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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /40 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  40ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް ބުރާސްފަތި  ވީ 2009 އޯގަސްޓް 27 ތާރީޚް: 

  1430 ރަމަާޟން 6 

 

 ގައި 10:30ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 

 ށް   12:47ން  11:44 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ގައި  14:00 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް 27އި ގަޑިއިރާ 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 
 70 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ67ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللا އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ޝިފާޒް ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 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 

 ށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 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 ބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލި

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 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 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 ބޫބަކުރު އަމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ 

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް



 V 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 ޙަސަން ޢާދިލް  މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 
 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި  

 
 ބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

                           

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ންމަދު ރާމިޒް މުޙަމެންބަރު ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 
މަޖީދު   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޢަބްދުލް  ޑޮކްޓަރ  އެފެާއޒް  ިއސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 ޢަބްދުލް ބާރީ 

 
 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  1 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 
 

  ،ުޢަބްދުއްރަޙީމް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އަދި ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

ރަޝީދު މުޙަންމަދު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު  ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،    ޖަލްސާގައި  މުޙަންއަދި  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރިޔާޒް  ދާންދޫ  ޖަލްސާއިން  މަދު 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ04ާަރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުވަސްބުރ ސްަފތ7443ާިާއޯަގސްޓ71ާް ާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالحود،ާالرحينާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى

 

 10 ރިޔ ސަތުންާއަންގ އެންގުން. .2

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްެބވީ ާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެން ާޖަލްސ އަށް ާމެންބަރުން.72ާާމިވަގުތު ޢިްއޒަތްތެރި

މިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާފުރަތަމަާއައިޓަމަށްާދިއުމުގެާކުރިންާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާ

ާދަންނަވ ލަ ާއެޖެންޑ ާއަރިހުަގއި ާޖަލްސ ެގ ާެއއީ ާއެބައޮތް. ާވ ހަކަެއއް ާބޭުނންވ  ން

ާދަތިތަކެްއާ ާއިދ ރ އަށް ާމަޖިލީހުގެ ާިއއްޔެ ާއަޕްޯލޑްކުރުމުަގއި ާވެބްސައިޓަށް  15މަޖިލީހުގެ

ާމެންބަރުންާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާވަގުެތއްަގިއވެސް ާދަުމެގ ާވަރަށް ާރޭގެ ދިމ ވި.

ާެއކަ ާފޯނުކުރައްވ  ާއަމީންޢ ންމަށް ާއޮޅުންފިލުްއވެިވ.ާމަޖިލީހުގެ ާމަޢުލޫމ ތު މުގެ

ދިމ ވެގެންާއުޅުންާމައްސަލަައީކާއިންޓަނެޓްާސަރވަރގެާމަްއސަލައެއް.ާއެހެްނވީމަ،ާ

ާދަތިތަކަްށާ ާދިމ ވެވަަޑއިގެންެނވި ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއެ އެކަމުަގއި

 20ާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ގެާފަރ ތުންާމަޢ ފަށްާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާލު.ސުވ ާ .3

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަުމ ާއެޖެންޑ  7ާާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ. ާމިއޮތ7ާާީށް ގައި

ާމަޙްލޫފްާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު  25ސުވ ލު.

ާބ ރީއ ާ ާޢަބްދުލް ާމަޖީދު ާޢަބްދުލް ާޑރ. ާއެފެއ ޒް ާއިސްލ މިްކ ާއޮފް މިނިސްޓަރ

ާމެންބަރުާާކުރަްއވ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ނޑު ާއަުޅގަ ސުވ ލެްއ.

ާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ
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ާ

ާއ ދެ،ާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިނިސްޓަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި  30ާޝުކުރިއްޔ 

ާޖުލ71ާަާއަްޙމަދުާަމޙްލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާސަބަބުތަކ 7443ާާއި ާއެކި ާސުވ ލެއް ާފޮނުްއވި ނޑު ާއަޅުގަ ާދުަވހު ވަނަ

ާފުރުޞަތުާ ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާމި ާިމއަދު ާއައިސް ާލަސްވަމުން ާމިއަދު ހެދި

ާމިާ ާމިއަދު ނުޑ ާއ ެދ،ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާބޮަޑށް ާވަރަށް ލިބުނުކަމަށްޓަކައި

ާދ  ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާސުވ ލަކީ ާކުރ  ާަވޒީރ  ާގިަނާޢިއްޒަތްތެރި ާދިރިއުޅުްއވ  އިރ ަގއި

 35އަދަދެްއގެާރައްޔިތުންާއަދިާޚ އްޞަާސިނަމ ލެއ އިާމ ލޭާހިޔ ގައިާދިރިުއޅުްއވ ާގިަނާ

ާފުރުޤ ންާ ާމަސްޖިދުލް ާވަޑަިއގަންނަވަނީ ާނަމ ދަށް ާރަްއޔިތުން އަދަދެްއގެ

ާައވަހަކަްށާ ާވީހ ވެސް ާމަސައްކަތް ާއެމިސްކިުތގެ ާވުމ އެކު މިސްކިތަށްކަމަށް

ނަޑއެޅިފައިާ ާދިރުއުުޅއްވ ާކަ ާދ އިރ ަގއި ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާނިންމުމަކީ ާތ ރީޚަށް ވ 

ާމަސައްކަތްާ ާފުރުޤ ންގެ ާމަސްޖިދުން ާއުންީމދެއްކަމުަގއިވ ތީ ާބޮޑު ާވަރަށް ބޭފުޅުންގެ

ާ ާތ ރީޚްކަމުގަިއވ  77ާާނިންމަންޖެހޭ ާމަސަްއކަތ7474ާާްމެއި ާމިސްކިތުގެ ާއެ  40ށް

ާސު ާމި ާއަޅުަގނޑު ާދެން، ާނިންމ ލެވޭނެތޯ. ާހަމަާމުޅިން ާސަބަބަކީ ާމިކޮށްލި ވ ލު

ާފ ހަގަކުެރވޭތީވެ.ާދެން،ާ ާއަޅުަގނޑަްށވެސް ާދ ކަން ާމަސަްއކަތް ާސްލޯކޮށް 7ާވަރަށް

ާ ާސުވ ަލކީ 77ާާވަނަ ާމަސައްކަްތ7474ާާމެިއ ާފުރުޤ ނުގެ ާމަސްޖިދުލް ށް

ާފިަޔވަޅެްއާ ާއެްއވެްސ ާައވަސްކުުރވުމަްށ ާއެކަން ާވ ނަމަ ނިންމ ނުލެވޭނެކަމަށް

ާައޅުްއވަްނާާއަޅުްއަވއިފިންތޯ. ާނުވަތަ ާއަޅުއްވ ަފއިވ ނެތޯ. ާމިހ ތަނަށް  45ފިޔަަވޅެއް

ާކޮބައިތޯ.ާދެން،ާ ވަނަާުސވ ލަކީާމިާމަސައްކަތަށ1ާާްގަސްތުކުަރއްވ ާިފޔަވަޅުަތކަކީ

ވަނަާސުވ ުލ0ާާބޭނުންވ ާފައިސ ާމިނިސްޓްރީެގާބަޖެޓްގައިާހިމެނިފައިވޭޯތ.ާދެން،ާ

ާފަސްވެފަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ ާވަގުީތގޮތުްނާމިހ ރު ާމިހ ރު ާއެީއ އިހެން.

ާއެތަުނގަިއާ ާހަޑިވެ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާކ ޕެޓް ާމިްސކިތުގެ އިމ ރ ތްކުރެވިަފއިވ 

ާއިންެވގެްނާ ާއެއީ ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭތީ ާއުނަދގުލ  ާެމހީގެ ާބޭފުޅުންނަށް  50ނަމ ދުކުރައްވ 

ާއެތަނުގައިާ ާގިނަފަހަރަށް ާވަރަށް ާއެހެންވީމަ، ާމިއޮްނނަނީ. ާއެތ  ާކުނިޮގނޑު ާއެ

ާފ ހަަގކޮށްލިހެންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދޭ.ާދެން،ާކުރިންވެސް ާޖެހެމުން ާއުނދަޫގވެސް މެހީގެ

ާމިާ ާއޮތީ ާއެޖެންޑ ކުރެވިަފއި ާކުރިން ާކުރިއަށް ާމަހުގެ ާރަމަޟ ން ާބަރަކ ތްތެރި މި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއޮތީމ ވެސް ާގޮސްފަިއ ާދިަޔއީ. ާފ އިތުެވގެން ާމިހ ރު ާނަމަެވސް ސުވ ލު.

ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަދިވެސް ާއިތުުރާހަމަ ާގުޅިގެންނަމަވެސް ާމަހ  ާރަމަޟ ން  55ބޭނުން
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ާއިތުުރކޮްށާ ާބައެއް ާއެއްެވސް ާއިމ ރ ތަށް ާނުވަތަ ާމަރ މ ތެއް ާކަހަލަ އެްއވެސް

ާއެތަނަށްާ ާރައްޔިތުން ާއަދަދެއްެގ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިހ ރުވެސް ާއެއީ ހެދިދ ނެތޯ.

ާތަ ާމި ާނަމ ދުކުރައްވ  ާައވީަގއި ާުދަވސްދުވަހުވެސް ާހުކުރު ާހަމަ ރ ވީޙްާވަަޑއިގެން

ާބޭރުގަިއާ ާމިސްކިތުން ާއެތަނުން ާރަްއޔިތުން ާައދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ގަީޑގަިއވެސް

ާކޮށްލ ާ ާއަޅުަގނޑު ާލިބިދ ނެތޯ.ާމިއީ ާަޙއްލެއް ާއެއްވެސް ާއެކަމަށް ާހަދ ތީ  60ނަމ ދުކޮށް

ާސުވ ލުތަކަީކ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ .`ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާوالسالمާوالصالةާهللާالحودޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޤ ނުގެާާ.ادعوبާهللاާرسولާعلىާމަީޖދުާއެފެއ ޒްާަޢބްދުލްާ ާމަސްޖިދުލް ާގަޮލޅު ާއ ދެ،

ާާބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޢަބްދުލްާ ާސަރުކ ރުން ާިދވެހި 77ާާމަސައްކަތް ާވިމްލ 7442ާާމެއި ާވަނީ  65ަގއި

ާ ާެއއީ ާޙަވ ުލޮކށްފައި. 77ާާކޮންސްޓްރަކްޝަންއ  ާނިޔަލަށ7474ާްމެިއ އެާާެގ

ާވަރަށްާ ާމިސްކިތަކީ ާމި ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެފަދައިން ާނިންމ ގޮތަށް. މަސައްކަތް

ާ ާޕްރޮޖެކްޓެއް 1ާާބޮޑު ާގ ތްަގނޑަކަށް ާމިސްކިެތއް. ާއިމ ރ ތްކުރެވޭ 1444ާބުރިއަްށ

ާމި ާމި ާމިްސކިތެއް ާއެރޭވަރުގެ ާިމސްކިމީހުންނަށް ާއިމ ރ ތްކުރަްނާސްކިަތކީ. ތް

ާސަރަޙައްދު ާއެ ާކުރިން ާނަމ ދުކުރެވޭނެާފެށުމުގެ ާމީހުންނަށް ާދިރިއުުޅއްވ   70ަގއި

ާކުރީާ ާސަރަޙައްދުަގއި ާސިނަމ ލޭ ާެއގޮތުން ާހަމަޖައްސ ފައި. ާވަނީ އިންތިޒ މު

ާޭއެގާ ާއެރޭވަރުގެ ާމީހުންނަށް ާއަދަދަށް ާދެގުނަ ާފުރުޤ ނުގެ ާމަސްޖިދުލް އެތ ނހުރި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާހަދ ފައި. ާވަނީ ާމިސްކިތެއް ާވަގުތީ ާބޮޑު ޑަބަލް

ާގިަނާއެނގިާ ާމިސްކިތަކަްށވެސް ާހުރިހ  ާރަމަޟ ންމަހަކީ ވަަޑއިގަންަނވ ފެދައިން

ާވ ާ ާސަރަޙައްދުތަުކގައި ާއެހެން ާމ ލޭގެ ާމަހަކަށްވެފައި ާއަރ  ާމީހުން  75އަދަދަކަށް

ާމީހުންާ ާބޭރުގައިެވސް ާފުރިގެން ާރަމަޟ ންމަހުގައި ާހަމަ މިސްކިތްތަކަީކވެސް

ާދުާ ާއ ަދއިގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތަނެއް. ާހުރިާނަމ ދުކުރ  ާއެތ ނަގއި ވަްސވަުރގައި

ާހުރިާ ާކުރީގައި ާމީުހންނަށް ާދިރިއުުޅއްވ  ާަސރަޙައްދުަގއި ާއެ ާމިސްކިުތަގއި ވަގުތީ

ާއެތ ނގަިއާ ާމިސްކިތެއް ާއެރޭވަރުގެ ާމީހުންނަށް ާއަދަދަށް ާދެގުނަ މިސްކިތަށްވުރެން

ާުސވ ލުަގިއާ ާކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން،  80ތައްޔ ރުކުެރވިފަިއވޭ.

ނަޑއެޅިފަިއވ ާމުއްދަަތއްާނިންމ ލެވޭނެތޯ.ާމިކަމާ ވިދ ޅު ވެަފއިވަނީާމިާމަަސއްކަްތާކަ

ބައްދަުލވުމަށްވުރެނ1ާާްންާފެށިގެްނާމިއަދ ާހަމަށ7442ާާްޮނވެމްބަރ77ާާުގުިޅގެންާ
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ާއޮފީހ ާ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާޭބއްވިަފއި. ާވ ނީ ާކޮންޓްރެްކޓ އެކީ ާބައްދަލުވުން ގިނަ

ާ ާިދޔަިއރު ާއެތަނަށް ާހިނގ ފަެއްއާހަވ ލުެވގެން ާއެތ ނަގއި ާމަަސއްކަެތއް އެްއވެސް

ާއެދުވަހުއްސުރެްނާ ާޮއތީ. ާސ ފުކޮށްފައި ާކޮނެ ާނަގ  ާބުޑުތައް ާހަމައެކަނި  85ނެތް.

ާސައިޓަްށާ ާއަމިްއލައަށްވެސް ާއަުޅަގނޑު ާޮގތްގޮތަށް ާއެކި ާތަފ ތު ފެށިގެން

ާ ާވ ހަކަދައްކ  ާކޮންޓްރެކްޓަރ  ާނުދ ތީވެ ާުކރިއަށް ާއެމަަސއްކަތް ތަފ ތުާޒިޔ ރަތްކޮށް

އެކިާގޮތްގޮތަށްާޭއގެާބައްދަުލުވންތައްާބ ްއވ ާނިމިގެންާއަުޅަގނޑުމެންާމީޑީއަްށވެސްާ

ާމީޑިއ ާ ާތިބެގެން ާއެބޭުފޅުންނ  ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާގެނެްސގެން ާޓީވީ ާދީގެން ދަޢުވަތު

ާފޯރުކޮށްދީފައި.ާދެން،ާމިާ ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާވ ނީ ާމަޢުލޫމ ތު  90މެދުވެރިކޮށްވެސް

ާމިތަނުގެާާމަސައްކަތަކީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާމަސައްކަތަކަށްވ ީތވެ ާދ ނެ ދިގުަލއިގެން

ާގޮތްގޮތުްނާ ާއެކިެއކި ާތަފ ތު ާވ ހަކަަދއްަކއިގެން ާޓެޕްޓޮންއ  ކޮންސަލްޓަންޓްކަމުަގއިވ 

ާއެންމެާ ާވ ކަދައްކ  ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ  ާނުދ ތީ ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް މިބޭފުޅުންގެ

ާނުދ  ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާވަކިކުެރވިދ ނެކަުމގެާފަހުން ާމަސައްކަްތ ކަމުގަިއވ ނަމަ

ާއޭރުގެާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދީފައިވޭ. ާއެކިފަހަރުމަތިން ާތަފ ތު  95އިންޒ ރު

ާތަނަކަށްވެފައިާ ާއިމ ރ ތްކުަރންޖެހޭ ާއެއްކޮށް ާބިމަކީ ާމުިޅ ާއޮތީ ޝަކުވ އަކަްށވެފައި

ާސަރަ ާއެ ާކޮނެގެން ާއެތަން ާއެޅުމަށްޓަަކިއ ާތަކެތިާފައުންޑޭޝަން ޙައްދުަގއި

ާބިމެއްާ ާއިތުރު ާނެތުމުން ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މު ާމަސްއކަތްކުެރޭވނެ ބަހައްޓަިއގެން

ާވ ނީާ ާމުނިސިޕަލްޓީން ާމ ޭލ ާމިހ ރު ާގުޅިގެން ާދެްނ،ާއެކަމ  ާެއވ ހަކަ. ބޭނުންވެގެން

ާފޯރުކޮށްދީފައި.ާ ާބިމެއް ާސަރުކ ުރގެ ާއެހެން ާސަރަޙައްުދގަިއވ  ާއެ  100އެބޭފުޅުންނަށް

ާމިހ ރުާާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ާއެޅުުމގެ ާފައުންޑޭޝަން ާއެބަދޭ. ާކުރިއަށް މަސައްކަތް

ނުޑާޖަހާ  ާދަނގަ ާޖެހުމަށްަޓކައި ާޖަހ ،ާތަނބުތައް ާފަށ ފައި.ާއަދި،ާތަނބުަތއް ވ ނީ

ާުސވ ލުަގިއާ ާއަނެްއ ާކުރެްއިވ ާުގޅިގެން ާމިކަމ  ާދެން، ކޮންކްރީޓްކޮށްފަިއވ ނީ.

ާބަޖެ ާަފއިސ  ާމިކަމުގެ ާމަޝްރޫޢަކީާވިދ ޅުވެަފއިވަނީ ާމި ާހިމެނިފަިއވޭތޯ. ޓްގައި

ާ ާމަޝްރޫޢަްށ77ާާގ ތްަގނޑަކަްށ ާަމސައްކަތް ާމަޝްރޫޢެއް. ާރުފިޔ ެގ  105މިިލއަން

ާވަީނާ ާަފއިސ  ނަޑއެޅިފަިއވ  ާމިއަހަރުެގ1ާާކަ ާބަހ ލެވިފަިއ.ާެއގޮތުން އަހަރުދުވަހަށް

ާ ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ާކަ ާމިހ ތަނަށ2ާްބަޖެޓަށް ާއެހެްނނަމަވެސް، ާރުފިޔ . ާމިލިއަން

ާއަންދ ޒ ކުެރޭވގޮތުަގއިާ ާމިހ ރު ާސަބަބުން ާފަްސވެަފއިވުުމގެ ާމަަސއްކަތް އައިރު

ާ ާލަފ ކުރެވެނީ ާހޭދަވ ނެކަމަށް ާމިކަމަށް ާބަޖެޓުން ާއ1ާާެމިއަހަރުގެ ާރުފިޔ . މިލިއަން
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ާމިހ ރުާ ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް ާވ ނީ ާެދއްވ ނެކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި  110ފައިސ 

ާއެހެ ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާކަށަވަރުކޮށްެދއްވ ަފއި. ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ންވީމަ،

ާފަހަށްާ ާއިންޒ ރަްށ ާދިން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެފަހުން ވ ހަކަދަްއކަިއގެން

ާވިދ ުޅވެފަިއވ ތީެވާ ާއެބޭފުުޅން ާގެންދަވ ނެކަމަށް ާކުިރއަށް ާމަސަްއކަތް އަނެއްކ ވެްސ

ާ ާއަދި ާތިމ71ާަބ ކީ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާއެބޭފުޅުން ާއޮތުމުން ންނ މެންާމަސްުދވަްސ

ާ ާއެހެްނ71ާާމަސައްކަތް ާދެން، ާނިންމ ލ ނެކަމަށް.  115މަސްދުަވހުގެތެރޭަގއި

ާ ާބަރ ބަރު ާގަބޫުލކުރެޭވގޮުތަގއި ނޑަްށ ާއަުޅގަ 71ާވިދ ޅުިވކަމުަގިއވިޔަސް

މަސްދުވަހުގެތެރޭަގއިާއަދިާނިންމ ނުލެވުނުކަމުގައިާވިނަަމެވސްާކޮންމެވެސްާވަރަކަްށާ

ާހިނގަިއދ ނެ ާއިތުުރވެގެން ާމިދަީނާމުއްދަތު ާލަފ ކުރެވޭ.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް

ާެއކިެއކިާ ާތަފ ތު ާއެީކގައި ާއެބޭފުޅުންނ  ާބަލަމުން. ާއެކަން ނޑި ާމެދުނުކެ ހަމަ

ާއެީއާ ާގެންދެވޭތޯ. ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމި ާބ ްއވަމުްނ  120ބައްދަލުވުންތައް

ާގިނަާ ާސަރަޙައްދަކީ ާސިނަމ ލޭެގ ާގަބޫުލކުރެޭވގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެނަށްެވސް

ާއެާ ާދެކުުނާފަރ ތުގެ ާމ ޭލގެ ާއަދި ާދިރިއުޭޅާސަރަޙައްދަކަްށވެފައި ާމީހުން އަދަދެްއގެ

ާގުޅިގެްނާ ާމިކަމ  ާއެހެްނީވމަ، ާމަދުކަމުން. ާމިސްކިތްަތއްވެސް ސަރަޙައްދުތަުކގައި

ާބޮޑަކަްށާ ާވީހ ވެސް ާކުރެވޭޯތ ާމިކަންތައްތައް ާމިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިއްޒަތް ާދެން، ާސުވ ުލަގއިާމަސައްކަތްކުރަމުން. ާއަނެއް ާކުރެއްވި ާމެންބަރު  125ތެރި

ާދޮެވޭވާ ާމި ާކ ޕެޓަީކ ާއެޅިފަިއވ  ާމިތ ނަގއި ާދެން، ާވ ހަކަ. ާކ ޕެްޓެގ ބުނެފައިވަނީ

ާެއގޮތަށްާ ާްކލީންކޮށްގެން ާޑްރައި ާއެ ާއެެހންނަމަވެސް، ާކ ޕެެޓއްނޫން. ވައްތަުރގެ

ާއަާ ާކުރ ގޮތަށް ާެއގޮތަށް ާއެމަސައްކަްތ ާކ ޕެަޓކަށްވ ތީ ޅުަގނޑުމެްނާބޭނުންކުރެވޭ

ާނުކުރެވޭތީ،ާ ާފުރިހަމައަށް ާއެހ  ާއެމަަސއްކަތް ާއައިއިރު ާމަސް ާރޯދަ ރ ވ ފަިއވަނީ.

ާކަމ އެީކަގިއާ ާސ ފުތ ޙިރު ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވ ތީވެ. ާކ ޕެޓަކަްށ ާދޮވެޭވ  130މިދެންނެވީ

ާއެތަންާބެލެހެއްޓޭ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާުސވ ލުުކރުމުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިތުރު ާއެންމެާޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާމިއަރުަވނީ ާފުރުޞަތު ފުރަތަމަ

 135ާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފް.ާއިތުރުާސުވ ލެއްާކުރަްއވަންާބޭނުންފުޅުވ ަނމަ.ާ

ާ
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ާޝުކުާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާަވރަށްބޮޑަށް ާޖަވ ބަށް ާތިއްދެްއވި ާއަދިވެްސާއ ދެ، ނޑު ާއަޅުގަ ާރުދަންނަވަން.

ާދ ދިފަހުންާާއަްޙމަދުާަމޙްލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާެއއޮތީ ާހިމަނ ލ ފައި ާުސވ ލުަގއި ާކ ެޕޓްގެ ާދަންނަވަން. އެއްފަހަރު

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާއެތަން ާގުިޅގެން ާޙ ދިސ އ އި ާައލިފ ނުގެ ާދިޔަ ާހިނގ  ކުނިކޮށީަގއި

ާއަނެއްކަމަކަ ާދެން ާއޮތީމަ. ާގަީޑގަހަޑިވެފައި ާުދވ ލު ާހޫުނގަދަކޮްށާއިާށް ާވަރަށް  140ެވސް

ާދެންާ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތުން. ާހުރި ާކުރެވިފައި ާއިމ ރ ތް ާދުވަސްުދވަހު، ބައެއް

ާބޮުޑާ ާތަންކޮޅެއް ާއުޅޭތީ ާތ ށިކަން ާޖ ގަިއގެ ާދުވަސްދުވަހު ާހުކުރު މިދެންނެވިހެން

ާވިސް ާބަދަލުކޮށްލުމުގެ ާކ ޕެޓް ާއެ ާޫނންނަމަ ާވިސްނުންފުެޅއް ނުންފުޅެްއާކޮށްލުމުގެ

ާއޮތްތޯާއަދިާެއއްފަހަރުާއަުޅަގނޑުާުސވ ލުކޮށްލަންާޢިއްޒަތްެތރިާމިނިސްޓަރ އި.ާ

ާ145 

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާޖ ަގ ާމިސްކިތުގެ ާމި ާއ އ ދެ، ާފެށެން ާރަމަޟ ންމަްސ ާއިރުަގއިާދަތިވެގެން

ާއިތުރުކުރެްއވުމަށްޓަކަާާމަީޖދުާއެފެއ ޒްާަޢބްދުލްާ ާޖ ގަ ާއިތުރަށް ާމިހ ރުއަޅުަގނޑުމެން ާބަޔަކ ާާއި ާވ ނީ

ާއެކަމަްށާާބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޢަބްދުލްާ ާެފށިފައެއްނުވޭ. ާއެމަަސއްކަތް ާއަދި ާއެހެންނަމަވެސް ވ ހަކަދަްއކ ފައި.

ދެފަރ ތަށްާފެންޑ ލ ާހަދ ކަމަށްވަންޏ .ާާބޮޑުާހޭދައެއްެވްސާއެބަބޭނުންވޭާފުދޭވަރެްއގެ

ާމިސްކިތަ ާހުރި ާކުީރަގއި ާމިސްކިތަކީ ާކުީރގަމިހ ރުވެސް ނުޑާއިާށްވުރެ ާއަުޅގަ  150ވެސް

ާހުރިހ ާ ާމ ލޭގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިސްކިތެއް. ާބޮުޑ ާދެގުނަ ދެންނެވިން

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާއޮވޭ. ާދަތިކަްނ ާޖ ގައިގެ ާރަމްޟ ންމަހުގެ މިސްކިތެްއގަިއވެސް

ާދެންާ ާަތނަވަސްކުެރވޭތޯ. ާއެތަން ާއިތުރަށް ާކުރަން ާމަސަްއަކތް ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ާކަންަތއްތަ ާމިނިސްޓްރީއ ިއާކ ޕެޓްގެ ާފިނޭންސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާއޮތްކަުމގަިއވ ނަމަ ާކުރެވެން ާއެކަްނ  155ވ ހަކަދަްއކަިއގެން

ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާެއކަންާކުރ ނަން.

ާ

ާުސވ ލަީކާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއުފެދޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާުގޅިގެން ާޖަވ ބ އި ާދެްއވި ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބިްޑާާްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަ ާއެގްރީމެންްޓގައި ާދިޔަ ާކުރެިވގެން ާތިފަރ ތ އި ާކޮންސްޓަރަކްޝަނ އި ވިމްލ 

 160ޑޮކިއުމެންްޓގަިއާމަސަްއކަތްާިނންމަންާއޮންނ ނެާވަިކާތ ރީޚުތަކެއްާިލޔެވިަފއި.ާއެީއާ

ާސ ުފކުާސަރުކ ރުގެާމިބ ވަުތގެާއެގްރީެމންޓްތައްާއިންނަގޮތް. ާބިން ރުމަށްާއެއީ

ާބައިަބިއާ ާމިހެން ާއިމ ރ ތުގެ ާމުއްދަެތއް. ާއެޅުމަށް ާަފއުންޑޭޝަން މުއްދަތެއް،

ާކޮންޓްރެކްްޓާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ނަޑއެިޅގެން. ާކަ ާމުއްދަތެއް ާވަކި ާއިންނަނީ ބަހ ލ ފައި
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ާ ާއިންނ ނީ ާއެއްބަސްވެފައި ާދެފަރ ތުން ާއިންނ ނެ ާސޮިއކުރެވިަފއި 7ާއެގްރީމެންްޓގައި

ާ ާހުރިހ ާއެގްރ7ާީއުސޫލަކުން. ާސަރުކ ރުގެ ާމައިަގނުޑގޮތެްއަގއި  165މެްނޓެއް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާިއންނ ނެ ާއެހެންވީމ ، ާގެންުގޅުއްވަނީ. ވުޒ ރ ަތކެްއގަިއވެސް

ާމުއްދަތަކަށްާ ާނިންމަންޖެހޭ ާއެމަަސއްކަެތއް ާމަސައްކަތްތައް، ާމި ލަފ ކުރެވޭގޮުތަގއި

ާ ާގޮތެއްވެސް. ާޢަމަލުކުރަންވި ާދެން ާނުނިމުނީމ  އެހެންވީމ ،ާއެމަސައްކަތްަތއް

ާޕްރޮޖެކްޓެްއާ ާބޮޑު ާވަަރށް ާފ އިތުެވގެންޮގސް ާމުއްދަތެއް ާދިގު ާވަރަށް މިހ ތަނަށް

ާގެއްލުްނާ ާމިކަމުން ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާނުކުެރިވ. ާހުއްޓިގެން  170މިދަނީ

ާމިހ ތަނަށްާ ާމިނިސްޓްރީން ާބެޭހގޮތުން ާއެކަންތައްތަކ  ާމިހެންވީމ ، ލިބެމުންދަނީ.

ާލަްސވީ ާނ ުޅއްވ  ާމިނިސްޓަުރާާފިޔަވަޅު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންމެ ާހަމަ ީކއްެވގެންތޯ.

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާއެދި ާދިނުން ާޖަވ ބު ާއޮތިްއޔ  ާޖަވ ބުެދވެން ާއަޅުަގނޑު އަރިހުން

ާނަމ ދުކުރ ނެާ ާއުލިަގމުގައި ާދ އިރ  ާއިންތިޚ ބުވި ާއެދ އިރ އަކަށް އަޅުަގނޑު

ާމަރުޙަ ާތަފ ތު ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަްސވެއްޖެ. ާވަރަށް  175ލ ތަކުގަިއާމިސްކިތެއްނެތި

ާހައްލެއްާ ާމިކަމަށް ާދެން ާދަންނަވ ލެވިފަިއވ ނެ. ާނުރަސްމީކޮށް ާމިވ ހަކަ މަނިކުފ ނަށް

ާހޯރަފުށީގައިާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއެދެން. ާދަންނަވ ލުން ާެއވ ހަކަ ާއޮތިއްޔ  ލިބެން

ާނަމ ދުާ ާއެބޭފުޅުން ާެއއީ ާނުއެއްނެތް. ާމިސްކިތެއް ާސައިޓެްއަގިއ ާކިޔ  ބެރިންމަދޫ

ާޢ ން ާއެއީ ާދުރުާކުރ ނެ، ާވަރަށް ާމިސްކިތ އި ާހުރި ާރަށުަގއި މުގޮތެްއގައި

 180ސަރަޙައްދެްއގައިާއެާމިސްކިްތާއިންނަނީ.ާދެންާޖަވ ބުދެވެންާއޮތިއްޔ ާމިކަމަްށވެސްާ

ާހައްލެއްާއޮިތއްޔ ާވިދ ުޅވެދެްއުވންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާފުރުޞަތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާައޅުގަ ާމިނިސްޓަރު ާސުވ ުލގެާާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދުގެ އަރުވަްނ.

ާދ އިރ އިންާޖަވ ބުދެްއވީމަާފުދޭނެ.ާ

ާ185 

ާވިމްލ ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާމިމަސަކަތް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑ ކަށްާާމަީޖދުާއެފެއ ޒްާަޢބްދުލްާ ާަމސްާފަހުންާއަޅުަގނޑ2ާާުކޮންސްޓްރަކްޝަންއ އިާަހވ ލުުކރެވުނުތ ާގ ްތގަ

ާކުރިާާބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން:ލްާޢަބްދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެފުރަތަމަ ާގޮސް ާދިޔައީ. ާއެތަަނށް ާހަވ ލުެވގެން އޮފީހ އި

ާއެކަްނާ ާނުދ ތީވެ ާުކރިއަށް ާމިމަސަްއކަތް ާބައްދަލުކޮށް ާއެބޭފުޅުންނ ިއ މަސައްކަތަީކ

ާވިދ ޅުިވާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާމަސައްކަތްކުރުން. ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި  190ކުރިއަށް
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ާއެއްގޮަތކަށްާ ާޕްލޭނަކ  ާއެގޮތުްނ ާޕްލޭންތަކެއްވޭ. ާނިންމަންޖެހޭ ާމަސައްކަތް ފަދައިން

ާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގޮސްފަިއވަނީ. ާކުރިއަްށ ާމަސައްކަތްތައް ާދުވަްސ2ާާނޫން މަސް

ާއަނެއްކ ާ ާއެބޭފުޅުން ާދެން ާނުކުރެވި. ާމަސައްކަެތއް ާެއއްެވސް ވެގެންދިަޔއީ

ާޕް ާމަސަްއކަުތގެ ާހުށަހަުޅއްވ ަފއިވޭ.ާއެއ އެްއގޮަތކަށްވެްސާރީޝެޑިއުލްކޮށްަފއި ލޭނެއް

ާވިދ ޅުވެަފއިވަނީާ ާއެބޭފުޅުން ާފަހުން ާދެން ާއޮތީ. ާުނގޮްސ ާކުރިއަށް  195މަސައްކަތް

ާމުނިސިޕަލްޓީއ އިާ ާހުެރގެން ާދަތިތަކެއް ާފެންހިއްކުމުގެ ާޕަމްޕްޖަހައިގެން އެތަނުން

ާވ ހަކަ ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާއެކަންަތްއތައް ާއެކަންާވ ހަކަދަްއކަިއގެން ާދެން .

ާކުރ އިރުާ ާމަސައްކަްތ ާސަރަަޙއްދުަގިއ ާއެ ާވިދ ުޅވެފަިއވަނީ ާދެން ހައްލުކުރެވުނީމަ

ާއެކިއެިކާ ާތަފ ތު ާެއކަހަލަ ާވ ަހކަ.ާއެހެންވީމ  ާބިމެއްގެ ާއިތުރު ާބޭނުންވ ނެ ސައިޓަށް

ާެއބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަނީާމަސަްއކަްތާލަސްވަމުންާދިޔައީ.ާ  200ސަބަބުތަކެއްާހުރެގެންކަމަށް

ާއެބޭފުޅުންާކޮންމެ ާފަހުން ާއެންެމ ާީރޝެޑިއުލްކޮްށގެން ާމިހ ރު އަކަސް

ާ ާމަސައްކަތ71ާާްވިދ ޅުވެަފއިވަނީ ާތިަމންނ މެން ާތެރޭަގއި ާދުވަހުގެ މަްސ

ާޓ ރމިނޭޓްާ ާމިމަސައްކަތް ާފަހަރުމަތިން ާވަރަްށގިނަ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ނިންމ ނެކަމަށް.

ާމިހ ރުވެ ާވ ގޮތަކީ ާއެެހންނަމަވެސް ާވިސްނިން. ާައޅުަގނޑުމެްނާކުރަންވެސް ސް

ާނުކުެރވިގެްނާ ާމަސައްކަތް ާއެގޮތަށް ާކުރިން ާމީގެ ާބަލ އިރުގައި  205ތަޖްރިބ އަށް

ާފަހަރަށްާ ާދެވަނަ ާއަރ ފައި ާހުއްޓުން ާމުޅިން ާޕްރޮޖެކްޓްތައް ާކުރެވިފަިއވ  ޓަރމިނޭޓް

ާހޯދަންާ ާކޮންޓްރެކްޓަރެއް ާފަރ ތެއް ާމީހަކު ާުކރ ނެ ާމަސަްއކަތް އަނެއްކ ވެސް

ާއެަތއް ާއަހަރެއްހ ާާބަލ އިރުަގއި ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާއިތުުރެވގެންދޭ. ުމއްދަތެއް

ާމަަސއްކަްތާ ާކޮންމެގޮަތކަށްިވއަސް ާއެހެންވީމ ، ާހިނގަިއދ ނެ. ާއެހެން ދުވަސްެވސް

ާޕްރޮޖެޓެއްގަިއާ ާބޮޑު ާމިކަހަލަ ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެށިފައިވ ތީ  210މިހ ރު

ާމަސައްކަުތގައި ާއެޅުމުގެ ާފައުންޭޑޝަން ާގޮތެްއަގއި ާއޮވެފަިއާާޚ އްޞަ މިހެން

ާކުެރވިފަިއވ ާ ާހަވ ލުކުރ އިރުަގއި ާއެހެންފަރ ތަކ އި ާވަިކޮކށް ާމަސައްކަތް އެފަރ ތުން

ާވިދ ުޅވެފ ެނާ ާފަހަރެއްަގއި ާނޯންނ ނެ. ާފަރ ތެއް ާނަގ ނެ ާޒިންމ  މަސައްކަުތގެ

ާކު ާމަސައްކަތް ާކުރީަގއި ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއް ާމީހުންގެ ާތިކަމަކ އެްއާރި ތިމަންނ މެން

ާއެމަސަްއކަތްކުރ ާޒިންމ އެއް ާޕްރޮޖެކްޓެްއގައި ާބޮޑު ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީަމ،  215ުނވ ނަމޭ.

ާެއާ ާިޒންމ ދ ރުގޮތަކީވެްސ، ާޭއގައި ާގެންދިއުން ާމަަސއްކަތްުކރިއަށް ާެއކީަގއި ބަޔަކ 

ާއެހެންވީަމ،ާ ާޒިންމ ދ ރުކުރެވޭެނޮގތަކީވެސް. ާެއބަޔަކަށް ާއެކަްނ ރަނގަޅުގޮެތްއގަިއ
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ާބޮަޑށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކުންފުންޏ އެީކަގިއާާއެގޮތުން ާހަމަ މިމަސައްކަތްކުރަނީ

ާމަސައްކަތްކުިރއަށްާގެންެދވޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ220 

ާއަރިހުންާާައޙްަމދުާދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެތް ާމިނިސްޓަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހ ރުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުންވަނީ ާމ ލޭަގއިާާސ ފުކޮށްލަން ާމިސްކިތްތަކުަގއި ާމި ޚ އްޞަކޮށް

ޚ އްޞަކޮށްާޖަމ ޢަތުަގއިާނަމ ދުކުރެވޭާަވގުތުާޕ ކިްނގާޓެެރފިކްގެާަމއްސަލަާވަރަށްާ

ާެއގޯތިތެރޭަގއި،ާ ާނިމިގެންދ އިރުގައި ާމި ާމަސްޖިދުލްފުރުޤ ން ާމި ާއެހެންވީަމ، ބޮޑޭ.

 225ިޑޒައިންާކުރެވިަފއިވޭތޯ.ާާހަރީމަތެރޭގައިާއެްއވެްސވަރަކަްށާތަކެތިާޕ ްކކުރެޭވގޮތަށްާމި

ާމިސްކިތެްއާ ާފ.މަގޫދޫަގއި ާބޭނުންވޭ، ާަދންނަވ ލަން ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ދެން،

ާވަރަށްާ ާަރއްޔިތުން ާއެރަުށގެ ާުދވަްސވެއްޖެ. ާވަރަށް ާބޭނުންވެފަިއވ ތ  ރައްޔިތުންނަށް

ާރ އްޖޭގަިއާ ާވަނީ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާބައެއް. ާލޯބިކުރ  ާދީނަށް ދީންވެރި

ާއެީއާހައްދުފަހަނަޅ ފަ ާއިޢުލ ންކުރައްވ ަފއި. ާމަގޫޫދވެސް ާކިޔ ަފއި ާދީނީގޮތުންޭއ އި

ާއެރަށ ެބހޭގޮތުން.ާއެހެންވީމަ،ާ ނުޑާދެކެން ާއަުޅގަ ާބަްސކޮޅެްއކަަމށް ާއިހ ނެތި  230ވަރަށް

ާރަނގަޅު.ާ ާވަރަށް ާސ ުފކޮށްދިނިއްޔ  ާއެ ާެދވެންއޮިތއްޔ  ާޖަވ ބެއް އެވ ހަަކއަްށވެސް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިއަދުގެާުސވ ލ ގެާދ އިރ އިންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ުބދެއްވީމަާފުދޭނެ.ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ235 

ާއިމ ރ ތްކުރ ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާއަލަށް ާއިމ ރ ތްކުރ ، ާބިމުގައި ާހުރި ާމިސްކިތް ާފުރުޤ ން ާއ ދެ،

ާޕ ކިާއެފެައރޒްާއަްބދުލްަމޖީދުާ ާއެްއވެސް ާކުރެވިަފއިވަނީ ާޑިަޒއިން ާތެރޭަގިއާމިސްކިތް ާެއގޯތި ާްނގެއއް

ާޑިަޒއިންގކުރެވިަފިއާާޢަބްދުްލބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއިމ ރ ތްކުރެޭވގޮތަްށ ާެއއްކޮށް ާބިން ާމުޅި ހިމެނޭގޮތަކަށްނޫން.

ާނަމ ދުކުރެވޭގޮތަށް.ާ ާމީހުންނަށް ާއެންހ ސް ާުބރިއެްއގައި ާކޮންމެ ާތިންބުރިއަށް. ވަނީ

ާފެސިލިޓީއަ ާިއތުރު ާމިތ ނގައި، ާއިތުރަށް ާފެންޓޭންްކާދެން ާބިމުއަޑީަގއި ާހުރީ  240ކަށް

ބަހައްޓ ފައިާހުންނ ނީ.ާއެއީާުވޟޫކުރުމަށ އިާއެހެނިހެންާކަްނކަމަށްާބޭނުންކުރެވޭނެާ

ާއެްއވެްސާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޓޭންކް. ާފެން ާބިމުައޑީަގއި ާސްޓޯކުރެވޭގޮތަށް ފެން

ކުރީްއސުރެާކަހަލަާޕ ކިންގއެްއާއެތ ނގަިއާޑިަޒއިންކުެރވިފަެއއްާނެތް.ާިމއީާވަރަްށާ

ާމަސަްއކަތެއް.ާ ާަޙވ ލުކުެރިވފައިވ  ާޙަވ ލުވުމުގެކުީރއްސުރެ ާމިތަނ  އަޅުަގނޑުމެން
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ާމިސްކިްތާ ާގޯތީގައި ާމުޅި ާއެދަނީ. ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ާމަސަްއކަތް  245ކޮންމެއަކަސް

ާއިމ ރ ތްކުރެޭވގޮތަށްާިޑޒައިންުކރެވިފައިާއޮންނ ނީ.ާުޝކުރިއްޔ .

ާ

ާއޮްތާޝުާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވ ލަން ާވަޒީުރާއަރިުހން ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ 

ާމަސައްކަތަށްާާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއންާމަނިކުާ ާމަސްޖިދުލްފުރުޤ ންގެ ާތެރެއިން ާމިދ އިރ ގެ ާމިއަުދގެ ާސުވ ލަކީ

ާނޫނީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަރ ތަުކން ާއެއްވެސް ާޢ ންމު ާފިޔަަވިއ ާބަޖެޓް  250ހިލޭސ ބަހަށްާާސަރުކ ރުގެ

ާއެހީތެރިކަެމްއާ ާފަިއސ ގެ ާއެްއވެްސވަރެްއގެ ާޖަމްޢިއްޔ އަުކން މަސައްކަތްކުރ 

ނުޑާ އެްއވެސްާއިެރއްަގއިާމިާޕްރޮެޖކްޓަށްާލިބިފަިއވޭތޯޭއ،ާއެއީާެއއްާުސވ ލުާއަުޅގަ

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ނޑުމެން، ާއަުޅގަ ާުސވ ލަކީ ާދެވަނަ ާދެން، ާބޭނުންވ . ދަންނަވ ލަން

ާ ާތެެރއިން ާވިލިނގިިލާދ އިރ ގެ ާައވަށެއް. ާމ ޭލެގ ާވިލިނގިލި ޚ އްޞަޮގތެއްަގއި

ާމިސްކިެތއް.ާ ާއެންމެ ާއަޅުްއަވއިދެްއީވ ާސަރުކ ރުން ާތަރައްީޤކުރުމަށްފަހު  255އ ބ ދުކޮށް

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާއަދި ާހުކުރުދުވަސްދުވަސްުދވަހ އި ާކުޑަކަން ާހަމަ ާޖ ގަ އެމިސްކިުތގެ

ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ނެ ާދުވަސްތަކުަގިއ ާފަރ ތްތަކުންާރަމްޟ މްމަހު ާއަމިއްލަ ާދެން .

ާހުކުރުާ ާވިލިނގިީލގެ ާހުންނ ނީ. ާވިލިނގިީލގައި ާމިސްކިެތްއ އިމ ރ ތްކުރެްއވި

ާއޭރިއ ާ ާހުސް ާއޮތް ާއަޅަްނ ާމިސްކިތްގޮުތގައި ާބޮޑު ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި މިސްކިތް

ާމިތަނުގައިާ ާފެންނަގޮތަށް. ާއަރައިގެންދ އިރު ާހަމަ ާހުހަށް ާއެއޮތީ  260މިހ ރުވެސް

ާއެާ ާއެބައޮތްތޯ.ާމިސްކިތެއް ާަމޢުލޫމ ތެއް ާެއއްވެސް ާަވޒީރަށް ާޮކބައިތޯ ޅޭނެދުވަހަކީ

ާވިލިނގިީލާ ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާސަރުކ ރުގެ ާއ  ާައޅުަގނޑުމެންގެ އެއީ

ާއަނެްއާ ާއެބައޮްތ، ާވިދ ޅުވެަފިއ ާދެފަހަރު ާހުންނަަވއިެގން ނުޑަގއި ފަސްގަ

ާއެްއވެސްާރަެށއް އޮެވއްޖިްއޔ ާެއްއވެްސާާދިވެހިރ އްޖެއަށްާފުރަތަމަާރ ްއޖޭގައިާދ ނެ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާމ ލެވިލިނގިްއޔޭ. ާއެއީ ާއޮެވއްޖިއްޔ   265ތަނެއް

ާއަިދާ ާދީނ އެއްކޮްށ، ާހަަމ ާދ އިުރގައި ާއަލަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އުންމީދުކުރަން

ާއޮތްކަމަށްާ ާދީނީބައި ާސަރުކ ރުެގ ާޙަވ ލުކުރެވިަފއި. ާދީނީބައި ާމިވަނީ މަނިކުފ ނަށް

ާޤަބޫ ާމިކަުމގެާއަޅުަގނޑު ާއަތްޕުޅުަގއި.ާއެހެްނވީމަ،ާކިހ އަވަހަކަށް ާަވީޒރު ލުމިކުރަނީ

ާމަސައްކަތްާފައްަޓވ ނަންތޯ.ާެއއީާސުވ ަލކީ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ270 
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ާފުދޭެނާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަވ ބުދެއްވީމަ ާމިނިސްޓަރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ އިން ާުސވ ލުެގ މިއަދުގެ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާ%ާަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާމިނިސް ާމިސްކިތަކީ ާފުރުޤ ްނ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 744ާާޝުކުރިއްޔ 

ނަޑއެޅިފަިއވ ާާއެފެައރޒްާއަްބދުލްަމޖީދުާ ާކަ ާއިމ ރ ތްުކރުމަށް ާހޭދަކޮށްގެން ާބަޖެޓުން  275ާދިވެހިސަރުކ ރުެގ

ާާޢަބްދުްލބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއެއްވެސް ާެއހެން ާމިމިސްކިތަކަށް ާލިބިފައެއްުނވޭ.ާމިސްކިތެއް. ާެއހީއެއް ފަރ ތަކުން

ާ ނަޑއަޅ ފަިއވަނީ ާކަ ާސަރުކ ރުން ާތެރޭަގިއ77ާާދިވެހި ާރުފިޔ ގެ މިލިޔަން

ާއެކަންކުރުމަށް.ާ ާބަޖެޓުން ާސރުކ ރުގެ ާބަހ ލައިގެން ާތިންއަހަރުދުވަހަށް މިމަސައްކަތް

ާުސވ ލަށްާ ާކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ދެން

ާރ އްޭޖގެާކޮ ާއެީއ ާޤަސްުދުކރަން. ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެްއ  280ންމެވެސް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެކަން ާއެބަހުރި. ާދަތިކަން ާިމސްކިތުގެ ާރަށްރަށުަގއި ވަރަށްގިނަ

ާ ާއިމ ރ ތްކުރުްނ7441ާާޤަބޫލުކުރަން.ާއެއީ ާމިސްކިތްތައް ާޖެހެންދެން ާއަހަރ އި ަވނަ

ާކުރަމުންގެންދިޔައި ާމިނިސްޓްރީން ާޕްލޭނެްއެގާއެޓޯލްސް ާއެްއވެސް ުރގަިއ

ާ ާނަމަވެސް، ާއޮތީ. ާގޮސްފައި ާއޭރު ާކުރެވިެގން ާއެކަން އަހަުރ7441ާާދަށަކުންނޫން

ާެއއަހަރުާ ާޙަވ ލުކުރެްއވި ާއެމަސައްކަތް ާމަޖިލީހ އި ާއެންމެަމތީ ާކަންތަކ އި  285އިސްލ މީ

ާރ އްޖޭގެާ ާވ ނީ ާމިހ ރު ާމަަސއްކަްތ ާޕްރޮޖެކްޓްގެ ާތިީރސްހަ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާތެރޭގައި

ާއެަބާ ާމިހ ރު ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމިހުރިހ  ާފެށިފައި. ާސަރަަޙއްދުތަުކގައި އެިކއެކި

ކުރިއަށްދޭ.ާޭއގެތެއިންާަބއެއްާމިސްކިތްތައްާމިހ ރުާވަނީާނިމިފައި.ާމިއަހަރަކުާނެތްާ

ާއަލަށްާ ާމިސްކިތެއް ާެއއްެވްސ ާޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ާބަޖެޓްގަިއ ާސަރުކ ރުގެ ދިވެހި

ާބަޖެޓްާ ާދެންާާޢިމ ރ ތްކުރުމަކަށް ާބަޖެޓްގައި. ާމިއަހަުރެގ  290ކުރެވިފައެއް

ާ ނޑުމެްނ7474ާާކުރިއަށްއޮތްތ ނގަިއާމިއަންނަައހަރު ާއަުޅގަ ާަބޖެޓަށް ާއަހަުރގެ ވަނަ

ާއެިކާ ާބަޖެޓްގައި ާމެދުރ ސްތ  ާމިހ ރުވެސް ާވެއްޖެ ާހުށަހަޅ ފައިވެސް ހުށަހަޅ ނަން،

ާބަލ އިރު ާމިގޮތުން ާިއމ ރ ތްކުރުމަށް. ާމިސްކިތްަތއް ާައޅުަގނޑަްށާރަށްރަށުގައި ަގއި

ނޑުމެންގެާރ އްޖޭގެާއިޤްިތޞ ދީާޙ ލަތުހުރިގޮތުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއިާމިހ ރުާައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަްށާ ާއަޅުގަ ާއަދަަދކަށް ާއުންމީދުކުރ ވަރުގެ ާމި  295އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހީާ ާެއކިެއކި ާބޭރުގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާނުކުރެވޭނެ. ާއިމ ރ ެތއް އެމިސްކިތްތަެކއް

ާއަޅު ާރ އްޖެއަށްާހޯދުމަށް ާމިހ ރު ާޤައުމުަތކަށް ާބޭރުގެ ާބައެއް ާވ ީނ ނޑުމެން ގަ
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މިްސކިތްތައްާމިވަގުތުާވަރަށްާޮބޑަްށ72ާާބޭނުންވ ާމިސްކިތްތަްއާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއާ

ާ ާއެ ާެއއްޗެިހ72ާާމުހިންމުކަމަށް ާކުރެހުންތަކ  ާއިމ ރ ތްކުރުމަށްޓަކަިއ މިްސކިތްތައް

ާއަޅު ާއެހީހޯުދމަށް ާބޭރުެގ ާއެހެންވީމަ،ާހުށަހަޅައިގެން ާހުށަހަޅ ފައި. ާވ ނީ  300ަގނޑުމެން

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސ އިާއަދިާމެންބަރުންގެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިހ ތަނަށްވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދިވަަޑއިގެންެނިވއިރު ާުފރުޞަތަށް ާމިއަދުވެސް ޝުކުރިއްޔ .

ާމުޅިންވެ ާތިއްެބިވާފުރުޞަތު ާކަނ ތްފަރ ތުގައި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާއެރުެވމުންމިދަނީ  305ސް

ާއެއްެޗްއާ ާއެަކމަބެހޭގޮތުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރީދުވަހު ބޭފުޅުންނަށް.

ާކަރުދ ސްކޮޅުަތއްާ ާނަްނފުޅު ާކަރުދ ސްޮކޅުތައް ާއަުޅަގނޑު ާިމއަދު ވިދ ޅުވީމަ

ާއަާ ާޕްރިންޓްއައުްޓވެސް ާކޮމްޕިުއޓަރ ާއިތުރަށް ާއަތްޕުޅުންާގެނައުުމގެ މީންޢ ންމު

ާ ާފުރަތަމަ ާމިއިނީ. ާތިއްެބވ1ާާިއަތުލަިއގެން ާަކނ ތްފަރ ތުގައި ބޭފުޅުންނަކީވެސް

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާމިގެންދަނީާމިާލިސްޓްގަިއާ  310ބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާމޫނުފުޅުގެމަތީންާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއީ ާދަންނަވ ލަން. ާތަރުތީބުންނޭ އޮތް

ާއިޙްސ ސްކުެރވޭތީ.ާއެ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއުފެދެމުންދ ކަން ާމިހ ުރވެްސ ާސުވ ލު ކަމުެގ

ާފުރުޞަުތާ ާއަޅުަގނޑު ާނަޢީމަށް ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ފެލިދޫ

ާއަރުވަން.ާ

ާ315 

ާއަލްޙަމްދުލިއްާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޔޫސުފްާ ާއ ލަމީން.هللاާ`. ާވަޒީާރައްބިލް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރު.ާޝުކުިރއްޔ 

ާމީގެދުވަްސކޮޅެްއކުރިންާާނަޢީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާފުލިދޫަގއި ާވ.އަތޮޅު ާސުވ ަލކީ، ާއަުޅަގނުޑގެ އ ދެ،

ާޖެހިގެންާ ާމައްސަލަެއއް ާކޮންެމވެސް ާމިސްކިތުގައި ާނަމ ދުކުރަމުންދިޔަ ފިރިހެނުން

ާއަންހެނުންގެާ ާެއގޭފަހުން ާހުްއޓ ލެވިފަިއ. ާަވގުތީގޮތުން ާނަމ ދުކުރުން ާވަނީ މިހ ރު

ާއަންހެނުންެގާ ާަސރުކ ރުން ާިމވަނީ ާައއުންވެސް ާއައި ާނަމ ދުކުރަމުން  320މިސްކިތުަގއި

ާވީމ ،ާ ާހުރަސްއެޅިފައި. ާވަނީ ާއެކަމަށްވެސް ާހުްއޓ ލީމ  ާއޮޕަރޭޓްކުރުން މިސްކިތް

އަޅުަގނުޑގެާުސވ ލަީކާދެންމެާމަނިކުފ ނުާތިވިދ ޅުިވާފަދަިއންާކުރިއަްށއޮތްތަނުގަިއާ

ާރ  ާހިމަނައިގެން ާދިއުމުގަިއާބަޖެޓްގައި ާއިމ ރ ތްކުރަމުންދ  ާމިސްކިތްތައް ްއޖެތެރޭ
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ާކިހ ހިސ ބަކުންތޯ.ާ ާވަންނ ނީ ާބަޖެޓަށް ާމިދެންނެވި ާމިސްކިްތ ާފުލިދޫގެ ވ.އަޮތޅު

 325ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާކުރިއަށްދ ގޮތް.ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާމަސަްއކަތްތައް ާދަންނަވައިފިން ާއަުޅަގނޑު ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާއ ދެ،

ާާްބދުލްަމޖީދުާއެފެައރޒްާއަ ާތެރޭަގއ12ާާިމިހ ރު ާމިއަހަރުގެ ާކުިރއަށްދ ކަމ ިއ ާމަސައްކަތް ާޕްރޮޖެކްޓެްއގެ

ާސަުރކ ރުެގާާޢަބްދުްލބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާްޕރޮޖެކްޓެއް ާއެްއވެސް ާއިތުރު ާމިހިނގ ައހަރުގައި ާމިހ ރު މިދެންނެވީ

ާއެހެްނނަމަ ާޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ. ާނެތްަކން ާފައި ާހިމެނި  330ވެސް،ާކުިރއަށްއޮްތާބަޖެޓްގައި

ާ ާއޮޅުމެްއ، ާވަރަށްބޮޑު ާއޮތީ ާދެން ާހުށަހަޅ ނެކަން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެއީއާއަހަރަށް

ާމިސްކިތްތަްއާ ާއަންހެނުންގެ ާވ ހަކަަތކެއް ާދައްކ  ާފަރ ތްތަކުން ވަރަށްގިނަ

ާވ ހަކަެއއްނޫން.ާ ާޙަޤީޤީ ާޙ ެލއްަގއި ާއެްއވެސް ާއެއީ ާވ ހަަކ. ާހުއްޓ ލި އޮޕަރޭޓްކުރުން

ާނަމުގަިއާާއަޅުަގނޑުމެން ާިމސްކިތްތަުކގެ ާއަންހެނުންގެ ާަދންނަވ ފައި އޮންނ ނީ

ާ ާމުވައްޒަފުްނ774ާާރ އްޖޭަގއި ާސަރުކ ރުން ާމިސްކިތްތަކަކީ ާއެ ާެއބަހުރި.  335މިސްކިތް

ާދުނިޔޭެގާ ާމިސްކިތްތަކެްއ. ާއަންނަ ާޚަރަދުކުރަމުން ާެއގޮތަށް ާލ ފައި ާއިމ މުން ލ ފައި

ާނަ ާވަކިން ާއަންހެުނން ާތަނެްއގައި ާއެހެންާއެްއވެސް ާލ ފައި ާއިމ މުން މ ދުކުރުމަށް

ާއޮތީާ ާޤަސްދުކޮށްފައި ާއަޅުަގނޑުމެްސ ާއެހެންވީމ ، ާނުހުރޭ. ާމިސްކިތްތަކެއް ހުންނަ

ާސަުރކ ރުންާ ާެއގޮތަކަށް ާލ ފައި ާއިމ މުން ާވަކި ާމިސްކިތްތަުކގަިއ އެފަދަ

 340ސްާހޭދަކުރ ގޮތަކަށްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަންހެނުންާނަމ ދުކުރ ގޮތަށްާކުރީަގިއވެ

ާތަންތ ނގަިއާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާގެ. ާނަމ ދުކުރ  ާއަންހެނުން ާހުންނ ނެ ރ އްޖޭަގއި

ާކުރިއަށްާ ާއަދި ާއޮންނ ނެ. ާމިހ ރުވެސް ާއޮންނ ނެ. ާފުރުޞަތު ނަމ ދުކުރުމުގެ

ާހަމަ ާނަމ ދުކުރުމުގެާާއޮތްތ ނަގއިވެސް ާވަޑަިއގެން ާއެތަނަށް ާބޭފުޅުންނަށް އަންހެން

ާއެތ  ާަސރުކ ރުން ާއޮންނ ނެ. ާަގވ އިދުންާފުރުޞަތު ާއިމ މަކުލ ފައި ނަގއި

ާދ ނީ.ާ ާކުިރއަށް ާއެކަންަތއްތައް ާގޮތަކަށްނޫން ާަތނެއްގެ ާނަދ މުކުރ   345ބަންގިޮގވ ފައި

ާމިސްކިތްތަކުަގިއާ ާއެ ާފުރުޞަތު ާނަމ ދުކުރުމުގެ ާއަންހެނުންނަށް އެހެންވީމ ،

ާއޮންނ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ .
ާ

ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.ާާާ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ350 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަދި ާއެއީ ާނަމ ދުކުރުމ އި ާަވގުތަށް ާއޮޕަރޭޓްކުރުމ އި، ާމިސްކިތްަތއް 7ާާރައީސް،

ާއޮޅުންިފލުވ ލަާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާ ާައޅުަގނޑު ާމިްސކިތްާކަމެއްތޯ ާޮއޅުންއަރައިފި ާައޅުަގނޑު ންެވގެން.

 355ާއޮޕަރޭޓްކުރ ާވ ހަކަާބުނީމަާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާނޭނިގގެން.ާެއއީާ

ާ

ާ

ާ

ާމިއަރުވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުތ އެްއނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

 360ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދަށް.

ާ

ާވ ހަކ ާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަނިކުފ ނުގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވިދ ޅުެވއްެޖާާގައިޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންވީމ ،ާާމިއަހަރުގެާއިލްހ މްާައޙްަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާވ ހަކަ. ާނެތް ާހިމަނ ފައި ާވ ހަކަ ާނެތް ާފަިއސ  ބަޖެޓްގައި

ާނުހިމެނުއްވީ ާފަިއސ  ާބަޖެޓްގައި ާއިސްކަންާާމިއަހަރުގެ ާމިކަމަށް ސަރުކ ރުން

ާުނވަަތާ ާނުކުރައްވ ތީތޯ ާމަޝްވަރ  ާސަރުކ ރ އި ާމަނިކުފ ނު ާނުވަތަ  365ނުދެއްވ ތީތޯ

ާފެނިގެންދިޔަާ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދިަޔއިރު ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާބަޖެޓްަގއި ދައުލަތުގެ

ާމިސްކިަތއްާ ާެއހެންވީމ ، ާަކނަޑއެިޅގެންދިޔަ. ާބަެޖޓެއް ާބޮޑު ާފުދޭވަރަކަށް ހަމަ

ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުްނާސަމ  ާމިހ  ާސުވ ލަީކ، ާދެވަނަ ާީކްއވެެގންތޯ. ާނުދެއްވީ ލުކަން

ާމޯލްޑިވްްސއ ިއާ ާޓެލެވިޜަން ާފަންޑުން ާަޒކ ތު ނިޑވަޅެްއގައި ާދަ ނިކަމެތިވެފަިއވ 

ާތިންވަނަާ ާފަިއސ ހުރެގެންތޯ. ާެއއީ ާވިދ ުޅވީމަ ާވ ހަކަ ާހައްަދވ  ާޗެނަލެއް  370ގުިޅގެން

ާޙަވ ލު ާުވޒ ރ  ާމަނިކުފ ނު ާމިސްކިތެްއގެާސުވ ލަީކ، ާެއއްވެްސ ވުމަށްފަހުަގއި

ާމަސައްކަތްާއަލަށްާފައްަޓަވއިިފންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .
ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިއަުދގެާުސވ ލުގެާދ އިރ އިން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާ375 

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާހުށ7443ާައ ދެ، ާސ ރުކ ރުން ާއަލަށްާއަހަރަށްެވސް ާބަޖެޓްގައި ާހެޅި

ާބަޖެޓްާާމަީޖދުާއެފެއ ޒްާަޢބްދުލްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިމަނ ފައި. ާވ ނީ ާމިސްކިތްތަެކއް ާއިމ ރ ތްކުރުމަށް

ާއެީއާާބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޢަބްދުލްާ ާނެތް. ާލިބިފައެއް ާމިއަހަރަކު ާޕްރޮޖެކްޓަކަށް ާއިތުރު ފ ސްވެގެްނއައިރު

ާފ ިއތުވެދި ާބަލ އިރުަގއި ާއަދަދެްއެގާނިސްބަތުން ާގިނަ ާފުދޭވަެރއްެގ ާމުއްދަުތަގއި ޔަ

ާ ާފަށ ފައިވޭ. ާިއމ ރ ތްކުރަން ާރ އްޖޭަގއި ާއެހުރިހ 12ާާމިސްކިތްތަކެއް  380ޕްރޮޖެކްޓް
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ޕްރޮޖެކްޓްތަކެްއވެސްާއަިދވެްސާނިމުމަކަށްާނ ދޭ.ާދެންާއެހެންާއޮއްވ ާއަނެއްކ ވެްސާ

ާމިހ ުރވެ ާއައިސްިފކަމުގަިއވ ނަމަ ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާދިމ ެވގެްނއުޅޭާއިތުރަށް ސް

ާދ އިރ ތަކަްށާ ާކޮންސްްޓރަކްޝަން ާފަރ ތްތަކަށް ާމަސަްއކަތްކުރ  ދަތިތަކަކީ

ާނުކުެރވި ާމަސައްކަތް ާއެ ާޙަވ ުލކުރެިވގެން ާޕްރޮޖެކްޓްަތކެއް ާގިނަ ގެްނާނުކަތ ވަރަށް

ާމިދެެކވެނީ.ާ ާވ ހަކަތަކެއް ާުއޅޭ ާސަރކިއުލޭޓްކުެރިވގެން ާފައިސ ތަެކއް  385މ ގިނަ

ާެއގޮތު ާކުރިއަށްދ ާއެހެންވީމ ، ާމިހ ރު ާއޮީތ ާވިސްނަވ ފައި ާސަރުކ ރުން ން

މަސައްކަތްތަްއާޕްރޮޖެކްޓްތަްއާނިންމުމަށްފަހަށްާއޭގެފަހަށްާމިއަންނައަހަރުާބަޖެޓްަގއިާ

ާއެބައިާހިމަނ ގޮތަށް.ާޝުކުިރްއޔ .

ާ

ާޢިއްޒަާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ   390ާތްތެރި

ާގުިޅގެންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމުޙަްނމަދުާޤަަސމް ާސުވ ލ އި ާކުރަްއވ  ާުގޅިގެން ާވަޢުދަކ  ާކެމްޕޭނުެގ ާމަޚްލޫފްގެ އަޙްމަދު

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާައޅުަގނޑަށްވެްސ ާުސވ ލަކީ، ާބޭުނންވ  ާކޮށްލަން އަޅުަގނުޑ

ާމިސްކިތް ާވަރަށްގިނަ ާދިމ ކޮށް ާރަމްޟ ންމަހ އި ާކ ޕެޓްާލިބިފައިވ ގޮތުަގއި ތަކުގެ

ާކުރެވިަފއިވ ކަންާ ާމަރ މ ތުެވސް ާމިސްކިތްތަކުެގ ާވަރަށްގިަނ ާއަދި ސ ފުކުރުން

ާފަށްފަށުންާ ާވަރަށް ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ  395މިކަމަށްޓަކައި

ާސުވ ލަީކ،ާ ާކޮށްލ  ނޑު ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާސުވ ލ އި ާމިއަދުގެ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާވ  ާމިނިސްޓަރުވެްސ ާމިސްކިތަކީާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރެްއވިއްޖެ ާފ ހަގަ ހަކަފުޅުަގއި

ކ ޕެޓްާސ ފުކުރެޭވކަހަލަާކ ޕެްޓާނޫންކަންާއޮތީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުގެާސުވ ަލކީާޑްރަިއާ

ާކްލީްނާ ާޑްރައި ާއޮތްތޯ. ާކުރެވޭެނގޮތެއް ާނަމަވެސް ާމިމަހުތެރޭ ާނަމަވެސް ކްލީން

 400ާކުރެވޭނެާތ ރީޚެއްާެދއްވަފ ނަްނތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކުެރވެންާާރާއޮފްާިއސްލ މިކްާމިނިސްޓަާ ާކްލީން ާްޑރައި ާބަލ  ާޙ ލަތު ާކ ޕެްޓގެ ާއެ ާއިރ ދަކުެރްއވިްއޔ  ާޝުކުރިއްޔ .

ނޑުމެންާާމަީޖދުާއެފެއ ޒްާަޢބްދުލްާ ާއަުޅގަ ާނުކުރެވޭކަުމަގއިވ ނަމަ ާއެހެން ާނުވަތަ ާކްލީންކޮށް ާޑްރައި ާއޮތިްއޔ 

ާބަދަލުކޮާބ ރީާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޢަބްދުލްާ ާކ ޕެޓް ާޚިދުމަތްާއެތަނުން ާެއ ާރަމަޟ ންމަހުގައި ާމި ާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ށް

 405ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮްށދޭނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނުޑ...ާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއައްސަލަމ ޢަލަިއކުމް،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ
ާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:
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ާ

 410ާމ މިގިިލާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާާ،ބެހޭާނުކުތ އެއްނިޒ މ ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއިތުރުާާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާައސްލުގަިއވެސް ާމިދަންނަވ ލީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ ެއއް ާ`.ާނިޒ މ ބެހޭ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްެވްސާާވައިެރއްާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނަމަެވސް  415އަޅަިއގެން

ހަމަހަމަވ ގޮތަށްާހައްދަަވއިާދެްއވަންާއެބަޖެހޭހެން.ާމިހ ރުާމިވ ގޮތަކީާއެއްާސަިއޑަްށާ

ާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާރައީސް ާދެންމެއަކު ާމިއަދުވެސ1ާާްދ ދި ާހަމަ ާއެބަތިއްބޭ މެންބަރުން

ާެއވ ހަ ާފަރ ތުގައޭ.ާމ ކުރީަބިއގަ ާިމއޮތީ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއެކަްނާއެ ާވިދ ުޅވެފައި ކަ

ާދެންާ ާއޮބ ލަނީ. ާމި ާަހމަ ާެއކީަގއި ނޑުމެންވެން ާއަޅުގަ ާދަތިވަނީ. ާމ  ޤަބޫލުކުރަން

ާހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެްނވީމ ، ާތިވިދ ޅުވަނީ. ާވ ގޮތްކަމަށްތ   420އެހެންނަމަވެސް

ާވެ ާބައްލަވ ލަން ާމިހުރީ ާރަނގަޅަށްތޯ ާހަމަ ާައޅުަގނުޑާވައިުރއެުޅއްމުަގއި އްޖެއޭ.

ާމިނިސްޓަރާއަރިހުންާދަންނަވ ލަންާމިބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ....

ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑަްށާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނެންގެވީ ާތިޔަ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ  425އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާދަންނަވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާނެތް. ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށް

ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާމ މިގިލި ާއަދި ާހިނގަމުންދ ގޮތް ާމިކަން މިގެންދަނީ

ާމ ާ ާވުރެން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހިނގ ގޮތް ާނިޒ މް ާމިތަނުގެ ާއިބްރ ހީމަކީ ޤ ސިމް

ާރިޔ ސަތުާ ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްޞަ ާބޭފުޅެއް. ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ރަނގަޅަށް

ާޤ ބިލުކަމ އެކީާ ާވަރަށް ާދުވަހު ާމެންބަރެއް.ާވަރަށްގިނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެލެހެއްެޓވި  430ގައި

ާއަޅުަގނޑުާ ާއެނގިވަަޑިއަގންނަވ ނެ. ާމ ރަނގަޅަށް ާހިނގ ގޮްތ ާމިކަން އެހެންވީމ ،

ާޕްރިންޓްާ ާކޮމްޕިއުޓަރ ާހަމަ ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވ ލިހެން ކުރިން

ާއަރުވަމު ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ާއެބަލަިއގެން ާގެނެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ްނާއައުޓް

ާނޯންނ ނެ.ާ ާކަމެއް ާެއއްވެްސކަަހލަ ާއޮޅުވ ލުމެއް ާއެްއވެްސަކހަލަ ާމީގައި މިގެންދަނީ.

ާއެރުވީާ ާފުރުޞަތު ާދެންމެ ާނުވޭ.ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުމެއް ާގެންގުޭޅކަށްވެސް  435އަޅުަގނޑު
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ާފުރުޞަތުާ ާދެން ާަރޝީދު. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާމައް ާއޮީތ ާމެންބަުރާލިބިވަޑަިއގަންަނވަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ޗަްނގޮޅީ

ާމިކަންާ ާމިހިރީ. ާތަރުތީބުތައް ާމި ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާދީދއަށް. ާއަޙްމަދު މ ރިޔ 

ާދަންނަވ ނެާ ާމިކަމުގައި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާމިއީ. ާއޮތްގޮތް މިލިސްޓް

ާޢިއް ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެްނވޭރު ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތް. ާވ ހަަކއެްއ ާމެންބަރުާއިތުރު  440ޒަތްތެރި

ާމޫސ ާމަނިކަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުމެންާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަުޅގަ ާމިކަމ  ާއިނގޭޯތ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާވަރަްށބޮޑަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ  445ާރައީސް،

ާނަގައިާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެެެކވުން:މޫސާ  ާނުކުތ  ނޑުާނިޒ މީ ާއަޅުގަ ާއަޅ ނުލ ކަން. ާރިޔ ސަތުން ާވ ހަކަދެއްކީމަ ގެން

ާކޮށްތޯ،ާ ާސީރީސް ާޕެރަލަލްކޮށްޯތ، ާބަލަން ާގޮތެއް ާގުޅ ފައިހުރި ާމި ބޭނުންވޭ

ނޑަކުްނާ ާހިނިގަ ާޙަޤީޤަުތގަިއެވސް، ާމައްސަަލއެއް ާެއއި ާގުޅ ަފއިހުރީ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ

ާދައް ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްނޫން. ާމިތ ނގައިާދުއްވ ެލވޭވަުރގެ ަކއިފިން

ާމަނިކުފ ނުާ ާދެވޭ. ާމުސ ރަ ާބަރ ބަރަށް ާއެމީހުންނަށް ާއެބަތިބޭ ާމީހުން  450ޓެކްނިކަލް

ާދަްއކަަވއިފިން.ާ ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިންނަވ  ާއަމީންޢ ންމު ާއިންަނވ . ތިތަނުގައި

ާކަންތަްއާ ާއެއުސޫލުން ާއެހެންވީމ ، ނޑަށްެވސް. ާައޅުގަ ާދެއްކިދ ނެ ާނަގ  ލިސްޓެއް

ނުޑާކުރަްއވަން ާރަނަގޅުވ ނެހެންނެއް.ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑަކަްށާހިއެއްނުޭވާއެންމެ ޏަކ 

ާއެކަމުންާ ާނުލިބޭ. ާފުރުަޞތެއް ާމީހަކަށް ާއެްއވެސް ާމިތިބި ާމިފަރ ތުގައި މިދެންނެވީ

ާއެހެ ާލިސްޓް ާމިއޮތީ ާމީހ ރު ާރީއްޗަށް ާވަރަށް ާރައީްސ ާހަމަ  455ނެްއާކޮންމެކަމެއްވީމަ

ާ ނޑުކަމަކުނުދ ނެ. ާައޅުގަ ާތިބިާއެހެންވީމަ، ާމިފަީޅގަިއ ާނުކުތ ގައި ާނިޒ މީ މެން

ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުްނާ ާމިނިސްޓަރު ާދެއްވަން ާފުރުޞަތު ާސުވ ލުކުރުމުގެ ބޭފުޅުންނަށް

ނޑަށް.ާ ާއެދެންާއަުޅގަ

ާާ

ާ460 

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

ާތިކަ ާގެންަދވ ތީާމަޖިލީހުގައި ާިވދ ޅުވަމުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ުރޮކށް ން
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ާއަމީންޢ ންމުާ ނޑު ާައޅުގަ ާބެއްލެވުމަށް ާހުރިތޯ ާަމއްސަލަެއްއ ސިސްޓަމްގައި

ާޢ ންމުާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިނގ ޮގތް ާކަންތައް ާމިކަމުގައި ާއަިދ ާދަންނަވ ނަން. އަރިހުަގއި

ާބެއްލެ ާކޮމިޓީގެ ާޢ ންމު ާމަްޝވަރ ކޮށް ާމިކަންާކޮމިޓީއ އި ާދަށަށްވެސް  465ވުުމެގ

ާޝުކުރުދަންނަވަންާ ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ގެންދ ނަން.

ާ ާމިހ ރު ާނިޒ މ ބެހ77ާާޭވަަޑއިގެންެދއްވީތީ. ާހަމަވީ. ާވަުގތު ާުސވ ލުގެ ޖެހުމ އެކު

ާނުކުތ އެްއ،ާަގއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.ާާ

ާ

 470ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކޮމްިޕއުޓަރާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބޭނުންވަީނާމިތ ނގެ ާސ ފުކޮށްލަްނ ާަރއީސް،ާއަުޅަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޔަޤީނުންވެސްާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަ ާެއީއ ާއުޅޭތޯ. ާމައްސަލައެއް ާކަހަލަ ާެއްއވެސް ސިސްޓަމްގައި

ާނިލަން ާފަހުން ާއެދުމުގެ ާފުރުޞަތަށް ާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެިރާމިއަދު ާދ އިރ ގެ ދޫ

ާއަޙްމަުދާ ާއެކަމަކު ާއެދިވަަޑިއގެންނެވީ. ާފުރުޞަތަށް ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު  475މެންބަރު

ނުޑާހިތަށްާމިއަރަީނާ ނޑަށްާލިބުނީމަާއަުޅގަ ޙަމްޒ އަށްާލިިބވަަޑއިގެންދިަޔިއރުާއަުޅގަ

ާހުންނަނީތޯ.ާ ާމައްސަލައެއް ާކަހަލަ ާެއްއވެސް ާސިސްޓަމްގައި ާކޮމްޕިއުޓަރ މިތ 

ާކަމަށްވެއްިޖއްޔ ާއެކަންާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .އެހެން

ާ

ާ480 

ާދެމެންބަރުންގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްަޒތްތެރި ާތިޔަ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާއެނގޭކަށްާ ާރިޔ ސަތަށް ާމެންބަރެއްކަެމއް ާކޮން ާފިްއތެވީ ާފިތަށް ާކުރިން ތެރެއިން

ާއަ ާމިހ ރުާނެތް. ާވ ަހކަ. ާިލސްޓްގެ ާއައި ާއަތަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެނގެީނ ޅުަގނޑަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާރިޒ އަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމިލަންދޫ މިދަނީ،

 485ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކިހ ާމިލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާސ ފުކޮށްލަދީފ ނަންތޯ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާކޮންާރައީސް، ާހިސ ބަކުން
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ާއެދެންޖެހެނީ.ާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުުރޞަތަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާފެށިގެންތޯ  490ސިކުންތަކުން

ާފެށިގެންާ ާބުނިހިސ ބުން ާހުޅުވ ލައިފީމޭ ާފުރުޞަތު ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ާނުވަަތާ ާމ ކުރީގެ ާއެ. ާމިއޮބަނީ ާހަމަ ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާމިތިބެނީ. އޮބަިއގެން

ާފުރުޞަުތާމިނި ާމި ާނޫނިއްޔ  ާފެށިގެންތޯ ާހިސ ބުން ާޖަވ ބުދެްއވ  ސްޓަރު

ާހުޅުވ ލައިފީމޭާއެހެންާބުނ ާހިސ ބުންާފެށިގެންތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ495 

ާ

ާތަކުރ ރުކޮްށާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއކަމަކު ާނުކުތ އެއްނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ ާޝުކުިރއްޔ . އ ދެ،

ާތަކު ާގެންަދވ ތީ ާމިގެންދަނީ.ާތިސުވ ލުކުަރއްވަމުން ާައރުވަމުން ާއެޖަވ ބު ރ ރުކޮށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާނުދެންނެވި ާއެހެން ާފެށޭއިރު ާޖަލްސ  ާދުވަހެއްގެ ކޮންމެ

ާދަންނަވ ފަިއވ ނީ.ާ ާެއވ ަހކަ ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާގިނަފަހަރު  500އެއްފަހަރަށްވުރެ

ާއެބަާދަންނަވަންާއިތުރުާ ނޑު ސުވ ލަްށާމިނިސްޓަރުާދެއްވ ާަޖވ ބުާިނމުނީމަާއަޅުގަ

ާބަެއްއާ ާކުރިން ާއޭގެ ާމިހުޅުވެނީ. ާފުރުޞަތު ާއެ ާއެހިސ ބުން ާހުޅުވ ލަމޭ. ފުރުޞަތު

ާއަމީންޢ ންމުާ ާފިއްަތވ ކަމަށް ާއެދިވަަޑިއގެން ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުާކައިރީާވިދ ުޅވޭ.ާެއހެންވީމަ،ާއަމީންޢ ންމުާމިހައްދަވ ފައިާއޮންނަާގޮތަީކާ

ާފު ާސިސްޓަމުންާއޭެގކުރިން ާބޭފުޅުން ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ   505ރުޞަތަށް

ާމީގެކުރިްނވެސްާ ާމިވ ހަަކވަނީ ާއެކަންކުަރއްވ ގޮތަީކ. ާއެއީ ކްލިޔަރކުަރއްވ ނެ.

ދެންނެވިފައި.ާއަެނއްކ ވެސްާިމދެންނެވީ.ާއަދިެވސްާއިތުރަށްާއެސުވ ުލކުރަްއވ ފިްއޔ ާ

ާދަންނަވަމުްނގެ ާއެރުވުުމގެގޮތުން ާސ ފުކޮށް ާހަމަ ާއެކަމަުކާއަޅުަގނޑު ންދ ނަން.

ާއަމީންޢ ންމުާ ާަމސައްކަތް ާބެލުމުގެ ާހުރިތޯ ާެއއްވެްސާމައްސަލަެއއް މިސިސްޓަމްގައި

ާނުކުތ އެއް،ާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެދެން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނުޑ  510މިކަންކޮށްދެއްވުން

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާސިސްޓަްމގެާާހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާކުޑަ ާކޮްމޕިއުޓަރ ާމި ާހުށަހަޅ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް،  515ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއ ިމރު ަމްއސަލައެއްާހުރިތޯާބަލަންާޗެމްަބރގެާއެފަރ ުތގައިާތިބިާބޭފުުޅންާމިފަރ ތަށްާދެންާާއަްޙމަދު

ާއޭ ާބަަދލުކޮށްލައްވަން. ާދުވަހަކު ާއޮންނަ ާފިއްތުުމގެާސުވ ލު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ރުން

ާހުސިޔ ރުކަންާހުރިވަރުާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެނގިދ ނެކަްނނޭނގެ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ520 

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުަގނުޑ ާުނކުތ އެްއކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

ާބަލައެއްނުގަންނަން.ާ

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .4

ާ525 

ާބިލުާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ާހުށަހަޅ  ާސަރުކ ރުން ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާާ،އަޅުަގނޑު ާައއިޓަމް ާ-7އެޖެންޑ 

ާމަރުޙަލ ާ ާބަޙުސްގެ ާކިޔުުމގެ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާޢަދަބު މަޢ ފްދިނުމ އި

ާ ާަކނަޑއެިޅފައިވ  ާބަޙުސްކުރުމަށް ާބިަލށް ާމި ގަިޑއިުރގ5ާާެކުރިއަްށގެންދިއުމަށް.

މިނެޓް.ާެދވަނ5ާާަމިނެޓް.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުގައ74ާާިމިހ ރުާބ ކީާއޮތީާާތެރެއިން

ާ ާޖަވ ބުދެއްވުމަށ1ާާްފުރުޞަތުގައި ާބިލަށް ާމި ާމިގެންދަނީ. ާައރުވަމުން  530މިނެޓް

ާއަދިާ ާުޙސްނުއްސުޢޫދު. ާއަލްއުސްތ ޛް ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ާމުޙަން ާއަލްފ ޟިލް ާއެފެައރޒް ާހޯމް ާއޮފް ާނިޒ މ ބެހޭާމިނިސްޓަރ ާޝިހ ބު. މަދު

ާނުކުތ އެްއ،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

 535ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާިނޒ މީާނުުކތ އެއްާެނގީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާަމޖިލީހުގައިާޢިްއޒަތްތެރިާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާމަތީންާމެންބަާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާހަމަތަކުގެ ާުއސޫލ  ާއެ ާަގވ އިދ  ާއޮންނަ ާއެ ާކިޔުމުގަިއ ާނަން ރުންގެ

ާނިލަންދޫާ ާވިދ ުޅވީ ާއ ދަމްގެ ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގައްދޫ ނޫން

ާވިދ ުޅވީމަާ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާޙަމްޒ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  540ދ އިރ ގެ

ާެއކަ ާެއއްެޗއް ާވަކި ާއެހެންވީމަ،ާރިޔ ސަތުން ާމިހ ހިސ ބަށް. ާއައިސްފަެއއްނެތް މަށް

ާއެއީާނިޒ މީާމަްއސަލަެއއްކަމަްށާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާ
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ާ

ާ

ާދިަޔއީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރަނގަޅުނުކުެރވި ާެއކަން ާޤަބޫލުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަްށ  545ނިޒ މ ބެހޭ

ޫދާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާރިޔ ސަތަށްާއެކަންާފ ހަގަނުުކރެވޭތީ.ާރަނގަުޅގޮތަކީާބިލެތް

ާއ ދަމްގެާ ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަްއދޫ ާޙަމްޒ . ާއަޙްމަދު މެންބަރު

ވ ހަކަފުުޅގައިާވިދ ޅުވަންޖެހޭީނާއެގޮތަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާ

ާމެންބަރުންނަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެިދވަަޑިއގަންނަވ ފަިއވ  ާއެންމެާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން ށް.

ާފުރަތަމަާ ާފަހުމީ ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ  550ފުރަތަމަ

ާފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގެންަފިއާއެބައޮތް.ާާ

ާ

ާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާިމ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާާއަދަބުާ`.

ާވ ހަކައަީކާލުއިކޮށްާއަލްޙ ންާފަުހމީާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ދިނުމުގެ

ާ ާކުށުގެ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި  555ާއަދަބުާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ލުއިކޮށްދިނުމުގެާޙައްޤ އިާބ ުރާލިބިފައިވ ތީާެއކަންާަވކިާޤ ނޫނީާއިމެއްގެާތެެރއިންާ

ކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއެގޮތުންާމިފަދަާކުރިއަްށގެންދިއުމަކީާއަުޅަގނުޑމެންާ

ޤ ނޫނެއްާއޮތުމަކީާިމއީާމިަވުގތުާކުރަންޖެހިފައިވ ކަމެކޭ.ާއެެހންނަމަވެސް،ާމިާބިލަށްާ

ާޒ ތުަގއިާ ާޭއގެ ާިބލުގައި ާމި ާފ ހަގަކުެރވެނީ ާަބލ ލިއިރު ާޖުމްލަގޮތެްއގަިއ އަޅުަގނުޑ

ާޖުމް ާއެހެންވީމަ، ާލިބިގެްނދ ކަން. ާމަޢ ފް ާދަންނަވ ލަންާކުށަށްވެސް  560ލަޮގތެއްަގއި

ާ ާޖިނ ޢީކުށުގެ ާމިޖެހެނީ ާއޮްނނަން ާބިލުގައި ާމި ލުއިކޮށްދިނުމ ިއާާއަދަބުބޭނުންވަނީ

ާޤ ނޫނުންާ ާހަމައެކަނި ާޙ ެލއްަގިއ ާއެްއވެސް ާއެެހންވީމަ، ާޤ ނޫނެކޭ. މަޢ ފްކުރުމުގެ

ނަޑއެޅިފަިއވ ާކުށްަތކެއްާއެާކުށްކުރުމަށްފަހުާއެާކުށަށްާމަޢ ފްދިނުމަކީާއަ ޅުަގނުޑާކަ

ާވިސްނުމެްއަގިއާ ާރީހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގެ ާމީހުން ާއެހެންނަމަވެސް، އެދޭކަމެއްނޫން.

ާ ާާއަދަބުކުށުގެ ާއެ ާިލބި ާއުސޫލުތަކ ާާއަދަބުވަިކވަރަކަށް ާއެކަީށގެންވ   565ލިބިގަތުުމގައި

ނޑަެއޅިފައިވ ާ ލިިބގަންނަާމީހުންނ މެދުާލުއިގޮތަކަްށާާއަދަބުއެްއގޮތްވ ގޮުތގެމަތީންާކަ

ނަޑއެޅު ާރީހެބިލިޓޭޝަްނާކަ ާަޤއުމުތަުކގައި ާވަރަށްގިނަ ާުދނިޔޭގެ ާއެީއވެސް މަކީ

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ ާައޅުަގނޑުެމން ާހިނގ ކަމެއްކަން ާތެރޭަގއި ޕްރޮސެސްއެްއގެ

ާެއއްކޮށްާ ާރެކޯޑް ާކުށެްއެގ ާޖިނ ޢީ ާމިދަންަނވ ހެން އެހެންނަމަވެސް،
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ާއެދޭކަމެާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމަޢ ފްކުރުމަކީ ާއެހެންވީމަ،ާފޮހެވިގެންދ ގޮަތއް  570އްނޫން.

ާމިބުނ ،ާ ާގައި ާ)ށ( ާމިމ އްދ ގެ ާނަން ާމިޤ ނޫނުގެ ާހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު

ާ ާކުށުެގާާއަދަބު'މަޢ ފްދިނުމ އި ާ'ޖިނ ޢީ ާބަދަލުގައި ާގެ ާޤ ނޫނު' ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ާނަންާާއަދަބު ާޤ ނޫނުގެ ާމިގޮތަށް ާޤ ނޫނު' ާމަޢ ފްކުރުމުގެ ލުއިކޮށްދިނުމ އި

ބޭނުމަކީާކުށްވެރިންނަށްާއެމީހުންާކުރިާކުށުގެާކޮންެމވެްސާބަދަލުކުރަން.ާއެއީާީމގެާ

ާކުށަށްާ ާސަބަބުން ާކުށްކުރުމުގެ ާއެ ާއެބަޖެހޭ. ާއޮްނނަން ާއިހ ނެތިކަމެއް  575ވަރެްއގެ

ާގޮތުަގއިާ ާމީހެއްގެ ާމަުއޫސމް ާކުށެއްނުކުރ  ާދުވަަހކުވެސް ާގުޅިގެން މަޢ ފްލިބުމ އި

ާކުރެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާެއއީ ާދިއުަމކީ ާމުޖުތަމަޢުގަިއާބަދަލުވެގެން ވޭނެކަެމއްނޫން.

ާކުށްވެރިކުރ ާ ާމުޖުތަމަޢު ާކަންތައްަތކެއް ާކުރ  ާޢަމަލުތަކެއް، ާހިންގ  ބަޔަކުމީހުން

ާއަދިާ ާޙައްޤުތަކ އި ާބައެްއގެ ާއެތައް ާއެހެނިހެން ާަކނަޑއެެޅނީ ާގޮުތގައި ކުށެްއގެ

ާއެހެން ާަޙްއޤެއް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމަ، ާރަްއކ ތެރިކަމަށްަޓކައި.  580ަބއެްއގެާާއެމީހ ގެެވސް

ާައޅުަގނުޑާ ާއެއީ ާމަޢ ފްދިނުމަކީ ާއެ ާިނގުޅަިއގަނެ ާޙައްޤެއް ާއޮތް ކިބ ަގއި

ާބިލުާ ާމި ާފަދައިން ާމިދެންނެިވ ާކުރިންވެްސ ާއެހެންވީމަ، ރުހޭކަމެއްނޫން.

ާ ާޭއގެ ާކުށ އި ާކުރ  ާޖުމްަލގޮތެްއގައި ާއޮތީ ާެއއްކޮްށާާއަދަބުބައްޓަންކުރެވިަފއި ދެބައި

ާނިމިގެންދ ގޮތަށްާ ާކޮމިޓީއަކަށްާމަޢ ފްވެގެން ާބިލު ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ަކމަށްވ ތީ

ާބައިާ ާޓެކްނިކަލް ާމި ާީމގެ ާއިޞްލ ުޙުކރެވޭއިުރގައި  585ގެންގޮްސގެން

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާފޮނުވަން. ާމަޖިލީހަށް ާއަނބުރ  ާއަލުްނ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްފަހު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމިހ ރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަުޅގަ ާރިޔ ޟްާާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށި

ާ ާއެެހންވީމަ، ާފުރުޞަތު. ާދެވަނަ ާއަރުަވން. ާފުރުޞަތު  590މިނެޓްއިުރ1ާާރަޝީދަށް

ާއޮންނ ނީ.ާ

ާ

ާބެހޭގޮތުންާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިބިލ  ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަފުޅުާާ:ރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުންާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަރަށްގިނަ ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

 595ދައްކަވަމުންާވިދ ުޅވިާިސޔ ީސާމަޤްޞަދެއްާހ ސިލްކުރުމަށްަޓކައިާހުށަހަޅ ފަިއާއޮްތާ

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް، ބިލެއްކަމަށް.
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ާ ާތުހުަމތުގައި ާކުށެްއގެ ާެއއްެޗއްކަމަްށާމުޖުތަމަޢުގައި ާހިނގ  ާބޭރުފުށުން ޝަރީޢަތަކީ

ާވަރަށްާ ާމިތަނުގައި ާއަިދ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއެންމެންެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންވީމަ،ާ ާދަްއކަވ ފަިއ. ާވ ހަކަފުޅު ާެއގޮތަށް ާވަނީ ާމެންބަރުން ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި

ާމިން ާބެދެންޖެހޭ ާއޭނަ ާއެކަމުަގއި ާއެބަހުރި ާމިހ ުރ ާޙ ލަތްތަުކގައި  600ވަރަށްާބައެއް

ާމައްސަލަަތއްާ ާެއކިކަހަލަ ާމައްޗަށް ާމީހުންގެ ާެއބަހުރި ާނެތިވެސް ާހެިކ އެކަމުަގއި

ާ ާއެކަމުގައި ާއަރުވ ލުމަްށާާއަދަބުހުށަހެޅި ާއަދި ާޖަލަށ އި ާމުއްދަތަކަށް ާދިގު ލިބި

ާމީގެކުރިންވެްސާ ާފަރ ތްތަކުން ާމިދެންނެވި ާއެހެންނަމަެވސް، ޙުކުމްކޮށްފައި.

ާއެ ާއެމީހުންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނާާައދަބުާއެދެމުންދޭ ާއޭރުަގއި ލުއިކޮށްދިނުމަށް.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ާއޭރުގެ ާފަރ ތަކީ ާމަތީ ާއެންމެ ާނިޒ މ ބެހޭ  605ޝަރުޢީ

ާވަރަށްާ ާކަންަތްއތަކުަގއިވެްސ ާކުިދކުދި ާވަރަށް ާއެދެމުންދޭ. ތަކުރ ރުކޮށް

ާޙ ލުތަ ާނިަކމެތި ާވަރަށް ާބިކަވެ ާއ އިލ ަތއް ާއެ ާޖަލަށްލެވި އްޖެހިފައިާދިގުމުއްދަތަށް

ާއައުމަީކާ ާމިކަން ާިސފ ގައި ާބިލެއްގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން އެބަތިބި.

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާަރއްޔިތުންނަށ އި ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއީ

ާޑިމޮކްރަސީެއއްަގއިާ ާމޮޑަްނ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއީއ ާކުރިއެރުމެކޭ.  610ލިބުނު

ާދަ ާމިއަދު ާއެބަާއަޅުަގނޑުމެން ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ތުރުުކރަމުންދ އިރުގައި

ާއެހެންާ ާއަދި ާނިޒ މުވެސް ާޝަރުޢީ ާނިޒ މުތަކެްއ، ާހުރިހ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކަންަތއްތަްއާ ާބަެއއް ާކުެރވޭ ާކަންތައްަތކުން ާކުރ  ާނިޒ މުތަކުންެވސް މުސްތަޤިއްލު

ާޝަކުވ ކުެރވޭނެާ ާއެދިމަދިމ ލަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާަރއްޔިތުންނަށްކުރެޭވގޮތުން ާގޮތ އި

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާހުންނަން ާކަންތައްަތއް ާއެއިލްތިމ ސްކުރެވޭެނގޮތަކަށް  615ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިްނާ ާމިހ ރުެގ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން، އެހެންވީމ ،

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ ާއޮތީތީވެ ާމިޙައްޤު ާމަޢ ފްދިނުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާރައީސުލްޖު ާމިކަންާމިހ ރުގެ ާސިފައިަގއި ާބިލެއްެގ ާމިއޮތީ ާފޮނުވ ފައި މްހޫރިއްޔ 

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާބަލައިލ ިއރު ާބިލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ބޭއްވުމަށްޓަަކއި.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާސީދ  ާކޮންގޮތަކަށްކަމަށް. ާމިކަންކުރ ނީ ާއެބައޮތް  620ފެންނަން

ާރަ ާމިކަންކުަރްއވ ނީ ާއަދި ާމިކަންކުރަްއވ ނީ. އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނޫންކަން

ާވިސްނަންޖެހެނީާ ާއަޅުަގނޑުެމން ާދެން، ާތިބެެގންކަން. ާބަަޔކު ނަޑއަުޅއްވ  ކަ

ާކުެރވިދ ނެތޯ.ާ ާއެފަރ ްތތަކަށް ާއެކަންތަްއ ާމުސްތަިޤއްލުގޮެތއްަގއި ކިހ ވަރެްއގެ
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ާމަޤްޞަދެްއާ ާސިޔ ސީ ާސަބަބަކީ، ާއެއް ާަކންބޮޑުވ  ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާހަމައެހެންމެ،ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާއަދި ާހިފ ފ ނެކަމަށް.  625ކަުމގެބޭނުން

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ، ާހަނދ ންކުރަންވެސް ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާތިބިާ ާމަރ ފައި ާމީހުން ާކުްށކޮށްގެން ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެްއވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަަދ ާއެހެންވީމ ، ާެއބަތިބި. ާޖަލުގައި ާމިއަދު ަވގުތުންާާމީހުން

ާއެންމެާ ާއެފަރ ތްތަކަށްތޯ ާހެދޭއިރަށް ާހަމަ ާޤ ނޫނެއް ާމިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ާޤ ނޫނެއްާ ާމިފަދަ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާމަޢ ފްދެއްވ ނީ.  630ފުރަތަމައަށް

ާިމއީާ ާމިއީކީ. ާޤ ނޫނެއްަކމަށް ާހަދ  ާދޫކޮށްލަން ާއެމީހަކުން ހެދުމަކުންނެއް

ާޤަބޫާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަިދާއެހިސ ބަކަށް ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނުކުރަން ލެއް

ާކަމެއްާ ާހިނދެއްގައި ާނުހިނގ  ާކަމެއް ާބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެކަމަކަށް. މިހ ހިސ ބަށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިަކންކަން ާބަދަލުގައި ާވިސްނުމުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހިނގ ފ ނެކަމަށް

ާމީގެ ާމުޖުތަމަޢުއަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ  635ފައިދ ެއއްާކުރަމުންގެންދަންޖެހޭނީ

ާހިނގާ  ާބޭރުފުށަށް ާޝަރީޢަތަކީ ާމިދެންނެވިހެން ާުކރިން ނޑު ާއަުޅގަ ކުރ ނެގޮތަކަށް.

އެްއޗަކަްށވ ތީވެާަބެއއްމީހުންާޖަލަށްލެވިފައިާތިބީާއެމީހުންާކުރިާކަންތައްަތކަށްވެްސާ

ނުވ ތީވެާކޮންމެެވސްގޮަތކުންާެއކަމުގެާތެރެއަށްާއޭނ ގެާމަސްޢޫލިއްޔަތު،ާކޮންެމވެސްާ

ާދިުގާމިންވަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާސ ބިތުކުރެވޭީތވެ. ާއެކަން ާަމއްޗަްށ ާއޭނ ގެ ރަކަށް

ާނިކަމެިތވެާ ާބޮޑެިތާއ އިލ ތައް ާގުޅިގެން ާޖަލަށްލުމ އި ާފަރ ތްތައް ާމިފަދަ  640މުއްދަތަކަށް

ާބިކަވެާމިކަހަލަާއެަތއްާބަިއވަުރާސަބަބުތަކެއްާހުރެގެންާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީ...

ާ

ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޤ ނޫނެއްގެާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެހެންވީމ ، ާމިޖެހެނީ. ާކުރަން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިކަން  645ާމިވަރު،

ާައޅުަގނުޑާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާއުފ ކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާމިކަމ  ާއައީީތވެ ާމިކަން ާމިއަދު ސިފައިަގއި

ނޑުާމިިބލުދ ާ ާކޮމިޓީއަކަށްެވސް...އުންމީދުކުރަނީާއަުޅގަ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ650 
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ާއިތުރުާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިކަން ާޮގވ ލަނީ ާއަޅުަގނޑު

ާ.ާއިޞްލ ޙުތަކ ެއއްކޮށްާމިބިލުާަބލައިގަތުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާ

ާއަނެްއާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާހުށަހަޅ ލަންއުޅޭ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާބިލަށް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިުލގެ ާޖިސްމ ނީގޮތުނ74ާާްއިޞްލ ޙަކީ، ާަސބަބުން ާކުުށގެ ާކުރި ާމ އްދ ގައި  655ވަަނ

ާނަފްސ ނީގޮތު ާނުވަތަ ާމ އްދީގޮތުން ާސީދ ާނުވަތަ ާފައިސ ެގގޮތުން ާނުވަތަ ން

ާބިރުާ ާލިބިދ ނެކަމުގެ ާގެއްލުެމްއ ާސީދ  ާނުވަތަ ާފަރ ްތ ާލިބިފަިއވ  ގެއްލުމެއް

ާމީހަުކާ ާސަބަބުން ާުކށުގެ ާމިއަންނަނީ ާގެ ާ)ށ( ާފަރ ތްތައްކަުމގަިއ ހީކުރެވޭނެ

ާއިޞްލ ޙަކީ،ާ ާހުށަހަޅ  ާމިއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ިރޘުން. ާއޭނ ގެ މަރުވެފައިވ ނަމަ

ާފަހަރުގަިއާާވ ރިޘުންގެ ާއެއީ ާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ. ާބަލަދުވެރިން  660އިތުރުން

ާމީހުންނަކީވެްސާ ާވަޞިއްޔަތްކޮްށފައިވ  ާތިބެދ ނެ. ާމީުހން ވަޞިްއޔަތުެގގޮުތގަިއވެސް

ާހުށަހަޅަންާ ާދެން،ާއަޅުަގނޑު ާބަެއއް. ާިހމަނުއްވ ފަިއވ  ާވ ރިޘުންެގާމ ނައިަގއި އެއީ

ާ ާއިޞްލ ޙަީކ، ާއަނެއް 1ާާބޭނުން ާމ އްދ . ާމ އްދ ގަިއ1ާާވަނަ ވަނަ

ާމިބޯޑަްށާ ާުހށަހަޅ ގޮތަކީ ާައޅުަގނޑު ާބޯޑް. ާމިއުަފްއދަވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާަރއިުސލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއްނޫން.ާ ާހުސްއެކަނި ާސެލެކްޓްކުރަންޖެޭހނީ  665ނަންތައް

ާމިސ ަލކަށް،ާ ާމުޢަްއސަސ ތައް. ާއެހެން ާމިނިވަން ާއިތުުރން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

ާ ާދ އިރ އިން ާބޭފުޅުންކޮެޅއް.ާޝަރުޢީ ާމަޖިލީހުންވެސް ާަރއްޔިތުްނގެ ބޭފުޅުްނކޮޅެއް

ާހިޔުމަންރައިޓްްސާ ާގުޅިފަިއވ ކަމަކަްށވ ތީ ާިއންސ ނުންނ  ާމިއީ ާމިކަމަކީ އޭެގއިތުރުން

ކޮމިޝަނުންވެސްާބޭފުޅުންކޮެޅއްާތިއްަބވަިއގެންާނަންތައްާސެލެކްޓްކުަރއްވަންޖެހޭނީ.ާ

ާދ އިރ ތަ ާހިމެނޭ ާމިބޯޑުގެ ާއިތުރުންާއޭެގއިތުރުން ާދ އިރ ތަކުގެ ާއޮތް ާމިބިލުގައި  670ކަށް

ާެއާ ާނުވަަތ ާކޮމިަޝނުންވެސް ާހިޔުމަންރައިޓްްސ ާދ އިރ ތަަކކީ ާހުށަހަޅ  އަޅުަގނުޑ

ާލިބިގެންތިބިާ ާޢިލްމު ާަސއިކޮލޮޖީެގ ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާތަޢުލީމް، އިންސ ނުންނ ބެހޭ

އިތުރުން،ާޖުޑީޝަްލާމީހުންކޮޅެއްވެްސާޭއގެާތިބުމަީކާވަރަށްާއެދެިވގެންވ ކަމެއް.ާޭއގެ

ާކޯޓުތަކުންާ ާދަށު ާހައިކޯޓުންނ  ާކޯޓުންނ  ާސުޕްރީމް ާކޮމިޝަނުންނ  ސަރވިސް

ާކޮންމެހެންާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު ާތިބުމަކީ ާޖަޖުން  675އެތަނުަގއި

ާތަނެއްގަިއާ ާކޮންމެ ާވ ހަކަދެއްކޭ ާމަޢ ފްދިނުމުގެ ާއެއީ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ާތަަޞްއވަރުުކރަންޖެ ާނިންމައިގެންުއޅޭާއަޅުަގނޑުމެން ާކޯުޓން ާމިއުޅެނީ ހޭނެ
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ާކޯޓުންާ ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާއެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔ ، ާބަދަލުގެންނަން. ޙުކުމަކަށް

ާހުރިކަމެއް.ާ ާގުޅިފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޤ ޟީންނ  ާމިއީ ާޙުކުމްތަކ  ނިންމ ފައި

 680މަީކާއެހެންވީމ ،ާޝަރުޢީާދ އިރ ގެާހުރިހ ާމަރުޙަލ ތަކެއްގެާޤ ީޟންާއެތަނުަގއިާތިބު

ާ ާވ ންޖެހޭނެކަމެއް.ާބިލުަގއި ާކޮންމެހެންވެސް ާދ އިރ ެއއްެގގޮުތގަިއާއޮީތ5ާާއެއީ ވަނަ

ާތަޢުލީމްގެާ ާދީނީ ާޚިޔ ލަކީ، ާމިހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުން. ާމީހަކު ާތަޢުލީމްގެ ދީނީ

މީހަކުާނުވަތަާދީނީާޢިލްމުގެާމީހަކުާއޮތުމުގެާބަދަލުގައިާއޮންނަންވީާފިޤުޙުާޢިލްމުގެާ

ާތިބޭާމީހެއް.ާއެ ާކިަޔަވއިގެން ާބައި ާޝަރުޢީ ާބަޔ އި ާޤ ނޫނީ ާޝަީރޢ ގެ ާއިސްލ މީ އީ

ާމިސ ލަކަްށާ ާސްޓަޑީސް، ާއިސްލ މިކް ާތަނަކުން ާމީހުން. ާޢިލްމުގެ ާފިޤުޙު  685ބަޔަކީ

އިސްލ މިކްާޓީޗިްނގާހަދައިގެްނާއައިކަުމގަިއވިޔަސްާއެއީާދީނީާޢިލްމު.ާމިސ ލަކަށް،ާ

ާކިަޔވަިއގެން ާބަސް ާޢަރަބި ާތަނަކުން ާރ އްޖޭެގާާމީހަކު ައއިކަުމގަިއވިޔަްސވެސް

ާޘަޤ ފަތަށްާބަލ އިރުާއެއީާދީނީާޢިލްމު.ާ

ާ

 690ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާފިޤުޙުާޢިލްމުގެާމީހަކުާއޭަގއިާއިނުންާއެީއާއެގޮތަށްާބަދަލުކުރުްނާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައިާމ ރަނގަޅުވ ނެ.ާުޝކުރިއްޔ .ާއްެކވުން:އަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަދެާ

ާާ

ާކުރިންާވ ހަކަދަްއކަމުންވެސް،ާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ  695ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު

ާމިބިލުގެާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާދެންނެވިފަދައިން ާވ ހަކަދައްަކމުންވެސް ާމަސައްކަްތާާމިބިލ ބެހޭގޮތުން

ާގިނަދުަވސްތަކެއްުނެވާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިީޓގަިއވެްސ ާޮކމިޓީއަކަށްޮގސް ާއަިދ ާއަވަސް މިމަޖިލީހުން

ާމަިޖލީހަށްާއެނބުރިއަިއސްާ ާއަވަހަށް ާގެްނގޮސް ާހަުލވިކޮށް ާމަަސއްކަްތވެސް ކޮމިޓީގެ

ާެއގޮތް ާއަދި ާެއދޭގޮތް. ާައޅުަގނޑު ާއުންމީދު، ާއަޅުަގނުޑެގ ާޤ ނޫނަކަށްވުމަކީ

ާދެވަނަާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއ ެދ، ާހީކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ  700އެގޮތަްށވ ނެކަމަށްެވސް

ާބައެއްާ ާމަތިން ާއ ދަކ ދައިގެ ާދ ކަށްނެތިން. ާތަފްޞީލުތަކަަކށް ފުރުޞަތުގައި

ާމިހެންނޭާާ ާމިހެންނޭ، ާއެހެނޭ، ާކުރީގެ ާބިނ ކުރައްވ ފަިއވަނީ ާވ ހަކަ މެންބަރުން

ާއަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއ ދެ، ާހަނދ ންކުރަންޖެހެނީާމިކަހަލަގޮތަކަށް. ނޑުމެން ުޅގަ

ާވަިކާ ާރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިބ ރަކީ ާމިޤ ނޫނުއަސަީސގަިއ ކުރީަގއި
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ާމިއޮީތާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބ ރެއްކަން.ާމިހ ުރގެ ާއޮތް ާއަުރވ ފައި  705ޝަރުތުތަކެއްނެތި

ާމިކަންާ ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތްތަކެްއގެމަތިން ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ޤ ނޫނުގައި

ާއުސޫލުތަުކެގާކުރަމުން ާމިފޮނުއްވ ފަިއވ  ާސަރުކ ރުން ާއެެހންވީމ ، ގެންދަވ ގޮތަކަށް.

ާގ އިމްކޮށްާ ާމިންތަކެއް ާއިންަތކ އި ާރަނގަޅު ާެގންގުޅޭނެ ާމިކަުމގައި ާވިސްނ  މައްޗަށް

ާއިޞްލ ޙުކުރުުމެގާ ާމިބިލު ާއަީލގަިއ ާވ ހަކަފުޅުތަކުެގ ާމިދެއްކެވި މެންބަރުން

ާގެ ާމ ލަސްނުވެ ާކޮމިޓީަގއި ާއ ދެ،ާމަސައްކަތް ާހީކުރަން. ާއަުޅަގނޑު  710ންދަވ ނެކަމަށް

ާމަސަްއކަތަީކާ ާކޮމިޓީގެ ާދެޭކގޮުތގައި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާމަސަްއކަތ ދޭތެރޭަގއި ކޮމިޓީގެ

ާއެގޮތަކަށްނޫންާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަެތއް. ާދެމިގެްނވ  ާމުއްދަތެއްނެތި ވަކި

ާހީވ ގޮުތގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެކެންޖެހޭނީ. ާމަސައްކަތ މެދު ާމިތަނަށްާކޮމިޓީގެ އި

ާއ ދީއްތަާ ާދުވަހ ، ާބުރ ސްފަތި ާބުދަދުވަހ އި، ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަިއސްފައި ބިލުތަކެއް

 715ދުވަހ ާއަދިާަބއްދަލުކޮށްާަވގުުތާދިގުކުރިނަަމވެސްާމިތަނުންާނުކުންނ ނެާނަތީޖ އެއްާ

ާހަމަާ ާއަވަްސކުރުމަށް ާބިލުތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާޙަޤީޤަތަކީ. މީގެ

ާއަޅުަގނުޑާމަޖިލީހުގައިވެ ާމަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާކޮމިީޓގަިއވެސް ާއަދި ސް

ާއަޅުަގނުޑާ ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާމިބިލު ޤަބޫލުކުރަން.

ާނުވަަތާ ާބައިތަކުަގއި ާމިހުރި ާޣަފޫޢ ންމ ބެހޭގޮތުން ާނުދިޔަނަމަވެސް، ތަފްޞީލަކަށް

ާގެން ާމިބިލުގައި ާމަޤްޞަދ  ާމުޅި ާމިބިލުގެ ާުއސޫލުތަކުެގާމ އްދ ގައި  720ުގޅެފައިވ 

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާގެންނަވ ނެކަމަށް ާބަދަލެއް ާެގންނަންޖެހޭ ާރިޢ ޔަތްކުަރއްވ  މައްޗަށް

ާކޮމިީޓގެާ ާއަދި ާމަޖިލީހަށްވެސް ާމިއިލްތިމ ސްކުރަނީ ާައޅުަގނުޑ ާއަދިެވސް ހީކުރަން.

ާމިބިލުެގާ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާކޮމިޓީެގ ާމިހަވ ލުކުރެވޭ ާއަދި މެންބަރުންނަށްވެސް

ާތަސްދީޤުކުރެވިާމަސަ ާއަވަަހށްނިމި ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާައވަްސކުރ ށޭ. އްކަތް

 725މިބިލުގެާމަންފ އ އިާލ ބަާޙައްޤުވ ާފަރ ތްތަކ އިާލިބުމުގެާއިންތިޒ ރުަގއިާގިނަާބައެްއާ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމ ، ާއެބަތިއްބޭ. ާއ އިލ ަތކެއް ާގިނަ އެބަތިއްބޭ.

ާ ާވ ޖިބުއަދ ުކރަމުން ާމަސަްއކަތ ިއގެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނިންމުމުގެ މިބިލުގެ

ާކުރިއަށްދަމ ތޯއޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 730ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދެވަނަާފުުރޞަތަށްާއެދިާދަންނަވ ލީާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާމަރުގެ ނޑަެއޅިފައިާާއަދަބުމިބިލުގެ ާކަ ާމީހެއްގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެާާައދަބުވ 
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ގަިއ7ާާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާގ72ާާެއިލްތިމ ސ މެދުާޢަމަލުކުރ ނެާއުސޫލުގެ،ާއެއީާާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާފެންނ ތީވެ.ާ ާއިޞްލ ޙެްއާގެންނަން ާއިތުރު ާއޮްތާއޮތުމަށް މިއޮންނަ،ާމިލިޔުއްވ ަފއި

ާކު ާމީހ ގެ ާބަޔ ްނކުރ  ާމިމ އްދ ގައި ާއެގޮތުން، ާނުވަތަ ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމަށް ާއަދަބުާށް

 735ލުއިކޮށްދިނުމަށްއެދިާއިލްތިމ ްސކުރަންާހުށަހަޅ ނީާއެޙުކުމްާނިސްބަތްވ ާމީހ ާނުވަތަާ

ާޤ ނޫނީާ ާނުވަތަ ާމީހަކު ާބ ރުލިބިފައި ާލިޔުމުން ާމުޢ މަލ ތުކުރުމަށް ާފަރ ތުން އޭނ ގެ

ާ ާދެކޭޮގތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުމުން ާމިހެން ާމިއޮންނަނީ. ައޅުަގނޑުމެންެގާވަކީލެކޭ

މ ތްވެގެްނވ ާއިސްލ މްދީނުަގއިާއެންމެާބޮޑަށްާމިބ ރުލިބިދޭާފަރ ތްކަމުގަިއވ ާމީހެްއގެާ

ާމިތަނަށްާ ާނުވަތަ ާމީހަކު ާއެހެްނވީމ ، ާމިމ އްދ ގައި. ާވ ހަކަެއއްނެްތ ވ ރުތަވެިރއެްއގެ

 740ނޫނީާމިދެންނެވީާމިލިބުމުންާބ ރުާލިބިފައިވ ާމީހަކުާނުވަތަާވ ރުަތވެރިޔަކުާުނވަތަާޤ 

ާހަމައެކަނިާ ާހުށަހަޅ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއިޞްލ ޙު ާމިގޮތަްށ ާމިހެން ވަކީެލއް،

ާކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.މިފުރުޞަތުގެާބޭނުންކޮށްލީ.ާޝު

ާ

ާއަޅުަގނުޑާާފަރެސްާމ ޮތޑ ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުުރޞަތެއްަގއި ާދެވަނަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާ`ާޝުކުިރއްޔ 

ާދަންނަވަްނާާއިްބރ ިޙމްާުމއްތަލިބުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް  745ާދެވަނަ

ާހިސ ބަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ  ާއެހެންނަމަވެސް ާހުރީމަ. ާނުދެންނެވި ާވ ހަކަތަްއ ާބަެއއް ބޭނުންވި

ާފ ހަގަކުރައްަވއިފި.ާ ާއެވ ހަކަތައްެވްސ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާވަރަށް އަިއއިރު

ާފ ހަގަކު ާއަޅުަގނުޑވެްސ ާޣަފޫޢ ންމުގެ ާބޭނުންވީ 70ާާރަން ާމ އްދ . ވަަނ70ާާަވނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާކުރެވެންޖެހޭ. ާއިޞްލ ޙު ާެއބަ ާ)ށ( ާއ އި ާ)ހ( 775ާމ އްދ ގެ

ާޖުމްލަކޮށްާ ާޣަފޫޢ ންމެއް ާއޮންނަގޮަތކުން ާލިޔުްއވ ފައި ާއެ ާގައި ާ)ޒ( ާމ އްދ ގެ  750ވަނަ

ާނުއެއް ާޣަފޫޢ ންމެއް ާެއއްފަހަރ  ާއެތައްަބޔަކަށެއް ާއެހެންވީމ ،ާާބަޔަކަށެއް ދެވޭނެ.

މިމ އްދ ާއިޞްލ ޙުާކޮށްގެންާޮކމިޓީާމަރުޙަލ ާނިންމ ފައިާއަންނައިރުާއަންނ ނެކަމަށްާ

ާމަތިވެރިާ ާއެދޭކަމެއް ނޑުވެްސ ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއުންމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާކޮމިީޓާ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވީ ާމުޙަންމަދު ާޙުސެން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއެހެންނަމަވެްސާމަރުޙަލ  ާގެންިދއުން. ާމަަސއްކަތް ާއަވަްސވ ނެގޮތަކަށް ާބިލުަތއް  755ގައި

އަޅުަގނޑަްށވެސްާޤަބޫލުކުެރޭވާކޮމިޓީތަކުގައިާޕ ޓީތަުކގެާޙިްއސ ާއޮންނަގޮތުންާއެހ ާ

ނޑުވެްސާ ާއަުޅގަ ާެއކަންެވސް ާކަންތައްތަްއ. ާއެބަޭވކަްނ ފަސޭހަނުވެވެސް
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ާފ  ާއަޅުަގނޑަށް ާމިދެންނެވީ ާދެއްިވާޤަބޫލުކުރަން. ާކަންތައްތައް. ހަގަކުެރވުުނ

ާފުރިޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ760 

ާއަބްދުލްޣަފޫރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާކުޅުުދއްފުށީ ޝުކުރިއްޔ .

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ ާޝުކުިރްއޔ . ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ މޫސ އަށް

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތުާހޯރަފުށީ ނޑު ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުގަ އްޒަތްތެރި

ާއަރުވަން.

ާ765 

ާއެދިާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަަނ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާވ ަހކަދައްކަމުންާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށްާާދަންނަވ ލީާމިބިލަށްާކުރީާުދަވހުާއަުޅގަ ދިޔައިުރާއަުޅގަ

ާ ާމިބިލުެގ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ހަގަކޮށްލުމަށް. ާނުކުތ ެއއް 77ާފ ހަގަކޮށްނުލެވޭ

ާ ާމ އްދ އ އި ާމިީއ71ާާވަނަ ާނުކުރުމުގެަބއި ާދަޢުވ  ާހޯދުމަށް ާބަދަލު ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާ ާގެންގުުޅްއވ  ާހައްދަވ  ާއިންސ ނުްނ ާއަޅުަގނޑުމެން  770ސުބްޙ ނަޙޫާهللا

ާމީ ާއަޅުަގނޑަށްާވަތަޢ ލ އަށްެވސް ާނުދެއްވ ކަމަށް ާމަޢ ފް ާޙައްޤަށް ހަކުެގ

އެނގިފަިއވަނީާއެމީހަކުާމަޢ ފްާނުކުރ ހ ާހިނދު.ާއެހެންވީމ ،ާރައީސަކަށްާހުންނަވ ާ

ާވ ނަމަާ ާލިބިފައި ާއުނިަކމެއް ާޙައްޤަށް ާމީހެއްގެ ާދިނުމުގައި ާމަޢ ފް ބޭފުޅަކުވެސް

ާމަރުޙަލ ގަ ާކޮމިޓީ ާއަދި ާަވޑަިއެގން ާވިސްނ  ާއެކަމުަގއި ާމިބިލުގެ ވަަނ77ާާިއ

ާ ާެއ71ާާމ އްދ އ އި ާގެއްލިގެންދ  ާއުނިެވެގންދ  ާވިސްނ ވަަޑިއގެން ާމ އްދ ައށް  775ވަނަ

މ ލީގޮތުންާލިބޭާެގއްލުމުގެާަބދަލުާއެމީހަކަށްާލިބޭނޭގޮތެްއާޮއތުންާއެންމެާރަނގަޅު.ާ

ާލުއިކޮށްާ ާޢަދަބެއް ނޑަެއޅޭ ާކަ ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑެވސް ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާބޭނުންކުރީ.ާާދެވިދ ނެ. ާފުރުޞަތުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން ާިމވ ހަަކ އެހެންވީމ ،

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ780 

ާއެދިާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަަނ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާައޅުަގނާޢަބްދުލްާައޒީޒުާަޖމ ލުާއަޫބބަކުރުާ ާމިބިލަކީ ާފ ްސކުރަންޖެހޭާދަންނަވ ލީ ާކޮންމެހެންވެސް ާހަމަ ާޑުމެން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ާވ ހިނދު ާނ775ާާްބިލެއްކަމަށް ާ)ޒ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާައޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމ ، ާލ ޒިމްކުރޭ. ާގެނެސްދިނުން ާބިލެއް ާމިފަދަ އަޅުަގނޑުމެން
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ާއެންމެބޮ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ފައި ާވ ހަކަ ާތ ޢީދުކުރ  ާމީގަިއާމިބިލަށް  785ޑަށް

ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ކަމަކީާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާމިހ ރުާފ ހަގަކުރަްއވައިފި.ާއެީއާ

ާ ާކުށަށް ާކުރީާާއަދަބުމީގައި ާައޅުަގނޑު ާބަިއގައި ާމަޢ ފުކުރުމުގެ ާކުށް ދިނުމ އެކު

ާނުކުެރވޭާ ާޤަބޫލެއް ާެއްއގޮތަކަްށެވސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންަނވ ފަިއވ ެނ ދުވަހުވެސް

ާޖި ާނުކުރ ާބޮޑެތި ާކުށެއް ާއެމީހުންނަކީ ާމީހުންނަށް ާތިބޭ ާކޮށްފައި ާކުށްތައް ނ ޢީ

ާކުށްާ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާކުރުމެއް. ާލިސްޓް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުގައި  790މީހުންގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާކަމެއްނޫނޭ. ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަުޅގަުޑމެންނަށް ާއެއީ މަޢ ފްކުރުން

ާމިދެވެނީ ާމަޢ ފް ާކުރީމަ ާކުެށއް ާމީހަުކ ާއެހެންވީމ ،ާާދެކޭގޮުތގައި ެއމީހަކަށް.

ާކޮންމެހެންާ ާއެއީ ާލުއިކުރުމަކީ ާއުޤޫބ ތް ާދޭ ާއަދި ާމަޢ ފްދިނުމ އި އެމީހަކަށް

ާެއޅުމަކީެވސްާ ާފިޔަވަޅު ާގޮތަކަށް ާނުކުރ ނެ ާކުށްތައް ާއެފަދަ ކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ.ާއަދި

ާވިސްނަންޖެޭހާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއިތުރުން ާޭއގެ ާއަދި ާދެން ާކަމެޭކ.  795ކުރަންޖެހިފައިވ 

ާކަ ާމިބިލުެގ 70ާާމެއް. ާމ އްދ . ާަބއެްއާމުނ ސަބަތުތަކ ިއ70ާާވަނަ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާއިޚްތިޔ ރު ާދިނުމުގެ ާޣަފޫޢ ންމު ާގުިޅގެން ހ ލަތުތަކ އި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއަޅުަގނޑަށްފެނޭ. ާސަރީޙަކޮށްލަން ާތަންކޮޅެއް ާމިމ އްދ  ލިބިގެންެވއޭ.

ާމިމ އްދ  ާމިދަންނަވ ނީ ާހިތުގަިއާމިހެން ނޑުމެނެންގެ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ގެ

ާމ އްދ ތަކުގަިއާ ާއެހެން ާމިޤ ނޫނުެގ ާއެއީ ާއުފެދޭ. ާބިރުވެރިަކމެއް  800ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ާެވގެންާ ާއިސްތިސްނ  ާމުޅިން ާސަބަބުން ާމިމ އްދ ގެ ާުއސޫލުތައް ނަޑއަޅ ފަިއވ  ކަ

ކަހަލަާގޮތަކަްށާހިނގައިދ ނެކަމަށްޓަަކއި.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާއިސްިތސްނ ތަްއާނުލިބޭ

ާހުރިާ ނޑެއޅ ފައި ާކަ ާމ އްދ ތަކުަގިއ ާއެހެން ާނަމަވެސް ާދަށުން ާނިޒ މެއްގެ ޕެރޯލް

ާމިމ އްދ ައކީާ ާޢަދަބުާދެވޭނެގޮތަްށާއޮވެފައި ާކުށަށް ާެއއްގޮްތވ ގޮތުގެމަިތން އުސޫލުތަކ 

ާއިސްތިސްނ ކޮށްާ ާގަވ ިއދުތައް ާއުސޫލުތަކ އި ާހުރިހ  ާއެހެްނ ާބަޔ ންކުރ   805މިބިލުގައި

ާބ ުރާާހުރިހ  ާމަޢ ފްކޮށްދެއްވުމުގެ ާފުރިހަމައަށް ާކުށެއް ާކޮންމެ ާބ ރެއް އިޙްތިޔ ރަކ އި

ާަގވ އިދުަތއްާ ާގޮތަކަށް ާުނވ ނެކަހަަލ ާމ އްދ އަކަށް ާއަުރވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ

ާފުރުޞަތަށްޓަކަިއާ ާދެްއވި ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ހަމަޖައްސަވ ދެްއވުމަށް

ާލ މްޢަލައިކުމް.ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާވަްއސަ

ާ810 

ނުޑާމިފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައިފިން.ާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާއަުޅގަ
ާާމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޤ ިސމްާިއބްރ ހީާ
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ާ

ާާ.`ާދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެތް ާއަުޅަގނޑު ާަރީއސް. ާމިއެދުނ7ާާީޢިްއޒަތްތެރި ާފުރުޞަތަކަށް ާވަނަ

ނޑައެޅޭާބޯޑ ާެބހޭގޮތުންާއެއްެޗއްާދަންނަވ ލަްނ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާވުން:އަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްކެާ  815މިބިލުގައިާކަ

ާގޮތުަގއިާ ާބޯޑުގެ ާމި ާބޯޑު ާޕެރޯލް ާބޯޑެއްނެތި ާއިުތރު ާހުށަހަޅ ލަން އަޅުަގނޑު

ާމ ގިނަގިަނއިްނާ ާމިއީ ާމިމަސައްކަތަީކ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ހަމަޖެއްސުން.

ާ ާމަސައްކަެތއްނޫނޭ. ާލިބޭގޮތުގަިއާއޮންނ ނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާތިބީ ާގ ތްަގނޑަކަށް 7444ާާޖަލުގައި ާކުށްވެރީން.ާައދި ާހ  ާމީހުނ144ާާްށް ާހ  ށް

ާހޯްމާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަތިިބކަމަށް ާނެިތގެން ާޖ ގަ ާޖަލުގަިއ ާކުރުމަށްފަހު  820ޙުކުމް

ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިމަޖިލީހުން ާވ ހަކަފުޅުން ާދިޔަ.ާމިނިސްޓަރުގެ ނިގގެން

ާފުންކޮށްާ ާވަރަށް ާބަޖެޓަށްެވސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންކަމުން

ާޯބޑެްއާ ާއިތުރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޯޑެއް ާމިފަދަ ާދިރ ސ ކުރަންޖޭހޭ. ވިސްނ 

ާޖ ގައ ިއާ ާމަސަްއކަތްކުރ ނެ ާއޮފީހަކ އި ާއެބޯުޑގަިއވެސް އެކުަލވ ލައިފިނަމަ

ާހޭ ާރުފިޔ އިން ާއެހެންކަމުްނާރައްޔިތުންެގ ާޔަޤީންކަމެއް. ާއެއީ ާދ ނެކަމީ  825ަދތަކެއް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާބޯޑަކީެވްސ ާޕެރޯލް ާމިހ ރުވެސް ާފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާހިމެނިފަިއވ ާ ާިމބިލުގައި ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާބޯޑުަގއި ާމި ާޯބޑެއް. ނަޑއަުޅއްވ  ކަ

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާހަމަ ާބޯޑުަގއި ާޕެރޯލް ާމީހުން ހިމެނުްއވިދ ނެ.ާާދ އިރ ތަކުން

ާމިދެންނެިވާ ާލިބިގެންވ ނެ ާބޯޑަށް ާޕެރޯލް ާއިތުރުން ާބޯޑުަގއިާމީގެ އެހެންވީމަ،ާޕެރޯލް

ާލިބިގެްނވ ނެ.ާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާމަޢުލޫމ ތު  830ކުށްވެރިްނގެ

ާެއއީާ ާއޮތުމަކީ ާހަަމޖެހިފައި ާކުރ ގޮތަށް ާމަސައްކަތެއް ާމިފަދަ ާބޯޑުން އެހެންވީމަ،ާއެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާރަނ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާއަދި، ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަުމގައި ގަޅު

ާަދއްކަމުންާ ާކުރީަގއިވެސް ާމީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަރަްށާފެނޭ ރައީސް،ާައޅުަގނޑަށް

ާއެބަާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިުތންގެ ާއަންނައިުރވެސް ާބިލެއް ާކޮންމެ ާވ ަހކަެއއް. އައި

ާރަާ ާހިންގުމަށްަޓކައި ާއެބިލު ާފައިސ އެްއާބޭނުންވޭ ާކިހ  ާޚަޒ ނ ިއން  835އްޔިތުްނގެ

ާބުނެފައިހުރިާ ާޤ ނޫނުގައި ާއެ ާއެނގެންޖެހޭ. ާެއބަ ާއެކަންތައް ޚަރަދުވ ނެތޯ.

ާހޭދައެްއާ ާކިހ  ާަރއްިޔތުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރ ކަމަށްވ ަނމަ ކަންތައްތަކަށް

ާއިތުރުްނާ ާހޭދައިގެ ާުކރ  ާއެ ާއެނގޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޭރުން ކުރަންޖެހޭނެތޯ.

ާއެކަށޭނަާއަ ާއެންމެ ާުކރަން ާއެއީ ާބައިލ އިރު ާފައިދ އަށް ާއެލިބޭ ޅުަގނޑުމެންނަށް
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 840ރަނގަޅުާކަމެއްތޯ.ާމިހެންާމިދެންނެވީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދުނިޔޭގެާވަރަށްާގިނަާ

ާބިެލއްާ ާޤައުމުތަކުަގއި ާފަަދ ާއިނގިރޭިސވިލ ތް ާޚ އްޞަކޮްށ ޤައުމުތަކުަގއި

ާރަްއޔިތުން ާއެބިލ އެކު ާބިުލގަިއާާއަންނައިރުަގއި ާއެ ާއެކަމުަގއި ާޚަރަދު ކުރަންޖެހޭނެ

ާއެހެންކަމުންާ ާބުނެފައި. ާއޮންނަނީ ާދ ނެވަރު ާުކރުމަށް ާކަންކަން ާއޮންނަ ބުނެފައި

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާބިލެއް ާފަހުން ާމީގެ ާހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު

ާކަންަތއްތަްއާ ާއެބިލުގަިއވ  ާނިމޭއިރުގައި ާދިރ ސ ޮކށް  845ދިރ ސ ކުރެޭވއިރު

ާއެކުާހިންގު ާއެބިލ  ާހިމަނަން. ާބިުލގައި ާއެ ާނ ދެތޯ، ާފައިސ އެއް ާކިހ  މަށްޓަކައި

ާއެވ ހަަކާ ާފެންނ ތީ ނަޑށް ާއަޅުގަ ާިހމެނެންޖެހޭނެކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތެއްކަމުގައި އަންނަ

ާދަންނަވ ލަންާމިާފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ

 850ޔ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާޝުކުރިއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިބްރ ހީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާޤ ސިމްާ ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާދެންމެއަކު ާމިއަދު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި  855ާއ ދެ،

ާާއިްބރ ހީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެްއގޮތަކަްށވެްސާމެންބަރު ާބިލ  ާހިނގ  ާހުށަހެޅިގެން ާމިހ ރު ާވ ހަކަުފޅަީކ ދެއްކެިވ

ނޑުާނުދެކޭތީާެއވ ހަކަާަދންނަވ ލީ. ާގުޅުމެއްހުރިާވ ހަކަެއއްކަމަށްާައޅުގަ

ާާ

ާ

ާދައްަކވ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާގަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަށް  860ނިޒ މ ބެހޭ

ފުޅަކަށްާަޖވ ބުދެްއވުމަށްާއެާފުރުޞަތުާައޅުަގނޑުާނ ުރވ ނެާވ ހަަކާއޮންނ ނީާވ ހަކަ

ާ ާލިސްޓްަގއި ާއޮްތ ާއަުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާިމހ ރު ާދަންަނވ ފައި. ވަނ7ާާަކުރިންވެސް

ފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގެންާިތއްބެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެތެރެއިންާމަޖިލީހުގަިއާ

ާޢި ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ާޖަލްސ އަށްާމިވަގުތު ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުއަރުވ ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިއްެބވި  865ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން
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ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ެގ ާމ ިމގިލީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެހެންވީމަ، މިނިމުނީ.

ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ870 

ާެއވ ހަކަާާިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާޤ ސިމްާމ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮަތކުންނެއްޫނން ާަޖވ ބުއެުރވުމުެގ ާއެ ާދަންނަވ ލީ ާއަޅުަގނުޑ

ދަންނަވ ލީކީާއިނގޭތޯ.ާހުށަހަަޅމޭާމިާވިދ ޅުީވާތިމަންނަ،ާހުށަހަޅުއްވަމޭ.ާީމގެފަހުންާާއިްބރ ހީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

.ާއެހެންވީމަ،ާެއާއަުޅަގނޑުާފ ހަަގކުރިާކަމަީކާބިލެއްާހުށަހެޅޭއިރުާމިހެންާމިހެންނޭ

އިނގޭތޯ.ާމިާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ރުާމިއޮތްާބިލ ާގުިޅގެންާެއއަްށާވޯަޓކަށްާނޭއްެސވޭނެާ

 875ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންެވގެން.ާ

ާ

ާ

ާގަވ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާއެީއ ާގަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އިުދާއ ދެ،

ާދަނިކޮށްާ ާވ ހަކަދެކެވެމުން ާބެހޭގޮތުން ާބިލަކ  ާމަޖިލީހުގެ ތަންދޭގޮތެއްނޫން.

ާއެިކއެިކާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާހުށަހެޅުންތައް ާއެިކއެކި ާމެންބަރުން  880ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެކަމުަގިއާ ާހުށަހެޅުނީމ  ާބިލެއް ާގެންދިއުން. ާފ ސްކުރަމުން ފ ސްކުރުންތައް

ާ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތް ާއެބައޮތް.ާޢަމަލުކުރަންވީ ާަތފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ގަވ އިދުަގއި

ާގެންދ ނީ.ާ ާމަސައްަކތްކުރަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތިން ާއުސޫލުގެ ާއެ އެހެންވީމަ،

ާއ ާ ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާިޚޔ ލުފުޅަކީ ާހުށަހެޅުއްވި ާެއ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރެްއވުމުގެތެޭރގަިއާއަންނ ނެކަ ާއެމަަސއްަކތް ާއެކުަލވ ލ  ާނުވަަތާގަވ އިދު  885މެއްކަމަށް

ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ ާގެންަނވަން ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާަގވ އިދަށް ާސިފައެްއގަިއވެސް އެނޫން

ާއެކަމަީކާ ާބަޙުސްގައި ާިމ ާމިއަދު ާއެކަމަކު، ާޮއންނ ނެ. ާގޮތްތައް ާކުެރއްވޭނެ އެކަން

ާފުރުޞަތުާ ާކުޅުުދއްފުށީ. ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަަކއެްއނޫން. ާއެހޭނެ ވޯޓަށް

ާއިޝ  ާޢިއްޒަތްތެިރާދޫކޮށްލެއްީވކަމަށް ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ާއެހެްނވީމަ، ރ ތްުކރެއްވީ.

ނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.  890ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙަންމަދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާައއްސަލ މްޢަލަާމީދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާވަރަޙްމަތު`. ާއިުކމް ާމަޢ ފުދިނުމާ ވަބަަރކ ތުهللا ާއ ދެ، .ާ
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ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާުމޙަންަމދު ނޑުމެްނގެތެރޭަގއިާާދަބުއަާސިޔ މް ާއަޅުގަ ާބުނ ނަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިބިލަކީ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ާއެނގިލަްއވ ނޭފަދައިްނާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެކެން. ާބިލެއްކަމުގަިއ އޮންނަންޖެހޭ

ާވިސްނ ާ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއެއީ ާމަޢ ފުދިނުން ާބ ވަތުން ާކުުށގެ ާމީހުންގެ  895ކުށްކުރ 

ާޮކށްފި ާއެކަން ާނޫނިއްޔ  ާބޮޑަްށާބަލ ފައި ާފައިދ އަށްވުރެން ާއޭގެ ާމުޖުތަމަޢަށް ނަމަ

ާދެކެން.ާައދި،ާއެކަުމގެާސަބަބުންާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްަކމުގައި ާލިބިގެންދ ނެ ނުފައިދ 

ާމުޖުރިމުާ ާބޮޑެތި ާމީހުންނ  ާކުށްކުރ  ާބޮޑެތި ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަންނަ މުޖުތަމަޢަށް

ާލިިބގެންދ ނެ ާހިތްވަރެއް ާއިުތރު ާމީހުންނަށް ާމިބިލުެގާާކަންތައްކުރ  ގޮތަކަްށވެސް

ާައޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމަ، ާކަމެއް. ާއެކަީށގެންވ  ާދިއުަމކީެވސް ާވެގެން  900ސަބަބުން

ާއަމ ްނާ ާމަގުމަީތގަިއ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ މިހ ރުވެސް

ާއަނެްއާ ާތަނުން ާއެއް ާނުކުމެ ާމަގުމައްޗަްށ ާނެތި ާބިރުވެިރަކމެއް ާނެތް. އޮމ ންކަމެއް

ާ ނޑުމެްނގެާތަނަށް ާއަުޅގަ ާސޭފްޓީކަމެއް ާއަދި ާސަލ މަތީ ާަކހަލަ ާއެްއވެސް ދިއުމުގެ

ާދިރިއުޅުމަށްޓަަކިއާ ާރަްއޔިތުން ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއެހެްނވީމަ، ާނެތް. ކިބަޔަުކއެްއ

ާބެހެއްޓުމަީކާ ާގޮތުަގއި ާތަނެއްެގ ާއޮމ ން ާއަމ ން ާރަށްތައް ާރ އްޭޖގެ ާއަދި  905މ ލެއ އި

ާއަޅުގަާ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާމަޢ ފުދިނުމަކީާކޮންމެހެން ާަކންކަމަށް ާދެޭކގޮުތގައި ނޑު

އެންމެާރަނގަޅުާކަެމއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާމަޢ ފުާދޭއިރުަގއިާއެމީހ ާއެާކޮށްފަިއާ

ާކުށު ާއޮތް ާއެފަދަ ާބަލ ފައި ާބޮޑުމިނަށް ާއެކަީށގެންވ ކަމެއްނޫން.ާގެ މަޢ ފެއްދިނުމަކީ

ާޢިްއޒަތް ާމިތ ނގައި،ާބައެއް ާމެންބަރުން ާމެންބަރުންާމިއަދުާއަޅުަގނުޑ،ާބައެއް ެތރި

ާވ ހަކަތަެކްއވެްސާ ާުހރި ާއޮށްޓަރު ާވަރަްށ ާވ ހަކަދެްއކިިއރުގަިއ  910މިބިލ ބެހޭގޮތުން

ާކުށްަތކަށްާ ާޮބޑެތި ާބޯޑެްއގައި ާމަޢ ފްކުރ  ާމިފަދަ ާމިދަންނަަވނީ، ާއެހެން ދެކެވިއްޖެ.

ާދ އިރ ތަކުންވެްސ، ާހުރިހ  ާހަމަ ާއެކުަލވ ލ އިުރގައި ާބޯޑެއް ާމަޢ ފްކުރުމަށްޓަކައި

ާއެންމެާ ާލުމަކީ ާީމހުން ާގިނައިން ާމިބޯޑަށް ާދ އިރ އަުކން ާގިނަ ވިހ ވެސް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައްށާ ާއެީއ ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ރަނގަޅުކަމެްއކަމުަގއި

ާނޫނިއްޔ މުާ ާޖަލަށް ާއެނގިަލއްވ ނޭފަދައިްނ ާމިކަމުގައި ާއަދި  915ލަފ ދިނުމ އި،

ާއަުރވ  ާނޫނިްއޔ  ާލައި ާޖަލަްށ ާމީހަކު ާުޙކުމެއްާކުށެއްކޮްށގެން ާކޯޓަކުން ލ ީނ

ާކުރުމަށްފަހުގައިާ ާޙުކުްމ ާކޯޓުން ާއެހެންީވމ ، ކުރުމަށްފަހުގައި.

ާއަިދާ ާޤ ޟީންނ އި ާިއސް ާޤ ޟީންނ އި ާކޯުޓގެ ާމިކަމަކީ ކުރ ކަމެއްކަމަްށވ ހިނދު

ާކޮށްފ ެނާ ާމިކަމުގެާސަބަބުންާނުރަނގަޅުާއަސަރުވެސް ާއުޅޭާޤ ޟީންނަށް ކޯޓުތަުކގެ
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ާކޮާ ާއަސަރުެވސް ާރަނަގޅު ާީމގަިއާމިދެންނެވިގޮތަްށާއަދި ާއެކަމުެގާސަބަބުން  920ށްފ ނެ.

 ކޯޓުތަުކގެާޤ ޟީންާމިއަށްާިއސްކުރުމަކީ...ާ

 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާމީދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާފުރުޞަަތށް ާެދއްވި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ  925ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ާާ.ާވަބަރަކ ތުهللاާއިކުމްާވަރަޙްމަތުައްއސަލ މްޢަލަވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމްާުމޙަްނމަދުސިޔ 

ާ

ާބަހުސްކުރުމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިަލށް ާކޮމިޓީއިން ާމަަސއްކަތު ާމިހިސ ބުން އ ދެ،

ާއެދިަވޑަިއގެންނެިވާ ާފުރުޞަަތށް ާއަދި ާހަމަވީ. ާަވގުތުެވސް ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވ  ކަ

ާޢިއް ާހިސ ބުންާހުރިހ  ާމިހ  ާއަރުވ ވެސް ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް  930ޒަތްތެރި

ާނިންމަވ ގޮތެްއާ ާޢަމަލުކުރަން ާމަޖިލީހުގައި ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ާއެހެންވީމ ، މިނިމުނީ.

ާެއވޯޓުާ ާބުނ ތީ ާގަވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވަން ާވޯަޓކަށް ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ކަ

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާރަނ5ާނެގުމަށްޓަކައި ާއެދެން.ާމިނިޓްގެ ާޖަްއސަވައިެދްއވުން ގަބީލު

ނުޑާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަންކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއަުޅގަ

ާއަުރވަން.ާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަށް  935ކ ޑުކޮޅުަތއް

ާމަޢ ފްދިނުމ އި،ާ ާމިވަނީ ާކުރިމަތީަގއި ބިލު.ާާލުއިކޮށްދިނުމުގެާއަދަބުއަޅުަގނޑުމެން

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްެތރި ާގެންދެވުމ މެދު ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން މިބިލު

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.

ާ

 940ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

20ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 52ާ945ާވޯޓުާދެްއވީ:

44ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

44ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 52ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .14ާ.950 

ާ ާވޯުޓގަިއ52ާޖުމްލަ ާހ ޒިރުވެވަަޑއިގެން ާމަޖިލީހަށް ާއެހެންކަުމން .

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއިއްތިފ ޤުްނާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ންގެ

ާ ާގެންިދއުމަށްާާއަދަބުމަޢ ފްދިނުމ އި، ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ލުއިޮކށްދިނުމުގެ

ާމިމަސައްކަތްާ ާމިއޮތީ ާދެން ާބުނ ގޮުތގެމަތިން ާަގވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ފ ސްވެއްޖެ.

ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާމަތިެވރި ާގެންެދވުން. ާކުރިއަށް ާކަންތަްއ ާކޮމިޓީއެްއގެ  955ފޮނުވ ނެ

ާއިންާމުޙަންމަދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާޙުސަ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިބިލުާދ ޚިލީާކަންކަމ ބެހޭާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށް.ާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ

ާ960 

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިބިލު ާހުށަހަޅަން ާއުފައްދ ފަިއާމެންބ77ާައަޅުަގނޑު ާކޮމިޓީއެއް ާވަގުތީ ާރުންގެ

ާއެކޮމިޓީއަށްާފޮުނވުމަށް.ާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ 

ާ

ނުޑާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި

 965ާތ އީދުކުރަން.ާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާހުށަހެޅުއްވިާާގެާމެްނބަރުާވިލިފުށީާދ ިއރާ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭުރ ާއަޅުަގނުޑވެސް

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާ

ާއެދެހުށަހެޅުމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހެޅުމެއް. ާދެ ާމިވަނީ ާކުރިމަތީަގއި  970އަޅުަގނޑުމެން

ޅުަގނޑުމެންާވޯަޓކަށްާދަންނަވ ލަންޖެހޭނީ.ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާއަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާދަންނަވ ލަން.ާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެްއޗެއް ާުކޑަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިުޒނައ އެކު ާރަީއސްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާއެީއާާދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަ ާގެންދަން. ާމިބިލު ާކޮމިީޓއަށް ާކަންކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާހުށަހަޅަން  975އަޅުަގނޑު

ާއެބަހުރި.ާ ާމ އްދ ތަކެްއވެސް ާވަރަށްގިނަ ާަޙްއޤުތަކ ބެހޭ ާކުަޑކުދިންގެ މިބިލުގައި

ާއިޖްތިމ  ާމިވަގުތު ާބިލުވެސް ާގޯނ ކުރުމުގެ ާޖިންސީ ާކުޑަކުދިންނަށް ޢީާހަމައެހެންމެ

ާދެކޮމިޓީައކުންާ ާއެހެންވެއްެޖއްޔ  ާމިބަލަމުންގެންދަނީ. ާކޮމިީޓއިން ކަންކަމުގެ

ާގެންދަންޏ ،ާބަލަމުން،ާދިރ ސ ކުެރވިއްޖިްއޔ ާ ާދެބިލެއް ާހުރި ާމ އްދ ތަކެއް އެްއކަހަލަ

 980ާމީގައިާނުކުމެދ ނެާމައްސަލަތަެކއްާހުރީތީާމިގޮތަށްާހުށަހަޅ ލީ.ާ

ާ

ާކޮމިޓީއަްށާޢިއްޒަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަންތައްތަކ ބެހޭ ާއިޖްތިމ ޢީ ާތިހުށަހެޅުއްވީ ާމެންބަރު ތްތެރި

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެހެންނޫންތޯ. ގެންދަން

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ985 

ާދިމ ވ ކަހަާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޅުަގނުޑާމައިކުތަކަށް ާއެބައުޅޭ. ާތަފ ތެްއ ާދެފަޅީގެ ާމަްއސަލައެްއ، ާލަ

ދަންނަވ ލ ނީާވަގުތުކޮެޅއްާދެްއވަންވީނޫންތޯާލިސްޓެއްާހުށަހަޅ ލަން،ާއަޅުަގނޑުމެންާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ތައްޔ ުރވެލަން.ާދެންާއޮތްާއެޖެންޑ ގެާައއިޓަމްާފައްޓަވ ަފއިާފަހުންާމިއަދުގެާއެހެންާ

ނުޑާވަގުެތއްާ ާއަުޅގަ ާައއްސަވ ލުން ާޯވޓަކަށް ާހުށަހަޅ ލައި ާކޮމިޓީެއއް ާމިއަށް ގައި

ާމިކަމުަގއިާ ާއެހީފުޅެއް ާދީލަތި ާމަނިކުފ ނުގެ ާކަމަށްވ ތީ ާރަމަޟ ންމަސް  990އެދެން،

ާދެއްވުން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާހުށަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއއް ާއެަބއޮތް. ާހުށަހެޅުމެއް ާދެ ާކުރިމަތީަގއި ާދ ޚިލީާއަޅުަގނޑުމެން ހެޅުމަކީ

ާ ާހުށަހެޅުމަކީ ާައނެއް ާގެންދިއުން. ާކޮމިޓީއަްށ77ާާކޮމިޓީއަށް ެމންބަރުންގެ

ާމިކަމުގަިއާ ާދިުއމުގެކުރިން ާހަމައަށް ާނަންތަކަކ އި ާއެހެންވީމ ،  995ގެންދިއުން.

ާއެކަމ ބެޭހގޮތުންާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭކަންނޭނގެ. ާނިންމަން ާެއއްގޮެތއް ކޮންމެވެސް

ާހުށަ ާދެ ާކެންދޫާއަޅުަގނުޑ، ާދަންނަވަންޖެހޭނީ. ާވޯަޓކަށް ާއޮތްކަމަށްވަންޏ  ހެޅުން

ާފުރުޞަުތާ ާއަޅުަގނޑު ާޢަލީއަށް ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއަރުވަން.

ާ1000 

ާންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެކޮމިޓީާހުށަހެޅިފައިާއޮތީމަާވޯޓަކަށްާގޮްސގެާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ
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ނޑުމެްނާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާއަުޅގަ ާދެްއވެްނއޮތިްއޔ  ާވަގުތުޮކޅެއް ާބަދަލުގައި ނިންމ ލުމުގެ

ާމަސައްކަތްާ ާމަސައްަކތްކޮށްލުން. ާލިބޭތޯ ާޙައްލެއް ާމިކަމަށް ވ ހަކަދަްއކ ލަިއގެން

ހަކަާއަވަްސވ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުެރވޭީތާއެފުރުޞަތުާދެްއވެންާއޮިތްއޔ ާދެްއވަންާއެޭދވ 

 1005ާއަޅުަގނުޑވެސްާދަންނަވ ލަން.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުން ާޤަސްދުކުރަނީ ާއެެހންވީމ ، ނޑު ާއަުޅގަ 24ާޝުކުރިއްޔ .

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވަގުތ ެއކު ާނަމ ދުގެ ާައރުވަން.ާމެންދުރު ާހުސްވަގުުތކޮެޅއް  1010މިނިޓްގެ

ާނަގ  ާރ ވ ފަިއާހުސްވަގުުތކޮޅެްއ ާއެހެންޏ  ާމަސަްއަކތް ާައޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ނީ.

ާ ާމިހ ރ77ާާުއޮންނަގޮތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާނިންމ ލަނީ. ޖަހ އިުރ

ާ ާފަށ ނީ ާދެން ނޑ ލ ނީ. ާމެދުކަ ާމަސައްކަްތ ަގއި.77405ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ1015 

ާ]ށ44:11ާާްނ44:11ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ .`7ާ.

ާ ާާއަދަބުމަޢ ފްދިނުމ  ާބިލުގެ ާމަރުޙަލ 7ާާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާބަޙުސްގެ ާކިޔުުމގެ ވަނަ

ާަނަގއިގެްނާ ާވޯޓެއް ާބަލައިގެންފަިއ ާމިބިލު ާމަޖިލީހަށް  1020ކުރިއަްށގެންގޮސް

ާކޮމިީޓއަކަށްާ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާހުޅުވ ލުމުން ާވަީނ7ާާފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމެއް

ާ ާއެރުވީ ާފުރުޞަތު ާއޭރު ާއަޅުަގނޑު ާއެްއގޮތްކޮށްެލވޭތޯ.7ާާހުށަހެޅިފައި. ހުށަހެޅުން

އެހެންވީމ ،ާއެކަުމގައިާެއްއެވސްކަމެއްާހ ޞިލުވެފަިއއޮތްތޯާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ާމަނިކަ ާމެންބަރުާމޫސ  ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަްތތެރި ނުޑާފުރުޞަތުާހުޅުހެންވޭރު ާއަުޅގަ ށް

 1025ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާހުރިގޮުތގަިއާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެްއގޮެތއްނުވޭ. ާައޅުަގނޑު ާރައީސް.
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ާހުށަހެޅީާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ަހކަ ާސ ބިުތކަމ އެކުހުރި ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާނަންތަްއާމެންބަރ77ާު ާއޭރުަގއި ާއެހެންވީމ ، ާދިއުމަށް. ާމި ާކޮމިީޓއަަކށް ންގެ

ނޑުާނަންތައްާހުށަހަޅ ލަންކަމަށްާމިތެދުވީ.ާ  1030ާހުށަނ ޅ އޮތީމަ،ާއަުޅގަ

ާ

ާފުރުޞަުތާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޭގެފަހުން ާަކނޑަައޅ ފައި ާއަދަދު ާކޮިމޓީގެ ާފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ާޅަންާގަވ އިދުާއޮންަނގޮތުން.ާއަރުވ ނަންާނަންތައްާހުށަހަ

ާ

 1035ާމެންބަރުންގެާކޮމިޓީާއޮތްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.77ާާއަޅުަގނޑުާހަމަާހުށަހެޅިގޮތަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ 

ާ

އެހުމަށްޓަކ ާޖަހަންޖެހޭާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާދެހުށަހެޅުންާއޮތީމ ާވޯޓަށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ5ާާ ާއަޅުގަ ާ)ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާޖައްސަވ ދެްއވުން. ާރަނގަބީލު މިނެޓްގެ

ާއެދެން.ާ ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަންކަމަށް.  1040ވޯޓަށް

ާހުށަހެޅިާއަ ާެއންމެފުރަތަމަ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާއެންމެފުރަތަމަ ޅުަގނޑު

ާޙުސައިންާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމަތިެވރި ތ ޢީދުލިބިފައިވ ގޮތަށް.

ާވަޙީދުާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާހުށަހަޅުއްވަިއ، މުޙަންމަދު

ާދިރ ސ  ާމިބިުލ ާކަންކަމުެގާތ ޢީދުކުރައްވ ަފއިވަނީ ާދ ޚިލީ ާމަޖިލީހުގެ ކުރެްއވުމަށް

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަްށާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާފޮނުއްވުމަށް.  1045ކޮމިޓީއަށް

ާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 1050ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙަންމަދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާރެްއވިާމެންބަރު:ތ އީދުކު

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 17ާ1055ާވޯޓުާދެްއވީ:
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72ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

47ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 52ާވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ   14ާ.1060ފ ސްވުމަށް

.ާއެހެންކަމުން،ާމިބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާމަޖިލީހުގެާދ ޚިލީާކަންކަމުގ52ާެޖުމްލަާ

ާގުޅިގެްނާ ާފ ސްވުމ  ާއެގޮަތށް ާފ ސްކުރައްވައިފި. ާމަޖިލީހުން ާފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީއަށް

ާދެންއޮތްާހުށަހެޅުމަކަށްާއަޅުަގނޑުާވޯަޓކަށްާނުދަންނަވ ނަން.ާ

ާ

 1065ާކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު.ސަރުާ .5

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާޖިނ އ1ާީއަޅުަގނޑު ާކުށްާާބައެއްާާކަށް.

ނަޑއެޅުމުގެ ާމަރުޙަލ ާާބަހުސްގެާކިޔުމުގެާާދެވަނަާގ7443ާެާބިލުާކަ

ާާކުރިއަްށގެންދެވުން. ާއައިޓަމް ާ"ޖިނ 5ާއެޖެންޑ  ާކުްށާާޢީަގއިވ  ބައެއް

ނަޑއެ ާބިލުކަ ާޅުމުެގ ،ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދެންނެިވ1ާާމަޢ ފްުކރައްވ ތި.  1070ަގއި

ާާޢީޖިނ  ާބިލު ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ ާކުށް ާއ7443ާަބައެއް ާބައެާކަށްާ" އްާސަރުކ ރުން

ާ ާޭބނުންފުޅުވ ތީ، ާގެންނަވަން 70ާާއިޞްލ ޙު ަގއ7443ާާިޯއަގސްޓް

ާއޮފީހުެގާނަންބަ ާއެބިލުާސިޓLAO-1ާީ/27/7443/51ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ން

ވ ަފއިވ ީތ،ާެއައއިޓަމްާމިހިސ ބުންާއެޖެންޑ ިއންާއުނިކުރީ.ާނިޒ މ ބެޭހާއަނބުރ ގެންދަ

ނޑުާާ،ނުކުތ އެއްާ  1075ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމަޖިާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިންޞ ފުވެރިވުމަށްާރައީސް، ާގެންދިއުުމގަިއ ާކަންކަން  1080ާލީހުގެ

ާާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ  ާމަްއސަލަެއއްާއަދަބުާވަރަށް ާމިތަނުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަދންވަން. ވެރިކަމ ެއކު

ާހުށަހަޅ ާ ާފައިދ ވ ގޮތަްށާދެން ާވަކިބަަޔކަށް ާހަމަ ާހުށަހަޅައިިފއްޔ  ހުށަހަޅައި،ާކަެމއް
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މެންބަރުންގ77ާާެޢީދުކުރ ާމީހ އަށްާފުރުޞަތުދެނީ.ާއަުޅަގނޑުާމީހ އ އިާއޭނ އަށްާތ 

ާތިބިާ ާހުށަހަޅަން ާމިތަނަށް ާފަރ ތުން ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާހުށަހެޅީމަ، ކޮމިޓީއަކަށް

 1085ާތ ޢީދުކުރަންާތިބި...

ާ

ާ

ާނިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަނީ ާއަިއޓަމް ާެއއެޖެންޑ  ާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ  ާމެންބަރު މިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތެްއާނ ރުވ ނަން.ާއިށީނދެވަަޑިއަގންނަވ .ާ

ާ1090 

ާއަޅުަގނޑުާމިތަނުންާނުކުންނަންވީތޯ.ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ
ާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ1095 

ާއިށީނދެވަޑަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާިޢއްޒަތްތެރި ިއގަންނަވ .

ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްެތރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާޢިއްޒަތްތެ ާ)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ާަނސޭޙަތްއަރުވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ރިާހިއްތެވުމަށް

ާމިހ ރު،ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  1100މެންބަރު،

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރު،ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާ

ާނެތް.ާ ާވަދެަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމެއް ާތެރެއަށް ާމިކަމުގެ ާކޮންމެހެން މެންބަރުން

ާމިކަ ާމިވަނީ ނަޑއަޅ ަފއި.ާއަޅުަގނޑު ާކަ ާުއސޫލެއް ާވަކި ާނިޒ މ ބެހޭގޮތުން މުަގިއ

ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް.ާ ާއެންގުމަްށ ާއަންގ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމ ،

 1105)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރު،ާަގވ އިދަށްާޙުުރމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާ

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށް ާނަސޭޙަތްތެިރވަްނ. ާމެންބަރު،ާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ފަހު(

ާދަންނަވަންޖެހޭނީ،ާ ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާހިތްތެވުމަށް ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ގަވ އިދަށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއިއްވަން. ާނަން ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނީ ދެން

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާިމއިްއވަނީ ާައޅުަގނޑު ާމެންބަރެއްެގ، ާމަޖިލީހުގެ ާމިއިްއވަނީ

 1110ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުގެާނަން.ާ
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ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .6

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއިޖްތިމ ޢ0ާާީއަޅުަގނޑު ާޢ ންމު ށް.

ާބަހުސްެގާ ާކިއުމުގެ ާދެަވނަ ާބިލުގެ ާހުއްޓުވުުމގެ ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ނޑުތަކ އި  1115މިންގަ

ާކު ާއިޖްތިމ ޢީާމަރުޙަލ  ާޢ ންމު ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުން. ރިއަށް

ާބަހުސްެގާ ާކިއުމުގެ ާދެަވނަ ާބިލުގެ ާހުއްޓުވުުމގެ ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ނޑުތަކ އި މިންގަ

ާ ނޑަެއޅިފަިއވަނީ ާކަ ާބަހުސްކުރުމަށް ާމިބިލަށް ާގެންދިއުަމށް. ާކުރިއަށް 1ާމަރުޙަލ 

މިނިްޓ1ާާ.ާއަިދާދެވަނަާުފރުޞަތުގަިއާމިނިޓ1ާްގަިޑއިރު.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުަގއިާ

ާޖެނެރަްލާ ާއެޓަރނީ ާހަމަޖެހިފައިވަނީ، ާަޖވ ބުދެއްވުމަށް ާމިބިލަށް  1120އަރުވ ނަން.

ާއަލްފ ޟިްލާ ާއެފެއ ޒް ާހޯްމ ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާއަދި ާޙުސްނުްއސުޢޫދު އަލްއުސްތ ޛު

ާމިނިސްޓަ ާިޢްއޒަތްތެރި ާޖަވ ބުދެއްވ ނެ ާބިލަށް ާޝިހ ބު.ާސަރުކ ރުން ރަކުާމުޙަންމަދު

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ވަަޑއިގެންނެތުމ ެއކު

ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.ާ)ަވގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ާ ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ގަިއ7444ާާހުޅުވ ލަން

ާ ާޖަލްސ އެއް ާކޮމިޓީގެ ާއަިދ7ާާޕެޓިޝަން ާއޮންނ ނެ. ާކޮޓަރީގައި ާކޮމިޓީ  1125ނަންބަރު

ނަންބަުރ1ާާކަންކަމުގެާކޮމިީޓގެާސަބްާކޮމިޓީގެާަޖލްސ އެއްާާަގއިާއިޖްތިމ ޢ7475ާީ

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނެ. ާކޮޓަރީގައި ކޮމިޓީ

ާފުރުޞަުތާމިއަރުވަީނ،ާހޯރަފުށީާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލީ. މިވ ހަކަ

ާރަޝީ ާއަޙްމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކޮންމ1ާާެދަށް. ާއިރު މިނިޓް

 1130ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްވެސްާފުރުޞަތުގައިާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާހޯރަފުށި ާދެްއވި ނޑަށް ާައޅުގަ ާބަލ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 1ާާޝުކުރިއްޔ 

ާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލ މެދު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން ާނިންމ ލެވޭތޯ.ާމިނިޓްގެ ާދައްކ  ާވ ހަަކ ދައްކަންޖެހޭ

ާޢަމަލުތައްާ ާޚިލ ފު ނޑުަތކ ިއ ާމިންގަ ާއިޖްތިމ ޢީ ާޢ ންުމ ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާސަރުކ ުރން ާބިލެއް ާާހުއްޓުމުގެ ާދެްއވިކަމީާމި ާފޮނުވ  ާމަޖިލީހަށް  1135ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމިކަންތައްތައް ާއަދި ާކަންބޮޑުވެ ާމިއަދު ާސަރުކ ރުްނ ުހއްޓުވަްނާމިކަންތައްތަކ މެދު

ާމިހެންކަމުން،ާ ާހެއްކެއް. ާހ މަކޮށްދޭ ާމިންވަރު ާދޭ ާއަޙްމިއްޔަުތކަން ސަރުކ ރުން
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ާމިއީާ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާސަރުކ ރަށް މިއަދުގެ

ާދިރިއުޭޅާ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާވަރަށް ާމައްސަލައެއް. ާބޮޑުވެްއޖެ ާމުޖުތަމަޢުގައި މިއަދު

ާރައްޔިތުންނަ ާފަރ ތުްނާޢ ންމު ާމީހުންގެ ާހިންގ  ާޢަމަލުތަްއ ާނޭއްގ ނީ ާމިކަހަލަ  1140ށް

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑު ާައޅުގަ ާކެކުޅުްނކަން ާުއނދަގޫތަކ އި ާވަރަށްބޮޑެތި ލިބެމުންދަނީ

ާ ާމިބިުލގެ ާރަީއސް، ާމިވ 5ާާޢިއްޒަތްތެރި ނަޑއެޅިަފއި ާކަ ާމި ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމުޖުތަމަޢު ާަކންތައްތަްއވެސް ާއިތުރު ނުޑާއަދަދުތަކަށްވުރެން ާއަުޅގަ ާހިނގ ކަން ގަިއ

ާެގއަށްާ ާއަވަށްޓެރިޔ ގެ ާަގޔަށްައއްލުން، ާބިރުދެއްކުން، ާފޮޝުން، ާއެއީ ފ ހަގަކުރަން.

ާހ ނިކަކުރުން،ާ ާުގނަވަނަށް ާޖިންސީ ާދިނުން، ާެގއްލުން ާމުދަލަ ާއުކުްނ،  1145އެްއޗެހި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޢަމަުލކުރުން، ާއުފެދޭގޮތަކަށް ާބިުރެވރިކަން ާހިތްތަކުގައި މީހުންގެ

ާމަގުމަީތގަިއާރަ ާހަދައިގެން ާބައި ާގްރޫޕަށް ާގުރޫޕް ާހަމައެަކނި ާމިނޫނަސް އީސް،

ާވަރަްށާ ާއެބަ ާސަބަބުންވެސް ާޢަމަލުގެ ާކުރ  ާއެމީހުންނަށް ާއެމީހުން ތިބެގެން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވ ކަން ާއުނދަގޫތަެކްއ ާވަރަށްގިނަ ާޚިލ ފު ާއިޖުތިމ ޢީ ޢ ންމުންނަށް

ާރައީސް،ާއެހެންނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަންޖެހެނީާފ ހަގަކުރަން.  1150މަވެްސ،ާހިތ މ އެކު

ާމިާ ާބަޔަކުވެސް ާދޭ ާހިތްވަރު ާކުދީންނަށް ާއަދި ާގްރޫޕްތަކަށ ިއ ާބައެއް މކަހަލަ

ާމިދެންނެވީާ ާމިހެން ާައޅުަގނުޑ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއުޅޭކަން. މުޖުތަމަޢުގައި

ާމިފަދަާ ާއިސްލ މީ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމުޖުތަމަޢު ާކުޑަ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާމަންޒަރުތަެކއް. ާހިތ މަވެރި ާނުވ ނެ ާފެންނަން ާޤައުމަކުން ކުޑަުކޑަ

ާގިނަާ ާފިލައިގެންޮގސް ާލޯބިކުރުން ާިއޚްތިރ މްކުރުމ އި، ާއަނެކަކަށް ާއެކަކު  1155ހިތުން

ާހިތ މަކޮށްާ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިވަނީ ނޑު ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ޒުވ ނުންތަެކއްގެ

ާޮބޑު ާމިންވަރަކަށް ާމިޢިއްޒަތެިރާކަންބޮޑުވ ްނވީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމައެހެންމެ ެވގެން.

ާވ ންވީާ ާނަމުނ އަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާމިރ އްޖޭގެ ާމިއީ މަޖިލީހުން

ާމަޖިލީހުންވެސްާ ާމިޢިއްޒަްތތެރި ާޙ ލު ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ބައެއްކަމަށް

ާރޫޙުގަދަާ ާޕ ޓީ ާދޭ. ާފެިނގެން ާމަންޒަރުތަކެއް ާމިކަހަލަ ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  1160ވެ

ާޙ ލަތްތަކުގަިއާ ާވ ންޖެހޭ ާބަޔަކަށް ާނަމޫނ  ާކުރިމަތީގައި ާރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާކަީމާ ާދ  ާފެނިގެން ާމަންޒަރުަތއް ާދެބަސްވުުމގެ ާޯކޅި ާއަނެއްަބޔަކ އި އެއްބަަޔކު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެްނމެފުރަތަމަ ާމިހެންކަމުން، ާކަންބޮުޑވ ކަމެއް. ާހިތ މަވެ އަޅުަގނޑު

ާމަޖިލީ ާމަޖިލީހުގެާރައްޔިތުންގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހަިއސިްއޔަތުން ާމެްނބަރެއްގެ ހުގެ
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ާމެންބަރުންގެާ ާަމޖިލީސް ާރަްއޔިތުންގެ ާއ ދޭހ އެކު ާއިލްތިމ ސްކޮށް  1165މެންބަރުންނަށް

ާހިނގ  ާފުރަތަމަ ާއެދެން ނޑުތަކ ިއާއަރިހުން ާމިންގަ ާއިޖުތިމ ޢީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބަލ ށޭ

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާހުއްޓި ާޢަމަލުތައް ާހަމަގައިުމވެސްާޚިލ ފަށް ާބަޔަަކށްވަމ . ނަމޫނ 

އަޅުަގނޑުާމިކަުމގައިާކުރިއަްށާނިކުންނ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމުޖުތަމަޢުގަިއާ

ާ ާވަިޅއެޅުމ ިއ، ާކަންތައްތަެކއްާކަޓަރުއެޅުމ އި، ާިމކަހަލަ ާހިންގުމ އި މ ރ މ ރި

ާ ާބަލައިގެން ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާކިހނެއްތޯ ާމިވަީނ ާގޮސްފައި  1170މިކަހަލަާޢ ންމުވެގެން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބޭނެކަން ާބ ރު ާހުއްުޓވަން ކަންތައްތައް

ާއަިދާ ާވ ހަކަދަްއކ  ާކުރިކަެމއްެގ ާބަަޔކު ާިއރެއްަގއި ާނެތީން އެްއގޮތަކަްށވެސް

އެކަންކުރިާނުބ ކަމުގެާސަބަބުްނާއެކަންާހަނދ ންާއ ާކުރުމަށްާއެވ ހަކަާދެްއކުމަކަށްާ

ާބަ ާޒިންވ ންޖެހޭ ާމިރ އްޖޭގައިާއަދި ާމިހ ރު ާކަަމކީ ާއިނގޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާވ ނެ. ޔަކު

ނުޑމެންގެާދިވެހިާަރއްޔިތުްނގެާެއންމެންގެވެސްާވ ޖިބެކޭާ ނޑުމެންާއަުޅގަ  1175ތިބިާއަުޅގަ

މިބ ވަތުގެާކަންތައްތަްއާހުއްުޓމަކީ.ާހަމައެހެންމެާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާވަރަށްޮބޑަށްާ

ާނުކުތ އެއްާ ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ާނުބާ އަޅުަގނޑު ާމިކަހަލަ ާދެކެން ނުޑ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާތިބޭާ ާބަލަން ާަމންޒަރު ާއެ ާުނވަތަ ާއަވަށްޓެރީން ާހިނގަމުންދ އިރުަގިއ ޢަމަލުތައް

ާއުފުލުމ ިއާ ާޝަކުވ  ާފަރ ތްތައް ާކަމ ބެހޭ ާދިނުމ އި ާހެކިބަސް ާމިކަމ މެދު ބަޔަކު

ާނު ާމިއީ ާމަންޒަރު. ާފަހަތަށްޖެހޭ ާއެްއކިބ ވެ ާދުރުހެލިެވ  1180ބައިާމިކަންތައްތަކުން

ާކަމެ ާމަގުފަހިެވގެންދ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާބަޔަކަށް ާކަންކުރ  ާހިންގުމަށް އް.ާޢަމަލުތައް

ާކުރ ާ ާޢަމަލެއް ާނުބައި ާެއއްވެްސގޮތަކަްށވެސް ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ޙަޤީޤަތުގައި

ާއަޅ ނުލ ާ ާބަަލހައްޓަިއގެން ާދެކެން ާއެކަން ާަބއެްއނޫން ާކުޑަ ބަޔަކަށްވުރެން

ަޔކީ.ާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮުތގައިާމިއީާހަމަާހަމަާބައެއް.ާެއީއާފަރުވ ކުަޑކޮށްގެންާތިބޭބަ

 1185ނުބ ާޢަމަލެއްާހިންގަނީާބަޔަކަށްާއަނިޔ ތަކެއްާލިބެނީާއުނދަގޫތަެކއްާވަނީ.ާދެންތިބިާ

ާތިބުމަކީާ ާތިބޭ ާނުކޮށް ާމަަސއްކަތް ާހުއްޓުވަން ާިމކަން ާނުއުފުލ  ާމިޝަުކވ  ބަޔަކު

ާފ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާޢަމަލެއްަކން ާއެްއވަރު ާަރއީްސ،ާހަމައެއ  ާޢިއްޒަތްތެރި ހަގަކުރަން.

ާއަޅުަގނޑަށްާެދއްވިާފުރުޞަަތށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރްއޔ .ާ

ާ

ާއައިސްފަިއާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ   1190ާއ ދެ،

ާއިާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާޢ ންމު ާބިލަކީ ާހުއްޓުވުމުެގާމިވ  ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ނޑުތަކ އި ާމިންގަ ާޖުތިމ ޢީ
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ާޒަމ ނުއްސުރެްނާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިެވހިން ާައޅުަގނޑުމެން ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ބިލު.

ނޑުްނާ ާމިންގަ ާެއކުެވރިކަމުގެ ާވަންތަކަމ އި ާއެއްބަިއ ދިރިއުޅެމުންދ 

ާސަބަބުތަކ ހުރެ ާތަފ ތު ާފަހަނަޅ  ާދުރަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަރަށް މިވަނީ

ާނެހިދިނަމަވެސްާ ާޤ ޫނނެއް ާއުސޫލެއްގޮތުން ާޢ ންމު ާދަންަނވަންޖެހޭ.  1195ދެވިފައިކަުމގައި

ާކޮންެމާ ާދިރިއުޅޭ ާފުދުމަށްފަހު ާތަޞައްރަފު ާއިންސ ަނކު ނުލިޔުނުނަމަވެސް

ާދިިރއުޭޅާ ާވެށީގައި ާމި ާތިމ އެުކގައި ާއަދި ާތިމ ޔ އި ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ވެއްެޓްއގައި

ާ ާެއކުަގިއާއެހެން ާއެންމެން ާޖަމަޢުކޮށް ާއަިދ ާޙައްޤުަތކަކ ިއ މީހުންގެ

ދިރިއުޅޭކަމުަގިއވ ނަމަާމުޅިތަނުގަިއވ ާހުރިހ ާމީސްތަކުންެގާަޙއްޤުތަކަށްާަރއްކ ތެރިެވާ

ާއިންސ ނުންެގާ ާފެށިގެން ާފެށުނީއްސުރެން ާޒަމ ނުއްސުރެން ާމިކަމަކީ  1200ދިރިއުޅުން.

ާރި ާތިބުަމށްާނުވަތަ ާިރވެތިގޮުތގައި ާއޮންނަާތެރޭގައި ާހ މަކުރުމަށް ާެވއްޓެކަުމަގއި ވެތި

ާމިާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޚ އްަޞގޮތެްއަގިއ ާއަދި ާުއސޫލުތަެކއް. ާސުލޫީކ ރަނގަޅު

ާރިވެތިާ ާއިުޖތިމ ޢީގޮތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިސްލ މްދީނުަގއި މ ތްވެގެްނވ 

ާކުރެިވގެން ާއަމުރު ާތިބުމަށްވަނީ ާބައެއްގޮުތަގއި ާޮއތް ާބަދަހިގުޅުން .ާބައެްއގޮތުަގއި

ާއ ދެ،ާ ާދެއްކެިވގެން. ާވަީނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިސ ުލތައް ާރިވެތި ާއެފަދަ  1205އަދި

ނޑުަތކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުއްުޓވުުމގެާބިލު ބަަލއިގަތުމަށްާާޢ ންމުާއިޖްތިމ ޢީާމިންގަ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާމިބިލުާފޮނުއްވީތީވެާހަމަާ ހަމަާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާއަުޅގަ

ާއެޓަ ާައޅުަގނޑުާޔަޤީނުންވެސް ާސަރުކ ރަށް ާދިވެިހ ާއޮފީހަށް ާެޖނަރަލްގެ ރނީ

ާތެރޭަގިއާ ާމަޤްޞަދުގެ ާތަޢ ރަފ އި ާބިލުގެ ާމިހިންމު ާމި ާއ ެދ، ާކިޔަން. މަރުޙަބ 

ނޑުތަކ ހ މަވެގެންާމިދަނީާ  1210ިއާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުއްޓުވުމ ާޢ ންމުާއިޖްތިމ ޢީާމިންގަ

ާޢަމަލުތަ ާޚިލ ފު ނުޑތަކ  ާމިންގަ ާއިޖްތިމ ޢީ ާޢ ންމު ާއެޅިދ ނެާކ  ާފަރ ތުން މެދުގައި

ާކިޔުަމީކާ ާއެަކއްޗަކަްށ ާއެކީ ާބިލު ާމުޅި ާބެހޭޮގތުން. ާފިަޔވަޅުަތކ  ބައެއް

ާފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާ ާތެޭރަގއި ާަވގުތުކޮޅު ާލިބޭ ާމިމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވ ހަކަަތްއާ ާބައެއް ާޚިޔ ުލގަިއހުރި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާޖުމްލަކޮށް ާބިލ މެދު ާމުޅި ނަމަވެސް

ާމިދެންނެވިާމިތަނު ާތެރެއިން ނުޑެގ ާމިންގަ ާމިދެންނެވި ާއެއީ ާދަންނަވ ލ ނަން.  1215ގައި

ނޑުމެްނެގާ ާއަޅުގަ ާއެބަދޭ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތެރެއިން. ވިސްނުމުގެ

މިޤައުމުގެާމިއަދުގެާމިާިސޔ ސީާމަރުޙަލ ާތެރޭގައިާވ ަހކަދައްަކވ ާބަެއއްާބޭބޭފުޅުންާ

ާބައެއް ާަދއްަކވަންޖެހޭ ާފިކުރެްއާާސިޔ ސީގޮތުން ާަވކި ާވިސްުނމަކ އި ާވަކި ވ ހަކަތައް
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ާވަުހދަތައްާިވސްނުމެއްނެތިާ ހުރުމުގެާސަބަބުންާމުޖުތަމަޢުއ އިާމުޅިާަޤއުމ ިއާޤައުމީ

ާޤައުމަށްާ ާއަދި ާއަންަނމުންދިޔަ ާޤައުމަށް ާބަސްތަުކގެާސަބަބުން ާބައެްއކަހަލަ  1220ދޫކޮށްލ 

އް.ާމިއީާޒިންމ ދ ރުާވ ންޖެހޭާބަދަލުތަޤައުމަށްާއަންނަންމުންދ ނެާއަންނަމުންދ ާއަދިާ

ާަރއްޔިތުްނގެާ ާގޮތެްއގައި ާޚ އްޞަ ާމީހުން، ާސިޔ ސީ ާޚ އްަޞގޮެތއްަގއި ކަމެއް.

ާއިްސކޮށްާ ާއެންމެ ާހިންގެުވމުގައި ާޤައުމު ާޚ އްޞަގޮތެްއަގއި ާމެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެްނގެާއިމ މުންާ ާތިބިާމީހުން.ާޚ އްޞަގޮތެްއގަިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއިމ މު.ާއަުޅގަ

ާމީހުން.ާ ާތިބި ާދޭން ާހެޔޮލަފ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޝޭޚުން. ާތިބި  1225ގޮތުަގއި

ާުސވ ލަކީާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާމީހުން. ާބޮޑެތި ާތިބި ާހިންގުމަށް ާތަންތަން މުދައްރިސުން.

ާޢަމަކުރުމަށްާ ާމިގޮތަށް ާމިއުޅުމަށް ާމިއަދު ާވ ހަކައެއްނޫނޭ.ާކޮބައިތޯއޭ ާބިލެއްގެ މިފަދަ

ާ ާކޮަބއިތޯޭއ ާބަޔަކު. ާއެމީހުންނަށްާތައްޔ ުރވ  ާޒުވ ނުން ާޅަފަުތގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ

ާނަހަދަށޭާ ާތިހެން ާކޮްއކޯއޭ ާމީހަކު ާބޮޑު ާވުރެން ާއެމީހުންނަށް ާމީހަކު ާދ  މަގުމަތީން

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާޘަޤ ފަތް ާމި ާކޮބައިތޯއޭ ާމަޑުކޮށްލ ނީ. ާނަހަދ  ާއެހެން  1230ބުނުމުން

ނޑުމެންާެވްއޖެާއ ލ ކުރަން.ާމިހުރިހ ާކަމަ ަކމަށްާވުރެންާައގުާބޮޑުާތެރޭގައި.ާއަުޅގަ

ާނޫންާ ާކުރުމެއް ާވެރިކަެމއް ނޑުމެންނަށް. ާައޅުގަ ާމިއީ ރައުސުލްމ ލެއް

ާތިބުމެއްާ ާމަޖިލީހުގައި ާބޮީޑކީެއއް.ާޝަރަފުވެރިކަމަީކއެއް. ާމައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާމި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާޝަރަފުވެރިކަމަކީ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫން

ާހަލ ކުާ ނޑު ާކުރ ާމިންގަ ާތ އަބަދު ާިހތ މަ ާއެކަމުގެ ާދިޔަތީވެ ާެގއްލިގެން  1235ވެ

ާއަމިއްަލާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާޚުދު ާވ ނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބައެއްކަުމގައި

ނޑުާދަްއކަމުންދިަޔާވ ހަކަަތއްވެްސާތަފ ތުާ ސިޔ ސީާއެިކއެކިާޯޕޑިއަމްތަުކގަިއާއަުޅގަ

ލ ކުާނުކުރ ށޭ.ާސިޔ ީސގޮތުްނާފަހަރުާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ފަިއާއިޖުތިމ ޢީާފޭރ ންާހަ

ވަިކގޮތަކަށްާވިސްނުންދީގެްނާނުވަތަާަވިކގޮތަކަށްާަބއްޓަންޮކށްގެންާމިހެންާނަހަދ ށޭ.ާ

ާތުޚުމަތުެގާ ާފަރ ތަކަށް ާަވިކ ާައޅުވ  ާއިލްޒ މްތަެކއް ާބޮލުަގއި ާފަރ ތެްއގެ ާވަިކ  1240އ ދެ،

ާބަހުސްކުރަމުން ާބިލަކ މެދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޫން ާދިްއކުރުމެއް ދ އިރުާއިނގިލި

ނޑުާއިޚްލ ޞްތެރިާމިާނިޔަތަކީާމިބިލ މެދުާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެިރާ އޮންނަނީ.ާއަުޅގަ

ާމ ބޮޑެތިާ ާމިބިލުގައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ މެންބަރުން

ާފ ސްެވގެންދިއުމަކީާބަދަލުތަ ާމިގޮތަްށ ާމިބިލު ާނެތްކަން. ާމިައުކ ާގެެނވުން ކެއް

ނ ާކަ ާބިލުގައި ާހަމަާމުހިންމުކަމެއް. ާކަންތައްަތއް ނޑު ާމަިއގަ ާހުރި  1245ޑައަުޅއްވ ަފއި
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ާބިލުާ ާމުޅި ާޙަިއސިއްޔަތުން ާމީހެްއގެ ާވ ހަކަދައްކ  ާބޭރުން ާއޭގެ ާމުހިންމު. ވަރަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާަޙިއސިއްޔަތުން ާވ ހަކައެްއގެ ާަދއްަކމުންދ  ތ އީދުކުރުމަށްފަހުގައި

ާއެަބއޮތޭ ާވެފައި ާމިހެން ާމިކަން ާތ ރީޚްަގއި ާފަހުގެ ނޑަްށާއެނގޭާދަންނަވ ނީ .ާއަުޅގަ

ާތެެރއިްނާ ާރައްޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ާިދވެހި ާައޑުައއްސަވ  ާހަމަ ާމިވ ހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ާވެއްޖިްއޔ ާ ާމީހެއް ާމައްޗަށްޮގސްފައިުހރި ާއަހަރަށް ާފަންސ ހަަކށް ާނުވަތަ  1250ސ ޅީހަކަށް

ާތަޢުލީމްާ ާމ ލެއިން ާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއ ާއަދި ާރަނަގޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާކުީރޒަމ ނުެގާޙ ސިލުކު ާްސކޫލްގެ ާމަޖީދިްއޔ  ާެތރެއިންވެސް ާކުދިންގެ ރެްއވި

ނޑުާމިދަންނަވަީނީކާ ދަރިވަރުންގެާކޮންެމވެސްާއުޫސލެއްާސުލޫކެއްާއޮންނ ނެ.ާއަުޅގަ

ާއަންނަމުންދ ާ ާނަމަެވސް، ާނެތެކޭނޫން. ާުސލޫކެއް ާދަރިވަރުންގެ މިހ ރުގެ

ާމަގުމަްއޗަށް ާލިޔުމ އި ާފ ޑުފ ުޑގެ ާގޮވުމ ިއާާބަދަލުތަކ މެދުގައި ާހިތުހުރިހ   1255ނުކުމެ

ބޮޑެތިާމީހުންނަށްާއިޙްތިރ މްުކރުންާދޫކޮށްލުމ ،ާމިކަހަލަާކަްނތައްތައްާދ ންާެފއްޓީމަާ

ާމިހ ރުާާ ާއަްނނަންޖެހިފައި. ާޤ ނޫނެއް ާސިންގ  ާބޮޑު ާޤ ނޫނީގޮތުން ާމިއޮތީ މިއަދު

ާއުޅެން ާބޭރުގައި ާކުއްަޖކު ާއުމުރުފުރަައކުން ާވަކި ނޑު ާރޭގަ ާނުވަެއއްގެފަހުން

ާބަޔ ންކުރޭ.ާ ާއެބަ ާމިޤ ނޫނު ާފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ާެއކުއްޖަކ މެުދ ޖެހިއްޖެއްޔ 

ާއެަބއޮތްާމިމ ނަ،ާ  1260ވަނަާމ އްދ ،ާޒިންމ ދ ރުމީހަކ ނުލާ 1ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުަގއި

ާރީތިާ ާއޮންނަ ާތެރޭގައި ާދިވެހިންގެ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާއުޅުން. ާބޭރުަގއި ކުޑަކުދިން

ާ ާމިއަދު ާޤ ނޫނަކުްނ ާމިއީ. ާެއއީކީާއ ދަެއއް ާހެދުން ާޤ ނޫނެއް ކޮންމެކަމަކަްށ

ާއިންސ ނުން.ާ ާދިރޭނީ ާއެއްޗެއްނޫން. ާދިރޭ ާމިޤ ނޫނަކީ ފަސޭހަކަމެއްނޫން.

ާއުޅޭ.ާ ާހިނގ ބިނގ  ާއިންސ ުނން ާދިރެނީ. ާފިކުރު ާޝަުޙސިްއޔަތ އި އިންސ ނުންގެ

ާމިއޮތީާ ާނަމަވެސް، ާކަންތަްއ. ާކުދިކުދި ާވަރަށް ާމިއީ ާނޫޅޭ. ާހިނގ ބިނގ   1265ޤ ނޫނެއް

ާޤ ނޫނެ ާއުމުރުން ާއަިއސްފަ، ާމިހ ރު ާކުއްޖަުކ72ާާއްގަިއ ައހަރުންދަށުގެ

ާ ާރޭަގނޑު ާނޫންގޮތެްއގައި ާއުޒުރަކ ނުލ 3ާާޒިންމ ދ ރުމީހަކ އެކު ާމަޤްބޫލު ާފަހުން ގެ

ާފިޔަވަޅުއެޅޭެނއޭ.ާ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާއެުކއްޖ އ އިމެދު ާއުޅޭކަމަްށވ ނަމަ މަގުމަތީގައި

ާޤ  ާމިއައީ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިހިސ ބަށް ާލިަޔން. ނޫނެްއަގއި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާދިޔައީމަ ާލިޔ ހިސ ބަށް ާޤ ނޫނެއްަގއި ާމިޙ ލަތ މެދު  1270ޅަދަރިންގެ

ާވ ހަކަ،ާ ާމިދެންނެވި ާަފއްޓަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙަޤީޤަތުގައި

ާމަހުގެާ ާފަހުގެ ާއެިޅއްެޖކަން. ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާގޯްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ާވަިކާމަރުޙަލ  ާއެޅިއްެޖކަން ާފިޔަވަޅުތަެކްއ ާކަތި ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ތަކެއްަގއި

ާޤައުީމާ ާދޫކޮށްލައްވ ަފއި ާއެކަންަތއް ާއެހެްނވީމަ، ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި. ބޭނުންތަކެއް

ާފިކުރުތަްއާ ާސިޔ ސީ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާދަމަންވަންވީ. ާައޅުަގނޑުމެން  1275ލައިނެއް

ާމެ ާޕެރެލަކްކޮށް ާބ އްވ ަފއި ާދަމ ލަންީވާދެދިމ ލުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރޮނެގއް ދުގައި

ާއެީއާ ާހުރަސްކޮށްގެންުނވ ނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރޮނގު ާއެ ާއަނެްއކޮޅަށް. އެްއކޮޅުން

ާއިޤްތިޞ ދީ،ާ ާިއޖުތިމ ޢީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޤައުމިްއޔަތުެގާރޮނގު. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާައޅުގަ ާއަންނަންއުޅޭ ާގުިޅގެން ާތިމ ވެއްޓ  ާކަންތައްތަކ އި ާޤައުުމާމިހުރިހ  ނޑުމެންގެ

ާމިީއާ ާހިމެނޭ. ާއެބަ ާމިކަންތައްަތއް ާތެޭރގަިއ ާކަންތައްތަުކގެ ާރަްމޒުކޮށްދޭ  1280އެކަމަކަށް

ާއ ބ ދީހުރިާ ާބޮޑެތި ާއަިދ ާމ ލެއ އި ާމިދަންނަވ ގޮތަށް ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރި ހަމަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާދަތުރުކޮށްފިކަމަށްވ ނަަމ ާައޅުަގނޑުމެްނ ރަށްތަކުގަިއ

ނޑުންާާފެންނަމުންއެބަދޭ ާމިންގަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާޢ ންމު ާއަދި ާކުދިންނ އި އުމުރުފުރައިގެ

ާޖުމްލަގޮތެއްަގއިާ ާޒުވ ނުން ާހަމަ ާނޫން، ާއެކަންޏަކު ާކުދިްނ ާއުމުރުފުރައިގެ ސްކޫލް

ާެއްއާ ާއެންމެބޮޑު ާދިމ ެވގެންިދޔަ ާތެރެއަށް ާމިކަމުގެ ާމަންޒަރު. ނޑ ލަމުންދ   1285ކަ

ާމު ާއެންމެބޮޑު ާދިމ ވި ާމިޤައުމަށް ާމަސްތުވ ަތކެތީެގާނުރައްކަލަކީ ސީބ ތްކަމުަގއިވ 

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްދ ންދިއުމުގައި ާމިހިސ ބަށް ާޒުވ ނުންނ ެމދު ާއެއީ މުސީބ ތް.

ާއެހެންާ ާމިނޫންވެސް ާއަިދ ާމ ލެއ އި ާޯގސްެވގެންދިޔަ. ާމިކަންަތއް ޤަބޫލުކުރ ގޮތް

އިާހުންނަާބިންބޮޑެތިާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާމަގުމަތީގައިާިލޔުމ އިާއެަމގުމަތީގައިާލިޔެފަާ

ާއިރުކޮޅަކަްށވުރެާ ާވިސްނައިފިކަމަްށވ ނަމަ ާވިސްނުްނތެރިކަމ އެކު ާޙަޤީޤީ  1290ލިޔުންތަކުން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހިސ ބަށްދ ވ ހަކަ ާއިންނަންޖެހުމ ، ާބަލަްނ ާއެއަށް ގިނައިރު

ާފ ރުތަުކގަިއާާ ާބައެއް ާދަންނަވ ލިްނ. ާތަޅުމުގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ކުރިންދުވަހެްއގަިއވެސް

ާޖަ ާރޫލް ނުޑާޑ ކްނަސް ާއަުޅގަ ާމަންޒަރެއްނޫނޭ ާފެޝަނޭޓިވް ާމ  ާއެއީ ާހުރީމަ ހ ފައި

ާެއީއާ ާއެބަހުރުއިން ާއެމީހުންގެ ާހަމައެކަނި ާޒުވ ުނންނަށް. ާހިތްއޮތީ ދަންނަވ ލ 

 1295ފެޝަނޭޓިންގާކަމެއްނޫނޭ.ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވ ށޭ،ާޑ ކްަނސްާރޫލް،ާއަނދިރިކަންާ

ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ާވެރިކަްނކުރ  ާލިޔެވިގެންދިަޔއީމަާާތަނެއްަގއި ފ ރަުކން

ާވަގުތުޮކޅަކަށްާ ާޤަބޫލުކުރެޭވކަހަލަ ާތަނެއްކަމަށް ާއަނދިިރ ާއެތަނަކީ ނުވަތަ

ާވޯލްެގާ ާގްރެފިޓީ ާެއއީ ާކަމެކޭ. ާހިތ މަހުރި ާހުއްޓުްނއެރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން

ާކަންތައްތަކ ިއާ ާްގރެފިޓީ ާލިޔުމ ިއ ާގްރެފިީޓ ާީމގައި. ާއެަބއުޅޭ ވ ހަކަތަްއވެްސ
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ާތަންތ ނގަިއާާމަގުންހިނގ  ާހަރުކުރުމ އި ާޕޯސްޓަރު ާއުނދަގޫކުރުމ އި  1300މީހުންނަށް

ާބިލުާ ާއ ެދޭވއިރު، ާމަރުޙަލ އަށް ާބަޙުސްކުރުުމގެ ާމިކަންަތއްަތކަށް ާއ ދެ، ލިޔުމ އި.

ާހިތްހަމަޖެހެއޭ.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ނޑުަތކ މެދު ާމިންގަ ާބިުލގެ ާރަނގަޅޭ އިންތިޙ އަށް

ާރަްއޔިތުންނަށް ާޤަުއމުގެ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާހުރިހ ާާއަޅުަގނުޑ އަުޑިއިވވަަޑއިގަންަނވ 

ާޤ ނޫނެއްާ ާދަްނނަވ ލ ހިތްއޮތީ ާރިކޯޑަށްޓަަކިއވެސް ާފަހުެގ ާއަދި ބޭފުޅުންނަށް

ާކަންތައްަތކޭ.ާ ާލ ޒިުމވެފައިހުރި ާމަްއޗަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއީ  1305ނައިނަމަވެސް

ާއަޅުަގނޑުމެންާމުސްލިމުންގެާމައްޗަށްާއެަބއޮތޭާއިޖުތިމ ޢީާރިވެތިާފޭރ މުންާފ ރ ންާ

ާކ ބަފައިްނާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާދަސްކުރަންވެއްޖެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާތިބެން. ލައިގެން

ާފ ރުފ ރަކުާ ާނުލިިބގެނެއްނޫން ާގަންނަން ާދަވ ދު ާއޭރުަގިއެވސް ާރީތިކޮށް. އުޅުނު

ާއަދިާ ާނުވަތަ ާހުރޭ. ާދަވ ުދވެްސ ާހަމަ ާތިބެނީކީއެއް. ާނުކުރަހ  ާއެއްެޗއް ބޭނުންހ 

ާހުންނ ނެ ާމަޢުދަންތައްވެސް ާކުރަހަންޏ ާާއެނޫން ާލިޔަން، ާވެއްޖެއްޔ   1310ލިޔަން

ާކުރަހަން.

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ..ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދެއްިވ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް،  1315ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޝުުކރުދަާމަނިކުާާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއން ާދެވަނަކިޔުުމގެާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީ ާމިބިލުގެ ާއަދި ާންނަވަން.

ާބިލުގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮންސެންޓްރޭޓްކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާބިލ މެދު ނުޑ ާއަުޅގަ މަރުޙަލ އެއްަގއި

ާފުރުޞަތަކަށްާ ާވ ހަކަދައްކ ލުމަށް ާތެރެއިން ާއަދަދުގެ ާބިލުގެ ާތެރެއިން މަޢުޟޫޢުގެ

ާ.ާަވއްަސލ މްޢަލައިކުމް.އެދެމުންާވަިކވެލަން.ާދެއްވިާުފރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ 

ާ1320 

ާއަޅުަގނޑުާދޫކޮށްލީާފުރުޞަތު.ާތިމަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާވ ހަކަެދއްކެުވން:މުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާާާރިޔ ސަތުންާވަހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާުކޅުދުއްފުށީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލެއްވީ. ފުރުޞަތު

 1325ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ އަ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާާއުުތރުާދ އިރ ގެާާކުޅުުދއްފުށި



 50 

ާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1330 

ާފަޙުމީއަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަލްޙ ން ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާދޫކޮށްލެއްވީ. ފުރުޞަތު

ާޞަތުާއަުރވަން.އަޅުަގނޑުާފުރު

ާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުާމިބިލަށްާބަލ ލިއިރުާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާއަްލޙ ންާ

ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުަގިއާާފަޙުމީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެްއކަމަކީ ާމަިއަގނުޑ  1335ފ ހަގަކޮށްލެވޭ

ާމީގެތެ ާަބއެްއާކުށްަތއް ނަޑއެޅިފަިއވ  ާމިސ ަލކަށް،ާކަ ޭރގަިއާހިމެނިގެންވ ަކން.ާއެއީ

ާޤ ނޫނޫލްއުޤޫބ ތުގަިއާ ާކުށްތަްއ ާފަދަ ާހިންގުމުގެކުށް ާޢަމަލު ބަދުއަޚްލ ޤީ

ާދެންާ ާހިމެނިގެންވޭ. ާމީގެތެރޭަގިއ ާކަންތައްތައް ާވަރަށްގިަނ ބަޔ ންކުރެިވގެންވ 

ާަވކިކަެމއް ާސުލޫކެްއ ާވަިކ ާޤ ނޫނަކުން ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަްނ ާއަޅުަގނޑުމެން

ާއެޤ ނޫނުަގއިާ ާކުރ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ާކުރުުމެގ ާބައްޓަން  1340ވަިކގޮތަކަށް

ާޚިލ ފްވ ާ ާސުލޫކ އި ާއުސޫލުތަކ އި ާއިޖްތިމ ޢީ ާބަލައިުނގަންނަ ާނުވަތަ އެކުްށވެރިކުރ 

ާކުރުުމގެާ ާކަމެއް ާބަލަިއގަްނނަ ާޑިިސޕްލިންގެއއްގޮުތަގއި ާނުވަތަ ކުށެްއގެގޮުތގަިއ

ާލި ާއެމީހަކަށް ާއެބަޖެހޭ.ާމ ނައަީކާސަބަބުން ާކޮންމެވެްސާއަބަދެްއާއޮންަނން ބެންޖެހޭ

ާޚިލ ފްވުމުެގާ ާެއިއލްޒ މަކ އި ާވެއްޖިއްޔ  ާއަންނަކަމަށް ާޤ ނޫނަކުން ާވ ހަަކއެއް އިލްޒ މީ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާަބޔ ންކުރަން ާަކނަޑއެޅިގެން ާޤ ނޫނުގައި ާއަދަބެއް ާއަންނަ  1345ސަބަބުން

ނޑުމެންާޤަބޫލުުކރަންާއެބަޖެހޭ ދިވެހިރ އްޖޭގެާމިމުޖްތަމަޢުގައިާމިހ ރުާާމިއަދުާއަުޅގަ

ާއެންމެންެގާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދަކ ދައ އި ާިއޖުތިމ ޢީ ާކުށްަތކ އި އަށަގެންފަިއވ 

ާސުލޫކުތަްއާ ާޚިލ ފް ާސުލޫކ އި ާއޮންނަންޖެހޭ ާމުޖްތަމަޢެއްަގއި ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަަކއި

ާކަ ނަޑެއޅިފައިވ  ާކަ ާމި ާމިޤ ނޫނުގައި ާމީހުންނަކީ ާއަންނަ ންތައްތަކުްނާކުރަމުން

ާކަންތައްތަެކއްކަމަކަްށާ ާއަންނ ނެ ާބައެއްކަމަކަށް ާއަްނނ ނެ ާބަދަލެއް  1350އެްއވެސްކަހަލަ

ާދިނުން،ާ ާސިޓީެއއް ާއިންޒ ުރގެ ާމިއޮންނަނީ ާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ާމީގައި އަޅުަގނަޑކަށް

ާވ ހަަކ،ާ ާެއްއބަސްވުމެްއގެ ާބެލެނިވެިރކަމުގެ ާވ ހަކަ، ާއެއްބަސްވުެމއްގެ އިޖުތިމ ޢީ

ާޑިސިޕްލިންތަކެްއާާޖުރުމަނ  ާމިފަދަ ާވ ހަކަ.ާިމކަންތައްތަަކކީ ާފޮނުވުމުގެ ނޯޓިސްއެއް

ާައޅުަގނުޑާ ާބަލ އިރު ާޙ ލަތަްށ ާމިސޮސައިީޓގެ ާމިހ ރު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ާައޅުަގނޑުާ ާގެނެވޭެނަކމެއްކަމަކަށް ާބަދަލެއް ާއެްއވެސް ާޤ ނޫނަކުން  1355ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި
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ާމިއީ ާއެހެންވީަމ، ާަވިކގޮތަކަށްާާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާުސލޫކުތައް އިޖްތިމ ޢީ

ާއ ދަކ ދައ އިާ ާަޤބޫލުކުރ  ާއެންމެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުވަތަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާއެީއާ ާޢަމަލުތަކަކީ ާެއ ާމީހުންގެ ާކުރ  ާކަްނތައްތައް ާޚިލ ފުވ  އުސޫލުތަކ އި

ާގޮތު ާކުުށގެ ާއެކަންަތއްތަކަކީ ާކަމެއްކަމަށްވ ނަމަ ާބަލައިނުގަންނަ ަގިއާމުޖްތަމަޢުން

ާރިވެތިާ ާއިޖްތިމ ޢީ ާމިސ ލަކަށް، ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަިއގަންނަން  1360އަޅުަގނޑުމެން

ާސަލ ންނުޖަހ ާ ާުކްއލިއަކަށް ާގޮސް ާގެައކަށް ާމީހެއްގެ ާޚިލ ފުކަމެްއ، އ ދ ކ ދަތަކ އި

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިއީ ާމިކަމަީކ ާއެހެންވީމަ، ާަވދެގަތުން. ާގޭތެެރއަށް ދޮރުހުޅުވ ލ ފައި

ާގޮުތގަ ާކުށެްއގެ ާޚުރުމަތްާއެންމެން ާގޯތިގެދޮުރގެ ާކަމެއްޯތ، ާބަލައިގަންނަ ިއ

ާކުށެއްޯތާ ާމިއީ ާވަުނމަކީ ާގެައކަށް ާސަލ ންނުގޮވ  ާކުެށއްތޯ، ާމިއީ ނަގ ލުމަކީ

ާއަދިާ ާނަން ާމިޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމަ، ާމަސައްކަތަީކ. ާކުެރވޭ ާމިއީ ނަޑއެޅުން  1365ކަ

ާމީހުން ާވަކިގޮަތކަށް ާގޮތުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާވިޔަްސ ާރީތިކަމަށް ާސުލޫކުާކިތަންމެ ގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއޮތްަކމަށްވިޔަސް، ާއެކުެލވިފައި ާމީގައި ާމ އްދ ތަކެްއ ބައްޓަންކުރުމުގެ

ދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިބިލަކީާމީގެާމަޤްޞަދުާޙ ސިލުކުެރވޭގޮތަށްާަބއްޓަންކުެރިވާ

ާމީގަިއާ ާދެން ާޤަބޫލެއްުނކުރަމޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެްއކަމަކަށް ާއޮްތ ޑިަޒއިންކުރެވިަފއި

ާެއއީާކުށްވެރިކު ާސުލޫކުތަކަކީ ާގިަނ ާސުލޫކުތަްއ، ާބަެއއްކަހަލަ ާހުރި  1370ެރވިފައި

ާތެރޭގަިއާ ާކުުށގެ ާހިންގުމުގެ ާޢަމަލު ާބަދުއަޚްލ ޤީ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

އެޑޮޕްޓްކޮށްފިަކމަށްވ ނަމަާމިޤ ނޫނަށްާހިމެނިފައިވ ާކަންތައްތަކެްއ.ާެއހެންވީމަ،ާމިއީާ

ވ ނަމަާދެާމައްސަލައެއްާއެބަނުކުޭމ.ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގައިާޢަމަލުކުރަންާފަށައިފިކަމަށް

ާ ާކުށަށް ނޑަައޅ  ާމިޤ ނޫނުގެާއަދަބުއެކަ ާފިޔަވަޅުެއޅުމ . ާދަށުން ާމިމ އްދ ގެ ދިުނމ އި

ާދަށުންާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއޮންނަނީ ާމ އްދ އެއްަގިއވެސް ާކޮންމެ ާފިޔަވަޅުއެޅުން.  1375ދަށުން

ާ ާފިޔަވަޅުތަަކކީ ާެއޅިދ ނެ ާިއސްވެމިދެންނެވިގޮތަްށ،ާފިޔަވަުޅއެޅިދ ނެއޭ. ނޑު އަުޅގަ

ާ 1ާާމިމ އްދ ގެ، ާބަޔ ންކުެރިވފައިވ  ާގަިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ފިަޔވަޅު.2ާާވަނަ

ާމިއީާ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއުޭޅއިރު ާކޮންފްލިކްޓްަތއް ާމި އެހެންވީމ ،

ާކުަރއްވ ަފިއާ ާމަސައްަކތްތަކެއް ާއެކަށީގެްނވ  ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ދަޢުލަތުގެ

ާމިބިލުާއަނބުރާ ހުށަހަ ާެއދެނީ ނޑު ާބިލެއްކަަމށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާއޮތް  1380ޅުއްވ ފައި

ާމިސުލޫކު،ާ ާމުރ ޖަޢ ކުރެްއވުމަށްފަހު ާހ ސިލުވ ގޮތަށް ާމަޤްޞަދު ާމީގެ ފޮނުވ ލައި

ާއެކުށްވެިރކުރުމަށްފަހުާ ާސުލޫަކީކ ާކުށްވެރިކުރ  ާަދށުން ާމިޤ ނޫނުގެ އަޅުަގނޑުމެން
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ާޤ ނޫނެއް ާއެކަން ާކުރަންާމުޖުތަމަޢުއިން ާމީހުން ާބަލައިުނގަުތމަށްފަހު ާސިފަިއގަިއ ެގ

ާއައުމަށްާ ާބައްަޓންކުރެިވގެން ާމިބިލު ާސިފައެްއގައި ާޖެހިލުންވ ފަދަ ބިރުގަންނަ،

 1385ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާައއްސަލ މުޢަލަިއކުމް .`ާ ާޝުކުهللا ާރިްއޔ ާވަބަަރކ ތުހޫ.

ާމ ްތާާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާއަްޙމަދުާ ާއެންމެ ާޚަލްޤުުކރައްވ ، ާސޫރައިަގއި ާމ ތް ާއެންެމ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާދީނުގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމ ތް ާއެންމެ ާމ ތްކުރައްވ  ނުޑަގއި ާކަ ާއެްއގަމ އި ާލަްއވ ، އުންމަތުގައި

ާމި  1390މ ޢީާޙ ލަތުާމިއަދުާިމވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިޖްތިާއުޅުމުގެާހެޔޮނަސީބުާލިބިފައިވ 

ާއިޖްތިމ ޢީާ ާރ އްޖޭގެ ާފ ހަަގކުރެވުީނ، ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮސްފަިއ. ާހިސ ބަށް ކަންބޮޑުވ 

ވަރަކަްށާައހަރުާކުރިންާފެށިގެން.0ާާފޭރ ންާގޯސްވަމުންދ ތަންާފ ހަގަކުެރވުނީާމީގެާ

ާއެދިަޔއީ ާއެކަން ާދަރަޖައަކަށް ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާވަރަްށ ާެއކަމ  .ާއަޅުަގނޑުމެން

ާބޭނުންވަނީ،ާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތިން. ާދައްކ ަކށް ާއިތުރަކަށް އެވ ހަކަ

ާބަލަމ .ާ ާއިޞްލ ޙުކުރެވޭތޯ ާމިކަންތައްތައް ާހިނގ ށޭ ާއެންމެންެވގެްނ  1395އަޅުަގނޑުމެން

ާއުންމަތުގެާ ާއިސްލ މީ ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާތިބީ ާދިިރުއޅެން ާމިތިއްބެވި މިތ ނގައި

ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެންމެންެގާދަރިންނޭ، ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދަރިންނޭ، ގެ

ާބ އްޖަވެިރާ ާތެރޭގަިއ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއެމީހުންނަށްޓަކައި، ާއެހެންވީމ ، ދަރިންނޭ.

ާއަނެކަކަްށާ ާއެކަކު ާައޅ ލ  ާއަނެަކކަށް ާހަމަޖެހޭ،ާއެކަކު ާގ އިމްކުރުމަށްޓަަކއި ޙަޔ ތެއް

ާ ާއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ާމ ޙައުލެއް ާމިކަހަލަ ާސިަފއިަގިއާއިޙްތިރ މްކުރ   1400ޤ ނޫނެއްގެ

ާނަމަވެްސާ ާއަލީަގއި ާއެޤ ނޫނުެގ ާނެރެ ާމަސަްއކަތްޮކށްގެން އަޅުަގނޑުމެން

ާލަސްވެްސެވއްޖެއޭ.ާ ާމ  ާމިހ ރު ާމިމަސައްކަތްކުރަން. ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެްނވެއްޖެޭއ

ާއިޖްތިމ ޢީާ ާސިފައިަގއި ާޤ ނޫނުގެ ާއުންމީދުކުރަން ނުޑ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާއަޚްލ  ާރީތި ާހަމަޖެހިގެންާފޭރ މ  ނުޑތަކެއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ޤ 

ާރަނަގޅުާ ާޤައުމު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާުމސްތަޤްބަލުގައި  1405ނުކުމެއްޖެކަމުަގއިވަނީނަމަ

ާމ ގިނަާ ާމީގައި ާއެހެންވީމ ، ާދަތުރުކުރ ނެކަމަށް. ާހަމައަށް މަންޒިލަކ 

ާފެންނަީނާ ާއަޅުަގނޑަށް ާޤަސްދެއްުނކުރަން. ާައޅުަގނޑު ވ ހަކަތަެކއްދަްއކ ކަށް

ާކޮމިީޓއަކަްށާމިކަ ާއަވަހަށް ާބަހުސްކޮށްފަިއ ާއޮތްވަަރކަށް ާބަހުސްކުެރވެން މުގައި

ާނުވަތަާ ނަޑކަށް ާިމންގަ ާރަނގަޅު ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާމިކަްނ ާއަވަހަށް ފޮނުވަިއގެން
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ނޑުމެންާމިބިލުަގއިާ  1410ރަނގަޅުގޮަތކަށްާމިކަންާނިންމުން.ާއެހެންާމިދަންނަވަނީ،ާއަުޅގަ

ާގި ާވަރަްށ ާވެދިޔަތަްނާވ ހަކަދަްއކަންެވއްޖެނަމަ ާދައްކަން. ާއެބަހުރި ާވ ހަކަަތއް ނަ

ނޑުމެންާއެްއެވގެންާއެންމެްނާ ދޫކޮށްލ ފައިާކުިރއަށްާއޮތްތަަނށްާވިސްަނއިގެންާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާ ާދަރިންނަށްަޓކައި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެބ ރުލަިއގެން އެުކގައި

ާބިނ ކު ާދަރިފަސްޮކޅެއް ާޞ ލިުޙ ާަރނގަޅު ާހިނގ ށޭ ެރިވގެންދ ާޤައުމަށްޓަކަިއ

ާހަދ ާ ާމަްއޗަށްެވސް ާމިކަުމގެ ާޤ ނޫނެއް ާހަރުދަނ  ާރަނގަޅު ާހެދުމަށްޓަކައި  1415ޤައުމަކަށް

އެާއަުޅަގނޑުމެންގެާދަރީންނ ާހަމައަށް،ާމައިންބަފައިންނ ާހަމައަށްާމުދައްރިސުންެގާ

ާމޭޒުކޮޅުތަކ ާހަމައަށްާނެެރވޭތޯާބަލަމ .ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

 1420ާޢ ރިފް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާބިލަްށާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވިދ ުޅވި ާމަނިކުފ ނު ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިނެގީާޖަާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާނުކުތ  ާމިނިޒ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނަންފުޅު. ާަވޒީރުންތަެކްއގެ  1425ވ ބުދ ރީވ ނެ

ވަނަާމ އްދ ެގ57ާާވަަނާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ާައދ01ާާިމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާވަޒީރުންާނުވަަތާ ާމިޖަވ ބުދ ރީވ  ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާރިޢ ޔަތްކޮށް.ާއެއީ )ހ(ާގެ

ާމަށްާމިބުނ ތީވެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާބޭފުޅަކުާމިތ ާއިންނަވަންޖެހޭކަ

ާ

ާ1430 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާގަވ އިުދގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާބަލައެއްުނގަންނަން. ނޑު ާައޅުގަ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާބިލަކ ގުޭޅގޮތުންެވްސ01ާާ ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާއޮންނަނީ ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޖަވ ބުދ ރީ ާެއގޮތުން،ާއެބިލަކަށް ާހުންނަންވ ނެއޭ. ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާފަރ ތެއް  1435ވ ނެ

ާމީެގކުރިންވެްސާ ާދަންނަވ ފައި. ނުޑވ ނީ ާއަުޅގަ ާަނން ާފަރ ުތގެ ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ
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ާވަަޑިއގެންނެތި.ާ ާަވޒީރަކު ާމިމ ލަމުގައި ާހުންނ ނެ ާހިނގ ފައި ާބަހުސް ބިލުތަކުގެ

ާުސވ ލު ާކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާެއވަޒީރަުކާއެހެންނަމަވެސް، ތަކަށް

ާހިނގަމުންދ ގޮތްާ ާމިޖަލްސ  ާމިހ ރު ާހައްދަވ . ާޖަވ ބުދެއްވ  ާފަހުން ވަަޑއިގެން

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންނޭނގެ. ާގެންަދވ ނެ  1440އަުޑއައްަސވަމުންވެްސ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަނިދ މޫ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ މިއަރުވަނީ،

ާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1445 

ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒުާ 57ާާގަވ އިދުެގ ާހަވ ލ ދެްއވި. ާއަށްވެްސ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ާމ އްދ ެގ57ާާވަނަ ާވަނަ

ާމިއިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަގއި ާއުސޫލުތަކ ާ)ހ( ާަމއިަގނޑު ާބިުލގެ ާމަރުޙަލ ައކީ ާބަުހސްގެ ންނަނީ،

ބިލުގެާމަޤްޞަދ ާބިލުންާހ ސިލުކުރަންާބޭނުންވ ާމަޞްލަޙަތުތަކުގެާމަްއޗަށްާނުވަތަާ

 1450އެބިލުގެާސަބަބުންާރަނގަުޅާނުވަތަާނުރަނގަުޅާއަސަުރކުރ ނެާމިންވަރުގެާަމއްޗަށްާ

ާހަމައެހެ ާއަދި ާަވުގތޭ. ާބަހުސްކުރުމުގެ ާަބއެްއކަންކަންާފުޅ ކޮށް ާއެިބލުގައި ންމެ،

ާއެބިލުާ ާއެަވގުަތކީ ާަވގުތޭ. ާބަހުސްކުރުމުގެ ާކީއްެވގެންަކމ މެދުވެސް ހިމެނިގެންނުވަނީ

ާމަޖިލީހަށްާ ާދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައި ާއެބިލު ާމެންބަރަކު ާނުވަތަ ާވަޒީރަކު ހުށަހަޅ 

ާވަގުތު ާހުށަހެޅިގެންދ  ާބިލު ާމަޖިލީހަށް ާވަގުުތވެސްމެެއވެ. ާޖަވ ބުދ ރީވ  ބިލަްށާ،

ާބިލަށްާ ާކިހިނެއްތޯ ާވަަޑއިގެންެނތި ާމިތަނުގައި ާަވީޒރުން ާވަގުތު  1455ބަހުސްކުރަމުންދ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމުހިންމުާމައްސަލައެްއކަމުަގއި ާވަރަށް ޖަވ ބުދ ރީވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ

ާދެކެން.ާ

ާ

ާ

 1460ތ ެއއްކަަމށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ .ާއ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާފެށިގެްނާ ާމަރުޙަލ  ާިމއޮންނަނީ.ާބަހުސްގެ ާަގވ އިުދގައި ާމަރުޙަލ ަގއޭ ާބަހުްސގެ އެއީ

ާ ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތު ާމިދަނީ. ާމަރުޙަލ އަްށ1ާާހިނގަމުން ާބަހުސްގެ ަގޑިއިރު

ނުޑާކުރިންާދެންނެވިހެންާމީެގކުިރންވެސްާމިބަހުސް ތަްއާދެއްވ ފަިއާއެަބއޮތް.ާއަުޅގަ
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ާމަތިވެރިާ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނެ. ާގޮސްފައި ާމިތ  ހިނގަމުން

 1465ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާހުރިާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވަން ާވަީޒރަށް ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަޒީުރާާންާުމޙަްނމަދުާޙުަސއި ާފަހަރެއްގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާވ ހަކަތައް ާބައެއް

ާވަަޑިއގަތުމުގެާސަބަބުންކަމަްށވެދ ނެ.ާމިސަރުކ ރުނ75ާާްވަަޑއިގެންނެތީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ެގ75ާާށް

ާހިންގަމުްނާ ާމަޝްރޫޢުތައްވެސް ާގެންދަވަނީ. ާހިންގަމުން ާކަންތައްތަެކއް  1470އެންމެގިނަ

ނޑުާގެން ދަވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑަށްާހީވަނީާއެތަނަށްާވަަޑިއގެންވީހެން.ާއަުޅގަ

ާމިބިލުގަިއާ ާދެން، ާތަރުޖަމ އެއްޯތއޭ. ާމިއީ ާސުވ ލަީކ، ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ވަޒީރަށް

ނޑަށްާވަރަްށާ ޙަޤީޤަތުގައިާއެހެންނަމަވެސް،ާމިބިލަށް،ާމިޚިޔ ލަށް،ާމަފްޙޫމަށްާއަުޅގަ

ާއަުޅގަ ާބަެއްއާތ އީދުކުރެެވއޭ. ާގިނަ ާަވރަށް ާމިރ އްޖެައކީ ނޑުެމންނަކީ،

ާމީހުންގެާ ާރ އްޖޭގެ ާޤައުެމްއ. ާފަޚުރުވެރިވަމުންއައި ާައޅުަގނޑުމެްނ  1475ކަންތައްތަުކގައި

ާއަެނކަކަްށާ ާއެކަުކ ާމީހުން ާއޮތުމ އި ާމަޞްލަޙަތު ާއެުކވެރިކަމ  އަދަކ ދައ އި

ާފަޚުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާައޅުަގނޑ ާގޯނ ނުކުރުމ އި ވެރިވަން.

ާހިނގ ާ ާމަގުމަތީގަިއ ާރޭަގނުޑ ާބުނި ާމީހަކު ާޤައުމެްއގެ ާދެވުނު މިދޭތެރެއިން

އުޅެވިދ ެނއޭާެއކަނިވެސް.ާއަެނއްހެންާމިތަނަކުންާމީހަކަށްާގޯނ އެއްކޮށްާއަނިޔ ކޮެށއްާ

ާތިއީާ ާދެންނެވިން ާއެފަރ ތަަކށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނޯންނ ނެއޭ. ާދިމ ކުރުމެއް  1480ނުހަދ ނެއޭ.

ާއު ާެއއީާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ. ާހިތ މަވެްސކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން، ފ ވެރިކަމެކޭ.

ާއ ދ ކ ަދއެކޭާ ާއޮތް ާރ އްޖޭަގިއެވސް ާފަޚުރުވެރި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުރީަގއި ތަންކޮޅެއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބުނަމޭ. ާމިހެން ާކައިރީަގއި ާބިދޭސީން ނޑުމެްނވެސް ާއަުޅގަ މިއީ.

ާއަނބުރ  ާމިވޭުތވެދިޔަަތން ާބިލަކަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހީތެރިވ ނެ އިޢ ދަކުރެވޭޯތ

ާގިނަާ ާިމއަށްވުރެ ާޙަޤީަޤތުގައި ނުޑާއުންމީދުކުރަން.ާއަދި ާއަުޅގަ  1485މިބިލުވ ނެކަންވެސް

ާނެިތާ ާގަވ އިދެއް ާމ ބޮޑު ާނުވަތަ ާޤ ނޫނެއް ާމިދެންނެވިހެން ކަންކަމަށް

ާހަމަ ާތެރެއިން ާއުސޫުލގެ ާތެރެއިން،ާދިރިުއޅުމުގެ ާދިރިއުޅުުމގެ ޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިކަންތައްަތއްވ ެނގޮތަކީ ާއެހެންނަމަވެްސ، ކަންތައްތައް.

ާނުޖެހޭނެ.ާ ާޖަހ ކަށް ާމަނ  ާޕ ކްކުރުން ާޕ ކްނުކުރަންޏ  ާކުރިމަތީގައި ާގަރ ޖު މިހ ރު

ާގިނަެވާ ާމިހ ރު ާމިކަންތައްަތއް ާަޤބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު  1490އެހެންވީމ ،
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ާ ާގަވ އިދެްއ ާހިސ ބަށްދިޔަކަމަށްާއިތުރުެވގެންޮގސް ާހަދަންޖެހޭ ޤ ނޫނެއް

ާޤަބޫލުކުެރވެނީ.ާ ާއަުޅަގނޑަށް ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ާމިބިލު ާދަޢުލަތުން ޤަބޫލުކުރެވިގެްނ

ާބަދަލުތަކެްއާ ާއެދެވޭ ާމިކަންކަމަށް ާއ ދެ، ާމިކަންކަން. ާއުސޫލުަތކ  ާމީގެ އެހެންވީމ ،

ާޤަބޫލުކުރެޭވަކމަކަ ނޑަށްެވސް ާައޅުގަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެކަމަށްާއައުމަކީ ށްވ ތީވެ

ާޤަސްދުކުރީ.ާ ާއަޅުަގނޑުވެްސ ާވ ހަކަދަްއކަން ާބ ރުެއޅުމުެގގޮތުްނ  1495ތ އީދުކޮށް

ާމީަގއިާ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުެރއްިވ ާމެންބަރުން ާބައެްއ ާވ ހަކަެދއްެކިވ އެހެންނަމަވެސް،

ާމިސ ލަކަށް،ާ ާއެބަހުރި. ާކަންަތއްތައް ާބަެއއް ާފ ަހަގކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް

ާ 0ާާބިލުގެ ާމ އްދ . ާތެރޭަގއ0ާާިވަނަ ާފަރ ތްތަކުގެ ާމިތަންފީޛުކުރ  ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ާ)ހ(، ާކައުންސިލްތަުކެގާާ)ށ(،ާއެބައުޅޭ ާލޯަކލް ާމިވަނީ ާގަިއ ާ)ނ( )ނ(.

ާއަދިާ ާމިހ ރު ާިއދ ރ ތަކެއް ާކިޔ  ާމިހެން ާނޭނގެ ނަޑކަްށ ާއަުޅގަ  1500މުވަްއޒަފުން.

ާއެބައޮތްކަން ާބިލެއް ާމިކަމ ބެހޭ ާއެހެންވީމަ، ާއެނޭގާާހުރިކަމެއް. ނޑަްށވެސް އަުޅގަ

ާޙަވ ލ ދެވިދ ނެތޯާ ާތަނަކަށް ާމަރުޙަލ ގައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާނުނިމި،ާނުއުފެދޭ ބިލުގެ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާައޅުގަ ާވިސްނ ލަްއވ ނެކަމަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމިއީ ނޫންތޯ

ާއަލްޙ ންާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަެމއް ާފ ހަަގކުރެވުނު ާއަޅުަގނުޑވެސް ދެން

ާފަހު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރެްއވި  1505ވަނ5ާާަމީވެސް

ާއަތްލުން.ާ ާަގޔަށް ާމިވަނީ ާަގއި ާ)ނ( ާކަންތައްތައް. ާމިހުރި ާމިސ ލަކަށް މ އްދ އަށް

ާކިޔ ާ ާމ ރ މ ރީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއަތްލުން ާގަޔަްށ ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ާ ާގޮތަށް ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާދެން ާކަމެއްހެން. ާކަމެއް.ާއަދަބުމިތަނުަގއި ާއަންނަ ދެމުން

ާމިޤ ނޫނުގެާ ާބަލައި ާގޮތުަގއި ާކުށެއްގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާމި ާމިހ ރު އެހެންނަމަވެސް،

ާދެންާ ާނޫންތޯ. ާކުރިއަްށގެްނދަނީތޯ ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާފައްތަިއގެން  1510ތެރެއަށް

ާގަިއވ ާ ާ)ޅ( ާމިސ ލަކަށް ާމީގައި. ާއެބަހުރި ާބައެއްކަންަތއްވެްސ އެހެން

ނޑުމެްނާބަލ ލަންާމިޖެހެނީާކަން 1ާތަކަީކވެސްާެއގޮތަށްާހެދިދ ނެކަމެއް.ާދެންާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީެވސްާައޅުަގނަޑށްާޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއް،1ާާވަނަާމ އްދަ.ާ

އަހަރުންާދަށުގެާުކއްޖަކުާިޒންމ ދ ރުާމީހަކުާނެތ72ާާިތ އީދުކުރެޭވކަމެއް.ާއުމުރުންާ

ާމިސ ލަކަ ާއެކަނިމ ެއކަނި ނުޑ ާޭރގަ ާުއސޫލު.3ާާށް ާނުއުޅުުމގެ ާބޭރުަގއި ާފަހުން  1515ގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ ާަރއީސް،ާމިަކން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަައކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ އެކަމަކު

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއެީއ ާަތންފީޛުކުރެވޭނެތޯޭއ. އެންފޯސްކުރެވޭނެޯތއޭ،
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ާއެާ ާކަމެއް ާއެންފޯސްނުކުެރވޭނެ ާުނވަތަ ާއަިދާތަންފީޛުނުކުރެވޭނެކަމެއް އީ

ާރަނގަުޅާ ާވިސްނ ލުން ާނެތް. ާމ ނައެއް ާލިޔުމުގެ ާއަެނއްހެން ާއެ އުސޫލެއްނަމަެވސް

ާ ާަމއްޗަށް. ާުކރެވޭނެގޮެތއްގެ ާތަންފީޛު ާމި ާހަމ1ާާައަނެއްހެން ާވެސް ާ)ށ(  1520ގެ

ާ 72ާާއެގޮތަށް.ާމިސ ލަކަށް ާގަިޑއެްއެގ72ާާއަަހރ އި ާވަކި ާުކދިން ާދެމެދުގެ އަހަރ އި

ާބޭުރގަިއާުއޅެާ ނޑު ާރޭގަ ާދެޮކޅީކީނޫން.ާފަހުން ާއެޚިޔ ލ  ނޑު ގެންނުވ ނެކަމަށް.ާއަުޅގަ

ާތަންފީޛުކުރެވޭނެާ ާމިަކން ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާޤ ނޫނުަގިއާ ާރަނގަޅޭ. ާވިސްނ ލެްއވުން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ގޮތްތަކ މެދުަގއިެވސް

ާއޭ ާބޭނުންވަނީ. ާދޫކޮށްލުމެއްނޫން ާލިޔެވިފައި ާޢިބ ރ ތްތަކެއް ާރީތި  1525ެގއިްނާހަމަ

ާފ ރުގަިއާ ާއ ދެ،ާމަގުމަތީ ާމިއޮތީ ާލިބުްނާބޭނުންވަނީ.ާދެން ާނަތީޖ އަށް އެކަީށގެންވ 

ާ ާއ ދެ، ާމިއުޅެނީ. ާހީަވނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ 2ާާލިޔުންހެން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ .7ާވަަނ

ާއެނގޭ.ާ ނޑަްށވެސް ާއަުޅގަ ާއ ދައެްއކަން ާނޭދެވޭ ާހިނގ  ާތަންތަނުަގއި ާބައެއް އ ދެ،

ާފެން ާމ ލޭންވެސް ާމިކަންާމިހ ރު ާރަނގަޅީ ނޑަްށެވސް ާއަޅުގަ ނަމުންދ ކަމެއް.

ާުޒވ ްނާ ާދަންވަރު ާރޭަގނޑު ާދަންނަވ ނީ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑު  1530ނުހިނގިއްޔ .

ާއަޅުަގނޑުާ ާތިބޭނެތޯއޭ. ާބަޔަކު ާބަލަހައްޓ ނެ ާކުރ އިުރަގިއާއެކަން ާމިކަން ކުދިބައެއް

ާދަ ާމި ާއެްއޗެްއ ާދެން ނޑު ާައޅުގަ ާެދކޮޅުހަދަނީކީނޫން. ާއެއަށް ވަނ74ާާަންނަވ ލ ނީ

ާ ާހީަވނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއުނދަޫގ74ާާމ އްދ ގައި. ާއަުޑގެ ާއަކީ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާރަނގަުޅާ ާިކޔ  ާއެއަށް ާދެން ާކިޔ ނީ. ާކަންނޭނގެ ާތަޣައްޔަުރވުްނ ާއަުޑގެ ނުވަތަ

ާއަވަށްޓެރިންނަްށާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޭނގެ. ާއަޅުަގނޑަކަްށވެްސ  1535ބަހެއް

ާަލވަޖެހުމ  ާީޓީވާއަުޑގަދަވ ވަރަށް ާއެބަޮއވޭ. ާބެލުްނވެސް ާޓީވީ ާމި ާމިކަންކަމުގަިއ އި

ާގުޅުންހުރިކަމެއްނޫން.ާ ާައޑަކ  ާމުޅިން ާވިުޔކުރުމަކީ ާޓީވީ ާއެބަވޭ. ބަލ ލ ފައި

ާޢިބ ރ ތްކުރުމަށްާ ާމި ާއެހެްނވީމަ، ާކަމެއްހެން. ާވިުޒައލް ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ބެވިާމިތ ނގަިއވެސް.ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ.ާޢިބ ރ ތްކުރުމުގެާބައެއްާބޭފުޅުންާއެބަާތިއް

ާވ ހަަކކަންނޭނގެާ ާައޑުގެ ާނުކުންނަ ާީޓވީން ާހީވ ގޮތުަގއި ނޑަްށ ާއަުޅގަ  1540އެހެންވީމަ،

ާބަލ ާ ާީޓވީ ާއެބަޮއވޭ ާގައިވެސް ާ)ށ( ާދަްއަކންޖެހޭނީ. ާއަޅުަގނޑުމެން މީގައި

ާީޓީވެގާ ާއުނދަގުލެއްނުވ ނެ. ާއެހެންމީހަކަށް ާބެލުމަކުން ާޓީވީ ާޭގަގއި ވ ހަކަެއއް.

ާބ ރުވުމު ާވިސްަނވ ލެްއވުންާއަޑުމ  ާެއކަމަްށ ާއެހެްނވީމަ، ާއުނދަޫގވ ނީ. ން

ާ ާދެން 77ާާރަނގަޅުވ ނެ. ާމ އްދ . ާއެބ77ާާަވަަނ ާހަމަ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ
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 1545މަނ ކުރޭާމީހެއްގެާގޭގެާގޯތިެތރެއަށްާކުނިއުކުން.ާއެހެންާމީހެއްގެާޭގގެާގޯތިތެެރއަށްާ

ާތ އީދުކުރ ކަެމއް ނުޑާމުޅިން ާއަުޅގަ .ާއެެހންނަމަވެސް،ާ)ށ(ާަގއިާކުނިއުކުން.ާހަމަ

ާމ ގިނަދުވަހުާ ާނުއުކ  ާކުނި ާގޭަގއި ާއަިމއްލަ ާއެމީެހއްގެ ާގެއެްއގައި މިބުނަނީ،

ާ ާއެ ާފެތޭނެކަމަށް.0ާާބަހައްޓައިފިްއޔ  ާއޭނަ ާގޮޅިައށް ާމިއަންނަ ާނަންބަރުގައި ވަނަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމަ، ާފެތޭނެކަމަށް. ާގޮިޅއަށް ާކުނިއެޅުުމގެ ާގެއަށް އެހެންމީހެއް

 1550ސުވ ލަކީާކިތައްުދވަހުާޭގގައިާކުނިާނުއުކ ާބެހެްއޓުނީމަތޯއޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިގޮތަްށާ

ާކުނިއުކަންވެްސާ ާމިހ ރު ާމ ލޭަގއި ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ފައްތ ނީ.

ާއޭނަާ ާއެހެންވީމަ، ާެދން ާހޯދައިގެން. ާއެހީ ާބައެްއގެ ާއެހެން ާކޮންމެވެސް މިޖެހެނީ

ާއެބަ ާހުންނަން ާކަހަަލާނައިސްގެްނވެސް ާކޮންމެވެސް ާއެހެންވީމަ، ޖެހިދ ނެ.

ާ ާދެން ާމިއޮންނަގޮުތން. ާކަންނޭނގެ ނޑަެއޅެންޖެހޭނެ ާކަ ނެޑއް ވަނ77ާާަމިންގަ

ނޑުާވަަރށްބޮޑަށްާތ އީދުކުރަން.7ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ77ާާެމ އްދ .ާ  1555އަށްާއަުޅގަ

.ާވަރަށްާގައިާމިއިންނަނީާމަގުމަްއަޗށްާނުވަތަާއިމ ރ ތެއްގެާފ ރަތްާރަތްކުޅުޖެހުނ7ާް

ާބަލަންާ ާފުހެލެވޭތޯ ާތެޭރަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާރަތްކުޅުޖެުހމަކީ. ާއ ަދއެްއ ނޭދެވޭ

ާމިކަންާ ާކިހިނެއްތޯއޭ ާދަންނަވ ލ ނީ ާއ ދަެއއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑު ރަނގަޅު

ކުރެވޭނެތޯއޭ.ާދެންާނުކުެރވުނުާނަމަވެސްާމިާމަޤްޞަދެްއގެާގޮތަށްާހަމަާބ ްއވ ފަިއާ

ާލިޔުންތައް ނުޑވެސްާާއަދި ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާމިކަމަށް  1560ބަހައްޓަިއގެްނ

ާދ ކަމަށްވަންޏ ާ ާަހމައަށް ާއަދަބަކ އި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ތ އީދު.

ާހަމަާ ާމިގޮތަށް ާދަންނަވ ިލޔަސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެން ާިވސްނ ލަންޖެހޭނެ. އެކަމަށް

ާއަ ާތ އީދު. ނޑު ާައޅުގަ ާބ ްއވަންވެސް ާބެހެއްޓުމުެގާމިއޮތްގޮތަށް ާނޯޓިސްތައް ާމި ދި

ާނޯޓިްސާ ާއެހެން ާތަންތަުނގަިއ ާފަދަ ާކެންޓީން ާހޮޓ ޮހޓ ، ާއެބައ ދޭ. ވ ހަކަެވސް

ާމިކަްނާ ާގޮތުން ާމަދުުކރުމުގެ ާނުހުއްޓުނަސް ާމުޅިން ާއަދި ާމިކަންކަން  1565ބަހައްޓަިއގެން

ާތަފްސީލަކަށްާ ާމ ބޮޑު ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާއޮތުން. ާމިޮގތަށް ާމިކަން ާރަނގަުޅ ވަރަށް

ާއިޤްރ ރުތަކ އިާނު ާބެލެނިވެރިކަމުގެ ާމިކުރ  ާމައިންބަފައިންނ  ދ ނަން.

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް. ާމިކަންަކމުގެ އެއްބަްސވުންތަކ އި

ާސ ފުކޮށްލ ންނަާމިހ ރުާމިގޮތުންާކުރެވޭާެއގްރީމެންޓްތަުކގެާދަށުން....

ާ1570 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާމަތިެވރި ާތަނެއް. ާދ ންޖެހޭ ާއެބަޮއވޭ ާއ ދެ، ާއެްއވ ހަަކއެއް. ާމ އްދ ެގ77ާާއ ދެ، ާވަނަ

ާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ 77ާާއިނގޭތޯ. ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ާރުޅިމަޑުކުރަނ1ާާްވަނަ ާިމއޮންނަނީ ާގައި

ާަބިއވެރިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިފޔަަވޅުތަުކގައި ާއަޅ  ާޕްޮރގްރ މްަގިއ ާމިރ އްޖޭަގއިާދަސްކުރުމުގެ  1575ވުން.

ާހިންގަނީާކޮންފަރ ތަކުންތޯއޭާނުވަތަާކޮންއިަރކުންތޯއޭާފަށ ނީ...

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1580ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުތަކ ާާރުާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ާމިންގަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާޢ ންމު ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު  1585ޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުއްޓުވުމުގެ

ާ ާހަމަ ާމަަސއްަކތްތަކުގެ ާކުަރއްވ  ާރަނގަޅުުކރެއްވުމަށް ާކަންަތއްތައް ރަނގަުޅާއެއީ

ާމ އްދ ަތކަށްާ ާގިނަ ާމީގެ ާައޅުަގނޑު ާބިލަކީ ާމި ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މިސ ލެކޭ.

ާކަންތައްތައްާ ާިއޖުތިމ ޢީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ބަލ ލިއިރު

ާހަމަާ ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާޤައުމު ާރަނގަޅުގޮުތގައި ާބައްޓަންކޮްށ ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ާބޭނު ާވަރަށް ާމުހިންމު ާބިލުެގާގިަނާވަރަށް ާރަީއސް،ާމި ާބިލެކޭ.ާޢިްއޒަތްތެރި  1590ްނތެރި

ާވަަރކަްށާ ާކޮންމެވެސް ާކުރިންވެސް ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތައްތަކަކީ

ާއެާ ާގުޅުންހުރި ާވަަރށްބޮޑަށް ާއ ަދކ ދަތަކ އި ާދަމަހައްޓަުމންގެންދިޔަ ާނޫނީ ކޮށްއުޅުނު

ާފ ހަގަކުރެާ ާބިލެއްކަމުަގއި ާލިބިދޭ ާބ ރު ާމިާވޭ.އ ދަކ ދަތަކަށް ާއައިސް ާފަހަކަށް ިމ

ާމުޅިްނާ ާގޮސް ާފިލައިގެން ާމަޑުމަޑުން ާތެރެއިން ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ އ ދަކ ދަތައް

ާމިއަދުާ ާގޮސްަފއިވީނަަމވެސް ާބަދަލުވެގެން ާޙ ލަތު ާޤައުުމގެ  1595އެހެންގޮތަކަށް

ާސުޫލީކާ ާކުރީގެ ާނޫނީ ާޙ ލަތަށް ާކުީރގެ ާއަލުން ާއެމަަސއްކަތްތަްއކޮށް އަނެއްކ ވެސް

ާމިން ނޑުާއަޚްލ ޤީ ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ާވިސްނުމ  ާމީހުންގެ ާޤައުމުގެ ނޑުގެތެެރއަްށ ގަ

ާެއވ ހަަކވެްސާ ާގަބޫލުކުރެވޭތީ ާައޅުަގނޑަށް ާމަސަްއކަެތއްކަމުަގއި ާކުެރވޭ ގެންދެވޭތޯ

ާވ ހަތަކެއްާދަްއކ ވަރަްށވުރެްނާ ދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލަކީާމ ގިނަ



 60 

ާތަ ާގަބޫލުކުެރޭވގޮުތގައި ާަބއެްއާއަޅުަގނޑަށް ާބިެލއް. ާލިެޔވިފައިވ   1600ފްޞީުލކޮށް

ާކޮމިީޓާ ާއިޞްލ ޙުތައް ާކުދިކުދި ާފ ހަގަކުެރއްވިފަދައިން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެކަހަލަާ ާމިދަންނަވަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހައެއްނޫން ާނުޖެހޭ ާގެންނަން ސްޓޭޖްގައި

ާކުޑަާ ާލިބޭ ާމިހެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެަބހުރި. ާއިޞްލ ޙުަތއް ބައެއް

ާކުެރވޭނެާވަގު ާއެީއ ާދަންަނވ ލުމަކީ ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެހުިރހ  ުތކޮެޅއްގެތެޭރގަިއ

ާހުިރާ ާމިބިލުގައި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ާައޅުަގނުޑ  1605ކަމެއްކަުމގަިއވެސް

ާކަންތައްތަކަީކާ ާގިނަ ާނޫނީ ާފެށުމަށް ާމަނ ކުރަން ާކަންތަްއތައް ާއެ ާކަންތައްތައް ގިނަ

ާއަަޅންޖެ ާގުިޅގެން ާމަރުޙަލ އަްށާއެކަންތައްަތކ  ާތަންފީޛީ ާނޫނީ ާފިޔަވަޅުތައް ހޭ

ާފަސޭހަކަމ އެއްކޮްށާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންެދވިއްޖެކަަމށްވަންޏ  ކަންތައްތަެކއް

ާހުންނަާ ާކުލަލ ފައި ާމަުގގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަކޭ. ާހިނަގއިދ ނެ ހުއްޓިގެން

ާއަޅ  ާމީހ  ާފެންނަ ާމަންޒަރު ާކުރަހ ލ  ާގޮސް ާފ ރެްއގައި ާނޫނީާބޮޑު ާދޫކޮށްލުމ   1610ނުލ 

ާދ ނީާ ާއެކަން ާދޫކޮްށލ ނަމަ ާއަޅ ނުދ  ާދޭތެރޭ ާެއކަމ  ާއިދ ރ ތަކުން ާބެހޭ އެކަމ 

ާފިަޔވަެޅްއާ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ާއެކަން ާެއހެންނަމަވެސް، ާއިތުރުވަމުން. އ ންމުވަމުން

ާކުރ ާ ާއެކަން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާައޅަމުންދ ނަމަ ާފިޔަވަޅު ާނޫނީ އެޅޭހިނދު

ާއަ ާނޫީނާމީހުން ާއައިސް ާބަދަލެއް ާރަނގަޅު ާހަމަ ާއެކަންތައްތަކަށް ާމަދުވެ ދަދު

ާދ ދިފަހުންާ ނޑުމެން ާފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާއަުޅގަ ނޑު ާހިނގައިދ ނެއޭ.ާއަުޅގަ  1615ހުއްޓުމަށް

ާދުްއވަމުްނާ ާސައިކަުލގައި ާޤ ނޫނުގައި ާބެހޭ ާތަކެއްޗ  ާދުއްވ  ާއެްއގަމުަގއި ފ ސްކުރި

ާމަ ާކަންތައްތައް ާފަދަ ާބުއިން ާދަންަނވ ނީާސިނގެރެޓް ާއަޅުަގނޑު ާގުިޅގެން ނ ކުރުމ 

ާކުރީަގިއާ ާއަދި ާފަހަތުންވެސް ާސައިކަލު ާއެމަންޒަރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މިއަދު

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ާފެންނަނީ ާބޮމުންދ މަންޒަރު ާސިނގެރެޓް ާމީހ ވެސް އިންނަ

ާއަރ ގޮތަށްާ ާފަހަތަށް ާސަިއަކލު ާރަށްޓެހިން ާބައެްއ ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑގެ  1620ާމަދުންނޭ.

ާއަރ ާ ާސައިކަލަށް ާހަމަ ާފެންނަނީ ާމިއަދު ާބޭުފޅުންވެސް ާރޯކޮށްަލއްވ  ސިނގެރެޓް

ާބުއިމ ާ ާސިނގެރެޓް ާނޫނީ ާދުރުވެ ާރޯކޮށްލުމުން ާސިނގެރެޓް ާއެ ފައިބަންދެން

ާމިފަދަާ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ  ާމަންަޒރު. ާއިންނަވ  ދުރުގައި

ާމިހ ރުވެސް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމިސްރ ބަކަށްާާކަންތައްތަކަކީ ރަނގަޅު

ާބައެްއާ ާކަންތައްތަކޭ. ާހޯދިދ ނެ ާއެކަމުން ާޙައްލެއް ާރަނގަުޅ ާއަދި  1625ގެންދެވިދ ނެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިފަދައިންާކުިނވ ާތަކެިތާމަގުމައްޗަްށާުއކ ލުމ ާ
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ާބޮޑަށްާ ާތަންކޮެޅއް ާމިކަންތައްތަުކަގއި ާތަނ  ާބެހެއްޓޭ ާނޫނީ ާތަނ  ާބަހައްޓ ނެ ާނޫނީ

ާއުކ ލުމުެގާ ާކުނި ާމިއަދު ާއެބަހުރި ާކަންތައްތަެކއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާމ އްދ ަތކުަގއިާ ާބައެއް ާގުޭޅގޮތުން ާއޮތްގޮތ  ާޙ ލަތު ާޤައުުމެގ ާނޫނީ ާއޮތްގޮތ  ޙ ލަތު

ނޑުާތ އީުދކުރަނީާ  1630ބައެއްާކަހަލަާކުދިކުދިާިއޞްލ ޙުތައްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުގަ

ާކޮމިޓީއަކަށް ާގެްނގޮްސާާމިބިލު ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ގެންގޮސް

ނޑުމެންާ ކޮމިޓީގެާސްޓޭޖްަގއިާމިހެންާހުރިާކުދިކުދިާބަދަލުތައްާގެނަުއމަށްފަހުާއަޅުގަ

ާމިބިލަށްާ ނޑު ާބިލެްއކަމުަގއި.ާއެހެންވީަމ،ާއަުޅގަ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާފ ސްކުރަން މިބިލު

ާނެތިން ާދައްކ ކަްށ ާވ ހަކަަތކެްއ ނޑުާމ ގިނަ ާއަުޅގަ ާސްޓޭޖްގަިއ ާކޮމިީޓ ާމިބިލުގެ .

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާދަންނަވ ލ ނެ ާވ ހަކަަތއް ާބައެއް ާހުރި  1635ދެން

ާވަރަށްާ ާފުުރޞަތަށްޓަކައި ާދެއްވި ާނިންމ ލަން. ާވ ހަަކކޮޅު ާއަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތު

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާއިޖުތިމ ޢީާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢ ންމު ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ 

ނުޑާާަރޝީދުާވަހަކަެދއްކެުވން:ާރިޔ ޟް ާއަޅުގަ ާމި ާއ ދެ، ާބިލު. ާހުއްޓުވުުމގެ ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ނޑުތަކ   1640މިންގަ

ނޑުެމންގެާމިާމުޖުތަމަޢުާވަރަށްާޭބނުންތެރިާބޭނުންވެފައިވ ާ ދަންނަވ ނީާމިއީާއަުޅގަ

ާއެ ާމިއީ. ާބިލެކޭ ާމުޖުތަމަޢަށޭާމުހިންމު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިބިލު ހެންނަމަވެސް،

ާއެންމެާ ާމިބިލު ާގަބޫުލުކރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޝ ރ ްތކުރ އިރު ާމިހެން އަޅުަގނުޑ

ާކަހަލަާ ާކޮރެއ  ާނޫންނަމަ ާކަހަލަ ާމެލޭޝިއ  ާކަހަލަ ާސިންގަޕޫރު ފުރިހަމަވެގެންދަނީ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް. ާޤައުމުތަކަށް ާހުިރ ާތަރައްޤީވެފައި  1645މިދަންނަވަނީާާމިކަހަލަ

ާކަންތައްތަކެްއާ ާހުންނަ ާއެބިލުަގިއ ާހަދައިންގެ ާބިލެއް ާނޫނީ ާޤ ނޫެނއް އަޅުަގނޑު

ާހަމަޖެއްސިފަިއާ ާވ ެނގޮެތއް ާނުކޮށް ާެއކަންކަން ާބުނ އިރުަގއި ނުކުރ ށޭ

ާކުނިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބުނ އިރުގައި ާނޫކ ށޭ ާކުނި ާމިދަންނަވަނީ އޮންނަންޖެހޭނެ.

ނޑައެޅިަފއިާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާޕ ކްނުކުރ ށޭާބުނ އިރުަގއިާޕ ކްކުރ ެނާއުކ ނެާތަނެއްާކަ

ާބަލައިލަމާ  ާމ ލެއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޮއންނަންޖެހޭނެ. ނޑަެއޅިފައި ާކަ  1650ދިމ ލެއް

ާމިކަހަަލާ ާއެހެންވީމަ، ާކިހިނެއްކަން. ާއޮތީ ާމައްސަލަ ާޕ ކިްނގ ާމިއަދު ހިންގަވ .

ާހަމަޖަްއސަ ާރައްޔިތުންނަށް ާައޅުަގނޑުެމން ާނޫްނގޮތަކަށްާއިންތިޒ މުތަެކއް އިދީފައި

ާދަތިާ ާވަރަށް ާމިކުރެވެނީ ާއ ޚިރު ާމީގައި ާކޮށްިފަކމަށްވަންޏ  ާކަންތައްތައް މިކަހަލަ
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ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްަތކެއް ާނުކުރެވޭ ާޫނންނަމަ ާކަންތައްތަެކއް އުނދަގޫ

ާ ާބަޔަކަށް ާމީގެ ާލ ޒިމުކޮށް ާަމއްޗަށް ނޑުމެންާާއަދަބުާރައްޔިތުންގެ ާއަޅުގަ  1655ދޭން

ނުޑާާމިއުޅެނީ.ާމީގެ ސަބަބުންާސަރުކ ރަށްާއ މްދަނީވެސްާލިބިދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާއަުޅގަ

ާއެާ ާލިބޭނެގޮތަށް ާއ މްދަނީ ާސަރުކ ރަށް ާބިލަކުން ާކޮންމެ ގަބޫލެއްނުކުރަން

ާޓްރެފިކްާ ާިމދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކަށް. ާހަދ  ވިސްނުމުަގއި

ާަނގައިފިކަަމށްވަން ާކ ރެއް ާމިއަދު ާމައްސަލަެއއްެވއްޖެކަމަށްވަންޏ  ރުފިޔ 254ާާޏ 

ާއުަކއިިފާ ާމަގުމައްޗަށް ާކުނި ާަމއްސަލަ ާކުނީގެ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއެބަ.  1660ދައްކަންޖެހޭ

ާއެކަމަކު،ާ ާހެދިދ ނެ. ާނެގޭގޮތަްށ ާއެ ާނަގ ނެ ާފައިސ  ާއަތުން މީހެއްގެ

ާމިއަދުާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާހުއްުޓވުން. ާއެކަން ާމި ާމަޤްޞަދަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެހެނެއްނޫން ާމިވަނީކީ ާއެީއާމިކަން ާމިވަނީ ާމައްސަލަ ާޓްރެފިކް ާހަމަ ާމަގުމަތީ .

ާފެންނަނީ.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރަމުންދ ތަން ާއެކަން ާވަޞީލަަތކަށްެވެގން އ މްދަނީއެއް

ާމަންޒަރުަތއްާ ާހިތ މަުކރަވަނިވި ާވަރަށް ާއެބަފެނޭ ާައޅުަގނޑުމެނަްށ  1665ހަމައެއ ެއކު

ާއިންޒ  ާއުނދަގޫކުރުމ  ާމީހުންނަށް ާއެބަދޭ. ާފެނިގެން ާއެކިކަހަލަާމަގުމަތިން ރުދިނުމ 

ާޖުމްލަގޮތެްއަގއިާ ާމިބިލުގައި ާއެހެންވީމަ، ާއެބަދޭ. ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ އިންޒ ރުތައް

ާމިބިލަށްާ ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާދެތެރޭގަިއ ާކަންތައްތަކ  ހުރި

ާމިއަށްާ ާތަސްދީޤުކޮށްގެން ާމިބިލު ާސަރުކ ރުން ާއެހެންނަމަވެސް. ތ އީދުކުރަމޭ.

ާފެ ާަކންތައްތަކެްއާއެބަހުްއޓޭ.ާޢަމަލުކުރަން ާކުރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރިން  1670ށުމުގެ

ާއަުޅވ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޮުލގަިއ ާރަްއޔިތުންގެ ާމިއީ ާނުކޮށްފިކަމަްށވެއްިޖއްޔ  އެކަން

ާމަޅީގެތެރެއަްށާ ާޖަހ ފައި ާމަޅިެއއް ނޑަކަެށއް. ާއަުޅގަ ާނޭނެގ ާދަންނަވ ކަްށވެސް ބޮޑު

ާބ ރުކޮށްުލމު ާއޭގެ ާލ ފައި ާއަތްމަްއޗަށްާމީހަކު ާމީހެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާފުރުޞަތު ގެ

ާޭއެގާ ާއެހެންވީމަ، ާހިނަގއިދ ނެޭއ. ާވެގެން ާމިކަން ާކަމަކަށް ާކަހަލަ ދޫކޮށްލުން

ާެއކަންާ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްަތކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާކުރިން ާއޭގެ ާނިންމަންޖެހޭ  1675ކުރީަގއި

ާަރއްިޔތުން ާތަޢ ަރފުކޮށްފިކަމަށްވެއްިޖއްޔ  ާބިލެއް ާމިފަދަ ާމަްއޗަށްާާނުކޮށް މީގެ

ޢަމަލުކުރަންާލ ޒިމުކުރ ާކަމެއްގެގޮުތަގއިާމިކަންާނިންމައިފިކަމަށްވަންޏ ާމީގެާނަތީޖާ 

ާމެންބަރުންާ ާބައެއް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކުރިަމތިވެގެންދ ނެ. ާދެރަގޮތަކަށް ވަރަށް

ާ ާމިސ ަލކަށް 72ާާފ ހަގަކުރަްއވައިފި. ާކުއްަޖުކ72ާާއަހަރަށް ާދަށުގެ އަހަރުން

ނޑުމެންާވަރަްށާޅަފަތުގައިާއަޅުަގނޑުމެންާބަ  77ާ،71ާ1680ލަމ ާހިނގ ާމ ލޭގައިާއަުޅގަ
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ާމިުއޅެނީ.ާ ާގެނެސްގެން ާމ ެލ ާިކޔަވަން ާކުދިން ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަހަރުަގއި

ނުޑާ ގެާފަުހންާޓިއުޝަނުންާނިމިގެންާައންނ ނެތޯާބެލެނިވެރިޔަކ 3ާާއެކުދިންާޭރގަ

ާކޮންމެވެ ާއެހެން ާއެނޫން ާއަދި ާނޫންނަމަ ާމަގުަމއްޗަްށާއެްއކޮށް. ާއޭނަ ާކަމެްއގެ ސް

ާފަހަރަކުާ ާކޮންމެ ާގަބޫލުުކރ ނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭގަިއ ާކިހިނެއްތޯ ނުކުންނ ނީ.

ނޑަށްާއެނގޭާިމކަންކުރުމުެގާ  1685އޭނަާއަދަނީާނުަބއިކަމެްއާކުުރމުގެާނިޔަުތގައި.ާއަުޅގަ

ތީވެާއެކަްނާބޭނުމަކީާއެފަދަާކުދިންާނުކުމެާމަގުމަތީާނޭދެވޭާޢަމަލުތަކެއްާހިންގަފ ނެ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާހުރަްސއެިޅދ ނެތީކީ. ާތަޢުލީމަށް ާއޭނަގެ ާކޮންމެހެން ާމަނ ކުރަނީ. މި

ާސަލ މަތްކުރަމްވެގެން.ާ ާކުދިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަންތައްތަކުން މިކަހަލަ

ާތިމ ާ ާކިހިނެއްތޯ. ާދަނީ ާވެގެން ާކަންަތއްތައް ާޙ ލަތްަތކުަގއި ާބަެއއް އެހެންމަވެސް

ާތި ާމީހަކު ާދަިރއަކަްށާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއެމީހެއްގެ ާމީހަކު ާއ އިލ ެއްއގެ ާކަމުނުދ   1690މ 

ނުވަތަާއެމީހަކަށްާެގއްލުންާިދނުމަކީާއެީއާދެރަކަމެއްނޫން.ާއަބަދުވެްސާއެކަްނކަމަށްާ

ނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢުަގއިާމިއަދުާކަންތައްަތއްާ ފ ރަލ ާބަލަބަލ ާމިތިބެނީ.ާމިއީާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮތް ާމިކަްނާހުރި ާރަނގަޅަށް ާމ  ާަރއީސަށް ތެރި

ާގަޑިތައްާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާމަނިުކފ ނަށްާގެއިންާނުނުކުެމވިގެްނާހުންނަންޖެހޭ

 1695އަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅަްށާއެނގޭ.ާކޮްނގަިޑއެއްތޯ.ާމަޣްރިބްާނަމ ދުންާފެށިގެންާ

މިއީާޙަޤީޤަތްތޯ،ާާތަރ ވީސްާނިމެންދެންާމިހ ރުާމަނިކުފ ނަށްާގެއަކުންާނުނުކުެމވޭނެ.

ާއިބްރ ހީމްާ ާނެތް. ާވ ަކން ާުނކޮށް ާއެކަން ާމިއަދު ާކީްއވެތޯ، ގަބޫލުކުރަްއވ ނެ.

ާބޭފުޅުންެގާ ާހުރިހ  ާަވޑަިއގަންނަވ  ާއެތަނަށް ާއެތަނުގައި. ާމިހުންނަނީ މިސްކިތް

ާޕ ކްކުރ ކަށެއް.ާ ާތަނެްއާނެތް ާއެތަނުގައި.ާއެނޫން ާމިޖެހެނީ ާޕ ްކކުރަްއވަން ސައިކަލު

ާއޭަނއަށްާާއެހެންވީމަ، ާދެން ާޕ ްކކޮްށފިއްޔ  ާއެތަންތަން ާނުދައްކ  ާތަނެްއ  1700ޕ ްކކުރ ނެ

ާގަބޫލުކުރ ނީ.ާއަދަބު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިހިެނއްތޯ ާޮއެވއްޖިއްޔ  ާމިކަން ލިބޭގޮތަށް

ާކުރ އިުރގަިއާ ާކަންތައްތަކެއް ާލ ޒިމު ާޤ ނޫނަކުން ާައޅުަގނޑުމެްނ އެހެންވީމަ،

ާ ާފަރ ތް ާަރނގަޅު ާއޭގެ ާދެއްކެންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާމަގުމައްޗަްށާ ާއުކުމަކީ ާކުނި ާގޮތް. ާރަނގަޅު ާމީގެ ާމިއޮތިއްޔޭ ރައްޔިތުންނަށް.

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެބަ. ާހުއްޓަންޖެހޭ ާއެކަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާހަޑިކަމެްއ،  1705ދެރަކަމެއް

ާގަބޫލުނުވިަޔސްާ ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާބައެއް ާދަްއކ  ނޑު ާއަުޅގަ ރައީސް،

ނޑުމެންާ ާފ ހަގަނުކުރެވުނަސްާޙަޤީޤަތަީކާމިއީ.ާއަުޅގަ އެކަންާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސަށް
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ނޑ ާއަދިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާ 12ާއެކަންާރަނގަުޅކުރަންެވގެންާމިއުޅެނީ.ާއަުޅގަ

މެންބަރުންނ ާމަސައްކަތްކުރިަޔސްާމިކަންކަންާރަނގަެޅއްނުވ ނެ.ާސަރުކ ރުންާބިލެްއާ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާދޫކޮށްލައިފިއްޔ ާހަދ ފައި ާމި ާބުނެފައި ާފ ސްކޮށްދޭށޭ ާމި ާކަިއރީ  1710ން

ާބޮލުގައި.ާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަޅުވަނީ ާބަދުނ މެއް ާހުރިހ  ރައްޔިތުން

ާމިތަނުންާ ާމީތި ާއަޅުަގނޑުެމނަށް ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްަނން ާމިކަމ  ސަރުކ ރުން

ާވަަރށް ާބުނ ނެ ާބޭރުކޮށްފިއްޔ  ާނެތޭ. ާއެްއޗެްއާާބޭރުކޮށްލެވޭކަެށއްެވސް ރަނގަޅު

ނުޑާ މަޖިލީހަށްާފޮނުވީމަާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާއޭތިާބޭރުކޮށްފިއޭ.ާއެކަމަުކ،ާއަުޅގަ

ާއިންތިޒ މުަތއްާ ާމި ާލ ޒިމުކަމެޭކ ާމައްޗަށް ާސަރުކ ުރ  1715މިދަންނަވަނީ

ާއެކަންކަްނާ ާހަމަޖައްސައިދިނުމަށްފަހުގައި ާއިންތިޒ މުތައް ާމި ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ.

ާ ާއެކަންާރައްޔިތުންނަށް ާކުރަންޖެހޭނެ. ާއެކަްނކަްނ ާއޭރުން ާލ ޒިުމކުރެވިދ ނެ. ކުރަން

ާގަބޫލު.ާ ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާފިޔަަވޅުއަޅަން ާދޭތެރޭ ާއެމީހަކ  ނުކޮށްފިކަމަށްވެއްިޖއްޔ 

ާކުރ ނަން.ާ ާއެކަން ާައޅުަގނުޑެވސް ާހުރެއްޖިްއޔ  ާއަޅުަގނޑު ާމަޤ މެއްަގއި އެފަދަ

ާ ާމިބިލުގަިއ ާޖުމްލަގޮެތްއގަިއ ާރަނަގޅުާއެހެންވީމަ، ާކަންތައްތަކަީކ ާގިަނ  1720ހުރި

ާއިންތިޒ މުަތްއާ ާމިދެންނެވި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަށްާބަަޔކަްށާ ހަމަޖައްސ ފައިާނެތިސްާމިވަުރކަމެއްާކޮށްފިކަމަްށވަންޏ ާއަުޅގަ

ާކަން ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިދެވެނީ. ާއަިނޔ ެއއް ާބޮޑު ަތއްތަްއާވަރަށް

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާކިހިެނއްތޯ ާމިއަދު ާއެބަފެނޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތް ހިނގ 

ާއެަބއުޅޭ.ާ ާކަންތައްތައް ާބިރުދެއްކުމ  ާކަންތައްތައް ާތަފ ތު ާވަރަށް ާހިންގުމ   1725މ ރ މ ރި

ާނެރެގެންުއޭޅާ ާމަގުމައްޗަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާއެމީހުން އަދި

ާކަ ނޑުމެްނާފުލުހުންނަށް ާއަުޅގަ ާމިވެސް ާކިހިނެއްތޯ. ާދިމ ވަނީ ންތައްތައް

ވިސްނަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެމީހުންާމަގުމައްޗަށްާނުކުންނައިރުާެއމީހުގެާއަތުަގއެއްާޯނވޭާ

ާރަްއކ ކުެރޭވާ ނުޑ ާހަށިގަ ާއަމިއްަލ ާއެމީހުންގެ ާނަފުުޒ ާއަމިއްލަ އެމީހުންގެ

ާއަުތގަާ ާއެމީހުންގެ ާހަތިޔ ރުވެސް ާއަިދާރައްކ ތެރިކުެރޭވވަރުގެ ާނުހުރޭ.  1730އެއް

ާލިބޭާ ާސަބަބުން ާކަެމއްގެ ާއެދިމ ވ  ާނުކުމެގެން ާތަނަކަށް ާއެފަދަ އެމީހުންނަށް

ާިއއްެޔާ ާނެތް. ާހަމަޖެހިފައެއް ާއެމީހުންނަށް ާޮގތެއްވެސް ާފަުރވ ކުެރވޭނެ އަނިޔ އަށް

ާމިީއާ ާބުނި ާދައްކ ލ ފައި ާއަތް ާއޭަނގެ ާދިމ ވެގެން ާދިމ ވި. ާފުލުހަކ  އަޅުަގނޑ 

ާމަ ާމިކަމުގަިއާތިމަންނައަށް ާިތމަންނައަށް ާއަނިޔ އެކޭ. ާހުރި ާދީފައި ގުމަތިން
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ާގޮތަކީާ ާމިއޮންނަ ާތިމަންނަމެންނަށް ާމިހ ރު ާނެތޭ. ާގޮތެއް ާލިބޭނެ  1735ފަރުވ ެއއް

ާތިމަންނަެގާ ާބޭސްކުެރވެނީވެސް. ާއެކަންޏެޭކ ާތިމަންނައަށް ހަމައެކަނި

ާކަންތަ ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަ ާނުކުެރވެއޭ. ާބޭހެއް ާއެބަހުރި.ާއ އިލ އަކަްށވެސް އްތަކެއް

ާބަޔަކަްށާ ާނެރޭ ާމަގުމަްއޗަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާދިފ ޢަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާސަލ މަތ ާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދިަޔޔަސް ާޮކންމެގޮތަކަށް ާޙ ލަތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާފުލުހުންނާ  ާުނކުންނަ ާދިފ ޢުަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ  1740ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަަކއި

ާމިމީހުންނަ ާއެބަޖެޭހާސިފައިންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތްަތއްވެސް ާދެވޭނެ ާޙިމ ޔަތް ށް

ާމުހިންމުާ ާކަމެއް، ާހުރި ާކުރަންޖެހިފައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިވެސް ބަލަން.

ާނުހުއްުޓވޭާ ާކުށް ާމީުހން ާކުރ  ާކުްށ ާއެެހންވީމަ، ާމިއީ. ކަންތައްތަެކއް

ާފުލުހުންނަ ާމިހެންހުރީމަވެސް ާސަބަބުތައް ާމިދެންނެވި ށްާސަބަބުތަކުގެތެޭރގައި

 1745މިދެންނެވިާގޮތަށްާފުލުހުންާއެކަމުގައިާނުކުންަނއިރުާއަޅަންެޖހޭާހަތިޔ ރ ާއެމީހުންގެާ

ާދިމ ވ ާ ާނެތުމުން ާއަުތގަިއ ާއެމީހުންެގ ާތަކެތި ާބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހަށިރައްކަލަށް

ާ ާމީގެ ާމަދެއްނޫން. ާބޮުޑ7ާާމައްސަލަތަްއވެސް ާދިމ ިވ، ނޑ  ާައޅުގަ ާކުރިްނ މަސް

އިންާމިދުވަނީ.ާއެމީހުންގެާފަހަތުންާއެމީހުންާއެބުރިލ ފައިާގުރޫޕެްއގެާފަހަތުންާސިފަ

ާވަރަށްާ ާއެމީހުން ާދިޔަީއ.ާެއކަމުން ާދުަވސް ާމީހ ގެ ާސިފައިްނގެ ޖަހައިފިކަމަށްވަންޏ 

ާއަޅުަގނޑަށްާ ާދިޔަތަން ާމަސަްއކަތްކުރަމުން ާހުއްުޓވުަމށްޓަކައި ާއެކަން  1750ހިތްވަރ އެކު

ާފ ޑަ ާވަރަށް ާއެަތނުން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާހިނަގއްޖެއިންާފެނުނު. ާސަލ މަތްވެގެން ކަށް

ާއެތަނުންާ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމުން ާސައިކަލެްއަގއި ާިއނީ ނޑު ާއަުޅގަ ކޮންމެއަކަސް.

ދެވިއްޖެ.ާއެކަމުންާމިދެންނެީވާއެމީހ ާއެއަންަނއިރުާބަލ ނީާކޮންމެހެންާއެކަންާކުރިާ

ާކަމެއްކުރަންާ ާމީހަކަށް ާފެނުނުހ  ާމީހަކަށްވެސް ާޖެހުނުހ  މީހ އެއްނޫން.

ާނުވ ނެ.ާވި ާހަމައެއް ާމީހުން ާބައެއްފަހަރު ާތިބޭނެ. ާބަޔަުކެވސް ާތިބޭ  1755ސްނުމެްއގައި

ާމީހުންާ ާފަހަރު ާބައެއް ާނެއްޓިފަިއވެްސ ާހަމައިން ާރަމަޟ ންމަސްވީމަެވސް އަމުދުން

ާނެތިންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ކަށެއް ާފެނުނެކޭ ާމިއަދު ާމަންޒަރެއް ާއެކަހަލަ ތިބޭނެ.

ާެއހެން ާތެރެއިން. ނޑުމެންނަްށާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާހ ލަތު ާމި ާމިދެންނެވީ ވީމ ،

ާގޮތަކަށްާ ާކަހަލަ ާސަލ މަތްވެޭވނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހ ލަތުން ކުރިމަތިވ އިރު

ާެވގެންދ ނީ.ާ ާހައްލަކަށް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެއޭ ާުކރުން ާކަންަތއްތައް  1760އަޅުަގނޑުމެން

އްތަކަށްާހުރިގޮތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދުނިޔޭަގއިާކުިރއަރ ފައިާހުރިާޤައުމުތަކުގެާަކންތަ
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ކަންތައްތައްާކުރަންާއުޅުނަްސާކަމަކުާނުދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެމންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާ

ާކަންތައްތަކެްއެގާ ާަކހަލަ ާވަކި ާހަމަ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ނިންމ ލަމުންވެސް

ާވަކިަވކިންާ ާބިލުތައް ާމިގޮތަްށ ާބިލެކޭ. ާއޮތް ާއެކުަލވ ެލވިފައި ާބިނ ކޮށް މައްޗަށް

 1765ވުމުގެާބަދަލުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ާރަނގަޅުވ ނޭާިޖނ ޢީާއުޖުރ ތުގެާބިލ އިާފޮނު

ާމިކަންތަްއާ ާއެއ އެްއގޮތަށް ާނިންމައިގެން ާައވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު އަދި

ާވިސްނުމުަގއިާ ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާމިހ ރު ާތަނަވަްސކުިރއްޔ . ކުރެވޭނެމަެގއް

ާކޮންމެކަމެއް ާދިމ ވ  ާމަޖިލީހަށްާާމިހުންނަނީ ާތައްޔ ރުކޮށް ާބިލެއް ާއެކަމަށް ދިމ ވީމަ

ާފޮނުވަން.ާ

ާ1770 

ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑަށްާފުރުޞަތުާެދއްވީީތވެ.ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށި ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާއަުޅގަ
ާަރޝީދުާވަހަކަެދއްކެުވން:ާރިޔ ޟް

ާ1775 

ާބަޙުސްަގއިާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުެގ ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ދެންމެ

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާުކރެއްވީތީ ާބިނ  ާވ ހަކަފުޅު ާޮގތަކަށް ާކަހަލަ ބައިވެިރވ ންޖެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާއަދި ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ހިތ މަކުރަން.

ާޔަޤީންކޮށް ާމީހާ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާމިހިރަ ާމިހ ރު ާރަީއސަަކށް ާމަޖިލީހުގެ އަރުވަން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހުންނަނީ. ާދެޭވގޮތަށް ާކޮންމެވަގުތެްއަގއި ާދ ންޖެހޭ ާބޭރަށް  1780ގެއިން

ނޑުާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާ އެްއވެސްާކަހަލަާދަްއެޗއްނެތް.ާއަުޅގަ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާއަރުވަންهللا ާފުރުޞަތު ާނުކުތ އެއްާޢަބްދުލްރަހީމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ .

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.

ާ

 1785ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާހިޔެއްުނކުރަންާމިާރަމްޟ ންާމަހުގަާޢިްއޒަތްތެރިާާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލިފުށި ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް

ާމިތ ނަގއިާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟް ނޑައެިޅގެްނާާރައީސް ާކަ ާހަމަ ާހައްދަވ ފ ނެކަމަށް. އިތުުރފުޅެއް

ާމަނިކުފ ނަށްާ ާމިއީ. ާޙަޤީޤަތެްއ ާއެނގޭ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއިތުރުފުޅެްއ. ތިހައްދަވަނީ
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ާމީހެއް.ާ ާއަރ  ާމިސްކިތަށް ާއިބްރ ޙިމް ާއަޅުަގނޑަކީ ާނުކުރެވުނަސް ާޤަބޫލު  1790މިކަން

ާކޮ ާދެން ާމަނިކުފ ނަކަށްނޯވޭ. ާގޮެތއް ާނުކުމެވޭނެ ންކަމަކަށްތޯާއެެގއިން

ާއޮޅުްއވ ަލއްވަންާތިުއޅުްއވަނީ.ާއޮޅުަވެއއްާނުލެވޭނެާެއކަންތަްއތަކެއް.

ާ

ާ

 1795ާ...ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާގެްނދެވުން()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށް

ާ

ާމިތަނުާާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރު ާވ ހަކަެއއް. ާތެދު ާޙަޤީޤީ ާދެއްީކ ާތެދުނޫންާއަޅުަގނުޑ ާނުދެއްކޭނެ ާގަިއ

ާކުރިމަތީގަިއާާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޟްާ ާގަރ ޖް ާެއ ާދެންނެވީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއވ ހަކަ ާއެހެްނވީމ ،  1800ވ ހަކަެއއް.

ާގޮތެއްޯނވޭ. ާހުންނަނީާހުރިހ ާއެއްޗެއްާބަަހއްޓ ފައި.ާއެތަނުންާނުކުމެވޭެނާއެްއވެސް

ާ

ާ

ާނުކުތ އެއް.ާއިށީނދެވަަޑއި...ނިޒ މ ާބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1805 

ާ

ާގެްނދެވުން()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށް

ާ

ާނުކޮށްާާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރު ާރަނގަޅު ާކަންތައްތައް ާހުންނަ ާއެގޮތަށް ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

 1810ާ...ާއަޅުަގނޑުމެންާބިލެއްާހަދ ާބިލުންާމިކަންތައްތައްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟް

ާާ

ާ

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިޢއްަޒތްތެރި ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާމެންބަރުާ ާިޢްއޒަތްތެރި ާިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  1815އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާމެންބަރު،ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ރު
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ނޑުާ ާއަުޅގަ ާހިތްތެވުމަށް ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާަގވ އިދަށް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނަސޭޙަތްތެރިވަން.

ާިޢއްޒަ ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރުންގެާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ްތތެރި

ާދ ގޮތަށްާ ާގެއްލިގެން ާނިޒ މު ާަގވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގައި ާދަންނަވ ލަން  1820ސަމ ލުކަމަށް

ާއުސޫލުތަކަކަްށާ ާވަކި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުެގންދެވުމަށް. ާކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާމިއީކީ ާއެހެްނވީމ ، ާމިއީ. ާގެންދ ތަނެއް ާކުރަމުން މަސައްކަތް

ާސަމ  ާއިންަނާމަޖ ކޮށް ާރިޔ ސަތުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތްތަނެއްނޫން. ާހަދަން ސ ކޮށް

ާގެންދެވޭތޯ.ާ ާެއއްގޮތަށް ާގަވ އިދ ިއ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރަންޖެހޭނީ ާމަސައްކަތް މީހަކު

ާތިަޔާ ާެއއީ ާކުރެްއވުން ާއިޙްތިރ މް ާއަމުރުތަކަށް ާކުރ  ާރިޔ ސަތުން  1825މަޖިލީހުގެ

ާދެކިވަާ ާވ ޖިބެއްކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާސަމ ސ ކޮށްާޢިއްޒަތްތެރި ޑަިއގަންނަަވންޖެހޭނީ.

ާވަރަށްާ ާެއއީ ާދެިކވަަޑއިގަންަނވ ކަން ާގޮތުަގއި ާކަމެއްެގ ާހެދުމުގެ މަޖ ކޮށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއިޖ ބަދެްއވ ނެކަމަށް ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ހިތ މަހުރިކަމެއް.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ އުންމީދުކުރަން.

 1830ާއަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާهللاާޙްމަދުާޢަބްދުއަ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނުކުތ އެްއާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނިޒ މީ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 1835ންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުާހަމަާނުނަގަންކަމަށްާހަމަާމަޑުކޮށްލައިގެންާމިއިންނަނީ.ާއެހެާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާ ާކުރިން ާމީގެ ާއިނގޭޯތ ާހިތ މަކުރަން ާބޭރުވެްސ7ާާވަރަށް ާނަންއިްއވ  މެންބަރެއްގެ

ާގަވ އިދ ިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫނީ ާމުޚ ތަބުކޮށް ާރިޔ ސ ތ އި ާހަމަ ާމިއަދު ކުރަްއވައިފި

ާދިޔައީ.ާ ާތަކުރ ރުެވގެން ާކަމެއް ާއެކަހަލަ ާހަމަ ާވިދ ުޅވެ. ާގެންދެވިކަމަށް ޚިލ ފަށް

ާއަޑުގަދަކޮްށާއެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާޢަމަލުކުރެްއުވނީ. ހެންގޮތަކަށް

ާއަތްތިލަބަޑިާ ާެމންބަރުން ާފިަޔވަޅެއްާނ ުޅްއވ .ާއަެނއްބައި ާއެްއވެސް  1840ހަޅޭއްލަްއވ އިރު

ޖައްސަވ ާބ ރަށްާހަޅޭއްަލވ ާމަޖިޅީހުގެާއިޙްތިރ މ އިާޤަދަރުާގެއްޭލގޮތަށްާމަސައްަކްތާ

ާއިޙްތިރ މ އިާާކުރަްއވ އިުރވެސް ާހަމަ ާއަުޅަގނުޑ ާނ ުޅްއވ . ާފިޔަވަޅެއް ހަމަ

ާއެންމެނ ާ ާހުރިހ  ާބޭނުންަވނީ ާދަންނަވަން ާއިލްތިމ ސް ާަރއީސަށް އ ދޭހ އިެއކު
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ާޢަމަލުާ ާެއއްގޮތަށް ާގަވ ިއދ އި ާކަންަތއްކުަރއްވ ށޭ.ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަހަމަކޮށް ދޭތެރޭގައި

ާ ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާކަމަްށވަންޏ  ާމަނިކުފ ނުާނުކުރައްވ  ާެގންދިއުމަށް  1845ެއއްގޮތަށް

ާމަސައްކަތްާކޮށްދެްއވ ށޭ.ާުޝުކރިއްޔ .

ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާނެންގެވީާނިޒ މީާނުކުތ އެއްކަަމކަށްާޤަބޫލެއްާާރިޔ ސަތުންާވަހަކަެދއްެކވުން:

ާލަފައަ ާތިދެއްވި ާބެހޭޮގތުން ާގޮތ  ާކަންކުރަންވީ ާރިޔ ސަުތން ާއެކަމަކު  1850ށްާނުކުރަން.

ާހަމަާ ާމިގެންދަނީ ާކުަރމުން ާމަސަްއކަތް ާއަޅުަގނޑު ާުޝކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަމެއްވެްސާގެންެދވޭތޯ. ާހުރިހ  ާެއއްގޮަތށް ާގަވ އިދ ިއ 11ާމަޖިލީހުގެ

ާދެންނެވޭީނާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތަނެއްގައި ާތިއްބަވ  މެންބަރުން

ިރހުގައިާތަަޔއިންާކޮންމެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރަކީވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާއަ

ާމިތ ާ ާއަޅުަގނޑު ާމަންދޫބުންނޭ. ާރައްޔިތުންގެ ާތަމްޞީލުކުރަްއވ   1855ރައްޔިތުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކޮންމެ ާތިޔައިްނ ާއެކަންޏެއްނޫން ާވ ހަކަެއއް ާދަންނަވ  އިނދެގެން

ާމަސްޢޫލިއްޔަ ާއުފުއްލަވަންޖެހޭ ާއަމިއްލަފުޅަްށ ާހުންނ ނެ.ާމެންބަރަކުވެސް ތުތަެކއް

ާއެާ ާއެހެންވީމ ، ާހުްނނ ނެ. ނޑުަތކެއް ާމިންގަ ާުސލޫކީ ާހުންނ ނެ. ޒިންމ ތަކެއް

ާމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއްާ ާއަމިއްލަފުޅަށްެވްސ ާެގންދެވުމަށް ާެއއްގޮތަށް ނޑުތަކ  މިންގަ

ާމީހަކަްށާ ާަވކި ާއިނދެގެން ާމިތ  ާހިފ ގެން ާއެތެޮޔބުރެއް ާކުރަްއވަން.  1860އެބަޖެހޭ

ާހަދ  ާއެީއާވަިކގޮތެއް ާއުސޫލެއްނޫން. ާބޭނުންވ  ާގެްނގުޅެން ނޑު ާައޅުގަ ާއެީއކީ ކަށް

ާމިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއުސޫެލއްވެސްޫނން. ގެންގުެޅވޭނެ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ޢަބްދުއްރަޙީމަށްާهللا

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދިއުަމށް.ާ

ާ1865 

ާމިގަންޑުތަކ ިއާާިއރ ގެާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ  ާއިޖްތިމ ޢީ ާޢ ންމު ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ 

ާޚިލ ފުާއަމަލުތައްާހުއްުޓވުމުެގާބިލުގެާބަޙުްސގެާމަރުޙަލ ާުކރިއަށްާގެންެދވޭއިުރގަިއާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުަގނޑު ާނެތްކަން ާަވޒީރު ާޢިްއޒަތްތެރިާމިތ ނގައި ފ ހަގަކުރަން.

ާުސވ ލުތަްއވެްސާ ާބަިއވަރު ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާނެތީމަ ާވަަޑިއގެން ާިމއަދު ވަޒީރު

ާވަޒީރުންނެްއާ ާުސވ ލުތަކަށް ާކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޢ ންމުގޮތެްއގަިއ  1870އެބަހުރި.
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ާއޭެގާ ާެވގެންދ އިރު ާބައްަޓން ާމިބިލު ާނުދެއްވ ނެ. ާޖަވ ެބްއ މިވަގުތުްނވަގުަތކަށް

ާސިފަ ާއެަބާރަނގަޅު ާއެކަންތައް ާތެރޭަގއި ާސިފަތަކުގެ ާނުރަނގަޅު ތަކ އި

ގަކުރެވިފައި.ާހަމަާއެއ ެއއްކޮްށާފެނިގެންދ ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ތަނަށްާމިވަނީާފ ހަ

ާޢ ންމުާ ާކަމަކީ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާދެން ާއެންމެފުރަތައިނުން އަޅުަގނޑު

ާހުއްޓު ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފް ނޑުތަކ  ާމިންގަ ާބަޙުްސާއިޖްތިމ ޢީ ާބިލުގެ  1875ވުމުގެ

ާޚިލ ފަށޭާ ނޑުތަކ  ާމިންގަ ާއިޖްތިމ ޢީ ާޢ ންމު ާހަމަ ާމަޖިލީހުގެެވސް ކުރިއަށްދ އިުރަގއި

ާުއޅުްއވައޭ.ާ ާއެބަ ާމެންަބރުން ާބަެއއް ާޚިލ ފަށް ާމިންަގނުޑތަކ އި މިއުޅެވެނީ.ާސުލޫކީ

ާފޮނު ާމަޖިލީހަށް ާކުއްެޖއް ާބަލި ާތިއްަބވަިއގެން ާބޭުރަގއި ާނަރުހެއް ާޑޮކްޓަރ އި ވީމަާދެ

ާދަންނަވ ކަށްާ ާކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް ާއަޅުަގނޑު ާމިފެންނަނީ. ާމިއަދު ވ ނެގޮތް

ާކުރަނީެއކޭ.ާ ާކަންތައް ާވަިކގޮތަކަްށ ާރ ަވއިގެން ާވަކިބަަޔކު ާމިއީ  1880ބޭނުމެއްނޫން

ާކަންތައްަތއްާ ާއަަބދުވެސް ާމިދައްކަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް އެކަމަުކ،

ާޑިސިޕްލިން ާސެލްފް ާނުވެާާއިޞްލ ޙުކުރުމުަގއި ާޑިސިޕްލިން ާސެލްފް ވ ންޖެހޭނެއޭ.

ާމިއީާ ާބޯލެނބޭނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤ ނޫުނތަކަށްވެސް ާމިކަހަލަ ކިހިނެއްތޯއޭ

ާމީގެކުރިްނވެސްާ ާޤ ޫނނުތައް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަްއސަަލއަކީ. ާމިަދއްކ  އަޅުަގނޑު

 1885އަދިާމިފަދަާާހެދުނު.ާއެޤ ނޫނުތަކަށްާޢަމަލުކުރުމުގަިއވެސްާހުރަސްތަެކްއެވސްާދިމ ވޭ.

ާހުރަސްތަކެްއވެްސާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރުމުގައިވެްސ ޤ ނޫނުތަކަށް

ދިމ ވެދ ނެ.ާދެންމެާހަމަާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާހަމަާއެދަންނަވ ލީާ

ާެއވަރަްށާ ާޙައްލުކުރ ނީ ާމަްއސަލަތަްއ ާޕ ކިންގގެ ާމަގުމަތީަގއި ާކިހިނެއްތޯއޭ ހަމަ

އެްއޗެހިާިމތަނަށްާވައްދ އިރުަގއިާެއވަރުެގާޕ ކިންގެއއްާސްޕޭްސާާސައިކަލ އިާކ ރ އި

ާައޅުަގނޑަްށާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާދެން،ާ ާއެޖެއްެސވިކަމަށް ާމިސ ލެއް  1890ނެތިއްޔ .ާއެކަހަލަ

ާއެކިކަހަަލާ ާޭބނުންކުރ ނީ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއކި ާމަރުޙަލ ަގއި ާއެބަޙުސް ދެން

ާޤަބޫލުކު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަހުރުވަކަމަށް ާމިބިލުގެ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ވަނ1ާާަރެވޭ.

ާ ާއ ދެ، ާއަށް... ާ)ހ( ާޒިންމ ދ ރުމީހަކ ނުލާ 1ާމ އްދަގެ ާއަށް. ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ކުޑަކުދިންާބޭުރގައިާއުޅުން.ާަދންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއުެޅނީާއަނެއްކ ާކުަޑކުދިންާ

ާ ާއެބަހުރި ާހަނދ ން ނޑު ާައޅުގަ ާބަންދުކުރަންތޯއޭ. ާއ7322ާަގޭަގއި  1895ހަރުާވަނަ

ާ ާހުންނަންޖެހޭ ާނުނިކުމެވިފައި ާބޭރަށް ާގެއިން ާހައަހަުރވީމ  ާއުމުރުން 3ާއަޅުަގނޑު

ާބަލ ާ ާބެލެނިވެރިޔަކު ާއެބަޖެހޭ ާހުންނަން ާނ ދެވިފައި ާެގއަށް ާސްކޫލުން ޖަހ އިރު.
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ާދިޔައީ.ާއޭުރ7322ާާނައިސްގެން.ާ ާޙ ލަތަކަށް ާބިރުވެރި ާއެއަްށވުރެ ާއަދި ާފަހުން ގެ

ާ ާއުމުރުން ާްސކޫލ 72ާާއަޅުަގނުޑގެ ާގެއ  ާމިއީ ާއެކަމަުކ، ާނުފުރޭ. އަހަރެއް

ާތަންތަނަށްެވސްާ ާއެވަރު ާހިނގ ލުމުަގއި. ާެދމިނެޓްވެސް ާއިނގޭތޯ ާނެތޭ  1900ދޭތެރޭގައި

ާނައިސްފިއްޔ .ާާ ާބަލ  ާބެލެނެވެރިޔަުކ ާނުދެވިފައި ާއެބަތިބެޭވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޙ ލުގަ ާމ  ާއުުޅނީ ާބެލެނިވެރިން ާެއޒަމ ނުގެ ާއޭރު ާމ ާބެލެނިވެރިންނަކީ، އި

ާސްކޫލަށްާ ާއެކި ާގޮަވިއގެން ާއަށްކުދިން ާހަތްކުދިން ާހަކުދިން އުނދަގުލުަގއި.

ާމ ލޭގައިާ ާހަމައެކަނި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިއަދުވެސް ާދ ންޖެހިފައި. ކުދިންގޮަވިއގެން

 1905ދެކުއްޖެއްާގޮަވިއގެންާދިރިއުޭޅާއ އިލ ތަެކއްާފެނުނެއްކަމަކުާރ އްޖެތެރޭގައިާއަިދވެްސާ

ާޙ ލަތެއް ާމިކަހަލަ ާސްކޫލްތަކަށްދ ާމިތިބީ ާޢ ންމުގޮތެްއގަިއ ާސްކޫލްތަކަްށ، ަގއި.

ާބައެއްާ ާޒިްނމ ނުވ ންޖެހޭ ާބެލެނިވެރިަޔކު ާގެނައުމުގައި ާއެމީހުން ކުދިންނަކީ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާއެބަހުރި. ހިސ ބުތައްވެސް

ާނުާ ާކޮންމެހެން ާބެލެނިވެރިޔ  ާސަބަބުން ާބަސްދަތުރުެގ ާދ ކަށް.ާއަްއޑުއަތޮުޅަގއި ޖެހޭ

ާދ ކަށް.ާ ާނުޖެހޭ ާބެލެވެރިޔ  ާއޮންނ ތީވެ ާބަސްދަތުރު ާހަމަ ާލ.އަތޮޅުަގިއވެސް  1910އަދި

ާކިޔ ފަިއާ ާނޫޅެއޭ ާއެުކއްޖ  ާބެލެނިވެރިޔަކ އެްއކޮށް ާކޮންމެހެން އެހެންވީމަ،

ާޚ އްަޞކޮްށާ ާއަދި ާއެޅިގެެނއްނުވ ެނ. ާފިޔަވަެޅއް ާޤ ނޫނީގޮތުްނ އެުކއްޖ އ އިމެދު

ާޤ ނޫ ާބޭއިންޞ ފުންާކުޑަުކއްޖަކ މެދު ާަވރަށް ާއެޅުމަކީ ާފިޔަވަޅެއް ނީގޮތުން

ާބޭނުންވަނީ،ާއުމުރުންާ ނޑުާދަންނަވ ލަން މިސަރުކ ރުންާކުރ ނެކަމެއް.ާެދން،ާއަުޅގަ

72ާާ 72ާާއަހަރ އި ާކުދިންނ އި ާކުދިން.72ާާއަހަރ ދެމެދުގެ ާދަށުގެ  1915އަަހރުން

ާ ާިކޔަނީ ާުކޑަކުދިން ާައޅ72ާުއަޅުަގނޑުމެން ާމިއީ ާދަށްވީމަ. ަގނޑުމެންގެާއަހަރުން

ާ ާބަލަނީ ާގޮުތގައި ާބޮޑުމީހެްއގެ ައހަރުމަތިވީމަކަމަށްވަންޏ 72ާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާ ާމިބަލަނީ.72ާާދެން ާކުޑަުކްއޖެގެގޮުތގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށްވީމަ އަހަރުން

ާވަކިކޮށްލ ަފއ72ާާިއެހެންވީމަ،ާ އަހަރުންާދަށަށްާކޮންމެވެސްކަހަަލ72ާާއަހަރުގެބައި

ާނޫނިއް ާއޭގެތެޭރަގއިާގަވ އިދެއް ާއުޟުރުތަކެްއވެސް ާމަޤްބޫލު ާކޮންެމވެސްކަހަލަ  1920ޔ މު

ާބ ްއވަްނާ ާޙުކުމްނުކުރެޭވނެގޮތަކަށްެވސް ާމަގުމަތިން ާއެކުދިންނ މެދުގަިއ ލެވިގެން

ާޙ ލަތު.ާ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާއެބަފެނޭ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެބަޖެހޭ.

ާދިވެހިން ާއެބަހުއްޓޭ ާމ އްދ ތަކުަގއި ާމުދަލަކީާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ގެ

ާޢަދްލުވެރިާ ާކޯޓުން ާނެގޭީނ ާއެމުދ  ާއެްއިޗއްސޭ. ޚުރުމަތްތެރިވެގެންވ 
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ާކިހިނެއްތޯާމިވަނީ.ާ ާއެމުދ ާނުނެގޭނެ.ާއެކަަމކު،ާިމައދު ާމެނުވީ  1925ބަދަލެއްދިނުމަށްފަހު

ާސައިކަްލވެްސާ ާއުކ ނަމޭ، ާކަރ ވެސް ާމިބުނަނީ ާރައީސް ާމުނިސިޕަލްޓީގެ މ ލޭ

ާހަލ ކުކު ާކ ރުތަްއވެސް ާޢަމަލުތައްާނަގ ނަމޭ، ާއެަމނިކުފ ނުގެ ާއެފެންވަރަށް ރ ނަމޭ.

ާމިއީ.ާ ާޢަމަލުތައް ާގެްނުގޅޭ ާމުޚ ޠަބުކުރުމުގައި ާޢ ންމުންނ އި އެހުންނަނީ.

ާތިރިވެަފިއާ ާސައިޒަށް ާތިރިވ ންވީ. ާސައިޒަށް ާއެބޭފުޅުންނެއްނޫންތޯ ފުރަތަމައިނުން

ާަރއްޔި ާވިދ ުޅވީމަތ  ާނުއުުޅއްވ ޭށ ާތިހެން ާކައިީރގަިއ ާއެގޮތަްށާރައްޔިތުން  1930ތުންެވސް

ާަނގަނީާ ާއެކަރ ތަްއވެސް ާބަދަލުނުދީ ާއެއަށް ާިމއޮންނަނީ ާމިއަދު ާއެކަމަކު، ނޫޅޭނީ.

ާއަިދާ ާނަގަނީ ާެއވެސް ާބެހެއްިޓޔަސް ާތަނުގައި ާސައިކަެލއް ބ ޒ ރުމަތިން.

ާއަތުންާ ާލޮލުންދެކެ ާިމއީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދައްކ ނަމަ. ާރީތިކޮށް ނަގ އިުރގަިއވެސް

ާމި ާމިވ ހަކަ ާހަމަާހިފ ފައޭ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާއިހަށްދުވަުހ ާއިްއޔެނޫން ދަންނަަވނީ.

ާދިޔައިރުަގިއާާ ާނަގަމުން ާސައިކަލް ާޕޮލިހުން ާސިަފއިންގެ ާހުއްޓ   1935ބ ޒ ރުމަތީގައި

ާހަދ ނީ.ާ ާބޭނުންގޮތަށޭ ާއަހަރެްނ ާެއއްޗަށް ާކަލޭމެންގެ ާބުނަނީ ާނަގ ލަމުން ސައިކަލް

ާމިކަމުގެ ާމިގޮތަށް ާމިައދު ާވ ހަކަދަްއކަނީ، ާކީްއވެތޯ.ާާމިގޮތަށް ާމިދެކެވެނީ ވ ހަަކ

ާގޮތުން.ާ ާގެންގުޅޭ ާބަހުރުަވ ާއެކަހަލަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް މިޤައުމުގެ

ާމީހުންނާ  ާައޅުަގނުޑމެންވެސް ާއެކަމަކު، ާގެްނގުޅެމޭ. އަޅުަގނުޑވެސް

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާައޅުގަ ާނުޖެހޭނެކަން ާގެންގުޭޅކަށް ާެއގޮތް  1940މުޢ މަލ ތްކުރުމުގައި

ާމި ާއެގޮތަށް ާކުރެިވގެންނުވ ނެ.ާހަމަ ާމުޢ މަލ ތް ާެއގޮތަށް ާިސފައިންވެސް ޤައުުމގެ

ާދަޢުލަތުގެާ ާައންނަންޖެހޭނީ ާފުރަތަމައިނުން ނޑުތަކަށް ާމިންގަ އެހެންވީމަ،ާއިޖުތިމ ޢީ

ކަންތައްތައްާަޙވ ުލވެފައިތިބިާމީހުން.ާއެއަށްފަހުގައިާއެހެންަބޔަކުާނޫނިްއޔ މުާދިވެހިާ

ާ ާއިޖްތިމ ޢީ ާަރއްޔިތުން ާކަންތައްކުރުމަްށާޤައުމުގެ ާއެްއޮގތަށް ނޑުތަކ އި މިންގަ

ާކޮށްގެންނުވ ެނކަމަށްާ ާއެކަްނ ާއެްއވެްސގޮތަކަށް ާއެނޫން  1945ބ ރުއަޅަންވެްސވ ނީ.

ާރަނގަޅުާ ާހަމަ ާބައިތަކަކީ ާގިނަ ާހުރި ާބިލުގައި ާެދން ާޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާބައްޓަްނވޭ ާަވރަށްބޮޑަށް ާމިބިލު ާއެކަަމކު، މެންބަރު،ާާބައިތައް.

ާވިދ ޅުވިފަދައިން،ާ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާބިަލކަށް.ާހަމަާ ާއޮތް ާަޑއުންލޯޑްކޮށްަފއި ނޑުން ާިހސ ބުގަ ާކޮރެޔ  ާނުވަތަ ސިންގަޕޫރު

ާދެންާ ާމިއޮތީ. ާލ ފައި ާމިތަނަށް ާގެނެސް ާތަރުޖަމ އެއް ާބުނަންޏ   1950ގ ތްަގނޑަކަށް

ާދޮޅުމަސް ާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގާާއަޅުަގނޑުމެްނވީ ާބިލު ާހޭދަކޮށްގެން ތިންމަސް
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޒިންމ ދ ރުވ ންެޖހޭކަމަށް ާތަންކޮޅެއް ާއެއަށްވުރެ މަރުޙަލ އަށް.

ާމިބިލުާ ާނޫންކަންނޭނގޭ ާޖެނެރަލްއެއް ާެއޓަރނީ ާމިއަދުގެ ޤަބޫލުކުރަން.

ާކުރީާ ާއެބޭފުޅ ެގ ާޮއވެދ ނެ ާއެބޭފުޅ  ާފަހަރެއްގަިއ ާމިއޮތީ. ެގާޑްރ ފްޓްކުރަްއވ ފަިއ

ާވިއްކ ފަިއާ ާމީތި ާސަރުކ ަރށް ާމިއަދުގެ ާޑްރ ފްޓްކޮށްފައި ާމީތި  1955ލޯފ މުންވެސް

ާައޅުަގނޑުާ ާއެކަމަުކ، ާއައިސްަފއިހުރިކަމަށްވެްސ. ާމަޤ މަށްެވްސ އަނެއްކ ވެސް

ާސަރުކ ރުްނވެސްާ ާޤަބޫލުކުރުމުަގިއވެސް ާެއއްެޗއް ާމިބިލެއް ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާއުސޫލުތަކެއް ާގެންުގޅެންޖެހޭ ާމަޖިލީހަށްާއެބަ ާއެބިލެއް ާހަމަެއގޮތަށް .

ާހަމަާ ާމިއީ ާގެންުގޅެންޖެހޭނެ. ާސަރުކ ރުންވެސް ފޮނުވުމުގަިއވެސް

ާހަމަާމީގެކުރިންާ  7322ާ1960ޑައުންލޯެޑއްކޮށްފައިާިދވެހިާތަރުޖަމ އެއްާފޮނުއްަވއިފިއްޔ މު

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަ ާއޭގެ ާމިއަދު ާވ ނީ. ާވީހެން ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތަށް އަހަރު

ާމިޖައް ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާމަޖިލީހަށ7322ާާްސަނީ. ާަރއްޔިތުންެގ ާއަހަރު ވަނަ

ާމިކަހަަލާ ާއެހެންވީމަ، ާކިޔަިއގެން. ާތަރުޖަމ އެކޭ ާސީދ  ާހަމަ ާއޮތީ ފޮނުވ ފައި

ނޑުާއެޭދނެކަމެއް.ާދެންާމިބިލުެގާ ތަރުޖަމ ގެާކަންތައްަތއްާނުކުުރންވެސްާއެީއާއަުޅގަ

ާބަލައިފިކަމަށްވަންޏ  ާމަފްޙޫމުތަކަށް ާބިލެއް.ާާހުރި ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ  1965މިބިލަކީ

ާމ ދަމ ވެްސާ ާެއކަމަކު، ާރަނގަޅުކަެމއް. ާމިކަންކުރުމަީކެވސް މިބިލަކީ،

ާއެހެންތަންތ ނެގާ ާއަދިެވސް ާމުނިސިޕަލްޓީއ އި ާފެންނ ނެ ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއިސްވެރިންނޭާަމގުމައްޗަށްާުނކުމެާގޮސްާތަންތ ނަގއިާމީހުންގެާމުދަލުގައިާފ ޑުފ ޑުާ

ާއެްއޗެހިާޖަހ ތަން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ކަމަކީ.

ާ1970 

ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާވ ހަކޮޅުާނިންމ ލަމުންާމުނިސިޕަލްޓީާރައީސަށް،ާއެމަނިކުފ ނުާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ

ާޑަިއގަންނަވ ށޭ.ާރައްޔިތުންނ ާމުޚ ޠަބުކުރުމަގަޔ އި...ސައިޒަށްާތިިރވެވަާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު
 1975ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއުުޅއްވ ޭށ.ާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާއެްއގޮތަށް ނޑުތަކ އި ާމިންގަ ާިއޖުތިމ ޢީ ާކުރުުމގައި ާކަންތައްތައް
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ާއުނދަގޫފުުޅވެއްެޖއޭާއެާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާމިހ ުރ ާތަންކޮޅެއް ާބަހުރުަވ  1980ާމަނިކުފ ނުގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ...ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުމެންނަށްވެްސާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާައޅުގަ ާއެހިސ ބުން ާރަްއޔިތުންނަށްވެްސ.  1985ާއަދި

ާފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހިދ ނެއޭ.ާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު
ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވަރަޙުމަތުއައްސަލ މްޢަލަާ.`ާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާިއުކމް ާދަންނަވ ނީާވަބަރަކ ތުهللا ާއަޅުަގނޑު .ާ

ާބިާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާކުިރމަތީގަިއވ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއަދުެގ  1990ލަކީެވސްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިއަދުެގާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބިލެކޭ. ާގުޅުންހުރި ާވަރަށްބޮޑަްށ އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާވަރަްށާ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަްށ ާބޮޑަށް ާަވކިން ާއަދި ާބަލ އިރު ޙ ލަތަށް

ާއެކަުކާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާސަބަބަީކ ާބޮޑުކަމަށް. ާމުހިންމުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާައޅުގަ ާއިޚްތިރ މްކޮށް ާައޅުަގނޑުމެްނެގާއަނެކަކަށް ާކަންަތއްތަކަކީ ާކުރ  ނޑުމެން

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމަސައްކަތްތަކެއް. ާކުރަމުންދ  ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ  1995ޤައުމަށްޓަކައި

ާައގުހުިރާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން އިޖުތިމ ޢީގޮތުންވެސް

ާަޤއުމުގެާ ާދައްކ ދޭން ާަޤއުމަްށ ާކަން ާބައެްއ ާމަސައްކަތެްއކުރ  ބޭނުންތެރި

ާސަބަބުންާ ާމަސައްކަުތގެ ާކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާދައްކ ދޭން. ރައްޔިތުންނަށް

ާެއާ ާއެހެންވިއްޔ  ާއެަބޖެހޭ. ާރަނގަޅުވ ންވެސް ާފޭރ ން ާއިޖުތިމ ޢީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާވަރަށްފުންކޮްށާ ާދޭތެރޭގައިވެްސ ާމިބިލ  ާމިއަދު ނުޑމެން ާއަުޅގަ  2000ސަބަބަށްޓަކަިއވެސް

ނަޑށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީާާވިސްނަންޖެހޭކަމަށް ނޑު ާައޅުގަ ާއެގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބައިތަކަކީ ާމުިހންމު ާހުރި ާމިބިލުގައި މިބިލަކީ

ާވަރަށްގިނަާ ާގެންނަންޖެހޭ ާއިޞްލ ޙު ާގޮތުން ާިއޖުތިމ ޢީ ާޤައުމުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބިލެއްކަމުަގއި.ާެއގޮތުން ާއަމ ުޒކުރެވިަފިއވ  ާއެކިއެިކާާދ އިރ ތަކަށް ާމުހިންމު މިބިލުގެ

ާޢ ންމުާ ާމަގުމަތީަގއި ާޭއގަިއ ާފ ހަަގކުރެވޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާބަލ ލ އިރު  2005ބައިތަކަށް

ާކުށްތަކުެގާ ާޖިނ އީ ާއެަބޮއވޭ ާއެބަިއގަވެސް ާގުޭޅގޮތުން ާޢަމަލ އި ާހިންގ  ތަންތ ނގައި

ާެއގޮތަ ާބައިަގވެސް ާބިރުދެްއކުމުެގ ާއޭަގއި ާކަންތައްތައް. ާަބއެއް ާބެލެވޭ ްށާގޮތުަގއި
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ާއުިނވ ންޖެހޭކަމަށްާ ާއެަބއިަތއް ާމައްދ އިން ާއެ ާެއބައި ާއެހެންވީމ ، ފ ހަގަކުރެވޭ.

ާ ާމިބިުލގެ ާއެގޮތަށް ާދެންހަމަ ާފެންނަނީ. ާމިއޮންަނ0ާާއަޅުަގނޑަށް ާމ އްދ ަގއި ވަަނ

ާމުަވއްޒަފުން.ާ ާކައުންިސލްތަކުގެ ާލޯކަލް ާމުވަްއޒަފުން ާއޮފީހުގެ ާއަވަށު  2010ފުލުހުންނ އި

ާއަ ާއޮންނައިރު ާއަންނައިުރާއެހެން ާތަޢ ރަފުވެގެން ާމިބިލު ާފ ހަގަކުރެވެނީ ޅުަގނަޑށް

ާސިޓީާ ާއެއީ ާއޮްނނ ނީ ާކައުންސިލުތަެކއް ާޤަބޫލުކުެރވެީނ އަޅުަގނޑަށް

ާގޮުތގަިއާ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާައވަށު ާއެހެންވެއްޖިްއޔ  ކައުންސިލްކަުމގަިއވިަޔސް

ާއަޅުގަާ ާދ ނެކަމަށް ާއުނިެވގެން ާތަްނ ާތިއްބަވ  ާފެންނަނީ.ާއެބޭފުޅުން ނޑަށް

ާއޭގެތެޭރަގއިާ ާއެބަޖެހޭ ާކަންތައްތަުކަގއިވެްސ ާކަހަލަ ާއަުޑގަދަކުރުން  2015އޭެގއިތުރަށް

ާއަވަށްޓެރީންނަްށާ ާއިމ ރ ތެްއގައި ާނުވަތަ ާގޯްއޗެްއަގއި ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން މިއޮންނަނީ

ާމިއޮންނަނީ.ާ ާތެރޭގަިއ ާބައިތަކެްއގެ ާމިކަހަލަ ާލަަވޖަހ  ާބ ރަށް އުނދަޫގވ ގޮތަްށ

ރުާޢ ންމުާމަގުމަތީަގިއާއެފަދަގެާޢަމަލުތައްާކޮްށގެންާޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށްާއޮންނައި

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާއިތުުރކުރަންޖެހޭކަމަށް ާމ އްދ ެއއް ާމަްއޗަށް ާއުނަދގޫވުުމގެ އުނދަޫގވ 

ާކުނިާ ާތަންތަނަށް ާއެކި ާކަންތައްތަްއ ާކަހަލަ ާުކނިއުކުން ާހަމަެއގޮތަށް  2020ފ ހަގަކުރެވޭ.

ާއިތުރަ ާމައްޗަްށ ާެއާއުކުމުެގ ާޚިދުމަތް ާއެ ާމިސ ލަކަށް ާއެީއ ާވިސްނަންޖެހޭ. ށް

ާފ ހަަގކޮްށާ ާއެކަން ާެވއްޖިްއޔ  ާނެތްކަމަށް ާދެޭވނެގޮތަކަށް ާތަނަކުން ާަވކި ރަށެއްަގއި

ާޯގއްޗ ިއާ ާގޯތި ާހަމައެގޮތަށް ާއޮތުން. ާޢަމަލުކުރެޭވގޮތަކަށް ާމިމ އްދ އަށް ދިނުމަށްފަހު

ާ ާުގޭޅ ާތަންތަނ އި ާދޭ ާސުރ0ާުކުއްޔަށް ާބ ބުގެ ާއެކަމަކުާވަނަ ާމިއޮންނަނީ ީޚއަަކށް

ާައއިސްފަެއްއާ ާވ ހަކައެއް ާފަރ ތްތަކުގެ ާއުޅޭ ާނޫންޮގތެއްަގއި ާުކއްޔަށް  2025އޭގެތެޭރގައި

ާޢ ންމުާ ާއުޭޅާމީހުން ާކުއްަޔށް ާދަންނަވަންޖެހުނީ ާެއހެން ނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮތަށް

ާސުރުޚީގައިާ ާއަރިމަތީ ާޢަމަލުކުރުން. ާޚިލ ފަށް ނޑުތަކ ިއ ާމިންގަ ާއިޖުތިމ ޢީ

ާދިމ ނުވ ކަންާ ާސުރުޚީ ާއަރިމަތީ ާސުރުޚީއ އި ާމީގައި ާއެހެންވީމ ، މިއޮންނަނީ.

ާނިންމަންޖެހޭާ ާއަވަސްކޮށް ާވަރަށް ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާމިބިލަކީ ފ ހަގަކުރެވޭ.

ާފޭރ ންާ ާއިޖުތިމ ޢީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާފ ަހގަކުެރވެނީ.ާެއއީ ނޑަށް ާއަުޅގަ  2030ބިލެއްކަމަށް

ާއެބަ ާޙަރުދަނ ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާވަރަށް ާުގޅިގެން ާއެންމެން ޖެޭހާއަޅުަގނޑުމެން

ފިޔަވަޅުތަކެްއާާމަސައްކަތްތަެކއްާކުރަން.ާފިޔަވަޅުތަެކއްާއެޅޭާކަހަލަގޮަތކަށްާޙަރުދަނ 

ާމަސައްކަތްާ ާބިލުގެ ާމި ާތެރޭަގއި ާއެންމެންގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާކަހަލަގޮަތކަށް އެޅޭ

ާހޭލުންތެ ާޭއގެތެޭރގައި ާގޮތްތަކ އި ާކުރިއަށްާކުރެވޭނެ ާބައި ާއިތުރުުކރުމުގެ ރިކަން
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 2035ގެންދެވޭެނގޮތްތަކ އިާއަދިާއިުތރަށްާފިޔަވަެޅއްާައޅަމުންދ އިުރާއެކިާފަރ ތްާފަރ ތުންާ

ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުެރވޭގޮތަށް. ާބައިތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ާ ާފުރުޞަތަށް ާދެްއވި ާބިލެއްކަމުަގއި. ާމުހިންމު ާވަރަށް ވަރަށްބޮޑަްށާމިބިލަކީ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިވަނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިސ ބަށް ާނިންމ ލ  ާމިއަދު ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2040ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާއުސޫލުްނ70444ާާއ ދެވިފަިއ. ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ގައި

ާބައްދަލުކޮށްލެާ ާކޮމިީޓގެ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާބިލު ާހިންގުމ ބެހޭ ނަންބަރ7ާާުްއވުމެއް

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާއޮންނ ނެ ާކޮޓަީރގައި ކޮމޓީ

ާއަރުވަން.ާ

ާ2045 

ާޖަލްސ ާނިންމުން. .7

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮްނނ ނީ، ާޖަލްސ އެއް ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާދަންނަވ ލަމުން އޯަގސްޓ14ާާްމިވ ހަކަ

ާގަިއ.74.14ާެހނދުނުާވ ާއަންގ ރަުދވަހުގ7442ާާެ

ާ2050 

ާނިމުނީ.ާމަޖިލިސް.ާالعالوينާربާهللوالحود

ާ
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ާ




