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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /49 

 

 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  49ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  އަންގާރަ ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  13 ތާރީޚް: 

  1430 ޝައްވާލް 24 

 
 ގައި  9:02ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 
 ށް  11:46ން  10:05 އިންޓަވަލް: 

 
 ށް   13:01ން  11:58 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ށް   15:28ން  15:03 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ގައި  15:48 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 ޓްމިނެ 37ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 

 59 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ72ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 ، 55، ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން 73ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް މެދުހެންވޭރު

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 އިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 މަނިކު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޙަންމަދު މުޖްތާޒް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު  



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 މުޙަންމަދު  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ  

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ރު ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއި 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 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 



 V 

   ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ފުވައްމުލަކު އުތުރު 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާ

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

 - : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

     

 ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތް ޖަމީލްމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ރު ޒީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަ 

އިބްރާހީމް   ޑޮކްޓަރ  ެއްގރިކަލްޗަ  އެންޑް  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 ދީދީ

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  64 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 



 VI 

 

 

 

  ،ުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ  އިންޓަވަލްފަހ ދެކުނު  މަޚްލޫގަލޮޅު  މެންބަރު  ފް،  ދު  ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ 

ންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، މުލަކު  މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا، ޔާމީން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު هللا ބަރު ޢަބްދުރާގެ މެންދާއި

މަސީޙު މުޙަންމަދު އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ  هللا ބްދުންބަރު ޢަމުޙަންމަދު ރާމިޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

   ން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އިޖަލްސާ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް

ނަޝީދު، ކަ ންބަރު  ނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، މުލަކު  ޙަންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމު

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا، ރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ގެ މެންބަޔާމީން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ފުވަ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލްރަދޫ ދާއިމަސީޙު މުޙަންމަދު އަދި މަهللا ޢަބްދު

  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ   ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  އިރާގެ މެމާފަންނު ދެކުނު ދާهللا، ޢަބްދު

މެންބަރު ޔޫސުުުފް   ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ  މެންބަރު ޤާސިމް  ދައިރާގެ  މާމިގިލި  ވަޙީދު،  މެންބަރު ޢަލީ  ދާއިރާގެ  ޮތއްޑޫ  މުލަކުނަޢީމްނަޝީދު،  ދާއިރާގެ   ، 

މަދު ރިޔާޒް،  ޔާމީން، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު     ލަބީބް،ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.   ޙަސަން އާދިލް، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ94ާަރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުވަސްާއަްނގ ރ9004ާާަާއޮކްޓޯބަރ71ާ ާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.واالهާومنާوصحبه

 

 10 ވ ލު.ސު .2

ާާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިތއްބެވީ ާހ ޒިރުެވވަަޑިއގެން ާެއޖެންޑ ގ17ާާެމިވަގުތު ާޖަލްސ ގެ ާމެްނބަރުން.ާމިއަދުގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ާމިނިސްޓަރާ ާސަލީމް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާމިއޮތީ، ާއައިޓަމަކަށް ފުރަތަމަ

ާއެ ާހެލްތް ާފުނަދޫާއޮފް ނުޑ ާއަުޅގަ ާުސވ ލެއް. ާކުރަްއވ  ާޖަމީލ އި ާއ މިނަތު ާޑޮކްޓަރ ާފެމިލީ ންޑް

 15 ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

 

ާބޭނުންވ ާ`.ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފުނަދޫާ ާކޮށްލަން ާމިނިސްޓަރ އި ާމިއަދު ނޑު ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ ާޝުކުރިްއޔ 

ާހުރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާލީމްޢަލީާސަ ާކަންކޮޅުަތކުަގިއ ާތަފ ތު ާރ އްޭޖެގ ާއަދި ާައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗއިންނ އި ސުވ ލަީކ،

ާހެލްތްާ ާޕޯސްޓްތަކުންނ އި، ާހެލްތް ާފޯރުކޮްށދޭ ާޚިދުމަތްތައް ާސިއްޙީ ާއަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނ އި،

ާމަސަ ާއެތަންތަނުަގއި ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް ާދެމުންދ  ާބޭފުުޅންނަށ އިާސެންޓަރުތަކުން  20އްކަްތކުރަްއވ 

ާބަެއއްކަހަލަާ ާއ ލ ތ އި ާމުހިންމު ާަވރަށް ާބޭނުންވ ނެ ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް ާމީހުންނަށް ާބަލި އަދި

ާކުރިންާ ާކުންފުނިތަކުން ާިވޔަފ ރި ާއަިމއްލަ ާއެތަންތަނަށް ާދަތިވެފަިއވަނީ ާފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް

ާބަެއއް ާސަޕްަލއިކޮށްދެމުްނދިޔަ ާޮކށްދިނުންާކްރެޑިޓަށް ާސަޕްަލއި ާކްެރޑިޓަށް ާކަންަތއްަތއް ކަހަލަ

ނޑުެމންނަށްާލިބޭާމަޢުލޫމ ތެއް.ާއަދިާޢ ންމުާ ހުއްޓ ލ ފައިވ ާވ ހަަކއަކީާއެަތންތަނުގެާފަރ ތުންާއަޅުގަ

ާމިކަމުގެާ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަަކއެއް. ާެދކެވެމުންދ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިހ ރު  25ރައްޔިތުންގެތެޭރަގއިވެްސ

ާކޮބައި ާވީހ ެވްސާޙަޤީޤަތަކީ ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވަނީ. ާކޮށްލަން ާމިނިސްޓަރ އި ާހެލްތް ނުޑ ާއަުޅގަ ތޯ

ާކުރުކޮށްާމިކަންާއޮްތގޮތެްއ،ާމިކަމުގެާޙަޤީޤަތެއްާސ ފުކޮށްެދްއވުންާއެދެން.

ާ
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ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއަުޅގަ

ާ30 

ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއ ެދ،ާމިއަުދާފުނަދޫާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާައލްފ ޟިލްާ`.ާާއެންޑްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތް

ނޑުާހިތަށްާއެރީާާއ ިމނަތުާޖަމީލްާާ،ފެމިލީ ނޑުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާޢަލީާސަލީމްާކުރެއްވިާސުވ ުލގެާޖަވ ބުަގއިާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިކަންާގެންދ ގޮްތާދަންނަވ ލީމަާއެާސ ފުވެަވަޑއިގަތުންާމ ކުރުކޮށެއްާނޫނޭާކުަޑކޮށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ައޅުގަ

ާދަންނަވ ލ ނީާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާފަސޭަހފުޅުވ ނެހެން. ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާކުއްިލާ ާބައެްއކަހަލަ ާވަގުތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޕެޓީކޭޝް ާމުއައްސަސ ތަކުަގއި  35އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޚަދަ ާތަކެތިާކަންތަކަށް ާހުންނަ ާމިންވަރު ާއިތުރުވ  ާއެ ާއިތުރުން ާޭއގެ ާގެންގުޅޭ. ރުކުރަން

ާއެކަމަކަްށާ ާއެަވގުތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހޯދުމުަގިއ ާޚިދުމަތެއް ާުނވަތަ ާއެތަކެތި އަޅުަގނޑުމެން،

ފައިސ ެއއްާނުދައްކަން.ާއެާެއއުސޫލުާއޮންނަގޮތް.ާއެހެންކަުމންާމިއީާކްރެޑިޓަށްާފަހަރެއްގައިާނަގ ާ

ާހޯދުމަށްާއެްއޗެއްާ ާތަކެތި ާހޯދަނީ ާތަކެތި ާނަމަވެްސ ާއެކަީށގެންވެދ ނެ. ާމީހުންނަށް ކަމަށް

ާލިބޭޭނގޮތްވެްސާ ާފައިސ  ާަޚރަދުކުރ ނެ ާއެކަމަށް ާއަދި ާމަތިން ާއުސޫުލގެ ނަޑއެޅިފަިއވ   40ކަ

ާއެންްޑާ ާހެލްތް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާަރީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަށަވަުރކުރުމަށްފަހުގައި. އަޅުަގނޑުމެން

ާމ ލިއްޔަުތާފެމިލީއަށ  ާގެންދަނީ ާހޯދަމުން ާިޚދުމަތް ާތަެކއްޗ އި ާބޭނުްނވ  ާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ާއަދި އި

ާއަދިާ ާކޯޓޭޝަންތަކ އި ާގަވ އިދުގެމަތިން ާބެހޭ ާފައިސ އ  ާމުދަލ އި ާސަރުކ ުރެގ ާދަށުން ޤ ނޫނުގެ

ާ ާޓެންޑަރ ާގ އިމުކޮށްަފއިވ  ާމިނިސްޓްރީގައި ާމިކަމަށް ާހޯދުމަށްފަހު ާހިސ ބުތައް ކޮމިޓީެގާއަންދ ސީ

ާބަހުސްކުެރއްުވމަށްފަހުާ ާއެކޮމިޓީަގއި ާހުށަހެޅުމުން ާހިސ ބުތައް ާއަްނދ ސީ ާއ ދެ، ާދަށުން.  45ބެލުމުގެ

ވޯޓަކުންާނިންމަވަނީާއެކަެމއްާޙަވ ލުކުރ ނޭާފަރ ތެއް.ާއެކަެމްއާޙަވ ލުކުަރއްވަނީާއެކޮމިީޓއިްނާއެންމެާ

ާ ާލިބެނީ ާވޯުޓ ާގިނަ ާއެންމެ ާއ ދެ، ާފަރ ތަކަށް. ާލިބޭ ާވޯޓު ާއެންމެާގިނަ ާހިސ ުބ އަންދ ސީ

ާނިންމެވިގޮެތއްާ ާކޮމިޓީއިން ާނިމުމުން ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީގެ ާފަރ ތަކަށް. ާހުށަހަޅ ފައިވ  ފުރިހަމަގޮތަށް

ާއޯޑަރާ ާޕަރޗޭްސ ާދެން ާއެތަނުން ާއެންގުމުްނ ާސެކްޝަނަށް ާޕްރޮިކއުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ

ާމު ާއެެހންނޫނީ ާޚިދުމަތް ާއޭގެފަހުން ާހޯދަނީ. ާަތކެތި ާބިލުާތައްޔ ރުކޮށް ާފަރ ތުން ާދޫކުރި  50ދ 

ހުށަހެޅުމުންާބިލ އެކުާކޯޓޭަޝންތަކ އިާއަދިާކޮމިީޓގެާނިންުމންތަކ އިާއަދިާސެްކޝަންތަކުްނާފޮނުވިާ

ާސެްކޝަނުންާ ާބަޖެްޓ ާއ ދެ، ާސެްކޝަނުން. ާބަޖެޓް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފޮނުވ ީނ ާފޯމްތައް ރިކްއެސްްޓ

ާ ާޑޮކިއުމެންޓްތަކ ެއކު ާމިހުރިހ  ާހަދ ފައި ާވައުޗަރ ާމިނިސްޓްރީއަށްާދެން ާފިނޭންސް ފޮނުވ ނީ

ާ ާދަށުން ާމިއުޫސލުގެ ާދެްއކުމަށް. ާއަިދ92ާާއެފައިސ  ާޚިދުމަތްތަކ އި ާދަށުގެ ާރުފިޔ އަްށވުރެ ހ ސް

ާ ާޖެހެނީ ާހޯދ ނަމަ ާހޯދަން.1ާާމުދަލެއް ާހިސ ބު ާއަންދ ސީ ާއަދަދަކަށް ާމަދުނޫން  55ފަރ ތަށްވުރެ
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ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާހުރިހ  ާިތ ާޔަޤީން ާމިމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑަްށ ންނަށްވެސް

ާހަމަާ ާމިފުރުޞަތުގައިެވސް ާހަމަ ާއެރީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާަނގ .ާއަިދާ ާަވގުތު ާވަރަްށގިނަ ާހަނދ ންކޮށްލ ނަމޭ.ާމިކަމުގައި ާމިކަން ާއަމިއްަލއަށްވެސް އަޅުަގނޑު

ާފިހ  ާއަދި ާފަރ ތްތަކުންނ އި ާަބއެްއ ާކުރުމުގައި ާއަންދ ީސާމިކަން ާއަދި ާކޯޓޭޝަން ރަތަކުންވެސް

ާމައިަގނުޑާ ާމިކަމުގެ ާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ . ާއެބޭފުޅުން ާފަހަރަށް ާބައެއް ާދިނުމަށް  60ހިސ ބު

ާއެފަރ ތުންާ ާމުދަލެއް ާނުވަތަ ާިޚދުމަތް ާބެލެވިފައިމިވަނީ ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ސަބަބެއްކަމަށް

ާއެފަރ ތްތަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޔަޤީންކަން ާކޯޓޭޝަްނާހޯދ ނެކަމުގެ ާއެއީ ާނުދެވޭތީ. ކަށް

ާަވުގތުތަކެއްާ ާވަރަްށގިނަ ާއެަފރ ތްތަކުގެ ާހެއްދެވުމުަގއި ާހިސ ބު ާއަންދ ސީ ހެއްދެވުމުަގއ އި

ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް ާވިދ ޅުވޭ. ާއެފަރ ތްތަކުން ހޭދަކުރައްވަންޖެހޭކަންެވސް

ާއަާ ާޔަޤީންކަން ާދެވޭނެކަމުގެ ާއެފަރ ތަށް ާހަމަ ާއޭރަކުާއެފައިސ އެއް ާގަވ އިދުން ނޑުމެންނަށް  65ޅުގަ

މިލިއަނ7.2ާާްހ ސްާރުފިޔ އ އ92ާާިދެވޭކަށެއްާޯނވޭ.ާއ ެދ،ާދެންާބޮޑެތިާޚަރަދުތަކަށްާބަލ ލ އިރު،ާ

ރުފިޔ އ ާދެމެދުާމިންވަރެއްާޚިދުމަތް،ާތަކެތިާހޯދ ނަމަާޢ ންމުކޮށްާއެއޮފީހަކުންާއިޢުލ ންކުުރމަށްފަހުާ

ާމަޢުލޫ ާފަރ ތްތަކަށް ާަގޑިއަކަްށާޝައުޤުވެިރވ  ާދުވަހަކ އި ނޑަައޅ ފަިއވ  ާކަ ާދިނުމަށްފަހު މ ތު

ާއެާ ާއެފަރ ތަކ އި ާދެން ާނިންމ ނީ. ާއެމަރުަޙލ  ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީއަށް ާމިދެންނެިވ ާހިސ ބު އަންދ ސީ

ާ ާައގު ާޚިދުމަތުގެ ާއަދި ާމުދަލ އި ާހޯދ  ާއެެހންނަމަވެސް ާޙަވ ުލކުރ ނީ.  70މިލިއަނ7.2ާާްމަސައްކަތް

ާމަތިނަމަ ާމިޙ ލަތުގަިއާާރުފިޔ އަށްވުރެ ާމިނިސްޓްރީއަށް. ާފިނޭންސް ާސީދ  ާހުށަހަޅ ނީ ެއަކމެއް

ނުޑާ ޓެންޑަރކުރުމުގެާހުރިހ ާކަމެްއާކުރަްއވ ނީވެްސާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްއިންކަމުަގއިާައޅުގަ

ާ ާބޭނުންވި ާއައި.ޖީ.ެއމް.އެޗްއަށް ާދަންނަވަންޏ  ާމިސ ލެއްގޮުތން މިލިއަނ74ާާްދަންނަވ ލ ނަން.

ާސީޓީ ާމިހ ރުވަނީާާރުފިޔ ގެ ާހޯދުމަށްފަހު ާމެދުވެރިެވގެން ާމިނިސްޓްރީ ާފިނޭންސް ާމެިޝނެއް ސްކޭން

ާފަޚުރުވެިރވ ކަހަލަާ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިމެޝިނަކީ ާއ ދެ، ާފައްޓ ފައި.  75ޚިދުމަތްދޭންވެސް

ާނުލިބޭާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާކުީރގައި ާމެޝިނެއް. ާހިމެނޭ ާޓެކްނޮލިޖީ ާވަރަށްފަހުެގ ާއ ދެ، މެޝިނެއް.

ނުޑާޚިދުމަތް ާއަޅުގަ ާލިބެމުންދ ކަންވެސް ާަރއްޔިުތންނަށް ާޒަރީޢ އިން ާމެޝިނުގެ ާއެ ާމިހ ރު ތަކެއް

ާފަރ ތްތަކުންާ ާބައެއް ާހޯދުމުގައި ާކޯޓޭޝަންތައް ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ފ ހަގަކޮށްލަން.

ާދޫުކރުމުގަިއާ ާކްރެޑިޓަށް ާތަކެތި ާޚިދުމަތ އި ާފަރ ތްތަކުން ާލިބޭ ާކޯޭޓޝަން އިޢުތިރ ޟްކުރިނަމަވެސް

ާފަރ ތްތަކުެގާމ ބޮ ާމިހުރިހ  ާވ ހަކަދެއްކުމުން ާައޅުަގނޑުމެން ާދިމަލެްއނުވ ކަން. ާމައްސަލަެއއް  80ޑު

ާއެނގިަވޑަިއަގންނަވ ާ ާފަރ ތްތަކަށް ާދެއްވ  ާމިޚިދުމަތް ާއ ދެ، ާލިބެމުންދޭ. ާއެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް

ާއެހެާ ާފަރ ތެއްނޫންކަން. ާތިެބވޭ ާލަސްކޮށްގެން ާިޚދުމަތެއް ާދޭ ާދ އިރ އަކީ ންވީމ ،ާސިއްޙީ
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ާއެނގެީނާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާލަްސވިަކމުގަިއވިޔަސް ާތަންޮކޅެއް ާެދްއކުމުގައި ާފައިސ  އަޅުަގނޑުމެން

ާފަސޭހަގޮތަކަްށާ ާމިކަންކަން ާވ ހަކަދެްއުކމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއކީަގއި އެފަރ ތްތަކ ިއ

ާބައެްއާކުންފުނިތަކ ިއާ ނުޑާދަންނަވ ލ ނީ،ާނަމަެވސް ާއަުޅގަ ާދެން  85ފިހ ރަތަކުންާހަމަޖެހިގެންދ ކަން.

ާމިންވަރަށްކަންާ ާއެކި ާދެނީ ާލިމިޓް ާކްރެޑިޓް ާެއފަރ ތްތަކުން ާަގވ އިުދގައި ހިންގުމުގެ

ާފިއުލްާ ާޭއވިޭއޝަންއ ިއ، ާއައިލެންްޑ ާމިގޮތުން ާހަނދ ންކޮށްލަންޖެހޭ. ާއެަބ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ާ ާބައެއް ާހަމަވުމުން ާލިމިޓް ާކްރެޑިޓް ާހޯދ އިރު ާޚިދުމަތް ާމޯލްޑިވްްސއިން ާފަހަރަށްާސަޕްލައި ފަހަރު

ާބިލުތަކ އިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާިގނަފަހަރަށް ާލަްސވަނީ ާމިގޮތަށް ާލަސްވެފައިެވސްވޭ. ާދިނުން ޚިދުމަތް

ާމ ލިއްޔަތުާ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާކުރެވިފަިއނުވ ތީކަންެވސް ާފުރިހަމަ  90އެްއޗެތި

ވެފަިއވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާގުުޅމެއްާހުރިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާމިކަމަށްާހޭދަވ ާވަގުުތާކުިރއަށްވުރެާއިތުރުާ

ާމިނިސްޓްރީއިްނާ ާމި ާބަދަލުގައި ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަތް ާތަކެްއޗ އި ާފިހ ރަތަކުން ާފަރުދުންނ އި ާވަކި ވަކި

ާއިުމގެތެރެއިްނާމިފަދަާ ާޤ ނޫނުގެ ާމަގުފަހިނުވ ނެޮގތަކަށް ާކަރަޕްޝަނަށް ާމަަސއްކަްތކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާކުރުމަށް.ާމީގެކުރިން ާަވގުުތާާކަންކަން ާހޭދަވ  ާދޫކުރެއްިވއިރު ާފައިސ  ާއެއޮފީހަކުން ާހޯދުމަށް ތަކެތި

ާނެގިކަމުަގއިިވޔަްސާ ާވަގުތު ާމިހ ރު ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް ާމ ކުޑަވ ނެ.  95މިހ ރަށްވުރެ

ނޑަށްާޔަީޤންކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްކުަރންާމިޖެހެނީާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންކަމަށްވ ތީާއަުޅގަ

ނުޑާާމިހ ރު އެފަރ ތްތަކުންވެސްާމިކަންކަންާވިސްނިވަަޑިއގަންނަވ ަކން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާނުވަތަާ ާމުދަލަްށ ާނަގ ފައިވ  ާފަރ ތްތަކުން ާއެިކއެކި ާޙަވ ލުިވއިރު ާހިންގުމ އި ާމިނިސްޓްރީ ހެލްތް

ާހުރިާބިލުތަކުގެާފައި 71ާސ ގެާއަަދދުާކޮންސިއުމަބަލްސްއަށްާގިނަާުދވަސްތަެކއްާވެފަިއވ ާނުދައްކ 

ާ 911ާާމިލިއަން 49ާާހ ސް ާދަންނަވ ލަން.99ާާުރފިޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތްކަންެވސް ާއަރ ފައި  100ލ ިރއަށް

ނުޑާޤަބޫލުކުރަނީާެއާހަރުދަނ ާއުސޫލެްއގެމަތިންާމިކަންާުކރެވިފަިއާ މިހެންާދިމ ވެފައިވ ކަމަށްާއަުޅގަ

ާހޯ ާތަކެތި ާކަށަވަރުނުކޮށް ާހުރިތޯ ާފައިސ  ާޚަރަދުކުރ ނެ ާމިއަހަރުާނުވ ތީ. ާއެހެންކަމުން ދިފައިވަނީ.

ާހޭދައެއްާާ ާވަރަށްބޮުޑ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލުތަކަށް ާފައިސ ގެ ާމިދެންނެވުނު ބަޖެޓުންވެސް

ާއަޅުަގނޑުމެންގެާ ާބ ރަކަށް ާއެންމެ ާވީ ާއުޅެންޖެހެނީ ާމި ާޚަރަދުކުރުމުގައި ާއަދި ކުރަންޖެހިފައިވޭ.

ާއެހެ ާދަންނަވ ލަން. ާބ ރުކޮށްލައިގެންކަްނެވސް ާޮކންމެވެސްާކަމަރު ާޚިދުމަތްދިނުމުގައި  105ންކަމުން

ގެާރަޙްަމތްފުޅުންާބޭރުގެާބައެއްާފަރ ްތތަކުންނ އިާهللاާވަރަކަށްާދަތިތަކ އިާކުރިމަތިީވކަމުގަިއވިަޔސްާ

ާމިހ ރުާ ާލިބުނުކަމުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހީތެރިކަން ާފަރ ްތތަކުންވެސް ާަބއެއް ާއަމިއްލަ އަދި

ާލު ާވަރަށްބޮުޑ ާއެްއވެްސާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިނޫންގޮތަކަށް ާދަންނަވ ލަން. ާއައިސްަފއިވ ކަން ޔެއް

ާމުދަލެއްާ ާނުވަތަ ާހުއްޓ ލ ފައިވ ކަމެއް ާޚިދުމަތް ާމުއައްސަސ އަކަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ފަރ ތަކުން



 5 

ާޙ ލަްތތަކުަގއިާ ާުކއްލި ާއަދި ާލިބިަފއެއްުނވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާދޫނުކުރ ކަުމގެ  110ކްރެޑިޓް

ާފަ ާފަރ ތްތަކުންވެސްާމިދެންނެވުނު ާއަމިއްލަ ާބައެއް ާއެޫނން ާއަދި ާއެސް.ޓީ.އޯ ާއިތުރުން ރ ތްތަކުގެ

ާނުަދއްކ ވެސް ާަފއިސ  ާޚިުދމަތްވެސްާ ވަގުތުން ާއަދި ާމުދ  ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާހަމަިމއ ިއއެީކާ ާއަދި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުުކރުވެރިކަމ ެއކީަގއި ފޯރުކޮށްދެއްވ ަފއިވ ކަން

ާެއފަރ ތުންާާދަންނަވަންޖެހެނީ ާއެސް.ޓީ.ޯއއިންކަމަށ އި ާހޯދެނީ ާތަކެތި ާގިނަ ާއެންމެ މިނިސްޓްރީއަށް

 115އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެްއވ ާެއްއވެސްާޚިދުމަތެއްާހުއްޓ ަލްއވ ފައެއްާނެތްކަން.ާއަދިާޚ އްަޞޮގތެއްަގިއާ

ާަވރަށްބޮޑު ާއަވަްސގޮތެްއަގއި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ ދިފަހުން ާބޭނުން ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު

ާަވރަށްގިނަާ ާތެންޑަިމކްއަްށވެސް ާއިންފްލުއެންޒ  ާތަްއޔ ރުވި ާއަުޅަގނޑުމެން ާކޮްށގެން ޚަރަދުތަކެއް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެްއވ ފައި. ާއޮތީ ާނުދެއްިކަޔސް ާަފއިސ  ާވަގުތުން ާއެހީތެރިކަން ފަރ ތްތަކެއްގެ

ާ ާސަލީމް ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާށ.ފުނަދޫ ކުރެއްިވާއުންމީދުކުރަން

ާތިޔަާ ާތަރައްީޤކުރުމުެގގޮުތން ާދ އިރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެރުވުުނކަމަށް. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާޖަވ ބު  120ސުވ ލުެގ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން.ާއަދި ާމަރުޙަބ  ނޑު ާއަުޅގަ ާސުވ ލުަތކަށް ާކުރަްއވ  ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 ނެކަމަށް.ާުޝކުރިްއޔ ާރައީސް.ާއުއްމީދުކުރަނީާކުރިަމގުަގިއވެްސާފައިދ ކުރ ނޭާސުވ ލުތަެކއްާުކރައްވ 

ާ

ނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުާހުޅުވ ލަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާައޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .ާއިތުރުާުސވ ލުުކރުމުގެާފުރުޞަތުާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތުާ ާއޮތްނަމަ ާސުވ ެލއް ާއިތުރު ާސަލީމަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ  125ފުނަދޫ

ާއަރުވަން.ާ

 

ާމިނިސްޓަރުެގާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފުނަދޫ ާދެންމެ ާމިދަނީ ާއަމ ޒުެވގެން ާުސވ ލު ާދެވަނަ ާައޅުަގނޑުެގ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުަގނުޑާާާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިނިސްޓަުރގެ ާއެއީ ާމަްއޗަށް. ާކަންތައްަތކުގެ ާބައެއް ާފ ހަގަކުެރްއިވ ވ ހަކަފުުޅގައި

ާޖަވ ބު ާސުވ ލަށް ާކުރި ާވިސްނ ލ އިރުގަިއާފުރަތަމަ ާމަޢުލޫމ ތަށް ާެއރުވި ާމިނިސްޓަރު  130ދެއްވުމުަގއި

ާއެންމެާ ާއިންތިޒ މުކުެރވޭނެ ާފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ާޚިދުމަތެއް ާނުވަތަ ާކަމެްއާހިނގ ނެ ދުނިޔޭގަިއާދެން

ރަނގަޅުާފެންވަަރކަށްާބަހުންާއިންތިޒ މުކުެރވިފައިާހުރިކަްނާވަރަށްާސ ފުކޮްށާވިދ ުޅެވއްޖެ،ާވަރަށްާ

ާދިމ ނުވ ކަމުެގާރަނގަ ާމަްއސަލަެއއް ާއެްއވެސް ާމެނޭޖްކުރެވެމުންދ ކަމަށް. ާއިންތިޒ މުކުެރވި ޅަށް

ާއެކަމަުކ،ާ ާވިދ ޅުވެެދްއވައިފި. ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމިނިސްޓަރުގެ އިޙްސ ސް

 135ހުިރހ ކަމެއްާާއަޅުަގނުޑގެާެދވަނަާުސވ ލަީކ،ާތިވިދ ުޅވިާފެންވަުރަގއިާިތިވދ ޅުވިފަދަާތަރުތީބީގޮަތކަށް

ާމުހިންމުާ ާބަެއއް ާބޭނުންކުރ  ާތަންތަނުގައި ާޚިދުމަތްދޭ ާސިއްީޙ އިންތިޒ މުކުެރވިފަިއވ އިުރގަިއެވސް

ާޓެްސޓްކުރުމަށްާ ާލޭ ާލޭާސ ފުކުރުމ އިާނުވަތަ ާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ނޑު އ ލ ތް.ާމިސ ލަކަށް،ާއަުޅގަ
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ާޚިދުމަ ާނަރުހުން ާޑޮކްޓަރުންނ އި ާއަދި ާމެޝިންފަދަ ާބައެއްކަހަަލާބޭނުންކުރ  ާބޭނުންވ  ތްދިނުމަށް

ާހަމަާ ާއަދި ާމެޝިންފަދަ ާބޭނުންވ  ާގުޅުަމށް ާއޮކްސިޖަން ާއަދި ާއ ލ ތްފަދަ ާމުހިންމު އަންިގއ އި

ާއުޭޅާ ާއަދަދަަކށް ާގިނަ ާވަރަށް ާދ ިއރ ގައި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާޭބނުން ާފ ަހގަކޮށްލަން  140އަޅުަގނޑު

ާޮބޑެތި ާކުޑަކުދިންނ އި ާފަރުވ ކުރ  ާބައްޔަށް ާބަދަލުވީއްސުެރންވެްސާާނަފްސ ނީ ާސަރުކ ރު މީހުން.

ާއަިދާ ާހޮސްޕިޓަލްގަިއ ާހުރި ާދ އިރ ަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާލިބުން ާޚިދުމަތްތައް މިބުނ 

ާބަެއއްކަހަަލާ ާއަިދވެސް ާދަށްވެފައި. ާފެންަވރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަނީ ާތަންތަނުގައި ާޚިދުމަތްދޭ ސިއްޙީ

ާގަ ާނުލިބޭ. ާޚިދުމަތްތައް ާއެތައްފަހަރަކުާމެޝިންތަނުން ާކުދިންނަށް ާބަލީގެ ާނަފްސ ނީ އިމުވެސް

ާބޭސްާ ާއެަތއްފަހަރަުކ ާއ ދޭސްކޮްށގެން ާގޮްސގެން ާކައިިރއަށް ާޑޮކްޓަުރން ާމ ޭލގައި  145އަޅުަގނޑު

ާސިއްީޙާ ާރަށުގެ ާހޮސްޕިޓަލްތަކުންނ އި ާެއއީ ާއެބޭހަކީ ާމީގެކުރިން ާއެހެންނަމަވެސް، ފޯރުކޮށްދީފިން.

ާބަލިމީހު ާތަނަކުން ާލިބޭާޚިދުމަތްދޭ ާމަހުންމަހަށް ާގޮސްފައި ާހަމަ ާއ އިލ ތަަކށް ާބަލިމީހުންގެ ންނަށ އި

ާކަންތައްތަްއާ ާނުވަތަ ާޭރވިފަިއވ ނަމައީ ާޚިދުމަތްތައް ާިތިވދ ޅުވިގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، އެްއޗެއް.

ާރައްޔިތުންާ ާނުލިބިގެން ާމިޚިދުމަތްތައް ާދަތިޙ ލުގަިއ ާމިހ  ާސުވ ލަކީ ނުޑެގ ާއަުޅގަ ރޭވިފަިއވ ނަމައީ

 150ާމިޖެހެނީާކީއްެވގެންތޯ.ާާއުޅެން

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާއެންޑްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތް ާއިނގޭޯތ ާުޝކުރިްއޔ  ާވ ހަކާ ާއ ދެ، ާއަޅުަގނުޑގެ ާެއއްެވްސާމެންބަރު. ާގަިއ

ާހުރިާާފެމިލީ،ާއ ިމނަތުާޖަމީލްާ ާބަސްމޮށުމުަގއި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހީަވނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދޭަހވެއްިޖއްޔ  ާނޫޅޭކަމަށް ާމައްސަލަެއއް

ާމައްަސލަތަކެއްާާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަ ާމ ބޮޑު ނުޑާދަންނަވ ލިން ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާެއކަށީގެްނވޭ. އުނިކަމެްއކަމުަގއި

ާމިުސވ ލުަގއިާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތޭ. ާފ ހަގަކުެރވިފަެއއް ާހަމައަކަށް ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ  155އުޅޭކަމަކަށް

ާުސވ ލު ާއެ ާސީދ  ާނޫން ާއެޮގތަކަށް ާހުރިތޯ ާހަމައަށް ާއެެހންވީމަ،ާތަކެތި ާއޮީތކީ. ކުަރއްވ ަފއި

ާހަމަާ ާއެރ ގަށްަކން ާއޮންނ ނީ ާގެްނޮގސްފައި ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާިކޔައިދިންއިުރވެްސ އަޅުަގނޑު

ާއެަކށީގެންވ ާ ާތަކެތި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާސުވ ލަށް ާހުރި ާަތކެތި ާއެއީ ާއ ދެ، ދަންނަވ ލަން.

ާއަޅުާ ާއޮތްތަނުގައި ާކުރިއަށް ާނެތްކަން. ާއެހެންާމިންވަރަކަށް ާއޮްތ ާައއިސްފައި ާއަޅުަގނޑަށް ނޑު ގަ

ާޖަވ ބުާ ާެއ ާުސވ ލު ނޑު ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ  160ސުވ ލަކަްށވެސް

އަރުވ ނެ.ާެއއީާއެހެންާމެންބަަރކުާކުަރއްވ ަފއިާހުރިާުސވ ލުާއެބައޮތްާމިކަމ ާގުިޅގެން.ާއެެހންވީމަ،ާ

ާޮކންމެހެ ާމިއަދު ާީހވަނީ ާަނގ ލ ކަްށާއަޅުަގނޑަށް ާވަގުތު ާނެތިން ާއަޅުަގނޑު ާތަކުރ ރުކުރ ކަށް ާއެ ން

ާހަމަާ ާއަޅުަގނުޑ ާެއކަން ާއިނގޭތޯ. ާއެބަހުރި ާމައްސަލަތައް ާއެހެންނަމަވެސް، ތިބޭފުޅުންގެ.

ޤަބޫލުކުރަން.ާކުރީގަިއވެސްާހަމަާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާއަުޅަގނޑުމެންާ
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ާދަށުގައި ާއެންމެާާމިނިސްޓްރީގެ ާމައްސަލަ ާބޮޑެތި ާއެންމެ ާމި ާތެރޭ ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާދެވޭ  165ހިނގ ،

ނޑުމެންާޤަބޫުލކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާަމއްސަަލާނެތެކޭާ ބޮޑަށްާމީހުންނ ާދިމ ވ ނެާއެްއތަންކަންާއަުޅގަ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެހ  ާއަދި ާއެ ާޤަބޫލެއްުނކުރަން ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާހަމަގައިުމވެްސ އަޅުަގނެޑއް

ާަކރަޕްޝަންާާމިގެންދަނީ ާމި ާދެންނެވިގޮުތގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާިއންތިޒ މުކުރަމުން. ކަންތައްަތއް

ާމިދަނީ.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސަްއކަތްކުރަމުން ާއުސޫލެއްގެމަތިން ާމަގުފަހިނުވ ނެ އެްއޗެއްސަްށވެސް

ާމިދަނީ.ާ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާުކރުމަށް ާކަންތައްތައް ާޓްރ ންސްޭޕރަންޓްކޮށް ާހަމަ  170ވީހ ވެސް

ާއެކަންާއެހެންވީ ާވ ހަކަދެްއކުމުަގިއ ާއަޅުަގނުޑގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއެވ ހަކަ މަ،

ާސ މ ނުތަކަށްާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާދަންނަވަން. ާމަޢ ފް ާބޮޑަްށ ާވަރަށް އޮޅިަވޑަިއގަތީތީ

ާގިނަުދވަ ާވަރަށް ާމެޝިނަރީއަކީ ާަބއެއްކަހަލަ ާއަދި ާރ އްޖެތެރޭގަިއވެސް ާއ ދެ، ްސެވާބަލައިލ އިރު

ާއުސޫެލްއގެމަތިންާ ާހަރުދަނ  ާދަްނނަވ ލެވުނީ ާައޅުަގނޑަށް ާެއހެންވެގެން ާއެްއޗެތި. ާހުރި ހަލ ކުވެފައި

ާމިސ ލަކަށްާ ާމިކުރަންޖެހެނީއޭ. ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާތަޖުރިބ  ާެއކަހަލަ ާބެލިފައިނުވ ތީ  175މިކަންކަން

ާ ާމެޝިންތައް ާއެްކސްރޭ ާއެބަހުރި ާއަހަރުވެަފއ72ާިދަންނަވަންޏ  ސަރިވސްވެސްާާަވރަކަށް

ާމިދެންނެވީާ ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާއެއީ ާއެްއޗެްއަސކީ ާމެޑިކަލް ާބަޔޯ ާއެބ ވަތުގެ ާމެޝިން. ނުކޮށްހުރި

ާޚ އްޞަކޮްށާ ާއެއްޗެއް. ާގެންދަންޖެހޭ ާހަދަމުން ާސަރވިްސކޮށް ާއެ ާތެރޭަގއި ާމުއްދަތެްއގެ ވަކި

ާރޭޑިޭއޝަ ާއޭގެ ާެއއްެޗްއ. ާނުރަްއކ  ާވަރަށްވެސް ާއެއީ ާމެޝިންއަކީ ާެއްކސްޕޯޜަރާއެކްސްރޭ ންގެ

 180ހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއެްއެޗތިާއެއީީކއެއްާމަރ މ ތުކޮށްލަިއެގންާބޭނުންކުރެވޭާއެއްެޗއްެސްއާނޫން.ާ

ާ ާބަލައިލ އިރު ާމިތަކެްއޗަށް ާބޮޑ9ާާުއެހެންވީމަ، ާވަރަްށ ާއަރ ނެ ާައގަށްވެސް ާމެޝިންގެ ވަރަކަށް

ާމަސައްކަްތކުރަމުން ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެްނވީމަ، ާފަރ ތްތަކުންވެްސާާއަދަދެއް. ާއެހެން މިދަނީ

ާރޭވޭތޯ.ާ ާގޮތްތައް ާލިބޭނޭ ާމިފައިސ  ާގޮތްގޮތަްށވެްސ ާއެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުވަތަ އެހީެގގޮތުަގއި

ާހޯދޭކަށްާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމެޝިންތަކެއް ާބޮޑެތި ާއެވަރު ާބަޖެޓަކުންނެއް ާމިއަހަރުގެ އެކަމަުކ،

ާ ާމިހ ނެތް. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޔަޤީން ާހ މަކޮށްދެމުންދ ތީާއަޅުަގނޑަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިކަންކަން  185ރު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަދުކަން ާމިހ ރު ާަގިއމުވެސް ާހަމަ ާމައްސަލަތައް ާައންނަ ާސީދ  ާހަމައަށް އަޅުަގނޑ 

ާސީދ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާުނވ ތީ ާއެްއޗަކަށް ާގުޭޅ ާމިުސވ ލ ިއ ާސީދ  ާއެހެންވީމ ، ާދެން ދަންނަވ ލ ނަން.

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .އެތަފްސީލުތަކަށްާމިއަދުާދ ންާނެތްާ

ާ

ާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަަޑއިގެން ާމިނިސްޓަރު ާހެލްތް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެންނަށް  190ާދެއްވިާއަުޅގަ

ާމިތަާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާއެކަމަނ  ާއެންމެފުރަތަމަ ާބޭނުންވ ތީ ާހަމަާސުވ ލެއްކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާުގޅިގެން ާނަށްާޖަވ ބ އި
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަޖވ ބު ާވަރަށްވަަޑއިގެން ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރ ެގާާދެްއވީީތ ާފޮނަދޫ ާމިހ ރު ޝުުކރުވެރިވަން.

ާމިގޮތަށްާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާގުިޅގެން ާކުރެްއިވާސުވ ލ އި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅުން ާަވޒީރުގެ ާުނވ ކަުމގައި ާއެހެންކަންތައްތައް ާދޭހަވި. ާމިފަދަާށް ނަމަވެްސ

 195ލަތެއްާމެދުވެރިެވއްޖިއްޔ ާެދންާކިހިނެއްތޯއޭާިވސްނުންފުޅުާގެންގުުޅްއވ ފައިާއޮތީ.ާއެާިޚދުމަތްތައްާޙ 

ާފަރ  ާދޫުކރައްވ  ާެއއްޗެހި ާދެންކްރެޑިޓަށް ާހުްއޓަވ ލަްއވައިފިނަމަ ކިހިނެއްތޯާާތްތަކުން

ާޤަ ާޢަމަލުކުރައްވަން ާއޮތީ. ާޙ ސްދުކުަރްއވ ފައި ާއަަވށްޓެރިާއެފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ލަތެްއގައި

ާޖަމްޢިއްޔ ތަކު ާއެުކވެރި ާާންޤައުމުތަކުންނ އި ާއެހީތަކެއްތޯ ާކަހަލަ ލިބެމުންދަނީ.ާކޮންކޮން

ާލަތުގައިެވސްާއަދިާކުިރއަްށާއޮތްތަނުގައިާލިބޭީނވެސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާވަީޒރު.ާމިޙ 

ާ200 

ާފަރ ތްތައްވެްސާާދެ،އ ާއެންޑްާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާ ާޚިދުމަތްދޭ ާނުވަތަ ާަތކެިތ ާނުދެއްކީމ  ާފައިސ  ާދަންަނވ ލިހެން ނޑު ާއަުޅގަ

ނޑުމެްނެގާއެާޚިދުމަތްާހުއްޓ ާނުލެވޭާގޮތަކަށްާާޖަމީލުާާއ ިމނަތުފެމިލީ،ާ ާދަތިވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާބަލަނީާއަޅުގަ

ރިބ ާކުެރވެނީާއަުޅގަޑުމެްނާޅުަގނޑަށްާތަޖުހެންވީމ ،ާގިނަފަހަރަށްާއަާއެފަރ ތްތަކ ާވ ހަކަދަްއކަން.ާއެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއެކަމަށްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެއްަވއިގެން ާމުއްދަތެއްެދްއވ  ާވަކި ާއެފަރ ތްތަކުްނވެސް ވ ހަކަދެްއކީމަ،

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުވީމ  ާދެންމެ ާޤައުމުަތކޭ ާއަވަށްޓެރި ާދެން ާކުރަމުންދަނީ.  205މަސައްކަތް

ނޑުާކުރ ާއެހެންާރަސްމީާވަރަށްާގިނަާފަރ ތްތަކ ާގުިޅއްޖެ.ާއަޅުާމިހ ރުާހަމަާނޑުމެންނަށްާއަޅުގަާ ގަ

ާކޮންާދަތުރު ާމިގެންދަނީ ާބަލަމުން ާައޅުަގނޑުމެން ާގުަޅިއގެން ާއެހެންފަރ ތްތަކ  ތަކުގަިއވެސް

ާއަމިއްލަާ ާސީދ  ާކްރެޑިޓަށް ާދެން ާލިބޭނީ. ާތަކެތި ާމި ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ގޮތަކަށްތޯ

ާކުންފުނި ާތަކުންނެއް ާއަދި ާކުންފުނިތަކުންނެއް ާކަހަލަާބޭރު ާއެްއވެްސ ާއަދި ނަޑކަށް އަޅުގަ

ާމެދު ާމިބަލަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެހެންކޮށްަފއެއްެނތް. ާކިހިނެއްތޯާއިޝ ރ ތެއް  210ނުކެޑި

ާއަޅުގަާ ާހެދޭނީ. ާގިނަ ާެއންމެ ާނޑުމެންނަށް ާެއއްފަރ ތަެއގޮތަށް ާއެހީދެއްވ  ާހެބޭުރގެ ާވޯލްްޑ ލްތްާކީ

ާއަޅުގަާއޯގަަނއިޒޭޝަން ާތަންތަނުން ާފަދަ ާޔުނިެސފް ާއެހީއ ިއާނއަދި ާބޭހުގެ ާއެބަހުރި ޑުމެންނަށް

ާއެީހެގގޮތުަގއިާ ާކްރެޑިަޓކަށްނޫން. ާއެީއކީެއްއ ާދެއްވ ަފއި. ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ މިތަކެތިވެސް

ާއެކިފަރ ތްތަކުން ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާދަންނަވައިގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހޯއްދަިއދެއްވަނީ.ާާގިނަފަހަރަށް

ާ ާކުރީގެ ާދެން ާއަުޅަގނޑަކަްށާއަދި ާެއއްބަޔަށް ާސުވ ުލގެ ާކުރެްއިވ ާމެންބަރު ާފޮނަދޫގެ  215ޢިްއޒަތްތެރި

ާއ ދެ،ާ ާވ ހަކަ. ާމީހުންގެ ާބޭސްކުރ  ާބަްއަޔށް ާނަފްސ ނީ ާެއއީ ާެއްއކަމަކީ ާއ ެދ، ާނޭުރވޭ. ޖަވ ބެއް

ާ ާއެހެްނވީމ ، ާއެްއޗެއް. ާދޫކުރ  ާހިލޭ ާހަމަ ާއެއީ ާއެމަޢުލޫމ ތުާާއެމިހ ރުވެސް ާހީވަނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ާނޭ ާއެފަރ ތަށް ާނފަހަރެއްގައި ާނޫނިއްޔ  ާއޮތިްއޔ  ާގި ާުއޅެންޏ  ާމައްސަލައެއް ނޑުާެއކަަހލަ އަޅުގަ
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ވަރަށްާއެދެންާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާދ އިރ ގެާބޭފުޅުންނަށްާވިދ ޅުެވގެންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާސީދާ 

ާމުވައްޒިފުން ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއެހެން ާހަމައަށްާއަދި ނޑ  ާއަޅުގަ ާނުދެންޏ  ާމެސެޖް ާހަމައަށް  220ނ 

ާ ާގެންދެވުން. ާކުރިއަށް ާެއަކން ާނަަމވެސް ާގުޅުްއަވއިގެން ާދޭާއެީއ ާބަްއޔަށް ާނަފްސ ނީ އެތަެކއްަޗކީ

ާބޭހަކީާއެއީާހިލޭާރައްޔިތުންަނށްާދޭއެއްެޗއްާމިހ ރުވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާާ.`ާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ވަށު ާޚިދުމަތް ާސިއްޚީ ާފޯރުކޮށްދޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއ ދެ، ާާަރއްިޔތުންނަށްޝުކުިރއްޔ .

ާސިއްީޙާާަޖމ ލުާައބޫބަުކރުާާޢަބްދުްލއަޒީޒް ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދ އިުރގައި ާއިވެމުން ާވ ހަކަ ާހުރި ާދަތިތަކެއް  225ާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ާބެލެހެއްޓުމަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިންގ  ާތަންތަން ާއުފައްދ ނެކަމަށްާޚިދުމަތްދޭ ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާކުންުފނި ާއަށެއްކަ ށް

ާމިގޮތަށްާ ާުސވ ލަކީ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދެން ާފެތުރުނު. ާޚަބަރު ާމިއަދު ާމީޑިއ ިއން ާވިދ ުޅވީކަމަށް ކަމަނ 

ާިވޔަ ާކުންފުނިތަަކކީ ާތަންަތނަށްއުފައްދ  ާހިންގ  ާއުސޫލުން ާފައިދ ާފ ރި ާކުންފުނިތަކަށް ާމި ވ ނަމަ

ާސިއް ާއަުގާހޯދުމަށްޓަކައި ާނޫންތޯ. ާނުވަތަ ާދ ނެތޯ ާއުފުިލގެން ާައގުތައް ާދިނުމުގެ ާޚިދުމަތް ީޚ

ާމިކުްނފުނިތައްާ ާސުވ ލަކީ ާއަނެއް ާެދން ާކިހިނެއްތޯ. ާކުރައްވ ނީ ާއިންރިޒ މު ާއެކަން  230ނުއުފުލޭނަމަ

ާޑިރެކްޓަރުންނަށް ާމެންނަރުންނ އި ާޯބޑު ާކޯޕަރޭޝަންގެ ާއެެހންނިހެންާާނުވަތަ ާމުސ ރައ އި ދެވޭ

ާެދއްވ ނީާސަުރކ ރުންތޯާނުވަތަާކޮންާއިންތިޒ ެމއްގެާދަށުންތޯ.ާޝުކުިރއްޔ .ާއިނ ޔަތްތައް

ާ

ާޖަވ ބުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިނިސްޓަުރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ އިްނ ާުސވ ުލގެ ާިޢްއޒަތްތެރިާމިއަދުގެ ާފުދޭނެ. ާދެއްވަމުން

 235ާމިނިސްޓަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާުގޅޭާާއެންޑްާާތްމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލް ާުސވ ަލކ އި ާމިއަދުގެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުެރޭވ ާއަޅުަގނޑަށް ާަރއީސް. ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާތިއީާަޖމީލުާާއ މިނަތުފެމިލީ.ާ ާވ ހަކަާކީމައުޟޫެއއްނޫން ާއަުރވ ެނ ާޖަވ ުބ ާުފރުޞަތެއްަގއި ާއެހެން ާައޅުަގނޑު ާއެެހންވީމ ، .ާ

ާދަންނަވ ލަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ240 

ާދެދައުރުާާރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހުޅުހެްނވޭ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ .

ނޑަށްާުފރަތަމަާލިބުނުާފުރުޞަތުާކަންނޭާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ  ާއަުޅގަ ގެާުސވ ލެއްކޮށްލަން.ާދެްނާމިފަޅިާނތެރެއިންވެސް

ާދު ާުއފ ވ  ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާރޮާމިއަދު ާމެދު ާތެރެއިން ާެމންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ގުންާނވަެހއް.

ާޮކންމެވެްސާ ާއިއްޔެަގއި ާސިސްޓަމް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދެއްވ ތީ. ާފުރުޞަތު ާމިފަޅިއަށް ފެށިގެން

ާދަންނަވަލީ.ާ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެވ ހަކަ ާހުރިހެން. ާބަދަލުެވފައި ާވޯޓުލުުމގައި  245ގޮތަކަށް
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ންނ އ އިާވ ލަކީާކަމަނ ގެާވ ހަކަފުުޅަގއިާޢިއްޒަތްތެިރާމިނިސްޓަރުާވިދ ޅުވެއްޖެާިތމައަޅުަގނުޑގެާސުާ

ާހަވ ލުވި ާމިނިސްޓްރީ ާމި ާހުރ71ާާިއިުރަގއި ާނަގ ފައި ާމުދ  ާކްރެޑިޓަށް ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ވަަރކަށް

ާ ާފައިސ  ާުމދަލަށް ާހުރި ާަނގ ފައި ާއެ ާްކރެޑިާދެއްކުމަށްވ ހަކަ. ާއެ ާކޮންގޮެތއްތޯ. ޓަށްާިނންމަވަނީ

ާބިލުވެްސާ ާހަމައެކަނި ާނުގެނެސް ާމުސ  ާއެބަހުރި ާނަގ ފައިހުރި ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާހުރި ނަގ ފައި

ާ ާދިޔަ ާފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެން ާއެސް.ޓީ.އޯާބަހައްޓ ފައި. ާކަަމށްވިއަްސާއަދި ާދަށުަގއި  250ގެ

ާއިންތިޚ ބު ާބަދަލުވ ން ާސަުރކ ރުން ާަކމަށްވިއަސް ާދަށުަގއި ާތަނެއްގެ ާދުވަހުާކޮންމެ ާއެންމެފަހު ގެ

ާ ާމިކަހަލަބޭހ އި ާއަާމިހެންގޮސް ާުގދަނެއް ާބޮޑު ާލ ފައިހުރި ާދިޔަތަން.ާނސ މ ނު ާތިރިެވގެން ދ 

ާ ާމި ާބެލިފައިވޭތޯ ާޮއޑިޓްކޮށް ާހުރ71ާާިކިހ ވަރަކަށް ާނަގ ފައި ާކްރެޑިޓަށް ާމުދ  ާރުފިޔ އަްށވ  މިލިއަން

ާހު ާނަގ ަފއި ާއެފައިސ  ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ާއެއީ ާެވިއތުވެދިަޔާފަރ ތްތަކުން ާނުވަތަ ރިކަން.

ާނ ޖައިޒުކަމެްއކަންާ ާމީހުންކޮށްފައިވ  ާބަަޔުކ ާނެގުމަށްޓަކައި ާފައިސ ތަެކްއ  255ސަރުކ ރުަގއި

ބައްލަަވއިފިންތޯ.ާނުވަތަާމިފައިސ ާދައްކަވަންާނިންމަވ ފަިއޮއތީާކޮންގޮތަކަށްތޯ.ާކޮންފަރ ތަުކންތޯާއެާ

ާހަވ ުލވަނީ.ާޝުުކރިއްޔ .ާއ އިފައިސ 

ާ

ާާއެންޑްާއޮފްާހެލްތްާާމިނިސްަޓރ ާސައްޙައ ދެ، ާހުންނ ނީ ާދައްކ ފަިއ ާފައިސ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުދާ ާމިބިލުތަކަށް ާބިލަށް

ާާޖަމީލުާާއ ިމނަތުފެމިލީ،ާ ާއެްއޗެތިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަވ ލުވެފަިއވ  ާހުރިާލިބި ާޖެހިފައި ާމައްސަލަ ާބައެއް ާއެހެންީވމަ، .ާ260 

ާތަކެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއީ ާއެބިލުތައްހުރި. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއް ާކަހަލަ ާެއއްެވސް ާހަވ ލުީވކަމުގެ ގެންާނތި

ާނުގަންނަ ާބަލަެއއް ާއެބިލެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލުާން.ނެތިއްޔަކ އި ާއަނބުރ ާބައެއް ާހުންނ ނީ ތައް

ާއަޅުާ.ާއެހެފޮނުވ ވެސްަފއި ާންވީމ ،ާމިތަކެއްަޗކީ ާލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ާގަ ާއެީކގަިއާއަދި ާބިލ  ސައްޙަ

ނޑުމެންާދެންާއަޅުަގނޑުާނޑުމެންނަށްާލިބިފަިއވ ާބިލު.ާއަޅުގަާ ޖެހުނީާބަޖެޓްާދަންނަވ ލ ނަންާއަުޅގަ

ާކުރަން ާއެއިުރާާކޮންޓްރޯލް ާބަޖެޓުްނ ާވ ހަކަދައްަކއިގެން ާމިނިސްޓްރީއ އި  265ފިނޭންސް

ާކުރިއަްށާ ާދެން ާކޮށްފައި ާމިްނވަރަކަށް ާއޮތް ާކުރެވެން ާކޮންޓްޯރލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގޮތްތަްއ.ާއޮތްތަނުަގއި ާއަދ ކުރެވޭނެ ާދަރަނި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާކިހިނެއްތޯ ާބެލީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވެސް

ާ ާމުޅިން ާއެބައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާއެވ ހަަކާމިހ ރު ާއެހެްނވީމ ، ާއޮތީ. ނިމިފައި

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާެދން ާދަންނަވ ލީ. ާތަޙްޤީޤެއްއަޅުަގނޑު ާސީދ  ކަހަލަގޮތަކަށްާާއަނެއްެހން

ާނުބަލައަ ާބިލުޅުަގނޑުމެން ާސައްޙަ ާސޮއިާާން.ާމިދަންނަވ ހެން ާހުރިކަމުގެ ާލިބިފައި ާތަކެތި  270ހުރިއްޔ 

ނޑުމެންާއެިހސ ބުންާއެާފައިސ ާދެްއކުމަށްާ ާޒިންމ ނެގިން.އަޅުަގނޑުމެންާހުރިއްޔ ާއަުޅގަ

ާ
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ާރައީާާމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލި ާިޢއްޒަތްތެރު ާޝުކުރިއްޔ  ާވަޒީރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރުެގާަދންނަވ ލަސް. ާސުވ ލަކީ ާއޮތް ާން

ާއ ާސިޔ ސަތުެގާތެރެއިންާޚަަރދުާކުޑަކުރުމަށްަޓކައިާަބއެްއާސިއްޚީާމަރުަކޒުތަްއާހުޅުވ ަފިއާހުންނަާާމަނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުެސއިންާ

ާހައްލެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމައްސަލަތަކަށް ާނުކުންނަމުންދ  ާސަބަބުން ާގެނައުުމެގ ާބަދަލު ާއަންނ ނީާގަޑިތަކަށް  275އް

ާގުޅުންާ ާސުވ ލ އި ާސީދ  ާމިބިލުގެ ާއެނޭގ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން. ާަވޒީރަށް ކޮންއިރަކުތޯ

ާދިރިއުޭޅާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާމައްސަލަތަކެްއގެ ާމިކަހަލަ ާމިގެންދަނީ ާދަންނަވަމުން ނެތްނަމަވެސް

ާވަ ާަބންދުކޮށްގެން ާމަރުކަރު ާސިއްޙީ ާމިއިންނަ ާވިިލާމ ފަންނުގެ ާހުރިާސަރަޙައްދު ާދަތިަތއް ރަށްޮބޑު

ާ ާވ ހަކަ ާއެާހަމަ ާހުރީމަ ާދަތިތަެކއް ާއެނގޭ ނަޑށްވެސް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާވަީޒރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 280ދަތިތައްާހައްލުކުރެްއވުމަށްާމަސައްކަތްަތއްާއެބަކުރަްއވ ކަން.ާދެވަނަާސުވ ލަކީާއެކްސްރޭާމެޝިނަީކާ

ާ ާވިދ ޅުެވއްޖެ. ާެއއްެޗްއކަމަށް ާގޮތުަގިއާސަރވިސްކުރަންޖެހޭ ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް އަުޅގަ

އެކްސްރޭާމެޝިނުގެާމަަސއްަކތްކަތުަގއިާމިއުުޅއްވ ާފަރ ތަކީާރޭޑިއޮލޮޖީގެާމަަސއްކަުތގެާބޭޭބފުޅުން.ާ

ާައއި.ޖީ.ެއމް.އެޗްާޚ އް ާގޮެތއްަގއި ާޞަ ާއޮންނަންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ އެލެވެންސްެގާާރިސްކީގެ

ާ ާދަށު ާވަރަށް ާޚަބަރުފެްނވަާކަންތައް ާުއޅޭކަމުގެ ާާރެއްަގއި ާމި ާލިބޭ. ކަންތައ9ާާްއަޅުަގނޑަށް

 285ާދެއްވަފ ނަންތޯ.ާސ ފުކޮށްލަ

ާ

ާއެހެންނަމަވެސްާާއެންޑްާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާ ާސުވ ެލއްނޫން. ާމިައދުގެ ާސީދ  ާވިދ ޅުވީހެން ާމިނިސްަޓރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،

ާބޭުނންާިމނަތުާޖަމީލުާއ ފެމިލީ،ާ ާމިފުރުޞަތުގެ ާމީހުންނަށްާއޮޅުންާއަރަމުންދ ކަމެއްާއަޅުަގނޑު ާކޮށްލ ނަން.ާއެއީާވަރަށްބޮަޑށް

ާއ ދެ،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަަކ. ާހުއްޓ ލ  ާގަިޑއަކަށް ާވަކި ާޚިދުމަތް ާތަންތަނުގެ ާޚިދުމަތްދޭ ާސިއްޙީ އަޅުަގނޑުމެން

 290ޭޕޝަންޓްާާއަޅުަގނޑުމެންާމ ނަކޮށްފައިާިމއޮތީާައއުޓްާޕޭޝަންޓްާޑިޕ ރޓްމަންޓްގެާޚިދުމަތް.ާއައުޓް

ާުހޅުވ ފަިއާ ާޚިދުމަތްދޭގޮތަށް ާގަިޑއަކަށް ާވަކި ާެއއީ ާތަނެއްަގއިެވސް ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ޑިޕ ރޓްމަންޓް

ާ ާއައިސް ާކަންަތއްތަކަށް ާއ ދަިއގެން ާެއއީ ާަގޑިަގޑީަގއި ާއެ ާޚިދުމަތެއް. ާހުންނަ ާހޯދަނީ.ާއެ ޚިދުމަްތ

ާިޑޕ ޓްމަންޓެއް ާކެޝުއަލްޓީ ާނުވަތަ ާއިމަރޖެންސީ ާހުންނ ނީ ާއެހެންާާދެން ާއެއީ ހުންނ ނެ.

ާތަންތަން ާލިބިގަންނަން ާޚިދުމަތް ާއެމީހުންނަށް ާއައިސް ާސިއްޚީާއެއީާގަިޑގަީޑގައި ާމ ލޭ ާދެން .

ާެއއީ ާތަނަކީ ާކަހަލަ ާާކީމަރުކަޒު ާއިެރްއގައި ާމިހެނ99ާާްެއްއވެސް ާއަުޅަގނުޑ  295ގަިޑއިރަށް

ާހުޅުވ ފަ ާއުެޅންޏ  ާެއއްެޗއް ާރޯގ އެްއ ާޮބޑު ާފަހަރެްއގައި ާހުރެދ ނެކަްނނޭދަންނަވ އިރު ގެ.ާނއި

ާހަމަާ ާއެތަނަކީ ާތަނެއްނޫން. ާިޚދުމަތްދޭ ާބައިތިއްބައިގެން ާަބލިމީހުން ާެއއީީކއެއް އެހެންނަމަވެސް

ާނުވަތަ ާަބލ ާއައުޓްޕޭޝަންޓް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރީޗް ާްކލިނިކެއްާއަުއޓް ާައއުޓްީރޗް ގޮތުންިވއްޔ 

ާއެހި ާއެހެންވީމ ،ާއެތަން ާމިދަންނއެތަނަކީ. ާހަމައެކަނި ާްކލިނިކްގެާގަނީ ާޕޭޝަންޓް ާއައުޓް ނަވ ހެން
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ާކޮށްގެްނާ ާރިސިޕްލިން ާތަނެއްވެސް ާހުރިހ  ާއެގޮތަށް ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  300އުސޫލުން.

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާކުޑަެވގެންދ ނެ. ާޚަރަދުވެސް ާތިވިދ ޅުވީހެން ާދެން ާހިންގަން. އެކަންތައްަތއް

ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާޚިދުމަތެްއ ާލިބޭ ާސިއްީޚާާރައްޔިތުންނަށް ާަބއެްއ ާނުދ ނެ. މެދުެކނޑިގެންެނއް

ާޮއންނ ނެާ ާސަރކިއުލަރގަިއވެސް ާފޮނުވި ނޑައެިޅގެން ާކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މަރުކަޒުތަުކގަިއވެސް

ާއެތަންާ ާހަމަ ާޙ ލަތްތަކުގަިއ ާބ އްވަންެޖހިއްޖެ ާއެތަުނގައި ާައއިްސގެން ާދައްކަން ބަލިމީހަކު

ާ ާތިބެންޖެހޭނެ. ާހަދައިެގން ާިޑއުޓީ ާއެިކާހުޅުވަިއގެން ާހުންނަގޮުތން ާދަރަޖަކުރެވިފައި  305އެކަމަކު،

ާމިީއާ ާއެހެންވީމ ، ާގަިޑއަށް. ާއެކި ާހުންނ ނީ ާހުޅުވ ަފއި ާމަރުކަޒުތަްއ ާއެިކ ާހުންނަ ލެވަލްަގއި

ނޑުެމންާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާނުދިނުމަކަށްާއެންގިާއެންގުެމއްާނޫންކަންާ އެްއގޮތަކަްށވެސްާއަުޅގަ

ާވިދ  ާދެން ާދަންނަވ ލަން. ާރިސްކްާހަމަ ާބޭފުޅުންގެ ާުއޅުްއވ  ާމަސައްަކތުގައި ާރެިޑއޮލޮޖީ ޅުވި

ާއެބޭފުޅުްނާ ާމ ަޙއުލެްއގަިއ ާނުރައްކ  ާވަރަްށވެްސ ާއެއީ ާއެބޭފުުޅންނަށް ާއ ދެ، ކަންތަކ އި.

ާއެީއާ ާމިކަހަަލ ާއެަލވަންސްއ އި ާރިްސކް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ،  310މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ.

ާރެިޑއޮލޮޖީެއއް ާއަދި ާހަިއރިސްކްާާހުސްއެކަނި ާެއގޮތަށް ާއެބަހުރި ާދ އިރ ތައް ާއެހެންވެސް ނޫން.

ާތަންތަނުގަިއާ ާެއކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާބަލ ތަންތަން ާައޅުަގނޑުމެްނ އޭރިއ ަތއް

ާަމޝްވަރ ާ ާެއކަމ އި ާއަދި ާެއލަވަންސް ާހައިރިްސކް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްކުރ 

ާސިވި ާއެބަކުރަން ާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑަްށ ާއެހެންވީމ ، ާސަރވިްސއ ވެސް. ލް

ާމިކަމަްށާ ާމެންބަރުންވެްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު  315މިފުރުޞަތުގައިެވސް

ާހުރިހާ  ާސަރވިްސެގ ާސިވިލް ާެއއީ ާސަޕޯޓްކޮށްދެއްވަން. ާވަރަށްބޮަޑށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހަމަ ާއެލަވަންްސެއއް ާރިްސްކ ާއެ ާިހއެއްުނޭވާމުވަްއޒަފުންނަކަށް ާއަުޅަގނޑަކަށް ާއުސޫލެްއ ޖެހޭނެ

ާއެްއޗެއް.ާ ާޙައްުޤވެގެްނވ  ާހަމަ ާއެއީ ާމީހުންނަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާދ އިރ ަތކުަގިއ ާކަހަލަ ބައެއް

ާހަރުކުރަްއަވއިގެްނާ ާބެޖެއް ާވަިކކަހަލަ ާކުރަްއވަންޖެހޭނެ ާޓެސްްޓެވސް ާއަދި އެބޭފުޅުން

ާއެާ ާއެކްސްޕްލޯޝަރ ާރޭޑިއޭޝަްނ ާވަރަށްާއުޅުްއވަންޖެހޭނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ،  320އްެޗްއސަށް.

ާބޮޑަށްާޝުކުރުވެިރވަންާމިވ ަހކަާނެންގެވީތީ.ާ

ާ

ާދުނިޔެއ ިއާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާސުވ ަލކީ،ާއަދި ނޑުގެ ާރަީއސް.ާައޅުގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުިރއްޔ 

ާކޮށްފަާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާަކންތައްތައްާރ އްޖެއަށް ާމިކަހަލަ ާތެރޭަގއި ާހީނަރުކަންތަކުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިއޮްތ އި

ާބޭުނންވަނީ،ާ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ  325ކުރިމަތިވ ނެކަމަށް

ާކުރިމަތިވެގެްނާ ާދަތިތަކެއް ާމިކަހަލަ ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް ާމި ާޙަޤީޤަތުގައިވެްސާރަްއިޔތުންނަށް ހަމަ
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ނޑުެވސްާނިްސބަތްވ ާމި އުޅެނީާައޅުަގނޑުާމިދެންނެިވާސަބަބުތަކ ިއާހެދިގެންތޯ.ާއޭެގތެރޭގަިއާއަުޅގަ

ާހެލްތްާ ާއެބަހުިރ ާަމޑިފުށީގަިއ ާތަންަތނުގައި ާބަެއއް ާއެނގިަވަޑއިގަންަނވ ނެ. ާކަމަނ އަށް ދ އިރ 

ާސ  ާބޭނުންވ  ާއެތަނަށް ާއެހެންނަމަެވސް، ާހެދިފައި. ާލެބޯޓްރީެއއް ާހެދިފައި، މ ނ އިާޕޯސްޓް

ާމަްއސަލައ ިއާ ާމިއުޅޭ ާމިދިމ ވެގެން ާއެހެންީވމ ، ާނެތް. ާޯފރުކޮށްދީފައެއް ާއެތ ކު ާއަދި  330އެްއޗެއްެސއް

ާއަސ ސީާ ާދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިހުރީ ާނުކުރެވިފައި ާހަމަ ާމިކަންކަންވެސް ހެދިގެންތޯ

ާއަޅުާ ާެއއީ ާދެން ާކުރިމަތިެވގެންޯތ. ާމިއަދު ާަދތިތައް ާފައިސ ގެ ާމި ާސުވ ލަކީ.ާޚިދުމަތްތައް. ނުޑގެ ގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާމަްއަސލައެއްާާއެންޑްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތް ާފައިސ ގެ ާއަދި ާހުްސއެކަނި ާދެންެނވޭނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިނގޭތޯ. ާުޝކުރިްއޔ   335ާއ ދެ،

ާއަުޅގަާޖަމީލްާާއ ިމނަތުފެމިލީ،ާ ާގެންގުެޅވުުނގޮތުން ާރޭވުމުަގއި ާމިކަންކަން ާއިނގޭތޯ. ާއެހ ބޮުޑާނޫން ާމިހ ރު ާނޑުމެންނަށް

ާނޯވޭ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރޭވިފައެްއ ާސ މ ނު ާބޭނުންވ  ާއެތަނަށް ާޢިމ ރ ތްކުރ އިރު ާތަޙަންމަލްކުަރނީ. ާމި އުނދަގޫތައް

ާމީހުންާ ާމަސައްކަްތކުރ ނެ ާއެތަނުަގއި ާހޯދ އިރަށް ާސ މ ނު ާއެ ާނިމޭއިރު ާޢިމ ރ ތްކޮށް ދެން

ާއެކަހަ ާނުހުރޭ. ާއިނގޭތޯ.ާތަމްރީނުކުރެވިފައެއް ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމިއުޅެނީ ާމައްސަލަތަކެްއ ލަ

ާމިޖެހެނީ.ާ ާމިކުރިމަތިލ ން ާކަމަކ  ާމިހުރިހ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނިޑވަުޅަގއި ާދަ ާމި  340އެހެންވީމ ،

ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ނޑަެއޅިފަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަ ާސުވ ލަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާިޢއްޒަތްތެިރާޝުކުރިއްޔ . ާހަމަވީ. ާވަގުތު އިވ 

ާއައިޓަމްާ ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުެމން ާުޝކުރުދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ މިނިސްޓަރަށް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާރިޕޯޓް. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން  345ދޭކަށް.

ާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޭބނުންނުވޭ.ާާދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތުޅ  ާނަގަން ާނިޒ މީނުކުތ  ާވަރަްށ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  350ާޝުކުރިއްޔ 

އެހެންނަމަވެސް،ާކުރީާަދއުުރަގއިވެސްާޖެހިޖެހިގެންާވިދިވިިދެގންާދެދުވަހުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާނ ޒިމްާަރޝ ދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާބޭފުޅަކަށް ނުޑާާކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަުޅގަ ާކުަރއްަވއިގެން ާއެޖެންޑ  ާބިުލ ާދިނުމުގެ ާޚިމ ޔަތް ޢިނ ޔަތ އި

ާތިންވަނަާ ާއޮންނަނީ ާގަވ އިދުަގއި ާއެއީ ާައރިހުން.ާއަމީންޢ ންމުާވިދ ޅުވީ ާއަމީންޢ ންމު ސުވ ލުކުރިން
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ާދެންާ ާއެޖެންޑ ކުރެވުީނ. ާއޭތި ާދެދުވަހު ާވިދިވިިދގެން ާއެހެންވެގެންނޭ ާގޮތަށޭ. ާއިްސކަންދޭ ކިޔުމަށް

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ  ާިނޒ މީ 94ާާއަޅުަގނޑު ާަގވ އިުދގެ ާމ އްދ އ ިއ،  355ވަަނ21ާާވަަނ

94ާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުން.ާގަވ ިއދުގ22ާާެަވނަާމ އްދ އ އި،ާަގވ އިދުގ29ާާެމ އްދ އ ިއ،ާަގވ އިުދގެާ

ާިކޔައިދީފަާ ާތަުރތީބުކުރަންވީގޮތް ާބިލުތައް ާއެބައޮތް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމ އްދ ގައި ާފުރަތަމަާވަނަ އި.

ާއެގޮތުްނާ ާބިލުތަކަށް. ާހުށަހެޅޭ ާކިޔުމަށް ާތިންވަނަ ާމިއޮންނަނީ ާބުނެވިފައި ާމީަގއި އިސްކަންދޭކަމަށް

އަޅުަގނުޑވެސްާޤަބޫލުކުރަންާތިންވަނަާކިޔުމެއްާހުށަހެޅިއްެޖއްޔ ާއެބިލަކަށްާއިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް.ާ

ާ ާމިބަލ ލަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަގވ އ21ާާިދެން ާމ އްދ އަށް. ާވަަނ ާަގިއ21ާާދުގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ  360ވަނަ

ާއަނބުރ ާ ާނިމުމުން،ާއެބިލެއް ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާިކޔުމުގަިއާހިމެނިގެންވ  ާެދވަނަ މިއޮންނަނީ،ާބިލެއް

ާބިލަކަށްާ ާިމއޮންނަނީ، ާގައި ާ)ށ( ާމަރުޙަލ އޭ. ާރިޕޯޓްކުރުުމގެ ާމަރުޙަލ އަކީ ާހުށަހެޅުމުގެ މަޖިލީހަށް

ާނުވ ނަމަ ާގެެނސްފައި ާއިޞްލ ޙެއް ާގެންނަންާާކޮމިޓީން ާއިޞްލ ޙެއް ާަމޖިލީހުންވެސް އަދި

ާމިއިންާ ާއެހެންވީމ ، ާކިޔުމަށޭ. ާތިންވަނަ ާދަތުރުކުރ ނީ ާދެން ާއެބިލެއް ބޭނުންނުވ ނަމަ

ާއިޞްލ ޙުާ ާއެއީ ާދަތުރުނުކުރ ކަން. ާމިބިލު ާއަދި ާކިޔުމަށް ާތިންވަނަ ާއެބައިނޭގ  365އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަނަާމ އްދ އަށް.ާަގވ އިުދގ29ާާެލ ލަނީާަގވ ިއދުގެާހުށަހެޅެމުންާއަދިާމިދަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިބަ

ާބުނެދީފައި.29ާާ ާޢިބ ރ ތުން ާަވރަށްާޞަރީޙަ ާކިޔުމަީކާކޮބަިއކަން ާިތންވަނަ ާމ އްދ ގަިއާމިއޮތީ ވަނަ

ާމ ނަައކީ،ާިއޞްލ ޙުާ ާގުޭޅގޮތުން.ާޭއގެ ާކަންކަމ  ާބައެްއާމުހިންމު ާުހރި ާބިލުަގއި ާކިޔުަމކީ ތިންވަނަ

ާއެހު ާބޭނުންވ ކަމެްއާހުށަހެޅުމަށްފަހު ާފ ޅުކުރަން ާމެންބަރުން ާބެހޭގޮތުން ާކަންކަމ  ާމުހިންމު ާބައެއް ރި

ާއެއޮތްގޮތުެގާ ާބިލު ާމިހ ރު ާފަރ ތުން ާޖަވ ބުދ ރީވ  ާބިލަށް ާބަޔ ންކުރުމ އި ާެއކަމެއް  370އޮތްކަމަށްވ ނަމަ

ާތިންވަ ާމިއީ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާއެބައިނގޭ. ާމަރުޙަލ ކަން ާއިއްުވމުގެ ާބަޔ ން ާފަހު ނަާމައްޗަށް

ާމިބަލ ލަނީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާދަތުރެއްުނކުރޭ. ާމިބިލެއް ާއަދި ާމަރުޙަލ އަކަށް ާތިންވަނަ މަރުޙަލ .

ާބިލެއްތޯ.22ާާ ާކޮންކަހަލަ ާމިހެންާގެންދެވޭނީ ާވިދިވިިދގެން ާމ އްދ އަށް.ާމަރުޙަލ ތައް ވަަނ22ާާވަނަ

އްޔ ާސޮިއކޮށްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ާމ އްދ އޭާމިބުނަނީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެއްކަމުގައިާަރއީސުލްުޖމްހޫރި

ާގަވ އިދުަގއިާ ާމި ާހިނގަންޖެހޭކަމަށް ާގުޅިގެން ާބިލަކ އި ާހުށަހެޅޭނަމަ ާމަޖިލީހަށް  375ބިލެއް

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާހުރިހ ާމަރުޙަލ ތައްާއެއްާމަރުޙަލ ާވިދިގެންާއަނެއްާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްގެންިދއުމަކަށްާ

ާއެހެންކަމަށްވ ނަ ާހުރަހެއްނ ޅައޭ. ާމިގޮތަްށާމިގަވ އިދު ާބިލުތައް ާއެހެން ާހުރި ާދެން ާމ ނަައކީ ާއޭގެ މަ

ާިމާ ާއެހެންވެ ާއިނގޭތޯ. ާދޭހަޭވ ާއެބަ ާއެމ ަނ ާހުރަްސއަޅައޭ. ާއެބަ ާމިަގވ އިުދ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

ާރައީްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަނގަޅު ާވަރަްށ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިނެގީ. ާއަޅުަގނޑު ނިޒ މީނުކުތ 

ާއެއްަބސްވެަފިއާއޮންނ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮންނ ނީ ާފ ސްކޮށްފައި ާމިމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  74ާ380ނީ
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ާެއއްގޮތަްށާ ާގަވ އިދ އި ާމި ާނޫން. ާކަްނކުރ ަކށް ާކަންކުިރގޮތަށް ާމަޖިލީހުަގއި ާރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ާޮއންނ ނީ.ާ ާފ ސްކޮށްފައި ާވޯޓުދީ ާއަޅުަގނޑުެމން ާކުރިއަްށގެންދަން ާކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން

ާަގވ އިދުާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތްކަމެއްކަމަށްވަންޏ  ާރަްއޔިތުންެގ74ާާގަިއ ވަނަ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާޙ ލަތެއްަގއި ާއެނޫން ާބެލިދ ނެ. ާކިހިނެއްތޯ ާއޮތީ ާއެކަްނކޮށްފައި މަޖިލީހުގައި

ާ ާނުެޖހޭކަމަށ74ާާްކޮންމެހެން ާބަލ ކަށް ާކުރިގޮަތކަށް ާެއކަން ާމަޖިލީހުގަިއ ާރަްއޔިތުންގެ  385ވަނަ

ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.

ާ

ާ

ާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިނެންާޝުކުރިއްޔ  ާދެންމެ ާެމންބަރު ާނިޒ މީާޢިއްޒަތްތެރި ގެީވ

ާޤަ ާގަވ އިދުަގިއާނުކުތ އެްއކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާއެކަމަކު، ާނެތް.  390ބޫލުކުރެވޭަކށް

ާމ އްދ  ާވިދ ޅުިވ ާފުރަތަމަ ާމ ްއދ ތައް. ާހުރި ާަގވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާމ އްދ .94ާާތައް ވަނަ

ވަަނ1ާާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާބިލުތަކުގެާކަންކަންާކުިރއަށްާގެންދ ނީާައންނަނިވިާތަރުތީބުންނޭ.ާ)ހ(ާ

މަޖިލީހުގެާާވަނަާކިޔުމަކީާކޮބައިކަންާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމ1ާެކިޔުމަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭާބިލު،ާ

ާ 21ާާގަވ އިދުގެ ާތިަޔވިދ ޅުީވ، ާޙަވ ލ ދެްއވ  ާމ އްދ އ  ާތިަޔ29ާާވަނަ ާޙަވ ލ ދެްއވ  ާމ އްދ އ  ވަނަ

ާ ާއޮންަނނީ ާބުނެފައި ާަގވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުެގ ާތަރުތީބުކުރ އިރު ާމަަސއްަކތް ާމަޖިލީހުގެ  94ާ395ވިދ ޅުީވ.

ައށްގެންދ ނީާއަންނަނިވިާތަރުތީުބންނޭ.ާވަނަާމ އްދ ަގއިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާބިލުތަކުގެާކަްނކަންާކުރިާ

ވަނަާކިޔުމަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭާބިލުާހުށަހެޅުން.ާ)ށ(ާފުރަތަމަާކިޔުމަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭާބިލ1ާާު)ހ(ާ

ާބޭނުންުފޅިއްޔ ާ ާބައްލަވައިަލއްވަން ާކޮަބއިަކން ާކިޔުމަކީ ާމެންބަރު،ާފުރަޔަމަ ހުށަހެޅުން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމ އްދ ިއނ94ާްގަވ އިދު ާސުރުީޚާާވަނަ ާބިލުެގ ާކިޔުަމކީ ާފުރަތަމަ ާބިލެްއގެ ބައްލަަވއިލެްއވީމ 

ާބިލުތަކުެގާ ާހުށަހެޅޭ ާުކރަމުން.ާމަޖިލީހަށް ނޑުާމިގެންދަނީ ާއަުޅގަ  400މަޖިލީހަށްާއިއްވުމޭ.ާއެމަސަްއކަތް

9ާވަަނާމ އްދ ގައިާބުނަނީާއިސްކަންދޭންވ94ާާީފުރަތަމަާކިޔުންާމިގެންދަނީާއިއްވަމުން.ާެއއަށްފަހުާ

ާ ާވަނަ ާހުށަހެޅުން. ާބިލު ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާރިޕޯްޓކުރުމުެގ9ާާކިޔުމަށް ާމަރުޙަލ ގެތެރޭގައި ާކިޔުމުގެ ވަނަ

ާމީެގާ ާމަޖިލީހުގައި ާމިގެންދަނީ. ާކުރިއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއުސޫލުން ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާމިއޮތީ. މަރުޙަލ 

ާެއގޮތަށްާމިގެން ާމަޖިލީހުަގއިެވސް ާކުރިއަށް.ާމި ާެއގޮަތށް ާެއކަން ާކުީރެގާކުރިންވެްސވ ނީ ދަނީ.ާއަދި

 405މަޖިލިސްތަކުގަިއވެސްާގެްނޮގސްފައިާއޮތީާއެގޮތަްށކަމަށްާމިދަންނަވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާއެހެނިހެންާ ާހަމަޖެހިގެން ާއުސޫލުތަެކއް ާވަކި ާމަޖިލީހަކީ ާރަްއޔިތުންގެ ާރ އްޖޭގައި މަޖިލީހަކީ،

ާބަ ާަމއްޗަްށ ާކުރ ގޮުތގެ ާމިކަންަތްއ ާހިނގަމުންދާ ޤައުމުތަކުަގިއވެސް ާމަތިން ާތަރުތީބެއްެގ ލަިއެގން
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ާތިާ ާސަމ ލުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެ ާއެހެންވީަމ، ތަނެއްކަމުަގއިވ ތީ.

ާ ާމިގެންދަނީ ާކަންކުރަމުން ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާރަނގަޅު. ވަނ94ާާަގެނެސްދެްއވީތީ

ާ ާގޮުތގެމަތިން. ާޢ1ާިމ އްދ ގަިއވ  ާިކޔުމަކީ ާވަނަ ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމެންބަރު  410ވަަނ1ާާްއޒަތްތެިރ

ާފުރަތަމަާ ާއިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ާދެން، ާތިަޔވިދ ުޅވީ. ާވ ހަކަ ާކަންަތްއތަކުގެ ާކުރަންވީ ކިޔުމުަގއި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއެކަން ާއިއްވުން. ާމަޖިލީހަށް ާސުރުޚީ ާބިލުގެ ާހަމައެކަނި ާކިޔުމަކީ ާފުރަތަމަ ކިޔުމަށް.

ާމަޖިލީހަށް ާކުރަމުން. ާުފރަތަމަާާމިގެންދަނީ ާބިލެްއގެ ާމިވެނި ާގެނެސް ާމަޖިލީހަށް ާބިލުތައް އަންނަ

ާ ާުކރަމުން.ާދެން،ާއިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ާމިގެންދަނީ ާއެކަންތައް ާއެޮގތަށް ާއިްއވަނިއްޔޭ. ާމި 9ާކިޔުން

ނުޑ9ާާވަނަާކިޔުމަށް.ާ ނޑުާމިގެްނދަނީާކުރިއަށް.ާއެހެްނވީމަ،ާައޅުގަ  415ވަނަާކިޔުުމގެާމަރުޙަލ ާއަުޅގަ

މިދަނީ.ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާމިކަމުގައިާމިހ ރުާމިާގޮތެއްާނިންމީ.ާއެހެންވީމަ،ާދެްނާމިހިސ ބުންާ

ނޑުާމިކަމުަގިއާފުރުޞަތެއްާނ ރުވ ނަން.ާ ާއިތުރަށްާއަުޅގަ

ާ

ރިޕޯޓް. .3 ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ420 

ާކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސަްއކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރިޕޯޓް ާހުށަހަޅ  ާގެކޮމިޓީން ންދ ނީ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާރިައށް

ާ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާރައްކ ތެރިކަމ  ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާކިޔުމުެގ9ާާކޮށްފައިވ  ވަނަ

ާ ާމަރުޙަލ ގެ ާހުަށހެޅުއްިވ1ާާރިޕޯޓުކުރުމުގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާެގންދިއުން. ާކުރިއަށް ާިކޔުން ވަނަ

ާފު ާައޅުަގނޑު ާހުށަހަޅުއްވަން ާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރުންނަށް ާގަވ އިދުގެ ާމިގެންދަނީ. 24ާރުަޞތުދެމުން

ާމިއޮތީ.ާ ާމަރުޙަލ  ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާމިއަދުަގިއ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާަގއިވ  ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  425ވަނަ

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިން ާދެންނެވުުމގެ ާވޯޓަށް ާޖައްަސވ ދެއްވުމަްށ2ާާއެހެންވީމަ، ާރަނގަބީލު މިނެޓްގެ

ޝުކުރިްއޔ .ާވޯަޓށްާދަންނަވ ލުމުގެކުރިންާޢިއްަޒތްތެރިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ ާމިއޮތީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއެދެން. ާއަޅުަގނޑު ާޗެްކޮކށްލެއްވުން ާކ ޑުކޮޅުތައް ވަނ1ާާަމެންބަރުން

ާ ާިއޞްލ ޙެއް. ާއޮތް ާށް ާ)ނ( ާއެމ އްދ ގެ ާމަޖިލީާއަމީންޢ ންމު ާއިޞްލ ޙު ްްާއިއްވަވ ލަދެއްވުނހަށް

 430ާއެދެން.

ާ

ާ

ާބިލުާާެވވުން:އިދ ރީމޭުޒންާިއއް ާެބހޭ ާޢިނ ޔަތްަތކ  ާރައްކ ތެރިކަމ  ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާކޮްށފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާެކނދިކުޅުދޫާ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ކ ށީދޫ
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ާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ  ާޢީސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާާދ އިރ ގެ ާބިލުގެ  435މަނ1ާާައިޞްލ ޙު.

ާއިތުުރކުުރން.ާ ާއަކުެރއް ާ)ނ(.1ާާމ އްދ އަށް ާމ އްދ ގެ ާެއްއާދައުރުާވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާދަނިކޮށް،ާ ާލިބެމުން ާޢިނ ޔަތް ާމ ލީ ާގަިއވ  ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާމީހަކަށް، ކޮށްފައިވ 

ާދައުަރކަށް ާދެވަނަ ާއެމީހަކު ާމަޤ މަށް ާެއމަޤ މުންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމގެ ހޮވިަވޑަިއގެންފިނަމަ،

ާެއމީހަކަށްާ ާޢިނ ޔަތް ާމ ލީ ާގަިއވ  ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާަވކިެވަވޑަިއގަންނަަވންދެން އެމީހަކު،

 440ާނުލިބޭނެއެވެ.

 

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 445ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަ

ާ450 

19ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

17ާާވޯޓުާދެްއވީ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 00ާާާާާިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަ

 455 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 17ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .14ާ ާޖުމްލަ .17ާ.

ާމިާ ާިއއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްޒަްތތެރި ާަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ާވޯޓުަގއި އެހެންކަމުން،

ޖެ.ާމިއިްޞލ ޙުާފ ސްވުމ އިާގުޅިގެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަންާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއް

ާވިްސނ ލަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭ ާބޭނުންކުރެވިފައިވ ގޮތ  ާޢިބ ރ ތް ާއިޞްލ ޙުގައި ާމި  460އޮތީ

ާެއހެންވީމ ،ާ ާ"ވަކިވަންދެން" ާއެމީހަކު ާޢިބ ރަތަކީ ާއެނަގ  ާއޮންނަމަ ާބަހުން ާޤ ނޫނީ ާއެއީ އެބަޖެހޭ.

ާބަދަލުާޢިއް ާއެޑިޓޯރިއަްލ ާއަމީންޢ ންމު ާއެގޮަތށް ާއިުޢތިރ ޟްނުކުރައްވ ނަމަ ާމެންބަރުން ޒަތްތެރި
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ާއިޢުތިރ ޟްާ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއވެްސ ާރަނގަޅުކަމަށް. ާއެންމެ ާގެންނެވުން އެގޮތަށް

ާ ާބަަލއިގަންނަން. ާފ ސްވީކަމަށް ާއެބަދަލ އެކު ާބަހުގެ ާއެއިްޞލ ޙު ާެއގޮތަށް ދެންއޮްތާނުކުރައްވ ީތ

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭުރ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މ ބެޭހ ާއެދެން. ާއިްއަވވ ލަދެއްވުން ާމަޖިލީހަށް  465އިޞްލ ޙު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނިމާ ާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަުޑއިވުނުޒ އަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިނެގީ، ާނުކުތ ެއއް ާރަްއިޔތުންގ74ާާެާބެހޭ  470ާވަނަ

ޖިލީސްތަކުަގއިާއެގޮތަްށާވަނަާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާކުރިންާއައިާއެހެންާމ71ާަމަޖިލީސްާނުވަތަާާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ 

ާކު ާއައިސްއިމްލ  ާބަދަލު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްެވސް ާމުޅި ާހަދައިގެން ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަްނ ާއޮްތާށް ަފއި

ާުއއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަސްުލާވ ހަކަ. ާއަޅުަގނުޑެގ ާނުކުރަްއވ ނެ. ާއެކަމެްއ ާަރއީސް މީދުުކރ ގޮތުަގއި

ާ ާމިބިލުެގ ާމިމަޖިލީހުގެ ާިއއްެޔގައި ާެނގީ ާނުކުތ އަކަށް ާވޯޓަށ4ާާްނިޒ މީ ާއުނިކުރުމަްށ ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާފ ހަގަކުެރވުނު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާބެލިބެލުމުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަވގުތު.  475ވަަނ9ާާއެހި

(ާަގއިާމިބުނަނީާމަޖިލީހުގައިާހިނގަމުންދ ާެއްއވެސްާބަހުެސއްަގއިާުނވަތަާޮކމިޓީއެްއގެާމ އްދ ގެާ)ށ

ާފ ޅުބޮުޑާ ާވަރަށް ާމަނިކުފ ނު ާނުވ ނޭ. ާބަޑަިއވެރިެވގެން ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެްއަގއި

ގައިާަކންކަންާށްބޮޑަށްާއޮުޅންއަރ ގޮތަށްާވޯޓުދިނުމުހިތަެކއްާިކޔުމުގެާސަބަބުންާވަރަގޮތެްއގައިާެއއްޗެ

ާއަހަމުންދިޔައިރުާ ާވޯޓަށް ާނ ހ  ާވޯޓަށް ާފަހަރު ާއެހެން ާއެީއ ާއެެހންވީމ ، ާއެނގޭ. ހިނގ ފައިވ ކަން

 480ުމގެާިނޔަތުަގއިާއެހެންާެއއްެވސްާފަހަރެްއގަިއާމަނިކުފ ނުާނުދައްކ ާވ ހަކަތަެކއްާއެމ އްދ ާބޭރުކޮށްލު

ާއެާދެއްކެިވކަމަށް ާއެވޯޓު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާދެންާވަީނވިްއޔ  ާނަގަންޖެހޭނެއޭ، ާމިއަދު ްއފަހަރު

ާއިޞްލ ުޙކުރެވޭޯތާ ާއެކަން ާަމނިކުފ ނު ާނުކުރ ކަމަށްވ ނަމަ ާެއކަން ާމަނިކުފ ނު އޮތްގޮަތކީ،

ާހުދުާ ާެއއްގޮތަްށާމެދުޒިޔ ރަަތށް ާއ ަދކ ދަތަކ ިއާސަޤ ފަތ އި ާކުީރގަިއާއޮންނަ ާޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާދީގެންނަމަެވސް ާދޭން. ާމިއަދުާދިދައެއް ާއެހެންވީމ ، ާކުރުވ ގޮތަށް. ާެއކަން ާމިތިބީ ން

ާއެދެން.ާ ާަބއިވެިރވަަޑއިނުގަތުން ާބަހުްސގައި ާވިސްނ ވަަޑއިގެން ާކުރުމުގައި ާމިކަން  485މަނިކުފ ނު

ާބަިއވެިރވެަވޑަ ާމަނިކުފ ނުާިއަގންނަވ ކަމަށްބަހުސްގައި ާއޮޅުންއަރ ނެ. ާމެންބަރުންނަށް ވަީނވިްއޔ 

ާއެނިގވަަޑއި ާދައްަކވ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާވ ހަކަފުުޅ ާރަނގަޅަްށ ާބަހުރުވަ ާމަނިކުފ ނަކީ ަގންނަވ ނެ

ާނޭނގޭނެާ ާރަނަގޅަށް ާެއވަގުތު ާއިއްޔެ ާމަނިކުފ ނު ާމަނިކުފ ނަށްވެސް ާއިްއޔެ ާއެކަމަުކ، ބޭފުޅެއް.

ާރިކޯޑިންގާަބއްލަަވއިފިްއޔ ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާުޝކުިރއްޔ .
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ާ490 

ާ

ނުކުތ އެްއކަމަށްާަޤބޫލެއްާނުކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެންމެފުރަތަމަާތިޔަާވިދ ޅުިވާާނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާ

ާމަ ާެދންމެ ާއެއީ ާގުިޅގެން ާވ ހަކަފުޅ  ާއިޞްލ ޙ އި ާފ ސްކުރެއްވި ާޖިލީހުން ނުޑާުގޅިގެން ައޅުގަ

ާމިވަގުއެ ާމަޖިލީހަށް ާއޮްތގޮތް ާއެޢިބ ރ ތް ާއެއިާއިޞްލ ުޙގެ ާދަންނަވަން. ާމިވަގުތަށް ޞްލ ޙަށްާތުން

ާކުއެ ާއިޢުތިރ ޟް ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއެއްވެސް ާގެންނެުވމަށް ާބަދަލު  495ރައްވ ޯތާޢިބ ރ ތައް

ާމަޖި ާއެީއ ާެއކަްނާމިދެންނެވީ ާބަދަލެްއކަމުަގއި ާގެންނަވ  ާއަމީންޢ ންމު ާނުވަތަ ާރިޔ ސަތުން ލީހުގެ

ާއެއްެވސް ާއެހެންވީމ ، ާއެކަާނުކުރުމަށްޓަކައި. ާމެންބަރަކު ާިއޢުތިރ ޟްާމ ޢިއްޒަތްތެރި ދޭތެރޭގައި

ކުރަްއވ ނަމަާހަމަާއެާއޮތްގޮަތށްާއެކަންާގެންދ ނީ.ާެއއްވެްސާމެންބަރަކުާއިޢުތިރ ޟްާކުރައްވ ނަމަ.ާ

ާ ާމެންބަރަކުާއެހެންވީމ  ާެއްއވެސް ާއޭރުވެސް ާދެންނެިވން ނޑު ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށް ާއޮތީ އެކަން

ާ ާކުަރއްވަންތޯ.ާެދން ާިޢއްޒަތްތެިރާމ9ާެއިޢުތިރ ޟް ާއަށް ާވ ހަކަފުޅުަގިއާވަނަ ާދެއްެކވި ާތިޔަ  500ންބަރު

ާުސވ ލުުކރެއްވީަމާ ާރިޔ ސަތ އި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާނަންގަަވއިގެން ާނުކުތ  ނިޒ މ ބެހޭ

ާގޮތުްނާާރިޔ ސަތުން ާބަިއވެރިވުުމެގ ާބަހުސްގަިއ ާއިތުރަްށ ާފިަޔަވއި ާވ ހަކަެއއް ދަންނަވަންޖެހޭ

ާބު ާއަދި ާނުބުނަން. ާެއއްެޗްއ ާއެްއވެސް ާޢިްއަޒތްތެރިާރިޔ ސަތުން ާއަދި ާނުވޭ. ާބޭނުމެއްވެސް ނ ކަށް

ާޤަބޫ ާުއއްމެންބަރުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާޔަީޤންކަންާލުކުރައްވ ނެކަަމށް ާައޅުަގނޑަށް ާނަމަވެސް މީދުކުރަން.

ާވ ހަ ާދެްއކޭ ާއިނދެ ާމިތަނުަގިއ ނޑަށް ާއަުޅގަ ނޑުާއޮޭވ ާައޅުގަ ާވ ހަަކއެްއކަން. ާކޮްނ ާެއއީ  505ކަ

ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާނުކުތ އެއް ާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާާނިޒ މ ބެހޭ ާއިސްމ ޢީލް ާެމންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ510 

ާދަންނަވ ފައިވ ީނާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާކ ށިދޫ ާހުށަހެޅިއިރު ާއިޞްލ ޙު ާމި ާައޅުަގނޑު ާރަީއސް.ާއިއްޔެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބަދަލުކޮށްާޢިއްޒަތްތެާދެންމެާާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދު ާއެތަްނ ާހޮިވވަަޑއިގެންފިނަމަ ާތިވިދ ުޅިވގޮތަށް. ާރަީއސް ާރި

ާއޭެގާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެދން ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާެއކަން ާބައްލަވ ެލއްވީމަ ާަޔއުމިއްޔ އިން ާއެ "ހޮވިއްޖެނަމަ".

ާމިގޮ ާހުށަހެޅިއިރު ާއިޞްލ ޙު ާިމ ާައޅުަގނޑު ާއިްއޔެ ާ"ވަިކވަންދެން". ާޢިބ ރ ތް ތަށްާއަނެއް

 515ާދަންނަވ ފައިވ ނެ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާ

ާއެގޮތަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެިއޞްލ ޙު ާއޮތުމ އެކު ާެއގޮތަްށ ާޔައުމިްއޔ ަގިއވެސް ާއެހެންވީމ ، ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާމިއޮތީ ާދެވަަނއަށް ާކުރިއަށްދ ނީ. ާއަުޅަގނޑުމެން ާބަލ  9ާާފ ސްވެއްޖެކަމަށް ާމ އްދ ައށް އޮތްާވަނަ

 520ާއިޞްލ ޙެއް.ާއަމީންޢ ންމުާއެިއޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާހުށަހަޅުއްަވއި،ާދ ންދޫ ާމުފީދު ާމެންބަރުާޝިފ ޤް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ފުވައްމުލަކު

ަވނަާމ އްދ 9ާާަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟްާތ އީދުާކުަރއްވ 

ާ ާއިޞްލ ުޙކުުރން. ާ)ހ(9ާއަންނަނިވިގޮތަްށ ާމ އްދ ގެ ާޮކށްފައިވ ާާ-ވަނަ  525ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

މީހަކުާދިރިއުޅުމަށްޓަކައިާރ ްއޖޭގެާއެްއވެސްާރަށަކުންާބަންޑ ރަާގޯއްެޗއްާލިބިފައިާނެތްނަމަާނުވަތަާ

ާގޯއްޗެާ ާއަމިއްަލ ާނަމުަގއި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާއޭނ ގެ ާނެތްނަމަ، ާލިބިފަިއ އްނަމަވެސް

ާ ާމަހަކު ާކޮންމެ ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ާޚަރަދު ާހިނގ  ާަތނަކަށް ާދިރިއުޅޭ ާމީހަކު ހ ްސ10ާާކޮށްފައިވ 

ާގިނަނޫންާއަދަދެއްާދައުލަތުންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ)ށ( މިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއާާ-ރުފިޔ އަށްވުރެ

ާއޮތްނަމަވެ ާނުވަަތާފިރިމީހ ގެާއެހެން ާއަނބިމީހ  ާމީހަކުގެ ާކޮށްފަިއވ   530ްސ،ާަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާކުރެވިަފއިވ ނަމަ،ާ ާރަޖިސްޓަރީ ާަނމަވެސް ާގޯްއޗެއް ާއަމިއްލަ ާނުވަތަ ާޯގއްެޗއް ާބަންޑ ރަ ނަމުގައި

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާޢިނ ޔަ ތެއްާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާދިރިުއޭޅާތަނަކަށްާހިނގ ާޚަރަދުާހަމަޖެއްސުމަށްާކަ

ާނުލިބޭނެއެވެ.

ާ

ާ535 

ާވަކިގޮތަަކްށާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުން ާވަނީ ާ)ހ( ާއިޞްލ ޙުެގ ާހުށަހެޅިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ދެންމެ

ފ ސްކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައިާވޯަޓކަށްާއެހުމަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކުރުމަށްާމިއޮތީާ)ށ(.ާ

ާވޯ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަމީންޢ ންމުާއެހެންވީމ ، ާ)ށ( ާެއއްފަހަރު ާއަދި ާއަށް. ާ)ށ( ާދަންނަވ ނީ ޓަަކށް

ާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ540 

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާއެހެނ9ާާްބިލުގެ ާގައި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ށ(. ާގޮތުަގއި ާއަކުެރއްގެ ާިއތުރުކުރ  ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާމީ ާކޮށްަފއިވ  ާފިރިމީހ ގެާނަމުގަިއާއޮތްނަމަވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔ ކަން ހަުކގެާއަނބިމީހ ާނުވަތަ

ާމިމ އްދ ެގާ ާކުރެވިަފިއވ ނަމަ، ާރަިޖސްޓަރީ ާޯގއްެޗއްނަމަވެސް ާައމިއްލަ ާނުވަތަ ާޯގއްެޗއް ބަންޑ ރަ
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ާިޢނ ޔަތެްއާ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާހަމަޖެއްސުމަށް ާޚަރަދު ާހިނގ  ާތަނަަކށް ާދިިރއުޅޭ ާގައި  545)ހ(

ާނުލިބޭނެއެވެ.

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ550 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 555ާ.ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

19ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

17ާާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 560 09ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 41ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .41ާ.

ާން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާދެންއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާއެހެންކަމު

ާ565 

ާ

ާހުުޅހެންވޭރުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާހުށަހަޅުއްަވއި، ާއަސްލަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ހިތަދޫ

ާކުރަްއވ ފައިާ ާތ އީދު ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ވަަނ9ާާވ 

ާމ އްދާ  ާއަންނަިނިވ ާގޮތުގައި ާގެ ާ)ށ( ާހަމަޖައްސައި، ާކަމުގައި ާ)ހ( ާއެމ އްދ ގެ މ އްދ .

ާ ާަދއުލަތުނ9ާާްއިތުރުކުރުމަށް. ާޚަރަދު ާަބޔ ންކުރ  ާގައި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ށ(. ާމ ްއދ ގެ  570ވަނަ

ާދިރި ާމީހަކު ާކޮށްފަިއވ  ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ ކަން ާނެތްާހަމަޖައްސަންވ ނީ ާތަނެއް ާއަިމއްލަ އުޅޭނެ

 އަހަރުާދުވަހުގެާމުއްދަތަށެެވ.2ާޙ ލަތުގައިާގިނަެވގެންާ
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ާ

ާ

 575ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 580ާރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ހިތަދޫާއުތުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

19ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

19ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 14ާ585 ާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 09ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

 

ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 41ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .41ާ.

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާއެދެން. ާއިއްަވވ ލަދެްއވުން ާއިޞްލ ުޙ ާދެންއޮތް ާފ ހެއްނުވި. ާމިއިޞްލ ޙު  590އެހެންކަމުން،

ާޒް.ނުކުތ އެއްާބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ 

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާބޭނުންވަނީާާުމޙަންަމދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާބ ރަށު ާސ ުފކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާކުރިން ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  595ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާބަޓަނަށްާއޮބީމަާވަރަށްާގިނަާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒް އިރުާވަންދެްނާއަޅުަގނޑަށްާމިމައްސަލަާދިމ ވ ތީ.ާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާވ އިރަށްާ ާއެންމެފަހުވަގުތަށް ާނުދިއްލި ާއަނެއްކ ވެސް ާއޮބ ލީމ  ާއަނެއްކ ވެސް ާހުރެހުރެފައި ނުދިއްލި

ާމަނިކުފ ނުާ ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއުޅޭހެްނ ާމައްސަލައެއް ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާދިއްލެނީ. މި

ާބައްލަވ ދިނުންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާާާ

ާާ600 
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ާ

ާ)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާދަންނަވައިގެން. ާއަރިހު ާއަމީންޢ ންމު ާބަލ ލަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާ

ާ

ާއެހެންނަާއ ދެ،ާުމޙަންަމދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާބ ރަށު ާލިިބއްޖެ. ނޑަްށާއިރުޝ ެދއް ާއަުޅގަ ާދެން.  605ާމަވެސް،ާތަންކޮެޅްއާބ ރަށްާުޝކުރިއްޔ 

ާހަމަާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒް ާބަެއއްފަހަރު. ާބިރުވެްސގަނޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާދެއްވަނީ. ާއިރުޝ ދު ާފިއްތ ލުން ބަޓަނަށް

ާހަލ ކުވެއްޖެްއޔ .ާއެހެްނވީމަ،ާމިކަހަލަާ ާދަންނަވ  ާއެބަ ާވ ހަކަވެސް ާފޮނުވ ނެ ާބިލު ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ނޑުާހަމަާފިތ ލެވުނުހ ވަރަކަށްާފިތ ލެވޭޯތާކަންތައްތަެކއްާމިވަނީާ ދެންވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާބަލ ނަން.

ާ610 

ާއުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާމެންބަރުާއްޝުކުރިއްޔ . ާޢިއްޒަތްތެރި ީމދުކުރަން

ާފިއްތަވ ަލއްވ ނެކަމަ ާވޯޓަށް ާލަފ ދެއްިވގޮތަށް ާއެ ާިއޞްލ ޙުާސެކެރެޓޭރިއޭޓުން ާދެންއޮތް ށް.

ާއެހެންވީމ ،ާއަމީންޢ ންމުާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ615 

ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވައި،ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ާތ އީދުކުަރއްާ ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާބިުލގެ ާއިޞްލ ޙު. ވަނ4ާާަވ ފަިއވ 

ާ ާއިތުުރކުުރމަށް. ާައކުރެއް ާޮކށްފައިވ 4ާާމ އްދ އަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާ)ނ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކޮށްފައިވ ާ ާއެނޫންގޮަތކަށްިވޔަސް ާނުވަތަ ާޙައިިޞއްޔަތުން ާހުރިއިުރ،ާއެމަޤ މުގެ ާއެމަޤ މުގައި މީހަކު

ާދޫކޮށްލ ފަ ާނުކޮށް ާނުވަތަ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ާކަމަކ މެދު ާގައި ާ)ށ( ާމިމ އްދ ގެ ާކަމަކ މެދު  620އިވ 

ާލިބިދޭާ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާކުްށވެިރވެއްޖެނަމަ ާމައްސަލައެްއގައި ާބަލ  ާތަޙްޤީޤްކޮށް ކޮމިޝަނުން

ާއެްއވެސްާއިނ ޔަތެއްާއެމީހަކަްށާނުލިބޭނެއެވެ.ާ

ާ

ާާ

 625ާަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 630ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

19ާާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާ

19ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 14ާ635ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 07ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 10ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .14ާ ާޖުމްލަ .10ާ.

 640ާއޮތްާއިޞްލ ުޙާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާދެން

 

ާ

ާދ އިރ ެގާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:ާ ާހުޅުމީދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ފުވައްމުލަކު

ާވަނަާމ ްއދ އަށ70ާާްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ްސާލަބީބުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާިއޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

ާ ާއިތުރުކުރުމަށް. ާއެހެނ70ާާްއަކުެރއް ާަގިއ ާ)ށ( ާއަދި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ނ(. ާމ އްދ ގެ  645ވަނަ

އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސްާަޤއުމަްށާދިމ ވ ާއިޤްތިޞ ދީާތަދުމަޑުަކމަކ އިާގުިޅގެންާދައުލަުތގެާޚަަރދުތައްާ

ާރައީސުލް ާހިނދެއްގަިއ ާމެދުވެިރެވއްޖެ ާޙ ލަތެއް ާކުޑަކުރަންޖެހޭފަދަ ޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާކޮންމެހެން

ާބަދަލުގެނައުުމެގާ ާއިނ ޔަތްތަކަށް ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާދޭން ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާމީހަކަށް ކޮށްފައިވ 

ާބަދަލެްއާ ާއެފަދަ ާގެންނަންޖެހޭނަމަ ާބަދަލެއް ާމިފަދަ ާއަދި ާލިބިެގންވެެއވެ. ާސަރުކ ރަށް އިޚްތިޔ ރު

ާ ާމަޝްވަރ ެއްއ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާކުރިން ާރަްއޔިތުންގެާގެނައުުމގެ ާސަރުކ ރަށް  650ހޯދުމަށް

ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިދ ނެއެވެ.

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ655 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 660ާރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ހުޅުމީދޫާދ އިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

19ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

14ާާވޯޓުާދެްއވީ:

12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 665 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާބަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 17ާިއވެރިވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .14ާ ާޖުމްލަ .17ާ.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގެާދަށުނ24ާާްއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާމިހ ތަނަށްާގަވ އިުދގެާ

ާ ާމަޖިލީހުންާމިވަނީ ާދޭތެރޭ ާއެއ އި ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހުން ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް  670ގޮތެއްާހުށަހެޅިފައިވ 

ާކިއުމުެގާ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާމިހިސ ބުން ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާބިލުގައި.... ާދެން ނިންމަވ ފައި.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ . ާކިޔުމުގެ ާތިންވަނަ ާއޮންނ ނީ ާދެން ާނިމުނީ. ާމި ާމަރުޙަލ  ރިޕޯޓްކުރުމުގެ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރ1ާިޤަސްދުކުރަނީ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާމަރުޙަލ ގައި ާކިޔުމުގެ މެންބަރުންނަށްާާވަނަ

ާހުރިހާ  ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާުފރުޞަތަށް ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާގެންދިއުމަށް. ާއަރުވަމުން ފުރުޞަތު

ާިޢްއޒަތްތެރިާ ާކޮންމެ ާެއއިން ާއަދި ާހުޅުވ ަލން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނުޑ ާމެންބަރުންނަށް  675ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަރުވ ނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާަވގުތުޮކޅެއް ާމިނެޓުގެ ާތިން ާމިހ ރުާމެންބަރަކަށްވެސް ާއަޅުަގނޑު .

ާމެންބަރުންނަށް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަަކފުޅު ާހުޅުވ ލަން ފުރުޞަތަށް

ާބޭފުޅުންާ ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެދިވަަޑއިގަންަނވަން ާފުރުޞަތަށް ާޤަސްދުުކރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އަދި

ާމިހިސ  ާބްރޭެކްއ ާކުޑަހިނދުކޮޅެްއގެ ާއެދިވަަޑއިގަތީމ  ާނަގަން.ާފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ބުން

ާދަްނނަވަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދިވަޑަިއގަތުމަށް ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  680އެހެންވީމަ،

ާުފރުޞަތުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެދިވަަޑއިގެންަފއިވ  ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދ ނަން ާއަުޅގ77ާާައަރުވަމުން ާފަށ ނީ.ާޖަހ އިރު ާއަލުން ާމަސައްކަތް ނޑުމެން

ާޭއގެފަހުންވެްސާ ާއަދި ާއަުރވަން. ާހުސްަވގުތުޮކެޅއް ާއަޅުަގނޑު ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުން އެހ ތަނަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާލިބިވަޑަިއގަންނަވަމުްނދ ނެ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ
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ާ685 

 ]ށ77094ާްނ70002ާާްއިންޓަވަލްާ[

ާ

ާާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ާގ ތްަގނަޑކަށް ާައޅުަގނޑުެމން ާިމއަދު ާމަަސއްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ޖެހިއިރ70ާާު`.

ާ ާމިއަދު ާމަސައްކަްތ ާމިފެށެނީ. ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ާއަލުން ނޑ ލުމަށްފަހު ޖެހިއިރ70ާާުމެދުކަ

ާ ާބޭނުންވީ،70ާާއަޅުަގނުޑ، ާރިޔ ސަތުން ނޑ ލަން ާެމދުކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހ ކަށްހ އިރު  690ޖަހ 

ާމަރުޙަލާ އަޅު ާރިޕޯޓްކުރުުމެގ ާމަރުޙަލ އ އި، ާދެވަަނކިއުުމެގ ާބިުލގެ ާމިވ  ާކުރިމަީތގަިއ ަގނޑުމެްނގެ

ާކަންތައްތަްއާ ާމުހިންމު ާބައެއް ާނިންމަންޖެހޭ ާިރޔ ސަތުން ާކުރިައށްދިއުމުގައި ާބިލ އިގެން ނިމުމަށްފަހު

ާއިސް ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާނިންމުމުގައި ާއެކަންތައްތައް ާފެންނ ތީ ބޭުފޅުންނ ިއާާހުރިކަމަށް

މަޝްވަރ ކޮށްލ ާރިޔ ސަތުންާޮގތްތަކެއްާނިންމުމަށްޓަކައި.ާމިދިޔަާދުވަސްތަުކގައިާމިބިލ ާބެހޭގޮތުންާ

ާމެްނބަރުންގެާ ާއެހެމުންދިޔައިރުވެސް ާޯވޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާއަދި  695ވ ހަކަދެެކވެމުންދިޔައިުރވެސް

ވަނަާމ އްދ .ާއަުޅަގނޑުމެނ4ާާްކީާބިލުގެާމެދުގައިާއެންމެާބޮޑަށްާޚިޔ ުލތަފ ތުވެފައިވ ާެއއްާމ އްދ އަާ

ާތިްނވަނަކިއުމުެގާ ާނިމި، ާމަރުޙަލ  ާރިޕޯޓްކުރުުމގެ ާބިުލގެ ާަމރުޙަލ އަކީ ާދަތުރުކޮށްފައިމިވ  މިހ ރު

ާަކންކަމ އިާ ާމުހިންމު ާބަެއއް ާހުރި ާބިލުަގއި ާތިންވަނަކިއުމަީކ ާބުނ ޮގތުން ާގަވ އިދުަގއި މަރުޙަލ .

ާފ ޅުކުަރން ާމެންބަރުން ާަބޔ ންކުރުމ ިއ،ާބިލަށްާާގުޭޅގޮތުން ާއެކަމެއް ާއޮތްކަމަްށވ ނަމަ ބޭނުންވ ކަމެއް

ާަމރުޙަލ .ާ ާއިްއެވވުމުގެ ާބަޔ ން ާފަހު ާަމއްޗަށް ާއޮތްގޮުތގެ ާބިލު ާމިހ ރު ާފަރ ތުން  700ޖަވ ބުދ ރީވ 

ާިރޔ ސަތުންާ ާކުރިން ާދެއްކެވުމުގެ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި މިމަރުޙަލ އަށް

ާމުހި ާނެގީ.ާނިންމަންޖެހޭ ާމިަވގުތުކޮޅުަތއް ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުެރވޭތީ ާހުރިކަމަށް ާކަންތައްތަކެއް ންމު

4ާާ ާއުފެދޭގޮތަށް ާސުވ ލު ާރިޔ ސަތުން ާބެހޭގޮތުްނ ާމ އްދ އ އި ާޢިބ ރ ތެއ4ާާްވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަޝްަވރ ކޮ ާޕ ޓީތަކ އި ާއަޅުަގނޑު ާގޮތެއްތޯ ާކުރިއަށްެދވިދ ނެ ާމިކަުމަގއި ާކިހިނެއް ާއެއީ ށްލީ.ާއޮތީމ 

ާއެމަޖިލީހުގ4ާާެ ާމިއޮންނަނީ، ާޢިބ ރ ތަކަށް ާއެއް ާއޮންނަ ާބޭނުންކޮށްފައި ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  705ވަނަ

ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާފ ސްކޮށްގެްނނޭ. ާމަޖިލީހުގ77ާާެއަޣްލަބިއްޔަތުން ތަނެއްަގއި

ާއަ ާމެންބަރުންގެ ާޖުމްލަ ާއެބަހުރި. ާވ ހަކަ ާނިންމ ނެގޮތުގެ ާވޯޓު ާވ ހަކަާވޯޓުލުމުަގއި ޣްލަބިއްޔަތެްއގެ

ާތަފ ތުާ ާއެބައޮްތ ާވ ހަކަ ާއަްޣލަބިއްޔަތެްއގެ ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެިރވި ާވޯުޓގައި ާހ ޒިުރވެ އެބައޮތް.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޮއވެގެން ާއަޣްލަބިއްޔަތޭ ާޖުމްލަ ާމަޖިލީހުގެ ާޮގސްފައި. ާބޭނުންކުެރވެމުން ގޮތްގޮތަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާެއީއ ާފ ސްކޮށްފިނަމަ ނޑުމެންނަށްާާބިލެއް ާއަުޅގަ ާޚިލ ފަށް  710ބުނ ޮގތ އި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާއެބަފެނޭ.ާއެ ާގޮތެއްކަމަށް ާޖ ގަދެވިގެންދ ަފދަ ާމ އްދ ަގއ11ާާިޢަމަލުކުރުމުގެ ވަނަ
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ާއެހެންާ ާފިޔަަވިއ ާކަންތައްަތއް ާއެބުެނފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެބަބުނޭ ާސ ފުކޮށް ވަރަށް

ހ ޒިުރވެާޯވޓުަގއިާބައިވެިރވިާމީހުންގެާއަޣްލަބިްއޔަތުން،ާާކަންތައްތައްާފ ްސވ ނެކަމަށްާޖަލްސ އަކަށް

ާގުިޅގެންާ ާމިމ އްދ އ ިއ ާކަންތައްތައް ާއެހެން ާމިނޫންވެސް ާއަދި ާއަޣްލަބިއްޔަތުން. މެންބަރުންގެ

ާރިޔ ސަތުްނާ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާމިކަުމގަިއ ާފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވ ތީ ާމެންބަރުން  715ޢިއްޒަތްތެރި

ާހި ާމިމ އްދ  ާމިހިސ ބުންާގަސްދުކުރީ ާއެހެންވީމ ، ާނުގެންދެވޭނެކަމަށް. ާކުރިއަށް ާމިބިލު މަނައިގެން

ވަނަާމ އްދ ާނުހިމަނ .4ާާފެށިގެންާމިބިލުގެާތިންވަނަކިުއމުގެާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްދ ނީާމިމ އްދ ާނުލ .ާ

ާ ާއަހ ނީ ާވޯޓަށް ާމަޖިލީހުން ާއެހުމުގަިއވެްސ ާވޯޓަށް ާދެނ4ާާްއަދި ާނުހިމަނ . ާމ އްދ  ވަނަ

ވަނ70ާާަލަންާމިއޮތްާއަެނއްާވ ހަކައަީކ،ާމިއަދުާމިމަޖިލީހުންާފ ސްކުރެްއވިާިއޞްލ ޙެއް،ާދަންނަވ 

ާގުިޅގެންާ ާފ ސްކުރެއްވުމ އި ާއެިއޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙު. ާއިުތރުކުރުމުގެ ާެއއް ާ)ނ(  720މ އްދ އަށް

ާ ާބިލުގެ ާކުރިމަތީގަިއމިވ  ާއެވަނ70ާާީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމަޖިލީހުން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ެގ،70ާާފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިހ ރުާމިވ ާބިލަކީާއުނިކުރަްއވ 

ާ ާލިއުމެއް.ާއެއީ ާއޮންނ ނެ ާ)ހ(ާނެތި ާބިލުގެ ާމިވ  ާއަތުަގއި ާމ އްދ އަްށ70ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަނަ

ާއަުޅަގނޑުމެން ާފ ސްކުރެއްވުމުން ާމަޖިލީހުން ާފ ސްކުރެއްވުން ާއިތުުރކުރެްއވުމުެގ ާއެއް ގެާ)ނ(

ާ ާބިލުގެ ާއޮތް ާނަފީވެގެންދ70ާޭކުރިމަތީގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާއެހެންވީމ ވަނަ .ާ  725ތިންވަަނކިއުމަށްާ،

ާމެންބަރުންާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންވީމަ، ާކަންތައްތަކ އިެއުކގައި. ާމިދެންނެވި ާމިދަތުރުކުރަނީ މިބިލު

ހިތްޕުޅުަގއިާބަހައްަޓވަިއގެންާތިންވަނަކިއުުމގެާމަރުޙަލ ަގއިާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވުުމގައިާިމަކންތައްތައްާ

ާދަންނަވ ނުލ ާ ާިމގޮތަށް ާދަންނަވަން،ާއެދެން.ާއަިދާމިކަންތައްތައް ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްއކަވަން ވ ހަކަފުޅު

ާައޅުަގނޑުމެންގެާ ާއަރ  ާއޮޅުންތައް ާދެްއކި، ާވ ހަކަަތއް ާަކމ ނުގުޅޭ ާދިަޔއިމ  ތިންވަނަކިއުމަށް

ާރިޔ ސަތަށް ާބޭކ ރުެވގެންދ ނެަކމަށް ާބޭފުޅުންނ ާާވަގުތުަތއް ާނަގަިއގެން ާމިވަގުތު  730ފެންނ ތީ،

ވ ހަކަދަްއކ ާމިކަންތައްަތއްާަޙއްލުކުރުމަށްާމަސަްއކަތްކުރީ.ާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަުތގައިާިތޔަާހުރިހ ާ

ބޭފުޅުންނަށް،ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުގެާއިސްާބޭފުޅުންނަށްާއަދިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާދެ ާިރޔ ސަތަށް ާބޮޑަށްާމިކަމުގައި ާވަރަްށ ާކެތްތެރިކަމަށްޓަަކއި ާބެހެއްެޓިވ ާއެއްބ ރުެލއްވުމ އި ްއިވ

ާުފރުޞަތަށްާ ާތިންވަަނކިއުން. ާބިލުގެ ާފަށ ީނ ާދެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާގެްނދ ނަން.ާ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްެތރި  735އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާ ާމެންބަރުާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަަވންދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާޢަބްދު ާެދމިނެޓްވީމ ާهللاއަޙުމަދު ާލިބިވަަޑިއގަންނަވ ނީ. ާފުރުޞަތެްއ ާމިނެޓުގެ ާިތން އަށް.

ާ ާއަދި ާރަނގަބީލެއްޖަހ ނެ. ާމޭޒުން ާައޑ1ާާުސެކްރެޓަރިއޭޓް ާރަނގަބީލުގެ ާދެފަހަރު ިމނެޓްވީމ 
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އަށްާهللاންނަވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދުއިިވވަަޑިއގަ

 740ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްަފއިވ ާމީހަަކށްާލިބިދޭާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާމީހަކަށްާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުންهللاާމަދުާޢަްބދުއަޙްާ ާބުނ  ާއެއްޗެއް ާފުރަތަމަ ާތިންވަނަިކއުމުަގއި ާބިލެއްގެ ާރައްކ ތެރިަކމުގެ ާޢިނ ޔަތ އި، މ ލީ

ާމިއަދުާ ާއަޅުަގނުޑ ާހަމައެއ އިެއކު ާއަދި ާއެަބއޮތް. ާއުފަލެްއވެސް ާލިބޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އަޅުަގނުޑވީތީ

ާ ާއަޅުަގނަޑކީވެްސާމިބިލުގެ ާއޮންނަންާނ4ާުއުފ ކުރަން ާއެޮގތަށް ާމ އްދ  ާއެމ އްދ ާވަނަ  745ފެންނަކަމަށް

އުނިކޮށްލަންާއިޞްލ ޙުާހުށަެހޅިާމީހެއް.ާމިހ ރުާމިބިލުާކުރިއަށްދ އިރުާއެމ އްދ ާނޯންނ ނެަކމަށްވީތީާ

ާަކންބޮޑުވ ާ ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންދ އިރުަގއި ާމިބިލު ނޑު ާއަޅުގަ ާއުފ ކުަރން. ާެއކަމ  އަޅުަގނޑު

ާއިޞްލ  ާގިނަ ާމިދެންނެވިފަދަ ާހުރިނަމަވެސް ާވީަނމަވެްސާކަންތައްތަެކއް ާހުށަހަޅ ފައި ާއަދި ޙުތަކެއް

ާިޢނ ޔަތ އި،ާޙިމ ޔަތ އި،ާރަްއކ ެތރިކަމެއްާ ާމީހަކަށް ާކޮށްަފއިވ  ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ކަން އަޅުަގނޑު

ާޙިމ ޔަތ އި،ާ ާއެޢިނ ޔަތ ިއ، ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރީމު. ާއަބަދުވެސް  750ދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑުމެންާދޭންޖެހޭ ނޑެްއގެާތެޭރަގއިކަމަށްާާރައްކ ތެރިކަންާއަުޅގަ ނޑުމެންނަްށާއުފުލޭާމިންގަ ނީާއަޅުގަ

ާެއަކށީގެންވ ާ ނޑަށް ާއެމިންގަ ާިރޢ ޔަތްކޮށް ނޑަށް ާމިންގަ ާފުދުންތެރިކަމުގެ ާމ ލީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އަދި

ާއަުޅަގނޑުވ ީނާ ާގޮތެްއގަިއކަމަށްވެސް ާއެކަީށގެންވ  ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާޙ ލަތަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޫނީ

ާދަ ާަކންބޮޑުވ ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދިވެްސ ާމިބިލުަގއި ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ންނަވ ަފއި.

ާޮއތްއޮތުންާ ާލިމިޓެއްނެތި ާކަންތައްތަްއ ާބަެއއްކަހަލަ ާެއގޮތުން ާއެބަުހރި. ާަމއްސަލަތައް  755ބައެއް

ުކާއަޅުަގނޑުާހަމަާކަންބޮުޑވުންާފ ޅުކުރަންާމިމަރުޙަލ ގައިވެްސ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަެއއ ިއއެ

ާމިަމރުޙަލ ގަިއާ ާވ ހަކަ ާބައެއް ާރަްއދުކޮށް ާިރޔ ސަތަށް ާަރއްދުކޮށް، ާމަނިކުފ ނަށް އަޅުަގނޑު

ާޚިލ ފަށްާ ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާނޫނީ ާކަންތައްަތއް ާޚިލ ފަށްދ  ާގަވ އިދ  ާމިމަޖިލީހުގައި ދަންނަވ ލަން.

ާއަިދވެ ާއެބައޮތް ާކަންބޮޑުުވން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދ ތީ ާކަންތައްތައް ާޢިްއޒަތްތެިރާމަޖިލީހުގެ ސް.

ނޑަށްވެސްާައޑުިއވެމުންދޭާއަދިާއަުޅަގނޑުާމިއިންނަނީވެސްާހަމަާކެތްތެިރކަމ އިެއކުާ  760ރައީސް،ާއަުޅގަ

ާގަވ އިދ ާ ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދަވ  ާވިދ ުޅަވމުން ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ރުކޮށް އަުޑއަހަން.

ާކުަރއް ާކަންަތްއތައް ާރިޔ ސަތުން ާއެްއގޮަތށް ާގެންަދވ ކަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ވަމުން

ާެއކަންތައްތަްއާ ާއަިދވެސް ނޑަށް ާައޅުގަ ާަތކުރ ރުކޮށްލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަ އެހެންނަމަވެސް،

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމިވ ހަކަ ާއަުޅަގނޑު ާރެކޯޑަށްޓަކައި ާފަސޭހަނޫންކަމަށް. ޤަބޫލުކުރަން

ާހުރިނަމަ ާކަންބޮޑުވުން ާމ އްދ ތަކުަގއި ާގިނަ ާލިބެންޖެހޭކަމަށްާރައީސް،ާމިބިލުގެ ާޢިނ ޔަތްތަކެއް  765ވެސް
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ާހަމަާ ާއަިދެވސް ާތަކުރ ރުކޮށްލ ނަން. ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަވެސް ާބުނަމުންދިޔަ އަޅުަގނުޑ

ާުބރައެްއާ ާނުއުފުލޭވަުރގެ ާަރްއޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާދަންނަވ ލ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ތަކުރ ރުކޮށް

ާައޅުަވިއގެ ާބޮލުގަިއ ާަރއްޔިތުްނެގ ާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން ާމިމަޖިލީހުން ންނުވ ނެއޭ.

ާމަސައްކަްތކުރުމަށޭ.ާ ާމަންފ އަށް ާލ ބައ އި ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާދޭންވ ނީ އިސްކަމެއް

ާމަސައްަކތެއްަގއިާ ާކޮންމެ ާކުރެވެންހުރި ާމަންފ އަށް ާލ ބައ އި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމިހިރީ  770އަޅުަގނޑު

ާރައްޔިތުން ާއެހީތެރިކަންދީ ާފުރިހަމަާފުރިހަމަ ނޑުެގ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާކުރ  ާކުރިއެރުމަށް ގެ

ާއެހީތެރިކަމ އިާެއއްބ ރުލުންދޭންާތައްޔ ރަށޭ.ާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިއުޅުނު ާތަފ ތުވެގެން ާޚިޔ ލު ނޑުމެްނގެ ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަނ4ާާަޝުކުރިއްޔ 

ާއަދިާާުމޙަްނމަދުާާޙުަސއިން ާއިޙްތިރ މްކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމެވުަމށް ާއެނިންމެވި ާތިނިންމެވީ. ާޯވޓަށްނ ހަން  775ާމ އްދ އަށް

ާރ ްއޖޭގަިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާއެބަޖެހޭ.ާއެއީ ާކިަޔން ާމަރުޙަބ ވެސް ާއޮތްގޮތުން ާޙ ލަތު ާމިހ ރު ކަންދިމ ވިގޮތުން

ާމިއީ ާފެތުރިއްޖެ ާއަދި ާއެކަމުްނާާޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ާދިޔަނުދޭން ާޝަރީޢަތުން ާމީހަކު ަވކި

ބަރީޢަކުރަންވެގެންާއޮތްާމ އްދ އެްއކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެފުުރޞަތުާއެފަރ ތަށްވެސްާީދ،ާެއންމެންގެާ

ކުރިމަތީގައިާކުށެއްާއޮތްތޯާނެތްތޯާބެލުމުގެާފުރުޞަތުާހަމަހަމަގޮތެްއގައިާޭބްއވޭގޮތަށްާމިކަންާވުމަީކާ

ާހަމަ ާސުވ ަލީކާާއަޅުަގނުޑވެސް ާއ ދެ، ާމިހުރީ. ާއަޅުަގނޑު ާއެކަމަށް ާއަދި  780މަރުޙަބ ކިޔ ކަމެްއ.

ާކުިރާމީހަކަށްާ ާރައީްސކަން ާކުރިން ާވަކި މިހ ރުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާނުލިބޭާރައްކ ތެރިކަމެއް

ާދަޢުލަތުގެާ ާވިސްނ ލަމ ތޯ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބަހުސަކީ. ާހިނގި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއީ ާނޫންތޯ. ދޭންޖެހޭތޯ

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާމު ާހުންނެވި ާމަޤ ުމަގއި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ާމިހ ރުގެ ޢައްސަސ ތަކުން

ާަދޢުލަތުގެާ ާަރއީްސއަކަށް ާވަިކވ  ާމަޤ މުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާުނވަަތ ާއ ދޭތޯ ނުރައްކަލެއް

ާ ާބޭނުންވޭތޯ. ާަރއްކ ތެރިކަން ާކިބައިން ާނޫރ7114ާަމުޢައްސަސ ތަކުގެ ާޙަސަން ާއަހަރު  785އްދީްނާވަނަ

ާެއބައޮތްތޯާ ާބޭފުޅެއް ާެއއްެވސް ާވެރިކަްނކުރި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަވަހ ަރވިފަހުން ވަިކވެަވޑަިއގެން

ާބައްަލވ ލައްވ .ާ ާއަވަހ ަރވެފައި. ާހުންނަަވއިގެން ާރ އްޭޖގައި ާއަމ ންކަމ އިެއކު ާވަކިވުމަށްފަހު މަޤ މުން

ާހުންނެވީ ާފުރަތަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފުރަތަމަ ާޤަރުނުގައި ާމަޤ މުންާާމިދިޔަ ާރަދުން. ސަމްސުއްދީން

ާވިލިނގިްއޔަށްާ ާދެބަފ ަކލުންާއަރުވ ެލވުނީ.ާދަރިކަލުްނާއަވަހ ަރވުމަށްފަހުގައި ާުފަވއްމުލަކަށް ވަކިކޮށް

ާމ ލެާ ާދިޔަިއމަ ާހިސ ބަށް ާއަވަހ ރަވ  ާބޮުޑެވގެން ާއ ލ ސްކަންފުޅު ާއަރުވ ެލވިަފއި. ާހުންނެވީ  790ގެނެސް

ާޙަސަ ާދެން ާައވަހ ރަީވ. ާއަމީނަށްާގެނެވުނުތަނ  ާމުޙަންމަދު ާެގއްލިދިަޔއީ. ނޑުމަތީަގއި ާކަ ާފަރީދު ން

ާމިހ ރުާ ާަދއްކަްނ ާެއވ ހަކަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާއިނގޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ކަންތައްީވގޮތް



 30 

ާކަންތަްއާ ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާނ ޞިރު. ާއިބްރ ހީމް ާހުންނެވީ ާދެން ާގަންނަންޖެހޭނެ. ލަދުވެސް

.ާއެހެންވީމަ،ާދަޢުލަތުގެާމުޢަްއސަސ ތަކުގެާކިބައިންާަރއްކ ެތރިކަމަށްާހިނގ ދިޔަގޮްތވެސްާއެބައިނގޭ

ާ ާދ ކަށްނުޖެހޭ. ާމިބަހުސަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިބަހުސަކީ. ާމިޙަޤީޤަތުގައި ާއެއީ ާނޫންތޯ  4ާ795ބޭނުންވޭތޯ

ާދަޢުލަތުގެާ ާކިޔައިގެން. ާމަރުޙަބ  ާއެކަމަށް ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަގ ފައި. ާމިއޮތީ ާމ އްދ  ވަނަ

ާަރއީުސންވެސްާކުރިމަ ާކުރީގެ ާހަމަ ާކުރިަމތީގައި ާމުޢައްސަސ ަތކުެގ ާއިންސ ުފގެ ާއަދި ތީގަިއ

ާއ ދެ،ާ ާޤ އިމްކުަރއްވަްނވީ. ާއިންސ ފުވެސް ާއަދި ާރަްއކ ތެރިކުރަންވީ ާއަބުރުެވސް އެބޭފުޅުން

ާޤ ޫނނުއަސ ސީާ ާމީހަކަށް ާކުރި ާަރީއސްކަން ާުނވަތަ ާރަީއސްއަށް ާކުީރގެ ާބަލަންީވ އަޅުަގނޑުމެން

 800ނަާމ އްދ ަގއިާމިބުނ ާމ ލީާޢިނ ޔަތްތަކ އި،ާޤަދަރ އި،ާޢިއްޒަތ އި،ާރަްއކ ތެރިކަމުގެާއިތުރަށްާވ791ާަ

ާޢިބ ރ ތްތަކެްއާ ާނެތް ާބޭނުން، ާކޮން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާކޮަބއިތޯ. ާޢިނ ޔަތްތަކަކީ ާއެހެނިހެން މިބުނ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއެެހންވީމަ، ާދޭންޖެހޭނެއޭ. ާޢިނ ޔަތްތައް ާއެހެނިހެން ބޭރުންނޭާމިބުނަނީ.

ާިވސްނ ލަންާ ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަަކތަކެއްތޯ ާހުރި ާއޮށްޓަެރއް ާވ ހަކަަތކަކީ ާމިކިޔ  އަނެްއގޮތެކޭ

ނޑުެމންނަކަށްާ އެބަޖެހޭ.ާރ އްޖޭގެާތ ރީޚ އި،ާރ އްޖޭގެާޘަޤ ފަތ އިާމިކަންކަމަށްާވިސްނަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ

 805ާރ އްޖޭގެާތ ރީޚަކުންާެއއްފަރ ަތކަށްާނުދެވޭނެ.ާ

ާ

ާާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ނޑ ލ ނީ.79000ާާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރު ާމެދުކަ ާމިހިސ ބުން ާަމސައްކަތް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ވުމ ިއއެކު

ާގަިއ.ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމް.71000ާާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާމަސައްަކތްާފަށ ނީާ

ާ

 810ާ]ށ71007ާާްނ77:21ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅަގނޑުމެންާއަުޅަގނޑުމެ`. ާމިހ ރު ާގެންދަން. ާކުިރައށް ާފަށަިއގެން ާމަސައްކަތް ންގެ

ާ ާބިލުގެ ާމިގެންދަނީ ާކުރަމުން ާމަރުޙަލ .1ާމަސައްކަތް ާބަހުސްގެ ާކިޔުުމެގ ާމަރުޙަލ ގަިއާާވަނަ މި

ާއެމް.ޑީ.ީޕގެާވ ހަކަފުޅު ާޑީ.އ ރު.ީޕއ އި ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ފަރ ތުންާާދެްއކެވުމަށް

 815ދައްަކވ ާާދައްަކވަންާއެާދެާޕ ޓީގެާދެމެދުގައިާވ ހަކަފުޅުާބޭފުޅުންާވ ހަކަފުޅ70ާުފަރ ތަކުންާާކޮންމެ

ާމިބަހުސްާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެގޮތުގެމަތީން ާއެހެންވީމ ، ާދެއްވ ފައި. ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަްށވަނީ

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާޕ ޓީތަކުަގއި ާއެހެން ާއަދިާކުރިއަްށގެންދ ނީ. ންނަށ އި

ާއެންމެާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުަޞތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި އަމިއްލަ



 31 

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ފުރަތަމަ

 820ާއިބްރ ހީމްއަށް.ާ

ާ

ާވަރަށްާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނުޑމެންނަށްާާ`. ާމަނިކުފ ނު ާޝުކުިރއްޔ . ާޮބޑަށް

ނުޑާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާައޅުގަ ާޚަބަރަށްޓަކައި ާއުފ ވެރި ާވިދ ޅުވެދެްއވި ާދެންމެ ާކުރިން ާހުއްޓ ލުމުެގ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް

ާޑިމޮކްރެ ާއަދި ާއިޙްލ ޞްތެރިކޮށް ާއެފަދަ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާތަހުނިޔ  ާުއސޫލުންާމަނިކުފ ނަށް ޓިކް

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާފަށްފަށުން ާއެކަމަްށޓަކައި ާިވސްނ ވަަޑއިގެންެނވީތީ ާގެންދަވަން  825ކަންތައްތައް

ާއެގޮތަްށާ ާބޭފުޅުންވެްސ ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ާއަދި ޑީ.އ ރު.ީޕއަށ އި

ާަރއް ާިމކަންތައްތައް ާއަރ ަވޑަިއގެން ާެއްއގަލަކަށް ާމަޖިލީހުގެާވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވިއގެން ޔިތުްނގެ

ާމަނިކުފ ނަްށާ ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާހަމަޖައްސަވައިެދއްވީތީ. ާގެންދެޭވނެގޮތް ާކުިރއަށް ތަޅުމުގައި

ާދަންނަވ ލަްނާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާފަށަިއގަންނ ނަން. ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ޝުކުރުދަންނަވަމުން

ާއަުޅަގނޑުމެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާައޅުަގނޑު ާއިއްެޔވެސް ާދެންނެވީާބޭނުންވީ ާތަޢ ރުޟުވ ކަމަށް  830ން

ވަނަާމ އްދ ަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިބުނަނީ،ާމިާޤ ނޫނުގެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެހެްނގޮތަކަްށ14ާާ

ާހ ޒިރުެވާ ާޖަލްސ އަކަށް ާއެ ާނިންމޭނީ ާނިންމުމެއް ާމަޖިލީހުން ާރައްިޔތުންގެ ާނުވ ނަމަ ބަޔ ންކޮށްފައި

ާއަޣްލަބިްއޔަ ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި ާފ ހަަގކުރަްއވ ާވޯޓުަގއި ާމަނިކުފ ނު ާއެކަން ތުންކަމަށް.

ާޚިލ ފަކަށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާމަނިކުފ ނު ާތިމަން ާގެންެދވީ ާވިދ ޅުވަމުން ާަތކުރ ރުކޮށް އިްއޔެވެސް

ާމަނިކުފ ނުާ ާެއގޮތުން ާއެެހންވީމ ، ާނުނިންމަވ ނަމޭ. ާމެންދުރުާާކަމެއް ާައޅުަގނޑުމެން  835ދެންމެއަކު

ާ ާނިންމ ލަމުން ާޖަލްސ  ާަރނގަޅަށްާކުރީަގއި ާވަރަްށ ާމަނިކުފ ނު ާއެކަން ާފަދައިން ފ ހަގަކުރެްއވި

ވިސްނުންފުޅަށްާގެންނަވ ާއަިދާޑީ.އ ރު.ޕީއ އިާއެމް.ޑީ.ީޕގެާބޭފުޅުންވެސްާއެކަންާފ ހަގަކުެރްއވީތީާެއާ

ާ ާމި ާގައި ާ)ށ( ާދެންނެވީ ާއެެހން ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވ ލީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާޕ ޓީއަށްވެސް ވަނ4ާާަދެ

ާގަ ާ)ށ( ާއެާމ އްދ ގެ ާއެހެންީވމ ، ާވިދ ުޅވީ. ާޢިބ ރ ތްކުަރއްވ ަފއި ާކަންތައްތަެކއް ާިމވ  އި

ާ ާކޯރަމަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާއ ެދ،  14ާ.840ސަބަބަށްޓަކައި.

ކަމަށް.92ާާވަނަާމ ްއދ ގައިާއެބަބުނޭާކޯރަމްާއޮންނ ނެާގޮތުެގާވ ހަކަާެއއީާ%4ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ަވރަށްާކުޑަާއަދަދެްއގެާމެންބަރުން.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާަރއްޔިތުްނ10ާާވަންޏ ާެއއީާއެހެންކަމަށް

%ާ ާނިންމޭނީ ާޤ ނޫނެއް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާމަްއޗަށް ާއިތުރަށ20ާާްއޭގެ ާމެންބަރު ާއެއް އަށްވުރެ

ާބޭުނންވަނީ،ާ ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާއެބަބުނޭ. ހުރެގެންކަމަށްވެސް

ާރައްޔި ާހިނގައިދ ނެއޭ ާކަމެްއާނިންމިގެން ާމަޖިލީހުން ާވޯޓުދެްއަވއިގެްނ.ާއެީއ90ާާތުންގެ  845މެންބަރުން
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ާއެކަންާ ާމަނިކުފ ނުވަީނ ާތަންކޮޅަކީ. ާމިދަންނަވ  ާޚިލ ފުވ ކަމަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާމަނިކުފ  ާނެތިން. ާދައްކ ކަށެއް ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަތަެކއް ާމ ދިގު ާއެހެންވީމ ، ނުާފ ހަގަކުރަްއވަވ ަފއި.

ވަރަށްާވިސްނުންތެރިކަމ އެީކަގއިާވަރަްށާރަނގަޅަްށާޕ ޓީތަުކގެާމެދުަގއިާވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވިއގެންާެއާ

ާހިފ ނީާ ާބޭނުން ާމިފުރުޞަތުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަމުން ާގެންނެީވތީ ާޙައްލަކަށް މައްސަލަ

ާމ ތް ާނިްނމ ލީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިވ ހަކަކޮޅު ާވިސްނުهللا ާހެޔޮ ާރަނގަުޅގޮތ ިއާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް  850މ އި

ނޑުެމންނަށްާ ާއަޅުގަ ާތަޢުފީޤް ާހެޔޮ ާމަސައްކަްތކުރުމުެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކުެރވިކަމ ެއކީަގއި އަދި

ާވަބަރަކ ތު.هللاާދެއްވުްނއެދިާދުޢ ކުރަމުން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާައޅުަގނާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދަްނނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ  ާއެއްޗެއް ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ާުޑވެސް

ާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާބިލުގެ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާބިލުެގ، ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާމ އްދ އ އ4ާާިބޭނުންވަނީ،  855ވަނަ

ާތަޙްޤީޤުާ ާއެބަޭދ ާވ ހަކަދެެކވެމުން ާބޮޑަްށ ާވަރަްށ ާތެރޭގަިއ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ބެހޭގޮތުން.

ާަޝރީޢަތުގެާނުކު ާބޭފުޅުން ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާކުީރގައި ާނޫނިއްޔ  ރެޭވގޮތަށް

ނުޑާ ާައޅުގަ ާގޮުތގަިއ. ާމ އްދ ެއއްެގ ާއޮްތ ާެއކުލަވ ެލވިފައި ާޮގތަކަށް ާނުގެންދެޭވ މަރުޙަލ އަށް

ާބެހޭގޮތު ާއެމ އްދ އ އި ާބެހޭގޮތުން ާއެބިލ އި ާކޮމިޓީގައި ާހަމަގައިމުވެްސ ންާދަންނަވ ނީ

ާއެއީީކ.ާ ާނޫނޭ ާހުރިގޮތެއް ާިވސްނުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދިޔައިރުަގއި،  860މަޝްވަރ ކުރަމުން

ާހިނގަމުންދ ގޮތަްށާ ާކަންތައްތައް ާމިހ ރު ާބެލީ ާރައްކ ތެރިކޮށްދެވޭތޯ ާޭއގެން އަޅުަގނޑުމެން

ާއެކަމަްށާ ާއޮތީތީ ާފުރުޞަތު ާޖެހުމުގެ ާކުލަވަުރ ާސިޔ ސީ ާބޮޑަށް ާއިންޞ ފަށްވުެރ ރިޢ ޔަތްކޮށް

ާވިްސނުމުގައި.ާކޮން ާަކނަޑއެޅުމުގެ ާބިުލގައި ާގޮތްތަެކއް ާފ ަރވެރިެވވޭނެ ާވަެރއްގެ މެވެސް

ާމިހ ރުާ ާމިބިލު ާމިދަނީ، ާވ ހަކަދެކެވެމުން ާތެޭރގައި ާބައެްއގެ ާގިނަ ާވަަރށް ާމިހ ރު އެހެންނަމަވެސް،

ާބޭފު ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނ ާކުީރގަިއ ާއޮތްގޮތުްނ،  865ޅުންާބައްޓަންކުރެވިަފއި

ޝަރީޢަތަށްާގެންދިއުމަށްާހުރަސްތަކެއްާހުރިކަމަށ ިއާއަދިާެއބޭފުޅުންގެާމައްޗަށްާތަޙްޤީުޤޮކށްާކުށެއްާ

ާފުރުޞަތުާ ާގެންދިއުމުގެ ާޝަރީޢަތަށް ާތަޙްޤީޤުކޮށް ާތުޙުމަތުކުރެވޭނަމަ ކޮށްފައިވ ކަމަށް

ާރައްކ ތެރިކަ ާމިލިބޭ ާމިބިލުން ާހިތުން ނޑު ާައޅުގަ ާެއއީ ާލިބިވަަޑިއގަންނަވ ާބަންދުވެގެންދ ކަމަށް. ން

ާއެންމެާ ާމުހިންމު ާޤައުމުގެ ާއެޭބފުޅުންނަކީ ާއެއީ ާނޫން. ާއެދިަވޑަިއގަންަނވ ނެކަމެއް ބޭފުޅުންވެސް

ނޑުާދަްނނަވަންާ  870އިސްާއެއްާމަޤ މުާއަދ ކުރަްއވ ާޒިންމ ދ ރުާބޭފުޅުންނަށްވ ނެތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާމިއަދު ާރައީސްާބޭނުންވަނީ، ާެއއްބަްސވެިވ ާތެރޭގައި ގެ

ާއެހެންާ ާގޮތެކޭ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާބަލ އިރު ާވިސްނުމަކުން ާއެްއ އިޢުލ ންކުރެްއވިގޮަތކީ
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ާއަދިާ ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރައްވ ފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ަކން ާކުރީގެ ާމިހ ރު މިދަންނަވަންޖެހެނީ،

ާބޭފުޅު ާިލބިވަަޑއިގަންަނވ  ާރަްއކ ތެރިކަން ާއެ ާިއނގިލިާމިބިލުން ާތުޙުމަުތގެ ާމިކުެރވޭ ާމައްޗަށް ންެގ

 875އެބޭފުޅުންނ އިާދިމ ލަށްާމިހ ރުާމިާހަމަޖެހިގެންދ ގޮތުންާދިއްކުރެވޭނެާޖ ގަާނޯންނ ނެތީ.ާެއހެންވީމ ،ާ

ާމިބިލުގެާ ާމިބިލު، ާއެދެނީ ނޑު ާައޅުގަ ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ާމިކަމަްށ ނޑު ާއަުޅގަ އެގޮތުން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ނޑަައޅ ފައިވ ާާމުހިންމުކަމުން ާކަ ާފ ސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ބިލަކަށްވ ތީ،ާމިބިލުާައވަހަށްާފ ސްކޮށްާމިބިލުާތަންފީޛްކުރުުމގެާފުރުޞަތުާތަަނވަްސވެގެންާދިއުން.ާ

ނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ،ާވިލިމ ފަންނުާ ނުޑގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާއަޅުގަ ހަމަާއަޅުގަ

ާޢިއްާ ާދެާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމަނިކު ާޙުސައިން ާނިޙ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު  880ޒަތްތެރި

ާއިޞްލ ޙުގެާ ާދެ ާއެ ާއިޞްލ ޙު. ާދެ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެއީ ާޮގސްފި. ާފ ސްެވގެން އިޞްލ ޙެއް

ާނޫނީާ ާޚަރަދުތަކ ިއ ާގެޮކޅުގެ ާޭބފުޅެއްގެ ާކުަރްއވ ފަިއވ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާކުރީގެ ސަބަބުން

ާަވކިާއިޖްތިމ  ާޚަރަދުތަްއެވސް ާހިންގުމުގެ ާޮއފީހެއް ާކުރުމަށްޓަަކއި ާހުރިާކަންތައްތައް ާފައިދ  ޢީގޮތުން

ާކުަރއްވ ކަށްާ ާދަނީ.ާއެެހންނަމަވެސް،ާއެހިސ ބަށް ާފަހިެވގެން ާމަގު ާކުެރއްވުުމގެ ާހަމައަށް ޙުދޫދަކ އި

ާދަތިތަކ އި ާބޮޑެތި ާޤައުމަށް ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމިކަންަކމަށް ާއެހެންވީމ ،  885ކުރިމަތިވެފަިއވ ާާނުޖެހޭ.

ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވ ނެކަމަށްާ ާއެކަންަކމަށް ާގޮތުން ާބޭފުޅުންގެ ާޒިންމ ދ ރު ވަގުތުަތކުަގއި

ާމުހިންމުާ ާެއއީ ާދިއުންވެސް ާފ ސްެވގެން ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާެއހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރެޭވ. އަޅުަގނޑަށް

ާިނންމ ލ ނަން. ާވ ހަކަޮކޅު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަމުްނ ާޢިްއޒަތްތެރިާާކަމެއްކަުމގައި ޝުކުރިއްޔ 

ާރައީސް.ާ

ާ890 

ާރަޝ ދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާވ ހަކަފުުޅދައްކަވ ނީ ާދެން ޝުކުރިއްޔ .

ނުޑާތުޅ ދޫާ ާއަުޅގަ ާފަޙުމީ. ާއިމްތިޔ ޒް ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާއުތުރު ާމ ފަންނު އެއަށްފަހު

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާދ އިރ ގެ

ާ

ނޑުާއެްއޗެްއާދަންނަވ ލަްނާهللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ  895ާވަބަަރކ ތު.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ނޑުާހުށަހެިޅާއިޞްލ ޙެއްާފ ްސވެފަިއވ ތީާއެާއިޞްލ ޙާ ާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނުޑާބޭނުންވަނީާއަުޅގަ އިާބެހޭގޮތުން.ާައޅުގަ

ހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުަގއިާމިއޮްނނަނީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ަކންާއެްއާދައުރުާކޮށްފަިއވ ާމީހަކަށްާމ ލީާ

ާ ާމަހަކު ާކޮްނމެ ާގޮުތގަިއ ާއަދ000،20ާާިޢިނ ޔަތެއްެގ ާދޭންވ ނެެއވެ. ާދަޢުލަތުން ރުިފޔ 

ާ ާދައުރު ާގިނަ ާެއްއދައުރަށްވުރެ ާޢިނ ޔަތެްއގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާމ ލީ ާމީހަކަށް ޮކށްފައިވ 
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ާ ާމަހަކު ާކޮންމެ ާއަުޅަގނޑުމެނ000،12ާާްގޮތުަގއި ާއ ދެ، ާދޭންވ ނެއެެވ. ާދައުލަތުން  900ރުިފޔ 

ާޙިމ ޔަތ ިއާ ާޢިނ ޔަތ އި ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާހިނގ  ވިސްނ ލަމ 

ާޤ  ާމިއީ ާކީއްވެތޯ. ާމިދެނީ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްާރައްކ ތެރިކަން ާއަުޅގަ ނޫނުއަސ ސީން

ާބޭނުމަކީާ ާބޮޑު ާއެންމެ ާދިނުމުގެ ާޢިނ ޔަތެްއ ާމ ލީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ލ ޒިމްކުރ ކަމެއް.

ނޑުމެންގެާތެޭރގަިއާއެބޭބޭފުޅުންާބޭިތއްބުން.ާމިގޮތަށްާ ާއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިކަމ ިއާޝަރަފްވެިރކަމ އެކު

ާ ާެއއްދ000،20ާަބަލ އިރު ާރައީސްކަން ާއެންމެާރުފިޔ ައީކ ާހަމަ ާބޭފުޅަކަށް ާހުރި ާކުަރއްވ ަފއި  905އުރު

ާބައެްއާ ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދަދެއްކަމަށް ރަނގަޅު

ާއުނިކުރެވިފަިއ.ާ ާމިހ ރުވަނީ ާމ އްދ ތައް ާބަެއއް ާއޭގެ ާނަމަވެސް، ާހުރި. ާކުރިން ާބިލުގައި މ އްދ ތައް

ާ 4ާާއެއީ ާމ އްދ . ާމ 4ާވަނަ ނުޑާވަނަ ާއަުޅގަ ާއެކަމަށްޓަަކއި ާއުނިކުރެވިފަިއވ ތީ ާމިހ ރު އްދ 

ާއިްސވެރިްނާ ާޕ ޓީތަުކގެ ާސިޔ ސީ ާހަމައެހެންމެ، ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާރަީއސްއަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާަދންނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރުަދންނަވަމުން، ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްޕުޅަށްެވސް  910ކުރެްއވި

ާއެންމެާރަނަގޅުކަމަށ9ާާްނަާމ އްދ ،ާވ9ާަމިހ ރުވެސްާމިބިލުގަިއާމިބިލުެގާ ވަނަާމ އްދ ާއަިދވެސް

ާ ާފ ހަަގއެއްނުުކރެވޭ. ާކުަރއްވ ަފއިވ 9ާާއަޅުަގނަޑކަށް ާަރއީސްކަން ާމިވަނީ، ާމ އްދ ަގިއ ވަަނ

ާ ާޚަރަދަށްޓަކައި ާގެދޮރުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،000،20ާާބޭފުޅަކަށް ާދޭގޮތަށް. ާޢިނ ޔަތެއް ރުފިޔ ގެ

ހުރިާބޭފުޅަކަށްާމިާޢިނ ޔަތްާދިނުމަކީާއެންމެާރަނގަޅުާކަެމއްކަމަށްާާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާގެދޮރު

ާަފއިދ ހުރިާ ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާއެގޮތަށް ާހަަމ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ަހކަ. ާނުފެންނަ  915އަޅުަގނޑަށް

އިޖްތިމ ޢީާމަސައްކަތެއްާކުރުމަށްޓަކައިާބަޖެޓްާކުރެިވގެންާލިބޭާފައިސ އެްއގެާވ ހަަކވެސްާމިބިލުގަިއާ

ާއެލިބޭާހި ާމ އްދ އިްނ ާއެ ާެއހެންކަމުން، ާފ ަހގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާއެކަްނވެސް މެނިފައިވ ތީ

ފައިސ ައކީާހަމަާމުޖުތަމަޢުއަށްާފައިދ ހުރިާމަސައްކަތެއްާއެޭބފުޅަކުާކުރަްއވަމުންާގެންދ ކަމަށްވ ނަމަާ

ާފުރު ާދެއްިވ ާނުދެކެން. ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަކަށް ާގޯހެއް ާއެީއ ާފައިސ އަކަްށވ ތީ ޞަތަކަށްޓަަކިއާލިބޭނެ

 920ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޚިކުމަތްވަންަތާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެންމެ ާއ ދެ ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ސްކަްނާޮކށްފައިވ ާމ ތްރަސްކަލ ނގެާކިބަފުޅަށްާަޙމްދ އިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާރ އްޖޭަގއިާަރއީާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑ އިާައޅުަގނުޑގެާޕ ޓީާެއމް.ޑީ.ޕީެގާ ކޮންމެާމީހަކަށްމެާރައްކ ތެރިކަމ އިާޢިނ ޔަތެއްާދިނުމަކީާއަުޅގަ

 925ކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުވެސްާހަމަގައިުމވެސްާއިރ ަދުކރެއްިވއްޔ ާކުރ ެނކަމެއް.ާއަދިާއަމުދުންާ

ާއަޅުާ ާލ ޒިމްކުރ އިރު ާމިކަމަށް ާކުރ ނަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިކަން ާކޮންމެހެންވެސް ަގނޑުމެްނ
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ާމިކަމުަގިއާ ާނިޔަތް ާހެޔޮ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނަގަހަްއޓ ނެ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިގޮތުން

ާއަްލމަރްޙޫމްާ ާކުެރްއވި ާރައީސްކަން ާރ އްޖޭަގއި ާކުީރގައި ާއެްއކަމަކީ، ާފުދޭނެ ާއެނގުމަށް އޮތްކަން

ާވެރި ާއެމަނިކުފ ނު ާނ ޞިރު ާަފއިންޕުުޅާއިބްރ ހީމް ާފަސްަގނުޑގައި ާމިރ އްޖޭގެ ާކުެރއްވުމަށްފަހު ކަން

ާައަވހ ރަވުމުންާ ާއެމަނިކުފ ނު ާނުވ ިއރުގަިއ، ާލިބިވަަޑއިގެންަފއި ާފުރުޞަެތްއ  930ބީއްސ ލުމުގެ

ާރަސްމީާ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާމިރ އްޖޭގައި ާގެނެސް ާމިރ އްޖެއަށް ާނަމަވެސް ާހަށިކޮޅު އެމަނިކުފ ނުގެ

ާބ ްއވައިެދްއވ  ާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާޖަނ ޒ އެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދުގެ ފަިއަވނީ

ާއެަބއިނޭގާ ާމިހިސ ބުންވެްސ ާއެެހންވީމ ، ާނޫން. ާއޮީތކީެއއް ާޤ ނޫނެއްވެްސ ާމިކަމަށް ާއަިދ އެއިަރކު

ާ ާބ ވަތެްއގެ ާނެތެމުންދ  ާދުިނޔެިއން ާނަމަެވސް، ާއޮތްކަން. ާހެޔޮނިޔަްތ ާއަްޙލ ޤެއްގެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންާމިބިލަށ4ާާްއްޗަށްާމިބިލުަގއިާކުީރގަިއާހުށަހެޅިފައިވ ާމަ  935ވަނަާމ އްދ ާއޮތީމަާެއއިރުާއަުޅގަ

ާއެއީީކއެއް.ާ ާނޫން ާހަމައެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާެއްއވެސްގޮަތކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިޔައީ. އިންކ ރުކުރަމުން

ާއުސޫލުތަ ާހަމަތަކ އި ާހުރިހ  ާދުނިޔެވީ ާިއންސ ނީ ާކީްއކުރަންތޯ ާޤ ނޫނީ ާއިދިކޮޅުާއެއީ ާދިމ  ކ އި

ާއ ދެ،ާ ާދިޔައީ. ާއިްނކ ރުކުރަމުން ާއޭުރވެސް ާއެކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންެވ ާބ ޠިލުކަމެއް. މުޅިން

ާބޭނުންވީާ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނެތިން. ާަދއްކ ކަށް ާމިަކމުގައި ާވ ހަކަ ާމ ގިނަ އަޅުަގނޑު

 940ަގއިާހުށަހެޅިފައިވ ާއ ދަޔ އިާޚިލ ފުާބޮޑެތިާމ އްދ ާމިހ ރުާއުނިކުރެވިާގޮސްފައިވަނީ.ާއަދިާމިާމ އްދ 

ާމ އްދ ެއްއާ ާހުށަހެޅި ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިރ ދަކުެރއްވީތީ ާަފއިސ ަތއްވެްސ އަދަދުތަކުގެ

ާގޮތެއްގެމަތީންާ ާފައިދ ކުރ ނެ ާއެންމެ ާރައްޔިތުންނަްށ ާދިވެހި ާމިހ ރުވަނީ ާސަބަބުން ފ ސްވުމުގެ

ާމި ާކުަޑކުރެޭވނެގޮތެއް ާއަދަދުތައް ާވ ހަކަތަްއާއެވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާހަމަޖެހިފައި. ހ ރު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ ާހަވ ލ ދިން ާކުީރގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުކުރ ނަން. މ ދިގެއް

ނުޑާޤ ނޫނުއަސ ސީންާހަވ ލ ދޭނަން.ާއެީއާ  945ތަޢ ރުޟުވ ާމ އްދ ާތަޢ ރުޟުވ ގޮތުގެާެއއްާމ އްދ ާއަުޅގަ

ާ ާމ އ90ާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމައްޗަްށާވަނަ ާއެމީހެްއގެ ާއަދި ާކުރިމަތީގައި ާއެބަބުނޭ،ާޤ ނޫނުގެ ދ ަގއި

ރަްއކ ެތރިކަމ އިާާހިންގުމުގައިާކޮންމެާީމހަކީވެސްާހަމަހަމަވެގެްނވ ާމީހެކެވެ.ާއަދިާޤ ނޫނުގެޤ ނޫނުާ

ާޙައްޤެކޭ ާމީހެއްގެވެސް ާކޮންމެ ާހަމަ ާލިބުމަކީ ާހަމަހަމަކަމ އެކު ާމަންފ ތައް ާލިބިދޭ .ާޤ ނޫނުން

ާމިޤ ނޫނުއެހެންކަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއަޅުާމަށްޓަކަިއ ާނެެގހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއަސ ސީ ނޑުމެން ާމިގަ

ާރޫޙ  ާދިޔަ ާދައްކަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާއި ާެއވަނީއެުކގައި ާުޝކުރިއްޔ ާވ ހަކަދެެކވިަފއި ާވަރަށްބޮޑަށް .950 

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞައަުޅގަނޝުކުރިއްޔ . ާމިހ ރު ާމެންބަރުާޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމިއަރުވަނީ ތު

ާބިލެ ާއެއަށްފަުހ ާއ ދަމް. ާޙަމްޒ އަްށާރޮޒައިނ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތްދޫ

 955ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވ ަނން.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާ

ާޢިާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާމިބިލަކީާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުމީ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެންމެފުރަތަމަވެސް ާރަީއސް. ާއްޒަތްތެރި

މިބިލުާހުށަހެޅުމަކީާޙަޤީޤަތުގައިާސަރުކ ރުންާރ ާބިލެއްކަމަށްާވ އިުރަގއި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލ ޒިމްކުާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާއެކު ާސަރުކ ރުން ާއެަކމަކު ާކަމެއްކަމަށް. ާރަންޖެހޭ ާނުކުރީމަ ނޑުމެންެގާކަން ާއަޅުގަ މިތަނުން

ާހުށަހަޅަންޖެހުނީާ ާމިބިލު ާނިޙ ންއަށް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާމެންބަރު  960.ާއެކަމ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެމަނިކުފ ނަށް ާކުގުިޅގެން ާދަތިތަަކކ ިއ ާވަރަށްގިނަ ާއެމް.ޑީ.ޕީވަީނ ެގާރިމަތިލ ންޖެހިފައި.

ާއެމްއެކްިޓވިސް ާފަރ ތުންވެސް ާ.ޑީ.ޕީޓުްނގެ ާއެިކއެކި ާސަރުކ ުރގެ ބައްދަުލވުންތަުކގަިއވެްސާގެ

ާހަރުގެ ާގުިޅގެންެވސް ާިއސްވެރިން ާސަރުކ ރުގެ ާނިޙ ންއ އިތަކުަގއ އި ާއެއްޗެިހާާހަމަ ާވަރަށް ދިމ ލަށް

ާކިޔ ފައިާ ާމިހިސ ބަށްާވ ކަން ާމިބިލު ާހިތްވަރ އެކު ާވަަރށް ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު އަުޅގަ

ާ ާކަންގެނެސް ާވިލިމިހުރިހ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއުޅެދެްއވީތީ ާދ އިރ ތައްތަެކއްަގއި ާޢިްއޒަތްތެިރާމ ފަންނު  965ެގ

ދ ާާފ ސްވ ންމިވަރަށްބޮަޑށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިބިލުާމިއަދުާމެންބަރުާނިޙ ންއަށްާ

ާއޮްތއިރުގަާ ާމަރުޙަލ ގައި 4ާާއި ާުއވ ލެވުނުކަަމކީވެސް ާމ އްދ  ާވަނަ ނޑު ާއަުޅގަ ހަމަާޙަޤީޤަުތގައި

ާއުފ ކު ާވަރަށްބޮޑަށް ާހެދިއިރުަގއި ާމިބިލު ާއެީއ ާއަުޅަގނޑުމެންާރ ކަެމއް. ެއްއގޮތަކަްށވެސް

ދެކިގެންާޝަރީޢަތަށްާނުެގންދެވޭނެާފަެއއްނެތިންާރައީސްާަމޢުމޫނަކީާއެބަވްާދަާލޯާމިގޮަތށްާވިސްނ 

ާހުރިހ ާ ާހަމަ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނަޑށް ާމިއޮތްގޮތުން ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު  970އެންމެންވެސްާާބޭފުޅެއްކަމަކަށް.

ާހި ާާކަންނޭނގެާގޮތަކަށްތްހަމަޖެހޭކަހަލަ ާހަމަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާވަިކބައެްއެގާއުއްމިއޮތީ. މީދުކުރަން

ާތިަމން ާބައްިތއެއް ާބައިސްކަލު ާއެެހންނޫނީާހިތްހަމަޖައްސ ލުމަށްޓަކައި ާގެންޮގސްފިއޭ ާނަގެ

ާަކންތައްތަ ާބޭކ ރު ާކުދިކުދި ާމިކަހަލަ ާިކޔ ފައި ާމަމިވެނިކަމެއްކޮށްިފއޭ ާަރއީސް ާވަިކާޢުކުަގއި މޫން

ާއުފަލަކަށްަޓކައި ާގެންގޮާބައެްއގެ ާތަންތަނަށް ާމިކަހަލަ ާިޢއްޒަތަްށާިސފައިންގެއަށ އި ާއެބޭފުޅ ގެ ސް

ާ ާމިގޮތަށް ާއެމް.ޑީބުރޫއަރ ގޮތަށް ާސަރުކ ރުން ާހަމަާ.ޕީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުކުރައްވ ެނކަމަށް.  975ކަންތައް

ކޮށްެދއްވ ފައިވ ާގިނަާޚިދުމަތްތަކެްއާާޤައުމަށްާވަރަށްާޢުމޫނަކީވެސްާމިޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާރައީްސާމަ

ާއެޕްރި ާޚިދުމަތްތައްވެސް ާއެ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާެއބަޖެހޭ.ާބޭފުޅެއް. ާކުރަން ޝިއޭޓް

ާއެްއވެްސާ ާއަދަދުތަކަކީ ާފަިއސ ގެ ނޑަެއޅިފައިވ  ާކަ ާކަންތައްތަކަށް ާއެިކ ާމިބިލުަގއި އެހެންވީމ ،

ާދޭން ާމިވަރަށް ާއެހެންވީމ ،ާއެްއޗެއް ާމިއޮންނަނީ. ާމިހިސ ބަށޭ ާެއއްެޗއްނޫން. ާއޮތް ޖެހޭނެއެކޭ
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ާމަ ާރައީސް ާހަމަ ާެދކޭގޮުތގައި ާހުރިގޮތަކަށްާޢުއަޅުަގނޑު ާފައިދ  ާއެންމެ ާހަމަ ާމިޤައުަމށް  980މޫންވެސް

ންާބޭނުންކުރައްވަންާުނޖެހޭކަންާމެކްސިމަމްާއެމައުންޓްާޮކންމެހެފައިސ ާބޭނުންކުރަްއވ ނީ.ާެއންމެާމި

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިބި ާލުގައިާއޮްތގޮތުންާއަުޅގަ

ާ

ާދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފޮނަދޫ ާޙަމްޒ އަށްފަހު ާައޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ޝުކުރިއްޔ .

ާއަުޅގަނهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުްއރަޙީމްާޢަބްދު ނުޑާޑުާފުރުއަށް  985ޞަތުާއަުރވ ނަން.ާއަުޅގަ

ާތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާބިލެ

ާ

ާާ.`ާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާދޭންޖެހޭ ާބޭފުޅަކަށް ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާާއިާނ ޔަތްތަކ ޢިކުރީަގއި

ާކަމ އިާރައްކ ތެރިާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލުގެ ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމ އްދ ާނުބ އްވ ގޮތަށްާމ4ާިބެހޭގޮތުން ޢިްއޒަތްތެރިާާވަނަ

ާއ ޭދސްތަކ ިއާ ާކުރަމުންދިޔަ ާދިވެހިަރއްޔިތުން ާއުފ ކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ާހަމަޖެހުނީތީ  990މަޖިލީހުން

ާބޭރުން ާހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުގެާމިމަޖިލީހުގެ ާބޯލަނބ ލިކަާފެނިގެންދިޔަ ާމިާޝުޢޫރުތަކަށް މަށްޓަކައި

ވަނ4ާާަާ،ފަށުންާޝުކުރުާދަްނނަވަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަުޅަގނޑުާފަށްޢިއްޒަ

ާއުވ ލަންޖެހުނު ާމިއަދު ާމިާމ އްދ  ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާދިވެހިރައްޔިތުންނ އި ޢިއްޒަތްތެރިާާޖެހުމަކީ

ާއެ ާގިނަުގނަ ާއަދި ާފ ޅުކުރަމުންދިޔަ ާނުރުހުން ާބޭރުން ާވަމަޖިލީހުގެ ާމީިޑއ ގެ ަލތްތަކުންާސީކިއެކި

ާގިނަގުނަ ާފ ކޮށް ނުޑމެންނަށްާނުރުހުން ާއަުޅގަ ާޕްރެޝަރުަގއި ާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ާދިޔަ  995ޅުުކރަމުން

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިބިާ،ކުރަންޖެހުނުކަމެކޭ ާހަމައެއ ެއކު ލުާއަދި

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާީމގައި ާއޮތްއިުރވެސް ާމ އްދ ތަކުަގއިާމިފަދައިން ާހުރި ާބުނެފައި ާފަރުމ ކޮށް ން

ާ ާފަންސ ސްހ ސް ާދިިރއުޅުމަށްޓަަކިއ ާޚ އްޞަކޮށް ާހަތްދިހަާދިވެހި ާެއއްލަްއަކ ާއަިދ ރުފިޔ އ ިއ

ާ ާހަމަ ާއަދި ާހިންގުމަށ އި ާއޮފީހެއް ާރުފިޔ  ާދިރިއުޅުމަށްާފަސްހ ސް ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއެއ އިެއކު

ާޕެންޝަނެއްގެާ ާރުގޮތުން ާފަސްހ ސް ާހަތްދިހަ ާގޮތުަގއި ާދެއްވަންެޖހޭ ާފިޔ  ާޤ ނޫނަކަށްާލިޔެ  1000މިބިލު

ާކުަރއްވަމުންާ ާމަސައްކަތް ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާެތރެއިން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ހެދުމަށް

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާދިޔަކަމީ ާއަުޅަގނޑުމެންާދަންނަވ ނީ، ާނަމަވެސް ާފަހުވަގުތު މި

ާމ ތްރަ ާމަޖިލީހަށް ާމިމިޢިއްޒަތްތެރި ާބުއްިދ ާހެޔޮ ާއެގޮތުން،ާސްކަލ ނގެ ާކުރަްއވައިިފއޭ. ންވަރު

ާ 70ާާޚ އްޞަކޮށް ާވަނަ ާއިޞްާ)މ އްދ ެގ ާމިގެނެވުނު ާމިހ ރުވަނީާނ(ާށް ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ލ ޙުން

 1005މިފިޔަަވުޅގައިާހުެރާ.ާައދިާމިފުރުޞަތުގައިާއެކަންކަންާކުރުމަށްާފުރުޞަތުާލިބިާއަދިާމަގުފަހިވެަފއި

ާދިވެހި ާޚިދުމަތްރ އަޅުަގނުޑ ާދުވަހު ާގިނަ ާހައިއްެޖއަށް ާބޭފުޅެއްެގ ާކުރީެގާސިާކުެރއްިވ އްޔަތުްނ
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ލަންާބޭނުން،ާޢިއްޒަތްތެރިާމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާދަންނަވ ޢުމަްސތ ޛްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްޢު

ާާރައީސްއޭ ާއޮތްގޮޙ މިރ އްޭޖގެ ާމަިނކުފ ނަށްލަތު ާބައްަލަވއިގެން ާބޭާތަށް ާޕ ޓީގެ ފުޅުންާމަނިކުފ ނުގެ

ާތި ާބޮޑެތި ާިއންޢިހ  ާހަމައ އި ާއެކަން ާުއުޅނަސް ާދޭން ާރައްކ ތެިރކަން ޞ ފ އިާނ ޔަތްތަކ ިއ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާއެދޭކަމެކޭ. ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންކުރުްއވުމަީކ ާބަްއލަވަިއގެން ާޙ ލަތަށް  1010ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާރައްޔިތުންނަ ާދިވެހި ާކުރިންވެްސ ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަަކކޮޅު ާައޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވ ލަންާރައީސް، ށް

ބޭނުންވަނީާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަިޖލީސްާދިވެހިާަރއްޔިތުންެގާޮގވ ލުންތަކަށްާބޯލަބ ލަންޖެހޭނެއޭ.ާމިއަދުާ

ާދިވެިހާ ާއެހެްނވީމ ، ާބޯލަބ ލިކަމެއް. ާމިމަޖިލީސް ާއެޭދގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާިދވެހި ާނަމޫނ އަކީ މިދެއްކި

ާއެންމެާ ާބ ރުހުރި ާެއންމެ ާމިޤައުމުގެ ާރައްޔިތުންކަން.ާާރައްޔިތުންނަކީ ާދިވެހި ާފަރ ތަކީ ބ ރުވެރި

 1015ާ.ޝުކުރިއްޔާ 

 

ާަވޑަިއެގންނެތީމަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާ ާޖަލްސ ަގއި ާމިވަގުތު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންނަވ ލި ާކުރިން އަޅުަގނޑު

ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާވިލުފުށީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު

ނުޑާ ރަޝީދަށްާއެއަށްފަހުާނޮިޅވަަރމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުގަ

 1020ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާވިލުފުީށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ

ާނޑުމެންާކުރިމަތީގައިާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާޝުކުރިްއޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަުޅގަާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާކޮްށފައިހުރިާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާަޤއުމުގެ ާއ ދެ، ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުީރގެ މިއޮތީ

ާކަންތައްާ ާހަލަބޮލި ާވަރަށް ާަދންނަވ ލ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާބިލު. ާޢިނ ޔަތުެގ ާދޭންޖެހޭ ބޭފުޅަކަށް

ާައޅު ނަޑކަށްފަހުަގއި ާއ ދެ،ާގަ ާމިތިބީ. ާމިަވގުތު ާއ ދެިވގެނޭ ާހަމަޖެހުމަކަށް ާމިތިބީ  1025ަގނުޑމެންނަށް

ާމިހ ރުގެާ ާގުިޅގެން ާޙަވ ލުވުމ އި ާމިވެރިކަމ އި ާއަންނަނީ ާމިއަދުވެސް ާހަނދ ނަށް އަޅުަގނޑު

ާޢިނ ޔަތަކ ިއާ ާހުރިހ  ާދޭންޖެހޭ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށް ާކުރީގެ ާވިދ ޅުިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޙައް ާސަބަބުންާހުރިހ  ާނެތުމުގެ ާޤ ނޫނެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. ާތިމަންނަށް ޤުތަކެއް

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާޚަބަރުތަކުން ާފަހުން ާކުރިމަިތވީކަމަށްެވސް ާދަތިތަކެއް ާކޮށްދިނުމަށް ާެއގޮތަށް އެކަން

ާމިހ  ާދެްއވުމަީކ ާޢިނ ޔަތް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށް ާކުރީގެ ާއެހެންވީމ ،  1030ރުގެާސ ފުވެގެންދިަޔ.

ާވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮުޑގޮތެްއގަިއާއެނގޭ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބޭނުންފުޅުވ ާކަެމއްކަންާއަުޅަގނޑަށް

ާފަހިކޮށްދީފައި.ާ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާމިއޮތީ ާމަގު ާއެކަްނކުރުމުގެ ާމިއަދު އެހެންކަމުން،

ާފުރިހަމަ ާމިކަން ާއެްއގޮތަށް ާމިއ  ނއެހެންވީމ ، ާއަޅުގަ ާދ ނެކަމަށް ާއުއްވެގެން ާއ ދެ،ާޑު މީދުކުރަން.

ާިގނަގުނަާ ާމިޤައުމަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަީކވެސް ާކުރީގެ ާޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން
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ާހުރިހާ  ާޢިއްޒަތްެތރި ާމިމަޖިލީހުގެ ާއެހެންކަުމން، ާބޭފުޅެއް. ާހުރި ާކޮށްދެްއވ ފަިއ  1035ޚިދުމަތްތަކެއް

ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަްއވ . ާއެކަން ާމެންބަރުންވެސް ާބޮޑުާ، ާކިތަްނމެ ާބިލެއްގައި މިފަދަ

ާކަންަތއްތަކެްއާ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާހުރިަކމުގަިއވީނަމަވެސް ާކޮށްދީފައި ޚިދުމަތެއް

ާއޮ ާތަފ ތުވުން ާޚިޔ ލު ާތެރެއިން ާމިމަޖިލީހުގެ ާހުރީތީވެ ާޑީ.އ ރް.ޕީމިބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ެގާތީ.

ާއަޙްމަ ާަރީއސް ާގްރޫޕްގެ ާޢިްއޒަތްތެރިާޕ ރލިމަންޓްރީ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއަިދ ާތަސްމީނު ދު

 1040މެންބަރުާއެމް.ޑީ.ޕީގެާޕ ރލިމަންޓްރީާގްރޫޕްގެާަރއީސްާމިާދެާބޭފުޅުންނ އިާއަދިާމަޖިލީހުގެާރައީްސާ

ާމިގެނައިާ ާހަމައަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާއ ެދ، ާބަދަލަކީ ާހެޔޮ ާމިގެންެނވި އިސްނަންަގވަިއގެން

ާައޅުާ ާނިންމުމަކީ ާެމންބަރުންާޞުލްޙަވެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމ  ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ގަ

ާކުރެްއވިާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެަފހުން ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ، އުފ ކުރ ކަމެކޭ.

ާނޫން ާ ާމި. ާވެދ ެނ ާތަޖުރިބ އެއްކަމަށް ާުހރި ާހޯއްދަވ ފައި ާލިބުނުާދަތުރުފުޅުން ާއެތަނުން ނަމަ

ާޓްރޭނިންގ ާމަޖިލީހަށްާައކަށްވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެވެސް ާއެހެންކަމަށްވެއްޖީްއޔ  ާމި.  1045ވެދ ެނ

ާަވަޑއިގެންާ ާބޭރަށް ާގިނައިްނ ާގިނަ ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވ ނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުިރއެރުމެކޭ ލިބިގެންދިޔަ

ާބަލައިގެްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރ ގޮތް ާކަންތައްތަްއ ާމިތަނުަގއި ާއެތައް ާއަދި ާކޮމަންވެލްތްަގޔ އި އަދި

ާފ ޅުެވގެންާއަޅު ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާުކރަންޖެހޭކަމަށް ާކަްނކަން ަގނޑުމެން

ާއެިކވަރުެގާނަކަށްާއެކިވަުރގެާެއކިާނަަކށްާއެިކާ ހިނގައްޖެ.ާއިުރވައިާމޫސުމްާހުޅަނގުާމޫސުމުގައި

ނޑަކަށް  1050ފަހުަގއިާއ ޭދާމިންވަރަށްާގަދަެވގެންާދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންމެާނަކަތެއްާކޮންމެާކޮޅިގަ

ާއަިއސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޑުޖެހުމެއް ާއެކަހަލަ ާިމއޮީތ ާއެހެންވީމ ، މިމަުޑޖެހުންާާ.މަޑުވުމެއް.

ނުޑާ ާއަޅުަގނޑުމެންާގެންނަންވ ނީާވަރަްށާއަމ ންާއޮމ ންކަމ އެުކގައޭ.ާައޅުގަ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާޢިނ ަޔތްތަކެްއާއުންމީދުކުރަންާއިރ ދަކުެރވިްއޔ ާމިބިލުގެާސަބަބުންާކުރީގެާ

ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް.ާއަދިާމިއަުދގެާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާސީދ ާމިބިލުގައިާމިބިލުާފ ްސކުރަްއވަިއގެްނާ

ާސ ފުކޮްށާއެނގޭ.ާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާހުރިކަން ާކޮށްދެްއވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ  1055މިކަން

ާ ާކުރީެގާއެހެންވީމ ،ާއެމަނިކުފ ުނގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުރީތީެވާމިހ ރުގެ ާއެގޮތަށް ިވސްނުންފުޅު

ނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭތީެވާެއގޮތަްށާއިާދޭެތރޭގަިއާޯއގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އާ  ތެރިކަމެްއާއޮްތކަންާއަުޅގަ

ާއެމަިނކުފ ނަށްާ ާއޮތީތީެވ ާލިބިފައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޔަޤީންކަން ާކޮށްެދވޭނެކަމުެގ އެކަން

ނުޑާޝުކުރުދަން ާައޅުގަ ާޕ ޓީއަްށވެސް ާނިސްބަތްވެވަޑަިއގަންނަވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާއަދި ނަވަން

ާތަަނވަސްކޮްށާ ާމަގު ާގެންދިއުމުެގ ާމިަކން ާޞުލްޙަވެރިކަމ ެއކު ާިމހ  ާމިއަދު  1060ޝުކުރުދަންނަވަން

ާކުރިން.ާ ާޖެހުމުގެ ާރަނގަބީލު ާދެވަނަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް ދެއްވީތީ.
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ާއަުޅަގނޑުމެންާދޭއްެވއް ާެއއ ެއކީ ާއަދި ނޑު ާއަޅުގަ ާ ާނިންމ ލ ނަން. ނޑު ާައުޅގަ ާއޭގެކުރިން ޖެތޯ.

ާމ ތް ާމަސައްކަތުަގއި ާމިކުރ  ާުޝކުރިއްޔ ާهللا ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާލެއްވުްނ. ާރަޙްމަތް ހެޔޮ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ1065 

ާނޮޅިވަރަމްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ނޑު ާނަޝީދަށްާާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއަޙްމަދަށް.ާ ާއިލްޙ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާއަރުވ ނަން.ާެއއަށްފަހު ފުރުޞަތު

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.

ާ

ާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ  ާހަމ1ާާަޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާމިބިުލގެ ާކުިރން ާކިޔުމުެގާވ ހަަކާފެށުމުގެ  1070ާވަނަ

ާރޮޒައިނ ގެާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތުލުްސދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޭބނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު

ރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިހ ންއ އިާވ ހަކަފުުޅގައިާވިދ ޅުވިާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާވިލިމ ފަންނުާދ އިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންާހިތްހަމަނުޖެހިގެންާބައެއްާވ ހަކަތަްއާ އަދިވެސްާޑީ.އ ރް.ޕީގެާބަެއއްާބޭފުޅުންނ އިމެދުާއަޅުގަ

ނޑުާަދންނަވ ނީާސިޔ ސީާޕްލެޓްާފޯރމްގައިާއެކަހަލަާވ ހަކަަތކެއްާެދކެވިފަިއާ ދެއްކިއޭ.ާދެންާއަުޅގަ

ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަްނތައްތައްާހުރެދ ނެ. ާގޮސްފައިހުރި ާއެހެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  1075ވަގުތަީކ

ާއެގޮތުންާ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެނީ. ާއަުޅަގނޑު ާަވގުެތއްކަމުަގއި ާފޫބައްދ ަލންވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފ ންނު ާކަންތައްތަކަށް ާކުެރވިފަިއހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ންނ އިާއަދިާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމަޚްލޫފުގެާއަިރހުންނ އިާނިހ ންގެާއަރިހު

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއަރިހުން ާބޭފުޅުންގެ ާފަދަ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތޮއްޑޫ

ާއެބޭފުޅުްނނ އިމެދުާ ާބަސްތައް ާބައެއް ާއެކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަންކަން ާއެދެން.  1080މަޢ ފަށް

ނޑުމެންނަށްާރަނގަޅުާގޮތުގައިާފ ސްުކރުމުގެާމެންނަށްާރައްދުކުެރިވފައިއަޅުަގނޑު ވަނީާމިބިލުާއަޅުގަ

ނޑުާޤަޫބލުކުރަނީ.ާއ ދެ،ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސްގެާނިންެމވުންާޤ ނޫނުައސ ސީގެާ ރޫޙުގަިއކަމަށްާއަުޅގަ

41ާާ ާބިުލގެ ާ)ހ(ާއ ިއާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމ އްދ ގެ ާޚ4ާިވަނަ ާމ އްދ އ އި ލ ފުވ ކަމަްށާނިންމުާވަނަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން ާދަންނަވަން. ާަމރުޙަބ  ނޑު ާއަޅުގަ ނިންމުމަށް

ާނިންމޭނީާ ާނިންމެވުމެއް ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ ނުވ ނަމަ  1085އެހެންގޮތަކަށް

ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާމެންބަރުންެގ ާަބއިވެިރވި ާވޯުޓގައި ާހ ޒިރުވެ ާލިޔެފަިއާއެޖަލްސ އަކަށް ާމިހެން ންނޭ.

ާމިބިލުގެާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހޯދައިގެން ާމެޖޯރިޓީއެއް ާޚ އްޞަ ާަވކި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީމ 

ނޑަށްާޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ.ާެއއީާމިބިލުގެާވ ހަަކާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާ ކަންތައްތަްއާނިމިދ ނެކަމަށްާައޅުގަ
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ާނިމި ާމިބިލު ާމިހ ރު ާހަމައެހެން، ާއަދި ާނުވ ތީ. ާލިޔެފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިދަނީ ވަަނ11ާާގެން

ާނަމ އި ާއެމީހެއްގެ ާމިބުނ  ާރައްކ ތެާމ އްދ ގައި ާމީހަކަށްވެްސާއަބުރު ާކޮންމެ ާޙައްޤު ާއޮތުމުގެ  1090ރިކަން

ާ ާއެހެން ާލިބިގެންވ ކަމަށް ާއަލްއޮްތ ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ މައުމޫނުާާއުސްތ ޛުއޮތުން

ާ ާކުރެވޭނެ ާފުރިހަމަ ާޤަޫބލުކުރ ތީާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްވެސް ާއަޅުަގނޑު ާލިބިގެންކަމަށް ފުރުޞަތު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއަދި ާއުފ ކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުގ90ާާެއެކަމ ިއ ާމިބުނ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާހަމަހަމަވެގެްނވ ާ ާމީހަކީވެސް ާކޮންމެ ާހިންގުމުގަިއ ާޤ ނޫނު ާމައްޗަށް ާއެމީހެްއގެ ާއަދި ކުރިމަތީގައި

 1095ރިކަމ އިާޤ ނޫނުންާލިބިދޭާމަްނފ ތައްާހަމަހަމަކަމ އެކުާލިބުމަީކާހަމަާމީހެކޭ.ާއަދިާޤ ނޫނުެގާރަްއކ ތެާ

ާޮގތެއްަގއިާ ާހަމަހަމަ ާެއޙައްޤުތަްއވެސް ާއޮތުމުަގއި ާމިހެން ާަޙއްެޤކޭ. ާމީހެއްެގވެސް ކޮންމެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާފ ސްވެގެންދ ކަމީ ާމިބިލު ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއޮންނަގޮތަށް ާފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދ ނޭ

ާއުފ ކުރ ކަ ާދ އިރ ެގާވަރަށް ާމެދު ާފުަވއްމުލަކު ާވަގުތުަގއި ާއެންމެފަހު ާހަމައެހެން، ާއަދި މެއް.

ާއިްޤތިޞ ީދާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާިއޞްލ ޙ އެކު ާހުށަހެޅުއްވި ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާރިޢ ޔަްތކޮށް ާމަްއޗަށް 70ާާޙ ލަތްތަކުގެ ާވަރަށް ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގެ..  1100ާައޑުގަަދވ ތީާވަނަ

ާޅުަގނޑަށްާވަރަށްާއުނަދގޫވޭ...އަ

ާ

ާޠަފ .ޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޞްތިމަރަުފށީާދ އިރ ގެާޢިއްާާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1105 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުޑގެާދ އިރ .ާކުާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާމިމަޖިލީހުގައިާތަމްސީލުާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރަމުންާގެންދަނީާއަޅުގަ

ާވ ހަކަާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާައޅުަގނޑު ާަނގ ލުމަކަާވީމ ، ާފުރުޞަތު ާނުދައްކ ކަށްާެދއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާނޫނިއްޔ  ާށް

ނޑު،ާޕ ޓީާާއަޅުަގނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޭޅޭނެ.ާާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީއަްށވެސްާއަިދާއެހެންާބަޔަކަށްެވސްާހުށައެއްާާއަުޅގަ

ނޑުާވ ހަކަާއެ ނުޑާމިދަންނަވަނީާެއއްެވސްާޙ ލެްއގައިާެއމް.ޑީ.ޕީންާއަުޅގަ  1110ދައްކަންާާހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ނޑު ނޑުގެާފުރުޞަތުާނަގ ލެވޭގޮތަށްާރިޔ ސަުތގަިއާދެންނެވުމަކީާއަޅުގަ ގަބޫލުކުރ ެނާާހުއްޓ ާާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތަށްކަމެއްނޫން. ާާވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑަށް ވ ނެ.ާވަންާެދއްއެދިފައި.

ާޝުކުރިއްޔ .

ާާ

ާ1115 
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ާޤަބޫލެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ ެއއްަކމަކަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާުފރުޞަތުާާއ ދެ، ާއަދި ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނުކުރަން.

ާވ ހަކަފުޅުާ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަްމ ާނެތް. ނޭރުވިެއއް

ާއެދެން.ާާކުރިއަށްާގެންެދވުން

ާ

ާރައީްސ،ާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެހެންޢިއްޒަތްތެރި ާ)ށ(70ާާީވމ ،ާމި ާމ އްދ ގެ ާއައިވަނަ ނުޑާާށް ާައުޅގަ  1120ާއިޞްލ ޙަކީ

ާޤަބޫލުާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާޤަބޫލުކުރ  ާތ އީދުކުރ  ާމިއަދުާާވަރަށް ާކުރަންވ ނެ

ާނިޒ މެްއާއަޅުގަާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިރޔ ސީ ާެއކުލެވޭ ާޕ ީޓތަކެއް ާސިޔ ސީ ާގިނަ ާމިއޮތީ ާރ އްޭޖގައި ނޑުމެން

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްިޔތުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. ާތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންާއިޙްތިރ މްާކުރަންޖެހޭނެ ާ.މިކަންތައްތައްާކުރަމުންާގެންދ އިރުާޕ ޓީގެާނިންމުންތަކަށްާއަޅުގަ

ާއިޚްތި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންމުމަކަށް ާކޮންމެ ާިޑމޮކްރަސީާޕ ޓީގެ ާގެންދިޔައިމަ ާކޮށްގެން  1125ރ މް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާކުީރގެ ާކުރެވޭނީ. ާޙަރުދަނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެބަޖެހޭ ާފުރަްއސ ރައިެގާާ.އިޚްތިރ މްކުރަން ާވަނަންތަކ ިއ، ާކިޔ  ާގޮްތގޮތަްށ ާއެކި ނޑުމެން ައޅުގަ

ާކަ ނޑުމެންެގ ާއަޅގަ ާަޞފްޙ ާހުއްޓ ންތައްތަްއ ާނިިމގެންދިޔަ ާމި ާަޚޔ ތުގެ ތައްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދޫކޮށްލ ފައި ާަކނޑަައޅ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާތަޞަްއވަރުތަެކއް ާވިސްނ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކުރިމަގ މެދު

ާއަޅު ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާގެންެދވޭނީ. ާކުރިއަށް ާމިޤައުމު ާޮގްސގެން ާކުިރއަށް  1130ަގނޑުެގާއަޅުަގނޑުމެން

ާއެދެނީާއެާޗެޕްޓަރާ ބަސްާޤަބޫލުކުރ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިބިާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްވެސްާައޅުަގނޑު

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާނިމުނީއޭ ާޤަދަރުާއަޅުަގނޑުމެން އިޚްތިރ މ ިއ

ާއަާއަރުވ ނަމޭ. ާގެންދިއުމަށްަޓކައި ާކުރިއަށް ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާމަސައްަކތްކުރަމ ާއަުޅގަ ުޅަގނޑުމެން

ާ.ވަބަަރކ ތުهللاާއިކުްމާވަރަޙްމަތުހިނގ ށޭ.ާވަްއސަލ މްޢަލަ

ާ1135 

ާިޢއްޒަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާއަޙްމަގެމަނަފުށީ ާއިލްޙ މް ާމެންބަރު ާއަުރވ ނަން.ާތްެތރި ނުޑާފުރުޞަތު ާއަުޅގަ ދަށް

ާ.މުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާއެއަށްފަހުާބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާވިދ ޅުިވގޮަތށްާބިލެތްދޫ ާޙަމްޒ  ާިރާމެންބަރު

ާއިޙްސ ސްަތކ ާދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އިލްޙ މްާއަްޙމަ ާރައްޔިތުންގެ ާބޯލަިއ ާބިލެނއެކު ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާކުރީެގާބ   1140އް

ާަވރަށްބޮޑަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމެވީތީ ާެދއްވުމަްށ ާރަްއކ ތެރިކަން ާޙިމ ޔަތ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ށްާފެނިގެންދިޔައީާކުީރެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާޙިމ ޔަތ ިއާރުާއަދ ކުރަން.ާައޅުަގނުޑމެންނަޝުކު
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ާމަންޒަ ާައުޑގަދަކުރަމުންދިަޔ ާިކޔ ފައި ާނުދޭނަމޭ ާޙަމްޒ ގެާރައްކ ތެރިކަން ާއެހެންިވޔަްސ ރު.

ާއެަމނިކުފ ނުާ ާދެްއވަން ާރައްކ ތެރިކަން ާޙިމ ޔަތ އި ާއެނގިއްޖެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވ ހަކަފުޅުން

ާނިންމަވ ފަިއކަން. ާޕ ީޓންވެސް ާއެ ާއަދި ާވަރަށްާާނިންމެވިކަން. ާއެމަނިކުފ ނަްށ  1145އެކަމަށްޓަަކއި

ާޝުކުރުާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާހަމައެއ އެކު ާދަްނނަވ ލަންާދަންނަވަން. ާތ ރީޚަށްޓަކައި ނޑު ައޅުގަ

ާ ާވެލ ނ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރު ާބޭނުންވޭ ާމ ލެ ާހަށިކޮޅު ާނ ސިރު ގެންނަވަިއގެްނާއިބްރ ހީމް

ާ ާއެމަނިކުފ ނު ާވިދ ުޅވި. ާވ ހަކަ ާލެއްވި ާބޭފުޅެއް.ާފަސްދ ނު ާކުރައްވ  ާއިޚްތިރ މް ާވަރަށް ނުޑ އަުޅގަ

ާ ާާއިބްރ ހީމްވެލ ނ ގޭ ާނ ސިރު ާއެދިާއެމަهللا ާލެއްުވން ާނިޢުމަތް ާދ އިމީ ާސުވ ރުގޭގެ ނިކުފ ނަށް

ާ ާހަމަެއއ ކުާދުޢ ވެސް ާދަްނނަވ ލަންާާކުރަން. ާތ ރީޚަށްަޓކައި ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުންވ   1150ދަންނަވ ލަން

ާބުނ ާ ާދިވެހިބަހުން ާދެން ާެއމަނިކުފ ނު ާުދވަސްވަުރ ާވެރިކަުމގެ ާނ ސިުރ ާއިބްރ ހީމް ާވެލ ނ ގޭ

ާމަރ ލުމަށްޓަކައި ާއެތެރެާކަމަށްވަންޏ  ާބަިޑ ާަބއްޕ ފުޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުކރައްަވިއާާމިހ ރުގެ

ާވ ހަަކއެއްާއެކަންތައް ާއޮުޅވ ެލވޭނެ ާތ ރީޚު ާދިވެހި ާވ ހަކަައކީ ާެއހެންވީމ ާކުރެްއވި ،ާނޫން.

ނުޑާ ާައޅުގަ ާެއއީކަން ާގެނައުން ާެގނައި ާރ އްޖެ ާދެއްކުމަށްޓަކައި ާހަށިކޮޅު ާމަރުވި އެމަނިކުފ ނު

ާރަޝ ދުާާފ ހަގަކޮށްލަން ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާހަމައެއ އެކު  1155ބޭނުންވޭ.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީުދކުރ  ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާދެާ ާއެްއެޗއް ާލިބޭ ާބޭފުޅަކަށް ާދައުުރުކރައްވ  ާއެއް ާވިސްނ އިރު ާލޮޖިކަށް ާމީގެ ގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާއެީއާ ާގަބޫލުކުރ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާތަފ ތުވ ންޖެހޭނެކަމަށް ާއެއްަޗކ  ާލިޭބ ާބޭފުޅަކަށް ދައުރުކުރަްއވ 

ާވަޒީފ ތަކުަގއިާ ާއެހެން ާފެނިގެންދ ނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާުކރައްވ  ާަދއުރު ާއެއް ޙަޤީޤަތަކީ

ާފަިއސ ވެްސާ ާލިބޭ ާއަދި ާއިނ ަޔތްތަކ  ާލިބޭ ާމީހ އަށް ާގިނަުދވަްސވ   1160އުޅުްއވ އިރުވެްސ

ާއެީއާ ާިދުއމީ ާޮބޑުެވގެން ާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑު ާުއސޫލުން ާއެ ާއެހެންވެ ބޮޑުެވގެންދ ކަން.

ާއެމަނިުކފ ނަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ްސެވފައިވ ތީ ާއެގޮތަށް ާހަމައެއ ެއކު ާއެދޭކަެމއް. އަޅުަގނުޑވެްސ

ާމ ގި ާައޅުަގނުޑވެްސ ާމިއ އެކު ާެދން، ާހުށަހެޅުއްވީތީ. ާިއޞްލ ޙެއް ާއެފަދަ ނަާޝުކުރުދަންނަވަން

ާސުލޫކީާ ާރީތި ާމިފެންނަ ާމަޖިލީހުން ާމިައދު ާއުފ ކުރަން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާނެތިން. ވ ހަކަދަްއކ ކަށް

ާފ ސްކުަރއްވަްނުއޅުއްވ ީތ.ާ ާއެބިުލ ާވ ަހކަެއއްދައްަކަވއި ާއެްއ ާބޭފުޅުްނވެސް ާހުރިހ  ނޑު  1165މިންގަ

ާޙިމ ޔަތ  ާަރއީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާކުރީގެ ާބޭފުޅުންގެ ާއެމް.ީޑ.ޕީގެ ރަްއކ ތެރިކަްނާާއެގޮތުން

ާވަރަްށާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާިތއްބެވީތީ ާރޫޙެއްގައި ާތިފަދަ ާފ ސްކުރަން ާބިލެްއ ާއެފަދަ ދިނުމަށްޓަކައި

ާދަންނަވަން.ާާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރު

ާ
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ާމިހ ރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނުޑ ާޝިފ ޒަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ  1170ބ ރަދު

ާއަދިާފުރު ާއ މިރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާޭއގެފަުހން ޞަތުއަރުވ ނަން.

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާސަމީރަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ އެއަށްފަހު

ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.

ާ

ާކުރީަގއިާާރ ގެާެމންަބރުާުމޙަންަމދުާބ ރަށުާދ އިާ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއެދުނީ ާފުރުޞަަތކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1175ާޝުކުރިއްޔ 

ާޚިލ ފަށްާާޝިފ ޒްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާދިޔައިން ާވަކ ލ ތުކުރަމުން ާމިތަނުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ހަމަގައިމުވެްސ

ާމިބިލުގައިވ  ާމ އްދ ެއއް ާޢިްއަޒތްތެރިާތަޢ ރުޒުވ  ާސަބަބަކަށްވަނީ ާވ ހަކަ. ާއިޙްތިޖ ޖްކުރ  ާެއކަމ  ތީ

ރައީސް،ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާައޅުަގނޑުމެންާމިތ ާތިބެގެންާޤ ނޫނެއްާހަދައިާނިންމ ލ އިުރާ

ާއިންތިޚ ބުކުރެްއިވާ ނިޑއަށް ާގޮ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާހަމަގައިމުވެސް ާޚިލ ފުވ ކަމަްށވަންޏ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާދުވަހުާރައްޔިތު ާދުވަސްވ  ާއުމުރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމައެފަދައިން ާކަންބޮުޑވ ނެ. ާއެކަމ   1180ން

ާތިބެގެންާ ާމަޖިލީހުގަިއ ާރައްޔިތުންެގ ާބައްޕަމެން ާގެންދ ނެ ާބުނަމުން ާދަރިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިބަސްތައް ާީކްއވެގެްނހެއްޔޭ. ާކުރީ ާަކންތައްތަކެއް ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާމިާހަމަ ާބޭނުމެއްޫނން. ާވ ކަްށވެސް ާއެހެން ާއެކަން ާބޭނުމެއްނޫން. ާައހ ކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ގައިމުވެސް

ާގިނަދުވަްސީވާ ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްެތރި ާމި ާއަދި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުގައި

ާމަިނކުފ ނަ ާައޅުަގނޑު ާމަސަްއކަްތކުރެްއވީތީ ާއެްއގޮތަކަްށ ާފިުކރ  ާިވސްނުމ   1185ށްާބޭބޭފުޅުންގެ

ާއެކުަލވ ުލމުގައިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ފަށްފަށުން

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާބޭފުޅ  ާއެއް ާއިްސާދައުރެްއާއަދ ކުެރްއވި ާއެންމެ ާމުހިންމު އެންމެ

ނޑުމެންާއެާއިމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްގެާޚިޔ ލުފުޅ ް  ާމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުފިކުަރކީެވސްާައޅުގަ

ާރަާ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ާހަމައެއ އެކޮށް ާކަމެއް. ާއަދިާއަދ ކުރަންޖެހޭނެ އީސްެވްސ

ާއެމް.ޑީ ާސަފުގަިއާޚ އްޞަކޮށް ާއިސް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާަރއީސަްށ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ިލމެންޓްރީ  1190.ީޕގެ

ާފިކުރ  ާބޭބޭފުޅުްނެގ ާަބއެއް ާއެްއގޮތްާއިތިއްބެވި ާމަޖިލީހަކީާކުރެވިާާޚިޔ ލު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ގެން

ާމަޖިލީހެއްގެ ާއެޅުނުާާޒިންމ ދ ރު ާހިތުން ާައޅުަގނޑު ާއެއީ ާފެށުނުަކން ާމަސަކަްތކުރަން ގޮުތގައި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާނަމަވެސް. ާުގިޅގެން ާމިބިލ  ާފ ލެއް ރަނގަޅު

ާޙިއްޞ ކޮ ާވ ހަކަކޮޅު ާކުރު ާމި ާހަމަ ާބޭނުންވީ ާުފރުޞަތަށްާހިފ ލަންވީ ާދެއްވި ާބޭނުމުގައި. ްށލުމުގެ

 1195ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ
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ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ މިރަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުަޑހުވަދޫ ާައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ރުޞަތުއަރުވ ނީ.ާއެއަށްފަުހާއަރުވ ަފއިާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށްާފު

ާޢިްއަޒތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާޢަލީއަށް. ާވިސ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މަޑުއްވަރީ

 1200ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.

ާާ

ާޝުކުރުދަންނަާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާވ ހިްތާއ ދެ،

ާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބޮޑު ާއެންމެ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއިސ9ާާްއޮތީ ާއެމް.ޑީ.ީޕެގ ާއަދި ާޑީ.އ ރް.ޕީ ޕ ޓީކަމަށްވ 

ާދެފަރ ތުންާ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާމަްއސަލައެއް ާމިކަހަލަ ާޞުލްަޙވެރިގޮަތކަށް ާއެއީ ބޭފުޅުންނަށް.

ާުކރެއްވީތީ. ާމިކަން ާހ މަކޮށްލ ފަިއވ ފަދައިންާާވ ހަކަދަްއކަިއގެން ާދުވަހަކުެވސް ާކުރީ ނޑު  1205އަުޅގަ

ާ ާމަސައްކަްތކުރުމުގެ ާމިބިލުތަކަްށ ާހަމ1ާާައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާައޅުަގނޑުެމން ާވ ކަްނ މަުރޙަލ އެއް

ާމިާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާދަންނަވަން ާހިތ މައ އެކު ާހަމަ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހަނދ ންކޮށްލަންޖެހޭ.

ާެއއް ާދެއްވ  ާެއއްބަިއވަންތަކަމ އެްއކޮށްާބޭބޭފުޅުން ާަރނގަޅަށް ާދެއްވަިއގެން ބ ރުލުން

ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތައްމަސައްކަތްކުރ ނަމަ ާމި ާހަމަ ާހީވަނީ ާކުރިަމތިވ ލެއްާާނަޑށް ނޑުމެނަށް އަުޅގަ

ާހަމަާ ާކުރިމަތީަގއި ާބޭފުޅެއްެގވެސް ާކޮްނމެ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރިޕޯޓް ާކޮމިީޓގެ ާމި  1210ކުޑަވ ެނއޭ.

ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމަ،ާއޮންނ ނެ. ާފެންނަން. ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާއެއޮތީ ާހ ޒިރީ ާދެން ާރިޕޯްޓެގ ގެ

ާމި ާކަމެކޭމެ ާހިތ މަހުރި ާދަންނަވ ނީ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮމިޓީގެާމިކަންކަމަކީ ާދެން، ކަންކަމަކީ.

ާމިތަނުގައިާމަރުހަ ާހަމަގައިމުވެސް ާައޅުަގނޑުމެންނަކީ ާއިޞްލ ޙުތަކަީކވެސް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ލ ގައި

ާައޅުަގނުޑމެންނަކީާމިނިވަ ާއިޝ ރ ތްކުރ ގޮުތގައި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާދެން ާކިޔަިއގެން ާމެންބަރުންނޭ ން

ާއަުޅަގނޑުމެންީކާ ާމީހުން.ާައޅުަގނުޑާގަބޫލުކުރ ގޮތަީކވެސް ާުއޅޭ ާކިޔަިއގެން ާމެންބަރުންނޭ  1215މިނިވަން

ާ ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީަމ،ާއަުޅގަ ާމެންބަރެކޭ ާމިނިވަން ާކުރ ާޕ ޓިނ9ާްހަމަ ާހަމަ ވެސް

ާހެދުމާ  ާޤ ނޫނުތަްއ ާދީގެން ާއެްއބ ރުލުމެއް ާދެވެންހުރި ާައޅުަގނޑުމެނަށް ާކަމަކަށްެވސް ކޮންމެ

ާމަސައްކަތަކަށްާ ާހުރިހ  ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާމަންފ ހުރަނިވި ާލ ބަޔ  ރައްޔިތުންނަށް

ާއެހެންވީމަ،ާއެގޮތަްށާމަސައްކަްތކުރަންެވގެ ާދޭން. ާތިއެއްބ ރުލުން ާހުވ ކޮށްގެން ާމަޖިީލހެއްަގއިާން ބި

ާމަރުހަ ާހަރުދަނ ގޮތަކަްށާކޮމިޓީގެ ާތަންކޮޅެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްތަްއ ާކުރ   1220ލ ަގއި

ނޑަށްާހީވަނީާހަމަާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރަކުވެސްާއަދ ކުރަންޖެހޭނެާހަމަާ މިކަންކުރުމަކީާއަުޅގަ

ާކުރިއަ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާވ ޖިބެކޭ. ާހުރިާފުރިހަމަ ާކުިރައށް ާއަދި ާުދަވސްތަކުަގއިެވސް ާއޮތް ށް

ާަމރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީގެ ާކަންތައްތަުކގައި ާތަފ ތުވ  ާިވސްނުން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބިލުތަކުގަިއވެސް
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ާތަްނކޮޅެްއާ ާބަދަލުގައި ާހެދުމުގެ ާުޒވ ުބކޮށް ާތަޅ ފޮޅ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިތަނުގައި ވ ހަކަދަްއކަިއގެން

ާމަ ާއަވަްސވ ެނގޮތަކަށް ާހަމަގައިމުެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދިއުމަކީ ާވަރަށ9ާާްސައްކަްތ  1225ޕ ޓީއަްށވެްސ

ާއެކަމަށް ާމިތިބީ ާައޅުަގނޑުމެން ާކަެމކޭ. ާއެދޭ ާދޭާބޮޑަށް ާއެއްބ ރުލުމެއް ާމިބިލަކީާދެެވންހުރި ށޭ.

ާކަންތައްތައްާ ާބައެއް ާމިބިލުގެ ާހުރިކަމަށް ާމައްސަލަތަކެއް ާމިބިލުގައި ާހުށަހެޅިއިރުގަިއ ާފުރަތަމަވެސް

ާއަމިއްަލާ ނޑުެވސް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާވ ހަކަދަްއކ ފަިއވ ނެ. ާފ ހަގަކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެން ބޮޑުކަމަށް

ާަކންތައްތައްާ ާއިނ ޔަތްތަކ  ާއަދަދުތަކ  ާބައެްއ ާހަމަ ާކަންތައްތައް ާުހރި ާމިބިލުގައި ޙައިޞިްއޔަތުން

ާމިއަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާވ ހަކަދަްއކ ފ ނެ.ާއެކަމަކު،ާކޮމިޓީ ާފ ހަގަކޮށް ާަވރެއްެގާާބޮޑުކަމަށް  1230ކޮންމެވެސް

ާެދންވެްސާ ާއެހެްނވީމަ، ާއައިސްަފއި. ާމިހިސ ބަށް ާމިއަދު ާމިއޮތީ ާައއިްސގެން ބަދަލުތަކެއް

ނޑުާ ާައޅުގަ ާކަންތައްކުރުމަކީ ާމަތިން ާއުސޫުލެގ ާމިދެންނެވި ާުކރުމުގައި ާމިކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން

ާހަ ާއެއްަފހަރު ާކަމެކޭ.ާއަިދވެސް ާއެދޭ ާރީިތާނަމޫނ ާހަމަގައިމުވެްސާވަރަްށާބޮޑަށް ާއެދެއްެކވި ާމި މަ

ާފުރުޞަަތށްޓަކައިާ ާދެއްވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަމުން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ މިސ ލަށްޓަކައި

 1235ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމަޑުްއވަރީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއަށްފަހު ާސަމީރު، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ ޝުކުރިއްޔ .

ާޢިްއޒަތްތެރިާދ އި ާދ އިރ ގެ ާމ ތޮޑ  ާފަރެސް ާއެއަށްފަހު ާޢަލީ، ާވިސ މް ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ ާފުރުޞަތުައރުވ ނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާމުއްޠަލިބަށް ާއިބްރ ހީމް މެންބަރު

 1240ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

ާޢިއްޒަާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާފ ހަގަޮކށްލ ނީާޝުކުރިއްޔ  ާފުރަތަމަވެސް ާެއންމެ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާތްތެރި

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަުޅގ9ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާމިއަދުާވަނަ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ނުޑމެން

ާއެންމެ ާދައުލަުތގެ ާބ ަރކީ،ާދިވެހި ާރަްއޔިތުންގެ ާމިކ ިމޔ ބީއަކީ. ާކ މިޔ ެބކޭ ާބ ރުތައްާލިބިގެންދިޔަ ހ 

ާަރްއޔިތުންެގާ ާދެމިއޮންނ ނީވެސް ާމިބ ުރތައް ާއަދި ާކިަބއިންނޭ. ާރަްއޔިތުންގެ ާއަންނަނީ  1245ފެށިގެން

ާ ާއެހެްނވީމަ، ާކިބ ަގއޭ. ާއެންމެާهللا ާއެބ ރުތައް ާދިނުމުން ާބ ރު ާބަޔަކަްށ ާވަތަޢ ލ  ސުބްޙ ނަހޫ

ާބޭނުން ާއެާހެޔޮގޮތުަގއި ާއޮތީ ާގެންދިުއންވެސް ާއެބ ރުތައް ާދެން ާނުކުރަްނޏ  ާހަމަ ާއެ هللاާފަރ ތަށް،

ާއިްނސ ނުންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަދަލުވެެގންދ ގޮތް ާއެކަްނކަން ާއެެހންވީމަ، ާހަޟަރަތުގައި. ތަޢ ލ ގެ

ާމަްއޗަކަށް.ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެކަންތަުކގެ ާބ ރެއްނުފޯރުވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުގަ ޖެހޭނީ

ާޤ ނޫނުތަ ާދުނިޔަވީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއިންސ ެނއް ާގޮތްގޮތުްނާއެްއވެސް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާތެރޭަގއި  1250ުކގެ
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ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއުޅެފިކަމަށްވ ނަމަ ާއުޅެްނ ާތަފ ތެއްގައި ާމ ބޮޑު ާއިންސ ނުންނ  ާއެހެން ތަފ ތު

ާަރއީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާއުނަދގޫތައް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަތި ާދިމ ވ ނީ ާމ އްދ ަގއ791ާާިދެން ވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔ ކަމުާ ާދަޢުވ އެކޭާބަޔ ންކުރަނީ ާކުެރވޭ ާަމއްޗަށް ާމީހެއްގެ ާހުންަނ ާމަޤ މުަގއި ގެ

ާމަޑުކުެރވޭނެ ާދަޢުވ ެއއް ާފަރ ތެްއގެ ާއެނޫން ާއެެހންނަމަވެސް، ާޖައްސ ެލވޭނީ. ގޮތަކަށްާާމަޑުވެސް

ާއިބ ރ ތުންާ ާޞަރީޙަ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާހަމައެއ ެއކުަގއި ާޖ ަގއެއްނެތް.  1255އެމ އްދ ައކު

ާއެބައޮތް ާާބަޔ ންކޮށްފައި ާހ މަކަންމަތީގަިއ99ާާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާޢަދުލްވެރިކަމ އި ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާފ ސްވިނަމަ،ާ ާއެބިލު ާމިގޮތަށް ާއެކަމުންެވސް ާހިންގުމަށް. ާޝަރީޢަތް ާކުރުމަށް، ކަންކަން

ާ ާއެަޙއްޤެްއ4ާާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއކަމުންެވސް ާފ ސްވިނަމަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާހަމައެއ އެކުާ ާނުލިބުނީސް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާަޙްއޤުތަކ އ41ާާިަގިއ ާއަސ ސީ ާމ އްދ ، ަވނަ

ާއެެހންކަމުންާ ާބަޔ ންކުރޭ. ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެއްެޗއްކަުމގައި ާބ ޠިލް ާޤ ނޫނުތަކަކީ  1260ތަޢ ރުޟްވ 

ާޙަ ާއެމީހ ގެ ާރަްއޔިތަކަށް ާޢައެްއވެސް ާއޭނ އަށް ާއަރަިއގަތުމުން ާއިްނސ ފުވެިރާއްޤަށް ދުލުވެރި

ހޯދަންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށްާނުވަތަާކޯޓުތަކަށްާދިއުމުގެާފުރުޞަތުާނެތްޮގތަކަްށާހޯދުމަށްޓަކައިާއިންސ ފުާ

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއެއ ެއކުަގއި ާހަމަ ާއަދި ާޚިލ ފުކަމެއް. ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާބައްޓަންވުމަކީ ޤ ނޫނެއް

ާނިންމެވުމަށްާ ާނިންމެވި ާތިޔަ ާމިއަދު ާމަނިކުފ ުނ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާކުިރާއަޅު ާޭރަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ ާދަންނަވަމޭ. ާމަރުޙަބ  ާސ ބަހ އި ާއައްސަރިހަބ އި  1265ަގނޑު

ާ ާމަސަްއކަތުަގއި ާއިޞްލ ޙުުކރުމުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާިދވެހިރ އްޭޖެގ ވަނ914ާާަމަސައްކަުތގައި

ާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގާ ާިނސްބަތްވ 914ާާޖަލްސ ގައި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޑީ.އ ރު.ީޕއަށް ާޖަލްސ ގައި ވަނަ

ާޢަބްދުهللاާބްދުޢަ ާމެންބަރު ާދެކުނުބުރީގެ ާތިލަދުންމަތީ ާެއއީ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއާهللاާނަޞީރު، ނަޞީރު

ާރަީއސުލްޖުމް ާމިއޮންނަނީ، ާހުށަހެޅުމުގަިއވެްސ ާނައޮތް ާުނވަތަ ާމަޤ މުަގއި އިުބާހޫރިއްޔ ގެ

ާކަމަކ މެދުާ ާކުރި ާއަމިއްލަގޮތުން ާމީހަކުާރަސްމީގޮތުންާނުވަތަ ާހުރި ާމަޤ މުގައި  1270ނުވަތަާާރައީސްކަުމގެ

ާކަމަކ  ާދޫކޮށްލި ާެއއްވެްސާއިނުކޮށް ާމަްއޗަށް ާއޭނ ގެ ާހިނދަކު ާހުރި ާމަޤ މުގައި ާއޭނ  މެދު

ާމަޖިލީހެއްގައިާ ާއެހެން ާޝަރީޢަތް ާުނވަތަ ނޑިޔ ުރގެެއއްަގއި ާުނކުރެވޭނޭ.ާާފަ ާދަުޢވ ެއއް ިވޔަސް

ނޑުާމިއަދުާދަންނަވަންާޮއތީާއެާމަޖިލީހުގެާރަ އީަސކަށްާއިންނެވިާއެމ އްދ ާއޮީތާފެއިލްވެަފއޭ.ާައޅުގަ

ާވިދ ުޅވެ ާެއވ ހަކަެވސް ާއިންނަވ  ާމިތ  ާއިބްރ ހީމް ާިމާބިލުގެާާޤ ސިމް ެދއްަވއިފިއޭ.ާހަމަެއއ ެއކުަގއި

70ާާ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާހަމަަގއިމުވެސް ާމ އްދ އިން ާއެްއޗެްއ70ާާވަނަ ާއޮްތ ާމ އްދ ަގއި  1275ވަނަ

ާޢިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެއ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ނުޑމެންނަށްާނ ޔަތްތަމިދިަޔީއ ާއަުޅގަ އް

ނުޑމެންނަށްާ ނޑުާދަންަނވ ނީާއަުޅގަ ބަދަލުކުރެވޭނެކަމުގެާޔަޤީންކަެމއްާލިބިގެން.ާއެހެްނވީމަ،ާައުޅގަ
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ާ ާމިދިޔަ ާދަތިތަކ ިއ70ާާފ ސްކުރެިވގެން ާކަންތައްަތކ ިއ ާދިމ ވ  ާސަަބބުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކުޑަ ާއިނ ޔަތްތައް ާމި ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާފަހިވެފައޭ.ާއުނދަގޫތަކުން ާމިއޮތީ ާމަގުެވސް ުކރެވޭނެ

ާަވރަށްބޮޑުާ ާލިބިގެންދިޔަ ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާމިއީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު  1280އެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާކ މިޔ ބީއެޭކ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ . ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑުްއވަރި އަރުވަނީ

ާމުއްޠަލިބް.ާ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއެއަށްފަހު ާޢަލީ. ވިސ މް

ާމުސްޠަފ . ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށި ާދ އިރ ެގާާއެއަށްފަހު  1285މަޑުއްވަރީ

ާއަުރވަން.ާާރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާދޭންޖެހޭާާމަޑުްއަވރިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ަކން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާރަާެދއްކެުވން:ވ ހަކަވިސ މްާޢަލީާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާރައްކ ތެރިކަމ އިާއިނ ޔަތްތަކ ެބހޭާބިލުގެާމަސައްކަތްާމިހ ހިސ ބަށްާއައިރު

ާބޭފުޅަކީާ ާހުންނެވި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާބޭފުޅަކަށް ާހަމައެަކނި ާހުންނެވި  1290ކުރަްއވ ފައި

ާވިދ ޅުވެފަިއވ ާ ާބޭފުޅަކު ާބެހޭގޮތުން ާކަމަށްވ ީތާއެމަނިުކފ ނ  ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާމައުމޫން އަލްއުސްތ ޛް

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަަމ ާައޅުަގނޑު ާމައުމޫންާބަސްކޮޅެްއ ާަރއީްސ ާވިދ ުޅވި ާއެބޭފުޅަކު ނުންވޭ.

ާތަޢ ރަފްކުރުމުގަިއާއެންމެާ ާދިވެހިރ އްޖެއަްށާޑިމޮކްރަސީ ާތ ރީޚްގައި ނިންމެވިާނިންމުންތަކުންާދިވެހި

ާބޭފުޅެއްކަންާ ާކޮން ާވިދ ޅުވީ ާމިހެން ާޔަޤީނޭ. ާހަމަ ާއެބޭފުޅ ކަން ާއަދ ކުެރއްވީ ާދައުރު ާެއއް އަގުހުރި

ާަވގުތެްއގައިާ ާކޮން ާއެނގޭނެ.ާއަދި ާއެންމެންނަށްވެްސ ާއަުޅަގނޑުމެން ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ  1295ކަްނ

ާރައީސްކަމަށްާ ާއެމަނިކުފ ނު ާނަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ އެހެންވިދ ުޅވީ

ާވ ހަކަފުުޅާ ާއެމަނިކުފ ނު ާވިދ ޅުވީ. ާމިހެން ާކޮންފަރެންސްަގއި ާނިއުސް ާދެއްވި ހޮވިވަަޑިއގަތުމުން

ާ ާމައުމޫންާދައްކަވަމުން ާރައީސް ާއޮންނަނީ ާބިނ ވެފައި ާއަށަގަންެނވުން ާރ އްޭޖެގާޑިމޮކްރަސީ ވިދ ުޅވި

ާއެހެންާ ާވިދ ޅުިވ ާއެމަނިކުފ ނު ާހަމަެއއ ެއކު ާމައްޗަށޭ. ާނިންމުންތަކެއްގެ ާނިންމ  ާގުޭޅގޮތުން އ އި

ާދެޭކޮގތުގަިއާ ާއަޅުަގނޑު ާއަލިައޅުވ ލ ނަން. ާފަހުން ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަކަތަކަްށވެސް  1300ބައެއް

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާއޭުރގަިއާދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެއއްާނޫން.ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވިދ ުޅިވާރަ

ާމަފުޙޫ ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް ާމަފުޙޫމަކަށް ާއެ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާހިތުންާބަސްފުޅަކީ ނުޑ ާއަޅުގަ މެއް.

ާކޮންމެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާބަދަލުވ  ާބޭފުަޅކު ާއަޅުަގނޑުާކުަރއްވ  ާތެރޭގަިއާފަހަރަކީ މެްނގެ

ނޑަކަްށާ ާތަޅ ފޮޅުންގަ ާތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހަދައި ާފިތުނައަކަށް ާޒ ތީ ާބޮޑު އޮތް
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ާަރއީސްކަންާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ަކން ާވަގުތުތަެކްއނޫން.  1305މަގުހުޅުވ ެލވެންވީ

ާސުލްޙަވެރިކަ ާތެޭރގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޭއގެފަހުން ާަރްއޔިތުންނަށްާއިާމ ކުރަްއވ ފަިއވެސް އެކީ

ފައިދ ހުރިގޮތެްއގަިއާމަސަްއކަްތކުރަްއވަިއގެންާއުޅުްއވޭނެާބޭުފޅަކަށްވ ންޖެހޭނެ.ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާކ މިޔ ުބާ ާހިތްތިރިކުރައްވ ކުރަްއވ ފައި ާވަރަްށ ާވިދ ޅުިވ ާހަމަ ާކޮންފަރެންސްގަިއ ާނިއުސް ާދެްއވި އެ

ާއަޖަ ާވަގުުތގެ ާވިދ ުޅިވ ާވަގުުތގަިއ ާއެންމެންާލިބޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުޖެހި ލުަގއި

 1310މަސައްކަތްކުރަްނވ ނޭ.ާއަދިާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާގޮވ ެލއްވިާަރއީސްާަމއުމޫނަށްާ

ާތަަނވަސްކޮްށދިނުމަށްާ ާގޮތް ާދިިރއުޅެވޭެނ ާޙިމ ޔަތ އި ާރަނގަޅު ާއެންެމ ާފެންވަރުްނ ރ އްޖޭގެ

ާައވަހަ ާވީހ ވެސް ާއެކަން ާއަދި ާދަންނަވ ނީާއެދިލެްއވި. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދިލެއްވި. ާކޮށްދެްއވުމަށް ކަށް

ާހަމައަށްާ ާނިމުމަކ  ާމަސައްކަތް ާކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާމަޖިލީހުން މިއޮތީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާބިލު ާމި ާުއއްމީދުުކރަމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްެވްއޖެނަމަ ާމިބިލު އައިސްަފއޭ.

ާމިއަދުާތަސްދީޤްކޮށްދެއްވ ެނކަމަ ާރަްއޔިތުްނ ާއަދަދެއްގެ ާވަރަްށގިަނ ާވަރަށްބޮޑު ާމިއީ  1315ށް.

ާޙަޤީޤަތަކަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއުއްމީދު ާމި ާހިތުން ނޑު ާައޅުގަ ާގޮތޭ. އެދިަވޑަިއގަންނަވ 

ާހައްދަވ ދެްއވ ނެ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާދ ާޝުކުރިއްޔ .ާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާފުރުޞަތުާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމުއްޠަލިބަށް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާއެއަށްފަހުާ ާމުސްޠަފ އަށް، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށި  1320އެރުވުމަށްފަހު،

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑާ هللاާމުލަކު ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ޔ މީނަށް

ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ދ އިރ ގެާޢި

ާ

ާއ ެދވުނުލެްއާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަޖިލީހަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއަދު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާއ ދެވުނުާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާމަޖިލީހަށް ާުއފ ވެއްޖެ ާވަރަށް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާލަްސވިނަމަވެސް  1325ާއިރުަގއިާތަންކޮޅެއް

ާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާމަްއސަލަ، ާޚިޔ ލުތަފ ތުވި ާެއންމެބޮޑަށް ާތެރޭަގއި ާމ އްދ 4ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަަނ

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާޕ ޓީންނ އި ާސިޔ ސީ ާދެ ނުޑ ާމައިގަ ާހުރިހ ، އުވ ލުމަށް

ނޑުމެންގެާތެރޭގަިއާާމަޝްވަރ ގެމަތީންާެއގޮތަށްާނިންމެވުމުން.ާއެއީާމިހ ތަނަށް ޚިޔ ލުތަފ ތުވެާއަުޅގަ

ނޑުމެންާކުރިއަށްާ ހަމަނުޖެހުންތައްާހިނގުމަށްާދިމ ވިާމައްސަލަ.ާއަޅުަގނޑުާަދންނަވ ނީާމިއީާއަޅުގަ

ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ާއޭރުން ާއުސޫލޭ. ާގެްނގުޅެންވީ ާމަސައްކަުތގައި ާމަޖިލީހު ާތަނުގަިއވެސް  1330އޮތް

ާަކންތައް ާޤައުުމގެ ާކަެމއްަގއިާކ މިޔ ބ އެީކަގއި ާކޮންމެ ާދިމ ވ  ާމަސަްއކަތްކުެރވޭނޭ. ތަކުަގއި
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ާެއާ ާދިޔަަޔސް ާއެއްޗިިހކިޔުމުަގއި ާއަނެއްަބޔަކަްށ ާއެއްބަޔަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ތިންހަތަރުދުވަހު

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ާވަިކކަެމއް ާނޫނީ ާކ މިޔ ބެއްނޫނޭ. ާލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއަާ ާރައީސް،ާމަސައްކަތްކުރުމަީކވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކ މިޔ ބީއެއްނޫނޭ. ާލިބޭ ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ާއަންަނއިރުަގިއާ ާހަމައަށް ާވޯޓ  ާމިބިލަށް ާމިހުރީ. ާހިތްހަމަޖެހިފައި ާވަަރށް ނޑު ާއަުޅގަ  1335ކޮންމެއަކަސް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނެތިދިއުމުން. ާނުތަނަވަްސަކން ނޑު ާމައިގަ ާޮއތް ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ށްލަންާބޭނުންވ ާެއއްކަމަކީާމުސްތަޤްބަލުަގއިާމިހ ރުާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ ަގއިާހުރިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮ

ާއެއްބަްސެވޭވގޮތްތަެކއްާ ާވ ހަަކދައްކަވ އިުރގައި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާދެޕ ޓީން ާމި ބިލުތަކަށްވެސް

ާޤަުއމަށް ާއަދި ާމަސައްކަތްތަކަށ އި ާމަޖިލިސްގެ ާގެނެސްދެއްވުމަކީ ާމަޖިލީހަށް އޭގެާާއެއްބަްސެވގެން

ާމިހެންާ ާމިއަުދ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެކޭ. ާކޮށްގެްނދ ނެ ާވަރަށްބޮޑަށް  1340ފައިދ 

ާދ އިރ އ ިއާ ނޑުމެން ާމައްަސލައެްއގައި.ާއަުޅގަ ާވަރަށްބޮޑު ނުޑާހުރީވެސް ާއަޅުގަ ާކުރިން ހަމަޖެހުމުގެ

ބައިވެިރވެާަވިކގޮތަކަްށާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާދ އިރ ގެާގިނަާމީހުންާއެދެމުންާދިޔައީާވޯޓުާމަޖިލިސްގައި

ާނަފްސުަގިއާ ާއަމިއްލަ ާއަޅުަގނުޑގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޭއރު ާއެހެންނަމަވެސް، ވޯޓުދޭން.

ާިހނގައްޖެ.ާ ާފަސޭހަެވގެން ާވަރަށްބޮޑަށް ާއެކަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާޙ ލެްއގައި. ާދަތި ާދޭން ވޯޓު

ާއަ ާފ ހަގަކޮށްލުމަށްޓަކަިއ ާމިކަްނ ާރަީއސް، ާދެއްިވާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް  1345ުޅަގނޑު

ާޕ ލިމެންޓްރީާ ާޑީ.އ ުރ.ޕީ ާދެޕ ޓީކަމުގަިއވ  ނޑު ާމަިއގަ ާސިޔ ސީ ާައދި ާޝުކުރިއްޔ . ފުރުޞަތަށް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސަށް ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ީޑ.ޕީގެ ާރައީްސއަށ އި ގްރޫޕްގެ

ާރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމަރުޙަބ ކިޔ ާއެބޭފުޅުންނަށްާަވރަށްބޮޑަށްާޝުކު

ާ

ާމެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަަރފުށި ާފުރުޞަތުއަރުވ ނީ ާމިހ ރު  1350އަުޅަގނޑު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާއެައށްފަހު ާމުސްޠަފ އަށް. .ާޔ މީނަށްهللاާމުޙަންމަދު

ާތިަމރަފުށިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަސްލަމަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިތަދޫ އެއަށްފަހު

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .

ާ

ާާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިބިލުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  1355ާނަާވ4ާަޝުކުރިއްޔ 

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާއައީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަޅުތ ލުކުރަމުްނ ާއައީ، ާއިންކ ުރކުރަމުން ާމ އްދ އަށް

ާހުށަހަަޅއިގެން.ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާމިތަނަށް ާބިލެއް ާޚިލ ފުވ  ާމުޅިން ާދުސްތޫރ ިއ ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާމިތަ ާމިިބލަކީ ާދެޭކގޮތުަގއި ާބިެލއްނޫން.ާއަޅުަގނުޑ ާބަލައިގަެނވޭނެވެްސ ާައދި ާހުށަހަޅައި ނަށް
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ާއައީ.ާ ާއިދިކޮޅުހަދަމުން ާމިކަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަީއ، ާަވކ ލ ތުކުރަމުން ާައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމ ،

ާމިާ ާދައްކ ފައި. ާނަމޫނ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއިން ާމިއޮތީ ާދިޔައިރުަގއި ާމިހ ހިސ ބަށް ާމިއަދު  1360ކޮންމެއަކަސް

ާބޭނުންހ  ާނުހެދޭނެކަން.ާމަޖިލީހުގައި ާބޭނުންހ ގޮތަކަށް ާހިލ ލ ފައި ާޤ ނޫނު ާމިރ އްޖޭގެ ގޮތަކަށް

ާނަތީޖާ  ާމަސައްކަތުެގ ާބުރަ ާމިކުރި ާރަްއޔިުތން ާރ އްޖޭގެ ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާއަުޅަގނޑުމެްނާ ާމިއަދު ާހިތ މ ގައި. ާވަރަށް ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިްއޔެ ާމިއޮތީ. ާފެނިފައި މިއަދު

ާމިތި ާބިލުެގ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއުފަލުަގއި. ާވަރަށް ާރ އްޖޭެގ70ާާބީ ާމ އްދ ަގއިެވސް ވަނަ

ާ ާނުޖެހޭނޭ. ާިމހ ރަކު ާކަންބޮުޑވ ކަށް ާމިހ ރ70ާާުރައްޔިތުން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާމ އްދ ގައި  1365ވަަނ

ާިއނ ޔަތައް ާފައިސ ގެ ާއެ ާިއނ ޔަތައް، ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިރ ްއޖޭގެ ާމިއޮތްގޮތުންެވއްޖިްއޔ 

ާގޮަތކުންނޭ.ާ ާއޮންނަ ާޙ ލަތު ާގޮަތކުންނޭ. ާނިޔ ކުރ  ާޙ ލަތު ާއެވަުގތެއްގެ ާމިރ އްޖޭގެ ދޭންޖެހޭނީ

ާވަރަކަށް،ާ ާހިތުހުރިހ  ާއޭނ  ާމީހަކަށް ާވެރިކަންކޮށްަފިއވ  ާކުރީގެ ާލ ޒިެމްއނުކުރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނޑުމެންާފައިސ ާނަގ ާސަރުކ  ރުގެާބަޖެޓުންާދޭކަށެއް.ާހިތުހުރިހ ާގޮތަކަށްާއެވިދ ޅުވ ަވރަކަށްާއަުޅގަ

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ާމިކަން ާބޭނުންވީ ާއަުޅަގނޑު ާހަމައެކަނި ާަހމަޖެހިފައޭ. ާެއކަންވެސް ާއެވަނީ  1370މިހ ރު

ާޤ ނޫނުައސ ސީއ އިާ ާއެްއޗެހި، ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ  ާމަޖިލީހަށް ާދެންވެސް ާއޮީތ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްާޚިލ ފުާއެއްޗެހިާދިވެހިރ އްޖޭގެާދުސްތޫރަށްާހުރަސްއެ ޅޭފަދަާބިލުތައްާހުށަނ ޅ ށޭ.ާއަޅުގަ

އެބަާއިނގޭާމިާކުރަންއުޅެނީާކޮންކަމެއްކަން.ާމިތ ަގއިާބައެްއގެާމެޖޯރރިޓީާއޮތްކަމަށްާދައްކަިއގެްނާ

ާނުހެދޭނޭ.ާ ާބޭނުންހ ގޮތެއް ާވެރިކަމަށް ާމިރ އްޭޖެގ ާބިރުދައްކަިއގެނެއް ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ މިރ އްޖޭގެ

ާމިއު ާއެނގޭ ާޭބނުންވަނީާއަޅުަގނޑަށް ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކުރަންކަން. ާމިކަން  1375ެޅނީ

ާމިފުރުޞަތުގައިާެއކަންވެސްާފ ހަގަކޮށްލަން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމަޖިލީހުެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިވަގުތު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަރުވަންއޮތް ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އިރ ެގާޖަލްސ  ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާަވޑަިއގެން ގައި

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޮފނަދޫ ާއެއަށްފަހު ާއަސްލަމަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  1380ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަްނ.ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު ޒަތްތެރިާއަށްާައޅުގަ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާ

ާ

ާބިލުތަކުގެާމަސައްކަުތގެާޢ ންމުާއުސޫލުން،ާމަޖިލީހުގެާާ.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާމިބިލުާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާކުެރިވގެންކަމުަގިއވިޔަސް ާމަސައްކަތް ާބޭރުަގއި ާއުސޫލ އި ނޑުެމންނަށް،ާާޢ ންމު  1385ާއަުޅގަ
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ާމަނިކުފ ނު.ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަގުފަހިކޮށްދެްއވީ ާމިަކމުގައި ާގޮތަކަށް ާއެއްބަްސެވވޭނެ ާއެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑާ ާައޅުގަ ާބޭނުްނވޭ. ާުޝކުރުއަދ ކުރަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތަށް ާކުރެއްިވ މަނިކުފ ނު

ާވ  ާކޮމިޓީގެ ާދެން ާބޭނުންވޭ ާދެކެުވނީތީދަންނަވ ލަން ާދިރ ސ ކުިރާާއިއ ާހަަކވެސް ާމިބިލު އަދި

ާއޮތޭާ ާމިފުރުޞަތު ާހަމަ ާސްޭޓޖްގަިއވެސް ާކޮމިޓީ ާއަޅުަގނުޑވ ތީ ާމެންބަރަކަށްވެސް ކޮމިޓީގެ

ާކޮންމެެވްސވަރަކަށްާ ާމަސައްކަތަށް ާބޭނުންވަނީ.ާއެހެންކަމުން،ާކޮމިޓީތަކުގެ ާދަންނަވ ލަން  1390އަޅުަގނޑު

ާވަާ ާބައްލަވ ލެްއވުން ާލ މަރުކަީޒާމަނިކުފ ނު ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރުވެސް ާމުހިންމޭ. ރަށް

ާަވރަށްބޮޑަށްާ ާޚިޔ ލުތައް ާއެބަދޭ. ާދިރ ސ ކުެރވެމުން ާކޮމިޓީއެްއަގއި ާބިލުެވސް ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާކުަރއްަވއިގެންާ ާއިންޓަރމީން ާަމނިކުފ ނު ާސްޓޭޖަށްެވސް ާކޮމިޓީ ާއެހެންކަމުން، ތަފ ތުވެގެންދޭ.

ާވަރަށްާކޮންމެވެްސވަ ާހައްދަވައިެދްއވުމަީކ ާޮގތެއް ާއަވަްސކުރެވޭނެ ާމަސަްއކަތް ރަކަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާމިފުރުޞަތުގައިެވސް ާހަމަ ނުޑ ާއަޅުގަ  4ާ1395މުހިންމުކަމެއްކަމަށް

ާދެއްކީމޭާ ާއަޅުަގނޑު ާދެންނެވީމޭ، ާައޅުަގނޑު ާކޮމިޓީގައިވެސް ާހަމަ ާުގޅޭގޮތުން ާމ އްދ އ އި ވަނަ

ާއަ ާކުރީަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ާއެއުސޫުލ99ާާުޅަގނޑުމެން ާއަދި ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާދޫކޮށްލެވިފައިވ ކަން. 771ާާމިހ ރު ާމ އްދ އ އި ާމ އްދ ަގިއ791ާާވަަނ ވަނަ

ނޑުާދެންނެވީމ4ާާޭމިފަދަ،ާމިހ ރުާ ވަނަާމ އްދ ގަިއވ ާމިހުށަހެޅިފައިމިވ ާއުޫސލުާނެތްާވ ހަކަާއަޅުގަ

ާދަންނަވ ލަންާއި ނޑު ާއައީ.ާއަުޅގަ ާިނމިގެން ާކުރެވިގެން ާޑްރ ފްޓް  1400ނގޭތޯ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާެއގޮތަށް

ާ 70ާާބޭނުންވޭ ާނިންމެވިިއރު، ާމަނިކުފ ނު ާނ ްއސަވަން ާވޯޓަށް ާއަށްވެސް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ 70ާވަނަ

ާޤަބޫ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާއުނިކޮށްލަން ާޖުމްލަ ާއެްނމެފަހު ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ލުކުރެވޭީތާވަނަ

ވަަނ70ާާއެކަންާއިދ ރީމޭޒުންާބައްަލވ ާކޮންމެވެްސގޮތަކަށްާނިންމަވ ަލދެއްވުންާއެދެން.ާެއއީާމިހ ރުާ

ާއުވ ެލޭވާ ާހަވ ލ ދެވެނީ ާއޮތުމުން ާޖުމްލަ ާއެންމެފަހު ާވެގެންދ އިރު ާައކަށް ާ)ހ( ާ)ށ(، މ އްދ ގެ

ާ ާއ ދެ،ާމިހ ރުގެ ާހަމައެހެންމ70ާެމ އްދ އަކަށް. ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ާދ އިރ ެގާ،ާވަނަ ާމެދު  1405ފުވައްމުލަކު

ާ ާއިޞްލ ުޙ ާއެދިަޔ ާފ ސްވެގެްނ ާމުފީދުގެ ާޝިފ ޤް ާެއްއ70ާާމެންބަރު ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އިތުރުކުރަން.ާއެާޢިބ ރ ތްާފުރަތަމަާފެށިފައިާއެއޮންނައިރުާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާގަިއާއެހެންާ

ާއުނިޮކށްލުމަ ާއެބަިއވެސް ާ)ށ( ާއެތަނުްނ ާފ ްސވެފަިއވ ާއޮތްކަމުަގިއވިޔަްސ، ާމިހ ރު ާއެއީ ކީ

ާގެންދ ކަުމގަިއަވނީނަމަާ ާހިމަނައިގެން ާމިވ ގޮތަށް ާމިހ ރު ާމިދެންނެވީ އިޞްލ ޙަކަްށވ ތީ

ާއެކަްނާ ާދިމ ވެދ ނެތީ ާދަތިތަކެއް ާކޮންމެވެްސވަރަކަްށ ާމ ނަކުރުމުގައި ާމި  1410އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދަންނަވ  ާައޅުަގނޑު ާއިތުރުންވެސް ާޭއެގ ާބޭނުންވޭ. ާމިބިލުގައިާފ ހަގަކޮށްލަން ާބޭނުންވަނީ ލަން

ާއެބަާ ާޤަބޫލުނުކުރެޭވ ާހަމަ ާައޅުަގނޑަށް ާއަދަދުތައް ާބައެއް ާއުސޫލުަތްއ ާަބއެއް އަދިވެސް
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ާއަދ ކޮށްާ ާމަޤ ުމ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޤަބޫލުކުެރވެނީ ާއަދިވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ހިމެނިގެންދޭ.

ާ ާގޮުތގަިއ ާުއޖޫރައެއް ާދެވޭ ާމީހަކަށް 11ާާނިމިގެންދ  ާސ1ާަހ ްސ 11ާާތޭކަ ލ ިރ11ާާރުފިޔ 

ާަކމުގައިާ ާއަދަދެއް ާރަނގަޅު ާހަމައެކަީށގެންވ  ާއެީއ ާއަދަދު ާއެ ާއިޞްލ ުޙ. ާހުށަހެޅި  1415އަޅުަގނޑު

ާޮކށްފައިވ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާީމގަިއ ާޭއެގއިތުރަށްވެސް ާބޭނުންވޭ. ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާ ާހަމައެކަނި ާއައިމ ، ާވ ހަކަ ާހުންނ ނެ ާއަތްަބކު ާރ އްޖޭަގިއާމީހެއްގެ ފިރިހެނުން

ނަޑްށާ ާއަުޅގަ ާއުސޫލަކީ ާމިއޮންނަ ާބަލައިެގން ާއަދ ކުރ ނެކަމަށް ާމަޤ މު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމގެ

ާދޫކޮށްލ ަފއޭ.ާރ އްޖޭަގއިާ ާއެވަނީ ާިމހ ރު ާޤ ނޫުނއަސ ސީން ާއެއުސޫލު ާނޫނޭ. ާއުސޫލެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ާމަ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ ާބޭފުޅަކުވެސް ާކައިރިާއަންހެން ާވަަރށް ާހަމަ ާއަދ ކުރުމަކީވެސް  1420ޤ މު

ާިމޤ ނޫނަކީާ ާއެހެންކަމުން، ާކަމެކޭ. ާތ އީދުެވސްުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެްއކަމުގަިއ ާއެކަީށގެންވ  ވަރަށް

ާމުސްތަޤްަބލެއްަގއިާ ާއަވަސް ާފ ސްކުރިކަމުަގިއވިަޔސް ާިމއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއީ

ނޑު ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއްކަމުގައި ާާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނެ ާބިލުގެ ާހަމައެހެންމެ، ވަނ79ާާަޤަބޫލުކުަރން.

ާފަިއސ ތަކެްއާ ާވެއިުތވެދިޔަތަނަށް ާކުރިއަށް ާހިސ ބަށްވުރެ ާތަޞްދީޤްކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ މ އްދ އިން

ާމިފުރުޞަތުަގއިވެްސާ ާނޫނޭ ާއުސޫލެްއ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނިންމުމަކީވެސް ާނިންމ   1425ދޭން

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ނޑުާމިހ ރުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ އަްށާهللاޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާރިޔ ޟަށް.ާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާެއއަްށފަހު ާއަރުވ ނަން. ފުރުޞަތު

ާސަ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއޭދަފުށީ ާއަރުވ ނަން.ާއެއަށްފަހު ާފުރުޞަތު  1430ލީމަށް

ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ

ނުޑެވސްާދަންނަވ ނީާމިއަދަކީާއަޅުަގނޑުެވްސާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ `.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާއަާهللاާޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާުދވަހެކޭ.ާެއއީ ާއުފ ވ  ާވަރަށްާވަރަށް ާހަޔ ތުގަިއާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިމަޖިލީހުގެ ާޅުަގނޑުމެްނގެ

ާެއއީާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިބެމުންމިދަނީ. ާމިއަދު ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާިސގްނަލް ާއަދ ކުެރުވމުގެ ާވ ޖިބެއް  1435މުހިންމު

ާ ާމިއަދ791ާާުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލ ޒިްމކުރ ކަމެްއ ާމައްޗަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމ އްދ އިން ވަަނ

ާދަންނަވ ލ ފައިާ ާމިވ ހަކަ ާދެން ާލިބެމުންދިޔ މަ. ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާުއއްމީދު ކުރެވިދ ނެކަުމގެ

ާމެންބަރުންާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަެއއް ާެއވިދ ޅުވ ، ާބައެއްބޭފުޅުން ާބޭނުން، ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ނަޑށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާމީގައިާުހރިާމ ލީާޢިނ ޔަތްތައް އެްއގޮަތކަށްވެސްާާއެވިދ ުޅވ ާފަދައިންާއަުޅގަ
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ާފ ސްކުރެވުުނާ ާއެންމެފަހުން ާމިއަދު ާއިޞްލ ުޙ ާފ ސްވެފައިއޮތް ާމިހ ރު ާއަމުދުން  1440ބޮޑުކަމަކަށް.

ާޙ ލަތަށްާ ާއިޤްތިޞ ީދ ާަޤއުމީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެބައޮޭތ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާފ ްސވީމަ އިޞްލ ޙު

ާމު ާެއކަްނކަން ާއަލުން ާވިސްނ ، ާމަްއޗަށް ާއެކަންކަުމގެ ާފުރުޞަތު.ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާކުރުމުގެ ރ ޖަޢ 

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާޤަބޫުލކުރަނީާޤައުމެްއގެާވެރކަންާޮކށްފައިާހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާމިޤ ނޫނުންާ

ާޢިނ ޔަތްތަކެްއކަމަށް.ާދެންާ ާެއކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާހަމަ ާޢިނ ޔަތްތަކަކީ ާލިބިދޭ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއ ދެ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއެއ އެީކަގއި ާއަދި ާެގންދ އިރުާ، ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމި  1445އަޅުަގނުޑމެން

ނޑަެއޅިގެންާ ާކަ ާހަމަ ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެްނ ާައޅުަގނޑު ާބޭފުޅަކު، ާެއްއވެްސ ާޙ ެލއްަގއި އެްއވެސް

ާއެއްަޗކ ިއާ ާވިދ ޅުވި ާމުސްޠަފ  ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތިމަރަފުށީ ދެންމެގައި

ާއިން ާބައެްއކަހަލަ ާވަރަށްާގުިޅގެން. ާއެީއ ާނުކުރައްވ ށޭ. ާބޭނުން ާޖުމްލަތައް ޒ ރުދިނުމުގެ

ާމެންބަރުްނނަށްވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާހަމަ ާޭބނުންކުރައްވަންޏ  ާއެގޮތަްށ ހިތ މަހުރިކަމެކޭ.

ާމ ގިނަާ ނުޑވެްސ ާއަޅުގަ ާޖުމްލަކޮށް ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނޭ.  1450އެފުރުޞަތު

ާދައްކ ކަށްނޫ ާމިބިލަކީާވ ހަކަތަެކއް ާމިކުރީ ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެކަނި ން.

ާމަސައްކަތެްއާ ާކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން

ާތެރެއިންާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިބިލަކީ ާައދި ާމަސައްކަތެއްކަމަށ އި ާކުރެވެުމންދ  ފުރިހަމަކުރުމުގެގޮތުން

ާމިބި ާމިހ ރު ާގިނަބަޔަކު ާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށް ާބިލެއްކަން ާތިބި ާބޭނުންވެފައި ާނިންމަން ލު

 1455ހަމަޔަޤީނުންވެސްާއަޅުަގނޑުާއެދ އިރ އަކަށްާނިސްބަތްވ ާހަްއދުންމަތީާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުން،ާ

ާހުރިާ ާކުރަްއވ ަފއި ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާބޭނުންވޭ ާަވރަށްބޮޑަށް ާރަްއޔިތުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާލިބެންޖެ ާޢިނ ޔަތްާބޭފުޅަކަށް ާމ ލީ ާަރއްކ ތެިރކަމ އި ާޙިމ ޔަތ އި ާލިބިދޭންޖެހޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ހޭ،

ާފުރިހަމަ ާމިއަދު ާުއއްމީދު ާއެބޭފުޅުންެގވެސް ާއެހެންވީމ ، ކަމަށްާާވެގެންދ ނެާލިބޭނެގޮތެްއވުން.

ނޑ  ާުއއްމީދުކުރަނީ.ާައޅުގަ ާއަޅުަގނޑު ާއި ާބޭފުޅުްނގެވެްސާިއޒުނައ އ9ާާިއެީކަގއި،ާިތއްބެިވާއަނެއް

ާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާތިއްެބވި ާހައްދުންމަތީގައި ާޖުމްލަކޮށް ާމިދަންނަވ ލީ. ާމިހެން  9ާ1460އެީކގަިއ،

ނޑުެމންނަށްާ ާއަުޅގަ ާވަރަށްބޮުޑާއެދިަވޑަިއގަތުމެކޭ ާބޭފުޅުންގެވެސް ާހުރިހ  ާތ އީދުކުރ  މެންބަރުންނަށް

ާގެެނވޭނެގޮްތވުން ާސިފައެއް ާޤ ނޫނީ ާމިބިލަށް ާމަސައްކަްތކޮްށގެން ާައވަހަކަށް ނޑުާާވީހ  ެއއީ.ާައޅުގަ

ާއެީކގަިއާ ާއެހެންކަމަށްވުމ އި ާކުރެޭވނެކަމަށް. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެކަން ާމިއަދު އުންމީދުކުރަނީ

ނޑުމެްނގެާމަޖިލީހުންާމިއަދުާފެނިގެްނާމިދިޔަާ ބިލ އިބެހޭގޮތުންާމ ގިނަާވ ހަަކތަކެއްާނުދަްއކ ާއަުޅގަ

ާތ އީދު ާއަޅުަގނުޑވެސް ާވަރަށްބޮަޑށް ނުޑެގާާއެުކވެރިކަމަށްެވސް ާައުޅގަ ާދަންނަވަމުން  1465ކުރ ވ ހަކަ

 ވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުުކރިއްޔ .ާ
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ާފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔ .ާއަާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާރިޔ ޟަށް ާމުޙަންމަދު ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ްނދޫ ޅުަގނޑު

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ާެއއަށްފަހު ާއެއަށްފަހުާާއަރުވ ނަން. ާސަލީމް، އަޙްމަދު

 1470ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤަށް.ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާގެާމަނަދޫާދ އިރ 

ާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟް.

ާ

ާާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާދޭންޖެހޭާޢިނ ޔަތ އިާ`.ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާދ ންދޫާ

ާހިތަދޫާާރިޔ ޟްާމުޙަްނމަދުާ ާރައްކ ތެރިކަުމގެާބިލަކީާމިސަރުކ ރުާބަދަލުވެގެންާައއިާދުވަްސވަރުެވސްާއަދިާޭއގެާކުީރގައި

ާޑީ.އ ރް.ޕީެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަރުކ ރު، ާޑީ.އ ްރ.ޕީ ާއަސްލަމް، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1475އުތުރު

ާއޭ ާުދވަސްވަުރ ާވަރުގަދަ ާމަޖިލީހަށްާއެންމެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަށް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ރު

ާބޭނުންހާ  ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ާމައުމޫން ާކުރި ާވެރިކަން ާކުރީަގއި ާބަޖެޓް ާދައުލަުތގެ ހުށަހަޅައިގެން

ާއޮތްާ ާބ ރު ާސަރުކ ުރގެ ާއޭރު ާއެހެންނަމަވެސް ާހުށަހެޅި. ާބިލެއް ާގޮަތކަށް ާނުކުރެވޭ ާބޭނުން ގޮތަކަށް

ާބޭނުންނު ާދެވަނަާފަރ ތުން ާއައިއިުރަގިއ ާބަދަލުވެގެން ާސަރުކ ރު ާދެވަނައަށް ާކުރ ކަށް. ާއެކަން ވި

ާއެބިލު،ާ ާއޭުރވެސް ާހުށަހަޅައިގެން ާގްރޫޕްެގާރައީްސާއަީނސ  ާޕ ލަމެންޓްރީ  1480ބިލެއްގޮުތގަިއާޑީ.އ ރް.ޕީ

ާފޭރ ންާ ާބޭނުންވ  ާމައުމޫން ާރައީސް ާނެތަތީެވ، ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށް ާޭއރު ާއަޣްލަބިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ާމަަސއްކަތެްއާ ާއުނދަގޫ ާއެހ މެ ާއަދި ާވަރަށްބުަރ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއެހެންވީމ ، ާނުހިމެނުނު. އެބިލުަގއި

ާއަނބުރ ާ ާބިުލ ާދުވަހު ާއޮތް ާއަހަން ާވޯޓަްށ ާދުވަހު، ާއޮތް ާނިމުން ާބިުލގެ ކުރެވުނުފަހުންވެސް

މިވ ހަކަާދައްކ ތީާާގެންދިޔައީ.ާަބއެއްާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުންާމިތަނުގައިާރައްިޔތުންނަށްާއޮޅޭގޮތަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިބިލަީކ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެރަޭވ. ާވަރަށް ާމ އްދ ،11ާާއަޅުަގނޑު  1485ވަަނ

791ާާ ާމ އްދ ، 90ާާވަނަ ާމ އްދ ، 42ާާވަަނ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ، ާމ އްދ ،99ާާވަނަ ވަަނ

ާދަންނަވ ނަމަ ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާޚިލ ފުކަމެއް. ާމ އްދ އަކ އި ާމިހުރިހ  ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއ ދެ، މުޅި

ާ ާމި ާޚިލ ފުކޮށް ާަމންދޫބުނ4ާާްރޫޙ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގައި ާއެހެްނވީމ ، ާއޮތީ. ާމ އްދ  ވަަނ

ާދިޔައީ.ާ ާދައްކަމުްނ ާއެވ ހަކަ ާރަްއޔިތުން ާބޭރުގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާދިޔައީ. އަުޑއުފުލަމުން

 1490ވޭެނާމީހެއްާނޫންކަން.ާއަދިާކޮންެމާމީހަކީާއެްއވެސްާަރއްޔިތުާމީހ ައކީާެއމީހ ގެާޙައްޤުާނިުގޅަިއގަނެ

ާރައީސް،ާދެންމެާ ާވ ންޖެހޭނެކަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހަކަށް ާޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ ާއަދި ާކުރެވޭނެ ތަޙްޤީޤު

ާހިމެނުމަށްާ ާމިގޮތަށް ާމިމ އްދ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެން

ާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއ ދެ،ާހުށަހެޅުނު. ާފޭލްވެފައި. ާވަނީ ާނުހިމަނ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ އެމ އްދ 

ާބޭނުންވަނީ،ާ ާމ70ާާިދަންނަވ ލަން ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާިއޞްލ ޙުން ާގެެނވުނު ާމ އްދ އަށް ވަނަ
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ާލިބިއްޖެއޭ.ާ ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދަދުތަކަށް  1495ބޮޑެތި

ާަޤއު ާމިއަދު ާަރީއސްކަންާއެހެންވީމ ، ާކުރީގެ ާފެންނަގޮތަކަށް ާސަރުކ ރަްށ ާއޮތްގޮތުން ާހ ލަތު މުގެ

ނޑުމެންާބިރުގަންނަންާޖެހުނުާކަންތައްތަކަްށާ ކުރެްއވިާބޭފުޅަކަށްާމިޢިނ ޔަތްާދެވެންާއެބައޮތޭ.ާއަުޅގަ

ާލިިބއްޖެއޭ.ާަރއްިޔތުން ާޙަޤީޤަތުގައި ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާވަެރއްގެ ާކޮންމެެވސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގެާމިއަދު

ާ ާެއއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިހ ތަނަށް 71ާާއަުޑއުފުލައިގެން ާވޯޓުނ97ާާްައހަރ އި ާދޭތެރޭެގ އަހަރ އި

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާދެވޯޓް. ާއެންމެ ާދިނީ ާޑީ.އ ރް.ީޕއިން ާކ މިޔ ބުކުރީ. ާމިމަޖިލީހުގައި  1500އަޅުަގނޑުމެން

ާމަޖިލީ ާރައްޔިުތންގެ ާއ އި ާއެތެރޭގަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާއަޑުާކ މިޔ ބުކުރީ ާސީދ  ާބޭރުގައި ހުގެ

ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކަިއވެްސާ ާމިއަދު ާއެހެންީވމ ، ާއަޑުިއްއވަިއގެން. ާރައްޔިތުންނަްށ އުފުލައިގެްނ،

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާުޝކުރިްއޔ .

ާ

ާިޢއްޒަތްތެރިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދ އިރ ގެ ާޭއދަފުށީ ާމިއަރުވަީނ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނުޑ  1505މެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ .

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާއެއަށްފަހުާ ާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދުާސަލީމް.ާއެއަށްފަހު

ާުފރުޞަތުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޚްލޫފަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ގަލޮޅު

ާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާމިއޮތީާއ ދެ،ާަރއީސްކަްނޮކށްފަ`.ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާއޭދަފުށީ ާބިލު ާޢިނ ޔަތްތަކ އިބެހޭ ާޚ އްޞަ ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް  1510ާއިވ 

ާހުީރާޚިޔ ލުާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާސަީލމް ާމ އްދ  ާބަެއއް ާމީަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންގެތެޭރަގއި ާދެން ާއަިއއްަސ. ާހިސ ބަށް ނިމުމަކ އި

ާބޮޑަށް ާމިމ އްދ ތަކަށްވުރެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޮޑު. ާއޮތީ،ާާތަފ ތުވުން ދަންނަވ ލަްނ

ާ ާރ އްޭޖަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާދިޔައިރު ާކުރެވެމުން 10ާމިބަހުސް

ާމުސްކުިޅާ ާވިދ ޅުވަމުްނގޮސް ާބަސްތަކެއް ާއިހ ނެތި ާވަރަށް ާޭބފުޅަކަށް ާވެރިކަންކޮށްަފއިވ  އަހަރު

ާކުރައް ާބޭނުން ާޢިބ ރ ތް ާބައެއް ާމިކަހަލަ ާދަންދެން ނޑަށް ނޑުާބޭގަ ާައޅުގަ ާައޑު ާގެންދިޔަ  1515ވަމުން

ާކޮންމެާ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާވ ހަކަެއއް. ާކުރަންޖެހޭ ާހިތ މަ ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ އެހިން.

މީހަކީވެސްާމުސްކުިޅވ ނެާމީހެއް.ާއެްއވެސްާމީހަކީާމުސްކުިޅނުވެާޒުވ ްނކަންާމަތީގައިާދެމިހުރުމުގެާ

ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމީހެއްނޫން. ާހުރި ާލިބިފައި ާރަސޫލުާާބ ރު ާކީރިތި ާއިސްލ މްދީނުަގއި މ ްތވެގެްނވ 

ާސައްލަ ާީމހުންނ އިާهللا ާދުވަްސވީ ާއުމުރުން ާއެބަހުރި ާޙަދީޘްފުެޅއް ާއެތައް ާަވސައްަލމަ ޢަލައިހި

ާަޙދީޘްތަ ާވަރަށްގިނަ ާހުރި ާކުރައްވ ފައި ާޙަދީޘް ާހިަތންޖެހޭނެކަމަށް ާޯއގ ތެރިކޮށް  1520އްާދޭތެރޭގައި

ޢަލައިހިާވަަސއްލަމަާޙަދީޘްާކުރައްވ ފައިވޭާތިމަންކަލޭގެފ ުނާهللاާއްލައެބަހުރި.ާމިގޮތުންާރަސޫލުާޞަ
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ާެއބޭފުޅުންާ ާހިތ ، ާއޯގ ތެިރކޮށް ާދޭތެރޭގައި ާމީހުންނ  ާދުވަްސވީ ާވަޑަިއގެން ާޖިބްރީލުގެފ ނު އަރިހަށް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާމިއީ ާވަަޑިއގެން. ާތަކުރ ުރކޮށް ާވ ަހކަ ާދެއްވ  ާއިުރޝ ދު ާއިސްކުރުމަށް ކަންކަމަށް

ާވ ހަކަާ ާއޮްއވ ާދައްކ  ާމިަކން ާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާޙަދީޘްފުެޅއް. ާރަސޫލ ގެ ާކީރިތި ާމިީއ ާނޫނޭ. އެްއ

ާހަޑިހުތުރުާ ާދިމ ލަށް ާއެމީހ އ  ާކިޔ ފައި ާމުސްުކޅިިވއޭ ާމީހަކު ާއެްއޗެއް ާއެރިހ  ާހިތަށް  1525އަޅުަގނޑުމެން

ާއަްނނަ ާއުނިކަން ާަކރ މަތަށްވެސް ާޢިއްޒަތ އި ާމިމަޖިލީހުގެ ާެދއްކުމަީކ ާވ ހަކަ ާއެ ކަމެއް.ާބަހުން

ާގޮވިދ ނެ.ާ ާއެްއޗެއް ާއެރިހ  ާހިތަށް ާމިތަނުގަިއ ާމީހަކަށްވެސް ާކޮްނމެ ާެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ާމަޖިލީހެއް.ާ ާއަުޑއަހ ނެ ާރަްއޔިތުންވެސް ާހުރިހ  ާމިރ އްޖޭެގ ާމަޖިލީހަކީ ާމި އެހެންނަމަވެސް

ާތަ ާއޮތް ާދޭތެޭރާކުރިއަށް ާމިކަންތައްތަކ އި ާެއބަޖެހޭ ާކުޑަކޮްށާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެން ުނގަިއވެސް

ާދޭތެރޭގައިާ ާޅަކުދިންނ އި ާމީހުންނ އި ާދުވަސްީވ ާގިނަ ާއުމުރުން ާޚ އްަޞކޮްށ  1530ވިސްނ ލަިއގެން،

ާވ ހަކައެްއާ ާމ ގިނަ ާރައީްސ، ާިޢްއޒަތްތެރި ާގެްނގުޅުްއވުމަށް. ާވ ހަކަފުޅު ާރަނގަުޅގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް

ާެއކަމަ ާނެތް. ާފުރުޞަތެއް ާދެްއކޭކަށް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަަކާމިއަކަށް ާގިަނ ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ކު

ާޖެހިއަޑުާ ާރަނގަބީލު ާދެންމެ ާއެހެންނަމަވެސް ާބިލެއް. ާބޭނުންވ  ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ދައްކަން

ާދެއްިވާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމ ލ ނީ. ާހިސ ބުން ާމިހ  ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެްއކޮށް އިވުމ އި

 1535ާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާ

ާ

ާމެންބަރުާޝުކުރިއްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަމނަދޫ ާމިއަރުވަީނ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ޔ .

ާމަޚްލޫފް.ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާއެއަށްފަހު ާޠ ރިޤަށް. އަޙްމަދު

ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާރިޟ އަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމިލަންދޫ ާއެއަށްފަހު

 1540ާއަރުވ ނަން.ާމަނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާ

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމަނަދޫ ާމިއަުދާ`. ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ނޑު ާައޅުގަ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ 

ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޠ ރިޤްާމުޙަްނމަދުާ ާނިންމެވިއެންމެ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން.ާާފުރަތަމަ ާޝުކުރު ާއ އި ާމަރުޙަބ  ނިންމެވުމަށް

ާ ާީމގެ ާދަންނަވ ނީ، ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަށަމުން ާވ ހަަކކޮުޅ ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާައހަރެއްެގ7900ާާއ ދެ، އެތަްއ

ނޑުމެންނ އިާިހސ ބަށްވަނީާމިާދުނިެޔއަށްާިއސްލ މްދީންާއަިއއްސަ.ާކީރިތިާރަސޫލ ގެާ  1545ކުރިންާއަުޅގަ

ވަނަާއަހަރުެވސްާމިރ އްޖޭަގއިާހުރި.7441ާާނަާއަހަރުާމިރ އްޭޖގެ،ާވ7411ާަޙަދީޘްތަކ އިާެއްއޗެހިާ

ާބޮޑެތިާ ާވެގެްނ ާބައިސ އަށް ާކަރުކުރު ާވެލ ނ ެގ ާނ ޞިރު ާއިބްރ ހީމް ާކުރެްއވި ާރައީްސކަން އޭރު

ާޢިލްމްވެރިންާ ާދީނީ ާތިއްެބވި ާއޭުރގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދިޔައިރު ާކުރަމުން މުޒ ހިރ ތައް
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ފ ނުެގާކ ޓޫންާކުރަހ ،ާމިާމަގުަތކުަގއިާހަވަރަށްާދީާއެކަންތައްާއެުކރެއްީވ.ާކީްއވެގެންބ ވައޭާއެމަނިކު

ނޑުމެންާލަދުރަކިކޮށް،ާ  1550އަޅުަގނޑުމެންާލަދުގަންނަންެޖހޭނެާއެކަހަލަާވ ހަކަާަދއްކ އިުރާމިއަދު.ާއަުޅގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާކުރީގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާލަދުވެތިކަމ ިއއެކު ާހަމަގައިުމވެސް ެއްއެގާއަޅުަގނޑު

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާގޮތުން. ާކުެރވިފައިހުރި ާއެކަންތައް ާލަދުގަނޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަްއކަން ވ ހަކަ

ާ ާބަލައިލަންޖެހެނީ ާދެން 9001ާާއަޅުަގނޑުމެން ާނޮވެމްބަރ ާއަހަުރގެ ާމިއަދ77ާާުވަނަ ާފަހުން ގެ

ާސަުރކ ރެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިަދއްަކއިދެނީ ާއެއިން ާއ ދެ، ާިމދިޔައީ. ާކިހިނެއްތޯ ްއގަިއާދުވަސްތަކަީކ

ާިޢނ ޔަތ އި،ާ ާރަްއކ ތެރިކަމ ިއ ާބޭުފޅަކަށް ާކޮށްފަިއވ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނ  1555ބޭނުންވ ކަން

ނޑުމެންގެާވިސްނުމަކީ.ާައޅުަގނޑުމެންގެާ އޯގ ތެިރކަމ އިާމިހުރިހ ާކަމެއްވެސްާއަުރވަން.ާއެއީާއަުޅގަ

ާކޮށް ާކަންތައްތަކެއް ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނެތޭ ާވިްސނުމެއް.ާވިސްނުމެްއގައި ދިނުމުގެ

ާރަްއިޔތުންގެާ ާމިމަޖިލީހުގައި ނުޑމެންނަށް ާބޭނުންވަނީ،ާއަުޅގަ ނުޑާދަންނަވ ލަން އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާުނނިކުމެ.ާ ާމަގުމަްއޗަށް ާރައްޔިތުން ާުދވަހަކުންތޯޭއ ާކޮން ާކުރެވޭނީ ާކަމެއް ާެއްއގޮތަށް ވިންދ އި

 1560ޢޫރ ިއާރައްޔިތުންގެާވިސްނުމ އިާއެްއގޮތަްށާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެާކަމެއްވެސްާަރއްޔިތުންގެާޝު

ާމުޒ ހަރ ގެާ ާހަރުގޭަގއި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެއްއވ ން. ާކައިރިއަށް ާމިތ  ާރައްޔިތުން ާމިޖެހެނީ ކުރަންވެއްެޖއްޔ 

ާިވސްނައިދޭން.ާ ާމިކަންތައްތައް ާަރއްޔިުތންނަށް ާވަރަކަށް ާއެތައް ާހިްނަގން. ާޕްޮރގްރ މްތަކެއް އެތައް

ޒަތްެތރިާރައީސަށްވެސްާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ިއާމިބިލުާއައިއިުރވެސްާޢިއްާ

ާމިކަންާ ާނޫނޭ ާމިއަދަކު ާއައިސް ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއްކަން. ާއޮތް ޚިލ ފަށް

ނޑުާއެކަމ އިާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާރައްޔިތުންާމިތަނަށްާ  1565ފެންނަންވީކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމަ ާރަްއޔިތުންނަށްޓަކަިއާކޮްށދެވޭނެާނުނިކުމެ ާމިކަންތަްއތައް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ގުމައްޗަްށާނުނިކުމެ

ާއ ދެ،ާ ާއެޭދކަމެއް. ާބޮޑަށް ާަވރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަަގއިމުވެސް ާފެނުމަކީ ދުވަހެއް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދިނުމަކީ ާޢިނ ޔަތް ާަރއްކ ެތރިކަމ އި ާބޭފުޅަކަށް ާކުަރއްވ ަފއިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާއެބަޖެހޭާ ާވިސްނަްނ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެްސ ާކުރ ކަމެއް. ާތ އީދު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ހަމަ

ާކިތައްާ ާނޫީނ ާއަހަރުން ާކިތައް ާނިމުނީމ  ާކުަރއްވ  ާބޭފުަޅކު ާކުަރއްވ   1570ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާއަުޅަގނޑުމެ ާމިއީ ާބަލ ނެތޯ. ާނެްތތޯ ާއޮތްތޯ ާކުށެްއ ާއެމަނިުކފ ނުގެ ންާމަސްދުވަހުގެތެރޭަގއި

ާބޭފުޅަކ ިއާ ާކުރަްއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމެއް. ވިސްނަންޖެހޭ

ާނަމަވެސްާ ާލ ފަިއ ާތެރެއިން ާޝަރީޢަތުގެ ާގޮތަކަށް ާދިއްނުކުރ ނޭ ާއިނގިިލ ާމީހުން ދޭތެރޭގައި

ާ ާއޮތްކަމަށްވަންޏ  ާކުަރއްވ ަފއި ާކުެށއް ާރަްއކ ތެރިކޮށްދޭން.ާއެބޭފުޅަކު ެއކަމެއްާސ ިބތުކޮށްާއެބޭފުޅަކު

ާއެބަޖެހޭާ ާމަގެްއ ާދިއްނުކުެރވޭނެ ާިއނގިލި ާދޭތެރެއަށް ާއެބޭފުޅަކ  ާކަމަށްވަްނޏ  ާނުކުަރއްވ   1575ކުށެއް
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ާކުީރެގާ ާހުންނެވި ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ، ާނިންމ ލަމުން ާއަޅުަގނުޑ ހޯދައިދޭން.

ާދެއްވަން ާސަރުކ ރުން ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާބޮޑެތި ާކިަތންމެ އުޅުްއިވާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާދަށުގައޭ.ާ ާވަރަށް ާއޮތީ ާއިޤްތިޞ ދު ާދުނިޭޔގެ ާމިރ އްޖެއ އި ާނުިހއްޕަވ ށޭ. ާމިވަގުތު ކަމުގަިއވިަޔސް

ާބަދަލުާ ާމިއަންނަ ާމުއަްއޒަފުންނަށް ާއިދ ރ ތަުކގެ ާއެކި ާސަރުކ ރުގެ ާއަިދ ާއ އި ާސަރވިސް ސިވިލް

ާއެގޮތަށް ާައދި ާވަަޑިއގަންވ ށޭ. ާވިސްނ  ާގެންނެވުމަްށ ާެދއްވ ށޭ.ާާއެމަނިކުފ ނުވެސް  1580އިޢުލ ންކޮށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާދެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެާޝުކުރިއްޔ . ާދައްކަވ  ާނެތްާވ ހަކަފުޅު ާވަޑަިއެގން ާމިވަގުތު ާމެންބަރު ރި

ތްތެރިާޖަލްސ ގައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާައރުވަނީ،ާމިލަންދޫާދ އިރ ާޢިްއޒަ

 1585މެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާއަދިާއެއަށްފަހުާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްއަްށާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވ ަނން.ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .

ާ

ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިލަންދޫާދ ިއރ ާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާާޝުކުރިއްޔ  ާމިދ  ާދެއްކެމުން ާވ ހަކަ

ނޑުެވްސާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާޢިނ ޔަތުެގ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ކޮށްފައިވ 

ާަދންނަވ ލަންާ ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންަނވ ލ ނަން. ާއެްއޗެއް  1590ކުޑަުކޑަ

ވަނީ،ާމިމަޖިލީހަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާމެންބަރަކުާިވޔަސްާހުށަހަޅ ާބިލެއްާެއބިލެއްަގއިާބޭނުން

ާލ ިޒމުކަމެއްާ ާފ ސްވުމަކީ ާއަކުރަްށާކޮންމެހެން ާއަކުރުން ާއެއޮންނަ ާޭއަގއި ާގޮތަކަްށާނުވަތަ އެއޮންނަ

ންކޮޅުަތކުންާެމންބަރުންާދ އިރ އަށްާބަހ ލ ފައިާމަޖިލީހަށްާރ އްޖޭގެާއެިކާކ11ާަނޫނޭ.ާއެހެންެވގެނޭާ

ާމަތިންާ ާއިރުޝ ދުގެ ާލަފަޔ އި ާއ އި ާމަޝްވަރ  ާބޭފުޅުންގެ ާއެހުރިހ  ާމިތިބީ. ޢައްޔަންކޮށްފައި

ާހިމެނޭާ ާދ އިރ ަގއި ާއެބޭފުޅުންގެ ާފ ސްކުރުަމށޭ. ާެއއްގޮތަށް ާޚިޔ ލުތަކ އި ާއެބޭފުޅުންގެ  1595ބިލުތަކަށް

ާމިއ އިއެާ ާހަމަ ާއަދި ާެއްއގޮތަށް. ާޚިޔ ލުތަކ އި ާބޭނުންވޭާބޭފުޅުންގެ ާބަލ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އްކޮށް

ާތެރޭގަިއާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމީހަކު ާހުންނަ ާަރއީސްކަްނކޮށްފައި ާރ އްޭޖގައި ާބޭނުން އަޅުަގނުޑވެސް

ާއަދިާ ާއެދޭކަެމއް. ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަ ާެއ ާެދކެލަން. ާއުޅޭތަން ާެއއްކޮްށ ާޝަރަފ ިއ ޢިއްޒަތ ިއ

ާދި ާފަރ ތުން ާއެބޭފުެޅއްެގ ާލ ބަޔ އިާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާހެޔޮ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާޤައުމަށ ިއ ވެހި

ާހަމަާ ާއެޭދކަމެއް. ނުޑ ާއަުޅގަ ާބެެހއްޓުމަީކވެސް ާޢަމަލުތައް ާއެބޭުފޅެއް ާކުރ ނެގޮތަކަށް  1600މަންފ 

ާ ާޤަނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންވަނީ ާބަލ ލަން ާައޅުަގނޑު 1ާާމިއ އެްއކޮށް ާމ އްދ އަށް. ވަަނ1ާާވަނަ

ާޤ އިމް ާޢަދުލުއިންސ ފު ާދެން،ާމ އްދ އަކީ ާކޯޓުތަކަށޭ. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާލިބިގެންަވނީ ާބ ރު ކުރުމުގެ
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަލައިލ ނަން 12ާާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ އަށް. ާމިބުނަނ12ާާީވަނަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާޢަމަލުާކުރަންވ ނީާޤައުމީާމަސްލަޙަތަށ އިާރައްޔިތުންގެާލަބަޔ ިއާ

ާއި ާޚ އްަޞާމަންފ އަށް ާއެމީހަކ އި ާނުވަތަ ާއެމީހެއްގެ ާމެންބަރަކު ާއެއްެވސް ާއަދި  1605ސްކަންދީގެންނޭ.

ާބޭނުންޮކށްގެނެްއާ ާމަޤ މުެގ ާކުިރއަރުވުމަށް ާމަސްލަޙަެތއް ާޒ ތީ ާއެހެންމީހެއްެގެވސް ާއޮްތ ގުޅުމެްއ

ާމު ާކުރުމުަގއި ާތަމްސީލު ާދ އިރ ތައް ާއިންތިޚ ުބވި ާއެބައިމީހުންގެ ާއެަބއިމީހުން ާއަދި ޅިާނުވ ނޭ.

ނޑުާުއއްީމދުކުރަނީާ ޤައުމ އިާހުރިހ ާރަްއޔިތުންގެާލ ބަޔ އިާމަންފ އަށްާރިޢ ޔަްތާުކރަންވ ނެއޭ.ާއަުޅގަ

ވަނަމ އްދ ިއންާމިބުނ ާމަފުޙޫމ އިާއެއްގޮަތށްާނުވަތ12ާާަކުރިއަށްާއޮތްތ ގަިއވެސްާޤ ޫނނުއަސ ސީގެާ

ނުޑާއެދެންާއޭަގއިާދޭހަވ ާޢިބ ރ ތ ިއާެއްއގޮތަށްާމެންބަރުންގެާޢަމަލުތަްއާބަ  1610ހައްޓަވ ނޭކަމަށް.ާއަުޅގަ

ާ ާބޭނުންވަނީ،ާިބލުގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމިއ އެްއކޮށް ާދެން،ާހަމަ ާގެންދެވުަމށް. ާކުރިއަށް 4ާއެކަންތައް

ވަނަމ އްދ ާމިއަދުާއުނިާކުރަްއވ ފަިއވ ީތާއެކަމަށ4ާާްވަނަމ އްދ .ާމިހ ރުާމިާިއސްލ ޙުާކުރެވެމުންދ ާ

ާދަންނަވަން ާޝުކުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާކަންބޮޑުވުްނ4ާާ. ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާދެތެރޭގައި ވަނަމ އްދ 

ާއޮތްާ ާކުެރވޭގޮަތށް ާޤަބޫލު ާއެހ  ާައޅުަގނޑަްށެވސް ާއެ ާފ ހަަގކޮށްފައި. ާއޮންނ ނީ މީގެކުރީަގއި

ާޭދތެރޭގަިއާ ާމިދ ގޮތ އި ާކަންތައްތައް ާމިބިލުގެ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާނުވ ީތވެ.  1615މ އްދ އެްއކަމަށް

ާވ ހަކަ ާހިތްހަމަޖެހޭ ާޝުކުރުަދންނަވަން.ާާއަޅުަގނުޑވެސް ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ދަންނަވަމުން

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއެިދަވޑަިއގެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަްއަކވަން ާިތއްބެިވ،ާވ ހަކަފުޅު ާހ ޒިރުަވޑަިއގެން ާޖަލްސ އަށް ޝުކުރިއްޔ .ާމިަވގުތު

ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެފަހު ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުަގނުޑާާތިއްބެވި  1620މެންބަރަށް

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާމިހިރަާޝުކުާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިބިލުގަިއ ާމެންބަރުންނަށ އި، ާލޮުބވެތި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިއްޔ .

ާދިވެހިާއަާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސާ  ާހުރިހ  ާކުރި ާއިހުތިޖ ޖް ާިމަކމަށް ާބޮުޑވެގެން ާކަންަތއް ާމިކަމ އި ާބޮުޑެވގެން ދަދުތައް

ާގޮތެްއގަިއާ ާޚ އްޞަ ާޝުކުުރާދަންނަވަން.ާއަދި ާއެީކަގއި ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އި ާވަރަށް  1625ރައްޔިތުންނަށް

އަޙްމަދުާތަސްމީނުާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާރަީއސަށ އިާޑީ.އ ރް.ީޕގެާޕ ލަމެންޓްރީާގުރޫޕްެގާރައީސްާ

ާމިއަދުާ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާޝުުކރު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާވަރަްށ ާއަޅުަގނޑު ޢަލީއަށް

ާޖެހޭނީާ ާއޮންނަްނ ާވެިރކަން ާޕ ީޓއެްއގެ ާިސޔ ސީ ާޒިންމ ދ ރުގޮތެްއގައި ާކުެރވުނީ އިޙްސ ސް

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވެގެން ާކަމަށް. ާމީހެއް ާފ ޑު ާދޫދޭ ާކަންކަމ އި ޑީ.އ ރް.ޕީގެާާވިސްނުންތޫނު
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ާގޮވ ލަން.ާ ާހަވ ލުކުރުމަށް ާލީޑަރޝިޕް ާޢަލީއަށް ާތަސްމީނު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރުންނަށް  1630ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާ ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާއެްއޗަީކ ާމިދަސްވި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާޮއވެ ނޑުމެންާމިާމުއަްއަސސ ގެާބ ރު ާކަމަށް.ާދައުލަތްާޤ ނޫނުއަސ ސީާހިމ ޔަތްކުެރވޭީނާއަުޅގަ ގެން

ާމަލ މ ތްކުރ ާ ާރަްއޔިތުން ާުމައއްސަސ އަކީ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާހިނގ އިރުަގއި ާވަކިކުެރވިގެން ތިންބ ރު

ާރައްިޔތުންގެާ ާމިދަނީ ާކުރަމުން ާމިތަމްީސލު ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުދ ނެ. ތަނަކަށްވެގެން

ާޫނންކަ ާއެހެން ާއެނގުން. ާއޮތްކަން ާމިޤައުމުގެ ާބ ރު ާކުރާ މަޖިލިސްގެ ާވެރިަކން ާމ ދަމ   1635މަށްވ ނަމަ

ނޑުެމންނަށްާ ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކުން ާހުިރހ  ާމި ާމިދެންނެވީ ނިޑޔ ުރންނ އި، ާފަ ާއަދި ފަރ ތުންނ އި

ާފެނިގެންދ ނެ.ާ ާޖެހިގެންދ ތަން ާއިނދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިމަތީގައި ާރައްޔިތުންގެ ާލިބި މަލ މ ތް

ާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާފިޔަވަަޅކީާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުްނގެ ާމިއެޅުްއވި ާވިސްނ  ާރަނގަޅަށް ވަރަށް

ާދެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާަރއްޔިތުންނަހަމަގައިމުވެްސ ާއަޅުަގނުޑމެންނަށްާމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ށްޓަަކއި

ާަބްއލަވަންާ ާކުރ އިރު ާއަނިޔ  ާޒ ލިމުން ާއ ެދ، ާކަންތައްަތއް. ާއެންމެބޮުޑ ާއޮތް  1640ކޮށްދެއްވެްނ

ާވ ކަ ާަކުއނައިނި ާޚ ލިޤުލް ާކީާމިރުޞ ދުގައި ާކިޔ ިހތުން ާޅެން ާިމއީ ާއަޖައިބެކޭ. ާނޭނގޭނީތަ ން

ވ ހަކަެއއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާިވސްނ ލަންވީާކަމަކީާތިމ އަށްާދުނިޔޭަގއިާ

ާ ާއެހެންނަމަވެސް ާރެކެިވދ ނެ. ާކަންކަމުން ާޤ ނޫނަކުން ާހަމަގައިމުވެސްާهللا ާވަތަޢ ލ  ސުބަޙ ނަހޫ

ާއ އިާ ާނަރަކަ ާއެކަކުެވސްާާއަންަގވ ފަިއވަނީ ާހަމަ ާރެކެވޭނެ ާއެއަކުން ާލައްވ ަފިއވ ކަން. ސުވަރުގެ

ނުޑާައޑުއެހިްނާދ ދިފަހުންާކުރީގެާރައީްސާފުލުސްާއޮފީހަށްާހ ޒިރުކުރުމ ިއާގުިޅގެންާ  1645ނޫޅޭނެ.ާއަުޅގަ

ޑީ.އ ރު.ީޕއިންާބޭއްވިާޖަލްސ ެއއްަގއިާރައީސްާމައުމޫނުާވިދ ުޅވަނީާކ ކުހޭާހިތުންާރުހުމުންާފުލުސްާ

ާއަނދިރިކަމުަގިއާއޮފީހަ ާޖަލުގެ ާގޮސް ާއޮފީހަށް ާފުލުސް ނުޑމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާދ ނީ. ށް

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާަބއެއް. ާލިބިފައިވ  ާައނިޔ ތައް ާވަކީން އަނބިދަރީންނ އި

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު ާމިއަދުެގ ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަދި ސަރުކ ރުން

ާކޮުޅނެ ާއެްއވެްސާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީ ާވ އިރުެވސް ާމީހަކަށް ާލިބިފަިއވ  ާއަނިޔ   1650ތްކޮޅަށް

ޒ ތީކަމެއްާުނގެންުގޅުްއވ ާމަަސއްކަތްތަިއގެންާކުިރއަށްާވަަޑިއގަންނަވަނީާަޤއުމަށްޓަކައިާެހޮޔއެދިގެންާ

ާޭބނުމެއްާ ާެއްއވެސް ާރެކުމުގެ ާޤ ނޫނަކުން ާހަދަިއގެން ާބިލެއް ާއެހެންވީމ ، ާގޮތަކުނޫން. އަނިޔ ވެރި

ާޖަލުތަކުަގިއާއޮތްކަމަކަ ާބޭނުން ާޮގވ ލަން ާމިފުރުޞަތުގައި ާއަޅުަގނޑު ާުނދެކެން. ނޑެއް ާއަުޅގަ ށް

ާޙުކުމްކޮށްފައި.ާ ާޚިލ ފަށް ާޤަވ ޢިދ  ާޤ ނޫނ އި ާއެބަތިބި ާކުދިންނެއް ާބައިވަރު ާއެތައް ާލިބެމުންދ  އަނިޔ 

ާ ާއެބިލު ާމިބިލު، ާހުށަހެޅިފައިވ  ާެއބިލަމިތަނަށް ނޑުމެން ާކޮށްލައަުޅގަ ާއަވަސް ާފަހު  1655ެދއްވ ށޭ.ާށް

ާތިމ މެންާ ާއަޔަތީ ާނަސަބަކުން ާމޮޅު ާވިމ  ާއޮތީ، ާދަންނަވަން ާވެސް ާނިންމ ލަމުން އަޅުަގނޑު
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ާޝުކުރިއްޔ ާ ާއަލިފ ނޭ. ާއަނގުރު ާދިމ ައށް ާއެދަނީ ާފުރޮޅިގެން ާރިމ ދަްށ ާމިވަނީ ކިބުރުވެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 1660ލަށްާތިންވަނަާކިޔުމުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދެްއކުމަށްާއެިދވަަޑިއގަންނަވ ާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ާހިސ ބުންާމިބިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާަޖވ ބުދ ރީވ ާ ާބިލަށް ާއޮތީ ާދެން، ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާ ާޢިއްޒަތްތެފަރ ތުން ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާއެއީ ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއަޙްމަދުާބިލު ާމެންބަރު ރި

ާޙު ާފުރުޞަތުާާންސައިނިހ ން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއަޅުަގނުޑ ާއެުރވުން. ާުފރުޞަތު މަނިކަށް

 އަރުވ ނަން.ާ

ާ1665 

ާވަނަާމ އްދ އ އ791ާާިއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާ.އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާ`ާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާާްނމަނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެވުނީމަާހަވ ލ ދީ ާހަމައަށް ާމިވަގުތ  ާމިރުހަލ ގެ ާމިއަދުގެ ާބިލު ާހުށަހެޅި ާމިމަޖިލީހަށް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ާޤަބޫލުކުރަްނެއބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން އެންމެހާ ޢިްއޒަތްތެރި

ގެާފުރިހަމަކުރުމުގެާބުރަާކަންާޤ ނޫނުާދަމަހައްޓަވ ާޤ ނޫނުއަސ ސީވެަޑއިގަްނނަވ މެންބަރުންވެސްާއެދި

ާމެންބަރުންތަކެްއާމަސައް ާނުވަތަ ާމެންބަރަކު ާގޮތަަކށް ާއެހުށަހަޅ  ާގެންދެުވމަށް.ާބިލެއް ާކުިރއަށް  1670ކަތް

ާ ާނުވަތަ ާހުޕ ޓީއަކުން ާިތއްބެވި ާގޮަތކަށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާފިކުރުގައި ާިވސްނުމެއްަގއި ރިހ ާޕ ޓީގެ

ާއެއްބަްސވެާ ާހުަށހެޅުމެއްާަވޑަިއގަންނަވ ކަމެންބަރުންނެއް ާހުށަހަޅަންވ  ާެއ ާއަދި ާނުޖެހޭނެ. ްށ

ާގޮތްާ ާބަޔަުކ ާބިރުވެރިކަމަކުން ާނުވަތަ ާނުފޫޒަކުން ާދެއްކި ާކަހަލަގޮތަކުން ާވަކި ާދިއުމަކީ ނުނިމިގެން

ާރީ ާމަްއަޗށް ާނުލުގެ ާމިއަކީެއއް ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާނުވ ނެ. ާޤަބޫލުކުރެިވެގން ދޫާނދޫކޮށްލިކަމަކަށް

ާ ާކ މިޔ ބެއްނޫން. ާރީހޯދި ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނއަދި ާދިވެހި ާކ މިޔ ބެއްނޫން. ާހޯދި ާނޫ ާމައްޗަށް  1675ދުލުގެ

ާފިކުރ އެްއކޮށްާ ާހެޮޔވިސްނުމ  ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކޮންމެކަމެއް ާހަމަ ާބަޔ ްނކުރ  ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާ ާއަދި ާމައްސަަލޖައްސަންވެސް ާއަދި ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. މަްއސަލައ ިއާނިންމ ނީ

ާތ އީާއެްއކޮޅަށްެވސް. ާއަދި ާއެީއާތ އީދުކުރަންެވސް ާދިވެހިރައްޔިތުން. ާހަމަ ާތިބީ ާނުކުރަންވެސް ދު

ާގޮތްތަެކއްާ ާވަިކ ާމިބިލ މެދު ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާމަޖިލީހުގަިއ ާމިއަުދގެ ާވަގުތުން މިމުޙިންމު

ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާމިމަޖިލީހުގައި ާައދި ާމަަސއްކަތްޕުޅ އި ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި  1680ާނިންމުމަށްޓަކައި

ާމެންބަރުން ާއެްއކޮުޅގެާހުރިހ  ާގްރޫޕުގެާނ އިާއަދިާޚ އްަޞޮކށްާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރ އި ގެާޕ ރލިމެންޓް

ާޕ ޓީގެާ ާއެ ާއަދި ާމަނިކ އި ާމޫސ  ާރީކޯ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ރައީސް

ާހަ ާައޅުަގނޑު ާމަަސއްަކތަށްވެސް ާކުރެއްވި ާޝުާމެންބަރުން ާިއޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ދަންނަވަން.ާކުރުމަ
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ާއަ ާަޒޢީމު ާނ އިބު ާޕ ީޓގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާދެއްވުމަށްޓަަކއި ާެއއްބ ުރލުން ާމިމަސައްކަުތގެ ދިާއަދި

ާޕ ލިމެންޓްރީ ާމަސައްކަތ އިާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކުރެއްވި ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާރައީސް  1685ގްރޫޕުގެ

ާލިބިވަޑަިއގެ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާބެހޭގޮުތން ާމިމަސައްކަތ އި ާއަދި ާވ ަހަކދެއްކުމުގ1ާާެންނެވި މިނެޓްގެ

ނޑުވެާ ާައޅުގަ ާވ ހަކަފުޅުަތކަށް ާއެހުށަހަޅައިެދއްިވ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެުކާފުރުޞަތުގައި ސް

ާފުރަތަމަާޝުކުރު ާމިބިލުގެ ާގޮތުން ާމިބިލ  ާމެމްބަރުންމެ ާއެންމެހ  ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ދަންނަވަން.

ާހަމައަށްދު ާމިއަދ  ާފެއްޓިގެން ނޑުާާގެންގުުޅއްވިާވަހުން ާއަޅުގަ ާޝުޢޫރުތަކަކަށް ާހުރިހ  ހަަމ

ާނުގުޭޅާ ާރޫޙ  ާއަޅުަގނުޑގެ ާިބލުގައި ާއޭގެތެޭރގައި ާޝުކުުރދަންނަވަން.  1690އިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު

އަޅުަގނުޑގެާިވސްނުމ ާނުގުޭޅާރޫޙުތައްވެސްާހުރިމެ.ާނަމަވެސްާއ ޚިރުގެާނަތީޖ އަކީާއަުޅަގނޑުމެންާ

ާ 11ާާމިތަނުގައި ާމިތިބީ ާޮގތުގައި ާެއކުވެްސާމެންބަރުން ާޚިޔ ލ ތ އި ާތަފ ތު ާވިސްުނންތަކ އި ތަފ ތު

ާޤަބޫކުރަްއވ ާ ާއެންމެންެވސް ާގެނެވޭތޯ. ާކަންތައްތައް ާރަނގަޅު ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ އި ދިވެހި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިބިލަކީ ާފަދައިން ާެފއްޓި ާމ އްދ އަށ791ާާްއަޅުަގނޑު ވަނަ

ާނިންމަންޖެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހަވ ލ ދީ ާއެހެްނވީމ ، ާބިލެއްކަމަށް. ާއަުޅަގނޑުމެންާހޭ  1695ފުރުޞަތުަގއި

ާމިބިލު ާޚ ްއޞަގޮެތއްަގއި ާަވިކގޮތަކަްށ4ާާގައި ާފަހުގަިއ ާިޚޔ ލުތަފ ތުވުންތަކަށް ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާމިބިލުގެ ާއަދި ާކިޔަން. ާމަރުޚަބ  ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާނިމުނީތީ އެއްބަްސވެ

ރިކަްނާއަދިާއެންމެންގެާތެރޭގައިާެއކުވެމަސަލަސްކަންާއަދިާއަމަންއަމ ންކަންާާޤައުމުގެާޞުލްޙައ އި

ާއުއިތުރު ާައޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ާއަުޅަގނޑުމެންެގާވ ނެކަމަށް ާއެފަދަގޮތަކަށް ާއަދި ންމީދުކުރ ކަމެއް.

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެްއވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރަމުން ާދުޢ  ާހެޔޮހިތުން ނޑު ާައުޅގަ ާއިރ ދަކުަރއްވ ތޯ  1700ާމައްޗަށް

ާ.ާވަަބރަކ ތުهللاާއިކުމްާވަރަޙްމަތުޢަލަޝުކުރުދަންނަވަން.ާަވއްސަލ ްމާ

ާ

ަވނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގަިއވ ާގޮުތންާދެނ29ާާްޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުމެންެގާމަޖީލީހުގެާގަވ އިދުެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

އެހުމަށްޓަކައިާަޖހަންޖެހޭާާއޮތީާބިލ ބެހޭގޮތުންާގޮތެއްާިނންމުމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެހެްނވީމަ،ާވޯޓަށް

ާއަޅުަގނުޑ2ާާ ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިްއޔ . ާއެދެން. ާޖަްއސަވައިެދްއވުން ާރަނގަބީލު  1705މިނެޓްގެ

ާކު ާދަންނަވ ލުމުގެ ާކ ޑުވޯޓަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާޗެކްކޮށްެލއްވުމަްށާިރން ކޮޅުތައް

ާމިދަންނަވ ާއަރުވަން.ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާމިހ ރު ނޑު ާކޮށްފައިވ ާއަޅުގަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ލަނީ

މީހަކަށްާދޭންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ އިާއިނ ޔަތްަތކ ާބެހޭާބިލުގެާރިޕޯޓްާކުރުމުގެާމަރުޙަލ ަގއިާކޮމިޓީންާ

ާ ާބިލުގެ ާއޮތް ާހުށަހެޅުއްވިއިރު 4ާާބިލު ާއެިބލުގެ ާމ އްދ އ އި ާ)ހ(ާއުނިކޮށ70ާާްވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1710)ހ(ާކަމުގައިާހަމަޖައްސ ާއެައކުރުގެާއެންމެާފަހަތަށްާއޮތްާޢިބ ރ ތްާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއެއ70ާީ



 64 

ާ 70ާާއުނިކުރުމަށްފަހު ާއިތުރު ާައކުރެއް ާމ އްދ އަށް ާއިޞްވަނަ ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން ލ ޙުާކުުރމަށް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާކަުމގަިއާހަމަޖައްސ ާމީގެާއިތުރުންާމަޖިލީހުނ70ާާްލ ަޙކީާއެއިޞްާގެނައުމުން،

ާ ާކޮށްފައެބިލަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނ ާަބދަލުތަކ އެކު ާއިތުރު ާދޭންޖެހޭާގެންެނވި ާމީހަކަށް ިއވ 

ާމެންބަރުންނަށްާރައްކ ތެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ސްކުރުމ މެދު ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާބެހޭ ާއިނ ޔަތްތަކ  ރިކަމ އި

 1715ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ(ވޯޓުދެްއވުން)

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1720ާންމަނިކު.އަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ

11ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

99ާާވޯޓުާދެްއވީ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 1725 10ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާފ ސްވ99ުިއވެރިވި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  99ާމަްށ ާޖުމްލަ .99ާ.

ާމެންބަރުންެގާ ާވަަޑިއގެންނެވި ާބައިވެިރވެ ާވޯޓުަގއި ާޚ ޒިރުެވވަަޑިއގެން ާޖަލްސ އަށް އެހެންކަމުން

ާއިނ ޔަ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާކޮށްފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނ  1730ތްތަކ ާއިއްތިފ ގުން

ާމަރުޙަލ ާބެހޭ ާރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާބިލުގެ ާބިލުގެ ާއޮތް ާހުށަހެޅުއްވިއިރު ާބިލު ާކޮމެޓީން ވަަނ4ާާގައި

ަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއެއީާ)ހ(ާކަމުގަިއ70ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއުނިކޮށ70ާާްމ އްދ އ އިާއެބިލުގެާ

ާ ާއުނިކުރުމަށްފަހު ާޢިބ ރ ތް ާފަހަތަށް ާއެންެމ ާއަކުެރްއާވ70ާަހަމަޖައްސ ،ާއެައކުރުގެ ާމ އްދ އަށް ނަ

ާ ާެއއިޞްލ ޙަކީ ާގެނައުމުން ާއިޞްލ ޙު ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން ާމ އްދ ެގާ)ށ(70ާާއިތުރުކުރުމަށް ވަނަ

ާބަަދލުތަކ އެުކާ ާއިތުރު ާގެންނެވި ާއެބިލަށް ާމަޖިލީހުން ާމީެގއިތުރުން ާހަމަޖައްސ ،  1735ކަމުގައި

ާރައް ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަްށ ާކޮްށފައިވ  ާބިލުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާބެހޭ ާއިނ ޔަތްތަކ  ކ ތެރިކަމ އި

ާ ާމަޖިލީހުން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮތ9ާާީފ ސްކުރައްަވއިފި. ާދެން ާނިމުނީ. މި

ށްާދިއުމުގެާކުީރގައިާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުގެާަފރ ތުނ1ާާްޓަމްާ.ާއެޖެންޑ ާއައ1ިއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ
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އިާމަޖިލީހުގައިާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެިރާމިބިލުގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދިއުމުގަާ

ާޝުކުރު ާއެއްބ ރުެލއްވުމަށްަޓކައި ާދެއްވި ާރިޔ ސަތަށް ާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއާާމެންބަރުން  1740ދަންނަވަން.

ޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓްާގްރޫޕުގެާއިސްބޭފުޅުްނ،ާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕުގެާލީޑަރާކެންދޫާ

ާޢިއްާ ާްގރޫޕުގެާދ އިރ ގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ އި ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ލީޑަރާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާއަޅުަގނޑަށްާރިޔ ސަތަްށާދެއްވިާ

ާޝުުކރު ާވަރަށްޮބޑަށް ާއެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ާއެންާއެއްބ ރުެލއްވުމ އި ާތިޔަ ާއަދި މެާދަންނަވަން.

 1745ާދަންނަވަން.ާޝުުކރިއްޔ .ާާބޮަޑށްާޝުކުރުާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާއެހީތެރިކަމަށްޓަކައިާވަރަށް

ާ

މައްސަލަ. .4 ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ށް.ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަަލ1ާާމިދަނީާއަޅުަގނޑުމެންގެާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމްާާދެންާއަޅުގަ

ާދިވެހި ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާމަތިނ772ާާްރ އްޖޭެގ ާގޮުތގެ ާަގއިވ  ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ  1750ވަނަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ާކަ ާސަފީރުން ާރ އްޖެއިން ާޤައުމުތަކަށް ާއެކުވެިރާާބޭރު ާހުންނަ ޖެނީވ ަގއި

ާައލްފ ޟިލ ދައު ާއޯކިޑް ާހެންވޭރު ާސަފީރުކަމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުންނަވ  ާމަރުކަޒަށް ާލަތްތަކުގެ

ާމަްޝަވރ އަކަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢަްއަޔންކުރުމަށް ާއ ދަމް އިބްތިޝ މް

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެުރވުމަށްޓަަކއި ާމަޝްވަރ އަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިއްވ  ާއެނަްނފުޅު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ތީ،

ާ ާހޮވުން.ާެމންބަރުންގެާަވގުތީާކޮމިޓ1ާީަގިއވ ާގޮުތގެމަތިނ9ާާްވަނަާމ އްދ ެގ729ާާގަވ އިދުގެ  1755ެއއް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެފުުރޞަތު ާހުޅުވ ލަން. ނޑު ާައޅުގަ ާއެފުރުޞަތު އެހެންވީމ ،

ާއިއްވަވ ަލދެއްވުްނާ ާއަމީންޢ ންމު ާިސޓީފުޅު ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާކުރިން އެރުވުުމގެ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ1760 

ާޖުމްހޫރިއްޔާ ާ:މޭުޒންާިއއްެވވުންއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ްނޮކށްފައިވ 772ާާގެ ާަގއި ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ާކަ ާސަފީރުން ާރ އްޖެއިން ާޤައުމުތަކަްށ ާބޭރު ގޮތުގެމަތިން

ާފޮނުއްެވވިާސިޓީާމަޖިލީހަށްާއިއްެވވުން.

ާ

ާ1765 
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ާއަޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ަގނޑު

ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

ާއެދިލީާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމި ާފުރުޞަތަކަށް ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑ ލުާާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީ ާކަ ާމުސ ަރ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިްސގެ ާަޤއުމުަގއިާސިވިލް ާޙ ލަެތއް ާޚ އްޞަ  1770މަށް

ާ ާމި ާހަމަ ާމިއުޅެނީ ާކުރަން ާއެޖެންޑ ކޮށްގެން ާމަޖިލީހުން ާމި ާމިަކން ާއޮްއވ  1ާއިޢުލ ނުކޮށްފައި

ާވަނީާ ާޭއތި ާލީަމވެސް ާކުއްލިާމައްސަލަ ާމިކަމ ގުިޅގެން ާނޫންތޯ.ާއެއީ ާުނވަތަ މަސްދުވަހުގެތެރޭަގއިތޯ

ނ ާއަުޅގަ ާއަދި، ާބޭރުކޮށްލ ފައި. ާސިޓީެގާބަލައިނުގަނެ ާފޮނުވި ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާސިވިލް ޑު

ާވަގުތުާ ާމަސައްކަްތކުރ  ާވަގުތު ާމުވައްަޒފުންގެ ާސަރުކ ރުން ާމިވަނީ ާައއިސްަފއި ޖަވ ބުަގއިވެސް

 1775ކުޑަކުރަްނވެސްާނުފެންނަކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާަޤއުމުާޚ ްއޞަާޙ ލަތެއްަގއިާއިޢުލ ނުކުަރއްަވއިގެންާ

ާމަޖި ާހަމަ ާމިކަން ާނޫންތޯާއުޅުްއވ އިރު ާނުވަތަ ާމިނިންމަވަނީ ާމެންބަރުން ާކުރައްވަންތޯ ލީހުން

ނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާ ާސ ފުކޮށްލަންާހަމަާއަޅުގަ

ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(ާަގއިވ 772ާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަީތގަިއާމިވ ާމައްސަަލއަކީާޤ ނޫުނއަސ ސީގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާރައީސު ާމަޖިލީހަށް ާއެޖެންޑ ާގޮތުގެމަތިން ާމަޖިލީހުގަިއ ާމައްސަލަެއއް. ާފޮނުއްވ ފަިއވ   1780ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާިމވަނީ ާކޮށްފައި 729ާާއަޅުަގނޑު 9ާާވަަނާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެަމތިން 1ާގަިއވ 

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢަމަލުކުރަން ާމިކަމުގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެއީ ާޮހވުމަށްޓަކައި. ާކޮމިޓީއެއް މެންބަރުންގެ

ާގަވ އި ާއެ ާއެހެްނީވމަ، ާބުނ ގޮތް. ާޮކމިޓީއެްއ1ާާދު ާޮހވުމަށްޓަކައި ާކޮމިޓީއެއް މެންބަރުންގެ

ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިވަނީ. ާހުޅުވ ލ ފައި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް

 1785ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއުސޫލަީކާާޝުކުރިއްޔ  ާގެންދ  ާނަގަމުން ާކޮމިީޓ ާމިތަނުަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަީއސް.

ާނަންުފޅުތަކެއްާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ނޑައަޅ  ާކަ ާމިކަމަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީްނ ާވ ހަކަަދްއކަިއގެންކަމަށްވ ތީ ާމެދުަގއި ޕ ޓީތަކުގެ

ނޑަށް ާައޅުގަ ާހުށަހަޅ ފައި. ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށް ާމިހ ރުވަނީ ާނަންފުޅުތައްާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެ ހީވަނީ

ާނޭވ ލ ންާ ާއެހެންވީމަ، ާހިނގ ހެން. ާއެަބ ާމަސައްކަތް ާގެނައުުމގެ ާލިސްޓެއް  1790އެްއކޮށްލަިއގެން

ާވަގުުތކޮެޅއްާދެްއވުންާވަރަށްާޮބޑަށްާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަްނާމިކަމަށްޓަކައި.ާ

ާ
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ނޑުާގަސްދުކުރަނީާިމއަދުގެާޝުކުރިއްޔ .ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ާެއގޮތަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ށްާއެިދވަަޑިއގެންފަިއވ ތީާއަުޅގަ

ާޮކމިޓީއެްއާ ާހުށަހަަޅއި، ާކޮމިޓީއެއް ާމިކަމުގަިއ ާކުރިން ާނިންމުމުގެ ާައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ާިމސައްކަްތާ ާމިއަދު ާއެހެންވީމަ، ާދެންނެވުމަްށ. ާވޯޓަކަށް ާެއކުލަވ ލުމަށް ާކޮމިޓީެގ  1795ހުށަހަޅައި

ނޑުާއަލުްނާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ލު ާމުގެާުކރިންާއެކަންާއަުޅގަ

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .5

ާ

 1800ވަނަާއައިޓަމްާމިހިސ ބަށްާމަޑުޖައްސ ލ ފައިާއަޅުަގނުޑ1ާާވަނަާއައިޓަމްާއެޖެންޑ ގ1ާާެއަޅުަގނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާދ ނީ ާނަންބަރ9ާައެޖެންޑ ގެ ާވަނަ ާއެއީ ާޙައްޤުތަްއާެއހީާޚ އްޞަށް. ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  އަށް

ާ ާބިުލގެ ާބެހޭ ާމިބިލަށ9ާާްރައްކ ތެރިކުރުމ  ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާަމރުޙަލ  ާބަޙުްސގެ ާކިޔުުމގެ ވަނަ

ާތިރީސްާ ާަގޑިއިރ  ާދެ ާލަފ ގެމަތިން ާކޮމިޓީެގ ާމަަސއްކަތު ނޑައަުޅްއވ ފައިވަނީ ާކަ ބަޙުސްކުރުމަށް

ާފަސް ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާމިނެޓް.ާާމިނެޓް. ާތިްނ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާއަދި މިނެޓް

ނޑުާމިހ ރުާހުޅުވ ލަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާ  1805އެހެންވީމަ،ާމިާބަޙުސަށްާއަޅުގަ

ނޑުާފުރުޞަުތައރުވަން.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށްާއަުޅގަ

ާ

ާިޢއްޒަތްާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ  ާސަރުކ ރުން ާަރއީސް. ާއެހީތެރި ާބޭނުންވ ާޚ އްޞަ ާއަށް

ާމިއީާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބުނެފައިވ ފަދައިްނ ާތަޢ ރަފުގައި ާމިބިލުގެ ާބިލަކީ ާބެހޭ ާރައްކ ތެިރކުރުމ  ާޙައްޤުތައް މީހުންގެ

 12ާ1810މްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާއަށްާބޭނުންވ ާމީުހންނ ާބެހޭގޮތުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުޚ އްޞަާއެހީ

ާއެފަަދާމީހުންގެާ ާަކނަޑއެޅުމ  ާޮގތުގެމަތިންާސަރުކ ުރގެާސިޔ ސަތުތައް ާ)ށ(ާގަިއވ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޚ އްަޞާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާމީހުނަށް ާއެފަދަ ާޙިމ ޔަތްކުރުމ  ާަރއްކ ތެރިކޮށް ާޙައްޤުތައް އިންސ ނީ

ާއަާ ާފަރުދީ ާމަދަނީ، ާތަޢުލީމީ، ާޞިއްީޙ، ާއެްއވެްސާރައްކ ތެރިކަމ  ާޙައްޤުތައް ާއެހެނިހެން ދި

ނޑަައޅ ާ ާކަ ާހަމަތައް ާއުސޫލުތަކ  ާގެްނގުޅެންޖެހޭ ާލިއްބައިދިނުމުގައި ާނެތި ތަފ ތުކުރުމެއް

ާައޅުަގނޑުމެންގެާ ާވަންދެކަށް ާޒަމ ނެއް ާއެތައް ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނެެވ.  1815ބަޔ ންކުރުމުގެ

ާ ާހަމަ ާއެހީރ އްޖެއަީކވެސް ާމީހުޚ ްއޞަ ާބޭނުންވ  ާތަނެއް.ާއަށް ާއަންނަ ާދިރިއުޅެމުން ން

ާސަރުކ ރ ާ ާޙ ލަތްތަކުގައި ާއެކި ާސަލ ންޖަހަންޖެހި ާގިނަފަހަރަށް ާހޯދުމުގައި ާޙައްޤުަތއް އެބައިމީހުންގެ

ާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާފަިއބުޑަށް ާމީހުންގެ ާތަނަވަސް ާއެހީއަދި ާއެކިެއިކާޚ ްއޞަ ާމީހުން ާބޭނުންވ  އަށް

އަށްާބޭނުންވ ާޚ ްއޞަާއެހީވޭ.ާދުނިޭޔގެާގިނަާޤަުއމުތަކުގައިާކަންކަންާފުއްދުމުގައިާދ ންޖެހިފައިާއޮ
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ާބޮޑަށްާ ާވަަރށް ާކުރެިވގެން ާކަންކަން ާދަުށން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާއެ ނޑައެޅި ާކަ ާޤ ނޫނުތަކެއް  1820މީހުންނަށް

އެމީހުންގެާޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްާކުރެވިފަިއވ ތަންާފެނޭ.ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއިާމަގުމަތިާއަުޅަގނޑުމެންެގާ

ާަކނޑަާ ާދުވ ރު ާަޤއުމުތަކުަގއި ާގިނަ ާދުނިޔޭގެ ާއެހީއެޅުމުަގިއވެސް ާީމހުންނަށްާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ  އަށް

ާތަންތަނާ  ާއުޅޭ ާގޮސް ާޢ ންމުކޮށް ާމީހުން ާއަދި، ާފ ހަގަުކރެވިފަިއވޭ. ާގޮތްތަެކއް ޚ އްޞަ

ާމިހެންާ ާތަންތަނ  ާދޭ ާޚިދުމަތް ާޞިއްޙީ ާތަންތަނ  ާހުންނަ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާނިޒ މުތައް ދަތުރުފަތުރުގެ

ާާގޮސް ާކަމެްއަގއި ާހުރިހ  ާދިރިއުޅުުމގަިއާބޭނުންވ  ާޢ ންމު ނޑުމެންގެ  1825ޚ އްަޞާމުޖުތަމަޢުގަިއާއަުޅގަ

ާރ އްޖެާއެހީ ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާެދވިދެންވ ކަން ާޚ އްޞަކަމެއް ާމީހުނަށް ާބޭނުންވ  އަށް

ނޑެްއގެތެ ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާކަެމއްަގއި ާެއއްެވސް ާިމއިން ާއައިުރަގއި ާއެފަދަާމިއަދ ހަމައަށް ރެއިްނ

ާަސރުކ ރުންާާ ާމިއަދު ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާޮއްއވ  ާމިހެން ާކަން ާނެތް. ާއިސްކަންެދވިފަެއއް ފަރ ތްތަކަށް

ާވަރަްށާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުންެގ ާއެކުަލވ  ާޤ ނޫނެއް މިފަދަ

ނޑުމެންެގާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކީަގއިާޝުުކރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެާ  1830ންާމިާޤ ނޫނަކީވެސްާއަޅުގަ

ނޑުމެްނާނިންމާ  މަސައްކަުތގެތެރެއިންާވީހ ވެްސާއަވަހަކަށްާޤ ނޫނެްއގެާސިފަާގެނެސްާމިބިލުާއަުޅގަ

ނުޑމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށް.ާބޮޑެތިާ ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާސަރުކ ރ ާޙަވ ލުކުރުމަކީާއަުޅގަ

ނ ޑުމެންނަށްާފެންނަންާނެތްކަމުގަިއވިަޔސްާކޮމިީޓއަކަށްާޮގސްގެންާމައްސަލަތަކެއްާމ ބޮުޑކޮށްާައުޅގަ

ާގަބޫުލކުރަން.ާ ާއަުޅަގނޑު ާހަމަގައިުމވެސް ާހުންނ ނެކަމަށް ާކަންތައްތަކެއް ާބަލަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީން

 1835އަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާޚ އްޞަާއެހީއަޅުަގނޑުާއެދެނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެކިާކަންޮކޅުތަުކގައިާތިބިާ

ާމަޖިލީހުގެާާޤ ނޫނެއްގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާދިނުމުގައި ާޙިމ ޔަތް ާރައްކ ތެރިކަމ  ާލިބިދޭންޖެހޭ ދަށުން

ާއ ދެ،ާ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާނެރިގެން ާކުރިއަށް ާޮބޑަށް ާވީހ ވެސް ާއެއްަބއިވަންތަކަްނ މެންބަރުންގެ

ނޑު ާއަުޅގަ ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާނުބެލިކަމުގަިއިވޔަސް ާއެއްކޮށް ާމ އްދ ތަކަށް ާހުރިހ  ާބިލާ ާބިލުގެ މުޅި

ާމިފަދަާ ާމުޖުތަމަޢުަގއިތިބި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވަން ބެހޭގޮތުން

 1840ފަރ ތްތައްާއެކަހެރިކޮްށގެންާޭބތިއްބުމުގެާދުަވސްާމިހ ރުާމ ޒީއ ާެއކުލަވަްނވެއްެޖއޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންގެާ

ާ ާބ9ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާބ ބުގައި ާބ ބުގަިއާވަނަ ާމި އްޓަންކުެރވިފައި.

ާަޙއްޤުތަކ ާ ާއަސ ސީ ާމި ާބ ބު. ާމިނިވަންަކމުގެ ާޙައްޤުތަކ  ާައސ ސީ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ އެބައޮތް

ާއެއަށްާ ާތަސްދީޤުކޮްށ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއެކުަލވ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާބ ބު މިނިވަންކަމުގެ

ާ ނޑުމެނަކަށް ާއަޅުގަ ާމިދ އިރު ާއެހީޢަމަލުކުރަމުން ާބޭނުޚ އްޞަ ާއެަކހެރިކޮްށާއަށް ާމީހުން ންވ 

ާ ާރަްއކ ތެރިކަން ާޙިމ ޔަތ  ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެންވެްސ ާނެތް.  1845ޚ އްަޞާބޭތިއްބޭކަށް

ނޑުމެންާބުނ އިރުަގއިާމިކަމަށްާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަްށާލިބިދޭންޖެހޭ.ާއެހީ ޭއާއަުޅގަ
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ނޑުމެންާބަހައްޓަންޖެހޭކަންާ ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެނަށްާދުނިޔޭގެާޚ އްޞަކަމެްއާއަުޅގަ

ާއޮްތާ ާއެހީދޭން ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ާދުނިޔޭެގ ާއަދި ާއެހީތެރިކަމ  ާލިޭބ ާޖަމ ޢަތްތަކުން އެިކއެކި

ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ ާލިބި ާސަމ ލުކަން ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާޤައުމުތަކުން ާބޮޑެތި ާދުނިޔޭގެ ޖަމ ޢަތްތަކ 

 1850ތައްާފަހިވެފައިވ ހިނދުާމިފަދަާޤ ނޫނެއްގެާބޭނުންކޮށްގެންާސަުރކ ރަށ ިއާތަފ ތުާއެހީތައްާހޯދޭނެާމަގު

ާހޯދައިދީާ ާފުރުޞަތުތަކެއް ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާޖަމ ޢަތްތަކަށް ާޖަމުޢިއްޔ ަތކ  ާއަމިއްލަ އަދި

ާ ާހޯދައިގެން ާއިތުރަށް ާފަރ ތްތަކުން ާއެފަދަ ާތަނަަވސްކަން ާނެތް ާއެހީއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަށްާޚ އްޞަ

ާމީހު ާޝަްއކެއްހުރިކަެމއްނޫން.ާބޭނުންވ  ާއެއީ ާދެޭވނެކަމީ ާދަށުން ާހިޔ ވަހިކަުމގެ ާޤ ނޫނެއްގެ ންނަށް

ާއަިދާއަދަބުާ ާއަދަބުދިނުމ އި ާނުވަތަ ާަބއިވެިރުވމ  ާގޮތްގޮތުން ާއެިކއެކި ާކުށްތަުކގައި އަދި،ާކުްށކުރުމ 

ާކަޑަތު ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ާތަންފީޛުކުރުމ ، ާޙުކުމް ާޙުކުމްކުރުމ ، ާމީހުންނ ،  1855ކުރުމ ،ާލިބެމުންދ 

އަށްާބޭނުންވ ާމީހުނަށްާޚ އްޞަާއެހީދުނިޔެވީާޙަޔ ތުަގއިާއިންސ ުނންނަށްާދިމ ވ ާހުރިހ ާކަމެއްަގއިާ

ާމުޖުތަމަޢެއްގައިވެްސާ ާކޮންމެ ާހަމަޖައްސައިދޭްނޖެހޭ. ނޑުމެން ާައުޅގަ ާކަންތައްަތކެއް ޚ އްޞަ

ދިާތަފ ތުާވައްތަުރގެާއެކިާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެނގޭގޮތުންާކުށްކުރ ާމީހުނ ާކުށްާނުކުރ ާމީހުންނ ާއަ

ގިންތީގެާމީހުންާއުޅެމުންދ އިުރގައިާމިފަދަާމަރުޙަލ ތައްާކޮންމެާމީހަކަށްވެސްާދުނިޔޭގައިާައންނ ނެ.ާ

ާ ާޢަމަލުކުރުމުގައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެހީއެހެންނަމަވެސް، ާމީހުންނަށްާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ   1860އަށް

ާއެބަޖެހޭ ާބަހައްޓަން ާތަފ ތުކުރުންތަެކއް ާސަލ މަތުންާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތިމ ައށް .

ތެިރކަމަށްާބޭނުންވެފަިއވ ާމީހުންެގާތަފ ތުާއޮންނަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޚ އްޞަާއެހީތިބޭާމީހުންނ ާ

ާތަފ ތުާ ާދަޢުލަތުެގ ާޮއތްކަމުގަިއވިަޔސް ާސަރުކ ެރއް ާކޮންމެ ާހެދުމުން ާޤ ނޫނެއް މިފަދަ

ާއި ާޤ ނޫނަށް ާމިފަަދ ާޢަމަލުކުރަންފެށުމުގެމުއައްސަސ ަތކުންވެސް ާޤ ނޫނަށް ާމިފަދަ ާޙްތިރ މުކޮށް

ާ ާެތރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއަޅުަގނޑުެމންގޮތަށްާއެހީާޚ އްޞަސަބަބުން ާމީހުންނ އި ާބޭުނންވ   1865އަށް

ާތަފ ތުާ ާމީހުންނ އި ާނުވ  ާބޭނުން ާއެހީތެރިަކމެއް ާއެއްެވސް ާތިބި ާއުެޅެވން ާރަނގަޅަށް ސަލ މަތުން

މީާމުޖުތަމަޢުގައިާދުނިޔޭގެާއަުޅަގނޑުމެންާމިފަދަާފަރ ތްތަކަށްާއަޅ ލުންާކުޑަެވގެންދޭ.ާަބއިނަލްއަްޤވ 

ާފަރ ތްތަކުްނާސަލ ންޖަހަންގޮސްާ ާގިނަ ާމިފެންނަނީ އޮތްވަުރާފެނިގެންދޭ.ާމިއަުދާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާކުަޑވެގެން ާުއަޅނދެއްާއެހީާޚ އްޞައެންމެ ާދަތުރުކުރ ނެ ާަމގުމަތީަގއި ާމީހަކު ާބޭނުންވ  އަށް

 1870ސްާއެކަްނވެސްާމިއޮްނނަނީާތަނަވަސްާމީހަކުާއެމީހަކަށްާދިނިއްޔ ާވ ގިތަށްާނެތިއްޔ ާއެމީހާ ހޯދުންވެ

ާމިކަހަލަާ ާއެހެންވީމ ، ާފަދަގޮތަކަށް. ާއޮންނަންޖެހޭ ާގޭަގއި ާޙ ލުގައި ާނުގަނެވޭފަދަ ާހިނގ  ފަޤީރަށް

ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ާޤ ނޫނަކުން ާކަމަކަށްވ އިުރގަިއ ާޮއތް ާަމއްސަލަތަްއ ިޙމ ޔަތްދީާާވަރަށްގިނަ

ާކެރިފޯރުންެތރިކަންާ ާމ ލިއްޔ އަށް ާދަޢުލަތުގެ ާމަޖުބޫރުކޮށް ާލ ޒިމްކޮށް ާމިކަންކަން ސަރުކ ރަށް
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ާމިއަދުގެާ ާބ އްވަންޖެހޭތީ ނެޑއް ާޮއނިގަ ާޤ ނޫނީ ާއަޅ ެލވޭނެ ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ހުރިވަރަކުން

 1875އެީކގައިާމިޤ ނޫނުާއަވަހަްށާސަރުކ ރުންާމިޤ ނޫނުާމިހުށަހަޅަނީ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ާއިލްތިމ ްސކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ނިންމ 

ާހަ ާޤ ނޫނަކަށް ާމިބިލު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަތަެކއްނެތި ާމ ބޮޑު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ދާ އަޅުަގނުޑ

ނޑުާުއއްާ ާދެއްވިާފުރުޞަތަްށޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާމީދުކުރަން.ލެވިދ ނެކަމަށް.ާއަުޅގަ
ާ

ާެމންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ  1880ޝުކުރިއްޔ .

ާރަޝީދުާ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއެއަށްފަހު ާމުޙަންމަދަށް. އަޙްމަދު

ާދ އިރ ގެާއެ ާނައިފަރު ާޢީސ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ އަށްފަހު

ާާާާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާމީހުންގެާއެހީާާޚ އްޞަ`. ާބޭނުންވ   1885ާއަށް

ނިޑަވޅެއްަގއި.ާާާްޙމަދުާުމޙަްނމަދުއަ ާދަ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާިމވަީނ ާހުށަހެޅިފައި ާބިލެއް ާަރއްކ ތެިރކުރުމ ބެހޭ ާޙައްޤުތައް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވިމިބިލަކީ ާނިޔަތެއްަގިއާާސަރުކ ރުން ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ބިލެއްކަމުަގިއވީނަމަވެސް

ާއަޅުގަާ ާބިެލއްކަމަށް ާމ ްއދ ތަކަށްާފޮނުވ ފައިވ  ާބަެއއް ާމިބިލުގެ ާއ ދެ، ާޤަބޫުލކުރަން. ނޑު

ާމީެގތެރެއިންާ ާއެބަހުރި ާމ އްދ  ާބައެއް ާފ ހަަގކޮށްލެވޭ ާކުޑަކޮށް ނޑަށްެވސް ާއަުޅގަ ބަލ ލ އިރުަގއި

 1890އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމުޅިާޖުމްލަކޮށްާކައުންސިލ ާބެހޭގޮތުންާމިާޚ އްޞައެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންާ

ހޭގޮތުންާިމއޮންނަނީާހުރިހ ާބ ބުތަކެއްާީސދ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާިމބިލުންާނަގ ާަކއުންސިލ ާބެ

ާއަދި ާނެގުމ އި ާމެންބަރުން ާަކއުންސިލަށް ާއެީއ ާލައްވ ަފއި. ާނ އިުބާާަކއުންސިލްގެާާލިބި ރައީސ ިއ

ާޮގތެއްަގއިާ ާފެނިވަޑަިއގެންނެވި ާމެންބަރުންނަށް ާކައުންސިލުެގ ާމި ާައދި ާޢަްއޔަންކުރުމ ިއ، ާރައީސް

ާއޮތުމުންާ ާމިގޮތަށް ާހުރިހ ކަމެއްވެސް. ާމިކަހަލަ ާވަކިކުރުމ އި ާއަދ ނުކުރޭކަުމގަިއވަީނނަމަ ވ ޖިބު

ާގެއްލި ާމިނިވަންކަްނ ާއަދިާމިކައުންސިލުގެ ާހީވޭ. ާިބރު ާޮގތެއްަގއިާާހިނގ ދ ނެކަމުގެ  1895ނ ޖ އިޒު

ާކުރެވިދ ނެކަމަށްވެާ ާބޭނުން ާމިބ ވަތުާމިކައުންސިލުެގ ާފ ހަަގކުރެވޭ. ާައޅުަގނޑަށް ެގާސް

ާވީހ ވެްސާ ާޖެހޭނީ ާހުންނަން ާމުޢައްސަސ ތައް ާމިނޫންވެސް ާއަދި ާކޮމިޝަންތަކ އި ކައުންސިލްތަކ އި

ހެންނޫންކަމުގައިާވަީނވިްއޔ ާިކތަންމެާބ ރުންާއެއްކިބ ާކުެރވިފައި.ާއެާާބޮޑަކަށްާސަރުކ ުރގެާނުފޫޒ އި

ާޭބފުޅަކަށްވެ ާއުުޅއްވ  ާހިންަގވަން ާހެޮޔވެިރކަމެއް ާކިތަންމެ ާކުެރވިދ ނެ.ާރަނގަޅަކަށް ާގޯސްކަެމއް ސް

ާކަންކަުމން ާއެފަދަ ާބައްޓަންވެގެްނާާއެހެންވީމ ، ާބިލިތައް ާމިކަހަލަ ާވެވޭކަހަލަގޮތަަކށް  1900ދުރުހެލި

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެއީ ާފުރިހަދިޔުމަކީ ާލިިބވަަޑއިގަްނނަވ  ާނޫނީާާމަވެސް ތަރުޙީބެއްކަމުަގއި
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ާ ާނުވ ނެ. ާމިހ ރު ާއެެހންވީމ ، ާމިމ އްދ ގެ ާމިއ ދެ ާރައީސ ިއާސ ލަކަށް ާެއއީ ާރައީސުންނަީކ ނ އިބު

ާޢައްޔަ ާރައީސް ާކައުންސިލަށްާނ އިބު ާސީދ  ާވޯޓަށްާންކުުރމުގައި ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާހޮވޭ

ާ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާއެ ާއެްއކަމެްއގޮތުަގިއ9ާާނަގަިއގެން ާއޭގެތެރެއިން ާޢައްޔަންުކރުން. މީހަކު

ާފ ހަަގކޮށްލަން ާސިއްާ.އަޅުަގނޑު ާލައިގެްނާެއއީ ާވޯުޓ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާގޮުތގަިއ ާވޯެޓއްގެ  1905ރު

ާަޢއްޔަންކުރ ގޮތަށް ާރައީސް ާރައީސ އި ާނުވަތަނ އިބު ާގޮަތކަްށ ާދެންާާކަހަލަ ާކަހަލަގޮަތކަށް. ހޮވ 

ނޑަ ާއަޅުގަ ާއަނެްއކަމަކީމިބިލުން ާފ ހަަގޮކށްލެވޭ ާާށް ާމިބުނަނ4ާާީބިލުގެ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމެންބަ ާކައުންސިލަށް ާއެދ އިރ ގެ ާޢަްއޔަންކުރުމުަގއި ާރުން ާލިބިފައިވ ާތަުޢލީމ އި ާތަޖުރިބ  ތަމްރީނ އި

ާއިސްކަންދެވޭނެެއވެ.ާ ާމީހުންނަށް ާހުރި ާޤ ބިލުކަްނ ާއުފުލުމުގެ ާމަސްޢޫިލއްޔަތު ާކައުްނސިލުގެ އަދި

ާއިސް ާބަދަލުކޮށްލަން ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮމިތަން ާމިގޮތަށް ާކިޔ ފައި  1910ިއާކަމުގަާނަންކަންދެވޭނޭ

ާުކރެވިދ ެނާ ާޢަްއޔަން ާކައުންސިލަށް ާއެ ާމީހަކުވެްސ ާފެންަވރެއްެގ ާކޮންމެ ވަނީިވއްޔ 

ާފެނިވަަޑއިގެންފިރައީސުލްޖުމްހޫރި ާމަޤ މުތަކަށްާއްޔ އަްށ ާަބެއއް ާމިހ ރުވެސް ާެއއީ ކަުމގަިއވ ނަމަ.

ާޢައްޔަ ާބޭފުޅުން ާނ ޤ ބިލު ާއެކަށީގެންނުވ  ާމަޤ މ  ާނުވަތަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ންކުރަމުންދާ އެިކއެކި

ާ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާބޭފުޅަކަށް ާެއކަހަލަ ނޑިަވޅެްއގައި ާފުުރޞަތެއްާާމިކަހަލަދަ ކައުންސިލެްއގައި

ާއިސްކަންދޭ ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާމީހުންނަށްާލިބިގެނެއްނުވ ނެ. ާހުރި ާޤ ބިލުކަން ާތަން ާއޮންނަ  1915ން

ާބަދަލުުކރަން ާމިގޮތަށް ާފެނޭ.ާމިފަދަާކައުންސިާވ ންވ ެނއެވެ ނޑަށް ލްތަކަށްާއިސްކުަރންޖެހޭނީާއަޅުގަ

ާއެކަްނާ ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުން. ާރަނގަޅު ާޤ ބިލު ާފެންވަރުހުރި ާތަޢުލީމް ާކަހަލަ މިކަންކުރެވޭ

ާ ާމިބިލުގެ ާެދން ާފ ހަގަކޮށްލަނީ. 71ާާއަޅުަގނުޑ ާިމއިންނަނީ ާމ ްއދ ގައި އަްށާއެހީާޚ އްޞަވަނަ

ާއޭނަގެ ާނުވަތަ ާމުދަލެއް ާމުދަާމީހެއްގެ ާލިބޭ ާހަދިޔ ވ ރުތަވެރީންނަށް ާނުވަތަ ާގޮސްާާލެއް އެގޮތަށް

ާ ާތަނުަގއި ާނިންމ  ާާމިއިންނަނީމިމ އްދ ކިޔ  ާޚަރަދުކޮށް ާހެދުމުގެ ާއިޚްތިޔ ރު  1920ޙަވ ލ ާއޭނ ެގ

ާމ ނަކޮށްދީފައެއްލިބިގެންވެާ ާމި ާަޙވ ލ  ާމިޤ ނޫނުގައިާއެވެ. ާބަޔަށްާނޯވޭ ާމ ނަކުރުުމގެ ާއެހެންވީމ ، .

ނޑަށްާރަނގަުޅާކަމަށްާފެންނަނީ.ާދެންާާއޮތުންާޙަވ ލ ައކީާކޮންާއެްއޗެްއކަންާަބޔ ންކޮށްދީފައި އަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއިާމިއޮތްާނުކުޅެދުންތެރިކަންާހުންނަާމީހުންާދިރިއުޅޭާތަންތަނަކީާމިހ ރ79ާާު

ާބޭނުންކުީރާ ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރަން. ާބޭނުން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ާބޭނުންވ އެހީާޚ އްޞަ ާފެނޭ.ާހަމައެއ ެއކުާާއަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިތުރުޮކށްލަން ާއެގޮތަށް ާއެބައި  1925މީހުން

ާމ އްދ ގ72ާާެ ާމ ަހޢުލުގައިާ ވަނަ ާމަސަްއކަތުގެ ާނުވަތަ ާދިނުމުަގއި ާވަޒީފ  ާމިއިންނަނީ ާގަިއ )ށ(

ާއެހީ ާނުކުޅެދުންތެރިކަމުެގާޚ އްޞަ ާކުރިމަތިވެފަިއވ  ާއެމީހުންނަށް ާމީހުންނ އިމެދު، ާބޭނުންވ  އަށް

ާމަނ ކަމެކޭ.ާސަބަބު ާގެންުގޅުމަކީ ާތަފ ތުކުރުންތަކެއް ާއެމީހުންނ އިމެދު ާފަރ ތަުކން ާއެްއވެްސ ން
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ާބޮޑަށްާ ާތަންކޮެޅްއ ާުކށްވެރިކުރުމަށްޓަަކއި ާމީހުން ާހީވަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއޮތުމުން ާމިގޮތަށް މިމ އްދ 

ާ ާއަނެްއ ާނުކުޅެޭދ ާކޮންމެގޮތެްއގަިއވެްސ ާއެއީ ާލިބެނީހެން. ާއެހީާފުރުޞަތު  1930ބޭނުންވ ާާއަށްޚ އްަޞ

ާގެންގުެޅވޭނެ.ާ ާތަފ ތުކުރުންތަކެއް ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާދެމެދު ާމީހ އ އި ާހުރި ާސަލ މަތުން މީހ އ އި،

ތަޢުލީމީާފެންވަރުާއެއްވަަރކަށްާހުރިކަމުގަިއވީނަމަވެސްާއޭނަާބޮޑަށްާއޭނަގެާބޭނުންކުރުމުަގިއާބަލ ނީާ

ާ ާމީހ . ާހުރި ާއެހީސަލ މަތުން ާޚ އްޞަ ާމީހ އ އި ާބޭނުންވ  ާިއސްކަމެއްާއަށް ާއެފަދަ ދޭތެރޭަގއި

ާޖުރުމަނ އެއްާ ާވަރަށްބޮޑު ާވަނީވިްއޔ  ާޚިލ ފްެވއްޖެކަމުަގިއ ާމިމ އްދ އ އި ާއަނެއްކ  ާދެން ނުދެވޭނޭ.

ާ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، 72ާާއެބަޮއވޭ. ާަކނޑ ލ ފަިއ، ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  1935ވަަނ72ާާވަނަ

ާ ާއަީކ، ާ)ހ( ާއިނ72ާާްމ އްދ ގެ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާަވނަ ނޑ ފައި ާކަ ާ)ހ( ާމ އްދ 72ާާނަ ަވނަ

ާކުްށވެރިކުުރމަށްޓަކައިާ ާމީހުން ާމިއީ ާައކީ ާ)ށ( ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއޮންަނން. ާބ ްއވ ގޮތަކަށް އެކަނި

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއުިނކޮށްލަން ާ)ށ( ާމި ާމ އްދ ެއއްކަމަްށވ ތީ، ާކުެރވިދ ނެ ާމަަސއްކަެތއް ވަރަށްބޮޑު

ާވަރަށް ާޤ ނޫނުގައި ާިމ ާހަމައެއ ެއކު، ާެއބައޮވޭ.ާާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާމީހުންގެ ާނުކުޅެދޭ ގިނަ

ާ ާކޮންމެތަނެއްަގއި ާއެއިން ާލިޔ އިުރގައި ާވ ހަކަ ާއެހީނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ާބޭނުންވ ާޚ އްޞަ  1940އަށް

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާމިހ ރު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކޮށްލުމަކީ ާމިކަން ާމިގޮތަށް މީހުން.

ާ ާޢިބ ރ ތް ާބޭނުންކުރ  ާމި ާއެހީވ ހަކަދެްއކުމުަގއި ާދ ނެާޚ އްޞަ ާމިއަށްވެސް ާމީހުން ާބޭނުންވ  އަްށ

ާޭބނުންކުރ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާިމއީ ާމީހުންނ އި ާނުކުޅެދޭ ާނުކުޅެދުންތެރިަކމ އި، އެްއޗެއްހެން.

ނޑ ލުމަކީާއަުޅަގނޑުާވަރަށްޮބޑަށްާއެދޭާކަމެްއ.ާ ާބަހަކަށްާނުވ ތީ،ާމިޤ ނޫނުންާމިބަސްތައްާކަ

ާ1945 

ާއަޙްމަދުާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާމަޚުލޫފް.ާެއއަށްފަހުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާދެކުނު ާގަޮލޅު ޢީސ އަށް.ާެއއަށްފަހު

ާމޫސ އަ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުުރ ނުޑާކުޅުދުއްފުށީ ާއަުޅގަ ށް.

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ އަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ1950 

ާބޭނުންާާރ ގެާމެްނބަރުާދޫާދ އިކެނދިކުޅުާ ާޝުކުރުއަދ ކުރަން ާަވރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާސަާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޢީސ ާ ާމިއަދުގެ ާއެހީުރކ ރަށް. ާޙިމ ޔަތ ާޚ ްއޞަ ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  އަށް

ނުޑާމިބިލަށްާ ާފޮނުއްވައިެދްއވީތީ.ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހަށް ާއަވަހަށް ާމިހ  ާބިލެއް ާލިބޭގޮތަށް ރައްކ ތެރިކަން

ާ ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމިބިލުގައި ާބަލ ލިއިރުަގއި ާބަލައިލ ފިން. ާއެހީކުޑަކޮށް ާއަށްޚ އްޞަ

ާބިލެއްކަމަްށާ ާޑްރ ފްޓްކުރެވިފަިއއޮތް ާވިސްނަިއެގން ާޙިމ ޔަތަށް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާމީހުންގެ  1955ބޭނުންވ 



 73 

އަޅުަގނޑަށްާފ ަހގަކުެރވޭ.ާމިޮގތުންާވަޒީފ ގެާމ ހަޢުލުގެާރަްއކ ތެރިކަމ އި،ާތަޢުލީމްާޙ ޞިލުކުރުމުެގާ

ާކުރު ާދަތުރުަފތުރު ާރައްކ ތެރިކަމ އި، ާަމގުމަތީެގ ާމީހުންގެާފުރުޞަތުތަކ އި، ާޙިމ ޔަތ ިއ، މުގެ

ާސަމ ލުކަްނދީފައި،ާ ާކަންތައްތަކަށް ާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގ ާއެބޭފުޅުން ާގޯނ އިްނ ފުރައްސ ރަކުރުމ އި

ާމުނިފޫހިފިލުވުމ އި،ާ ާކުޅުމ އި، ާކުޅިވަރު ާނިކުމެ ާމުޖްތަމަޢަށް ާމައިދ ނުގައި ާޢަމަލީ ޚ އްޞަކޮށް

ާުއޅުމުަގއި ާޙަަރކ ތްތެރިވެ ާޙަރަކ ތްތަކުގައި ާރައްކ ތެރިކަމ އި،ާމިކަހަލަާާމިކަހަލަ ާޙިމ ޔަތ އި  1960ދޭންޖެހޭ

ާވަގުުތާ ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާސަމ ލުކަންދީފައި ާވަރަށްބޮޑަށް ާކަމަކަށް ކިތަންމެ

ނޑުވެްސާ ާއަުޅގަ ާނެތިން. ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަ ާމ ގިނަ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ސަލ މަތްކުރުމުގެގޮތުން

ާކޮ ާފޮނުވި، ާބިލު ާކޮމިޓީއަށް ާއިޞްލ ޙުތަކ އިާބޭނުންވަނީ ާފެންނަ ާގެންނަން ާއެ ާމަރުޙަލ ގައި މިޓީ

ާކޮމިޓީާ ާމުހިންމުކަމެއްާއޮތްކަމަށްވަންޏ  ާއިތުރު ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑވެސް ބެހޭގޮތުންާވ ހަކަދެެކވި،ާދެން

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކުރ  ާއެކަންަތއްތައް ާސަމ ލުކަންދީގެން ާެއކަމަށް  1965މަރުޙަލ ގައި

ާއެހެންނަ ާހަމަާވިސްނުންހުރީ. ާދިވެހިރ އްޖޭގަިއ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ މަވެްސ،

ާ ާބޭނުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުދިން. ާތެލަީމސިއ  ާއެބައުޅޭ ާޕަސަންޓެއް ާވަރަށްބޮުޑ ާއ ބ ީދގެ 79ާވަރަށްބޮޑު

ާ ާމ އްދ ަގއި ާއެހީާވަނަ ާމިހިރަާޚ އްޞަ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާމިއޮތް ނޑަެއޅުމަށް ާކަ ާމީހުން ާބޭނުންވ  އަށް

ާތެލަސީމިއ ާކެޓަގަރީ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއިތުރުކޮްށގެންނަމަވެްސ ާައުކރެއް ާތެރެއަށް ތަުކގެ

 1970ކުދިންނަށްާމީގެާޚ އްޞަާޢިނ ޔަތްތަކެްއ،ާޚ އްޞަކޮށްާމ ލީާޢިނ ޔަތްތަކެއްާލިބޭގޮތަށްާމިބިލުާކޮމިޓީާ

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަޅުަގނުޑާއެދެން.ާއަުޅގަ ާަބއްޓަންެވގެންދިުއމަށް އެުކދިންނަކީާާމަރުޙަލ ގައި

ާމައިންަބފައިން،ާ ާއެކުދިންގެ ާކުދިން. ާތިބި ާޖެހިފައި ާޭބސްކުރަން ާބައްޔަކަށް އުމުރުދުވަހަށް

ާއަދިާ ާނިޒ މު ާޞިއްޙީ ާރ އްޖޭގެ ާއެބަޖެހޭ. ާހޭދަތަކެއްކުރަން ާބޮޑެތި ާމ ލީ ާއަތުން ބެލެނިވެރިންގެ

ާކު ާމިކަމަށް ާހޭދަތަެކްއ ާބޮޑެތި ާބަލ އިރުވެްސ ާއަާތަރައްޤީވެފައިހުިރގޮތަށް ނޑުާރަންޖެހޭތީ ޅުގަ

ާޢ  ާއެ ާލުިއފަސޭހަާއިލާ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއެކުދިންނަށް ާހޯދައިދިނުމުގެާާތަކަށ އި  1975ގޮތުްނާާތަކެއް

ާަކނަޑެއޅުމަކީާ ާލިބޭނެގޮތެއް ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާއެކުދިންނަށް ާބިލެއްަގއި ާމިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާދެން ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާަބލ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާނޫނިއްޔ  މިކަން

ާ ާއެހީބެލުމުގައި ާފ ހަަގކުރަން.ާޚ އްޞަ ާނުކުތ ތަްއ ާހުރި ނަޑއެޅުުމގަިއ ާކަ ާމީހުން ާބޭނުންވ  އަށް

ާދެންާ ާޤަބޫުލކުރަނީ. ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުކަމަްށ ާވަރަށް ާނުުކތ ތައް ާފ ހަގަކޮށްފައިހުރި ބަލަން

ާއު ާކައުންސިލެްއ ާޚ އްޞަ ާިމކަމަށް ާއެބަހުރި.ާއަނެއްކ  ާބ ރުއަޅ ަފއި ާމިޤ ނޫނުގައި  1980ފައްދަްނވެްސ

ާެއހެންވީމ ،ާ ާއެބަހުރި. ާވ ހަަކވެސް ާމިކަންތައްތަުކގެ ާދ އިރ ތަކ އި ާނެގޭނެ ާމީހުން ކައުންސިލަށް

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަމަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނުޑާއެންމެފަހުންާނިންމ ލަމުން



 74 

ާހުރި ާއެދެމޭ ާމީެގާވަރަށްބޮޑަށް ާކުދިންނަށް ާތެލަސީމިއ  ާވިސްނ ވަަޑިއގެން ާމެންބަރުންވެސް ހ 

ާއޮތުމަށް.ާ ާބައްޓަްނވެފައި ާނިމިގެންދ އިރު ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާމިބިލު ާލިބޭނެގޮތަކަްށ ޢިނ ޔަތްތަކެއް

 1985ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަަކއިާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޚުލޫފަށްާޝުކުރިއްޔ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަޮލޅު ނޑު ުޅގަ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުުރ ާކުޅުދުއްފުށީ ާެއައށްފަހު ާއަރުވ ނަން. ފުރުޞަތު

ޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާއެއަށްފަހުާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާގަލޮޅުާ

 1990ާނުާދ އިރ .ާދެކު

ާ

ާމިބލުާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަ ާމިއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނިާއަްޙމަދުާަމޚުލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާައވަހަަކށް ާވީހ ވެސް ާމިމަްއސަލަވެސް ާފޮނުަވިއގެން ާކޮިމޓީއަކަށް ާައވަސްގޮަތކަށް މި،ާވީހ ވެސް

ާކަމަކަްށާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއެދޭތީ.ާިމއ ެއކު ާފ ސްވުމަށް ާގޮތުަގއި ާޤ ނޫނެއް ބިލެއް

ާދޭންޖެހޭާ ާފަރ ތްތަކަްށ ާކޮށްފައިވ  ާރައީްސަކން ާކުރީގައި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  1995މިއަދު

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާނިންމުމުގައި ާބިލު ާރައްކ ތެރިކަުމެގ ާދެއްވިާޢިނ ޔަތ އި ރުން

ާމިފުރުޞަތުަގިއާ ާައޅުަގނޑު ާހަމައެއ އެކު ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާވަރަށްބޮޑަްށ އެއްބ ރުލުމަށް

ާރިޔ ްޟާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާވިލުފުށީ ާކުރިންވެސް ާމީެގ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާއެދުވަހުވެސް ާދެން ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ. ާބިލެއް ާއެހެން ާހަމަ ާމިކަހަލަ މިޢިްއޒަތްތެިރާާރަޝީދުވަނީ

ާަސރުކ ރުންާ ާފ ހަގަކުރެްއވިހެން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާވ ހަކަެދއްެކވި  2000މަޖިލީހުގައި

ާއެއްކޮިމޓީއަކަށްާ ާބިލު ާދެ ާމި ާބިލެއްވީމަ، ާއޮތް ާޑީޓެއިލްކޮށް ާމ  ާބިލަީކ ާމިއޮތް ހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާއެހެން ާގެްނގުޅުން. ާވިސްނުންފުޅެްއ ާފ ސްކުރ ކަހަލަ ާދުވަހުާގެންގޮްސގެން ާހުށަހެުޅން ާއެބިލު ވީމ ،

ާމިތ ާ ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާމަޢުޟޫޢުއަށް ާމި ާހަމަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ހަމަ

ާވީހ ވެްސާ ާހަމަ ާދިގުނުކޮށް ާިމމައްސަލަ ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާދެެކވިފަިއއޮތީ. ވ ހަކަ

ާއެްއކޮމިޓީައކަށް ާހަމަ ާބަލަިއގަެނގެން ާައވަހަށްާާއަވަހަށް ާވީހ ވެސް ާފޮނުވަިއގެން ާދެބިުލ  2005އެ

ާނިންމ ލުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެވ ަހކަާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުުޅދުއްފުށީ ާައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ާއެ ާފުރުޞަތެއް ާޠ ރިޤް.ާމޫސ އަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ރުވުަމށްފަހު،ާމަނަދޫ
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ާދ އިރ ެގާ ާތިނަދޫ ާއެއަށްފަހު ާސަމީރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ  2010އެއަށްފަހު

ާފުރުޞަތު ާޤަސަމަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާކުޅުދުއްފުށިާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާާއަރުވ ނަން. އުތުރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާާާ

ާ

ާރަީއސް.ާާއުުތރުާދ އިރ ގެާާކުޅުުދއްފުށި ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެޭހާޚ އްަޞާއެހީޝުކުރިއްޔ  ާދިނުމ އި ާޢިނ ޔަތް ާމީހުންނަށް ާއަްށާބޭނުންވ 

ާާޫމސާ މެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާސަރުކ ރުން ާޝުކުރުދަްނނަވަން.ާބިލު  2015ާސަރުކ ރަށް

ާކަްނތައްތަކަީކާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުރި ާމިބިލުގަިއ ާއެހެންަކމުން، ާބިލެއް. ާފުރިހަމަ ާވަރަްށ ާމިބިލަކީ ހަމައެއ ެއކު

އަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާމިހ ރުވެސްާހަމަޖެހިގެންާޚ އްޞަާއެހީދުނިޔޭގެާއެހެންާތަންތަނުގަިއެވސްާ

ތީ،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމުަގއިެވސްާމިކަންތައްތައްާމިގޮތަށްާހަމަޖެހުމަކީާހިނގަމުންދ ާކަންތަކަށްވ 

ނޑުާނިސްަބތްވ ާދ އިރ ާހދ.ކުޅުދުއްުފއްަޓކީވެްސާ އަޅުަގނުޑވެސްާވަރަށްބޮޑަށްާެއދޭާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާ ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާއެހީވަރަށް ާތަނެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީގަިއާޚ ްއޞަ ާތިބި ާމީހުން ާބޭނުންވ   2020އަށް

ާައދަދަކަށްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުންވެސް ާކުރީ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހީ ާވީކަުމގަިއވިޔަްސާޚ އްޞަ ާފޯރުކޮށްދެމުންއައިްއސ  ާއެހީތެރިކަން ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  އަށް

ާއަ ާއ އިލ ަތއް ާނިކަމެތި ާގިަނ ާވަރަށް ާނުލިބޭ ާއެހީތެިރކަމެއް ާމި ުޅަގނޑުެގާއެްއވެްސގޮތަކަށް

ާ ާއަނެއްކަމަީކ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގައި ާހިމެނިގެންވ ަކން. ޚ އްަޞާދ އިރ ަގއިވެްސ

ާއެހީ ާލިބުމުގައި ާއެހީ ާމި ާބުނުމުން ާމީހުންނޭ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާކުދިންާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ   2025އަށް

ާ ާެއކުދިންނަކީ ާކަމުގަިއިވޔަސް، ާުކދިން ާހަމަ ާމިއީ ާނުހިމެނޭކަން. ާޭބނުންވ ާއެހީޚ އްަޞ އަްށ

ނޑުާ ކުދިންކަމަށްވަންޏ ާއެކުދިްނގެާމައިންބަފައިންާވަރަށްާބޮޑެތިާޚަރަދުތަކެއްާކުރަންއެބަޖެހޭ.ާައޅުގަ

ާބ ރަާ ާނުިލބި ާއެީހއެއް ާއެްއވެސްކަހަލަ ާކުދިން ާފަސް ާހަތަރު ާއ އިލ އެްއގެ ާެއއް ާދ އިރ ގައި ހިމެނޭ

ާޮބޑުކުރަާ ާމިހ ރުވެސް ާެގންގުޅެ ާވަންދެން ާއަހަރު ާފ ަހގަކުރަން.ާތޭރަ ާއަޅުަގނޑު މުންދ ކަން

ާމީހުންނޭއިންތަނުގަިއާ ާކުރެޭވއިރުަގއި ާމަަސއްކަތް ާގޮސް ާކޮމިީޓއަކަށް ާމިބިލު  2030އެހެންކަމުން،

ކުދިންވެސްާހިމެނިގެްނާމިާެއހީތެރިކަންާލިބޭނެާއުސޫެލއްާަހމަޖެހުމަކީާއަޅުަގނުޑވެސްާެއދޭކަމެއް.ާ

ާ ާއެހީާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއުމުރުން 40ާާމީހުންވެސް ާވުމުން، 40ާއަހަރު

ާމީގައިާ ާއެހީެއްއ ާއެއް ާކޮންމެ ާނުވަތަ ާއެހީ ާމި ާފެތުމުގެސަބަބުން ާކެޓަގަީރައށް ާމީހުންގެ އަހަރުވީމ 

ާޢ ންމުާ ާދެންހަމައެއ އެުކ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތް. ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީެވސް ާބިލުގައި ހަމަޖެހޭނެގޮތަކަށް

ާެއބަހު ާތަންތަނުގައި ާދޭ ާޚިދުމަތް ާތަންތަނުގަިއ ާމިފަދަ ާކޮމްޕްލެކްސްތަކ އި ާޝޮޕިންގ  2035ޚ އްޞަާރި

ާކުރަން.ާއެހީ ާކަންތައްަތްއ ާފަސޭހަކަމ އެކު ާނިކުމެވޭނެގޮތަށް ާވަދެ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  އަށް
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ާ ާޢިމ ރ ތްތަތަކީވެސް ާއެހީާހަމައެހެންމެ،ާސަރުކ ރުގެ ާފަސޭހައިންާޚ އްޞަ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ައށް

ާނޫ ނޑީަގއި ާގޮ ާަވޞީލަތްތައްާފުރޮޅުލީ ާމި ާވަދެވޭެނގޮތަށް ާގޮތްގޮތަްށވެްސ ާއެހެން ނީްއޔ 

ާކުިރންވެސްާ ާމީގެ ާހުށަހަޅަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާލ ޒިމްކުރުމަށް ާމިބިލު ާތަންތަނަށްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިހުރި

ާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްިވާ  2040ވަރަށްާތަފްޞީލުގޮތެްއަގއިާިވލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާދ އިރ ެގާބިލަކ އި ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަެދކެވިަފއި. ާމިމަޖިލީހުގަިއވަނީ ބެހޭގޮތުން

ާއެޮކމިޓީއަށްާ ާހަމަ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅި ާމަޚުލޫފު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑވެްސާ ހަމަާެއދޭކަމެއް.ާމިބިލުާފޮނުވައިގެްނާމިބިލުގެާކަންތައްާއަަވސްގޮަތކަށްާނިންމުމަކީާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ2045 

ާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެހީ`. ާބިލުާޚ އްޞަ ާބެހޭ ާރައްކ ތެރިކުރުމ އި ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއަްށ

ނުޑވެާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ާއަުޅގަ ާވަގުތު ާހުށަހެޅިގެންމިދ  ާބައެއްާމިމަޖިލީހަށް ާހުރި ާބިލުގައި ާމި ާބޭނުންވޭ ސް

ވަނ79ާާަކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭގައިާވ ަހކަދައްކ ލަން.ާެއގޮތުންާއަުޅަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާ

ާތެިލސީމިޔ ާ ާއެހުށަހެޅުްއވިގޮތަށް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނ.ކެނދިކުޅުދޫ މ އްދ އަށް

ާއިނ ޔަތްތަކެްއާލިބޭނެ ާމީގެ ާއަުޅަގނޑުެވސްާކުދިންނަށް ާއެއީ ާބައްޓަންވެގެންިދއުން ާބިލު ާމި  2050ގޮތަކަށް

ާކަންތައްތަކަްށާ ާމިހިރަ ާމިބިލުގައި ާިމހ ރު ާފ ަހގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެހެންމެ ތ އީދުކުރ ގޮެތއް.

ާ ާއެނގޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހީބަލ އިރު ާމީހުންާޚ އްޞަ ާނޫނީ ާކުދިން ާބޭނުންވ  ައށް

ާކޮންގޮތް ާދެނެގަންނ ނީ ާމިއަދަކުނޫން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ޚ އްޞަާތަކަކަްށކަން.

ާސަރުކ ރުންވެސްާއެހީ ާއުފެދިފަިއވަނީ.ާމ ކުިރއްސުރެެވސް،ާމިދިޔަ ާހަމައެކަނި ާކުދިން ާބޭނުންވ  އަށް

 2055އަށްާބޭނުންވ ާމީުހންނ އިާކުދިންނަށްާކޮންމެވެްސާވަރެްއގެާއިނ ޔަެތއްާދެމުންެގންދިޔަ،ާޚ އްޞަާއެހީާ

ާފަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާއިނ ޔަތެއް. ާއެހީއިސ ގެ އަށްާޚ އްޞަ

ާޚ އްޞަާ ާަވިކ ާއެބަހުއްޓޭ. ާމަްއސަލަތަކެއް ާއޭުރ ާލިސްޓްކުރުމުަގއި ާދެނެގަެނ ާކުދިން ބޭނުންވ 

ާއިނ ަޔތް ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާދަރިއަކު ާމީހެްއގެ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާބަޔަކަށް ާޚ އްޞަ ާވަކި ލިބޭާާގޮތްތަކަކަށް

ނީޑގެާުނކުޅަދުންތެރިކަންާހުރިާ ލިސްޓަކަށްާއަުރވ ެލވޭވަެރއްުނވޭ.ާަބއެއްާކުދިންާއެބަތިބިާަހމަާސިކު

ާބައިވަުރާ ާމިކަހަލަ ާކުދިންވެސް. ާހުރި ާނުުކޅަދުންތެރިކަން ާގުނަވަްނތަކުގެ ާއެކި  2060ކުދިންވެސް.

ާބޭފުޅަުކާނުރުއްސަވ  ާއުޅުްއވ  ާެއކަމ  ާރަށެއްގެ ާއެ ާއެބަތިބި ާނުރުއްަސވ ާާކުދިންތަކެއް އ އިލ އެްއގެ

ާފ ހަަގކޮށްލަންާ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުހިމެނިފައި. ާޭއެގތެރެއަށް ާދަރިއަކަްށވ ީތވެ މީހެއްގެ

ާއެބަާ ާމީެގން ާމަެގއް ާހުއްޓުވޭނެ ާމިކަންތައްތައް ާހެދިގެންދ އިރު ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ބޭނުންވަނީ
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ާމީގެ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާައޅުަގނުޑާދެކެން.ާފަހިވ ންޖެހެއޭ.ާއެކަން ާޙަްއލުވެސްކުެރވޭކަމަށް ން

ާބޭނުންވެފައި.ާބޭުނންވެފަިއވ ާ ާަވރަށްބޮޑަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިވަނީ ާޤ ނޫނެއް  2065އެހެންވީމަ،ާމިފަދަ

ާނައްތ ލެވޭނެާ ާތަފ ތުކުރުންތައް ާމި ާޒަމ ނެްއަގިއ ާބޮޑުވެފަިއވ  ާތަފ ތުކުރުންތަްއ ސަބަބަކީ

ާހަމަހަމަގޮތެްއގަ ާރައްޔިތުންނަށް، ާަކނަޑއަޅެމުންދ އިރު ާއުސޫުލތަކެއް ާޚިދުމަތްދެވޭނެ ޚ އްަޞާއި

ާބައެްއ.ާއެހީ ާތަޙައްމަްލކުރަމުންދ  ާކަންތައްތަކެއް ާވަރަށްބޮޑެތި ާކުދިންނަކީ ާމީހުންނ އި ާބޭނުންވ  އަށް

ާމިތ ނގަިއާ ާޙަިއޞިްއޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާރައްކ ތެރިކަމ ިއާމަސައްކަތްކުރަމު ާމީހުންނަށް ާއެފަދަ ާކުދިންނ  ާއެފަދަ ާތިބި ާމިޤައުމުަގއި  2070ންދ އިރު

ާކުަރންޖެހޭނެާ ާކޮންމެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކޮށައިދިނުމަކީ ާމަެގއް ާައޅ ލުމުގެ އޯގ ތެިރކަމ އި

ާވަަރށް ާހަމަ ާއެހެންކަމުްނާއަޅުަގނޑަްށވެސް ާދެކެން. ނޑު ާައޅުގަ ާހަމަގައިުމވެސް ބޮޑަށްާކަމެއްކަމަށް

ތ އީދުކުރެވޭާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާއެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށްާެއއްާކޮމިީޓއަކަށްާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާ

ާރަނގަުޅގޮތެްއގަިއާ ާމަސައްކަްތކޮށްގެން ާއެްއކޮްށ ާދެބިލު ާގެންޮގސްގެން ާބިލު ާމި ބިލ އި

ާ ާިމކަންތައް ާމަގަކަށް ާލިބޭނެ ާފައިދ  ާބިލުގެ ާމި ާމިޤ ނޫނުގެ، ާއަވަހަކަްށާރައްޔިތުންނަށް  2075ވީހ ެވސް

ާފ ަހަގކޮށްލަންާ ާައޅުަގނޑު ާނިންމ ލަމުންވެސް ާއެދޭކަެމއް. ާވަރަްށބޮޑަށް ާައޅުަގނުޑ ދިއުމަކީ

ާ ާވަރަށްބޮޑު ާކުދިންނަކީވެސް ާތެލިސީމިޔ  ާއެހީބޭނުންވަނީ ާުކދިންނޭ.ާޚ ްއޞަ ާބޭނުންވ  އެއް

ާފަހި ާމިބިލުން ާމަގެއް ާލިބޭނެ ާޙިމ ޔަތް ާަރއްކ ތެރިަކމ  ނުޑާއެކުދިންނަށްވެސް ާައޅުގަ ާދިއުމަކީ ވެގެން

ާވަރަށްބޮޑަށްާއެޭދކަމެކޭ.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2080 

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަމީރަށް ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާިދްއދޫ ާައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

މުޙަންމަދުާޤަސަމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާއެރުވުމަށްފަހު،ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާވެލިދޫާ ާއެއަށްފަުހ ާޙުސައިން، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ނޑިތީމު ާކަ އެއަށްފަހު

ާދ އިރ ެގާ ާދިއްޫދ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާމުޙަންމަދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 2085ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާކުރީދުވަުހވެސްާައޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާއެހެންާބިލަކ ާބެހޭގޮތުންާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ނޑަްށާާަކދެއްެކވުން:ވ ހައަްޙމަދުާަސމީރުާ ާއަުޅގަ ާވަރަށްބޮޑު، ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާފ ހަގަކުރިން ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކ ަގއިެވސް ދެއްކި

ާ ާއުފަލެއް ާޚ އްޞަ ާމި ާދުވަހަކަށްެވއޭ ާއެހީލިބޭ ާދުވަްސީވާޚ އްޞަ ާއުމުރުން ާނުވަތަ ާބޭނުންވ  އަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާދުވަހަކީ ާލިބޭ ާމިމަޖިލީހުގައި ާަދއްކ ލަން ާވ ހަކައެއް ާބެހޭ  2090ވަނ12ާާަބޭފުޅުންނ 
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ނުޑާ ާއަުޅގަ ާލިބޭކަމީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަބަުދެވސް ާއުފ  ާއެ ާހުށަހެޅިާިއޞްލ ކަށްވ ތީ ނޑު ާއަުޅގަ މ އްދ 

ާހީވެގެންާހަ ާދިމ ވެދ ނެހެން ާަމއްސަލަެއއް ާކޯރަމްގެ ާއ ދެ، ާކަމެކޭ. ާހިތްހަމަޖެހޭ މަގައިމުވެސް

ާތަފ ތުާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެުކަގއި ާއިނޭގތޯ. ާމަުޑކޮށްލީ އަޅުަގނޑު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާޚ އ71ާްނުކުރުމުގެ، ާއިޖުތިމ ޢީގޮތުން ާއެބަބުނޭ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ޞަާވަނަ

ާރަްއކ ތެރިކަންާ ާުނވަތަ ާއެހީތެރިވެދިުނމަށްޓަކައި ާބަޔަކަށް ާލިބިދޭންޖެހޭ  2095ރައްކ ތެރިކަެމއް

ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ފަދަާ ާގައި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ެގ ާކަންތައްތަކަކީ ާކުރ  ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

ާފ ހަގަކޮށްލަ ާއަޅުަގނޑު ާޚ އްަޞގޮތެްއގައި ާއެހެންވީމަ، ާނުބެލެވޭނޭ. ްނާތަފ ތުކުރުމެއްކަމުަގއި

ާ ާބެހޭގޮުތން ާވަޒީފ އ އި ާއެހީބޭނުންވޭ ާއެފަދަާޚ އްޞަ ާމީހުން ާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާބޭނުންވ  އަށް

ާ ާއެ ާވަޒީފ ދިނުމުަގއި ާއެހީާވަޒީފ ތަކަށް ާއެވަޒީފ ދިނުމަށްފަހުވެސްާޚ އްޞަ ާފަރ ތަކަށް ާބޭނުންވ  އަށް

ާނުވަ ާކައިިރއަށް ާއޭނ ގެ ާއެ ާވ ންޖެހޭނޭ ާމަސަްއކަތްތައް ާޙަވ ލުކުެރވޭ ާކިބައިންާއޭނައ އި ާއޭނ ެގ  2100ތަ

ާ ާނުވަތަ ާނުކުޅަދިނުމުެގާސަބަބުން ާއެމީހަކު ާފަރ ތްތަކަށް ާއަންނަ ާހޯދަން ާއެހީޚިދުމަތް އަށްާޚ އްޞަ

ާނުވަތަާ ާއުނިކަންތައްަތކެްއ ާޚިދުމަްތދިނުމުގައި ާމީހ އަށް ާއަނެްއ ާސަބަބުްނ ާމީހެއްެގ ބޭނުންވ 

ާޭއނ  ާގޮތްތަކެއް ާއިޙްސ ސްކުރެޭވކަހަލަ ާހުންނަކަން ާމަގުތަކެްއާދަތިތަކެއް ާކުރިމަތިނުވ ނެކަހަލަ އަށް

ާމިއުޅެނީާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަމެކޭ. ާވަރަށް ާހަމަޖައްަސއިިދނުމަކީ އެދ އިރ އަކުން

ނޑިއަކަްށާ ާގޮ ާހުންނަ ާއުްސކޮން ާތަންޮކެޅއް ާކައުންޓަރެްއގައި ާދަންނަވ ނަމަ  2105މިސ ލެއްެގގޮތުން

ާޙ ލަތެއް ާފައިބަންޖެހޭ ާއަރ  ާއިރުއިރުޮކޅުން ާއެހީގައި ނިޑއެްއަގިއާޚ އްޞަ ާގޮ ާއެފަދަ ާބޭނުންވ  އަށް

ާދޫޮކށްލ އިރުާ ާމަސަްއކަތްކުރުމަށް ާމަޤ މެްއަގއި ާއެފަދަ ާޭބފުޅަކަށް ާދަތިވ ކަހަލަ އިށީނުމަށް

ާނުވަތަާ ާތެެރއިން ާމިޤ ނޫނުގެ ާކަންަތއްތަކަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެފަދަ އަޅުަގނޑުމެން

ާރިޢ ޔަތް ާތެރެއިން ާބިލުގެާމިބިލުގެ ާމި ާބޭނުންވޭ ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ކުރެވިފައިނެތީމަ

ާގެންނަން.72ާާ ާބަދަލުތަކެއް ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމިޓީ ާގުޭޅގޮތުން ާއެއ އި ާތެރެއަްށ ާމ އްދ ެގ  2110ވަަނ

އަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާވަޒީފ އަދ ކުރުމުގަިއާޚ އްޞަާއެހީއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާުއއްީމދުކުރަނީާ

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއެމީހު ާއެ ާއެހެންމީހުންނަށް ާއަދ ކުރުމުަގިއ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާވަޒީފ ަގއި ާދެވޭ ންނަށް

ާއެަކންކަންާ ާނުވ ނެގޮތަށް ާފ ހަގަުކރެވޭގޮަތކަށް ާހުރިކަން ާުއނދަގޫތަކެއް ާދަތިތަކެްއ، އަދ ކުރުމުަގއި

ާބަާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެންމެގައި ާއެއ ެއކުަގއި ާހަމަ ާިދއުން. ާމެންބަރުންާއިންތިޒ މުކުެރވިގެން އެއް

ާއަޅުަގނޑުމެންގެާ ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑެވސް ާއަޅުގަ ާކުދިންނަށް ާތެލިސީމިޔ   2115ފ ހގަކުރަްއވައިފި

ާ ާސަބަބުން ާބަލީގެ ާތެލިސީމިޔ  ާނުވަތަ ާއެހީތެރިކަން ާތެލިސީމިޔ ގެ ާމިހ ރު ޚ އްޞަާމުޖުތަމަޢުގައި

ާއަދިއެހީ ާތުއްތުކުިދންނ އި ާއަދަެދއްެގ ާވަަރށްގިނަ ާބޭނުންވ  ާުފރ ވަރުެގާާތެރިކަމަށް އެއަްށވުރެ



 79 

ާއިނ ޔަތުެގާ ާޚ އްޞަ ާމި ާސަރުކ ރުން ާކުދިންނަށް ާއެފަދަ ާެއހެންވީމަ، ާއެބަތިބިކަމަށް. ކުދިންވެސް

ާ ާއެ ާތެރެއިން ާބިލުގެ ާމި ާއެހީތެރޭގައި ާއަދިާާޚ އްޞަ ާޤަބޫލުކުރަްނ. ާއަޅުަގނޑު ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް

 2120ގުވެްސާފަހިކޮށްފައިާއެބައޮތް.ާެއއީާޚ އްޞަާހަމަާމިއ އެކުަގއިާމިާބިލުންާއެާއެހީތެރިކަންާލިބޭނެާމަ

މަލިމަޑުކަމެއްގެާސަބަބުންާނުވަތަާޚ އްޞަާބައްޔެްއގެާސަބަބުންާއެކަންކަންާކުރެވޭނެާގޮތުެގާވ ހަަކާ

ާއެަބއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް ާލިޔެފައި ާބަލީގެާ،ާމިބިލުގައި ާތެލަސީމިޔ ގެ ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަނީ ައޅުަގނޑު

ާސްެޕސި ާހަމަ ާމިބިލަށް ާކަމުަގއިާވ ހަކަ ާމުހިންމުކަމެްއ ާވަރަށް ާއެީއ ާއޮތުްނ ާލިޔުްއވ ފަިއ ފިކަލީ

ާ ާހަަމމިއ އިެއުކގައި ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއެހީއަޅުަގނޑު ނޑުާޚ އްޞަ ާައޅުގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  ައށް

ނޑުާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސަށްާއިލްތިމ ސްކޮށްާއަރުވަން.ާ  2125މިބިލުގެާވ ހަކަާމިއަދުެވސްާދައްކ އިރުާއަުޅގަ

ޒަތްތެރިާމަޖިލީހަކީވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ ިއއެކުާަދންނަވަންާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަކީވެްސާމިޢިއް

ާދައްކ ލުމަށްާ ާމިތަން ާނޫން. ާހުރިތަނެއް ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މުތައް ާވަދެވޭގޮތަްށ ާމީހަކަށް އެްެފަދަ

ނުޑާއިޢުލ ނެއްާކުރިަޔސްާނުވަތަާިމތަންާބަލައިލަންާބޭނުންފުޅުާވެގެންާއަންނަާ މީހ އަށްެވސްާައުޅގަ

ާއެކަންާ ާނުލިބޭނެއެކޭ. ާއެމީހުންނަށް ާއެހީތެރިަކން ާމުަވއްޒަފުްނގެ ާިތްއބަވ  ާމިތަނުގައި ނުދަންނަވަން

ާމިތަނަށްާ ާޑިަޒއިންކުެރވިފައި ާމިތަންވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާކޮށްދެްއވ ނެ.  2130ހަމަގައިމުވެސް

ާމީހަކަށް ާއެފަދަ ާހުރީއަކީ ާކަންަތއްތަްއ ާކަމަކަްށާާވަދެނުކުތުމުަގއި ާގޮތެއް ާއެކަީށގެްނވ  އެންމެ

ާޢިމ ރ ތްތަކ އިާ ާސަރުކ ުރގެ ާއޮތްތ ނަގއި ާކުރިއަްށ ާއެހެންވީމ ، ާނުުކރެވޭ. ާޤަބޫލެްއ އަޅުަގނަޑކަށް

ާދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއާ ާމީހުން ާސަރުކ ރުން ާކުރަނީ ާއުންމީދު ާއަޅުަގނޑު ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ތަންތަނ އި

ާތަންތަނުގައިާ ާމިފަދަ ާފްލެޓްތަކ އި ާހެދޭ ާއެހީވެސް ާއެމީުހންނަށްާޚ އްޞަ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  އަްށ

ާބޭސްފަރުވ ާ ާހަމަމިއ އެކުަގއި ާމުހިންމުކަމެކޭ. ާވަރަށް ާހުރުމަކީ ާގޮތްތަެކއް  2135ވަދެނުކުމެވޭނެ

ާރަނގަުޅެވގެންގޮްސާ ާފެންވަރު ާކްލިނިކްތަކުގެ ާއެހެދޭ ާއަދި ާކްލިނިކްތަކަށ އި ހޯދުމަށްޓަކައި

ންތަކ އިާއެްއޗެހިާބެހެއްޓިާއެަކންކަންާކުރެިވގެންާގޮސްފަިއާފިނީގަިއާއެތަންތަނުގަިއާެއއަރކޮންިޑޝަާ

ާ ާއެތަްނތ ނގައި ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހީތިބޭއިރުވެސް ާބޭނުންވ ާޚ ްއޞަ އަށް

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓްރީ ާމެނުވީ ާހުރެގެން ާއިންތިޒ މުތަކެއް ާފަސޭހަ ާނުުކމެވޭނެ ާވަދެ ާގޮސް ފަރ ތްތަކަށް

ާއެ ާއެންމެާހެލްތުންވެސް ާދޫކުރުމަކީ ާދިނުމަށް ާއެޚިދުމަތްތައް ާހުއްދަ ާއެފަދަ ާތަންތަނަށް  2140ފަދަ

ރަނގަޅުކަމެއްާކަމަކަށްާނުދެކެމޭ.ާއެފަދަގޮތަކަށްާއެކަްނކަންާއިންތިޒ މުާކުރެިވގެންާދިޔައިމ ާއެފަދަާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެުކަގއި ާދެކެމޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާރަނގަުޅކަމެއް ާދިނުމަކީ ހުއްދަތައް

ާމިދިމ ވަނީާފ  ާމަޖިލީހުގައި ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާބޭނުންވޭ، ހަގަކޮށްލަން

ާައތުވެދ ނެ.ާ ާބިލުތަެކއް ާއަންނަ ާމޭުރމަކުން ާދެ ާތަފ ތު ާުނވަތަ ާބިލުތަކެއް ާތަފ ތު އެްއކަމަކ ިއގުޭޅ
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ާއިޞްލ ޙުކުރެާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާގޮތްތަކެއް ާއެްއކޮށްލެވޭ ާމިބިލުތައް ާަޤވ ޢިދުގެާއެހެންނަމަވެސް،  2145ވޭ

ާކަމުގަިއާ ާމުހިންމުކަމެއް ާވަރަށް ާަވޑަިއަގތުމަކީ ާވިސްނ  ާރައީސް ާޢިއްޒަތްެތރި ާެވއްދުމަށް ތެރެއަށް

ާިނންމައިާ ާވީހ ވެްސާައވަހަކަށް ާމިބިލުެގާމަަސއްކަތް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާޙ ލު އަޅުަގނުޑާދެކޭ

ާމިއަ ާއުސޫލުްނ ާމިމަސައްކަތްކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަްނފަޅީގަިއާދިނުމަށްޓަކައި ާހެނދުނުގެ ދުގެ

ާއުންީމދުކުރަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާކޮށްދެްއވ ެނ ާމިކަންތައްތަްއވެސް ާުއސޫލުން މަސައްކަތްކުރި

 2150ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާސަުރކ ރަކުްނ ާއޯގ ތެރި ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. ާއޯގ ތެރިކަމަށްާ`. ާއޮތް

ާޢިްއޒަތްތެރިާާމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާސަރުކ ަރށް ާދެއްިވކަމަށްޓަކައި ާހުށަހަޅުއްަވިއ ާމިބިލު ބ ރުއަޅ 

ާއެހީރައީސް،ާމިބިލުަގއިާ އަށްާބޭނުންވ ާމީހުންގެާޙައްޤުތައްާވަރަށްާފުރިހަމަ،ާވަަރށްާފުޅާ ޚ އްޞަ

ާަދންނަވަން.ާާދ އިރ ެއއްަގއި ާޝުކުރު ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާކަމަށްަޓކައި  2155ެއކަށައަުޅްއވ ފައިވ 

ނޑަްށވެސްާފ ހަގަކުެރޭވާ ާއެދިާދަންނަވ ލީާމިބިލުާބަލައިލުމުންާއަޅުގަ އަޅުަގނުޑވެސްާފުރުޞަތަކަށް

ާމިބިުލގެ ާކުރެވުނީ ާފ ހަގަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިގޮތުން ާފ ހަަގކޮށްުލމަށް. ާނުކުތ އެއް ވަނ79ާާަާދެތިން

ާ ާތިރީގަިއ79ާާމ އްދ . ާކައުންސިލް ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމިޤ ނޫނުގައި ާމިވަނީ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާ ާކަންތައްަތކަްށާރިޢ ޔަތްކުރުމ އިެއކު ާމީހުންގެާސިފަތައްާޚ އްަޞާއެހީބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާބޭނުންވ  އަށް

ނޑުާބެ ނޑަެއޅިާޢ ންމުާކުރަންވ ނެއޭ.ާމިގޮތުންާއަުޅގަ ނަޑއެޅުމަށްާކަ  2160އަްށާޚ ްއޞަާއެހީިލއިރުަގއިާކަ

ާނުކުޅެދުްނތެރިކަންާ ާސަބަބުން ާއެކްސިެޑންޓެއްގެ ާދިމ ވ  ާހިމެނޭ ާއެބަ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ބޭނުންވ 

ާމިވ ާ ާހަމައަްށ ާއ އި ާ)ބ( ާފެށިގެން ާއިން ާ)ހ( ާމީގައި ާހިމެނޭ. ާއެބަ ާމީހުންވެސް ލިބިފައިވ 

ާލިބޭގޮތެއް ާހިމ ޔަތެއް ާމީހަކަށް ާއެފަދަ ާނެތް ާިއްޞލ ޙެއްގެާމ އްދ ތަކުން ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، .

ާބައްޔެއްާ ާއަށް. ާ)ނ( ާއޭގެ ާހުށަހަޅަން ާސަބަބުންާާގެގޮތުަގއި ާއެކްސިޑެންެޓއްގެ ާނުވަތަ ސަބަބުން

ާމަުރޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީގެ ާއުންމީދުކުރަން ާައޅުަގނޑު ާމީހ އަށް. ާކުރިމަތިެވފައިވ   2165ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

ނުޑާބެލިބެލުމުަގއިާމިބިލުގެާާމިކަމަށްާރިޢ ޔަތްާކުރ ނެކަމަށް.ާދެން ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(71ާާއަުޅގަ

ާ ާމިވަނީ ާގައި ާ)ނ( ާކަންތައްތަކަށް، ާމިއޮންނަ ާދަށުން ާއެހީގެ ާމީހުންނަށްާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ  އަށް

ާކުރަންވ ނެއޭ.ާ ާފުރިހަމަ ާކަންތައްތައް ާމިވ  ާތިރީގައި ާސަރުކ ރުން ާތަމްރީނުދިނުމަށް ތަޢުލީމ އި،

ާމިހ ރު ާބަލ އިރު ާމިފަދަާމިގޮތަށް ާޖަމްޢިއްޔ ތަކުްނ ާއަިމއްލަ ާރަށްރަުށަގއި ާރ އްޖެތެރޭގެ ެވސް

ާފ ހަގަކުރަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ާއެބަތިބި. ާޤ އިމްކޮށްފައި ާތަންަތން ާކިޔަވައިދޭ  2170މީހުންނަށް

ާހިތ މައަކީާ ާއެކަމަކުވެސް ާހިންގަމުންދ ކަން. ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާސްކޫލެއް ާމިފަދަ ތިނަދޫގަިއވެސް
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ާންާމިފަދަާސްކޫލަކަށްާއެއްވެސްާކަހަލަާއަޅ ލުންެތރިކަމެއްާދެވިފައިުނވ ކަން.ާއެެހންވީމ ،ސަރުކ ރަކު

ާމިފަދަާ ާހިންގ  ާޖަމްޢިއްޔ ތަކުން ާމިފަދަ ާވެގެންދ އިރު ާފުރިހަމަ ާމިބިލު ާއުންމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ންދ ނެކަމަށް.ާދެންާމަދަރުސ ތަކަށްވެސްާެއކަށީގެްނވ ާޢިނ ޔަތެއްާލިބޭނެކަހަލަާޮގތަކަށްާފުރިހަމަާވެގެ

ާ ާމިބިލުގެ ާކުެރވުީނ ާފ ހަގަ 74ާާއަޅުަގނޑަްށ ާމ ްއދ . ާމިވަނ74ާާީވަނަ ާމ އްދ ގައި  2175ވަނަ

ނޑުާދަންނަވ ނަންާ ވަނަާމ އްދ ާއޮތްގޮތް.74ާާދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެާހިމ ޔަތްތެރިކަންާދިނުން.ާއަޅުގަ

ާޚިދުމަތްދޭއިރު ާދަތުރުފަތުރުގެ ާފަރ ތަކުން ާއަމިއްލަ ާނުވަތަ ާއުަޅނދަކުންާާސަރުކ ރު އެޚިދުމަތްދޭ

ދަތުރުކުރ ާނުކުޅެދުންތެރިކަންާހުރިާމީހުންނަށްާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމ އިާރައްކ ތެިރކަމެއްާދޭންވ ނެއޭ.ާ

ާއެފަދަާ ާއެއުޅަނެދއްަގއި ާނުކުޅެދުންތެާއަދި ާއޭނ ގެ ާފަސޭހަތައްާމީހުންނަށް ާގުޭޅގޮތުން ރިކަމ އި

ާޒިންމ އެ ާފަރ ތުގެ ާއެޚިދުމަތްދޭ ާމިވަރަކުންާޤ އިމްކުރުމަކީ ާދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަިދ  2180ެކވެ.

ާއަެގްއާނުވަތަާ ާއިތުރު ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތެއް ާއެފަދަ ާއެބަޖެހޭ ާއިތުރުކުރަން ާމިއަށް ާނޫން. ފުދުނީކީ

ނުޑާމިދެންނެވިާކަންަތއްތަްއާކޮމިޓީާ ފީއެއްާެނގިގެންުނވ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނުޑާއުންމީދުކުރަންާއަުޅގަ

ާކު ާފ ހަގަ ާފަރުމ ކުރެވިގެންާމަރުޙަލ ގައި ާމިބިލު ާުއންމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއަދި ރ ނެކަަމށް.

ާ ާއެހީއަންނައިރު ާމިއ އެުކާޚ އްޞަ ާޕެކޭޖެްއވެސް ާއިންޝުއަރެންސް ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  އަްށ

ާސަރުކ ރުންާ ާމިހ ރުވެސް ާއެޕެކޭޖަކީ ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާއަންނ ނެކަމަށް.  2185ހިމެނިގެން

ާ ާއަޅުަގނުޑވެްސާމިބިލ42ާާުއުމުރުން ާއައުން. ާހިމެނިގެން ާޕެކޭޖް ާދޭ ާމީހުންނަށް ާމަތީެގ އަހަރުން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާފަދައިން ާކުރެްއވި ާފ ހަގަ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެން

ދެބިލުާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާބިލުާހުށަހެޅުްއވިާކޮމިޓީއަށްާފޮުނވަިއގެންާމިާ

ާފުުރޞަތަށްާ ާއެދޭކަެމއް.ާދެއްވި ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާއައުމަކީ ާފުރިހަމަވެގެން ާބިލެްއގެާސިފަިއގައި އެއް

 2190 ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޙުސައިނަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާަކނޑިތީމު ާއަޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްޔ .

ާއެއަށްފަހުާފުރުޞަތުާއެރު ާޢަލީާމުޙަންމަދުާއަދި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވުމަށްފަހު،ާވެލިދޫ

ނޑިތީމުާ ާކަ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާޢަލީއަށް ާވިސ މް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މަޑުއްވަރީ

 2195ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޙުސައިން.ާ

ާ

ނޑިތީމުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަރަޙުމަތުާ`.ާކަ ާައއްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާهللا ާއ ދެ، ާއެހީވަބަަރކ ތުހޫ. ާއަްށާޚ އްޞަ

ާާމުޙަްނމަދުާޙުަސއިންާ ާނަޒަރުާބޭނުންވެފައިވ ، ާމަްއޗަްށ ާކަންތައްތަުކގެ ާބިލުގައިވ  ާބިލު، ާމީހުންނ އިބެހޭ ާބޭނުންވ 
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިންގ ލ އިރު ާއެހީާޚ ްއޞަ ާއެމީހުންނަށް ާމީހުން ާބޭނުންވ  ާއެީމހުންނަށްާއަްށ ާުނވަތަ ނިކަމެތިކަމެއް

ާެއބިލުގައިާ ާުއސޫލުތައް ާނުކުރުމުގެ ާތަފ ތު ާމީހުންނ އި ާއެހެން ާގޮެތއްަގިއ ާލިބޭފަދަ  2200ދެރައެއް

ާވަނީާ ާއުސޫލުަތއް ާއެފަދަ ާބިލުގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމިހ ރު ާއެބަޖެހޭ. ާއޮންނަން ހިމެނިފައި

ާައޅުަގނޑު ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާާހިމަނުއްވ ފައި. ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއެހީމަރުޙަބ  އަްށާޚ އްަޞ

ާބިެލއްަގިއާ ާރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމ އިބެހޭ ާަޙއްޤުތައް ާއެމީހުންގެ ާބިލެއް، ާމީހުންނ އިބެހޭ ބޭނުންވ 

ާއެމީހުްނާ ާއެމީހުންނަށް، ާއަންނަންޖެހޭ. ާވ ހަކަަތއް ާފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ާކަންތައްތައް އެމީހުންނަށް

ާނުކު ާމަޙުރޫމް ާަތނަވަސްާފުރުޞަތުތަކުން ާފުރުޞަތުތައް ާއެމީހުންނަށް ާއަންނަންޖެހޭ. ާވ ހަަކ  2205ރުމުގެ

ާ ާއަދި ާއަންނަންޖެހޭ. ާވ ހަކަ ާއެހީކޮށްދިނުމުގެ ާެއމީހުންާޚ އްޞަ ާމީހުންކަމުގައި ާބޭނުންވ  އަްށ

ވެފަިއވ ާސަބަބުާކުޑަކޮށްާނުަވތަާއެސަބަބުާލުއިކޮށްާޢ ންމުާދިރިއުޅުމަކަށްާއެމީހުންނަށްާކުރިމަތިލާ 

ާދި ާޢ ންމު ާކަންތައްތަްއވެސް ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމ ބެހޭ ާއުެޅޭވނެގޮތަށް ާއެހީރިއުޅުމެއްގައި އަށްާޚ އްޞަ

ާިބލެއްަގއިާ ާރަްއކ ތެރިކުރުމ ބެހޭ ާަޙއްުޤތައް ާއެމީހުންގެ ާބިލެއްަގއި، ާމީހުންނ އިބެހޭ ބޭނުންވ 

ާ ާމިބިލުަގއި ާކަންތައްތައް ނުޑ ާމައިގަ ާމިދެންނެވި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ  2210ހިމެނިފައިާހުންނަންޖެހޭ.

ާމިހ ރަށްވުެރާ ާގޮތް ާއެހިމެނިފައިވ  ާދިރ ސ ކޮށް ާހުރިގޮތް ާެއްެހިމެނިފައި ާއެހެންނަމަވެްސ، އެބަެވއޭ.

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީގެ ާފުރިހަމަކުރުމަކީ ާެއގޮތަށް ާބަލ ، ާގޮތްގޮތަކަށްތޯ ާކޮން ާހުރީ ފުޅ ކުރެވެން

ާ ާއ ދެ، ާކަމެކޭ. ާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނެ ާއެހީކުރަްއވަން ާާއަށްޚ އްޞަ ާމީހުންގެ، ޚ އްޞަާބޭނުންވ 

ާދެއްކެިވާއެހީ ާވ ހަކަފުޅު ާކުރިން ނުޑގެ ާައުޅގަ ާބިުލގަިއ ާޙައްޤުތަކ އިބެހޭ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  އަށް

ާތެޭރގަިއާވަރަްށާަރނގަޅަށްާ ާމ ނައިގެ ާމިބުނ  ާމީހުންނޭ ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރަކު  2215ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބަޖެހޭ. ާހިމަނަން ާައޅުަގނޑުމެން ާއަދިާާކުދިންވެސް ާއަތޮޅުތަުކަގއިެވސް ނޑުމެން ާައޅުގަ އެއީ

ާއެއްާ ާނުވަަތ ާެއއްުކއްޖަކު ާޢ އިލ ެއއްަގއި ާކަމެއް ާކުރަމުންގެންދ  ާތަޖުރިބ  މ ލޭގަިއވެސް

ާ ާގިނައިްނވެސް ާއެހީކުއްޖަކަްށވުރެ ާޢ އިލ ތަްއާޚ އްޞަ ާހިމެނިފައިވ  ާކުދިން ާބޭނުންވެަފއިވ  އަށް

ާ ާއެހީއެބަހުރޭ.ާެއއީ ާބޭނުންވ ޚ އްޞަ ާެއކުދިންގެާާައށް ާބަލަހައްޓ  ާުނވ ތީެވާެއކުދިން މީހުންކަމުަގއި

ާކަްނތައްތަކ ިއާ ާއެކުދިްނގެ ާނުވަތަ ާމައިންބަފައިންނަްށ ާެއކުދިންގެ ާނުވަތަ  2220ބަލަދުވެރިންނަށް

ާމިބިލުންާ ާލުިއ ާއެފަދަ ާޢ ންމުގޮތެއްަގއި. ާނޯވޭ ާލުޔެއް ާކޮށްދެވޭ ާމީހުންނަށް ާއުޅޭ ހަވ ލުެވގެން

ާއަޅުގަާ ާދޭންވ ނެކަމުަގއި ާއ ދެ، ާފެނޭ. ާެއހީނޑަްށ ާޙައްޤުތަްއާޚ އްަޞ ާމީހުންެގ ާބޭނުންވ  އަށް

ާއެމީހުްނނ އިބެހޭާ ާސަމ ލުކަމެއްދީ، ާއިތުުރ ާކަންތައްތަކަށް ާއެމީހުންނ އިބެހޭ ރައްކ ތެރިކޮށްދީ،

ާބަލަހައްޓ ާ ާކުދިން ާމިދެންނެވިފަދަ ާގެންދ އިރުަގިއ ާހަުރދަނ ކުރަމުން ާއިތުރަށް ކަންތައްތައް

ާއެކު ާމައިންބަފައިންނަށްާޢ އިލ ތަކަށް ާނުވަތަ ާބަލަދުެވރިންނަށް ާނުވަތަ ާބެެލނިވެރިންނަށް  2225ދިްނގެ
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ާ ާފުރިހަމަކުރުމަށް،ާރަނގަުޅކުރުމަށް ާއިތުރަށް ާގުިޅގެްނާކަންތައްަތއް ާކަންތަކ އި ޚ އްޞަާއެކުދިންެގ

ާމިއެހީ ާލިބޭގޮތަށް ާޢިނ ޔަތް ާއެިކއެކި ާއެނޫްނވެސް ާއަދި ާޢިނ ޔަތ އި ާމ ލިއްޔ  ާގޮތުަގއި ބިލުާއެްއގެ

ާ ާދަންނަވ އިުރގައި ާައޅުަގނުޑ ާމިވ ހަކަ ާފެނޭ. ާއަޅުަގނަޑށް ާއޮތުން ާއެހީހަމަޖެހިފައި އަްށާޚ އްޞަ

ާދެްނނެވިހެންާ ާކުރިްނވެސް ނޑު ާނުކުރުމުެގާބަިއާއަުޅގަ ާތަފ ތު ާމީހުންނ އި ާއެހެން ާމީހުން ބޭނުންވ 

ާޚިދުމަތް ާދޭ ާނަަގއިގެން ާއަގު ާގޮތެްއަގއި. ާޕޮޒިޓިވް ާއެއީ ާމިކަހަލަާމިއަންނަންޖެހެނީ  2230ތަކ އި

ާލުއިާ ާބަެއއްކަަހލަ ާސީިނައރާސިޓިޒަނުންނަށް ާުނވަތަ ާއިްސާރައްޔިތުންނ އި ާއެބަހުރޭ ކަންކަމުަގއި

ާުކރ އިރުަގއިާ ާދަތުރު ާފެރީގެ ާނުވަތަ ާދަތުުރކުރ ިއރު ާބަސް ާަޤުއމުތަކުގައި ާަބއެއް ާބޭރުގެ ލިބޭގޮތް.

ބަހުރޭ.ާއަދިާހަމައެފަދައިންާމަދަރުސ ާއެމީހުންނަށްާކޮންމެވެސްާކަހަލަާލުޔެއްާއަުގަގއިާލިބޭގޮތްާއެާ

ާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބޭގޮތް. ާލުއި ާއެބަހުރޭ ާއެހީކުދިންނަށްވެސް އަށްާޚ އްޞަ

ާ ާނިމިގެންދ އިރުގައި ާބިލު ާމީހުންނ އިބެހޭ ާއެހީބޭނުންވ  ާމީހުންނަށްވެސްާޚ އްަޞ ާބޭނުންވ   2235އަށް

ާލިބޭނެ ާލުއި ާދެއްުކމުގެ ާއަގު ާތެރެއަށްާާމިދެންނެވިފަދަ ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާޢ ންމު ގޮތްތަެކއް

ާއިތުރަށްާ ާީމގެ ާއަދި ާއެދެިވގެންެވއޭ. ާބ ުރއެޅުން ާމިބިލުގައި ާަމްއޗަށް ާއޮތުމުގެ ތަޢ ރަފްވެފައި

ާދެއްކެވިާ ާވ ހަކަފުުޅ ާކުރިން ާއަުޅަގނޑުެގ ާބޭނުންވޭ ާތަކުރ ރުކޮށްލަން ާހަމަ އަޅުަގނުޑވެްސ

ާމެންބަރުްނާވިދ ުޅވި ާބަެއއް ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިުލގައި ާވ ހަކަ ާކުދިންގެ ާތެލަސީިމއ  ޚ އްޞަާފަދައިން

ާލިޔެިވ،ާއެމީުހންނަށް،ާއެހީ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާތެރޭަގއި ާބަިއގެ ާކުދިންގެ ާނުަވތަ ާމީހުން ާބޭނުންވ   2240އަށް

ާ ާޢ އިލ ތަކަށް ާއެކުދިްނގެ ާއެހީއެކުދިންނަށ އި ާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ ، ާއެހީއަށް ލިބޭގޮތަކަށްާާޚ އްޞަ

ާއޮން ާމިާހަމަޖެހިފައި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާމީގެ ާއަދި ޚ އްަޞާނަންޖެހޭ.

ާމީހުން.ާއެހީ ާއަދ ކުރެޭވވަރުގެ ާވަޒީފ  ާބައެއްކަަހލަ ާތިބެދ ނެ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  އަށް

ާވ ހަަކާއިޝ ރ ްތކޮށްފަިއާއެބައޮތް.ާ ާއަދ ކުުރމުގެ ާވަޒީފ  ާއެހީމިބިލުގައިެވސް ާބޭނުންވ ާޚ އްޞަ އަށް

ާސަރުކ ރުންާ ާއެމީހަކަށް ާބިނ ކޮށްފައި ާމައްޗަްށ ާއެކަުމގެ ާކިޔ ފައި ާއަދ ކުެރޭއ ާވަޒީފ ެއއް  2245މީހަކު

ާ ާމިއޮންނަ ާނުފެނޭ.9000ާާދެއްވަން ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއޮންނ ކަށް ާުއސޫލެއް ާކުަޑވ  ާޢިނ ޔަތް ުރފިޔ ގެ

އެމީހެްއގެާފަރ ތުންާާއް.ންކަމަށްވ ތީެވާދެއްވ ާޢިނ ޔަތެާއަްށާބޭނުންވ ާމީހުޚ އްޞަާއެހީއެމީހުންނަކީާ

ާއަދަބެއްާ ާއެމީހ އަށް ާއެކަމުން ާބ ރުައަޅންވ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާލިބުމަށް ާޚިދުމަތެއް މުޖުތަމަޢަށް

ާވަޒީފ އެްއާއަދ ކުރިާ ާމީހަކު ާުނވ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާއެފަދަ ާިވސްނައިގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލިބޭގޮތަކަށް

 2250ތްާުފރިހަމައަށްާލިބެންވ ނެކަމުގައިާމިބިލުގައިާރުފިޔ ގެާޢިނ ޔ9000ާަކަމުގަިއވިަޔސް،ާއެމީހަކަށްާެއާ

އަށްާޚ އްޞަާެއހީރުފިޔ ގެާޢިނ ޔަތްާއެމީހެއްގ9000ާާެމިއޮންނަާަޑއެޅިފައިާއޮންނަންާއެބަޖެހޭ.ާކަނ

ާ ާމީހުންނަށް ާަބއެްއ ާގޮތަކަށް ާކުޑަކުަރއްވ  ާބަލ ފައި ާމިންވަރަށް ާބައެްއ9000ާާބޭނުންވ  ރުފިޔ ،
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ރުފިޔ ާއެކަހަލަާއުސޫލެއްާނޯންނ ނެާގޮތަކަށ7000ާާްމީހުންނަށްާާރުފިޔ ،ާަބއެއ7200ާްމީހުންނަށްާ

ާވަރަށްާ ާފުރުޞަތަްށ ާދެއްވި ާފެނޭ. ނަޑށް ާއަުޅގަ ާބޭނުންކަމެއްކަމަށް ާކުރެްއވުމަީކ ާއިޞްލ ޙު މިބިލު

 2255ާވަބަަރކ ތުހޫ.ާهللاާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތު

ާ

ާެދއްިވކަމަށްޓަކައި.ާއައްސަލ މްާވެލިދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާފުރުޞަތު ާރައީސް ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޢަލަިއކުމް.ާ`.

ާސަރުކ ރުްނާާާޢަލީާމުޙަންަމދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާބިލެއް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާދަންަނވ ނީ ާފުރަތަމައިނުންވެސް ާއެންމެ އަޅުަގނުޑ

ާޝުކުރުވެ ާއެފަރ ތަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ،ާފޮނުއްވިކަމަށްޓަަކއި ާވ ހަކަ. ރިވ 

ާމެންބަރެއްކަމަށްވ ާ ާއަިމއްލަ ާފްލޯރގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ާކުީރގައި ާދުވަސްަތކެއް ާމީގެ  2260އަޅުަގނޑުމެން

ާބިލަކަށްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމިތަނަށް ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ތ.ވިލުފުށި

ާ ާކުރުކުީރ ާވ ހަކަތަްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަްއކަމުން ާމިބަހުސްާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެން މިހ ރު

ާމިބިލަީކާ ާއަިދ ާޮގސްފަިއވ ތީ. ާހިމެނިގެން ާއެޖެންޑ ަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބިލު ކުރަމުންގެންދ 

ާއެހީ ާމިހ ރުންާޚ އްޞަ ާެއކުލެވިަފއިވ  ާކަންތައްތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  އަށް

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާބަލައިލުމުން ާކަމެްއާމިހ ރަށް ާހުރިހ ކަހަލަ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ  2265ވ 

ާދިޔަާ ާހުށަހެޅިގެްނ ާކުރީަގއި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާބިލެކޭ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ އެކުެލވިފަިއވ 

ާއަދިާ ާބަލައިލ ިއރު ާމ އްދ ތަކަށް ާބައެއް ާބިލެކޭ.ާއ ދެ،ާބިލުގެ ާފުރިހަމަ ާތަފްސީލު ާވަރަށް ބިލަށްވުރެ

ތަކަށްާބަލައިލ އިރުގައިާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމައިނުންވެސްާބިލުގައިާހިމެނިފައިވ ާބައެއްާމަފުޙޫމް

ާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެހީއެްއޗެއް ާިޙމ ޔަތްކުރ ާޚ އްޞަ ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާބޭުނންވ  އަށް

ާމުހިންމުާ ާވަރަްށ ާބަލައިލ އިުރގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިކައުންސިލްަގއި ާބެހޭގޮތުން.  2270ކައުންސިލ ިއ

ާބޭފުޅުން ާައދިާހަމަާާދ އިރ ތަކުގެ ާއ އި ާދ އިރ  ާއ ިއ،ާޤ ނޫނީ ާދ އިރ  ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ .ާިޞއްޙީ

ާ ާމިހެން ާމެްނބަރަކ އި، ާކުރަްއވ  ާޢަްއޔަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާެއހީޢިއްޒަތްތެރި އަށް،ާޚ އްޞަ

ާއެހީ ާމެންބަރުންވެްސާބަިއވެރިޮކށްފައިވޭޚ އްޞަ ާފަރ ުތގެ ާއަމިއްލަ ާހިންަގވ  ާކަންތަްއތައް .ާއ އިބެހޭ

ާއެހީާ ާޞިއްަޙތެއްަގިއާޚ އްޞަ ާފުރިހަމަ ާއެްއކަމަކަށްވ ނީ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާަބއެްއގެ ާބޭނުންވ  އަށް

ާއެތަންމިތަނުގަިއާ ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާލިބޭނެގޮތެއްުވން. ާތަޢުލީމް ާއެފަރ ތްތަކަށް ާހަމަ ާއަދި  2275ތިބުމ އި

ާހުންނައިރު ާއެްއޗެހި ާސްކޫލްަތކ އި ާއެތަންމިތަނުގައި ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާދ އިރ ެގާމ ލެއ އި ާތަޢުލީމީ ގައި

ާެއކައުްނސިލްގަިއާ ާދެކޭީތ، ާކަމުަގއި ާމުހިންމުކަމެްއ ާވަރަށް ާިއނުމަކީ ާމިކައުންސިލްަގއި މީހަކު

ާދެންާ ާއ ދެ، ާދެކެން. ާކަމުަގއި ާމުހިންމުަކމެއް ާެއއީ ާަބއިވެިރކުރުމަކީ ާބޭފުޅަކު ާދ އިރ ގެ ތަޢުލީމީ

ސްާދިމ ވެފަިއވ ާއެންމެާމުހިންމުާއެންމެާދަތިާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލ ނީާމިފަދަާފަރ ތްތަކަށްާމިހ ރުވެ
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ާބޭްސފަރުވ ގެާ ާގޮަތކަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމ ލީ  2280މައްސަލައަކަްށވަނީ

ާްސކީމެއްެގާ ާއިންޝުއަރެންސް ާހެލްތް ާއެފަރ ތްތަކަށް ާމިބިލުގައި ާކުރެވެމުންނުދ ތީ. ކަންތައްތައް

ާ ާފަރ 42ާދަށުން ާމަތީގެ ާދަށުންދޭާއަހަރުން ާއެސްކީމްގެ ާނަމަވެސް ާސްކީމެއް ާދޭފަދަ ތްތަކަށް

ާދެކޭތީ،ާެއުކދިންނަށްާ ާކަމަށް ާމުހިންމުކަމެއް ާެއއީ ާހިމެނުމަކީ ާަނމަވެސް ާެޕކޭޖެއް އިންޝުއަރެންސް

ާފ ސްވުމެްއާ ާއެބަވޭ ާމިހ ރު ާމިމަޖިލީހުން ާމުހިންމުކަމެއް. ާެއއީ ާލިބޭނެގޮެތްއވުމަކީ އިންޝުއަރެންސް

ާމިއަ ާޢަމަލުާފ ސްކޮށްފައި ާމުޅިްނ ާެއކަންތައް ާއަދި ާއެހެންނަމަވެސް، ާެއއްކޮށް. ާބަެޖޓ އި  2285ހަރުގެ

ާކަމުގަިއާދެކެން.ާއ ދެ،ާ ާމުހިންމުކަމެއް ާހަމަ ާއޮތުަމކީ ާހިމެނިފައި ާއެަބއި ާމިބިލުގައި ކުރަމުންނުދ ތީ

ާއަުޅަގނޑު ާއަދި ާއެހީތެރިކަމ އި ާއަޅ ލުންތެރިކަމ ިއ، ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާމިދައްކަނީ މެންާއަޅުަގނޑުމެން

ާަސރުކ ރުެގާ ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގއި ާވ ހަކަ. ާފަރ ތްތަކެްއެގ ާބޭނުންވ  ާހަމްދަރުދީ އެންމެންގެ

ާމިފަރ ތްތަކަށްާ ާއެަބއޮތް ާަފރ ތުންވެސް ާފަރުދުންގެ ާއަދި ާމުޖުތަމަޢުންވެސް ާއަދި ފަރ ތުންވެސް

ާފަރ ތަކަށް ާހުރިހ  ާމިަފދަ ާއެހެންކަމުން، ާކަންތައްތަކެްއ. ާދޭންޖެހޭ  2290އަޅުަގނޑުމެންާާއެހީވެދޭނެ،

ާވަރަ ާއެހީތެރިވެއެބަޖެހޭ ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި ާޙައްޤުތަްއާށް ާއެމީހުންގެ ާހަމައެހެންމެ ާއަިދ ދޭން.

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާެއކަށީގެްނވ ގޮތުަގއި ާބަޔ ންެވެގންވ ގޮތަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާއަޅުަގނޑު ާކަމުަގއިވެްސ ާޒިންމ އެއް ާެއޅިފައިވ  ނޑުަގއި ާކޮ ާއެހެންކަމުން،ާާއެންމެންގެ ދެކެން.

ާއެހީ ާޮގތެއްަގއިާޚ އްޞަ ާފުރިހަމަ ާވީހ ވެސް ާކަންތައްތައް ާބޭނުންވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  އަށް

ާ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއެދުން. ނޑުެގވެސް ާައޅުގަ ާއެއީ  2295ވަަނ79ާާހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއެްއޗެްއ ާބެހޭގޮތުން ާމ އ79ާްމ އްދ އ ިއ ާވަަނ ާއެބަ ާއެހީދ ަގއި އަށްާޚ އްަޞ

ނޑައަޅ ފަާ ާމީހުންާކަ ާުއނިބޭނުންވ  ނޑީގެ ާއެބަވޭާިސކު ާމީހުންާނޫނީާބަލިމީހުން.ާިއވ އިރު ާހުރި ކަން

ާހަމަާ ާވަރަކަށް.ާައދި ާކޮންމެވެސް ާކޮށްދެމުންެގންދޭ ާބޭސްފަރުވ  ާދޭ ާމިހ ރުވެސް ާފަރ ތްތަކަށް މިފަދަ

ާސަޕްލައި ާމަހަކު ާކޮންމެ ާއެމީހުންނަށް ާކޮންމެާާބޭސްވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންދޭ. ކުރަމުން

 2300ފަހަރަކުާފުރިހަމައަށްާއެާބޭސްތައްާނުލިބޭކަމ އިާލަސްވަމުންާދ ކަމ އިާއަދިާއޭގެތެޭރގައިާޭބނުންކުރާ 

ާއެހެްނކަމުން،ާ ާކަމެއް. ާފ ހަގަކޮށްލ  ާައޅުަގނުޑ ާއެއީ ާދ ކަން ނިޑެގން ާމެދުކެ ާބޭސްަތއް ބައެއް

ާއެ ާގޮަތކަށް ނޑޭ ާމެދުނުކެ ާކަްނތައްތަްއާާވީހ ވެްސ ާމިފަދަ ާބޭނުންވ  ާފަރ ތްަތކަށް ޚ އްޞަ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާބައެއް ާކުރިން ާއެހެންމެ ާހަމަ ާމުހިންމުކަމެކޭ.ާއަދި ާަވރަށް ާއެއީ ާހުރުމަކީ ހަމަޖެހިފައި

ނަޑއެޅުުމގައިާެތލެސީމިއ ާޚ އްޞަާއެހީާމެންބަރުންާވިދ ޅުވިާފަދައިން،ާމިާ އަށްާބޭނުންވ ާމީހުންާކަ

ާމިދެ ާމުހިންމު ާއެކުދިންާފަދަ ާކުދިން ާއުޅޭ ާބަލީގައި ާއުފުލަްނޖެހޭ ާވޭްނ ާދައްޗ ިއ ާއެފަދަ  2305ންނެވީ

ާސަރުކ ުރެގާ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާމުހިންމުކަމެއް. ާހިމެނުމަކީ ާމިކެަޓގަރީަގއި މިބައިގަިއ
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ކެރިފޯރުންތެރިކަންާހުރިާމިންވަރަކުންާބޯންމެރޯާޓްރ ންސްޕްލ ންޓްާކުރުމަށްޓަކަިއވެސްާެއކުދިންނަށްާ

ވެާދިނުމަކީާއެީއާމުހިންމުކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބައެްއާކަންތައްަތއްާހިމެނުމުންާމިބިލުާއެހީތެރި

ާފޮނުވ ފަިއާ ާކޮމިޓީއަށް ާފޮނުވި ާބިލު ާުގޅުންހުރި ާމިކަމ އިބެހޭގޮތުން ާކުީރަގއިވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ާފްލޯގައި ާމަޖިލީހުގެ ާައއިްސ ާއެކަށަައޅަިއގެން ާިމބިލު ާފުރިހަމައަށްކޮށް ާނިމިގެންާާވީހ ވެސް  2310ގޮެތއް

ާދެއްިވާ ާޮބޑަށްާޝުކުިރއްޔ  ާއެުދން.ާވަރަށް ނޑުެގވެްސާއެދޭ ާެއީއާއަުޅގަ ާެވގެންދިއުމަކީ ޤ ނޫނަކަށް

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނަގ ނ1092ާާީޝުކުރިއްޔ  ާހުސްވަގުތުކޮޅެްއ ާހަމައަށް އ ިއ

ާ ާވަގުތަށ އި ާއަޞުރުނަމ ދު ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރަތަމ1092ާާަެއީކގައި. ާއެންމެ ާފަށ އިރު ާމަސައްކަތް  2315ަގއި

ާއެއަށްފަހުާ ާޢަލީ. ާވިސ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑުްއަވރީ ާއަރުވ ނީ ފުރުޞަތު

ާހުޅުމީދޫާ ާއެއަށްފަހު ާރަޝީދު. ާމުަޙންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ާޢިްއޒަތް ާައރުވަމުްނާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމިތަރުތީބުން ާލަބީބް. ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ތެރި

ާ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެދެްނ.1092ާާގެންދ ނީ. ާދެއްވުމަށް 1000ާއަްށާވަޑަިއގެން

ާވ ހަކަވެސްާ ާފެށޭނެ ާކޮޓަރީަގއި ާޮކމިޓީ ާއެއްނަންބަރު ާކޮމިޓީ، ާކަންކަމުެގ ާއިޤްތިޞ ދީ  2320ގައި

ާފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާހަނދުމަ

ާ

ާ]ށ72091ާާްނ72001ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާފުރަތަމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާކުރިއަްށގެންދަން. ާފަށަިއގެން ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން .`2325 

ާމްާޢަލީއަށް.ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމަޑުްއަވރިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ 

ާ

ާާމަޑުްއަވރިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހީޝުކުރިއްޔ  ާޙައްޤުތަްއާޚ އްޞަ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއަްށ

ާއުފ ކުރަން.ާާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާލިބުނީތީ ާފުރުޞަތެއް ާވ ހަކަދަްއކ ލަން ާބެހޭގޮތުން ރައްކ ތެރިކުރުމ އި

ާބިލަކީާހިތ މައ އެ ާމިއޮތް ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،  2330ކު

ާުއޭޅާވަރަށްާ ާތެރޭގައި ާމިކަމުގެ ާބިލެްއާނޫނޭ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާމަޝްވަރ ުކރެވިގެން އެކަީށގެންވ ވަރަށް

ާމިބިާ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮަތކަްށ ާއެކަީށގެްނވ  ާވ ހަކަ. ާވިދ ޅުވަމުްނގެންދ  ާބަަޔކު ލ މެދުާގިނަ

ާ ާޖަމ ޢަތްތަކުންވެސް ާއަމިއްަލ ާގިނަ ާވަރަށް ާރ އްޖޭގައި ާއެހީމަޝްވަރ ކުެރވެންޖެހޭނެ. އަށްާޚ އްޞަ
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ާއެމީހުންނ ވެްސާ ާމަސައްކަތްކުެރވެމުންދޭ. ާހޯދައިދިނުމަށް ާގޮތްތައް ާރަނގަޅު ާމީހުންނަށް ބޭނުންވ 

ާ ާހަމައެއ އެކު ާއެހީާމަޝްވަރ ކުެރވެންވ ނެ. ާމީހުންނ ޚ އްޞަ ާބޭނުންވ  ާމީހުންގެާއަްށ  2335ވެސް

ާވ ހަކަދަެކެވންވ ނެ.ާ ާބެހޭގޮތުން ާަރއްކ ތެިރުކރުމ އި ާޙައްޤުަތއް ާއެމީހުންގެ ާބެހޭގޮތުން ޙައްޤުތަކ ިއ

ާއެހީ" ާއެްނމެންގެާޚ އްޞަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަޙޤީޤަތުގައި ާލަފްޒުތަކަީކވެސް ާމީހުން"ާމި ާބޭނުންވ  އަށް

ާނުކުާ ާަބޔަކު ާއެއް ާނޫން. ާެއއްެޗއް ާއެއްބަްސެވވޭ ާބަޔަުކާތެރޭގައި ާއަެންއ ާކިޔ އިރު ާމީހުން ޅެދޭ

އަށްާބޭނުންވ ާމީހުންާކިޔ އިރުާއަނެއްާބަޔަކުާޕީަޕލްސްާވިތްާސްޕެޝަލްާނީޑްސްާދެންާޚ އްޞަާއެހީ

ާމިކަހަލަާ ާގެންދ އިރު، ާުމޙ ތަބުކުރަމުން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާލަފްޒުތަކުން ާއެިކކަހަލަ  2340މިހެންގޮސް

ާމަޝްވަރ ނު ާވ ަވރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެދޭކގޮތުަގއިާކަމެއްަގއި ާއަޅުަގނޑު ާނިންމ ލުމަކީ ާބިެލއް ކޮށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާގެންދޭ ާވިދ ުޅވަމުން ާބޭފުޅުްނ ާބަެއއް ާހަމައެއ ެއކު ާނުވ ނެ. ާކަމަކަށް އެހ ރަނގަޅު

ާބައެއްާ ާތަފ ތުކޮްށ ާމުޢ ހަދ އ އިވެސް ާަބއިނަލްއަްޤވ މީ ާތަޞްދީޤްކޮށްފައިވ  ާފަރ ތުން ރ އްޖޭގެ

ާހުރި ާމިބިލުގައި ާފުރިހަމަވީނަމައޭާާމ އްދ ތައް ާމީތި ާއިތުރަށް ާައޅުަގނޑު ާހަމައެއ އެކު ވ ހަކަ.

ާ ާސިޔ ސަތުތައް ނޑު ާއެހީހިތަށްއަރ .ާމިސ ލަކަށް،ާބައެްއާމައިގަ ާމީހުންނ އިާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ   2345އަށް

ނޑުާސިޔ ސަތުތައްާމީގައިާހިމެނުނުނަމަާނޫނީާއެމީހުންގެާ ނޑުމެންާގެންގުޭޅނެާމައިގަ ދޭތެރޭާއަޅުގަ

ާޙައް ާޔަޤީން.ާފުރިހަމަ ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެކަން ާމިބިލު ާއިތުރަށް ާހިމެނުނުނަމަ ާމީގަިއ ޤުތައް

ާމީެގތެރެއަށްާ ާއެބައިަބއި ާމަޝްވަރ ކުރެވުންނަމަ ާމީހުންނ އި ާމިކަމ މެދު ާވ ވަރަށް ާހިތުން އަޅުަގނޑު

ާ ާތެރޭގައި ާމަޤްޞަދުތަކުގެ ާމިބިލުގެ ާބަލ ލ އިރު ާމިބިލަށް ާއެހީާއަންނ ނެ. ާބޭނުންވ ާޚ އްޞަ އަށް

ނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއެބަިއާ  2350މީހުންގެާޙައްޤުތައްާކުރިއެުރުވން،ާެއއްވަނަާމ އްދ ަގއިާނެްތކަންާއަުޅގަ

ާ ާފެންނަނީ. ނަޑށް ާއަުޅގަ ާަކުއންސިލ9ާާްއޮންނަންވ ނެކަމަށް ާބަލ ލ އިރު، ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާ 9ާާއެކުެލވިގެްނވ ގޮތް ާމ އްދ ގައި ާއެ ާމިއޮންނަނީ. ާމ އްދ ގައި ާއެހީވަނަ ބޭނުންވ ާާއަށްޚ އްޞަ

ާހަމަެއއ އެްއކޮށްާ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަމަށް ާވަރަށް ާއިނުން ާކައުންސިުލގައި ާމި ބޭފުޅަކު

ާ ާމަސްޢޫލިއްޔަުތތައް ާކައުްނސިލްގ70ާާެކައުންސިްލގެ ާއައިސްފަިއވ އިރު، ާމ އްދ ަގިއ ވަނަ

ާބައިނަްލއަޤް ާތަޞްދީޤްކޮްށފައިވ  ާދިވެހިރ އްޖެ ާތެރޭަގިއ ާމުޢ ހަދ ގައިވ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެ  2355ވ މީ

ާެއކަންކަންާ ާކުރަމުންދޭތޯއ އި ާކަންކަން ާއިދ ރ ތަކުން ާތަންފީޛީ ާރ ްއޖޭގެ ާއެްއގޮތަށް ކަންތައްތަކ އި

ާފެނޭ.ާ ާައޅުަގނަޑށް ާހިމަނަން ާއޭެގތެރޭގައި ާމ އްދ ެއއް ާހުއްޓުވަން ާކަންކަްނ ާކުރ ނަމަ ގޯސްކޮށް

ާ ާއެހީހަމައެއ ެއކު، ާބޭނުޚ އްޞަ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާައށް ާއުފައްދ  ާއެހީާންތަކަށް ތެރިކަންާޚ އްޞަ

ާޓެކްޮނލޮޖީތައްާ ާއެކިެއކި ާއެހެންކަހަލަ ާއ ލ ތްތަކ ިއ ާބޭނުންވ  ާދަތުުރކުރުމަށް ާއ ލ ތްތަކ އި ފޯރުވައިދޭ

ާހިމަނަންާ ާތެޭރގަިއ ާމަޤްޞަދުތަުކގެ ާަކއުންސިްލގެ ާފަހިކޮށްދިނުން ާަމގު ާބޭނުންކުރެވޭނެ  2360ޢ ންމުކޮށް
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ާ ާފެނޭ. ާމ 71ާއަޅުަގނޑަށް ާލިބިގަތުންާަވނަ ާހޯދުމ އި ާމުދ  ާސުރުޚީގައި ާއަރިމަތީ އްދ ގައި

ާހެދުމުގެާ ާޚަރަދުކޮްށ ާހަމަެއކަނި ާއޮތީ ާލިބިދީފަިއ ާތަްފސީލުކޮށްފައިވ އިރު ާއެމ އްދ  އޮތްނަމަވެސް،

ާޚަރަދުކުރުމުެގާ ާލިބިގަތުމ އި ާހޯދުމ އި ާމުދ  ާއިޞްލ ޙުކުރ އިރު ާިމމ އްދ  ާއެހެންކަމުން، އިޚްތިޔ ރު.

ާލިބިގެން ާާޙައްޤު ާއެދޭކަމެްއ. ނޑު ާައޅުގަ 72ާާދިއުމަކީ ާބަލ ލ އިރު، ާމ އްދ އަށް ވަނ72ާާަަވނަ

ާ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާުއވ ލަން ާ)ހ( ނުޑ72ާާމ އްދ ގެ ާއަުޅގަ ާުއވ ލަން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  2365ވަނަ

ާޚ އްަޞާ ާކޮންކަހަަލ ާދޭންވީ ާއެމީހުންނަށް ާަވޒީފ އަދ ކުރުުމގައި ާކަމަކީ، މިދަންނަވ ލ 

ާމީާ ާބޮޑެިތާރައްކ ތެރިކަެމއްކަމެއް ާވަރަްށ ާއެމީހުންނަކީ ާއެހެންކަމުން، ާުނވޭ. ާބަޔ ންކުރެވިަފއެއް ގައި

ާވަޒީފ ޭދާ ާބަެއއް ާބައެއްކަމަށް ާފޯރުަވއިދޭންޖެހޭ ާރައްކ ތެރިކަެމއް ާޮބޑެިތ ާވަރަށް ކަންތައްތަެކއް

ާފަރ ތްތަކުންާދެކިާއެމީހުންނަށްާމިއީާބޮޑުާކަންަތއްަގނޑެކޭާހީވެގެންާވަޒީފ ާނުދޭހިސ ބަށްާކަންކަންާ

ާދެންާ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއުވ ލަން ާއެމ އްދ  ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ  2370ހިނގައިދ ނެކަމަށް

ާ ާހީވަނީ، ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަކުރުތަކުން ާހުރި ާބ ީކ ާކަންތައްަތކުަގއި ާބ ީކ72ާާވަޒީފ ގެ ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާއެހެންވީމ  ާނެތް. ާޙިމ ޔަތްކުެރވޭކަްށ ާކަންތައްތަްއ ާަވޒީފ ގެ ާއަކުރުތަކުން ާހުރި ާއުވ ލަްނާ، )ހ(

ާ ާމިހުށަހަޅަނީ. ާއެހެނ99ާާްއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއުވ ލަން ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާެއާ ާކޮބަިއކަން ާޤ ބިލުކަމަކީ ާބައިެވރިވުމުގެ ާގޮަތކަށް ާއެކަީށގެންވ  ާމިހުށައަޅ ލަނީ، އަޅުަގނޑު

ާނުބުނެދެވޭނެ ާައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާކ ކުކަން ާކިހިނެއްކަން ާއެމީހަކަށްާދެނެގަންނ ނީ ާއެހެންކަމުން، .2375 

ާއެާ ާކުރެޭވނެއޭ ާތިމަންނައަށް ާމިވެނިކަމެއް ާނޫނިއްޔ  ާމީހެކޭ ާޤ ބިލު ާުކޅިވަަރކަްށ ާވަކި ތިމަންނައަކީ

ާއެހީ ާފުުރޞަތުާޚ އްޞަ ާބައިވެިރވުމުގެ ާއެ ާއެމީހަކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭހިނދު ާީމހަކަށް ާބޭނުންވ  އަށް

ާައޅުގަާ ާނުވ ނެކަމަށް ާއުނިކުެރވިގެން ާއެހެްނާޤ ނޫނަކުން ާބައެްއ ާމިއަށް ާދެން ާެފންނަނީ. ނޑަށް

ާރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށްާ ާއެމީހުން ާމިޮގތުން، ާފެނޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއިތުުރކޮށްލަން މ އްދ ތައްެވސް

ާ ާހިންގުމަށ ިއ ާއެހީޕްރޮގްރ މްތައް ާޙިމ ޔަތ އިާޚ އްޞަ ާޙައްޤުތަކ އި ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ   2380އަށް

ާޕްރޮ ާޢ ންމުން ާބެހޭގޮތުން ާޕްރޮގްރ މްތައްާރައްކ ތެރިކަމ އި ާހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ާޢ ންމުން ގްރ މްތައް

ާެއމީހުންގެާ ާހަމައެއ އެކު ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާމ އްދ ެއއް ާވަިކ ހިންގަން

ނުޑާދެންާދަންނަވ ލ ހިތްަވނީާމީަގިއާ ސްޓެޓިސްޓިކްާބެލެެހއްޓުމ އިާކަންކަންާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއަުޅގަ

ާއެހީ ާބޭނުޚ އްޞަ ާއަށް ާބައެްއ ާބުނެފައިވ އިރު ާއެކުލަވ ލުމަށް ާދަފްތަރެއް ާމީހުންގެ ޚ އްޞަާންވ 

ާމީހުންނެކޭާއެހީ ާޢ ންމު ާހަމަ ާެދވިއްޖެނަމަ ާފަުރވ  ާެއކަށީގެްނވ  ާމީހުންނަކީ ާބޭނުންވ   2385އަށް

ާގަަދފަދައަށްާ ާއެއްގޮތަށް ާމީހެކޭ ާޢ ންމު ާހަމަ ާނިކުމެ ާތެރެއަށް ާއަޅުަގނޑުމެންެގ އެއްފަދައިން

ާޚަރަދެއްާާމަސައްކަތްކޮށް ާބޮޑު ާކިތަންމެ ާމީހުންނަށް ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާމީުހންނޭ. އުެޅވޭނެ
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ާއެހެންނޫނީާ ާރަނގަޅުކޮށްދޭންޖެހޭ. ާއެކަންަކން ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ކޮށްގެްނވިޔަސް

ނޑުމެންާ ނޑުމެންާކޮންމ9000ާެދ އިމަށްާއަުޅގަ ާރުފިޔ ާނޫނީާއެއަްށވުރެެވްސާބޮޑުާއަދަދެއްާއަުޅގަ

 2390މަހަކުާއެއިންާކޮންމެާމީހެއްެގާމައްޗަށްާޚަރަދުކުރަމުންާގެްނދަންޖެހޭނެ.ާދެންާމިހެންާދަންނަވ އިުރާ

ާބައެއްާބޭފުޅުންގެާހުންނަާޙ ަލތްތަކަކީ....

ާ

ާޖަލްސ އަްށާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދިވަަޑއިގެން ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ތަނަށް ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިނިމުނީ.ާހ ޒިރު ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިއްެބިވ ެވވަަޑއިގެން

ާފ ޅުކުރަްއވ ާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުެރޭވ  2395އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވަން ާގިަނާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާވަރަށް ގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާއެއީ ާބިލު، ާވ ހަކަދެެކވުނު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާކުރީގެ ބޭފުޅުންވަނީ

ާވ ހަަކފުޅުތައްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާަމރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާބިުލގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް މެންބަރު

ާޤަބޫލުކުެރވެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީަމކަމަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާާދައްކަވ ަފއި. ާއެހ ގިނަ މިބިލުގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާެއހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާއެދިވަަޑއިނުގެން ާފުރުޞަތަށް  2400މެންބަރުން

ާގަވ އިދުަގިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ާނިންމ ލ  ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާމިބިލުގެ ގަސްދުކުރަނީ

ާގޮތެ ާަޢމަލުކުރުމަށްޓަކައި ާގޮތުގެމަތީން ާދެންނެވުމަށް.ާބުނެފައިވ  ާވޯޓަކަްށ ާނިންމެވުމަށް ްއ

އެހެންވީމ ،ާވޯޓަށްާދެންނެވުަމށްާޖަހަންޖެހޭާރަނގަބީލުާޖައްސަވައިެދްއވުމަށްާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާ

އެދެން.ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާވޯޓަށްާދަންނަވ ުލމުގެާކުރިންާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުންގެާ

ާެޗކްކޮށްލެއްާ ާމިދަންނަވ ލަނީާކ ޑުކޮޅުަތއް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް  2405ވުމަްށ

ާއެހީ ާމަޖިލީހުންާޚ އްޞަ ާބިލު ާބެހޭ ާރަްއކ ތެރިކުރުމ އި ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާބޭނުްނވ  އަށް

ާޯވޓުދެްއވުމަށް.ާ ާގޮަތކަށް ާފެނިވަޑައިގަންަނވ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ކުރިއަްށގެންދިއުމ މެދު

ާމެްނބަރުންގެާ)ވަގުުތކޮޅަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާދަންަނވ ލުމުެގ ާވޯޓަށް ާުޝކުރިްއޔ . ކަށްފަހު(

ޚ އްޞަާކ ޑުކޮޅުަތއްާެޗކްކޮށްލުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަުޅަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަންނަވ ލަނީާ

ާކުރިއައެހީ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާުކރުމ އިބެހޭ ާރައްކ ތެރި ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ   2410ށްާއަށް

 ގެންދިއުމ އިމެދުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓްާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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 2415ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

29ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

20ާާވޯޓުާދެްއވީ:

07ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2420  00ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 27ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .94ާ ާޖުމްލަ .27ާ.

ާ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާޚ އްަޞއެހީއަްށ ާއެހެންކަމުން، ާމަޖިލީހުންާއިރައްކ ތެރިކަމ ޙައްޤުތަްއ ާބިލު ބެހޭ

ާމަ ާމިއޮތީ ާދެން ާފ ސްެވއްޖެ. ާގެންިދއުމަށް ާަމސައްކަތްާކުރިއަށް ާގެންިދއުމުގެ ާކޮމިޓީއަކަށް  2425ޖިލީހުން

ފުށީާދ އިރ ެގާމުންާގެންދެިވއިރުާވިލުގޮތުންާވ ހަކަފުޅުާދަްއަކވަާބެހޭއިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިބިލ ާ

ާ ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީއަށް ާގެންގޮސްަފއިވ  ާބިލު ގޮތުްނާާބެހޭގެންދިއުމ އިއްިވ

ާދައްަކވ ފަ ާިއޖުތިމ ޢީާވ ހަކަފުޅު ާވަނީ ާގެންދަވ ފައި ާދަންނަވ ލަން،ާއެބިލު ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ިއވ ތީ.

ާއެހެންވީއިކަންކަމ  ާކޮމިީޓއަށް. ާއެބެހޭ ާހަމަ ާދ އިރ ެގާމ ، ާއިހަވަންދޫ ާއަރުވަމުން މަޢުލޫމ ތު

ނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާهللاޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު  2430ާއަށްާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަާގެާމެންަބރުާއިހަަވންދޫާދ ިއރ  ާމިބިލަށް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާިޢްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްގިނަ ާެދއްެކވިއިރު

ޭވ.ާއެބިލުާޅުއްވ ފައިާތްާބިލެއްާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަމިއ ިއާވަރަށްާއެއްގޮާމީގައިާވެސްންމެންބަރުާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާކަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާކޮމިީޓއަށްފޮނުއްވ ފަިއވަނީ ާއެޮކމިޓީއަްށާާންކަމުގެ ާމިބިލު ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށްވ ތީވެ

 2435ާފޮނުވަންާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ
ާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާ

ާހުށަހެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިތުރު ާއެޝުކުރިއްޔ . ާއޮތްނަމަ ާއަުރވ ނަންޅުމެއް ާއިތުރުާފުރުޞަތު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. .2440 

ާމިާ ާެއޮގތަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދިަވޑަިއނުގަންނަވ ތީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއއްވެްސ ފުރުޞަތަކަށް

ާޮކމިޓީއަށްާނިންމަނީ.ާހުށަހެޅީާތ އީދުާލިބިފައިވ ގޮތަށްާމަޖިލީހުގެާިއއްތިފ ޤުންާއިޖުތިމ ޢީާކަންކަމުގެާ
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ާ ާމަޖިލީހުންާނިންމެވީ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދިއުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮތަށް ާއައިޓަްމާމިބިލު އެޖެންޑ 

ާމިހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.9ާާ

ާ2445 

މައްސަލަ. .6 ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަީނ ާއެނބުރި ާއ1ާައަޅުަގނުޑ ާއެީއ ާޖުްށ. މްހޫރިއްޔ ގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާރ އްޖެއިނ772ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޤައުމުތަކަށް ާބޭރު ާގޮުތގެމަތިން ާގައިވ  ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ،ސަ ާކަ ާދަާފީރުން ާއެުކެވރި ާހުންނަ، ާހުންނަވ ާއުޖެނީވ ަގއި ާމަރުކަޒަށް  2450ލަތްތަކުގެ

ާއ ދަ ާއިރުިތޝ މް ާއަލްފ ޟިލ  ާހ.އޯކިޑް ާސަފީރުކަމަށް ާޢައްޔަނުދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއްވުމަށްާކުރެާމް

ާ ާއެނަންފުޅު ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ ތީ ާމަޝްވަރ ައކަށް ާމަޖިލީހުގެ ލީހުގަިއާމަޖިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރައީސުލްާވަނީމިހ ރު ާައދި ާސިޓީފުޅުާއިއްވިަފއި. ާފޮނުއްވި ާމަޖިލީހުޖުމްހޫރިއްޔ  ގައިާވަނީ

މެންބަރުންގ1ާާެގައިވ ާގޮތުގެމަތީނ9ާާްވ ާވަނަާމ އްދ ަގއ729ާާިދުާވިފައި.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިާދެންނެ

 2455ކޮމިޓީއެއްާޮހވުމުގެާމަސަްއކަްތާއަޅުަގނޑުމެންާއޭރުާކުރަމުްނާގެންދިޔައީ.ާއެކޮމިީޓއެއްާހުަށހެޅުމަށްާ

ާުފރުޞަތުާ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާެއރުވީ. ާހުްސަވގުތުކޮެޅއް ާއެގޮތަށް ާބޭނުންފުޅުވ ތީ ވަގުުތކޮެޅއް

 އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާމިއަރުވަނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢި

ާ

ނުޑާހުށަހަޅ ާކޮިމޓީއަކީާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް،ާާާމަނަދޫއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާރިޔ ޒް،ާފެާާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާދ ންދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2460ލިދޫ

ާދ އިރ ގެާ ާއަޙްމަދު،ާއިސްދޫ ާއިލްހ މް ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނަޢީމް،ާގެމަނަފުށި ޔޫސުފް

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަމރަދޫ ާއިބްރ ހީމް، ާރަޝީދު ާއަޙްަމދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 ޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ .ާޝުކުރިއްޔ .ާޙަސަންާޢ ދިލްާއަދިާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާ

 2465ާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުަރއްވ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާެއހުށަހެޅުއްާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާދީދީާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަކު ާިޢްއޒަތްތެރި ާެއްއވެސް ާހުށަހަޅަން ާކޮމިީޓެއއް ާއިތުރު ޝުކުރިއްޔ .

ާފުރުޞަ ާއެފަދަ ާއަުރވ ނަން. ާއެފުރުޞަތު ާމެންބަރަކުާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއްވެސް ތަކަށް

ާކޮމިޓީއެއްާއެދިަވޑައިުނގަންނަވ ތީ ާއެންމެ ާވަނީ ާލިބިފައި ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ކަމުަގއިވ ީތާއިތުުރާާއ އި

ާއެއްވެްސާއިވޯޓަކާ  ާނިންމަންކަމަށް. ާފ ސްުކރީކަމަށް ާބަލައިގަތީކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާމިކޮމިޓީ ނުލ 

ާއިޢުތި ާމެންބަރަކު ާފ ސްކުރީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުން ާއެކޮމިޓީ ާެއގޮަތށް ާނުކުރައްވ ތީ  2475ރ ޟް

ާައއިަޓމްާ ާއެޖެންޑ  ާައއިަޓމ1ާާްއަޅުަގނޑުމެން ާއެޖެންޑ  ާމިއޮތީ ާއެާނިމުނީ.ާދެން .2ާއެހިސ ބުން

ާ ާައއިޓަމް 2ާާއެޖެންޑ  ާިމއޮތީ ާމަރުޙަލ ާާބަހުްސގެާކިޔުމުގެާދެވަނަާގެާބިލުާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެަގއި

ާޤަބޫލުކުރެދިއުގެންާކުރިއަށް ާައޅުަގނޑަށް ާފަށުމަށްޓަކަިއާން. ާބަހުސް ާޤ ޫނނުލްއުޤޫބ ތުގެ ޭވގޮުތގައި

ާތައްޔ ުރވެ ާމެންބަރުން ާމިއަދުާާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންފުޅުވޭ. ާއެބަ ާަވގުުތކޮޅެއް ލެއްވުމަށް

ާނިްނމިފައި. ާމިވަނީ ާމައްސަލަތައް ާއެޖެންޑ ގެ ާހޭދަކޮށްގެން ާަވުގތުތަކެއް ާވަރަްށގިނަ  2480ާއަޅުަގނޑުމެން

ާެއހެންވީމ ،ާ ާކުރެްއވި. ާމަސައްކަތްޕުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބުރަކޮްށ ާވަރަްށ އިްއޔެވެްސ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަން. ާމިހިސ ބުން ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާޤަސްދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާއައިޓަމަކަްށ ާއެއް ާެއޖެންޑ ގައި ާވަޑައިގަންަނވ އިރު ާދެވަނަާގެބިލުމ ދަމ 

ާހަމައެއ އެުކާާކުރިއަށްާލާ މަރުހަާބަހުްސގެާކިޔުމުގެ ާއަދި ާހިމަނ ނަން. ާއަުޅަގނޑު ގެންދިއުން

ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުގެާަގވ އިއޭގެާ  2485ގޮތެއްާނިންމުމަށްެވްސާާުދގެާކަންތައްާކުިރއަށްާގެންދ ނެކުރިއަށް

ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ  ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަކަ ާދެ ާމި ާއެހެންީވމ ، ނުޑާާކުރ ނަން. ާއަޅުގަ ޖަލްސ 

ާނިންމ ލަނީ.ާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިންމުން. .7
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ާާގަިއ.4.00ާވ ާބުދަދުވަހުގ9004ާާެޮއކްޓޯބަރ79ާާުދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާނިމުނީ.ާމަޖިލިސް.ާالعالمينާربާهللوالحمد

_______________ާ




