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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /51 

 
 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  51ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  ބުރާސްފަތި ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  15 ތާރީޚް: 

  1430 ޝައްވާލް 26 

 
 ގައި  9:00ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 
 ށް  11:04ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 
 ގައި  12:00މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް 37ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 

 67 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ63ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑައި 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް މެދުހެންވޭރު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު ދެ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

  ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއި 

 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  

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި ދާއިރާ 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 އިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 



 IV 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޒާ ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމް 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާ

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ންބަރު ޢަބްދުމެމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

     

 ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތް ޖަމީލްމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ަފަހުމީ، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ލްފަހު،ވައިންޓ ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު   ޙަަަސަން  ހެންވޭރު ދެކުނު 

ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.އިޖަލްސާ  ޢާދިލް ވިލިމާ  އިންޓަވަލްފަހު،  އަދި  ން  އާޒިމް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިހާން  ފަމެދުހެންވޭރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ންނު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ޙުސައިން މަނިކު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝީޒް، އަދި ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނ51ާަރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނ17ާާަާނަންބަރުާ: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުވަސްާބުރ ސްފަތ2009ާިާާއޮކްޓޯބަރ15ާާ ާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

ާ

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.هواالާومنާوصحبه

 

 10 ސުވ ލުާ. .

ާާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުން.ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގ28ާާާާމިވަުގތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާޢިްއޒަތްތެރި

ފުރަތަމަާއައިޓަމަކަށްާމިއޮތީާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާޢަލީާއ ރިފްާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތާްާ

ދ އިރ ެގާާއެން ވަިއކަރަދޫާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލެްއ.ާ ކުރައްވ ާ ޖަމީލ ާ ޑރ.އ މިނަތުާ ފެމިލީާ ޑްާ

 15ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

އަޅުަގނޑުާާާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ތަންތަނަށާްާާހަކަދެއްކެުވންާ:ޢަލީާއ ރިފްާވ  ޚިދުމަތްދޭާ ސިއްޙީާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއިާ އަތޮޅުތަކުެގާ ސުވ ލަކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ

ިމންވަރަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ސ މ ނުާ ބޭނުންވ ާ ތަނަށްާ އަދިާ ނަރުހުންާ ޑޮކްޓަރުންނ އިާ މިހ ރުާ

 20ާފޯރުކޮށްދެވޭތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާލިބިފައިވޭތޯއޭ.ާއަދި،ާއެތަންތަނުންާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާޚިދުމަތް

ާ

ޖަވ ބުަގިއާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަާމިނަތުާޖަމީލުާއ ފެމިލީ،ާ ނަރުހުންާ ޑޮކްޓަރުންނ އިާ ވަރަށްާ އެކަށީެގންވ ާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ ާދިާއަޅުަގނޑުާ

ނެތްކަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތަންތަނުަގއިާ ޚިދުމަތްދޭާ ސިްއޙީާ އަދިާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގޔ ާ އަތޮޅުތަކުެގާ ސ މ ނުވެސްާ

ކުރެވުނުާާ އަޅުަގނޑަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުރިކަމަށްާ ސަބަބުތަކެއްާ އެތައްާ މީެގާ  25އ ދެ،ާ

އެީމހުން ޝަކުވ ތަކަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދިާ ބިނ ކޮށްާާާދަތުރުތަކުންނ އިާ ސުވ ލުތަކަށްާ ކުރ ާ

ކުރީެގާ އަޅުަގނޑަކީވެސްާ ެއބަހުރިކަން.ާ ސަބަބުތަކެއްާ އެތައްާ މީެގާ އެބައެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް މީެގާ މީހެއް.ާ ހުރިާ މަސަްއކަތްކޮށްފައިާ ދ ިއރ ަގއިާ ސިއްޙީާ 22ާާދުވަސްތަކެއްަގއިާ

1

2



 2 

ރިާމީހަކަށްވ ތީާއެބައެނޭގާމިކަުމަގިއާއެންމެާހަކަށްާއަހަރުެގާތަޖުރިބ ާކުޑަކޮށްނަމަވެސްާލިބިފައިހު

 30ބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަލައިލަންާމިޖެހެނީާމިކަންކަންާރޭވުމ ާހިންުގމުަގއިާހުރިާހީނަރުކަމެއްެގާާ

ކުޑަތަންކޮޅެްއާާ ައޅުަގނޑުާ މީަގއިާ އ ދެ،ާ ދިމ ވެފައިހުރިކަމަށް.ާ ސަބަބުތައްާ މިާ ސަބަބުންާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ މިއީާާާތަފްޞީލުކޮށްާ އިޒުނަފުޅ އެކީަގިއ.ާ މެންބަރުންެގާ އަދިާ ރައީސްެގާ

އަޅުަގނޑުާާ މީަގއިާ އ ދެ،ާ ކުރިމަތިވީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހެދިތޯާ ކަމަކ ާ ކޮންކަހަލަާ

ހީނަރުކަމެކޭާ ހުރިާ ރޭވުމުަގއިާ މިކަންކަންާ އެއްކަަމކީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ދަންނަވ ލިހެންާ

ފޮ ތަކެތިާ ދެން،ާ ދެންވޭނެ.ާ އޮތީާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ ނިޒ ުމާ ެގންުގޅެފައިހުރިާ މިކަންކަމުަގއިާ  35ނުވުމ ާ

އިމ ރ ތްކުރެވޭއިރުާާ ދެން،ާ ބަރޯސ ކޮށްފައި.ާ ކަންކަމަށްާ ރ އްޖެތެރެއިންާ މ ލެއަށްާ މުޅިންހެންާ

މީހުންާ މަސައްކަތްކުރ ނޭާ އަދިާ ސ މ ނ ާ ބޭނުންވ ާ އެތަނަށްާ ނިމޭއިރުާ އަޅ ާ އެތަންތަންާ

ޑަިއަގންނަވ ނެާމީހުންާތަމްރީނުކުރުމަށްާނަގ ނެާމުްއދަތެްއާތަމްރީނުކުރެވިފަކ ެވސްާނުހުރޭ.ާއެނިގވަ

ާާ އަހަރުެގާތަމްރީނ6ާާާުާއިމ ރ ތްކުރުމަށްވުރެން،ާޚ ްއޞަކޮށްާޑޮކްޓަރުންނަކީާއެންމެާމަދުމިނުގައިވެސް

ފަހަކަށްާ ފ ހަަގކުރެވުނީާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ބައެއް.ާ ޕްރެކްޓިސްކުރެވޭނެާ  40ދީެގންާ

ދަރަޖަ މަރުކަޒުތަްއާާއައިސްފައިާ ސިއްޙީާ އެކިާ އެއީާ މިދަންނަވަނީާ ދަރަޖަކުރުމޭާ އ ދެ،ާ ކުރުމުަގއިާ

އެީއާާ ދިމ ވެފަިއ.ާ ދަތިތަކެއްާ ެއބަހުރޭާ ހުރުމުަގިއވެސްާ އެހެންާ ފެންވަރުަގިއ.ާ އެކިާ މިހުންނަނީާ

ރައްޔިތުންނަށްާޚ އްޞަކޮށްާައޅުަގނޑުމެންާއެބޭފުޅުންެގާޝަކުވ ތަކަށްާބަލައިލ އިރުާެއއީާކުރީަގިއާާ

ޤ ިއމުކުރ ނީ.ާބޮ އެތަނެއްަގއިާ ތަނެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ނިސްބަތުންާ އ ބ ދީެގާ މިހުރީާ ބަލ ފައިާ ޑަށްާ

 45އެކަމަކު،ާމިހެންާބަލައިލ އިރުާއ ބ ދީާކުޑަާބައެއްާރަށްރަށުަގއިާދަތުރުފަތުރުެގާހުރިާދުރުމިނަކަށްާ

ސަމ ލުވަމުންދޭ.ާދެން،ާާާާބެލިފަކ އެއްނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންކަމަށްެވސްާއެބަާމިހ ރުާ

އ ދެ،ާާ ފުރުޞަތުދެއްަވއިފިްއޔ .ާ ެއބައޮތްާ މިވަުގތުާ ޮގސްލ ހިތްާ ތ ރީޚަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ކުޑަކޮށްާ

ހެލްތްާ ކަންޓްރީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ފެންވަރެއްެގޮގތުަގިއާ ބޭރުާ އެނިގެގންާ ައޅުަގނޑަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ

ާާ 1981ާާާާޕްރޮްގރ މެއްާެއކްސައިޒެއްާހިންގ ފަިއވަނީ ައހަރު.ާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއޭަގިއާއުޅުމުެގާާވަނަ

ާާ  50ވަނަާއަހަރު.ާބައިނަލްޢަޤްވ މީާވަރަށ1976ާާާްކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާފުރުޞަތުާލިބުނު.ާއޭރުާއެއީ

ާާ ބައްދަލުވުންތަކެްއ ޖަމްޢިއްޔ ެއްއެގާ ބައްދަލުވުމަކުނ134ާާާާްބޮޑުާ ބޭްއވިާ ބައިވެރިެވެގންާ ޤައުމަކުންާ

ދިނުމުަގ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޙީާ ކެއ ާާނިންމީ.ާ ހެލްތްާ ޕްރައިމެރީާ ުއސޫލަކަށްވ ނީާ ެއކަށޭނަާ އެންމެާ އިާ

އުސޫލުކަން.ާއެހެންވީމަ،ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެނަށްވެސްާެއާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތުެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށާްާ

ާާ އުސޫލެްއެގމަތިން އެފަދަާ ެއއްފަދައިންާ ޤައުމުތަކޭވެސްާ އުސޫލުެގ1981ާާާާއެހެންާ އެާ އަހަރުާ ވަނަާ

ރިޢ ޔަތް އޮފްާމައްޗަށްާ މިނިސްޓްރީާ ޭއެގފަހުންވެސްާ ެގންދެވީ.ާ ޕްލޭންކުރައްވަިއެގންާ  55ކުރަްއަވއިެގންާ
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އަޅުަގނޑުމެނަށާްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހައްދަވ ފައި.ާ ޕްލޭންތައްާ މ ސްޓަރާ ހެލްތްާ އެބަހުރިާ ހެލްތްާ

ބަދަލުވަނީ އެާ ކުއްލިއަކަށްާ ނެތޭ.ާ ކުރެިވފަކ ާ ކަންކަންާ އެއްޮގތަށްާ ޕްލޭންތަކ ާ އެާ ާފ ހަަގކުރެވެނީާ

އޭރުެގާޙ ލަތަށ ާކަންތައްތަކަށްާނުބެލި.ާދެންާއެންމެާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެނަށްާފ ހަަގކުރެވެނީާމީހުނާްާ

މިއ އެކީަގިއާާ ހަމަާ އަދިާ ދެން،ާ އިންވެސްޓްކުރެވިފައިނުވ ކަން.ާ އެކަށީެގންވ ވަރަށްާ ބިނ ކުރުމަށްާ

ާާ މިދިޔަ އުސޫލުާ ކެއ ެގާ ހެލްތްާ ޕްރައިމެރީާ އަހަރުދުވަސްތެރޭަގިއާާވަރަކ15ާާަދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ  60ށްާ

އެވެސްާާ އެހެންވީމަ،ާ ައމ ޒުކުރެވިފައި.ާ ބޭހަށްާ ޑޮކްޓަރީާ އޮތީާ ބޮޑަށްާ އެްއކިބ ކުރެވިފައިާ

މީހުންާނެތްކަން.ާ ޚިދުމަތްދޭނޭާއެކަށީެގންވ ާ ކަެމއް.ާ ެއއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޑޮކްޓަރުންެގާކިބަިއކަން.ާެއކަމަކު،ާމިހ ރާުާއެއީާވިސްނުންާބަދަލުވެފަިއއޮތީާސިއްޙީާޚިދުމަތްާދެވޭނީާާ

ައދަދެއްނޫންާ އަންގައިދޭާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މައިދ ނުގައިވެސްާ ބައިނަލްޢަޤްވ މީާ

އެބަާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ބަލައިލ އިރުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ  65އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާ ނަރުހުނ2775ާާާްާރުެގާޑޮކްޓަރުންާއެބަާބޭނުންވޭާާޑޮކްޓަރުން.ާއެއީާތަފ ތުާފެންވ636ާާަބޭނުންވޭާމި

ބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭވތުވެދިޔަާއަހަރުތަކަށްާބަލައިލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެނަށްާތަމްރީނުދެވިފަިއާާ

ާާ 196ާާާާމިތިބީ އަދި ބޭރުގައި.1093ާާާާޑޮކްޓަރުންނަށް.ާ ރ އްޖެއިންާ ރ އްޖޭަގޔ ާ އެއީާ ނަރުހުންނަށް.ާ

ާާ މިދަންނަވަނީ ނަރުހުންާ ވ ހަކަ.ާދެން،ާ ނަރުހުންގެާ ރަޖިސްޓަރޑްާ އަދިާ ނަރުހުންނ ާ ޕްރެކްޓިކަލްާ

ދެން،ާސަރުކ ރުެގާާ އެކީަގއި.ާ ހިތ މަޔ ވެސްާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިާ  70އެހެންވީމަ،ާ

ސަރުކ ރުެގާާ މިއޮތީާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ސަބަބަކަށްާ އެްއާ ނެތުމުެގާ މީހުންާ އެހީަގއިާ

އަމި ކުދިންާއެހީަގއިާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެބަތިބިާ ައއިސްފައިާ ކިޔަަވންޮގސްފައިާ އްލައަށްާ

އެބަތިބިާ ޚަރަދުަގިއވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ އަދި،ާ އެބަތިބި.ާ ޮގސްވެސްާ ކިޔަވަންާ ރޮނުގންާ ޑޮކްޓަރީާ

ފުދޭވަރެްއެގާއަދަދެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކުދިންާއެނބުރިާއައިސްާމަސަްއކަތްކުރ ނެާއެކަށީެގންވ ާާ

ފ ހަަގކުރެވޭާާވެ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ޤ އިމުކުރެިވފަކ އެއް.ާ ނެތްާ  75އްޓެއްާ

ލިބާޭާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެއީާ އެހެންވީމަ،ާ ހިޖުރަކުރަމުންދ ތަން.ާ ބޭރަށްާ މިހ ރުާ މަދުންނަމަވެސްާ

އަރިހުންާ ރައީސްާ ދެން،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގއްލުމެއްކަމަށްާ ބޮޑުާ ާވަރަށްާ

ތަފްޞީލަކަށްވެސްާާއަޅުަގނޑުާާ އަދިާ އިތުރުާ ކުޑަކުޑަާ އިޒުނައ އެކީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ

ބަލައިލ އިރުެވސްާާ އަޅުަގނޑުާ ސ މ ނަށްާ ބޭނުންވ ާ ޚިދުމަތަށްާ ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ އެދެންާ ޮގސްލަންާ

ިއސްރ ފުާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ތަކެއްޗަށްާ ބޭކ ރުާ ނެތްއިރުާ ސ މ ނުާ ބޭނުންވ ާ ކޮންމެހެންާ  80ާއެނެގނީާ

އެީއާބަޔޯާމެޑިކަލްާެއްއޗިއްސަކީާާާާ،ކުރުމަށްާާކުރެވިފަިއާހުރިކަން.ާއަދި،ާހޯދޭާސ މ ނުާމެއިންޓެއިން

ާާ ާާަގވ އިދުންާމެއިންޓެއިންާކުރަންޖެހޭާެއްއޗެއްސޭހަމަާވަރަށް އެހެންވީމ ،ާެއާހޯދިފައިާހުންނަނީ.ާ.
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ނުހުން ކުރެވިފައިާ އިންތިޒ މުާ ކުރުމަކަށްާ މެއިންޓެއިންާ އެްއޗެހިާއެހެންނަމަވެސްާ އެާ ނ ތީ،ާ

ހަލ ކުވެެގންާދަނީ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެޮގތަށްާފ ހަަގާކުރެވޭާބައެއްާކަހަލަާބޮޑެތިާމެޝިނަރީތަްއާ

ލޯންޗްާ އެންބިއުލަންސް،ާ އެބަހުރިާ ސ މ ނުތަކުަގއިާ ބައެއްާ ދެންާ މެޝިން.ާ އެކްސްރޭާ  85އެބަހުރި.ާ

ާާ އެ ާ ހޯދިއެްއޗެތި.ާ ިގނަފަހަށްާ އެހީަގއިާ ބޭރުެގާ ެއހެންވީމ އެްއޗިއްސަކީާ އެއްޗެތި.ާ ،ާފައިހުންނަާ

ދެންނެވޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގއްލުން.ާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ އެއީާ ނުބެލެހެއްޓެންޏ ާ މަރ މ ތުކޮށްާ އެެއއްޗެތިާ

މަރ މ ތު އަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެބަހުއްޓޭާ އ ލ ތްތައްާ ސ މ ނުާ އެކަހަލަާ ނުކުރެވި.ާާާާމިހ ރުވެސްާ

ވެެގންދ ނެ.ާދެން،ާާާާސްާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާހުރަހަކަށްއެހެންވީމަ،ާޚިދުމަތްާދިނުމުގައިާހަމަޔަޤީނުންވެ

މ ލެއ އިާާ ނުދެވޭތީާ އިންސެންޓިވްސްާ ފުދޭވަރަށްާ މީހުންނަށްާ މަސަްއކަތްކުރ ާ  90އަތޮޅުތަކުަގއިާ

ޑޮކްޓަރުންނާ  މަސައްކަތްކުރައްވ ާ ބޭފުޅުންނަށްާާާއިނަރުހުންނ ާާއިރ އްޖެތެރޭަގިއާ އެހެންނިހެންާ އަދިާ

ނުދެޭވތީވެ އިނ ޔަތްތައްާ ރ އްޖެތެރެއަށްާޚ އްޞަާ ހަމަގައިމުވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއީާ ސްާ

ފޮނުވު އެހެންވީމ ބޭފުޅުންާ ދަތިވ ކަމެއް.ާ މިކަންާމުަގއިާ ދިނުމަށްވެސްާ ޚިދުމަތްާ އެކަށީެގންވ ާ ާ،

ހުރަސްއަޅ .ާޚ އްޞަޮގތެއްަގިއާޚ އްޞަާޑޮކްޓަރުންާރަށްރަށަށްާވަޑައިެގންާތިއްބެވުމަށްާެއއީާވަރަށްާާ

ހުރަސްއަ ާޅ ބޮޑަށްާ ލިބުނުާާ ހެދުމަށްާ ތަމްރީނުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ދެން،ާ  95ކަމެއް.ާ

ބޭނުން ާފުރުޞަތުތަކުަގިއވެސްާ ދަންނަވަންޏ ާާ މިސ ލަކަށްާ ހަމަާ ނެތް.ާ ކުރެވިފަކ ެއއްާ

ފަށައިެގންާާ ހެދުނީއްސުރެންާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމަާ ކުރީަގއިެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ިއާއޮންނ ނެާއެމް.އޯ.ޔޫެއއްާހެދިފައި.ާކޮންމެާއަހަރަކުާވަކިާައދަދަކަށްާދެމެދުަގާާއިއިންޑިއ ާސަރުކ ރާ 

އެމް.އޯ.ޔޫަގ އެާ ޮގތަށްާ އިންޑިތަމްރީނުކޮށްދޭނެާ އޮންނަނީާ އެހީަގއި.ާާއިާ ސަރުކ ރުެގާ ޔ ާ

ކުދިންާ އަދަދަކަށްާ އެާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ މިކޮޅުންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ  100އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާާާތަމްރީނު ބޮޑަށްާކުރަން އެންެމާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ދަންނަވަންޏ ާ މިސ ލަކަށްާ ހަމަާ ފޮނުވިފައެއް.ާ

ކ ޑިއޮލޮ އެއީާ ސްޕެޝަލިޓީާ ެއއްާ ާާާާޖީ.ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެނަށް އަހަރަކ2ާާާާުކ ޑިއޮލޮޖީއަށްާ ޖ ަގާ

ާކުރެވިފަިއވަނީާހަމައެކަނިާާއަހަރުތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުެމނަށްާބޭނުނ2ާާާްލިބޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިދިޔަާ

އެއްާޖ ަގ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާދިމ ވެފައިވ ާބަެއއްާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަާހަމާަާ

ދަ އެހެންވީމ ކުރުޮގތަކަށްާ މެންބަރުންނަށާްާންނަވ ލީ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ މިއިންާ ާ،105 

ޚިދުމަތްވެސްާ އަދި،ާ ނެތްކަން.ާ މީހުންާ މިންވަރަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ނުދެވޭކަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިކަންާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާރ ްއޖެތެރޭެގާ

މަސައްކަތް މިހ ރުާ ދެނެަގތުމަށްާ ޙ ލަތުާ ހުރިާ ތަންތަނުެގާ އަދިާާާއެކިއެކިާ މިދަނީ.ާ ކުރަމުންާ

ާާ މަރުކަޒުތަކެއްވެސް ހުރިހ ާ އިޝ ރ ތްކޮށްލިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ދަރަޖަާއަތޮޅުތަކުންާ ާއަލުންާ
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އަވަހަށްާާ ވަރަށްާ ދެން،ާ މިއޮތީ.ާ ނިންމ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމހ ރުާ އެކްސަސަިއޒެއްާ  110ކުރުމުެގާ

އިތުރުާ މުަވްއޒަފުންާ ކަހަލަާ ބައެްއާ ެއީއާ އަންގ ނަން.ާ އެކަންާ ތ ކަށްެވސްާ ހުރިހ ާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އިިވެގންދ ނެ މިހ ރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ އ ދެ،ާ ސަރވިސްެގާވެެގންދ ނެ.ާ ސިވިލްާ ާ

ކަހަލަާ ބަެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާސެކްޓ ރތެރޭަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަ.ާ މަދުކުރ ާ މުވަްއޒަފުންާ

މަާޮގސްފައިާއެބަހުރި.ާޓެކްނިކަލްާބޭފުޅުންެގާއަދަދުާމަދެއްާނުވ ނެ.ާއަސްލުާއެާިގނަވެެގންވެސްާހަ

 115ަގކޮށްލަން.ާދެން،ާއިތުރުާފުރުޞަތުތައްާ،ާއެކަންވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގއިާފ ހައެހެންވީމ 

ފަރ ތްތަކ  ވަޑައިަގންނަވ ާ ބޭރުންވެސްާ އަދިާ ދަތުރުތަކުަގއ ިއާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ާާއިާހޯދައިދިނުމަށްާ

މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންާ ާުގޅަިއެގންާ ރ އްޖޭަގއިާާ އަދިާ މިެގންދަނީ.ާ މިހ ރުާ ކުރަމުންާ

އިތުރު ޕްރޮްގރ މްތަްއާ ސައިންސް،ކުރުމަށްާާތަމްރީންކުރުމުެގާ ހެލްތުާ ޮއފްާ ފެކަލްޓީާ އޮފްާާާާ ކޮލެޖްާ

އެޑިޔުކޭޝަނ  ކެމްޕަސްތަކުެގާާހަޔަރާ ހުރިާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅިެގންވެސްާ އިާ

ރ އްޖޭ މީހުންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ މުއްދަތެއްަގއިާ އަވަސްާ ތަމްރީނުކުރެވޭނެާެގބޭނުންކޮށްެގންާ  120ޮގސްާ

އަމިއް ދެންާ މިބަލަނީ.ާ ހެދުމަށްާ ދައުރުވެސްާާޮގތްތައްާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ ޖަމ ޢަތްތަކ އިާ ލަާ

ފުޅ ކުރުމުަގިއާމިހ ރުާމަސަްއކަތް ޮއފްާހެލްތުެގާޚިދުމަތްތަކުަގއިާ ވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާމިނިސްޓްރީާ

އެހެންވީމ  ކުރިއަށް.ާ ވީހ ވެސްާާއެބަދޭާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިތުރުންާ މީެގާ އެބަާ ާ،

ރައްޔިތުންނ  ޚިދުމަާާއިާކައިރިއަކަށް،ާ ކައިރިއަކަށްާ ެގންދެވުނީމ ،ާވީހ ވެސްާ ބައިާ ހިންުގމުެގާ ތްާ

އެހެންވީމ ާާރަނަގޅުވ ނެ ކަންތައްވެސްާާކަމަށް.ާ ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަންާ ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަނ އިާ ާ،125 

އަޅުަގނޑަށްާާ ސުވ ލަށްާ މެންބަރުެގާ ޔަޤީންކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ ދ ވ ހަކަާ ކުރިއަށްާ

ާކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާާލިއަޅުވ ލެވުނުކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއަ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާހުޅުވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމާަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 130ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާ.

ާާ

ެއކަށީެގންވ ާލީާޢ ރިފްާާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢަ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ކަމަނ ާ ވަޒީރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މިހ ރާުާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ާވަރަށްާ

ބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާާާވަރަށްާނެތްވ ހަކަ.ާވަރަށްާާޚިދުމަތްާނުދެވޭާވ ހަކައ އިާޑޮކްޓަރުންާެއކަށީެގންވ ާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ

މިދ ކަށްދުވަހުާއަޅުަގ ދ ދިާ ފ ހަަގާއަޅުަގނޑުެވސްާ ދަތުރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާ ދ އިރ އަށްާކުރިާ ާނޑުެގާ

 135ކުރެވުނީާސްޕެޝަލިސްޓްާޑޮކްޓަރުންާނެތްކަން.ާޚ އްޞަކޮށްާމަކުނުދޫއަކީާވަރަށްާދުރުަގިއާއޮންނަާ

އޮންނަާ ބޭނުންވެފައިާ ެއއީާ ައބަދުވެސްާ ޑޮކްޓަރެއްާ ޚ އްޞަާ އަންހެނުންެގާ އެތަނަށްާ ރަށަކަށްވ ތީވެާ
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ނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާކަމަނ ެގާވުޒ ރ ެގާާާާފައެއްތަނެއް.ާމިހ ތަނަށްާލިބި

ހަމާަާ ވިދ ޅުެވްއޖެާ ކަމަނ ާ އެޮގތުންާ ދެންާ ހަމަޖެހޭނެކަމަށް.ާ ައވަހަށްާ ވީހ ވެސްާ މިކަންާ ތެރެއިންާ

ފ ހަަގ ބޭސްާާާއެބޭފުޅުންވެސްާ ކޮންސިންާ މެޑިކަލްާ މަްއސަލައ އިާ މެއިންޓެނެންސްެގާ ކުރެއްވިާ

ހަމަާާސަޕްލައި ވ ހަކަާ ހުރިާ ދަތިތަކެްއާ ކަމަނ ެގ4ާާާާކުރުމުެގާ ައޅުަގނޑަށްާ  140ރަށުންވެސްާ

ދަންނަވ ލަ މިޑްާާމިނިސްޓްރީަގއިާ ސްޕެޝަލިސްޓްާ ދެންާ ވިދ ޅުވެފައިޭވ.ާ ވައިފުންާާާާދެއްވުމަށްާ

ަވއިކަރަދޫ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މަކުނުދޫާާނެތްކަމަށްާ މިކަންވެސްާާއ އިާ ުއއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ން.ާ

ކުދިންނަށްާދޭންޖެހާޭާާާދެްއވ ނެކަމަށް.ާދެންާތުއްތުާާސްާފުރުޞަތެއްެގާތެރޭަގއިާޙައްލުކޮށްކަމަނ ާއަވަ

ފ ހަގަާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަވެސްާ ކުޑަކުޑަާާާާވެކްސިންެގާ ހަމަާ މ ވައިދޫއަކީާ ކުރެވުނުާ

 145ތަކެއްާއެބަާާރަށަކަށްވެފައިާހަމަާވަރަށްާެއކަނިާއޮންނަާރަށަކަށްވެފަިއ،ާއެބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާދަތި

އޮންނަާ ކައިރީަގިއާ މިދ ންޖެހެނީާ ދޭންޖެހޭއިރުަގއިާ ވެކްސިންާ ކޮންމެފަހަރަކުވެސްާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭ.ާ

ރަށަކަށް.ާމީެގކުރީަގއިާމަހަކުާއެއްފަހަރުާނޫނީާދެމަހުންާއެްއފަހަރުާކަހަލަޮގތަކަށްާއަންނަ،ާއެރަށަށްާ

ވަޑަިއަގންނަވ  ާއެބޭފުޅުންާ އެހެންނަމަެވސްާ އޮތީ.ާ މިހ ރަކަށްޮގތަށްާ ާ،ާ ދޭތެރެާާ ައއިސްާ

އެހެންވީމ ދުރުވަމުން ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ޙައްލުކޮށްާދ ކަންާ މިކަންތައްތަްއާ އުއްމީދުާާ،ާ ާާދެްއވ ނެކަމަށްާ

މިފ ހަަގ އެބޭފުޅުންާ ޮގތަށްާ ކޮންސަރނެްއެގާ ބޮޑުާ ެއންމެާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންާ  150ކުރައްވަނީާާާާކުރަން.ާ

ސަޕްލަާ ކޮންސިއުލިންގާ މެޑިކަލްާ ހަމަާ މިޑްމިދުވަސްކޮޅުާ ޚ އްޞަާ ދެންާ ޝޯޓޭޖް.ާ ވައިފުން،ާާާާއިާ

އަންހެނުންނ  ފ ހަަގއިދެންާ މަކުނުދޫންާ ވ ހަކަާ ޑޮކްޓަރެްއެގާ ސްޕެޝަލިސްޓްާ ކުރައްވ .ާާާާބެހޭާ

ާދެއްވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާއްލުކޮށްާކުރަންާކަމަނ ާމިކަންތައްތައްާހަާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދު

ާ

 155ާންބަރު،ާސުވ ލެއްާއެބައޮތްތޯާނޫނިއްޔ .....ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޖުމްލަާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢަލީާޢ ރިފްާާ ވަރަށްާ ސުވ ލަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ަވޒީރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުެގާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާޮގތެއްަގއިާ

ޖަވ ބެއްާާާދެއްކެުވން:ވ ހަކަ ެއކަމަނ ާ އަޅުަގނޑުާާސުވ ލުތަކަށްާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ފ ހަަގާާދެއްަވއިފި.ާ ކުރަންާާާާމިކަންާ

ާބޭނުންވ ތީާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ160 

ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާިމއަދުާޢިއްޒަތްތެރިާހެލްތުާމިނިސްޓަރުާދެއްިވާސުވ ލ އިާުގޅިެގންާސުވ ލެއްާާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ަގއްލަންދޫމިއުފެދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު އިހަވަންދިއްޕޮޅުަގއިާ ހަމައެކަނިާާއެާާނީާ ޚިދުމަތެއްާޞިއްޙީތެރެވަރީަގއިާ ާ

ކިރިޔ ެވސްާފެންވަރަކަށްާލިބެންާމިއޮތީާހއ.ހޯރަފުށީަގއިާެއކަނި.ާހޯރަފުށީެގާރައްޔިތަކު،ާތުރ ކުނުެގާާ
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ޞިއްޙީރައް ރައްޔިތަކުާ އުލިަގުމެގާ ދ ންވެއްޖެާާޔިތަކު،ާ ހަމައަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާޚިދުމަތަކ އިާ އްޔ ާ

ދޮޅުަގޑިއެއްހ އިރު، ާާާާރައީސްާ 3ާާާާބައެއްފަހަރަށް ދޮޅުަގނޑިއިރ4ާާާާުަގޑިއިރު،  165ަގޑިއިރުެވސްވޭ.ާ

ލިބެންހުރާިާ ޚިދުމަތްާ މިހ ރުާ ހަމައެހެންމެާ ލޯންޗެްއަގއި.ާ ސްޕީޑްާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ރައްޔިތަކު އުލިަގމުާ ތުރ ކުނު،ާ ހޯރަފުށި،ާ ދިއުމަށްޓަކަިއާ ހަމ3ާާާަާކުޅުދުއްފުްއޓަށްާ ަގޑިއިރުވ ިއރުާ

ާާ ދިއްދޫއަށް ާާއެހެންމެާ ހޯރަފުއްޓ ިއ3ާާާާދިއުމަށްޓަކަިއވެސް ދިއްދޫާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ަގޑިއިރުވޭ.ާ

ދުރުމިންވަނީާ އެާ ވަުގތ އިާ ދިޔަކަމުަގިއވިޔަސްާ ހޯދަންާ ޚިދުމަތްާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދެރަށުންކުރެާ

ބޭނުންވޭާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ  170އެްއވަރޭ.ާ

ރަނަގޅުކުރުމުެގާާއިހަވަންދިއްޕޮޅުާ ފެންވަރުާ ރަނަގޅުކޮށްާ ވަސީލަތްާ މިހިރަާ ޚިދުމަތްދޭންާ މިާ ަގއިާ

މުޅިންވެސްާާ ިމއޮތީާ ސުވ ލުަގއިާ މިައދުެގާ ެއއީާ ެގންުގޅުްއވ ތޯ.ާ ސަރުކ ރުަގިއާ ވިސްނުންފުޅެއްާ

އަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީ.ާިމސުވ ލުާައޅުަގނޑަށްާމިއުފެދުނުާއެންމެާާާވީމ ،ާާކަމަށްާާޚިދުމަތ ބެހޭާވ ހަކަ

މަންމާަާބޮ އެާ ވިހ ،ާ އަންހެނުންާ މ ބަނޑުާ ވަރަށްިގނަާ ކަނޑުތެރޭަގއިާ ަގއްލައްދޫާ އެއްސަބަބަކީާ ޑުާ

ހިތ މަވެރިާ ހިތްދަތިާ ވަރަށްާ ވަުގތަކީާ ނިޔ ވ ާ އެކަނޑުތެރޭަގއިާ ދަރިފުޅުާ ލޯބިާ ތުއްތުާ ތުއްތުާ  175ވިހ ާ

އަާ މިކަމަށްާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ ފުންކޮށްާ ދޭތެރޭާ މިކަމ ާ ސަރުކ ރުންާ ޙައްލެްއާާވަުގތެއްކަމުންާ ވަސްާ

އަނެްއާާ އުފެދޭާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ އިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ އެދުމަކަށްވ ތީ.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ލިބުމަކީާ

ސުވ ލަކީ،ާކަމަނ ާމިމިނިސްޓްރީއ އިާޙަވ ލުިވއިރުަގއިެވސްާމިާސިއްޙީާމަރުކަޒުތަކުަގއިާފުރިހަމައަށްާ

މި ދަށްެވެގންާ ޚިދުމަތްާ ކުްއލިއަކަށްާ ހުރިތޯ.ާ މިކަންާޚިދުމަތްދެވެންާ މިސަރުކ ރުންާ އުޅެނީާ

ިމއުފެދުނީާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާބަެއއްާސިއްޙީާާ  180ހިންަގންފެށިާވަުގތުގައިތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިސުވ ލުާ

އޮނިަގނޑަށްާާ އެތެރޭެގާ ބަދަލުެވެގންދިޔައިރުަގއިާ ހޮސްޕިޓ ތަކަކަށްާ ބޯޑުާ ނަންާ މަރުކަޒުތަކުެގާ

ޒަފުންނަށްާބަދަލެއްާނ ންނަކަން.ާއަދިާބައެްއާާއެްއވެސްާބަދަލެްއާނ ންނަކަން،ާހަމައެހެންމެާމުވައްާ

ދެއަހަރުަވންދެނާްާ ނަމުަގއިާ ޑްރަިއވަރުންެގާ އެމްބިއުލ ންސެއްާ މަރުކަޒުތަކުަގއިާ ސިއްޙީާ

ނެތްކަންާ ލައިސަންސްވެސްާ އަތުަގއިާ ޑްރަިއވަރުާ ދިޔައިރުަގއިާ މުސ ރަދެވެމުންާ މީސްމީހުންނަށްާ

މިމީހުން އެހެންވީމަ،ާ ފ ހަަގކުރެޭވ.ާ ުގޅިފަިއާާއަޅުަގނޑުާ މުޅިންާ ޚިދުމަތ ާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސްާ  185ެގ،ާ

ާތިބިާބައެއްކަމަށްވ ތީާމިސުވ ލުާއަޅުަގނޑަށްާއުފެދުނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިޮގތުންާކުރެްއވިާއެއްާސުވ ލަކަށްާައޅުަގނޑަށްާާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާާާމިނިސްޓަރ

މިކަމ ާާާމިނަތުާޖަމީލްާާފެމިލީ،ާއ  އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންނެވުނުާ ޖަވ ބުަގިއވެސްާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްިވާ މެންބަރުާ ާވަިއކަރަދޫާ
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ބަލަމުން،ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ ހުރިޮގތް.ާ ޙ ލަތުާ މިާ  190ޙަވ ލުިވއިރުެވސްާ

ތައްާއަހަރެއްާދުވަހުންާވެފައިާމިޙ ލަތަށްާއައިސްފައިާހުރީ.ާކުއްލިައކަށްާމިއަދުާވީކަމެއްާނޫން.ާއެ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިއަދުާކުއްލިައކަށްާދިމ ވިާމައްސަލަތަކެއްާނޫނޭާމިީއކީ.ާދެންާ

ހުރިހ ކަމަކަށްާ މިސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުމީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ނެގނީާހުރިހ ކަމެއްވެސްާމިއޮންނަނީާލ މެހިފައި.ާއެހެންވީަމ،ާސިއްޙީާޚިދުަމތްވެސްާާބަލައިލިޔަސްާއެ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތުންާ ޚިދުމަތްތަކ އި.ާ ހުރިހ ާ އެހެންާ ުގޅުވ ލަންޖެހޭާ އެބަާ  195އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަެއއްކަހަލަާ ތިވިދ ޅުވިާ ޤ އިމްވެެގންދިޔައިމ ާ ނިޒ މުާ ދަތުރުފަތުރުެގާ މިާ އުއްމީދުކުރަންާ

ލަތަކަށްާވަރަށްާބޮޑުާލުޔެއްާއަންނ ނެ.ާެއއީާައޅުަގނޑަށްާކުރިންެވސްާއިޝ ރ ތްކޮށްލެވުނުާމައްސަ

އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާތަންތަންާދަރަޖަކުރުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަމޭާދުރުމިން.ާއެންމެާކައިރިާާ

އަ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މިބަލަނީާ އެީއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ފައިާ ވަުގތުާ ޅުަގނޑުާާހޮސްޕިޓަލަކަށްދ ނެާ

ާާ މައިލްެގ ނޮޓިކަލްާ ތެރޭަގިއ1ާާާާހަނދ ންވަނީާ ެއްއަގޑިއިރުާ އެްއޗެްއަގއިާ ދެވޭާ ތެރޭަގއިާ  200ަގޑިއިރުާ

ދެވެންވ ނެ.ާެއއީާމ ބަނޑުާމީހަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާގ ތްަގނޑަކަށްާދޭނެާވަުގތަކީާެއއީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ައޅުަގނޑުމެންާހަމަޖައްސަ ންޖެހޭ.ާއެޮގތުންާމިޑްަވއިފުންާއެވަރުަގިއާރަށުަގއިާވިހެވޭނެާއިންތިޒ މުާ

މީހުނާްާ ރަށެއްަގިއވެސްާ ކޮންމެާ ތިބެންޖެހޭނެާ މީހުންާ ފެންވަރުެގާ ފޫޅުމ ކަންކުރެވޭާ ނުވަތަާ

ޙ ދިސ ާާ ހިތ މަވެރިާ ެއކަހަލަާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ އެހެންވީމަ،ާ ވިއްސުމަށްޓަކައި.ާ

މި އަޅުަގނޑުމެންާ މަދުެވެގންދ ނެކަަމށްާ މިހ ރާުާާާވަރަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ  205އުއްީމދުކުރަނީ.ާ

މިހ ރާުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެބައިވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއްއސެވީމަާ ވ ހަކަާ މުވަްއޒަފުންެގާ

ވަކިާާ މިހ ރުާ މަސައްކަތެއްތޯ.ާ ކޮންކޮންާ މިކުރަނީާ މުވަްއޒަފުންާ ތިބިާ މިދަނީާ ދިރ ސ ކުރަމުންާ

މަސައްކަތް ެއހެންކަހަލަާ ބަހައްޓ ފައިާ ޑްރައިވަރުާާމަޤ މެއްަގއިާ ތިވިދ ޅުވިހެންާ އެބަކުރެވޭ.ާ ވެސްާ

ލޯންޑްރީާ ކޮށްފ ނެާ މީހ ާ ހުންނަާ ސެކިުއރިޓީާ ނުވަތަާ ަވޒީފ ާ އެޓެންޑެންޓުންެގާ އެތަނުެގާ ކޮށްފ ނެާ

 210މަސައްކަތް.ާއެހެންވީމަ،ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާބަލަންޖެހޭާއޭނައަށްާެއކަށީެގންވ ާަމޤ މ އި،ާާ

އެ ުގޅޭތޯ.ާ މަސައްކަތ އިާ ސިވިލްާާކުރ ާ މިެގންދަނީާ ކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމަސަްއކަތްާ އީާ

ކަންތައްތައްވެސްާާ މިފަދަާ ެއހެންވީމަ،ާ ެއކީަގއި.ާ ވަރަށްާ ކޮމިޝަންއ ިއެވސްާ ސަރވިސްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއުއްމީދުކުރަންާކުރިއަށްާއޮތްތަނުގައިާޙައްލުެވެގންދ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދަންނަވ ލަންާ ފަށަމުންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  215ާރިއްޔ ާ

ރަނަގޅުކުރުމަކީާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ޚިދުމަތްާ ސެންޓަރުތަކުެގާ ހެލްތްާ ދ އިރ ެގވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ާމިނިސްޓަރަށް،ާ
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ކަމަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޔަޤީންާ ައޅުަގނޑަށްާ އެދޭކަމެްއކަން.ާ ައޅުަގނޑުާާރައްޔިތުންާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ކަންވެސް.ާ ނ ާ

ޚިދުމަތްތަކަކީާާ މިފަދަާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެއްާ ޯގސްވިާ މިހ ރުާ ހުރެފައިާ ރަނަގޅަށްާ ކުރިންާ މިދެންނެވީާ

މެންބަރުންނަށްވެސްާާ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެދޭކަެމއްކަންާ ރަނަގޅުވުމަށްާ ރައްޔިތުންާ އަބަދުވެސްާ

ދަންނަވ  އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުަގއިވެސްާާޤަބޫލުކުރެވޭނެ.ާ ކަމަނ ެގާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވަނީާ  220ލަންާ

ވިދ ޅުިވާކޯޕަރޭޓަިއޒްކުރުުމެގާކަންތައްެވސްާއެބަާކުރިއަށްާެގންދަވ ކަމަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ

އިވިފައިވަނީާމިާޕީ.ޕީ.ޕީެގާދަށުންާނޫނިއްޔ ާޕަބްލިކްާޕްރައިވެޓްާޕ ޓްނަރޝިޕްެގާދަށުންާމިާސިއްޙީާ

ތަ ވިސްނުންފުޅެއްާޚިދުމަތްދޭާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްވެސްާ ންތަނުެގާ

އުޅޭކަމަށް.ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްފަދަާބައެއްާހޮސްޕިޓަލްތައްާބޭރުެގާބައެއްާކުންފުނިތަކ އިާޙަވ ލުކުރުމުެގާާ

ައޅުަގނޑުާާމަޝްވަރ ތަކެއްާހިނަގމުންދ ކަމުެގާވ ހަކަތަކެްއވެސްާބައެއްާދޭތެރެދޭތެރެއިންާއެބަ  225އިވޭ.ާ

އެހެންާ މިޮގތަށްާ ހޮސްޕިޓަލްތައްާ ބައެއްާ އަތޮޅުާ ނުވަތަާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ނުވަތަާ ޙަވ ލުކުރަްއވަިއެގންާ ނަމަވެސްާ ކުންފުނިތަކަކ އިާ ރ ްއޖޭެގާ އަދިާ ނުވަތަާ ބޭރުެގާ

ކުރިއަށްާެގންދެވުުމެގާެއއްވެސްާާާާުގޅިވަޑައިަގންނަވަިއެގންާޚިދުަމތްތައްާރަނަގޅުކުރެްއވުމަށްާނުވަތަ

ާވިސްނުންފުޅެއްާެގންުގޅުްއވަންތޯ.ާއެކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާކުރިއަށްާއެބަދޭތޯ.ާާ

ާ230 

ދަންނަވ ލަން،ާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ ތިކުރެްއިވާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ޤަސްދުކޮށްާކޮާމިނަތުާޖަމީލްާާފެމިލީ،ާއ  އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީާ މިހ ރުާ ހަދ ޮގތަށްާ ކޯޕަރޭޝަންއެއްާ ސަރަޙައްދަކަށްާ ާންމެާ

އެސަރަޙައްދަކުންާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެއވިސްނުމަކީާ ޭއެގާ ދެންާ ޮގސްފައި.ާ ނިމުމަކަށްާ މިހ ރުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

ޙި ބޮޑަށްާ ެއންމެާ ހިންުގުމަގއިާ ކަންތައްތައްާ ޚިދުމަތުެގާ ޮގތްޮގތްާާާއެސަރަޙައްދެއްެގާ އްޞ ކުރ ނީ،ާ

 235ނިންމ ނީާއެތަނުން.ާއެކަމަކު،ާޤައުމީާއެއޮންނަާސިޔ ސަތެްއެގާދަށުން.ާއެހެންވީމަ،ާކޮންމެާދުވަހަކުާާ

ކުރ ނީާ ިމވެނިކަމެްއާ ުގޅަިއެގންނެއްާ ހެލްތަށްާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ނުޖެހޭނެާ ކޯޕަރޭޝަނަކުންާ އެާ

ެއކަ އެހިސ ބުންާ ހޯދަންވެެގންނެއް،ާ ެއއްޗެއްާ ެއާާކިހިނެއްތޯާ މ ނަައކީާ ޭއެގާ ދެންާ ކުރ ޮގތަށް.ާ ންާ

ބަޔަކ އެކީަގއިާާ ޕ ޓްނަރޝިޕްއަށްާ ޕްރައިެވޓްާ ޕަބްލިކްާ ކޮންތަނެއްތޯާ ނިންމ ނީާ ކޯޕަރޭޝަންއިންާ

އެާ ޕްރޮވިންސަކުން،ާ އެާ އެސަރަޙައްދަކުން،ާ ނިންމ ނީާ އެކަންކަންވެސްާ ދ ނީ.ާ އެްގރީމަންޓަކަށްާ

ފ ހަ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނިންމ ނީ.ާ ކޯޕަރޭޝަންއަށްާކޯޕަރޭޝަނަކުންާ މިާ ބޭނުންާ  240ަގކޮށްލަންާ

ދިޔަޔަކަސްވެސްާރަްއޔިތުންނަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާމީަގއިާެގއްލުެމއްނުވ ނެ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރާުާ

ހަމާަާ ހުރިހ ާ އުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަށުންާ ޕްރޮްގރ މްެގާ މަދަނަާ މިއުޅޭާ ފަށައިެގންާ

ާާ ހެލްތް ކޮންމެވެސްާ އ ދެ،ާ އޮންނ ނެާރައްޔިތުންނެްއ،ާ ބަިއވެރިވެފައިާ އިންޝުއަރެންސްއެްއަގިއާ
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ާާ އެއީ އަހަރު.ާ މިައކުންނެްއ2010ާާާާމިއަންނަާ ޭއަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ނިމޭއިރަށް.ާ އަހަރުާ ވަނަާ

ޤަބޫލެްއނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ އަންނ ނެކަމަކަށްާ ދަތިކަމެއްާ މ ލީާ ީމެގާ  245ރައްޔިތުންނަކަށެއްާ

ކޯޕަރޭޝަންއެްއެގ ކޮލިޓީާާާާހަމަމިއ އެކީަގއިާ ހަމަގައިމުވެސްާ ހިނަގންފެށީމަާ އެޮގތަށްާ ދަށުންާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭރުެގާތަންތަނުެގާތަޖުރިބ ތަކުންވެސްާދައްކ ފައި.ާ ރަނަގޅުެވެގންދ ކަންާއެބަހުރިާ

އެއީާާ ސިންަގރޕޯެވސް.ާ ދަންނަވަންޏ ،ާ މިސ ލަކަށްާ ޤައުމެއްކަމަށްވ ާ ެއއްާ އަވަށްޓެރިާ އެންމެާ

ކުރ  އެކަންކަންާ ިމސ ލަކަށްާއެކަމަކު،ާ އުސޫލުތަކެއް.ާ ބައެްއކަހަލަާ އެއްބަސްވ ާ ސަރުކ ރުންާ ނީާ

ނުެގންދެވޭނެ.ާ ބޮޑުކޮށްެގނެއްާ ވަރަކަށްާ ބޭނުންހ ާ ހަމަާ ެއއްޗެތިާ އަުގތަކ އިާ  250ދަންނަވަންޏ ،ާ

ސިޔ ސަތ ިއ،ާ ސަރުކ ރުންާ ހުންނ ނެާ ކޮންޓްރޯލްތައްާ ބައެއްާ އެކަހަލަާ ެއއީާ އެހެންވީމަ،ާ

ަގވ އިދުތަާ ރޯލެއްކުޅޭނެ.ާާމޮނިޓަރކުރުމ އި،ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެބައިބައިަގއިާ ޤ ނޫނ ާ ހެދުމ އި،ާ ްއާ

މިކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ދަންނަވ ލަން.ާ ހަމަާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމަ،ާ

ބަދަލުތަކެްއާާ މ ބޮޑުާ އަދިާ ރަނަގޅުކުރެވޭތޯ.ާ ކަންތައްތައްާ ދުވަހަށްާ ދުވަހުންާ ހަމަާ މިެގންދަނީާ

ކުރިއަށްާާފެނިވަޑައިނުަގން އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަނެްއކ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ  255ނަވ ނެކަންާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަަވިއެގންދ ނެކަންާދަންނަވަން.ާ

ާ

ސ ފުކޮށްލަންާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދަށުނާްާާއްޠަލިބްާާއިބްރ ހީމްާމު ޕ ޓްނަރޝިޕްެގާ ޕްރައިވެޓްާ ޕަބްލިކްާ މިހ ރުާ މަރުކަޒެްއވެސްާ ސިއްޙީާ ހުރިހ ާ ާބޭނުންވަނީ،ާ

 260ހިންަގންާބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާކޮންމެާސިއްޙީާމަރުކަޒެްއެވސްާދޫކުރަްއވ ޮގތަށްތޯއޭާހަމަޖައްސ ފައިާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑަށް އެހެންކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ ާއޮތީ.ާ އެީއާާާ އެބައޮތް.ާ ެއއްކަެމއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއަދިާކޯޕަރޭޓްާޤ ނޫނެއްާމިތ ކުާނެތް.ާއަނެއްކޮޅުންާައއިސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ

ހެދޭއިރުާ ޤ ނޫނުާ ކައުންސިލްާ ޤ ނޫނެއް.ާ ކައުންސިލްާ އެބައޮތްާ މިހ ރުވެސްާ މިމަޖިލީހުެގާ އެބަފެނޭާ

ބ  ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ކަންތަްއތަކެއްާާކައުންސިލްތަކަށްާ މިކަހަލަާ ޤ ނޫނެއްނެތިާ އެހެންވީމަ،ާ ރުލިބޭ.ާ

 265ކޮށްފައިާފަހުންާއެާކައުންސިލްތަކަށްާލިބޭާބ ރުަގއިާއެރަށްރަށްާހިންގ އިރުަގއިާއެމީހުންާވަކިޮގތަކަށްާާ

ޮގންޖެހުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކުރައްވ ާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔ ާ ހިންަގންާ އޭތިާ

ކަންތައްތަކ ާާއަންނ ނެ މިފަދަާ ވިސްނ ަވޑައިަގންނަވަނީާ ކޮންޮގތަކަށްތޯއޭާ އެހެންވީމަ،ާ އޭ.ާ

ދިމ ވ އިރުަގއިާސަރުކ ރުންާޤ ނޫނެއްާނެތުމުންާއެކަމަށްާދެންާދިމ ވެދ ނެާކަންތައްތަކ އިމެދުާކަމަނ ާާ

ާދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ270 
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އިާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާާ ާނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންާމިއޮތީާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިމުެގާާާމިނަތުާޖަމީލްާާފެމިލީ،ާއ  ޤ ނޫނުެގާ ޙ ލަތެްއަގއިާ ެއއްެވސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގނެސްފަިއ.ާ ނިމުމަކަށްާ ާރ ވ ާ

އަޅުަގނޑުެމންނަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުރެވޭނެކަންެވސްާ މިކަމެއްާ މިއީާާާބޭރަކުންނެއްާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާހަމަާޔަޤީންކަންާއަރުވ ކަމެއްާއެޤ ނޫނ ާތަޢ ރަޟްވ ކަހަލަާޮގތަކަށެްއާާ

 275ާނޫންާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދ ނީކީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޢިްއޒަތްާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާ ަވއިކަރަދޫާ އަޅުަގނޑުާ ަވޒީރު.ާ ާތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާކުރައްވ ފަިއވ ާސުވ ލ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީ،ާސިއްޙީާާާާކެުވން:އ މިރުާވ ހަކަދެއްއަޙްމަދުާާ

ޚިދުމަތްާ އެކަުމެގާ ކަންކޮޅުތަކުންވެސްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާޚިދުމަތަކީާ

ފޮނިާ ވަރަށްާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ ފެންވަރުާ ޚިދުމަތްާ ެއކަމުެގާ ނުވަތަާ  280ފުޅ ކުރުމަށްޓަކަިއާ

ޮގތުަގިއާާ ލިބިފައިވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ އަދިާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަމުންދ ާ އުއްމީދުތަކެއްާ

އެހެ ޤ އިްމކުރެވިފައި.ާ ސެންޓަރުތަކެއްާ ހެލްތްާ މިވަނީާ ރަށެއްަގިއާ ހުރިހ ާ ންނަމަވެސް،ާާމީހުންއުޅޭާ

ޝަކުވ ާާ ނުލިބޭކަމުެގާ މިންވަރަކަށްާ އެދެޭވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚިދުމަތްާ ލިބޭާ މިތަންތަނުންާ

ސުވ ލަކީ،ާާ އަޅުަގނޑުެގާ ޝަކުވ އެއް.ާ އަންނަާ ކުރަމުންާ ކަންކޮޅުތަކުންާ ހުރިހ ާ މިދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މިާާ މެނިފެސްޓޯަގއިާ ތިާ މިކަނ5ާާްތިޔަބޭފުޅުންެގާ ތެރޭަގއިާ ދުަވހުެގާ  285ކިހ ވަރަކަށްާާާާއަހަރުާ

އެދެޭވޮގތެއްަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަންާ ވިސްނ ފަިއވ ނަމަާ ވިސްނ ފަިއޭވތޯ.ާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ

ާތަރައްޤީެވއްޖެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭނީާކިހ ހިސ ބެްއަގއިތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާނިާއުއްމީދުާއޮންނ ނެ.ާއެކަމަކުާއެާހުރިހާ އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާކަމެއްަގިއވެސްާވަރަށްާފޮާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ

ބަޔަކަށްާާާއ މިނަތުާޖަމީލްާފެމިލީ،ާ ެއއްެވސްާ ހިއެއްނުވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ެގނައުމަކީާ ޙަޤީޤަތަކަށްާ އުއްމީދުތަކެއްާ  290ާކުރ ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 1ާާާާވ ނެކަމެއްހެންނެއް.ާމެނިފެސްޓޯަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑައަޅ ފައިާއެއޮތީ ހަރ އިާއ5ާާާައަހަރ އި

ާާ ެއއީ މުއްދަތުތެރޭަގިއާ ކުރުާ ުމއްދަތެއްކަމަށް.ާ ދިުގާ އެއީާ 1ާާާާދެމެދުަގއިާ އަހަރ ިއ3ާާާާއަހަރ އި

ހުރިާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ ބަލ ފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވޭނެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެމެދުަގއިާ

ކަށެއްާއަޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއޭރުާޭއެގާބޭރުންާައޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތަްއާކުރ 

 295މިހ ރަކުާއަދިާމަސައްކަތެއްާނުކުރަން.ާެއއީާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންާއޭެގާކަނޑަެއޅިާކަންތައްތައްާާ

އެީއާާ އ ދެ،ާ ޚިދުމަތަކީާ ސިއްޙީާ ދެންާ އަވަސްވެަގންނަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ންާނުވީމަާއެކަމަށް،ާމިދެންނެވީާވަރަށްާރައްޔިތުންާއެންމެބޮޑަށްާބޭނުންވ ނެާެއއްކަމެއް.ާއަދިާކަންކަ
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ެއީއާާ އިޙްސ ސްކުރެވޭނީާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ހަމަގައިުމވެސްާ އެމީހުންނަށް،ާ މުއްދަތެްއވެސްާ ކުރުާ

ވަރަށްާދިުގާމުއްދަތެއްކަމަށް.ާކަމަކަށްާއެހ ބޮޑަށްާބޭނުންވެފައިހުންނައިރުާއެމީހެްއެގާހަމަާޝުޢޫރުާ

 300ަގނޑުމެންާބަލަނީާމިމުއްދަތުތެރޭަގއިާމިކަންތައްތައްާކުރެވޭތޯ.ާާހުންނ ނީާއެޮގތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅު

އަސ ސީާާ ބަލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިންވަރަކަށްާ ފޯރާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއީާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޚިދުމަތްާހަމަާލިބެންޖެހޭނެާމީހުންާއުޅޭާކޮންމެާރަށެއްަގިއެވސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާކުރިންާ

ވަކިާާދަންނަވ ލެވުނުހެ ދަރަޖަކޮށްފައިާ ހުންނ ނެާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެތަނެއްަގއިެވސްާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ މިހ ތަނަށްާ މީހުންާ ބަލިާ އ ބ ދީއަށ އިާ އެއީާ ބަލ ފައި،ާ މިންަގނޑުތަކަކަށްާ

ސިއްޙީާާ ބަޔަކުާ ކިހ ާ ދައްކ ޮގތަށްާ ސްޓެޓިސްޓިކްސްާ ރެކޯޑްާ އެާ ހުރި،ާ ދައްކ ފައިާ  305ރެކޯޑްތަކުންާ

ދަންނަވ ލިންާމަރުކަޒަ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ބަލ ފައި.ާ ރެކޯޑްތަކަށްާ އެާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ށްދޭތޯާ

ދުރުމިނ އި.ާ ހުންނަާ ހޮސްޕިޓަލަކ އިާ މައިާ ހުންނަާ ދެންާ މައިާ އެރަށަކ އިާ އޮންނ ނެާ އިތުރުކޮށްފައިާ

މިހ ރާުާ ހުންނ ނީާ މިބައިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ފައިާ ވަުގތަށްާ ނަގ ނެާ ދަތުރުފަތުރަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސް މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުއއްމީދުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނ ފައި.ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ކަނޑައަޅ ފަިއާ މެނިފެސްޓޯަގއިާ  310ކަނޑައަޅ ފައި،ާ

އޭެގާާ ފްރޭމްވ ރކްާ އައުޓްލައިނެއްާ ބްރޯޑްާ ވަރަށްާ މެނިފެސްޓޯއަކީާ މިހ ރުާ ދެންާ ކުރެވޭނެކަމަށް.ާ

ޕްލޭންތައް،ާާޑި އެކްޝަންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިނ ކޮށްާ މައްޗަށްާ ޭއެގާ އެދެނީ.ާ ރެކްޝަންާ

ކުރިއަށްާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ މިެގންދަނީ.ާ ހަދަމުންާ މިހ ރުާ ޕްލޭންތައްާ ސެކްޓޯރިއަލްާ

ސައްކަތް،ާއޮތްާއަހަރުތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޮޑަށްާފެނިެގންދ ނެާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންވީާމަާ

މިދިޔާަާ ހިސ ބުންވެސްާ މިހ ާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރަންވީ.ާ ކަންތައްތަކެއްތޯާ ކޮންކޮންާ  315ކޮބައިތޯާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ތިބީކީނޫން.ާ މަޑުޖެހިލައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސްތަކުތެރޭަގިއވެސްާ

ފެނިަވޑަިއަގ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަގައިމުެވސްާ މިހ ރުާ ކުރެިވއްޖެ.ާ ންނަވ ނެާކަންތައްތަކެއްެވސްާ

ަގިއމުވެސްާ ހަމަާ ފަރ ތްތަކަށް،ާ ބަެއއްާ ހޯއްދެވުމުަގއިާ ޚިދުމަތްާ ސިއްޙީާ ރ އްޖެތެރޭަގިއވެސްާ

ނުލަިއާ ޚަރަދަކ އިާ ހަމަާ ކަހަލަާ އެއްެވސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވ ާ މަދަނައިެގާ

 320ދަނައިަގއިާރަޖިސްޓަރީވެފައިާާއެބޭފުޅުންެގާައއި.ޑީާކ ޑުާހިތްޕަވަިއެގންާަވޑަިއަގތީމަާއެބޭފުޅުންނަށްާމަ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެާާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ކަން.ާ އެޚިދުމަތްާ ތަނަކުންވެސްާ ހުރިހ ާ

 މުސްތަޤްބަލުަގިއވެސް.ާއެހެންީވމ ،ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

 

ާާ̀ާއަޙްމަދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާއިސްދޫ އަ. އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީ،ާާޝުކުރިއްޔ ާ ސުވ ލެއްކޮށްލަންާ ާޅުަގނޑުާ

 325ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅުެގާައޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ެގާރަށްތަކުންާފުރައިެގންާަގމުަގިއާހުންނަާާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާ
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އަދިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަންހެނުންނ އިާ މ ބަނޑުާ ދ ންޖެހޭާ ޖަހަންާ އިންޖިކްޝަންާ އެއްފަހަރުާ މަހަކުާ ހޮސްޕިޓަލަށްާ

އެތަނަށްާއެ ޚަރަދުކުރަްއވަިއެގންނޭާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ބޭބޭފުޅުންާ ބަލިބަލީެގާ އެހެންާ ބ ވަތުެގާ

ާާ ރުފިޔ ެގާއިންޖެކްޝަނެއްާޖަހ ލަންާެއތައްާސަތޭކަާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްެގން،75ާާާާވަޑައިަގންނަވަނީ.

މިހ ރުާާ ވިދ ޅުވެދ ނެކަންނޭނެގާ ތިބޭފުޅުންާ ދަންނަވ އިރުާ ދެވޭނެއ10ާާޭއެހެންާ .ާާރުފިޔ އަށްާ

ާާ 3ާާާާއެހެންނަމަވެސްާމ ބަނޑުާއަންހެނުންނަކަށްާނުތިބެވޭނެާއިނޭގތޯ  330ަގޑިއިރުާނޫނީާދ4ާާާެާަގޑިއިރު

އަދިާ މީެގކުރިންާ އެމީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ދޯނިަގނޑެްއަގއި.ާ ވަންދެންާ ބައިާ ަގޑިއިރުާ

ވެސްާދަތުކުރ ާާޚަރަދުކޮށްެގންާނަމަވެސްާދަތުރުކޮށްފައިތިބީ،ާހަމަާއެންމެާމަތީާފެންވަރުެގާބޭފުޅުން

ސްޕީޑްަގއި.ާއެހެންތިބެފައިާޓަސްލ ފައިާމ ާދަށުދަރަޖައަކަށްާވެއްޓިާައުގހެޔޮެވެގންޮގސްާމިހިސ ބަށްާ

މ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙައްލުކުރަންާ އެކަންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދިޔައިމަ،ާ

މަ ސިއްޙީާ އެހެރަާ ރަށްރަށުަގއިާ އެާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ އެާރަނަގޅުވ ނެއޭާ  335ރުކަޒުތަކުންާ

ފ ހަަގކުރެޭވާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ައނެއްކަމަކީާ ދެންާ ހައްދަަވއިދެްއވުން.ާ ޖެހޭނެޮގތެްއާ އިންޖެކްޝަންތައްާ

ކުލަާ ސިޔ ސީާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ދެމުންދ އިރުަގއިާ ޚިދުމަތްާ ސިއްޙީާ މިާ ޚިދުމަތް،ާ އިންސ ނީާ

މަކުރ ކަމެއް.ާދެންާައބަދުވެސްާާޖެހިެގންދ ތަންާއެބަފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާައޅުަގނޑުމެންާަވރަށްާހިތ 

ތިބޭހ ާާ ދުނިޔޭަގިއާ އުއްމީދަކީާ އަދިާ ހުރިހ ކަމެއްވެސް.ާ އިނޭގތޯާ އުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ އެްއޗެއްނޫން. ކަނޑ ލަިއެގންވ ނެާ ާދުވަހަކުާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާާهللا ވަކީލުކޮށްެގންާ  340ށްޓަކައިާ

ކަނ އުއްމީދުާ އިރެްއަގއިވެސްާ އެއްާ އެކަންޏެއްނޫންާއަޅުަގނޑުމެންާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ޑަެއއްނުލަން.ާ

މިކުރެޭވާާ އެހެންނަމަވެސްާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ އުއްމީދުކުރެވެނީ.ާ

ކުދިކުދިާ މިކަހަލަާ އަރ .ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންދުވަހަކުންބ އޭާ ފޮނިރަހައެއްލ ނީާ އުއްމީދުތަކުަގއިާ

އުޅޭއިރުަގއި ނުެވިވެގންާ އެހެންވީމ ،ާާކަންތައްތައްާ ެވވޭނީ،ާ ކަންތައްތައްާ ބޮޑެތިާ ހުރިާ ދެންާ ާ

 345 އަޅުަގނޑުާވަރަށްާއެދެންާމިސުވ ލަށްާޖަވ ބުދެްއވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މެންބަރު.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގވ އިދުަގއިވ ޮގތުނ9:30ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވުމ ެއކުާ

ިމހިސ  ވަުގތުާ މިނިސްޓަރަށްާސުވ ލުކުރުުމެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މިހަމަވީ.ާ ބުންާ

މިހ ރާުާ އަޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުދެއްވީތީ.ާ ސުވ ލުތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަޑަިއެގންާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ

މެންބަރުާއަޙްމަދިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  350އެޖެންޑ ާއައިޓަމް،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާކެނދިކުޅުދޫާ

ާޢީސ .

ާ
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 ކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނު

ާ

ކުރަްއވ ޮގތެްއ،ާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކެނދިކުޅުދޫ ކަންތައްާ ރައީސްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ބައެއްކަހަލަާ ބަެއއްފަހަރުާ ދެންނެވީާ  355ާއަޅުަގނޑުާ

ައޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޢީސ  އިޢުލ ންކުރުން.ާ ރިޔ ސަތުންާ ނަންާ މެންބަރުންެގާ ނުލިބިތިބިާ އެދިފައިތިބިާ ފުރުޞަތަށްާ

ކޮންސަރންވ ާާމި ދ އިރ ަގއިާ ހެލްތްާ ހަމަާ ދ އިރ ަގއިެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވީާ ހެންާ

ސުވ ލުތަްއާާ ކުރިމަތިކުރަންާ މިނިސްޓަރ ާ ހަމަާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަހުރި.ާ މައްސަލަތަކެއްާ

ފުރުޞަތާުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ ކުރިމަތިވެފައިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

ވަރަށްާކަން ރައްޔިތުންނަށްާ ެއހެންނަމަވެސްާ ނުކުރެވުނީ.ާ އެސުވ ލުާ ނުލިބިެގންާ  360ދިމ ކުރިޮގތުންާ

ރައްޔިތުންާާ އިނދެެގންާ މިތަނުަގއިާ ޮގނޑީަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސުވ ލުއުފެދޭނެާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ކީއްެވެގންތޯ.ާ ނުދެވުނީާ ފޯރުކޮށްާ ހިސ ބަށްާ މިނިސްޓަރ އިާ ސުވ ލުާ ކުރިމަތިކުރިާ

ާއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޢި
ާ

ާ365 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

މިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަަމކުާ ހިނަގމުންދ ޮގތަށް.ާ މިކަންތައްތައްާ މިހ ރުާ ޢަމަލުކުރަމުންެގންދަނީާ

ެގންޮގސްާާތިދެއްވި ެގންދ ނަން.ާ ތެރޭަގިއާ މަޝްވަރ ކުރުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޚިޔ ލުފުޅުާ ާ370 

ޚިޔ ލުފުޅަށްާ ތިާ އޭެގތެރޭަގއިާ އަންނަިއރުާ އެކުލެިވެގންާ ަގވ އިދުާ އ ާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

މިހ ރާުާ އެކަމަކުާ ެގންދ ނަން.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ދެވޭތޯާ ޖ ަގއެއްާ ކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ

ކޮންމެދުވަހަކުވެސްާާތިވި ވ ނެޮގތަކީާ ފަށައިފިނަމަާ ޢަމަލުކުރަންާ ޢިްއޒަތްތެރ77ާާާިދ ޅުިވޮގތަށްާ

މެންބަރުންެގާނަންފުޅުާމިތ ާއިނދެެގންާއަޅުަގނޑުާކިޔަންޖެހޭނެ.ާއެއީާހުރިހ ،ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް އެބަދޭާ ޖަވ ބުދެއްވަންާ ވަޑަިއެގންާ މިނިސްޓަރަކުާ  375ރަކަށްާާވ10ާާަޔަޤީންވ ކަމަކީާ

ާާ މިއޮންނަނީ ބ ކީާ ދެންާ ދެއްވ އިރުވެސް.ާ ކުރުކޮށްާ އެންމެާ 20ާާާާމިނެޓްއިރުާ 20ާާމިނެޓްއިރު.

މިނެޓްއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބު،ާފުރުޞަތުާނޯންނ ނެކަންާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާނަންފުޅުތައްާކިޔ ލަންާވެއްޖެްއޔ ާާ

މިއަދުާ ސުވ ލެއްކޮށްލަންާ ތިމަންނަާ ބޭނުންފުޅުވ ނެހެންާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ އެހެންާ ެއއީކީާ އެހެންީވމ ،ާ އެނައުސްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވ ހަކަާ  380ބޭނުންވިާ
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އެާ ޒ ތުަގއިާ ޭއެގާ އަދިާ ބުއްދިވެރިާ އެހ ާ ކުރުންާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާމިދެންނެވީާ މިދެންނެވީާ އްވެސްކަހަލަާ

ޙަޤީޤަތްާފ ޅުވ ކަމެއްނޫންާއެީއކީ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެއްވިާޚިޔ ލުފުޅަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ އަިއޓަމް އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ދެންާ ައޅުަގނޑުާ 2ާާޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާ

ަގިއާމިއޮތީ،2ާާާބިލު.ާމިއަދުާހުށަހަޅުްއވ ،ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާާާއަކަށް.ާެއއީާމެންބަރުންާހުށަހަޅުއްވ 

 385ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ބޭނުންވަނީ ސ ފުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރީަގިއާާ`.ާ ާއަޅުަގނޑަކީާ

ޤަބޫލުކުރަންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއިލްޙ މްާއަޙްމަދު އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ޝަކުވ ކުރ ކަށްނޫންާ އެކަމަކުާ މީހެއް.ާ ލިބޭާ ފުރުޞަތުާ  390ވަރަށްާ

ދެންާމަނިކުފ ނުާނިޒ މީާނުކުތ އަކަށްާބައްލަވަިއަގންނަވ ނެކަމަށް.ާދެޕ ޓީާދޭތެރޭާވ ހަކަދެކެވިެގންތޯާާ

ދެފަރ ތުނާްާއަޅުަގނޑަށްާާ ސުވ ލުކުރ އިރުާ ަވޒީރުންނ އިާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ފެންނަނީާ މިހ ރުާ

ދެފަރ ތުންާދެއްވަމުންެގންދަވ ާމަންޒަރު.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމައްސަލަެއއްެވސްނޫން.ާދެންާދެފަރ ތުނާްާ

އުސޫލެއްޮގތުން.ާާ ރަނަގޅުޮގތެއްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބެލިްއޔ ާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ

އެހެންާއެ ދެއްވަނީތޯ.ާ ހަމަާ ތަރުތީބުންާ އެދޭާ ހަމަާ ނުވަތަާ ދެއްވަނީ.ާ ެއއުސޫލުންތޯާ  395ހެންވީމ ،ާ

މިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާފ ހަަގކުރެިވއްޖެާމިާދެތިންދުވަހުާމިޮގތަށްާދ ކަންާފ ހަަގކުރެވޭތީާާ

ާޔ ާ.ހަމަާދަންނަވ ލީ.ާއެކަންވެސްާސ ފުކޮށްދެއްަވއިފިްއޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާޝުކުރިއް

 

ާ

ނޫންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ކުރިންާޝުކުރިއްޔ .ާ ހަނދުމަފުޅުހުންނ ނެާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.400 

ރައީސްެގާާ ފެންނަނީާ ރައީސަށްާ ނުވަތަާ އެބަހުއްޓޭާ މައްސަލަެއއްާ މެޝިނުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ެއކަންޏޭ.ާމިކަހަލަާމަޝްވަރ ތަކެއްެވސް މިތ ާއެތެރޭަގއިވަނީާކުރެވިފައި.ާދެންާމިހ ރުާކަނ ތްފަޅިާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ އުސޫލަކުން.ާ ހަމަހަމަވ ނެާ އަނެްއކ ވެސްާ މިެގންދަނީާ

މިކަންތައްތައްާާ ތެރޭަގއިާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއްެގާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ލަފ ކުރ ޮގތުަގއިާ

 405މެންބަރުންާމިތިއްބެވީާހަމަާރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއ77ާާާާންެގާާކުރަމުންެގންދަންާމިޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެ

ކަންދިމ ކުރ ޮގތުންާ އެކަމަކުާ ަވޑަިއެގން.ާ ތަްއޔ ރުެވވަޑައިަގންނަވަިއެގންާ ކުރައްވަންާ ސުވ ލުތައްާ

ާާ މިލިބެނީ ކުރަންާ މިކަންާ 30ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭެގތެރެއިން ިމނެޓްއިރ10ާާާުމިނެޓްއިރު.ާ
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މިނިސްޓަރު ާާާާގ ތްަގނޑަކަށްާ އޮންނަ ދެންާ ދެްއކެވީމ ާ 20ާާާާވ ހަކަފުޅުާ 77ާާމިނެޓްއިރުތެރޭަގއި

މެންބަރުންާކިތައްމެވަރަކަށްާބޭނުންފުޅުވިޔަސްާފުރުޞަތުާެއރުވޭނެާހަމަާއެްއވެސްޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާާ

ހަމާަާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭނެވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭރުވޭހ ހިނދަކުާ އެފުރުޞަތުާ  410އަދިާ

ާނ ނެ.ާއެްއވެސްޮގތެއްާނޯން

ާ

. .ާުާމެންބަރުންާހުށަހަޅ ާބިލ

ާ

އަޅުަގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންާ ާާއެހެންވީމ ،ާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ ައޅުަގނޑަށ2ާާާާްނޑުމެންާ ކުރިއަށްދ ންާ  415ކ ިއެގންާ

ާާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ 2ާާާާފެންނަނީ.ާ މިއޮތީ ދ އިރ ެގާާާާފުށީކުޅުދުއްަގއިާ ދެކުނުާ

ާާ މޯލްޑިވްސްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާާ

ބަހުާާކުރުމުެގާއިމުޤ ާާކޯޕަރޭޝަން ކިޔުމުެގާ ދެވަނަާ ކުރިއަށްެގންދިސްބިލުެގާ މަރުޙަލ ާ އުން.ާެގާ

ާާ ކުޅުދުއްފުށީ މެންބަރުާދ އިރ ގެާާދެކުނުާއަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާާމުޙަންމަދުާޢިްއޒަތްތެރިާ ނަޝީދަށްާ

ާާއަރުވަން.ާއެ  420ެއއްާމިހ ރުވަނީާނިމިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމ ބެހޭޮގތުންާއިތުރަށ1ާާާްޖެންޑ ާައއިޓަމް

ާާ ައޅުަގނޑު ައރުވ ކަށްާަގސްތެއްނުކުރަން.ާ ާާކުއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ާ ާދ އިރ ގެާާދެކުނުޅުދުއްފުށީ

މެންބަރު ފެާމުޙަންމަދުާޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މީާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ލިދާޫާނަޝީދަށްާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފުާނަޢީމް.ާާ

ާ

 425ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އެކަމ ާ ދެންާ ދެއްވީމަާ ފުރުޞަތުާ ބަޔަކަށްާ ބޭނުންފުޅުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާދެއްަވއިެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާނިޒ މީާނުކުތ ާނެުގމުެގާފުރުޞަތުާއެާޔޫޞުފުާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާފ ހަަގކޮށްލުމުެގޮގތުންާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްާނެީގ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ430 

ާ

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ައޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ ެއއްކަމަށްާ ނިޒ މީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ކުޅުދުއްފުށީާޢިއް މިއުޅެނީ.ާ ކިޔެންާ ނަޢީމްއޭާ ޔޫޞުފުާ މިފަހަރުވެސްާ ޔޫޞުފު،ާ މެންބަރުާ ާޒަތްތެރިާ

 ނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ާމުޙަންމަދުާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނު
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މަސައްާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ މީޑިޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރަނަގޅުކުރުމަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ާކަތްތައްާ

ކުރެވުނުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ އެދުވަސްވަރުާ ލިބިފައިވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ފުރުޞަތެއްާ ާމަސައްކަތްކުރުުމެގާ

މީޑިޔ ެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ފ ޑުކިޔުންތަކަކީާ އަމ ޒުވިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެންމެބޮޑަށްާ މަސައްކަތުަގއިާ

ދިވެހިާާާމަސައްކަތް ވ ހަކަ.ާ ނުލިބޭާ ފުރުޞަތުާ ފަރ ތްތަކެއްެގާޝުޢޫރުތަކަށްާ ހުރިހ ާ ކުރިއަށްދ އިރުާ

 440ދައުލަތުެގާމީޑިޔ ާހަމަެއކަނިާސަރުކ ރުެގާައޑުިއއްވ ާތަނެްއެގޮގތުަގއިާއޮންނަާވ ހަކަ.ާެއވ ހަކަތައްާާ

ާާ އެވ ހަކަތައް ެއންމެބޮޑަށްާ އައިނަމަވެސްާ ދިމަދިމ ލުންާ ެއކިާ ދިމ ލަށްާ ައޅުަގނޑަށްާއަޅުަގނޑ އިާ

ައޅުަގނޑުާާ އިސްބޭފުޅުން.ާ ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވ ާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ އަމ ޒުކުރައްވ ފައިވަނީާ

އަމ ޒުާ ފ ޑުކިޔުންާ އެބޭފުޅުންެގާ އަދިާ ބަލައިަގތިން.ާ ހެޔޮހިތުންާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ ދެއްކެވިާ އެބޭފުޅުންާ

ޤަބޫލުކުރި އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުތަކަކ ހުރެކަމަށްާ ޖ ިއޒުާ ރަނަގޅުކުރެޭވތޯވެސްާާއެވަނީާ އެކަންކަންާ ން.ާ

ާާ ކުރިން. ހުށަހެޅުއްިވ2006ާާާާމަސައްކަތްތަކެއްާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ ސަރުކ ރުންާ އަހަރުާ  445ވަނަާ

ހިމެނިެގންދިޔަ.ާ ބ ބެއްާ ވަކިާ ތެރޭަގއިާ އެބިލުެގާ ހަރުދަނ ކުރެއްވުމަށް.ާ ދ އިރ ާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގެގާ

ެގނަސްާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އިާޓެލަިވޜަންާމޯލްޑިވްސް ެއއްާކުންފުންޏެއްެގާހިޔ ވަހިކަމުެގާދަށަށްާ

ތަނެއްެގޮގތުަގިއާާ ޚިދުމަތްދޭާ އުސޫލުންާ ޢ ންމުާ ޮގތުަގއިާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެގާ ސަރވިސްާ ޕަބްލިކްާ

ޭއރުއޮތްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤ އިްމކުރެވޭތޯ.ާ މ ހަޢުލެއްާ މަސަްއކަތްކުރެވޭނެާ ނުޖެހިާ ވަކިފަރ ތަކަށްާ

ނިމިދިާ މަޖިލިސްާ އެހެންކަމުން،ާރައްޔިތުންެގާ ނުކުރެވި.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ މ ބޮޑުާ އެބިލ އިމެދުާ  450ޔައީާ

އިޞްލ ޙުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ އަލީަގިއާ ޙަޤީޤަތްތަކުެގާ މިދެންނެވިާ މިހުށަހެޅީާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުާ

ެގނައުމަށްާދައުލަތްާހިންުގމުެގާނިޒ މުާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާކުރެވޭާމަސައްކަތުެގާތެރޭަގއިާމިދެންނެިވާ

ނިޔަތުަގއި.ާާދ އިރ  އެާ ެގނަސްދެވޭތޯާ ބަދަލުތަކެއްާ ހެޔޮާ ދ އިރ އަށްާ މީޑިޔ ެގާ ދައުލަތުެގާ އަށް،ާ

ދިެވހިރ އްޖޭެގާާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ސަބަބުތައްާ މައިަގނޑުާ މިހުށަހަޅ ާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިނިވަނ27ާާްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ފ ޅުކުރުމުެގާ ޚިޔ ލުާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ  455ކަންާާވަނަާ

ާ އެޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ 28ާލިބިދީ،ާ މިނިވަންކަންާާާ ނޫސްވެރިކަމުެގާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކުރެޭވާާ ވަރުަގދަކުރުމަށްޓަކަިއާ ސިފަތަްއާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ރ އްޖޭަގިއާ ލިބިދީފައިވ އިރު،ާ

މަސައްކަތެްއެގޮގތުންާކުރެވޭާެއންމެާމުހިންމުާއެއްާމަސައްކަތަކަށްާވ ންޖެހޭނީާކޮންމެާސަރުކ ރެްއާާ

ވެރިކަމުަގއިާއޮތްކަމުަގއިވީނަަމވެސްާޤައުުމަގއިާދިރިުއޅޭާރަްއޔިތުންނަށްާދުވަހުންާދުވަހަށްާބޭނުންވ ާ

ނުފޫޒުތަކުންާާ ސިޔ ސީާ ޖެހުމެއްނެތި،ާ ކުލައެއްާ ަވކިާ ކަންކަންާ އަންަގއިދޭންޖެހޭާ  460މަޢުލޫމ ތ އި،ާ

ަވސީ މިނިވަންާ ފޯރުކޮށްދެވޭނޭާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ އިާ ލަތެްއާކިލަނބުވުމެއްނެތި،ާ

މީޑިޔ ާކަމުަގިއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އި،ާޓެލަވިޜަންާ ފެނުން.ާދައުލަތުެގާ ޤ އިމްކޮށްދިނުންކަމުަގއިާ
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މޯލްޑިވްސްާެއއްފުރ ޅެއްެގާދަށަށްާެގނަސް،ާއެއްާކުންފުންޏެއްެގާބެލެނިވެރިކަންދީ،ާއެކުންފުންޏަކީާ

ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންނަށްޓަކަިއާ އަންނަ،ާ ފަރ ތުންާ ފައިސ އިންާާރައްޔިތުންެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރ ،ާ

ވިސްނުންާ ހެދުމުެގާ ކުންފުންޏަކަށްާ އުފުލ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަދިާ  465ޚަރަދުކުރ ާ

ފުރިހަމާަާ ކުރެވޭނީާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ އެމަސަްއކަތްާ އަހަރުތަކެްއީވިއރުާ އުފެދިފައިވ ތ ާ

ޮއވެ ޤ ނޫނެއްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ އުސޫލުތަކެއްާ ސަރުކ ރުެގާާތަފްޞީލީާ ފެނުން.ާ ެގންކަމުަގއިާ

ދެއޮފީހެއްެގާޮގތުަގިއާހިނަގުމންާއަންނަާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އި،ާޓެލަވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާެއާދެތަންާ

ުމަވއްޒަފުންާާ ސަރުކ ރުެގާ ޮގތުންނަމަާ އޭރުެގާ އަންނަނީާ މަސަްއކަތްކުރަމުންާ އުފުދުނީއްސުރެާ

ޮގތުންނަ މިހ ރުެގާ ުމވަްއޒަފުންާމެދުވެރިކޮށްކަމުަގިއވެފައިާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ  470މަާ

ކުންފުންޏެއްާ ޙަިއޞިްއޔަތުންާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްެގާ ސަރވިސްާ ޕަބްލިކްާ މެދުވެރިކޮށްކަމުަގިއވ އިރު،ާ

އެކަށީެގންނުވ ާާ ތިބުމަކީާ މީހުންާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ އެކުންފުނީަގއިާ އުފެދިެގންދ އިރު،ާ

ބަދަލުވެ އެކުންފުންޏަށްާ ދެންާ މ ޒީަގއިާކަމެއްކަމަށްވީނަަމވެސްާ އެމީހުންާ މުވައްޒަފުންނަކީާ ެގންދ ާ

ޙައްޤުތައްާާ ލިބިދޭންޖެހޭާ އަދިާ ދުަވސްތައްާ އަހަރުތަކ އިާ ޚިދުމަތުެގާ އަދިާ ޚިދުމަތްތައްާ ކުރިާ

 475ޤ ނޫނަކުންާޙިމ ޔަތްކުރެވިެގންާއެާދެމިެގންދ ޮގތެްއަގއިާއެީމހުންެގާޚިދުމަތުެގާއަހަރުތައްާުގނިެގންާާ

ދޭންޖެހޭނެާބައެއްކަމުަގއިާފެނުން.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އި،ާޓެލަވިޜަންާޤ ނޫނެއްެގާރަްއކ ތެރިކަންާލިބިާ

ދިވެހިާ ފައިސ އަކީާ މުދަލ އިާ ލިބެންވ ާ ދެތަނަށްާ އެާ މުދަލަކީ،ާ ފައިސ އ އިާ ހުރިާ މޯލްޑިވްސްަގއިާ

ދައުލަތުެގާމުދ ާކަމުަގއިވެފައި،ާއެާމުދަލ ިއާފައިސ ާބެލެހެއްޓެނީާމިހ ތަނަށްާައއިރުާސަރުކ ރުެގާާ

ާޢ ންމު ދަތިތައްާާ ދިމ ވ ާ ބެލެހެއްޓޭޮގތުންކަމަށްވ ތީާ ފައިސ ާ މުދަލ އިާ އޮފީސްތަކުެގާ

 480ޙައްލުކޮށްދިނުމ އެކުާކުންފުންޏަކަށްާއެފައިސ އ އިާމުދ ާބަދަލުވެެގންދ އިރުާއަންނަާޤ ނޫނީާދަތިތައްާ

ޖެހާޭާފިލުވުމަށްޓަކައިާމިހ ރުާއެާދެާމުޢައްސަސ ަގއިާހުރިާފައިސ އ އިާމުދ ާއަދިާއެދެތަނަށްާލިބެން

ރަްއކ ތެރިކުރެވިެގންާާ ތެރެއިންާ ކުންފުންޏެއްެގާ އުފެދޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ މުދ ާ ފައިސ އ އިާ

ުއސޫލުތައްާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ހަރުދަނ ކުރެެވމުންދ ާ ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ ދިއުން.ާ ބަދަލުވެެގންާ

އަ އިތުބ ރުާ އެންމެންެގާ ައދިާ ލިބިފައިވ ާ އިތުބ ރުާ އެންެމންެގާ ބަދުވެސްާާވަރުަގދަކުރުމަށްޓަކައިާ

 485ދެމިއޮންނަާސަރުކ ރ އިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ އިާއިޤްތިޞ ދީާޙަރަކ ތްތެރިންެގާނުފޫޒުންާމިންޖުވެެގންވ ،ާާ

ާާ ބުރަވުެމއްނެތް، ރަްއޔިތުންެގާާވަކިފަރ ތަކަށްާ މީޑިއ އެއްާ މިނިވަންާ ކުލަޖެހުމެއްނެތްާ ވަކިފަރ ތެްއެގާ

ރަްއޔިތުންނަ އުފުލެނިފައިސ އިންާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާާށްޓަކައިާ ޤ ނޫނީާިވ ހިންަގއިދެވޭނެާ ޮގތެްއަގއިާ

ިމދަންނަވ ާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުެގާ މިބިލުެގާ ބޭނުންވުން.ާ ކޮންމެހެންވެސްާ ެވއްޓެއްާ އޮނިަގނޑަކ ިއާ

ޑިމޮކްރެ ހިމެނޭ.ާ ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކަމަޤްޞަދުތައްާ ރ އްޖޭަގއިާ ެވއްޓެއްާ ދިރިއުޅޭާާޓިކްާ ެއވެށީަގއިާ އިާ



 19 

އެމީހުންެގާާރައްޔިތުންނަށް މުޖުޤައުމުަގއ ިއ،ާ ޮގތެްއަގއިާާާ މިނިވަންާ ކަންކަންާ ހިނގ ާ  490ތަމަޢުަގއިާ

ވަސީ އަންަގއިދެމުންދ ނެާ ޤ އިމްއެނެގމުންދ ނެާ ދިވެހިރ ލަތެއްާ ހިންަގމުންާކޮށްދިނުން.ާ އްޖޭަގއިާ

ދައު ހަމައެއަންނަާ މީޑިއ ައކީާ ތަމްސީލަތުެގާ ބ ރުތައްާ ދައުލަތުެގާ އެކަނިާާކަނިާ އަޑުާ ލުކުރ ާ

މީޑިއ އަކަށް އޮންނަާ ބަލަހަނުެވ،ާާެގނެސްދޭންާ ފައިސ ދީެގންާ ތަނަކަށްވ ތީާާސަރުކ ރުންާ އްޓ ާ

އެ ފުރިހަމަޮގތުަގިއާާހަމައެކަނިާ ބަޔަކަށްނުވެާ ެގނެސްދޭާ އެކަނިާ އަޑުާ ސަރުކ ރުެގާ ސަބަބަށްޓަކައިާ

ާާ ޤ އިމްޕަބްލިކް މުޢައްސަސ އެއްާ އަދ ކުރ ނެާ ދައުރުާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެްއެގާ  495ކޮށްދިނުން.ާާސަރވިސްާ

ނަާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްކުރ ،ާރައްޔިތުންާކޮންޓްރޯލްކުރ ،ާާފެދިެގންާއަންރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާއު

ރަާ އ ޚިރުަގއިާ އަދިާ ޚަރަދުކުރ ާ ފައިސ އިންާ ޕަބްލިކްާރައްޔިތުންެގާ އުފުލ ާ ޒިންމ ާ އްޔިތުންނަށްާ

ޤ އިމް ރ އްޖޭަގއިާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްއާ ރައްޔިތުންނ ާސަރވިސްާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ކޮށްދިނުން.ާ

އެްއެގާާިގންތިރަްއޔިތުންެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާހުރިހ ާާކަށްވެފަިއ،ާާލަތަާފޯރުކޮށްދެވޭނެާަވސީހަމައަށްވެސް

ާާމީހުން ކަމުދ ، ކަންކަންާބޭނުންނަށްވެސްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ެގނެސްދޭ،ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތަފ ތުާ  500ހިފޭާ

ާާ ާާރައްޔިތުއަންަގއިދޭ، އިތުރުކޮށްންެގ ާާހޭލުންތެރިކަންާ ާާރަާދޭ، މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ އްާލަތެަވސީްއޔިތުންާ

ާ ކުންޤ އިމްކޮށްދިނުން.ާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެްއޮގތުަގއިާ ސަރވިސްާ ޤ އިމްޕަބްލިކްާ ށް،ާކޮފުންޏެއްާ

ިއޤްތިޞ  ނުފޫޒުންނ އިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ނުފޫޒުންނ އިާ ސަރުކ ރުެގާ ދީާއެކުންފުންޏަކީާ

އެްއކިބ ރަޙަ ނުފޫޒުންާ ޚިދުމަތްކުރުމުެގކ ތްތެރިންެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ސީދ ާ އަމ ޒެްއާާާާެވެގންވ ާ

ާާ ބަލ އިރު އަސްލުތަކަށްާ މައިަގނޑުާ ހިމެނޭާ މިބިލުަގއިާ ހެދުން.ާ ކުންފުންޏަކަށްާ  505ކުންފުނިާެގންުގޅޭާ

ާާ އުސޫލުތައް ބްރޯޑްޤ އިމްެވެގންދ ނެޮގތުެގާ ޕަބްލިކްާސަރވިސްާ އަމ ޒުތައްާ ކ ސްޓަރެއްެގާާކުންފުނީެގާ

ންޖެހޭނެާސިފަތައް.ާޕަބްލިކްާއިޞިްއޔަތުންާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންަގއިާހުންނަޙަ

ާ ނުވ ނެާ ހުރެެގންާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެްއަގއިާ ާސިފަތައްސަރވިސްާ ޢ ންމާުާާ ކުންފުނީެގާ އަދިާ

ޑިާާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް، މީހުނާްާކުންފުނީެގާ ބޯޑަށްާ ކޮބައިކަން،ާ ދައުރަކީާ ބޯޑުެގާ ރެކްޓަރުންެގާ

ާާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެޮގޢައްޔަންކުރެވޭޮގތ އި، އެކުލަވ ލުމުަގިއާ ާާތ ބޯޑުާ ަމޖިލީހުެގާއި،  510ރައްޔިތުންެގާ

ދައުރުާބޯޑުަގިއާއޮންނ ނެޮގތްާބަޔ ންކޮށްދިނުން.ާކުންފުނީެގާއިސްާމެނޭޖްމަންޓްާއެކުލަވ ލުުމެގާބ ރުާާ

ކޮށްދިނުމ އި،ާމެނޭޖްމަންޓްެގާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީާކޮބަިއކަންާބަޔ ންާާިއސްނުމ އި،ާާކުންފުނީެގާބޯޑަށްާދި

ޑައިރެކް މެނޭޖިންގާ ފަރ ތުންާ ޢަޓަރެާބޯޑުެގާ މެންބަރުންެގާއްާ ބޯޑުެގާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ްއޔަންކުރުން.ާ

ކޮބައިކަމ އި،ާާޢ  ޒިންމ ތަކަކީާ ކޮބަިއކަމ އިާންމުާ ޒިންމ އަކީާ ޑިރެކްޓަރުެގާ އިސްާާމެނޭޖިންގާ ާ،

މަޤ މުތަ ހިމެނޭާ ޮގތުަގއިާ މޯލްޑިވްސްާާމެނޭޖްމަންޓްާ ޢ ންމުކޮށްދިނުން.ާ ކޮބައިކަންާ  515ކަކީާ

ކޯޕަރޭޝަނުން ޒިންމ ދ ރުވ ނެޮގތ އިާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މަޖިލީހ އިާާާ،ރައްޔިތުންނަށްާ ރައްޔިތުންެގާ
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ފަރ ތުނާްާ ފަރުދުންެގާ ޢ ންމުާ ބަޔ ންކޮށްދިނުން.ާ ކޮބައިކަންާ ކަންކަމަކީާ މުޢ މަލ ތްކުރަންޖެހޭނެާ

ބެ ކަންކަންާ ޝަކުވ ެގާ އެކިެއކިާ ާާހުށަހެޅޭާ ކޮބައިކަމ އި، ފަރ ތުނާްާކުލެމުންދ ނެޮގތަކީާ ންފުނީެގާ

ދިނުން.ާސިޔ ސީާާެގންދ ނެާޮގތްވެސްާބަޔ ންކޮށްއެކިއެކިާއެްއޗެހިާއަރުޝީފުާކުރެވިާާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރ 

 520އެކިއެކިާބޭނުންތަކަށްާމީޑިއ ަގއިާފުރުޞަތުާދެވޭނެާޮގތްތަްއާހ މަކޮށްދިނުން.ާކުންފުނީެގާފަރ ތުނާްާ

ކިހިނެއްކަންާ ބެލޭނީާ އެކަންކަންާ ދެންާ ޢަމަލުނުކުރ ނަމަާ އުސޫލުތަކަށްާ ާާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެާ

އަދިާ ލ ޒިމުކުރުން.ާ މައްޗަށްާ ކުންފުނީެގާ ހިމެނުންާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ ބައެްއކަހަލަާ އަންަގއިދިނުން.ާ

އެްއޗެހިާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރެވޭނެާުއސޫލުތަްއާތިންވަނަާފަރ ތަކަށްާކުންފުނީެގާފަރ ތުންާވަުގތުދީެގންާާ

ާ ހިާބުނެދިނުން.ާ ޓެލެވިޜަންަގމުންދިޔަނމިހ ތަނަށްާ އަޑ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މޯލްޑިވްސްެގާާާ ާ

ޢަމައިފުންނ މުވަްއޒަ ާާމެދުާ ކޮބައިކަމ ިއ، ރައްކ ތެރިލުކުރެވޭނެޮގތަކީާ ދެޭވނެޮގތަކީާާއެީމހުންނަށްާ  525ކަންާ

ާާ ޮގތަކީާކޮބައިކަމ ިއ،ާދިވެހިރައްޖޭެގާއަޑ އިާއެމީހުންެގާޚިދުަމތުެގާދައުރުާައުގކުރެވޭނެާކޮބައިކަމ އި،

މޯލްޑިްވސްަގއި ާާާާޓެލެވިޜަންާ މުދަލ އި ާާާާފައިސ ހުރިާ ކުންފުންޏަށާްާއެތަނުެގ ޮގތުަގއިާ ފައިސ ެގާ

މިވަނީާޤުނަ ތަްއޔ ރުކޮށްފަިއާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލުާ ބުނެދިނުން.ާ ކޮބައިކަންާ ލުކުރެވިެގންދ ނެޮގތަކީާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ ސަރިވސްާ ޕަބްލިކްާ ސަރަޙައްދުަގއިާ ޕެސިފިކްާ ކޮށްދީާޤ ިއމްާާާގއޭޝިޔ އ އިާ

ާތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްާ ޖަްމޢިއްޔ އިންާާމަސަްއކަތްކުރ ާ ޖަމްޢިއްޔ ައކ އިާ  530އަޤްވ ީމާ

އޭ ފެތޭޮގތަށްާ މިންަގނޑުތަކަށްާ ބުނ ނަމަ.ާާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ޢ ންމުކޮށްާ ޢ ންމުކޮށްާ.ައއި.ބީ.ޑީާ

އެންމެކިޔ ޮގތަށް ިމނިވަންކަމަށްާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ އަދިާ ދަންނަވ ނަމަ.ާ ާއިސްާ ފުަގއިާާސަާ

ޖަމ ޢަތެއް ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ާާާާމަސައްކަތްކުރ ާ އ ޓިކަލް ސަރވިސ19ާާާާްކަމަށްވ ާ ޕަބްލިކްާ އިންާ

ާާބް ތަނެއްާޤ ނޫނަކުންާއުފެްއދުމުަގއިާއެޤ ނޫނުަގިއާހުންނަންޖެހޭނާެާާާުއފެދޭރޯޑްކ ސްޓަރެއްެގާޮގތުަގއި

 535ާތެރޭަގއިާހިމެނިެގންދ ނެޮގތަށް.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާހ ާމިސ ލުތަކެއްާހަމަތަކެއްާމީެގހުރި

ާ

ބަހުސްާުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ މިބިލަށްާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ލަފ ދެއްވ ފަިއވަނީ ކޮިމޓީންާ މަސަްއކަތުާ ަގޑިއިރު.5ާާާާކުރެްއވުމަށްާ

ފުރުޞަތުގައިާާފުރަތަ ފުރުމިނެޓް.5ާާާާމަާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑ3ާާާާުޞަތުަގއިާާއަދިާ މިނިޓް.ާ

ާާއުއް މަސަްއކަތު ާާމީދުކުރަންާ ލަފ ދެއްވ ފ5ާާަކޮމިޓީން ެގންދަންާ ބަހުސްާ މަވެސްާިއވީނަާަގޑިއިރަށްާ

މަސައްކަ މެންބަރުންެގާ މަރުޙަލާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަހުސްެގާ މިބިލުެގާ ިމައދުާ  540ތްޕުޅުންާ

ާާނިންމަވ  ބިލުާމެންބަރުންގ15ާާާެދެއްވ ނެކަމަށް.ާއެީއާއަޅުަގނޑުާިއއްޔެާދަންނަވ ލިާފަދައިންާއަދި

ާާ މިމަޖިލީހުަގއި ައޅުބަހުސްއަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަވޭ.ާ މަރުޙަލ ަގިއާ ަގނޑުމެންެގާކުރުމުެގާ

ހަލުވިކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެފުރަތަމާަާާާެގާމަސަްއކަތްވ ހަކަތަްއާކުރުކޮށްާައޅުަގނޑުމެން
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އެއަށްފަހު ރަޝީދަށް.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ މިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތުާ

ޢިއްޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ އަޙްމަދުެގމަނަފުށީާ އިލްޙ މްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާާރިާ މަޑަވެލިާ އެއަށްފަހުާ ާ.545 

ދ އިރ ެގާާ ހޯރަފުށީާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ނ ޒިމަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދ އިރ ެގ ތޮްއޑޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރަޝީދު.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ާދު.ާާމެންބަރުާޢަލީާވަޚީ

ާ

 550ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާްނބަރުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެ ރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ފިއްތ ލުމުެގާ ސުިވޗަށްާ ވަުގތެއްާިމާ ހުޅުވ ލިާ ާާާފުރުޞަތުާ

ާާހަމަާދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޢަލީާވަޙީ ާާޔަޤީނުންވެސް މިއަދު ވިދ ޅެއްނުވޭ.ާާޔައުިމއްޔ ަގއިާ އެހެނެއްާ މަނިކުފ ނުާ ެއއީާ ލިޔެފަެއއްނެތް.ާ

ކިހި ފުރުޞައެހެންވީމ ،ާ ތިާ ާާާާތުދެއްވުމަށްނެއްތޯާ ބޭނުންވޭ ސ ފުކޮށްލަންާ އެހަމަާ 70ާާފެއްޓެވީ.ާ

ތިބޭތީވެ، ބޭނުންވ ނެކަންނޭާާހަމަާާމެންބަރުންާ ފިތ ލަންާ ހަމަާ ބޭފުޅަކުވެސްާ އެާނކޮންމެާ  555ވަުގތުާާެގާ

ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެމންބަރުެގާއެުގނީމަ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ާާ މަނިކުފ ނު ހުޅުވ ލިކަންެވސްވ ހަކަފުޅަށްފަހުވެސްާ ކިހިނެއްތޯާާާފުރުޞަތުާ އެހެންވީމ ާ ވިދ ޅެއްނުވޭ.ާ

ާމިހ ރުާތިކަންތައްާތިެގންދަވަނީާހަމަާސ ފުކޮށްލ ހިތުން.ާާ

ާ

ާ560 

އ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެނެންެގވީާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެީއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ  ދެްއވ ާއަޅުަގނޑަށްާކަނޑައެޅިެގންާއެހެންާނުބުނެވޭ އަމީންޢ ންމުާއެބަާޔަޤީންކޮށްއަޅުަގނޑަށް

މިާ ރިކުއެސްޓްތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ހުރިހ ާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ މިހ ތަނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަށް.ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުާ ކެންސަލްކޮށްލ ފައިާ ކޮމްޕިުއޓަރުންާ ކެންސަލްކޮށްލީ.ާ

ވ ހަކަފުޅުމެން މިބިލަށްާ ތެރެއިންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަރުންެގާ ހުރިހ ާ ެއދިވަޑައިަގންނަވ ާ  565ދައްކަވަންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފެލިދޫާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެދިވަޑައިަގތުމަށް.ާ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރުންާ

ާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ570 
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ަވކިާާާފްާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސު ނުދެއްވ ށޭ.ާ ފުރުޞަތުތައްާ އެކަހަލަާ މިދަންނަވަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަންތައްތަކ އިާމެދުާާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުސޫލެްއެގާދަށުންާވަކިާބަޔަކ އިާމަޝްވަރ ާކުރެިވެގންާހަމަޖެހިފައިާހުންނަާ

ާ ނެންގެވުުމެގާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ޝުކުރިއްޔ .ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ ނުދެއްވ ށޭ.ާ ާފުރުޞަތުާ

ާާ

ާ575 

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެާވަޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާކަމަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރުން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަޖިލީހުެގާމަސަްއކަތަށްާދަތިވ ޮގތަށްާތިޮގތަށްާކަންތައްތައްާނުކުރެއްވުމަށްާ

ަގވ ިއދުަގިއވ ާާ މަޖިލީހުެގާ މިެގންދަނީާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާޮގތުެގމަތީން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ580 

ާާާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސްޝުކުރިއްޔ ާ ދެއްިވާާޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވަިއާ ބިލުާ ދެންމެާ ާ،ާ

ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވ ާނިމުމުން،ާޢިްއޒަތްތެރިާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހަމައެޮގތުންާާ ކުރެްއވި.ާ އިލްތިމ ސްއެއްާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްާ

އަޅުަގނޑުާއެާއިލްތިމ ސްއަށްާއެއްބ ރުލުންާދޭނެކަުމެގާފުރިހަމަާޔަޤީންކަންާއަރުވަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

މިބިލުާ ހަމައެހެންމެާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަންާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ މިބިލަކީާ  585ރައީސް،ާ

ދުާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިދ އިރ ަގިއާ މެންބަރަކީާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެްއވިާ މަސައްކަތްޕުޅުާާހުށަހަޅުއްވަިއާ ވަހުާ

ކުރަްއވ ާވަރަށްާތަޖުރިބ ކ ރުާބޭފުޅެއް.ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހަމަަގިއމުވެސްާ

ދެންމެާމިބިލަށްާއެބޭފުޅ ެގާމައްޗަށްާއިތުރަށްާއިޞްލ ޙެކޭާމިއޮތީާދަންނަވަންާހަމަާނޭނޭގހ ާމިބިލުާ

ފުންނ ބު ވަރަށްާ ޤ ނޫނީޮގތުންވެސްާ އަދިާ ބުރަާާާފުރިހަމަ.ާ މިކުރެްއވިާ އަދިާ ބޭފުޅެއް.ާ ުއސްާ

ޝުކުރުާ އިޙްލ ޞްތެރިާ ހިތުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ  590މަސައްކަތްޕުޅަށްޓަކައިާ

ެގންޮގސްާާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އަވަހަށްާ ވީހ ެވސްާ މިބިލުާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދެންާ އަރިސްކުރަން.ާ

އެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާާާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިެގންާއަިއސްާފ ސްވުމަށް.

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތެރެއިންކަންާ މިންތަކުެގާ ހަމަތަކ ިއާ ހެދިފައިާމިވަނީާއޭ.ައއި.ބީ.ޑީެގާ މިބިލުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެންމެާފ ހަަގކޮށްާދެއްަވއިފި.ާމިހެންކަމުން،ާއަަަޅުަގނޑުެގާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލާ 

 595ާްއޔ .ާއިށީންނަން.ާޝުކުރި

ާ
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މެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ފޮނަދާޫާ އެއަށްފަހުާ ވަޙީދު.ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ އެއަށްފަހުާ ރިޟ .ާ ޢަލީާ

އެައށްފަހުާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާهللا.ާރަޙީމްާޢަބްދުދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއް

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ރަޝީދަށްާ ރިޔ ޟްާ  600މެންބަރުާ

ާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމައްަްާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހުށަހެޅިފައިާމިވ ާޝުކުރިއްޔ ާ ާޗަށްާމިއަދުާ

ބިލު،ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމްކުރުމުެގާބިލު.ާމިބިލ އިާބެހޭޮގތުންާމ ިގނަާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޮގތުަގިއާމިީއާާ  605ވ ހަކަެއއްާދެންނެވޭނެާެއއްެވސްާފުރުޞަތެއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑަށްވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާ

ހަމަާއެހ މެާޤައުމަށ އިާރައްޔިތުންނަށްާލ ބަކުރ ނެާބިލެއް.ާއަދިާމިބިލުާމަޖިލީހުނާްާވަރަށްވެސްާފުރި

އަވަސްކަމ ިއއެކުާފ ސްކޮށްެގންާޮގސްފިކަމަށްވަންޏ ާފ ސްކޮށްެގންާމިާޤ ނޫނަކަށްާބަދަލުވ ާހިސ ބުންާ

މެާ ޓީ.ވީ.އެމްއ އިާ މިހ ރުވެސްާ ވެއްޖެއްޔ ާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ދުަގިއާާފެށިެގންާ

ވަކިާާ އެބަދޭ.ާ ކުރެވެމުންާ ޝަކުވ ތައްާ ނުވަތަާ ވ ހަކަތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

ެގނެސްދޭާ ޚަބަރުތައްާ ފަރ ތެއްެގާ ަވކިާ ޖެހިެގންާ ވަކިފަރ ތަކަށްާ ނުަވތަާ ވ ހަކަާ ބުރަވ ާ  610ފަރ ތަކަށްާ

އެކުާނުވަތަާމިާުއސޫލުތަްއާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރ ޮގތުަގއިާމިޤ ނޫނަށްާޢަމަލުާކުރަންފެށުމ އި

ައންނ ނެ.ާ ނިމުމެއްާ ތަކަށްާ ދިއްކުރުންާ އިނިގލިާ ދިއްކުރެވޭާ ިއނިގލިާ މިާ ދިއުމ އެކުާ ހަމަޖެހިެގންާ

މިބިލަށާްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއް.ާ ޢިބ ރ ތްކޮށްފައިވ ާ ބަހުންާ ޞަރީޙަާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މިބިލަކީާ

ކުޑަާތަންކޮޅެްއެގާވ ހަކަާދަންނަވ ލ ނަން.ާބަލައިލިން.ާނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާއުފެދޭާކުޑަ

ާާ  615ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(.ާ)ނ(ާަގއިާއެބައޮވޭާތަފ ތުާވިސްނުންތަކަށްވެސްާޖ ަގާލިބިދެވ9ާާާޭއަމ ޒުތައް

މީަގއިާާ ހަމަާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ މިތަންކޮޅުާ ހެދުން.ާ ޤައުމުެގާ މުޖުތަމަޢަކަށްާ

ިއސްލ މް ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޖެހޭނީ.ާާއެބަހުރިާ ބްރޯޑްކ ސްޓްކުރަންާ އެްއޮގތަށޭާ ޝިޢ ރުތަކ އިާ ދީނުެގާ

އެޮގތަށްާވަރަށްާިގނަާތަންތ ނަގއިާފ ހަަގކޮށްފަިއވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ)ނ(ާަގއިާހަމަާ

ައޅުަގނޑުާާ ހެދުން.ާ ޤައުމުާ މުޖުތަމަޢަކަށްާ ޖ ަގލިބިދޭާ ތަކަށްވެސްާ ވިސްނުންާ ތަފ ތުާ އެޮގތަށްާ

ޮގތުަގއި މ ނާަާޤަބޫލުކުރ ާ އެހެންޮގތަކަށްާ ކުޑަކޮށްވެސްާ މ ނަާ މިކަހަލަާ ހަދ އިރުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ ާ620 

ތަންކޮޅެްއާާ އޮތްާ ފުރުޞަތުާ ިވސްނުމުެގާ އެހެންޮގތަކަށްާ ނުވަތަާ ތަންކޮޅެއްާ ކަހަލަާ އަރައިރުންވ ާ

ހިނގައިދ ނެ.ާާ ކަމަކަށްނުވެާ ރަނަގޅުާ އެހ ާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އިނުމަކީވެސްާ

އަޅުަގނޑުެމންނަށްާމިހ  އިއްޔެަގއިވެސްާ ނުވަތަާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ކަހަލަާ ބައެއްާ ޤ ނޫނުެގާ ރުވެސްާ
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ިގނަާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުަގއިވެސްާ ދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ

 625އިާޤ ނޫނެއްާކަންތައްތަްއާހަމަާދޭހަާނުވ ޮގތަށްާހުރިާކަންތައްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގަާ

ހެދިެގންާދ ންޖެހޭނީާއަދިާމިހ ރުާމިއޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސްާމ ނަކުރަންާވަރަށްާިގނަާފަހަރަށާްާ

ކަންތައްތަްއާާ ވަރުެގާ ނޭނޭގާ މ ނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ ނުވަތަާ ދ ންޖެހިފައިާ ސުޕްރިމްކޯޓަށްާ

ނެއްާލިޔަންޖެހޭނީާއެންމެާޢ ންމާުާނުވަތަާތަންކޮޅުކޮޅުާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާޤ ނޫ

އެްއކޮށްާ ސ ފުކަމ އިާ ވަރަށްާ އެްއޗެްއާ އެބުނ ާ ނުވަތަާ ފަޙުމުވ ޮގތަށްާ ހަމަާ ރައްޔިތަށްވެސްާ ދިވެހިާ

 630އެނޭގޮގތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމ ިގނަާވ ހަކަާދައްކ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާމިބިލަކީާއަޅުަގނޑުާާ

ށްާހުށަހެޅުނުާބިލުތަކުެގާތެރެއިންާހަމަާއެންމެާރަނަގޅުާއެއްާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިހ ތަނަށްާމަޖިލީހަ

ބިލޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާއެހ ވެސްާސ ފުާޢިބ ރ ތުންާިމބިލުެގާހުރިހ ާމ އްދ ތަކެއްާެއބަހުއްޓޭ.ާ

ާއެހެންވެާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 635ާރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއެންމެާފުރަތަމަވެސްާމިފަދަާމުހިންމުާބިލެއްާމިމަޖިލީހަށާްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މު މިފަދަާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ އަދ ކުރަން.ާ ޝުކުރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއަޅުަގނޑުާ ބިލެއްާ ހިންމުާ

ހިނދާުާ ހުށަހެޅުނުާ ުގޅޭޮގތުންާ ޗެނަލްތަކ އިާ ފެންނަމުންދ ާ ިގނަބަޔަކަށްާ އެންމެާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގެގާ

މޯލްޑިްވސްއިންާ ޓެލެވިޜަންާ އެްއކޮށްާ ނިމުމ އިާ ވަުގތުާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ ވަޒީރުންނ އިާ މިއަދުެގާ

 640އިާމެދުާވ ހަކަާދަްއކަންާހުރެާހިތ މަކުރ ކަމެއްާާމަޖިލީހުެގާލައިވްާކަނޑ ލިކަަމކީާއަޅުަގނޑުާމިބިލ 

ކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޙަޤީޤަތުަގއިވެސްާީމެގންާދައްކުަވއިދެނީާމިފަދަާބިލެއްާމިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުންާ

ަމއިަގނޑުާ ޑެލިވަރކުރުމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނިންމ ާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ާ ސްޓޭޖުަގިއވެސްާ ކޮމިޓީާ

ކަންތައްތަ މިބިލުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިެވސްާާސަބަބު.ާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުާ ކަށްާ

ފެންނަނާްާ ޮގތުަގއިާ ތިންބ ރުެގާ އެާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުެގާ އެކުވެފަިއވ ާ ތިންބ ރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ުގޅޭޮގތުންާހުށަހެޅިފައިވ ާާ  645ނެތްކަމުަގއިާވިޔަސްާއެތިންބ ރުާހިފަހައްޓައިދޭާއެންމެާމުހިންމުާބ ރ އިާ

ޕަބްލިކް އ ިއާާާބިލެކޭ.ާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ ޮގތުަގއިާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެްއެގާ ސަރވިސްާ

އުފެދިެގންާ ޗެނަލްތަކެއްާ މިފަދަާ ތެރޭަގއިާ ކުންފުންޏެއްެގާ ެއނޫންވެސްާ އަދިާ ައޑ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އައިސްާއެާކުންފުނީެގާބޯޑަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާބޯޑެްއެގާޮގތުަގއިާނިމިެގންދ ާ

ނުވަތަާާދުވަހު ޮގތުަގިއާ ީމޑިއ ެގާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ފެށިެގންާ ންާ

ބަލަހަްއޓަމުންދ ާާ ޮގތުަގއިާ ކޮއްކޮއެްއެގާ ޮގނޑިާ ސަރުކ ރަކުންާ އޮންނަާ ެއއިރަކުާ  650އަބަދުވެސްާ
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ރައްޔިާ އަދިާ މިނިވަންެވެގންދ ނެާ ކޮންޓެންޓްާ އެޑިޓޯރިއަލްާ މިނިވަންެވެގންދ ނެާ ތުންނަށާްާޗެނަލްތައްާ

ލިބެިގންދ ނެާ ޚިދުމަތްާ މީޑިއ ެގާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތެއްެގާ ހަމަހަމަާ ދެފަރ ތްާ އަދިާ ފެންނަާ ދެފުށްާ

ހުށަހަޅުއްވަމުންާާ ބިލުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަލައިަގންނަމޭ.ާ މިބިލުާ ޮގތުަގިއާއަޅުަގނޑުާ ބިލެއްެގާ

ރިޢ ޔަތްކޮ ޮމޑެލްތަކަށްާ އެކިއެކިާ ހަމަާ މިބިލަކީާ ފަދައިންާ ބިލެއް.ާވިދ ޅުވިާ އުފެދިފަިއވ ާ ށްާ

 655އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާހަމަާފަސްާނުކުތ އެއްާމިބިލުަގއިާހަމަާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުާހުރިޮގތްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީ،ާ ޤަސްދުކުރަން.ާ ދަންނަވ ލަންާ

މީ މިއަދުާ އަދިާ އުޅޭތަނެއް.ާ ީމހުންާ ތިންލައްކަާ ޗެނަލްތައްވެސްާާދިވެހިރ އްޖެއަކީާ އެހެންާ ޑިއ ަގއިާ

އަންނައިރުާ ހެދިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ދ ހިނދުާ ވ ދަކުރަމުންާ ތަންތަނ އިާ ފަދަާ ޓީވީމޯލްޑިވްސްާ

ތެރޭަގިއާާ ފެއްތުމުެގާ މޮޑެލްއަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްެގާ ސަރވިސްާ ޕަބްލިކްާ ސީދ ާ ފަހަރުާ ބައެއްާ

 660ވެސްާއެބަހުރިކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސްހުނިާކުރަންޖެހޭާބައެއްާނުކުތ ތައްާ

ސަބަބަކީ،ާއަަަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރަމުންާދ އިރުާދެންާތިބިާކޮމްޕެޓިޓަރސްތަކ ިއާާ

ކޮންމެހެނާްާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރަކަށްާ ސަރވިސްާ ޕަބްލިކްާ މީެގންާ ނިމިެގންދ އިރުާ މިާ އ ޚިރުަގއިާ އަދިާ

ތަކެއްާލިބެމުންާެގންދިއުމަކީވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއެހ ާޤަބޫލުކުރެޭވާާހެދުމަށްޓަކައިާއެހެނިހެންާެގްއލުން

ާާ މިބިލުެގ އެޮގތުން،ާ ފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ތައްާ ބަެއއްާ ނުވ ތީ،ާ ވަނ32ާާާާަކަމަކަށްާ

ާާ ުގޅޭޮގތުން އިޝްތިހ ރ އިާ ވިޔަފ ރ28ާާާާިސަފުހ ަގއިާ މިއޮންނަނީ،ާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  665ވަނަާ

އިންސައްތަައށްވުރ25ާާާެހ ރުކޮށްެގންާލިބޭާފައިސ އަކީާއެތަނުަގިއާއ މްދަނީެގާާހަރަކ ތްތަކ އިާއިޝްތި

ައޅުަގނޑުާާ އިތުރުނުވ ނެާނިސްބަތަކަށްާވ ޮގތުެގާމަތީންނޭާއިޝްތިހ ރުެގާކަންތައްތައްާކުރަންވ ނީ.ާ

ެއހ ބޮޑަކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސަބަބަކީ،ާ ނޯންނަން.ާ މިޮގތަށްާ މިނުކުތ ާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ާ

ޕަބްލިކްސަރވިސްާާޤަބޫލު ކަނޑަައޅ ާ މ ކެއްާ ބެންޗްާ މީަގއިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރެވޭާ

ބެރިއަރެްއާާ މަތީަގއިާ މިނިވަންކަމުެގާ އެލިބޭާ ކުރުމުަގއިާ އިޝްތިހ ރުާ  670ބްރޯޑްކ ސްޓަރަށްވެސްާ

މ ޙައުލުާއޮތްޮގތަކުންާާ މީޑިއ ެގާ މިހ ރުާރ ްއޖޭަގއިާ ކަންތައްތަްއާއަދިާ ބޭންދުމަކީ.ާއެީއާރ އްޖޭަގިއާ

ދ އިރުާާއަޅުަގނޑަ ހެދިެގންާ ިމަވުގތަށްާ ިމވަުގތުންާ ޤ ނޫނެއްާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އެހ ބޮޑަކަށްާ ކަށްާ

ާާ ދެން ެވެގންދ ނެކަމަކަށް.ާ ޮގތަކަށްާ ފައިދ ހުރިާ ޭއެގާއެންމެާ އޮތުމަކީާ ަވނ31ާާާާަމިފަދަާނުކުތ އެއްާ

ާާ ސްޕޮންސަރކުރުން. އެީއާ އެބަޮއވޭ،ާ މިޮއންނ29ާާަސަފުހ ަގއިާ އޭަގއިާ )ނ(.ާ މ އްދ ެގާ ނީ،ާވަނަާ

ނޫނޭ.ާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ ސްޕޮންސަރކުރެވޭނެާ ޕްރޮްގރ މްތަކަކީާ އެފެއަރޒްާ ކަރަންޓްާ  675ޚަބަރ އިާ

ވިްއކޭާާ ސްޕޮންސަރޝިޕްާ ބޮޑުކޮށްާ ައުގާ އެންމެާ މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ތެރެ ޤ ނޫނެއްެގާ ބަދަލެއްާ ބޮޑުާ މިފަދަާ އެހެންކަމަށްވަނީނަމަާ ވަުގތު.ާ ޚަބަރުެގާ އިންާވަުގތަކީެވސްާ
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ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ލުމަކީާ ނުވަތަާ ބަހުސްކުރެވިާ އިތުރަށްާ މިކަމ އިމެދުާ އަންނައިރުާ

ާާ 42ާޮގތުަގއިާހަމަާނުކޮށްާދޫކޮށްލައިެގންވ ނެާކަމެއްާނޫން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާބަލ ލަންާބޭނުންވަނީ

 680ަްޞ ކުރުމުެގާ)ހ(ާަވނަާމ އްދ ަގއިާޙައްޤުާޙިއްޞ ކުރުން.ާޙައްޤުާޙިއ38ާާްވަނަާސަފުހ ަގއި.ާއެީއާާ

އެކިއެކިާާ ކުޅިވަރުެގާ ރަސްމިއްޔ ތުތަކ އިާ ހަރަކ ތްތަކ އިާ އެކިއެކިާ މުހިންމުާ ިމއޮންނަނީ،ާ ަގއިާ

ާާ ޤައުމުެގ ހެދުމަށްޓަކައިާ ފެންނ ނެޮގތްާ އ ބ ދީއަކަށްާ ބޮޑުާ ޤައުުމެގާ އިންސައްތ80ާާާާަކަންކަންާ

ލަށްާބުނެވިާދިޔަާއެކަމ އިާުގޅޭާާއ ބ ދީއަށްާޚިދުމަތްާނުދެވޭާރޭޑިއޯާޗެނަލަކަށްާނުވަތަާޓީވީާޗެނަކަ

ދީެގންނުވ ނެއެވެ.ާާ ފަރ ތަކުންާ އެްއވެސްާ ސަރަޙައްދުަގއިާ ރ ްއަްޖޭެގާ ޙައްޤުާ އެކްސްކްލޫސިވްާ

ވ ހިނދު،ާ ޅަފަތުަގއިާ އޭެގާ ޗެނަލްތައްާ ޓީވީާ އެހެންާ މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ  685އަޅުަގނޑުާ

ޓީވީމޯލް ބްރޯޑްކ ސްޓަރަކަށްާ ޕަބްލިކްސަރިވސްާ އަޑ ިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ އިާ ޑިވްސްާ

މިނުކުތ އަކީާާ ހެދިެގންދ އިރުާ ތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ކުންފުނިތަކަށްާ ޗެނަލްތަކުެގާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޗެނަލްތަކަށްާ އެހެންާ ތިބިާ ރ އްޖޭަގއިާ ދެންާ ފ ސްކޮށްފިނަމަާ ިމވަުގތަށްާ މިވަުގތުންާ

މިާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ނުވަތަާ ެވެގންާާާނިކަމެތިކަމެއްާ ދަތިތަކެްއާ ޗެލެންޖްކުރުމުަގިއާ މައިދ ނުަގއިާ

 690ހިނގައިދ ނެާނުކުތ ެއއްާކަމަށްާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީެގާއަހަރުތަކެްއާފަހުންާމިހުރިހ ާާ

ނުކުތ ެއްއާާ މިފަދަާ ހިނދު،ާ އެޅިެގންދ ާ ހަމައަކަށްާ މިކަންކަންާ މީޑިއ ަގއިާ ޗެނަލްތަކަކ އިާ

ބްރޯޑްކ ސްޓި ރަނަގޅުާާޕަބްލިކްސަރވިސްާ އެންމެާ ކުރަންާ ހަމަާ ލުމަކީާ ތެރެއަށްާ ޤ ނޫނުެގާ ންގެގާ

އިތުރުންާާ އޭެގާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސަފުހ ަގއ45ާާާާިކަމެއްކަުމަގއިާ ވަނަާ

މިއޮންނަނީ،ާމަޖިލިސްާދެއްކުން.ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަނުންާބޭނުންކަމަށްވ ނަމަާ

މަޖިލީހުެގާާ ދުރަށްާރައްޔިތުންެގާ ޓީވީންާ ރޭޑިއޯއިންނ ިއާ ޖަލްސ ތައްާ ބަހުސްތަކ އިާ  695އެކިއެކިާ

"ދައްކަންވ ނެއޭ"ާާ މިތަންާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ައޅުަގނޑުާ ވީޮގތުންާ މިކަންާ މިއަދުާ ފޮނުވިދ ނެއެވެ.ާ

މިޮގތަށްާއޮންނަން.ާއެޮގތުންާދެންާއެންމެާފަހުާނުކުތ އަކަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާާ

ވަނަާމ އްދ ަގއ44ާާާާިސަފުހ ަގއިާއެބަޮއވޭ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އިާޓެލެިވޜަންާމޯލްޑިވްސްާާވަނ49ާާާާަ

މިއޮންނަނީ،ާމިޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމ އެކުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އިާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިްވސްާދެާ

 700މޯލްޑިވްސްާާމުޢައްސަސ ެއއްެގާޮގތުަގއިާހިނަގމުންާއައިާހިނުގންާހުއްޓިާއެާދެާމުއައްސަސ ާުއވިާާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންގެގާކޯޕަރޭޝަންެގާދެޗެނަލަށްާބަދަލުވެެގންާދިޔައީާެއވެ.ާމީަގއިާމިއޮންނަާޢިބ ރ ތްާ

އެީއާާ ުއިވ،ާ ދެމުައއްސަސ ާ އެާ ހުއްޓިާ މުއައްސަސ ާ ދެާ އެާ ބަދަލުކުރަން.ާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ

ހަ މީޑިއ ަގއިާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ައޑަކީާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ އ އިާ ތަރިކަޮގތުަގިއާާޓީވީމޯލްޑިވްސްަެާ މަާ

ފ ހަަގކުރެވޭާދެނަން.ާއެހެންީވމ ،ާމިދެނަންާޤ ނޫނެއްެގާތެރޭަގއިާލިޔެިވެގންދ އިރުާއެާމުައއްސަސ ާާ
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ކޯޕަރޭޝަންާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެދެވޭކަެމއްާ އެންމެާ އޮތުމަކީާ ވ ހަކަާ  705އުވޭާ

ޮގތަށްާެއއޮންނަާޢިބ ރ ތްާބަދަލުވެެގންާާއުިވެގންާދިޔަޔަސްާއެާޗެނަލްތައްާހިނގ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ

ާދިއުންާއެއީާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

މެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢަބްދުޢަބްދުއްރަހީ ރިޔ ޟްާهللاމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ އެއަށްފަހުާ  710އަށް.ާ

ާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާ

ާ

މުހިންމާުާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިފަދަާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

މިާهللاާމްާޢަބްދުޢަބްދުއްރަޙީ ދެކުނުާާބިލެއްާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދެްއވީތީާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ާދަނޑިވަޅުަގއިާ

ޝުކުރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެކީާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އިާ ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  715ދ އިރ ެގާ

ޓަކައިާރިޔ ސަތުންާތިކުރަްއވ ާާދަންނަވަން.ާއަދިާމިާމަޖިލީހަކީާނަތީޖ ާނެރެދޭާމަޖިލީހަކަށްާހެދުމަށް

ވ ހަކަތަކެްއާާ މ ިގނަާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދިނުމުެގޮގތުންާ އެއްބ ރުލުންާ މަސައްކަތަށްާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ މިވަުގތުާ ހުށަހެޅުނުާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސް.ާ ނެތިން.ާ ދައްކ ކަށްާ

ންނަާމުހިންމުާއެއްޗެއްާއޮތީމ ،ާދަންނަވ ލަންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމުހިންމުާނުވަތަާއަޅުަގނޑަށްާފެ

ފަރ ތުނާްާ މިެގންދ ާ ހިންގަވަމުންާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ އެއީާ ހިތްވަނީ.ާ ބޭނުންކޮށްލ ާ  720މިފުރުޞަތުެގާ

ތިއްބެވިއިރުާާ އެބޭފުޅުންާ ޮގތުަގއިާ ބައެއްެގާ އިދިކޮޅުާ ނުވަތަާ ކުރިންާ ހަވ ލުވުުމެގާ ސަރުކ ރ އިާ

ށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާޮގތެއްަގއިާފ ޑުވިދ ޅުވަމުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުެގާމީޑިއ ަގއިާެގންދެވީާވަރަ

އުންމީދުކުރަމުންާއައީާއެބޭފުޅުންނ އިާސަރުކ ރުާހަވ ލުެވވަޑައިަގތީމ ،ާއެބޭފުޅުންާއެވިދ ޅުވ ާކަހަލަާ

ފެންނަމުންދ ނާެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަންޒަރުާ ބޭނުންކުރ ާ މީޑިއ ާ ދައުލަތުެގާ އުސޫލަކުންާ ހަމަހަމަާ

ާާކަމަށް.ާާ  725އަހަރަށްުވރެާމިވ30ާާާީއެހެންނަމަވެސް،ާހިތ މައ އިާެއކީަގއިާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާވޭތުވެދިޔަ

ދިހަމަސްާދުވަހުާމީޑިއ ާވަކިާބައެްއެގާއަމިއްލަާެއްއޗެްއެގާޮގތުަގއިާބޭނުންާކުރުންާމ ބޮޑަަަށްވެސްާާ

އަ ދެއްކުުމަގއ އިާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހިނގައްޖޭ.ާ މަޖިލީހުނާްާއިތުރުެވެގންާ ދިާ

މެދުވެރިކޮށްާާ މީޑިއ ާ ކުރަްއވަިއެގންާ ބައްޓަންާ ބޭނުންޮގތަކަށްާ އެބޭފުޅުންާ ކަންކަންާ ނިންމ ާ

ކުޅެމުންާ މިއަދުާ ދައުރެއްާ ުމހިންމުާ ވަރަށްާ ެގނެސްދިނުމުަގއިާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ އިާ

 730ާއެބަެގންދޭ.....ާާ

ާ
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ާފުށިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހޯރަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ735 

މިބިލަށާްާާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިއަދުާ ދަންނަވަންާ ހިތ މައ އެކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިައށް.ާ ރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކިޔަން.ާބަހުސްކުރަމުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިސަރުކ ރެއްާ ސަރުކ ރުާ އެާ ދަނީ.ާ

އ ދޭހ ިއާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދެއްވުމަކީާ ކޮންޓްރޯލްާ މިކަންާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ

ާއެްއކޮށްާއެދޭކަެމއް.ާ

ާ740 

ާ

ޢިްއޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ކަމަށްާ ނުކުތ އެއްާ ކުރިއަށްާާނިޒ މ ބެހޭާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ރިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ކުރަންާ އިލްތިމ ސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ ެގންދެވުންާ

ބަހުސްާ އަދިާ ެގންދެވުން.ާ ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްާ ދަތިނުވ ނެޮގތަށްާ މަސައްކަތަށްާ

ކު ބުނ ޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ފޯކަސްާކުރެްއވުމުަގއިވެސްާ ބިލަށްާ މިވ ާ  745ރިމަތީަގިއާ

ާކުރަްއވަިއެގންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާެގންދެވުން.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އިާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވަރަށްާ ކަމަށްޓަކައިާ ދެއްވިާ ހަނދ ންކޮށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަޝީދުާ ާއަޙްމަދުާ

ާއެކީަގއިާއަޙްމަދުާރަޝީދަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތިބޭފުޅ ެވސްާބިލ އިބެހޭާޮގތުންާާهللاާމްާޢަބްދުޢަބްދުއްރަޙީ

ވިދ ޅުވިކަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްޗެއްާ ފެނިަވޑައިަގންނަވ ާ އެބޭފުޅ އަށްާ ބަދަލުަގއިާ ދެްއކެވުުމެގާ  750ވ ހަކަާ

ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ޮގތަށްާާމިފުރުޞަތުަގއިާ މިދެންނެިވާ ައޅުަގނޑުާ ާ

މުހިންމާުާ މިފަދަާ ކޮންމެހެންވެސްާ ހަމަާ މިދަނޑިަވޅަކީާ ހުއްޓ ލުމަށްޓަކައިާ ހިފުންާ ބޭނުންާ މީޑިއ ެގާ

ބިލެއްކަމަށްާާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ މިބިލަކީާ އެހެންކަމަށްވުމ ިއއެކުާ ަވުގތެކޭ.ާ ބޭނުންޖެހިފައިވ ާ ބިލެއްެގާ

ކަ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ މިާާއަޅުަގނޑުެވސްާ ކުރައްވ ާ ތައްޔ ރުާ ބޭފުޅަކުާ ޤ ބިލުާ އެކަށޭނަާ މަށްާ

ދައްކ ކަށްާާ ވ ހަކަާ ޮގތުންާ ބިލ އިބެހޭާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ބިލަކަށްވ ތީާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ  755މަޖިލީހަށްާ

ކުރަނީ.ާ ޤަސްދުާ ނިންމ ލަންާ ޮގތުންާ ސަލ މަތްކުރުމުެގާ ވަުގތުާ ނޫން.ާ ބޭނުމެއްާ މ ބޮޑަކަށްާ

ންވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާފުރިހަމަާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާއެހެންނަމަވެސް،ާނިންމ ލުމުެގާކުރި

މަސައްކަތްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޑިމޮކްރަސީއަކަށްާ ޒަމ ނީާ އޮވެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ޤައުމެްއެގާ
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މިނިވަންާ ހަމަާ މީޑިއ އަކީވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ ބޭނުންވެއޭާ ކޮންމެހެންާ ހަމަާ ކުރަމުންދ އިރުާ

 760ތީާމިބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއަުއމުންާއެާމަޤްޞަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާތަނަކަށްވ ން.ާއެހެންކަމަށްވ 

ައވަހަކަށްާާ ވީހ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ެއކީަގއިާ އ އިާ ޤަބޫލުކުރ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފުރިހަމަވ ނެާ

މިބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާޮގސްާކޮިމޓީާމަރުޙަލ ާނިންމ ާތަޅުމަށްާއައިސްާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންދ ާމަންޒަރުާ

ޮގތުންާދެކެ ދިނުމުެގާ އިޖ ބަާ ިއލްތިމ ސްއަށްާ ކުރެއްވިާ ރިޔ ސަތުންާ އެކީަގއިާ އ އިާ ބޭނުންވ ތީާ ންާ

ާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ765 

މެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަެވލިާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މަދުާނ ޒިމް.ާއެއަށްފަހުާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާއެއަށްފަހުާމުޙަން

ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާއަޅުަގނޑުާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ770 

މޯލްޑިވްސްާާާލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމަޑަެވ ބިލުާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ކުރިމަތިާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސުވ ލެއްާ ދެތިންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލާ  މިާ ކޯޕަރޭޝަން،ާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ

އަޅުަގނޑަށްާބިލުެގާހުށަހެޅިާފަރ ތަށް،ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާާއެބަވޭ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިބިލުެގާާ

ކަށަަވރުވެއްޖެާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަފުޅުންާ ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބިލެއްކަން.2006ާާާާމިބިލަކީ އުޅުނުާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އަހަރުަގއިާ  775ވަނަާ

އަޅުާ ހަނދ ނަކަށްާއޭރުަގއިާ ފެނުނުާ ހިސ ބަކުންާ ކޮންމެެވސްާ މަރުޙަލ އެއްާ ބަޙުސްާ އެބިލުެގާ ަގނޑުާ

އަމ ޒުެވެގންދިޔަާާ ސުވ ލުތަކެއްާ ބައެްއެގާ ވަރަށްިގނަާ އޭރުަގއިާ ޒަރިްއޔ އިންާ މީޑިޔ ެގާ އ ދޭ.ާ އެބަާ

ބަެއއް ހުރިާ އެބިލުަގއިާ މިއަދުާ ހިތ މަައކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެެގންދިޔަީއ.ާ ބިލުާ މިާ ކަހަލަާބިލަކަށްާ

އޭރުެގާާ ހުށަހެޅިއިރުަގއިާ ޙަިއޞިއްޔަތުންާ މިނިސްޓަރެްއެގާ ސަރުކ ރުެގާ އޭރުާ މިވަނީާ ކަންތައްތައްާ

ހުރީ.ާ ބައްޓަންވެފަިއާ މ އްދ ތަްއާ ބަެއއްާ ބިލުެގާ މަންފ ކުރަނިވިޮގތަކަށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ  780ސަރުކ ރަށްާ

ފ ޑުކިޔަމުންދި ެއއަށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކުންާ މަދަނީާ އެބިލުާއެޮގތުންާ މިހިރީާ މިއަދުާ ޔަ.ާ

މިބިލ ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ވީމަ،ާ ބައްޓަންވެފައި.ާ އެހެންޮގތަކަށްާ އެމ އްދ ތައްާ ޮއވެފައިާ އޮތްޮގތަށްާ

މަުގޞަދުތަކުންާ ސިޔ ސީާ މިއީާ ކަށަވަރުކޮށްނުދޭާ ފުރިހަމައަކަށްާ އެންމެާ ދޭތެރޭަގއިާ

ެއއީާމިބިލުެގާމުޅިާބިލުާއެކުލެވިފައިވަނީާއަދި ާމިބިލުެގާމަޤްޞަދުެގާތެރޭަގިއާާއެްއކިބ ވ ކަމަކަށް.ާ

އެއްކިބ ވުމަށްޓަކައޭ.ާާ ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  785އެމަނިކުފ ނުާ
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މިބިލުެގާ އެއްކިބ ވ ނީާ ނުފޫޒަކުންާ ސިޔ ސީާ ކިހިނެއްތޯާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ެއޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ

ބައްޓަންވެެގ ބިލުާ މުޅިާ މިާ މިހިރަޮގތުންާ އެއްޗެްއެގާާމ އްދ ތައްާ ސިޔ ސީާ މުޅިންާ މިއަންނަނީާ ންާ

އޭރުަގއިާާ އޮތުމަކީާ ނިންމޭޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މީަގއިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ެއއީާ ޮގތުަގއި.ާ

އެނޫންާ ބައްޓަންވުން.ާ ދުަވންޖެހޭޮގތަކަށްާ މީޑިޔ ާ މުޅިާ ފަހަތުންާ ބައެްއެގާ އޮންނަާ މެޖޯރިޓީާ

މ ނައެއްނުކު އަޅުަގނޑަކަށްާ ޕ ޓީތަކުެގާާއެހެންޮގތަކަށްާ މަޖިލީހުަގއިާސިޔ ސީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ  790ރެވޭ.ާ

ލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންނަށާްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުރ ޮގތްާ ޕ ޓީންާކަންކަންާ ހުރިޮގތ ިއާސިޔ ސީާ ވިސްނުންާ

މިތަނުނާްާ އިހަކަށްދުވަހުަގއިެވސްާ އިްއޔެަގިއވެސް،ާ އެނޭގ.ާ އެބަާ ސ ފުކޮށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ހިމެނުމަށްވެސްާާާމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިރުާ އޭަގއިާ މ އްދ ތަކެއްާ ޚިލ ފުާ

ޖެހިލުމެއްނެތިާ ވަކިކޮޅަކަށްާ ދިޔައިރުަގއިާ ެއއްބަިއެވެގންާ ރައީސްެވސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކޮށްެގން،ާ

 795ވޯޓުާދިޔައީާދެްއވަމުން.ާއެހެންވީމަ،ާސިޔ ސީާނުފޫޒުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކަމެއްކުރެވޭނެާާ

ެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނެއްާޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑަކަށްާހަމާަާކަމަކަށްާމިާދިވެހިރ އްޖޭ

ދައުލަތުެގާމީޑިޔ ާާ އެްއކިބ ވުމަށްޓަކައިާ މިއީާސިޔ ސީާމަސްރަޙުންާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވާ ޔަޤީނުންވެސްާ

ކަނޑައެޅި ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ބިލެއްާ ބައްޓަންވ ާ ެގންާާއޮންނަންޖެހޭޮގތަކަށްާ

ާާ އެބަބުނޭ ކަންބޮޑުވ 9ާާާާމީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ އެީއާ ަގިއާ )ނ(ާ އެބަބުނޭާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އޮތުމުންާ މިހެންާ ޤ އިމްކުރުން.ާ މުޖުތަމަޢުއެއްާ ލިބިދޭާ ޖ ަގާ ވިސްނުންތަކަށްާ ތަފ ތުާ  800މައްސަލަެއއް.ާ

ޮގތަކަށް ދެވޭކަހަލަާ ޖ ަގާ ބަޔަކަށްެވސްާ ތިބިާ ވިސްނުމެއްަގއިާ ނޫންާ އެބަާާާއިސްލ މްދީންާ އެބަިއާ

ާާ މިއޮތީ ދެންާ ޒިންމ ައކަށްވ ނ3ާާާާީހިމެނޭ.ާ ބޯޑުެގާ ޑިރެކްޓަރުންާ އެބަޖެހޭާ މީަގއިާ ބ ބު.ާ ވަނަާ

ާާ ހަމައެއ އެކީ މަޖިލީހަށޭ.ާ ބޯޑ12ާާާުާރައްޔިތުންެގާ ޑިރެކްޓަރުންާ ހިމެނޭ،ާ އެބަާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ނު ސިޔ ސީާ މިާ އެހެންވީަމ،ާ މަޖިލީހުންނޭ.ާ ރަްއޔިތުންެގާ މިާޢައްޔަންކުރަންވ ނީާ ފޫޒަކުންާ

މީޑިޔ ާާ ދެކޭޮގތަކީާ އަބަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވިސްނުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  805އެްއކިބ ނުވޭ.ާ

މީޑިޔ ާ ދައުލަތުެގާ ޮއންނަކަމަށްވަނީނަމަާ މުސްތަޤިއްލުޮގތެްއަގއިާ އަދިާ ހަމަހަމަވ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

މަ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޢައްޔަންކުރީމ ާ ބޯޑެއްާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކުރެވޭާާއެކަނިާ މިހ ރުާ ޖިލީހުަގއިާ

ެއކަންޏެއްނޫން.ާ ދައުލަތުެގާ ހުރީާ މީޑިޔ ތައްާ ެއއީާ އުފެދޭ.ާ އެބަާ ސުވ ލުާ ދޭތެރޭަގއިާ މަސައްކަތ ާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކޮންޓްރޯލްކުރެޭވޮގތަށްާ މީޑިޔ ާ ެއާ މީޑިޔ ތަްއވެސްާ އެހެންާ

އެހެން ބިލުތެރޭަގއިާ މިާ އަދިާ އެްއޮގތަށްާ ޤ އިމްވެ،ާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މުޢައްސަސ ެއއްާ ާ810 

މުސްތަޤިއްލުާމުޢައްސަސ ެއްއާއޮެވެގންާހުރިހ ާމީޑިޔ ތަކެްއާކޮންޓްރޯލްކުރެޭވޮގތަށްާއެމުޢައްސަސ ާާ

ލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ ބެލޭނެޮގތަކީ.ާ މުސްތަޤިއްލުޮގތެއްަގއިކަންާ އެއީާ އޮތުމަކީާ



 31 

މި ހުށަހަޅުއްވ ާ އެބަާ ސަރުކ ރުންާ ޤ ިއމްކުރެވޭާާވަނީނަމަާ އެކުލެޭވޮގތަށްާ މީޑިޔ ތައްާ ހުރިހ ާ

މުޢައްސަސ ެއްއާ އޮންނަާ ކޮންޓްރޯލްކުރެޭވޮގތަށްާ މީޑިޔ ތައްާ ހުރިހާ  މުޢައްސަސ އެްއާ މުސްތަޤިއްލުާ

 815ޤ އިމްކުރެޭވޮގތަށްާބިލެއްާބަްއޓަންވެފައިާއެބަާއ ދޭ.ާއެކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާނުހަނާުާ

ަގއިާމިބިލުވެސްާމިތަނަށްާއައިސްާމިބިލުވެސްާޭއެގތެރެއަށްާވަދެާއަދިާމިބިލާުާޤ އިމްާމުސްތަޤްބަލެއް

ރަނަގޅުާާ ހުރިާ އެކުއެކީަގއިާ ދެބިލުަގއިާ މިާ ފޮނުަވއިެގންާ ެއބިލުވެސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބަލައިަގންނަާ

އޮތްާާ ދަްއކަންާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެމަސައްކަތްކުރުމަށް.ާ ފ ހަަގކޮށްާ ކަންތައްތައްާ

ކަތައްާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާވ ހަތަކަކީާސިޔ ސީާނުފޫޒަކުންާމިާބިލުާއެކަހެރިކޮށެއްާނުދެވެއޭ.ާާވ ހަ

ަވްއދ ފައި،ާާ މީެގތެރެއަށްާ މަްއސަލަތައްާ މައިަގނޑުާ ސިޔ ސީާ އެންމެބޮޑުާ މިއޮތީާ  820މިބިލުަގއިާ

ާއަމުނ ފައޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމްކުރުމުެގާބިލުާކުޅުދުއްފުށީާޝުކުރިއްާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ދެްއވަމުންވެސްާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއެމަނިކުފ ނުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާޢަލީާޢ ރިފް

ސަރވިސް ޕަބްލިކްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސިޔ ސީާާާާމަޤްޞަދަކީާ ތަފ ތުާ މިނިވަންކޮށްާ  825ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ

މިނިަވންކުރުން.ާ މީޑިޔ ާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަތިންާ ހިމެނޭޮގތެްއެގާ މީަގއިާ ވިސްނުންތައްާ

އެމަނިކުފ ނުާހުށަހަޅުއްވަމުންާވިދ ޅުވިާމިނިވަންާމުސްތަޤިްއލުާތަނެއްެގާޮގތުަގއިާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާ

ައޅުަގނޑުާާކޯޕަރޭޝަންާހިންުގމަށްާބޭނު ންވ ާތަފ ތުާމަޢުލޫމ ތުާއެމަނިކުފ ނުާއެއްކުރެއްވިާވ ހަކަ.ާ

ެއކަށީެގންވ ާ ވަރަށްާ މިއީާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ މީތިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެކަމަށްާ

ާާ ދެން ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުކަމަށ3ާާާްބިލެއްކަމަށްާ ހުށަހަޅ ާ ބިލުާ މ އްދ ަގއިާ  830ވަނަާ

ވިދ  ާާއެމަނިކުފ ނުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިވަނީާ ވަނ27ާާާާަޅުވެފަިއާ

ާާ އެއްޗަކަށ28ާާާްމ އްދ އ އި މިހުރިހާ  މިނިވަންކަމ އިާ ލިބިދޭާ ދަށުންާނޫސްވެރިކަމަށްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާހައްދަވ ފައިާއޮތްާބިލަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިއަށްާވަރަށްާތ އީދުކުރަން.ާދެންާ

ާާ ބަލ ލ އިރުަގއި ދ އިރ ެގ9ާާާާއެޮގތުންާ މަޑަވެލިާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ދެންމެާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

 835ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާފަދައިންާއަޅުަގނޑުވެސްާބޭނުންާ)ނ(ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަން.ާތަފ ތުާ

ނަށްާތަފ ތުާސިޔ ސީާާސިޔ ސީާވިސްނުންތަކަށްެވސްާޖ ަގާލިބިދޭާމުޖުތަމަޢުއަކަށްާޤައުމުހެދުންާއެތަ

ަވނަާމ އްދ ެގ،ާައޅުަގނޑުވެސްާމިބަލަނ42ާާާީާވިސްނުންާއިތުރުކޮށްލަންާައޅުަގނޑުވެސްާފެނޭ.ާދެންާާ

ާާ ެގންދެވޭތޯ. ކުރުކޮށްާ ވީހ ވެސްާ ކޮންސަރނެއ44ާާާްމިކަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ފެށުމަށްފެށު ޢަމަލުކުރަންާ މިޤ ނޫނަށްާ މިއީ.ާ މ އްދ އެއްާ އަޑ ިއާާއޮންނަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ އެކުާ
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ހުއްޓިާއެާދެާ ހިނަގމުންާއައިާހިނުގންާ ޮގތުަގއިާ ުމޢައްސަސ ެއްއެގާ ދެާ މޯލްޑިވްސްާ  840ޓެލެވިޜަންާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާ މޯލްޑިވްސްާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަދަލުކުރަންާ އެތަންކޮޅުާ އުިވ،ާ މުޢައްސަސ ާ

ދަލުވެެގންާދިޔައީއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާކޯޕަރޭޝަންާޗެނަލްާބަދަލުެވެގންާދިޔައީއޭ.ާދެާޗެނެލަށްާބަ

ޕޭރެންޓަލްާ ދެނަންާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ނޭމްސް.ާ ބްރޭންޑްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަާ ނަމަކީާ ދެާ މިާ

ކަމެއްކަމަށްާާ މުހިންމުާ ބޭނުންކުރުމަކީާ ދެނަންާ އެާ ދިޔަކަމަށްވިނަމަވެސްާ ދަށަށްާ މުޢައްސަސ ެއއްެގާ

 845ތްކުރަްއވ ާބޭފުޅުންވެސްާފ ހަަގކުރެްއވި.ާއެހެންވީމަ،ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާދެާދ ިއރ ަގއިާމަސައްކަ

އެާދެާނަންާބޭނުންކޮށްެގންާމިކަންާކުރިއަށްެގންދެވޭނެޮގތަކަށްާހަދައިާމިާބިލުާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާާ

ަވރަށްބޮޑުާ ލިބޭނެާ ވެއްޓަށްާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ސްކުރުމަކީާ ބަލައިަގނެާ

އަޅުަގނ އިށީންނ ނަން.ާކުރިއެރުމެްއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމުންާ ެއވ ހަކަާ ދެކޭތީވެާ ޑުާ

 ޝުކުރިއްޔ .ާ

 850 

ޢަބްދުލްޣަފޫރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާމޫސ އަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ނީ.ާއެއަށްފަހުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި

ކުޑަހުވަދޫާާ އެއަށްފަހުާ އަޙްމަދު.ާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އެއަށްފަހުާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.ާއެއަށްފަހުާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

 855އަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާާޔޫސުފްާނަޢީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާާ

 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމްކުރުމުެގާބިލުާާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާ

ނަޝީދަށްާހުށަހެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ާޅިކަމަށްޓަކައިާ

މިާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ  860ވަރަށްާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއ ެއކުާ ހަމަާ ބިލެއް.ާ ބޭފުޅުންާޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިވ ާ ބައެއްާ ނެާ

ޓީވީާާ ބިލަކީާ މިާ ވ ހަކަ.ާ ކުރ ާ ކޮންޓްރޯލްާ މީޑިޔ ާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ެއބަާ ވިދ ޅުވޭާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ

މިފަދާަާ ބިލެއް.ާ ތައްޔ ރުކުރެވިފަިއވ ާ ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކަިއާ އަޑުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މޯލްޑިވްސްއ އިާ

މީ އެހެންާ ޓީވީއ ިއާާބިލެއްާނެތުމުެގާސަބަބުންާމިއަދުާރ އްޖޭެގާ ޕޮޕިއުލަރވެާ ޑިޔ ތައްާވަރަށްބޮޑަށްާ

 865ރޭޑިޔޯެގާޚިދުމަތްާބޭނުންކުރ ާމީހުންާމަދުވަމުންާމިދަނީ.ާމުސްތަޤްބަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދާަާ

ބިލެއްެގާސަބަބުންާމިާދެތަންާމިނިވަންާނުވެއްޖެނަމަާމިާމީޑިޔ ެގާއަޑުއަހ ނެާމީހުންާމިޤައުމުަގިއާ

ައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާމިނިވަންކަމ އެކުާިމާދެތަންާާާނެތުމަކީވެސްާވެދ ނެކަމެއްާ.
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އަމިއްލަާ ލިބެމުންނުދ ކަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ ފައިދ ާ ލިބެންވ ާ ދ އިރ ަގއިާ މީޑިޔ ެގާ ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ

ދެނާްާ އެެގންދަނީ.ާ މިއަދުާ ކުރަމުންާ ބޭނުންާ ފައިދ އެއްާ އެހުރިހ ާ އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރީެގާ ފަރ ތްތައްާ

 870ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަދެްއކެވިާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވިާވަރަށްބޮޑަށްާސިޔ ސީާކުލަވަރުޖެހިފައިާއޮތްާާކުރިން

އޭަގއިާާ ކުލަވަރުާ ސިޔ ސީާ ދެންާ ބިލެްއަގއިާ ލިޔ ާ އެއްކިބ ކުރަންާ ކުލަވަރުންާ ސިޔ ސީާ ބިލެކޭ.ާ

އިންފޮމޭޝަ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ އިނޭގތޯ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ންާނެިގދ ނެާ

ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭނެ.ާާ ބިލެއްާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭާ މީޑިޔ ާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ ފަރ ތުންާ މިނިސްޓްރީެގާ

ހަމައެއ ެއކުާމިކަމަށްާމުޅިާމީޑިޔ ާކޮންޓްރޯލްކުރުުމެގާބިލެްއާތައްޔ ރުކުރުމަކީވެސްާމިއަދުާޤައުމަށްާ

ހަްއދުފަހަ ދީނީޮގތުންާ ސަބަބަކީާ ކަމެްއ.ާ މުހިންމުވެފައިވ ާ ެއބަާާވަރަށްާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ  875ނައަޅ ފައިވ ާ

ާޤައުމުެގާާމިއަދުާމިފޮނުވަމުންާެގންދޭ.ާކްރިސްޓިައންާދީނ އިާއަދިާބުދުާދީނުެގާޕްރޮްގރ މްތައްެވސްާާ

މީޑިޔ ތަކުންާއެބަާފޮނުވަމުންެގންދޭ.ާއެހެންކަމުންާމިކަންކަމަކީާމިހިނދުންާމިހިނދަށްާހުއްޓުވައިާިމާާ

ްގރ މުތައްާމިޤައުމުަގއިާނުދެއްކޭނެޮގތެއްާހެދުމަކީާއިންފޮމޭޝަންާދީނީޮގތުންާތަފ ތުާދީންތަކުެގާޕްރޮ

ދީނީޮގތުންާ ޒަރިއްޔ އިންވެސްާ ރޭޑިޔޯެގާ އެއ އެއްކޮށްާ ހަމަާ ވ ޖިބެއް.ާ ޒިންމ އެއް.ާ މިނިސްޓްރީެގާ

އެބަދޭ.ާ ފޮނުވަމުންާ އެބަދޭ،ާ ދެްއކެމުންާ ޕްރޮްގރ މުތަްއވެސްާ ފަރ ތްތަކުެގާ  880ހައްދުފަހަނައަޅ ފައިވ ާ

ދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުގެާ ކަންތައްތަކ ާ މިފަދަާ ފަރ ތުންާ މިނިސްޓްރީެގާ ިއސްލ މިކްާ ރ އްޖޭެގާ ސުވ ލަކީާ ާ

ފިޔަވަޅުާނ ޅުްއވަނީާކީްއވެެގންބ އޭ.ާކްރިސްޓިއަންާޕްރޮްގރ މްވެސްާމިތަނުަގއިާމީޑިޔ އިންާެއބަދައްކ ާާ

ެގންދޭ. ދެއްކެމުންާ އެބަާ ޕްރޮްގރ މުތައްވެސްާ ބުދުދީނުެގާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އެހެންކަމުންާާާމިހ ރުވެސް.ާ

މިކަންތައްތަކަކީާމިހިނދުންާމިހިނދަށްވެސްާހުއްޓުވަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ

މ ިގނަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ތައްޔ ރުކުރެއްވުމ އެްއކޮށްާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ މިބިލުާ  885މައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާ

ާާ މިބިލު އެހެންކަމުންާ ބޭނުމެއްނެތް.ާ ދ ކަށްާ މިބިލުނާްާބަޙުސަކަށްާ ފޮނުވ ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އަވަހަށްާ

ދެކެން.ާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ަވރަށްާ ކަންތަްއކުރުމަކީާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ މަންފ ާ ބޭނުންވ ނެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާ

ާ

ބޭފުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ހުރިހ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލެއްެގާާޝުކުރިއްޔ ާ މޮޅުާ މުހިންމުާ މިބިލަށްވުރެންާ  890ާޅުންާ

އެހެންޮގތަކަށްާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންާ އެއްޗެއްާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަނުދައްކ އިރުާ

ދެންނެވުމަކީާއުނދަޫގކަމަށްވެދ ނެކަންނޭނެގ.ާއަޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަންާއަލްއުސްތ ޛްާމުޙަންމަދާުާ

ާނަޝީދަކީ އެހެންނަމަވެސް،ާާާ ބޭފުޅެއްކަން.ާ ޤ ބިލުާ އެކަމަށްާ ފުންނ ބުއުސްާ މިކަމުަގއިާ

ޮގތެއްނޫން.ާ އެނޭގނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ހުރިޮގތްާ ފިކުރުާ ވިސްނުމ އިާ އެމަނިކުފ ނުެގވެސްާ



 34 

 895އަޅުަގނޑުމެނަށްާފެންނ ނީާލިޔެފައިާއޮތްާެއއްޗެއް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހައިރ ންޭވާބަެއއްާބޭފުޅުންެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާވ  މިާ ވ ހަކަތައްާ ބައެއްާ ފިކުރުނުކުރަްއވ ާ ބިލ މެދުަގއިާ މީަގއިާ ހަކަފުޅުތަކުަގިއާ

މަޖިލީހުަގއިާދައްކަވަމުންާެގންދ ތީވެ.ާމިބިލުާބައްޓަންކުރެވިފައިާމިއޮތީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްވެސްާާ

ރަްއޔިތުން ބިލުތަކެއް،ާ މުހިންމުާ ސަރުކ ެގާ މުހިންމާުާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެފަދައިންާ ުގޅުންހުރިާ ނ ާ

ކޮންޓްރޯލްކުރުމ ާ މީޑިޔ ާ ދަޢުލަތުެގާ ައިއސްާ މިބިލުާ ކުއްލިއަކަށްާ ިމވަުގތުާ ވަުގތުާ ހުރިާ ބިލުތަކެއްާ

 900ސިޔ ސީާފިކުރުެގތެރޭަގއިާއަންނަމުންދ ާމިާދަނޑިވަޅުަގއިާިމކަންާކުރަްއވަމުންާމިދަނީާހަމައެކަނިާާ

މޯލްޑިވްސްއަށް ޓެލެިވޜަންާ އަޑ އިާ ިމފަދަކަމެއްާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންވިމަ،ާ ފޯކަސްކޮށްެގން.ާ

ދ ނެޮގތެއްާާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކަންތައްތައްާ މުޅިާދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ ވަުގތެއްަގިއާ ކުރަްއވ ާ މިޮގތަށްާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަުމަގއިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބެއްލެވުމަކީާ

އުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މުޙަންމަދާުާޢިއްޒަތްތެރިާ އަލްއުސްތ ޛްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުރުާ

 905ނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާއެމެރިކ ާއެީއާދިވެހިރ އްޖޭެގާޮމޑެލްއަކަށްާބަލައިެގންާާ

ެއމެރިކަންާ ކޮބައިތޯއޭާ މިދަނީ.ާ ބައްޓަންކޮށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިޒ މެްއެގޮގތުަގއިާ ރިޔ ސީާ

ާާ ސިޔ ސީާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ކިހިނެއްތޯއޭ.ާ ެއކުލެވިެގންވަނީާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ

ަމޖިލީހަށާްާ މިާ ައޅުަގނޑަށްާ އެކަންާ އޮންނަނީ.ާ އެކަންާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ތިބޭތޯއޭ.ާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ

އެނިގަވޑަިއެގންފަ މަނިކުފ ނަށްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަމަެއއ ކުަގއިާ އިާހ މަކޮށްދެއްވަބައްލަވ ށޭ.ާ

 910އޮންނ ނެކަންނޭނެގާމިރ އްޖޭަގއިާޓީވީާޒަރިއްޔ އިންާމީެގާކުރީަގއިާދިޔަޮގތަކަށްނޫންާމިހ ރުާޓީވީއ ިއާާ

މިދިޔަާ ފަހުންާ އެންމެާ އަދަދަކަށްާ ިގނަާ އެންމެާ ޕްރޮްގރ މުތައްާ ދީނީާ ެގންދަނީކީ.ާ ރޭޑިޔޯތަކުންާ

% ޕްރޮްގ14ާާރަމަޟ ންމަހުގައިވެސްާ ދީނީާ ހަމައެކަނިާ ައޑުންާ ޓީވީާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރ މުތަްއާ

% ޕްރޮްގރ މުތަކުެގ20ާާާާމޯލްޑިވްސްއިންާ މޯލްޑިްވސްާ ޓީވީާ ނުަވތަާ އެބަހުރި.ާ ފޮނުވަދީފައިާ ވަރުާ

ހަމައެކަނިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުރި.ާ ފޮނުވަދީފައިާ ޕްރޮްގރ މުތަކުެގޮގތުަގއިާ ދީނީާ އެއްބައިާ ދެބައިކުޅަާ

 915ނޑުާދަންނަވ ނީާމިބިލުަގއިާޯމލްޑިވްސްާާއެވ ހަކަތައްާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮށްލުމުެގާއިތުރަށްާއަޅުގަާ

މޯލްޑިވްސްާާ މިނަންވެސްާ ހަމައެކަނިާ ބިލ ބެހޭާ ޤ އިމުކުރުމުެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ

ވ ހަކަ.ާާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަދަލުކުރަންާ ނަމަށްާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ނެޝަނަލްާ

އަޅުާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ބަެއއްާ މިބިލުަގއިާ ބޯޑުާއެއ އެކުަގއިާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ދަންނަވ ނީާ ަގނޑުާ

ނުވަތަާ ބ ރެއްާ ކިހ ވަރެއްެގާ މައްޗަށްާ މީެގާ އޮތުމަކީާ ޮގތަށްާ ޢައްޔަންކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ސްޓެލްކޯެގާ ކަމެއްބ ަވޭއ.ާ އޮތްާ ވިސްނ ފައިާ މިއ މެދުާ އުސޫލަކުންާ  920ކޮންާ

ޢައްޔަންކުރާ  މިތަނުންާ ބޯޑުާާކީްއވެެގންބ ވައޭާ ޑިރެކްޓ ރުންެގާ އެސް.ޓީ.ޯއެގާ ނޫނިްއޔ ާ ނެތީ.ާ ޮގތަށްާ
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ބޯޑުތަްއާާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ހުރިާ ދެންވެސްާ ނޫނިއްޔ ާ ނެތީ.ާ ޢަްއޔަންކުރ ޮގތަށްާ މިތަނުންާ ކީްއވެބ އޭާ

މިތަނުނާްާ ހަމަެއކަނިާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ީމޑިޔ ެގާ ކީްއވެެގންބ ވައޭ.ާ ޢައްޔަންކުރ ޮގތަށްާ މިތަނުންާ

ންާހަމައެކަނިާމީޑިޔ ެގާދެންހުރިާވަޞީލަތްތައްާނުވަތަާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކުެގާހިންގ ާޢައްޔަންކުރުމު

ކޮންފަރ ތްތަކަކުންބ އޭ.ާާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ އެތަނުެގާ  925ކޯޕަރޭޝަންތަކުެގާ

ޤ ނޫނަކަށްވެެގންާާ އެކަނިާ މިބިލުާ އަމުދުންާ އަދިާ ދެކެވިފަެއއް.ާ ވ ހަކަެއއްާ ނެތްާ އެކަމަކަށްވެސްާ

މިއ އެކުަގިއާާ އެކުެއކީަގއިާ މިބިލ ާ ނުވ ނެ.ާ ޮގސްެގނެއްާ ފަރުމ ކުރެިވެގންާ މިކަންކަންާ ދ ޮގތަކަށްާ

ނުކުމެެގންާާ މިބިލުާ ބިލުތަކ އެކުަގއިާ ެއާ ހުންނަންވ ނެ.ާ ބިލުތަކެްއވެސްާ އެހެންާ ދަތުރުކުރަންޖެހޭާ

މަޖި ރަްއޔިތުންެގާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ހަމައެކަނިާ މެޖޯރިޓީާދ ންވ ނީ.ާ ލީހުަގިއާ

ނިންމ ލުމަށާްާ ކޮށްާ އެކަންކަންާ ބޭނުންހ ޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތުމ އެކުަގއިާ  930ވަކިޮގތަކަށްާ

ބޭނުންވޭާ ފަހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުަގިއާ ދެީގނެއްނުވ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޮގތުަގއިާ ަވޒީރެްއެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރީަގިއާ އޭރުެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާއެމަނިކުފ ނުާ ހުންނެވިއިރުާ ާ

ޮގތަކަށް.ާ ލިބޭާ ބ ރެއްާ ހުރިހ ާ ދަޢުލަތަށްާ އޭރުެގާ ޮގސްފަިއވަނީާ ބަދަލުެވެގންާ މިކަންކަންާ ބިލުަގއިާ

ެއއްޮގތްވ ޮގތުެގމަތިންާ މިނިވަންކަމ ާ މީޑިޔ ެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މީޑިޔ ތަކު ބޭރުދުނިޔޭެގާ އ ޓިކަލްާ ނުވަތަާއަދިާ އެމަނިކުފ ނ ިއާ އެކިފަރ ތްތަކުެގާ އަދިާ  935ންނ ާ

މިާ ުގޅިެގންާ ައއުމ ާ ޝަކުވ ތައްާ އެަމއްސަލަތަކ ާ މަޤ މުެގޮގތުންާ ހުންނެވިާ އޭރުަގއިާ އެމަނިކުފ ނުާ

ހަމާަާ މަރުޙަބ ކިޔަން.ާ ހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުންާ މިެގނައިާ ބަދަލުކުރަްއވ ާ ވިސްނުންާ

ބަެއއް މިބިލުެގާ ައންނައިރުާއެއ އެކުަގއިާ ޤ ނޫނަކަށްެވެގންާ ނުވަތަާ މިބިލަށްާ ބަލ އިރުާ މ އްދ ތަކަށްާ ާ

ޮގތަށްާބަލ އިރުާައޅުަގނޑުާާ މިއަށްާދެވިފަިއވ ާބ ރަކީާމިާބ ރުާެގންނަންާމަސައްކަތްކުރައްވ ފައިވ ާ

 940ދަންނަވ ނީާއެްއވެސްާއެހެންާފަރ ތަކުންާޤ ނޫނީާއެއްވެސްާމުއައްސަސ އަކުންާހަމައެކަނިާޤ ނޫނުނާްާ

ބެހޭޮގތުންާއެމީ މިކަމ ާ ބ ރުެގތެރެއިންާ ލިބިދޭާ މިބިލުަގއިާ މެނުވީާ އެވަުގތެއްަގއިާ ލިބިދޭާ ހުންނަށްާ

އެްއވެސްާެއއްޗެއްާބުނެވޭނެާޖ ަގެއއްާއޮތްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއެހެންވީމަ،ާމިވަރުެގާބޮޑުާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްވުރެންެވސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދޭއިރުާ މިބިލާުާބ ރެއްާ ވ ނީާ

ޤ ނޫނަކަށްާވެެގންދ އިރުާމިބިލުެގާބ ރުަގދަކަންާބަްއޓަންވ ޮގތަކަށޭާމިބިލުާފ ހަަގކުރައްވ ފައިާމިއޮތީ.ާ

އެމަނިކުފ ނުާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ މިނިވަންކަންދޭންާ މިާ ބ ރެއްާ މިފަދަާ  945އެހެންވީމަ،ާ

ާާ ރިކަމުެގާމީޑިޔ ެގާބ ރުކަމަށްާވަނަާބ ރަކީާނޫސްވ3ާާެވިސްނ ަވޑަިއެގންފައިާެއއޮތީާދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ވިސްނ ލ އިރުާ މިއ މެދުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރ ތީކަމުަގިއވެސްާ

ދަތުރުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނަކަށްވެެގންާާ މަޖިލީހުަގިއާ މިާ އެކަނިާ މިބިލުާ ިމވަުގތަށްާ މިވަުގތުންާ
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ވެާ ދެންާ ފަށައިފިްއޔ ާ ޢަމަލުކުރަންާ ހަމަނުޖެހާޭާމިއަށްާ އެީއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނެޮގތްާ

އެހެންވީމަ،ާ ވެެގންދ ނީ.ާ މިކަންކަންާ މިސ ލުަގޭއާ އޮޑިެއްއެގާ ދުވ ާ ކަނޑެްއަގއިާ ަގދަާ  950ނުވަތަާ

ހަމައެކަނިާޓީވީާމޯލްޑިްވސްއ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑަށްާފޯކަސްކުރަްއވަިއެގންާމިކަންާނުކުރައްވ ށޭ.ާާ

މު ކުރެްއވުމުަގއިާ ކުރައްވ ށޭ.ާާއެކަންާ އެކަންކަންާ މަތިންާ ވަންނ ނެޮގތެއްެގާ ޭއެގތެރެއަށްާ މީޑިޔ ާ ޅިާ

އޮތްޮގތަށްާ މެޖޯރިޓީާ މިވަުގތުެގާ ޒިންމ އަކަށްވ ނީާ ފުރިހަމަާ މަޖިލީހެުގާ ރައްޔިތުންެގާ އަދި،ާ

ފައިދާ  ކުރެްއވޭނެާ މިކަންކަންާ ނ ޖ ިއޒުޮގތެްއަގއިާ މީެގާ މިކަންކަންކުރަްއވ ާ ާާލިބޭނެާ ބައްލަަވއިެގންާ

 955ށްާމިބިލުާައވަސްކުރަްއވ ާއެކަންކަންާކުރެްއވުމުެގާބަދަލުަގއިާޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާމިކަންކަންާޮގތަކަ

ޮގތަކަށްވެސްާާ އެހެންާ މިކަންކަންާ އޮތުމުންާ މެޖޯރިޓީާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވ ށޭ.ާ

 ެގންދެވިދ ނެކަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާެގމަނަފުށީ ޢިއްޒަތްތެރި ކުރީެގާާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ާރަީއސް.ާ

ބިލެއްާމަޖިލީހަށާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު ފުރިހަމަާ މިފަދަާ މުޙަންމަދުާނަޝީދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ ރިފޯމްާމިނިސްޓަރާ  960ލީަގލްާ

ކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުާާފޮނުއްވީތީ،ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވީތީާނުހަނުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެ

މަސަްއކަތްތަކެްއާާ ވަރަށްބުރަާ ޙަޔ ތުަގއިާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓެލެވިޜަންާ އެމަނިކުފ ނަކީާ ދަންނަވ ނީާ

މޯލްޑިވްސްއ  ޓީީވާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ރިފޯކުރަްއވ ފަިއވ ާ ލީަގލްާ އަދިާ ައޑުެގާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ މްާއިާ

ިއަގންނަވ ނެާމިކަމަކީާކިހ ާމުހިންމުކަމެއްކަން.ާާމަނިކުފ ނަށްާއެނިގަވޑަާާމިނިސްޓްރީަގއިާުއޅުްއިވއިރު

 965ހަމައެއ ެއކުާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާއެމަނިކުފ ނުެގާޒަމ ނުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދިޔަާ

ކިހ ވަރެްއެގާާ މިނިވަންކަމަކީާ އަޑުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މޯލްޑިވްސްއ އިާ ޓެލެވިޜަންާ ނޫސްވެރިކަން،ާ

އެމިނިވަންާ އެމަނިކުފ ނުވަނީާއެްއޗެްއކަން.ާ ހިތްހަމަޖެހޭކަން.ާ ރައްޔިތުންާ ކިހ ާ ލިބުނީމަާ ކަންާ

އެޮގތްާާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރުާ ޙަޤީޤަތަށްާ ސ ބިތުކޮށްދެްއވ ފައި.ާ އެކަންތައްާ

ބޭނުންވަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނެތްކަމުަގިއވިޔަސްާ އެތ ނަގއިާ އެމަނިކުފ ނުާ މިހ ރުވެސް.ާ

 970ކ ރުވެސް،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާުއފަލ އެކުާފ ހަަގކުރަންާކުރީާސަރުކ ރުާއެމިނިވަންކަން.ާކުރީެގާސަރުާ

،ާާެއކުާމީޑިއ ާމިނިވަންކޮށްފައިާއޮތްކަން.ާެއއީާއަޅުަގނޑުާމީޑިއ އޭާމިދަންނަވަނީވަރަށްާމިނިވަންކަމ 

ދިމ ކުރިޮގތުންާ ކަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވ ހަކަ.ާ ައޑުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މޯލްޑިވްސްއ އިާ ޓެލެވިޜަންާ

މޯލްޑިވްސްަގއިާާޓެލެވި ލިބުނުމީހެއް.7ާާާޜަންާ ފުރުޞަތުާ މަސަްއކަތްކުރަންާ ދުވަހުާ އަހަރުާ

އަޅުަގނޑަކީ،ާާ ޮގތްޮގތުންާ އެކިާ މީހެއް.ާ ކުރެވޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އިޙްސ ސްތައްާ މިކަމުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކުރި މަސައްކަތްާ ޕްރޮްގރ މްތަކުަގއިާ ތަފ ތުާ ޕްރޮްގރ މްތަކ އިާ ޕޮލިޓިކަލްާ އެތ ނެގާ  975ާއަޅުަގނޑަކީާ

މީހެއް.ާއަދިާހަމައެއ އެކުާއެެވއަރނެސްާޕްރޮްގރ މްތަކުަގިއެވސްާތަފ ތުާމަސައްކަތްތައްާކުރިާމީހެއް.ާ
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އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާމީަގއިާއިޙްސ ސްތަކ އިާޚިޔ ލުތަކެއް،ާފިކުރުތަކެއްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާާ

މިފެން ކުރިމަތިންާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާ އުފ ވ ދުވަހެްއ.ާ ވަރަށްާ ސީދ ާމިއަދަކީާ ސ ދާ  ވަރަށްާ ނަނީާ

ައޅުަގނޑުާާ ދިޔައިމަާ ފ ސްވެެގންާ މިބިލުާ މަންޒަރު.ާ ދަތުރުކުރަމުންދ ާ މ ހައުލަކަށްާ އުފ ވެރިާ

 980ދަންނަވ ނީާރައްޔިތުންތަކެއްާުއފ ވ ނެއޭ.ާހިތްހަމަޖެހޭނެއޭ.ާެއހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅުއްވީތީާާ

ނަޝީ މުޙަންމަދުާ އަލްުއސްތ ޛުާ އެއްފަހަރުާ ދ އިރ ެގާާދަށް،ާާއަދިވެސްާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާދެނާްާ

ެއބަހުރި.ާ ނުކުތ ތަކެއްވެސްާ މުހިންމުާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ

ކުއްލިައކަ ފެނިެގދިޔައީާ ކުންފުންޏަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވީ.އޯ.އެމްާ މޯލްޑިވްސްއ އިާ ޓީވީާ ށްާ

ާާ  985ގަޑިއިރުކަންާނޭނެގ3ާާާބަދަލުވީާމަންޒަރު.ާހަމައެއ އެކުާދެގަޑިއިރުކަން،ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީ

ނޫންތޯާ ބޭނުންތޯާ ވަޒީފ ާ ކަލޭމެންާ ނޫންތޯާ ވަކިވ ނީތޯާ ކަލޭމެންާ ދިނުމަށްފަހުާ ނޯޓިސްއެއްާ

ވަކިވު ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ލައްވ ާާއެހުމަށްފަހުާ މުަވއްޒަފުންާ އޭެގާ ފޮނުވ ންާ ސިޓީެއްއާ މަށްޓަކައިާ

ސޮއިކުރުވިާމަންޒަރު.ާިމއީާެއކަމ ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަން.ާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާއެކަމ ާާ

ޙަވ ލުވެތިއްބެވިާބޭފުޅުންާސަރުކ ރުންވެސްާެއކަންތައްާކުރެްއވިާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުާކުށްެވރިާކުރ ާ

ދަންނަވަ ބިލުންާވ ހަކަާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަޝީދު،ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ  990ން.ާ

ބަދަލުވ ާ ބަދަލުވެެގންދ އިރު،ާ މިކަމަށްާ ައއިސްސަާ ދަށުންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މިބޭފުޅުންާ މިއޮތީާ

ލިބޭކަހަލަޮގތަކަށްާާ ޙައްޤުތަކެްއވެސްާ ޢިނ ޔަތްތަކ އިާ ލިބެންޖެހޭާ އެބޭފުޅުންނަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ

އ ޚިރުާާ އެހެންކަމުަގިއވެސްާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ބިލެްއކަންވެސްާ އިންާ ފަރުމ ކޮށްފައިާ

ނަތީޖ އަކަށްާވެެގންދިޔައީާއެބޭފުޅުންނަށްާއެއްވެސްާެއއްޗެއްާނުލިބިާނިކަމެތިާޙ ލުަގއިާކުްއލިއަކަށްާާ

ގ2ާާާެ ވަޒީފ ާ ނޫނީއްޔ ާ ސޮއިކުރ ށޭާ ކަލޭމެންާ ދިނުމަށްފަހުާ ނޯޓިސްެއއްާ މިފަދާަާަގޑިއިރުާ  995އްލޭނެއޭ،ާ

އެކަންތަްއާާ މިމަޖިލީހުންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މަންޒަރު.ާ ސޮިއކުރިާ ތިބެާ ބިރުވެރިކަމެްއަގއިާ

ޓެލެވިޜަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭންޖެހޭނެ.ާ އުޖޫރަވެސްާ ދޭންޖެހޭާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ބެލުމަށްފަހުާ

ިއސްވެރިން ޓީމަކ އިާ އަޑުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޓީމަކ އިާ ބައްދަލުކުރިން.ާމޯލްޑިވްސްެގާ ރޭަގއިާ ނ އިާ

ބައްދަލުކުރިން.ާ ޓީމެއްާ ހިމެނޭާ ކޯލިޝަންަގއިާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ އ އިާ ޕީ.އޭާ ޕ ޓީ،ާ ދެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 1000އަޅުަގނޑުމެންާދިޔައީާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކޮށްލަންާމިބިލުގައި،ާއެބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލުތަކ އިާފިކުރުތަކަށްާ

ހިމެނުމަށްޓަ ބިލުަގިއާ ބޭފުޅުންާއިޙްތިރ މްކުރުމ އެކުާ ިގނަާ ދިޔައީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކައިާ

އެއްބަސްެވވަޑައިަގންނަވ ޮގތުަގއިާމިބިލަކީާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލެއް.ާމިބިލަށްާއެްއވެސްާިއޞްލ ޙެްއާ

މަސައްކަތްާާ މިނިވަންކަމ ެއކުާ ފ ސްެވްއޖެއްޔ ާ ބިލުާ އަނެއްކ ާ ބޭނުންފުޅެއްނުޭވ.ާ ެގންނަވ ކަށްާ
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ރޫޙެއް ވަރަށްބޮޑުާ ހީކުރީާކުރުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ތިބިކަންވެސްާ ަގއިާ

ލިބިެގންދ ނާީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔައިމަާ ރޭަގއިާ އަޑަށްާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ މޯލްޑިސްއ އިާ  1005ޓެލެވިޜަންާ

ކަމުނުދ ކަމަށްާ މިބިލުާ ސަރުކ ރުާ ދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުާ އެހެންކަހަލަކަމެއްކަމަށް.ާ މުޅިންާ

މަންޒަރެކޭާވ ހަކަދަ ތަފ ތުާ މުޅިންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ މަންޒަރު.ާ ްއކަވ ނެާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދިޔައީ.ާއެބޭފުޅުންާވިދ ޅުވީާމިނިވަންކަމ ެއކުާމަސައްކަތްކުރަންާބޭނުމޭ.ާާ

އިސްާާ ހުރިހ ާ މޯލްޑިސްެގާ ޓެލެވިޜަންާ އެކަމަށްޓަކައިާ ވިދ ޅުިވ.ާ ރިޕީޓްކޮށްާ ބޭނުމޭ.ާ ބޭނުމޭާ

މިހ ތަނަށާްާވެ ދެންާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޙްތިރ މ އެކުާ ޚަލީލަށްވެސްާ ޚ އްޞަކޮށްާ  1010ރިންނަށ އިާ

އަމިއްލަާސްޓޭޝަންތަކުންާކަމަށްވ ާވިލ ާޓީވީ،ާދިާޓީވީ،ާދިާއެފް.އެމް،ާދެންާމިހުރިހ ާނަންތަކެއްާާ

މިނިވަންކުރުމަށް މީޑިއ ާ ބޭފުޅުންާ މިހުރިހ ާ އުނދަޫގވެސްވ ނެ.ާ މީޑިއ ާާދަންނަވަންވެއްޖެއްޔ ާ ޓަކައިާ

ައޅުަގނޑުާާ ޝުކުރުދެންނެވުމަކީާ މިފުރުޞަތުަގއިާ އެފަރ ތަށްވެސްާ އަދ ކުރައްވ ތީާ ދައުރެއްާ ބޮޑުާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ މިޖެހެނީވެސްާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ދެކޭޮގތުންާ

ބިލުގައި ފ ޑުކިޔަިއާ ބިލ ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ފުރިހަމަކަމުންާ ވ ހަކަެއއްނެތް.ާާާބިލުާ  1015ދަްއކ ނެާ

އެހެންކަމަށްވިޔަސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކައަކީ،ާބަޖެޓްާަވކިކުރުންާޓެލެވިޜަން،ާާ

ދެކެންާ ައޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ ވަރަށްާ ވަކިކުރުމަކީާ ބަޖެޓްާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓެލެވިޒަންާ

މައެއ އެކުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އިާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސް.ާހަ

ޢަލީާވަޙީދުާވިދ ޅުިވޮގތަށްާޓީވީާއެްމ،ާވީ.އޯ.އެމް،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑު،ާޓެލެިވޜަންާމޯލްޑިވްސް،ާާ

ެއކުންފުންޏަށާްާ ނުވަތަާ ލިބިދިނުމަކީާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ފުރުޞަތުާ ބޭނުންކުރުމުެގާ  1020މިނަންތައްާ

ޮގތުަގިއާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާހަމައެއ ެއކުާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާލިބިދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭާ

ބޭނުންވޭާމެނޭޖިންގާޑިރެކްޓަރާޢައްޔަންކުރަްއވ އިރުާމީަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާާ

ބަލަންޖެހާޭާ އަދިވެސްާ މީަގއިާ އެހެންވިޔަސްާ ިއޙްތިރ މްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ

މ އެކުާމިކަންތައްާކޮށްލެވޭނީާކިހިނެއްތޯ.ާެއކަންެވސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއމަނިކުފ ނާުާމިނިވަންކަ

 1025ހުށަހެޅުއްވުމަކީާވަރަށްާމޮޅަށްާވަރަށްާދިރ ސ ކުރެިވެގންާހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުާާ

ދަންނަވ ލ  ެއއްޗެއްާ ކުޑަކުޑަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނެތިން.ާ ފ ޑުކިއ ކަށްާ ޓީީވއ ިއާާއެއަށްާ ޔޫތްާ ނަން.ާ

ދީނީާޓީވީާވ ހަކަ.ާދީނީާޓީވީާފެއްޓުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑަށްާއިވެނީ.ާާ

ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަކީާ އެކަންތައްާ ފ ސްވެެގންނޫނީާ މިބިލުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަގައިމުވެސްާ ދެންާމަޖިލީހުން،ާ ކުރެިވެގންވ ނެކަމެއްނޫން.ާ ަގއިާ
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ޓެލެވިޜަންާ ނުކުރުމަށްާ ެއްއވެސްކަެމއްާ ނޫނީާ ދިޔައިމަާ ބަދަލުވެެގންާ ދަށަށްާ  1030ކުންފުންޏެއްެގާ

 މޯލްޑިވްސްެގާއިސްވެރިންނަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އަާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކުޑަހުަވދޫ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ާޅުަގނޑުާ

ވަކިާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދުާޢ މިރު ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ މިހުށަހެޅުއްވިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ މެންބަރުާ

ފުންނ ބުާ އެބޭފުޅ ެގާ އަދިާ ދެންނެވުމެއްނޫނޭ.ާ ދަންނަވ ާ ވީތީކީާ ނަޝީދުާ  1035މުޙަންމަދުާ

ދެންނެވުެމއްނޫނޭ.ާއުސް ދަންނަވ ާ ތަޢުރީފްކުރުމުެގޮގތުންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ކަމ އިދޭތެރޭަގިއވެސްާ

ަމއިަގނޑުޮގތެއްަގިއާާ މިބިލުަގއިާ ބިލެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިވަުގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބިލަކީާ

ވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާާކަންބޮޑުކަންާފ ހަަގކޮށްފައިވ ާިގނަާކަންތައްތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމުޅިާދި

ރައްޔިތުންެވސްާހަމަާކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުާމިބިލުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާތޮއްޑޫާ

ިވދ ޅުވިާާ އެާ ުގޅޭޮގތުންާ މ އްދ ތަކ އިާ ބަެއއްާ ބިލުެގާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1040ދ އިރ ެގާ

ސަބަ ެއާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޕްރައިެވޓްާާވިދ ޅުވުންތަކަށްާ މިބިލަކީާ ބަކީާ

ތ އީދުކުރެވޭ.ާާ ެއކަންާ ބިލެއްކަމަށްވ ނަމަާ އޮތްާ ފޯރުވޭޮގތަށްާ ނުފޫޒުާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގއަށްވެސްާ

ިމބިލުަގިއާާ ބިލަކަށްވ ނަމަާ ައމ ޒުކުރެވޭާ ެއކަނިާ މީޑިއ އިންާ ދަުއލަތުެގާ މިބިލަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ

ާާ ދަންނަވ ނީ.ާހަމަާކަންބޮޑުވ ާަމއްސަލަތަކެއްާާއަޅުަގނޑުެގާެއްއވެސްާމަްއސަލައެއްާނެތޭާއަޅުަގނޑު

ސްޕޮންސަރކުރުމ އިާާ ޕްރޮްގރ މްތަްއާ ހަަމގައިުމވެސްާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގަގއިާ ޕްރަިއވެޓްާ  1045މިއީ.ާ

ހަމާަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަންކަމަކީާ އިޝްތިހ ރުދެއްކުމ ިއ،ާ ޚަބަރުތެރޭަގއިާ

ފަރ ތްތަކުން ވަރަށްިގނަާ އެީއާ އެދަނީާާާއޮންނަންޖެހޭނެކަމެއްހެން.ާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕްރައިވެޓްާ

އިންވެސްޓްކުރަމުން.ާމިހ ރުެވސްާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހަމަާމީޑިއ ާކުރިއެރުުވމަށްޓަކައިާާ

ކުރަމުންދ ާބުރަާމަސައްކަތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތުަގިއާހަމަާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ޢިއްޒަ ދެާ ތެރޭަގިއވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ަވރަށްބޮޑެތިާމިާ އެކަމަށްާ އެބައުޅުއްވ ާ މެންބަރަކުާ  1050ތްތެރިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މީދޫާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އިންވެސްޓްކޮށްެގން.ާ

ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އަދިާ މުޙަންމަދ އި،ާ އަޙްމަދުާސިޔ މްާ މެންބަރުާ

ވެސް.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޕްރަިއވެޓްާފަރ ތްތަކުންާމިކަންާމިކުރަމުންދަނާީާއިބްރ ހީމްެގާނަންފުޅު

ވަރަށްބޮޑުާ އެޅޭާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ހަމަހަމަކަންާ މީެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މުހިންމާުާ ވަރަށްވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލަކީާ އެހެންވީމ ،ާ  1055ބ ރެއްެގޮގތުަގއޭ.ާ

ޝުކުރުދަންނަވަންާބި އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ލެއް.ާ
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ކޮށްފަިއވ ާޝަކުވ ެގާާ މިހ ރުެގާސަރުކ ރުންާ ީމެގކުރިންެވސްާ ހ މަކުރެްއވީތީވެ.ާ ޙަޤީޤަތްާ މިކަމުަގއިާ

އެޮގތަށް އެކަންކަންާ ނުވަތަާ ނުވުމަށްޓަކައިާ އެޮގތަށްާ އެކަންކަންާ ބިނ ކޮށްާ ެވެގންދ ނެާމައްޗަށްާ ާ

މަުގފަހިވިޔަާނުދިނުމަށްޓަކައިާމިފަދަާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާ

ވަރަށްާ  1060އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއެބިލަކީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާއަވަހަށްާނިންމާ 

ފޯ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ އިާ ޚިދުމަތްާ މިކަމުެގާ މަތިނާްާއަވަހަށްާ އުސޫލެއްެގާ ހަމަހަމަާ ރުކޮށްދެވޭނެާ

ައޅުަގނޑުާާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ މިކަންާ

މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ މިކަމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެކެން.ާ

 ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ1065 

ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހާޭާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާންޭވރުާދެކުނުހެ އަޅުަގނޑުާ މިބިލ ބެހޭޮގތުންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އުޅޭާާާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ވިހަންާ ނުފުރ ާ ދުވަސްާ މިބިލަކީާ އެބަހީޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއްކަމަކީާ އެބައުޅޭ.ާ ާދެތިންކަމެއްާ

ައޅުަގނޑުާާބިލެއްހެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ އޮތީކީނޫން.ާ މައްސަލައެްއާ އެހެންާ މިބިލ ދޭތެރޭާ އެހެންނަމަވެސްާ ން.ާ

މިާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާ ެއހެންނަމަވެސްާ ބިލެއް.ާ އޮތްާ ރޫޙުަގިއވެސްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބަލ ލިއިރުާ

 1070ތަމާަާފ ހަަގކުރެވެނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުުމެގާޢ ންމުާުއސޫލުތައްާއެކުލަވ ލެވޭާބިލެއްާފުރަ

ހުށަހަޅ ފައިާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ދެނަހުރިންާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ އޮންނަންޖެހެއޭ.ާ އެބަާ

އޮތްކަން.ާއެއީާމިހެންާމިދަންނަވަނީ،ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުމުެގާވެށީަގިއާޕަބްލިކާްާ

ދިވެހިރ އް މޯލްޑިވްސްއ އިާ ޓީވީާ ައދ ކުރ ާ ދައުރުާ ބަލައިެގންާާބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްެގާ ައޑުކަުމަގއިާ ޖޭެގާ

މާިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންމެއަކުާ ހަމައެޮގތަށްާ އަދިާ މިއުޅެނީ.ާ އެންމެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިެވހިރ އްޖޭެގާާ އެހެންވީމ ،ާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންވެސް.ާ ޕްރައިެވޓްާ އެބަތިބިާ  1075އަޑުއިވުނުޮގތުަގއިާ

ރެިގއުލޭޓަ ރެގިއުލޭޓްކުރ ާ ވެށިާ ޤ ނޫނެއްެގާާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުުމެގާ މިފަދަާ އުފެދެންޖެހޭާ އެބަާ ރެއްާ

މިހުށަހަޅ ފައިާޮއތްާާާާއްސަސ ކަމަށްވ ނެާމިހ ރުކުރ އިރުާރެގިއުލޭޓްކުރ ާއެާުމއައެާރެިގއުލޭޓްދަށުން.ާާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާާ އެންމެާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ މުޢައްސަސ .ާ ބައްޓަންކުރ ާ ބިލުންާ

ދެ ނުކުތ އަކީ.ާ މުހިންމުާ ކޮންޓްރޮވަރސީކަމަށްާބޭނުންވ ާ މިބިލުަގއިާ އަނެްއކަމަކަށްވ ނީާ ންާ

މިމަޖިލީހުނާްާ ރޫޙަކީާ ހުރިާ މިބިލުންާ އަޅުަގނޑަށްާ މުޢައްސަސ ާ އުފައްދ ާ މިފެންނަނީާ  1080އަޅުަގނޑަށްާ

ކަނޑައަޅ ާބޯޑެއްާނުވަތަާމިާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑެްއޮގތަށްާމިފެންނަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާ

ޑްކ ސްޓްކުރ ާރެިގއުލޭޓަރވެސްާެއކަނޑަައޅަނީ،ާކަނޑައަޅ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާދިވެހިރ އްޖޭެގާބްރޯާ

މިކަންާ އެލައިންވ ނެޮގތަކަށްާ ރަނަގޅަށްާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމަ،ާ މިމަޖިލީހުން.ާ ލަފ ކުރެވެނީާ
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އެޮގތުންާާ އެހެންވީމަ،ާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ ވަރަށްާ ެގންދެިވއްޖިއްޔ ާ

ބަލައިަގންނަންާއަޅުަގނޑު މިމަޖިލީހުންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހިތަށްއަރަނީާ ާ1085 

ރިޢ ޔަތްކުރ ނެކަމަށްާ އެކަންކަމަށްާ ކޮމިޓީންާ ފޮނުވ ނަމަާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ނިންމ ާ އަދިާ ނިންމައިފިނަމަާ

ާއަޅުަގނޑުާިވސްނަނީ.ާއެއީާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާނުކުތ ައކީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާޙ ލަތުާހުރިޮގތުންާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

 1090ާމިކަހަލަާބިލެއްާކޮންމެހެންާބޭނުންވ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމ އިެއކު،ާމިޙ ލަތުަގިއާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާާ

މެންބަރާުާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީާ ބިލެއްާ ފުރިހަމަާ މިހ ާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ިއއެކުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ

2ާާާާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަމޭާމިބިލުެގާާ 7ާާާާވަނަާމ އްދ އ އި، 9ާާާމ އްދ އ އި،ާާވަނ8ާާަވަނަާމ އްދ އ ިއ،

ާާ މ އްދ އ ިއ، އަވަހަށ10ާާާާްވަނަާ މިބިލުާ ެގނައުމ ެއކީަގއިާ އިޞްލ ޙުތައްާ ކުދިކުދިާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ ފ ސްކޮށްދެއްވަން. 2ާާާާމަޖިލީހުންާ ހުށަހަޅަނީ ައޅުަގނޑުާ މ އްދ އަށްާ މ އްދ އަށ2ާާާާްވަނަާ  1095ވަނަާ

ޝަރީޢަތ އި ިއސްލ މީާ އިސްލ މްދީނ އި،ާ އެީއާ އިތުރުކުރަން.ާ ޢަޤީދ ާއަކުރެއްާ އިސްލ މްދީނުެގާ ާ،

މިާ ެއއީާ މަސައްކަތްކުރުންާ އަންަގއިދިނުމަށްާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ

ތެރެއަށްާ އެމަޤްޞަދުާ ދެކޭތީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށްާ މަޤްޞަދަކަށްާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ

ާާ އިތުރުކުރަން. ހުށަހަޅ7ާާައެމ އްދ ާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ އަށްވެސްާ ދެައކުރެްއާާަވނަާ އެމ އްދ ެގާ ނީ،ާ

ާާ އިސްލ މްދީން، ދެއަކުރަކީާ އެާ ބޭރުވ ފަދަާާާ-1އިތުރުކުރަން.ާ އަޚްލ ޤުންާ ރިވެތިާ  1100އިސްލ ްމދީނުެގާ

ާާ ނުފޮނުވުން. ޕްރޮްގރ މްތައްާ ހިމެނޭާ ައޑުތައްާ އެހެންާާާ-2މަންޒަރުތަކ އި،ާ ފިޔަވަިއާ އިސްލ މްދީންާ

ޕް ބަޔ ންކުރ ާ ނުވަތަާ ދަްއކުަވއިދޭާ ޢަޤީދ ާ ާާދީނެއްެގާ ފޮނުވުން. ނުފޮނުވުން،ާ ވަނ8ާާާާަރޮްގރ މްތައްާ

އެދީނުެގާާ އިސްލ މްދީނ އި،ާ ނޫންާ އިސްލ މްދީންާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ާ ައޅުަގނޑުާ މ އްދ އަށްާ

ާާ ކޯޕަރޭޝަންާރައްކ ތެރިވުން. މިާ ޚިލ ފުާކަންތައްތަކުންާ ައޅުަގނޑ9ާާާާުޝަރީޢަތ ާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ 9ާާާާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ، )ނ( މ އްދ ެގާ އޮންނަޮގތުންާވަނަާ ަގއިާ )ނ(ާ އެާ  1105އުވ ލުން.ާސަބަބަކީާ

ާާ ވަނަާމ އްދ އަށްވެސްާައޅުަގނޑ10ާާާާުތަފ ތުާވިސްނުންތަކަށްާމިޤައުމުަގއިާފުރުޞަތުދޭންާގޮވ ލ ތީ.

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްކ ތެރިވުން.ާ ކަންތައްތަކުންާ އެންމެހ ާ ޚިލ ފުާ އިސްލ މްދީނ ާ ހުށަހަޅަނީާ

ޤަބޫލުކުރަން ޓީވީާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ައޑ ިއ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

މޯލްޑިވްސްއިންާދީނުެގާޕްރޮްގރ މްތައްާމިހ ރުާކުރިއަށްވުރެާިގނައިންާފޮނުވ ކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

 1110އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާއެހެންާކަންތައްތައްވެސްާހަމަާއެވަރަށްާއިތުރުވެެގންާހިނަގްއޖެކަން.ާ
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ޤަ މޯލްޑިްވސްއިންާއަޅުަގނޑުމެންާ ޓީވީާ އަޑުިއވުނުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙަޤީޤަތެއްާ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ

ރުފިޔާ  ދެމިލިޔަންާ އެފެއ ޒްއިންާ އިސްލ މިކްާ އުފެއްދުމަށްޓަކައިާ ޗެނަލްެއއްާ ދީނީާ އިސްލ މްދީން،ާ

ނުއުފެދޭ.ާ ެއޗެނަލްެއއްާ އަދިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަ.ާ އުފައްދ ނެާ ޗެނަލްއެއްާ ދީެގންާ

ނަމަވެސް،ާޔޫތްާޗެނަލްާަވުގތުންާއުފެދިެގންދިޔަ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއިންާއިނެގނީާސަރުކ ރުންާއެހެން

ދިޔައިމަާ އެފެއ ޒްއިންާ އިސްލ މިކްާ ެއއްކޮޅުންާ ދޭއްޗެއް.ާ މިކުޅެނީާ ސަރުކ ރުންާ  1115ބޭނުމެއްނުވެއޭ.ާ

ލޭމެންާދެންާބުނަނީާކަލޭމެންާތިކަންާކުރ ށޭ.ާއަނެްއކޮޅުންާމިބުނަނީާނޫނެކޭާތިކަމެއްާނުވ ނެއޭ.ާކަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ެއއްޗެއް.ާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ މިކުޅެނީ.ާ މިދޭތިާ ކުރ ށޭ.ާ މިކަންާ

މިދަނާީާ މިޤައުމުާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިޮގތަށްކަން.ާ މިކުރަނީާ މިކަންާ އެބައިނޭގާ

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީޑިޔ ާ ކޮންމެޮގތަކަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ މިފަދާަާކިހިނެއްކަން.ާ ބަޖެހޭާ

 1120ކައުންސިލެްއެގާތެރެއިންާައިއސްެގންާއަންނަން.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނޭާއިނޭގތޯާމިާރައްޔިތުންެގާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ނޫން.ާ މެންބަރުންނެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހަމައެކަނިާ ތިއްބެީވކީާ މަޖިލީހުގައިވެސްާ

ހަ ޕްރޮްގރ މްތަކުަގއިާ ފޮނުވ ާ މޯލްޑިްވސްއިންާ ޓީވީާ ބައިެވރިކުރ ނީާިގނަފަހަރަށްާ މައެކަނިާ

މިމަޖިލީހުަގއިާހިމެނޭާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުން.ާމިއަދުާޤައުމީާޓީވީާވެެގންާޮގސްފަިއވަނީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ

ސަރުކ ރުާކުރ ،ާއެމީހުންެގާަވޢުދުތައްާތަމްސީލުކުރ ާނޫނީާއެމީހުންެގާހުވަފެންތައްާޙަޤީޤަތެއްކަމަށްާާ

ޤައުމުަގ ތަނަކަށް.ާ ދައްކ ާ ނޫން.ާވަމުންދ ތަންާ ތަނަކަށްާ ދައްކ ާ ކަންތައްތައްާ އެހެންާ ހިނގ ާ  1125އިާ

ބޭނުންވެއްޖެކަން.ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބިލުާ ޔަޤީންވޭާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ މިއޮތް މިއަދުާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ ިމދެންނެވ5ާާާިއެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ ަގޑިއިރުާ

ބޭފުޅަާ އެހެންާ މިއަދުާއިޞްލ ޙުތަކަށްާ ނަމަވެސްާ ތ އީދުނުކުރެްއވިާ އަދިާ ތ އީދުކުރައްަވއިފިްއޔ ާ ކުާ

މިބިލުާފ ސްކޮށްފައިާމިމަސައްކަތްާނިންމ ލަން.ާއަޅުަގނޑަށްާލިބުނުާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިްއޔ ާާ

 1130ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުމެން ހުސްަވުގތ30ާާުޝުކުރިއްޔ .ާ ާާމިނެޓުެގާ ނަގ ނީ. ފެށިެގންާ މިހިސ ބުންާ 30ާކޮޅެްއާ

މިނެޓުެގާހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީ،ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމް.ާއެއަށްފަހުާއޭދަފުށިާ ސަލީމް.ާއަޙްމަދު

ޢި ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ ުއނޫގފ ރުާއެއަށްފަހުާ އެއަށްފަހުާ ރަޝީދު.ާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ  1135އްޒަތްތެރިާ

ާާ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންކަމުން،ާ ޢަލީ.ާ އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 11ާާދ އިރ ެގާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިހިސ ބުންާ ެއދެމުން،ާ އަޅުަގނޑުާ ތިއްބެވުންާ ވަޑައިެގންާ މިކޮޅަށްާ ޖަހ އިރުާ

ާދުކަނޑ ލަނީ.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.މިނެޓަށްާމ30ާެމަސައްކަތްާ

ާ

 1140ާ]ށ11:04ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާާ[

ާ

ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާަމސައްކަތް.ާާ`ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގންދަން. އެންމެފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާކުރިއަށްާ

ާމިއަރުވަނީާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމަށް.

ާ

ާާާާ.` ފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއޭދަ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މޯލްޑިވްސ42ާާާްއ ދެ،ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ  1145 ވަނަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ާ:އަޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ބިލުާ ގ އިްމކުރުމުެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ

މިބިލު ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ދަނޑިވަޅެއްަގިއާާމެންބަރުާ މުހިންމުާ މިކަހަލަާ މަޖިލީހަށްާ ާ

އިޚްލ ޞްލެރިކަމ އެކުާާ ހިތުެގާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ

ބިލެއް.ާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ މިަވުގތަށްާ ޚ އްޞަކޮށްާ މިއަދުާ މިބިލަކީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

މުއްތަލިބުާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާާފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ  1150ހުށަހެޅުއްވިާ

މިދަނޑިވަޅުަގިއާާ ބޮޑަށްާ މުޙިންމުކަންާ ބިލުެގާ މިާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ތ އީދުކުރަން.ާ

މީހުންގެާ ފަތުރ ާ ޚަބަރުތައްާ ދޮުގާ ވަރަށްބޮޑެތިާ މޯލްޑިވްސްއަކީާ ޓީ.ީވާ މިއަދުާ ބޮޑުވެފަިއވަނީާ

ޖެހިލު އެްއވެސްާ ނަގ ލ ާ ޢިްއޒަތްާ ަމސައްކަތްާާއަނބުރ އިާ އަުގވައްޓ ލުމަށްާ މީހުންެގާ މެއްނެތިާ

ދިންާ އެާ އެތަނުންާ ބްރީފިންއެއްަގއިާ ދިންާނިއުސްާ ޕޮލިހުންާ ދ ދިފަހުންާ ެއއީާ ތަނެއް.ާ ކުރަމުންދ ާ

އިންތިހ އަށްާ އަުގާ ބަެއއްެގާ ެގންދިޔައީާ ފަތުރަމުންާ އެވ ހަކަތައްާ ބޮޑުކޮށްެގންާ  1155ޮގތަށްވުރެންވެސްާ

ދިވެހިރ  ހިންގ ފައެއްނެތް.ާވައްޓ ލުމަށްޓަކައި.ާ ޖަރީމ އެއްާ ބޮޑުާ އެވަރުެގާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ އްޖޭަގއިާ

މިއީާއަޅުަގނޑުމެންާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްއ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާައޑަށްާވީހ ވެސްާބޮޑަށްާސަރުކ ރުެގާވަކިާާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރެއްާނޫންާައދިާކުރިއަށްވެސްާހަމަާއެހެންާސަރުކ ރުތަްއވެސްާއަންނ ނެ.ާއެްއވެސްާާ

އޮތުމަކީާސަ ފެތުރުމަށްާ ޚަބަރުތައްާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ހ ާ އެމީހުންާ މިތަންތަނަށްާ ރުކ ރެއްާ

 1160ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިބިާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިބުނ ާޙައްޤުތައްާދުްއވ ލުމަށްޓަކައިާާ

ހު މިބިލުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެވަސީލަތް.ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ށަހެޅުއްވިާާބޭނުންކުރ ނެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާެއއޮތީާއެމަނިކުފ ނުެގާމިނިސްޓަރުކަމުެގާދުވަސްވަރުަގިއވެސްާާ

މިޮއތްޮގތަށްާ މިބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ ބައްލަވަިއެގންނޭ.ާ މަްއޗަށްާ ތަޖުރިބ ެގާ ހުރިާ ލިބިފަިއާ މިކަމުަގއިާ
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އީދުކުރ ާޮގތަކަށްާބައްޓަންކޮށްފައިވ ާވަރަށްާމިބިލަކީާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާތ 

 1165މުހިންމުާބިލެއް.ާމިބިލުެގާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާމީެގާމ ބޮޑަށްާވ ހަކަދަްއކ ނެާނުކުތ ތަކެއްނެތް.ާާ

ެއއްޮގތަށްާާ އުސޫލުތަކ ާ އިސްލ މީާ ބޭނުންަވނީާ އިތުރުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މީަގއިާ ހަމައެކަނިާ

ތުން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްަގއިާމިހ ރުާހުންނެވިާމިކަންާބައްޓަންވެފައިާއޮ

މަހުަގިއާާ ރަމްޟ ންާ މިދިޔަާ އެބަެގންދަވ .ާ މިހ ރުވެސްާ ހައްދަވަމުންާ ދޮުގތައްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ވެރިޔ ާ

ހުރިާ ހޯދ ފައިާ ތަންތަނުންާ ހިލޭާ ހަމަާ މިއީާ އިނ މްތަްއވެސްާ މުބ ރ ތްތަކުަގއިާ ބަެއއްާ ބޭއްވިާ

މިާފައިސ ކަ ދުޮގ.ާ ހަދ ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ މިއީާ ވިދ ޅުވަމުން.ާ ެގންދިޔައީާ އެބޭފުޅުންާ  1170މަށްާ

ނުޖެހާޭާ ވަންނަންާ އަމްދަނީއަށްާ ެއތަނުެގާ އެއީާ ފައިސ އަކީާ ލިބޭާ ދައްކަިއެގންާ އިޝްތިހ ރުތައްާ

ދިވެހިާ ހީއެއްނުޭވާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނުދެކެން.ާ ގައިމުވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފައިސ ެއއްކަމަކަށްާ

އިޝްތިހ ރުެގާއެއްާ ދައްކ ފައިާ އިޝްތިހ ރުާ އެތަނުންާ ދެކޭނެހެންނެއް.ާ މިޮގތަށްާ ރައްޔިތަކުާ ވެސްާ

ޓި.ީވާާ ިމއީާ ފައިސ އެއްތޯ.ާ ަވންނަންޖެހޭާ ކޮންތ ކަށްާ މިދެނީ.ާ އެީމހުންާ އިނ މްާ ދޭާ މިާ މައްޗަށްާ

ފަ ވަންނަންޖެހޭާ ައޑަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫނީާ ފައިސ ެއކޭ.ާ ވަންނަންޖެހޭާ  1175އީސ އެކޭ.ާާމޯލްޑިވްސްއަށްާ

ދިެވހިރ އްޖޭެގާާ ނޫނީާ ނުކުރަމޭ،ާ ޚަރަދެއްާ އެްއވެސްާ މޯލްޑިވްސްއިންާ ޓީ.ވީާ މިބުނަނީާ ފައިސ ާ މިާ

އަިމއްލައަށްާާ ތިމަންނަމެންެގާ މިޚަރަދުކުރީާ ތިމަންއަމެންާ ނުކުރަމޭ.ާ ޚަރަދެއްާ އެްއވެސްާ އަޑުންާ

ދަނީާމިއީާރައްޔިތުންނަށާްާތިމަންނަމެންެގާޖީބުންނޭ.ާމިކަހަލަާދޮުގާޚަބަރުތައްާމިާފަތުރަމުންާމިެގން

ާާ އެންމެ ތެރެއިންާ ވަސީލަތްތަކުެގާ ޚަބަރުފަތުރ ާ ފަތުރަންާ ޚަބަރުާ ވަސީލަތް.ާމުހިންމުމިއަދުާ ދެާ

މިއަދުންާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މޯލްޑިވްސްައކީ.ާ ޓީ.ވީާ ައޑ އިާ  1180ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޚ އް މިނިވަންކޮށްާ މިތަންާ ނިންމ ާ މިބިލުާ މިތަނާްާމިއަދަށްވެސްާ ކިބައިންާ ސަރުކ ރުެގާ ޞަކޮށްާ

އަޅަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފިޔަވަޅުތައްާ ހުރިހާ  ހުރިާ ެއޅެންާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާ މިނިވަންކޮށްާ

ދުވަހުެގާާ މަހެއްހ ާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ޢިްއޒަތްާ އަނބުރ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ އެބަޖެހޭ.ާ

ަވއްޓ ލު އަުގާ އެންމެންެގާ މިހުރިހ ާ ރައީސް،ާާތެރޭަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުރުކަމެއްނޫން.ާ މަކީވެސްާ

ފުރިހަމަކަމުންާ މިބިލުެގާ ދަްއކ ކަށްނެތިން.ާ ވ ހަކައެއްާ ދިުގާ މ ާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ  1185އަޅުަގނޑުާ

މިއަދުންާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންނެވޭކަށްނެތް.ާ އެްއޗެއްާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

މިބި ތަންދޭނަމަާ ަގވ އިދުާ މިބިލާުާމިއަދަށްާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ނިންމ ލ ާ ލްާ

ާނުކުތުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާާ

ާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންާާާ.`ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މޯލްޑިވްސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ  1190ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ
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ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:މްާޢަލީާވ އަފްރ ޝީާ ާާމުހިންމުކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމުކުރުމުެގާިމބިލަކީާވަރަށް ވަނަާބ ރުެގ4ާާާބިލެއް.ާދައުލަތުެގާބ ރުާަގދަ

ޮގތުަގއިާތަމްޞީލުެވވޭާމިޑިއ ެގާބ ރުާޤ ނޫނެއްެގާޮގތުަގއިާތަސްދީޤުާކުރެވޭނެާބިލަށްާމިބިލުވ އިރުާާ

ަގިއާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާމީސްތަކުންނަށްާމިބިލުންާތަސްދީޤުވ ންޖެހޭާޙަޤީޤީާމަޤްޞަދުތަކުެގާތެރޭ

ތެދުާމަޢުލޫމ ތުާފޯރުކޮށްދޭާއެއްޗެއްކަމުަގިއވ ންޖެހޭނެ.ާކަންކަމުެގާޙަޤީޤަތްާޖެހޭނެާރައްޔިތުންނަށާްާ

ހެދުމ އިާ މަކަރުާ ދޮުގހެދުމ އިާ ސިޔ ސަތަކީާ ޤައުމުތަކުެގާ ހުޅަނުގެގާ  1195ހ މަކޮށްދެވެން.ާ

ބަރުފަތުރ ާވަސީލަތަކީވެސްާމިާބީދައިންާކަންތަްއކުރަންޖެހާޭާއޮޅުވ ލުންކަމުަގއިާސިފަކުރ ާފަދައިންާޚަ

މިތިބާަާ އީމ ންވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ހީކޮށްއުޅޭ.ާ ބަެއއްމީހުންާ ވަޞީލަތެްއކަމުަގއިާ

ތެދުވެރިކަމ ިއާާ ކަމެއްަގއިެވސްާ ކޮންމެާ ކުރ ާ އޮންނަޮގތަކީާ ކަންތައްތަްއާ އިސްލ މްދީނުެގާ

ހަމަ ތ ރީޚަށްާއަމ ނ ތްތެރިކަމ އިާ އިންސ ނީާ ކުރުން.ާ ކަންތައްތައްާ ޢަދުލުވެރިކަމ އެކުާ ހަމަކަމ އެކ ާ

ކ މިޔ ބުާާ އެންެމާ ސިޔ ސީޮގތުންވެސްާ ޙަޤީޤަތަކީވެސްާ ފެންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1200ބަލައިފިއްޔ ާ

އެހެންނަމަވެސްާ ރަސޫލ .ާ ކީރިތިާ ފެނިެގންދ ނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތުަގއިާ ޝަޙުސިއްޔަތެއްާ

އެްއވެސްކަމެއްަގިއާއެްއވެސްކަމެާ ހައްދަވ ފަެއއްނުވޭ.ާ އިތުރުފުޅުާ ނުވަތަާ ހައްދަވ ާ ދޮުގާ އްަގއިާ

ބޭނުންކުރުުމަގިއވެސްާާ ވަސީލަތްާ މީޑިއ ެގާ ިމާ އެހެންވީމ ،ާ ހައްދަވ ފައެއްނުވޭ.ާ މަކަރުާ އޮޅުވ ލަްއވ ާ

ާާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ތެދުާ އަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކުާ ކ މިޔ ބުެގާާތެދުވެރިކަމ އިާ

 1205ޙަޤީޤީާސިއްރުކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުމެންޖެހޭނެާދެނެަގންނަން.ާދެވަނަާމަޤްޞަދަކީާސުލްޙަވެރުކަމ އެކުާާ

ކަންތައްތަްއާާ އުފެދޭޮގތަށްާ ފިތުނަާ ލިބުނީމަާ މީޑިއ ާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ އިސްލ ޙުކުރުން.ާ ކަންކަންާ

ކަނޑައެޅިާ ހަމަާ ފެނިެގންދޭާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ވ ހަކަތައްާާކޮށްެގނެއްނުވ ނެ.ާ ދޮުގާ ބޮޑެތިާ ެގންާ

ޚުލ ޞ ކޮށްފައިާާ ެއއްޗެތިާ ސުރުޙީތަކުެގާ ފަލަާ އޮޅޭޮގތަށްާ މީހުންނަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ނުވަތަާ

ހުންނަތަން.ާއެކަމުންާކަންކަންާއަސްލުަގިއާާ ތަންތަނުަގއިާލިޔެވިފައިާ މީޑިއ ެގާބައެއްާ ބައެއްފަހަރުާ

ކުރަންޖެ ޙައިޞިއްޔަތުންާ މުސްލިމުންެގާ ސުލްޙަކުރުވަންާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިޮގތަކަށެއްނޫން.ާ  1210ހޭނީާ

ައޅު އެީއާ ރަނަގޅުކުރުންާ އެކަންާ ިއޞްލ ޙުކޮށްާ އޮޅުންއަރ ފ ނެކަމެއްާ ަގނޑުމެންެގާކަމެއްަގއިާ

ންމުާދެވަނަާއެއްާމަޤްޞަދުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާތިންވަނަާކަމަކީާމީޑިއ ެގާއެންމެާމުހި

ޤ އިމު ޢަދުލުވެރިކަމ އިާ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުަގއިާާހަމަހަމަކަމ އިާ ތަމްސީލުކޮށްާ ފިކުރުތައްާ ތަފ ތުާ ކުރުން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަހަމަކޮށްާޢަދުލުވެރިވ ންޖެހޭނެ.ާފިކުރީާޮގތުންނ އިާފިޤުހީޮގތުންާމައްސަލަތަކުަގިއާާ

ދީނުަގ އެއްާ ތަފ ތުވުންާ ޚިޔ ލުާ އެހެންނަމަެވސްއިާއެބަހުރޭާ ަމއްސަލ ަގިއވެސް.ާ އެއްާ  1215ެއާާާާ،ވެސް.ާ

ާާ ޢިލްމުވެރީންެގާާފިކުރުތަކަކީ ހުރިާ އިތުބ ރުާ މިނުެގާ މެދުާ ޮގސްފައިނުވ ާ ފަހަނައަޅައިެގންާ ހައްދުާ

މިާ ދެވެންޖެހޭނެ.ާ ޖ ަގާ ފިކުރަކަށްެވސްާ އެހުރިހ ާ ފިކުރުތައްކަމަށްވަންޏ ާ އުފެދިފައިވ ާ ތެރޭަގއިާ
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ވަކިޮގތެއްާ އަޅައިެގންާ ވަކިއަތަކަށްާ ެގނެވެން.ާ މީޑިއ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭނެާ ވަކިާާހަމަހަމަކަންާ ާ

ހ ޞިލްާ މަޤްޞަދުާ ޙަޤީޤީާ މީޑިއ ެގާ ޙަޤީޤީަގތުަގއިާ މިއީާ ުއޅުމަކީާ ކުރަންާ ޕްރޮމޯޓްާ ފިކުރެއްާ

 1220ނުވ ނެކަމެއް،ާކ ިމޔ ބުާނުވ ނެކަމެއް.ާފަހުެގާވ ހަކަެއްއޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާ

އަޅުަގނ ެއއްޗެއްކަުމަގިއާ މުސްތަޤިއްލުާ މީޑިއ އަކީާ ދައުލަތުެގާ ކުރ އިރުަގިއާާމީޑިއ ާ ދަުއވ ާ ޑުމެންާ

އޭެގާޙަޤީޤީާމ ނ ަގއިާމުސްތަޤިއްލުާެއއްޗެއްާޮގތުަގއިާބ ްއަވންޖެހޭނެ.ާފިޤުހީާޮގތުންާއޮންނަާވަކިާާ

ައޤީދ އެްއެގާާ އަތްދަށުވެފައިާ ޕ ޓީއެްއެގާ ވަކިާ އޮންނަާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ އަތްދަށުވެފައިާ މަޒުޙަބެއްެގާ

ވެފައިާއޮންނަާމީޑިއ އަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާމީޑިއ ާޮގތުންާއޮންނަާވަކިާފިރުޤ އެްއަގއިާއަތްދަށުާ

މިނިވަންާ ވަރަށްާ ހުރެާ ހިތްހަމަޖެހިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުސްތަޤިއްލުކަންާ  1225ވެެގނެއްނުވ ނެ.ާ

މ ހައުލަކަށްާނޭވ ލެވޭާޙަޤީޤީާމުސްތަޤިއްލުާމުޢައްސަސ އަކަށްާމީޑިއ ާވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެންާނޫނިއްޔ ާާ

ޮގތުަގިއާމީހުންާފ ހަަގނުކޮށްފ ނެ.ާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާވަނަާބ ރުެގ4ާދަޢުލަތުެގާާ

ބޭނުންވަނީާވަރަށްާިގނަާމިދ ިއރ ެގާވަރަށްާތަޖުރިބ ހުރިާބޭފުޅުންވެސްާހ މަކުރައްވ ޮގތުަގއިާމިބިލުެގާ

ވަރަށްާ މިއީާ ނަންާމޯލްޑިވްސްާނެޝަނަލްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންެގާނަމަށްާބަދަލުކޮށްލުންާ

އެީއާާ މީޑިޔ ައކީާ ކުރިމަތިލީކަމުަގިއވިޔަސްވެސްާ ކޮންމެބަޔަކ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1230މުހިންމުކަމެއް.ާ

ތަމްސީލުކުރ އިރުާާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވަތަާ މޫނުމަތިާ އެހެންީވމ ،ާ މޫނުމަތި.ާ އެތަނެްއެގާ

މުހިންމުކަމެއް މިއީާ ދައްކައިދިނުމަކީާ ޤައުމީވަންތަކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެވ ހަކަާާނަމުންވެސްާ ާ.

ނިންމ ލަން.ާާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ޝުކުރުވެރިވަމުންާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ދަންނަވ ލަމުންާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ1235 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 11ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާާ 3ާޖަހ ިއރުާ ެއކޮމިޓީތަކަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ފެށެންއޮތީ.ާ ކޮމިޓީއެއްާ

ަގއިާއިޤްތިޞ ދީާކަންކަމުެގ11:00ާާާާމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާާވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭާބޭފުޅުންެގާސަ

ާާ 1ާާާާކޮމިޓީ ކޮޓަރީަގއި. ކޮމިޓީާ ޑެޕިއުޓ11:00ާާާާީނަންބަރުާ މިނިސްޓަރުންނ އި،ާ ސްޓޭޓްާ ަގިއާ

މިނިސްޓަރުންނ އި،ާއެފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާމަޤ މ އިާޙަވ ލުވުުމެގާކުރިންާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދުމުގެާ

 1240ަގއިާއިޖްތިމ ޢީާކަންކަމުެގާކޮމިޓ11:00ާާާީނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި.2ާާާާޓީާާބިލުާދިރ ސ ކުރ ާކޮމި

އަޅުަގނޑ3ާާާާު ދަންނަވ ލުމަށްފަހުާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮޓަރީގައި.ާ ކޮމިޓީކުރ ާ ނަންބަރުާ

އެންމެފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާުމޙަންމަދާުާ

ޢަބްދުރަޝީ ޙަމްދޫންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިނުގރައިދޫާ އެއަށްފަހުާ ާދު.ާ ޙަމީދު.ާާهللا

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ރަޝ ދު.ާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ އެއަށްފަހުާ
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ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުާ މުޙަންމަދުާރަޝީދަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  1245ާމައްޗަންޮގޅިާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުނ42ާާާްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ

ވ ހަކަދައްކަންާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކަށްާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ާމޯލްޑިވްސްާ

ައޅުަގނޑަށްާާާާާދެއްކެުވން:ވ ހަކަ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ރައީސަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ދެއްިވކަމަށްޓަކަިއާ  1250ފުރުޞަތުާ

އެނިގފަިއއޮތްާމަޢުލޫމ ތުާދޮުގކަމުގައިނުވ ނެނަމަާމޯލްޑިވްސްާނެޝަނަލްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާނަމުަގިއާާ

މަޤްޞަދެއްގައި ރަނަގޅުާ ބިލަކީާ އުފައްދަވ ފަިއ.ާ ކުންފުންޏެއްާ ނިޔަތުަގިއާާާާމިހ ރުވަނީާ ރަނަގޅުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދޭހަވޭ.ާ ބަލ ލުމުންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަންާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ

މިދިޔަާދައުރުަގއިާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާކިބައިންާއެދުނިންާމިތަނުަގއިާއޮންނަންާ

ކަނޑައެޅުމަ ނިޒ މުާ ނިޒ މެްއތޯ.ާ ކޮންކަހަލަާ ބޭނުންވީާފެންނަނީާ ރަްއޔިތުންާ ވޯޓުންާ ލީާ  1255ށްޓަކައިާ

ރިޔ ސީާނިޒ މަކަށް.ާމިހ ރުާމިހިނަގނީާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވޭޮގތުަގއިާރިޔ ސީާނިޒ މެއް.ާރަނަގޅުާާ

ކުރިންާ މިތިބީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޅަފަތުަގިއާ ވަރަށްާ އުފެއްދުމަށްޓަކައިާ ޑިމޮކްރަސީެއއްާ

ސިފަކުރަ ބައެއްބޭފުޅުންާ ައޅުަގނޑުާާހިންަގމުންދިޔަކަމަށްާ ޮގތުަގިއ.ާ ނިޒ މެއްެގާ މަސްހުނިާ އްވަނީާ

މިބިލަށްާކުޑަކޮށްާބަލައިލ އިރުަގއިާމިހ ރުވެސްާއުޖޫރަެއްއެގާޮގތުަގިއާމިއޮތީާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުަގއިާ

ލިބިެގންާ އުޖޫރަެއއްާ ެއްއވެސްާ ުގޅިެގންާ މަސަްއކަތ ިއާ ކުރ ާ އެމީހުންާ މެންބަރުންނަށްާ  1260ހިމެނޭާ

އަޅުަގނޑަކަ ޖަހ ފައިާނުވ ނެެއވެ.ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮގތެއްހެއްނެއް.ާ ރަނަގޅުާ މިއީާ ހިއެއްނުވޭާ ށްާ

ދޭންޖެހޭނެއޭ.ާ ފައިސ ާ ކުންފުނިންާ ޚަރަދުތައްާ އަންނަނިވިާ އުފުއްލަންޖެހޭާ އެމީހުންާ އެބައިންާ

ނޫނާްާ ރަށްާ ދިރިއުޅޭާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ދަތުރުފަތުރު.ާ ކުރ ާ ބޭނުމަށްޓަކައިާ ކުންފުނީެގާ އޭެގތެރޭަގއިާ

ބޭނުންކުރުމުެގާާރަށެއް ވަސީލަތަށްާ މުޢ ސަލ ތީާ ހުރުން.ާ ތަނެްއަގިއާ ކެއުމ ިއާ ހުންނަންޖެހޭއިރުާ ަގއިާ

 1265ޚަރަދު.ާހުންނަންޖެހޭއިރުާކެުއމ އިާހުންނ ނެާތަނެއްެގާޚަރަދު.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމ ލޭަގިއާމިހ ރާުާ

ޑަށްާހީވ ޮގތުަގއިާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާމިާހިނަގމުންމިދ ާތަންާބޯޑުވެސްާއުފެދިފައިާއިންނ ނީާއަޅުަގނ

ފުދޭވަރަކަށްާާ ޚަރަދުާ ބުއިމުެގާ ކެއުމ އިާ މީހެްއެގާ އުޅޭާ މ ލޭަގއިާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްަވންޏ ާ މ ލޭަގއި.ާ

ނެތްާ ސ ފުވ ކަށްެވސްާ މ ބޮޑަކަށްާ ިމއީާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާ ބޯޑުެގާ އަނެްއކ ާ ބޮޑުވ ނެ.ާ

ާާ މިާކުންފުންޏެއްެގާޮގތުަގއިާއޮތުމުންާއަޅުަގނޑަކަށްާއަދިާއަޅައެއްނުަގނޭ.ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ާާ 11ާާާާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުެގާއަދަދު 13ާާާާނުވަތަ މިހ ރ9ާާާުާނުވަތަ ެއކަށީެގންވޭ.ާ  1270ެއއްާއޮތުންވެސްާ

އަޅުަގނޑުާއެންމެާފަހުންވެސްާއުޅުނީާސްޓެލްކޯާބޯޑުަގއި.ާއެާބޯޑުަގިއވެސްާވަކިާއަދަދެްއާއިނދޭާ
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އަދަދަ އޮންނަާ ކަނޑައަޅ ފަިއާ ކުރަންޖެހޭކަމަށްާކަނޑައަޅ ފައި.ާ ކަންތައްތައްާ އެމީހ އަށްާ ކުންާ

ޚަރަދުތަކެއްދ ނެ.ާާ ބަިއވަރުާ ެވއްޖެއްޔ މުާ ކުރަންާ އިތުރުކަެމއްާ ލަފ ކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިާ އެހެންީވމ ،ާ ބޮޑުވ ނެހެން.ާ ފުދޭަވރަކަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ޚަރަދުވެސްާ ދަތުރުކުރުމުެގާ

ދެން ރަނަގޅު.ާ ހަމާަާާާއިޞްލ ޙުކޮށްލުމަށްާ ބޯޑުތަކެކޭެވސްާ އެހެންާ އުފައްދަންާ ބޯޑުާ  1275އަނެއްކ ާ

އެީއާާ ފެންނަނީ.ާ ނުފެންނ ނެކަމަށްާ ހޯދ ކަށްާ ހުއްދައެްއާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކޮންމެާ އެްއޮގތަށްާ

މިހެންާއެންމެފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާފަށަމުންވެސްާދެންނެވިންާމިހ ރުާމިހިނަގނީާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭ.ާާ

އަޅުަގނޑަކަށްާމ ާރަނަގޅުކަެމއްާނޫންކަންނޭނެގާބޯޑުންާއުފައްދ އިރުާނުވަތަާާާރިޔ ސީާނިޒ މެްއގައި

ވަޒީރުންާާ މަިއާ ސަރުކ ރުެގާ އެހެންނޫންާ އޮތުން.ާ ބ ރެއްާ މަޖިލިސްެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދޭއިރުާ ވަޒީފ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާ ކުރ ޮގތަށްާ އެާ ހަަމާ މިހ ރުވެސްާ އެއީާ ހޯދުން.ާ ރުހުންާ ބޭފުޅުންެގާ  1280ކަހަލަާ

ޮގތުންާެއކަންތައްތަްއާކުރުންާރަނަގޅުާކަންނޭނެގ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާހުއްދަކުރ 

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިކަންތައްތައްާއަޅަިއަގތީމަާރެކޯޑަށްޓަކ ާމިދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތުާހޯދީ.ާާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1285ާމިއަރުވ ނީާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޢަބްދު ާޙަމްދޫންާ ރަޝ ދު.ާهللا ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ އެއަށްފަހުާ ޙަމީދު.ާ

ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ޢަލީއަށްާ ިވސ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑުއްވަރީާ އެއަށްފަހުާ

ާާ ެއއަށްފަހު މުޙަންމަދަށާްާއަރުވ ނަން.ާ ސިޔ މްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މީދޫާ

هللاާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

 1290ާޙަމީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާމިކުރަނީާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ`.ާއ ދެ،ާާާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާާޙަމީދުާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ބިލުާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުނ42ާާާްާމިާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ނުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނަމުަގއިާ ތ އީދުކޮށްާ ބިލަށްާ ގ އިމުކުރުމުެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ވަތަާމޯލްޑިވްސްާ

ޤ އިުމކުރުމަށްާ ކޯޕަރޭޝަންާ މިާ ނަމުަގއިާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ  1295މޯލްޑިވްސްާނެޝަނަލްާ

މިނަަގނީ.ާ މިފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގވ ލުމުންާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ައވަސްވެާ ވަރަށްާ

ހުށަހެޅިެގން މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ މިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ދިޔަކަމަކީާާާއަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްވެސްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާމަންފ އެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންާާ
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މިބިލުާ އަދިާ ފ ސްކޮށްދެްއވ ާ ައވަހަށްާ މިބިލުާ މިކަމަށްާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުަގއިާ

ާާ އަޅުަގނޑު ޢަމަލުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ ސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާތަސްދީޤުކުރުމަށްާ  1300ުއއްމީދުކުރަން.ާ

އެންމެނަށްާފެނިެގންދިޔަާހަމަަގއިމުވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާލޯމަތިންާފެނިެގންދިޔަާ

މުޅިރ އްޖޭެގާާ ކޮށްެގންާ ޚަރަދުތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދަޢުލަތުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއީ.ާ މަންޒަރެއްާ އެއްާ

ާާ ފެތުރޭޮގތަށް ކަންކޮޅުތަކަށްާ އަހަރުދުވަހުެގތެރޭަގއިާާހުރިހ ާ ެއއްާ މިާ ވަޞީލަތެއްާ ޤ އިމުކުރެވިފަިއވ ާ

ޮގސްފައިހުންނ ނެ.ާ ފ ހަގަވެެގންާ އެންެމނަށްާ ހަމަާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދިޔަޮގތްާ ބަދަލުވެެގންާ ކުލަާ

ފަރ ތުނާްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަރުކ ރުެގާ ޓީީވާސިްގނަލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ  1305އަޅުަގނޑުާ

ޕްރޮޕެ ހުރިހާ ފޮނުވަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބޭނުންކުރުމަކީާ ފެތުރުމަށްޓަކައިާ ެގންޑ ާ

ރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާެގއްލުމެއް.ާދެންމެާއެހެންާމެންބަރަކުވެސްާފ ހަަގކުރެްއވިފަދައިންާ

ފަރުދުންެގާޝަޚުޞިއްޔަތަށްވެ އެާ އަނިޔ ތަްއވެސްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ފަރުދުންނަށްާ ދިވެހިާ ސްާާބައެއްާ

ވަރަށްާބޮޑުާއަނިޔ ތަކެއްާދެުމންެގންދ ާއެއްާމުައއްސަސ އަކަށްާމިހ ރުާވެފައިވަނީ.ާވަރަށްާއަވަހަށްާާ

އޮތްތަނުަގިއވެސްާާ ކުރިއަށްާ ނ ޅ ކަމަށްވަންޏ ާ ފިޔަވަޅެއްާ ޢަމަލީާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ  1310އަޅުަގނޑުމެންާ

ނަގ  ޢިއްޒަތްާ އަނބުރ ާ ފަރުދުންެގާ ދޭދޭާ ެއކިެއކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްކުރ ާާހަމަާ ލުމަށްާ

ައޅުަގނޑުާާ ހިނަގއިދ ނެ.ާ ައށަަގނެެގންާ މިތަނުަގއިާ އ ދަާ މިކަމުެގާ ވެެގންާ މިކަންާ ތަނަކަށްާ

ދެކޭޮގތުަގއިާއެާވަޞީލަތަކީާޚ އްޞަކޮށްާޓީ.ވީ.އެްމެގާވަޞީލަތްތަކަކީާއަދިާއެކިާޮގތްޮގތުންާފަންނާީާ

ާާ ަވޞީލަތްާހިނަގމުންާއެދަނީާއެތަނުަގިއާާކިތަންމެާބަޔަކުާމަސައްކަތްކުރ ާތަނެއްކަމުަގިއވިޔަސްާއެ

ކަންތައްާާ ކުރީަގިއވެސްާ ެއއީާ ބ ރުެގދަށުން.ާ ނުފޫޒ ާ ބައެްއެގާ ތިބިާ އެތަނުަގިއާ ޙަވ ލުވެާ  1315ހިންުގމ ާ

ހަނދ ންއެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތް.ާ ހިނަގމުންދ ާ ކަންތައްާ މިހ ރުވެސްާ ހިނިގޮގތް.ާ

ދިޔަިއރުވެސްާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުަގއިާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގން

ވަނަާއަހަރަކީ.ާަގއިމުންވެސްާވަރަށްާޚ އްޞަާޢަމަލަކުނ2008ާާާްތަރައްޤީެގާެއއްއިރެއްާގައިުމެވސްާާ

ފ ހަަގކުރެވޭާއަހަރެއް.ާއެއީާީމޑިއ ާމިނުވަންވެެގންދިޔަކަމަށްާބެލެވޭާއަހަރު.ާމިއަހަރުެގތެރޭަގއިާހަމަާ

ފ ހަ ހަމަާ މޯލްޑިވްސްައކީާާއަޅުަގނޑުެވސްާ ޓީވީާ ފެނިެގންދިޔަާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ ބޭނުންވޭާ  1320ަގކުރަންާ

އޭރުވެސްާހަމަާވީހ ެވސްާބޮޑަކަށްާއެާނަޒަރުަގއިާބެލެންސްކުރަމުންާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދިޔަާާ

ައޅުަގނޑުާާ ެގންދިޔަ.ާ ދައްކަމުންވެސްާ އެމަންޒަރުާ އަދިާ އައީ.ާ ފަތުވ ދެމުންާ ވަޞީލަތެްއކަމަށްާ

ެގންދިޔައިރުާާހަނދ ންއެބަ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ސަރުކ ރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގައިމުވެސްާ ހުރިާ

ެގތަކެއްާާ އަދަދަކަށްާ އެތައްާ އަދަދެްއެގާ މިވެނިާ މިވެނިާ މިސ ލަކަށްާ ކ މިޔ ބުވެެގންާ ޕްރޮޖެކްޓެއްާ

ބަޔަކ ާ އެރަށުެގާ ޙަވ ލުކުރުމަށްާ ބަޔަކ ާ ނުވަތަާ ހުޅުވުމަށްޓަކައިާ އެތަންާ ނިމިެގންާ  1325ބިނ ކޮށްާ
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ނިންމަވ ލީމަާޙަ ބ ްއވ ާ ޙަފުލ އެްއާ ކުރައްވ ާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ސަރުކ ރުާ އޭރުެގާ ވ ލުކުރުމަށްޓަކައިާ

ލީޑްާ އެާ ކީކީ.ާ ޚަބަރެއްނޫންާ ޙަވ ލުކުރިާ ެގތައްާ މިާ ދިޔައީާ ޚަބަރުކިޔަމުންާ މޯލްޑިވްސްަގއިާ ޓީވީާ

ޤީޤަތުަގއިާމިކަހަލަާނަގ ފައިާމިއޮންނަނީާމިާެގތައްާޙަވ ލުކުރިއިރަކުާކަރަންޓެްއާދީފައެއްާނެތޭ.ާޙަ

ައިއާާ ައއިާސިޔ ސީޮގތަކަށްާލިޔެވިފަިއއޮތީާބަެއއްާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ސިޔ ސީާކުލަތައްާޖެހެމުންާ

ާ ޭއރުވެސް.ާ ފ ހަަގކުރެވިފައިހުރީާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ 2008ާތަނެއްކަންާ އަހަރަކީާާ  1330ވަނަާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރުާހިންގ ާާާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާވަރަށްާބޮޑުާފުރުޞަތުތަކެއްާހަމަަގއިމުެވސްާމިހ ރު

އަޅުަގނޑުާާ އަހަރެްއކަމަށްާ ލިބިަވޑައިެގންފަިއވ ާ ޒަރިްއޔ އިންާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓީވީާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ައވަސްެވަގންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދަނީ.ާ އިންތިހ އަށްާ އޭެގާ ިމހ ރުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ަގބޫލުކުރަންާ

ޤުަގއިާއަދިާވަކިަވކިާފަރުދުންެގާޙައްޤުަގއިވެސްާާއެބަޖެހޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާޙައް

އަމިއްލަާާ މޯލްޑިވްސްއަކީާ އޮފްާ ވޮއިސްާ ނުވަތަާ މޯލްޑިްވސްައކީާ ރެޑިއޯާ އަދިާ މޯލްޑިވްސްާ  1335ޓީވީާ

އަޅުަގނޑުމެނަށާްާ މިހ ރުާ ދިއުން.ާ ތަނަކަށްެވެގންާ އޮޕަރޭޓްކުރ ާ މުސްތަޤިއްލުޮގތުަގިއާ މިނިވަންާ

އިސްާމަޤ މުތަކ ާޙަވ ލުެވެގންާމިތިބިާމީހުންނަކީ،ާބޭފުޅުންނަކީާފެނިެގންާމިދަނީާއެތަނުެގާއެކިއެކިާާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާމިދިޔަާސަރުކ ރުަގިއާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދިޔައިރުާވަކިާފ ޑެްއެގާޕްރެޝަރުތަކެްއާާ

އައިމަާެއްއވެސްާކަހަލަާޮގތަކަށްާވަޒީފ ާއަދ ކުރަންާޖެހިލުންވެެގންާދުރަށްޖެހެންާބޭނުންވިާބަޔަކުާާ

ާާ މިހުރީ.ާާމިހ ރު ކަންތައްތަްއާ އަސްލުަގއިާ މިޙ ލަުގއިާ މިތިބީ.ާ ޮގސްާ ޙަވ ލުވ ންާ އެތަނ ާ  1340އަނެއްކ ާ

މިއީާ ޒިންމ އެއްާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ޓީީވާ މިާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުވ ާ މަަގށްާ އަލުންާ މިތަންާ

ޙައްޤުަގއިާާމޯ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ފެތުރިެގންދ ާ ރ އްޖެއަށްާ މުޅިާ ލްޑިވްސްައކީާ

ރަުއސްމ ލެއް.ާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ނުވަތަާ ވަޞީލަތެްއާ ބިނ ކުރެވިފަިއވ ާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ލ ބަޔަށްޓަކައި.ާ މަންފ އ ާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ  1345ބޭނުންކުރެވެމުންދ ންވ ނީާ

މެނިފެސްޓޯެގާާބޭ ެއމް.ޑީ.ޕީެގާ ލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަނ11ާާާަނުންވޭާ

ވަނ4ާާާާަޞަފުޙ ަގއިާެއއީާއިންފޮމޭޝަންާކަލްޗަރާއެންޑްާއ ރޓްސްާޕޮލިސީެގާއ ރޓްސްެގާދަށުންާާ

ރައްޔިތުން ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަކީާ ދަޢުލަތުެގާ އެބަޮއވޭ.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ މިހެންާ ދަށުންާ ެގާާޕޮލިސީެގާ

މިީއާާ ހަމަޖައްސ ނަން.ާ ބައެއްކަުމަގިއާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ދަށުންާ ބޯޑެްއެގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

ޮގވ ލަނީާމިއ ާ ައޅުަގނޑުާ ެއްއޗެއް.ާއެހެންވީމަ،ާ  1350އެމް.ޑީ.ޕީެގާމިނިފެސްޓޯަގއިާބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ހުރިހ  ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އެްއޮގތަށްާ ވަޢުދ ާ މިާ ބޭފުޅުންވެސް،ާާއެްއޮގތަށްާ ާ
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ފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްާާ އަވަހަށްާ ހަމަާ މިބިލުާ ތ އީދުކުރުްއވ ާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާާهللاާ`.ާ ޝުކުރިއްޔ  ރައީސް.ާާވަބަރަކ ތުހު.ާ  1355ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގވ ިއދުެގ މަޖިލީހުެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ42ާާާާރައްޔިތުންާ މޯލްޑިވްސްާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކުޅުދުއްފުށީާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބިލުާ ޤ އިމުކުރުމުެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ

މު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އ ދެ،ާާދެކުނުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނަޝީދަށްާ ޙަންމަދުާ

އަޅުަގނޑުެވސްާަގބޫލުކުރަންާމިބިލަކީާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލެއް.ާމަޢުލޫމ ތުާލިބިވަޑަިއެގންާހުންނެވިާ

 1360ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއިތުރުާމަޢޫލުމ ތުާހޯއްދަވައިެގންާތައްޔ ރުކުރަްއވ ފަިއވ ތީާމިބިލަށްާއިތުރުާ

ޚިޔ ލުާފުރިހަމަ އެހެންމެާ ހަމަާ އ ދެ،ާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އައިސްފައިވ ކަމަށްާ ކަމެއްާ

ަގބޫލުފުޅުނުކުރައްވ ނެކަމަށްާ މެންބަރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލައަކަށްާ މ ބޮޑުާ ތަފ ތުވުމަކީާ

ެގތެރޭަގއިާާއަޅުަގނޑުާދެކިެގންާައޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުތައްާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާމިބިލުެގާމަޤްޞަދުތަކު

ިއޤްތިޞ ދީާ ނުފޫޒުންނ އިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އެބަވޭާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރަ ސީދ ާ ެއއްކިބ ވެެގންވ ާ ނުފޫޒުންާ އަމ ޒެްއާާޙަރަކ ތްތެރިންެގާ ޚިދުމަތްކުރުމުެގާ  1365ްއޔިތުންނަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ މަޤްޞަދުާ މިާ އ ދެ،ާ ހެދުން.ާ ކޯޕަރޭޝަންާ މިާ ކުންފުންޏަކަށްާ ެގންުގޅޭާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާސިޔ ސ2ާާާާީވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަވިދ ޅުވ2ާާާާޭތ އީދުކުރަން.ާހަމައެފަދައިންާާ

އިބ ރ  މިާ ނުފޫޒުންާ އިޤްތިޞ ދީާ އަޅުަގނޑުާާނުފޫޒުންނ ާ ބޭނުންކުރެވެމުންދ އިރުާ މިޮގތަށްާ ތްާ

ހިތަށްއަރަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާދައުރެްއާމިހ ާފުޅ ާދ ިއރ އެްއަގއިާމިބިލުަގއިާހިމެނިެގންވ އިރުާާ

މަޖިލީހުަގިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ސަބަބަކީާ އެީއާ އެއްކިބ ވެދ ނެބ ަވއޭ.ާ ކިހ ވަރަކަށްާ ނުފޫޒުންާ  1370ސިޔ ސީާ

ޓީތަކުެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާމީަގއިާސިޔ ސީާާމިތިއްބަވަނީާސިޔ ސީާޕ 

އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ މިއީާ ނުޖެހިދ ނެބ ވައޭާ ނުވަތަާ ޖެހިެގންދ ނެބ ވައޭާ ކިހ ވަރަކަށްާ ކުލަާ

ާާ މިބިލުެގ ހަމައެފަދަިއންާ އ ދެ،ާ 7ާާާާސުވ ލެއް.ާ ބަލައިލ އިރު މ އްދ އަށްާ މ އްދ ަގިއ7ާާާާވަނަާ ވަނަާ

ޑްކ ސްޓްކުރުުމެގާސުލޫކީާމިންަގނޑ ާޚިލ ފުވުންާމިާއިބ ރ ތްާކިޔުްއވ ފަިއވޭ.ާދެން،ާައޅުަގނޑުާާބްރޯ

ސުލޫކީާ ކޮބައިތޯާ މިންަގނޑުތަކަކީާ ސުލޫކީާ ޮގތުަގއިނަމަވެސްާ އެނެކްސްެއއްެގާ މީެގާ  1375ހިތަށްއަރަނީާ

ކަމެއްކަން މުހިންމުާ މިއީާވަރަށްާ ބަޔ ންކުރުާ ކޮބައިކަންާ ޚިލ ފުމަކީާ ނޭނެގ.ާސުލޫކީާމިންަގނޑުތަކ ާ

އެކިާ ބޭބޭފުޅުންާ ެއކިާ މިންަގނޑުތައްާ ސުލޫކީާ ބިލެއްަގއިާ ނެތްާ ކަނޑައެޅިފަިއާ މިންަގނޑުތަކެއްާ

ާާ ބިލެުގ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ކަންނޭނެގ.ާ މ ނަކުރަްއވަފ ނެާ ބަލައިލ އިރ12ާާާާުޮގތްޮގތަށްާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ
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ފަރ ތްތަކ12ާާު ފެންނަާ ހިމަނަންާ ބޯޑުަގއިާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ރައްޔިތުންެގާާވަނަާ ނަންތައްާ ެގާ

ޖަމ ޢަތްތަކުންކަމަށްާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކުންނ ާ މަދަނީާ އެކިއެކިާ ހުށަހަޅ ނީާ  1380މަޖިލީހަށްާ

މ ލިއްޔ އިންާ ދަޢުލަތުެގާ މިާ ހިތަށްައރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ލިޔުއްވ ފައިވޭ.ާ މިބިލުަގއިާ

ިއާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓްަގއިާމިކަންތައްތައްާާކޮންމެވެސްވަރެްއެގާޚަރަދުތަކެއްާމިތަނަށްާކުރަންޖެހޭއިރުަގ

ނުބޭއްވުންާާ ޙިއްޞ އެއްާ އެްއވެސްާ ދަޢުލަތުެގާ މިކަމުަގއިާ ހިމަނަންޖެހޭހިނދުަގއިާ

ހުށަހެޅުމުެގާ ނަންތައްާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާ ރަނަގޅުކަމަކަށްވ ނަބ ަވއޭާ

 1385ޑުާދެކޭތީާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާފުރުޞަތުާއޮތުންާެއއީާރަނަގޅުާކަމަކަށްވ ނެކަމަށްާައޅުަގާނ

އަޅުަގނޑުެގާާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށްާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ މިނަންތައްާ ރޯލެއްާ ކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ ސަރުކ ރަށްާ

ާާ ބިލެުގ އެފަދައިންާމިާ ހަމަާ ދެން،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އެވ ހަކަާ ހުރީތީާ 12ާޚިޔ ލުަގއިާ

ާާ މ އްދ ، 12ާާާާވަނަާ )ކ(، މ ްއދ ެގާ ައކުރެއ12ާާާާްވަނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ށްާ )ކ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެބަހުރ12ާާާިއިތުރުކުރަންާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެއީ،ާާ

ާާ ބަޔ ންކޮށްދީފައި. ސިފަތަކެއްާ އަނިޔ ވެރ6ާާާާިމިާ ނުވަތަާ ހެދުންާ ޙީލަތްާ މަކަރ ާ މިއޮންނަނީާ  1390ަގއިާ

ވައްކަމުެގ ނުވަތަާ ޢަމަލެއްާ ކުށުެގާާކުށުެގާ އެާ އަދިާ މީހަކުާ ސ ބިތުވެފަިއވ ާ ޝަރީޢަތަށްާ ޢަމަލެއްާ ާ

ާ މަޢ ފުލިބުނުތ ާ އޭނ އަށްާ ނުވަތަާ ނިމުނުތ ާ ތަންފީޛުކޮށްާ 5ާއަދަބުާ ހަމަނުވ ާާ އަހަރުާ

މީހަކުކަމުަގިއވުން.ާއ ދެ،ާޖިންސީާޯގނ ކުރުމަކީާކުޑަކުދިންނަށްާޖިންސީާޯގނ ކުރުމަކީާފަހަރެއްަގިއާާ

ޢަމަލެއްެގޮގތު ޢަމަލާުާއަނިޔ ވެރިާ ެއާ ބޭފުޅުންާ އަނެއްބައިާ ސިފަކުރަްއވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ަގިއާ

ަވކިާާ ވ ހަކަާ ޯގނ ެގާ ޖިންސީާ އެހެންކަމުންާ ހިނގައިދ ނެ.ާ މ ނަނުކުރައްަވވެސްާ  1395އެޮގތަށްާ

ދެން،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންނަންާ އަކުރެއްެގޮގތުަގއިާ

ކޮންެމވެ ވ ހަކަާ އެވ ހަކަާާއުޖޫރަިއެގާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރައްވ ފައިވ ތީާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސްާ

ާާ ބިލުެގ ބަލައިލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ނެތިން.ާ ބިލުެގ،12ާާާާތަކުރ ރުކުރ ކަށްާ މ އްދ އަށް.ާ ވަނަާ

ާާ ބިލުެގ ބަލައިލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ 30ާާާާމަޢ ފުކުރުއްވ ތި.ާ ބިލުެގ މ އްދ އަށް.ާ ވަނ30ާާާާަވަނަާ

 1400އޮންނަނީ،ާ)ހ(ާމިއޮންނަނީާކޮންމެާއަހަރެއްެގވެސްާނިމޭތ ާދެމަސްދުވަހުެގާތެރޭަގިއާާމ އްދ ަގއިާމި

ފ އިތުވިާއަހަރުެގާއަހަރުާރިޕޯޓްާއެކުލަވ ލ ާޢ ންމުކޮށްާޝ އިރުކުރަންވ ނޭ.ާމިޮގތުންާޝ އިރުކުރ ާާ

ށްާއެބައޮތްާާއަހަރުެގާޮއޑިޓްކޮށްފައިވ ާހިސ ބުތައްވެސްާއެއަހަރުެގާއަހަރުާރިޕޯޓްަގއިާހިމަނަންވ ނެކަމަ

ާާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ިމާ ހަމަެއޮގތަށްާ ބަޖެޓ4ާާާްވިދ ޅުވެފައި.ާ އަހަރަށްާ އަންނަާ ވިދިެގންާ ަގއިާ

ތަފ ތާުާ ކުންފުނިތަކުގައި،ާ ތަފ ތުާ ދެންާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ ެއބައޮތްާ ހުށަހަޅަންވ ނެކަމަށްވެސްާ

ާ ދުވަސްތަކެްއަގިއ.ާ ތަފ ތުާ ތައްޔ ރުކުރ ނީާ ރިޕޯޓްާ އަހަރީާ  1405އެއްބައިާާކޯޕަރޭޝަންތަކުަގއިާ
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ކުންފުނިތަކުަގއިާާ އަނެއްބައިާ ތައްޔ ރުކުރ އިރުާ މ ރޗްމަހުާ ެއއީާ ކުންފުނިތަކުަގއިާ

ހެދުނާްާ ބަޖެޓެއްާ ލަފ ކުރ ާ ޑިސެމްބަރުމަހުަގިއވެސްާތައްޔ ރުކޮށްފ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަންނަާއަހަރަށްާ

ކަނޑައެޅުން އެދުވަސްާ ފަސޭހަވ ޮގތަކަށްާ ހިމަނަންާ ބަޖެޓްަގއިވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ ާާމިއީާ

މުހިންމުވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާަވުގތުހަމަވެފަިއވ ތީާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާާ

 1410ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

މެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ދުާރިޔ ޟަށް.ާއެއަށްފަހުާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.ާއެއަށްފަހުާމުޙަންމަ

މީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙަންމަދު.ާއެއަށްފަހުާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާާ

 1415ތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިވސ މްާޢަލީ.ާއެއަށްފަހުާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

އިބްރ ހީމަށާްާ ރަޝީދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ އެއަށްފަހުާ މުޙަންމަދު.ާ

ުމޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާރިޔ ޟަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ކޯޕަރޭޝަންާާބަރުާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެން ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ1420 

ޤ އިމްކުރުމުެގާބިލުާމިއަދުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟް

އަޅުަގނޑުެމންާމިއަދުާމިބިލ މެދުާވ ހަކަދައްކަމުންާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވަިއެގން

ލިޔެފަިއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިނިވަންކަމަކީާ މީޑިޔ ެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީ.ާ

ބ ރެއްެގާާ ފޮރުވިފައިވ ާ ެއއްބ ރުކަން.ާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތްކަމުަގިއވީނމަވެސްާ

 1425ތިޔ ރެްއެގާޮގތުަގއިާބޭނުންކުރެވެމުންދަނީާމީޑިޔ .ާއ ދެ،ާމީޑިޔ ާޮގތުަގއި،ާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާހަ

އެކިާާ ރ އްޖޭެގާ ދުވަސްކޮޅުާ ހިނަގުމންދިޔަާ ވެރިކަމެއްާ ޚުދުމުޚްތ ރުާ މިނިވަންކުރުމަށްޓަކައިާ

ރަްއޔިތުންެގާ މިއަދުާ ބަޔަކުާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ މީހުން،ާ ައޑުއުފުލަމުންދިޔަާ ކަންކޮޅުތަކުންާ

ޮގތު ޭއރުވެސްާާމަންދޫބުންެގާ އ ދެ،ާ ޓިކެޓްަގއި.ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެބަތިބިާ ހޮވިފައިާ މިތަނުަގއިާ ަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުވެސްާ ވ ހަކަ.ާ މިނިވަންކުރ ާ މީޑިޔ ާ ދިޔައީާ ދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ވ ހަކަ.ާ މިނިވަންކުރ ާ މީޑިޔ ާ މިދަނީާ  1430ދައްކަމުންާ

ާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމު ދ އިރުަގއި ވ ހަކ1ާާާާަންާ ދިޔަޮގތުެގާ ބަދަލުވެެގންާ މީޑިޔ ާ އަހަރުދުވަސްތެރޭަގއިާ

ހިނަގމުންދަނީ.ާާ މީޑިޔ ާ ައއިޮގތަކަށްނޫންާ ހިނަގމުންާ ީމޑިޔ ާ ކުރީަގއިާ ތެދުފުޅެްއ،ާ ދަްއކ .ާ އެބަާ
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އޭރުާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްިވާ ބިލުާ މިާ މިނިވަންކުރުމަށްޓަކައިާ މީޑިޔ ާ އ ދެ،ާ

ނޭނގެާއިންފޮމޭ އަޅުަގނޑަކަށްާ މަސައްކަތަށްާ ކުރެްއިވާ ހުންނަަވއިެގންާ މިނިސްޓަރުކަމުަގއިާ ޝަންާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މަުއމޫންާ ސީދ ާ ކޮންވ ހަކަފުޅެއްކަެމއް.ާ ވިދ ޅުވ ނީާ  1435މިއަދުާ

ރޭޑި ެއކިެއކިާ ޗެނަލްތައް،ާ ެއކިއެކިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ ެއއީާ ޔޯާާހުރަސްއެޅުްއވި.ާ

ިއހަށްދުވަހާ  ދ ދިާ ހުރަސްތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ހިންުގމަށްާ ސްޓޭޝަންތައްާ ޓީވީާ ސްޓޭޝަންތައް،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ފެނިެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އައީ.ާ ކުރިމަތިވަމުންާ މިރ އްޖޭަގއިާ ހަމައަށްާ

ދައް ވ ހަކަާ ިމނިވަންކަމުެގާ މީޑިޔ ެގާ ތިއްބަަވއިެގންާ މިތ ާ މިއަދުާ ކ އިރުަގިއާާމެންބަރުންާ

ބޭދެތެރޭަގއިާާ ބަޔަކ ާ އަިއާ މ ލެާ މިާ ކަންކޮޅުތަކުންާ ރ އްޖޭެގާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ  1440ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ބޭނުންކުރަްއވ ާާ މީޑިޔ ާ މިތ ާތިއްބަވ ާ ަވޒީރުންާޓީވީއަށްާއަރ ަވޑަިއެގންާ ބައެއްާ ދެއްކިާވ ހަކަތައް.ާ

ބަޣ ވ  އ ދެ،ާ އުފައްދ ާ ބިރުވެރިކަންާ ހިތުތެރޭަގއިާ ދެއްކިާރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ ެގންނަންާ ތެއްާ

މެންބަރުން،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަހުރި.ާ މިއަދުވެސްާ ީވޑިޔޯާ އޭެގާ ހަނދ ންާ

ޚ އްޞަާމަޖިލީހުެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤައުމުެގާިވޔަފ ރިާހިންގ ާބޮޑެތިާމަހުޖަނުންާެގންޮގސްާާ

 1445ންާއުޅޭާބަެއއްެގާޮގތުަގއިާީމޑިޔ އިންާދަްއކަމުންާދިޔައީ.ާާޖަލަށްލ ާއެބައިާމީހުންނަކީާބަޣ ވ ތްާހިންަގ

މިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޓޯލްސްެގާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްެގންާއަތޮޅުވެހީަގއިާޓީޝ ޓްާތަްއަގނޑުޖަހައިެގންާާ

ރަށްާ ެއކިެއކިާ ލައްަވއިެގންާ ކަތީބުންާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ދިޔައީާ ދައްކަމުންާ މީޑިޔ ަގއިާ ދައުލަތުެގާ

ުމޒ ހަރ ކުރަމުންާދިޔައީ.ާއެތަންާދިޔަީއާާކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީ ތަކުަގއިާތިްއބެވިާބޭފުޅުންާލަްއަވއިެގންާ

މަޖިލީހުނާްާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ މުދ ތައްާ މަހުޖަނުންެގާ ބައެއްާ އަދިާ ދައްކަމުން.ާ ލައިްވކޮށްާ ޓީވީންާ

ިމތ ާއެވ ހަކަދައްކ ާބޭފުޅުންނަށްާ  1450ާއެކަންާާނެުގމަށްޓަކައިާއޭރުާމިތ ާއަޑުއުފުލަމުންާދިޔައީ.ާމިއަދުާ

ޚަރަދުކުރަްއަވއިެގންާާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ހުންނ ނެ.ާ ހަނދުމަފުޅުާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ

ރައްޔިތުންެގާހިތުތެރޭަގއިާބިރުވެރިކަންާއުފައްދ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގ،ާއޭރުެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ޓ ލ ާއެބައިމީހުންނަކީާބ ޣީންގެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ،ާޚ ްއޞަާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާއަުގވައްާ

ޮގތުަގއިާދައްކަމުންާދިޔައީ.ާޭއރުެގާތިއްބެވިާަވޒީރުންާޕްރޮޕެެގންޑ ެގާޮގތުަގއިާޓީވީާމޯލްޑިވްސްއ ިއާާ

ދެއްކީމަާާ ތިޮގތަށްާ ތިޔަވ ހަކަާ މިއަދުާ އެހެންވެާ ދިޔައީ.ާ ބޭނުންކުރަމުންާ ައޑުާ  1455ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ތިބިާާ ނިދ ފައިާ ރަްއޔިތުންނަކީާ ޤަބޫލުކުރައްވަނީތޯ.ާާމިރ އްޖޭެގާ ތިބޭފުޅުންާ ޮގތުަގއިާ ބައެއްެގާ

ދައްކ ނެ.ާާ މީޑިޔ އަކުންވެސްާ ކޮންމެާ ވ ހަކަާ ވައްކަންކުރިާ ަވއްކަންކުރީމ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުޑަކުދިންނަށްާ ދަްއކ ނެ.ާ މީޑިޔ ަގއިާ ވ ހަކަާ ުގޅުންހިންގ ާ އެާ ުގޅުންހިންީގަމާ އެއްޖިންސުންާ

ކުޑަ ނަހަމަޮގތުަގއިާ އެްއވެސްާާއަނިޔ ކޮށްާ ދަްއކ ނެ.ާ މީޑިޔ ަގިއާ ެއވ ހަކަާ ބޭނުންކުރީމަާ ކުދިންެގާ
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ރައީސް،ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ފޮރުވިފައެއްނޯންނ ނެ.ާ އެކަންާ މިހ ރުވެސްާ އަދިާ  1460އިރެްއަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާރޭަގިއވެސްާބަލަމުންާދިޔައީާއިނިގރޭސިވިލ ތުެގާހައުސްާއޮފްާކޮމ ސްަގިއާމިހ ރުގާެާ

ރިއްޔ އަށްާތ އީދުކޮށްާދައްކަމުންާއެދިޔަާވ ހަކަ.ާއެމަނިކުފ ނުެގާކަންތައްތަްއާާމިހިރަާރައީސުލްޖުމްހޫ

މިނިވަންާ ބޭނުންވަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ ޮގތުެގާ ބައްޓަންކުރަމުންދ ާ

ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކަިއާާ މ ހައުލެއްާ މިނިަވންާ ހޯދުމަށްޓަކައި،ާ މީޑިޔ އެއްާ މިނިވަންާ މީޑިޔ ެއއް.ާ

ވެރިކަމުަގިއާާމަުގ މައުމޫންެގާ ރައީސްާ ރައްޔިތުންނަށްތޯާ ކިތަކެއްާ އަޑުއުފުލީާ ނިކުމެާ  1465މައްޗަށްާ

މިއަދުާ އަނިޔ ކުރީ.ާ ވެހުރެާ އޭނ ާ ވެރިޔަކަށްާ ފުލުހުންެގާ ހުރެ،ާ އޭނ ާ ވެރިައކަށްާ ސިފައިންެގާ

މިާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މިތިބީކީެއއް.ާ ނައްތ ލ ފައެއްނޫންާ އެހަނދ ންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބަހުސްކުރަނީާއަދިވެސްާިމއަށްވުރެާމ މުހިންމުާމިއަށްވުރެާމ ާމިނިވަންާމީޑިޔ ެއއްާހޯދުމަށް.ާއ ދެ،ާާ

ދެއްކިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ނެތިން.ާ މ ދިުގކުރ ކަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ

އަވަ މިބިލުާ ެގނެސްާ ސްޓޭޖްަގއިާ ކޮމިޓީާ އިޞްލ ޙުތަކަކީާ ބަެއއްާ ހުރިާ  1470ހަށްާާވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ

ާފ ސްކޮށްެގންާެގނައުމަކީާެއއީާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާއޭރުަގއިާއޮތްފަދަ..

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާިމއޮތްާބިލަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާާާމަޑުއްަވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

އަޅުަގާނާިވސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ެގނެސްދޭނެާމިއަދުާ ފަހުންާ ޤ ނޫނެއްާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ ރ އްޖެއަށްާ ޑުމެންެގާ

މިބިލާުާ ެއކަމަށްޓަކަިއާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ކުރ ކަމެއްާ ޝައްކެއްާ އަޅުަގނޑުާ  1475ބިލަކަށްެވެގންދ ނެކަމީާ

މިހެނާްާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޝުކުރުދަންނަަވން.ާ ނިހ ޔަތަށްާ މެންބަރަށްާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވިާ

ައޅުަގނޑުމެންާމިދަންނަވ  ހުރިޮގތުންާމިއަދުެގާކަންތައްތަކަށްާ ޙ ލަތުާ ލީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުެގާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކިޔ ފައިާ މީޑިޔ އޭާ ސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައި.ާ

އިނޭގ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަ.ާ ެމޝިނެއްެގާ ޕްރޮޕެެގންޑ ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ާާމިބުނެލަންޖެހެނީާ

 1480މީެގތެރެއިންާމިތ ާތިއްބެވިާއެމް.ޑީ.ޕީާބޭފުޅުންާމިއ އިާވަރަށްާއިދިކޮޅުާހައްދަވ ނެކަން.ާއެކަމަކު،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ހ މަވެފައި.ާ މިއޮތީާ މިޙަޤީޤަތްާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

ލިބެމަކުންނެއްާާ ޚަބަރުތަކެއްާ މިނިވަންާ ބޭނުންވ ޮގތަކަށްާ ހަމައެކަނިާރައްޔިތުންނަކަށްާ ނުދޭ.ާ

ސިޔ ސަތުތައްާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ނޫނިއްޔ ާ ފޯރުކޮށްދޭންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުެގާ

ރައްޔިތުންެގާބޮލަށްާވައްދައިދޭންާޓީވީާމޯލްޑިވްސްާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑުންާމަސައްކަތްކުރަމުނާްާ

ބްރޯޑްކ  ޕަބްލިކްާސަރވިސްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބައެްއެގާސިޔ ސީާާެގންދަނީ.ާ ވަކިާ  1485ސްޓަރަކީާ

ސަރވިސްާާ ޕަބްލިކްާ ހަމައެއ ިއެއއްކޮށްާ ނޫން.ާ ބައެއްާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ފަތުރަންާ ނުފޫޒުާ
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ތެރެއިންާ ޭއެގާ ތަނަކަށްނުވ ނެ.ާ ހިންޭގނެާ ހަމައެކަނިާ ުއސޫލުންވެސްާ ވިޔަފ ރިާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރަކީާ

ތެރޭަގިއާމުޖުތަމަޢުއަށްާކޮށްދޭންޖެހާޭާާާޕަބްލިކްާސަރިވސްާބްރޯޑްކ ސްޓަރެްއެގާމަސްޢޫލިއްޔަތްތަކުެގ

ވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާހުރޭ.ާއެއިންާބަެއއްާކަންތައްތަކަކީާކޮންމެާމީހަކުާއެކަމަށްާފަިއސ ދޭނެާ

 1490ކަންކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާބޭނުންވ ާމަޢުލޫމ ތުާފެތުރުމ އި،ާބަެއއްާއެެވައރނަސްާ

މިކަ ހިންުގމ އިާ ުއސޫލަކުންާޕްރޮްގރ މްތައްާ ިވޔަފ ރިާ އެާ ކޮންމެފަހަރަކުާ އެާ ކަންކަމަކަށްާ ހަލަާ

ޕަބްލިކްާ އެކަންާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް.ާ ދަޢުލަތުެގާ ެއއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުހިންޭގނެ.ާ ކަންކަމެއްާ

އ މްދަނީއަކަށްާާ ލިބޭާ ހަމައެކަނިާ އެހެންކަުމން،ާ ކޮށްދެއްވަންވ ނެ.ާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންާ ސަރވިސްާ

އެބައި ަމސްލަޙަތުާބަރޯސ ވެެގންާ ވިޔަފ ރީެގާ ހަމައެއ އިެއއްކޮށްާ ަމސައްކަތްކޮށްެގންނުވ ނެ.ާ މީހުންާ

މަސައްކަތްކޮށްެގންާާ އިތުރުކުރަންާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ އެމީހުންނަށްާ ހަމައެކަނިާ ނޫނީާ  1495ކުރިއަރުވަންާ

ިއންތިޚ ބަށްާ ރިޔ ސީާ މިދިޔަާ އަދ ކުރެވުނީކަމަކަށްނުވ ނެ.ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އެމީހުންެގާ

އެބައޮޭވާސްޓޭޓްާއޮބްޒަރވްކުރަ ވިދ ޅުވެފައިާ އޮބްޒަރވަރުންވެސްާ ކޮމަންވެލްތުެގާ ވަޑައިެގންނެިވާ ންާ

މަޖިލީހަށާްާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތުަގއިާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންެގާ ސަރވިސްާ ޕަބްލިކްާ މީޑިޔ ާ އޮންާ

ޒިންމ ދ ރުކުރެވޭނެޮގތަކަށްާއެީމހުންާއެސްޓަބްލިޝްކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިއީާހަމާަާ

އެބަާއި ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އޮތްކަމެއް.ާ ކަންބޮޑުވެފަިއާ މިއަދުާ ކޮމިއުނިޓީވެސްާ  1500ންޓަރނޭޝަނަލްާ

އެީއާާ އޮތީމަާ މިބިލުަގއިާ ޢައްޔަންކުރ ޮގތަށްާ މިމަޖިލީހުންާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ވިދ ޅުވަމުންެގންދޭާ

ވިދ ޅެއްނުެވވޭނެ މެންބަރުންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ިމހެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާާމައްސަލައެކޭ.ާ އޭާ

ކަލްޗަރެގާާ އެންޑްާ އ ރޓްސްާ އިންފޮޭމޝަންާ މެނިފެސްޓޯަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެއީާ ދަންނަވ ނީ.ާ

ސިޔ ސަތުެގާދަށުންާއެބަޮއވޭާދަޢުލަތުެގާބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާ

ާާ މިއަދު އެހެންކަމުން،ާ ހަމަޖައްސ ނަމޭ.ާ މެންބަރުންކަމުަގއިާ މެންބަރުންނަށާްާބޯޑެްއެގާ  1505އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

އެނބުރިލ ފައިާމިއީާމަްއސަލަެއކޭާވިދ ޅެއްނުެވވޭނެ.ާޕަބްލިކްާސަރވިސްާބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްާއޮތުމުންާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ ލ ރީަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ެއއީާ ފައިދ ކުރަންވ ނެ.ާ އެންމެންނަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެ މިހ ރުާ ބައެއް.ާ އޮންނަންޖެހޭނެާ މިސ ލެްއާާފައިދ ކުރަންާ ކުޑަކުޑަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހެންނުވ ތީާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ އިންތިޚ ބުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ މިދިޔަާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ސިޔ ސަތުތަކ އި،ާާ އެމީހުންެގާ މަޢުލޫމ ތ އި،ާ މީހުންދޭާ ކުރިމަތިލީާ އެދ އިރ ތަކަށްާ  1510ރައްޔިތުންނަށްާ

ނެޮގތުެގާވ ހަކަާހިލޭާޓީވީާމޯލްޑިވްސްއިންނ އިާއަދިާދަޢުލަތުެގާއެހެންާއެމީހުންާޢަމަލުތައްާބަހައްޓ 

ވަރަށްާ ޢަމަލުކުރެއްވީ.ާ އެބޭފުޅުންާ ކިހިނެްއތޯާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގނެސްދެއްވަންވ ނެ.ާ މީޑިޔ ތަކުންާ

ންާބޮޑެތިާައުގތަްއާނަންަގވަިއެގންާހަމައެކަނިާވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާމިކަންާކުރެއްވޭނެޮގތަކަށްާެއބޭފުޅު
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ވަރަށްާ ޭއެގންާ ތިބޭބަޔަކަށްާ އޮޕޮޒިޝަންަގއިާ ނަތީޖ ައކަށްވީާ ެގންދިޔައީ.ާ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންާ

މ ބޮޑަށްާ މިކަންކަމަށްާ ބަޔަކަށްާ ތިްއބަވ ާ ސަރުކ ރުަގއިާ ެވެގންދިއުން.ާ ެގއްލުންތައްާ  1515ބޮޑެތިާ

ކަންނޭނ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޚަރަދުކުރ އިރުަގިއވެސްާ އަދިާ ފައިސ ާާޚަރަދުކުރ ކަށްނުޖެހޭނެ.ާ ެގާ

ިގނަފަހަރާުާ ދަތިކޮށްާ ވަރަށްާ ބަޔަކަށްާ ތިބޭާ އޮޕޮޒިޝަންަގއިާ އެކަމަކު،ާ ފަސޭހަވ ނީ.ާ ހޯދަންވެސްާ

އެމީހުންާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ މިދިޔަފަހަރުާ މީހުންނަށްާ ތިބޭާ އޮޕޮޒިޝަންަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ އުޅޭނީ.ާ

ފޯރުކޮށްނު މަޢުލޫމ ތުވަނީާ އެމީހުންނ އިބެހޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިއީާބޭނުންވ ވަރަށްާ ދެވިފައި.ާ

 1520އަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތުަގއިާޮގވ ލަންާބޭނުންވޭާއަމިއްލަާާާާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.

މީޑިޔ ާ އަމިއްލަާ މަސައްކަތްކުރަންވީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަރ ތްތަކަށްވެސްާ ދޭާ އިޝްތިހ ރުތައްާ

ފައިސ  ސަރުކ ރުންާ މީޑިޔ އަކީާ ސަރުކ ރުެގާ އެއީާ ބަޖެޓުނާްާދިރުވަންށޭ.ާ ސަރުކ ރުެގާ ދީެގންާ

ރައްޔިތުންެގާލ ރިންާހިންގ ާތަނެކޭ.ާއެހެންވީަމ،ާއެތަނަށްާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާއެާ

މިހ ރާުާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއޭ.ާ އެބަާ ދިރުވަންވެސްާ މީޑިޔ ތައްާ އަމިއްލަާ ނުބަހައްޓ ާ ފޯކަސްާ

އެ ޚިޔ ލ ާ މިނިވަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިނިވަންޮގތުަގިއާާޙަޤީޤަތުަގއިާ ކޮންޓެންޓްާ  1525ޑިޓޯރިއަލްާ

ދެމެހެއްޓިެގންާމިދަނީާއަމިއްލަާމީޑިޔ ތަކުގައި.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާީވޓީވީއ އި،ާާ

ެގންދ އިރުާާ ފޯރުކޮށްދެމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚަބަރުތައްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ތަންތަނުންާ ދިޓީވީކަހަލަާ

ިމއޮާ މީޑިޔ އިންާ މިއީާދަޢުލަތުެގާ ފެތުރުން.ާ ޕްރޮޕެެގންޑ ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހަމައެކަނިާ ންނަނީާ

ފުރިހަަމޮގތުަގއިާާ އެންމެާ ޭއެގާ އަޑުާ ރަްއޔިތުންެގާ ހިތ ަމކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މުސްތަޤްބަލުެގާ ޤައުމ އި،ާ ހަމައެއ އިެއއްކޮށްާ މީޑިޔ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ދަޢުލަތުެގާ ބ ރަކަށްާ  1530އުފުލައިދޭާ

ފޯރުކޮށްދޭާބިނ ކުރުމުަގ މުޖުތަމަޢުއަށްާ ޤައުމ އިާ މިނިވަންޮގތެއްަގިއާ ަމޢުލޫމ ތުާ ޚަބަރ އިާ އިާ

ނުދިއުމަކީާ އެހެންވެެގންާ މިކަންކަންާ މީޑިޔ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ދަޢުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަޞީލަތަކަށްާ

ާވަރަށްާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މެންބަރުންެގާާާޝުކުރިއްޔ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ކުރިއަށްާ  1535އަޅުަގނޑުާ

ތިއްބެުވމ އިއެކުާާ ކޮމިޓީަގއިވެސްާ މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ެގންދަނީާ މިދަންނަވ ލަމުންާ ނަންފުޅުތައްާ

ވަުގތުާާ ކޮމިޓީންާ ދަންނަވ ލީމ ާ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންވެސްާ ތިއްބެވިާ އެކޮމިޓީަގއިާ

ބޭނުންފުޅުވ ނަމަާހޯއްދަވައިާ ބަިއެވރިވެަވޑަިއަގންނަވަންާ މިބަހުސްަގިއާ ވަޑައިެގންާ މިކޮޅަށްާ ެގންާ

އެކަންާެއޮގތަށްާކުރެްއވުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާމިެގންދަނީާއެނަންތައްާ

 1540މެންބަރުންނަށް.ާާާދަންނަވ ލިޔަސްާމިކޮޅުަގިއ،ާޖަލްސ ަގއިާިމވަުގތުާަވޑަިއެގންާތިއްބެވިާއިްއޒަތްތެރި
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މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނަިއފަރުާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ މުސްޠަފ .ާ

ާމުޙަންމަދަށް.ާާާއަޙްމަދުާ

ާ

 1545ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމީޑިޔ ާާ`.ާޝުާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އަދިާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާާ ެގނައިކަމުަގއިިވޔަސްާ ދަށަށްާ މިމަޖިލީހެުގާ މީޑިޔ ާ އަދިާ މިނިވަންކުރިޔަސްާ ާކިތަންމެވަރަކަށްާ

ތަނަާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދޫކުރ ާ ފައިސ ާ ކޭޝިއަރުންނަކީ،ާ މިމަޖިލިސްކަމުަގިއވިޔަސްާާޤައުމުެގާ ޕިއޯނުންނަކީވެސްާ ކީ،ާ

ީމޑިޔ އިންާާ ވ ހަކަާ ނުބައިކަމުެގާ ކުރ ާ މެރީމ ާ މީހުންާ ވަްއކަންކުރީމ ،ާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވީމ ،ާ މީހުންާ

ދައްކ ނެއޭ.ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހަސަދަވެރިވެެގން،ާރުޅިައއިސްެގންާެއވ ހަކަާދަްއކަންެވްއޖިއްޔ ާާ

އެާ ނޫންާ މީޑިޔ ެއއްާ ެއބަހުރިާދެންާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންމެާ ނޯންނ ނެ.ާ މީޑިޔ އެއްާ  1550ްއެވސްާ

މަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވިދ ޅުވަނީ،ާވީޓީީވއ ިއ،ާދިޓީވީންާވަރަށްާ

ހަމަހަމަޮގތެއްަގިއ،ާއިންސ ފުެވރިޮގތެްއަގއިާޚަބަރުތައްާފަތުރ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާދާެާ

ޔ ައކީވެސްާމިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނ އިާސަރުކ ރ ާޖައްސ ،ާރައްޔިތުންެގާތެރޭަގއިާހަތުރުވެރިކުރ ާާމީޑި

ދެާމީޑިޔ އޭ.ާރޯބުހުތ ނުާދޮުގާދުނިޔެއަށްާއުފަންނުވ ާވ ހަކަާދައްކަނީާއަމިއްލައަށްާއުފަންކޮށްެގން.ާ

 1555ކަމަށްާހަދ ފަިއާއެބަހުރިާޚުދުާއަޅުަގނޑ ާބެހޭޮގތުންާައޅުަގނޑުާނުވެސްާދެނަހުއްޓ ާއަޅުަގނޑުާބުނި

ނޫން.ާ އޮތްކަމެްއާ ބަހުސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއކީާ އެހެންވީމަ،ާ ދަްއކ ފައި.ާ ވ ހަކަެއއްާ އެތައްާ

ކުރިއަށްާާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިޮގތަށްާ ޙ ލެްއަގިއާ ެއއްެވސްާ އެހެންވީމ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ޕ ލިމަންޓްރީާސިާ މިއޮތީާ މިރ އްޖޭަގއިާ ހިނގ ށޭ.ާ ޕ ލިމަންޓްރީާސިސްޓަމެކޭ،ާާނުެގންދަމ ާ ސްޓަމެކޭ.ާ

މިއީކީާާ ޙ ލެއްަގިއާ އެްއވެސްާ އޮތީ.ާ ނިޒ މެްއާ ރިޔ ސީާ މިއޮތީ.ާ ސިސްޓަމެކޭާ ޕްރެޒިޑެންޝިއަލްާ

 1560ބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއްާއޮތްތަނެްއާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާމަޑުމަޑުންާމީތިާޑަިއވަރޓްވަމުންޮގސްާާ

ސިސްޓަމަ ޕ ލިމަންޓްރީާ މިބަދަލުވަނީާ އެތިާ މިކަމެއްާާމުޅިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކަށް.ާ

ކަނޑައަޅ ާާ ނިޒ މުާ ވެރިކަންކުރ ނެާ މިރ އްޖޭެގާ މިތިބީާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ

ނިންމައިެގން.ާވޯޓުދީާނިންމައިެގންާމިއޮތީ.ާހަމަާބަލިވީމ ،ާތިމ އަށްާއެްއވެސްކަމެއްާކ ިމޔ ބުނުވީމ ާ

ެވރިކަމެއްެވސްާނުލިބުނު.ާއަނެްއކޮޅުންާދެންާއަނެއްކ ާމިއޮތީާމީޑިޔ  ާޯގސްފައި.ާކެމްޕޭނުކޮށްެގންާ

ހޯދައިފިން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގނޑިވެސްާ ނުލިބުނު.ާ ވެރިކަެމއްާ ދަރިކަލުންނަކަށްވެސްާ  1565ބަލ އިރުަގއިާ

ެއއްޗެއްަގިއާާ ދެއްިވާ ސަރުކ ރުންާ ހަމަާ ދެންާ ޢިނ ޔަތްތަކުންވެސްާ ނުލިބުނު.ާ ޢިނ ޔަތްތަކެްއވެސްާ

ތިމަންނަާކަނޑ ލައިފީމޭ.ާމިއ20ާާާީޖެހޭނީ.ާރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާޚަބަރުންާއަޑުއެހިންާ%ބޭނުންކުރަން
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ޮއންނ ނީ.20ާާާކޮންާ% ލިބޭޮގތަށްާ މިހ ރުާ އެްއޗެއްާ ދެްއވިާ ވ ހަކަތޯ.ާސަރުކ ރުންާ ކަނޑ ލިާ ެއއްާ

ޮއޅުވ ލ ކަށްާާ% މިކަހަލަާވ ހަކަ،ާމިއ20ާާާީއެހެންވީމ ،ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާތިމަންނަާކަނޑ ލައިފީމެކޭާ

ކިތަންމެވަރަކަށްާާ މިނިވަންާ މީޑިޔ ާ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ މިނިވަންކުރ ާ މީޑިޔ ާ ނުކުރެވިެގންާ  1570މިކަންާ

ެއހެންވީމ ،ާ ދަްއކ ނަން.ާ އެވ ހަކަތައްާ އަޅުަގނޑުާ ޮއޅުވަެއއްނުލެވޭނެ.ާ މިޙަޤީޤަތްާ ކުރެވުނަސްާ

އްޖޭެގާވެރިކަމަކަށެްއާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެހެންާނުހައްދަވ ށޭ.ާދެންާކ ިމޔ ބެއްާނުލިބޭނެއޭ.ާމިރ 

އޮތްާ ކުރިއަށްާ ބަދަލުވ ނީާ ނޫނީާ ނިންމައިެގންާ މިތިބީާ ެއމް.ޑީ.ޕީާ ސަވ ރެއްނުެވވޭނެއޭ.ާ ދެންާ

ނިންމައިެގންާާ އެމް.ޑީ.ޕީކަމަށްާ ވެރިކަންކުރ ނީާ ހަމަާ އަހަރުވަންދެކަށްވެސްާ ފަންސ ހަކަށްާ

 1575ާރުޞަތަށްޓަކައި.ާާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފު

ާ

އޮޕަރޭޝަންާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ހެއްދެވުަމށްޓަކަިއާާާމުޙަްނމަދުާއަޙްމަދުާ ދ އިރ އެްއކަމުަގއިާ މިނިވަންާ އެދ އިރ އަކީާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ ބިލެއްާ ާޤ އިމްކުރުމުެގާ

މިހ ރުެގާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވ އަދިާ މިނިސްޓަރުާ އިންފޮމޭޝަންާ ކުރީެގާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްޕުޅުާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1580ކުޅުދުއްފުށީާ

އަ ހަރުދަނ ޮގތެއްަގއި.ާ ވަރަށްވެސްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީާ މިބިލުާ އެމަނިކުފ ނުާ ދިާާއ ދެ،ާ

ލިބުނުާ ކިޔ ލަންާ ފަސޭހަޮގތަކަށްާ ތެރޭަގިއާ ބިލުތަކުެގާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިފަހަކަށްއައިސްާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ ޢ ންމުާ ބޮޑަކަށްާ ވީހ ވެސްާ މިބިލުަގއިާ ހަމަގައިމުެވސްާ މިބިލުވ ނެ.ާ ބިލެއްކަމުަގއިާ

އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވ ލަްއވ ފަިއވ ތީ،ާ ބިލުާ ޮގތަކަށްާ ބޮޑަށްާާފަޙުމްވ ކަހަލަާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ާ

 1585ޝުކުރުދަންނަވަން.ާމިހ ރަކަށްއައިސްާއަންނަާިގނަާބިލުތަކަކީާކޮންމެވެސްާއިނިގރޭސިާތަރުޖަމ އެއްާާ

ކޮށްލުމަށްފަހުާއެއަށްާެއްއވެސްކަހަލަާބަދަލެއްނައިސްާދިވެހިންނަށްާއެކިޔަންާނޭނޭގކަހަލަާޮގތަކަށްާާ

ާ ބިލުތަކެއް.ާ ހުންނަާ ފަސޭހަާބައްޓަންކުރެވިފައިާ ވަރަށްާ މިބިލަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބަލ ޣ ތްތެރިކަމ އެކުާއެކުލަވ ލެވޭާބިލެއްކަމަށްވ ތީ،ާމިބިލަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ ީއދުކުރަން.ާ

ދުވަހެއް.ާާ ކިތަންމެާ އަންނަންވެއްޖެތ ާ މިހ ރުާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ

ބޭނު މީޑިޔ ާ ދަޢުލަތުެގާ އެމީހުންެގާމިހ ރުާ އަދިާ ފަތުރ ާ ޚަބަރުތައްާ ބައެއްެގާ ވަކިާ  1590ންކުރަމުންދަނީާ

މީޑިޔ އަކީ،ާާ ދަޢުލަތުެގާ މިހ ރުާ ޮގތުަގއި.ާ ތަނެއްެގާ އިއްަވއިދޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ފިކުރުާ ޚިޔ ލ އި،ާ

ފަހަރެއްަގއިެވސްާާ މުޢައްސަސ އެކޭާ މިނިަވންާ ެއއީާ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގއިާ ޓީވީައކީާ މިދެންނެވީާ

ާާ މީެގ ދައްކަުމންއަިއާާނުބުނެވޭނެ.ާ ވ ހަކަތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިނިވަންނުކޮށްެގންާ މީޑިޔ ާ ކުރިންާ

ހިމެނިފައިވ ކަމެްއާާ ތެރޭަގިއާ މެނިފެސްޓޯެގާ އެމީހުންެގާ އަދިާ ސަރުކ ރަކީ.ާ މިހ ރުެގާ ސަރުކ ރެއްާ
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 1595ާާމީޑިޔ ާމިނިވަންކުރުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެބޭފުޅުންނަށްާވެރިކަންާލިބިވަޑައިަގތުމަށްފަހުަގިއާއެކަން

ބޭނުންކުރ ކަށްާާ ޮގތުަގއިާ ތަނެއްެގާ މިނިަވންާ އެއީާ މިހ ރުާ ޮގސްފައި.ާ އިދިކޮޅަށްާ މުޅިންާ އެވަނީާ

ބޭނުމެއްނުވޭ.ާއ ދެ،ާމިހ ރަކަށްއައިސްާރ އްޖޭެގާޓީީވއަކީާމިނިވަންާތަނަކަށްނުވ ތީާޓީވީާމޯލްޑިްވސްާާ

ދިޓީވީއ އި،ާވީޓީއ ިއާާާާބަލ ާމީހުންވެސްާވަރަށްާމަދުވެއްޖެ.ާމިހ ރުާިގނައިންާބަލަމުންާެގންދަނީާމި

މިދެތަން.ާއެހެންވީމަ،ާއެއިންާއެނޭގާެއއްޗަކީާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންވެސްާމިކަމަށްާނުރުހިފައިާތިބިާ

ވަރަށްާ އެީއާ އައުމަކީާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ  1600މިންވަރު.ާ

ރަނަގޅު ވަރަށްާ ހަމަާ އައިސްފައިވަނީާ މިާ މިބިލުާ މިބިލުެގާާާރަނަގޅުކަމެްއ.ާ ދަނޑިވަޅެްއަގއި.ާ

ވަނ12ާާާާަމ އްދ ތަކުެގާަމއްޗަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާބަެއއްާކަންތަްއތައްާފ ހަަގކޮށްލެވޭ.ާފުރަތަމަާާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނަންތަްއާ ފަރ ތްތަކުެގާ ފެންނަާ ހިމަނަންާ ބޯޑުަގއިާ މިއޮތީާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ

ޖަމ ޢަތްތަ މަދަނީާ އެކިެއކިާ ހުށަހަޅ ނީާ އެއީާާމަޖިލީހަށްާ ޖަމ ޢަތްތަކުންނޭ.ާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ކުންނ އި،ާ

ެއއިޢުލ ނެއްަގއިވ ާާ އިޢުލ ންކުރުމުންާ އެކަމަށްާ ކޮމިޓީއަކުންާ ކަމ ބެހޭާ މަޖިލީހުެގާ  1605ރައްޔިތުންެގާ

ނުވަތަާާ އިޢުލ ންކުރަނީާ ިމކަމަށްާ ކޮމިޓީައކުންބ ވައޭާ މިާ ހިތަށްއަރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތުެގމަތިންނޭ.ާ

އޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަޮގތުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއިޢުލ ންކުރީމ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންބ ވަ

އޮތުންާ ދ ޮގތަށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ކަންތައްާ މީހުންެގާ އެކުރިމަތިލ ާ ކަންތަްއާ އެއިޢުލ ނުެގާ ދެންާ

ވަނ6ާާާައަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާހަމަާއެންމެާރަނަގޅުކަމަށް.ާދެންާހަމައެޮގތަށްާމިމ އްދ ެގާ)ކ(ާެގާާ

ތެރޭަގިއާާނަންބަރު މީހުންެގާ ކުރިމަތިނުލެވޭާ މިބޯޑަށްާ ހެދުމ އި،ާ ޙީލަތްާ ަމކަރ އިާ މިއޮންނަނީ،ާ  1610ަގއިާ

މިއޮންނަނީާމަކަރ އިާޙީލަތްާހެދުންާނުވަތަާއަނިޔ ވެރިާކުށުެގާޢަމަލެއްާނުވަތަާވައްކަމުެގާޢަމަލެއްާ

ާާ ނުވަތަާއޭނ އަށްާާޝަރީޢަތުންާސ ބިތުވެފައިވ ާމީހަކުާއަދިާއެކުށުެގާޢަދަބުާތަންފީޛުކޮށްާނިމުނުތ 

އަހަރުާހަަމނުވ ާމީހަކު.ާީމެގާތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުާހިމަނަންާބޭނުންވޭާަވއްކަން،5ާާާާމަޢ ފްާލިބުނުތ ާާ

ބައިތައްާހިމަނަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާެއީއާ ޓެކުން،ާޚިޔ ނ ތް،ާފޭރުން،ާމަކަރ އިާޙީލަތްހެދުންާމިހުރިހާ 

 1615ބައެއްާނޫންާމިފަދަާބޮޑެތިާކުށްތަކުެގާތެރޭަގިއާާހަމައެކަނިާމަކަރ އިާޙީލަތްާހެދުމ އި،ާަވއްކަމ އިާމިދެ

ޚިޔ ނ ތ އި،ާާ ޓެކުމ ިއ،ާ ވަްއކ މައި،ާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގިއާ އެޙުދޫދުެގާ ތެރޭަގއި،ާ އެމ ނައިެގާ ހިމެނެނީކީ.ާ

ާފޭރުން،ާމަކަރ އިާޙީލަތްާހެދުންާމިހުރިހ ކަމެއްވެސް.ާދެންާައނެއްކ ާޙައްދެއްާކަނޑަ..ާާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާޝުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ކުރިއްޔ ާ

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ އެއަށްފަހުާ ރަޝީދު.ާ ރިޔ ޟްާ  1620މެންބަރުާ

ރަފީ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްުމލަކުާ އެއަށްފަހުާ ޤާްާނަޝީދު.ާ
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ޙަސަން.ާއެއަށްފަހުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާއެއަށްފަހުާމ ވަށުާ

ތ ވަލ ާާ މަސަްއކަތުެގާ މިއަދުެގާ ޢަބޫބަކުރު.ާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ބުރ ސްފަތި އެއީާ ެގންދަން.ާ ވިސްނަމުންާ އެބަާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަސްކަމަށްވ ތީާދޭތެރޭަގިއވެސްާ

ާާ މިއަދު އެހެންނަމަވެސް،12ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދިޔައީ.ާ ޚިޔ ލުކޮށްެގންާ ނިންމ ލ ޮގތަށްާ  1625ޖަހ އިރުާ

މެންބަރުންނަށާްާ ތިއްބެވިާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ ދެންާ މިބިލުަގއިާ އަންނަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ެގންޮގްއސިއްޔ 12:30ާާބަލައިލ އިރުާ ހަމައަށްާ މިއަދުާއ އިާ މަސަްއކަތްާ މިބިލުެގާ ާ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ލެވިދ ނެ.ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިންމ ފައިާ

އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ތީއ އެކީާއެޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާިމއަދުާމަސައްކަތްާކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާައޅުަގނޑުާާ

 1630ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާާއެންމެފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލިފުށީ

ާ

ޢިާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅިފައިއޮތްާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ މިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާްއޒަތްތެރިާ

ންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓްާކޯޕަރޭޝަން،ާމިބިލަކީާއަޅުަގނޑުާދަާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މިބިލުާ ބިލެކޭ.ާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުހިންމުާ

އެީއާާ އެނޭގ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަބަބުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ ާ މިބިލުާ  1635މެންބަރުާ

ށަހަޅުއްވ ފައިއޮތްާބިލެއްާމިއީ.ާެއއީާެވިއތުވެދިޔަާާއެމަނިކުފ ނުާހިތަށްކުރިާއަސަރެއްެގާސަބަބުންާހު

ހިނގ ދިޔަޮގތްާާ ކަންކަންާ މަޖިލީހުަގއިާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ ފ އިތުވެދިޔަާ އ ދެ،ާ މ ޒީަގއިާ

ތަމްސީލުކުރަމުންދިޔަާ އެމަޖިލިސްާ ޭއރުާ އަޅުަގނޑަކީާ އ ދޭ.ާ މިއަދުާ އެބަާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކަން ރިޔ ސަތުންާ މިތ ނެގާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާމީހެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭާ ކުރިޮގތ އިާ ތައްާ

އެކިަވއްތަރުާ އިންޒ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރިޔ ސަތުންާ ކުރީމަ،ާ  1640ކަންތައްތައްާ

ކުރީމަާ ކަންތަްއާ އިޙްތިޖ ޖުކޮށްާ ދޭތެރޭަގއިާ އެކަންތައްތަކ އިާ ކުރީމ ާ ކަންތައްތައްާ ވައްތަރުާ

ވ އިދުެގާދަށުންާއިންޒ ރުކޮށްާބޭރަށްާނުކުންނަންާއެންީގމަާނޫންނަމަާބޭރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާގަާ

ނުކުންނަންާނ ންގ ާވަުގތުާަވުގތުވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޖިލިސްާދޫކޮށްލަންާޖެހޭކަމަށްާފެންނަާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ވީޑިޔޯކޮށްެގންާ ދިޔަތަންާ ނުކުމެެގންާ މިދޮރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަުގތުތަކުަގއިާ

ވ ހަކަާާއަޅު ފަރ ތެއްެގާ ކުރިާ އެކަންާ ވ ހަކަ،ާ ތަނެއްެގާ ދެއްކިާ ވައްޓ ލަންާ ައުގާ  1645ަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުާމިދައްކަނީ.ާއޭރުަގއިާމިނިސްޓަރަކަށްާހުންނެވީާމިބިލުާމިއަދުާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާާ އަސަރެއްެގ ކުރިާ ހިތަށްާ އެމަނިކުފ ނުެގާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވެ،ާ ސަބަބުންާމެންބަރު.ާ

ޤަބޫލެއްނުކުރައްވ ާާ އެމަނިކުފ ނުާ އޭރުެވސްާ އ ދެ،ާ މިބިލަކީ.ާ ބިލެކޭާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއއޮތްާ
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ކަންތަްއާާ އިންޞ ފުވެރިކޮށްކަންާ އެޮގތަށްކަމަށް.ާ ޮއންނަންޖެހޭނީާ ީމޑިޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

 1650،ާއެދުަވހުާހުރާިާެގންދަންޖެހޭނީާޤަބޫލުކުރެވުނު.ާމިއަދުާމިއޮތީާއެކަންާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް

މިހ ރާުާ އަޅުަގނޑުާ ކަެމއްކަމަށްާ ކުރެއްވިާ ެއޮގތުންާ ކުރަްއވ ނެ.ާ ކުރަންޖެހުނުކަމެއްާ މަޤ މުެގޮގތުންާ

މިއަދުެގާާ ފެނިެގންދިޔައިރުާ އެކަންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުަގއިާ ހަމައެހެންމެ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ

އެކަ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުވެސްާ ތެރެއިންާ ފެނިެގންއެބަދޭ.ާސަރުކ ރުެގާ މަންޒަރުތައްާ ހަލަާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާއޭރުާއެސަރުކ ރުންވެސްާކުރިާޯގސްކަމެއްާެވއްޖެއްޔ ާރަނަގޅުކުރަންާއޭރުާ

 1655ވ ހަކަދެްއކީ.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާމިޮގތަށްާކަމެއްާކުރަންޏ ާއަނެއްކ ވެސްާމިކަންާރަނަގޅުކުރަންާ

އަޅުަގ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ ވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ މުސްތަޤިއްލުކުރ ާ މީޑިޔ ާ މިދައްކަނީާ ނޑުމެންާ

ނުވ ނެ.ާ ޤ ނޫނަކުންވެސްާ ހެދޭާ އަިމއްލައަކަށްާ ނުވ ނެާ މިނިވަންާ މިކަންާ ވ ހަކަ.ާ މިނިވަންކުރ ާ

ބަޔަކުާާ ކުރަންތިބޭާ އެކަންާ މެދުަގއިާ އެމީހުންެގާ ތެދުވެރިކަމ އިާ ބަެއއްެގާ ތިބޭާ ކުރަންާ އެކަންކަންާ

ެއކަ އަޅުަގނޑުާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ މިނިަވނެއްާ ނޫނިްއޔ ާ ކޮށްެގންާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމަާ ފ ސްކުރަންވެސްާ މިއޮތްޮގތަށްާ މިބިލުާ ބިލެކޭ.ާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ މިއީާ  1660ދަންނަވ ނީާ

މިނިސްޓަރު،ާާ އިންފޮމޭޝަންާ ކުރީެގާ ކުރީަގއިާ ސަބަބަކީާ ފުރިހަމަވ ާ މިާ ވޯޓުދޭށޭ.ާ މިހުރީާ

މުެގާދަށުންާޓީވީާމޯލްޑިވެސްާހިނަގމުންދިޔައީ.ާއޭރުާއެތަނުަގއިާނަަގންޖެހޭާއެމަނިކުފ ނުެގާބެއްލެވު

ނެންެގވިާާ އޭރުަގއިާ އެމަނިކުފ ނު.ާ ެގންދެީވާ ނަންގަވަމުންާ ޑިސިޝަންވެސްާ ސިޔ ސީާ ހުރިހ ާ

ކުރެވުނުާާ ެއާ އެހެންެވެގންާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެްއާ ކުޅަދ ނަވ ވަރުާ ހިތަށްާ ޑިސިޝަންތަކަކީާ

ާާ ިމއޮތީ އެަމނިކުފ ނުާއިޚްސ ސްތައްާ ފޮނުވިފައި.ާ މިތަނަށްާ ބިލެްއެގާސިފަިއަގއިާ ރަނަގޅަށްާ  1665ވަރަށްާ

ކަހަލަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ނެކަމަކަށް.ާ ކޮށްެގންާ ެއކަންތައްތައްާ ެއޮގތަށްާ ޤަބޫލުނުކުރަްއވ ާ އޭރުވެސްާ

ސިޔ ސީާމީހުންާނޫންނަމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާނޫންނަމަާސިޔ ސީާކަންތައްތަކަށްާާ

މީހުނާްާފ  ފ ޑުކިޔ ާ ސަރުކ ރަށްާ އޮންނަާ ެއއިރެްއަގއިާ ފ ޑުކިޔ ،ާ ސަރުކ ރަށްާ ނޫނީާ ޑުކިޔ ާ

ބިނ ކުރަވަނިިވާާ އޭެގާ ޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ާ ފަލީހަކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ ކުރިމަތީަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

ެއމީހު ކުރެވިެގންާ ލޭބަލްާ ބައެްއެގޮގތުަގިއާ ބޭނުންތެރިާ ޤައުމަށްާ މީހުންނަކީާ  1670ންނަކާީާޚިޔ ލުފ ޅުކުރ ާ

ޤައުމުެގާތަރިންާޮގތުަގއިާީމޑިޔ އިންާދައްކަންޖެހޭނީ.ާެއއީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތް.ާމިއަދުާއޭރުެގާ

މިނިސްޓަރަށްވެސްާއަދިާމިއަދުެގާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްވެސްާއެކަންާމިއަދުާ

ެއކަހަލަާާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލުކުރެވިފައި.ާ އެކަންތައްާ ވިސްނުމެްއާމިއޮތީާ ރަނަގޅުާ ހެޔޮާ

ާާ ސުބުޙ ނަޙޫާވަތަޢ ލ ައށްާއަޅުަގނޑުާހަމްދ އިާޝުކުރުކުރަން.ާهللاާއެމަނިކުފ ނަށްާދެއްިވކަމަށްޓަކައި

ވަރަށްާ ތެރޭަގިއާ ކަންތައްތަކުެގާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލުންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1675އ ދެ،ާ
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ފު ކުރިއަށްެގންދިއުުމެގާ މިކަންާ ބޯޑެްއާާމިނިވަންޮގތެްއަގއިާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ އ ދެ،ާ އެބައޮތް.ާ ރުޞަތުާ

އ ދެ،ާ މަޖިލީހުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ ކަނޑައެޅިެގންދ ނީާ މެންބަރުންާ ކަނޑަައޅ ާ އެބޯޑަށްާ އެބައޮތް.ާ

ރައްޔިތުންެގާާ މިޖެހެނީާ ކުރިމަތިލ ންވެސްާ ބޭފުޅުންާ ކުރިމަތިލ ާ އެކަމަށްާ މެންބަރުންާ އެމަޖިލީހަށްާ

ޢުލ ނެއްެގާތެރެއިންާމަޖިލީހުންާހުށަހެޅިެގންާވަކިާމީހަކުާނަންތައްާމަޖިލީހުން.ާމަޖިލީހުންާކުރ ާއި

އެބައޮތްާާ ފުރުޞަތުާ ޖަމ ޢަތްތަކުަގއިާ ޖަމްޢިއްޔ ާ ކުރ ާ ކަންކަންާ އެފަދަާ ނޫން.ާ  1680ފޮނުވ ޮގތަކަށްވެސްާ

މިބޯޑަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުރުމުެގާފުރުޞަތު.ާއެހެންވީމ ،ާެއާފޮނުވ ާމެންބަރުންާނޫނީާއެާފޮނުވ ާ

ބޯޑުަގއިާބޭފުޅުން މިާ ބަޔަކުާ ފެންނަާ ަމޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ނަންތައްާ ެގާ

ވެރިކަންާާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހިމެނިެގންދ ނީ.ާ

މިތިބީ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަޔ ތަކަށްާ އ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫންނަމަާ ކަހަލަާ ާބަދަލުކުރެވުނުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދެވޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ މިކަންާ  1685ކުރިމަތިލައިެގނޭ.ާ

މުސްތަޤިްއލުވެފައޭ.ާާ އޮތީާ މީޑިޔ ާ ިމައދުާ ދައްކަންާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުސްތަޤިއްލުެވެގންނޭ.ާ

ެއއްާކަންތަްއތަކުަގއި.ާާވަރަށްާމިނިވަނޭ.ާރަނަގޅުާވ ހަކައެއް.ާމިނިވަންވަނީާބަެއއްާޙ ލަތްތަކުަގިއާބަ

ެއާާ އެކަމަކުާ އެބައޮތް.ާ މިއަދުާ ޗެނަލްތައްާ ބަެއއްާ އަމިއްލަާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ

ޗެނެލްތަކަށްވެސްާމިއަދުާކުރިަމތިވ ާމައްސަލަތަކަކީާކޮބައިތޯ.ާއަޅުަގނޑުާމިދޭތެރެއިންާއަޑުައހަމުނާްާ

ވަކިކަހަ ބެހޭޮގތުންާ ސަރުކ ރ އިާ އެފަރ ތްތަކަށްާެގންދިޔައިންާ ދެްއކީތީވެާ ވ ހަކަތަކެއްާ  1690ލަާ

އިންޒ ރުދެމުންދިޔަާވ ހަކަ.ާމިއީާއަޅުަގނޑަށްާމީެގާޙަޤީޤަތްާއެނޭގކަމެއްނޫން.ާމިއީާދެއްކިާވ ހަކަ.ާ

ެވެގންދ ކަށެްއ.ާާ ކުރ ކަށެއް.ާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ބޭނުމެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ

ބޭނުންވަނީާާ މީޑިޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާ މީޑިޔ އަކީ.ާ ބ ރެކޭާ ހަތަރުވަނަާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައިާ ބ ރުާ އެބ ރުޮގތުަގިއާ

ކަންތައްތައްާާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ދަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާ  1695މަސައްކަތެއްާ

އަ އަޅުަގނޑުާާޙ ޞިލުކުރުމަށްާ ތަނަވަސްވެެގންދ ނެ.ާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ އިތުރުާ ޅުަގނޑުެމންނަށްާ

މިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއެދޭާބަދަލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމެިގނެވުނީާާ

މީޑިޔ ެގާމުހިންމުާދައުރެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއަށްާައިއސްެގންނޭ.ާއ ދެ،ާމިާވެރިކަން،ާކުރީެގާާ

ައޅުަގނޑުާާވެރި އޮތްކަންާ މީަގއިާ ރޯލެއްާ ފުރިހަމަާ މީޑިޔ ެގާ ބަދަލުކުރުމުަގއިާ ވެރިކަމަށްާ މިާ ކަމުންާ

މިންވަރަށްާ ޤަބޫލުނުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މީޑިޔ ާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ  1700ވަރަށްބޮޑަށްާ

ދުާއެްއވެސްާާމުސްތަޤިއްލުވެފައިާއޮތްކަންެވސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާމީޑިޔ އަކީާމިއަ

މީހަކުާކޮންޓްރޯލްކުރ ާތަނެކޭާދެންނެވޭކަށެއްނެތް.ާޓީވީާމޯލްޑިވްސްައކީާސަރުކ ރުެގާބެލުމުެގާދަށުނާްާ
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ކުރަމުންާ ކޮންޓްރޯލްާ ފަހަރަކުާ ބޭނުންވ ާ ކޮންޓްރޯލްކުރަންާ އެާ ސަރުކ ރުންާ ތަނަކަށްވ ތީވެާ އޮންނަާ

ައއިްއސިކަމަށްވަ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވ ނީާެގންދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުާ ންޏ ާ

ޓީވީާާ ސަރުކ ރުންާ ހައިރ ނެއްނުވޭާ ިމއަދަކުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުއްޓިެގންދ ނޭ.ާ  1705އެކަންެވސްާ

މޯލްޑިވްސްާކޮންޓްރޯލްކުރަމުންާެގންދ ތީ.ާއެއީާއެކަންާކުރުުމެގާފުރުޞަތުާއޮތީތީވެާއެކަންާކުރަނީ.ާ

ބަދަލުކުރަންވެެގ އެކަންާ މިއުޅެނީާ ސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންާ މިޤ ނޫނުެގާ ސަބަބުންާ ބިލުެގާ މިާ ން.ާ

ކެތްތެރިކަމ އެކުާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާ އެކަންާ

އަޅުަގނޑަށްާމިފުރުޞަތުާދެްއވީތީވެ.ާއަޅުަގނޑުާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާދެވަނަާފުރުޞަތެްއަގިއާމިއ ިއާާ

ާާ  1710އަދިާއެްއޗެއްާޮއެވއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނަން.ާައޅުަގނޑުާާބެހޭޮގތުންާކުޑަކޮށްާވިސްނ ލ ފައި

ެއއަށްާ އޮތީ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ެގންދަންާ ހަމައަށްާ ނިމުމަކ ާ ނިންމ ލަން،ާ މިބިލުާ މިއަދުާ

ާއަޅުަގނޑުެވސްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ބިލުާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް.ާ ާރިާ

 1715ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ

ވޭ.ާރެކޯޑަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަންާބޭނުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބޭނުންވޭ،ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާމީޑިޔ އަށްާައއިއްސަވ ާމަޢުލޫމ ތުާފެތުރުމ ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ ފިޔަވަޅުތަކަކީާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެޅިފަިއވ ާ މިނިވަންކުރުމަށްޓަކައިާ މީޑިޔ ާ މިާ

ާ ިއސްނެންެގވުމ އެކުާ ެއބަދަލުތައްާއަމިއްލަާ ބަދަލުތަކެކޭ.ާ ެގންނަވ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއހެންވީމ ،ާ ދަްއކަވ ފައިވޭ.ާ އަުގތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ސިޔ ސީާ އެމަނިކުފ ނުާ  1720ެގންނެވުމުަގއިާ

ރަޖިސްޓަރކޮށްދެއްވުންާާ ނޫސްާ މިނިވަންާ ޚ އްޞަކޮށްާ މަސައްކަތްޕުޅު،ާ ކުރެއްވިާ އެކަމަށްޓަކައިާ

ލެވޭާނިންމުންތަކެއްާއެމަނިކުފ ނުާނިންމަވ ފައިޭވ.ާމިކަންކަމަށްޓަކައިާވަރަށްާކަހަލަާވަރަށްާފ ހަަގކޮށް

އަލްުއސްތ ޛުާ ނަމުަގއިާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ނަމުަގއ އިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ

ދެންާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ

ުއސޫލުތައްާމި މީޑިޔ ެގާ އަދިާ މިނިވަންވިޔަސްާ މީޑިޔ ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ  1725އ އެކުާ

ެގންުގޅެވޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިނިވަންކަންާ އެާ ެގންދިޔަސް،ާ މިނިވަންކަމ ެއކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅުަގނޑުމެ ޤައުމެއްކަންާ ިއސްލ މީާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ތެރޭގައޭ.ާ ޙުދޫދެްއެގާ ންާވަކިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމެއްކަންެވސްާ ކުޑަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާދޭދޭާފަރުދުންެގާމެދުަގއިާހުރިާބަެއއްާކަންތައްތަކަށްާާ
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ލި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވ ނެ.ާ އަރަިއަގނެވިެގންނެްއާ މީޑިޔ ައކަށްާ މިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1730ބިފަިއވ ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންކުރެވެންވެސްޖެހޭނެ.ާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެއްަގއިާ މިނިވަންކަންާ

ވެެގންދ ނާީާ މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްާ އެއްާ މުހިންމުާ އެންމެާ މީޑިޔ ެގާ ދައުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދި ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދިރުވ ،ާ އަސ ސްތަްއާ ޤައުމިްއޔަތުެގާ ރައްޔިތުންނަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެހިާ

ދިވެހިާޤައުމުާދެކެާލޯބިވ ާބަޔަކަށްާހެދުން.ާެއާއަސ ސްާޙ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ

ކަންތައްތަކަކީާާ މިހުރިހ ާ ހެދުމ އިާ ބައެއްކަމަށްާ ލޯބިކުރ ާ ޤ ނޫނަށްާ ރަްއޔިތުންނަކީާ ދިވެހިާ  1735އެއީާ

ތައްތަްއާކުރުމަށްޓަކަިއާމިއަދުވެސްާދައުލަތުެގާާދައުލަތުެގާމީޑިޔ އިންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާެއކަން

ައޅުަގނޑުާާ ހުސްކޮށްފައިވ ކަންާ އެކަންކަމަށްާ ވަުގތުާ އަދަދެްއެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މީޑިޔ އިންާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޕްރަިއވެޓްާމީޑިޔ ެގާޮގތުަގއިާިވޔަފ ރިާއުސޫލުންާހިންގ ާ

ނުވ ނެ ބޭނުމެއްާ އެމީހުންނަކަށްާކުންފުނިތަކަކަށްާ ކުރުމަށްާ ކޮންމެހެންާ ކަންތައްތަްއާ މިދެންނެވިާ ާ

އެބޭބޭފުޅުންނަށްާ ހިންގ ތީވެާ ެއތަންތަންާ އުސޫލުންާ ިވޔަފ ރިާ ނަތީޖ އެްއެގޮގތުންާ ނުވ ނެ.ާ  1740ލ ޒިމެއްާ

މިދެންނެވިާކަންތައްތަކ އިާދުރަށްާެގންޮގސްާނެށުމ އި،ާކުޅިަވރުެގާމަޖ ާކަންތައްތަކ އި،ާފ ޑުފ ޑުެގާާ

ދައުލަތުެގާާކުއިޒުތަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިންިގދ ނެ.ާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ލަިއެގންާ ކ އިާ

މީޑިޔ ަގިއވެސްާމިދެންނެވިާކަހަލަާއެންޓަޓެއިންމެންޓްެގާބަިއތައްާހިމެނިކަމުަގިއވީނަމަވެސްާއެންމެާ

ެގާދެިމތިބުމ އިާމުހިންމުކަމަކަށްާއޮންނ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާމިނިަވންކަމ އިާައޅުަގނޑުމެންާ

ެއއްބައިވަންތަކަންާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މުސީބ ތްތަކ ިއާ ދިމ ވ ާ ޤައުމަށްާ  1745އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޕްރޮޕެެގންޑ ާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހ މަކުރުމަކީާ އެކަންކަންާ ހ މަކުރުން.ާ މިކަންކަންާ ދެމެހެއްޓުމ އި،ާ

ނޑުާމިދަންނަވަނީ.ާކޮންމާެާފެތުރުންކަމަށްާބޭފުޅުންނަށްާމ ނަކުރެވެންޏ ާއެާވަރަށްާދެރަކަމެކޭާއަޅުަގ

ސަރުކ ރެއްާއޮތަސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުަގއިާހުންނ ނެާައުގތަކެއް.ާާ

އުސޫލެއްާާ ެއްއވެސްާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައުގތައްާ އެާ

ރައްޔިތުންާާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ދޫކޮށެްއނުލެވޭނެ.ާޮގތެއްފޮތެއްނެތިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ  1750އުޅެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އިޚްތިރ މްވެސްާ މުޢައްސަސ ތަކަށްާ ހުރިާ ޤައުމުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަދ ކުރަންޖެހޭނެ.ާއެމުޢައްސަސ ތައްާައޅުަގނޑުމެންާޑިޮމކްރަޓިކްާއުސޫލަށްާޑިޮމކްރަޓިކްާވެއްޓަކަށްާާ

ތްކުރަންޖެހޭނެ.ާމީޑިޔ ާމިނިވަންކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑަށްާާފެއްތުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަ

މިނިސްޓަރަކަށްާ އިންފޮމޭޝަންާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ ލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ

ާާ ޮގތުަގއި ލުއިފޮތްތަކެްއެގާ ިގނ12ާާާަހުންނަވައިެގންާ ވަރަށްާ މިދ އިރ ަގއިާ ނެރުއްަވވަިއ،ާ  1755ފޮތެއްާ

ޕްރޮްގރ މްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާއަދަދެްއެގާވޯރކްޝޮ ހޭލުންތެރިކަމުެގާ މިާ ހިންގަވަިއ،ާ ޕްތަކެއްާ
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މަޖައްލ ތަކުަގިއާ ނޫސްތަކ އިާ އަޑުިއވިެގންދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރީަގއިާ މަުގފަހިކޮށްދިން.ާ

ޖަލުެގ ސަބަބުންވެސްާ ކުރުވ ހަކައެްއެގާ ލިޔެވޭާ ނޫހެއްަގއިާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ބޭފުޅުންވެސްާ ާލިޔުްއވ ާ

ބަދަލުާާ ބޮޑުާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެކެންޖެހުނު.ާ ރަހަާ ފެށިެގނ1997ާާާްކުޑަޮގޅީެގާ ކުންާ

ައޅުަގނޑުާާ ެއއީާ ނިންމެވުންތަްއާ ނަޝީދުެގާ އެާ ެގނަސްދެއްވުުމަގިއާ މިާ  1760އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ންެގާާއިޚްތިރ މްކުރ ކަމެކޭ.ާއެހެންނަަމވެސް،ާމިބިލަށްާބަލައިލ އިރުާމިބިލުަގއިާއެބަހުއްޓޭާއަޅުަގނޑުމެ

ހަމާަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތައް.ާ ފ ޅުކުރަންޖެހޭާ ކަންބޮޑުވުންާ ވަރަށްބޮޑުާ

ނަޝީދުެގާ އ ދެ،ާ ދެންނެވޭނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މ ިގނަކަމަށްާ މީަގއިާ ސިފަތައްާ ބަރުލަމ ނީާ

ެގ ީމޑިއ ާ ދައުލަތުެގާ ދުރަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ފަރ ތ ިއާ ހިންގ ާ ދައުލަތްާ ންދިުއންކަމަށްާވިސްނުންފުޅަކީާ

ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ބޯޑުެގާ މިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ  1765އަޅުަގނޑަށްާ

ދަށަށްާ ކޮންޓްރޯލްެގާ ބ ރުެގާ އަނެއްާ ދައުލަތުެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެޕްރޫްވކުރީމ ާ

އަޅުަގނޑު މިކަމަކީާ އެހެންވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ މީޑިއ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާދަޢުލަތުެގާ މެންާ

ިމބިލުަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތްތަކެއްާ ކްރޮސްޗެކްކުރެވޭނޭާ މިކަންާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ

މަޖިލީހުނާްާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރައްޔިތުންެގާ ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާ

ކަހަލަ ހިމެނޭާ އެބޯޑަށްާ އެއްފަރ ތެއްާ ކޮންމެވެސްާ ހޮވިފައި،ާާރުހުންދޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1770ޮގތަށްާ

މީހަކުާހޮވިފައި،ާމަދަނީާޖަމްޢިއްޔ ތަކުންާކުރިމަތިލ ާބަެއްއބޭފުޅުންާ ޢ ންމުންެގާފަރ ތުންާކުރިމަތިލާ 

ހޮވޭނެކަހަލަާޮގތަކަށްާއަދިާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާބޭނުންފުޅުވ ާބޯޑުާޑައިރެކްޓަރުންާޢައްޔަންކުރެވޭނެާާ

އޮެވއްޖިއްާ ޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާކަހަލަާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ ތަފ ތުާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޔ ާ

ތ ރީޚަށްޓަކަިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަވުގތެްއަގއިާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެިވެގންދ ނޭ.ާ މަުގފަހިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ސްޓޭޓްކޮށްފައިާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތައްާ ބުނަންޖެހޭާ  1775ރެކޯޑަށްޓަކައިާ

އެ ބޮޑެތިާބ އްވަން.ާ އިޞްލ ޙީާ މިފަދަާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހެންނޫނީާ

ައޅުަގނޑުާާ ކަންތައްތަކެއްާއަންނައިރުަގއިާވަކިބަޔަކުާބަދުނ މްކުރެވިެގންާހިނގައިދ ނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާ

މަސައްކަތްާާދަންނަވ ލ ނަންާމީޑިއ ެގާމިނިަވންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެގނެސްދިނުމުަގއިާމިހ ތަނަށްާާ

ނެތިާ މިބިލުންާ ސިފަތައްާ ބަރުލަމ ނީާ މިދެންނެވިާ ޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކޮށްދެއްވިާ

ފ ސްކުރުމަށްާ މިބިލުާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ެގނެވިއްޖެއްޔ ާ ހައްލެއްާ މިކަމަށްާ  1780އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަނަާމަރުޙަލ ިއގައި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއ3ާްއަޅުަގނޑުެވސްާވޯޓުާދޭންނަންާ

ާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުަވއްމުލަކުާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ އެއަށްފަހުާ ޙަސަންއަށް.ާ ރަފީޤުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ

މ  އެއަށްފަހުާ ޝިފ ޒް.ާ ޖަމ ލާުާމުޙަންމަދުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ މެންބަރުާ އިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1785ވަށުާ

ޢަބްދުލްޙަމީދަށް.ާ އިސްމ ޢިލްާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ އެއަށްފަހުާ އަދިާ އަބޫބަކުރު.ާ

ޙަސަންއަށްާ ރަފީޤުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުަވއްމުލަކުާ އަޅުަގނޑުާ

ާވަން.ާާފުރުޞަތުާއަރު

ާ

ކޯޕަރޭޝަންާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ1790 

ދ އިރ ެގާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤުާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދެއްވީތީވެ،ާ ހުށަހަޅުއްވައިާ މިމަޖިލީހަށްާ ބިލުާ ާޤ އިމްކުރުމުެގާ

މިބިލަކީާާންާ:ޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެުވ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ އަލްުއސްތ ޛުާ މެއންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބިލުތަކުެގާާ ހުށަހެޅުނުާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ތަނަށްާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ންާމިދައްކަނީާމީޑިއ ާާތެރޭަގއިާހިމެނޭާވަރަށްާފޭރ ންާރަނަގޅުާފުރިހަމަާބިލެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެ

ެވއިތުވެދިޔަާާ ވ ހަކަ.ާ ތެރޭަގިއ40ާާާނޫނ30ާާާާީމިނިވަންކުރުމުެގާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ  1795ހަކަށްާ

ކުރައްވ ،ާާ ކޮންޓްރޯލްާ ސަރުކ ރުންާ ފެށިެގންއައިރުާ ހަމައެކަނިާ މީޑިއ އަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރައްޔިތު އެހެންނަމަވެސް،ާ މީޑިއ އެއް.ާ ެގންދެވިާ ހިންގަވަމުންާ ބައެްއާާސަރުކ ރުންާ ތެރެއިންާ ންެގާ

ައޑުަގދަވެާާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ މިނިވަންާ ެއާ ފުޅ ވެާ ވިސްނުންާ މީހުންެގާ

ވ ހަކަދެވެންާފެށުމުންާޚ އްޞަކޮށްާވެއިތުވެދިޔަާތިންާހަތަރުާއަހަރެއްހ ާދުވަހުެގާތެރޭަގިއާމިވަނީާ

ެގންނަވ ފައި. ބަދަލުތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ައޅުަގނޑުާާާާދަޢުލަތުންާ ބަދަލުާ އެެގންނެވިާ  1800އެޮގތުންާ

އުޅުްއވިާާ އިސްކޮށްާ ވަރަށްާ ެގންނެވުމުަގއިާ އިންޤިލ ބުާ އެާ އިންޤިލ ބެކޭ.ާ ވަރަށްބޮޑުާ ދަންނަވ ނީާ

އެއްބޭފުޅަކީާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްއުސްތ ޛުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާއ ދެ،ާާ

ވިާފ އިތުެވެގންާމިދިޔަާދެތިންާއަހަރެއްހ ާދުވަހުެގާތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނުގނުާމިދެންނެ

ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާމިާހިނގ ދިޔަާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާހިނަގމުންދިޔަާ

އެމަޢުލޫމ ތުތައްާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޖެހުމެއްނެތިާ ކޮޅަކަށްާ ވަކިާ ރައްޔިތުންނަށްާ  1805ކަންތައްތައްާ

އެކިާޙިއްޞ ކުރެވެމުންދި ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހަމައެއ އެކުަގއިާ ައދިާ ޔަތަން.ާ

މިާ ކަހަލަާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ ދީނީާ އަދިާ ދ އިރ ާ ތަޢުލީމީާ ދ އިރ ،ާ ސިްއޙީާ މިސ ލަކަށްާ ދ އިރ ތަކުެގާ

ހިނަގމުންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޕްރޮްގރ މްތަްއެވސްާ އެެވއ ނަންސްާ ހޭލުންތެރިވަންޖެހޭާ ޢ ންމުންާ

.ާމިދެންނެވިހެންާރަްއޔިތުންެގާތެރެއިންާިގނަބައެްއާއެޮގތަށްާބޮޑަށްާމިނިވަންާމީޑިއ ައކަށްާދިޔަކަން
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ސަރުކ ރުާ އައިާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ބަދަލުތަކ އެކުަގއިާ އެެގންނެވިާ ބޭނުންވުމުންާ  1810ބަދަލުކުރަންާ

ނޭޝަނަލްާ މޯލްޑިވްސްާ ފެނިެގންދިޔައީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުވެެގންދިޔަތަނ ހެންާ

ދިޔަތަން.ާ ބަދަލުވެެގންާ މީޑިއ ާ މިާ މިހ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަމުަގިއާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގެގާ

ބޮޑަށްާ ކުރިއަށްވުރެވެސްާ ބަދަލުވެެގންދިޔ މަާ އެޮގތަށްާ ުއއްމީދުކުރަމުންއައީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޙަޤީާ ެއއީތޯ.ާ ޙަޤީޤަތަކީާ އެހެންނަމަެވސް،ާ މީޑިއ .ާ މިނިވަންވެެގންދ ނެކަމަށްާ ޤަތުަގއިާާފުރިހަމައަށްާ

 1815ވަރަކަށްާމަސްާދުަވހުެގާތެރޭަގއިާމިދަނީާހަމަާަވރަށްބޮޑަށ11ާާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާެވއިތުެވދިޔަާާ

ދަޢުލަތުެގާމީޑިއ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އި،ާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްިއންާކުރައްވަމުންާެގންދަވ ާމަސައްކަތް،ާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ މަސައްކަތްާ ފެތުރުމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ މިހ ރަކަށްއައިސްާާާާޚ އްޞަކޮށްާ ބަދަލުވެެގންޮގސްާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ ނުވުން.ާ މީޑިއ ައކަށްާ ބަލ ާ އަދިާ އަޑުއަހ ާ ިގނަބަޔަކުާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ޢ ންމުާ

މުހިންމުކަންާ މިބިލުެގާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިކަހަލަާ މިހެންވެެގންދ ިއރުަގއިާ މިކަންތައްާ

ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކުވެސްާާބޮޑުެވެގންދ ކަންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1820ދެންމެާ

ވެރިކަމަށްާާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ކުރީަގއިާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ

މެނިފެސްޓޯަގިއވެސްާާ އެބޭފުޅުންެގާ ެގންދެިވއިރުާ ކެމްޕޭންކުރަްއވަމުންާ ވަޑައިަގތުމަށްޓަކައިާ

ދައުލަތުގެާ މެނިފެސްޓޯާ އޮތްޮގތުންާ މަޖިލީހުނާްާާާލިޔުްއވ ފައިާ ރަްއޔިތުންެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަކީާ

ިވދ ޅުވެފަިއާާ ހަމަޖައްސ ނެކަމަށްާ ބަެއއްކަުމަގއިާ މަސައްކަތްކުރ ާ ދަށުންާ ބޯޑެްއެގާ ފ ސްކުރ ާ

ކަނޑައަޅުްއވ ާާ މަޖިލީހުންާ ެއއީާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ މިާ ިމބިލުަގއިާ ކޮންމެއަކަސް،ާ  1825އޮންނަނީ.ާ

ބޭފުޅު ބަެއއްާ އެކަމ ާ ެގންދަވ ތަންާބޯޑަކަށްވ ތީވެާ ފ ޑުވިދ ޅުވަމުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ންާ

މިޮގތަށްާ މިބޯޑުާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ މިފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިކަންާ ފުރިހަމައަށްާ މ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްވުރެާ ބޮޑަށްާ ހަމަާ އެއީާ ހަމަޖެހިެގންދިއުމުންާ

ފުރިހަމަވެެގންދ ނެކަމެއް މިބިލުާ ައޅުަގނޑުާާމިނިވަންވެެގންޮގސްާ ކުރިންެވސްާ ކޮންމެއަކަސް،ާ ާ.

 1830ދަންނަވ ލިހެންާމިބިލަކީާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލަކަށްވ ތީވެާއަދިާމިމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްވެސްާާ

ވަރަށްާބޮޑަށްާވީހ ާކުރުކޮށްާބަހުސްކުރުމަށްފަހުަގއިާމިބިލުާނިންމ ލަންާބ ރުއަޅުއްވ ފަިއވ ތީާއެކަމަށްާާ

ދިނުމުެގޮގ ައޅުަގނޑުާާއެއްބ ރުލުންާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާކުރުކޮށްލަމުންާ ވ ހަކަކޮޅުާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ތުންާ

ދަންނަވ ނީ،ާހުނަރުވެރިކަމ ިއާސިކުނޑީެގާޤ ބިލުކަންާބޭނުންކޮށްެގންާއ ާޚިޔ ލުތަކ އިާއ ާފިކުރުތަްއާާ

ޮގތުަގއިާއުފުލައިދޭާބ ރަކަށްާހެދުމަށްޓަކަިއާމި ބިލުާއީޖ ދުކޮށްދޭާރައްޔިތުންެގާއަޑުާއޭެގާފުރިހަމަާ

 1835ކޮމިޓީއަކަށްާެގންޮގސްެގންާމީަގއިާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކެއްާެގނެސްފައިާވީހ ާއަވަހަކަށްާމިާޤ ނޫނެއްެގާާ
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ޝުކުރިއްޔ ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެދޭޮގތް.ާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ެއއީާ ެގނެސްދިނުންާ ސިފައިަގއިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ދެންމެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބިލާުާޝުކުރިއްޔ .ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެްއޗެްއާާ ެއއ ބެހޭޮގތުންާ އިޝ ރ ތްކޮށްލެއްވީމަާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ ބޭނުންވެެގންާ  1840އަވަސްކުރުމަށްާ

ފެށިއިރުާ މަސައްކަތްާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ މަޖުބޫރުވޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލަންާ

ސައްކަތްާއަވަސްކުރުމުެގާޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންެގާބަހުސްތައްާކުރުކުރުންާދަންނަވ ލީާމަޖިލީހުެގާމަ

އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލެއްަގއިެވސްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ނޫންާ މިބިލެއްާ ވަކިާ ބޭނުންތެރިކަމެކޭ.ާ އެީއާ

މިހ ރާުާ އަޅުަގނޑުާ ދަސްކުރަން.ާ އިޤްތިޞ ދުކުރަންާ ބޭނުންކުރުމުަގއިާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެއަށްފަހުާާާފުރުޞަތު ޝިފ ޒަށް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ  1845މިއަރުވަނީާ

ބ ރަށާުާ އަރުވ ނަން.ާ އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާޝުކުރިާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލަކ އިާ ބޮޑުާ މުހިންމުކަންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާއްޔ ާ

ވަރަށްާާާވ ހަކަާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ލިބުނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިނިވަންކަންާ މީޑިއ ެގާ  1850ާދައްކަމުންދ އިރު،ާ

ނުލ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިންނަތުެގާ ކުރިާ ބަެއއްާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ ހިތްވަރުަގދަާ ާާހިކުާ މަސައްކަތަކުންނޭ.ާއި ކުރިާ ެއކީާ

ޝުކުރު ފަށްފަށުންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދަންނަވަމޭ.ާާާއެކަމަށްޓަކައިާ

މިކަމަށްޓަކައިާާ މިދައްކަނީާ ތިބެެގންާ މިތަނުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ  އުފައްދ ނެާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންާކޯޕަރޭޝަނެއްާ އަމިއްލަާ ހިތަށްައރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަކަ.ާ

ޤ ނޫނެްއާ ޮގތަކަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްެގާ ދައުލަތުެގާ ހަމައެކަނިާ ނެތިާ ޤ ނޫނެއްާ  1855ރެގިއުލޭޓްކުރ ނެާ

ހިތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކިހ ވަރެްއެގާކަމެްއތޯއޭާއެއީާ ހަދަންއުޅޭތީާއެއީާޤ ނޫނީޮގތުންާ މިތަނުންާ

ބޮޑު ވަރަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއުފެދޭާ މިއަދުާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ސުވ ލެކޭ.ާ ާ

ެގންދ ޮގތްާައޅުަގނޑުމެންނަށާްާާާހަރަކ ތްތެރިވ ާއެކިއެކިާމީޑިއ ތަކުެގާބޭނުންާއެބޭފުޅުންާހިްއޕަވަމުން

މޯލްޑިވްސްާާ ޓެލެވިޜަންާ އަޑ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމައެޮގތުން،ާ އެނގެއޭ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ

 1860ހިއްޕަވ ާކުރަމުންާާާއްސަސ ތަކުންާއެތަނުެގާބޭނުންވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާމިނިވަންާމުއަރިކޮށްާދިމެދުވެ

ބައެއްާ ނުވ ކަމަށްާ ތަނަކަށްާ މިނިވަންާ އެއީާ ފ ހަަގކުރަމޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްވެސްާ ެގންދ ާ

ާމުޅިާޓީ.ވީ.އެްމެގާާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަމުންދ އިރު،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުން
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%އެއަރޓައިމްެގ ާ27ާ ޓީ.ވީ.އެމަާ ކޮންާޙިްއޞ ކޮށްެގންާ މިހިންަގނީާ އަތްަގދަކޮށްެގންާ ށްާ

ތަންތަނަށްާ ެގންދ ާ ހިންަގމުންާ އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރިާ ޙައްޤަކީ.ާ ކޮބަިއތޯއޭާ ބ ވައޭ.ާ ޕްރޮޕެެގންޑ ެއއްާ

މިތ  ނުކޮށްާ ޕޭެއއްާ އެްއވެސްާ ހުރިާާއެއަރޓައިމަށްާ މިދައްކ ާ މިތަނުަގިއާާތިބެެގންާ ވ ހަކައެއްާ  1865ހ ާ

ބޭނުންާ ނުކުރެޭވާ ޤަބޫލެއްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ފަތުރ ކަށްާ ޕްރޮޕެެގންޑ ާ ާާމިހިންގ ާ

ކަމަކަށްވެސް.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއެކަންވެސްާކުރަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހިތުަގިއާއުފެދޭާާާކުރަންޖެހޭނެ

އަޅުަގ މިތަނުަގއިާ ހުރިހ ކަމެއްާ މިާ ސުވ ލަކީ.ާ ެގންދ އިރުަގއިާާއަނެއްާ ކުރަމުންާ ނޑުމެންާ

ާާ ބިލުެގ 12ާާާާމިހުށަހެޅިފައިވ ާ މ އްދ ، މިބަޔ ންކުރަނ12ާާާީވަނަާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 1870.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެގާނަޒަރުަގިއާާވ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންނޭކުރަންާާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުާޢައްޔަން

ނުރައްކ ތެރި ނުރައްކ ތެރިާާވަރަށްާ ވަރަށްާ ބޯޑަކަށްާާާާކަެމއް.ާ މިނިވަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަެމއް.ާ

ޢައްޔަން އެބޯޑުާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ހަމައެކަނިާ ިމނިވަންވުމަކީާ ބޯޑުާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ާާމިބޯޑުާ

ވަކިާާ ނޯންނަހިނދު،ާސިޔ ސީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ތަނެއްާ ބޮޑުާސިޔ ސީާ މިއަށްވުރެާ ނޫން.ާ ކުރުމެއްާ

މިތަނު ކިޔައިެގންާ މެޖޯރިޓީއޭާ ވ ހަކަފުޅުބައެްއެގާ ބޯޑެްއާާާާަގއިާ މިތަނުންާ ދ އިރު،ާ ދައްކަވަމުންާ

ޮގތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާހަމަާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާ  1875ޢައްޔަންކޮށްފިްއޔ ާއޭތިާމުސްތަޤިއްލުކޮށްާމިނިވަންވ ނެާ

ބޯޑުތަްއާާ މިކަހަލަާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޏ ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާއެސް.ޓީ.އޯވެސްާއަދިާސްޓެލްކޯވެސްާނުވިތ ކަށްާާކަމަށްވަންާާޢައްޔަންކުރ 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީާފަދަާކޮމްޕެނީތައްވެސްާއެތަނުެގާބޯޑުވެސްާިމތަނުންނޭާޖެހޭނީާދެންާޢައްޔަންކުރަން.ާ

މިކުރަމުންެގންދ ާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ބަދަލުކުރަންާ ސިސްޓަމަކަށްާ ބަރުލަމ ނީާ ޤައުމުާ މުޅިާ

ނުވިސްނެނީމަސައްކަ އެބޭފުޅުންނަށްާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންާާާާތްާ މިއަދުާ  1880ބ ަވއޭާ

ވޯޓުދީެގންާފ ސްކޮށްފައިާމިއޮތީާރިޔ ސީާނިޒ މެއްކަންާމިތަނުަގއި.ާމިއީާައޅުަގނޑަށްާހަމަާމިވ ހަކަާ

ރައީސް،ާާާާދަންނަވ ނުލ ާވަރަށްާމިތަނުަގިއާމަޑުކޮށްެގންާއިންނަންާއުނދަޫގާވ ހަކަެއއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ދީނ50ާާާާީމިއަދުާއެނިގލަްއވ ތޯާޓީ.ވީ.ެއމްެގާވ ހަކަާދައްކަވަނީާމުޅިާޓީ.ވީ.އެމްެގާެއއަރޓައިްމެގާާ%

ކަންތައްތަކަށްާހޭދަކުރޭ.ާދީނީާކަންތައްތަކަށް.ާޚ އްޞަކޮށްާރަމަޟ ންމަހު.ާއޭެގާއިތުރުންާމިނިވަންާ

 1885ތަފްސީލުކޮށްާާާތައްވެސްާހަމަމުއައްސަސ އެއްާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަކީ.ާއެތަންތަނުެގާޚަބަރު

މްާކޯޓުެގާޚަބަރުތައްވެސްާހަމަާފޮނުވައިދޭ.ާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮިމޝަންެގާާފޮނުވައިދޭ.ާސުޕްރީ

ހުރިހ ާއެއްޗެްއވެސްާހަމަާފޮނުވައިދޭ.ާނުވިތ ކަށްާައޅުަގނޑުާކުރިންާފ ހަަގކޮށްލެއްވިާރައްޔިތުންެގާާ

ާާ އެތަނުން ހަމަާ ޕްރޮޕެެގންޑ ެވސްާ މިާ %މަޖިލީހުެގާ ެއއަރޓައިްމެގާ މުޅިާ ފޮނުވައިދެނީ.ާ 27ާާއެާ

ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެޮގތަށްާނޮމިނޭޓްކުރޭ.....ާ
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ާ1890 

ނިހ ނާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޙުސައިންމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1895 

މިނެގީާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާިވލިމ ފަްނނުާ ނިކުތ އެްއާ ނިޒ މީާ ފ ހަަގކޮށްލަދެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޚްރިޕީޓްކޮށްާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިްނމަނިކުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިާ އެބަެގންދަވ ާ ވިދ ޅުވަުމންާ ާާ

ޕްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަާމަޖިލީހަކީާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދ ތީވެާ ވިދ ޅުވަމުންާ ތަނެއްކަމަށްާ ފަތުރ ާ ރޮޕެެގންޑ ާ

ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އެހެންވެާ ނުކުރަްއވ .ާ އިޞްލ ޙުާ އެކަންާ އިންނަވަނީާ ކަމަށްާާާމަޑުމަޑުންާ

މިާާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ ދެންނެވުމަށްއެދިާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ އެކަންާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ  1900އަޅުަގނޑަށްާ

ާނުކުތ ާނެީގ.ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މީ

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެފ ޅުކުރައްވަނީާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެމންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ޚިޔ ލެއްާ ރިޔ ސަތުެގާ ެއއީކީާ ޚިޔ ލު.ާ  1905އަމިއްލަފުޅުާ

ާން.ާާފުރުޞަތުާއަރުވަ

ާ

ދަންނަވ ލަންާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިެގއްލުނީ.ާ ވަުގތުކޮޅެއްާ ދެންާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ދެންމެވެސްާ އަޑުއިވޭނެާ މެންބަރަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެމންބަރަކުާާާބޭނުންވަނީާ ާދެއްކެވިާ

ޓީވިދ ޅުވަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގންދިޔަާ ޕްރޮޕެެގން.ވީ.އެމުމުންާ ޓީ.ވީ.އެމުންާ ވ ހަކަ.ާ ފަތުރ ާ ޕްރޮޕެެގންޑ ާާޑ ާ އެާ  1910ންާ

ދަްއކ ކަމަށްާ ލައިވްކޮށްާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ޓީވީމޯލްޑިވްސްއިންާ ފަތުރ ކަމަށްވަންޏ ާ

% ިމބޭފުޅުނ27ާާާްއެބަވޭ.ާ މިދަްއކަވަނީާ މިތަނުަގއިާ ކޯްއޗެއްތޯާ ިމއީާ ހޭދަކުރެވޭ.ާ އެބަާ

ކައެއްތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންާައޅުަގނޑަށްާަވުގތުކޮޅެއްާލިބޭނެތޯ.ާމާިާކޮންވ ހަ

ާކަމަށް.ާާދިޔަާވަުގތުކޮޅުާލިބިދ ނެާފ އިތުވެ

ާ1915 

ާވަުގތ އެކީަގއިާމިުގނެނީާއިނޭގތޯ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

ާވަުގތުާމިދިޔަީއ.ާއަޅުަގނޑުާދައްކަންާހުރިާވަރަށްާިގނަާާާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެންާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ެއއްާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ައޅުަގނޑުާހަމަާކުޑަކުޑަކޮށްާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާ ާވ ހަކަތައްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ފ ޅުކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝިޢ ރުާ ދީނީާ ފ ހަަގކޮށްލިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެބައޮތް.ާ ސިވިލްާާނުކުތ ާ  1920ރުމ އި،ާ

އެްއޗެހިާ ޚަބަރުތަކ އިާ ސަރވިސްެގާ ޖުޑީޝަލްާ ފޮނުވުމ ިއ،ާ ެއއްޗެހިާ ޚަބަރުތަކ އިާ ސަރވިސްެގާ

އެތަނުެގާާ ެގނެސްދޭއިރުަގއި،ާ ޚަބަރެއްާ ހުރިހ ާ މުޢައްސަސ ެއއްެގާ މިނިވަންާ ހުރިހ ާ މިާ ފޮނުވުމ އިާ

ރޮޕެެގންޑ ެއކޭާއޭރުާކިޔަމުންާބޯޑުާއެނިގލަްއވ ތޯާމުޅިާބޯޑަކީާކުރީަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީެގާސަރުކ ރުެގާޕް

ދިޔައިރުެވސްާމުޅިާޑީ.އ ރު.ޕީެގާހުރިހ ކަމެއްާހިންުގމަށްާއެތަނުަގއިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނޭާމިއަދުާއެާާ

 1925ކުރައްވަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންތޯާޕްރޮޕެެގންޑ ާމިހިންގަވަނީާމިއަދު.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާާާބޯޑުަގއިާޗެއަރ

ސަރުކ ރު އެކުލަވ ލަިއެގންާ ވެރިކަންމެނިފެސްޓޯާ ޓީ.ވީ.އެމުކުާާންާ ދައްކ ނެ.ާާރަންފެށީމ ާ ެއވ ހަކަާ ންާ

ވ ހަކަ މެނިފެސްޓޯެގާ އެާ މެނިފެސްޓޯއަށް.ާ ވޯޓުދިނީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ެއީއާދެންާާާރައްޔިތުންާ ދަްއކ ނެ.ާ

ެއވ ހަކަ ބޭނުންވަނީާ ރަްއޔިތުންާ ނުވ ންވީ.ާ ނުވަންޏ ާ ވ ންވީާ ވަންޏ ާ ދައްކުވަންާާޕްރޮޕެެގންޑ އަށްާ ާ

ޓީ.ވީ.އެ ައދިމުމިއަދު.ާ ޓީާާންވެސްާ ވިލ ޓީ.ދިާ އަދިާ ެއައރޓައިމްާ.ވީއިންވެސް.ާ ީވއިންިވޔަސް.ާ

 1930ާާކަމެއްާމިތަނުަގއިާކުރެވޭނެ.ާއިހަކަށްާާކުރ ނެ.ާރައްޔިތުންާބޭނުންވާ ާާަގނެެގންާނަމަވެސްާއެކަންތައްާ

ާދިޔަ....ާދުވަހުާމިތަނުންާވަރަށްާރީއްޗަށްާފެނިެގން

ާ

ެމންބަރުާާާޝުކުރިއްޔ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ަވށުާ ފުރުޞަތުއަރުވ ނަންާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ

ިއސްމ ޢީލާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ އެއަށްފަހުާ އަބޫބަކުރު.ާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ

 1935ާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާ

ާ

ާޢަލައިކުމް.ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާއައްސަލ މްާާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.`.ާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އެއ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާ ހުށަހެޅިާ މިތަނަށްާ ބިލުާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ވ ހަކައިކޯޕަރޭޝަންާ ައޅުަގނޑުާާާާމެދުާ ާދައްކ އިރުާ

ެގާއަލީަގިއާވަރަށްާާދަންނަވ ނީ،ާމިއީާއަލްުއސްތ ޛްާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވަރަށްާިގނަާތަޖުރިބ ތަކެއްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1940ިގނަާދިރ ސ ތައްާކުރަްއވަިއެގންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލެކޭ.ާމިބިލަކީާއެމަނިކުފ ނުާ

މަސައްކަތް ދ އިރ ަގއިާ ފެތުރުމުެގާ ހ ސިލުާާމަޢުލޫމ ތުާ އެމަނިކުފ ނުާ ތަޖުރިބ އ އިާ ާކުރެްއވުމުެގާ

މިއަދު އަދިާ ޢިލްމ އިާ ޤ ނޫނީާ ހުންނެވިާ މިއޮތްާާާކުރަްއވަިއެގންާ ވެރިކަމުަގިއާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ

އ ރޓްސްާ އެންޑްާ ކަލްޗަރާ އިންފޮމޭޝަންާ އެއީާ ނަންބަރު.ާ ހަތަރުވަނަާ މެނިފެސްޓޯެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ
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ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާ ދަށުންާ ބޯޑެްއެގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުންާ ޕޮލިސީެގާ

ވެަވޑަިއެގން ެއބޭފުޅުންާ އުފެއްދުމަށްާ ރިޢ ޔަތްާކޯޕަރޭޝަނެއްާ ކަމަކަށްާ މިހުރިހ ާ ވަޢުދ އިާ  1945ާފަިއވ ާ

.ާއެހެންކަމުން،ާމިބިލަކީާދިވެހިާސަރުކ ރުންާފައިވ ާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލެކޭކުރަްއވަިއެގންާއުފައްދަވ 

ރިޢ ޔަތް ކަމަކަށްާ މިހުރިހ ާ ތަޖުރިބ އ ިއާ ކުރީެގާ ޕޮލިސީއ އިާ ެގންުގޅުއްވ ާ ކުރަްއވ ާާާާމިހ ރުާ

ބިލަކަށްވ ތީާ ވޯޓަށްާާއުފައްދަވ ފައިވ ާ ފ ސްކުރަންާ މިއޮތްޮގތަށްާ ިމބިލުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެވާ

ވ ހަކަާާާާއެއްސެވި މިނިވަންކުރ ާ މީޑިއ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ވޯޓުދޭނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ

ބޭނުންވަނީާ ފަތުރަންާ މަޢުލޫމ ތުާ ޚަބަރ ިއާ ޮގތެއްަގއިާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ  1950ދައްކަނީާ

ވަރަށްާމިނިވަންާނުވ ތީ.ާެއއީާކުރީެގާސަރުކ ރެްއާާާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާމީޑިއ ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންެވސްާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާ ވ ހަކަެއއްާ ިއސްތިސްނ ވ ާ ވަކިާ ސަރުކ ރެއްާ މިހ ރުެގާ

ދައްކަމުންާދިޔަާއެންމެާަގދަައށްާއަޑުއުފުލަމުންާދިޔައީާމީޑިއ ައކީާދައުލަތުެގާހަމައެކަނިާސިޔ ސަތުާާ

މެޝިނެއްފެތު ބޭނުންކުރ ާ އެހެންާާާރުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިމއަދުވެސްާ އ ދެ،ާ ކަމަށް.ާ

 1955ާާހައިރ ނެއްާާާއިލެއްަގއި،ާވ ނީވެސްާެއހެންާއަޅުަގނޑުާއެކަމަކާ ނެވޭނެާޖ ަގާއެބައޮތް.ާެއއްެވސްާހ ބު

ޮގތަކަށްާ ބޭނުންފުޅުާ ސަރުކ ރުާ މީޑިއ އަކުންާ އޮންނަާ ދަށުަގއިާ ބ ރުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ޚަބަރުާނުވޭ.ާ ާ

ައޅުަގނޑުާއިޢުތިރ ޟެއްާނުކުރަން.ާއެހެންކަމުން،ާާއިފެތުރުމަކީާއެީއާެއކަންާއޮންނ ނެޮގތް.ާެއކަމަކާ 

ޚަބަރާުާ މަޢުލޫމ ތ އިާ ފެތުރުމުެގާ ޚަބަރުާ ޮގތެްއަގއިާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގާބިލެްއާމިތަނަށްާެގންނަނާްާފެތުރުމަށްޓަކައިާޕަބްލިކްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަނެްއާޤ ިއމްކުރުމު

 1960ފ ޑުކިޔ ކަށްާނުޖެހޭ.ާސަބަބަކީ،ާއެބައެްއެގާކޮންޓްރޯލްެގާދަށުަގިއާާާާއިމިޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަމާ 

ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިސްކަންދެވޭނެކަމީާ މަޞްލަޙަތަށްާ ެއބައެްއެގާ ކަމެއްަގއިާ ކޮންމެާ ާާއޮންނަާ

ދަން އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޙަޤީޤަތް.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާާކުރަންޖެހޭނެާ ހަމަާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ނަވ ލ ނަންާ

މިާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ފަހުެގާ އެބައޮތްާ ޓީ.ވީ.އެމާ ާާތަޖުރިބ ކޮށްފައިާ ދަށުންާ އިާާކޯޕަރޭޝަންެގާ

ދި ހިންަގނިކޮށްވެސްާ ދަށުންާ ކުންފުނީެގާ ުގޅިެގންާ ައޑުާ ަވކިާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ެއއީާ މ ވިކަމެއް.ާ

ވ ހަކަމައުޟޫޢަ ޓީވީމޯާާކަށްާ އަޅުަގނޑަށްވެސްދައްކަންާ ައޅުަގނޑުާާާާވަތުދައުާާާލްޑިވްސްއިންާ  1965ދެްއވ .ާ

ޓީވީެއމައެ ތަްއޔ ރުެވެގންާ އިރުޮއއްސުނުާކަމަށްާ ހުްއޓައިާ ތައްޔ ރުވެފައިާ ދ ންާ ބަހުސަށްާ އިރުާާާާށްާ

ހެއްދެިވާާޓީ.ވީ.އެމު ެއއީާ ޙަޤީޤަތަކީާ ކެންސަލްވެއްޖެއޭ.ާ ޕްރޮްގރ މްާ އެާ ވިދ ޅުަވނީ،ާ ުގޅ ފައިާ ންާ

ައޅުއިތު މައުޟޫޢަރުފުޅެއް.ާ އެާ ވ ހަކަަގނޑުާ ބޭނުންފުޅުާާށްާ ެގންދަންާ އަޅުަގނޑުާާާާދައްކަންާ ނުވީާ

ސްާނުވޭާއެަގޑީަގިއާާދައްކ ާވ ހަކަާއެބޭފުޅުންނަށްާކަމުނުދ ތީ.ާއަޅުަގނޑުެގާބަދަލުަގއި،ާކެންސަލެްއވެ

ޕްރޮްގރ މުާ ރޮޒައިއެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަޢުވަތުދެއްީވާ ޕްރޮްގރ މަށްާ އެާ އަިއވެސްެމ.ާ  1970ނ ާާވެސްާ
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ބަދަލުަގިއާާ ޭއެގާ ރިއްސ ތީވެާ ބަނޑުފުޅެްއަގއިާ އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އ ދަމަށް.ާ

ވަޑަިއަގތީ.ާމިއީާާާއެތަނަށްާަވޑަިއެގންާއޭަގއިާބައިވެރިވެާާފުޅަށްާމަޯވޓ ާއިބްރ ހީމްާޝަރީފުއަމިއްލަ

މިހ ކަށްހ  މިނިވަންވ ނީާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ާާާާޙަޤީޤަތްާ އަޅުަގނޑު ދ ނާްާވަރަށް.ާ އެތަނަށްާ

ނުކުރެވޭނެހެންާހީވ ތީާއަޅުަގނޑަށްާމަކަރުހަދ ފައިާާާއަޅުަގނޑުާދަްއކ ާވ ހަކަާއެބޭފުޅުންނަށްާހަޖަމު

އިހަކަށްވެސްާާ ނެތޭާ މިހ ރަކުވެސްާ މިނިވަންކަމެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ެއކަހެރިކުރީ.ާ އެތަނުންާ  1975އަޅުަގނޑުާ

ާާ ާއެބޭފުޅުންެގާމަޞްލަޙަތަށްާރިޢ ޔަތްނެތޭ.ާވ ނީވެސްާއެހެންނޭ.ާކުރީާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅުވ ނީ

ވ ހަކަފުޅު ކުރަން.ާާާކުރަްއވަިއެގންނޭާ އެޮގތަށޭާ އެކަންާ ބޭނުންފުޅުވ ނީާ މިސަރުކ ރުންާ ދައްކަވަން.ާ

ހައިރ ންވ ންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރުންވެސްާާާާމިއީާ ކުރީެގާ އެހެންވީމައޭާ ކަމެއްނޫނޭ.ާ

މިނިވަން މީޑިއ ާ ެގންދެވީާ އެވ ހަކަާާކުރަންާާއަޑުއުފުލަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ މިއަދުާ ޖެހޭނެއޭ.ާ

އެނިގަވޑަިއަގން އެހެންވެެގންނޭ.ާ ހަމަާ މީޑިއ މިދައްކަނީާ އަިމއްލަާ ބައެއްާ ެގންނަާނަވ ނެާ  1980ތަކުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ މިކޮޅުާ އެކޮޅުާ ޚަބަރުެގާ ބައްލަވ ލަްއވ ާ އޭންަގލްތަކުންާ ތަފ ތުާ ޚަބަރުާ

ދައުލަތުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެްއކޮޅުންކަންާެގނެސްދެްއވ .ާ ހަމަާ ކުރައްވަނީާ މިކަންާ މީޑިއ އިންާ ެގާ

އުޅޭނެކަމެއްާ ސ ބިތުކޮށްދޭންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެހެންާ މިވ ހަކަާ އެނޭގނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޓީ ރައްޔިތުންާ ސަބަބަކީ،ާ މިހ ރުާ.ނެތް.ާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ތޯާ ރަށްރަށުެގާ ބައެްއާ ބައްލަވަނީ.ާ ވީާ

ބޭފު ރަށްރަށުެގާ އުޅޭާާބައެއްާ ނިންމައިެގންާ ނުބަލަންާ މަޢުލޫމ ތުާ ޚަބަރ އިާ ޓީ.ވީ.އެމްެގާ  1985ޅުންާ

ރަށްރަށްވެސްާއެބަހުްއޓޭ.ާެއއީާއެބޭފުޅުންާބޭނުންވޭާދެކޮޅުާޙަޤީޤަތްާބަލ ފައިާއަޅ ކިޔަންާބޭނުންވަނީާ

ވަންޏާ ކަަމށްާާއިންސ ފުކުރަންާބޭނުންވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަބަދުާއެްއކޮޅެއްެގާޚަބަރުތައްާއަންނަ

އިންސ  ނުކިޔޭނެ.ާ ހަމާަާއަޅަެއއްާ މިބިލަކީާ ދަންނަވ ނީ،ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ފެްއާ

ެއއްޮގތްވ ޮގތުެގ މެނިފެސްޓޯއ އިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިއޮތްޮގތަށްާ ނަޝީދުެގާާާާމިހ ރުާ މުޙަންމަދުާ މަތީންާ

ާާތަޖުރިބ އ  ފ ސްކުރަންއި މިޮގތަށްާ ބިލަކަށްވ ތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ހުށަހަޅ ާާާެއކުަގއިާ  1990އަޅުަގނޑުާ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މެދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިތަދޫާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ކ ށިދޫ...ާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ1995 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ވ ހަކަފުޅުާރ ެގާމެްނބަރުާހިތަދޫާމެދުާދ އިާ ދެންމެާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ާދެއްކެވިާ

ާާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު ައއްޑުއަތޮޅަށްާނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ

މަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ ޝަރީފްާމެންބަރުކަންާ މަވޯޓ ާ ވިދ ޅުވިއިރުާ ނަންާ މެންބަރެްއެގާ ކުރައްވ ފައިވ ާ  2000ޖިލީހުަގއިާ

ދެނާޫާ ހެންވޭރުާ ނޫންކަންނޭނެގ.ާ ރަނަގޅުޮގތެއްާ އެއީާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ވިދ ޅުވުންާ އެހެންާ

ދެއްވުމަށްާާާާއިބްރ ހީމްާޝަރީފްާއެއީާރަނަގޅުާޮގތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެތަންކޮޅުާރަނަގޅުކޮށް

ާށްާދަންނަވަން.ާާސަރައީ

ާ

ާ2005 

ބޭފުޅެއްެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ އެއީާ ރަނަގޅުކޮށްލަންޖެހޭނެ.ާ ެއޮގތަށްާ ޔައުިމއްޔ ަގއިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާިމއަރުވަނީާާ ނަންފުޅުވެސްާމިާމަޖިލީހުަގިއާކިޔަންޖެހޭނީާރަނަގޅަށް.ާ

ތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދަށް.ާއެއަށްފަހުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތް

ާއަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާهللاޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ2010 

ާުމެގާބިލެްއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމްކުރުާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މަޖިލީހަށާްާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ މިާ ނަޝީދުާ ުމޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ާކުޅުދުއްފުށިާ

ރައީސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ

ލ އިރުާމިބިލުެގާމަޤްޞަދުާބަޔ ންކުރ ާދެވަނަާމ އްދ އ އިާތަޢ ރަފ އިާނަންާމިބިލުެގާމ އްދ ތަކަށްާބަ

 2015ބަޔ ންކުރ ާއެްއވަނަާމ އްދ ަގިއާވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއެބަޮއވޭ.ާމިޤ ނޫނުެގާބޭނުމަކީާ

ނުފޫޒުންާ ހުރިހ ާ ސިޔ ސީާ އަދިާ އުފުލަނިވިާ ޒިންމ ާ ހެޔޮާ ފޭރ ންާ އެްއކިބ ެވެގންވ ާ ނުފޫޒުންާ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް.ާމިނިވަން ދައުރުާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރެްއެގާ ސަރވިސްާ ޕަބްލިކްާ ވެެގންވ ާ

އެހެންކަމަށްވ ނަމަާމަޤްޞަދުާވަރަށްާފުރިހަމަ.ާނަމަވެސް،ާމިފަދަާފުރިހަމަާޮގތަކަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާ

ކޯޕަރޭޝަނަކީ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިްވސްާ ަގއިާ )ނ(ާ މ ްއދ ެގާ ތިންވަނަާ ާއޮތުމަށްފަހު،ާ

މުޢައްސަސ އެްއކަމަށްާ ޒިންމ އުފުލ ނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސީދ ާ މެދުެވރިކޮށްާ މަޖިލިސްާ  2020ރައްޔިތުންެގާ

ތިންާާ ިމކިޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސުވ ލަކީ،ާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އޮތުމުންާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

ޢި ހުށަހެޅުއްވިާ މިބިލުާ ނުދ ނެބ އޭ.ާ މުޢައްސަސ ާ މިާ ދަށަށްާ އެއްބ ރުެގާ އްޒަތްތެރިާބ ރުންކުރެާ

ބޭނުންަވނީާާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ ަގއ3ާާާާިމެންބަރުެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މޯލްޑިްވސްާާ އޮތުމުންާ އެހެންާ ެއމ އްދ ާ ކޮބައިތޯއ ިއާ މަޤްޞަދަކީާ ެއއްޗެއްެގާ އެވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ
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ޢިްއޒަ ވެދ ނެތޯ.ާ ތަނަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ކޯޕަރޭޝަންާ ރައީސް،ާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ  2025ތްތެރިާ

ކޯޕަރޭޝަންާ މިާ މިންވަރަށްާ ނެތްާ ކަެމއްަގއިާ ެއްއވެސްާ އެހެންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

އުފެއްދުމުަގއިާމިާމަޖިލީހުެގާދައުރުާފުޅ ެވެގންދ ޮގތަށްާމިާބިލުާބައްޓަންވެފައިާއޮތުމުންާމޯލްޑިވްސްާާ

ާާާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާތަނަކަށް ވަނ3ާާާަެވެގންނުދޭ.ާއެހެންކަމުން

ާާ މިބިލުެގ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ އުނިކުރަންާ މ އްދ ެގ4ާާާާމ އްދ ެގާ)ނ(ާ ވަނަާ

ނުވަތަާ ޙަރަކ ތްތަކަށްާ ހިންަގމުންެގންދ ާ ކޯޕަރޭޝަނުންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ަގއިާ  2030)ހ(ާ

އިދ ރ އަ ެއއްވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ ފަރ ތަކުންާމަސައްކަތަކަށްވެސްާ އެްއވެސްާ ނުވަތަާ ކުންާ

ވަރަށްބޮޑުާާ ެއއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނ ލަންާ އޮތުމުންާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ނުވ ނެކަަމށްާ ނުފޫޒުފޯރުވަިއެގންާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ޢ ންމުާ ވ ހަކައަކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ލިބޭތީ.ާ އެފަރ ތަށްާ ބ ރެއްާ

މުޢައްސަސ އަ މިފަދަާ ކުޅެލެޭވާ މ އްދ އެްއާާއިޙްސ ސްތަކ އިާ ފ ރަވެރިނުވެޭވޮގތަކަށްާ ކަށްާ

ާާ މިބިލުެގ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަޮއޭވ5ާާާާއޮެވެގންނުވ ނޭ.ާ ަގިއވެސްާ )ލ(ާ މ އްދ ެގާ  2035ަވނަާ

ކުރިމަތީަގއިާާ ރައްޔިތުންެގާ އުފުލަނީާ ޒިންމ ާ ކޯޕަރޭޝަނުންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ

އަޅުަގނޑަ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް.ާ މަޖިލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާާރައްޔިތުންެގާ މިމ އްދ އިންވެސްާ ފެނޭާ ށްާ

އެންެމާ ެގނައުމަށްާ ވުޖޫދަށްާ ކޯޕަރޭޝަންާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުނިކުރަން.ާ ބައިާ މަޖިލީހުެގާ

ފިކުރުތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މަޖިލިސްކަމަށްވ އިރުާ މިާ ފަރ ތަކީާ ދެވޭާ ބ ރެއްާ ބޮޑުާ

ިގ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ކޯޕަރޭޝަންާތިއްބެވިާ މިާ ތިބުމ އެކުާ މެންބަރުންތަކެއްާ  2040ނަާ

ވަކިފަރ ތަކަށްާބުރަނުވ ނޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ހިތެއްނުޭވ.ާއެހެންކަމުންާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑަށްާާ

ޕ ޓީއެްއަގިއާާ ސިޔ ސީާ އެްއވެސްާ އިރެްއަގއިާ އެއްވެސްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ

ވަނަާނަންބަރ3ާާާުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާެގ12ާާާާޔަންކުރ ޮގތަށްާމިާބިލުެގާާހިމެނިފައިނުވ ާމީހުންާޢައް

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކުރ ާނުފޫޒުންާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑ3ާާާާުބަދަލުކުރުމަށް.ާއެހެންނޫނީ

ބިލުތަކެކޭާާ އެހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ  2045އެްއކިބ ެވެގންދ ނެާ

އަޅުަގނޑުާާާާއެއްފަދައިން ތ އީދުކުރަމުންާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ފޮނުަވިއެގންާ ކޮިމޓީއަކަށްާ މިބިލުވެސްާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 2050ޢިއްޒަތްތެރިާާާއަށް.ާއެއަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވ ނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގهللاާޙްމަދުާޢަބްދުއަ

 މެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށް.ާ
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ކޯޕަރޭޝަންާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

އެްއޗެްއާާާާ:ދެއްކެުވންވ ހަކަهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ މިަވުގތުަގއިާ ވ ހަކަދައްކަމުންދ ާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލަކ ާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ

މިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލީ.ާ ފުރުޞަތަކަށްއެދިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ  2055ދަންނަވ ލުމަށްާ

ފ  ޚިޔ ލުފުޅުތައްާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ ވަރަށްިގނަާ މަޖިލީހުަގއިާ ހަަގކުރައްަވއިފި.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހިމެނިެގންވެދ ނެ.ާ މަޢުލޫމ ތުތައްެވސްާ ޞައްޙަނޫންާ ފަހަރެއްަގއިާ އޭެގތެރޭަގިއާ

ޮގތުަގިއާާ މެޝިނެއްެގާ ޕްރޮޕެެގންޑ ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މެންބަރުންާ ވަރަށްިގނަާ ފ ހަަގކުރެޭވޮގތުަގއިާ

ާާ ތުހުމަތު ބޭނުންކުރ ކަމުެގާ މީޑިޔ ާ ސްޓޭޓްާ ނޫނީާ މީޑިޔ ާ ެގންދަވައިފި.ާާދައުލަތުެގާ ކުރައްވަމުންާ

ވ ހަކަވެސްާާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އެހެންާ ހަމަާ ވ ހަކައެއްނޫނޭާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދަންނަވ ނީާ  2060އަޅުަގނޑުާ

އެކިއެކިާާ ދެކޮޅަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީއ ިއާ ޑީ.އ ރު.ޕީއިންާ ވ ހަކަ،ާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ

ވ ހަކަތަ ބައިވަރުާ އެތައްާ ހުރިާ ދަްއކ ފައިާ ދައްކަމުންދޭ.ާާޖަލްސ ތަކުަގއިާ ވ ހަކަތަކެއްާ އެތައްާ ކެއްާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ވ ހަކަތަކެްއކަމަށްާ ދެއްކުނުާ އެއްޮގތަށްާ މުޅިންާ ޙަޤީޤަތ ާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލީ.ާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ ހަމަާ އެވ ހަކަވެސްާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީާ

ޓީވީ ޤައުމީާ މީހުންާ ރަށްތަކުެގާ ިގނަާ ވ ހަކަެއއްވެސްާާާާރ އްޖޭަގއިާ ހުއްޓ ލިކަމުެގާ  2065ބެލުންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އަޑުއިިވެގންދިޔަ.ާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޓީވީއޭ.ާާ ދަންނަވ ނީާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރަށެއްަގއިާިގނަާމީހުންާއަދިެވސްާބަލަމުންދަނީާހަމަާޤައުމީާ

ޗެ އެހެންާ ނެތިއެްއނޫން.ާ ސަބަބުތަކެއްާ ލިބުުމގައިހުރިާާއެއީާ ރަށްރަށުަގއިާ ބައެއްާ ނަލްތައްާ

ދަތިކަމަކަށްވުންެވސްާެއއީާވެދ ނެކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލުެގާމަޤްޞަދަށްާބަލ ލ އިރުަގިއާާ

ެއއްކިބ ވެާ ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ މިނިވަންކަމ އެކުާ ފުރިހަމަާ ދޭހަވަނީާ މިާ  2070މައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާ

މަސައް ޮގތުަގިއާ ހުށަހެޅިފައިވ ާާމިނިވަންތަނެއްެގާ ހޯދައިދިނުމަށްާ ފުރުޞަތުާ ކަތްކުރުުމެގާ

ކިޔ ލުމުންާ މ އްދ ތައްާ ިގނަާ ހުރިާ ހިމެނިފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ އެހެންކަމުންާ ބިލެއްެގޮގތަށް.ާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ތަންދޭބ އޭ.ާ ބިލުާ މިާ މަސައްކަތްކުރުމަށްާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ މިާ ދޭހަވެެގންދަނީާ

އެންމެ މިބިލުަގއިާޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ މަސަްއކަތްކުރުމަށްާ މިނިވަންކަންމަތީަގއިާ ފުރިހަމަާ ާ

 2075ކޮންމެވެސްކަހަލަާދަތިާއުނދަޫގތަކެއްާއެބަހުރި،ާހުރަސްތަކެްއާއެބަހުރި.ާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާމިބިލާ 

ހުށަހަޅ ލ ކަމެއް.ާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ލަންާ މަސައްކަތްކުރ ނަމަާ ސްޓޭޖްަގިއާ ކޮމިޓީާ ދޭތެރޭަގއިާ

ވަނަާދުވަހުާމިސަރުކ ރުާވެރިކަމ ާޙަވ ލުެވ22ާާާާެގާޑިސެމްބަރުމަހުެގ2008ާާާާތެރިާރައީސް،ާާޢިއްޒަތް

މޯލްޑިވްސްާނޭޝަނަލްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަނެއްާއުފެއްދެވީާއެީއާމީޑިޔ އަށްާނޫނީާމީޑިޔ ެގާާ

ދަން ވ ހަކަވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މަޤްޞަދުަގިއކަމުަގއިާ އުފެއްދުމުެގާ ނަވ ލަން.ާމިނިވަންކަންާ
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މުޢައްސަސ ެއްއާ އެހެންާ އެފަދަާ ނޫނީާ ކޯޕަރޭޝަނެއްާ އެފަދަާ މީެގކުރިންާ  2080އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އުފެދިެގންާާ މުޢައްސަސ އެއްާ އެފަދަާ ކުރީކޮޅުަގއިާ އެންމެާ މިސަރުކ ރުެގާ ނެތީމަާ ފެނިެގންޮގސްފަިއާ

ވިސް ެގންުގޅުއްވ ާ މިނިވަންކުރުަމށްާ މީޑިޔ ާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ އެއީާ ނުންފުޅުކަމުަގއިާާދިޔަކަންާ

މީހުނާްާ މަޤ މުތަކަށްާ ެއކިެއކިާ ހުރިާ މިބިލުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ނޫނީާ އިންތިޚ ބުކުރުމ އިާ އެާ ނެުގމ އިާ

އަބަދުވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާވ   2085ހަކަެއއްާއެއީ.ާރ އްޖެއަށްާއެންމެާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހެނީާ

ބަލަިއަގންނ ނެާ އެންމެާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ ފެތޭާ އެންމެާ މ ޙައުލަށްާ ރ އްޖޭެގާ އެކަށީެގންވ ،ާ

ހުރިާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫނީާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ޮގތަކަށްކަުމަގއިާ

ދަންނަވަ ެއއްޗެްއާ އަލީަގއިާ ޤައުމުތަކުަގއިާމަޢުލޫމ ތުެގާ ތަފ ތުާ ދުނިޔޭެގާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ ންޏ ާ

މިފަދަާކަންތައްތައްާތަފ ތުާޮގތްޮގތަށްާކުރަމުންާއެބަދޭ.ާބަެއއްާޤައުމުތަކުަގއިާއެތަނެއްަގިއާއޮންނަާ

އެހެންާ ބަެއްއާ އިންތިޚ ބުކުރޭ.ާ އެބަާ ެއކަންާ ނަމަވެސްާ ކޮންްގރެސްއަކުންާ ނޫނީާ  2090މަޖިލީހެއްާ

ޢައްޔަންާ އެބަާާޤައުމުތަކުަގއިާ ބޯޑުތަކުަގއިާ ނުވަތަާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މިފަދަާ ބޭފުޅުންވެސްާ ކުރަްއވ ާ

ނޫން.ާއަޅުަގނޑަށްާާ ކަމެއް ތިއްބަވ .ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާެއއްޮގތަކަށްާހިނަގމުންދ 

ެގންވ ާާޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާއެޤައުެމްއަގއިާބޮޑަށްާބުރަވެފައިާއެއޮންނަނީާއެޤައުމަކ އިާއެންމެާއެކަށީ

ފެތުރުމުަގިއާާ މަޢުލޫމ ތުާ ޚަބަރ އިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭްއވުމަށް.ާ މޮޑެލްއެއްާ

ައޅުަގނޑުާާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ކަންތައްތަކަށްާ ބުނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2095ވަކިފަރ ތަކަށްޖެހުންކަމުަގއިާ

ޔ ސަތުާދަންނަވ ނީާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްާކަންތައްތަކެއްާކޮށްދޭއިރުަގއިާނޫނީާސަރުކ ރުެގާސިާ

ކޮންމެާ އޮންނަންވ ނެ.ާ ދައުރެއްާ ީމޑިޔ ެގާ ސްޓޭޓްާ ހ މަކޮށްދިނުމުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އެންމެާ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ސިޔ ސަތުތައްާ އެސަރުކ ރެއްެގާ ސަރުކ ރެްއަގިއވެސްާ

ދު އަޅުަގނޑުާ މީޑިޔ .ާ ސްޓޭޓްާ އެތަނެްއެގާ އެއްބަޔަކަށްވ ނީާ އަދ ކުރ ާ ދައުރެއްާ ނިޔޭެގާާމުހިންމުާ

ދައުލަތުެގާާ މީޑިޔ ަގއިާ ސްޓޭޓްާ ފެންނަމުން.ާ ހ މަވެާ ދަނީާ ޙަޤީޤަތްާ މިާ މީޑިޔ ތަކުންވެސްާ  2100އެހެންާ

ފެތުރުންކަމަކަށްާ ޕްރޮޕެެގންޑ ާ އެއީާ ހ މަކުރުމަކީާ ސިޔ ސަތުާ ދައުލަތުެގާ ނޫނީާ ދެްއކުންާ ވ ހަކަާ

ހ ސި މިާ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ާ އުޅޭާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ލްކުރަންާ

ބޭނުންވ ާ ވަރަށްާ ހ ސިލްކުރުމަށްާ މަޤްޞަދުާ އެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެއީާ މަޤްޞަދުާ

ކަމެއްކަމަށްވ ތީާެއކަންާފ ހަަގކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމީޑިޔ ާމިނިވަންވެާމިނިވަންކަމ އެކުާާ

ހަ އެއީާ ހަމަޖެހިެގންދިއުންާ އުސޫލުތަކެއްާ ހަމަތަކ އިާ އޭެގންާާމުޢ މަލ ތްކުރެވޭނެާ ޤައުމަށްވެސްާ  2105މަާ

ރަނަގޅުާފައިދ ތަކެއްާކުރ ނެކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަންބޮޑުވ ާބައެްއާކަންތައްތަްއވެސްާއެބަހުރި.ާ
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ރެިގޔުލޭޓްކުރ ނީާ ކޯޕަރޭޝަންތައްާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ އަމިއްލަާ ހެދިެގންދ އިރުާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ

ތޯވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާކިހިނެއްތޯ،ާެއއީާކޮންޤ ނޫނެްއެގާދަށުންާކުރ ާކަމެއް

ހުރިހާ  ބަދަލުަގިއާ ޚަބަރުފެތުރުމުެގާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ތަންތަނުންާ އެކިެއކިާ ޚަބަރުފަތުރ ާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންތަކުން،ާވ ހަކައަކީާމީޑިޔ ތަކުންވެސްާާ  2110ތަންތަނަކުންވެސްާނޫނީާހުރިހާ 

ހަމަތަކެްއެގމަތީން ެއއްާ އުސޫލަކ އިާ ބ ރުއެޅުމުެގޮގތުންާާއެއްާ ހ މަކުރުމަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ޚަބަރ އިާ ާ

ެއވ ހަކަވެސްާާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 ދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

ތުލުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުއަރުވ ނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރުާާާސްދޫާ  2115ޢިްއޒަތްތެރިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ެއއަށްފަހުާ އ ދަމަށް.ާ ރޮޒައިނ ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށް.

ާ

ދ އިރާ ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މ ވަށުާ ކަމަކަށްވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާ ާެގާ

ދެްއކިާާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއްރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ ކިޔަިއެގންާ ައޅުަގނޑޭާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ ކުޑަކޮށްާާމެންބަރުާ  2120ވ ހަކަާ

ާާދޭންާބޭނުންވ ތީާއެވިދ ޅުވ ާދުވަހަކުާޓީވީާމޯލްޑިވްސްައކުންާއަޅުަގނޑަކަށްާުގޅ ފައެއްާއޮޅުންފިލުވ ލަ

ާކިޔައިެގންާއެާހެއްދެވީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާދޮުގފުޅެކޭ.ާމިހ ރުާޓީވީާާނެތް.ާދެންާބަނޑުފުޅެކޭ

ހައިރ ންާ ވަރަށްާ އެންމެާދުވަހަކު.ާއެދުަވހުާކަންތައްވީާ ުގޅީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާާވަނިވިާާާމޯލްޑިވްސްއިންާ

ުގޅ ފައިާމިާމަޖިލީހުެގާދެވަނަާދައުރުާފެށެންާއޮތްާދުވަހުެގާކުރީރޭާ ާޮގތަކަށް.ާއެީއާއަޅުަގނޑަށްާ

އިންޓަރވިއުާއަ ުގޅ ފައިާ މިކަމ ޅުަގނޑަށްާ އެދުނީމ ،ބެއިއެއްާ ދޭންާ ޓީވީާާާާހޭޮގތުންާ  2125އަޅުަގނޑުާ

ވިލިމ ފަންނާުާ އެތ ނަގއިާ ދިޔައިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މޯލްޑިވްސްއަށްާ ޓީީވާ ދިޔައިން.ާ މޯލްޑިވްސްއަށްާ

ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންަމނިކ އިާތިމަރަފުށީާދ އިރާ 

މީހުންާއިންޓަރވިޔުާރެކޯޑްކޮށްފަިއ3ާާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ ވެސްާތިއްބެވި.ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އަެގ ރިޕޯޓްާ އެރޭާ ދ އިރ އިާާއިާއަށްދިއުމަށްފަހުާ ވިލިމ ފަންނުާ ައއީާ މެންބަރާުާރުަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

 2130އެކަނި.ާާާާއިތެރިާމެންބަރުާމުސްޠަފ ެގާރިޕޯޓ ެގާއިންޓަރިވޔުއ އިާތިަމރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްނިހ ނު

މޯލްޑިވްސްއަ ޓީވީާ އަޅުަގނޑުާ ކިހިނެއްދެންާ ސުވ ލުކުރިންާ ުގޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުެގާާާާ،ތޯވީށްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ވަޑައިނުަގންނަވ ތީެވާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވިދ ޅުވީާ އިންޓަރިވޔުއަށް.ާ

ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ނުދެއްކީޭއ.ާ އަޅުަގނޑާ އިންޓަރިވޔުާ އެހެންާާާއިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބެހޭކަމެއްނޫނޭާ

އިންޓަރވިޔުާާ ެގންޮގސްާ އަޅުަގނޑުާ ނުަގތުމ .ާ ވަޑަިއަގތުމ އިާ އެތަނަށްާ ބޭފުޅަކުާ



 80 

ދައްކަންޖެ އިންޓަރިވޔުާ އެާ އެބޭފުޅުންާ އިޙްތިރ މްކޮށްާ އެކަަމށްާ  2135ހޭނެއޭ.ާނަަގއިފިކަމަށްވަންޏ މުާ

ބަލައި ހަމަާ ފެންނ ނެއަޅުަގނޑުމެންާ ރެއަކުހެންާާާލ ފިއްޔ ާ ކޮންމެާ ޕްރޮްގރ މްަގއިާ މިއަދުާ ރ އްޖެާ

ައޅުަގނޑުާާ އެަގޑީަގއިާ ދެބޭފުޅުންނ .ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބޭފުޅަކ އިާ އެންެމާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އިންނ ނީާ

ހިތަށްއަރަނީާކޮބައިތޯއޭާމިާބެލެންސް.ާބެލެންސްެގާވ ހަކަާޮއންނަނީާހަމައެކަނިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމީހަކުާ

ާާ ާާމަދުވީމަތޯއޭ.ާޑީ.އ ރު.ޕީެގ މީހުންާތިބެެގންާއެމީހަކ4ާާާުއެންމެާމީހަކުާބަހައްޓައިެގންާއެމް.ޑީ.ޕީެގ

ބެ ކޮބައިތޯޭއާ މަށ އިރުަގއިާ ހ ކޮށ ާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓީވީާ މިއީާ ހުރިޮގތަކީ.ާާލެންސް.ާ މިއަދުާ  2140ލަތުާ

މާިާ މުޙަންމަދުާޝިފ ޒަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ކަމަށްާާެއއީާބޭކ ރުާަވުގތަކެއްާާެގނެވުނީމ ،ންާާދެކެވޭާވ ހަކަތައްާޓީ.ވީ.އެމުންެގާމަޖިލީހުަގއިރައްޔިތު

އިންތިޚ ބުކޮށްފައިވ ާާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މިތިބީާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ފެންނ ތީވެ.ާ

ާމެންބަރުންތަކެއް.ާމިތ ނަގއިާކުރ ާމަސައްކަތް.....ާ.

ާ2145 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާ.ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އިޙްތިރ މުާމުޙަންމަދުާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރު ވަރަށްާ ހުރަސްއަޅ ކަށްާާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ  2150ާނޫން.ާާާކުރަންާ

އެްއވެސްއެހެންާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކައެްއަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އެީއާާާާނަމަވެސް،ާ ނުބުނަންާ އަޅުަގނޑެއްާ ަވރަކަށްާ

ސިޔ ސީާާ މިތިއްބެވިާ މިތަނުގައިވެސްާ ވ ހަކަައކީާ ެގންދިޔަާ ދަންނަވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭކ ރުކަމެކޭ.ާ

ޓީ.ވީ.އެމުބޭފުޅު ވ ހަތަކޭާ ސިޔ ސީާ އެންާ ނުވ ނެތޯއޭ.ާ ޕްރޮޕެަގންޑ ައކަށްާ އެާ އެދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާާންާ

ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވީާ.

ާ2155 

ާ

ޖަވ ބުދެއްވ ކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކަފުޅަކަށްާ ދަްއކަވ ާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަޅުަގނޑުާ ނޭރުވޭނެ.ާ ފުރުޞަތެއްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ

ާންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގ

ާ2160 

ދެއްކިާާާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތުލުސް އެނުގނީމަ.ާ ހިތަށްނ ރ ކަންާ އެހެންާ އެބޭފުޅ ާ އިނޭގތޯާ އުފ ކޮށްފިންާ ވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑުާ
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އެހެންކަންާދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރޮޒައިނ ާއާ  ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެކިެގންާާާވ ހަކައިންާ .ާތިބީާާނޭނެގާ

ރަނަގޅުކޮށްއެހެންވީމ  އެކަންތައްާ ވަރަށްާާ،ާ މިބިލުެގާާާދެއްވީތީާ ދެން،ާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ބޮޑަށްާ

މިބިލުެގާާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ސަރވިސ5ާާާާްމ އްދ ތަކަށްާ ޕަބްލިކްާ މިއޮންނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާާ މީެގ ކަންކަން.ާ ބެލެޭވާ މީެގ14ާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގކަމަށްާ މޯލްޑިްވސްާ ޓިވީާ އޮތްއިރުަގއިާ  2165ާމ އްދ ާ

ާ ނުފެތޭ.ާ މ އްދ ައކަށްާ 6ާއެްއވެސްާ ސަރވިސްާާާ ޕަބްލިކްާ މިއޮންނަނީާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ާާ ކަންކަން. މ ނަކޮށްދޭާ ޓީވ8ާާާީބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މ އްދ އަކަށްާ އެއްެވސްާ މިއިންާ އޮތްއިރުާ މ އްދ ާ

ާާ ާާވަނ7ާާާަމޯލްޑިވްސްެއއްާނުފެތޭ.ާޕަބްލިކްާސަރވިސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކަުމަގއިާނުބެލެވޭާކަންކަން

ާާ 9ާާާާމ އްދ ަގއިާއޮތްއިރުާީމަގއި ްވސްާބަރ ބަރަށްާމ ްއދ އަށްވެސްާޓީވީާމޯލްޑ9ާާިމ އްދ ާއޮތްއިރުާމި

އެހެންވީމ  ޓީ.ވީާާފެތޭ.ާ ނަންާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓީވީާ މިހ ހިސ ބުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާ،2170 

ންާައޅުަގނޑުާާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާބަދަލުކުރުންާިމހ ރުާމިއޮތީާވަރަށްާމުހިންމުވެފައޭ.ާއ ދެ،ާމީެގާއިތުރު

މިނިވަންާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ އޮތްއިރުާ ސަރުކ ރުާ ކުރީެގާ އެމް.ޑީ.ޕީން،ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަދިާ

ތަޢުރީފު ވަރަށްާ ހަަމާ ައޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ ކުރިާ ހޯދުމަށްާ އެބޭފުޅުންާާާމީޑިއ ެއއްާ ކުރަމޭ.ާ

މިނިވަން އޮތީާ މޯލްޑިވްސްެވސްާ ޓީވީާ އޭރުަގއި.ާ ކުރެްއވިއޭާ މިސަރުކ ރ އެކަންތައްާ ިއާާވެފައޭާ

އެހެންވީމާ  އެހެނާްާޖެހުނުއިރުަގއި.ާ މީޑިޔ ެގާ ރޭޑިޔޯތައްާ މޯލްޑިްވސްއ އިާ ޓީވީާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ާ،2175 

ރައްދުވެެގންވ ާާ ތަޢުރީފްާ ހަމަާ މަސައްކަތްތަކަކީާ ކުރިާ މިނިވަންކުރަންާ ތަންތަންވެސްާ

ހިތ މަ އެކަމަކު،ާ ސަރުކ ރަކަާާމަސައްކަތްތަކެކޭ.ާ އެމް.ޑީ.ޕެީގާ ދެނާްާހުރިކަމަކީާ ބަދަލުވުުމންާ ށްާ

ީމޑީާާމަސައްކަތް އެހެންީވމ ކުރަންފެއްޓެީވާ ޙިޞ ރުކުރަން.ާ ދަންނަވ ނީާޔ ާ އަޅުަގނޑުާ މިޮގތަށްާ ާ،

ކުރެްއވިހެންާމިހ ރުވެސްާާާާކަންތައްތަްއާނުކުރަްއވ ށޭ.ާކުރީަގިއވެސްާއެބޭފުޅުންާހަމަާެއާމަސައްކަތް

މަސަްއކަތް ބޭްއވުމަށްާ މިނިވަންކޮށްާ މީޑިޔ ާ މުހިންމާުާކުރުމަާާހަމަާ ދަންނަވ ނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ  2180ކީާ

ކަމެކޭ.ާދެން،ާބައެއްާބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާމިާބޯޑުާނަންަގވ އިރުަގއިާމިާބޯޑުަގއިާއެޕްރޫވަލްާމިާ

މިާ ވ ހަކަެއއް.ާ ރަނަގޅުާ ކަމަކަށޭ.ާ ސިޔ ސީާ ވެެގންދަނީާ މިާ އައިސްފިކަމަށްވަންޏ ާ މަޖިލީހުންާ

ެއކަމަ ތަނެއް.ާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީއަކުންާާމަޖިލީހަކީވެސްާ ސިޔ ސީާ ހަމަާ ސަރުކ ރަކީވެސްާ ދިވެހިާ ކު،ާ

އެހެންވީމ ހިންގ  އިނޭގތޯ.ާ ސަރުކ ރެްއާ އޮންނަކަމަށްާ ކޮންޓްރޯލްާ މީަގިއާ ެއކަނިާ ސަރުކ ރުންާ ާ،ާ

ރައްޔިތުންެގާާ އެހެންނެއްނޫން،ާ ބޭފުޅުން.ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހުސްާ ތިބޭނީާ ބޯޑުަގއިާ މިާ  2185ވަންޏ މުންާ

ންއުޅޭާކަމަށްވަންޏ މުންާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހުރިހ ާޕ ޓީއެްއެގާާމަޖިލިސްާމިކަމުަގއިާމަސްޢޫލުވެެގ

،ާހަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާމިބިލާުާޑުންާިއިވެގންދ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ އަޑުވެސްާހަމަާމިާބޯ

އަލްއުސްތ ޛްާާ ނެތޭ.ާ މައްސަލައެއްާ ެއއްވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ފ ސްކުރުމުަގއިެވސްާ އޮތްޮގތަށްާ
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ާާ ނަޝީދު ޝުކުރިއްޔ ާާމުޙަންމަދުާ ފުރިހަމަކޮށޭ.ާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިއޮތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ މިބިލުާ

 2190ާތްތެރިާރައީސްާ.ޢިއްޒަ

ާ

ކުރިންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ ދެންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ މިހ ތަނަށްާ 30ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ މިާ މެންބަރަކުާ ބެހޭޮގތުންވަނީާޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލ ާ

ތިއްބެވި ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ ދެން،ާ ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ފައި.ާ މެންބަރުންެގާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ އުއްމީދުކުރީާ އަޅުަގނޑުާ މިދަންނަވ ލީ.ާ 12:30ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ އޭރުާާ  2195އެހ ކަށްހ އިރަށްާ

ބަ މެންބަރުންނަށްާ ތިއްބެވިާ އެދިވަޑަިއެގންފައިާ އެހ ކަށްހ ހިސ ބަށްާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާ ލ ލ އިރުާ

ނިމޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާބިލެތްދާޫާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ އަށްާ.ާދ އިރ ެގ

ާ

ކޯޕަާާ`.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ރަީއސް.ާ ޤ އިމުކުރުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ  2200ާރޭޝަންާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނެއްާ

ރަްއޔިތުންެގާާ މިާ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްެގންާ ބުރަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަންތަ ހިނގ ާ އެންމެާމަޖިލީހުަގއިާ ނިމިެގންދިޔައީ.ާ ފެންނ ނެޮގތަކަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އްތައްާ

އޭެގފަހުންާ ދައްކ ލ ޮގތަކަށް.ާ ސުވ ލުާ ހަމައެކަނިާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ފުރަތަމައިނުންާ

 2205އަޅުަގނޑުމެންެގާމިާމަޖިލިސްާދެއްކޭޮގތަކަށްާނިމިެގންާދިޔައީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާީމެގާކުރީެގާާ

ވަމުންދ  ދަންނަވ ލަންާކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކ ކަށްާ ޮގތުެގާ

ބޭނުންވަނީާދ ދިފަހުންާމިާދ އިރ ެގާބޭފުޅަކ ،ާޚ އްޞަކޮށްާޓީވީާމޯލްޑިވްސްެގާބޭފުޅަކަށްާައޅުަގނޑުާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެބޭފުޅަކުާ ދެއްކެންވ ނީ.ާ ެއއްޗެއްެވސްާ ހުރިހ ާ ހަމަހަމަޮގތެއްަގއިނޫންތޯއޭާ ދެންނެވިންާ

ވ ބުދެއްވަނީާމިއީާދައުލަތުެގާމީޑިޔ އ އިާއަދިާޕްރަިއވެޓްާމީޑިޔ އ އިާެއއީާވަރަށްާތަފ ތުާދެތަނެކޭ.ާޖަ

އެންުގމަށްާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންތައްތަްއާ ކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ ޚ ްއޞަކޮށްާ މީޑިއ އިންާ  2210ދައުލަތުެގާ

ސަ އެއީާ ތެދުފުޅެއް.ާ އެީއާ ވިސްނ ލިއިރުާ ައޅުަގނޑުާ ދ ނޭ.ާ އޭރުާާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ރުކ ރަކުންާ

މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އެއީާ ދިއުމަކީާ އެނެގމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ ކުރަްއވަމުންދ ާ

އެީއާާ ސިފަކުރަްއވ ާ އެބަާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގތެރެއިންާ

ދުރުކަމެ އެީއާ ވިސްނުމަކީެވސްާ އެހެންާ ފަހަރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާާޕްރޮޕެެގންޑ ެއއްކަމަށް.ާ އްނޫން.ާ

 2215އެކަމަކ ާެއްއވެސްާއިޙްތިޖ ޖެްއނެތް.ާއެއީާހަމަާޖ އިޒުާވިސްނުމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ
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ފެންނާަާ އިޞްލ ޙުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑަށްާ މިބިލުަގއިާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

މުއްދަ ބޯޑުެގާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އެބައޮތް.ާ ކަނޑައެޅުމަށްާކަންތައްތަކެއްާ ބޯޑުާ މިާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ތު.ާ

ާާ ދަންނަވ ނ6ާާާީއަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުާ ެއއީ.ާ މުްއދަތެއްާ މ ދިުގާ އަޅުަގނޑަށްާ ދުަވހަށްާ އަހަރުާ

ާާ އަހަރުދުވަހޭާެއކަމުަގއިާއޮންނަންވ ނީ.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާބަލަިއލ އިރުަގއ2ާާާާިިގނަެވެގން

ކަމެއް ހަމަނުޖެހޭާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްކުރަމުންާމިބިލުަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބައޮތް.ާ ާ2220 

ދައުލަތުެގާާ ސިޔ ސަތުތައްާ ސަރުކ ރުެގާ ސުވ ލަކީާ މުހިންމުާ އެންމެާ މިއުފެދޭާ މިހ ރުާ މިދަނީާ

ރައްޔިތުންެގާފައިސ އިންާދުރަށްާދައްކަމުންދ އިރުަގިއާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުެގާޙަރަކ ތްތަްއެވސްާހަމަާ

އިދޭތީާމިާމައްސަލައަކީ.ާކޮންބަެއއްެގާރުފިޔ އިންތޯާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުެގާމިާހިލޭާމިޮގތަށްާނުފޮނުވަ

ޔިތުންނަށްާފޮނުވަމުންދ ންވީާއެާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާއަމިއްލައަށްާފަންޑުކޮށްެގންތޯާޚިޔ ލުތައްާރައް

އެބިލަށް ރައްޔިތުންާ ޢ ންމުާ ނުވަތަާ ލ ރިދޭންވިތޯ.ާ އެކަމަށްވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާ  2225ވެސްާާނޫނީާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލަކީ.ާ މިކުރެވޭާ ިމއަދުާ އެއީާ ލ ރިދޭންވީތޯ.ާ

ެގނެެވންޖެހޭނާެާ ބެލެންސްޮގތެއްަގއިާ ވަރަށްާ ެއއީާ ކޮންޓެންޓަކީާ މީޑިއ ަގއިާ ދައުލަތުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ޚ އްޞަ މަސައްކަތްތަކ އި،ާ ކުރ ާ ދައުލަތުންާ ހަމަެއއ އެކުާ އަދިާ ރައްޔިތުންާާކޮންޓެންޓެކޭ.ާ ކޮށްާ

އެޕްރޫްވކޮށްފައިާއޮތްާމެނިފެސްޓޯއެްއަގއިާހިމެނޭާކަންތަްއތައްާހިންުގމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންނަށްާއެާ

ފަހަނާަާ ހައްދުާ ކަންކަންވެސްާ މިދެންނެވިާ އެހެންނަމަވެސްާ ދ ންޖެހޭނެއޭ.ާ ދެވެމުންާ  2230މަޢުލޫމ ތުާ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަާ އެީއކީެއއްާ އޮތުމަކީާ މިންވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާާއަޅައިދ ާ ދެންާ ކަެމއްނޫން.ާ ާ

ވަކިާާ އިޝްތިހ ރުކުރުންެވސްާ މިއޮންނަނީާ ބުނެފައިާ މިާ މިބިލުަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ބޭނުންވަނީ،ާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ބ ްއވަންޖެހޭނެާ ތެރޭަގއިާ ހުދޫދެއްެގާ ަވކިާ ވަރަކަށްާ

،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކޯރޕަރޭޝަންާހިންގ ނީާމިއަދުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭާސުވ ލަކީ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއޮގތަށްާ ޮގތުަގއިތޯއޭ.ާ ތަނެްއެގާ ފައިދ ނުވ ާ އެއީާ ދީެގންާ ރުފިޔ ާ  2235ރައްޔިތުންެގާ

ހިންަގންާބޭނުންވ ނަމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބޭނުންާބަޔަކުާއެާބޯޑަށްާޢައްޔަންާކުރަްއވަިއެގންާާ

ޔަފ ރީެގާއުސޫލުތަކަށްާނުހިމެނޭޮގތަށްާޚަރަދުާދެކޮޅުާނުޖެހޭޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފެންނަާވި

މަސަްއކަތަކުން،ާ ކުރ ާ އެތަނުންާ ބޭނުންަވނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫން.ާ ހިންިގދ ނެ.ާ މިތަންާ

ކުރަންވ ނަމަާ އެކަންތައްާ އަލީަގއިާ ިވސްނުންތަކުެގާ ވިސްނޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

މަޖިލީ ޢައްޔަންކުރުމ އި،ާާރައްޔިތުންެގާ އެބޯޑުާ މިންވަރަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިބިލުަގއިާ މިހ ރުާ  2240ހުންާ

މެނޭޖްމެންޓްެގާ އިސްާ މަސައްކަތްކުރ ާ އެބޯޑުަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ވަނުމ އިާ ތެރެއަށްާ އެބޯޑުެގާ

ނުކުރެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެކަމެއްާ އަދ ކޮށްފިނަމަާ ދައުރެއްާ ސިޔ ސީާ ހޮވުމުަގއިާ ބޭފުޅުންާ
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ބޭނުނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ ސުވ ލުތަކުެގާ ޖަވ ބުދޭންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ

ފެންވަރަށްާމިާއޭގެއިންާދައްކައިދޭާއެކިއެކިާޕްރޮްގރ މްތައްާކޮންޓްރޯލްކުރުން.ާއެކޮންޓްރޯލްކުރ އިރުާާ

ކުރުން. އެކަންާ ބޯޑަކުންާ އެދޭާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ  2245އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބުނ ޮގތަކަށްާފައިސ ާހޯދައިެގންާއެކަންާކުރުން.ާއެހެންވެއްޖެްއޔ މުާމިކަންާ

ައޅުަގނޑުާާ އެއީާ ތަނަކަށް.ާ ހިންގ ާ ފައިސ ދީެގންާ ޖީބުންާ ރައްޔިތުންެގާ ދ ނީާ ނިމިެގންާ އ ޚިރުަގއިާ

ެއދެނީ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫންާ ހުރިހާ ާާއެދޭޮގތެއްާ ހިނގ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޮގތުަގއިާާ އިޝްތިހ ރުެގާ ެއމީޑިއ ައކުންާ ހިނަގންވ ނީާ މީޑިއ ެއއްެވސްާ ހުރިހ ާ މީޑިއ ެއްއވެސް،ާ

ވ ހަކަކޮޅުާާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އަދިާ ހިންޭގޮގތަކަށް.ާ އެކަންާ ހޯދައިެގންާ  2250ފައިސ ާ

އަޑު މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރީަގއިާ ކުރީަގއިާާނިންމ ލުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަނީާ ިއެވމުންާ

ދައްކަމުންާދިޔަާވ ހަކަާދިމ ާިއދިކޮޅުާވ ހަކަތައް.ާއަޅުަގނޑުެމންާކުރީަގއިާދަްއކަމުންާދިޔަީއާމީޑިއ ާާ

މިނިވަންާނޫންާވ ހަކަ.ާއޭރުާމީޑިއ ާރަނަގޅުާވ ހަކަާދެއްކެވިާބޭފުޅުންާމިއަދުާއަނެއްާކޮޅަށްާވ ހަކަާާ

ޅުަގނޑުމެންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއިންސ ފުވެރިކަމ އިެއކުާމިވ ހަކަތަކަށްާދައްކަންޖެހެނީ.ާމިއަދުާއަ

ކަންކަންާ ރަނަގޅަށްާ މީޑިއ އިންާ ދައުލަތުެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  2255ވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ.ާ

މުހިންމުކަމެއް.ާާ ވަރަށްާ އެއީާ ދެްއކެވުން.ާ ެއވ ހަކަތައްާ ެއއްކޮށްާ އިންސ ފުވެރިކަމ އިާ ނުކުރެވޭނަމަާ

ރުާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލުމުެގކުރިންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންަވނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްޭއ،ާިމބިލުަގިއާާވީއި

ޚ އްޞަކޮށްާމިާބޯޑުެގާމެނޭޖްމެންޓްެގާކަންތަްއާހުރިޮގތްާރަނަގޅެްއާނޫނޭ.ާމ ބޮޑަށްާސިޔ ސީާކުލަާާ

އުސޫލުތަ ކޯރޕަރޭޓްާ ނުހިންޭގނެއޭ.ާ ކޯރޕަރޭޝަންޮގތުަގއިާ މިކަންާ މިއޮތީ.ާ ޚިލ ފަށާޭާޖެހިފައޭާ ކ ިއާ

 2260 ހުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބެލެވޭާބޯޑުންާމިާދިރ ސ ާކުރެވޭާކޮމިޓީއިންާވ ނެއޭާމިބޯޑުެގާކަންތައް....

ާ

މެންބަރާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުމލަކުާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށްާޔ މީނަށް.ާއެއަށްފަހުާހިތަهللاާޢަބްދު

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

 2265ާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ައޅުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތުލުސްދޫ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެރިހެންާޝުކުރިއްޔ ާ އޮޅުމެއްާ ކުޑަާ ވ ހަކައިންާ ދެންމެާ ާަގނޑުާ
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އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް ވ ހަކަާ ހެދިާ ދޮުގާ މޯލްޑިްވސްއިންާ ޓިވީާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ހީވަނީ.ާ  2270އަޅުަގނޑަށްާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ަވށުާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ ކިޔ ފައި.ާ ރިއްސަނީއޭާ ބަނޑުަގިއާ

ާބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާދޮުގފުޅުާހެއްދެވިާވ ހަކަެއއްާނޫންާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ޢަ
ާ

ާ

މުލަކުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރި،ާ ނުކުތ އެއްނޫންާ ނިޒ މ ބެހޭާ  2275އ ދެ،ާ

ާޔ މީނަށް.هللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

މިއޮތީާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާމުލަކު އައިސްސަިއާ މަޖިލީހަށްާ މިހ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނޫނީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޔ މީންهللاާޢަބްދު ކޯރޕަރޭޝަނެްއާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕަބްލިކްާ އެީއާ މައްސަލަެއއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ

 2280ކ ސްޓިންގާކޯރޕަރޭޝަނެއްާޮއންނަންޖެހޭނެާކަމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތުަގިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާބްރޯޑް

ޚިޔ ލުެގާާ ެއކިާ އަޅުަގނޑުމެންާސިޔ ސީާ އަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ މައްސަލައެްއާ ދެބަސްވ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތަކ އިާ މިނިަވންކުރުމުެގާ މީޑިއ ާ ކީްއވެެގންބ އޭާ މީހުންވެސްާ ފިކުރުެގާ އެކިާ

ންާމިނަަގނީ.ާމީޑިއ ައކީާވަކިޮގތަކަށްާމިނިަވންވ ންޖެހޭާކަމެއްނޫން.ާމީޑިއ އަކީާހަމަާާއެކިއެކިާޕޮޒިޝަ

މިނިވަންނޫންތޯާ މިނިވަންތޯާ މީޑިއ ާ މީެގކުރިންާ ކަމެއް.ާ މިނިވަންވ ންޖެހޭާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ޙަިއރ ން ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އުފައްދަވ ތީާ މީެގާ ސުވ ލެއްާ ތަފ ތުާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންާ  2285ވޭ.ާވ ހަކަދަްއކަވ ާ

މިނިވަނަކީާއެބަހުެގާމ ނަިއަގިއާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާމިނިވަންވުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވަކިކޮޅަކަށްާާާ

ވެރިކަމުަގިއާާ ބަޔަކުާ ކޮންމެާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ މިނިވަންވ ންާ ބެލެންސްވ އިރުާ އެާ ޖެހޭކަށްނުޖެހޭ.ާ އެާ

މިނިވަންކަމ އިއެ އިންޞ ފުވެރިކަމ ިއއެކުާ މީޑިއ އަކީާ އަދިާާތިބިނަމަވެސްާ އެްއޗެްއ.ާ ހިނަގންޖެހޭާ ކީާ

އަމުދުންާދައުލަތުެގާީމޑިއ ،ާއެއީާޓީވީާމޯލްޑިވްސްއ ިއާދިެވހިރ އްޖޭެގާައޑުކަމަށްވަންޏ ާދައުލަތުެގާާ

މީޑިއ ައކީާާ ދައުލަތުެގާ ތަނެއްނޫން.ާ ހިނގ ާ ފަިއސ ަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ  2290މީޑިއ ައކީާ

ަގއިާހިނގ ތަނެއް.ާރައްޔިތުންެގާފައިސ ަގިއާހިނގ ާސްޓޭޓްާފަންޑްސް.ާއެއީާރަްއޔިތުންެގާފައިސާ 

ޕްރައިވެޓްާާ ކޯރޕަރޭޝަނަކ އިާ ޕަބްލިކްާ ދެންާ އޮންނ ނެ.ާ މިނިަވންކަންާ މީޑިއ ެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ

އެކުވެރިާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަމަށްާ އޮންނ ނެާ ތަފ ތުާ ހަމަާ ދޭތެރޭަގިއެވސްާ ކޯރޕަރޭޝަނަކ އިާ

އެބަ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ާރަޙްމަތްތެރިާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާާ ޕަބްލިކްާ ދަންނަވ ލަން.ާ

 2295ކޯރޕަރޭޝަނެއްަގއިާހުންނ ނެާޤައުމީާޒިންމ ތަކެއް.ާެއއީާޕްރައިވެޓްާކުންފުންޏެއްާހިނގ ާުއސޫލުންާ

ދެކޮޅުާ ޭއެގާ ނޫން.ާ ލ ޒިެމއްާ ވ ކަށްާ ކޮންމެހެންާ ތަނަކަށްާ ހިންގ ާ ހޯދައިެގންާ ފައިދ ާ ވިޔަފ ރީެގާ

ޚަރަ އުޅޭކަމަށްވަންޏ ،ާ ކަމއްާ މަންދޫބުނާްާނުޖެހޭާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ ދެކޮޅުނުޖެހޭާ ދުާ
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ޤައުމީާ ދީެގންެވސްާ ފައިސ ާ ދައުލަތުެގާ ެއކަމަކުާ ދޭނީ.ާ ފައިސ ާ ދައުލަތުެގާ ބަޖެޓަކުންާ ފ ސްކުރ ާ

ޚިދުމަތްތަކަކަށްާބޭނުންވ ާމަޢުލޫމ ތުާބެލެންސްކަމ އިއެކީާެގނެސްދިނުމަކީާޕަބްލިކްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާ

ކު ކޯރޕަރޭޝަނަކީާކޯރޕަރޭޝަނަކުންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕަބްލިކްާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ  2300ރ ނެކަެމއް.ާ

މިއުފެދޭާ ދެންާ ތަނެއްނޫން.ާ ހިނގ ނެާ ޮގތަށްާ ކޯރޕަރޭޝަނެްއެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕްރައިވެޓްާ

މިއުޅެނީާ މިހުއްދަދީެގންާ ޗެނަލްތަކަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕްރައިވެޓްާ ކީއްެވެގންހޭާ ސުވ ލަކީާ

ފަ ދޭނެާ ފަރ ތެްއާލައިސަންސްާ ދޭނެާ ލައިސަންސްާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތޭ.ާ ރ ތެއްާ

ނެތްކަމަށް.ާލައިސަންސްާދޭނެާފަރ ތްާއެބައޮތް.ާއެހެނެްއެވސްާޓީވީާމޯލްޑިވްސްއ ިއާދިެވހިރ އްޖޭެގާާ

ރެގިއުލޭޓްާާ ހަމަާ އޮންނަންވ ނީާ މީޑިއ ާ ދައުލަތުެގާ މީޑިއ ކަމަށްވ އިރުާ ދެާ ދައުލަތުެގާ މިއީާ  2305އަޑ އި،ާ

މީޑިއ ާާކުރެ އެހެންވީމ ،ާ އުސޫލުން.ާ ކުރެޭވާ ރެިގއުލޭޓްާ މީޑިއ ވެސްާ ޕްރަިއވެޓްާ ވިފައިާ

ތިބެެގންާ ހިންަގންާ ސަރުކ ރުާ ބަޔަކުާ ކޮންމެާ ިއންޞ ފުވެރިވުމަކީާ މީޑިއ ާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމ އިާ

ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަވެސްާ

މިނިވަންކަމ އިެއކީާާއެދެއް މީޑިއ ާ ދައުލަތުެގާ މެނިފެސްޓޯަގިއާ އެބޭފުޅުންެގާ ވ ހަކަފުޅުަގއިެވސްާ ކެވިާ

މަތީަގިއާާ އެތ އީދުެގާ ހަމަާ ތ ީއދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުމަށްާ ވިދ ޅުވ ާ  2310އޮންނަންޖެހޭނެއޭާ

ޅުަގނޑުމެންާމީޑިއ ާާއެބޭފުޅުންާމިއަދުވެސްާތިއްބަަވންވީ.ާމީޑިއ އަކީާމިނިވަންވ ންޖެހޭނެާއެއްޗެއް.ާއަ

މިނިވަންވ ންޖެހޭާކަމަށްާމިވ ހަކަާދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާސަރުކ ރުާއައިސްާއެންމެާފުރަތަމާަާ

މިކުރީާކީއްތޯ.ާހުރިހ ާނޫސްތަކަށްާސަރުކ ރުންާދޭާއިޢުލ ންތައްވެސްާހުއްޓ ލީ.ާވެދ ނެާފަހަރުަގިއާާ

.ާއެކަމަކުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޮފީހުންާސަރުކ ރުަގއިާފައިސ ާނެތީމ ،ާއެކަންާކުރަްއވަނީާކަމަށް

މޯލްޑިވްސްއަށްާާ ޓީވީާ ހިންަގވަންާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ ދެއްަވިއެގންާ ރުފިޔ ާ ދެލައްކަާ މަހަކުާ  2315ކޮންމެާ

ފައިސ ާދެއްވޭ.ާެއއީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޮފީހުެގާފައިސ ެއއްާނޫނޭ.ާއެއީާދައުލަތުެގާފަިއސ އޭ.ާާ

ަވންޏ  ފައިސ ކަމަށްާ ފ ސްކުރ ާރައްޔިތުންެގާ ދައުލަތުންާ ނިންމ ނީާ ފައިސ ައކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ާ

ބަޖެޓަކުންާނިންމ ނީ.ާއެއީކީެއއްާއެްއވެސްާފަރ ތެްއެގާއަިމްއލަާބޭނުމަކުާޚަރަދުކުރެވޭނެާޮގތެއްނޫން.ާ

ވ ންޖެހޭނާެާ އެހެންވީމ ،ާދައުލަތުެގާމީޑިއ އިންާކުރ ާކަންކަންާކުރ އިރުާމިނިވަންކަމ ިއއެކީާމިކަންާ

އަ ކޯރޕަރޭޝަންާކަމަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕްރައިެވޓްާ މިކަހަލަާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ  2320ޅުަގނޑުާ

ބޯޑުާާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ކީއްެވެގންހޭާ ސުވ ލަކީ،ާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަކަމަށްވަންޏ ާ

ޢައްޔަންކުރ ާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިތިބެނީާ ބޯޑަކަށްާ ަގަވރނިންގާ އިސްާ އެންމެާ ނޫނިއްޔ ާ

ރަނަގޅުާާބަ މިއަށްވުރެާ މިހ ތަނަށްާ އަބަދުެވސްާ ހުރިޮގތުންާ ކަންތައްތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޔަކަށް.ާ

ތެރެއިންާ މަޖިލީހުެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ހަމަާ މިނިވަންވ ނެއޭާ ކަމަށްަވންޏ ާ ނުފެންނަާ ނިޒ މެއްާ
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މި ކަންތަކަކީާ ކުރ ާ މަޖިލީހުެގތެރެިއންާ ދެންާ ކުރެވިެގން.ާ މިކަންާ ކަމަށްާމިނިވަންކަމ އިެއކީާ  2325ނިވަންާ

އޭަގއިާާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ކުރަްއވ ތީާ ަވކ ލ ތުާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިއަދުާ ނުވ ކަމަށްާ

އިރެއްަގއިެވސްާއޮންނ ނީ.ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ައށްާމީހުނާްާ ދަންނަވަންއޮތީ،ާެއޮގތަށޭާހަމަާހުރިހާ 

ވިސްާކޮމިޝަނަށްާހޮވ އިރުވެސްާާހޮވ އިރުަގިއވެސްާހަމަާމިނިަވނެއްާނުވ ނެާއިނޭގތޯ.ާސިވިލްާސަރ

މިނިވަނެއްާނުވ ނެ.ާއެކަމަކުާމިއީާރައްޔިތުންާއެދޭޮގތް.ާރައްޔިތުންާއެދޭޮގތްާއެއޮތީާރަްއޔިތުންެގާާ

މިނިވަންާ އެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ ދަްއކ ފައި.ާ ެއއޮތީާ އެކަންާ ދޭއިރުާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ  2330މަންދޫބުންނަށްާ

މިނިވަ އެންމެާ ނެތްއިރެްއަގއިާ ތަނަކަށްީވާާމުއައްސަސ އެްއާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ުމއަްއސަސ ެއއްާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެޙަޤީޤަތްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެާ މަޖިލިސް.ާ ރަްއޔިތުންެގާ އޮންނ ނީާ ނަމަވެސްާ

މަޖިލީހުެގާ ޤަބޫލުކޮށްެގން،ާ ޙަޤީޤަތްާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ެއާ ޑިމޮކްރަސީއެްއގައި.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ

ާާ ނިންމަވ ފަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމަޖިލީހުެގާއަޣްލަބިއްޔަތުާާތިއްބަވ ނެާމެންބަރުންާރައްޔިތުންާއެއޮތީ

ެމންބަރުނާްާ މުއައްސަސ ތަކަށްވެސްާ މިނިވަންާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ނީ.ާ ެއކަންާ ބަޔަކުާ  2335އޮތްާ

ބޯޑުތަކަށްވެސްާާ މިކަހަލަާ އަދިާ ކުރަނީ.ާ ޢައްޔަންާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަންތަކަށްވެސްާ ޢައްޔަންކުރަނީ.ާ

ރައްޔިތުންެގ އޮންނަޮގތަށްާާާޢައްޔަންކުރަނީާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުން.ާ

އިންސ ފުވެރިކަމ އިއެކީާާ ކުރަންވީކަމަކީާ މަޖިލީހުންވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ އެކަމަކުާ ދ ނީ.ާ ކަންކަންާ

މިކަންކަންާކުރެވޭތޯާބަލަންވީ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާމިކަމުންާއެއްކިބ ކޮށްލ ފައިާދެންާސަރުކ ރުާ

ާާ  2340ފަރ ތަކަށްާމިކަންާދިޔައިމަާއިންސ ފުާއަދިާމ ބޮޑަށްާއެދަނީާެއއްކިބ ވެެގން.ާއޭރަށްާއެދަނީާހިންގ 

ވަކިާމީހެްއެގާއަތަށްާހުރިހ ާކަމެއްާެއާދެނީ.ާއެކަންާނުކުރ ންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާދެއްތޯ.ާ

މީޑިއ އަކީާާ ނެތް.ާ ކަމެއްާ ފ ޑުކިޔ ނެާ މީެގާ އަނެއްބަޔަކަށްާ ެއއްބަޔަކުާ މިނިވަންާއެހެންވީމ ،ާ

ައބަދުވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްވަންޏ ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަންާ ތަނެއްޮގތަށްާ

ނޫނީާ ތެރެއިންާ މިޤ ނޫނުެގާ ހުރިހ ކަމެއްާ އޮތްާ ބޭްއވެންާ މިނިަވންކޮށްާ ީމޑިއ ާ ވިސްނަންވ ނީާ

ބަލަންވީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރ އިރުާ މިހެންާ ބަލަންވ ނީ.ާ ކުރެވޭތޯާ  2345މިބިލުެގތެރެއިންާ

ކުރުމުެގާ އެކަންާ މީހުންނަކީާ ހޮވޭާ މިތަންތަނަށްާ ކުރެވޭތީ،ާ މިކަންާ އިންސ ފުވެރިކަމ އިެއކީާ

ލ ޒިމްކުރަންާ މީހުންކަމަށްވުންާ ކޮށްދޭނެާ ކަންކަންާ އިންޞ ފުވެރިކަމ ިއއެކީާ އަދިާ ޤ ބިލުކަމ އިާ

ާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންވ ނީ.ާއެހެންީވމ ،ާމީޑިއ ާމިނިވަންކުރުމަކީ

ޙ ލަތަކީާ އޮތަސް.ާ ސަރުކ ރެއްާ ކޮންމެާ ެއއީާ އެދޭކަމެއްާ އެންެމންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިތުންާ

ޮއތުމަކީާހަމަާކޮންމެާބަޔަކަށްެވސްާއަދިާާ  2350ބަދަލުވ ާެއއްޗެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމީޑިއ ާމިނިވަންކޮށްާ

އެންމެ އެކަމުންާ ކަމަށްވަންޏާ  ބަލ ާ މަސްލަޙަތަށްާ ޢ ންމުާ އޮންނަޮގތް.ާާާރައްޔިތުންެގާ ފައިދ ާ
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ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ އުފެއްދުމަށްާ ކޯރޕަރޭޝަނެއްާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕްރަިއވެޓްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ

މިކަންާ އިންޞ ފުވެރިކޮށްާ ިމއަށްވުރެންާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ ައދިާ މިދަންނަވަނީ.ާ ކުރ ވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑު ދޭތެރޭަގިއވެސްާ އެއ އިާ އޮތްކަމަށްަވންޏ ާ ޮގތެްއާ ވ ހަކަާާކުރެވޭނެާ ޚިޔ ލުކުރ ނެާ މެންާ

 2355ާމިދަންނަވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ކުރިމައްޗަށްާާާާ.`ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހިތަދޫާމެދު އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ

ކޯާރަޝީދުާމުޙަްނމަދުާާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ބިލު،ާ މިބިލާުާހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ބިލު،ާ ގ އިމުކުރުމުެގާ ާރޕަރޭޝަންާ

ހުށަހެޅުއްވިާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދޭތެރޭަގިއާާ ހުނަރުވެރިކަމ އިާ އަދިާ ތަޖުރިބ ާ ޢިލްމ އިާ އެބޭފުޅ ެގާ އަދިާ އަދ ކުރަން.ާ  2360ޝުކުރުާ

ޝައްކެއްާާ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ ފުރިހަމަކޮށްާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ ފަރުމ ކޮށްފައިާ މިބިލުާ ނުކުރަން.ާ

މީގެވެސް،ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދަނީ.ާ ވިދ ޅުވަުމންާ އެާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުެގާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ހޯދަންޖެހޭާ ރުހުންާ މަޖިލީހުންާ މިއޮތީ،ާ ތަންކޮޅަކަށްާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ މިބިލުަގއިާ

ޤައުމުާާާމިބިލުގައި ނޫނިއްޔ ާ ސަރުކ ރުާ މެިގންދ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ހިމެނިފައިވ ތީ.ާ

 2365ކުރިއަށްމިދަނީާރިޔ ސީާނިޒ ެމއްަގއިާބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއްަގެއއްނޫން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ދ އިރ ގެާ ބ ރަށުާ ބަލ އިރު،ާ ވ ހަކަތަކަށްާ ދެކެވުނުާ މަޖިލިހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާބޭނުންވަނީ،ާ

ތ އީދުކުރެވޭ.ާާ ވ ހަކަިއންާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާ މުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާދެއްކެވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ސަބަބަކަށްވަނީާޙަޤީޤަތުަގިއެވސްާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަކީާކޮންމެާޮގތެްއވިޔަސްާސިޔ ސީާކުލަވަރުާާ

މިޢި ތެރޭަގއިާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހެއް.ާ ޖެހިފައިވ ާ ބޮޑަށްާ މަޖިލީހަށާްާވަރަށްާ އްޒަތްތެރިާ

ދެކެވެމުން.ާާ ދަނީާ ވ ހަކައެއްާ ހުރިހ ާ ބޭނުންވ ާ ސިޔ ސީޮގތުންާ ބިލެއްަގިއާ ކޮންމެާ  2370ހުށަހެޅޭާ

% އެއަރޓައިމްެގާ އެބޭފުޅުންާ ެއވިދ ޅުވ ހެން،ާ މޯލްޑިްވސްއިންާ ޓީވީާ 27ާާހަމައެއ ެއކުާ

މިީއވެ އެހެންވީމ ،ާ ެއެގންދަވަނީ.ާ ކުރިއަށްާ ދެއްަވިއެގންާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސްާ

ޕްރޮޕެެގންޑ ާމެޝިނެކޭާނޫނިްއޔ ާސަރުކ ރުންާޕްރޮޕެެގންޑ ާމެޝިނެއްެގާޮގތުަގއިާޓީވީާމޯލްޑިވްސްާާ

ެއއީާއެހ ާާ ބޭނުންކުރ ާވ ހަކަ،ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާދެއްކުންާ

ހަމައެއާ  އަދިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންކަމަށްާ ދަންނަވ ލަންާރީތިކަމެއްާ އަޅުަގނޑުާ  2375އެްއކޮށްާ

ބޭނުންވަނީާމީެގކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާޚަބަރު،ާނޫނިއްޔ މުާޓީވީ.އެްމެގާޚަބަރުާއަޑުއަހ އިރުާއެންމެާ

މައުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ ްއޖޭެގާ އަންނ ނީާ ފުރަތަމަވެސްާ

އެާ ކޮންމެވެސްާ ކިޔައިެގންާ ާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭާ ޚަބަރަށް ދިވެހިާ ޓީވީ.އެްމއިންާ އަންނ ނީ.ާ 15ާާއްޗެއްާ
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ާާ އޮންނ ނެ އެވ ހަކަައށްާ އޮންނަންޏ ާ ަވޑަިއެގންނެވިައސ10ާާާާްމިނިޓްާ ފ ޚ ނ އަށްާ ެއބޭފުޅ ާ މިނިޓް.ާ

ރިޔ ސީާ މިާ ދިޔަޮގތް.ާ ކުރީެގާ މިވ ހަކަތައްާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކިޔ ނެ.ާ ޓީވީއިންާ  2380އެވ ހަކަވެސްާ

ާާ ތެރޭަގިއވެސް ދެކޮޅަށްާދެއްކިާވ ހަކަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާަގ6ާާއިންތިޚ ބުާ ޑިއިރަށްާއެމް.ޑީ.ޕީއ އިާ

އަޑުއެހިން.ާނަމަވެސްާމިހ ރުާއެހެންނެއްނޫންާމިވަނީކީއެއް.ާމިހ ރުާމިވެެގންދ ޮގތަކީާރަްއޔިތުންނަށާްާ

އުޅޭާާ ބޭނުންެވެގންާ ކުރަންާ ކަންތައްތަކ ިއާ ކުރަމުންެގންދ ާ މިސަރުކ ރުންާ އެބަޖެހޭާ ހ މަވ ންާ

އެހެންވީމ ،ާާކަންތައްތަ ނޫޅެއޭ.ާ ކުރ ކަށްާ ކަމެއްާ ނުެވއޭާ ކަެމއްާ މިވިދ ޅުވަނީާ އަނެއްކޮޅުންާ ކ އި.ާ

ޕްރޮްގރ މްތައްާ ެގނެސްދޭާ އެާ މޯލްޑިްވސްއިންާ ޓީވީާ ހ މަކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ  2385އެކަންތައްާ

ދެރަކަމެއް.ާާ ވަރަށްާ ެއއީާ ޤަބޫލުކުރުމަކީާ ކަމަށްާ ޕްރޮޕެެގންޑ ެއއްާ ެއއީާ ެގނެސްދިނުމަކީާ

ިއވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާރ އްޖެާބެހިފައިާމިއޮންނަޮގތުން،ާރ އްޖޭެގާެއކިާސަރަޙަްއދުތަކަށްާޙަޤީޤަތުަގ

މަޢުލޫމ ތާުާ މިއަަޮންނަނީކީއެއް.ާ ނޫންާ އެކަންޏެްއާ މ ލެާ ިމއޮންނަނީ.ާ ަވކިވެފައިާ ރަށްތައްާ ބެހިާ

ރައްޔިާ ސަރުކ ރުންާ ެއމަޢުލޫމ ތުާ ކަމަކަށްވ ތީވެާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެީއާ ތުންނ އިާފޯރުކޮށްދިނުމަކީާ

ޓީ.ވީާާ ވަސީލަތަކީާ ފަސޭހަާ އެންމެާ އޮތްާ ރ އްޖޭަގއިާ މިވަުގތުާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ  2390ހަމައަށްާ

ކޮށްފައިާާ ެއކަންތަްއާ ކުރެވޭތީވެާ ޤަބޫލުާ މޯލްޑިވްސްކަމަށްާ ރޭޑިއޯާ ނޫނިްއޔ ުމާ މޯލްޑިވްސްކަމަށްާ

ާާ 22ާާާާއެއޮތީ. ނޭޝަނ2008ާާަޑިސެމްބަރ މޯލްޑިވްސްާ މިވަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލްާަގއިާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯރޕަރޭޝަންެގާނަމުަގއިާކުންފުންޏެއްާއުފައްދ ާޓ.ަީވީާމޯލްޑިވްސްއ އިާރޭޑިޯއާާ

އަޅުަގނޑުާާ ހިނަގމުންދަނީ.ާ ކުންފުނިާ އެާ މިހ ރުާ ބަދަލުކުރެވިާ ދަށަށްާ އެކުންފުނީެގާ މޯލްޑިވްސްާ

އެހެނިހެ ނޫނިއްޔ މުާ ޓީ.ވީާ ވިލ ާ ނޫނިްއޔ މުާ ޓީ.ވީާ ދިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ޕްރައިވެޓްާާދަންނަވ ލަންާ  2395ންާ

އެްއޗެްއ،ާާ އެރިހ ާ ހިތަށްާ އެބޭފުޅުންާ އޮވެެގންހެއްޔޭ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ެއެގންދަނީާ ކުރިއަށްާ މީޑިއ ތައްާ

ވިދ ޅުވ ންާބޭނުންވ ާއެްއޗެއް،ާދައްކަންާބޭނުންވ ާކޮންމެާެއއްޗެއްާދައްކަމުންާެއެގންދަވަނީ.ާވަކިާާ

ކުރިައށްާާ ބެލުމެއްނެތިާ ެއްއވެސްޮގތަކަށްާ ޙައްޤެއްާ ހަމައެއ އެކުާާމީހެއްެގާ އަދިާ އެެގންދަވަނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމީެގކުރީަގއިާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ

 2400ފެނިެގންާނުދ ާކަހަލަާމަންޒަރުތަކެްއވެސްާހަމަގައިުމވެސްާިމއަހަރުތެރޭަގއިާފެނިެގންާމިދަނީ.ާދީނީާ

ކުާމެންދުރުާނަމ ދަށްފަހުާހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑުާޓީ.ވީާާޕްރޮްގރ މްތަކެއްާވަރަށް،ާކޮންމެާދުވަހަ

ެގނެސްދޭާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ އިާ ދަރުސްާ ދީނީާ އެާ ފެނޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ދުވަހެއްވެއްޖެއްޔ ާ ބަލ ާ

%ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ެއއަރޓައިމްެގާ މޯލްޑިވްސްއިންާ ޓީވީާ އެީއާ ހަމަގައިމުވެސްާ ދީނ50ާާާީާމަންޒަރު.ާ

އެއީ ދ ކަންާ ޖުމްލަކޮށްާޕްރޮްގރ މަށްާ އެހެންކަމުންާ ކަމެއް.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ އޮތުމަކީާ މިނިވަންކޮށްާ މީޑިއ ާ  2405ދަންނަވަންޏ ާ
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މިފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްާޓީވީާމޯލްޑިވްސްއަކީާނޫނިްއޔ ާރ އްޖޭެގާމީޑިއ އަކީާޕްރޮޕެެގންޑ ާފަތުރ ާާ

ރައްޔިތުންނަށާްާމެ ވިސްނަިއެގންާ އެކަންތައްތަކ އިމެދުާ ބަދަލުަގއިާ ދެންނެވުމުެގާ އެހެންާ ޝިނެކޭާ

ާފައިދ ހުރިޮގތަކަށްާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާރަނަގޅުވ ނެާކަމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 2410ާސްޓިންގާކޯރޕަރޭޝަންެގާނަމުަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާމަތިެވރިާ

މުއަްއސަސ ެއްއާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ރައްޔިތުންެގާ މުއައްސަސ އެްއ،ާ ޚިދުމަތްދޭާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ާޕަބްލިކްާ

މުޙަންމަދާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މަޤްޞަދުަގިއާ ގ އިމުކުރުުމެގާ

އްވ ފައިވ ާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާއަދިާއެމަނިކުފ ނުާމިކުރައްވ ފައިާއޮތްާނަޝީދުާހުށަހަޅު

މަސައްކަތަކީާވަރަށްާފުރިހަމަައށްާކުރައްވ ފަިއވ ާވަރަށްާއެކަށޭނަާތަފްޞީލުތަކެއްާހިމެނޭާފުރިހަމާަާ

ތަޢު އަޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ މަނިކުފ ނަށްާ ދަންނަވ ލަން.ާ  2415ރީފްކޮށްާމަސައްކަތެްއކަމަށްާ

ފަރ ތްތަކުންާ ބަެއއްާ މީޑިއ އެްއޮގތުަގއި،ާ ދައުލަތުެގާ މިހ ރުާ މިބިލަކީާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ

ސިފަކުރ ޮގތުަގިއާާ ފަރ ތްތަކުންާ އަނެްއބައިާ މީޑިއ ެއްއޮގތުަގއިާ ދައުލަތުެގާ ސިފަކުރ ޮގތުަގއިާ

ނު އެާ މުއައްސަސ އެއް.ާ ދެާ ހިންަގމުންދ ާ މީޑިއ ެއްއޮގތުަގިއާ ެއއްކިބ ކޮށްާާސަރުކ ރުެގާ ފޫޒުތަކުންާ

ޚިދުމަތެއްޮގތުަގިއާާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޕަބްލިކްާ ރައްޔިތުންެގާ ހިންޭގާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

މިބިލުަގއިާާ އ ދެ،ާ މިއީ.ާ ބިލެއްާ އެކުލަވ ލައްވ ފަިއވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ މަޤްޞަދުަގއިާ  2420ގ އިމުކުރުުމެގާ

ޮގތުންާމިާއެކުލަވ ލެޭވާކޯރޕަރޭޝަންަގިއާާމިކަމުެގާމަޤްޞަދުާބަޔ ންާކުރައްވ ފައިާއެބައޮތް.ާއަދިާމި

ނުވަތަާމިާޕަބްލިކްާބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްޮގތަށްާިމގ އިމުކުރެވޭާޚިދުމަތުަގއިާހުންނަންޖެހޭނެާސިފަތަކ އިާާ

ނުވ ނެާ ހުރެެގންާ ސިފަތައްވެސް،ާ ެއއްކިބ ެވެގންވ ނެާ ނުވަތަާ ކުރުމަށްާ ރަްއކ ތެރިާ އަދިާ

އ ދެ އެބަވޭ.ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާ ދިޔަާާސިފަތައްވެސްާ ވޭތުވެާ ގ ތްގަޑަކަށްާ ިމމަޖިލީހުންާ މިކަމަކީާ ާ،

ާާ  2425ދިޔާަާާާއިވެުމންދެއަހަރުާނުވަތަާދެއަހަރުާނުވަތަާއެއަށްވުރެާިގނަާދުވަހަށްާބެލިއަސްާތަކުރ ރުކޮށް

އަޑެއްާދައުލަތުެގާމީޑިއިން.ާނޫސްވެރިކަުމެގާމިނިވަންކަންާީމޑިއ ެގާމިނިވަންކަންާއަދިާޚ ްއޞަކޮށްާ

ވަ މީޑިއ ާ އަތަކަށްދަޢުލަތުެގާ ހިަގމުންދޭ.ާާާާކިާ މުއަްއސަސ ޮގތަށްާ މުސަތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ނުޖެހިާ

ތަޢީދ ާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ މިމަޖިލީހުެގާ މިމަސައްކަތަކީާ ޔަޤީންކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ވ ހަކަފުޅު އަދިާ ެވެގންދ ނެކަމަށް.ާ މަސައްކަތަކަށްާ ލިބިެގންދ ނެާ ތ ޢީދުާ ތަކުންވެސްާާާާފުރިހަމަާ

މެދޭހަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އ ދެ،ާ އެޮގތް.ާ މުއްޠަާ އިބްރ ހީމްާ  2430ލިބުާންބަރުާ

ކަންތަ ހުށަހެޅުްއވިާ އޭނ ާ އަދިާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށ ިއާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާާފ ޅުކުރެްއވިާ އްތަކަކީވެސްާ

ވ ހަކަފުޅުތ އީ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ކަންތައްތައް.ާ ެއވ ހަކަވެސްާާާދުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުާ ާާތަކެއް.ާ
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ދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާއަދިާއެހެންާބައެއްާ

ފ ހަަގ ވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ ަމޖިލީހުެގާާާބޭފުޅުންެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ެއކުލަވ ލުމުަގއިާ ބޯޑުާ ކުރައްަވއިފިާ

 2435ިއެގންާބޯޑެއްާެއކުލަވ ޮގތަށްާދައުރެއްާއޮތުމ އިާއަދިާޚ ްއޞަކޮށްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއިސްނަގަާ

ހަމަޖެހޭ ރިޔ ސީާާާާއޮތުމަކީާ ޕ ލިމެންޓްރީކަމެއްނޫންކަމ އިާ އޮތީާ ސިސްޓަމެްއާާާނިޒ މެްއކަމ އިާ

ހިން ވެަެރިކަންާ މިހ ރުާ އިންތިޚ ބަކަށްާ ރިޔ ސީާ ެއހެންނަމަވެސްާ މިވ ހަކަތައް.ާ ގ ާނޫންކަމ އިާ

ހު މެނިފެސްޓޯަގިއާ ެއކުލަވ ލެްއވިާ ފަރ ތުންާ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެމް.ޑީ.ޕީާ ވ ހަކަތައްާ ރިާ

އ ޓްސް އިންފޮމޭޝަންާ އަދިާ ބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުމ ިއާ އެީއާ އ ދެ،ާ ހިަގއްޖެ.ާ އެންޑްާާއަޑުއިިވެގންާ ާ

 2440ރެގާބަިއަގއިާމިާއޮންނަކަމަށްާމިތ ނަގއިާމެންބަރުންެގާދެންމެާމިފ ޅުކުރެއްވީާރައްޔިތުންެގާކަލްޗަ

ާ ބޯޑެއްެގާ އެކުލަވ ލ ާ ާމަޖިލީހުންާ އެޕ ޓީެގާާދަށުާބެލުމުެގާ ހިންުގަމކީާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ ަގިއާ

ާާވަރަކަށްާާާސިޔ ސަތުކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއެޕ ޓީެގާމެންބަރުންާމިހެންާވިދ ޅުވ ތީާކޮންމެވެސް

އެހެންވީމ  އުފެދޭކަެމއް.ާ މެނިފެސްޓޯަގއިާސުވ ލުާ މިާ މިހެންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ާ،

ޢި ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ މިއީާއޮތުމުންާ ވިދ ޅުވީާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ްއޒަތްތެރިާ

ެގާސިފަ ބިލެއްާާއެމް.ޑީ.ޕީާ މިމަާކަމަށް.ާއެހެންވީމާ ާާލިބިެގންވ ާ ޤަބޫލުކުރަނީާ  2445ޖިލީހުގެާ،ާއަޅުަގނޑުާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާާާާކަަމށް.ާއަދިާމިބިލުާއަވަސްާާދ އިާއެއްބ ރުލުންާލިބިެގންދ ނެހުރިހ ާމެންބަރުންެގާތ އީ

ހު ކުރެވޭނެާކުރެވެންާ ދައުާާރިކަމެއްާ އ ދެ،ާ މީޑިޔ އަކަށްާާކަމަށް.ާ ރައްޔިތުންެގާ މީޑިއ ،ާ ލަތުެގާ

ބަދަލުކުރުމުެގާނުވަތަާޕަބްލިކްާ.ާބަދަލުކުރުމުެގާފައިދ އ އިާެގއްލުމުެގާވ ހަކަާދެކެވިއްޖެ.ާައޅުަގނޑުާާ

ދަްއކ ކަށެއް.ާާާކަނުކުރަންާެއވެނިާމ އްދ ެއއްާމިވެނިާފައިދ ެއއްާމިހެންާކިޔ ކަށެއް.ާއެާވ ހަާޤަސްދެއް

 2450މީަގއިާއަނެއްހެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދިރ ސ ކުރުމުެގާސްޓޭޖުންާފ ސްޓްކުރުމުަގިއާާ

ޖެހިދ ނެ ޚިވިސްނ ލަންާ ނުވަތަާ ބަހައްޓަންާ އަޅުަގނޑުާާާާޔ ލުަގއިާ ވ ހަކަާ ދެތިންކަމެއްެގާ ޖެހިދ ނެާ

ެއއްކަ އ ދެ،ާ ބަލ ނީ.ާ ކުރުކޮށްލެވޭތޯާ ވ ހަކަާ ކޯޕަރޭޝަނަކަށްާދަންނަވ ލ ފައިާ މިފަދަާ މިޮގތަށްާ ަމކީާ

ަގިއވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑ އިާޓީ.ވޯާމޯލްޑިވްސްެގާނަންާދެމެހެއްޓުމުެގާާބަދަލުވެެގންާދިއުމުެގާފަހު

ިމހ ރު އ ދެ،ާ އޮތުން.ާ ބްރޭންޑްެގފުރުޞަތުާ އޮތުމ އެކީަގިއާާާ އެސްޓަބްލިޝްވެފައިާ މިހ ރުާ ޮގތަށްާ ާ

 2455މަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާކޯޕަރޭޝަންެގާޮގތުަގއިާާއެފުރުޞަތަށްާހުރަސްއެޅިެގންާނުވ ނެކަ

މުވައްޒިފުންާާ ައދިާ ެގންދ އިރުވެސްާ ވިޔަކުރިއަށްާ ޖެހުނުކަމަށްާ ޚަރަދާުާމަދުކުރަންާ ސްވެސްާ

ނ ޔަތްތަކެއްާާންާދ އިރުަގއިާެއކަށޭނެާރަނަގޅުާޢިކުޑަކުރުުމެގާޮގތުންާއެތ ެގާުމވަްއޒިފުންާވަކިކުރަމު

އަޅުަގނޑުމެން ަވކިކުރާ ނުވަތަާ މުވައްޒިފުންާ ދޭޮގތަށްާ މިާ ތަންތ ނގައިވެސްާ ބޭރުާ މ ލާީާާ ިއރުާ

ހުންނަންޖެހޭނެާޢި ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަޖެއްސުމަކީާ ޮގތްތަކެއްާ ލިބޭކަހަލަާ ާާނ ޔަތްތައްާ
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ާާ ރ އްޖޭަގއ36ާާާިކަމެއް. އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ިވސްނ ލަންާ އަލުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  2460ވަނަާ

ވެޓްާބްރޯޑްކ ސްޓިންވެސްާފެށިފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާޤ އިމުާމިހ ރުާޕްރައި

ޕްރައިވެޓްާާ ހަނިނުވެާ ފުރުޞަތުތައްާ ެއާ އިންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ ޕްރައިެވޓްާ ދ އިރުަގއިާ ކުރަމުންާ

ރަްއޔިތުންނަށާްާ ރ އްޖޭެގާ ޤ އިުމކުރެިވެގންާ ރަނަގޅުވެްއޓެއްާ އެކަށޭނެާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންވެސްާ

ޤ އިމުބޭ ޚިދުމަތެއްާ އެދޭާ ރައްޔިތުންާ ބަހައްޓައިފިނަމަާާާނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނުންާ ކުރުމަށްާ

ބޯޑާ  މިާ ދެންާ ތަފ ތުާާއިރަނަގޅުވ ނެ.ާ ދަންނަވ ނަންާާާބެހޭޮގތުންާ ައޅުަގނޑުާ ދެކެވޭތީާ  2465ވ ހަކަާ

ާާ ންނަންޖެހޭނާެާަވނަާމ އްދ ެގާއަކުރުތައްާބައްލަވ ާލަްއވ އިފިއްޔ ާބޯޑުާހ11ާާުދަންނަވ ލ ނަންާއ ދެ،

ފްޞީލުކޮށްާކުރެިވެގންދ ނެާޮގތް،ާމަޖިލިސްެގާދައުރެއްާއޮތަސްާވަރަށްާތަާާސިފަތަކ އިާބޯޑުާޤ އިމު

ާކަމެއްނޫން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާޖެހޭަވޑަިއަގންނަވަންާާ،ާމިީއކީެއއްާކަންބޮޑުވެއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ 

ާ

 2470ާ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމީޑިއ ާރޭޑިއޯާސެންޓަރުތައްާއަދިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އަދިާާމްާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީ ބ ރުަގދަާ ވަރަށްާ ެއއީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މަރުކަޒުތަކަކީާ ޚަބަރުފަތުރ ާ ޒަރިއްޔ އިންާ ާޓެލެވިޡަންެގާ

މުދައްރިސަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ންޖެހޭތަންތަން.ާ ތަންތަނަށްާ ހުރިާ އިތުބ ރުާ ކިޔަވައިދެވޭނީާާވަރަށްާ ކަށްިވއްޔ ާ

މީޑިއ ާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުދިންނަށް.ާ ސ ޅީހަކަށްާ ތިރީހަކަށްާ ތިއްބަވ ާ ކްލ ސްރޫމެއްަގއިާ

މީސްތަކުންާ މިދަނީ.ާ ކިޔަަވއިދެމުންާ އެއްފަހަރ ާ ދަރިންނަށްާ ހުރިހ ާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ މެދުވެރިެވެގންާ

މީހުން ާ ޤަބޫކުކުރ ާ ޙަޤީޤަތްބަލ ާ ތެދުާ ކަންކަމުެގާ މީސްތަކުންެގާާތެރޭަގއިާ މަދުބައެްއ.ާ ވަރަށްާ  2475ނަކީާ

މީހުނާްާ ތެރޭަގއިާިގނަވ ނީާިއވޭާއަޑުތަކަށ އިާޝަްއކ އިާވަހުމަށްާތަބ ވ ާމީހުން.ާކަންކަންާހޯދ ާބަލާ 

ބޭބޭފުޅުން.ާކަންކަންާ ވަރަށްބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭާއެބަ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަަވނީާޚަބަރުާފަތުރާ 

ދިރ ސ  ހޯދާ  ބޭާާބަލ ާ ެގނެސްކުރައްވ ާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ އިާ ޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާފުޅުންާ

ތެދުވެ ވަރަށްާ ެއކުދެއްވ ނީާ ވަފ ތެރިކަމ އިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާރިކަމ ިއާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ަގއި.ާ

ހިގައިދ ނެާ މަގުއޮޅިެގންާ މީސްތަކުންާ ޢ ންމުވެާ ފަސ ދަާ ފިތުނަާ ތެރޭަގއިާ  2480ވަރަށްާާާރައްޔިތުންެގާ

އެމީހ ެގާމަތިވެރިކަމ އިާއެމީހ އަކީާއިތުބ ރުާހުރިާމީހެއްކަންާއަނަގައިދޭނީާދުލުނާްާާާކަމެއް.ާާބިރުވެރި

އަޅު ހުރުމުން.ާ ޢަމަލުތަްއާ ދިމ ވ ޮގތަށްާ އެއ ާ ބަހ ިއާ ތެދުާ ވ ހަކައ އިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާދައްކ ާ ާާަގނޑަށްާ

އެކަންކަމާ  މަޖިލީހެއްަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިފަދަާ ާާޮގތުަގއިާ އެންމެމަތިވެރިިއ ފަރ ތުނާްާބެހޭޮގތުންާ ާ

ވަރަށް އެއީާ ދައްކ ލުންާ ވ ހަކަާ އ ޔަތްތަކުެގާ މޫރިތިާ ކީރިތިާ ރީތިާ ާާެއކަށީެގންވާ ާާއައިސްފައިހުރިާ

ُ َمثاَلً َكِلَمةً َطيهِبَةً َكَشَجرٍة َطيهِبٍَة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها فِي السََّماءކަމެއް.ާ  2485هللاާ  .أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب ّللاه

.ާާނުަގންނަވަމުތޯއޭާާޖެއްސެވީާކޮންފަދަައކުންާކަންާކަލޭެގފ ނުާދެކެަވޑައިާާލުރަނަގޅުާބަހެއްެގާމިސ 
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މޫތައް ެއަގހެްއެގާ މައްޗަށްާާއެއީާ ބިޔަކޮށްާ ޮގފިތަްއާ އެަގހެއްެގާ އަދިާ ހުންނަާ ހަރުލ ފައިާ ބިުމަގއިާ ާ

ރަނަގޅު އިލ ޙީާާއުފުލިފައިވ ާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ މަތިވެރިާ ވަރަށްާ މިއީާ މިސ ލެވެ.ާ .ާތެއްޙަޤީޤަާާަގހެްއެގާ

ވ ހަކަ މުއައްސަސ ތަކާ ާާތެދުބަހުންާ ޚަބަރުފަތުރ ާ ތެދުބަހުންާ މުއައްސަސ ތައްާ ދޭތެރޭަގިއާާާާއިދައްކ ާ

 2490ރައްޔިތުންާއިތުބ ރުާއުފުލޭނީ.ާއެކަމަކުާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއެހެނެއްނޫންާކަންތައްތަްއާާ

ވ ހަކަ ތެދުބަހުންާ އެފަދައިންާ ހަމަާ މީހަކ ާާވެެގންދަނީ.ާ ހުރިާދޭތެާާއިދައްކ ާ އެމީހެްއެގާ ރޭަގިއވެސްާ

މަތިވެރިެވެގންދ  ކުރިމަތީަގިއާ މީހުންެގާ ެވލިއުާ އެމީހެްއެގާ ެއއީާާާމަތިވެރިކަމ އިާ އެއީާ ކަެމއްާ

ِمن  ތެދުވެރިވުން.ާމިހެންާނުވެއްޖެނަމަާކިހިނެއްތޯާވަނީ.ާާ اْجتُثَّْت  َخبِيثٍَة  َكَشَجَرٍة  َخبِيثٍَة  َكِلَمٍة  َوَمثُل 

لََها َما  األَْرِض  قََراٍر    فَْوِق  އަދިާِمن  އުފުރިެގންދ ާ ބިންމަތިންާ ިމސ ލަކީާ ބަހެްއެގާ ނުބައިާ އަދިާ

 2495ވ ނީާދުވަސްކޮޅަކުންާއެކަހަލަާާަގހެްއެގާމިސ ލެވެ.ާކިހިނެއްތޯާާނުވ ާނުބައިާާއެަގހަކަށްާސ ބިތުކަެމއް

ތައްާޮގތަކީާއެކަުމެގާޙަޤީޤަތްާާވަންދޭންާދޮުގާިވއްކޭނީ.ާފަހުންވ ނެާާނުބައިާޚަބަރުތައްާދުވަސްކޮޅެއްާ

ާާއިދޭތެރޭަގއިާއިތުބ ރުާެގއްލިެގންާހިގައިދ ނެ.ާއަދިާއެފަދަާބޭފުޅަކ ާާއިމީސްތަކުންނަށްާއެިގާއެތަނަކާ 

ގެާ އިތުބ ރުާ އެހެންވީމާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ ހިގައިދ ނެ.ާ ވީްއލިެގންާ މުސްލިމުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ،ާ

ހުރިހ ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެދުވެރިވ ންާާހިނދުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެމްެގާކަމެއްަގިއާ އެއީާ ާ.

މިކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫންނަމަާ ދީނަށްޓަކައި.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2500ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ހެޔޮ ދުވަހަކުާާކަންތައްތަކުަގއިާ ނުފެންނ ނެާ ައޅުަގޑުމެންނަކަށްާ ޔަހޫދީންނ އިނަތީޖ އެއްާ ާވެސް.ާ

ތިބެންޖެހޭނީާާނަޞ ރ އިންާވ ދަކިޔ  އޮތްާއަނެއްާާާާފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންާކިޔަކިޔ .ާދެންާ

ބުރޫއަރާ  ސަޤ ފަތަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޤައުމެްއަގއިާ ެއއްވެސްާ ބޭރުދުނިޔޭެގާ ކަހަލަާާާމައްސަލައަކީާ

ެއއީާޭއެގާ ކަންތައްތަކެއްާނުވަތަާއެހެންާޤައުމެްއެގާސަޤ ފަތެއްާނުދަްއކ ނެާޤައުމީާޓީ.ވީާއަކުން.ާ

ރައްޔިތުންނަ އަސަރުތަކެއްާ ކުރަމުންސަބަބުންވެސްާ ސައްތައިންާާާާށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ  2505ދ ނެތީވެ.ާ

އިސްލ ީމާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤައުމަކަށްވ ތީވެ،ާ މުސްލިމްާ ާ ސައްތަާ

ާާ ސަޤ ފަތެްއ. ުގޅޭާ ދިވެހީންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅޭސަޤ ފަތެއް.ާ އެްއޗެހިާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ާ

ޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއބަާއެހ ރ އިާމިހ ރުާކިޔ ާޕްރޮްގރ މެްއާާއަޅުަގނޑުމެންެގާޓީ.ވީންާފޮނުވަން

ތެރޭަގއިާ ސަޤ ފަތުެގާ އެމީހުންެގާ އެމީހުންާ ބުޑިސްޓިންާ މިއީާ ކޮންބަެއއްތޯ.ާ އެއީާ ފޮނުވ .ާ

ކުދީންނަށާްާ ބަލަމުންދ ާ ކުޑައިރުއްސުރެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ ީމެގާ  2510އޮންނަކަމެއް.ާ

އެހެންާާ ހުންނަނީާ ބަލ ާާބޮޑެތިވ އިރުާ ލޮލުންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ފެނިފައި.ާ އޮންނަނީާ ސަޤ ފަތެއްާ

ޓެކްނޮލޮޖީާ މިޒަމ ނުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އުފުލަންޖެހޭނެ.ާ ޒިންމ ާ ދޭތެރޭަގއިެވސްާ އެްއޗިއްސ އިާ

ބަލަންާާާތަރައްޤީ މީހުންާ މަުގފުރެދިފައިވ ާ އެބަހުރިކަންނޭެގާ ޗެނަލްތަކ ާާވެެގންޮގސްާ ިއާާބޭނުންވ ާ
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އެހެން ދައްކަންޖެހޭވީމާ އެްއޗެހިވެސް.ާ އަކުންާ ޓީ.ީވާ ޤައުމީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކަށެއްާާާާ،ާ

 2515ާއަޅުަގނޑުމެންާނުދެކެން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

މެންބަރާުާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކޯޕަރޭޝަންާާކުާމަނިންާޙުސެންއަޙްމަދުާނިހާ  ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ާއަލްއުސްތ ޒުާ

ބިލ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުރަާާއިޤ އިމުކުރުމުެގާ މިާ ދަންނަވ ލަނީާ ފުރަތަމަެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ންމާުާމުހިާާބެހޭޮގތުންާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޑިމޮކްރަސީެގާާާާރުެއކުާޝުކުއިާމަސައްކަތަށްޓަކައިާ  2520ދަންނަވަމޭ.ާ

ކޮންމ4ާާާެ އަޅުަގނޑުމެންާ މިނިވަންކަމަކީާ މީޑިއ ެގާ ބ ރުކަމުަގިއވ ާ ފޮރުވިފައިވ ާ އަދިާ ާވަނަާ

އޮންނަންޖެ ޤައުމުަގއިާ މިާ ހިންިގނަމަެވސްާ ސަރުކ ރެއްާ ބ ވަތެްއެގާ ކޮންމެާ ހޭނާެާވައްތަރެއްެގާ

ގަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައެްއޗެްއކަމަށްާ މިބިލ މެދުާ ބައެްއާާާާފުޅުބޫލުކުރަމޭ.ާ ޢިްއޒަތްތެަެރިާ ދެއްކެވިާ

ވ ހަކަފުޅު އެކިއެކިާ ތަފ ތުާ އަލިއަޅުވ ލައްވ ާ ފަހުެގާ ހ ލަތ އިާ ކުރީެގާ ކަވަމުންާދައްާާމެންބަރުންާ

ޤ އިމު ހުއްޖަތެއްާ އެބޭފުޅުންާ ކުރެއްވިާާާެގންދެވި.ާ މަސައްކަތެްއާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ  2525ާާކުރެްއވޭތޯާ

ވެސްާރަްއޔިތުންެގާޚަބަރުތަކ ިއާރަްއޔިތުންނ އިާބެހޭާނަމަވެސްާދައުލަތުެގާޓީ.ީވާިއންާހަމަާޤައިމު

ބުއްދިާހުރާިާާާމަޢުލޫމ ތުތައްާއިންސ ފުވެރިކަމ އިާހަމަހަމަކަމ އެކުާެގނެސް ދޭންޖެހޭނެކަމީާސަލ މަތްާ

ޤަބޫލުކު މީހަކުމެާ ޖެހޭކޮންމެާ ސަރުކ ރަކުންާާރަންާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނެކަމެއް.ާ

ކޮށްދެއް އެީއާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ އައުންާ ކުރިއަށްާ އެންމެާ ޚަބަރުާ ކަންތައްތަކެއްާ ެގންދަވ ާ ަވންާ

ހުންނެވިާ މަޤ ުމަގއިާ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ އެކަށީެގންވ ޮގތް.ާ އެންމެާ  2530ހަމަާ

ެގންދިޔައީާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްޓައިާ އަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވަމުންާ ނަމަވެސް.ާއެދުވަހުވެސްާ

ެގނެސްކޮށްދެއް ހަމައަށްާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ކަންތައްތައްާ ދައުާވ ާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ ލަތުގެާދިނުމަކީާ

ކަމެކޭ.ާއެޮގތުަގއިާއަދިވެސްާައޅުަގނޑުމެންާދެމިާމިތިބީ.ާއަޅަުގނޑުާާާާޖެހޭނެާާމީޑިއ އިންާކުރައްވަން

މަޢުލޫމ  އ ދެ،ާ ތަނެއްކަމަށް.ާ މިނިވަންވ ންޖެހޭނެާ މީޑިއ އަކީާ މިދަނީާ ތަށްޓަކަިއާާދަންނަވަމުންާ

ކުށެަެއް މިމަޢުލޫމ ތުތައްާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ދަންނަވ ލަންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާާއަޅުަގނޑުާ  2535ނުވ ނެ.ާ

ާާާާދުވަހަކުެވސްާމިހ ތަނަށްާމީޑިއ ާމިނިވަންވިާއެންމެ އަހަރުާނުވަތ3ާާާަބޮޑުާމިނިވަންވުމެްއވީާީމެގ

ެއޮއޅުވ  ޙަޤީޤަތް.ާ ޙަޤީޤަތަކީާ ބަިއެގާކުރިން.ާއެާ ެއއްވެސްޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާތިންާއަހަރ އިާ ލެވޭނެާ

މިއަދަކުާިއއްޔެއަކުާނޫން.ާމީެގާދެތިންާއަހަރުާކުރިންާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުރިންާއޮތްާސަރުކ ރުާ

ލީަގލްާާ އޭރުެގާ އަދިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމ އިާ މަޢުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޭރުެގާ

 2540ދުާނަޝީދުެގާބުރަާމަސައްކަތުންނޭާދެންނެވުމަކީާާއިންފޮމޭޝަންާމިނިސްޓަރާައލްއުސްތ ޒުާމުޙަންމަ
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ބިލުަގިއާާ މުހިންމުާ މިާ އ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ ހެކިދޭނެާ އެކަމަށްާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ތ ރީޚުާ ދިވެހިާ

އަލުއުސްތ ޛުާ ފެންވަރަށްާ ނެތްާ ކަންތައްތަކަށްާ އަލިއަޅުވ ލަންޖެހޭާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފަރު މިބިލުާ މިވަނީާ ނަޝީދުާ ކަންތައްތަްއާާމުޙަންމަދުާ ބައެްއކަހަލަާ ނަމަވެސް،ާ ކުރައްވ ފައި.ާ މ ާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ބޭނުންވޭ.ާ ހިމަނ ލަންާ އިތުރުކޮށްާ މީެގތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރިާ

ޢ ންމާުާ ވަރަށްާ ޮގތަކަށްާ އެދެވޭާ ވަރަށްާ ޞަރީޙަކޮށް،ާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ މަޤްޞަދުތައްާ  2545ބިލުެގާ

ުގޅުންހުރިޮގ ހަމާަާރައްޔިތުންނ އިާ އޮންނަންޖެހޭާ މިނިވަންކަންާ މިާ އަދިާ ލިޔުއްވ ފައިާ ތަކަށްާ

މިންަގނޑުތައްާބަޔ ންކޮށްާދެްއވ ފައިާއޮތްާމިންވަރުާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާޚ އްޞަކޮށްާމ އްދ ާ

ޑިމޮކްރަޓިކ2ާާް ވީނަމަެވސްާ އޮތްކަމުަގއިާ ކޮންމެާސަރުކ ރެްއާ ަގއިާ )ހ(ާ މަޤްޞަދުތަކުެގާ ބިލުެގާ ާ.

ރ އް ެއމީހުންެގާވެއްޓެއްާ ޤައުމ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ ެއވެށީަގއިާ ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައިާ ޖޭަގއިާ

 2550މުޖުތަމަޢުަގއިާހިނގ ާކަންކަންާމިނިވަންާޮގތެއްަގއިާއެނެގުމންދ ނެ.ާއަދިާއަންަގއިދ ނެާަވސީލަތެއްާ

މިމ  މިބިލުެގާ އ ދެ،ާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުެގާ މީެގާ އެއީާ އްދ ތަކަށްާޤ އިމްކޮށްދިނުންާ

ާާ 8ާާާާވ ހަކަާދެއްކުމުެގާތެރޭަގއި ައޅުަގނޑ45ާާާާުބ ބުާހިމެނޭ މ އްދ ާހިމެނޭާމިާމުހިންމުާބިލުަގއިާ

ާާ މިބިލުަގއި ޕޮއިންޓަކީާ އެއްާ މުހިންމުާ އެންމެާ ބޭނުންާ ޮއނިަގނޑ3ާާާާުއިތުރުކޮށްލަންާ ބައިާ ވަނަާ

ާާ ހިމެނޭ ބޯޑުަގއިާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ހިމެނިފަިއވ އިރު،ާ ބޯޑުާ )ރ(11ާާާޑިރެކްޓަރުންެގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާ މިހިމެނޭާ 7ާަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާ އިތުރުކޮށްލަންާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއަށްާ  2555ދ އިރ .ާ

މުނިފޫހިފިލުވުމުެގާދ އިރ އިންާމީހަކުާތަމްސީލުކުރ ާޮގތަށްާއިނުން.ާމިހ ރުާމިއޮތީާތަޢުލީމީާދ އިރ ،ާާ

ހިންުގމުެގ ނުވަތަާ ކަނޑައެޅުންާ ސިޔ ސަތުާ ދ އިރ ،ާ ދ އިރ ،ާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ޤ ނޫނީާ ދ އިރ ،ާ ާ

މިއަށްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ މީެގއިތުރުންާ އަދިާ ިވޔަފ ރިާ ޖަރނަލިޒަމް،ާ ދ އިރ ،ާ ޓެކްނޮލޮޖީެގާ

އ ދެ،ާާ ދިއުން.ާ ެވެގންާ ޮގތެއްާ ކުރެވޭނެާ ރެޕްރެޒެންޓްާ މީހަކުާ ދ އިރ އިންާ މުނިފޫހިފިލުވުމުެގާ

 2560މަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިެގންާމިނިވަންާާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުންާޮއވެެގންާނުވަތަާރައްޔިތުންގެާ

އެީއާާ އޮންނަޮގތުންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޤ އިމްާ ކޯޕަރޭޝަނެއްާ އުފެދޭާ މުސްތަޤިއްލުކަމ ިއއެކުާ

ވަކިާާ ނިސްބަތްވުން،ާ ސަރުކ ރަކަށްާ ަވކިާ ދެވޭނެޮގތެއް.ާ ޚިދުމަތްާ ގ ތުންާ މ ާ ރައްޔިތުންނ އިާ

ނި ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ނުވަތަާ ނިސްބަތްވުންާ ޢ ންމާުާޕ ލަމަންޓަކަށްާ ބަދަލުަގިއާ ސްބަތްވުމުެގާ

ހ ލަތުނާްާ މިއަދުެގާ އަށަަގނެެގންދ ނީާ ބޮޑަށްާ މީެގތެރެއަށްާ އުސޫލުާ ރޫޙ އިާ ޖުމްލަާ ރައްޔިތުންެގާ

އެހީތެރިކަމެއްާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނުވަތަާ ލިބިެގންާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުންާ  2565ރައްޔިތުންެގާ

ކޯޕަރޭޝަ މިކަހަލަާ ބޯޑަކުންާ މިހުށަހެޅޭާ އޮންނަންޖެހޭނާެާލިބޭޮގތަށްާ އެއީާ ދިއުންާ ހިންުގންާ ނެއްާ

ނުފޫޒުންާ ެވްއޖެއްޔ ާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސީާ އެއީާސަރުކ ރެއްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތްކަމަށްާ
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މިކަންާ އެީއާ ނ ންނ ނެ.ާ ިގނަފަހަރަކުާ ތަނެއްާ ކުރެްއވޭާ އެާ ނަމަވެސްާ ވިދ ޅުވިާ ކަމަށްާ އެްއކިބ ވ ާ

އަޅުަގާނ ދ ދިފަހުންާ ބައެއްާާހިނަގމުންދ ޮގތް.ާ ހުންނަާ ބެހޭޮގތުންާ އިޒުރޭލ އިާ ލިބުނުާ ޚަބަރުާ ޑަށްާ

މަނ ކޮށްދިނުމަށް،ާ މޯލްޑިވްސްއިންާ ޓެލެވިޜަންާ ދެްއކުންާ ވ ހަކަތައްާ އަނިޔ ވެރިާ ވ ހަކަތައް،ާ  2570ކަހަލަާ

ރ އްޖޭެގާމީޑިޔ އަށްާމަނ ކޮށްދިނުމަށްާއެދިާރައީސްާއޮފީހުންާބައެްއކަހަލަާއަމުރުތައްާކުރަމުންދިޔަާ

އަ ައޅުަގނޑުމެންާމަންޒަރު.ާ އެބަހުރިާ ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ މިކަހަލަާ ހަމަާ ދ ދިފަހަކުންާ ދިާ

ނޯޓްކޮށްލަންޖެހޭ.ާނަމަވެސް،ާއެާނޯޓުކޮށްލުމަކީާކޮންމެހެންާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކުންާކަމުަގިއާނުވ ތީާ

ބި ފެނޭ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ ބަލައިަގންނަންާ ބިލުާ ދުރުކުރ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ލުާއެވ ހަކަތައްާ

އިތުރަށްާ އަދިާ އިޞްލ ޙުތަކ އިާ ކުދިކުދިާ މިދެންނެވިކަހަލަާ ެގންދިއުމަށްފަހުާ  2575ކޮމިޓީއަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާފެންނަާިއޞްލ ޙުތައްާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާެގންދ ނަން.ާ

އެމަނިކުފ ނަށް މަސައްކަތަށްާ ބުރަާ މިާ ކޮށްދެއްވިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ޝުކުރުާާާއަލްއުސްތ ޛްާ

ޚަބަރ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިނިވަންކަމ އިއެކުާ ކުރިމަުގަގއިާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ މިއީާ އަދ ކުރަމުންާ

ބިލެއްކަމުަގއިާާ ހުށަހެޅިާ ޤ އިްމކުރުމަށްޓަކައިާ ވެއްޓެއްާ ފުރިހަމަާ ތިބެވޭނެާ ހޯދައިާ މަޢުލޫމ ތުާ

 2580ާ.ާތުވަބަރަކ هللاާދަންނަވަމުންާވަކިވެލަން.ާވަްއސަލ މުާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

އެދިަވޑަިއެގންނެިވާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ މިބިލަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ތިއްބަވިާ ވަޑައިެގންާ ޙ ޒިރުވެާ ޖަލްސ އަށްާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިންެގާ

ންާނިމުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާމިހިސ ބު

މެންބަރަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްިވާ ބިލުާ ވިދ ޅުވުމަށްާ ފަހުބަސްާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ  2585ދެންާ

ާާ ޖުމްލަ 36ާާާާމިހ ތަނަށްާ ިމހ ރު މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަްއކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ 3ާާމެންބަރަކުާ

،ާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާމެންބަރަކުާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއެގންފަިއާާަގޑިއިރުާހޭދަކުރެިވއްޖެ.ާއެހެންވީމ 

ައރުވ ނަންާ ފުރުޞަތުާ ވިދ ޅުވުމަށްާ ފަހުބަސްާ މިބިލުެގާ ނިންމުމަށްފަހުާ އެފުރުޞަތުާ ނެތުމ އެކުާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.

ާ2590 

ފ ހަަގކޮށްލަންާާޝުކުރިއްޔ ާާާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ހަމަެއކަނިާ އަޅުަގނޑުާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާބޭނުންވަނީާ

ާދެންމެާތިާއިޝ ރ ތްާކުރެްއވިާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާފ ހަަގާކުރަްއވ ފައިާހުރިާބައެއްާސުވ ލުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ
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ެއއްޗެއްާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުތ ތަކަށްާ ބިލުަގިއާާއުފެދޭާ މިހ ރުެގާ ފޮނުވުންާ އިޝްތިހ ރުާ ދަންނަވ ލުމަށް.ާ

އެވަނީާާ ހަދ ފައިާ އެހެންާ ހިފެހެއްޓުމަށް.ާ ތެރޭަގއިާ އިންސައްތައެްއެގާ ަވކިާ އެވަނީާ  2595ހަމަޖައްސ ފައިާ

ބަޖެޓަކުންާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މީޑިޔ ައކީާ ދައުލަތުެގާ އެއީާ ޮއވެެގން.ާ ސަބަބެއްާ

އަ ވަކިާ ތަނަކަށްވ އިރު،ާއެމީހުންނަށްާ ދޭާ ފައިސ ާ ހިންުގމަށްާ އެތަންާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ދަދަކަށްާ

ހިންގ ިއރުަގއިާާ ޗެނަލްތައްާ ޓީވީާ ޗެނަލްތަކ އިާ ރޭޑިޔޯާ ޮގތުަގއިާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންެގާ ޕްރައިވެޓްާ

ވިޔަފ ރީެގާ ރ އްޖޭެގާ އެހެންކަމަށްވ ތީާ ނުދޭ.ާ ލިބިެއއްާ އެފައިސ އެްއާ ދައުލަތަކުންާ އެމީހުންނަކަށްާ

އެބަޖެހޭ.ާދ އި އޮންނަންާ އެމީހުންނަށްވެސްާ ފުރުޞަތުާ ހޯދުމުެގާ އިޝްތިހ ރުާ ތެރެއިންާ  2600ރ ެއއްެގާ

ހުންނަާ ޚަރަދުކުރަންާ އިޝްތިހ ރަށްާ ހުންނަާ ދޭންާ އެމީހުންާ ެއއްބައެއް.ާ ތިބީާ ދޭންާ އިޝްތިހ ރުާ

ވަންޏ ާފައިސ ާދައުލަތަށްާމީޑިޔ އަށްާއެކަނިާޚ އްޞަާކުރެވޭާކަމަށްވަންޏ ާއެކަނިާހޭދަކުރެވޭާކަމަށް

އޭަގއިާދެރަާދިމ ވ ނީާޕްރައިެވޓްާބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަށް.ާއެީމހުންނަކީާއަމިއްލަާޚަރަދުަގއިާކަންކަންާ

މީހުން.ާާ މަސައްކަތްކުރ ާ ހަދައިެގންާ ޗެނަލްތައްާ ޓީވީާ ހަދައިެގންާ ޗެނަލްތައްާ ރޭޑިޔޯާ ބިނ ކޮށްެގންާ

އިޝްތި ހަމައެކަނިޮގތަކީާ ދެކޮޅުޖެއްސޭނެާ މަސަްއކަތްާ ފަިއސ އަށް.ާާއެމީހުންެގާ ލިބޭާ  2605ހ ރަށްާ

އިޝްތިހ ރުާ ދޭންޖެހޭާ ތަނަކަށްާ ހިންގ ާ ދީެގންާ ފައިސ ާ އަދަދެްއެގާ ބޮޑުާ ދައުލަތުންާ އެހެންވީމ ،ާ

އ ދަާާ ދިނުުމެގާ އިޝްތިހ ރުާ އަދިާ އެބަޖެހޭ.ާ ހިފަހައްޓަންާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އުސޫލުާ ދިނުމުެގާ

ެގންދަން އެބަާ ދިމ ލަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނ އިާ މަޤްޞަދުަގިއާާޕްރައިވެޓްާ ކުރުމުެގާ އެކަންާ ޖެހޭ.ާ

މޯލްޑިްވސްއ އިާާ ޓީވީާ ދެންާ ތެރޭަގއި.ާ މިންަގނޑެްއެގާ ވަކިާ ެއވަނީާ ހިފެހެއްޓިފައިާ އިޝްތިހ ރުާ

 2610ދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑުާުއވ ލ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުެގާބިލުެގާމަޤްޞަދަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާައޑުެގާނަމ އި،ާާ

ފޮހެލު ރ އްޖެއިންާ ނަންާ މޯލްޑިވްސްެގާ ދެާޓީވީާ ސަރުކ ރުެގާ ބޭނުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ނޫން.ާ މެއްާ

އެްއާާ ކިޔ ާ ނަމެއްާ ދެާ ބަދަލުވެ،ާ ދެާސްޓޭޝަނަށްާ އޮފީސްާ ދެާ ހިނަގމުންދ ާ ޮގތުަގއިާ އޮފީހެއްެގާ

އަޑ ިއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަށުަގއިާ ބެލެނިވެރިކަމުެގާ އެކުންފުނީެގާ ބަދަލުވެ،ާ ދަށަށްާ ކުންފުންޏެއްެގާ

ޗެނަލްާހިނަގމުންާދިއުންާދެާއޮފީހުެގާބަދަލުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިްވސްާކިޔ ާދެާާ

 2615ދެާނަންާދެާޗެނަލްަގއިާއަދިެވސްާހަމަާބޭނުންާކުރެވެމުންދ ނެ.ާއެކަމަކަށްާމިޤ ނޫނުާހުރަހެއްނ ޅ .ާ

ޮއތްކަމެއް.ާާ ދެކެވިފައިާ ވ ހަކަާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ މައްސަލަައކީާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ބޯޑުާ މަޖިލީހުންާ

އެއަށްާާާާއަޅުަގނޑު ހުރީމަ،ާ ދެއްވ ފައިާ ބޭފުޅުންާ ސަބަބުތައްާ ބަެއއްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ރަްއޔިތުންެގާާާާއަޅުަގނޑު ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ ނުފޫޒް.ާ ސިޔ ސީާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ެއްއޗެއްާ

ނުފޫޒުންާާާމަޖިލީހުން ސިޔ ސީާ ނުވ ނެ.ާ ެއއްކިބ އެއްާ ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ ނިންމ އިރުާ ކަމެއްާ

ވިދ ޅުވ ާާއެްއކިބ ކުރ  މިާ ނުއުޅެށޭ.ާ ކަނޑައަޅަންާ ބޯޑުާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ކިޔ ފަިއާ  2620ށޭާ



 98 

ނުފޫ ސިޔ ސީާ މިކަނާްާޒުވ ހަކަައކީ.ާ މީހުންާ ސިޔ ސީާ މަފްޙޫމަކީާ ބަހުެގާ ބުނެވޭާ އެއްކިބ ވުމޭާ ންާ

ެއއްޕ ޓީއެްއެގާވިސްނުަމށްާވަކިާާާާނިންމަން ތިބޭާވ ހަކައެއްާއެކަންޏެއްާނޫން.ާއޭެގާމ ނައަކީާވަކިާ

އްސިޔ ސީާފިކުރަކަށްާަވކިާއެއްސިޔ ސީާވިސްނުމަކަށްާެއކަނިާޮގތްާކަނޑަެއޅުމުެގާބ ރުާނުދޭށޭ.ާއެ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަކީާތަފ ތުާސިޔ ސީާޕ ޓީތައްާހިމެނޭާއަދިާޕ ޓީތަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމީހުންވެސްާ

 2625މަޝްވަރ ކޮށްެގންާާާާސްކޮށްެގންާިގނަާމީހުންނަށްާފެންނަާޮގތަށްާނުވަތަހިމެނޭތަނެއް.ާމިތ ަގއިާބަހު

އ ޚިރުަގިއާާ ެވެގންދ ނެ.ާ ފަސޭހަޮގތަކަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ އެންމެނަށްވެސްާ ޤައުުމެގާ އެއީާ ނިމޭޮގތްާ

އެނިންމުމ  ށްާިގނަާޒުވ ބ އިާވަރަށްާހަމައަކަށްާމިާދެވޭނީާވަރަާާއިކޮންމެާނިންމުމެއްާނިންމިޔަސްާ

ސްތައްާކުރެވިެގން.ާާެގންާބޮޑެތިާބަހުދެފަރ ތުންވެސްާދީދިނުންވެސްާާާާވަރަށްާިގނަާދޫާާާއިސ ިގނަާބަހު

ސްތައްާކުރޭ.ާއެކަމަކު،ާއ ޚިރުަގއިާނިމޭާނަތީއްޖ އަކީާޤައުމުެގާާބަހުާާބައެއްފަހަރުާހޫނުާަގދަެވެގންވާ 

ޙ ޞިލްކުރުމަށްާ މަޤްޞަދުާ އެާ އެބަވޭ.ާ ނަތީއްޖ އަކަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ  2630ިގނަާ

ވުމަކީާހަމައެކަނިާއެބުނަނީާސިޔ ސީާމީހުނާްާާންާއެްއކިބ މަޖިލީހަށްާއަންނަާޖެހެނީ.ާސިޔ ސީާނުފޫޒު

ނޫން.ާއެއްޕ ޓީާއެއްފިކުރުާއެްއވިސްނުންާނުެގންުގޅޭށޭ.ާމަޖިލީހަށާްާ ކަންކަންާނިންމަންާނުތިބޭށެކޭާ

ނުެގންނ ށޭާކިޔ ފަިއާސަރުކ ރަށްާމިކަންާދޫކުރިޔަސްާސަރުކ ރުންާެގންުގޅޭނީާއެންމެާވިސްނުމެއް.ާ

އަ އެވެސްާ ނޫންއެހެންވީމ ،ާ ެއްއކައިރިވަނީކީާ ވިސްނުމަކުންާ ސިޔ ސީާ ނުފޫޒުންާާާ.ދިާ ސިޔ ސީާ

 2635އެްއކިބ ވަނީކީާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހުރިހ ާޮގތަކަށްާބ ލ އިރުާޤައުމަށްާއެންމެާފައިދ ީވާރަްއޔިތުންެގާާ

އަޅަުގނޑުާާ މިއޮތީާ ހިމެނ ފައިާ މިބައިާ މިބިލުަގއިާ ކަމަކީާ ދެވަނަާ ކުރުން.ާ އެކަންާ މަޖިލީހުންާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންނ ދެންނެވިހެ ސ ރވިސްާ ޕަބްލިކްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ޕެސްފިކްާ އޭޝިޔ ާ ބެހޭާންާ އިާ

ޢ  ޖަމުޢިއްޔ އިންާކަނޑައަޅ ފައިވ ާ ޚިޔ ލުފ ޅުާމައިަގނޑުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އަދިާ ންމުާއުސޫލުތަކ އިާ

ބައިނަލްއަާ ބަލަމުންދ ާ ގ ތުންާ މިނިވަންކަންާ ދ އިރ ެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓްާ މިނިވަންކަމ އިާ ޤްވ މީާކުރުމުެގާ

ޤ ނޫނެއްގައިވ ާމޮޑަލްެގާާ  2640ޖަމ ޢަތެއްކަމުަގއިާއ ޓިކަލްާނައިންޓީނުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާޮއންނަާނަމޫނާ 

ކަނޑައަޅ ާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިއޮންނަނީާ ހަމަޖައްސ ފައިާ ިމކަންާ އެމީހުންވެސްާ މައްޗަށް.ާ

ޮގތަށް.ާއަދިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވެރިކަން ވ ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ެގާސިޔ ސަތުަގިއާާކުރައްާާާބޯޑެއްާއޮންނަާ

ަގއިާހަތަރުވަނަާއުސޫލަކަށްާބަޔ ންކޮށްދީފައިާއެބަޮއވޭާާވަނަާސަފުހ 111ާާންެގާމެނިފެސްޓޯެގާާއެބޭފުޅު

ލަތުެގާބްރޯޑްކ ސްޓަރުާކަލްޗަރެގާޕޮލިސީެގާދަށުަގއިާދައުާާއ ރޓްސް،ާއިންފޮމޭޝަންާއ ރޓްސްާއިން

 2645ށުންާހިނގ ާތަންތަންކަމަށް.ާމިކަހަލަާވިސްނުންތަކެްއާާވ ންޖެހޭނީާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ާބޯޑެްއެގާދަ

އެކުާއަޅުަގނޑުާމިޮގތަށްާމިާބިލުަގއިާއެކުލަވ ލ ފަިއާއެވަނީ.ާރަނަގބީލްާޖެއްސެީވމ ާދެނާްާއިހުރުމ 

ައޅުަގނޑުާދެންާމިވަުގތުާވ ހަކަާދެއްކެިވާހުރިހާ ާާއެހެންާބައެއްާ ކަންތައްތައްާހުރިކަމަށްާވިޔަސްާ
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މިބިލ ާާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރު ދެއްވުންާާާާއިދަންނަވ ލުމުންާ ދެކިވަޑައިެގންާ ޮގތަކަށްާ ދޭތެރޭާއޯގ ތެރިާ

 އެދިާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ2650 

ޮގތެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަތިންާ ވ ޮގތުެގާ ގަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލާ  މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޖައްސަަވިއާާނިންމެ ރަނަގބީލްާ ފަސްމިނިޓްެގާ ޖަހަންޖެހޭާ ކުރިންާ ދެންނެވުމުެގާ ވޯޓަށްާ ވުމަށްޓަކައިާ

ކުރިންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވޯޓަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ދެއްވުންާ

އަރުވަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ޗެކްކޮށްލެްއވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ައޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.

 2655ވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާކުޅުއްދުއްފުށިާދެކެނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންާކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމްކުރުމުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާާ

ާންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުންާ.ެގންދިއުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ2660 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާކުޅުއްދުއްފުށިާދެކެނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

59ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 58ާ2665ާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާާާާާނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

 

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 58ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.30ާާ ޖުމްލަ ާ.58ާާ.2670 

އެހެންކަމުންާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވަޑައިެގންނެވިާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންެގާޢިއްތިފ ޤުންާކުޅުްއދުއްފުށިާ

ޢިްއޒަ ދ އިރ ެގާ ޯމލްޑިްވސްާާދެކެނުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ފ ސްވެއްޖެ.ާާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ

އަޅުަގނޑުާާ މަސައްކަތް.ާ ނެުގމުެގާ ކޮިމޓީާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ އިދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއޮތީާ ދެން،ާ

 2675ާޞަތުާމިއަރުވަނީާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާމިހ ރުާފުރު
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ާ

މިެގންދިޔަާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކުރެވެމުންާ ބަޙުސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބިލްާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ ައޅުަގނޑުާާމޯލްޑިވްސްާ ުގޅިެގންާ ބަލައިަގތުމ އިާ މަޖިލީހަށްާ ާާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޮގތުނ7ާާާާްމިހުށަހަޅަނީ ފޮނުވަން.ާ ކުރުމަށްާ ދިރ ސ ާ މިބިލުާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ވަުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ދެާާ ޑީ.އ ރު.ޕީ.ެގާ ެއޮގތުންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ނަންތައްެވސްާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޓީއަށްާ  2680އަޅުަގނޑުާ

ެގާާާާމެންބަރުން. ޕީއޭ.ާ އަދިާ މެންބަރުންާ ދެާ އިންޑިޕެންޓެންޓްާ މެންބަރުން.ާ ދެާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ެގާ

މްާއަޙުމަދު.ާމަތިވެރިާރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މެންބަރެއްާހިމެނޭޮގތަށް.ާެގމަނަފުށީެގާދ އި

ޙުސަދ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިބިއިރ ެގާ ދ އިރ ާ ދެކުނުާ ކުޅުއްދުއްފުށިާ މުޙަންމަދު.ާ ލާުާއިންާ

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ ނަޝީދު.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ އަޙްމަދުާހުށަހެޅުއްވިާ

ާާ ާާރަޝީދުާއިބްރ ހިމް.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު  2685އ މިރު.ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާާއަޙްމަދު

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ޝިފ ޒް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ މުޙަންމަދާުާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާ

ކޮންމެވެސްާ އަދިާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނުމަށްާ މިކޮމިޓީަގއިާ މެންބަރުންާ މިހަތްާ ޠ ރިޤް.ާ

ާބޭފުޅަކުާތ އީދުާކުރަްއވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

 

ކެންދޫާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔ .ާ ދ އިރ ެގާ ޢަާ ތަސްމީނުާ އަހުމަދުާ މެންބަރުާ  2690ލީއަށްާރިާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

 

ދ އިރ ެގާާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މެދުާ ހިތަދޫާ މިއެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ރަޝީދުާލީާާތަސްމީނުާޢައަޙްމަދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޮގތުން.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރުުމެގާ ތ އީދުާ ކޮމިޓީއަށްާ ާހުށަހެޅުއްވިާ

 2695 ާޝުކުރިއްޔ .ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 

އެދިވަޑައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއްއވެސްާ ހުށަހަޅުއްވަންާ ކޮމިޓީެއއްާ އިތުރުާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

އްާކޮމިޓީއަށް.ާއެާކޮމިޓީަގއިާހުށަހެޅުއްިވާާނުަގންނަވ .ާއެހެންކަމުންާހުށަހަޅ ާތ އީދުާލިބިފަިއވަނީާއެާ

ާދެްއވުންާެއދެން.ާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްާއަމީންޢ ންމުާއިއްަވވ ލަ

ާ2700 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

 

ާ



 101 

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވން: ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކެނުާ ކުޅުއްދުއްފުށިާ

ފޮނުވުމ އިާާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ ާ2705 

ކެންދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ރަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ބެހޭޮގތުންާ

ާާ ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ާކޮމިޓީއަކަށްާާތަސްމީނުާޢަލީާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާަވުގތީއަޙްމަދު

ޮގތުަގިއާާ ބޭފުޅުންެގާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ އެކޮމިޓީަގއިާ އެޮގތުންާ ފޮނުވުމަށް.ާ ބިލުާ

ާާ ާާާާ-1ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީ އަޙުަމދު. އިލްޙ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާ-2ެގަމނަފުށީެގާ

 2710އްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާކުޅުއްދުާާާ-3މަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުސެއިންާމުޙަންމަދު.ާާ

ާާ ާާާާ-4ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު. އަޙްމަދުާއިސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާާ ާާާާ-5ރަޝީދުާއިބްރ ހިމް. މެންބަރު ާާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާއަޙްމަދު ބ ރަށާުާާާ-6އ މިރު.

ާާ ޝިފ ޒް. މުހަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެމންބަރުާާާ-7ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ

ާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ.

ާ2715 

 

ޝުކުރިއްޔ .ާދެންމެާއިވެވަޑަިއެގންނެވިާކޮމިޓީއަށްާމިާބިލުާފޮނުވުމ އިާމެދުާއެއްވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަށްާއަޅުަގނޑުާނިންމަން.ާާމެންބަރަކުާއިޢުތިރ ޒްާނުކުރަްއވ ތީާެއޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްާކުރެއްީވކަ

ެމންބަރުންާދެއްވި،ާއިޢުތިރ ޟެއްާނެތިާާ އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމަސަްއކަތްާފެށިއިރުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއޮގތަށްާ ުގޅިެގންާ ލަފ ދެއްވުމ ިއާ ނިންމުމަށްާ ެގންޮގސްާ ކުރިައށްާ މިއަދުާ  2720މިމަސައްކަތްާ

ކުރަނީާއަޅުަގނޑުމެންާާާސްދުނޑުާޤައްކަތްކޮށްާމިނިންމީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގއަޅުަގނޑުމެންާމިމަސަ

ާމިހިސ ބުންާމިއަދުެގާމަސައްކަތްާނިންމ ލަން.ާާ

ާ

. .ާްާޖަލްސ ާނިންމުނ
ާ2725 

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޮންނ ނީ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ 19ާާާާދެންާ 2009ާާާާޮއކްޓޯބަރ ހެދުނު ދުވަހުެގާ ހޯމަާ 9:00ާާވ ާ

ާގައިާ.

ާ

ާނިމުނީާ.ާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

ާ2730 
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