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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
5/2010 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ 5 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް އަންާގރަ  ވީ  2010 މާޗް 9 ތާރީޚް: 

 1431 ރަބީޢުލްއައްވަލް 23 

 

 ަގއި   9:03 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:04ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:07ން  12:28 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  15ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

 

 56ފަހުން އަދި ހުސްަވުގތުކޮޅު ، އިންޓަވަލް 64އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 72ފަހުން  ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު 

 

 ރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

  އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ދު ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 މަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 އިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 



 V 

   ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 ސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވަޑައިގެންހުންނެވި މެންބަރު: 

 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

   

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ރު: ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަ 
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އެންޑް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ،  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނާޝިޒް، އަދި  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު    ފަހު،އިންޓަވަލް*  

ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މައްޗަންގޮޅި   ހުޅުހެންވޭރު  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިންޓަވަލްފަހު،  ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

އިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، އުނގޫފާރު ދާ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ޙަމީދު،  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  އިބްރާހީމް،  ޒާހިރު  هللا، ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ 

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.  ދަމް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީއާ

ންބަރު  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  *

އިރާގެ މެންބަރު  ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ދިއްދޫ ދާ މާރިޔާ އަޙްމަދު  

އްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ،  އަޙްމަދު ސަމީރު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ، މަޑު

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،  

އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ހިރު އާދަމް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާهللا، މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 . ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،އަސްލަމް 
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާދުާާއަްނގ ރ0909ާަމ ރޗ97ާާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ.ާ ާދުޢ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާويٍާوصحبوާآنوާوعهىާهللاާرسولާعهىާوانسالوާوانصالةާهللާانرحيى، انحًدާانرحًٍާهللاާبسى
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.وااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުން:.ާޖަލްސ ގެާޙ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުން.00ާެބވީާމިވަގުތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިުރެވަވޑަިއގެންާތިއް

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

1.0-ާާ 0ާާޖަލްސ ގެ ާެއޖެންޑ ގެ 0ާާވަނަ، 0ާާއ އި ާއޮތީ ާދެން ާނިމުނީ. ާެއ 1ާއ އި ާނަންބަރ1ާު. ާމިއޮީތާވަނަ ގައި

ާއޖ/ ާނަންބަރު ާއެެޖންޑ  ާއިޢުލ ންކުރުން. 0909/90/93ާއެޖެންޑ  ާޢިއްޒަތްތެރިާ، ާނަންބަރު. ާއެޖެންޑ  ާިމއަދުގެ  20އެއީ

ާމެންބަރުންގެާމޭޒުކޮޅުާމަތީަގިއާއެޖެންޑ ގެާކޮޕީާއޮންނ ނެ.ާ

ާމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިއަދުާޔައުިމއްޔ ާފ ސްކުރުމެއްާނެތް.ގައިާމިއޮންނަނީާަޔއ1.0ާުގެާއެޖެންޑ ގެާމިއަދުާ-1.0


ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާއަންގާ 

 25 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އިގަންަނވ ނެާދަންނަވ ލުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއެނިގވަޑަާާރިޔ ސަތުންާދަްނނަވ ލ ާބަެއއްާވ ހަކަާދެންާމިއޮތީ

ަގވ އިުދގެާދަށުންާމަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާިރޔ ސީާބަޔ ންާެދއްވުމުންާާއުއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަންާެފށިާއަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާގަވ އިދުން ާމަޖިލީހުގެ ާފުރުޞަތެއް ާޖަވ ބުދެްއުވމުގެ ާބަޔ ނަށް ރިޔ ސީ
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ާމަޖިލީހުގެާާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާދިނުމަށް ާފުުރޞަތު ާއެ ާޕ ޓީއަކަށް ާގިނަ ާމެންބަރުން ާއެންމެ ާދެން ޕ ީޓާފިޔަވައި

ާ ާއެެހންވީމ ، ާބުނެފަިއވޭ. ާއެކަްނ02ާާގަވ އިދުަގއި ާޖަލްސ ގައި ާމ ދަމ ގެ ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާއެކަން  30ދުވަުހގެތެރޭަގިއ

ާސަމ ލުކަމަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާގަވ އިދުަގއިއޮންނ ނެ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާދަންނަވ ލަން. ާށް

ހަމައަށްާގެެނސްދިންާބްރޯޑްކ ސްޓުާކުރ ާވ ގޮުތގެާމަތިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާިއްއވެވިާިރޔ ސީާބަޔ ްނާރައްޔިތުންނ ާ

ާމުވ ސަ ާފަރ ތަކުން ާއެގޮތުގެހުރިހ  ާއެކަން ާފަރ ތަކުން ާހުރިހ  ާރިޔ ސީާލ ތީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ބަޔ ނަށްާާމަތިން

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާވ ހަކަ ާލ ިޒމުކޮށްފައިވ  ާގެނެސްދެްއވުމަށް ާވެސް ާޖަވ ބު ާދެއްވ  މަޖިލީހުން

 35މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ނެާމިަތނުގައިާއިހަށްާނުހުންނަ،ާ

ބަހައްޓ ފައިާހުރިކަން.ާެއއީާކޮންާޕޯޑިއަމެއްތޯާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންގެާހިތްޕުޅުގަިއާާޢ ންމުކޮށްާނުހުންނަާޕޯޑިއަމެއް

ާމި ާހަމަޖެހިފައި ާމިހ ރު ާއެއީ ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ލަން. ާޔަޤީން. ާެވސް ާއުފެދިފަިއވ ނެކަން ާގޮތުން،ާާސުވ ލު އޮންނަ

އްވުމ އި،ާބިލަށްާޒިންމ ާމިަވޑަިއގަންނަވަނީާއެާބިލެްއާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާހަމަޖެހިފައިާމިއޮންނަާގޮތުންާބިލުާހުށަހެޅު

ާބިެލްއާ ާއެްއވެސް ާހުށަހަޅުއްވ  ާަވޑަިއގެން ާވަޒީރަކު ާފަރ ުތން ާސަރުކ ރުގެ ާމެންބަރަކު. ާޢިްއޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ 

ާދެއްވ  ާހުށަހެޅުއްވުމަށ އި،ާބަޔ ެނއް ާބިލު ާމެންބަރުން ާނޯވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެާމަޖިލީހުގައި  40ބަޔ ނެްއާާނަމަ

ާހުށަހަޅުއްވ  ާޤަރ ރެއް ާމިާދެއްވުމަށ ިއ، ާހުށަހެޅުއްވުމަށ ިއ، ާޤަރ ރެއް ާއެ ާބޭނުންފުޅުާނަމަ ކުރެއްވުމަށްާާކަންކަމަށް

ާމ ލަމުގައިާ ާޖަލްސ ކުރ  ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާޕޯޑިއަމް ާމި ާދެން ާއެހެންވީމ ،ާޢ ންމުގޮތެްއގައި ާޕޯޑިއަމެއް. ާހުރި ބަހައްޓ ފައި

ާޚ އްޞަ ާނެރުނުކަމުގައިހ ާހުންނ ނެ. ާމިތަނުން ާޯޕޑިއަމް ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޢ ންމުކޮށްާާލަތްތަކުގައި ވިޔަސް.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާފުރުޞަތުތައް. ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާތެރެއިން ާގަވ އިުދގެ ާބޭނުންފުޅުކުރައްވަން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަތަުކގެ ާހުރި ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަާރިޔ ސަތުން ާއެ ާިޢއްޒަތްތެރިާތެރެއިން ާހަމައެއ ިއއެކު ާއަދި ާދަންނަވ ލެވުނީ.  45ކަ

ާޒެންޒިބ ރުގެާ ާގެންދަވ  ާޒިޔ ރަތްކުރަްއވަުމން ާމިހ ރު ާއަށް ާރ އްޖެ ާދަންނަވ ލަން. ާސަމ ލުކަމަށް މެންބަރުންގެ

ާ ާޒިޔ ރަތްުކރައްވ ނެ. ާމަޖިލީހަށް ާއަުޅަގނޑުެމންގެ ާމިއަދު ާަރއީސް ާމަޖިލީހުގެ ޖަހ އިރ00ާާުރައްޔިތުންގެ

ާޕ ޓީތަކ އި،ާއަޅުގަާ ާމެންބަރުންގެ ާެއއަށްފަހު ާއަދި ާޭހދަކުރައްވ ނެ. ާަވގުތުކޮެޅއް ާބަްއލަވ ލެްއވުމަށް ާޖަލްސ  ނޑުމެްނގެ

ާިޚޔ ލުާ ާބައްދަލުކޮށްލައްވ  ާމެންބަރުންނ އި ާބައެއް ާހިމެނޭގޮތަށް ާމެންބަރުން ާނިްސބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި އަދި

ާއަުޅގަ ާިއންތިޒ މުކޮށްފައި.ާބަދަލުކޮށްލެއްވުުމގެާފުރުޞަތެއްާވެސް  50ަގިއާއެާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެިރ00.19ާާނޑުާވ ނީ

ާނިމުނީ.ާާމެންބަރުންނަށްާލިބިވަޑައިގަންަނވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ލަންާހުރިާވ ހަަކތައްާއެ

ާ
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ާސުާދެންާާ-3.0 ާސުވ ލު. ާއަޅުަގނޑުމެމިއޮތީ ާސަމ ލުކަމަށްާވ ލަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރުވެސް ން

ނޑުމެންާއައުާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށިފަހުންާ ާމިާާާދަންނަވ ލަންާމިާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާސުވ ލުގެ ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާއޮތް ާދަންނަވ ފައި ާވެސް ާދުވަހު ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާުދވަސް. ާބ އްވ  ގޮތަްށާމަޖިލީހުގައި

ުސވ ލުާއަޅުަގނޑުމެންާފުރުޞަތ09ާާުއަޅުަގނޑުމެންާއައުާަގވ އިދަްށާޢަމަލުކުރަންާފެށިާދުވަހ އިާަހމައަށްާލިބިފައިވ ާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާެއާސުވ ލުތައް ާވ ތީ ާސުވ ލުތަކަކަށް ާތައްޔ ރުކުަރްއވ ފަިއާހުރި ާމަތިން ާަގވ އިދުގެ ާކުީރގެ ާއަރުވަނީ.  60މި

ޖިލީހަށްާލިބިާމަޖިލީހުގެާރައީސްާވަނީާއެާސުވ ލުތައްާވަޒީރުްނނ އިާހަމައަށްާފޮނުވ ފައި.ާމެންބަރުންގެާފަރ ތްޕުޅުންާމަ

ާގަވ އިުދާ ާމަޖިލީހުގެ ާިމހ ރު ާޖަވ ބުެދއްވުމަށް. ާުސވ ލުތަކަށް ާއެ ާިތއްބެވީ ާަތއްޔ ުރވެަވޑަިއގެން ާވަޒީރުން އެހެންވީމ ،

ާ ނޑު ާމައިގަ ާއޮންނަންޖެހެނީ ާމި ާސުވ ލެއް ާފަސްާުސވ ލެއ0ާްބުނ ގޮތުން ާސުވ ލެއް ާދެ ާސުވ ަލކ ިއާގުޅޭ ާއެ .ާނުވަތަ

ާހުރިާސުވ ލުތަކަކީާމުޅިންާ ފޮޅުވަތަށްވުރެާދިުގެވގެންނެއްާނުވޭާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާބުނ ގޮތުން.ާމިހ ރުާތައްޔ ރުވެފައި

ާ ާއެ ާއޮްތޮގތަށް ާނިންމަވ ފައި ާަމޖިލީހުން ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވޭ. ާސުވ ލުަތކަކަްށ ާހުރި  65ށްާސުވ ލ09ާައެގޮތަށް

ާެވސްާ ާދެްއވުމުަގއި ާޖަވ ބު ާުސވ ލުތަކަށް ާއެ ާވަަޑއިގެން ާަވޒީރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާައރުވ ނީ. ާފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑާސުވ ލަށްާ މިނިޓްގެާޖަވ ބެއްާދެއްވަންާމިާއޮންނަނީ.3ާާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގައިާމިހ ރުާބުނ ާސުވ ލަކަށް،ާމައިގަ

ާސުވ ލުކުރަްއވ ފައި ާދެ ާއިތުރު ާގުޅޭ ާާއެއ އި ާސުވ ލަކަށް ާކޮންެމ ާއަންނަނީ.0ާާއޮިތއްޔ  ާމި ާިއތުރުވުމެއް މިނިްޓގެ

އެހެންވީމ ،ާއެާޓައިމްާލިމިޓްާއެންމެާފުރަތަމަާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްވ އިރުާައޅުަގނޑުާނުބ އްވ ނެާވ ހަކަާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާއަ ާދެން ާއެހިސ ބުން ާދެްއވުުމން ާޖަވ ބު ާވަޒީރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދަންނަވަން. ާއޮތްާވަޒީރަށް ާމިހ ރު ާދ ނީ  70ޅުަގނޑު

ާގޮތަީކާ ާއޮތް ާގަވ އިދުަގއި ާއަރުވަން.ާމިހ ރު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއޮތް ގަވ އިދުަގއި

ާޕ ޓީތަކަްށާ ާއެހެން ާހިމެނިވަަޑިއަގންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ާބޭފުޅުންނ ިއ، ާއިސް ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާބެލުމަށް ކޮބައިތޯ

ާ ާޖަވ ބ ިއާނިސްބަތްނުވ  ާދެއްވ  ާވަޒީަރކު ާދެއްވ ފަިއވަނީ، ާމަޝްވަރ  ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާބައްދަލުކުރައްވ  ާބޭފުޅުން ބައެއް

ގުިޅގެންާކުރަްއވ ާުސވ ލަށްާަޖވ ބުާދިނުމުގެ،ާއިތުރުާުސވ ުލކޮށްާޖަވ ބުާދިނުމުގެާމަަސއްަކތްާނިންމުމަށްާމަޖިލީހުގެާ

ާއެގޮުތގެމަ ާެއހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާބުނެފައި ާޢިއްޒަތްތެރިާގަވ އިދުަގއި ާހުރިހ  ާފަށ ނީ. ާމަސަްއކަތް ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ  75ތިން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޔަޤީންކުރަން. ާައޅުަގނުޑ ާދެއްވ ނެކަމަށް ާއެއްބ ރުލެްއުވން ާމިކަމުގައި ނަޑށް ާއަުޅގަ ާވެސް މެންބަރުން

އެއީާމިާއައުާގަވ އިދުެގާވަރަށްާބޮޑަށްާމަރުޙަބ ާދަންނަވަންާމިއަދުާސުވ ލަށްާޖަވ ބުެދއްވަންާަވޑަިއގެންނެވިާވަޒީރަްށ.ާ

ާއެންްޑާ ާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާަވޒީރަކީ،ާޢިްއޒަތްެތރި ާވެވޭ ާސުވ ލު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ދަށުން

ާވަޒީެރއް.ާ ާވަަޑއިގެންެދއްވ  ާމިމަޖިލީހަށް ާގިނައިން ާވަރަށް ާއަސްލަމް. ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް އެންަވޔަރަންމަންޓް

ާޢިްއޒަތްތެ ާޢިއްޒަތްތެިރާއެހެންވީމ ، ާކުރަްއވ  ާުސވ ުލ ާމިއަދު ާއަދި ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާަވީޒރަށް  80ރި

މެންބަރަކީ،ާމަޑުްއވަރީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވަަރށްާތ ރީޚީާގޮތަކަށްާމިާފެށެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާިޢއްޒަތްތެިރާ

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާުސވ ލ ިއެގންާކު  ރިއަށްާަވޑަިއގެންދެްއވުަމށް.ާމެންބަރަށްާއަޅުގަ
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ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިސ މްާޢަލީދ އިރ ގެާމެންބަރުާާމަޑުއްވަރީ

ާ ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވި ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާސަރަާމަުޑއްވަރީރ.ޝުކުރިއްޔ   85އްދު،ާހަގިރ 

ާހުއްޓެ ާމަސައްކަތަށްގިރުން ާކުެރވެމުންދ  ާޚަރަާވުމަށްޓަަކއި ާކުރެވިަފއިވޭތޯކިހ  ާާދެއް ާރޭްއވެވުުމަގިއާއ އި މިމަސައްކަތް

ާދިރ ސ ކިހ ވަރެއްާ ާޯހްއދަވ ފަިއވޭތޯމިކަުމގަިއާރައްޔިތުާއ ިއ،ާއެްއާުކރައްވ ަފއިވޭތޯާގެ ާމަޝްވަރ  މިހ ރުާާއ އި،ާްނގެ

ާމައްސަލަ ާގިރުމުގެ ާެއރަށް ާމަސައްކަތުން ާޔަާކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަންނ ނެކަމުގެ ާޙައްލެއް ާމަނިކުފ ނުާއަްށާދ އިމީ ޤީންކަން

ާފ ނަންތޯ؟ާއަދިާމިސަްއކަތްާނިމޭނެާތ ރީޚެއްާވިދ ޅުެވދެއްވަފ ނަންތޯ؟ވ ދެއްވަާ

ާ90 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:އަސްލަމްާމުޙަންމަދުާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާ

ާިޢްއޒަ ާދ އިރ ގެ ާމަޑުްއވަރީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުސވ ލުަގއި،ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެްއވި ާަޢލީ ާވިސ މް ާމެންބަރު ތްތެރި

ނޑުމެންާބަޖެޓްކޮށްފަިއާ މަޑުއްވަރީާގިރ ާސަރަަޙއްދުާިގރުންާހުއްޓުވުމަށްާކިހ ާޚަރަދެއްާކުެރވިފަިއވޭތޯ.ާމިކަމަށްާައޅުގަ

ާ ާއޮތީ ާއަންދ ޒ ކޮށްފައި ާބަޖެެޓއްކަމަށް ާއަޅުަގނޑ6.90ާުއޮތީ، ާޭއގެތެެރއިން ާދެން ާރުފިޔ . ާމިހ ތަނަށްާމިިލއަން މެން

%ާ ާވ  ާޕޭެމންޓަށް ާއެްޑވ ންސް ާއެފައިސ ގެ ާހަމައެކަިނ ާދަްއކ ފަިއވ ނެ ާޭރއްވުުމގަިއ03ާއަދި ާމަސައްކަތް ާމި ާދެން .95 

ާ ާއ ދެ، ާޮކށްފައިވޭތޯ. ާއެްއ ާދިރ ސ  ާމަުޑްއވަރީެގ0996ާާކިހ ވަރެްއގެ ާތެރޭަގއި ާމަުހގެ ާއޮކްޓޯބަރު ާއަހަރުގެ ަވނަ

0996ާއެމަޖެންސީާމަސައްކަތެއްގޮތަށްާއެާމަސައްކަތްާކުރުމަްށ،ާކުރުމުގެާކުރިންާާގިރުމުގެާމައްސަލަާބޮުޑވެގެންާހަމަ

ާ ާއެބައޮތް ާހައްދަވ ފަިއ ާއެސެސްމެންޓެއް ާސައިޓް ާހަދ ފައި ާރިޕޯޓެއް ާސްޓޭަޓސް ާއެބައޮތް ާއަހަރު ވަަނ0996ާާވަނަ

ާގި ާއެބަހުރި ާފ ހަގަުކރައްވ ަފއި ާރިޕޯޓްަގއި ާއެ ާތެރޭގައި. ާމަހުގެ ާއޮކްޓޯބަރ ާގިރުމަށްާއަހަރު ާތަން ާއެ ާަސބަބ އި، ރ 

ާކުރީގައިާ ާފެށުމުގެ ާމަސައްކަްތާކުރަން ާރިޕޯޓ އި،ާއަދި ާއެ ާއޮތީ ާފެންނަން ާދިރ ސ އެްއގޮތަށް  100ދިމ ވ ާސަބަބުތައް.ާދެން

ާއެީއާދިރ ސ ެއއްގޮތަްށާ ާިރޕޯޓް ާެއާދެ ާރިޕޯޓެއް. ާއެެސސްމެންޓް ާއިނީޝިއަްލާއެންަވޔަރަންމަންޓަލް ާއެބައޮތް ހަދ ފައި

ާމަސަްއކަތެްއާހައްދަވ  ާްޕރޮޓެކްޝަން ާބޮުޑާޝޯ ާމިކަހަލަ ާޢ ންމުގޮެތއްަގއި ާއެހެންނަމަވެސް ާެދން ާއެްއޗަކީ. ާއިން ފައި

ާހިނގ ާ ާއަހަރުތަެކއް ާކުރެވޭކަެމއް. ާުދވަހުން ާވަރަށްގިނަ ާއަކީ ާދިރ ސ  ާކުރަންޖެހޭ ާކުރުަމށް ާެއކަހަލަކަމެއް ކުރ އިރު

ާމި ާނޫން ާއެއް ާދިރ ސ  ާއޭތި ާެއގޮތަކަށް ާއެހ  ާރިޕޯޓްާކަމެއް. ާދެ ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިދެންނެވި ާއެއް. ާއޮތީކީ ތަނުަގިއ

 105އެއީާދިރ ސ ާއެއްާގޮތަށްާބެލެވޭގޮތަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަންާއޮތްާއެއްަޗކީ.ާދެންާމިކަމުގައިާރައްޔިތުްނގެާމަޝްވަރ ާ

ާރިޕޯ ާެދ ާމިދެންނެވި ާއޮތީ ާދަްނނަވަން ާަޖވ ބުަގއި ާސުވ ލުގެ ާެއ ާހޯދައިަފއިވޭތޯ ާވެސްާކިހ ވަރަކަށް ާހެދުމުގައި ޓް

ާއެއ ިއާ ާހަމަ ާދެން ާއެއޮތީ. ާސ ފުކުރެވިފައޭ ާެއާރަނގަޅަށް ާގޮތް ާއައި ާހިނގަމުން ާކަން ާދެކެވި ާވ ހަކަ ރައްޔިތުންނ އި

ާސައިްޓާ ާދެނެގަތުމަށްޓަކައި ާޙ ލަތު ާރަުށގެ ާރޭވުމުގައި ާކަންަކން ާއިންޖިނިއަރިްނގ ާރޭވުުމަގއި، ާމަސަްއކަތް އެީކގައި

ާދެނެގަތުމަށް ާކަމެއްތޯ؟ާކޮންޑިޝަން ާކޮން ާކުރަންވީ ާކުެރވުނީ. ާމަޝްވަރ ތަކެއް ާކުެރވުުނ ާރައްޔިތުންނ އި ޓަަކއި

ާރަްއޔިތުންނ ިއާ ާނޫން ާެއއް ާކުރުުމގަ ާޑިސަިއޑް ާިޑޒަިއން ާއިޖިނިއަރިންގ ާހަދަންވީ. ާއެހެންތޯ  110މިހެންތޯ؟
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ާދެކެާ ާވ ހަކަތަކެއް ާދަްއކަްނޖެހޭ ާދެނެގަތުމަށްޓަކައި ާެއއް.ާއެަކން ާކުރައްވ ފަިއވ ާމަޝްވަރ ކުެރވުނީކީ ާމިހ ރު ވުނީ.ާެދން

ނުޑާ ާއަންނ ނެތޯ؟ާެއކަމ ާބެހޭގޮތުންާއަުޅގަ ާއަށްާދ އިމީާޙައްލެއް މަސައްކަތުންާއެާރަށްާގިރުމަށްާގިރުމުގެާމައްސަލަ

ާވަރަށްާ ާބޭސްކޮށްފައި. ާރިޕޯަޓަކށް ާދެ ާކުޑަުކޑަ ާހަމަ ާމިދެންނެވިެހން ާިމއޮތީ ާކޮށްފައި ާމަަސއްކަްތ ާމި ދަންނަވަންއޮތީ

ާެއއޮތީ.ާޙ ލަ ާކޮށްަފއި ާއެކަން ާަފއްޓަިއގެންނޭ ާގޮތަށް ާމަސައްަކތެއް ާޖެހުނު ާކުރަން ާުކއްިލއަަކށް ާގޯސްެވގެން ތު

ާ ާއެބައޮތް ާފ ހަގަކޮށްފައި ާރިޕޯޓްަގއި ާދިރ ސ  ާދެންނެވި ާމި ާކުރިން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު  0994ާ115ހަމައެއ ެއކީަގއި

ދެކުނުާސަރަޙައްދުަގއިާއެބައޮްތާސަުރކ ރުންާތޮއްެޓއްާަލއްވ ަފއިާާވަނަާއަހަުރާތެރޭަގއިާމަުޑްއަވރީގެާރަުށގެާހުޅަނގު

ާގިރުމުގެާ ާމި ާއެ ާަސބަބުންނޭ ާބަނދަރުގެ ާއޮތް ާކޮނެފައި ާރަުށގެ ާއަދި ާތޮއްޓ އި ާއޮތް ާލ ފައި ާއެ ާނުގުުޅވ . ރަށ އި

ރަތަމަާކަމަކަށްާކުރެވުީނާމައްސަލަާބޮޑުެވގެންާއުޅެނީ.ާއެކަންާފ ހަގަކުަރްއވ ފައިާއެބަޮއތް.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާއެންމެާފު

ާކުރެވޭާާ ާޕްރޮޓެކްޝަނަށް ާޯޝ ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާދެން ާަނގ ފައި ނޑު ާތޮށިގަ ާއޮތް ާލ ފައި ާއެ ާނުގުޅި ރަށ އި

ާކުރ ާ ާކްެލސިފައި ާގޮތަށް ާވޯޓަރާެއއް ާބްރޭކް ާތޮއްަޓކީ ާވޯޓަރްސ،ާމިދެންނެވި ާބްރޭކް ާހިމެނޭ ާތެރޭަގއި  120މަސައްކަުތގެ

ާިރވެ ާވޯޓަރސް ާލ ފަިއާއެްއޗެއް.ާބްރޭކް ނޑުދޮށުަގއި ާބޮުޑކޮށްާގޮ ާަކޗޯރުކަން ާވަރަށް ޓްމަންޓްސް.ާރިވެޓްމެންޓްްސާއަކީ

ހުންނަާއެއްެޗއް.ާސީާވޯލްސްާއެއީާތަްނކޮޅެްއާހުރަސްާބޮުޑޮކށްާލ ފައިާހުންނަާެއއްެޗއް.ާެއންމެާތިމ ވެއްޓ ިއާއެންމެާ

ާއެްނވަަޔރަންމަންޓަކު ާއެތަނެއްގެ ާނޫނީ ާގޮަތަކށް ާރައްޓެހި ާއެންމެ ާއެންމެާގ ތް ާެއއަށް ާހައިޑޮނަަޑއިނެމިކްސް ންނެއް

ާގޮތަކަްށާ ާގ ތްކުރ  ާއެންމެ ާއޮންނަގޮތ އި ނޑުދޮށް ާގޮ ާގޮުތން ާޤުދުރަތީ ާރިވެޓްމެންޓެއް، ާއެްއޗަކީ ާނުކުރ ނެ އެފެކްޓް

ާލަފ ާ ާއިންޖިނިއަރުން ާކަމަށް ާލުން ާރިވެޓްމަންޓެއް ާބޮޑު ާކަޗޯރުކަން ާކަހަލަ ާމިކަމަށް އޮންނަ ާއެހެންވީމ ،  125ާދެއްވަނީ.

ދިރ ސ ާކުރުމަށްާހޭދަކުރިާވަުގތުގެާކުޑަކަމ ާެއކީަގއިާމިކަމަށްާއެންމެާއެކަށީގެންވަނީާޭއގެާސަބަބުން،ާކުރ ާކަމެއްެގާ

ސަބަބުންާތިމ ވެއްޓަށްާއެާަސރަޙައްދުަގއިާނިއުާޝޯާހަިއޮޑޑައިނެމިކްސްާއަށްާއެންމެާކުަޑކޮށްާއެފެކްޓްކުރ ނެާކަހަލަާ

ާކަ ާރިެވޓްމެންޓެއް ާމިއީާސްޓްރަކްޗަރާއަކީ ާދެން ާނިންމުނީ. ާލުަމށް ާއެތަުނގައި ާސްްޓރަކްޗަރާެއއް ާއެކަހަލަ މަށްވ ތީ

ާކުރުމަށްާ ާމަސައްކަތް ާއެ ާއެަކން ާދެން ާގޮތެއް. ާއެކަްނާކޮށްއުޅޭ ާސަރަޙައްދުތަކުަގއި ާގިރ  ާރަށް ާހަމަ ޢ ންމުގޮތެއްަގއި

ާއޮ ާރ ވ ފައި ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ާއެަބއޮތް ާކުަރްއވ ފައި ާފަހުބަިއގައި ާޢިއްޒަތްތެރިާސުވ ލުގެ ާއަނގަބަހުން  130ތްގޮތުން

ާމަސައްކަްތާ ާއެަބއޮތް ާުސވ ުލގައި ާއޮތް ާލިޔުމުގައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުކުރައްވ . ާސުވ ލެއް މެންބަރު

ާސުވ ލުާ ާއެ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާގެންނ ނަންތޯ؟ ާބަދަލެއް ާގޮތަށް ާއޮތް ާރ ވ ފައި ާކުރަމުންދ ގޮތް ާމިހ ރު ކުރިއަށް

ާޢ ންމުގޮތެއްަގިއާާކުރަްއވ ފައި ާއިްނޖިނިއަރުން ާައއީ ާކުރަމުން ާަމސައްކަތް ާފެށިއިރު ާފުރަތަމަ ާމަަސއްކަތް ާއެ އެއޮތީ

ރިވެޓްމަންޓްާހެދުމަށްާބޭނުންކުރ ާއެމީހުންާކިޔ ުއޅޭގޮތުންާެވއްޖެއްޔ ާއެސްާބްލޮކްާކިޔ ާެއއްެޗއްާެއއީ.ާއިންޓަރާލޮކްާ

ާއަތު ާބްލޮކްތަކެްއ ާހުންނަ ާހަދ ފަިއ ާގޮތަށް ާެއާކުރެވޭ ާޢ ންމުގޮެތްއގަިއ ާރ ްއޖޭގައި ާަސއިުޒގަިއ ާެއ ާއުުފލޭވަރަށް  135ން

ާރަށެއްގަިއާ ާހަތަރު ާދެތިން ާރ އްޖޭަގއި ާގެންދަނީ. ާމި ާކުރަމުްނ ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަދައިގެން އެްއޗެހި

ާމަޑުްއވަރީ ާއެބަހުިރ. ާވެސް ާހަދ ފައި ާރިެވޓްމެންޓް ާބޭނުންކޮށްގެން ާްބލޮކް ާއެސް ާގޮތަށް ާެވްސާާމިދަންނަވ  ަގއި
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ާހިސ ބަކަށްދިޔަތަނުންާ ާފެށީ.ާފަށައިގެްނާވަކި ާެއާމަސައްކަތް ާބޭނުންކޮށްގެން ާބްލޮކް ާއެސް ާފެށީ ާފުރަތަމަ މަސައްކަތް

ާހޭދަކޮްށގެްނާ ާވަގުތު ާހޭދަކުރަްނޖެހޭ ާއެކަމަށް ާރަނގަޅަށް ާކޮންިޑޝަންސްތައް ާސަިއޑް ާދަންަނވ ހެން ާމި ފ ހަގަކުރެވުނީ

ާކޮ ާޭވވް ާނެތީމ  ާިރވެޓްމެންޓްާދަސްކޮށްފައި ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާއެއް ާއެނގިފަ ާރަނގަަޅަކށް  140ންޑިޝަންސްތައް

ާއެީއާ ާއެލަމަންޓްސްތައް ާސްޓްރަްކޗަރަްލ ާވިަޔސް ާކަުމގައި ާސްޓްރަްކޗަރ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ފަންކްޝަނަލީ

ްއޗަކުންާމަސައްކަތްާފެށި.ާހުންނަންވ ާސައިޒުކަންާއެާރިޓަޔަރމަންޓްާކުރުމަށްާދަތިތަކެއްާދިމ ވި.ާއެހެންވީމ ،ާހުރިާއެ

ާެއއްޗެިހާ ާއެ ާކުޑަކަމުން ާވެއިްޓ ާބްލޮކްސްތަުކގެ ާެއސް ާޖެހި ާބްލޮކް ާއެްސ ާފ ހަގަކުެރވުނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާަވގުތުތަެކއް ާގެނެްއސަ ާހުއްޓުވުމަކަށް ާސަރަޙަްއދުގައި.ާއެހެންވީމ ،ާމަަސއްަކތް ާއެ ނުހިފަހައްޓ ކަމަށް

 145އިތޯާއޮލްަޓނޭޓިވްލީާމިކަންާކުެރވޭނެާގޮަތކީ.ާެއކަންާއެހެްނވީމ ،ާމިހ ރުާވަނީާއެާމަސަްއކަތްާެއސްާހޭދަކުރީާދެންާކޮބަ

ާެއްސާ ާސަރަޙައްދުތަުކގަިއ ާހުންނަ ާރ ޅު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާސަރަޙައްދުތަުކަގއި، ާވަިކ ާޚ އްޞަޮކށް ާބަދަުލގައި ބްލޮކްގެ

ގެންާއެކަންާކުރުމަށް.ާޖޯާޓެކްސްޓައިލްާބޭގްްސއަކީާވެްސާބްލޮކްސްގެާބަދަލުަގއިާޖޯާޓެކްސްޓައިލްާބޭގްތަެކއްާޖައްސައިާ

ާދުނިޭޔގައިާ ާގޮތަށް ާއެއް ާޓެކްނޮޮލޖީ ާޕްރޫވަން ާހަމަ ާިމހ ރު ާހެދުމަށް ާެއއްޗެހި ާކަހަލަ ާިރވެޓްމެންްޓ ޢ ންމުގޮތެއްަގއި

އްކަތްާކުރަމުންާެއާބޭނުންކުރަމުންާގެންދ ާއެއްެޗްއ.ާއެހެންވީމ ،ާޖޯާޓެކްސްަޓއިލްާބޭގްސްާޖަހައިގެންާމިހ ރުާއެާމަސަ

ާމިާ ާގެެނއްސިން ާބަދަލުތަކެްއާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް ާޮގތަށް ާއޮތް ާރ ވ ަފއި ާކުރަން  150ގެންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަަސްއކަތް

ނޑުމެންާ ާއަންނ ނެތޯއޭ؟ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާޙައްލެއް ާދ އިމީ ާމީގެާސަބަބުން ާފ ހަގަކުރެިވގެން.ާދެން ާމައްސަލަތައް ދެންނެވި

ާކު ާއުންމީދުކުރަނީ ާއިތުުރާމި ާހަމަގައިމުވެސް ާރަށަްށ ާސަބަބުން ާމީގެ ާއެީކގައި ާސަބަބުތަކ އި ާމިދެންނެވި ރިން

ާެއއްާ ާވ ހަކަ ާނުގިރ ނެ ާެވސް ާއަނެއްކ  ާދެން ާސަރަޙައްދެއް ާވަކި ާކަމަށް.ާދެން ާކުަޑެވެގންދ ނެ ާދިމ ވުން މައްސަލަތައް

ާސަރަޙައްދެ ާއޮންނަ ާނުކޮށް ާޕްރޮޓެކްޓް ާނޭނގެ ާދަންނަވ ކަށް ާސަބަބުން.ާދެންާއަޅުަގނަޑކަށް ާކަމެއް ާދިމ ވ  ާފަހުން އް

ާޖީއޯާ ާބަލ އިރު ާރޭޓަށް ާދ  ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ާަމސައްކަތް ާއެބައޮތް. ާއައްަސވ ފައި ާތ ރީޚެއް ާނިމޭނެ  155މަސައްކަތް

ާމަަސއްކަތްާ ާރަނގަޅަށް ާދެްނ ާކުީރގައި. ާދުވަްސ ާމަެހއްހ  ާދޮޅު ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާފެުށނީ ާމަސަްއކަތް ޓެކްސްޓައިްލ

ތީާއޭގެތެެރއިންާމަހެއްހ ާދުވަހުގެާތެޭރގައިާކަްނނޭނގެ.ާމިހ ރުާމިދ ާރޭޓުންާދ ކަމަށްާވަންޏ ާއަުޅަގނޑުާކުރެވިފަިއާއޮ

ާމަސައްކަތްތަްއާ ާހުރި ާބ ކީ ާނަގ ނެކަމަށް ާހަމަސްވަރު ާފަސް ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާކުރ ނަން ާއެސްޓިމޭޓް އަދި

ާނިންމުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ160 

ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާވ ގޮުތެގާ ާގަވ އިދުަގއި ާކުރެވެމުންާދ  ާޢަމަލު ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާމިހ ހިސ ބުންާފެށިގެން ނޑުމެން ޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާ ާކުރިނ03ާާްމަތީން ާކުެރއްވުުމގައި ާުސވ ލު ާއަދި ާދެްއވުމަށް. ާޖަވ ބު ާކުެރއްވުމ ިއ ާުސވ ލު ާއިތުރު ާއޮންނ ީނ މިނެޓް

ާ ނުޑާިސކުނ19ާްދެންނެވިހެން ާއަުޅގަ ާދެއްވުމަށް ާޖަވ ބު ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިނެޓް ާދެ ާސުވ ލެއް. ތުެގ
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ާއަރުވ ީނާމަޖިލީހުގެާ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނުޑާއެންމެ ާހުޅުވ ލަން.ާައުޅގަ ާފުރުޞަތަށް ނުޑާމިހ ރު  165އަރުވ ނަން.ާއަުޅގަ

ާމެންބަ ާިޢްއޒަތްތެރި ާކުރެއްވި ާސުވ ލު ާގޮުތެގމަތީން ާބުނެފަިއވ  ާޢިއްޒަތްތެރިާގަވ އިދުަގއި ާދ އިރ ގެ ާމަޑުއްަވރީ ރަށް.

ާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.ާ

ާ

ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާ ާހިނގ ނެކަމަށް ާޚަރަދުތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިކަމަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  170ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާކުރިންާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަން ާވ އިރު،ާޭއގެ ާގެންނަވ ފައި ާބަދަލު ާއިންޖިނިއަރިްނގާޓެކްިނކަށް ާމިހ ރު ބޭުނންވަނީ

ާއަދިާ ާދެެކވަަޑއިގަންަނވަންތޯއޭ. ާމަނިކުފ ނު ާކަމުަގއި ާއިސްރ ފެއް ާޚަރަަދކީ ާހިނގ ފައިވ  ާމަސަްއކަތަށް ކުރަްއވ ފަިއވ 

ާތަރައް ާއޮތްތ ނގައި ާކުިރއަށް ާމަޑުއްވަީރގައި ާސަބަބުން ާދ ނެތޯއޭ.ާމިކަމުގެ ާހުރަސްއެޅިގެން ާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޤީގެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ175 

ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯ

ާއަ ާިއސްރ ފެއްކަމަށް ާސުވ ުލގައި ާކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނޑުާޝުކުރިއްޔ  ުޅގަ

ާބުނެވޭނީ.ާ ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާގޮތަކުންހެން ާމ ނަކުރ  ާައޅުަގނުޑމެން ާއިސްރ ފް ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަންތޯއޭ.

ާޙ ލަތ އި.ާ ާޖެހުނުގޮތ އި ާކުރަން ާެއކަން ާޖަވ ުބގައި ާސުވ ލުގެ ާއޮރިޖިނަލް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަަވއިފިން ނޑު ާއަޅުގަ ދެން

 180ންާޖެހުނުާމަސައްކަތެއްކަމ ިއ،ާއެކަމަށްާދިރ ސ ާއެއްާެނުގނުާވަގުތުާއެާލިމިޓޭޝަްނާއެހެންވީމ ،ާުކއްލިާގޮތަކަށްާުކރަ

ާބަދަލުކުރަްނާ ާފ ހަގަކުެރވިގެން ާމައްސަލަތަެކއް ާމަސައްކަުތގައި ާކުރި ާއެ ާސަބަބުތަކ ހެދި ާއެ ާއެހެންވީމ ، ހުރިކަމ އި.

ާކަމެ ާނޫނީ ާކުރިކަެމއްާނަމަ ާކުރިާޖެހުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނުޑާގަސްުދގައި ާގޯހުން ާހަމަާސީދ  ާތިެބގެން އްާއެނގި

ާދެންނެވިާ ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކޮްށފީމުސް. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއިސްރ ފެްއ ާއެއީ ާނަމަ ކަމެއް

ާސަބަބުންނެއްާ ާމިކަމުގެ ާދެން ާެއއް. ާއެއީކީ ާކަމަކަށް ާއިސްރ ފެްއ ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދި ސަބަބުތަކ 

ނޑަކަށްާޤަބޫލެްއާނުކުެރވޭ.ާމަޑުއްވަ  185ީރގެާމުސްތަޤްބަުލގަިއާތަރައްޤީާއަްށާެއްއވެސްާހުރަެހއްާއަންނ ނެާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދެްއވި ާމިނިސްޓަރު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާސުވ ަލކީ،ާާޝުކުރިއްޔ  ާއުފެދޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާގުިޅގެން ޖަވ ބ އި

 190ވަނަާއަހަރުާމަޑުްއވަީރގައިާެލވިފަިއވ ާތޮއްަޓކ އިާގުިޅގެންާގިރުުމގެާމައްސަލަާއިތުރަށްާބޮޑުެވގެންާދިޔަކަމަްށ0994ާާ

ނޑުގެާުސވ ލަީކ،ާމިާތޮށިާލުމުގައިާޭއގެާކުރިންާއެްއެވސްާދިރ ސ ާއެއް ކޮށްފަިއާާމިާއެނގިގެންާދިަޔއީ.ާދެންާއަޅުގަ
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ާކަމަށްާ ާޚަރަދުތައް ާބޮޑު ާއިސްރ ްފ ާވެސް ާޚަރަދުތަކަކީ ާހުރިހ  ާހަމަ ާކުރެވިފަިއވ  ާކުރިން ާމީގެ ާދެން ވޭތޯ.

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަގަކުެރޭވތީ،ާމިނިސްޓަރުގެާިވސްނުމުަގއިާމިކަންާކިހިނެއްތޯާއޮތީ.ާ

ާ

 195ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޓްާމުޙަންންމަންމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަ

ާ ާއ ދެ، ާުސވ ުލގައި ާއެކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާއަހަުރ0994ާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ވަނަ

.ާލ ފައިާއޮތްާތޮށީގެާސަބަބުންާރަށުގެާގިރުމުގެާމައްސަލަާބޮުޑވެފައިާވ ކަންާފ ހަގަާކުރެވޭީތާއެއީާއިސްރ ފެއްާކަމަށް

ާކުރެވިަފިއާ ާއެއް ާދިރ ސ  ާކިހ ވަެރއްގެ ާއޮތީ ާުކރައްވ ަފއި ާއެއިރު ާއެކަން ާދެން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެވެސް ދެން

ާައޅުަގނޑަްށާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރުމުގެ. ާއެކަން ާރިޕޯްޓތަކެއް ާގިނަ ާމ  ާނެތް ާފެްނނ ކަށް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ އޮތްތޯއޭ.

ާލިބޭގޮތުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާތެރެއިން ާއެްނވަޔަރަންމަންޓްާމިނިސްޓްރީގެ ާއެއިރުގެ ާހަމަ ާވެސް ާކުރެވުނީ ާމަސަްއކަތް ާއެ  200އި

ާއެކަްނާ ާއޮތީ. ާކުރެވިފައި ާއެކަްނ ާއެީކަގއި ާއ އި ާމަޝްވަރ  ާބޭފުޅުންތަކެްއގެ ާތިއްބެވި ާބެހޭގޮތުން ާކަމ  މިނިސްޓްރީގެ

ާވަގު ާކުރުމުަގއި ާމަސައްކަތް ާިމކަހަލަ ާިދވެހިރ އްޭޖގައި ާގޮތެްއގައި ާޢ ންމު ާވެސް ާވަރަްށާކުަޑކޮށް.ާކުރުމަށް ުތާނަގަނީ

ާތިބެނީ.ާ ާމި ާހިސ ބުގައި ާކުރ  ާކަމެއް ާގޯސްވީމަ ާޙ ލަތު ާވަރަށް ާގޮސް ާބޮުޑވެގެން ާކަެމއް ާވެސް ާއަބަދު ާހަމަ އެއީ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނޫން. ާެއްއ ާއަީލގަ ާދިރ ސ އެްއގެ ާބޮޑު ާމ  ާވެސް ާއޮތީކީ ާކޮށްފައި ާމަަސއްކަތް ާއެ އެހެންވީމ ،

ާދަންނަަވއިފިން ާސްޓްރަކްޗަރސްާާއަޅުަގނޑު ާޯކސްޓަލް ާކަހަލަ ާއެކި ާޖަވ ުބގައި ާސުވ ުލގެ ާއޮރިޖިނަލް ނޑުގެ  205ައޅުގަ

ކޯސްޓަލްާޑައިނަމިކްސްާއަށްާއިމްޕެކްޓްާކުރަނީާއެކިާވަރަށޭ.ާއޭގެާތެރެއިންާމިހ ރުާމިާލ ާސްޓްރަކްޗަރާައކީާއެންެމާ

ާ ާވައްތަުރގެ ާއަްށާއިމްޕެކްްޓާކުރ ނެ ާަޑއިނަިމކްސް ާކޮސްޓަލް ާއެ ާލީާކުޑަކޮށް ސްޓްަރކްޗަރއެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާކުރީަގއި

ާޔަޤީންކަމ އެީކާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާވ ެނކަން ާރަނގަޅު ާސްޓްރަކްޗަރ ާމި ާފަްނކްޝަނަލީ ާއަށްވުރެ ސްޓްރަކްޗަރ

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ210 

ާކިނބިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާދެންމެާވިދ ޅުވެއްޖެާމިއީާރ އްޖޭަގއިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ

ާމައްސަލަާ ާމި ާރ އްޖޭަގއި ާމިހ ރު ާސުވ ލަކީ، ާފުރަތަމަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއްކަމަށް. ާދިމ ވ  ޢ ންމުކޮށް

ާވ  ާބެލިފައި ާއަިދ ާވޭޯތއ ިއ ާެބލިފައި ާރަށްރަށް ާހުރި ާހުިރާދިމ ވެފައި ާމިހ ރު ާތެރޭަގއި ާމުއްދަެތއްެގ ާކިހ  ނަމަ

ާކިހ ވަރެްއެގާ ާމިއީ ާިއތުރުން ާއޭގެ ާއަދި ާއ އި ާކުރައްވަންތޯ ާޤަބޫލުފުޅު ާމަނިކުފ ނު ާކުރެވޭނެަކމަށް ާޙައްލު  215މައްސަލަތައް

ައޅުަގނޑަްށާޚަރަދެއްާހިނގ ނެކަމަށްާބެެލޭވތޯާއ ިއާއަދިާކޮންާގޮތަކަށްތޯާމީގެާދިރ ސ ތަްއާކުެރވެމުންާމިާދަނީ.ާެއއީާ

ާހަމަާ ާމިއީ ާކުރެވޭ ާފ ހަގަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޖަވ ުބގައި ާެދްއވ  ާވަޑައިގެން ާމަތިން ާފަހަރު ާއެކި ާމިތަނަށް މަނިކުފ ނު

ނޑު... ާކުއްލިައކަށްާެވސްާބަެއއްާފަހަރުާއެބަާދިމ ވ ކަމަށް.ާއެހެންީވމ ،ާއަުޅގަ
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 220ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:މުޙަންާންމަންޓްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަ

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުރިްނ ާދުވަސް ާހަފްތ އެއްހ  ާދެ ާމީގެ ާވެސް ާމިހ ރު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެބަގެންދަން.ާ ާކުރަމުން ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާނަގައިގެން ާސ މްޕަލަކަށް ާރަށްރަށް ާބައެއް ާތެރޭަގިއ ާއަތޮޅުތަުކގެ އުތުރުގެ

ާބެލުމަށްޓަކައި.ާދިވެހި ާކޮބައިތޯ ާދިމ ވ ާސަބަބުތަކަކީ ާގިރުމުެގާމައްސަލަ ާރަށް ާގޮތެއްގައި ާޢ ންމު ާރަށްރަށުަގއި ރ އްޖޭގެ

ާވެްސާ ާބެލުމަށްޓަކައި ާކޮންކަމެއްތޯ ާކުރެވޭނީ ާކުރުމަށް ާޙަްއލު ާމައްސަލަތައް ާގިރުމުގެ ާރަށް ާދިމ ވ  ާގޮތެއްގައި ޢ ންމު

ާ ާގެންދަން. ާއެބަ ާކުރަމުން ާދިރ ސާ ދިރ ސ ތަކެއް ާކަހަލަ ާއެކި ާމަތިން ާފަހަރުގެ ާއެކި ާއެބަހުރި ާވެސް ާކުރިން  225މީގެ

ކުރެވިފަިއާރ އްޭޖގައި.ާަބއެްއާމީހުންާއުޅޭާރަށްރަށުަގއިާެވްސާއަދިާވަރަްށާޢ ންމުާގޮތެްއަގއިާރިސޯޓްާަތކުަގއިާރަށްާ

ާއެބަހު ާކުެރވިފަިއ ާދިރ ސ ތައް ާކަހަލަ ާއެކި ާހޯދުމަށް ާަޙްއލު ާއަށް ާަމއްސަލަ ާއަލީަގިއާގިރުމުގެ ާދިރ ސ ތަުކގެ ާއެ ރި.

އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާކުރަމުންާދ ާމަސައްކަތްތައްާބައްޓަންާކުރެވޭތޯާބަލަމުންާގެންދަނީ.ާދެންާކިހ ވަރެްއގެާބަޖެޓެްއާ

ކިހ ާރަށެއްާއެބައޮތްތޯާއަުޅަގނޑުާޖުމްލަާއަދަދެއްާދަންނަވ ކަށްާނޭނގޭ.ާއެކަމަކުާައޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީާތިރީހަކަށްާ

ާކޮންެމާާރަށް ާރ އްޖޭގެ ާދެން ާދިމ ވ . ާމައްސަލަ ާމި ާބޮޑުކޮށް ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެވިފައި ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާއޮތޭ  230އެބަ

ާވ .ާ ާކަންތައްތަްއ ާމިކަހަލަ ާޮވޑި ާގިރ  ާވަރަކަށް ާކޮންެމވެސް ާެއއް ާމައްސަލަ ާގިުރމުގެ ާރަށް ާހަމަ ރަށަކީވެސް

ނުޑާއެހެންނަމަވެސް،ާމަްއސަލަާެއއްާގޮތަށްާފ ހަަގކުރެވޭާގ ްތގަާ ނޑަކަށްާތިރީހަކަށްާރަށް.ާެދންާބަޖެޓްާފިގަރާއަުޅގަ

ާއެބައޮތް.ާ ާކޮށްފައި ާބަޖެޓެއް ާމިކަމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތް. ާއެއް ާހިތަކު ާއަޅުަގނުޑގެ ދަންނަވ ކަށް

ާމަޖި ާބަޖެޓް ާޖުމްލަ ާއޮތް ާއަންދ ޒ ކޮށްފަިއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަށްރަށަށް ާފ ހަގަކުރެޭވ ާމިދެންނެވީ ާބޭރުންާމިހ ރު ލީހުގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދީފ ނަން ާދަންނަވ ލަ ާެވއްޖެްއޔ  ާައއްަސވ ލައިފިކަމަށް ާހަމަ ާނަމަވެސް ާކޯލަކުްނ ާފޯނު  235އަޅުަގނޑަށް

ާއޮފީހުގައިާއިންނަާގަިޑެއއްަގިއާހަމަާވަރަށްާފަސޭހަކަމ އެކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާދެްއެކވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަ

ާދ އިރ ގެާ ާކިނބިދޫ ާސުވ ލު ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާމިއަދު ާވަޒީރ އި ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަްއވައިފި. ާޒަމީރު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާކޮންމެހެނ19ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީ ާއޮތީމަ  240ސިކުންުތ

19ާވ ހަކަފުުޅގަިއާވިދ ުޅވި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުެގާސުވ ަލކީ،ާއެާާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

ާ ާއެ ާއަދި ާުކރައްވ ނެތޯ. ާމަސައްކަތް ާރަށުގެ ާކިތައް ާއަހަރު ާމި ާތެރެއިން ނޑ19ާާުރަށުގެ ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ރަށުގެ

ާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ގެާއެްއެވސްާރަށެއްާހިމެނިފައިާއޮތްތޯ.ާދެން...

ާ

 245ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ
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ާއިންާ ާދ އިރ  ާސުވ ލުެގ ާމިއަދުެގ ާއަރުވަން. ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ާޖަވ ބުދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯ

ާަރީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާނޭނޭގާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވ ކަށް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާުސވ ުލގައި ާުކރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި .250 

ނޑިްނާ ާިސކު ާއަޅުަގނުޑގެ ާމިަވގުތު ާއޮތްކަން ާހިމެނިފައި ާރަެށއް ާދ އިރ ގެ ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއޮތް ާރަށެއް ާވަކި ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާނ ރ  ާހިތަކަްށ ާނޭނގޭ. ާހަމަާދަންނަވ ކަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާެދން ކަމެއް.

ާުކަޑާ ާކަހަލަ ާގޮތެްއގަިއާމަޑުއްވަރީ ާޢ ންމު ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާކަމެއް. ާހިނގ  ާޚަރަދުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާވެސް ޔަޤީނުން

ާމިކަހަލަާ ާގޮތެއްަގއި ާޢ ންމު ާވިަޔސް، ާކުރެވުނުކަމުަގއި ާމަސައްކަތް ާއެ ާޑޮލަރުން ާމިލިއަެނއްހ  ާއެއް ާއަދި ރަށެއްަގއި

ނޑުމެންނަށްާމަސަ ާއަުޅގަ ާވ ކަމަށް ާޚަރަުދ ާޑޮލަރު ާމިލިއަން ާހަަތރު ާތިން ާރަށްަތކުަގއި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރުމަށް  255އްކަތް

ާއަހަރުާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތެރެއިން ާފަންޑުގެ ާއެޑޮޕްޓޭޝަްނ ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. ާކުރެވިަފއި އަންދ ޒ 

ާއެނގިފަާ ާލިބޭނެކަމަށް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާލިބޭނެކަމަށް، ާޔޫިނއަންެގ ާޔޫރަޕިއަން ާތެރެއިްނ4.3ާާއިވ  ާޔޫރޯެގ މިލިއަން

ާެއާ ާދެން ާއެބަވޭ. ާނިންމ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރުމަށް ާމަސަްއކަްތ ާރަުށގެ ާެއއް ާރ އްޭޖގެ ާވެސް ާޔަޤީނުން ހަމަ

ާޔޫނިއަ ާޫޔރަޕިއަން ާހުށަހަޅ ފައި ާވ ނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާޕްރޮޕޯސަލްތައް ާއެ ާހެދި ާހުށަހެޅި ނަށް.ާދެންާޕްރޮޕޯސަލް

ާފަންޑުެގާ ާއެޑޮޕްޓޭޝަްނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެން ާދ ނެ. ާކުރިއަްށ ާމަަސއްކަތް ާއެ ާކުރެްއވީަމ ާއެޕްޫރވް  260އެބޭފުޅުން

ާކުރަމުްނާ ާމަސައްކަތް ާއެކަމަށްޓަަކއި ާއެހެންވީމ ، ާފަސޭހަވ ނީ. ާއެންމެ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާމިކަހަލަ ތެރެއިން

ާރައީސް.ާާމިގެންދަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރި

ާ

ާމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުްނ:ތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަން

ާއަހަރަކުްނާ ާކޮން ާއުޅެނީ ާދިމ ވެގެން ާމައްސަލަ ާިގރުމުގެ ާރ.މަޑުްއވަރި ާސުވ ަލކީ ާއަޅުަގނުޑގެ ާޝުކުިރއްޔ .  265އ ދެ،

ާލުީވާފަހުންތޯއޭ.ފެށިގެންތޯާއ އިާއަދިާމިާމައްސަލަާދިމ ވެގެންާމިާއުޅެނީާަމނިކުފ ނުާތިާވުޒ ރ އިާަހވ 

ާާ

ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑް

ާުސވ ުލގެާ ާކުރެވުނު ާއޮިރޖިނަލީ ނޑ އި ާއަުޅގަ ާމައްސަލަ ާގިރުމުެގ ާރ.މަޑުްއވަީރގެ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާދަންނަަވއިފިން ާމައްސަަލ0994ާާޖަވ ބުަގއި ާގިރުުމގެ ާރަށް ާލ ަފިއ ާތޮްއޓެއް ާއެަބއޮތޭ ާއެރަުށގަިއ ާއަހަރުެވސް  270ވަނަ

ާމައްސަލަާ ާއެ ާނޫން ާފަހަުކންނެއް ާަހވ ލުވީ ާވުޒ ރ އި ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާއެހެްނވީމ ، ދިމ ވެގެން.

ާވުޒ ރ އެ ާަވިކާމީހަކު ާނުކުރަން ާޤަބޫެލއް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާެއއް.ާދެން ާކަމެްއާދިމ ވީކީ ާދިމ ވ ކަހަލަ ާހުރުަމކުން ްއގައި
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ާމިކުރ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަުތަގއި ާަބއެއް ާަތރައްޤީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެން ާއެއް. ާެއއީކީ ާވެސް ކަމަކަށް

ާމައްސަަލާ ާގިރުމުގެ ާރަށް ާގުިޅގެން ާކަންތައްަތކ އި ާޒ ތުގެ ާމި ާހިއްކުން ާބިން ާހެދުން، ާބަނދަރު މަސައްކަުތގައި

ާ ާރަނގަޅަްށާރަށްރަށުގައި ާވަރަށް ާއެބަ ާރިޕޯޓުަގިއ ާދެ ާއޮތް ާހެދިފައި ާމިހ ރު ާއެހެންވީމަ، ާއެަބހުރި.  275ދިމ ވެަފއި

ފ ހަގަކޮށްފައިާއެބައޮތްާއެާރަުށގެާރަށްާގިރުމުގެާަމއްސަލަާިދމ ވެފައިާއެާރަށްާގިރުމުގެާަމއްސަލަާބޮުޑވެފައިާެއއޮތީާ

ާބުނެފަާއެއްާނެތް.ާއެހެ ާކީްއެވގެންަކން ާެއއޮތީ ާވެްސާރަށުަގއިާދިމ ވެފައި ާޔަޤީނުން ާހަމަ ްނނަމަވެސް،ާބޮުޑެވގެންދަނީ

ާ ާވޯަޓރެއއް ާދެންެނވިާނޭަޗރާބްރޭކް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުިރން ާބަނދަރ އި ާއޮތް ާެދ0994ާާހަދ ފައި ާލ ފަިއާއެ ާއަހަރު ވަނަ

ާސްޓްރަކްޗަރގެާސަބަބުންނޭާެއކަންާމިާބޮޑުވެފަިއވަނީާމިހ ރު.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ280 

ާލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެ

ާުސވ ލަކ އިާ ާދެްއވި ާގޮތުަގއި ާޖަވ ެބއްގެ ާސުވ ލުަގއި ާކުެރުވނު ާމިއަދު ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރަށްތަކުގައި ާގިނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިސްރ ފްކުރުން. ާއެއީ ާއުފައްދ ލީ. ާުސވ ލު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާތޮށިާާގުިޅގެން އެބަހުރި

ާފުންކޮށްާ ާިމއިންނަނީ ާެލވިފައި ާތޮށިަގނުޑ ާބައެްއަގއި ާހުްނނަ ާތިަލކޮށް ާވަރަށް ާހުިރގޮތަކީ ާލެވިަފއި ާތޮިށ ލެވިފައި.

ާބޮޑެިތާ ާއެއީ ާއޮތީ ާޮކށްފައިތޯ ާއެއް ާދިރ ސ  ާކޮން ާބަލަންތޯއޭ. ާއިސްރ ެފއްކަމަށް ާސަބަބުްނާއެއީ ާއެކަމުގެ  285ކޮނެވިފައި.

ާއިންޖީނުގެ ާުދވަހުާާދޯނިފަހަރުތައް ާއަނެއް ާދުވަހު ާލ  ާދަަމއިގަތީމަ ނޑު ާފަސްގަ ާސަބަުބން ާބުރަފަީތގެ ާއެ މައްސަލަ

ނޑުާވެްއޓިފަިއ.ާ ާއޮންނަނީާތޮށިގަ

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތް ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމުޅިއަކުްނާޝުކުރިއްޔ  ާިއވުނީމަ ާެއއްބައި ާުސވ ލުގެ ާއަޅުަގނޑަށް ާަރއީސް،  290ތެރި

ނޑަްށާހީވަނީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ނޑަށްާއެނގުުނާމިންވަރުން،ާއަުޅގަ ސ ފެއްާވެސްާުނވި.ާއެހެންަނމަވެސް،ާއަުޅގަ

ރަށްާގިރުމ އިާބެހޭގޮތުންާާސުވ ލުކުެރއްވީާބަނދަރުތަކުގެާތޮށީގެާވ ހަކަހެން.ާއަޅުަގނުޑެގާމިއަދުގެާކުރެވުނުާސުވ ލަކީ

ާޢ އްމުގޮތެްއަގިއާ ާރ އްޖޭަގއި ާދަންނަވައިފިން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަހެން.ާދެން ާތޮށީގެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއާލެވޭ ާގިރުން ރަށް

މިކަހަލަާމަސައްކަތްކުރުމުަގއިާއެކަހަލަާކަންތައްަތއްާދުނިޭޔެގާއެހެންާމީހުންާކުރ އިރުާއެާދިރ ސ ކުރުމަށްާއެާހޭދަކުރ ާ

ާގިނަާވަ ާވަރަްށ ާނޫން ާމައްސަަލައކަށް ާގިރުުމގެ ާރަށް ާހަމަެއކަިނ ާއެއީ ާދެން ާނުުހރެއޭ. ާެއއް ާހޭދަކޮށްފަ  295ގުުތ

ކަންތައްތަކަށްާހަމަާއެކަންާއޮންނަާގޮތްާއެއީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނަޑކަށްާސުވ ލުާރަނަގޅަށްާސ ފުނުވ ތީާރަނގަޅަށްާ

ާއީސް.ާޖަވ ބެއްާދޭކަށްާނޭނގެ.ާުޝުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ
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 19ާ300ސިކުންތުކަންާލިބިަވޑަިއގަްނނަވ ނީާބައްލަަވިއގެނ19ާާްޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުންާސުވ ލުކުރަްއވ އިރުާ

ާޖަވ ބުދެއްވޭނީ.ާ ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއިރުން ާއެދެން. ާވިދ ޅުވެެދއްވުން ާސ ފުކޮްށ ާތެރޭގައި ސިކުންތު

ާނޑުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާއަޅުގަާ

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާ

ާސުވ ލަކީ،ާ ާބޭނުންވ  ާކޮށްަލން ާވަޒީރ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ   305އ ދެ،

ާރަށްާމަޑުއް ާރަށެއް ާތިރީސް ާވިދ ުޅވެްއޖެ ާގުޭޅގޮތުން. ާސުވ ލ  ާކުރައްވ ފައިވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ވަރި

ާމިހ ރުާ ާމަސައްކަތް ާރަށުގެ ާކިތައް ާތެރެއިން ާރަށުގެ ާތިރީސް ާމި ާވ ހަކަ. ާކުރިމަތިެވފައިވ  ާމައްސަލަ ގިރުމުގެ

މަަސއްކަތްާވެސްާކިތަްއާރަށުަގއިާހިނގަމުންދޭތޯ.ާއަދިާހަމަާާހިނގަމުންދޭތޯ.ާއަދިާތިާވިދ ުޅވިގޮތަްށާދިރ ސ ކުރުމުގެާ

ާ ާމި ާގުޭޅގޮތުން ާމިހެނ19ާާްއެއ އި ނޑު ާއަުޅގަ ާވޭތޯ. ާރަށެއް ާދ އިރ ގެ ާހިމެނޭ ާއަޅުަގނުޑ ާތެރެއިން ރަށުގެ

ާހެދުމަށްޓަ ާބަނދަރެއް ާދަށުން ާޕްރޮގްރ ްމގެ ާެއކްސެސް ާރަށެއްަގއި ާދ އިރ ގެ ާހިމެނޭ ނޑު ާއަުޅގަ  310ކައިާމިދެންނެވިކަމަކީ

ާދެާ ާފަރ ތުގެ ާދެކުނު ާފަރ ތ އި ާއުތުރު ާމ އެނބޫދޫގެ ާގޮުތަގއި ާޒޯނެްއގެ ާޑޭންޖަރ ާހެދިއިރުަގއި ާރިޕޯެޓއް އީ.ައއި.އޭ

ާސަރަޙައްދެއްާވަނީާފ ހަގަ...ާ

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށްާސ ފުިވާމިންވަރުންާދަްނނަވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ  315ރަެށކޭާނޫްނ19ާާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަެނއްކ ާވެްސާއަުޅގަ

ނޑަށް.ާ ާއަުޅގަ ާއޮްތކަން،ާފ ހަގަކުެރވެއޭ ާފ ހަގަކުރެވިަފއި ާރަށް ާތިރީހަކަށް ާދެންނެވީ ާައޅުަގނޑު ާދެންެނވީ. އަޅުަގނޑު

ރެގެްނާއަޅުަގނުޑގެާސިުކނީޑގަާެއއްާނެތޭާބަރ ބަރުާޢަދަދެއް.ާބަރ ބަރުާޢަދަދުާދަންނަވ ކަށްާއަޅުަގނޑުާމިތަނުަގއިާހު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޑޭންޖަރާޒޯން، ާމި ާއިނގޭތޯ ާނޭނގެ ާއެއް ާމ ނަ ާޭއގެ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާޑޭންޖަރާޯޒން ާރަށެއްގައި ދެން

ާތަ ާނުރައްކ ތެރި ާނޫނީ ާތަެނއްގޮތަްށ ާއޮތް ާފ ހަަގކޮށްފައި ާނުކުރުމަށް ާަވިކކަމެއް ާވިދ ުޅވަނީ ާތި ނެްއގޮތަްށާލަފ ކުރަނީ

ާރިޕޯޓެްއަގއިާ ާއީ.ައއި.އޭ ާއެހެންވީަމ، ާސ ފެއްނުވޭ. ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާެއްއޗެއް ާވިދ ޅުވި ާއެ ާނޭނގެ  320އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާަތންތަނެއްކަމަށް ާސަރަޙައްދުތަކެްއ.ާއެކަހަލަ ާނުފެންނަ ާކުރަން ާކަމެއް ާނުކުރުަމށް ާކަމެއް ފ ހަގަކޮށްފ ނެ

ާދެރ ާއެއްެސވީ. ާތި ާއީ.ައއި.ޭއާލަފ ކުރެވެނީ ާތެރޭގައި ާހެދުމުގެ ާރިޕޯޓް ާއެ ާއީ.ައއި.އޭ ާޢ އްމުގޮތެއްަގއި ާހަމަ ާއެއީ ން

ާނޫންާ ާއޮތްގޮތް ާޕްރޮޯޕޒްކޮށްފައި ާއެ ާއޮންނައިރު ާޕްރޮޕޯްޒޮކށްފައި ާކަމެއް ާފ ހަގަކުަރއްވ ނެ ާހަމަ ާބޭފުޅުން ހައްދަވ 

ާހުށަާ ާފުރަތަމަ ާއެއީ ާކުރުމަށް. ާކަމެއް ާގޮތަަކށް ާއޯލްޓަރނޭިޓވް ާގޮްތާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާއޮތްގޮތް ހަޅ ފައި

ާދެްނާ ާހުރޭ. ާދަންނަވ ފައި ާއެހެން ާއެބޭފުޅުން ާަކމަށްވަންޏ  ާފ ހަގަކުެރިވއްޖެ ާތެރޭަގއި ާހެދުމުެގ ާއީ.ައއި.އޭ  325ނޫންކަމަށް
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ނޑަކަށްާ ާއަުޅގަ ާދެވުނީ. ާަޖވ ބު ާމި ާސ ުފވިވަރުން ާސުވ ލު ާހަމަ ާވެްސ ާއަނެއްކ  ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާނޭނގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެދިަވޑަިއގެންާޖަވ ބުކަެމއްާމިއީކީ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތިރީސްާ ާދަންނަވަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާެއްއފަހަރު ާއަިދވެސް  330ޝުކުރިއްޔ .

ާލިބިަވޑަިއގަންނަވ  ާސިކުންތު ާލިުޔްއވ ލަްއވަިއގެން ާުސވ ލު ާއެހެންވީމަ، ާކުަރްއވައިިފއްޔ 19ާާނެ. ާތެރޭަގއި ިސކުންތު

ނޑުާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާރަނގަޅުވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމަދުާޠ ރިޤުމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަން

ނޑުާދުށިން.ާއެތ ނގައިާވަރަށްާގިަނާާޝުކުރިއްޔ   335ިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރ.އަތޮޅުާމަޑުްއވަރިާގިރ ާސަރަޙައްދުާއަުޅގަ

ނޑުގެާުސވ ލަީކ،ާއެރަުށާ ާއަޅުގަ ާދުށިން.ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިތަންާވެސް ާކުރަްއވ ފައި މަސައްކަތްތަެކއްާސަރުކ ރުން

ާސަލ މަތްކު ާއެތަން ާެވްއޖިއްޔ  ާބުނ ގޮުތގަިއ ާޖަހައިގެންކަމަށްާރައްޔިތުން ާހިލަ ާޮބޑު ާވަށަިއގެން ާރަށް ާމުޅި ެރޭވނީ

ާސަރުކ ރުްނާ ާމި ާއޮްއވ  ާނިންމ ފައި ާއެގޮތަށް ާސަރުކ ރުން ާކުީރގެ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާބުނަނީ. އެމީހުން

ާބަދަލުކުރައްަވިއގެންތޯާބޮޑުާހިލަާނުޖަހަންާތިާނިންމެވީ.ާއެީއާއަޅުަގނުޑގެާުސވ ލަކީ.ާޝުުކރިއްޔ .ާ

ާ340 

ާފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއޮތީ ާަދންނަވަން ާޖަވ ުބަގއި ާުކރެއްވިާސުވ ުލގެ ާމެންބަރު ާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިންޖިނިއަރިންގާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާރަށުެގާރަްއޔިތުންނަށްާކަމެއްާނިންމޭނީ ާއެ ާއެއްާރަެށއްާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްަޓކައި ކީ

ާރަށުެގާ ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާތިބުމުެގ ާބަަޔކު ާކިޔ ފައި ާއިންޖިނިއަރުން ާނޫންނަމަ ާެއހެން ާނިންމުމުގެ. ޑިަޒއިނިންގ

ާމައްސަލަާ ާއެ ާދެން ާއެބައޮތްކަްނ. ާމައްސަލަ ާދިމ ވީމަ ާއެއް ާމައްސަލަ ާަކމެއް ާއިނގޭނެ  345ރައްޔިތުންނަށް

ާބެހޭާޙައް ާއެކަމ އި ާހަމަ ާއަހަންޖެހެނީ ާވެސް ާރައްޔިތުން ާއަދި ާއަހަންޖެހެނީ ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ލުކުރުމަށްޓަަކއި

ާމައްސަލަާ ާއޮތް ާދިމ ވެފައި ާއެ ާބުނ ނެ ާއޭނަ ާއެހީމަ ާކައިރިން ާމ ހިރެއްގެ ާބެހޭ ާއެކަމ ިއ ާކައިރިން. މ ހިރެއްގެ

ާ ނޑު ާކަންަތއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާކުރަންވީ ާއެކަމ އިާޙައްލުކުރުމަށް ާހަމަ ާގެންދަނީ ާމި ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމި ެވސް

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާގޮތަށް. ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކުރެއްވުމަށް ާއެަކން ާއެބޭފުޅުން ާއެީކގައި ާލަފައ އި ާދެއްވ  ާމ ހިރުން ބެހޭ

 350ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންާމައްޗަންޮގޅި
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ާދެންމެާ ާއެހެންވީމަ، ާދަތުުރުކރަން. ާއެބަ ާނިޒ މުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ހޮޅުދޫާޭރގައިާނ.ތެާސަރވޭާކުރަމުންާގެންޭދ.ާޭއގެދަންނަވައިފިާމިާއުތުުރގެާަބެއއްާރަށްރަށުންާގިރ ާކަންަތއްަތކުަގއިާ

ާދެތިންާ ާއެބަޮއތް ާގިރ ފައި ާބޮޑަށް ާގޯތިާވަރަށް ާެއާާހަތަރު ާތެޭރގައި ާސަރވޭގެ ާތިބޭފުޅުންގެ ާއޮތުމ އެކު ާގިރ ފައި  355ވެސް

ާރަށްާހިމެނިފައިވޭތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތއެރި ާނ.މެާޝުކުރިއްޔ  ާސުވ ުލގައި ާއެކުެރއްވި ާވަރަްށާާހޮޅުދޫންަބރު ާއެހ  އަކީ

ާެއީއާ ާބޯޖައްަސވ . ާއެބަ ާވެްސ ާސެކްރެޓަރީ ާޕ މަނަންޓް ާައޅުަގނުޑގެ ނީޑަގއި ާސިކު ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާރަށެްއކަމަށް  360ގިރ 

ާރަށެއް ާއޮތް ާފ ހަގަކުެރވިފައި ާާއެކަން ާިމދެންނެވި ާރަށް ާތެރޭަގއި.ާއެހެންވީމ 19ާކަމަށް.ާގިރ  ައޅުަގނޑަށްާ،ާރަުށގެ

ާހަމަާޔަޤީންާއެާރަށްާހިމެނިފައިާއޮންނ ނެާކަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިހ ހިސ ބުން ާއެޖެންޑާ 03ާޝުކުރިއްޔ . ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނިމުނީ. ާހޭދަކޮށް ާމި ާމިކަމަށް  365މިނެޓް

ާއަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާާއައިޓަމްާމިހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.

ާ

ކަންކަން.4 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 370ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެން ާާއަޅުަގނޑު ާއަިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމޭޒުށްާއ4ާަމިހ ރު ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާކަންކަން.ާާ. ާހުށަހަޅ  މަތީން

ާމިއޮތީ ާމަސަްއކަތުގެާާއޮފީހުގެާޖެނެރަލްގެާއެޓަރނީާކަލްޗަރ އިާއެންޑްާާޓްސްއަރާޓޫރިޒަމްާއޮފްާމިނިސްޓްރީާމިއަދު

ާއެާމަތީންާގޮތުގެާާގަިއވ (ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ004ާަާޤ ނޫުނއަސ ސީގެާވ ތީާެގންނަވ ފައިާބަދަލުާަބއެއްާއަށްާދ އިރ 

ާމިކަމ ށަހެޅުހުާމައްސަލަާފ ސްކުރުމުގެާމަޖިލީހުންާދ އިރ ތައްާމަސައްކަުތގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާން. ގުޅިެގން

 375ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާާއިދ ރީ
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ާއަށްާާދ އިރ ާމަސައްކަުތގެާއޮފީހުގެާޖެނެރަލްގެާެއޓަރނީާއިކަްލޗަރ ާއެންޑްާޓްސްައރާޓޫރިޒަމްާއޮފްާމިނިސްޓްރީ

 380ާމަސައްކަުތގެާާއެާމަތީންާގޮުތގެާގަިއވ (ާހ)ާމ އްދ ގެާަވނ004ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާވ ތީާގެންަނވ ފައިާބަދަލުާބައެއް

ާާމައްސަލަާފ ސްކުރުމުގެާމަޖިލީހުންާދ އިރ ތައް ާއެދި ާސިޓީުފުޅާހުށަހެޅުމަށް ާފޮނުއްވ ފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާން.ޖިލީހަށްާއިއްވެވުމަ

ާ

ާ

 385ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ)ވަާޝު ާތިޔަކުރިއްޔ . ާދެންމެ ާއަމީންޢ އްގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއިިވވަަޑއިގަީތ ާމު ާއިްއވަވ ަލދެއްވީ ގުިޅގެްނާާމ ކަާމިއެ

އެކުާލިޔުންަތއްާވަނީާިއއްެޔާއިާއ އިާސިީޓއ ާއަދިާމިސިޓީާ.ޔ ެގާއޮފީުހންާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ާމަތީ ާމޭޒުކޮުޅ ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހައްޓ ަފއި. ާގަިއ ނޑައެޅިަފއިާމި ާކަ ާަބހުސްކުރުމަށް ާައއިޓަމަށް އެޖެންޑ 

ާ 0ާާމިވަނީ ާއެހެްނވީމ ، ާއަުރވަމުނ0ާާްަގޑިއިރު. ނުޑ ާއަުޅގަ ާުއސޫުލން ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާވަގުުތ ގަިޑއިުރގެ

ާދަްއަކވ  ާވ ހަކަފުޅު ާިމހ ރު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާިލޔެާގެންދ ނަން. ާނަންފުޅުތައް ާއޮޭބފުޅުންގެ ާތަރުތީބ ެއކުާފައި  390ްތގޮުތގެ

ާގެ ާކުރިއަށް ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އަޅުަގނޑު ާދެްއކެވުމަްށާާންދ ަނން. ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ނުޑ އަުޅގަ

ާމ މިގިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ މިގިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ 

 395ތަށްާމިނިސްޓްީރާގޮާވ ްއޔ .ާއ ެދ،ާރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޝުކުރި

ާޓޫރިޒަމ އި ާާއޮފް ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއެއެޓަރނީ ާހަމަޖައްސައިާާމަސައްކަްތތައް ާާގޮތަށް ާވ ހަކަާދޭން ފެންނަ

ާމ ދި ާދައްކ ކަެށއްދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާާގު ާކޮންމެހެން ާހީވަނީ ާއަޅުަގނަޑށް ާނޫން. ާމަނިކުފ ުނާާލަމައްސައެ ާއެ އަކީ

ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފަދައިން ާއޮތްތޯާާހުށަހަޅުއްވ  ާރުހުން ާމަޖިލީހަށްާމަޖިލީހުގެ ާބ ރެއްހެން.ާމި ާލިބިދޭ މަނިކުފ ނަށް

ާއެ ާފޮނުވ ގޮތަށް ާއެހެންވީމ ،ާބައްލަވ ަލއްވަން ާާއޮންނަނީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ނޑުމެންާމަޖލީހުމި ާއަޅުގަ ގެ

ާ ާކުރިމަތީގައިހުރި ާކަމެއްކަމަށް ާއޮތް ާހޭދަކުރަން ާަވުގތުތަކެއް ާމ ގިނަ ާނަގ ލަން  400ފެންނ ތީާނުމަސަްއކަތްަތއް

ާއެއްބ  ާފުރިހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެ ާގެންނަވަން ާއެ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާއިޞްލ ޙަްށާާފުޅުގަސްތުާރުލެްއވުން ކުރެއްވި

ާެވގެންާހަމަާމިާފުރުޞަތުގެާބޭނުންާކުރީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ވ ލަންދަންނަާކަންއޮތް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ާޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާއަމ ވަށު ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާއަބޫބަކުރަޢިއްޒަތްތެރި ާޖަމ ލު  405ށްާޒީޒު

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމ ވަށުާ

ާބޭނުންާ ާފުރުޞަތުގެ ާމި ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  `ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.

ާވ ހަކަފުޅަ ާދެްއކެވި ާއިބްރ ޙިމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާދެންމެ ާތ އީދުާމިކުރަނީ  410ށް

ކުރުމަށްޓަކައި.ާއ ދެ،ާދައުލަުތގެާމުައއްސަސ ަތކުެގާމަސްއޫިލއްޔަތ އިާވ ޖިބުަތއްާަކނަޑއަުޅއްވ ާއިޢުލ ންާކުެރްއވުމަކީާ

ާއ ނާ ާެއކަމަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ނޑައެުޅްއވުމުން ާކަ ާއެމަިނކުފ ނު ާއެކަން ާހިނދު ާވީ ާކަމަަކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއެރުވުން ނޑަށްާބަސް ާއަޅުގަ ާެއހެންނޫނަސް ާއަދި ާގޮތަކީ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހީވަނީ ނޑަށް

ނޑަައޅުްއވ ފަިއވ ާމަސްއޫިލއްޔަތުތައްާބަލ ލުމުގެާފުރުޞަުތާލިބިފައިާނެތީމަާއެކަމ އިބެހޭޮގތުންާއިތުރުާވ ހަކަާއެއްާ އެކަ

ާ ާއެދިަވޑަިއގަތުމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެހެްނވީމ  ާނޭނގެ. ާއ ނާބަހެއް،ާއ ނއެކޭާދަންނަވ ކަށެއް  415އަޅުަގނޑުެމން

ާގެންދަްނާ ާކުިރއަށް ާމަަސއްަކތްތައް ާއިތުރު ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއެުރވީމަ ާއެއް ާހުއްދަ ާއެކަުމގެ ދަންނަވ 

ާފަސޭހަވ ނެހެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެހެން ާ)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ާޝުކުިރއްޔ . ާއަޙްމަދުާާއ ދެ، ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ  420އެްއވެސް....

ނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވަން.ާ ާއ މިރަށްާއަުޅގަ

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާ

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ެގ ާމ މިގިލީ ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާެއާއ ދެ، ާމެންބަރު ރި

ާސަރުކ ެރްއާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ ާވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާކުރަން. ާތ އީދު ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުވުމަށް  425ވިދ ޅުިވ

ހިންގުމަށްާސަރުކ ރުގެާހުރިާުއނދަގޫާކަންތައްތަކ އިާފަސޭހަާކަންތައްތައްާއެނިގވަަޑިއގަންނަވަނީާެއއިރަކުާސަުރކ ުރާ

ާހުންނެ ާހަވ ލުވެަފއި ާކުރުމަށްޓަކައިާހިންގުމ އި ާބަދަލު ާދަށަށް ާމިނިސްޓްރީގެ ާމި ާމިކަން ާއެހެންވީމަ، ާފަރ ތްތަކަށޭ. ވި

ާވ ހަަކާ ާކުރ ކަމެްއ ާޤަބޫލު ާހަަމ ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާދިނުމަކީ ާރުހުމެއް ާއޮްތ ާެދވެން ާފަރ ތުން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުގެާނެތް.ާ ާދަންނަވ ލަން.ާމ ދިގުާވ ހަކަާެއއްާއަުޅގަ

ާ430 

ާރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަ
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ާމެންބަރުެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ މިގިލީ ާވެސް ާައޅުަގނުޑ ާމީ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާމީާ ާއަުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާކުރަން. ާތ އީދު ާހުށަހެޅުމަށް އެހުށަހެޅުއްވި

ާނައިބުާރައީސު ާއަމީންޢ ންމުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާނަމަވެސް ާނެތް. ާކޮޕީއެއް ާސިޓީގެ ާފޮނުއްިވ ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާބަލ ލަންާ ާއެހެްނވީމ  ާއަުޅަގނޑު ާފޮުނވީމޭ. ާިވދ ޅުވެގެން ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވިދ ޅުވީ ާމި ާއިރުަގއި  435އެވިދ ުޅވި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަށް.004ާމިޖެހެނީ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާބޭނުންވާ ާވަނަ ާއުފައްދަން ާސަރުކ ރުން ާމިއޮންނަނީ އޭގައި

ާއަށްާ ާެއވުޒ ރ ތަކުގެާމަަސއްކަުތގެާދ އިރ ަތއްާަކނަޑއެޅުމުެގާއިޚްިތޔ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އެންމެހައިާުވޒ ރ ތަކ އި

ާދ އިރ ތައް ާމަަސއްކަުތެގ ާއެުވޒ ރ ތަުކގެ ާުވޒ ރ ތަކ ިއ ާއުފައްދ  ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާއެެވ. ަރއްޔިތުްނެގާާލިބިގެންވެ

ާަރއީްސާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާެއވެ. ާހުށަހަޅަންވ ނެ ާއެމަޖިލީހަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފ ސްކުރުމަށް މަޖިލީހުން

ނޑުާބަލ ލަންާބޭނުންވޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ  440ާމިކަމ އިާބެހޭގޮތުންާވެސްާވިދ ޅުވަނީާކީކޭތޯާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ފަހު(ާއ ެދ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާތިވިދ ޅުވެދެްއވިާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގއިާއެމ އްދ ާއޮތްގޮތް.ާޭއގެާ)ވަގުުތކޮޅަކަށް

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނަމަވެސް ާފޮނުއްވުން. ާމަޖީލީހަށް ާއެސިޓީފުޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ނީ ާގޮތަކަށް ާފުރިހަމަ އެންމެ

ރޒްާެސކެޓްރީާާފޮނުއްވ ފައިާއޮތްާސިޓީފުޅަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   445ވިދ ުޅެވެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާީލގަލްާއެފެއ 

ާބޭނުންފުޅުވެގެްނާ ާމިކަމަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަކީ ާސިޓީ ާއެ ާއިނގޭ ާއެސިޓީ ާސިޓީފުެޅއް. ފޮނުއްވ ފަިއވ 

ާތި ާދެންމެ ާމެންަބރު ާވެްސާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑު ާސިީޓއެްއަކން.ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތް ާގޮތަށްާފޮނުއްވ ފައި ވިދ ޅުވި

ާސީދ ާ ާހަމަ ާދެން ާފޮނުްއވ އިރު ާސިޓީފުޅު ާކަންތައްތަުކގައި ާމިކަހަލަ ާދަންނަވ ނަން ާއަރިހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާސިޓީފުޅުާފޮނުއްވަމުންާގެންދެވުމަށް.ާމަޖިލީހުާގައިާމެންބަރަކުާޚިޔ ލުާފ ޅުކުރަްއވ ފައިާވ ކަމަްށ.ާ

 450ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާއަޅުަގނޑުާވިލުފުށީާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާމީާ ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ާމީ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި `ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުްމ

ާއެުވޒ ރ  ާވުޒ ރ ަތކ އި ާެއކަމަްށާސަރުކ ރުގެ ާގައި ނޑަެއޅުމަށްފަހު ާކަ ާމަސްއޫލިްއޔަތު ާއެތަންތަނުގެ ާހިންގުމ އި ތަުކގެ

ާ ާމީ ާއ ދެ، ާފ ސްކުރުމަކީ. ާއެކަން ާނޫންނަމަ ާދިނުން ާކަމެއް.04ާާރުހުން ާއޮތް ާކޮށްފައި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން  455ވަނަ

ވަނީާލިބިފައި.ާދެންާއެހެންނަމަވެްސާއަޅުަގނޑަްށާމީގެާކުރީންާމިނިސްޓްރީާތަކުންާކުރ ެނާމަސަްއކަތުގެާތަފްސީެލއްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާުގޅިގެން ާއ އި ާސިޓީ ާމިއައި މިއަދު

ނޑުމެންާމ ދިގުާބަޙުސްާ މިއައިާބަދަލުތައްާެއއްާކަރުދ ހުންާއެނގެންާއޮތުމަކީާމުހިންމުާކަމެއް.ާދެންާމިކަމަކީާއަުޅގަ
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ާކު ާކަމުގައިާއެއް ާނެއެންގި ާމިތަނަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުކުރަން.ާއެއީ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ާޖެހޭނެ ރަން

ާބޭފުޅުންނ ިއާ ާެއކި ާމަސަްއކަތްތައް ާބޭނުންވ  ާކުރައްވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   460ވީނަމަވެސް

ާއެކަން ާހަވ ުލކޮށްގެން ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާލ ޒިްމާއެކި ާމިގޮތަށް ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރެވިދ ނެ. ތައް

ާކަމެއްގަިއާ ާދޭންޖެހޭ ާރުހުމެއް ާމަޖިލީހުން ާއަދި ާދިނުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާެއކަމ އި ާމިމަޖިލީހުގެ ާއޮތީީތވެ، ކޮށްފައި

ާެއކަން ާކަމަކަށްވ ީތވެ ާެޖހޭ ާކުރަްއވަން ާއެމަނިކުފ ނު ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާހޯދުމަކީ ނޑުމެްނާާރުހުމެއް ކުަރނީ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާނޫނޭ.ާ ާބަޔެއް ާއަޅ ނެ ާހުރަސް ާހިންގަން ާސަރުކ ރު ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާމިގެންދަނީ ާދައްކަމުްނ ާވ ހަކަ އަބަދުވެސް

ާނަގަންޖެހޭާ ާވޯޓެއް ާބަލައިަގންނަން ާމި ާއެުކަގއި ާބަދަލުތަކ އި ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާަޤބޫލުކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑަށް  465އެހެންކަމުން

ާމިކަންާާކަމަކަށްވަންޏ  ާދ އިރުގައި ާކުަރމުން ާމިކަން ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާއަދި ާކުރަން. ާމިކަން ާަނގ ފައި ެއވޯޓެއް

ާދ އިމީާ ާމަޖިލީހުގައި ާއެއް ާކޮމިޓީ ާގުޅޭ ާމިނިސްޓްރީއަކ އި ާކޮންމެ ާގޮތުަގއި ނުޑާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަ ާގޮތަކީ ކުރަންޖެހޭނެ

އިާފުރަތަމަާމިކަހަލަާމައްސަލަާއައުމ އިާގުޅިގެންާމިދެންނެވިާކޮމިޓީާއެއްާއޮންނ ނެ.ާއެހެންީވމަ،ާކުރިއަށްާއޮތްާތަނުގަ

ާއިޙްތިޔ ުރގެާ ާބ ރ އި ާއޮތް ާލިބިފަިއ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ާދަށުން ާަގވ އިދުގެ ާައއު ާކޮމިޓީއަކަށް ކަހަލަ

 470ައށްާފޮނުވުމަކީާމަސައްކަްތާާދަށުންާއެކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވުަމށްފަހުާއެކޮމިޓީގެާލަފަޔަކ އިާެއއްކޮށްާމިގޮތަށްާސީދ ާފްލޯ

ާއެކަްނާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާބަދަލުތަކަކީ ާއަންނަ ާމިހެން ާއެހެންވީމ  ާކަމެއް. ާދ ނެ އަވަްސެވގެން

ާއެކަންާ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާީމގައި ާެއކަމަކު ާއެނގެންޖެހޭ. ާއެަކން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖެހޭތީވެ ާދޭން ާރުހުން އަޅުަގނޑުމެން

ާފަރ ތަކީ ާހޯދަންާާއެނގެންޖެހޭ ާޚިދުމަތް ާތަނަށް ާއަނެްއ ާތަނުން ާެއއް ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާެއއީ ާރައްޔިތުން. ދިވެހި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ނޑ އި ާައޅުގަ ާއިސްބޭފުަޅކ އި ާމިނިސްޓްރީގެ ާެވސް ދ ންޖެހެނީ.ާއިއްޔެގަ

ާމިކަހަލަ ާެވސް ާދިމ ެވގެން ާކޮންމެސްތ ކުން. ާދިމ ވި ާމަނިކ އި ާައޅުަގނޑުމެންާާމޫސ  ާއެހެންވީމަ ާެދއްކި. ާއެއް  475ވ ހަކަ

ާޑިޕ ރޓްމަންޓްތަުކގެާ ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާއަދި ާބަހައްޓަން. ާވެސް ާޚިދުމަތް ާހިސ ބުގައި ާފޯރ  ާއަތް މިބޭނުންވަނީ

ާދެފު ާގޮތަށް ާކުެރވޭީނާމިދެންނެވި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިކަންތައްަތްއ ާއެހެންވީމަ ާބަަހއްަޓން. ާވެސް ށްާމަސައްކަތްތައް

ާކޮށްގެންާ ާޝ އިރު ާެއްއޗެްއގައި ާކުރ  ާޝ އިރު ާމީ ާބަދަލުތައް ާއަންނަ ާމިހެން ާއަދި ާއޮެވެގން ާމިކަން ާގޮތަށް ފެންނަ

ާނޫސްބަޔ ންާނެރެގެން....

ާ480 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިބްރ ޙި ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާޝުކުރިްއޔ . ާހަމަެވއްޖެ. ާަވގުތު ާމުއްޠަލިބަށްާޝުކުރިއްޔ  މް

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

 485ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 004ާާ`ާޝުކުިރއްޔ  ާދަށުން ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާގެންނެާ ާވުޒ ރ ތަކަށް ާބަދަލުތައް ާޚިޔ ުލާބޭނުންފުޅުވ  ާމަޖިލީސްގެ ާބަދަލުތަކަށް ާގެންނަވ  ާއެުވޒ ރ ތަކަށް ާނަމަވެސް ވުނު

ނުޑާހިތަށްާއަރ ާއިންފޮމޭޝަންާމިނިސްޓްރީންާކުރަްއވ ާމަަސއްކަތ އިާ ދެއްވުުމގެާފުރުޞަތުާއޮތުމ ިއާއެީކަގއިާއަުޅގަ

ާމިނިސް ާއިންފޮމޭޝަން ާބ ވައޭ. ާވަރަަކށް ާކިހ  ާހުރި ާގުޅުން ާއޮފީހ ިއ ާޖެނެރަލް ާއިންފޮމޭޝަންާއެޓ ރނީ ޓްރީގެ

ާމަސައްކަތްތަކެްއާ ާހުރި ާގުޅުން ާއޮފީހ އި ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓ ރނީ ާސީދ  ާމަސައްކަތަކީ ާކުރައްވ  ާމިއަދު  490ޑިޕ ރޓްމަންޓުން

ާގަިއާ ާގެޒެޓް ާޤ ނޫނުތައް ާއެކުަލވ ލެވޭ ާއަލަށް ާއޮތީ ާވިދ ުޅވެަފއި ާއިުރގައި ާއޮތް ާދެއްވ ފައި ާތަފްސީލު ާީމގެ ބ ވައޭ.

ދުވަސްާދުވަސްކޮޅުންާއެާފޮތްާބައެްއެގާގޮތުަގއިާޗ ްޕކޮށްާއެމަސަްއަކތްާކުރުމ އިާއިންފޮމޭޝަންާޝ އިއުާކުރުމަށްފަހުާ

މިނިސްޓްރީންާއިންފޮމޭޝަންާޑިޕ ރޓްމަންޓުންާމިހ ރުާކުރައްވަމުންާގެންދަވ ާމަަސއްކަތްާެއޓ ރނީާޖެނެރަލްާއޮފީހަށްާ

ާޮއފީ ާޖެނެރަލް ާއެޓ ރނީ ާފަހަރެއްަގއި ާވެދ ނެ.ާބަދަލުކުރުން.ާޤ ނޫނުތައް ާކަމަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާބެލެހެއްޓުމަކީ ހުން

ާގެޒެޓްާ ާހޯދުން ާވުމަށްފަހުާއެޤ ނޫނެއް ާޤ ނޫނެއްާޝ އިއު ާޙަޤީޤަތުާގައި ާދަތި ާވަރަށް ާމިއަދުާވެސް  495އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެހ  ާމަސައްކަތަކީ ާހޯދުމުގެ ާއަލުން ާއެޤ ނޫނު ާރައްޔިތަކަށް ާދިވެހި ާެއއްެވސް ާނުލިބިއްޖެްއޔ  ާކަމެއްާާއެަވގުތު ފަސޭހަ

ާވަކިންާ ާޑިޕ ރޓްމަންޓު ާއިންފޮމޭޝަން ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާޤަބޫލެއް،ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނަޑކަށެއް ނޫން.

ާފ ޅުކުރީ.ާ ާއެޚިޔ ލު ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްވ ތީ ާގޮތް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާހުރުން ާދަށުގައި ާމިނިސްޓްރީގެ އިންފޮމޭޝަން

ާީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަާ

ާ500 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަސައްކަުތެގ004ާާޝުކުރިއްޔ  ާމަތީން ާވ ޮގތުގެ ާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއި ވަނަ

ާ ާތ ވަލުތަެކްއ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރު ާމަޖިލީހުން ާފ ސްކޮށް ާމަޖިލީހުން ާސަރުކ ރުްނާދ އިރ ތަކަށް ނޑައަޅ  ކަ

ާ ާފޮނުވުެމއް ާއޮތް ާެއއްގޮތަްށ04ާާފޮނުވ ފައި ާކުރުމ އި ާިމފ ސް ާފ ސްކޮށްފައި. ާވަނީ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ާސަުރކ ުރެގާ ާގުިޅގެން ާމިއ އި ާހަމަ ާދެން ާވެއްޖެ. ާުދވަސްޮކޅެއް ާދ ތ  ާކުިރއަށް ާހިްނގުންތައް ާއިދ ރީ  505ސަރުކ ރުެގ

ރ ގައިާއ ދެ،ާޤ ނޫނީާގޮތުންާބައެއްާކަހަލަާބިލުތަކ އިާބަެއްއާމިދެންނެވިާފ ސްާކުރެވޭާވިސްނުންާމިހިރީާޤ ނޫނީާދ އި

ވަަނ004ާާބިލުތަކ އިާއަދިާޤ ނޫނީާބިލުތަކ އިާބެހޭާގިނަާމަޢުލޫމ ތުތަކ އިާމިހެންާހުރިާކަންތައްތައްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާއުފުއްލަވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ ްއދ  ާއެ ާހަވ ލ ދީ ާއ އި ާކުރަމުންާމ އްދ  ާއޮފީހެްއަގއި ާއެއް ާދަށުން ާޒިންމ ގެ ޖެހޭ

ާމިާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާަބެއއް، ާތެރެއިން ާޭއގެ ާއ ދެ، ާބަދަލުކޮށްލުމަށް. ާއޮފީހަކަށް ާއަެންއ ާމަސައްކަަތއް ގެންދ 

ާނެތުމ ިއ،ާ ާލައިނުގައި ާަހމަ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާފެށިއިރުަގއި ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާބަދަލުެވގެން ާއަށް  510ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާވެދ ނެ.ާހެޔޮ ާވެސް ާހުރީކަމަށް ާއުފެއްދިފަިއ ާބޮޑެތިކޮށް ާސަިއޒްތައް ާމިނިސްޓްރީގެ ާވެްސާވެދ ނެ. ާފަހަރެއްަގއި ކަމެއް

ާޤަބޫލުކުރ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަވ ުލކުރުމަށް. ާމަސައްކަތްަތއް ާިމ ާމިހުރީ ާވިސްނުން ާަސރުކ ރުގެ ާމިއަުދގެ އެހެންނަމަވެސް



 20 

ާމަ ާރައްޔިތުންގެ ާމަސައްކަތްަތކަީކ ާމި ާދެއްަވއިފަިއވ ާގޮތުަގއި ާރުހުން ާހިްނގުމުަގއި ާސަރުކ ރު ާބަލައިގަނެ ޖިލީހުން

ާއެްއާ ާކަމަކީ ާމިކުރަންވ  ާމިއަުދ ާމަސަްއކަތެއް. ާކުރަްއވ ފައިވ  ާފ ސް ާއަހައިގެން ާވޯެޓްއ ާއަދި މަސައްކަތްތަެކއް.

ާހަވ ުލކޮށްލު ާވުޒ ރ އަކ އި ާއަނެއް ާަނގ  ާަބއެއް ާމަސައްކަތަކުން ާހިންގަމުންދ  ާމިކަމުަގިއާވުޒ ރ އެްއަގއި ާދެން،  515ން.

ާއެދެންާ ާކިބައިން ާމެްނބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާއޮތްހެން. ާބަހުސެއް ާބޮޑު ާމ  ާހީެއއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ާފަރ ތަްއާ ާއަނެއް ާފަރ ތުން ާެއއް ާވުޒ ރ  ާމި ާމިަކންކަން ާނުވަތަ ާމަސައްކަތް ާމި ާހިންގުމަށްޓަކައި ސަރުކ ރު

ާަހވ ލުކޮށްލުމުަގއި ާއ ރޓްްސާާހަވ ލުކޮށްލެވޭ ާޓޫިރޒަމް ާއޮފް ާމިނިސްޓްީރ ާެއގޮތުން ާެދއްވުން. ާެއއްބ ރުލުން މަޖިލީހުގެ

އެންޑްާކަލްޗަރާއ އިާއެޓ ރީނާޖެނަރަލްގެާމަސައްކަތުގެާދ ިއރ ާއަށްާބައެއްާބަދަލުތައްާގެްނނަވައިފައިާވ ތީާެއގެނަިއާ

ާހ މަވެގެ ާހަމަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއިދ ރީާބަދަލުތަކުގެ ާހަމައެއ އިެއކީ ާދެން، ާހިނގައްޖެ.  520ން

ާހ ލަތްތަކުގައިާ ާދ ރީވ ންޖެހޭ ާޖަވ ބު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާކަންކަންކުރުމ އި ގޮތުން

ާއަ ނުޑާދަންނަވަން. ާއަުޅގަ ާޔަޤީންކަން ާއަރުވ ނެކަުމގެ ާސަރުކ ރުްނާަގވ އިދުން ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބޭނުންވ  ދިާމަޖިލީހަށް

ާމިކަންކަމަށްާ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާލިބޭ ާމިތަންތަނުން ާދިއުމުން ާބަދަލުވެގެން ާމިކަންކަން ާމިތަންތަނުން ާއެއ އިެއކީަގއި ހަމަ

ާޔަޤީންކަންާ ާހ މަކޮށްދޭނެކަމުގައި ާދ އިރ އެއްަގއި ާފުޅ  ާސަރުކ ުރން ާމެދުވެރިކޮށް ާމީޑިއ  ާގޮތްތައް ާދ ންވީ ރައްޔިތުން

ާއަޅު ާއަުރވަމުން، ނޑު ާއަުޅގަ ާއުސޫލ އިާވެސް ާމިެގންގުޅުްއވ ފައި ާސަރުކ ރުން ާމިކަމުގައި ާއޮީތ ާދަންނަވަން ނޑު  525ގަ

ާނެްތާ ާެއއް ާއެނގިފަ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާދެން، ާވ ހަކަ. ާއެދޭ ާދެއްވުން ާެއއްބ ރުލުން ާމެންބަރުންގެ ާމިކަމުަގއި އެްއގޮތަށް

ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާައއްަސވަފ ނެކަމަކަށް. ާރައީސް ާވޯޓަކަށް ާއިތުރަކަށް ާަލއިގެްނާާމިކަމަކީ ާވޯޓު ާމަސައްކަތަީކ މި

މިދެންނެވީާވޯޓެްއާލަިއގެންާސަރުކ ރުންާހިންގުމަށްޓަކަިއާފ ސްކޮށްފައިވ ާކަންކަމޭ.ާމިައކީާފ ސްާނުކުރެޭވާއޮތްކަެމއްާ

ާއަނެއްަތނަށްާބަދަލުކޮށްލުން.ާދެންާ ާއެއްތަނުން ާކަމަކީާހަމަާމަސައްކަުތންާބައެއް ނޫން.ާހަމައެކަނިާމީގެއިންާިމކުރެވޭ

ާވެސްާރު ާކުރުމަކީ ާއެކަން ާއުސޫުލން ާއެ ާހަމަ ާވ ނަމަ ާދެްއވުންކަަމށް ާވޯޓު ާއުސޫލަކީ ާގެްނގުޭޅ ާދެއްވުމުަގއި  530ހުން

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާއެދެނީ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާެއއް ާމަްއސަލަ ާއެްއވެްސ އަޅުަގނުޑގެ

ާފަ ާކަންކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާައވަސްކޮށްދިނުމ ިއ ާކަންކަން ާޤ ނޫނުައސ ީސގެ ާމ އްދ ގ004ާާެިހކޮށްދިނުމުގައި ވަނަ

ދަށުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަޅުްއވ ާމިާފިޔަވަޅަށްާރައްިޔތުންގެާމަޖިލިސްގެާރުހުމ އިާތ އީދުާދެއްވުން.ާޝުކުިރއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ535 

ާވުން:ާޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެމައްޗަންގޮާ

ާގޮތުންާ ާބެހޭ ާއ އި ާމަޢުޟޫ ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑު ާރައީސް،ާައޅުގަ ާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެިޅާ ާއެ ާވިދ ުޅވި ާއެ ާއިބްރ ހިމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާދެްއކެވި ާވ ހަކަފުޅު ކުރިން

ފ ނުާވިދ ުޅވިހެންާމިާމ ިގނަާވ ހަކަތަެކއްާަދއްކަންާއޮތްާމަޢުޟޫާއެއްާވެްސާނޫން.ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރެވޭ.ާއެަމނިކު
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 540ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާބަލ ލ އިރުާވަރަށްާސ ފުާސީދ ާބަހުންާއެާމ އްދ ގައިާވެސްާބުެނފައިާއެބައޮތްާސަރުކ ރުނ004ާާް

ާދާ  ާމަސަްއކަތުގެ ާުވޒ ރ ތަުކގެ ާއެ ާވުޒ ރ ަތކ އި ާއެންމެހ  ާބޭނުންވ  ާއިޙްތިޔ ުރާއުފައްދަން ނަޑއެޅުމުގެ ާކަ އިރ ތައް

ާމިބައިާ ާހުށަހެޅުން. ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާފ ސްކުރަން ާމި ާދެން، ާކަން. ާލިބިގެންވޭ ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއޮންނަާ ާފެންނަން ާލިެޔވިގެން ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާއެ ާލިުޔނީ ާވެސް ާލިޔުުނއިރު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި އަޅުަގނޑުމެން

ާވުމަށް ާއެތ ާއެްއޗަކަށް ާއެީއ ާބަލ ލ އިރު ާޮގސް ާމީހ  ާަރއްޔިތުން ާދ އިރު ާއަްށ ާމިނިސްޓްރީ ާެއއް ާދުވަހު ާއެްއ ޓަަކއި.

ާއެހެންާ ާއެއީ ާއުނދަގޫ. ާއެވ  ާދ ންޖެހުނީމަ ާެއހެންތަނަކަށް ާނުވެފައި ާމަސައްކަތަކަށް ާކުރ  ާއެތަނުން ާެއއީ  545ވ ެއއްެޗއް

ާއެކަ ާކަމަށްވަންޏ  ާއެކަންކުރަންޖެހޭ ާހުށަހެޅިގެން ާދެކިާފަރ ތަކަށް ާއޮންނ ނެކަމަށް ާއެނިގފައި ާކުރީއްސުރެ ާއެ ން

ާއެހެންާ ާދ އިރ  ާމަސައްކަުތގެ ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެ ާއެބައެްއގެ ާއޭރުން ާކުރުން. ާހަވ ލު ާއެ ާެއގޮތަށް ާކަމެއް ކުރެވިފަިއވ 

ާކުރެވިަފއި ާއެކަން ާގޮތަށް ާއެނޭގ ާއަށް ާމީހ  ާރައްޔިތު ާއެހެން ާފެނިގެން ާެއފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާވެްސ ާފަރ ތަކަށް

ާކަމެްއ.ހުރު ާކުރުން ާކުރުމ އިާާމަށްޓަކައި ާފ ސް ާއެ ާނޫން ާކަެމއް ާއޮތް ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ނަމަވެސް

ާެއގޮތުންާ ާއެހެންވީަމ، ނޑައެޅިަފއި. ާކަ ާބަހުން ާސީދ  ާސ ފު ާވަރަށް ާހަމަ ާއޮންނަނީ ާމި ާކުރަންވ ނޭ ާފ ސް  550ނުކުރުން.

ވެސްާަމޢުލޫމ ތުާކަހަލަާގޮތަކަށްާހުށަހެޅޭާކަމެއްާމިއީ.ާދުނިޭޔގެާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުތައްާއަދިާރަްއޔިތުންގެ

ހުރިހ ާތަނެއްގަިއާެވސްާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެގޮތަްށާހުށަހެޅީމަާއެާމަސަްއކަތުގެާދ އިރ ާއިްނާފ ސްކުރަނީާއެާ

ާސަާ ާއެ ާމީހ ގެ ާރަްއޔިތު ާދެނެވި ާފެނި ާތެެރއިން ާގަވ އިދެްއގެ ާޝ އިުޢކުރެވި ާކުެރވި ާއެދ ާގެޒެޓް ާކަންކަމ އި ރުކ ރުގެ

ާމ ގިަނާ ާވެްސ ާއަޅުަގނޑު ާެއގޮތުން ާއެހެންވީަމ، ާަކމެއް. ާކުެރވިފަިއވ  ާފިލުވުމަށްޓަކަިއ ާޮއޅުން ާކަްނކަން ވުޒ ރ ގެ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ާއެހުށަހެޅި ާއިބްރ ހިމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިިގލީ ާނުދައްކ   555ވ ހަކަތަެކއް

ާވ ހަކަ ާގޮތްވުމަށ އިާާތ އީދުކުރ  ާލިބޭނޭ ާމިގޮތަށް ާޚިދުމަތް ާައވަހަްށާކޮށްނިންމ ،ާމި ާވެސް ާވީހ  ާމިކަން ދަންަނވަމުން

ާގޮތްާ ާލިބޭނޭ ާއަށް ާމީހ  ާރައްިޔތު ާވިޔަސް ާއޮފީހުން ާޖެނަރަލް ާއެޓ ރނީ ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާމަޢުލޫމ ތު ާމި އަދި

ާ ާއިލްތިމ ްސކުރަމުން ާވެސް ާސަުރކ ރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރިާހެއްދެވުމަށް ާޝުކުރިއްޔ  ާއިށީނދެލ ނީ. އަޅުަގނޑު

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ560 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަމީދުهللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާައއިސްފަިއވ ާ ާހުށަހެޅުމުގައި ާއެޖެންޑ  ާމި ާގޮތުަގއި ާދެކޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާބަދަ ާަބއެްއާބައެއް ާައޅުަގނޑުމެން ާދެއްވުުމަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ާއިރު ާހުށަހެޅުްއވި ާމައްސަަލ ާމި ާގުިޅގެން ާވެްސ ލުތަކ އި

ާއިންާ ާއިދ ރ  ާމަޖިލީހުގެ ާހަމައެކަިނ ާއޭގެތެޭރގައި ާބޭނުންވޭ. ާތަފްޞީލު ާއިތުރު ާތަފްޞީލު ާމިކަމުގެ މެންބަރުންނަށް

 565ހަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއޮފީހުންާލީގަލްާއެފެއ ޒްާސެްކޓަީރާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާހިސ ބަށްާދެއްވ ފައިާމިއޮތްާކަރުދ 

ސޮއިާކުަރއްވ ަފއިާއޮތްާސިީޓާއެއް.ާދެން،ާއެާސިޓީަގއިާެއޓޭޗްާކުރަްއވ ފައިާހުރިާމަޢުލޫމ ތުާމިހުންނަނީާހަމައެކަނިާ
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ާމަ ާކަލްޗަރެގ ާއެންޑް ާއ ރޓްސް ާޓޫރިޒަްމ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާގޮަތށް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާދެްނާމިހ ރު ސައްކަތްތަކ އި

ާބަދަލުކުރެޭވާ ާތަފްޞީލެއް ާގެންނެިވ ާބަދަލު ާއެގެންނެވި ާގޮތް. ާހުންނ ނެ ާމަސައްކަތްތައް ާއޮފީހުގެ ާޖެނަރަލް އެޓ ރނީ

ާސިީޓގަިއާ ާވިދ ޅުވެަފއި ާނެތް. ާެއއް ާދެްއވ ފަ ާގޮތަކަށް ާމ ބޮުޑ ާތަފްޞީލެއް ާމަސަްއކަތެްއގެ ާުނވަތަ ާއެއް މ އްދ 

ާ ާމި ާއޮންނަނީ ާއެހެންވީމ ،ާވިދ ޅުވެަފއި ާވ ހަކަ. ާކުރ  ާބަދަލު ާކަމެްއ ާމިވެނި ާމިވެނި ާތެޭރގަިއ ާބަދަލުތަކުގެ  570ެދންނެވި

ޙަޤީޤަތުގައިާއެއްމިނިސްޓްީރއެްއގެާމަސަްއކަތްާެއއްާުވޒ ރ ެއްއގެާމަސަްއކަތްާއަނެއްާުވޒ ރ ައކަށްާބަދަލުާކުރަްއވ އިުރާ

އެނގޭާމެންބަރުންނަށްާސ ފުާކޮށްދެވޭާގޮތަށްާނުވަަތާ،ާއެބަދަލުާކުރެްއވިާބޭނުންާތަްފޞީލުކޮށްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ

މެންބަރުންނަށްާއެާޖަސްޓިފަިއާކޮށްދެވޭާގޮތަކަްށާެއއްެވސްާލިޔުމެއްާމިައކުާފ ހަގަކުެރވިފަާއެއްާނެތް.ާމިާއިޞްލ ެޙއްާ

ާބޭނުން ާގެެނވުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާިމ ާމިގެނެވެނީ. ާއިޞްލ ޙެްއ ާމަސައްކަތަށް ާވުޒ ރ ެއއްެގ ާދެ ާސަބަބުާާމިގެނެވެނީ މި

ނުޑާ  575ސ ފުކޮށްާބަޔ ންކުރެވިަފއިާނެތުމ އެކުާއަދިާމިގެނައިާބަދަުލާއެހ ާސ ފުކޮށްާފ ޅުކޮށްާއެނގެންާނެތުމ އެކުާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(004ާާހިތުންާއެާމަޢުލޫމ ތުާތަންކޮޅެއްާތަފްޞީލުކޮށްާއެނގިލަންާއެބަޖެހޭ.ާދެން،ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ

ފައްަދވަންާބޭނުންވ ާއެންމެހ ާވުޒ ރ ތަކ އިާއެާވުޒ ރ ތަުކެގާމަސައްކަުތގެާދ އިރ ަތްއާގައިާމިާއޮންނަނީާސަރުކ ރުްނާއު

ާެއާ ާވުޒ ރ ތަކ އި ާއުފައްދ  ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާލިބިގެންެވއޭ. ާއަްށ ާަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިޙްތިޔ ރު ނަޑއެޅުމުެގ ކަ

ާކު ާފ ސް ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާދ އިރ ތައް ާމަަސއްކަުތގެ ާމަޖިލީހަށްާވުޒ ރ ަތކުގެ ާއެ ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ރުމަށް

ާއެއަްށާ ާވ އިރު ާފ ސްކޮށްފައި ާމަޖިލީހުން ާމި ާމަސައްކަތްަތއް ާުވޒ ރ ތަުކގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެހެންވީމ ،  580ހުށަހަޅަންވ ނޭ.

ާބަދަލަ ާއެނގި ާޞަީރޙަކޮށް ާބަދަލެއް ާއެ ާވެސް ާއަެނއްކ  ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާގެންނަންވަންޏ  ކ އިާބަދަލެއް

ާމަްޝވަރ ާ ާޚިޔ ލ އި ާމަިޖލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާގޮތަށް ާގަިއވ  ާ)ށ( ާއެ ާޚިޔ ލު ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުންގެ މެދު

ާއެނގުމ އެކުާ ާބަދަލެްއކަންާސ ފުކޮށް ާކޮން ާބަދަލީ ާޭދންވ ނެ.ާއެހެންކަމަްށވުމ އެުކާގެންނެވި ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

އިގަންަނވ ާގޮެތއްާފ ޅުކުރެްއވުމަކީާނުވަތަާއެާުފރުޞަތުާނެންގެވުމަކީާވަރަްށާމިއ އިާދޭތެރޭަގއިާމިާމަޖިލީހުންާދެކިވަޑަާ

ާވޯެޓްއާ ާދެން ާދަްއކަަވއިފައި، ާވ ހަކަ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާމީަގއި ާދެން ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމުގައި  585މުހިންމުކަމެއް

ާޚިޔ ލ  ާެއކަމަކު ާނަންަގވ ނީ. ާވޯެޓއް ާވ ނަމަ ާފެނިަވޑަިއގަންނަވ ކަމަށް ާނަންަގވަންވ ެނކަމަށްާނަންގަވަން ާަމޝްވަރ  އި

ާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިތުުރާާ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތު ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަަކފުޅު ާއެިދވަަޑއިގެން ާފުރުޞަތައް ާމިހ ތަނަށް  590ޝުކުރިއްޔ .

ާއެ ާނެްތ. ާވަަޑއިގެން ާމިތ  ނޑުމެންާބޭފުޅަކު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލީ. ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަހުސް ާމި ާމިހިސ ބުން ހެންވީމ ،

ހުށަހެޅިާކެންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފުރުޞަތައްާއެދިވަަޑއިގެންފައިާއޮތީާެއަކމަކުާބޭރުގައިާވަަޑިއގެންވީމަާ

ނޑުާދެންާ…ކޮށްފިންއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާއެާފުރުަޞތުާމިާހިސ ބުންާބަންދުާކުރިާވ ހަކަާއިޢުލ ން .ާެއހެންވީމ ،ާއަުޅގަ
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ާމ ވަށުާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއިބްރ ހިމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ނަން.ާމ މިގިލީ ާކުރިއަށް މަސައްކަތ ިއގެން

ާތ އީދުކުރުމަްށާ ާކުރަްއވ ފަިއވ ، ާތ އީދު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާއަޒީޒް ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  595ދ އިރ ގެ

ާބެހޭާއަޅު ާއެކަމ އި ާދިޔ މަ ާހަމަައށް ާއ އި ާގަޑި ާނަގ  ާވޯޓު ާމިއަުދެގ ާއެހެންވީމަ، ާއެބައޮތް. ާކުރިމަތީަގއި ަގނޑުމެްނގެ

ާ ާއޮންނ ނީ ާޮއންނ ނެ.ާއެކަން ާދެންނެވުން ާޯވޓަށް ާއޮންނ0819ާާަގޮތުން ާވޯުޓާނެގުމުެގާއުސޫލު ާެވސް ގައި.ާއެހެންޏ 

ާގޮތުގެާމަތިން.ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ާ

ާ

 600ާލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލު..ާމަޖ5ާި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާުކރިއަށްދ އިރު ާއެޖެންޑ  ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއޮތީ ާމަޖިލީހަށ5ްދެން ާބިލު.ާާ. ާކުރަންޖެހޭ ތަޢ ރަފް

ާރުާބިލެއްާނެތް.ާއިތުމިއަދުާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްާކުރަންޖެހޭާބިލެއްާނެތް.ާ

ާ605 

ާޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން..ާކުރިންާތ6ާަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއައިޓަމްާާދެން ާއެޖެންޑ  ާއައިޓަމެްއާާ.ާކުރިނ6ްއޮތީ ާކުރުން.ާއެފަދަ ާކުެށއްާއިސްލ ޙު ާބިލެއްގެ ާކުރެވިފަިއވ  ތަޢ ރަފް

 610ާވެސްާމިއަުދގެާއެޖެންޑ އަކުާެނތް.ާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.7

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާބަހުދެ ާއިބްތިދ ޢީ ާއޮތީ ާބަހުސް.ާއިބްތިން ާދުވަދ ޢީ ާކޮންމެ ާއޮންނ ނީ ާސް ާބަހ0ާުހަކުެވސް ާފަށ ާގަިޑއިރު.ާއަލަށް  615ސް

ސަށްާހުޅުވ ެލވިފަިއވ ާންވީމ ،ާމިއަދުގެާއިބްތިދ ީޢާބަހުސްާމިއީ.ާއެހެންާއިއްވ ާނިމިގެންާދެންާފަށ ާބަހުފުރަތަމަާކިޔު

ާމަސްތު ާާޗ ވ ތަެކއްބިލަކީ ާބިލު ާމ0997ިބެޭހ ާބަހުާ. ނޑަޅިަފއިބިލަށް ާކަ ާާސްކުރުމަށް ާބިލ0ާާުަވނީ ާމި ގަިޑއިރު.

ާަގވ އިުދގަާ ާއައު ާމަޖިލީހުގެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާިބލެއް. ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާބިލުާސަރުކ ރުން ާމަތިން ާގޮތުގެ އިވ 

ާފަރ ތުންާތަޢ ރަފު ާޕ ޓީގެ ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ުރ ާއޮތީ.ާކޮށްދެއްވ ނީ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާކަމަށް ާީލޑަރު ާޕ ޓީގެ ާއެ .

ާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއެހެްނވީމ ، ާއިުރ09ާާއަޅުަގނޑު  620މިނެޓް
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ަގއިާބިުލާާއަޅުަގނޑުމެންާބިލުާހުށަހަޅުްއވައިާެދއްވަންާމިހ ރުާމިާބަހައްޓ ފައިާމިހިރަާޕޯިޑއަމަށްާަވޑަިއގެންާޕޯިޑއަމް

ނޑުާއަުރވަން.09ާާހުށަހަޅައިާދެއްވުމަށްާ ާމިެނޓްާއިރުގެާފުރުޞަތުާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދައީރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާދަށު ާގަވ އިދުގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުރެވުނު ާިއޞްލ ޙު ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ   625ންާ`.

ާހުށަހެޅުމަށްާ ާބިލު ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާމަޖިލީހަށް ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުެގ ާއަދި ާހިންގުމ އި ާދަޢުލަތް ާދިވެހި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާގެާފަރ ތުންާިދވެހިާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާަމސްތުވ ތަެކއްޗ އިާބެހޭާބިުލާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ީޓާކަުމގަިއވ 

ާދެްއވީތީ ާފުރުޞަތު ާއ ދެ،ާާހުށަހެޅުމުގެ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާައޅުަގނޑު ާއެީކގަިއ ާއިޚްލ ޞްތެރިަކމ  ވަރަށް

ާވެްސާ ާމިހ ރު ާމިހުށަހަޅަނީ ާސަރުކ ރުން ާބިލެއް ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ާފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނޭ

ާ ާގޮުތަގއި ާބިލެއްގެ ާބެހޭ ާޢަމަލުކ55/05ާުމަސްތުވ ތަކެްއޗ އި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާމިާމަސްތުވ ތަެކއްޗ އި ާއެބަދޭ.  630ރަމުން

ާވެރިކަމަށްާ ާސަރުކ ރު ާދެުކނީ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާވީއިރުަގއި ާޤ ނޫނަކަށް ާއޮތް ާެވފައި ާޒަމ ންތަކެއް ާދިގު ޤ ނޫނަކީ

ާކޮށްދިނުމަށްާ ާސަލ މަތް ާޤަުއމު ާމި ާވަބ އިން ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާތެރޭަގއި ާވަޢުދުތަކުގެ ާީވ ާރަްއޔިތުންނަށް އައުުމގައި

ާވެަފއިާ ާނިންމ ލަން،ާރައްޔިތުންނަށް ާަމސްތުވ ތަކެތި ާގޮުތގައި ާރަނގަޅު ާއެންެމ ާތެރެއިްނ ާަވޢުދުތަކުގެ ވ 

ާބިެލްއާ ާރަނގަޅު ާބިލަށްވުރެ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިހ ރު ާކުރެވޭނީ ާސަލ މަތް ާޤައުމު ާމި ާއިން ާވަބ  މަސްތުވ ތަކެތީގެ

ާއަ ާކަމުގައި. ާހުށަހަޅައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާރައްިޔތުންގެ ާފަރުމ ކޮށް ާމަޖިލީހުންާބައްޓަންކޮށް ާރައްޔިތުންގެ ާބިލު ާއެ  635ދި

ާހުށަހަޅަނީ.ާ ާބިލު ާމި ާސަރުކ ރުން ާހިނދު ާދެކޭ ާަސރުކ ރުން ާވެސް ާކަމުގައި ާފެށުމަށް ާޢަމަލުކުރަން ާެއއަށް ފ ސްކޮށް

ާބޭނުންކުރުންާ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާވ ގޮތުން ާހުށަހަޅ ފައި ާމި ާސަރުކ ރުން ާތަޢ ރަފްަގއި އ ދެ،ާމިބިލުގެ

ާފަރުވ ދިނުމުގެާހުއް ާމީހުންނަށް ާބޭނުންކުރ  ާަމސްތުވ ތަކެީތގެ ާހުްއޓުވުމ އި ާވިޔަފ ރި ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ޓުވުމަށ ިއ

ާުމއައްަސސ ތަުކގެާ ާއެ ާއުފައްަދިއ ާމުއައްަސސ ތަްއ ާބޭނުްނވ  ާކުރުމަށް ާިމކަންކަން ާއެކަށަެއޅުމ އި ނިޒ މުތައް

ާ ާގުޅޭ ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ އި ާަކނަޑއެޅުމަށ ިއ ނަޑއެޅުމަށ ިއާއިޙްތިސ ސް ާކަ ާއަދަބު ާދޭނެ ާކުށްކުށަށް ާއެ  640ުކށްކުށ އި

ާއުސޫލުތަްއާ ާސިޔ ސަތުތަކ އި ާވެސް ާމިނޫން ާއެކަަށައޅަންޖެހޭ ާގޮތުން ާހުއްޓުވުމުގެ ާވިޔަފ ރު މަސްތުވ ތަކެތީގެ

ާތެރޭގަ ާމަޤްޞަދުގެ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއްކަން ާހަދ ފަިއވ  ިއާއެކަށަެއޅުމަށްޓަކައި

ާމަސައްކަތްކުރުމ އި،ާ ާމަދުކުރުމަށް ާނިސްބަތް ާބޭނުންވ  ާމަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ާމީހުން ާބޭނުންކުރ  މަސްތުވ ތަކެތި

މަސްތުވ ތަކެތީެގާވަބ ަގއިާއަަލށްާޖެހޭާމީހުންާއެހިސ ބުންާފެށިގެންާފ ހަގަކޮްށާއެމީހުންނަށްާއެކަމުންާައވަހަށްާދުރަށްާ

ާމަސައްކަ ާދިނުމަށް ާހޯދައި ާދިނުމުގެާދެވޭނެގޮތް ާފަރުވ  ާީމހުންނަށް ާހިފ ވަިއވ  ާދެވި ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާކުރުމ ިއ،  645ތް

ާމަސްތުވ ަތކެތީެގާ ާޤ އިުމކުރުމ އި ާމަރުަކޒުތަްއ ާމުއައްަސސ ތަކ އި ާބޭނުންވ ނެ ާޤ އިމުކުުރމަށް ާނިޒ މެއް ހަރުދަނ 

ާއެމީހުން ާފ ހަގަކޮށް ާމީހުން ާކުރ  ާިވޔަފ ރި ާއެ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ާއެިކއެިކާވިޔަފ ރިކުރުން ާގޮތަށް ާއަމ ޒުވ  ާސީދ  ނަށް
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ނޑައެޅުމ އި،ާ ާކަ ާގުޭޅާކުށްތައް ާެއުޅމ އި،ާމަސްުތވ ތަކެްއޗ އި ާހުރަސް ާކުރުމަށް ާެއވިޔަފ ރި ާއެމީހުން ާއަޅ  ފިޔަވަޅުަތއް

ާމިންވަރުާ ާބޭނުންކުރ  ާމަސްުތވ ަތކެތި ނޑަެއޅުމ އި، ާކަ ާއުސޫލުތަްއ ާޢަމަލުކުރެވޭނެ ާމެދު ާމުދަލ  ާހޯދ  ކުށްކޮށްގެން

 650ކޮށްާމަސްތުވ ތަކެތީގެާިވަޔފ ރިާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުާތަންފީޒުާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާޚ އްޞަާބ ރުތަކެއްާދިނުންާމަދު

ާގިނަާމަސައްކަުތެގާ ާގެންދިޔަ ހިމެނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ތަނަށްާމިާސަރުކ ރުާވެރިކަމ އިާހަވ ުލވެާކުެރވުމުން

ާމަ ާމިއަދު ާފެނުނީ ާސަރުކ ރަށް ާޤ ނޫނުގައިާތެރޭގައި ާމިދ  ާޢަމަލުުކރެވުން ާމައްސަލަތަކުގައި ސްތުވ ތަކެތީގެ

ާސީދ ާ ާދޭ ާެވގެން ާގެންދިއުުމގަިއާހުރަހަކަށް ާގެންދ  ާމަސައްކަްތާކުރަުމން ާސަރުކ ރުން ާހުއްުޓވ ލުމަށް މަސްތުވ ތަކެތި

ންާހައްލުކުރުމުގެާމަގުތަެކްއާވަކިާއަމ ޒެއްނެތިާސަރުކ ުރގެާއެތައްާުވޒ ރ ތަަކކުންާމިކަމަށްާބަސްކިޔ ާގޮތްާބުނެާކަންކަ

ާހޯމްާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާކަމުގަިއވ  ާދ އިރ ތައް ާއިސް ާތަންފީޒުކުރ  ާޤ ނޫނު ާސަރުކ ރުގެ ާއެގޮތުން  655ހޯދަންޖެހޭތީވެ.

ާގުޅުމުންާކަްނކަންާނިންމުމުގައިާވަރަށްާބޮޑެިތާ ރޒް،ާއަދިެވސްާސަރުކ ރުގައިާހުރިާބަެއއްާމިފަދަާދ އިރ ތަކ އި އެފެއަ

ޤ ނޫނުންާުކރިމަތިާކުރެވޭ.ާމިާޤ ނޫނުާއަަލށްާފަރުމ ކޮށްގެންާގެނެސ55/05ާާްމިއަދުާޢަމަލުކުެރވެމުންދ ާާމައްސަލަތައް

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބިގެންދ  ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމީގެން ާކުރުމުން ާތަސްދީޤު ާފ ސްކޮށް ާޤ ނޫނު މި

ީތގެާވިޔަފ ރިާކުރ ާމީހުންނަށްާދެވޭާއުޤޫބ ތްާމިާޤ ނޫނުންާރައްޔިތުންނަށްާޔަޤީންކޮށްދޭންާބޭނުންވަނީާމިާމަސްތުވ ތަކެ

ާމީހުންނަށްާ ާތިބި ާޖެހިފައި ާވަބ ަގއި ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާއެއ އެީކގަިއ ާހަމަ ާއަދި ާބޮޑުެވގެންދ ނޭ. ާބޮޑުތަން  660ވަރަށް

ާޤ ނޫ ާހުޅުވިގެްނދ ނެ. ާޤ ނޫނުން ާމި ާފުރުޞަތުތަކެއް ާގެނައުމުގެ ާއަށް ާމުޖްތަމަޢު ާއަނބުރ  ާމިާފަރުވ ދެވި ާގޮތުން ނީ

ނޑަެއޅިފަިއވ ނެ.ާ މަސައްކަތްާހިނގަިއގަތުމ ާއެީކގައިާމިކަމުގެާޒިންމ ވ ނެާސަރުކ ރުގެާަވކިާފަރ ތެއްާމިާޤ ނޫނުގައިާކަ

އަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެިވގޮަތށްާސަރުކ ރުގެާގިނަާވުޒ ރ ަތެކއްަގއިާގޮތްާިކޔުންާހުއްޓިާއެާވުޒ ރ އަކަށްާއަމ ޒުކުެރވިާ

ާމި ާދިމ ލަކަށް ާމިކަމުެގާއެއް ާެއގޮތުން ާއ ދެ، ާލިބިގެންދ ނެ. ާފުރުޞަތުތައް ާމަަސއްކަތްކުރުުމގެ ާހުްއޓުވުމުގެ ކަން

ާއަދިާ ާއެޖެންސީ. ާޑްރަގް ާނެޝަނަލް ނޑަެއޅިފަިއވ ނެ ާޤ ނޫނުގަިއާކަ ާމި ާެއއީ ާއެބައޮތް. ާބައެއް ާއުފުލ   665މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާކައުން ާޑްރަގް ާނޭޝަނަލް ާރައީްސާޗެއަރާކުރ  ާނ އިބު ާއެކުލެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަށުން.ާސިެލއް ާމިޤ ނޫނުގެ ވިގެްނާދ ނެ

ާއެޖެންީސެގާ ާޑްރަގް ާނޭޝަނަލް ާމިދެންނެވި ާކުރިން ާދަށުން ާބެލުމުގެ ާކައުންސިްލގެ ާމި ާސަބަބުން އެހެންވުމުގެ

ާގިނަާާތައްމަސައްކަތް ާކުރަންޖެހޭ ާމަޢުލޫމ ތުތަކ އި ާހުރިހ  ާނެގޭ ާމައްސަަލތަކުަގއި ާބެހޭ ާޑްރަގ އި ާދ ނެ. ކުރެިވގެން

އްކަތްތަކ އިާހަދަންޖެހޭާގަވ އިދުތަކ އިާކަންކަންާހަމަާމަގަށްާއެުޅވުމުަގއިާހުއްޓުވުމުަގިއާސަރުކ ރުންާއަމ ޒުވެގެްނާމަސަ

ާލަފަޔ އިާ ާދޭ ާފަރ ތުން ާޑްރަގްާކައުންިސލްގެ ާނޭޝަނަލް ާޗެއަރާކުރ  ާނ އިބުާރައީސް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިދެންނެވި  670ދ ނީ

ާދެވިފަިއވ  ާފަރ ތަށް ާއެ ާއަދި ާއަދިާާއިރުޝ ދ އި ާކުރެިވގެންދ ގޮތަށް. ާމަސަްއކަްތ ާމި ާތެރޭގަިއ ބ ރުތަުކެގ

ާބ ރުތަކ ިއާ ާޚ އްޞަ ާކޯުޓން ާޑްރަގް ާއުފެދޭ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާއުފެިދގެންދ ނެ ާކޯެޓއް ާޑްަރގް ހަމައެއ ިއއެީކގައި

ާ ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާއަދި ާހަމަޖެހި ާމީގެއިމްއިންތިޒ މްތަެކއް ާވ ނެ. ާދެވިަފއި ާމިކަމުގައި ާޢަދަބުާތިޔ ުޒތަކެއް ތެރޭަގއި

ާދިނުމ އި ާލުއިކޮށް ާނިޒ މަށް ާފަރުވ ދިނުމުގެ ާރ ވާ ާދިނުމ އި، ާކަންކަން ާކުރަންޖެހޭ ާބެހޭގޮތުން ާދިނުމ އި ާފަރުވ  އަދި
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 675ާހިންގުމުގައިާލަފ ާދިނުމ އިާައދިާމިދެންނެވިާކޯޓުންާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ ނީާހަމަާޝަރުޢީާނިޒ މްގެާތެރޭަގއިާމިހ ރު

ާމުންާެގންދ ާކޯޓުތަކ އިާއެްއގޮތަށްާކަަމށްާމިާކޯޓުންާމަސައްކަތްާކުރަމުންާގެންދ ނެ.ާނަމަވެސްާވެސްާމަސައްކަތްާކުރަ

ާކުެރިވގެންދ ނީ ާޚ އްޞަ ާކޯޓު ާގޮުތގަިއ.ާާމި ާކޯޓެްއެގ ާއަމ ޒުކުެރިވފައިވ  ާއެކަމަށް ާހަމަ ާބަލ  ާަމއްސަލަތަްއ ޑްރަްގގެ

ާތެެރއިާ ާަރއްޔިތުްނގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމިާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއަސަރުކޮށްަފއިވ  ާމީހުންނަށް ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ން

ާހެޔޮގޮުތަގިއާ ާރައްޔިތުން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާސަލ މަތްކޮށް ާމުޖުތަމަޢު ާދިވެހި ާވަބައިްނ ާތަކެތީގެ މަސްތުވ 

ނަޑއެިޅގެންދ ނީާ ާކަ ާއުސޫުލތަކެއް ާޙަރުދަނ  ާފައިދ ކުރެވޭެނ ާަޤއުމަށް ާރަނގަުޅގޮތުަގއި ާޖީުލ ާުޒވ ން  680އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހޯދ ާ ާކަންކަްނާހިފ  ާދިނުމ އި ާތެޭރގަިއާޢަދަބު ާިމންތަކުގެ ާހަމަތަކ އި ާމިދ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާޢަމަލުކުރަމުން މިއަދު

ާމިފަަދާ ާމިއަދުގެ ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާބަެއއް ާޒަމ ންވެފަިއވ  ާގެންުގޅެެގން. ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދެނެގަތުމުގައި

ާމީހުން ާުކރ  ާމިކަންކަން ާހިފ ާވިޔަފ ރިތަކ އި ާދެވި ާޢަދަބު ާޢަމަލުކުރެވި ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެްނމެ ާމައްޗަށް ގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނުވުމުން ާކަމުގައި ާޤ ނޫނުތައް ާހުރި ާކުރެޭވގޮަތށް ާމަގުފަހި ާހުއްޓުވުމަށް ާމިކަންކަން ހައްޔ ރުކުެރވި

ާ ާރަނގަޅު ާޤ ނޫނު ާމިފަދަ ާހުރީ ާވިސްނުްނ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާތިބީ ާޤަސްދުކޮށް ާރައްޔިތުްނގެާސަރުކ ރުން  685ގޮތުަގއި

ާމިޤ ނޫނުގަމަޖިލީ ާފ ސްކޮށްދެއްވ  ާރައްޔިތުްނެގާހުން ާމެންބަރުންނ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރެއަށް ާކަންކަމުގެ ާހުރި އި

ާގޮތުަގއިާ ާރަނގަޅު ާދ އިރ ތަކަށް ާބޭނުންވ  ާފުރިހަމަކުރަން ާޤ ނޫނު ާއަދި ާއެްއކޮށްގެން ާފިކުރު ާޚިޔ ލ އި މަޖިލީހުގެ

ާފުރިހަމަކަން ާއިތުރުާާމިޤ ނޫނަށް ާއެހެންވީމ ، ާފެުށން. ާކުރަން ާޢަމަލުތައް ާފ ސްކޮްށެގން ާމިޤ ނޫނު ގެނެސްގެން

ާމަސްތުވ ާ ާދަށުން ާަގވ އިުދގެ ާއައު ާފަހަރަށް ާފުރަތަމަ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުަދންނަވ  ާއަޅުަގނޑު ވ ހަކަތަެކއް

 690މަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ީޓެގާތަކެއްޗ އިބެހޭާބިލުާދިވެހިރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާަރއްޔިތުންެގާ

ާ ާބިލު ާތަކެއްޗ ިއބެހޭ ާމަސްތުވ  ާޝުކުރިއްޔ 0997ާާފަރ ތުން ާހުށަހަޅަމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ އެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެިޅފަ ާކަ ާބަހުސަށް ާމި ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާވަނީ 0ާާއި ާބަހ ލީމ 0ާާަގޑިއިރު. ާވަގުތު  695ަގޑިއިރަށް

ާާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއެމް.ޑީ.ޕ29ާީއަށް ާާމިނެޓްިއރު. ާމެންބަރުންނަށ29ާާްއަށް ާނުވ  ާނިބަތް ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި މިނެޓްއިރު.

ާ ާައށް ާޕީ.އޭ ާމިނެޓްއިރު. ާޕ ޓ00ާީއޮނަވިހި ާޤައުމީ ާާމިނެޓް، ާޕ ޓ1ާީއަށް ާޖުމްހޫރީ ާާމިނެޓް. ާމ1ާާިއަށް މިނެޓް.

ާ ާދެން ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާބެހިފައި ާަވގުތު ާބަހުސ އުޞޫލުން ާދ ނީ.ާިއބްތިދ އީ ާކުރިއަށް ާއަުޅަގނޑުމެން އިގެން

ނޑުާނ އިބުާރައީސަށްާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތަށްާވަަޑއިގެންާދެްއވުމަށްާއެދިާ ގަވ އިދުާހަމަޖެހިފައިވ ާގޮތުގެަމތީން.ާއަޅުގަ

 700ާދަންނަވަން.ާ

ާ
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ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާނިޒ މީާމައްސަލަާހުށަހެޅުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާ

 705ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާސ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަޑަިއގެންެނވީ ާރައީްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާރައީްސ، ާބޭނުންވ ާޢިއްޒަތްތެރި ފުކުރަން

ާބަހުސެއްަގއިކަމަކަށްާޖަވ ބުާނުދެްއވ .ާ ާގަިޑއިުރގެ ާދެ ާމި ާޕ ޓީާއެއީ ާޤައުމީ ާާވެސް 1ާާއަށް ގަިޑއިރުެގ0ާާމިނެޓް.

ާ 1ާާބަހުސެއްަގއިެވސް ާނިސްބަތުން ާއެހެންވީމ ، 0ާާމިނެޓް. ާޕ ޓިތަކަްށ ާއެހެން ާއިތުރުެވގެްނ29ާާގަޑިއިރަށް  710މިނެޓް

ާނިްއޔ ާވަރަށްާރަނގަޅު.ާދިގޮތްާއަޅުަގނޑަށްާއަންގ ލަާދިންޓޭޖްާހެދިޔައިމަާއެހެންވީމ ،ާއެާޕަސެާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާމައްސަލަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާިނޒ މީ ާބަލަާއ ދެ، ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތަގިއ ާމަޢުލޫމ ތެއްާާެއއް ާއެއީ ާުނަގންނަން.  715އެއް

ާކަމަްށވ ތީ ާމައްސަލައެއް ާހުށަހެޅުއްިވ ާއިދ ރީމޭޒުްނާސ ފުކުރެްއވުމަށް ާއެކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، .

ާބަހުސް ާބިލަށް ާައޅުަގނުޑ ާއ ދެ، ާއަރުވ ނަން. ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ކުރުމަށްާާސ ފުކުރުމަށްފަހު

ާމަދަށް.ާޒަތްެތރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްއަރުވަނީާމަހިބަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމި

ާ

 720ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާމަހިބަދޫ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމަސްުތވ ާތަެކްއޗ އިބެހޭާބިލުާމިާބިލަކީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާ

ާހުށަހެޅުއް ާމިބިލު ާއަިދ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނުޑ ާބިލެއްކަން ާމުހިންމު ާޝުކުުރާވަރަށް ާސަރުކ ރަށް ާމިކަަމށް ވީތީ

ާކުދި ާތިބޭ ާޖަލުަގއި ާޖެހިފައި ާތަކެތީަގއި ާމަސްތުވ  ާވ ހަކަ ާއެްއޗެހީގެ ާމަސްތުވ  ާއ ދެ، ާވ ހަަކާދަންނަވަން. ންގެ

އިލ ތަކަްށާދިމ ވެފަިއވ ާހިތ ަމވެރިާހ ދިސ ތަްއާމަގުމަތީންނ އިާގޭތެރެއިންާދިމ ވ ާބިރުވެިރާހ ދިސ ތައްާއަިދާމިކަމުެގާއ 

ނޑުމެންނަށްާާއިޒްާފައިދ ާެއކިާފަރ ތްތަުކންާސިޔ ސީާބޭނުމަށ އިާިވޔަފ ރީގެާފައިދ ނ ޖ   725އަށްާކުރ ާވ ހަކަާމިއީކީާއަުޅގަ

ާ ާވޭުތވެދިޔަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާވ ަހކަތަކެއް ާއެއްވުންތަުކގަޔ ިއ09ާާއައު ާޢ ންމު ާތެރޭަގއި އަހަުރގެ

ާގޭތެރޭާ ާމޭޒުަތކުަގޔ އި، ާކޮފީ ާެއއްމީޑިޔ ތަުކގަޔ އި، ާދެކެވޭ ާގިނައިްނ ާއެންމެ ާމަގުމަތީގައި ާއަދި ވ ހަަކއަީކާާގަޔ އި

ާޙައްލެްއާ ާޢަމަލީ ާއެކަށީގެންވ  ާމިކަމަށް ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާހިތ މަޔ އެކު ާނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ާތަކެތީގެ މަސްތުވ 
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ާ ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާއަދި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިއަުދ ާރައީްސ، ާިޢްއޒަތްތެރި ާުނވ ކަން. ބޮޑުާގެނެވިަފއިވ 

 730އިލ ތަކަށްާައދިާމުޖުތަމަޢުއަށްާމިކަމަށްާދިާމިާހިތ މަތައްާއުފުލަމުންދ ާއ ޒިންމ އަކަްށވެފައިާމިވަނީާމިާވަބަިއގަާޖެހިާއަ

ިއެގ59ާާޙައްލެއްާހޯދ ދެވޭތޯާމަސައްކަްތާކޮށްދިނުން.ާއެނގިލައްވ ނޭާފަދައިންާމަސްތުވ ާތަކެއްަޗކީާރ އްޖޭަގއިާވެސްާ

ާކޮންމެ ާތެރޭަގއި ާއަވެއަހަރުގެ ާކުރެވެމުން ާބޭނުން ާވަރަކަށް ާްސ ާއެހެންނަމަެވސް، ާއެްއެޗއް. ާއަހަުރގ79ާާެއި އިގެ

ާމި ާރ އްޖޭަގއި ާހެރޮކުރީކޮޅު ާޢ ންމުވެފައިވ  ާއެންމެ ާިމވަނީާހ ރު ާޝުގަރ ާްބރައުން ާކަމުަގިއވ  ާބ ވަެތއް ިއންގެ

ާމުޖު ާމުޅި ާމިއަދު ާދިަޔއީ ާމިކަންެވގެން ާތަޢ ރަފްކުރެވިފައި. ާދެމިގެންދިަޔާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާޖީލުތަކަށް ާއެތައް ތަމަޢުގެ

ނޑުމެންގެާޅަ  735،ާަދރީން،ާއ އިލ ގެާމެންބަރުންާކަޅުާއަނދިރިާދުވަސްަތކަށް.ާމިއަދުާމިާމުޖުތަމަޢުާމިާރޯންޖެހެނީާއަޅުގަ

ާރައްޓެހިން،ާއެމީހުން ާއ ގ ތް ާދުވަހަކަށްގެ ާލިބޭނެ ާސަލ މަތް ާމިކަމުން ާރައީސް،ާއެމް،ޑީއިލ ަތއް ާެގާ..ާޢިއްޒަތްތެރި ޕީ

ހ ްސާޒުވ ނުންާމިވަނީާމަސްތުވ ާތަކެތީގެާވަަބިއގަާޖެހިފައި.19ާާގޮތުންާގައިާވެސްާއަންދ ޒ ާކުރެވިފަިއވ މެނިފެސްޓޯ

79ާޖަލުތައްާފުރިާބަންޑުންެވގެންާއެއަށްާގޮެތއްވެްސާހޯދަންޖެހިފައިާމިވަނީ.ާޖަލުތަުކަގއިާބަންދުކުރެވިފަިއވ ާމީހުންެގާ

ާހިތ މަޔ ެއުކާތަާާއަީކާމަސްތުވާ ާއިންސައްތަ ނޑު ނުޑާއަުޅގަ ާއަުޅގަ ާމީހުންކަން ާބަންދުކުެރވިފަިއވ  ާަމއްސަލަިއގަ ކެތީގެ

ާމުހިންމު ާރަީއސް،ާމިބިލުގެ ާސަާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކަމަކީ ާމުހިންމ3ާާުރުކ ރުގެ ާއެންމެ ާތެރެއިން  740ވަޢުދުގެ

ާދޮރު ާހުޅުވިަފއިވ  ާތަެކއްޗަްށ ާމަސްުތވ  ާވަޢުދުކަމުަގިއވ  ާސަރުކ ރުްނާބަާތައްއެއް ާމި ާމިގޮތުން ާއަިދ ންދުކުރުން.

ާހޯދުމަށްާވަރަށްގިނަާމަސައްކަްތތަކެއްާކުރަމުންދ ކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާ މަސްތުވ ާތަކެްއޗަށްާޙައްެލއް

ާ ާމިވޭތުވެިދޔަ 00ާާމިގޮތުން ާމަސްދުވަހު ާހިފެހެއްޓުނު ާމިދިޔަ ާމިންވަރު ާތަކެީތގެ ާޖުމްލަާއ3ާަމަސްތުވ  ހަުރގެ

ާގިނައަ ާދަދަށްވުރެ ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާފ ހަގަޮކށްލަން. ާޖެހިފަިއވާ ަސރަޙައްދ0ާެކަން ާތަކެީތގައި ާމަސްުތވ  ާއެވަނީ ާްއގައި

ާދޭ ާފަރުވ  ާީވހ ާމީހުންނަށް ާއަމ ޒަކީ ާސަރުކ ުރގެ ާއ ދެ،ާމި ާކުރެވިަފއި. ާޤ އިމް ާކުދީންނަްށާާސެންޓަރެއް ާގިނަ  745ވެސް

ާއެ ާކުދީން ާއެ ާދެވި ާއަށްފަރުވ  ާމުޖުތަމަޢު ާއ ާއީ ާފުރުޞަތުގައިާބޭނުންހިފޭ ާމި ާހެދުން.ާއަދި ާބަޔަކަށް ާއުެޅވޭ އިލ އެކީ

ާ ާއެކިއެކި ާޖަމ ޢަތްތަކ އި ާއަމިއްލަ ާގުިޅެގން ާސަރުކަރ އި ާމި ާޭބނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ފަރުދުންާއަމިއްލަ

ާހުއްޓު ާމިްނނެތްމިކަން ާކުރ  ާއުާާވުމަށް ނޑުގެ ާސިޔ ީސާމަސައްކަތް.ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް،ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާމި އްމީދަކީ

ާމުޖުތަމަޢު ާމުޅި ާއެްއކިބ ވެ ާވ ަދވެރިކަމުން ާޤައުމަށްާާޕ ޓީތަކުގެ ާމި ާކޮށްގެން ާމަސައްކަތް ާއެންމެން ާޤައުމަށް އަށްާމުޅި

ާ ާނުރަްއކ ތެރި ާމި ާމިވ  ާދިމ ވެފައި ާިމާހިތ މަވެރި ާމިވ  ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުްނ ާއ ެދ، ާހޯދުން. ާަޙއްލެއް  750ވަބ އިން

ާ ާމުހިންމު ާައދި ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާެދކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާޤައުމަށް ާބިލެއް.ާވީމ ،ާމި ާމުހިންމު ާވަަރށް މިވަގުތު

ާމިާމި ާގެންޮގސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާާބިލު ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމަޖިލީހުން ާއަވަމި ނުޑެގާވީހ ވެސް ާއަޅުގަ ާނިމުމަކީ ހަކަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާާުއއްމީދެއް.ޮބޑުާާވެސްާވަރަށް

ާ

 755ާއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދު
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ާވ ހަކަދައްކ ލަން.ާޑްަރގް ާޮޕއިންޓަކަށް ާދެ ާގޮތެްއގައި ާަމއިަގނޑު ނޑު ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ކޯްޓާާޝުކުރިއްޔ 

ޑީ.ީސާބެހޭާޖަމްޢިއްޔ ާޔޫ.އެން.އޯ.ާށ އިކުވ ާތަެކއްޗ އިާކުށްގެާމަސްތުާމިއީާރ އްެޖއަށްާމުޅިންާއައުާކޮންސެޕްޓެއް.ާއދ.

ާމޮޑަލް ާމިކަމ އިގުޅޭ ާފަރ ތުން ާހަދ ފައި.ާގެ ާހުންނަނީ ާޑްރަްގާކޯޓު ާޤައުމުތަކުަގއި ާދުނިޔޭެގާބައެއް ާގެްނގުޅޭ.ާއަދި އެއް

ާ ާމަރުޙަލ ގަިއާފެނިފައިހުރި ާކުރެވެމުންދިޔަ ާބަްއަޓން ާކުރީގައި ާމީގެ ާބިލު ާމި ާބިލުާމީހެއްގެ ާމި ާމިހ ރު ާހައިސިއްޔަތުން

ާ ާއައިސްަފއި ާއޮތްކަމަްށާމި ާގެެނވިފައި ާކޮންެސޕްޓް ާކޯުޓގެ ާޑްަރގް ާއޮޭޅގޮތަށް ާކޮންސެޕްޓް ާޯކޓުެގ ާްޑރަގް  760އޮތްގޮތުން

ާ ާހިމެނޭ ާކޯޓުތަކުގައި ާޝަރުޢީ ާޢ ންމު ާިމއީކީ ާފ ހަަގކުރެވޭ. ާކޯޓުތަކ އިާާކޯޓުތަެކއްއަޅުަގނޑަށް ާޝަރުޢީ ާމިއީ ާނޫން.

ންތަކުގެާބަދަލުގައިާްޑރަގަކީާޯކޗެްއކަންާއިނޭގާހިމެނޭާކޯޓެއް.ާޢ ންމުާގ ޟީއެއްފަދަާއެހެންނަމަވެސް،ާެއއ އިާވަކިންާ

ާާޓެކްނިކަލް ާކޯެޓއް. ާހިންގ  ާތިބެގެން ާކޯޓުާބަަޔކު ާމި ާެވގެންއަދި ާއަމ ޒަކަށް ނޑު ާމަިއގަ ާކުރުމުެގާގެ ާކުށެއް ދ ނީ

އެމީހެއްެގާާކަމަށްވ ނަމަާއެކޯޓުންބަބުންާސަބަބުންާއެާކުށަށްާއަރަިއގަީތާމަސްތުވ ާތަކެއްޗ އިާުގޅުންހުރިާކަމެއްގެާސަ

ާފަސްކޮށްާ ާކުރުން ާތަންފީޒު ާއެޙުކުމް ާކުރުމަށްފަހު ާޙުކުމެއް ާކުެރވޭފަދަ ާތަކުގައި ާކޯޓު ާޖިނ ޢީ ާއެހެންޏ ވެސް  765މައްޗަށް

އަހަރުާދުވަހަށްާވުރެާގިނަާނޫންާމުއްދަތެއްގެާފުރުޞަތެއ0ާާްއޭނައަށްާފުރުޞަތުާދިނުންާއޭނަާފަރުވ ާލިބިގަތުމަށް.ާ

ާމައްޗަްށާދިނުން ާއޭނަެގ ާވ ނަމަ ާކޮށްފިކަމަށް ާފުރިހަމަ ާއޭނަ ާފަުރވ  ާއެ ާކުރުން. ާައމުރެއް ާދިނުމުގެ ާފަރުވ  .

ނަޑއެިޅގެންާދިޔަާކޯޓުާޙުުކމްާތަންފީޒުާނުވެާއޮތުން.ާއަިދާފަހުންާއެކުށްާއޭަނގެާމަްއަޗށްާމަޢ ފުާލިބިގެންާދިޔުން.ާ ކަ

ާބަދަލުެވގެން ާުޙކުމަކަށް ާނުކުެރވޭ ާތަންފީޒް ާޖިނ ޢީާާނުވަތަ ާޢ ންމު ާކަންަތއް ާކަންކަުމގެ ާޖިނ ޢީ ާއެހެންވީމ  ދިޔުން.

ާކޯަޓކީ.ާޑްަރގްާ ާޑްރަގް ާޫނން ާބަެއއް ާކުރ  ާޙުކުމް ާިދނުމުގެ ާފަރުވ  ާހަމައެކަނި ާަތކެްއޗަށް ާމަސްތުވ  ާގޮސްަފއި  770ކޯޓަށް

ާެއކުގަާ ާމައްސަަލ ާމުޅި ާމީހ ގެ ާއަރަިއގެންފި ާކުށަކަށް ާބޭނުްނކޮށްގެން ާމަސްުތވ ތަކެތި ާވ ެނާކޯޓަކީ ާބެލެން ާއެތަނުން އި

ާކޮށްގެްނާ ާރަނގަޅު ާމީހ  ާދީގެްނ ާފަރުވ  ާބަދަލުަގއި ާދިނުމުގެ ާއަދަބު ާގޮތުން ާޖިނ ޢީ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ތަނެއް.

މުޖުތަމަޢުާއަށްާގެނެއުމަށްޓަަކއިާގެްނގުޅެންޖެހޭާހުރިހ ާމަރުހަލ ތަކެއްާސުޕަަވއިޒްާކުރެވެްނާވ ނެާކޯޓަކީ.ާއެއީާޑްރަްގާ

ާބިލުެގާާކޯޓުެގާމޮޑަލް ާއޮތް ާމިހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމިހ ރު ާކުރުުމގަިއާމިއޮތީ ާއަްށާމިބަށްޓަން ާރ އްޖެ ާގޮަތކީ. 54ާހިނގ 

 775ވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާފެނޭާރ އްޖެާބައްޓަންާކުރުމުގެާތެރޭގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާމީެގ56ާާވަނަާމ އްދ ާއ އިާ

ާކުރެވި ާބައްޓަން ާމި ާގޮތަަކށް ާކަހަލަ ާއޮޅޭ ާޝެިޑޔުލްތަެކްއާކޮންސެޕްޓް ާޑްރަްގގެ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާކަން.ާދެން ާޮއތް ފައި

ާގޮތުަގއިާ ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާހުންނަ ާއަުތގައި ާޑޮކްޓަރެްއގެ ާމަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ާމަނ  ާމުޅިން ާއެބަހުރި. ާލެވިފައި މިއަށް

ބޭނުންކުރެވިދ ނެާެއއްޗެީހގެާާބޭނުންާކުރެވިދ ނެާބޭހ އިާބެޭހާބަޔަކ ިއާއަދިާހަމަާެއގޮތަށްާމަސްތުވ ތަކެތިާއުެފއްދުމަށް

މައްޗަށްާހިމެނޭާޝެޑިޔުލެއް.ާހިތ މައަކީާފުރަތަމަާތައްޔ ރުާކުރެވިފައިާއޮތްާޝެޑިޔުލްާމުިޅންާމަނ ާތަކެއްޗ އިާމުޅިންާ

ާ ާއޮްތ ާއެބަ ާއިތުރަށް ާމިހ ރު ާތެރޭަގއި ާމަސްތުވ ތަކެތީެގ ާތެޭރަގިއ0ާާމަނ  ާޭއގެ ާުކރައްވ ަފއި. ާއިތުރު ާބަެއއް  780ވަނަ

ާނޫންާޢ ންމުކޮ ާބ ރުގަދަ ާމިބޭނުންކުރ  ާޢ ންމުކޮށް ާރ އްޭޖގަިއ ާުނވަތަ ާޑްަރގްސް ާސޮފްޓް ާިމކިޔ ިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ށް

ާއަދަބަކީާ ާދޭ ާމި ާކުރީމަ ާބޭުނން ާެއއްޗެހި ާމަސްތުވ  ާއެބައޮތް.ާެއަކހަލަ ާބަެއްއާހިމަނުއްވ ފައި ާބެހޭ މަސްތުވ ތަކެްއޗ އި
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ާެއކައުންުޓގައ399ާި ާޗެކު ާދިނީމަ ާޗެެކއް ާއަންނަާާރުފިޔ ގެ ާއަށް ާމީހ  ާދޫކޮށްލީމ  ާނުގަނެ ާބަލައި ާނެތިގެން ަފއިސ 

ާ ާޙުކުމެއް. ާުކޑަ ާވެސް ާވުރެއް 7ާާޙުކުމަށް ާގިނަވެގެން ާއެންމެ ާމަސްދުަވސް 1ާާވަަރކަށް ާދޭތެރޭގައ4ާާިަމހ އި މަހ އި

ާ 1ާާއ ންމުކޮށް ާޑ7ާްމަހ އި ާސޮފްޓު ާރ އްޖޭަގއި ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ާއެހެންވީމ  ާދެން. ާގައި ާދޭތެރޭ ާއ ިއާމަހ އި  785ރަގްސް

ާމިހ ރުާބިލްާބެލިފައިާމިއޮތީ.ާއެީއކީާެއއްާއެހެންާތަންތ ނަގއިާގެްނގުޅޭާމިންަގނެޑްއާ ބެހޭގޮތުންާވަރަށްާސޮފްޓްކޮށޭ

ާނޫން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 790ާނިޒ މީާމައްސަަލއެއް...އ ދެ،ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަ

ާމި ާަކނަޑއެިޅގެން ާގޮުތގަިއާނެގީ ާއެއް ާމައްސަލަ ާޑްރަގުބިުލާސަރުކ ރުާނިޒ މީ ާފޮނުްއވ ފަިއވ  ާއަިދާާން  795ކޯޓ ިއާދެން

ނަޑެއޅިގެންާއެާބޭފުޅ ާއެާއެ ާމުކޮށްާފަރުވ .....ޢ އްާވިދ ުޅވ ާމަސްތުވ ަތކެތީގެާސޮފްޓްާޑްަރގްސްާއަކީާއެާވިދ ޅުވ ާކަ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމައްސަަލާ ާނިޒ ީމ ާުގޅިގެން ާވ ހަަކއަކ އި ާގެންދ  ާަދއްަކވަމުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާއެްއ ާމައްސަލަ  800ނިޒ މީ

ާގެންދެވުންާ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާޯނވެ. ާފުރުޞަތެއް ނެގުމުގެ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީާ

ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑަށް ާަދއްކަނީ ާިމވ ހަކަ ާއެނގޭތީ.ާިމއީާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާއޮްތާާެދއްކޭ ާހަދ ދީފައި ނޑު  805ައޅުގަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާފޮނުވީމ  ާއެްއ ނޑި ާހުނިގޮ ާދިީނމަ ާހަދ ފައި ާެއއް ނޑި ާގޮ ާއަނދަރ ދަ ާައޅުަގނޑު ާއެްއާާބިލެއް. ހިތްހަމަ

ނޑަށް ރުޅިާއަރުވ ނެާކަމެއްާނެތްާއަސްލު.ާާއެނޭގާއެވ ހަކަ.ާރީިތކޮށްާދައްަކއިާދޭންާއުޅެންާހެދީމ ާނުޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ާމި ާއެބަާއަޅުަގނޑު ާއިތުރުކޮށްފައި ާވަކިން ާބައެއް ާބެހޭ ާއ ިއ ާޑްރަގްސް ާސޮފްޓް ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއެައްށާާދަންނަވ  އޮތޭ.

ށްާަޝއްކުާކުެރިވގެންާެމއް.ާއަދަބުާތަކ އިާެއއްޗެހިާަހމަާނުޖެހޭާވަރަކީާމަސްތުވ ތަެކއްޗަމަސްާދުވަުހގެާޙުކ4ާުއޮތީާ

ާ ާކުރީމ  ާއިްނކ ރު ާއެކަމަށް ާއެހީމ  ާޓެސްަޓަކށް ާެއްއޗެހީގެ ާއެްއޗެްއ4ާާކުޑަކަމުދ  ާމަސްތުވ  ާެއކަމަކު ާދުަވސް.  810މަސް
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ާ ާނުޖ1ާެބޭނުންކުރީމ  ާހަމަ ާައނެއް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ  ާދުަވސް. ާކުށްކުްށާމަސް ާއަދަބ އި ާކަންތައްތަކެއް ހޭ

ާމިާ ާމިބިުލގެ ާގޮތެްއގައި ާަމއިަގނޑު ާކޮށްލައްވ ށޭ. ާރަނގަުޅ ާއެކަްނކަން ާއެަބހުއްޓޭ. ާަބއިަގއި ނަޑއެޅުމުގެ ކަ

ާޒަމ ނީާއުޫސލުންާވިސްނ އިރުާމަސްތުވ ތަެކތިާބޭނުންކުރ ާމީހުންނަށްާ ސްޓްރަކްޗަަރކީާމިހ ރުާދުނިޔޭގެާޤައުމުތަުކގައި

ާދި ާބައެްއާފަރުވ  ާތިބޭ ާވަިކާޙ ލަތެއްަގއި ާއެމީހުންނަކީ ާނަހަދ  ާބަަޔކަށް ާކުށްކުރ  ާއެމީހުންނަކީ ާއިސްކަންދީެގން ނުމަށް

ާއަނބުރާ  ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާއެމީހުން ާގެނެސްީދގެން ާނިޒ މެއް ާދިނުމުގެ ާފަރުވ  ާއެމީހުންނަށް ާބަލައިގެން  815ކަމަށް

ާތެރެާ ާަތކުގެ ާނިޒ މު ާކޮންޕްރިހެްނސިވް ާބަލަިއގެންާގެނައުމަށްޓަަކއި ާކަމަށް ާައސްލެއް ާނިޒ މުތަކަށް ާހިމެނޭ ިއގައި

ާތައްޔ ރުާކުެރވިފަިއވ ާބިލެއް.ާމިބިލުާސަރުކ ރުންާމިތަނަށްާފޮނުއްވީތީާައޅުަގނޑުާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

 

ާއިސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ޙިމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާަރއްބިާهللاާ`ާވަލްހަމްދު  820ާާާާާާާާާާާާ  على آله واصحابه اجمعين وهللا ا لسور على و الصالة و السالمލްޢ ލަމީން.

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާދަްއކަން ާވ ަހކަ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ ިއ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަނެ ާހުރެ ާސީދ ވެގެން ާތިމ  ާެއއީ ާއިނގޭތޯ. ާލަދުގަނޭ ާވަރަށް ާމިހ ރު ާމަސައްކަތްާމަޖިލީހުގައި ާކުރަން ާސީދ  ކަކު

ގެާޙަޟްރަތުާގައިާވަރަށްާބޮޑުާފ ފަާއެއްާއެއީާތިމ ާއެކަމެއްާނުކޮށްާތިބެާނުވަތަާއެކަންާކުރަމުންާهللاކުރަންާޖެހޭނީ.ާ

ާތިމ  ާބުނުްނާނުވަތަ ާނުކުރ ށޭ ާމަތިވެިރާާ.ٌتفعهو أٌ تقونوا يا ال عند هللاكبر يقتاً ާއަނެކުންނަށް ާމީ އެހެންވީމ 

ާއެކަމެްއާނުކުރ ށޭ.ާނޫީނާޢ ޔަތުގަިއާމި ާަކއިީރގަިއާމިބުނަނީ ާކޮށްފަިއާއަނެކުން ާކަެމއް ާނުަބއި ާކަންަތއްތައް ާތިމ   825އޮތީ

ާހިތ މަާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާމިބުނަނީ. ާކުރ ށޭ ާކައިރީ ާއަނެކުން ާހުރެ ާނުކޮށް ާކަންތައްތައް ާރަނގަޅު ާކުރަންޖެހޭ ތިމ 

ާމެން ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންނަށްާކުރަން ާނަމޫނ  ާރީތި ާއެންމެ ާމިކަމުގައި ާޖެހޭނީ ބަރު

ާރަލ ިއާ ާތަންތ ނގައި ާހޮރު ާހޮރު ާއ ިއ ާއަލަމ ރީގަ ާފ ޑު ާފ ުޑ ާއ ިއ ާއައިްސއަލަމ ރީގަ ާޭގެގ ާައޅުަގނޑުމެން ދައްކަން.

ާތަންތަނަށް ާލ އިގެން ާރ  ާމިތަންތަނަށް ާއ އި ާޑިީކަގ ާކ ުރގެ ާބަހައްޓ ފައި ާފޮރުވ ފައި ދުއްވ ާާމަސްތުވ ތަކެތި

ާމިކަމުްނާ ާރައްޔިތުންނަކަށް ާނޯންނ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާކަމަށްވަންޏ  ާކުރަންވެއްޖެ ާއަޅުަގނޑުމެްނ  830މިކަންތައްތައް

ާނޯންނ ނެާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާކަމުަގިއވިޔަސް ާދެވުނު ާތަޤްރީރެްއ ާމޮޅު ާކިތަންމެ ާހެދިަޔސް ާބިލެއް ާމޮޅު ކިތަންމެ

ރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނެާރައްޔިތުންނަށްާރީތިާނަމޫނ ާދައްކ ިއާދޭން.ާމިރަލަީކާރައްޔިތުންާސީދ ާކުރެޭވކަށެއް.ާފު

ާދަނީ.ާއެކަމަުކާ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާކަންބޮޑުެވގެން ާއެންމެ ާމިކަމ އިމެދު ާއަބަދުވެސް ާައޅުަގނުޑމެން މަސްތުވ ތަކެްއޗަކީ

ާދ ތަނެ ާމިކަމ ިއާދުރުވަމުން ާޢަމަަލކުންނެއް ާބަހ އި ާިއސްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެންމެ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާފެނޭ. ާނުެވއް އް

 835ސަފުގައިާިތއްބަވ ާބޭފުޅުންާިމކަންާކަމުަގއިާއެންމެާިއސްކޮްށާމިއުޅުްއވަނީ.ާައޅުަގނޑުމެްނގެާއެންމެާިއސްވެރިންނަށްާ

ާ ާމިވިދ ުޅަވނީ ާބޭފުޅުން ާއިސްލ މ02ާާީތިއްބަވ  ާމިވިދ ޅުވަނީ. ާކީކޭޯތ ާމި ާނުވ ނޭ. ާތިބެގެން ާހަމ ގައި ާގަިޑއިރު

ޤައުމުތަކުގެާވެރިްނގެާސަފުަގިއާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާމިފަދަާބަސްތައްާވިދ ުޅވުމަކީާކިހ ާބޮޑުާނުބައެއްތޯާއެއީ.ާެއކަހަލަާ

ާހިތްވަރެއްބ ޭއާ ާސަލ މަތްވ ނެ ާނޫނީ ާހިތްވަރެއްބ ޭއ ާިލބޭނީ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ކަންތައްތަްއ
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ާހިތްވަެރއްބ ޭއާލިބޭ ާކުރުމުގެ ނޑުމެްނާއެކަން ާއަުޅގަ ާމިއަދު.ާކިހިނެއްތޯ ާހުރިގޮތް ާޙ ލަތު ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާމިހިރީ ނީ.

 840މިފަދަާކަންތައްތައްާެއއްާުދވަހުންާއަނެއްާުދވަހަށްާފަޅ އަރަުމންާފެންނަމުންާދ އިރުގައިާއަެނކުންނަށްާކިތަންމެާއަޑަްށާ

ާމަސް ާމި ާތިމަންމެން ާފުއްޕ ފައި ާކިތަންމެ ާނ ރުތަްއ ާކަރުގެ ާސަލ މަތްކުރ ނަމޭާބ ރުލ ފައި ާޤައުމު ތުވ ތަކެތިން

ާއެކަހަލަާ ާބަދަުލގައި ާނުފެނެއޭ.ާއޭގެ ާތަނެއް ާވަމުންދ  ާވ ނީ.ާއެަކން ާެއކަން ާކިޔަކިޔ ަފިއާކިހިނެއްތޯ ސަލ މަތްކުރ ނަމޭ

ާމިއީ.ާ ާކަމެއް ާހިތ މަހުރި ާވަރަްށ ާމިއީ ާމިފެންނަނީ. ާފެންނަމުންދ ތަން ާކަންތައްތަްއ ާމިކަހަލަ ާފަސްބައިން މީހުންގެ

ާވ ހަަކާ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާކުީރގައި ާނެތިން. ާވ ހަކަަދއްކ ކަށް ާއިތުރަށް ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ  ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ާއެގޮތަްށާ ާބޭފުޅުން ާއެފަދަ ާނުކުރަން ާޤަބޫެލއް ނޑު ާއަުޅގަ ާަނއައި. ާޙައްލެއް ާމިކަމަކަށް ާބ ެވއްޖެ.  845ދައްކަދަްއކ 

ާކަންތައްތަާ ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ާމި ާކުރ ނެާތިއްބަަވއިގެން ާެއކަން ާވިދ ޅުވިަޔކަސް ާމިހެން ާސަލ މަތްކުރ ނަމޭ ާރ އްޖެ ކުން

ނުޑާެދއްިވާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާ ކަމަކަށްާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުެރވޭާމިހ ރަކުާެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާދަންނަވ ފައިާނިންމ ލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 850ާބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެން

ނޑުމެންާބަލައިގެންުނވ ނެާ ގަިޑއިުރ02ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމައިަގިއާތިއްބަސްާއަުޅގަ

އިާހުރިހ ާއެންމެންާހަމައިގައިާިތބެދ ނެާކަމަކަށް.ާތިބެންާބޭނުންވެދ ނެާކަމަކަށްާވެސް.ާއެާވިސްނުމުަގއިާއެާފިކުރުގަާ

ާބިލުާ ާމި ާމިއޮތީ. ާހުށަހެޅިފައި ާބިލެއް ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ އި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިއަދު ާއޮތީީތވެ ާއެހެން އެކަންކަން

ާދަންނަވަްނ.ާ ާޝުކުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިެއކު ާނުހަނު ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުެގ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ

ާނަ ާމުޙަންމަދު ާބިަލކީ ާމި ާަރއީސް، ާތައްޔ ރުކުެރްއވިާޢިއްޒަތްތެރި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާބިލަކަސް ާހުށަހެޅުއްިވ  855ޝީދު

ާދަންނަވ ީނާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާިބލު ާމި ާވެސް ާބިަލކަސް ާހުށަހެުޅއްވި ާސަރުކ ރުން ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ާއަދި ބިލަކަސް

ާ ާދުވަހުން ާެއްއ ާވަބ  ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާބިލެކެވެ. ާމުޙިންމު ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާދުވަހަށްާމިއަދު އަނެއް

ާގޮސްފަިއާ ާޤައުމު ާދިވެހި ާޙ ލަތަްށ ާނެތް ާވެސް ާއެއް ާޢ ިއލ  ާއެންމެ ާައސަރުނުކުރ  ާޭއގެ ާފެތުރެމުންގޮސް ފުޅ ވަމުން

ާވަނިކޮށްާމިއަުދގެާމި...

ާ860 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢިާ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާނަންަގަވއިފި. ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިޒ ީމ ާމެންބަރު ާއަޙުމަދުާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު އްަޒތްތެރި

ާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ

 865ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާދ އި ާމެދު ާފުވައްމުލަުކ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުންވީ ާސ ފުކޮށްަލން ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ރ ެގާޝުކުރިއްޔ 

ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ ާ ާމަޖިލީހުގައި ާެއއީ ާވިދ ޅުވޭ. ާެއބަ ާވ ހަކަ ާނަޝީދެއްގެ ާދައްކަަވމުން ާވ ހަކަފުޅު މެންބަރު

 870ކުޅުދުއްފުށިާދެކުުނާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުތޯާނުވަތަާިދވެހިރ އްޖޭގެާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާއެކަންާސ ފުވ ނެާކަހަލަާގޮތެއްާވެއްިޖއްޔ ާފަސޭހަވ ނެެހންާހީވ ތީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާއަލްފ ޟިލްާމުޙަންމަދުާނަޝީދުތޯާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާުގޅިގެްނާނިޒ މީާމައްސަލަާނެގުމެްއާ ާއ އި ާވ ހަކަ ާމެންބަރުންާދައްކަވ   875ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެންވީ ާގަވ އިދަކު. ާނޯންނ ނެ ާކުރިއަށްާމިހ ރަކު ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު މަ،

ާގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާޙު ާނިހ ން ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކުާޝުކުރިއްޔ   880ސައިން

ާދަންނަވ ފ ނަން.ާ ާނަޝީދެއްކަން ާކޮން ާއަޅުަގނޑު ާވިދ ޅުަވނިކޮށް ާސިއްރުިސއްރުން ާބުޑުަގއި ާކަންފަތް އަޅުަގނުޑގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމަސްުތވ ތަކެީތގެާވަބ ާމުޅިާިދވެހިރ ްއޖެާއަށްާފެތުރިާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެންމެހ ާރައްޔިތުްނާ

ާތަޙައްމަ ާއަނިޔ  ާވޭނ އި ާހުުޅިވާއެ ާމަސްތުވ ތަެކއްޗަށް ާައީއ ާވެރިކަމަށް ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ ާހިނދު ާކުރަމުންދ  ްލ

ާނުޖެހޭކަންާ ާފަހަތަކަށް ާސަުރކ ރު ާމިއަދުގެ ާފުއްަދިއދިނުމުގައި ާވަޢުދު ާއެ ާވަުޢދ އިއެކު. ާބަންދުކުރުމުގެ ދޮރުތައް

ާޢިއްޒަތް ާފެނޭ. ާބަަލއިލ އިުރގަިއ ާކަްނކޮޅުތަކަށް ާރ އްޖޭގެ ާބިލަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާަރއީސް،  885ތެރި

ާކޮންޓްރޯލްާ ާޑްރަގް ާެނޝަނަލް ާއ ދެ، ާހަތަރުކަމެއް. ާަމއިަގނޑު ާފެނޭ ާއެބަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާބިލުން ާމި ބަލައިލ އިރު

ާވ ަހަކާ ާމަރުކަޒުަތކެްއގެ ާެދވޭ ާފަރުވ  ާޯކޓަކ ިއ، ާޑްރަގް ާއޭޖެންސީއަކ އި، ާޑްރަގް ާނެޝަނަލް ކައުންސިލްައކ ިއ،

ާކޮންޓްރޯލްާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންާނެޝަނަލްާޑްރަގް ާފެނިގެންާއެބަދޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ ނަށްާމިާބިލުން

ަވޒީރުންނ އި،ާކަސްޓަމްސްާއ ިއ،5ާާކައުންސިލަށްާބަލައިލ އިރުާދިެވހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާނަިއބުާރައީސްާއ އި،ާ

ާކޮމިޝަނަރ ާފޯސް، ާޑިފެންސް ާޮއފް ާޗީފް ާއ އި، ާމިާާއިމިގްރޭޝަން ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސިކިއުޓަރ ާއަދި ާޕޮލިސް  890އޮފް

ނޑުމެންނަށްާއެބަާެފނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާ ޑްރަގްާކޮންޓްރޯލްާަކއުންސިްލގަިއާބަިއވެރިެވަވޑަިއގަންނަވ ަތންާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާޖުމްލަހެންާމުޅިާސަރުކ ރުާމިކަމުގައިާފޫގަޅ ލ ަފއިާނުކުމެގެްނާއުޅޭތަންާއަުޅގަ
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ާއެހެންާ ާއަދި ާމ ދަމ  ާވެސް ާއޮތަްސ ާސަރުކ ުރ ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ާއޮްތ ާމިއަދު ާސަރުކ ުރ ާިމއަދުެގ ރައީސް،

ާރައްޔިތުްނގެާ ާބޭފުޅުން ާފަންތިއެްއގެ ާއެންމެހ  ާޖުމްަލގޮތެްއގައި ާސަރުކ ރެއް ާއެ ާވެސް ާއޮތަސް ާސަރުކ ރު މީހެއްގެ

 895ތުންާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާމަސްޢޫލުވެާއުެޅންޖެހޭފަދަާގޮތަކަށްާމިބިލުާތެރެއަށްާފެތުރިފައިާމިވ ާވަބ ާއިންާރައްޔި

ާކޮންމެާ ާރައީސް،ާެއއީ ާޢިްއޒަްތތެރި ާއުފ ކުރ ކަމެްއ. ާައޅުަގނޑު ާރައީސް،ާެއއީ ާޢިްއަޒތްތެރި ާމިއޮތީ. ފަރުމ ކުރެވިފައި

ާމީސްމީހުން ާއެިކއެކި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާއުފ ކުރަންޖެހޭެނ ާސަރުކ ރުާާރައްޔިތަކުމެ ާލ އިރު ކަންކަމަށް

ާމިާ ާމަސައްކަތް ާމި ާވެރިންނ އި ާއިސް ާތިއްބެވި ާހިންގުމުަގިއ ާސަރުކ ރު ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ޖަވ ބުދ ރީކުރުވ 

ާދޮރުތަްއާ ާހުޅުވިފަިއވ  ާމަސްުތވ ތަެކއްަޗށް ާރ އްޖޭގެ ާދިވެިހ ާމެނުީވ ާއޮެވގެން ާޖ މިނުކޮށްފަިއ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާއަޅު ާކަމަކަށް ާފަރ ތުގެާބަންދުކުރެވޭނެ ާހިންގ  ާއޭޖެންސީ ާޑްރަގް ާނޭޝަނަލް ާނުކުރަން.ާހަމައެއ އިެއކު ާޤަބޫލެއް  900ަގނޑު

ާހިމެނޭގޮތުންާ ާުމޢައްސަސ ތައް ާމިދެންނެވި ާއޮފީސްތައް ާމިދެންނެިވ ާުވޒ ރ ތަކ އި ާމިދެންނެވި ާހަމަ ާވެސް ގޮތުަގއި

ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާކަެމއް. ާއުފ ކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމިހ ތަނަށްާއޮތްކަން ާރ އްޖޭަގއި މެންެގ

މަސްތުވ ތަކެްއޗަށްާމަސްތުވ ަތކެތިާބޭނުންކުރ ާމީހުންނ އިމެދުާޢަމަލުކުރެވެމުންާއައީާހަރުކަށިާޢުޤޫބ ތްތަކެއްާދިނުމުގެާ

އަހަރުާނުފުރުނަސްާޖަލުގެާހުރަގެާއަށްާމިާވައްދ ެލވެނީާމަސްތުވ ތަެކިތ06ާާއަހަރުާފުރުނަސ06ާާްވިސްނުންތަކެްއ.ާ

ާމީހުންާއެކުެވގެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާބޭނުން ާކުށްތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާމީހުންނ އި ާވިޔަފ ރިކުރ  ާއެ ާވިއްކ  ާއެ ާމީހުންނ އި  905ކުރ 

ާއުފ ކުރަންާ ާކުދިންނަށ06ާާްރައީސް،ާައޅުަގނޑު ާއެ ާަވިކާހަމަތަކަކުން ާވަކިާއުސޫލަކުން ާކުިދންނަށް ާދަށުގެ އަހަރުން

ާކުރެވޭ ާުކދިންނަށް ާއެ ާކަންތައްަތއް ާއޮތަތީވެ.ާާފަރުވ ގެ ާފަރުމ ކޮށްފައި ާބިލު ާމި ާގޮަތކަށް ާތަންފީޒުކުރެވޭނެ ޙުކުމް

ާއޮތްތަން.ާ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާފަރުވ ދިނުމަށްޓަކައި ާފެނޭ ާެއބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއް ާމަރުޙަލ  ާތިން ހަމައެއ ިއއެކު

ާއިާ ާފަުރވ ގެ ާގޮތަކަށް ާލިބެނިވި ާފަރުވ  ާިސއްޙީ ާނުވަތަ ާސެންޓަރުަތކެއް ާހަމަޖެއްސުމ އިާޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ންތިޒ މު

ާފަރުވ ާ ާވެސް ާަބހައްޓަިއގެން ާތެރޭަގއި ާއ އިލ  ާއައި ާހަމަޖެއްުސމ އި ާކަންަތއްތައް ާފަރުވ ގެ ާބަހައްޓަިއގެން  910ބަންދުގައި

ނުޑމެންނަށްާއެބަާފެނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމީގެާކުީރގަިއާ ދިނުމުގެާއިންތިޒ މުާހަމަޖެއްސިގެންދ ާމަންޒަރުާއަުޅގަ

ވެހިރ އްޖޭަގއިާހުިރާރިހެބިލިޓޭޝަންާސެންޓަރުތަެކއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާސެްނޓަރުތަކުންާފަރުވ ާެދވެނީާވެސްާމިާދިާ

ާކަންކަްނާ ާލިބެނިވިގޮތަކަށް ާފަރުވ  ާއެކަީށގެންވ  ާސެންޓަރުަތކުަގއި ާއެ ާގޮތުގައިތޯ؟ ާރަނގަުޅ ާއެކަށީގެްނވ  އެންމެ

ާއަާ ާނެތް. ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިތޯ؟ ނަޑއެޅިފައި ާމިާކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއނގިހުރެ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ނޑަށް ޅުގަ

ާޕްރޮމޯޓްކޮށްާ ާޑްަރގް ާއައީ ާހިންގަމުން ާސެންޓަރުތައް ާރީހެބިލިޓޭޝަން ާރ އްޖޭަގއި ާދިވެހި ާމި ާމިހ ތަނަށް  915ދަންނަވަނީ

ާނުރައް ާމި ާދޫކޮށްލ  ާނިޒ މު ާތެރެއިން.ާއެ ާިނޒ މެްއގެ ާދޯޅުކުރުވަނިވި ާކުދިން ާދެވޭ ާއިންސ ނ ،ާއެތަނަށް ކ ތެރިާއެއަށް

ާވެސްާ ާވަރަށް ާބިލަކީ ާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާމި ާޖީލުތައް ާއޮތް ާއަންނަން ާޖީލު ާޒުވ ން ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާއިން ވަބ 

ާކެޓެގަރަިއޒްކުެރވިފަިއާ ާގޮްތގޮަތށް ާއެކި ާބ ވަތްަތއް ާއެކި ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް. މުޙިންމު

އިާއޮވެދ ނެާއެއްާެކޓަގަރީާއިންާއަނެއްާކެޓެގަރީާއަށްާަބދަލުވ ންޖެހޭާއެއްެޗއްާެވސް.ާހުރިއިރުާއޭގެާތެޭރގައިާފަހަުރގަ
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ާއިތުރަށްާ ާބިލަށް ާމި ާހަމައެއ އިެއކު ާއަދި ާމިޖެހެނީ. ާބަހުސްކުެރވެން ާބިލ އިމެދު ާމި ާމަޖިލީހުަގއި ާމި ާސަބަބ އިހެދި  920އެ

ާބަދަލުތަ ާއިތުރު ާގެންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކައުންސިލްަތްއާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާބޯޑުތަކ އި ާމި ާހުރެދ ނެ. ކެއް

އެކުަލވ ލުމުގަިއާެވސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާއިތުރުާފުިރހަމަކަމެއްާމިާބިލަށްާގެެނވިދ ނެ.ާއަދިާހަމަެއއ ިއއެކުާމިާ

ނަޑއެޅިަފއިާއޮްތގޮތަށްާވެސްާައޅުަގނޑު ާއިޙްތިޞ ސްާކަ ާޮގތަކ އިާމިާކޯޓުތަުކގެ މެންނަށްާކޯޓުާޑްަރގްާކޯޓުާހިންގ ނެ

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާސަބަބަށްޓަަކއި ާއެ ާގެނެވިދ ނެ. ާފުރިހަމަކަމެއް ާބިލ އިމެދ0ާާުއިތުރު ާމި ގަިޑއިރު

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާބިލު ާމި ާއިތުރަށް ާކޮމިޓީއަކުން ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި  925ބަހުސްކޮށް

ާގެ ާކުރިައށް ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާއޮތްކަުމގަިއާމި ާކަން ާޮގތަކަށް ާކޮންމެ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިޖެހެނީ. ންދަން

ާމިާ ާމިއަދު ާވެސް ާއޮތަސް ާސަރުކ ރެއް ާކޮންމެ ާބަންދުކުރުމަކީ ާދޮރުަތއް ާހުޅުވިފައިވ  ާމަސްތުވ ަތކެްއޗަްށ ވީނަމަވެސް

ާމަތިވެ ާމ ތް ާުކރުމުގެ ާއެކަންކަން ާކަމެއް. ާކުަރންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާމިތަނަށްާޤައުމަށްޓަކައި ާބިލު ާމި ާމަޤްޞަދުގައި ރި

ާގުިޅގެންާ ާަމސްތުވ ތަެކއްޗ އި ާއައީ ާައޑުިއވެމުން ާވެސް ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހިނދު ާއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ާޤ ނޫނީާ ާއެއްބ ރުލުމެއް ާޤ ނޫނީ ާެއކަށީގެްނވ  ާހިންގުމަށްޓަކައި ާތަޙުޤީޤް ާމީހުންގެ ާހައްޔަރުކުެރވޭ  930ތުޙުމަތުގައި

ާނެ ނޑެްއ ާއޮނިގަ ާބިލުގެ ާމި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި 30ާާތޭ. ާއިން، ާމ އްދ  ާއިން،33ާާވަނަ ާމ އްދ  ވަނ35ާާަވަަނ

ާއިތުރުާ ާއަޅުަގނޑުމެނމްނަށް ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް ާތަޙުޤީޤުތައް ާމި ާފެނޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއިން މ އްދ 

ާފަރ ތްތަ ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާބ ރުތަކެއް ާއިތުުރ ާފަހިވެ ާޢިއްޒަތްތެރިާފުރުޞަތުތަކެއް ާއެހެންވީމަ، ާތަން. ާއޮތް ާދެވިފައި ކަށް

ނޑުމެންާމަޖިލީހުގެާއެންމެހ ާމެންބަރުންވެގެންާެވސްާމިާބިލ އިމެދުާ ނޑުާދަންނަވ ލ ާހިތްާއޮތީާއަޅުގަ ރައީސް،ާއަުޅގަ

ނުޑމެންާމިާބިލުާދ ާކޮމިޓީއަކަށްާފުރިހަމަާއެއްބ ރުކުންާދީގެްނާވީހ ާވެސްާއަާ ާއަުޅގަ  935ވަހަކަށްާމިާފުންކޮށްާވިސްނައި

ާދޮރުތައްާ ާއެންމެހ  ާހުރި ާހުޅުވިަފއި ާތަކެއްޗަށް ާމަސްތުވ  ާރ އްޖޭެގ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހަދައި ާޤ ނޫނަކަށް ާނިންމ  ބިލު

ާ ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާވަޢުދުގަިއ ާމި ާވެފަިއވ  ާސަރުކ ުރން ާަބއިވެިރވަމ 55ާާބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ާވެސް މެންބަރުން

ާޤަޫބލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިނގ ށޭ. ާއަޅުަގނޑުެމން ާހިނގ ށޭ ާއެންމެނ02ާާްކުރަމ  ާހުރިހ  ާތިއްބަސް ާހަމަިއގައި ަގޑިއިރު

ާގަިޑއިރުާހަމައިަގއިާތިބެްނާބޭނުންނުވެދ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.02ާާ

ާ940 

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަރުކ ރަށްާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާސަުރކ ރުން ާމިއަދުގެ ާބިލެއް ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ އި ަރީއސް.

ާއަޅުަގނުޑާ ާވެސް ާބިލެއްކަމަށް ާފުރިހަމަ ާޤ ނޫނަށްވުރެ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިހ ރު ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވަން.ާއަދި ޝުކުރު

ާބެހޭ ާރައީސް،ާމަސްުތވ ތަެކއްޗ އި ާޢިްއޒަތްެތރި ާހިތްވޭ. ާައއިާާދަންނަވ ލ  ާފެތުރެމުން ާއެކަން ާވ ހަކަަދއްކ ިއރު ބިލަށް

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާއެގޮތުން ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލައިލަންޖެހޭނެކަމަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެވސް ާކޮަބއިތޯ  945މިންވަރަކީ

ާމިން ާދޭންޖެހޭ ާސަމ ލުކަން ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ އިމެދު ާއަހަރުތަުކގައި ާމ ޒީވެދިޔަ ާހިތްަވނީ ާދަންނަވ ލ  ވަރަށްާއަޅުަގނޑު
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ާރައީސް،ާ ާނުދިނީކަމަށް.ާޢިއްޒަްތތެރި ާސަމ ލުކަން ާގަސްދުަގއި ާނުވ ކަަމށް،ާނުވަތަ ާދެވިފައި ވަނ0755ާާަސަމ ލުކަން

ާ ާއެންމެ ާަވނީ ާޙައްޔަުރކޮށްފައި ާމަްއސަލައިަގއި ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ 1ާާއަހަރު ާފަހުން ާއަހަރު ާތިން ާއޭގެ 0769ާމީހުން.

ާ ާއަހަުރ ާޙައްޔަރުކޮށްފ22ާާަވަނަ ާމީހުން ާއަްށ0769ާާއިވޭ. ާރ އްޖެ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާތެޭރގަިއ ާއަހަރުތަުކގެ ެގ

ާ ާއައިްސ، ާއިތުރުވަމުން ާމީހުން ާކުރެވޭ ާޙަްއޔަރު ާއައިސް، 0771ާާތަޢ ރަފްވަމުން ާއަހަރު  950މީހުނ040ާާްަވނަ

މީހުނ097ާާްވަނަާއަހަރ0773ާާުމީހުންާޙައްޔަރުކޮށްަފއިާވ އިރު،020ާާވަނަާއަހަރ0772ާާުޙައްޔަރުކޮށްަފއިވޭ.ާއަދިާ

ާ ާއަދި 0774ާާޙައްޔަރުކޮށްަފއިވޭ. ާއަހަރު ާވ އިުރ،020ާާވަނަ ާޙައްޔަުރކޮށްފައި ާޖޫްނެގ0775ާާމީހުން ާއަހަރުގެ ވަނަ

ވަނަާއަހަރުާޚ ްއޞަާމަސައްކަތެްއގެާގޮތުްނ0771ާާމީހުންާޙައްޔަރުކޮށްފައިވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،037ާާނިޔަލަށްާ

ާމު ާއިން ާރ އްެޖ ާވަބ  ާައޅުަގނޑަީކާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާފެއްޓެވި. ާމަސަްއކަތް ާސަރުކ ރުން ާއެއިުރގެ ާނައްތ ލުމަށް ޅިން

ާކުރެވި،ާ ާޙައްޔަރު ާމީހުން ާވަރަކަްށ ާއަށްޑިހަ ާފެށި. ާެއކަން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމީހެއް. ާުއޅުނު ާިއސްކޮށް  955އެކަމުަގއި

ާަވރަކަށް ާއަށްޑިހަ ާސަތޭކަ ާޖެހޭ ާސުވ ލުކުރަން ާނުވަތަ ާޖެހޭ ާޙައްޔަުރކުރަން ާތިއްބ ،ާާއިތުރަށް މީހުން

ާުސވ ލުާ ާއުިނކުރަން. ާަނންތައް ާއެމީހުންގެ ާބަޔ ންތަކުން ާމީހުންެގ ާއިޢުތިރ ފްވެފަިއވ  ާައއީ ާއޯޑަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކުރަންޖެހޭާސަތޭކަާއަްށޑިހަވަަރކަށްާމީހުންގެާތެޭރގައިާަދއުަލތުގެާމަތީާމަޤ މުތަކުަގއިާއެއިުރާތިއްބެިވާބަެއއްާބޭފުޅުްނާ

ާވެްސާހިމެނޭ.ާއަދިާއ އިލ ގެާަބއެްއާބޭފުޅުންާވެސްާހިމެނޭ.ާވެސްާހިމެނޭ.ާއަ ނޑުވަުރާތެރޭގެާބަެއއްާބޭފުޅުން ދިާގަ

ނޑުާދެޮކޅުހެދިން.ާއެއީާވަރަށްާއުންމީދ އެކުާުކރަމުންާއައިާމަސައްކަެތްއާ  960ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާައއިާޯއޑަރަށްާއަުޅގަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނގައިދ ނެތީ. ާއެްއކިބަިއެވގެން ާމަސްުތވ ތަކެީތެގާއިންސ ފުން ާއެއިރު ާގޮތ ިއ ާއެތެރެވ  ާހޯދައިދިނީމު މެން

ާއިތުރަްށާ ާައއުމ ެއކު ާއޯޑަރު ާދެންނެވި ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާނަމަެވސް، ާވެސް. ާގޮތް ާުކރ  ާއެކަން ާމީހުން ވިޔަފ ރިކުރ 

ާވަބ ގަާ ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ާގެއްިލ، ާއުންމީދު ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާބަންދުވެ، ާަމގު ާގެންދިއުމުގެ ާއަިދާކުރިއަށް ާޖެހި އި

ާދ ންޖެހުނީާ ާއަޅުަގނޑު ާފަހުން ާއެންމެ ާހިނގައްޖެ. ާއ ެވގެން ާއުންމީދުތައް ާމީހުންގެ ާކުރ  ާއެކަން ާއަދި ޖެހެމުންދ 

ާއަިދާ ާޖެހި ާވަބ ގައި ާމަސްތުވ ތަެކތީގެ ާކުރި ާތަޙުޤީޤު ާއެބަެއއްެގ ާައޅުަގނޑު ާތުުޙމަތުގައި ާމައްސަަލއެްއގެ  965ސިޔ ސީ

ާކުރިމަތީ ާމީހުންގެ ާކުރި ާއަިއާވިޔަފ ރި ާފެށިގެން ާަހލަބޮލިކަމެއް ާސިޔ ސީ ާއަށް.ާއެދުވަްސވަރަކީ ާގޮޅި ާުކޑަ ާޖަލުގެ ގައި

ާކިލޯާ ާދިހަވަރަކަށް ާމަސްުތވ ތަކެތީގެ ާގެނެވިަފއިވ  ާމައްސަލަަތކުަގއި ާއެކިެއކި ާޖަލަށްލީއިރު ނޑު ާއަުޅގަ ދުވަސްވަެރއް.

ާމަސައްކަތެ ާޚ ްއޞަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުންނ ނެ. ާއޮފީހުގައި ާމަސައްކަްތާފުލުސް ާއެ ާކުރެވުނު ާގޮުތގަިއ ްއގެ

ާައއިސް،ާ ާއިތުރުވަމުން ާަވބ  ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާގުިޅގެން ާހުއްޓުމ އި ާނަމަވެސް ާެތރެއިން ނޑެްއގެ ާކޯޅުްނގަ ސިޔ ސީ

ާރައީްސ،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮސްަފއި. ާއެކަން ާަހްއދުފަހަނައަޅ  ާގޮސްފައި. ާހިސ ބަށް ާނުފޯރ  ާއަތް ާމިވަނީ  970މިހ ރު

ާާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅަންޖެހޭ ާހުއްުޓުވމަށް ާކޮމިޓ0775ާާީވަބ  ާވަޒީރުްނގެ ާއަހަރު ވަނަ

ާނޭނގުނު.ާ ާކަމެއްކަމެްއ ާޮކން ާކުރެްއވީ ާއެބޭފުޅުން ާނަމަެވސް، ާއެކުަލވ ލެްއވި. ާސަުރކ ރުން ާއެއިުރގެ ާވެސް އެއް
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ާަވބ ގައި ާއެ ާއިތުުރވަމުން ާދިޔައީ ާދުވަހަްށ ާއަނެއް ާޢިއްޒަތްތެިރާާއެއްުދވަހުން ާގިނަވަމުން. ާދިަޔީއ ާޒުވ ނުން ޖެހޭ

ނޑ އެުކާއެާމަސައްކަުތގައިާއުޅުނު..... ާރައީސް،ާއެއިރުާއަުޅގަ

ާ975 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަންޏ ާ ާކަމަށް ާބޭނުންފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހިއްޖެ. ާަވގުތު ާހުސްވަގުތުޮކޅުގެ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ާހުސްވަގު ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާއަުރވ ަނން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހު މިނެޓްެގ19ާާުތކޮޅަށް

ާހުސްވަގުުތކޮޅެއްާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.

ާ980 

ާ]ށ00899ާާްނ09819ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާގެންދަން ާކުރިައށް ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު ާފުރުޞަތުާ`. ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ފަށަނީ.

 985 މިއަރުވަނީާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމ ލެއްވުމަށް.ާ

 

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްާޙަމީދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާާކ ށިދޫ

ާކުރުކޮށް ާވަރަށް ާވ ހަަކޮކޅު ާައޅުަގނުޑގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާރައީްސ،ާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ލ ނަން.

ާކުދިންާ ާތިބީ.ާއެ ާއެ ާއެންމެާމަތީާމަޤ މުގައި ާފުލުހުންގެ ާމިއަދު ާކުދިން ާއުޅުނު ާއެމަސަްއކަތުަގއި އަޅުަގނޑ އެކުާއޭރު

ާމިއަުދާ ާއަުޑއިވިަފއި ާމަަސއްކަތް ާެއކުރ  ާމިއަދު ާަޙއްލުކުރުމަށް ާވަބ  ާތަކެީތގެ ާަމސްތުވ  ާނެތި ާނުފޫެޒއް  990އެްއވެސް

އެކަމ އިާއުފ ކުރަން.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމިައދުގެާސަރުކ ރަށްާމިާޮގވ ލަނީާސިޔ ސީާބޭނުމަކަށްޓަަކިއާއަޅުަގނޑުާ

ާކުރިމަިތާ ާެއއްވެްސާހުރަހެއް ާނުފޯުރވުމަށް. ާނުފޫޒެއް ާއެްއެވސް ާމަަސއްކަތަށް ާބުރަ ާކުރަްއވ  ާބޭފުޅުން ާއެ ނަމަވެސް

ާދެކޮޅަ ާއެކަމ ިއ ާުކރ ނަމަ ާއެފަދަކަމެްއ ާަރއީްސ،ާނުކުރުމަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުންނ ނެކަމަށް. ާއަޅުަގނުޑ ށް

ާއަދަބުާ ާމަރުގެ ާކުށްާސ ބިތުވެއްޖެނަމަ ާމައްޗަށް ާމީހުންގެ ާކުރ  ާވިޔަފ ރި ާއޭގެ ާމީހުންނ އި ާކުރ  ާއެތެރެ މަސްތުވ ތަކެތި

ާވެ ާަޤުއމުތަކުގައި ާބައެއް ާމުސްލިމް ާޣައިރު ާއެއީ ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާހިމަނަން ާބިލުގައި ާމި ާމަސްުތވ ާދިނުމަށް  995ސް

ާައޅުަގނޑުމެންނަީކާ ާކަމަށްެވފައި، ާެއއީ ާއަދަބަކީ ާދޭ ާމީހުންނަށް ާވިޔަފ ިރކުރ  ާއޭގެ ާމީހުންނ އި، ާއެތެރެކުރ  ތަކެތި

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާވުމުން ާޤައުމަކަށް ާމުސްލިމް ާަސއްތަ ސައްތައިން

މެންބަރުންގެާމައްޗަށްާއެކުލެޭވާަކއުންސިލެްއާއުފައްދަންާޖެހޭނެކަމަށް.00ާާއިާއެަބއޮޭވާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިބިލުގަާ

ާ ާތެރޭގައި ާމަޤްޞަދުގެ ާއެކައުންސިްލގެ ާދެނ6ާާްއަދި ާފިޔަވައި ާކަމެއް ާެއންމެ ާމީގެތެރެއިން ާފ ހަގަކޮށްފަިއވޭ. ކަމެއް

ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކަންތަްއތަކުަގއި ާކަންތައްތަކަކީ ާމިާާހުރި ާއޮތީ ާޔަޤީންކުރ ހިތް ނުޑ ާއަޅުގަ  1000ލަފ ދިނުން.
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ާ ާކައުންސިލް ާމި ާއުފައްދ  ާޤ ނޫނަކަށްވުމުން ާވެގެްނ0775ާާބިލު ާކޮމިޓީއަކަށް ާވަޒީުރންގެ ާއެކުލަވ ލިފަދަ ާއަހަރު ވަަނ

ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރަމުން ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާދިރ ސ ކުރުމަްށ ާމިބިލު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުެގާނުދ ނެކަމަށް.

 ވ ހަކަކޮޅުާމިހިސ ބުންާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 1005ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުދ އިރ ގެާމެންބަރުާާމ ވަށު

ތުވ ތަކެްއޗ ާބެހޭާވަބަރަކ ތުހޫ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމަސްهللاާ`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ ާައކީ،0997ާާބިލު ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އިެބހޭގޮތުން ާއޮތްއިރު ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާނޫނޭ. ާއިްއޔެައކު ާމިއަަދކު ާއައީ ާފޯރަމުން ާއަށް ާދުނިެޔ ާވަބ  ެގ0739ާާމަސްތުވ ތަކެތީގެ

އްޖޭަގއިާމަސްތުވ ަތކެތިާޭބނުންކުރޭ.ާއޭރުަގއިާބޭނުންކުރ ާވައްތަރ އިާބ ވަތްާތަފ ތީ.ާއަހަރުތަކަށްާބަލ އިުރގައިާވެްސާރ 

ާއަފިހުނުގެާ ާނުބަލަން. ާވަބ ެއއްކަަމކަށް ާެއއީ ާނުވަތަ ާއެްއޗެްއކަމަަކށް ާމަސްުތވ  ާއެއީ ާއޭރު ާއަޅުަގނޑުމެން  1010އ ދެ،

ާއަހަން.ާއޭރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގަހުގަިއާތިބޭާވ ހަކަ ާކޮންމެާވެސްާނަމުގައިާމީސްމީހުން ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާފެށިގެން ން

ވަރަކަށްާއަީއ،ާދިވެހިރ އްޖޭގަާއެއްާނޫންާދުނިޭޔަގއިާެވސްާިމކަންާައއީާމަޑުމަޑުންާއިތުރުަވމުން.ާދުނިޔޭގެާއިންަތކ ިއާ

ތަކ އިހުރެާހައްދުތައްާނެތިާގޮސްާދުނިެޔާއެއްާަބވަނަކުރުުމގެާދިމ ައކަްށާމިސްރ ބުާޖަހ ފައިާވ އިުރގަިއާތަފ ތުާސަބަބު

މިކަންާއެއްާދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހަށްާދުނިޔެއަށްާއައީާތަޢ ރަފްވަމުން.ާމިކަމުގެާއޮިއވަރުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާވެސްާއައީާ

 1015ންާފެށިގެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކިޔ ާމަސްތުވ ތަކެީތގެާބ ވަތްަތއްާމަދުމަދުންާފެންނަމުނ0759ާާްހިނގަމުން.ާއ ދެ،ާ

ާ ާއަންނަމުން ާަވިކާފެންނަމުން ާއިލްޒ މު ާމިކަމުގެ ާދައްކަމުންދ އިުރަގއި ާވ ހަކަ ާމި ާިމއަދު އައީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު

ާކުރެޭވާ ާރެކުމަށް ާމަސްޢޫލިއްޔަތުން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާއެުޅވުމަށް ާބޮލުގައި ބައެްއގެ

ޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާވެސްާއަދިާމަސައްކަތެްއކަމުަގއިާނޫނީާުނވ ނެ.ާއ ެދ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރަން

ާވެގެްނވަނީާ ާލ ޒިމް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެަބއޮތްކަން. ާވަބ  ާމި ާވެްސ ާޤައުމުަތކެްއގައި ާހުރިހ  ދުނިޔޭގެެވސް

ާއ ދެ،ާ ާކުރުން. ާަމސައްކަތް ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާއެކަމަށްޓަަކއި ާހޯދަން. ާގޮތްތަކެއް ާސަލ މަތްވ ނެ  1020މިކަމުން

ނޑަްށާމަސް ާއަުޅގަ ާދައްކަުމންދ އިރުގައި ާވ ަހކަ ާމަސްތުވ ތަކެއްޗ ބެހޭ ާބަލ ލ އިރު ާތެރެއަށް ާބިުލގެ ތުވ ތަކެތީގެ

ނޑައަުޅއްވަީނާ ާކަ ާއިްސލ މްދީން ާއެއްެޗއް.ާއަދި ާދީނުަގިއާޙަރ މް ާެއއީ ާއެްއޗަކީ ާކޮންމެ ާމަސްތުވ  އެނގިފަިއވ ގޮތުަގއި

ާ ާއ ދެ، ާކަމުގަިއ. ާެއއް ާރ  ާބަލ އިުރގަިއާ  خًر حراو كم يسكرخًر و كمއެއީ ާބަސްފުޅަށް ާިމ އ ދެ،

ާބުއްދިާ ާއިންސ ނ ގެ ާނުޖެހޭ. ާވ ކަށް ާކަމުަގއި ާތަކެތި ާިދޔ  ާއެއްެޗއްކަމުަގއި ާހިކި ާކޮންމެހެން ާއެއީ މަސްތުވ ތަކެްއޗަކީ

ާޙަރ މްކުރަާ ާިއސްލ މްދީނުގައި ާވަނީ ާަމސްތުވ ތަކެތި ާއެ ާއެްއެޗއް. ާމަސްތުވ  ާެއއީ ާެއއްަޗކީ ާކޮންމެ  1025ްއވ ފައި.ާޚަރ ބުކުރ 

ާއެްއޗެހިންާ ާހިކި ާަމސްތުވ  ާހަމަެއކަނި ާމަސަްއކަތްކުރ އިރު ާސަލ މަތްކުރުމަށް ާމަސްުތވ ތަކެތިްނ އެހެންވީމ ،

ާެދގޮތަކަްށާ ާބިލުގައި ާމި ާއ ދެ، ާނޫން. ާކަމެއް ާޤަބޫުލކުރެވޭނެ ާއަުޅަގނޑަށް ާމަަސއްަކތްކުރުމަކީ ސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި
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ާ ާމަސްުތވ ތަކެތި ާލިޔެވިަފއި. ާމިކިޔަނީާއެބަހުރޭ ާޑްރަޭގ ާއ ދެ، ާޑްަރްގ. ާތަންތ ނަގއި ާއަނެއްބަިއ ާތަންތ ނަގއި. ބަެއއް

ާދިޔ ާ ާެއއީ ާޑްަރގަކީ ާމިބ ަވތުގެ ާލަފ ކުެރވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޑްަރގަށްކަމަށް ާނ ކޮޓިކްސް ާއެއީ ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގައިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާަމސްތުވ ތަކެތި. ާުނވ   1030މަސްތުވ ތަކެތިްނާާއެްއޗެހިކަމުަގއި

ާހިތުންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާޝ މިލުކުރުަމކީ ާބ ވަތްތަކެއް ާހުރިހ  ާމަސްުތވ  ާމަސައްކަުތގައި ާކުރެވޭ ސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި

ާ ާަބިއގައި ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާކުރަންޖެހޭނެަކމެއް. ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤައުމެއްެގގޮތުން ާމ އްދ ަގއ1ާާިމުސްލިމު ވަނަ

ާނޭޝަާ ާމިއޮތް ާިމާހިމަނުއްވ ފައި ާހަމައެކަނި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނަމުން ާމި ާކަުއންސިލް، ާކޮންޓްރޯލް ާޑްރަގް ނަލް

ާކައުންސިލެްއކަން.ާ ާުއފެއްދޭ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ާއެްއެޗހި ާހިކި ާމަސްތުވ  ާހަމައެކަނި ާމިކައުންސިލަކީ އެނގެނީ

ާމަސްތު ާނަން ާކައުންސިލްގެ ާމި ާހުށަހަޅަން ާއިްޞލ ޙު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްާއެހެންކަމުން ާކުރުމަށް ާމައިތިރި  1035ވ ތަކެތި

ާޤައުމުާ ާދިވެހި ާއެއްަޗކުން ާހުރިހ  ާމަސްތުވ  ާކުރައްވައިގެން ާބަދަލު ާނަމަކަށް ާކަހަލަ ާމަޖިލިސް ާޤައުމީ ކުރ 

ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާވުން. ާމަޖިލިސް ާއެ ާމުއައްސަސ އެްއކަމުަގިއ ާމަސައްަކތްކުރ  ސަލ މަތްކުރެއްވުމަށް

ާ ާވަބ އިންާބޭނުންވަނީ، ާޑްަރގްގެ ާހަމައެކަނި ާވ ންޖެހޭނީ ާމަޤްޞަދަކަށް ާކައުންސިްލގެ ާކޮންޓްރޯލް ާޑްރަގް ނޭޝަނަލް

ސަލ މަތްވުމެއްާނޫން.ާމިހިކިާމަސްތުވ ާެއްއޗެހީގެާއުނދަގުުލންާނުވަތަާނުރަްއކަލުންާދިވެިހާޤައުމުާސަލ މަތްކުރުެމްއާ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާތަކެތި ާދިޔ  ާއެއ ިއއެކު ާކުރަންޖެހެއޭ.ާނޫނޭ.ާހަމަ ާމަސައްކަތް ާމުޖުތަމަޢުންާސަލ މަތްކުރުމަށް  1040ގެ

ނޑުެމންގެާތެރެއިންާބޮޑަށްާޢ ންމުވެގެންާފެންމަތިވެގެންާމިދަނީާ އެހެންާމިދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،ާފަހަކަށްާއައިސްާއަުޅގަ

ާ ާމިަނކަށް ާެއއް ާއެއްވަަރކަށް ާހަމަ ާއިސްލ މްދީނުގައި ާހަމަ ާެއެވސް ާތަކެތިކަމަށްވ ީތވެ، ާކުރަްއވ ފަިއވ ާދިޔ  ޙަރ މް

އެްއޗެއް.ާއެހެންކަމުން،ާކޮންމެހެންާހަމައެކަނިާހިކިާއެއްޗެްއސަށްާއަމ ޒުކޮްށގެންާމިާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާެއްއގޮތަކަްށާ

ވަނަާބ ބުަގއިާއެބަާޮއވޭާނޭޝަނަލްާޑްރަގްާއެޖެންސ1ާާީވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާދެންާމިާބިލުގެާ

ާއުަފއްދަވ  ާބަިއވަރުާާއެއް ާމުއައްސަސ ަތއް ާސަރުކ ުރގެ ާވެސް ާމިއަދު ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ،  1045ވ ހަކަ.

ާމަޤްޞަދުާ ާއުފެދިފަިއވ  ާެއއް ާުމއައްަސސ  ާއެ ާޙައްލަކީ ާނޫން. ާޙައްލެއް ާކުރުމަކީ ާިއތުރު ާމުޢައްސަސ ތައް އެބަހުރި.

ާކުރު ާމަަސއްކަްތ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާގޮތުްނ،ާހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ާބެހޭ ާޑްރަގ އި ާމިއަުދވެސް ން.

ާެއާ ާއެބަހުރި. ާއުފެދިފައި ާމުައއްސަސ ަތއް ާބައިވަރު ާކުރ ނެ ާމަސައްކަތް ާޮގތުން ާބެހޭ މަސްތުވ ތަކެްއޗ އި

ާވެ،ާެއާ ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާޚ އްޞަކޮށް ާކުރ ނަަމާއަދި ާމަސައްކަތް ާގޮތަކަށް ާއެކަީށގެންވ  މުއައްސަސ ަތކުން

 1050ލިބިގެންާމަސައްކަތްާކުރ ނަމަާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުންާާޤ ނޫނުންާބ ރު

ާހިފަިއގެންާ ާގޮތުަގއި ާހެޔޮ ާބޭނުން ާމުއައްސަސ ަތކުގެ ާޤ ނޫނީ ާއުފެއްދިަފއިވ  ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާވެސް މިއަދު

ާއިތު ާމުައއްސަސ ަތއް ާއެހީަގއި ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިފަދަ ާކުރަންޖެހިފަިއވ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަްތ ރުނުކޮްށ

ާއަދިާ ާވެސް ާއަށް ާިދެވހިރ އްޖެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާމިދަންނަވ ލީ ާއެެހން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ކަމެއް.

ާތަޙައްމަުލާ ާޙައްލުކުރަން ާދަތިަކން ާއިޤްތިޞ ދީ ާދިމ ވެގެން ާޙ ލަތެއް ާޚ އްޞަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާވެސް ާއަށް ދުނިޔެ
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ާއުފައްަދއިގެްނ،ާކުރަމު ާމުައްއސަސ ތައް ާއިތުރު ާދުވަްސވަރެްއގައި ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން، ާދުވަސްވަެރއްަކން.  1055ންގެންދ 

ާކަމެއް.ާ ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެ ާދަތިތަކ އި ާއިޤްތިޞ ދީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާޤައުމީ ާއުފެއްދުމަކީ ާމަޤ މުތައް އިތުރު

ާ ާލިބިގެން، ާޙިމ ޔަތް ާޤ ނޫނީ ާއިތުުރާއެހެންކަމުން، ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާލިބިގެން ާބ ރު ޤ ނޫނީ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާމި ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުއުފެއްދިކަމަްށވިޔަސް ާމިކަމަށް މުއައްސަސ ަތއް

ނުޑމެންާބޭނުންވަނީާޚަރަދުާކުޑަ،ާމަސައްކަ ތްާފުރިހަމަޔަްށާއެްއވެސްާއުނދަގޫާކަމަކަށްާުނވ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ

ާމަސަްއކަތްާ ާކުޑަކުރުމަށް ާޚަރަުދ ާސަރުކ ުރގެ ާއ ދެ، ާކުުރން. ާމަސަްއކަތް ާމުައއްަސސ ތަކަކުން ާޒިންމ ދ ރު  1060އަދ ކުރ 

ނުޑާެއއްގޮަތކަށްާެވްސާތ އީދުކުރ ާކަެމއްާނޫން.ާ ނޑިަވޅެްއަގއިާއިތުުރާމުއައްސަސ ަތއްާއުފެއްދުމަީކާއަުޅގަ ކުރެވޭާދަ

ާޑްރަގްާއެހެންކަމުން،ާމިާމަސްތު ާއުފެއްދުމ އެކު،ާނޭޝަނަލް ާޤައުމީާމަޖިލީހެއް ާުކރ  ާމަސައްކަތް ާދެކޮޅަށް ވ ތަކެއްޗ އި

ާޚިދުމަތ އި،ާ ާޤައުމީ ާފުލުހުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނުއުފެއްދިކަމަްށވިޔަސް ާުމއައްަސސ ެއއް ާވަކި ާނަމުގައި އެޖެންސީގެ

ާ ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީެގ ާއެ ާއަދި ާއެފެއ ޒ އި ާހޯމް ާއޮފް ާފަދަާމިނިސްޓްރީ ާބިއުޯރ ާކޮންޓްރޯލް ާނ ކޮޓިްކސް އުފެދިފައިވ 

ާޝަްއެކްއާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެންދެވޭނެކަމ އިމެދު ާކުިރއަށް ާފަސޭހަކަމ އިެއކު ާވަރަށް ާމަސައްކަތް ާިމ ާއެީހގައި  1065ތަންތަނުގެ

ނޑުެގާވ ހަކަޮކޅުާނިންމ  ލ ނީާމިާނުކުރަން.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނުޑގެާމިާއިޚްލ ޞްތެިރާއުންމީދ އެުކގައިާއަުޅގަ

ާބިލުާ ާމި ާއަވަހަށް ާމަްޝވަރ ކުރުަމށްފަހު ާވ ހަކަދަްއކ  ާބިލ އިމެުދ ާމި ާފޮނުވަިއގެން ާކޮމިޓީައކަްށ ާމަޖިލިސްގެ ބިލު

ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންާދިއުން.ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާވަރަށްާބޮޑަްށާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 1070 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު

ާހިތ މަވެރިާ ާވަރަށް ާހިނދުކޮޅުގައި ާހަޔ ތުަގއި ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާމިއަދަކީ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

މަސް.ާހިތ މައިގެޮކޅެްއާވެސްާނެތް.ާލޮލުންާކަރުނަާއ އިާައސަރުންާފުރިގެންވ 1ާާއަހަރ އ0ާާިދުވަސްތައްާގުނަމުންދ ާ

އަެޑއްާމިާރ އްޭޖގެާކަންކޮޅުަތކުންާއަުޑިއވިގެްނނެއްާނުދޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާވ ހަކަތަެކއްާިއވުންާނޫންާއެހެންާއެއްެވސް

ާއަުޑާ ާގައިމު ާައޑެއް ާެއއްެޗޭކާކިޔ  ާއުޅޭ ާމަގުމަތީގައި ާފަސޭހައިން ާއެހ  ާރަލަކީ. ާއެްއޗެްއާނޫން ާދަންނަ ާކުރިން މީގެ

ާމި ާވަސްަގނުޑ ާއޭގެ ާޖަްއސ ލިތަނުން ާވަދެ ާރެސްޓޯރެންޓަކަށް ާނ ހަން. ާކުީރަގާާއަޅުަގނޑުމެން  1075ރ އްޖެއަކުން

ާ ާބޮޑުގޮެތއްަގއި ާހ މަކަން ާފ ޅުގަ ާތެރެއިން ާިޑކީ ާކ ރުތަުކގެ ާކުީރގައި ާރ އްެޖއަކުން ާމި ފުޅ046ާާިވަސްދުވެަފއެއްުނވޭ.

ާހިނގަމުންދާ  ާމި ާއަހަރު ާމި ާއަހަރ އި ާމިދިޔަ ާޕިކަޕްތަކުަގއި ާލޮރީތަކ އި ާބޮޑުސިންގ  ާރ އްެޖއަުކން ާމި ނަގ ފައެއްުނވޭ.

ާފެނިފައެއްުނވޭ.ާާދުވަސްކޮުޅަގއި ާރ އްޖެއަކުން ާމި ާގެންދ ތަނެއް ާރަލ ިއާއެއްޗެހި ާފުލްކޮށްގެން ާޕިަކޕްތަކުަގއި ލޮރީތަކ އި

ާމިާ ާމިހިނދުކޮޅުަގއި ާޙަޔ ތުގައި ާރ އްޖޭގެ ާމި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާގުޅިގެން ާސަބަބުތަކ އި މި

ާދުވަސްަތކެާ ާއަސަރުންފުރިގެންވ  ާހިތ މަވެރި ާރޮނީ.ާގުނަމުންދަނީ ާހ ސްވެ ާކަންބޮޑުވެ ާމީހުން ާނުލިބި ާމުސ ރަ  1080އް.

ާކ ނެާެއއްެޗއްާނުލިބިގެންާހިތ މައިގެސ ލުންާމީހުންާނިކަމެތިވެފައިާތިބީ.ާމިާރ ްއޖޭގައިާމިހިނދުކޮޅުަގއިާިމާ ކައްކ ނެ
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ާމު ާބޭނުންވ  ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާދަްއކަމުންދ އިުރ ާވ ހަކަ ާދުވަްސތަކުގެ ާހިތ މަވެރި ާނުކުތާ ގުނަމުންދ  ހިންމު

ާވަކ ލ ުތާ ާކޯޓުަތކުަގއި ާމަްއސަލަތަކުަގއި ާކަރަޕްޝަންގެ ާބޮޑެތި ާއެބަުހއްޓޭ ާެވސް ާތެޭރަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އަކީ،

ާނޫންާ ާދަންނަވ ކަށް ާއެއް ާވ ހަަކ ާކޮޅުެވއްޓީގެ ާހިތ މަކުރަމޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާދައްަކވ ތީ ާވ ހަކަ ާވެސް ާމީހުން ކުރަމުންދ 

ާމު ާމިަވގުތު ާއެއީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާމިއުޅެނީކީ. ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދަންނަވަންމިއުޅޭ ާނޫން. ާވެސް ާވ ހަކައެއް  1085ހިންމު

ފެނިގެންދިޔައީާސަރަނގުާޢ ދަމްާމަނިކުގެާދަރިފުޅުާސްރީލަންކ ގައިާހުންނަވަނިކޮށްާގެންަނވަިއގެންާކަންތައްާކުރެްއިވާ

ާތިމަންނަމެންާ ާނެތް ާވިދ ުޅވެޭވކަށް ާސަރުކ ރަކަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާމަސަްއކަތްާާމަންޒަރު. ާދެކޮޅަށް މަސްތުވ ތަކެްއޗ އި

ކުރަމެކޭ.ާމަސްތުވ ަތކެތިާހުއްުޓމަށްޓަކައިާމަސަްއކަތްާކުރަމޭާދެންނެވޭކަށްާެވސްާނެތް.ާެއވ ހަކަާދެއްކުުމގެާމ ނަާެއްއާ

ާޢ ންމުވެާ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާތަންތަނުަގއި ާޑިކީތަކ އި ާކ ރު ާފެނިގެންމިދަނީ ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާނެތް. ގެންދ ާވެސް

ާއެއްކޮްށާ ާކުދިންނ އި ާއަްނހެން ާދީގެން ާއެްއޗެހި ާރަލ އި ާޢަމަލުތައް ާއިންސ ނީ ާލ  ާގެސްޓްހަުއސްތަކުްނ  1090މަންޒަރު.

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާވ ހަކަ ާއެ ާނެތް ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމަންޒަރު. ާހިންގ  ާޢަމަލު ބަދުއަޚްލ ޤީ

ާދެއް ާސަރުކ ރަކުން ާމިއޮްތ ާމިއަދު ާދުނިޭޔގެާސަރުކ ރަކުން، ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާކަންކަްނ ާނަންނަމުގައި ާމޮޅު ޭކކަށް.

ާއެބަހުރި.ާ ާނަންތައް ާމޮޅެތި ާއަތްފޯރ ފަށަށް. ާސަރުކ ރު. ާޯއގ ތެރި ާނަންނަމުގައި ާމޮުޅ ާސިފަތަެކއް. ޔަޙޫދީންގެ

ާނުާ ާހަލ ކެްއވެސް ާހިތެއް ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ާަވންނަ ާގެއަށް ާއެ ާމ ނައަކީ ާބްރޯކަންހ ްޓެގ. ވ ނޭ.ާހިތަށްފިނިވ ގެ،

 1095ދަންނަވަންމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާމިާބިލުގަިއާމޮޅުާވ ހަކަތަެކއްާދައްކ ފަިއ،ާމޮޅުާނަންނަންާިކޔުމަކުންާއަިދާެއާފުދުނީީކާ

ާދުވަހަކަްށާ ާދުވަހެއް ާމިދަނީ ާޙ ލަތު ާޤައުމުެގ ާމި ާނުކުެރިވގެން ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަްއވަްނޖެހޭ ާސަރުކ ރުން ނޫނޭ.

ާޢިއްޒަ ާމިކަންތައް ާއަުޑއެހީމު،ާދަށްވަމުންނޭ. ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮށްދެްއވ ށޭ! ާސަރުކ ރުން ތްތެރި

%ާ ާެއވިދ ޅުވ  ާމައްސަލަިއގައި ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ާ%19ާރ އްޖޭަގއި ާޭއގެތެޭރގަިއ09ާާިވއްޔ  ާވެސް ަރއްިޔތުން

ާކަންތަ ާއެ ާއަުޑއެހީމު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޑުއެހީމު. ާވ ހަކަ ާހަލ ކުެވެގންދ  ާމިާހިއްސ ެވގެންޮގސް ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އް

ާ ާލިބޭތ  1ާާސަރުކ ރަށް ާމިހ ރ2ާާުމަސް ާައޑުއެހީމު. ާއަުޅަގނޑު ާހުއްޓުަވއިދެްއވ ނަމޭ. ާތެރޭަގިއ ާދުވަސް  1100މަސް

ާފެނިގެންނުގޮްސާ ާވެސް ާއެކަންތައްަތކެްއ ާވެސް ާމަންޒަެރއް ާއެ ާގޮތަކީ ާމިއުޅޭ ާެވގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޢ ންމުވަ ާފެނުނީ ާމި ާރ އްޖޭގެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދ ދިފަހުން ާކަންނޭނގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމަންޒަރު. މުންދ 

ާކަންތައްަތކ އިާ ާއެ ާުއޅުއްވ ތީ ާފޯރުކޮށްދެއްވަން ާގޭީބސީތަކަށް ާކަންކޮޅުތަކަށް، ާހުރިހ  ާރ އްޭޖެގ ާރ  ާވަނީ ރައްޔިތުން

ާިމކަ ާޙަޤީޤަތްތަކެއް. ާދަންނަ ާިދވެހިން ާމިއީ ާމުޒ ހަރ ކޮްށފައި. ާކޮށްފައި.ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާރ އްޭޖގަިއ ާވަނީ ންކަން

ނޑުމެންާކުރ ާ ނޑުމެންާމޮޅެތިާނަންތަކެއްާކިަޔިއގެންާމިކަންތައްާކޮށްގެންާއަުޅގަ  1105ދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަީކާއަޅުގަ

ާމިފެންނަނީާ ނޑަށް ާބަލ ލުމުްނާއަުޅގަ ާބިލަށް ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާނޫނޭ. ާޖެހުނީކީ ާތ ކުންތ ކު ާއެހ ހިސ ބުން ާއަިދ ކަމަކުން

ޓްާޑްރަގްާނުވަތަާއަުޅަގނޑުމެންާމިކިޔ ާރަލ އިާއެފަދަާބ ވަތްތައްާވަރަށްާފަސޭހަާއިންާއެކަންާކުރ ާމީހ ާއަށްާސޮފް

ނޑަށްާސިފަކުރެވުނު.ާުކުޅދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ފުރުޞަތުާލިބޭާގޮތަކަށްާފަހިވެފައިާއޮތްާބިލެއްގެާގޮތުަގއިާައޅުގަ
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ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާމިާާޢިއްޒަތްތެރި ާެއގޮތަށް. ާފ ހަގަކުެރވިގެންދަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ވިދ ޅުވިގޮތަށް

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާހުރިކަން ާކަްނތައްތައް ާބައިވަރު ާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭ ާިއޞްލ ޙު  1110ބިލުގައި

ާއަުޑއިިވެގންދިޔަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދ ދިފަހުން ާއޮފީހުން ާރައީސް ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއޮފީހުގަިއާދަންނަވަންމިއުޅޭ ާަރއީސް އީ

ާބޮުޑާ ާބައްޕ ފުޅަށް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއެންމެފަހުން ާނުކުރެިވގެން ާޓެސްެޓއް ާޔޫރިން ާމުަވްއޒަފެްއގެ ާވެސް ާކޮންމެ ހުންނަވ 

ާއިންސ ީނާ ާލ  ާސަރުކ ރުން ާޙަޤީޤަތްތަކަކީ.ާމިއަުދގެ ާޤަބޫލުނުކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ.ާމިއީ ާދެއްވި ޕްރޮމޯޝަނެއް

ާ ާވެސް ާޖަވ ބުދ ީރއެއްުނވޭ.ާޢަމަލުތައް ާެއއަކަށް ާއަިދވެސް ާމަރުވެގެންދ އިރު ާމީހުން ާވެސް ާޖަލުގައި ކުަރއްވަނީ.

ާއަވަހ ރަކޮށްެލއްވިާ ާމީހަކު ާއަދި ާއެއް. ާވ ހަކަ ާމަރ ލި ާމީހަުކ ާއޯޑަރަށް ާނަޝީދު ާަރީއސް ާނުދަންނަވަން  1115އަޅުަގނޑު

ާވެާ ާއެއް ާވ ހަކަ ާމަރ ލި ާބަޑިޖަހ  ާއަދި ާއެހެންކަމެްއ ާއަދި ާސަރުކ ރުންާވ ހަކަެއއް. ާވ ހަކަައކީ ާދަންނަވަންމިުއޅޭ ސް.

ާދުވަސްކޮޅެޭކ.ާ ާދ  ާހ ލުން ާނިކަމެތި ާހިތ މައިގެސ ލުން ާމިހިނދުކޮަޅކީ ާރ އްޖޭގެ ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހެއޭ. މިއަދު

ާނަންނަމުގަިއާ ާމޮޅު ާކުަރްއވަން. ާކަންަތއް ާޖަވ ބުދ ރީވެ ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާމި ާއެބަޖެހެއޭ ާސަުރކ ރުން މިހިނދުކޮޅުގައި

ާަރއީްސާކަ ާވ ހަަކއަކީ ާދަންނަވަންމިއުޅޭ ާއެހެންވީމ ، ާމޮޅު. ާވެސް ާކިތައްމެހ  ާމޮޅު. ާނަން ާނުކުރަްއވ ށޭ! ންތައް

ާއަްށާ ާބައްޕަ ާނުކުރެވުނީ ާޓެސްެޓްއ ާޔޫރިން ާޭބނުންކޮށްގެން ާެއްއޗެއް ާއެފަދަ ާނުވަތަ ާޑްރަްގ ާުމވަްއޒަފަކު  1120އޮފީހުގައި

ާއޭގެްނާއަުޅގަ ާއޭެގާމ ނައަކީ ާޤަބޫލުކުަރްނާޕްރޮމޯޝަންާދެއްވީމަ ނުޑާެވސް ާެއާދެވެނީ.ާއަުޅގަ ާހިތްވަރޭ ނޑުމެންނަށް

ާތަފ ތުާ ާވަބ ަގއި ާޑްރަްގގެ ާބަޔަުކ ާއެަތއް ާވަނީ ާމ ޒީަގއި ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާވަނީ ާުކރީގައި ާނުވަތަ ާސަުރކ ރުން ކުރީގެ

ާޢަަމލު ާވިދ ުޅވުމަކަށް ާއެވިދ ުޅވި ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާއެކަމަކު ާޖެހިފައި. ާކަެމއްާސަބަބުތަކ އިހުރެ ާެއއްވެްސ ނުކޮށް

ާޢަމަލީާ ާމިކަންތައް ާޮގވ ލަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ާހިތ މަކުރަން. ާއެކަމ  ާމިއަުދ ނޑު ާއަުޅގަ ނުކުރައްވ ތީ

ާނޫނޭ.ާމިހ ހިސ ބުންާ ާނިމުނީކީ ާކަންކަން ާއެހ ހިސ ބުން ާެއީއކީ ާކިޔުއްވުމަކުން ާނަންނަން ާކުރަްއވ ށޭ!ާމޮޅު  1125ސިފައަކަށް

ާއުންމީ ާލިބިަފިއވ ާއަޅުަގނޑު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގިނަ. ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާދަްއކަންއުޅޭ ނޑު ާައޅުގަ ދުކުރަނީ

ނޑުާިމހ ހިސ ބުންާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާވަގުތުާހަމަވ ތީާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާޢަބްދުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދު

ާޝުކު ާނުދެިކ،ާ`. ާކަމުަގއި ާވަީސލަތެއް ާއޮތް ާހަސަދަފިލުވުމަށް ާމަޖިލީހަީކ ާމި ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި  1130ިރއްޔ 

ާނެރެވޭާ ާހަދ  ާޤ ނޫނުތަކެއް ާޒިންމ ދ ރުކަމ ެއކު ާރަނގަޅު ާތިބެ ާސަލ މަތްވެ ާފިތުނަވެރިކަމުން ާއުފެއްދުމ އި ފިތުނަ

ާއަ ާދަންނަވަމުން، ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާއަޅުަގނޑު ާވުމަށް ާރައީްސ،ާމަޖިލީހަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުިރއަށްދ ނަން. ނޑު ުޅގަ

ާމީެގާ ާނޫނީ ާބަލ އިރު ާއަޅ  ާކުރިއ  ާމީގެ ާވެސް ާހަމަޔަޤީނުން ާމިއަދު ާދޮރުތައް ާހުޅުވިފަިއވ  މަސްތުވ ތަކެްއޗަށް

ާގުަނއަކުްނާ ާއެތަްއ ާމަުދވެ، ާއެތަންތަނަކުން ާނަޒަރުހިްނގ ލ އިރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށ އަހަރުތަކެއް

ާޝުކުރުާދަށަށްގޮސް ާއެކަމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރަްށ ާމިއަުދގެ ާފ ހަގަކޮށް، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުއފަލ އެކު ާއެއީ  1135ފަިއވ ކަން
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ނޑުެމންާޤަބޫލުނުކުރިއަސްާހަަމާ ދަންނަވ ާކަންތައް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންާޤަޫބލުކުރިއަސްާއަދިާއަުޅގަ

ެމވަރަަކށްާއޮޅުވ ލަންާމަސަްއކަތްާކުިރކަމުގަިއވީނަމަެވސްާލޮލަށްާޙަޤީޤަތްާވ ނީާޙަޤީޤަތަށް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާކިތައް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާސ ުފވެެގންދ ނެކަމުގައި ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާޙަީޤޤަތް ާކަުމގެ ާވެސް ާެއންމެންނަށް ާސިފަވީމ  ާމަންޒަރު ފެންނަ

ާކުރީގެ ާމީގެ ާއ ޭދ ާހަނދ ނަށް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާއަހަުރާާޤަބޫލުކުރ  ިވއްސަކަްށ

ާތަނެްއގައިާ ާހުރި ާސަރަަޙއްދުަގއި ާހިއްިކ ާމ ފަންނުގެ ާތަނެްއަގއި ާުއޅުނު ާިހތ ނުކޮށްގެން ާޖެރހިލައިފިްއޔ  ާއަށް  1140ކުރި

ާގޮތުެގާވ ހަަކ.ާ ާއުޅުުނާބަޔަކ ާދޭތެޭރގަިއާޢަމަލުކުރެވިގެންާިދޔަ ހިތ ނުކޮށްގެންާއުޅުުނާދުވަްސވަރެްއގަިއާރ ާޮބއިގެން

ާއަުޅގަ ާރައީސް،ާއެވ ހަކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެިތން. ާވެސް ާކުރ ކަށް ާއައު ާހަނދ ން ާއެ ާއަދި ާނެތިން. ާދައްކ ކަްށ ނޑު

ާމަސައްކަތްތަކަްށާ ާގެންދ  ާބަންދުކުރުމަށް ާދޮރުތައް ާހުރި ާހުޅުވިަފއި ާޑްަރގަށް ާރ އްޭޖގައި ާސަރުކ ރުން މިއަދުގެ

ާ ާމިފުރުޞަތުގެ ާދަންނަވ ލަން ާއޮތްވ ަހކަ ާތ ޢީދު ާފުރިހަމަ ާަރއީސް،ާއަޅުަގނުޑގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަްނ. ބޭނުން

ާމިއަުދާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާފޮނުވ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާތަްއޔ ުރކޮށް ާފުރިހަމަގޮތުަގއި ާބިލެއް ާބެހޭ  1145މަސްތުވ ތަކެްއޗ އި

ާއ އިލީތަކުންާ ާތިބި ާކުދިން ާމިފަދަ ާނޫނީ ާފިލުވައިލުމަށްޓަަކއި ާހިތްދަތިކަން ާނުތަނަވަސްކަމ އި ާދިމ ވެފަިއވ  އ އިލ ތަކަށް

ާވަބ ަގއިާ ާއެ ާނޫނީ ާކޮްނޓްރޯލް ާމަދުކޮށް ާރ އްޖޭަގއި ާމަސްތުވ ަތކެތި ާދިނުމަށްޓަކައި ާޯހދައި ާލުއެއް ާވޭނަށް އުފުލަމުންދ 

ާއަށަގެންފަިއވ ާ ާމިކަން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމަދުކޮށް ާއުޅުން ާެއއުޅޭ ާބ ީކވެގެން ާތެރޭގައި ާމުޖްތަމަޢުގެ ާކުދިން ޖެހިފައިވ 

ާކު ާގެންދިއުމަްށ ާދަށަށް ާމަޖިލީހުގެާމިންވަރު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާމަސައްކަަތކީ ރ 

 1150ހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާއެންމެާފުރިހަމަާއަށްާއެކަމަށްާތ ޢީދުާދީާސަރުކ ރަށްާފުރިހަމަާއެއްބ ރުލުންާދީގެންާމިއަދުާ

ާމަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވެސް ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާލ ޒިމުެވގެންވ ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާއެކަން ްއޗަްށ

ާކައުންސިެލއްާ ާކޮންޓްރޯލް ާޑްަރގް ާނެޝަނަލް ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާކަުމގައި. މަސައްކަތްތަެކއް

ާބޭނުންާ ާޑްރަގް ާމިފަދަ ާނޫީނ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާދަށުން ާެބލުމުގެ ާކައުންސިުލގެ ާއެ އުފައްދ 

ނަށްާފަރުވ ާދެވޭނެާނިޒ މެއްާޤ އިމުކުެރވިާނޫނީާފަރުވ ާދެވޭނެާސެންޓަުރތަކެއްާޤ އިމުކުރެވިާއެފަދަާކުރަމުންދ ާކުދިން

ާމަޖްބޫރުވެފައިވ ާ ާކުރަން ާމިއަދު ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެއީ ާފަހިކޮށްދިނުމަކީ ާމަގު  1155މަސައްކަތްތަެކއްގެ

އްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމުޅިާރ ްއޖޭގައިާޑްަރގަށްާހުޅުވިަފއިވ ާކަމެއްކަުމގައިާއަޅުަގނޑަށްާެފންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޢި

ާމަަސއްކަްތާ ާއިްސކަމެއްދީގެން ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަދު ާމީހުން ާބޭނުންކުރ  ާޑްރަގް ާނޫނީ ާބަންދުކުރުން ދޮރުތައް

ާކޮން ާދިވެހި ާކަމެއް. ާއުފ ކުރަންޖެހޭނެ ާއެކަމ  ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ މެާކުރަްއވަމުންދ ކަން

ާރ އްޭޖެގާ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ ާކަމުގަިއވެސް ާއުފ ކުރަންޖޭހޭނެ ާއެކަމ  ާިމއަދު ރައްޔިތަކު

 1160ކަންކޮޅުތަުކގައިާމަސްުތެވގެންާރެއ ާދުވ ލުާގޯޅިާައޅަމުންާނޫނީާކޮޅަށްާނުހުރެވިގެންާއިށީނދެގެންާނޫނީާއަދިާއެނޫްނާ

ާހ ލަތްތަުކގަިއާއުޅެމުްނާދިޔަ ާޔަޤީނުންާާވެސް ާހަމަ ާެއއި ާފެންނަކަން ާމަދުން ާޤައުުމެގާކަންކޮޅުަތކުން ާމިއަދު މީހުން

ާބެހޭާ ާޑްރަގ  ާމިފަދަ ާިމޮގތަށް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިސ ލެކޭ. ާދިރިހުރި ާމިކަމުގެ ާދަންނަވ ީނ ާައޅުަގނޑު ވެސް
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ާދަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އެކު ާވ ހަކަދެްއކިދ ނެ.ާހަމަ ާވެސް ާދިުގކޮށް ާކިތަންމެ ާމަސްތުވ ތަކެތިާބިލެއްަގއި ާބޭނުން ންަނވ ަލން

ާފެންނަާ ާައޅަން ާހ ލަްތތަކުަގއި ާއ އި ާމުއްދަތުތަުކގަ ާެއކި ާހޯދުމަށް ާހައްެލއް ާއަށް ާމައްސަަލ ާމީހުންގެ ބޭނުންކުރ 

ާވެްސާ ާއެއީ ާއުފައްދ ކަން ާއެއް ާކޮމިޓީ ާދިނުމަށްޓަކައި ާލަފ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުން ާބެހޭ  1165ފިޔަވަޅުތަކ 

ާގިރ ާހަމަޔަޤީނު ާނޫނީ ާއެޅޭ. ާކުރިއަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިކަމުގައި ާހަރުފަތެކޭ ާއިތުރު ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަޅުގަ ާވެސް ން

ާރަނގަބީލުެގާ ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖެހޭހެން ާކުރުކޮށްލަން ާވ ަހކަ ނުޑގެ ާރައީސް،ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ކުރެވޭ.

ާވާ  ާވަރަށްގިނަ ާހުރި ާދައްކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާިއވުމ ެއކު ާދަންނަވ ނީާއަޑު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ހަކަ

ާިދވެހިާ ާފައިދ ތަކެއް ާގިަނުގނަ ާވަރަށް ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ާކަންތައްަތކަކީ ާގިނަ ާހުރި ާބިލުގައި ާމި ޖުމްލަކޮށް

ާކައުން ާދެންނެވި ާމި ާފ ަހގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޚ އްަޞޮކށް ާކަމެޭކ. ާކުރ ނެ ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ  1170ސިލްާމުޖްތަމަޢުއަށ އި

ާގުަނާ ާގިނަ ާބަްނދުވުމަށްޓަކައި ާމަގުަތއް ާހުރި ާދޮރުތަކ ިއާއެކަމަށް ާއެތެރެވ  ާއަށް ާރ އްޖެ ާޑްރަގް ާދިއުމުން އުފެދިގެން

ާމިނިވަްނކަމ އެުކާ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ކަން. ާހިމެނިފައި ާމިބިލުގައި ާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް

ާއުފަލ އެކުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާހަމަާާފުރިހަމަާއަށްާމިާޤ ނޫނުާހިންގޭނެ ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތްާމިބިލުންާފަހިވެފައިވ ކަންާވެސް

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާޑްރަގ ާބެހޭާވަިކާޚ އްޞަާކޯޓެއްާއުފެދިާެއާ އެއ އެކުާއެންމެާމުޙިންމުާއެއްކަމެއްގެާގޮތުަގއިާއަުޅގަ

ާޑްރަގ  ާނޫނީ ާބަލ  ާމަްއސަލަތައް ާކަންަތްއތަކުގެ ާބެހޭ ާޑްރަގ  ާކުްށވެރިވެަފއިވ ،ާާކޯޓުން ާކަންތަްއތަކުަގއި  1175ބެހޭ

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ާއިންތިޒ މުތަކެްއ ާރަނގަޅު ާދެވޭނެ ާފަރުވ  ާމީހުންނަށް ާތިބޭ ާކުށްވެިރވެފަިއ މައްސަލަތަކުަގއި

ނޑުާަދންނަވ ނީާމިފަދަާމީހުންނަާ ށްާފެނިގެންދ ކަންާވެސްާފ ހަަގޮކށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާހަމަާއެއ ެއކުާއަުޅގަ

ާމަރުކަޒުތަެކްއާ ާއެތައް ާމިފަދަ ާއ އި ާހައުސް ާހ ފްވޭ ާއަިދ ާސެންޓަރުތަކަކ އި ާޑިޓޮކްޓިސިފިޭކޝަން ާދެވޭނެ ފަރުވ 

ާޖެހޭނެާ ާބ ރުއަޅަން ާއެކަމަށް ާހިތްވަރުދީ ާއެކަމަށް ނޑުމެްނާމިއަދު ާއަުޅގަ ާދ ނެކަން.ާމިއީ ާމަގުފަހިެވގެން ގ އިމުކުރުމަށް

ާޢިއް ާދަންނަވ ަލން. ާމުސީބ ތަކީާކަމެއްކަުމގަިއވެސް ާމިދިމ ވެފައިވ  ާމިއަދު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާރައީސް،  1180ޒަތްތެރި

ާނ ޒުުކާ ާމ  ާވަރަށްވުރެން ާދޫކޮށްެލޭވ ާއަޅ ނުލ  ާއެކަމ  ާވެްސ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަދި ާވ ހަކަދައްކ  ާގޮްތގޮތަށް ާއެިކ ާމިތަުނގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮްތކަމެއް. ާބިެލްއާާހ ލަތެއްގަިއ ސަރުކ ރުން

ާމަސައްކަތްާ ާއެޅުމަށް ާހުރަސް ާއެކަމަށް ާއެގޮތަްށާހުރިކަމަށްވަންޏ  ާިވސްނުން ާނޫނީާސަރުކ ރުގެ ފޮނުވައިފިކަމަށްވަންޏ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާޒިންމ ދ ރުކޮށްާމަސަްއކަތްާކުރުމެއްާނޫން.ާމިއަދުާޤައުމަށް ދިމ ވެފައިވ ާާކުރުމަކީާެއއީާއަުޅގަ

ާމުސީބ ތްތަކުގަ ާގޮުތގައިާބޮޑެތި ާކަމެއް ާޤައުމީ ާއެއީ ާޖެހޭނީ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑުމެން  1185އި

ާބޭނުން.ާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާކަމުގައި ާކުރުމަށް ާމަސަްއކަތް ާގޮތްތަކަކަށް ާހުރި ާފައިދ  ާޤައުމަށް ދެކި

ާވީނަަމވެ ާތަފ ތުީވކަމުގަިއ ާކިތަންމެ ާޚިޔ ލު ާގޮުތން ާިސޔ ސީ ާހުރިހ ކަމެއްަގިއާއަޅުަގނޑުމެން ާމިފަދަ ާަޤއުމީ ސް

ާޤައުމުެގާ ާަރއްކަލ ިއ ާަޤއުމުގެ ާއިސްކޮްށގެން ާޤައުމިއްޔަތު ާޖެހޭނީ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެާކުަރންޖެހޭާމަސައްކަތްތަކުގަާ ިއާމަސްލަޙަތަށްާހުރިާއަދިާޤައުމުގެާކުރިމަގަށްާވިސްނުންާބަހަްއޓައިގެންާއަުޅގަ
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ާކިތަންމެާ ާމިގޮތުން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން. ާދަންނަވ ަލން ާއެކަމުގަިއވެސް ާދީގެން ާއެއްބ ރުލުން  1190ދޭންޖެހޭ

ާޢަބްދުލްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާފ ހަގަކޮްށލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާދެްއކިދ ނެ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ވ ހަކަތަެކއް

ާވ ހަކަފުޅުާ ާއަބޫބަކުރުގެ ާޖަމ ލު ާޢަޒީޒު ާފ ހަގަޮކށްލައްަވއިފި ާެވސް ާރ އްޖޭގަިއ0759ާާގައި ާފަހުން ާއަަހރުތަކުގެ ގެ

ާތ ޢީދު.ާ ާެއކަމަށް ާއަށް ާފުރިހަމަ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާގޮުތގެ ާދިޔަ ާިއތުރުވަމުން ާމިންވަރު މަސްތުވ ތަކެތީެގ

ނޑުމެންާމިއަދުާއެވ ަހކަާދައްކ ާުފއްދ ލެވޭކަ ށްާނެތް.ާމިއަދުާމިޤައުމުާމިއޮްތާއެއްބަސް.ާެއއީާކަމުގެާޙަޤީޤަްތ.ާއަުޅގަ

ާހުރިހާ  ާހުރި ާކުރެވެން ާނައްތ ލުމަށްޓަކަިއ ާވަބ  ާމި ާޖީލުތަކުން ާއޮތް ާއަންނަން ާސަލ މްތަކޮށް ާޤައުމު  1195ހ ލަތުން

ާއަިދވެްސާ ާމަސައްކަތްތަަކކީ. ާެއކުރަްއވ  ާސަރުކ ރުން ާިމައދު ާމިއީ ާއެބަކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ މަސައްކަތެްއ

ކޮށްލ ނީާމިާސަރުކ ރުންާކުރަްއވ ާމިފަދަާމަސައްކަތްތަކަށްާއަޅުަގނުޑގެާފުރިހަމަާތ ޢީދުާއެބައޮތޭ.ާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުާ

އަޅުަގނޑަށްާެދވެންާއޮތްާހުިރހ ާއެއްބ ރުލުމެއްާދޭނެކަމުގެާޔަޤީންކަންާއަުރވަމުންާއަުޅަގނޑުގެާވ ހަކަާނިންމ ލަމުންާ

ާކަ ާކުރ  ާކޯޓުތަކުން ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާވެސް ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ޫނނަކަށް ާމިބިލުގައި ާއަދި ންތައްތަކ އި

ާއެދެމޭ.ާާ ާއަޅުަގނޑު ާކުުރމަށް ާއަވަްސ ާމަސައްކަތް ާމި ާެއއްބ ރުލުމެއްދީ ާހުރިހ  ާއޮތް ާދެވެން ާމަޖިލީހުން  1200ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

`.ާާ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަްށގިަނާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާބެހޭ މަސްތުވ ތަކެްއޗ އި

ާ ާފ ޅުކުރަްއަވއިފި. ާމިތ ނގައި ާމިއަދު ާޝުޢޫރުތައް ާތަފ ތު ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާަމއްޗަްށ009ާާޢިއްޒަތްތެރި  1205މ އްދ ގެ

ާައވަ ާވީހ ާެވސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިބިލަކީާމިއީ ާކުރަންޖެހޭާާއެކުެލވިގެްނވ  ާހިމ ޔަތް ާމިއިން ހަކަށްާފ ސްކުރުމަށްފަހުގައި

ާއެޅުމަްށާ ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާހަރުދަނ  ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާބަޔަކު ާކުރަންޖެހޭ ާސަލ މަތް ާނޫންނަމަ ާހިމ ޔަތްކޮށް ބަޔަކު

ާކޮން ާމިކަން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާއ ެދ، ާއޮތްކަމެއް. ާުކރަންޖެހިފައި ާކޮންމެހެން ާކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެން ޓްރޯލް

ނޑ ިއާ ާއަުޅގަ ާހުރީ ާއެަކންކުރަން ާެއއިރުަގއި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދިޔަކަން ާުކރަމުން ާމަަސއްކަތްތަެކއް ގިނަގުނަ

 1210ވަރަށްާގ ތްާބޭފުޅެއް.ާމިާދެންނެވިާތަނުެގާއިސްބޭފުަޅކަށް.ާއެއިުރގަާސަުރކ ރުންާނުވަތަާމިކަންކަމ ާބެހޭާުވޒ ރ ތަކުްނާ

އްާނެތުމުންާތިމަންނަމެންނަށްާކަންކުރަންާދަތިވ ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާއެސަރުކ ރުާއުވިާިދއުމަށްފަހުގަިއާައއުާބުނަނީާޤ ނޫނެ

ާޤ ނޫނެއްާ ާދިަޔއީ ާއިިވގެން ާއަޑު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާގުިޅގެން ާައއުމ  ާސަރުކ ރު ާމި ާއަތުެވއްޖެ. ސަރުކ ރެއް

ާދަތިވެ ާތިމަންނަމެންނަށް ާކުރަްނ ާކަންތައްތައް ާޤ ނޫނުާނެތުމުން ާބޭނުންވަނީ ާޤ ނޫނު ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ގެންދ 

ާއ އިާ ާވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާތިމ  ނެތްާވ ހަކަާބުނަންާބޭނުްނަވނީާތިމ ާހިތ ާނުވ ާމީހަުކާހައްޔަރުކުރަްނާވީމ ާޤ ނޫުނގެ

ާެއކަްއޗެ ާވެސް ާަގވ އިުދ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާހައްޔަރުކުރަންެވއްިޖއްޔ  ާމީހަކު ާހުންނަ ާޚިޔ ެލއް ާވެްސާއިނދިކޮޅު  1215އް

ބޭނުމެއްނުވޭ.ާތިމ މެންގެާހުރިާނުބައިާނުލަފ ކަމ އިާތިމ މެންގެާހުރިާބ ރުާދައްކައިގެންާުކރަންާބޭނުންާހުރިހ ާކަމެއްާ
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ާމިއަުދާ ާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ ކަން ާކުރަމުން ޤައުމުަގއި

ާމިދަންނަވަނީ. ާހުރިކަްނާާމިވ ހަކަ ާއަޅުްއވ ފަިއ ާފިޔަވަޅުަތއް ާހަރުދަނ  ާަސރުކ ރުން ާމިއަުދގެ ާރައީސް، ިޢއްަޒތްތެރި

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާކުރުމަށްޓަކައި.ާކުީރގައި ާކޮންޓްރޯލް ާޑްަރގް ާއެބަާއެނގޭ.ާއެއީ ާމަދުތައްމަތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާދިަޔކަން ާމަދުވެގެން ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާފެންނަ ާމަތިން ާދެއްިކާމަގުތައް ާމީހަކު ާފ ހަގަުކރެވޭ.ާމިއީ ާެއކަން  1220އަޅުަގނޑަށް

ާކުރެްއވ .ާ ާމިކަން ާވެސް ާސަުރކ ރުްނ ާކުރީގެ ާެއހެންވީމ ، ާކަމެްއ. ާފ ހަގަކުރެވުނު ނަޑށް ާއަުޅގަ ާނޫން. ާެއއް ވ ހަކަ

ާވީނަމަާ ާއޮތްކަމުގައި ާގުޅިފަިއ ާޤ ނޫނަކ އި ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާކުރަމުންދޭ. ާމިކަން ާވެސް ާސަރުކ ރުން ވެްސާމިއަދުގެ

ާއެބަހުރި.ާ ާއަދަބުތައް ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާއަދަބު، ާމި ާޢަދަބުތަކެއް. ނޑަައޅަނީ ާމިކަ ާޤ ނޫނަކުން ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ގިނަފަހަރުާބަލ ލެވިފަާެއއްާުނހުރޭާއެމީހ ާމިކަމުަގއިާބަިއެވރިވެފައިާއޮންނަނީާކިހ ވަރެްއެގާނިސްބަތެއްތޯާވެސް.ާހަަމާ

ާއަދަ ާބޮޑެިތ ާވަރަްށ ާވެްސ ާފަހަކަށްާމިބިލުގަ ާމިތަނުން ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާަކނަޑއެޅިފައި. ާއެބަހުރި  1225ބުތައް

ާމިއީާ ނޑަައޅަމުންދޭ. ާކަ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއަދަބުތައް ާބޮެޑތި ާވަރަށް ާޤ ނޫނުތަކެއްަގއި ާހުރިހ  ާފ ސްކުރ  އައިސް

ާބޮޑެ ާހުއްޓުވޭނީ ާކުށްކުރުން ާމީހުން ާކުށްކުރ  ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނަޑއަޅަިއގެޭނާއަޅުަގނޑުމެން ާކަ ާައދަބުތައް ތި

ާއެކަްނާ ާއެއީ ާބަންދުކުރުން ާމަގުތައް ާހުރި ާކުރަން ާެއަކން ާނުކުރެވޭ. ާތ ޢީދެއް ނަޑކަށް ާއަޅުގަ ާބުނުމަކަށް އެބުނ 

ާެއއްާގޮަތކީ.ާއެާމަގުންާދަތުރުާނުކޮށްާއެހެންާކޮންމެެވސްާޮގތަކުންާއަދަބުާބޮުޑކޮށްގެްނާ ާއެންމެާބޮޑު ހައްލުކުރެވޭނެ

ާ ާހައްލުކުެރވިގެންާޤ ނޫނެއްގެ ާމިކަން ާތެރެއިން ާމިމުޖްތަމަޢު ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއިތުުރކޮށްގެން  1230މ އްދ ަތއް

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާކޮން ާދ ނީ ާޖެހޭ.ާއ ދެ،ާމި ާވެސް ާފުރިހަމަކުރަން ާމިކަން ާބިލެއް.ާއިތުރަކަށް ާފުރިހަމަ ނުދ ނެ.ާމިބިލަކީ

ާކޮ ާކޮންމެ ާނޭނގޭ. ާައޅުަގނޑަކަށް ާދަންނަވ ކަށް ާބޮޑަށްާކަމެއް ާވަރަށް ާބިލު ާމި ާވީނަމަެވސް ާދިޔަކަުމގައި މިީޓއަކަށް

ާމަޝްވަރ ކުރަންޖެހޭ.ާއަިދާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންނ އި ާފަންނީ ާބެހޭ ާމިކަމ  ާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭ.ާއަދި އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭފު ާތިބި ާހިންގަްނ ާއެތަންތަން ާެއއިރުަގއި ާިވސްނުމ އި ާގެންުގޅުނު ާމިކަމުަގިއ ާސަުރކ ރުން ާވެސްާކުރީގެ ޅުންނ 

ާކޮންކަހަލަާ ާދިމ ވީ ާއެބޭފުުޅންނަށް ާއެއިރު ާމަޝްވަރ ުކރަންޖެހޭ. ާބައްދަލުކޮށް ާމިކޮމިޓީން  1235އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިކަްނާވެްސާ ާކޮމިޓީއަކުން ާދ  ާބިލު ާކުރިމަތިވީ.ާމި ާގޮންޖެހުންތަކ ތޯ ާވެްސާބަލަންޖެހޭ.ާކޮންކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްތޯ

ާއެހެން ާޮގވ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާކުރެވިފަިއާކުރަން ާބަޖެޓުން ާދައުަލތުގެ ާޚަރަދުތަކެއް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާމިއީ ވީމ ،

ާމިދަނީާ ާފެނިގެން ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާމިއަދުވެސް ާއެހެންނަމަެވސް ާކުރުމަށްޓަކައި. ާކޮންޓްރޯްލ ާމިކަން އޮތްކަމެއް.

ާ ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާސަބަބުން ާނުވުުމގެ ާކޮންޓްރޯލް ާކަންތައްތަމިކަން ާއިތުރު ާދ ކަން.ާމިހ ރުާެތރެއިން ާއަންނަމުން ެކއް

 1240ާރަނގަބީުލގެާައޑުާމ ާގަދަ...ާމިކަންތައްތައްާމިވ ގޮތުންާވ ަހކަދައްކަްނވެސްާވަރަށްާއުނދަޫގވޭ.

ާ

ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާއޮތްާ ާމި ާކުރިމަތީަގއި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާރަީއސް.ާ`. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހޭާާޝުކުރިއްޔ  މަސްތުވ ތަެކއްޗ އި

ާމިދެންނެވީާ ާމިހެން ާިބލެއް. ާފަދަ ާޖަހ  ާވިންދު ާިހތުގަިއ ާވެސް ާމީހެއްެގ ާކޮންމެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާމިއީ ބިލަކީ

 1245މުޖުތަމަޢުގެާވަރަށްާބޮޑުާބަެއްއާމީގައިާއިންވޯްލެވގެންާމިާއ އިާުގޅިފަިއވ ާމުހިންމުާބިލެއް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނެއްާނެތުުމެގާ

ކަތްާމިކަމަށްާބޭނުންވ ާއެންމެހ ާކަންތައްތައްާއެންމެާފުރިހަމަާއަށްާނުކުރެވޭާކަންތައްަތއްާނުކުރެޭވާސަބަބުންާމަސައް

ާވެސްާ ާޔަގީނުން ާހަމަ ާމަސްތުވ ތަެކއްަޗށް ާެއއް. ާވ ހަކަ ާއަހ ނެ ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަައކީ ާދެކޭ ކަމަށް

ާކުާ ާބަންދުކުރުމަށް ާދޮރުތައް ާހުޅުވިަފއިވ  ާވެްސާމަސްތުވ ތަކެްއޗަށް ާމިހ ރު ާއަދި ާުކރެވޭ ާމަސައްކަތް ާވެސް ރީގައި

ނޑުމެންގެާއެންެމންގެާވެސްާބޭނުމަކަށްވ ީނާ މަސައްކަތްާކުރޭ.ާހަޤީޤަތްާމިހ ރުާމިާއޮތީާފެންނަން.ާއެހެންކަމުންާއަޅުގަ

ާރ އް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާޕޮއިންޓުން ާމިތިބަ ާމިހ ރު ާކުރަންވ ީނ ާމަސައްކަތް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއަިދ ާިމާއުންމީދަކީ  1250ޖޭަގއި

ވަބ ާމިފެތުރަމުންދ ާބޮޑުާނުރައްކ ތެރިާވަބ ާކޮންޓްރޯލްާކުުރމަށްޓަކައިާނޫނީިވއްޔ ާހައްލުުކރުމަށްޓަކައިާކުެރވެންާހުިރާ

ާތިބެގެންނެއްާ ާކިޔަން ާއަނެަކކަްށާތިބެ ާއެަކކު ާމީހަކު ާކުރުން.ާެއްއވެސް ާއެއްބަިއެވގެން ާއެންމެން ާމަސައްކަތެއް ހުރިހ 

ާހަމަޔަޤީނުން ާޤ ނޫނުގެާާމިކަމެއް ާހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާރަނގަޅު ާވެސް ާވީހ  ާނުދ ނެ. ާރަނގަޅުެވގެން ާހައްލުެވގެން ވެސް

ާމިގޮތުންާ ާދިނުން. ާއަދަބު ާޖެހުނަސް ާދޭން ާއަދަބެއް ާއަިދ ާއެހީތެރިކަމ އި ާަފރ ތްތަކަށް ާއުޅޭ ާެއކަމުަގއި ތެރޭގައި

ާވަރަށް ާތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއުފެޭދާާއަޅުަގނޑު ާރ އްޭޖގައި ާމައްސަލައެކޭ.  1255ބޮޑު

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާކުްއލިއަކަށް ާނޯވޭ. ާތަނެއް ާަވކި ާއިެމއް، ާަވކި ާބޯޑަރެއް، ާވަކި ާމިކަމަކަށް ާމިއީ. ާނޫން އެްއޗެއް

ާޒުވ ނުެންއާ ާމީހުންނެއް ާބަިއަވރު ާއެަތއް ާޖެހިގެން ާދަލުގެ ާއޭެގ ާއެބޭނުންކޮށްގެން ާމިފެންނަނީ. ާއޮހޭތަން ރ އްޖެއަށް

ާޅަފަތުގަިއާއުޅެ ާކުދީން ާވިހ  ާކަންތައްތަކުަގއި ާހުރި ާގުޅުން ާމިއ ިއ ާވަބ ގައި ާމީގެ ާއ ދެ، ާމިފެންނަނީ. މުންދ ތަން

މަރުވަމުންދޭ.ާޒުވ ނުންާވަރަށްާއިހ ނެތިާގޮތެއްަގއިާމަރުވަމުންދޭ.ާއަދިާހަމައެހެންމެާމިއ އިާގުޅުންާހުރިާވަރަށްާގިނަާ

ާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެބަހުރި ާހައްލުެވގެންދ ެނާކަންތައްތަެކއް ާކަންތަްއ ާމި ާތެރެއިްނ ާޤ ނޫނުެގ ާމި ާތެރޭަގއި  1260މުޖުތަމަޢު

ާޤ ނޫނުާ ާމި ާއެކަމަށްޓަަކއި ާމިއޮތީ. ާހެދިފައި ާޤ ނޫނެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާތަފްޞީލު ާަވރަށް ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާއ  ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާސަރުކ ރަށް ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާފަރ ތަކަށް ާއެހެންކަމުްނާހެދި ާމި ދެ،

ާފޮނުަވއިެގްނާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާޤ ނޫނު ާމި ާއަވަްސވެގެންނ ނީ ާފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު

ާފ ޅުާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު ާކުރެވިގެން ާިއޞްލ ޙު ާދިރ ސ ކުރެވި ރަނގަޅަށް

ާދޭހަވެާ ާޚިޔ ލުތަުކގައި ާޤ ނޫނަކަށްާކުރެްއވި ާމި ާބިލު ާމި ާއެބަހުރިކަްނ ާކަންތައްތައް ާކަހަލަ ާަބއެއް ާހިނގައްޖެއް  1265ގެން

ާމިާ ާހެދުމަށްޓަކައި ާއަްށާޤ ނޫނު ާރަނގަޅަްށާފުރިހަމަ ާެވސް ާވީހ  ާކުަރންޖެހޭ.ާއެހެންކަމުން ވެގެްނާއަންނައިުރާބަދަލު

ާމިކަމ އި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި ާމަދަނީ ާކޮމިޓީއަކުން ާއެޖެންސީތަކ އިާާދ  ާސަރުކ ރުގެ ާހުރި ގުޅުން

ާޑްަރގްާ ާއެބައޮތް ާބަލ ލ އިރު ާބިލަށް ާމި ާއ ދެ، ާގެންދިއުން. ާއަށް ާފުރިހަމަ ާމިކަން ާބައިވެރިެވގެން މިތަންތަން

ާއެހެންމެާާާ ާހަމަ ާއަދި ާވ ހަކަ. ާއުފެދޭ ާެއއް ާއެޖެންސީ ާޑްރަގް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާކޯަޓކ އި ާޑްަރގް ކައުންސިލަރކ އި
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ާރީހެބުތަ ާިމާކެއް ާއެއ އިެއކުވޭ ާހަމަ ާއަދި ާވ ހަކަ. ާދ  ާހެދިގެން ާތަންތަން ާކުެރވޭ ާޓެސްޓް ާއަދި ާވ ހަކަ. ާދ   1270ހެދިގެން

ާއެަބއޮތް.ާ ާދީފައި ާކްލަސިފިޭކޝަނެއް ާތިން ާއެަބއޮތް ާކޮށްފައި ާކްލަސިފައި ާބައިތަކެއް ާބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވ ތަކެތި

ާހިއް ާބޭނުންކުރެވޭ ާގޮުތގައި ާބޭހެއްގެ ާބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއާމަސްތުވ ތަކެތި ާމަސްތުވ ތަކެތި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާައދި ސ 

އުފައްދުމަށްޓަަކއިާބޭނުންކުރ ާތަކެއްޗ އި.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލުާވެގެންދ ނީާޤ ނޫނަކަށްާއަންނައިރުާވަރަށްާބޮޑުާއަލަށްާ

ާހޭލުންތެރިކަ ާމިކަމަށްޓަކައި ާކަމެއްކަމުަގއި.ާއެހެންކަމުން ާއަންނަ ާތެރެއަށް ާކުެރވެންާމުޖުތަމަޢު ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ން

ާގުިޅގެންާ ާއެންމެންނ އި ާއެހެްނ ާއަކުން ާމިނިސްޓްރީ ާއިންފޯސްކުރ  ާޤ ނޫނު ާމި ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ   1275ހުރި

ާވެސްާ ާއެްއޗެތި ާބައެއް ާބޭނުންކުރ  ާގޮުތަގއި ާބޭހުގެ ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާދަންނަވަނީ. ނުޑ ާއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ާއަ ާޑުރަަގކީ ާކުރެވިދ ނެާއެބަހުރޭ. ާސަލ މަތް ާގެންގޮްސގެން ާއެހެންތަންތަނަށް ާނޫނީ ާރިހެބުން ާއެ ނުޑމެންނަށް ުޅގަ

ާއެހެންާ ާއަދި ާސިރިންޖަރ ާކުރަމުންދ  ާޝެއަރ ާއެ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢު ާބޭނުންކުރ  ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ކަމެއް.

އޭޑްްސާއަދިާހަމަާއެއ އެކުާހެޕިަޓއިޓިްސާ،ާކަންތައްތަކުންާޖެހޭާއެހެންާނުރައްކ ތެރިާބަލިތަެކއްާއެބަހުރި.ާއެްޗ.ައއި.ވީާ

ާބަލިަތްއާ ާބައިވަރު ާކަހަލަ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާއެކަުމގައި ާއެމީހަކު ާލޯންގަށް ާަބލިތައް.ާލައިފް ާބަިއވަރު ާމިކަހަލަ ާއ އި  1280ބީ

ާކުޅެންޖެހޭ ާދައުރެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ާހޭލުންތެރި ާމިކަމުގައި ާއެހެންކަމުން ާކަމަްށާއެބަހުރި. ނެ

ާވ ހަކަާ ާފެންނަ ާފޮނުވަން ާކޮމިޓީައކަށް ާބަލައިގެން ާބިލު ާމި ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާއެހެންކަުމން ާފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ

 1285ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާކެނދިކުޅުދޫ

ނޑުާމިާމަޖިލީހަށްާހަމަާއިލްތިމ ސްާކޮށްލަންާބޭނުންާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއެ ންމެާފުރަތަމަާވެސްާައޅުގަ

ާހުށަހެޅޭާކޮންމެާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވ ހަަކާެއއް ާއަންނަ ާދަންނަަވމުން ާމިތަނުަގއި ނޑު ާައޅުގަ ާަތކުރ ރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ާމަޖިލީހުާ ާރައްޔިތުން ާޒިްނމ ދ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާސިޔ ސީ ާމެންބަރުންނަށްވ ނީާބިލަކީ ގެ

ާކޮބ ކަން.ާ ާބިލަކީ ާސިޔ ސީ ާއެބަޖެހޭ ާއެނގެން ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާއެބަޖެހޭ. ާދަސްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބިލުތަކަީކާކޮބ ކަން.ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާހުރި ާގުޅުން ާރަްއޔިތުންނ އިާސީދ  ާހުރި ާގުޅުން ާގައުމީާމަސްލަހަތ އި  1290ޤައުމުގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާާއެާތަފ ތުާނުކުރެވޭހ  ހިނދަކުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޤައުމުަގއިާރަނގަޅުާޤ ނޫނެއްާހެދުމަކީާެއއީާއަުޅގަ

ާމިާ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާބިލަކީ ާބެހޭ ާމަސްުތވ ތަކެްއޗ ިއ ާކުޑަކަމެކޭ. ާވަރަށް ާފުރުޞަތު ާހަމަ އެއީ

ާމި ާއެކުލަވ ފައި ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާމި ާނޫން. ާބިލެއް ާސިޔ ސީ ާމަޤްޞަދެްއާާއަކީ ާސިޔ ސީ ާސަުރކ ރުން އޮތީކީ

ާގޮތަކަްށާެވސްާނޫން.ާދިވެހިރ އްެޖާައްށާ ާބޭނުންވ  ާހަމައެކަނިާަސރުކ ރު ާފެންނަ ާކަށްާނޫންާސަުރކ ރަށް ހ ޞިލްކުރ 

 1295ކަންާއެހީާދޭާމިކަހަލަާކަންތައްތަކުަގއިާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެހީާދޭާޖަމ ޢަތްތަކ އިާދިވެހިރ އްޖޭގައިާމިކަމ އިާދެކޮޅަށްާމި

ާހުރިާ ާގުޅުން ާމިކަމ އި ާވެސް ާއެނޫން ާޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި ާހުރިހ ާމަދަނީ ާހުރި ާދެކޮޅަްށާއުފެދިފައި ާމަސްތުވ ތަކެއްޗ އި މި
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ހުރިހ ާއިސްާފަރ ތަކެއްާެއއްޮކށްގެންާދެކެވުނުާބޮޑުާމަހ ިސންތ ާބޮޑުާވ ހަކަތަެކއްގެާަމްއޗަށްާބިނ ކޮށްާއެފަރ ތްތަުކގެާ

ާދ އި ާފުޅ ކޮށް ާވަރަށް ާމިއޮތީާޚިޔ ލު ާކޮށްފައި ާބިލުާޑުރ ފްޓް ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުން ރ އެްއގައި.ާއުސޫލެްއގެ

ާމިާ ާޖަމްޢިއްޔ ތަކުންނޭ. ާމަދަނީ ާުގޅުންހުރި ާމިކަމ އި ާިމއޮީތ ާކޮށްފައި ާޑުރ ފްޓް ާިބލު ާމި ާނޫނޭ. ސަރުކ ރަކުން

ނުޑާދަންނަވ ނީާމިާބިލަށްާވ ހަކަާަދއްކ ާއެްއވެސްާ  1300ބޭފުަޅކުާމީގެާތެރެއިންާެއއްވެްސާސިޔ ީސާސަބަބަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ނުޑމެންާމިއަދުާކޮށްގެންވ ނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާދެން،ާމިތަނުގައިާދައްަކއިފިާމިވެނިާމީހެއްގެާ ކުލައެއްާޖެއްސުަމކީާއަުޅގަ

ާއެހެންާ ާވެސް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުިރއޭ. ާކަމެއް ާއެވެނި ާކުރިއޭ. ާކަމެއް ާިމވެނި ާގެެނއީއޭ. ާދޫކޮށްލައިގެން ދަރިފުޅު

ާމަގުމަތީަގިއާދަ ާމ ލޭ ާއައިރު ާވެިރކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަހުރި. ާވ ހަކަތައް ާބައިވަރު ާވަރަށް ާދައްކ ނެ އްކަންޏ 

މިނަރަލްާވޯޓަރހެންާރ ާގަންނަންާލިބޭާހަތަރުާސަތޭކަާރުފިޔ އަށްާފުޅިާގަންނަންާލިބޭާވ ހަކަާމީހުންާދައްކ .ާމިއަދުާ

ނުޑާާއެާައގުާއަރ ގެންާހިނަގއްޖެްއާދެހ ސްާރުފިޔ   1305އަށް.ާއެާގަްނނަންާނުލިބޭާވ ހަކަާއެބަާދަްއކ .ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމަސްުތވ ތަކެީތގެާ ާުކރެވިއްޖެ. ާކޮންޓްރޯލް ާެވސް ާއަދަދު ާގެންގުޭޅ ާރ  ާމ ލޭގަިއ ާސަުރކ ރަށް ާމި ާގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރ 

ނޑުމެންާހޭލައިގެްނާއިރުާމިއީާމަދުާފަހަރެއްގަާ ނޑުެމން،ާއަުޅގަ ވޭނެާހިިކާއިާނޫނިއްޔ ާައޑުާނީވ ހަކަާައކީާމިއީާއަުޅގަ

ހަކަށްާހ ސްާޒުވ ުނންާމިކަމުގައިާޖެހުނީމަާއެއ29ާާީައހަރ19ާާުވ ހަަކ،ާްޑރަގުގެާވ ހަކަ،ާމިދިޔަާމަސްތުވ ެއއްޗެީހގެާ

ާ ާމަްއޗަށް ާެއާދިޔައީ.ާމިކަހަލ0399ާާައަހަރެްއގެ ާތ ިށވަމުން ާެއކަމުަގއި ާޖެހި ާމަސްތުވ ަތކެްއޗަށް ާެއާދިަޔއީ ުޒވ ނުން

 1310ތަެކއްާދަްއކ ާކަމަށްާވަްނޏ ާދައްކ ާކޮޅުންލ ނެާވ ހަކަަތކެއްާނޫން.ާިމއަދުާއަޅުަގނުޑމެންާމިާވ ހަކަާއެްއާނޫންާވ ހަކަ

ނޑުމެންާ ދައްކަންވީ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެމންާމިއަދުާމިޤައުމުާއޮތްާހ ލަތުންާއަނެއްާހ ލަތަށްާބަދަލުކުރަންާމިއަދުާއަޅުގަ

ާކޮބަ ާޙައްލަކީ ާއޮތް ާކަމަށް ާމި ާއެބަހުރިާހޯދަންވީ ާބިލުގައި ާމި ާބަލ އިރުގައި ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާއުސޫލުްނާމި އިކަން.ާއެ

ާކުރ ާ ާކޮންޓްރޯލް ާޑްރަގް ާއެބައޮތް. ާކޯޓެއް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާބެހޭ ާޑްަރގ  ާމަގުތަކެއް. ާހުރިހ  ާހޯދޭނެ ާޙައްލު މިކަމަށް

ާދ އިރ ތަ ާހުރިހ  ާމި ާއެބައޮތް. ާމަޖިލީހެއް ާލަފ ދޭ ާމިކަަމށް ާއެަބއޮތް. ާކުެރވިގެްނާމަދަނީާކައުންސިލެްއ ާިރޢ ޔަތް ކަކަްށ

ާމިއަދުާ ާމިއީ. ާބިލެއް ާޮއތް ާއެކުަލވ ލެވިފައި ާެއކުލެިވގެން ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާވަރަށް ާމީގެ ާޚިޔ ލު  1315ޖަމުޢިއްޔ ތަކުގެ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމީގަިއވެސް ާބަލަްނވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިައދު ާނޫން. ާިކޔ ކަށް ާފ ޑު ާމިައށް ާބަލަންީވ އަޅުަގނޑުމެން

ާއިޞްލ ުޙކޮށްާޤަބޫލު ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަްށ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަންަކން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާހުރި ާކަންތައްތަކެްއ ާއުނި ކުރ 

ާކުރަންޖެހޭާ ާހ ޒިރު ާބަޔަކު ާހުރި ާގުޅުން ާމިކަމ އި ާކުަރންޖެހޭ ާހ ޒިރު ާވެސް ާކޮމިޓީއަށް ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެން ދެންވެސް

ާހޯދ  ާޚިޔ ލު ާއެަބއެްއގެ ާހ ޒިރުކޮށް ާވަންޏ  ާކުރ ާ،ާކަމަށް ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާވެސް ާޤައުމުތަކުަގއި ދުނިޭޔެގާއެހެން

ާޤައުުމެގާ ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަކަްށ ާއަުޅގަ ާނޫނިއްޔަކ  ާކޮށްގެން ާމިކަން ާފުިރހަމައަށް ާވީހ ވެސް ާއެ  1320އުސޫލުން

ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތަކީ. ާޤަބޫލުކުރަންވީ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާނުކުރެވޭނެ. ާސަލ މަތެްއ ާޖީލު ާެދކެފިންާޒުވ ން ނޑުމެން

ާވެްސާ ާއެކަމެއް ާހުއްޓުވޭތޯ. ާވެސް ާދީގެން ާއަނިޔ  ާޮބޑު ާގެންގޮސް ާޖަލަށް ާމީހުން ާބޭނުންކުރ  މަސްތުވ ތަކެތި

ާދޭންޖެހޭނެ.ާމިާ ާއަދަބު ާހަރުކަށި ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާވިަޔފ ރި ާމަސްތުވ ތަކެތި ާަޤބޫލުކުރަން ނުކުރެވުނު.ާައޅުަގނުޑވެސް
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ާކޮންާ ާމަސްތުވ ަތކެތި ާމ ގިަނާޤައުމުަގއި ާއެއީ.ާއެހެްނވީމ ،ާއަޅުަގނުޑާހަމަ ާބޮުޑާސަބަބަކީ ާއެންމެ ާނުކުރެވުނު ޓްރޯލް

ާއެންމެންވެސްާ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާވ ހަކައަކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާދައްކ ކަްށ ާމީގައި  1325ވ ހަކަތަެކއް

ާމަސްތުވ  ާޒުވ ނުންތަކެއް ާހ ސް ާއެތައް ާމިޤައުމުގެ ާއެބަޖެހެއޭ ާމީހުންގެާޤަބޫލުކުރަން ާނުކުޅެދޭ ާޖެހި ާވަބ ގަިއ ތަކެީތގެ

ާއެާ ާއެމީހުންނަށް ާމިއަދު ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާތިބިކަން. ާއެބަ ާގޮތުގައި ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ގޮތުަގއި،

މެާޚ އްޞަާއެހީާފޯރުކޮށްދޭނެ،ާެއާމީހުންނަށްާއެހީތެރިކަމ އިާފަރުވ ާފޯރުކޮށްދެވޭނީާމިާބިލުންާބައްޓަންކޮށްގެންތޯާއެން

ާއެަކުކާ ާދައްކަިއގެން ާވ ހަކަ ާސިޔ ސީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލަންޖެހެނީ. ާމި ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރަނގަޅަށް

ާދެއްިވާ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާނުކުރެވޭނެ. ާކަމެއް ާމި ާއަޅުަވިއގެންނެއް ާބަދުނ މު ާބޮލުަގއި  1330އަނެކަކު

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި.

 

ާާ:ވ ހަކަދެްއެކވުންރިޔ ސަތުންާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާއޮތް ާދެން ާދަްއކަވަްނ ާވ ހަކަފުޅު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  އ ދެ،

ނޑުމެންގެާިމާމަޖިލިސްާހިނގަމުންދ ާގޮތްާބައްލަވ ެލއްވުމަށްާޚ އްަޞާ  1335މެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާކުރިންާއަުޅގަ

ާަވޑަިއގެން ާމަޖިލީހަށް ާޓެްނޒޭނިއ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިައކު ާއޮފް ާރިަޕބްލިކް ާޔުނައިެޓޑް ާަދންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ އިންެނވި

ާއަމީރުާ ާޕަންޑް ާއޮނަރަބަލް ާރަީއސް ާރެޕްރެޒެންޓޭޓިްވގެ ާއޮްފ ާހައުސް ާނުވަތަ ާމަޖިލިސް ާހަދ  ާޤ ނޫނު ޒެންޒިބ ރުެގ

ާރ އްޖެއަ ާއޮފިޝަލުން ާމަޖިލީހުގެ ާެއ ާއަދި ާއަނބިކަނބަލުން ާމަނިކުފ ނުެގ ާެއ ާއ ިއ ާރަސްީމާކިފިޗޯ ާކުރަްއވ  ށް

ާހުރިހާ  ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުންނެވި. ާއެބަ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވަަޑއިގެން ދަތުރުފުޅެއްަގއި

 1340ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާނަންފުޅުގަިއާޒެްނޒިބ ރުެގާޢިއްޒަްތތެރިާސްޕީކަރަށްާވަރަށްާހޫނުާމަރުޙަބ ާއެްއާދަންނަވަން.ާ

ާ ާނިސ ނ  ާމިާ'ކަރިބޫ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާކުިރއަށް ާބަުހސައިގެްނ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ސްޕީކަރ'.

 ފުރުޞަތުާއަރުވަނީ،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާ

ާ

ާްއކެވުން:ވ ހަކަދެއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާވިލިމ ފަންނު

ާބިލަކީާ ާމިއޮތް ާމިއަދު ާއަތްމަތީަގިއ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާުޝކުރިްއޔ   1345އ ދެ،

ާ ާބިލު ާމައްޗަްށ،ާބިލ0997ާާުމަސްތުވ ތަކެްއޗ ބެހޭ ާޙަޤީޤަތުގެ ާބިލެއް.ާބިުލގެ ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާނަމުަގއިާސަރުކ ރުން ގެ

ދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްއުްސތ ޛުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާއުފެއްދެވިާބިުލގެާމުޞައްނިފު،ާކުޅުދުއްފުށީ

ާަވޑަިއގެްނާ ާގޮތުން ާެދއްވުުމގެ ާހިްތވަރު ާމެުދގައި ާމަސައްކަތ  ާމި ާަދއްަކވ ފައި.ާއެމަނިކުފ ނަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމިއަދު ވަނީ

ާދުރުކު ާުޒވ ނުން ާމަސްުތވ ތަކެިތ ާޭއގެތެރޭަގއި ާޖަމުޢިއްޔ ަތއް، ާމަދަނީ ާއަންހެނުންެގާދެއްވި ާަމސައްކަތްކުރ  ރުމަށް

ާހަވ ލުކޮްށާ ާސަރުކ ރ ިއ ާމަަސއްަކތް ާކުެރވުނު ާމި ާުގޅިގެން ާޖަމުޢިއްޔ ތަކުެގ ާމަދަނީ ާއެނޫްނވެްސ ާއަދި  1350ޖަމުޢިއްޔ ،

ާ ާމީތި ާމ0909ާާިސަރުކ ރުން ާނަމަވެސް ާަދންނަވަން. ާޝުކުރު ާައޅުަގނޑު ާފޮނުއްވީތީވެ ާދައުރަށް ާމި ާއަހަރުގެ ވަަނ
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ާ ާވިދ ުޅވ ާފުރުޞަތުގައި ާކަމަށް ާހުޅުވ ފައި ާމަސްުތވ ތަެކއްޗަށް ާއޮތީ، ާދަންނަވަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ފަްއޓަމުން

ާ ނޑު ާމައިގަ ާސަރުކ ރުގެ ާމިއަދުގެ ާކަމަށް ާބަންދުކުރައްވ ނެ 3ާާދޮރުތަކެއް ާތެެރއިން ާގޮުތގައ0ާާިަވއުދުގެ ވައުެދއް

ާ ާއުއްީމދުގައި ާުދވަހެްއގެ ާއެ ާދިޔައޭ. ާފެނިގެން ާބިސީތަކުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޭ ާހ ސް ާއެަތކެްއ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއެިދއެދިާ ާގޮތަކަށް ާސަލ މަތްވ ނެ ާމިކަމުން ާޒުވ ނުން ާދިވެހި ާތިބި ާޖެހިފައި ާއަަވއިަގއި ާބޭނުންކުރުމުެގ  1355މަސްތުވ ތަކެތި

ާބަލަދުވެރިން ާކުދިްނގެ ާމައިންބަފައިންނ އި،ާއެ ާކުދިންގެ ާއެ ާބެލެނިވެރިންނ އި ާކުދިންގެ ާއެ ާތިބި.ާއަދި ގޮތުަގއިާާއެބަ

ާތަކެއްަޗކީާ ާމަސްތުވ  ާެވްއޖެ. ާދުވަެހއް ާއެތަކެއް ާދ ތ  ާކުރަމުން ާއިންތިޒ ރު ާދުވަހަކަށް ާއުއްމީދީ ާމިފަދަ ާމީހުން ތިބި

ާބ ވަތެއްގެާ ާވަކި ާއަންނަނީ ާމި ާވިސްނުމަކަށް ާނުވަތަ ާއަންނަނީ، ާމި ާވިސްނެމުން ާމިއަދު ާތެރެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް. ާއެއްެޗއްާާއެްއޗެއް ާޙަރ މް ާމަސްތުވ ތަކެއްަޗކީ ާކޮންމެ ާނުވ ނަން. ާެއއްބަހެްއ ާއެއަކަށް ހިލ 

ާެއްއވެްސާ ާކުރެވޭނެ ާހުއްދަ ާޤައުމެްއގައި ާއިސްލ މީ ާއެްއޗެއް ާމަސްތުވ  ާބ ވަތަކުން ާެއްއެވސް ާއަދި  1360އިސްލ މްދީނުގައި.

ދޭނަން.ާއެކަަމށްާހުއްދަާކުރުމަށްާދޫކުރާ ގޮތެއްާނޯންނ ނެ.ާއަދިާހަމަާޔަޤީނުންވެސްާައޅުަގނޑުާެއޮގތަކަށްާވޯޓެއްާނު

ާހިތްވޭާ ާދަންނަވ  ާފައްޓަމުން ާމިތަނުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާނުކުރ ނަްނ. ާތ އީދެއް ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާލަފުޒަކަށް އެންމެ

ވަނަާއ ޔަތުގެާމ ނަާބައްލަވ ެލްއުވންާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށް.ާއަޅުަގނޑެއްާއ ޔަެތއްާވެސްާމ70ާާިއަލްމ އިދ ާސޫރަތުގެާ

ނޑަށްާޔަޤީްނވެގެްނާތަނުގަ ނޑުާދަންނަވ ކަށްާނެތީމު.ާއަުޅގަ އިާދަންަނވ ކަށްާނެތިން.ާއަދިާއ ޔަުތގެާމ ނަާވެސްާައޅުގަ

ާމައްޗަްށާޙަރ މްާ ާމުްސލިމުންގެ ާވަނީ ާރ  ާވަނީ ާވެސް ާޝަރަަޙާމ ނައިަގއި ާއޮތް ާއެނގިފައި ނޑަށް ާއެްއޗަީކާއަުޅގަ  1365ދ 

ާނަބިއްޔ ، ާމ ތް ާއުްނމަތުގެ ާމި ާއަދި ާކޮންމެާާކުރެިވގެންނޭ. ާހަމަ ާވަނީ ާއަްނަގވ ފައި ާމަްއޗަށް ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ާޙަރ މް.ާނަމަވެސްާ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާހުރިހ  ާނެތް.ާއެބަހީ ާމިންވަރެއް ާޮބޑު ާެއއްެޗކޭ.ާކުޑަ ާޙަރ މް ާތަކެްއޗަކީ މަސްތުވ 

ާބަޔ ންވެ ާކަމަށް ާބިލު ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ  ާބިލަކީ ާމިއޮތް ާއައިސް ާމިއަދު ާއަތަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލުގެާ، މި

ާއެއްބައިާ ާދެންނެވީމަ ާވ ހަކަ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރަނގަޅަށް ާނުފެނުނު. ާއެއް ާވ ހަކަ ާބެހޭ ާރަލ  ާހިސ ބަކުން އެްއވެސް

ާގެންގުޅެނީ.ާ ާމި ާތިަމންނ މެން ާބައެކޭ ާދެ ާމި ާތަެކއްޗ ބެހޭ ާމަސްތުވ  ާވަަޑއިގަންަނވަފ ނެ ާއަރ  ާހިތްޕުޅަށް  1370ބޭފުޅުން

ރަލޭ.ާއަދިާޑްރަގުގެާތެރޭަގއިާހިމެނޭާއިތުރުާދެާބ ވަތެްއގެާވ ހަކަާއެބަާއ ދޭ.ާެއީއާއެަކއްޗަކީާޑްަރގޭ.ާއަެނއްަކއްަޗކީާ

ނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާދީާމަޢުލޫމ ތުާފަތުރަމުންާދާ  ހ ޑްާޑްރަގްސްާއ އިާސޮފްޓްާޑްރަގްސްާއޭ.ާމިާގޮތްގޮތަށްާައޅުގަ

ާދ  ާހިތްވޭ ާަނކަލުކޮްށލ  ާހުރެފައި ާިމތަނުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާޒިޔ ރަތްކުިރާޒަމ ނެއްަގއި، ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ދިފަހުން

ާމޯލްިޑވްްސާ ާޓެލެވިޜަން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާފިލިޕްސް ާބިލ ލު ާކަުމގަިއވ  ާލީޑަރެއް ާިއސްލ މީ ާވަުރގަދަ ާވަރަށް އެމެރިކ ެގ

ާަކނަޑއެޅިެގްނާ ާވަރަށް ާޖަވ ބުަގއި ާސުވ ެލްއގެ ާކުރި ާއ އި ާއޭނަ ާއިން ާޓީވީ.އެމް ާެއއްަގއި ާއިންޓަިވއު ާދިން  1375އަށް

ާކުރެާކޮންމެާދަން ާދޭތިން ާެއކަްއޗެޭކ.ާމި ާދޭއްޗަީކވެސް ާމި ާެއކަްއޗެކޭ.ާރަލ އިާމަސްތުވ ަތކެްއޗ އި ާރަލަކީ ނަވ ފައިވަނީ

ާކުރ ކަށް.ާ ާތ އީދު ާއެބަޔަށް ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާނެތް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެްއޗެކޭ. ާޙަރ މް އެްއޗަީކވެސް

ނގަޅުާމަފްހޫމެއް.ާއަދިާމިބިލުާއުފައްދައިާދެްއވިާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިާަވގުުތާއެކަމަކުާބިުލގެާމަފުހޫމަކީާއިންތިހ އަށްާރަ
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ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުްއފުށީ ާެއއީ ާބޭފުޅ ، ާޤ ބިލު ާއެންމެ ާކަމަކަށް ާމިފަދަ ހުރި

ނުޑާކުރިްނވެސްާވ ނީާދަންނަވ ފައި.ާއެާމަނިކުފ ނުގެާވ ހަކަ  1380ފުުޅަގއިާެއމަނިކުފ ނުގެާކޮންސަރން،ާނަޝީދުކަންާއަުޅގަ

ާމިާމަސައްކަތްާ ާދެްއވި.ާތިމަންނ  ާވިދ ޅުވެ ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާގޮތް ާމެދުާދެކިވަަޑިއގަންނަވ  ާމިކަމ  ާމަނިކުފ ނު އެ

ާފީސަބީލި ާދޫކޮށްލީީތވެާهللا ާނިޔަތުަގއި ާކުރުުމެގ ާކަެމއް ާހެޔޮ ާޤައުމަށް ާިދވެހި ާމި ާއިްޚލ ޞްތެރިކަމ އެކު އަށްަޓކަިއ،

ާމީތިާވަރަ ާފޮނުއްވީމަ ާނިންމ ލ ފައި ާފަސޭހަކޮށް ާއިށީނދެގެން ާމިކަން ާސިފަިއަގއި ނޑިެއއްގެ ާގޮ ާއަނދަރ ދަ ާރީތި ށް

ާމިއީާ ާނަމަވެސް ާހުށަހެޅުއްވި ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާިސފައިަގއޭ. ނިޑއެްއގެ ާހުނިގޮ ާއޮތީ ާއައިސްަސ ާއެނބުރި މިތަނަށް

ާލިބިފައިވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއއްެޗއް. ާހުށަހެޅުއްވި ާއެާާސަރުކ ރުން ާމުޞައްނިފަކީ ާމީގެ ާއަލީަގިއ  1385މަޢުލޫމ ތުގެ

ާއިންތިހ ާ ާމަޤްޞަދު ާއ ދެ،ާމީގެ ާދަންނަވ ލީ. ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާއެނިގގެނާްްދޭ.ާެއވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑަށް މަނިކުފ ނުކަން

ާނޭޝަނަލްާ ާއަދި ާކަުއންސިލ އި ާކޮންޓްރޯލް ާޑްރަގް ާނޭަޝނަލް ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާތެޭރގައި ާމިކަމުގެ ާރަނގަޅު. އަށް

ާއަދިާާޑްރަގް ާގޮތ އި، ާެއުކލެވިގެންދ ނެ ާސެންޓަރުތަކެއް ާރީހެބިލިޓޭޝަން ާއަދި ާކޯޓ އި ާޑްަރގް ާއ އި އޭޖެންސީ

ާބ ވަތްތައްާ ާކުރ  ާބަޔ ން ާމި ާޑްރަގަށް ާމި ާގޮުތގައި ާމަސްތުވ ަތެކތީގެ ާލިޔެވި ާޚ ްއޞަކޮށް ާސިަފއިަގއި ޖަދުވަލެއްގެ

 1390ކަމުގައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަްނ.ާޚ އްޞަާގޮތެްއގައިާމިާާރީއްޗަށްާހިމަނ ފައިވ ތީާެއވެްސާފަސޭހަާވެގެންާދިޔަާކަމެއް

ާ ާމ އްދ  ާބޭނުންވ  ާހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާމަްޤޞަދުތައް ާބިލުގެ ާމި 0ާމ އްދ ގެ، ާއަންނަނިިވާ، ާބޭނުމަކީ މިޤ ޫނނުގެ

ާ ާ)ހ( ާކުރުން. ާހ ސިލު ާމަޤްޞަދުތައް ނޑު ާބޭނުންމައިގަ ާމަސްތުވ ތަެކއްޗަށް ާމީހުން ާބޭނުންކުރ  ވ ާމަސްތުވ ތަކެތި

ާއެްއވެްސާ ާޤައުމެއްގެ ާނޯންނ ނެ.ާިއްސލ މީ ާމިއަކު ާނިސްަބތެއް ާކުރުން.ާބޭނުންވ  ާމަސައްކަތް ާމަދުކުރުމަށް ނިސްބަތް

ާނުދެވޭނެ.ާ ާނޭޅޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާނިސްބަތެއް ނަޑއެއް ާކަ ާގޮތަކުން ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ  ާޕަރސެންޓެއް ނިސްބަތަކުން

ނޑުމެންާ  1395ލޮލަށްާނުފެންނަާަޒއްރ ެއއްެގާމިންވަރުާހިސ ުބެވސްާހުއްދަާކުރ ާބިލެްއގަިއާއޭގެންާއެންމެާުކޑަމިނުންާއަުޅގަ

ާޝަރީޢަތްާ ާއިސްލ މީ ާމިޤައުމަކީ ާނެތީމު. ާއަޅުަގނެޑއް ާހަމަގައިމުވެސް ާކުރ ކަށް ާތ ީއދު ާއެއަށް ާދައްކ ކަށް ވ ހަކަ

ާސަބަބަށްޓަ ާމި ާއޮްނނަންޖެހޭނެ. ާވަހުދަތު ާއިސްލ މީ ާމިޤަުއމުގެ ާޤައުމެއް. ާމިއަްށާހިނގަންޖެހޭ ާައޅުަގނަޑކަށް ކައި

ާދައްކަންާ ާވ ހަކަ ާމިގޮތަށް ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާމި ާތިބެެގން ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަދި ާދައްކ ކަށް ވ ހަކަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާމ އްދ ތަކަށް ާއެކިެއކި ާނުދެކެން.ާއ ދެ،ާބިލުގެ ާއަޅުަގނެޑއް ާކަމަކަށް ާބިލެއް ާއޮތް ާކުރަން ާހުއްދަ މިގޮތަށް

 1400ށްާލިބިފައިާއޮތްާަވގުތުަގއިާކުރިއަށްާގެންދ ނަން.ާމީގެތެރޭަގއިާނޭޝަނަލްާޑްރަގްާކައުންސިލުާއެކުެލވިގެްނާއަޅުަގނޑަ

މެންބަރުްނގެާމަްއޗަށޭ.ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާބައެއްާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވެާަވޑަިއގަންަނވ 00ާާވަނީާއަންިނވިާ

ާގޮތަ ާކަހަލަ ާޖެހޭ ާހިތުގައި ާވަރަށް ާހުއްޓ ަލްއވ ށޭ.ާމެންބަރުން ާފ ޑުކިއުން ާގެންަދވ . ާއެބަ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަ ކަށް

ާހިތަށްާއެރިާ ާވެއްެޖއްޔ  ާދުވަހެއްަގއި ާބޭނުންފުޅުވ  ާޭބފުޅުން ާބަޔަކުާނުދައްަކވ ،ާއެ ާައނެއް ާދެއްެކވިާވ ހަކަ އެއްބަަޔކު

ާކަހަލަ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެ. ާފުރުޞަތު ާދައްކ ަލްއަވން ާވ ހަކައެއް ާެވއްޖެއްޔ ާާހުރިހ  ާދައްކ ލަން ވ ހަކަެއއް

 1405މީހުންގެާތެެރއިންާ)ދ(ާގައިާިމއޮތްާޕްރޮސިިކއުޓަރ00ާާމައްސަލަާޖެހުނީ.ާމިއޮތްާބޯޑުގައިާމިާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ ާ
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ޖެނެރަލް،ާކީއްކުރަްއވަންތޯާމިތ ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލް،ާމިާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ އެއް.ާީކއްކުރަންޯތާ

ާ ާމިާއެ ާގޮތުން ާހ ލަތުގެ ާިމަވގުތ އި ާވެއްެޖއްޔ  ާޯބޑެއް ާެއކުަލއްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިންނަންވީ. ާމިތ  ބޭފުޅ 

ާަވއިނުޖެހޭގޭާ ާހުންނަވ ނެ ާތަރުޖަމ ނަކަްށ ާއިސް ާރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔ ގެ ާމިހ ރުގެ ާރަނގަޅުވ ީނ ާއެންމެ ވަގުތަްށ

ާބޯ ާމި ާތަނުގައި. ާމި ާބައިންަދވ  ާޒުަހއިރު ާޒުހައިރު. ާިމއޮތް ާ)ދ(ާގައި ާވަރަށ00ާާްުޑގެ ާޒުހައިރަށް ާއަށް. ާމީހ  ވަނަ

ާބޭފުޅަކުާ ާމިފަދަ ާެގއްލުންތައް. ާވ ނެ ާމީގެން ާކޮަބއިކަން. ާމަސްތުވ ތަެކއްޗަކީ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ  1410ރަނގަޅަށް

ނޑަށްާފެނޭ.ާމިާކަހަލަާގޮތަކަށްާމިކަންާގެންދަްނޏ ާމިނިވަ ންާމުސްތަޤިއްލުާބޭއްދެވުންާވަރަށްާރަނގަޅުާަކމަށްާއަޅުގަ

ާކުރިމަީތގަިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމުސްތަޤިއްލުކަން ާބޭފުޅ ގެ ާއެ ާނައްޓ ފައި ާތަނަކުން ާބޭފުޅަކު މުއައްސަސ އެްއގެ

ާމެންބަރުންާ ާަބއެްއާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ޮބޑަށްާރަނގަުޅވ ނެ.ާއަދި ާއަޅުަގނޑަްށާހީވަނީ ާހެދުމަށްވުރެ ާމިހެން ގެއްުލވ ލުމަށް

ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ނުޑާާމި ާއަޅުގަ ާނޫން ާދިމ ލަކަށް ާމެންބަރަކ އި ާއަމިއްލަ،ާވަކި ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާދައްކަވަމުން ވ ހަކަ

 1415މިާދަންނަވަނީ.ާތިމ މެންގެާައމިއްލަާވ ހަކަާިމކަހަލަާކަންތަްއތަކުގެާތެެރއަށްާދަްއކ ާއެހެންާމީހުންާކުށްވެރިާކުރުމަްށާ

ނޑުާހިތ މަާކުރަން.ާބައެއްާބޭބޭފުޅުންާޖަލަށްާނުވަތަާއެހެންާކަންތައްތަކ ާެބހޭާބޮޑެތިާދޮގުާހައްދަވަ މުންދ އިރުާއަުޅގަ

ާގޮޅިތަކަށ ިއާ ވަަޑއިގެންެނވީާއެބޭފުޅުްނގެާަޢމަލުތައްާހުރިާގޮތުންނޭ.ާރީްއޗަށްާޭގަގއިާތިއްަބކ ާނޫނޭާެގންދެވީ.ާޖަލުގެ

ާޖަ ާކުރެއްވީމަ ާޢަމަލު ާޚިލ ފު ާަގވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާަވއްދ  ާއެއްޗެހި ާފޯނ އި ާެއާތަންތަނަށް ާނުލ ނީ. ާކ ކުތޯ ާލ ނެ. ލަށް

ާ ާކޯޓުގެ ާމ އްދ ގެ،ާޑްަރގު ާޖެހެނީ.ާއ ދެ،ާމި ާމި ާއުޅެން ާމިތ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާަދއްކަން ާމ އްދ ގ00ާާެވ ހަކަތައް ވަނަ

ނޑުާކިޔ ލ ނަން.ާޑްރަގުާކޯަޓކީާޢ ންމުާޝަރުޢީާނިޒ މުގައިާހިމެނޭާއަދިާމިާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާ  1420)ރ(ާއަުޅގަ

ާ ާަބއެްއާއިޚްތިޞ ސް ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާަކނަޑއަަޅއި ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާކޯަޓކީ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާކޯެޓކޭ. ލިބިގެްނވ 

ާކޯެޓއް.ާ ާޑްރަގު ާމިއީ ާރަނގަޅު ާކޯޓެކޭ. ާހިނގ ނެ ާގޮތަކަށް ާތަފ ތު ާކޯޓުތަކ އި ާޝަރުޢީ ާއެހެން ާކުރުމުގައި ކަންކަން

ށްާއަޅުަގނޑުާބޮޑަށްާސަމ ުލވ ްނޖެހުނީާމީގެާދެންާއަންނަންާތަފ ތުާވެދ ނެ.ާއެކަމަކުާތަެކްއޗ އިާކަންަތއްތަކަށް،ާމިކަމަ

ާޢަދުލުއިންސ ފުާ ާމަޤްޞަދަކީ ާއުފެއްދުުމގެ ާކޯޓު ާޑްރަގު ާއެބަހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާމަޤްޞަދުގެ ާކޯޓުގެ ާމ އްދ ،ާޑްަރގު އޮތް

ާ ާމަގަކުން ާކުރ  ާޤަބޫލު ާޤ ނޫނު ާީމހުންނަށް ާކުރ  ާކުްށ ާަމސްތުވ ތަކެީތގެ ާިނޒ މ އި ާކުރުމުގެ ާދިނުމުެގާގ އިމު  1425ފަުރވ 

ނިޒ މ އިާގުުޅވަިއގެންާމަސްުތވ ތަކެތީގެާސަބަބުންާކުރެޭވާކުްށތައްާމަދުކުރުމަށްާއެހީތެރިާަމސްތުވ ތަކެތިާބޭނުންާކުރ ާ

ާކޯޓެްއާ ާޝަރުޢީ ާވަކި ާވިްސނ ނެ ާނުދިނުމަށް ާއަދަބު ާމެނުވީ ާހ ލަތުގައި ާނެތް ާލިބެން ާފަރުވ އެއް،ާޙައްެލއް މީހުންނަށް

ާކުރުމޭ.ާވަކިާ ނުޑމެންގެާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުަގިއާކޮބައިތޯާމަސްތުވ ަތކެތިާގ އިމު ާއަުޅގަ ާކުރުމަށް ާޢަމަލު ާީމގެ ގޮތަކަށް

ނޑުމެންާދ ނީާ ނޑުމެންާމިާޙުކުމ އިާއިދިކޮުޅވ ނީ.ާކޮންގޮތަަކށްތޯާއަޅުގަ ބޯާމީހުންނަށްާއޮތްާޙުކުމް.ާކިހިނެއްތޯާއަޅުގަ

ނޑުާހަމަާކުޑަކުަޑކޮށ13ާާްމިާހިރީ.ާމ އްދ ާާމިއ ާއިދިކޮޅަށް.ާއ ެދ،ާމިހެންާހުރިާބައެއްާމ އްދ ތައް  1430އަށްާެވސްާައޅުގަ

ނުޑެގާފަހަތުގައިާތިއްެބވިާއެހެންާޭބބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާދިނުމުގެާބައިާވެސްާއަޅުަގނޑުާ އަލިއަުޅވ ލ ނަން.ާއަުޅގަ

ާ ާޖަދުވަލު ާެއއް ާމ އްދ  ާޮބޑުވި ާކަންތައް ާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހަމަ ާއަިދވެސް ާބ0ާޭއެބައޮތް. ާބޭހުގެާގައި ނުންކުރ 
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ަގއިާމިނިސްޓްރީާއޮފ2ާާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާެގާތިރީގައިާމިހިރަާމ އްދ ތަުކެގ19ާާބ ވަތްތައްާގޮތުގެާަބޔ ންކޮށްަފއިާ

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާޮގތުގެާމަތިންާނޫންާގޮތަކަްށާ ހެލްތްާއެންޑްާފެމިލީގެާހުއްދަާލިއުމަކުންާލިބިގެންާއަދިާއެމިނިސްޓްރީާކަ

ާ 0ާާޖަދުވަލުގެ ާުނވަަތާގަިއ ާއެތެރެކުރުން ާރ އްޖެައށް ާެއއްެޗއް ާެއއްވެްސ ާމަސްތުވ  ާބޭނުންކުރެޭވ ާޮގތުގަިއ  1435ބޭހުގެ

ާރ އްޖެއިންާބޭރުކުރުންާނުވަތަާބޭރުކުރަންާއުޅުން،ާކޮންާބަެއއްގެާހުއްަދއެއްާލިބިގެންތޯާ އެތެރެކުރަންާއުޅުން،ާނުވަތަ

ާދައްކަ ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާއެތެރެކުެރވޭ ާއެތެރެކުރަނީ. ާވެްސާމި ާެއއް ާއެތެރެ ާބޭރެްއވެސް ާނުވ ނެ. ިއގެން

ާރޫޙެްއަގިއާ ާޤައުމީ ާރ ެގއްަގއި ާެއއް ާހަމަ ާއެކަްއޗަކަށް ާއެީކ ާޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާއޮެވއްޖެ ާއެގޮުތގައި ާސަރުކ ރު ާމެންބަރުންނ އި،ާދިވެހި ާކެރިަވަޑއިގަންަނވ  ާވަަޑިއގެން ހަމަާާބައިވެިރވެ

ނޑުމެންނަށްާމުޅިާޤައުމުާހުއްޓުމަކަށްާގެނެވޭނެާހުރިހ ާގޭާިބސީތަކެއްާވެސްާސ ފުކޮްށ،ާ  1440އެއްާުދވަހުންާނުކުމެާއަުޅގަ

ާ ާނޫނ0299ާާްމީގެ ާކަމެއް ާކުޅަދ ނަ ާމަސްތުވ ތަކެއްޗަްށ ާމިހެން. ާދިޔައީ ާނިމިގެން ާމިކަން ާކުރިްނ އަހަރު

ާސަލ މަ ާނިސްބަތުން ާޤައުމެްއެގ ާމިންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދީނީ ާބޯޑުގައިާތްވެވޭަކށް ާމި ާނޫނީ. ާތިެބގެން ނޑުގައި ގަ

ާގޮތަކަށްާ ާނޫން ާގޮތަށް ާެއ ާއެމީހުން. ާތިބެންވީ ާގިަނއިްނ ާމިބޯޑުަގއި ާޢިލްމުވެރިން. ާއިސްލ މީ ހިމަނަންވީ

ާއަނެްއާ ާނުެވވޭނެ. ާަސލ މަތެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާުދވަހަކު ާުދވަހަުކ، ާވަބ އިން ާމި ާަޤއުމުގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގަ ާމައްސަލަެއއް ާއޮތް ާމި ާއިންދުމުެގާމައްސަލައަށް ާގަސްަތއ14ާްސް ާކަހަލަ ާބައެއް ާގުޅުންުހރި  1445.ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ އި

ާޚ އްޞަާ ާފެމިލީެގ ާއެންޑް ާހެލްުތ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއެަބޮއތް. ާދެްއވ ފަިއ ާެއއް ާހުއްދަ ާޒ ތުެގ ާމި ާހަމަ އިންދުމުގެ،

ާހެއްދު ާނުވަަތ ާއިންދުމަކީ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާދަށުން ާކުެށކޭ.ާހުއްދައެްއގެ ާކުރުމަކީ ާބޮޑު ާހައްަދއި ާުނވަތަ މަކީ،

ކޮންގޮތަކަށްތޯާހުއްދަާެދވޭނީ.ާކެނަބިސްާއ އިާކެނަބިސްާޕްލ ންޓްާނުވަތަާއެާނޫންާެއްއެވސްާއެްއޗެްއާދިވެހިރ އްޭޖގެާ

ާިއންދިާމީހ ާއެާހިސ ބުންާގެންދަންވީ.ާޝަރީޢަތުަގއިާއޮްތގޮަތށްާވަގުތުންާުޙކުމްކޮ ނޑެްއގައި ށްފަިއާއެްއވެސްާފަްސގަ

ާމިާ ާއެބަހުރިތޯ ާއެކަުކވެސް ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިރުގަންނަންވީ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކޮންކަަމކ ތޯ  1450ފޮނުވ ލަންވީ.

ނޑުމެންގެާފަހުާދުވަހުގެާޝަރީޢަތުގައިާދަރުބ ރުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމަރުާނުވ ނެާމީހަކު.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާައޅުގަ

ާޚިޔ ލު ާކަމަށް ާރ އްޖޭގަިއ.ާކޮބައިތޯޭއާާމިސުވ ލުާނުކުރެވޭނެ ާއޮީތތޯއޭ ާފަރުދަކު،ާއެްއވެސްާސަރުކ ރެއް ާއެއްެވސް ކުރ 

ާ ާމިޖެހެނީ. ާަގންނަން ާބިރު ާައޅުަގނޑުމެން ާކޮންކަަމކ ތޯއޭ ާސަރުކ ރަީކ. ނޑުމެންާهللاާއެފަދަ ާއަުޅގަ ާޙުކުމ އި ތަޢ ލ ގެ

އުޭޅއިރުާއެިކާކަހަލަާސިސްޓަމުންާއެކިާދެކޮޅުާހަދަންާމިޖެހެނީާކޮންާސަބަބަކ އިޯތއޭ.ާއ ދެ،ާއިންސ ނުންާދުނިޔޭގައިާ

ާޒ ތުެގާ ާމި ާޖެހޭތީ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާއުޅޭ ާވެށީަގއި ާުދނިޔޭގެ ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރަން ާކަންަތއްތައް  1455ގޮތްގޮތަށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާ ާބޮޑަކަށް ާއެންެމ ާބަލަންވީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޤ ނޫނުތަކުން ާއެ ާައންނ ނެ. ާެއއްޗެިހވެސް ޤ ނޫނުތަކ އި

ވަނަާމ އްދ ެގ،ާއަޅުަގނޑުާިހތ މަާކުރ ާމައްސަލަ،ާިމ22ާާއިާގ ތްކުރ ާގޮތަކަށްާމިާޤ ނޫނުތައްާފަރުމ ާކުރެވޭތޯ.ާދީނ 

ާ ާޖަދުވަލު 0ާާއިންނަ ާޖަުދވަލު 0ާާއ އި ާތަކެތި ާނުހިމެނޭ ާބޭހުެގ22ާާަގއި ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ އި ާމަނ ކުރެވިފަިއވ  )ހ(.

ާމަ ާނޫނަސް ާމަސްތުވ ތަކެތި ާބޭނުންކުރެވޭ ާކުށެކޭާގޮތުަގއި ާކުރުމަކީ ާބޭނުން ާެއއްެޗއް ާއެްއވެސް ސްތުވެަގތުމަށްޓަކައި
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ާބަނގުރަލެްއާ ާތެރޭަގއި ާތަެކތީގެ ާކުެރވިފަިއވ  ާބޭނުން ާަގއި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާގެ ާ)ށ( ާއަންނަނީ ާދެން  1460ވިދ ޅުވެަފއި

ނުޑމެންގެާޤައުމުެގާމިއަދުާމިހުންނެވި ނޑުމެންާދ ނީ.ާއަުޅގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާނުހިމެނެއޭ.ާކޮންާތ ކަށްތޯއޭާައޅުގަ

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާކުރީަގއި ާވަަޑިއގަތުމުގެ ާޙަވ ުލވެ ާވެރިކަމ އި ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު އަލްފ ޟިލް

ާހުންަނާ ާކޯޑުަތކެއް ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ާވ ހަަކ. ާޑްރަެގއްެގ ާސޮފްޓް ާވ ހަަކއަކީ ާެއއް ާގެްނދެވި ާިވއްަކވަމުން ކެމްޕޭންގައި

ނޑަީކާއެާކެމްޕޭނުގަިއާއެމަނިކުފ ުނާސްޮވޑުެގާޖަލްސ ަގއިާެއާގޮތުެގާވ ހަަކ.ާފަހު ންާވެިރކަމަށްާވަަޑިއގެންފައި،ާއަުޅގަ

ާ ާދިވެހިން ާވ ހަކަ ާވ ހަކައަްށ02ާާވިދ ޅުވި ާވިދ ޅުވި ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާކަމަށް ާނުޖެހޭނެ ާތިެބން ާހޭގައި ާހަމަ  1465ގަޑިއިރު

ވެހިާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންާައންގައިދިނުމަށްާމަސައްކަްތާސިޔ ސީާގޮތުންާރައްދުާދިނުމަށްޓަކައިާީޓވީާމެދުވެިރކޮށްާދިާ

ާދައުލަތުގެާ ާދިވެހި ާހަމަ ާަވޑަިއގެންނެވިފަހުން ާވެ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައަކށް ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު. ާމީހެއް ކުރި

ޅުވި.ާފަހަރަށްާވިދ ބަންޑ ރަާޓީވީާޓެލެވިޜަންާމޯްލޑިވްްސަގއިާހުންނަވަިއގެންާހަމަާއެާމޭރުމުންާއެޖުމްލަާހަމަާދެވަނަާ

ނުޑމެންާދ ނީ.ާދިވެހިންާކޮންއިރަކުތޯާމިކަންާހުއްޓ ލ ނީ.ާޤައުުމގެާވެިރޔ ާވިދ ޅުވަނީާއެްއާ ދެންާކޮންާތ ކަށްތޯާއަުޅގަ

 1470ވަގުެތްއގައިާހަމަިއގައިާތިބޭކަްށާނުޖެހެއޭ.ާއަދިާމީގެތެރޭގައިާބަނގުރަލުގެާވ ހަކަާުދވަހަކުެވސްާނ ދޭ.ާމިއަދުާމިާއޮތީާ

ިއާވެްސާބަނގުަރލުގެާވ ހަކަާނ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާމިާކަމަށްާައޅުަގނޑަަކށްާނޭނގެާއިތުުރާޤ ނޫނެްއާޤ ނޫނުތަކުގަ

ހަދައިގެންާމިކަމަށްާނިމެންާޮއތްާކަމެއް.ާކޮންމެއަަކސްާައޅުަގނޑުެގާފަހުންވެސްާއިތުރުާބޭޭބފުޅުންާވ ހަކަާަދއްަކވަްނާ

ާއަޅުާ ާފަރ ތުންވެސް. ާޕ ީޓގެ ާައޅުަގނުޑގެ ާހަމައެްއަގިއާތިއްބެވީމ  ާެއއް ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑމެން ގަ

ނޑުމެންާވެސްާއެބަޖެހޭާމިާޤ ނޫނުތަކަކ ިއާެއއްޗެހިާހަދަިއގެންާ ނޑުމެންާކުިރައށްާދިއުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ ތިބެގެންާއަުޅގަ

ާެއަކމަކު ާއެއްަބސްވަން. ާއަޅުަގނޑުެވސް ާބަލައިގަންނަން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާދޭން. ާމިާާއެއްބ ރުލުން  1475މިބަލައިގަނެގެން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނެރެވެންެޖހޭނެ ާޙުކުމެއް ާމިއަށް ާތިބެންޖެހޭނެ ާޢިލްމުވެރިން ާިއސްލ މީ ާކޮމިޓީެއއްަގއި ގެންދ 

ާނުކުރުން،ާމ އްދ ާ ާދަޢުވ  ާއެ ާއެަބއޮތް. ާެއއް ާވ ހަކަ ާެއއް ާދަންނަވ ނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުިރން ާވަިކވެލުމުގެ ޤަބޫލުކުރަން.

ާނިޒ މ090ަ ާފަރުވ ގެ ާމަސްތުވ ތަކެތިާ. ާއޭނ  ާއެދުުމން ާގޮސް ާމީހަކު ާމަރުކަޒަކަށް ާދޭ ާފަރުވ  ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ށް

ާަދއުވ ކުރެވޭނެާ ާކުށުގެ ާބޭނުންކުުރމުގެ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާމަްއަޗށް ާއޭނ ގެ ާވުމަކީ ާއިޢުތިރ ފުވެފައި ާކަމަށް ބޭނުންކުރި

ާއަންނަ ާކުރުންާކަމެއްާނޫންާކަމަށްާީމގަިއާމިާއަންނަނީ.ާއަެނއްކޮޅުްނާމި  1480ނީާއެހެންނަމަވެސްާަމސްތުވ ތަކެތިާބޭނުން

ފިޔަވައިާއޭނ ާއެހެންާޖިނ ޢީާކުށެއްާކުރިާކަމަށްާދޭހަވ ާހެިކާހުރެއްޖެާކަމުގައިާވ ނަމަާއެާހެކިންގެާމަްއޗަށްާބިނ ކޮްށާ

ރަށްާހެްއވ ާކަމެއް.ާއޭނ ގެާމަްއޗަށްާޖިނ ޢީާކުށުގެާދައުވ ،ާމަސްތުވ ތަކެީތގެާކުެށއްާކުށަކަށްާުނވޭ.ާމިވަނީާެއްއކަލަާވަ

ާމީހަކު.ާ ާއަޅުަގނުޑާމަރ ލީމޭ ާކޮންފެޝަނަށް ާެއއްކަލަ ާވެްސާޮގސް ާމަރ ލ ފައި ާފައްޅިތަުކގަިއާމީހަުކާމީހަކު ނަޞ ރ 

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިސްލ މްދީނުގައި ާކިހިނެްއތޯ ާކަންތައްތައް މިކަހަލަ

ާވަ ާފުރުޞަުތަގއި ާމިކޮމިީޓެގާދެއްވި ާއަދި ާއެބައޮތް. ާދަްއކަން ާމިއަދު ާވ ހަަކ ާލަްއަކ ާުޝކުރިްއޔ . ާބޮޑަށް  1485ރަށް
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ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާހުށަހަޅ ނަން. ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާުހށަހެޅެން ާައޅުަގނޑަށް މަރުޙަލ ގައި

 ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާޢިއްޒަތްެތރި ާގަވ އިުދގަިއާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާމިއަދު ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ  1490މެންބަރު.

ާ ާމަތިން ާމަސައްކަތުެގ0ާާވ ގޮުތގެ ާހުރި ާނުނިމި ާމ ދަމ  ާގެންދ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިއަށް ާމިބަހުސް ާދެން ަގޑިއިރު.

ާ ާއޮންނަ ާމ ދަމ  ާބަހުސަށް ާއެ ާމ0ާަގޮތުަގއި. ާބިލުގެ ާމި ާތެެރައށް ާއެހެންވީމ ،ާަގޑިއިުރގެ ާިހމެނިގެންދ ނީ. ސަްއކަތް

ާމިއަދަށްާމިާހިސ ބުންާނިމުނީ.7ާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

 1495ާ.ާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތް.09

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

09.0-ާާ ާިމދަނީ ާއަޅުަގނޑު ާމިކައެޖެދެން ާމަސަްއަކތް. ާހުރި ާނުނިމި ާދިަހޔަކަށް ާައއިޓަމް ާއެްއަގޑިއިރުާންޑ  މަށް

ނޑުާމަސައްކަތްާކުރިައށްާގެންދ ނީ.ާނުނިމިާހުރިާާންާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގައިާބުނެފައިވ ާގޮތުގެހޭދަކުރަ މަތިންާއަޅުގަ

ާމި ާާޕްރ09.0ާީާއޮތީާމަސައްކަުތގައި ާބިލު ާހިންގުުމގެ ާެދއްެކވ0997ާިްސކޫލް ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ާމިހ ތަނަށް .1500 

ާވަގު ާބ ކީ ާޕ ޓީތަކަށް ާބަލ އިރު ާމައްޗަށް ާބޭފުޅުންގެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާުހރިގޮތް 04ާތުތައް

މިނެޓް.ާަޤއުމީާޕ ޓީެގ00ާާސިކުންތު.ާޕީ.ޭއާއަށ20ާާްމިނެޓ4ާާްސިކުންތުާއަދިާއެަބއޮތް.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށ6ާާްމިނެޓްާ

މެންބަރުންނަށް،ާވަކިާާސިކުންތު.ާއަިމއްލ02ާަމިނެޓ2ާާްފުރުޞަތުާމިހ ރުާބޭނުންފުޅުާކުރަްއވައިފި.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީގެާ

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާނުވ  ާނިސްބަތް ާއެބ7ާަޕ ޓީއަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާމިނެޓް ާތިން ާނުވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީައކަށް އޮތް.ާވަކި

ާ ާއެ ާގަސްދުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާވަނީ. ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއ ާމެންބަރުންނަށ1ާާްމެންބަރަކު  1505ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަ ާފުރުޞަތެއް ާހަމަހަމަ ާމެންަބރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާބޭފުޅުންނަށ1ާާްރުވަްނ. ާތިން ާެއ ާފުރުޞަެތއް. މިނެްޓގެ

ނޑުާކުރިއަށްާގެންދަންާ ފުރުޞަތުާއަރުވ ގޮތަށްާއަުޅަގނޑުާެއކަންާކުރިއަށްާގެންދ ީނ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބަހުސްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާކުރިންާނިންމިާމައްސަލައަކ އިާބެހޭގޮތުްނާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލުމުގެާކުރިން،ާިމއަދުާއަޅުގަާ

ާއެޖެން ާއެއީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާގޮތް ާގަސްދުކޮށްފައިވ  ާޢަމަލުކުރަން ާރިޔ ސަތުން ާައއިަޓމް ާރައީސްގ4ާާެޑ  މަޖިލީހުގެ

ާއޮފީހުމޭ ާޖެނެރަލް ާއެަޓރނީ ާކަލްޗަރ އި ާއެންޑް ާއ ޓްސް ާޓުއަިރޒަމް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ   1510ގެާޒުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާވ ީތ، ާގެންަނވ ފައި ާބަދަލު ާަބއެއް ާއަށް ާދ އިރ  ާަގއިވ 004ާާމަސައްކަުތގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާހުށަހެޅިާ ާމޭޒުން ާރިޔ ސަތުގެ ާމައްސަލަ ާފ ސްކުރުމުގެ ާމަޖިލީހުން ާދ އިރ ތައް ާމަަސއްކަުތގެ ާއެ ގޮތުގެމަތިން
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ާމަ ާސިޓީފުެޅއްގެ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާގޮތަކަްށާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަކި ާވަނީ ާމިހ ރު ާބަހުސްގައި ާއެ ާބިނ ކޮށް. ްއޗަްށ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާދެްއވ ފަިއވ  ާހަވ ލ  ާސިޓީފުޅުަގއި ާފޮނުްއވ ފަިއވ  ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބިފައި. ާތ އީދު ހުށަހެޅި

ނޑުާަމޝްވަރ ާމ އްދ ާއ އިާއަދިާއެާސިޓީާޮއތް  1515ކުރުމަށްފަހުާނޫނީާާގޮތުންާއިތުރަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ އިާއަުޅގަ

ނޑަށްާޤަޫބލުކުރެވޭާކަމަށްާނުވ ތީާއަުޅަގނޑުާމިހ ރުާގަސްދުކުރަނީާ އެކަމުަގއިާމަޖިލީހުގައިާވޯޓަށްާދެންނެވުމަކީާއަުޅގަ

ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ ާ ާގެންިދއުމަށް. ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާނުދަންނަވ  ާވޯޓަކަށް ާމައްސަލަިއަގިއ ާއެ މިއަދު

ާ ާއ އި ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތެއް ާދ ނެ ާކުރިއަށް ާމިކަމުގައި ާކުރުމަށްފަހު ާމަޝްވަރ  ނޑު ައޅުގަ

ނޑުާިމހ ރުާމިާދަނީާޕްރީާސްކޫލްާހިންގުމުގެާބިލުާ މިާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.0997ާާފެނިގެންާދ ނެ.ާއަުޅގަ

ާވަގު ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާކުރިން ާމިާއަޅުަގނޑު ާކުރިން ާހުރިގޮތް ާހަމަޖެހިފައި  1520ތު

ދަންނަވ ލީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމަަޑވެލިާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަސަމަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާނ ޒިމަށް. މުޙަންމަދު

ާުގޅިގެން.ާާންބަރުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްވުމ ވ ނަން.ާމަަޑވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެއަރު

ާ

 1525ާންމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުްނ:ތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާބިލެއްާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާނަމުަގިއ ާބިލުގެ ާހިންގުމުގެ ާސްކޫލް ާޕްރީ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޝުކުރުާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ާމުޙައްމަދަށް ާސިޔ މް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ކަމަށްޓަަކިއ

ާދުނިޭޔގަިއާ ާބިލަކީ ާމި ާފ ަހގަީވ، ާއަޅުަގނޑަށް ާބަލައިުލމުން ާބިލަށް ާިމ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަން.

އިވ ާފެންވަުރގެާިބލެއްކަމަށް.ާައޅުަގނޑުމެންާތަރައްޤީވެފަިއވ ާަޤއުމުތަުކގެާްޕރީާސްކޫލްާތަޢުލީމުާދިނުމަށްާއެކުަލވ ލ ފަ

ނޑުމެްނގެާރ އްޖޭގެާކެރިފޯރުންތެރިކަްނާ  1530މިފަދަާބިލަކ މެދުާބަހުސްާކުރަމުންާދ އިރު،ާމިފަދަާތަޢުލީމެއްާދިނުމަށްާއަޅުގަ

ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮިމޓީ ާބިުލގެ ާމި ނުޑާއެދެން ާބަލަންޖެހޭނެ.ާއަުޅގަ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާކޮަބއިތޯ ާމިންވަރަކީ ަދއުލަތުެގާާހުރި

ާވެްސާ ާމިއަށްވުރެ ާވ ނަމަ ާތަންދޭކަމަށް ާމ ލިއްޔަތު ާުކރަން ާމިަވގުތަށް ާބައްަލވ ، ާކޮަބއިތޯ ާބަހަކީ ާވަޒީރުންގެ މ ލީ

ާތަޢުލީމުާ ާފަށ  ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންިދއުމަށް. ާކުރިއަްށ ާަމސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާއަށް ފުރިހަމަ

ްނާފަހަކ އިާހަމައަށްާދެވޭާތަޢުލީމް.ާމެދުާމަދުރަސީާތަޢުލީމުާކަމަށްާބަލަނީާގްރޭޑްާހައެއްާކަމަށްާބަލަނީާގްރޭޑްާއެކަކު

ާޔޫ.އެްނާ ާއަދި ާބެލެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާމޭރުމުން ާމި ާމިވަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއިވެްސާމ ނަކޮށްފައި ާހަތެއް.  1535އަދި

ާލި ާމީހަކަށް ާކޮންެމ ާަގިއވެސް ާރައިޓްސް ާހިއުމަްނ ާއޮފް ނޑު.ާކޮންވެންޝަން ާމިންގަ ާމިދެންނެވި ާތަޢުލީމަކީ ބިދޭ

ާސްކޫލެއްާ ާފަސް ާދޭ ާތަޢުލީމު ާސްކޫލް ާޕްރީ ާދ އިރ ގައި ާތިނަދޫ ާއ ދެ، ާދ އިރ  ާއަުޅަގނޑުގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާައގުާބޮޑުާަޤއުީމާ ާެއފަރ ތްތަކުންާއެާކުަރްއވަމުންާގެންދަވ  މިހ ރުާވެސްާހިނގަމުންާއެަބާގެންދޭ.ާމިާފުރުޞަތުަގއި

ާދ އިރު،ާމަސައްކަ ާކުރަމުން ާބަހުސް ާބިލަކ މެދު ާމިފަދަ ާަދންނަވަން. ާޝުކުރު ާފަރ ތްތަކަށް ާއެންމެހ  ާއެ ތަށްޓަަކއި
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ާދިމ ވޭ.ާ ާއެބަ ާދަތިތަކ އި ާެވސް ާސްކޫލްތަކަށް ާޕްރީ ާހިނގަުމންދ  ާމިހ ރު ާތިނަދޫގައި ާފ ހަަގކުރެޭވ  1540އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާޢިމ ރ ތެ ާފެންވަރެްއގެ ާރަނގަޅު ާކިަޔަވއިދޭނެ ާވެރިްނާޚ އްޞަކޮށް ާސްކޫލްަތކުގެ ާަޝކުވ  ާއެކަމުގެ ާނުލިބިގެން އް

ާމިފަދަާ ާދަންނަވަން، ާސަރުކ ަރށް ާއަުދގެ ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކުރެވިަފއިޭވ. ާއަޅުަގނޑަށް ާގެންދ ކަން ކުރަމުން

ނެކަމަށް.ާކަންތައްތަކަށްާޙަެލއްާހޯދައިިދނުމަށްާލޯނުގެާއެހީާނަމަވެސްާއެފަރ ތްތަކަށްާދީގެންާަޙއްލެްއާހޯއްދަވަިއާދެްއވ 

ާކުަރވަމުންާ ާަމސައްކަތްޕުޅުަތކެއް ާސަރުކ ރުން ާއަދުގެ ާކުރިއެުރުވމަށް ާތަޢުލީމު ާސްކޫލްގެ ާޕްީރ ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 1545ގެންދ ކަންާފ ހަގަކުރަން.ާމިޮގތުން،ާމަތިާދެކުނުާޕްރޮވިންސްާތިނަދޫގައިާޕްރީާސްކޫލްާޓީޗަރުންގެާސެޓްފިކެޓްާލެވަްލާ

ާއ1ާެ ާހިންގަމުން ާކޯހެއް ާދެ ާގެ ާކޯހުގައި ާގޮތުަގިއާމި ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާގެންދަވ .ާއަުޅަގނޑަށް ޓީޗަރުްނ34ާާބަ

ާސްކޫލްތަުކގައިާ ާޕްީރ ާެއިކއެކި ާމުސ ރައ އެުކ ާދެއްވ  ާސަުރކ ރުްނ ާޓީޗަރުން ާމި ާއަިދ ާދ ނެ. ތަމްރީނުވެގެން

ާސްކޫ ާޕްރީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަުޅަގނުޑ ާސަބަބުން، ާިމކަމުގެ ާގެންދަވ ނެ. ާބަދަލެއްާކިަޔވައިދެމުން ާއެދެވޭ ާތަޢުލީމަށް ލް

ާމިފަދަާ ާވެސް ާޕްރޮވިްނސްތަކުަގއި ާއެހެން ާތަނުގައި ާއޮްތ ާކުރިއަށް ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ އަންނ ނެކަމަށް.

ާވަރަށްާޚ ްއޞަާޝުކުެރއްާދަންނަވަން.ާ  1550ކޯސްތަކެްއާހިނަގއިާދ ނެކަމަްށ.ާމިާފުރުޞަތުަގއިާތަޢުލީމ ިއާބެހޭާަވޒީރަށް

ާރައީާ ާމ ީލާޢިއްޒަތްތެރި ާަދއުލަތުގެ ާަމރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާބިލު ާމި ާފަދައިން، ާދެންނެވި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުރިން ސް،

ޙ ލަތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއަދިާމިހ ރުާސްކޫލްތަުކގަިއާކިަޔވަމުންދ ާޓީޗަރުންެގާޙ ލަތ އި،ާރަށްތަުކގެާއ ބ ދީާއަށްާަބއްލަވ ،ާ

ާކޮށްދެއްާ ާބައްޓަން ާބިލު ާިމ ާފެޭތގޮތަށް ާއަށް ާރ އްޖެ ާބަލަިއގަތުމަށްާމި ާބިލު ާމި ާގޮުތގެމަތިން، ާމިދެންނެވި ވ ނެަކމަށް.

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ަހކަާދަންނަވަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަްށާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ1555 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިޔ ސަތ ިއާހަވ ުލވެަވޑައިާ ާއަރިުހން ާަރއީސް ާނައިބު ާމަިޖލީހުގެ ާަވޑަިއގަތުމަށްާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑު ގެންދެްއވުމަށް

ދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނުޑާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާ

ާޙަމީދަށް.ާهللاާޢަބްދު

ާ1560 

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާޢިްއަޒތްތެ ާޝުކުރިއްޔ  ާދައްކަންާ`. ާވ ހަކަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާހިންގުމުގެ ާސްކޫލް ާޕްރީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ރި

ާބިލުާ ާބޭނުންތެރި ާއަދި ާމުހިންމު ާމި ާބޭނުން ާދަންނަވަން ާޝުކުރެއް ާއިސްވެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ފެށުމުގައި

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމީދޫ ާކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހެޅުއްވި ާތަޅުމަށް ާމުޙަންމަދަށްާމަޖިލީހުގެ ާސިޔ މް ާއަްޙމަދު ބަރު

 1565އަޅުަގނޑުާވަރަށްާޚ އްޞަާޝުކުރެއްާަރއްދުކޮށްލަންާބޭުނންވޭ.ާައޅުަގނޑުާހަމަާމިަވގުުތާހުށަހަޅަންާބޭނުންވަނީ،ާމިާ

ާއަށްާ ާފުރިހަމަ ާއަސްލު ާކަންކަަމށް ާވ  ާމިހ ރު ާބިލުގައި ާމި ާއަދި ާބަލައިގެންފައި ާބިލު ާިމ ާއަދި ާބަލައިގަތުމަށް. ބިލު
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ާވެސްާދިރ ސ  ާފޮނުއްވުމަށް ާބިލު ާއަށް ާކޮމިޓީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަްތ ާކުރުމަށްޓަކައި ާފުރިހަމަ ާބިލު ާއަދި ކޮށް

ާވެސްާ ާތަޖުރިބ  ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާޚިދުމަތަކީ ާސްކޫލް ާފްރީ ާތ އީދުކުރަން. ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ކަމެއް.ާމިާވޭުތވެދިޔަާޭތވީހަަކށްާއަހަރުާައޅުަގނުޑާޕްރީާާހުރިގޮތުންާމިއީާހަމަާކޮންމެެހންާމިާރ އްޖެާއަްށާބޭނުންވ 

 1570ސްކޫލްާހިންގުމުެގާދ އިރ ގެާަތޖުރިބ ާވެސްާހުރުމ އެުކާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުްނވަނީާމިއީާމިާރ އްޖޭެގާމީހުންާ

ާޚި ާމި ާރ ްއޖޭގައި ާމި ާމިހ ރު ާއަސ ީސާޚިދުމަތެކޭ. ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާރަަށކަށް ާކޮންމެ ާކުރީެގާދިރިއުޅޭ ދުމަތް

ާެއކިެއިކާ ާރަށްރަށުެގ ާނުވަތަ ާޖަމ ޢަތްތަކުން ާނުވަތަ ާފަރ ތްތަުކން ާއަމިއްލަ ާތަޢ ރަފްވެގެން ާމަަސއްކަތުން ސަރުކ ރުގެ

ާެސކްޓަުރެގާ ާޕްރައިވެޓް ާއައިސް ާފަހަކަށް ާމި ާމިހ ރު ާމިގެންަދވަނީ.ާއަދި ާފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ާޚިދުމަތް ާމި ކޮމިޓީތަކުން

މަތްާރަނގަޅުާގޮެތއްަގއިާފޯރުކޮށްދެމުންާގެންދ ކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާޕްީރާފަރ ތުންާވެސްާމިާޚިދު

ާހެދިާ ާމިއީ ާނޫން. ާއުނގަަނިއދިނުމެއް ާއުނގަނައިދޭ ާފޮތުން ާހަމައެކަނި ާތަޢުލީމަކީ ާސްކޫލް ާޕްރީ ާޚިދުމަތަކީ،  1575ސްކޫލް

ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ާަޅފަތުގައި ާުކއްޖ  ާއަންނަ ާތަރައްީޤާާބޮޑުވަމުން ނޑި ާސިކު ާކުްއޖ ގެ ާއެ ހުނަރުތަކެއް.

ާސިުކނިޑާ ާހަމައެއ އެކު ާައދި ާއަދަބުތަކ އި ާއިސްލ މީ ާއަދަބުތަކ އި ާއަދި ާިއޖުތިމ ޢީ ާުކއްޖ ގެ ާއެ ކުރުމަށ އި

ާވަރަށް ާދޭ ާތަރައްީޤާކުރުމަށްޓަކައި ާިވއުގަަތއް ާނުވަތަ ާގުޅުންަތއް ާތަފ ތު ާއެކި ާޭބނުންކުރ  ާއަންނައިރު ާތަރައްޤީވަމުން

ާތަަރއްީޤާ ާވެސް ާކުަޅދ ނަކަން ާހަަރކ ތްތަކ ިއ ާފައިގެ ާައތް ާކުއްޖ ގެ ާއެ ާއިތުރުން ާމީގެ ާމިއީ. ާތަމްރީނެއް މުހިންމު

 1580ކުރުމަށްޓަކައިާެއޅޭާވަރަށްާައސ ސީާބިންގަލެއްާއަޅަންޖެހޭާމުހިންމުާއުމުރުފުރަާއެއްާކަމަށްާވ ތީ،ާމިާތަމްރީނަކީާމިާ

ާކަންކޮޅުތަކެާ ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ނޑުާތަޢުލީމަކީ ާއަުޅގަ ާޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށް ާއަސ ސީ ާދޭންވ ނެ ާހަމަ ާެވސް އްަގއި

ާައޅުަގނުޑާ ާކަމަށް ާފެންަވރުގައި ާައވަށު ާރަށުގެވެްސ ާހަމަ ާވެްސ ާދޭންވ ނީ ާޚިދުމަތް ާމި ާއަދި ާދަންނަވ . ޤަބޫލުކުރ 

ާއެބަ ާނުކުތ ތަކެއް ާމުހިންމު ާަވރަށް ާމީގައި ާބަލ އިރު ާަކންކަމަށް ާބިލުގައިވ  ާމި ާެއްއާާހުށަހަޅަން. ާއަޅުަގނޑު ހުރޭ.

ާސްކޫލްަތއްާ ާޕްރީ ާަސރުކ ރުން ާިމއީ ާކަމެއް ާއެއް ާމުިހންމު ާވަރަށް ާބިލުަގއި ާމި ާބޭނުްނވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ކަމަކަށް

ާގެންދ ާމަސައްކަތެއްާސަުރކ ރުންާ ާކުރަމުން ާމިހ ރު ާފަރ ތްަތކުން ާއަމިއްލަ ާވ ކަން.ާދެން ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި  1585ހިންގެވުމަށް

ާޚިދުމަތްތަ ާދެްއވަމުްނާތަފ ތު ާމިހ ރު ާފައްަޓަވއިގެން ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާކުރީެގ ާދެން ާދެްއވަިއގެން. ާއެހީތަެކއް ކެއް

ގެންދަވ ާޚިދުމަތްތަކަށްާބަލ ިއރުާއެންމެާފުރަތަމަާޕްރީާސްޫކލްތައްާމ ލޭގަިއާައވަށްތަުކގަިއާތަޢ ރަފްކުރުމަށްޓަކައިާބިންާ

ާތަރައްޤީކޮްށާ ާެއާބިން ާއަދި ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވ  ާގެންދ އިުރާވަރަްށާބޮޑެިތާކަ ާްސކޫލްތަްއާހިންގަމުން ާއެ ައވަށުތަުކން

ާފ ހަގަކުަރްނާ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދ ކަން ާލިބެމުން ާއެހީތައް ާއެ ާވެސް ާމިހ ރު ާއަދި ާގެންދަވ ފައި ާދެްއވަމުން އެހީތަކެއް

ާމަސަްއކަ ާތަމްރީނުކުރުމުގެ ާީޓަޗރުން ާކަމެއް ާެއއް ާމުޙިއްމު ާވަަރށް ާތެޭރަގއި ާމީގެ ާމިާބޭނުންވޭ. ާކުީރަގއި ާެވސް  1590ތް

ާހިއުމަންާ ާުނވަތަ ާތަމްރީނުވުމުގެ ާޓީޗަރުން ާމިހ ރު ާގެންދެިވ. ާކުރިއަށް ާއެހީތެރިެވވަަޑިއގަްނނަވަިއގެން ސަރުކ ރު

ރިސޯސްާތަރައްޤީކުރުުމގެާަމސައްކަތްަތއްާގެންދަނީާއެާދ ިއރ ތަކުންާއަމިއްަލާއަށްާުނވަަތާއެާްސކޫލްތަކުންާއަމިއްލަާ

ތުންާވެދެއްވ ާއެހީއެްއގެާގޮތުަގއިާއަުޅަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާއެާްސކޫލްތަކުންާނަގ ާފީ.ާސްކޫްލާއަށް.ާދެންާހަމަާއެގޮ
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ާެނގޭާ ާއެ ާއެދަނީ ާިހންގަމުން ާްސކޫލްތައް ާއެ ާމިހ ރު ާއެްއޗެްއކަމަށްވ ތީ ާލިބޭ ާއަީކާެއާސްކޫލަށް ާފީ ާނަގ  ހިންގުމަށް

ާުކރިއަށް ާިމގޮތުން ާެއވެ. ާއެހީަގ ާެއ ާުނވަތަ ާބ ުރގައި ާކުިރއަްށާާފީއެްއގެ ާމިކަްނ ާރ ްއޖޭގައި ާމި  1595އޮތްތަުނގަިއ

ާހިނގަމުންދާ  ާވެސް ާިމހ ރު ާއެއްކަަމކަށްވ ނީ ާމުޙިއްމު ާއެންމެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ގެންދ ކަމަށްވަންޏ 

ާސްކޫލްތައް ާގެންދ  ާހިންަގމުން ާރަށްރަށުަގއި ާއެކި ާމުޖުތަމަޢު، ާއިތުރުކޮށްގެން ާއެހީ ާސަރުކ ުރެގ ާތެރެއަށް ާނިޒ މުގެ

ާނަންގަަވިއގެްނާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމި ާސަރުކ ރުން ާދެއްވުން. ާވަޞީލަތްތައް ާއެކިއެކި ާބިމ އި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި

ކުރިއަށްާގެންދަވ ާކަމަށްވަންޏ ާވަރަށްާބޮޑެިތާގޮންޖެހުންތަެކއްާއަންނ ނެ.ާބިުލގެާއިޞްލ ުޙތަކަށްާބިލަށްާގެންނަންޖެހޭާ

ާތެ ާއިޞްލ ޙުތަެކއްގެ ާމުޙިއްމު ާވަުރގަދަާވަރަށް ާތަންކޮޅެއް ާޝަރުތުތަކަކީ ާބައެއް ާހުރި ާމިހ ރު ާއެބަހުރޭ  1600ރޭަގއި

ޝަރުތުތަކަކަށްވ ީތ،ާމިާޝަރުތުތައްާމިހ ރުާބިލުގައިވ ގޮތަށްާޤ ނޫނީގޮތަށްާގެނެިވއްޖެާކަމަށްވަންޏ ާހިނގަމުންދ ާޕްރީާ

ާގިނަާދަތިތަެކއްާދިމ ވ ނެ.ާމީގެާތެޭރަގއިާ ެއއްކަެމްއާއިންސ ނީާވަސީލަތްތައް.ާސްކޫލްތަކަށްާވެސްާހިންގުމަްށާވަރަށް

ާހުިރގޮތުންާ ާގަޑިަތއް ާދަންފަޅިަތކުގެ ާޖ ގަތަކ އި ާއަިދ ާހުރިއިުރަގއި ާމީަގއި ާޝަރުތުތައް ާެއކިއެިކ ާރިސޯސްެގ ހިއުމަން

ާބިލުާ ާމި ާގެނެސް ާއިްޞލ ޙުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާމިއީ ާދަތިވ ނެތީ ާހިންގުމަށް ާވެސް ާސްކޫލްތަކަށް ާހިނގަމުންދ  މިހ ރު

ާފުރިހަމަކޮށްާފުރިހަމަ ާބިލުގެ ާިމ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަންޖެހޭތީ ާމަސައްކަްތތަކެއް  1605ކުރުމުގެ

ާއެއްބ ރުލުމެްއާ ާއޮތް ާދެވެން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަުތގަިއވެސް ާމި ާފޮނުްއވ  ާއަށް ާކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި

ާން.ާޝުކުރިއްޔ .ާދޭނެކަމުގެާޔަޤީންކަންާއަުރވަުމންާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަަކކޮޅުާިނންމ ލ ނަ

ާ

ާމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންާކުޅުދުއްފުށި

ާދައުލަތުންާ ާހިލޭ ާތަޢުލީމަކީ ާމަދަރުސީ ާމެދު ާތަޢުލީމ އި ާފަށ  ާބުނޭ ާރަީއސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޢިްއޒަތްތެރި  1610ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންނަށްާހަމަާއެހެންާޤ ނޫނެއްާވެްސާާވަނ14ާާަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެާއެއްޗެްއކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ މ އްދ .ާއަުޅގަ

ާ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާޙިމ ޔަތްކުރުމ އި ާޙައްުޤތައް ާކުޑަކުދިްނގެ ާފެނޭ ާތަރުބިއްޔަތުދިނުމުެގ3ާާއެބަ ާތަޢުީލމ އި ާމ އްދ . ވަނަ

ާތަން ާޙ ލަތު ާަވގުތެްއގެ ާެއ ާހުންނަންވ ނެކަމަށް ާޤ އިމްކުރެވިަފއި ާވެސް ާރަެށއްަގއި ާކޮންމެ ާފުޅ ާނިޒ މެއް ާއެންމެ ދޭ

ާ ާފެނޭ ާދިރ ސ ތަކުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ 0ާާމިނަކަށް. ާއުފެދުމުަގއި،3ާާއަހަރ އި ާކުއްޖ ގެ ާދޭތެރޭަގއިކަްނ އަހަރ ިއ

 1615ކުއްޖ ެގާވިސްނުުމގަިއ،ާުކއްޖ ގެާޤ ބިލްކަންާއިތުރުވުުމގަިއ،ާބަސްާދަސްކުރުމުަގއި،ާހުނަރުާދަސްކުރުމުގަިއާސިުކނޑިާ

ާ ާއެންމެ ާެއާތަރައްޤީވުުމގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެހެންވީމަ، ާއަށް. ާކުއްޖ  ާފަހިވަމުންދަނީ ާކަންކަން ާސްޕީޑްގައި ބ ރު

ާތަމްރީނ ިއާ ާއަށް ާކުއްޖ  ާރަނގަުޅގޮތުަގއި ާދުވަސް ާއަހަރު ާފަސް ާއެ ާކަމަށްވ ނަމަ ާނުކޮށްދެވިއްޖެ ާފޯކަސް ނޑިަވޅަށް ދަ

ާފެއިލްވުމުަގއި ާސްކޫލުން ާފަހުން ާނުދެިވއްޖެކަމުަގއިވ ނަމަ ާކުއްޖ ާާތަރުބިއްޔަތު ާނުލިބުމުގައި ޕްރޮމޯޝަން

ކިަޔވަމުންގޮސްާރަނގަޅުާމީަހކަށްާނުވުމުަގއިާފުރުޞަތުތަްއާބޮޑުވަމުންާއެބަދޭ.ާސްކޫލުްނާވަިކވުމުަގއިާނުވަތަާކިަޔވ ާ

ާދިރ ސ ތަކުންާ ާިދމ ވ ކަމަށް ާހުރަސްތަެކއް ާރަްއޔިތަކަށްވުމަށް ާޒިންމ ދ ރު ާޒުވ ނަކަށް ާތަޢުލީމީ ާުނވަތަ ާނުވުމުގައި  1620ހިތް



 61 

ާފޯރުކޮށްދޭންވ ނެާ ާހިލޭ ާދައުލަތުން ާތަޢުލީމަކީ ާމަދަރުސީ ާމެދު ާތަޢުލީމ އި ާފަށ  ާޮޕއިންޓަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދައްކ . އެބަ

ާ ާއަހަރ އި ާެއއް ާދޭންވީ ާއެއް ާފޯކަސް ާބޮޑު ާއެންމެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބުނ ކަމަށްވ ނަމަ ާދޭތެރޭަގއ3ާާިއެްއޗެްއކަމަށް އަހަރ އި

ާފުދުންތެރި ާދައުލަތުގެ ާތަޢުލީމު ާއެޭއާދެވޭ ާމައްޗަެށވެ. ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާދައުލަތުން ާމިންވަރަކުން ާހުރި ކަން

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާރަނގަުޅޮގތުގައި ާފުރައަށް ާއުމުރު ާއެ ާއަކީ. ާފުރަ ާއުމުރު ާފޯކަސްކުރަންވީ ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާމު ާކަމަށްވ ނަމަ ާކުެރވިއްޖެ ާތަރުބިއްޔަުތ ާދެވިއްޖެަކމަށްވ ނަމަ، ާތަމްރީނު ާވަރަްށާތަޢުލީމ އި ާއެީއ  1625ސްތަްޤބަލަށްޓަކައި

ާތ އީދުކުރަން.ާ ާބިލަށް ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާެވސް ާއެކަނި ާސަބަބަށްޓަކައި ާމިދެންނެވި ާވެގެންދ ނެ. ާބިންގަލަކަށް މުޙިއްމު

ާހިންގުމުަގިއާ ާޕްރީާސްކޫލް ާދެ ާއެއް.ާއެ ާދ އިރ  ާޕްރީާްސކޫލެްއާހިންގ  ާދެ ާވެސް ާއަކީ ާދ އިރ  ާއަމިއްލަ އަޅުަގނުޑގެ

ާދަތިތަ ާކުރަމުންދ ާދިމ ވ  ާއެމީހުން ާފެންވަުރގައި ާބެލެނިވެރިްނގެ ާރަނަގޅުކުރުމަށްަޓކައި ާސްކޫލް ާޕްީރ ާއެ ކ އި

ާަވރަށްާގ ތުންާފެނިފައިާއެބަހުރި.ާމިާބިލުާމީގެާއަސްލަށްާބަަދލެއްާނައިސްާމަޖިލީހުންާ ނޑަށް މަސައްކަތްތަްއާއަުޅގަ

ާސް ާކޮންމެ ާވެއްޖެކަމަްށވ ނަމަ ާޤ ނޫނަކަށް ާދެްއވ  ާޕްރީާބަލައިގެން ާހިންގ  ާދައުލަތުން ާެވސް ާރަށެއްަގއި ާކޮންމެ  1630ކޫލެއް

ާމިއީާ ާލ ޒިމްވެގެންދ ނެ. ާހުރުން ާސްކޫލެއް ާޕްރީ ާއެހީވެދޭ ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ާލ ޒިމްވެގެްނދ ނެ. ާހުރުން ސްކޫލެއް

ާރައްޔިތު ާނިޒ މެއް ާސްކޫލްގެ ާޕްރީ ާަރށެއްަގއި ާކޮންމެ ާމުޖުތަމަޢުއެއްގައި ާކޮންެމ ާދެޭކގޮުތގައި ާއަމިއްަލާއަޅުަގނޑު ން

ާކޮންމެާ ާހުއްޓުމަކަށްއަިއސް ާއުސޫލު ާނެތިދ  ާނެތްަކމަށްވަންޏ މު ާޤ ބިލްކަން ާކުރުމުގެ ާގޮުތަގިއ ާކަމެްއގެ ާކުރ  އަށް

ާޕްީރާސްކޫެލއްާ ާހިސ ބުގައި ާެދވޭ ާތަޢުލީމު ާމުޖުތަމަޢުއެއްަގިއާވެްސާގ ތުން ާކޮންމެ ާދިިރއުޅޭ ާމީހުން ާވެސް ރަށެއްަގއި

ނެޑއްާޤ އިމްކުެރވޭނެާބިލަކަށްާމިާބިލުާވެގެންދ ނެ.ާއެކަމަށްޓަކައިާވެސްާައޅުަގނުޑާބެހެއްޓުމަށްާވަރަށްާބޮޑުާއޮ  1635ނިގަ

ާއެްއާހަމައަކަްށާ ނޑަކަްށާގެނެސް ާއެްއާމިންގަ ާޕްޮރގްރ މްތައް ާހިންގަންޖެހޭ ާތ އީދުކުރަން.ާޕްރީާސްކޫލަކުން ާބިލަށް މި

ާއޭ ާދަުއރު ާބެލެނިވެރިންގެ ާހިންގުމުަގއި ާޕްރޮގްރ މްަތއް ާއެ ާކުދިންނ ިއާގެނެސް ާބެލެނިވެރިންނ އި ާހިމަނައި ާތެރޭަގއި ގެ

ސްކޫލ އިާމިާތިންާފަރ ތްާގުިޅގެންާހިންގ ާޕްރޮގްރ މަކަށްާްޕރީާސްކޫލުގެާޕްޮރގްރ މްާބަދަލުކުރުމަށްާވެސްާމިާބިލުންާ

ާމީސްމީ ާމި ާޓީޗަރުން ާމުަވއްޒަފުން، ާތ އީދުކުރަން. ާބިލަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަމަށްޓަަކިއެވސް ާވ ގިދޭ. ހުންގެާއެބަ

ާފ ްސވ އިުރގަިއާެއާޝަރުތުަތްއާ ާބިލު ާަކނަޑއަަޅއިދޭ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާމި ާއެބަ ާބިލުން ާޝަރުތުތަކެއް  1640ހުންނަންޖެހޭ

ާހިޖުރަކުރުމަށްާ ާހަމައަށް ާމީހުންނަށްާއެާޝަރުތުތަކ އި ާދޭ.ާއެއިރުްނ5ާާފުރިހަމަނުވ  ާއެބަ ާމުއްދަތެއް ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާޕް ާރަނގަޅު ާއޮށްޓަރު ާހެޔޮ ާކަމެއްކަމަްށާފޭރ ން ާކުރެވިދ ނެ ާދިނުމަކީ ާތަޢުލީމެއް ާޅަފަތުގެ ާތަޢުލީމެއް ާސްކޫލް ރީ

ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާދިނުމަކ5ާާީއަޅުަގނޑު ާތަޢުލީމް ާއަދި ާކުރެވިދ ނެ. ާވެސް ާދިގު ާކުރުކަމަްށވ ނަމަ ާމުއްދަތު އަހަރުގެ

ާ ާމަޖިލީހުން ާކަމެްއކަމަށް ާކުރަންޖެހޭ ާދައުލަތުން ާތަމްރީނުކުރުމަކީ ާެވްސާމުދައްރިސުން ާއެކަން ދެކެވަަޑއިަގންނަވ ނަމަ

ާޕްރީާ ާހިންގ  ާދައުލަތުން ާބަލ އިރުގައި ާމަފްޙޫމަށް ާމުޅި ާބައްޓަންކުރެވިދ ނެ. ާބިލު ާލިބޭގޮތަްށ ާފުރުޞަތު  1645ކުރުމުގެ

ާހުރުމަކީ ާޔުނިފޯާސްކޫލްތަކެްއ ާޓްރެންޑް ާހިނގާ މިހ ރުގެ ާމިހ ރު ާމަފްޙޫމަކީ ާަތކެްއގެ ާސްކޫލް ާޕްރީ ާޕަބްލިކް މް

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާބަލައިނުގަންނަންވީާސަބަެބއްާނެތްާޝުކުރިއްޔ .ާމަފްޙޫމެއް.ާ
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ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލް

 1650`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާއ ދެ،ާމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ ްމާމުޙަންމަދުާހުށަހެޅުއްވިާ

ާވަރަށްޕްރީާސްކޫ ނޑު ބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާބިލެއް.ާމިބިުލގެާއަމ ޒުތަކަށ އިާއުޞޫލުތަކަށ ިއާާލްާހިންގުމުގެާބިލަީކާއަުޅގަ

ާވަރަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ސިުލވ ިއރުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަމ ުޒތަކަށް ާބަލ ލިއިރުަގއި ާިހސ ބަކަށް ާއަޅުަގނޑު މަޤްޞަދުތަކަށް

ކަާދަންނަވ ލަންާފުރަތަމަާވެސްާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާޕްރީާސްކޫލްގެާއަމ ޒުެގާއެއްާފ ހަގަކޮށްލެވޭާވ ހަާހިތްހަމަޖެހޭާނުކުތ 

ާއިސްލ މީާޢަޤީދ އ އިާިއސްލ މީާތަރުބިއްޔަުތގެާުއސޫުލތަކުންާފުރިހަމަކުރެވިފަިއވ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(3ާާއެއީާމިބިުލގެާ

ާދުނި ާކުރެވިަފއިވ  ާމިހ ތަނަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގ އިމުކޮށްދިނުން. ާދިރ ސ ަތކުންާމ ހައުލެއް ާޢިްލމްވެރިންގެ  1655ޭޔގެ

އިނގޭާގޮތުަގއިާުކއްޖ ގެާސިުކނޑީަގއިާކަންކަންާހަރުލުމަށްޓަކައިާއެންމެާބޭނުންތެރިާދުަވސްވަރަކީާުކއްޖ ގެާޅަފަުތެގާ

ާކިޔ  ާތަޢުލީމޭ ާޅަަފތުގެ ާތަޢުލީމަށް ާސްކޫލްގެ ާްޕރީ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަުމން، ާއ ދެ، ނަންާާދުވަސްވަރު.

ނުޑާާދިނުމަކީ ާއަުޅގަ ާނޫން. ާެއވ ހަކައެއް ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނުޑ ާއ ެދ، ާރަނގަޅުކަެމއް. ާއެންމެ ވެސް

ނޑިއ އިާޖިސްމުާތަރައްޤީކޮްށާ ދަންނަވ ލަންާމިއުޅެނީާޅަފަތުގެާތަޢުލީމަކީާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެކޭ.ާއެއީާކުއްޖ ގެާސިކު

ާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާޙަރުދަނ  ާވިސްނުން ާރޫޚ ނީ ާދުވަސްވަެރއްކަމަްށާކުއްޖ ގެ ާދެވޭނެ ާތަރުބިއްޔަތެއް ާމުހިންމު  1660ވަަރށް

ާދިވެހިރ އްޖެ ާފަދަިއން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނޭ ާއ ދެ، ާވ ތީ. ާމުސްލިމްާާއެދުވަްސވަރު ާސައްތަ ާސަްއތައިން އަކީ

ާވަރަށް ާޙަރުދަނ ކުރުމަކީ ާއަޤީދ  ާއިސްލ މީ ާހިތުަގއި ާކުއްޖ ގެ ާދުވަސްވަރު ާޅަފަތުެގ ާމުހިންމުާޤައުމެއްކަމަްށވ ހިނދު

ާިއސްލ މް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއިޚްތިރ މްކުރުމުެގާާދީނަށްާކަމެއް. ާއަނެްއބަޔަކަށް ާއެއްބަޔަކު ލޯބިކުރުމަށް

ާގެންދިޔައީތީ.ާއުޞޫ ާަޢމަލުކުރަމުން ާއެގޮތަށް ާބަލައިގަނެ ާކ ފައިން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިކަން ާޮއތީ ާދެމެހެއްޓިފައި ލުތައް

ނޑުމެންާްސކޫލްތަކެްއާމުގަާއ ދެ،ާޕްރީާްސކޫލްގެާނަ  1665އްސުރެންާނުހިންގިާކަމަށްވިަޔސްާއަންުދވަހުާއަންާޒަމ ނުިއާއަުޅގަ

ާދިވެހިރ އްޖޭ ާފެށިގެން ާދ ތައަީއާގައި ާތަކުގެާނަމުގަޔ ިއާއެދުރު ާގެ ާއެހީތެރިކަމ ެއުކާއެދުރު ާއެދުރުާބޭބެއިންގެ އިންނ އި

ާދެވެމުން. ާާތަޢުލީމް ާދިނީ ާސަމ ލުކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާާތުއްތުއޭރު ާތަޢުލީމްގައި ާއަކުުރާާކުއްޖ ކުދީންގެ ާޢަރަބި އަށް

ނޑީަގއިާހަރުލެއްވުމުގެާދުާކުއްސްކޮށްާދިނުމ އި،ާދީނީާއިުޢތިޤ ދަ ަމއްޗަށް.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެްނގެާރ އްޭޖގެާޖ ގެާސިކު

ާ ާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާރ އްޖޭެގ ާއަދި ާއެއްކަމެއްމަސްލަޙަތަށ އި ާމުހިންމު ާެއންމެ ާއަޅުަގނޑުއޮތް ޤަބޫލުކުރަން.ާާކަމަްށ

ާޙަރުދަނ ކަމ އިާ ާކުއްޖަކީ ާޮކންމެ ާނިކުންނަށް ާެވގެން ާތަރުިބއްޔަތު ާތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއޭރު ާސަބަބުން  1670އެކަމުގެ

ާއުޞޫލުތަކަާ ާރިވެތި ާލޯބިއިސްލ މީ ނޑުމެންނަށްާށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވެފައި. ާއޮތީ ާރައްޔިެތއްކަމުަގއި ކުރ 

އަށްާހަމައެކަިނާަކއްސ ަލއިގެންާިދޔަީއާހުޅަނުގގެާތަުޢލީމ އިާދިމ މެވެްސވަރަކަށްާަމގުންާއަމ ޒުާކޮންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާފަހުެގާމ އްދީއްޔަ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާއ ދެ، ާހިސ ބުން. ާސީދ ކޮށްލެވުމ އި ާމިސްރ ބު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ަތއް

ދަންނަާނިސްބަތްާމިދަނީާމަދުވަމުން.ާހެޔޮކޮށްާކަމަށްވ ނަމަާޢަރަބިާއަކުރުާތެރެއިންާައޅުަގނުޑމެންާބަލައިލިޖީލުތަކުގެާ



 63 

ާއ ދެ،ާ ާެލވޭނެ. ާގުނ  ާއިނގިލިަތކުން ާއަުތގެ ާދެ ާޒުވ ނުްނާމިއަދު ާއިނގޭ ާިކޔ ލަން ާެއއްެޗއް ާއޮންނަ ާއަކުރުން  1675ޢަރަބި

ާތަޢުލީ ާޅަފަތުގެ ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއަމ ޒުކުރަން ާއަޅުަގނޑުެމން ޖެހޭނީާމް

ނޑުމެްނގެާތެޭރގަިއާގެނެްސދެއްވ ފަިއާއޮްތާިއސްލ ީމާއަޅުަގނޑު މެންާއެންމެާއިުހޒަމ ނުންާފެށިގެންާކ ބަފައިްނާއަުޅގަ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާހިފަހައްޓ  ާއުޞޫލުތައް ާރިވެތި ާާޤައުމަށްޙަރުދަނ  ާހެދުމުގެ ާބައެްއކަން ވިސްނުންާފައިދ ހުރި

ާބަ ާމިގޮތުން ާމައްޗަށެެވ. ާދިނުމުގެ ާގެނެސް ާފުރަތަމަކުދިންނަށް ާކިަބިއގަާާލ އިުރާއެންމެ ާކުއްޖ  ނޑުމެން ާައުޅގަ ވެސް

ާއިސް ާމުއަށަގަންނަންޖެހޭނީ ާއެ ާއަޤީދ ، ާއިސްލ މީ ާއަޤީދ . ާހަރުލެވިއްެޖާލ މީ ނީޑަގއި ާސިކު ާކުއްޖ ގެ  1680އްދަތުގައި

ާކައްސ ލައިގެން ާމަގުން ާހަމަ ާކުއްޖ  ާބަވަަނވިކަމުަގިއވިަޔސް ާކިތަންމެވަރަކަށް ާދުނިޔެ ާމިއަދުާާކަމުގަިއވ ނަމަ ނުދ ނެ.

އަޅުަގނޑުމެންާމަސްތުވ ާަތެކއްޗަށ އިާއަދިާފޭރުމ އިާތަފ ތުާކުށްތަކަށްާކުދިންާއަަރިއގަންނަނީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ީނާ

ާހިތުަގއި ާކުއްޖ ގެ ާދޯހަާާއެއީ ާއަޤީދ ގެ ާއިސްލ މީ ާއެންމެާއޮްނނަ ާތަޢުލީމްގެ ާސްކޫލް ާއެހެްނވީމ ،ާޕްރީ ިޅކަމުންނެވެ.

ާއަމ ޒު ާއެއް ާއިމުހިންމު ނީޑަގއި ާކުއްޖ ގެާސިކު ާވ ންޖެހޭނީ ާޙަރުދަނ ކަމަށް ާއަޤީދ  ާވަރުގަދަ ާމައްޗަށް.ާސްލ މީ ކުރުމުގެ

ނޑުމެ ނޑުމެންެގާޤައުމުާބިނ ކުރުޕްރީާސްކޫލްތަކަކީާކޮށްފިނަމަާންާމަސައްކަތްއ ދެ،ާއެގޮތަށްާއަުޅގަ  1685މުެގާއެންެމާއަުޅގަ

ާމުޢަްއސަސ  ާސަބަވަރުގަދަ ާއެކަުމގެ ާވެގެންދ ނެ. ާކަންތައްތަެކްއާކަުމގައި ާނޭއްގ ނީ ާހުރިހ  ާމިއޮތް ބުްނާމުޖުތަމަޢުގައި

ާކޮމިޓީގެ ާވުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާސްކޫލްގެ ާޕްރީ ާއެހެންވީމ ، ާދ ނެ. ާނެތިގެން މަރުޚަލ ަގިއާާމުސްތަޤުބަލުގައި

ާދަްއކަމުން ާވ ހަކަ ާސްކޫލްގެ ާޕްރީ ާއުޞޫާދ އިރު ާމައިަގނޑު ާމަޤްޞަދ އި ާބިުލގެ ާއަމ ޒ އި އަިދާލުތަކ އި،

ާބައިތަކެއް ާމިހުރިހ  ނޑުެގާާމަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި ާގިުއގަ ާތަރުބިއްޔަުތގެ ާއިސްލ މީ ާމިދެންނެވި ނޑު ާއަުޅގަ ވެސް

ާކަމަށް ާކުރ ނެ ާމަސަްއކަތް ާެއގޮތަށް ާއަދި ާގޮވ ލަން. ނޑު ާައޅުގަ ާަބއްޓަންކުރުމަށް ނުޑާާތެރޭގައި ާއަުޅގަ  1690ވެސް

ާނިން ާވ ހަކަކޮޅު ާއަުޅަގނޑުގެ ާއ ދެ، ާފުރުޞަތުާއުއްމީދުކުރަން. ާމެންބަރަކަށް ާއެހެްނ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ މ ލ ނީ

ނުޑާތ އީދުކުރ ާވ ަހކަާދަްނނަވަންމުން.ާމިބިލުާއިޞްލ ޙުުވމ އެކުާޤ ނޫނަކަށްާެވގެންާ އެރުވުމަށްޓަަކއި.ާމިބިލަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެާތަރުބިއްޔަތުާޙަރުދަނ ެވގެންާދ ނެކަމަށް ނޑުމެްނގެާތަޢުލީމ އިާއަުޅގަ ތީ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ާއައުމަކީާއަުޅގަ

 އްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާއަާ

ާ1695 

ާލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތު

ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑަްށާާޝުކުރިއްޔ  ާބިލުގައި ާމި ާކުރުގޮަތކަށް ާވަރަށް ެވސް

ާކަ ާަބއެއް ާުކއްޖެްއެގާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާއެބަޮއވޭ ާ)ބ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާެއގޮތުން ންތަްއތައް

ާ ާޢުމުރުން ާއެކުއްޖ ގެ ާތަރައްޤީވަމުންދަނީ ާފުރިހަމައަށް ާއެންމެ ާއަވަސްިމނުގައި ާއެންމެ ނޑި އަހަރ5ާާުސިކު

ާޙަޤީ ާއަސްލުގައި ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއިޝޫަގއި ާމި ާވަރަށްާފުރުމ ހަމައަށްކަން. ާމުހިންމުކަމެކޭ ާަވރަށް  1700ޤަތުަގއި

ާސްކޫލްަގއިާ ާޕްރީ ާއަސްލު ާއެބަޮއވޭ ާގުޅިފައި ާމިކަމ އި ާއެީއ ާކަމެކޭ. ާއަޅުަގނޑުމެްނާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ މުހިންމުގޮތަކަށް
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ާކަމަކ  ާމިހުރިހ  ާތަމްީރނ އި ާީޓޗަރުންގެ ާދިމ ވ ާާކިަޔވައިދޭ ާުކއްޖަކަށް ާއުުމރުގެ ާއެ ާްސކޫލްަގއި ާއެއީ ވެސް.

ާސަކަންތަ ާއްތަެކއްގެ ާތަޢުލީމީ ާކުއްޖެްއގެ ާއެ ާބޭނުންވޭތޯާޙަބަބުން ާދ ން ާސްކޫލަށް ާމިދަނީ.ާެއއީ ާއެިޅގެން ާިބންގ  ޔ ތް

ރޭާއެާއަހަރުގެާތ3ާެއަހަރުގެާތެރޭާޕްރީާސްކޫލ3ާާްނުވަތަާނުވޭތޯާމިހުރިހ ާކަމެއްވެސްާއަސްލުާނިމިގެންާމިދަނީާއެާ

ާތަޖުރިބ  ާލިބޭ ާސަބަބުން.ާމިކުއްޖަކަށް ާބައެއްތަެކްއގެ ާދުވަހު ާފުރަތަމަ ާމިދ  ާްސކޫލަށް ާވަރަްށގިނަާާސ ލަކަށް  1705ފަހަރަށް

ކުދިންނަށްާހަމަާރޮމުންާރޮމުންާގޮސްާކްލ ސްާތެރެއަށްާހޮުޑލެވި،ާުކޑަކަމުދެވިާމިކަހަލަާަވރަށްގިނަާކަންތައްތައްާވޭ.ާ

ާ ާއެ ާކަންަތއްތަކަށް ާކުއްޖ ހެމިވ  ާއެ ާބަޔަކު ާތިބޭ ާއެތ  ާުނވަތަ ާކުރެޭވގޮތުން ާއެާާންްޑލް ާދެކެޭވގޮތަކުން ާދޭތެރޭ އ ިއ

ންޑްލްާދިމ ވީމަާއެާުކއްޖ ާއެކަންަތއްާހެކުއްޖ ާސްކޫލަށްާދިއުމ އިާނުދިއުންާނުވަތަާމުސްތަޤުބަލުަގއިާއެކަހަލަާކަމެއްާ

ާުގޅިގެންާގޮްތވެސްާކުރ  ާއެކްސްޕީިރއެންސްތަަކކ އި ާިމކަހަލަ ާމިދަނީ ާނިމިގެން ނަޑެއޅިގެން ާކަ އެހެންވީމ ާާ.މި

ާ ާއަޅުަގނޑު ާމިބިލުގެ ާޙަީޤޤަތުގައި ާސްކޫލ13ާާްދަންނަވ ނީ ާޕްރީ ާއެއީ ާ)ށ( ާ)ހ(، ާިމވ  ާމ އްދ ގައި  1710ވަަނ

ނިންމ ފައިާވުމުގެާއިތުރުންާޕްރީާސްކޫލްާޓީޗަރުންގެާޑިޕްލޮމ ާކޯހެއްާފުރިހަމަކޮށްފައިވ 09ާާމުދައްރިސުންނަކީާގްރޭޑްާ

ާމ  ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާައސްލު ާމީ ާކަމުަގއިވުން. ާޓްެރއިނިންގާމީހެއް ާސައިކޮލޮޖިކަލް ާެއއީ އްދ އެކޭ.

ާހަވ ުލކޮށްގެންާ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާނޫނިއްޔ މުން ާމީހަކަށް ާހުރި ާއެބަ ކޮންމެސްވަރަކަށް

ނޑުާއަޅުަގނޑުމެްނގެާދަރީންނަށްާވަރަށްާނޭދެވޭާގޮތްތަކެއްާމުސްތަޤްބަލުގައިާވުމަކީާެއކަށީގެްނވ ާކަމެއް.ާދެންާއަޅު ގަ

ާ ާބޭނުން ނޑ5ާާުފ ހަގަކޮށްލަން ާމަިއގަ ާސްކޫލުތަކުަގއި ާޕްރީ ާއުފައްދ  ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާމިއޮތީ ާމ އްދ ގައި  1715ވަނަ

ާ ާކިަޔވ އިދޭނީ ާަބސް ާއިނގިރޭސި ާބަހުންނޭ. ާދިވެހި ާކިަޔވ އިދޭނީ ާމިގޮތަްށ0ާާގޮތެްއގައި ާގޮތުަގއޭ. ާބަހެއްގެ ވަނަ

ާައޅުގަާ ާއޮތުމަކީ ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާެއއީާޤ ނޫނެއްގަިއ ާުނވެދ ނެ. ާަކމުގައި ާގޮތް ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާީހވަީނ ނޑަށް

ާބަހުންާ ާއިނގިޭރސި ާއެއީ ާއަށް. ާއޯލަވަލްސް ާކެންބްރިޖް ާިމގެންދަނީ ާކުރަމުން ާަތއްޔ ރު ާކުދިން ާމީ އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ހަ ާކުދިން ާއ ންމުޮކށް ާގޭގޭގައި ާހަމަ ާވިސްަނންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހިނދު ާއެްގޒ މަކަށް ާދަްއކ ާއޮންނަ ކަ

ާިދވެހިބަހުންާ ާގޮެތއްަގއި ނޑު ާމަިއގަ ާހަމައެކަނި ާފުރުޞަތަކީ ާމިލިބޭ ާސްކޫލުަގއި ާމި ާއެހެްނީވމ  ާދިވެހިބަހުން.  1720އުޅޭނީ

ާ ާގްޭރޑް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވ ކަމަށްވަންޏ  ާތަނަކަށް ާހަދ  ާކުރަން ާޓްެރއިން ާހަމ0،0،1ާާަކުއްޖ  ާފެށިގެން އެހިސ ބުން

ާ ާކިަޔވ އި ާމިދަނީ ާބަހުން ާހުރެާއިނގިރޭސި ާމިކަމ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރުަގއި ާދެމުން ާކިަޔވ އި ާއެހެން ދެމުން.

ާމަޖުބޫރުާ ާދިވެހިބަހުންނޭ ާކޮންމެހެން ާބ ްއވ ފައި ާގޮތަކަށް ާއޮޕްޝަނަލް ާމީ ާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ ާދަތިތަކެއް ނިކުމެދ ނެ

ނޑަށްާހީވަނީާހަމަާރަނގަޅުގޮތަކަށްާވެދ ނެހެން.ާ ާނުކޮށްާއޮތުމަކީާއަުޅގަ

ާ1725 

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީސްމ ފަރެ

`ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށ އިާއަދިާމިބިލަށްާ

ާދަންނަވަން. ާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެއްެކިވާހުރިހ  ާކުރަްއވ  ނުޑާާތ އީދު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް
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ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާޤ ނޫނު ާގޮުތގައި ާސްކޫލަށ2ާާްފ ހަގަކުރ  ާކުދިންނަށް ާއުމުުރގެ ާއެބުނ  ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާކަމެއްކަމަށް ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާކުރުމަކީ ާލ ިޒމް ާަގއި ާޤ ނޫނު ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާމަޖުބޫރުވ   1730ފޮނުވުމަށް

ާއަ ާއެއް ާނުދެކެން.ާސަބަބަކީ ާގޮތުން ާމިއޮންނަ ާއަހަރު،ާމިހ ރު ާދެ ާފެށެނީ.0ާާހަރުން ާނ ސަރީ ާބޭބީ ާބައިގައި އަހަރު

އެހެންނަމަވެސްާެއއްާއަހަރުްނާފަށ އިގެންާސްކޫލަށްާގެންދަންޖެހޭާއިރުގައިާވަރަށްާދަތިވ ެނާމީހުންނަށްާވެސްާބެލުން.ާ

ާބަ ާއަހަރު ާދެ ާއަހަރ އި ާއެއް ާވެސް ާމައިންބަފައިންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހާ އެ ާބެލުމަކީ ާކުދިން ާދޭތެރޭ ޔ އި

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުންާމިާކޮމިޓީާަމރުހަލ ގައިާމިާބަދަލުާެވގެްނާ ފަސޭހަކަމަކަށްާނޫން.ާއެހެންާކަމ އިާެއކީަގއިާއަުޅގަ

ާ ާއިުރގަިއ 0ާާއަންނަ ާބަޔ އި ާޢިްއޒަތްތެިރ4ާާއަހަރު ާއެދެން. ާއަުޅަގނޑު ާލިުޔއްވުްނ ާެއގޮތަށް ާދޭތެޭރގަިއ  1735އަހަރ އި

ާެއއީާާރައީސް ާއޮތުން ާއޮތް ާއެޅުމަށް ާްސކޫލެއް ާރަށެއްަގއި ާމިޤ ނޫނުގަިއާކޮންމެ ާކަމަކީ ާއަނެއް ާފ ހަަގކުރ  ައޅުަގނޑު

ާ ާގްރޭޑް ާއެބަތިބި ާރަށުގައި ާރަށް ާބައެއް ާނުކުަރން.ާސަބަބަކީ ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަުމަގއި ާގޮތެއް ާރަނގަޅު 0ާއެންމެ

ާ ާއެކަހަލަ ާރަށްރަށް. ާހުރި ާކުއްޖަކު ާއެންމެ ާކަމަށްާގައި ާހުންނ ނޭ ާސްކޫލެއް ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާޤ ނޫނަކުން ރަށެއް

ނުޑާ ލ ޒިމްާކޮށްފިްއޔ ާެއއީާސަުރކ ރަށްާވެސްާއަދިާވަރަށްާބޮޑުާބުރައަކަށްާވެގެންދ ނެ.ާއެހެންަކމ އިާެއކީަގއިާއަުޅގަ

ާއެކަންަތްއތައް ާއިރުަގއި ާއަންނަ ާވެގެްނ ާއިޞްލ ޙު ާމަރުހަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާބިލު ާއެރަށެްއެގާާޤަބޫލުކުރަނީ  1740އޮންނ ނީ

ާޓީޗަރަކ ިއާ ާމިސ ލަކަށް ާދީގެން. ާއެއް ާއެހީ ާއޮތް ާދެވެން ާސަރުކ ރުން ާއޮތް ާދެވެން ާގޮތުން ާގުޅޭ އ ބ ދީއަކ އި

ާފަރުމ ާ ާގޮތަކަށް ާެގންދެވޭނެ ާމިކަން ާގޮަތކަށް ާއެކަހަލަ ާދެްއވަިއގެން ާޚަރަދެއް ާކޮްނމެސް ާއަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް

ނ ާއެދެން.ާއަުޅގަ ާވ ހަަކާކޮށްދެއްވުން ާމެންބަރުން ާގިނަ ާވަަރށް ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްުނވ  ާަވކި ާފަހުގަިއާވެްސާމީ ޑަށް

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރުންނަށް ާއެޢިއްޒަތްތެރި ާކޮށްލ ނަން ާކުުރ ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާއެދިަވޑަިއގަނެފައި ދެއްކުމަށް

 1745ާދިނުމުގެާގޮތުން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް.

ާ

ާޢަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްގަމުާ

`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޕްރީާްސކޫލްާހިންގުމ އިާބެހޭާބިލެއްާމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާމެން ާއެޢިއްޒަްތތެރި ާކަމަށްަޓކައި ާެދއްވި ާހުށަހަޅުއްވ އި ާމުޙަންމަދު ާސިޔ މް ާއަޙްމަދު ާޝުކުރުާމެންބަރު ބަރަށް

ާ  0ާ1750ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާފަށ ާތަޢުލީމުގެާރަސްމީާތަޢުލީމުާފެށިގެންާއަންނަނީާމިހ ރުާމިއޮތްާގޮތުންާކަމަށްވަނީާގްރޭޑް

ާ ާއަންނަނީ ާފުރިހަމަވެގެން ނޑި ާސިކު ާކުދިންގެ ާތުްއތު ާވީއިރ3ާާުފެށިގެން.ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމަށް ާފުރެންދެން އަހަރު

ޕްރީާސްކޫލުާހިމެނިގެންާދިޔުމަކީާަވރަށްާމުހިންމުާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުާފަށ ާތަޢުލީމުގެާގޮތުގައިާ

ާ ާއުމުރުން ާެއ ާމިއަންނަނީ ާުފރިހަމަވެގެން ާކުއްޖ  ާސަބަަބކީ ާސިުކނިޑ3ާާކުރެވޭ. ާއެކުއްޖ ގެ ާވަންދެން އަހަރު

ހިންމުާކަމެއް.ާެއހެނީާޕްރީާސްކޫލްާމިހ ރުާފުރިހަމަވަމުންާދ އިރުާރަސްމީާތަޢުލީމުގެާގޮުތގައިާމިތަޢުލީމުާއޮތުމަކީާމު

ާ ާގްރޭޑް ާމިއަންނަނީ ާފެށިގެން ާތަޢުލީމު ާރަސްމީ ާގޮތުަގއި. ާތަޢުލީމުގެ ާނުރަސްމީ ާއެ ާފެށިގެން.0ާާމިއޮންނަނީ  1755ން
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ާކަމަށްާ ާތަޢުލީމެއް ާހިަމނަންޖެހޭ ާތެރޭގައި ާތަޢުލީމުގެ ާރަްސމީ ާކޮންމެހެން ާސްކޫލަކީ ާޕްރީ ާމީ ާީވއިރު އެހެންކަމަށް

ާގޮތަކަށް.ާއަޅުަގނ ާދަތި ާވަރަށް ާއަންނަނީ ާހިންގަމުން ާރަށްރަށުގައި ާކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާޕްރީާސްކޫލްތައް ާޤަބޫލު ޑަށްާެވސް

ާކުރ އިުރާ ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ާޖަމ ޢަތްތަކ އި ާޖަމްޢިއްޔ  ާބަެއއް ާއަިދވެސް ާކޮިމޓީތަކ އި ާއަންހެނުންގެ ާބަެއއް އެއީ

ދުމ އިާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާއޮންނަނީާވަރަށްާދަތިާކަމަކަށްާވެފައި.ާއަދިާޕްރީާސްކޫލުތަކުގެާބިންާހޯދުމ އިާސްކޫލްާހޯ

ާދޭ.ާ ާހިސ ބަށް ާުއޒުރުވެިރވ  ާބެލެނިވެރިން ާބަެއއް ާދެްއކުމުގަިއ ާފަހަރު ާގިނަ ާއެ ާެވސް ާފީ ާދަްއކަންޖެހޭ  1760ސްކޫލަށް

ންާދިޔުމަކީާކޮންމެހެންާމުހިންމުާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާމިާޕްރީާސްކޫލަކީާއެާސަުރކ ރުންާދޭާތަޢުލީމެއްގެާގޮުތގައިާެވގެ

ާޝުކުރުާ ާެއއްފަހަރު ާއަިދވެސް ާފަރ ތަށް ާެދއްވި ާހުށަހަޅުއްވ  ާމިބިލު ާކުރެވޭތީ ާޤަބޫލު ނޑަށް ާއަުޅގަ ކަމެއްކަމަށް

ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޕްީރާސްޫކލްާބިލަކ އިާމެދުާވ ހަކަދަްއކ ާއިރުާއަދިާޕްީރާސްކޫލްާތަޢުީލމުާބައްޓަންެވގެންާދ އިުރާ

ާބައްޓަ ާެއއުސޫލުތަްއާމި ާފަދައިން ާއެވިދ ުޅވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާބެހޭގޮތުން ާދ ގޮތ އި ންވެގެން

ނަޑއެޅުމުަގއިާއެާގޮްތގޮތްާއެާއިސްލ މީާރިވެތިާއުސޫލ އިާއެްއގޮތްވ ...ާ  1765ާކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިައށްާގެންދެއްވުމަށް..ާއ ދެ،ާގަމުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކު

ާ

 1770ާޢަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްގަމުާ

ާއެވިދ ުޅވިފަަދާ ާދ އިރު ާބައްޓަްނވެެގން ާސްކޫލް ާފަދައިން ާއެވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު އ ދެ،

ންާއެާސްކޫލްާބައްޓަންވެެގންާދިޔުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުާގޮތަކަށްާއިސްލ މީާރިވެތިާުއސޫލުތަކ އިާެއއްގޮްތވ ާގޮުތގެމަތީ

ާވެފައިާ ާބައްޓަން ާކުދިން ާގޮތުން ާއަންނަ ާފެށިގެން ާތަޢުލީމު ާފަށ  ާެއއީ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ކަމެއް

0ާނީާގްރޭޑްާމިތިބެނީ.ާހަމަާއެފަދައިންާމިހ ރުާމިއޮންނަާފަށ ާތަޢުލީމ އިާމެދުާމަދަރުސީާތަޢުލީމުާފެށިގެންާމިއަންނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަމަށްވެފަިއ ާހިލ14ާާޭން ާތަޢުލީމު ާމަދަރުސީ ާެމދު ާތަޢުލީމ އި ާފަށ  ާބުނޭ ާއެބަ ާމ އްދ ގަިއ  1775ވަނަ

ދައުލަތުންާފޮރުކޮށްދޭންވ ނޭ.ާއެހެންކަމަށްވީއިުރާޤ ނޫނެއްާިމކަމުގަިއާަކނަޑއެޅިފަިއާނެތްާނަމަވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީްނާ

ާއޮތްއިރުާ ާމިގޮތަށް ާސްކޫލްތަްއާާމިކަންކަން ާބައެއް ާދޭ ާތަޢުލީމު ާމަދަރުސީ ާމެދު ާތަޢުލީމ އި ާފަށ  ާބަެއއް ވެސް

ާއަމުރުކޮށްފައިާ ާދިޔުމަށް ާކިޔަވަން ާތަންތަނަށް ާއެހެން ާއެކުދިން ާއެމީސްމީހުން ާބަންދުކޮށް ާސަރުކ ރުން މިހ ރުވެސް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ާކުރުމ އި ާރަްއކ ތެރި ާޙައްޤުަތއް ާކުދިންެގ ާކުަޑ ާމ އ3ާްވ އިުރ ާތިިބާވަނަ ާެއކުދިން ާބުނޭ ާއެބަ ދ ަގއި

ާމިބ ވަތުގެާ ާެއހެންނަމަވެސް ާވ ނޭ. ާފޯރުކޮށްދޭން ާދައުލަތުން ާނިޒ މެއް ާލިބޭނެ ާތަޢުލީމު ާެއކުދިންނަށް  1780ތަނެއްަގއި

ާއެކުދިންާ ާބަލ އިރު ާދ ން ާއެތަންތަނަށް ާމަޖުބޫރުވެގެން ާކުދިންނަށް ާދިޔުމަށް ާތަންތަނަށް ާއެހެން ާބަންދުކޮށް ސްކޫލްތައް

ާފޯރުކޮށްާއަތުންާއި ާއެހީތެރިކަމެއް ާކަަހލަ ާއެްއވެސް ާެއކަންކަުމަގއިާސަރުކ ރުން ާދ އިރުވެސް ާހިނަގމުން ާޚަރަދެއް ތުރު
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ާލިބެންާ ާގ ތުން ާއެ ާއެކުދިންގެ ާފ ހަގަކުރަން.ާއެހެނީ ާެއކަްނކަން ާއެކު ާހިތ މައ އި ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށްޓަކައި ނުދޭ

ާ ާނެތިގެން ާމަގެއް ާއެހެން ާލިބޭނެ ާތަޢުލީމު ާެއއީާހުރި ާޚަރަދަކީ ާއެކުރ  ާއެކުިދން ާއިރު ާދ ންޖެހޭ ާދިމ އަކަށް އެހެން

ނުޑގެާ ނޑުާމިެހންާމިދެންނެވީާއަޅުގަ  1785ސަރުކ ރުންާކޮށްދޭންޖެހޭާޚަރަދެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަޫބލުާކުރެވެނީ.ާއަުޅގަ

ާސްކޫ ާއެހެން ާކުރައްވ  ާބަންދު ާަސރުކ ރުން ާވެސް ާމިދޭތެރެއަކުން ާސްކޫެލްއ ާގަުމގެ ާދިޔުމަްށާދ އިރ ަގއި ލަކަށް

ާދެްއވ ނެާ ާސަރުކ ރުން ާެއްއޗެއް ާހުރިހ  ާއ އި ާފީ ާބަހު ާދިޔުމަށްަޓަކއި ާއެސްކޫލަށް ާެއުކދިން ާއިރު ާއެްނގި އެކުދިންނަށް

ާއެގެންދަނީ.ާ ާކުރަމުން ާއެޚަރަުދތައް ާއަށް ާއަމިއްލަ ާބެލެނިވެރިން ާއެކުދިންގެ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަެވސް ާވިދ ޅުވި. ކަމަށް

ާމިބ ވަތުގެ ާސަރުކ ރަށްާާއެހެންވީމ  ާއެކަންކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނަމަވެސް ާއޮތް ާއަދި ާޤ ނޫނު ާމީ ކަންތަްއތަކަކީ

ާއެހެންވީމަާ ާނޫން. ާކަންތައްތަކެއް ާވ ނެ ާނޫނީ ާކުރެްއވީމ  ާއެކަންކަން ާސަރުކ ރުން ާމިކަންަކމަކީ ާއިރުެވސް  1790ލ ޒިމްކުރ 

ނޑުމެންާހަދ ާޤ ނޫނުާފ ސްކޮށްާޤ ނޫނުާތަ ންފީޒުާކުރިާނަމަވެސްާޤ ނޫނުގައިާއެާއޮންނަާޤ ނޫނެއްާމިއަދުާއަދިާއަުޅގަ

ާލިބޭނެާ ާނަފ އެްއ ާއެްއވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާސަބަބުން ާއޭގެ ާޤ ނޫނަކީ ާނޫނީ ާކުރެްއވީމ  ާޢަމަލު ާސަރުކ ރުން ގޮތަކަށް

ނުޑާވަރަްށާބޮޑަށްާސަުރކ ރަށްާވެސްާޮގވ ލަންާމިހެންާހުންނަާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޒު ާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާފެންނަާ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑަށް ާކުރުމަކީ ާއެކަންކަން ާގޮތެްއގަިއ ާހުރި ާފައިދ  ާެއންމެ ާރައްޔިތުންނަށް ކުރުމުގަިއ

ާވެްސާ ާނުގަތުމަށް ާއިހުމ ލުެވވަަޑއި ާސަުރކ ރުން ާކަންތައްަތކުަގއި ާމިބ ވަުތގެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާކަުމގަިއ  1795ކަމެއް

ާޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާުޝކުރިއްޔ ާިޢއް

ާ

ާމަދުާޒުބެއިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ވ ފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ާކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހެޅުއްވި ާިބލު ާހިންގުމުގެ ާސްކޫލް `ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޕްރީ

ާއެންމެހަ ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމުޙަންމަދަށް ާސިޔ މް ާއަޙްމަދު ާކުދިންެގާމެންބަރު ާތުއްތު ާނަމުގައި ާބެލެިނވެރިންގެ  1800އި

ާމެންބަރުންތަެކްއާމިބިލަށްާއިޞްލ ޙުތަކެްއާ ާދަްނނަވަން.ާގިނަ ާައމިއްލަާނަމުގައިާޝުކުރު ާައޅުަގނުޑގެ ާއަދި ނަމުގައި

ފި.ާެއގޮތުންާހުށަހަޅުއްވ އިފި.ާއުނިކުރަންވީާމ އްދ ތަކ އިާއިތުރުާކުރަްނވީާމ އްދ ތަކ އިާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަުފޅުާދައްކަވ އި

 އަޅުަގނޑުާއެކަމ އިބެހޭާއިތުރުާވ ހަކަާެއއްާއިތުރުާހުށަހެޅުމެއްާހުށަހަޅ ކަށްާނެތީން.ާނަމަވެސްާޕްރީާސްކޫލެްއގެާހުރި

ާދުނިޔެާ ާމުޅި ާކަމަށް ާބައެއް ާއަލި ާހިތް ާފިލި ާތޫނު ާދިވެހިްނނަކީ ާއަުޅވައިލ ނަން. ާއަލި ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް ފައިދ ގެ

 1805ަގނޑުމެްނާފަޚުރުވެރިވޭ.ާނަަމވެސްާިދެވހިންގެާތެރެއިންާމިާތޫނުާފިލިާކަމ އިާމިާހިތްާއަިލކަންާހެކިވޭ.ާއެކަމަށްާައޅު

ާފެްނވަރުާ ާކުދިންގެ ާކިޔ  ާިއން ާއިން.ާއ ދެ،ާމ ލެ ާމ ލެ ާތެެރއިން.ާެއއީ ާކުދީންގެ ާކިަޔވ  ާދިމ ލަކުން ާއެންމެ ފެންނަނީ

ާ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރު ާކޮބ ތޯ ާސަބަބަކީ ާކުރިްނާރަނގަޅުވ  ާވަނުުމގެ ާގްޭރްޑާއެަކކަށް ާސްކޫލްތަކަށް މ ލޭ

ާރަށްތަކުަގިއާ ާއަތޮޅުތަުކގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރުޞަތެއް ާމި ާނިންމުމަށްފަހުގައި. ާސްކޫލް ާޕްރީ ާވަންނަނީ ކުދިން

ާއަިއ.ާ ާހިންގަމުން ާްސކޫލްތައް ާޕްރީ ާވެސް ާކުރިން ާމީެގ ާނުވޭ. ާއެްއ ާލިބިފަ ާކުދިންނަކަްށ މަދުރަސ ތަކުގެ
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ާއަމަީލާއެހެންނަ ާއޮތީ. ާފ ހަގަކުެރވިފައި ާހަމައެކަނި ާކަމަށް ާކުރެވެމުންދ ކަމެއް ާއެިޅގެން ާއެއް ާސުރުޚީ ާމިކަމަކީ  1810މަވެސް

ގޮތުންާޕްރީާސްކޫލްާހިންގަމުްނދަނީާމަދުާރަށެއްގައި.ާޕްރީާސްކޫލްާހިންގ ާރަށްރަށުންާތަޢުލީމުާހ ޞިލްކުރ ާކުދިންެގާ

ާފ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވ ކަން ާދިހަާނަތީޖ ާރަނގަޅު ާފަށަިއގެން ާގްރޭްޑާއެަކކުން ހަގަކުެރވޭ.ާްޕރީާސްކޫލްާނިންމ ފައި

ނޑުާމިދަންނަވަނީާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާކެމްބްރިޖްާއިމްތިޙ ނުގެާ އެއްާނިންމ ާކުދިންގެާނަތީޖ ާރަނގަޅުވ ާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާގިނަވަމުން.ާއ ދެ،ާކޮން ާކުދިންެގާއަަދދު ާޕްީރާނަތީޖ ާހ ޞިލްާރަނގަޅުާނަީތޖ ާހ ޞިލްކުރ  ާވެސް ާދ އިރ ެއއްަގއި މެ

ނޑުެގާދ އިރ ަގއިާޕްރީާސްކޫލްާހިްނގުމުަގއިާެވސްާދަތިތަކެްއާ  1815ސްކޫލްާހިންގުމުަގއިާދަތިތައްާހުންނ ނެާފަދައިންާއަޅުގަ

ާއެހީތަަކކ ިއާ ާޢިނ ޔަތަކ އި ާހުރިހ  ާލިބިދޭ ާބިލުން ާމި ާައުއމުން ާފ ސްެވގެން ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާބިލު ާމި އެބަހުރި.ާނަމަވެސް

ނޑުާމަދަދު ާއަޅުގަ ާލިބޭނެކަމަށް ާވެްސ ާދ އިރ ތަކަށް ާއެހެން ާފަދައިން ާލިބޭނެ ާއަށް ާދ އިރ  ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ތަކެއް

ާއަމަލުާ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާޤ ނޫނަކަށްވުމަށްފަހުަގއި ާއަދި ާހެދުމަށްޓަަކއި ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާިމ ާއެގޮތުން ާކުރަން. އުންމީދު

ާައވަހަކަ ާވެސް ާވީހ  ާސަުރކ ަރށް ާއަޅުަގނޑު ާައޅުަގނޑުާކުރުމަށް ާގޮވ ލަން. ާއަމަލުކުރުމަްށ ާއެްއގޮތަށް ާިމއ އި ށް

 1820އެދުމަކީާހުރިހ ާއެންމެންގެާހުރިހ ާމެންބަރުންގެާއެއްބ ރުލުންާލިބިގެންާވީހ ވެސްާއަވަަހކަށްާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްވުން.ާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތައްާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާނަާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނޮޅިވަރަމް

ާދ އިރ ެގާ ާތުލުސްދޫ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެއްެޗއް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރޮ ާމެންބަރު ާވިދ ޅުާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާިކަޔވައިދިނުމަށްާަޒިއނ ގެ ާސްކޫލްަގއި ާޕްރީ ާބަހުން ާދިވެހި ާމި  1825ވެްއޖެ

ާއޮތުން ާއޮތް ާމިވ ާާބ ރުއަޅ ފައި ާމިކަންތައްތައް ާޓެްކނިކަލީ ާވިސްނުންފުެޅްއާގެންގުުޅއްވީމ ،ާއަސްލު ބަދަލުކުރެްއވުމުގެ

ާބަހުންާ ާމ ދަރީ ާވެސް ާއިުރގައި ާއޮންނަ ާއެުކއްޖ  ނޑުަގއި ާބަ ާމަންމަގެ ާއޭނ ގެ ނޑީަގއި ާސިކު ާކުއްޖ ގެ ާުކޑަ ގޮތަކީ

ާުކރެވެމުންދ ނެކަ ާރިކޯޑް ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ނޑީަގއި ާިސކު ާދިރ ސ ތަކުންާއެުކއްޖ ގެ ާތަޙުލީލީ ާމިއަދުެގ މަށް

ާ ާމި ާފެެނގަންއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާފަދަާާެއޑްަވރޑް ާޔޫްސ ާއޮފް ާއިްނސްޓްަރކްޗަރ ާލޭންްގއޭޖް ާބޭފުޅުންގެ ފަދަ

ާކުރެވިަފއި.ާ ާވަނީ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިކަމ އި ާދިރ ސ ތަކެއް ާވަރުަގދަ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާވަރަށް ާާވިދ ޅުވީމަ  1830ފޮތްތައް

ާތަޢުލީމ ިއާއެހެން ާއެުކއްޖ ގެ ާެއޅުނީމ  ާސިުކނީޑގަިއ ާެއކުއްޖ ެގ ާގޮެތއްަގއި ާފުރިހަމަ ާިބންގ  ާބަުހގެ ާމ ދަރީ ވީމ ،

ާލޭންުގއޭޖްާ ާސެކަންޑް ާއެކުއްޖ ގެ ާފަހުން ާކިަޔވައިދިނީމ  ާބަހުން ާމ ދަރީ ާތެރޭގައި ާމަރުޙަލ ގެ ާފުރަތަމަ ތަރުބިއްޔަތުގެ

ާލޭްނގުއޭޖް ާސެކަންޑް ާދ ނީ. ާރަނގަުޅވެގެްނ ާއަދިާާވެސް ާއިމްތިޙ ންތަކ އި ާކޭމްބްރިޖްގެ ާމޮޅުވ ީނ ާއެުކއްޖ  ވެްސ

ާއަޅުަގނޑުމެންާާ ާތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ާތަމްރީނުކޮށް ާދަރިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއިމްތިޙ ނުތައް ާއެހެން އެޑެްކސަލްގެ

ާ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަރުހަލ ގައި ާމިދެންނެވި ާބަލ އިރުަގއި ާކިޔަވައިދިނުމަކީ ާބަހުން ާކުަރްނާކެދިވެހި  1835ޓަގަރަކްލީ

ާމައްަސލަ ާދިމ ވ  ާމި ާކުރުމުގައި ާމިކަން ާއެހެންނަމަވެސް ާކަެމއް. ާކުރަންޖެހޭ ާމިާާވެއްޖެކަެމއް. ާިވސްނުން ާމި އަކީ
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ާމިއުޅެީނާ ާނުކެރިގެން ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާހަމައަްށާތިލަކޮށްލަން ާރައްޔިތުންނ އި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާހޯދުންތައް ތިޔަރީޒް

ާސަބަބުތަ ާއެަތއް ާފައިދ ާސިޔ ސީ ާއެންމެ ާމިއަދު ާބަލ ިއރު ާގޮތުން ާޢިލްމީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެހެންވީމ ،ާމީގެ ކަކ ިއާހެދި.

ާ ާައށް ާކުއްޖ  ާކިޔަވައިދިނީމ  ާބަހުން ާމަދަރީ ާކިޔަަވއިދިނުން. ާބަހުން ާމ ދަރީ ާކަމަކަށްވ ނީ ާކަންކަންާހުރި ހަޤީޤަތުގައި

ާފަހުންާލެއްމޭރުންވ  ާދަްސވަމުންދ ނެ. ާެއއްޗެތި ާބަސްާާފަސޭހަވެަފއި ާފުރަތަމަ ާދަސްކުރަނީ ާބަހެއް ާދެވަނަ  1840އެުކއްޖ 

ާލޭންގުއޭެޖއްާ ާމަދަރ ާގޮތ އި ާދަސްކުރ  ާލޭންގުއޭޖް ާފަސްޓް ާނޫން. ާއުސޫލަކުންނެއް ާދަސްކުރ  ާބަސް ާމަދަރީ ނުވަތަ

ާތަފ  ާއެ ާގޮތ އި ާދަސްކުރ  ާކުއްޖ  ާޭލންގުއޭޖެއް ާސެކަންޑް ާގޮތ އި ާތަޙުލީލުދަސްކުރ  ާމިއަދުގެ ާގޮތެއް ާދެ ިއާތަކުންނ ތު

ާޤ ނޫނެްއގައިާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާހަމަ ާމިއީ ާމިކަން ާއެހެްނވީމ ، ާއެނގިފައި. ާސ ބިތުވެ ާދިރ ސ ތަކުްނވަނީ މިއަދުގެ

ާކަ ާޮއންނަޖެހޭނެ ާއެނގެން ނަޑއެިޅގެން ާޤަބޫލުކަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެދިާމެއްކަމަށް ާފުރުޞަތަކަށް ާހަމަ ކުެރވޭީތވެ

ާފަރެސްމ ތޮޑާ  ާގޮތުަގއި ާކަމެްއގެ ާދެވަނަ ާދ ިއރ ދަންނަވ ލީ. ާމުއްޠަގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުަގިއާގެ  1845ލިބްގެ

ާހަޤީޤަުތގަިއާ ާއަންނައިރުގައި ާޙ ލަތެއް ާމަޖުބޫރީ ާއެބަޖެހޭ. ާބަދަުލވ ން ާއެބަކުޑަކޮށް ާފުރ  ާއުމުރު ާއެ ާގޮތަށް އެވިދ ުޅވި

ާތަޖުރިބ  ާެނތް ާތެރޭަގއި ާސްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޕްރީ ާކުދިން ާއެްއއަހަރުގެ ާޢުމުރުން ާގެްނގޮްސގެންާއެއް. ކޫލަކަށް

ާއެހިސ ބަށްާ ާއަދި ާނެތް. ާތެރެއަކު ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޭފުޅުންނެއް ާގ ބިލް ާހުރި ާތަޖުރިބ  ާބަލ ނެ އެކުދީން

ާތެރޭގަިއާ ާމަރުޙަލ ގެ ާއިްނތިޤ ލީ ާއެހެންވީމ ،ާމި ާނަގ ނެ. ާވަގުުތކޮޅެއް ާވެސް ާތަަރއްޤީވުމަށް ާރ އްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހުސްކޮށްާ ާއެަބއި ާކަމެއްކަމަށްާާޤ ނޫނުގައި ާރަނގަޅު ާމުިހންމު ާއެއީ ާއޮތުން ާނެތި ާމަޖުބޫރުކަމެއް ާނުވަތަ  1850އޮތުން

ނުޑގެާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާޕްރީާސްކޫލްތަކަށްާވެސްާދިމ ވެަފއިވ ާއެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭ.ާހަީޤޤަތުގައިާއަުޅގަ

ާ ާރައީސް، ާިޢއްޒަްތތެރި ާއަކީ ާމައްސަލަ ާދަރަޖަޕްބޮޑު ާދެވަނަ ާސްކޫަލކީ ާދަރަޖަިއެގާރީ ާތިންވަނަ ާނުަވތަ ިއަގއި

ކަމެއްކަމަށްާމިވަނީ.ާހުކުރުާިމސްކިތްާބ ެވގެންާއ ާމިސްކިެތއްާއެޅުނީމ ،ާހުކުރުާމިްސކިްތާމިވަނީާޕްރީާސްކޫލަކަށް.ާ

ާޕްރީާ ާމިވަނީ ާއިމ ރ ތް ާހުރި ާއިންޖީނުގެ ާކުރީގެ ާބަދަލުކުރީމ ، ާއިންޖީނުގެ ާއެހެންތ ކަށް ާބ ވެފައި ާއިންޖީނުގެ ނޫނީ

ާކޮންސްކޫލަ ާުޒވ ުނންގެ ާނޫންނަމަ ާކަށް. ާމިވަީނާމެ ާއެތަްނ ާބ ވީމ ، ާއިމ ރ ތެއް ާކޮންމެެވސް ާހިންގި ާމަރުަކޒެްއ  1855ވެސް

ާފަ ާްސޫކލް ާޕްރީ ާމި ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާއެހެންވީމ ، ާސްކޫލަކަށް. ާކުއްޕްރީ ާމިހުންނަނީ ާކުރެވިަފއި ާިވސްނުމ ިއާރުމ  ޖ ެގ

ވ ނޭާކަހަލަާގޮތަކަެށއްާޖ ގެާވިސްނުމ އިާފިކުރުާތަަރއްޤީއިންާެއުކއްކުއްޖ ގެާިފކުރުކުރުންާގެްނގުޭޅނެާދ އިރ ތަކުގެާތެރެާ

ާކަރުދ ހެއްާ ާފޮތ އި ާަހމައެކަނި ާބޭނުންވ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރުމަށްޓަަކއި ާތަރައްޤީ ާވިސްުނން ާކުއްޖ ގެ ާއަދި ނޫން.

ާހަރަކ ތްތަާ ާއިތުރު ާުގޅޭ ާކިެޔވުމ އި ާެއކުއްޖ ގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިތުރުން ާއޭގެ ާނޫން. ާކުިޅވަރުގެާވެސް ާިކޔެވުމ އި ާކ އި

ާދަ ާކަންތައްތައް ާވެސް ާއެހެންވީތެރެއިން ާޤ އިމުކުރެވިފައި. ާމިވަނީ ާދުނިޔޭގައި ާމިައދު ާނިޒ މުތައް ާމިާސްކުރެވޭނެ  1860މ ،

ާއަާ ާބަލ އިުރގަިއާމި ނޑަްށާާއުގޮތަށް ާއަޅުގަ ާއަންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާހިމެނިގެން ާމިބިލުގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އުސޫލުތައް

ވެނީ.ާހަމަާއެންމެާމުޙިންމުކަމެއްގެާގޮތުަގއިާމ ދިީރާބަހުންާކިޔަަވއިދިނުން.ާމިއީާހަމަާޝަރުތެއްގެާގޮތުަގއިާޤަބޫލުކުރެ

ާއަޅުަގނޑު ާމޮޅުވީމ ، ާދަރިވަރުން ނޑުމެްނެގ ާއަޅުގަ ާބަހަށް ާމ ދަރީ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކެމްބްރިޖްާއޮންނަން މެންނަށް
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ާތައިމްތިހ ނު ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާއަދި ާއިމްތިހ ނުންތަކުންވެސް ާއޮންނަ ާވެސް ާމޮުޅާތ ގަިއ ާެއކުއްޖ  ާވެްސ ތަކުން

ާޤަބޫލުކުރެޭވ.ާ ާއަޅުަގނުޑ ާބަހުންކަމަށް ާމ ދަރީ ާައަޅންޖެހޭ ާބިންގ  ާތަޢުލީމުގެ ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާހެދޭނީ.  1865ދަރިވަރަކަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާން:މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކވުާޙްކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަ

ާެއންމެ ާހަމަ ނޑު ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާޝުކުުރާއަދ ކޮށްލަން ާވެސް ފުރަތަމަ

 1870ޔ މްާމުޙަންމަދަށް.ާއ ދެ،ާސިާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޕްރީާސްކޫލްާބިލެއްާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާމީދޫާދ އިރ ގެާ

ާ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވަރަށްއަޅުަގނޑަށް ާދަތިކަން ާސްކޫލުގެ ާޕްރީ ާމި ާކުރެިވާާއެމަނިކުފ ނަކީ ާއިހްސ ސް ބޮޑަށް

ާތެރެމިމަޖިލީ ާމެންބަރުންގެ ާހިމެނޭ ާހޭދަހުގައި ާބޮޑު ާއެޅުމަށްޓަކައި ާސްކޫލްތައް ާޕްރީ ާކުރައްވ ާއިން ަފއިވ ާއެއް

ާމިދ އިރ ގަ ާއަދި ާއ އި ާަނމުގަ ާރަްއޔިތުންގެ ާދ އިރ ގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާޙ ސިލުކުރަމުންދާ ބޭފުޅަކަށްވ ތީ ާތަޢުލީމް އި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނަމުގައި ކުދީންގެ

ާޕްރީާ ާގެންދިޔަ. ާފ ހަގަކުރަމުން ާކަންބޮޑުވުން ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާޙަޤީޤަތެއް ާހަމަ  1875ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާއަުޅގަ ާައކީ ާްސކޫްލެގާސްކޫލް ާޕްރީ ާމައްސަލައެއް. ާމުޙިންމު ާެވސް ާވަރަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާރ އްޖެތެރޭގެ ނޑުމެންެގ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދުވ ަފރު ާެވއްޖެ. ާދުވަހެްއ ާެއތައް ާއަންނަތ  ާކުރަމުން ާތަަޙއްމަލް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދަތިކަން

ާރ ްއޖެތެރޭގަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާއެ ާމިާމެންބަރު ާކުދީންނަކީ ާކުރަމުންދ  ާޙ ސިލު ާތަޢުލީމް އި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާުފރުޞަތު ާއެޅުމުގެ ާގޮތެްއގައި ާހަރުދަނ  ާބިންގ  ާތަޢުލީމީ ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ފުރުޞަތު

ާިމާ ާހުށަހަޅައިގެން ާގޮުތގަިއ ާބިލެްއގެ ާޤ ނޫނެއް ާބިލެއްެގ ާސްކޫްލ ާޕްރީ ާެއހެންވީމ ، ާކުދީންތަެކއް.  1880ނުލިބިފައިވ 

ާެއއްފަހަރުާމަސައްކަ ާއަދިވެްސ ާކަމަށްަޓކައި ާގެނެސްދެްއވި ާމިކަން ާސަމ ލުކަމަށް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާކުރުމަށްަޓކައި ތް

ހަމަާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާއަޅުަގނޑުމެްނނަށްާމީގެާހުރިާމައްސަލަތަކ ާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަާދައްކ ާ

ާޤައިމުވެްސާމިކަ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލެއްެގާއެކަންކަން ާފުރިހަމަ ާމަޝްވަރ ގެމަތިްނާމިއީ ާދ އިރ ެގާބޭފުޅުންގެ މުގެ

ާނެތުމ އެުކާ ާފުރުޞަތު ާދަންނަވ ަލން. ާވ ހަކަ ާކުރ  ާައޅުަގނޑު ާއުންމީދު ާދ ނެކަމުގެ ާފ ްސވެގެްނ ާހެދިގެން ގޮތުަގއި

 1885ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުުރކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރު.ާ

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާަވގުތުވަީނާ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާހުރިހ ާޕ ޓީތަކަށްާކަ ާއެހެން ާފިޔަވައި ާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރަކުާ ާެއްއވެސް ާއެދިަވޑަިއގެންަފއިވ  ާބޭނުންވެގެން ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ހަމަވެފައި.

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލައިގަންނަންާނެތުމ އެކު، ާބިލު ާމި ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ  ާބަޙުސްގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ  1890މި
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ާއ ދެ،ާ ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާއޮންނ ނެ ާަވގުތުަގއި ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާމިއަދުގެ ާއެހުން ާވޯޓަށް ފެނޭތޯ

ާމި ާވެސް ާހުްސވަގުުތކޮޅު ާބަލ އިރު ާފަށަން ާމަސަްއކަތެއް ާއެހެން ާަކއިރިވެަފއި.ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަރަށް ާމިަވނީ ހ ރު

ާ ާފެށޭނީ ާމަޖިލިސް ާދެން ާއަރުވ ނަން. ާތިބޭފުޅުންނަށް ާހުސްވަގުތުކޮުޅ ާމިހ ރު ާދެން ނުޑ ާއަުޅގަ 0ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު

ާޖަހ އިރު.ާ

ާ1895 

 ]ށ01899ާާްނ00819ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.ާ-09

ާ

 1900 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސައްކަތައަާ-09.0 ާމިގެންދ  ާކުރަމުން ާމިހ ރު ާކުރިއަްށާގެންދަން ާަމސައްކަތް ނޑުމެްނގެ ާައއިޓަްމާުޅގަ ީކާއެޖެންޑ 

މަށްާކުރުާގަޑިއިުރގެާމަސައްކަތްާއަދިާއިތުރަށްާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތ0ާްެއއްާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތްތަކަށްާއޮތ09ާާް

00ާާ ާއެމިނެޓު ާއެޖެންޑ ަގއި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ނާބައިުރ ާއަުޅގަ ާދަށުންާއޮތް. ާައއިޓަމުގެ ާމި ާމިަވނީ ާމިހ ރު ޑުމެން

ާޕްރީ ާއެހެންވީމ ، ާނިމިފައި. ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާބިުލެގ ާހިންގުމުގެ ާފެނޭތ0.19ާާޯސްކޫލް ާބަލައިގަންނަން ާެއބިލު ަގއި

ާއޮންނ ނެ.ާ ާދެންނެވުން 0.03ާާވޯޓަށް ާރަނގަބީލު ާޖަހ ނަން.ާވޯޓު ާވޯޓަްށާރަނގަބީލު ނޑު ާއަުޅގަ ާގައި  0.19ާ1905ޖަހ ފައި

ާގައިާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުާތަންދޭގޮތަށްާވޯޓަށްާދެންނެވުންާއޮންނ ނީ.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާާ-09.0 ާނަންބަރުާމިހ ރު ާޤ ނޫނު ާއިޞްލ ޙުާވަނ0ާަާއަށްާޤ ނޫނުާާމ ލިްއޔަތުގެާަދއުލަތުގ0994/1ާެާއޮތީ

ާއަޅުަގނޑުމެާކުރިއަށްާބިލުާގެނައުުމގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެންދިއުން. ާދަންނަވ ލ ނަން. ާހުރިގޮތް ާމިހ ރު ާަވގުުތ ާާން  10ާ1910އަށް

މިެނޓްާބ ކީާއެބައޮތް.ާަޤއުމ3ާާީމިނެޓްާއަދިާބ ީކާއެބައޮތް.ާޕީ.ޭއާއަށ29ާާްމިނެޓްާއަދިާއެަބއޮތް.ާީޑ.އ ރް.ޕީާއަށްާ

މިނެޓ03ާާްބަރުންނަށްާމިނެޓްާއަދިާަވިކާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްާނުވ ާެމނ1ާްއަށްާާމިނެޓްާޖުމްހޫރީާޕ ޓ1ާީއަށްާާޕ ޓީ

ާމިަވގުތުާ ާބޭފުޅުންނަށް ާިތއްެބވި ާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާފުރުޞަަތށް ާޕ ޓީތަކުން ާއެ ާއެހެްނވީމ ، ާއެަބއޮތް. ބ ކީ

ާނުވ ާ ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާއަދި ާގެންދ ނަން. ާއަުރވަމުން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގެމަތީން ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާމިހ ތަ ާތެރެއިން ާއެހެންވީމ ،ާބޭފުޅުންގެ ާމެންބަރަކު. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއެންމެ ާއެދިވަަޑއިގެްނފައިވަނީ ާފުރުޞަތަށް  1915ނަށް

އެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަުކާވެސްާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ކަމަްށވަންޏ ާކުރިންާިވދ ޅުވެާލެްއވުމުންާމިަވގުުތާ

ާއަޅުގަ ާފަސޭހަވެގެންދ ނެތީ. ާބަހ ލުމަށް ާމެދުަގއި ާގެންދިއުުމގަިއާއެބޭފުޅުންގެ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަްތ ާެއގޮތަށް ނޑު
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ާވ ހަކަފުޅުާ ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާއެދެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްވުމަށް އެހީތެރިކަން

 ދައްކަވަންާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށް.ާާ

 1920 

ާތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހިާާާާާާ

ާވަރަޙުމަތު ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް .`ާ ާهللا ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތުެގ0994/1ާާވަބަރ ކ ތުހޫ. ދައުލަތުގެ

ާ ާއަށް 0ާާޤ ނޫނު ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާއިްޞލ ޙު ާޢަބްވަނަ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު هللاާދުމ ފަންނު

ާމިބިލަީކާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާއަދ ކުރަން. ާޝުުކރު ާވަރަށްބޮޑަށް ާދެއްވީތީ ާހުށަހަޅުއްވަިއ ާރަޙީމް އަބްދުލް

ާގެންނަވ ފަިއވ ކަމަށްާ ާގުޭޅގޮތުން ާޙ ލަތ އި ާމިވަގުތ އި ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބިލެއް. ާމުހިންމު  1925ވަރަށް

ާސަބަ ާދަންނަވަންޖެހެނީ. ާޙަޤީޤަތުގައިާއަޅުަގނޑަްށ ާދިނުން. ާގެަރންޓީ ާނެގުމ އި ާފައިސ  ާދަަރންޏަ ާަދއުލަތުން ބަކީ،

ާކޮންމެާ ާކަމުގަިއވިޔަސް ާމުޢައްސަސ ަތުކން ާަކމުގަިއވިޔަސް ާފަރ ތަކުން ާއެހެން ާއަދިާަސރުކ ރުގެ ކުންފުންޏަކުންވިޔަސް

ާތުންގެާމަޖިލީހުގެާރުހުންާހޯދަވ ގޮތަކަށްފަރ ތަކުންާދަރަންޏަާނުވަތަާލޯނެއްާއެްއޗެއްާނަންަގވ ާކަމަްށވެއްިޖއްޔ ާރަްއޔި

ާތެރޭަގއިާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާޮއެވގެން. ާސަބަބުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާވަނީ ާކުރައްވ ަފއި ާބައްޓަން މިބިލު

 1930ންކުެރިވާވަރަށްގިނަާޒަމ ންީވާމުޢައްަސސ ތަކ އިާވަރަްށގިނަާޚިދުމަތްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންާވަިކގޮތަކަށްާަބއްޓަ

ާމި ާއޭގެތެޭރގަިއ ާތަންތަން. ާޚިދުމަތްކުެރވެމުންދ  ާގޮތްތަަކކަށް ާވަރަށްގިަނ ާދ އިރ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާސިއްީޙ ސ ލަކަށް

ާ ާކަންތަކަކ ިއާތަޢުލީމީ ާތަންތަނުގެ ާފަދަ ާެއއަރޕޯޓްސް ާެއއީ ާމުޢައްސަސ ތައް ާބޮޑެތި ާއެހެން ާމިސ ލަކަށް ާއަދި ދ އިރ 

ނޑުމެންާއެބަ ނޑުމެްނގެާމިޤ ނޫނަށްާމިާބެހޭގޮތުންާއަޅުގަ ޖެހޭާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނަން.ާއެކަހަލާވަގުތެްއަގއިާއަުޅގަ

ާގޮުތަގއިާ ާއިޞްލ ޙެްއގެ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާގޮތެްއގައި ާމުހިްނމު ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާގެެނވޭތީ އިޞްލ ޙު

 1935ެއގޮތަށްާޕްރަިއވަޓަިއޒްާކުަރއްވަންާުނވަތަާާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެެވއޭ.ާސިއްޙީާދ އިރ އަށްާބަލ ލ އިރުާސިއްޙީާދ އިރ 

ާތަަރއްީޤާކު ާއެތަން ާެއގޮތަށް ާއުފައްދަަވިއގެން ާކުންފުންޏެއް ާވިސްުނމުގެވަކި ާވިސްަނވ  ާއަޅުަގނޑަށްާރަްއވަން ތެރޭަގއި

ާކަންތަ ާދަިތ ާދިމ ވެފަިއވ  ާމިއަހަރު ާހޮސްޕިޓަލަށް ާރީޖަނަލް ާިހތަދޫ ާައއްުޑއަތޮޅު ާފ ހަގަކުރެޭވ ަގއިާއެތ ނއްަތއް.

ާނުދެއްވުުމގެާ ާއިސްކަމެއް ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާމި ާޚިޔ ލު ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮވޭ. ާޚިޔ ެލްއ ާއެޅުމުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް

ާ ާމީހުންވެްސ ާބަލި ާއެތ ނގައި ާވ ރޭވެޭހއިރު ާބ ވެ ާހޮސްޕިޓަލް ާއެ ާެވގެންދަނީ ާއުޅެްނާނަތީޖ އަކަށް ާތެރޭަގއި ާވ ރޭ އެ

ާައޅުަގނ ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާވަރަްށގިނަާޖެހިފައިވުން. ާކަންތައްތަކަށްެވސް ާއެހެނިހެން ާއެތ ނގެ ާދަންނަވ ީނ  1940ޑު

ާދަތިތަ ާއަންހެނުން ނޑު ާމ ބަ ާއ ދެ، ާދޭތެރެއިންާކެއް. ާދޭތެރެ ާހަމަ ާދިމ ވެފަިއވ ކަްނ ާދައްެޗއް ާވަރަށްބޮޑު ބެލުމުގެ

ާ ާއަޅުަގނޑު ާޕެޓިޝަނެްއވެްސ ާމިހ ރު ާނައިސް ާިއޞްލ ޙެއް ާއަދިވެސް ާކަންތައްތަްއވެހުށަހެޅިން ެއއޮތީާާސްއެ

ާފަރުވ ާ ާވެގެންދަނީ ާނަތީޖ އަކަށް ާސަބަބުން ާބަލަންޖެހުމުގެ ާހުންނަވައިގެން ާޑަކްަޓރަކު ާއެންމެ އަނެއްކ ވެސް

ާހިތްދަ ާއޭގެ ާމީހުންނަ ާބަލި ާނުދެވި ާރަނގަޅަކަށް ާޖެހިފަިއ ާކުރަން ާއިޙްސ ސް ާއެތ ތިކަން ާހަމަ ާެއކްސްޭރާވުން. ނެގ

ާ ާވ03ާާެމެޝިން ާުދވަސް ާުނވަތަ ާެއކަމަކަްށ05ާާގެންދިޔައިރު ާއަދިެވސް ާދިަޔއިުރެވސް ާދުވަްސވެގެން  1945ވަރަަކށް
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ޚިޔ ލުފުެޅއްާއޮންނ ތީޭއާމިޮގތަށްާޕްރައިވަަޓއިްޒކުރެްއވުްުުމގެާސަމ ލުކަމެއްާނުދެވޭ.ާއޭގެާަނތީޖ އަކަށްާެވގެންާއެދަނީާ

ާމިކަ ާވިސްނަިއގެން ާވަރަށްބޮޑަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާދަންނަވ ނީ. ާހޯދާ އަޅުަގނޑު ާގޮތްތަކެއް މަށް

ާޭރިވާާާ ާކަންތައްތަެކއް ާއުޞޫުލން ާއެ ާވެއްިޖއްޔ  ާަކމަށް ާކަންތައްތަެކއް ާރުހުންދޭ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ މިއީ

ާަކމަށް ާގެންދ  ާދަށުން ާކަމަށްވެއްޖިއްާޤ ނޫނެއްގެ ާދ  ާަދށުން ާޤ ނޫނެްއގެ ާރައްޔިތުޔ  ާެވސް ާއެކަްނާެވއްޖިއްޔ  ންނަށް

ާފުޅ ދ އިރާ  ާސަބަބަށްޓަަކއިވެްސާއެްއގަވަރަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާދ ނެ. ާއެނިގގެން ާގޮތްތަެކއް ާގެންދަވ ނެ ާެއކަން  1950އި

ާއަޅުަގނޑު ާއެބަޖެހޭ ާސިފަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާެތރެއަށް ާއެކަމުްނާމެންގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަބަބުްނ ާއޭގެ ާއަދި ޖެހިގެން

ާއޮތްފައިދ ހުރި ާުކރިއަށް ާޭރވިގެން ާއެގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާލިބެން. ާފ ހަގަކޮށްލަމުްނާާތ ނަގއި ނޑު ާައޅގަ ޚިޔ ުލވެސް

ާދެއްިވާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަަވމުން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާޚިޔ ލަްށ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާމިއަށް ާބަލައިގަނެ މިބިލު

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާއަދ ކުަރން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1955 

ާމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްތިމަ

ާިޢއްޒަތްތެރިާޝުކު ާއ ދެ، ާފުުރޞަތު. ާދެްއވީ ާތި ާނުވަނީސް ާތަްއޔ ރުެވްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ރިއްޔ 

ާ ާބަލ ލ އިރުގައި ާމިބިލަށް ާައޅުަގނޑު 0994/1ާާރައީސް، ާއަށް ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަުތގެ ާއިޞްލ ުޙ0ާާަދއުލަތުގެ ވަނަ

ާގެނައު ާބިލަކީ ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާނަމުގައި ާބިލެްއގެ ާމަޤްޞަދަކީާމ އިބެހޭ ާބޭނުމ އި ާމިބިލުގެ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާރަނަގޅު ާތެދުވެރި ާޙ ެލއްަގއި ާެއްއވެސް ާއެއީ ާބިލެކޭ. ާއުޭޅ ާހުށަހަޅައިގެން ާދަތިކުރުމަށްޓަކައި ާހިންގުމަށް  1960ާސަރުކ ރު

ާ ާޮއތް ާހުށަހަޅ ފައި ާޕްރޮޕޯސަނިޔަތެއްަގއި ާިވޔަފ ރީގެ ާއުފެއްދުމ އި ާކުންފުނިތައް ާވިޔަފ ރި ާނޫނޭ. ލްތަކ ިއާބިލެއް

ނަޑއަޅ ާބަޖެޓަށްާޮކންމެފަހަރަކުާމި މަޖިލީހުންާާމިކަންކަމަށްާނޫނިއްޔ ާކެޕިޓަްލާދިނުމ އިާމިކަންކަމަށްާކުންފިތަކަށްާކަ

ާވިޔަފ ިރާ ާނުހިނގ ނެ ާކުންފުނިަތކެއް ާކަމަށްވަންޏ  ާކުރ  ާހޯދައިގެން ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާަނގަިއގެން ހުއްދައެއް

ާލިބިގަތުމަ ާފައިދ  ާހިންއުސޫލުން ާދަންނަވ ނީާށްޓަކައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ާވިޔަފ ިރއަކީ. ާކުންފުނިތަކަކީ ގ ކަެމއް

ާނޫނޭާ ާމެންޑޭޓެްއވެސް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަނެއްކ  ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާހަމަޖެހޭ ާމިބިލަކީ ާޙ ލެްއަގއި  1965އެްއވެސް

ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމެއްނޫން ާކުރަންޖެހޭ ާމިމަޖިލީހުން ާއ ދެ، ާހައުސްތަާނގޭާއިާއެީއކީ. ާޑިސްކައުންޓް ްއާގޮތުަގިއ

ނޑުމެންާގޮތްިކޔ ާދ ނެގޮތ ިއ،ާބިޒްނަސްާޕްރޮޕޯސަލްތައްާހުށަހެޅީމ ާއުފައްހަދ ނެގޮތ އި،ާމަނީާޗޭންޖަރުންާ އެއަށްާއަޅުގަ

ާ ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާގޮްތކިޔުމަީކ ާެއއަށް ާފ ޑުކިޔ  ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ އެްއެވްސާކަމެއްނޫނޭ

ާއަޙ ލެ ާމިބިލަކީ ާނޫންާއްަގއި ާބިލެއް ާތ އީދުކުރ ނެ ނޑު ނޑުމެންާުޅގަ ާައޅުގަ ާދަންނަވ ނީ. ހުންާމިމަޖިލީާއަޅުަގނޑު

ާމި ާކަންަތއްތައް ާާާކުރަންވ ނޭ ާކަާޤ ނޫނުރ ްއޖޭގެ ާަބޔ ންވެފަިއާއެބަާއަސ ީސަގއި  1970ވޭ.ާމިޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާނޑަެއޅިގެން

ާޤ ނޫ ާމިރ އްޖޭގައި ާލ ޒިމްކުަރނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނުތައް ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފަރ ތަކީ ާނޫނ3ާާީހަދ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ކަމެއްގަިއާްނގެާމަޖިލީހަށޭ.ާމިހެންާއޮންނަާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުާހެދުމުގެާއެންމެހައިާބ ރުތައްާލިބިގެްނާވަނީާރައްޔިތު
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ާއަޅު ާއެރެްނ ާކަންތައްތަކަކަށް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާތެރެއަށް ާިވޔަފ ރީެގ ާއެކަންކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ނޑު ގަ

ާ ާއެކަންކަމަށް ާއުނދަގޫކުރ  ާބައެއް ާތިބި ާކުރަން ާަވކ ލ ތު ާމަޖިލީހުގައި ާދަންނަވ ނީ.ާަދތިކުރ ކަށް ާއަޅުަގނޑު ނޫނޭ

ާނުކުރ ނަމޭ.ާ ާއަޅުަގނެޑއް ާތ އީދެއްވެްސ ާމިބިލަކަށް ާޤަބޫލެއްނުކުރ ަނމޭ ާއަޅުަގނޑު ާމިބިުލ ާޙ ލެްއގައި  1975އެްއވެސް

ާދަްނނަ ާައޅުަގނޑު ާވ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ، ާރަނގަޅު ާމ  ާގެންދިއުން ާފަރ ތުން ާމިހުށަހެޅި ާއަނބުރ  ާމިބިލު ވ ނީ

ާުނވެާ ާަތއްޔ ުރވެސް ާއަުޅަގނޑު ާސަބަބަކީ ާނުކުރަން. ާޤަސްެދއް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކދައްކ ކަްށ ާމ ގިނަ މިކަމ ބެހޭގޮތުން

ާއައީާމިކަމަށް.ާދެްއވިާފުރުަޞތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1980ާޒަމީރުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ކިނބިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ ާމިެގނެވުނު ާއަލަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާހިންގުމުގެާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާޭއގެއިތުރުން ާއަދި ާަބއްަޓންކޮށް ާޤ ނޫނުތައް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގޮުތގެމަތީން ާއެްއގޮތްވ 

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާމިއ އިާދ އިރ  ާކުރިމައްޗަށް ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާބަްއޓަންކުރުމަށްޓަކައި ާދ އިރ  ާހިންގުމުގެ ާދައުަލތުގެ ން

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއަޅުަގނުޑާާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔަުތގެާދައުލަތުގ0994/1ާެއިޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙަށް ާމިގެވޭ އަށް

ާ ާތ އީދުކުރަން. ާގޮެތއްަގއި ާބޭނުންވ މައިަގނޑު ާފ ހަގަކޮށްަލން ނޑު ާާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާނުކުތ ތަކަކީ  75ާ1985ބައެއް

(ާ ާމ އްދ ގެ ާަކނޑަެއޅިގެންާނވަނަ ާގައި )ާ ނޑައެިޅގެނ00ާް، ާކަ ާޔަޤީްނކަންާާަގއި ާއަދ ކުރ ނެކަމުގެ ާދަރަނި އެބަބުނޭ

039ާމިކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުންާހުއްދަާދޭންާޖެހޭނެކަމަށް.ާއަދިާއޭގެާއިތުރުންާާ.ދައުލަތުގެާނަމުަގއިާދިނުން

ނަާމ އްދ ެގާދައުލަުތގެާމިލްކުަގއިާހިމެނޭާއެްއވެސްާއެްއެޗއްާެއްއވެސްާފަރ ތަކަށްާދޭންވ ނީާނުވަތަާިވއްކަންާވ ީނާވަ

ާުނވަަތާ ާވ ނީ ާނައްތ ލަން ާނުވަަތ ާވ ނީ ާކުރަން ާރަހުނު ާނުވަަތ ާވ ނީ ާދޫކޮށްލަން ާނުވަތަ ާދޭންވ ީނ ާުކއްޔަށް ނުވަތަ

ާެއއްބަްސވުމެއްާ ާގުޅޭ ާކަމަކ އި ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ާމިނޫނަސް ާޮގތުގެމަތީންނޭ. ާޤ ނޫނުަގިއވ  ާޮސއިކުރަންވ ނީ  1990ގައި

ާ ާމިދެންނެވި ާމިވ 0ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާގޮތުަގއި ާކުެރވޭ ާޤަބޫލު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލ  ާއަށް މ އްދ 

ާތެޭރަގއި ާއޭގެ ާބަދަލެއް. ާގެންނަންޖެހޭ ާމިަވުގތަށް ާވެސް ާކޮންމެހެން ާައޅުަގނޑުެމން ާމީ ނޑުާާއިޞްލ ޙަކީ އަުޅގަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމީ ާޤަބޫލ3ާާުފ ހަގަކޮށްލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދައުލަުތެގާ ާމެދުވެރިވ  ާސަުރކ ރު ާދިވެހި ާނަމުަގއި ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާނަމުަގއި ާދައުަލތުގެ ާއިޞްލ ޙެއް. ކުރަންޖެހޭ

ާނަގަން ާލޯެންއ ާވެސް ާމިތަނުންާކުންފުންޏަކުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނަގަްނވ ީނ ާފަިއސ  ާެއއްބަސް ާދަރަންޏަށް  1995ވ ީނ

ފ ސްކޮށްގެންނޭ.ާކުންފުންޏަކީާމީާމިސ ލަކަށްާއެމް.ޓީ.ސީ.ީސާނަމަވެސްާމީގެާކޮންމެާކުންފުންޏަކީާމީާއޭގެާއަމިއްަލާ

ާތަންތަނަކަށްާވ ތީާޑިރެކްޓަރުްނގެާބޯޑަކ އިާއަދިާސީނިއަރާމެާ ނޭޖްމަންޓުންާޒިންމ ތަކެއްާޝަޚްޞަކުންާއޮޕަރޭޓްާކުރ 

ނޑުމެންާަދއުލަތުގެާނަމުަގިއާއެްއވެސްާކަހަލަާގެރެންޓީާެއއްާނުވަތަާލޯނެއްާދޭނަަމާ އުފުއްލަންޖެހޭާކަމަކަށްވ ތީާއަުޅގަ

ާގައިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެއީ ާނަގަން. ާހުއްދަ ާއެބަޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު
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ާމި ާައޅުަގނުޑާއަޅުަގނޑު ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއަދި ާބަލ އިުރގައި. ާމ ްއދ އަށް ާއިުރގަިއ ާބަލައި ާނަންބަރަށް  2000ދެންނެިވ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެބައޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާބުނަން ާއެބަ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއަްށ5ާާފ ހަގަކޮށްލަން ާމ އްދ  ވަނަ

ާކުންފުނިތަކ އި ާޔުޓިލިޓީ ާއ ެދ،ާމިހ ރު ާިއޞްލ ޙެއް. ނޑުމެންނަށްާާހުށަހެޅުއްވި ާއަުޅގަ ާހެދިގެން ާކުންފުނިތައް ަބއިވަރު

ާފެށުމުގައިާ ާމިފަށ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާއުޭޅއިރު ާނުެގންދެވިގެން ާރަނގަޅަށް ާަކންތައްތައް ާއަދި ާމިއުޅެނީ މިވަގުތު

ނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީާނުވެވޭނެާކަހަލަާގޮތަަކށްާކަންތައްތައްާދ ކަމަށްާވެްއޖިއްޔ ާެއއީާއަުޅގަ

ާކުރިމަތިވ ެނާ ާުއނދަގޫތަކެއް ާއޭގެ ާވެއްޖިއްޔ  ާކަމަށް ާކުރަންެވްއޖެ ާއިޞްލ ޙު ާއެކަްނތައްތައް ާއަނެއްކ  ާފަހުން  2005އެއަށް

ނޑުާޤަބޫުލކުރ ާގޮުތގައިާިސއްޙީާދ އިރ ާއ އިާތަޢުލީމީާދ އިރ ާއ ިއާ މައްސަލަެއއް.ާއެހެންވީމ ާއެޮގތުގެާމަތީންާއަުޅގަ

ާދ އިރ ަތއްާ ާއެހެން ާއިނޭގާާއަދިވެްސ ާއެބަ ާމިމަޖިލީހުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދ އިރުަގއި ާކުރުމަށް ޕްރައިަވޓަިއޒް

ާނަގ ކަމަށްާ ާދަރަންޏެއް ާެވއްޖިްއޔ  ާދަރަނިވެރިވ ކަމަށް ާދައުލަތުްނ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޒިންމ ތައް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާފަހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާެވއްޖިއްޔ  ާޭދކަމަށް ާގެރެންޓީއެއް ާނޫނިްއޔ  ާފަހުންާާވެއްިޖއްޔ  ވިސްނ ލަން

ނުޑާ ާމަިއގަ ާއެހެންވީމ  ާއެނގިެގން. ާއެކަންތަްއ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެވޭނީ ާިޒންމ  ާއެއަށް  2010އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބަލ ލ އިރުގައިާ ާމި ާއޭެގއިުތރުން ާއަދި ާކުރަން. ާތ އީދު ާރޫހަށް ާއިޞްލ ުޙގެ ާމިބިުލގެ ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތެްއގައި

ާ ާމި ާމ 09ާއަޅުަގނޑުމެންނ އި ާސަރުކ ރުާަވނަ ާހަމަ ާއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރުަގއި ާއަށް ާ)ނ( އްދ ގެ

ާނުރައްކަލުެގާޙ ލަތުަގއިާ ާުކްއލި ާލ ފައި.ާމިސ ލަކަށް ާޕްރޮވިޝަންަތކެއް ާއެބަހުރި ާމީގައި ާގޮތަށް ާދަތިނުވ ނެ ހިންގުމަށް

ާމިޤ ނޫނު ާެއބައޮތް ާގޮތްތަެކއް ާކުރ ނެ ާގޮތްަތކެްއާޚަރަދު ާޢަމަލުކުރ ނެ ާއިތުރުްނާވެސް ާއޭގެ ާއަދި ނަޑއެިޅފައި. ާކަ ގައި

ާއެކަންތަްއާ ާގޮތ އި ާދެވޭނެ ާވެއްިޖއްޔ  ާދޭންވެއްޖެކަމަށް ާއެީހ ާސަުރކ ރުން ާވެއްިޖއްޔ  ާދޭންވެއްޖެކަމަށް ާއެހީ  2015ހަމަ

ާނުކުރެވޭާ ާޤަބޫލެއް ާހަމަ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ  ާފެންނަން ާމީގެއިން ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތްަތއް ކުރަންވީ

ާއޮްތާ ާައއިއްސަ ާތެރެއަށް ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާގޮތަކަށް ާއެކަަހލަ ާނޫނިއްޔ  ާުކރުމަށްޓަކައި ާއުނދަގޫ ާސަރުކ ރަށް މީ

ާއިތުރުންާ ާއޭގެ ާދަންަނވ ލަން.ާއަދި ާވ ހަކަ ާކުރ  ާއަޅުަގނުޑާތ އީދު ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާގޮތުަގއި.ާއެހެންީވމ  އިޞްލ ޙެއް

ާވަން.ާޝުުކރިއްޔ .ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރުާދަންނަ

ާ2020 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓްާއިރުާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވ އިފި.ާޕީ.އޭާައށްާއެލޮކޭޓްާކޮށްފައިާއޮތ2ާާްޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާދެންމެާ

ތުާމިއަރުވަީނާމިނެޓުާކަމުގައިާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞ0ާަމިނެޓުގެާތެރެއިންާދެންާބ ކީާއޮންނ ނ3ާާީ

ާހަމައެކަިނާ ާއެދިވަަޑއިގަންަފއިވ  ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާވެަވޑައިުނގަންނަވ  ާނިސްބަތް ާައކަށް ާޕ ޓީ ވަކި

 2025ާމެންބަރުާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ
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ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާައއްސަ ާވަރަހްމަތު` ާލ މްޢަލައިކުްމ ާއަރަންޏ ާهللا ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާދުވަސްވަެރްއގައި ާގަދަވެަފއިވ  ާއަޑު ާދެއްވީީތ0994/1ާާދަރަނީގެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއިޞްލ ޙެއް ކަށް

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާކަމ ިއއެުކާޢަބްދުއްهللا ާއިޚްލ ޞްތެރި ާވަރަށް  2030ރަޙީމަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔ ާއަކީާދައުަލތުގެާއަރަންޏ ާދަރަންޏަކީާ ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާކޮން ާއުތްމަތް ާދިވެހި ާުމޅި ާއެހެންކަމުން ާއެްއޗެއް. ާޙިއްޞ ވ  ާޭއގަިއ ާއެްއގަިއ ާއެްއހަމަ ާވެސް ާރައްޔިތުން ެމާހުރިހ 

ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާއިޞްލ ޙަކީ ާހިނދު ާޖެހޭ ާިޙއްޞ ވ ން ާވެސް ާކޮންމެާއަރަންޏެއްަގއި ާވެސް ދަރަންޏެއްގައި

ާމެންބަރުންެގާ ާޢިއްޒަތްްެތެރި ާަބއެްއ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާިއޞްލ ޙެއް. ާވެފަިއވ  ާބޭނުން ާމިވަގުތަށް ކޮންމެހެން

ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާވިދ ުޅވޭ ާއެބަ ާޒ ތީާވ ހަކަފުުޅގައި ާމިބިލަކީ ާބިލެކޭ. ާފުާޒ ތީ ާބިލެއްކަމަށް.ާތައައްސަބުން  2035ރިފައިވ 

ާދަތިކުރުމަްށާ ާސަރުކ ރަށް ާމިބިލަީކ ާވިދ ުޅވޭ ާއެބަ ާވ ހަކަފުުޅގަިއ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަްތތެރި ާބައެްއ ހަމައެފަދައިން

ާއެފަ ާހަމަ ާވެސް. ާބިލެއްކަމަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކުރުމަށް ާޖެއްސުްނ ާސަރުކ ރަށް ާޢިްއޒަތްތެރިާނުވަތަ ާބައެއް ދައިން

ާހުއްޓުމަކަށްާ ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާމިބިލަކީ ާވިދ ުޅވޭ ާއެބަ ާވ ހަކަފުޅުަގއި މެންބަރުންގެ

ާދަންނަވ ލ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރަީއްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމަށް. ާބިލެއް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ގެނައުމަށްޓަަކއި

ާއެކަންކަ ާޭއެގާއަޅުަގނޑު ާސަރުކ ރުން ާބިލަކީ ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާއެހެނީ ާނުކުރަމޭ. ާޤަބޫެލއް  2040ން

ާމަގުފަހިކޮށްޭދާ ާުކރުމަށްޓަކައި ާހ ސިލް ާކަންަތއްތައް ާއުޅޭ ާކުރަން ާސަުރކ ރުން ާކުރުމަށްޓަކައި ާހ ސިލް މަޤްޞަދުތައް

ާސަރުކ  ާގޮތުަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެްއާބިލެއް. ާރައްޔިތުންނަށް ާނަގައިެގން ާލޯނު ރުން

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުން ާޕްރޮޕޯަސލް ާހަދ  ާނެގުމަށްޓަކައި ާލޯނު ާއެކުންފުންޏަށް ާއުފައްދ  ާކުންފުންޏެއް ކޮށްދިނުމަށް

ާނޫންާ ާސަރުކ ރަކުން ާޖެހޭނީ ާއުފުލަން ާޒިންމ  ާއެކަމުެގ ާވ ނަމަ ާކޮށްފިކަމަށް ާރިޖެކްޓު ާއޭތި ާމަޖިލީހުން ހުށަހަޅ 

ާރައްކ ތެިރކަމ އިާ ާކަމ އި ާޙިމ ަޔތް ާވެސް ާގޮތަކުން ާހުރިހ  ާސަރުކ ރަށް ާމިބިލަކީ ާއެހެންކަމުން ާމަޖިލީހުން.  2045ރައްޔިތުން

ާއިތުރުންާ ާރައީސް.ާލޯނުގެ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބިލެއް ާލިއްަބއިދޭނެ ާލޯބި ާރައްޔިތުންގެ އަދި

ާ ާހަރުމުދަލުގެ ާދައުލަތުގެ ާއެއްެޗްއާމިބިލުގައި ާކޮންމެސް ާގޮތުންެވސް ާެއކަމ އިބެހޭ ާގެނެސްަފއިވ ތީ ވ ހަކަެވސް

ާޖެހޭނީާ ާވިްއކ ލެވެން ާހަރުމުދަލެއް ާެއއްެވސް ާދައުލަތުގެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެ. ދަންނަވ ލަން

ބ ރުނ1ާާްބަޔަކީާދައުލަތުގެާާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުންާރައްޔިތުންގެާބަހެއްާހޯދައިގެން.ާއެހެނީާރައްޔިތުންާތަމްސީލުާކުރ 

ާެއއްވެްސާޙ ލަތެްއގަިއާ ާހޯދުމަކީ ާބަހެއް ާއެކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ާވީހިނދު ާަކމަށް ާމަޖިލީސް ާރައްޔިތުން  2050ކުރެ

ާދައުލަތުްނާ ާކަންކަމުގައި ާމިފަދަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ގޯހެއް

ާކަމުގަިއވ ނަމަާއެހުށަހަ ާރިޖެކްޓުކޮށްފި ާއެކަންތައް ާހުށަހެޅުމުން ާޕްރޮޕޯސަލް ާއެހުށަހަޅ  ާނުވަތަ ާހުށަހެޅުމުން ާބިލުތައް ޅ 

މިކަމުގެާޒިްނމ ވެސްާއުފުލަންޖެހޭނީާރައްިޔތުންގެާމަޖިލީހުންާކަމަށްާވީާސަރުކ ރުާހިންގުމަށްާއުނަދޫގވ ކަމަށްާވ ނަމަާ
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ާވެސް ާގޮތަކުން ާހުރިހ  ާބިލަކީ ާމި ާކުރުމަށްާާހިނދު ާކަންތައްަތއް ާބޭނުންވ  ާކުރަން ާސަރުކ ރުން ސަުރކ ރަްށ

ާނިންމ ލ ނަން.ާ ާވ ހަކަޮކޅު ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަމުން، ާއެވ ހަަކ ާދެކޭތީ ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަށް ާބިލެއް  2055މަގުފަހިކޮށްދޭ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމި ާައޅުަގނޑު ާއަޙުމަދުާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާއަުރވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ހ ރު

ާޖަހަންާ ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެގންދަވަނިކޮށް ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2060މަޙްލޫފް.

ާ ާހަމ3ާަޖެހޭ ާަގޑި ާއެ ާހަމަވ ނެ. ާގަޑި ާޖެހޭ ާޖަހަން ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭާމިނެޓުގެ ާއެ ާމޭޒުން ާސެކްރެޓޭިރއޭޓް ވީމަ

ގައި.ާގަވ އިދ0819ާާުރަނގަބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެން.ާކުރިންވެސްާދެންނެވިާފަދައިންާވޯޓަށްާއެހުންާއޮންނ ނީާ

ނޑުާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞ3ާަބުނަނީާވޯޓަށްާއެހުމުގެާކުރިްނާ ތުާމިނެޓްާކުރިންާރަނގަބީލުާޖަހ ނަން.ާއަޅުގަ

ާއަރުވަން.ާ

ާ2065 

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާޤ ނޫނަށް ާމ ލިްއަޔތުގެ ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދައުލަތުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުާކުރަން.ާއ ދެ،ާޢަބްދުއްރަޙީމްާމިާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަްށާއަޅުهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ގަ

ާޤައުމަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއިޞްލ ޙެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވަގުަތކީ ާިމ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ

ާމިވަީނާ ާކަންބޮޑުވެފައި ާމިައދު ާރައްޔިތުން ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ނޑިަވޅެކޭ. ާދަ  2070ބޭނުންވެފައިވ 

ާފަރ ތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެ ާބޭރުގެ ާތިއްބ  ާނޭނގި ާވ ނުވ  ާނޭނގި، ނޑުމެންަނށް ާއަޅުގަ ާމުދ ތައް ާހަރު ާޤައުމުގެ ްނގެ

ާތަފ ތުާ ާފަރ ތްތަކަށް ާތަފ ތު ާގޮތުން ާހޯދުމުގެ ާސަޕޯޓް ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދ ތީ. ވިްއކަމުން

ާފޯރުކޮށްދެމުން ާގޮުތގަިއ ާއެހީގެ ާަފއިސ  ާަދއުލަތުގެ ާކަންބޮޑުވ ާާގޮތްގޮތުން ާއެކަމ  ާައޅުަގނޑުމެން ާވެްސ ާކަމީ ދ 

ާކަމަކަށްާ ާކުެރވޭ ާޮގތެއްަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާކަންކަމަކީ ާމި ާގެނެސް ާހުއްޓުމެއް ާަކންކަމަށް ާމި ާއެހެންކަމުން، ކަމެއް.

ާފަހުންާ ާދ ދި ާއ ެދ، ާއިޞްލ ެޙކޭ. ާމުޙިއްުމ ާވަރަށް ާދަންނަވ ީނ ާައޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާގޮތުން  2075ހެދުމުގެ

ާ%އަޅުަގނ ާދިރ ުގގެ ާދިޔައީ ާިއިވގެން ާއެހެންމ25ާާެޑުމެންނަށް ާއަޑު.ާއަދި ާިވއްކ ލި ާކުންފުންޏަކަށް ާބޭރު ާހިއްސ  ގެ

ނޑަށްާހަމަާއެނގިަފއިާ ފެންާކުންފުނީގެާވ ހަކަާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަުޑިއވިގެްނާގޮސްފައިާެވއްޖެ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާބޭނުން. ާހ މަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާމަޢުލޫމ ތެއް ާިވޔަފ ރިވެިރއަުކާާއޮތް ާދިވެހިރ އްޭޖެގާވަުރގަދަ ާގަތުމަށް ާކުންފުނި ފެން

29ާ%ާ ާޑޮލަރަށް ާ%3ާމިލިޔަން ާއޮްއވ  ާބޭނުންވެފައި ާގަންނަން ާވިއްކ ލުމަީކ5ާ29ާާޝެއަރ ާޑޮލަރަށް މިލިަޔން

 2080އެާފަރ ތުންާާމިލިޔަންާޑޮލަރަށ00ާްއަޅުަގނޑުމެންާެއކަމ ާމެދުާސުވ ލުާއުފެދޭާކަމެއް.ާހަމަެއހެންމެާފެންާކުންފުނިާ
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ާ ާއެންމެ ާޮއްއވ  ާބޭނުންވެފައި ާހަމ03ާާަގަންނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާއެކަމ  ާވިްއކ ލީމ  ާޑޮަލރަށް މިލިޔަން

ާމެދުާ ާކަންތައްތަކ  ާމި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާހުރުމ އެކު ާިމހެން ާކަންކަން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާފިކުުރކުރަންޖެހޭނެ. ސުވ ލުކޮށް

ާމިފަ ާމިައދު ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާމެންބަރުާކަންބޮޑުވ ތީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާދެންމެގައި ާބޭނުންވަނީ. ާޤ ނޫނެއް ދަ

ާކޮންމެހެންާ ާސަރުކ ރަށް ާމި ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާފ ހަގަކުރެްއވިހެން ާެއ ާެވސް ާރަޝ ދު ނ ޒިމް

ާ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާޒ ތީ ާނަމަ ާނޫން ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާކުރިމަތިެވގެންދ ނެ ާމިކަމަށްާއުނދަގޫތަެކއް  2085މަޖިލީހުގައި

ާދެފުށްާ ާސަބަބުން ާނޫްނ.ާމީގެ ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާދެކުމަކީ ާެއްއގޮތަކަްށވެސް ާގޮތަށް ާކަެމއްގެ ާބަޔަުކާކުރ  ާކުރ  ތ އީދު

ާއެޭޅާ ާބޮުލގައި ާސަރުކ ރުގެ ާސަބަބުން ާއޭގެ ާހަމަ ާޙަޤީޤަތުގަިއެވސް ާހ މަވެގެންދ ނީ. ާބޮޑަށް ާސިޔ ސަތު ފެންނަ

ާެކނިޑގެންދ  ާެވސް ާހަމަާޒިންމ ތައް ނުޑ ާއަުޅގަ ާިއޞްލ ޙަށް ާމި ާއެހެންވީަމ، ާކުރަން. ާޤަބޫުލ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ނެ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުާކުރ ތީާެއވ ހަކަާފ ހަގަކޮށްލަންާފުރުޞަަތށްާއެދުނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ2090 

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާޢިްއޒަތްެތރިއ  ާޝުކުިރއްޔ  ާވިދ ުޅޭވާާދެ، ާއެބަ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ރައީސް.

ާ ާހުށަހަޅުްއވަނީ.039ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާބިލަށް ާމި ާކުރުމަށޭ ާހ ސިލު ާމަޤްޞަދު ާމ އްދ ގަިއވ  ވަަނ

ާވ ހަކަފުާޢަބްދުއްهللاާޢަބްދު ާއެ ާވެސް ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެިރާރަޙީމް ާއަދި ާިވދ ޅުވި. ޅު

ާިވދ ޅުވި.ާ ާވ ހަކަ ާއެ ާވެސް ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާޒަމީރުގެ ާމޫސ  ާދ އިރާ މެންބަރު ާމެންބަރުގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެ ނޑަށް  2095އަުޅގަ

ާވިދ ުޅވި.ާ ާގޮތަށް ާއެ ާވ ހަކަ ާއެ ާވެސް ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުެގ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކިނބިދޫ ާނެތް. ހަނދ ނެއް

ާއިތުރަށްާާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާކުެރވުނީމ  ާބަޔ ން ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާކަެމއް ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ހިތަށްއަރަނީ

އެާވ ހަކަާެއއްާޤ ނޫނެއްަގއިާލިޔަންޖެހޭނީާކީއްވެގެންާބ ަވއޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާ

ާ ާތިމަންނ މެން ާކުރަންެވެގންނޭ ާައޅުަގނޑަކަްށާމަޤްޞަދެއްާހ ސިލު ާބުނ އިރު ާގެންނަނީ ާމި ާމިާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް މި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއެއޮތީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއ ާނުވޭ. ާދިމައެއް ާވ ހަކަފުެޅއް ާދައްކަވ   2100މި

ާކަ ާއިން ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއެކަންެވސް ާދިވެހިރ އްެޖއަކު. ާނެހެދޭނެއޭ ާޤ ނޫނެއް ާެއއްެވސް ާޚިލ ފު ނޑަެއޅިާއ އި

ާތަކުރ ރުކޮށްާ ާހަމަ ާދެން ާއެބަހުރި. ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާއެހެން ާގެނައުުމގައި ާއިޞްލ ޙު ާިމ ާއެހެންވީމ ، ކަށަވަރުކޮށްދޭ.

ވިދ ޅުވ ާވ ހަކަާެއއްާދިރ ގުާިވއްކ ލީާއޭ.ާދިރ ގުާިވއްކ ަލިއެގންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާމ ބޮޑުާގެއްލުމެއްާވެގެންާުއޅޭާ

ާވ ހަ ާދަްއކަވ  ާމިއީ ާދިރ ުގެގާވ ހަކަ ާގޮތަކީ ާވ  ާަކނަޑެއޅިފައި ާސްޓްރަކްޗަރާމިއަދު ާސަރުކ ުރގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ކަެއއް.

 2105ޕަސަންޓެއްާމިއަދުާވިްއކ ލެްއީވ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދިރ ގުާެއއީާހަމަާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުަމތްދޭާކުންފުންޏެއްާކަމުަގއިާ

ކ ރުންާބިލުތައްާފަރުމ ާކުރައްވ ާމިާމަޖިލީހަށްާވަނީާވީާނަމަވެސްާދިރ ގުންެވސްާޓެކްސްާކުރެވޭނެާއުސޫލުަތކަށްާސަރު

އެްއގެާއިތުރުނ0ާާްއެއްާުނވަތަާ%5ާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރެއިންާމިާގެއްިލގެންާދިޔަާ%
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ާލިބޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޓެކްސް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއ މްދަނީ ާގިނަ ާޓެކްްސކޮށްގެްނާއެއަްށވުރެ ކުެރވޭެނާާއަޅުަގނޑުމެން

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައީސް.ާމި ާޢިއްޒަތްެތރި ާލިބިފައި ާފުރުޞަތު ާކުރ ނެ ާޤ އިމު ާމިވަނީ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިޒ މެއް

 2110މިވަނީާމިާބިލުާހުށަހެޅިފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމއިންާެއްއެވސްާެއއްެޗއްާފ ސްކޮްށާދެްއީވާކީެއއްާނޫން.ާމަޖިލީހުގެާ

އަކަށްާމިދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަންކަންާފ ސްކޮށްާނުދެއްވ ާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ާއ ިއާއޮިއވަރުާމުޅިންާއެހެންާދިމ 

ާޚިދުމަތްތަެކްއާ ާރައްޔިުތންނަށްޓަކައި ާއެހެން ާހަމަ ާއަދި ާެދއްވ  ާފ ސްނުކޮށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާކަންތައްތަްއ ލ ބަހުރި

ާދ އިރ ތަ ާހުރި ާކޮށްެދއްވަން ާބިލުތަކަށް ާުހރި ާކޮށްދެްއވަން ާިމާސަރުކ ރުން ާގޮތަކަްށ ާކަހަލަ ާއެޅޭނޭ ާހުރަސް ކަށް

ވިސްނުންފުޅުާމިާބައްޓަންާުކރައްވަނީ.ާދެންާފެންާކުންފުނީގެާވ ހަަކވެސްާހަމަާތަކުރ ރުޮކށްާމިާދެއްކެވޭާވ ަހކަާެއއްާ

ާފެންާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ތީ ާއޮންނަން ާސ ފުކޮށްލ ފައި ާހަމަ  2115ވީމަ

ާރައްޔިތުންނަށްާކުން ާކުރަންޖެހޭނެ ާޔަޤީން ާސަރުކ ރުން ާކުރަންޖެހޭނެ ާޔަޤީން ާދައުލަތުން ާވިްއކ ލ އިުރ ާބަޔަކަށް ފުނި

ާމިާ ާތިމަންނ މެންގެ ާބަަޔކަށްތޯ ާފޯރުކޮށްދެޭވވަރުެގ ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާމިއީ. ާފެން ާމި ާޚިދުމަތެއް ާއަސ ސީ ބޭނުންވ 

ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ ާއަދި ާވިއްކ ލަނީ. ާމި ާއެއްތޯ.ާާހިއްސ  ާޓެކްނޮލޮޖީ ާކޮންކޮން ާއަންނ ނީ ާތެރެއަށް ނުޑމެންގެ އަުޅގަ

ާއ ިއާ ާޓެކްނޮލޮޖީ ާގެންނަ ާއެ ާއެމީހުން ާކީ. ާމުހިއްމީ ާމީގައި ާނޫން ާއެކަންެޏއް ާފައިސ  ާވަންނަ ާޖީބަށް ހަމައެކަނި

ާއަާ ާުމއައްސަސ ތައް ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެއއްަޗކީ ާހުރިހ  ާމި ާއ ިއ ާނޯހައު ާޓެކްިނކަލް ާިމާއެމީހުންގެ  2120ޅުަގނޑުމެންެގ

ާިމީއާ ާކަންކަްނވެސް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކަންކަން. ާމުހިއްމު ާވަރަްށ ާކުރުމަށްޓަކަިއ ާހަރުދަނ  ާއިތުރަްށ ކުންފުނިތައް

އަޅުަގނޑުމެންާރިޢ ޔަތްާކުރަންޖެހޭާކަންކަންާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާއަށްާިމކަހަލަާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނގެާވ ަހކަާދެެކޭވާ

މިާބިލަށްާބަލައިލ އިރުާހަމަާޙަޤީޤަތުގަިއވެސްާައޅުަގނޑަށްާހަމަާފ ހަގަާކުރެވެނީާމިާބިލަކީާާދުވަސްވަެރްއގައި.ާދެން

ާޢަބްދު ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާރޫޙުގައި ާކުރުމުގެ ާޖެއްސުން ާސަރުކ ރަށް ާދަތިކޮށް ާހިންގުމަށް هللاާސަރުކ ރު

ާގ ުތގައި ނޑު ާައޅުގަ ާހުށަހަޅުއްވަމުންވެސް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާބަެއއްާާޢަބްދުއްރަޙީމް ާދެއްކެވި  2125ނުރަްސމީކޮށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެހެން ާމިއީކީ. ާނޫން ާއިޞްލ ޙުފުޅުތަކެއް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާޚުދު ާމިއީ ާވިދ ުޅވި ާވެސް ވ ހަކަފުޅުތަުކގައި

ާއިޞްލ ޙުތަަކކީ.ާ ާމި ާއިޞްލ ޙުަތކެއް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާމަތިން ާމަޝްަވރ ގެ ާޚިޔ ލ އި ބޭފުޅެއްގެ

ާޢަބްދުާއެހެންވީމ ، ާއަންނަނީ ާމި ާމިގޮތަށް ާއިޞްލ ޙުތަްއ ާމި ާދ އިރ ގެާهللا ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ޢަބްދުއްރަޙީމް،

ާަވކިާ ާފަހަތުަގއި ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮުތގައި. ާމޫނުމައްެޗއްގެ ާމިކަމުގެ ާހުންނަވަނީ ާމި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރައްވަން ާހ ސިުލ ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާވަކި ާތިއްަބވަިއގެން ާމިއީ.ާާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާމަސައްކަތްޕުޅެއް ާކުަރއްވ   2130ވެގެން

ާހުރިާ ާރ އްަވވ ފައި ާމިއަދު ާސަރުކ ރުން ާއެބަ ާދޭހަވޭ ާސ ފުޮކށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާމިކަމުންވެސް އެހެންވީމ ،

ާކުަޑކޮށް،ާ ާސަރވިސް ާިސވިްލ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރެއް ާކުޑަ ާބޭނުންވަނީ ާމި ާސަރުކ ރުން މަޝްރޫޢުތަކަކީ

ާދަރަންޏަްށާކުންފުނިތަ ާތެދުވެފައިވ  ާަމއްަޗށް ާފައި ާއަމިއްލަ ާެއމީހުންގެ ާގޮތުން ާމ ލީ ާކުންފުނިތަކަކީ ާއުފައްަދވ ،ާމި އް

ާނިޒ މުތަކެއްާ ާދޭނެ ާިޚދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާމެދުވެރިކޮށް ާކުންފުނިތައް ާމި ާހަދައި ާަކމަށް ާކުންފުނިތަކެއް ޒިންމ ވ ނެ
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ނޑުމެންގެ ނޑުާެވސްާޤަބޫލުާކުރަންާކުރިްނާާޤ އިމުާކުރުން.ާމިއީާކުރިންާައޅުގަ  2135ތެރޭަގއިާއޮތްާނިޒ މެއްާނޫން.ާއަުޅގަ

ާވެސްާ ާކަންތައްތައް ާޖެހިލުންވ  ާއަދި ާބިރުގަންނަ ާއަޅުަގނުޑމެން ާބަދަލުވުމުގައި ާނިޒ މަކަށް ާއެހެން ާނިޒ މުން އޮތް

ާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާބަދަލުތަކަކ އި ާމިފަދަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަޔ ުތން ާޤައުމެއްގެ ކުރިމަތިލ އިރުގައިާހުންނ ނެ.

ާމީހުންނަށްާ ާހުންނަ ާިވސްނުން ާކޮންޒަރވޭޓިވް ާނުވަތަ ާައއިިޑއަރްސ ާކޮންޒަރވޭިޓވް ާައޅުަގނޑުމެންެގ ޙަޤީޤަތުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބަދަލުވ ން. ާތެރެއަްށ ާއިކޮނޮީމގެ ާމ ކެޓް ާފްރީ ާމިގެންނަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއުނަދގޫވ ނެ ވަރަށް

ާއަުޅގަ ާުނވ ނެ ާބޭނުމެއް ާދ ާއަޅުަގނޑުމެން ާީބވެގެން ާއަތުން ާއެްއޗެްއާައޅުަގނުޑމެންގެ ާއެްއވެސް ާޤައުުމގެ  2140ނޑުމެްނގެ

ކަމުގެާއިހުސ ސްާެވސްާވ ކަްށ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަުތގަިއާޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަންގެާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމަްށާ

ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާގިނަ ާއެންމެ ާއަށް ާރ އްޖެ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާހަމައެކަނި ާފައިދ  ާވ ާާލިބޭ ާކަމުަގއި ާދ އިރ  އެއް

ާހިންގ ާ ާނުެއއް ާރިޒޯޓެއް ާއެމީހަކު ާއޯނަރެްއގެ ާރިޒޯޓް ާއެްއެވސް ާއިނގޭނެ ާބަލައިލިޔަސް ާއަށް ާދ އިރ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާފައިދ  ާލިޭބ ާއެކަމަުކ،ާއެއިން ާހިންގަވަނީ. ާރިޒޯޓް ާކޮންެމވެްސާކުންފުންޏަކުން ާބޭރުގެ ކޮންމެވެސް

ާވަން ާއިތުރުޭވ.ާތެރެއަށް ާއެބަ ާވެސް ާފަތުރުވެރިްނ ާއަންނަ ާއެތަނަށް ާއަދި ާުއޅެނީ. ާވަޒީފ ގަިއ ާިދވެހިން  2145ނަނީ.

ާބަެއްއާ ާކަމަށް ާވިއްކ ލުން ާަޤއުުމ ާމ ނައަކީ ާހަވ ލުކުރުމުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެނޭޖުމަންޓް ާބަޔަކަށް ާއެހެން އެހެންވީމ ،

ާނޫ ާގޮތެއް ާއޮންނަ ާމިކަން ާމިއީ ާސިފަކޮށްދެއްވ . ާއެބަ ާރަށްތަކަީކާބޭފުޅުން ާއެއްކަލަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ން

ާރ އްޖެއަށްާއ މްދަނީާލިބޭނެާ ނޑުމެންގެ ާރ އްޖޭަގއިާހުރިާރަށްރަށް.ާއެާރަށްރަށުންާއަޅުގަ މިއަދުވެސްާައޅުަގނޑުމެންގެ

ާހުްއޓ ލ ނަން. ާއަުޅަގނޑު ާވޯޓަށްަޓކަިއ ާލިބޭ. ާަވީޒފ  ާދިވެހިންނަކަށް ާއެތަްއ ާއެަބވޭ. ާކަންތައްަތކެއް އަދިާާއެތައް

 2150ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުިރއަށްާގެންދަންާބޭނުންާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން:00

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުމެންާމިހ ާހިސ ބުންާވޯޓަށްާދެ  2155ންނެވުުމގެާކަންތައްާކުިރއަށްާގެންދ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތުާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާލިބޭއިރު ާފުުރޞަތު ާެދއްކުމުެގ ާވ ހަކަ ާދެން ާބިލަްށ ާމި އެހެންނަމަވެސް،

ާމަތިްނާ ާގޮުތގެ ާވ  ާަގވ ިއދުގައި ާއ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރަށް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އަރުވ ނީާނޮިޅވަރަމް

ާމަސަ ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓަށް ާހިނގަމުންދަނިކޮްށ ާއެހެންވީމ ،3ާާއްކަތް ާއޮންނަނީ. ާޖަހަން ާރަނގަބީލު ާކުރިން ިމނެޓް

ާގޮތެްއާ ާދ  ާބޭކ ރުކޮށް ާވަގުތު ާތިބެންޖެހޭ ާދެންނެވުމަށް ާވޯޓަްށ ާހުއްޓ ލަިއގެން ާމަަސއްކަތް ާމަސައްކަތަށް، އެްއކަލަ

ާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ ނޑ0803ާުމިހ ރު ާއަުޅގަ ާޖެހީ.ާހުރިހ ާާގައި ާމި ާަރނގަބީލު ާދެންމެ ާގޮތަށް ާދެންނެވި  2160އިްއޔެ

ާ ާވަަޑއިަގންނަވަން ާބަިއވެިރވެ ާވޯުޓގަިއ ާެވްސ ާމެންބަރުން ާދެްއވުމަށ3ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާވަަޑއިގެްނ ާތެޭރަގއި މިނެޓުގެ
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ާޢިއްޒަތް ާހުރިހ  ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާމެންބަރުްނާއަޅުަގނުޑ ތެރި

ާއަުރވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާޗެްކކޮށްެލއްވުމަށް ާކ ޑުޮކޅުތައް ާހުރިހ ާވެސް ާއ ދެ، )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(

ނޑުާމިހ ރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާކ ޑުކޮޅުަތއްާެޗކްކޮށްލެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާައރުވަން.ާއަުޅގަ

ާދަންނަވ ލަނީާ ާމި ާާވޯޓަށް ާބިުލ ާހިްނގުމުގެ ާސްކޫލް ާެގންދިއުމ 0997ާޕްރީ ާކުިރއަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާާމަޖިލީހުން  2165މެދު

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2170ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

45ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

42ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ--ާާާާާާވ :ވޯޓުާނުދެއްާ

 90ާ2175ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 42ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .11ާ ާޖުމްލަ ާޕްރ42ާީ. ާއެހެންކަމުން .

ާ ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާފ ސްވެއްޖ0997ާެސްކޫލް ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާބަލައިގަންނަން.ާކަާމަޖިލީހުން ނޑު ާައޅުގަ  2180މަށް

ާމިާ ާކޮމިޓީައކަށް ާދ އިމީ ާމަޖިލީހުގެ ާބިލެއް ާއެ ާފ ސްވުމ ެއކު ާގޮތުގެމަތިން،ާބިލެއް ާބުނެފައިވ  ާގަވ އިދުަގއި މަޖިލީހުގެ

ާމިާ ާނިންމުމަށް ާއެކަން ާމަިތން ާމަޝްވަރ ގެ ާޕ ޓީތަކުެގ ާސިޔ ީސ ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑު ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ދަނީ.

ާއެގޮތުާގަވ އިދު ާއޮންަނނީ. ާބުނެފަިއ ާފޮނުިވއްޖެާަގއި ާއަށް ާކޮިމޓީ ާކަންކަމުެގ ާއިޖްތިމ ޢީ ާބިލު ާމި ކަމަްށާާމަތީން

ާނިންމަން.ާމިއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާއޮތްާމައްސަަލއަކަށްާޮއތީާއެކަންާެއކަނި.ާ

ާ2185 

ކަންކަން.00 ާ.ާކޮމިޓިތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއެހެންވީމ ާ-00.0 ާމަސައްކަތްަތއްާ، ާހުރި ާދެން ާމަޖިލީހުެގ ާގެންދަނީ ާމި ާެވސް ާއަނެްއކ  ާމިހިސ ބުން ނޑު އަުޅގަ

ާއެްއާ ާއޮންނަނީ ާމި ާކަންކަމަށް ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީތަކުން ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީތަކުން ާއެއީ ާގެންިދއުމަށް.  2190ކުރިއަށް

ާހުށަ ާކޮމިޓީތަކުން ާކުގަިޑއިރު. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންކަމުގައި ާހަޅ  ާއައިޓަމް ާވަީނ،ާއެޖެންޑ  ާމި 00ާ،00.0ާރިމަތީގައި

ާ ާނަންބަރު ާމަޖިލީހުނ0996/0ާާްޤ ނޫނު ާނިމި ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީެގ ާބިލުގެ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ސިފައިންގެ

ނޑު ާއަުޅގަ ާަމސައްކަތް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާފެށިފައި. ާވަީނ ާިއއްޔެ ާމަސަްއކަތް ާއެ ާހުށަހެޅުއްވުން. މެންާރިޢ ޔަތްކުރުމަށް

ާއަުރވަމުންާ ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިްޞލ ޙުތައް ާހުރި ާކުރިމަތީގައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާގެންދ ނީ. ކުރިއަށް

ާޙަމްދޫންާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާެއއް. ާމައްސަަލ ާނިޒ މީ ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  2195ގެންދ ނަން.

ާޙަމީދު.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 2200ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާއަުއާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޖަދުވަލު ާބަލ ިއރު،0ާގަވ އިދުެގ ާވ ގޮތަށް ާބެހިފައި ާދ އިރ ަތއް ާއެިކ ާކޮމިޓީތަކަށް ާއޮފްާާަގިއ މިނިސްޓްރީ

ާއިޖްތިމ ޢީާ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަނީ. ާމި ާދ އިރ ަގއި ާއެ ާކޮމިޓީ ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާއޮންނަނީ ާމި ާދ އިރ  އެިޑއުކޭޝަްނގެ

ނޑަށްާސ ފުޮކށްދެއްވަފ ނަންތޯ.ާ ާކަންކަމ އިާބެހޭާކޮމިޓީާއަށްާްޕރީާސްކޫލްާބިލުާގެންދެވިާިވސްނުމެއްާއަުޅގަ

ާ2205 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިދމ ވި ާހިތ މަވެރިކޮށް ާަމއްސަލަ،ާިނޒ މީާާއ ދެ،ާވަރަށް ާެނންގެވި ާގޮުތގައި ާނިޒ ީމާމައްސަލަެއއްގެ ާިމއީ.ާެއއީ ކަމެއް

ގައިާވަީނ3ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާގ39ާާެމައްސަލަެއއްގެާގޮތުަގއިާޤަބޫުލކުރެވޭކަށްާނެތް.ާއެއީާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުގެާ

 2210ކަމަށް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާޒ މީާމައްސަލަާެއއްާނުެނންގެވޭނެއިދ ރީާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރުމަށްާނި

ާނުކުތ އެއް ާސަްއޙަ ާއެއީ ާނުކުތ  ާގެނެސްދެއްވި ާސަމ ލުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކުރަން.ާނިޒ ީމާާތި ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާއެކަންާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާނޫން ާެއއް ާަމއް މައްސަލަ ާގެންނެވި ާތި ާމަްއސަލަނިންމ ފައި ާޞައްޙަ ާއަީކ ެއއްާާސަލަ

ނޑަްށާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީއޭާދެންނެވުނީާއޮޅުމަކުން.ާޞައްޙަާގޮތަީކާޤައުމީާތަރައްޤީާކޮމިޓީ.ާ ކަމަށްާޤަބޫލުކޮށް،ާއަޅުގަ

ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާ ާހުރި ާހުށަނޭޅި ާމިހ ތަނަށް ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާދަންނަވ ލަން. ާެއގޮތަްށ ާެއވ ހަކަ އެހެންވީމ ،

ނޑުާެއންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއަ  2215ވަނަާމ އްދ ގ34ާާެޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަުމންާގެންދ ނަން.ާއަޅުގަ
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ާ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަންގޮޅި ާދަށުން ާއަށ10ާާް)ހ(ާގެ ާމ އްދ  ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވައިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާމައް

 2220ވަނަާމ އްދ ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާމ10ާާިޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާސިފައިން ާއެމީހަކު ާޚިލ ފުވެގެން ާގަވ އިދަކ އި ާހަދ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާަވކިކުރުުމެގާޤ ނޫނ އި ާއިން ާވަޒީފ  ެގ

ާއަޚުލ ޤީާ ާފިލުމ އި ާއަށް ާވަޒީފ  ާބުނ  ާފެށޭއިރު ާމ އްދ  ާިމ ާސަބަބު ާލިބިގެންވެެއވެ. ާމިނިސްޓަަރށް ާބ ރު އިޚްތިޔ ރ އި

ާމިާ ާވީހިނދު، ާކަމަށް ާޤ ނޫނަުކން ނޑަެއޅޭނީ ާކަ ާކުށް ާއ އި، ާފެންނ ތީ ާިހމެނިދ ނެކަމަށް ާަގވ އިދުަގއި ނޑުަތއް މިންގަ

ާފެށޭއި ާއިތުރުންާމ އްދ  ާމީގެ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ާލިބޭނެކަމަށް ާފުރިހަމަކަން ާއަށް ާމ އްދ  ާމި ާުއނިކުރުމަށް ާބައި ާއެވ  ރު

ާކަންކަމުގައިާ ާމިފަދަ ާމިނިސްޓަރަށް ާވީހިނދު، ާފަރ ތަކަށް ާސުވ ލުކުރެވޭ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ  2225މިނިސްޓަރަކީ

ވަނަާމ އްދ 10ާާއ އި،ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާގޮތަށްާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީކުރެވޭނެކަމަށްާފެންނ ތީ

ާ ާމިނިސްޓަރަށް ާއިތުރުކޮްށ، ާެއއް ާ)ށ( 10ާާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަކިކުރެޭވނެ ާމީހުން ާދަށުން ާމ ްއދ ގެ 020ާވަނަ

ާހުށަހަޅައި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާސަލ މަތީ ާބުނ  ާމ އްދ ގައި ާވަނަ ާކޮމިޓީގެާ، އެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާބުނެފައިވ އިރު ާފ ސްކޮްށގެްނކަމަށް ާކޮމިޓީެގ020ާާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާއެވަނީ ާމ ްއދ ގައި ވަނަ

ާގޮްތާ ާއަްށާދީފައިވ ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާހިނގ ާނުހިނގ  ާއެާކޮމިޓީ  2230އިޚްތިސ ސްާަކނަޑއަޅ ފަިއވ ަކމ އި،ާމިގޮތުން

ާވީހިނދު، ާކަމުގައި ާަވކިކުރުުމގެާާބަލަމުންދިއުން ާޢައްޔަންކުރުމ އި ާމަޤ މުތަކަށް ާމީހުން ާއިޚްތިސ ްސގައި ާކޮމިޓީގެ މި

ރޯލެއްާކުޅުމަކަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަންދީފައިާނުވ ތީ،ާމިާކޮމިޓީާއަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިނުދޭާބ ރެއްާމިާޤ ނޫނުންާ

ވަނަާމ އްދ ާައށްާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ފައިވ 10ާާލިބިގަންނަންއުޅޭކަމަށްާފެންނ ީތ،ާމިާައކުރުާއިތުރުކޮށް،ާމިާޤ ނޫނުގެާ

ާއިޞްލ ޙުާގެެނވިދ ނެކަމަށްާނުފެންނ ތީއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2235 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަުރވަން.ާ ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުަރއްަވއި ާތ އީދު ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްާޣަފޫރު.ހެން

ާ

 2240 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްާޣަފޫރު

ާ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުުތރު ާމައްޗަްނގޮޅި ާހުށަހަޅުްއވ ފައ10ާާިޝުކުރިއްޔ . ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާކުރަްނ.ާއޮތް
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަަޑިއގެންދެްއވުމަށްާ ާރިޔ ަސތަށް ާރައީްސ ާނ އިުބ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހިސ ބުން ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  2245ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. މެންބަރުާާއަޅުަގނޑު

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.10ާާާޝިފ ޤްާމުފީދަށް،ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާ)ށ(10ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙަކީ، ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2250މިާާ-ވަނަ

ާޖެނެރަލްާމ އްދ  ާސިފައިްނގެ ާފިަޔަވއި ާފޯސް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާގޮތުގެމަތިން ާަބޔ ންޮކށްފައިވ  ާގައި ާ)ހ( ގެ

ާ ާޤ ނޫނުެގ ާސިފައިްނގެ ާވަކިުކރެވޭނީ ާމަޤ މުން ާމީހަކު ާހުރި ާމަޤ މުގަިއ ާމ އްދ ގަިއ21ާާއޮފިސަރެްއގެ ވަނަ

ާބަލ ާކު ށްވެިރވ ކަމަށްާފެނިއްެޖނަމަާއެވެ.ާިމގޮތުގެމަތިންާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާއަްސކަރީާފުުލހުންާއޮފިސަރެއްެގާމައްސަލަ

ވަކިކުެރވޭާއޮފިސަެރްއގެާމަޢުލޫމ ތުާވަކިކުރެވުނުާސަބަބުާބަޔ ންކޮށް،ާއެާއޮފިސަރަކުާމަޤ މުންާވަކިކުރ ތ ާގިަނވެގެްނާ

ާއަްށާާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގ020ާެުދވަހުގެާތެޭރަގއިާޤ ނޫނުއަސ ީސގ02ާާެ  2255ކޮމިޓީ

ާއަންގަްނވ ނެާެއވެ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު

ާއެހުށަހެޅުއްިވާ ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާރަީއސް.ާފުވައްމުލަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ހުށަހެޅުއްވުމަ  2260ާށްާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާއަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު.ާތުޅ ދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ އްދ ގ10ާާެޝުކުރިއްޔ  ވަނަ

ާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާ

ާ2265 

 ާވުން:ވ ހަކަދެއްކެާާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު

ާ ާިއޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ ލ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާ)ށ(10ާާޝުކުރިއްޔ  ާއުނިކުރަން. ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާޮކމިޓީންާނިންމަވ ފައިާއޮތްގޮތްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަްނ10ާާއުނިކުރަންާހުށަހަޅ ލ އިރުާމިހ ރުާ

ާ)ށ(ާގައިާިމވަނީާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއި...ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސގެާއިޒުނަުފޅ އެކު.
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ާ2270 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޫން.ާމިާމަރުޙަލ ގައިާތަފްީޞލަކަށްާަވޑަެއއްނުގެންެނވޭނެ.ާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަަޅއިާނިމިެގންާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ަގއިާ

ާތަފްޞީލަށްާވަޑަިއގެންނެވިދ ނެ.ާ

ާ

 2275 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާމަދުާއަސްލަމްއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާހިތަދޫ

ާފުރަތަމ10ާާަ ާއެހެންކަމުން، ާހުށަހަޅ ފައި. ާއިޞްލ ެޙއް ާވ ނީ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާުއނިކުރުމަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާޤަސްުތކުރަނީ ާއަނބުރ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙު ާތ އީދުކޮށް،ާއަުޅަގނޑުގެ ާރަޝ ދަށް  2280ޒިމް

ާިއޞްލ ޙަކަށްާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާވަނީނަމަ ާފ ސްވެއްޖެކަމަށް ާއިޞްލ ުޙ ާމި ާކޮންެމގޮތަކަްށވިޔަސް ާއެއީ ާދެން ގެންދަން.

ާއެ ާހަމަ ާނޫން. ާޮގތަކަށް ާެއއްެސވޭނެ ާވޯަޓކަށް ާފ ސްނުިވކަމުަގއިިވަޔސް ާއަދި ާެއއްެސވޭނެ. ާުނވެްއ އްާވޯޓަކަށް

ނޑުމެންާދެމީހުންާވެސްާހުށަހަޅ ފައި.ާއެހެންކަމުން،10ާާއިޞްލ ޙެއްާމިއޮތީާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްާައޅުގަ

ާއިޞްލ ޙަށްާ ާރަޝ ދުގެ ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އިދުުކރ  ާެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު

ނުޑގެާިއްޞލ ޙުާއަނބުރ ާގެ  2285ާންދަން.ާތ އީދުކޮށް،ާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަްށާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށް.10ާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒަށްާ

ާ2290 

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ންމަދުާމުޖުތ ޒުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާމ10ާާިއ ދެ، ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާިމ ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

މ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮްށފައިވީނަމަވެސްާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާފިޔަވައިާސިފައިްނގެާޖެނެރަލްާއޮފިސަރެއްެގާ

ާހު ާސަބަބުާމަޤ މުގައި ާއެދި ާވަކިކުރުމަށް ާމަޤ މުން ާއެމީހަކު ާމިނިސްޓަރު ާވަކިކުެރވޭނީ ާމަޤ މުން ާއެ ާމީހަކު، ރި

ާއިޢުލ ނުާ ާެއކަމަށް ާޖަލްސ ެއއްަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހުށަހެޅުމުން، ާމަިޖލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ  2295ބަޔ ންކޮށް

ާގޮެތއް ާފެންނަ ާއެކަމ އިމެދު ާބަހުސަކ ނުލ  ާއިތުރު ާާކުރުމަށްފަހު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 020ާމަޖިލީހަށް
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ާއަށްާ ާކޮމިޓީ ާޮފނުވުމުން،ާއެ ާއެާމައްސަލައެއް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާރައްޔިތުްނގެ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

އެާކޮމިޓީއަށްާާދުވަހުގެާތެރޭަގއިާއެާމައްސަަލއަކ އިމެދ5ާުއެާމައްސަލަާއެއްާފޮނުވޭާތ ީރޚުންާފެށިގެންާލަސްވެގެންާ

ާނުލ ާ ާބަހުސަކ އި ާއިތުރު ާރިޢ ޔަްތކޮށް ާރިޕޯޓަށް ާކޮިމޓީގެ ާއެ ާހުށަހެޅުމުން، ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯެޓއް ފެންނަގޮތުގެ

 2300ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެްއގައިާހ ޒިރުވެާވޯުޓގަިއާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަޣްލަބިްއޔަތުންާއެމީހަކުާމަޤ މުންާ

ާފ ްސކުރުމު ާމަޤ މުންާވަކިކުރަން ާއެމީހަކު ާފ ސްކޮށްފިނަމަ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާވަކިކުރަން ާމަޤ މުން ންނެވެ.

ާމަޤ މުންާ ާއެމީހަކު ާފ ސްނުވިނަމަ، ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިުތންގެ ާވަކިކުރަން ާމަޤ މުން ާއަދި ާއެވެ. ވަކިކުރަްނވ ނެ

ާވަކިކޮްށގެންާނުވ ނެާއެވެ.ާ

ާ

 2305 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاބްދުރަޙީމްާޢަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްފޮ

ާވ ހަކަާ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާމުޖުތ ޒު ާމެންބަުރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ޝުކުރިއްޔ .

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2310މުނީ.ާއެއީާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާނިމުނުާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާނި

ސަބަބަކީާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާދެންމެާއަނބުރާ 

ާއަނބުރާ  ާއިޞްލ ޙު ާދެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިޫދ ގެންދަަވއިފަިއވުމ އި،

ާރިޢ ޔަތްާގެންދަަވއި ާބިލުގެ ާމި ާއޮތީ ާދެން ާއ ދެ، ާނިމުނީ. ާމި ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙެއް ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ، ފަިއވ ތީ.

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއެވސް ާދައްަކވަން ާވ ަހކަ ާބަހުސްގައި ާކުރުމުގެ ާރިޢ ޔަތް ާބަހުސް ާމަރުޙަލ .ާއެއީ ކުރުމުގެ

ާ ާިދގުމިނަކީ ާޕ ޓީތަކަްށ0ާާިޑއިރު.ާގ0ާައެދިަވޑަިއގެންފަެއއްނުވޭ.ާބަުހސްގެ ާގޮތަށް ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާަވގުތު  2315ގަިޑއިރަށް

ާދަންނަވަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދެްއވުމަށް ާއެދިވަޑަިއގަންނަވަމުން ާފުރުޞަތަށް ާއެހެންީވމ ، ލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.

ާއަޙްމަދަށް.ާާާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްލޙ މް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު

ާކިތަްއާ ާިލބިވަަޑއިގަންަނވަނީ ާއަށް ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާައޅުަގނޑަށް ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  2320ޝުކުރިއްޔ 

ާމިނެޓްކަންާވިދ ޅުވެެދއްަވއިފިްއޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ،ާއ ދެ ާިދގުމިނަކީ ާބަހުސްގެ ާމި ާޑީ.އ ރް.ީޕ0ާާަގޑިއިރު.0ާާމިހ ރު ާބަހުސެއްަގއި ާހުރިހ  ނޑަައޅުްއވ ފައި ާކަ ގަިޑއިރު

ާ ާލިބިވަަޑިއގަންނަވ ނީ 09ާާއަށް ާެވސް ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކުރިއަށްދ ީނ09ާާމިނެޓް. ާފޯމެޓަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ،  2325މިނެޓް.

އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަްށގެންދެވުމަށް.ާނިޒ ީމާރިޢ ޔަތްާކުރުމުގެާމަރުޙަލ ާެވސް.ާގެމަނަފުށީާދ 

ާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ2330 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާމީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފެށިޝުކުރިއްޔ  ާޢަމަލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގަވ ިއދު ާމި ާކުރީަގއި ާވަގުތުާާގެ ާމި ފަހުން

ާތެރެއިްނާ ާގަވ އިުދގެ ާފެށުނީ ާމި ާކުރަން ާބަހުސް ާމިއަދު ާވ ތީެވ، ާކަމަށް ާވޯޓަށް ާވަނީ ާގެންދަވ ަފއި ޚ އްޞަކޮްށގެން

ާވޯ ާކުރުކޮށް ާބަހުސް ާއޮުތމުން ާގޮތެއް ާހިނގ ނެ ާއެކަން ާއޮތުމުންތޯ. ާދެވެން ާދެވޭނެފުރުޞަތު ާއެބަާާޓަށް ާވެސް ގޮތް

ާ ާދީފ0ާިއޮވޭ.ާނޫނީ ާބަުހސް ާވަނީާގަިޑއިރުގެ ާދުވަހަކުތޯ؟ާާކަމަށް ާއަންނަ ާދެން ާކުރެވޭނީ ާބަހުސް ާދެންވެސް  2335ވިއްޔ 

ނޑަށްާލަފ ކުެރިވފައި ގޮތުންާވެއްޖެްއޔ ާމިހ ތަނަށްާޢަމަލުކުރެވެމުންާާއޮތްާނޫނީާމިވަގުތުާބަހުސްާކުރެވިދ ނެތޯ؟ާއަޅުގަ

ޑިާއަީކާހަމައެކަިނާހުރިާމައްސަލަތަކަށްާވޯޓަށްާއަހ ާަގޑިާކަމަށްާބަލަިއގެން.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންގޮތަކަށްޯތާމިއައީާމިާގަ

ާރޫލިންގާދެއްވ ަފއިާތިާފެއްެޓވީ.ާެއއެއްާަބއްލަވ ަލއްވަްނެވެގންާއަޅުަގނޑުާބަލައިލަްނވެގެްނ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ2340 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ުނގަންނަން.ާމިއަދުާމިާވޯޓަށްާއެހުމުގެާަވގުތުަގއިާާގެވިާިނޒ މީާނުކުތ ާއެއްާކަމަކަށްާބަލައެއްއ ދެ،ާދެންމެާތިާނެން

ާއެކަްނާ ާބިލުެގާމައްސަލަ.ާދެން ާސްކޫލްގެ ާޕްރީ ާއަކީ ާމައްަސލަ ާއެ ާެއއް.ާެއއީ ާމައްސަލަ ާއެންމެ ާއަހަން ާވޯޓަށް އޮތީ

ާދެވޭ ާމައްސަލައަކަށް ާއެހެން ާއިތުރު ާމިދަނީ ާާނިމިގެން ާތެރެއިްނާގޮަތށް. ާމައްސަލަތަކުގެ ާއެހެން ާއިތުރު އެހެންވީމ ،

ާ ާމިއޮތީ ާެއކަމަށް ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިީޓތަކުން ާކަމަކީ ާއޮތް ާނުގެންދެވި ާކުރިއަށް  2345ަގޑިއިުރ0ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާގެމަަނފުށީ ާގެންދަނީ. ާކުރިއަށް ާިމ ާއަޅުަގނޑު ާމަރުޙަލ  ާއެ ާއެހެންވީމ ، ނަޑއެޅިފައި. ތްތެިރާކަ

ާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުން.ާ

ާާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު
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ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 0996/0ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލުާ، ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް  2350ސިފައިްނގެ

ާހުށަހަޅައި ނޑުާމަޖިލީހަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ދެއްވިކަަމށްޓަކައި

ާމިވަނީާ ާއިޞްލ ޙު ާމުހިންމު ާމި ާޤ ނޫނަށް ާހުރިގޮތުްނާސިފައިންގެ ާޙ ލަތު ާރ އްޖޭގެ ާމިހިނދުކޮޅު ާމިވަގުތު ދަންނަވ ނީ

އިޞްލ ޙުާނުލ ާއެާމުއައްސަސ ާދެމިއޮތުމ މެދުގައިާާނިޙ ޔަތަށްާބޭނުންވެފައޭ.ާސިފައިންގެާޙ ލަތުާމިހ ރުާހުރިގޮތުންާމިާ

ާސަރުކ ރުންާ ާމިހ ރު ާދޭތެޭރގަިއ ާމުައއްސަސ އ އި ާއެ ާނޫން. ާކަމެްއ ާއޮތް ާޝައްެކއް ާމިީއ ާއުފެދޭކަމީ ސުވ ލުތަްއ

ާމ ދަމާ  ާތެރޭަގއި. ާބިރުެވރިކަމެއްެގ ާިމއަދު ާވަނީ ާމުަވއްަޒފުންތައް ާވަނީ ާމުއައްަސސ  ާެއ ާގޮތުން ާކުަރްއވ   2355ާކަންތައް

ާސެންޓަރަކަްށާ ާސިފައިންގެ ާވެސް ާކޮންމެ ާހުންނަ ާރ އްޖޭގައި ާއެހ ލ ނީތޯ؟ ާގެއަށް ާމ ދަމ  ާަވކިކުރ ނީތޯ؟ ާއިން ވަޒީފ 

ފޮނުވ ލ ނީތޯާނުވަތަާމަސައްކަތެއްާނެތިާގޭގައިާމަޑުކޮށްލ ީނތޯ؟ާމިއީާސިފައިންާމިއަދުާއެމީހުންގެާއަމިއްލަާނަފުސ އިާ

އިާތަފ ތުާބޭބޭފުޅުންާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާަބއްދަލުކޮްށާމިވ ހަކަާެއކިާގޮތްގޮތަްށާކުރަމުންދ ާސުވ ލުތައް.ާއަުޅަގނޑުމެންނ 

ދައްކަވަމުްނގެންދަވަނީ.ާފަހަރެއްަގއިެވސްާވިދ ެޅއްނުވޭާިމެވނިާކަމެއްާކޮށްދޭށޭ.ާެއކަމުންާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނަމެންނަށްާ

ާމަސައްކަ ާކުރަންޖެހޭ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާރަްއކ ތެރިަކން ާަވޒީފ ގެ ާސަބަބުތަކެްއާމީގައި ާކޮންމެވެސް ާކޮށްލަދޭށޭ.  2360ތް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާސިފައިންގެާއޮފިސަރުންާފެށިގެންާގޮސްާއެންމެާދަށްާމީހ ާއ އިާހަމައަށްާނުވަަތާ ހުރީމަކަމަށްާއަޅުގަ

ާދެކޭގޮުތަގިއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވީމ ، ާމިދަނީ. ާއެދެމުން ާމިކަންތަކުގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމައަށް ާރޭންކ އި ދަށް

ަގނޑުމެންނަށްާވ ޖިބުވޭާިމބޭފުޅުންނަށްާވަޒީފ ގެާރަްއކ ެތރިކަމ އިާޙިމ ޔަތ އިާލިބެންޖެހޭާހަމަާމުސ ރަާމިކިޔ ާހަމަާއަޅު

މުސ ރަާލިބުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްާކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލެއްގައިާމިާބިލުގައިާމިައންނަާއިޞްލ ޙ އިާގުިޅގެންާ

ާހު ާމި ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާމިކަންތައްާއަޅުަގނޑު ާމަގުން ާހަމަ ާިނމި ާކަމެއްގެވެސް ާހުރިހ  ާސީލުޖެހި،ާމި ާކަމަކަށް  2365ރިހ 

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާސިފައިންގެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބިދ ނެކަމަށް ާފުރުޞަތު ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާކުިރއަށް ާމުައއްސަސ  ސިފައިންގެ

ނޑުާވ ހަކަާަދއްކަންާބޭނުންވ ާމަ ޢުޟޫޢުާެއއްާެވސްާނޫން.ާސިފައިްނެގާމުއައްސަސ ގެާވ ހަކަާދަްއކ ިއރުާމިއީާއަުޅގަ

ނޑުމެންގެާ މުއައްސަސ ާއަކީާއަޅުަގނޑުެމންގެާދ ޚިލީާކަންތައްތައްާަޤުއމަކަށްާދީފ ނެާޢުދުވ ނަކަށްާޙަމަލ އަކަށްާއަުޅގަ

ާއަްށާ ާއިންތިހ  ާމިވަނީ ާމިއަުދ ާމުައއްސަސ  ާއެ ާމުައއްަސސ . ާވަުރގަދަ ާއޮތް ާހަމައެކަނި ާސަލ މަތްކުރަން ރ އްޖެ

ާކު ާބޭނުންވާ ސިޔ ސީ ާބަލަން ނޑުމެްނާމިއަދު ާއަުޅގަ ާވެަފއި.ާެއހެންވީމ ،ާމިއީ ާއަށް ާސިޔ ސީ ާޮގސް ާސިޔ ސީ  2370ލަޖެހި

ާރ އްޖޭެގާ ާބޭފުޅަކު ާދޭތެރެއަކުން ާފެންނަނީ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާހިތ މަޔަކީ ާއެަކމަކު ާނޫން. ާވެސް މަންޒަރެއް

ވަކިާމީހެއްގެާބޭފުޅަކަށްާވީީތާވަކިާތަނެްއގައިާއުޅުްއިވާާކޮންމެާވެސްާސަރަޙައްދަކަށްާސިފައިންގެާމައިާސެންޓަރަކަށްާ

ާކުަރއްވ ީތާ ާތ އީދު ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި ާބައްޕަ ާއ އި ާމަންމަ ާކުރެވުނީތީ، ާރަޖިސްޓަރީ ާޕ ީޓއަަކށް ާވަކި ާވީތީ ބޭފުޅަކަށް

ާޒަމ ންތަކުަގއި ާކުރީ ާވަރަށް ާފެނިގެންދިޔަީއާކުރީގައި ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާމަންޒަރު.ާމިވީ ާރަށްރަށަށްާާއަރުވ ލ  މީހުން

ާއެމީހަުކާ ާއުޅެިނކޮށް ާވަޒީފ ގައި ާމީހަކު ާކަންތައްތަކެއް.ާއެކަަމކު ާދަންނަ ާތ ރީޚު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ.ާެއއީ  2375އަރުވ ލ 

ާމިދިަޔާއަހަުރާ ާނޫން.ާއެއީ ާއެއް ާވ ހަކަ ާއަުޑއަހ ފަިއވ  ާމިހ ތަނަށް ާތެރޭ ާތ ރީޚު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަަކާމިއީ އަރުވ ލ 
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ާުނވަތަ ާާތެރޭގައި ާމިއުޭޅ1ާާމިހިނގ  ާދަންަނވަން ާއެއް. ާވ ހަަކ ާއަންނަ ާއަުޑއަހަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ މަސްތެރޭގައި

ވ ހަކަައކީާމިއީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާކަމެކޭ.ާކޮންމެާބޭފުޅަކުާވެސްާކޮންމެާމީހަކުާވިޔަސްާަވޒީފ ާއަދ ކުރަނީާޙިމ ޔަތ ިއާ

ކޮްށާލޯބިންާއަރ މުގައިާހިތްހަމަޖެހިގެންާއަރ މުާނިންޖެއްގައިާރައްކ ތެރިކަންާލިބި،ާލިބޭާމުސ ރަކޮޅުންާއ އިލ އ އިާއެއްާ

ާތެޭރގަިއ.ާ ާިބރުވެރިކަމެްއގެ ާމިވަނީ ާުމވަްއޒަފުން ާތިއްބެވި ާުމއައްަސސ ތަުކގަިއ ާސިަފއިންގެ ާިމއަދު ާއެކަމަކު  2380ނިދޭތޯ.

ށްާމިދަންނަވ ާއެްއވެސްާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮުތގައިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާމިނިވަންވެގެންާނޫނީާމިާއެްއވެސްާކަަމކަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާޤަބޫެލއްނުކުރަން. ނެޑއް ާއަުޅގަ ާހަަމގައިުމވެސް ާކަމަކަށް ާައއިސްދ ނެ ާސިފަެއއް ާޙަޤީޤީ ކަމަކަށް

ާވ ހަކަ.ާ ާަވކިކޮށްލި ާއިން ާވަޒީފ  ާބޭފުޅެއް،ާބޮުޑާބޭފުޅެއް ާކޮންމެެވސް ާއިން ާވަޒީފ  ާމިދަނީ ާައޑުިއިވގެން ދޭތެރެއަކުން

ާހިތ މަކުރަ ާނުވަތަާމިއީ ާޕީ.އެޗް.ޑީ ާމ ސްޓަރސް، ާދ އިރ ތަކުން ާތަފ ތު ާބޭބޭފުޅުން ާމަތީ ާސިފައިންގެ ާކަމެއް. ންޖެހޭ

ާއެއޮްށާބޮޑުާުމއަްއސަސ ާއަށްާބޭނުްނވެގެްނާ  2385ތަފ ތުާފަންނުާފަންނުތަކުންާމަތީާތަޢުލީމްާހ ޞިލުކޮށްގެންާސިފައިންގެ

ނޑުމެންާއުފައްދ ފައިާތިބިާބޭފުޅުންތަކެްއާކުއްލިައކަށްާސިޔ ސީާބޭނު މަށްޓަކައިާަވކިކޮށްާއެހަލަމުންދ ަކމީާމިއަދުާއަޅުގަ

ާިމވ ހަކަާ ާފަހަރެއްގަިއވެސް ނޑު ާފަހަރެއްަގއިވެްސާމ ޔޫސީ،ާއަުޅގަ ާދަްއކަނީ ާކަެމއް.ާމިވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާރޮއި ޤައުމު

ާކަ ާލޮލުން ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާނޫން. ާހ ޞިުލކުރ ކަށެއް ާބޭނުންތަކެއް ާިސޔ ސީ ާޖޯަކކަށްެވގެން ާއޮހަރަމުންާދައްކަނީ ރުނަ

ާބިކަވެފައޭ.ާ ާމިވަނީ ާރަްއޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދަންނަވަންއުޭޅ ާމިދަންނަވަނީ. ާމިވ ހަކަ ާވޭނުން ހިތ މައިގެ

ާސިަފއިންެގާ ާމިަވގުތު ާމުއަްއސަސ ތައް ާސިފައިންެގ ާޤަބޫލުކުަރއްވ ޭށ. ާމިކަންތައް ާނިކަމެިތވެފައޭ.  2390އިންތިޚ އަށް

ާޖެހިފައިމިވ  ާމިނިވަންާާމުއައްސަސ ަތކަށް ާތިއްބެވި ާމިތ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިންޖުކުރުމަށްޓަކައި ވަބ އިން

ނޑިަވޅުާ ާމިދަ ާފ ސްކުރުމަކީ ާމީތި ާދެއްވ އިރު ާވޯޓު ާބިލަށް ާމި ާނުވަތަ ާބިލަށް ާމި ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާވެސް މެންބަރުން

ާ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަުޅަގނޑު ާކަމުަގއި ާޙައްލު ާއަޑުއިިވގެންމިދަނީާއޮތް ާމިހ ރު ކަންނޭނގެ

ާބަޔަކުާ ާތިބި ާޖެހިފައި ާުހން ާރީނދޫ ާކުަލއެއް ާވަކި ާޕ ޓީެއއްގެ ާަވކި ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލިްސގެ ރައްޔިތުންގެ

ާސިފައިްނެގާ ާއ އި ާލޯންޗްތަުކގަ ާސިފައިންގެ ާލިބެނީ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދަތުރުކުރުމަށްަޓކައި ާތަނަކަށް  2395ވަކި

ނޑުމެންގެާވެ ާއަުޅގަ ާމީެގތެރެއިން ާދ ދިފަހުން ާވެސް ާައއްުޑައތޮޅަށް ާވ ހަކަ. ާދަތުރުކުރ  ާތަންތަނަްށ ހިކަލްތަުކގައ އި

ާރަސްމީާ ާއުޅަނދެްއގަިއ ާަވޑަިއގެންނެީވާސިފައިްނގެ ާމެންަބރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރަކު،ާމި ޢިއްޒަތްތެރި

އި.ާމިީއާއަުޅަގނޑުެމންާމިާމުއައްސަސ ާމިނިވަންުކރަންޖެހޭާއެންމެާމުހިންމުާދަތުރެއްަގއިާޕ ޓީާޕްރޮމޯޓްާުކރުމަށްޓަކަ

ާސިފައިްނގެާ ާލޯންޗްތަކ ިއ، ާހުންނަ ާމުައއްސަސ ތަުކަގއި ާސިފައިްނގެ ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަކީ.

ާއެ ާހަތިޔ ރ އި ާއ ިއ ާބަޑި ާބޭނުންކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަކންކަން ާހުރި ާެއއްޗެިހާމުއައްސަސ ަތކުަގއި  2400ހެން

ާ ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާުކރިން ާކަންތައްތަުކގަިއ.ާމިއީ ާއަިމއްލަ ާނުވ ނެ ާެވސ19ާާްބޭނުންކުރެވިގެން ާތެރޭގައި އަހަރު

ާއަީކާ ާވ ހަކަ ާދަންނަވަންއުޅޭ ާމިުއޅެނީ. ާނޫން ާދަންަނވ ކަށް ާެއވ ހަކަ ާނޫން. ާމަންަޒރެއް ާދެކުނު އަޅުަގނޑުމެން

ާނިކަމެތިސި ާމިހ  ާޙ ލަތު ާކިޔަިއގެްނާާފައިންގެ ާޕްލަސް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާޕްލަސް ާމަދަނަ ާމަޖުބޫރުކޮށްގެން ނޑިވަޅެްއަގއި ދަ
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ނޑުގެާވަރަށްާގ ްތާމީހެއްާައއި.ީޑާ ނޑަށްާޤަބޫލުުކރެވޭާގޮތުަގއި،ާއަުޅގަ ފޯރމްތައްާއުފައްަދއިގެންާއެްނމެފަހުންާއަޅުގަ

ާބަ ާމަދަނައިގެ ާވިދ ުޅވ  ާއެ ާކުރުވީ ާމަޖުބޫރު ާނަންަގވަިއގެން ާކޮޕީ ާެދވަަނާކ ޑުގެ ާދީފައި ާކޮޕީ  2405ިއވެިރވ ން.ާައއި.ީޑާކ ޑު

ާޕ ީޓާ ާކޮން ާއޮތީ ާުކރައްވ ަފއި ާއެސް.އެމް.އެސް ާއެބޭފުޅުން ާފަހުން ާހަފްތ އެްއގެ ާުނވަތަ ާދުވަހު ާފަސްވަނަ ނުވަތަ

ާތިއްބެާ ާމުއައްަސސ ތަުކގައި ާސިފައިންގެ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާހިތ މަ ާމިއީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ. ާއޮތީ ާބަލައިިލއިރު ވިާއެްއގައިތޯ

ާެއއްޗެހިާ ާފ ޑުފ ޑުގެ ާއ އި ާޕްލަސް ާމަދަނަ ާމަޖުޫބރުކޮށްގެން ާވަިކގޮތަކަށް ާއެްއޗަކަށް ާވަކި ާއެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން

ާމިއީާ ާކުރައްވަނީ. ާަރޖިސްޓްރީ ާއަށް ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާގޮތަކީ ާހައްދަވ  ާމި ާކުރައްަވިއގެން ާެއކަންތައްަތްއ ހައްދަވަިއގެން

ނޑުމެންެގާރިއަލިޓީ.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާމީތިާޤަބޫލުކު  2410ރަންާއެބަޖެހޭ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީާމިކަންަތއްތަކަށްާއަުޅގަ

ރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންާމިއަދުާމިވަނީާނިކަމެތިވެާހ ލުަގއިާޖެހިފައޭ.ާދިވެހިާސިފައިންގެާޢ ިއލ ތަކުންާމިއަދުވަނީާކަރުނަާ

ާވަ ާނުލިބޭ. ާެވސް ާއެއް ާމުސ ރަ ާހަމަ ާދިޔަ ާލިބެމުން ާޖެހިފައޭ. ާވަޒީފ އިްނާއޮހޮރަން ާކޮށްލައިފި. ާއެެކހަރި ޒީފ ެވސް

ނޑުމެންގެާިމާ ނޑުާވަރަށްާނިހ ޔަތަށްާވަރަށްާއ ޭދހ އެކުާއަުޅގަ ބޭރުކޮށްލަނީ.ާއަރުވ ލަނީ.ާމިާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ނުޑާމިާދަންނަވ ލަނީާވަރަށްާއ ދޭހ ެއުކާމިާދަންނަވަނީާމިާމުއައްަސސ ާމިނިވަންކޮށްދޭށޭ .ާމިީއާމެންބަރުންނަށްާއަޅުގަ

ާެއާ ާރައްޔިތުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާމުއައްސަސ އޭ. ާވަރުގަދަ ާއެންމެ ާއޮތް ާހަމައެކަނި ާރ އްޖޭަގއި  2415އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމުައއްސަސ ައީކާ ާކުރ  ާސެލިުއޓް ާމުއައްަސސ ައކަށް ާެއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަުޚރުވެރިވ  ާމެދުަގއި މުއައްސަސ އ 

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާފުލުހުންނޭ. ނެޑްއގެާސިފައިންނ އި ާވަުޅގަ ާޖެހިފައިވ  ނޑި ާއަނދަގޮ ާމިވަނީ ާސިފައިން ށް

ާމިާ ާސިފައިްނގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމި ާއުޅޭ ާދަންނަވަްނ ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާރިއަލިޓީ ާމިއީ ތެރޭގައޭ.

ހުއްޓ ލަްއވ ށޭ.ާާމުއައްސަސ ަތކަށްާރަނގަޅުާުކރުމަށްޓަކައިާއެމް.ޑީ.ޕީާގެާަސރުކ ރުންވެސްާމިއަދުާކަންަތްއތައްާކުރުން

ާމަޤ މުގަިއާ ާޙައްޤު ާއެބޭުފޅުންގެ ާއެބޭފުޅުްނވެސް ާނުދައްކ ށޭ. ާބިރު ާވަޒީފ ގެ ާނުކުރ ށޭ. ާއެކަހެރި ާމީހުން  2420ވަޒީފ އިން

ާވ ތީ،ާޢ އިލ ާ ާމީހަކަށް ާނުލަްއވަށޭ.ާޢ ިއލ  ާބޭރުކޮށް ާބޭުފޅުން ާތިބި ާދޭށޭ.ާކިަޔވަިއގެން ާއަދ ކުރުމުެގާފުރުޞަތު ވަޒީފ 

ާކަިއވެނި ާނުކުރަްއވ ށޭ.ާާބޭފުޅަކ އި ާއެކަންތައް ާދެއްވައިގެްނ ާމަޤ މެއް ާބޮޑު ާވ ތީ، ާބޭފުޅަކަށް ާހުރި ބައްަލވަިއގެން

ކޯސްޓްގ ޑަށްާބޮުޑާބޭފުޅެއްާެގންދަވަިއގެންާެއކަންތައްާކުރެްއވުމަކީާވެސްާއެީއާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫނޭ.ާައޅުަގނުޑެގާ

ާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ2425 

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރު

ނޑުމެންާއިޞްލ ޙުާކުރަމުންާދިޔައިރުާދިވެހިާ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުައސ ސީާއަުޅގަ

ލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުގެާރައްޔިތުންާނިންމީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއޮންނ ނީާރިޔ ސީާނިޒ މެއްާކަމަށް.ާރިޔ ސީާނިޒ މެއްަގއިާސަ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ . ާޤައުމެއްގެ ާއެ ާހުންނ ނީ ާަކނޑަައޅ ފައި ާއިސްވެިރއަކަށް އެންމެ

ާ ާފެނިގެނ094ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއޮންނ ނެކަން ާެއކަްނ ާއެހެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާލިޔުީނ ާވ ހަކަ ާމި ާމ އްދ ގަިއ  2430ވަނަ
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ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގަިއ094ާާންކޮށްާވިސްނ ފައި.ާަވރަށްާސ ފުާސީދ ާބަހުންާދެނެގަނެާއެކަމ ާދޭތެރޭަގއިާަވރަށްާފު

ާމަތީާ ާއެންމެ ާއަިދާސިފައިންގެ ާވެރިައކީ ާމަތީ ާއެންމެ ާސަުރކ ުރގެ ާވެރިއަީކާއަދި ާމަތީ ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާބުނަނީ މި

ާ ާސަލ މަތީ ާއޭގެ ާހަމަ ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުެމން ާކަމުގައި. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވެސްާވެރިައކީ ާބ ބެއް ާބެހޭ ޚިދުމަތްތަކ 

ާއިތުރުާކަންތައްތަެކްއާ ނޑުމެންާޭއގެތެޭރގައި ާއަުޅގަ ލިޔުނިން.ާއަދިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާބ ބެއްާލިޔުނުއިރުގައި

ާއެކިާ ާދިމ ލަށް ާމީހުންނ އި ާއެ ާގޮތ އި ާބޭނުންކުރެވިފަިއވ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާއެހިސ ބަށް ާއެއީ ާލިޔުނިން.  2435ވެސް

ާރަްއޔިތުންާގޮތްގޮ ާދޭތެރޭގައި ާއެމީހުންނ  ާކުރިމަީތގައި ާަރްއޔިތުންގެ ާޢ އްމު ާޭއގެ ާއަމުރުތައް ާދިޔަ ާއެކުރަމުން ތަށް

ދެކެމުންާދިޔަާގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެަކންާލިޔެވިގެންާނޫނީާއެކަންާަރނގަޅުާކުެރވިދ ނެާކަމަށްާ

ާ ާއެގޮތުން ާނުފެްނނ ތީ. ާ ާސަލ މަތީާވ023ާައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަރ ތަކުން ާއެްއެވސް ާލިޔުނިން ާމ އްދ ަގއި ަނ

ާއަމުރަކަްށާ ާއެްއވެސް ާނުވ ނޭ.ާއެފަދަ ާކޮށްގެެނއް ާއަމުރެއް ާޤ ނޫނީ ާޣައިރު ާމީހަކަށް ާއެއްެވސް ާހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި

 2440އެްއގޮތްާނުވ ގޮުތެގާާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުގައިާހިމެނޭާއެއްވެސްާމީހަކަށްާތަބ ވެެގނެއްާނުވ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނ އި

ާމިާ ާއަދި ާވިަޔސް، ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރަނގަޅު ާއެްނމެ ާއެ ާއަދި ާިވޔަސް، ާފަރ ަތކުން ާއިސް ާކިތަންމެ މަތިން

ާވަންޏ ާއެާއަމުަރކަށްާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާކިޔަމަންާގަންނަންާނުޖެހޭނެާ ާޮކށްފިކަމުގައި މަޖިލިސްާވިޔަސްާއަމުރެއް

ނޑުމެންާވަރަ ށްާސ ފުާޞަރީޙަާބަހުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިޔުނިން.ާއެއީާިދެވހިރ އްޖޭގައިާއެންމެާމަތީާކަމަށްާއަުޅގަ

ާއެކަންާނިންމ ފަިއާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާައޅުަގނޑުމެންާތަސްދީޤުކޮށް ާގޮތަށް ާއެ ާލިޔެވި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގޮތުަގއި ޤ ނޫނެއް

ާ ާލިޔުނިން ާއެމ އްދ ގަިއ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއ ެދ، ާމ އ020ާްވ ތީ. ާޚިދުމަތެއްގައިާވަނަ ާކޮންމެ ާސަލ މަތީ  2445ދ ަގއި

ާސަލ މަތީާ ާހިގ  ާދަށުން ާވަޒީރެްއެގ ާއެ ާދަށުންނޭ. ާބެލުމުގެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުްނގެ ހިންގަންވ ނީ

ާަޖވ ބުދ ރީާ ާވަޒީރަކު ާއެ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާައށ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާުގިޅގެން ާކަންކަމ އި ޚިދުމަތްތަކެއް

ާވ ންވ  ާއަޅުަގނޑުެމން ާރޯލު ާފ ރަލުމުގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަައކީ ާިމއުޭޅ ާދަންނަވަން ާމ އްދ އިނ020ާާްނޭ. ވަނަ

ާއެތ ާ ާތެޭރަގއި ާކަމެއްގެ ާއެހުރިހ  ާގޮތ އި ާނުހިންގ ނެ ާގޮތ އި ާހިންގ ނެ ާކަންކަން ާސަލ މަތީ ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބެލުމަށް ާކަންކަން ާއެކުެރވޭ ާވަޒީރުންނ ިއާާއެތެރޭަގއި ާއެއީ ާދީފައޭ.ާއަދި ާރޯލެއް ާވަނީ ާވެސް  2450ވަޒީަރށް

ާކަމެކޭ.ާ ާނިންމ ފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ނޑުމެން ާިލޔެގެްނާއަުޅގަ ާއެއް ާމ އްދ  ާވަކި ާޚިދުމަތްތަކުަގއި ާކުރުމަށް ސުވ ލު

އްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނަާމ އްދ ަގއިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާހިނގ ާނުހިގ ާގޮތްާބަލަމުންާގެންދިުއމަށްާރ020ާައަދިާ

ާމެންބަރުންާ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާކޮމިޓީގަިއ ާމި ާއޮންނަންވ ނޭ. ކޮމިޓީއެއް

ާއަދ ކުރަމުންދާ  ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާހަމަ ާއެވެްސ ާބަލަން. ާނުހިގ ގޮތް ާހިގ  ާއ ދެ، ހިމަނަންވ ނޭ.

ާހިންގުމަ ާރޯލު ާފ ރަވެރިކަމުގެ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާޚިދުމަތްތަކާ 020ާްށާހަމަ ާސަލ މަތީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިން ާމ އްދ   2455ވަނަ

ާވަރަށްާ ާއިޚްތިޞ ޞް ާދޭ ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާަކނޑައަޅ  ާއިޚްތިޞ ޞް ާކޮމިޓީއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ބެހޭ

ާއޮއްވ  ާއެހެން ާނިންމ ފައި. ނަޑއަޅ  ާކަ ާއެކަން ާެއއޮތީ ާލިޔެފައި ާބަހުން ާޞަރީޙަ ާކުރަްނާާސ ފު ާހިތ މަ އަޅުަގނޑު
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ާ ާބައްލަވ ފައި ާމިކޮމިޓީން ާނުދ020ާާޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާލިބި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާނޫން.ާ ާގޮތެއް ާކުރެވޭނެ ާެއަކން ާއެއީ ާވ ތީ. ާފޮނުއްވ ފައި ާމިމަޖިލީހަށް ާމިއަދު ާކުރަްއވ  ާމަސައްޕުޅު ާދިނުމަށް ބ ރެއް

ނ ާއެއަްށވުރެާއުިނކޮްށާއެކަހަލަާެއްއވެސްާކަެމއްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާކަ ާއިތުރުކޮށް  2460ޑަައޅ ފައިާއޮންނަާކަެމއްާެއއަްށވުރެ

ާވައިީރްޒާ ާއަލްޓްރ  ާދ އިރ އިން ާޤ ނޫނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެީއ ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ކުރެވޭނެ

ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާދަމައިގަތުމަށް ާދިވެހިރ އްޭޖެގާާބ ރެއް ާއ ދެ، ާކުރެވޭ. ާޤަބޫލު ގައިމުވެސް

ާ ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާއޮތީމ ، ާލިޔެވިފަިއ ާމިހެން 00ާާޤ ނޫނުގައި އަންގ ރ0996ާާަނޮވެމްބަރު

ާވެރިކަމުްނާ ާއެއް ާނުވަތަ ާޕ ީޓއަށް ާއަނެއް ާޕ ޓީން ާއެއް ާބ ރުތައް ާގޮތަކަށް ާނަމޫނ  ނަޑށް ާގަ ާހިސ ބު ާމި ދުވަހުވެސް

ާވަރަްށާއަ ާަވގުތެްއގަިއ ާެވފައިވ  ާނުތަނަވަސް ާހިތް ާަރއްޔިތުން ާއެހ  ާތަން. ާިދޔަ ާބަަދލުވެގެން ާވެސް ާވެރިކަމަށް  2465ނެއް

ާޕްލޫރަލައިޒަމަށްާ ާމަލްޓިޕ ޓީ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިޔަކަން. ާެއކަން ާއެީކގައި ާއަމ ންކަމ  އޮމ ންކަމ އި

ރިކަުމގެާއެްއާމީހަކުާމ ާގިނަދުވަަހކުާހުރުމަކަްށާފުރުސަތ އިާޖ ަގާދޭކަށްާކުރިމަތިލ ފައި.ާއަުޅަގނޑުމެްނގެާމިހ ރުގެާވެ

ާ ާއޮތީ ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ނޑުމެން ާނުފެނޭ.ާއަޅުގަ ާގައިމުެވސް ާހަމަ ާމުއްދަތެއ09ާާްއަޅުަގނަޑކަށް ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާއެހެ ނޑައަޅ ަފއި. ާކަ ާގޮތަށް ާހުރެވޭ ާގިނައިން ާއެންމެ ާހަމަގައިމުެވސް ާމީހަކަށް ނޑުމެންާއެންމެ ާއަުޅގަ ްނކަމަށްވ އިރު

ާމިާ ާގައިމުވެސް ާހަމަ ާމިައދު ާއަޅުަގނޑު ާނުކުރެްއވުމަށް ާޢަމަލު ާގޮތަށް ާރޫޅޭ ާސަފުތައް ާޚިދުމަތްތަކުގެ  2470ސަލ މަތީ

މަޖިލީހަށްާއިލްތިމ ސްާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާސިަފއިންެގާޤ ނޫނުގައިާއެަބއޮވޭާސިަފއިންގެާއޮފިސަރުންގެާތެެރއިްނާ

ާ ާމީހަކު ާނުކުރެވޭނޭާކަމަށް ާމީހަކަށް ާއެ ާފޮނުވ ލ އިރަްށ ާއަނބުރ  ާއޭތި ާފޮނުވީމ ، ާނަން ާމީހެއްގެ ާކުރެޭވނީ. ޢައްޔަން

ާޚިދުމަތުަގއިާ ާސިފައިންގެ ާހިތްހަމަނުޖެހި ާއޭނަ ާވިޔަސް ާކަުމގަިއ ާނުކުެރވުނު ާަޢއްޔަން ާމަގ މަށް ާއެ ާއޭނަ ނުވަތަ

ާމަ ާއޭަނ ާާނޯންނ ނެ. ާކުރެވޭކަށް ާވަިކ ާއޭނަ ާގޮތްވ ނެ. ާރައްޔިތުންެގާހުންނ ނެ ާމަޤ މަށް ާއެ ާއޭނަ ާހުށަހެޅުނު. ޢ މަށް

ާއަނެއްކ ާ ާދެން ާދިމ ލަށް. ާއެްއ ާދ ނީ ާލޯޔަރިޓީ ާއޭނަގެ ާހުންނ ނީ. ާއެތ  ާއޭނ  ާނުކުރެއްވީމ ، ާގަބޫލު ާއޭނ   2475މަޖިލީހުން

ާދ ނެ ާެއގޮތަށް ާއަނެއްކ ވެސް ާސަބަބުން ާހެދުމުގެ ާއެހެން ާފޮނުވ  ާނަންތަކެއް ާއިތުރު ާމިތަނަށް ާގޮތަކުން ާއަދިާއެހެން .

ާަވިކާ ާޢައްޔަންކޮށް ާއެ ާކަންތައް ާެއކުރަްއވަންޖެހޭ ާހުންނަވައިގެން ާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޗީފް

ާއޭަނާ ާމިތަނުން ާހުށަހަޅައިގެން ާވަކިކުރަން ާނުވަތަ ާވަންޏ  ާކަމުގައި ާނުކުެރވޭ ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ާކަންކަން ކުރުމުގެ

ާއެހަދ  ާދެން ާބުނެފިއްޔ  ާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާބަހައްޓ ށޭ ާވެސް ާމެދު ާގޮތަކ  ާރޫޅޭނެ ާސަފު ާއެތަުނގެ ާނުވަތަ ާގޮތަކ އި ނެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއަިދ ާބޭފުޅުންނަށ އި ާިތއްބަވ  ާކުރަްއވ ފައި ާޚިދުމަތް ާގިނަދުވަހު ާަޤއުމުަގިއ ާމިއަދު  2480އަޅުަގނުޑ

ާ ާގޮްތގޮތުން ާއެކި ާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާހުންނަވ  ާލިބިގެން ާމުސ ރަ ާދަޢުލަތުގެ ާހުންނަވ ާޤައުމުަގއި ާލިބިގެން ިއނ ޔަތް

ާވެްސާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާެވސް. ާބޭފުޅުން ާތިބި ާކުރަްއވ ފައި ާަރއީސްކަން ާރ އްޭޖގެ ާމި ާކުރީގެ ާތިއްެބވި. ާއެބަ ބޭފުޅުން

ާކަހަލަާ ާދ  ާގެއްލިގެން ާއަމަންއަމ ންކަްނ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ާޤައުމީ ާކުރަނީ ާއިލްތިމ ސް އަޅުަގނޑު

ނޑު ާއަުޅގަ ާޢަމަުލާގޮތަކަށް ާގޮަތކަށް ާކަހަލަ ާރޫޅޭޭނ ާސަފުތައް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާޚިދުމަތަްއ ާސިފައިންގެ މެންގެ
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ާއިލްތިމ ްސާ ާވެސް ާބޭފުުޅންނަށް ާޕ ޓީގެ ާިތއްބަވ  ާގޮުތގައި ާޒަޢީުމގެ ާގައިުމވެސް ާހަމަ ާއެބޭފުޅުން  2485ނުކުރުމަށް

ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮވ ލ  ާއެކަމަށް ާމިއަދު ނޑުމެްނެގާޤައުމު ާދަންނަވަނީާމިާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާއަުޅގަ ާމި ާހުރެ ާތެދުވެ ާމި އަދު

ނޑުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިާއަުދާ ނޑުމެންގެާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާވެސްާއަުޅގަ ރޫޙުގައި.ާއަދިާއަުޅގަ

ާކުަރްއވަިއގެްނާ ާއިންވޯްލވް ާޖުރިްސޑަކްޝަން ާކޯޓުގެ ާސްޕްީރމް ާވަންޏ  ާކަމަށް ާފ ްސވެއްޖެ ާމިގޮތަށް ާއިޞްލ ޙު މި

ާކުރެވޭާާނަމަވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގޮތުގައި ާފެންނަ ާގައިުމވެސް ާހަމަ އަޅުަގނޑަށް

 2490ޭއގެތެެރއިންާެއއްބ ރުާއަެނއްާބ ރުގެާމައްޗަށްާވެިރެވގަނެާއެހެންާާބ ރު.1ާަގއިާއެަބއޮތްާކަމެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭާ

ާވަންޏ  ާއުޭޅާކަމުގައި ާނިގުޅަިއގަންނަން ާދަންނަވަމުންާާބ ރުތައް ާއިލްތިމ ސް ާކުރެްއވުމަށް ާެއގޮތަށް ާއެކަން ނޑު އަުޅގަ

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާވަަޑއިގެން ާވިސްނ  ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭ ާމިކަމ  ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑު އަދި

ާއަޅުާ ާދަންނަވަމުްނ ާނުދެއްވުމަށް ާވޯުޓ ާނޫނިްއޔ  ާވިސްަނއިަވޑަިއގެން ާމަޞްލަޙަތައް ާއިށީނދެލ ނީ.ާޤައުމީ ނޑު ގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ2495 

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއ ދެ،ާސިފައިންގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމ ާބެހޭާގޮތުންާ

ާމެންބަރުންާ ާދެާޚިޔ ލެްއގަިއ،ާދެާވިސްނުމެއްަގިއ.ާއ ދެ،ާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާޢިއްޒަތްތެރި ާދަނީ ާދައްކަވަމުން ވ ހަކަފުޅު

ާއ ދެ،ާ ާނުކުރޭ. ާތ އީދެއް ާބޭފުޅުން ާއަނެއްބައި ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާކުރައްވ އިރު ާތ އީދު ާމެންބަރުން ާބައެއް އިޞްލ ޙަށް

ާސިފައިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކީއްެވގެންތޯ ާބަލަންޖެހޭ ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާޖެހިގެން ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް  2500ގެ

ާމިފަދަާ ާމިނިވަން ާކުރުަމށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާމި ާއުޅެނީ ާމި ާޖެހިގެން ާކަންކުރަން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އުޅެނީ.

ާމަޖިލީ ާއެކަންކަންާނުހުންނަތީާރައްޔިތުންގެ ާހުންނަޖެހޭާގޮތަށް ާކަންަތއްތައް ާތެރޭގައި ހަކީާމިނިވަންާމުއައްސަސ ެއްއގެ

ާކަންތައްަތކެްއާ ާގޮތަށް ާކަންބޮޑުވ  ާމަޖިލީހުން ާކުރެވޭތީެވ،ާމި ާގަބޫލު ާކަމަށް ާބައެއް ާކުރުވަްނޖެހޭ ާޖަވ ބުދ ރީ ސަރުކ ރު

ާއ ދެ،ާ ާޙަޤީޤަތަކީ. ާމިއީ ާމިއުޅެނީ. ާޖެހިގެން ާގެންނަން ާބަދަލު ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާދަްއކ  ާވ ހަކަ ާއެ ވެގެންދ ީތވެ

ާ ާ)ށ(094ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމ އްދ ގެ ާއަިދާާވަަނ ާފަރ ތަކީ ާއިސް ާއެްނމެ ާދައުލަުތގެ ާއިނގޭ ާއެބަ  2505ބަލައިލީމަ

ާބ ރުާ ާލިބިގެންވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ާވެސް ާވެރިައީކ ާމަތީ ސިފައިންގެ

ާ ާނިންމަވ އިރުަގއި ާކަންަތއްތައް ާއެފަދަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭނުންުކރައްވަންޖެހެނީ ވަރަްށާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކަހަލަާ ާމި ާމިނިވަން ާތިބޭ ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާނުވަތަ ާޗީފް ާތިބޭ ާތަންތ ގައި ާމިފަދަ ާއަދި ާވިސްނުމަށްފަހުގައި. ފުންކޮށް

ާދޭތެރޭގައިާ ާޤައުމުެގާމަޞްލަޙަތ އި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާިއރުގައި ާކުރަްއވ  ާކަންތައްތައް ާބޭފުޅުން ާތިބޭ މުއައްސަސ ަތކުަގއި

ާމަގ މުާކަހަލަާމުހިންމުާމަގ މުތަކުަގއިާތިއްަބވ ާބޭފުޅުްނާފުންކޮށްާވިސްނަންޖެހޭނެ.ާއަިދާޗީ  2510ފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސް

ާއެބޭފުޅުްނެގާ ާބ ރުަތއް ާއިޙްތިޔ ރުަތކ އި ާއޮންނަ ާދީފައި ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާއަދި ާވެސް ާކުރަްއވަންޖެހޭނީ ކަންތައްތައް
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ާބޭފުޅުން ާކުރަްއވ  ާމަސައްކަތް ާދަށުން ާޭއގެ ާއޮންނައިރުަގއި ާޑިފެންސްާާއަތްމަތީގައި ާއޮފް ާޗީފް ާކަންތައްތަުކގައި ވެސް

ާޖެހޭނެ.ާ ާވ ން ާއަްށާޖަވ ބުދ ރީ ާއޭނ ެގާމައްޗަްށާއޭނަ ާފަރ ތްތަުކން ާވ ންޖެހޭ ާޖަވ ބުދ ރީ ާއޭނައަށް ާޤ ނޫނު ާއަށް ފޯސް

ާކަންތައްަތްއާ ާތެރެއިން ާފޯސް ާޑިފެންސް ާތެރެއިން ާިޑފެންސް ާބުނ އިރުަގއި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނުކުރަން ާމިކަން ސިޔ ސީ

 2515ގެންާމިހ ރުާމިދ ާގޮތަކީާިސޔ ސީާއެަތއްާވ ކަހަލަާގޮތަކަްށާމަންޒަރުތައްާފެނިގެންާމިދަނީ.ާއެއީާމިނިސްޓަރުާހުރިހ ާވެ

ނޑުމެންނަށްާިއިވގެންާމިާދަނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ 59ާކަމަކ ާބެހޭާތަންާފެނިގެންާމިާދަނީ.ާމިކަހަކަާއަޑުތަެކއްާައުޅގަ

ާމަޖި ާަރއްިޔތުންގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާލިބުމަކުންނެއްާވަނަ ާއިޚްތިޔ ުރ ާގެނައުުމެގ ާބަދަލެއް ާފެންނަހ  ާޤ ނޫނަށް ލީހަށް

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާނުވ ނެ. ާވެްސ ާކޮށްގެން ާގޮތަކަށް ާބޭނުން ާގެނެސް ާބަދަލުތައް ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކޮންމެހެން

ާ ާހުރީމަ. ާީމގައި ާކަންބޮޑުވުން ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާމި ާކުރަްނޖެހޭނީ ާއެކަން ނުޑާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ އެްެހެންވީމ ،

ާިމާ ާއޮތީ ާދަންނަވަްނ ާވެސް ާމިނިސްޓަރަށް ާޑިފެންސް ާައދި ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާވެްސ ާއަްށ ާފޯސް ާޑިފެންސް  2520މިއަދު

މުއައްސަސ ާއަށްާވެސްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަންާއޮތީާިސޔ ސީާކަންތައްަތއްާމީގެތެެރއަށްާވެއްދުުމގެާބަދަލުަގއި،ާވަިކާ

ާބޭފުޅު ާނިސްބަތްވ  ާބައިވެިރކުރުމުެގާޕ ޓީއަކަށް ާރަސްމިއްޔ ުތތަކުަގއި ާއޮންނަ ާތަންތަނުގައި ާއެފަދަ ާއެތ  ންނަށް

ާޕ ޓީަތކ ިއާ ާަފންގްޝަންތަކ އި ާބ އެްްވ  ާއެބޭފުޅުން ާޮގތަށް ާވ ނެ ާތަމްސީލު ާވެސް ާޕ ޓީތަްއ ާހުރިހ  ބަދަލުގައި،

ާއިންާަވކިކުރުމުަގއި ާވަޒީފ  ާަވޒީފ ާދިނުމުގައިާވެސް ާވަިކާސިޔ ސަތެްއގެާަބޔަކަްށާާކަންތައްތައްާބ ްއވ ށޭ.ާއަދި ވެސް

ާގޮތުަގިއާ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމަގ މު ާޕްރޮފެޝަނަލް ާއެބޭފުުޅންގެ ާގޮތެއްަގއި ާޖުމްލަ ާބަދަުލގަިއ ާދިނުމުގެ  2525އިސްކަން

ނޑުާވެސްާކަންބޮުޑވ ާކަމެއްާމިއީ.ާމިފަދަާތަނެއްގައިާހުންަނާ އަދ ކުރުންާމަތީާއެބޭފުޅުންާދެމިާތިބޭށޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ނަޑއެޅުން.މީހަކުާރަ ާއްޔިތުންާމަޖިލީހުގަިއާއޮންނަާކުޑަުކޑަާކޮމިޓީައކުްނާއޭނަާކަ

ާ

ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާނަްނބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙެްއ0996/0ާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނަށް  2530ސިފައިްނެގ

ާވ ހަކަ ާައޅުަގނޑުެމން ާމިއަދުާާގެނައުމަށްޓަަކއި ާކަމެއް. ާޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިުރގައި ދައްކަމުން

ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެާ ާޖެހެނީކީ ާވިސްަނން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ާމި ާމިތ  ާޖެހެނީކީ ާިވސްނަން އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާވެްސާނޫން.ާއަދިާޑީ.އ ރު.ޕީ.ގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެާއެހެންާބޭފުޅަކަށް ަޒއީމަކަށްާެވސްާނޫން.ާއަދިާރައީސްާައކަށްާނުވަތަ

ޕީއޭ.ގެާަރއީސްާައކަށްާވެސްާނޫން.ާއަދިާޖުމްހޫރީާޕ ޓީގެާލީޑަރަކ ާދޭތެރޭަގއިާވެސްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާމިާ

ާބޭއްވޭީނާ ާސަލ މަތުން ާޤަުއމު ާިދވެހި ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްޓަކައި، ާވިސްނަންޖެހެނީ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  2535ތިއްބެވި

ާގޮތަކަށް ާކޮން ާއިންނެވީ ާމި ާބިލުގައި ާމި ާވ އިރުަގއި ާއެހެންކަމަްށ ާދީފައި.020ާާތޯ. ާހަވ ލ  ާއ އި ާމ ްއދ  ވަނަ

ނޑުެގ.020ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނޑުާހިތަށްާއަރަނީ.ާިމއީާުސވ ލަކީާއަުޅގަ ވަނަާމ އްދ ާމިގޮތަށްާޖ ގަާދޭާބ ވަޭއާއަުޅގަ

ާގޮ ާމުއައްަސސ ެއއްެގ ާމިނިވަން ާދެން ާބ ވަޭއ. ާކަމެއް ާވެވިދ ނެ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާިމ ާހަދ އިރުަގއި ވަަނ5ާާުތގަިއ
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ނޑައަޅ ާަބޔ ންކޮށްފައި.ާޭއެގއިތުރަށްާ ބ ބުގައިާއެބަހުރިާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްަސސ ތައްާަވރަށްާރަނގަޅަށްާކަ

 2540ނުއަސ ސީާއަޅުަގނޑުމެންާކަމެއްާކުރ ާަކމަށްާވަނީާވިއްޔ ާމިާޢިއްޒަތްެތރިާމަޖިލީހުންާކުރިާކަމަށްާވިޔަސްާއެއީާޤ ނޫ

ާފ ސްކޮށްފައި.ާ ާވެސް ާގަވ ިއދެއް ާތިބީާމިތ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާކަމެއް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކުރެވޭ ޚިލ ފަށް

ާމަޖިލީހަކީާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނުހައްދަވ ށޭ. ާކަމަށް ާއިދ ރ  ާޕ ޓީތަކުގެ ާމި ާމަޖިލީހަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި އެހެންވީމ ،

ާރަްއޔިތުންނަށްޓަ ާކަމަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރ  ާތަމްސީލު ާރައްޔިތުން ކައި

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާައޅުަގނޑު ާކުަރއްވ ށޭ. ާކަންތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިސްަނއިގެން އަޅުަގނޑުމެން

ާވިސް ާޕ ޓީ ާނުހައްދަވ . ާމިތަން ާކަމަށް ާއިދ ރ  ާޕ ީޓެއއްެގ ާެއއްެވސް ނޑުމެންާގޮވ ަލއްވަްނ ާއަުޅގަ ާނޫން ާގަިއ  2545ނުމެްއ

ާޤައުމީާ ާވިސްނަންޖެހޭނީ ާދޭތެޭރ ާކަންތައްތަކ އި ާމިފަދަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވިސްނަންޖެހޭނީ. ާދޭތެރޭ ާކަންތައްތަކ  މިފަދަ

ާ ެގ0766ާާނަޒަރަކުން.ާފަރުދީާނަޒަރަކުންނެއްާނޫން.ާޕ ޓީާނަޒަރަކުންނެއްާނޫން.ާޤައުމީާނަޒަރަކަށްާވިސްނ އިުރގައި

ާމްނޮވެ ާބ ަވއޭާވ1ާަބަރ ާކިހިނެއް ާދެން ާދިމ ެވެގން ާއެްއ ާޙ ދިސ  ާކަހަލަ ާދިމ ވި ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާދުވަުހގަިއ ނަ

ާބިލު ާމި ާމިގޮަތށް ާހަދ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ،ާ ާބޭފުޅުން ާޑިފެންސްާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެުދވަހުެގ އިސްކުަރއްަވިއގެން

ާގޮއްސަ ާފައިބިންދައިގެްނ ާބޭފުޅ  ާހުންނެވި ާހަވ ލުވެފަ ާދިވެހިރ އްޭޖގެާާމިނިސްޓްރީ ާއެތެރޭަގއި. ާަގއްދަށުގޭ  2550އޮތީ

ާއަންަގވ ާ ރައީސްކަންާހުންނެވިާބޭފުޅ ޮއތީާހުދުއަސުރުމ ގޭާތެެރއަށްވަެދ.ާއެބޭފުޅުންާފޯނުންާގުުޅްއވަިއގެންާއެބޭފުޅުން

ާއެހެންކަމަ ާއެދުަވހު. ާސަލ މަތްވީ ާިދވެހިރ އްޖެ ާކުރަްއަވއިގެން ާަކންތައްތައް ާމަްއޗަށް ށްވަނީވިްއޔ ާއެންެގވުންތަެކއްގެ

ާަބއްޓަންކޮށްިފާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަންތައް ާގޮތަކަށް ާަކހަލަ ާއަމުރުނުކުެރވޭ ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނަ ާވެރިަޔކަށް ސިފައިންގެ

ާއަރ ާ ާހިތަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ނީ. ާކިހިނެއްބ އޭ ާވަންޏ  ާަބއްޓަންކޮށްފިކަަމށް ާބޭނުމަކަށްޓަކައި ާިސޔ ސީ ކަމުގަވަީނިވއްޔ 

ާިދވެ ާމިއުޅޭ ާމިއޮތްާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާގެންނަންބ ަވއޭ. ާސަރުކ ރެއް ާގަވަރމަންޓެްއ ާމިލިޓަރީ ާއަށް  2555ހިރ އްެޖ

ާމިލިޓަރީާ ާމިއުޅެނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޫކޮށްލ ފަ ާއެްއޗެހި ާނިޒ މ  ާރިޔ ސީ ާޖުމްޙޫރީ ާއ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ފުރިހަމަ

ާދު ާފުރަތަމަ ނަޑކަްށ ާއަުޅގަ ާމީކީ ާއެހެންވީމަ ާގެންނަންބ ަވއޭ. ާނޫން.ާސަރުކ ރެއް ާއެްއޗެްއ ާތ ީއދުކުރެވުނު ާވެްސ ވަހު

ާަނޒަރުަގިއާ ާޕ ޓީ ާކަމުަގިއވިޔަސް ާފ ސްކުރެއްވި ާމީތި ާމިތަނުން ާއަދި ާނޫން. ާެއއްެޗއް ާތ އީދުކުރެވުނު މިއަދުވެސް

ާއަޅުަގނުޑާ ާނުކުރ ނަން. ާތ އީދެއް ާއަޅުަގނެޑއް ާކަމުަގއިިވޔަްސ ާފ ސްކުރެްއވި ާމީތި ާބޭފުޅުން ތިއްބެވި

 2560.ާއެހެންވީަމާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާއ ޭދހ އެކުަގއިާދަންނަވަންާމިކަންާމިގޮތަށްާނުކުރެްއވުމަށް.ާމިާޤަބޫލެއްނުކުރ ނަން

ާވަކިާ ާދަށުން ާބެލުމުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާބަޔ ންެވގެންވ ގޮުތން ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާއަކީ މުއައްސަސ 

ާމުއައްސަސ އެްއ.ާއެހެންވީަމާއެމިނި ާހިނގ  ާހުރެގެން ާސިފައިްނެގާމިނިސްޓަރަކު ާައކީ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ސްޓަރ އި

ާއެކަްނާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޮއެވގެން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބ ރު ާ ާއިޚްިތޔ ރ ިއ ާލިބެންވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ވެރިޔ ކަމަްށވ އިުރަގއި

ާނ ޖ އިުޒގޮތެްއގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބ ރެއް ާލިބިފަިއވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާާކުރެވޭނީ.ާއެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި މި

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާކަަމކަށްނުވ ތީާއަުޅަގނޑަށްާމިާބިލަށްާތ އިދުާކުރެވެންާނެތްާ  2565މަޖިލީހުންާއަނބުރ ާނެގުމަކީާމީާއަޅުގަ
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ވ ހަކަާވަރަށްާއަދަުބވެރިކަމ ެއކުާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާއަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސްެގާއަރިހުްނާ

ާމަނިކުފ ނު ާނިންމ ލ ނަން.ާާއެދެނީ ާއަޅުަގނޑު ާގޮވ ލަމުން ާއެދި ާތ އީދުކޮށްދެއްުވމަށް ާމިކަމަށް ވެސް

ާ.ާވަބަަރކ ތުهللاާިއކުމްާވަރަޙްމަތުާވައްސަލ މްޢަލަ

ާ

 2570ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާރަީއސް.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާހު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާިމާބިލަކީ 0996/0ާށަހެޅިފައިވ 

ސިފައިންގެާބިލަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާބިލު.ާމިާބިލުގައިާވ ގޮތުންާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްގެާމަޤ މ އިާޖެނެރަލްާ

އްވިާފަރ ތުންާއޮފިސަރުންގެާމަޤ މުާޢައްޔަންުކރ ނެގޮތ އިާވަކިާކުރ ނެާގޮތްަތއްާމިާބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީ.ާމިާބިލުާހުށަހެޅު

ާއެބޭފުޅުްނާ ާމަސައްކަތްތައް ާސިފައިްނގެ ާގޮތަށް ާއެއްކިބ ެވފައިވ  ާނުފޫޒުން ާސިޔ ސީ ާވިދ ޅުވަނީ ާގޮތުގަ ސަބަބެއް

 2575ކުރެްއވުންާކަމަށ އިާއަދިާމަޤ މުގެާރައްކ ތެިރކަންާއެބޭބޭފުުޅނަށްާދެއްވުން.ާއ ދެ،ާމިާސަަބބުތަކަށްާބަލ ލ އިރުާއެންމެާ

ާބަލ ބެލު ާބަލ ލ  ާވ ަހކަތަކެްއ.ާފުރަތަމަ ާޮކންވިންސިންގ ާވަރަށް ާވ ހަކަތަަކކަށްވަނީ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވަރަށް ާމީ މުން

ާބޮޑަްށާ ާެއއަށްވުރެ ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާބަލ ލަން ާވިސްނ  ާފުންކޮށް ާއެއަށްވުރެ ާއަދި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާއަޅުާ ާވ ކަން ާކަންަތއްތަކެްއ ާއުފުލިގެްނވ  ާމަްއޗަށް ާނޫނިްއޔ  ާއ ދެ،ާޕްރިވެއިްލވ  ާދެނެގަންނަންޖެހޭ. ާއެަބ ނޑުމެން ގަ

ާބ ރުަތކެްއެގާ ާދަޢުލަތުގެ ާބ ރުތައް ާމި ާމަޖިލީހ  ާރަްއޔިތުންގެ ާކޯޓުތަކ އި ާކުރަންޖެހޭ ާއެަބ ާުސވ ލު އަޅުަގނޑުމެން

ާަވކިކުެރވޭނީާ ާކިބައިން ާފަރ ތުގެ ާހިންގ  ާވެރިކަން ާބ ރުތައް ާއ ދެ،ާމިލިޓްރީ ާސިފައިންގެ ާގޮތަށް ާވަިކވެަފއިވ   2580ގޮތުަގއި

ާއެީއާ ާނެެރވިދ ނެތޯ. ާގޮުތގައި ާބ ރުގެ ާސިފައިްނގެ ާބ ރެއް ާއިތުރު ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާސަރުކ ުރ ާއ ދެ، ކިހިނަކުންތޯ.

ާ ާމިވ ގޮތުްނނަމަ ާބިލުގައި ާމި ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާކުރުމެއް. ާސުވ ލުކުރަްނޖެހޭ ާމ އްދ 020ާާއަޅުަގނޑުމެން ވަނަ

ާ ާއޮތް ާކޮިމޓީއ020ާެޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބުނ  ާމ އްދ ގައި ާމިފަދަާވަނަ ާމަޤ މްތައް ާސިފަިއންގެ ާއަތްަމއްޗަށް ްއގެ

ާއެހެންވީމަާ ާއެއް. ާކޮމިޓީ ާިސޔ ސީ ާމިވެސް ާދޫކޮށްލެިވފައިވަނީ. ާމި ާބ ރު ާަވކިކުރުމުގެ ާޢައްޔަންކުރުމ އި ބޭބޭފުޅުން

ާލިބިދީފައިާ ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާސީދ  ާއެީއ ާއަދި ާނެތް. ާެވސް ާގޮތެްއ ާކުރެވޭނެ ާެއއްކިބ  ާނުފޫޒުން  2585ވ ާސިޔ ސީ

ާމުޅިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަެމއް. ާނުރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާމީ ާމިދޫކޮށްލަނީ. ާއަތްމައްޗަށް ާކޮމިީޓއެްއެގ ާކުަޑކުޑަ ބ ރެއް

ާނިޒ މެްއާ ާރިޔ ސީ ާނިޒ މެއްަގއި ާރިޔ ސީ ާއ ދެ، ާނުިވސްނ . ާނަޒަރަކުން ާސިޔ ސީ ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނަން ޤައުމ މެދު

ާނިޒ  ާމުޅި ާގޮތަކަށް ާތަފ ތު ާމުޅިން ާސިޔ ސީކަމެއްާއޮޕަރޭޓްވ ގޮތ  ާނޯންނ ނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަލ ކުކޮށްލުމެއް މު

ާތަބ ވ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެްސ ާދީނުގައި ާތަބ ވ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެބައިނގޭ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ޙ ސިލްކުރުމަށެއް.

ާ ާލުއި ާމަޒުަޙބަކުން ާއެނޫން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަޒުޙަބުަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއުޭޅއިރުަގއި ާހޯދ ާމަޒުޙަބަކަށް  2590ގޮތެއް

ނޫނިއްޔ ާމޮޅުާއިތުުރގޮތެއްާޯހދައިގެންާގެނެއްސަާމަޒުޙަބުާެއއްކޮށްާމިކްްސކޮށްާމިގޮްތގޮތަށްާމަސައްކަތްކުރުމެއްާޯނވޭ.ާ

ާއ ދެ،ާ ާކަމެއް. ާނުރައްކ  ާވަރަށް ާއެއީ ާހަލ ލުކޮށްލުން. ާނިޒ މު ާއެއީ ާނޫން. ާގޮތެއް ާކުރަންވީ ާެއކަންކަން އެއީ
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ާިނޒ މެއް ާރިޔ ސީ ާބުނެލުމުންާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާަފރ ތުގެ ާހިންގ  ާވެރިކަން ާވ ހަކަ، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ަގއި

ާއަިދާ ާވެިރޔ ކަމަށް. ާސަރުކ ރުގެ ާވެިރޔ ކަމަށް. ާދައުލަތުގެ ާރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ އަކީ ާވިސްނިގެންދަނީ ާވެސް ފުރަތަމަ

ާ ާދިނުމ އި، ާމަޢ ފު ާމީހުންނަށް ާއަދި ާޮގތުގައި. ާވެރިޔ ގެ ާސިފައިންގެ ާމިފަދަާހަމަ ާބަލައިގަތުމ އި، ާސަފީރުން  2595އެކިއެކި

ާއެހެްނވީމަާ ާބ ރުތަެކއް. ާލިބިަވޑަިއގެންފައިވ  ާޚ އްޞަކޮށް ާޚ އްަޞެވވަަޑއިގެްނ، ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ކަންކަމަކީ

ާއޮތްގޮެތއް ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާދިއުމަކަށް ާއެހެންދިމ ދިމ ލަށް ާހަލ ކުކޮށްލ  ާނ ޖ އިޒުގޮެތއްަގިއ ނޫން.ާާމިބ ރުތައް

ވަަނާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާެވސ094ާާްއެހެންވީމަާައޅުަގނޑުާމިާބިަލކަށްާތ އީދެްއާނުކުރަން.ާއ ެދ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާބުނަނީާ ާގައި ާ)ނ( ާއެމ ްއދ ގެ ާހަމަ ާއަދި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ. ާއަކީ ާމަތީވެރިޔ  ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ބުނަނީ

ާރަ ާކުރުމަކީ ާދިފ ޢު ާދަމަހައްޓ  ާހިފަހައްޓާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމެކޭ.  2600އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާއ ދެ، ާހިފެހެއްޓުން. ާވެސް ާސަލ މަތްތެރިކަން ާއަދި ާސިޔ ދަތ އި ާޤައުމުގެ ާއެއީ ދެމެހެއްޓުމަކީ

ާ ާއެބަބުނޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެބަ ާކުަރންޖެހޭނެކަން ާކަށަވަުރވެސް ާގަިއާާވަނ003ާަމިކަންކަން ާ)ޓ( މ އްދ ގެ

ާލ ޒިމްކޮށްފައިވ ާުއސޫލުތަކަށްާ ާކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނޭާއެއީާސިފައިން.ާސިފައިންނަށް ާތަބ ވ ަކން މިބުނަނީާއުސޫލުތަކަށް

ާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާކަަށވަރުކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެބަބުނ016ާާޭތަބ ވ ކަން ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

 2605އިްނެގާމައްޗަށްާލ ޒިމްކުރ ާކަންަތްއތައްާކުރޭތޯާމިކަންކަންާެވސްާއެބަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާސިފަ

ާއަްށާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރ ނީ ާކަަށވަރު ާކިހިނެއްތޯ ާއަށް ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަން.

ާސުވ  ާމި ާބަހައްަޓއިގެން. ާމަޤ މެއްގައި ާއެފަދަ ާމީހަކު ާއެހެންވީމާ އިތުބ ރުނެތް ާކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ލު

ާނުރަްއކ ތެރިާ ާޤައުމުގެ ާދޫކޮށްީލމ  ާއަތްމަްއޗަށް ާޮކމިޓީގެ ާނިގުޅަިއގަނެ ާބ ރު ާމި ާއަތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެްއާ ާފޯސް ާޑިފެންސް ާއޮްފ ާޗީފް ާނުކުެރވޭ ާއިތުބ ރު ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤައުުމގަިއ ާވެއްިޓ ހ ލަތްތަކަށް

ާައޅުަގނޑުާނޫ ާވައްޓ ލުން. ާތެރެއަްށ ާހަލ ކުގެ ާޤައުމު ާބައިިތއްުބމަކީ ާބޭފުޅުން ާމަޤ މްތަކުގައި ާ ާއެނޫންެވސް  2610ނިއްޔ 

ާ ާދެކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބޮިޑެއއްކަމުަގއި ާބޯ ާެއްއގޮތަކަށްާއަމިއްލައަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނުރައްކ ތެރިކަެމއް ާމިފަދަ ާއެހެްނވީމ ،

ާކުރެިވދ ނެކަމަކަ ާޤަބޫލެއްުނކުރަން ާއެބަވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާާށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ 020ާއިނގޭ .ާވަނަ

ާގެންދިއުމަށްާ ާބަލަމުން ާޮގތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާމިއޮންނަނީ ާވ ހަަކ ާކޮމިޓީެއއްގެ ާއެ އޭަގއި

ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ނެާރައްޔިތުންގެ ާއޮންނަން ާޙ ލަތެްއގަާއެއް ާއެްއވެސް ާލިބިދީފައެއްނުޭވާއެވެ.ާމިކޮމިޓީއަށް ާބ ރު އި

ާކުރުމަށްޓަކައިާ ާއެހެންކަމެއް ާމުޅި ާއަދި ާަވކިކުރުމުން.ާމިއީ ާޢައްޔަންކުރުމ އި ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާމިދެންނެވި  2615އިނގޭތޯ

ާމިޤ ނޫނުައސ ސީ ާއެހެްނވީމ ، ާދަންަނވަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިީޓެއއްކަމުަގއި ާކުެރވިފަިއވ  ާދެވޭާާޚ އްޞަ ާޚިލ ފަށް އ އި

ނޑުާބަލ ލ އިރުާބ ރެއްކަމުގަާ އިާައޅުަގނޑުާދަްނނަވަނީ.ާއެހެންވެސްާިރޔ ސީާނިޒ މްތަކެއްާހިންގ ާަޤއުމުތަުކގައިާއަުޅގަ

ާއެމެރިކ  ާއެމެރިކ . ާޤައުމެއް ާނަމޫނ  ާބަލ ލ އިރުާމިސ ލަކަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށް ާޚ އްަޞާާވެސް ާމިފަދަ އަްށ

ާގޮތެްއގައި ާމަތިވެރި ާވަރަްށ ާވަނީ ާދެވިފައި ާއިބްރ ހީމްާބ ރުތައް ާބޭފުޅެއް ާކުެރއްވި ާރަީއސްކަން ާކުރީގެ ާމިސ ަލކަށް .
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ާކޮންގްރެްސެގާ ާިއތުރުކުރެވޭނީ ާއަދަދު ާފޯސްގެ ާސިފައިންގެ ާއެމެރިކ ގެ ާބުނޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެމެރިކ ގެ  2620ލިންކަން

ާކޮންގްެރސް ާނޫނިްއޔ  ާާއެޕްރޫވަލް ާފ ސްކުރުމުންނޭ. ާފަހައިން ާއެތަެކއް ާއެމެރިކ ެގ ާއެހެންނަމަވެސް މަތިންާރު

ާއިތުރުކުެރވިފަިއވޭ ާއަދަދު ާާ.ސިފައިންގެ ާނިމިގެންދިޔައީ ާކޯޓު ާނިމިގެންދިޔައީާސްޕްރީމް ާމިކަންތައްތައް ާއަދި ހަމަާމިއީ

ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކަެމއްކަމަށް ާޤ ނޫނުައސ ސީާާ.އަށްާކުރެވިދ ނެ ާވަނީ ާކޮްށދީފައި ާޖަސްޓިފަިއ ާއެބޭފުޅުން އަިދ

ާ ާަނގަހައްޓ ނީ ާއިންފާ ކިހިނެއްތޯއޭ ާގޮތްގޮތުން ާމިފަދަ ާނުކޮށް.ާއެހެންީވމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ްޑާރޤަުއމުާސަލ މަތް

ާބ ރުތަކެއްާދެްއވ ފައިިމވ ާގޮތަކަށް ާޚިލ ފު ާއ ދަޔ އި ާެވސް ާސަލ މަތްތެރިާާޤައުމަށްަޓަކއި.ާެއއީާ.ބ ރުަތކަކީ  2625ޤައުމު

ާ ާހަމަ ާއެމެކަމަށް. ާޖެކްސަން ާއެންޑުރޫލް ާރައީސް ާކުރީގެ ނަޑއެިޅގެންާއެފަދައިން ާކަ ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ރިކ ގެ

ާމިނިސްޓަރުާބަޔ ންކޮށްފަ ާޯނވޭ ާއެއް ާމަޤ މުަގއި ާސެކްރެޓަރީގެ ާނޫނިއްޔ  ާމަޤ މު ާވަކިކުރ ނެކަމުގެ ާމީހަކު ގޮެތްއާހުންނަ

ާވަކި ާޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ާެސކްރެާކުރ ނެމަޤ މު ާއޭުރގައި ާަމޤ މުގައިގޮެތއް. ާޓްރެޜަރީގެ ާއޮފް ާޓަރީ ާބޭފުޅެއް ަވކިާހުރި

ާވަކިާާކުރީ ާރައީސް. ާމިދެންނެވި ާއޭރުގެ ާއެއީ ާއެދުވަްސވަުރީވ ާމައްސަލަައކަށް ާބޮޑު ާކުރެވުނުާކުރީމ  އަލަށް

ާއެކަންތައްަތއްާކަމަކަށް ާއެންމެފަހުން ާއެހެންނަމަވެްސ، ާަރއީސަކަްށާާވ ީތވެ. ާއެމެރިކ ގެ ާެއީއ ާނިމިގެންދިަޔއީ  2630ވެސް

ާ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއްކަުމގަިއ. ާކުރެވޭނެ ާވ ހަކަދަންނަމި ާމިއުޅޭ ާވަރަްށާާވަން ާބ ރަކީ ާދެއްވ ފަިއވ  ާރައީަސކަށް އަކީ

ާބ ާއ ދަޔ  ާބިލަށްާކެރުތަޚިލ ފު ާއޮތް ާމިހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާތެރެއިން. ނުޑގެ ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ކޭ

ާ ާއަޅުަގނޑު ާއަުޅަގނޑުމެނެތްކަމުތ އީެދއް ާެވސް ާއެްއގޮތަކަށް ާމިއީ ާމިބިލު ާދަންނަވަމުން ާބަލައިގަންނަންާގައި ން

ާވ ވަުރގެާބިލެއްާނޫންާކަުމގަިއާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ2635 

ާޔ މިންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާނިޒ މެްއގައި ާރިޔ ސީ ނޑުމެން ާރައީސް،ާައޅުގަ ާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ހޯދައިގެންާާއިންފްރެންސްާގާޗީފްގެާަޙއިސިްއޔަތުންާލިބޭާބ ރ އިާދޭތެރޭގައިާވ ހަކަދަްއކ ފައިާެއއިންާއަށްާކޮމ ންޑަރިން

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދުނިޔޭގައިާނަމޫނ ާރިޕަބްލިކަންާސިސްޓަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާމިވ ހަކަާދައްަކނީ.ާއަޅުގަ

ާމަޢ ފު ާގޮތަށް ާތަނެއް ާޮއންނަ ާިނޒ މެއް ާރިޔ ސީ ާއޮންނަނީާާނޫނިއްޔ  ާތަނެއްަގއި ާއޮްނނަ ާނިޒ ެމއް ާިރޔ ސީ  2640ުކރައްވ 

ާއެމެިރކ ެގާ ާވަޒީރ އި ާިދފ ޢީ ާސީދ  ާކަމެއްގައި ާނޫން ާހަނގުރ މަެއއްަގއި ާކޮންއިރަކުތޯ ާއެމެރިކ ގައި އެމެރިކ .

ލެވަލެއްގަޯތާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނޫނިއްޔ ާއެމެރިކ ގެާރައީސްާޗީފްާެއްގޒެކެިޓވް،ާކޮންކަެމއްގަާތޯާއޮަޕރޭޝަނަލްާކޮން

ާނޯންނ ނެ.ާ ާއިރެްއގަިއ ާެއްއވެސް ާތ ރީޚުގެ ާނޯންނ ނެ ާއޮންނ ނީ. ާބެހިަވޑަިއގަންފައި ާކަމެްއަގއި ާތެޭރގަިއ ސިފައިންގެ

ާނުބެހޭނެާ ާނިޒ ުމގަިއާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރިޔ ސީ ާެއޮއންނަ ާއެމެރިކ ަގއި ާއިރެްއަގިއާނޯންނ ނެ. ާެއްއވެސް ތ ރީޚުގެ

ާކަންަތއްތަކ އި. ާދެންާާސިފައިންގެ ާކުރ ނީ. ާސްޓ ފުން ާއޮފް ާޗީފް ާހަމަ ާވެސް ާކުރ ނީ ާކަމެއް ާހުރިހ   2645އެތަނުގެ

ާނަންަތްއާ ާއެމީހުންގެ ާއަންނ ނެ ާނޮމިނޭޝަނަށް ާްސޓ ފުން. ާއޮފް ާޗީްފ ާޖޮއިންޓް ާކުރ ނީ ާދަންޏ  ހަނގުރ މައަކަށް
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ާުވޒ ރ ިއަގއިާ ާދިފ ޢީ ާއެމެރިކ ގެ ާނުބެހޭނެ ާވަޒީރެއް ާދިފ ޢީ ާއެމެރިކ ެގ ާއަށް. ާކަންތައްތަުކގަިއާާކޮންގްރެސް ހިނގ 

ާއަޅުަގނޑުމެންާނަމޫނ ާ ާލެވަލްއެްއަގއިާނުބެހޭނެ.ާމީ ާއޮޕަރޭަޝނަލް ާކަންތައްަތކ އި ާިހނގ  ނޫނިއްޔ ާައސްކަރިްއޔ ގައި

ާނިޒ މެއްާ ާރިޔ ސީ ާދެން ާމިއޮތީ. ާމިތ  ާހަދ ފައި ާނިޒ މެއް ާރިޔ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަގަިއެގން ާމިނަމޫނ  ނަގަންވީ.

ާޤ ނޫނުއަ ާއޭގެާހަދައިގެން ާނުކުރ ތީ ާބޭނުން ާގޮތުަގިއ ާފުރިހަމަ ާއޭގެ ާބ ރުތައް ާލިބޭ ާޤ ނޫނުތަކުގައި  2650ސ ސީަގޔ އި

ާބ ުރާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިއުޅެނީ ާމިހ ރު ާމިޖެހެނީ. ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާއެހެން ާބެލެންސް ާއެްނޑް ާެޗކް ބަދަލުގައި

ާވީމަާމިތަނުގެާޤ ނޫނުއަސ ީސާޗެލެންޖުާކުރަނީކީާެއއްާނޫން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާައކީާޮކމ ންޑަ ރިންގާޗީފްާައކަށް

ާނޫން.ާއޭަނާ ާދުރުކުރ ކަށެއް ާއޭނަ ާއެމަޤ މުން ާމިއުޅެނީ ާއައިްސެގން ާބިލެއް ާއޮތީމ ިއާމިތަނަކަށް ާލިޔެފައި ާއެހެން ގައި

ާތަންތަ ާއެހެން ާމީ ާމީހަކު ާހުންނަ ާޗީފްައކަށް ާއެމް.އެން.ޑީ.ެއފުގެ ާހުންނަ ާޑިފެްނސުގައި ާއިރު ާކުަރއްވ  ނުގައިާއެކަން

 2655ަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަބއްލަވ .05ާާވެސްާއަސްކަިރއްޔ ގެާހުރިހ ާކަމެއްާހަވ ުލވެފައިާހުންނަާީމހ .ާސިފައިންގެާޤ ނޫނުާ

ާއިޚްލ ޞްތެިރކަމ ިއާ ާކަމެްއގަިއ ާެއއަދ ކުރ  ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާއޭނ  ާމީހަކުމެ ާކޮންމެ ާހަމަ ާސިފައިްނގެ ާއޮންނަނީ އޭަގއި

ާއޭ ާޒިންމ ދ ރުވުން ާފުރިހަމަ ާއަށްާނޭނިގާއެކީ ާއޭނަ ާޗީފަށް.ާއެެހންވީމަ ާެއމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ާޖެހޭނީ ާއޮންނަން ާއަށް ނަ

ނޑުމެންާމިތ ނގަިއާމިދައްކަނީ.ާއެހެންވީމަާޤ ނޫނ އިާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާ ކިތަންމެާކަންތައްތަެކއްާހިނގ ާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާސ ރވިސްެއއްގެ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާރަނަގޅަށް ާޒ ތުގައި ާއޭގެ ާކަންކަން ާހަދަންޖެހޭާާމިހުންނަ ާދެން ާނުކުރެވޭތީ ގޮތަށް

ާއިޚްތިޔ ެރއްާ ާލިިބަވޑަިއގަންނަވ  ާއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާމިަދއްކަނީ. ާވ ހަކަ ާހަދ   2660ޤ ނޫނުތަކެއް

ާިސޔ ސީ ާއިޚްތިޔ ރަކީ ާލިބިވަަޑއިގަްނނަވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިދައްކަނީ. ާނޫން ާވެސް ާއެއް ާވ ހަކަ ާހަނިކުރ 

ާކަމަކަްށާ ާޖެހޭ ާކުލަ ާިސޔ ސީ ާކަމަކީ ާކޮންމެ ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ާއިޚްތިޔ ރަކަްށވެފަިއ ާއޮންަނ ާމިނިވަންވެަފއި ގޮތުން

ާއަީކާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިދެެކވެނީ. ާވ ހަކަ ާައރަތެއްގެ ާއަނެްއކ  ާމީވެސް ާދެއްކެންޏ  ާވ ހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބޭފުޅެއް ާބޭފުެޅއް.ާޕ ީޓއެްއގެ ާމަޤ މުތަކަށްާމީހުންާވެސްާސިޔ ސީ ާއަޅުަގނުޑމެން ާދެން ާތެރެއިން .ާިސޔ ސީާނިޒ މުގެ

ާނިންމުމަށްވުރެއްާ ާނިންމ  ާމީހަކު ާއެންމެ ާއެކަމަކު ާީމހުން. ާސިޔ ސީ ާމިތިބީ ާެވސް ާމަޖިލީހުަގއި ާރައްޔިތުން  2665ހޮވޭނީ.

ާމަޖިލީހަކުން ާރައްޔިތުންގެ ާހިމެނޭ ާހިމެނިގެން ާޕ ޓީތަކެއް ާއެަތއް ާނެތް ާވެސް ާމީގައިާާހަމަޝައްކެއް ާނިންމީމ އި މިކަން

ާފަދައިންާހަމަާ ާއަންނަ ާގޮތަށްާނޮމިނޭޝަނަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާފުރަތަމަާހުށަހެޅުއްިވާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު ާމި ހަމަ

ާއުފުލުމުގެާބ ރުަގއިާހިތްހަމަޖެހުންާ ާދެމިހުރުމުގެާބ ރ އިާއޭނ ގެާމ ޤ މުގެާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއިރުަގއިާަވޒީފ ަގއި ވަކިކުރ 

ާކޮމިޓީަތކަށްާާއޭނަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެނެހުރީން ނޑުމެން ާދ ނެ.ާއަުޅގަ ާކަށަވަުރވެގެން ާއެކަން ާއޮންނ ނެ.ާއަެނއްކ  އަށް

ާމަްއސަަލ.ާސިފައިންެގާޤ ނޫނުަގއިާ ާވަިކކުރި ާމަޤ މުން ާމީަހކު ާއޮފިސަރުންެގާތެރެއިން  2670ގެނެވުނުާސިފައިންެގާޖެނެރަލް

ާއެތ ނ ާކަމަށްވަންޏ  ާވަކިކުރ  ާމީހަކު ާހަމަާއެބުނަނީ ާގެންނަންވ ނޭ. ާއަށް ާކޮމިޓީ ާޑިސިޕްލިނަރީ ާއޮްނނަ ަގއި

ނަޑއެިޅގެންާއަންޑަރާއ ރްތާހުވ ާކުރައްަވއިގެންާައޅުަގނޑުމެންގެާކޮމިޓީާއަށްާމިާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވިާސިފައިންގެާ ކަ

ާސިޔ ސީާ ާމުއައްަސސ  ާތިމަންނަމެންގެ ާޭބނުންވަނީ ާވެސް ާތިމަންނަމެން ާދެއްވީ. ާމަޢުލޫމ ތު ގޮތުްނާއިސްބޭފުޅުން
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ާެވއްެޓއްެގާ ާމިނިވަން ާސިޔ ސީޮގތުން ާތިމަންނަމެންނަށް ާދ ނޭ. ާބަދަުލވަމުން ާަސރުކ ރުތައް ާއަބަދުވެްސ މިނިވަންވުމޭ.

ާދެއްވ ޭށާ ާހޯދައި ާދެއްވ ށޭ ާގެނެސް ާމިބަދަލު ާތިބޭފުޅުން. ާދެއްވ ޭށ ާހޯދައި ާއިޚްތިޔ ރު ާކުރުުމގެ ާމިމަސައްކަތް  2675ތެރޭގައި

ާވ ން.ާއެ ާމިނިވަން ާގޮތުން ާޑިފެންުސގައިާސިޔ ސީ ާމައްސަލަ ާވަިކުކރި ާކ ނަލަކު ާމީހަކު ީއާޖެނެރަލްާސްޓ ފަކަްށާހުރި

ާމީާ ާއޮންނަނީ. ާވަިކކުރަްއވ ފައި ާމިނިސްޓަރު ާނުގެންގޮސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާޑިސިޕްލިނަރީ ާއެއޮންނަ ާހަމަ މިއޮންނަނީ

ާ ާމިހ ރު ާނޫން. ާދޭންވީކަމެއް ާޖ ގަ ާވަޑަިއގަންނަވަން ާބެހި ާމިނިސްޓަރު ާތެރޭަގިއާއަޅުަގނޑުމެން ާސިފައިންގެ ވެސް

ކަންތައްތައްާހިނގ ާގޮތަށްާަބލ ކަމަށްވަންޏ ާއެމް.އެން.ީޑ.އެްފާގެާޗީފަކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަަކށްާއެނިގވަަޑއިނުގަންނަވ ާ

ާއެކަުމެގާ ާދިމ ވެއްޖެއްޔ  ާނުރައްކ ތެރިކަމެއް ާޤައުމަށް ާދެން ާހިނގ . ާއެބަ ާއެތ ނގައި ާކަންތައްަތކެްއ ާބައިވަރު  2680އެތަށް

ާބޭފުޅަކީާާޒިންމ  ާހުންނަވ  ާމިނިސްަޓރަކަށް ާޑިފެންސް ާިސފައިންގެ ާމިބުނަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެްނ ާކ ކުތޯ؟ އުފުލ ނީ

ާބޭފުަޅކުާ ާސިޔ ސީ ާއެެހންވީމ  ާބޭފުޅެއް. ާސިޔ ީސ ާހުންނަވަނީ ާމިނިސްޓަރަކަށް ާޑިެފންސް ާނޫނޭ. ާބޭފުޅެްއ ސިޔ ސީ

ާަރއްޔިުތން ާއެކަމަކު ާުހންނަވ ފައި ާމިނިސްޓަރަކަށް ާކުަލާާޑިފެންސް ާިސޔ ސީ ާެއކަނި ާނިންމ އިރު ާކަމެއް މަޖިލީހުން

ޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާމީާހަމަާހައިރ ންވ ކަހަލަާކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާސުވ ުލކުރިާމައްސަލަާެއއްާރަށުތެޭރގަިއާ

ާދޭކަށް ާޖަވ ބު ާމިސުވ ލަަކށް ާއަޑުއަހަނީ. ާފޯނުތައް ާމީހުންގެ ާސިޔ ސީ ާީކއްެވގެންތޯ ާއެއް ާމައްސަލަ  2685ބޭނުމެްއާާއުޅުނު

ނޑުމެންާކޮމިޓީާައށްާޑިފެންސްގެާމީހުންާައއިސް.ާމީާމިކަންާކުރ ގޮތް.ާވިދ ުޅިވާއެކިާމީހުންާެއކިާވެރިންާ ނުވިާއަުޅގަ

ާމިތަނަށްާ ާއެބައޮްތ ާޗީފް ާއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ާނޫނޭ. ާީޗފަކަށް ާއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ާމިނިްސޓަރަށޭ. ާސީދ  ާކުރަނީ ރިޕޯޓު

މަންނައަކަށްާނޫނޭާރިޕޯޓުާކުރަނީ.ާސީދ ާމިނިސްޓަރަށޭާރިޕޯޓުާކުރަނީ.ާމިނިސްޓަރުާސިޔ ސީާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ ފައިާތި

ާކުރައްވ ާ ާދުވަހުން ާުދވަހުން ާހިންެގވުމުގެ ާއަސްކަިރއްޔ  ާނޯންނ ނެ ާމިނިސްޓަރަކަށް ާނިންމުވަނީ. ާމިކަންކަން ގޮތުން

ާއޮ ާއިޚްިތޔ ރެއް. ާެއއްެވސް ާމިނިސްކަންތަކުަގއި ާލެވަްލގައި ާއަޑުާޓަޕަރޭޝަނަލް ާފޯނުތައް ާބެހިވަަޑިއެގންނުވ ނެ.  2690ރު

ާތިމަންނައަކަްށާ ާޖަވ ބުދޭކަށް ާތި ާތިމަންނައަކަށް ާއެގޮތަށް ާއޮންނަނީ ާވިދ ޅިވެފައި ާވެްސ ާމައްސަލ ަގއި އެހުމުގެ

ާޕްރޮފެޝަނަލްާ ާހަދ  ާމުއައްސަސ އަަކށް ާމިނިވަން ާމިީއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެކަަމުކ ާނެތޭ. އިޚްތިޔ ރެްއ

ާހަ ާސަރވިްސއަކަށް ާނޫނިއްޔ  ާކޮމިޓީ ާވަން ާފޯރ ާޓޫ ާކޮމިޓީއަކަްށ020ާާދަންވެގެްނ ާއެލިބޭ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގޮތްާ ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާމުޢައްަސސ  ާފުލުހުންގެ ާބަލ ށޭ. ާގޮްތ ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާމުޢަްއސަސ  ާސިފައިންެގ މިއޮންނީ

 2695ކަންތައްތަެކއްާބެލުމެއްާނޫން.ާވަޒީރުގެާބަލ ށޭ.ާވަޒީރުގެާމަސްޢޫލިޔަަތކޭާމިތަނުގައިާއޮޕަރޭޝަނަލްާލެވަލްަގއިާހިނގ ާ

ާެއާ މަސްޢޫލިއްޔަކީާަޤއުމަށްޓަކައިާސިފައިންގެާމުޢައްަސސ ާހިންގަނީާސިފައިްނގެާޤ ނޫނ އިާެއއްގޮްތވ ާގޮތުގެާމަތިން

ާއަނެއްާ ާއޭނަގެ ާބޭނުމަކީ. ާއޭނަގެ ާހޯދައިދިނުން ާަމޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ާކަން ާކަށަވަރު

ބޭނުމަކީާސިފައިންެގާމުޢައްަސސ ާއަށްާބޭނުްނވ ާރިސޯްސާހޯދައިދިނުން.ާބަޖެޓްާއެންާޭހންސްާކޮށްދިނުން.ާމިކަހަލަާ

ކަންތައްތަްއާކުަރއްވަންޖެހޭނީ.ާއެްއގޮތަކަށްާވެްސާަވޒީރަކަށްާޖެހިވަޑައިުނގަންނަވ ނެާއޮޕަޭރޝަނަލްާލެވަލްަގއިާހިނގ ާ

ާބެހިވަޑަިއގަންަނވ ކަށް ާއެކަމަކުާކަންތައްތަކ އި ާޗީފް. ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނީ ާކުރަްއވަން ާެއކަން .2700 
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ާހަަމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްވަންޏ  ާދެްއވ  ާކޮމ ންޑު ާއަްސކަރިްއޔ ގެ ާެއނިވަަޑއިނުގަންނަވ  ާޗީފަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ

ާލަ ާދުވަހަކު ާައނެއް ާއުދުވ ނެއް ާމިތަނަށް ާިވސްނަންޖެހެނީ ާވެސް ާމިާހަޤީޤަތުގައި ާހުންނަނީ ާމީހަކަށް ާިއސް ޝްކަރުގެ

ާހެއްޔޭ؟ާ ާޗީފް ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ާހުންނ ނީ ާމީހަކަށް ާއިްސ ާލަޝްކަރުގެ ާނޫނިއްޔ  ާމިނިސްޓަރުހެއްޔޭ؟ ޑިފެންސް

ާއެހެންވީމ ،ާރިޔ ީސާ ާމީަގިއވަނީ. ާކަމެއް ާކިތަންމެ ާޕ ސްޮކށްފައި ާބައި ާއޭނަ ާނުޖެހޭ. ާނަގ ަކން ާއެޒިންމ  ާއޭނަ މިހ ރު

 2705އިާއޮންނަާގޮތްާނޫންާއެހެންާގޮތެއްާމިތ ާކަންަތއްަތއްާހިނގ ތީާމިާއިޞްލ ޙުާައންނަާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާނިޒ މުގަ

މިއީކީާެއއްގޮަތކަށްާވެސްާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާއޮންނަާބ ރެއްާއުނިެވގެންާދަނީކީާނޫން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ާނަންނަން ާމިތަނަށް ާއަިދވެްސ ާޗީފް. ާނަންނަންާާކޮމ ންޑިންގ ާނޫން ާމިތަނަކުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ފޮނުއްވ ނެ

އުފައްދ ނީ.ާއަެނއްކ ާއެާއުެފްއދުމުގައިާވެސްާސިފައިްނގެާޤ ނޫނުގައިާއެބަޮއވޭާސީނަރިޓީާއަށްާބަލައިފައިާިމކަންކަންާ

ާކުރ ކަމެއް.ާމިީއާކުރަްއވަން.ާއެހެްނވީމ ާމިއީާުމޅިާރ އްޖޭެގާރަްއކ ތެރިކަމަށްަޓކައިާމުިޅާރ އްޖޭެގާމަސްލަ ޙަތަށްޓަކައި

ާނެތްާ ާކުރެވޭކަށް ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލު ާެއހެންވީމ ، ާނޫން. ާކުރ ކަމެއް ާއެދޭތީ ާގޮތަކަްށ ާވަކި ާޕ ޓީައކުން  2710ވަކި

ާސިޔ ީސާ ާވެސް ާވަީޒރުންނަކީ ާއަކީ.ާސަުރކ ރުގެ ާމުޢައްސަސ  ާސިޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާެއކަންޏޭ ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ާގެާވުޒ ރ ަތކަކީާސިޔ ސީާމުޢައްސަސ ތައް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ބޭފުޅުން.ާސަރުކ ރު

ާ

ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޣަފޫރުާާޢަބްދުލްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާކުޅުދުއްފުށި ާމޫސާ 

ާބިލަކީާ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާސިފައިްނގެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2715ޝުކުރިއްޔ .

ާއަ ާނޫން. ާބިލެއް ާތ އީދުކުރ  ާވެސް ާވ ހަޅުަގނޑު ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއިރުަގއިާމިތަނުގައި ާގެންދިޔަ ާދައްަކވަމުން ކަފުޅު

ވިދ ޅުެވއްޖެާމިނިސްޓަރާއެބޭފުޅ ގެާޒިންމ ާނުއުފުލ ާވ ހަކަ.ާމިާމަޖިލީހަށްާބ ރުާލިބިގެންވޭާމިނިސްޓަރާގެނެސްގެްނާ

ާބ  ާަވކިކުރުމުގެ ާނަގ  ާވޯޓު ާއެނގޭެނާނޯކޮންފިޑެންސް ާއޭރުން ާދެވިދ ނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވޯޓެއް ާކުރަން ާަވކި ރު.

ނޑުމެންާ މިނިސްޓަރާގަވ އިދ ިއާޚިލ ފަށްާކަންތައްާކުރަްއވ ފަިއާހުރިްއޔ .ާމިާމަޖިލީހަށްާއޭރުންާހ މަވެގެންދ ނެ.ާއަުޅގަ

 2720މީހ ާައށްާއެކަންާފޯކަސްާކުރުމަީކާކަމެއްާދިމ ވ ާކޮންމެާފަހަރަކުާމިާސިސްޓަމުގައިާހުރިާމަްއސަލަތަކެްއގެާގޮުތގައިާ

ާނޫ ާގޮެތއް ާކުރެވޭނެ ާިބލުމިކަން ާމި ާހެދިފައިާ،ާންާއިނގޭތޯ.ާމިނިސްޓަރުގެ ާފުރިހަމައަށް ާވަަރށް ާޤ ނޫނަކީ ސިފައިންގެ

ާހ ޟިރުކޮށްާ ާމިނިސްޓަރު ާއެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާކުރައްވ ނަމަ ާކަންތައް ާމިނިސްޓަރު ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ އި ާޤ ނޫނެއް. އޮތް

ާނެގޭމިނިސްޓަރު ާވޯޓު ާނެތްކަމުގެ ާއިތުބ ރު ާމައްސަލަާނެގެ ާހުރި ާސިސްޓަުމގައި ާއެއީކީ ާނޫން.ާާއިނގޭތޯ. އެއް

ާދެާސިސްޓަމ އި ާތަފ ތު ާވަކި ާމިއީ ާބަހުސްާާމީހުންނ އި ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެެހންކަމުން އެއްެޗއް.

ާމިކުރ އިރުާ ާވެސްާގައި ާދީގެން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބ ރުތަކެއް ާއެކަންތައްާހުރިހ  ނޑުމެންނަްށ  2725ނުކުރެވޭނެ.ާާއަުޅގަ

ާބިލު ާމި ާއިނާއަޅުަގނަޑކީ ާމެންބަރެއް ާހިމެނޭ ާކޮމިީޓގަިއ ާކުރި ާކުދިރ ސ  ާދިރ ސ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ރަމުްނާގޭތޯ.

ާެއއްވެްސާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާމި ާއެހެންކަމުން ާގޮތް. ާދިޔަ ާހިނގ  ާކަންތައް ާއެތަނުން ާއެނޭގ ާައޅުަގނޑަށް ދިޔައިރު
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ޤަބޫލުކުރެޭވކަމެއްާޫނން.ާމިާޤައުމަކީާދިވެހިރައްޔިތުންާހޯދ ފައިާއޮތްާޤައުމެއް.ާސިފައިންާހަނގުރ މަކޮށްގެންާާގޮތަކަށް

ވެަފއިާއޮްތާތަނެްއާރައްޔިތުންނަށްާހޯދަދީފައިާއޮްތާޤައުމެއްާނޫންާމިީއކީ.ާއެހެންކަމުންާސިޔ ސީާމައިދ ނުްނާއެްއކިބ 

ނަޑީކާާސިފައިންގެ 09ާާައކީ.ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯ.ާއެހެންކަމުްނާއަހަރު ާމީހެއް ާހުރި ާުއޅެފައި ާޭގގައި ާސިފައިންގެ  2730ދުވަހު

ާކުރަްނވެއްޖިްއޔ ާ ާޢައްޔަން ާއޮފިސަރުން ާސިފައިންގެ ާގެނެއްަސ ާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮުތަގއި ާޤަބޫުލކުރ  އަޅުަގނޑު

ާއި ާޖެހޭނެ ާދުވަން ާކުރަމުން ާލޮބީ ާފަހަތުން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއޮފިސަރުން ނގޭތޯ.ާސިފައިންގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާމިޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާލިިބގެންވ ާބ ރުގެާދަށުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާއެާއިޚްތިޔ ުރާ

ާވެސްާ ާއަބަދު ާތިބެންޖެހޭނީ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނޫންނަމަ ާއެހެން ާއެެހންވ ންޖެހޭނީ. ާއެކަން ާއެބަޖެހޭ. އޮންނަ

ާ ާއޮފިސަރުންނ އި ާމަާލޮބީސިފައިންގެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބޮޑަްށާޤ ކުރުމ އި ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހޯދ ާދިނުމުގައި  2735މު

ާޤ ނޫނުާ ާސަބަބުން ާކުށެއްގެ ާކުރ  ާމީހ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހ ލެްއގައި ާއެްއވެސް ާއިނޭގތޯ. ާތިބެންޖެހޭނީ ވިކިފައި

ާސި ާވެސް ާއަނެއްކ  ާއައުުމން ާސަރުކ ރެއް ާއެހެން ާމ ދަމ  ާނުޖެހޭނެ. ާކުރަންާބަދަލުކުރ ކަން ާބަދަލު ާޤ ނޫނު ަފއިްނގެ

ާޤ ނޫނުާ ާއެ ާއަެނއްކ  ާމިއަދު ާހަދ ފައި ާޤ ނޫނު ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެރިންނަށް ާތިބި ާމުޢައްސަސ ތަކުަގއި ާމިއަދު ޖެހުނީ.

ާޖެހިފައި.ާއެހެންކަމުންާސިސްޓަމުގެާމައްސަލަ ާބަދަލުުކރަން ާމިއޮތީ ާއެާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުމެން ާުއޅޭނަމަ އެްއާާެއއް

ާ ާމީހަކު ާމިނިސްޓަރާއުޅޭ ާޑިފެންސް ާދަުށން ާކޮމިީޓގެ ާވަން ާފޯރ ާޓޫ ާއަޅަން. ާފިޔަވަޅު ާދޭތެރޭ ާއެީމހ   2740ހ ޟިރުކޮށް

ާވޯޓަްށާ ާއެބައޮތްތޯ ާދެވޭނެ. ާވެްސ ާވޯަޓކަށް ާނޯކޮންފިޑެންސް ާނުފުދިއްޖިްއޔ  ާއެވަރު ާައދި ާހ ޟިރުކުރެވޭނެ. މިތަނަށް

އެއްާނެތީއޭ.ާފ ސްނުވުންާއަިދާާނިސްޓަރުގެާމައްސަލައަކީާޑިފެންސްާމިާހުށަހަޅ ފައި.ާހުށަހަޅ ފައިާނެތީމަާއޭގެާމ ނަ

ާ ާގޯސްއެއީ ާއެކަމަކު ާތަކެާއެހެންކަެމއް. ާހުށަހަޅައިގެން ާމިތަނަށް ާނަމަ ާހުރި ާމިާާއެގޯސްަތެކއްއް ާއެހެންވީމަ، ބެލޭނެ.

ާ ާވަންނަވ  ާތެރެއަށް ާވެރިކަމުގެާނިޒ ުމގެ ާޤަުއމުގެ ާމި ާތ ރީޚުގައިާސިފައިންނަކީ ާދިޔަާދިގު ާމި ބަެއއްާނޫންާރ އްޖޭަގއި

ނޑުމެްނގެާލޮލަކަްށާމިހ ތަނަކަށްާފެނިގެންާނެތްާގޮއްަސކ   2745ެއއްާނައިޖީރިއ ާާއިނގޭތޯ.ާއަދިާހަމަާއެއ ިއއެްއކޮށްާއަުޅގަ

ާވެިރކަންާ ާޤައުމުގެ ާމި ާހިނގިަޔްސ ާވެިރކަމެއް ާައސްކަރީ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާހޭޖީ ާނުވަތަ ާޕިޖީ ނުވަތަ

ާއެހެންާ ާތަނެއް. ާމަެގްއާބަދަލުވެގެންދ  ާހުޅުވ  ާއެއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮށްފިނަމަ ާމިކަން ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމުން

ާމިޤައުމުެގާ ާގެނެސް ާބަޣ ވ ތް ާމިޤައުމުގެ ާބޭނުންކޮށްގެން ާސިފައިން ާފަހަރަކު ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ. އިނގޭތޯ

ާތިބޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެކޭކަން ާތަން ާކުރ  ާސިފައިން ާނޫން.ާވެރިކަން ާބޭނުމެއް ާއަުޅަގނޑުމެން ކަން

ާޢަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާސަރުކ ރެއް ާއުފެދިފަިއވ  ާގޮތުން ާރައީސުލްޤ ނޫނީ ާނުވަތަ ާއަށްާއްޔަްނކުރުމުން  2750ޖުމްހޫރިއްޔ 

ާހޮވަމުން ާރައްޔިތުން ާދަށުން ާބ ރުގެ ާލިބިފައިވ  ާގޮތުން ާރައީސަކުާޤ ނޫނީ ާއެ ާއެގޮތަށް ބަލައިގަންނ ެނާާސިފައިން

ާއިޞްލ ޙުާާއިނގޭތޯ. ާމި ާބިލަށް ާމި ާސިފައިންގެ ާނޫން ާަޤބޫލުކުރ ކަމެއް ާހ ލެްއގައި ާެއއްވެސް ާއަުޅަގނޑު އެހެންކަމުން

މިާއޮތްާގޮތަކީާމިކަންާއޮންަނންާޖެހޭނެާގޮތް.ާމީހެއްގެާާހ ރުާމިާބިލުހަމަާމިާ.ގެނެސްާމިކަންތައްތައްާބަދަލުުކރުމަކީ
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ާއެމީހަކާ  ާހ ޟިރުކޮށް ާއެމީހަކު ާުއޅޭނަމަ ާވަންާމައްސަލަ ާފޯރ ާޓޫ ާަމޖިލީހުގެ ާމި ާކުރުމަީކ ާުސވ ލު ާދޭތެޭރގަިއ އި

 2755ާކޮމިޓީއަށ އިާއަދިާމުޅިާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާލިބިގެންބ ާބ ރެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާަރއީސްާދެްއވިާފުރުޞަތައް.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާޙުސެއިންމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެ

ާިޢއްޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާަރއީސް. ާއިޞްލ ޙުތަަކކ ެއކުަގއ0996/0ާާިތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ައކަށް

ާހަަމާ ާއެބަ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާމިދަނީ. ާކުރިއަށް ާމަރުހަލ ގަިއ ާކުރުމުގެ ާރިޢ ޔަތް ާބަހުސްގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާއެބަ ާމިކަމުަގއި ާނުކުތ ތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބޭނުން ާވ ހަކަފުުޅާދަންނަވ ލަން ާމައްޗަށް ާއިްޞލ ޙުގެ ާމި ާެއއީ  2760ހުރި.

ާއަތުާ ާއެބަެއއްގެ ާކުރައްވަނީ ާމި ާޤަބޫލުފުޅު ާއެްއބަޔަކު ާމިދަނީ. ާބެހިގެން ާދިމ ލަކަށް ާދެ ާބޭބޭފުޅުން ަގއިާދައްކަވ 

ާމިސިފައިންގޭާ ާއެބަަޔކަްށ ާވ ނަމަ ާެނތްކަމުގައި ާކޮންޓްރޯލް ާއަނެއްބަޔަކުގެ ާނުކުރެވޭނެ. ާމިާާއެާކަމެއް އިނގިލި

ާޢިއްޒަތްތެާއްކުރަނީދި ާމި ާރަްއޔިތުންެގ ާޢިްއޒަތްތެިރާމި ާދ އިރ ގެ ާމުަލކު ާދޭނީ ާޔަޤީންކަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހަށް. ރި

ާޢަބްދު ާޔ މިން ާމެންބަރު ާهللا ާޢަބްދުލް ާދެންމެ ާޤައްޔޫމު ާހިންގ ާއެ ާސަރުކ ރު ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާފަދައިން ވިދ ޅުވި

ާފޯރުވ ކަމަށް ާނުފޫޒު ާއަްށ ާސިފައިންގެ ާއެންމެާފަރ ތްތަކުން ާރައްޔިތުންގެ ާޖުމްލަ ާމުޅި ާމ ރަނގަޅޭ ާއެއަްށވުރެ  2765ވ ނަމަ

ާތަ ާަރއްޔިތުން ާއަދަދެއްގެ ާމަޖިލީގިނަ ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރުާހުގެމްސީލުކުރ  ާއަތުގަިއ ާދިވެހިާއޮތުންާމެންބަރުންގެ ާމި .

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާަރއްިޔތުންގ020ާެޖުމްހޫރިއްޔ  ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާސަލ މަތީ ާމ އްދ ެގ ާކޮމިޓީ.ާމަޖިާވަނަ ލީހުގެ

ައކަށްވީ.ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތްާބަލަމުންާގެންދިއުަމށްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުެގާއަރިމަތީާސުރުޚީ

ާޢިްއޒަތްތެިރާާކޮމިޓީ ާޤަބޫުލކުރަްއވަނީތޯ ާމި ާެއއްެޗއްކަމަށް ާއޮތް ާިލޔެފައި ާނަމެްއގައި ާހަމައެކަނި ާއޮންނަވ ނެއޭ. ެއއް

ާހަާ ާމަސައްކަްތާމެންބަރު. ާނަންގަވަން ާކަމުގައި ާމިސ ލެއް ާމަޖ ޒީ ާމިއީ ާއިރުގައި ާމިއޮތް ާލިޔެފައި ާބަހުން ާދިވެހި  2770މަ

ކުރިޔަސް.ާްސކޫލްާހިންގުމަކީާހަތަރުފައިާޖަހައިގެންާސްކޫލްާހިންގުމެއްާނޫން.ާމިާކޮމިޓީަގިއާބަޔ ންާމިކުރ ާސަލ މަތީާ

ާމިތ  ާކަންތައްަތކަކީ ާހިމެނިވަޑަާނޚިދުމަތްތަކުގެ ާގައި ާހަަމ020ާާިއގަންނަވ  ާގޮސް ާމިހެން ާމެންބަރު ާކޮމިޓީ، ވަނަ

ާަޤއުމުެގާ ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމިމަސަްއކަތަކީ ާނޫން. ާއައުެމއް ާމިތަނަށް ާއެނބުރި ާހިނގ ލ ފައި ާދޮށުން ނޑޭރިޭގ ބަ

ާމޯ ާއޮތް ާަރއްކ ެތރިކަމަށް ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާޖެހި ާނުފޫޒ އި ާއ އި ާުކލަ ާސިޔ ސީ ާހ ލަތުގައި ލްޑިވްްސާމިއަދު

ާހިސ ބަކަށްާ ާއެހެން ާމުޅި ާބަދަލުކޮްށގެން ާފިކުރު ާވިސްުނމ އި ާއަޚުލ ޤ އި ާއ ންމު ާފޯހުެގ ާޑިފެންސް  2775ނެޝަނަލް

ާމައްސަލަ ާއުޅޭ ާޖެހިގެން ާއިާާދަތުރުކުރަމުންދ ތީ ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރުންނަށްާއެއް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ްއވ ލަދެންތޯ

ާބައެ ާހިނގަމުންދ  ާޭގަގއި ާސިފައިންގެ ާަވއްޓަފ ޅިާމިހ ރު ާމިވެރިކަމުގެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާކަންަތްއތަކުގެ އް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެެރައށް ާއިްސވެރިންގެ ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ވަަނ094ާާބަދަލުވިފަހުން

ާެއވިދ ުޅވ  ނޑުާމ އްދ ގައި ާއަޅުގަ ާއެޅުމަކަށްނޫން ާހުރަސް ާބ ަރށް ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަސައްކަތްާމ އްދ ައކުން މެން

ާޤައުމީާ ާސިފައިންނަކީ ާދެކެވަަޑއިގަންަނވ ށޭ. ާދ ގޮތް ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވ ށޭ. ާޙަޤީޤަތަށް  2780މިކުރަނީ.
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ސަލ މަތ އިބެހޭާބ ރުކަމުގައިވެަފއިާވަކިާސިޔ ސީާފިކުެރއްާިވއްކުމަށްާއުންޑަާއ އިާމުގުރުާއ އިާކަރުނަޭގސްާދެވިފަިއވ ާ

ާޤަބޫ ާއެގޮތަށްާބައެއްކަމަށް ާަޤބޫލުކުރައްވަނީޯތއޭ ާމެންަބރުން.ާމިއަދުގެާސަުރކ ރުން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާމިއަދު ުލކުރަްއވަނީޯތއޭ

ާއަޚުލ ޤ ިއާ ާސިފައިންގެ ާޖ ގަޭދކަށެްއ. ާެއގޮތަކަށް ާކުޅަދ ނަކަމެއްނޫން ާލ ހިކު ާހަމަ ާައޅުަގނުޑމެން ހެއްދެވިދ ނެކަމަށް.

ާއިސްތި ާދިވެހިންގެ ާއ ިއ ާޤައުމިްއޔަތު ާދިވެހިންގެ ާވިސްނުމަށްޓަކައި ާބައެއ02ާާްޤުލ ލުގެ ާތިބެންޖެހޭ ާހޭލ  ގަިޑިއރު

ާޤައުމަްށާ ާލިބިގެންދަނީ ާޑެކަރޭޝަންަތކެްއ ާއ ދަިއގެ ާވަރަްށ ާވަެދ ާވަޒީފ ތަކަްށ ާއ ދަިއގެ ާވަރަށް  2785ސިފައިންނަކީ.

ާމި ާބަދަލުވ ން ާކުއްިލއަކަްށ ާކުލަތައް ާެއ ާލިބެމުންދަނީ. ާކުލަތައް ާެމޑެްއޔ ިއ ާކޮށް ާވަިކކަހަލަާޚިދުމަތްތަކެއް ޖެހެނީ

ސިޔ ސީާބަަޔކުާަވކިާގޮަތކަށްާޢަމަލުކުރުމަށްާއަމުރުކޮށްާވަިކގޮތަކަށްާމުަވއްޒަފުންާަކނޑަްނ،ާސިފައިންގެާަވޒީފ ާއަީކާ

ާެއއީާ ާއެްއ. ާެއއީކީ ާނޫން ާކަެމްއ ާއޮންނަ ާގޮތަކަށް ާޮކންމެ ާކޮންމެ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުެރޭވނެ ާމީހަކަށް ކޮންމެކޮންމެ

ާމަސައްކަތެ ާދެވެނީ.ާވަރަށްބުރަ ާއެ ާހަމައަށް ާރޭންކިންގާއޮފިސަރާމަޤ މުތަކ އި ާމަޤ މު،ާޖެނެރަލް ާމަތީ ާއަީލގައި ްއގެ

ާދެއްވަމުންދިަޔާ ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ާޤައުމު ާދިވެހި ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާސިފަިއންނަށް ާދިވެހި  2790ޒަމ ނުއްސުރެ

ާމ ލީާއެހީތެރިކަމ އި،ާދިރިއުޅުަމށްާދެއް ވ ފައިާހުރިާތަންތަނުންާމިއަދުާސިފައިންާއެވަނީާޢިނ ޔަތ އި،ާރަްއކ ތެރިކަމ އި

ނެރެލ ފައި.ާސިފައިްނގެާފެންޑ ތަކުަގއި،ާއެންމެާުކޑަމިނުންާސިފައިންާުއޅޭާބެރެކްސްަތކެްއގަިއާޓީީވާބަލަެއއްާނުލެބޭ.ާ

ާގެންުގޅު ާޢަދުލުުކރައްަވއިގެން ާތަންތަނ އި ާދިރިއުުޅއްވ ނެ ާއެބޭފުޅުން ާނުލެވޭ. ާެއއް ާއަުޑއަހަ ްއިވާޚަބަރެއް

ާމިއޮީތާ ާބޮއްސުންލ ފަިއ. ާވިހ ލިވެ ާިވއްސި ާެގއްލި ާވަނީ ާމިއަދު ާތަރުތީބުތައް ާހުރި ާރ އްވ ަފިއ މަސައްކަތްތަކ އި،

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާގަީޑގައި ާއެކުަލވ ލެވޭ ާހަނގުރ މައަކަށް  2795ޔ މީންާهللا

ާހަ ާެއއްަޗކަށް ާއެވިދ ުޅވި ާސަލ މަތ ބެހޭާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާޤައުމީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާތ އީދުކުރަން.ާމިަވގުތު ާވަރަށްބޮޑަށް މަ

ާސަފުަތްއާ ާސިފައިންގެ ާނުކުމެއްެޖކަމަށްވ ނަމަ ާެއއް ާމަްއސަލަ ާއެތެޭރގެ ާޙަމަލ އެއް، ާޢުދުވ ނީ ާބޭުރގެ ާެއއް މައްސަލަ

ާރޫޙެްއގަ ާއެއް ާެއއްބަެއއްަވންތަ ާސަފުތަކަކަށް. ާޮއތް ާވިހ ިލވެފައި ާިވއްސި ާގޮަތކުނޫން.ާވ ނީ ާސިފައިން ާޤަުއމުގެ ާމި އި

ާއޮންނަން.ާ ާމިތ  ާެވރިކަމެއް ާސިފައިްނގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާބޭނުންަވނީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއޮތް ާވެިރކަމުަގއި ާމިަވގުތު މިޤައުމުގެ

ާމިއަުދގެާ ާދެންތޯ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާުޙއްޖަތެއް ާމިއަށް ާތިބުަމށް. ާއޮފިސަރސް ާރޭްނކިންގ ާޖެނެރަލް  2800އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާބިލްޑިންގގެ ާގ ޑް ާބޭފުޅެްއ،ާކޯސްޓް ާގ ތް ާވަރަށް ާފަންގިިފލ ގައިާސީ.ައއި.ޑީާޔުނިެޓްއ3ާާއްޔ  ވަނަ

ާކިަޔވަްނާ ާވަކީލުކަމުން ާޤ ނޫނީ ާިކޔަވަްނ، ާމެލޭޝިޔ ަގއި ާމިދެންނެވީ. ާނަމ ިއއެކު ާައޅުަގނޑު ާޒުބެއިުރ، ހިންގަވ ނެ.

ިއގަތީމަާއެމަނިކުފ ނުާބޭނުންގޮތަކަށްާއެކަންާކުރެްއވުމ ިއ،ާހުންނަވަނިކޮށްާގެންނަވ ފައިާެއއިނދީާރައީސްކަންާލިބިވަޑަާ

ާމިނިސްޓަރާ ާޑިފެންސް ާރ އްޭޖގެ ާބަހައްޓަވ ަފއި. ާލިބިގެން ާބ ރު ާފައިސަލް ާއަމީން ާމިނިސްަޓރ ާޑިފެންސް މިއަދުގެ

ާދުއްވު ާފަހަރު ާއުަޅނދު ނޑު ާކަ ާވެސް. ާުދއްވ ލަން ާފަހަރު ާބަެއއް ާަވަޑއިގަންަނވ  ާކޯސްްޓގ ުޑގަިއ  2805މުެގާރ އްޖޭގެ

ލައިސަންސްާވެސްާއެމަނިކުފ ނުާއަތުގައިާއޮްތކަމެއްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނގެ.ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާ

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާއުތުުރާهللا ާމައްޗަންޮގޅީ އ ިއ،
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ާދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއ އި،ާމި ާޢ ނިޔ  ާބޭފުޅެއްކަަމށްވ  ާވަރަށްާއިސް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ 1ާދީާއ އި،ާއަދި

ާއަންހެނުންގެާ ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާފޯސްގައި ާިޑފެންސް ާނެޝަނަލް ާދިވެހި ާިއްއޔެަގއި ާވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން

ާކޮ ާނުވެފައި. ާސިޔ ސީ ާކޮބަިއތޯ ާރަށަށް. ާއ  ާކިޔައިދޭން ާކަންތައްަތްއވ ގޮތް ާނުވެފަިއާދުވަހުގެ ާސިޔ ސީ  2810ަބއިތޯއޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާމިކަންތައްތައް. ާއެނގެންެޖހޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިޤަުއގެ ާރައީސް. ވަނ020ާާަޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުންާ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއޔިތުންެގ ާކޮމިޓީގަިއ ާިމ ާމިވަނީ ާކޮމިޓީ މ އްދ ގެ

ާމިއަށްވުރެ ާރައްކ ތެިރކަމަށްޓަކަިއ.ާާހިމަނަންވ ނެ. ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާކޮބަިއތޯ ާމަފްހޫމެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ާިމގޮތަށްާ ާއަދިވެސް ާހަމަ ާސަބަބުަތކަށްޓަަކއި ާއެ ާއެހެްނީވމ ، ާކުރަންީވ. ާބަރޯސ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއަކަށްނޫންތޯ

 2815ދަާތަކެތިާއަދިާސިފައިންާރެީޑގައިާތިބުމަށްާކިޔައިދޭންހުރިާވަރަށްާބަިއވަުރާއެްއޗެހި،ާސިަފއިންގެާޔުނީޯފމ އި،ާބޫޓުފަ

ާމިސ ލެްއާ ާަވއްތަރު ާއެއް ާމިސ ލީ ާނުވަތަ ާކޮންޓެމްޕަރަރީ ާހަމަ ާމީގެ ާަވގުތު. ާޙަލަތ އި ާމަސައްކަތ އި ކުރަންޖެހޭ

ާތިބިާސްޓަ ާޕޮލިހުންގެގޮުތގައި ާރައިޓް ާއިދ ރ .ާމަގުމަތީގައި ާފުލުހުންގެ ާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ރާއަޅުަގނޑު

ފޯސްާއޭާކިޔޭާޔުނިޓްާއުވ ަލްއވ ާއެާޔުނިުޓގެާސ މ ނ އިާތަެކއްޗ އިާެއއްޗެހިާފުލުހުންގެާއިދ ރ ާއިންާދުރުކޮށްލިފަހުންާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާހިމެނޭގޮަތށް ާވެސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާޚުދު ާއޭގެތެޭރގައި ާހިނގައިދިޔަކަމެއް. ދ ދިފަހުން

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާދޮރުމައްަޗށް ާޭގގެ ާމީހުންާދިރިއުޅުްއވ  ާއިން ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ާއެތަނަށް ާއެގަީޑަގއި ާއެްއވީމު.  2820ން

ާމުގުެރއްާ ާބޫޓެްއ، ާއޮތީމަ. ާުއވ ލ ފައި ާސަރުކ ރުން ާިމައދުގެ ާފޯސް ާސްޓަރ ާމިދެންނެވި ާފުލުހުންގެ އަންނަންޖެހުނީ

މިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާއެްއޗެއްާއޮީތކީާއެއްާނޫން.ާތަމްރީނުވެވޭނެ،ާުކއްލިައކަށްާސިފައިންާއެތައްާމިތަނުންާގެންނަން

ނޑިާ ާފި ާއިޚްލ ޞްތެރި ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާބޮއްސުންލަިއގެންދ ތީވެ ާޙ ލަތު ޤައުމުގެ

ާތ އީދުކުރަންޖެހޭކަން.ާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިާއިޞްލ ޙަށް ާޔަޤީްނވ ނެ ާވިސްނ ވަަޑިއގެންނެވިކަުމގަިއވ ނަމަ ނިޑއަކުން ސިކު

ާއޮްތާާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމުޖުތ ޒް ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2825ހަނިމ ދޫ

ާއަލްއުސްތ ުޛާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުްއފުށީ ާގެންނެވި ާިއޞްލ ޙުތައް ާމި އިޞްލ ޙުތަކ ިއ،ާއަދި

ާމައްާ ާމަފްހޫމްގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާނަޝީދު ާސަލ މަތ އިާމުޙަންމަދު ާޤައުމުގެ ާމި ާިވސްނ ަވޑަިއގެން ާރަނގަޅަށް ޗަށް

ާައީކާ ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ާނުވަތަ ާސިފައިްނގެ ާބ އްވަވ ަފއި ާދުރުގަިއ ާފިކުރު ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާމި ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަަކއި

ާއަާ ާއޮފިސަރ ާރޭންކިންގ ާޖެނެރަލް ާހުންނަ ާއެތަުނަގއި ާތަނެްއގޮތުަގއި ާރަނގަޅު ާމުސްތަޤިއްލު ކީާމިނިވަން

ާބޭފުޅެއްކަުމގަިއާ ާރަނގަޅު ާހުންނަވ ނެ ާލިބިގެން ާބަރޯސ  ާވެސް ާސަރުކ ރު ާއަދި ާލިބިގެން ާބަރޯސ   2830އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ނޑަށްަލއިގެންާ ނޑުމެންާމިއަދުާބަޑިާއ އިާއުްނޑަާއ އިާއެްއޗެހިާކޮ ހަމަޖެހިގެންދިޔައިމަާޤައުމަށްާސަލ މަތްވ ނެ.ާއަުޅގަ

 ޙ ސިލުކުރަންާމިޖެހެނީ.ާާދުވަންާކޮންާމަޤްޞަދެއްަގއިޯތާމިކަން

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު،ާިމ...  2835ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޖަލްސ ގެާަވގުތުާމިހ ރުާހަމަވ ންާކަިއރިވެފައިާހުރީމަާއަުޅގަ
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ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނޑުގެާއެބަހުރިާލައްކަާވ ހަކަ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަާ

ާ

 2840ނިންމުން.



 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާޕ ޓީތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާމ ދަމ ގެާޖަލްސ ަގއިާދެންާމިާއެޖެންޑ ާކުރެވޭާވަގުެތްއގައިާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަން.ާއަޅުގަ

ާ ާއެބައޮތް ާއަދި ާއަށް ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާަވގުތު ާއޮތް ާބ ކީ ާއ ިއ4ާާޕ ޓީގެ ސިކުންތު.ާޑީ.އ ރް.ޕ16ާާީމިނިޓް

ާ 6ާާއަށް ާޕ ޓީއަށް ާޖުމްހޫރީ ާހަމަވެފައި. ާަވގުތު ާވަނީ ާޕ ޓީއަށް ާަޤއުމީ ާޕީ.ޭއ، ާއަިމއްލ1ާާަމިނިޓް.  2845މިނިޓް.

ާ 0ާާމެންބަރުންނަށް ާޖަލްސ 31ާާމިނިޓް ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާއެބައޮތް. ާބ ކީ ާބަހުސްގައި ާމި ާއަދި ސިކުންތު

ާދަންނަ ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާހެނދުނު ާޖަލްސ ގައި ާމ ދަމ ގެ 00ާާވ ލަން ާގަވ އިދުގެ ާމި ާމ އްދ ެގ03ާާޖަހ އިރު ވަނަ

ާ ާޖަލްސ ގެ ާމ ދަމ ގެ ާއޮންނ ެނ ާަޖވ ބު ާއިްއވ  ާފަރ ތުން ާޕ ޓީަތކުެގ ާއިދިކޮޅު ާބަޔ ނަށް ާިރޔ ސީ ާދަށުން ާގެ 00ާ)ށ(

ާމަޖި ާދެން ާމިިނންމ ލަނީ. ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ަލމުން ާއެވ ަހކަ ާޖަހ އިރު. ާއޮންނ ނީ ާއެއް ާޖަލްސ  09ާލީހުގެ

 2850ާގައި.7.99ާާވ ާބުދަާދުވަުހެގާހެނދުނ0909ާާުމ ރޗްާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާانعانًيٍާربާهللوانحًد
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