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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /61 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  61ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009 ނޮވެމްބަރ 9 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 22 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 އަށް  11:03ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް   13:05ން  12:02 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:34ން  15:06 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   16:05 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  51 ަގޑިއިރާއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ޒިރީ ހާ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުނ60ްއިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،  49،   ަފުރަތަމ

 34ވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން ދެ ،60 ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާއި 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ސުފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

  



 IV 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް  

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 ވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަ 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا  ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  



 V 

 ޙަސަން ލަތީފް އިރާެގ މެންބަރު ދާނު ހިތަދޫ ދެކު 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

  

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 

  - ން: ރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީ 

  

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
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  1 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 
 

 

     ،ުޢަބްދުއްރަޙީމް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  އިންޓަވަލްފަހ

هللا ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއަޙްމަދު ސަމީރު، ކުޅުދުއްފުިށ ދެ

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެ ޒް ރަޝީދު، ގަމު  ންބަރު ރިޔާޝާޙިދު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކުޑަހުވަދޫ 

މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  މުފީދު،  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ   އަދި ޝިފާޤް 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  هللا، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި އިންޓަވަލްފަހު،  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ރިފް، އަދި ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާމެންބަރު ޢަލީ އާ

މަޚް  ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ފުރަަތމަ   އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ޢަބްދުގަލޮޅު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  ހޯރަފުިށ هللا ލޫފް،  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ދާއިރާގެ    ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދިއްދޫ  ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ 

ޝާޙިދު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ކެޔޮ

ހާމް އަޙްމަދު، ފުވައްމުލަކު އިލްއާމިރު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު  

މުފީދު،   ޝިފާޤް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަސްލަމް    އަދިދެކުނު  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  އަދި  ހިަތދޫ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ފުރަަތމަ  ޖަލްސާގައި 

ދީދީ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ދާއިރާގެ  ،  މައްޗަންގޮޅި  މަރަދޫ  އަދި  މުސްޠަފާ،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތމަރަފުިށ 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.   މެންބަރު ޙަސަން އާދިލް

ފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މާهللا، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ޢަބްދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،  ޢަބްދުއްރަޙީމް،  هللا މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  އަޙްމަދު ރަޝީދު،  މާފަންނު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ ހޯރަފުިށ  އިހަވަންދޫ 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  އަޙްމަދު ސަމީރު،هللا، މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ  ޢަބްދުކެލާ  މެންބަރު  މުޙަންމަދު    މައުޞޫމް، هللا   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ 

ރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު،  ކޮމަންޑޫ ދާއި   މުޖްާތޒް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ،

މް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީ

އިބްރާހީމް ޤާސިމް  މެންބަރު  ދައިރާގެ  މާމިގިލި  ޢަބްދުލްޙަމީދު،  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  ފެލިދޫއިބްރާހީމް  މެންބަރު    ،  ދާއިރާގެ 

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު،    ޔޫސުފް ނަޢީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް،

ގައްދޫ ދާއިރާގެ    ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، هللا، ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމްވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު،  

އާދަމް، ޒާހިރު  މުފީދު،    މެންބަރު  މެންބަރު ޝިފާޤް  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ހުޅުމީދޫ  هللا ފުވައްމުލަކު  މުޙަންމަދު،  މަސީޙު 

މަރަދޫ ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.    މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދުހިަތދޫ  ބް، އަދި  ދާިިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އާދިލް 
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ާވަނަާޖަލްސ .67ާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ77ާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާދުހޯމ9990ާަާނޮވެމްބަރ90ާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبه



ބައެއްާއެންގެވުންތައް. .9  10ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާރައީސްާއަންގަވާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްެބވީ ާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެން ާޖަލްސ އަށް ާޖަލްސ ގެާާ<8މިވަގުތު ާމިއަދު ާމެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި

ާދ އިރ ގެ ާމިއޮތީ،ާވެލިދޫ ާައއިޓަމަަކށް ާުމޙަންމަދުާާއެޖެންޑ ެގާފުރަތަމަ ާޢަލީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއެންަވޔަރަންމަންޓް ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިންގ، ާމުޙަންމަދުާމިނިސްޓަރާއޮފް އަލްފ ޟިލް

ާސުވ ލެާާަރއްވ ކުާއަސްލަމ  ާމިނިސްޓަރ، ާަހމަޖެހިފައިވ  ާސުވ ުލކުރަްއވަން ާމިއަދު  15ިމނިސްޓަރާއް.

ާއެްނވަ ާއެންޑް ާޓްރ ންްސޕޯޓް ާހައުސިންގ، ާއޮފް ާއަސްލަމްާޔަރަންަމންޓް ޤައުމީާާމުޙަންމަދު

ާއަްނގަވ ަފއި.ާ ާވަނީ ާވ ހަކަ ާވަަޑއިުނގެންނެވޭނެ ާޖަލްސ އަށް ާމިއަދުގެ ާދިމ ެވގެން މަސައްކަތްޕުެޅއް

ާއެހެންވީމ ،ާމިާސުވ ލުާއެހެންާފުރުޞަތަކަށްާއަޅުަގނޑުާަލސްކޮށްފިން.ާ

ާ

ބިލު. .3  20ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާކުޅުާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން ާމިއޮތީ، ާނަންބަރަކަްށ ާދެވަނަ ާއެޖެންޑ ގެ ާޖަލްސ ގެ ާދ އިރ ެގާމިއަދުގެ ާދެކުނު ދުއްފުށީ

ާރަްއކ ތެިރކުރުމުގެާ ާސިއްޙަތު ާޢ ންމު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއޮންނ ނީ،ާ ާކިއުން ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާއިްއުވން. ާކިއުން ާފުރަތަމަ ާނޮވެމްާ=7ބިލުގެ ވ ާާ?800ބަރު

ާ ާާ=7އަންގ ރަުދވަހު ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާާ:>ވަނަ ާައއިަޓމް ާއެޖެންޑ  ާޖަލްސ ގައި.  9ާ.25ވަަނ

ާރަށްރަށްާ ާކުރ  ާވެރިކަން ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ، ާސަލީމް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފޮނަދޫ

ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާއިްއވުން. ާކިއުން ާފުރަތަމަ ާބިުލގެ ނަޑއެޅުމުގެ ާާކަ ާއޮންނ ީނ، ާ=7ކިއުން

ާވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާާ:>ވަނަާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާާ=7ވ ާއަންގ ަރދުވަހުާާ?800ނޮވެމްބަރުާ



 2 

ާ

ބިލު. .4  30ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާޢަބްދު:އެޖެންޑ  ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާޮފނަދޫ هللاާ.

ާގެންދިއުން.ާހުށަހަޅު ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާަބހުސްގެ ާކިއުމުގެ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ އްވ ފަިއވ 

ާ ނޑައަުޅްއވ ފަިއވަނީ ާކަ ާކޮމިޓީއިން ާމަސައްކަތު ާބަހުސްކުރުމަށް ާާ;މިބިލަށް ާބ ކީ ާ:ގަިޑއިރު.ާއަދި

ާމިނިޓްާއަދިާދެވަނަާފުާ;މިނިޓްާއެބައޮްތ.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުގައ0ާާި:ގަިޑއިރ އިާ  9ާ35ރުޞަތުގައި

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަޖެހިފަމިނިޓް ާވަނީ ާއަރުވަން ާއެޖެންޑ ާނަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، .

ާކުރިއަްށާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާބަހުސްކުރެއްވުުމގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ އައިޓަްމގަިއ

ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑު ާޤަސްދުކުރަން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއަުޅގަ ާމިއަރުވަނީ،ާާގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު

 މ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީއަށް.ާ

 40 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާޑިމޮކްރަސީެއްއގައިާޢަދުުލއިންޞ ފުާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމ ފަންނުާއުުތރުާ

ވަރަްށާތަފ ތު.ާާގޮތ ާއިާއެކަންާއޮންނަރިކަމެްއގަާޚުދުމުޚްތ ރުާވެާޮގތ އިާއިމުކުރުުމގެާބ ރުާއޮންނަގ ާ:ވ ހަަކދެއްެކވުންާާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ

ާޑިމޮކް ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ާލިބިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސއެއް .ާރެޓިކް

ާވަިކކުރެާ ާއެވަނީ ާނިޒ މު ާޢަދުލުގެ ާޝަރުޢީ ާއިންސްޓިޓިުއޝަނަލީ ާޢަދުލުިއންޞ ފުާމިގޮތުން ވިފައި.

ާމިހ ރުާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާވަިކކުރެވިަފއި. ާެއަވނީ ާބ ރު  45ގ އިމުކުެރވުމުެގ

ާތިއްބެިވާ ާކުީރގަިއވެްސ ާނިޒ މުގައި ާޢަދުލުގެ ާގޮންޖެހުމަކީ،ާޝަރުޢީ ާކުރިމަތިވެފަިއވ  އެންމެބޮޑަސް

ެބވިކަްނ.ާއ ދެ،ާއޭުރގައިާައޅުަގނޑުެމންނަށްާގިނަާބޭފުޅުންތަކެއްާހަމަާއެތިްއބެވިގޮތަށްާތިއްެބވިާތިއް

ާއެންމެާ ާއަިދ ާޢަްއޔަންކުރެވެމުންދަނީީކއެއް ނޑިޔ ރުން ާފަ ާއޭރުަގއި ާއެނގިފައިވޭ އެންމެންނަށް

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނަމަވެްސ ާެއއީ. ާއޮންނަޮގތަކީ ާެއކަން ާެއޒަމ ނުގަިއ ރަނގަޅުގޮަތކަށްނޫންކަން.

ާދ އިރ ތަކަ ާހުރިހ  ާއެބަޖެހޭ ާއެދ އިރ ވެްސާއަޅުަގނޑުމެން ާދުވަސްވަރެްއަގއި ާައންނަ ާރިފޯމް  50ކަށް

ާމަަސއްކަތްޕުޅުާ ާއެކަށޭނަގޮަތކަށް ާެއންމެ ާޭއގެ ާަފނޑިޔ ރުންަތއްވެްސ ާއެދ އިރ ގެ ރިފޯމްކުރަން.

ާބަދަލުކުރަން.ާއ ދެ،ާ ާއެކަްނކަން ާކަންަތއްތަްއާމެދުވެރިކުރަން.ާޕްރޮސީޖަރަލީވެސް ކުރެްއވޭނެގޮތަކަށް

ާނިޒ މަ ާޢަދުލުގެ ާދ އިރ .ާޝަރުޢީ ާޙުރުމަތްތެރިވެގެްނވ  ާބޮުޑާއެންމެ ާހައިބަތު ާއެންމެ ާައބަދުވެސް ކީ

ާއެކަްނތައްތަްއާ ާއިތުބ ރުކުރ ނެގޮަތކަށް ާއެދ އިރ އަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހެންކަމުން

ާެއބަޖެހޭ.ާ  55ކުރެވޭެނގޮތްާހަމަޖައްސައިދޭން.ާމިފަދަާބިލެއްާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިގެންާފ ސްވ ްނވެސް

ާވަރަށްާއެ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ އިރު ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާމިބިލު ހެންނަމަވެސް
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ާމިބިލުަގިއާ ާހުށަހެޅިއިުރގަިއ ާމިބިލު ާެއއީ ާފެނޭ. ާއެަބ ާދިމ ޭވ. ާއެބަ ާކަްނކަން ާއުފެދޭކަހަލަ ޝައްކު

ާނިޝ ންޖަހ ފައި ާަދއުލަތުގެ ާއެަބޮއވޭ ާތަނުގަިއވެސް ާމިއޮންަނ ނޑުާލެޓަރހެޑްގެގޮުތަގއި ާައޅުގަ .

ާހުށަހަޅާ  ާމެންބަރަކު ާޢ ންމު ާނޫނީ ާރައްޔިތުން، ާޢ ންމު ާދެނެހުރިކަމެއްޫނން މީގެކުރީަގއި

ނޑަްށާ  60ލިއުންތަކުަގއިާަދއުލަތުެގާނިޝ ންާޖަހ ފައިވ ާތަންތަނެްއާފެނިފައެއްނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާދައުލަ ާައތްޕުޅަށް ާމެންބަރެއްގެ ާޢ ންމު ާކިހިނެއްބ އޭ ާމި ާމިއައީ.ާޝައްުކއުފެދޭ ާނިޝ ްނ ތުގެ

ާަވކިާ ނިޑޔ ރުންތަެކއް ާފަ ާނޫނިއްޔ  ާބ ަވޭއ ާެއއްެޗއް ާތަްއޔ ރުކުރެްއވި ާއެބޭފުޅަކު މިއަނެއްކ 

ާބ ވައޭ.ާ ާެއްއޗަީކ ާދެްއވި ާއަތަށް ާމިބޭފުޅ ގެ ާތައްޔ ރުކުަރއްވ ަފއި ާމި ާތިއްަބވަިއގެން ކޮޓަރީަގއި

ާހު ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރު ާުސވ ލަީކ، ާއުފެދޭ ނޑިޔ ުރންވެްސާއަޅުަގނުޑގެ ާފަ ށަހަޅުއްވ އިރު

ާބޭނުންފުޅުނަމަާ ާޑްރ ފްޓްކުަރްއވަން ާއެްއެޗއް ާމިފަދަ ާދެއްަވިއގެން ާއެއްބ ރުެލްއވުން  65ސަރުކ ރ އި

ާމިާ ާައތަށް ާމެންބަރެއްގެ ާޕ ޓީގެ ާއިދިކޮޅު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާހުށަހެޅުއްވިދ ެނއޭ. ކުރަްއވަިއގެން

ާޝަްއކު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާެދއްވުމަީކ، ާދެއްވުމަީކާދެއްވ ފަިއވ  ާެދްއވ ފަިއވ  ާއެވަނީ. ާދެްއވ ފައޭ ކުރަނީ

ާނިޒ  ާޢަދުލުގެ ާަޝރުޢީ ާއަެނއްކ ވެސް ާއެކަންތަްއާއަޅުަގނުޑ ާހިސ ބަށް ާޝައްކުކުރަންޖެހޭ މ މެދު

ާޮއތްގޮތ ިއާ ާނިޒ މު ާޢަދުލުގެ ާކުީރގަިއާޝަރުޢީ ާމީގެ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އެދަނީ.

ނޑުމެންާއިތުބ ރުކުރ ާތަނެއްކަމުަގއިާއެތަންާއެބަާވ ންޖެހެއޭ.ާމިހ ރ އިާތަފ ތުވ ންާއެބަޖެހެ  70އޭ.ާއަުޅގަ

ާމަސަްއކަތްކުރިާ ާަވކީލެްއގޮތުަގއި ނަޑީކވެސް ާމަތިން،ާއަުޅގަ ާފަހަރުތަކުގެ ާވަރަްށގިނަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑިޔ ރ އި ާފަ ާކޯޓެއްގެ ާއެންމެފަހުން ާގޮސްވޭ. ާކޯޓުތަކަށް ާފަހަރުމަތިން ާވަރަްށގިނަ ާމީހަކަށްވ ތީވެ

ާމިދިޔަާ ާމިސ ލު. ާއޭެގ ާދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތްގޮަތކީ، ާޙ ލަތު ާބައްދަުލވ ންޖެހުނު މިގޮތަށް

ާއަންހެނަކު،ާ ާމެންބަރަކު، ާނިސްބަތްވ  ާއެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއޮއްވ  ާނިމިނިމި ވެރިކަން

 75ލަދޭޝްާއަްނހެނަކ ިއާއޭނަގެާމަްއޗަށްާއުފުލުނުާދަުއވ ައކީ،ާއޭނ ާމަގުމަތީަގއިާފިހ ރައެްއގައިާބަނގު

ާިދއުމުގެެތރޭގަިއާ ާދިޔަ ާހިނގ  ާމަގުމަތީގައި ާމީނ ެވސް ާމައްަސލައެްއގައި ާޖެހުނު ދިވެއްަސކ އި

ާފުލުހުންާ ާއެއީ. ާދުވަެހއް ާެއއްވި ާބަޔަކު ާވަރަްށގިނަ ާއެސަރަޙައްދަށް ާމަޑުކޮށްލީ. އެސަރަޙައްުދގައި

ރުނަާގޭސްާޖަހ ާއަދިާފުލުސްާއޮފީހަށްާއޭރުަގއިާއަިއސްާކަރުނަާގޭސްޖަހައި،ާމީނަގެާގަޔަށްވެސްާކަާ

ާ ާޖަލުަގއި ާދައުވ 9ާާގެންގޮސް ާދުވަސްވަންދެްނ ާދެއަހަރެއްހ  ާބަންދުކުރީ. މަްސދުވަސްވަންދެން

ާ ާއަެނއްކ ވެސް ާިއްއވީ ާުޙކުމް ާދެއަހަރަށްފަހުގައި ާއެންމެފަހުން  80މަްސދުވަހަށ9ާާްއުފުލ ފައި

ާހެ ާެއްއވެސް ާމަްއޗަށް ާމީނ ގެ ާއޭރުގައި ާލިބިަފއެއްުނވޭ.ާޖަލަށްލުމަށް. ާޤަރީނ ެއްއވެސް ްއކެއް

ާދީގެންނެވެ.ާ ާހިތްވަރު ާމީނ  ާފުރޮޅ ލ ފައިވަނީ ާބަސް ާފުލުހުންގެ ާަދއުވ އަކީ ާއުފުލ ފައިވ  ދައުވ އަކީ،

ާހިނގ ފަިއވ ކަމެއްޯތާ ާއެއީ ާއެކަން ާފުރަތަމަ ާހިތްވަރުެދވޭނީ ާކަމަކަށް ާއެނގޭގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑަށް
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ާހިނގ  ާއެކަމަކީ ާއެބަޖެހޭ. ާސުވ ލެްއ،ާބަލަން ާއެްއވެސް ާމިކަމ މެދުގައި ާީވކަމެއްޯތ. ާވުޖޫދުަގއި ފައި

ާފުރޮޅ ލ ފައިވަނީާ ާބަސް ާދައުވ އަީކ، ާއެހެންނަމަވެސް ާިހނގ ފައެއްުނވޭ. ާއެްއވެްސކަމެއް  85ތަޙްޤީޤެއް

ާމަންޒަރުާ ާބައެއް ާދޭ ާހެކި ާމިބުނ ގޮތަށް ާމީނ  ާއަދި ާއޮވެަފއި ާމިގޮތަށް ާދަުއވ ަގއި ހިތްވަރުދީގެންނޭ.

ާއެތަ ާދުށް ާމީހުން ާތިބި ާސަރަޙައްުދގައި ާދީފައިވޭ.9ާާނުން، ާހެކިބަސް ާެއއްގޮަތކަށް މީހަކު

ާމީހަކުާ ާއެންމެ ާފުލުހުންގެ ާތަނެއްަގއި ާތިބި ާދެމީހުން ާމީހެއް، ާއެންމެ ާފުލުހުންގެ އެހެންނަމަވެސް

ފަިއވ ާބުނިާބަހަކަށްާދައުވ ާނިންމ ފައިވަނީާދެއަހަރަށްފަހުގަިއ.ާދެންާމިމައްސަލައިަގއިާޙުކުމްާއިްއވ 

ާއެކަނިާ ާއިްއވަަވއި، ާޙުކުމް ާމެޖިސްޓްރޭޓެއް ާރަށެއްގައި ާއެހެން ާކޮންމެެވްސ ނޑިޔ ރަީކވެސް  90ފަ

ާހިނގަންޖެހޭނެގޮެތއްޫނންކަމަށްާ ާކަންަތއްތައް ާނިޒ މްގެ ާޢަދުލުގެ ާޝަރުީޢ ާމިވެސް ވަަޑއިގަތީ.

ާގޮްތގޮތް ާދެރަ ާހިތ މަވެރި ާވަރަށް ާމިކަހަލަ ާއެެހންވީމ ، ާޤަބޫުލކުރަނީ. ވެަފިއވ ކަމަށްާާއަޅުަގނޑު

ނޑުާ ާައޅުގަ ާމިސ ލު ާބަިއވަރު ާބަިއވަރު ާއަިދވެސް ާފ ހަގަކުރެޭވ. ާވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނޑު

ާދަންނަވ ލަިއ،ާ ާިމވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު ާނެތުމ ެއކުަގއި ާވަގުތު ާއެހެންނަމަވެްސ ދައްކަފ ނަން.

ާތަނަ ާއިތުބ ރުކުރުވަނިވި ާނިޒ މަކީ ާޢަދުލުގެ ާވ ްނއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން،ާއެހެްނވީމ ،ާޝަރުޢީ  95ކަށް

ާ ާއެަބވޭ، ާމ އްދ ަގއި ާއެއް ާމިބިލުގެ ާބަލ ލ އިރުގައި ާމިބިލަށް ާގަިއ78ާާދެން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމިާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާއެކަމަކު ނޑިޔ ރަުކ. ާފަ ާވ ންޖެހޭނެއޭ ާދިވެްއސަކުކަުމގަިއ އެބަޮއވޭ

ާމިކަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ކަށްނުޖެހޭނެ. ާދިވެއްަސކުަކމުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޝަރުޠެއްނޫން. ހަލަ

ާަވގުތުކޮަޅކަށްވ ީތާ ާުކޑަކުޑަ ާފ ހަގަކުރަމުން ާމިބިލުަގއިވ ކަން ާމ ްއދ ތަކެއް ާއެތަްއ ތަޢ ރުޟުވ ވެސް

 100ާމިހިސ ބުންާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާހެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމެދު ާމިއަރުވަީނ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ެގ ންވޭރު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ނޑު ާދޫކޮށްލެއްވީ.ާއަުޅގަ ާޢ ޒިމް.ާފުރުޞަތު ާޢަލީ މެންބަރު

ާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.

ާ105 

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާތުޅ ދޫ
ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާނ ޒިމްާަރޝ ދު

ާ

ާރަޝީދަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާންރިޔ ސަތު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއަުޅަގނޑު ާދޫކޮށްލެއްވީ. ފުރުޞަތު

 110ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ
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ާޙައްޤުތަްއާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލިފުށީާ ނޑިޔ ރުންެގ ާފަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް .`

ާޙިމ ޔަތްކޮށްދީާ

ާމިބިލަކީާ ވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރަީޝދުރިޔ ޟްާ ާމިހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި އަދި

ނޑިޔ ރުންގެާ ާފަ ާއަދި ާބޭނުންތެރި ާަވރަށް ާމިަވގުތަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ،  115އަޅުަގނޑު

ާ ާބިލެއްކަމަށް ާޙިމ ޔަްތކުރެިވގެްނދ ނެ ާމިބިލުާޙައްޤުތައް ާއެހެންކަމުްނ ާދެކެމޭ. ނޑު އަުޅގަ

ާހަމައެއ އެުކގަިއާ ާއަދި ާޝުުކރުދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީވެ

ާއެބ ރުތައްާ ާަވކިކުެރވި ާބ ރުތައް ާަދށުން ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ާއ  ާމި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާމިއީ މިބިލަކީ

ާނުފޫޒު ާއަނެއްބ ުރގެ ާމައްޗަށް ާއެއްބ ުރާއެއްބ ރު ާދަންނަވ ީނ، ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްކިބ ވުމަށްޓަަކއި ން

ނޑިޔ ރުންނ ިއާ ާފަ ާއެމީހުންނަށް ާރައްކ ތެރިކުރުމަްށޓަކައި ާސަލ މަތްވެ ާނުފޫޒުން ާބ ރަށް  120އަނެއް

ނުޑާ ާައޅުގަ ާބިލެްއކަން ާއޮތް ާތަްއޔ ރުޮކށްފައި ާިޙމ ޔަތްކުރެޭވގޮތަށް ާޙައްޤުތައް މިބޭފުޅުންގެ

ާހަމައެއ އެއްާ ާަމޤ މުގެާފ ހަގަކުރަން. ާއެބޭފުޅުްނގެ ާފ ސްވުމ ިއގުިޅގެން ާމިބިލު ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ކޮށް

ާެއހެނިހެންާ ާމުސ ރައ އި ާލިބޭ ނިޑޔ ރުންނަށް ާފަ ާހަމައެއ އެުކަގއި ާއިތުުރެވގެންދ ނެ.ާއަދި ޔަޤީންކަން

ާދައްކ ާ ާއެންމެބޮޑަށް ނޑިޔ ރުން ާފަ ާމިހ ރު ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ނަޑއެިޅގެްނދ ނެ. ާކަ އުޖޫރަތައްެވސް

ާމިބިލުންާވ  ާއެކަންަތއްވެްސ ާކަންތައްތައް. ާސެިކއުރިީޓގެ ާސަލ މަތ އި، ާއެބޭފުޅުންނަށް  125ހަކަައކީ،

ާމިއަދުާ ާމިދަންނަވަނީ، ާއެހެން ާއަުޅަގނޑު ާއުފ ކުރ ކަމެއް. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއީ ޙައްލުެވގެންދ ކަން

ާއައި ާމި ާކަންތަްއތަކ ިއގުިޅގެން ާކުރިމަތިވެފައިމިވ  ާއިޤްތިޞ ަދށް ާދުނިޔޭގެ މުސ ރައަށްާާރ އްޖޭގެ

ާކަންބޮޑުވުންވެްސާ ާމި ާފަރ ތްތަކުގެ ާމިދެންނެިވ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާބަދަލުތަކ ިއގުިޅގެން މިއައި

ާދިއުމ ިއގުިޅގެން،ާ ާފ ސްވެގެްނ ާމިބިލު ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނީވމ ، ާއެބައޮްތ. މިކަމުގައި

ާއުޫޖރައ އިާ ާއެމީހުންގެ ާފެށިގެން ާއެހިސ ުބން ާވެއްޖެކަމަްށވެއްެޖއްޔ  ާލިބެންޖެހޭާ، ާއެމީހުންނަށް  130އަދި

ާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ާއެހެންވީމ ، ާހަމަޖެހިގެންދ ނެއޭ. ާަކންތައްތަްއވެސް ާސެކިއުރިޓީ ސަލ މަތ އި

ާފ ހަގަކުެރއްވިހެންާ ާމެންބަރަކުވެސް ާއެހެްނ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެދންމެގައި ާދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑު

ާކުރަްނވެާ ާބަޔަުކ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިުއޅެނީ ާކުލައެްއާއަޅުަގނޑުމެން ާެއްއވެސް ާސިޔ ސީ ގެން.

ާއެމީހުންާ ާކުަލއިން ާިސޔ ސީ ާއެ ާނުފޫޒުން، ާއެ ާހުރެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާކިަބއިަގއި އެްއވެސްަބއެްއގެ

ާެއމީހުންގެާ ާބ ެރއް ާފަރ ތެއްގެާނުފޫޒެއް ާެއއްވެސް ާމި ނޑިޔ ރުންނަކީ ާޚ އްަޞކޮށްާފަ  135އެްއކިބ ެވ،ާއެ

ާއަޅުާ ާބައެއްކަމަކަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާޢިއްަޒތްތެރިާމައްޗަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލެއްުނކުރަން. ނޑު ގަ

ާކިިހނެއްތޯާ ާއަހަރުކުރިން ާއެއް ާނޫނީ ާކުރިން ާމަސް ާއަެށއްކަ ާަހެއއްކަ ާމީގެ ާކުީރަގއި، ރައީސް،

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޝަރުޢީާިނޒ މުާކަންތައްތައް.ާމޫނަށްާބެލުމަށްފަހުގައިާއެބަހުރިާކަންކަްނާޮކށްފައި.ާ
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ާފަނ ާއެދެން ާެދއްިކއަސްާއަޅުަގނޑު ާމިވ ހަކަ ާނަޒަރަކުން ާނުބައި ާދޭތެޭރގައި ނޑ އި ާއަޅުގަ ޑިޔ ުރން

ާކުރީެގާ ާއެހެންނަމަވެްސ ާސ ފު. ާވަރަށް ާދޭތެރޭގަިއ ާތިބޭފުޅުންނ  ާހިތް ނުޑެގ ާއަުޅގަ  140ނުބެއްލެވުން.

ާއެކަމަުކާ ާރަނގަޅު. ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުން ާމިހ ރު ާމިހ ރެއްނޫން. ާމިދަންނަވަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ވ ހަކަ

ާމިއީާާކުރީަގއި ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާއެބަ. ާދައްކަންޖެހޭ ާމިއަދު ާވ ހަކަ ާވެަފިއހުރިގޮތުގެ ކަންތައްަތއް

ާކުރީކީ.ާ ާހައްޔަެރއްނޫން ާމީހެއް. ާަހއްޔަުރކުރި ާގެންގޮސް ާހިނިގކަމެއްަގއި ާތެރޭގައި މިމަޖިލީހުގެ

ާއިންނެ ާތި ާމަނިކުފ ނު ާބަލ ފައި. ާމޫނަށް ާކޮންތ ކުތޯ. ާކުރީ. ާޙުކުެމއް ާމައްޗަށް ިވާއަޅުަގނުޑގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާއޭުރގެ ާދަުއވ ކުރީ. ާއަނެްއކޮޅުން ާއަޅުަގނޑ އި ާބޭފުޅަކު ާއިންނެވި ނީޑަގއި  145ގޮ

ާމިޤައުމުެގާ ާމަރުވެއްޖެކަުމގަިއވީނަމަވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާިމހ ރުގެ މަރުވެއްޖެކަމަށްެވއްޖެްއޔ ،

ާޝަުރޠެއްނެ ާެއއްވެސް ާއޭރުަގއި ާމަނިކުފ ނު. ާަޙވ ލުވ ނީ ާޭއނައ އި.ާވެރިކަމ އި ާއޮތީ ާޙަވ ލުކުރަން ތި

ާކޮންަކމަކަށްތޯ.ާ ާއަީއ. ާޙުކުމް ާމައްޗަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބެލުމަށްފަހު ާމޫނަށް ާއޭނަގެ އެހެންކަމުން

ނުޑގެާ ާައުޅގަ ާހިނިގގޮތުެގ، ާއެކަން ާއިނގޭތޯ. ާހެކިދިނޭ ާބަޔަކު ާބަިއވަުރ ާއެތައް މިމަޖީލީހުގެ

ނުޑގެާާމައްޗަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާަމްއސަލަާނިމިގެންދިޔައީ  150މުޅިންާތަފ ތުގޮތަކަށް.ާއަުޅަގނޑުާައުޅގަ

ާެއވ ހަކައެްއާ ާއަޅުަގނޑު ވ ހަކަާމިދަްއކަނީާެއކަންާނިމިފައިާއޮތީމަ.ާހިނގަމުންދ ާމަްއސަލައެއްނަމަ

ާދޭކަށްާ ާއެްއޗެްއ ާމ ބޮޑު ާެއއީ ާނުެވސްވޭ. ާކަންބޮޑެްއވެސް ާެއކަމަކ  ނޑު ާއަުޅގަ ނުދައްކ ނަން.

ާ ާއޭރު ާނަސީބަކުން. ާދިޔައީ.ާނުވެސްޖެހުނު ާވަކީލަކަްށ ާއަޅުަގނުޑގެ ާޖެެނރަލް ާއެޓަރނީ މިހ ރުގެ

ާދެކޮޅަށް،ާ ާއަޅުަގނޑ އި ާއެމައްސަލަ ާވިދ ުޅިވ ާއޮީތ، ާވިދ ޅުވެަފއި ާދޭނެވ ަހކަވެސް ލ ރިކޮޅެއް

ާއޮތީ.ާ ާވިދ ުޅވެަފއި ާސުޢޫދު ާދެއްވ ެނވ ހަކަވެސް ާއެފައިސ ެވސް ާކ މިޔ ބުުނީވމަ ާއެ  155އަޅުަގނޑަށް

ނަޑކަށް ާމިއުޅެީނ،ާާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން ާގެއްލުމެއްނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް ާމ ބޮޑު ެއއަކުން

ާމިއުޅެީނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއދޭކެމެއްނޫނޭ. ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއީ ާދިުއމަކީ ާމިކަންކަން މިކަހަލަގޮތަށް

ާޢަދުލުާ ާމި ާކުރުމަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމުސްތަޤިއްލު ާތަންތަން މުސްތަޤިއްލުކުރަންެވގެންނޭ.

ނޑުާއެކަމ އިާހިތ މަކުރަނީ.ާާއިންޞ ފުން އެކަންކަންާކުރުްނ.ާއެކަންކަންާއެކަމަކުާނުކުެރޭވތީާއަޅުގަ

ާކޮްށފ ނެތީކީ.ާ ާކަމެއް ާވަިކގޮތަކަށް ނޑ އިދޭތެޭރގައި ާދެރައެއްނުޭވާއަުޅގަ ާެއއްގޮަތކަށްވެސް  160އަޅުަގނޑު

ާމިބޭފުޅުން ާމެޖިސްޓްރޭޓުން، ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާތިބި ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރަން ާވަރަށްާއަޅުަގނޑު ނަކީ

ާެއހެންވީމ ،ާ ާެއއީ. ާއޮްތގޮތް ާއެަކންކުރެވެން ާއޭރުަގއި ާބައެއްކަން. ާކުރ  ާކަންތައް ޢަދުލުއިންޞ ފުން

ބަަޔކަށް،ާެއއްބ ރުާމަްއޗަްށާއަނެއ9ާާްއެގޮތަށްާއެކަްނާކުރީ.ާއެކަަމުކާމިއަދުާމިއޮތީާމުޅިްނާތަފ ތުާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފެހިކުލައިގެ ާނުފޯރުވޭގޮތަށް ާނުފޫޒު ާމިއޮތީާބ ރުގެ ާައޅުަގނޑުެމން ާއެބ ރުތައް އަކު

ާމިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާުއންމީދުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. ާދީފައި  165އެބޭފުޅުންނަށް
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ާބެލުމަކަށްނެތިާ ާކަނދުރ އަށް ާމޫނަށް ާފެށިގެން ާމިއަދުން ާގޮވ ލަީނެވސް ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ާހައްަދަވއިދެ ާކުރެވޭެނގޮތެއް ާކަންކަން ާޙައްޤުތަްއާޢަދުލުއިންޞ ފުން ާތިބޭފުޅުންގެ ްއވ ށޭ.

ާމިތިބީާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނެގ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ގެއްިލގެންދ ކަމަށްވަންޏ 

ާއައިިއރުވެްސާ ާއެހީތެރިވެދޭށޭ.ާމިހ ތަނަށް ާކަންތައްތަކަށް ާދިމ ވ  ާތިބޭފުޅުންނަށް ތިބޭފުޅުންނ އެކުަގއި

ާހަމައެހެން ާކޮށްެވސްދީފައި. ާއޮތީ ާއެހެނިހެންާމިކަންކަން ާއަދި ާމުސ ރައ އި  170މެ

ާއެކަންާ ާކޮމިޓީއިންެވސް ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުންގެ ޢިނ ޔަތްތަކ އިބެހޭގޮތުްނވެްސ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަަގކޮްށލަން. ާހަމަމިއ އެކު ނޑު ާއަުޅގަ ބަލަމުންދ ކަންވެސް

ާ ާނިކަމެތިގޮތަކަްށ ާމިަކހަލަގޮތަކަށް ާމަްއޗަށް ާމިކަހަލަގޮތަކަްށާރައްޔިތުންގެ ާބެލުމަށް، މޫނަށް

ނުޑމެންާހިތ މަކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގެާސަބަބުންާއިތުރަށްާޝަރުޢީާ މިކަންކަންާކުރުމަކީާއަުޅގަ

ާަމޤ މުގަިއާ ާއެބޭފުޅުންގެ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާއަދި ާމެޖިސްޓްރޭޓަރުންނ އި ާފުރިހަމަވެގެންގޮސް  175ނިޒ މު

ާފުރުޞަ ާއިތުުރ ާއަދ ކުރުމަށް ނުޑާވ ޖިބުތައް ާއަުޅގަ ާލިިބގެންދ ނެކަމަށް ާހިތްވަރެއް ާއިތުރު ތުތަކެއް

ާގޮވ ލަން.ާ ނޑު ނޑިޔ ރުންނަށްާއަުޅގަ އުންމީދުކުރަން.ާއަދިާޢަދުލުއިންޞ ފުންާމިކަންކަންކުރުމަށްާފަ

 ޢައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

ާވަރަޙްމަތުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހިތަދޫާދެކުނު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާފަهللاާ`. ާމަޖިލީހަށްާވަބަރަކ ތުހޫ. ާބިލެއް  180ާނޑިޔ ރުންނ ބެހޭ

އަްށާވަަރށްބޮޑަށްާهللاފޮނުއްވައިެދްއވީތީާފޮނަދޫާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާަޢބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޙަސަންާލަޠީފް

ާމުހިންމު.ާ ާވަރަށް ާމިަވގުތަށް ާބިލެއް ނިޑޔ ރުންނ ބެހޭ ާފަ ާޙަޤީަޤތުގަިއ ާއަދ ކުރަން. ޝުކުރު

ނޑިޔ  ާމަސައްކަތެއްކަްނާފަ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެކުަރއްވަީނ ާއެބޭފުޅުން ާޙިމ ޔަތަށްޓަަކއި، ރުންގެ

ާދަންނަވ ނީ.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭކަމަށް ާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވަންެވްސ ާފަރ ތްތަުކން ާގިނަ ދެނެވަޑަިއގެން

ާޙިމ ޔަތު ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާކަމެްއެވްއޖެއްޔ  ާމީގެކުީރގައި ާސަބަބަކީ، ާމިދެންނެވި  185ަގއިާއެހެން

ާކޮށްދެްއވަންޖެހޭކަމަށްާ ާމަސައްކަތް ާސަރުކ ުރން ާނުވަތަ ާމަސައްކަްތ، ާެއއްފަރ ތަކުން ކޮންމެވެސް

ާެއބޭފުޅުންގެާ ާމިހ ރު ާއެހެނެއްނޫން. ާމިހ ރު ާއެކަަމކު ާއޮތީ. ާޤަބޫލުކުރެވިަފއި އެބޭފުޅުންނަށް

ާޤ ނޫނުއަ ާލިބިދޭންޖެހެނީ. ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބ ރު ާޤ ނޫނުތަުކެގ ސ ސީގަިއވ ާޙިމ ޔަތަށްޓަކައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއަންނަންމިޖެހެނީ. ާޙިމ ޔަްތ ާއެބޭފުޅުންގެ ާލިބިގެން ާބ ރުތައް ގޮތުގެމަތިން

ާކޮންމެާ ާކުރެޭވ ާމިސ ލަކަށް ާކޮންމެކަމެއްގަިއެވސް، ާކުރ  ާމިހ ރު  190އެސަބަބަށްޓަަކއި

ާ ާއެކަމަށްޓަކައި ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން. ާދ ނީ ާެއއްބަޔަކު ާކޮންެމވެސް އެބޭފުޅުްނާޙުކުމެއްކަުމގަިއވިޔަސް

ާކިހިނެއްތޯާ ާފަރ ތަކުންބ އޭ، ާކޮން ާހޯދައިދޭނީ ާރައްކ ތެިރކަން ާއެބޭުފޅުންގެ ާކަންބޮޑުވެފައި. ތިބެނީ
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ާބިރުގެްނފައިވ ކަްނާ ާވަރަށްބޮޑަްށ ާެއކަމ  ާއެބޭފުޅުން ާކޮބައިތޯ. ާލިބޭެނގޮތަީކ އެކަންތައްަތއް

ާމިއީ ާފެންނަމުންދޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަންޒަރުތަކެއް ާޙަޤީޤަތުގަިއވެްސާާފެންނަކަހަލަ ހަމަ

ާބ ުރެގތެރޭގަިއާ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާގ އިމުުކރުމަށް ާޢަދުލުއިންޞ ފު  195ކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާަފނޑިޔ ރުްނނަކީ

ާގ އިމުުކރައްވަްނާ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާޤައުުމގެ ާނަންަގވަިއގެން ާޒިންމ ތަކެއް ާހުރިހ  އެކަންތައްަތއް

ާއެްއވެސްކަަމކަށް ާބޭފުޅުން.ާއެބޭފުޅުން ާކަންތައްތަްއާާތިއްބެވި ާޖެހިލުންވެވަަޑިއގެން ާނުވަތަ ބިރުގެން

ކުރަްއވަންޏ ާއިންޞ ފުންާކަންތައްތަކެއްާނުކުެރްއވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެސަބަބަށްަޓކަިއވެސްާެއބަޖެހޭާ

ާލިބިގަނެވޭނީާ ާފުރިހަމައަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާހަމަހަމަކަން ާއަދި ާއިންޞ ފ ިއ އެބޭފުޅުންނަށް

ނަޑއެޅިފަާ ާކަ ާމުހިންމުކަންާއެބޭފުޅުންނަށް ާމިޤ ނޫނުގެ ާބ ރުލިބިދީެގންކަމަށްވ ތީ ާޤ ނޫނަކުން  200ިއވ 

ާއެބޭފުޅުންާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިޤ ނޫނު ާބަލ އިުރ ާެއގޮތުން ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނޑު

ާލައިދޭ.ާ ާބ ރެްއ ާވަރަށްޮބޑަށް ާގ އިމުކޮށްިދނުމުގައި ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާއަނެްއކ  ާއަދި ޙިމ ޔަތްކޮށްދޭ.

ާފުރިހަމައަްށކަމުގަިއާއެހެން ާވަރަށް ާބައްޓަންކުރެވިަފއިވަނީ ާމިޤ ނޫނު ާއެސަބަބަށްޓަަކިއ ވީމ ،

ާއިތުރަށްާ ާގެންދަަވއިގެން ާކޮމިޓީައކަށް ާޤ ނޫުނ ާމި ާފެނޭ ާއަުޅަގނޑަށްެވސް ާދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ

ާއެބޭފުޅު ާލިބިގެން ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާމިބިލަށް ާފުރުޞަތެއްގައި ާއަވަްސ  205ންގެާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު

ނޑުމެްނގެާރ އްޖޭގެާކަންކޮޅުތަުކަގއިާޢަދުލުއިންޞ ފުާ މައްޗަށްާމިޤ ނޫނުާލިބިާޭއގެާސަބަބުންާއަުޅގަ

ާގ އިމުކުރުުމގެާބ ރުތައްާފުރިހަމަވެގެންާައއުން.ާޝުކުިރއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ނިޑޔ ާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމަޑަވެލީ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާފަ ާޢިްއަޒތްތެރި ާބިލު،ާމިބިލަ`.ާޝުކުރިއްޔ  ާރުންނ ބެހޭ ާބޮުޑާކީެވސް

ާނުދެއްކޭނެީތާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާމުޙަްނމަދުާ ާވަގުުތކޮުޅގައި ާކުޑަ ާލިބޭ ާވ ހަކަެދއްކުމަށް ާއެއްކޮށް ާބިލަށް ާމުޅި  210ބިލަކަށްވ ތީ

ާޤަބޫލެްއނުކުރަންާ ާއަޅުަގނުޑ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާނުކުތ ތަްއ ާބައެްއ ާފ ހަގަކޮށްެލވުނު އަޅުަގނޑަްށ

ާލަފުޒަކީާފުރަ ާމި ާބެހޭ" ާ"ކުަޑކުދިންނ އި ާެއީއ ާބިލު. ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާސުރުޚީ ާބިލުގެ ތަމަ

ާރަނގަުޅާ ާނޫންކަމަށް. ާރަނގަޅުގޮެތއް ާެއއީ ާބެހުމަކީ ާމިއަންނަނީ ާބޭނުންކުރަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިތަންާ ާމިގޮތަށް ާބިލު. ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާއެދެން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާނޫންކަމަށް. ާބަހެއް

ނޑިޔ ރުންނ އިާބެހޭ.ާކުޑަކުދިންނ އިާބެހޭ.ާކޯޓުތަކ އިާބެހޭ.ާމިގޮތަށްާއައިަމާ  215ބަދަލުކޮށްލުން.ާއެއީާފަ

ާމަިޖލީހަށްާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާެއކަން ާފ ހަގަކުެރވޭީތ، ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުނޫންކަަމށް ާއެހ  މިބަސް

ާ ާމިކަމަށް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހެޅުއްވި ސަމ ލުކަމަށްެގނައުމަކީާމިބިލު

ާރ ްއޖެތެރޭގެާ ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާދެން ނަޑށް ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެީކަގއި ާއެދޭކަމެްއ. ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާބަދަލުވެފައި.ާ ާނަން ާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ާމިއޮންނަނީ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާމަަސއްކަތްކުރ  ކޯޓުތަުކގައި
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ާޯކޓު ާރަށްތަކުގައި ާކުދިކުދި ާޤަބޫލުކުރަްނ ާކޯޓުތަުކގެާއަޅުަގނުޑވެސް ާޤ ޟީން، ާބަެއއް  220ތަކުގެ

ނޑިޔ ރުކަްނާކުރ ާރަށްަތކ ިއާޚިލ ފަށްާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ނަމަާހިތަދޫާއަދިާކުޅުުދއްފުށިާތިނަދޫާ ފަ

ކަހަލަާބޮޑެތިާއ ބ ދީާއޮންނަާތަންތަނުގެާމެޖިސްޓްެެރޭޓުންނަށްާތިބޭާބޭފުޅުންނަށްާމިއޮންނަާނަމަކީާ

ާ ާމެޖިސްޓްރޭޓަށްވީމ  ާޤ ޟީން.ާމެޖިސްޓްރޭޓުން. ާިތއްަބވަނީ ާަމސައްކަތްކުރަން ާކޯޓުަތކުަގއި މ ލޭގެ

ާވަަރށްބޮޑުާ ާއެލަވަންސްތަުކގައި ާމި ާމުސ ރައ އި ާމެިޖސްޓްރޭޓުންގެ ާމުސ ރައ އި ޤ ޟީންގެ

ާތަފ ތުުކރުންކަމަށްާ ާވަރަށްބޮޑު ާމިއީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގިއ ނޑު ާައޅުގަ ާހުންނ ތީވެ،  225ތަފ ތުތަކެއް

ާއެހެންވެއް ާބެލެނީ. ާތިބޭާއަޅުަގނޑަށް ާކޯޓުަތކުަގިއ ާއަންނަ ާމައްަސލަތައް ާގިނަ ޖެްއޔ 

ނޑިޔ ރުންނަކީާެއއްނަމެްއަގއިާއެްއއުސޫަލކުންާއަދިާއެމީހުންގެާޢިނ ޔަތްތަކަށްާބަދަލުތަކެއްައޔަްސާ ފަ

ާަމޢުލޫމ ތުާ ާައޅުަގނޑަށް ާޤަޫބލުކުރ ގޮތެްއ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއަްނނަންޖެހުމަކީ ާއެްއގޮތަކަށް ާނަން މި

ާހައިކޯުޓެގާލިބިފައިވ ގޮތުަގއިެވއް ާމުސ ރައ އި ާކޯޓުތަުކގެ ާމ ލޭގެ ާމިސ ލަކަށް، ާހައިކޯުޓގައި ޖިްއޔ 

ާއެބަހުރޭ.ާ ާތަފ ތުތަކެއް ާވަރަށްޮބޑެތި ާކޯޓުތަުކގެާމުސ ރަިއގެ ާރަށްރަށުގެ ާރ އްޖެތެރޭ ާއަދި  230މުސ ރައ އި

ނޑަކަްށާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ާެއއީާހަމަ ހަމަކަމުންާއެހެންވީމަ،ާިމއީކީާއެންމެާއެެދވޭގޮެތއްކަމަކަްށާއަުޅގަ

ާއަދިާނަމުގެާ ނަޑއެިޅގެންދ  ާދަރަޖަތައްާކަ ާެއއްގޮަތކަށް ާމިނެއްަގއި ާެއއް ނޑިޔ ރުން ގެއްިލ،ާއަދިާފަ

ާރ އްޖޭެގާ ާފަށައިގެްނވެސް ާކުރީސުރެ ާއެއީ ާމައްސަލަެއއް. ާވަރަށްޮބޑު ާިމއީ މައްސަލައަކީ

ާނިކަމެތިގޮ ާބޭފުޅުްނނަށް ާތިއްަބވ  ާައތޮޅުތަކުަގއި ާމިއޮންނަނީ ާކަންަތއްތަކެްއާޒަމ ނުއްސުރެ ތުަގއި

ނުޑމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއްގައި ާހެދޭ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާެއއީކީ  235އަިއއްސަ.

ާޤަބޫލުމިކުރަނީާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރެުވމަކީ. ާކަންަތއްތައް ާެއގޮތަށް ާނޫން ޤަބޫލުކުރެވޭގޮެތއް

ާަކނަޑއެިޅގެންދ ންޖެހެ ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި ާރޭޓުންނޭ ާއޮންނަންޖެހޭނީާމަސައްކަުތގެ ާނަން ނީ.

ނޑިޔ ުރންގޮތަށްާ ާފަ ާނުވަތަ ާޤ ޟީންވެސް ާތިއްބަވ  ާތިނަދޫަގއި ާއެއީ ާކުރަންޏ  ާމަސަްއކަތެއް އެއް

ާެއބޭފުޅުންގެާ ާތަފ ތަކީ ާމަސައްކަތެއް. ާެއްއ ާކުރައްވަނީ ާހަމަ ާމިކުރަްއވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓުންވެސް

ާގެ ާތަފ ުތ ާތިއްަބވ  ާމ ލޭގައި ާމަސްޢޫިލއްޔަުތ ާހުުރމ އެކީަގއިާމަސައްކަތ އި ާކޯޓުަތއް  240ަޓގަރީްޒގެ

ާހުރިހާ  ާމިއަންނަނީ ާތަންތަނުގައި ާކަހަލަ ާކުޅުދުއްފުށި ާނުވަތަ ާތިނަދޫ ާހިތަދޫ، މިސ ލަކަށް،

ާބަލަމުންމިދަނީ.ާ ާއެމައްސަލަަތއް ނޑިޔ ރަުކ ާފަ ާތިއްަބވ  ާއެތަނުަގއި މައްސަލަތަކެްއވެސް

ާއަ ާމ ބޮުޑވެގެންޭދ ާަހއިޞިްއޔަތު ާއޭނ ގެ ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއި.ާއެހެންވެއްެޖއްޔ  ނޑަށް ުޅގަ

ާދީފަިއާ ާބެހޭގޮތަށްާނަން ާމި ާކޯޓު.ާމިގޮތަށް ާއ ޢިލ އ ބެހޭ ާކޯޓުާނުވަތަ ާމަދަނީ މިސ ލަކަށް،ާމ ލޭަގއި

ާތިއްބަވ ާ ާއަތޮޅުތަުކަގިއ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު ާއެެހންވީމ ، ާމިހުންނަނީ.  245ކޯޓުތައް

ާއެއްގޮ ާހަމަ ާއަންަނންޖެހޭނީ ާނަން ނޑިޔ ރުންގެ ާމިާފަ ާޤ ޟީން ާގޮުތގައި ާޤ ޟީންގެ ާއަދި ތަކަށް.
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ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާމައްސަލައަށް ާެއންމެބޮޑު ާއޮންނ ތީ ާތަފ ތެއް ާމުސ ރައިގެ ާބަދަލުވީމ  ނަމަށް

ާޙައްލުވެގެްނދ ނެކަމަށްާ ާބިލުން ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާމިބިލުން ާމިކަން ާއެހެްނވީމަ، ފ ހަގަކުރެވެނީ.

ާޢިނ ޔަ ާެއބޭފުޅުންގެ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާހަމެޖެހިގެންދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާުމސ ރަތައް ތްތަކ އި

ާދިރ ސ ތަކުންާ ާއަހަުރގެ ާވޭތުވެިދޔަ ާކޯޓަްށ ާކުަޑކުދިންނ އިބެހޭ ާމ ލޭގެ ާޤަބޫލުކުެރވޭ.  250އަޅުަގނޑަށް

ާ 0ާާ=މިދައްކަނީ ާޯކޓުން ާއ ޢިލ އ އިބެހޭ ާއަދި ާމަްއސަލަ. ާއެބައުޅޭ.ާާ<7ވަަރކަށް ާމައްސަލަ ވަރަކަށް

ާ ާކަހަލަ ާތިނަދޫ ާއެކަމަުކާމިސ ލަކަށް ާއެކޯޓަށް. ާހަމަ ާމިއަންނަނީ ާމައްސަލަވެސް ާދެ ާމި ތަންތަނުން

ާމިގޮތަށްވީމ ާ ާމެޖިސްޓްރޭޓުން. ާއައިސްގެންިމއުޅެނީ ާނަން ާބޭފުުޅންނަށް ާތިއްަބވ  އެތަނުަގއި

މެޖިސްޓްރޭޓްވީމ ާއޭަނގެާމުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތްަތއްާމިާޤ ީޟއެްއގެާމުސ ަރއ އިާޢިނ ޔަތްތ ިއާއަުޅވ ާ

ާބޮޑު ާމަޢުލޫމ ތުާބަލ އިރު ާއަޅުަގނޑަްށ ާފަރަޤުވ ކަމަށް. ާތަފ ތު  255ތަނެްއ

%ާ ާމިއީކީާާ=8ލިބިފައިވ ގޮތުަގއިެވއްޖިްއޔ  ާފަރަޤަކީ. ާޢިނ ޔަުތގެ ާުމސ ރައ އި ާއެބައުޅޭ ާތަފ ތެއް ގެ

.ާއަދިާގިނަާމަސަްއަކތްތައްާއޮންނަާކޯުޓގެާއެަލވަންސްތަްއާ…އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ނެގޮެތއްނޫން

ާެއއީކީ ާގިްނތިއަކުންާާބޮޑުވުމަކީ ާެއއް ނޑަކުން ާމިންގަ ާެއއް ާއެހެންނަމަވެސް، މައްސަަލެއއްނޫން.

ާއަޅުަގނުޑާ ނޑައެޅެންޖެހޭނެކަމަށް ާކަ ާމުސ ރަތަްއ ނޑިޔ ރުންެގ ާފަ ާމުސ ރަތައް، މިބޭފުޅުންގެ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާލޮބުވެތި ާއެންމެހ  ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ނޑިޔ ރުންނަކީ ާފަ ާހަމައެއ ެއކީަގިއ  260ޤަބޫލުކުރަން.

ާބިނ ވެފަިއާއިޚްތި ާޤައުމެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ާލިބެންޖެހޭ ާލޯބި ރ މ 

ާެއއްެވްސާ ާއެަޤއުމެްއގެ ާނެތިއްޖިއްޔ  ާޢަދްލުއިންޞ ްފ ާމައްޗަށް. ާޢަދްލުއިންޞ ފުގެ އޮންނަންޖެހޭނީ

ާއެބަޖެހޭާ ާއެންމެން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޯންނ ނެ. ސުލްޙަމަސްލަޙަތެއް

ނޑި ާލޯބިާފަ ާހިތްތަކުަގއި ާރައްޔިތުްނގެ ާއެންމެންގެ ާހުރިހ  ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ޔ ރުންނ އިދޭތެޭރގައި

ާރަނގަުޅގޮތުަގިއާ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާބޮޑުކުުރން. ާއިތުބ ރު ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާއަދި  265އުފެއްދުން.

ާޯނން ާފެންމައްަޗކު ާޤަުއމެއްެގގޮތުަގއި ާމިަޤއުމެއް ާނޫނިއްޔ  ާބިނ ކުެރިވގެން ނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއޮތީާ ާއިސްލ މްދީނުގަިއެވސް ާއަދި ާތ ރީޚުގަިއވެްސއޮީތ ާިއސްލ މީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އެއީ

ާކީރިތިާ ާތަންތަނުަގިއ ާގިނަ ާވަރަށް ާބެހޭގޮުތން ާޢަދްލުއިންޞ ފ އި ާބެޭހގޮތުންނ އި ނޑިޔ ރުންނ އި ފަ

ނ ާފަ ާފ ހަަގކޮށްލަން. ާައޅުަގނޑު ާެއކަން ާއޮންނ ތީ ާައއިސް ާއެވ ހަަކ ިޑޔ ރުންނަކީާޤުރުޢ ނުގައިެވސް

ާއިޚްިތރ މްކުރ ާ ާއެންމެން ނޑުމެން ާައޅުގަ ނިޑޔ ރުންނަށް ާފަ ާއަދި ާލިބިގެންތިބި ާލޯބި  270އިޚްތިރ މ 

ާމިބިލުާ ާއަދި ާމަޖިލީހުންނ އި ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާހެދުމަކީ ާއަޅުަގނޑުމެްނ މުޖުތަމަޢުއަކަށް

ާއަދި ާއެދޭކަމެއް. ާހަމަ ާނުލ ހިކު ާއަޅުަގނޑު ާފޮނުވަިއގެްނާާފ ސްކޮށްދެއްވުަމކީވެސް ާކޮމިޓީއަކަށް މި
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ާނުހަނުާ ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީ ާމިބިލު ާައވަހަްށ ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެްއަވއި، ާެއކަން ާކުެށއްވ ނަމަ މީގައި

ާއެދޭކަމެްއކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ275 

ަގއިާިދވެިހރ އްޖޭގ90ާާެ@?ދަންނަވ ލަްނާއެބައޮތް.ާާަގއިާެދޮކމިޓީއެްއގެާވ ހަކ90ާަ@?ޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޮކމިޓީ،ާ ާހޮއްެވވި ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާބިލު ާޔުނިވަރސިީޓގެ ާކޮޓަރީގައި.8ާާޤައުމީ ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާ ާހަމަ ާބިލ90ާާު@?އަދި ާޤ އިމްކުރުުމެގ ާކޯޕަރޭޝަން ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގ ާމޯލްޑިވްސް ގަިއ

ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތ9ާާުދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވިާޮކމިޓީ،ާ

 280ާއަށް.ާهللاމިއަރުވަނީާއިަހވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާހުށަހެޅިާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާބެހޭ ނޑިޔ ރުްނނ އި ާރައީސް.ާފަ ާޢިްއަޒތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިްއޔ 

ާއެދުނީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާޢަްބދުާއަްޙމަދު ާފުރުޞަތަކަށް ާދަންނަވ ލަންެވގެން ާވ ަހކަތައް ާަބއެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެވެމުންދ ހިނދު ބަހުޘު

ާމިބިލުންާ ާމަޤްޞަދު ާވިދ ޅުވެަފއިވ  ާމަޤްޞަދުތައްކަމަށް ާމިބިލުގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑާއެންމެފުރިހަމަގޮތުގަިއާގިަނާމ އްދ ތައްާކިޔ ލުމުންާހ ޞި  285ލުާނުކުރެވޭނެކަންާހިތ މަޔ އެުކާައޅުގަ

ާމ ތްާ ާވަރަށް ާމަޤްޞަދުަތއް ާހުށަހަުޅއްވ ަފއިވ  ާބޭނުން.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާމިބިލު ފ ހަގަކޮށްލަން

ާބަލައިލ އިރުާ ާމ އްދ ތަކަށް ާއެކިެއކި ާމިބިލުެގ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފުރިހަމަ. ާވަރަށް އަދި

ާލިޔެވި ާމ އްދ ތަުކަގއި ާފުށުއަރ ކަުމގަިއވެސްާއެމަޤްޞަދުތަކ އި ާވަރަށްބޮޑަށް ާެއްއޗަކ ިއ ަފއިވ 

ާޤައުުމާ ާމުިޅ ާއެދ އިރ އަކަށްަޓކައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.

ާޝަރުޢީާ ާދ އިރ އަކީ ާއެއް ާިވސްނަންޖެހޭ ާބޭްއވުމަށްޓަަކއި ާމަގުގައި ާޢަދްލުއިންޞ ފުގެ  290އެންމެބޮޑަށް

ާހަމަހަމަ ާއެދ އިރ ެގ ާމަގުަގިއާދ އިރ . ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާޤައުމު ާމުޅި ާއެީއ ާޢަދްލުވެރިކަން ކަމ އި

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާމ ހަޢުލުކަމުގައި ާކުެރޭވނެ ާމަސަްއކަތް ބޭއްވުމަށް

މިބިލުގެާމަޤްޞަދުތަކުގެތެޭރަގއިާއެބަާހިމެނޭާޢަދްލުއިންޞ ފްގެާދ އިރ ާހަރުދަނ ކޮށްާބަަދހިކުރުމަށްާ

ާހަމައެއ އެުކާމިފަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީ. ާމިބިލު ާފެންނ ތީކަމަށް ާބޭނުންވ ކަމަށް ާޤ ނޫނެއް ދަ

ާއެކަންާ ާއޮތްއިުރ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާސ ފުކޮްށ ާވަކިކުރ ެނގޮތް ާޢަްއޔަންކޮށް ނޑިޔ ރުން  295ފަ

ާގިނަ ާމިބިލުެގ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިބިލުަގއި. ާއެބަޭވ ާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިވޭ ާނެތްކަމަށްވެސް

ާއެހ ާ ާދަންނަވ ލުމަކީ ާެއއްެޗއް ާވަގުތުޮކޅުތެރޭގައި ާކުޑަ ާމި ާމައްސަލަތަކަށް ާހުރި މ އްދ ތަކުަގއި

ާަވޒީފ ަގއިާ ާދަންަނވ ލ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާަމއިަގނުޑގޮތެްއަގއި ާއެހެންނަމަވެސް، ފަސޭހަކަމެއްނޫން.

ާ ާއޮްތ ާބ ރު ާބަދަލުކުރުމުގެ ާދެމިހުރުމ އި ާބ ރު. ާފަނ9ާދެމިހުރުމުގެ ާމ އްދ . ިޑޔ ރުންނަކީާވަނަ
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ާމަޤ މަށްާ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާނޫނޭ. ާބަެއްއ ާޢައްޔަންކުރެވޭ ާމުއްދަތަކަށް ާަވކި ނަޑއެޅޭ  300ކަ

ާކޮންމެާ ާއަދި ާދެމިތިބޭނޭ. ާމަޤ މުގައި ާމުސްކުޅިކުެރވެންދެން ާމަޤ މުަގއި ޢައްޔަންކުރީންސުރެ

ާސިފަާ ާދ އިމީ ާމަސައްކަތްކުރ ނީ ާކޯެޓއްަގއި ާޢަްއަޔންކުރެވިފަިއވ  ާއޭނ  ނޑިޔ ރަުކވެސް އެްއގައޭ.ާފަ

ާދެޮކޅެއްނޫން.ާ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާުކރުމަކަށް ާމަސައްކަތް ާދ އިމީކޮށް ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑަށް

އެހެންނަމަވެސް،ާދިމ ވެދ ާޙ ަލތަކ އިާގުިޅގެންާއޭނ ާމަސަްއަކތްކުރަންޖެހޭާކޯޓުާބަދަލުކުރުުމގެާބ ރުާ

ާއެާ ާޤަބޫލުކުެރވޭތީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއުނިވ ކަމަށް ާއެދެްނާމިމ އްދ އިން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލީ.  305ވ ހަކަ

ާނިމުމަކ މެދުާ ާނިންމ  ނޑިޔ ރުްނ ާފަ ާހަމައެއ އެުކ ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާއޮތުމަށް. އެފުރުޞަތު

ާޑިމޮކްރަޓިކްާ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމި ާއަުޅަގނޑުެމން ާިމއަދު ާއެއީ ާއޮުތމަކީ ޖަވ ބުދ ރީނުކުރެވޭނެކަމަށް

ާފުށުއަރ ކަމެ ާރޫޚ  ާޭއގެ ާެއވ ަހކަވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާޤަބޫލުކުރެވޭީތ، ާއަުޅަގނޑަށް އްކަުމގައި

ާަހމަތަކެއްާ ާއުސޫަލކ އި ާޖަވ ުބދ ރީކުރުވޭނެ ާކޮންމެކަމަކަށްވެސް ާކުރ  ާމީހަކު ދަންނަވ ލަން.

ާފުލުސްާ ާކޮންމެހެން ާނުދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު  310އޮންނަންޖެހޭނެކަމުގައި

ާނިްނމި ާއޭނަ ާގެންގޮސް ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއޮފީހަށް ާވ ހަކަެއއް. ާސުވ ލުކުރ  ާބެހޭގޮތުން ނިންމުމަކ 

ހަމަތަކަކ އިާއުސޫލުަތކެއްާއަިދާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮިމޝަންގެާތެރެއިންނަމަވެސްާަފނޑިޔ ަރކުާ

ާނިންމުމެއްކަަމށްވ ނަމަާ ާގޯސް ާނިންމުމަކީ ާނިންމި ާއޭނ  ާނޫނީ ާސުވ ލުކުރެވި ާނިންމުމަކ މެދު ނިންމި

ާއެހެން ާއަދި ާނިންމުމަކ މެދުާނޫނީ ާނިންމި ާއެ ާެއކަމ ދޭތެރޭ ާގެއްލިފަިއވ ނަމަ، ާޙައްޤުތައް ބައެްއގެ

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ނޑަެއޅިފަިއއޮުތމަކީ ާކަ ާނިޒ މެއް ާަޖވ ބުދ ރީކުރުވޭޭނ  315ސުވ ލުކޮށް

ާބޭނުންވެފައިވ ކަމެކޭ ާމިއަދު ާޮކންމެހެން ާހިންގުމަށްޓަކައި ާފުރިހަމަގޮތުަގއި ާއެންމެ ާދ އިރ  .ާޝަރުޢީ

ާއެބަހުރި.ާ ާަމއްސަލަތަކެްއ ާބައިވަރު ާމިަފދަ ާމ އްދ ތަުކގައި ާގިނަ ާމިބިުލގެ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހ ޞިލުނުވ ނެތީވެ،ާ ާމަޤްޞަދު ާއެދިވަަޑއިގެންަފއިވ  ާހ ޞިލުކުރަން ާމި ާމިބިލުގައި އެހެންވީމ ،

ާއެިޢއްޒަ ާގެނައުަމށްޓަކައި ާފުރިހަމަކޮށްގެން ާއިތުރަށް ާމިބިލު ާއެދެނީ ާބިލުާއަޅުަގނޑު ާމެންަބރު ތްތެރި

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާކޮމިޓީއެއްަގއި ާދެން ާނުގެންދަވ ނަމަ ާބިލު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  320ގެންދެވުން.

ާމިހުރިާ ާމ އްދ އަްށ ާއަނެއް ާއެއްމ އްދ  ާމި ާމިބިލަކީ ާކޮށްގެންނަމަވެސް ާމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ާބޭނު ާދޭން ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑިޔ ރުްނނަށް ާއަދިާފަ ާއަދިާފުށުއެރުމ  ާޙިމ ޔަތ އި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ންވ 

ާުއސޫލުތައްާ ނޑުތަކ އި ާމިންގަ ާަކނޑަައޅ  ާައޅުަގނޑުމެން ާޒިންމ ދ ރުކުުރުވމަށްޓަކައި ނޑިޔ ރުން ފަ

ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާ ާމުހިންމުކަމުގައި ާބިލަކަްށވުްނ ާބައްޓަްނކުރެވިފަިއވ  ހިފެހެއްޓޭނެގޮތަކަށް

 325ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާއަކުެުާތ.ދ ދިދެންމެޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާ

ާޙުކުމްތަކެއްާ ާނޫނީ ާޝަރީއަތްތަެކއް ާބަލައިގެން ާމޫނަށް ާފ ހަގަކުރަްއަވިއފި، ރަޝީދުވެސް
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ާމުޅިންާ ާއެކަންތައްތަްއ ާބިލަކުން ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ނަޑއެިޅގެންދިޔަ ކަ

ާއަުޅގަ ާގެެނވޭނެގޮތަްށ ާރައީްސ،ާހުއްޓުމަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައްޓަންުކރަންއެބަޖެހެއޭ. ނޑުމެން

ާކަްނތަކެްއގައިާ ާއެްއކަހަލަ ާެއއްމަްއސަލައެްއގައި ާެއއީ. ާވ ހަކަެއއް ާޢ ްނމު ާވަރަށް ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާެދެެކޭކަްށާ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަކަ. ާކުރެވިގެންދ  ާޙުކުމް ާދެގޮތަށް ާދެމީހަކަށް  330މީހ އަށް

މުސްތަޤިއްލުާޝަރުޢީާދ އިރ އަކުންާކުރ ާމިބ ވަތުގެާޙުކުމްތަކަކީާނޫނީާއެއްބ ވަތެްއެގާާބޭނުމެއްނުވޭ

ާުކރެވިގެންދ ާ ާކަންތައް ާދެގޮތަކަށް ާއަިއެވސް ާޙުކުމެއް ާދެ ާދެމީހުންނަކީ ާތިބޭ މައްސަލަެއއްަގއި

ނޑިޔ ރުންެގވެސްާޙިމ ޔަ ނޑުާމިދަންނަވަނީާފަ ަތށްޓަކަިއާބަޔަކަށްާވ ތަންދެކޭކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމިާ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާބިލަކުން ާމިފަދަ ާހިމ ޔަތަށްޓަަކއި ާޤައުމުެގވެސް ާދިވެހިރައްޔިތުންނ އި އަދި

ާތަފ ތުކުރުމެއްނެތިާ ާއެބަޖެހެއޭ. ާމިއީކަމުގަިއވ ްނ ާމަޤްޞަދަކީ ާބޭނުންވ   335ހ ޞިލުކުރަން

ާއެބަޖެ ާބައްޓަންވ ން ާމިބިލު ާކުރެވޭނެގޮތަކަށް ާކަންަތއްތަްއ ާޢިއްޒަްތތެެެރިާހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޭ.

ާގޮއްސިނަމަ،ާައޅުަގނޑަށްާީހަވނީާރަނގަބީލުވެްސާޖައްަސވަިއފިހެން.ާ ާކޮމިޓީައކަށް ރައީސް،ާމިބިލު

ާޮކމިޓީގަިއާ ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ނޑު ާައޅުގަ ާހުރުމ އެުކ ާވ ހަކަތަެކއް ާިގނަ ާދަންނަވަންހުރި އަޅުަގނުޑ

ާމިބިލުން ާކުރ ނަން. ާމަސައްކަތް ާދެންނެވޭތޯ ާނިންމ ލަމުންާާއެވ ހަކަަތއް ނޑު ާއަުޅގަ އަދިވެސް

 340ދަންނަވ ނީާހ ޞިލުކުރަންާބޭނުންވ ާމަޤްޞަދުާހ ޞިލުކުރެޭވނެގޮތަކަށްާމިާަބއްޓަންެވގެންާދިއުމަީކާ

ނޑުާއެދޭކަމެކޭ.ާަވރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ ާއެއީާއަުޅގަ

ާ

ާިދވެހިރ އްޖޭގެާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަަނާާ>ޢަމަުލކުރަމުންދ 

ާއޮންނ ނެގޮތް.ާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ  ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާޢަދްލުއިންޞ ްފ ާލިޔެފައިވޭ ާތަފްޞީލުކޮްށ ާވަރަށް ބ ބުގައި

ާބިލުގަިއާ ާމ އްދ ތައް ާބަެއއް ާިލޔެފައިހުރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމީގައި ާބަލ ލުމުން ާމިބިލު  345އަޅުަގނޑަށް

ާމިއޮތީާ ާކުރައްވ ފަިއ ާމިމަސައްކަތް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާއެބަފެނޭ. ހުއްޓ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާުސވ ލުއުފެދޭ. ނޑު ާައުޅގަ ާކުޑަކޮށް ާއެީއާާ=:7ކޮންގޮތަކަްށކަން ާމ އްދ ، ވަނަ

ާ ާއެކ79ާަބިލުގެ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއެބައޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއ ާއޮތްގޮތަށް. ާމ އްދ  ންާވަނަ

ާރިޔ ޢަތްކޮށް،ާ ާމަްއޗަށް ާހުރިހ ކަމެއްގެ ާބުނެފައިވ  ާޖުމްލަގޮތެްއަގއި ކުރަންީވގޮތް.ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި

ާބައްަޓންކުރުމަީކާ ާބިލު ާލިބިދޭގޮތަށް ާފައިދ ތަެކއް ާއެހެން ާއޭގެން ާަހވ ލ ދީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އި  350އެ

ާމ އްދ އެ ާކޮްނމެ ާލިޔެފަިއއޮތް ާޤ ނޫނޫައސ ސީަގއި ާނަގ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާނެިގގޮަތށް ާހަމަ އް

ާޤ ނޫނޫައސ ސީެގާ ާއެބިލަށްެވސް ާމިދެންނެވީ ާޤ ޫނނުއަސ ސީާދެވަނަފަހަރަށް ާބިލަކަށްލީމަ ކޮޕީކޮށްފައި

ނުޑާ ާައޅުގަ ާގޮތްހެެެނެއް. ާރަނގަޅު ާއެންެމ ާެއއީ ާހިެއއްނުވޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއައިމ  މ އްދ ތައް
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ާމ އްދ ެގ79ާާްއދ .ާއަދިާމިބިލުގެާވަނަާމ 79ާވަނަާމ އްދ .ާއެއީާމިބިލުގެާާ=:7މިދެންނެވީާ ވަނަ

 79ާ355ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާެއއީާމިބިލުގެާާ=:7ވަނަާމ އްދ .ާދެންާާ<:7)ށ(ާއެއީާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާމިބުނަނީާސްޕްރީމްކޯޓުެގާާ=:7ވަނަާމ އްދ .ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާ

ާދަޢުލަތު ެައްޔަންކުރ ނީ ާޢަ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާަހއިިޞއްޔަތުންާއެންމެހ  ާއިސްވެިރޔ ގެ ާެއންމެ ގެ

ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ އޭ.ާމިބިުލގަިއވެސްާހަމަާބުނެފައިާއިންަނނީާހަމަާއެމ އްދ ާއޮތްގޮތަށްާެއއޮތީެީ.ާ

ާ ާމިދެންނެވި ާޤ ނޫނޫއަސ ސީގަިއ79ާާދެން ާހަމަ ާއޮންނަނީ ާބުނެފަިއ ާަގއި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއޮންނަގޮތަށް.ާދެން ާކޮަބއިކަމެްއާާބުނެފައި ާމަޤްޞަދަކީ ާޙަޤީޤީ ާައސްލު ާީމގެ  360ނޭނގެ

ނިޑޔ ރުންާ ބިލުާބައްޓަންކުރެްއވިއިުރގަިއ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާެއކަންާކުަރންާބުނެފައިާއޮތްގޮތަށްާފަ

ާޤ ނޫނުައސ ސީންާ ާނުވަތަ ާގޮތަކަްށ ާއިުތރު ާއެއަްށވުރެ ާޮއްއވ  ާއޮްތގޮތަށް ާބުނެފަިއ ޢައްޔަންކުރަން

ނޑިޔ ރުްނގެާޙިމ ޔަތްާލިބިދޭގޮތަށްާބިލުާބައްޓަންކުރުމަކީާރަނގަުޅކަމެއް.ާބިލުާބ ރުލިބިދޭގޮތަކަށްާފަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއެްނމެފުރަތަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާބަލައިގަނެފިނަމަ މަޖިލީހަށް

ނިޑޔ ރުންނ އިާ ާފަ ާހައިކޯުޓގެ ާކޯޓ އި ާއަދިާސްޕްީރމް ާކޮމިޝަނ އި ާޖުޑީޝަލްާސަރިވސް  365ބޭނުންވެއޭ

ާަމސައްކަްތާއެީކގަ ާމިކަމުަގއި ނޑުމެންނަށްވުރެ ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަތްކުރުން. ާމިބިލުގަިއ ިއ

ާދެންާ ާރަނގަޅު. ާކުރުން ާމިމަަސއްކަތް ާބައިވެިރކޮށްގެން ާބޭބޭފުޅުން ކުރިއަށްދ ންތިބި

ާ ާޝަރުޢީ ާފ ހަގަުކރެވޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށ9ާާްއަޅުަގނޑަްށވެސް މަރުޙަލ އެއް

ާމިއަ ނަޑއްތުކުރަންޖެހޭއިުރގައި ާކަންތަްއތަކ މެދުާކަ ާނިންމ  ާކޯޓުތަކުން ާދަށު ާމިއޮންނަނީ ދު

ާފ ުޑކިޔަންޖެހޭާ ާޝަރީޢަުތގައި ާއެ ާނުވަތަ ާފަރ ތަކުން ާނިމުނު ާއެ ާޝަރީޢަތް  370ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ާނިމިގެްނާ ާހައިކޯޓު ާއަެަދި ާދިއުން. ާހައިކޯަޓށް ާއެއީ ާއެބައުޅޭ. ާމަރުޙަލ  ާކޯޓުގެ ާދެވަނަ ފަރ ތަކުން

ާކޯޓަށްާދިއުން ާއ ެދ،ާމިބިލުގެާާސްޕްރީމް ާމިމ އްދ ގައި ާމ އްދ ގަިއާމިބުނަނީާާ>އޮންނައިރުަގއި ވަނަ

ާނިންމިާ ާނުވަތަ ާރަޢުޔަކ މެދު ާދިން ނިޑޔ ރަކު ާފަ ާައދ ކުރުމުގައި ާވ ޖިބު ނޑިޔ ރުކަުމގެ ފަ

ނިޑޔ ރަކުާަޖވ ުބދ ރީާނުކުރެވޭނޭ.ާޙަޤީޤަުތގަިއާހުކުމެއްާ ނިންމުމަކ މެދުާއެއްވެްސާފަރ ތެއްަގއިާއެފަ

ނޑި ާފަ ާލިބޭާއެ ާދަޢުވ  ާނުވަތަ ާފަރ ތަކުން ާދަޢުވ ކުރ  ާއެ ާކަމުނުގޮސްގެން ާކޮށްފަިއވ ގޮުތން  375ޔ ަރކު

ާޙަްއޤުތަކ ިއާ ާއަސ ީސ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާބ ރު ާދިއުުމގެ ާމަރުޙަލ އަކަށް ާދެވަނަ ާޝަރުޢީ ފަރ ތުން

ާަފނޑިޔ ަރކުާ ާއޮްތއިރުަގއި ާލިބިދީފައިއޮތް. ާމީހަކަށް ާބ ުބގަިއެވސް މިނިވަންކަމުގެ

ާޙައްޤުާސަލ މަތް ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާރަްއޔިތަކަށް ާބޭނުމުގައި ކޮށްދިނުމުގެ

ނޑުާެދކޭގޮުތަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާއެމ އްދ ާތަޢ ރުޟްވޭާ ނިގުޅަެއއްނުގެެނވޭނެ.ާއެހެްނީވމ ،ާއަުޅގަ

ނޑިޔ ރަުކާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުންާއެއީ.ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާމ ދަމާ   380ވަރަށްބޮޑަށް.ާެއއީާފަ
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ާއެިގވަަޑިއަގންނަވ ނެާ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެެެރި ާގެންނަން. ާމިތަނަށް ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަން މީހަކު

މިރ އްޖޭގެާފޮރިންގާމިނިސްަޓރުާބޭރުގެާޤައުމަކ ާއެީކަގއިާގުޅުންާޤ އިމުކުިރކަމަށްާވިދ ުޅވެާބަޔަުކާ

ާއެޖެންޑ ކުރައްާ ާއެކަން ާތިއިންނަނީ ާމަނިކުފ ނު ާހުށަހެޅީމަ، ާމައްސަލަ ާޭއެގާމިތަނަށް ަވއިގެން.

ނޑިޔ ރުންެގާ ާފަ ާބޮޑެތި ާއެންމެ ާމިއީ ނޑުމެްނވެސް ާއަުޅގަ ާިއނގޭ. ާއޮތްގޮތެއްުނވެސް ޙަޤީޤަތް

ާކުރީަގިއާ ާނިންމުމުގެ ާފަރ ތަކަށް ާއެްއވެސް ާކަންތައްތައް ާކުރ  ާދަޢުލަތުން ާބައެއް. ާހިމެނޭ  385ތެރޭގައި

ާބ ރު ާނެރުމުގެ ާޙުކުމެއް ާމީހަކ މެދުގައި ާއެަބއޮޭވ ާނެރެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުކުމް ާއެ .

އަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާނިންމައިގެން.ާޭއގެާޙަޤީޤަތްާއޮްތގޮތެްއާނޭނގެ.ާދެންާއެމީހަކުާދ ނެާއެހެންާ

ާހުރީާ ާބ ރު ާކުރުމުގެ ާކަންކަން ާުއސޫލަކުން ާއިންޞ ފުވެރި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާނެތް. ާދިމ ލެއް ދެވަނަ

ާބ  ާއެމީހުން ާމީހުން ާއޮންނަ ާއަތުގަިއ ާބ ރު ާއ ދެ،ާގިނަފަހަރަށް ާބޭނުންކުރ ގޮތަށް. ރުގެ

ާރައްކ ެތެެރިކަންާ ާޙިމ ޔަތ އި ނިޑޔ ރުންނަށް ާފަ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާބޭނުންވޭ ާވަރަށް  390އަޅުަގނުޑވެސް

ާކުިރކަމުަގިއވިއަްސާ ާކަންކަން ާފިްއތައިގެން ާސަރުކ ރުން ާވަކިން ނޑިޔ ރުން ާފަ ާޒަމ ނެއްގައި ލިބެން.

ާމަސަ ާމިނިވަންކަމ ެއކީަގއި ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާއެބައޮތް.ާމިއަދު ާމިނިވަންކަން ާފުރިހަމަ ްއކަތްކުުރމުގެ

ާޝަރުޢީާ ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާއެ ާނިންމުންތަކ މެދުގައި ާނިންމ  ނިޑޔ ރުން ާފަ މިފުރުޞަތުގައި

ނިޑޔ ރުންނ އިާ ނިޑޔ ރުންގެާޭގދޮށަށްާއެްއވެާުނވަތަާފަ މަރުޙަލ ތަކުގެތެރެއަށްާިދއުމުެގާބަދަލުގަިއާފަ

ާ ނޑިޔ ރުްނ ާފަ ާނުވަތަ ާނަފްސ ނީގޮތުންާދިމ ކޮށް ާނުވަތަ ާޖިސްމ ނީގޮތުން ާއެމީހަކަށް  395ކުރިކަމަކ މެދު

ާހަމައެގޮތަްށާ ާއަދި ާކުރެިވެގންވ ނެކަމެއްނޫން. ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާކަންކަްނ އަނިޔ ލިބޭގޮތަށް

ާހަމަގަިއމުވެސްާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެގޮތަށް. ާހަމަ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާމަަސއްަކތް ނޑިޔ ރުންެގވެސް ފަ

ާނިސްބަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ ާޔަޤީން ާނުކުރޭނެ ާހަމަގަިއމުވެސް ާސަރުކ ުރަގއި ތްވ 

ާއެްއވެސްކަެމއްކުރ ކަްށ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނުޑވެްސާވަރަށްާ ާފޯުރވަިއގެން ނޑިޔ ރުންނަށްާނުފޫޒު ފަ

ނިޑޔ ރުންނަށްާ ާފަ ާއަދި ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާސަލ މަތ އި ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާބޭނުންވޭ  400ާޔަޤީންކަމ އެީކަގއި

ާކަމެ ާއެވ ހަކަދެއްިކގޮތަްށާއޮންނަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގައި ާއަދި ާއޮންނަން. އް

ާރ އްޖޭެގާ ާނޫން. ާމީހުންނެއް ާތިބޭ ާކޯޓުތަކުގައި ާމ ލޭ ާހަމައެކަނި ާބަލަންޖެހޭނީ ނޑިޔ ރުންކަުމގައި ފަ

ާ ާލިބެްނވ  ާަރއްކ ތެރިކަމ އި، ާޙިމ ަޔތ އި، ާއެބ ރ އި، ާމީހުންނަށްވެސް ާތިބޭ ާކޯޓުތަކުަގއި މ ީލާހުރިހ 

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ، ާދޭންޖެހޭނެ. ާހަމަހަމަކޮށް ާހަމަ ާހުރިހ ކަމެެެއް ޢިނ ޔަތ 

ާއުސޫލުްނާ ާހަމަހަމަ ާހުރިހ ކަމެއް ާމިދެންނެވި ާމިބިލުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  405ބަލައިގެންފިނަމަ

ނޑުާދަންނަަވންާއޮތްާވ  ހަކަައކީާކޮންމެާމީހަކުވެސްާފުރިހަމަވ ނެގޮތެްއވޭތޯާބަލަންޖެހޭނެއެވެ.ާއަުޅގަ

އެމީހަކުާއަދ ކުރަންޖެހޭާޤ ނޫނީާވ ޖިބުާޢަދުލްއިންޞ ފުާޤ އިމްކުރުމުގައިާހަނދ ންާނައްތ ލައިފިނަމަާ
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ާފަޑިޔ ރުންަނީކާއެކަމަށްާ ާއަދި ާލިބޭނެއެވެ. ާޢަޒ ބު ާއޭގެ ާއެމީހަކަށް ާޤިޔ މަތްުދވަހުން ހަމަގައިމުވެސް

ާބަލަން ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއެކަމަށް ާކީރިތިާމ ބޮޑަށް ާޙަދީޘްއ ިއ ާރަސޫލ ގެ ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާބައެކެވެ. ޖެހޭ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާމިއަދު ާއެހެންަކމަށްވ އިރު ާއަންަގވ ފަިއވެެއވެ. ާމިކަންކަން  410ޤުރުޢ ންގައި

ނޑިޔ ރުންާ ާފަ ާޙިމ ޔަތްކޮށްގެން ނޑިޔ ރުން ާފަ ާނުވަތަ ާއެއްޗެހިިކއުން ާދިމ ލަށް ނޑިޔ ރުންނ އި ފަ

ާކަންތައްަތއްާ ާޢިލްމ ާާބޭނުންހ ގޮތަކަށް ާލިބިފައިހުރި ާތިމ މެންނަށް ާބަދަލުަގއި ާދޫކުރުުމގެ ކުރުން

ާޤ އިމްކުރުމުެގާ ާޢަދުލްއިންޞ ފް ާމެދުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާބަލ  ާމަސަްއކަތ  ާކުރެވޭ ތިމ މެންނަށް

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިނުމަށް ާފުޅ ދ އިރ އެްއގައި ާއެންމެ ާއޮތް ާދެވެން ާއެފަރ ތްތަކަށް ފުރުޞަތު

ާދަންނަވަން.ާުޝކުރިއްޔ ާކޮށްދެވެން ާވ ހަކަ ާހުރި ާތަްއޔ ރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޮކށްދޭން ާހުރިހ ކަމެއް  415ހުރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަނިކުފ ނުާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާވ ހަކަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާހުށަހެާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާގެނެސްނުދެއްވީތީ ާމަޖިލީހަށް ާމައްސަލަ ާުކއްިލ ާޅި

ާޢިްއޒަތްތެިރާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެނެސްދެްއވ ނެކަމަށް. ާމިއަދު ާއުންމީދުކުރިން ާަވރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ  420ކޮންމެއަކަސް

ާމަްއސަލައަ ާއެންމެބޮޑު ާފ ހަގަކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަްށވެސް ާިބލުގައި ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ ީކާރައީސް،

ާިއސްާ ާކޯުޓގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާއޮތްގޮތުން ާފަރުމ ކުރެވިފަިއ ާމިބިލު ާމިހ ރު ާަމއްސަލަ. މުސ ރައިގެ

ާހިމެނޭާ ާތެރޭގަިއ ާޤ ޟީންގެ ާދަރަޖައަށް ާދަށު ާއެންމެ ާކޯޓެްއގެ ާރަުށ ާކޯޓު، ާދަށު ޤ ޟީއ އި

ާ ާގްރޭްޑ ާ%7ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާދޭތެރޭަގއި ާމުސ ރައ ިއ ނުޑ8ާާ:ެގ ާައޅުގަ ާއެބަހުރި. ާތަފ ތު ެގ

ނޑުެވްސާޤަބޫލުކުރ ގޮތުންާމަސައްކަތްާބުރަވީމަާޤަބޫ  425ލުކުރ ގޮތުންާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާތަފ ތެއް.ާއަުޅގަ

ާއެހެންަނމަވެސް،ާ ާޢިނ ޔަތްތަްއ. ާއެަލވަންސްަތކ އި ާއިތުރު ާެދވިދ ނެ ާޤ ޟީއަކަްށވެސް ކޮންމެ

ާވަރަ ާދެން ާއެއީ ާހުރީމ  ާަތފ ތެއް ާއެހ ބޮޑު ާތަފ ުތގެ ާމުސ ރައިގެ ާއޮންނަ ނަޑއެޅިފައި ށްާކަ

ާމ އްދ ތަކަށްާ ާވަިކަވކި ާމިޤ ނޫނުގެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫުލުކރަންޖެހޭ. ބޭއިންސ ފުކަމެއްކަމަށް

ާހުރިކަމަށްާ ާކަންަތއްތައް ާބައެއް ާއިޞްލ ޙުކުަރންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓ ާޤ ނޫނު ބަލައިލ އިރު

ާބައެާ ާދެން ާއިޞްލ ޙުތަކ އި ާކުދިކުދި ާވަރަށް ާތެރޭަގިއ ާޭއގެ ާމ ްއދ ތަކުގަިއާފ ހަގަކުރެވޭ.  430އް

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއެބަހުރިކަން ާމައްސަލަތައްވެސް ާބައެއް ާނުކުންނަ ާދިމ ނުވުމުގެާސަބަބުން އެޢިބ ރ ތްތައް

ާޖުޑީޝަްލާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަދި ާހިސ ބެއްަގއި ާއެްއވެސް ާމިޤ ނޫނުގެ ފ ހަގަކުރަން.ާހަމައެހެންމެ

ދ ގައިާޖުީޑޝަލްާަކއުންސިލެްއެގާވ ހަަކާވަނަާމ އްާ=9ކައުންސިލެްއގެާވ ހަކަާނެތްއިުރާމިޤ ނޫނުގެާ

ާއުފެދޭ.ާ ާުސވ ލު ާކައުންސިލެއްޯތވެސް ާއޮތް ާައއިސްފައި ާޮކންގޮތަކަށް ާެއއީ ާއޮތުމުން އައިސްަފއި
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ާފޮނުވަިއގެްނާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަވަހަށް ާމިޤ ނޫނު ާއެދެނީ ނުޑެވސް ާއަުޅގަ  435އެހެންކަމ އިެއކު،

ާމަސައްކަ ާައވަހަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޯޓުތަުކެގާކޮމިޓީ ާރ އްޭޖގެ ާފ ސްކުރައްވ  ާޤ ނޫނު ތްކޮށްދެްއވ 

ާލިބިދެިވގެންދ ނެާ ާހަމަހަމަގޮތެއްގަިއ ާއެީއ ާޢިނ ޔަތްަތއް ާުމސ ރައ އި ާދެވޭ ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ާއަދ ުކރައްވ ާ ާމަޤ މުތަކުގެ، ާކުރަްއވ  ާއެބޭފުޅުން ނޑިޔ ރުންނަކީ ާފަ ާހަމަޖައްސ  ޢިނ ޔަތެއްކަމަށް

ާޖަވ ބުދ ރީ ާޒިންމ  ާހަަމޖެހުން.ާމަޤ މުގެ ާގޮުތގައި ާއެއްެޗްއގެ ާަކނަޑއެިޅގެްނދ ނެ ާގޮތަކަށް ކުެރވޭފަދަ

ާއަވަހަްށާ ާކޮމިޓީގެާމަަސއްކަތްާނިންމ  ާއަަވސްާމުއްދަތެްއގަިއާމިބިލުާދ   440އަޅުަގނުޑާއުންމީދުކުރަން

ާމިމަސައްކަތްާނިންމައިދެްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާގެާެމންަބރުާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރާ  ާهللاާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ކަމަީކާާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ނިޑޔ ރުންގެާބިލުގެާދެވަނަިކއުމުަގއިާައޅުގަ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާފަ

ާއަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަލައިގަމިބިލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލަިއަގތްނަމަވެސް ާކޮންމެވެްސަވރެއްެގާޅުަގނޑުމެން  445ންނަންވ ނީ

ާމިބިލަކީާރި ާފ ހަގަކުެރވުނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލައިލ އިުރ ާމިބިލަށް ނޑު ާއަުޅގަ ޒަރވޭޝަންތަކ އެީކއޭ.

ެރވިފައިާއޮްތާމީގެާދެތިންއަހަރުާކުރިންާނުވަތަާތިންހަތަރުާއަހަރެއްާކުރިންާފަހަރެއްގައިާތައްޔ ުރކު

ާަދޢުލަތުގެާ ާކުރެްއވި ާފ ހަގަވެސް ާމެންބަރެްއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތ ނގެ ާދެން ބިލަކަށްވެދ ނެ.

ާއެހެންވީމަ،ާ ާބިލެއްކަމަށް. ާއަންދ ޒީ ާމިީއ ާލަފ ކުރެވެނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއިންކަމަށް. ނިޝ ންވެސް

ާކަ ާަބއެއް ާއޭގެ ާކަންކަްނ. ާގިނަ ާވަރަށް ާއިޞްލ ޙުކުަރންޖެހޭ ާއެބަހުރި ާމިތ ނގަިއާމީގައި  450ންކަން

ާމިއޮތްާ ާގެއްލިފަިއ ާމިބިލަށް ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަްށ ާއެހެންވީމަ، ާނަންގަވައިެވސްފި. މެންބަރުން

ނޑުވެްސާ ާއަުޅގަ ާމިބިލުގައި ާރަނގަޅުވެދ ނެކަމަށް. ާމިބިލު ާއަްޕޑޭްޓކޮށްލީމަ ާއަހަރެއް ހަތަރުފަސް

ާބަހ ލ ފައި. ާމިއޮތީ ާޗެޕްޓަރަކަށް ާހަތަރު ނޑު ާމައިގަ ާއުޫސލުތަކ ިއާާފ ހަގަކުރަން ނޑު މައިގަ

ާދެންާ ާކަންކަން. ާއެހެނިހެން ާދެން ާސުލޫކ އި ާމުސ ރައ ިއ، ާަވކިކުރުމ ިއ، ޢައްޔަންކުރުމ ިއ،

ާައޅުަގނުޑމެންނަށްާ ާފަހުން ާޤ ނޫުނައސ ސީގެ ާމިއިޞްލ ޙުކުރެވުނު ާލަފ ކުރެވެނީ  455އަޅުަގނޑަށް

ނަޑށްވެްސާމިބިލަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާމަސައްކަތްކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާއެހެްނވީމ ،ާމީ ނޑުާއޮިނގަ ގެާމައިގަ

ާބޮުޑާ ާވަރަްށ ާބަލަިއގަންނަނީކަމަށްވ ނަމަ ާކޮމިޓީއަކަްށ ާބަދަލުެގނެސް ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ާރަޢުޔުާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާލަފ ކުެރވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާދެން ާއަޅުަގނޑަށް ާކުރަންޖެހޭނެކަމަެަށް މަސައްކަތެއް

ާއިނގޭނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާައއިަމ ާއެހިސ ބަށް ާނޫންާހުރިގޮތެއް ާޔަޤީނެްއ ާމުޅިން ނޑަކަށް ާައޅުގަ .

ާގިަނާމަސަްއަކތްތަކެއްާ ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަަލއިގަންނަކަމަްށަވނީނަމަ  460ކިހިނެއްކަމެްއާވ ީނކީ.

ާމިއަށްާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާފ ހަގަކުެރވޭނީާއެކަންާފ ހަަގކޮށްަލން.ާޝުކުރިއްޔ ާއިނގޭތޯ.ާ
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ާ

ާބިލެއްާޝުކުރިއްާގަްއދޫާދ އިރ ާެމންަބރުާޒ ހިރުާ ާމިތަނަށް ާކިޔ ފައި ާބިލޭ ނޑިޔ ރުންނ ިއބެހޭ ާފަ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޔ 

ާމިއީާާާއ ަދމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާައޅުަގނުޑވެްސ ާއޮތީމ  ާހުށަހެޅިފައި ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅިފައި

ާދަންނަވ ލަ ާމިއަށް ާއެއްެޗއް ާކޮންމެވެސް ާބަލ  ނޑަްށ،ާކިހިނެއްވ ކަމެއްކަމަށް ާއަޅުގަ  465ން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދަންނަވ ލީ. ާއެިދ ާފުރުޞަަތކަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ޖިބަކަްށވ ތީ އަޅުަގނުޑެގވެސް

ާބޮޑެތިާ ާވަރަްށ ާއިޞްލ ޙުކުރަން. ާެއބަ ާޖެހޭ ާމ އްދ ތައް ާގިނަ ާވަރަްށ ާމިބިލުަގއި ރައީސް،

ާއެ ާ)ށ(ާގެ ާމ ްއދ ގެ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާއެގޮތުން ާއެބަހުރި. ާޖުމްލައިެގާއިޞްލ ޙުތަްއވެސް ންމެފަހުގެ

ާިއސްލ މީާ ާއިތުރުކޮށް ާއިޞްލ ޙު، ާއިތުރުޮކށް ާެއއް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާދެވަނަ ާބަދަލުކޮށް ޢިބ ރ ތް

ާވަރަްށާ ާމިބިލުަގިއ ާެއއީ ާހަމަޖެހިގެންދިއުން ާމިކަން ާފެށޭނެގޮތަކަށް ާއިސްކަންދޭނެ  470ޝަރީޢަތަށް

ާައޅުގަ ާޤ ނޫނަކީ ާއ ދެ، ާދެކެން. ާއަޅުަގނުޑ ާހަމަާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ާމީހަކުެވސް ާކޮންމެ ނޑުމެން

ާއަެނއްދުވަހުާ ާެއއްެޗއް، ާހެދޭނެ ާިތއްަބސް ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާމިތ  ާބަޔަުކ ކޮންމެ

ާއިޞްލ ޙުވެސްާ ާެއއަށް ާއަދި ާއެްއޗެއް. ާލެވޭނެ ާއުވ ވެސް ާައނެއްދުވަހު ާއެްއޗެްއ، ބ ޠިލްވެސްކުެރވޭ

ާ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއްއޗެއް. ާގެނެވޭނެ ާއެއީީކާާސުބްޙ ނަހޫهللا ާޤ ނޫުނ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ވަތަޢ ލ 

 475އެްއވެސްާބަދަލެއްާދުވަހަުކެވސްާގެނެވޭނެާއެްއޗެއްާނޫން.ާއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންނީާ

ާދިވެިހރ އްޖޭަގއިާ ާސަރުކ ރު، ާދިވެހި ާދަޢުލަތުގެ ާދިވެހި ާއިސްލ މްދީންކަމަށްވެފައި ާދަޢުލަތަކީ ދިވެހި

ާހަންޑްރެ ާރައްޔިތުންނަކީ ާވަީނވިްއޔ ާތިބޭ ާކިޔ ކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމުސްލިމުންކަމަށް ްޑާޕަސަންޓް

ނުޑާދެކެން.ާ ާއަޅުގަ ާހިންގެންޖެހޭނީާއިސްލ މީާޝަރީޢަތްކަމަށް ާފުރަތަމަ ާކޯޓުަތކުަގއި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޖުމްލައިެގާ ާއެންމެފަހު ާއެއަކުުރގެ ާހަމަ ާއަދި ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާތިްނވަނަ ާހަމައެއ ިއއެކު ދެން

ާޭއގެާާޢިބ ރ ތް ާމިހެްނ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާމުހިންމުކަމަށް، ާކޮންމެހެން  480ބަދަލުކުރުން

ާއަޅުަގނުޑާ ާަވގުތުކޮުޅގައި ާލިބިފައިވ  ނަޑށް ާއަުޅގަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާދ ންވެއްޖިއްޔ  ތަފްސީލަށް

ވަނަާާ=ންާހަމަާދައްކަންާބޭނުންވ ާއެންމެާމުިހންމުާވ ހަކަކޮުޅާދަްއކ ނުލ ހެންާހުއްޓ ލަންޖެހޭނީ.ާދެ

ާެހދިދ ނެ.ާ ާޖަމްޢިއްޔ ެއއް ާދެކޭގޮުތގަިއ ާއަޅުަގނުޑ ާޖަމްޢިއްޔ . ާއެބުނ  ާަގއި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާަކންތައްތައްާ ާއެތަނުން ާނިންިމގެންނުވ ނެ. ާވަިކގޮތެއް ާޖަމްޢިއްޔ އަކުން އެހެންނަމަވެސް،

ާސަރިވސްއަ ާޖުޑީޝަލް ާލަފ ެގމަތިން ާދަށުން ާސަރވިްސގެ ާޖުޑީޝަލް  485ްށާނިންމަންޖެހޭނީ

ާޖުޑީޝަލްާ ާެއއްެޗއް ނަޑއަޅ  ާކަ ާއެތަުނން ާނުވަތަ ާނިންމ ކަމެއް ާއެތަނުން ފެންނަގޮތަކަށް.

ާއެކަންތަްއާ ާނޫނިއްޔ  ާފެންނަގޮތަކަށް ާސަރވިްސއަްށ ާޖުޑީޝަލް ާފޮނުވަިއގެްނ ސަރވިްސއަށް

ާއެމީހުންގެާ ާޙިމ ޔަތ އި ާއެމީހުންގެ ާއަމިއްަލއަްށ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ނޑިޔ ރުން ާފަ ނިންމުމަކީ
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ާހެދުންާކަންތަ ާޖަމްޢިއްޔ ަތއް ނޑަެއޅޭނެގޮތަކަށް ާކަ ާއެްއޗެހި ާުމސ ރައ އި ާއެމީހުންގެ އްތަްއ،

ނަޑއަޅ ާ ާކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމުސ ރަ ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ  490ކަމަކުނުދ ނެ

ާ ާވަކިކަެމއްާ?އުސޫލަށް.ާއ ދެ،ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް ާތެެރއިން ާކުށްތަކުގެ ާމ އްދ ަގިއާއެބުނ  ާވަނަ

ާދަމ ހަލ ފައިާ ާކުިރޔަސް ނޑިޔ ރަކު ާފަ ާކުށެއް ާކޮންމެ ާއެއީ ާފެނޭ. އިސްތިސްނ ކުރަންޖެހޭކަމަށް

ާެއހެންވީމަ،ާ ާޮއެވގެންނުވ ނެ. ާނުބެލޭނެގޮަތަކށްވެސް ާނުވަތަ ާޮއެވގެންުނވ ނެ ގެންދެވޭެނގޮތަކަށް

ާމަޖިލިސްާ ާރައްޔިތުްނގެ ާޤ ީޟއަުކވިޔަްސ، ާމީހަކުވިޔަސް، ާެއހެން ާއަދި ނޑިޔ ރަުކވެސް ާފަ

ާަވިކާ ާމެންބަރަކުކަމުގަިއވިަޔސް ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާމިނިސްޓަރަކުަކމަށްވިޔަސް،  495ކަމަށްވިޔަްސ،

ާއެީއ.ާ ާއެެެއްޗެއް ާބެލެންޖެހޭނެ ާަވގުތުން ާއެކުަށކީ ާކުށެއްކުރީމ  ާވައްތަެރއްެގ ާވަކި ފ ޑެއްގެ

ާ ާރައީސް، ާޑ78ާާިޢިއްޒަތްތެރި ާހުސްއެކަނި ާޑިގްރީ. ާއެުބނ  ާަގއި ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ާއެތާ ަވނަ ްގރީ

ާހުރިހ ާ ާތިއްބެިވ ާމިހ ރު ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާއެ ާނޫން. ާހަަމޖެހޭކަމެއް ާއަދި ާެއއީެވސް އޮތުން

ާނޫން.ާ ާހޯލްޑަރުންނެއްެވސް ާޑިގްރީ ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ ާޤ ޟީންނ އި، ނޑިޔ ރުންނ ިއ، ފަ

ާފ ސްެވގެންާ ާމިބިލު ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާއޮތުން ާއެތ  ާިޑގްރީ ާހުސްއެކަނި  500އެހެންވީމ ،

ާކޮންމެެވސްކަހަލަާހި ާއޭގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާމަސައްކަތްކުރަްއވ  ާމިހ ރު ާވަީނވިްއޔ  ނގައްޖެކަމަށް

ާ ާއ ދެ، ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަުތވެދ ނެކަމަށް ާއެބުނާ ާ:7ބުރައެްއވެސް ާގަިއ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާގެ ާގެންނަންޖެހޭކަމަށްާާ:)ހ( ާއިޞްލ ޙެއް ާކޮންމެެވސް ާެއއަށް ާމުއްދަތުވެސް ާއެބުނ  ގައި

ާ ާހަމަ ާދެން ާއ ެދ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާރައީސް،ާާ>7އަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުވ . ާމ އްދ ގަިއވ  ވަނަ

 505އަޅުަގނޑުާޤ ނޫނުައސ ސީާބަަލއިލިއިުރގައިާީމގެާެއއްެވސްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއެްއވެސްާތަެނއްަގއެްއާ

ާމިބިލުގައި ާއެކަމަުކ، ާހުަވއެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާނުވަތަ ާޤ ޟީއަކު އެބަބުނޭާާނެތް

ާވ ހަކަެވސް ާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ާއެބަުބނޭ ާވ ހަަކވެސް ާއެހެންކަމަށްަވނީވިްއޔ ާާޤ ޟީންގެ އެބަބުނޭ.

ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙެއް ާކޮންމެވެްސކަހަލަ ާއެކަމަްށވެސް ާހީވަނީ ާމިބިލަށްާއަޅުަގނޑަށް މެންނަްށ

ާއ ދެ ާކަންތައް. ާމުސ ރަިއގެ ާހަމައެއ ިއއެކުމެ ާދެން ާއެބަޖެހޭހެން. ާގެންނަން ާކަންތަްއާ، މުސ ރަިއގެ

ާރ އްޖެތެރޭާ ާޤ ޟީައކ އި ާކޯޓެއްގެ ާމ ލޭ ާމިއޮތީ. ާބުނެވިފައި ާމީގައި ާނ އިންސ ފުން ާވަރަށް  510މިއޮތީ

%ާ ާއެބަުއޅޭ ާމީގައި ާމެޖިސްޓްރޭޓަކ އި ާހަމަޖެހޭާާ;0.9:ކޯޓެްއގެ ާމިީއީކ ާތަފ ތު. ާމުސ ރައިގެ ެގ

ާޤ ޟީ ާތިބީ ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާކުރީަގއިވެސް ާމީގެ ާނޫން. ާމ ލެއ ިއާއުސޫލެއް ާރ އްޖެތެރެއ އި ންނޭ.

ާމިއަދ ާ ާތަފ ތުކުރަމުންއަިއސް ާއައިސް ާކޮށްގެްނ ާބަަޔކު ާވެރިކަންކުރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ތަފ ތުކުރަން

ާދިެވހިރ އްޖޭެގާ ާކުރީަގއި ާއޭގެ ާބަދަލުވީ. ާއެމީހުން ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާއެންމެފަހުން ހަމައަށް

ާކޯުޓގަިއވެ ާއަތޮޅު ާޤ ޟީންނޭ. ާތިބީ ާތިބީާރަށްރަށުގައި ާކޯޓުގަިއެވސް ާރަށު ާޤ ޟީންނޭ. ާތިބީ  515ސް
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ާކޮންބައެއްޯތާ ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ ާބަދަލުވ ންވީ. ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާކީއްވެތޯ ާމިހ ރު ޤ ޟީންނޭ.

ާކަންތައްތަްއ.ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިީއ ާކޮަބއިތޯ. ާމ ނައަކީ ާމެޖިސްޓްރޭޓުްނގެ އެއީ.

ާމި ާއަޅުަގނުޑމެން ާރަްއޔިތުންެގާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާބިލެއް ފަދަ

ާޢަދުލުއިންޞ ފުާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލ އިރު ާފ ސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން

ާޫދކޮށްލުންާ ާފ ސްކޮށްލ ފައި ާމިތަނުން ާބަްއޓަންކޮށްފަިއ ާމިބިލު ާޫނނިއްޔ  ާއުސޫލަކަްށ  520ޤ އިމްކުރެވޭނެ

ނުޑވެސްާޤަބޫުލ.....ާއެއީާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްކަ ާމަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއެހެންަކމަށްވ ތީާއަުޅގަ

ާ

ާމިޢިއްަޒތްތެރިާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލެއް ނިޑޔ ރުންނ އިބެހޭ ާފަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވކަމަށްޓަކަާއިލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޢަބްދުއްރަހީމްާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފޮނަދޫ އި

ާދިވެހިާهللاޢަބްދު ާީމަގއި ާހުށަހެޅުއްވިއިރު ާމިބިލު ާއ ެދ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާައޅުަގނޑު  525އަށް

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއުފެދުނު. ާސުވ ލު ާފުރަަތމަވެސް ާމީަގއި ާއަޅުަގނޑަށް ާނިޝ ންޖަހ ފައިވ ތީ ދަޢުލަތުގެ

ާބޭނުން ާކޮށްލަން ާނިޝ ންޖަހ ފައިވ އިރުާސުވ ލުެވސް ާދަޢުލަތުގެ ާމިބިލު ާއިދ ރ އިން ާމިމަޖިލީހުގެ ވޭ

ާޤ ނޫނެއްާ ާބޭނުންކުރ ނެ ާނިޝ ން ާތެރޭަގިއ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާެއއީ ާކީްއވެތޯ. ބަލައިގަީތވެސް

ާެއހެންވީމ ،ާ ާއެބައޮތް. ާތެރޭގައި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާއުސޫލުތަކެއް ާބޭނުންކުރ  ނެތްކަމުގަިއވިޔަސް

ާނޫްނގޮތަ ާނިޝ ންާއެގޮތަށް ާދަޢުލަތުގެ ާލިޔުންތަކުަގއި ާބޭނުންކުރ  ާމީހުން ާއަމިއްލަ  530ކަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެން ާބޭނުންވޭ. ާސ ުފޮކށްލަން ާައޅުަގނޑު ާަސބަބުވެސް ާބަަލއިގަތް ޖަހ ފައިވ އިރު

ާބަލ އިރުާ ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތުން ާެއބަހުރި. ާކަންތައްަތއް ާބައެއް ާދިމ ވ  ާމިބިލުގައި ާބަލ އިރު މިބިލަށް

ާމ އ78ާް ާވަނަ ާމިއޮންނަނީ، ާއޭގައި ާވަކިުކރުން. ާޢައްޔަންކުރުމ އި ނޑިޔ ރުން ާފަ ވަަނ78ާާދ ަގއި

ާަޝރުތުތައްާ ާއަންނަނިިވ ާމީހެއްގަިއ ާޢަްއޔަންކުރ  ާަފނޑިޔ ުރކަން ާމިއޮންނަނީ، މ އްދ ގަިއ

ާރޮނގުންާ ާޝަރީޢަތުެގ ާޤ ނޫނ އި ާނުވަތަ ާޤ ނޫނު ާިމއޮންނަނީ، ާގައި ާ)އ( ާޭއގެ  535ހަމަވ ންވ ނެެއވެ.

ާޝަރީ ާހީވަނީާނުވަތަ ާބުނީމަ ާރޮނގުންނޭ ާޝަރީޢ ގެ ާނުވަތަ ާރޮނގުން ާރޮނގުން.ާޝަރީޢަތުގެ ޢ ގެ

ނޑަށްާހީވަނީާޝަރީޢަތުގެއ އިާޝަރީޢ ެގާ އެއީާދެރޮނަގކުންާތަޢުލީމްާޙ ސިލްކުރ ާވ ހަކަހެން.ާއަުޅގަ

ާއޮތުންާ ާއެހެން ާރޮނގުްނ ާޝަރީޢ ގެ ާޤ ނޫނ ިއ ާނުވަތަ ާޤ ނޫނު ާއެަކއްެޗއްހެން. ާެއއީ ރޮނގުން

ާރަނގަޅުކަ ާމީގައި ާދެން ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިޮއންނަނީ،78ާާމަށް ާގަިއ ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަްށާ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިހ ރު ާއޮތްނަމަވެސް ާއެެހން ާގައި ާ)އ(  540މިމ އްދ ގެ

ނޑަެއޅުމުެގާ ާކަ ާޤ ބިލުކަން ާޢިލްމީ ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާޢައްޔަންކޮށްފަިއވ  ާކުރިން ާފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން

ނ ާބެލުމުގައިާމިންގަ ާޤ ބިލްކަން ާޢިލްމީ ާޢައްޔަންކުެރވުނުއިުރ ނިޑޔ ަރކު ާއެފަ ޑަކީ
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ނޑެްއކަމެްއާ ާމިންގަ ާކޮން ާމިއީ ނޑެވެ. ާމިންގަ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ނެޑއްކަމުަގއި މިންގަ

ާޑިމޮކްރެޓިްކާ ާއޭރު ާއޮތީ ާަޢްއޔަންކޮށްފައި ާޤ ޟީން ާކުރީަގއި ާނޭނގެެއވެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާއޭ ާނޫން. ާއެންމެާއުސޫލަކުންނެްއ ާޢަދުލުއިންޞ ުފގަިއވެްސ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ ާރ އްޖޭގެ  545ުރ

ނޑިޔ ރުކަމަށްާ ާފަ ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވ  ާހިތްޕުޅު ާހަމަ ާއެބޭފުޅ  އިސްވެިރޔ .

ނޑަށްާފެންނ ތީާމިމ އްދާ  އިސްކުަރއްވ ަފއިވަނީ.ާއެހެްނީވމ ،ާމިކަންާމިނޫންގޮތަކަށްާއޮންނަންާއަޅުގަ

ާސްޓޭޖްގަިއާއުނި ާކޮމިޓީ ާމުރ ޖިޢ ކުރުމަށް ާ)އ(ާއިތުަރށް ާމީގައި ާދެން ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ކޮށްލަން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)މ(ާގަިއ78ާާބެއްލެވުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެްނނ ތީާއެވ ހަަކާދަންނަވ ލަން.ާހަމަާމިާ

ާ ާއުމުރުން ާމީހަކީ ާޢައްޔަްނކުރ  ނޑިޔ ުރކަމަށް ާފަ ާކޯުޓެގ ާސުޕްރީމް  550ާއަހަރ90ާުއެބައޮތް

ނޑިޔ ުރކަމުގަިއާނުވަތަާޤ ނޫނީާވަކީުލކަމުގަިއާނުވަތަާމިދެކަުމގަިއާމަދުެވގެންާ ާ=ވެފަިއވުމ ިއއެކުާފަ

ނޑަށްާފެނޭާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ އަހަރުދުވަހުގެާތަޖުރިބ ާލިބިަފއިވ ާމީހެއްކަމުަގިއވުން.ާމީަގިއާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ަގއ79ާާިދެންާމިޤ ނޫނުގެާާއޮތްގޮތަށްާއެއްަބއިާމަދުވެފަިއވ ތީާއެތަންކޮޅުާއިތުރުކޮށްލަން.

ާަސރވިްސާ ާޖުޑީޝަލް ާއެކަން ާބޭނުންވެއްެޖނަމަ ނޑިޔ ރަުކ ާފަ ާކޯޓަކުްނ ާމިއޮތީ، ާގަިއ )ރ(

ާމިއީާ ާހީވަީނ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ނިޑޔ ރެވެ. ާުއއްތަމަފަ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާހުށަހަޅ ނީ  555ކޮމިޝަނުން

ާއެ ާތަޢ ރަޟްވ ކަމެްއހެން. ާޤ ނޫނ އި ާކޮމިޝަންގެ ާޖުިޑޝަލްާޖުޑިޝަލްސަރވިސް ާކުރަންވ ނީ ކަން

ާސަރވިސްާ ާޖުޑިޝަލް ާއެ ާއެެހންނޫނީ ާއޮންނަންވ ނީ. ާުކރ ގޮތަށް ާކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާދެން ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތަޢ ރަޟްވ ކަމަށް ާޤ ނޫނ އި ވަނ0ާާަ>ކޮމިޝަންގެ

ާމަޤ މ 0ާ>މ އްދ ގަިއ،ާ ާއެހީތެރިޔ  ނިޑޔ ރުގެ ާފަ ާއެބައޮތް ާމ އްދ ެގާ)ބ(ާގައި ާޙަވ ލުވުމުގެާވަނަ އި

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާކުރިމަތީަގިއާނުވަތަާާ<7ކުރީަގއި ނޑިޔ ުރގެ ާުއއްތަމަފަ ާުހވ  ާ)ހ(ާގައިވ   560ވަަނާމ އްދ 

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާުކރަންވ ނެެއވެ.ާއަުޅގަ ާކުރިމަތީަގއި ނޑިޔ ެރއްގެ ާފަ ނަޑއަޅ  ާކަ ނިޑޔ ރު އުއްތަމަފަ

ާމ އްދ އެޭކާމިއީ.ާސަބަބަކީ،ާއެ ާތަޢ ރަްޟވ  ާހުވ .ާެއއީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ނޑިޔ ރުްނގެ ހުަވއަކީާފަ

ާ ާއެީއ0ާާ;7ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުވ . ާކުރަންޖެހޭ ާފަނޑިޔ ރުން ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާ ާޖަުދވަލް 7ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނިޑޔ ރުންގެާާ;ގެ ާފަ ނޑިޔ ރ އި ާއުއްތަމަފަ ާއޮންނ ނެ ާަބިއގައި ވަނަ

ނޑިޔ ރުްނގެާއެހީ ނޑިޔ ރުްނގެާހުވ ާެއއީާފަ  565ތެރިޔ ާކުރަންޖެހޭާހުަވެއްއކަމަކަށްާހުވ .ާއެހެްނވީމ ،ާފަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ާނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ތަޢ ރަޟްވ ކަމެއްހެން.ާދެންާމިޤ ނޫނަށްާބަލ އިރު،ާޖުމްލަކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމއީާރަނގަުޅާ

ާޤ  ާއެބަުހރި ާއަދިވެސް ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެހެންާާނޫނުއަސ ސީއ އިޤ ނޫނެކޭ. އަިދ

ާތަޢ ރު ާސްޓޭޖްގަިއާޤ ނޫނުތަކ އި ާކޮމިޓީ ާއުންމީދުކުރަން ާައޅުަގނުޑ ާމ އްދ ަތއް. ާަބއެއް ޟްވ 
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ާޢަދުލުއިްނޞ ފުާ ާރ އްޖޭގައި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާބެލޭނެކަމަށް.  570އެކަންތައްަތއް

ާގ ޟީންތަ ާކޯޓުތަކުގެ ާދ އިރ ތަކުެގ ާޢަމަލުކުރަމުންާޤ އިމްކުރަމުންދ  ނޑިޔ ރުންތައް ާފަ ާނޫނީ އް

ާދިމ ވ ންާ ާމިހެން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާނޫންކަން ާރަނަގޅަށް ާއެންމެ އައިސްަފއިވަނީ

ާތިއްެބވީމަ،ާނ ޤ ބިލުާމިދިމ ވ ާސަބަބަކީ،ާ ާއެތ  ާބޭފުޅުންވެސް ާނ ޤ ބިލު ާއަދި ާބޭފުޅުންނ އި ތަޢުލީމީ

ާތިއް ާއެތ ނގައި ާސަބަބުން ާއަބުރުފުޅަބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުންގެ ާޤ ބިލު ާއޭެގާެބވި ށްވެްސ

ާ ާހަމަގޮތަކައަސަރުކުރަމުންދ ތީ، ާހަމަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެުހރިހ  ާއަންނައިރު ާހެދިގެން  575ށްާމިޤ ނޫނު

ާޢަބުރ އި ނުޑާާއެބޭފުޅުންގެ ާައޅުގަ ާދ ނެކަމުގައި ާހެދިގެން ާމިޤ ނޫނު ާހިފެހެއްޓޭނެގޮތަކަށް ިޢއްޒަްތ

ާޒަތްތެރިާރައީސް.ާޔަޤީންކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްާ

ާ

ާފޮނަދޫ މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ  ާާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަބްދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:އިލްހާމް އަޙްމަދު  ާދަންނަވަން.ާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް  580ހުށަހެޅުއްވީތީ

ާބިއަ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިހ ރު ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ީނ، ނޑުމެންގެާޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ ލެކޭ.

ާ ާފ ޑުިކޔ ، ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާވަރަށްބޮޑަށް ާވަރަށްބޮޑަްށާާވަކިބަަޔކުތެރޭގައި ފ ޑުކިޔ 

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާދިނުމަށްޓަކައި ާޙައްޤު ާއެބޭފުޅުންގެ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ އަުގވަްއޓަމުންދ އިރު

ާސައްކަތްތަކެާމަ ާމަޖިލީހަކަށްވ ތީވެ ާކުރަންޖެހޭ ާމިބިލުާއް ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާދިވެހި ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަްށ ާދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމުމަކީ  585ާދަޢުލަތުގެވީހ ައވަހަކަށް

ާއަ ާއިވެމުންދ ތީ ާދޫތަކުން ާބޭފުޅުންގެ ާއެކި ާރިޕީޓްކޮްށ ާވ ހަކަ ާދަްނނަވ ނިޝ ންގެ ނޑު ލަންާުޅގަ

ާ ާބޭނުންވަނީ، ާދިވެހި ާބޭނުންކުރުމަކީ، ާނިޝ ން ާެއާދަޢުލަތުގެ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާ ާދިވެހި ާބިލުެގ ާހުށަހަޅުއްވ  ާެއީއާާދަޢުލަތުގެމެންބަރަކު ާފުރިހަމަކަމެކޭ ާބޭނުންކުރުމަކީ ނިޝ ން

މިނިސްޓަރު،ާާދަޢުލަތުގެ.ާރަނގަޅުކަމެކޭ.ާކުިރއަށްާއޮތްތ ނގައިާކުރުންާއެންމެާއެކަީށެގންވ ާކަމެކޭ

ާ ާޑިރެކްަޓރ ާމިނިސްޓަރު، ާސްޓޭޓް ާހަމަެއކަނި ާއެތީަގއި ާފޮނުއްވ  ާއޮތުމަކުންާދަޢުލަތުގެ  590ނިޝ ން

ާ ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލެއްނޫން. ާހަމަޖެހޭ ާމ  ާއެީއކީ ާސްޓޭޓްާދައުަލތުގެ ާުނވަަތ މިނިސްޓަރަކު

ާނިކަމެ ާމެންބަރަުކ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިުތންގެ ާަރއްޔިތުންެގާމިނިސްޓަރަކަށްވުރެ ާުނވަތަ ތިވަނީތޯ

ާފޮނުވިާ ާތަނަކަށް ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ާއަމިއްލަފުަޅށް ާސިޓީފުުޅގައި ާފޮނުއްވި ާމެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ

ާ ާަމޖިލީހަށްާދައުލަތުސިޓީފުޅުަގއިތޯ ާަރއްޔިތުންގެ ާއެކަމަކު، ާސުވ ލަކީ. ާމިއީ ާއޮތީ ާނިޝ ން ން

 595އީާަމއްަސލައެއްާނޫން.ާރަްއޔިތުންގެާަމޖިލީހުގެާނިޝ ންާއޮތުމަކީާއެާދައުލަުތގެހުށަހެޅިާބިލެއްގައިާ

ާބ ރުާ ާބޭފުޅުްނނަށް ާދެޭކގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއްކ ތެރިކަމަކ  ާޙިމ ަޔތަކ އި، ާޢިނ ޔަތްތަކ އި، އެފަދަ
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ާ ާލިބިގެންވޭ ާނޫން.ާދައުލަުތގެ ާެއްއޗެްއ ާފަރުދެއްގެ ާަވކި ާމީހެއްގެ ާަވކި ާއެއީ ނިޝ ންޖެހުމުގެ.

ްއޗަކަށްާމ ނަކޮށްގެންާއެގޮތަށްާވ ހަކަދަްއކ ތީާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާއެހެންވީމ ،ާވަކިާމީހެްއގެާއެާ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާނެތިން. ާދައްކ ކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެވ ހަަކ ާދަންނަވ ލަން.

ާ ާހުންނަންޖެހޭާ?:7ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑިޔ ރުކަމަށް ާފަ ާމ އްދ   600ތެރޭަގއިާޝަރުތުތަކުގެާވަަނ

ާާަގއިކަމުކުދިވެއްސަާ ާހިމެނިފައިވ ތީ، ާދަތިފުޅުވެގެްނާމިބިލުގަިއ ާބޭފުޅުންނަށް ާބައެއް އެކަންތަކ 

ާދަންނަ ާއަުޅަގނޑު ާދަްއކަވ ތީ ާވ ހަކަފުޅު ާވ ނީ، ާނެޭތާާ?:7ޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާލިޔެަފއި. ާވ ނެގޮތަކަށް ާމީހަކަށް ާބޭރު ާނުވަތަ ާނުވ ނެގޮަތކަްށ ދިވެއްަސކަށް

ާމ ނަކޮށްގެާބޭނުންގޮތަކަށް ާބޭނުންގޮތަކަްށ،ާދިވެއްަސކަށްައޅުަގނޑުމެން ާބިލުގައިާާން ައޅުަގނޑުމެން

ާދިެވްއސަކަށްާ ާހަމަ ާބުނެވިދ ނެއޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނޫނޭ. ާމައްސަަލއެއް ާއެީއ  605ފަރުމ ކުރުމަކީ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާވަނީ ާހެދިފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިބަހުން ާމައްސަަލއެއްނޫން. ާއެއީ ވ ންޖެހޭނެއޭ

ާނުވ ތީާ ާޤ ނޫނުތަކަކަށް ާލިޔެފައިހުރި ާބަހުން ާއިނގިރޭސި ާއައިސް ާމީހަކު ާބޭރު ާވަނީ. ހެދިފައި

ާިދެވއްަސކަށް ާީމގައި ާއެހެންވީމ ، ާނުކުެރވެނީ. ާތަރުޖަމ ވެސް ާއަެނއްހެން ވީތީ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާެދކޭގޮތުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާފަރުމ ކޮށްފަިއ ާމިބިލުގައި ާދިެވއްސަކަްށ ގަިއާއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާމ ނަކޮށްގެން ާބޭނުންގޮތަކަށް ާހަމަ ާމީތި ާދިވެއްސަަކށް  610މައްސަލަެއއްނޫން.

ޤ ނޫނަކަށްާހެދުމުގެާފުރުޞަތުާދިނުމަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިީލހަށްާފެންނަާހިނދެއްގައި.ާއެެހންވީމ ،ާ

ާހަމައެއ އެ ާނެތް. ާފުރުޞަތެްއވެްސ ާދެއްކުމުގެ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާެއވ ހަކަ ާދަްނނަވ ލ ނީާވަކި ކު،

ާތިޭބފުޅުންނަށްާ ާިތއްބަވ ކަން ނޑިޔ ރުންަތކެއް ާފަ ާގިނަ ާމަރުޙަލ ގަިއ އިންތިޤ ލީ

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ  ާސަބަބުނ8ާާްނެ. ާީމގެ ާމަސައްކަތްކުަރއްވ ތ . ާއެބޭފުޅުން ާވެއްޖެ އަހަރު

ނޑިޔ ރުންނަށްާބިރު  615އްާފޯރުވ ާފ ުޑާސަުރކ ރުންާތަފ ތުާނުފޫޒުތަދެއްކުމ އި،ާނިކުންނަާނަތީޖ އަކީާފަ

ާމަރުޙަލ ގެާ ާއިންތިޤ ލީ ާމަސައްަކތްކުރަމުންދ ނީ ާަވއްޓ ލުމަށް ާއަގު ާއެބޭފުޅުންެގ ާފ ޑުތައްކިޔ  ފ ޑު

މ ވ ނެާގޮތުން.ާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ގަިއާއޮންނައިރުާތިބޭފުޅުންނަށްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާމީަގއިާދިާ

ާ ާވަރަްށގިނަ. ާދިމ ެވގެމައްސަލަތައް ާސަުރކ ރުންންދ މީގެތެރޭަގއި ާމައްސަލައަކީ ޑުކިޔ ،ާފ ާނެ

ާމައްސަލަތައްާރަނގަޅުާ ާނިންމަންޖެހޭ ާއެމީހ  ާކުރުމުެގާސަބަބުން ާކަްނތައް ާަވކިގޮަތކަށް ސަރުކ ރުން

 620ގޮތުަގއިާނިންމުމަށްާދަތިވެާަކންތައްތަކެްއާެވގެންދ ނެކަމަށްާމިއީާޝަްއކެްއާއޮތްާކަމެއްޫނން.ާމިއީާ

ާޙަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމައްސަލައަކ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިންމަވ  ާއެބޭފުޅުން ާޙަޤީޤަތަކީ ާމީގެ ޤީޤަތެއް.

ާިއންތިޤ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާނުވަތަ ާދ އިމީވ ން ާއެބޭފުޅުން ާދެން ާމަރުޙަލ ިއން ާއިންތިޤ ލީ ލީާގުިޅގެން

ާދުވަހަކުން ާނިންމ ލ  ާމިއީާާމަރުޙަލ  ާވ ެނކަމަށް ާކުރިމަތި ާުއނދަގޫތަކެއް ާއެގޮތުން އެބޭފުޅުންނަށް
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ާއޮތް ާެވެގންދ އިރުާާޝައްކެތް ާުދވަސްތަެކއް ާަމރުޙަލ ގައި ާއިންތިޤ ލީ ާއެހެންވީމ ، ކަމެއްނޫން.

ާފ ޑުކިޔަމުންދ ތީާ ާމެންބަރުންތައް ާސަރުކ ރު ާތިބެ ާނުހުށަހަޅުއްވ  ާބިލެއް ާމިފަދަ  625ސަރުކ ރުގެ

ާ ާތ އަޅުަގނޑު ާތ ކުން ާހިތ މަކުރަން. ާހުށަހަޅުއްވ ވަރަށް ާބިލުތައް ާނުޖެހޭ ާކު ާތާ ، ކުނުޖެހޭާތ ކުން

ާއަނބުރާ އެބި ާއެބިލުަތއް ާސަރުކ ރުން ާނިންމޭފަހުން ާމަސައްކަތްކޮްށ ާޭއެގ ާހުށަހަޅުްއވ  ލުތައް

ާ ާކުރަްއވ ިއރު ާކަންތައް ނޑިޔ ރުންނ ގެންދަވ  ާއެތަްއާފަ ާމަރުޙަލ ަގިއ ާއިންތިޤ ލީ ާބިެލއް ބެހޭ

ާސު ާމިީއ ާކީްއެވގެންތޯ ާތިބެނީ ާނުކުަރްއވ  ާއެކަންތައް ާެއބޭފުޅުން ާެވގެންދ އިރު ވ ލުާދުވަސްތަެކއް

ާކަންތައްތަކެއް.ާ ާމުހިންމު ާިވސްނަންޖެހޭ ާދޭތެރޭގައި ާމިކަންތައްތަކ  ާރަްއޔިތުްނ ާމިއީ  630އުފެދޭކަމެއް.

ނޑުމެންނަށް،ާހަމަގަ ތިޔަާބޭފުޅުންނަށްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާހެނދުނުންާފެށިގެްނާއިމުވެސްާއަުޅގަ

ާ ާފެށޭ ާނުވަތ00ާާަ.?މަސައްކަތް ާފެށިގެންޮގސ00ާާް.<ޖަހ  ާއެއްާޖ70ާަން ާރޭަގނޑު 70ާހަންދެން

ާ ާދަްނނަވ ލ ނ77ާާްއެއް ާހަމައެއ އެުކ، ާުކރަމުންދޭ. ާމަސަްއކަތް ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ޖަހަންދެން

ާއެކަމަުކާ ާނިމޭ. ާއިުރއޮއްސުނީމަ ާބޭފުޅުންެވސް ާމަސައްކަތްކުަރއްވ  ާމަސްމ ރުކޭޓްަގއި ބޭނުންވޭ

ާއެބޭފު ާފެނިގެންދަނީ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމަސަްއކަތް ނޑިޔ ރުންެގ ާފަްއޓ ގޮތަށްާފަ ާހެެެނދުނު  635ޅުން

ާ ނޑު ާނިމ70.00ާާިރޭގަ ާބިލެއް ާމިބޭފުޅުންގެ ާވީމ ، ާޙަޤީޤަތް. ާމިއީ ާނުނިމޭ. ޖަހ އިރުެވސް

ާމުހިންމުކަމެއް.ާ ާވަރަށް ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ާއިތު ާމަަސއްަކތްތައް ާއެބޭފުޅުންގެ ާތިބޭފުުޅންނަށް ާެއދެއްވ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ުރެވގެންދިޔައިުރ

ާއޮތީާ ާމަސައްކަްތ ާހަމަ ާއިތުރެއްުނވޭ. ާމުސ ރަެއއްެވސް ާއެދެްއވ  ާއިތުރެއްުނވޭ. ޢިނ ޔަތްތައްވެސް

ާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާޙ ލަތަކަށް ާނިކަމެތި ާވަރަށް ާތިީބވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާއިންތިޤ ލީ  640އެވަުރގަިއ.ާހަމަ

ާނު ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާބިލެއް ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި ާމުހިންމުާފަ ާނިންމަންޖެހޭ ާއެކަންތައް ވަތަ

ާވ ހަަކދައްކ ިއުރާ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާދެން ާދަނީ. ާދަންނަވަމުން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ސަބަބުތަކެއް

ާވ ހަަކާ ާމުސ ރައިެގ ާދެވޭ ާހަމައެކަނި ާޢިނ ޔަތ ިއ ާވ ހަަކ، ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާޢިނ ޔަތ އި ހަމައެކަނި

ނިޑޔ  ާފަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއބަހުއްޓޭާދަންނަވ އިރު ާގޮތްތައް ާކުރުވަިނވި ާޒިންމ ދ ރު ރުން

ާމިބިލުގަިއާ ާނިޒ މެއް ާބެލޭނެ ާމަްއސަލަތައް ާސުލޫކީ ާނިޒ މެއްގޮުތަގއި ާބެލޭނެ ާމައްސަލަ  645މިބިލުގައި.

ާތިބޭފުުޅންނަށްާ ާއެބަހުއްޓޭ. ާނިޒ ްމެވސް ާބެލޭނެ ާަމއްސަލަ ާއަޚްލ ޤީ އެބަހުއްޓޭ.

ާކޮމި ާސަރވިސް ާޖުޑީަޝލް ާތައްޔ ުރުކރެވިފަިއވ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމިކަމަށްޓަކައި ޝަނަކީެވސް

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާހުތުުރވ ގޮތަށް ާޢިްއޒަތައް ާުނވަތަ ާއަބުރ އި ާއެބޭފުުޅންނަށް ާއެހެންވީމ ، ތަނެއް.

ާކަެމއްނޫން.ާ ާވ ނެ ާކުރެިވގެން ާދެޭކޮގތުގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެއްކުމަކީ ާމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ާއިން ާދަންނަވ ނީ ާކުަރންޖެހޭާއަޅުަގނުޑ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންުމމަށްޓަކައި ާއަވަހަށް ާމަރުޙަލ   650ތިޤ ލީ



 25 

ާހަމަާ ާސަރުކ ރުން ާފެންނަނީ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ، ާއެއީ ާކުރ ށޭ. ާމަސައްކަތެއް ހުރިހ 

ާ ާގެންދ  ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަ ާދިމ އަށް ާއެބޭފުޅުންނ އި ާބަހުން ާހުތުރު ާމިތަކުރ ރުކޮށް އީާމަންޒަރު.

ާ ާެވްއޓިޖިއްޔ އަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތް ާޢަބުރ އި ނިޑޔ ުރންގެ ާފަ ާބެހި ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާެދކޭގޮުތގަިއ

ޤައުމުަގއިާނޯންނ ނެާއަމ ންކަމެއް،ާރައްކ ތެިރކަމެްއ،ާޙިމ ޔަތެއްާނޯންނ ނެ.ާއޭރުންާދ ނީާމިޤައުމުެގާ

ާއަޅު ާމިއީ ާހަލ ކުވަމުން. ާނޫން. ާމަންޒަރެއް ާބޭނުންވ  ނުޑ ާރައްގަ ާދިވެހި  655ޔިތުންާހަމަގައިމުވެސް

ާޕ ޓީންާބޭނުންވ ާކަމެއްނޫން.ާެއހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ަލންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަަސއްކަްތުކރަމުންދާ ާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާަފނޑިޔ ރުާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ންނ އިާބެހޭާބިލެއްާހުށަހެޅުއްވީތީާމިބިލުާހުށަހެޅުއްިވާޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ ާދަންނަވަން.ާމިބިލުަގއި ނޑަކަްށާމ ބޮޑުާދަޢުލަތުގެާޝުކުރު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާނެތުން ާއިނުމ އި  660ނިޝ ން

ާަމސައްކަްތާ ާމިބިލުގެ ާއެކަްނ ާނެތުމުންެވސް ާއަދި ާއިުނމުންވެސް ާއެ މައްސަލަެއއްނޫން.

ާއަޅުަގނޑުާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަޖެހިގެންދ ނެ. ާއެކަން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ފުރިހަމަވަނިކޮށް

ާ ާމީަގއި ާމ އްދ އަކީ ާެއްއ ާކަންބޮުޑވ  ާކޯޓުގ7ާާެއެންމެބޮޑަށް ާދަުށ ާަގއި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާނުަވތަފަ ާޤ ޟީ ާމެޖިސްޓްރޭޓު ނޑިޔ ރުންނަށް ާނ ޅައޭާކިޔުމަކަށްާން ާހުރަހެއް ާބުނެފައިާމިމ އްދ 

ނޑުޔ ރުންެގާ ާފަ ާކުރުންތައް ާތަފ ތު ާމެޖިސްޓްރޭޓަރުންގެ ާޤ ޟީންނ އި ާމަރުޙަލ ގައި  665އޭގެފަހުގެ

ާފ ހަގަކުެރވޭ.ާ ާައޅުަގނޑަށް ާއަަށގެންފައިވ ކަން ާވަރަށްބޮޑަށް ާތެރޭގައި ާމިބިލުގެ ތަފ ތުކުރުންތައް

ާމިފަ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާފުރަތަމަވެސް ާައޅުަގނޑު ާބިލެއްަގިއާއެހެންވީމ ، ދަ

ާރައްޔިތުންނ ިއާ ާދިވެހި ާލިބެންޖެހޭ ާޢަދުލުއިްނޞ ފު ާއަޮތޅުތަުކގައި ާޤ އިމްކުރުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞ ފު

ާޚ އްަޞާ ާވަކި ާނުކުަރްއވ ށޭ. ާކެަޓގަރަިއޒް ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާލިެބންޖެހޭ ާޢަދުލުއިންޞ ފު މ ލޭގައި

ާރ އްޖޭާ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުަރއްވ ށޭ. ާތަފ ތު ާމ ޭލގަިއވެްސާލެވެލްތަކަކަށް ާއަޮތޅުތަުކގަިއވެސް  670ގެ

ނިޑޔ ރުންގެާގޮތުަގއިާތިބޭާ ނޑިޔ ރުންާވ ންޖެހޭނީާޢަދުލުވެރިކަމ ިއ،ާއިންޞ ފުވެިރކަމ އެުކގައިާފަ ފަ

ާިކޔަިއގެންާ ާނަންތައް ާތަފ ތު ާމުޚ ތަބުކޮށް ާނަންނަމުން ާތަފ ތު ާއެމީހުންނަށް ާގޮތުަގއޭ. ބައެްއގެ

ާެއއްޮގތަކަށްވެ ާކުެރްއވުމަކީ ާކަމެއްކަމަކަްށާއެކަންތައް ާކުރަންޖެހޭނެ ާފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި ާމިބިލުގެ ސް

ާޮގސްފައިާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލެއްުނކުރަން. އަޅުަގނެޑއް

ާވ ކ ލ ުތކުރަްއވ ާ ާއެ ާނަމުގަިއ ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ ާއައިްސ ާބިލަށް ާމުޅި ާަބއި ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ  675ދ އިރު

ާތަޙްޤީޤީ ާފަރ ތްތަކަީކާާނުވަތަ ާެއާމަސަްއކަތްކުރަްއވ  ާތެޭރަގއި ާނުވަަތާޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލ ތަކުަގއި

ާކޯުޓތަކުަގއިާ ާމިދަންނަވަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބައެއްގޮުތގައި ާިތބެންޖެހޭ ާގޮުތގައި ނޑިޔ ރުންގެ ފަ
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ާ ާމިދެންނެވިގޮތުަގއި ާމިބޭފުޅުންނަީކ ނިޑޔ ރުންޕްރެކްޓިސްކުރ  ާހަފަ ާވ ންޖެހޭނެކަމަށް. މަާކަމުގައި

ނޑިޔ ރުްނގެާއިުތބ ރުާދެމެހެއްޓުމަެަށްޓަކައިާ ނިޑޔ ރަުކާހުރިހ 4ާާމިބިލުގައިާފަ ވަނަާމ އްދ ގަިއާފަ

 680ވަގުެތްއގަިއވެސްާއޭނަގެާމުްސތަޤިއްލުކަމ އިާޢަދުލުވެިރކަމ ިއާވަކިާފަރ ތަކަށްާނުޖެހޭކަުމގެާއިތުބ ރުާ

ާހިފެހެއްޓުމު ާއިތުބ ރު ާމި ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާސިޔ ީސާހިފަހައްޓަންވ ނޭ. ާނިކުމެ ާއެބޭފުޅުން ަގއި

ާ ާސިޔ ީސޮގތުން ާދައްކ  ާސިޔ ީސާވ ހަކަތައް ާތެރޭގައި ާމީގައިާމަޝްރަހުގެ ާނެރުނީމ  ސްޓޭޓްމަންތައް

ޢަދުލުވެރިކަުމގައިާއިތުބ ރުާހުންނ އިާމެދުގައިާއޮްތާއިތުބ ރު،ާކޮބައިތޯއޭާޤަބޫުލކުރެވޭާއުސޫަލކީ.ާއެމީ

ާވިސް ާއެބޭފުުޅން ާދިއުމަށް ާގޮުތެގމަތީންާގެއްިލގެންދ  ާމިދެންނެވި ާއ ދެ، ނ ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.

ާއެކަމ ާ ާއަުޅަގނުޑ ާހިނގ ފަިއވ ތީ ާެއކަންތައްަތއް ާނެރި ާަބޔ ންތަކެއް ާސިޔ ސީ  685ދ ދިފަހުންވެސް

ކަންބޮޑުވ ާވ ހަަކާހިތ މަޔ ެއކީާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމަާމިއ އެުކގަިއާބިލުަގއިާފ ހަަގކުރެްއވިފަިއާއޮްތާ

ާ 78ާާބިލުގެ ާގޮތުންާވަނަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއވ  ާމިހ ރު ާއޮންނަމަވެސް ާއެހެން މ އްދ ަގއި

ާކުރުުމގައިާ ާޙުކުމް ާާ،އެްއއުސޫލަކުން ާމި ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި ނޑަށް ާމ އްދ ަގއ78ާާިއަުޅގަ ވަނަ

ާކިޔަިއގެްނާ ާނަންނަން ާއެހެން ާގޮތުގެމަތީން ާމިދެންނެވި ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާއޮތުމަކުން އެހެން

 690ވުމަކީާެއްއގޮތަކަްށވެސްާއަުޅަގނޑަށްާޤަޫބލުކުރެވޭާކަމެއްނޫން.ާހަމަާމިއ އެުކގައިާކަންތައްތައްާކުެރއްާ

ނޑިޔ ރުން ާފަ ާމަްއޗަްށާޤ ނޫނުއަސ ސީމިހ ރު ާކަެމއްަގއި،ާއެާގެ ާެއއް ާެއއީ ާެއއްކަމެއް ްއާލ ޒިމްކުރ 

މަށްވ އިުރާަލކުންާކަންކުރުމުގެާމައްޗަށްާުކރިއަށްާގެންދިއުން.ާއެހެންކަމައްސަލަެއއްަގއި،ާެއއްާއުސޫ

ާއުޫސލުތަކުންާ ާއެއް ާމައްސަލަތަކ އި ާނިންމ ފަިއވ  ާކުރީގަިއވެސް ާމައްސަލަތަކަީކ ާނިންމ  ތިމ 

ާޚިޔ ލުފ  ާހަމަމިއ އެކުަގއި ާދެކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަލައެްއކަމުގައި ުޅކުރުމުގެާނިންމަންޖެހޭނެ

ާ ާމިނިވަންކަމ އި، ާޙައްޤެއް ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމަތީންާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާގޮތެްއެގ ާދ   695ނެތި

ާޙައްޤުތަކަށްާ ާއެހެން ާކަެމއްކޮށް ާނަމުަގއި ާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގ ާޙައްޤުަތްއ ނޑިޔ ރުންެގ ފަ

ާކުިރމަތީގަިއާ ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ނިޑޔ ރުން ާފަ ާިދއުމަކީ ާެވގެން ާކަންތައްަތއް އަރަިއގަންނަގޮތަކަްށ

ާދިރި ާމިތަނުގަިއ ާއަދި ާމެދުގައި ާރައްޔިތުންނ ިއ ާހުރިހ  ާމެދުގަިއާދިވެހި ާފަރ ތަކ  ާކޮންމެ އުޅޭ

ާުކރަންޖެހޭާ ާއިންޞ ފުވެރިކަމ ެއކު ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާޤ އިމްކުރުމުގައި ޢަދުލުއިންޞ ފު

ނޑުާދެކެން.ާއަުޅަގނޑުާމިދަންނަވަނީާޚިޔ ލުފ ޅުުކރުމުގެާ  700ކަންތައްތަކަށްާެއޅޭާހުރަހެއްކަުމގައިާއަުޅގަ

ނިޑޔ ުރންާއެމީހުންގެާމަްއޗަށްާޙުކުމްާކުރަްއވ ާާމިނިވަންކަމުގެާތެެރއިންާކުރ ާކަމެއްެގާސަބަބުން ފަ

ާ ާއެފަދަ ާއެބޭފުުޅންނަށްާދަޢުލަތުގެ ާކަންކުރުމަކީ ާގެްއލޭގޮތަށް ާއިތުބ ރު ާމުއައްސަސ ތަކ މެދު އެހެން

ާކުރެވިގެންާ ާބޭނުން ާއިންޞ ފުން ާއޭގެ ާއެކަްނކަން ާތެރެއިން ާބ ރުގެ ާދުސްތޫރީ ާޤ ނޫނީ ލިބިފައިވ 

ާއަޅުާ ާކަެމއްކަމަކަށް ާވ ނެ ާމިއ ެއކުަގިއ ާހަމަ ާނުދެކެން. ނުޑ ާަފނޑިޔ ރަކ87ާުގަ ާމ އްދ ގައި ާވަނަ
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ާތ ރީުޚާ ާބޭނުންވ  ާަވިކވ ން ާލިޔުމަކުން ާހިނދެްއގަިއ ާބޭނުންވެއްޖެ ާިއސްތިޢުފ ދޭން ާމަޤ މުން  705އޭނ ގެ

ާސަރވިސްާ ާޖުޑީޝަްލ ާެއކަން ާބޭނުންވ ކަމަްށާާބަޔ ންކޮށް ާވަކިވ ްނ ާހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނަށް

ނޑައަ ާކަ ާަކންބޮޑުވަީނާލިޔުމުގެ ާައޅުަގނޑަށް ާވަިކވ ނެއޭ. ާމަޤ މުން ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ޅ ަފއިވ 

ނޑައަޅ ަފއިާަވކިވ ެނކަމަށްާލިޔުްއވ ފައިާއޭގެފަހުާހުރިާމަރުޙަލ ަގއިާެއާ މުސްތަޤްބަލުގައިާތަރީޚެްއާކަ

ާނިންމ ލ ފަ ާބޭނުންހ ގޮތަކަށް ާޭއނަ ާމައްސަލަތަކެއް ާހުރިހ  ާުހރި ާކުީރަގއި ާއައުުމގެ ާދެންާމުއްދަތު އި

ާޖަހ ފައިާ ާތ ރީޚެއް ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާެއގޮތަްށ ާނުވ ނެއޭ. ާދީގެން ާފުރުޞަތު ާދ   710ވަިކވެަވޑަިއގެން

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާޝަރުޢީ ާއެ ާއޭނަގެ ާއެހިސ ބުން ާބުނެފިކަމަށްވ ނަމަ ާއެދެއޭ ާވަކިވަން ތިމަންނ 

ާދެކެ ާއަޅުަގނޑު ާވަކިކުެރވެންވ ެނކަމަށް ާކިބައިން ާއޭނަގެ ާބެލުން ާމިއ އެުކގަިއާމައްސަލަތައް ނީ.ާހަމަ

ާއިތުބ ރ ާ ާއޮންނަ ާމަްއޗަށް ާަފނޑިޔ ރުްނގެ ާވަނީ ާޤ އުމުކުރުމުަގއި ާއިންޞ ފު ާޢަދުލު ނޑިޔ ރުން ފަ

ާއަމިއްލަާ ާއެމީހުންެގ ާަކންކުރުމުގައި ާއަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކު ާތެދުވެިރކަމ  ނޑިޔ ރުން ފަ

 715ދެކެނީ.ާއެހެންކަމުންާެއމީހުންގެާާދިރިއުޅުމުަގއިވެްސާެއކަންކަންާހިފަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑު

ާބަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާއެގޮުތގެމަތިން ާއެކަންކަން ާބަލ އިުރވެސް ާކަންަތއް ނޑުތަކ  ާމިންގަ ސުލޫކީ

ާ ާމިބިލުގެ ާޤަބޫލުކުރަން. ާމިއީާާ?8އަޅުަގނޑު ާފެންނަގޮތުަގިއ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ އްދ ައީކ ވަނަ

ާއުނިކުރު ާމިމ އްދ  ާމ އްދ އެއްނޫްނ. ާއަލުްނާއިންޞ ފުވެރި ާމިމ އްދ  ާުނވަތަ މަށްފަހުގައި

ާ ާމިއ އެުކަގއި ާހަމަ ާމަުރޙަލ ގަިއވެސް. ާކޮމިޓީ ާބިލުގެ ާހުށަޅަން. ާައޅުަގނޑު ާ?8އިޞްލ ޙުކުރުމަށް

ާއެކަންކަންާ ާހުރުމ އެކު ާތަފ ތުތައް ާޤ އިމުކުރުމުގަިއ ާޢަދުލުިއންޞ ފު ާމ އްދ އަކީ  720ވަނަ

މަްށވ ީތާއެމ އްދ އަްށވެސްާއަުޅަގނުޑެގާއިތުރުާއިންޞ ފުވެރިކޮށްާގޮތެއްާނިްނމަންާއޮތްާމ އްދ އެއްކަ

ާަތންކޮޅެއްާ ާޖަހުއްވ ތީ ާރަނގަބީލު ާރަީއްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާހުރި ޚިޔ ލު

ވަނަާމ އްދ ގައިާޖިނ ޢީާބޮޑެތިާކުށްތަކުގެާމައްސަތަލަތައްާގިނަިއންާބަލާ 90ާއަވަްސވެްސކޮށްލަން.ާ

ނޑިޔ ރުންނަށްާއިތުރުާޢިނ ޔަތެ ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެްއނޫން.ާއެާފަ އްާލިބޭާވ ހަކަާއޮތުމަކީާައޅުގަ

ާމިބިލުަގިއާ ާމަްއޗަށް ާއުސޫުލގެ ާދެވޭ ާމައްސަލަަތއް ާމި ާޤ ބިލުކަމަށްޓަކައި ނޑިޔ ރުންނަށް  725ފަ

ާވަކިާ ނިޑޔ ރުންނަަކށް ާފަ ާވަކި ާއެހެްނކަމުން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާައޅުގަ ާވ ންވ ނެކަމަށް ބެލެވިގެން

އިންާދީެގންާއެމީހުންނަށްާއިތުރުާޢިނ ަޔތްތަކެއްާެދވޭކަހަލަާުއސޫލެއްާއޮެވގެްނާމައްސަލަތަކެްއާގިނަާ

ާ ާމިއ އެކުަގއި ާހަމަ ާނުވ ނެ. ާދަށުނ90ާާްއޮެވގެން ާސްކީމްެގ ާމެޑިކަލް ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާޚ އްޞަާާ<7ހިމަނ ފައިވ އިރު، ާއެމީހުންެގ ާއޮްތއިރު ާލިޔެފައި ާވ ހަަކ ާކުދިންެގ ާދަށުގެ އަހަރުން

ާލިޔެފަކަެއްއާއެ ާމިބިލުަގއި ާވ ހަކައެއް ާހިމެނޭގޮތުެގ ާއެކުއްޖަކު ާހުރިނަމަ ާކުއްޖަކު ާބޭނުންވ   730ހީއަށް

ނޑުާެދކެން.ާއެހެންވީމަ،ާބިުލގައިާެދންާހުރިާ ނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާއެަބއިާހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ
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ާދަންނަ ާވ ހަކަ ާދަންނަވ ނެ ާވަގުުތަގއި ާކޮމިޓީގެ ާައޅުަގނޑު ާުޝކުރިއްޔ ާމައްސަލަތަކަށް ވަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.

ާ

ާޤ ޫނނުއަސ ސީާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާައޅުަގނޑުމެން ާަރީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  735ާޝުކުރިއްޔ 

ާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ ާހިމެނޭ ާދަޢުލަތުގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ9ާައިޞްލ ޙުކޮށް ާމުހިންމުާބ ރު ާވަރަށްެމ ިކކުރީ

ާމަޤްޞަދެއްާ

ާބ ުރާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާދިަޔއީ ާފ ހަގަކުރެިވގެން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ އޮެވގެން.

ާރައްޔިތުްނާ ާއޮތީމ  ާއޮތްހެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާކުީރގެ ާނުޫފޒުދަށުގަިއ ާަބއެްއގެ އެްއވެސް

ާޢަދުލުއިންޞ  ާަރއްޔިތުްނާހިތްހަމަޖެހޭގޮތަށް ާދޭތެޭރގައި ާއެކަމ  ާއަދި ާޤ އިމުނުކުރެޭވކަމ އި  740ފު

ާލިބިގެންާ ާދޭތެރޭ ާނިންމުންތަކ  ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާއިތުބ ރު ާރައްޔިުތންގެ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމ އި،

ނުދ ކަމަށް.ާސިޔ ސީާކުލަވަރުާޖެހިގެންދ ކަމަށްވެސްާރަްއޔިުތންާތުހުމަތުކުރަމުންާދިޔަ.ާއެހެންވެާމިާ

ާމަޤްޞަ ާޢަދުލުއިންޞ ފުކުރުމުެގާމަތިވެރި ާިއޞްލ ޙުކުރިއިރު ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާައޅުަގނޑުމެން ދުަގއި

ާވުމަށ އިާ ާެއކަްނ ާއެޭދގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާއަދި ާއެކަންކުރުމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލައި ާބ ބެއް ބ ރަށް

ާއަދި ާކުެރުވނު. ާމަސައްކަތެއް ާކިތަންމެހ ވެސް ާޤ އިމުކުރުމަށް ާމިރ ްއޖެއަށް ާނިޒ މެއް  745ާޑިމޮކްރެޓިކް

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާބިލެްއާާ?:7އެގޮތުން ާބެހޭ ނިޑޔ ރުންނ  ާފަ ާަގއި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުމެންާ ާބިލަކަށްާވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއަުޅގަ ާއެާަމޖިލީހުންާފ ސްކުރެވިފައިވ  ާއަދި އޮންނަންވ ނެކަމ އި

ާފޮނަ ާެއގޮތަްށާކޮށްދެއްވުުމގެގޮތުން ާއެކަން ާދަށުން ާއެމ އްދ ގެ ާއެގޮތުން ާދ އިރ ެގާލިޔުނިން.ާއަދި ދޫ

ނުޑާޝުކުރުދަްނނަވަން.ާ ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ީތާެއާމެންބަރަށް ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް ާމި މެންބަރު

ާއެަކމ ާ ާބޭފުޅުންވެްސ ާހުރިހ  ާޖެހިފައިއޮތީމަ ާނިޝ ން ާދައުލަުތގެ ާމިބިލުަގއި ާެއއ އެކު ާހަމަ  750އ ދެ،

ާނެތަސް ާޤ ނޫނެއް ާވަކި ާބެހޭ ާެއކަމ  ާވ ހަކަފުޅުދަްއވ ތީ، ާދޭތެރޭާާދޭތެރޭ ާއެކަމ  އަޅުަގނޑަށް

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ވިސްނިފަިއވ ގޮތް

ާމުސ ރަާ ާދަޢުލަތުގެ ާއަދި ާމެންބަރުންކަމުގަިއވިޔަސް ާމަޖިލީހުގެ ވިސްނިފަިއވަނީ،ާއަޅުަގނޑުެމންނަކީ

ާބޭނުންުކރެވޭ ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމީހުންކަމަށްވިޔަސް ާރައީސްާލިބޭ ާމަޖިލީހުގެ ާނިޝ ން ނެ

ނޑުމެނަށްާ ާއަުޅގަ ާއެއޮންނަނީ ާިނޝ ން ާއެ ާފޮނުވ ފަިއވޭކަމަށް. ާލެޓަރހެޑަްށ  755އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުން ާއެއޮންނަނީ ާޖަހ ގޮަތށް ާއެ ާލެޓަރހެޑްގައި ާެއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދެއްވ ފަިއ.

ާުމއައްސަާ ާދަޢުލަތުގެ ާމަޖިލީހަކީ ާމުިޅ ާނަމަވެސް، ާމަޖިލީހުގެާނިޝ ން. ާމުޅި ސ އަކަްށވ އިރު

ާބައިްނދ ފައިވ ާ ނޑީަގއި ާގޮ ާތި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިންތިޚ ބުކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން
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ާސިޓީފުޅުާ ާތަންތަނަށް ާމުވައްޒަފުން ާއިދ ރީ ާއަދި ާސްޕީކަރުންނ  ާޑެޕިއުޓީ ސްޕީކަރުންނ އި

ާއަ ާބޭނުންކުރެވިދ ނެކަމީ ާނިޝ ން ާދަޢުލަތުގެ ާމިތަނުގައިާލިޔުްއވ އިރު ާމިހ ތަނަށް ނޑަށް  760ޅުގަ

ާުއސޫލަކީ.ާ ާއެ ާއެއީކަމަށް ާހީކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި، ާއ ދަ. ާފެންނަ ާދ ތަންވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުން

ާއެެހންވީމަ،ާ ާއެގޮތަށް. ާތަންތ ނގަިއވެސް ާއެހެން ާކުރެވެމުންދަނީ ާއެކަްނ ާުއސޫލެްއގެގޮތުން އަދި

ާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއަމިއްަލއަށް ނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބުނެފައި ާލިބިގެންެވއޭ ާއެބ ރު ހަމަ

ާހަމަާ ާތިބެފައި ާމެންބަރުންހެން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާެއއީ އެކަންކުރުމަކީ

ނޑުާ  765ކަމެއްކުެރވެންވ އިރަށްާއެކަންާއެކުެރވެނީާރަނަގޅަށޭާބުނެފަިއާއެކަންާކުރ ގޮްތާނޫންކަންާައޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރ ތީ، ާމިަފދަކަމެއްާާހަމަގައިމުވެްސ ނޑު ާއަޅުގަ ާެމންބަރުނަމަ ާއެ ާމިއީ ނޑު އަުޅގަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާއަދި ާއެދޭނެކަމ އި ާމަޢ ފަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާހަމަގައިުމވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ކުރެިވއްޖެނަމަ

ާއެގޮތަްށާ ާހަމަ ާެއއީ ާއެހެންނަމަވެސް ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދޭނެކަން ާމަޢ ފަށް ކިބައިންެވސް

ާޫދކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާބިުލގެ ާއ ދެ، ާއިޚްތިޔ ރަށް. ާމެންބަރެއްގެ ާެއ ާ)ނ(7ާާލ ނެކަމެއް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހިމެނޭާ ާބ ރުަގއި ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ނިޑޔ ރަކީ ާފަ ާއެބައޮތް  770ގައި

ާމީގަިއާ ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާމީހެކޭ. ާކޮންމެ ާއޮތް ާވަޒީފ  ނޑަެއޅުމުެގ ާކަ ާނިޔ  ކޯޓެްއގައި

ާެއއްެވްސާ ާމީހުންނޭ.ާއެކަމަކު،ާއަބަދަށް ާއޮތް ާވަޒީފ  ާބެލެވެނީ ނޑިޔ ރުންަކމަށް ާފަ ާބުނެފައި މިއޮތީ

ާދެމިތިބެޭވގޮތަށްވެްސާ ާވަޒީފ ަގއި ާއޮތްކަެމްއނޫން. ާޝައްެކއްވެސް ާއެއީ ާނުހުންނ ނެކަމީ މީހަކު

ާ ާލިޔެފައި ާމިއޮީތ ާމ0ާީ=ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސް ާއޮތް ާއެހެންވީމަ، ާދެންާއަހަރުވަންެދން. ހުން

ާއަލުންާ ާފިޔަަވޅުއެިޅގެންދ އިުރ ާމިއޮްތގޮެަތަށް ާމީަގއި ާނުވަތަ ާވަިކވެގެްނދ އިރު ާނުވަތަ ނިޑގެން  775ކެ

ާސުވ ުލާ ާހަމަގައިުމވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެީއ ާނުބެލެނީތޯ ނޑިޔ ރުންގެގޮުތގައި ާފަ ާމީހުންނަކީ ވަންނަ

ާ ާމިތިބި ާމިހ ރު ާހަމަ ާއޮތްގޮތުްނވިްއޔ  ާލިޔެަފއި ާމީަގއި ާވަޒީފ ާއުފެދޭކަމެއް. ާމިހ ރު ާނުވަތަ މީހުން

ާގޮތްތަެކއްާ ާއެހެން ާއޭގެފަހުން ާއަދި ާނެތް ާބެލޭކަށް ނޑިޔ ރެްއކަމަށް ާފަ ާނޫނިއްޔ  ާމީހެއް އޮތް

ާއޮތީމ ާ ާމިހެން ާމިބައިގައި ާނަން، ާތަޢ ރުފ އި ާމިއީ ާެއހެންވީމަ، ލިޔެފައިީވކަމުަގއިިވޔަސް.

ާގޮްތކަަމކަ ާރަނަގޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާހަަމގައިުމވެސް ނޑުާއަޅުަގނޑަށް ާައޅުގަ ާނުކުެރވޭ. ާފ ހަގަެއއް  780ށް

ާއެތަންާ ާރަނގަުޅގޮތަކަްށ ާއޭަގއި ާައޅުަގނޑުމެްނ ާވިސްނައި ާއެތަނަށް ާދަންނަވ ނީ ހަމަ

ާނުވަތަާ ާވިސްނައިގެން ާމީހުންނަށް ާއޮތް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނޫނިއްޔ  ލިޔަންޖެހޭނެއޭ.

ާވެ ާފަހަރެްއަގއި ާވިސްނަިއގެން، ާމީހުންނަށް ާމިތިެިބަ ާމެންބަރެއްާމިހ ރު ާއިތުރު ާމިތ  ދ ނެ

ނުޑާ ވިދ ޅުވިހެންާމިހ ރުާތިބިާބަަޔުކާކޮޓަރީަގއިާތިެބގެންާއޭިތާލިުޔނީމަާވީގޮެތއްކަމަށްެވސް،ާއަުޅގަ

ާއޮތްތަނުަގއިވެްސާ ާކުރިއަށް ާހަމަ ާއެކަމަުކވެްސ، ާދަންނަވ ކަށްނޫން. ާދެރަބަހެއް  785އެބޭފުޅުންނަށް
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ާ ނޑިޔ ރުންނަކީ ާބައެްއކަމަޢަފަ ާމީހުންނަށްްއޔަންކުެރވޭނެ ާއޮތް ާމިހ ރު ާވިސްަނއިެގން ާެއާާށް ނުވަތަ

ާމެންބަރެއްހެންާ ާހަމަގައިުމވެސް ާއަޅުަގނޑު ާހެދުމަކީ ާބިލެއް ާމީހުންނަށް ާތިބި ވަޒީފ ގައި

ާއެބަޮއޭވާ ާމުސްތަޤިއްލުކަމުަގއި ާމިނިވަންަކމ އި ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ކުރ ނެކަމެއްނޫންކަމަށް

ާއަދ ުކރުމުގަިއާޢަދުލުއިންޞ ފުާޤ އިމްކުރުމުަގއ އިާފަ ނޑިޔ ރުކަުމގެާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާވ ޖިބުތައް

ާ ާއޮންނައިރު،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމިހެން ާބުނެފައި ާމުސްތަޤިއްުލާބަޔެކޭ ނޑިޔ ރުންނަކީ  790ވަނ7:8ާާަފަ

ާޤ ނޫނ އިާ ާކުރަންވ ނީ ާކަންތައްތައް ނޑިޔ ރުްނ ާފަ ާމިއޮންނަނީ ާފުރަތަމަެވސް ާއެންމެ މ އްދ ގައި

ާފުރަތަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ގޮ ާއެންމެ ާޤ އިމްކުރުމުގަިއވިޔަސް ާޢަދުލްއިންޞ ފު ާއެެހންވީމަ، ތޭ.

ާޤ ނޫނުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއެމީހުންނަކީ ާދެކެންވ ނީ ާއެމީހުން ާކަމެއްކަމުަގިއ ާމުހިންމު އެންމެ

ާ ާކުިރއަށްލ ންޖެހޭނެ. ާއެކަން ާއެހެންވީމަ، ާކަެމއްކަމަށް. ާ)ރ(7:9ާާބަނދެވިގެންވ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެ ާނިންމ ނިންމުންތަކަށް.ާގައި ާމަތީކޯޓުތަކުން ާބަނދެވޭނެކަމަްށ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާދަށުކޯޓުަތކުެގ  795ބަޮއވޭ

ާމީގަިއާ ާވ ހަަކައކީ ާއުޅޭ ާމިދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާފ ހަގަކުރަން. ާނުވ ކަްނ ާިލޔެވިަފއި އެވ ހަކަ

ާކިތަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގޮތޭ. ާކުރަންޖެހޭނެ ާކަން ާއެމީހުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސން ންމެާނުލިޔެވުނަސް

ާއެގޮތަްށާ ާއެމ އްދ  ާއެޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާހުރިއިރު ާލިޔެވިފަިއ،ާތަކުރ ރުކުރެވިފައި ާމީަގއި މ އްދ އެއް

ާހަނދ ންކޮށްދިނުމުގެާ ާހަމަ ާމުހިްނމުކަމެކޭ. ާވަރަށް ާަހމަގައިމުެވސް ާލިޔުމަކީ ާމީަގއި އޮތިްއޔ 

ާ ާއ ދެ، ާލިޔަންވ ނެކަމަށް. ާއިތުރަށް ާއެަބއ9ާޮގޮތުންވެސް ާމ އްދ ަގއި ާއުމުރަްށާވަނަ ާއެމީހުން  800ވޭ

ާ ާެއަކމަކު ާވ ހަކަ. ާލިޔެފައިާާ<:7ޢައްޔަންކުެރވޭނެ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއ ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއުފެދިގެން ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާާ;7އެބަޮއވޭ، ާވަންދެން ނޑިޔ ރުްނާާ;އަހަރުދުވަްސ ާފަ އަހަރަށް

ާހުރަސްއަޅ ކަމެއްނޫނޭ.ާެއހެންވީމަ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހަމަާ،ާޢައްޔަންކުރުމަކީ ާައޅުަގނޑު އެކަްނވެސް

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާބޭނުންވޭ. ާުއވުނަްސާާ<9ހަނދުމަފުޅުކޮށްލ ދޭން ާޯކޓުތައް ާއެަބއޮވޭ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ނޑިޔ ުރންާޢައްޔަންކުރަންވ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާީހވަނީ.......  805ާއެހެންާކޯޓަކަށްާއެާފަ

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަރުޙަލ ގަިއާޝުކުރިއްޔ  ާބަޙުސް ާމިއަދުގެ ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ާއ ދެ، ާރައީސް.

ާދ އިރ ެގާާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކު ާފޮނަދޫ ާފޮނުއްވައިެދްއވީތީވެ ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލު ނޑިޔ ރުންނ ބެހޭ ާފަ ާހިނގަމުންމިދ 

ާއިޚްލ ޞްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް ާމެންބަރު ތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަްނ.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަކަށްާ ާކޮންމެވެސް ާހަމަ ާނަން ާމިބިލުގެ ާދަންނަވ ނީ، ާއަުޅަގނޑުެވސް ާއަލިއަޅުވ ލަމުން  810ބިލަށް

ާ"ދިވެިހރ އްޖޭެގާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާެވގެންދ ނޭ. ާމުހިންމުކަމަކަށް ާއެއީ ބަދަލުކުރުން

ާ ާނަން ާބިލަށް ާމި ާމިގޮަތށް ާބިލު" ނޑިޔ ރުންގެ ާކިޔުމުެގާފަ ާބިލު" ނޑިޔ ރުންނ ބެހޭ ާ"ފަ ކިޔުން
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ާނިޒ މުާ ާޢަދުލުއިންޞ ުފގެ ާމުޖުތަމަޢުއެްއގައި ާއެ ާމުޖުތަމަޢުއެއްގައި ާެއްއވެސް ާއ ދެ، ބަދަލުގައި.

ާދުނިޔޭެގާ ާއިންސ ނ  ާނުކުންނ ނެ. ާމައްސަލަަތއް ާކުިރއަށްދ ކަމުގަިއވ ނަމަ ރަނގަޅުނުެވ

ާ ާއެންމެބޮޑަްށާޤައުމެއްގެ ާފުރިހަމަާދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ާއެއްކަމަކީ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާބޭނުްނވ   815ގޮުތގައި

ނިޑޔ ރުންނ ާ ާފަ ާތިއްަބވ  ާކުެރްއވުމަށްޓަކަިއ ާމަސައްކަތެއް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާނިޒ މު. ޢަދުލުގެ

ާރަނގަުޅާ ާބުއްދިވެރި ާބެހޭގޮތުން ނޑައެުޅމ  ާކަ ާމަސައްކަތް ނޑިޔ ުރންގެ ާފަ ާނުވަތަ ބެހޭގޮތުން

ާަޤއު ނޑަެއޅުމަކީ ާކަ ާތިބި،ާގޮތްތަެކއް ާއަދ ކުރުމަްށ ާކަންތައްތަެކއް ާއިްސ ާހިންގުުމގައި މެއް

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާތިިބ ޚ އްޞަގޮެތްއގައި

ާޙ ލަތުގެާ ާކުރީގެ ާޤައުމުގައި ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާައޅުަގނުޑވެްސ  820ކަމެއްކަުމގައި

ާވ ހަކަަތއް ާދައްކ ނެަކމެއްނެތް.ާާކަންެވގެންދިޔަގޮުތގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރިޕީޓްކޮްށ ތަފ ތުކޮށް،

ާތަނެއްަގއި.ާ ާއ  ާގޮެތއްަގއި، ާއ  ާދުވަެހއްަގިއ، ާއ  ާފ ލަމެއްގަިއ، ާއ  ާމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާޤައުމަށްާއެްނމެާހެޔޮާ ނޑުމެންގެާވިސްނުންާބައްޓަްނކުރަންޖެހޭނީާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާކަންަތއްތައް ާމިާާރަނގަޅު ާނިޒ މަކުން ާކޮންމެފަދަ ާބަލައި.ާއ ދެ،ާޮކންމެގޮތަކަށް ާޮކންގޮތަކަށްތޯ ހުރީ

ާއެންމެާ ާބިލެއްކަމުގަިއ ާމުހިންމު ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާއޮތްނަަމވެސް، ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ  825ބިލު

ާއަޅ ލަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑިޔ ރުންނ މެދު ާފަ ާއިއްިތފ ޤްވެވަަޑިއގަންނަވ . ާއެބަ ާމެންބަރުންވެސް

ނޑިޔ ރަުކާ ާފަ ާއެބަޖެހޭ. ާޙިމ ޔަތްކުރަން ނިޑޔ ރުން ާފަ ާހެދި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމުހިންމު ާއަދި އެބަޖެހޭ.

ާގޭިބސީތަކަްށާ ާދިރިއުޅުމުގެ ާޢ ންމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުކުމެ ާހަމަ ާޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގަިއ ކަމަކަށް

ާއެަކކު ާކޮންމެވެސް ާޙުކުމްކުރި ނޑިޔ ރު ާފަ ާއެހިސ ބުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައިާާވަަޑއިގެންެނވޭއިުރގައި

ާފެށުނީއްސުެރާ ާދުނިޔެ ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއެންމެން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ  830ހުންނ ނެކަން

ާނުވަަތާ ާމަޤ މު ނޑިޔ ެރއްެގ ާފަ ާވަޒީފ އަކީ ާއުނަދގޫ ާއެންމެ ާއުުފއްލަން ާހަމައަށްވެްސ މިއަދ 

ާހަމަަގއިމުވެ ާއެމީހަކ މެދުގައި ާމީހ . ާޙަވ ލުކުެރވޭ ާކޮންމެވެްސާޙުކުމްކުރުމ  ާޙަސްމުންކުރެ ާދެ ސް

ާހިތްހަމަނުޖެހޭނެ.ާ ާއެކަމ މެދު ާމީހ  ާހުންނަ ާނިމޭކޮޅުަގއި ާމައްސަލަ ާއަދި ާހިތްހަމަނުޖެހޭނެ. އެކަކު

ާރައްކ ތެރިކަންާ ާޙިމ ޔަތ  ާމިކަމަށް ާބަލަންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއއީ ާމިކަން އެހެންވީމަ،

ާމަިއގަާ ާބިލުގައި ާމުޅި ާދޭންޖެހޭ. ާހުރިާއަޅުަގނޑުމެން ާއަިލއަޅުވ ެލވިފަިއ  835ނުޑގޮތެްއގައި

ާމަސައްކަތްކުަރއްވ ަފއިާ ާހ ސިލްކުރުމަށް ާފެންވަރަކަށް ާރަނގަޅު ާމިަކންތައް ާތެރޭަގއި މަޤްޞަދުތަކުގެ

ާބައެއްާ ާދިމ ނުވ  ާބިލުަގއި ާނުވަތަ ާއުނިކުރަންޖެޭހ ާމިބިލުގެ ާއ ެދ، ާފ ހަގަކުރެވޭ. ހުރިކަން

ާއަޅުަގނުޑވެސް ާހުރިކަން ާާކަންތައްތަްއވެސް ާބިލުގެ ާމިގޮތުން ާމ އްދ ާ>ފ ހަަގކުރަން. ާ-ވަަނ

ާމިހެންާ ާސުރުޙީ. ާއަރިމަތީ ާމިއީ ާނުކުރުން، ާޖަވ ބުދ ރީ ާނިންމުމަކ މެދު ާނިންމި ނޑިޔ ރަކު ފަ



 32 

ނޑިޔ ރަކުާދިންާރަޢުޔުއަކ މެދުގައިާ ނިޑޔ ރުކަމުގެާވ ޖިުބއަދ ކުރުމުަގިއާފަ  840އައިސްަފއިާލިޔުމުގަިއ،ާފަ

ާ ާނިންމުމަކ މެދު ާނިންމި ާޖަވ ބުދ ރީެއއްނުުކރެވޭނޭ.ާނުވަތަ ާއެަފނޑިޔ ަރކު ާފަރ ތެްއގައި އެްއވެސް

ާ ާބިލުެގ ާމި ާހަމަ ާތަފ ތެއްާާ:8ނަމަވެސް، ާމީެގ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަބއްލަވ ެލއްީވމަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާއ ދެ، ާފެނިގެންދޭ. ާާ:8އެބަ ާސުރުޙީ؛ ާއަރިމަތީ ާފަރ ތް. ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ ާމ އްދ  ާ-:8ވަނަ

ނޑައަ ާކަ ނޑިޔ ރަްށާމިޤ ނޫނުގައި ާފަ ާއަދ ކުރުމުަގއި ާޒިންމ ތައް ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި ޅ ަފއިވ 

ާކޮިމޝަނަށ އި.ާ ާސަރވިްސ ާޖުޑީޝަލް ނޑިޔ ރަށ އި ާފަ ާއުއްތަމަ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ  845ޖަވ ބުދ ރީވ ނީ

އެއްފަރ ުތގައިާުނވުން،ާއަނެްއފަރ ތުގައިާވުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަހަލަާމ އްދ ތަކ އިާއަދިާއެިޑޓޯރިއަްލާ

ާއެބަހުރި.ާއަދިާާބައެއް ާބިުލގައި ާމި ާކަންތައްތައް ާރައްކ ކުރަންޖެހޭ ާދިަމދިމ ލުން ާހުރި ަމއްސަލަތައް

ާރަްއކ ތެރިކަމަށްާ ާސަލ މަތ އި ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަްއ އުނިކުރަންޖެހޭ

ާމިއަްށުވރެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުކަމަށް ާަވރަށް ާހިސ ބު ވެްސާއެކަށަައޅުްއވ ފަިއވ 

ާމިމަސައްކަްތާ ާިވސްނުންތެރިކަމ އެުކގައި ާއަޅުަގނޑުމެން ނަޑކަށް ާމިންގަ  850ރަނގަޅުކުެރވޭނެ

ާފުރިހަމައަށްާ ާމިއަށްވުރެ ާނިޒ މު ާޢަދުލުގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ކުރެިވއްޖެކަމުަގއިވ ނަމަ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާައދި ާދަންަނވަން. ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާމ އްދ ަގިއ78ާާހަރުދަނ ވެގެންދ ނެކަމަށް ވަނަ

ނޑި ާފަ ާބ ބުގަިއ ާހިމެނޭ ާވަކިކުރުން ާޢައްޔަްނކުރުމ ިއ ާ)މ(78ާޔ ރުން ާމ އްދ ގެ ސްޕްރީމްާާ-ވަނަ

ާ ާއުމުރުން ާމީހަކީ ާޢަްއަޔންކުރ  ނޑިޔ ރުކަމަށް ާފަ ނޑިޔ ުރކަމުގަިއ90ާާކޯޓުގެ ާފަ އަހަރުވެފަިއވުމ ެއކު

ާ ާމަދުެވގެން ާމިދެކަމުގައި ާނުވަތަ ާވަކީލުކަމުަގިއ ާޤ ނޫނީ ާތަާ=ނުވަތަ ާދުވަުހގެ  855ޖުރިބާ އަހަރު

ާ ާމި ާފެންނަނީ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމުގަިއވ ން. ާމީހަކު ނޑ90ާާުލިބިފައިވ  ާައޅުގަ ާބަދަލުަގއި އަހަރުގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާއަންނ ނެކަމަށް ާބުއްދި ާފުރިހަމަ ާފުރ ފުރިހަމަވެ ާއިންސ ނ  ހުށަހަޅަން

ާ ާއުމުރުން ާހުންނ0ާަ:ޤަބޫލުކުރަމުންދަނީ ާމަޤ މެއްގައި ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާއަދި ފަރ ތަކީާާވުމުން.

އަހަރުވެަފއިާހުރިާމީހަކަށ0ާާް:ހަރުދަނ ާވިސްނުންތެރިާމީހަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާުއމުރުންާ

ާއިތުުރކުރުމަށްާ ާބައި ާެދކި ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވަަރށް ާއެއީ ާދިނުން ާމަޤ މު  860މި

ާމައިގަނ ާބިުލ ާމުޅި ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާއެނޫންގޮތެްއގަިއ ާވަރަށްާހުށަހަޅަން. ާިމއޮީތ ޑުގޮެތްއގައި

ާއިތުރުާ ާބަލައި ާމައްޗަްށކަމަށް ާގޮެތއްެގ ާއިޝ ރ ތްމިކުރިފަދަ ާކުރިްނެވސް ނޑު ާއަޅުގަ މުހިންމު

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ  ާކުެރޭވ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިުތރަށް ާއަދި ވިސްނުންތަކ އި

ާޙިއްޞ ކުރ ެނވ ހަކަާދަންނަވަްނ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ

ާ865 

ާފުރަތަމަާާނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާކެ ާފ ހަަގކޮށްލަން. ާޕޮއިންޓެއް ާދެތިން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޢީސ  ާމިޤ ޫނނުގެ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާަވރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާާ<7ކަމަކަށް ާ)ހ(ާގެ ާމ އްދ ގެ .7ާވަނަ

ާމިބުނަނީ ާމީގައި ާަމޤ މަށްާ، ނޑިޔ ުރކަމުގެ ާފަ ާޙ ލަތްތައް. ާވަކިކުެރވޭނެ ާމަޤ މުން ނިޑޔ ަރކު ފަ

ާއެމީހަުކާ ާޢަމަލެއް ާއެކަީށގެންނުވ ފަދަ ާއެމީހަކު ާއެމަޤ މަށް ާނުވަތަ ާޤ ބިލުނޫންކަން އެމީހަކު

ާމަޤ މުންާ ާަފނޑިޔ ަރކު ާއެ ާޤަބޫލުުކރެވިގެން ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް  870ކޮށްފިކަމަށް

ާ ާވަކިކުރުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. ާމަޖިލީހަށް ާއަޣުަލބިއްޔަުތ9/8ާާރަްއޔިތުންގެ ގެ

ާސަރވިްސާ ާޖުޑިޝަލް ާއަންނަނީ ާސިފަވެެގން ާފުރަތަމަވެސް ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ހޯދަންޖެހޭނެ.

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ނޑުމެން ނޑުވ ަލނީއޭ.ާއަުޅގަ ާމިކަ ާމ އްދ އިން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބ ރު ކޮމިޝަންގެ

ނޑި ާފަ ާކޮިމޝަންއޭ.ާބުނަނީ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާފަރ ތަީކ ާބަލަހައްޓ  ާކަްނތައްތައް ޔ ރުންގެ

ާބުނެފައިާ ާއެޅިދ ނޭ. ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިްސ ާޖުޑިޝަލް ާފިޔަވަޅު ާދޭތެރޭ ނޑިޔ ރުންނ   875ފަ

ނޑުމެްނާއަނެއްކ ވެސްާޖުޑިޝަލްާސަރވިްސާ އަޅުަގނޑުމެންާމިބުނަނީާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށްާއަޅުގަ

ންމުންާމަޖިލީހަށްާގެނެސްާމަޖިލީހުގެާއަޣުލަބިއްޔަތަކުންާފ ސްކުރަްނޖެހޭނޭ.ާކޮމިޝަނުންާނިންމ ާނި

ނުޑމެންާއަނެއްކ ވެސްާމަޖިލީހަށްާ ބ ރ9ާާުއެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏ ާއަުޅަގނޑަށްާހީވަނީާމިއީާއަުޅގަ

ާގެނެސް ާއަތްމައްޗަްށ ާމަޖިލީހުގައި ާބ ރެއް ާތިންބ ރުންކުރެ ާހަދ ފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވަކިކޮށްަފއި

ާޤަބޫލުކުެރވޭކަމެއްނޫން.ާޖުޑިޝަލްާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާލަނީއޭ.ާެއއީ ާމުށުެތރެއަށް  880އެވެްސާައޅުަގނޑުމެން

ާއެކަންާ ާއަޅައިިފކަމަށްވަްނޏ  ާފިޔަވަޅު ާދޭތެރޭ ާޤ ޟީއަކ  ާކޮމިޝަނުްނ ސަރވިސް

މަކަްށާތަންފީޒުކުރެވެންޖޭނެ.ާެއކަންާތަންފީޒުކުރަންާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާރުހުންާހޯދަންޖެހޭނެާކަ

ާމުސ ރައިެގާ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑަށްެވސް ާއަޅުގަ ާދެން ާޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ާދިިރއުޅުމުެގާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާުއއްމީދުުކރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހުިރކަމަށް. ާތަފ ތުކުރުންތަކެއް ބޮޑެތި

ާޙ ލަތަށް ާދިިރއުޅުމުގެ ާސަރަޙައްދުތަކުގެ ާއެިކ ާރ އްޖޭގެ  885ބައްަލވަިއގެްނާާޙ ލަތަށ އި

ާހަމަާ ާއަދި ާދެން ާުކޑަކުރަްއވ ނެކަމަށް. ާތަފ ތުކުރުންތައް ާމުސ ރައިގެ އެކަންކުެރއްިވކަމަށްިވޔަސް

ާޤ ޟީައކ ާ ާއަންނަނީ ާސިފަެވގެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކިޔ ލީމަ ާބިލު ާމި ާވަރަށްބޮޑަްށ ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާގޮތް ާހުރި ާަބޔ ންކޮށްފަިއ ާބިލުގައި ާމި ާެއޅުން ާފިަޔވަުޅ ާޤ ޟީއަުކާދޭތެރޭގައި ާބަލ އިރުަގއި ތަކަށް

ާހަމަާ ާއެީއވެްސ ާއިތުރުންވެސް ާމަސްޢޫލިއްޔަެތއްގެ ާމަޤ މުގެ ާޭއނަގެ ާއިތުރުން ާވަޒީފ ގެ އޭނަގެ

 890އިންސ ނެއް.ާޖިނ ޢީާމަދަނީާުކށަކަށްވެސްާހަމަާއަރަިއގެންފ ެނ.ާއެހެންެވއްޖެކަމަށްވަންޏ ާދަުޢލަތުގެާ

އްާތަޙްޤީޤްކުރުމ އިާމިކަންތައްތަކަށްާލިބިީދފައިާއޮްތާއެހެންާމުޢައްސަސ ތަކަށްާޖިނ ޢީާމަދަނީާކުށްތަ

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއެތަންކޮުޅވެސް ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަނިވެެގންދ ކަމަށް ާމީގެން ބ ރުތައްވެސް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާދެވަނަ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ހަމަ
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ާހަދަމުންދ  ާޤ މިޤ ނޫނު ާނޫނިއްޔ  ާޤ ޟީންގެާޝަރުޠުއިރު ނޑިޔ ރުންެގާނޫނު،ާމިސ ލަކަށް ތަކެްއ،ާފަ

ާޤ ޟީންާ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާތިބި ާމިހ ރު ާމަޤ މުަގއި ާމީގެކުީރގައި ނޑަައޅ އިުރަގއި ާކަ  895ޝަރުތުތަކެއް

ާއެމަޤ މްތަކަށްާ ާޝަރުތުހަމަނުވ ކަމަށްވަންޏ  ާބަލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެން ޝަރުތުހަމަވޭތޯވެސް

ާމިޤ ޝަރު ާގެނެވޭެނގޮތަށް ާމީހުން ާތިބި ނޑުާތުހަމަވެފައި ާބަްއޓަންކުރެިވގެންދިއުމަށްވެްސާައޅުގަ ނޫނު

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާމިހ ރުވެސް ާބޭނުން، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނުޑ ާައުޅގަ ާތިންވަނަކަމަކަްށ އެދެން.

ާދ އިރ ތަކަކުާ ާހުރިހ  ާމެދުެވރިވެގެްނ ާޙ ލަެތއް ާޚ އްޞަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާޤައުމަށް ންވެްސާމިއުޅެނީ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަްށ ާވ ހަަކ ާމުސ ރައިެގ ާމިޤ ނޫނުަގިއ ާުކޑަކުެރވެމުންދ އިރުަގއި ާއެްއޗެހި  900މުސ ރައ އި

ާމިކަހަލަާ ާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ ާމިޤ ނޫނުގައި ާފެނޭ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއައިސްފަިއއޮތްިއރު ތަފްޞީލުކޮށް

ާބަދަ ާމިމުސ ރަތަކަށް ާޙ ލަތެއްގައި ާމެދުވެރިވެްއޖެ ާޤައުމަށް ާމިޤ ނޫނުާޙ ލަތެއް ލުގެނެވޭނެގޮތަކަްށވެސް

ނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާއެންމެފަހުާ ބައްޓަންކުރެވިަފއޭާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާނިންމ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ ާމިޤ ނޫގެ 98ާާޕޮއިންޓަކީ، ާުއމުރުން ާަގއި، ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާަމޤ މުނ0ާާް=ަވނަ އަހަުރވެގެން

 905ނ ޔަެތއްާޭދންވ ނެއޭ.ާެއއީާކިހ ވަރަކަށްާެއއްވަުރެގާވަކިކުެރވުމަށްފަހުވެްސާމުސ ރައ އިާެއއްވަުރގެާޢި

ާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާ ާސ ފުކޮށްހެން ާމ ބޮޑަށް ާއެއަްށވުރެ ާއެމ އްދ  ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ޢިނ ޔަތެއްކަމެއް

ާޢިނ ަޔތްދެވޭނީާ ާެއ ާމިއުޅެނީ، ާއަޅުަގނޑުމެްނދޭން ާޢިނ ޔަތެއްކަން ާއެްއވަރުެގ ާކިހިނެއް އެއީ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކޮންގޮތަކަްށކަން.ާޝުކުރިއްާ

ާ

ާަބލ އިރުާާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެްއ ާމިބިލ މެުދ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  910ާޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަްއސަލައެްއކަމަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއިނުމަކީ ާނިޝ ން ާދަޢުލަތުގެ ަރއީސް،ާއަޅުަގނޑަށް

ާނިޝ ންާ ާރައީސް،ާމިދަޢުލަތުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންޖެހޭ. ހަމަ

ކޮންމެކޮންމެާމީހަކަށްާބޭނުންކޮށްގެންާސިޓީާލިޔުމ އިާބިލުާހުށަހެޅުމ އިާކަންތައްތައްކުރަްނެވއްޖެނަމަާ

ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާވިއްކ ވެސްެލވިދ ނެ. ާމިޤައުމު ާއިމ ރ ތްވެްސާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ

ާހުށަހެޅޭާވިްއކ ލެވިދ  ާމިމަޖިލީހަށް ާރައީސް، ާިޢއްޒަްތތެރި ާއެހެންވީމ ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  915ނެ،

ާސ ފުކޮށްާ ނޑަެއޅިގެްނ ާކަ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއުސޫެލއް ާެގންގުޅުްއވ  ާބަލައިގަތުމުަގއި ބިލުތައް

ާޢިްއޒަތް ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާބަެއްއ ާބޭނުްނވަނީ ާޚިލ ފުާއެނގުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އި ާރައީސް، ތެިރ

ާހުށަހެޅިއްޖެއްޔ ާ ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާއެްއޗެްއ ާހުށަހެޅޭ ާބޭނުންކުރެވިގެން ާނިޝ ން ދަޢުލަތުގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާފ ހަގަކުެރވޭ. ނޑަްށ ާައުޅގަ ާއަންނަކަން ާބަަލިއގަންނަމުން ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަންބޮޑުާ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަފނޑިޔ ރުންނ ބެޭހގޮތުންާރައީސް، ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ  920ވޭ
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ާނުކެރޭކަން.ާ ާދަންނަވަން ާސ ފުކޮށް ާއެްއެޗއް ާދަންނަވަންއުޅޭ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ާފެނުނު.ާ ާމ ީޒަގއި ާުޙކުމްކުރަމުންއަިއގޮތް ނޑިޔ ރުން ާފަ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނިޑޔ ރުެގާތަޖުރިބ ކުރެވުނު.ާބޮޑުާފަ ނިޑޔ ރަކުާބޭނުންވ ގޮތަކަށްާއެފަ ނޑިޔ ރަކުާހުންނަވައިގެންާއެފަ

ާޙުކުމްކުރަމުންއަިއކަންާ ާމަންފ ލިބޭގޮތަށް ާލ ަބއ އި ާފައިދ އ އި ާއެބޭފުޅަކަށް ާދަށުން ާމަޢުރޫފްގެ އަމުރު

ާނަ ާމިބިލުެގ ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުހިންމު ާމިބިލު ާފ ހަަގކުރަން.  925ންާއަޅުަގނޑު

ާނުވަތަާ ާޤ ޟީން ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާއެއީ ާބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭކަމަށް. ާދަންނަވ ނަން އަޅުަގނޑު

ާމ އްދ އ ިއާވަރަށްާ ާއަނެްއކ  ާމ އްދ އ އި ާއެއް ާމިގޮތަށް.ާހަމައެހެންމެ،ާމިބިލުގެ ާބިލު ނޑިޔ ރުންގެ ފަ

ާޤަބޫލު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ަހގަކުެރވޭ. ާތަޢ ރުޟުވ ކަން ކުެރވޭގޮުތަގއިާބޮޑަށް

މިބިލަކީާކޮންމެވެސްާބޭފުޅަކުާކުރަްއވ ފަިއއޮތްާމަސައްކަތެްއ،ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިމަޖިލީހުގެާ

ާހަމަާ ާައޅުަގނުޑ ާއެމަސައްކަތަށް ާމިއޮތީ. ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބޭނުންކުރައްވަިއެގން  930މެންބަރަކު

ާކުރި ާނިޝ ން ާދަޢުލަތުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭނުންކޮށްގެންާތަޢުރީފްކުރަން. ާދެންނެވިހެން ން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢ ންމުނުކުރުމަށް ާމިކަން ާފައިދ އަކަްށޓަކައި ާނ ޖ އިޒް ނެގިދ ނެ

ާހަރުކަށިާ ާޤ ނޫނުތަކަކުްނ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަްނ އިލްތިމ ސްކޮށް

ާއެހެާ ނޑަެއޅިދ ނެ. ާކަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިބިލުާއުސޫލުތަެކއް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ންނަމަވެސް،

ނުޑވ ލުމުެގާ ާކަ ާބ ރުތަެކއް ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ާފ ހަގަކުެރވިގެންދަނީ ނޑުގޮެތްއގަިއ  935މައިގަ

ާއިޢ ދަކުރުމަށްޓަކަިއާ ާއެނބުރި ާއަުލން ާއ ދަކ ދަ ާކަްނކުރަމުންއައި ާކުރިން މަޤްޞަދުގައި

ގޮުތގައި.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާައޅުަގނުޑާމިހެންާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާބިެލއްގެާ

ނިޑޔ ރުާހުންނަވަިއގެްނާ މިދަންނަވަންޖެހެނީ،ާމިހ ރުާމިރ އްޖޭގެާވެރިކަންާބަދަުލވެާުކރީގައިާޮބޑުާފަ

ާބ ުރާ ާފޯުރވ  ާނުފޫޒު ާއަތްބ ނައިގެން ާހުރިހ ކަމަކަށް ާމިޤައުމުގެ ާބޭނުންވ ހ ގޮތަަކށް ނިޑޔ ރު އެފަ

ާކަންކުރަ ާއަެނއްކ ވެްސާފޯރުވަިއގެން ނިޑވަުޅގައި ާދަ ާމިރަނގަޅު ާބަދަލުވަމުންދ  ާއުސޫލު  940މުންއަިއ

ާޑީ.އ ރު.ޕީއަްށާ ާއަނެއްކ ވެސް ާނޫނިއްޔ މުން ާމެދުވެރިކޮށް ާމަޖިލިސް މިޢިއްޒަތްތެރި

ާއެޭބފުޅުންގެާ ާމެޖޯރިޓީ ާމިމަޖިލީހުގެ ާބ ރު ާއެބޭފުޅުންެގާނުފޫޒ އި ާބޭފުޅުން ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާއޮންނ  ާވަރަށްާއަތުަގއި ާއަވަްސ، ާހިންގުމަށްޓަކައި ާމައްަޗށް ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާއަެނއްކ ވެސް ތީވެ

ާަރއީސް،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑަްށާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއަުޅގަ ާބިލެްއކަމަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއަަވސްެވގެން ބޮޑަށް

ާތިއްބެ ާމިހ ރުވެސް ނޑިޔ ރުން ާތިއްެބވިާފަ ާމިދަންނަވަންޖެހުނީ،ާކުރީގައިެވސް ާމިހެން  945ވީ.ާއަޅުަގނޑު

ނިޑޔ ރުންާކުރަމުންގެންދ ާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑަށްާއެަބފެނެއޭާވަރަށްާކައިރިން.ާވަރަްށާބޮޑަށްާ އެފަ

ާނުލިބިގެްނާ ާޢަދުލުންއިންޞ ފު ާއޮީފހަކުން ާަރއީސް ާހައިކޯޓުން، ާކޯޓުން، ާދަށު ާމިހ ރަކު ތަފ ތު.
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ާފ ހަަގކު ނޑު ާައޅުގަ ާމަދުކަން ާނިސްބަތް ާުދވަްނޖެހޭ ާަރއްޔިތުން ާޢިްއޒަތްތެރިާމިރ އްޖޭގެ ރަން.

ާމިޤައުމުަގއިާ ާކުރީގައި ާނުލިބިގެން ާޢަދުލުއިްނޞ ފު ާއެބަތިބި ާރައްޔިތަކު ާއެަތއް ރައީސް،ާމިޤައުމުގެ

ާކަންކުރަމުްނައއިގޮުތގެާ ާކުީރގައި ާވިދ ޅުވޭ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަެއްއ  950ކަންކުރަމުންއަިއގޮތުން،

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްަކިއގެން ާނުދައްކ ށޭ. ާރަނގަޅުުކރެވޭނީ.ާވ ހަކަ ާމިކަންތައްތައް އީސް،

ާފ ހަގަކުެރވޭކަެމްއާ ާނުބައިކަމެއް ާައދި ާކިޔަންވެސްޖެހޭ. ާބުނަންެވސްޖެހޭ ކަންކުރަމުންއަިއގޮތް

ާލަދުގަންނ ކަްށނުޖެހޭނެ.ާ ާކުރީަގއިަކންކުރިގޮތްކީމ  ާކޮންމެހެން ާރަނގަުޅުކރެވޭނީ. ާކަެމއް ކިޔަިއގެން

ާ ާޢަމަލުުކރިނަމަ ާރަނގަޅަށް ާއަދިާކުރީަގއި ާރަނގަޅުކުރ ކަށްނުޖެހުނީސް. ާމިކަންތައްތައް މިއަދު

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާުނޖެހުނީސް. ާހަރުކަށިކުރ ކަށްވެސް ާހަދ  ާޤ ނޫނުތަކެއް  955އިތުރަށް

ާބަދަލުކުަރންޖެހުނީާ ާވެރިކަްނވެސް ާޯގސްވީމ . ާަކންކުރަމުންއަިއގޮތް ާކުރީގައި ކުރަންމިޖެހުނީ

ާވެިރކަމެްއކުރަމު ާނުބަިއ ާރައްޔިތުންާއަނިޔ ވެރި ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާހަމަ ާއެހެންނޫްނނަމަ، ާއައީީތ. ން

ާުފރުޞަތުދީގެންާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުރި ާކުރީގަިއ ާހަމަ ާމިަޤއުމުަގިއ އަނެއްކ ވެސް

ާއަިއޮގްތާ ާކަންކުރަމުން ާމިކުރިން ާޢިއްަޒތްތެރި ާމިހެންވީތީ. ާމިކަން ާނުުކރީ ާއެހެން ވެރިކަންކުރީްސ.

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާހަދާ ބަދަލުކުރަން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހަދ  ާޤ ނޫނުތަކެއް  960ން

މިރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންނަށްާޢަދުލުއިންޞ ފ ާހަމަހަމަާއުސޫލުތަކަކުންާކަންކުެރވޭނެގޮތްާހެދުމަކީާއެީއާ

ާައޅުަގނޑެްއާ ާކޮންމެހެން ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދަންނަވ ނަން. ާައޅުަގނޑު ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް

ާނުކެިރެގންނެއް.ާނޫޅެ ާދަންނަވަން ާނުެކރިގެން، ާބިރުން، ާއެއްެޗއް ާދަންނަވަްނޖެހޭ ާމިތ ގައި ން

ާމިރ އްޖޭެގާ ާރުިޅއަިއސްފ ނެތީ، ާޤ ޟީއަކު ާމިރ އްޖޭގެ ާރުިޅއައިސްފ ނެތީ، ނިޑޔ ރަކު ާފަ މިރ އްޖޭގެ

ާމިދެންނެިވގޮ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަްނއޮތީ ާުރިޅއައިސްފ ނެތީ. ާރައްޔިތަކު ާޢ ންމު  965ތަށް.ާއަދި

ާރަްއޔިތުންެގާ ާކިަތއް ާދ އިރ އިން ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާހެކިވ ނެ ާރައްޔިތުްނނެއް ާއެަތއް މިރ އްޖޭގެ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާގޮސްފައިއޮތީ.ާކިަތއް ާނުލިބިގެން ާަޙއްޤުތޯ ާރައްޔިތުންގެ ާބީވެފަިއއޮތީ.ާކިތައް ޙައްޤުތޯ

ާަކނޑ ނުލައްާ ާމަިއކް ާއަޅުަގނުޑގެ ާެގއްލިގެްނގޮސްފަިއޮއތީ. ާމިނެޓްކޮެޅއްދެްއވ ނެކަމަށްާޙައްޤުތޯ ވ 

ނޑުާއުންމީދުުކރަންާކުރިއަށްާމިއޮތްތ ގައިާިމރ އްޖޭެގާ އުންމީދުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާދ އިރ  ނޑިޔ ރުންގެާާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާފަ ާޤ ޟީންނ އި ާތިއްބެވި ާއިންޞ ފުކުރަން ާއަދި  970ރަނގަުޅވެ

ޝަރީޢަތުެގާމަތިންާޙުކުމްާކުރަމުންދ ނެާޙުކުމަކަްށާާޙުކުމްކުރުންާއެއީާޢަދުުލއިންޞ ފ އިާއިސްލ މީ

ާއިތުރުކޮށްލަންާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާށް ާ)ށ( ާމިމައްދ ގެ ާރައީސް، ެެރި ާޢިއްޒަތްތެ ވެގެންދ ނޭކަމަށް.

ާ ާިމ ާއެއީ ާގޮުތގެމަތިން. ާެއްއގޮތްވ  ާޝަރީޢަތ އި ާއިސްލ މީ ާަގއ8ާާިބޭނުންވޭ ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ
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ާ ާވ ހަަކއިނީ ާޝަރީޢަތުގެ ާޝުކުރިއްޔ ާއިސްލ މީ ާކަމަށްވ ތީ. ާފޮޅުވަތުަގއި ާފަހު ާއެންމެ މިމ އްދ ގެ

 975ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއަދިާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާފ ިޑކިޔ ނެ ާއަބަދުވެސް ާމަަސއްކަތަކީ ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެެެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަަރށްބޮާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާފުރުޞަތު ނިޑޔ ރުކަންާފ ޑުކިޔުމުގެ ާފަ ާމަސައްކަތެއް. ާއޮންަނންވ ނެ ާއަބަދުވެސް ާޑަށް

ާތަޢުލީމަކ ިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުންނެިވ ާލިބިވަޑަިއގެން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެކުަރއްވަނީ ާއެކަން ާބޭފުޅުން ކުރަްއވ 

ާެއތަޖުރިބ ގެ ާތަޢުލީމ އި ާއެ ާއަލީަގއި. ާތަޖުރިބ އެއްގެ ާހުންނެވި ާލިބިވަަޑއިގެްނ  980ާއެބޭފުޅުންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރެޭވނީ ާރަނގަޅު ާހަރުދަނ ކޮށް ާކަންކަން ާނިންމ  އަލީަގއި

ާއަިއބައެއް.ާ ާމަސަްއކަތްކުރަމުން ާގޮުތގައި ާއިދ ރީބައެްއގެ ާއެޭބފުޅުންނަކީ ާއަދ ކޮްށގެން. ޒިންމ ވެސް

ާހަދައި ާމުސްތަޤިއްލުބަޔަކަެަށް ާމިނިވަން ާޒަރިއްޔ އިން ާޤ ނޫނުގެ ދީގެން.ާމަޤ މުގެާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާއެީމހުންނަށްާ ާަރއްކ ތެރިކަްނ ާޢިނ ޔަތުގެ ާއުޖޫަރއ ިއ ާހޯދައިދީގެން. ާއެމީހުންނަށް ރައްކ ތެރިކަން

ާމުޖުތަމަޢުގަިއާ ާއެމީހުންނަށް ާހައިބަތެއް ާއެްއވަުރގެ ާމަސައްކަތ އި ާއެކުރ  ާއެމީހުން  985ހޯދައިދީގެން.

ާއަުޅގަ ާޤަދަރަކީ ާެއމީހުންގެ ާހަދައިދީގެން. ނުޑތެރެއިންާލިބޭނެގޮތެއް ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނުގެ ނުޑމެންނަށް

ާމައްސަލައަކ އިާ ާއެނިންމ  ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާހަދައިދެވިގެން. ާއެްއަޗކަށް ާކުރެވިގެންދ  ތަރުތީބު

ާައނެއްރަށަށްާބަދަލުވުމ ިއ،ާަބއެްއފަހަރުާ ގުިޅގެންާެއއްކޯޓުްނާއަެނއްކޯަޓށްާބަދަލުވުމ އި،ާެއއްރަށުން

ާބަދަލުވުމ އިާ ާދ އިރ އިން ާމުޅި ާއެމީހުންނަކީވެްސާ، ާއައިްސގެން. ާހުއްޓުަމކަށް މިކަންކަންވެސް

ާސުޫލކުަގއިާ ާއެމީހުންގެ ާނުވަތަ ާކަންތަްއތައް ާނުރަނގަޅު ާނިންމ  ާއެމީހުްނ  990އިންސ ނުންކަމަށްވ ތީ

ާމ ތް ާޤ ިއމުކުރެވިގެން. ާއުސޫލުތަކެއް ާޚ އްޞަ ާބެލޭނެ ާމައްސަލަތައް ާހުންނަ ާވ ގިފުޅ ެއކުާهللا ގެ

ާދިވެހިން ާމިހ ރުވަނީާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަކަށް ާމިދެންނެވި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާހެޮޔާނަސީބު ގެ

ނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާއެދޮރުންާހިގަމުންގޮްސާއަުޅަގނޑުމެންާ ދޮރުހުޅުވ ލަާދީފައި.ާމިއަުދާައޅުގަ

ނޑިޔ ުރންނ އި ާފަ ާެއގޮތުން ާވ ހަކަދައްކ ތަން. ާޤ ނޫނެއްގެ ާޤ ނޫނުތަކުެގާތެރެއިން ާބޭނުންވ  ާއެކަމަށް

ާމިޤ ނޫނުާ ާޤ ނޫނަކަށްވ ތީ، ާލ ޒިމުކުރ  ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާޤ ނޫނަކީ  995ބެހޭ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާއަދި ާޤަބޫލުުކރަން. ާއަޅުަގނޑު އަީއކަމަށް

ާމިއަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެކޭގޮުތގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމިބިލ މެދުާވަރަށްބޮޑަށް ދު

ާއެބަހުރި.ާ ާއެހެންކަންތައްތަްއވެސް ާބައެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ވިސްނ ލ އިުރގައި

ާތަރުތީބުެވގެންދ ންވީގޮްތ.ާ ާކޯޓުަތއް ާރ އްޖޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެބަބަލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަޅުަގނޑުމެ ާހުންނ ނެކަން ާކޯޓުަތއް ާަދރަޖައިގެ ާއެިކއެކި ާގޭގެ ނޑިޔ ރު ާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ.ާފަ  1000ން
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ނިޑޔ ރުންނަކީވެްސާ ާފަ ނުޑމެންގެތެރޭގަިއ ާއަުޅގަ ާަތރުތީބުކުރ އިރުަގއި ާައޅުަގނޑުމެން އެކޯޓުަތއް

ާތަޖުރިބ އ ިއާ ާއެމީހުންގެ ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަެއއްކަަމށް ތަރުތީބުވެގެންދ ނެ

ާއެމީހު ާބަލައި ާޚިދުމަތަށް ާއެމީހުންގެ ާޢިލްމ އި، ާބެހިެގންދ ނެާއެމީހުންގެ ާރޭންކްތަކަށް ާއެކި ންނަކީ

ާބަސްތައް،ާ ާމިބޭނުންކުރެވޭ ނޑުމެްނގެތެރޭަގއި ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއަުޅަގނޑުމެން ބައެއްކަމަށް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެބަހަށްވެސް ާއޮންނަބަހެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ާިޗޓެއްަގއި ާވަޒީފ ގެ ާހަމައެކަނި  1005މިހަރު

ާއެ ާމ ނަެއއް ާޚ އްޞަ ާޤ ީޟންނަކީާޤ ނޫނީގޮތުން ާކޮބައިކަން. ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ ާދޭންޖެހޭ. ބަ

ނިޑޔ ުރންނަކީާ ާފަ ާިއސް ާކޮބަިއކަން. ނިޑޔ ރުންނަީކ ާފަ ާކޮބަިއކަން. ާއިްސާޤ ޟީންނަީކ ކޮބައިކަން.

ާލަފްޒަކަެަްށާ ާއޮންނަ ާޗިޓެއްަގއި ާހަމައެަކނި ާމިއީ ާކޮބައިކަން. ނިޑޔ ަރކީ ާުއއްތަމަފަ ކޮބައިކަން.

ާއަޅުާ ާމިއީ ާދާ ވެގެންުނވޭ. ާތަރުތީބުކުރެިވެގން ާބެހިގެން ާރޭންކްަތކަކަްށ ާދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ގަ

ާޚ ޞިއްޔަތަީކާ ާމަޤ މުތަކުގެ ާމިދެންނެވި ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ނޑެްއ.  1010އޮނިގަ

ާބ ރ އި،ާ ާބ ރ އި،ާަފނޑިޔ ެރްއގެ ާހަމައެހެންމެާޤ ޟީެއއްގެ ާކޮަބއިަކން.ާއަދި ކޮބައިކަްނ،ާތަޢުރީފަކީ

ާޯކޓުތަކުެގާމެޖިސް ާނިންމުމުގައި ާމައްސަލަތައް ާބ ރުތައް ނޑިޔ ުރގެ ާުއއްތަމަފަ ާބ ރ ިއ، ޓްރޭޓެއްގެ

ާއެތުިރެގންދ ނީާ ާއިޚްތިޞ ސްތަުކގަިއ ާއަމިއްލަފުޅު ާއެބޭފުޅުންގެ ާއަދި އިޚްތިޞ ސްތަުކގަިއ

ާބިލެއް ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާދެންހަމަ ާކިހިނެއްކަން.

 1015ނިންމ އިރުގަިއާއިންތިޤ ލީާމަުރޙަލ ގައިާއެބަހުރިާޚ އްޞަާުއސޫލުތަކެއްާަބޔ ންކޮށްފައި.ާމިާފައްތަރުާ

ާދަޢުލަތްާ ާދޭތެރޭަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާމިހ ރުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާކުީރގެ ާމުއްދަތު. މިއަރ 

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާުދވަހަށް. ާދެއަހަރު ާއެބަޮއވޭ ާފައްަތރު ާިމއަންނަ ާެއއްއަހަރުާހިންގުމުގައި ގެތެރެއިން

ާ ާމި ާގުނަމުންދަނީ. ާއަހަރު ާދެވަނަ ާމި ާމިހ ރު ާގޮެަސްފި. ާމ ޒީވެގެން ާތެރޭގައ8ާާިމިހ ރު އަހަރު

އަޅުަގނޑުމެްނގެާމިފައްތަރުގެާތިބިާޤ ޟީންނަށްާކަންތައްތަްއާކޮށްދޭންވީާޚ އްޞަާއުސޫލެްއާނުވަތަާ

ާއުސޫލުތަ ާޚ އްޞަ ާކުރެވެންޖެހޭނެ ާމުޢ މަލ ތް ާބަޔ ންޮކށްފައިާއެމީހުންނ މެދު ާޤ ނޫނުއަސ ސިަގއި  1020ކެއް

ާމިޤ ނޫނުގެާ ާނިމޭއިރު ާމިޤ ނޫނު ާއަރަނީ ާހިތަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން އެބައޮތް.

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދެއަހަރުގެތެރޭަގއި ާމި ާފެށުމޭ. ާއެފައްތަރުން ާޙަޤީޤަތުގައި ފެށުެުމަކަށްވ ންޖެހޭނީ

ާ ާކޮބައިތޯ. ާޤ ޟީންނަކީ ާކުެރވޭނެ ާދ އިމީ ާދަށުންާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއ  ާެއމީހުން، އަދި

އަލަށްާާބައްޓަންކުރެވިާތަރުީތބުާކުރެވެމުންދ އިރުާއެމީހުންާތަރުތީބުާކުރެވިގެންދ ނީާކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާ

ާަދުއރަކީވެްސާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާދައުރ އި ާޮކމިޝަނުގެ ާސަރވިްސ  1025ޖުޑީޝަލް

ާދައުރެ ާއޮތް ާބަޔ ންޮކށްދީފައި ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބެހޭޮގތުން ނޑިޔ ރުެގއ އި ާފަ ްއ

ނޑިޔ ރުންނ އިާބެޭހގޮތުން.ާއެހެންވީމ ،ާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާދައުރ ިއ،ާޖުޑީޝަލްާސަރވިްސާ ފަ



 39 

ާަބޔ ންކޮށްފައިާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާގުޭޅގޮތްތައް ާދައުރު ާަފނޑިޔ ރުްނގެ ާއަދި ާދައުރ އި ކޮމިޝަންގެ

ާފެށުމުގައި ާމިޤ ނޫނުގެ ާމިންވަރަށް ާއަދިާާއެހުރި ާޤަބޫލުކުރަްނ. ާއަޅުަގނޑު ބަޔ ންކުރެވެްނވ ެނކަމަށް

ާޤ ނޫނެއް.ާ ާއުފެދެންވ ނެ ނޑުގެތެެރއިން ާއޮިނގަ ާމިދެންނެވި ާދެކޭޮގތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ  1030މިޤ ނޫނަކީ

ާމިހ ރުާ ާމިތަނަށް ާޤ ނޫނުތަކ އި، ާއެހެްނ ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއެބަހުރި މިޤ ނޫނުގައި

ާހުށަ ާުގޅޭގޮތުން ނޑިޔ ުރގެއ އި ާއެްއގޮތްކޮށްލ ާފަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގުޅޭގޮތުން ާބިލުތަކ  ާހުރި ހެޅިފައި

ާކޮމިޓީާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެަކންކަމަކީ ާކަންތައްތައް. ާަފއްތ ލަންޖެހޭ ާަތއްަގނޑަކުން އެއް

ާއެްއވ ހަކައަީކ،ާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމައެކަިނ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުެރވިދ ނެކަމެއް. ސްޓޭޖްގަިއ

 1035މަާނިންމުމުގެާކުރިންާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާކަންކަމަށްާބެލްޖަހ ފައިާއޮތީމަާހަ

ާބައެއްފަހަރުާޖަދަލުވެސްކޮށްާިމކަންކަންާ ާއަދި ޖަވ ބުދ ރީވެާތަފ ސްހިސ ބުާިކޔައިދީާޮއޅުންފިލުވައިދީ

ާޙ ލަތު ާމިހ ރުގެ ާދެން ާމިއަދު ާކުރަންވ ނެކަމެއްނޫނޭ. ާއަމިްއލަފުޅަށް ނޑިޔ ރުން ާފަ ގަިއާކުރުމަކީ

ާބޭނުންކުރައްވަިއގެްނާ ާތަރުޖަމ ނުން ާޢައްޔަންކުރަްއވަިއގެްނ ާތަރުޖަމ ނުން ާރަނގަޅުގޮަތކީ އެންމެ

އެކަންކަންާކުރެްއވުމޭ.ާެއއްގޮަތކަށްވެސްާސިޔ ސީާކަންކަުމގެާވ ހަކަާދެއްަކވ ާސިޔ ސީާވެދ ނެކަމަށްާ

ާމަ ާމުޅި ާމިދެންނެިވ ާއުޅުްއވުމަކީ ނިޑޔ ރުން ާފަ ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާޚިލ ފުކަމެއްކަމުގަިއާބެލެވޭ  1040ފްޙޫމ އި

ާބަޔ ްނެވގެންވ ާ ނަޑއެޅި ާކަ ާޤ ނޫނުަގއިވެސް ާއެކަމަކީ ާއަދި ާޤަބޫލުކުަރއްވ . އެބޭފުޅުންވެސް

ާއެބަޭވ.ާ ާއިދ ރ އަކަށް ާއިދ ރ އަކަްށާެއބަވޭ،ާމިިނވަން ާމުހިންމޭ.ާމުސްތަޤިއްލު ާހެދުން ކަމެއްކަުމގައި

ާމިބުނެ ާނޭނގޭ ާއަދިވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޕަބްލިްކާއެކަމު ާއޮފް ާޑިޕ ރޓްމަންޓް ާކީޭކކަމެއް. ވެނީ

ނޑުެމންނަކަށްާ ާހުރިާތަފ ތުތަކެއްާއަުޅގަ ނޑިޔ ުރެގއ ިއ،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނ  ހެލްތ އި،ާފަ

ނޑުމެންގެާތެެރއިންާމިނިވަން...  1045ާނޭނގޭ.ާއަުޅގަ

ާ

ާފުރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު.ާދެވަނަ ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުާފޭދޫާޝުކުރިއްޔ  ާއަދިާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.ާއަުޅގަ ޞަތު

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާބަހުސްުކރަމުންދާ ާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާއަލްހ ންާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ެދ،ާމިއަުދ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި  1050ާ`.ާޝުކުިރއްޔ 

ާބޭނުން.ާާން:ފަހުމީާވ ހަަކދެއްެކވު ާދަންނަވ ލަން ާއެއްެޗއް ާދެތިން ާއަޅުަގނުޑވެސް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި ފަ

ާޤ ނޫުނައސ ސީަގއިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭނުންަވނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާއެންމެފުރަތަމަ އ ދެ،

ާ ާވަިކކ9ާުދައުލަތުގެ ާނިޒ މު ާޤ އިުމކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންސ ފު ާަވކިކުެރވިގެން ާހަރުދަނާ ބ ރު ރެވި

ނޑިޔ ުރންނަށްާ ާފަ ާނިޒ މެއްގެތެރެއިން ާމިނިވަން ާޤ އިމުކުރުމުގެ ޢަދުލުއިންސ ފު
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ާއަުޅަގނޑުމެްނާ ާކޮންމެހެންވެސް ާެއއީ ނަޑއެޅުމަކީ ާކަ ާޤ ނޫނަކުން  1055ޙަރަކ ތްތެެެރިެވވޭނެގޮެތއް

ާމިމަޖިލީ ާމިއަުދގެ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަންެެޖެހޭ. ހުގައިާކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް

ބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާދެއްެކވިާވ ހަކަފުުޅަގއިާަވކިްނާޚ އްޞަކޮށްާސަުރކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީ،ާ

ާވ ހަކަފުުޅގަިއާމިބިލުގަިއާމިބިލަކީާ ާބޭބޭފުޅުްނގެ ާވަރަްށގިނަ އެމް.ޑީ.ޕީއަްށާނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވ 

ބޭުފޅަކުާލެްއވިާބިލެްއކަމަށްވ ތީާަދއުލަތުެގާާޑީ.އ ރްީޕއަށްާނުވަތަާޕީ.އޭއަށްާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާިވދ ޅުވީތީާ ާޝައްކުއުފެދޭކަމަށް ާބެހޭގޮތުން ާޤ އިމްކުރުމ  ާޢަދުލުިއންޞ ފު ާއިންނ ތީ  1060ނިޝ ނެއް

ާޮއތްގޮތުްނާ ާމަސްރަޙު ާސިޔ ސީ ާމި ާމިއަދުެގ ާބޭނުންވަނީ ާދަްނނަވ ލަން ާހިތ މަކުރަން. އަޅުަގނޑު

ނޑުެމންާސިޔ  ސީކުރަންޖެހޭކަމެއްާޫނނޭ.ާކޮންމެކަމަކީާމިއީާއަުޅަގނޑުމެންާކޮންމެކަމަކީާމިއީާއަުޅގަ

ާބިލުގަިއާ ާބެޭހ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާމި ާއެގޮތުްނ ާނޫނޭ. ާބަދަލުކުަރންޖެހޭކަމެއް ާހަސަދައަކަށް ޒ ތީ

ާޙިމ ޔަތްތަކަކ ިއާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު

ާމަަސއް ނޑިޔ ރުންގެ ާބ ރުތަކެްއާފަ ާމުޢައްސަސ ެއއްގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާކުރުމުގައި  1065ކަތްތަްއ

ލިބިގެންާރައްޔިތުްނގެާއެތަެކްއާޙައްޤުތަކ އިާގުޅިފަިއވ ާނިްނމުތަކެއްާނިންމ ާބަޔަކުާއެކަެމއްާކުރ ނެާ

ާމިބިލަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ނަޑއެެޅންޖެހޭ. ާކަ ާމިޤ ނޫނުން ނުޑތަކެއް ާމިންގަ ާއިންތަކެއް ާޤ ނޫނީ

ނިޑޔ ރުންގެާ ާފަ ނޑުތަކ އި، ާމިންގަ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާއުސޫލުން ާޢ ންމު ާމިބިލަށް ބަލ ލިއިރު

ނިޑޔ ރުންނަށްާ ާފަ ާރައްކ ތެރިކަމ ިއ، ާޙިމ ޔަތ ިއ ާސަލ މަތ އި ނިޑޔ ުރންގެ ާފަ މުސްތަޤިއްލުކަމ އި

ާޢ ން ާމ އްދ ތައް ނަޑއެިޅފައިހުރި ާކަ ާމިބިލުގައި ާބެހޭގޮތުން ާޢިނ ޔަތްތަކ އި  1070މުގޮތެއްަގއިާލިބިދޭންޖެހޭ

ާބޭނުންވަނީާ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާރަނގަުޅކަމަށް ވަރަށް

ާއޮތްއިުރާ ާަކނަޑއަުޅއްވ ަފއި ާމިބިލުގައި ާފެންވަރު ާތަޢުލީމީ ާޝަރުޠުތަުކެގތެރޭގައި ނޑިޔ ރުންެގ ފަ

ާއަޅުަގނ ާެއއީ ާނިންމަވ ފައިއޮތުމަީކ ާފެންވަަރށް ާިޑގްރީ ާމިއަުދާހަމައެކަނި ާދަންނަވ ނީ، ުޑ

ާރ އްޖޭަގއިާ ާޚ އްަޞގޮތެްއަގއި ާވަކިން ާއަިދ ާބަލ އިރު، ާޤައުމަކަށް ާަމދު ާރިސޯރސް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާފެންވަރަށްވެސްާ ާޑިޕްލޮމ  ާދެވޭއިރު ާތަމްރީނު ާތަޢުލީމ އި ާނިޒ މަށް ާޤ އިމްކުރުމުެގ  1075ޢަދުލުއިންޞ ފު

ާއި ާކޮންމެެވސް ާމިފުރުޞަތު ާއެކުދިންނަށްެވސް ާއޮްނނ ނެގޮތެއް.ާކިަޔވައިދޭތީ މެްއގެތެރެއިން

ާ ާެއފުރުޞަތ8ާާުމިސ ލަކަށް، ާއޮތަސް ާމިދ އިރ އިން ާޑިޕޮލޮމ ެއއް ާތަޖުރިބ އ އެކު އަހަރުދުވަުހގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާބައެއް ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާެއކަށީގެްނވ ކަމެްއކަމުަގއި ާއޮތުމަކީ ލިބޭފަދަގޮތަކަށް

ާދިވެހިރ އް ާމިއަދު ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާބައެއްާމެންބަރުން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާކޯޓުތަކ އި، ާބަެއްއ ޖޭގެ

ާބޭބޭފުޅުންނަކީާ ާބަެއއް ާކުރަްއވ  ާޤ ޟީކަން ާއަދި ާބޭފުޅުންނ އި ާކުަރއްވ  ނޑިޔ ުރކަން ާފަ  1080ކޯޓުތަުކގެ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާބޭފުޅުންނެއްނޫން. ާލިބިވަަޑއިގެންަފއިވ  ާސަނަދުތަކެއް ާޢިލްމީ މިދަންނަވ ފަދަ
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ާފ ސްވެގެންާ ާމިގޮތަށް ާއެގޮތުންާމިޤ ނޫނު ާލިބެންއެބަޖެހޭ. ާުފރުޞަތުތަކެއް ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ދ އިރު

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ާމަޤ މުގަިއ7ާާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރު ާމިީއ ާއަކީ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާއެމ އްދ ާ ާމ އްދ ެއއްކަމަްށވ ތީ، ާއޮތް ާޙިމ ޔަްތކުރުމަށް ާރައްކ ތެރިކޮށް ާމަޤ މު ާބޭފުޅުްނގެ ތިއްބެވި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންމެވެ ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ާބަދަލުުކރަންޖެހޭކަމަށް  1085ްސވަރަކަށް

ާުކރައްވ ާ ާޤ ޟީކަން ާނުވަތަ ާޭބފުޅުން ާކުެުރަްއވ  ނޑިޔ ރުކަން ާފަ ާމިަވގުތު އެްއވެސްޙ ލެްއަގއި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާުނވ ނެ.ާދެން ާަބޔަކަށްެވގެން ާގެއްިލގެންދ ނެ ާވަޒީފ  ާމިޤ ނޫނުގެާސަަބބުން ބޭފުޅުންނަކީ

ާމިއަދުާފ  ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާވ ހަކަ ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާމި ާއަނެއްކަމަކީ ާބޭނުންވ  ހަގަކޮށްލަން

ާޤ އިމްކުރުމުެގާ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމަސަްއކަތްތަކ އި، ނިޑޔ ރުްނގެ ާފަ ދައްކަމުންދ އިރު

 1090ކަންަތއްތަކަށްާނިޒ މުާމިގޮތަށްާމިނިވަްނކަމ ެއކުާޤ އިމްކުިރާވ ހަަކާައޅުަގނޑުމެންާދައްަކއި،ާކުރީެގާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީއަްށާ ާބޭފުޅުން، ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާސަރުކ ރަށް ާައޅުަގނޑުެމން ފ ޑުކިޔަމުންދ އިރު

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާަމޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާދައްކަންވީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިމ ހަޢުލުގައި ާމިއަދުގެ ާވ ަހކަެއއްާާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަްނވ ނެ ކުީރގެ

ާަވޒީރުްނެގާ ާމިއަދުެގ ާސަރުކ ރުންވެްސ ާމިއަދުގެ ާޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޫންކަން.

ާމަްއސަލަތަްއާ ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ ާދަްއކަަވއި، ާވ ހަކަތައް ާބެހޭގޮތުން ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ  1095މަޖިލީހުންވެސް

ާނިންމަވަން ާނިންމުންތަކެއް ާބެހޭގޮތުްނ ާވ ހަކަވެސް.ާާތަޙްޤީޤުކުރެއްވުމ  މަސައްކަތްކުރެްއވި

ާލަސްެވސްވެފައި.ާ ާހެދުން ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާމިޤ ނޫނު ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާޙިމ ޔަތްތެރިކަންާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިފަދަ ާކުެރޭވނީ ނޑިޔ ރުންެގާމަސައްކަތްަތްއާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ފަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާލިބިގެންކަމަްށވ ތީ ާޢިްއޒަތްތެރިާާއެބޭފުޅުންނަށް ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަދަުބވެރިކަމ ެއކު ވަރަށް

ާކުިރއަްށެގންދަވ ،ާ ާމަސަްއކަތްތައް ާމިބިުލގެ ާއަަވސްކޮށް ާވީހ ވެސް ާއެދެނީ ާއަރިހުން  1100މެންބަރުންގެ

ާަހމައެއ ެއކުާ ާދެން ާެދއްކުން. ާދުވަހެއް ާއަންަނ ާބަދަލުވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިބިލު

ާއަޅުގަ ާނަން ާޢިއްޒަތްތެރިާމިބިލުގެ ާއެހެން ާއަދި ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު

ާމިޤ ނޫނުާ ާބަދަލުަގއި ާއޮތުމުގެ ާބިލު ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާފ ހަގަކުރެްއިވފަދައިން މެންބަރަކުވެސް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާބަދަލުވެގެންދިއުމަކީ ާޤ ނޫނަށް ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަންަނއިރު ފ ސްވެގެން

ާކުރަްއވ ާއެދޭ ނިޑޔ ރުކަން ާފަ ާއަނެއްކަަމކީ ާފ ހަގަކުެރވިފަިއވ  ާއަދި ާމިބިުލގައި ާހަމަެއއ ެއކު  1105ކަމެއް.

ާ ާބޭފުޅުްނ ާނުވަތ0ާާަ=މުސްކުޅިކުަރއްވ  ާއިސްތިޢުފ ދެްއަވއިގެްނ ާުނވަތަ އަހަރުެވގެން

ނަޑއެޅިފަ ާކަ ާމިބިލުަގއި ާވ ހަކަވެސް ާޢިނ ޔަތްތަކެއްގެ ާމ ލީ ާލިބޭ ާދ އިރު އިާބަލިހ ލުހުރިގޮތުން

ާިއސްތިޢުފ ދެއްވ ާ ާސަބަބެއްނެތި ާމަޤުބޫލު ާެއއްެވސް ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ އެބައޮތް.
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ބޭފުޅުންނ އި،ާސަބަބެއްާއޮެވެގންާއިސްތިޢުފ ދެއްވ ާބޭފުޅުންނަށްާޢިނ ޔަތްދިނުމުގައިާމިާފަރަޤްތަކެއްާ

ާއެންމެ ނޑު ާައޅުގަ ާވަގުުތކުރުކަމ ެއކު ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ާވ ހަކައަަކްށާާކުރަންޖެހޭނެ.  1110ފަހު

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާމަސައްކަތްކުރަމުންމިދަނީ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ާ ާދައުލަުތެގ ާެއހެންވީމ ،9ާާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާަވކިކުެރވިގެންނޭ. ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ބ ރަށް

ފޯރުވުމަށްާމަަސއްކަްތކުރ އިުރާއެއްބ ރުންާއަނެއްބ ރަށްާފ ޑުިކޔ ،ާއެއްބ ރުންާއަނެްއާބ ރަށްާނުފޫޒުާ

ާނުދިއުމަށްާ ާބޭރަށް ާއިމުން ނަޑއެިޅފައިވ  ާކަ ާޤ ނޫނުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއެގޮތަްށާ ާައޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުތައްވެސް ާއަދި ާމަސައްކަްތުކރަންޖެހޭނޭ.  1115އަޅުަގނޑުމެން

ާބައްޓަންކުރަންޖެހޭނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއެދިވަަޑއިގެްނާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާއެދިަވޑަިއގެން، ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ރު ޝުކުރިއްޔ .

ާރަފީޤްާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުަވއްމުލަކު ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަްނއޮތީ،

ާ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްެތރި ާއަޅުަގނޑު ާހުްސވަގުުތޮކޅަށްފަހ90ާާުޙަސަން.  1120މިނެޓުގެ

ާފުުރޞަތުގެާ ާދެވަނަ ާއެދިވަަޑއިގެންފަިއއެަބވޭ ާފުރުޞަތަށް ާެއައށްފަހު ާއަރުވ ނަން. ފުރުޞަތު

ާ ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންފުޅުވ  ގައ00ާާި@77ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ާއަުޅގަާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާަފށ އިރު ާމަަސއްކަތް ާެގންދ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރުޞަުތއަރުވަމުން ނޑު

ާމިނެޓުގެާހުސްަވގުތުޮކޅެއްާނަގ ނަން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުްމ.90ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ހިސ ބުންާ

ާ1125 

ާްށ77:93ާްނ79:90ާާްއިންޓަވަލާާ
ާ

ާއަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިފަށަނީ. ާުކރިއަށްގެންދަން ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ނޑުާ`. ޅުގަ

ާމުަޙންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުަވއްމުލަކު ާމިއަރުވަީނ، ާފުރުޞަތު ފުރަތަމަ

 1130ާރަފީޤްާޙަސަންއަށް.ާ

ާ

ާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާމަޖިލީހަށްާ .السالم عليكم`. ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް ނިޑޔ ރުންނ ބެހޭ ާފަ ާއ ދެ،

ާޢަބްދުހުށަ މެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ނުޑާهللاހެޅުއްވީތީ ާއަޅުގަ ާއަށް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޙަސަން ާަދޢުލަތުގެ ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާހިމެނ9ާާޭވަރަށް ާތެޭރަގިއ ބ ރުގެ

ާހަރުދަނ  ާނިޒ މް ާަޢދުލުއިންޞ ފުގެ ާދ އިރ ، ާމަސައްކަްތކުރަްއވ ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާއެދ އިރ ގެ  1135ކޮށް

ާނުހިންގޭނެ.ާ ާރަނގަުޅގޮތުަގއި ާއެންމެ ާއެދ އިރ  ާރަނގަޅުކުެރިވގެންނޫނީ ާފެްނވަރު ނޑިޔ ރުންގެ ފަ
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ާ ާމިބިުލގެ ާއ ދެ، ާބިލެކޭ. ާމުިހންމު ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާމިބިލަކީ ވަނަާާ<އެހެންކަމުން،

ާ ާިމވ ، ާގައިާ<މ އްދ ގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ނިޑޔ ރުކަމުެގާާވަަނ ާފަ ނޑިޔ ަރކު ާފަ ިމއޮންނަ

ާމަޢ ފްކުރަްއވ .ާ ާތުހުމަތުކުރެވި... ާކުށެއްކުިރކަމަށް ާޖިނ ޢީ ާތެރޭަގިއ ވ ޖިބުއަދ ކުރުުމގެ

ނަޑއަޅ ނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާސުޕްރީމްާ ނޑިޔ ރުންނަށްާއިތުރުާތަްމރީންދެވޭގޮތްތަކ އިާޭއގެާބ ވަްތާކަ  1140ފަ

ާމީ ާަބދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާމިހެން ާޤަބޫލުުކރެވެީނާކޯޓުންނޭ، ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ަގއި

ާ ާމިބިލުެގ ާހަމަ ާއަދި ާދެން، ާކައުންސިްލއިންކަަމށް. ާާ?ޖުޑީޝަލް ާމިވ ، ާމ އްދ ަގއި ވަނަާާ?ވަނަ

ާޖިނ ޢީާ ާތެޭރގަިއ ާވ ޖިބުއަދ ކުރުުމގެ ނިޑޔ ރުކަމުެގ ާފަ ނޑިޔ ރަުކ ާފަ ާމިއޮތް ާަގއި ާ)ށ( މ އްދ ގެ

ާތުހުމަތު ާހައްޔަުރކުރެވޭނީާކުށެއްކުިރކަމަށް ާއިޖުރ ޢަތަކަށް ާހިންޭގާޖިނ ޢީ ާގުިޅގެން ކުރެިވާއެތުހުމަތ 

ާމީގަިއާ ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާމިހެން ާލިބިގެންނޭ. ާހުއްދަ ާކޮިމޝަންގެ ާސަރވިސް  1145ޖުޑީޝަލް

ާހުށަހަޅ ާ ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުޑީަޝލް ާޤަބޫލުކުރެވެީނ، ނޑަށް ާއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ާސަރވިސް ާޖިނ ޢީާާޖުޑީޝަލް ާަބއްލަވ  ާއެމައްސަލަ ާކޮިމޓީއަކުން ާޚ އްޞަ ޤ ނޫުނަގއިވ ގޮުތގެމަތީން

ާމުޢައްަސސ އަކަްށާ ާކަމ ބެހޭ ާމައްސަލައެއް ާފެންނަ ާދ ންޖެހޭކަމަށް ާދަށުން އިޖުރ ޢަތުގެ

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާދެން ާއ ދެ، ާާ<7ހުށަހަޅުއްވަިއގެންކަމަށް. ާމ އްދ ގެ 7ާާވަަނ ާމ އްދ ގެާާ<7ށް، ވަަނ

ާ ާއ8ާި)ހ(ާގެ ާގެ ާއަދި ާނަންބަރުގަިއ9ާާތުރުން ާދެވަނަ ާ)ހ(ާގެ ާމިމ އްދ ގެ  1150އިތުރުކުރެްއވުމަށްފަހު

ާޢަމަލުކުރަންފެށިފަހުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާިމހ ރު ާއޮތްނަަމވެސް، އެގޮތަށް

ާމީހުންނަކީާ ާކުރިއެރުންދީފަިއވ  ާމަޤ މުގެ ާމީހުންނ އި ާޢައްޔަްނޮކށްފައިވ  ނޑިޔ ރުކަމަށް ފަ

ވަނަާމ އްދ ގަިއާބުނ ާޝަރުތުތައްާހަމަވ ާބައެްއކަމަށްާބެލެވޭނެެއވެ.ާއ ެދ،ާާ?:7ސީގެާޤ ނޫނުއަސ 

ާމިޮއތްގޮތުންާ ާީމގަިއ ނޑިޔ ރުންނަކީ ާފަ ާމި ާފ ހަގަކުރެްއވި ާެމންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ވަރަށް

ާވަަޑއި ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާއެމަޤ މްތަކަށް ާބޭފުޅުންނަށޭ ާހ ސިލުކުަރއްވ  ާޑިގްރީ  1155ެގންނެވޭނީ.ާހަމައެކަނި

ާމ އްދ ެއއްަގއި،ާ ާކޮންމެވެސް ާމީގައި ާދެއްތޯ ާއެބަބުނޭ ާބުނުމ އެކުަގއި ާއެހެން ާހަމަ ާމީގައި އ ދެ،

ާކޯޓަކަްށާ ާދަށު ާކޮންމެ ާބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެިވ ާއެމަޤ މުގައި މިހ ރު

ާތިއް ާމަޤ މުގައި ނޑިޔ ރުކަމުެގ ާމިފަ ާއ ދެ، ާއެހީތެރިން... ނޑިޔ ރުންގެ ާބޭފުޅުންނަށްާފަ ބެވި

މިހ ރުވެސްާހަމަާއެތިއްބެވިާަތޢުލީމީާސެޓްފިކެޓްތަކ އެުކގައިާއެބޭފުޅުންނަށްާކުރިއަްށގެންދެޭވނެކަމަށްާ

ާިއތުރުންާ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާމިޖެހެނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއ ދެ، ާއެބަބުނޭ.  1160މިޤ ނޫނުގައި

ާއިބްތި ާމީގެކުރިންވެސް ާއެހީތެރިންނަީކ ނޑިޔ ރުންގެ ާޭބފުޅުން.ާފަ ާތިއްެބވި ާކޯޓުތަކުަގއި ދ ޢީ

ާވަކީލުްނެގގޮތުަގއިާ ާޤ ނޫނީ ާއުވ ލައްވ ފައި ާއެމަޤ މް ާއަަހރުތަކެއްކުރިން ާމީގެ އެހެންނަމަވެސް،

ާގެންދަވ ާ ާކުރައްވަމުްނ ާއެބޭފުޅުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާޢައްަޔންކުރެއްީވ. ާބޭފުޅުން ކޯޓުތަކަށް
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ާއެހީތެރިން ާޤ ޟީންގެ ާހަމަ ާއެޭބފުޅުންެގާާމަސައްކަތްޕުޅަކީ ާމަސައްކަތް. ާގެންދެވި ކުރައްވަމުްނ

ާތަފ ތަކީާ ާހަމަެއކަނި ާއެހެންނަމަވެސް، ާތަފ ތެއްނެތް. ާޭއގަިއ ާެއްއގޮތެއް. ާހަމަ  1165މަސްޢޫލިއްޔަތުވެްސ

ާމިޤ ނޫނުާ ާއެހެންކަމުން، ާތަފ ތުތަކެއް. ާމުސ ރަިއެގ ާޢިނ ޔަތ އި ާލިބިވަަޑއިގަްނނަވ  އެބޭފުޅުންނަށް

ާއަންނައިުރގައި ާާހެދިގެން ާީމގެ ާފެނޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެއްފަަދިއން ނޑިޔ ރުންނެކޭ ާފަ ވަނ0ާާަ>ހަަމ

ާއިތުރުންާ)ނ(ާއިތުރުކުރުމަށްފަހު،ާމިމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާއެހެންާއޮތްަނމަވެސް،ާ މ އްދ ގެާ)ށ(ާގެ

ާމީުހންނަށްާ ާލީގަލް ާތިބި ާވަކީުލންގެގޮުތގައި ާޤ ނޫނީ ާކޯޓުތަކުަގއި ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުރަން މިޤ ނޫނަށް

ނޑި ާޤ ބިލުކަންާފަ ާޢިލްމީ ާއެމީހުންގެ ާޢައްޔަންކުރުމުގައި ާމަޤ މަށް ާއެހީތެރިންެގ  1170ޔ ރުންގެ

ނޑަކީާެއމީހުންާއެމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރެވުނުއިރުާޢިލްމީާޤ ބިލުކަންާެބލުމުގައިާ ނަޑއެޅުމުގެާމިްނގަ ކަ

ނިޑޔ  ާމިފަ ާމީެގއިތުރުން ާއ ދެ، ނުޑކަމަށް. ާމިްނގަ ާަކނަޑައޅ ފައިވ  ނެޑއްކަމުަގއި ރުންގެާމިންގަ

ާމ އްދ ެގ،ާ ާމިއޮތް ާބެޭހގޮުތން ާކަންތައްތަކ  ުއއްތަމަާވަަނާމ އްދ ަގއި،ާިދވެހިރ އްޖޭެގ70ާާސަލ މަތީ

ާުއއްތަމަ ނޑިޔ ރަށ އި ާސެކިއުރިޓީާފަ ާމިދެވެންޖެހޭ ާއެބޭުފޅުންނަށް ާއެދުމުގެމަތީން ނިޑޔ ރުގެ ފަ

ާ ާއެހެން ާމުޢައްސަސ ތަުކގެ ާއެހެން ާހަމަ ާބަދަުލގަިއ ާއޮތުމުގެ ާބޭފުުޅންނަށްާދެއްވުމަށް  1175ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަްށާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތުމަީކވެސް ާލިބޭނެގޮަތަކށް ާމިދެންނެވީ،ާސެކިއުިރޓީ ާެއ ާފަދައިން މިއޮންނަ

ާބޮޑަށްާފެންނަކަމެއްކަމުަގއިާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާهللاާبسمާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. .عليكمާالسالم, ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ

ާޢަބްދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަފްރ ީޝމްާޢަލީާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާއަޅުަގނުޑާهللا ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާމިއީ ާމިބިލަީކ  1180ހުށަހެޅުްއވި

މިދިރ ސ ކުރިއިރުާައޅުަގނޑަްށާފެނުނުާނަތީޖ އަކީާވަރަށްާުފރިހަމަާބިލެއްކަމުގައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާބައެާ ާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާބޭނުން ާހުށަހަޅ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަންަތއްތަކަްށ އް

ާ ާފުރަތަމަ ާމީހެއްގަިއ78ާާމިގޮތުން، ާޢައްޔަންކުރ  ާަފނޑިޔ ުރކަމަށް ާމިއޮންނަނީ، ާމ އްދ ގަިއ ވަަނ

ާމިިއންނަނީާ ާގަިއ ާ)ރ( ާޭއގެ ާބުެނފައި، ާއެހެން ާފުިރހަމަވ ންވ ނެެއވެ. ާޝަރުތުތައް އަންނަނިވި

ާމިނަންބަރުގަިއާއި ާކުެށއް ާޚިޔ ނ ތުގެ ާނުވަަތ ާކުެށއް ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ާަހއްދެއް  1185ސްލ މްދީނުގައި

ާހުށަހަޅަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާތަނަށް ާއޮންނަ ާމިހެން ާކުެށއް. ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާހައްދެއް އިސްލ މްދީނުގެ

ާ ާބަުދއަޚްލ ޤީ ާނުވަތަ ނޑައެިޅފައިވ  ާކަ ާހައްދެއް ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއިޞްލ ޙަކީ، ބޮޑެިތާބޭނުން

ާދެންާ ާމ ނަައކީ، ާއަދަބެއް، ާަތޢުޒީރީ ާމަްއސަލަތަކުަގއި ާަކނަޑެއޅިފައިވ  މައްސަލަތައްކަުމގައި

ާބޭނުން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާއިތުރުކުރަން ާކުެށއް،ާެއޮގތަށް ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާމައްސަލަތައްކަުމގައި އެކަހަލަ

ާމަ ނަޑއެޅިފަިއވ ވަރަށް ާކަ ާަހއްދު ާމިހުށަހަޅ ލ ގޮތަކީ، ނޑު ާއަުޅގަ  1190ްއސަލަތައްާއެހެން
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ާސ ބިތުވެފައި.ާ ާއެބަހުރޭ ާމައްސަލަތައް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާަބދުއަޚްލ ޤީ ސ ބިތުނުވިކަމުަގިއވިޔަސް

ާއެފަދަާ ނޑައެޅިަފއިވ ކަމަށްވަންޏ  ާކަ ާއަދަބެްއ ާތަުޢޒީރީ ާމައްޗަށް ާމީހުންެގ ާއެކަހަލަ އެހެންވީމ ،

ާއަޅުގަާ ާބަލ އިރު ނޑަށް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާޤ ޟީކަންކުަރން ާޤައުމުގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާމީހަކީ ނޑު

ާނުވަތަާ ާޤ ޫނނ  ާ)އ(ާގަިއާމިއޮންނަ ާމިމ އްދ ގެ ާނުކުތ އަީކ،ާހަމަ ާމީހެއްނޫން.ާދެަވނަ އެކަީށގެންވ 

ާބައެއްާ ާއަިދ ާމިމ އްދ ގެވެސް ާމިހެން ާރޮނގުން. ާޝަރީޢ ގެ ާނުވަތަ ާރޮނގުްނ ާޝަރީޢަތުގެ  1195ޤ ނޫނ 

ާތަނެއްާ ާކޮންމެ ާއޮންނަ ާމ އްދ ތަުކގެާޝަރީޢ ،ާމިހެން ާއުސޫލުތަްއ،ާމިހެންާއެހެން ާޭއގެ ގަިއާފިޤުޙ 

ާތަޢުލީމުދޭާ ާިއސްލ މީ ާމިދަންނަވ ލ ގޮތަީކ، ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެން ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ އޮންނަން

ާތަޢުލީމްާ ާއިސްލ މީ ާފެކަލްޓީގެ ާޝަރީޢ  ާޝަރީޢ . ާއޮފް ާއެފެކަލްޓީ ޔުނިވަރސިީޓއެްއަގއިިވޔަސް

ާ ާތަފްޞީރ އ9ާިބަހ ލ ނެ ާެއއީ ާއެއްަބޔަކީ ާޤުރުޢ ންާާބަޔަކަށް. ާކިޔަވ ނީ ާއޭގެ ާޢިލްމު. ޙަދީޘްެް

ާަޞއްޙަކުރ ގޮތ ިއާ ާޙަދީޘްވެސް ާވ ހަކަތަކެއް. ާމިކަހަލަ ާރިވ ިވގޮތ އި ާޙަދީޘްތައް  1200ބ ވ ލެްއވުނުގޮތ އި

 .أديانާمقارنةމިކަހަލަާކަންތައްތައް.ާެދވަނަާބަޔަކީާއުސޫުލއްދީނ ،ާކޮމްޕްޭރޓިވްާރިލިޖަންާނުވަތަާ

ާ ާއަޤީދ ގެ ާމިކިަޔވަނީ ާމީގައި ާބައި.9ާާކަންތައްތައް. ާއުސޫލުަތކުެގ ާއޭގެ ާފިޤުޙ  ާބަަޔީކ ވަނަ

ާމިއީ.ާ ާބަަޔީކ ާބޭނުންވ  ާއޭނ އަށް ާޙުކުމްކުރަމުންދ ިއރު ާކަމަކަށް ާޤ ޟީައކު ާކޯެޓްއގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ާނުވަތަާ ާޙުކުމަީކ ާއޮތް ާެއއަށް ާުކށެއްތޯ. ާކޮްނކަހަލަ ާެއއީ ާވަްއކަންކުރީމ  ާއުސޫލުަތއް. ާއޭގެ ފިޤުޙ 

ާކޮބަ ާޙުކުމަީކާނުވަަތާއަދަބަކީ ާކޮްނކަހަލަކަމެއްތޯ.ާެއއަށްއޮތް ާއެއީ ާމަރައިފިއްޔ  ާމީހަކު  1205އިތޯ.ާމީހަކު

ާއޭގެާ ާފިުޤޙ  ާއެްއޗަކީ ނަޑއަަޅއިދޭ ާކަ ާދަސްކޮށްދީ ާކިޔައިދީ ާމިކަްނަކން ާކޮބައިތޯ. އަދަބަކީ

އްޖެްއޔ ާއުސޫލުތައް.ާއެހެންވީމ ،ާފިޤުޙ ާއޭެގާއުސޫލުަތއްާނުިކޔަވ ާހުންނަާމީހަކުާޤ ޟީއަކަށްާވެވިާ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަްށ ާދަތިއަރ ނެ، ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާއޭނ އަށް ާޙުމްކުރުމުގެ ާމިކަންކަްނ ާހިތުން އަޅުަގނޑު

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާމ ޒީގައި ާމިޖެހެނީ ާމިވ ހަކަދަންނަވަން ާމިހ ވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހެންވެސް އޮޅޭނެ.

ާކިާ ާޔުނިވަރިސޓީއަކުން ާލިބިފައި.ާބޭރުގެ ާތަޖުރިބ ތައް ާމިކަހަލަ ާމީހެއްެގާއެބަހުރި ާއަންނަ  1210ަޔވަިއގެން

ޑިގްީރއެްއގެާޝަރީޢ ާއޮވެދ ެނާއޭނަާހަމަާހުސްއެކަނިާޢަރަބިާބަސްާކިޔަވ ލަިއގެންާއަަޔސް.ާބޭރުގެާ

ާޮއވެދ ނެާ ާމިހެން ާ"ޝަރީޢ " ާޑިގްީރގައި ާމީހެއްގެ ާއަންނަ ާކިަޔވަިއެގން ޔުނިވަރސިީޓއަކުން

ާައަޔސް ާިކޔަވ ަލއިގެން ާތަންކޮޅެއް ާތަފްޞީރުން ާތ ރީޚުންާހަމައެކަނި ާއިސްލ މީ ާހަމައެކަނި .

ތަންކޮޅެއްާިކޔަަވއިގެންާއަޔަްސާ"ޝަރީޢ "ާއެހެންޖަހ ފައިާއޮވެދ ނެ.ާއެކަމަުކ،ާއޭނ އަށްާިއސްލ މީާ

ާނަގަންީވާ ާއެޙުކުމްތަްއ ާނަގ ނެގޮތ އި ާޙުކުމްތަްއ ާޙުކުމްތަކަށް ާމިހުންނަ ާފިޤުޙުެގ ާމި  1215ޝަރީޢ ގެ

ާއިމްޕް ާއެެއްއޗެތި ާއަދަބުތަކ ިއ ާޭއގެ ާޝަރުތުތަކ ިއާމިންވަރ  ާހުންނަންޖެހޭ ލިމެންޓްުކރުމުގައި

ާހަމަާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިތުރުން ާޭއގެެވސް ާއަދި ާއެހެންވީމ ، ާނުިކޔަވ ނެ. ާއޭނަެއއް މިއެއްެޗއްެސއް
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ާސަރވިްސާ ާޖުޑިޝަލް ާފެންނ ނެ، ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާޖެހިލިޔަސް ާމ ޒީއަށް ކުޑަތަންކޮެޅއް

ާ ާބޭފުުޅންނަށްވެސް ާިތއްބަވ  ާޝަރީޢ އޭާކޮމިޝަންގައި ާއިސްލ މީ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާތިއްެބވި ނުވަތަ

ާއޭެގާ ާފިޤްހ އި ާނުގަންަނވ . ާއޭރަކު ާއެނގިަވޑަެއއް ާއެބޭފުޅުންނަކަށް ާއެމީހުންނަކަށް،  1220ބުނެވިއްޖިްއޔ 

ާަފރަޤްތަކެއް.ާ ާމިއެއްޗިހީގެ ާތަޢުޙީދ އި ާއަޤީދ އ ިއ، ާހަދީޘ އި، ާތަފްީސރ އި، ާއިސް އުސޫލުތަކ އި،

ާވަ ާމިއީ ާޑިޕ ޓްމަންޓް،ާޙަޤީޤަތުގައި ާތިން ާހުންނަ ބައި.ާއެހެްނވީމ ،ާއިސްލ މ9ާާީރަށްޮބޑެިތާފަރަޤް

ާމިހެންާ ާއުސޫލުަތްއ ާއޭގެ ާފިޤުހ އި ާނުވަތަ ާފިޤުހު ާިއސްލ މީ ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާއެހެން ޝަރީޢ 

.ާއޮތުމަކީާމިީއާހަމަާކޮންމެހެންވެސްާމުހިންމުާކަމެްއގެާވ ހަަކ،ާމުހިންމުާކަމެއްކަުމގައިާދަްނނަވަން

ާބައެއްާ ާއަިދ ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަން ާހަނދ ންހުއްޓަ ާހަމަ ާފުރުޞަތަކަށް  1225ދެވަނަ

ާ ާހުރީމަ.ާހަމަ ާދަންނަވ ަލން ާވ ހަަކވެސް ާ)ވ(ާމިމ އްދ ގަިއާމިައންނަނީ،78ާާއެހެން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިހ ރު ާއޮތްނަމަވެސް، ާއެެހން ާގައި ާ)އ( އަްށާމިމ އްދ ގެ

ނޑަެއޅުމުެގާ ާކަ ާޤ ބިލުކަން ާޢިލްމީ ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާޢައްޔަންކޮށްފަިއވ  ާކުރިން ާފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން

ާމިންަގނެޑްއކަމުގަިއާ ާބެލުގައި ާޤ ބިލުކަން ާޢިލްމީ ާޢައްޔަންކުެރވުނުއިރު ނޑިޔ ރަކު ާއެފަ ނޑަކީ މިންގަ

ާއަ ާނުކުތ އެއް. ާރަނގަުޅ ާވަރަށް ާމިއީ ނޑެްއ. ާމިންގަ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާމިތަނުގައިާކަ  1230ުޅަގނޑު

ާބައެއްާނަމަވެްސާ ާމަދު ާދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްކުަރްއވ  ާމިހ ރުާޝަރުޢީ ާބޭނުންވަނީ ވ ހަކަދަްއކ ލަން

ާމީހުންާ ާތިިބ ާޢައްޔަންކުެރވިފައި ާޤ ީޟކަމަށް ާކުީރގައި ާޤަބޫުލކުރަްއވ  ާއެބަ ާބޭފުޅުން ބައެއް

ާވަކިެވގެްނނޭ. ާދ ންޖެހޭނީ ާއެމީހުން ާދަށުން ާރަނގަޅުާާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެއްގޮތަކަްށވެސް މިއީ

ާތަނެއްަގއި،ާ ާެއއްވެސް ާއެްއވެސް، ާމިދަންނަވ ލަީނ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެން ވިސްނުމެއްނޫން.

ާނުދޭާ ާވަޒީފ  ާހުއްދަނެތި ާިނޔ ަކނޑަެއޅުމުގެ ާސެޓްފިކެޓް، ާހަމައެކަނި ާއެންމެ  1235ދިވެހިރ އްޖޭަގއިެވސް

 ވަޒީފ އަކީާެއއީާޤ ޟީކަން.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާރުާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންބަާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ނޑިޔ ރުންނ ބެޭހާބިލެއް ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާފަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހަޅ ފައިވ ތީާމުހަންަމދުާުމސްޠަފާ  ާދުވަސްވަރެއްަގއި ާމިފަދަ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާައޅުަގނޑުެވސްާާމެންބަރު

ާނަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާިއރެއްަގިއާއެކަމަށް ާއެްއވެސް ާމ އްދ ތައް ާބިލުގެ ނޑަކީ ާއަުޅގަ  1240މަވެސް،

ނޑުާވ ހަކަދަްއކ ލ ީނާ ވަިކވަކިންާއެއަްށާއިޞްލ ްޙާބަޙުސްކުރަމުންދ އިރުާހުށަހަޅ ާމީހެއްނޫން.ާއަުޅގަ

ޖުމްލަކޮށް.ާއަޅުަގނުޑގެާިވްސނުމުގައިާއޮތްާއެްއޗެއްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީ.ާއ ެދ،ާޤ ޟީންނ އިާ

ނޑިޔ ރުން ާބައެްއގެާފަ ާައގެއްނެްތ ާޤައުމުގަިއ ާޚުދުމުްޚތ ރު ާއޮތް ާމިޤައުމުގައި ާީމގެކުރިްނ ނަކީ

ާވެރިކަެމްއާ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާވަިކކުރެވި ާތިންބ ރު ާމިއަދު ާަބއެްއކަމުގަިއވިަޔސް ާތިއްެބވި ގޮތުަގއި
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ާއަ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ނޑިޔ ުރންނަކީ ާފަ ާޤ ޟީންނ އި ާޤ އިމްކުރަންފެށިފަހުން  1245ބުރ ިއާމިޤައުމުގައި

ާމިއަދުާ ާބަެއްއ ާހިމެނިފަިއވ  ާގޮތުަގއި ާަބއެްއެގ ާމުުރއްވަތްތެރި ާލިބިގެންވ  ާކަރ މ ތް ާއަދި ޢިއްޒަތ ިއ

ާދިރިުއެޅއުޅެހުއްޓ ާ ާރީއްޗަށް ާގޮަވިއގެން ާއަނބިދަރިން ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމިއަދު ާއ ދެ، އެމީހުންނަކީ.

އޮތްާދުވަސްާއޭނ ާހޭދަކުރ ނީާމުޅިާމީހަކުާކުރ ާކުށެއްގެާސަބަބުންާއެމީހ ގެާހަޔ ތުގައިާދެންާބ ކީާ

ާމީހުންގެާ ނޑިޔ ރުން. ާފަ ާމި ާހަމަ ާބަަޔކީެވސް ނަޑއަޅ  ާކަ ާނޫންތޯ ާުނވަތަ ާޖަލުގައިތޯ އުމުރު

 1250މައިންބަފައިގެންާތަރިކައިންާިލބޭާމުދަލަެަށްވުރެާޙަލ ލުާއެއްެވސްާއެއްެޗއްާމީހަކަށްާލިބިފައެއްނުވޭ.ާ

ާިނގުޅަ ާކިބައިން ާއޭނ ެގ ާތަރިކަ ާމީހ ގެ ާބަޔަކަށްޯތާއެފަދަ ާއެހެން ާވަނީ ާވ ރުތަ ާތަރިކަ ާއެ ިއގަނެ

ާއެމީހ ާ ާމިލްކިްއޔ ުތ ާމީހެއްގެ ާއަދި ނޑިޔ ރުން. ާމިފަ ާހަމަ ާބަޔަކީވެސް ާނިންމ  ާނޫންތޯ ނުވަތަ

އަތުަގއިާމ ދަމ ާހުންނ ނެތޯާނޫނިއްޔ ާނުހުންނ ނެތޯ،ާއެާަނގ ާއެހެންމީހަކަށްާދޭނީތޯ،ާއޭނ ާއަތުންާ

ާ ނޑަައޅ ، ާކަ ާހަމަާނިގުޅަިއގަންނ ނީތޯ ާއިޚްތިޔ ރު ާބ ރ ިއ ާަކނޑައަޅުުމގެ ެއކަންކަްނވެސް

ާކުރިން،ާ ާުދވަްސ ާއަހަރެއްހ  ާމީގެ ާރަީއްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑިޔ ުރންނަށް. ާފަ ާމި  1255ލިބިގެންވަނީ

ާސިފ ގައިާ ާއޮޑިެއއްގެ ާނެތް ާފަޅުވެރިައކު ާދ އިރ އަކީ ާޝަރުޢީ ާމިރ ްއޖޭގެ ާހަމައަށްވެސް ކުރިއ އި

ާދެމެމުންދިޔަ ާއޮޔ  ނޑުމަީތގައި ާހޮވ ާާކަ ާޮއޑިެއއް ާޮއޔ ދ  ާވަނިކޮްށ ާމިހެންވެފައި ާމިކަްނ ެއއްެޗއް.

ާގެނެސްާ ާބަނދަރަކަށް ާލިބިފައިވ  ާރައްކ ތެރިކަން ާސަލ މަތްކަމ އި ާޮއޑިައކަްށލ  ާއޮތް ނޑުމަީތގައި ކަ

ާލިބިގެންވ ާ ާސަލ މަތް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ާމިޤައުުމގެ ާއުސޫލުން އަޅ 

ާ ނޑުެމންނަށްާބަނދަރަކަށް ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ. ާޤ އިމްުކރެވިފައި ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ާއެ ާެއޅިފައި.  1260ގެނެސް

ާއެާ ާކޯޓުތަކުން ާމަންޒަރެއް. ާއެހެންކަހަލަ ާވަރަށް ާފެންނަމުންއައީ ާކޯޓުތަުކން ާމިރ އްޖޭގެ މީގެކުރިން

ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާނުވިހޭހ  ާނިގުަޅއިގަެނ، ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާވިްއކ  ާގަނެ، ާއިންފޮމޭޝަން

ާ ާނަމަވެސް، ާއައީ. ާކުރަމުން ާކަމެއް ާިމހުރިހ  ާއަނިޔ ވެރިވެ ާދަޢުވ ތައްކޮށް އިރ ދަކުެރއްިވއްޔ ާهللا

ާމިކަންާ ާއުފަލ ެއުކ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފިލ ގޮސްފައި. ާމިކަންކަން ާވަނީ ާކޯޓުތަކުްނ ާމިރ އްޖޭގެ މިއަދު

ާނި ާނަމަހަގޮތުގައި ާމުދ  ާމީހުންގެ ާިރޝްވަތުނެގުމ އި، ާއ ދެ،  1265ގުަޅިއގަތުމ އިާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.

ާމިާ ާޤަބޫލުުކރަން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާކުރަމުންައިއ ާކޯޓުތަކުަގއި ާމިރ ްއޖޭގެ ާއ ދަެވގެން މިކަންކަމަކީ

ާބޮޑަްށާ ާައޅުަގނޑަްށ ާތަޖުރިބ  ާމިަކމުގެ ާމެންބަރަކަށްވުރެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެްއވެްސ މަޖިލީހުގެ

ާއަޅު ާޤަބޫލުކުރ ނެކަމަށް ާމެންބަރުން ާހުންނ ނެކަމަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާކުރެވިފައި ާޤަބޫލުކުރަން. ަގނޑު

ާވަޒީފ ާ ާނޫނިއްޔ  ާބަަޔކު ާަނގ  ާިރސްކެއް ާޮބޑު ނޑިޔ ރުންނަށްވުރެ ާފަ ާވަޒީފ އަދ ކުރުމުަގއި ރައީސް،

ާއެދަީނާ ާއެމީހުން ާނެތް. ާިމރ އްޖޭްއގައި ާަބޔަކު ާނަގ  ާރިސްކެްއ ާބޮުޑ ާމިއަްށވުރެ  1270އަދ ކުރުމުަގއި

ާ ާމުޖުރިމުންނަށް ާއުާ;8ވަރަށްބޮޑެތި ާިގނިކަންޏާ އަހަރަށް، ާއަމިއްލަ ާޙުކުމްކޮށްފައި މުރުދުވަހަްށ
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ާލިބިފައެއްުނވޭ.ާ ާރައްކ ތެރިކަެމއް ާސަލ މަތ އި ާއެއްެވސް ާއެމީހުންނަށް ާދ އިރު ާެގއަށް. ހިނގ ލ ފައި

ާަސލ މަތ އިާ ާބޮޑު ާއެންމެ ާފިަޔވ  ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޮގވ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ވީމ ،

ނުޑެގާރައްކ ތެރިކަމ އިާއަދިާއި ނޑިޔ ރުްނކަމަށް.ާއަުޅގަ ނ ޔަްތވެސްާލިބެންޖެހޭނީާހަމަާމިރ އްޖޭގެާފަ

ާކިހިނެތްވެގެންބ ޭއާ ާމިއަދު ާމުސްޠަފ  ާސުވ ލުކުރ ނެ ާމީހުން ާވަަރށްގިނަ ާމިވ ހަކަދެއްކީމ   1275ދުލުން

ނުޑާ ާައޅުގަ ާވ ހަކަެއއް. ާރަނގަޅު ާމިދައްަކނީ. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކޮށް ާމިހ  ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ މިއަދު

ާމިކަންމިވ ހަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިދައްކަީނ ާކަ ާކަން ާބަަލއި ާެޗކްުކރުމަށްފަހު ާިމާهللا އިރ ދަކުެރއްިވއްޔ 

ާރ އްޖޭެގާ ާމި ާނެތް ާމިކަންކަމެއް ާއަިނޔ ވެިރވުމ ، ާނެގުމ އި، ާރިޝްވަުތ ާމިހ ރު ޤައުމުަގއި

ާ ާކިަބއިަގއި. ނޑިޔ ރުންެގ ާހަަމއަކަށްާهللاާފަ ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ާިމރ އްޖޭގެ ާމިއޮތީ އިރ ދަކުެރއްިވއްޔ 

ާސަލ މަތ އިާ ާމި ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާއިތުރަްށ ާމީގެ ާއަދި ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވީމ ،  1280އެޅިފައި.

ާަރއްޔިތުންާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމުސ ރައިގެގޮތުަގއި ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޢިނ ޔަތްދޭހިނދު ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާމުސ ރައެ ާކުޑަނޫން ާމުސ ރައަށްވުރެ ާމިލިބޭ ާެމންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ްއާމަޖިލީހުގެ

ާމުސ ރަާ ނިޑޔ ރުންނަށް ާފަ ާމި ާގޮލ ލުުމގައި ާޮގވ ލ  ާއެ ާގޮވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ހުށަހެޅުމަށްވެސް

ނޑަައޅަންޖެހޭނެކަމ އި،ާމިފަދަާމުސ ރައެްއާ ާއޮތީ،ާކަ ނުޑެގާވިސްނުމުގައި ާއަުޅގަ ނަޑއަޅަންކަމަށް ކަ

ާ ާހުރިހ  ާޝަރުޢީ ާމ ލޭގެ ާއޮީތ ާވިސްނުުމގައި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭނެކަމަށް  1285ކޯޓުތަުކގެާކަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާނެތިން. ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަެއއް ާމ ގިނަ ާމޭރުމުން ާމި ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ނޑިޔ ރުން. ފަ

ާޢިްއަޒތްތެރިާ ާރިޔ ޢަތްކޮށް ާމިކަންކަމަށް ާގޮްސގެން ާމަރުޙަލ އަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާއުންމީދުކުރަން ހަމަ

ާޢިނ ޔަތ މެ ާރައްކ ތެިރކަމ ިއ ާސަލ މަތ އި ނޑިޔ ރުންެގ ާފަ ާމި ާމިދެއްކިާމެންބަރުން ާައޅުަގނޑު ދުގައި

ާދެްއވ ެނކަމަށް.ާ ާޢިނ ޔަތެއް ާބޮޑު ާއެްނމެ ާއޮތް ާދެވެން ާއެޭބފުޅުންނަށް ާިރޔ ޢަތްކޮށް ވ ހަކަކޮޅަށް

 1290ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާهللاާއްރަޙީމްާޢަބްދުޝުކުރިއްޔ 

ނޑުެވސްާވަރަްށާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާއެމަނިުކފ ނަށްާާޣަފޫރުާޫމސާ މެންަބރުާޢަްބދުލް ނޑިޔ ރުްނެގާބިލަށްާއަޅުގަ ާމިާހުށަހެޅުއްވިާފަ

ނޑިޔ ރުންނަކީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއ އެކު ާހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާއެޭބފުޅުންާޤައުމުގަާ ާބޭފުޅުން. ާޙަވ ލުވެތިބޭ ާމަޤ މ ިއ ާއެ ާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައި ާޢަދުލުއިންޞ ފު  1295އި

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަންނ ނެ. ާހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ާއަބަދުވެސް ާނިންމުމެއްގައި ނިންމ 

ާއެންެމާއިންޞ ފުވެިރާނިންމުން ާނިންމުމަކީ ާނިންމ  ާއެ ާއެބޭފުޅުން ކަން.ާއެކަްނާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ާއިެިނގިލިާ ާދިމ ލަށް ނޑިޔ ރުންނ  ާފަ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުނުުކރެވޭތީ އަޅުަގނޑުމެނަށް
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ާބަަލއިގަންަނާ ާއެމީހ  ާއަބަުދވެސް ާުކށަކީ ާކުެރވޭ ާއެމީހ އަށް ާޠަީބޢަތުގައި ާއިންޞ ނީ ދިއްކުރެވެނީ.

ާޢަމަލުކުރެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެބީދައިން ާމިއޮްނނަނީ. ާނުވެަފއި ާއެމީހ ާއެްއޗަކަށް  1300ވެނީ.

ާަފނޑިޔ ރުްނާ ާކުރީއޭ. ާމިވެނިކަމެއް ނޑިޔ ރުން ާފަ ާބުނަނީ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ާރިޝްވަތުދިނުމ އި،ާ ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިްއޔޭ. ާއެވެނިކަެމއް ރިޝްވަތުހިފިއްޔޭ

ާނޭ ާކަމެއްކަން ާކިހ ވަރެއް ާމިކުރެވެނީ ާމީހުނަށް ާެއކަންކުރ  ާނޭދެވޭާމިކަންތައްތަކަކީ ާވަރަށް ނގި

ާެއކަްނކުރުމަށްާ ާމިކަމުަގއި ާއެހެންކަމުން، ާއަންނަކަމެއް. ާހިންަގމުން ޢަމަލުތަކެއްެގގޮތުަގއި

ާފަރ ތެއްކަމަށްާ ާވ  ާއިޙުމ ލެއް ާބޮޑު ާވަަރށް ާއެކަމުގައި ާހަމަ ާީމހުންނަކީ ާޢަމަލުކުރ   1305މަގުފަހިވ ގޮތަށް

ްއދ ގައިާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ ެއްއގައިާމިާވަނަާމ ާ<7އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާދެން،ާމިބިލުގައިާމިާ

ާއެބަހުރިާ ާއެއްޗިހި ާޕަސެޓޭޖްތަކ  ާމި ާޢިނ ޔަތްތަކ ިއ، ާއެލަަވންސްތަކ އި ާދެވޭ ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ާއެހާ  ާައޅުަގނޑަްށެވސް ާހުރުމަކީ ާެއްއޗެއް ާއެހުރިހ  ާޤ ނޫނެއްަގއި ާަވކި ާއެހެންކަމުން،ާއެ ބެހިފައި.

ާއެއާ  ާހަމަ ާކަމަކަށްުނވޭ. ާތ އީދުކުރެޭވ ނޑިޔ ރުންަނށް ާފަ ާލިބ70ާާޭެއއްކޮށް ާޕެންޝަން އަހަުރވުމުން

ާ ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާއަިދ، ާހަމަޖެހިފައިވޭ. 80ާާއުސޫލެއް ާިމންވަރަށްާާ;7އަހަރ  ާއެކި  1310އަހަރުްނވެސް

ނޑިޔ ރުންނަީކވެސްާެއކަށީގެންވ ާބޮޑުާމުސ ަރއެއްާެދވިފައިާތިޭބާ ޕެންޝަންާދެވޭގޮތަށްާއެބަޮއވޭ.ާފަ

ާިދވެހި ާމަތިންާބަޔަކަށްވ ހިނދު ާހަމަތަކުެގ ާެއއޮންނަ ާޤ ނޫނުގެެތރޭގަިއ ާބެހޭ ާޕެންޝަނ  ރ އްޖޭެގ

ާޤަބޫުލކުރަން.ާ ާައޅުަގނޑު ާގޮތްކަމުަގއި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަޖެހުމަކީ ާއުސޫލެއް ާލިބޭނެ ޕެންޝަން

ާކުެށއްޮކށްގެންާ ާޤ ނޫނީ ާހުރެ ާމަޤ ުމގައި ނިޑޔ ރެްއގެ ާފަ ާއެ ނިޑޔ ރަުކ ާފަ ާއެއ ެއކޮށް ހަމަ

ާ ާބީދައިންާކުށްވެިރވެއްޖެ ާމުސ ރައިގެ ާބޮޑު ާއެލިބޭ ާޕެންޝަން ނޑިޔ ެރއްގެ ާފަ  1315ޙ ލަތެްއގައި

ާުމސ ރައަކީާ ާމި ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާއެެހންމެ ާހަމަ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ލިބެންޖެހޭނެކަމަކަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާމުސ ަރއެްއކަމަށް ާފެްނަވރެއްގެ ާއެއް މިނިސްޓަރުންނ އި

ާޢިނ ޔަތްާޤަބޫލުކު ާދޭންޖެހޭ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާެއކަމަކު، ާކަމެއްނޫން. ރެވޭ

ާއެންމެާ ާދިނުމަކީ ާފ ސްކޮށްގެން ާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮުތގެމަތިން ާޤ ނޫނުގަިއވ  ާޢިނ ޔަެތއް އެކަީށގެންވ 

ނޑުވެސްާެދކެން.ާރ އްޖެތެޭރގަިއވެސްާކުރަނީާހަމަާކުށް.ާމ ޭލގަ  1320ިއވެްސާރަނގަޅުާގޮތްކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާދަރަޖައިގެންާ ާމަތީ ާމ ލޭގައި ާރ އްޖެތެރޭގަިއާތިބެފައި ނޑިޔ ރުން ާދަރަޖައިެގާފަ ާކުށް.ާތަފ ތު ކުރަނީ

ާނަމަވެސްާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާިއންޞ ފެއްކަމުަގއެއް ާތިބުމަކީ ނޑިޔ ރުން ފަ

ާ ާބަލައި ާފެންވަރަށް ާތަޢުލީމީ ާތަޖުރިބ ޔ އ އި ާއެބޭފުެޅއްގެ ނޑިޔ ރުންނަީކވެސް ާދަރަޖަތަކަށްާފަ އެކި

ާތަޢުލީމީާ ާޙ ޞިލުކޮށްފަިއވ  ާވީހިނދު،ާއެބޭފުޅެްއގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާދެވެންޖެހޭ ާމަޤ މު ާއެ ބަހ ލެވިގެން

ާގިންތިކުރުމަީކާ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާބަހ ލ  ާދަރަޖަތަކަށް ާއެކި ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަްށ ާތަޖްރިބ ގެ  1325ފެންވަރ އި
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ާިޢއް ާދަންނަވަން. ާއުސޫުލކަމުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާދަޢުލަތުގެާއަޅުަގނޑު ާމިބިލުަގއި ާރައީސް، ޒަްތތެރި

ާދިވެިހރ އްޖޭެގާ ާހުރުމަކީ ާހުރި ާބޭނުންޮކށްފައި ާއެ ާއިނގޭތޯ. ާއެަބއިން ާބޭނުންކޮށްފައި ނިޝ ން

ާލިބިގެންވ ާ ާސިފަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާހަމަ ާއ ދަކ ދަަތަކކީ ާއަންނަ ާހިނގަމުން ާޚިލ ފުކަމެއް. އ ދަކ ދައ އި

ާމަޖިލީހުން ާއެހެންކަމުން، ާުކށްވެރިކުރ ާާކަންތައްތައް. ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ާބަލައިަގތްކަން އޭތި

 1330ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާކަމެއްކަންާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ 

ާ

ާއެދިވަަޑިއގެންނެވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާމިހ ހިސ ބުން ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާމިހ ރުާމެންބަރުންގެތެރެއިންާހުރިހ ާމެންބަރު ވަަނ8ާާންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާނިމުނީ.ާއަޅުގަ

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާފުރަތަމަ ާމިދަނީ. ާކުރިއަށް ފުރުޞަތ އިގެން

 1335ާهللا.ޢަބްދު

ާ

ާފުރުޞަތުގައިވެސްާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފުރަތަމަ ާައޅުަގނުޑ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ބައެްއާާ`.

ާވ ހަކަާ

ާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވ ތީ،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާވ ހަކަަތއް ާބައެއް ާއިތުރު ާފުރުޞަތަކަށ8ާާްދަންނަވ ލުމަށްފަހުގައި ވަނަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާގިަނ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިބިލުަގއި ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި  1340އެދުނީ.

ާފ ހަގަކުރެްއވިފަދަ ާބޮޑެތިާމެންބަރުންވެސް ާވަރަްށ ނަޑއެޅުމުަގއި ާކަ ާއުޫޖރަ ާމުސ ރައ  އިން

ާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަހުރިކަަމށް. ާހުންނައިރުަގިއ9ާާތަފ ތުކުރުންތަކެއް ާކޯޓުތަެކއް މަރުޙަލ ގެ

ާއަދިާ ާކޯޓުތަކ އި ާހުންނަ ާރަށްރަށުގައި ާސިފަވެގެންދަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑަށް ާކޯޓުތައްގޮުތގައި ދަށު

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާާށުާކޯުޓތައް.ާހައިޯކޓ އިާސްޕްރީމްާކޯުޓާފިޔަފައި.މ ލޭގަިއވެސްާހުންނަާދަ

ާބޭފުޅުން.ާ ާކިޔ  ާނަންނަން ާތަފ ތު ާއެބަތިއްެބިވ ާބޭފުޅުންގެތެރޭަގއި ާމަސަްއކަތްކުރ   1345ކޯޓުތަުކގައި

ާކޯްޓތަކުަގިއާ ާރަށްރަށުެގ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާތިިބ ާކިޔ ފައި ާނަްނނަން ާއެކި އެހެންނަމަވެސް،

ާދެމެދުގަިއާމަސައްކަ ާބޭފުޅުންނ  ާމަސައްކަތްކުަރްއވ  ާކޯޓުތަުކަގއި ާމ ލޭގެ ާއަދި ާބޭފުޅުންނ  ތްކުަރއްވ 

ާޢިނ ޔަްތާ ާމުސ ރައ އި ާމިބިލުން ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި ާއެބަހުރި. ާފަރަޤެްއ ާބޮޑު މުސ ރައިގެ

%ާ ނަޑއެޅުމުަގއި ާދަްނނަވ ނ0ާީ:ކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާހުރީމ  ާއައިސް ާތަފ ތުކުރުން ާވުރެްނާމަތިން

ނޑިޔ ރުން،ާރަށްރަށުަގއިާމަސައްކަތްކުަރްއވ ާބޭފުޅުންނ ާމ ލޭގައިާމަސަްއކަތްކުރަްއވ ާބޭފުޅުންނ ާ  1350ފަ

ާއެްއާަވޒީފ އެްއާ ާދ އިރ ެއްއގައި ާތަފ ތުކުރުމެޭކ.ާއެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާުހރި ާގެންުގޅުްއވ ފައި ދޭތެރޭގައި

ާގެންާ ާތަފ ތުކުުރމެއް ާބޮޑު ާމިފަދަ ާމެުދގަިއ ާބޭފުޅުްނގެ ނުޑާއަދ ކުރަްއވ  ާއަުޅގަ ާެއއީ ގުޅުމަީކ
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ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ަހަކ ާކަމަކަށްނުވ ތީ ާތ ީއދުކުރ  ާއެކަމަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާޤ ޟީންނ ާ ނޑިޔ ރުންނ ިއ، ާފަ ާމި ާބުަރވެެވނީ ާބޮޑަށް ާއަޅުަގނޑަްށ ނޑަެއޅުމުަގއި ާކަ މުސ ރަތައް

ާމަޤ މު، ާއެ ާދެންވެސް ާއަދި ާމެޖިސްޓްރޭޓުްނ ާމި ާތިއްބަވ ާާއަދިވެސް ާމަޤ މުތަކުގަިއ ާއެހެން  1355އެފަދަ

ާއޮތުން.ާ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާީސދ  ާވަރެއް ާވަކި ާމުސ ރައެްއގެގޮުތަގއި ާމަޤ މުގެ ބޭފުޅުންނަށް

ާމިހެންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮތުން. ނަޑއެޅިފަިއ ާކަ ާޙ ލަތްތަްއވެސް ާބަދަލުކުެރވޭނެ ާމުސ ރަ ާއެ ދެން

ާކޯޓުތަކު ާކޯޓުތަކުގަިއ،ާދަށު ާމިސ ލަކަށްާމިދަންނަވ ލީ ާބޭފުޅުންގެތޭަރއިެވސް ާމަސަްއކަތްކުަރއްވ  ގައި

ާމައްޗަްށވެއްިޖއްޔ ާ ާއެއަށްވުރެން ާދެން ާޤ ޟީން. ާމ ލޭގައިެވއްޖިއްޔ  ާމެޖިސްޓްރޭޓުްނ ރ އްޖެތެރޭގައި

ނޑިޔ ރުންާިކޔ ފައިާިމއޮންނަާއޮތުމުގެާބަދަލުަގއިާމ ލޭާކޯުޓތަކުަގއިވެްސާހަމަާޓްރެއިނީާޤ ޟީންާ  1360ފަ

ާމެޖިސްޓް ާއެގޮތަށްާނޫނީ ާހަމަ ާބޭތިއްބިދ ނެ. ާނޫނީ ާތިބެދ ނެ ާޓްރެއިނީންެވސް ާމެޖިސްޓްރޭޓް ރޭޓުން

ާމިފަދަގޮތަކަށްާ ާހަމަ ާބޭުފޅުންތަކުަގއިެވސް ާމަަސއްކަތްކުަރއްވ  ާކޯޓުަތކުަގއި ާރަށްރަުށގެ ރ އްޖެތެރޭގެ

ާގޮތަ ާއެކަީށގެންވ  ާއެބޭފުޅަކ  ާލަްއވ  ާމީހުން ާއެްއގޮތަށް ާދަރަޖަތަކ  ާއެ ާވަޒީފ ާދަރަޖަކޮށްގެން ަކށް

ނޑުާމިދަްއކަނީާޢަދުލުއިންޞ ފުގެާ ހަމަޖައްސަމުންާގެންދިއުމަކީާއެއީާއެންމެާއިންޞ ފުވެރި،ާައުޅގަ

ާނެތިއްޖިއްޔ ާ ާއިންޞ ެފއް ާއޮވެ ާތަފ ތުުކރުން ާދ އިރ ގައި ާޢަދުލުއިްނޞ ފުގެ ާވ ހަކަ.  1365ދ އިރ ގެ

ާއަނެަކކ  ާއެކަކު ނޑައެޅުުމގަިއ، ާކަ ާމުސ ރަ ާެއ ާމިދަންނަވަނީ ާއެއީާާއަޅުަގނޑު ތަފ ތުކުރީމަ

ާަދންނަވ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާެއއީ ާނެތްކަމަށްެވއްިޖއްޔ  ާއިންޞ ފެއް ާއެ ާނުވ ތީ އިންޞ ފަކަށް

ނުޑާމިފަދަާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާޤ އިމުކުރުމުެގާދ އިރ ގަިއވެސްާއިންޞ ފެއްާނެތުމޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާ ާވ ހަކަތައް 8ާާބައެއް ާދަންަނވ ލަންވެފައި ާފުރުޞަތެއްަގއިވެސް ާފުުރޞަތަކަށްާވަނަ ހުރުމ އެކު

ާކުރުކޮށްލ ފައިާ ާމިހިސ ބުން ާދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާަޖއްސަވ ަފއިވުމ އެކު ާރަނގަބީލުވެސް  1370އެދުނީ.

ާއިށީންނ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއޮާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިއަށް ާމެންބަރުން ާއެދިވަޑަިއގަްނނަވ  ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާއެދެން ާއަޅުަގނޑު ާ;ތް

ާމިއަރުވަީނ،ާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާއެދިަވޑަިއގަންނަވަން. ާފުރުޞަތަށް މިނެޓްތެރޭގައި

 1375ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީއަށް.

ާ

ާށްޓަަކއި.ާއ ެދ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނާވަނަާފުރުޞަތެއްާދެްއވިކަމ8ާަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާނިޒ މުވެްސާާއިމްތިޔ ޒްާފަޙްމީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢަދުލުގެ ާޝަރުޢީ ާއެއީ ާޤ އިމުކުރެވިފަިއވޭ. ާބ ބެއް ާއިންތިޤ ލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާެއާނިޒ މުާ ާއިންސްޓިިޓއުޝަނަލީ ާހަމައެކަނި ާފުރުޞަތެއް ާލިބުނު ާއިޞްލ ުޙކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން



 52 

ާއަދިާވަކިކުރުެމއް ާކަންތައްަތްއ ާއެތެރޭގެ ާނިޒ މުގެ ާޢަދުލުގެ ާޝަރުޢީ ާބޭުނމަކީ. ާޭއގެ  1380ނޫން

ާމަރުޙަލ ގެާ ާއިންތިޤ ލީ ާއެ ާނިންމ  ާގޮެތްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންކަމ މެދުަގއިވެސް ނޑިޔ ރުންގެ ފަ

ާިއންތިޤ ލީާ ާމި ާކަމަކީ ާބިރުގަންނަ ާއެްނމެ ނުޑ ާއަޅުގަ ާހިފަންޖެހޭ. ާފުރިހަމަގޮތުގަިއ ާއެބަ ބޭނުން

ާހަމަާމަރުޙަ ާއޮންނ ީނ ާއޭރުން ާއެހެންވެއްޖެނަމަ ާނުހިފިދ ނެތީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުން ލ ގެ

ާަޢދުލުގެާ ާޝަރުޢީ ާއޮތް ާކުރީަގއި ާހަމަ ާވީނަމަވެސް ާވަިކކުެރވުނުކަމުަގއި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލީ

ާދިވެިހރ އްޖޭަގިއާ ާޤަބޫލުކުރަްނ، ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ނިޑޔ ރުން. ާފަ ާއެތިްއބެވި ާއޭރުގައި ާހަމަ  1385ނިޒ މު

ނޑިޔ ރުންާިތއްެބވިއިުރގަިއވެްސާއެބޭފުޅުންތެޭރަގއިވެްސާކު ރީަގއިާވަރަށްާބިުރވެރިކަމެްއގެތެރޭަގއިާފަ

ާބިރުވެިތވެަވޑަިއގެްނާ ާމ ތްކަނލ ނގެއަށް ާޢަދުލުވެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާއިންޞ ފުވެިރކަމ އެުކ ވަރަށް

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަތިއްެބވިކަން. ާބޭފުޅުން ާލޯމައްޗަްށާޝަރީޢަތްކުރެއްިވ މެްނގެ

ާގިނަާ ާވަރަްށ ާބޭފުޅުންވެސް ާމަސައްކަތްކުރެްއވި ާއިދިކޮޅަށް ާދިމ  ާމުޅިްނ ާއެއ  ާދިޔައީ ފެނިގެން

ާކޮންމެާ ާހަމަ ާޖެހިފައިވ  ާކުލަވަރު ާސިޔ ސީ ާފެނިގެންދިޔަ ާތިއްބެިވކަން.ާއަުޅަގނޑުމެނަށް  1390އަދަދަކަށް

ހަމަާހުށަހެޅިގޮތަކަށްާސ ިބތުކޮށްގެްނާާމައްސަލަެއއްވެްސާޝަރީއަތަްށާހަމަާހުށަހެޅޭހިނދުާދަޢުލަތުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުުކރ ާގޮތެއްނޫން.ާއަިދވެސް ާދިޔަތަން.ާއެހެްނވީމަ،ާއެީއާައޅުަގނޑުމެން ނިމިގެން

ޤަބޫލުނުކުރަންާއެބޭފުޅުންާެއޮގތަށްާޝަރީޢަތްކުރައްވަމުންާިދޔަާބޭފުޅުންާއިޞްލ ުޙވެދ ނެާކަމަކަށް.ާ

ާ ާބިރުަގންނަނީ ާއެންމެ ާއޭުރގަިއވެްސާއަޅުަގނޑު ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާހުރެ. މިކަންތައްތަކ 

ާހިފުމަށް.ާ ާބޭނުން ާވަކީލެްއގެ ާޤ ނޫނީ ާބަރީޢަވުމަށްޓަކައި ާކުށުން ާލިބިދީފައިޭވ  1395ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާއަންނަކަހަލަާ ާޙުކުމް ާމީހ އަށް ާއުމުރުދުވަހަށް ާމުޅި ާބޮޑެތި ާބޮޑެތި ާހަމަ އެހެންނަމަވެސް،ާދަޢުލަތުން

ާއުފުލުނީމ ވެ ާވަކީލަުކާދަޢުވ ތައް ާނޫނިއްޔ  ާރައްކ ތެރިކަމެއް ާެއއްެވްސ ާއެްއވެސް، ާއެފަދަ ސް

ާބަްއލަވަމުންާ ާމައްސަލަަތއް ާހުށަހެޅިގޮތަކަށް ާދަޢުލަތުން ާހަމަ ާނުދީ ާފުރުޞަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ

ގެންދިޔަ.ާއަދި،ާބަންދުކުރެވޭާމީހުންާޖަލުގައިާބަންދުކޮށްފައިާވ އިރުަގއިާދޫނިދޫާކަހަލަާތަންތަނުންާ

ާ ާމުއްދަތުާޤ ޟީ ާއެބަ ާތިއްބައިގެްނވެސް ާބަޑިހިއްޕަަވއިެގން ާސިފައިން ާދެފަރ ތުެގ  1400ވަޑަިއގެން

ާޤ ޟީަތުކތެރޭގަިއާ ާއެފަދަ ާއަދި، ާތަޖުރިބ ކޮށްފައިވޭ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަޖައްސ ތަން ާއެބަ ކަންތައްތަްއ

ަސރުކ ރަށްާއެބަތިއިެްެބވިާސިޔ ސީާބޮޑެިތާޕޮލިކަލްާސްޓޭޓްމަންޓް،ާއިދިކޮޅުާޑީ.އ ރް.ޕީންާމިހ ރުގެާ

ކިޔަންޖެހޭާެއއްޗިހިތަްއާކިޔަުމންދ ާމީހުން.ާއެއީާސުޫލކީގޮުތންާމުޅިންާޤ ޟީެއއްަގއިާހުްނނަންޖެހޭާ

އެބޭފުޅުންނަކީާޤ ޟީންާކަމުަގއިވެްސ.ާސިފައެއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުާިސފަނުކުރަންާއެއީާޤ ީޟ،ާެއއީާ

ާތިއްބަވ ހ ާއެހެންވީމ ، ާިމގޮަތށް ާއަުޅަގނޑަކަށްމިބޭފުޅުން ާނެތްާާހިނދަކު ާއިތުބ ެރްއ  1405ެއއްވެްސ

ާމެދުގައި.ާޝަ ާނިޒ މ އި ާއަދުލުގެ ނުޑާރުޢީ ާއިޞްލ ޙުކުރެވެންޖެހޭ.ާއަުޅގަ ާަވގުުތން ާއެބަ މިކަންކަން
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ާޤ ޟީއަކ  ާާއެންމެފަހުން ާމަރުޙަލ ައކީ، ާެއއް ާަނންަބއްދަލުކުރީ ާޤ ިޟއްޔ  ާެއއީ ބަރުާެއއްފަހަރަކީ

78;;ާާ ާޤ ޟީ<800އެމް.ީސ ާެއ ާޤ . ާކޯުޓެގ ާމަދަނީ ާހަމަާއަީކ ާނަޢީމް. ާމުޙަންމަދު ޟީ

ާމަްއސަލަތައްާ ާއިދިކޮޅަށް ާދިމ  ާހުްއޓ  ާހަމަ ާއެްއކޮށް ާހަމަތަކ އި ާހަމަ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާމުޢައްކިލަަކށްވެްސާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮުތން ާފ ހަގަކުރެވިފަިއވޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ  1410ނިންމ ފައިވ ކަން

ާބަންދުކުރީ ާމުޢައްކިލަުކ ާއަޅުަގނުޑ ާމީހަކު ާނިންމީ. ާކުރީ.ާާކަލްންލޯއަާއެމައްސަލަ އެރެސްެޓްއ

ާކަންތައްާ ާުމއްދަތުެގ ާއެ ާކުރުަމށްފަހުގައި ާއެރެސްެޓއް ާއަްނލޯކަލް ާއަދި އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރިމައްޗަ ާޤ ޟީެގ ާޤަރީނ ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކަިއ ާހެއްެކއް ާދިަޔއިމަ ާބުނެާލިބިފައިުނވ ތީކަމަާްށ ްށ

ާ ާމައްސަލަެއއްެގ، ާމައްސަދޫކޮށްލި ާބަދަލުހޯދަންދިޔަ ާއޮފީހުންާމަދަނީ ާފުލުްސ ލަިއގަިއވެސް

ާއެމުއްދަތު ާބުނެ ާބެހެއްހަމަވަާމުއްދަތެއްދީފަިއވ ކަމަށް ާއޭނަ ާމިވަީނާންދެން ާޤ ީޟ  1415ޓޭއިރު

ާ ާމީހާ ދޫކޮށްލ ފައި. ާެދން ާދޫކޮށްލ ފައި. ާވަނީ ާޤ ޟީ ާޤ ޟީ. ާފަރ ތަކީ ާއެނގުނު ާމަރުޙަލ ެގ ފަހުގެ

ެއފުރުޞަތުާއެލިބުނުާަވގުތުންާފެށިގެންާާބަންދުންާހެއްކެއްާޤަރީނ ެއއްާނެތްކަމަށްާބުނެާއެމަރުޙަލ 

ނޑުާއަންހެނަުކވެސްާވިޭހމަާއެއޮީތާ އޭނަާބަންދުގައިާބެެހއްޓޭނެާހަމަާއެންމެާގޮތެްއވެސްާނެތް.ާމ ބަ

ާމީހަކުާ ާހަމަވަންދެން ާމުއްދަތެއް ާ ާދިން ާޮޑކްޓަރަކު ާމ ކުރީގެ ާދެން ާފެނިފައި. ނަތީޖ 

ާދައް ާހަމަތައް ާމިކަހަލަ ާއަުޅގަމަޑުކުރ ކަށްނުޖެހޭނެ. ާޤ ޟީންނަކީ ާއިުތބ ރުކުރާ ކ  ާއެްއވެސް  1420ނޑު

ާރައްޔިތުްނާޤ ޟީ ާހަލ ކުވެގެންދ ކަމެއް.ާައޅުަގނުޑގެ ާނިޒ މު ާޢަދުލުގެ ާމުޅިާޝަރުޢީ އެއްނޫން.ާެއއީ

ާއެިތއްބެވީ.ާއެހެންވީ ާެގއްލިގެންދ ާޤ ޟީންތަެކއް ާއިތުބ ރު މ ،ާއަޅުަގނުޑާދެކެނީާއެާނިޒ މ މެދުގައި

ާއަޅުަގނޑުމެންާއިޞްލ ޙުކުާމިކަންތައްތައް ާބޭނުން ާފުރިހަމަ ާބ ުބގެ ާއިންތިޤ ލީ ާމި ރުަމށްޓަކައި

ާވަިކވ ންވެސްާ ާޤ ޟީންތައް ާނޫން ާެއކަޭށނަ ާމިކަމަށް ާތެރެއިން ާޤ ޟީންތަކުގެ ާއެބަޖެހޭ. ހިފަން

 1425ާއެބަޖެހެޔޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއކަމަށްާއެކަށޭނަާޤ ޟީންތައްާަބއިާތިއްބަންެވސްާއެބަޖެހެޔޭ.ާ

ާ

ާމިއަާާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ވެލިދޫާރުވަނީ،

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލިާމުޙަންމަދަށް.ާ
ާ

ާާވެލިދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާޤ ނޫނެއްާާ?:7`. ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ ިއ ާފަ ާމ އްދ އިްނ  1430ވަނަ

ާކަމަށްާއޮންނ ނެ

ާޢަބްދުލ ޒިމްކޮށްފަިއވ ާޢަލިާމުޙަންަމދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހިނދު ާމިާهللا މިމަޖިލީހަށް

ާދަންނަވަން.ާ ާކަމުގައި ާރަނގަޅު ާަވރަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލު ާބެހޭ ނިޑޔ ރުންނ ިއ ާފަ ފޮނުވ ފައިވ 

ާއަ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާމިދަންނަވަނީ ާާދިމިހެން ާމަސައްކަތްަތކަށް، އެމީހުންާއެމީހުންގެ
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ާމިބިލުގަ ާހުރިހ ކަމެއް ާބެހޭ ާއެމީހުންނ އި ާަވޒީފ އަްށާވަޒީފ އަދ ކުރުމ އި، ާެއއީ ާހިމެނިފަިއވ ތީ.  1435އި

ނޑުތަކ އި،ާ ފިޔަވަުޅއެޅުމ އިާއަދިާހަމައެހެންމެ،ާމިާޢައްޔަންކުރުމ އިާވަިކކުރުމ ިއިއ،ާޞުލޫކީާމިންގަ

މުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތްތަކ އި،ާުޗއްޓީއ އިާސަލ މ އިާމިހުރިހ ާބައިތަކެްއާ،ާމަޤ މުގައިާކުރިއަށްާދިއުމ އި

ާއެަބއޮތް ާއަދި ާމީގެއިތުރުން ާހިމެނިފައި. ާމިބިލުަގއި ާއެބައޮތް ާމެންބަރުންާ، ާޢިްއޒަތްތެރި ވަރަށްގިނަ

ނޑިޔ ރުން ާފަ ާތިބި ާކުރީަގއި ާތަޞްދީޤްވެގެވ ހަކަދެްއކެވި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގުިޅގެންާތަެކއް ާައއުމ  ން

ާވަރަްށާ ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާތެރޭގަިއ ާއެމީހުންގެ ާހަމަޖެއްސީއޭ. ާމަސައްކަތްކުރ ގޮތަްށ  1440އެމީހުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތިބިކަމަށް. ާމީހުންވެސް ާނުލިބޭ ާތަމްރީނު ާފުރިހަމައަށް އެންމެ

ާއަާ ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާމިބިލު ާމީހުންނ އިާދަންނަވ ނީ ާއެހެން ާފ ރަތްތައްވެސް ާއެފަދަ ާއިމ 

ނޑިޔ ރެްއގެާމަޤ މަށްާއަހުލެވަލްކުރުމަށްޓަަކއިާނޫނިއްޔ ާއެމަޤ  މަށްޓަކައިާހިންގޭނެާލުވެރިކުރުމ ށްާފަ

ާތަނަވަސްެވގެންާބައިވަުރ،ާ ާމިޤ ނޫނުން ާްޓރޭނިންގާޕްރޮގްރ މްތަކެްއވެްސާމިބިލުން ާބަިއވަރު ދެވޭނެ

ާއަޅު ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގިއ ާބޭނުންވަނީ،ދ ނޭ. ާދެކެން ާމި ނޑުމެން  1445ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސާާގަ

ާބ ރުގެޢަ ާތިން ާބަޔަކީ ާއެދުލުއިންޞ ފ ބެހޭ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާެއބައިަގިއާތެރެއިން ާބ ރުކަމަށްވ ތީ އް

ާޤ ޟީ ނިޑޔ ރުްނނ އި ާފަ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނ އި، ާއަދި ާއެންމެންގެާންނ އި މި

ާދ ނެކަމަށް ާއަންނަމުން ާފުރިހަމަކަމެއް ާވަރަށް ާޢަދުލުެވރިކަމ އިާމަސައްކަތްތަކަްށވެސް ާތަނެއްަގއި .

ާނ ންނ ނެ.ާ ާހަމަޖެހުމެއް ާދުވަހަކުެވސް ާއެތަނަކަށް ާވަނީވިްއޔ  ާއެއްކިބ ވ ކަމަްށ އިންޞ ފު

 1450އެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި،ާައޅުަގނޑުމެންގެާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާތަފ ތުާމައްސަލަތައްާމިާޙަވ ލުކުރަނީާ

ނޑިޔ ރުންނ އި.ާއެމީހުންާެއާނިންމ ާނިންމުމެއް ަގއިާމިތަންތަނުގައިާހަަމޖެހުން،ާގެާމަތީންާތަނެއްފަ

ާހަމަނު ާއަދި ާހަމަޖެހުމ އި ާގެްއލުމ އިާޖެހުމ އިމީހުންގެ ާބިނ ެވެގންދ ނީ.ާާމަސްލަޙަތު މިކަންތައްތަްއ

ާފަރ ތްތަ ާއެއަށްވުރެގިނަ ާނޫނީ ާފަރ ތުން ާދެ ާކަމެއްގަިއވެސް ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާކޮންމެ ާއުޅޭ. ާއް

ާނިމިގެން ާހުށަެހޅިފައިވ ާއެމައްސަލަ ާއ ދެ، ާއުޅޭނެ. ާފަރ ތްތަކެއްވެްސ ާހިތްހަމަނުޖެހިގެންދ  ދ ގޮތުން

ނޑުާކުރިްނވެސްާދެންނެވިންާމިއީާވަރަްށގިނަާަބއިާ،ާބިލު  1455ކަންތައްަތކެްއާހިމެނިފައިާރަނގަުޅާއަުޅގަ

ާމިކަމ  ާގެްނގޮސްފައި ާކޮމިޓީއަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ާމިބިލު ާއެހެންނަމަވެްސ، ިއާއެބައޮތޭ.

ާސަރވިާ ާޖުޑީޝަލް ާގުޅުންހުރި ާހަމަެއހެންމެ، ާއަދި ާކޮމިޝަނ އި ާަވޒީފ ސް އަދ ކުރ ާާމިދ އިރ ގައި

ާ ާމިބިލުާފަރ ތްތަކ އި، ާފަރ ތްތަކ އެއްޮކށް ާއެހެން ާމި ާފަންނ ނުން ާބައެއް އަިދވެސް

ާމިމަޖިލީހުން ާމަސައްކަެތއްކޮށް ާކުރަންޖެހޭ ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫަނކަށް އެބަާާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައި

ާރަށް ާމ ލެއ އި ާމިަދއްކަނީ ާއަބަދުވެސް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހިންގޭާނިންމަންޖެހޭ.  1460ރަުށގަިއ

ާ ާމިކަންތައްތަަކށްމަސައްކަތްާމައްސަލަތަކ ިއ، ާފަރ ތްތަކ އި ާއޮންނަާުކރ  ާއެއްާހަމަޖެހިފައި ންޖެހޭނީ
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ާާއުސޫލެކޭ. ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާމީހުންނަށްވެސް ާމަސަްއކަތްކުރ  ާމ ލޭގެާއެތަންތ  އޮންނަންޖެހޭނީ

ާ ާއޮންނަންޖެހޭ ާހަމަޖެހިފައި ާފަރ ތްތަކަށްވެސް ާމަސަްއކަތްކުރ  ާއުސޫލުކަމަށްާކޯޓުތަުކގައި އޮންނަ

ާ ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ާމައްސަލަތައްާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅިގެން މައްސަލަތައް

ާ ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާބެލޭއިރުަގއިވެްސ ާއިންޞ ފުހަމަ ާނިމިގެންދ ންޖެހޭނީެވރިގޮތަކައެފަދަ ާއަިދާށް .1465 

ާެތރެެެއަްށާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއީ ާޙަޤީޤަތުގަިއެވސް ާނެތިން ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަތަެކއް ާއިތުރު މ ގިނަ

އެހެންކަމުން،ާމިޤ ނޫނުާހެންާއަންނަންޖެހޭާޤ ނޫނެއް.ާއެޤ ނޫނ ބެހޭާބިލުާހުށަހެޅިފައިާމިއޮތީ.ާކޮންމެ

ާޙަޤީޤަ ާވެގެންދ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާޢަދުލުއިންޞ ފުާާމިދެންނެވިތުަގއިެވސް ާތެރެއަށް ާނިޒ މްގެ ޝަުރޢީ

ާއެްއާ ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާއަިދ ާއެްއ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާއެިޅގެންދ  ާދިވެހިރ އްެޖއަްށ ޤ އިމްކުރުމަށް

ާދަންނަވަމުްނާ ާޝުކުރު ާފުރުޞަތަށްޓަކައި ާދެއްވި ާއެހެންކަމުން، ާފިޔަވަޅުކަމުަގއި.  1470ފުރުޞަތު

ާތެރިާރައީސް.އިށީނދެލަންާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތް

ާ

ާވަރަޙުމަތުާނ ިޒމްާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާބިލެއްާهللاާ`. ާބެޭހ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާއ ދެ، ާވަބަރަކ ތުހޫ.

ާމިޢިއްޒަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރަޝ ދު ާހުށަހަޅުއްަވއި ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރުާތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ދެއްވިތީ

ާޢަބްދުޢަބްދުއްރަޙީ ާދަްނނަވަން.ާهللاމް ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާއަޅުަގނުޑވެސް  1475އަށް

ާމި ާވ ހަަކދައްކަމުންއ ދެ، ާފ ޑުކިޔަމުންދ އިރުާާ،ދ އިރުބިލ އިމެދު ާމެދު ނިޑަޔރުންނ އި ފަ

ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ާހަމަ ާއޮތްާމިކަންތައްތަކަކީ ާމިއަދުވެސް ކަމެއް.ާާުމޖުތަމަޢުގައި

ާއ ދެ ާމ ކުރީާ، ާނޫން ާމުޖުތަމަޢުގައެއް ާމިައދުގެ ާވ ހަކަދެްއކުމަކީ ާބެހޭގޮތުން ނިޑޔ ރުންނ އި ފަ

ާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިކަން ާަކމެއްކަްނާއިންސ ޒަމ ނުއްސުރެން ާައއިސްފަިއވ  ާތެރޭގައި ނުންެގ

ާ ާއެބައިނގޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަސޫލ ގެ ާބ ލ އިރުވެސް، ާތ ރީޚަށް  1480ހަދީޘްފުޅުތަކަްށާއިސްލ މީ

ާހުރި ނިޑޔ ރުންެގ ާފަ ާމ ތްކަމ ިއ،ާނުާބަލ އިރުވެސް ާހުރި ާއެމީހުންގެ ާއަދި ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާއެގެންާ ާެއއްޗިހިަތްއ ާވަރަށްގިނަ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާބެހޭގޮތުން މިކަންތައްތަކ އި

ާގޮުތގަާ ާއެނގިފަިއވ  ާއަޅުަގނޑަށް ާވ ކަމަށް ާމ ނައިގައި ާހަދީޘެްއެގ ާރަސޫލ ގެ ާމިވަނީ،ާއެބަހުރި. ިއ

ާ 9ާާކޮންމެ ާކޮންމެހެނ8ާާްޤ ޟީއަކުން ާދ ވ ހަކަ ާނަރަކައަށް ާމި ާނަރަކައަށްދ ނެކަމަށް. ޤ ޟީއަކު

ާހުރިާ ާއެކަމުެގ ާމިމ ނަކުރަނީ ާއަޅުަގނުޑމެން ާމީަގއި ާނޫންކަްށނޭނގެ. ާގެންނ ކަށް  1485އޭަގއި

ާއަންަގއިދީފައި ާޤ ޟީންނަށް ާމިންވަރު ާސަމ ލުވ ންޖެހޭ ާެއކަމަށް ވ ަކްނާނުރައްކ ތެރިކަމ ިއ

ނޑުާބަލ ލ އިރ70ާާުއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ އަށްާއަުޅގަ

ނޑިޔ ރަށ އި،70ާާ ާުއއްތަމަފަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަްއކ ތެރިކަން ާސަލ މަތ އި ާިމވަނީ، ާމ އްދ ަގއި ވަނަ
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ާދައުލަ ނިޑޔ ުރންނަށް ާފަ ާއެހެން ާމަތިން ާއެދުުމެގ ނިޑޔ ރުެގ ާިޢއްޒަތްެތރީންނ އިާއުއްތަމަފަ ތުގެ

ާމަތިން،ާ ާެއްއގޮތްވ ގޮތުގެ ނޑުތަަކކ އި ާމިންގަ ާޢަމަލުކުރ  ާދިނުމުގައި ާސެކިއުރިީޓ  1490މުއައްސަސ ަތކަށް

ާބ ރުތަކުން،ާ ާސަލ މަތީ ާދައުލަތުގެ ާކޮންމެހެން ާދެން ާވަންޏ  ާމަތިންދޭކަމަށް ާގޮުތގެ އެްއގޮތްވ 

ާއަ ާބޭނުންނުވ ކަމަށް ާކޮންމެހެން ާގެންނަން ާއެވ ހަަކާއަޅުަގނުޑާމިޢިބ ރ ތް ާފ ހަގަކުެރވޭތީ ނޑަށް ުޅގަ

ާ ާބިލުގެ ާމި ނުޑާބަލ ލ ނީ ާއަުޅގަ ާދެން ާދަންނަވ ލ ފައި ާމ އްދ އަށް.89ާާދަންނަވ ލަން.ާއެވ ަހކަ ވަނަ

ނޑިޔ ރުންާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުން.ާތިރީަގިއވ ާޙ ލަތްތަކުަގއ89ާާިމިާބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިވަނީާފަ

ނޑިޔ ރުންާޖަވ ބުދ ީރކުރެ  1495ވިދ ނެއޭ.ާމިހެންާމިމ އްދ ގަިއާޮއެވފައިާމީގެާ)ހ(ާއ ިއާ)ށ(ާއ ިއާ)ނ(ާފަ

ވަނަާމ އްދ އަށްާބަލ ލ އިުރާާ>އެްއވެސްާއެަބއޮތްާައއިއްަސ.ާއެހެންާނަމަވެސްާމިމ އްދ ާމިާބިލުގެާ

ާ ާފ ހަގަކުެރޭވ. ާއެބަ ާކަމަށް ާތައ ރަުޟވުެމއް ާވަރަށްބޮޑު ާބުނަނީާާ>މީ ާިމ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާނިން ނޑިޔ ރުން ާއަދ ުކރުމުގައިާފަ ާވ ޖިބު ނޑިޔ ރަކު ާނުކުރުވުްނ.ާފަ ާޖަވ ބުދ ރީ ާނިންމުމަކ އިމެދު މި

ާެއާ ާފަރ ތެްއގައި ާއެްއވެސް ާނިންމުމަކ އިމެދު ާނިންމި ާނުވަތަ ާރަޢުޔަކ ިއމެދު ާދިން ނޑިޔ ރަކު ފަ

ާކުރުވޭނެާ ާަޖވ ބުދ ރީ ާމ އްދ ެއއްަގއި ާއެހެން ާޮއވެފަިއ، ާނުކުރުވޭނެޭއ ާޖަވ ބުދ ރީެއއް ނޑިޔ ރަުކ  1500ާފަ

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިކަމަށް ާތައ ރުޟުވުެމްއ ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެްސ ާއޮތީމަ ވ ހަކަ

ާ ާބިލުގެ ނުޑާމި ާއަޅުގަ ާދެން ާމ އްދ ،ާާ?8ހަމައެފަދައިން ާބަލ ލ އިރުގަިއާާ?8ވަނަ ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ނަޑއެޅިފަާ?8 ާކަ ާމިކަންތައްަތއް ާއުޖޫަރއ ިއ، ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާމި ާިމއޮީތ ާމ އްދ ގައި ިއވ ާވަނަ

މ އްދ އެއްާމިމ އްދ އަކީ.ާމިމ ްއދ އަށްާބަލ ލ އިރުާއެންމެާފަހުާއަކުުރގައިާމިއޮންނަނީާ)ޔ(.ާ)ޔ(ާަގާ

ާއަިއާ ާލިބެމުން ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާތިބި ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާބުނެވިފައި.ާމި  1505މިއޮންނަނީ

ާނުކުރެވޭނެއޭާ ާދަށެއް ާސަބަބުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާޢިނ ޔަތްތައް ާދަށެއްނުުކރެވޭޭނާމުސ ރައ އި ާދަށެއް .

ާމިވެނިާ ާޕަސެންޓްތަކެއްދީފަިއ ާއެަބހުރި ާކުރީަގއި ާޭއގެ ާލިުޔްއވ އިުރ ާގަިއ ާ)ޔ( މިގޮތައް

ާމިގޮތަށްާ ާދަށްކުރެވޭެނއޭ. ާޕަސެންޓެއް ާމިވެނި ާމުސ ރަ ާޤ ޟީއެްއގެ ާމިވެނި ޤ ޟީއަކަްށވުރެ

ާޕަ ާމި ާހުރިއިުރގަިއ، ާޕަސެންޓްަތކެއް ާވަކި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމިާދަށްކުރުމަށް ާަހދައި، ސެންޓްތަކަށް

ާއެހެންެވއްޖިއްޔ ާ ާދަށްވ ގޮތްވެދ ނެ. ާވ ގޮުތން ާފަހަރެއްަގއި ާގެންނައިރުަގއި ާމުސ ރަ  1510ޕަސެންޓްތަކަށް

ާއެާ ާުނވަތަ ނިޑޔ ރެްއގެ ާފަ ާއެ ާުނވަަތ ާއެޤ ެ ޟީެއއްގެ ާެއއްމ އްދ އަކ ިއ ކޮންމެވެސް

ނެތީެވާމިާއެންމެާފަަހށްާމިއޮތްާމެޖިސްޓްރޭޓެއްގެާމުސ ަރާތަފ ތުވ ާގޮތްާނޫނީާތައ ރުުޟވ ޮގތްާވެދ 

ާވަިކާ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާނުދެކެން ާމ އްދ އެއްކަމަަކށް ާޖެހޭ ާއޮންނަން ާކޮންމެހެން މ އްދ އަކީ

ނޑަށްާފެންނަޮގތުގައިާއެައކުރުޖެހެނީާއުނިކުަރން.ާހަމަާ ޕަސެންޓްތަކެއްާމީަގއިާލިެޔވިަފއިވ ތީ.ާއަުޅގަ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާބަލ ާ>9އެފަދައިން ާމ އްދ އަށް ާަވނަ ނޑިޔ ރުްނާާ>9ލ އިރުަގއި، ާފަ ާމ އްދ އަކީ  1515ވަނަ
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ނިޑޔ ރަުކާެއއްވެްސާ ާފަ ާިމވަނީ ާމ އްދ އެްއ.ާމިމ ްއދ ގައި ކޮށްގެންނުވ ެނާމަސައްކަތްަތްއާބަޔ ންކުރ 

ާ ާނުވ ނެއޭ. ާކޮްށގެން ާމަސަްއކަތެއް ާތިރީަގއިބަޔ ންޮކށްފައިވ  ނޑިޔ ރަކަްށާާ-7ޙ ލަތެއްަގއި ފަ

ާަދުއލަތުގެ ާފިަޔވައި ނޑިޔ ރުކަން ާާފަ ާފަރ ތެއްެގ8ާާއަނެއް ާއަމިއްލަ ާނުވަތަ ާވަޒީފ  ބ ރުގެ

ާ ާއަދ ކުރުން. ާގޮތުަގިއ8ާާވަޒީފ އެެެއް ނޑިޔ ެރއްެގ ާފަ ނޑިޔ ރަކު ާފަ ާމިއޮތީ ާކަމަކަށް ވަނަ

ާލޯާ ާއަދި ާމަސަްއކަތްކުރުން. ާގޮތުަގއި ާަވކީލެްއގެ ާމައްސަލަެއއްަގއި ާއެއްެވސް  1520ހުންނަވ ހ ހިނދަކު

ނޑަށްާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއިާމިާބިލުގެާފ މެއްާހިންގުމ އިާއެފަދަާތަނެއްގަާ އިާމަސައްކަްތކުރުން.ާއަުޅގަ

ާއެްއޗިިހާ ާހިސ ބުތަކ އި ާމ ލީ ާދަރަންޏ އި ާއަރަންޏ އި ާެއމީހުންގެ ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ އެބައޮތް

ނިޑޔ ރުންގެާ ާފަ ާބޭނުމަކީ ާމ އްދ އެްއގެ ާމިފަދަ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާމ އްދ އެްއވެސް. ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ާދެން ާބެލޭނެގޮެތްއާރިޝްވަތ ިއ، ާއެްއޗިހި ާމި ާކަންތައްތަކ އި ާދެންހުރި ާކަންތައްތަކ ިއ، ހުރި

ާހުށަަހޅ ގޮތަްއާ ާބަޔ ެނއް ާމ ލީ ާއެމީހުްނގެ ާމިއޮންނަނީ ާމީގަިއ  1525ހަމަޖެއްސުމަށްކަށްނޭނގެ

ާމުޢ މަލ ތެއްާ ާފިޔަފ ރީގެ ާއެްއވެސް ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންކަމުން ހަމަޖެހިފައިފައި.

ނޑިޔ  ާިވޔަފ ރީގެާފަ ާއ ދެ، ާވެގެންުނވ ނެ. ާކަަމަކށް ާހުއްދަކުރެވޭ ާޤ ނޫނުން ާމި ާހިންގުމަކީ ރަުކ

މުއ މަލ ތްތަކަކީާވަރަށްާގިނަާފަހަރުާކޯޓުތަކުަގއިާމައްސަލަހުަށހެޅިާއެކަންތައްތަކ އިމެދުާދަުއވ ކުރެވިާ

ނަޑއަޅ ާގޮތްަތެކއްާނިންމަންޖެހޭާކަންތައްތަކަްށާވެފައިވ ހިނދު، ާކަމަށް،ާާގޮތްތަެކއްާކަ ިވޔަފ ރިކުރ 

ާއެންެމާ ާރަަގޅަށް ާއެންމެ ނިޑޔ ރުންނަށް ާފަ ާުކރ ކަމަށްވ ނަމަ ާފިޔަފ ރި ނޑިޔ ރުން  1530ފަ

ާަކމަށްކަންާ ާދުރުކަމަކަށްވެަފއި ާތަންކޮޅެްއ ާއޮންނ ނީ ާއިްއވުން ާުޙކުމް އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކު

ާ::ވަނަާމ އްދ ،ާާ;:ާއަދިާ::އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ެދ،ާދެންާހަމަާއެފަދައިންާމިާބިލުގެާ

ނޑިޔ ރަކުާކޯޓުންާބޭރުަގއިާކަމަކަށް،ާކޯޓުންާބޭރުަގއިާކަމަކަްށާާ;:އަދިާ ވަނަާމ އްދ ގައިާމިަވނީާފަ

ާ ާދޫކުރެވޭނީ ާކުރުމުއްދަތަކަށް ާއެންމެ ާމިވަނީ ާީމގަ ާވ ހަކަ. އަހަރުކަމަށް.ާާ:ދޫކުރުމުގެ

ާދ އިރ ގެ ާޝަރުީޢ ާމިބުނަނީ، ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާަކމަކަށްާާއެހެންނަމަވެސް ާޤ ނޫނީ  1535ުނވަތަ

ާބޭރުާ ާކޯުޓން ާ)ށ(. ާނުކުރެވޭނޭ. ާުދލެއް ނޑިޔ ަރކު ާފަ ާކަމަކަށް ާެއއްެވސް ާބޭރު ާކޯޓުން ފިޔަވައި

ާޖުޑިޝަލްާ ނޑިޔ ރަކު ާފަ ާމަސައްކަތަކަށް ާޤ ނޫނީ ާނުވަތަ ާދ އިރ އިން ާޝަރުޢީ ާނުވަތަ ޤ ނޫނީ

ާދޫކުރެވިދ ނޭ ާމުއްދަތަކަްށ ާކުރު ާހުްއދައ އެކު ާކޮމިޝަްނގެ ާކުުރމުއްދަތަކީާސ ރވިސް ާއެ އޭ.

ާ ާާ:މިއޮންނަނީ ާހީވަީނ ާައޅުަގނޑަށް ާުބނެވިފައި. ާކުރުމުއްދަތެއްޫނންހެން.ާާ:އަހަރުކަމަށް އަހަރަކީ

ާކުެރޭވާމުއްދަތަކީވެްސާ ާރައީސްކަން ާރަީއސުންނަށް ާތަންތ  ެެއް ާބައެ  1540އަހަރުކަަމށްވ އިުރާާ:ދުނިޔޭގެ

ާއެ ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަްށ ާމުއްދަތެއް ާދިގު ާފެންނަާާއެއީ ާކުރުމަށް ާތަންކޮޅެއް މުއްދަތު

ާވ ހަކަެވސްާދަންނަވަމުންާއަުޅަގނޑުގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
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ާ

ާގެންދިަޔާާގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާނއު ާދަންނަވަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 1545ާވ ހަކަާ

ާާމްާއަލީާވ ހަކަެދއްކެުވން:އަފްރ ޝީާ ާކޮންޓިނިއުކުރ ނަްނ. ާަދއްކަމުްނ78ާާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާދަންނަވ ީލާބައެްއ،ާޝަރުޢީާދ އިރ ެގާަބއެއްާމަދުާބޭފުޅުްނާމިމީހުންނަކީާމިީއާ ދިޔައީ.ާއަުޅގަ

ާދެކެވަޑަިއގެންނެ ާބައެެެއްކަުމގަިއާއެހެން ނޑ ލަންޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއާކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ވި

ާޙ ސިލްކުރުމުެގާ ާތަޢުލީމް ާއިތުރަށް ާއެމީހުްނނަށް ާބަދަލުަގއި ާއޭެގ ާނުވ ނެ. ނޑ ލެިވގެން ާކަ މިމީހުން

ާމީގައިާ ާއެއީ ާފަހިކޮށްދިނުން ާއެފުރުޞަތު ާބޭނުންކަމަށްވަންޏ  ާއެމީުހން ާއެބޭފުޅުން،  1550ފުރުޞަތު

ާގޮ ާރަގަޅު ާއެންމެ ާއޮތް ާމިމައްސަލަާކަންތައްކުރަން ާހަޤީގަތުަގއި ާދަންނަވަން. ާައޅުަގނުޑ ތްކަމުަގއި

ާކަމަށްާ ާެއ ާޢައްޔަްނކުރ ނީ ާޤ ޟީއަކު ނޑިވަެޅއްަގިއވެސް ާދަ ާކޮންމެ ާގޮތަކީ، ާވ ންމިޖެހޭ މިހެން

ާޤ ޟީންާ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާއިރެްއގައި ާެއއްެވސް ާފުރިހަމަވެގެން. ާޝަރުޠުަތއް އެކަީށގެންވ 

ާއޭރުގެާ ާނުވެެއއް.ާާޢައްޔަންކޮށްފަެއއްނެތް ާފުރިހަމަ ާޝަރުޠުތައް ާފުރިހަމަވ ންޖެހޭ ާޙ ލަތުގައި އެ

ާ ާދަންނަވ ލ އިރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޤ މުގ8ާާެ;މިހެން ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާމިއޮންނަ ާމ އްދ ަގއި  1555ވަނަ

ާކޮްނމެވެްސާ ާމިއ އި ާވ ހަަކއ އި، ާބެލުމުގެ ާތަޖުރިބ  ާއަސ ސެއްކަުމގައި ާދިނުމުގައި ކުރިއެރުން

ާ ާފުށުއެރުމެއް ާސ ފުޮކށްލ ނަން.ާވަރެްއގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެވ ހަކަ ާފެންނ ތީ ާއަޅުަގނޑަށް ހުންނަކަމަށް

ނޑިޔ ރަކަށްާުކރިއެރުންާދީާނުވަތަާޕްރޮމޯޝަންދިނުމުގައިާއެންމެާބޮޑަށްާބަލަންޖެހޭާ ހަޤީގަތުަގއިާފަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާނޫން. ާފެންނަކަމެއް ާައޅުަގނޑަށް ާއެީއ ާއޮތުމަކީ ާތަުޖރިބ  ާއަސ ެސްއގޮތުަގއި އެްއ

 1560ރ ގޮތުަގއިާމިާކަހަލަާނުލ ހިކުާސައިންޓިފިކްާުނވަތަާޓެކްނިކަލްާތަޢުލީމީާމަސައްކަެތއްާކުރ ާޤަބޫލުކު

ާމަތިވެގެްނ،ާ ާފެންވަރު ާޢިލްމީ ާއެހެންވީމަ ާތަޢުލީމް. ާވ ނީ ާއެކަްއޗަކަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ބައެްއގެ

ާ ާދިނުމުގައި ާޕްރޮމޯޝަން ާއަސ ްސކަމުަގިއ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންެމ ާއެއީ ާފެންވަރު ނޑަެއޅަންާޢިލްމީ ކަ

އަޅުަގނުޑާހުށަހަޅަން.ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންދޭާވަަރށްގިނަދުާަވސްީވާޤ ޟީންާވަަރށްާކުީރެގާ

ާލިބުނުކަމުަގއިިވަޔސްވެްސާ ާތަޖުރިބ އެއް ާގިނަ ާކިތަންމެ ާަމތީގައި ާސެޓްފިކެޓެއްގެ ތަޢުލީމީ

 1565މުދުންާބޮޑެތިާކޯޓުތަކުަގއިާމިޒަމ ނުގައިާވަރަށްާއުނދަޫގވ ނެާއެމީހުންނަށްާޤ ޟީކަންކުރަން.ާއަދިާއަ

ާަތޖުރިބ ގެާ ާއެ ާއެމީހުންގެ ާގެންދ އިރު، ާވަކ ލ ތުކުރަމުން ާލޯޔަރުން ާޕްރޮފެޝަނަލް ާމޮޅެތި ނުލ ހިކު

ާވަކ ލ ތަކަްށާ ާމީހުންގެ ާކުރ  ާވަކ ލ ތު ާއެ ާއެމީހުންނަކަށް ާބަލައިެގން ާހަމައެކަނި މައްޗަށް

ގިނަާތަޖުރިބ އެއްާލިބުނަސްވެސްާއެާތަޖުރިބާ ޖަވ ބުދ ރީއެއްާނުެވވޭނެ.ާކޮްނމެގޮތެަގއިވެސްާކިތަންމެާ

ާ>ޢިލްމުގެާއަލީަގއިާބިނ ނުކުރެިވއްޖިއްޔ ާއެކަންާެވގެންދ ނީާެއހ ާފައިދ ހުރިާތަޖުރިބ ނޫންގޮތުގައި.ާ
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ާ ާބިލުެގ ާމ އްދ ގަިއ، ާނިންމާ ާ>ވަނަ ާުނވަަތ ާރަުޢޔަކުން ާދޭ ާޤ ޟީއަކު ާިމއޮންނަ ާމ އްދ ގައި  1570ވަނަ

ާޖަވ ބުދ ރީ ާއޭނަ ާޮކމިޓީގެާާނިންމުމަކުން ާއަޅުަގނޑުހިތުން ާއެއީ ާއޮންަނއޮުތން ނުކުރެވޭނެކަމަށް

ާަކމެއްަގއިާ ާއޭނަކުރ  ާކޮންމެމީހަކުވެސް ާޤ ޟީައކުިވޔަސް ާކަމެއް. ާިވސްނ ލަންޖެހޭނެ މަރުޙަލ ގައި

ނަޑއެިޅގެންާއޭަނގެާއިހުމ ލުންާކަމެއްޮގއްސަާޮއވެއްޖިްއޔ ާއެއަށްާއޭނަާޒިންމ ދ ރުކޮށްާަޖވ ބުދ ރީާ ކަ

ާމިހެންާކުރުވަން ާބިުލަގއި ާމި ާކޮިމޝަން.ާޙަޤީޤަތުގައި ާސ ރިވސް ާެއީއާޖުޑިޝަލް ޖެހޭނެ.ާއެތަނަކީ

ާކަމެއްހެން.ާ ާދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާެއއީ ާކޮންމެކަމަކީ ާކުެރވޭ ާއޭނައަށް ާހީވަނީ  1575އޮތީމަ

ންާމީހަކަށްާއެހެނެއްނޫން.ާއޭނަާމައްސަލަެއއްާނިމެމުންދ އިރުާއޭނަގެާއަތްދަށުންާކަމެއްާނައްޓ ލައިގެ

ާަނއަުތލ ގޮތަްއާ ާއެތި ާއެ ާއަތުން ާއޭނަެގ ާއެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔ  ާެގއްލުމެއް، ާއޮތް ދެވިފައި

ާކުރުވުމ ިއާ ާޖަވ ބުދ ރީ ާެއހެންނަމަވެސް ާޒިންމ ވ ގޮތައް. ާބައިތުލްމ ލު ާއެއަށް ހަމަޖެއްސިދ ނެ.

ާޮއެވއްޖި ާއުނިކަމެއް ާކަމެްއގެެވްސ ާކުރ  ާޤ ޟީއަކު ާމިއީ ާުކރަންޖެހޭނެާޒިންމ ދ ރުކުރުވުން އްޔ 

ނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.  1580ާކަމެއްކަުމގައިާހުށަހަޅަމުންާއަުޅގަ

ާ

ާޤ ޟީންގެާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް. .`

ާވ ހަކަާ

ާއަޅުާާލިބުާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަ ާބަލަންޖެހޭ.ާދައްކ އިރު ާއެބަ ާގޮތަކަށްތޯ ާކޮން ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާައމިއްލައަށް ނޑުމެން ާގަ

ާއަނެްއބަޔަކަްށާާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާއެއްަބޔަކު ާއަމިއްލައަްށވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަދި  1585ޤ ޟީންނަށްވެސް

ާއިނގެންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާކަމެއްކަން ާކިހ ވަރެްއގެ ާރިޝްވަތުދިނުމަކީވެސް

ނޑުމެންާމިދަނީާއެއްަބޔަކުާއަނެއްަބޔަކަްށާރިޝްވަތުާެދވޭތޯާމަަސއްކަްތކުރަމުން.ާ މިއަދުވެސްާއަުޅގަ

ފައިސ ދެމުން.ާޤ ޟީންނަކީެވސްާއިންސ ނުން.ާބަެއއްާޙ ލަތްތަކުަގއިާއެމީހުންވެސްާކުށްކުރ ނެ.ާއެީއާ

ންޖެހޭާޙ ލަތ އިާނަރަކައަްށާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެކަމުާޤ ޟީންާނަރަކައަށްާދ 

ާެއއަކަްށާ ާއަޅުަގނުޑ ާއެްއެޗއް. ާއަިއސްހުރި ާހަދީްޘގެ ާއެކަްނތައްތަކަީކވެސް ާވ ހަކައ ިއ،  1590ދ ންޖެހޭނެ

ާމީހުންނ އިާ ާދޭ ާރިޝްވަތު ާހައެހެންމެ ާތެދު. ާއެއީ ާޙަޤީޤަތް. ާއެއީ ާނެތީން. އިންކ ރުކުރ ކަށެއް

ާޙަދީޘް ާޤުރުޢ ން ާއެ ާވ ހަކަވެސް ާމީހ ގެ ާހިފ  ާއެވެްސާރިޝްވަތު ާެއްއޗެއް. ާއައިސްހުރި ގައި

ާއެއީީކާ ާއަިދ ާއެއްޗިހިކިޔުމުން ާޤ ޟީންނަށް ާތިބެފައި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ.

ާއެީމހުންެެގެާ ާއިންސ ނުންނަށްވީތީ ާޤ ޒީންނަީކެވސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތެއްނޫން. ާފުރިހަމަ އެންމެ

ާޙ ލަތް ާހުންނ ނެތީ،ާބަެއއް ާބޭނުންތަކެްއ ާުހރެދ ނެ.ާޒަރޫރީ ާހިފ ފައި ާފައިސ  ާއެީމހުންވެސް  1595ތަުކގަިއ

ާެއގޮތަްއާ ާއެކަންތައްަތއް ާއެެެހެންވީމަ، ާހުރެދ ނެ. ާގޯސްތަެކއް ާޙުކުމްކުރުމުގަިއެވސް ާއެ އެމީހުން
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ާހުންނ ނެގޮތ ިއާ ާއަދަބުތައް ާއެމީހުންނަށް ާހަދީޘްގަިއވެސް ާއެހުންނަނީ.ާޤުރުއ ނުަގއިެވސް ހަމަޖެހިފައި

ާނަރަކައަށްދ  ާއެހެންވީމަާއެމީހުން ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހުންަނނީ. ާެއވ ހަކަަތއް ާވ ަހކައ އި ނެ

ާމީހަަކށްވ ން.ާ ާރަނގަޅު ނުޑމެންވެސް ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ ާމީަހކީވެސް ާކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުެމންކޮށްގެންާތިބޭާހުވައަށްާއިްޙތިރ މްކުރ ާ  1600އަޅުަގނޑުމެންނަކީާައޅުަގނުޑމެންގެާވައުދަށް،ާއަުޅގަ

ާތެ ާވަފ ތެިރާއެއަށް ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލޯބިވ  ާޤައުމުދެކެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދުވެރި

ާދ ނީާ ާޤ ޟީންެނކޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެންނެކޭ ާއަޅުގަ ެެހެންނޫނީ ާއެ ާއެބަޖެހޭ. ބަޔަކަށްވ ން

ނޑުމެންާމުސްކުޅިާހަރުބަހެއް،ާދިވެހިާމުހ ވިރ ެއއްަގއިާއޮންނ ނެާއަހިަވކ އިާޖެހި ާއެްއވަރަށް.ާއަުޅގަ

ާޖެހިގެންާ ާައޅުަގނޑ އި ާގޯްސވެއްޖިްއޔ  ާައޅުަގނޑު ާއެހެންކަމަށްވެއްޖިްއޔ  ާފ ވަމުންނޭ. އަހިަވއްދ ނީ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާގޯްސވ ނެ.ާމީ ާމެންބަރުވެސް ާއިންނަ ާދެން ާގޯްސވ ނެ.ާއަދި ާމެންބަރުވެސް  1605އިންނަ

ާސީދ  ާފ ޑުކިޔުމަކީ ާޤ ޟީންނަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާހުރިގޮތް. ާއެންމެާާޙ ލަތު ޭއެގ

ާޤ ނޫނުާ ާޤަބޫލުކުރަީނ ާއަޅުަގނޑު ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ މަސްލަޙަތުއޮތްގޮތްކަމަކަށް

ާޢިނ ޔަތ ިއާ ާޤ ޟީންނަށްދޭންޖެހޭ ާެއ ާތަރަޙައިގެތެޭރގަިއ ާޤ ނޫނީ އިސްލ ޙުކޮްށގެން

ާއަ ާމަސައްކަތްކުރުން. ާެގންދެވޭތޯ ާމަުގަގއި ާރަނގަޅު ާއެމީހުންވެސް ޅުަގނުޑާރައްކ ތެރިކަންީދގެން

ާފ ޑުނުކިޔ ،ާ ާވީހ ވެސް ާޤ ޟީންނަށް ާއިސްލ ޙުކޮށްގެްނ ާޤ ނޫނު ާމި ާއަވަހަކަްށ ާވީހ ވެސް  1610އުންމީދަކީ

ާމަަސއްކަްތކުރުން.ާ ާިއސްލ ޙުވޭތޯ ާކަންަތްއތައް ާފ ޑުނުކިޔ  ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާކުރީަގިއާޝުކުރިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާމަޑަވެލީާ ާއެދުީނވެސް ާފުރުޞަތަކަށް ާެދވަަނ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއްޔ 

ާހުރުމ އިއެީކގައި.ާާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން:މުޙަންާ ާނުދެންނެވި ާވ ހަކަތައް ާބައެއް ާތެރޭަގއި ާވ ހަކަިއގެ ާއައި ާދަްއކަމުން  1615އަޅުަގނޑު

ާޢިއްޒަތްތެ ާދެއްެކވި ާވ ހަކަ ާދެންމެ ާމިިއންނަނީ.ާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑު ާޖެހިގެން ާމެންބަރުއ އި ރި

ާޔަޤީްނކަންދެންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިންގިޔަސް ާޢަމަލެއް ާގޯސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާއެ އެހެންނަމަވެސް

ާއެކަަހލަކަމެްއާ ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާައޅުަގނޑު ާުނވ ނަން. ާބަިއވެރި ާކަެމއްަގއި ާއެކަހަލަ އަޅުަގނެޑއް

ާއިން ާޖެހިގެން ާވ ރުތަވ ާނުކުރ ނަން. ާގޯސްކަން ާމީހ  ާއިންނަ ާދެން ާގޯސްކަމެއްކޮށްިފއްޔ  ާމީހ  ނަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޔަޤީންކަން ާކަމުގެ ާނުކުރ ނެ ނެޑއް ާއަުޅގަ ާއޮންނަނީކީ. ާއެކަން  1620ގޮތަކަށްނޫން

ނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާ ރައީސްއ އިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިވެސްާއެކަންާފ ހަގަުކރަން.ާއަޅުގަ

ާފަ ާނުވަތަާމިބިލުގައި ާމަސްޢޫލިްއޔަުތ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާނުވަތަ ާޢައްޔަންކުރަނީ ނިޑޔ ރުން

ާދުނިޔޭަގިއާ ާމިހ ރު ާރިޢ ޔަތްއެބަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަވޒީފ ދޭއިުރގައި ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ
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ާއ ާ ާރ އްޖޭެގާމި ާިމވަގުުތަގއި ނުޑާފ ހަގަކުރަން ާއަުޅގަ ާއުސޫލ އި،ާޚ ްއސަގޮތެްއަގއި ކަންކުރަމުންދ 

ާޤ ނޫނު ާކަންތައްަތއް ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަށުން  1625ބ ރުވަިކެވ9ާާއަސ ސީގެ

ާދިވެިހރ އްޖޭެގާ ާނުވަތަ ާމުައްއސަސ ތަކެއް ާގިނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ބައްޓަންކުރެިވގެންދ އިުރަގއި

ާމިދަނީ.ާ ާކުރަމުްނ ާއިންވެސްޓް ާައިއސް ާއިްނވެސްޓަރުން ާަޤއުމުތަކ އި ާބޭރުގެ ވަރަށްގިނަ

ާބެ ާބައެްއެގާއެބޭފުޅުންނ އި ާެއ ާަފނޑިޔ ރުންނަީކ ާއެ ާކުެރވެމުންދ އިުރގަިއ ާަތޙްޤީޤެއް ޭހގޮތުން

ާބިލުގަިއާ ާިމ ާީމގައި ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭ ާއެއް ާކްަރއިޓީިރއ  ވަޒީފ ގެ

ާއިނގިޭރސިބަހުންާ ާއެއީ ާފ ހަގަކުރަން. ާެއކަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާނެީތމަ ނަޑއެޅިފަިއ ާކަ  1630އެކަން

ާއިނގިރޭސިާާމުޢ މަލ ތްތައް ާއޭނ އަށް ާނިންމ އިރު ާޖަޖްމަންޓެއް ނޑިޔ ރަުކ ާފަ މިކުރެވެނީ.

ާއޭނ ެގާ ާދަތިކަމަކަްށވެ، ާެއއީ ާކުރަްނވެއްިޖއްޔ  ާއެކަން ާތަރުޖަމ ކޮށްގެން ނޭގޭކަމަށްވަނީނަމަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާކަޑައްުތވެގެންދ ނެކަމަށް ާމަރުޙަލ ތަކެްއ ާއެތައް ާއެހެްނގޮއްސަ ާހުރެގެން އެހީތެރިއަކު

ާދޭތެރޭގަިއާޤަބޫލުކު ނިޑޔ ރުންނ އި ާފަ ާިތއްބެވި ާކުީރގައި ނޑިޔ ރުން، ާފަ ާިމ ާވުމ އެީކގައި ރަނީ.

ާއެެެހެންަނމަވެސްާ ާމިއީކީ. ާެއއްެޗއްނޫން ާބުނ  ާަރއްދުވ ގޮތަކަށް ާައޅުަގނޑު  1635ގޯސްބަހެއް

ާމިއަންނަާ ާޤައުމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙ ލަތ އި، ާޤައުމުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާެއާކުރިއެ ާކަމެއްެވސް ާމިކުރެވޭ ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާވިސްނަްނއެބަޖެހޭ. ރުމަށް

ނޑިޔ ރުްނާ ާފަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާތިބެންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާތެރޭަގއި ނޭގުމެްއގެ

ާބިލުގައިާ ާމި ާަކނަޑއެޅިފައި ާކްަރއިީޓރިއ އަށް ާއޭނ ގެ ާޚ ްއސަގޮތެްއަގއި ާހަމަ ޢައްޔަންކުރ އިރުަގއި

ާނިްނމަންޖެހޭާއޮންނަން ާަވޒީފ ދޭއިުރގައި ާބަޔަކަށް ާއަލަށް ާުނވަތަ ާކަމެއްކުރ އިުރގައި ާއަލަށް  1640ޖެހޭނެ

ާމިތިއްބެިވާ ާމިހ ރު ާއެެެހެންވުމ ެއކީަގއި ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނަކަމަށް ކަންތައްތަެކއްެވސް

ާމަސަްއކަތްތައް ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ާގޮތަކަށް ާެގއްލުންނުވ ނެ ނޑިޔ ރުންނަށްވެސް ާިމއިމުެގާާފަ އަދި

ާސަނަދުާ ާޤ ޟީކަުމެގ ާޒަެަމ ނެއްގައި ާކުރީ ާވަރަށް ާކުރީޒަމ ނުގަިއ، ާއަދި ާގޮތަކަށް ާފެތޭ ތެރެއަށް

އޮތީކީާއެންމެާރަގަޅަކަށޭާނެތްާމިއަދަކުާދެންނެވޭކަށް.ާއެބޭފުޅުންނަށްާމިކަހަލަާބޮޑެތިާމައްސަލަތައްާ

ާއެކަާ ާކުރިމަތިވުމަކީ ާއުނދަގޫތަކެއް ާހަމަ ާނިންމުމުގައި ާހަމަާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަަމކަށްވ ތީ  1645ށީގެންވ 

ާ ާތިނަދޫގެވެްސ ާދ ދިފަހުންވެސް ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާވަންދެންާާ?އެކަންެވސް ާއަހަރުދުވަްސ ވަރަކަށް

ާެއާ ާޮގތައް ާމިދެންނެވި ާއެއީ ާފ ަހގަކޮްށލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނުނިމިއޮތްކަްނވެސް މައްސަލަެއއް

ާޤ ޟީ ާއެކަްނާކުރަންޖެހޭނެ ާބ ވަތުން ާގެނެްސާމައްސަލަިއގެ ާމީހުން ާމ ލެއިން ާނުވަތަ ާނެތިގެން އެއް

ނުވަތަާއެހެންާދިމ ައކުންާމީހުންާގެނެސްގެްނާމިކަންކުރަންާއުޅުނީމ ާއެެެންމެާއެދެވޭާގޮަތކަށްނުެވާ

ާއެހެންާ ާކުރިމަތިވަމުން. ާމިއަންނަނީ ާގެއްިލގެންދ ތަންވެްސ ާއިތުބ ރު ާއިންޞ ފ އިދޭތެރޭަގއި  1650އަދުލު
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ާކޮ ާބިލު ާމި ާދެކެން.ާމިކަންތައްތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާުމހިންމުކަމެއްކަމަށް ާވިސްނުމަކީ ާދ އިރު ިމޓީއަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާދަންނަވ ލީާާދ ިއރ ގެާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާ ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

 1655ާށްާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާަބއެއްާމ އްދ ތައްާހުރުމ އެުކގަ.ާއ ދެ،ާމިާބިލްގެާއަޅުަގނުޑވެސްާއިތުރަާަމދުާރަީފޤްާމެންަބރުާުމޙަން

ާާހަސަންާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާ 78ާާމި ާފެށެނީ ާ)މ( ާމ އްދ  ނޑިޔ ރުނ79ާާްވަނަ ާފަ ާދަށުން ާސުރުީޚގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާައކީ ާ)މ( ާހައްަދަވއި ާކަމަށް ާހަމަޖ79ާަޢައްޔަންކުރުން ާކަމަށް ާަބއެއް ާމ އްދ ގެ އްސަވަްނާވަނަ

ާ ާދެން ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާފެންނަވ ހަަކވެްސ ާ)ހ(،89ާާއަޅުަގނޑަށް ާމިއޮންނަ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާއެކަްނާ ާގޮތަކަްށ ާތަރުޖަމ ކުރެވިދ ނެ ާޣައިުރ ާެއއީ ނޑައެޅިަފއިނެތީސް ާކަ ާމިކަންކަން ާ)ނ( )ށ(،

ާހަާ ާމިމ އްދ  ާފެންނަނީ ާައޅުަގނޑަްށ ާއޮތްކަމަކަށްވ ީތވެ، ާފުރުޞަތު ާއެއްކޮްށާމ ނަކުރުމުގެ  1660މަ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާހަމަ ާދެން ާމިއިން. ާއަދިާާ?8އުނިކުރަން ާމުސ ރައ އިެބހޭ ާމި ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާމިާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިވ ގޮތުން ާބިލުގައި ާމި ާމިއޮތްމ އްދ ގަިއ، ާބެހޭގޮތުްނ އެލަވަންސްަތކ އި

ާ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާމިދަނީ ާބެހިގެން ާާ:ކޯޓުތައް ާާ;ނުވަތަ ާދ އިރު މިިއންކޮންމެާގިންތިއަކަށް.

ާގްޭރޑްތަކެްއާ ާތަފ ތު ާއެބަ ާއެބޭބޭފުޅުން ނޑިޔ ރުން ާފަ ާނޫނީ ާޤ ޟީން ާތިއްަބވ  ާމި މަރުޙަލ އެއްަގއި

ާތަފ ތުާ ާމުސ ރަިއެގ ާމިއޮންނަ ާޭދތެރޭގައި ާގްރޭޑ  ާއަނެއް ާގްރޭޑުން ާެއްއ ާމި ާއޮންނައިރު  1665އެބަޮއވޭ.

ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާތަފ ތެއް ާޕަސެންޓްގެ ާދެ ާެއަކށިގެންވ ާާއެންމެ ގޮުތަގއި

ާފެންނަނީ.ާދެންާ ާއަޅުަގނޑަށް ާބޮުޑވ ންެޖހޭކަމަށް ާއެއަްށވުރެ ާތަފ ތެއް.ާއެތަފ ތު ާުކޑަ ާމ  ވަރަށްވުރެ

ނޑިޔ ރުންގެތެޭރގައިާުނވަތަާމެޖިސްޓްރޭޓުންެގތެރޭގަިއާ ނޑުމެންާފ ހަގަކޮްށލަންޖެހޭާމިާފަ ހަމަާއަޅުގަ

ވަޒީފ ާއަދ ުކރައްވ ާރަށެްއގެާގޮތުންާނުވަަތާތަނެއްގެާާތިއްބ ވ ާބަެއއްާބޭފުޅުންނަކީާއެާބޭފުޅުންާއެ

ާަތފ ތުތަކެްއާ ާމަސައްކަތުގެ ާކުރައްވަންޖެހޭ ާވިަޔސް ާއޮތްކަމުަގއި ާެއއްޮގތައް ާމަސްއޫލިއްޔަތު  1670ގޮތުން

ާމައްަސލައެެެްއާ ާއެންމެ ާއަހަރުދުވަހުގެތެޭރގައި ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާބައެްއ ާެއގޮތުން އެބަހުރިކަން.

ާހުރި ާބައެްއާނުބެއްލެވި ާހަމައެއ ެއއްކޮްށ ާފ ހަގަޮކށްލަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ކަންވެްސ

ާރެޔ އިާ ާނިންމަވަންޖެހި، ާމައްސަލަތަކެްއ ާގިަނ ާވަރަްށ ާމެިޖސްޓްރޭޓުންނަކީ ާނޫނީ ނޑިޔ ރުންނަކީ ފަ

ާޢަބުރުވެިރކަމ އެުކާ ާވަރަށް ާހަމަ ާއަދި ާހޭދަކުަރއްވ  ާމަސައްކަުތގައި ާަވގުތުތަެކްއ ާވަރަްށގިނަ ދުވ ލު

ނޑަާ ާައޅުަގނޑުމެްނާކަ ާބޭފުޅުންކަންެވސް ާގެންދަވ  ާމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ާއޮންނަގޮތަށް  1675އެޅިފައި

ާޢިނ ޔަތ އި ާމިދެވޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާމި ާއެހެންކަމުްނ ާމިއީހަމަާާފ ހަގަކޮށްލަން. ާމުސ ރައަީކ މި

ާމިދެ ާހަމައެހެންމެ، ާަޤބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ންޖެހޭނެކަމަށް ާމުސ ރަައކަށް ންނެިވާއެކަީށގެންވ 
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ނަޑްށާ ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާއޮތުމަށްވުެުރެ ނޑައެޅިފަިއ ާކަ ާމިގޮތަށް ާޤ ނޫނުން ާހަމަޖެއްސުމަށް މުސ ރަ

ާމުސ ރަތައްާ ާޢިނ ޔަތ ިއ ާެއބޭފުޅުންގެ ާހަމަޖެހެންޖެހޭނީ، ާމިމުސ ރަ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ާދަންނަވާ  ާކޮމިޝަނުން.ާއެހެންވީމަ،ާމިވ ހަކަަތއް ާޖުޑީޝަލްާސަރވިސް  1680ލަން.ާއަިދާހަމަޖެހެންޖެހޭނީ

ާއަޅުަގނުޑާ ާިޙްއޞ ކޮށްލަންޖެހޭ.ާއެހެންކަމުން ާވ ހަކަތައް ާބައެއް ާއެަބހުރި ނޑު ާއަުޅގަ އިތުރަށްވެސް

ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާއެަމއްސަަލތައްާހުށަހަޅ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހަމަާޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހޯދ ލީ ާުފރުޞަތެއް ާދެވަނަ

ާއ ދެ،ާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަުދީދދީާ ާޤަބޫލުކުެރވޭތީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހުރީމަކަމަށް ާކަންކަމެްއ ާއިތުރު ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ  1685ާމިބިލުގައި

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާާ<ބިލުގެ ާމ އްދ . ނޑިޔ ރުންނަާ<ވަނަ ާފަ ާމިއޮންނަނީ ާަގިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއިތުރުާވަނަ ށް

ާޯކޓުންނެވެ.ާ ާސްޕްރީމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނަޑއަޅ ނީ ާކަ ާބ ވަތް ާޭއގެ ާގޮތްތަކ އި ތަމްރީންދެވޭ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާދޫކޮށްލަން. ާމިކަން ާއެއްފަރ ތަކަްށ ާހަމައެކަނި ާޤަބޫލުކުރަން ާދަތި އަޅުަގނޑަށް

ކުަރއްވ ާވަރަްށާބައިވަރުާސްޕްރީމްާކޯޓުަގއިާިތއްބަވ ެނާބޭފުޅުންނަކީާވަރަށްާމުހިންމުާދައުރެއްާއަދ 

ާކުރުމަކީާ ާއެކަން ާކޯޓުން ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާބޭފުޅުން. ާޖެހިފައިވ  ާކުަރއްަވން  1690މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް

ނޑަްށާ އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެބޭފުޅުްނގެާމަސައްކަތްޕުޅަށްާބަލ އިުރެވސްާދަތިކަމަކަށްވ ނެހެން.ާއަުޅގަ

ާތަންތަ ާޔުނިވަރސިޓީތަކ އި ާކަންކަންާޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި ާތަމްރީނ އި ާބޭނުންވ  ާހެދިގެންދ އިރު ން

ާރަނގަުޅާ ާހަމަ ާހޯދުމަކީ ާފިކުރު ާއެބޭފުޅުްނގެ ާވިސްނުންފުޅ  ާއެބޭފުޅުްނގެ ާެއކަމަކު ކުރެވޭނެ.

ާކޯޓުންާކަމެއްކަމުާ ާސްޕްރީމް ާހަމައެކަނި ާައޅުަގނޑު ާއެެެހެންވީމަ، ާެދކެން. ާައޅުަގނޑު ގައި

ާައޅުަގނޑަކަްށާ ާރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ާއެްނމެ ާފެންނަގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑަށް ާއޮތުމަކީ  1695ނިންމ ގޮތަށް

ނޑިެިޔ ރަކ މެދުާއެްއވެސްާފިަޔވަޅެްއއަޅ ނަަމ77ާާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީާފަ

ާފިޔަވަޅުާއެ ާމި ާޭއގެތެރޭަގއި ާޮއންނައިރު ާއެ ާއެހެންކިޔ ފައި ާިލބުން. ނޑިޔ ރަށް ާފަ މަޢުލޫމ ތު

ާދެންާ ާފިޔަވަުޅއަޅ ނީ. ާކޮިމޝަނުންކަމަށް ާސަރިވސަސް ާޖުޑީޝަލް ާއެަބއޮތް އެޅުމުގެތެޭރގަިއ

ާމިތަނަށްާ ާޖެހިއްޖެނަމަ ާވަިކކުރަން ާނުަވތަ ާޖެހިއްޖެނަމަ ނޑ ލަން ާކަ ާއެަބއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާފެނޭާ ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެޅުމުަގއި ާފިޔަވަޅުަތއް ާއެނޫން ާވަކިކުރ ގޮތަށް. ާމަޖިލީހުން  1700ހުށަހަޅައިގެން

ާފިަޔވަުޅވެްސާ ާއަދި ާިހންގަންވަންޖެހޭނެ. ާތަޙްޤީޤެއްވެސް ާކޮިމޝަނުން ާސަރވިަސސް ޖުޑީޝަލް

ާދަން ާހަމަގައިމުވެްސ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާެއހެންކަމަށްވ އިރު ާއެހެންވީމަ، ާޤ ނޫނީާއަޅަންޖެހޭނެ. ނަ

ާމީހ އަކީާ ާތަޙްޤީުޤކުރ  ާޚިލ ފުކަމެއް ާޕްރިންސިޕަލްސްއ އި ާޖަސްޓިސް ާނެޗްެެރަްލ ާމިކިޔ  ދ އިރ ަގއި

ފިޔަވަުޅއަޅ ާމީހ ާގޮތުގަިއވެްސާއިނުން.ާއެހެންވީމަ،ާތަޙްޤީޤެއްާހިންގ ކަމަށްވަންޏ ާތަޙްޤީޤުާހިންގާ 
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ާއެ ާތަފ ތުވ ންޖެހޭ. ާއެބަ ާމީހުންނ އި ާފިޔަވަޅުައޅ  ާސަރވިސަްސާމީހުންނ އި ާޖުޑީޝަލް  1705ހެންވީމ ،

ާބޭފުޅުންނަކީާ ާަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވ  ާތަޙްޤީޤުގައި ާތަޙްޤީޤުކުރައްވ އިރު ާއެ ކޮމިޝަނުން

ާބޭފުޅުންގެގޮތުަގިއާ ެެވަަޑއިނުގަންަނވ ނެ ާބައިވެެެިރވެ ާފިަޔވަޅުެއޅުމުަގއި ާދޭތެރޭގައި އެބޭފުޅަކ އި

ާޤަ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާލިެޔވިފަިއއޮތުމަކީ ާއެހެްނނޫނިއްޔ ާމިބިލުގައި ާމުހިންމުކަމެއް. ބޫލުކުރ ޮގތުގައި

ާނިންމިފައިއޮތުމަީކާ ާކަންކަން ާިހތުތެރޭގައި ާަވކިގޮަތކަށް ާވަެދވި، ާމ ޮބޑަށް ާތެރެއަށް އެމައްސަަލއިެގ

ާ ާދެން ާހިނަގއިދ ނެ. ާއޮްނނ ނެގޮތަށްވެްސވެގެްނ ާެއކަން ާއެީއ ާމ އްދ އަށ78ާާްކުރިއަށް  1710ވަނަ

ާދިެވއްސަުކކަމުަގއި ާކުޅިވަުރގެާބަލައިލ އިރު ާފެނިގެންދިޔައީ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެަބޮއވޭ. ވުން

ާމ ާ ާބަދަުލަގއި ާކުޅުމުގެ ާތިބެގެން ާއެކިމީހުން ާރެފްރީންނ އި ާިދވެހި މައިދ ނުގަިއވެސް

ާމާ  ާކުީރމަ ާއެކަން ާގެނަސްގެން ާރެފްރީން ާބޭރުގެ ާހިތްހަމަޖެހޭގޮތަށް ާމީހުން ހަމަހަމަކަމ އެކީގައި

ާކަންކަ ާއޮތުންާޢަދްލުވެރިކަމ އެކީ ާއެފުރުޞަތު ާފެނޭ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއެގޮތުން ާނިމިގެންދ ކަމަށް. ން

ާލިބިފައިވ ާ ާއެކަން ާއެހެންގޮތްގޮތުން ާތަޖުރިބ އ  ާތަންތ ނގައިެވސް ާދުނިޔޭގެ ާއެހެން  1715އިސްލ މީ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއަދި ާރަނގަޅުކަމަށް. ާބެއްެލވުމަީކ ާކަންކަން ާމިކަމުގައި ާވަޑަިއގެން ބޭފުޅުން

ާރ އްޖޭާ ާތަމްރީނުތަކެއްާހީވ ގޮުތގައި ާއިތުރު ާހަމަ ާޤ ޟީންނަށްެވސް ނޑިޔ ރުންނަށ އި ާފަ ގެ

ާމިހ ރުާ ާއޮތްކަުމގަިއވިޔަްސ ާއެހެން ާަގިއ ާ)އ( ާމިމ އްދ ގެ ާެއބައޮވޭ ާަގއި ާ)ވ( ލިބޭނެގޮތެއް.

ނޑިޔ ރުންާ ާޢައްޔަްނކޮށްފަިއވ ާފަ ާފެށުމުެގާކުރިން ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ޢަމަލުކުރަމުންދ 

ނޑިޔ ރަކުާަޢއްޔަންކުެރވުމަށްފަހުާޢިލްމީާޤ ބިލުކަންާޢިލްމީާޤ ބިލުކަ ނޑައެޅުުމގެާފެންވަރުާއެފަ  1720ންާކަ

ާއެހެންާ ާލިެޔވިފަިއއޮޭވ ާއެގޮތަށް ނޑޭ. ާމިންގަ ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ނޑު ާމިންގަ ބެލުމުގައި

ާނުވަތަާ ާދަރަޖ ގެ ާއެކި ާނުފެނޭ ާެއއްގޮަތކަށްވެްސ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާދީފައި. ނޑުތަެކއް މިންގަ

ާޢައްޔަންކުރެވިފަިއާއެިކގޮތްގޮތަ ާމިހ ރު ާހީވަނީ ާައޅުަގނަޑށް ާތިއްބެވުމެއް. ނޑިޔ ރުން ާފަ ާތިބޭ ށް

ާޯކސްތަކުަގއިާ ާއެބޭފުޅުން ާހުރިނަމަ، ާއެހެންގޮތަކަްށ ާފެންވަރު ާޢިލްީމ ާބޭފުޅުްނގެ ތިއްބެވި

ާމަަސއްކަތްޕުޅުާ ާކުރެްއވުމަށް ާެއަކން ާއެނޫންގޮަތކަށް  1725ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަިއގެްނ

ނޑެްއަގއިާޢިލްމީާފެންވަރުާކުރަްއވަންޖެ ނޑިޔ ރުންނަކީާކޮންމެވެްސާއެއްމިންގަ ހޭނެހެން.ާއެކަމަކުާފަ

ނޑަށްާ ާައުޅގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގަިއ ާވަރަްށ ާހަމަގައިުމވެސް ާތިއްެބުވމަކީ ާބަޔަކަށް ހުންނ ނެ

ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

ާ

ނޑުާދެާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ  1730ާވަނަާފުރުޞަތަކަށްާއެދިާދަންނަވ ލީާހަމަާމިބިލުގެާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ
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ާެބލުމ އިާާ=8ާާޒ ހިރުާޢ ަދމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމައްސަަލ ނޑިޔ ެރްއގެ ާފަ ާބަދަލުަގއި، ާމެންބަރެއްގެ ާެއންމެ ާބުނ  ާމ އްދ ަގއި ވަަނ

ާމިގޮތަ ާމަދުވެގެން ާދެމެންބަރުން ާބަދަލުަގިއ ާމެންބަރެއްގެ ާކޮމިޝަނުގެ ާޖުޑީޝަލް ށްާބެހޭގޮތުން

ާހަމައެއ ެއކުމެާ ާއަދި ާދަންނަވ ލަން. ާެއވ ހަަކ ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކުރަން އެތަން

ާ ާއެބައޮތް ާމިހ ރު ާހުށަަހޅ ނަނ87ާާްމުސ ރަ، ާއަޅުަގނޑު ާެއހެންކަމުން، ާބެހިފައި. ގެޓަގެީރއަކަށް

ާ ާގެޓަގަރީ ާމިމުސ ރަ ާރިޢ ޔަތްކޮްށ، ާިމގޮތަށް ާމަރުޙަލ ަގއިވެސް ާކޮމިީޓގެ ާމިބިލުގައި  1735ާ;ބެހުމުަގއި

ާފެންނަާ ާމިބިލުން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަށް. ާމިކަންތައް ާބަހ ލ  ގެޓަގަީރއަކަށް

ާއެހެންާ ާބިލުަގިއ ާވަީނވިްއޔ  ާދަންަނވ ކަމަށް ާއުސޫެލއްގޮތުން ާެސިކއުރިޓީ ާސެިކއުރިޓީ. ތަންކޮޅަކީ

ާއަަޙްއމިޔަތުކަން ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސެކިއުރިީޓާއޮތްކަމުަގިއވިޔަސް ދޭންޖެހޭކަމެއް

ާދޭތެރޭގަިއާ ާޤ ޟީންނ އި ާހުކުންކުރ  ާކުށްތަކުަގިއ ާޖިނ ޢީ ާޚ ްއޞަކޮށް ާއެީއ މައްސަލަތަކަކީ.

ާބަޔ ންކުރަންޖެހޭކަމަށްާ ާމިބިލުގައި ާހަމަޖެހިގެންދ ންޖެހޭކަމަށް ާރަނގަަޅށް ާވަރަށް  1740ސެކިއުރިޓީ

ާމަރުޙަލ ތަކުގައިާ ާތަފ ތު ާމިހ ރުވެސް ާެއީއ ާެދކެން. ާމައްަސލަތަކުގަިއާާއަޅުަގނޑު ތަފ ތު

ާކަންތައްތަކެްއާ ާއެތައް ާމިބ ވަތުގެ ާއިންޒ ރުދިނުމ ިއ ާމަރުގެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ހުކުންކުރުމުން

ާނިންމަވ ާ ާަމއްސަލަ ާކުށްތަުކގައި ާޖިނ ޢީ ާޚ އްޞަކޮްށ ާއެހެންކަމަށްވ ިއރުގައި ހިނގަމުންދޭ.

ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާނުވަތަ ާޤ ޟީންނަށް ާނުވަތަ ނޑިޔ ރުންނަށް ާމިކަންާާފަ ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި ވަކި

ާވަރަށްާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބައްޓަންކުރުން ާމިބިލުަގިއ ާކުރެވޭެނގޮތަކަށް ާޙިމ ަޔތް ާއެބޭފުޅުްނގެ  1745އެމީހުންގެ

ާކުިރންވެސްާ ާމިބިލުގައި ާދަްނނަވަންޖެހެނީ ާއަުޅަގނޑު ާދެންހަމައެއ ެއކުމެ ާދެކެން. މުހިންމުކަމަށް

ާޤ  ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާދެންނެވިހެން ާމަދުވެގެންާއަޅުަގނޑު ާއޮތްތަން ާެމޖިސްޓްރޭޓުންނ އި ޟީންނ އި

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާބަދަލުކުރަން ާޤ ޟީންނަށް ނިޑޔ ރުންނ އި ާފަ ާބަހ ، ާގެަޓގަީރއަކަްށ ާެދ އެތަންވެސް

ާމިަކންތަކަށްާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއުންމީދުކުރަނީ ާހުަށހަޅަން.ާއަޅުަގނޑު ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ފެންނަ

ާައޅުަގނޑު ާމިކަންާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ، ާޤ ޟީންނަށް ާނުވަތަ ނިޑޔ ުރންނަށް ާފަ ާޢިއްޒަތްތެރި  1750ެމންގެ

ާއިންޞ ފުވެިރގޮތަކަށްާކުިރއަްށގެންގޮސްެދއްވ ެނކަމަށް.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާފުާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާވ ހަކަދައްކ ފަހަރުކަމަްށވ ތީ ާއެންމެފުރަަތމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަތަމަާ`.

ާރައީސް،ާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުންމީދުކުރަން. ާދެްއވ ނެކަމަށް ާވަގުުތކޮެޅއް ާދެްއިވވަރަށް ފުރުޞަތުގައި

ާދ އިރ ެގާ ާފޮނަދޫ ާހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް ާމުހިންމު  1755މިފަދަ

ާޢަބްދުއްރަ ާމެންބަރު ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެިރާهللاޙީމް ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަުޅަގނޑު އަށް

ާއޮތުމަީކާ ާބިލެއް ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ރައީސް،
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ާމީގަިއާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަެވސް، ާދެކެމޭ. ާއަޅުަގނޑު މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމަކީ ާސަރވިްސާާއަޅުަގނޑުމެން ާޖުޑީޝަލް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ނޑުމެން އަުޅގަ

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެމިގެންދ ންޖެހޭނެކަމަށް ާމިބިލުގައި ާބޭނުން ާމުހިންމު ާއުފެއްދި  1760ކޮމިޝަން

ނޑިޔ ރުންާަޢއްޔަްނކުރުމ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނުައސ ސީާކަށަވަުރކޮށްދިނީާޤ ީޟންނ އިާފަ

މުގެާކަންތައްަތކަކީާވަިކާމުޢައްސަސ އަކުންާވަކިާއުސޫލުތަެކއްމަތިންާއެބޭފުޅުންާަވޒީފ އިންާވަިކކުރުާ

އެކަންާގެންުގޅެވޭނެާގޮެތއްކަަމށް.ާހަމަގައިމުެވސްާައޅުަގނުޑާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ީސާހެދިާމަޖިލީހުގެާ

ނޑުެމންގެ،ާއަޅުަގނުޑގެާހަމަަގއިމުވެސްާމުހިންމުާއެއްާބޭނުމަކަްށވީާެއްއާ މެންބަރަކަށްވެހުރެާއަުޅގަ

ާަވޒީފ އަްށާޤ  ާއޭނ ގެ ާމަސަްއކަތ އި ނިޑޔ ެރއްގެ ާފަ ާއަެނއް ނޑިޔ ރަކުވެސް ާފަ ާެއއް  1765ޟީއަުކވެސް

ާއޮތުން.ާ ާހަމަޖެހިފައި ާކަންަތއްތަްއ ާދ ިއރ ގެ ާޝަރުިޢ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާނުފޯރުވޭނެގޮަތކަށް ނުފޫޒު

ާކޮިމޝަނަށްާ ާސަރިވސް ާޖުޑީޝަލް ާއެބަޮއވޭ ާބުނެަފއި ާމިބިލުގައި ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނިޑޔ ރުކަމަށް.ާފަ ާފަ ާުއއްތަމަ ާއެކޯޓަކުްނ ާހުށަހަޅ ނީ ާއެދި ާއެކަމަށް ާބޭނުންވެއްެޖކަމަށް ނޑިޔ ރަުކ

ާދައުރުާ ާކޮމިޝަްނގެ ާސަރވިްސ ާޖުޑީޝަްލ ާދެޭކގޮުތގަިއ ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑިޔ ރުންނ އިާ ާފަ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާދެޭކގޮތުަގިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާފުޅ ކުރަންޖެހޭ.  1770އަޅުަގނޑުމެން

ާޖުޑީޝަލްާ ާފަރ ތަކީ ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާއިސްރޯލެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ާދިނުމުގައި ާވަޒީފ  ޤ ޟީންނަށް

ާޚ އްޞަކޮްށާ ާކޮމިޝަންައކީ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިޝަން. ސަރވިސް

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާ ާއެކުަލވ ލ ފައިވ ގޮުތގައި ާކޮމިޝަން ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާއެ ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންަކމ އެކު،ާރަ ާކޮމިޝަނެއް. ާއޮތް ާތަމްސީލުކުެރޭވގޮތަަކށް ާފުޅ ދ ިއރ އެްއގައި ާވީހ ވެސް އްޔިތުން

ނޑިޔ ރުންާ ާފަ ާޢައްޔަންކުރުމ ިއ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާހަމަގައިމުެވސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގިއ  1775އަޅުަގނުޑ

ާއެކޮމިޝަނަށްކަމު ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާދެވިަފއި ާރޯލެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ނޑުާވަކިކުރުުމގަިއ ާައޅުގަ ަގއި

ާަވޒީފ އ ިއާ ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާޯކޓުތަކަްށާކޯޓުތަުކގެ ާެއްއގޮތަކަްށވެސް ާދެޭކގޮުތަގއި ނޑު ދެކެން.ާއަުޅގަ

ާފެންނަެަކަމެއްާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާރޯލެއް ާެއއްވެސް ާވަިކުކރުމުގައި ާވަޒީފ އިން ބެހޭގޮތުން

ާބައް ާމިބިލު ާއެގޮތަށް ާހަމައެއ ެއކު ާދަންނަވަން. ނުޑާނޫންކަމުގައި ާައޅުގަ ޓަންވެގެންިދއުމަކީ

ާހިތްހަމަނުޖެހޭާ ާވަެަރަށް ާމިބިލުގައި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ  1780އެދޭކަމެްއކަމުަގއި

ާއެކަންކަމުެގތެރޭގަިއާ ާމިބިލުން ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާހުރިކަަމށް ާކަންތައްތަެކއް ގިނަ

ާކުރިމަ ާދަތިތަކ އި ާެއކިެއިކ ާޤަޫބލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަޅުަގނޑު ިތވެގެްނދ ނެކަމަށް

ާއ ދެ،ާ ާނުކުެރވޭނެކަމަށް. ާވަތްެކއް ނޑިޔ ރުްނ ާފަ ާުބނެފައިއެބަޮއވޭ ާމިބިލުަގއި ޚ އްޞަކޮށް

ާޖުޑީޝަލްާ ާހަމަެއއ ެއކު ާއަދި ާުއސޫލުތައް. ާަވކިކުެރވޭނެ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާއެބަބުނޭ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި
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ާވަރަ ާޤ ނޫނުގައި ާކޮމިޝަންއ އިބެޭހ ނޑިޔ ރުންާސަރވިސް ާފަ ާބުނެފައިއެބަޮއވޭ ާތަފްޞީލުކޮށް  1785ށް

ނުވަތަާޤ ޟީންނ އިާބެޭހގޮތުންާތަޙްޤީޤުކޮށްާޝަުކވ ތަްއާބެލޭނެާއުސޫލުތައް.ާެއއުސޫލުތަުކެގމަތިންާ

ާވަޒީފ އިްނާ ާއެބައިމީހުން ާބަލ ، ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނޑިޔ ރުންެވސް ާފަ ާެވއްޖެނަމަ އެކަންކަން

ާއޮން ާއިްނޒ ރު ާއެންމެާވަކިކުެރވޭނެކަުމގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޔަޤީންވ ންޖެހޭ. ނަންޖެހޭކަން

ާޔަޤީްނއެބަކުރަމުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެެރއިންެވސް ާތިންބ ރުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މުހިންމުކަމަކީ

ާއަެންއބަޔަކަްށާ ާއެއްބަޔަކު ާކުެުރ ނަމަ، ާކަންތައް ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ އި ާއަނެއްަބޔަކު  1790އެއްބަަޔކު

ނޑިޔ ރުންނަށްވެސްާއެނގެންއެބަޖެހޭާނަހަމަގޮތުަގިއާފ ރަވެރިވެާެއކަންާބަލ ނެ ކަމަށް.ާހަމައެގޮތަށްާފަ

ާއެމީހުންނ އިދޭތެރޭާ ާއަރަިއގަންނަހިނދު ާއެނގިތިބެ ާޙައްޤުަތކަށް ާމީހުންގެ ާހިފަިއގެން ރިޝްވަތު

ާމިހ ރުާ ާއެަބއޮތްކަން. ާނިޒ މުގެތެޭރގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފުރުޞަތު ާއެޅުމުގެ ާފިޔަވަޅު ހަރުކަށި

ނޑިޔ ރުްނާއަޅުގަާ ާފަ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކަށްވެއްޖެނަމަ ާބިލު ާތަްއޔ ރުވަުމންމިދ  ާމި ނޑުމެން

ާއަިދާ ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރ ަކމެއްނޫން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމަތީގައި. ާޤ ނޫނުގެ  1795ތިބޭނީ

ާސް ާދެކޭގޮުތަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުްނ. ާމުސ ރައ އި ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާއެަބއޮތް ޕްރީމްާމިބިލުގައި

ާބައެްއ.ާ ާދޭންޖެހޭ ާމުސ ަރ ާމަތީ ާމިނިސްޓަރުންނަށްވުެރވެސް ާބަެއއްފަހަރު ނިޑޔ ރުންނަކީ ާފަ ކޯޓުެގ

ާއޮތުމަކީާ ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ާއިްނސައްތަތަެކއް ާވަކި ާެއގޮތަށް ނޑަެއިޅގެން ާކަ ާމިބިލުަގއި ވީއިރު

ާޤައުމުާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާދަންނަވަން. ާޫނންކަމުގައި ާފެންނަކަމެއް ާޙ ލަތ އި،ާއަޅުަގނޑަށް ާމ ލީ ގެ

ާއެކަމުެގާ ާގެަނއުމަށްޓަަކއި ާބަދަލުތައް ާގެންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިޒ ުމ  1800ދިވެހިރ އްޖޭެގާޝަރުޢީ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާހަމަެއއ އެުކ ާއަދި ާެދކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންަނންޖެހޭނެކަމަށް ާލިބިފައި މިނިވަންކަން

ާ ނޑިޔ ރަކަށް ާފަ ާކޮންެމ 0ާާ>ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ާލިބެންެޖހޭނެކަމަށްާުދވަހުގެ ޗުއްީޓއެއް

ބުނެފައިއޮތުން.ާއަދިާވަޒީފ އ ިއބެހޭާޤ ނޫނުގެާއިތުރުން.ާއަދިާމިކަންކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަޮކށްލަން.ާ

ާނުކުތ ތަކެްއާ ާއިތުރަށްހުރި ާދެއްަވއިފިނަމަ ާފުރުޞަތެއް ާއަުޅަގނޑަށް ާއިތުރަށްވެސް އަދި

ާފު ާމިބިލު ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭނުން. ާދިރ ސ ކުރެވެންޖެހޭކަމުގަިއާފ ހަގަކޮށްލަން  1805ރިހަމަެައަށް

ާއަޅުަގނޑުާދެކޭާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ނޑ ލަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ނުޑާމެންދުރަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޖަހ އިރު.7ާދެންާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ1810 

ާ]ށްާ;79:0ނ78:08ާާްތުކޮޅު:ާހުސްވަގުފުރަތަމަާ[
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ާ

ާމިދަންފަޅީެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާކުރަމުންގެންދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ .`

ނުޑާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާ މަސައްކަތްާފަށަން.ާއަުޅގަ

 1815ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.ާ

ާ

ާއެމ ްއދ އަކ ިއާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާއެދުނީ ާެދވަަނާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ވަނަާމ އްދ .0ާާ:ބެހޭގޮތުންާއަދިާކުޑަކުޑަާވ ަހަކއެއްާދައްކ ލަންާބޭނުންވ ތީ.ާމިމ އްދ އަކީާމިބިލުގެާާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިވަނީާއެްއވެސްާަފނޑިޔ ަރުކާއޭނ ގެާނުރުހުމުަގއިާއެހެންާކޯޓަކަށ0ާާް:ާމިބިލުގެ

ާއޭނ ާ ނިޑޔ ރަުކ ާފަ ާއެްއވެސް ާމިވަނީ ާގައި ާ)ށ( ާހަމައެފަދައިން ާނުކުރެވޭނެެއވެ.  1820ބަދަލެއް

ާކަުއންސިލްގެާ ާޖުޑިޝަލް ާބަދަލުުކރަންވ ނީ ާކޯޓަކަށް ާއެހެން ާކޯޓުނޫން ޢައްޔަންކުެރވޭ

ާބަދަލުކުރެވޭނީާހުށަހެޅުމަ ާބަދަލުކުރ ނަމަ ާކޯޓަަކށް ާއެހެން ނޑިޔ ރަކު ާފަ ާމިގޮތުން ކަށެވެ.

ނިޑޔ ރަކުާމަަސއްކަތްކުަރމުންާއައިާކޯޓ ާއެްއާދަރަޖަެއއްެގާކޯެޓއްކަމަށްާމީަގއިާަބޔ ންކޮށްފައިާ އެފަ

ާ ާބަދަލުނުކުރެވޭނެ ާމިއޮންނަނީ ާ)ހ(ާގައި ާމިމ އްދ ގެ ާމިޮއންނަނީ ާމ އްދ ަގއި ާެއއް ވ ހަކަ.ާއެބަޮއވޭ.

ާަގއިާ ާ)ހ( ާއެހެންނަމަވެްސ، ާވ ހަކަ. ާއުސޫލެްއގެ ާަބދަލުކުރެވޭނެ ާމިއޮންނަނީ ާަގއި  1825)ށ(

ާެއއްވެްސާ ާމިބިލުގެ ާކުރެވޭެނގޮތެްއ ާކަންތައް ާދެން ާނުރުހިއްޖެނަމަ ނިޑޔ ރަުކ ާފަ މިއޮންނަގޮތަށް

ާޮކންމެ ާއެމ އްދ ަގއި ާފެންނަގޮތުަގއި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަޔ ންކޮށްަފިއނުވ ތީ ވެސްާހިސ ބެއްަގއި

ާއުސޫލެއް.ާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާކަންތައް ާދެން ާނުރުހިއްޖިްއޔ  ނޑިޔ ރަކު ާފަ ާއެބަޖެހޭ ހިސ ބެއްަގއި

ާމިކަހަލަާ ާއެްނގުން ާދޫކޮށްލަން ާވަޒީފ  ާނޫނީ ާއެންގުން ާވަިކވުމަށް ނޑިޔ ަރކަށް ާފަ މިސ ލަކަށް،

ާކައުންސިލުންާ ާޖުޑިޝަލް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާބަޔ ންކުރެވިަފއި ާމީަގއި ާގޮތެއް  1830ނިންމާ ާކޮންމެވެސް

ާމީގަިއާ ާހެދޭނެގޮތެއްވެްސ ާދެން ާނުރުހޭނަމަ ނޑިޔ ރު ާފަ ާކިަޔމަންނުވ ނަމަ ނޑިޔ ރު ާފަ ނިންމުމަކަށް

ާ ާމިމ އްދ އަކީ ާހަމައެފަދައިން ާދެކެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ވަަނާާ>8ބަޔ ންކުރެވިަފއި

ނީާގަިއާމިވަާ:ވަނަާމ އްދ ގެާާ>8ޤަބޫލުކުަރން.ާާމ އްދ އ ިއވެސްާޚިލ ފުާމ އްދ ެއއްކަމަށްާއަުޅަގނޑު

ނޑިޔ ރަުކާމަސައްކަްތކުރ ާކޯޓ ާެއއްާދަރަޖަިއގެާއެހެންާކޯޓަކަށްާބަދަލުކުރުން.ާއެއީާިމއޮންނަނީާ ފަ

ާއަނެްއާ ާޮއވެަފިއ ާކުރެވިދ ނެކަމަށް ާއެަކން ާތެޭރގައި ާފިޔަވަޅު ާތަޢުލީމީ ާއެޭޅ ނޑިޔ ރަކ އިމެދު  1835ފަ

ާނުރުހުއެއްާމ އްދ  ނޑިޔ ަރކު ާފަ ާމިއިންނަނީ ާމިކަންާަގއި ާއެހެންވީަމ، ާނުކުރެވޭނެެއވެ. ާއެަކން މުގައި

ާފުރުޞަތަކަްށާއިޞްލ ޙުކުރަންާ ާެދވަނަ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅ ލަން ާމިއިޞްލ ޙު ާފެންނ ތީ ައޅުަގނޑަށް

ާއެދުނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާފުރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެވަނަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ޝުކުރިއްޔ  ާދެން ާދައްކަވަްނާޞަތުގައި  1840ހަކަފުޅު

ާ ާއ ދަމް. ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގައްޫދ ނުޑާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާދޫކޮށްލީ.ާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ
 1845ާއ ަދމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާތިއްބެިވާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެން ާމިވަގުތު ާމަޖިލީހަށް ާއެދިވަަޑިއގެން ާފުރުަޞތަށް ާދެވަނަ ޝުކުރިއްޔ .

ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާމިހިސ ބުންާމިނިމުނީ.ާއެހެންވީމަ،ާފަހުބަހެއްާ

ނޑުާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފޮނަދޫ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުްއރަޙީމްއަށްާާވިދ ޅުވުމަްށާއަުޅގަ

 1850ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާބިލ ާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމި ާޢިއްަޒތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިްއޔ 

ާމަޖިާهللاާޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާފ ޅުކުރެްއިވާދޭތެރޭގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާލީހުގެ

ާމެންބަރުންނަށްވެސްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާުހރިހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޚިޔ ުލފުޅުތަކަށްޓަކަިއ ާޝުޢޫރ  އިޚްލ ޞްތެރި

ާބައެްއާ ާމަދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ޞްތެިރކަމ އެީކގައި  1855ވަރަށް

ބަރުންާސިޔ ސީާރޫޙެއްަގއިާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވިާނަމަވެސްާމިބިލަށްާވ ހަަކދެއްެކިވާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާއަިދާ ާބިނ ކުރަިނވިގޮެތއްަގއޭ. ާވަރަށް ާަދއްަކވ ފަިއވަީނ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ގިނަ

ާމަރު ާކޮމިޓީ ާމިބިލު ާޚިޔ ުލފުޅުތަކަކީ ާޝުޢޫރުތަކ އި ާއިޚްލ ޞްތެރި ާފ ޅުކުރެްއވި ޙަލ ގަިއާއެބޭފުޅުން

ާއަިދާ ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާކަންތައްތަެކއްކަމަށް ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެ އިތުރަށް

ާހަމަާ ާެއީއ ާހުރުމަކީ ާަކންތައްތަކެްއ ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ާމިބިލުަގއިެވސް  1860ހަމައެއ ިއއެީކގަިއ

ާެއއް ާތައްޔ ރުކުރ  ާއިންސ ނުން ާއައިފަދައިން ާދަންނަވަމުން ާކުީރަގއިެވސް ާކުްށާއަޅުަގނޑު ެޗއްަގއި

ާއަަބދުވެްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާހުުރމަކީ ާކަންތައްތަކެއް ާއިޞްލ ޙުުކރަންޖެހޭ ާނުވަތަ ހުރުމަކީ

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާއެހެންކަުމން، ޤަބޫލުކުރ ކަމެއް.

ާަބއެާ ާތެރެއިން ާމީގެ ާހުރެދ ނެކަމަްށ. ާމިބިލުަގއި ާކަންތައްަތކެއް ާޢިްއޒަތްތެރިާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ އް

ާވ ހަކަެއއްާ ާއެއް ާމުހިންމު ާހަމަ ާފ ހަގަކޮށްެލވުުނ ނޑަށް ާައޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވި  1865މެންބަރުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާދޭތެރޭަގއި ާސުރުޚީއ އި ާމީގެ ާއެއީ ދަންނަވ ލ ނަން.
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ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާޙުސައިންމަނިކުއ އި ާނިހ ން ާނ ޒިމްާާއަޙުމަދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާބަދަލުގަިއާ ާއޮތުމުގެ ާމިހެން ާބިލު"، ނިޑޔ ރުންނ އިބެހޭ ާ"ފަ ާެއއީ ާޚިޔ ލުފުޅެއް ފ ޅުކުރެްއވި

ާދިވެހިބަހުގެާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަުޅަގނޑުެވސް ާރަނގަޅުވ ނެކަމަށް ާއޮުތން ާބިލު"، ނޑިޔ ރުްނގެ "ފަ

ާކިޔ އި ާބަސް ާއަދި ާބަލ އިރުަގއ އި ާއުސޫލުތަކަށް ާކިޔ އިުރާހަމަތަކ އި ާޖުމްލަ ާއަުޑއަހ ލަން،  1870ރު

ާކިޔ ލީމަާ ާމިހެން ާބިލު"، ނިޑޔ ުރންނ އިބެހޭ ާ"ފަ ާވިސްނ އިރު ާގޮތްޮގތަށް ާފަސޭހަވ  އަުޑއަހ ލަން

ނޑިޔ ުރންގެާބިލު"،ާމިގޮތަށްާއޮތީމަާއަހ ލަންާ ކަންފަތަށްާއެއަހަންވ ާއަހ ލަްނވ ާފަސޭހައަށްވުރެާ"ފަ

ާބަހު ާއަދި ާފަސޭހަވެގެންދ ކަމަްށ ާއެގޮްތާމ ބޮޑަށް ާބަލ އިުރ ާއުސޫލުތަކަްށވެސް ާހަމަތަކ ިއ ގެ

ާމިާ ާތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާހަމަެއޮގތަށް ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނުޑވެސް ރަނގަޅުކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާެއއީ

ާދޭތެރޭގަިއާ ާގޮތ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމިބިލުގަިއ ނޑައެޅުމަށް ާކަ ާމުސ ރަތަްއ ނޑިޔ ރުންގެ  1875ފަ

ާވ ހަކަ ާމެންބަރުން ނުޑާމިޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުގަ ާޝުޢޫރުތަަކކީ ާއެފ ހަގަކުެރއްވި ާދައްަކވަމުން ފުޅު

ާފ ޅުކުރެްއިވާ ާފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ާއިތުރަްށ ާމިބިލު ާއެބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާފަހުބަހެްއގެގޮތުްނާ ާދޭތެރޭގައި ާބިލ  ާޖުމްލަގޮތެްއަގިއ ާދެކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ޚިޔ ލުފުޅުތަކެްއކަމަށް

ނޑުާއުންީމދުކުރަނީާދައްކ ކަށްާއަޅުަގނޑުާ މ ގިނަާވ ހަކަތަެކއްާދައްކ ކަށްާޤަސްދެއްނުކުރަން.ާއަުޅގަ

ާޚިޔ ލުފުޅުތަކ އެީކގަިއާކޮމިޓީާ ާފ ޅުކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާމަރުޙަލ ަގިއާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހުސްގެ  1880މިބިލުގެ

ާޤ ނޫނަކަށްެވގެާ ާައވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ާފުރިހަމަވެގެންައއިސް ާމިބިލު ާއިތުރަށް ންދިއުންާމަރުޙަލ ގައި

ާހުރިހ ާ ާދޭތެޭރގަިއ ާމިބިލ  ާއެހެންކަމަށްވ ތީ، ާއެދޭއެދުން. ާބޮޑަށް ާއެންމެ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ އެއީ

ާވަރަްށާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާުޝޢޫރުތަކަށް ާއިޚްލ ޞްތެިރ ާފ ޅުކުރެްއވި މެންބަރުންވެސް

ާދުވަހެްއގެާ ާއަންނ ނެ ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާމިބިލު ާުޝކުރުދަންނަވަމުން، ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއި

 1885ާއިންތިޒ ރު،ާުދވަހަކަށްާއިންިތޒ ރުކުރަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާުކރިއަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިންމަވ ގޮތެއް، ާމަޖިލީހުން ާމިބިލ މެދު ާމިހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ވޯޓެއްާަނގަންާަމޖިލީހުގެާަގވ އިުދގައިާބުނަނީ.ާއެގޮތުްނާާގެންދެވުމަށްާނިންމަވ ގޮތެއްާެބލުމަށްޓަކައި

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާނެގުމަށްޓަަކއި ާރަނގަާާ;ވޯޓު ާއެދެން.ާމިނެޓުގެ ާޖައްސަވައިދެްއވުން ބީލު

ާމެންބަރުންާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިން ާދަންނަވ ލުުމެގ ާވޯޓަށް  1890ުޝކުިރއްޔ .

ާއަޅު ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަްށ ާވޯޓަށްާކ ޑުކޮޅުަތއް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ގަ

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާهللاާމިދަންނަވ ލަނީ
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ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދިއުމ އިމެދު ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ނޑިޔ ރުންނ އިބެހޭ ފަ

ާނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުމަށް.ާފެނިވަޑަިއގަން

ާ1895 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާهللا.ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ1900 

ާ?:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

0ާ:ާވޯޓުާދެްއވީ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ>0ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 1905 

 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 0ާ:ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .87ާ ާޖުމްލަ .:0ާ.

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފޮނަދޫ ހުށަހަޅުްއވ ފައިވ ާهللاާއެހެންކަމުން،

ާކުރި ާމަޖިލީހުން ާބިލު ނޑިޔ ރުންނ އިބެހޭ ާއޮތީާފަ ާދެން ާފ ސްވެއްޖެ. ާެގންދެވުމަށް އަށް

ނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާމައްޗަންޮގިޅާ ނަޑއެުޅއްވުން.ާއަުޅގަ  1910މިމަސައްކަތްކުަރއްވ ނެާކޮމިޓީެއއްާކަ

ނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާ ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާ

ނޑުާޝުކުރިއްޔ ާޢިާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމިބިލުާދ ޚިލީާކަންކަމ އިބެހޭާކޮމިޓީއަށްާގެންދިއުމަށްާައޅުގަ

ާހުށަހަޅަން.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ
 1915ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކޮމިޓީާާއ ދެ،ާއެާފޮުނވަންާދ އިމީާކޮިމޓީއަކަށްާފޮނުވ ކަމަށްވަންޏ ާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ނޑަްށާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ ާައުޅގަ ާއަވަސްކުރުމަށްަޓކައި ާމިބިލު ާައޅުަގނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަނގަޅު. ާއެންމެ

ނޑުާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ފެންނަނީާވަގުތީާކޮމިޓީއަކަްށާމެންބަރުންާއިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ނަމަާފޮނުވުން.ާއެގޮތުންާައޅުގަ

 1920ާދަންނަވ ލަފ ަނންާފުރުޞަތުާދެއްވައިފިްއޔ .ާާކޮމިޓީއެްއވެސް
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ާ

ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއޮތްާފުރުޞަތުާމިއީާއިނގޭތޯ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ާއ ދެ،

ާއުތުރުާهللاާޢަބްދުާލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާޢަބްދު ާމ ފަންނު ާމުޙަންމަދު، ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާނައިފަރު  1925ާއަދި

ާމެންބަރުާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިަވރަމް ާފަޙުމީ، ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާދ ާ ާކެލ  ާނަޝީދު، ާޢަބްދުމުޙަންމަދު ާޑރ. ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާގުރަިއޫދާهللاާއިރ ގެ މަޢުޞޫމް،

ާޙަސަންާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރިޒ ،ާމަރަދޫ ާމެންބަުރާއިބްރ ހީމް ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ނޑުާހުށަހަޅަްނ.ާ ާޢ ދިލްާމިބޭފުޅުންާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ާވަގުތީާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަންާއަުޅގަ

ާ1930 

ާދ އިރ ެގާާުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމ ފަންނުާއު ާމަްއޗަންގޮިޅާދެކުނު ާފުރުޞަތަކަްށާއެދުނީ ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްލުމުގެާގޮތުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމީާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އިމްތިޔ ޒްާފަހު

ާ

ާހުށަހެޅުމަށްާޢިއްާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޒަތްތެރި

 1935ާތ އީދުކުރަން.ާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޕ ޓީން ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެކަަމކު، ާތ އީދުކުރަންެވގެން. ާކޮމިޓީއަްށ ާދ ޚިލީ ާަވކިގޮެތއްާއަޅުަގނޑު

ާނިންމީމަާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:އިލްހ މްާައޙް

ާ1940 

ާިލބިފައި.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާދެގޮތަކަށް ާމިވަނީ ާމިހ ރު އެހެންވީމ ،ާެދގޮތަކަްށާހުށަހެޅިާާޝުކުރިއްޔ .

ާދަންނަވ ލަ ާވޯޓަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިބިފައިވ ީތ ާކުރިންާތ އީދު ާދަންނަވ ލުުމެގ ާވޯޓަށް ންޖެހޭނެ.

ާމިނެޓްާރަނގަބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެން.ާާ;ޖަހަންޖެހޭާ

 

 1945ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާާ

ާ
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ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުޝކުާރިޔ ސަތުން ާމެންބަރުން. ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރިއަޅުރިއްޔ  ާދަންނަވ ލުމުގެ ާޯވޓަށް ާކ ޑުޮކުޅާަގނޑު ން

ހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަުރވަން.ާހުށަހެޅިާތ ީއދުާލިބިފައިާވަނީާދެާގޮަތކަށްާހުށަހެޅިާާޗެކްކޮށްލަެދއްވުމަށް

ާތ އީދުާލިބިފައިވ ާދެާގޮތްާމަިޖލީހުގެާއަމީންޢ ންމުާއިއްވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ1950 

ާ

ނޑިޔ ހުهللاާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާާާިއއްެވވުން:ާމޭުޒންއިދ ރީ ާބިލުެުާބެޭހާާނ އިރުންށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާފަ

ާމަްއަޗންގޮޅީ ާފޮނުވުން. ާރަޝީދުާާކޮމިޓީއަކަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ާފަހުމީާޢިއްޒަތްެތރި ާއިމްތިޔ ްޒ މެންބަރު

ާހުށަހެޅުންާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  .ާ ާމަިޖލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާޮކމިޓީއަށްާމިބިލު ާކަންކަުމގެ  1955ދ ޚިލީ

ާ ާޢަފޮނުވުމަށް. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،މ ވަށު ާޢަބޫބަކުރު ާޖަމ ލް ާބްދުލްޢަޒީޒް

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ ާާهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާކޮމިޓީއަކަށްާފޮުނވުމަށް.ާއެކޮމިޓީަގއިާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ ..ާމިބިލުާމަޖިލީހުގެާވަގުތީހުށަހެޅުމަކީާ
ާ

ާ1960 

ާމިދަންނަވ ލަނީ.ާފުރަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވޯޓަށް ާލިބިފައިާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނުޑާއެްނމެފުރަތަމަ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ތަމަ

ާ ާމުޙަންމަާޅީމަްއޗަންގޮއޮތްގޮތް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާދެކުުނ ާރަޝީދު ދު

މިބިލުާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ގޮަތށްާ

ާމެންަބރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޮނުވުަމށް. ާކޮމިޓީއަްށ ާކަންކަމުގެ ާދ ޚިލީ މަޖިލީހުގެ

 1965ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ޓުދެްއވުންާވޯ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1970ާމައްޗަންޯގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

8ާ;ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ=8ާވޯޓުާދެްއވީ:
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 1975ާ>7ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 ;0ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 9ާ:ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .88ާ ާޖުމްލަ .:9ާ.

ާމަ ާރަޝީދުއެހެންކަމުން، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  1980ާއްޗަްނގޯިޅ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ާފަހުމީާޢިއްޒަތްެތރި ާއިމްތިޔ ްޒ މެންބަރު

ާ ާތ އީދުކުރަްއިވގޮތަށް ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެިރ ާޢަބްދުއްރަޙީމް هللاާމެންބަރު

ާ ނޑިޔ ުރންހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާފަ ާޮފނުވުމަށްާާބިލުެުގެ ާކޮމިީޓއަށް ާކަންކަމުެގ ާދ ީޚލީ މަޖިލީހުގެ

ާއެގޮތަށްމަޖި ާފ ސްކުރައްަވއިފި. ާވޯޓަކަްށާާލީހުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތަށް ާދެން ާގުިޅގެްނ ފ ސްވުމ އި

ާ ާއައިަޓމް ާއެޖެންޑ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހިސ ބުން ނޑުމެންާާ:ނުދަންނަވަން. ާއަޅުގަ ާދެން  1985ނިމުނީ.

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާާ;މިދަނީ ާައއިޓަމް ާއެެެޖެންޑ  ާމެންބަާ;ކަށް. ާކުރިން ާދިއުުމގެ ރުންގެާކަށް

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން 9ާާސަމ ލުކަމަށް ާމަސަްއކަްތ، ާކޮމިޓީގ7.00ާާެކޮމިޓީެއއްެގ ާމ ލިްއޔަތު ަގއި

ާ ާއެކޮމިޓީގެ ާހިނގަމުންދިޔަ. ާޖަލްސ އެއް ާމިކޮޅަްށ ާމެންބަރުން ާއަދި ޤައުމީާާ;7.7ވަޑަިއގެންނެީވ.

ާ ާކޮމިޓީ ާކޮޓަރީަގއި.8ާާތަރައްޤީ ާކޮމިޓީ ާާ;7.7ނަންބަރު ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓ9ާާީަގިއާގަވ އިދު ނަންބަރު

ާއެ ާހިނގަމުންދިޔަ. ާވޯޓުގަިއާާކޮޓަރީަގއި ާވަޑަިއގެންނެީވ ާމިކޮޅަށް ާމެންބަރުންވެސް  1990ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަސައްކަަތްށާ ާކޮމިޓީެގ ާއަލުން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވުމަށް.

ާއެދިަވޑަިއގަ ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ާިބލުގައި ާބޭފުޅުންާވަަޑއިގެންެނވިނަމަވެސް ންނަވ 

ާބަޙުސްާ ާަވޑަިއގެްނ ާމިކޮޅަށް ާހޯއްަދވަިއގެން ާވަގުުތ ާމަސައްކަތުން ާކޮމިީޓެގ ތިއްބެިވކަމަށްވަންޏ 

ާހުއްޓުމެއްނެތިާކުރިއަށްާގެންެދވޭނެގޮތަށްާމަސަްއކަތްާއިންިތޒ މުކުރެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ1995 

ބިލު. .5 ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާއެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާމުޙަންމަދުާާ;ޖެންޑ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމިއޮތީ،ާވިލިނގިލީ ރ މިޒްާާގައި

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 8ާާ=/<=ހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބިލުގެ ާއުވ ލުމުގެ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާއެުރމ  8ާހުޅުލެއަށް

ާބަޙުސްކުރެއްވު ާމިބިލަށް ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަޙުްސގެ ާކިޔުމުގެ ާމަސައްަކުތާވަނަ  2000މަށް

ާ ނޑަައޅުްއވ ފަިއަވނީ ާކަ 7ާާކޮމިޓީން 90ާާގަޑި ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާއަދިާާ;މިނެޓް. މިނެޓް
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ނޑުާވިލިނގިލީާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދ9ާާުދެވަނަާފުރުޞަތުަގއިާ މިެނޓް.ާއަުޅގަ

 ރ މިޒަށްާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތުއަުރވަން.

ާ

 2005ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާގިލީާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާވިލިނ

ާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުންާމުޙަްނމަދުާރ މިޒް

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަަޑއިގަންަނވ  ާކޮިމޓީތަކަށް ާމި ާދެއްވ  ާކުަޑއިރުކޮެޅއް ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުއެރު ާނުކުމެވަޑަިއގަތުމަށް ާދ އިރ ެގާމެންބަރުން ާވިލިނގިލި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވުމަށް.

 2010ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާާވިލިނގިލީާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާބެހ8ާާޭ=/<=ިޢއްޒަތްތެރި ާއެުރމ  ާހުޅުލެއަށް

ާފުރަތަމަާާ:ހަކަެދއްެކވުންވ ާމުޙަްނމަދުާރ މިޒް ާއެންމެ ާއެުކގަިއ. ާސަބަބުތަކަކ  ާގިނަ ާވަރަށް ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާއުވ ލުމަށްޓަކައި ޤ ނޫނު

ާ 8ާާސަބަބަކީ ާގެނެވިފަިއވ  ާނަމަށް ާކޮންޕެނީެގ ާއެއަރޕޯޓްސް ާމަތިން 8ާާފަހަރެއްގެ 8ާބަދަލެއް

 2015ގެންާޢަމަލުކުރަުމންދ ާމިާންާފެށ8ާާި=?7އިޞްލ ޙެްއގެގޮުތަގއިާމިާޤ ޫނނަށްާގެނެވިަފއިާވީނަމަވެސްާ

ޤ ނޫނަކީާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫޙަށްާބަލ އިރުާމިއަދުާޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާޤ ނޫނަކަށްާނުވ ،ާމިއަދުާ

ާއެަރށުަގިއާ ާރަެށއް. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުޅުލެއަކީ ާނުވ ކަން. ާޤ ނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރެވިގެްނވ ނެ

ާދިވެހި ާއެއީ ާއޮތުމަކުން ާެއއަރޕޯެޓްއ ާބެލެވޭނެާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާނޫންކަމަކަްށ ާރަށެއް ރ އްޖޭގެ

އެްއވެސްާގޮތެއްާނޯންނ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާިދވެހިރ ްއޖޭގެާރަށަކަށްާދިވެހިންާއެރުަމށްޓަކަިއާ

ާ ާބ ރުލިބިގެން ާިދެވްއސަކަށ8ާާްޤ ނޫނަކުން ާއެރަށަށް ާނޫނީ ާއޮެވގެން ާފ ހެއް ާދޫކުރ  ާދެއްކުން  2020ުރފިޔ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫެލއްނޫން.ާއެއަރޕޯޓެއްާއޮތީތީާހުޅުލެއަށްާވަިކާނޭރޭގޮތަށްާއޮތްާއޮތުމަކީާއަުޅގަ

ފ ހެއްާނަގަިއގެންާނޫނީާިދވެހިންނަށްާނޭރޭއިރު،ާރ އްޭޖގެާެއހެންާރަށްރަށުގައިާއޮންނަާޑޮެމސްޓިކްާ

ާެއއްެވްސާ ާނުކުމެވ ކަށް ާވަދެ ާސަރަޙައްދަށް ާއެއަރޕޯޓް ާއިންަޓރނެޝަނަލް ާގޭން އެއަރޕޯޓްތަކަށ އި

އްކ ކަށެއްާނުޖެހޭ.ާިމއީވެްސާކުެރވޭާވަރަށްާބޮުޑާޭބއިންޞ ފެއް.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާމިާފ ހެއްާދަ

ާކުޑަުކޑަާ ާވަރަށް ާމިނަގަނީ ާހުއްަދއިެގާފ ހަށް ާަނގަންޖެހޭ ާމި ާހުޅުލެއަްށާއަރަން  2025ޤ ނޫނުގެާސަބަބުން

ދުންާޑިުއޓީތަކަްށާއެްއޗެއް.ާއެާފ ހުންާދައުލަތަށްާލިބޭާއ މްދަނީއަށްވުރެންާއެާފ ސްާދޫކުރަންާގަވ އި

ނެރެންޖެހޭާމީހުންގެާއުޖޫރައ ާއެކަމަށްާދޭންޖެހޭާސަމ ލުކަމ ިއާއަހަންމިއްޔަތުކަމަށްާކުރަންޖެހޭާހޭދަާ

ާމިމައްސަލަާ ާޯބޑުން ާއޮތޯރިޓީގެ ާއެއަރޕޯޓްްސ ާއެހެންކަމ އެކު ާމ ބޮޑު. ނިސްބަތުން

ހެޅިކަމ އި،ާެއކަމަށްާޢަމަލީާފަހަރެއްގެާމަތިންާއިްސވެދިޔަާސަުރކ ރަށްާހުށ8ާަވިސްނ ަވޑަިއގަތުމަށްާ
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ާފުރާ  ާހުޅުލެިއން ާރައީްސ، ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެނގޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުވ ަކން ާައއިސްފައި  2030ސިފައެއް

ާހުންނައިރު،ާެވއަރާހަުއްސތަކުންާ ާަކއުންަޓރު ާޫދކުރ  ާމިާފ ސް ާގޭްޓގައި ާދިމ  ާފ ލަންތަކ  މީހުންގެ

ާމީހުން ާނުކުމެވ  ާވަދެ ާދިމ ލުން ާފ ލަންތަކ  ާއަރުވ  ާކަުއންޓަރެއްާމުދ  ާދޫކުރ  ާފ ސް ާމި ނަށް

ނެތުމ އެކުާމިާފ ސްާގަނެގެްނާއެއްބަަޔކަށްާހުޅުލެއަށްާއަަރންޖެހޭއިރުާއަނެއްާބަޔަކަށްާފ ހ ާނުލައިާ

ާަކންކަމަށްާ ާދެންނެވި ާރައީސް،ާއިްސވެ ާހުޅުވިފައި.ާިޢއްޒަތްތެރި ާއޮންނަނީ ާފުރުޞަުތވެސް އެރުމުގެ

ނޑުާ  2035ފ ހަަގކޮށްލ ާއަނެއްކަަމކީާދުނިޔޭގެާއެްއވެސްާޤައުެމްއގައިާެއާރިޔ ޢަތްކުރުމުގެާއިތުރުންާއަުޅގަ

ާނަގ ކަްށާ ާފ ހެްއ ާއުޅުމަކަށް ާއައިސް ާޮގްސ ާެއއަރޕޯޓަށް ާއެއަރޕޯޓްސް، ާރައްޔިތުން ޤައުމެްއގެ

ާފ ހެއްާ ާވަންނަންޖެހެނީ ާސަރަހައްދަށް ާއެއަރޕޯްޓ ާރިސީްވކުރަން ާފުރުވ ށ އި ާޕަސެންޖަރުން ނުޖެހޭ.

ާފީ ާނުވަތަ ާޓަރމިނަލްާނަގަިއގެން ާއެއަރޕޯަޓކީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާަދއްަކއިގެެނއްނޫން. އެއް

ާެސކިއުރިޓީާ ާއޭިރޔ ތަކެއް ާވަކި ާެއއަރޕޯޓްގެ ާމިނޫންވެސް ާސަަރޙައްދ އި، ާކަސްޓަމް ސަރަޙައްދ އި

ާއިތުރުންާ ާމުވައްޒަފުންެގ ާއެތަނަށް ާއަދި، ާތަނެއް. ާގެންދ  ާބަލަހައްޓަމުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް  2040ގ ޑުން

ާމީހަ ާތަންތ ނގައިާއެހެން ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާއޮެވގެން ާފ ހެއް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާަވއްދަނީ ާވެއްދިޔަސް ކު

މީހ ާފ ސްކޮށްާބެލުމަށްފަހުގައި.ާއެހެންކަމ އެކުާހުޅުލެއަށްާައރ ާފ ހަކީާއެއަރޕޯޓްގެާރެސްްޓރިކްޓެޑްާ

ާ ާއަޅުަގނުޑ ާއުވ ލުމަށް ާޤ ނޫނު ާމި ާވީމ ، ާނުވޭ. ާފ ހަކަށްވެސް ާވަެދވޭ މިބިލުާސަރަޙައްދުތަކަށް

ާމިބިލަށްާ ާއެދެީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާކިބައިން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ހުށަހަޅަން.

ާފ ހެއްާ ާޚ އްަޞ ާއެރުމަށް ާިދވެހިން ާރަށަކަށް ާވަކި ާޤައުމުގެ ާދިވެހި  2045ތ އީދުކޮށްދެްއވުން.

ާވަ ާއެއަރޕޯޓަީކވެސް ާހުޅުލޭ ާގެނެސްދެއްވ ، ާނިމުމެއް ާއޮތުމަށް ާމިއޮތް ާފ ހަކާ ނަގަންޖެހޭގޮތަށް ިކ

ނުލައިާހަމަާކޮންމެާދިވެްއސަަކށްާގޮސްާއަިއސްސަާއުޅެވޭެނާތަނަކަށްާެވގެންާދިއުމަށްޓަަކިއާމިބިލުާ

ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފ ސްކޮށްދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާވ ހަކަފުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުުޅވ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާބަޙުސް ާބެހޭގޮުތން ާމިބިލ  ާބޭނުންވ ާޝުކުރިއްޔ   2050ޅުަދއްަކވަން

ާ ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރުންނަށް ާދެވަނަާާ;ޢިއްޒަތްތެރި ާއަިދ މިނެޓް

ާ ނުޑ9ާާފުރުޞަތުގައި ާައޅުގަ ާމިވަނީ. ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ާކަ ާކޮމިޓީން ާމަސަްއކަތު ާއެުރވުމަށް މިނިޓް

ާަޒތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނ8ާާު=/<=ޝުކުރިއްޔ  ާބެހޭ ާއެރުމ   2055ާހުޅުލެއަށް
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ާވަާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއިވ ރަށްާއުވ ޅުމަށްަޓކައި

ާ ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގިއ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއޮންނ ކަށްނުޖެހޭ. ާމިއަދު ާޤ ނޫނެއް ާމިނަމުގައި ާޤ ނޫނު، ހުޅުލެއަށްއެރުމ ބެހޭ

ެަމައެކަނި ާހަ ާއޮތީ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއޭުރ ާއޮީތ، ާބ ްއވަިއގެން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާޒަމ ނުންސުރެ

ާހެއްދެިވާ ާޤ ނޫނު ާވިސްނުންފުޅުގައި ާއޭުރެގ ާހުޅުލެކަމަށްވުންވެސް ާރަށަީކ ާހަދ ފައިއޮތް  2060އެއަރޕޯޓް

ާގިނަާ ާވަަރށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޮއެވދ ނެ. ާވިސްނިފައި ބޭފުޅުންނަށް

ާއެާ ާއެއަރޕޯެޓއް ާއަޅ ފަިއއޮްތ ާަމސައްކަތްކޮްށގެން ާބުރަ ާވަރަށް ާއޭރުަގއިާރައްޔިތުން ާދެން، އީ.

ާހުޅުލެއަށްާއެރުމަށްާ ާމި ާފަހަރުގައި ާއޮތުންެވސް ާކިޔ ފައިއޮތް ާހުޅުލެ ާތަނަށް ާމުޅި ާނުކިޔ  އެއަރޕޯޓް

ާވިްސނައިގެްނާ ާވަރަށް ާމިއީ ާއ ދެ، ާހިނގައިދ ނެ. ާސަބަބެއްކަމަށްެވގެން ާއޮންނަންޖެހޭނެ ފ ހެއް

 2065ޤ ނޫނުާއުވ ލުމުންާޭއގެމ ނަިއގަިއާހުޅުެލާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭކަމެްއ.ާމިއަދުާހުޅުލެއަްށއެރުމުގެ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިޤ ނޫނުާ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިހ ހިސ ބެްއގައިތޯ ނަޑއެޅިފަިއއޮތީ ކަ

ާއެހެންާ ާދުނިޔޭެގ ާހަމަ ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއވި އުވ ލުމަށް

ާއެއަރ ާެއއޮންނަގޮަތށް ާކަްސޓަމްފަދަާޤައުމުތަކުެގވެސް ާސަރަޙައްދުތަކ  ާހިނގ  ާމަސަްއކަތް ޕޯޓުގެ

ާތަްނފީޒުކޮްށާ ާއެަގވ އިދުަތއް ާއުޅުމުެގާަގވ އިދުަތއް ާައއިްސގޮސް ާޒޯންަތކަށް ާސެކިއުިރޓީ އެހެންވެސް

ާއެއަރޕޯްޓާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާހެދުމުގެ ާފ ސްތައް ާދެވޭނެ  2070އެތަންތަނަށް

ާހަވ ލުކު ާހިންގަން ާލިބިގެންެވއޭ.ާއޮޕަރޭޓްކޮށް ާއޮތޯރިޓީއަކަށް ާނުވަތަ ާޑިޕ ޓްމަންޓަކަްށ ރެވިފަިއވ 

ާއަދިާ ާހުޅުިވގެނެއްުނދޭ. ާދ އިރ ތައް ާމިދެންނެިވ ާވަކި ާއުވ ލުމަކުން ާމިޤ ނޫނު އެހެންވުމުން،

ާހިމެނޭާ ާރަންޭވ ާސަރަޙައްދުކަމުަގިއވ  ާފުރ  ާޖައްސ  ާަމތިންދ ބޯޓު ާބެލެވޭ އެއަރޕޯްޓކަމުަގއި

ާމިގޮ ާބެލެހެއްެޓންޖެހޭނެާސަރަޙައްދަީކވެސް ާރައްކ ތެރިކަމ އެކީ ާސެކިއުރިީޓއ ެއކީަގއި ާހަމަ ތަްށ

ާހަލަބޮލިާދުވަސްވަރުަގިއާތަފ ތުާ ާމި ާމިައދު ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާދުނިޔޭގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2075ތަނެއްކަމަށް

ނޑުމެންގެާއެއަރޕޯޓު ގެާޙ ދިސ ތައްާޓެރަރިޒަްމއ ާއެހެްނވެސްާގޮތްގޮތުންާދިމ ވަމުންދ ިއރުގައިާއަުޅގަ

ާދ އިރ އަްށާ ާހުޅުމ ލެ ާނިސްބަތްވ  ާއެދ އިރ އަކަްށ ާއަޅުަގނޑު ާެއއޮންނަނީ އެްއކޮޅުޮގސް

ާދ އިރ ާ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާަޤސްތުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަމަށް ާބޮަޑށް. ާވަރަށް ވަދެގެްނގޮސްފައި

ާބޭނު ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާއޮންނ ތީވެ. ާއެހެން ާހުޅުމ ލެއަށް ާނަގަން ާޗ ޖެްއވެސް ާެއއަށް ންވޭާވަކިކޮްށ

ާނުވަތަާ ާަކނުޑ ާސަރަަޙއްދު، ާަކނޑަެއޅޭ ާއެއަރޕޯޓް ާއަދި ާަސރަޙައްދ  ނަޑއެޅޭ ާކަ  2080ހުޅުމ ލެއިން

ާނުވަަތާ ާއޮޑިފަހަރު ާބައެއްފަހަރަށް ާމިދެންނެވީ، ާއެހެން ާބައިޮކށްދެއްވުން. ާނަމަވެސް ވިލުތެރެއިން

ާހުންނަތަ ާއަޅ ފައި ާކައިީރގައި ާވަރަށް ާހަމަ ާކޮޅުަގއި ާރަންޭވގެ ާއެބަފެނޭ.ާއުޅަނދުފަހަރުގޮސް ން
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ާރަްނވޭގޮުތަގއިާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރެވެންވީ ާމިއަދު ާައޅުަގނުޑމެންނަށް އެހެންނަމަވެސް،

ބޭނުންކުރެވޭާބައިނަްލއަޤްވ މީާވަިއގެާބަނދަރަކީާެއއީާހުޅުލެާމިޤ ނޫނުާއުވ ލުމުންާހަމަގޮްސާކޮންމެާ

ާއޮެވގެްނވ ނެކަ ާހަމަޖެހިފައި ާތަނެްއގެޮގތުގައި ާއަރ އުެޅވޭ ާޢިއްަޒތްތެރިާމީހަކަށް ާދެން،  2085މަކަށްނޫން.

މެންބަރުާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވަމުންާއެވިދ ުޅވީާވަރަށްާބޮޑުާެތދެއް.ާފ ސްާގަތުމަށްާުނވަތަާޢ ންމުކޮށްާ

ާލިބޭާ ާވިއްަކިއގެން ާއެފ ސް ާޚަރަދު ާކުރަންޖެހޭ ާގަތުމަށްޓަކައި ާހުޅުލެއަްށ ާފ ހެއް އަރ އުޅޭ

ގޮތެްއގަިއާދަންނަވ ލަންާއޮީތާޤ ނޫނު،ާމިއަުދާމިޤ ނޫނުާއެްއޗަކަްށވުރެާބޮުޑކަންާފ ހަަގކުރެވޭ.ާޖުމްލަ

ާޑޮމެސްޓިްކާ ާއަދި ާބަނދަރ  ާވަިއގެ ާަބއިނަލްއަޤްވ ީމ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަމަ އުވ ިލކަމުަގއިިވޔަސް

ާސަަރޙައްދުތަްއާ ާއެއަރޕޯޓްތަުކގެ ނަޑއަޅ  ާމިކަ ނޑުމެން ާައޅުގަ  2090އެއަރޕޯޓްތަުކެގގޮތުަގއި

ާއެއަރޕޯ ާއެ ާދ އިރ ތަކެްއާރައްކ ތެރިކަމ އެީކގައި ާހުރިހ  ާބުނެފައިވ  ާސަރަަޙއްދުކަމަށް ޓް

ާއަިދާ ާފަރ ތްތަކުންނ އި ާހިންގ  ާއެއަރޕޯޓްތައް ާޒިންމ  ާފުރިހަމަ ާބެލެހެއްޓުުމގެ ރައްކ ތެރިކަމ އެކީ

ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ާމިއުވ ލަނީ ާމިޤ ނޫނު ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަންގަަވންޖެހެއޭ. ާސަރުކ ރުން ދިވެހި

ހުންާއައިްސގޮސްާއުޅުުމގައިާޤ ނޫަނކުންާމަނ ކުރެވޭނެކަެމއްާނެތީމ ާކޮންމެާޢ ންމުކޮށްާރަށްތަކަށްާމީ

ާއަދިާ ާއެބަހުޭރ ާރަށްތައް ާހުންނަ ާއަޅ ަފއި ާފެކްޓްރީތައް ާއެބަހުރޭ. ާކޮންމެކަމެްއ  2095ރަށެއްަގއިެވސް

ނުޑވަުރއަޅ ފައިާހުންނަާރަށްތައްާއެބަހުރޭ.ާެއއަރޕޯޓްައޅ ފައިާހުންނަާރަށްތައްާއެބަހުރޭ.ާމިއިްނާ ގަ

ާއެކަްނާ ާޫދކުރުމުން ާފ ސްަތކެއް ާުނކުމެއުޅުުމގައި ާވަދެ ާއެސަަރޙައްދުތަކަށް ާަވކިން ކޮންމެކަމަކަށް

ާމެންބަރުންެގާ ާޕ ީޓގެ ާނިސްބަތްވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާއަޅުަގނޑު ާފުރިހަމަގޮތުގަިއވ ނެތީެވ އެންމެ

ާމިދެންނެވީ،ާމިބި ާމިބިލު ާތ އީދުކޮށް ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާހުށަހެޅިާފަރ ތުން ާއުވ ލަން ލު

ާއެދެންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަަކ ާތ އީދުކުރ   2100ހުށަހެޅުމަށް

ާވިސްނ ވަޑަިއގެންާ ާމިކަމ މެދު ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާ ާޤ ނޫނު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިމއީ ާޤ ނޫނުތަކެއްާވ ހަކަފުޅުދެްއކުމަށްފަހުގައި ާރަނަގޅަށް ނެހެދިއޮވެ،

ާއަނެއްކ ާ ާމިތިބީ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާައުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއުވ ލެވޭފަހަރު. ާޤ ނޫނުތަކެއް ނެހެދިއޮވެ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާުނލިބޭކަހަލަގޮތަކަށްހެން. ާނަން ާބައެްއގެ ާުއަވމުންގެންދ  ާޤ ނޫނުތައް ާހުރި ހަދ ފައި

ާބޭނުމަ ާޮކން ާމިޖެހެނީ ާއުވ ލަން ެިއގެްނާމިކަންކުެރްއވުމަށް.ާމިޤ ނޫނު  2105ކުކަންާރަނގަޅަްށާިވސްނ ވަޑަ

ާވަިކކުރުމ އިާ ާވަޒީރުން ާމިއޮންނަނީ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅުންނަށް،ާމިހ ރު ާބައެއް އެހެންނޫނީ،ާމަޖިލީހުގެ

ާއަމ ޒުެވގެންާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަަކތަކެއް ާމިކަހަލަ ާއުވ ލުމ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއުވުމ އި ޤ ނޫނު

ާވ ހަކަާާހިނގައިދ ނެތީވެ ނުޑެގ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވިސްނަަވޑަިއގަތުމަްށ ާފުންކޮށް މިކަމަށް
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ކުރުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމަނިކުފ ނަށްާބ އްޖަވެރިާދުވަހަކަށްާއެދެން.ާވަރަށްާ

ނޑުާދަންނަވ ނީ.ާ  2110ާވިއްސ ރަާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުގަ

ާ

ާރ މިޒްާާޝުކުރިއްޔ ާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިނގިލި ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި

ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ނުޑ8ާާ=/<=ހުށަހެޅުއްވި ާއަުޅގަ ާއުވ ލުމުެގާބިލަށް ާޤ ނޫނު ާއެރުމ ބެހޭ ހުޅުލެއަށް

ާއަާ ާއެކަމަުކވެްސ، ާދަންނަވ ަލން. ާވ ހަކަ ާފުރުޞަތެއްަގއިާތ އީދުކުރ  ާމިފަދަ ާހިތުން ޅުަގނޑު

ާަކންނޭނގެ.ާ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާނުކުތ އަީކ، ާމުހިންމު ާއެންމެ ާވިސްނަންޖެހޭ  2115އަޅުަގނޑުމެން

ާެސކިއުރިޓީާ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ދެންމެ

ނޑަްށާރީޒަންތަކެއްާީމގައިާއެބަޮއވޭ.ާވީމ ،ާއެާ ކަންތަކަށްާވަރަށްާބޮަޑށްާވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާ ާބަލ އިރު، ާޙަޤީޤަތަށް ާވަަރށް، ާޙަޤީޤަތުގައި ާެއއްެޗއް.8ާާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާުކޑަކުޑަ ާވަރަށް ރުފިޔ އަކީ

ާ ާކަންަތއްތަކެްއ8ާާއެހެންކަމުަގއިިވޔަސް،ާއެ ާސެިކއުރިޓީ ާކޮންމެެވސްވަރެްއގެ ާއޮތުމުންވެސް ރުފިޔ 

ާޢިްއޒަތްތެރިާފުރިހަމަވެގެ ާރ މިޒް، ާއެހެންކަމުގަިއވިަޔސް ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަުޅަގނޑަށް  2120ންދ ކަމަށް

ާމުހިންމުކަމެއް.ާ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާައޅުގަ ާއުވ ލުމަީކ ާމިޤ ނޫނު ާިމބިލު، ާހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް މެންބަރު

ާވި ާރ މިޒް ާމެންބަރު ާބޭނުންވަީނާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ަހގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ދ ޅުިވގޮތަށް،ާހަމައެއ ެއކު،

ާފީެއްއާ ާެއއްެވސް ާނުވަތަ ާފައިސ ެއއް ާެއއްވެްސ ާއެއަރޕޯޓްތަކުންެވސް ާމިހުންނަ މިއަތޮޅުތަުކގައި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާދެން، ާއުސޫލެއްނޫން. ާހަމަޖެހޭ ާެނގުމަކީ ާފީއެއް ާމިގޮތަްށ ާއެހެންވީމ ، ނުނެގޭ.

 2125ލ އިރުާމިއިޞްލ ޙުތަކުެގާހުޅުެލއަށްާއެރުމ ބެހޭާޤ ނޫނުާއުވ 8ާ=/<=ހިތަށްމިއަރަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާބައްލަަވއިދިނުންާ ާމިކަންތައް ާކޮމިޓީެއއްަގއިޮގސް ާއެބަވިދ ުޅވޭ.ާއެެހންވީމ ،ާމިކަންތަކަށް ވ ހަކަެވސް

ާއަންނަާ ާއިޞްލ ޙުތަެކްއ ާހަމައެއ އެުކ، ާވ ހަކަ. ާއުވ ލ  ާބުނޭ ާމީގައި ާެއއީ، ާއެދެން. ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާއެކަންަތކަ ާއެހެންީވމ ، ާއެބަބުނޭ. ާހަމަެއއ ެއުކ،ާވ ހަކަެވސް ާދެން، ާއެދެން. ާބައްަލަވއިދެއްވުން ށް

ާމިކަމަށްޓަކަިއާ ާމުވައްޒަފުންތަެކއް ާނުކުތ އަކީ، ާމުހިންމު ާބޭނުންވ  ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ާނަގަިއގެންާ ާމިފައިސ  ާނުވަތަ ާސެކިއުިރޓީ ާމި ާއެއަރޕޯްޓ، ާއެބަެވއޭ ނަޑއެޅިފައި  2130ކަ

ާމުވަްއޒަފުންތަކެއް ާމިކަންތައްކުރުމަށްޓަަކއި ާކަންތަްއތަކުަގއިާ، ނޑައެިޅގެން ާކަ ާޕޯސްޓްަތކެއް ވަކި

ާބުރުނ ރ ނެގޮތަކަށްާ ާމިއިން ާަވީޒފ ތަކަށް ާއެމީހުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. މަސައްކަތްކުރ ތަން

ާވަރަށްާ ާހަމަޖައްސައިދެއްަވއިފިްއޔ  ާކޮމްޕެނީިއން ާެއއަރޕޯޓްސް ާނިޒ ެމއް ާކުރެވޭނެ މިކަންތައް

ން.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލަނީ،ާޮކންމެވެސްވަެރއްެގ،ާފުދޭވަަރކަށްާގިަނާރަނގަޅުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަާ

ާވަޒީފ އިްނާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާފެންނ ތީ ާައޅުަގނަޑށް ާހަރަކ ތްތެރިވ ކަމަށް ާމިކަމުަގއި  2135ބޭފުޅުންތަކެއް
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ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާބުރުއަރ ތީއ އި ާސަބަުބން ާއުވ ލުމުގެ ާމިޤ ނޫނު ާައޅުަގނޑުމެްނ މީގެސަބަބުން،

ާކަންތަްއާޤަބޫލުކުރެ ާވަޒީފ ގެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާކުރެވޭެނކަމެއްކަމަށްުނވ ތީ ާއެންމެާރަނގަޅަށް ވޭގޮުތަގއި

ާމުހިންމުކަމެއް.ާ ާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑު ާހަމަޖައްސައިދެްއވުމަކީ ާއެހެންގޮތަކަށް ކޮންމެވެސް

ާީރޒަން،ާސެާ ާސެކިއުރިޓީ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ކިއުރިީޓާއެހެންވީމ ،ާކުރިންވެްސާދަންނަވ ލަން.ާއަުޅގަ

ާ ާހަމަ ާހަމަޖެހެންޖެހޭނެއޭ.ާމީގެންވެސް ާމިކަންތައްތައް ާރަނަގޅަށް  2140ރުފިޔ 8ާާކަންތައް،ާފުދޭވަަރކަށް

ާ ާދިއުމުގައި ާއެތަނަށް ާއެރުމ އި ާމީހުން ާބަލ އިރު ާޙަޤީޤަތަށް ރުފިޔ 8ާާނެގިކަމުަގިއވިޔަސް

ާބެޭލާކޮންމެވެސްާސި ާކަންތައްތަެކއް ަފއެްއަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާނެގޭކަމުަގިއވިޔަްސާޭއގަިއާެސކިއުރިޓީ

ާަރނގަޅަްށާ ާފުދޭވަރަކަށް ާަކންތައްތައް ާެސކއިެުރިޓީ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ އެއަރޕޯަޓކީ

ބަލެހެއްޓެންޖެހޭނެާތަންތަނަށްވ ތީާއެވ ހަކަާމިފުރުޞަތުގައިާަދންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާ

 2145ާރައީސް.

ާ

ނުޑމެންނަށްާ.ާޢިާعليكنާاسالم`.ާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ނޑުމެން ާރައީސް،ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާްއޒަތްތެރި

ާައޅުަގނުޑމެންނަށްާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާބަދަލުތަކ އެުކގަިއ ާހެޮޔ ާމިއަންނަ ާތެެރއިން ާކަންަތއްަތކުގެ ާިމވ  ކުރިމަތިވެފައި

ާއުޅުމުގެ ާދަތުރުފަތުރުކޮށް ާއަނެއްތަނަށް ާއެއްތަނުްނ ާތެރެއިންާާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާަޙއްޤުގެ އެ

ާޤަބޫލުކުރެވިގެްނާ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޭބޭނެކަމަށް ާއަރ  ާެއތަން ާއަެގއްނުދީ  2150ހުޅުލެއަށްވެސް

ާނަންބަރު؛ާ ާމ8ާާި=/<=ޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީވެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުވ ލުމަށް މިޤ ނޫނު

ާއެހެންނަމަވެ ާތ ީއދުކުރަން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާވަަރށްބޮޑަށްާބިލަށް ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ސް،

ާގެެނސްގެްނާ ާސަމ ލުކަމެއް ާޚ އްޞަ ާވަރަްށ ާިމއުޅެނީ ާކަންތައްތައް ާެއއަރޕޯޓްގެ ާއަދި ހުޅުލެއ އި

ާއަދިާ ާޤަބޫލުކުެރޭވ. ާައޅުަގނޑަށް ާފަށަިއގެންކަުމގައި ާމަސައްކަތެއް ާހެޮޔ ާއިޞްލ ޙްކުރުމުގެ އެތަން

ާތެ ާމަސައްކަުތގެ ާހެޔޮ ާމި ާއެހެންމެ ާރަްއޔިތުންގެާހަމަ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ  2155ރެއިން

ާމިހ ރަކަށްއަިއްސާ ާއެއަރޕޯޓުން ާދަތިތަކެއްވެސް ާމީގެ ާމެންބަރުންނަށް ާބައެއް މަޖިލީހުގެ

ާމިދަންނަވަނީާ ާއެހެން ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކުރަން. ާހިތ މައ އެކު ާއަޅުަގނުޑ ކުރަމުންދ ކަން

ާމިދޭތެ ާސަރުކ ރުން ާމިއުޅެނީ ާބިލުާއަޅުަގނޑުމެން ާބޮޑުކުރުުމގެ ާޓެކްސް ާފޮނުވި ރެއިން

އަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކޮށްފިން.ާއެާފ ސްކުރުމ އިާގުިޅގެންާހަމަޔަޤީނުންވެސްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާ

ނުޑާ ާއެބަދޭ.ާއަުޅގަ ާކުރިމަތިެވގެން ާކަންތައްތަެކއް ާދަތި ާތެރެއިން ާއެއަރޯޕޓް ާމެންބަރުންނަށް  2160ބައެއް

އޭރުާފޮނުިވއިރުަގިއވެސްާއެބިލުގައިާއޮތްާއެާބިުލގެާމަޤްޞަދުތަުކެގާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާއަދިާއެބިލު

ާމިޮއންނަނީާ ާތެރޭަގއި ާަމޤްޞަދުތަކުގެ ާއެ ާތަންތަނުގައިވެސް ާއެެހން ާދުނިޔޭގެ ާއަދި ތެރޭގައި

ާއިންތިޒ ްމތަކ އިާ ާބައެްއކަހަލަ ާއެތަްނތަނުގެ ާެއއީ ާޓެކްސްއަކީ ާެއަކހަލަ ާނެގޭ ާއިން އެއަރޕޯޓްސް
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ާއިތުުރކުރުމ ިއާާސެކިއުރިީޓއ އިާ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާެއއަރޕޯޓް ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިކަންކަން

ާެއއަރޕޯޓަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދަނީ. ާބޭނުންކުރަމުން ާޓެކްސް ާމިކަހަލަގޮތުން  2165މިކަންކަން

ާ ާަނގ  7ާާއެރުމަށްޓަކައި ާނޫނީ ާގޮތުަގއ8ާާިރުިފޔ  ާޓެކްްސއެްއގެ ާނެގޭ ާމިއީ ރުފިޔ އަީކވެްސ

ބަލަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަނެްއކ ެވސްާޓެކްްސއެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއުނިުކރެވިގެްނާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ާޝައްުކާ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާދޭތެރޭ ާބަދަލުތަކެއްަކމ  ާކޮންކަހަލަ ާއަްނނ ނީ ާސަބަބުން ާމީގެ މިދަނީ.

ާސަބަބު ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތެއް ާކުރަންޖެހޭ ާޤ ނޫނީގޮތުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާސަބަބުން ންާއުފެދޭ.ާމީގެ

 2170އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދަބެއްާިލބިގެންވ ނެާކަމަކަށްާައޅުަގނުޑާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަޅުަގނުޑާމިހެންާ

ާޓިކެޓްާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއެރީމަ ާެއއަރޕޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބުރ ސްފަތިދުވަހު ާމިދިޔަ މިދަންނަވަނީ

ނަާސްޓޭޖަކަށްާއަރުވ ަފިއާދިއްކޮށްލ ތަނުންވެސްާދެފަހަރަށްާއަޅުަގނޑުާެޗކްކުރިާއެމީހުން.ާއެތ ާއިން

ާއަިދާ ާނެތް.ާިމއީ ާތަނެއް ާއެްއވެސް ާެޗކްނުުކރ  ނޑުެގ،ާއެމީހުން ާައޅުގަ ާއަރުވ ފައި ާދެފަހަރަށް ބޭލި

ޗެކްާކުރ ާޒޯނެްއވެސްާނޫންާމިދެންނެވީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންަބރުންނަށްާ

ާއޮތޯރިޓީ ާއެއަރޕޯޓްސް ާނޫނީ ާސަރުކ ރުން ާފަހަރެއްަގިއާމިހ ރުގެ ާޖެއްސުމެއްކަމަށްވެސް ާކުރ   2175ން

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާކުރަމުން ާމިކަން ާފ ސްޮކށް ާމިބިލުތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ވެދ ނެ.

ާއަދިާ ާބިލ އި ާފޮނުވ  ާމިތަނަށް ާސަުރކ ރުން ާއިތުުރކުރުމަށް ާއ މްދަނީއެއް ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް މިދަނީ

ާހުށަހަޅ  ާމިތަނަށް ާމެންބަރުން ާރައްޔިތުންެގާާއަމިއްލަ ާމިހެން ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ބިލު.

ނޑުެމންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއަދަބު ާއެކަމުގެ ާއަދ ކޮްށގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ޖިބެއް ާޤ ނޫނީ މަޖިލީހުގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއވެްސާވަރަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލެއްނުރަން.ާއަދި ނޑު ާއަޅުގަ  2180ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް

ާއެ ާލިޔެފަިއ ާސަބަބުންާސ ފުކޮށް ާކަމެްއގެ ާކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ަބއޮތް،

ާވ ހަކަ.ާ ާނުކުރެވޭެނ ާދަޢުވ ވެްސ ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާކޯޓެްއަގއި ާއެްއވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިހ ރުާ ާކުރަމުްނ ާއެކަންކަން ާެއމީހުން ާހިސ ބެްއގައި ާމ ބޮޑު ާދަުޢވ އަްށުވރެ އެހެންނަމަވެސް،

ާއެހެންވީ ާދޭތެރޭަގިއާއެގެންދަނީ. ާމިކަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިވސްނ ލ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު މަ،ާމިއީ

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާހުރި،ާމި ާބިުލަގއި ާއެހެންވީމަ،ާމި ާމިއީ. ާކަމެްއ ާވިސްނަންޖެހޭ  2185ފުންކޮށް

ާހުޅުެހންވޭރުާ ާނިމޭނެ. ާމިކަން ާތ އީދުނުކުރިކަމުަގިއިވޔަސް ނޑު ާައޅުގަ ާމިއަުދ ާދެން ތ އީދުކުރަން.

ާޕ ޓީންާދ އި ާއަނެްއ ާއޮތް ާދެން ާތ އީދުުކރައްަވއިފި. ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިއަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ރ ގެ

ާކަމެއްާ ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާިމއީ. ާކަމެއް ާއޮތް ާނިމިފައި ާިމއީ ާއެހެްނވީމަ، މިހުށަހެޅުއްވީ.

ާީމގައި ާކަންތައްތަކެއް ާިވސްނަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަްށ ާއަޅުގަ ުހންނ ނެ.ާާނިމުނީމަ

ާއަެނއްކޮޅުްނާ ާމަސައްކަތްކުރ އިރު ާއިތުރުުކރަން ާއެްއކޮޅުން ާއ މްދަނީއެއް ާލިބޭ  2190އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ާއެބަޖެހޭ.ާހަމަާ ާވިސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްކުރ އިރުވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުޑަކުރަން މީތި

ާވަރަށް ާމެންބަރަކީެވްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާދަތުރުފަތުރުކުރަްއވ ާއެހެންމެ ގިަނއިން

ާބަލާ  ާެއަކން ާރަނގަޅަކަށް ާމިހ ރުވެސް ާެއއަރޕޯޓުން ާއެނގޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ބޭފުޅެއްކަން

ާނެޭގތޯވެްސާ ާޓިކެޓެްއވެސް ާއެބުނ  ާއަުތން ާމީހުންގެ ާއަރ  ާނުދޭ.ާއެތަނަށް ާކުރަމަކުން މޮނިޓަރވެސް

ާ ާކޮންމެ ާދ  ާދެން ާފިޔަވ  ާމީހ  ާފުރ  ާފ ހެއްާނުނެގޭތޯވެސް.ާގިނަފަހަރު ާއެބުނ  ާއަތުންވެސް  2195މީހެއްގެ

ާއެގޮތަށްާ ާއެކަްނވެްސ ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަްށ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެގެންޖެހޭ. އެތަނުން

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާ ާިވދ ޅުވި،ާޢިްއޒަތްތެރި ާރ މިޒު ާުހށަހަޅުއްވަމުންެވސް ކުރެވޭހެނެއް.ާދެންވެސްބިލު

ާމޮނިޓަރާނުކުރެވެކަ ާބަލ  ާރަނގަޅަށް ާއެހ  ާއެކަންާއެކަން ނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ންވެސް.

ބެލޭނެާރަނގަޅުާއިންތިޒ މްތަެކއްާހަމަޖެހިގެންާމިކަންާމުސްތަޤްބަލުގައިާކުރަންާއ ާބިެލއްގެާދަށުންާ

ާެއކަންވެްސާ ާއައިސްފިކަމަށްވަންޏ  ާމަޖިލީހަށް ާއަނެްއކ ވެސް ާކޮށްފި، ާމިކަން ާނަގަން  2200ޓެކްސްެއއް

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިވސްނަންޖެހޭާާއަނެއްކ ވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ކުރ ނީ.

ާރައްިޔތުންނަށްާ ާޚިދުމަތްތައް ާލިެބންޖެހޭ ާތެރެއިން ާއެއަރޕޯޓް ާއެބަހުރި. ކަންތައްތަެކއް

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާހުރިކަން ާކުރަްނޖެހިފައި ާކަންތައްތަކެއް ާގިނަުގނަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާގިނަ ނޑުމެްނާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއަޅުގަ ާހުރިކަން ާގެްނނަންޖެހިފައި އެތަނަށް

ާކުރ އިރުަގއިާ ާކަންަތއް ާބޮޑުކޮށް ނޑ ލ  ާކަ ާެއއްޗިހި ާޓެކްސްތަކ  ނޑުެމން ާއަޅުގަ  2205ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ާއިތުރުެވއްޖެކަމަްށވަންޏ ާ ާމަތިވެގެންދ ންޖެހޭނެ.ާޓެކްސްެއއް ާފެންވަރުެވސް ާޚިދުމަތުގެ ާލިބޭ އެތަނުން

ާފެންވަރު ާފެސިލިޓީސްތަކެްއާާޚިދުމަތުގެ ާއިތުރު ާދިވެހިންނަށް ާޚ އްޞަކޮށް އިތުރުވެެގންދ ންޖެހޭނެ.

އެތަނުންާފުރިހަމަވެގެންދ ންޖެހޭނެ.ާފަތުރުވެރިންނަކީާއެމީހުންގެާމަންޒިލްތަކަށްާމިތަނުންާަވރަށްގިނަާ

ާފ ހަގަނުާ ާކަންތައްަތއް ާއެތ  ާއެމީހުންނަށް ާބަޔަކަްށވ ީތވެ ާުއޅޭ ާދަތުރުކޮށް ާއައިްސ ކުރެވުނުާބަޔަކު

ާރަނގަޅަްށާ ާމ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައްަތއް ާއެއަރޕޯްޓގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ  2210ކަމުގަިއވިނަމަެވސް

ާފައިބ ާ ާައރ  ާއެތަނަށް ާމ ގިނަ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާއެނގޭނެ. ާއަނެއްުދވަހަްށ އެއްުދވަހުން

ާސަބަބުންވެ ާެނގޭ،ާމީގެ ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރަށްވުރެ ާަބޔަކަްށވ ތީ. ާަބދަލުތަކ ާކަންތައްކުރ  ްސާމިއަިއ

ާއުއްމީުދކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރިހަމަވެގެްނދ ނެކަމަށް ާއިތުރަށް ާޚިދުމަތް ާއެއަރޕޯްޓގެ ގުިޅގެންވެސް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ2215 

ާާމަޑަލެވިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާނަންބަރު' ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއެުރމ ބެހ8ާާޭ=/<=`. ާހުޅުލެއަށް
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ޤ ނޫނުާއުވ ލުމުެގާބިލު.ާއ ެދ،ާމިާބިލުގައިާއެހެންާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރަކުވެސްާފ ހަަގުކރައްަވއިފިާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް

ާމިޮއންނަނ8ާާީ=/<= ާމަތީގައި ާހަމަ ާއެޤ ނޫނަށް ާހަމަ ާއެބައ ދޭ،ާއިޞްލ ޙު ާތިނެއްަގއި ާމި އިޞްލ ޙު

ނުޑވެ ާއަޅުގަ ާދެން ާއުވ ލުމަށް. ާކަމެއްަގއިާޤ ނޫނު ާދެތިން ާމިހިރަ ާބިލުގެ ާމި ާޖުމްލަގޮތެްއަގއި ސް

ާބަލަންާ ާއަޅުަގނޑުމެންެވސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ނޑުެވސް ާއަޅުގަ ާމިކަމަށް  2220މިއޮތީ.

ާޤ ނޫނެއްާ ާައޅުަގނޑު ާކަމެއްެވސް ާދިމ ވ ނެ ާދެން ާފަހަތުން ާސަބަބުްނ ާމިކަމުގެ އެބަޖެހޭ

ާއެތަނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލަންޖެހޭ.ާއުވ ލ އިރުަގއި ާކިހިނެތްތޯ ާއޮތީ ާމިކަންތައްތައް ާސަލ މަތ އި ގެ

ާހުްއދަދީފައިާ ާވިއްކުުމގެ ާރ  ާަސރުކ ރުން ާކުރީ ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާހޮޓަލަކީ ާއައިލެންޑް ހުޅުލޭ

ާޣައެރުާ ާއަދަދެްއެގ ާގިނަ ާވަރަށް ާތިްއބެވި ާއެބަ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއެހެންެވއްޖިއްޔ  ާތަނެއް. އޮތް

ާމ ލޭ ާމިތަނަށްާމުސްލިމުން ާއިތުރަށް ާއޮތުމުން ާއަދި ާނުދޭގޮތަަކށް ާއެްއެޗއް ާއަދި ާމިގޮތަށްވީމަ  2225ގައި.

ާއަދ ކުރަމުންާ ާަވޒީފ  ާމިތަނުގައި ާނުވަތަ ާމުސްލިމުން ާޣައެރު ާއެންމެހ  ާތިބި ާމ ލޭގައި ާގޮސް މީހުން

ާހުޅުލޭެގާ ާއަދި ާއަަރއިގެން ާހުޅުލެއަށް ާމިމީހުން ާބިދޭސީން. ާބޭރުމީހުން، ާގިނައިން މިދަނީ

ާއެހެންވީމަ،ާިމާސެކި ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާއަޅުަގނުޑމެން ާކިހިނެތްތޯވެސް ާދ ނީ ާކަންތައްަތއް އުރިީޓގެ

ާއުވ ެލޭވއިރުަގއިާ ާޤ ނޫނު ާނުވަތަ ާިމބިލު ާބައްޓަންެވގެންދ އިުރގައި ާމިގޮތަްށ ާއަޅުަގނޑުމެން ބިލު

ާފ ހަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެލެހެއްޓޭނެާނިޒ ެމއްެވސް ާކަންަތްއތައް  2230ގަކޮްށލަންޖެހޭނެ.ާތަނުގެާސެިކއުރިީޓގެ

ާކޮިމޓީއަކަށްާ ާބިލު ާމި ާއަދި ާކޮްނގޮތަށްތޯ ާމިކުރެވެނީ ާމިކަން ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެހެންނޫނިއްޔ 

ާެސިކއުރިޓީެގާ ާއެމީހުންގެ ާބައްދަލުކުރައްަވއިގެން ާބޭފުޅުންނ  ާޮއތޯރިޓީގެ ާއެއަރޕޯޓް ާއަދި ގޮްސގެން

ާމި ާކޮްނގޮތަކަށްތޯ ާއޮތީ ާހަމަޖެހިފައި ާމިހ ރު ާރަނގަޅުާކަންތައްތައް ާނުހަނު ާބެލުމަކީ ަކންތައްތައް

ާބަލ ނެ،ާ ާބޭރުމީހުން ާއެއީ ާއުވ ލުމުން ާޤ ނޫނެްއ ާމިގޮތަށް ާއެއީ ާދެެކނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމެއްކަމަށް

ާ ާމީހުން ާސްރީލަންކ  ާއަދި ާމީހުން ާއެެހންވީމަ،8ާާބަންގ ޅު ާއެްއޗެްއކަމަށް. ާބޮޑު  2235ރުފިޔ އަކީެވސް

ާބޭފުޅުން ާވަަޑއިގަްނނަވ  ާހިއްޕަވަން ާބ ރަކަށްވެްސާރ ފޮދު ާމީގެސަބަބުން ާނުކުރުމަށް ާމިކަން ވެސް

ާމިކަންާ ާަކންބޮޑުވ ކަެމއް.ާމިކަންތައްތައް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީ ާހިނގައިދ ނެ.ާއަދި ާެވގެން ފަހަރުގައި

ާއަދިާ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާފ ހަގަކުެރވިފައި ާމިކަން ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއި ާހަމަ އުވ ެލވޭއިުރަގއި

ާރަށެ ާެއްއވެސް ާއެދޭގޮެތއްނޫން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާކަންުވމަކީ ާތަފ ތުގޮތަކަށް އްަގއި

ާއޮތީމަާ ާކުރުން ާތަފ ތު ާބޮޑުކޮށް، ާތަފ ތު ާއޮތީ ާކަންތައްތައް ާހަމައަށްވެސް ާމިއަދ   2240އެހެންނަމަވެސް،

ާހުށަހެޅިގެްނާ ާމެންބަރުވެްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާުއވ ލަން ާޤ ނޫނުތައް ާމިއަދު މިކަންތައްތަްއވެސް

ާއަޅުާ ާލިބެންޖެހޭާމިއުޅެނީ. ާއެއަރޕޯޓުން ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާމ ލޭގެ ާޤަބޫލުކުރަން ާަހމަ ނޑުވެސް ގަ

ާއެއަރޕޯަޓކަްށާގެންދ ާ ާއެހެން ާެއައރޕޯޓުން ާއަދި ާހަމައެހެންމެ ާނުެވގެންދ ކަން.ާއަދި ކަންތައްތަެކއް
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ދޫއަްށާމުދަލުގެާއަުގވެސްާމިއޮންނަނީާބޮޑުތަނެއްާބޮޑުެވގެންާގޮސްަފއި.ާމިސ ލަކަށްާބުނަންޏ ާކ ޑެއް

ާޤައުމަކުނ7ާާް ާބައިނަްލއަޤްވ މީ ާދުނިޔޭގައި ާއެއީ ާނެިގގެން. ާއަގު ާޑޮލަރެއްހ  ާމިގެންދެވެނީ  2245ކިލޯ

މިާތަފ ތުކުރުންތައްާއެބައޮތް.ާާރ އްޖެއަށްާއަންނައިުރަގއިވެްސާމިއަގުާނެގެމުންާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،

ާތަ ާމަސައްކަމި ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާނައްތ ލެވޭތޯ ާއެކަމަށްާފ ތުކުރުން ާައޅުަގނޑު ތްކުރ ތީ

ާހަމަހަމަގޮތެއްަގިއާ ާރައްޔިތުންނަކީ ާއެްނމެހ  ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާޭބނުންވަނީ ާައޅުަގނުޑވެސް އުފ ކުރަން.

ާހަމަހަމަާ ާކަންތައްަތްއ ާއެުކއެކީހެން ާއެންމެންނަށް ާއެހެންާ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުުރން. ގޮެތއްަގއި

ާދަތުރުކުރަންދ  ާއެއ ޕޯރަޓށް ާމ ލޭގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާދ އިރުަގއި ާނުވަތަ ާއަތުން  2250ފަތުރުވެރިންގެ

ާއޮތުމަީކާއެީއާ ާނުނެގި ާއެްއޗެއް ާެއއަރޕޯަޓކުން ާއެހެން ާނެގިފައި.ާއަދި ާެއއްެޗއް ާއަތުން ރައްޔިތުން

ާއެާ ާައދި ާޚިދުމަތްތަކ އި ާއެދެވޭ ާެއއ ރޕޯރޓްތަކުން ާއެހެން ާއެހެންަނމަވެސް ާނޫން. ރަނގަޅުކަމެއް

ާ ާނިަކން ާކަންަތއްތަްއވެސް ާއަޮތޅުތަކުަގިއާދެވޭ ާުނވަތަ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާއެބަޖެހޭ. ރަނގަޅުކުރަން

ާވެްއޖެއްޔ ާ ާގޮތުން ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެނގިަފއި ނޑަށް ާައޅުގަ ާއެއ ރޕޯރޓްތައް ހުންނަވ 

ާނެތްާ ާހަމައަށްެވސް ާމިއަދ އި ާގޮެތއް،ާއަދި ާބެހެއްޓޭނެ ާސްކޭނެްއވެސް ާސެކިއުރިޓީ ާނެތް  2255އެތަނުަގއި

ާެއަކންތައްތަްއާބެހެއްޓިފަކަެއއްެވސް ާރަނގަޅުގޮތެއްނޫން. ާއެންމެ ާއެީއީކވެސް ާއެހެންވީމ ، .

ާކުރެވޭެނާ ާޗެކް ާކަސްޓަމް ާގޮތްގޮތުން ާއެިކ ާއެތަންތަނުން ާއެެތރެކުރުމ އި ާޑްަރގް ވަމުންދަނީކީއެްއ،

ާއެޭބފުޅުން.ާ ާދަތުރުކުރޭ ާއެބަ ާައްއޑޫއަށް ާއެއ ޕޯރޓުން ާކ ޑެއްދޫ ާމިސ ލަކަްށ ާނެތް. ގޮތެްއވެސް

ާއެ ާބައިނަްލއަޤްވ މީާއެކަމުން ާމި ާމިހ ރު ާކުެރވިގެްނ، ާްސކްރީން ާެއްއގޮތަކަްށވެސް މީހުންެގވެސް

ާތަުކަގއިވެްސާ ާެއއ ރޕޯރޓް ާޮޑމެސްޓިކް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާމި  2260ގޮތުން

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާބަލަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިކަންތަްއތައް ާގަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ހުންނަންޖެހޭނެ

އެއ ރޕޯޓަށްާއެރުމ އިާއަދިާޭފބުމ އިާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާޤ ނޫނަކުންާމަނ ާކުރަމުންާދ އިރުގައި.ާ

ާގެްނދަވ އިރުާ ާކޮމިީޓއަކަށް ާއަދި ާިމބިލު ާތ އީުދކުރަން. ާމިބިލަށް ާޖުމުަލގޮތެްއަގއި އަޅުަގނުޑވެސް

ާގަބޫލުކުރަ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމަށް ާވިސްނ ނެ ާވ ހަަކއަށް ާމިދެްއކެވި ާުޝކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑު ން.

 2265ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާޝުކުިރއްޔ  ާބިލ8ާާު=/<=އ ދެ، ާއުވ ލުމުގެ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާެއރުމ އި ާހުޅުލެއަށް

ާމުޙަާަމނިކުާާންއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގއ.ިވލިގިލީ ާދެްއވީތީ ާވަރަްށާހުށަހަޅުއްވަިއ ާރ މިޒަށް ާންމަދު

ާކިތަންމެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުޅިަފއިވ  ާރައްޔިތުންނ އި ާިދެވހި ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާުޝކުރު ާއެުކ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އި

ާވ ނަމަާ ާކަމަްށ ާއޮެވއްޖެ ާކަމެއް ާހޯދަިއދެވޭނެ ާލުެއއް ާރައްޔިތުންނަށް ާިދވެހި ާކަމަކުްނވެސް  2270ކުޑަުކޑަ



 85 

ާމެ ާޕ ީޓގެ ާެއާދިަޔއީ.ާއަދިާދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ާފ ހަަގެވގެން ާބިުލންވެސް ާމި ާއިސްނަގ ކަން ްނބަރުން

ާފުރާ  ާބޭރަށް ާއެއަރޕޯޓުން ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާމ ލޭ ާފޮނުއްވި ާސަރުކ ރުން ދ ދިފަހަކުން

ާހުށަހެޅުްއިވާ ާއިތުރުކުރުމަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޗ ރޖް ާޚ އްޞަ ާނަގ  ާއަތުން ފަސިންޖަރުން

ާ ނޑުމެންވަނީ ާއަުޅގަ ާއިތުުރާޙ ލަތުގަިއވެސް ާއަދަުދ ާެއ ާއަތުން ާަރއްޔިތުން ާދިވެހި ވަކ ލ ތުކޮްށ

ާ ާއަތުން ާބޭރުމީހުން ާއަދި ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާާ;.>ނުކުރުމަށް ާނިންމިއަސް ާކުުރމަށް ާއިތުރު  2275ޑޮލަރު

ާއެީއާ ާލ ރިއެްއވެްސާެގއްލިއްޖެަނމަ ާލޯ ާއެންމެ ާރައްޔިތުންއަތުން ާދިވެހި ާކ މިޔ ބީއެއް ާދިޔަ ލިބިގެން

ާރ މިޒަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމުޙަންމަދު ާސަބަބަށްޓަކައި ާޚ އްަޞ ާއެ ާކަމަެަށް. ާހިތ މައެއް ބޮޑު

ާެމންބަރުގެާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމިކަމަކީ ާއ ެދ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިެއުކ ވަރަށް

ާމެދުގަިއާ ާއ އި ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާިމއަދުގެ ާވިދ ޅުވެަފއި ާކަމަށް ާަސބަބެއް ާހުށަހެޅުްއވި މަޤްޞަދުގައި

ާކަަމށްވ ތީެވ،ާހ ލަތަ ާނަފީކުރ  ާޤ ނޫނުވެސް ާއެީއ ާއޮތުން ާނޭރޭގޮތަށް ާރަަށކަށް ާވަކި ާބަލ އިރު  2280ށް

ާ ާެއރުމަށް ާހުޅުެލއަށް ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާހ ލަތަށްޓަަކއިވެްސ ާެދއްކުމަކ8ާާީޚ އްޞަ ާފ ހެްއ ރުފިޔ ގެ

ނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނެާޤ  ނޫނަކީާއޭެގާމިއަދ އިާމިވަގުތަށްާބަލ އިރުާދަތިާއުނދަގޫާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނަކީާ ާއެއްެޗއްކަން. ާއެދެމުންދ  ާެއކަމަށްޓަކަިއ ާރައްޔިތުން ާއަމުރުޮކށް ާލ ޒިމްކޮށް މައްޗަށް

ާރަނގަުޅާ ާއެއަށްވުރެ ާޤ ނޫނުން ާހުންނ ނެ ާޤ ނޫނުތައް ާއިހުޒަމ ނުގައި ާއެއްޗެއްނޫން. ާހެދޭ ތ އަބަދަށް

ާއަޅު ާމިގޮތުން ާކުރަންޖެހޭނެ. ާބަދަލު ާހެދުމަށްފަހު ާދިވެިހރ އްޖޭެގާފެންވަރަކަށް ާިވސްނ ލިއިރު ނޑު  2285ގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާއެ ާޤ ނޫނު. ާފަޓ ހުގެ ާލޮނުމެދު ާއޮންނަނީ ާކަމަށް ާޤ ނޫނެއް ފުރަތަމަ

ާބެހޭާ ާެއއ އި ާއިނގޭ. ާއެބަ ާރަނގަޅަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެކަްނ ާގެްނގުޅެވޭނެ. ާނުެއއް މިއަދަކު

ާއެހެންވީ ާގެްނގުެޅވޭކަށް. ާއެްއޗެްއވެސް ާމަްއސަލައެްއާއެހެން ާުއވ ލުމަކީެވސް ާބިލުތައް ާމިކަހަލަ މ ،

ާކުރ ާ ާައޅުަގނޑުެމން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަިދ ާނުވ ނެ. ާދެކިވަަޑިއގެން ާބޭފުޅަުކ ާެއއްވެްސ ކަމަށް

ާކަމުގަިއާ ާވޯޓުެނގުްނ ާނެތްކަމުގެ ާއިތުބ ރު ާވަޒީރުްނގެ ާުއވ ލުމ އި ާޤ ނޫނުތައް  2290މަސައްކަތަކީ

ާރަނަގުޅގޮތެ ާޞައްޙަ ާމިތަނުގައިވެސްާވިދ ޅުވުަމކީ ާމިއަދު ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާނޫން އް

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޭރޑިޯއާސްޓޭަޝނަކުންާމިއަދުާމެންދުރުާކުރިައށްާގެންދިޔަާިދވެހިރައްތުންާިމކަމުގަިއާ

ާވޯޓުަގިއާ ާއުޅޭ ާނަގަން ާމ ދަމ  ާއަޅުަގނުޑމެން ާއެީއ. ާޕްރޮގްރ މެއް ާވަަޑިއގެންނެވި ބައިވެިރވެ

ާނުރަނގަުޅަކމެއްތޯ.ާހިމެނިވަޑަިއގަން ާެނގުމަީކާރަނގަޅުކަެމއްތޯ ާވޯޓު ާއިސްތިއުފ .ާއެ ާވަޒީުރގެ ނަވ 

ާ ާޯގސްކަމެްއާާ=??7ދަންނަވަންތޯ ާެއކަން ާއަދި ާދެްއވި. ާޯވޓު ާކަެމއްކަމުަގއި ާރަނަގޅު ާއެ  2295މީހުން

މެންާމީހުން.ާތަފ ތަކީާމިއީ.ާދިވެހިރަްއޔިތުްނގެާރަޢުޔ އިާެއއްގޮތަށްާއަުޅަގނޑ0ާު=;ކަމަށްާވިދ ުޅވީާ

ާރަްއޔިތުންގެާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާެއއްގޮތަްށ. ާފިކުރ އި ާވިސްނުމ އި ާއެމީހުންގެ ދީލ ލަންޖެހޭ.
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ާއ ދެ،ާ ާކަމަކީ. ާޖެހޭނެ ާކުރަން ާިތބެގެން ާގޮުތަގއި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު މަޖިލީހުގެ

ާނަ ާއެއ ރޕޯރޓް ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާމ ލޭ ާއަދި ާއެއ ރޕޯރަޓުކން ާހަމަާރައްޔިތުންނަށް މަވެސް

ާެއާ ާކުެރވިފައި ާފޯރޓިފައި ާސަރަޙައްދު ާހިމެނޭ ާއެއަރޕޯޓް ާހިމެނޭ ާޤައުމުތަްއެވސް ާއެހެން  2300ދުނިޔޭގެ

ާފީއެްއާ ާސަރަޙައްދަކީ ާދެވޭ ާޢ ންމުންނަށް ާދެންހުރި ާފިޔަަވއި ާޭއރިއ  ާެސކިއުރިޓީ ސަރަޙައްދުގެ

ޅުލެއަށްާމިާއުސޫުލންާމިހާ ނަގަިއގެންާދެވޭާސަރަޙައްެދއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއިާހު

ނޑުާ ާައޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވީީތވެ ާުއވ ލަްއވަން ާހިތ މައެއް. ާެއއީ ާއޮތަތީވެ ާޤ ނޫނެއް ާވަންދެން ޒަމ ން

ާއެދިާ ާފަށްފަށްކޮށްލަން. ާތަކުރ ރުކޮށް ާވ ަހަކ ާތ އީދުކުރ  ާެއއަށް ާއެކީ ާއިޚްލ ޞްތެެެރިކަމ އި ވަރަށް

ާރައް ާކަންކަމަށް ާއެހެިނހެން ާމިޒ ތުެގ ާހ ލަތުގައިާމިނޫންވެސް ާއުނަދގޫ ާދަތި ާއަތުން  2305ޔިތުްނ

ާަޚރަދުތައްާ ާދެވެންޖެހޭ ާމިހެން ާނޭގި ާއަިދ ާޓެކްސްތަކުްނ ާނުސީދ  ާކުިދ ާކުދި ާމިޒ ތުގެ ނެގެމުންދ 

ާއެހެންާ ާދިރ ސ ކޮށް ާއިތުރަށް ާއަދި ާކަމަށްވަނީ. ާހުރި ާޤ ނޫނުގައި ާކަންތައްތައް މިކަހަލަ

ާިދވެ ާިވސްނ ވަެަަޑއިގެން ާެއގޮތަށް ާއިްޞލ ޙުތަކ އިާމެންބަރުންވެސް ާމިފަދަ ހިރަްއިޔތުންނަށްޓަކައި

ާކުަރން.ާ ާއުންމީދު ނޑު ާއަޅުގަ ާަކމަށް ާގެންދ ނެ ާކުރިއަށް ާހުށަހަޅުން ާއުވ ލަން ާޤ ނޫނުތައް 8ާމިފަދަ

ާގޮތުްނާ ާދިވެއްަސކަށްވެްސާުއސޫލެްއެގ ާއަދި ާބިދޭސީއަކަްށވެސް ާނޫން. ާދަތިކަމެްއ ާދިނުމަކީ  2310ރުފިޔ 

ާުހޅު ާނަމަވެސް ާަވޑަިއގެންާދައްެޗއްނުވ ނެ. ާމީހަކު ާޢ އިލ  ާނަމަވެސް ާފުރުވަން ާމީހަކު ލެއަށް

ރުފިޔ އިންާހޯދަންޖެހުމަކީާދަތިާކަމެއް.8ާާރުފިޔ 8ާާހަތެއްވިްއޔ ާހަތެއް.ާއަެށްއވިްއޔ ާއަށެއް.ާހަމަާ

ާފ ހަގަކުަރއްވ ަފިއާ ާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއ ާބިލުަގިއ ާދެކެމު. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއުޅޭތަންެވސް ާދަތިކަން އެ

ާގޮތުން ާައދ ކުރ ާާއޮތް ާވަޒީފ  ާޕޯސްްޓަގއި ާއެ ާުހރޭ. ާޕޯސްެޓއް ާޚ އްޞަ ާމިކަމަށްޓަކައި މިތަުނގަިއ

ާއެހުިރހ ކަމެއްާ ާފައިސ އ އި ާކަރަންޓ އި ާގޮސް ާޚަރަދުތަެކއް ާއެއަށް ާތިބޭ. ާމުަވއްޒިފުންތަެކއް  2315ވަކި

ާ ާނެގޭ ާއެނގ8ާޭދ އިރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާނުދ ނެކަންވެސް ާހަމަޖެހިގެން ާއެކަން .ާރުފިޔ އަކުްނ

ާތ އީދުކުރ ާ ާއެއަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައި ާހ ސިލުކުރުމަށް ާމަޤްޞަދެއް ާމުހިންމު ވަރަށް

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާވަިކވެަލމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުުކރިއްޔ .ާ

ާ

ާމުާާދ އިރ ގެާާހިތަދޫާއުުތރު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވިިލގިިލ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެެެރި ާޢަލަިއކުމް ާރ މިޒުާއައްސަލ މް  2320ާޙަންމަދު

ނުޑާތ އީދުކުރ ާވ ަހަކާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާައސްލަމްާ ާހުށަހެޅުއްވިާބިލުާހުޅުެލއަށްާެއރުމ އިބެހޭާޤ ނޫނުާއުވ ލުލުމުެގާބިލަށްާއަުޅގަ

ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިޤ ނޫނަީކާމިޒަމ ނ އިާުގޅޭާޤ ނޫނެއްާޫނން.ާހުޅުލެާއެްއޒަމ ނެްއގައިާުހޅުލެއަކީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބައްަލވަންޖެހޭާ ާސަރުކ ރުން ާފޭބުމުގައި ާއަރ  ާެއއަރޕޯޓަށް ާރަށްކަމަްށވެފައި ާއޮތް އެއ ރޕޯރޓް

ާަކމަށްވ ތީާ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާޮކންޓްރޯލެއް ާއިތުރަށް ާކަންތައްތަުކގެ ާސެިކއުރިީޓ ާެއ ކަންތައްތަކ އި



 87 

 2325އީ.ާއެހެންނަމަވެްސާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާގަބޫލުކުެރވެނީާއެއިރުާމިޤ ނޫނުާމިގޮތަށްާލިޔެވިގެންާމިދިޔަ

ާކަންކަމަށްާ ާއެހެނިހެން ާރަށެްއވެްސާނޫން.ާސިނ އީ ާހިނގ  ާއެއަރޕޯޓް ާހަމައެކަނި ާހުޅުލެއަކީ މިއަދު

ބިންާދޫކުރެވިާކަންތައްތައްާިހނގަމުންދ ާރަށެއްާހުޅުލެއަކީ.ާއެހެންކަމުންާހުޅުލެއަށްާއަރ ާފޭބުމަށްާ

ާހުއްދައެ ާދޫކުރ  ާއޮޯތރިޓީން ާއެއަރޕޯްޓސް ާބަޔ ންާމޯލްޑިވްސް ާޤ ނޫނުގައި ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ އް

ކުރ ާޤ ނޫނެއްާެއއީ.ާުއވ ެލވެންޖެހޭާޤ ނޫނެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާމިޤ ނޫނުާުއވިގެްނދ އިުރާ

ާޤ ނޫނީާ ާއެ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާސަމ ލުކަަމށްވެސް ާސަރުކ ރުގެ  2330ދިވެހި

ނޑުާހަރުދަނ ާކުރަން.ާމި ފަދަާސިނ ޢީާމަސައްކަތްތަްއާހިންގ ާރަށްތަކ އިާޢ ންމުކޮްށާމީހުންާއޮނިގަ

ާއެަރށްތަކުެގާ ާހިންގުމުގެ ާއެރަށްތައް ާއަދި ާބަޔ ންކޮށްދޭނެ ާތަފ ތު ާވ  ާރަށްތަކ އި ދިރިއުޅޭ

ާއެހެންާ ާވ ންއެބަޖެހޭ. ާސ ފުޮކށްކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާއެނގޭ ާފަރ ތްތައް ާކުރ ނެ ބަލަދުވެރިކަން

ާމިޖެހެނީ ާގަމުގެާާދަންނަވ ލަން ާއެބަހިމެނޭ. ާރަށްތައްވެސް ާއެހެނިހެން ާހިނގ  އެއަރޕޯޓްތައް

ާެއއ ރޕޯރޓްާ ާދިޔަ ާއެްއޒަމ ނެއްަގއި ާގަމުަގއިެވްސ ާދައްކައިފި. ާބޭފުޅުން ާބަެއއް  2335ވ ހަކަެވސް

ާދުވަސްޮކޅެއް.ާ ާނަގަމުންދ  ާފައިސ  ާަވއްޓަިއގެްނ ނޑިބުރިެއއް ާދަ ާފ ޑެްއގެ ސަރަޙައްދަށް

ާ ާފައިސ  ާއެ ާދެންާއެހެންނަމަވެސް ާނުއެްއޭވ. ާސ ފެއް ާމުޅިން ާެއއިަރކު ާތަނެއްވެސް ވަންނަ

ާމިޤ ޫނނުވެސްާ ާމިހ ރުވެސް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެެެިރ ާނޫން. ާދ ކަށެއް ާެއވ ހަަކއަށް އެހެންނަމަވެސް

ާނޫން.ާ ާލ ޒިމެއް ާނަގ ކަްށވެސް ާފައިސ  ާކުންފުނިން ާެއއ ރޕޯރޓް ރުިފޔ ެގާހުްއދައެްއ8ާާއޮތުމަކުން

ާވ8ާި ާޓިކެެޓއް ާހިނގަމުންދަނީ.ާރުފިޔ ގެ ާއެކަން ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާލ ޒިމެއްވެސް  2340ްއކ ކަށް

ާެއއ ޕޯރޓަކީާ ާބައިނަލްއަްޤވ މީ ާޚ ްއޞަކޮށް ާއެއީ ާެއއަރޕޯޓަކީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާސަލ މަތީާ ާކަމަްށވ އިުރާއެތަުނގެ ާދޮރ ްއޓެއް ާމައި ާއެތެރެެވާބޭރުވ  ާބޭރުްނާމީހުން ާރ އްޖެއިން އެއީ

ާއުޅެޭވއިުރާކަންތައް ާައއިސް ާއެތަނަކަށްޮގސް ާމީހުންވަނދެ، ާޢ ންމުކޮށް ާއެތަނަށް ާއަދި ތަކ އި

ާބަލަހައްޓ ެނާ ާމިކަން ާއެހެންކަމުން ާއެބަޖެހޭ. ާއަންނަން ާކޮންޓްރޯލްތަކެއް ާކަހަލަ ކޮންމެވެސް

 2345އިުރާފަރ ތްތަކެއްާސ ފުކޮށްާއެގެންާއެބަޖެހޭ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާހުޅުލޭގައިާއެހެނިހެންާތަންތަންާވ 

ާެއބަހިނގ .ާ ާދޭތަެނއްވެްސ ާސަރވިސް ާކޭޓަރިްނގ ާއެބަހިނގ . ާއެތ ނަގިއ ާހޮޓަލެްއވެސް ބޮޑު

އަދިވެސްާެއއަރޕޯްޓގައިާރަްސމީާހުޅުލެާއެއަރޕޯޓްގެާބޭރުންވެސްާދެާއެއ ލައިެނއްާއޮޕަރޭްޓާކުރ ނެ.ާ

ާއެހެނިހެ ާއަދި ާހިނގ . ާއެބަ ާތަންތަންވެސް ާޖައްސ  ާބޯޓު ާމަތިންދ  ާޖައްސ  ނޑަށް ާކަ ާބައެްއާއެ ން

ާހުންނަކަމަްށާ ާމަރުަކޒެްއވެސް ާސިފައިންގެ ާތެރޭަގއި ާޭއގެ ާއެބަދޭ. ާހިނގަމުން ޚިދުމަތްތައްވެސް

ާކަންތައްތަކ ިއާ ާސެކިއުރިޓީ ާމިތަނުގެ ާމިކަންއޮންނައިރު ާމިހެން ާލިބޭ. ާއެބަ ާމަޢުލޫމ ތު  2350އަޅުަގނޑަށް

ާފަރ ތްތަ ާހަވ ލުވެފަިއވ  ާއެތަންތަނ އި ާއަދި ާބެހިގެންވ ގޮތ އި ާވަެދާމިތަން ާމީހުން ާއެތަންތަނަށް ކަށް
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ާރ އްޖޭެގާ ާވިދ ޅުިވ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާރަށެއްހެން ާއެހެން ާހުޅުލެ ާޢ ންމުކޮްށ ާއުޅުމުަގއި ނުކުމެ

ާކަަމށްވ ނަމަާ ާރަށެއް ާއެހެން ާއުޅޭ ާމީހުން ާނުވ ނޭ. ާތަފ ތުވެގެން ާވީމ ، ވަކިރަށަކަށް

ާއެހެންނަމަވެސް ާުއޅެވޭ. ާބިނގ ވެ ާހިނގ  ާޮގސް ާއެހެންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުލެައީކ

ާއަިދާ ާހުޅުލެއ އި ާނުވ ީތއ އި ާއޮތްަތނަކަށްވެސް ާއުޅެލެވެން ާއެހެން ާހިނގ ބިނގ ވެ  2355އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސ ފުކޮށްާ ާޤ ނޫނުތައް ާގުޭޅގޮތުން ާރަށްތަކ އި ާހ ސިލުކުރެވިފައިވ  ާކަންކަމަށް ާއެފަދަ ާސިނ ޢީ އެފަދަ

ާވ  ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދިއުމަކީ ާސަމ ލުވެާހެދިގެން ާމިކަމަށް ާސަުރކ ރުން ީތވެ،

ާަމޖިލީހުގެާ ާރަްއޔިތުންގެ ާވިދ ުޅވި ާއެއްބޭފުަޅކު ާޭއގެތެރެއިން ާދަންަނވަން. ާައޅުަގނޑު ލެއްވުމަށް

ާަވންނައިރުާ ާެއއ ރޕޯރޓަށް ާއަރ އިރު ާހުޅުލެއަށް ާގޮތުން ާގުޅޭ ާކަންކަމ އި މެންބަރުންވީމ ،ާސަލ މަތީ

ާ ާވ ަހކަ. ާގޮުތގެ ާއޮންނަ ާމި ާއަޅުަގނުޑާސެކިއުރިޓީ ާވ ހަކަައކީ ާމިއުޅޭ ާދަްނނަވ ލަން  2360ައޅުަގނޑު

ާަކންތައްތަްއާ ާބަލަންޖެހޭ ާައންނައިރުވެސް ާފުރަންދ އިރުވެސް ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ ާއުފ ެވއޭ ވަރަށް

ާބޯޓަށްާ ާމަތިންދ  ާކަމެއް ާޔަޤީން ާއިތުރު ާލިބޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން ބެލުން.

ާއަުޅަގނޑ  ާައޅުަގނޑ އި ާއެްއޗެްއާއަރ އިރު ާބޯެޓއްަގއި ާއެ ާއެކު ާބަޔަކ އި ާއަރ  ާދެން ާއެކު އި

ާއިންޓަރނޭޝަނަލްާ ާމ ލޭ ާއަދިވެސް ާއެގޮތުްނ ާކުރުން. ާެއައރޕޯޓަކުން ާކަަށވަރު ނުގޮވ ނޭކަން

ާކަމުަގިއާ ާބަލަންޖެހޭ ާޮބޑަށް ާމިހ ރަށްވުރެވެސް ާވަރުގަަދވެ ާސެކިއުރިޓީ ާމިހ ރަށްވުރެ  2365އެއ ރޕޯރްޓގައި

ާބޭ ާދަންަނވ ލަން ާިހނގަމުންާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްަތއް ާއެަތންމިތަނުގައި ާދުނިޭޔގެ ާެއއީ ނުންވަނީ.

ާކަމެއްާ ާހަމަ ާބަލ އިރު ާމިދ ގޮތަށް ާިއވެުމން ާރޭޑިޔޯތަކުން ާނޫސްތަުކންނ އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާފުރިހަމަވ ން ާމިހ ރަށްވުރެވެސް ާކަންަތއްތައް ާސެކިއުރިޓީ ާއެހެންކަމުން، ހިނގ ފ ނެ.

ާއިތު ާމުހިންމުާސަރުކ ރުން ާކުރުމަކީ ާވަރުގަދަ ާއެކަްނވެސް ާދެްއވަިއގެން ާސަމ ުލކަމެއް ރު

 2370ާކަމެއްކަުމގައިާދަންނަވަން.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާމައްސަލައެއް.ާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާތަފ ތު ާިޚޔ ލު ާކުޑަކޮށް ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް. ާއިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާާޠަލިބުާމްާމުއްއިްބރ ހީ ާނަގ  ާމި ާކޮމްޕެނީން ާއެއަރޕޯޓްސް ާނޫނީ ާއޮތޯރރިޓީން ާއެއަރޕޯޓް ާގަބޫލުކުރ ގޮުތގައި 8ާާއަޅުަގނޑު

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމްޕެނީން ާއެއަރޕޯޓްސް ާމިޤ ނޫނުން ާކޮންމެހެން ާނަންގަވ 8ާާރުފިޔ އަކީ ާބުނެގެން ާނަގ ށޭ ރުފިޔ 

ާހުއްދަެއއ8ާާް ާބުނަނީ ާމިޤ ނޫނުގައި ާނޫން. ނުޑާާރުފިޔ ެއއް ާއަުޅގަ ާއެރޭނީ.  2375އޮެވގެންނޭ

ާހުޅުވ ލ ާ ާމިގޮތަްށ ާމިސ ލަކަށް ާެއހެން. ާއޮންނަންވ ީނ ާއެކަްނ ާއަދިވެްސ ގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާކިހިނެއްތޯ.ާ ާވ ނީ ާކަންތައް ާެއއަރޕޯޓް ާއަރައިިފއްޔ  ާބަޔަކުގޮސް ާމުޒ ހަރ ައކަްށ ހުޅުވ ލުމެްއގައި

ާދަާ ާވ ހަކަ ާެއއަރޕޯޓްތަުކގެ ާއެހެން ާއެހެންާބައިނަލްއަޤުވ މީ ާބައިނަްލއަޤުވ ީމ ްއކަވ އިރު،
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ާއިންޓަރޭނޝަނަލްާ ާމ ލޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުންނަގޮތަށްތޯ ާސަރަޙައްދުތައް ާހުންނަ އެއަރޕޯޓްަތއް

ނޑުމެްނނަށްާކިހ ާފަސޭހައަކަށްތޯާޖަްއސ ާބޯޓަކަށްާހަމަލ ާދެވެންއޮީތ.ާމިީއާ  2380އެއަރޕޯޓްާއޮތީ.ާއަުޅގަ

ާއެ ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމިކަހަލަާއަޅުަގނޑުމެން ާގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާައޅުގަ ހެންވީމ ،

ާަނމަވެްސާ ާއޮތް ާޢިބ ރ ތަކުން ާކުރު ާކިަތއްމެ ާއަދި ާކުޑަނަމަެވސް ާކިަތއްމެ ާމިޤ ނޫނު ޤ ނޫނެއް،

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާހައްދަވ ފައި. ާޤ ނޫނެއް ާހަރުދަނ  ާެއއަށްވުރެ ާއުވ ެލވެންޖެހޭނީ ޤ ނޫނެއް

ާގެ ާއަނބުރ  ާމިބިލު ާހުށަހަޅުއްވަިއގެްނާހުށަހަޅަނީ ާޤ ނޫނެއް ާހަރުދަނ  ާމިއަށްވުރެ ންދަވ ފަިއ،

 2385ދިވެހިރ އްޖޭގެާެއއަރޕޯޓްތަުކެގާސެކިއުރިޓީާކަންތައްަތއްާކުިރއަށްާގެންޮގސްާދެއްވުމަށްާމަުގފަހިވ ނެާ

ނޑުމެންާމިއަުދާހުޅުލޭާ ގޮތަކަށްާއެާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާޮހޓަލަށްާއެއަ ާައއިލެންޑް ާހުޅުލޭ ާއެީކގަިއ ާހުރުމ އި ާހޮޓ ވެސް ާައއިލެންޑް ާހުޅުޭލ ާއަދި ރޕޯްޓގަިއ

ާމީހުންާ ާދ ންޖެހޭތީ ާނަގަިއގެން ާހުއްދަެއއް ާަވކި ާއެކީަގއި ާއޮތުމ އި ާމިޤ ނޫނު މިއަދު

ގޮސްާދަތުރުފަތުރުކުރަނީާއެހެންާދިމ ލަކަށް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިޤ ނޫނުާއުވ ލުމަށްފަހުާދެންާމީހުންާ

ާޤ ނޫނެއްާ ާމިހ ރު ާނޯންނ ނެ. ާގޮތެއް ާއެްއވެްސ ާގެްނގުެޅވޭނެ ާކޮންްޓރޯލެއް ާއެ ާއުޅުުމގައި  2390އައިސް

ާމިާ ާޚަބަރުަތކުަގއި ާމ ދަމ  ާމީޑިޔ އިން ާިމ ާބުނެވިދ ނެ. ާކަމަށް ާކުެރވެނީ ާކޮންޓްރޯލް ާއެ އޮތުމުން

ާގަބޫ ާމީހަކު ާއެްއވެސް ާދެން ާނިމުނީ. ާކަމެއް ާެއހުރިހ  ާހިސ ބުން ާއުވ ލ  ާނުކުރ ނެާޤ ނޫނު ލެއް

ާމ ާ ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއަށްވުެރ ާނުކުރ ނެ. ާގަބޫެލއް ާެއްއޗެއް ާބުނ  ާމީހަުކ އެްއވެސް

ނުޑާގަބޫލުާ ތަރައްޤީވެފަިއ.ާމ ބޮޑަށްާތަހުީޒބުވެފައިާއަޅުަގނޑުމެްނގެާބަހުންނަމަ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނަކަށްވު ާއުވ ލެވެންޖެހޭ ާމިވަގުތަށް ާމިޤ ނޫނަކީ ާޤ ނޫނެކޭ.ާކުރ ހިތްވަނީ ާއޮތް ާނުރައްކ ކޮށް ާމ   2395ރެ

ާބަލ އިރުަގއިވެްސާ ާއެއަރޕޯޓްތަކަށް ާޮއތް ާަކއިރީަގއި ާއެންމެ ާރައީްސ،ާައޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެންާއެއަރޕޯެޓްއގެާރަންވޭާފެންނ ނެާެއއްެވސްާޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާވަަށިއގެންާހިނގިއަްސާ

ާޓަރމިނަލުންާ ާފެންނ ނީ ާރަންވޭ ާމ ލޭާާއެއަރޕޯޓް ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާނުކުތީމަ. ާހޯލުން ޑިޕ ޗަރ

ާއެއީާ ާއެއަރޕޯޓް ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާމ ލޭ ާނޫން. ާއެހެންނެއް ާއޮތީ ާއެއަރޕޯްޓ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ާބަލަމާ  ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް، ާފެންނ ނެ. ާރީއްޗަށް ާވަރަށް ާގ ތްކުރިައސް ާދިމ ލަކުން  2400ކޮންމެ

ާބަ ާދަތުރުކުރ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީހަކުާބަސް. ާުކއްލިައކަްށ ާބަހުން ާއިންނަިއރުގައި ހުގައި

ފައިބައިފިްއޔ ާހަމަާޖައްސ ާބޯޓަށްާހަމަލ ާދިނުމަކީާވަރަށްާކައިީރގައިާވަރަށްާފަސޭހައިންާކުރެވެްނާ

ާސަލ މަތ އިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާިވްސނަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. އޮތް

ނޑުާއުންީމދުާކުރަނީާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމުގެ ަސލ މަތ އިާމިހުރިހ ާކަމަކަށްާވިސްނ ފައި،ާއަުޅގަ
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ާބޭއްުވންވެސްާ ާއޮތްގޮތަށް ާމިޤ ނޫނު ާކަމަށް.ާއެހެންނޫނީ ާއަންނ ނެ ާބަދަލުތަކެއް ާރަނގަޅު  2405މިޤ ނޫނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ރަނގަޅު.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާޝުާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ .`ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި 8ާ=/<=ކުިރއްޔ  ުހޅުލެއަށްާ،

ާއެރުމ އިާ

ާރ މިޒުާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލު،ާގއ.ވިލިނގިލީ ާއުވ ލުމުގެ ާޤ ނޫނު  2410ާބެހޭ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރު ާއެމަނިކުފ ނަށް ާވ ީތ، ާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ދަންަނވަން.

ާނުވަތަާ ާއެްއޗެްއކަމަށް ާއޮތް ާމިހ ރު ާމިބިލަކީ ާދަންނަވަނީ ާއެމަނިކުފ ަނށްާޝުކުރު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ާޢަމަލެއްާ ާރަނގަަޅކަށް ާއެހ  ާމިއަކަށް ާވީނަމަެވސް ާޤ ނޫނެއްކަމުަގއި ާއޮތް ާމިހ ރު މިޤ ނޫނަކީ

ާ ާއަރ އިުރގައި ާެއއަރޕޯޓަށް ާެއއީ ާކޮންމެާނުކުރެވޭ. ާއަރ  ާއެއަރޕޯޓަށް ާއަތުން، ާމީހެއްެގ ކޮންމެ

 2415ރުފިޔ ާނަގަްނ8ާާރުފިޔ .ާިމދެންނެވީ،ާހުޅުލެއަްށާއަރ ާޮކންމެާމީހެއްގެާއަތުްނ8ާާމީހެއްގެާއަތުންާ

ާީވނަމަވެސްާ ާއޮްތކަމުަގއި ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާވީނަމަވެސް ާއޮްތކަމުަގިއ ހަމަޖައްސަވ ފައި

ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާކަމެްއާާއެީއއަކީ ާޤ ނޫނަުކން ާެއކަމަކު ާނޫން. ާކަެމއް ާކުރެވެމުންދ  ަބރ ބަރަކަށް

ާއެަބާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރުން ާއެބަ ާެއކަމެއް ާވަީނވިްއޔ  ާއޮތްަކމުގައި ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ކުރުމަށް

ާހެދުމަށްާ ާހީލަތް ާމަކަރ އި ާބަޔަކުންނަށް ާއެއީ ާނުކުރުމުން ާެއކަން ާލ ޒިމްވ އިުރގައި ލ ޒިމްވޭ.

ާުކރެވެނީާމަގުފަހިކޮ ާއެކަންކަން ާެއހެންނޫނީވިއްޔ  ާނުދެންނެވޭނެ. ާނޫނިއްޔަކ  ާކަމެއްކަުމގައި  2420ށްދޭ

ާކުރަނީ.ާ ާމިކަން ާނޫން ާކުެރވެންޖެހޭނެ.ާއެގޮަތކަށް ާޯއގަނަިއޒް ާބަލ  ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ރަނގަޅަށްތޯ

ާނުދައްކަްނވީ ާވިއްޔ  ާމީހަކު ާނުދައްކ  ާދައްކަްނވީ. ާވިްއޔ  ާމީހަކު ާދެއްކި ާލ ރި ާއެއީހަމަ .80ާ،90ާ

ާހަތަރުާ ާދެިތން ާވ ވަރަށް ާމީހުންނަށް ާހަތަރު ާތިން ާގ ތްަގނަޑކަށް ާދައްކ ލ  ާއެބަ ާގޮސްފައި މީހުން

ާދ ންވީ.ާ ާއެންމެން ާއެހެން ާހިނގައިދ ނެ.ާދެން ާގަނެގެން ާފ ހެއް ާގަނެަލއިގެްނ،ާދެތިންހަތަރު ކ ޑެއް

 2425އްާމީހުންނަށްާމަކަރ އިާހީލަތްާއެހެންވީމ ،ާެއއީހަމަާރަމްޒީާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާރަމްޒީާކަމެ

ާބޭނުމެއްާނެތް.ާޤ ނޫނެްއާ ާއެްއވެސް ާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާބޭއްވުމުގެ ާގޮތުން ާމަގުފަހިކުރުމުގެ ހެދޭގޮތަށް

ާކުރުމަށްޓަކަިއާ ާތަންފީޒު ާުފރިހަމައަށް ާވަރަށް ާއެޤ ނޫނެއް ާވަނީިވއްޔ  ާއޮތްކަމުަގއި ހަދ ފައި

ާެއގޮތަ ާއެކަމަކު ާކުރެވެންޖެހޭނެ. ާއަނެއްކޮޅުްނާމަސައްކަތް ާދެން ާކުރަނީއަކީ. ާމިކަން ާނޫން ކަށް

ާަކމަށްވ ތީ،ާ ާރަެށއް ާރ އްޖޭގެ ާހުޅެލެއަީކވެސް ާބަލ އިރުގަިއވެސް ާޫރޙަށް ާމިހ ރުގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާއޮންަނާ ާމަނ ކޮށްފަިއ ާއެރުން ާރަށަކަށް ާަވކި ާެއކު ާރަްއޔިތުންކަމަށްވުމ ިއ ާމިރ އްޖޭެގ  2430ދިވެހިންނަކީ

ާކަ ާހަމަޖެހޭ ާއެއީ ާހުޅުލޭގަިއާއޮތުމަކީ ާމިވަނީ ާހަދ ފައި ާމިޤ ނޫނު ާއެެެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. މެއް
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ާމީހަކަށްާ ާކޮންމެ ާކޮންމެ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާހަމަ ާހަމަ ާއެއަރޕޯޓަށް ާއެ ާއޮތުމ އިެއކު، އެއަރޕޯޓް

ާއުވ ެލވޭާ ާމިޤ ނޫނު ާއެުކގައި ާކަމަްށވުމ އި ާހަމަޖައްސަންވެގެން ާކަމަެަްށ ާގޮެތއް ނުދެވޭކަހަލަ

ާހުޅު ާަގވ އިެދްއާއިރުަގއިެވސް ާރަނގަުޅާހަރުދަނ  ާގޮތުން ާބެހޭ ާދިއުމ އި ާސަރަޙައްދުތަކަށް ާއެކި ލޭގެ

ާ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާއެައރޕޯޓެްއާހެދިފައި ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާހުޅުލޭފަދަ  2435އެހެންނޫންކަމުގަިއވަނީިވއްޔ ،

ާބޮޑަ ާވަރަްށ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ާނުރައްކ ތެރިކަންަތކ  ާހިނގ ފ ނެ ާތަނެއްަގއި ްށާއޮންނަ

ާއެދޭާ ާހ ސިލުކުރަން ާމިޤ ނޫނުން ާނުަވތަ ާމިބިލުން ާެއހެންކަމ އެކު، ާއ ދެ، ސަމ ލުވ ންޖެހޭނެ.

ާމަގުަފހިކޮށްދޭާ ާނުބައިކަމެްއކުރުމަށް ާބަަޔކުންނަށް ާމިޤ ނޫނަކީ ާހ ސިލުވެގެންނުދ ތީއ  މަޤްޞަދު

ާއެހު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލނގިލީ ާއުވ ލުމަށް ާމިޤ ނޫނު ށަހެޅުއްިވާޤ ނޫނަކަށްވ ތީ

ާއުވ ެލޭވއިރުަގިއާ ާޤ ނޫނު ާަހމައެއ ެއކު، ާތ އީދުކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ  2440ހުށަހެޅުމަށް

ާއަަވސްާ ާވީހ ެވްސ ާޤ ނޫނެއް ާަހރުދަނ  ާުނވަތަ ާަގވ އިދުތަެކއް ާހަރުދަނ  ާއެޅޭނެ އެއަރޕޯޓަށް

ާދަ ާބޭނުންކަމެއްކަމުގައި ާކޮންމެހެން ާެއކުލަވ ލުމަކީ ާތެޭރގައި ާމިޤ ނޫނުާމުއްދަތެއްގެ ންނަވަން.ާމިހ ރު

ާނަތީޖ ތަކެްއާ ާއިތުރު ާަވކި ާހިއެއްނުޭވ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާުއވ ލުމަކުންނެއް ާމިޤ ނޫނު ާޮއެވގެން މިގޮތަށް

ާއިތުރުާ ާއުވ ލެވޭއިުރގަިއ ާމިޤ ނޫނު ާނުވަތަ ާއޮވެގެން ާމިޤ ނޫނު ާއެހެންވީމ ، ނުކުންނ ނެހެނެއް.

ާވިދ ޅުވިާޤ ނޫނެ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާހަދަންޖެހޭނީއޭ ާެއވިދ ޅުވ ާއް ާމިޤ ނޫނަކުންނެއް  2445ކަމުަގިއީވނަމަވެސް

ާހެދިދ ނެ.ާމިޤ ނޫނަކީާ ާނަމަވެސް ާަފހުން ާހ ސިލުނުވޭ.ާެއހެންވީމ ،ާއިތުުރާޤ ނޫނެއް އެްއވެސްކަެމއް

ާދެއްިވާ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއްކަމުަގއި ާއުވ ލަންޖެހޭ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ހަމަ

 ކުރިއްޔ .ފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝު

ާ

 2450ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާހުޅުލެއަށްއެުރމ ބެހޭާޤ ނޫނުާއުވ ލުމަށްާމިޢިއްޒަތްތެިރާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާހުށަހެޅުއްވިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާރ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގއ.ވިލިނގިލީ މަޖިލީހަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާހުށަހެޅު ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަދަބުވެރިކަމ ެއީކ ާވަރަށް ާއެމަނިކުފ ނަށް މަށްޓަކައި

ނޑަށްވެސްާތ ީއދުކުރެވޭކަެމއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާ ރައީސް،ާމިޤ ނޫނުާއުވ ެލިވގެންދިއުމަކީާއަުޅގަ

ާލުއި ާރައްޔިތުންނަކަށް ާއެތައް ާލޮބުވެތި ާމިދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުވ ލެވުމުން ފަސޭހަޮގތްތަކެްއާމިޤ ނޫނު

ާުއވ ލުމަށްާ ާމިޤ ނޫނު ާރައީސް، ާިޢއްޒަްތތެރި ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާއަުޅަގނޑަށް  2455މެދުވެރިެވގެންދ ނެކަމަށް

ާޑީ.އ ްރ.ޕީއިންާ ާޙ ލެްއަގއި ާއެްއވެސް ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހެޅިގެންދިޔަ ާމަޖިލީހަށް މިޢިއްޒަތްތެރި

ާއެމަނިކުފ  ާޚުދު، ާމިއީ ާކުރިކަެމްއނޫން. ާމަްއޗަށްއޮތްާއިސްނަންަގވަިއގެން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ނު

ާމަަސްއކަތެއް ާމިންނެއް ާކުރެއްވި ާއެމަނިކުފ ނު ާސަބަބުން ާހަމްދަރުދީއެްއގެ ާލޯތްބަކ އި .ާ…ކުލުނަކ އި
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އެހެންާބޭފުޅުންާކުރައްވ ާމަަސއްކަުތގެާައގުާއަދިާެއކަމުގެާަފއިދ ،ާނ ޖ އިޒްާފައިދ ެނގުމަކީާމިއަދުާ

ާއ ަދއަކަްށވެއްޖެ. ާކުިރއަްށއޮތްތ ަގިއާާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ާއުންމީދުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ،  2460ޢިއްޒަތްތެރި

މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާމިކަހަެަލަާކަންތައްާތަކުރ ރުެވެގންާނުދ ނެކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާމިޤ ނޫނެއްާ ާބަަހއްޓަންޖެހޭ ާހަނދ ނުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުިވގެންދ އިުރގަިއ މިޤ ނޫނު

ާމުހިންމުާހެދިގެންދިޔައި ާބަލަންޖެހޭ ާސަރުކ ރަކުން ާެއވަގުަތުކ ާއޮންނ ނީ ާހެދިފަިއވެސް ުރގައި

ާއެަވގުތ ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބިނ ޮކށްކަން. ާމަްއޗަށް ާއެަކންތައްތަކުގެ ާަބއްލަވ  ކަންތައްތަކަކަށް

ާިވސްނ އިރުަގިއާ ާމިޙ ލަތަށް ާމިަވގުތަށް، ާނޭނގުނުކަމުަގއިިވޔަސް ާވަޒަްނކޮށް ާޙ ލަތު  2465އޭރުގެ

ާހަމައެހެންމެ،ާދިވެ ާޤ ނޫނު. ާއެރުމ ބެހޭ ާހަނިމ ދޫއަށް ާޤ ނޫނު، ާހުޅުެލއަށްއެެެުރމ ބެހޭ ހިރ އްޖޭގެ

ާަރށްރަށްާ ާވަކި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާރަށްރަށަށްއެރުމ ބެހޭ ާމިހެން ާޤ ނޫނު، ާއެރުމ ބެހޭ ކ ޑެއްޫދއަށް

ާމަާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް،ާކުރިންވެސް ާނުބެހެއްޓޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަދ ފަކ  ޖިލީހުގައިާޚ އްޞަކޮށް

ާހުޅުލެާ ާހެދިގެންދިޔަީއ ާމިޤ ނޫނެއް ާފަދަިއން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާެމންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ވ ހަކަދެްއކެވި

ާބޭނުންވޭ،ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެްސ، ާޮއތްއިރުަގއި. ާއެއަރޕޯަޓކަށް  2470ހަމައެކަނި

ާދުްއވ ުލމަ ާސައިކަލު ާޒުވ ނުން ާމިރ އްޖޭގެ ާހުޅުމ ލެއަށް ާފަދައިންާމިހ ރު ާމަޖ ކޮށްލުމަށްގޮސްއުޅޭ ށް،

ާމިދެންނެވީ،ާ ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންނުކުރ ނެކަަމށް. ާބިން ާހުުޅލޭގެ ާހުޅުެލއަށްއަރ  އެބީދައިން

ާމިާ ާއެއަރޕޯްޓކަމަށްެވފައި ާއޮތް ާމިވަގުތު ާއިންޓަނޭޝަނަލް ާަހމައެކަނި ާމިރ އްޖޭަގއިއޮތް ހުޅުލެއަކީ

ާފަސައިްނޖަރުންނ  ާއަންނަ ާބޭުރާއެއަރޕޯޓަށް ާމިންަގޑު ާއަޚްލ ޤީ ާރައްޔިތުންެގ ާމިރ އްޖޭގެ ާއަދި އި

ާސެިކުއރިޓީއ ިއާ ާމިތަނުގެ ާދިއުމަކަށްވެފައި ާއޮންނަ، ާފެނިގެންދ ން ާރަްއޔިތުންނަށް  2475ޤައުމުތަކުގެ

ާބެހެއްޓުމަްށާ ާޢަމަލުތައް ާފަރ ތްތަކުން ާއަރ ފައިބ  ާއިސްކަންީދގެން ާރައްކ ތެރިކަމަށް ސަލ މަތ އި

ާކޮންމެވެ ނޑުާމަޖުބޫރުވ ނޭ ާއަޅުގަ ާގ އިމްކުެރިވގެންދ ނެކަމަށް ާހުޅުލޭގައި ާގަވ އިދުތަެކއް ސް

ާމިާ ާފ ހަގަކުރެވިގެްނދިޔަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިގޮތުން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އުންމީދުކުރަން.

ާުދަވސްވަރެއް.ާ ާނެރުނު ާހައްދައިގެން ާއޮެޑސްީޓ ާމ ލެއަށްވެސް ާރަށް، ާވެރިކަްނކުރ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަުޅގަ ާޒިޔ ރަތްކުރ ާއެއީ ާމ ލެއަށް ާއެބަހުރި. ާކުރެިވފައި ާތަޖުރިބ ވެސް ާފ ހަގަކުެރވި ާހަމަ  2480ނޑަށް

މުހުތ ދެއްގައިޖެހިގެންާޒިޔ ރަްތކުރ ާލޮބުވެތިާަރއްޔިަތކުާމިމ ލެއަށްާނ ދެވިާފަޅުތެޭރަގއިާެއއްާހަފްތ ާ

ާޭއނ  ާނޫނީ ާނުލިބިގެން ާހުްއދައެއް ާމުނިސިޕަލްޓީ ާއައިސް ާޖެހިގެްނ ާއޮޑެސްީޓަގއި ފައިބ ާާއޮވެ

ާލިބެންާ ާހުއްަދ ާވެރިފަރ ުތގެ ާޭގ ާބައްދަލުކޮްށގެން ާވެރިފަރ ތ  ާގޭ ާބޭނުންވ  ާހުންނަން އެެގއެްއަގއި

ާއެދޯނީގަިއާ ާއިންނަން. ާމ ލޭގައި ާމިޖެހެނީ ާމީހ  ާޒިޔ ރަތްކުރ  ާމ ލެައށް ާއެކަމަކު، މިއަންނަނީ.

ާ ާމިހެންއިނދެ ާދޯނީގައި ާވެރިފަރ ާ=އިންނަން. ާގޭ ާއެމީހ އަށް ާނުދެވިާދުވަސްވެގެން ާހަމައަށް  2485ތ 
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ާޑޮކްޓަރަްށާ ާމެދުވެރިވެގެން ާމިޙ ލަތު ާޮސއިކުެރވޭކަށް. ާސިޓީގައި ާމީނައަކަށްނެްތ ދެވިގެންނޫނީ

ާކަންހިނގ ފަިއާ ާމިދަންނަވަނީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާއިނގޭތޯ ނުދެއްކި

ނުޑާމިދަންނަވަނީ.ާހުރިގޮތް.ާހިތ މަވެރިާޙ ދިސ ަތއްާމ ީޒގައިާކަންާހިނަގވ ފަިއާހު ރިގޮތްތައްާއަުޅގަ

ނޑުާއަންހެނުންާގިނަފަހަރަށްާދޯންޏަށްާ އެދޯނީަގއިާއެނިކަމެތިާަރއްޔިުތާމީހ ާއިނދެގެންާއޭނ ާމ ބަ

ާދ ްނޖެހިފައި.ާ ާރަށަށް ާޚުދު ާއޭނ ގެ ާރ އްޖެތެރެައށް ާއެބަހުރި ާއެނބުރި ާޮގވަިއގެން ާއެދަރިފުޅު  2490ވިހ ،

ާމި ާހަމަ ާމެދުވެރިކުރެއްީވވެްސ ާޑީ.އ ްރ.ޕީއަްށާމިޙ ލަތު ާނިސްބަތްވ ، ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިދަްނނަވަނީކީާ ާައޅުަގނޑު ާެއހެންވީމ ، ާވެރިކަމެްއގަިއ. ާތިއްބެިވ ާމެންބަރުން ާގިނަ ނިސްބަތްވ 

ާޑީ.އ ްރ.ޕީއިންާ ާބިލަކީ ާކޮންމެ ާފައިދ ހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް މިޢިއްޒަތްތެރި

ޅުންެގާއ ރ ިއާބ ރ ިއާނުފޫޒ ާފަިއސ އ އިާމިހުރިހ ާއެްއޗެްއާއަުތގަިއާއޮްތާކުރަްއވ ކަމެއްނޫން.ާއެބޭފު

 2495ދުވަސްވަރުާކަްނކުރީާހިތަށްއެރިގޮތަކަށް.ާއޭުރަގއިާހަމްދަރުދީއެއްވެސްނެްތ،ާޯއގ ވެިރކަމެްއެވސްނެތް،ާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާރަނގަޅުކުރަން ާކަމެއް ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުލުނެއްެވސްނެތް.

ާވ ދަވެރިާ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބޭނުންކުރުމަކީ ާޢިބ ރ ތްތައް ާެއ ާއެގޮތަށް ާމި ާޙ ލު ހުށަހެޅޭ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާމަގުފަހިކޮށްދޭނެކަމެއްކަމަށް ާކޯުޅވުމަށް ާދޭތެރޭގައި ާދެޕ ޓީ ާޕ ޓީ، ާސިޔ ސީ ރޫޙ ،

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2500 

ާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނ8ާާު=/<=ޝުކުރިއްޔ  ާހުޅުލެއަްށއެރުމ ބެހޭ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާދ އިރ ގެ ާވިލިނގިލީ ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީ ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު ާއުވ ލުުމގެ

ާމުޙަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޙަސަންާ ާމިޤ ނޫނުގެާމެންބަރު ާއޮތުމުން ާމިގޮތަށް ާމިޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާރ މިޒަށް މަދު

ދަށުންާހެދިފައިވ ާަގވ އިެދއްެގާދަށުންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާަޤބޫލުކުރެވެނީާެއއަރޕޯޓްސްާކޮްމޕެނީއިންާ

ާ ާެއގެންދަވ  ާައޅުަގނޑުވެްސ8ާާނަންގަވަމުން ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިނަންގަަވނީ.  2505ރުފިޔ ެއއް

ާަރއްކ ެތރިކަމުގެާޤަބޫލު ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާސަލ މަތީގޮތުން ާެއއަރޕޯޓްތަކަކީ ާމި ކުރ ގޮތުަގއި

ާމީހެއްެގާ ާކޮންމެ ާއަރ  ާހުޅުލެއަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާތަންތަން. ާއޮންނަްނޖެހޭ ާއެޅިަފއި ފިޔަވަޅުަތއް

ާ ާއެނަންަގވ  ާުއވ ލ8ާުއަތުން ާމިދެންނެވީ ާހުށަހެޅުއްވި، ާމިބިލު ާމިމަޖިލީހަށް މަށްާރުފިޔ އަކީ

ރުފިޔ ައކީާމ ބޮޑުާެއއްެޗއްނޫން.8ާާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސްާެއވިދ ުޅވިާފަދައިންާއެާ

ާ ާއެ ާޙ ލަތްތަކުގަިއ8ާާއެހެންނަމަވެސް، ާބަެއއް ާއަދި ާމަސައްކަތ އި ާކުރަންޖެހޭ  2510ުރފިޔ ދައްކަން

ާދުވަްސވަރުގަާ ާޢުމްރ އަށްދ  ާނޫނީ ާދުވަްސވަރުަގއި ާޙައްޖަށްދ  ާގިަނފަހަރަށްާމިސ ލަކަށް، އި

ާއެހ ގިނަާ ާޢ އިލ ތަކުްނ ާއެ ާއެެހންނަމަވެސް، ާވަަޑިއގަންނަވ . ާރަށްވެިހންވެސް ާއިސް ޢ އިލ ތަކުަގއި
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ާނުދެއްކިހެްނާ ާއެފައިސ  ާއެބޭފުޅުން ާދުވަސްވަުރަގއި ާހަލަބޮލި ާއެ ާވަޑަިއގެންއުުޅްއވ އިުރގައި ބޭފުޅުން

ާތަކުލީފުތަ ާއުުފއްލަވަންޖެހޭ ާަވގުތ އި ާއެހެންަނމަވެސް،ާއެހޭދަކުރަންޖެހޭ ާޮބޑުކަމެއް. ާވަރަށް ާެއީއ ްއ

ާވަކިކުެރވިފަިއއޮްތާ ާހުޅުލެއަކީ ާމިހ ރު ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  2515ބައެއް

ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއިާ ާއަޅުަގނޑަްށވެސް ާރަށަކަްށވ ތީ ާއޮންނަ ާުގޅިފައި ާހުޅުމ ލެއ  ރަށަކަށްނުވ ތީ،

ާ ާއަެަޅަންޖެހޭ ާސަލ މަތީާސަލ މަތީގޮތުން ާމި ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާވަރުގަަދވ ންޖެހޭ. ފިޔަވަޅުަތއް

ާބައްލަވަްނާ ާބެއްލެވުންަތއް ާބައްލަވަންޖެހޭ ާސަލ މަތީގޮތުން ާއަދި ާަވކިކުެރެވން. ސަރަޙައްދުވެސްޖެހޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާހަރުދަނ ވ ންޖެހޭ. ާބޮޑަްށ ާމިހ ރަށްވުރެ ާމަސައްކަްތެވސް ކުރަްއވަންޖެހޭ

ާމިހ  ާގިނަފަހަރަށްާމިޙަޤީޤަތަކީ ާވަރަށް ާޢަމަލުނުކުރެވި ާމިޤ ނޫނަށް ާމިހިނގަމުންދ ގޮތުން  2520ރު

ާވަަޑއިގަްނނަވ އިުރާ ާވެހިކަލްތަުކގައި ާމިދުްއވ  ާބޭފުޅުންވެސް ާވަޑަިއގަންނަވ  ާހުޅުލެއަށް ހުޅުމ ލެއިން

ާ ާނޫނީ ާޓެްކސް ާމިދައްކަވަންޖެހޭ ާއެބޭފުޅުންނުޖެހޭ ާަދްއކަވ ކަްށ.8ާާއެްއގޮތަކަްށވެސް ރުފިޔ 

ާމިޖެހެނީާއެހެ ނޑުމަގުްނގޮސްާަވކިާދިމ ލަކުންާމިާހުޅުލެއަށްއަރ ާބޭފުޅުންގެާއަތުން ންނަމަވެސް،ާކަ

މިފައިސ ާދައްަކވަން.ާއެހެންަނމަވެސް،ާކ ގޯާއޭރިއ ،ާދެންާެއނޫންާބައެއްާދިމަދިމ ލުންާމިހުޅުލެއަށްާ

ާމިދެންނެވީ،ާމި ާދަްއކަވ ކަށް. ާއެފައިސ  ާނުޖެހޭ ާބޭފުޅުން ާހިނގަުމންދ ގޮތް.ާއަރ ަވޑަިއގަންނަވ   2525ކަން

ާޢަމަލުނުކުރެވޭާ ާއެކަށީގެްނވ ގޮތަށް ާމިޤ ނޫނަކީ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި ނޑަްށެވސް ާއަުޅގަ އެހެންކަމުން،

ާތަކުީލފުތަކެއްާ ާމީގެ ާބަޔަކަށް ާގިަނ ާރައްޔިތުންނަށް ާމީގެސަބަުބން ޤ ނޫނަކަށްވެފައި

ާ ާމެންބަރު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިިބލު ާިމއުވ ލުމަީކާއުފުލަންޖެހޭކަމަކަށްވ ތީވެ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ގޮތަށް

ާއަޅުަގނޑުެގާ ާދަންނަވ ލުމަށްފަހުގައި ާމިވ ހަަކ ާއެހެންކަމުން، ާތ އީދުކުެރޭވކަމެއް. އަޅުަގނޑަްށވެސް

 2530ާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާުޝކުރިއްޔ ާވަރަށްާބޮޑަށް.ާ

ާ

ނީާހަމަާހިފިނުހިފިާހުރެގެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާމަޖިލީހުގެާކޯރަމްާމިދަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމެންބަރުންވެްސާ ާބޭނުންފުޅުވ  ާނުކުމެވަަޑއިގެންަލއްަވން ާބޭނުންތަކަކަށް ާޟަރޫރީ ތެރޭގައި

ާއެްއވެްސާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮރިޯޑގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާއެެހންވީމ ، ާފެނޭ. އެބަތިއްެބވިކަމަށް

ާތިއްެބވި ާމިމަސައްކަތްާބޭފުޅުންކޮޅެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވަޑަިއެގން ާމިކޮޅަށް  2535ކަމަްށވަންޏ 

ާމިއަޑުާ ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިންތިޒ މްކުެރއްވުަމށް ާކުިރއަށްގެންެދޭވނެގޮތަކަށް ހަލުވިކަމ އެކު

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވ ލީ. ާމިހެން ާއެނޭގތީ ާހަމައަށްދ ނެކަން ާމެންބަުރންނ  ާަބއެއް އެޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.ާމިހ ރު

ާ
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ާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   2540ުހޅުލެއަށ8ާާް=/<=`.

 އެރުމ ބެހޭާ

ާޢިއްޒަތްާނ ޒިމްާަރޝ ދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމި ާބިލެއް ާއުވ ލުމުގެ ާބެހޭގޮތުންާޤ ނޫނު ާބިލ  ާމި ާހުށަހެޅިފައިވ ތީ ާމަޖިލީހަށް ތެރި

އަޅުަގނުޑވެސްާކޮންމެެވސްާެއއްެޗއްާދަންނަވ ލަންާޤަސްދުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނެއްާ

ާުއވ ލެޭވާ ާއުވ ލ އިރުަގއި ާޤ ނޫނުތައް ާއ ެދ، ާބިރުގަންނަކަމެއް. ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ އުވ ލުމަކީ

ާބެލެހެއްޓޭނެގޮތެ ާތެރޭގައިާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބެލެހެްއޭޓނެގޮތެއް ާރެކޯޑްތައް ާމި  2545ްއ،

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާޖީލުތަކަށް ާއޮތް ާއަންަނން ާދިއުމަކީ ާއުވ ލަމުން ާޤ ނޫނުތަްއ ާނެތި ޤ އިމްވެފައި

ވެވޭާޚިޔ ނ ަތކަށްާނޫނީާނުވ ނެ.ާއ ދެ،ާކިަޔވ ާކުދިންނ އިާދިރ ސ ކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާކުރީގެާހެދިފައިާ

ނޑުެމންނަށްާހުރިާޤ  ނޑުމެންނަށްާފަސޭހަކަމ އެކުާފެންނަންާހޯދޭނެާގޮތްތަކެްއާއަުޅގަ ނޫނުތައްާއަުޅގަ

ާނުފެްނނަވ ހަކަާ ާއުވ ލަން ާމިޤ ނޫނު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާހަމަޖައްސ ދެވިފައިނުވ ީތވެ ާމިހ ތަނަށް އަދި

 2550ހަޅަންވެގެްނާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާއަުޅަގނޑުާބިންބިމ ބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިއީ ާޤ ނޫނެއް ާމިާ=/<>ހޯދަންޖެހުނު ާމިވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިޤ ނޫނު .

ޢިއްޒަތްތެރިާރަްއޔިތުންގެާމަިޖލީހުގެާއިދ އިރ އިންެވސްާލިބޭޮގތްާނުވެފައި.ާއަދިާދައުލަުތގެާބަންޑ ރަާ

ާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން ާލިޭބޮގތްނުވެފައި. ާއޮފީހުންވެސް ާމިޤ ނޫނުާނ އިބުގެ ޤަބޫލުކުރެޭވގޮުތގައި

ާަވރަށްބޮޑުާ ާގެޒެަޓކީ ާސަރުކ ރުގެ ާގެޒެްޓަގއި. ާސަރުކ ރުގެ ާޮއންނ ނީ ާއޮަތސްވެސް ފަހަރެއްގައި

ާމިއޮންނަނީާ ާހޯދަންޖެހިއްޖިއްޔ  ާޤ ނޫނެއް ާހ ވަިއގެން ާއެއްެޗއް ާއެހުރިހ  ާއެހެންކަމުން  2555އެްއޗެއް.

ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާމަސަްއކަތަކަްށވެފައި. ާޤ ނޫނުތައްާާވަރަށްބޮޑު ާުއވ ލަމުންދ އިރުަގއި ޤ ނޫނުތައް

ާަވކިފަރ ތެްއާ ާޒިންމ  ާމިކަމުގެ ާވަިކފަރ ތެއް ާބަލަހައްޓ ނެ ާޤ ނޫނުތައް ާހެދޭ ާޤ ނޫނުތަކ ިއ އުވ ެލވޭ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމިއީ ާހަދަމުންދ އިރު ާޤ ނޫނުތައް ާއުވ ލ  ާޤ ނޫނުތައް ާޙަވ ލުނުކުެރިވ އަޅުަގނޑުމެން

ާވިސްނަންޖެހޭކަ ާބިލުާވަރަށްބޮޑަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި މެއް.

ާެއއަްށފަހުގަިއާ ާގެންދިއުމަށް.ާއަދި ާއަނބުރ  ާބިލު ާމި ާގޮވ ލަން ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  2560ހުށަހެޅުއްވި

ާނުވަތަާ ާސަރުކ ުރެގ ާޒިންމ ވ ނެ، ާމިކަުމގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާފަރ ތެއް ާބަލަހައްޓ ނެ މިޤ ނޫނުތައް

ާކޮ ާބިލުތައްާދައުލަތުގެ ާުއވ ލުމުގެ ާޤ ނޫނުތަްއ ާހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައި ާމުޢަްއސަސ ެއއް ންެމވެސް

ނޑަށްާފެންނަވ ހަކަާދަންނަވަން.ާދެްއވިފުުރޞަތަށްޓަކައިާޝުކުިރއްޔ .ާ ާހުށަހެޅަންާއަޅުގަ

ާ

ާހަމައެްއޮގތަކަށްވެސްާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑަކަށް ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި  8ާާ2565=/<=ޤ ނޫނުާނަންބަރު؛ާޝުކުރިއްޔ 
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ާކަމަކަށްާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާނިކުންނ ެނ ާނަތީޖ އެއް ާއެްއެވސް ާއޭގެން ާނެތުމަކުން ާއަިދ ާއޮތުމަކުން ާޤ ނޫނު ގެ

ާހުުޅލެއަށްާ ާމިހ ރު ާކަމަކީ ާދިމ ވ ނެ ާހަމައެކަިނ ާއުސޫލެްއެގގޮތުން ާޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ. އަޅުަގނަޑކަށް

ާބޭފުޅުންގެ ާއެިހސ ބުންާާއަރަމުންދ  ާބުނެފިްއޔ  ާމީހުންކަމުގައި ާފުރަންދ  ާއޮެވގެން ާޓިކެޓް ތެޭރގަިއ

ާމިތަނަށްާ ާމިއައީ ާތިމަންނަ ާގޮސްފައި ާތެދުވެރިކަމ އެކު ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާފުރ މީހުން، އެއީ

ާހިނގަނީާ ާގަންނަންޖެހެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަން ާޓިކެޓް ާބުނެފިއްޔ މުން ާގޮުތގައޭ ާމީހެއްގެ  2570ވިޒިްޓކުރ 

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާމިކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް، ާޔަޤީން. ާއަުޅަގނޑަށް ާކަން ހަލަގޮތަކަށް

ާއެރޭނެާ ާހުޅުލެއަްށ ާނުދަްއކ  ާފަިއސ އެއް ާެއއްވެސް ާއުވ ލުމުން ާމިޤ ނޫނު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެކަންާާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖެހިގެންާދިއުމަކީާއެކަމަށްާއެދޭާބަޔަކަށްާިލބިގެންދ ނެާފަސޭހަތަކެއް.ާއަދިާ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއ އެުކގަިއާ އެގޮތަށްާކުރުމަީކވެސްާރަނަގުޅކަމެއްކަމަށްާއަުޅގަ

ނޑުާކަންބޮޑުވޭ.ާމިސ ެލއްެގާގޮތުންާ  2575އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުގައިާދައްކ ާބަެއއްާވ ހަކަަތކ މެދުާއަުޅގަ

ާއެރުމު ާއެރަށަކަށް ާރައްޔިތުން ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާއެތަނުެގާދަންނަވަންޏ  ާނުވަތަ ާއެރަށުގައި ާދެން ން

ާމީހުންގެާ ާދައްކ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ާކަންަތއްތަުކގެ ާހަމަލ ތަކ އި ާއަތުވެދ ނެ ބޯޓުފަހަރަށް

ާދެއްކުމަީކާ ާެއކަންތައްތަްއ ާަޝއުޤުވެިރކަންަވްއދ ގޮތަށް ާކުރުމުގެ ާއެކަންތައްަތއް ހިތްތަކަށް

ނ ޑުާޤަބޫލެއްނުުކރަން.ާހަމްއެއ އެުކގައިާއަުޅަގނޑުމެންާއެްއގޮތަކަްށވެސްާރަނގަުޅކަމެްއކަމަށްާއަޅުގަ

ާރ އްެޖއިްނާބޭރުންާ ާއަދި ާނަމަވެސް ާތެރެިއން ާނިޒ މުގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާމިރ އްޖޭގައި  2580ފ ހަގަކޮށްލަމ ތޯ

ާފަތުުރވެރިން،ާ ާމިއަންނަ ާއަރ މުޮކށްލުމަށްޓަކައި ާއެމީހުން ާުނވަތަ ާހަދ ލުމަށްޓަކައި ާހޮލިޑޭ ރ އްޖެއަށް

ާޒިޔ  ނޑުމެންގެާއެމީހުން ާއަުޅގަ ާކައިީރގައި ާދޮރ ށި ާުނވަަތ ާހޯލުަގއި ާއެރަިއވަލް ރަތްކުރުމުްނވެްސ

ާފެްނވަރުަގިއާ ާއެކި ާއަދ ކުރެއްވުމަށްަޓކައި ާމެހުމ ންދ ރީ ާއެމީހުންނަށް ާރަްއޔިތުންނެއް ާއެތަްއ ދިވެހި

ާއެމީހު ާމ ދަމ  ާބުނަންވީތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާެއބަފެނޭ. ާތިބޭތަން ާއެހެންާތައްޔ ރީތަްއެވގެން ން

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާނުބަިއގޮތަކަްށ ާއެ ާދީފ ނޭ. ާހަމަލ އެްއވެސް ާމީހަކަށް ާއެފަދަ  2585ތިބޭކަމަށްވަންޏ 

ާޕޮޒިޓިްވޮގތެއްަގއިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުކޮށް ާރަނގަޅުގޮތައް ާެއބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން

ައޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނީާބިލުާާކަންކަމ މެދުާވިސްނ ާފިކުރުުކރަން.ާއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏ ާއަބަދުވެސް

ާމީހާ  ާެހދި ާރަނގަޅަށް ާހެދީ ާބިލު ާއަިދާއެ ާމީހަކ އި ާބަލ  ާރަނގަޅަށްތޯ ާހަދަނީ ާބިލު ާމީހ އ އި ހަދ 

ާބަހައްޓަން.ާ ާމީހަކު ާބަލަންވެސް ާރަނގަޅަށްތޯ ާހެދަނީ ާއެ ާމީހ  ާހެދި ާއެ ާހެދީ ރަނގަޅަށްތޯ

ާައޅު ާދޫކޮށްލަންވެއްޖެ. ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެުދވަސް ާމިފަދަާއެހެންވީމަ، ާބަލަންވީ ާމިއަދު ނޑުމެން  2590ގަ

ާއިންޓަރޭނޝަނަލްާ ާއެރުމަށްޓަކައި ާހުޅުލެއަށް ާދެން ާދޫކޮށްލ އިރު ާއަޅުަގނޑުމެން ޤ ނޫނެއް

ާދިވެހިާ ާޔަޤީންކުރަީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް. ާގޮުތގެ ާވެގެންދ ނެ ާކަންތަްއތައް އެއަރޕޯެޓއްގެތެޭރަގއި
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ާއެމީހު ާލިބުމުން ާމިޮގތަށް ާމިކަން ާއެައރޕޯޓްސްާރައްޔިތުެުންނަށް ާފަސޭހައަކުން ާވެގެންދ ނެ ންނަށް

ާުއނދަގޫާ ާއެްއވެްސގޮތަކުން ާެއައރޕޯޓަކަށް ާއިންޓަރނެޝަނަލް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނުވަތަ ކޮމްޕެނީއަކަށް

ާބޭުފޅުންނަށްާ ާދ  ާެއއަރޕޯޓަށް ާމިހ ރުވެސް ާސަބަބަކީ، ާނުޖެހޭނެކަމަށް. ާއުފުލަން  2595ތަކްލީފްތަކެއް

ނަޑއަޅ ަފއި.ާވަކިާފ ހެްއާއޮެވގެންާާއެބޭފުޅުންާދެވޭނެާއޭރިޔ ަތކަކ އި ނުދެވޭނެާއޭރިޔ ަތކެއްާވަީނާކަ

ާހުރަސްއަޅ ާ ާކަންކަމަށް ާއެފަދަ ާއަދި ާއިންތިޒ މްކުެރވިފައި. ާވަނީ ާދެވޭެނގޮތް ވަކިހިސ ބަކަށް

މީހުންނ މެދުގައިާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނީގޮތުންާއެކަންކަްނާތަންފީޒުކުރަންޖެހޭާބަޔަކުާެއތަނުގަިއާ

ާފ ަހގަކޮށްލަންާާއެކަން ާައޅުަގނޑު ާހަަމއެއ އެުކގަިއ ާޔަޤީން. ނުޑ ާއަުޅގަ ބަލަހައްޓަމުްނގެންދ ަކން

ާފަދަިއން،ާދެންާ ާފ ހަގަކުރެއްވި ާއަސްލަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއައްުޑއަތޮޅު  2600ބޭނުންވޭ

ާއެަމނިކުފ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާމެންބަރެއްނޫން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްުޑއަތޮޅު ނުާމިހ ރު

ާޙ ލަތެްއގަިއވެްސާ ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅަގނޑުެވސް ފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިން

ާހަމަާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޗެކްކުރުމަީކ ާޙ ލަތެއްަގިއވެްސ ާކޮންމެ ާެޗކްކުރަންޖެިހއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާއެބަާހޯދަ ނޑުގެާޔަޤީްނކަންާައޅުގަ ންާބޭނުންވޭާއެހެންާއެކަމަށްާމަރުޙަބ ކިޔ ކަމެްއ.ާެއއީާއަުޅގަ

ާެސކިއުރިީޓާ ާއެީއ ާފަދައިން. ާބޭނުންވ  ާހޯދަން ާކިބައިްނވެސް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާޔަޤީންކަން  2605މީހުންގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޗެކްކުރުެމއް ާެޗކްކުރަންޖެހޭ ރީޒަނަށްޓަކައި

ާކުރި ާނުރައްކަެލއް ާއޭެގ ާފަރ ތަުކންކަމެއް ާކ ކުެގ ާއެނގެްނާތެރެއިން ާެއއީ މަިތވ ނީ

ާމެންބަރުންނެއްކަމަކުާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީަމ، އޮންނ ނެކަމެއްނޫން.

ާއުސޫލުެގާ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއެ ާފަރ ތެއްކަމަކު ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާކަމަކު ާވަޒީރުންެނއް ާދައުލަތުގެ އަދި

ާވަަޑއިގަތު ާކުރަްއަވއިގެން ާއެކަްނކަން ާެއއްގޮތަްށާތެރެއިން ާެއަގވ އިދުަތކ  ާއެޤ ނޫނ އި ާެއއީ  2610ަމކީ

ާބޭފުޅަކުާ ާއެްއވެްސ ާތެރެއިން ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާޔަޤީން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުެރއްވުމޭ. އެކަންކަން

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާނޭދޭނެކަން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެްއކުރ ކަެށއް ާނުރަނގަޅު ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިމޭރުމުން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންވޭާާރައީސް، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކަދައްކަމުން

ާފުރަތަމަާ ާބޭފުޅުންނަށް ާފުރ  ާެއައރޕޯޓުން ާރ އްޭޖގެ ާީރޒަނަްށޓަކައިކަންނޭނގެ ާެސކިއުރިޓީ ރ އްޖޭގެ

ާނޯވޭ.ާ ާމިހ ރަުކވެްސ ާއެްއވެްސގޮތެއް ާނިކުމެލެވޭނެ ާއެނބުރި ާދެން  2615ޗެކިންކުރުމަށްފަހުަގއި

ާައޅުަގނޑުާ ާއިންޓަރޭނޝަނަލްާއެހެންނަމަވެސް، ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާފ ހަގަކުރަން މެން

ާޗެކިންގކުރަމު ާފުރަތަމަ ާއެބަހުރި ާއެއަރޕޯޓްތަުކަގއި ާއެހިސ ބ ހަމައަށްވެްސ ހަމަާންދ ިއރުވެސް

ާމިހުރިހާ  ާއެހެްނވީމަ، ާކުރެވޭ. ާޗެިކންވެސް ާއަިމއްލައަށް ާއަދި، ާދެވޭ. ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ޢ އިލ ގެ

ާގޮާ ާކުރެވޭނެ ާވިސްނަންީވާކަންތައްތަެކއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމަ، ާއެބަހުރި. ތްތައްވެސް
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ާނިޒ މުގެެތރެއިްނާ ާޓެކްްސގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދިަޔއިމ  ާކުރިއަރައި ާއެހ ހިސ ބަށް  2620އަޅުަގނޑުމެން

ކަންކަމަށްާލ ރިލިބޭނެާގޮތެއްާހަމަޖައްސައިދިނީމ ާއީ.ގޭްޓވޭއ ާއަދިާއެނޫންވެސްާގޮތްތަަކކ ާއެްއޗިހިާ

ާ ާއުންމީދުތަކެއްާހަމަޖެހިގެން ާފެންނ ނެކަމުގެ ާއެުދަވސް ނޑުމެނަށްވެސް ާއަޅުގަ ދިޔައިމަ

ާމިާ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއެެހންވީމަ، ާމަސައްކަތްކުރަްނވ ނީ. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ބ އްަވއިގެންނޭ

ާުގޑްވިްލގަިއާ ާވަރަށް ާއެމަނިފ ނުގެ ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާއުވ ލުމަށްޓަކައި ޤ ނޫނު

ާއެ ނުޑާނުވަތަ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމެއްކަމަށޭ ާހުށަހެުޅއްވި ާއިްޚލ ސްތެރިކަމ އެުކގައި  2625މަނިކުފ ނުގެ

ޤަބޫލުކުރަނީ.ާމިކަމުގެާސަބަުބންާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާކުރ ނީާފައިދ އެްއކަމަށޭާައޅުަގނުޑާދެކެނީ.ާ

ާއެާ ާއެއަރޕޯޓަށް ާއިންަޓރނޭޝަނަލް ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާމިކަުމގެ ާއެއ ެއކުަގއި ާހަމަ އްވެްސާއަދި

ާޤަބޫލެއްނުކުެރވެއޭ.ާއަދި،ާއެފަދަާ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއަންނ ނެކަމަކަށް ާނުރަްއކަެލއް ާއެްއވެސް ހުރަހެއް

ާޮކންޕެނީއ ާ ާެއއަރޕޯޓްސް ާކަންތައްަތްއާމޯލްޑިވްސް ާކުރަންޖެހޭ ާސަލ މަތްވުމަްށޓަކައި ނުރައްކަލަކުން

ާއުްނމީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރައްވ ނެކަމުަގއި ާފަރ ތްތަކުން ާއެއީައކީާކަމ ބެހޭ ާއެހެންނަމަވެސް،  2630ކުރަމޭ.

ދިވެހިާރަްއޔިތުންާއަރަންނުޖެހޭާތަނެއްެގގޮުތގަިއާލ ރިދައްަކިއގެންާއަރަންޖެހޭާތަނެްއަގއިާޭބއްވުމަީކާ

ާވ ހަަކާ ާނުދެކޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮްތކަމަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއޮތް ާީރޒަނަށްތަކައި ސެކިއުރިޓީ

ާދެއްވިާފުރުަޞތަށްޓަކައި.ާާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް

ާ

ާޤ ނޫނުާާ`.ާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބެހޭ ާއެރުމ  ާހުޅުލެއަށް ާއ ދެ، ާޝުކުރިްއޔ . ާރައީސް  2635ޢިއްޒަތްތެރި

ާއުވ ލުމަށްޓަަކއިާ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޤ  ާރ މިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޤ ނޫނާ 8ާ=/<=ާވިލިނގިލީ

ނޑުާދަންަނވ ލަންާ ބެހޭގޮތުންާއަޅުަގނުޑވެސްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާައޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއުނދަގުލެއް ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާމީގެން ާއުވ ުލމަކުން ާޤ ނޫނު ާމި ބޭނުންވ ނީ

ާ ާމިހެން ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާނެތޭ. ާގޮތަކަށެްއ ާހުޅުލެައީކާއިޙްސ ސްކުރަންޖެހޭ ާމިހ ރު  2640މިދެންނެވީ

ާެދއްވ ަފއިވ ާ ާުކއްޔަށް ާއެ ާރަެށއް. ާދެްއވ ަފއިވ  ާުކއްޔަށް ާސަރުކ ރުން ާމި ާކޮމްޕެނީއަށް އެއަރޕޯޓް

ާ ާުކންފުންޏާ 700ާއެގްރީމެންޓް ާއެ ާކަންތައްަތއް ާރަށުގެ ާއެ ާދެއްވ ފަިއވަނީ ާކުށްޔަށް އަހަރުދުަވހަށް

ގެާފަރ ތުންާހައްދަވ ާގަވ އިދަކ ާެއއްގޮްތވ ގޮތުެގާމަތިންާޙަވ ލުކުރަްއވ ަފއި.ާއެހެންވީމަ،ާއެާކުންފުނީ

ާދެއްވުުމެގާ ާކުށްޔަށް ާރަށް ާހުޅުވ ލެވިފައި.ާމި ާވަނީ ާފުރުޞަތު ާބެލެހެްއޓުމުގެ ާކަންަތއްތައް އެރަށުގެ

ާމިކަންާ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަށް ާސަރުކ ރަށް ާމިވަނީ.ާއޭުރގެ ާހެދިފައި ާޤ ނޫނު ާމި ާމިރަށް  2645މ ކުރިން

ާސަލ މަތީާބެލެހެއްޓުމަ ާފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަެއއް ާއެހެންވީަމ، ށްޓަކައި.
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ާއެހެންާ ާޤ ނޫުނ ާއެ ާކަންަތއްތައް ާފޭބުމުގެ ާއަރ  ާއެރަށަށް ާއަދި ާބެލެެހއްޓުމ އި ކަންތައްތައް

ާފ ހަގަކުރެއްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދ ކަން ާހިނގަމުން ާމިހ ރު ާެއގޮތަށް ވިާއޮތްނަމަވެސް

ާުއވ ލުމަީކާ ާޤ ނޫނު ާމި ާވިސްނ އިރު ާއުސޫލުން ާއެ ާެއހެންވީމަ، ާޙަޤީޤަތެއް. ކުރެްއވުމަކީ

ާަސބަބުންާ ާއޭގެ ާއަދި ާއޮތް ާއުނދަޫގކަެމއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާހަމަ  2650އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާައޅުަގނޑުމެަނށްވެސްާ ާއެހެންވީމަ، ާނެްތކަމެްއ. ާލިބިގެންދ ނެކަމެއް ާނިކަމެތިކަެމްއ އަޅުަގނޑުމެނަށް

ާވ ހަަކާމި ާފެންނަ ނޑަށްެވސް ާއަޅުގަ ާއުވ ލުން ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ގޮތަށް ާއެ ާފަރ ތް ާހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ދަންނަވ ލަނީ.ާމިާއެއަރޕޯޓްާކޮމްޕެނީާމިާރަށަށްާއެރުމ ާބެހޭގޮތުންާއިތުރުާޗ ޖެއްާނަގަންޏ ާނުވަތަާ

ާއެކަން ާފަރ ތުން ާކުންުފނީގެ ާއެ ާމިންވަރު ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ ާއެކަން ބެލެހެއްޓެވޭނެ.ާާނުނަގަންޏ 

ާބެލެހެއްޓުމުެގާ ާއެކަންތައްަތއް ާފަރ ތްތަކުން ާބަލަހައްޓ  ާކަންަތއްތައް ާސަލ މަތީ  2655އަނެއްކ 

ާއެނޫންވެްސާއެހެްނާ ާރ އްޭޖގެ ާމީގަިއ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން، އުސޫލުތަެކއްވެްސާަކނަޑއެޅުްއވިދ ނެ.

ރޕޯޓްތަކުްނވެސްާމިކަންާމިގޮތަށްާއެއަރޕޯޓްތަކ އި،ާހަމަާއެހެންާބޭފުޅުންވެސްާވިދ ުޅވިފަދައިންާއެއަ

ާހުޅުލޭާ ާމ ލޭ، ާމި ާނުކުރ ތީ ާެއކަން ާރަށަކުން ާއެްއވެސް ާއެެހން ާގެންދިއުން. ކުރަމުން

ާމައްސަަލެއއްކަމަށްާ ާމ ބޮޑު ާނުކުރެއްވުމަކީ ާއެކަން ާކޮންމެހެން ާއެއަރޕޯޓުްނ އިންޓަނޭޝަނަލް

ާތ  ާހުށަހެުޅއްވުަމށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުންާނުފެންނ ތީ ާވ ހަަކ  2660އީދުކުރ 

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާބެހޭާާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރު ާއެރުމ  ާހުޅުލެއަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނުޑވެްސ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއުވ ލުމަކުާބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާޢަ ާއެހެންާޤ ނޫނު ާނެތޭ. ާެގއްލުމެއް ާފައިދ އެއް ާއެްއވެްސ ާލިބޭނެ ާުއވ ނުލުމަކުން ާއަދި ން

ާމީހަކުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވިދ ޅުވިފަދައިްނ ާސަމީރު ާމެްނބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާސަބަބަކީ،  2665މިދަންނަވ 

ާއެެކއްޗެާ ާއަހ ނެ ާުނެވސް ާއަރައިިފއްޔަކ  ާއެތަނަށް ނުޑއަުޅވަިއގެން ާކޮ ާއިނގޭތޯ.ާދަބަހެއް އްެވސް

ާކޮޑުަގިއާ ާދަބަހެއް ާޭއގެ ާެއކީ ާބަޔަކ  ާފުރ  ާމިދަންނަވަނީ. ާތަޖުރިބ ކޮށްފައި ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާެއާ ާއެއީ ާއެހެންވީމަ، ާނުލ ނެ. ާއަޅަެއއް ާބަލ ފައި ާމީހެއްކަމަށް ާފުރ  ާއެީއ ާގޮސްފިްއޔ  އަޅުަވިއގެން

ާޤަބޫލުކުރެވިފަ ނޑަށްވެްސ ާއަުޅގަ ާބޭނުމެއްކަމަށް ާއޮތުމުގެ ާސަލ މަތ ިއާޤ ނޫނު އިއޮތީ

ާ ާމި ާހޯދުމަށްޓަކައި. ާއ މްދަނީ ާއަދި ާއޮތ8ާާްރައްކ ތެރިކަމަށްޓަަކއި ާބޭނުމަށްޓަކަިއ  2670ކަމުގެ

ާއެތަނުންާ ާގޮަތކަށް ާއެކަީށގެންވ  ާއޮތަސް ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިބިލު ޤ ނޫނެއްކަމަށް

ާޤަބޫލެއްުނކުރެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާލިބެމުންދ ކަމަކަށްެވސް ާސަލ މަތަށްަޓކަިއވެސްާއ މްދަނީ ާއަދި، ވޭ.

ާވަދެވޭާދަބަހެްއާކޮޑުަގއިާ ާމީހަކަށްާއެބަ އެކަމުެގާސަބަބުންާމިދެންނެިވާސަބަބަށްޓަކަިއ،ާއެާބޭނުން
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ާ ާައދި ާނޯވޭ. ާހިފެހެއްޓުމެއް ާއެތަުނގައި ާވަދެވޭ ާސަލ މަތްވެޭވ8ާާއަޅުވ ަލއިފިްއޔ  ާނުދީވެސް ރުފިޔ 

ާމިއޮތީ ާއެހެންީވމަ، ާހަދައިފިއްޔ . ނޑުާާއެހެން ާައޅުގަ ާބަދަލުވެފައޭ ާޒަމ ން ާޤ ނޫނުގެ  2675މިހ ރުގައި

ާމިކަމ މެދުާ ާހުރިގޮތަކަށް ާރޫޙު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާމި ާދެން، މިދަންނަވަނީ.

އަޅުަގނުޑާތ އީދުކުރ ނަން.ާެއއީާައޅުަގނޑަށްާިމކަމުންާެއްއވެސްާގެއްލުެމއްާފައިދ އެްއާނުފެންނ ތީާ

ާނިމުނު ާކޮޅަކަށް ާދެން،ާކޮންމެ ާދަންނަވ ލަން. ާެއވ ހަކަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޭއގެ ާއެހެްނވީމަ، ކަމަށްިވޔަސް.

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާބޭފުޅުން ާަބއެްއ ާދ ިއރުގައި ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާމަޖިލީުހގައި ާވ ހަަކއަކީ އަނެއްކ 

ާމީހުންނަށްާ ާބައެއް ާތިބޭ ާައޑުއަހަން ާވ ގޮތަކީ ާސަބަބުން ާދެއްެކވުމުގެ  2680ފުރިހަމަނުކުރައްވ 

ާޤަސްދުގަިއާޙަޤީޤަތުގަިއވެ ާހަމަ ާއެއީ ާއެހެންވީމަ، ާއެަބއަރަމުންދޭ. ާއޮޅުންތައް ާބަެއއްކަހަަލ ސް

ާބޭނުމަކަށްޓަކަިއވެްސާ ާސިޔ ސީ ާިވސްނަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމެއްކަމަްށވ ނަމަެވސް ކުރަްއވ 

ާ ާހަދަމުންގޮސް ާހަދަމުން ާދޮގު ާއެމީހަކު ާކަްއޒ ބެއްކަމުަގިއާهللاާދޮގުހެދުމަކީ ާއެމީހަކީ ހަޟުރަތުގައި

ާއެބަޖެހޭާލި ާވިޔަނުދިނުމަށްޓަަކިއ ާއެކަން ާއެހެންވީމަ، ާނުބުނެވޭނެ. ާތެދެއް ާދެން ޔުްއވިއްޖިްއޔަކ 

ނޑުާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްގެާސަމ ލުަކމަށްޓަކައިާދަންނަވަން.ާދިވެިހރ އްޖޭެގާ  2685ވިސްނަން.ާއަުޅގަ

ާ ާއިންޓަނޭޝަަނލް ާއަޅ8ާާުހަމަގައިމުވެސް ާއެއީ ާއެހެންވީމަ، ާއެބައޮތް. ަގނޑުމެންާއެއަރޕޯޓް

ރެކޯޑަށްޓަަކއިާސ ފުކޮށްލަންާޭބނުންވ ކަމެއް.ާއަދިާދިވެހިރ އްޭޖގެާވެރިރަށްާމ ލެއަށްާމީހުންާއައިްސާ

ާ ާހަދަންޖެހުނީ ާކުޑަސިީޓއެއް ާިމކިޔ ، ާވިސ އެކޭ ާފެށިގެްނ0ާާ=?7ގޮސްުއޅުމުަގއި ާކުރީޮކޅުން ގެ

ާކަ ާއައި ާހިނގަމުން ާއައިރު ާހިނގަމުން ާޮބޑުަވޒީރުކަެމއް ާމިާމިރ އްޖޭގައި ާޮއތީ ާއެކަންަތއް މެއް.

ނުޑމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއެކަްނވެސް ާއެހެންނަމަެވސް، ނޑ ލ ފައި. ާކަ ާސަރުކ ރުން ާއޮތް  2690ދ ދިފަހުން

ާޚިޔ ނ ެތއްކަމަްށާ ާވެވޭ ާތ ރީޚަށްޓަކައި ާއެއީ ާޙަޤީޤަުތގައި ާވ ހަކަެދއްކުމަކީ ާގޮަތކަށް އޮޅޭކަހަލަ

ާސަބަބަކަށްަޓކައި ާކޮންމެ ާއެހެންވީމަ، ާދެކެނީ. ާައޅުަގނޑުމެްނާާއަޅުަގނޑު ހުރެނަމަވެސް

ާކީރިތިާ ާއެީއ ާވ ހަކަ. ާތެދު ާަދްއކަންޖެހެނީ ާސަމ ސ އަކަށްަޓކަިއވެސް ާވ ހަަކ، ާތެދު ދައްކަންޖެހެނީ

ާއެހަމަާ ާނަހައްދަވ . ާއިތުރުފުޅެއް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާސަމ ސ ފުޅުކުރަްއވ . ާހަމަ ރަސޫލ ވެސް

ާސަމ ސ ެވސް ާމަޖ ވެސްކުރެވޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރެވޭެނާއެހެންވީމަ، ާެޖއްސުންެވސް  2695ކުރެވޭނެ

ތެދުހަދައިގެން.ާއެހެްނވީމަ،ާެތދުބުނުމަކީާވަރަށްާރަނގަޅުާިސފައެއް.ާެއއީާސަބަބަީކާައޅުަގނޑުމެްނާ

ާ ާދޮގުވެރިެއއްކަުމގައި ާއެމީހަކީ ާއ ދަކޮށްފިނަމަ ާޮދގުހަދަން ާއަބަދުވެސް ހަޟުރަތުަގިއާهللا

ާއެހެ ާދެރަކަމަކަށްވ ނީ. ާވަރަށް ާެއއީ ާދެާލިޔެިވއްޖިއްޔ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާސަބަބަށްޓަކައި ާމި ންވީަމ،

ާއިޢުިތރ ޟެއްާ ާއެްއވެސް ާނުވިަޔްސާއަޅުަގނޑު ާފ ސްވިޔަސް ާޙިއްޞ ކޮށްލަމުން،ާމިބިލު މަޢުލޫމ ތު
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ާވ ހަކަާ ާތ އީދުކުރ ެނ ާއަޅުަގނޑު ާހުންނަގޮތަކަށް ާރޫޙު ާބޭފުޅުންގެ ާގިަނ ާއެހެންވީމަ،  2700ނެތްކަމަށް.

ާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރިއްޔ .ދަންނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަކޮޅުާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް .`ާ ާމެދުގަިއާهللا ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާވަބަަރކ ތުހު.

ާބެހޭގޮާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާބިލ  ާުއވ ލުމުގެ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާއެރުމ  ާހުޅުލެއަްށ ނުޑާބަހުސްކުރެވެމުންދ  ާއަުޅގަ ތުން

ާޢަމަލުނުކުރެވޭާ ާފުރިހަމަވެ ާމިހ ރު ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާނުވަަތ ާމިބިލަކީ  2705ދަންނަވ ނީ،

ާކަމެްއކަމުގައި.ާ ާމުހިންމު ާހަމަ ާިމވަގުތަށް ާއުވ ލުމަކީ ާޤ ނޫނު ާމި ާވ ޮގތަށް ާމިބިލުަގއި ޤ ނޫނަކަށްވ ތީ

ާ ނޑު ާައުޅގަ ާއެވ ހަކަ ާފެންނ ތީ ނޑަށްެވސް ާއަުޅގަ ާެއކަން ާއ ެދ،ާއަދި، ާބޭނުންވޭ. ދަންަނވ ލަން

ނޑުމެންާވިސްނަްނާއެބަޖެހޭާ މިހ ރުާމިއ ާގުިޅގެންާދެންާނުކުންނ ނެާމައްސަތަެކއްާއެބަުހރި.ާއަުޅގަ

ާދޭެތރޭގައި.ާ ާގޮތަކ  ާވެދ ނެ ާބޭުފޅުންނަށް ާއުޅުްއވ  ާމިހ ރު ާކަންތަްއތަކުަގއި ާެސކިއުރިޓީ އެތ ނގެ

ާމަރުޙަ ާދިރ ސ ކުރެއްވުުމގެ ާމިބިލު ާވ ހަކަިއގަިއާއެހެންވީމަ، ާދެކެވޭ ާފަރ ތްތަކ މެދު ާކަމ ބެހޭ  2710ލ ގައި

ާހުޅުލެާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހޯދުމަކީ ާގޮތްތަެކްއ ާރަނަގޅު އެކަމަށް

ާއެއަރޕޯޓަކަްށާ ާބައިނަލްއަްޤވ މީ ާައދި، ާއޮތީ. ާއެއަރޕޯޓެެެއް ާބައިނަްލއަޤްވ މީ އެކަންޏެއްނޫން

ާއެއަރޕޯޓް ާތަންތ ނެގ ާއެހެން ާހަމަާނުވިޔަސް ާއެތަންތ ނގެ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަހުރި. ަތްއވެސް

ނޑުާ ާައޅުގަ ާގުިޅގެން ާމިއ  ާއެހެންވީމަ، ާބޭނުންވ ނެ. ާބަލަހައްޓަން ާއެތަންތަން މަސައްކަތް،

ާޤ ނޫނެއްެގާ ާނުވަތަ ާއެބަޖެހޭ. ާރޭވެން ާއުސޫލުތަކެްއ ާބެލެހެއްޓުމ ބެހޭ ާތަންތަން  2715ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާ ާޙައްލެއް ާމިކަމަށް ނޑަށްާމަރުޙަލ އިން ާައޅުގަ ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަ ހޯދައިދޭން

ާއެތ ނގަިއާއޮންަނާ ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާގަން ާައއްުޑއަތޮޅު ާލިބުނުގޮތުަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ާފަހުން ވަރަށް

ާއެކަންާ ާިތއްެބިވ ާލައްވ ފައި ާސެިކުއރިޓީން ާދަށުަގއި ާބެއްލުމުގެ ާޔުނިްޓގެ ާބަލަހައްޓ  ގަން

ާދޫކޮށްލުމަށްޓަކަިއާބެލެހެއްޓުމަ ާއެމީހުން ާލިބެނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ށްޓަކައި.

ާހަމަނުޖައްސަވ ާ ާުއސޫލެއް ާއެްއވެސް ާއަދި ާމިހ ރު ާއެެހންވެއްޖިްއޔ  ާދެއްަވއިފިކަން.  2720ނޯޓިސް

ާކުރަންޖެހޭާ ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާތަން ާހަމަ ާސަބަބުން ާދޫކޮށްލުމުގެ ާއެމީހުން ކުއްިލގޮތެްއގައި

ާހަމަާކަ ާޤަބޫލުކުެރވޭ. ާދިމ ވެދ ނެކަމަށް ާގެއްލުންތަެކްއ ާސަބަބުން ާޭއގެ ާނުކުރެވިދ ނެ. ންތައްތަްއ

ާނިޒ މެއްާ ާރަނގަޅު ާނުވަތަ ާނުބެެލހެއްޓޭނެ ާރަނގަޅަށް ާވެދ ނެ. ާެއގޮތަްށ ާހުޅުޭލވެސް އެގޮތަށް

ާައޅު ާމިއ އެކު ާހަމަ ާހިނަގްއޖިއްޔ . ާއެކަހަލަގޮތަކަށް ާމިކަންތައްަތްއ ނޑުާޤ އިމުނުކުރެވި ގަ

ާޭރވޭއިުރާ ާއުސޫެލއް ާނުވަތަ ާޤ ނޫނެއް ާނުވަތަ ާބިލެއް ާއެފަދަ ާމިގޮތަށް ާބޭނުންވޭ  2725ދަންނަވ ލަން

ނުވަތަާެއއަރޕޯޓްތައްާަފދަާތަންތ ނގެާމުހިންމުާމަސައްކަތްކުރ ާާޅުލެހުާތަންތަން،ާމިފަދަާތަންތަންާ
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ާއެާ ާކުރަން. ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާވަަރށް ާއެބަޖެހޭ ާތަންތަންާތަންތ ނގައި ީއ

ާުކރެވޭނެާ ާއެތ ނގައި ާއެބަޖެހޭ. ާއޮންނަްނ ާނިޒ ެމއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކަންތައްތަކ އިާނުކުރެވޭނެާކަްނތައްތަްއވެސްާފ ހަގަކުެރވެންާެއބަޖެހޭ.ާމިސ ލަކަށްާގަމުާއެއަރޕޯޓ ިއާ

ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާހެދިފައިވަނީ. ާމިހ ރު ާޖަލެއް ާކައިީރގަ ާކަްނތައްތަްއާާވަރަށް  2730ކުއްލި

ާ ާނަތީޖ ައކަށްވ ީނ، ާއަރ ާއެގޮތަްށވުމުގެ ާއެއަރޕޯޓަްށ ާދޫެވގެންގޮސް ާމީހަކު ާއެތަނުން މިސ ލަކަށް

ނުވަތަާނެދެވޭާކަންަތއްތަެކއްާހިނގައިގެންާޭއގެާސަބަބުންާކޮންާބައެއްތޯާއެކަުމގެާޒިންމ ާނަގ ނީ.ާ

ާނަގަންޖެހޭއި ާނަގަންޖެހޭނީ. ާޒިންމ  ާޙަޤީޤަތުގައި ާަފއިތުވެަފއި.ާއެމީހ  ާވަގުތު ާއޮންނ ނީ ރު

ާސިނ ޢީާ ާއެކަހަލަ ާމަސައްކަްތކުރެވޭ ާއެ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާސަބަބަށްޓަކަިއާއެބަޖެހޭ އެހެންވީމ ،ާމި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާބެލެހެއްެޓން ާަކނަޑއެޅި ާގޮްތތަކެއް ާއުސޫލީ ާބެހޭ  2735ރަށްތަކ އި

ާ ާދިރ ސ ކުރެިވގެންދ އިރު ާމިބިލު ާމައްޗަްށާދަންނަވ ނީ ާޕޮއިންޓްތަކުގެ ާމުހިންމު މިކަހަލަ

ާދޫނުކުރެިވާ ާމީސްމީހުން ާއެ ާއަދި ާގޮތްތަކ އި ާބެލެހެއްޓޭނެ ާރަނގަޅަށް ާއެތަންތަން ރިޢ ޔަތްކުރެވި

ާަރނގަޅުާ ާބައްޓަންކުެރވި ާޭރވި ާކަންަތއްތައް ާފަދަގޮތަކަށް ާނުގެއްލޭނެ ާަވޒީފ ތައް ާއެމީހުންގެ ނުވަތަ

ާފައިދ ހުރިގޮ ާމަތީން ާކަްނތައްތަްއާއުސޫލެްއގެ ާގޮތެްއގަިއ ާފައިދ ހުރި ާޤައުމަްށ ާތަނަށ އި ތެްއގަިއ

ނޑަށްެވސްާފެންނަަކމަކަށްވ ތީާ  2740ކުރެްއވުމުގެާވިސްނުމެްއގެާެތރެއިންާމިބިލުާއޮެވގެންާދިޔުަމކީާއަުޅގަ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާެދއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޝުކުރިއްޔ . ާެއދިވަަޑއިގެންފަިއވަނީ ާދަްއކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމިބިލަށް ިޢްއޒަތްތެރ9ާާިން

ާމެން ާއެިޢްއޒަތްތެރި ާޤަސްދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާފުރުޞަތުާމެންބަރަކު. ބަރުންނަށް

ާ ާމުޙަންމަދުާއެރުވުމަށްފަހު ާޙުސައިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިންމަން.ާމަތިވެރި  2745މިބަހުސް

ާކުޅުދުއްފުށީާފުރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާއަޅުަގނޑު ާދޫކޮށްލައްވައިފި. ޞަތު

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާމޫސ އަށް. ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އުތުރު

ިއގެންާެދއްވުމަށް.ާމިކޮޅަށްާަވޑަާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާކޮިރޑޯަގއިާތިއްެބވިާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުން

ާޒަރޫީރާ ާވަރަށްބޮޑަްށ ާވަނީ ާެމންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ާޖަލްސ ގަިއ ާމަޖިލީހުގެ އެއީ

ާުކޅުދުއްފުށީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަނީ. ާފެންނަމުން ާޖެހިފައިވ ކަމަށް ާނިކުމެވަޑަިއގަްނނަވަން  2750ބޭނުންތަކަށް

ާާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.އުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ އަ

ާ

8ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލިނގިލީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާއެއަރޕޯޓުންާާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ

ާވަރަށްާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ ާ ާއަޅުަގނޑަްށވެސް ާބިލަށް ާމިހުށަހެޅުއްވި ާބެހޭގޮތުން ާނެގުމ އި ާޗ ޖެއް ާތ ީއދުކުރަން.ާރުފިޔ ގެ
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ާމީގެާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއުވ ލުުމން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިޤ ނޫނު ާުސވ ލަކީ ނޑުގެ ާައޅުގަ ާމީަގއި  2755އެހެންނަމަވެސް،

ާމިާ ާެއއަރޕޯޓްަތކަކީ ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރުވެސް ާފެނިގެންދ ނީ. ާނަތީޖ ތަކެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާސަބަބުން

ާމުރ ޖަޢ  ާފެްނވަރަށް ާއެތަންތަުނގެއެކަީށގެންވ  ާބެލެހެްއޓެމުންދާ ާކުރެވި ާކަންތައްތައް ަސލ މަތީ

ާތަންތަނެއްނޫން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްކެުވން ާރިޔ ސަތުން ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަނގަބީލުާ: ާއެހެންވީމ ، ާގެއްިލއްޖެ. ާކޯރަމް ާދެްއވުން  2760ކުޑަހިނދުކޮޅެއް

ާކުޅުދުއް ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުިރއްޔ  ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ާއެދެން. ާއުތުރުާޖައްސަަވއިދެްއވުން ފުީށ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާމޫސ އަށްދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަބްދުލްޣަފޫރުާ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާއެބަހުރި.ާއެހެންކަމުން، ާކަންތައްތަކެއް ާިވސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުއވ ލުމުގައި ާމިޤ ނޫނު

ާދ ދިާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސާ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަތއިލޭފެނިގެންފަހުން ާދިޔަ ާމުޒ ހިރ ކޮށް ާއެއަރޕޯްޓގަިއ  2765ާއެތަނުެގާންޑް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުްއޓިގެން ާމަސައްކަތް ާއެއަރޕޯްޓގެ ާއެފަދަކަމެއް ާއޮތްތަން. ާޤައުމަށްާލައްކަުދވަހު ނޑުމެްނ އަުޅގަ

ާހޯ ާހައިސިއްޔަތުން ާމި ާޤ ނޫނީޮގތުން ނޑުމެންނަކަށް ާައޅުގަ ާހިނދެއްަގއި ދޭނެާދިމ ވެއްޖެ

ނޑަށްާފެނޭާޮކމިޓީގަިއާ އެްއވެްސގޮތެއްާނޯންނ ނެ.ާއެެހންކަމުން،ާމިޤ ނޫނުާއުވ ލުމުެގާކުރިންާއަުޅގަ

ާބެހޭގޮތުންާ ާމިކަމ އި ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާކޮމްޕެނީގެ ާއެއަރޯޕޓްސް މަޝްވަރ ކުރ އިރު

ާމަޝްވަ ާކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ާހަމައެހެންމެ، ާކުެރވެން. ާރ ތަކެއް ާމިރަށްާއޮތޯރިީޓއަެއއަރޕޯޓްސް  2770ްށ

ާޤ ކުއްޔަށްދީަފއި ާވީހިނދު ާމިނިވަންކަމ ެއއްކޮށް ާއެބުނ  ާދިރުއުޅޭނޫނުއަސ ސީަގއި ާމީހުން

ާޙައްޤެއް ާދިއުުމގެ ނޑުަތކަށް ނުޑާާފަސްގަ ާއަުޅގަ ާއޮންނ ނެކަމަކަށް ާއެއަރޯޕޓްގައި ާހުޅުލޭ މި

ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާލިބޭީނ ާަޙއްޤުތައް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއވ  ދިރިއުޅޭާާޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާ ާރަށްތަކެއް ާދ  ާޕ ކަށް ާަހވީރުފިންޏަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާައޅުަގނޑު ާނޫނިއްޔ ާކަމުަގއި ުއސޫލުން

ާއެތަނުެގާ ާއޮވެއްޖިްއޔ  ާހަމަޖެހިފައި ާއުސޫލެއް ާއެރޭނެ ާހުޅުލެއަށް ާއުސޫުލން ާދ  ނޑުދޮށަެަށް  2775ހެދިގޮ

ާނުރައްކަލެއްާސަލ މަ ާވަރަށްބޮޑު ާނުދ ތަށްހުރި ާވެގެން ާނޫނީ ާމިކަން ާމުޅިާކަމުަގއި ާހަމައެހެންމެ ނެ.

ާ ާވަަށިއގެން ާދ އިރ ތަކުންހުޅުލޭގައި ާާއެކި ާއޮތްއިުރ ާހުޅުލެއަީކާއެރެން ާބޮޑަށް މިހ ރަށްވުރެން

ާކުރަްނޖެހޭނެާ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާބެލެހެއްޓުމަކީ ާތަނެއްގޮުތގައި ާލިބިގެންވ  ސަލ މަތްތެރިކަން

ާައޅުގަާ ާހަމައެއ ެއއްކޮކަމެއްކަުމގައި ާަޤބޫލުކުރަން. ާނޑު ނުޑާށް، ާައޅުގަ ާކުރުމަށްޓަކައި މިކަން

ާކޮ ާެއއަރޯޕޓްސް ާނަންގަނެވުނު ާމަޝްވަރ ކުރީަގއި ާބޭފުޅުންނ އި ާއެބޭފުޅުންނަށްާމްޕެނީގެ  2780ކުރުމަށްފަހު
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ާދަތިފުޅު ާއުވ ލަިއގެން ާކުރަްނާމިޤ ނޫނު ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާހަމަ ާމިކަމަކީ ނުވަންޏ 

ާށްާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.އެއްބަްސވ ކަެމއް.ާއެހެންކަމުން،ާދެއްވިާފުރުޞަތަ

 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލިނގިލިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒްާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:އަ ާޢަލީ ާޤ ާފްރ ީޝމް ާމައްސަލަ ާމިވ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫާ<=/8=ނޫނު ާއެރުމ ބެހޭ ާމިއީާހުޅުލެއަށް ާބިލު ާއުވ ލުމުގެ  2785ނު

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ާދެންހަމަ ާނުކުތ އެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑުމެންާއިންސ ނުންގެާތެރޭގައިާއޮންނަްނޖެހޭާހަމައެއްާއެއީާކަމެއްާއަްނނައިރުާ ވ ހަކަެަައކީާއަުޅގަ

ާބަލ އި ާބެލުން. ާެގްއލުމަށް ާފައިދ އ އި ާލިބޭ ާފައިދާ އެކަމުން ާލިބޭ ާމިކަމުން ާރައްޔިތުންނަށް ރުގައި

ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގަިއާ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއުވ ެލވިއްޖިްއޔ . ާމިޤ ނޫނު ާޮބޑުވ ނެ ހަމަގައިމުވެސް

 2790ރިީޓާމައްަސލަެައިެގާމަާތ އީދުކުަރްއވ ނެ.ާދެންާސެކިއުމިޤ ނޫނުާއުވ ލުމަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާހަ

ާގޮތު ާމައްސަލަައކީ ާނެގޭ ާދައުަގއި ާއެއީ ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ނުޑމެންނަށްާލަތުން އަޅުގަ

ާ ާމިޤ ނޫނުާހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭކަމެއް. ާބަދަލުގައި ާދެއްކުމުގެ ާމިހ ރު ާވ ހަކަ އެކަންތައްަތކުގެ

ާހ މަކުރެއްވިހެންާ ާއެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާވ ހަކަދައްކ ަފއި ާމުހިންމުކަމުގެ އުވ ލުުމގެ

ާފެންނަގޮތަ ާބެހެއްޓޭނެޤ ނޫނުތައް ާޢަރުޝީފްގައި ާާށް ާހަމަޖެހިއްޖިއްޔ ، ނުޑާއިންިތޒ މެއް އަުޅގަ

ާއެންމެންގެާ ާމިހުރިހ  ާއަޅުަގނޑަށް ާެނތް. ާޖ ގަެއއް ާދ ކަށް ާބަހުސަކަށް ާމ ގިނަ ާމިހ ރު  2795ހިތުން

ާޖުމްލަގޮތެއްަގއިާ ާބޭފުޅުންވެސް ާުހރިހ  ާމިކަމަށް ާއެްއޗަކީ ާިއނގޭ ާމި ވ ހަކަފުޅުތަކުްނވެސް

ާަމޖިލީހުގެާތ އީދުކުރަްއވ ކަ ާއުވ ލެވިގެން ާމިޤ ނޫނު ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ން.

ާއަ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނަމެންބަރުންނަށް ާވަރަށް ާހަމަ ނޑަށް ާމިއީާޅުގަ ކަމެކޭ

ާމިއަދުންާމިއަދަށްާމިކަންާނިންމ ލުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާ

ާ2800 

ާޖަލްސ ގަިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާއެދިަވޑަިއގެން ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ތަނަށް ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިބަހުސްާ ާއެހެންވީމ ، ާމިނިމުނީ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ތިއްބެވި

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިނގިލި ާއަޅުަގނުޑ ާރ މިޒަށްާނިންމ ލުމުގެގޮތުން މުޙަންމަދު

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ2805 

ާާވިލިނގިލިާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫނ8ާާު=/<=ޝުކުރިއްޔ  ާއެެެރުމ އިބެހޭ ާހުޅުލެއަށް

ާހުޅުލޭގަާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަބަބުތަަކކީ، ނޑު ާމައިގަ ާހުށަހަޅ  ާައޅުަގނޑު ާއޮތްނަމަވެްސާއުވ ލުމަށް ާއެއަރޕޯެޓއް އި

ާިދވެއްަސުކާ ާއެްއވެސް ާެއއްވެްސާރަށަކަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާިދވެހިރ އްޖޭެގާރަށަކަށްވީހިނދު ހުޅުލެއަކީ
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އެރުމަކީާަވކިާފީއެއްާަދއްކަްނޖެހޭކަމަކަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާލ ޒިމްނުކުރ ތީއ އިާމިފީައކީާދަޢުލަތަށްާ

ާއެކަ ާބޮަޑށް ާއ މްދަނީއަކަށްވުރެ ާޚަރަދ އިާލިބޭ ާހިނގ  ާމުވައްޒަފުންނަށް ާބައިތިއްބ  ާކުރުމަށް  2810ން

ާރަށްރަށުގަިއވ ާ ާއެހެނިހެން ާިދވެިހރ އްޖޭގެ ާއަދި ާފީއަކަށްނުވ ތީއ އި ާދެޮކޅުޖެހޭ އަޅ ބަލ އިރު

އެއަރޕޯޓްތަުކގެާސަރަަޙއްދަށްާދިވެހިންާގޮްސއައިްސވެާއުޅުަމށްާމިފަދަާފީއެއްާދައްކަންނުެޖހޭތީއ އި،ާ

ާޢިއްޒަ ާުހޅުލެއ ިއާނުޖެހޭތީ. ާއޮފީސްތަކަށ އި ާބަެއއް ާސަރުކ ރުގެ ާހުންނަ ާރައީްސ،ާހުޅުލޭަގއި ތްތެރި

ހުޅުލޭާއައިލެންޑްާހޮޓަލަށްާއެިކާބޭނުންތަކަށްދ ާމީހުންާހުޅުލެއަށްާއެރުމަށްާފ ހެއްާގަންނަންޖެހުމަކީާ

ާހަ ާއަދި ާޝަކުވ ކުރަމުންދޭ. ާއަބަުދވެސް ާއެބައިމީހުން ާޭބއިންސ ފެއްކަަމށް ާބޮޑު  2815މައެހެންމެާވަރަށް

ާޝަުކވ ެވސްާ ާމީހުންގެ ާއެއަރޕޯޓަށްދ  ާމީހުންނ އިއެކު ާެއއަރޕޯޓަށްދ  ާފުރަން ާބޭރަށް ރ އްޖެއިން

ާޢަމަލުކުރެޭވާ ާރައްޔިތުންނ އިމެދު ާދިވެހި ާބޭއިންސ ފުގޮތަކަށް ާމިފަދަ ާއެހެންވުމ އިއެުކ ާނޫން. މަދެއް

ާ ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުކަމަށް ާނެތުން ާއޮތުމަށްވުރެ ާއަޅުަގނުޑާބިލެއް ާއުވ ލުމަށް މިބިލު

ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2820 

ާނިންމެވުމަށްޓަކަިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާދެންނެވުމަށް ާޖައްސަވައިާ;ވޯޓަކަށް ާރަނގަބީލު ާއަމީްނޢ ންމުާމިނެޓުގެ ެދއްވުމަށް

ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ާކ ުޑކޮޅުތަްއާާއަރިހުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔ .

ނުޑާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންަނވ ލަނީ،ާ ނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަުޅގަ ޗެކްކޮށްެލއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާމުޙަންމަ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާނަންބަރުާވިލިނގިލި ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ  ާރ މިޒް  2825ދު

ާގެންދިުއމ އިމެދ8ާާު=/<= ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާއުވ ލުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއެރުމ އިެބހޭ ހުޅުލެއަށް

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2830 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒް.ާާާބަރު:ހުށަހެޅުއްވިާމެން

ާ

ާ;:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 8ާ2835:ާވޯޓުާދެްއވީ:



 106 

07ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 00ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 9ާ:ވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  88ާފ ސްވުމަްށ ާޖުމްލަ .:9ާ.2840 

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާރ މިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާވިލިނގިލި އެހެންކަމުން،

ާ ާނަންބަރު ާކުރިއަށ8ާާް=/<=ޤ ނޫނު ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާއުވ ލުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއެރުމ އިބެހޭ ހުޅުލެއަށް

ާފ ސްކުަރއްަވއިފި.ާދެ ނޑުާގެންދެވުމަށް ާައޅުގަ ާގެންދިއުން. ާކުިރއަށް ާކޮމިޓީެއއްެގާކަްނތައް ާއޮތީ ން

ާއެކަމަށްާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާ

ާ2845 

ާއ7ާެ;ާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނިންމައިދެއްވުން ާމިކަންތައް ާމިމަޖިލީހުން ާދަށުްނ ާގެ ާ)ރ( ާދެން.ާގެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާއިލްހ މްާައޙުަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާ

ާމިޖެހެނީާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާތ އީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާއެހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށި

ާއުާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާމިޤ ނޫނަކީ، ާެއއީ ާމިތ އީުދކުރެވެނީ ާެއގޮތަށް ާޤ ނޫނަކީާއަޅުަގނޑަށް ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި  2850ާވ ލުމަށް

ހަމަާއެންމެާޖުމްލައެއްގެާޤ ނޫނަކަށްވެފައިާކޮމިީޓއެްއަގއިާިއތުރަށްާކުރ ނެާމަސައްކަތެއްާޮއތްކަމަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށި ާމި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑުާއެދެނީ.ާއެގޮތުްނާމެންބަރު،ާއ ދެ،ާ މުޅިާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީަގއިާމިކަންާނިންމ ލަދިނުމަށްާއަޅުގަ

ާއެްއސެވުމަށް.ާ ާވޯޓަކަށް ާނޫންތޯ ާނުވަތަ ާފެންނަތޯ ާއުވ ލުމަށް ާމިޤ ނޫނު ާހުށަހަޅަނީ އަޅުަގނޑު

 2855ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑުެވސްާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާމިާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޢަލީާ ާމަޖިލީހަކީާކޮމިޓީކަމުގައިާހައްަދވ ާމިއަދުންާމިއަދަށްާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާއަދިާާާއ ރިފްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާހުށަހެޅުްއުވން ާހުށަހެޅުއްވި ާމެްނބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާގެމަނަފުށި ާނިންމުމަށް. މިކަން

ާހުށަާ ާއަސްލަމްގެ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ހެޅުމަށްާއަސްލަމްގެ،

 2860ާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްީލާހަމަާއެއްާހުށަހެޅުމެއްާހުށަހަޅަންޖެހޭތީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ
ާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ
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ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2865 

ާައޅުަގނޑުާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުިރއްޔ . ާޢިްއޒަތްތެރިާާއ ދެ، ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށި ާޢިްއޒަތްެތރި، ާއިލްހ މްގެ، ާހަމަ

ނޑުާާއަުޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާައޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށްވެސް ާައސްލަމްގެ ާއަދި ާތ އީދުކުރަން. ާއެހުށަހެުޅމަށް ާއިލްހ މްގެ މެންބަރު

ާވ ހަކަދައްކަ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއަސްލު ާމިިބލަށް ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،ާތ އީދުކުރަން. ާބޭނުން. ން

ާކުރުމަށްާ ާއެކަން ާނުލިބުނީ ާފުރުޞަތު ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބުރަކަމުން ާމިއަދު ާމަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ

ާހަމަާ ާމަޖިލީހުގެ ާއުސޫލުން ާމިދެންނެވި ާހަމަ ާމިބިލު ާއެހެންވީމަ، ާނ ދެުވނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ  2870މިތަނަށް

ނޑުާދަންނަވ ާވ ހަކަ.ާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާމަޖިލީހުގެާމިތަޅުމުންާމިކަ ާންާފ ސްކޮށްލުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިނ9ާާް;ޝުކުރިއްޔ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2875ާވަނަ

ޓީންާއެްއވެސްާިއޞްލ ޙެއްާގެނެސްފައިުނވ ތީވެާމިބިލުާމިމަޖިލީހަކީާކޮމިޓީކަމުގައިާބަލައިގެންާމިކޮމިާާއަުޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ . ާތިންވަނަާމަރުޙަލ އަށްާގެންޮގސްދިނުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރިއްޔ . ާފުރުޞަތަށްާ)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ބައެއް

ާެއއީާ ާގޮތެްއާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއއެބަވޭ. ާބެހޭގޮތުްނ ާކުރިއަްށގެންދިއުމ  ާމަސައްކަްތ ާމިބިލުގެ  2880މިހ ރު

ނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަން.ާމިހ ތަނަށްާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައިވަނީާ ހުށަހަޅުއްވަންކަމަށްވަންޏ ާައުޅގަ

ާކުަޑިއރުކޮޅެްއާ ާނިންމުމަށް. ާމިމަސައްކަތް ާގެްނގޮްސގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލިސް ާމުޅި މަޖިލީހުގެ،

ގަމުންމިދަނީާމިކަމަށްާހޭދަކުރަންޖެހުނުާސަބަބަކީ،ާމިހ ތަނަށްާމުޅިާމަޖިލިސްާކޮމިޓީއަކަްށާގޮްސާނަ

ެުރަންޖެހޭާ ާސ ފުކު ާމިކަމުގައި ާއިދ ރީމޭޒުން ާއެހެންވީމ ، ާކޮށްފައެއްނެތް. ާމިގޮތަށް މިމަސައްކަތް

ާބޭ ާމި ާަވގުތުކޮެޅއް ާސ ފުކޮށްލުމަށް ާެއކަންތައްތައް ާހުރީމ  ާކަންަތއްތައް ާމަޖިލީހުގެާބައެއް  2885ނުންވަނީ.

ާ ާގަވ އިުދގެ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމަޖިލީހުގަިއ8ާާގަވ އިދުެގާމިހ ރު ާއެބަބުނޭ ާ)ށ(ާަގއި ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމަސައްކަތެްއަގއި ާހިނގ  ާކޮމިޓީއެްއަގިއ ާނުވަތަ ާބަހުޘެއްަގއި ާއެއްެވސް ހިނގަމުންދ 

ާމަ ާނުވ ެނއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމުޅި ާބަިއވެރިެވގެން ާމަޖިލީހުގެާރައީސް ާޮގއްސިނަމަ ާކޮމިޓީއަކަށް ޖިލިސް

ާނުޖެހޭނެތޯ.ާ ާނުވަތަ ާުނކުންނަޖެހިދ ނެތޯ ާމިތަނުން ާމީހަކު ާއިން ާމި ާމިހ ރު ރިޔ ސަތުަގއި

ާބިލެތްދޫާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހޭދަކުރަންޖެހުނީ. ާމި ާވަގުތުކޮެޅއް ާނިްނމ ލުމަށް ާގޮެތއް  2890އެކަމ ބެހޭގޮތުން

ާޞަތުާއަުރވަން.ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށްާފުރު
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ާ

ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާރަީއސް،ާއަުޅގަ ާަވިކ7ާާ;ޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލު ާދަށުން ާ)ރ(ާގެ ާމ ެއެްދ ގެ ާވަނަ

ާެއއަާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަދަލުވެގެންިދޔައީ. ާއެކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލިސް ާނުނިންމައިފިނަމަ ާގެންދަން ށްފަހުާކޮމިޓީއަކަށް

 2895އަޅުަގނޑުާހިތުންާއެާހުށަހެޅުންާމިހ ރުވަނީާހުށަހެޅިފައި.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިމަޖިލީހަކީާ

ާގުޅިގެންާ ާކޮމިޓީކަމުގައިާނިންމައިިފނަމަ،ާއެާނިންމެވުންާނިންމެވުމ  ާ)ށ(9ާާ;މުޅި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާެދކޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ ާޢަމަލުކުރެވޭނެކަމަށް ާއިތުރުާއަށް ާމިބިލަްށ ގޮުތގައި

ާނުފެނޭ.ާ ާއަންނ ނެކަަމކަށް ާނިމި،9ާާ;އިޞްލ ޙެއް ާސްޓޭޖް ާކޮމިޓީ ާ)ށ(ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމަރުޙަލ . ާކުރުމުެގ ާރިޕޯްޓ ާއޮންނ ނީ ާދެން ާބުނެފައިވަނީ،9ާާ;އ ދެ، ާގަިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާމަޖިލީ ާއަދި ާގެނެސްފައިނުވ ނަމަ ާއިޞްލ ޙު ާކޮމިޓީން ާގެންނަންާބިލަކަށް ާއިޞްލ ޙެއް  2900ހުންވެސް

ާމިހ ރުާ ާދެޭކގޮުތގަިއ ާއަޅުަގނޑު ާކިުޔމަށޭ. ާތިންވަނަ ާދަތުރުކުރ ނީ ާދެްނ ާއެބިލެއް ބޭނުންނުވ ނަމަ،

ާއެކަމަްށާ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަށަންވެަފއި. ާހައުސްއަށް ާހޯލް ާދަ ާއޮފް ާކޮމިޓީ މިއޮތީ

ންާމިބިލުާއޮޓޮމެޓިކުންާދަތުރުކުރަންޖެހޭނީާއިޢުލ ންކުރެްއވުމުންާއެްއވެސްާއިޞްލ ޙެއްާނުވ ނަމަ،ާދެ

ާިއޞްލ ޙެއ9ާާް ާއިޢުލ ންކުރެއްވުމަށްފަހު ާރައީސް،ާެއކަން ާކިޔުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ާ ާނެތްނަމަ ާއިްޞލ ޙެއް ާބައްލަވ ފަިއ، ނޑ9ާާުއޮތްތޯެޯ ާއަޅުގަ ާދ ންޖެހޭނެކަމަށް ާމަރުޙަލ އަށް  2905ވަނަ

ާޤަބޫލު ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުެުކުރަން. ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާދަށުނ7ާާް;ކުރ ގޮތުން ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއެހެންވީއިރު ާފެށިފައި. ާހައުސް ާހޯލް ާދަ ާއޮފް ާކޮިމޓީ ާހުށަނޭޅެތީެވ، ވަިކގޮތެއް

ާފެށޭނެކަމުގަިއާ ާކިޔުން ާތިންވަނަ ާހުށަނ ޅުއްވ ަނމަ ާކޮމިޓީން ާއިޞްލ ޙެއް ާއިތުރު ދެކޭގޮުތގައި

ާ.ާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާުޝކުރިްއޔާ 

ާ2910 

ާޙަމްޒ ާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކައެްއާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާހިނގ ނެ ާމެދުގައި ާއެދޭެތރެ ާވ ހަކަ. ާކޮޅެއްގެ ާދެ ާމައްސަަލއިގެ ާއެވިދ ުޅވަނީ

ާވިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ ްނޖެހޭކަމަށ7ާާް;ދ ޅެއްުނވޭ. ާކޮމިީޓއަކަށް ާއެުކަގއި ާމަޖިލިްސ ާމުޅި ާދަށުން ާގެ ާ)ރ( ެގ

ާމަޖިލިސްާ ާޭއގެފަހުން ާއެވިދ ުޅވަނީ. ާެއވ ހަކަ ާއިޢުލ ންކުރެއްވިދ ނެ. ާރައީސް މަޖިލީހުގެ

ާެއިވދ ޅުވަނީާ ާދެން ާއަދި ާއެކުަގއި. ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާވ ހަކަ ާހިނގަމުްނދ ނެ  2915ކޮމިޓީއެްއގޮުތގައި

ާމަޖިލިސްާއެ ާނުވަތަ ާވ ހަަކ. ާރީކޮންވީންވ  ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާއަނބުރ  ާނިމިގެްނ ާމަރުޙަލ  ކޮމިޓީެގ

ާވ ހަކަާ ާކުިރއަްށގެންދ ނެ ާކަންތައް ާފަށ ހިސ ބުގައި ާކުރިއަްށގެންދަން ާމަސަްއކަްތ މަޖިލީހުގެގޮތުަގއި

ާމިދ9ާެ; ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަށުން. ާގެ ާ)ށ( ންނެިވާގެ
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ާއެއީާ ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާމަޖިލިސް، ާވ ހަކަ. ާހިނގަންޖެހޭނެގޮތުގެ ާކަްނ ާދޭތެރޭގައި ދެޕޮއިންޓްގެ

ާތިޔަާ ާރިޔ ސަތުްނ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާދެންމެ ާބަލައިފިކަަމށްވަންޏ   2920ކޮމިޓީއެްއކަމަށް

ާނީ ާގޮަތކު ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާރައީސެއް ާމަޖިލީހުގެ ންނަވ ނެ.ާއިޝ ރ ތްކުެރއްިވގޮތަށް

ާކުިރއަށްގެްނދިއުމުެގާ ާޖަލްސ  ާަވަޑއިގެން ނޑިޮކޅަށް ާގޮ ާއަމީންޢ ންމުގެ ބޭނުންފުޅުކަމަށްވ ނަމަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއޭނަ ާހޮއްވެވުމަށްފަހު ާމެންބަރަކު ާތެރެއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ އެހީތެރިެވވިދ ނެ.

ާމަސައް ާކޮމިޓީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއިށީނދެވަޑަިއގެން ނީޑގަިއ ާގޮ ަކްތާއަމީންޢ ންމުގެ

ާހަމަާ ާނެތްކަމަށްވަންޏ  ާބޭނުން ާދެން ާއަންނަްނ ާއިޞްލ ޙެއް ާއެޮކމިޓީން  2925ކުރިއަްށގެންދެވުމަށްފަހު،

ާނުބޭއްވޭނެ.ާ ާޖަލްސ އެއް ާމަޖިލީހުގެ ާނޫނީ ާރިޕޯޓްކުރުމަށްފަހުގައި ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން

ާދ ނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރެއަށް ނެޑްއގެ ާކަންތަްއގަ ާކޮމްޕްލެކްސް ާއަުޅަގނޑުމެންާާމިކަހަލަ އެކަމަކީ

އަދިާކޮށްފަިއއޮތްކަމަކަށްުނވ ތީާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާއެހެންޮގތެއް.ާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދަކީާަމޖިލީހުގެާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާގަވ އިދަކަށްވ ީތވެ، ާޢަމަލުކުރެެވމުންދ  ާރުހުމ އެުކަގއި ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާއި ާމެންަބރަކު ާެއްއވެސް ާމަްއަސލައިަގއިާޢިއްޒަތްތެރި ާޚ އްޞަ ާމި  2930ޢުތިރ ޟްނުކުަރއްވ ކަމަށްވަންޏ 

ާއުވ ލުމަށްާ ާއެބިަލކީ ާއައްަސވ ފަިއ، ާވޯަޓށް ާއެމައްސަލަ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ާކުރުާ ާެއންމެ ާެއއީ ާނިންމެވުން ާައއްަސވ ފައި ާވޯޓަށް ާނޫންތޯ ާބިެލއްޯތ ފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާެއއީކީާ ާއަދި ާނުފެނޭ.ާގޮތަކަްށވ ނީ. ާގޮެތއްކަމަކަްށ ާއިޢުިތރ ޟްކުރަްއވ ނެ ާމެންބަރަކު ާއެްއވެސް އެްއ

ާކަންތައްަގނުޑާ ާކޮމްޕްލެކްސް ާމިދެންނެވި ާދ ންވެއްޖެްއޔ  ާކޮމިޓީތަެކްއގެގޮުތަގއި އެހެންނަމަވެސް،

 2935ާއަންނ ނެކަމަށްާފެންނ ތީވެ،ާމިދެންނެވިގޮތަށްާދަންނަވ ލީ.ާީސދ ާވޯޓަށްާވަަޑިއގަންނަވަންާމަޖިލީހުގެ

ާގަވ އިދުާ ާފަހަނައަޅ ފައި ާމަރުޙަލ ތައް ާއިޢުިތރ ޟްނުކުރަްއވ ކަމަށްވަންޏ  ާއެގޮތަށް މެންބަރުން

ާމިދެންނެވިާމައްސަލައަށްާގެްނނަާބަދަލެއްގެގޮުތަގއި.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްަލއިފިންާއިނގޭތޯ..ާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާައޙްަމދުާ
 2940ާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާާމުޙަްނމަދު

ާ

ާދެކުނުާާދ ިއރ ގެާާމ ފަންނުާހުަޅނގު ާކުޅުުދއްފުށީ ާތ އީދުކުރެވޭ ާހަމަ ނޑަްށވެސް ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާެއކަަމކުވެސްާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާޢަްބދުމެންަބރުާ ާވ ަހކަފުޅަށް. ާދެއްކެިވ ާނަޝީެިދު ާމުޙަންމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ާޕްރިސީޑެންސްއެްއާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ ާކިހިނެއްތޯއޭ ނޑުެމންނަށް ާބޭނުންވަނީ،ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނުޑވެސްހަމަ

 2945ސެޓްކުރ ނީާމަޖިލީހުންާއުވ ލަންޖެހޭާޤ ނޫނަކ މެދުގައިާވަގުުތންާވޯޓަށްާއަހަން.ާއެންމެާމޮޅުގޮތަކަށްާ

ާކޮމިޓީގެ ާރިޔ ސަތުން ާރައީސް، ާމަޖިލީހުގެ ާސީދ  ާހަމަ ނަޑއަޅ ފަިއާާމިކަމުގަިއއޮތީ ާކަ ވަގުތުކަމަށް
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ާކުިރއަްށގެންދ ނެކަމަށްާ ާމަރުޙަލ ވެސް ާއިޞްލ ުޙެގ ާތެރެއިން ާމަރުޙަލ ގެ ާކުރުމުެގ ާރިޕޯޓް އަދިހަމަ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި،ާ ާއިޞްލ ޙުތަްއވެްސ ާެއ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏ މު ާމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ާކުރު ާމަރުޙަލ  ާއެ ާނުފެންނަކަމަށްވަންޏ މު ާނޫނިއްޔ  ާއެދ ގޮތަށްގޮސް ާދެން ާހަމަ ވަަނ9ާާކޮށްލ ފަިއ

ާމީގައިާ ާދެން. ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތް ާއަޅުަގނޑަްށވެްސ ާމިއީ ާދ ްނ. ާމަރުޙަލ އަށް  2950ކިޔުމުގެ

ާހަމަާ ާމަޖިލިްސ ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ާއެޭޅކަށްނުޖެހޭ ާޑެޑްލޮެކްއގައި އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ާއަ ާއެއީ ާވަކިހިސ ބަކުން. ާކުެރވިދ ނެ ާބިލ އިމެދުާރީކޮންވީންެވސް ާމިތ  ާޤަބޫލުކުެރވޭ ުޅަގނޑަށް

ާިއޞްލ ޙެއްާ ާއިތުރު ާިމއަކަށް ާހުރިހ ގޮަތކުންވެސް ާރޫޙުަގއި ާމެންބަުރންގެވެްސ ާގިނަ ވ ހަކަދެްއކެިވ

ާމިހ ރުާ ާއުވ ަލއިގެްނާމިޤ ނޫނަކީ ާމިޤ ނޫނު ާމިއޮްތގޮތަށް ާމިޮއތީކީ.ާމީަގއި ާނޫންކަން ހުށަހަޅ ގޮތަކަށް

ާޤ ނޫނެއްވެާ ާމިކަންާޢަމަލުކުރެވެމުންދ  ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވެއްޖެކަމަްށަވންޏ މު  2955ސްނޫން.

ާއަދިާ ާއުނަދގޫކަމަކަްށ ާތަންކޮޅެއް ާދެން ާމިއަށްވުރެ ާއެކަމަކު ާފަސޭހަހެން. ވަރަށް

ާމިއަދުާ ާއެހެންވީމ ، ާހަދ ނީ. ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކިހިނެއްބ އޭ ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަްށވަންޏ މު

ާސެްޓކޮ ާޕްރެސީޑެންްސއެއް ާހަމަާއަޅުަގނޑުމެން ާދިމ ވ އިރުަގިއ، ާއުނދަގޫކަމަކ  ށްފިކަމަށްވަންޏ މު

ާރިޔ ސަތުންާ ާދެން ާމައްސަލައ އިމެދުަގއި ާމިކުރަމުންގެންދ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިބަހުޘްގައި މިއަދުގެ

ާމެންބަރުން.ާެއހެންވީމަ،ާވަރަްށާވިސްނ ވަަޑިއގެންފަިއާ ާއެހެން ާދަްއކަވ ނެ ާވ ހަކަ  2960ޢަމަލުކުރ ގޮތެްއގެ

ާރައީ ާަމޖިލީހުގެާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާނިންމަވަންޖެހޭނެ. ާކޮންމެެވްސގޮތަކަށް ސް

ާ ާނޯްނނ ނެކަން.8ާާގަވ އިދުގެ ާއެހިސ ބަކުން ާރިޔ ސަތެއް ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ ަގއިވ ގޮތުން ވަނަ

ާމެންބަރުންާ ާއެ ާކޮމިީޓއަކަށް ާދިަޔއީކަން. ާކޮމިޓީއަކަށް ާސީދ  ާހަމަ ާމަޖިލިސް ާމުޅި އެހިސ ބުން

ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުވެްސާބޭނުން ާމިކަންއޮތީ. ާއެކަހަލަގޮތަކަށް ާއެހެން ާނަގ ނެ. ާމުޤައްރިރަކަށް ވ 

ާބިލުތަކ ިއގެްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިއަށް ާއަދި ާތަޅުއަޅުވ ނުލަްއވަްއޗޭ. ާޤަބޫލުކުރަނީ  2965ހަމަ

ާދ ންވީގޮތްތަެކއް،ާދުރ ލ ާިވްސނައިގެންާނޫންގޮަތކަށްާކުރިއަްށނުގެންދައްޗޭާމިކަން.

ާ

ާނިންމުމުގެާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާމިކަން ާގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުންވެްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެގޮތަށް ާތ އީދުލިބި ާހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން

ާިނންމެވުމަ ާހަުލވިކޮށް ާމިމަސައްކަތް ާބ ރުއެުޅއްވުުމގެގޮުތންކަމަށްާވ ހަކަފުޅުދަެަްއކަވަމުްނގެންދެީވ  2970ށް

ާ ާއަތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާައދި ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއެބައޮްތާާ?އަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިކަމުގައި ާެއހެންވީމ ، ާއެިދވަަޑއިގަންަނވ . ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން މިކަމ ބެހޭގޮތުން

ާހ ޞިލުވ ނެބ އޭ ާމަޤްޞަދު ާބޭނުންވ  ާޢިްއޒަތްތެރިާާހ ޞިލުކުރަން ާއެަބއަރ . ާހިތަށް އަުޅަގނޑުގެ
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ާއެއްެޗއްނޫނީާ ާވިދ ޅުވ ންޖެހޭ ާކޮްނމެހެން ާއަދި ާކުރުކޮށްލެްއވުމަށް. ާވ ހަކަފުޅުތައް މެންބަރުންގެ

ާއެދެން.ާ ާފުރުޞަތަށް ާއަޅުަގނޑު ާބ ރުއަޅުއްަވއިދެްއުވމަށް ާގޮތެްއާނިންމުމަށް  2975ވިދ ޅުނުެވ،ާމިކަމުަގއި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާއަޅުަގނޑުާިދއްގަރުާދ އިރ ގެ

ާ

ާމަނިކުފ ނުާާދިްއގަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާގޮއްސިކަން ާސްޓޭޖަކަށް ާކޮމިީޓ ާދަންނަވ ލީ، ާފުރުޞަތަކަށްއެދި ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާކުެރވިދ ނެާއަްޙމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމިކަްނތައް ާެއގޮތަށްާއިޢުލ ންކުރަްއވައިފިނަމަ ާއަދި ާއެހެންނަމަވެސް ާދަންނަވ ލަން. ގޮެތއް

 2980ާއިޢުލ ންާނުކުރައްވ ީތ،ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައިފިން.ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާާهللاކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު
ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަޢުސޫމް

ާ

ާފުުރޞަތަާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރިއްޔ . ާަގވ އިުދގެ ާއެދުނީ ާދަށުނ9ާާް;ކަށް ާެގ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2985ާވަނަ

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑު ާއަުޅގަ ާުކރެވޭނެކަމަށް ާމިކަން ާވެއްެޖއްޔ  ާަގވ ިއދުގައި ާއެވިދ ުޅިވގޮތަށް ޙަމްޒ 

ާމު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނަޝީދުާދެން ޙަންމަދު

ާކޮށްފިކަމަްށވެއްިޖއްޔ ާ ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާއަވަސްގޮތް. ާއެންމެ ާކުރަންޖެހޭ ާމިކަން ާދެން އެވިެިދ ުޅވީ

ދެންާއެކަންާވެގެންދ ނީާމިަގވ އިދުގެާބަެއްއގެގޮުތގައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެގޮތުންާމިހ ރުާރިޔ ސަތުންާ

ާމިކަ ާމެންބަރުން ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމިއަކަށްާނިންމަވ ގޮތަކަށް ާިމއަދު ާޤަބޫލުކުރައްވ ނެހެން.  2990ން

ާރައީސަށްާ ާމިއަދު ާއެހެންވީަމ، ާއެްއވެސް. ާނެތް ާއިޞްލ ެޙއް ާއޮތްކަަމކަށް، ާއިޞްލ ެޙއް އެްއވެސް

ާރައީސްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާނުބައިކަމެްއ ާބޭނުންހިފައިގެްނ ާިނންމ ގޮތެއްެގ ާމި ާއެކަމަކު ނިންމިދ ނެ.

ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުިރއްޔ .ާާކުރިއަށްއޮތްތ ާނުކުިރއްޔ ާރަނގަުޅވ ނީ.

ާ

ާރިޔ ސަުތންވެސްާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ   2995ާއ ދެ،

ާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ާވިދ ުޅވ ތީެވ. ާއ ކަމެކޭ ާިމ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެން ާމަޖިލީހުގެ ާވަނަާާ>7އަދި

ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާމިމަސަްއކަތްޮކށްފައި. ާމިގޮތަށް ާިމވަނީ ާމަޖިލީހުަގއި ާޕްރޮރައްޔިތުންގެ ާއެީއ ެސކިއުޓަރާއ ދެ،

ާއަނީސ ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމުލަކަތޮޅު ާެއއިރުެގ ާއިސްލ ެޙއް، ާޤ ނޫނަށް ޖެނެރަލްގެ

ލ ޙެްއ.ާެއވަނީާހަމަާމިގޮތަށްާއަޙްމަދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްގެާޤ ނޫަނށްާއިސް

ާމަތިންާ ާެއއުސޫލުެގ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެެހންވީމ ، ާގެންޮގސްފައި.  3000ކުރިއަށް

ާމިކަންތައްތައްާކުިރއަށްާގެްނޮގސްދެއްވުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢްއޒަތްތެެެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާާ

ާ

 3005ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނުޑގެާކަންބޮުޑވުްނތަކެއްާމީގެތެރޭަގއިާއެބަހުރި.ާމިގޮތަށްާާޝުކުރިއްޔ ާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ިޚޔ ެލއްާއެަބއުޅޭ.ާޭއގެތެރެއިންާކުުޅދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރ8ާާިމިކަންާގެންދިއުުމގައިާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާފ ހަގަކުރެއް ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމިކަންާމެންބަރު ާއެމަނިކުފ ނު ާފަހުން ާައލީގައި ާނުކުތ ގެ ވި

ާކަްނބޮޑުވުްނާ ާުކޑަކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުަޑކޮށް ާވިދ ޅުވުމ މެދު ާގެންދަވަްނާވިދ ޅުވި ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި

ާ ާސަބަބަކަްށވަީނ ާެއއީ ާޢިއްަޒތްތެރ9ާާިއެބައޮތް. ާމަރުޙަލ ަގއި ާރިޕޯރޓްކުރުމުގެ ާމަރުޙަލ ގެ ވަނަ

ާރެކޯޑަ ާފަހުން ާެއާރައީސް، ާރިޕޯރެޓއްތޯ. ާކޮން ާމަރުޙަލ ގައި ާރިޕޯރޓްކުރުމުެގ ާއޮންނ ނީ  3010ށްޓަަކއި

ާއުވ ލ ތީެވާ ާޤ ނޫނެއް ާނުވަތަ ާއުނިކުރ ތީ ާބިލެއް ާމި ާމިވަގުތު ާއެއީ ާނޯންނ ނެ. ރިޕޯރޓެއް

ާމިފަދަާ ާއެހެންނަމަވެްސ ާވެދ ނެ. ާމައްސަލަެއއްނެތްކަމަށްެވްސ ާއޮތުމުންވެްސ ރިޕޯޓެއްނެތުން

ާ ާއަންނ ނީ ާއަުޅަގނޑުމެްނާޙ ލަތްތައް ާއުވ ލުމުގެތެރޭގަިއކަމަށް ާޤ ނޫނެއް މުޅިންހެން

ާ ާެއހެންވީމ ، ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާމަރުޙަލ އެްއގަިއ9ާާބެލިގެންވ ނެކަމަކަށް ވަނަ

ާއެީއާ ާމަޖިިލސް ާމުޅި ާަތއްޔ ރުކުރުމަށްޓަކައި ާރިޕޯޓެއް ާއެ ާހަމައަށްދ އިރުަގއި ާކުރުމ އި  3015ރިޕޯރޓް

ާބަދަލު ާހިނގަންވ ީނާކޮމިޓީއަކަށް ާދެން ާމިމަޖިލީހުގައި ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ާއަޅުަގނޑު ެވގެންދ އިުރ،

ާޮގތުގަިއާ ާކޮމިޓީއެއްގެ ާމަޖިލީހުން ާވަގުތެއްކަމަްށވެފައި، ާނެތް ާަވޑަިއެގން ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޮގތުގައިާ ާރިޕޯރޓެއްގެ ާކޮމިޓީން ާއެ ާގެންގޮްސ ާކުރިއަށް ާެއމަސައްކަތް ާހޮއްަވވަިއގެން ާމުޤައްރިރަކު

ާރިކޯޑަްށޓަކަިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާނައިކަމުަގއިިވޔަސް ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާއަދި ޑޮކިއުމެންެޓއް

ާެއކަންކަންާ ާފަހުގައި ާމަރުޙަލ އަކަށް ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެ ާއެކަންަތއްަތއް  3020ރިޕޯޓެއްައއިސް

ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންނޫނިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ރެކޯޑްތަކެއް،ާާކުރަންވ ނެކަމަށް

ާޤަބޫލުނުކުެރވޭތީެވ،ާމިއަދުާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާެރޯކޑްތަކެްއާދިމައެްއވ ނެކަމަށް ާހިގަމުންދ ގޮުތގެ ކަންކަން

ާގޮތުންާ ާއަވަްސކޮެަށްލުމުެގ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިންމ ލުމަށްޓަކައި ާހިސ ބުން ާމިހ  މިބިލު

ނޑުާއެދެނީާމަޖިލީހުގެާޕްރޮސީޖަރއެއްާ ެއކުލެވިަފއިވ ާގޮތ ާއެްއގޮތަްށާގޮތެއްނިންމެވުމަްށވުރެާއަުޅގަ

ާކުރިއަްށާ ާމިމަަސއްކަތް ާމިއަދު ާޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއަދި ާކުރުން.  3025އެކަންކަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާކުރިއަްށގެންދ އިުރ، ާހަދަިއގެން ާކޮމިީޓއަކަށް ާއެއްކޮށް ާމަޖިލިސް ާމުޅި ގެންދިއުމުަގއި

ވ ކަމަކަށެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެެދނީާމިކަންާގަވ އިދުާއެކަމަށްާއެންމެާފުރިހަމަގޮތުގައިާވެަފއި

ާހުރިާ ާގެންގުުޅްއވ ފައި ާކުރިން ާމީގެ ާކުރެްއވުމުަގިއ ާމިކަންތައް ާުނވަތަ ާދިމ ވި ާއަލަށް ާއަދި މިއީ
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ނުޑާ ާައޅުގަ ާނުކުެރއްވުމަށް ާއެކަންކަން ާމަނިކުފ ނު ާނޫނީ ާބިނ ކުރަްއވަިއގެން ާމަްއޗަށް އުސޫލުގެ

ނޑަށްާެދއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއިލްތިމ ސްާދަންނަވަމުންާއަ  3030ާުޅގަ

ާ

ާާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުވަނީ ާއަޅުގަ ާހިތ މަކޮށްފިން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަނ7ާާަ;ޝުކުރިއްޔ 

ާގޮތަކަށްާނިންމ ލަން.ާާއިލްހ މްާައޙްަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދަށުންާމިކަންތައް ާމިޖެހުނީާއަނބުރ ާމ އްދ ގެާ)ރ(ާގެ ނޑަށް ާއަުޅގަ އެކަމު

ާއަނބުރ ާ ާހުށަހެޅުްނ ާހުށަހެޅި ނޑު ާައޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންެވ ާގެންދަން. މިގޮތަށް

ާއެހެންާ ާދަންނަވަން. ާފެންނަވ ހަކަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފޮނުވުމަށް ާމި ާކޮމިީޓއަށް ާއިޤްތިޞ ދީ  3035ގެންގޮސް

ާއަ ާހީވަނީ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިޖެހުނީ ާއެކަމުންާދަންނަވ ލަން ާކުރުކޮށްލަން. ާވަރަށް ާއުޅުނީ ނޑު ުޅގަ

ާލަފ ކުރެވެނީ.ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިގޮތަށްކަމަށް ާދ ނީ ާހަތަރުދަން ާމިއަދު ާމިދަނީ ާފެނިގެން އަޅުަގނޑަށް

ާެއހެންވީމަ،ާ ާފޮނުވަން. ާމީތި ާކޮމިޓީއަށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާޭބނުންވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާޅަކުާކޮށްދެްއވ ނެކަމަްށާއުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާއެހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކޮންމެެވސްާބޭފު

ާ3040 

ާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަންާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާއެހުށަހެޅުއްވިާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާފުރުޞަތުާާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ާމުއްޠަލިބު. ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެެެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ   3045ޝުކުރިއްޔ .

ާފޮނަދޫާ ާދޫކޮށްލެއްވީ. ާފުރުޞަތު ާސަލީމް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ދޫކޮށްލެއްވީ.

ދޫކޮށްލެްއވީ.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާާފުުރޞަތުهللا.ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާޢިއްޒަތްތެެެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާެޖހުނީ.ާއެާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާގަިޑވެސް ާހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ާމި ާދެޭކގޮުތގަިއާމިހ ރު ާަރއީސް،ާއަުޅަގނޑު  3050ާޢިއްޒަތްތެރި

ސްެގާކުރިމަީތގަިއާވަރަްށގިނަާހުށަހެޅުންތަްއާއެބައޮްތާހުށަހެޅިފައި.ާމިީއާދުނިޔޭގެާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލިސްތަކުގައިާއަލަށްާދިމ ވެފައިާއޮތްާކަމެއްނޫން.ާއެހެްނީވމ ،ާމިކަމުގައިާައޅުަގނޑަށްާެފންނަނީާ

ާމަޖި ާދުނިޔޭގެ ާލަފ އަރުވަން ާަރއީސަށް ާހުސްަވުގތުކޮޅުގެތެޭރގައި ާމި ލިްސތަކުަގއިާސެކްރަޓޭރިއޭޓުން

ާމިއަދުންާ ާލުއެއް ާއޮތް ާލިބެން ާރައްޔިތުްނނަށް ާބޭނުން ާއަޅުަގނޑު ާކޮންގޮތަކަށްތޯ. މިކަންކުރަނީ

ާނިްނމުން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕްޮރސީޖަރަލްާ ާމިކަން ާމިއަދު ާަލސްނުކޮށް ާލިބުމަށްޓަަކއި  3055މިއަދަށްވެސް

ނޑު ާައުޅގަ ާނޭހޭނެގޮތެއްވުމަކީ ާޯވޓަށް ާމިކަމަށް ާއެހެންވީމ ،ާާމައްސަލައަކ ހެދި ާނޫން. އެދޭގޮެތއް
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ާއަޅުަގނުޑާ ާނިންމަވައިދެއްވުަމކީ ާވަިކގޮތަކަްށ ާރައީސް ާތެރޭގަިއ ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށީ އެދޭކަމެްއކަމަށްވ ތީ.ާެއއީ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާއެގޮތަކީ ާކަުމގަިއިވައސް ާގޮތް ާދޭކަމެއްކަމުގަިއާވ ނަމަާހުށަހެޅުއްވި ާފުރުޞަތު ތެރެިއން

ާއެވ ހަކަާ ާއެދޭކަމަކަްށވ ތީ ާއަޅުަގނޑު ާދެްއވުމަކީ ާނިންމަވަެައި ާމިއަުދ ާމިކަން  3060އެގޮތަްށވިައސް

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާޢަބްދުލްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެެެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާފުަވއްމުލަކު ާމުޙަންމަދު.ާާޝުކުރިއްޔ . މަސީޙް

ާކުރިއަށްާ ާބިލު ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދުަގއި ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޖިލީހުގެ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި. ފުރުޞަތު

ާވަިކާ ާބެލޭނެ.ާައދި ާފެށުނީކަމުގައި ާމަުރޙަލ  ާކޮމިޓީ ާއެބިލު ާފ ސްވެއްޖެނަމަ ާމަޖިލީހުން  3065ގެންދިއުމަށް

ާނުވ ނަ ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާފޮނުވުމަށް ާމިއޮތީ.ާކޮމިޓީއަކަށް ާވ ހަކަ ާކޮމިޓީއަކަށްދ ނެ ާމަޖިލިސް ާމުޅި މަ

ާއެގޮތަްށ،ާ ާތ އީދުލިބިފައި. ާހުށަހެޅި ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީައކަށް ާވަކި ާމިވަނީ ާމަޖިލީހަށް މިހ ރު

ާހުށަހެޅިާ ާނެތުމ އެކު ާހުށަހެޅުމެއް ާެއއްެވސް ާއެނޫންގޮަތކަށް ާމިވަނީ. ާތ އީދުލިބިފައި އެންމެގޮތަކަށް

ާލިބިފައިވ ގޮތަށް ާަމޖިލީހުންާާތ އީދު ާފޮނުވުމަށް ާމިބިލު ާކޮމިީޓއަށް ާކަންކަމ ބެހޭ އިްޤތިޞ ދީ

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާބަލަން.ާޝުކުރިއްޔ .  3070ނިމުނީ.ާާ;ނިންމެވީކަމަށް

އ އިާގެން.ާެއހެންވީމ ،ާާ>ަގއިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމ9.90ާާްދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމަަސއްަކތްާފަށ ނީާ

ާހުސްވަގުތުކޮެޅއްާއަޞުރުާނަމ ދަށްާހުސްވަގުތުޮކޅެއްާނަގ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަަލއިކުމް.ާމިހިސ ބުން

ާ

ާ]ށްާާ:9:;7ންާާ>0:;7ހުސްވަގުުތކޮޅު:ާާދެވަނަ[

ާ3075 

ބިލު. .6 ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާއަާޢަޞުރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖެންޑ  ާއެ ާމެދުަކނޑ ލިއިރު ާމަސައްކަތް ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާނަމ ދަށް ވަީނާާ;އިޓަމް

ާނިމި ާއައިޓަްމ ާއެޖެންޑ  ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެޖެންޑ ާާ>ފަ. ާމަރުޙަލ ަގއި. ފެށުުމގެ

ާ ާނަޝީދުާާ>އައިޓަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކުޅދުއްފުށީ ާިމވަނީ  3080ގައި

ާބި ާބަޔ ންކުރުމުެގ ާހަމަތައް ާކުރުމުގެ ާތަރުޖަމ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާަބހުސްގެާާވަނ8ާަލުގެ ިކޔުމުގެ

ާކޮމިޓީންާ ާމަސަްއކަތު ާކުރެްއވުމަށް ާބަހުސް ާބިލަށް ާމި ާގެންެދުވން. ާކުރިއަށް މަރުޙަލ 

ާ ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވަނީ ާާ:ކަ ާފުރުޞަތުގަިއ ާފުރަތަމަ ާާ;ަގިޑއިރު. ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ 9ާމިނިޓް
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ާހުށަހަޅުއްވަ ާބިލު ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންެމ ާއަޅުަގނޑު ާދެކުނުާމިނިޓްއިރު. ާކުޅުދުއްފުށީ ާދެްއވުމަށް އި

 3085ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާކުރެވެީނާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއަމ ޒު ާބިލު ާމި ާބިލެއް. ާފަންނީ ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމ ނަކުރުމުގައ އިާޝަރުާަމދުާނަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަން ާޤ ނޫނުތައް ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާސަބަބަކީ ާހުށަހަޅ  ާމި ާބިލް ާމި ާދ އިރ އަށް. ާޢީ

ާގެންގުޅުަމީކާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއުސޫލުތަެކއް ާއެއްގޮތް ާވީހ ވެްސ ާކުރުމުގައި ާތަންފީޒު ާކުރުމުގައ އި ތަރުޖަމ 

ާޔަޤީންކަން ާއިތުބ ރ އި ާމެދު ާއ އި ާނަތީޖ  ާނިކުންނ ނެ ާމުހިންމުކަމެއްާާޤ ނޫނުތަކުން  3090އުފެއްދުމަށް

ާޢަދުލުިއންޞ ފުާ ާނިންމުމަކީ ާނިންމުންތަކެއް ާެއްއގޮތް ާހ ލަތްތަކުގަިއ ާއެްއގޮތް ާފެނުން. ކަމަށް

ނުޑާދުށުން.ާޤ ނޫނުާތަރުޖަމ ާކުރުމުގައ ިއާ ޤ އިމުކުރުމުގެާއެންމެާމުހިންމުާއެއްތަނބުކަުމގައިާއަުޅގަ

ާއެ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގައި ާޤ ނޫނު ާތަޢ ރަފުކުރުމުެގާއެހީތެރިވެދޭނެ ާރ އްޖެއަށް ާޤ ނޫނެއް ހީތެރިވެދޭނެ

ބޭނުންތެރިކަންާފެނުން.ާއެހެންާބައެެެްއާޤައުމުތަުކަގއިވެްސާއިންޓަރޕްރިޓޭޝަންާެއކްޓްެގާނަމުގައިާ

ާޢަމަލުާ ާެއއަްށ ާއެކުަލވ ެލވި ާޤ ނޫނެއް ާއަްނގައިދޭ ާއުސޫލުތަްއ ާކުރުމުެގ ާތަރުޖަމ   3095ޤ ނޫނުތައް

ާމ އްދ އަށްާކުރަމުންދޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާޤ ނޫނުގެ ާނެތުމުގެާސަބަބުން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާރ އްޖޭަގއި ގެ

ާމައްޗަށްާ ާގޮތެްއެގ ާކުރެވޭ ާތަރުޖަމ  ާއެ ާބެލުމަށްފަހު ާޢިބ ރ ތަކަށް ާއޮންނަ ާޤ ނޫނުގައި ނުވަތަ

ޙުކުމްތައްާއަންނަންާފެށުމުެގާސަބަބުންާއެްއާޤ ނޫނެއްެވސްާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާތަރުޖަމ ކުެރވިާތަފ ތުާ

ނޑަައޅ ތަންާފެނޭ.ާއަދިާހަމައެކަނިާޝަރުޢީާިއދ ރ ތަކެްއާފަރ  ތްތަކުންާތަފ ތުާގޮތްގޮތަްށާޙުކުމްާކަ

ާޤ ނޫނުާ ާއޮންަނ ާކުރިފުޅުމަތީަގއި ާއެބޭފުުޅންގެ ާއިދ ރ ތަކުންވެސް ާއެެހން ާޤ ނޫނީ ާއެކިއެކި  3100ނޫން.

ާނުކު ާސަބަބުން ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާގޮތަކަށް ާަވޑަިއގަންނަވ  ާވިސްނި ާާނަތީޖ ތަްއާއެބޭފުޅުންނަށް ންނަ

ާޤައުމުތަުކަގއިވެްސާ ާއެެެހެން ާުކރުމުގައި ާތަރުޖަމ  ާޤ ނޫނެއް ާބޭނުމަކީ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ތަފ ތުވެގެންދޭ.

ާަސޤ ފަތެްއާ ާފެށުމުގެ ާ ާަޢމަލުކުރަން ާއެއަށް ާބަލަިއގަނެ ާރ އްޖޭގަިއ ނޑުަތއް ާމިންގަ ބަލ 

ާތަރުޖަމ  ާގޮތަަކށް ާއެފެންނަ ާއެމީހަކަށް ާހަމަ ާޤ ނޫނެއް ާވަކިާާޤ އިމުކުރުން. ާބަދަލުގައި ކުރުމުގެ

ނަޑއަަޅއިދީާއަދިާއެާއުސޫުލތައްާެއާ  3105އުސޫލުތަެކއްގެާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށްާތަރުޖަމ ާކުރެވޭނެާގޮތެއްާކަ

ާބަލައިލ އިރުަގިއާ ާ ާއަސްލުތަކަށް ނޑު ާމައިގަ ާހިމެނޭ ާބިލްގައި ާމި ާބަޔ ްނކޮށްދިނުން. ޤ ނޫނެއްގައި

އެިކާބަސްބަހުގެާމ ނަާއެއްތަނަކުްނާެއއްާޤ ނޫނަކުންާާއެކިާޤ ނޫނުތަުކަގއިާބަޔ ްނާުކރެވިފައިާހުންނަ

ާއެިކާ ާހިމެނޭ. ާހަދައިދިނުން ާގޮތް ާދެނެގަެނޭވނެ ާމ ނަކުރުން ާނުވަތަ ާދެނެގަނެވޭނެ ާމަފުހޫމް އޭެގ

ޤ ނޫނުތަކުގައިާދީފައިާހުންނަާމުއްދަތުތައްާގުނ ނެގޮތްާބަޔ ްނކޮށްދިނުންާހިމެނޭ.ާބައެެެއްާުކށްކުށ އިާ

ާޝަ ާޤ ނޫނީ ާހިމެނޭ.ާގުޭޅގޮތުން ާބަޔ ންކޮށްދިނުން ާހަމަތަކެއް ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާއިދ ރ ތަކުން  3110ރުޢީ

ާޤ ނޫނުންާ ާާބޭފުޅުންނަށް ާިތއްބަވ  ާމަޤ މުތަުކގައި ާބައެއް ާމަޤ މުތަކުން ާބަެއއް ާމީހުންނަށ އި ބައެެެއް
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ާބަޔ ންކޮށްދި ާބ ރުތައް ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގަ ާމަފްޙޫމްގެ ާއެ ާބޭނުންކުރުމުގައި ާބ ރު ާއޮންނަ ނުންާާދީފައި

ާފަސޭހަކުރެވޭެނާ ާތަރުޖަމ ކުރުމަށް ާއެޤ ޫނނު ާމެދުވެރިކޮށް ާބައިތަކެއް ާހިމެނޭ ާޤ ނޫނެއްގައި ހިމެނޭ.

ާޤ ނޫނެއްަގިއވ ާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާފަސޭހަކަްނާނުލިބޭ ާއެ ާޤ ނޫނުން ާާހިމެނޭ.ާއަދި ާހަދައިދިނުން ގޮތް

ާދިމަ ާކޮންކޮން ާބަލަންޖެހެނީ ާދެން ާކުރުމަށްޓަކައި ާތަރުޖަމ  ނޑަެއޅިގެންާއިބ ރ ތެއް ާކަ  3115ދިމ ލަކަށްކަން

ބަޔ ންކޮށްދިނުންާާހިމެނޭ.ާމިކަހަލަާމަސައްކަތްތަކެއްާކުެރިވފަވ ާފަންނީާޓެކްނިކަލްާބިލެއްާބިލަކީ.ާ

ާެމންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަޒަރުން ާމިދެންނެވި ާދޭތެރޭގައި ާބިލ އި ާމި ާކުރަނީ ާއުއްމީދު އަޅުަގނޑު

ާބިލަ ާމި ާއަދި ާކަމަށް. ާދެްއވ ނެ ާވ ނަމަާބައްލަަވއި ާފ ސްކުރެވިއްޖެކަމަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ކީ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަްށ ާދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާަމގަުކން ާއެއްގޮތް ާކުރުމަށް ާމަސައްަކތް ާދ އިރ އަށް ޤ ނޫނީ

 3120ާމަގުފަހިކުރ ނެާބިލެއްާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ނުޑާޝުކުރިއްޔ .ާމިާބިލުގެާބަހުސްާމަރުޙަލ ގައިާވ ހަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ކަާދަްއކަންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަ

ާނިހ ންާ ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާވިލިމ ފަންނު ާހުޅުވ ލަން.ާާއަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު

ާޙުސައިންާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ3125 

ާއަުޅގަނާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިވާ ޝުކުރިއްޔ  ާމިއަުދ ާކުރިމަތީގައި ާުޑމެންގެ

ާދެއްވީީތާާއިންާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުސަާ ާފޮނުއްވައި ާހަމައަށް ނޑުެމންނ އި ާއަުޅގަ ާބިލް ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާކުރުމުގެ ާތަރުޖަމ 

ނޑުާާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްއުްސތ ޛްާމުޙަންމަދުާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާ ނަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާމިބިލްާ ާދެންމެ ާއެމަނިކުފ ނު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އިެއުކ ހިތުގެ

ާހ ސިލްކުރުމަށްޓަކަިއާ ާމަޤްޞަދެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމީ ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާެދއްވަމުން  3130ހުށަހަޅުއްވައި

ާއެގިަވޑަިއގަ ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާދެއްވ ަފއިވ  ާައޅުަގނޑުމެންގެާހުށަހަޅައި ާފަދައިން ންނަވ ނެ

ތެރޭގައިާޝަރުޢީާނިޒ މްާއަިދާޝަރުޢީާޢަދުލުއިންސ ފުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާކަންތައްތައްާަހމައަކަށްާ

ާމުހިންމުާ ާމިފަދަ ާވ ހަަކއަެކއް. ާދައްކަމުްނދ  ާއެންމެން ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަަކއަީކ އެޅުމުެގ

ާއަ ާދެްއވި ާހުށަހަުޅއްަވއި ާބިލް ާމި ާބޮޑުެވގެންާވަގުެތްއގައި ާމުހިންމުކަން ާބިލުގެ ާމި ާއިހުނަށްުވރެ ދި

ާދެްއވަމުންާ ާވިދ ޅުވެ ާަމޤްޞަދުކަމުގައި ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުަގއި  3135ދިޔަ

ާއަޅުަގނޑުވެްސާ ާކަމަށް ާބިލެއް ާޓެްކނިކަލް ާދެްއވީ.ާވަރަށް ާއެވިދ ުޅވެ ާބިލްގައި ާތަފްސީލްކޮށް ވަރަށް

ާޚ އްޞަ ާމުހިންމުކަންާގަބޫލުކުރަން. ާބިލުގެ ާމި ާބޭފުޅުންނ އި ާމަރުޙަލ ގެ ާޤ ނޫނީ ކޮްށ

ާހައިސިއްޔަތުްނާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމަޖިލީހުގެ އެިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ.ާރަްއޔިތުންގެ



 117 

ާކަްނތައްތަެކްއާ ާއ  ާއެދިަޔއީ ާހުޅުވިގެން ާމަފުހޫމެއް ާއ  ާދޮރެއް ާއ  ނޑުމެންނަށްެވސް ާއަޅުގަ ާބިލު މި

ާއެހެންާާދަސްވެގެންާ ާދުނިޭޔގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާބިެލއްކަމުަގއިވެްސ  3140ދިޔަ

ާަޤއުުމތަކުަގއިާ ާއެހެން ާއަދި ާނިޒ މްތަކ އި ާއެިކއެިކ ާޝަރުޢީ ާޮގތުން ާލ މެހިފައިވ  ޤައުމުތަކުެގ

ާޒަމ ނުއްސުރެާ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާކަސްޓަމަރީ ާހިމެނޭ ާޤައުމުތަކުަގއި ާއަިދ ާޤ ނޫނުތަކ އި ބޭނުންކުރ 

ނުންާކުރަމުންާއަންނަާސަޤ ފީާއުސޫލުތަކ އިާމިކަހަލަާހުިރހ ާކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްާުކރަންޖެހޭ.ާބޭ

ާއަދިާ ާނޫނީ ާޓްރ ންސްލޭޓް ާނުވަތަ ާކުރުން ާތަރުޖަމ  ާތެރޭގައި ާކުރުމުގެ ާރިޢ ޔަތް ާމި އެެެހެން

ާނުވަތަާ ާއިންޓަރޕްރައިޓް ާނަމަވެސް ާކުރި ާތަރުޖަމ  ާއެބަސް ާބަހަކުން ާއެހެން  3145ާއެނޫންވެސް

ާބަސްތަކ ިއާ ާމި ާޓްރ ންސްލިޓްރޭޝަން. ާނުވަތަ ާޓްރ ންސްލޭޓް ާނުވަަތ އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން

މިބަސްތަކުންާނެގޭާީމގެާހަޤީަޤތ އިާއަިދާމީގެާފޮނެިޓކްާފެިށގެންާއަންަނާހިސ ބުާތަފ ތުވޭ.ާދިވެހިާ

ާހޯދަންާ ާހިސ ބަކުންޯތ ާކޮން ާއައީ ާމަސްދަރު ާބަލ  ާއަސްލަށް ާއުފެއްދުމުގެ ާބަސް ބަހުން

ާކަމެއްާާއަޅުގަާ ާމިފަދަ ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރުޢީ ާޢ ންމުގޮތެއްަގއި ާކުރަންޖެހޭ. ާދިރ ސ ތަެކއް ނޑުމެން

ާނަތީޖ ތައްާ ާުނކުމެދ ނެ ާތެރެއިން ާމ ނަކުުރމުގެ ާަބޔަކުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާއޮތް ާލިެޔވިފައި  3150ކުރުމުގަިއ

ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާސަބަބުތައް ާމި ާނުރައްކ ވ ނެ. ާވަރަށް ާހިގައިދ ނެ. ާހިތިވެގެން އިާވަރަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާބަސްމަގަށް ާއަދި ާދޭހަ ާމ ނަކޮށްދޭ ާއެބަ ާއަސ ސީންވެސް ާޤ ނޫނު އަޅުަގނޑުމެން

ކަންާލިބިފައިވ ާވަރަށްާވަރުަގދަާފެހިާމިނިވަންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާައޅުަގނުޑމެންާއަތުގަިއާމިއޮތްާ

ާ ާޢ79ާަޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާމިއަންނަނީ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާބ ބު ާކުރުމ އިާވަނަ މަލު

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ާތެރެއިން ާސަރަހައިގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހެދިގެންދ ނީ ާޤ ނޫނުތައް ާކުރުން.  3155މ ނަ

ާއެީއާ ާހެދިގެންދ ނެ. ާގަވ އިދުތަެކއް ާދަުށން ާއެޤ ނޫނުގެ ާދަށުން. ާމިންަގނެޑއްެގ ާކުރ  ހުއްދަ

ނަށްާޚިދުމަތްާދިނުމުގަިއާކޯޓުތަުކގައ އިާއަދިާޢ ންމުާދިރިއުޅުމުގަާއ އިާސަުރކ ރުގަާއ އިާރައްޔިތުން

ާކަމެއްަގއިާ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާެއހެންވީމ ، ާހިމެނިގެންވޭ. ާމީަގއި ާމަރުޙަލ ތަކެއް ާހުރިހ  ާކުރ  ބޭނުން

ާހަމަާ ާަވކި ާމ ނަކުރުމުގައި ާއެއީ ާނުލައި ާހިސ ބަކ އި ާވަކި ާކުރުން ާމ ނަ ޚ އްޞަކޮށް

ާވިދ ޅުވި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާއަިދ ނޑުތަަކކަށް ާމަގެްއާާމިންގަ ާއޮްތ ާެއއްގޮތަށް  3160ފަދައިން

ނޑުވެްސާ ކަމުގަިއާއޮތުމަީކާވަރަށްާމުިހްއމުާފަސޭހަާލުއިތަކެްއާލިބިގެްނދ ނެާކަމެއްާކަުމގަިއާއަުޅގަ

އަްށާތަރުޖަމ ާކުރުމުގަިއާހޯދިދ ނެާއެހީެގާާ?ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޚ އްަޞގޮެތއްަގއިާމިބިލުެގާމ އްދ ާ

ވ ާޤ ނޫނުތަކުންާތަރުޖަމ ާކުރުމުގައިާހޯދިދ ނެާއެހީގެާބ ވަތްތަްއާވަސީލަތްކަމަށްާވިދ ުޅވެާދެްއވ ފައި

ާ ާވަީސލަތްތަކ އ8ާާިބެހިގެންވަނީ ާހިފިދ ނެ ާއެތެރެއިން ާޤ ނޫނުެގ ާެއއީ ާވިދ ޅުވި. ާކަަމށް ަބޔަށް

ާބަލައިލުން.ާއަޅުަގނޑުމެްނާމިކަހަލަާ ާބޭރުފުށ އި ާއ އި ާވަސީލަތް.ާއެތެރެ ާހިފިދ ނެ ާބޭރުން  3165ޤ ނޫނުގެ
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ނޑުމެންާޤަުއމުގައިާޤ ނޫނުާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ާކަންތައްތަކުާ ގައިާވިސްނަްނވެްސާއެބަޖެހޭާއަުޅގަ

ާމިކަންތައްތަުކަގއިވެްސާ ާއެްއގޮތަށް ާޝަރީޢަތ އި ާއިސްލ މީ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާގޮތްތައްެް ގަބޫލުކުެރވޭ

ނޑުާދަންނަވަން.ާމިއަދުާހެދިފަ އިވ ާބައެއްާބޮޑަށްާމިބ ރުާއެޅިފަވަނީާމިއ ިއާއެްއގޮތަށްާކަމަށްާއަުޅގަ

ާސަބަބުާ ާއެްއ ާބޭނުންވ  ާޤ ނޫނަކަށް ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ާމައްސަލަތަުކގައި ާނުކުމެގެންދ  ޤ ނޫނުތަކުން

ާއަދިާ ާހަމަ ާއަޑެއް ާދިޔަ ާފެތުރިގެން ާތެރެއަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދ ދިފަހުން ާހިމެނޭ  3170ކަމަށް

ާދިމ ވި ާކުރުމުގައި ާމ ނަ ާގޮތުން ާއޮތް ާކަްނތައް ާޤ ނޫނުގެ ާވަުގާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާގުިޅެގން ަދއްަޗކ އި

ާވ ނީާ ާއަޅުަގނޑުެމން ާވ ހަކަ ާޙުކުމްތަކެްއގެ ާޖެހުނު ާނިކުންނަން ާމައްސަލައިަގިއ ާޖެހުމުގެ ނޫޓު

ާޔޫރޯާ ާނޫނީ ާޖެހުންތޯ ާޑޮލަރު ާޔޫއެސް ާނޫނީ ާޖެހުންތޯ ާފައިސ  ާދިވެހި ާޖެހުމަކީ އަުޑއަހ ފަ.ާވަގުނޫޓު

ާމަްއސަ ާނުވެވިގެްނގޮސް ާފަހުމު ާހ ލަތްތައް ާމި ާއެބަދޭ.ާޖެހުންތޯ. ާހިސ ބަށް ާނުކުންނަ ލަތަކެއް

ާނަންތަކެްއާ ާމުފްރަދު ާނުވަތަ ާނަންތަކެއް ާޖަމުޢު ާގޮުތަގއި ާއެްއގޮތް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  3175އެހެންވީމ 

ާގޮތަށްާ ާކުެރޭވ ާއިޝ ރ ތް ާއުސޫލަކުން ާއެއް ާނަން ާކުރ  ާއިޝ ރ ތް ާއުސޫލަކުްނ ާއެއް ާނުވަތަ ހުރެ

ާމިދިޔަ ާމުހިއްމުކަމ ިއާމެދު ާމިބިލުގެ ާމުހިއްމުާާއޮތުން ާއެބަޖެހޭ ާކުރަން ާގަބޫލު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ގޮތް

ާބެހޭާ ާއ އި ާމައްސަލަ ާކުރުމުގެ ާމ ނަ ާދުސްތޫރު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއޮތީ ާދެން ާކަމަށް. ޤ ނޫނެއް

ާއިޝ ރ ްތކޮށްލަންާ ާވަރަެަކަށް ާކޮްނމެވެސް ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާމިބިލަށް ާބޭނުން ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތުން

ާމިއުޅެ ާމިއަދު ާކޮބައިތޯ.ާސަރުކ ުރާއަޅުަގނޑުމެން ާބ ރަކީ ާތެރޭަގއި.ާސަރުކ ރުގެ ާތަކެއްގެ ާއޮޅުން  3180ނީ

ާބ ރަކީާ ާހެދުމުެގ ާޤ ނޫނު ާކަމުަގއިވ  ާތިންބ ރު ާހިްނގުމުގެ ާޭއގެތެރެއިން ާކޮަބއިތޯ ާބ ރަީކ ހިންގުމުގެ

ާވަިކވިާ ާބ ރުތަްއ ާޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާއޮންަނ ާއެ ާބ ރ އިެއކު ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއަދި ކޮބައިތޯ

ާކަްނތައްތައްާމިންވަރުތަކަ ާބަެއއް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާނޭގިާމަސްލަހަުތާެގއްލޭާހިސ ބަށް ާކޮބައިތޯ ކީ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާަހމަ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާިމގޮތުްނ ާައޅުަގނޑު އެބަދޭ.

ާ ާމ އްދ  ާކުރުމުގެާ?8ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބޭނުން ާބ ރުގެ ާލިބިދޭ ާއަށް ާޖުމްހޫރިްއޔ  ާރައީސުލް .3185 

ާއެާމ އް ާކޮންގޮތަކަށްތޯ ާވ ނީ ާފަހުމު ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތް ާހ ލަތު ާމިހ ރުގެ ާތެރެއިން ދ ގެ

ާޚ އްޞަާ ާއަދި ާކޯޓުންތޯ. ާނިންމ ނީ ާކަމެްއ ާކޮންމެ ާޮކންހިސ ބަކުންތޯ ާއޮންނ ނީ ާކުރުންތައް މ ނަ

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާޢިބ ރ ާ:=8ގޮތެްއގައި ާުނވަތަ ާލަފްޒެއް ާމިޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާމ އްދ  ތެއްާވަނަ

ާއެބަާ ާހިނދުާވަރަށްާދިގުާލިސްޓެއް ާދޭހަާނުވ  ނަޑއެޅިގެން ާއޮތުން.ާއެހެންާގޮތަކަށްާކަ ހިމެނިފައި

ާގޮތަކަްށާ ާތަފ ތު ާމ ނަކުރުން ާބ ރެއްގެ ާއޮތް ާެދވިފައި ާއެހެންވީމ ، ާތަުކގައި. ާމ ނަކުރުން  3190އ ދޭ

ާހިން ާވެރިކަން ާވަިކގޮތަަކށް ާމަޖިލީހުން ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާވެއްޖެްއޔ  ާޝަރުޢީާމ ނަކުރަން ާގޮތުން ގ 

ދ އިރ ާަވކިގޮަތކަށްާމ ނަކުރަްނާޖެހިއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާވަަރށްާބޮޑެތިާމަސްލަހަތުތަކެްއާެގއްލިގެްނާ
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ާބިލެއްާ ާމުހިއްމު ާމިކަހަލަ ނޑިވަޅެްއަގއި ާދަ ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ދ ނެކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެ ާެއއްފަހަރު ާއަިދވެސް ާެދއްވީީތވެ ާދަންނަވަމުންާހުށަހަޅުއްވައި ާޝުކުރު ާމެންބަރަށް ިރ

 3195ާއަޅުަގނޑަށްާެދއްވިާފުރުޞަަތށްާޝުކުރުާއަދ ާކުރަން.ާ

 

ާކުރުމުެގާާޝުކުރިއްޔ `ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބަޔ ން ާހަމަތައް ާކުރުމުގެ ާތަރުޖަމ  ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި

ާކަާލުާައޫބބަކުރުާޢަބްދުލްޢަީޒޒުާޖަމ  ާހުށަހަޅައިދެއްވި ާދ އިރ ެގާބިލެއް ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާދެއްވި ާހުށަހަޅައި ާމިބިލު ާަމށްޓަކައި

ާހުރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލުެގ ާމި ާއ ދެ. ާަދންނަވަން. ާޝުކުރު ާނަޝީދަށް ާމުހަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 3200ބިލެއްާާމަފުހޫމްތަކަށ އިާއެކިާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުގައިާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވިފަަދއިންާވަރަށްާފަންނީ

ނަޑށްވެްސާ ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭ ާމ ނަތަކ އި ާމީގެ ާއެހެންކަމުން ާގަބޫުލކުރަން. ނޑުވެްސ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަްށ ާމަޤްޞަދަށް ާބިލްގެ ާިމ ާރޫޙަށ އި ާބިްލގެ ާމި ާައޅުަގނޑު ާއުފެދޭ. ާުސވ ލު ވަރަށް

ާހުށަހަ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ެޙްއ ާބޮޑު ާވަރަށް ާހ ލުގައި ާތ އީދުކުރ  ާބޭނުންވޭ.ާއިޙްތިރ މްކޮށް ޅ ލަން

ާބޭރުގެާ ާއޮންަނނީ ާމި ާބައްލަވ ަފއި ާކަަމށް ާއަސްެލއް ާބިލު ާމި ާއިނޭގ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާކަމަށް.ާ ާބައްލަަވިއގެްނ ާމަތިން ާހަމަތަކުގެ ާއެކްްޓގެ ާއިންަޓރޕްރިޓޭޝަން ާއޮންނަ  3205ޤައުމުތަކުަގއި

ާމަ ާކުރަްއވ ފައި ާރިޢ ޔަްތ ާގޮތަށް ާހުންނަ ާބިލުތަކުަގއި ާއެފަދަ ާނަންތައްާއެހެންވީމ ، ނިކުފ ނު

ާދިވެހިާ ާމުޖުތަމަޢ އި ާދިވެހި ާކުރަނީ ާތައްޔ ރު ާމި ާބިލު ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއޮތްއިުރަގއި ދެއްވ ފައި

ާއެީއާ ާކުރުމަށް. ާބަދަލު ނޑުނަން ާމައިގަ ާމިބިލުގެ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާައޅުގަ ާހިނދު ާކަމަށްވ  ރ އްޖެއަށް

ާައޅުގަާ ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާކުރުމުގެ ނުޑާތަރުޖަމ  ާއަޅުގަ ާހިނދު ާފެނުނު ާއެނަން ނޑަްށ

ާއެަކނިވެސް.ާ ާނަމުން ާފ ހަގަކުރެވުނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާބިލެއް ާއަދަބީ ާއެއީ ާއެެެރީ  3210ހިތަށް

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާިމ ާއެމަނިކުފ ނު ާމަްޤޞަދ އި ާމި ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަްށ ާމީެގ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާރަާ ާއެންމެ ާއޮންނަން ާނަން ާމީގެން ާބަލ އިރު ާހަމަތައްާރޫޙަށް ާކުރުމުގެ ާމ ނަ ާޤ ނޫނު ާގޮތަކީ ނގަޅު

ނޑަށްާެއްއެވސްާމީހަކަށްާނޯޅޭނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާ ބަޔ ންކުރުމުގެާބިލުާއެގޮތަށްާޮއތިއްޔ ހެންާއަުޅގަ

ާކަންތައްތަުކގަިއާ ާއެހެން ާރ އްޖޭގެ ާބިލު. ާކުރުމުގެ ާބަޔ ން ާހަމަތައް ާމ ނަކުރުމުގެ ާޤ ނޫނު ހީވަނީ.

ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަން ާފޮްތފޮތްވެސްާތަރުޖަމ  ާތަފ ތު ާދިރ ސ ތަކ އި ާއެެެެހން ާޢިލްމީ ާގިނަ ާވަރަށް  3215ެމން

ާހަމައެކަނިާ ާމީ ާނޫން. ާބިލެއް ާހުރި ާގުޅުން ާއެއ އި ާކުރަންޖެހޭއިރު ާތަރުޖަމ  އަޅުަގނޑުމެން

ާހީވޭާ ާެއބަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނަމުންވެސް ާމީގެ ާކަމަްށވ ތީ ާއެްއޗެއް ާހުރި ާގުޅުން ޤ ނޫނުތަކ އި

ާނަންާ ާމި ާމ ނަކުރުަމށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކޮންކަމެއް ާކޮްނކަމަކ އި ާއެކުވެސް ފެނުމ އި

ާއެހެންވީމ ާ ާމުހިންމުވ ނެހެން. ާއިނގެން ާއުސޫލުތަކެްއކަން ާއެކަަށއަޅ  އަޅުަގނޑުމެން

ާހުށަހަޅަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހީކުރަމުން ާއަުޅަގނޑު ާކަމަށް ާނުކުރައްވ ނެ ާއިޢުތިރ ޟް  3220އެމަނިކުފ ނުވެސް
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ާހަމަތަ ާމ ނަކުރުމުގެ ާކޮމިީޓެގާޤ ނޫނު ާކުރަން. ާބަދަލު ާމިގޮތަށް ާބިލު ާކުރުމުެގ ާބަޔ ްނ އް

މަރުޙަލ ގަިއވެސްާއަދިާއެހެންާމ އްދ ތަކުަގއިެވސްާމިގޮތަށްާހުރިާއެހެންާގޮތަކަށްާމ ނަދޭހަވ ާކަހަލަާ

ބައިތައްާެއކަހަލަާމަފުހޫމަކަށްާބަދަލުކޮށްލުންާއެއީާމުހިންމުާކަމެއްކަުމގައިާައޅުަގނޑުާދަްނނަވަން.ާ

ާކުރުމުގެާސަބަބަ ާބަޔ ން ާހަމަތައް ާކުރުމުގެ ާތަރުޖަމ  ާކިޔަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިބިލަށްވެސް ކީ

ާމިއީާ ާއަރ ީތެވ ާއޮޅުންތަެކއް ާމ ނައިގެ ާކުރުމުގެ ާތަރުޖަމ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނަމުންވެސް ާފުރަތަމަ  3225ބިލު.

ާކީރިިތާޤުރު ާތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހެނީ ާމި ާތަރުޖަމ އެެެއްކަން އ ްނާދިވެހިާކޮންކަހަލަ

ބަހަށްާތަރުޖަމ ާކުރުންވެސްާއެބަހުރިާއެާމިާޤ ނޫނަށްާފެތޭނެާކަމ އިާމެދުވެސްާުސވ ލުާއުެފދިދ ނެ.ާ

ނުޑެގާ ާައުޅގަ ާހުށަހެޅުމ އިއެކުަގއި ާހުށަހެޅުން ާމި ާއިޙްތިރ މ އިެއކު ާވަަރށް ނޑު ާއަުޅގަ އެެެހެންވީމ 

ާޤ ނޫނީ ާކަންތައްތަަކކީ ާގިނަ ާބިލުގެ ާމި ާނިންމ ލ ނީ ާލިބިވަަޑއިގެްނާާވ ހަކަކޮޅު ާމަޢުލޫމ ތު ފަންނީ

ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ ާގެންނަން ާިއޞްލ ޙެއް ާވިސްނުންތެރިކަމ ިއއެެެުކ ާވަރަްށ ާބޭފުޅުން  3230ތިއްބެިވ

ާވަގުީތާ ާކޮމިޓީއަކަްށ ާޚ އްޞަ ާބިލު ާިމ ާކަމަްށވ ތީވެ ާބިލެއް ާއޮތް ާގޮތަކަށް ާކަހަެަލަ ގެނެވޭނެ

ާއަވަހަށް ާއިޞްލ ޙްތައް ާފޮނުްއަވއިގެްނ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާާކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު

ާމަރުޙަލ އަކަށްާ ާކިޔުމުގެ ާތިންވަނަ ާނިންމ  ާމަރުޙަލ  ާކިޔުމުގެ ާދެަވނަ ާއަލީަގއި ޚިޔ ލުފުޅުތަކުގެ

ާގިނަާ ާވަަރށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޤ ނޫނަކަްށވުމަކީ ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާައވަހަކަށް، ާބިލު ާމި އައިސް

ާކަމެއް ާލިބޭނެ ާހިތްހަމަޖެހުން ާދ އިރ ގެާބަޔަކަށް ާޝަރުޢީ ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ާއަދި .3235 

ާއ ދެ،ާ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާދެކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާއިތުރުެވގެްނދ ނެ ހަރުދަނ ކަންވެސް

ާމަޖިލިސްގެާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުތަްއ ެެއް ާބައެ ާމިދަްނނަވ ލީ ާމިވ ހަކަ އަޅުަގނުޑ

ާގޮ ާތަފ ތު ާކުރަމުންދ އިރުގަިއ ާމ ނަ ާުކރައްވަމުްނާތަޅުމުގަިއވެސް ާމ ނަ ާބޭފުޅުން ާެއކި ްތގޮަތއް

ާަމޖިލީހުންާ ާމި ާބިލެއް ާކުރެވޭ ާބަޔ ން ާއުސޫލުތަެކއް ާހަމަތަކަކ އި ާމިފަދަ ގެންދަވ ހިނދު

ާ ާކުޑަެވގެންދ ނެ. ާފުރުޞަތު ާކަންކަމަށް ާނޭދެވޭ ާއެފަދަ ާވ ަނމަ ާކަމަށް  3240އެހެންވީމ ާފ ސްކުރަްއވައިފި

ާމިކަމުގައި ާއުސޫލުަތކެްއ ާހަމަާާވަކިހަމަތަކަކ އި ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ނޑަެއޅިފަިއ ކަ

ާޤައުމަްށާ ާކޮންމެހެންވެސް ނޑިަވޅުަގއި ާދަ ާމި ާެއއީ ާއަދި ާކަމަށް. ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން

ާވަރަްށާބޮޑަށްާ ާައޅުަގނޑު ާމިބިލަށް ާގޮތެްއަގއި ާޖުމުލަ ާކަަމށް.ާއެހެންވީމ  ާކަެމއް ާއޮތް ބޭނުންވެފައި

ނިާމީރުކަންާވީހ ާއަވަހަކަށްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާކަހަލަާއުސޫލަކުންާތ އީދުކޮށްާއަދިާމީގެާފޮ

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާޤ ނޫނަކަށްވުން ާކުރައްވ  ާއިޞްލ ޙު ާމިބިލު ާފޮނުްއވަިއގެން  3245ކޮމިޓީއަކަށް

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާތަކުރ ރުކޮށްލަމުން ާމިހުށަހެޅުން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ާކަމުަގއި އުންމީދެއް

 ނިންމ ލަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާވ ހަކަކޮޅު
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ޝުކުރިއްޔ .ާމިބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކުވަންާއެދިަވޑަިއގަންަނވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމިވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުރިހާ  ާއެދިވަަޑއިގެންެނިވ ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ތަނަށް ާހުޅުވ ލ ފައި. ާފުރުޞަތު  3250އަޅުަގނޑު

ާެމންބަރަކުާ ާެއއް ާމަޖިލީހަށް ާއެިދވަަޑއިގެން ާނިމުނީ.ާފުރުޞަތަށް ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ާފުރުޞަތަށްާ ާމެންބަރަކު ާއިތުރު ާެއްއެވސް ާނެތް. ާވަަޑއިގެން ާމ ލަމުގައި ާކުރ  ާޖަލްސ  މިވަގުތު

ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަސައްަކތް ާމިބިލުގެ ާކަމަްށވ ނަެަމަ ާނުގަންަނވ  ާމީާއެދިަވޑައި ަޓަކއި

ބަހުސްގެާމަރުޙަލ ާނިންމ ލަންާކަމަށް.ާެއއްެވސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއިޢުތިރ ޟްާުނކުރަްއވ ތީާ

ނޑުާބަލ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުާމަޖިލީހަށްާ  3255އެާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ާމިާހިސ ބުންާނިމުނީކަމަށްާއަޅުގަ

ާފުރު ާމެންބަރަުކ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުުރ ާމ ފުކުަރއްވ  ާއެހެންވީމ ާބަލައިގަނެ ާއެދިަވޑަިއގެންފި. ޞަތަށް

 އަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ

ާބަޔ ންކުރުމުގެާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާހަމަތައް ާކުރުމުގެ ާތަރުަޖމ  ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި `ާޝުކުރިްއޔ 

 3260ާބިލ އިާ

ާއަޅުަގނުޑވެސްާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާނ ޒިމްާަރޝ ދުާ ާއެއްެޗއްާާބެހޭގޮތުން ާވ ހަކަފުޅުާޮކންމެސް ާބޭނުންވޭ.ާދ ދިާދެންމެއަކު ދަންނަވ ލަން

ާހަމަތައްާ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާއަުޅަގނޑަށްެވސް ާފަދައިން ާއެވިދ ުޅވި ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ދެއްކެވި

ާއަޅު ާފެނުނީމަ ާފުރަތަމަ ާމިބިލު ާބިލު. ާެއއްބަހުންާބަޔ ންކުރުމުގެ ާމިއީ ާހީކުރެވުނީ ނަޑށްވެސް ގަ

ާބިލުާ ާނަމަެވސް ާބިލެއްކަމަށް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބެހޭގޮތުން ާކުރުމ  ާތަރުޖަމ  ާއެްއޗެހި އަނެއްބަހަށް

ނޑަްށވެްސާއެނގުނުާތަރުޖަމ ކުރުުމގެާވ ހަކަާމިބައިާގެނެސްފައިާިމވަނީާމުޅިންާ  3265ބަލައިލުމުންާއަުޅގަ

ާއ ދެ ާކަން. ާމ ނައެއްަގއި ާދިވެހިޢ ންމުގޮ،ާއެެެހެން ާތަރުޖަމ ކުރުން ާބޭނުންކުރަމުންާތެއްަގއި ބަހުގައި

ާނުވަތަާ ާޖުމްލަތަކެްއ ާނުވަތަ ާލަފްޒުތަކެއް ާއޮންނަ ާބަހެއްގައި ާއެހެން ާކޮންމެވެސް މިދަނީ

ާވ ހަ ާބަދަލުކުރުމުގެ ާވ ހަކަ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާބަހަކަށް ާއަެނއް ާމިއަށްާފޮތެއްވިަޔސްވެްސ ަކ

ހުގައިާޢ ންމުާއުސޫލެއްގޮތުަގއިާބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާބަތަރުޖަމ ކުރުމޭާދިވެހި

ާއެހުށަހެޅުއްިވާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާބަލ ފައި ާއުސޫލަްށ ާމި  3270އަޅުަގނުޑވެސް

ާދޭހަވ ގޮަތކަްށާ ާމ ނައެއް ާއެހެން ާމިނޫން ާނަން ާމިބިލުގެ ާތ އީދުކުރަން. ނޑުެވސް ާއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ާބަދަ ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާމިބިުލގެ ާވ ހަކަ ނޑަްށވެްސާފެންނަ ާއަުޅގަ ާމ އްދ އަްށ79ާާލުކުރަން ވަނަ

ާ ާބެހޭގޮތުން ާބަޔ ންުކރުމ  ާއުސޫލުތައް ާބައެއް ާގުޭޅ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާމ އްދ ގަިއ79ާާބަލ ލ އިރު ވަނަ

ާކޮން ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާމިވަނީ ާލިުޔމުގައި ާމި ާއެަބވޭ. ާޤ ނޫނަކީާލިޔުްއވ ފައި މެ

ާބަލައިަގންނަންޖެހޭނޭ. ާކޯޓުތަކުން ާޝަރުޢީ ާޤ ނޫނެއްގޮުތގައި ާޞައްޙަާޞައްޙަށް  3275ކަްނާއެޤ ނޫނު
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ާގޮތެްއގެާ ާނުޖެހޭނެ ާކޮށްދޭން ާފަރ ތަކުން ާއިތުރު ާމަަސއްކަތްތަެކްއވެސް ާއިތުރު ސ ބިތުކޮށްދޭން

ާކޮށ މަށ  ާކޮންމެވެްސވަރަކަށް ާޢިބ ރ ތުގެ ާމި ާހީަވނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ހަދ ލަންޖެހޭާާމަތީންނޭ.

ވަަނ78ާާވަނަާމ އްދ .78ާާާކަހަލަގޮތެއްާއެބަހުރޭާހެން.ާދެންހަމަާއެފަދައިންާމިއޮންނަނީާމިބިލުގެާ

ާމީހ އަށްާ ާތުޚުމަތުކުރެވޭ ާކުށުެގ ާޤ ނޫނުތައް ނޑައެޭޅ ާކަ ާއުޤޫބ ތް ާމިއޮންަނނީ ާގަިއ ާ)ރ( މ އްދ ގެ

ާތަރުޖަމ  ާފަހިވ ގޮތަށް ާކުރަންޖެހޭނެއޭ. ާތަރުޖަމ  ާުކށްވެރިންާާފަހިވ ގޮތަށް ާފަހަރެްއގައި  3280ކުރ އިުރގައި

ާއެާ ާއެަބއޮތް ާވަރަށްބޮޑަށް ާއިޚްތިޔ ރު ާޤ ޟީންގެ ާކަންނޭނގެ. ާވެދ ެނ ާދ ގޮްތވެސް ދޫވެގެން

ާފަހިވެގެންާ ާމިކަން ާމ ނަކުރުމަށް ާދޫވ ގޮތަްށެވސް ާކުށްވެރިން ާލިބިފައި. ތަރުޖަމ ކުރުމުގައި

ާލަފ ކުެރވޭ. ާއެބަ ާައޅުަގނޑަށް ާޤ ނޫނުާާހިނގ ދ ނެކަމަށްވެސް ާމިއޮންނަނީ ާ)ބ(ާަގއި ހަމައެފަދައިން

ާކުރިންާ ާތ ރީުޚގެ ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުވުމ އި ާެއްއޗަކަށް ާހިނގ  ާކުރިއަށް ާފެިށގެން ާދުވަހުން އެކުަލވ ލި

ާޢިބ ރ ތްާ ާރަނގަޅަްށ ާވަރަށް ާމިއީ ާނުުވން ާއެޤ ނޫނު ާއެްއޗަކަށް ާހިނގ ެނ  3285ހިނގ ފައިވ ކަމަކަށް

ނޑަ ާައޅުގަ ާކަމެްއކަމަށް ާފިލިާކުރަްއވ ފަިއވ  ާަގއި ާ)ނ( ާހަމައެކަނި ާމިއޮތީ ާމީގަިއ ާފެނޭ ށްެވސް

ާރަނަގޅުވެފައިާ ާއަންނައިރުގައި ާދެން ާއިޞްލ ޙުވެގެްނ ާމިބިލު ާޮކމިޓީގެ ާއެކަންތައްަތކަށް ވެއްޓިަފއި

ާފުރިހަމަާ ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާެއހެންކަމުން ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނުޑެވސް އޮންނ ނެކަމަށް

ނުޑވެ ާއަުޅގަ ާވަަރށްބޮޑަށްާބިލެއްކަމަށް ާކަންތައް ާމިދެންނެވި ާމީގައި ާނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން. ސް

ާމިޮއންނަނީާ ާނަން ާބިލުެގ ާކަމަީކ ާއެ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ  3290އިޞްލ ޙުކުރަން

ާކޮންމެެވސްވަރެްއެގާ ާމިބިލުގެާނަމަށް ާބިލެއް.ާއެހެންކަުމން ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތަށް ތަރުޖަމ ކުރުމުގެ

ާވ ހަކަާއިޞްލ  ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާއުންމީދުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަންނ ނެކަމަށް ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިޓީ ޙެއް

ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 3295ާލުތައްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންގެާޤ ނޫނުތަކ އި،ާގަވ އިދުތަކ އިާުއސޫާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ

ާހުރިހާ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަީމރު ާއެެެްނ ާފިޔަަވއި ާގަވ އިދެްއ ާނުވަަތ ާޤ ނޫނެއް ާމުހިންމު ާަބެއއް ާއ އިރު ާމިހ ތަނަށް ާއަދި

ާިދވެހިާލިޔެކިޔުންތަެކއްާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހިރީ ާބަހުން. ާމ ދިރީ ބަހުން

ާދ  ާމި ާނުވަތަ ާއިްއޔެައކު ާދ ދި ާހަމަ ާމައްސަލައެްއގެާއަޅުަގނޑަްށވެސް ާދިމ ވި ާމިދ ކަށްދުވަހު ދި

ާހުންނަނީާ ާކުއްޔަށްދީފައި ާރަށްރަށް ާފަޅު ާބޭނުންވޭ. ާޚިއްޞ ކޮށްލަން ާމިއ އެުކަގިއ ާހަމަ ވ ހަކަެވސް

ާދިެވހިބަހުންާ ާއެގްރީމަންަޓކީ ާކޮށްަފއިވ  ާކުއްޔަށްދިނުމަށް ާއެރަށްރަށް  3300އެހެންނަމަވެސް،

ާމިވަ ާެއގްރީމަންޓަކަށް ާއެާތައްޔ ރުކޮށްަފއިވ  ާއިްނވެސްޓަުރން ާބޭރުެގ ާއެހެންނަމަެވސް، ނީ.

ާކަމެްއާ ާއެްއވެްސ ާއެބޭފުޅުން ާގުިޅގެންނެއް ާއެގްރީމަންޓަކ  ާއެ ާއޮުތމުން ާދިވެހިބަހުން އެގްރީމަންޓް
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ާނުވަތަާ ާހަމަެއއްކަމަްށ ާމި ާތަރުޖަމ ުކރުމުގައި ާެއގްރީމަންޓް ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ނުކުރޭ.

ާދ  ާކަމ ބެހޭ ާބަލަނީ ާއެކަމ ބެޭހާއެއުސޫެލއްކަމަށް ާނުވަތަ ާނުކޮށްދެްއވ  ާެއކަންކަމެއް އިރ އަކުންނެއް

ާތަރުޖަމ ކޮށްގެންާ ާތަރުޖަމ ކުރުމަކީ. ާކުރަްއވަންޖެހޭކަމެޭކ ާއަމިްއލައަށް ާމިބުނަނީ  3305ދ އިރ އިން

ާަބސްތަކަށްާ ާެއގްރީމަންޓުަގއިވ  ާމިއީ ާއަދި ާތަރުޖަމ ކުރުމުން ާިތގޮަތށް ާމިބުނަނީ ގެންދިޔައިމަ

ާއަިއސް ނުޑާާބަދަލުތަކެއް ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮވެދ ނެއޭ. ާއޮޅިފަިއވެްސ ާއެްއޗެއް ާބުނަންވ  އެ

ާރޮނގުްނާ ާޤ ނޫނީ ާތެރެއިން ާބިލެއްގެ ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާމިފަދަ ދެކޭގޮުތގައި

ާބޭފުޅުންތަކަކަށް ާފަންނީ ާއެކަުމގެ ާުނވަތަ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާލިބިފައިވ  ާފ ސްތަެކްއ ާެލވަލްެއއްގެ ާވަކި

ާއެހެްނނަމަވެސް،ާ ާވ ހަކަެއއް. ާލައިސަންސެއްދޭ ާނުދަންނަވ ނަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާދެން  3310އެކަމުެގ،

އަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއިާކޮންމެވެސްާދ އިރ ެއއްާނުވަަތާއެދ އިރ އަކ އިާުގޅުންހުރިާދ ިއރ އަކުންާ

ާމިކަންކަން ާބޭފުޅުންނަށް ާލިބިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާތަޖުރިބ ތަކެްއ ާފަންނީ ާޙުއްދަެއއްާާއެކަމުގެ ކުރުމުގެ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާމުހިންމުކަމެއްކަމުަގިއ ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ާއުސޫލެއް ލިބޭނެ

ާެއާ ާއެބައޮތް. ާމިހ ރު ާތަރުޖަމ އެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއެވސް ާއަުޅަގނޑުމެން މިދެންނެވިގޮތުގެމަތިން

ާޓްރ ންސްލޭޝަންއެއްަކމުގައި ާއޮިފޝަލް ާއަން ާއެހެންވީމަ،ާާތަރުޖަމ އަކީވެސް ާަބޔ ންކޮށްފައި.  3315އޮތީ

ާެއއްެޗއްަކމ އިމެދުާ ާނުކުންނ ނެ ާކޮންއިަރކުން ާޓްރ ްނސްލޭޝަންއަކީ ާއޮފިޝަލް އޭަގއި

ާހުރުމ އެުކަގިއާ ާކަންތައްަތއް ާއުފެދޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާެއބަ ާުސވ ލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޤ  ާތަުރޖަމ ކުރުމުގެގޮތުން ާޤަބޫލުކުރަނީ ާުއސޫލުތައްާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާަގވ އިދުަތކ އި ނޫނުތަކ އި

ާނުވަތަާ ާފަންނުވެރިްނ ާމިދ އިރ ގެ ާދެކެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ންޖެހޭނެގޮތެްއކަމުަގއި ތަރުޖަމ ކުރުމުގައި

ާުކރުމުންާ ާއެކަންތައްތައް ާފަރ ތްތަކުން ާލިބިފައިވ  ާޢިލްމު ާއެކަމުގެ ާތަޖުރިބ އ އި ާޢިލްމީ  3320މިދ އިރ ގެ

ާއެކަންާ ާބެހޭގޮތުން ާކަމ  ާވަރަށްާއަދި ާއޮތުމަކީ ާޤ އިމްކުެރވިފައި ާއުސޫެލްއ ާފ ސްކުރެވޭނެ ކަން

ާތަރުޖަމ ކުރުމަށްފަހުގަިއާ ާއެކަން ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާދެކެމެވެ. ާއަޅުަގނޑު މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ާުއސޫލުތަްއާ ާގަވ އިދުތަކ އި ާއެކި ާަތފ ތު ާނުވަތަ ާމިނިސްޓްރީތަކުން ާތަފ ތު ާދ އިރ ތަކުން ތަފ ތު

ާއެފަރ  ާެއކަންކަްނާއެގޮތަށް ާކުރުމަށްފަހުަގއި ާބިޑަްށާލައިގެން ާއިޢުލ ންކުރައްަވިއގެންާނުވަތަ ތްތަކުން

ާފަރ ތެއްާ ާއެހެން ާބަލަހައްޓ ނެ ނުޑތަކެއް ާމިންގަ ާކޮށްފަިއވ  ާއެަކންކަން ާނުވަތަ ާކޮލިީޓެއއް  3325އޭަގއި

ާތަރުޖަމ ކުރު ާހަމަގައިމުވެސް ާމައްސަލަ. ާދިމ ވެދ ނެ ާދެން ާމިކަމުގައި މުގަިއވެްސާނެތްކަމަށްވަންޏ 

ާމައްސަލަތަކެއް.ާ ާހުރެދ ނެ ާތަރުޖަމ ކުރުމުގައި ާއެބަހެއް ާދެމީހަކު ާެއއީ ާމައްސަލައެއް ނުކުންނ ނެ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެމައްސަލަިއަގއި ާކޯަޓކުން ާނުވަތަ ާގޮސްގެން ާހަމައަށް ާކޯަޓކ އި ާއ ޚިުރގައި އެކަން

ާހުރިހ ަކމެއް ާއެކަނިމ އެކަނި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާނޫން.ާބަލަންވ ނީކީ ާއުޅޭނެކަމަކަްށ ާމިއަދު ަގއި
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ާރަްއކ ތެިރކަމ އިާ ާއިންވެސްޓަރުންނަށް ާއެ ާރ އްޖޭަގއި ާއަންނައިރު ާރ އްެޖ ާއިންެވސްޓަރުން  3330ބޭރުގެ

ާެއމީހުންގެާ ާއެމީހުންނަށް ާަރއްކ ެތރިކުރުމުގަިއ ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާއެމީހުްނގެ ާލިބޭއިުރ ޙިމ ޔަތ އި

ފަސޭހައިންާެބލޭނެގޮތަކަށްާެއކަންކަންާއޮތުަމކީާވަރަްށާާބަހުންާނުވަތަާއިނގިރޭސިބަުހންާއެކަންކަން

ާިޢްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ާއެގޮތުން ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ނުޑާވަރަްށާއިޙްތިރ މ އިއެުކާ މެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާމިމަސަްއކަތްޕުަޅށްާއަުޅގަ

ާ ާކުެރއްވުމަްށޓަކަިއާއެމަނިކުފ ނަށް ާމަސައްކަތްޕުޅު ާމިބިލުގެ ާހަމައެއ ިއއެުކަގއި ާދަންނަވަން.  3335ޝުކުރު

ާމަަސއްކަތްތަުކަގއިވެްސާމިބިލަކީާ ާމިކޮިމޓީގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނުޑ ކޮމިޓީއަކަށްދ އިރު

ާޤ ބިލް ާއެފަދަ ާސަމ ލުކަންދެއްަވއިގެން ާއެކަމަށް ާމިބިލަށް ާބިލަކަށްވ ހިނދު ކަމ ިއއެުކގަިއާޓެކްނިކަލް

ާގެ ާމިބިލަށް ާއެެެހެންނޫނިއްޔ ،ާންނަ ާމުހިންމުކަމެކޭ. ާވަރަްށ ާގެަނއުމަކީ ބަދަލުތަކެއް

ާއެންމެާ ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑ ާދ އިރު ާކޮމިޓީއަްށ ާމިބިލު ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާފ ސްެވގެންދ އިރު ާބިލު ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިޓީގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން  3340ިމބިލުގަިއާފުރަތަމަވެސް

ތަރުޖަމ ކުރުމަށްާފަހުގައިާއެާތަރުޖަމ ކުރ ާބ ވަތްތައްާފ ސްކުރެވޭނެާއުސޫލެއްާކޮންމެވެސްާތ ނކުންާ

ާަމގު ާފަސޭހަ ާއެކަންކުެރވޭނެ ާފަހުަގިއ ާޤ އިމްކުރުމަށް ާއެުއސޫލު ާބ ްއވަންޖެހެއޭ. ާ ތަެކއްާއެބަ

ާ ާއޭނ ގެ ާއިްނވެސްޓަަރކު ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން ާވ ނޭ. ާއިންެވްސޓަރެއްާޤ އިމްކުރެވެން ޯލކަލް

ާއިންވެސްްޓކުރުަމށްޓަކައިާުނވަތަާފައިސ ާހޯދުަމށްޓަކައިާ ކަމުގަިއވިަޔސްާއަދިާބޭުރގެާަފރ ތަކަށްާއެ

ާޤ ނޫނެއްާ ާނުވަތަ ާބިލެއް ާނުވަތަ ާއެގްރިމަންޓް ާއެ ާކޮށްފައި ާތަރުޖަމ  ާޙ ލަތްތަކުގައިެވސް  3345ހޯދަންޖެހޭ

ާ ާސަބަބުން ާނުކުެރއްވުުމގެ ާއެކަން ާކަްނތައްތަްއާބޭނުންވ ހިނދު ާވަގުތ އި ާގެއްިލގެންދ  އޭނ އަްށ

ާކުރެވޭެނާ ާެއކަންތައްަތއް ާހިންގ  ާރ ވ  ާުކޑަވ ެނގޮތަކަށް ާގޮތުގެމަތީން ާމިދެންނެވި ކުޑަވ ެނގޮތަކަށް

ާއެާ ާތަރުޖަމ ކުރެުވނީނަ ާެއގޮތަށް ާހަމަމިއ އެުކގައި ާއޮންނަންވ ނޭ. ާޤ އިމްކކުރެވިަފިއ އުސޫލެއް

ާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާތެރެިއންވެްސާތަރުޖަމ އަކީ ާމަރުޙަލ ގެ ާޝަރުޢީ ާައދި ާތެެރއިންެވސް ސަރުކ ރުގެ

ާއެހެންނޫނިއްޔ ،ާ ާވ ންޖެހޭނެއޭ. ާަތރުޖަމ  ާއެ ާތަރުޖަމ އަކަށް ާޤަޫބލުކުރ  ާދ އިރ އަކުންވެސް  3350ހުރިހ 

ާތަުރޖަމ އެްއާ ާކުރ  ާފަރ ތްތަކުން ާލިބިފަިއވ  ާހުއްދަަތކެއް ާވަކި ާވ ެނގޮތަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދ އި ާކަމަށްާސަރުކ ރުެގ ާެއްއޗެްއ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާފަރ ތްތަކުން ާއެނޫންވެްސާކަމ ބެހޭ ރ ތަކުްނާނުަވތަ

ާކޮމިޓީާ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމ ، ާނޫފުދޭނެ. ާބޭނުމެއް ާފުރިހަމަ ާއޭެގ ވެއްިޖއްޔ 

ނުޑާއުންމީދުކުރަމޭ.ާދެއްވިާ ާއަުޅގަ ާކުަރްއވ ނެކަަމށް ާރިޢ ޔަތް ާުނކުތ ތަކަށް ާމިދެންނެވި ާމަރުޙަލ ގައި

 3355ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުުކރުާދަންނަވަން.ާ

ާ
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ާޢިއްޒަތްތެިރާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތަށް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއުސޫލުތަކ އި ާއިޖުތިމ ޢީ ާހަމަތަކ އި ާދުސްތޫރީ ނޑުރައީސް، ާމިންގަ ާކުރެވޭ ތަކެްއގެާާހަމަ

ާދިމުޤް ާބޭނުންޮކށްގެންާތެރޭގައި ާބަސްތަކެއް ާމިކަހަލަ ާނިމިދ އިުރގައި ާކަންކަންވެ ާއުސޫލުްނ ރ ތީ

ާމިާ ާައޅުަގނުޑމެން ާހުރީ. ާއައިސްަފއި ާމިހ ތަނަށް ާކުރަމުން ާަކންކަން ާތެރޭަގއި  3360އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑަ ާއަުޅގަ ާުބނުމުންވެސް ާވ ހަކަ ާައޅުަގނޑުމެންެގާތަރުޖަމ ކުެުރުމުގެ ާ ާއެނގެނީ ާމި ާޮބޑަށް ށް

ާ 8ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ބުގައި ާކަންަތްއތަކެއް.ާވަނަ ާޙައްޤުެވގެންވ  ާރައްިޔތަކަށް ާއެބަޮއވޭ ލިޔެަފއި

ާކަމުގަިއިވޔަސް.ާ ާގަވ އިަދކުން ާައދި ާކަމުގަިއވިޔަސް ާޤ ނޫނަކުން ާކޮށްދިނުން. ކަށަވަރު

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިހ ތަނަށް ާޢިބ ރަތްތަކެްއާާއެހެންނަމަވެސް، ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި ާހުރީ ފެނިފައި

 3365ބޭނުންކޮށްފައިާވޭތުވެދިޔަާތަުނގައިާކަންަތއްާކުރެވިފައިާހުިރާގޮތުގެާމައްޗަށްާބަލ ާނަމަވެސްާކިޔ ާ

ާޢިބ  ާތަްނ ާައއިސްފައިހުރި ާަމްއޗަށް ާމީހުންގެ ާޙުކުމް ާބޮޑެތި ާދ ވަުރގެ ާއުމުރު ރ ތުގެާޙުކުމްކޮށް

ާދި ާިމއަންނަނީ ނޑުތަކ ިއާމޮގްތެރޭގައި ާމިންގަ ާދުސްތޫރީ ާޢ ންމު ާނެްއޓި ާއުސޫލުން ާހަމަތަކ އި ރ ތީ

ާއޮން ާފެންނަން ާރަދީފުންވެސް ާދިވެހިަބހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއްަޗކީ ާެއއްެވސް ާމިއިން ނަާޚިލ ފުވެ

ާ ާއެކަަމކު، ާނޫން. ނުޑާއެްއޗިއްެސއް ާައޅުގަ ާހުރީ. ާއައިސްފައި ާރަދީފަށް ާސިޔ ސީ މިހ ރު

ާވަ ާއޮތީ ާމިއޮތީާދަންނަވ ލަން ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެކޭ ާމުހިންމު  3370ރަށް

ާަރްއޔިތެްއގެާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާމިއުޅޭ ާކުަރން ާމީެގއިން އަޅުަގނޑުމެން

ާބައެްއާ ާބެލުން. ނޑެއްތޯ ާމިންގަ ާކޮން ާއޮތީ ާރައްޔިތަކަށް ާއެ ާކަންކަން ާކަށަވަުރކޮށްދޭ މައްޗަށް

ާދެކޮޅަްށާފަރ ތްތަކު ާަމގެއް ާވަންވޭ ާއެބައިނގޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތަރުޖަމ ކުރ ގޮތް ާޤ ނޫނު ން

ހުންާއިންނަނީާވަްނވޭާޖަހ ފައި.ާކަމަކުާޙަޤީޤަުތގަިއާއިނގިޭރސިާބަމ ކުރ ާމީހުންާއެބައުޅޭ.ާއެތަރުޖަ

ާއެ ާދެކޮޅަށްވެސް ާދުްއވަން.ާެއަކމަކު ާއެްއކޮޅަށް ާބައެއްފަހަރަށްާއެއީ ާކޮށްފ ނެ  3375ހަމައެގޮތަށްާާތަރުޖަމ 

ާމިހ  ާތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއުސޫލު، ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާތަރުޖަމ ުކރުމުގަިއާތަނަށް ޤ ނޫނު

ާދިވެހިބަހު ާބޭފުޅުންާވަރަށްގިަނއިން ާބޮޑެތި ާގުިޅގެން ާކަންކަމ  ާެއއީ، ާއެއްޗެއް ާބުނ  ާމީހުން ން

ާދ  ާކައިިރއަށް ާމީހަކު ނަޑއަޅ  ާކަ ާޙުކުމް ާކަެމއްަގިއ ާނުވަތަ ާތިކަންާކައިިރއަށް ާބުނ ެނ އިރުަގއި

ާގެްނގުޅެފަިއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާުއސޫލުން ާއެ ނޑުތެރޭަގއޭ. ާބަ ާެއމީހ ގެ ާއޮންނ ނީ ާގޮތެއް ނިންމ ނެ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއެގާ ާނިންމުން. ާކަްނތައް ާހިތަށްއެރިގޮތަކަށް ާއޭަނއަށް ާއެފަހަރަކު ާއެއީ  3380އޮތީ.

ާވަކިކޮށްާ ާބ ރުތައް ާދަޢުލަތުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންކަްނާބޭނުންކޮށްގެން ާރަްއޔިތުން ގެން

ކުރަްއވަމުންދ އިރުަގއިާއެާޤ ޫނނުއަސ ސީންާައޅުަގނޑުމެންާބ ރުލިބިގެންާހަދ ާަގވ އިދުތަަކކީާނުވަތަާ

ާއެްއޗަކަްށާ ާދޭހަވ ވަުރގެ ާރަނގަޅަްށ ާެއއްެޗއް ާބުނ  ާއޭގެން ާެއންމެނަށް ާރައްޔިތުްނގެ ޤ ނޫނުތަކަކީ
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ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާެއއީކަންނޭނގެ ާޯކްޓާާވ ންއެބަޖެހޭ. ާއެހެންެވއްޖިްއޔ  ާބޭނުމަކީ. ާެއކުލަވ ލި ޤ ނޫނު

ާދެންާ ާމިދެންނެީވ، ާކުރީަގއި ާނޫނީ ާަވކިގޮެތއް ާހަިއކޯޓަށް ާނޫނިއްޔ  ާވަިކގޮތެްއ، ާއެކަކަށް  3385ނަންބަރު

ާކޯޓްތަްއާ ާހުރި ާކިޔ ފައި ާނަންނަން ާތަފ ތު ާހުރީ ާފެންނަންފެށިއިރުގައި ާކޯޓުަތއް އަޅުަގނޑުމެނަށް

ާކޯ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާަވކިގޮެތއް،ާހުރި. ާމުނިސިޕަލްޓީއަށް ާމ ލޭ ާގޮތްަތކެްއވެފަިއ ާތަފ ތު ޓުަތކަށް

އަމަންއ މަށްާވަިކގޮތެްއ،ާސިފައިންެގއަށްާވަިކގޮތެއް.ާހަމަާއެއްާޤ ނޫނެއްާމިާޢަމަލުކުރަނީ.ާގަވ އިދ ާ

ާޤައުމަކީާ ާމި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދުްއވަިއގެން. ާަބއްތިނުދިއްލ  ާމަގުމަތީަގއި ޚިލ ފުވެގެން

ާރަްއޔިތުންެގާރައް ާހަމަ ާޤައުމެއް. ާއުޅުނު ާމީހުން ާހުއްދަނުކުރި ާއެރުްނވެސް ާފަިއވ ނަށް  3390ޔިތުން

މަޖިލީހުގައިާވ ހަކަެދއްކި.ާހަަމާއެއ އެީކގަިއާޓޯޗްާަބއްތިާެގންގުޅެގެްނވެސްާތަރުޖަމ ކުެރުވނުާގޮތެއްާ

ާ ާބައެއް ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާނުވަތަ ާސީދީންނަށް ާބައެއް ާއުުޅްއވ  ާމ ލޭގައި ާމީހުންާގޯހަކުން ފެންވަރުެގ

ާއެގޮތަްށާ ާމަނ . ާއެރުން ާފައިވ ނަށް ާވަދުެޖހި ާއަނދެފިއްޔ  ާމުންޑު ާމަނ . ާގެްނގުޅުން ާބައްތި ޓޯޗް

ާޤ ނޫނުތައްާ ާމިފަދަ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެނަށް ާމިއޮތީ. ާޤައުމެއް ާއޮްތ ާައއިސްފައި އޮެވގެން

 3395އެާބުނެވިަފއިވ ާެއއްެޗއްާއެްއާތަރުޖަމ ކުރެވިާކޮންމެާޤ ނޫނެއްގަިއވެސްާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ާެއއްގޮތަށްާ

ނުޑމެންގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނަޝީދުާ ޤ ނޫނެއްކަންާއެނގުނީމަާހަމަާމައްސަލަޖެހޭއިރަށްާއަުޅގަ

ާއެީއާ ާެއޮއތީ ާބުނެފައި ާޭއަގއި ާެއނގޭނެ ާަބއްލައީމަ ާނަގ  ާޤ ނޫނު ާތަރުޖަމ ކުުރވުމުެގ ހުށަހެޅުއްވި

ާ ާއެދެން ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީަމ، ާަމސައްކަތްާކޯްއޗެއްކަން. ާީމގެ ާގެްނގޮސް ކޮމިީޓައކަށް

ާކިޔ އެްއެޗްއާ ާއެނގޭ ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާރަނގަޅަށް ާއުސް ާފުންނ ބު ާމޮޅި ާދިވެހިބަހަށް ކުރެޭވއިރުަގއި

ާޤ ނޫނުވެްސާ ާމި ާކުރުވުން. ާމިކަން ާލައްވ  ާމީހުން ާބުނެވޭވަުރގެ ާދިވެހިބަހުން  3400ރަނގަޅަށް

ާމިދެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަންނައިުރަގއި ާަކނޑައެަޅއިާތަރުޖަމ ވެގެން ާއުސޫލުަތއް ންނެިވގޮތަށް

ާދޫކޮށްލ ފައިާ ާމިއެއްޗިހި ާބުއްދި ާސަލ މަތް ާތިބެ ާއެއްކިބ ވެ ާބޭކ ުރވުްނތަކުން އިޚްތިޔ ރުތަެކއްކޮށް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި ާއެްއކިބ ެވާތިވެ ާއުސޫލުތަކުން ާހަމަތަކ  ާދީމުގުރ ތީ މިދެންނެވިގޮތަށް

ާވަ ާފަހަރެއްގައިެވްސ ާބޭނުންކުރަނީާމިދަންނަވަނީ ާއެްއޗެއްނޫން. ާދަންނަވ  ާއަޅަން ާހަމައެއް ާމި ކި

ނޑުމެންގެތެޭރގައިާދިވެހިާބަސްާމިހ ރުާމިވަނީާގެއްލިާޮގސްފައި.ާ  3405މިކަހަލަާބަސްބަސް.ާއ ދެ،ާައޅުގަ

ނޑ ަލނިއްޔޭ.ާ ާކަ ާމިހ ރު ާކިޔ ފ ނެ ާދިއުންެވްސ ާތަނަކަށް ާއަނެްއކޮޅަށް. ާބަސް ާއޭގެ މިއަދު

ާދވެހިބަހުގެ ާއެްއޗެއް.ާާޙަޤީޤަތުގައި ާިކޔ  ާެކނޑުން.ާއެީއާެއގޮތަށް ާެކޔޮަގނުޑާެއއްޗިހި ނޑުމަކީ ކެ

ާޢިްއަޒތްތެރިާ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމިހ ރު ާހުރެފައި ާކުއްލިގޮތަކަްށ ާހަމަ އެކަމަުކ،

ނޑ ލަނިްއޔޭ.ާއެކަމަުކ،ާޙަޤީޤަތަީކާ ާކަ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަންވީ މެންބަރަށް

 3410މިދަނިއްޔޭާމިތަނުންާބުނުން.ާއެބަސްާމިހ ރުާތަރުޖަމ ވެފައިާހުރިާގޮތް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާާއަޅުަގނޑު
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ާމިާ ާހަމަައށް ާއަޅުަގނޑުމެނ  ާޤ ޟީން ާމިދ ގޮތުން ާކުިރއަރަމުން ާތަރަްއޤީވެ ާކަންކަން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާފުލުހަށް ާެއގޮތް، ާމިދެންނެވީ ާދެން، ާގޯްސވެދ ނެ. ާބޭނުންކުރަންފަށައިފިއްޔ  ނޑ ލުންާާބަސްބަސް ކަ

ކޯޓަކަށްާަކނޑ ލުން.ާމިކަހަލަާބަސްބަސްާބޭނުންކުރުންާެއއްިކބ ގައިާޮއވެާޤ ނޫނުތަކުގެތެޭރަގއިާހަމަާ

ާދެންާ ާރަނގަުޅ. ާއޮތުން ާއެނޭގގޮތަށް ާއެބުނ ެއއްެޗްއ ާމީހަކަށް ާވ ހަަކދައްކ  ާދިވެހިބަހުން ރަނގަޅަށް

ނޑަށްާުކޑަކޮށްާއަަޅއިގަންަނާވަަނާމ ްއދ އަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާއެބައާ ާ;މިާޤ ނޫނުގެވެްސާ  3415ދޭާއަުޅގަ

ާބޭނުންކޮށްފައިވ ާ ާއެކުލަވ ލުުމގައި ާޤ ނޫނެއް ާބޭނުމަކީ ާއުސޫލުގެ ާދިނުމުގެ ާމ ނަ ާޚ އްޞަ ކަމެއް.

ާގ ތްކަެމއްކަމަށްާ ާނުކުތުމަކީ ާނަތީޖ އެއް ާހެއްވ  ާމިއަންނަނީ ާތަންކޮަޅުކން ާއައިސް ބަހަކުން

ާބޭ ާމި ާޤ ނޫނުތަކުގައި ާޢ ންމުކޮށް ާުއސޫލެކޭ،ާފެންނަހިނދު. ާހެްއވ  ާކަމެކޭ ާެހއްވ  ނުންކުރ އިުރގައި

ާވ ހަަކއެއްނޫން.ާ ާހުންނަ ާލިޔެފަިއ ާޤ ނޫުނަގއި ާއެއީ ާނިމިގެންދ ނީ. ާތިކަން ާމަޖ ގޮތަކަށޭ ހ ދަ

ާތަރުޖަމ ކުރުންާ ާމި ާމިދެންނެވިގޮތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންނަމަވެސް، ާނުދެކެން.  3420އަޅުަގނޑުމެން

ތެރެއަްށާހެްއވ ،ާަސކަރ ތް،ާވަރަްށާމަޖ ާދެންާހަދަންީވާގޮެތއްާއަނެއްކ ާބަދަލުެވގެންދ އިުރގަިއާމީގެ

ާމިދެންނެވިާ ާރަނގަޅުގޮުތގަިއ ާހަމަ ާފެންަނނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާަކނޑ ލ ފައި ާއުސޫލު ާއެ ނޭނގިގެން

ބަސްތައްާރަނގަޅުކުރުމަށްފަހުާތަރުޖަމ ކުރުމަށްވުރެންާބޮޑަށްާކިޔ ާއެްއެޗއްާރަނގަޅަށްާދޭހަވ ގޮތަްށާ

ާ ާބަސް ާނަންާމީހުނަށް ާމީެގ ާިމގޮތަށް ާބިލު ާބަޔ ްނުކރުމުގައި ާހަމަތައް ާޤ ނޫނުގެ އުގަންނައިޭދ

ާ ާައޅުަގނޑަށް ާބަދަލުކޮށްލައްަވއިފިްއޔ  ާމެންބަރުން ާމިއަށ8ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާމަރުޙަލ ގަިއ  3425ވަނަ

ާމިބިލުގެާ ާދަންަނވަންއޮީތ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާފަސޭހަވ ނެ. ާވަަރށް ާވޯޓުދޭން ވ ހަކަދަްއކ ލ 

ާމިްނަގޑެްއގަިއާާސަބަބުން ާއެއް ާކޮންމެެވސް ާފަިއދ އޭ. ާވ ނީ ާރައްޔިތުންނަށް ހަމަގައިމުވެްސާދިެވހި

ާހަމަާ ާދެްނ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާބޭރުބަހުގެތެރެއިން ާދެން، ާވ ނެ. ާކަމަަކށް ާއެނގޭ ާެއއްެޗއް ކިޔ 

ާ ާކަންކަންކުރުެމއް ާބޭނުންކޮށްގެން ާބަހެއް ާބޭރު ާެއއްެވސް ާނޫނިއްޔ  ާބަހެއް ާނެތް ނެތް.ާއަތުޖެހެން

 3430ވަނަާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާއޭރުގެާބަންޑ ރަާނައިބުާފޮނުއްެވވިާާ>7އަޅުަގނޑުާހަނދ ންއެބަހުރިާ

ާރޭޭރާ ާބަެއއް ާނޭނިގގެން ާއަުޅަގނޑުމެނަށް ާއެްއގޮތަކަށް ާއޭތި ާޤ ނޫނު. ާއިޖުރ ތުގެ ޖިނ ޢީ

ާ ާކަންތައްދިަޔ ާހިސ ބަށް ާއަނބުރ ގަްނނަ ާމަަސއްކަތްކުރަންތިބެ ާއޭގެ އެިކާއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް. ާބަސްބަހުގެތެރޭަގއި.ާއަުޅގަ

ާ

 3435ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާމަަސްއކަތްާމިއަދުާނިންމ ލ ާހިސ ބަށްާމިވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންނެވީމ  ާހިސ ބޭ ާނިްނމ ލ  ާމަސައްކަތް ާގެއަްށާއ ދެވިފަިއ. ާއަިދ ރުން

ާ ާއަރުވަން.ާއެއީ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާނުޖެހޭ.ާއެކަން ާަވގުތު ޤައުމީާާ;7.:ގަިއ،ާާ;7.>7ވަަޑއިގަްނވ 
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ާ ާކޮމިޓީ 9ާާތަރައްޤީ ާކޮޓަރީގައި. ާކޮމިޓީ ާދ އިރ ތައ90ާާް.:ނަންބަރު ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ގައި

ާހޮ ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބިލު ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓ7ާާީއްވެވި ނަންބަރު

ާ ާއަދި ާގެދޮރުެގާާ;:.:ކޮޓަރީަގއި. ާޝަުކވ ތަކ އި ާމީހުންގެ ާޖެހުުނ ާޙ ުލގައި ާސުނ މީ  3440ަގއި

ާ ާކޮމިޓީ ާހޮއްވެވި ާހޯދަިއދިނުމަށް ާޙައްލެއް ާޮއންނ ނ8ާާެމައްސަލަތަކަށް ާކޮޓަރީގައި ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާއަރުވަން.ާާވ ހަކަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާ

ޖަލްސ ާނިންމުން. .7

3445 

ވ ާއަްނގ ަރދުވަހުެގާާ?800ނޮވެމްބަރ70ާާުއަޅުަގނޑުމެްނގެާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާދެންާއޮންނ ނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާާގަިއ.00ާ.?ހެނދުނުާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالوينާربާهللوالحود

_______________ާ3450 

 




