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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
6/2010 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ 6 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުަވސް ބުދަ ވީ  2010 މާޗް 10 ތާރީޚް: 

 1431 ރަބީޢުލްއައްވަލް 24 

 

 ަގއި   9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:01ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:04ން  12:32 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:28މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  26ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައް 

 

 72، އިންޓަވަލް އަދި ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން 58އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 73ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : 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  

 ޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަ

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ޞޫމްމަޢުهللا 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  

 ޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަ 

 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 

 ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 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 

 އިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާ  

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

  މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

 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

 ެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާ 

 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 

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 



 V 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 އްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވަ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

  މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވަޑައިގެންހުންނެވި މެންބަރު: 

 

 ލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބި : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

   

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 
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އޮފް   ން: ވަޒީރު   ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  ޓްރެޜަރީމިނިސްޓަރ  އެންޑް  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް    ފިނޭންސް 

 ހާޝީމް

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 5 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޢަބްދުއްރަޙީމް، ބާރުަށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  هللا ޢަބްދުގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިންޓަވަލްފަހު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، މާފަންނު ހުޅަނ*  

ލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ޝިފާޒް، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، އަ

ޔާމީން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا ދު ަތސްމީން ޢަލީ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ

ިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް  ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ގެމަނަފު

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިންޓަވަލްފަހު،    އަޙްމަދު، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ

 އިގެންނެވި. ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑަދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް  

އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،    *

 އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. 
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ާވަނަާޖަލްސ .6ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާދުާބުދ0101ާަމ ރޗ01ާާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ.ާ ާދުޢ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާށުނީ.މަޖިލިސްާފެާ.وااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުން:.ާޖަލްސ ގެާޙ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެނ21ާްމިވަގުތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިުރެވަވޑަިއގެންާތިއްެބވީާ

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ.0101/10/14ާއޖ/ާޑ ގެާަނންބަރަކީމިއަދުގެާއެޖެންާ-1.0

 20ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ަގއިާަޔއުމިއްޔ ާފ ްސކުރުމުގެާައއިޓަްމގެާދަށުންާހުށަހެޅޭާޔައުމިއްޔ ެއއްާނެތް.ާ-1.0



ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާއަންގާ 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އެްނގުން.ާމިއަދުާވަިކާވ ހަކަާއެއްާރިޔ ސަތުްނާާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާ.2އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

 25ާދަންނަވ ލަންޖެހޭާވ ހައެއްާއޮްތކަމަކަށްާއެޖެންޑ އަކުާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.3

ާ



 2 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާދެން ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާސުވ ުލގަިއާމި.ާސ3ާުއޮތީ ާޢިްއޒަތްތެރިާާވ ލު.ާިމއަދުގެ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ  30ާވަނީ

ާޓް ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާހ ޝިމ މެންބަރު ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ކުރައްވ ާާރެޜަރީ

ާއާ  ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުރަްއވަމުން ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާުސވ ލަށް ސުވ ލެއް.

ާކަންތައްތަ ާސުވ ުލގެ ާއިއްެޔގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމެންބަރުންނަށްާގަވ އިދުަގިއވ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިަޔގޮތް އް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާހަމަޖެހިފައިވަނީ ާމި ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަތީން ާެއގޮތުގެ ާވެސް ާމިއަުދ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާހުށަހެޅުްއވުމުންާ ާސުވ ލު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިނިސްޓަަރށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުގެމަތިްނ.  35އެއްބަްސވެފަިއވ 

ާމިނިސް ާފަހުން ާޖަވ ުބެގ ާދެއްވ  ާފުރުޞަތ03ާާުޓަރު ާއަޅުަގނޑު ާކުރެްއުވމަށް ާސުވ ލު ާއިތުރު ާަވުގތު މިނެޓްގެ

ާ ާަވގުތަކީ ާއެރުވޭ ާުސވ ލުެގ،ާުސވ ލުކުރެްއުވމަށް ާކުަރްއވ  ާފުރުޞަތުަގއި ާުސވ ލުކުެރއްވުުމގެ ާއިތުރު 11ާއަރުވ ނަން.

މިނެޓްާއިރު.ާއެހެންވީމ ،0ާާދެއްވުމަށްާއެރުވޭނެާަވގުތަކީާސިކުންތު.ާއެާސުވ ލުތަކަްށާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާަޖވ ބު

ާކުރިއަްށާ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެއްބަްސވެފަިއވ  ާގަވ އިުދަގއި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާސުވ ލުތަކަށް ާމިކިޔ  ާސުވ ލޭ ާފޮލޯއަޕް އެ

ާ ާކުރީ ާހަމަ ާގޮތުގެމަތިން ާއެއްަބސްެވވިފަިއވ  ާމިގެންދަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައި ާފުރަތަމަ ާމަތިން.ާގެންދ ނީ.  40ގަވ އިުދގެ

ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާސަރުކ  ާޕްރަިއވެަޓއިޒުދިވެހި ާގެންގުުޅއްވ  ާކުރުމުމުާާރުން ާދައުގެ ާދަށުން ާތަންތަންާސިޔ ސަުތގެ ާވިޔަފ ރި ލަތުގެ

ާދައުޕްރައިވެ ާނުވަތަ ާކުެރްއވުމުަގއި ާހިއްސ ވ ާަޓއިޒް ާސަރުކ ރު ާޚިދުމަތްތައް ާގެންދެވި ާދެއްވަމުން ާމިހ ތަނަށް  45ލަތުން

ާއު ާވިޔަފ ރި ާބަދަލުކުރައްވ  ާދައުކުންފުނިތަކަށް ާނުވަތަ ާހިންގެވުުމގައި ާދެއްސޫލުން ާމިހ ތަނަށް ާގެންދެވިާލަތުން ވަމުން

ާހިންގެުވމަށް ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރި ާދޫކުރަްއވ  ާކުންފުނިތަކަށް ާފަރ ތްތަކުގެ ާއަމިއްލަ ހުއްދަކުރެއްވުމުަގއިާާޚިދުމަތްތައް

ާދައު ާދޫކުރައްވ ާނުވަތަ ާކުންފުންޏަކަށް ާބޭރުގެ ާދިނުން ާޚިދުމަތްތައް ާގެންދަވ ފަިއވ  ާދެއްވަމުން ާމިހ ތަނަށް ލަތުން

ާއެާ ާއުސޫލުން ާއެވިޔަފ ރި ާއެފަރ ތްތަކަށް ާުކރުމަށް ާފައްަޓވ ާާކަން ާއަލަށް ާސަރުކ ރުން ާދެއްވުުމގަިއ،ާނުވަތަ ފުުރޞަތު

ާފުރުޞަތުާ ާފަރ ތަކަށް ާިދެވހި ާުނވަތަ ާފަރ ތަކަށް ާބޭުރގެ ާހިންގެވުމަށްޓަަކއި ާުއޫސލުން ާިވޔަފ ރި  50މަސައްކަތެްއ

ހ ތަނަށްާއެއްވެސްާފަޅުަރށެއްާނުވަތަާބިމެއްާެއއިްނާދެއްވުުމގައިާިދވެހިރ އްޖޭގެާަފޅުރަށްރަށ އިާބިންބިމުގެާތެރެިއންާމި

ާއެްއވެްސާ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާދިަޔ ާދެންނެވި ާވ ނެތޯ؟ ާނިންމ ފައި ާދެއްވަން ާނުވަތަ ާވ ނެތޯ؟ ާދެއްވ ފައި ފަރ ތަކަށް

ާދެްއވ ފަިއވ  ާފަރ ތަކަށް ާެއއްވެސް ާބިމެއް ާނުވަތަ ާދެއްވ ަފއިާފަޅުރަށެއް ާއުސޫާނަމަ، ާކޮން ާނުވަތަާވަނީ ާލުތަެކއް

ާ ާމުޤ ބިލުަގއިތޯ ާކަމެއްގެ ާކޮން ާމަތިން ާއަޅ ިކޔ ޝަރުތުތަކެްއގެ ާމަންފ އަކ  ާގޮތުެގާާފަިއތޯ؟ާދެންނެވިނުވަަތާކޮން ދިޔަ

ާ ާޖުމްލަ ާބިމުގެ ާނުވަތަ ާތެރެއިން ާފަޅުރަުށގެ ާނިންމ ފައިވ  ާދެއްވަން ާނުވަތަ ާދެއްވ ފަިއވ  ާކޮބައިތޯ؟ާއަމަތިން،  55ދަދަކީ
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ވަނީާނުވަތަާދެްއވަްނާނިންމ ފައިވ ާފަރ ތްތަކުެގާާރަށެއްާނުވަތަާބިމެއްާދެއްވ ަފއިދިޔަާގޮތުގެާމަތިން،ާފަޅުާދެންނެވި

ާތަފްޞީލަކީާކޮބައިތޯ؟ާ

ާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާއަލްފ ޟިލްާޢަލީާހ ޝިމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާދެ ާކުޅުދުއްފުށީ ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުންގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަލްއުސްތ ުޒާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ  60ކުނު

ާ ާސުވ ލުގެ ާކުރެއްިވ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާޕަބްލިްކާާަޖވ ބުދެ ާަޖވ ބަކީ ާސުވ ލުގެ ާެއްއވަނަ ާއަުރވ ނަން. އަުޅަގނޑު

ާ ާދަތުރުފަތުރު ާރަށްަތއް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަދށުން ާޕ ޓްނަރޝިްޕގެ ާގުޅ ލުމުން،ާދަތުރުފަތުރުާޕްރައިވެޓް ާނިޒ މަށް ކުރުމުގެ

ާގުޅ ލުމުްނާކުރު ާނިޒ މަކުން ާފަރ ތްތަކުގެާމުގެ ާއަމިއްލަ ާބިންބިން ާރަށްރަށ އި ާފަޅު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަށުން މަޝްރޫޢުގެ

ާޚިއްޞ ާ ާފަރ ތްތަކުގެ ާއަިމއްލަ ާއިޤްތިޞ ުދގައި ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުމަކީ ާއެެވ.ާއޭގެ ާދޫކުރުމަށްާނިންމ ފައިވެ ކުންފުނިތަކަށް

ާއެްއވެްސާފަޅުރަށެއްާުނވަތަާބިމެްއާ.ާދެވަނަާސުވ ުލގެާޖަވ ބުާއިތުރުކުުރވުން ާއަދި  65ަގއިާައޅުަގނޑުާދަްނނަވ ލަންާއޮތީ

ހަވ ލުކުރެވިފަާެއއްާނުވެއޭ.ާަނމަވެސްާދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާނިޒ މުގެާދަށުންާޓ މިނަލްާފެސިލިޓީޒްާއ އިާއަދިާސިީޓާ

ާ ާބިންބިން ާބޭނުންވ  ާއެޅުމަށް ާނިންމ 31ާހޮޓ  ާދޭގޮތަށް ާނުލ  ާކުްއޔަކ  ާއަހަރަށް ާކުރެވިފަިއވ ނެ.ާފައިވ  އިޢުލ ން

ާ ާޖަވ ުބަގިއާމިހ ރު ާސުވ ލުގެ 111،01ާާތިންވަނަ ާހައުސިްނގާޔުނިޓްގެ ާދަށުން ާއަކަފޫުޓގ01ާާެމަޝްރޫޢުގެ މިލިއަން

ހެކްޓަރާހިކިފަްސ11ާާބިންާއަދިާރ އްޖޭގެާރަށްތައްާދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާނިޒ މަކުންާގުޅ ލުމުގެާމަޝްރޫޢުގެާަދށުންާ

 70ހެކްޓަުރގެާޫމދުާސަރަޙައްދު،ާއަދިާމީގެާިއތުރުންާސ.ގަމުގައިާހުރިާދޫަގސްާއިމ ރ ތްާއެތަނުގެާބިނ12ާާްާބިންބިމ އި،

ހަުއސިންގާޔުނިްޓގެާމަޝްޫރއުަގިއާސީާލައިފްާމޯލްިޑވްްސގ111،01ާާެޭއގެާހިމެނޭ.ާހަތަރުވަނަާސުވ ލުެގާޖަވ ބުަގއިާ

ގއ.ކޮލަމ ފުށީގައިާއިމ ރ ތްާކުރުމަްށާަހއުސިންގާޔުނިޓ ިއ31ާާފަރ ތުންާސ.ފޭދޫގައިާއިމ ރ ތްކުރުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާ

ާ 11ާާހަމަޖެހިފައިވ  6ާާހައުސިްނގާޔުނިޓް ާއެނެްކސް ާޑޮިކއުމެންޓްގަިއ ާއ ރު.އެފް.ީޕ ާެއޅުމަށް ާވިލ  ގަިއ0ާާަލގްޒަރީ

ާ ާއިން ާވ.ތިނަދޫ ާތެރެއިން ާރަށްތަކުގެ ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ 111،01ާާމިކަމަށް ާމ 6ާއަކަފޫްޓގެ ާހިމެނޭ. ލޭގައިާބިން

ާހަމަޖެހިފައިވ  ާކުރުމަށް 0111ާާާއިމ ރ ތް ާފޭސް ާތެރެއިން ާޔުިނޓްގެ ާހަމަޖެހިފައިވާ 0ާހައުސިްނގ ާއެޅުމަށް  75ަގިއ

ާ ާކަރަގަލް ާކުންފުންޏެއްކަމަްށވ  ާއިންޑިއ ގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާކުރުމަށް ާއިމ ރ ތްތައް ާޔުނިްޓގައި އެސްޖ06ާާީހައުސިންގ

ާފަރ ޑިވަ ާލިމިޓެޑްގެ ާޕްރަިއވެޓް ާމ ލޭލަޕަރސް ާާތުން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާކުރުމަށް ާޔުނިްޓ311ާާއިމ ރ ތް ހައުސިން

ާ ާއެފަރ ތަްށ ާދަށުން 31ާާޕްރޮޖެކްޓްގެ ާއިމ ރ ްތކުރުމަށް ާވިލ  111،01ާާލަްގޒަރީ ާަކނަޑއެޅުމަށ31ާާްއަކަފޫްޓެގ ބިން

ިކއުމެންޓްަގއިާހިމެނިފައިވ ،ާލަްގޒަރީާވިލ ާއެޅުމަށްާހަމަޖެހިފައިވަނީާއ ރް.އެފް.ޕީާޑ01ާޮހަމަޖެހިފައިވޭ.ާމީގެތެރެއިންާ

ާ ާބ ކީ ާރަށުގައި. ާއދ.ިދުގ ާތެެރއިން ާހަމަޖެހިފަކ ނުވ ނެ.21ާާރަށްތަކުގެ ާރަށެއް ާވަިކ ާއަދި ާއެޅުމަށް ާވިލ   80ލަްގަޒރީ

ާމަޝްރޫޢުގައި ާގުޅ ުލމުގެ ާނިޒ މުން ާކުރުމުގެ ާދަތުރުފަތުރު ާރަށްތަްއ ާާރ އްޖޭގެ ާދީބ ޖ 03ާާރ.ކުޑަަރށުން ހެްކޓަރ

ާ ާހަވ ލުކޮށްއިންވެސްޓްމަންޓް ާލިމިޓެޑަށް ާލިމިޓެޑަށްާޕްރަިއވެޓް ާޕްރައިެވޓް ާިއން ާވ.ފޮއްތެއޮ ާހިކިފަސ5ާާް. ހެކްޓަރު
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ާ ާއަދި ާލިމިޓެޑަށ6ާްބިން ާްޕރައިވެޓް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާހެކްޓަރާމޫދުާސަރަޙައްދު ހެކްޓަރ5ާާު.ާދ.ވޮށްުމލި.ާވޮށްމުލިން

ާ ާއަދި ާބިން ާމިލ6ާިހިކިފަސް ާވަރ ާސަރަހައްދު ާމޫދުގެ ާލިމިޓެޑަށް.ާހެކްޓަރުގެ ާޕްރައިވެޓް ާއިންވެސްޓްމެންޓް އަން

 85ާހެްކޓަރުެގާމޫދުގެާސަރަހައްދުާމޯލްިޑްވސްާދޯނިާސަރވިސްާއަށް.5ާާހެކްޓަރުާހިިކފަސްާބިންާއަދ5ާާިލ.ވަޑިނޮޅިންާ

ާ ާއިން ާާގެހެްކޓަރ2ާުގއ.މ ނަގައްލ  ާއަދި ާބިން ާސީ.އޭ.އ00ާާީހިކިފަސް ާޓްރައިނަސް ާސަރަޙަްއދު ާމޫދު ހެކްޓަުރގެ

ާލިމިޓެޑަށް.ާމިީއާޕްރަ ާޕްރައިވެޓް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާއިމ ރ ތް ާބިމ އި ާހިމެނޭ ާދޫގަސް ާލިމިޓެޑަށް.ާދެންާސ.ގަމުން އިވެޓް

ާއެާހަތަރުވަނަާސުވ ުލގެާޖަވ ުބ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 90ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނިސްޓަރ.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާސުވ ލަށްޝުކުރިއްޔ  ާިއތުރު ާމިހ ރު ާާނޑު ާފުރަތަމަާފުރުޞަތު ައރުވ ނަން.ާއެންމެ

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވ ީނާސުވ ލުާކުރެްއވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

 95ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއެއ  ާކުެރްއވުމުެގާހަނިމ ދޫ ާބަިއނަލްއަޤްވ މީ ާމެދުވެިރކޮށް ާޖީ.އެމް.އ ރް ާކަމުަގއިވ  ާކުންފުންޏެއް ާއިްނޑިއ ގެ ޕޯރޓް

ާ ާއިސްފަރ ތްތަކުނ4111ާާްމުޤ ބިލުގައި ާަސރުކ ރުގެ ާކަމަށް ާޚިޔ ލުކުރަްއވ  ާދެއްވުމަށް ާތިލަދުންމަތިން އެނުދ

ާއޮތްތޯ.ާާހ މަކުރައްވ ފަިއވ ތީ،ާމިކަމ ާެބހޭގޮތުންާކަށަވަރުާިސޔ ސަތެއްާ

ާ

 100ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމް

ާއަްށާ ާޖީ.އެމް.އ ރް ާސުވ ލުގައި ާތިކުރެއްވި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

އެބުނ ާއަދަދަކަށްާއެްއވެސްާތަނެއްާހަވ ުލކޮށްފަާދެކުނުގައިާއަދިާެއއްވެސްާއިުތރުާތިބުނ ާބެޑްސްތައްާއިތުރުުކރުމަށްާ

ާއެއްާުނވޭ.ާ

ާ

 105ާހޯރަފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާގުޅިގެްނ ާޖަވ ބ އި ާދެްއވި ާމިނިސްޓަރ ާޢިްއޒަތްެތރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާނިޒ މ އިާހައުސިްނގާޔުނިޓ އިާލަްގޒަރީާޔުނިްޓާއަސްލުާންާބޭނުންާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާއަހ ލަ

ާތިބޭފުޅުންނ ިއާ ާމިއަދު ާފިއްތުންތަެކއް ާދަތިކުރުމ އި ާކިހ  ާފަރ ތްތަކުން ާކަހަލަ ާފަރ ތްތައް ާސުވ ުލކުރ  ާމި އެޅުމަށް

ާާކުރިމަތިވޭތޯ.
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ާ110 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޝިމްމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ 

ާބޭނުން.ާ ާއަުރވަން ާޖަވ ބު ާެއއަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާެއަކމަކު ާނުފެނޭ. ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާުސވ ލަކަްށ ާގުޅޭ ާސީދ  އެއ އި

ފިއްތުމެއްާއަންނަތަނެއްާ ާއަދިާެއއްާނުފެނޭ.އިނގޭތޯ.ާއަދިާމިހ ތަނަކަށްާނުފެނޭާސީދާ 

ާ

 115 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒު

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާދެުކނު ާކުޅުުދއްފުށި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  އ ދެ،

ވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެ،ާހަނިމ ދޫަގއިާއިންޓަރނޭޝަނަލްާެއއަރޯޕޓެއްާއެޅުމަށްާއިންޑިޔ ގެާޖީ.ެއމް.އ ރްާކުންފުންޏަކ އިެއކުާ

ާގަާ ާރައްޔިތުންާއެމް.އޯ.ޫޔެއއް ާލޮބުވެތި ާހަނިމ ދޫގެ ާހަނިމ ދޫން ާސުވ ަލކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާުކރެވިފަިއވ  ާސޮއި އި

ކުންފުންޏަށްާާއްކޮށްާއިންޑިޔ ގެާޖީ.އެމް.އ ރްބޭލުމަށްފަހު،ާހަނިމ ދޫާއިންޓަރނޭޝަނަލްާއެއަރޕޯޓްާއެޅުމަްށާހަނިމ ދޫާއެ

 120ާއްަރކީާޮކބައިތޯ؟ާޝުކުރިްއޔ .ދޭާވ ހަކަިއގެާޙަޤީޤަތަކީާކިހ ަވރެއްތޯ؟ާއެކަުމގެާސި

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމް

ާމިާ ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާސިޔ ސަަތކީ ާމިަވގުތުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާޕްލޭންތަކެއް. ާބެހޭ ާއ އި ާހަނިމ ދޫ ާއޮތީ ާމިވަގުތަށް އަދި

ގޮތަށްާމިަތންތަންާހުޅުވ ލުން.ާއެާޕްލޭނުގެާދަށުގައިާފުރަތަމަާއަށްާގެންނަާޕްރައިވެޓްާކުންފުނިތަަކށްާހިއްސ ާކުރެވޭާ

 125އަހަރުާނުވަތަާއެާުކއްޔަްށ01ާާއަހަރުާނުވަތ01ާާަހުށަހަޅައިާކަރުދ ސްތަުކގަިއާއޮވެދ ނެާވަރަށްާބޮޑަށްާއެމީހުންގެާއެާ

ާސަރަޙައްާ ާއެއަރޕޯޓްގެ ާަހނިމ ދޫ ާއެ ާރ ވ އިރު ާރ ަވންޖެހޭވަރަށް ާތެރޭަގއި ާމުއްދަތުގެ ާއިތުރުވަމުންދ ނެކަންާދޭ ދު

ާއެާ ާނުވަތަ ާރަްއޔިތުން ާހަނިމ ދޫގެ ާއެހިސ ބަށްދ އިރު ާހަމަވުުމން ާއެދުަވސް ާއެހެން ާއޮވެދ ނެ. ާފ ހަގަކޮށްފައި އެމީހުން

ާ ާސަރަޙައްދު ާއެާއެ ާފެނޭ ާޖެހޭނެކަމަށް ާގެންނަން ާއޭރު ާބަދަލުތައް ާގެންނަންެޖހޭ ާއެއަށް ބޭނުންެވއްޖެަކމަށްވަންޏ 

އެއީާހަމަާހަނިމ ދޫާއެއަރޕޯޓްާއެވަރަށްާފުޅ ވެގެންދ ީނާކޮންއިރަކުކަންާާށްާޤަބޫލުކުރައްވ ކަމަށްވަންޏ .ޕްލޭންތައްާއެގޮތަ

ާެއއް.ާ ާލަފަ ާކުރ  ާެއާމިވަގުތު ާދޭން ާަބދަލު ާަރއްޔިތުންނަށް ާދަށުން ާއޭގެ ާވަންޏާ ލަފައެއްެގާމައްޗަްށާބިނ ކޮށް  130ކަމަށް

ާާއޭރަކުާބަދަލުާދޭންާޖެހިދ ނެ.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާހުޅުހެންވޭރުާދ 

ާސަރުކ ރުންާ ާބޭނުންވަނީ ާސުވ ލުކޮށްަލން ާމިނިސްޓަރަށް ާިޢއްޒަތްތެިރ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާކަންކަޕީ.މިއަދު ާރައްޔިތުންނަށް ާނުވަތަ ާކޮށްދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާއިތުރަށް ާައދި ާދަށުން  135ންާޕީ.ޕީގެ

ފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުންާކުރަމުންގެންދ ާކަންތައްތައްާމަޖިލީހަަކށްާނޭނގެާސަރުކ ރުގެާކަމ ެބހޭާފަރ ތަށްާނޭނގޭއިރުަގއިާ
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ާމިނިސްޓްީރގަިއާ ާމަނިކުފ ނުގެ ާހ މަކުރަމުންދަނީ ާެއަކންކަން ާމީިޑޔ ގަިއ ާއެނިގގެން ާއެކަންކަްނ ާޕ ޓީަތކަށް އިދިކޮޅު

ާގެންުގޅޭީތތޯ؟ާއެގްރީމަންޓަކ އިާބެހޭާާމައުލޫމ ތުާދިނުމ އިާކިހ ވަރެްއގެ ކަންކަންާމީހުންނަށްާހ މަކުރުމުގެާސިޔ ސަތެއް

ާމުޅިންާ ާއަންނަނީ ާމީޑިއ ގައި ާވ ހަކަ ާދެކެވޭ ާނުވަތަ ާޚިޔ ލު ާކުރެވޭ ާގޮތުން ާަކމަކ ބެހޭ ާއެހެންެވސް ާނުވަތަ ގޮތުން

 140ާ..އިނދިކޮޅަށް.ާމިކަމުަގއިާކޮަބިއތޯާސިޔ ސަ.

ާ

ާން:ާދެްއެކވުރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާ ާއަުޅގަ

ާ

 145 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމް

ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާހުރިާފުރިހަމަ ާދެން ާއ އި ާމީޑިޔ  ާަޖވ ބުދެވޭީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަބިއގައި ާސ ފުވީ ާނުވި. ާސ ފެއް ސުވ ުލ

ާތަްނާސަ ާފ ޑުކިޔުމަށް ާޤަބޫލުކުރަން ާފ ޑުިކޔުން ާއެ ާުހޅުވ ލ ފައި ާސިޔ ސަތަކީ ާމިވަގުތު ާފަރ ތްަތކަށް ާފ ޑުކިޔ  ރުކ ރަށް

ާ ާއެކަން ާމަޝްވަރ ކޮްށ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާފ ޑުކިޔުމަށް ާމީޑިއ ާދިނުން. ާއަުޅގަނދުމެން ާއެހެންވީމ  ދެނެގަތުން.

ާނުވަތަ ާމީހުން ާޕ ޓީ ާއިދިކޮޅު ާޖަމްޢިއްޔ ތަކުްނާާދ އިރ އިންނ އި ާވެސް ާފަރ ތްތަުކން ާއަިމއްލަ ާވެސް ާޕ ޓީއަުކން އެހެން

ާ ާދެން ާއެކަމުަގއި ާއެީއ ާބަލ ނަންވެސްމެ. ާއަހ ނަން. ާއަޑު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަަތްއ ާދައްކ  ާއެ  150ޮއވެދ ެނާވެސް

ާނެ.އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުނުކުރ ާވ ހަކަތައްާވެސްާުނވަތަާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފްާވ ހަކަާެވސްާޮއވެދާ 

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބު

ނުޑގެާސުވ ލަީކ،ާދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާނިޒ މުގެާދަށުންާބައެްއާ `.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާެއކްސްޓެންޝަ ާޙަވ ުލކުެރއްިވއިރު ާޫދގަސް ާވިދ ުޅވިއިުރގައި ާވ ހަކަ ާދެއްވި ާނެތޭާތަންތަން ާއިންޓްރެސްޓްަގއި ާޮއފް  155ން

ާތަނެއްާ ާނެތް ާކުރިއިރު ާިބްޑ ާއެ ާކިހިނެްއވެތޯއޭ ާއެހެންވީމ ، ާެއއް. ާވ ހަކަ ާއެ ާނެތޭ ާެއއް ާކުރެވިފަ ާބިޑް އަދި

ާޙަވ ލުކުރަްއވަންާޖެހިވަަޑިއގެްނނެވީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމް

ާއެއަށްާ ާކަެމއް. ާސުވ ެލއް ާގުޭޅ ާިހއެއްުނވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާއަްށ ާމަޢުޟޫޢު ާކުރެްއވި ާތެެރިއން ާުސވ ލުތަުކގެ  160މިއަދުގެ

ާޖަވ ބުާއަރުވަންާދަތި.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު
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ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިންާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމުމުގެ ާކަމެއް ާސަރުކ ރުން ާޑިމޮކްރަސީއެްއަގއި ާފެންނަ ާއ ދެ،ާދެފުށް ީއސް.

ާހ ސްވެފަިއާ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާއިނގިދ ނެ. ާޕ ޓީތަކަށް ާއިިދކޮޅު ާފަހަރުގައި  165ވެސް

ާމަ ާހައިޞިްއޔަތުން. ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމިއިނދީ ާމިތަނުގައި ާނިކުފ ނު ާޖަވ ުބާތި ާސުވ ލުތަކުގެ މި

ާރ އްޖެާ ާދެއްވުުމގައި ާޖަވ ބު ާސުވ ލުތަކަށް ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ާދޫވެދ ނެާ ާއަތުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެގއްލި ާބަެއއް ާބޮޑު ާމިއ ިއާާހެންއިން ާިމއިނދީ. ާހީވ ިހސ ބުގައި ާބިރު ހީވ ކަމުގެ

ގޮތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވންއޮތްާސުވ ލަކީާައޅުަގނޑުެމންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާހައިޞިއްޔަތުންާގުޅޭާ

ާމަފްޙޫމްާ ާބިލުގެ ާެއ ާއަދި ާހިނދު ާއޮތް ާވެސް ާބިލު ާހިންގުުމގެ ާދިވެހިރ އްޖެ ާުއސޫލުން ާމަރުކަޒީ ާލ   170ކުރިމަތީގައި

ާފަރުދު ާޢ ންމު ާހ ޞިލުވެގެންދ އިރު ާމަސަްއކަތްދިވެހިންނަށް ާގުިޅގެން ާސަރުކ ރ އި ާއ ިއ ާވިޔަފ ރި ާތައްާންނަށް

ާކުރުމުގެ...

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާއަޅުަގނުޑމެންާފްލޯޕްާސުވ ލަށްާއޮންނަާވަގުަތކީާއެްއވެސްާކަހަަލާ  175ވަގުުތާހަމަވެއްޖެ.ާއަުޅގަ

ާސީދ  ާނޫން. ާވަގުެތއް ާއޮންނަ ާދެްއވުމަށް ާދެްއވަންާާބަޔ ނެއް ާޖަވ ބު ާމިިނސްޓަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެްއވީމަ ުސވ ުލ

ާދެންމެގަ ނުޑާާއިފަސޭހަފުޅުވ ނެ. ާއަުޅގަ ާޭބނުންފުޅުވ ނަމަ ާެދއްވަން ާޖަވ ބެއް ާމިނިސްޓަރ ާޢިްއޒަތްތެރި ސުވ ލުަގއި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 180 ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމް

ާސުވ ުލާ ާެއކަމަކު ާނުވިޭއ. ާސ ެފްއ ާުސވ ލު ނޑަށް ާައޅުގަ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާއަުޅަގނޑު ާެއއްފަހަރުވެްސ އަދި

ވަންޏ ާދިވެހިާކުންފުނިތަކަށްާއިސްކަންދީާާކަމަށްާކުރަްއވަންާފެށިއިރުާއެާެދްއިވާބަޔ ނުގަިއާއެާތަފްޞީލުތަކަްށާބަލ 

ާއަރަ ާހީނަރުކަމުން ާއޮތް ާމިހ ރު ާއިޤްތިޞ ދު ާހަލުިވކަމެްއާމި ާއިތުރު ާއިޤްތިޞ ދުގެ ާއިޤްތިޞ ދަށް ާއެ އިގަންނަްނ

ާޖަމުާގެންނަން ާދެން ާފަރ ތްތަކ އި ާކުރިއަށްާއަމިއްލަ ާމިކަން ާބައިވެރިޮކށްގެން ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރުގެ ޢިއްޔ ތަކ އި

ާައއިސްފަ ާއެ ާއިޤްތިޞ ަދށް ާހުރި ާމިވަގުތު ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާަކމެއް. ާފެންނަ ާެއއީ ާހުިރާގެންދެވުން  185އި

ާސެކްޓ  ާޕްރައިވެޓް ާޖެހޭ ާނެތީމ  ާހިްތވަެރއް ާއެ ާއަތުަގއި ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާހެދި ާޕަބްލިކްާާރހީނަރުކަމ އި ނުވަތަ

ާގޮތުގައިާ ާފެންނަ ާފުށް ާދެ ާހުޅުވ ެލވިފައި ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާކުރުން. ާމިކަންތައް ާދަުށން ާޕ ޓްނ ޝިޕްގެ ޕްރައިވެޓް

ނޑަށްާފެންނަނީ.ާއ ރް.އެފް.ޕީާތަކުންާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތެ ާއްވެސްާއެނގޭނެކަމަށްާައޅުގަ

ާ

 190ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަކަށްާހިއެއްނުޭވާއަުޅަގނުޑގެާުސވ ލުާމިއަދުގެާވަޒީރ ާހަމައަްށާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާ ާގަވ އިދުގެ 40ާާދ ނެހެނެއް. ާމ އްދ ގެ ާލިބިފައި.ާވަނަ ާމިއޮތީ ާުފރުޞަތު ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާމެންބަރުންނަށް ދަށުން

ާ ާމޯލްިޑްވސުން ާޓީ.ވީ ާމިއޮތީ ާލިމިޓްކުރަްއވ ފައި ާެއގޮތަށ11ާާްއެހެންނަމަވެސް، ާއުސޫލުން. ާވިްއކ  ާގަޑި ސިކުންުތގެ

ނޑުމެންނަށްާލިބިގެންާމިދަނީ.ާއެ ާހެންވީމަ،ާވަޒީރަށް.ބަލ އިރުަގއިާވަރަށްާމުހިންމުާއަގުހުރިާވަގުުތކޮޅެއްާއަުޅގަ

ާ195 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހަސަންާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާައޅުަގނޑު ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާލަޠީފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 200ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުެގާމިނި ސްޓަރުގެާވ ހަކަފުުޅަގއިާިވދ ޅުވިާސަރުކ ރުންާޫދގަސްާިހމެނޭާބިމ އިާއިމަރ ތައްާދޫކުެރއްވިާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާލިބެމުން ާރަްއޔިތުންނަށް ާކިހ ާސުވ ލަީކ ާމެުދ ާމަންފ ތަކ އި ާފިދިޔަ ާއެފަދަ ާވިސްނ ފައިތޯ ާެއޅުްއވީ.ާވަަރކަށް ޔަަވޅެްއ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 205ާޙ ޝިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަލީާއަލްފ ޟިލްާޓްރެޜަރީާންޑްއެާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާވަރަށްާ ާެއއީ ާއެރުވޭނީ. ާޖަވ ބު ާކުރުކޮްށ ާވަރަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާުސވ ލަށް ާކުރެްއވި ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ތިކުރެްއވި،

ާަވޑަިއގެންާހުރިހ ާމަޝްވަރ ާއެއްާކޮށްާިނންމ ފައިާހުރިާނިންމުމެއް.ާާފުންކޮށްާވިސްނ 

ާ

ާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކުވން:އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަޑަވެލިާދ 

ާކުރެއްވިާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކޅުދުްއފުށި ާމިއަދު ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  210ޝުކުރިއްޔ 

ާއުސޫލެްއގެ ާދެްއިވާޖަވ ބުަގއި ާމަނިކުފ ނު ާޖަވ ބުާސުވ ލުަގއި ާކަހަލަ ާނުޖެހޭ ާދެްއވަން ާސަރުކ ރުން ާވެްސާގޮުތން ތައް

ނޑުާުއފ ކުރ ނެާކަމެއް.ާވޭުތވެދިޔަާތަނުގައިާކުީރގެާސަރުކ ރުްނާ މިާމަޖިލީހަށްާހ މަކުރައްވ ނެާވ ހަކަދެްއކުމަކީާއަުޅގަ

ާޖަވ ބުާ ާއެ ާއޮތިްއޔ  ާުކއްޔަްށާދީފައި ާބިމެއް ާމި ާއަދި ާދަުށން ާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަުނގެ ާއެބައޮތްޯތާމި ާވަރަކަށް އެްއވެސް

ާޅު.ާޝުކުރިއްޔ .ާދެއްިވއްޔ ާވަރަށްާރަނގަ

ާ215 

ާހަކަދެއްެކވުން:ޙ ޝިމްާވ ާޢަލީާއަލްފ ޟިލްާޓްރެޜަރީާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓަރ
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ނުޑވެރިކަުމގެާސިނ އަތްާކުރިއަުރވަންާބިންބިންާ އިޤްތިޞ ދީގޮތުންާކުރިއެުރވުަމށްޓަކައިާމަސްވެރިކަުމގެާސިނ އަތ އިާދަ

ާދިގުާމުއްދަތަށްާކުްއޔަށްާދެވިަފއިވ ނެ.ާ

ާ

 220ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާންާޢަބްދުރ އިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާހަމްދޫއިނގު

ާދޫކުަރއްވަމުންާ ާދަށުން ާޕ ޓްނ ިޝޕްގެ ާޕްރަިއވެޓް ާޕްބަލިކް ާުސވ ލަީކ ާއަުޅަގނުޑގެ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޕްޑޭޓް ާޮގތަށް ާއެނގޭ ާއ ންމުކޮށް ާމި ާމަޢުލޫމ ތު ާރަށްރަުށގެ ާުދވަާވ ާގެންދަވ  ާފިގޮތަށް ާދުވަހަށް ނޭންސްާހުން

ާ ާވެބްސަިއޓު ާއެކަންާމިނިސްޓްރީގެ ާކޮންއިރަކުންތޯ ާކުރަްއވ ަނމަ ާއެކަން ާނުކުރަންތޯ. ާގަސްެދއް ާޝ އިޢުކުރަން ަގއި

ާފައްޓަވ ނީ.ާ

ާ225 

ާހަކަދެއްެކވުން:ޙ ޝިމްާވ ާޢަލީާއަލްފ ޟިލްާޓްރެޜަރީާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާލަ ާތިާދެއްވި ާމެންބަރު ާޚިޔ ލެއްޢިއްޒަތްތެރި ާރަނގަޅު ާޤަބޫލުކުަރން.ާމިާއެއީ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމެންެގާާފ  ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާސައިޓުންާހ މަކުރ ނަން.ާ

ާ

 230ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާތިވިދ ުޅވި ާސުވ ަލކީ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާވަޒީރަށް ާޢިްއޒަތްެތރި ާައޅުަގނޑު ދ.ވ ނީެގާާއ ދެ،

ާމަޝްވަރ  ާފަރ ތަކ  ާެއއްެވސް ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ާއަށް ާކުޑަުހވަދޫ ާއެއ ެއުކާާރައްޔިތުން ާހަމަ ާއަދި ކުރެވިފަިއވޭތޯ؟

ާތަރައްޤީ ާދަށުން ާމަޝްރޫުޢގެ ާރަށްރަށ އިާާތިވިދ ޅުވި ާފަޅު ާފަޅ އި ާބިމ އި ާދޫކުރެވިފަިއވ  ާއެަފރ ތްތަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި

ތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯ؟ާާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނެމިތަންތަނުގެާޚިދުމަތްާ ާކަމަށްާލަފ ކުރާ 

ާ235 

ާހަކަދެއްެކވުން:ޙ ޝިމްާވ ާޢަލީާއަލްފ ޟިލްާޓްރެޜަރީާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާއަުތަގިއާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތު ާޭއގެ ާއިނގޭތޯ. ާދަތި ާވަރަށް ާޖަވ ބުދޭން ާުސވ ލަށް ާއެ ާިމވަގުުތ އަޅުަގނޑަށް

ާނެތް.ާ

ާ

 240ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމަދުާޠ ރިޤުނަދޫާދ އިރ ގެާމުޙަންމަ

ާަވިކާ ާފ ެޑއް ާަވކި ާަރށްތައް ާފަޅު ާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޕީ.ޕީ. ާމި ާއޮތުމުެގާބަދަލުަގއި ާއޮތް ާގޮުތގަިއާދީފައި ާތަރިކަިއގެ ާއ ިއލ ތަކަށް ާހައިބަުތާބޮޑެތި ާމިާޒ ތެްއގެ ާދަށުން ީޕގެ

ކުރުމުންާާގެންނަާޕްރޮގްރ މުތަކުގެާތެެރިއންާޚިދުމަތްތައްާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދީާނޫނީާއެާބިންތައްާއެގޮތަށްާބޭނުން
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ާދ ނެތޯ؟ާ ާދޭތޯ؟ ާފަހިވެގެން ާމަެގއް ާކިހ ވަެރއްގެ ާފުރިހަމަވުމުގައި ާޚިދުމަތްތައް ާައސ ސީ ާރައްޔިތުްނގެ ރ އްޖެތެރޭގެ

 245ާޓަރ ާއަުޅަގނޑުާުސވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސް

ާ

ާހަކަދެއްެކވުން:ޙ ޝިމްާވ ާޢަލީާއަލްފ ޟިލްާޓްރެޜަރީާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާޢިއްޒަތް ާޠ ރިޤުާއަޅުަގނުޑގެ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާމިަވގުުތާާތެރި ާއަޅުަގނޑަށް ާޖަވ ބުަގިއ، ާސުވ ުލގެ ކުރެްއވި

ާއެއީ ާއޮތީ ާދަށުންާާޖަވ ބުދޭން ާޭއގެ ާސިޔ ސަތް. ާެއްއ ނޑު ާމަިއގަ ާސަރުކ ރުގެ ާސިޔ ސަަތީކ ާގުުޅވ ޅުުމގެ ރަށްަތއް

ާހުރިހ ާ ާތެރެއަށް ާނެޓްވޯްކގެ ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާއެ ާެތރެއިން. ާނެޓްވޯްކގެ ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާމިއޮީތ ާުގޅުވ ލުން  250ރަށްތައް

ާކުންފު ާފަރ ތްތަކަށް ާއަމިއްލަ ާއޮންނ ނެ ާހުޅުވ ލެވިފައި ާވެސް ާމީގަިއާފަރ ތްތަކަށް ާލ ފައި ާތެރެއިން ނިތަކުގެ

ާަވޒީފ ތަްއާ ާތެރެއިން ާނެޓްޯވކެްއގެ ާޓްރ ންޕޯޓް ާއެއީ ާފެންނަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމަ، ބައިވެިރވުމަށް.

ާމިހެންާ ާެއއް ާދ އިރ  ާިއތުރު ާއަންނަ ާއެ ާއަންނ ނެއޭ. ާެއައށް ާއިޤްތިޞ ދަށް ާިއތުރުވެފައި ާަވޒީފ ތައް އިތުރުވ ނެކަމަށް.

ނޑަށްާފެނޭ. ންާއަންނަާރިޒަލްޓްާއިފެކްޓްސްތަެކއްާމުޅިާިއޤްތިޞ ދަށްާކުރ ނެފުޅ ވަމުންާދަމު ާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ255 

ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާރަށްރަްށާ ާފަޅު ާބިމ އި ާގުޅ ުލމަށް ާނިޒ މުގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާސުވ ލަީކ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ާޙަވ ލުކުރެވިަފއިޯތާާދޫކުރުމަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާދޭންޖެހޭ ާހުރިހ  ާއެތަންތަން ާދަށުން،ާމިހ ރު ާސިޔ ސަތުގެ ހުޅުވ ލެވިފަިއވ 

ާއެހެނިހެންާ ާއަދި ާރަށްތަކ އި ާމިދެންނެވި ާނިންމ ލެވޭނީ؟ ާޙަވ ލުކޮްށ ާއެތަންތަން ާތަނެއްގައިތޯ ާކިހ  ާނުވ ނަމަ ވަނީ؟

 260ާބިންތައް.

ާ

ާހަކަދެއްެކވުން:ޙ ޝިމްާވ ާޢަލީާއަލްފ ޟިލްާޜަރީޓްރެާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

މިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާކުރެއްިވާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދެވިފައިވ ނެ.ާއެީއާ

ާއަިދާއެާމަސަްއކަ ާއަދިާހަވ ެލއްާނުކުެރވޭ.ާއ ްރ.އެފް.ޕީާޮޑކިއުމަންްޓސްގަިއާެއކަންާފ ހަގަކޮށް ތްާކުެރވެމުންާމިވަގުތު

 265ާގެންދަނީ.

ާ

ާބްދުލްާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާއައްޑުާ ާގުޅުވ ޅުމަށްޓަކަިއ ާރަށްތައް ާނިޒ ުމން ާފަތުރުގެ ާދަތުރު ާުސވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާދޫގަްސާ ޝުކުރިއްޔ . އަތޮޅު

ާ ދެއްވ ފައިާ ާއަޅުަގނޑު ާފަރ ތަކަށްކަން ާކޮން ާހީވީާވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާވިދ ޅުވިހެން ާބޭނުންވަނީ؟ާދެންމެ ޔަޤީންކޮށްަލން
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ާނަންތައްާ ާފަރ ތްތަކުގެ ާއެހެން ާދަންނަވ ލީ. ާޔަޤީންޮކށްލަންވެގެން ާއެކަން ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދެން  270އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއ އޭ.

ާއިވޭީތވެާއިނގޭތޯ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 275ާހަކަދެއްެކވުން:ޙ ޝިމްާވ ާޢަލީާއަލްފ ޟިލްާޓްރެޜަރީާޑްއެންާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާގޮތަކީ ާދިން ާޖަވ ބު ާކުރިން ާއޮތްާއަޅުަގނޑު ާކުެށއް ާޭއަގއި ާގޮތް. ާވިދ ޅުވ  ާމެންަބރު ނޑުާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ނަމަ

ާކުރ ނަން.ާ ރަނގަޅުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 280ކުރެްއވުމުގެާ މިނެޓްއިުރގެާަވގުތުާިއތުރުާސުވ ލ03ާާުތުންާފެށިެގންާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާމިނިސްޓަރުާޖަވ ބުދެއްވިާަވގު

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލީ. ާަވގުތު ާސުވ ލުެގ ާމި ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީަމ،ާމިހ ހިސ ބުން ާހޭަދވެއްޖެ. ވަގުތަށް

ާ.ާމިހިސ ބުންާމިާނިމުނ3ާާީދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުާ އަޅުަގނޑުާުޝކުރުާ

ާ

ކަންކަން.4 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ285 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެ ާައއިޓަމު ާއެެޖންޑ  ނުޑާމިދަނީ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް.4ާން ާހުރި ާހުށަހަޅަން ާޭމޒުމަތިން ާރައީްސގެ ާމަޖިީލހުގެ .ާއެއީ

ާނެތް.ާާމިވަގުތުާމޭޒުމަތިންާތިބޭފުޅުންާއަރިހަށްާގެންނ ނެާކަމެއްާމިއަދަކު

ާ

 290ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލު.5

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާއިތުރުާބިލެއްާމިއަދުާއެޖެންޑ ކުރެވިފަކ ާނެތް.ާ

ާ

 295ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.6

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިއޞްލ ާކުރިން ާކުެށއް ާބިލެއްގެ ާއެހެންވީމަ،ާތަޢ ރަފުކުރެވިފަިއވ  ާނެތް. ާކަމެއް ާދަށުންވެސް ާައއިޓަމުގެ ޙުކުުރމުގެ

ާޖެހިފައިާ ާގެންނަން ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާބިލަށް ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާއިތުރު ާފ ލެކޭ ާހެޔޮ ާެއއީ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

 300ާނެތްކަން.ާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.7

ާ

ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާއަާ-7.0 ާމިއޮތީ ާދެން ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ނުޑމެންގެ ާބ7ަޅުގަ ާއިބްތިދ ޢީ ނޑަެއޅިފައިހު. ާކަ ާމިކަމަށް ާާސް.  0ާ305ވަނީ

ާމިއަ ާބަހުގަިޑއިރު ާއިބްތިދ ޢީ ާަވގުތުަގއި. ާދުގެ ާއައިޓަމަކީ ާއޮތް ާމިއަދު ާލޯނުާާ-7.0ސަށް ާލުއި އަންހެނުންނަށް

ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާބިލު. ާބަހުއިބްތިދ ާދޫކުރުމުގެ ާއިތުރަށްާޢީ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަްތތެރި ާބިލުތަކުގައި ާހުށަހެޅޭ ސަށް

ާަބއްދަލުކުަރއްވ ާ ާއިއްޔެ ނޑ  ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުން ާއިސް ާޕ ޓީތަުކެގ ާސިޔ ސީ ާބޭނުންފުޅުެވގެން ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ާ ާއޮތްގޮތަށް ާހަމަޖެހިފައި ާކުރިން ާބޭއ0ާްމަޝްވަރ ދެްއވި. ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާމެންބަރުންާާވީމާ ގަިޑއިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާދަތިފުޅުވަމުން ާފ ޅުކުަރއްވަން ާފުރިހަމަގޮތުަގއި ާއެންމެ ާޭއގެ ާޚިޔ ލުތައް ާބޭނުންފުޅުވ  ާއަދިފ ޅުކުރަްއވަން  310ާދ ކަމަށް.

ާމި ާަވގުތަކަށް ާދިގު ާއެންމެ ާގޮުތގެމަތީން ާތަންދޭ ާާގަވ އިދު 1ާާޮއންނަނީ ާގިަނވެެގން ާމ1ާިގަިޑއިރު ކަމަްށާާގަިޑއިރު

ާަވގުތަކީާކޮންމެާބިލަކަށްާެވްސާާރެވިދ ނެހޭދަކު ނަޑއަޅ  ކަމަށް.ާއެހެންީވމ ،ާމިއަދުންާފެށިގެންާއަުޅަގނޑުމެންާމިާކަ

ާގިނަ ާބަހ1ާުެވގެން ާއިްބތިދ ޢީ ާޢިއްާަގޑިއިރު ާދެން ާއަތްޕުޅުސަށް. ާމެންބަރުންގެ ާަވގުުތާޒަތްތެރި ާއޮތީ މަތީގައި

ާއިޤު ާގެންެދވުްނ ާކުރެއްބޭނުންކުރެއްވުން ނޑުާވުންތިޞ ދު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާއެވ ހަަކ ާެއކަމަށް ާއެހެންވީމ ، .ާ

ާނަްނގަވަމުންާ ާމައްސަލަތައް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާފަށ ނަން. ާމަަސްއކަތް ާބަޙުސްގެ  315އިބްތިދ ޢީ

ާއަާ ާއޮންނަގޮތުން ާގަވ އިުދގަިއ ާހަމަ ާމިހ ރު ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާަގވ އިދަށް ޅުަގނޑަށްާގެންދަވ އިރު

ާ ާގޮުތގެމަތީން. ާއޮންނަ ާަގވ އިދުަގއި ާއެރުވޭނީ ާފުރުޞަތު ާނެއެ ާދ އިރ ެގާއެ ާތުލުސްދޫ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ްނގެވީމަ.

ާދަންނަވ ލަ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ނޑުމެްނާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާމީގެކުރިން ން

ާފަށ ފައިބަޙު ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާފަށ  ާހަމަާސް ާބިލުތަކަށްާވެސް ާބަޙުސްގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާަކނަޑއަޅަިއގެްނ1ާާވ  ގަޑިއިރު

ާފުރުޞަތުތަްއާ ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ،  320ގެންދަނީ.

ޅުތައްާޕ ޓީތަކުްނާވ ހަކަފުުޅާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާއެދެންާޕ ޓީަތކުންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވ ާބޭފުޅުްނގެާނަންފުާ

ދައްކަވ ާބޭފުޅުްނގެާނަންފުޅުތައްާދުރ ލ ާސެކްރެޓޭރިއަޓަށްާދެއްވުން.ާއަދިާވަކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާސެކްރެޓޭރިއަޓަާމެންބަރުން ާދުރ ލ  ާބޭނުންފުުޅވ ކަންާވެސް ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބެހޭގޮތުން ާބިލަކ  ާިމވެނި ށް
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ާ ާވަރަށްއިޝ ރ ތް ާއަުޅަގނޑު ާބަހ ލަންާާކޮށްދެްއވުން ާވަގުތު ާއޮންނަ ނޑަެއޅިފަިއ ާކަ ާއެ ާއޭރުން ާއެދެން. ބޮޑަށް

ާގެންދިަޔއިްއޔ ާ ާކުރައްވަމުން ާމިކަން ާދެއްވަިއގެން ާއެހީތެރިކަްނ ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާެއގޮތަށް  325އިނގޭނީ.

ާެއގޮ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާެގންދެވޭނީ. ާމިކަން ާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާއެދެމުން ތަށް

ާ ާއެރުވޭ ާދެްއވުމަށް ާހުށަހަޅުއްވަިއ ާިބލު ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާބޭނުންުފޅ01ާުމެންބަރު ާޕޯިޑއަމަާމިނެޓްގެ ށްާކުރެްއވުމަށް

ާފުށީާދ އިރ ގެާއެއްާވިލުާބެހޭާމައްސަލަާެދއްވުމަށްާައޅުަގނުޑާދަޢުވަތުާއަރުވަން.ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ ވަަޑއިގެން

ާރަޝީދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާ

ާ330 

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާރަޝީދުާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުވިލުފުށީާދ އިރ 

ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ނޑު ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާާޢިއްޒަތްތެރި ާގަވ އިުދގެ ާމިނެީގާމި ާދަށުނ31ާްއެއް ާމ ްއދ ގެ ދެންމެގައިާާ.ވަނަ

ާޢިއްޒަ ާރަީއސް،ާވ ހަކަުފޅުގަިއާވިދ ުޅވި ާއޮތ0ާީތްތެރި ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާމިބިލަށް  335އެހެންނަމަވެސް،ާިސޔ ސީާާ.ގަިޑއިރޭ

ާ ާމަތީން ާމަޝްވަރ ގެ ާވ ހަކ1ާަޕ ޓީތަކުގެ ާވިދ ޅުވި ާއެއ ެއކު ާދެންހަމަ ާބަދަލުކުރަްއވައިފީމޭ. ދަްއަކވ ާާގަިޑއިރަށް

ާނިސް ާއޭރަށް ާފޮނުވ ލަެދއްވ ށޭ ާނަންތައް ާބޭފުޅުންގެ ާމ ަނއަކީ ާފަސޭހަވ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޭއގެ ާިމާބަހ ލަން 1ާބަތުން

ާ ާދެން ާމަްއޗަށް ާއެންމެންގެ ާބޭުނންވ  ާފުރުޞަތު ާއެ ާދެއްވަމުނ1ާާްގަިޑއިރު ާފުރުޞަތު ާބަހ ލަިއެގން ގަިޑއިރު

ާ ާމި ާލިބިގެްނދ ނެ. ާވަގުތުަތކެއް ާގިނަ ާފުދޭވަރެއްގެ ާއޭރުން ާއެކ11ާަގެންދ ނީތޯ. ާގަންނަގޮތަށް ާކުރ ކަްށާސިކުންތު ން

ނޑުާޤަބޫލެއް  340ާނުކުރަން.ާއެހެންެވއްޖެ.....ާޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު،ާނިޒ މ  ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްޗެްއާާބެހޭ ާދެންނެވި ާދެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. އެއް

 345ެވސްާައޅުަގނަޑށްާއެނިގއްޖެ.ާައޅުަގނުޑާާނުގަންަނވިަކންާއަނެއްކާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމުޅިންާސ ފުެވވަަޑއި

ާބ0ާަ ާމި ާހަމަޖެހިފައިހުގަޑއިރު ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާދެންނެވުނީ ާއޮންނ ނޭ ާމިއަދު ާއިބްތިދ ޢީާާވ ާސަށް ގޮތުން

ާހުބަ ާއޮންނަނީ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާމި ނޑުމެންނަށް ާެއޖެންޑ ގަިއާއަުޅގަ ާދުވަހެްއގެ ާކޮންމެ ާއެހެންވީމ ،ާގަޑ0ާާިސަށް އިރު.

ާ ާއަޅުަގނޑުމެްނާމިއަދ0ާުއެ ާބަާަގޑިއިރު ާއިބްތިދ ޢީ ާހޭދަކުރ ނީ ާބަހުވެސް ާއިބްތިދ ޢީ ާދުވަހަކު ސަށްާހުސަށް.ާކޮންމެ

ދުަވސްވެފައިާހުންނަާބިލުތަކުެގ5ާާއެބަޮއވޭާފުރުޞަތު.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރެވިާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވިާ

ނޑުމެންާއިބްތިދ ޢީާބ0ާަވެްސާާވަހަކުތެރެއިންާކޮންމެާދުާ  350ސްާހުސަށްާހޭދަކުރ ނީ.ާދެންާއިބްތިދ ޢީާބަހުގަިޑއިރުާއަުޅގަ
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ާކޮ ާލިސްޓަށް. ާކަންތަކުގެ ާހުންނަ ާނުނިމި ާމިދަނީ ާއައިޓަމަށް ާއެޖެންޑ  ާއެ ާއެޖެންޑ ާނިމުމަށްފަހު ާދުވަހަކު ންމެ

ާާގައިއައިޓަމުާ ާމަސައްކ0ާަެވސް ާހުންނަ ާނުނިމި ާއެބައޮވޭ ާހުންނަާގަިޑިއރު ާނުނިމި ާެއހެންވީމ ، ާލިސްޓަށް. ތުގެ

ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާލިސްޓުން ާާމަސައްކަުތގެ ނޑުމެންާގަިޑިއރ0ާުވެސް ާކޮންމެާއަުޅގަ ާބިލެްއެގާާހޭދަކުރ ނަން ވެްސ

ާބަހުބަ ާއިބްތިދ ީޢ ާަވގުތަށް. ާހުށަހެޅޭއިރުހުސްގެ ާބިލެއް ާކޮންމެ ާއެއްބަްސވެފަިއާާސަށް ާކުރިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވެސް

ާއެ ާާއޮތީ ާޖުމްލަ ާހޭދަކުރ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބ0ާަބިލަކަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާެއއީ ާހުގަިޑއިރޭ. ާގޮުތަގއި  355ގަިޑއިރު.0ާާްސގެ

ާޭއގެާ ާހޭދަކުރ އިރު ާވަގުތު ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާނުނިމިހުރި ާާތެރެއިންާއަދި ާއެހެންނ0ާަވެސް ާއިތުރުާގަިޑއިރު. މަވެސް،

ާސި ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާދައްަކއިެވގެންާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅު ާލީޑަރުންނ އި ާޕ ޓީތަކުގެ ޔ ީސ

ާ ާއަދި ާގެނެސްދެްއވ . ާއެކަްނ ާހަމައަށް ާލަފ 1ާއަޅުަގނޑ އި ނަޑއެޅުމަށް ާކަ ާޖުމްލަާަގޑއިރު ާުގޅިގެްނ ެދއްވުމ އި

އިާމިއޮީތ.ާއެއްބަްސެވވިފަގަިޑއިރުާހަމަކުރަނ1ާާްސްާުދވަހަށްާބަހ ލައިގެންާއެއީާުދވަަގޑިއިރަށް.1ާާގުތުާސްގެާވަާހުބަ

ާ ާއެއ ެއކު ާއަދިހަމަ ާޤަސްދުކުރަނީ. ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެންާއެގޮތަށް ާމެންބަރު  360މެާޢިްއަޒތްތެރި

ތަނެއްާނުދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަލަށްާގަވ އިދަކުންާކުރެްއވިާސުވ ލުާޖަވ ބުގެާފުުރޞަތުާމިހ ރުާ

ުތާވެްސާމިާވަމުންދ ާގޮތް.ާވަގުާާސ ފުވ ންޖެހޭހެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާގަވ އިދެްއާފަށަިއގެންާއުޅޭއިރުާ

ާ ާއުޫޞލަކީ ާމިގެންުގޅޭ ާގަޑ1ާާިބަހ ލުމުގައި ާއެ ާކަމަށްވަްނޏ  ާދެނ1ާާްއިރު ާިފޔަަވއި ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ގަިޑއިރު

ާ ާއުޞޫމެނ54ާްތިއްބެވި ާހަމަހަމަ ާމައްޗަށް ާަބހ ލަނީ.ާބަހ ލުމަބަރުންގެ ާިތއްބެިވާމެންބަރުންގެާލުން ާޕ ޓީތަކުގައި ށްފަހު

ާމަޖިލީހުެގާ ާއިޚްތިޔ ރު ާކުެރއްުވމުގެ ާބޭނުންފުޅު ާވަގުތު ާލިބިަވޑަިއގަންނަވ  ނުޑކޮށް ާގަ ާޕ ޓީއަކަށް ާއެ  365ނިސްބަތުން

ާ ާއެރުވެނީ. ާޕ ޓީއަކަށް ާއެ ާމިހ ރު 1ާާގަވ އިދުން ާކަމަށްވަންޏ  ާޕ 41ާގަިޑއިރު ާލިބިަވޑަިއގަންނަވ ާމިނެޓް ޓީއަކަށް

ާޢައު ާޞޫލުން. ާެއހެންވީމ ، ާމަޖިލީހުގައި ާމިހ ރު ާއެބަހުރި 41ާާދަދުތައް ާމެންބަރަކ0ާާުމިނެޓް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޕ  ާއެ ާއިޚްތިޔ ރު ާބޭނުންކުރެއްވުުމގެ ާހަމައެއ އެުކ، ާއޮންނ ނެ. ާޢިއްޒަތްތެިރާޓީައކަށް ާހުރިހ  ާިތްއބެވި ާޕ ޓީެއްއގައި ެއ

ާއިޚްތިޔ ރު ާދެއްވުުމގެ ާފުރުޞަތު ާވަގުުތާާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމިއީ ާއޮންނ ނެ. ާޕ ޓީައކަށް ާއެ ވެްސ

ާޤަުއމުތަކުގައި ާއެހެން ާރަނގަޅަާމެނޭޖްކުރުމުގައި ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ ގޮތް. ާކުރަމުން ާމަސައްކަްތ  370ާށްާވެސް

ތެރިާމެންބަރުާއެއްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްާސ ފުވެަވޑަިއގެންފިކަމަށްާައޅުަގނޑުާހީކުރަން.ާނިޒ މ ބެހޭާމަްއސަލަ

ާމޫސ މަނިކު.

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ375 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ
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ާ ާތި ާހަމަ ާބޭނުންވީ.ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަން ާމައްސަލަެއއް ާނިޒ މީ ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާގުޅިގެން މައްަސލައ އި

ާދެ ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާމައްސަލަތަކެްއާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާބޮޑެތި ާވަަރށް ާދިނުމުގައި ާފުރުޞަތު ާދުވަސްތެރޭަގއި ތިން

ާވެސްާ ާމެންބަރަކީ ާކޮންމެ ާތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަުތވެއްޖެ. ާކުރިމަތިެވގެން ާެވސް ާއިސްފަރ ތްތަކަށް ޕ ޓީތަކުގެ

ާއެިކއެކި ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާޚިޔ ލަާހަމަ ާތަފ ތު ާތިއްބެާމައްސަލަތަުކަގއި ާތިާއިގެން ާދެންމެ ާދެން ާބޭފުޅުން.  380ވި

އިޢުލ ންކޮށްދެއްވ ށޭާފުރުޞަތަށްާއެޭދނެާވަގުތުާކުރީަގއިާވެްސާާއިގަޑިއިރަށްާަހމަޖެއްސެވުމަށްފަހުގ1ާަވިދ ޅުިވގޮތަށްާ

ާއިޢުލ ން ާއެދޭާއޮންނަގޮތަށް. ާފުރުޞަތަށް ާތެާކުރުމަށްފަހުގައި ާލިސްޓުމީހުންގެ ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބުމުންާާރެއިން

ނޑުމެްނާއަޅުގަާ ާއަޅުގަ ާދައްކަވ ެނާބޭފުޅުން ާވ ހަކަ ާގްރޫޕުން ާޕ ރލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑުމެން

ާއެކިާ ާތިބޭނީ ާވިޕުން ާތިބޭއިުރަގއި ާހަދަިއގެން ާލިސްޓެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާެއހެންނޫނީ ާގެންދ ނަމޭ. ދަންނަވަމުން

ނޑު ާުކރިމަތިވޭ.ާއަުޅގަ ާއެބަ ާބޭފުޅުންނަށްާހިސ ބުގައި.ާދަތިތަެކއް ާއެދޭ ާފުރުޞަތަށް ާބޭނުންވޭ ާވެްސާއެބަ  385ވަރަށްާމެން

ާ ާދަންނަަވއި ާމިހ މަކަމ އެކީަގއި ާހިސ ބުތަކަކީ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާުފރުޞަތަށް ާތިބޭފުޅުން ާބޭފުޅުން ާތި އޮީތއޭ.ާާޭދން

ާްސކްރީ ާބޭފުޅުން ާެއދިވަަޑއިގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް ާހުޅުވ ލުމުން ާފުރުޞަތު ާގޮތަށް ާފެންނަންާމިދެންނެވި ާވެސް ނުން

ނޑުެމންާއަތަށްާލިސްޓެއްާވެސްާެއބަ ނޑުމެންގެާލިެޔކިޔުންާބެލެހެއްޓުމަށްވުެރާާއެބަހުރޭ.ާއަނެއްކ ާއަުޅގަ ލިބޭ.ާއަޅުގަ

ާއެކަންކޮށްދެްއވ ފަ ާމޭޒުން ާއެކަންާާއިއިދ ރީ ާފަސޭހަ ާހަމަ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާވަރަށް ާދެއްަވއިފިްއޔ  ާއަތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާމި ާއެހެން ާުކޑަކުަޑ.ާާކުރަން. ާސެކްރެޓޭރިއޭެޓއް ާއެތެޭރގައި ާމިތ  ާގެްނގުޅުްއވަން ާއެބަ ާވެސް ނޑުމެން ާައޅުގަ  390ދެންނެވީ

ާ ާޕ ރލިމެންޓ1ާްއެީއ ާެއކީަގިއ ާަނއިބުވިޕުންނ ިއ ާއަދި ާީލޑަރ އި ާގްރޫޕްެގ ނޑުމެންާާރީ ާއަުޅގަ ާެއއްކޮށް ލީޑަރ ިއ

ާމަސައްކަތްާކުރަމުންާގެންދ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

 395ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމަޝްވަރ ކޮްށާ ާއިތުރަށް ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާނެތް.ާމިކަމުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ނިޒ މ ބެހޭ

ނޑުމެންާކުރިންާެއއްބަސްވެަފިއވ ާ ހައްލުތަކެއްާހޯދަން.ާއިދ ރީާޮގތުންާމިކަންކަންާގެންދ ނެާގޮެތއް.ާއެހެްނވީމ ާއަުޅގަ

ާމި ާއަދި ާމަތިން ާވިޕުްނެގާގޮތުގެ ާލީޑަރުންނ އި ާޕ ޓީަތކުގެ ާހުރިހ  ާއަޅުަގނޑު ާގެންގޮސްެދއްުވން ާމަސައްކަތް އަދުެގ

ާބަދަލުކޮށްލުމަކީާ ާމެދުވެރިކޮށް ނޑުާސެކްރެޓޭިރއޭޓުން ާައޅުގަ ާމަސައްކަތް ާއެ ާމިހ ރަށް ާމިހ ުރން ާއެދެން.ާއެއީ އަރިހުން

ާގެންދިއު ާމަަސއްކަްތ ާމި ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއަދު ާީހވަނީ ާިމއަދުެގާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމަ ާަކމެއް. ާދަިތވެދ ނެ  400މުަގއި

ާއަދިާ ާެވސް ާލީޑަރުން ާޕ ޓީތަކުގެ ާހުރިހ  ާމަތިން ާއޮްތާގޮތުގެ ާއެއްބަްސވެފައި ާއަުޅަގނޑުމެން ާކުިރއްސުރެ މަސައްކަތް

ާމަޝްވަރ  ާތިބޭފުޅުންނ  ާިއތުރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާއެދެން. ާކޮށްދެްއވުން ާވެސް ާއިތުރުާާވިޕުން ކުރުމަށްފަހު

ާނ ރ ނެއިން ާއޮޅުން ާގޮތަކަށް ާފަސޭހަފުޅުވ ނެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާހަމަޖައްސަިއެގން ގޮތަކަށްާާތިޒ މްތައް
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ާައޅުަގނުޑާ ާޔަޤީްނކަން ާކުރ ނެކަުމގެ ާރިޔ ސަތުްނ ާމަސައްަކތެއް ާހުރިހ  ާުކރެވެންހުރި ާގެންިދއުމަށް ކަންތައްތަްއ

ާ ާކަމަކަށް ާއިތުރު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރ ގެާއަރުވަން. ާތުލުސްދޫ ާނ ރުވ  ާމެންބަރުާާފުރުޞަުތ  405ޢިއްޒަތްތެރި

ާތުލުސްދޫާޕޯޑިއަމު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެމުން ާމަޢ ފަށް ާއަރިހުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވުމ އެކު ާއިރުޮކޅެއް ާހުންނަވ ތ  ަގއި

ާައން ާމިއަރުވަނީ. ާފުރުޞަތު ާމެންބަަރށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދޫކުރުމ  ާލޯނު ާލުއި ާމަޖިލީހަށްާހެނުންނަށް ާބިލު ބެހޭ

ާމިނިޓްގެާފުރުޞަތެއްާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ.01ާާެދއްވުމަށްާާހުށަހަޅުއްވައި

ާ

 410ާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންާ`.ާއަންހެނުންނަށްާލުިއާލޯނުާދޫކުރުމ އިާބެހޭާބިލެްއާއަޅުަގނުޑާމިާހުށަހަޅަނީާދިެވހިާއަންހެނުންގެާތެރެއި

ާބަލ އިރުާ ާއަޅ  ާފިރިހެނުންނ  ާގޮތުން ާފުދުންތެރިކަމުގެ ާމ ލީ ާގޮތުންނ އި ާފުދުންތެރިކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމީހުންނަކީ ގިނަ

ާއުއްމީުދެގާ ާކެރުމ އި ާފަންނުވެރިކަމ އި ާހުނަރުވެރިކަމ އި ާއަދި ާވ ހިނދު ާބަޔަކަށް ާތިބި ާފަހަތުަގއި ާސަފެއް އެތަކެއް

ންނަކީާވެސްާދިވެހިާފިރިހެނުންނެކޭާއެއްފަދަާހުނަރުވެރިަކމަކ އިާފަންނުވެރިކަމަކ ިއާނަޒަރުންާބަލ އިރުާދިވެހިާއަންހެނު

 415ކެރުމ އިާުއއްމީދުާތަެކއްެގާވެިރާބަޔަކަށްާވ ހިނދުާދިވެހިާދިމުގުރ ތީާއަންހެނުންނަށްާފިރިހެނުންނެކޭާއެއްފަދަާިޙއްސ ާ

ާސަރުކ ރު ާދިވެހި ާއަދި ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ާކަމުގަިއ ާލިބެންޖެހޭނެ ާއަންހެނުންނ އިާއެއް ާވެސް ާސިޔ ސަތަީކ ގެ

ާތަފ ތުާ ާދަށުން ާިވސްނުމުގެ ާއެ ާވ ހިނދު ާކުޑަކުުރންކަމުގައި ާތަފ ތު ާފުދުންތެރިކަމުގެ ާދެމެދު ފިރިހެނުންނ އި

ާއަިއްސާ ާވެސް ާމަސައްކަތްތަެކއް ާހުރިހ  ާއަދި ާހިނދު ާހިނގަމުންދ  ާމަޝްރޫޢުތައް ާހަަރކ ތްތަކ ިއ ޕްރޮގްރ މްތަކ އި

ނ ާމައިގަ ާކަމަށްވ ާހުއްޓެނީ ާމައްޗަށް ާފުދުންތެރިކަމުގެ ާމ ލީ ާފުދުންތެރިކަމ އި ާއިޤްތިޞ ދީ ާހުރަސްކަމުަގއިވ  ާެއއް ޑު

ާދައުރުާ ާމަޤ މ އި ާއަްނހެނުންގެ ާމުޖުތަމައުގައި ާދިވެހި ާމިއަދުގެ ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާނައްތ ލުމަށް ާހުރަސް ާއެ  420ހިނދު

ވަނ05ާާަހިނދުާއަދިާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާވަރުގަަދކޮށްާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާމުހިންމުާކަމަކަށްާވ ާ

ާނުވަަތާ ާބަޔަކަށް ާލިބިފައިވ  ާނިކަމެތިކަން ާޙ ލަތަށްވުރެ ާޢ ންމު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމަތިން ާގޮުތެގ ާގަިއވ  ާ)ށ( މ އްދ ގެ

ާކުރ  ާއެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ާބަޔަކަށް ާލިބިދޭންޖެހޭ ާރައްކ ތެރިކަެމއް ާޚ އްސަ ާގޮތުން ާެއާާއިޖްތިމ ޢީ ކަންކަމަކީ

ާތަފ ތުކުރުންާ ާލިބިދިނުމުގައި ާހައްޤުތައް ާލިބިދީފައިވ  ާގޮތެއްަގއި ާހަމަހަމަ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާހ ލަތަށްާ ާފުދުންތެރިކަމުގެ ާހ ލަތުން ާނިކަމެތިކަމުގެ ާއަންހެނުން ާހިނދު، ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާކަމަށް ާނުވ ނެ  425ކަމަށް

ާޚ އްޞަާ ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށްާާގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާއިނ ޔަތެއް ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާއަންހެނުންނަށްާ ާނެތް ާފުދުންތެރިކަމެއް ާެއއީ ާޙ ސިލްކުރުން. ާމަޤްސަދުތައް ާމިދަންނަވ ލ  ާބޭނުމަކީ ާމިޤ ނޫނުގެ ދެކޭތީ.

ާއި ާޤ އިމްކޮށްީދގެން ާަވސީލަތްތަކެއް ާއަސ ސީ ާލިބޭނެ ާފަރ ތެއްގެާއ އްމުދަނީ ާއެހެން ާގޮތުން ާމ ލީ ާގޮތުންނ އި ޤްތިޞ ދީ

ާއ ލ ކޮށްީދގެންާ ާއިތުބ ރު ާޮއތް ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާގެންގޮސްިދނުން. ާހ ލަތްތަކަށް ާނުެޖހޭނެ ާކުރަން ާބަރޯސ  މައްޗަށް

ާއަން ާނެތް ާފުދުންތެރިކަމެއް ާމަުގ ާއުެޅވޭނެ ާދިރިއުޅުމެްއ ާފުދުންތެރި ާމ ލީޮގތުން ާގޮތުންނ އި  430ހެނުންނަށްާއިޤްތިޞ ދީ
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ފަހިކޮށްދިނުން.ާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާފުދުންތެރިާވިޔަފ ރީަގއިާޙަރަކ ތްތެރިާއަންހެނުންތަކެްއާއުފައްދައިީދާއަންހެނުންެގާ

ާކޮށްދިނުމަށްާ ާރައްކ ތެރި ާހައްޤުތައް ާއެމީހުންގެ ާއުފުލަިއދީ ާތެރޭަގއި ާމުޖުތަމައުގެ ާޙައިިސއްޔަތު ގަދަރ އި

ާ ާބިލުގެ ާމި ާިމާމަގުފަހިކޮށްދިނުން. ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާމީގައި ާބޮޑަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރު ާއަސްލުަތކަށް ނޑު މައިގަ

ދަންނަވ ލ ާކަންތައްތަކަށްާހަިއލައިޓްާކުެރވިފަިއވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެއީާފުދުންތެރިކަމެއްާނެތްާއަންހެނުންނަށްާ

ާދޫކުރުމަށްޓަކަ ާލޯނު ާލުއި ާމަތިން ާޮގތުގެ ާބަޔ ންެވގެންވ  ާނަމުގައިާޤ ނޫނުގައި ާފަންޑުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންގެ  435އި

ާފަންޑުންާ ާއޮންނ ނެ. ާަކނަޑއެިޅފައި ާގޮތް ާބޭުނންކުރަންވ ނެ ާފައިސ  ާފަންޑުގެ ާއަދި ާއޮންނ ނެ. ާއުފެއްދުން ފަންޑެއް

ާބަޔ ންކުެރވި ާކަންކަން ާދޫކުެރވޭ ާއެބަވޭ.ާލޯނު ާަބޔ ންކުެރވިފައި ާއުސޫލުތައް ާިހނގ ނެ ާއިންތިޒ މް ާދޫކުރުމުގެ ފައިާލޯނު

ާޝަރުތުތައްާ ާހުންނަންޖެހޭނެ ާއަންހެނުންަގއި ާދޫކުރެޭވ ާލޯުނ ާއަދި ާވިޔަފ ީރގަޔ އި ާޫދކުރެޭވ ާލޯނު ާއަދި އެބަވޭ.

ާހ ލަތުގައިާހުރިާ ާފުދުންތެރިކަމެއްާނެތް ާބަޔ ންކުރ  ާޤ ނޫނުގެާދަށުން ާމީހަކީ ާދޫކުރެވޭ ާޯލނު ބަޔ ންކޮށްދީފައިވ ނެ.ާއަދި

ާބަލަންޖެ ނޑައެޅުުމގަިއ ާކަ ާލޯުނާމީހެއްކަން ާއިތުރުން ާމީގެ ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވޭ. ާހަމަތައް ނޑުތަކ އި ާމިންގަ  440ހޭ

ާޖެހޭނެާ ާއެކުަލވ ލަން ާއެއްބަްސވުން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާޤ ނޫނުގަިއވ  ާދެމެދު ާފަންޑ  ާފަރ ތ އި ާއެދޭ ާލޯނަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި

ާވެްސާ ާޢަދަދު ާގިނަ ާއަދަދ ިއާެއންމެ ާމަދު ާއެންމެ ާދޫކުެރޭވނެ ާލޯނު ާފަންޑުން ާލޯުނާކަމ އި ާއަދި ނަޑއެޅިފަ. ވ ީނާކަ

ާނިމިދިަޔާ ާއަދި ާބަޔ ްނވެގެްނވޭ. ާވެސް ާއުސޫލުތައް ާކުރަންޖެހޭނެ ާޢަމަލު ާދިނުމުގައި ާކަަށވަރުަކން ާޔަޤީން އަދ ކުރުމުގެ

ާމީހުންނަށްާ ާދޫކުރެވުނު ާޯލނު ާއަދަދ އި ާމީހުންގެ ާދޫކުރެވުނު ާލޯނު ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާތެޭރގައި ާއަހަރުގެ މ ލީ

ާދޫކުރެވިފަިއވ ާއެވްރެްޖގޮތެްއގަ ާލޯނު ާަދށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާއަދަދ އި ާޖުމްލަ ާދޫކުެރއްވުުމގެ ާލޯނު ާއަދަދ އި  445ިއާދޫކުެރވުނު

ާހިންގުމުގަިއާ ާޤ ނޫނު ާއަދި ާއޮންނ ނެ. ާުހށަހަޅަންވ ނެކަމަށް ާރިޕޯޓެއް ާއަހަރީ ާބަޔ ންކޮށް ާދ އިރ ަތއް މަސައްކަތްތަކ އި

ާަޙއް ާމައްސަލަތަކަށް ާއެ ާބަަލއި ާމައްސަލަތައް ާގޮތުގައިާދިމ ވ  ާފުރިހަމަ ާެއންމެ ާއޭގެ ާޤ ނޫނު ާމި ާޯހދުމަށ އި ލު

ާެއއްާ ާކޮމިޓީ ާލޯނު ާލަފ ދިނުމަށްޓަކައި ާފަންޑަށް ާއެުޅމުގައި ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅަންޖެހޭ ާދިއުމަށްޓަކަިއ ތަންފީޒުކުރަމުން

ާފަންޑަ ާއަބުރ  ާލޯނު ާމީހަކު ާދޫކޮށްފައިވ  ާލޯނު ާއަދި ާއޮންނ ނެ. ާއެކުލަވ ލަންވ ެނކަމަށް ާކުރިްނާބެންކުން ާދެއްކުމުގެ ށް

ާނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްާ ާނުވަތަ ާނަމަ ާނިޔ ވެއްޖެ ާޭއނ  ާނުވަނީސް ާދައްކ ފައި ާފައިސ  ާދައްކަންޖެހޭ  450ނުވަތަ

ާލޯނަކ ިއާ ާދޫކޮށްފައިވ  ާަދށުން ާޤ ނޫނުގެ ާބަޔ ންކުރެވިގެްނވޭ.ާއަދި ާއުސޫލުތައް ާކުރަންޖެހޭނެ ާޢަމަލު ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

ަވނަާފަރ ތަކަށްާނަޤުލުކުރަންާޭބނުންވ ނަމަާއެކަންާކުރ ނ1ާާެމެހ ާޙައްޤުތަކ އިާޒިންމ ތައްާގުިޅގެންާއުފެދިފަިއވ ާއެން

ާޭއެގާ ާއެީއ ާހުށަހެޅިގެންދ އިރު ާމިތަނަށް ާބިެލއް ާއެްއވެސް ާއިނގޭ ާައޅުަގނޑަށް ާބަޔ ންެވެގންވޭ. ާވެްސ އުސޫލުތައް

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާެއދެންާބަޙުސްގެާމަރުޙަލ ގައިާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުގައިާއޮްނނަާބިލެއްނޫންކަން.ާއެހެންވީަމާއަޅުގަާ

ާެއކަންާ ާެވއްޖިްއޔ  ާުއނިކަމެއް ާމީގަހުރި ާއެކުަލވ ލ  ާޚިޔ ލު ާބޭފުޅުންގެ ާތި ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހ   455ތި

ނޑައަޅ ދީާ ާގޮތްތަެކްއާކަ ާފުރިހަމަކުރ ނެ ާެވސް ާއެއަްށވުރެ ާކަންތައްަތއް ާއަިދާރަނގަޅަްށާހުރި ވަރަްށާގިަނާާފ ހަގަކޮށް

ާމެންބަރުންެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިތާއެންމެހ  ާބިުލާފ ސްކުރުމުގަ ާމި ާއެހެންވީމަ ާބިލަކީ. ާމި ާުއއްމީދެއް އަންހެނުންތަކެއްެގ
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ނުޑާުއއްމީދުކުރަމުންާމިާމަސައްކަތ އިގެންާކުރިއަްށާދިއުަމށްާފުރުޞަތު.ާއެހެންވީމ ާާ އެހީތެރިކަންާލިބޭނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.އަޅުަގނޑުާވަިކވެލ ނަ

ާ460 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެާކުރިަމތީގައިާމިހ ރުާމިވަނީާއަންހެނުންނަށްާލުއިލޯނުާދޫކުރުމުގެާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާއަރު ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު. ާގެންދ ނަން. ަގޑިއިުރގ1ާާެވަމުން

ާުކރިމަތިމިލަނީ.ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ 1ާާބަޙުސަކަށް ާއަށް ާޑީ.އ ުރ.ޕީ ާމިއޮންނަނީ ާބަޙުސެއްަގއި މިނިޓްއިުރ.41ާާގަޑިއިުރގެ

 465މިނިޓ1ާާްމިނިޓް.ާޖުްމޙޫރީާޕ ޓީާއަށ3ާާްމިނިޓް.ާޤަުއމީާޕ ޓީާއަށ04ާާްމިނިޓްއިުރ.ާޕީ.އޭާއަށ41ާާްއެމް.ޑީ.ޕީާއަްށާ

ާވަ ާއަދި ާމެންބަރުންނަށް ާނިސްަބތްނުވ  ާޕ ީޓއަކަށް ނޑުމެްނ06ާާކި ާއަުޅގަ ާމަތިން ާމިގޮުތގެ ާއެހެންވީމަ މިނިޓްއިރު.

ނުޑާމަޖިލީހުގެާަނއިބްާރައީްސާރިޔ ސަތަށްާވަަޑއިގަތުމަށްާއެދިާދަންނަވަން.ާ މަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންދ ނަން.ާއަުޅގަ

ުދއްުފށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަފޫރުާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކުޅު

ާމޫސ އަށް.ާ

ާ470 

ވ ހަކަދެްއކެވުން:ށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްކުޅުދުއްފު ާދުލްާޢަފޫރުާމޫސާ 

ާތުލުސް ާހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި ާބިލު ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޫދާޝުކުރިއްޔ 

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެުކާޝުކުރުދަންނަވަން.ާހަަމާ ނުޑާވަރަށް ާއަުޅގަ ާއ ދަމަށް ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާރޮޒައިނ  ދ އިރ ގެ

ާދިރިއުޅޭތަނަކަށްވެފަިއާ ާއަންެހނުން ާވަރަށްގިނަ ާވެސް ާކުޅުދުއްުފއްޓަީކ ާދ އިރ ގެ ާހިމެނޭ ާައޅުަގނޑު އެއ އެކު

ާލޯނުތަކަ ާމިފަދަ ާހަމަ ާެވސް ާފުރުޞަތުގަިއާމިތަންތަނުގައި ާމި ާތިބިކަން ާގިނަަބޔަކު ާވަރަށް ާތިބި ާބޭނުންވެފައި  475ށް

ާކަމެއް.ާ ާއެދޭ ާކުރަން ާވެްސާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާމިކަމަކީ ާގޮުތން ާއުސޫލެްއގެ ާބަލ ލ އިރު ާބިލަްށ ާމުޅި ާމި ފ ހަގަކުރަން.

ާފަސޭހަަކމެއް ާއެހ  ާމިކަންކުރުމަކީ ާމިއޮތްގޮތަށް ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލްަގިއ ާމި ނުޑާއެހެންނަމަވެސް ާއަުޅގަ ނޫންކަމުގަިއ

ާލޯނުތައްާ ާމި ާއޮްފާމޯލްޑިވްސަށް ާބެންކު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބިުލން ާމި ާއ އްުމގޮތެްއގަިއާބަލ ލ އިރު ާބިލަށް ދަންނަވަން.ާމި

ާ ާއަކީ ާމ ނަ ާޭއގެ ާެއއް. ާކޮމްޕެނީ ާލިމިޓެޑް ާޕަބްލިކް ާއަކީ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާެބންކު ާއެބަކުރޭ. ާލ ޒިމް 011ާދޫކުރުމަށް

ާސަރުކ  ާހުރިާޕަސެންޓް ާރައްކ ތެރިކަްނ ާމ ލީ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެހެންވީމަ ާެއއީ. ާނޫން ާކުންފުންޏެއް ާިޙއްޞ ވ   480ރު

ތަނަކަށްވީާހިނދުާބެންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާއިންާމިކަންކުރުަމކީާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެއްގެާދަށުންާކުެރވޭެނާ

ާމޯ ާއޮްފ ާބެންކު ާނުކުރެވޭ. ާަޤބޫލެއް ާައޅުަގނަޑކަށް ާމީހުންާކަމެއްކަމަށް ާއަމިއްލަ ާުކރެވެންޏ  ާމިކަން ާއިން ލްޑިވްސް

ާނަގ ާ ާމި ާދަށުން ާސްކީމްގެ ާލޯނު ާމި ާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާކުެރވޭނެ. ާމިކަން ާވެސް ާކުންފުނިަތކުން ާޕްރައިވެޓް ހިންގ 

ާ ާރޭަޓކީ 4ާާއިންޓްރަސްޓް ާިމ ާއިތުރަށް ާޭއގެ ާއަިދ ާއަދަދަކަްށނުވެ ާމަތީ ާލޯނ4ާާުަޕސެންޓަށްވުރެ ާއެ ޕަސެންޓަްށ
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ާޖުމްލަާދޫކު ާއެހެންކަމުން ާަތންދޭ. ާއެބަ ާގަވ އިދު ާމި ާނެގުމުަގއި ާވެސް ާފައިސ  ާނަގަންޖެހޭ ާޚަރަދަށް ާއިދ ރީ  485ރުމުގެ

ާެއްއވަރުެވގެންދ ެނާ ާފައިސ  ާދޫކުރެވޭ ާލޯނަކުން ާމިފަދަ ާެއްއވަރަށް ާލޯނަކ  ާކޮމ ރޝަލް ާހަމަ ާބަލ އިުރގަިއ ގޮތެްއގަިއ

ާލޯނުތަކަކީ ާގިނަ ާމިނެގޭ ާއިން ާރ އްޖެ ާފެނޭ. ާލިބޭާާކަމަށް ާބޭރުން ާއިން ާރ އްޖެ ާއިންޓްރަސްޓެްއގައި ާކުޑަ ވަރަށް

ލޯނުތަކެއް.ާމީގެާކުރީަގއިާެވސްާއަދިާމިހ ރުާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާމިފަދަާލޯނުތައްާދޫކުރުމުގައިާސަރުކ ރުންާވަަރްށާ

ާހު ާލިބިފަިއވ  ާއ އްމުގޮެތްއގައި ާއަންނަނީ. ާޚިޔ ނ ތްތެރިވަމުން ާދޭތެރޭގަިއ ާރައްޔިތުންނ  ާވެްސާބޮޑަށް ާލޯނުތަކަކީ ރިހ 

1.03ާާ 1.31ާާނުވަތަ ާމިހ ތަނަށް ާމިޤައުމުގަ ާރައްޔިތަކަށް ާއެއްެވސް ާއެހެންނަމަެވސް ާލޯނުތައް.  01ާ490ޕަސެންޓްގައި

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާއެއީ ާނުވ ކަން ާލިބިފައި ާލޯނެއް ާެއއްެވސް ާރޭޓެއްަގއި ާއިންޓްރެސްޓް ާދަށް ޕަސެންޓަށްވުރެ

ާ ާހަމަ ާޕަސ1ާެފ ހަގަކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާނޫނީ ާދިނުމަކ0ާާީންޓް ާރައްޔިތުންނަށް ާލޯެންއ ާމިވަުރގެ ާެވސް ޕަސެްނޓްގަިއ

ާދޫކުރ ާ ާއ އްމުކޮށް ާހަމަ ާބަދަލުަގިއ ާދިނުމުގެ ާއިންޓްެރސްޓެއް ާުކޑަ ާެއވަރު ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެްއ. ކުރެވޭނެ

ާޟަރޫ ާރަްއޔިތުްނގެ ާިއންޓްރެސްޓެއްަގއި ާމަތީ ާއެްއވަރަށް ާޯލނުތަކ  ާބޭންކުތަކުގެ ާބޭނުންތައްާކޮމ ރޝަލް ރީ

ާމިލޯނުތައްާ ާހަމައެހެންމެ ާފ ހަގަކުރަްނ. ާހިތ މައ އެކު ާއަޅުަގނޑު ާއަންނަކަން ާދެމުން ާލޯނުތައް ާމިފަދަ  495ފުއްދުމަށްޓަކައި

ާ ާއޮތްއިރު ާަކނަޑއެޅިފައި ާއުސޫލުތައް ާމ3ާާިދިނުމުގެ ާއެބަ ާމިގަވ އިދު ާހެދުމަށް ާޖަމ ޢަތެއް މެންބަރުންގެ

ާލ ޒިމް ާޤ ނޫނު ާމި ާޤ ނޫނަކަށްވުމުން ާިމ ާނަމަވެސް ާބިލުގަިއ3ާާކުރޭ. ާމި ާގޮތްތަެކއް ާއެކުަލވ ނެ މެންބަރުން

ާ ާެދއްކުމަށް ާއަނބުރ  ާލޯނުތައް ާދޫކުރ  ާމި ާއެހެންމެ ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ާނެްތކަން ނަޑއެޅިފައި މަސްދުަވސ00ާާްކަ

ާ ާވ00ާަދީފައިވ އިރު ާދައްކަން ާއަނބުރ  ާއެލޯނު ާއަނެްއކ  ާޮގްއސަ ާނަަގިއގެން ާއެލޯނު ާކުަޑާމަސްދުވަަހކީ ރަށް

ާ ާމިމުއްދަތު ާއެހެންކަމުން ާފ ހަގަކުރަން. 1ާާމުއްދަތެއްކަން ާނުވަތަ ާމުއްދަތަށް ާމުއްދަތަްށ3ާާއަހަރުގެ  500އަހަރުގެ

ާ ާސަބަބަކީ ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާފެންނަކަމެއްކަމުގަިއވެސް ާކުަޑ00ާާބަދަލުކުރުމަކީ ާވަރަށް މަސްދުވަހަކީ

ާތެރޭގައިާ ާމިމުއްދަތުެގ ާނުެނގުންވެްސާާމުއްދަތަކަށްވެފަިއ ާނެގުމަށްވުރެ ާލޯނެއް ާމިފަދަ ާދައްކަންެޖހިއްޖެނަމަ މިލޯނު

ާރަނގަޅުވ ެނކަމަށްާފެންނ ތީ.ާޝުކުރިޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 505ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާ

ާއަންހެނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށްާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާބިލެއް ާދޫކުރުމ އިބެހޭ ާލޯނު ާލުއި ންނަށް

ނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާދުވަހެއް.ާއެީއާއަންހެނުންނަށްާަވކިާޚ އްަޞގޮެތއްަގއިާލޯުނާ ހުށަހެޅިގެންދަނީާމިއަދަކީާައުޅގަ

ާޤ ނޫ ާހުށަހެޅުމަކީ ާބިލެއް ާމިގޮތަށް ާދިނުމަކީ ާލޯނު ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއި ާވަކި ާފިރިހެނުންނަށް ާއަދި ވަަނ0ާާނުއަސ ސީގެ

ާމިތަނަށްާ ާޚިލ ފަށް ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާނުވަތަ ާއުނިވ ގޮަތކަށް ާބައި ާމި ާމިނިވަންކަން ާހަމަހަމަކަމ އި ބ ބުގެ

ާކަެމއްނޫން.ާ ާކުެރވޭނެ ާހ ލެްއަގއި ާއެްއވެސް ާމީއީކީ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިެލއްކަްނ ާއުޅޭ  510ހުށަހެޅިގެން

ާތަފ ތުކުރު ާޖިންްސގެ ާހަމަހަމަކަމުންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތެްއ ާދިވެހި ާގޮތަކުްނ ާއެްއވެސް ާވެްސ ާމިނޫން ާއަދި މ އި
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ާވެްސާ ާެއކަން ާކަމެއްނޫްނކަމަށްވ ތީ ާކުެރވޭނެ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާެހދުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ާގޮތަކަށް ގެއްލޭ

ގައިާމުސްލިމްާޤައުމެއްގެހެންާޮއެވގެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާހަމައެއ އެީކގައިާމިާބިލުަގއިާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހު

ާދަތިާ ާދޭން ާވޯެޓއް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޮެވގެން ާސ ފުނުވެ ާކޮްނގޮތަކަްށކަން ާެއއީ ާއުސޫލަކީ ާއިންޓްރަސްްޓ ާބޭންުކގެ އ ދެ،

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާގޮތުަގއި ާރިބ ގެ ާެއއީ ާއިންޓްރަސްޓް ާނުވަަތ ާރޭެޓއް ާއިންޓްރަސްޓް ާެއީއ ާދަންނަވަން.  515ވ ހަކަެވސް

ާކަމެްއކުރިަޔްސާމުސްލި ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާބަޔަކު ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާފ ހަގަކުރަމުންދ  ާބަޔަކު ާގިނަ ާތެރެއިން މުންގެ

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާފ ސްކޮށްފިނަމަ ާޤ ނޫނެއް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއުސޫލުން ާރިބ ގެ ާގޮތަކަށް ާދެވޭނެ ރިބ 

ާތ ރީޚަށްޓަކަ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާރިކޯޑަށްޓަަކިއާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެްއކުމަީކ ާއެވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވެސް އި

ާބިުލގަިއާ ާހުށަހެޅިގެންއުޅޭ ާމިއަުދ ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާފ ަހގަކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް. ާމިއަދު ވެސް

ާލޯނު ާވެސް. ާއަދަދު ާދޫކުރަންޖެހޭ ާލޯނު ާއެބައޮތް ާމީަގއި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާބަލ އިރުާާއަޅުަގނޑު ާއަދަދަށް  520ދޫކުރަންޖެހޭ

ާ ާބަޖެޓުަގއި ާއެބަކޮށްދޭ.31ާާދައުލަތުގެ ާބަޔ ން ާމިޤ ނޫނުން ާޖެހޭނެކަމަށް ާހޭދަކުރަން ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާރުފިޔ  މިިލއަން

ލަްއކަާފަންސ ްސާހ ސްާރުފިޔ އަށްވުރެާމަދުނޫންާއަދަދަކަށްާއަންހެނަކަށ0ާާްލައްކަާރުފިޔ ާނުވަތ1ާާަހަމަާއެހެންމެާ

ާރައްޔިތުްނގެާާލޯނު ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމިހެންވެއްޖިއްޔ  ާލ ޒިމްކުރޭ. ާއެބަ ާޤ ނޫނު ާމި ާވެސް ާކަމަށް ދޫކުރ ނެ

ާ ާމި ާޖެިހއިރުަގއި ާހިސ ބެއް ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިދަނީ. ާލޯނު ާމި ާބޭފުޅުންނަށްތޯ ާކިަތއް ާރުފިޔ 1ާާތެރެއިން ލަްއކަ

 525އަންހެނުންނަށޭާމ04ާާިފަރ ތަށޭާިދވެހިރ އްޖޭަގިއ04ާާމ ނަައީކާާ.ާޭއގ04.44ެމިލިއަންާދޫކޮށްިފްއޔ ާެއއ31ާާީލޯނުންާ

ާބޭންކްަގއިާ ާމިދ އިރުގައި ާދޫކުރަމުން ާލޯނުތައް ާމި ާނޫން.ާއަދި ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާމީކީ ާދޫކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމަ ާމި ލޯނު

ާއެހެން ާވިސްނަންޖެހޭނެ. ާވެސް ާހަމަތަކަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާއުޫސލުތަކ އި ާކުރަމުންދ  ާައޅުަގނުޑާމިކަންތައް ވީމަ

އެްއގޮތަކަށްާވެސްާޤަބޫެލއްާުނކުރަންާއަންހެނުންނަށްާލުއިާޯލނުާފިރިހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާކުޑަކުދިންނަށްާލުިއާލޯނުާ

ާމިކަންނުވެްސާ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާތަފ ތުކުރުމެއް. ާޖިންސީ ާމީ ާނޫން. ާަކމެއް ާކުރެވޭނެ ާމީކީ މިއުސޫލުން

ާރި ާހަމައެހެންމެ ާފ ސްނުކުރުމަށްާކުރެވޭނެ. ާޤ ނޫނެއް ާހުޅުވޭ ާއަށް ާރިބ  ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއުސޫލުން  530ބ ގެ

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީކީ ާގޮވ ަލން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެންމެހ  މިޢިއްޒަތްތެރި

ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާނުޖެހޭނެ. ާބޯކަށް ާރ  ާައޅުަގނޑުމެން ާބުަޔކަސް ާރ  ާމިީއކީާާބަޔަކު ާނުކުރެވޭނެ. ާމިކަން މަޖިލީހުން

ނޑުާޮގވ ަލން.ާއެއީާއިސްލ މްދީނުެގާ ކުރެވޭނެާކަެމއްާނޫން.ާމިާބިލުާމިއަދުންމިއަދުންާމިތަނުންާބޭރުާކުރުމަށްާއަުޅގަ

ާހައްޤުގަިއ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ535 

ާ:ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާވަރަޙުމަތު ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް ާތުލުސްދޫާهللاާ`. ާބިލެއް ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ވަބަރަކ ތް.

ާއަދ ކުރަން.ާ ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާޢ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ
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ާފިރިހެނުންވިޔަސް ާއަދި ާއަންހެނުންނަށް ާކަމުގަިއވިޔަްސާާޙަޤީޤަތުގައި ާްގރޫޕްތަކަށް ާޓ ރގެޓް ާަވކި ާއަމ ޒުކުެރވޭ އަދި

ާޙ ލަތްތައްާ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާފުދުންތެރިކަމ އި ާީމސްމީހުންގެ ާހަދ ލައިގެން ާގްރޫޕްތަކެްއ ާެއގޮތަށް ާއެބަޖެހޭ  540ރ އްޖޭަގއި

ާއަންހެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއ ނޑު ާައޅުގަ ާެއގޮތުން ާކުރަން. ާމަަސްއކަތް ާވަކިްނާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ނުންނަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާނިންމެވުމަށް ާނިންމެވި ާއެ ާދެއްުވމަށް ާސަމ ލުކަން ާދ އިރ އަކަށް ާމިފަދަ ޚ އްޞަކުަރއްވ 

ާއެބަތިއްބެިވާ ާބޭބޭފުޅުން ާިގނަ ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާއަްނހެނުންގެ ާތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާޙަޤީޤަތުަގއި މަރުޙަބ ކިޔަން.

ާބޭާ ާބޭނުންވ ާމަސައްކަތްތެރިކަމެްއާފަށަން ާެއކަމަށް ާނުލިބިގެްނ،ާނުވަތަ ާފަންޑު ާބޭނުންވ  ާއެއަްށ،ާއެކަމަށް ނުންވ އިރު

ާއެަބާ ާމަސަްއކަތެްއ ާއަނެްއބަޔަކު ާއަދި ާތެޭރަގއި. ާވިސްނުެމއްގެ ާއެކަހަލަ ާނެތިގެން ާހޯދޭނެގޮތެއް  545ރައުސުލްމ ލު

ާދިއު ާކުިރއަށް ާއެމަަސއްކަތ ިއގެން ާެވސް ާދަްސކޮށްފައި ާމަސައްކަެތއް ާނެތުމުެގާދަސްކުރޭ. ާފައިސ  ާބޭނުންވ ނެ މަށް

ާނުކުެރވޭާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުމެއް ާހުނަރުގެ ާނުވަތަ ާމަޢުލޫމ ތު ާދަސްކުރި ާއެ ާއެމީހ  ާނުުކރެވި ާއެމަސައްކަތެއް ސަބަބުން

ގޮތްާއެބަާދިމ ވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެސަބަބަށްޓަަކއިާވެސްާއެަބޖެހޭާމިފަދަާމުހިންމުާވަޞީލަތެއްާނުވަތަާމިފަދަާމުހިންމުާ

ާމިކަމަކީާދ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާެއސަބަބަށްޓަކައި ާއޮތުން. ާހުޅުވިފައި ާނުވަތަ ާއަމ ޒުކުެރވިފައި ާއެއް އިރ 

ާފ ހަަގކުރެްއވިގޮތަްށާ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި ާދެންމެ ާކަމެކޭ. ާމުހިންމު  550ވަރަށް

ާގޮތް ާއެހެން ާމައްސަަލިއަގއި ާގެނެވޭާއިންޓަރެސްޓްގެ ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާފަހުންކަމުގައިިވަޔސް ާއެއީ ާހޯދިދ ނެ. ތަކެއް

ާމިކަމުގައިާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާކަެމްއ ާނުކުރެވޭނެ ާެއއީ ާސަބަބުންކަމުަގިއިވޔަސް ބަދަލެއްގެ

ާއެްއގޮތް ާޚިޔ ލު ާވ ޞިލުވުމަށްަޓކަިއ ާމިައމ ޒަށް ާެވސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާވިސްނުްނ ކޮށްަލއްވ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަުޅަގނޑަްށާ ާެވސް ާބައްަލވ ލެްއވުމަކީ ާކަމަށް ާދ އިރ ެއއް ާމުހިންމު ާއިސްކަންދޭންޖެހޭ ާހަމަ ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަސަްއކަތްާ ާތިއްބަަވއިގެން ާގޭަގއި ާޙަޤީޤަތުގައި ާފ ހަގަޮކށްލަން. ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާއެވ ހަަކ ާކަމަކަށްވ ތީ  555ފެންނަ

ާބޭ ާބޭނުނުންފުޅުވ  ނޑުމެްނެގާކުރަްއވަން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެފަރ ތްތަކަށް ާގިނަ. ާވަރަށް ފުޅުން

ާނުދެއްވޭ.ާ ާކޮށް ާއެކަމެއް ާފަހަރު ާވަރަށްގިނަ ާބޭފުުޅންނަކަށް ާއ އިލ ތަކުގެ ާއެ ާފަހަރު ާގިނަ ާވަރަށް އ އިލ ތަކަށް

ާއޭާ ާއެހެންވީމ ، ާތިބޭނީ. ާބޭނުންވެފަިއ ާއެހީތެރިކަމަކަށް ާއިތުރު ާއެހީތެރިކަމެްއާއެހެންވެއްެޖއްޔ  ާމިފަދަ ާސަބަުބން ގެ

ާމަސައްކަތްާ ާއެމީހ ގެ ާސަބަބުން ާދ ނެ.ާއޭގެ ާއެފަރ ތަކުން ާއެފަރ ތަކަށް ާއޮންނަކަމަށްވެއްެޖއްޔ  ާހަމަޖެހިފައި ލިބޭނެގޮތް

ާއެާ ާވެސް ާކޮންމެ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާމީގައި ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާފަހިެވގެންދ ނެ. ާގެންެދވޭނެގޮތް  560ކުރިއަށް

ާބަޖެޓްގައި،ާމިސ ލަކަްށާފައި ާެވސް ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާއެއް ާފަިއސ  ނަޑއަޅ  ާމިކަމަށްާކަ ާއެްއެޗއްާނުވަތަ ާލިބޭ ދ އަކުން

ާގްރޫޕްތަކަކަްށާ ާޓަރގެޓް ާބަޖެޓެއް ނޑަެއޅޭ ާކަ ާމޯލްޑިވްްސގެ ާއޮފް ާބޭންކް ާއެ ާކަމަްށވެއްެޖއްޔ  ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ބޭންކް

ާމި ާދޫކުރަްއވ ނީ ާއަހަރަކު ާއެ ާއެގޮތަްށާއަމ ޒުކޮްށގެން ާދޫކުރަްއވ ނީ. ާމިހ ވަރެްއކަމެއް ާނުވަތަ ާލޯުނކަމ އި، ހ ވަރެއްގެ

ނަޑއެުޅއްވިދ ނެ.ާަކނަޑއަުޅއްވ ަފއިާޭއގެތެރެއިންާކޮންމެާވެސްާމިންވަެރއްާފ ހަގަކުެރްއވިދ ނެ.ާމިހ ރުާމިާބިލުގައިާ ކަ

 565ލައްކަާރުފިޔ ާއ އިާދޭތެރ1ާާޭވ ަފއި،ާހ ސްާރުފިޔ ާދަށްާމިންަގނޑެްއކަމަށްާބައްލ03ާަފ ހަގަކުރަްއވ ފައިާމިއޮންނަނީާ
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ާޙަޤީޤަތުަގއިާ ާއޮތުމަކީ ާރޭިވފައި ާލިބޭގޮތަކަށް ާެއހީތެރިކަމެއް ާއެފަދަ ާެއހެންވީމ ،ާއެގޮތުން ާއޮންނަނީ. ާމި ނެޑއް މިންގަ

ާއަިދާ ާދ ނެކަމެކޭ. ާލިބިގެން ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާދަންނަވ ީނ ާައޅުަގނޑު ވެސް

ާއެފަރ ތްތަކަްށާގޭ ާަދސްކޮށްދެްއވ ، ާމަސައްކަތް ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްަޞ ާތިއްަބވ  ތެރޭަގއި

މަސައްކަތްާހޯއްދަަވއިދެްއވ ާމިފަދަާއެހީތެރިކަމެއްގެާބޭނުން،ާވަޞީލަތެްއގެާބޭނުންާކޮށްގެންާއެފަދަާކަންތައްތައްާފުޅ ާ

ާދ ނެ.ާއެ ާެވސް ާކުރެިވގެން ާބިލެކޭާދ އިރ ެއއްަގއި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  570ހެންވީމ ،ާއެސަަބބަށްޓަކައި

ާބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށްާ ާވަަރށް ާހިފޭގޮތްވުމަކީ ާރަްއޔިތުންނަށް ާބޭނުން ާބިލުގެ ާމި ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާމިބިލު މިބިލަކީ.

ާގެްނގޮސްގެ ާކޮމިޓީައކަށް ާބިލު ާއެިޚޔ ލަްށާތ އީދުކުރަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކަށްާފެންނ ތީ ާވިސްނުމަށްފަހު ާއިތުރަށް ން

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާެއވ ހަކަ ާއެދޭކަމެްއކަމަށްވ ތީ ާއަުޅަގނޑު ާއައުަމކީ ބަދަލުވެގެން

 ޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާ

 575 

ާާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއަޙްމަދުާޢީސ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާާކެނދިކުޅުދޫ

ނޑުާވެސްާހަމަާަވރަށްާތ އީދުކުރ ކަމެއްާމުޖުތަމަޢުގައިާއަންހެނުންގެާދައުުރާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް .ާއަުޅގަ

ނޑުާހަމަާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރ ަކމެއްާނޫންާއަންހެންާބޭފުޅުންގެާޒިންމ ާއަކީާހަމައެކަނިާ ފުޅ ކުރުމަކީ.ާއަުޅގަ

ާބަލަހަްއޓަން ާކުދިން ާޭގަގއި ާބެލެެހއްޓުން،ާމިެދންނެވީ ާހަމަެއކަނިާާއ އިލ އެއް ާއިނުން.ާެއއީ ާވައިފަކަްށާެވެގން ހައުސް

ނޑުާޤަބޫލެއްނުކުަރން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއިާތަރައްީޤގަިއ،ާޤައުުމގެާ  580އަންހެންާބޭފުޅުންގެާޒިންމ ކަަމކަށްާއަުޅގަ

ާކުޅެާ ާއޭަގއި ާރޯލެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއަންހެނުންނަށް ާބޮޑު. ާވަރަށް ާިޒންމ  ާއަންހެނުންގެ ވިެވސްދ ނެ.ާތަރައްޤީަގއި

ާމިާ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއީއ ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ާއަންހެނުން ާކަންތައްތަުކަގއި ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި އަންހެނުންނަށް،

ާހަމަާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަްނ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަންވ ނެކަމެއްަކމަށް މަޖިލީހުން

ާެއީއކީ ާލޯނަކީ ާއެހެންާާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާކަމަކަށް. ާަފންޑެއް ާޚައިރ ތު ާެއއީ ާކަމެއް، ާފަންޑެްއ ާވެލްފެއަރ އެއް

ާސަރުކ ރަްށާ ާހަދައި ާޤ ނޫނެއް ާދޫކުރ  ާލޯނު ާައންހެނުންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާނުކުަރން. ާޤަބޫލެއް  585އަޅުަގނެޑއް

ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަން ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާމަޖުބޫރުކޮށް ާހިމަނަށް ާބަލ ލަްނާބަޖެޓްގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދަްއކ އިުރ

ާނެތިގެންޯތާ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާކިހ ވަރެްއގެ ާނިކުންނަން ާބޭފުޅުްނ ާއަންހެން ާތެރެއަށް ާވިޔަފ ރީގެ ާމިހ ރު އެބަޖެހޭ

ނޑުާބަލ ލިއިުރގަިއާިމާސަރުކ ރަށްެވގެންާމިފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާމިކަްނާމިކުަރނީާނޫނީާމިވ ހަކަާމިދެެކވެނީ.ާއަުޅގަ

ނޑަކަްށާއަޅުަގނޑު ާގ ްތގަ ާެވސް ާބަލ ިލއިރުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާލޯނަށް ާލުއި ާޫދކުރި ާވިޔަފ ރިތަކަށް ާކުިދ ާދޫކުރި ާމި މެން

%ާ ާލޯނުގެ ާ%20ާމުޅި ާފައިސ ގެ ާދޫކުރި ާލޯނުގެ ާބޭފުޅުންނަށ20ާާްއިނގޭތޯ، ާއަންހެން ާޚ އްޞަކޮށް ާހަމަ  590އެބަހުރި

ވުރެާގިނަާއަންހެނުންނަށްާމިާލޯނުާލިބިފައިާއެބަހުރި.ާށ005ާްމިލިއަެނއްހ ާރުފިޔ .5ާާލިބިފައި.ާެއއީާގ ތްަގނޑަކަްށާ

ާއަންހެންާ ާކަންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާބޭފުޅުންނަށް، ާައންހެން ާމިހ ރުވެސް ާއަކީ، ާވ ހަކަ ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ާވަ ާފުރުޞަތުތައް ާމިކަހަލަ ާނިކުންނަން، ާތެެރައށް ާވިޔަފ ރީގެ ާތެދުވަން، ާފައިމަްއޗަްށ ާއަމިއްލަ ާޮބޑަށްާބޭފުޅުން ރަށް
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ާޤ ނޫނަކުްނާ ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއުޅެނީކީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަހނިވެގެެނއްނޫނޭ ާފުރުޞަތުތަެކއް އެބައޮތޭ.

ާފުރުޞަތުތައްާ ާނޫނީ ާނެތުނީމަ ާެވސް ާެއއްގޮަތކަށް ާއެފުރުޞަުތތައް ާކުރުވަްނވ ނީ ާވަިކަކމެއް ާލ ޒިމުކޮށް  595މަޖުބޫރުކޮށް

ާއެ ާމިދެންނެވިހެން ާމަގުތަކެއްާހަނިވެގެން ާމިކަހަލަ ާނެތީމަ ާތަނަވަސްވެފައި ާމަގު ާލިބޭނެ ާފުރުޞަތުތައް ކަހަލަ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޤަބޫެލއްނުކުރަން ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާތަނަވަސްކުރަްނ. ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާމިެދންނެވިހެން ާައޅުަގނޑު ާއެޙ ލަުތގަިއކަމަކަށް. ާއެްއ ާމިތިބީކީ ާށ005ާާްމިއަދު ާބޭފުޅުންނަށް ާގިަނާއަންހެން 5ާވުރެ

ާލިބިފައިާ ާގޮތުަގއި ާލޯނުގެ ާލުއި ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ ާއަހަެރއްހ  ާފ އިތުވެގެންދިޔަ ާމި ާލޯނު ާރުފިޔ ގެ ާގިނަ މިލިއަނެއްހ 

ާއޮްފާ ާބެްނކް ާއެއް ާވ ހަކަ ާމަޝްހޫރު ާވަރަށް ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާހަމައެކަނި، ނޑުމެން ާއަުޅގަ  600އެބަހުރި.

ާެއާާމޯލްޑިވްސް ާނެތި ާޝަރުތުތަކެއް ާބޮޑު ާމ  ާލިބުނު، ާބޭފުޅުންނަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާވ ހަކަ. ާލޯނުގެ ާލުއި ާދޫކުރި އިން

ލޯނުާލިބުނު.ާއެކަމަކުާސުވ ަލކީ،ާއެާލޯނުާދޫކުރިާމަޤްޞަުދާކިހ ވަރަކަށްތޯާފުރިހަމަވެފައިާއޮތީ.ާކިތައްާބޭފުޅުންތޯާެއާ

ާނުކު ާތެރެއަށް ާިވޔަފ ިރއެްއގެ ާނަންގަވައިގެން ާސަބަބުން،ާލޯނު ާލޯނުގެ ާއެ ާތަނުގައި ާފެނުނު ނޑަށް މެވަަޑއިަގތީ.ާއަޅުގަ

ާއެބަޖެހޭާ ާބަލަން ާދޫުކރ އިރު ާލޯނެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިނގޭތޯ. ާދަރަނިވެރިވެފައި ާހުރީ ާއ އިލ ަތއް ާނިކަމެތި ގިނަ

ާވ ހަ ާއަުޑައހ  ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުމެން ާމީހެްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައުޅގަ ާވިޔަފ ީރގެ ާއެްއާބިޒްނަސްާއަޅުަގނަޑކީ  605ކަ

ާދޫކުިރާ ާއިން ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބެންކް ާބޭނުންވެގެން ާލޯނެއް ާހަމަ ާއިނގޭތޯ. ާނުލިބޭނެއޭ ާލޯނެއް ާނެތި ޕްލޭނެއް

ހ ސްާރުފިޔާ 111،03ާރުިފޔ 111،01ާާރުފިޔ ގެާލޯނުާނަގ ާއުސޫލުންާއައި.ޑީާކ ޑުާހިފައިގެންާދިޔައީމ111،03ާާަ

ނެޑއް ާައުޅގަ ާެއއީކީ ާއަދި ާތަަނވަސްާާދޫކުރިޔަކަސް ާމަގެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާނުކުރަން ޤަބޫލެއް

ާދޫކޮށްފައިާ ާލޯނެއް ާޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާަޤބޫލުކުރ ގޮތުން ާއަޅުަގނުޑ ާޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަަމކަށް. ކޮށްދެވުނީ

ާއޮ ާހުށަހަޅ ފައި ާްޕލޭނެއް ާބިޒްނަސް ާދޫކުަރނީާއެކަށީގެްނވ  ާލޯނު ާއެ ާއެާއަޅުަގނޑުމެން ާއަށް ާފަރ ތަކަށްތޯ.ާއެބޭފުޅ   610ތް

ނޑުމެންާއެާ ދޫކުރިާފައިސ ާއިންާއެބޭފުޅ ާއެާހުށަހެޅިާކަންތައްތަކ ާެއގޮަތށްާއެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދޭތޯ.ާއަޅުގަ

ާލޯނެއްތޯ.ާމިީއާ ާހޯދައިދިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާއަޅ ނެ ާިފޔަވަެޅއް ާކުރިއަށް ާދިރިއުުޅމަށް ާއެބޭފުޅ  ާލޯނަކީ ދިން

ނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނެާކަންތައްތައް.ާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާައޅުަގނެޑއްާހަމަާެއްއގޮތަކަށްާވެްސާ ވެސްާއަުޅގަ

ާއަންހެންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިމަނަިއގެން ާބަޖެޓްގައި ާހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާމަޖުބޫރުކޮށް ާސަރުކ ަރށް ާނުކުރަން ޤަބޫލެއް

ާދޫ ާލޯނު ާފައިސ  ާއަދަދެއްގެ ާވަކި ާމިތިބީ.ާބޭފުޅުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހިސ ބުގައި ާޖެހޭ ާޚ އްޞަކުރަން  615ކުރަން

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާއަންހެން ާފުރުޞަތުތައް ާމިކަހަލަ ާަސރުކ ރުން ާމި ާޮބޑަށް ާމ  ާގޮތުަގިއާއެއަްށވުރެ އަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ 

ާއެއަށްާ ާމިއޮތީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެވސް ާމުއްދަުތގަިއ ާކުރު ާވޭުތވެދިަޔ ާމި ާެއއްާހޯދައިދިނުމުގައި ާކ ިމޔ ބީ ާބޮޑު ާމ  ުވރެ

ާހޯދ ފައި.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާ

ާ

 620ާމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:ފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީއުނގޫ
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ކީާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުގެާމިާބިލަ

ާމަސަްއކަތްާ ާދިިރއުޅުމަށްޓަަކއި ާއެއްފަދައިން ާފިރިހެނުންނެކޭ ާއަންހެނުންނަކީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބިލެއް. ާމުހިންމު ވަރަށް

ާތެދުވުުމެގާ ާފައިމަްއޗަށް ާއަމިއްަލ ާނުވަތަ ާުކރުމަށްޓަކައި، ާއ ރ ސްތު ާތަރައްީޤކޮށް ާދުިނޔެ ާއަދި ާަބއެއް. ކުރެވިދ ނެ

ާފިރިހެ ާކުރުަމކީ ާމަސަްއކަތް ާއިލ ހީާގޮތުން ާކުރެވިަފއިވ  ާުމޚ ތަބު ާހަމަ ާވެސް ާއެއްފަދައިން،ާއަންހެނުންނަށް ނުންނެކޭ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތުލުސްދޫ ާކަމުގަިއވ  ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާއެހެންކަމުން،  625ޚިޠ ބެއް.

ާދަން ާުޝކުރު ާއެުކގައި ާއިޙްލ ސްތެރިކަމ އި ާވަރަށް ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާޙަޤީޤަތަށްާއަލްފ ޟިލ  ާމައްސަލަިއގެ ނަވަން.

ާއަންހެނުންނަކީާ ާދައްކ  ާއެަބ ާސަރވޭތަކުން ާދިރ ސ ތަކުން ާބޮޑެތި ާހަމަ ާމިހ ރު ާވަންޏ ، ާކަމަށް ބަލައިލެިވއްޖެ

ާލީޑަރޝިޕްާ ާހުންނަ ާުކވައިުތަގއި ާގޮެތއްަގއި ާޚ އްޞަ ާބޭފުޅުންތަކެއްކަން. ާޤ ބިލު ާވަރަްށ ާކުރުމުަގއި މަސައްކަތް

ާތަމްރީނު ާތަންޒީމްކޮްށާދަސްކޮށްދީ ާއޮންނަނީ، ާދިރ ސ އެްއަގއި ާއޮންނަ ާނެރެފައި ާމަރުކަަޒކުން ާވަުރގަދަ ާަވރަށް ކޮށްދޭ

ާކުރުމުގެާ ާކަންތައްތަްއ ާސިސްޓަމެޓިްކޮކށް ާަދންނަވަންޏ ، ާބަހުން ާއިނގިރޭސި ާުނވަތަ ާތަރުތީުބކޮށް  630ކަންތައްތައް

އޭ.ާއެއްާވަގުެތްއގައިާވަަރށްާގިނަާމަސައްކަތްތަކަްށާޤ ބިލުކަންާއަންހެނުންނަށްާފިރިހެނުންނަށްާވުރެާބޮޑަށްާލިބިގެންވެ

ާމިހ ުރާ ާމިއީ ާލިބިގެންެވއޭ. ާއަންހެނުންނަށް ާހުނަރު ާކުުރމުގެ ާކަންތައްތަްއ ާކޮށްގެން ާކޮންސިޑަރ ރިޢ ޔަތްކޮށްގެން،

ާޙަޤީ ާބަޔަކަށް،ާމިހ  ާޤ ބިލު ާއަކީ،ާމިހ  ާުނކުތ  ނޑުގެ ާއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާމައްސަލަ ާސ ބިތު ާސ ބިތުާޙަޤީޤީ ޤީ

ާގޮތުގަިއާ ާހުރި ާފައިދ  ާއެްނމެ ާގޮުތގައި ާފުރިހަމަ ާއޭގެ ާފައިދ  ާބައެއްގެ ާޤ ބިލު ާމިހ  ާީކއްެވގެންތޯޭއ މައްސަލައަކަްށ،

ާއުޅެީނާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުވެގެން. ާތަރައްޤީ ާޤައުމު ާއުޅެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލިބިނުގަންނަންވީ.  635އަޅުަގނޑުމެން

ާއެ ާނ ރަިއގެން. ާކުރި ާައޅުަގނޑުމެންނަްށާމުސްލިމުން ާގޮތުންނ ިއާދީނީގޮތުން ާދީނ އި،ާދުނިެޔވީ ާވެއްޖެްއޔ  ހެންކަމަށް

ާފިލުވ ލެިވގެންާ ާހުރަސްތައް ާމި ާހުއްޓަސް ާހުރަސްތަކެއް ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްވަންޏ ، ާދޭ ާޖ ގަ މި

ާނޫ ާއެކަންޏަކަށް ާމުސްލިމުންނަށް،ާދިވެހިރ އްޖެ ާމިހ ރު ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާކޮންމެހެންާމިކަން ާމިހ ރު ނޭ،ާމުސްލިމުންނަށް

ލ ޒިމްވެއްޖެާކަމެްއ.ާވަރަށްާމުހިންމުާވ ހަކަތަކެއްާމިތ ާދައްކަވައިފި.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޮއޅުންާއަރަިއގެން.ާޤައުމުތަުކގަިއާ

 640ދ ފައިާމިާހުންނަާބެންކުތަކުގެާއެކައުންްޓތަކަކީާެއއީާރިބ ާކަމުގައި.ާޝަރުޢީާގޮތުންާދީނުގެާމައްސަލަާއެއްާކަމަށްާހަ

ާރިބ ާ ާއެކައުންަޓކީ ާކޮންމެ ާހުންނަ ާބެންކުތަުކަގއި ާކަމެއް. ާނުރަްއކ ތެރި ާވަރަށް ާމިއީ ާއުޅުމަީކ ާއޮުޅވ ލަން މައްސަލަ

ާކަރަންްޓާ ާގޮތެްއަގއި ާޚ ްއޞަ ާތެރޭަގއި ާއެަކއުންޓްތަުކގެ ާހުންނަ ާބެންކުތަުކގައި ާއަދި ާނޫން. ާެއކައުންެޓއް އެކުެލވޭ

ާެއކަުއން ާޭސވިންގ ާކަހަލަާއެަކއުންޓ އި ާދިވެހިރ އްޖެ ާައމުދުން ާއަދި ާނޫން. ާެއކައުންޓްތަެކއް ާއެކުެލވޭ ާރިބ  ާއެއީ ޓަކީ

އ ދަިއގެާޤައުމަކަށް،ާއަދިާދުނިޔޭގެާހުރިހ ާޤައުމުތަކަށްާބެލިޔަސް،ާލޯނުާމިާނަގަނީާވަރަށްާގިނަާފަހަރުާދަތިވެގެން.ާ

ާ ާއަންހެނުން،ާެއކަނިެވރިވެފައި ާއުޅޭ ާއެަކނި ާޚ އްަޞާގޮެތއްަގއި ާއަޅުަގނޑުމެްނާއަދި ާދޭން ާލޯނު ާއަންހެނުންނަށް  645ތިބޭ

ާެއއީާ ާނެގުމަކީ ާލޯނު ާނެގޭ ާމި ާބެންކުން ާޙ ލަތުގައި ާމަޖުބޫރު ާޙ ލަތުގައި. ާމަޖުބޫރު ާޙ ލަތެއްަގއިޯތ. ާކޮން ާކިޔަނީ މި

ާިމާ ާސ ފުކޮށް ާނިކަން ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއެއް. ާމައްސަލަ ާއޮްތ ާތަފ ތުވެފަިއ ާޚިޔ ުލ ާތެރޭަގއި ާޢިލްމުވެރިންގެ ފިޤުހު
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ާވ ޖިބުާނުވަަތާދަ ާއެއީ ާޚަރ މްާނުވަތަ ާއެއީ ާގޮެތއްާނިންމ އިރު ާހުންނަާމައްސަލަތަކުގައި ާތަފ ތުވެފައި ާޚިޔ ލު ންނަވަނީ

ނަޑއެޅުަމކީާކުެރވޭނެާކަމެްއާނޫން.ާޚިޔ ލުާތަފ ތުާމައްސަލަާެއއްާ އެއީާބިދުޢަާުނވަތަާެއއީާމުްސލިމެއްާނޫންކަމަށްާކަ

 650ރުފިޔ ާަނގަން.ާކ ުކ111،01ާާެއކަނިާއުޅޭާއަންހެނަކުާދޭބަލަާމީހެއްާކައިރިއަށްާމިއީ.ާމިއީާމަޖުބޫރުާޙ ލަތެއް.ާކ ކުތޯާ

ދެނީާދަރަންޏަށް،ާނުދޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމައްސަލަާައކީާޚިޔ ުލާތަފ ތުާމައްސަލަާއެއް.ާއެހެްނވީމަ،ާމިާޒިނޭާކުރުމ ިއ،ާ

ތުންާއަންހެނުންާދަނީ.ާހަށިާވިއްކ ާހިތުންާމަސ ޖްާޕ ލަރތަކުގެާވ ހަކަާެހސްކިޔ ފަާދެއްޭކއިުރގަިއ،ާކ ުކތޯާޒިނޭކުރ ާހި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެއީ. ާމަސައްކަތް ާކުރ  ާބޯން ާކ ން ާހޯދަން ާލ ރި ާއެމީހުން ާމަޖުބޫރުވެގެން ާެއއީ ާނޫޅޭނެ. ާމީހަކު އުޅޭ

ާޙ ލަތްތައްާ ާމިކަހަލަ ާއެމީހުންނަށް ާތެދުވުމަށްޓަަކއި ާފައިމަްއޗަށް ާއަމިއްލަ ާފުދުންތެރި ާދަންނަވ ލަނީ ާމި އަޅުަގނޑު

ާވެްސާކު ާކަންތައްަތއް ާޯލނުގެ ާބެންކުން ާއަދި ާދިނުމ އި ާޞަދަޤ ތް ާދިނުމ އި ާޒަކ ތް ާނުދިނުމަށްޓަކައި  655ރިމަތިވެ

ާބަލައިގަެނ،ާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާބިލު ާމި ާގޮވ ލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިއީ ާދިނުމަކީ ހަމަޖައްސައި

ާގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާގެންަނންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާއަވަްސކޮށްދީާކޮމިޓީގެ ާވީހ  ާމަރުޙަލ  ާތަންފީޛީ ާބިލުގެ ާމި ނެިވގެން

ާއެމީހުންނަށްާ ާއަންހެނުންނަށް ާއުޅޭ ާެއކަނި ާގޮތެއްަގއި ާޚ އްޞަ ާއަންހެނުންނަށް، ާހުރިހ  ާތިބި ާމި ރ އްޖޭަގއި

ާއެންމެ ާޤައުމަށް ާފައިދ  ާއެމީހުންގެ ާކުރުވަިއގެން، ާމަސައްކަތް ާލައްވ  ާެއމީހުން ާހޯދައިދީގެން، ފުރިހަމަާާދިރިއުޅުމެއް

ާއުންުމާ ާއެއީ ާައނބިކަނބަލެއް ާރަސޫލ ގެ ާކީރިތި ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާހިފުން.  660ގޮތުަގއި

ާކުދިކުިދާ ާކުރެްއވީ. ާހުރި.ާކޮންކަމެއްތޯ ާއެކަމަނ ގެ ާއ ިއާމުދ  ާފައިސ  ާބައިވަރު ާވަރަށް ާީވއިރު ސަލަމަ،ާއަވަހ ރަފުޅު

ާައރަބި ާހެދީ.ާހަލުވ  ާހެދިކ  ާިވއްަކވަިއގެްނާހަލުވ  ާހަދައިގެން ާހެދިކ  ާގޮތެއްަގއި ާޖުމްލަ ާކިަޔންޏ  ާކިޔ ނީ.ާިދވެހިން ން

ާޞަދަޤ ތްާ ާަބޔަކަށް ާއެތަްއއެތައް ާއަމިއްލަފުޅަށް ާއަްށާވެްސާޚަރަުދކުރެްއވި. ާރަސޫލ  ާކީިރތި މުއްސަންޖެއްެގާގޮުތަގއި

ާކުރުމަ ާމަސައްަކތް ާއަންހެނެއް. ާމިއީ ާއިސްލ މްދީނަށްޓަކަިއ. ާއަންހެނުންާކުރެްއވި ާމަސައްކަތްތައް ާމިކަހަލަ ށްޓަކައި،

 665ލައްވ ާކުުރވުމަކީާމިއީާވަރަްށާބޮޑަށްާއެދެވިގެްނވ ާކަމެއް.ާރިބ ގެާމައްސަލަާމިތަނަށްާނުގެންނަވ ތި،ާމަޖުބޫރުާޙ ލަތުާ

ާވަުޝކުރަންާ ާކަމެކޭ. ާކުެރވިދ ނެ ާމިއީ ާމިކަމަކީ ާބަލ ިއރު ާގޮތުން ާޝަރުޢީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ މިއީ.

ާސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާވައް

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާާާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙަންމަތިވެރިާ

ާލުއިާ ާއަންހެނުންނަށް ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  670ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަިދާާލޯނުާދޫކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅުއްިވ،ާއަންހެނުންނަށްާލުއިާޯލނު ދޫކުރުމ އިާބެހޭާބިލަށްާއަޅުގަ

ާދުވަހަކީާ ާއިހަށް ާނޫން ާއިްއޔެ ާފަދައިން، ާއެނގިވަަޑއިގަންަނވ ނޭ ާދަންނަވަން. ާެވސް ާޝުކުރު ާއަށް އެކަމަނ 

ާދުވަެހއް ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާއަންހެނުންގެ ާނ ދޭ. ާދުވަހެއް ާފިރިހެނުންގެ ާދުވަސް. ާބައިނަލްއަޤްވ ީމ މިާާއަންހެނުންގެ

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާަކންކަމަށް ާަމއްޗަށ އި ާތަފ ތުތަކުގެ ާއެ ާހުންނ ތީ ާތަފ ތުތަެކއް ާވަެރއްގެ ާވެސް ާކޮންމެ ބ އްވަނީ
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ާދުވަުހގެާ ާއަންހެނުންގެ ާިދޔަ ާފ އިުތވެ ާކޮންމެއަކަސް ާޤަބޫލުކުެރވެީނ. ާއަޅުަގނޑަށް ާހުއްޓުވުމަށްކަްނ  675ސަމ ލުކަން

ާއަޅު ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާިތއްެބވިާމުނ ސަބަތުގައި ާތެރޭގައި ާހޯލު ާިމ ާދަންނަވަން. ާވެްސ ާތަުހނިޔ  ަގނޑު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާއުުތރު ާއ ެދ،ާކުޅުުދއްފުށި ާވެސް. ާބޭފުޅުންނަށް ާއައްަސވ  ާއަޑު ާއެހެނިހެން ާއަދި ބޭފުޅުންނ އި

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން ވަނީ،ާއެމަނިކުފ ނަށްާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަފޫރުާވިދ ޅުވި،ާމިާއިންޓްރެސްޓްާމ ާބޮޑޭ.ާއަުޅގަ

ާވަރެކޭ.ާއަޕަރާލިމިޓެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ% ާދެޭވނެ ާމަތިެވގެން ާމިވަނީ ާ%0ާމީގައި ާމަނ ކަމެއ1ާާްނެގިޔަސް ނެިގޔަސް

 680ެދވޭެނާކަމަށޭާމިާއޮންނަނީ.ާދެންާެއހެންާބޭފުޅަކުާވިދ ުޅވެއްެޖ،ާމިއަށްާއިޢުތިރ ޟްާކުރެްއިވ4ާާނޫނޭ.ާމަތިވެގެންާ%

ާެހއްދެ ާކަމަށް.ާމިއީާވަރަްށާބޭފުޅެއް،ާދެކޮޅު ާބިލެއް ާތަޢ ރުޟުވ  ާއ އި ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާވިދ ޅުެވއްޖެ،ާމިއީ ާބޭުފޅެއް ވި

ނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމިތަނުންާއިނވޭާެއއްެޗއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާތ އީދުާނުކުެރވޭކަމަށްާވަންޏ ާ ފަސޭހަާއިންާއަުޅގަ

ާޢިއް ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާވީ. ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުައސ ސީއ އި ާމަޖިލީހުެގާއެއީ ާއަދި ާވެސް ާރިޔ ސަތުން ޒަތްތެރި

ާނުވަތަާ ާތަޢ ރުޟުވޭތޯ ާބިލުތަކ  ާއެހެން ާނުވަތަ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާގެންނަވ ނީ ާބިލެއް ާމިތަނަށް އިދ ރ އިންެވސް

ާމިާ ާނުކުރުން ާތަފ ތު ާމަްއޗަށް.ާހަމަހަމަކަން ާކަމުގެ ާހަަމހަމަ ާދެްއވީ ާހަވ ލ  ާބައްަލވ ފައޭ.ާއ ެދ،ާެއމަނިކުފ ނު  685ނުވޭތޯ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައި.ާޭއގައިާބަޔ ންކުރަީނ،ާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސގައިާކަަށވަރުކޮށްޭދ05ާާއޮންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ޙައްޤުތައްާހަމަހަމަާގޮތެްއގައިާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަށްާލިބެންާޖެހޭނެކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއނަާ)ށ(ާއަށްާނުބައްލަވ .ާ

ާ)ށ05ާ ާނުބައްލަވ . ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާނިކަމެތިކަމެއްާވަނަ ާޙ ލަތަށްވުރެ ާޢ ންމު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާަގއި )

ާބަޔަކަށްާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާރައްކ ތެިރަކމެއް ާޚ އްޞަ ާގޮތުން ާއިޖްތިމ ޢީ ާނުވަތަ ާބަޔަކަށް ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ލިބިފައިވ 

ާކަންތައް ާކުރ  ާިދނުމަށްޓަކައި ާރައްކ ތެރިކަެމއް ާނުވަތަ ާދިނުމަށްޓަކަިއ ާގަިއާއެހީތެރިކަމެއް ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ  690ަތކަކީ

ާހަދ ގޮތަީކާ ާމި ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ  ާނުބެލޭނޭ. ާކަމުގައި ާކުރެުވން ާތަފ ތު ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާއ ިއާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބަލ ފައި ާތަންކޮޅެއް ާކަހަލަ ާލިބޭ ާބ ުރ ާއެއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވެއްެޖއްޔ  ާނުޤަބޫލު ކަމަކަށް

ާޤ ނޫ ާއެހެްނާތަޢ ރަޒުވޭ ާކުރަނީ. ާަމސައްކަތް ާކުެރވޭތޯ ާބޭރު ާކޮށްފައި ާައޑުގަަދ ާިކޔ  ާޚިލ ފުޭވއި ާއ އި ނުއަސ ސީ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ނޑުާކުރިްނާެވސްާދެންނެވިާފަދައިންާމިބިަލށްާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންާނުހަނދަމ ތޯއޭ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާޑިޕ  ާުނވަތަ ާފަންޑެއް ާދޫކުރުމަށްޓަކައި ާލޯނު ާމި ާއަިދާއެހެންނަމަވެސް ާނަމަވެސް ާއަށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާއަދި  695ރޓްމަންޓެއް

ާޮބޑަްށާ ާވަރަށް ާކުރ ކަމެއް. ާއިޢުތިރ ޟް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހެދުމަކީ ާތަނެއް ާމިކަހަލަ ާތަނެއްަގއި އެހެން

ާއަދިާ ާމިހުރީ ާފޯކަސް ާމުޅި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެންނެވިހެްނ ާވެސް ާކުރިން ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ދެކޮޅުހަދ 

ާސަރު ާކުޑަކޮށް ާޚަރަދު ާސަރުކ ރު ާޖެހެނީ ާުކރަން ާފޯކަސް ާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާވެސް ބިއުޯރކްރަސީާކ ރުގެ

ާއަިދާކުޑަކުރުމަށްޓަކަާ ާއިސްަނގަިއގެން ާމެދުވެިރކޮށް ާއެއް ާމިނިސްޓްރީ ާކަމ އިބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ާމީ ާއެހެންވީމ ، އި.

ާތުރޫކޮާ ާއެމް.އެމް.އޭ ާއަދި ާނަމަެވސް ާބޭންކެްއގަިއ ާހިނގ ެނާކޮމ ޝަލް ާމިކަން ާނަމަވެސް ާނޫން ާުނވަތަ ާނަމަވެސް  700ށް

ާކަމަްށާ ާގެންެދވޭނެ ާުކރިއަށް ާެއކަން ާޭރވުމުން ާގޮތެއް ާކަހަލަ ާކުިރއަށްދ  ާެއކަން ާރޭވުމަށްފަހުަގއި ާއެްއ މެކޭނިޒަމް
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ާއަހަރެއްގަާ ާކޮންމެ ާދ ނެ ާހިނގަމުން ާމިކަން ާގޮުތަގއި ާއ ދެ،ާރިވޯލިންގާފަންޑެްއގެ ާޤަބޫލުކުރަނީ. އި.ާހަމަާއަޅުަގނޑު

ާ ާއެީކަގއި ާފ ސްކުރާ 4ާމިއ އި ާބަޖެޓު ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާމިއޮންނަނީ ާގޮތަށް ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާ)ހ(ާގައި ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

މިލިއަންާދޭންޖެހޭނޭ.ާއެހެންާމެންބަރަކުާވެސްާފ ހަގަކުރެްއވިާފަދައިން،ާދެންާކޮންމެާއަހަރަކުާދިނުމަީކ31ާާއިރުަގއިާ

ާކުރެ ާތ އީދު ާެވސް ާގެންދިޔުމަކީާއަޅުަގނޑަށް ާދެމުން ާހަމަވަންދެން ާއަދަދެއް ާވަކި ާނޫން ާއެހެންނެއް ާނޫން. ާކަމެއް  705ވޭ

ވަނ5ާާަހަމަާއެންމެާރަނގަޅުާކަމެއް.ާއެއަށްާފަހުަގއިާރިވޯލިްނގާަފންޑެްއގެާގޮުތގައިާމީތިާހިނަގންާފަށަންާޖެހޭނެ.ާ

ނޑަްށާވެްސ00ާާނަނީާަގއިާޯލނުާއަނބުރ ާދެއްކުުމގެާމުއްަދތަކަށްާމިއިނ6ާްމ އްދ ގަިއާ)ހ(ާެގާ މަސްުދވަސް.ާއަުޅގަ

ާ ާމުއްދަތެއް ާއެކަށޭނެ ާކުރުމަށްފަހު ާރިޢ ޔަތް ާއިން ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، ާކުރު. 1ާާއެމުއްދަތު ާވެސް 3ާއަހަރުގައި

ާފެންނަކަމެއް.ާ ާހަމަޖެއްސުމަކީ ާވެސް 00ާާއަހަރުަގއި ާ)ނ(ާބުނ ގޮތުން ާދޫކުރެވެީނ3ާާގެ ާމި ާގުރޫޕަކަށް މެންބަރުންގެ

ާހުން ާއެނގޭާއެކަނި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއދެން. ާވިސްނ ެލއްވުްނ ާކޮމިޓީން ާނެތްޯތ ާއޮތްތޯ ާގޮެތއް ާދޫުކރެވޭނެ ާމީހަކަށް  710ނަ

ާލޯނުާ ާދޫކުރ  ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާކުދި ާހަދަނީ.ާއ ދެ،ާމީ ާގުރޫޕެއް ާދެއްވަން ާގެރެންީޓާކުރުމަށް ާވެސް.ާއެއީ ސަބަބު

ާމަ ާދަްށވެގެްނާދޫކުރެވޭެނާވަރ އި ާމިހިރީ ާމީަގއި ާކޮމިީޓގަިއާކަމަށްވ ތީ ާމެދު ާވަރ އި.ާމިއަދަދ އި ާދޫކުެރވޭނެ ިތާެވގެން

ާތަކުރ ުރކޮށްާ ާވެސް ާއަެނއްކ  ނޑު ާއަޅުގަ ާާނ ޅ ނަން. ާހުށައެްއ ާއަދަެދއް ާވަކި ނޑު ާައުޅގަ ާރަނގަޅު. ވިސްނ ލެްއވުން

ންހެނުންނަށްާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާަވކިާބޮޑުާސިންގ ާފަންެޑއްާނުަވތަާބޮޑުާސިންގ ާޑިޕ ރޓްމަންެޓއްާނުހަދ ާއަ

 715އަހަރުާވަންެދންާމިހިންާދޫކުރުމަކީާދޫކުރާ 1ާއަހަރުާވަްނދެންާނުވަތ3ާާަވަކިާއަދަދެއްާހަމަވަންދެންާޮކންމެާއަހަރަކުާ

ާގޮތެްއާ ާދ  ާކުރިއަށް ާމިކަން ާވެއްިޖއްޔ  ާެއއްގޮެތއް ާއަދި ާކުރަމޭ. ާތ އީދު ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށްވަްނޏ  ާހަމަޖައްސ  ގޮތަށް

ާބެލުމަށްފަހުގައި ާހަމަާާއަޖުމަ ާދ ގޮތަށް ާކުރިއަށް ާބެލުމަށްފަހު ާކޮމިޓީއަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާދ ގޮތަށް ކުރިއަށް

ާއަންހެނުންނަށްާ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާޖެހެމުންދ ނެ.ާއަޅުގަ ާހަމަ ާެވސް ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާމީގައި ޖައްސައިފިނަމަ

އިާމިފަދަާފިޔަަވޅެއްާއެޅުމަީކާބޭނުންތެރިކަމެއް.ާހުރިހ ާހަމަހަމަާކަމ އިާރައްކ ތެރިކަްނާލިބިގެންާއަދިާާކުރިއެރުމަށްަޓކަ

ާޖަމ ޢަތަށްާ ާމުޅި ާކުރިއެރުވުމަކީ ާއަންހެނުން ާަދންނަވ ނަން. ާައޅުަގނޑު ާއެއް ާވ ހަކަ ާކުރ ނެ ާޤަބޫލު ާވެސް  720ބޭފުޅުން

ާލިބޭނެާފައިދ ާއެއް.ާމުޅިާއ ިއލ ާއަށްާވެސްާލިބޭނެާފައިދ ާއެއް.ާ

ާ

ާމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙް

ނުޑާމިއަދުާފުރުޞަަތކަށްާއެނދިލީާއުނގޫފ ރުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ `ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއަުޅގަ

ާއެާ ާވ ހަކަ ާގިނަ ާވަރަށް ާހުރި ާދަްއކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެ ާކޮށްލުމަށްޓަކައި. ާތ އީދު ާއަށް ާވ ހަކަ ާޢަލީގެ  725އަފްރ ޝީމް

ނޑުމެންާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ދަްއކަވ އިފި.ާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާއެެމންބަރުާއެވިދ ުޅވީާވަރަށްާޮބުޑާތެދުފުޅެއް.ާއަުޅގަ

ާ ާއަންހެނުން ާނުވަތަ ާކުދިން ާއަންހެން ާވެްސ 311ާާފަހަރެއްގަިއ ާނޫނީ ާއަްށ ާއެމީހުންގ0111ާާެރުިފޔ  ާއަށް ރުފިޔ 

ާ ާނުވ ނެ ާބޭުނމެއް ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަގ ލ ކަްށ ާވެްސާޢިއްފަތްތެރިކަން ާޙަޤީޤަތުގައި ާމީހަކު. ެއއްެވސް
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ާތެރެއިންާ% ާއަންހެނުން.ާ%77ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާހޯދުމަށް ާފައިސ  ާމިކަމުގައި ާހަމަ 0ާމީހުންނަކީ

ާބޭރުގެާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިނަގއިދ ެނ. ާވަމުން ާވެްސ ާދ މީހުންނަށް ާކަމުން ާަވޙްޝީ ާއެީއ ާފަހަރެއްގައި  730މީހުން

ާދަތުރުކު ާއަިދާޤައުމުތަކަށް ާގޮުތގައި ާއެނގޭ ާމަންޒަރުތަުކން ާބަެއއް ާމީ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާެވސް ާއިރުަގއި ރ 

ާމީ.ާޖޮބޭ.ާކޮބައިޯތާ ާަވޒީފ އޭ ާތިމަންނަމެންގެ ާބުނޭ ާއެބަ ާއެމީހުން ާއަހ ލ އިުރގައި ާކަިއރީގައި ާކުދިން ާވ ހަކަތައް ބައެއް

ތައްާހިންގުން.ާމީާއެމީހުންގެާޖޮބް.ާމީގެާމ ނަާއަކީާޖަހަންދެންާއެމީހުންާވަޙުޝީާޢަމަލ00ާުންާފެށިގެނ7ާާްޖޮބަކީ.ާ

އެމީހުންނަށްާއެހެންާގޮތަކުންާވަޒީފ ާެއއްާލިބިގެންާފައިސ ާލިބޭނެާނަމަާމިމީހުންާމިމަގަށްާނުދ ނެކަންާމީާޔަޤީނުންާ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާއެެހންވީމ  ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއާވެސް  735ރު

ާއެޤަބޫލުކުރަްނ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާބިލެއް ާބިނ ކޮްށާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމައްޗަށް ާއެކަމަނ ެގާތަޖުރިބ ގެ ާބިލަކީ ހުށަހެޅުއްވި

ާއިްނާ ާއަވަހަކަށްާބަލ އިގަނެާލޯނުތަްއާވީހ ާވެސްާފަސޭހަ ނޑުާދަންނަވ ނީާމިބިލުާވީހ ާވެސް ދެންާއެހެންވީމ ާއަުޅގަ

ާހަމަޖެހި ާމީާއަންހެންވެރިންނަށް ާވިސްނ ވަަޑިއގަތުމަށް. ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީސްގެ ާގޮތަކަށް ާދ ނެ ގެން

ާތެރޭަގިއާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނޫން. ާެއއް ާމަްއސަލަ ާުކޑަކުޑަ ާމީ ާއެއް. ާމައްސަލަ ާުމހިއްމު ާވަރަށް ާވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ާވެާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިދަނީ ާނެތިގެން ާއިއްަފތްތެރިކަން ާއަންހެންވެރިންގެ ނޑުާގިނަ ާއަުޅގަ ާފައިސ އަށްޓަަކއި. ާހަމަ  740ސް

ނުޑާމިދަންނަވަނީ.ާއެހެންީވމ ،ާމިގޮތުންާއަުޅަގނުޑާ ނުޑގެާތަޖުރިބ ާއ އިާެއީކގައިާއަުޅގަ ވަރަށްާކެރިހުެރގެންާއަުޅގަ

ާބައެްއާ ާއަދި ާޕ ލަރތަކ އި ާމަސ ޖު ާމިހިރަ ާތެރޭގައި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ާއެވިދ ުޅވި ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީމް ދަންނަވ ނީ

ާހޯދުމުގައި.ާއެ ާަވޒީފ  ާއެީމހުންގެ ާެވސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިދަނީ ާހެދިގެން ާމި ާތަންތަން ާުހންނަ ާނަމުގައި ާނަން ހެންކަހަލަ

ާވިސްނަންޖެހޭާ ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާއެބަ ާމިކަމުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ  ާތަންތަން. ާދޭ ާަވޒީފ  އެވެސް

ާކުރެވޭ ާސަލ މަތް ާމިއޮތީ ާއަދި ާމިޤައުމު ާފިޔަވަޅުތަެކްއާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާރަނގަޅު ާމިފަދަ ާއެކަމަކު  745ހިސ ބުގައި.

ާވެްސާ ާދިޔުމަކީ ާެއއްފަދައަށް ާޤައުމުތަކ އި ާއެހެން ާޭބރުގެ ާވެސް ާޤައުމު ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާވަންޏ  ނޭޅިއްޖެކަމަށް

ާފިރިމީހ  ާއޮވޭ ާެވސް ާމ ނ ގައި ާޙަދީސްފުޅެްއގެ ާރަސޫލ ގެ ާކީރިތި ާދަންނަވ ލ ނަން ާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ވެސްާާދުރުކަމެއް

އެންމެާައއުލ ކަންާބޮުޑެވގެންވ ާޚަރަދަކީާއަނބިމީހ ާއަްށާކުރ ާޚަރަދުކަން.ާއެހެންވީމ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާ

ާޙަޤީޤަުތަގއިާ ާތެރެއިން ާއަުޅަގނޑުމެްނގެ ާއެހެްނވީމ  ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާެއއީ ާކުރުމަކީ ާޚަރަދު އަންހެނުންނަށް

ާދެައންބަ ާދަންަނވ ނީ ާއަންހެނުންނަށްާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމީހުން ާހުރި ާއިނެދގެން ާމީހުންނ އި ާތިންއަންބަށް  750ށް

ާދެއްވިާ ާޮގވ ލަން. ނޑު ާައޅުގަ ާގެންދިޔުމަށް ާކުރިއަށް ާެވްސ ާއެކަން ާގޮތުން ާހޯދައިދިނުމުގެ އެފުރުޞަތުތައް

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުިރއްޔ .ާާ

ާ
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ާހުށަހެޅުއްވިާ ާބިލު ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާއަންހެނުންގެ ާމިބިލު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  755ޝުކުރިއްޔ 

ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާއަޅުަގނުޑާފަށްފަށުންާޝުކުުރާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާ ާމިބިލަށް ާހުރީކީ ާައޅުަގނޑު ާމަތީގަިއާރައީސް ާމިތަޅުން ާތަކުރ ރުކޮށް ާއެކަމަކު ާނޫން. ާެވސް ވ ހަކަދައްކ ކަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާިއިވގެންާމިދިޔައީާދެާޖިންސުގެާތަފ ތުާުކރުމެއް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާގަިއ،ާތެދުފުޅެއްާޤ ނޫނުއަސ ީސާ

ާބަޔ ންކޮށްފަ ާމިނިވަންކަން ާޙައްޤުަތކ ިއ ާއެބައޮތް ާބަޔ ންޮކށްފައި ާަކނަޑއެިޅގެން ާއެްއވެްސާގައި ާގޮުތގެމަތީން ިއވ 

 760ވަނަާމ އްދ ެގ05ާާގޮތަކުންާތަފ ތުާކުރުމެއްާނެތިާކޮންމެާމީހަކަށްާލިބިގެންވޭ.ާހަމަާއެހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

)ށ(ާއަށްާބައްަލވ ލަްއވ .ާމުޖުތަމަޢުގެާޢ ންމުާޙ ލަތަށްވުރެއްާނިކަމެތިކަންާލިބިފައިވ ާމީހަަކށްާނުވަތަާބަޔަކަށްާނުވަަތާ

ާނުވަތަާއި ާަރއްކ ތެރި ާދިނުމަްށޓަކައި ާއެހީތެރިވެ ާބަޔަކަށް ާލިބިދޭންޖެހޭ ާރައްކ ތެރިކަން ާޙ އްޞަ ާގޮތުން ޖުތިމ ޢީ

ާކުރުމެއްާ ާތަފ ތު ާފަދަ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާގައި ާ)ހ( ާމިމ ްއދ ގެ ާކަންތައްތަކަކީ ާކުރ  ާލިބިދިނުމަށްޓަކައި ރައްކ ތެރިކަން

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެެވ. ާނުބެެލވޭނެ ާމުޖުތަމަޢުާކަމުގައި ާއަންހެނުން ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އީްސ،ާައޅުަގނޑުމެން

 765ގައިާހަމަާނިކަމެތި.ާފިރިހެނުްނނަށްާއަޅ ާިކޔ ލ އިުރާއަންހެުނންާނިކަމެތި.ާރ އްޖޭގެާއ ބ ދީެގާގޭބީސީތަކަްށާބަލ ލ އިރުާ

41ާާ ާހިންގ  ާއިްސެވގެން ާެއކަނި ާެއކަނިމ  ާއަންހެނުން ާައކީ ާގޭީބސީ ާއެހެންނަމަވެްސާއިންަސއްތަ ޭގބީސީތައް.

ާއިނޭގާ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަލ ލ އިރު ާފުރުޞަތަކަށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާތަޢުލީމީ ާލިބިފައިވ  އަންހެނުންނަށް

%ާ ާއެންމެ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާޙަރަކ ތްެތރިވ  ާގައި ާއެބަޖެހ06ާާޭއިޤްތިޞ ދު ާއުފުލަން ާޒިންމ  އަންހެނުންނަކީ

ނޑުމެންނަށްާދެވިފަކ ިއާއަންހެނުން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަން ހެނުންނަކަށްާއެާލިބިދޭންޖެހޭާތަޢުލީމ އިާތަޖުރިބ އެއްާއަޅުގަ

ާމީހުން.ާ ާބޭނުންވެފަިއވ  ާޙ ލަތެއް ާޙ އްޞަ ާއަންހެނުންނަކީ ާނެތް ާެވސް ާަރީއސް،ާޝައްެކއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތް.  770އެއް

0101ާސިޔ ސަތަށްާވެސްާބައްަލވ ލަްއވ .ާާޙ އްޞަާއެހީތެރިކަމެއްާބޭނުްނވެފަިއވ ާމީހުން.ާއަޅުަގނޑުެމންާސަރުކ ރުގެ

ާކުިދާ ާވިދ ުޅވީ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާދެއްވަމުން ާރިޔ ސީބަޔ ން ާއަހަުރގެ ވަނަ

ާއެބަ ާތިމަންނަމެންގެާސަރުކ ރުން ާކުރުމަށްޓަކައި ާފުޅ  ާވިޔަފ ރިތައް ާޖެހެއޭ.ާކުދި ާއެބަ ާކުރަން ާފުޅ  ާއެބަ ާވިޔަފ ރިތައް

%ާ ާވެސް ާިމހ ރު ާތެރެއިން ާލޯނުތަުކގެ ާލުއި ާެދވިފަިއވ  ާދެމޭ.ާއެ ާދޫކުރެވިފައިވ 20ާާލޯނުތަކެއް ާއަްނހެނުންނަށް ައކީ

ާެވްސާ ާއީަސ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކެނދިުކޅުދޫ ާއިރު ާދޫކުރެވުނު ާލޯނުތައް ާޖުމްލަ  775ލޯނުތަކެކޭ.

ާ ާެތރެއިން ާމީގެ ާވިދ ުޅވިހެން ާއޭެގާމިލ4.3ާާިކުރިން ާލޯނުަތއް. ާދޫކުރެވިފަިއވ  ާއަންހެނުންނަށް ާވެސް ާމިހ ރު އަނަކީ

ތަކަކީާހަމަާކުދިާވިޔަފ ރިތައްާއަންހެނުންާއަމިއްލަާއަށްާފުޅ ކުރުމަށްޓަަކއިާދޫކުރެވިަފއިވ ާލޯނުތައް.01ާާތެރެއިންާ%

ާދަ ާެއއްަޗކީ ާއޮތް ާދަްނނަވ ލަން ާހަމައެކަނި ާއަޅުަގނޑު ާމިބިލަްށ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ލިއްޔަތުުއލަތުގެ 31ާން

ާކަމަކަށްާ ާކޮންމެ ާމިހިން ާޖެހޭނެއޭ. ާއޮންނަން ާގުޅުން ާބަޖެޓ އި ާޖެހިފައިވ  ާވަށ  ާަދުއލަތުގެ ާއެއީ ާއެދޭއިރު މިލިއަނަށް

ާގުޅުންާ ާބަޖެޓ އި ާަދއުލަތުގެ ާެއއީ ާއެބަޖެހެއޭ ާކުރަން ާކަށަަވރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެްއާފ ްސކުރ އިރު  780އަޅުަގނޑުމެން

ާއެއްާ ާއިޤްތިޞ ދަްށާއޮންނަ ާޤައުމުގެ ާމިހ ރު ާސިޔ ސަތަކީ ާސަރުކ ރުގެ ާވ ްނޖެހޭކަން. ޗަކަށް
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%ާ ާ%11ާބައްލަވ ަލއްވ އިފިްއޔ  ާއިޤްތިޞ ދު ާައޅުަގނޑުމެން ާއަށ11ާާްއަކީ ާއިންޑަސްޓްރީ ާޫޓރިޒަމް ާބަރޯސ ވަނީ މި

ާއެހެ ާހަނިކޮްށ ާކޮންމެސްވަރަކަށް ާެއބަ ާމިކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާެނތް ާވެސް ާޝަްއކެއް ާއިޤްތިޞ ދުތަކަށްާއެކަނި. ން

ާދ އިރ ތަކަްށާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާދ އިރ  ާއެހެން ާޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަން ާފުޅ  ާއެބަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރ ތަކަށް އެހެން

ާފުޅ ކުރަންާ ާއިޤްތިޞ ދު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާވިޔަފ ރިތަކަްށ ާކުިދ ާގެންދަންޖެހޭ. ާއެބަ ާވިްސނުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ  785ވެސް

ާމިސަރުކ  ާެއއީ ާވިސްނުން ާކުރ  ާމިޑިމ ންޑު ާމިބިުލގައި ާެއްއޗަކީ ާއޮތް ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު 31ާުރެގާސިޔ ސަތު.

ާތެރެއަްށާ ާިސޔ ސަތުެގ ާސަރުކ ުރގެ ާޖެހޭނެއޭ. ާއޮންނަން ާުގޅުން ާމ ލިްއޔަތ ިއ ާެޖހިފައިވ  ާވަށ  ާދައުލަުތގެ މިލިއަނަކީ

ާ ާމި ނ31ާމިވަދެިވގެންނޭ ާއަޅުގަ ާނިންމ ލަމުން ާޖެހޭނީ. ާބެހެން ާތަފ ތުާމިލިައން ާދެޖިންސް ާމީ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ޑު

ާއަިދާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދިނުން. ާފުރުޞަެތްއ ާއިތުރު ާބަޔަކަށް ާބޭނުންވެފައިވ  ާޙ ލަތަކަށް ާޙ އްަޞ ާމީ ާނޫން. ކުރުމެއް

ާޝުކުރުާ ާއަޑީން ާހިތުގެ ާހަމަ ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާވެސް  790އެއްފަހަރު

ާސަލ މްޢަލަިއުކމް.ާދަންނަވަން.ާވައް

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާވަރަހްމަތު ާއަންހެނުންެގާهللاާ`ާައއްސަލ މްޢަލަޢިކުމް ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާމޮޑެވެމުން ާެވއްޔ އި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޤަދަރު ާކަރ މ ތ އި ާމިއަދަީކާާޢިއްޒަތ އި ާވ ތީ ާދުވަހަކަށް  795ދ 

ާޤަދަުރވެިރާ ާވަރަށް ާއަންހެނުންނަކީ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާދުވަހެއް. ާކުރ  ާހިތ މަ ާއެކަުމގައި ާހަމަ އަޅުަގނުޑ

ޢިއްޒަތްތެރިާބަެއއް.ާހަމަާއެފަދައިންާއެމީހުންގެާކަރ މ ތެއްާވެސްާއޮންނަންާޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރަން.ާިމާ

ާހ ުލގަިއާާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާމެދު ާވ ހަކަަތކ އި ާމިދެކެވޭ ާބެހޭގޮތުން ާައންހެނުންނ އި މަޖިލީހުގަިއ

ނޑުާބަލ ލ ނަން.ާމިބިލަށްާބަލ ލ އިރުާބިލުގެާސުރުހީއަކަށްާބިލުގެާނަމަކަށްާމިއޮންނަނީާއަންހެނުންނަށްާ މިބިލަށްާއަޅުގަ

ާމިބަުހގެ ާލުއި ާއ ދެ، ާބިލު. ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާމިކޮށްދޭންާާލުއި ާބިލުން ާމި ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ  800މ ނައަްށ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއ ދެ، ާއެބަ. ާޖެހޭ ާިވސްނ ލަން ާައޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާމެދުގަިއ ާކަންަތއްތަކ ިއ އުޅޭ

ާމ އްދ ތަކަ ާަބއެްއ ާބިުލގެ ާައޅުަގނޑު ާވ ތީ ާަދއްަކވ ފަިއ ާވ ހަކަފުޅު ާގައި ާހަވ ސ  ާމިބިލުގެ ާޖެހިލ ނަން.ާމެންބަރުން ށް

ާ ާބިލުގެ ާބަލ ލ އިރު ާަވކ2ާާިމިގޮތުން ާގައި ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ާމ އްދ . ވަނަ

ާކުެރވޭާ ާތ އީދު ާވެސް ާެއްއގޮަތކަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާކުރުމަކީ ާޖަމ  ާމިފަންޑަށް ާހިމަނައިެގން ާފައިސ  އަދަދަކަށް

ާހަމަާ ާމިކަން ާނުވ ތީ ާާކަމަކަށް ާބިލުގެ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާބޭނުންވޭ. ާކޮށްލަން ާފ ހަގަ ާގޮތެްއގަިއ ާޙ އްޞަ  4ާ805އަޅުަގނޑު

ނޑަެއޅިގެންާބުނެދީފައިާވެސްާއެަބޮއވޭ.ާދެންާހަމަާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާވެސްާހަމަާމިވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާވަކިާއަދަެދއްާކަ

ކޮންމެާއަހަރަކުާވިދިގެންާއަންނަާއަހަރުާބަޖެޓުާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުނ4ާާްއެފަދައިންާމިބިލުގެާ

ާަކނަޑއެޅިގެންާ ާމުއްދަތެއް ާަވކި ާމީ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ާހިމަނަން. ާއެބަޖެހޭ ާއެބައި ާހަމަ ާވެސް ފ ސްކުރ އިރު
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ާިމއަދަދު ާވެސް ާކަަމށްވިޔަސް ާިދޔަ ާދެމިގެން ާދިގު ާއަހަަރކަށް ާކިތަންމެ ާަގއި ާއަދަދަަކށްވ އިރު ާނުވ  ާބަޔ ންކުރެވިަފއި

 810މިގޮތަށްާޖަމ ކުރަންޖެހޭާޖެހުމަކީާހަމަާެއއްގޮަތކަށްާވެސްާތ އީދުާކުެރވޭާކަމަކަށްާުނވ ތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެްނާ

ާ ާުބނެވި ާސުރުޚީއެްއގައި ާއަރިމަތީ ާއުޫސލު ާދިނުމުގެ ާއުސޫލު.ާލޯނު ާދިނުމުގެ ާލޯނު ާއެހެންމެ ާމ އްދ ގަިއ5ާާހަމަ ވަނަ

ާދި ާލޯނު ާދ އިުރގައި ާދައްކަމުން ާބަަޔކުާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާމިޖެހެނީާމިލޯނުާބޭނުންވެގެން ާފުރަތަމަ ާބަލ އިރު ނުމުގެާއުސޫލަށް

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާަޤބޫލުކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާމީވެސް ާހޯދަން. ާހޯދުންތަކެއް ާކުރަން. ާތަކެއް ާސ ރވޭ ާބަލަން. ތިބިތޯ

ާސ ރ ާކުރަންޖެހޭ ާއެކަމަށް ާޖެހޭނީ ާހުށަހަޅަން ާބިލެއް ާގޮތުަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  ާހޯދަންޖެހޭާއަޅުަގނުޑ ާކޮށްފައި ާއެއް ވޭ

ާއެހެންވީމަާ ާކުރުމަށްފަހުގައި. ާވެސް ާދިރ ސ  ާއެކަމެްއ ާވ ނަމަ ާކުރަންޖެހޭކަމެއް ާދިރ ސ  ާހޯދ ފައި.  815ހޯދުންތަކެއް

ާ ާނަންބަރު ާވެްސ ާަނންބަރުތަކެއްަގ ާހުރިހ  ާހުރި ާހޯދުމަށ0ާާްމިމ އްދ ގައި ާއ މްދަނީ ާަރްއޔިތުން ާމިބުނަނީ ގައި

ާބޭނުންާ ާކުރަން ާމީާމަސައްކަތް ާދެނެގަތުން. ާޙ ލަތު ާމ ލީ ާނުވަތަ ާއިޤްތިޞ ދު ާއެީމހުން ާދެނެގަތުމ އި ާއަންހެނުން ވ 

ާނެތްކަެމއްާ ާތިބިކަެމއް ާަބޔަކު ާބޭނުްނވ  ާިތބިތޯ.ާއެހެންވީމަ ާބަަޔކު ާބޭނުްނވ  ާމި ާއަދި ާކުރަްނާމިޖެހެނީ ކަންތައްތަެކއް

ނުޑމެންނަކަށްާޔަޤީނެއްާނުވޭ.ާ އޮންނަނީާރަށްރަށުގެާމ ހައުލުގައިާއަންހެނުންނަށްާގައިާމ0ާާިއަދިާމިހިސ ބަކުންާއަުޅގަ

ާއަދިާ ާވެްސ ާނެތްތޯ ާުހރިތޯ ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާއެފަދަ ާދެނެގަތުން. ާކޮބައިކަްނ ާމަސަްއކަތްަތކަކީ ާއެުރވިދ ނެ  820ކުރި

ާ ާނުޭވ. ާޔަޤީެނއް ާއަދި ާައޅުަގނޑުމެންަނކަށް ާކުރުމަށ1ާާްމިޙ ލަތުގައި ާއެމަސައްކަތްަތއް ާމިއޮންނަނީ ާއަށް ވަނަ

ާނުވަަތާއެ ާއުޭޅކަމެއް ާއަންހެނުންތަކެއް ާބޭނުންވެގެން ާކުރަން ާމިކަން ާބެލުން. ާނެތްތޯ ާތިބިތޯ ާއަންހެނުން އްބަްސވ 

ާމިދެންނެވިާ ާހުށަހަޅ އިރު ާބިލެްއ ާއެހެންވީމަ ާނެތް. ާެއއް ާއެނގިފަ ާއަދި ނުޑމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ނޫޅޭކަމެއް

ާއެ ާރަނގަޅަށް ާއެނގިފަިއ. ާހުންނަންޖެހޭނީ ާބިލުާކަންތައްތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެެނެގން ާއެކަންަތއްތައް ނގިގެން

ާދެކޭތީެވާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެްއކަމަށް ާސަލ މަތްވ ނެ ާވަގުތު ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާގެންދިޔުމަކީ ާކުރިއަށް ާބިލު  825ހުށަހަޅ އިގެން

ާ ާއަންހެނުން ާއެ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާހޯދ  ާއެހީތެރިކަްނ ާފަންޑުގެ ާދެން ާވެްސާދަންނަވ ލަން. ެއއްބަްސވޭތޯާއެވ ހަަކ

ާކުރެވެނީ.ާ ާއިޙްސ ސް ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާލޯނެއް ާއުޅޭ ާދޭން ާގަދަކަމުން ާމިއުޅެނީ ާމިލޯނު ާނުވޭތޯ. ނުވަތަ

ާދޭކަްށާނޫންާ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާކޮންމެހެން ާބޭނުންެވެގން ާއަންހެނުން ާޤަބޫލުކުރެވެީނ.ާެއއީ އަޅުަގނޑަްށާމި

ންާމިމަސައްކަތްާކުރަނީ.ާގަދަކަމުންާއެމީހުންާމިލޯނުާބޭނުންކުރޭތޯާއ ދޭސްކޮްށގެންާއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހު

ާައޅުަގނޑުާ ާެވސް ާއެވ ހަަކ ާދޭަހވ ތީ ާއެމ ނަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާޢިބ ރ ތްތަކުން ާބަެއއް ާމިބިުލަގއި ާއުސޫލަކަށް  830ދޭކަހަލަ

ާ ާދެން 3ާާދަންނަވ ލަން. ާމ އްދ . ާޙަޤީޤަތުގ3ާާަވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމ އްދ  ާކިޔ ލުމުންާވަނަ ާމިމ އްދ  ާވެސް އި

ާކިޔ ާ ާފުލުސް ާރ ޖ ، ާަވގު، ާއޮންނ ނެ. ާުކޅިވަެރއް ާކުޅޭ ާކުަޑއިރު ާކުީރގަިއ ާއަުޅަގނޑުމެން ާައއީ ާހިތަށް އަޅުަގނުޑ

ާ ާމި ާދިޔައީ. ާކުރެިވެގން ާއަުޅަގނޑަށް ާއިުޙސ ސް ާއެކުިޅވަުރގެ ާމީހުންގ3ާާެކުޅިވަެރއް. ާމިލިޔަނީ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާއުފެއް ާޖަމ ޢަތްތައް ާއެއިން ާވެސ3ާާްދުމަށްފަހު ާޖަމ ޢަތަކަށް ާޮކންމެ ާއެއިން ާއުެފއްދުމަށްފަހު ާޖަމ ޢަތްތައް މީހުންގެ

ާ ާބ ކީ ާއަދި ާދިނުން. ާނަމުގަިއ ާމީހެއްގެ ާތެރެއިން ާޖަމ ޢަތުގެ ާއެ ާލޯނު ާދޭ ާއަނބުރާ 2ާފުރަތަމަ ާލޯނު ާއެ  835މީހުންނަށް
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ާކަމެ ާޔަޤީން ާމިފަދަ ާކޮށްދިނުން. ާކަަށަވރު ާޔަޤީންކަން ާއިޖުތިމ ޢީާދެއްކުމުގެ ާއުފެދިދ ނެ ާކޮށްދީެގން ާކަަށވަރު އް

ާކޮންމެާ ާދޭނީ ާމިޔަޤީންކަން ާގިނަފަހަރަށް ާޖެހޭ. ާިވސްނ ލަން ާޮބޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާައުޅގަ ާމެދުގަިއ މައްސަލަތަކ ިއ

ާޮބނީޑގަ ާދ  ާނުދެއްކިގެން ާލޯނު ާެއއް. ާރަޙުމަތްތެރި ާަރއްޓިްއެސއް ާއެުކވެރިެއއް ާީމހަކު ާތިމ ގެ ާމީހަކު ާގ ތް އިާވެސް

ާވަރަށްާ ާއުފެދޭނީ ާތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާޖެހުނީމ  ާއުފުލަން ާއެފަރ ތުން ާޒިންމ  ާދެއްކުމުގެ ާލޯނު ާއެއްކަލަ ދެން

ާއަޅުަގނޑަށްާ ާވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއެހެންކަމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޮޑަށް ާމައްސަލަތަކެއް.ާމީވަރަށް ާއިޖުތިމ ޢީ  840ބޮޑެތި

ބޭންކުތަކުންާލޯނުާދޫުކރަމުންދ ާއުސޫލުންާލޯނުތައްާދޫކުރަމުންާގެންދިޔުމަކީާމ ާާޤަބޫލުާކުރެވޭާގޮތުަގއިާމިހ ރުާވެސް

ާވުެރއް.ާ ާގެންދިޔުމަށް ާފ ސްކޮށްގެން ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާކަމެއް. މުހިންމު

ާމިނިސް ާޓްރޭޑް ާދޫކުރޭ. ާއެބަ ާމިލޯނުތައް ާބޭންކުަތކުން ާމިހ ރުވެސް ާދޫކުރ ކަމ އިާސަބަބަކީ ާލޯނުތަކެއް ާވެްސ ޓްރީން

ނޑުމެންާރިޔ ސީާަބޔ ނުންާވެސްާއެނގިާހިނގަންޖެ.ާ ލޯނުތަކެއްާދޫކުެރވިފަިއވ ާކަމ އިާމިހުރިހ ާކަންކަންާވެސްާައޅުގަ

ާޤ ނޫނުތަކެއްާ ާހުށަހަޅ އިގެން ާބިލުތަކެއް ނޑުމެން ާއިތުރަްށާއަޅުގަ ާއަނެއްކ  ނޑަްށާދެންނެވޭނީ ާއަުޅގަ  845ާއެހެންކަމަށްވ އިރު

ާހަމަނުޖެހުމަކަށްާ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއުފެދިދ ނެ ާތެރޭގައި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާއުޅުމަކީ ާކުރަން ާކަންތައް ާމިފަދަ ހަދ އިގެން

ާޢ ންމުާ ާމިކިޔަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާލޯނު ާލުއި ާމުއްދަތަކަށް ާދިގު ާލޯނު ާލުއި ާއ ދެ، ާކަމެއްކަމަށް. ާޖެހޭ ވިސްނ ލަން

ާދަ ާގޮތަށް ާދައްކ  ާދިގުުމއްދަތަކުން ާމިލޯނަކީާގޮތެްއގައި ާއެހެންނަމަވެސް ާލޯނެއް. ާދޫކުރެވޭ ާކުރ ގޮތަށް ާހަލ ސް އްކ 

މަސްާދުވަުހެގާތެރޭގައިާަދއްކ ާހަލ ސްާކުަރންޖެހޭާލޯނު.ާމިސ ލަކަސ00ާާްއަހަރުާދުވަހުގެާތެޭރގައިާއ ދެ،0ާާއެންމެާ

ާކިހިނެއ1ާް ާކޮށްފައި ާކަވަރ ާއިްނވެސްްޓމަންޓު ާއޭނަ ާފުރަތަމަ ާމީހ ައށް ާނަގ  ާރުފިޔ  ާލަްއކަ ާެއއްކަަލ  850ލަްއަކ1ާާތޯ

ާ ާދިރ ސ ތަެކްއ0ާާރުފިޔ  ާކޮންމެސްވަރެްއގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް ާެއކަމަށްޓަކަިއ ާެދއްކޭނީ. ާެތރޭގައި ާދުވަުހގެ އަހަރު

ާ ާސަބަބަކީ ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާޖެހޭނެކަމަށް ާކުރެވެން ާތައްޔ ރު ާރިޕޯޓުތަކެއް 0ާާހަދ  ާދުވަހުން ލައްކ1ާާައަހަރު

ކީާަވރަށްާއުނދަގޫާދަތިާކަމަކަށްާވ ނެ.ާލުއިާލޯނުާއެނަންާބޭނުންާވެސްާކުރެވިގެންާނުވ ެނާރުފިޔ ގެާލޯނެއްާދެއްކުމަ

ާމުއްދަތުނ0ާާް ާދިގު ާކުރެވެނީ ާމިބޭނުން ާގޮތެއްަގއި ާއ ންމު ާލޯނު ާލޯނުތަކަކަށް.ާލުއި ާދައްކ  ާތެރޭަގއި ާދުވަހުގެ އަހަރު

 855ންާޤަބޫލުާކުރަންާދަތިވެެގންާމިއުޅެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާދައްކ ާހަލ ސްކުރ ާލޯނަށްާކަަމށްވ ހިނދުާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާމިކަ

ބިލުެގާވެސްާމިވަަނާމ އްދ ގައިާމިހިރަާހުރިހ ާކަންތައްތަކަކ7ާާީއަށްާބަލައިލ އިރުާާވަނަާމ އްދ 7ާމިބިލުގެާރައީސް.ާ

ާއެއްގޮތަކަށްާ ާހަމަ ނަޑކަށް ާައުޅގަ ާކަމަށްވ ތީ ާކަންތައްތައް ާތަޢ ރަޒްވ  ާކަންތަާމަޤްޞަދުތަކ އި ާމި އްތައްާވެސް

ާ ާބޮޑުކުރުމަށް،ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާޢިމ ރ ތެއް ާބޭނުންވ  ާވިޔަފ ރިައކަށް ާގަސްދުުކރ  ާކުރުމަށް ާމިއޮންނަނީ ާގައި )ހ(

ނުވަތަާމަރ މ ތުކުރުމަށް،ާނުަވތަާފުރިހަމަކުރުމަށް،ާނުވަތަާުކރުމަށްާގަސްދުކުރ ާވިޔަފ ިރއަަކށްާނުވަތަާމަސަްއކަތަކަްށާ

ާ ާތަްއޔ ރުކުރުމަށް. ާމިހ ރުއެތަނެއް ާދޭހަވަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއިން ާކުަރއްވަމުްނާާެއހެންވީމ ، ާވިޔަފ ރި  860ވެސް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޤްޞަދުތަކުަގިއާ ާބ ރުއަޅަނީ. ާމި ާމިބިލުގައި ާދޫކުރުމަށްކަން ާލޯނު ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ގެންދަވ 

ާކޮންމެާ ާއަންހެނުންނަށް ާތިބި ާނެތިފައި ާގޮތެއް ާާމިއޮންނަނީ ާގޮެތއް ާއަންހެނުންނަށްާވެސް ާނުލިބޭ ާއ މްދަނީއެއް ހޯދަން
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ނަންބަރުގައިާމިއޮންަނާހުރިހ ާކަންތައްތަކަކީާވެްސ7ާާާއ މްދަނީާލިބޭނެާމަގުާތަނަވަސްާކޮށްދިނުންާކަމަށްާވ ހިނދު.ާ

ާތަންކޮޅެއް ާބަލަިއގަންނަން ާމިބިލު ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށްވ ތީ ާކަންަތއްތައް ާތަޢ ރަޒްވ  ާމަޤްޞަދުތަކ އި ދަިތާާމިދެންނެވި

 865ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަސ ީސާ ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާއަންހެނުންނަށް ާނެތް ާފުދުންތެރިކަމެއް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިޤް ާޤ އިމްކޮށްދީ ާނުޖެހޭާވަޞީލަތްތަެކއް ާބަރޯސ ކުރަން ާމައްޗަށް ާފަރ ތެއްގެ ާއެހެން ާމ ލީގޮުތން ތިޞ ދީގޮތުންނ އި

ާމ ލީގޮތުންާ ާއިޤްިތޞ ދީގޮތުންނ އި ާއ ލ ކޮށްދީގެން ާއިތުބ ރު ާއޮތް ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާއަދި ާގެނެސްދީ  870ޙ ލަތަކަށް

ހިކޮށްދީާއިޤްތިޞ ދީގޮތުންާފުދުންތެރިާފުދުންތެރިާދިރިއުޅުމެއްާއުޅޭެނާމަގުާފުދުންތެރިާކަމެއްާނެތްާއަންހެނުންނަށްާފަ

ާތެރޭގައިާ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާހައިސިްއަޔތު ާޤަދަރ އި ާއަްނހެނުންގެ ާއުފައްަދއިދީ ާއަްނހެނުންތަކެއް ާޙަރަކ ތްތެރި ވިޔަފ ީރގައި

ާތުލު ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާގޮތުން ާކޮށްދިނުމުގެ ާަމގުފަހި ާދިނުމަށް ާރަްއކ ތެރިކޮށް ާޙައްޤުަތއް ާއެމީހުންެގ ސްޫދާއުފުލައިދީ

ާއަ ާއެކަމަނ  ާދެްއިވކަމަށްޓަކައި ާހުށަހަޅުއްވައި ާއ ދަްމާމިބިލު ާރޮޒައިނ  ާއަލްފ ޟިލ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ށްާދ އިރ ގެ

ާއިޚްލ ްޞތެ ާވަރަށް ާކޮންމެހެންރިއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދަންަނވަން. ާޝުކުރު  875ވެސްާާކަމ އެކު

ާވެ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމުހިންމު ާވ ހަކަދެްއކެވިާކުރަންޖެހޭ ާދެންމެ ާއ ެދ، ާކަެމކޭ. ާއޮތް ާބޭުނންވެފައި ާހަމަ ސް

ާބައެްއާ ާމީަގއިހުރި ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަްށާފެންނަގޮތުގައިާހަމަާމަދުާއަޅުާާ،އުނިާކަންތައްތަެކއް.ާމީގައިާހުރިާކަންތައްތަކަކީާއުނިކޮށްާުހރިާކަންތައްތަކަކީާ ގަ

ާވީހާ ާ.ކަންތައްތަެކއް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާައވަސްކޮށްަލއިގެްނާާއެކަންަތއްތަްއ ާގޮސް ާކޮމިޓީއަްށ ާައވަހަކަށް ވެސް

ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާމިބިލުގައި ާވެގެން ާމިޤ ނޫނަކަށް ާވީހ ާރަނގަޅުކޮށްލުމަށްފަހު ާމިފުރުޞަތު ާއަންހެނުންނަށް  880ާދައްކ 

ނުޑމެންގެާކުރިމަތީންާނިމިގެންާާހަމަާމުހިންމުާލިބުމަކީވަހަކަށްާވެސްާއަާ ކަމެކޭ.ާއ ދެ،ާމީގެާދެދުވަސްާކުރިންާއަުޅގަ

ާާމި ާދިޔައީ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމުނ ސަބަތުގައި ާއެުދަވހުގެ ާދުވަސް. ާހުރިހާ އަންހެނުންގެ ާދިވެހި ހަމަ

ާ ނޑުެގ ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ،އަންހެނުންނަށް ާއަދި ާރައްޔިާނަމުގައި ާއެންެމހ  ާދ އިރ ގެ ާނަމުަގއިާއަޅުަގނުޑގެ ތުންގެ

ާތަހު ާއެދުވަހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާބައެއް ާމިތ ނގައި ާރައްުދކުަރން. ާދައްކަަވއިފިނިޔ  ނޑުާާވ ހަކަފުޅު އަުޅގަ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާހިތ މަ ާކުރަން ާމެންބަރުންވެސް ާމަދު ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާނަމަވެސް ާފިރިައންހެނުންނ ތަކެއް  885ހެންނ އިާއި

ާ ާމިތަފ ތުކުރުމެއް ާނެތި ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނޫންނަމަ ާމަަސއްކަްތުކރ ތީ ާކުރަން ާކަމެއް ާމިއުޅޭާކަހަލަ ާމިކުރަން އ ިއ

ާ ާއަާތަޢ ރަްޒވ ކަމ އި ާިވދ ޅުވީމަ. ާއެާވ ހަކަ ާެއވ ހަަކ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާބޭފުޅ ޅުަގނުޑ އަީކާާވިދ ޅުިވ

ާމަޖިލީހު ާރަްއޔިުތންގެ ާމި ާއަންހެނުއަޅުަގނޑުމެން ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާހުއްުޓވުމަށްާގެ ާއަނިޔ  ާކުރ  ންނަށް

ާައޅުަގނޑަްށާ ާަމޖިލީހުގައިސޮއިކުިރއިރުެވސް ާމި ާހަމަެއކަނި ާހުންެނވީާއެނިގގެން ާއެހެންވީމ ،ާާޮސއިނުކޮށް އެބޭފުޅ .
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ާމިކަާބޭފުޅ ާއެ ނޑުެމންނ އި ާއަުޅގަ ާޚިއ އި ާއެބަ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާތަފ ތުވޭ.ާޔ މުގައި  890ލު

ާމުޖުތަ ާކަހަަލާމައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވަކި ާއަންހެނުން ާފަރ ތްތަކަށް ާބަެއއް ާހުރިގޮތުން ާކަންތައްތަްއ ާމިހ ރު ޢުގައި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް، ާމިފެންނަނީ. ާމިހ ރު ާނުކުެރވޭގޮތަށް ާޤަބޫލު ާއެންމެ ާއުުޅމަކީ ާކޮްށ މަސައްކަތްތަެކއް

ެވސްާމަސައްކަެތއްާކޮްށގެްނާާމިފަދަާލޯނެއްާލިބިެގންާގެއިންާބޭރަށްާުނގޮސްާެވސްާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާޭގަގއި

ާހަމަގަިއމު ާމަގު ާލިބޭނެ ާފަހިާއ މްދަނީ ާވެސް ާފ ހަގަކުރެްއވިާކޮށްދޭ. ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަޑަވެިލ

ނޑުާމިާާފަރ ތަކަށޭާއ04ާެއަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާއެންމެާާމިލިޔަންގެާލޯނުންާތިމަންނ31ާަ  895ލޯނުާލިބޭނީ.ާއެކަމަކުާއަުޅގަ

ްއކަ.ާލ1ާަހ ސް.ާއެންމެާބޮޑުާޢަދަދަކަށ03ާާްދަދަކަށްާލޯނުާދޭންާމިއޮތީާއެންމެާުކަޑާއަާރަނގަޅަށްާބަލ ލިއިުރގަިއާމި

ާ ާހަދ 03ާއެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި ާކަްލކިުއލޭޝަން ާދޭގޮތަށް ާލޯނެއް ާލިޭބާލަހ ހުގެ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށްވ ނަމަ އިފި

ާ 0111ާާގ ތްަގނޑަކަށް ާމީގެ ާއަންހެނުންނަށް ާކުރ ނެާސަބަބުން ާފައިދ ތަކެއް ާއެހެން ާދެން ާކަމަށް. މެންބަރަކުާހަމަ

ާ ާމީ ާބޭނުންާމިފަދަާާވެސްާާކުރިންފ ހަގަކުރެްއވި ާފަރ ތްތަކުން ާގޮުތގަިއާއެ ާއެންމެާއެކަށީގެްނވ  ާދޫކުރެވިގެން ލޯނުތައް

ާ ާލޯނުނުކޮށް ާެއ ާގޮތެްއަގއި ާބޭނުނ ޖ އިޒް ާބަލ ލ އިރުގަިއާތައް ާހަމަ ާައޅުަގނުޑމެން ާމިބިލު ާވ ހަކަ. ާުހރި ާކޮށްފައި  900ން

ާޢަދަބުތަ ާކަހަލަ ާވަކި ާޖުރުާއެބަފެނޭ ާމިސ ލަކަށް ނޑައެޅިަފއި. ާކަ ާއެކަމަށް ާވެސް ާއެއްކޮްށާމަނ ކުކެއް ާލޯނު ރުން

ާދަްއކަންދޫކުރެވިފައިާ ާބޭންކަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާެއއްފަހަރ  ާއެހެނ3ާާްއެހެންމެ،ާޖެހުން.ާހަމަާވ ނަމަ ާވަންދެން އަހަރު

ާމީގަިއާ ާހަމަ ާެވސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާރޭވިފައި. ާއެބަހުރި ާމިކަން ާކަހަލަގޮަތކަށް ާނުލެވޭ ާކުރިމަތި ާލޯނަކަށް އެްއވެސް

ާ ާއެީއ ާބޭނުން ާފ ހަަގކޮށްލަން ާކަންތަްއ ާއެއް 00ާާމުހިންމު ާމ އްދ ަގއި ާަވނަ ާބަހައްަޓއިގެްނ، އަހަރަްށވުރ0ާާެރަހުނު

ާމުއްދަތަކު ާލުއިދިގުނޫން ާފ ހަގަކޮށްކަްނާބޭނުންވަނީ ާހަމަ ާލޯނު.ާައޅުަގނޑުެވސް ާދޫކުރެވޭ ާއަދ ކުރ ގޮތަށް  905ލޯނެއްެގާާން

ނޑަށްާހައަހަރަީކާެއންމެާއެކަށޭނެާއަދަދ0ާާެގޮތުަގއިާޭދއިރުާ އަހަރުާދުވަހަށްާިދުގ1ާާފެނޭާާމައްާނޫނޭ.ާއެތަންާއަުޅގަ

ާައޅު ާއަދިާކޮށްލަން.ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާަވރަށްގަ ާހަމަ ާމިބިލަށް ާތ އީދުކުރަން.ާާވެްސާއެއްފަހަރު ބޮޑަށް

ާދ އިރ ަގއި ާކޮށްާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާމިފަދަ ާހަމަ ާއަންހެނުން ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާވަރަށް ވެސް

ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާދިނުާވެސްއި ާއެހީތެރިވެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާމިކަމުގައި ާބައްދަލުކޮށް ާމަތިން ާފަހަރު ާވަރަށްާމަށްތަފ ތު

ާމިކަމުގައިާ ާއެންމެން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާކައިރީަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެދިފައި ާވަނީ  910ބޮޑަށް

ާޙައްޤުަގއިާ ާހޯދ ދިނުމުގެ ާގޮތްތަެކއް ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާޙައްޤުގައި ާއަންހެނުންގެ ާހުރިހ  ާމިިތބަ ާޤައުުމގައި އަޅުަގނޑުމެން

ަކމުގައިާޤަބޫލުކުރ ތީާއެވ ަހކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާާފ ސްކުރަންޖެހޭނެާވެސްާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިބިލު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 915ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ނޑުާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމަށްާހުާ.` ށަހެޅިފައިވ ާބިލަށްާއަުޅގަ

ާ ާިމބިލުގެ ާތ އީދުކުރަނީ ާނަމަވެްސ،ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުކުރަން. 4ާާވެސް ާމ އްދ ަގއިވ  ާރުފިޔ 31ާވަނަ އަކީާާމިލިޔަން

ާސަރުކ ރު ާއެްއޗަކަްށވ ތީ ނަޑއެޅޭ ާކަ ާބަޖެޓުން ާލިޭބގޮތަްށާެގ ާލޯނުތައް ާއެ ާނުނަގ ގޮތަށް ާއިންޓްރެސްޓް އެއަށް

ާރައީސްހަމަޖައްސައިދެްއވުން ާޢިްއޒަްތތެރި .،ާާ ާމަޤ މަށްާهللا ާދެއްވ ަފއިވ  ާއަންހެނުންނަށް ާވަޠަޢ ލ  ޞުބްޙ ނަހޫ

ާވ ހަކަާ ާއަންނަގޮތަށް ނޑުމެންނެއްާއުނިކަން ާއަުޅގަ ާޖެހޭނީާާދައްކަިއގެން ާވ ހަކަދައްކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  920ނުވ ނެ.

ާމަ ާމަތިވެރި ާދެްއވ ފައިވ  ާއިސްލ މްދީނުގައި ާއަންހެނުންނަށް ާލިބިދޭނެގޮތަކަްށާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމީހުންނަށް ޤ މު

ާއަންހެނު ާފިރިހެނުން ާޒިންމ އަޅުަގނޑުމެން ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާވ ަހކަދައްކ އިރު ާނިކަމެތިކޮށް ާކޮބައިތޯ.ާާން އަކީ

އަޅުަގނޑުމެންާއަންހެނުންނަށްާކިހ ާމަތިވެރިާމަޤ މެއްޯތާދެްއވ ފައިާއޮތީާމިީއާައޅުަގނޑުެމންާސުވ ލުކޮށްލަންާޖެހޭނެާ

ާއަންހެނެްއގެާބޭބެާ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާފިރިހެނަކީާކޮންމެކަމެއް ެއއް،ާާެއއްާޮކއްކޮާވެސް

ާބޭބެާާބައްޕަ ާބޮޑު ާނޫނީ ާާއެއް ާއަންހެނުންނަށް ާކަންަތއްތަކަކީ. ާހުރި ާޒިންމ ގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާމިއީ  925هللاާއެއް.

ށްާދ ންދެންާކަްއވަޅަާއެާއަންހެންާކުއްޖ ާއުފަންވީސުރެއްީކާންވަރަރައްކ ތެރިކަންާދެއްވ ފަިއވ ާމިާޞުބްޙ ނަހޫާވަޠަޢ ލ 

ދެންާބަްއޕަާނޫނީާބައްޕަާދުނިޭޔގަިއާނަންާއެބަޖެހޭ.ާެއއީާެއކުއްޖ ާޮބުޑވެާމީހަކ ިއާއިންނަންހުންާއޭނަގެާބެލެިނވެރިެއއް

ނުޑާއެއްބަފ ާފފިރިހެހުންނަާ،ނަމަާބޮޑުާބޭބެާނެތް ށްާއެާޒިންމ ާމިއޮތީާއުުފއްލަންާބޮޑުާޭބބެާނެތްނަމަާއޭނަގެާެއއްބަ

ާއޮްތއިުރގައި ާކަންއެހެން ާއިްސލ މްދީނުާޖެހިފައި. ނޑުމެންނަށް ާިޒންމ އަުޅގަ ާއަންހެނުންެގ ާާގައި ާއަކީ މީހަކ ާފިރިހެން

ާއެ ާމިޖެހެނީ ާއުފުލަން ާޒިންމ  ާއެ ާވަރިކޮށްފިނަމަ ާމީހ  ާއަންހެން ާމީހ  ާފިރިހެން ާވެސް ާެއއްބަފ ާއިނުމަށްފަހު  930އްބަޑު

ާުއޅޭާފިރިހެނު ާދިމ ެވގެން ާއަށް ާމުޖުތަމަޢު ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާިމއަދު ާއަށް. ާބޭބެ ާބޮޑު ާނޫނީ ާއަްށ ާބައްޕަ ންނަށް،

ާއަްނގަވ ަފއިހުިރާ ާދީނުގައި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކުޑަވުމ އި ާހޭލުންތެރިކަން ާދީނީ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާއަކީ މައްސަލަ

ާއަންހެ ާސަބަބުން ާއަދ ނުކުރުމުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެްނާވ ޖިބުތައް ާއަުޅގަ ާދިޔަދިއުން. ާނިކަމެތިވެގެންދިޔަ ނުން

ާއެމީހ ާ ާފަހުގައި ާަވރިކުރުމަށް ާއިނދެ ާމީހަކ  ާކޮއްކޮ ާެއްއބަފ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާދަްއތަ ާއެއްބަފ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާިދއުމަށްފަ ާއިނދެގެން ާމީހަކ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުނލ . ާބަލަެއއް ާއުޭޅއިރުެވސް ާޙ ލެްއގަިއ ާނިކަމެތި  935ހުގަިއާކިތަންމެ

ާބަލަެއއްާނުލ .ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުޅޭގޮެތއް ާއަޚުދުން ާޒިންމ ދ ރު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެާމައިންބަފައިްނނ އި

ާސަބަބަކީ.ާ ާއުެޅންޖެހިފައިވ  ާނިކަމެތިކަމ އެކު ާމިއަދު ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަންހެނުންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން މިއީ

ާއަޅުގަާ ާފިރިހެނުންނަށް ާއަންހެނުްނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއުފުއްލ ނަމަ ާޒިންމ  ާފިރިހެނުންގެ ނޑުމެންގެ

އެްއވެސްާވިޔ ނުދ ާދިމ ލަކަށްާދ ާވ ހަކަާދައްކ ކަށެއްާއަުޅަގނޑުމެންާލަދުާގަންނަންޖެހޭނެ.ާއެއިންާކޮންމެާއަންހެނަކުާ

ާދެރަ ާގަންނަންޖެހޭ ާަލދު ާއެކަމަށްޓަަކއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާވިޔ ނުދ  ާއެހެންވީމ ،ާއެކުރ  ާކަމެއް.  940ވ ންޖެހޭނެ

ާތިެބގެންާ ާރައްކ ތެރިވެ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާމަޤ މަށް ާއަންހެނުންގެ ާތިބެ ާހަނދ ންކޮށް ާމަޤ މު ާއަންހެނުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެްއާ ާވ ހަކަ ާމީހަކު ާެއްއވެސް ާނިކަމެތިވ ގޮތަކަށެއް ާއަންހެނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައްކ ނަމަ ާވ ހަކަ އަޅުަގނޑުމެން
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ާވެްސާނުދައްކ ނެ ާރ އްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި .

ާއިސްމ ލްދީުނެގާ ާނުވަަތ ާނޭނގި ާރަނގަޅަށް ާިއސްލ މްދީން ާތެޭރގަިއ ާޖީލުގެ ާބޮޑުވެފަިއ ާދުވަސްަތކުަގއި މިވޭތުވެދިަޔ

ާބަޔަާ ާނުވ  ާބޭނުން ާޢަމަލުކުރަން ާބަރ ބަރަށް ާމުޖުތަމަޢުގަިއާޙުކުމްތަކަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިއަދު ާިތބުމުގެާސަބަބުން  945ކު

ނޑުމެންނަށްާ ގެާހެޔޮާރަޙުމަތ އެކީަގއިާهللاާވެސްާނިކަމެތިވެާބިަކވެފައިާިތބިާއަންހެނުންތަކެއްާތިބިކަން.ާއެކަންާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާމީގެާއަ ަހރުތަކެއްާކުރިންާފެންނ ނެާމިއަދުާފެންނަމުންާމިދަނީާއެކަންތައްތައްާބަދަލުވަމުންދ ާތަން.ާއަުޅގަ

ާއަންހެނުްނާ ާކަޑަތަުކގައި ާބަހުންނަމަ ާިކޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާހޮޓ ތަކުގައި ާކުދިކުދި ާހުންނަ މ ފަންނުކޮޅުގައި

ނޑުމެންާފިރިހެނުންނަށްާދީންާއެނގިާއެމީހުންާއެމީހުންެގާޒިންމ ާނަގަންާފެށުމުްނާ އުޅެމުންދިޔަާތަން.ާމިއަދުާއަުޅގަ

ާއަންހެ ާއެ ާއެތަނުަގިއާމިއަދު ާއަދ ކުރި ާުކރިން ާތެެރއިން ާއަންހެނުންގެ ާމިއަުދ ާއެތަނުގަިއ. ާނުތިބޭނެ  950ނުންނެއް

ާމީހުންގެާނިސްބަތުންާ ާކުރި ާތަންތަނުގަިއ77ާާމަސައްކަތް ާއެކަހަލަ ާގެއަށްާގޮސްފައި.ާއެމީހުްނނެއް ާވ ނީ ާމިހ ރު އެއް

ާެއއްގޮަތކަށްވެސް ާކީްއވެތޯ ާނުދ ނެ. ާމިއަުދ ާއަދ ކުރ ކަެށއް ާލ ިރާާވަޒީފ  ާނޫން. ާލިބިގެންނެއް ާލޯނު އެމީހުންނަށް

ާ ާކޮަބއިަކން ާބަލަދުވެރިންނަކީ ާއެމީހުންގެ ާޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާއެމީހުންނަށް ާނޫން. ާެއާލިބިގެންނެއް ާއެމީހުން އެނގި

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިއީ ާބަދަލަކީ. ާއަންނަންވީ ާމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާފެށުން. ާއުފުލަން ޒިންމ ތައް

ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލު ާހިސ ބަްށާދިޔައިމ  ާއުފުއްލ  ނޑުމެންެގާޒިންމ ތައް ާއަުޅގަ ނޑުމެން ާޙަޤީޤަތަކީ.ާައޅުގަ  955ކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެްނގެާމުޖުތަމަޢުާއޮންނ ނީާއަމ ންކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާޒިންމ ތަުކގެާވ ހަކަާޤަބޫލުކުރ ާހިސ ބަށްާދިޔައިމ ާއަުޅގަ

ާޤަބޫލުކުރ  ާެވސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިދ ޅުިވާާއެީކގައި. ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ޙަޤީޤަތަކީ

ާކުރާ  ާދަރިންނަށް ާއަނބި ާއެމީހ ގެ ާޚަރަދަކީ ާހެޔޮ ާއެންމެ ާކުރ  ާވެސް ާފިރިހެނަކު ާޮކންމެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ފަދައިން

ާކޮ ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއަދި ާއެނގުނީމ ، ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާއޭތި ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޚަރަދުކަން. އްކޮ

ާިމާ ާވ ރުތަ ާިއސްލ މްދީނުގައި ާޒިންމ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޮބޑުދައިަތ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމަްނމަ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  960ދައްތަ

ނޑުމެްނގެާމުޖުތަމަޢަކީާ ނަޑއެޅިފައިާއޮތްާހިސ ބުގެާއެާޒިންމ ާއަޅުަގނޑުމެންާއަދ ކުރަންާފެށުމުންާއަޅުގަ ހެޔޮާهللاާކަ

ާތ ހި ާސ ފު ނޑުމެންެގާރަޙްމަތުން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދ ނެ. ާވެގެން ާމުޖުތަމަޢަކަށް ާރަނގަޅު ާނެތް ާކުެށއް ާއެއްވެސް ރު

ާނުހުެރވުނަްސާ ާދުނިޔޭގައި ާއަޅުަގނޑަްށ ާއަދި ާފެންނ ނެ. ާެއކަން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  އުންމީދަކީ.

ާ ާހިސ ބުން ާދަރިންނ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއުންމީދުކުރަީނ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮމ ްނާއަޅުާهللا ާިރވެތި ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ގަ

ާއަންހެނުންނަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއަކީ ާދުޢ  ާއަުޅަގނޑުގެ ާލަހައްޓަވ ނެކަމަށް. ާގޮތުަގިއ ާޤައުމެއްގެ  965އަމ ން

ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާ ާދުވަހެއް ާނަގ ނެ ާވެސް ާފިރިހެނަކު ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާިޒންމ  ާނަގަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާފެނިގެންާދިއުން.ާޝު

ާ

ާމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ންމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަާ
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ާބަޙުްސގައިާ ާމި ާބިުލގެ ާދޫކުރުުމގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންެހނުންނަށް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`970 

ނޑަށްާމިާބިލުާހުށަހެޅުމަކީ މައްސަލަާއެއްާޫނނޭ.ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަމޭާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭުނންވަނީާއަުޅގަ

މިފަދަާލުއިާލޯނުާލިބޭނެާކޮްނމެވެސްާމަެގއްާތަަނވަސްނެގެްނާދިއުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާަކނޑަެއޅިގެންާއެންހެނުންނޭާ

ާތަޢ ރުޟުނުވ ކަމަށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާމީގައި ާނޫން. ާއެއް ާފަސޭހަ ާއެހ  ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާބަޔ ންކުރުމުން އެގޮތަށް

ާސ  ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ާޢ ންމ05ާާުބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާވިދ ޅުވޭ. ާއެބަ ާބޭބެފުޅުން ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުޖުތަމަޢުގެާ ާބޭނުންވޭ ާގައިުމެވސް ާހަމަ ާމީހުންނަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑު ާލިބިފައިވ   975ޙ ލަތަށްވުރެންާނިކަމެތިކަމެއް

ާލި ާނިކަމެތިކަން ާޙ ލަތަށްވުރެން ާދިއުން.ާޢ ންމު ާތަނަވަސްވެގެން ާމަގެްއ ާލިބޭނެ ާލޯނު ާލުއި ާމީހުންނަށް ބިފައިވ 

ާއެއީާ ާކަމެއް. ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާގެނައުމަކީ ާބަދަލު ާއެ ާއަށް ާސުރުޚީ ާބިލުގެ ާމި އެހެންވީމަ،

ާޙ ލުަގއި ާނިކަމެތި ާޙ ލަތަށްވުރެން ާޢ ންމު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއެބަތިބި ާވެސް ާތެރޭގައި ާޖެހިފަިއވ ާާފިރިހެނުންގެ ދިރިއުޅެން

ާމީހެއްކަންާ ާދަށުގަިއވ  ާބެލުމުގެ ާފިރިހެނެއްގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް ާއަންހެނަކީ ާކޮންމެ ާޙަޤީޤަތަކީ މީހުން.

ނުޑމެންާއުފުލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެްނނަމަވެސް،ާމިާމަޖިލީހުަގިއާ  980އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާޤަބޫލުކުރަން.ާެއާޒިންމ ާއަުޅގަ

ާއަާ ާނުރަނގަޅުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަންހެނުން ާަބެއއް ާގޮތުން ާވިދ ުޅވި ާޢިލްމުވެރިން ާބޮޑެތި ާދީނީ ާމިދިޔައީ ޑުިއިވެގން

ާގޯެހއްާ ާބޮޑު ާމ  ާއެއީ ާވަުނން ާއެ ާކަމަށ އި ާވަނުމެއް ާވަންަނ ާޙ ލަތުގައި ާމަޖުބޫރު ާެއއީ ާވަނުން ޢަމަލުތަކުގެތެރެއަށް

ާވ ހަކަދެ ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާިއބ ރ ތަކުން ާކަހަލަ ާދޭހަވ  ާއެކަްނާނޫންކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ ާދިޔަކަން. ެކިވގެން

ާއިޙްތިރ މުާ ާވަރަށް ާއެމީހުންނަކީ ާގަދަރުކުރަންޖެހޭ ާވަރަށް ާއެމީހުންނަކީ ކުށްވެރިކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނާއަންހެނުންނަކީ

ާފަރ  ާއަެނއް ާއޭގެ ާނުވޭތޯ ާފިރިހެނަކު ާހިންގ އިރު ާޢަމަލެއް ާއެފަދަ ާއަންހެނަކު ާބަެއއް. ާގަދަުރވެރި  985ތުގައި.ާލިބިގެންވ 

ާއެމީހުންނަްށާ ާަވއްދ  ާތެރެއަށް ާކަމެއްގެ ާހުރިހ  ާއަންހެނުން ާތިބެފައި ާފަރ ތުގައި ާއެްއ ާފިރިހެނުން އެހެންވީމަ،

ާއުނަދގޫކަމެއް.ާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނަޑށް ާވ ހަކަދެްއކުމަކީ ާމަޖިލިސްތަކުގަިއ ާމިކަހަލަ ާކުރ ގޮަތށް ާއަސަުރ ނުރަނގަޅު

ާތުގައިާައޅުަގނޑަށްާިމބިލަށްާތ އީދުކުާނުކުރެވެނީ.ޤަބޫލުކުރަންާވަރަށްާދަތިކަމެއް.ާޙަޤީޤަ

ާ

 990ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަފުުޅާ ާބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހިއްޖެ. ާައއިސް ާހުސްވަގުުތކޮޅު ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާވިދ ނެ.ާނިންމ ލެއްވިދ ނެ.ާނޫނީާއެހެންާދުވަހަކުންާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަްށާގެންދެ

ާ

ާމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަން

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމަ، ާނިންމ ލަން. ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާވ ަހކަދައްކ ކަށް ާދިގުކޮށް ާމ   995އަޅުަގނޑު

ާމީ ާލޯބިވ  ާވަރަށް ާދެކެ ާއަންހެުނން ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާތ އީދުނުުކރެވެނީ ާއެގޮތަށް ނޑުގެާމިބިލަށް ާއަުޅގަ ާވ ތީ. ހަކަށް



 38 

ާހަތަރުާ ާތިން ާަބއްޕަ ާއަުޅަގނޑުގެ ާއަދި ާވެސް ާއަކީ ާަމންމަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއަދި ާދަރިންކަމަށްވ ތީ. ާއަންހެން ތިބީވެސް

ާދެކެާ ާއަންހެނުން ާވެްސ ާޙަޤީޤަުތަގއި ާައޅުަގނޑު ާވ ތީ. ާކަމަށް ާއަންހެނުންނ އި ާވެސް ާއުޅުނީ ާއިނދެގެން އަތްބަތް

ާލޯބިވޭ.ާއެހެން ާމީހުންނަށްާވަރަށް ާޙ ލަތަށްވުރެންާނިކަމެތި ާޢ ންމު ާތިބި ާމުޖުތަމަޢުގައި ާތަފ ތުކުރުންާނައިސް ވީަމ،ާމި

ާކޮންމެާ ާހުރި ާނިކަމެތިކަން ާއެފަދަ ާޤަބޫުލކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިއުމުން ާަތނަވަސްެވެވގެން ާމަގެއް ާލިބޭނެ ާނޯނު  1000ލުއި

ާ ާމި ާދ ނެކަމަށް. ާތަނަވަސްެވގެން ާފުުރޞަތު ާއެ ާވެސް ާމަސަްއކަތްކުރަމުންާއަންހެނަކަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ބިލު

ާމުޖުތަމަޢަށްާ ާމި ާއިޞްލ ުޙކުރަްއވ  ާބިލު ާމި ާބަހަްއޓަވަިއގެން ާިވސްނުން ާމަްއޗަށް ނުޑގެ ާމަިއގަ ާމިދެންނެވި ދ އިރު

ާމިާ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާކަމެއް. ާއެދޭ ާވަރަށް ނޑު ާައުޅގަ ާގެނެސްދިނުމަކީ ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާޤ ނޫނެއް ބޭނުންތެރި

ާދިއުމަީކާ ާލިބިގެން ާތަނަވަސްކަމެއް ާއިތުރު ާމީހުންނަށް ާތިބި ާޙ ލަތުގައި ާނިކަމެތި ާޙ ލަތު، ާޢ ންމު ާތިބި މުޖުތަމަޢުގައި

 1005ާއަޅުަގނުޑގެާއުންމީދުާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިހ ހިސ ބުން ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާމެންބަރުންނަށ11ާާްއަޅުގަ ާހުްސަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓްގެ

ާއަރުވަން.ާ

ާ1010 

 ]ށ00811ާާްނ01811ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާ.ާރިޔ ސީާބަޔ ން.01

ާ

 1015 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައޅުަގނޑުމެން ާފަށ އިުރ11ާާ`. ާގެންދަން ާުކރިއަށް ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ާހުސްަވގުތުކޮޅަްށފަހު މިނިޓްެގ

ާކުރިމައަޅުަގނޑު ނޑުމެން ާވ ގޮތުްނާއަުޅގަ ާތ ވަލުގެ ާިމއަދުެގާމަސައްކަތު ާމެންާމިވަނީ ާއެޖެންޑ ގެ ވަަނ01ާާތީގައިިމވ 

ާ ާއ ދެވިފައި.ާއެޖެންޑ ގެ ާހަމައަށް ާރިޔ ސީބަޔ ން.ާރައްޔިތުނ01ާާްނަންބަރ އި ާނަންބަރަކީ ާގަވ އިުދެގާވަނަ ާމަޖިލީހުގެ ގެ

ާމަޖ03ާި ާމަތިން ާވ ގޮތުގެ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނަ ާތެެރއިން ާޕ ޓީތަކުގެ ާހިމެނޭ ލީހުގައި

ާފަރ ތުންާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާތިއްބެވި ާމެންބަރުން ާގިނައިން ާއެންމެ ާދެން ާފިޔަވައި ާޕ ީޓ  1020ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ްއޒަތްތެރިާޢިާބުާިއްއވެވުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާރިޔ ސީބަޔ ނަށްާޖަވ ބުދެްއވުމަށްާެކންދޫާދ އިރ ގެވ ރިޔ ސީބަޔ ނަށްާދޭާޖަ

ާފުރުޞަުތާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަޙުމަދު ާލީޑަރ ާގުރޫޕްގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއަދި މެންބަރު،

ާއަރުވަން.ާޕޯިޑއަމަށްާަވޑަިއގެްނާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދެުވންާއެދެން.ާ
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ާ

 1025 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާާާ

 

ާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަލީާއަުޙމަދުާތަސްމީންދ އިރ ގެާމެންބަރުާާކެންދޫ

ާމ ތް ާކީރިިތވަންތަ ާއެްނގެިވާގަދަ ާޚިޔ ުރކުރުމަށް އަްށާޙަމްދ އިާޝުކުުރކުރަން.ާهللاާ`.ާމަޝްވަރ ކުރުމުެގާމަގު

ާދަސްކޮށްދެއްވުމަށްޓަަކއިާ ާއިންސ ނުންނަްށ ާމަގު ާހިނގަންވީ ާޚިޔ ުރކުރުމަށް ާެހޔޮގޮތް ާއ އި ާކުރުމުގަ މަޝްވަރ 

ާއަާ ާނަބިއްޔ  ާމ ތް ާމަޖިލީހުގެާފޮނުއްެވވި ާރައްޔިތުންގެ ާދަންނަވަން. ާދުޢ  ާއެދި ާލެްއވުން ާސަލ މް ާޞަލަވ ތ އި  1030ށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާހުއްިޓާމިހުރީ ާމި ާމިތ  ާިމއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް،ާައއްަސލ މްޢަލައިކުމް. ވަނ62ާާަޢިއްޒަތްތެރި

ާއަށް ާޖަލްސ  ާފުރަތަމަ ާދައުުރެގ ާފުރަތަމަ ާމިއަހަރުގެ ާމަތިން ާިއއްެވިވާާމ އްދ ގަިއވ ގޮތުެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދ03ާާޭރިޔ ސީބަޔ ނަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާގަިއވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ޖަވ ބުާއިްއވުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ގެާރިޔ ސީާބަޔ ުނގައިާިސޔ ސީާޕ ޓީތަކ އެކުާމަޝްވަރ ާ

ާޝުކުުރާކުރެްއވުމު ާއެމަނިކުފ ނަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާފ ހަަގކުރަްއވ ފައި ާެއކަން ާަޤބޫލުފުޅުކުރައްވ  ާމުހިންމުކަން  1035ގެ

ާޤަސްދުާ ާޚިޔ ރުކުރަްއވަން ާއުސޫުލ ާދިނުމުގެ ާދޫ ާމަސްލަޙަތަށްޓަކައި ާޤައުމުގެ ާއެއ އިެއކު ާހަމަ ާއަދި ދަންނަވަން.

ާއަުޅގަ ާެވސް ާެއކަމަށް ާވ ތީ ާވިދ ޅުވެަފއި ާބޮޑެިތާކުރަްއވ ކަމަށް ާަޤއުމީ ާޙަީޤޤަތުގައި ާމަރުޙަބ ކިޔަން. ނުޑ

މައްސަލަތަކުަގއިާވ ހަކަާަދއްަކއިގެންާއެްއާފަރ ތުންާއަނެއްާފަރ ތަށްާދޫާދީގެންާނޫނީާރަްއޔިތުންނަށްާފައިދ ކުރަނިިވާ

ާސިޔ ސަެތއް ާދޫނުކުރެްއވުމުގެ ާގޮތް ާބައްލަވ  ާފަރ ތްަކމަށް ާބ ރުވެރި ާސަރުކ ރަކީ ާނުހޯދޭނެ. ާޙައްލުތަކެއް

ާރިޔ ސީަބޔ ނުަގއިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔ ގެ ާރައްޔިތުންނަށް. ާިދވެހި ާކުރ ނީ ާައސަރު ާނޭެދވޭ ާއެކަުމގެ  1040ގެންގުުޅްއވ ނަމަ

ާއިންިތޒ ރުަގިއާ ާުކރެއްވުުމގެ ާކަންަތއްތައް ާގޮތަކަށް ާއެަފދަ ާޢަމަލީގޮތުން ާއަލީަގއި ާވ ހަކަފުޅުަތކުެގ ވިދ ޅުވެަފއިވ 

ޒިންމ ދ ރުކުރުވ ާަސރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާކުުރވުމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާތިބީމު.ާސަރުކ ރު

ާމަސައްކަތެްއެގގޮތުަގިއާ ާުކރ  ާހެދުމުގެގޮތުން ާދެކޮޅު ާސަރުކ ރ އި ާމަސައްކަތަކީ ާމިެގންދ  ާކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ާގޮތުްނާކުރ ާމަަސއްކަެތއް ާެއގޮތަްށާނުވަތަާސަރުކ ުރގެާސިޔ ސަުތތަކަށްާހުރަސްާެއޅުމުގެ ެގާގޮުތގަިއާސިފަާކުަރއްވ 

ާކުރުވުމަީކާ ާޖަވ ބުދ ރީ ާޒިންމ ދ ރުކުރުވ  ާސަރުކ ރު ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާވަރަށް ާއެއީ ާކުރެއްވޭަނމަ ާޤަބޫލުފުޅު  1045އެކަން

ާ ާވ ޖިބެއް. ާޤ ނޫނީ ާލ ޒިމުުކރ  ާމަްއޗަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއިން ާވ ޖިބުާهللاޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެ ާއިރ ދަފުޅ އެކު ެގ

ާޤ ނޫނުެގާއަދ ކުރުންމަ ާއ އި ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާއެކު ާކޮށްލުމ އި ާއައު ާއަޙުދު ާމި ާތިބޭނަން. ާދެމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ތީ

ާހުއްުޓވ ލެްއވުމަށްާ ާައވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާކަންތައްތައް ާފައްޓަވ ަފއިވ  ާކުރަްއވަން ާަސރުކ ރުން ާނުފެތޭގޮތަށް ދ އިރ ތަކަށް

ާއަާ ާގޮވ ލުމަކީ ާަސރުކ ރަށް ާދެކޭތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ާވ ޖިބެއްކަމުަގއި ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާމިވަގުތުވެސް ޅުަގނަޑށް

ާއިއްެވވިާ ާމަޖިލީހަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާގޮވ ލަން. ާހުއްަޓވ ލެްއވުަމށް  1050އެކަންތައްަތއް

ކަންތައްތަކުގެާލިސްުޓަގިއާބަޔ ނުގައިާަޤއުމުގެާޙ ލަތުާބަޔ ންކޮށްދީާއަދިާއެާޙ ލަތުާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއިާކުރަންޖެހޭާ
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ާބޭނުންވ ާ ާކުރަން ާގޮތުން ާދެމެހެއްޓުމުގެ ާަޤއުމުެގާއިސްތިޤުލ ލު ާަވރުގަދަކުރުމ ިއ،ާދިވެހި ާޢަޤީދ  ދިވެހިންގެާިއސްލ މީ

ާދިވެިހާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާހިތ މަކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާނެތްކަމަށްޓަކައި ާފ ހަގަކުަރއްވ ފައި އެްއވެސްކަެމއް

ާމި ާނުވަތަާމުޖުތަމަޢަށް ާނުހިނގުން ާބ ރު ާގަވ އިދުގެ ާޤ ނޫނ އި ާގޮންޖެހުމަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާކުރިމަތިވެފަިއވ  ވަގުތު

 1055ނުހިންގުން.ާކުށްކުރ ާފަރ ތްތަކ އިާޤައިދީންގެާބ ރ އިާއަޑުާުމޖުތަމަޢުގެާއ ދޭހަށްވުރެާބ ރުާގަދަވެާއަޑުާގަދަވެަފއިވުން.ާ

ާއޯޑަރާ ާއެންޑް ާލޯ ާމަގުތަުކަގއި ާރަށްރަުށގެ ާޤ ނޫނ ިއާރ އްޖޭގެ ާަމގުތަކަކީ ާރަށްަތކުގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ެގއްލިފައިވުން.

ާހެދުމަށްާ ާމަގުަތކަކަށް ާބޭނުންކުެރވޭ ާނުތިބެ ާތެރޭގަިއ ާޖެހިލުންވުމުެގ ާބިރުވެރިކަމ އި ާހިނގ  ާބ ރުވެިރކަން ގަވ އިދުެގ

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާވެސް ާެއންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖެހިފައިވ ކަމީ ާމަސައްކަތްކުރަން ާޢިއްޒަތްތެިރާާމިއަދު ކަމެއް.

ާބަޔ ުނގަިއާ ާރިޔ ސީ ާދ އިރ ތަކެއް ާއެތަކެއް ާހިމަނަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާބަޔ ންކޮށްދިނުމުގައި ާޙ ލަތު ާޤައުުމގެ ރައީސް،

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނުވ ކަން ާބަލ ލެވިފައި ާމެދު ާފިޔަވަޅުތަކ އި ާމުހިންމު ާއަޅަންޖެހޭ ާކުރުމަށް ާރަނގަޅު ާޙ ލަތު  1060އުނިކުރެވި

ާރިޔ  ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،ާފ ހަގަކުރަން. ާވެސް ާފުރަތަމަ ާމެދު ާކަންކަމ އި ާއިޤްތިޞ ީދ ާހިމެނިފަިއވ  ާބަޔ ުނގައި ސީ

ާަވޒީފ 0117ާާ ާމަސައްކަތްތެރިންތަެކއް ާއެތަެކއް ާދިވެހި ާަދށަށްގޮސް ާއުފެއްދުންތެރިކަން ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާއަހަރަކީ ވަނަ

ާޚިދުމަތްތަކުާ ާއަުގާބޮޑުވެ،ާއަސ ސީ ާަވކިެވ،ާކ ބޯތަކެީތގެ ާހިސ ބަށްާއިން ާނުފޯރ  ާައުގާއަތް ާއުފުލި،ާޑޮލަުރގެ ާައގު ގެ

ާދިވެހިާ ާސަބަބުން ާއުިނޮކށްލުމުގެ ާބައެއް ާއިން ާމުސ ރަ ާމުސ ރަވެރިންގެ ާއިތުރުން ާމީެގ ާއަދި ާއަަރއި، މައްޗަށް

 1065ދެއްވުުމގަޔ އިާމުޖުތަމަޢަށްާބޮޑެތިާދަތިތަކ އިާކުރިމަތިލ ންޖެހުނުާއަހަރެއްކަމުގައި.ާނަމަެވސްާޤައުމުގެާޙ ަލތުާބަޔ ންކޮށް

ޙ ލަތުާއިތުރަށްާރަނގަުޅކުރުަމށްާއަޅަންޖެހޭކަމަށްާފެނިވަަޑިއގަންނަވ ާކަންތައްތަުކގެާަމއްަޗށްާއެކުަލވ ލަންޖެހޭާރިޔ ސީާ

ާއުފުލެމުންދިަޔާ ާބ ޒ ރުަގއި ާނެތް. ާއެނގޭކަެށއް ާޮކބައިކަން ާސިޔ ސަތަކީ ާމ ލީ ާއަދި ާއިޤްތިޞ ދީ ާަޤއުމުގެ ބަޔ ނުގައި

ާތިިރވ ނޭކަމަށް ާެއކަްނާާއަގު ާގެންދަވ ަފއިވުމ އެުކގަިއވެސް ާވިދ ޅުވަމުން ާސަރުކ ރުން ާއަގު ާއެކި ާަފހަރުމަތިން އެކި

ާފ ހަގަކުރަން.ާަތކެތިާ ާައޅުަގނޑު ާދެއްވ ަފއިވ ކަން ާއުްނމީދެއް ާވެްސާއިތުރު ާަބޔ ނުަގިއާއަނެއްކ  ާރިޔ ސީ ޙ ސިލުނުވެ

ާމުޖުތަމަޢުގަ ާމަޑުޖެހި ާއިްނަޑސްޓްރީޒް ާޮބޑެތި ާކުރ  ާިޑސްޕޯސަބަލްާއިމްޕޯޓް ާފަރ ތްތަކުގެ ާއަމިއްލަ ާހޭދަކުރަންތިބި  1070ިއ

ާ ާމިންވަުރ ާއިމްޕޯޓްކުރ  ާމުދ  ާއަށް ާރ އްޖެ ާމަދުވެ 0116ާާއިންކަމް ާބަލ އިރު ާއަޅ  ާއަހަރ އި އިންަސއްަތ11ާާވަނަ

ާދި ާގެއްިލގެން ާޔަޤީންކަން ާތިބެވޭނޭކަމުގެ ާދެމި ާަވޒީފ ަގިއ ާމަތިވެ ާައގުތައް ާޚިދުމަތްތަުކގެ ާއަސ ސީ އުމުންާދަށްވެ،

ާުސވ ލަީކ،ާޑޮލަުރެގާ ާިދއުމ އެކު ާވަމުން ާމިހެން ާއަުގާދަށްވުމަީކާނުެވާނުދ ނެކަމެއް.ާނަމަވެްސާކަްނތައްތައް ޑޮލަރުގެ

ާސަރުކ ުރގެާ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްެތރި ާުސވ ލު. ާކުރެޭވ ާަމގުންޯތ ާހިނގަންވީ ާމިދަނީ ާހިންގަމުްނ ާތިރިކުރުމަށް އަުގ

ާކޮބައި ާސިޔ ަސތަކީ ާޕްރަިއވެޓަިއްޒާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނގެ ާނުވޭ. ާހ މަކޮށްދެއްވ ފަެއއް ާސަރުކ ރުން ާއަިދވެސް  1075ކަެމއް

ާދެއްވ ފަިއކަމެްއާ ާފަރ ތަކަށް ާކޮން ާއެްއޗެއް ާކޮން ާމުއްސަނިދކަމުގެ ާކިހިނަކުންކަމެއް،ާޤައުމުގެ ާކޮންތަނެއް ކުރަްއވ ނީ

ާމިލްކިްއޔ  ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާފެންނަމުންދަނީ ާދެއްވ ފަެއއްނުޭވ. ާބަެއއްާބަޔ ންކޮށް ާފަރ ތްތަކަށ އި، ާބޭރުގެ ތު

ާއެނގުމަކ ިއާ ާކުރިއަށް ާގެންދަވ ަތން. ާދެއްވަމުން ާނެތި ާސިޔ ސަތެްއ ާހ މަކޮށްފައިވ  ާބަޔ ންޮކށް ާކުރިއަށް ދިވެހިންނަށް
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ާޖީ.އެމް.އ ުރާ ާމިސ ލެއްެގގޮތުަގއި ާމުދަލުގެ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާދެވޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭރުގެ ާބިޑްކުރުމުއްނެތި ނުލައި

 1080އެނދުާޓުއަިރޒަމްގެާިވޔަފ ރިާއަށްާތަރައްީޤކުރުމަށްާދެވ4111ާާޭށްކިޔ ާއިންޑިއ ާކުންފުްނޏަކަށްާހަދިޔ ާކުެރވޭާނަމަކަ

ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާސިނ ަޢތުގެ ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާހިމެނޭ. ާފަތުރުވެރިކަުމގ11ާާެފުރުޞަތު އިްނސައްތަ.

ާކުަރއްާ ާމަސައްކަތް ާސިނ ޢަތުގަިއ ާއެ ާއަޅުްއވ ާސިނ ޢަތަކީ، ާބިންގ  ާިމންނަތުން ާހިއްމަތ އި ާފަރ ތްތަކުގެ ާއަިމްއލަ ވ 

ާނެތިާ ާކުރެވުމެއް ާމަޝްވަރ  ާއެފަރ ތްތަކ އި ާސިނ ޢަތެއްކަމުން، ާގެންނެވި ާހިސ ބަށް ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާކުރަްއވ  ތަރައްޤީ

ާކަެމއް ާކުރެއްވި ާރަނގަޅަށް ާދެްއުވމަކީ ާއެނދު ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާމިހ  ާފަރ ތަކަށް ާއެއް ާދެންނެވޭކަެށއްާާބޭރުގެ ކަމުގައި

 1085ނެތް.ާއެހެންކަމުން،ާޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަްނގެާމަސަްއކަތަކީާޚ ްއޞަކޮށްާޤައުުމގެާމުއްސަނދިަކމުންާބައިާއަުޅއްަވިއގެންާ

މިާކުރެވޭާޒ ތުގެާޕްރަިއވެަޓިއޒޭޝަންަގއިާގެްނގުޅޭނެާސިޔ ސަތުތަކ އިާއުސޫލުަތކަކީާމިާމަޖިލީހުގެާރުހުންާލިބިފައިވ ާ

ާއެާާކަންކަމަށް ާހަދ ، ާޤ ނޫނެއް ާެއކަމަށް ާގެންދަންވ ނީ ާކުރިއަށް ާމަސަްއަކތް ާޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަންގެ ާވ ންޖެހޭ. އެބަ

ާއިތުރުން،ާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާެބހޭ ާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަނ އި ާއަިދ ާދަންނަވަން. ާމަތިންކަމަށް ާގޮުތގެ ޤ ނޫނުގަިއވ 

ާޤ ނޫނުތަކ އި ާޓްރަސްޓް ާއެންޓި ާމަަސްއކަތަށް ާޤ ނޫނުތައްާާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނގެ ާޕްރޮޓެކްޝަން ޓެންިސއުމަރ

ާެގއްޭލާ ާވަޒީފ  ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ ާޕްރައިެވޓަިއޒް ާފ ަހގަކޮްށ، ނޑިވަުޅގައި ާދަ ާމި ާވެސް ާކަމަށް  1090މުހިންމުވ ނެ

ާވެްސާ ާކަމުގައި ާޖެހޭނެ ާފަހިކޮށްދެއްވަްނ ާގޮތްތައް ާއެހެން ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާނުވަތަ ާވަޒީފ  ާއެހެން ފަރ ތްތަކަށް

ާޢި ާސަރވަންޓުންާދަންނަވަން. ާސިވިލް ާވަނީ، ާއެކުަލވ ެލވިފައި ާޤ ނޫނެއް ާސަރވިސްެގ ާިސވިލް ާަރީއސް، އްޒަތްތެރި

ާނުލިބޭާ ާޔަޤީންކަން ާަވޒީފ ގެ ާސަރވަންޓުންނަށް ާސިވިލް ާއެހެންކަމުން، ާކުރުމަށްޓަކައި. ާއެއްކިބ  ާނުފޫޒުން ސިޔ ސީ

ާޚ  ާޤައުމަށް ާއަދި ާނުކުރަން. ާތ އީދެއް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވެ،ާއުސޫލުތަކަކަށް ާކަމަށް ާައތުވެއްޖެ ާޙ ލަތެއް އްޞަ

ާތ އީެދްއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެްސ ާުކޑަކުެރްއވުމަކަށް ާކުޑަކުަރްއވ ފައިވ  ާމުސ ރަ ާސަރވަްނޓުންގެ ާސިވިލް  1095ހަމައެކަނި

ާކަންަތއްތަްއާ ާކުރަްއވ  ާސަުރކ ުރން ާބޭރުން ާއިމުން ާޤ ނޫނުގެ ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާމިކަމުަގއި ާއަދި ނުކުރަން.

ާއަނބުރ ާހުއްޓަވ ލެާ ާމުސ ރަ ާަބޖެޓުގައި ާދައުލަތުގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާަވިކން ާއަދި ާޮގވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް އްވުމަށް

ާއިދިކޮޅަްށ،ާ ާނިންމުންތަކ އި ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާިސިވލް ާހިމަނ ފައިވ އިުރ، ާފަިއސ  ާބޭނުްނވ  އިއ ދަކުރުމަށް

ާމިންވަުރގަިއާސަރު ާކުަޑކޮށްފަިއވ  ާހިފެހެއްޓުމަްށާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާމުސ ރަ ާެއގެންދަވ  ާހިފަހައްަޓވަމުން ކ ރުން

 1100އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާެއއްބަހެްއާނުވެވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާސަރުކ ރަށްާބޭނުންވ ާއ މްދަނީާހޯދުމުގައިާސަރުކ ރުންާ

ާއެބަ ާިވޔަފ ރިވެރިން ާނުވޭ. ާެއއް ާހ މަކުރައްވ ފަ ާބަޔ ުނގައި ާރިޔ ސީ ާއެއް ާޕޮލިީސ ާޓެކްސް އިމީހުންެގާގެންގުުޅްއވ 

ާމުހިންމުާ ާއެނގުމަކީ ާކުރިން ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންކަމުގެ ާޓެކްްސާފަދަ ާކުރިމަތިވ ނެ ާބައްޓަްނކުރުމަށްޓަކަިއާމ ދަމ  ވިޔަފ ރި

ާއެިކާ ާފަހަރު ާއެކި ާނޭނގި ާސިޔ ސަެތއް ާަވކި ާބަޔ ްނވެގެްނވ  ނޑަެއޅި ާކަ ާވެސްމެ. ާޙައްެޤއް ާއެމީހުންގެ ާެއއީ ކަމެއް.

ާެއކި ާއިން ާދ އިރ  ާެއކި ާައސަުރާާޓެކްސް ާނޭެދވޭ ާވަރަށް ާޭއގެ ާވެސް ާއިޤްތިޞ ދަށް ާހުށަހެޅުމަކީ ާނެގުމަށް މިންވަރަށް

 1105ކުރ ނެާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިާދަރިވަރުންާތަޢުލީމީާދ އިރ ގައިާހޯދަމުންދ ާކ މިޔ ބީތަކުގެާބިންގ ާވަރަްށާ
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ާތެރޭގައި. ާއަހަރުތަުކގެ ާވޭތުވެދިޔަ ާަވނީ ާއެޅިފައި ާގޮތެއްަގއި ާތަޢުލީމުާާސ ފު ާކުދިންނަށް ާހުރިހ  ާބޭނުން ކިަޔވަން

ާވެސްާ ާގޮތުން ާަމތިކުރުމުގެ ާފެންވަރު ާތަޢުލީމުގެ ާލިބިދެވޭ ާކުދިންނަށް ާއެ ާހޯަދިއދިނުމަށްފަހު ާފުރުޞަތު އުނގެނުމުގެ

ާމަސައްކަތްތަުކގެ ާފެުށނު ާިމގޮތުން،ާކުރަން ާހިްނގިފައި. ާއަހަރުތަކުަގއި ާވޭތުވެިދޔަ ާވަނީ ާހަރަކ ތްތަެކއް ެހޔޮާާޚ އްޞަ

ާއަްށާ ާދ އިރ  ާތަޢުލީމީ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ. ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ާވެސް ާބަޔ ނުަގއި ާރިޔ ސީ ާދ ކަން ާފެންނަމުން ނަތީޖ 

ާކުރުމުގައިާ ާފުރިހަމަ ާޯކސް ާއިރު، ާކުރެްއވި ާއިޢުލ ން ާފެއްެޓވިކަްނ ާހިންަގވަން ާްސކީމެއް ާލޯނު ާތިން  1110އަމ ޒުކޮްށގެން

ދެވޭާލޯުނާލިބިގަންަނންާމަޖުބޫރުވަނީ،ާވަޒީފ ެއްއަގއިާއުޅުމަށްފަހުާކިަޔވަންާދ ާދަތިތައްާދިމ ވެފަިއވ ާފަރ ތްަތކަށްާލިބި

ާރ އްޖޭެގާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރަން. ާއުނިކުރެއްުވމުންކަން ާޢިނ ޔަތްތައް ާފަދަ ާމުސ ރަ ާލިބިދެވޭ ކުދިންނަށް

ާސިޔ  ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާރައްކ ތެރިކަން ާއިޖުތިމ ޢީ ާރައްޔިތުންނަށް ާޚަރަދުތައްާހުރިހ  ާފަރުވ ގެ ާބޭސް ާދަށުން ސަތުގެ

ާ 00ާާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ާމިހ ރ0116ާާުއޯަގސްޓް ާޕްރޮގްރ މް ާމަދަނަ ާކަމުގައިވ  ާނިޒ މު ާޤައުމީ ާެއކުލަވ ިލ ގައި

ާތަޢ ރަފްާ ާވަނީ ާމި ާޕްލަސް ާމަދަނަ ާފަހިވ ގޮތަށް ާފޯރުންތެރިންނަށް ާއަދި ާބަދަލުވެފައި. ާނިޒ މަކަށް ާވޮލަންޓްރީ  1115މިވަނީ

ާއިންިޑޔ ާކުރަ ާހޮސްޕިޓަލް، ާއައި.ޖީ.ެއމް ާކޮށްފަިއވ  ާހަދިޔ  ާަރއްޔިތުންނަްށ ާދިވެހި ާސަުރކ ރުން ާއިންިޑޔ  ްއވ ފައި.

ާވަނީާ ާފަރ ތުން ާކަމ ބެހޭ ާޢ ންމުކޮށްދެއްވުމަށް ާތަފްސީލުތައް ާެއގްރިމެންޓްގެ ާކުރެްއވެވި ާހަވ ލުކުރުމަށް ކުންފުންޏަކަށް

ާކަންތައްތައް ާސަުރކ ރުްނާާއުޒުުރވެރިވެަފއި.ާމިގޮތަށް ާގޮތްަތކެއް ާފޮރުވިަފިއވ  ާކުރެްއވުމުަގއި ާކަންކަން ވުމުން،ާމިފަދަ

ާވަީނާ ާކުަޑވ ގޮތް ާއިތުބ ރު ާސަރުކ ރ މެުދ ާދިއްކުރެިވ، ާއިނިގލި ާޝަްއކުގެ ާސަރުކ ރަށް ާީހވެ، ާކަުމގައި ގެންގުުޅްއވ 

 1120މިލިއަންާރުފިޔ 026ާާގެާބަޖެޓްގަިއެވސްާދިމ ވެފައި.ާއިންދިރ ގ ންދީާމެމޯރިއަލްާހޮސްޕިޓަލްާހިންގުމަށްޓަކައިާމިާއަހަރު

ާ ާބަޖެޓްގަިއ ާރ ސްތ  ާމެދު ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ާކޮށްފަިއވޭ. ާބަޖެޓް 1ާާސަރުކ ރުން ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާތެރޭގައި 41ާއަހަރު

ާ ާމަދުވެގެން ާވ އިރު، ާކުރަްއވ ފައި ާައންދ ޒ  ާކުރަްއވަން ާޚަރަދު ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާވުރެ ާޑޮލަރަށް އަހަރަްށ03ާާމިލިއަން

ނޑުމެންެގ01ާާޓަލްާހަވ ލުާކުރެވޭާކުންފުނިންާހޮސްޕި މިލިއަންާޑޮލަރުާއިންވެސްޓްާކުރ ެނކަމަށްާވިދ ޅުވުމަކުންާއަުޅގަ

ާމިއަދުާ ާމުޖުތަމަޢަށް ާދިވެހި ާައކީ ާވަބ  ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުލިބޭ. ާހަމަޖެހުމެއް ހިތަކަށް

ާގިނަ ާކަމުަގއި ާަމްއސަލަ ާބޮޑު ާއެންމެ ާމަސްުތވ ތަކެިތާާދިމ ވެފައިވ  ާއަށް ާރ އްޖެ ާކުަރއްވަނީ. ާޤަބޫލު  1125ފަރ ތްތަކަކުން

ާ ާބޮުޑ ާއެންމެ ާކުރ  ާއަށ4ާާްއެތެރެ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސީދ  ާސަރުކ ރަށ ިއ ާމަޢުލޫމ ުތ މީހުންގެ

ާއިތުރު ާމީގެ ާނުކުރެވި. ާހައްޔަރު ާވަނީ ާއަދި ާމީހުން ާގިނަ ާއޭގެ ާވ އިރު، ާވިދ ޅުވެފައި ންާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ކަމަށް

ާދޫކުރަމުްނާ ާބޭނުމަށް ާއެކި ާމަތިން ާފަހަރު ާއެކި ާމީހުން ާތިބި ާކުެރވިފަިއ ާހައްޔަުރ ާމައްސަލަަތުކގަިއ މަސްތުވ ތަކެތީގެ

ާމަސްތުވ ތަެކއްޗަށްާ ާކުރިމަިތެވފައި. ާއުނަދގުލ އި ާފަރ ތްތަކުގެ ާމިފަދަ ާވަނީ ާމި ާބަޔަކަށް ާގިނަ ާމުޖުތަމަޢުގެ ގެންދ ތީ

ާ ާބަންދު ާދޮރުތައް ާހުރި ާބަންދުާހުޅުވިފައި ާޒ ތުަގއި ާއަމިއްލަ ާއޭގެ ާދޮރުތައް ާއެ ާކުރުމަކުން ާތަކުރ ރު ާވަޢުދު  1130ކުރުމުގެ

ވެގެންެނއްާނުދ ނެ.ާމަސްތުވ ތަކެްއޗަށްާހުޅުވިފައިާހުރިާދޮރުތައްާބަންދުާކުރެވޭނީާއެކަމ ާުގޅުވަިއގެންާނުވ ނެާއެހެންާ

ާމަުޑޖެހުމ އި ނޑުމ އި، ާމެދުކެ ާހުްއޓުމ އި، ާކަންތައްަތކުން ާޒ ތްޒ ުތގެ ާމީހުންާ، ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮތެއްގެަމތިން ނ ންނ ނެ
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ާގެދޮރުެގާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮްށގެން. ާމަސައްކަތްތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއެކުަލވ ގޮެތްއގައި ާވަރަށް ާގިނައިރު ވަރަށް

ާއެްއވެސް ާޢަމަލީ ާވަޢުދުތަުކގެ ާެގންދަވ ފައިވ  ާކުަރއްވަމުން ާފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއާތަކުރ ރުކޮށް ާެއއްާާހިޔ ވަހިކަން ނަތީޖ 

ނޑިތައްާވެސްާއަދިާ  1135އަދިާފެންނ ކަށްާނެތް.ާނިމިދިޔަާރިޔ ސީާދައުރުގައިާހުޅުމ ލޭަގއިާބިނ ކުރެވުނުާފުލެޓްތަކުގެާތަޅުދަ

ާގެދޮރުާ ާފަރ ތްތަކަށް ާގެްއލުނު ާގެދޮރު ާސުނ މީގައި ާނުނިމިެގން. ާޙަވ ލުކޮށް ާއެއްކޮށް ާވެރިފަރ ތްތަކ ިއ ާއޭގެ މިއުޅެނީ

ާާހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ާސަުރކ ރުން ާވިދ ުޅިވ0117ާާމި ާކަުމގަިއ ާމަސަްއކަތްތައް ާކުރެްއެވވި ާތެރޭގައި ާއަހަުރެގ ވަނަ

ނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެިރާ ހުރިހ ާމަސައްކަތްތަކަކީާެވސްާކުރީގެާސަުރކ ރުގެާއިސްނެންެގވުންތައްާކަުމގައިާއަުޅގަ

ާ ާތަަރއްޤީވަުމން ާގޮުތގައި ާއޮތް ާފެންނަން ާޔަޤީްނކޮށް ާބޭނުންވެފައިވ ާރައީސް، ާއެންމެ ާރަށްރަަށށް ާރ އްޖޭގެ އަންނަ

ާކުރަްއވ ާ ާއ އި ާޕޮލިސީ ާގެންގުުޅއްވ  ާސަރުކ ރުން ާހަމަޖައްސައިދިުނމަށް ާނިޒ މު ާކަރަންޓްގެ ާއަދި ާނަރުދަމ   1140ފެނ އި

ާއަ ާއ ިއ ާތަޖުރިބ  ާދިނުމުގެ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާމިފަދަ ާމ ހަޢުލުގަިއ ާރ އްޭޖގެ ާެފއިލްެވފައި. ާވަނީ ިދާމަސައްކަތްތަްއ

ާއޭެގާ ާހުއްޓ  ާހިނގަހިނގ  ާއެމް.ޑަބްިލޔު.އެްސ.ީއ ާއ އި ާސްޓެްލޯކ ާކަމުގައިވ  ާކުންފުނި ާދެ ާލިބިފައިވ  ޤ ބިލުކަން

ާރައްޔިތުްނެގާ ާމަސައްކަތްތަަކކީ ާހަމައެކަނި ާކުރެވިފަިއވ  ާމިހ ތަނަށް ާއުފައްަދވަިއގެން ާކުންފުނިތަކެއް ާޔޫޓިލިޓީ އިތުރުން

ާއިންޖީނުެގތައް ާޕްލ ންޓްތަކ އި ާއިދިޮކޅަށްާނެންެގވުންާާފެން ާއެދުމ އި ާަރއްޔިތުްނގެ ާރޫޚ އި ާޤ ނޫނުގެ ާކުންފުނިތަކަށް އެ

ާދ އިރ ަތއްާ ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާަރީއސް،ާލ މަރުކަޒީ ާހިތ މަޔ އެީކގައި.ާޢިއްޒަތްތެރި  1145ކަމުގަިއާދަންނަވަންޖެހެނީ

ާކަމެ ާލ ޒިމްކޮށްފައިވ  ާދައުލަތަށް ާދިވެހި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާރ އްެޖާހިންގުމަކީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމިގޮތުން ާހަމަ އް.

ާ ާބަހ ލެވޭނޭ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާއެހެންކަމުން،00ާާހިންގުމުގައި ނޑައަޅ ަފއި. ާކަ ާވަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ދ އިރ 

ާބަހ ލުމަކީާ ާދ އިރ ތަކަށް ާިގނަ ާއެއަްށވުރެ ާނުވަތަ ާމަދު ާެއއަްށވުެރ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާރ އްެޖ ާއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ާސ ފުާ ާދެކޭގޮތުގެ ާަސރުކ ރުން ާދޭތެރޭަގއި ާއ އި ާދ އިރ  ާޓޫރިޒަމް ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާނޫން. ާކަމެއް ކުރެވޭނޭ

 1150ތަޞައްވުެރއްާިރޔ ސީާބަޔ ުނަގއިާދެްއަވއިފަާެއއްާުނވ ކަންާފ ހަގަކުރަން.ާއަދިާޓޫރިޒަްމގެާދ އިރ ާއިްނާނަގ ާެޓކްހަށްާ

ާވިދ ޅުވިނަަމވެ ާގެނެވޭޭނކަމަށް ާކުރިންާބަދަލުތަކެއް ާނިންމުމުގެ ާގެންނަން ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑެތި ާސިނ ޢަތަށް ާމި ސް

ާކަމެއްކަމުަގިއާ ާކުރައްވަންޖެހޭނޭ ާސަރުކ ރުން ާނިންމުމަކީ ާގޮތްތަކެއް ާމަޝްވަރ ކޮށް ާފަރ ތްތަކަކ އި ާހުރިހ  ކަމ ބެހޭ

ާކުރަމުން ާމަސްވެރިކަން ާދިވެހިން ާޒަމ ނުއްސުެރއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާދެކެން. ާދޮށީގެާާއަޅުަގނޑު އަންނަ

މަސްވެރިކަމަކީާމުިޅާދުނިޔޭަގިއާވެސްާކަޅުބިލަާމަސްާބޭނުްނކުރުމަށްާކުރެޭވާއެންމެާދެމެހެއްޓެނެވިާއެންމެާފައިދ ހުިރާ

ާމިާ ާވެސް، ާދ އިރު ާޤަބޫލުކުރަމުން ާދުނިޔެ ާމުޅި ާނިޒ މުކަުމގައި ާމަސްވެރިކަމުގެ ާރައްޓެހި ާއެންމެ  1155ތިމ ވެއްޓ އި

ާލޯްނގް ާދޫކޮށް ާއިލްތިމ ސްކުރަްއވ ފަިއ.ާާމަސްވެރިކަން ާިމވަީނ ާބަޔ ުނގައި ާރިޔ ސީ ާިދއުމަށް ާމަސްވެރިކަމަށް ލައިން

ނުޑަގއިާ ާކަ ާއިންޑިޔ  ާކަމުގަިއވ ިއރު، ާކަންނެލި ާއުރަހަ ާރީނދޫ ާލިބެނީ ާއިން ާގިނަ ާމަސްވެރިކަުމަގއި ާލައިން ލޯންގް

ރުވެަފއި.ާއަދިާރީނދޫާއުރަހަާކަންނެލީގެާރީނދޫާއުރަހަާކަންނެލީގެާސްޓޮކްާވަނީާދެމެހެއްޓެނެވިާމިްނވަރަށްވުރެާފަޤީ

ާލޯންގްާ ާއިތުރުން ާމީގެ ާބުނަމުން. ާދަނީ ާމ ހިރުން ާކަމ ބެހޭ ާމަޖުބޫރުކަމުަގއި ާހަމަޖެއްސުން ާކޯޓަރ މަސްވެރިކަމަށް
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ާ ާކަމުގައި ާމަސްވެރި 03ާާލައިން ާމިއަދ01ާާުއ އި ާމަސްވެރިކަން ާމިޔަރުގެ ާހިއްސ ކުރ  ާއެއް ާއިްނސައްތަ  1160ދޭތެރޭގެ

ާ ާމިާރ އްޖޭަގއި ާއަދި ާނޭނގޭ. ާހަދ ނެގޮތެއް ާމިޔަރަށް ާބޭނޭ ާމަސްެވރިކަމުން ާލައިން ާލޯންގް ާިހނދު، މަނ ކުރެވިފަިއވ 

އިލްތިމ ސ އިާދެކޮޅަށްާރ އްޖޭެގާމަސްވެރިކަމުގެާއެންމެާބޮޑުާއެއްާމ ރުކޭޓްާކަމުަގއިވ ާއިނގިރޭިސވިލ ތުގެާވައިޓްެބކްާ

ާކުރުމަ ާޙިމ ޔަތް ާވަީސލަތްތައް ނޑުގެ ާކަ ާކިޔ  ާވެސްާނަމަކަށް ާމިހ ރު ާއިދ ރ އަކުން ާކުރ  ާމަސައްކަތްތަެކއް ާބޮޑެތި ށް

ާއެތެރެކުރުްނާ ާއިނިގރޭސިވިލ ތަށް ާއުެފއްދުންތައް ާމަސްެވރިކަމުގެ ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާމިކަމުެގ ާއިޙްތިޖ ޖުކޮށް، ވަނީ

 1165ންާދޮށީގެާމަސްވެރިކަންާމަނ ކުރަންާމަސައްކަތްާކުރަންާޖެހިދ ނެކަމުގެާއިންޒ ރުދީފައި.ާއެހެންކަމުން،ާދިވެހިާމަސްވެރި

ާހަރުދަނ ގޮތެްއަގއިާ ާވިސްނ ވަަޑއިގެން ާދުރަށް ާިއލްތިމ ސަކީ ާކުރައްވ ަފއިވ  ާއެނބުރުމަށް ާމަސްވެރިކަމަށް ާލޭނު ދޫކޮށް

ާިމަވގުތުާ ާއ ބ ީދގައި ާރ ްއޖޭގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތް. ާދެންނެވޭކަެށއް ާކަމުގަިއ ާއިލްތިމ ެސއް ކުރަްއވ ފަިއވ 

ސަްއކަތްކުރ ާއުމުރުގެާުޒވ ނުން.ާއެބައިމީުހންނަށްާމިއަދުާއެންމެާމުހިންމުވެފަިއވަނީާމަތީާތަޢުލީމްގެާއެންމެާގިނައީާމަ

ާއެަތއްާ ާލިބިފައިވ  ާތަޖުރިބ  ާތަޢުލީމ އި ާމިދަނީ ާމިއަދު ާމުޖުތަމަޢުގަިއ ާނަމަވެސް ާފުރުަޞތު. ާަވޒީފ ގެ ފުރުޞަތ އި

ާލިބެންހުރި ާއެހެންކަމުން ާެގއްލެމުން. ާަވޒީފ  ާފުރުޞަތުާާބައެްއގެ ާވ ދަކުރުުމގެ ާކ މިޔ ުބކަމ ިއެއކު ާވަޒީފ ތަކަށް  1170މަދު

ާގޮތުަގިއާ ާވޮލަންޓިއަރުންގެ ާވީމ ، ާހަނިވެފައި. ާޒުވ ނުންނަށް ާނުކުންނަ ާބ ޒ ރަށް ާވަޒީފ ގެ ާއަލަށް ާމިވަނީ މިއަދު

ރުޞަތުތަކ އިާަވޒީފ ެގާެގާއިތުރުންާިމާަވގުތުާޒުވ ނުންނަށްާއެންމެާމުހިންމީާމަތީާތަޢުލީމްގެާއިތުރުާފުޙަރަކ ތްތެރިވުމު

އްދުންތެރިާބަޔަކަށްާއެމީހުންާހެދުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބޭރުާފުރުޞަތުތައްާފަހިކޮށްދީ،ާޤަުއމަށްާބޭނުންތެރިާއުފެ

ާޙިމ ޔަްތާ ާތިމ ވެށި ާރ އްޖޭގެ ާޙަރަކ ތްަތކަށްވުރެ ާއެިކއެކި ާހިންގ  ާބޭރުަގއި ާއިން ާރ އްޖެ ާއަމ ްޒކުެރވި ާއަށް ދުނިޔެ

ާގޮތު ާކޮންމެާކުރުމުގެ ާދިނުމ އި، ާޙިމ ތްތެރިކަން ާރަށްރަށަށް ާރ އްޖޭެގ ާގިރަމުންދ  ާވަީނ ާުމހިންމުވެފައި ާމިަވގުތަށް  1175ން

ާކުނިޮގނޑުތަަކްށާ ާއަންނަ ާކުރަމުން ާތަޣައްޔަރު ާވެށި ާވަށަިއގެންވ  ާއަދި ނޑުުކރަމުން ާގޮ ާރަށް ރަށެއްަގއިމެ

ނޑުާދަންނަވަްނ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާޖިންސްގެާހަމަހަމަކަމަށްާއަމ ޒްާދެމެހެއްޓެނެވިާޙައްލެއްާހޯދުްނކަމުގައިާއަުޅގަ

ާމިކަްނާ ާޢަމަލީގޮތުން ާތެޭރގައި ާިއޝ ރ ތުގެ ާކުރެްއވި ާކަމަށް ާމެޝަރޒް ާސްޕެޝަލް ާޓެމްޕަރަރީ ކުރަްއވަިއގެން

ާދެއްަވއިާ ާސަރުކ ރުން ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާނުފެނޭ. ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާއަސަެރއް ާެއަކމުގެ ާއަދި ާގޮތުގެ ާހިނގަމުންދ 

 1180އަދިާދުވަހުންާުދވަހަށްާގުަނަވމުންދ ާސިޔ ސީާަވޒީފ ތަުކގެާތެރެއިންވިަޔސްާއަންހެންާބޭުފޅުންގެާނިސްބަތަށްާބަލ އިރުާ

ާއެއްާ ާފަލްސަފ  ާމައި ާކުރެއްވުމަކީާސަރުކ ރުގެ ާޖެންޑަރާމެއިންާސްޓްރީމް ާއިތުރުން ާނެތް.ާމީގެ ާފެންނ ކަށެއް މިކަން

ާހ  ާމިކަން ާވިދ ުޅވެފަިއވ އިުރ، ާއެނޭގކަށެްއާކަމުގައި ާކަމެއް ާމަސަްއކަްތތަކެއް ާކޮން ާކުރައްވަނީ ާކުރުމަށްޓަކައި ޞިލު

ާބަރޯސ ެވގެންވ ާ ާޤައުމަކަށް ާަވކި ާބިނ ވެގެންވ ްނވ ނީ ާސިޔ ސަުތ ާޚ ރިޖީ ާރ އްޖޭގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނެތް.

ާބުރުލެ ާެވސް ާކުޑަ ާސިޔ ދަތަށް ާމިނިވަންކަމ އި ާޫނން.ާރ އްޖޭގެ ާއެއް ާގޮުތގަ ާކަންތައްތަެކްއާސިޔ ސަތެްއގެ ާއަރ ފަދަ އް

ާދ އިރ ގަިއާ ާބައިނަލްއަޤްވ ީމ ާގުިޅގެން ާއ އި ާރ އްޖެ ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާނޫން. ާަކމުގަެއއް ާސިޔ ސަތެއް  1185ހިމެނިގެންވ 

މަސައްކަތްާކުރަމުންާއަންނަާޤައުމުތަކަށްާެއްއވެސްގޮަތކުންާދުރަށްދ ާސިޔ ސަތެްއގެާގޮތުަގއެްއވެސްާނޫން.ާއިޒްރޭލ އިާ
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ާމިދިޔަ ާއަލުްނާާއެކު ާގުޅުން ާސިޔ ސީ ާސޮިއކުރަްއަވއި، ާއެއްބަސްވުްނތަކެްއގައި ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި އަހަރު

ާޚ ރިީޖާ ާއެއް. ާވ ހަކަ ާލިބިެގންދިޔަ ާމޮޅިވެިރކަން ާނުތަނަވަސްކަމ އި ާހިތްތަކަށް ާދިވެހިންގެ ާއަކީ ާވ ހަކަ ޤ އިމުކުރެްއވި

ގެާޝުޢޫރުތަކ އިާއުންމީދުތަކ އިާއަމ ޒްތަކަށްާމިހ ރަށްވުެރާސިޔ ސަތުާެއކަށަެއޅުްއވުމ އިާހިންގެވުމުަގއިާިދވެހިރައްޔިތުންާ

ާަކއުންސިްލގެާ ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާއދ.ގެ ާޮގވ ލަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޙްތިރ މްކުރެއްވުމަށް ާދ އިރ ެއއްަގއި  1190ފުޅ 

ާއެކަ ާއަދި ާކިޔަން. ާމަރުޚަބ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސަްއކަަތށް ާކުރަްއވ  ާސަރުކ ރުން ާހޯއްދެވުމަށް މުަގިއާމެންބަރުކަން

ާަޙއްޤުތަކަށްާ ާއިންސ ނީ ާރ އްޭޖގެ ާކުރަްއވ އިރު ާަމސައްކަތް ާމިކަމުގެ ާއެދެން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަށް ކ މިޔ ބީ

ާރައީސް،ާޤައުެމްއާ ާގޮވ ލަން.ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާގެންނެވުމަށް ާނިމުމަކަށް ާއިޙްމ ލުތައް ާވެވެމުންދ  މިހ ރު

ާރައްޔިުތންނަ ާއެދެޭވގޮތުަގއި ާޤ ނޫނަށްާއެންމެ ާތަބ ވ  ާޤ ނޫނަށް ާގެންދެވޭނީ ާކުިރއަށް ާގޮތުގައި ާފައިދ ހުރި ާއެންމެ ށް

ާއަދ ކުރަންޖެޭހާ ާދައުރެްއ ާއިްސ ާއެންމެ ާމިކަމުގަިއ ާކުެރވިގެްނ. ާޤ އިމް ާއެއް ާމުޖްތަމަޢު ާހިތ   1195ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

މޮކްރެޓިްކާެވއްޓެްއާޤ އިމްާކުެރވޭީނާފަރ ތްތަކަކީާސަރުކ ުރާއަދިާަދއުލަތުގެާުމއައްަސސ ތައް.ާރަްއޔިތުންާއެދޭާފަދަާޑި

ދައުލަތުގެާއިސްާސަފުތަުކަގިއާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަކީާރައްިޔތުންނަށްާރަނގަޅުާނަމޫނ ާދައްަކވ ާބޭފުޅުންނަށްާވެގެން.ާ

ާޓުމުގެއިތުބ ރުކުރެވޭާބޭފުޅުންނަށްާެވގެން.ާމިގޮތުަގއިާކުރިއަށްާދިުއމުގެާހެޔޮާވިސްނުމ އިާއެމަުގަގއިާޢަމަލުތައްާބެހެއް

ާމ ތް ާއެންމެންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނަސީބު ާހެޔޮ ާދުޢ ާهللا ާއެދި ާދެއްވުން ާމިންވަރުކޮށް ާވަތަޢ ލ  ޞުބްޙ ނަހޫ

ާއަމަްނާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިެވހި ާއިރ ަދކުރަްއވ ށި. ާދުވަްސތަކެއް ާބ އްަޖވެރި ާއަދަށްވުރެ ާޤައުމަށް ާދިވެހި  1200ދަންނަވަން.

ާންވަރުާކުރަްއވ ށި.ާއ މީން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއަމ ންކަމ އިާފ ގަިތކަމ އިާއުފ ެވރިކަންާމި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރައްޔިތުންގެާ ާލީޑަރު ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއަދި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކެންދޫ ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާގަވ އިދުގެ ާރައީސ03ާުމަޖިލީހުގެ ާޮގތުގެމަތިން ާަގިއވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހަށްާަވނަ ާރައްޔިތުްނގެ  1205ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާެއހިސ ބުން ާއެދިަޔއީ. ާއިވިގެން ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާޖަވ ބު ާދެއްވި ާދެންމެ ާބަޔ ނަށް ާރިޔ ސީ ދެއްވި

ާމިާިނމުނީ.01ާާއެޖެންޑ ގެާއައިޓަމްާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.00

ާ1210 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުގަާ-00.0 ާދެން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާިމދަނީ ާމަސަްއކަތަށ00ާާްނޑު ާމި ާމަސައްކަތް. ާހުރި ާނުނިމި ާއެއީ ށް.

ާ ާވެސް ާުދވަހަުކ ާކޮންމެ ާވަނީ ާގަވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ 0ާާހޭދަކުރުމަށް ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަުދގެ ވަނ00ާާަގަިޑއިރު.
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ވަނަާއިޞްލ ޙ0ާާުގެާޤ ނޫނަށްާއްޔަތުމ ލިދައުލަުތގ0114/11ާާެއޮތީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާއައިޓަްމގެާފުރަތަމަާއަށްާމިާ

ާމަރު ާފެށުމުގެ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާމިއަދު ާގެްނދިއުން. ާކުރިއަށް ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާބިލުތަކ  ާމަޖިލީހުގައި  1215މެދުާޙަލ ގައި

ާހަމަޖެހިފައިވ ާބަހުސް ާކުރިން ާެވސް ާބިލަށް ާއެހެންވީމ ،ާމި ާދެންެނވިފަިއވ ނެ. ާވ ހަކަ ާއިތުރުުކރުމުގެ ާަވގުތު ކުރުމުގެ

ާ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާބަދަލުަގއި 1ާާދެގަިޑއިރުގެ ާބ ކީ ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަ ާބިލަށް ާމި ާމިހ ރު ނޑަެއޅިފައި. ާކަ 0ާގަިޑއިރު

ާ 02ާާގަިޑއިރ އި ާއަދި ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަންނަވ ނަމަ ާނިސްބަތުން ާހުރި ާޕ ޓީތަކަށް ާއެަބޮއތް. މިނެޓްއިރު.23ާާމިނެޓް

މިނެޓް.ާއަިދ1ާާމިނެޓް.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށ3ާާްނެޓް.ާަޤއުމީާޕ ޓީާއަށްާމ4ާިމިނެޓް.ާީޕ.އޭާއަށ32ާާްޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާ

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާވ ހަކަފުޅ00ާާުވަކި ާމެންބަރުން ާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާިޢއްޒަތްެތރި  1220މިނެޓް

ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާަވުގތު ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވަމުްނާާދައްކަވަްނާއެިދވަަޑއިގަތުމުން ާފުރުޞަތު ގޮުތގެމަތިން

ާަގވ އިުދގަިއވ ާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެދިވަަޑއިގަތުމަްށ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތަށް ާެއ ނޑު ާއަުޅގަ ގެންދ ނަން.

ާޕ ޓީއެްއެގާ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުން ާޕ ޓީއެްއގެ ާއެ ާއެދިަވޑަިއގަތީމ  ާމެދުވެރިކުރައްަވއި ާމިހ ރުާސިސްޓަމް ގޮތުގެމަތިން

ާއެކަްނާލިސްޓް ާއެގޮތަށް ާއެދިވަޑަިއގަތީމ  ާބޭފުޅުން ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާއަދި ާގެންދ ނަން. ާހިމަނަމުން ގައި

ނޑުާބަހުސްާކުިރއަށްާެގންދިއުމުގައިާއެންމެާފުރަތަމަާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާ  1225ވެސްާކުރަމުންާގެންދ ނަން.ާައޅުގަ

ާލްހ މްާއަޙްމަދަށް.ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއި

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 0114/1ާާޝުކުރިއްޔ  ާދައުލަުތގެ ާއިޞްލ ުޙާާމ ލިްއޔަތުގެ ޤ ނޫނަށް

ާމ ފަން ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީ ާމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލު ާމެންބަރުާގެނައުުމގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު  1230ނު

ާޢަބްދު ާދެކޭގޮުތގަިއާهللا ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާނުހަނު ާވަރަށް ާރަޙީމް ޢަބްދުއް

ނިޑވަެޅއް.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެންމެާ ނޑިވަަޅކީާމިާބިލަށްާނުވަތަާމިާއިޞްލ ޙަށްާވަރަށްާބޭނުންވެފަިއވ ާދަ މިދަ

ާަގނޑުމެްނގެާޕ ޓީގެާލީޑަުރާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީގެާވ ހަކަފުޅުންާވެސް....އަޅު

ާ

 1235 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1240 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޝީދުނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަ
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ާކުރީ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަާޝުކުރިއްޔ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖެހުނީ.ާާދުވަހު ާަވގުތު ާވޯުޓގެ ާދަނިކޮށް ދަްއކަމުން

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާދެއްވ ނަމޭ. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑަށް ާފައްޓަމުން ާބަހުސް ާދެން ާވިދ ުޅވި ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 1245 ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ާޢިއް ާކައްސ ލ ފަިއވ ާއ ދެ، ާހަނދ ނުން ާއަޅުަގނުޑގެ ާތިގެންނެވީ ާސަމ ލުކަމަްށ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

މައްސަލަާއެއް.ާތެދުފުޅެއްާތި.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެކަމަށްާހުއްދަާދެއްވައިފިއްޔ ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނިމުމުން ާދައްަކވަިއ ާވ ހަކަފުޅު ާއެންެމާާމެންބަރު ާއެގޮތް ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ޢިއްަޒތްތެރި

ާައޅުަގނުޑގެާ ާއެދެން ާއަުޅަގނޑު ާގެންދ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ާެއގޮތަްށ ާއެހެންވީމ ، ާުޝުކރިއްޔ . ާކަމަށްވަންޏ . ރަނގަޅު

ާމަޢ ފް ނަޑށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާފޮހެވުންތަކަށް ާކުދިކުދި ާމިކަހަލަ ާއަންނަ  1250ކުރައްވ ނެކަމަށް.ާހަނދ ނަށް

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާގެނަސްދިނުމަށް ާސަމ ލުކަމަށް ާކަންތައް ާމިކަހަލަ ާއަުޅަގނޑަށް ާސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަދި

އަޅުަގނޑުާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ިއާ

ާނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމަ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1255 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް

ނޑުާނިޒ މ ާދިމ ވިާމައްަސލަާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެންމެާމި ބެހޭާމައްސަލަާެއްއާާއ ިއާގުިޅގެންާއަުޅގަ

ާއެާމި ާނެގީ. 23ާާއީ ާފަހ23ާުގަިއ،ާަގވ އިުދގެ ާނުކުރައްވަީނާީކއްެވގެންތޯ؟ާާވަަނާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގެ ބަޔަްށާޢަމަލު

ާއެ ާޮއތީމަ ާމިންވަަރކުން ާެވވުނު ާމިދިމ ވަނީާާއެީއ ާމައްސަލަތަްއ ާވަަޑއިނުގެންެނވެނީތޯ؟ާމިކަހަލަ ާއަދިވެްސ ހިސ ބަށް

ާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާފ23ާައަޅުަގނޑު ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާނުކުރެވޭތީވަނަ ާޢަމަލު ާނިޒ މީާާހުބަޔަށް ާފެންނ ތީ  1260ކަމަށް

ާމައްސަލަާއެއްާގޮުތގައިާެނގީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއޮތީމަ ާެއގޮތަށް ާގަވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ާކަމަށް ާއެއް ާނުކުތ  ާބެހޭ  1265ނިޒ މ އި

ާގޮ ާތިވިދ ޅުިވ ާަގވ އިުދގަިއާމިމެންބަރު ާަމޖިލީހުގެ ާކުރުމަށް.ާާތަށް ާމަސައްކަތް ާކުރުމަށް ާއެކަން ާވީވަަރކުން އޮްނނަނީ
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ާއެ ާއަންނައިުރ ާފެށިގެން ާަމސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހޯމަދުވަހު ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ާމަަސއްކަްތާާއަޅުަގނޑު ގޮތަށް

ާައޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރ ަނން. ާގެންެދވޭތޯ ާމަސަްއކަތްތަްއާއެހިސ ބަށް ާމި ާކެތްތެރިަކމ އެކު ާއެީކަގއި ނޑ އި ގަ

ާދ އިރ ެގާ ާގެމަނަފުށީ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަން. ާައޅުަގނުޑާޝުކުރު ާއެހީތެރިކަމަށް ާެދއްވ  ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ކުރިއަށް

 1270ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާކަދެއްެކުވން:ވ ހަާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު

ާއެންމެާ ާބޭނުންވ  ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢަލީގެާ ާތަޞްމީން ާައޙްމަދު ާލީޑަރު ާޑީ.އ ރް.ޕީގެ ާއިިވގެންިދޔައީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙޭ. މުހިންމު

ާޤަުއމުގައި ާމި ާވެސް ާވ ހަކަ.0117ާާާވ ހަކަފުުޅގައި ާބިކަހ ލުގެ ާޖެހިެގންދިޔަ ާގޮތް. ާވެގެންދިޔަ ާކަން ާއަހަރު  1275ވަނަ

ާެދއްވ ީތާ ާއެއަރޕޯެޓއް ާސަރަަޙއްދަުކން ާަވކި ާރ އްޖޭެގ ާޤަބޫެލއްނުކުރަމޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަކީ ާވ ހަކަ ދަންނަވަންމިއުޅޭ

%ާ ާކަންނޭނ11ާޓޫރިޒަމްގެ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާމީގައި ާދޭކަށް. ާަބަޔކަށް ާވެސްާވަކި ާމިސ ލުތަކެއް ާމީގެ ެގ،

ާއިންޑިޔ ގެާ ާމިވަނީ ާސްކޫްލާވެސް ާޣިޔ ޘުއްދީން ާއެްއކޮށް. ާަވގުތ އި ާލިބިފަިއވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނަން އަޅުަގނޑު

ާވ ހަކަ.ާ ާދެއްވ  ާފަރ ތަކަށް ާއިންިޑޔ ގެ ާއަޑުއިވެނީ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާވެސް ާއެައރޕޯޓް ާދެއްވައިަފއި. ފަރ ތަކަށް

ާައއި ާފަރ ަތކަށްހަމައެއ ެއކު ާއިްނޑިޔ  ާއިވެނީ ާމި ާައުޑ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާާ.ޖީ.އެމް.އެޗް ާވ ހަކަ.  1280އަދިާދެއްވ 

ާއިންިޑޔ ާ ާެވސް ާއުަފްއދައިގެން ާކުންފުނިތައް ާނަމުގައި ާނަން ާތަފ ތު ާަސރަޙައްދުތަކުން ާވަކި ާރ އްޖޭގެ އެއ އިެއކު

ާއަ ާވ ަހކަ ާދެްއވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާއިންޑިޔ ގެ ާނުވަތަ ނުޑާސަރުކ ރުން ާއަުޅގަ ާއިވެނީ. ާއަޑު ާމި ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ާދުނިޭޔގެާ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާބިލަކަށް ާމިފަދަ ާފިލ ވަޅަކީ ާހ ޞިލްކުރަންޖެހޭ ާމީގެން ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ދެކޭގޮުތގައި

ާމުހި ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާސަރުކ ރަީކާއަުޅގަ ާދިޔަީއާކިހިނެއްތޯ.ާއިންޑިޔ  ާހ ލަުތާެވގެން ާޤައުމުތަކުގެ އްުމާއެހެނިހެން

ާިވޔަސްާ ާއެހެންކަމުގައި ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާވަގުތު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް  1285ސަރުކ ރެްއކަން

ާމީހުންާ ާއިންިޑޔ  ާގަްނނަވ ނެ. ާއެނިގވަަޑއި ާބެއްލެވީމަ ާތެރެއިން ާތ ރީޚު ާެއންމެފަހުން ާވެސް އިނގިރޭިސވިލ ތައް

ސްާއިްނޑިޔ ާމީހުންާވަޒަްނވެރިެވާެއިކާނަންނަމުންާކުންފުނިތައްާވަޒަްނވެރިެވގެންާކަންތައްާިދަޔާގޮތް.ާަޗއިނ ަގއިާވެ

ާ ާެވގެން ާގޮސް ާދިއުފައްދަިއގެން ާމީގެ ާދަނީ ާތަޞައްވުުރާެވގެން ާހިތަްއާމި ނޑު ާގޮތް.ާއަުޅގަ ވަރަކަްށާއަހަރ03ާާުޔަ

ާ ާނުވަތަ ާދ01ާަފަހުން ާއަުޅވެތިކަުމގެ ާއިންޑިޔ ގެ ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާފަހުން ާއަހަރު ާމަންޒަރުާއަހަރަކަްށ ާދ ނެ ށަށް

%ާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާދަނީ. ާސިފަވެެެގެން ާމިހ ރު ާމަންޒަރު ާދ  ާފެންނަމުން  11ާ1290އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއިންޑިޔ ާ ާކުރަނީ ާހިއްސ  ާތަޢުލީމު ާވަންޏ  ާކަމަށް ާސަުރކ ރުން ާއިންޑިޔ  ާކުރަނީ ާހިްއސ  ާޓޫރިޒަމް އަޅުަގނޑުމެން

ފެނ އިާނަރުދަމ ާދެއްވަީނާއިންޑިޔ ާސަރުކ ރުންާކަުމގަިއާވަންޏ ،ާައޅުަގނޑުމެންާކަމުގައިާވަންޏ ާައޅުަގނޑުމެްނނަށްާ

ނޑުމެންަނށްާވަރަށްާބިުރވެރިާވަރަށްާ ާއަުޅގަ ާވަންޏ ާމިއީ ާިއންޑިޔ ާސަުރކ ރުންާކަމުަގއި ބޭހަށްާބޭސްފަރުވ ާދެްއވަނީ
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ާުކއްލިއަކަ ާޮގތަކީ ާެވގެންދ ނެ ާީމގަިއ ާެދކެވެނީ. ާމި ާވ ހަކަަތކެއް ާރ އްޭޖެގާހިތ މަވެރި ާއ ބ ދީތައް ާބޭފުޅުންގެ ާެއ ްށ

ާރ އްޖޭގަިއާ ާބައްލަވ ނެ. ާކައިެވނި ާބޭފުޅުންނ އި ާއެކި ާއެބޭފުޅުން ާގޮތުން ާއެިކގޮތް ާރ ްއޖޭގެ ާގިަނވެ  1295އެކިކަްނކޮޅުތަކަށް

ާސަމ ސ ާ ާސަމ ސ  ާމިއީ ާދިއުން. ާެވގެން ާރ އްޖެ ާަދށަށް ާައޅުވެިތކަމުގެ ާއިންޑިޔ ަގއި ާގޮްސ ާވެގެްނ ާއ ބ ދީ ބޮޑެތި

ާިމާވ ހަ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާއެހެްނވީމަ،ާދަންނަަވން ާކަމެއް. ާއެކަީށގެންވ  ާވުން ާދަންނަވަނީކީ.ާމިއީ ާމި ާނޫން ކަެއއް

ނުޑާފަހަރެއްަގިއާ ާވަިކާފަރ ތަކަށް،ާއަުޅގަ ާމުދ ތައް ާހަރު ާރ އްެޖގެ ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތައްތަކުން

ލުންާޕްރައިވެަޓއިޒްާއުސޫލުންާކުންފުނިތަކެއްާހައްދަވަިއގެންާމަސައްކަްތާވެސްާނުދަންނަވަންާމިތ ގައިާޕްރައިވެޓްާުއސޫ

ާދިނުމުގެާ ާބަޔަކަށް ާވަކި ާކޮށްގެްނ ާލޭބަލް ާބަޔަކަށް ާވަކި ާވ ހަކަައކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ  1300ނުކުރައްވ ެށކޭ.

ާލޮޅުމަ ާއަރ ފ ނެ ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާގޮތުން ާދ ޚިލީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުްނާސަބަބުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާނުވަތަ ކަށް

ާވަިކާބަޔަަކްށާ ނޑުމެން ާވަކިާަބޔަކަށްާދިނުމުގެާސަބަބުންާއަުޅގަ ނޑުމެންގެާރ އްޖެ އަރ ފ ނެާލޮޅުމަކަށްާނުވަަތާައޅުގަ

ާމިއީާ ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާަދއްކ ިއރު ާވ ހަކަ ާބިލަކަށް ާިމފަދަ ާކަމެކޭ. ާއެކަީށގެންވ  ާަވރަށް ާއައުމަީކ ާތަން ާވ  ބަރޯސ 

ާމު ާމީހެއް.ާވަރަށް ާދަްއކ  ާވ ހަކަ ާގަދަޮކށް ާއަޑު ާވަރަށް ާމިތ  ާބ ުރކޮށް ާައޑު ާވަރަށް ާއަޅުަގނަޑކީ ާެއއް. ާވ ހަކަ ހިންމު

ާކުރިމަތިލ ންޖެހިފައި.ާ ާކަމަކ އި ާމ ޔޫސް ާވަރަށް ާމިަވނީ ާދުވަސްކޮޅު ާމި ާއަދު ާމި ާައޅުަގނޑަށް  1305އެކަމަކު

ާބަޔަކަ ާަވކި ާރަށްތައް ާރ އްޖޭގެ ާފެންނަނީ ާމި ާފެންނަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާތަން. ާދޭ ށް

ާ ާހަރުާާމ ލިއްޔަތުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާފެންނަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަންޒަރު. ާދ  ނިކަމެތިވެގެން

ާއަސަރ އެުކާ ާވަރަށް ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާމިއީ ާދައްކ އިުރ ާވ ހަކަ ާމި ާމަންޒަރު ާމި ާމަންަޒރު. ާިވއްިކގެންދ  މުދ ތައް

ާވެްސާދައްކަ ާވ ހަކަތަެކއް ާދެއްކޭނެ ާބ ރުބ ރަށް ާގަދަކޮށް ާއަޑު ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަތަަކކީ ާމި ާވ ހަކަތަކެއް. ންޖެހޭ

ާރ އްޖޭގެާ ާސަރުކ ރުގެ ާނުހައްދަވ ށޭ. ާއެހެން ާގޮވ ލަނީ ާމި ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ނުޑ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ،  1310ނޫން.

ާަދއުމ ލިއްޔަތު ާނުިވއްކ ށޭ. ާުމދ ތައް ާހަރު ާހުރި ާރ އްޭޖެގާަގއި ާސަބަބުން ާިވއްުކމުގެ ާމުދ ތައް ާހަރު ާހުރި ލަތުެގ

ާ ާމީގެ 03ާާރައްޔިތުން ާމީގެ ާފަހުން ާކ ުކޯތ01ާާއަހަރު ާވިސްނަވ ށޭ.ާއޭރުން ާމެދު ާގޮތަކ އި ާވެގެންދ ނެ ާފަހުން އަހަރު

ާނުާ ާޒިންމ ވުމަކުން ާޒިންމ ވ ނީ. ާއެމް.ޑީ.ޕީތޯ ާވ ނީ. ާޒިންމ  ާނަޝީދުތޯ ާމުޙައްމަދު ާކެނެރީގޭ ާފުދޭނެ.ާޒިންމ ވ ނީ ވެސް

ާއެްއާނޫންާ ާވ ހަކަ ާސަމ ސ  ާސަމ ސ  ާމި ާމައްސަލައަކީ. ާމީެގ ާމިއީ ާބިކަވެފައި. ާތިބޭނީ ާރަްއޔިތުން ާރ އްޭޖގެ އޭރުން

ާވެއްޖިއްޔ ާ ާގޮތުން ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާތަފ ތު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާހިއްސ  ާކުންފުނީގެ ާފެން  1315އިނގޭތޯ.

ާިވަޔފ  ާބޮޑެިތ ާތިބި ާެއވެސްާރ އްޖޭަގއި ާގޮތަކަށް ާަވކި ާޮއްއވ ، ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއ ާއަުގތަކެއް ާޮބޑެތި ރިވެރިންތަކެއް

ނިމިގެންާދިޔައީ.ާެއއ މެދުާގަިއާސުވ ލުާއެބަާއުފެދޭ.ާއެހެންީވމ ،ާހަރުާމުދ ތަކުގެާވ ހަކަާދައްކަންާމިާޖެހެނީ.ާދިރ ގުާ

ކ ާވ ހަކަާއެއް.ާދިރ ުގެގާހިއްސ ާއަށްާވީުނވީެއްއާހިއްސ ާވ ހަަކއަކީާމިއީާިދވެހިރައްޔިތުންގެާއެންމެންގެާދުލުންާދައް

ާެއްއވެސްާ ާވަނީ ާވިްއކ ފައި ާހިއްސ  ާދިރ ގު ާލިބެމުންދ  ާއިންކަމެްއ ާބޮޑު ާއެތައް ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާވަނީ. ނޭގިފައި

ާސަރުކ ރުްނާ ާނޫން. ާޮގތަކަށް ާވެވޭނެ ާަޖވ ބުދ ރީ ާއެއަށް ާުނވަތަ ާދަށުން ާިސޔ ސަތެްއގެ ާޮބޑު ާހ މަކަން  1320ވަރަކަށް
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ހ ތަނަށްާވަނީާއޭގެާހ މަކަްނާބޮޑުކޮށްާނުވަތަާެއއަށްާޖަވ ުބދ ރީާވެސްާވެފަާއެްއާނޫން.ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް.ގެާވ ހަަކާމި

ާވެްސާ ާމިހ ތަނަށް ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާކުރ  ާހަވ ލު ާއ އި ާއެޕޯލޯ ާނުވަތަ ާވ ހަކަ ާދޭ ާހޮސްޕިޓަލަށް ާއެޕޯލޯ އަޅުަގނޑުމެން

ާފަހަ ާތަފ ތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރުާސަރުކ ރަށް ާއެދެމުން ާޭބބޭފުޅުން ާތަފ ތު ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާތަފ ތު ާމަތިން ރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާނެތް. ާއަްނގ ފައި ާވެސް ާގޮތް ާދެްއވ ފަިއ،ާކުރ  ާޖަވ ބެއް ާެއްއވެސް ާއޭގެ ސަރުކ ރުން

ާލި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާެވސް ާސްކޫލް ާޣިޔ ޘުއްދީން ާކަމަކީ ާދެރަވ ންޖެހޭ ާޣިޔ ުޘއްދީންާމީގެ ާގޮތުގައި  1325ބޭ

ާވަރަކަްށާ ާކޮންމެވެސް ާނުދަންނަވ ނަމަ، ާތަފްސީލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާއެބަދޭ ާހިންގުމަށް ާވެސް ސްކޫލް

ާ ާހިނގ  ާކިޔަމ  ާމިސ ަލކަްށ ާފައިސ . ާސުކޫލ00ާާްމިލިއަން ާޣިޔ ޘުއްދީން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެކަމަުކ ާރުފިޔ . މިލިއަްނ

ނޑަށްާޤަބޫލުާނުކުެރޭވ00ާާންާވެސްާއެްއކަލަާބޭރުާބަޔަކަށްާަހވ ލުކޮްށގެ މިލިއަންާރުފިޔ ާދޭންާއެބަޖެހޭ.ާމިީއާައޅުގަ

ނޑުމެންާއަމިއްލަާއަށްާހިންގ އިރުާވެްސާއެްއކަލަާފައިސ ާދޭންާއެބަެޖހޭ.ާއެާބޭފުޅުންާހިންގ އިރުާ ސިޔ ސަތަކީ.ާއަުޅގަ

ާދެން، ާއަކީ. ާަމއްސަލަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމީ ާއެބަޖެހޭ. ާދޭން ާފަިއސ  ާަޗއިނ ާާވެސް ާޖަޕ ނުން ާގޮތުަގއި ާދެޭކ ނޑު  1330އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާވަނީާއެކިާގޮތްގޮތުންާއެހީތެރިވެާެދއްވ ަފއި.ާއެާެދއްވ ަފއިވަީނާ އަދިާދުނިޔޭގެާތަފ ތުާޤައުމުަތކުންާއަުޅގަ

ާކުރެާ ާެއކަން ާނުދީ ާފަިއސ  ާއަތުން ާބޭފުޅުން ާއެ ާލިބި ާމަންފ  ާެއއިން ާަރއްޔިތުންނަށް ާރ އްޭޖގެ ވޭެނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާތަފ ތުާ ާސްކޫލްތަކ އި ާވަނީ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާޮގތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާހަމަޖެއްސަވުމަށްޓަަކއި ނިޒ މެއް

ގޮތްގޮތުންާއެހީތެރިވެާދެްއވ ަފއި.ާއެކަމުންާދެރައީާބަޔަކަށްާމިާއޮންނަނީާވިޔަފ ރިާފައިދ ތަކެއްާހ ސިލުާކުރުމަށްޓަކަިއާ

ާވ ހަ ާސަމ ސ  ާމިއީ ާމިދަނީ. ނޑުމެްނގެާދެމުން ާއަުޅގަ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއެހެންީވމަ، ާނޫން. ާއެއް  1335ކަ

ރައްޔިތުންާމިހ ތަނަށްާއައީާކަރަންޓުާބިލުާވެސްާއަތްފޯރ ފަށުގައިާނުވަތަާެއއޮންނަާފޯރ ފަށެއްަގއިާދެމުންނޭާކަރަންޓުާ

މ އިާއުފަލ ާއެުކގަޭއ.ާއަރ މުާނިންޖަކަްށާބިލުާއައީ.ާފެނަށްާވެސްާަފިއސ ާދެމުންާއައިާަރއްޔިތުންާނުހަނުާހިތްހަމަޖެހު

ާމިއީާ ާވެއްޓިަފއޭ. ާހ ލަތަކަށް ާނިކަމެތި ާނުލ ހިކު ާމިވަނީ ާމިއަދު ާރަްއޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާއެކަމަކު ާދިޔައީ. ނިދަމުންނޭ

ާރ އްޭޖގެާ ާއަުޅަގނޑު ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާވ ހަކަެއއް ާސަމ ސ  ސަމ ސ 

ާމިދަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާތަންތަން ާބޮޑެތި ާތަފ ތު ާއެއަރޕޯޓް ާސްޫކލ އި ާޣިޔ ޘުއްދީން ާގޮވ ލަން ާއަށް  1340އްޔ 

ނުޑާނޭ،ާމަނިކުފ ނުާތިހެންާނުހައްދަދޫކުރައްވަމުންނޭާމަނިކުފ  ވ ށޭ.ާނ ޖ އިޒުާގޮތުަގއިާރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންނަށްާއަުޅގަ

ާކު ނުޑާުއއްމީދު ާމަޖިލީހުން.ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަން ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރުމަށްފަހުާބޭރުގެ ާތަރުޖަމ  ާމީތި ާބަހުން ާތަފ ތު ާމި ރަން

ާޚިލ ފަްށާ ާަގވ އިދ  ާޤ ނޫނ އި ާބޭނުންވަނީ ާޮގވ ލަން ާސަުރކ ރަށް ނުޑާދިވެހި ާަކމަށް.ާއަުޅގަ ސައިޓްތަުކގަިއާޖައްަސވ ނެ

ާނަ ާއަނބުރ  ާއަިއއްިސއްޔ  ާސަރުކ ރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެއްވ ށޭ. ާުކންފުނިތައް ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ގ ނަމޭ.ާހިންގ ފައިވ 

ނޑުމެންާައނބުރ ާނަގ ނަމޭާތިާބޭފުޅުންާގަވ އިދ އިާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާ  1345އަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރަށްާައއިއްިސއްޔ ާއަުޅގަ

ާވ ހަކަާ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއަރުވަމުން ާޔަޤީންކަން ާކަމުގެ ާނަގ ނެ ާއަނބުރ  ާތަނެއް ާހުރިހ  ދެއްވ 

ާސް.ކުރުކޮށްލ ނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާވަަޑއިގެްނާ ާވަގުތު ާމި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ާއަުޅަގނޑު  1350ޝުކުރިއްޔ .

ާވަަޑިއގަތީމަ.ާ ާއަލުން ާއަށް ާޖަލްސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ނެތީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަ ާޢަބްދުމިހ ރު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއޮތީާهللاާޅުގަ ާބ ކީ ާއަށް ާޕީއޭ ޔ މީނަށް.ާމިހ ރު

ާމިނިޓްާއިރުގެާފުރުޞަތު.4ާ

ާ

 1355ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާކުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރެޭވާޝުކުރިއްޔ  ާޤަބޫލު ާއަޅުަގނޑަށް ާދައްކަމުން ާދުވަހުާވ ހަކަ ރީ

ވަނަާމ އްދ ާއިންާވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާވަރަްށާސ ުފާ 75 ވަނަާމ އްދ ާއ އި 74 ގޮތުަގއިާވެއްިޖއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާދެ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާދީފައި ނޑައަޅ  ާކަ ާމިއޮތީ ާކަމަށް ާހިމަނަންޖެހޭނެ ާފައިސ  ާމި ާބަޖެޓުގައި ންނެވިން.ާޢިބ ރ ތުން

ާ ާއ އިާ 74އެއީ ާމ އްދ  ާކަހަލަާ 75 ވަނަ ާެއއްވެސް ާގޮތުން ާފައިސ ެގ ާސަރުކ ރުން ާގޮތުން ާބުނ  ާއިން ާމ އްދ  ވަނަ

ާބަޖެޓުަގިއާ ާއޮންނަންވ ނީ ާއެކަްނ ާވަންޏ  ާކަމުަގއި ާކަމެްއ ާއުފުލަންޖެހޭ ާަލއިބްލިޓީއެއް ާުނވަތަ  1360އިލްތިޒ މެއް

ާއޮންނަންވ  ާެޖހިފައި ާބަޖެޓްަގއި ާރަްއޔިތުންގެާޝ މިލްވެފައި. ާނެތް ާވެސް ާޝަެކއް ާއެ ާވަންޏ  ާއެހެްނކަމަށް ނީ.

ާވ ންޖެހޭާ ާއެކަމުަގއި ާޖަވ ބުދ ރީ ާމެންބަރުން ާަމޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫން. ާދައުރެއް ާމެންބަރުގެ މަޖިލީހުގެ

ވަރަށްާސ ފު.ާާމައްސަލަެއއް.ާއެކަންާއެނޫންާގޮތަކަށްާހިނގަޖެއްާކަމަށްާަވންޏ .ާއެހެންވީމަ،ާޤ ނޫނުގައިާމިާމައްސަލަ

ާގައި.ާޝަކެްއވެްސާ ާިއޞްލ ޙު ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާއޮންނަނީ ާމި ާއޭ ާކުރަންޏ  ާމިކަން ާމެދުވެރިެވގެން ސަރުކ ރު

ާއެީއާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނަގައިދޭ ާފައިސ  ާބޭރުން ާމެދުެވރިވެގެން ާސަުރކ ރު ާވެސް ާކުންފުނިތަކެއް ާސަރުކ ރުގެ  1365ނެތް.

ނިއްޔ ާސަރުކ ރުންާއެައށްާޒިންމ ާވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާއެާޒިންމ ާނުވެެެއްޖެާކަމަށްާސަރުކ ރުާއުފުދޭާލައިބިލިޓީާއެއްާނޫ

ާކުންފުނިާ ާރައްޔިތުްނގެ ާވިްއކަިއެގން، ާމުދ  ާނޫނިއްޔ  ާނަަގއިެގން ާޓެްކސް ާއަތުން ާރަްއޔިުތންގެ ާވ ގޮަތކީ ާމި ވަންޏ 

ާމަންދޫބު ާަރއްޔިތުންގެ ާއެހެންވެގެން ާހޯދޭނީ. ާފަިއސ  ާސަރުކ ރަށް ާހަަމާވިްއކަިއގެން ާހޮވ ފައި ާރައްޔިތުން ާއެކަްނ ން

ވަނަާ 75 ަވނަާމ އްދ ާއ އ69ާިއެންމެާމީހެއްގެާއަތަށްާދޫކޮށްަލންާބޭނުންާނުވަނީ.ާއެހެންެވެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާވަްނޏ  ާކަމަށް ާވ  ާކްރިއޭޓް ާލައިބިލިީޓއެްއ ާއެކަހަލަ ާއިލްިތޒ މެއް ާއެކަހަލަ  1370މ އްދ ގައި

ާއެާދައުރެެެ ާއެއީ ާއޮތީ. ާއެ ާބުނެފައި ާކަމަށް ާބޭނުންވ  ާމިއަށް ާބަހެއް ާމެންބަރުންގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއޮތީ. ާއެ ާދީފައި އް

ާަނގަިއގެންާ ާޓެކްސް ާުއސޫލުން ާހޯދ  ާފައިސ  ާއެހެްނާލޯނުތަކަށް ާނަގ  ާބޭރުން ާޖެހޭނީ ާދެން ާޖެހެންޏ  ާހޯދަން ފައިސ 

ާރައްާ ާނޫނިްއޔ  ާނަގަިއގެން ާަފއިސ  ާއަތުން ާފެންާރައްޔިތުންެގ ާެއއީ ާބޮޑުކޮށްގެްނ، ާައގު ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ޔިުތންނަށް

ާއެެނގެނީާ ާޓެކްސެއް ާައތުން ާރަްއޔިތުންެެގެ ާވިޔަސް. ާކަމަށް ާޚިދުމަތް ާކަރަންޓްގެ ާއަިދ ާވިޔަސް ާކަމަށް ކުންފުނި



 52 

ާއޮންނަ ާމީގައި ާބަހެއް ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެހެންވެގެން ާދެވޭނީ. ާނަގަިއގެން ާއެ ާުކރީމަ. ާބޮޑު ާފީ ާގޮތަކުން  1375ޖެހެނީ.ާނުސީދ 

ނޑުމެންާފްރީާ ދެންާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަަކާއަކީާައޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާފްރީމ ކެޓުގެާވ ހަކަާދަްއކަިއފީމޭ.ާއަޅުގަ

ާނޫން.ާ ާމަފްޙޫމްތަކެއް ާއ  ާނޫން. ާކޮންސެޕްޓްތަކެއް ާއ  ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާދައްަކއިފީމޭ. ާވ ހަކަ ާއިކޮނޮމީގެ މ ކެޓް

ާދަންނަވާ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބެޭހާއެކަމަކު ާއ  ާއިކޮނޮމީ ާްޕރީމ ކެޓް ާވެސް ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާފްރީމ ކެޓުގެ ާބޭނުންވަނީ ލަން

ާިކޔ ލަާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއް ާސަފުހ  ާެއްއވެސް ާފޮތެއްަގއި ާއެްއވެސް ާއޮތް ާލިޔެފަިއ ާމުޞަނިއްެފއް ާެއއްެވސް ގޮތުން

ާޕްރަ ާމ ނަައކީ ާއޭގެ ާއުފެއްީދމ  ާއެއް ާިއކޮނޮމީ ާމ ކެޓް ާފްރީ ާަބއްލަވ ށޭ. ާއަމިއްލަާދެއްވަ ާކުރުމ އި  1380ިއެވޓައިޒް

ާވިޔަފ ރިަތކުންާ ާސަރުކ ރު ާދީފަިއ ާޖ ގަ ާވިޔަފ ރިތަކަށް ާއަިމްއލަ ާކުރުމ އި ާޕްރައިވެަޓއިޒް ާދިނުން. ާޖ ގަ ވިޔަފ ރިތަކަށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމަފްހޫމަކީ. ާއަސ ސީ ާއެންމެ ާމަފްހޫމަކީ. ާޭބސިކް ާިއކޮނޮމީެއއްގެ ާމ ކެޓް ާފްރީ ާެއއީ ާދިއުން. ދުރަށް

ާކު ާކުންފުނިތަކ ިއާމިހ ރު ާސަރުކ ރުގެ ާެވސް ާހަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާކަމަީކ ާުއޅޭ ާމި ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލުގައި ާމި ރަން

އަމިއްލަާިވޔަފ ރިކުރ ާކުންފުިނތަކ އިާފައިތިލަާެއއްާހަމައެްއަގއިާސ ބިތުާކުރެވޭނެާގޮތްާހަދައިދިނުން.ާއެހެންނަމަވެސްާ

ާވ ހަަކާ ާިއކޮނޮމީގެ ާފްރީމ ކެޓް ާބަދަުލގައި ާވ ގޮތަްށާއޭގެ ާޒިންމ  ާއ ިއާސަރުކ ރު ާއެސް.ޓީ.އޯ ާދ ނީ ާމި ާބޭފުުޅން  1385ދައްކ 

ސަރުކ ރުންާގެރެންޓީާއޮތްާޮގތަށްާނޫނިއްޔ ާސަރުކ ރުންާޖ މިނުާނުވ ާގޮތަށްާފަިއސ ާަނގައިާެދވެންާޖެހޭނެ.ާމިކަމާ 

ާޢ އްމު ާެއކުރަނީ ާވެސް ާއިން ާއެސް.ީޓ.އޯ ާމައްސަލައަކޭ. ާމިއީ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބެހޭ ާކުރ ާާމަޖިލީހުން ވިޔަފ ރިވެރިން

ާޚިދުމަތް.ާއެހެންވީމ ،ާ ާުކރ  ާވިޔަފ ިރވެރިން ާޢ އްމު ާއެުކރަނީ ާވެސް ާތަންތަނުން ާއެހެން ާކުރަނީ.ާއަދި ާއެ ޚިދުމަތްތައް

ސަރުކ ރުާޒިންމ ާވ ގޮތަށްާެއސް.ޓީ.އޯާޒިންމ ާނުވެާސަރުކ ރުންާޒިންމ ާވ ާގޮތަށްާލޯނެއްާނެގީމަާމިވ ާގޮތަކީާބޭރުގެާ

ާސަރު ާކުޑަާތަންތަނުން ާއިންޓްރަސްޓް ާލޯނަކީ ާދޭ ާދަށުން ާއެްއގެ ާގެރެންޓީ ާސޮވެރިން ާނޫނީ ާވ ން ާޒިންމ  ާމި  1390ކ ރަށް

ލޯނެއް.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާހަމަާޚިޔ ލަށްާގެންަނވ ާބައްަލވ ާއިންޓްރަސްޓްާުކޑަާލޯނެއްާލިޭބާބަޔަކ ިއާމ ލޭގެާބ ޒ ރުންާ

ާބޭންކުތަކުން ާމިހުންނަ ާމ ލޭގެ ާނަ 00% ނޫނިއްޔ  ާލޯނަކީއިންޓްރަސްޓް ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް ާަބޔަކ އި  0% ގ 

ާއިންޓްރަސްޓްާ ާމިދޭ ާކުުރމަށް ާވިޔަފ ރި ާނޫނިއްޔ  ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ރީގެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާލޯނެއް ާނަގ  އިންޓްރަސްޓް

ާނެތެްއާ ާވެސް ާޝަކެއް ާވ ނީ. ާފައިދ  ާމީގެ ާކޮންބަޔަކަށްތޯ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބޭނުންކުރ  ާކޯސްޓް ާކެޕިޓަލް ނޫނީ

 1395ޓްރަސްޓްާނަގ ާބަޔަކުާިވއްކ ާމުދ ާައގުާހެޔޮާކުރެވޭެނކަން.ާއެހެންވީމަ،ާފްރީމ ކެޓްާއިކޮނޮމީާމަރ ާއިން 0% ނޫންތޯ.

ާސަރުކ ރުގެާ ާވެސް ާއަހަރު ާމި ާއެހެންވީމަ، ާމިކޮށްދެވެނީ. ާނޫން ާތަނަވަހެއް ާއިކޮނޮމީ ާމ ކެޓް ާފްރީ ާލެވެނީ. މި

ާއަ ާމީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަންޏ  ާކަމުަގއި ާމިއީ ާއޮތްާސިޔ ސަތަކީ ާއެހެން ާގޮތް. ާިވސްނ ލ  ނޑުމެން ޅުގަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާަކނޑަެއޅިގެން ާނަމަވެސް ާވީ ާއޮތްކަމުަގއި ާވިނަމަވެސް،ާއެހެން ކަމުގައި

ާމީގެާ ާެއކަމަކު ާނުކުރެވޭނެ. ާކަމެއް ާމި ާނޫނީ ާފ ސްކޮށްގެން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާދީފައި. ާދައުރު ާމި ާއޮތީ މި

ާަނގ އިުރާާމ ނަ ާލޯނެއް ާއިްނ ާއެސް.ބީ.ައއި ާނޫނީ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކު ާމ ދަމ  ާގޮސް ާއިން ާެއސް.ޓީ.ޯއ  1400އަކީ

ާދަނީާ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޑިބޭޓް ާމުޅި ާނޫނިއްޔ  ާކޮންސެޕްޓް ާމުޅި ާނޫނޭ. ާއެނޭގކަށެއް ާމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ



 53 

ާމި ާގޮތަށް ާވ  ާޖ މިނު ާސަރުކ ރު ާބުނަނީ ާމި ާީމގައި ާމ ނައަީކާާއޮޅިގެން. ާއޭގެ ާދެންޏ . ާނަގައި ާލޯނެއް ތަނަށް

ާވަންޏާ  ާކަމަށް ާނުދެއްކިޖެ ާފައިސ  ާއެ ާއަދި ާދީގެން ާެއއް ާގެރެންޓީ ާސޮވެރިން ާދީގެން ާއެއް ާގެރެންޓީ ސަރުކ ރުން

ާދ ާ ާބަދަލުެވގެން ާއެކަން ާއުސޫލަކަްށ ާނަގ  ާޓެކްސް ާމިތަުނން ާއެނގިގެން ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންެގ

ާާކަމަށް ާިއޞްލ ޙެއް ާއޮތް ާއައިސް ާބިލަށް ާބުނ  ާއޭ ާއެނގެންވ ނެ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ  1405ބިލަްށާާމ ލިއްޔަތުވަންޏ 

ާއެސް.ޓީ.ޯއާ ާއަށް ާވިޔަފ ރީ ާކުރ  ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާއިން ާއެސް.ޓީ.އޯ ާމ ނައަކީ ާމިއީ.ާއޭގެ ާއިޞްލ ެހއް ާއޮތް އައިސް

ނަގ ާޯލނުތަކަށްާދ ކަންާނުޖެހޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންާމިާއުޅެނީާމުިޅާއަމިއްލަާއަށްާޖ މިނުާވ ާގޮތަްށާސަރުކ ރ ާނުބަްއސ ާ

ާގެންނަވ ށޭ.ާ ާހިތްޕުޅަށް ާވ ހަކަައކީ ާއުޅޭ ާމި ާަދންނަވ ލަން ާއެހެްނވީމަ، ާއުޅެނީ. ާމި ާއޮުޅވ ލަިއގެްނ ާކޮންސެޕްޓް ދެ

ާމި ާެވސް ާކުންފުނިތަކުން ާބޮޑެތި ާހުިރހ  ާމަސައްކަތްތަޭކާމި ާކަހަލަ ާކުރ  ާވިޔަފ ިރވެރިން ކުރަނީ.ާއެހެްނވީމަ،ާއަމިއްލަ

ާއަދިާ ާވިޔަސް ާފަޅުާކޮންނަާކުންފުންޏަށް ާވިޔަސް ާއަށް ާޔުޓިލިޓީ ާވ ތީ ާކުންފުނިތަކަށް ާކުންފުނިތަކަކީާސަރުކ ރު  1410ބޮޑެތި

ނޑޫާވިްއކ ާތަނަކަށްާީވާނަމަވެސްާމިާކުރެޭވާކަމަކީާއެީމހުންާވިޔަފ ރިާކުރަންާގެްނގުޭޅާކެޕިޓަލްެގާައގުާެހޔޮކޮްށާ ހަ

ންާގެރެންީޓާދީގެންާލޯނުާނެގީމަ.ާއަނެްއކ ާޭއގެާޒިންމ ާއެމީހުންާއުުފލ ކަންާވެސްާނުޖެހޭ.ާއޭެގާދެވެނީއޭާސަރުކ ރު

ޒިންމ ާއ ޚިރުަގއިާއުފުލަންޖެހެނީާދިވެހިރައްޔިތުންނޭ.ާދިވެިހރައްޔިތުންާެއކިާތަންތަނަށްާދައްކ ާފީާޭއާބޮުޑގެންާދ ނީ.ާ

ާމި ާދ ނީ ާނެިގގެން ާޓެކްސް ާއަތުންނޭ ާނޫނިްއޔ ާާދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ާދައުލަތަކުން ާބޭުރގެ ާެއކޭ ާއެ ާދައްކަން. ފައިސ 

ާނެތް.ާ ާތަފ ތެއް ާެއއްވެްސ ާހަަމ ާލޯނެކޭ ާަނގ  ާަސރުކ ރަކަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާޭބންކަކުން ާބޭުރގެ  1415އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޒިން ާދަރަންޏަށް ާނެތް. ާތަފ ތެއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާގައި ާސްޓޭޓްމަންޓު ާއިންކަމް ާނެޝަނަލް މ ވުމުގައިާދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ހަމަާއެއްާހަިއސިްއޔަތެއްާީމަގއިާމިާއޮތީ.ާއެހެންވީަމ،ާމިއީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާބަހެއްާމިާކަމުގަިއާއޮންނަންޖެހޭާ

ާ ާމިާާމ ލިއްޔަތުކަމެއް. ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާމީ. ާިއޞްލ ޙެއް ާރަނަގޅު ާވަރަށް ާއޮންނަ ޤ ނޫނަށް

ާފްރީމ ކެޓް ާމިއީ ާހަމަ ާކުރެޭވާާއުޅެނީ ާއިދިކޮޅަށް ާދިމ  ާއެންޓަރޕްރަިއޒ އި ާމ ކެޓް ާފްީރ ާނޫނީ ާއ އި އިކޮނޮމީ

ާއަކީާ ާވިޔަފ ރި ާކުރ  ާސަރުކ ުރން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކުރ  ާވިޔަފ ރި ާސަރުކ ރުން ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1420މަސައްކަތެކޭ.

ލަެަާއިމްތިޔ ޒްތަެކއްާލިބިގެންާކުރެޭވާއަމިއްލަާވިޔަފ ިރވެރިންނަށްާެއއްާގޮތަކަށްާެއއްާަގވ އިދުތަެކްއގެާދަށުންާއެއްކަހަ

ާޓެކްސްތަެކއްާ ާހުރިހ  ާައއިސް ާޓެކްސް ާކޯޕަރޭިޓވް ާކަމަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާމި ާމަޑުމަޑު ާެދން ާވ ންވ ނެ. ާކަުމގައި ބައެއް

ާއެާ ާގޮތަކީ. ާކުރަންޖެހޭ ާމިކަން ާމިއީ ާޖެހޭނީ. ާދ ން ާދުރަށް ާމަޑުމަޑުން ާސަރުކ ރު ާިވޔަފ ރިަތކުން ާސަރުކ ުރގެ އައިމަ

ާސަރުކ ރުާހިސ ބު ާބަޔަކަށް ާެއްއާކުރ  ާިވޔަފ ރި ާއެއް ާެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު ާއިކޮނޮމީ ާފްރީމ ކެޓް ާއަންނަނީ ާއެ ން

 1425މެދުވެރިެވގެންާސަރުކ ރުންާމިާގޮތަށްާކުޑަާއަުގގައިާލޯނުާނޫނިއްޔ ާގެރެންޓީާދީގެންާލޯނުާނަގައިާދޭާކަމަށްާވަންޏާ 

ާހަ ާއިކޮނޮމީ ާފްރީމ ކެޓް ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާބޭނުންވ ާމިއީ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެްނވީމ ، ާކަެމއް. ާކުރެވޭ ލ ކުކޮށްަލން

ާދަންަނވ ލަންާ ާވެސް ާހަމަމިއ އެކު ާކުރަމޭ ާތ އީދު ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަކީ ވ ހަކަ

ާ ާއެ ާބަލ .ާދިވެހިންަނށް ާކުރެވޭތޯ ާއެަކން ާިދވެހީންނަށް ާކުންފުނިތަްއާވިްއކ އިރު ާބައެއް ާަދއްކަންޏ ާބޭނުންވަނީ ފައިސ 
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ާގަންނަާ ާއެ ާވ ަކން.ާދިވެހީން ާއިންޖީނިއަރަކަށް ާކުންފުނީގެ ާފެން ާނުޖެހޭ ާމީހަކު ާގަންނަ ާއެ ާކުެރވޭ.ާދިވެހިން އެކަން

ާކޮށްގެންާ ާހަޔަރ ާއެކްްސޕ ޓުން ާބޭރުގެ ާކުރ ނީ ާެއކަން ާދަންނ ކަށް. ާއަޅަން ާނެޓްވޯރކް ާކޭބަލް ާނުޖެހޭ  1430މީހ 

ާހަޔަރާކޮްށެގން.ާމި ާވިޔަފ ރީގެާކޮންސަލްޓެންޓް ާނުޖެހޭ ާމީހ  ާދޭ ާފަިއސ  ާވެސް ާޒަމ ން.ާއެްއގޮތަެަކަށް ާއެ ާމިއީ ހ ރު

ާހުރިހ ާކަމެއްާއެނގޭކަން.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނޮޅިވަރަމް

ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަތަްއާهللاާމެންބަރު ާވިދ ުޅވ  ާއެ  1435ޔ މީން

އޮންނ ނެާއޭންާއިންޓްރޮޑަކްަޝންާޓުާއިކޮނޮމިކްސްާކިޔ ާފޮތެއް.ާސްލޮމަންާކިޔ ާބޭފުޅަކުާލިޔުްއވ ފައިާއޮތްާެއއްެޗއް.ާ

ާވ ހަކަތަްއާ ާެވްސާމި ާފޮތުގައި ާދެ ާޮއންނ ނެ.ާމި ާލެވަްލގަިއާލިޔުްއވ ަފއި ާބޭފުޅަުކާއޭ ާިކޔ  ހުންނ ނެ.ާއެންޑަރސަން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާސަފުހ ތައް ާއެހެންނަމަވެސް ާނޭނެގ. ާދަންނަވ ކަްނ ާިމވަގުުތ ނޑަށް ާއަުޅގަ ސަފުހ ތައް

ާ ާސަރުކ ރުން ާކުންފުނި ާފެްނ ާގޮަތކީ ާމިއުޭޅ ާެވގެން ާޙަޤީޤަތުގަިއ  011% ބައްލަަވިއގެން 01%ދަންނަވ ލަދޭނަން.

ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާވެސް ާހެއްދެީވމ  ާކުންފުންޏަކަށް ާހެއްދެވިާާދިވެހި ާމި ާސަރުކ ރުން ާއަނެއްކ  ާދެން، ާނުދިޔަ.  1440ކަމަކު

ާއެކަންާކުެރވޭޭނާވަރުގެާބޭފުޅުންޮކޅަކަށްާިވްއކ ާލެއްީވ.ާިވއްކ ާލެްއވީމަާ ގޮތަކީާފެންާކުންފުނީގެާެއއްަބއިާޓެކްނިކަލީ

ާ ާަސރުކ ރު ާމިއަދު ާނެތް. ާރަނގަޅެއް ާމީަގއި ާގޮެތއް ާއެްއވެސް ާއެހެންީވމ ، ާނުދިޔަ. ާކަމަކު ާއެާވެސް ާގޮތް ހިންގަވ 

ބޭފުޅުންނަކަށްާރަނގަެޅއްާނުވ ނެ.ާރަނގަުޅވ ނެާހަމައެކަނިާޮގތަކީާއެާބޭފުޅުންނަށްާަޤއުމުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާ

ާ ާފަހަރެއްގައި ާފ ނެ ާެވސް ާލިބިވަޑައިގެން ާއެ ާމިއަދުާ 0101ލިބުން. ާދަންދެން ާހިސ ބަށް ާއެހެންވީމަ،ާއެ ވަނައަހަރު.

 1445ޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވެސްާރިޔ ސީބަޔ ނުަގއިާއެާވިދ ުޅވީާިއންތިޚ ބެއްާދެންާއޮންނ ނީާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޢިއް

ނޑުމެންާސަުރކ ރުާވަްއޓ ލުމުގެާރޫޙުަގިއާ 0101 ަގއި.ާއެހިސ ބަށްާޤަުއމުާހިންގ ނެާފުރުޞަތުާއެބަާދޭންޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ުމާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްޓަަކއިާވަރަށްާބޮޑެތިާހުރަސްތަެކއްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގައިާކުެރޭވާހުރިހ ާކަމެއްާކުރީމަކ ާަޤއު

ާ ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާއެހެންވީމަ، ާޢަބްދުއެޅިގެންދ ނެ. ާވެސްާާޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  މި

ާ ާއެްއޗެހި ާިމކަހަލަ ާލޯނުތަކ އި ާއެކި ާތަފ ތު ާނަގ  ާދައުލަތުން ާމޭރުމުން ާމި ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ފިއްތ ،ާއަޅުަގނޑު

ާކުެރވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިފަދަާ ާޤަބޫލު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަމަށް ާކަެމއް ާއޮތް ާކުަރއްވ ަފއި ާކުރުމަށްޓަަކއި  1450މަސައްކަތް

ާމިހ ރުާ ާފުރަތަމަ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާަބއްލަވ ަލއްވ  ާރަނގަޅަށް ާއިުރަގއި ާއޮތް ާގެްނނަވ ފައި ާއަސްލު އިޞްލ ޙުތަކެްއ

ާޤ ނޫނ އި ާުކރ  ާޢަމަލު ާގޮަތކީާާއަޅުަގނޑުމެން ާިމވ  ާއިްޞލ ޙުގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމި މިހ ރު

ާލިބިވަަޑއިގެންަފިއވ ާ ާވަީޒރަށް ާކުރަްއވ ފަިއ، ާހަނި ާބ ރުތަކެއް ާހުރިހ  ާލިބިވަަޑއިގެންަފއިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ

ާލަނީ. ާމި ާތެެރއަށް ާކަމުގެ ާމި ާަދއުެރއް ާމަޖިލީހުގެ ާކުރަްއވ ފައި،ާރައްޔިތުންގެ ާހަނި ާބޭނުމަކީ.ާމިާާބ ރުތައް ކޮބައިތޯ

ާސަުރކ ރުންާ ާކަމަށްވ ތީވެ ާކޯލިޝަނަށް ާޕީއޭ ާޑީ.އ ރު.ޕީ، ާމިއޮތީ ާއަޣުލަބިްއޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންގެ  1455ވަގުތު
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ާދަތިކުރުން.ާ ާހޯދުމަށް ާަފއިސ  ާބޭނުންވ ނެ ާކަންކަމަށް ާތަފ ތު ާބޭނުންވ ، ާދޭން ާޚިދުަމތް ާގ ތުން ރައްޔިތުންނަށް

ާހި ާބޭފުޅުން ާއެ ާލޯުނާއެހެންނޫނީ ާަރއްޔިތުންނަށް ާކަންކަުމގައި ާކަހަލަ ާބަެއއް ާުނގަންނަވ  ާހަމަޖެހިވަޑައި ތްޕުޅު

ާިމއީ.ާ ާކުެރއްވުން ާކުރިމަތި ާދަތިތަކ ިއ ާއެިކއެިކ ާތ ފަތު ާދިނުމުގަިއ ާޚިދުމަތްތައް ާދޭންޖެހޭ ާސަރުކ ރަްށ ނަގަިއގެން

ާއިކޮ ާމިއީ ާުނކުރަން ާޤަބޫެލއް ނޑު ާއަުޅގަ ާހ ލެްއގައި ާެއްއވެސް ާކިަޔވައިދޭންޖެހޭާއެހެންވީމ ، ާފިލ ވަޅެއް ނޮމިްކސް

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއަދި. ާކަެމއް ާމިއީާهللاާޢަބްދުގަިޑއެއް ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާހަމަ  1460ޔ މީނަށް

ާކުރަްއވަިއގެްނާ ާހ ސިލު ާތަޢުލީމު ާމަތީ ާއިން ާދ އިރ  ާމި ާެއއީ ާކުރ ނީ. ާދައުރު ާއިޤްތިޞ ދެއް ާމިފަދަ ކިހިނެއްކަން

ާވަރަްށާާހުންނެވި ާދައްަކވ އިުރ ާވ ހަަކފުޅު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާމެންބަރަީކ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއ ާބޭފުެޅއް ާޤ ބިލު ވަރަށް

ާމިާ ާނެތިދ ނެ ާއެނގިަވަޑއިގެންފަިއ ާޔ މީނަށް ާފަހަރެއްަގއި ާމިއަދު، ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ާއެަބ ސ ފުކޮށް

ތަަކށްާދަތިކޮށްާސަރުކ ރުންާނަްނގަވަްނާބޭނުންވ ާލޯނުަތްއާއިޞްލ ޙުެގާބޭނުމަކީާސަރުކ ުރންާނަގަވަްނާބޭނުންވ ާލޯނު

ާ ާއޮތީ. ާމި ާފަރުމ ކޮށްފައި ާގޮތްަތކަކަްށ ާކަހަލަ ާއިޞްލ ޙަްށ7ާާނުނެގޭނެ ާއޮްތ ާގެެނސްފައި ާއަށް ާމ އްދ   1465ވަނަ

ާ ާއަދި ާނަަމވެްސ ާވީ ާވ4ާާީބެއްލެވިކަުމގަިއ ާބެއްލެިވކަމުގަިއ ާއިޞްލ ޙަށް ާއޮތް ާގެންނަވ ަފއި ާއަްށ ާމ އްދ  ާވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާތަނަކަށް ާކޮންމެ ާއޮންނަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފ ހަގަކުރެވޭނެ. ާކަންކަން ާމި ނަމަވެސް

ާގޮތަކަށްާ ާކަހަލަ ާމި ނޑ ލ ފައި ާކަ ާއެތަން ާވެއްޖިއްޔ  ާތަނެއް ާއޮންނަ ާބ ރެއް ާމައްޗަށް ާވަޒީރުްނގެ ނޑ ލ ފަިއ، ކަ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާހަޤީޤަތަކީ ާމިާާހަނިކުރަނީ. ާމަސައްކަތް ާމި ާއަޅުަގނުޑމެން ާނިޒ މެްއގައި ރިޔ ސީ

ާބަރުލަމ ނީާ ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާއިތުރުކޮށްގެން ާތެެރއަްށ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާސިފަތައް ާބަރުލަމ ނީ  1470ކުރަނީ،

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާނިޒ މަކަށް ާބަރުލަމ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންވެއްިޖއްޔ  ާކަންކުރަން ާައޅުަގނޑުމެން ންާއުސޫލަކުން

ާިއކޮނޮމިކްސްާ ާހ ލެއްަގއި ާއެްއެވސް ާމިއީ ާއެހެންވީމަ ާޤަބޫލުކުެރެވނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާކަަމށް ާރަނގަުޅވ ނެ ބަދަލުވީމ 

ާތ އީދެްއާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާނޫން. ާގޮތެްއ ާއުޅޭ ާބޭނުންފުޅުެވގެްނ ާކުރަން ާިމކަން ާނުލިެޔވިގެން ފޮތްފޮތުގައި

ނޑުާވޯެޓއްާނުދޭނަން.ޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާދުޢަބްނުކުރަންާމިާއިޞްލ ޙުތަކަކަށް،ާއަދިާ   ގެާެއއްެވސްާއިޞްލ ޙަކަށްާައޅުގަ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެންބަރުންގެާނަންފުޅުާގެންނަވ އިރުާދ އިރ އ ާއެކުާގެންނެވުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާ

 

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ނަޝީާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނޮޅިވަރަމް

ާޢަބްދު ާެމންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާވޯެޓްއާރަޙީމުާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނު ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާހުށަހެޅުމަކަށް ާެއއްެވސް  1480ގެ

ާޖުމްލަކޮށް ާއެހެންވީމ ، ާމަޖިލީހުގަިއާާނުދޭނަން. ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ ާމިއީ ާދެންނެވޭނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ދަންނަވ އިރު

ާމިއަްށވުރެން ާއަާއެބަހުއްޓޭ ާކުރެވެންޖެހޭ. ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކަންތައްތަކެއް ާމުޙިންމު ާއ ިއާާއުމ  ޤ ނޫނުއަސ ސި
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ާއެތައްާ ާލ ޒިމު ނޑުމެންެގާމައްޗަށް ާއަންނަނީ.ާއަޅުގަ ާނިމިގެން ާމިއޮތް ާމަރުޙަލ  ާއިްނތިޤ ލީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ އެްއކޮށް

ނޑުމެންާމަގުފަހިކޮށްާދީފަިއ،ާ،ާޤ ނޫނެއްާއެބަހުރިާނުނިންމިފައިާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއެހެންވީމ  ާއަުޅގަ އެކަންކަމަށް

ާހިންގަންާ ާއެޖެންޑ  ާއެ ާއެމީހުން ާއެއް. ާއެޖެންޑ  ާހިންގ  ާބައެއް ާއެހެން ާމިއަދު ާއަކީ ާއެޖެންޑ   1485އިޤްތިޞ ދީ

ާއަޅުަގނޑުމެންާފުރުޞަތުާވީހ ވެސްާފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާދޭންާހިނގ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާ ރަޝީދަށް.ާާެމންބަރުާރިޔ ޟްޢިއްޒަތްތެރިާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

 1490ާމިނިޓްއިުރގެާަވގުތުާއެަބއޮތްާއަދިާބ ކީ.3ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށްާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާއައްސަލ މް ާމިއަދު ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޤ ނޫނުތަކަށްާާމ ލިްއޔަތުޢަލަިއކުމް. ާމިފަދަ ޤ ނޫަނށ އި

ާގިަނާ ާގެންނަ ާވިްސނުންފުޅުގައި ާކުރުުމގެ ާޕްރައިވެަޓއިޒް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާމިޖެހެނީ ާބަދަލުގެންނަން އަޅުަގނޑު

ާކަންބޮޑުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާތެެރއިން ާތެރެއިންާބަދަލުތަކެއްގެ ާމިމުޖުތަމަޢު ާމިައދު ާކަންތައްތަކެއް ާކަހަލަ  1495ވ 

ާ ާއ ދެ،ާޤ ނޫނޫއަސ ސީ ާމިއުޅެނީ. ާޖެހިގެން ާބަދަލުތަްއާގެންަނން ާކުރަމުންދ ތީވެ،ާމި ވަަނ75ާާސަރުކ ރުެގާތެރެއިން

ާމިމަޖިލީހުގެ ާނަގަްނވ ނީ ާއެލޯނެްއ ާނަގ ކަމަށްވަންޏ  ާލޯނެްއ ާއެްއވެސް ާދަޢުލަތުން ާބުނެފައިޭވ ރުޙުމ ާާމ އްދ ގަިއ

ާ ާކޮންމެހެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަުދ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެނިގެގނޭ. ާމަޖިލީހަށް ާބޮޑެތިާާމ ލިއްޔަތުއެުކގައޭ. ޤ ނޫނަށް

ާކުރުމުެގާ ާމަަސއްކަތް ާެއވިސްނުުމގައި ާދަތިކުރ ކަށް ާތ ށީކުަރން ާހިންގަން ާސަރުކ ރު ާމި ާގެނެްސގެން ބަދަލުތައް

 1500ންާމިއުޅޭާމައްަސލަާއަކީާޤ ނޫނުތަކ އިާެއްއގޮަތށްާކަންތައްތައްާނުކުރ ީތވެ،ާާއިންޓްރެސްޓްާމިމަޖިލީހަކުާނެތް.ާދިމ ވެގެ

މިާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާކުރުވަންާކުރ ާކަންތައްތަކެއްާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހެޔޮާނިޔަތުަގިއާނަމަވެސްާއަދިާނުބައިާ

ނޑުމެންާާނިޔަތެއްަގއިާނަމަވެސްާކަންަތއްތައްާކުެރވޭގޮތުންާކަންަތއްަތއްާކުރަންާތިބޭ މީހުންާކަންާކުރ ާގޮތުންާއަުޅގަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާދ އިރުަގއި ާކުރަމުން ާޕްރައިވެޓަިއޒް ާއ ދެ، ާއެބަހުރި. ާަކންތައްތައް ާބައެއް ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ

ާބ ޒ ރުަގއިާ ާމ ލޭގެ ާކަންަތއްތައް. ާކުރެޭވވަރު ާިދވެހިންނަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެބަހުރި. ާކަންތައްަތއް ވިސްނަންޖެހޭ

ާ ާކީްއކުރަންތޯާމިރުހ އި ާތިއްބ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީހުން ާެފންވަރުގެ ާއެ ާތަނަވަްސކަމ އި ާވިްއޭކވަރު ާމި  1505ފިޔައ އި

ާކުންފުނިތަކަްށާ ާއިންޑިއ  ާިކޔ ފަިއ ާނަމުގައޭ ާކުރުމުގެ ާޕްރަިއވެަޓއިްޒ ާކުރަން ާކަންަތއްތައް ާެއވަރު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާުކރަންޖެހޭާކަމެއްނޫން.ާމިކަހަ ލަާކަންތައްތަެކއްާމިތަނުގައިާހިނގ ތީެވގެން.ާހަމަާއެއ އެުކާދޭންވީ.ާމިއީާއަުޅގަ

ާޓްރޭޑިންގާ ާސްޓޭޓް ާުކންފުނި ާސަރުކ ރުގެ ާކުންފުނި ާރަްއޔިތުންެގ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިއީާ ާކުންފުންޏެއް. ާބޭނުންނުވ  ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާމި ާމ ދިގުކޮށް ާައޅުަގނޑު ާތ ރީުޙގައި ާމިއީ ާއޯގަަނއިޒޭޝަން.
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ާހުރިާ ާކޮށްފައި ާޢަމަލު ާކުރިން ާމީގެ ާކުންފުނިން ާއެ ާދޭތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑ އި ާކުންފުންޏެއް. ާފުރިގެންވ   1510ހިތ މައިން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާނުދައްކ  ާމަޖިލީހުގަެވސް ާޚ އްަޞ ާަރއްިޔތުންގެ ާެވއިތުވެިދޔަ ާއެވ ހަަކ ާސަބަބުން. ކަންތައްތަެކއްެގ

ާެއކުންފުންޏަށް ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާމިއަުދާާނިންމ ލީ. ާމީހަކު ާނުވ  ާބޭނުން ާބުނަން ާހަމަ ާބަހެއް ރުޙުމުެގ

އެކުންފުންޏ ާމެދުާޝައުޤުވެރިކަމެއްާހުރެގެންާއެާކުންފުނީަގއިާކުރަމުންާގެންދ ާކަންތައްތައްާރަނގަޅުކުރަންާއަދިާެއާ

އިތުރަށްާފުރިހަމަވެގެްނާާކުންފުނިންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދެމުންާދ ާޚިދުމަތްތަކ ާދޭތެރޭގައިާއެާޚިދުމަތްތައް

ާކުންފުނިންާ ާއެ ާއ ދެ، ާިމއީ. ާވ ހަަކއެއް ާއުޅޭ ާދައްކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަްށ ާއަޅުގަ  1515ދ ންޖެހޭނެކަމަށް

ާމިާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއައީ. ާކުރަމުން ާއެތެރެ ާމިހ ތަނަށްވެސް ާތެޔޮ ާގެންނަ ާެއއ ޯޕރޓަށް ާފިއުލް ާޖެޓް ރ އްޖޭގެ

ާމަ ާކުރުމުގެ ާއޮތީ.ާމިީއާޕްރައިވެަޓއިޒް ާދީފައި ާބޭރުާކުންފުންޏަކަށް ާއޮތީ ާމިހ ރު ާެއއ ޕޯރޓްެގާތެޔޮ ާތެރޭަގއި ޤްޞަދުގެ

ާިއވެލިއޭޓްާ ާބިޑް ާއެ ާއޮތްޮގތުގައި ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނަޑށް ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް. ާހުރި ާކުެރވެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެކަންތަްއާކޮށްފައިާއޮތީ.ާމީގެާތެރޭަގއިާކޮންމެވެްސާކުރުމ ާދޭތެރޭގައިާަބެއއްގެާެމދުގައިާަޝއްުކާއުފެދޭާމިންަވރަށްާ

ާނެތް.ާއެހެންާ ާބުނެވޭކަްށވެސް ާއެހެން ާނޫނެކޭ ާމިދިނީ ާމިކަން ާބަޔަކަށް ާބޭރުގެ ާއެހެން ާޮއެވގެން ާކަންތައްތަކެއް  1520ކަހަލަ

ާދަންނަވަ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާބަލ އިރުަގއި. ާދިަޔގޮތަށް ާހިނގ  ާމިކަން ާއެަބއޮތް. ާފުރުޞަތު ާިމއުޅެީނާބުނުމުގެ ން

ާތެރެއަށްާ ާޕްރޮގްރ މްތަކުގެ ާޕްރައިވެޓައިްޒެގ ާމި ާވިޔަފ ރިތައް ާއަންނަ ާކުރަމުން ާކުންފުިނތަކުން ާބޮޑެތި ރައްޔިތުންގެ

ލައިގެންާބޭުރގެާކުންފުނިތަުކެގާއަތްމައްޗަށްާމުޅިާަޤއުމުާދޫެވގެންާދ ތަންާބަލަންާމިމަޖިލިސްާހަމަާއޮންނަންވީތޯ.ާމިާ

ރުމަށްާނޫންނަމަާމިާޕްރައިވެޓައިޒްާުކރުމުގެާމިާޕްރޮގްރ މްގެާދަށުންާމިާހިންގ ާކަންތައްތަަކީކާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާކު

ާކުރ ނަަމާ ާމިކަން ާަމގަކުން ާހިންގ  ާކުެރިވގެން ާމަޝްވަރ  ާޕ ޓީަތކ ިއ ާސިޔ ސީ ާއަދި ާމަޖިލީހަށް  1525ރައްޔިތުންެގ

ަޖވ ބުދ ރީާކުުރވަނިިވާގޮތަކަށްާމިކަންަތއްތަްއާާއަޅުަގނޑަށްާީހވަނީާޤ ނޫނުތަަކށްާބަދަލުތައްާނުގެނެސްާމިާަތންކޮޅެއް

ާއެެހންވީމ ،ާ ާހިނގައިދ ނޭ. ާގެންނަންޖެހޭާާމ ލިއްޔަތުކުރެިވގެން ާބަދަލުތައް ާހުރި ާޖެހިފައި ާގެންނަން ާމިއަދު ޤ ނޫނަށް

ާބަދަލުތައްާ ާމިގޮތަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިއީަކން ާސަބަބަީކ ނޑު ާމައިގަ

ާބޭނުންވ ާ ާސަރުކ ރު ާކޮންމެކަމަކަށް ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ގެންނައިުރގައި

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ުރ ާެގނެސްގެން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާހަދައިގެން ާޕްރޮޕޯސަލެްއ  1530ކޮންމެކަމަކަށް

ާފޯ ާހަމައަށް ާރަްއޔިތުންނ އި ާެއކަންތައްަތއް ާައަވްސާބޭނުންވ  ާކިހ  ާކަންތައްަތއް ާބޭނުންވ  ާއެ ާދިނުމަށްޓަކައި ުރކޮށް

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާއަދި ާއުފެދޭަކމެއް. ާސުވ ލު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިވެސް ާކުރެވިދ ނެތޯ. ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ މިނެއްގައި

ާ ާމައިކް ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާއޮންނަގޮތުން، ާބެހިފައި ާމަޖިލީހުގެ ާއަިރކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންމެ ކުަޑކޮށް

ާދަށުްނާ ާގަވ އިދުގެ ާއައު ާމި ާމިހ ރު ާމިވ ގޮަތކީ ާވެސް. ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެ ހުންނަތަން

ނޑ ލީމަ.ާ ާކަ ާއެނގޭނެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބޮކިން ާރަތް ާިމއިންނަ ާމީގައި ާނޭނގޭ.ާމިހ ރު ާކަެމއްެވސް ާަކނޑ ލ   1535ކުއްލިައކަށް

ނޑުާމިއިންނަނީާމައިކް.ާމިއީާހަމަާކުއްލިއަކަށްާއެަކންާކުރ ތީވެާރިޔ ސަތުންާއެހެންވީމ ،ާކުަޑކޮށްާއަރިކޮްށގެާ ންާއަޅުގަ
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ާޖެއްސަސްާ ާނުޖެހޭނެ. ާޖަހ ކަށް ާރަނގަބީލު ާރިޔ ސަތުން ނޑަކަްށ ާއަޅުގަ ާދެން ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާނުލ . އަންގ ވެސް

ާއެހެންެވގެން ާއުޅޭކަން. ނޑ ލަން ާކަ ާމި ާމ ކުރިން ާމިހ ރު ާއެނގޭނެ ާމައިްކާާއަޅުަގނޑަށް ާުކޑަކޮށް ާއަޅުަގނޑު މިހ ރު

ާ ާއިޞްލ ޙުތަކެްއ ާމިކަހަލަ ާމިގޮތަށް ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާަބއިންދަނީ. ާމ ލިއްޔަތުާއަރިކޮށްލ ފައި

ާމިއަުދެގާ ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާމިއޭ. ާސަބަބަކީ ާމިއުޅޭ ާޖެހިގެން ާގެންނަން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާއެހެން ާއަދި  1540ޤ ނޫނަށ އި

ާާސަރުކ ރަށް ާގޮތަކަށް ާޒިންމ ދ ރު ާގޮތަކަށް ާކުރުވަނި ާޖަވ ބުދ ރީ ާހުރިާމ ލިއްޔަތުގޮވ ލ ނީ ާހެދިފައި ާޤ ނޫނުތަކ އި ގެ

ާކަންތައްަތްއާ ާއެްއގޮތަށް ާޤ ނޫނ އި ާގެންދ ށޭ. ާކުރަްއަވމުން ާކަންތައްތައް ާެއއްޮގތަށް ާޤ ނޫނުތަކ އި އެހެން

ކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާކުުރވުމަށްޓަަކއިާޤ ނޫނަށްާވެްސާބަދަލުާނުކުރ ކަމަށްވަންޏ ާައޅުަގނޑުެމންނަށްާމަޖްބޫރުވ ނޭާމިާސަރު

ގެންނަން.ާމަގުމައްޗަށްާވެސްާނުކުންނަން.ާއަދިާއެހެންކަންތައްާވެސްާކުރަން.ާއަދިާުކޑަާވަގުުތކޮެޅއްާދެްއވ ތި.ާހަމަާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާއެބަޖެހޭ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުން ނުޑާދަންނަވ ަލން ާއަުޅގަ ާއަްށާާވަނ003ާައެއ އެކު  1545މ އްދ 

ާމިއޮތީާ ާދީފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ ރުތައް ާހުރިހ  ާމި ާއުފެއްދުމަށް ާމަޤ މުތައް ާކީްއެވެގންތޯ. ާގެންނަން. ބަދަލެއް

ާރަށުާ ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނަ ާއިސްކޮށްފަިއ ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކޮބައިތޯ. ާއެހެްނނަމަވެސް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ .

ާކުރަްއވަ ާމި ާިތއްބަވ ާކައުންސިލްތަްއާޢަްއޔަން ާލ ފައި ާަކއުްނސިލްތަކަށް ާރަށު ާޭއެގާދަށުން ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ނީ

ާވެްސާ ާމިހ ރު ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ ިއ ާސިވިލްސަރވިސް ާކުރަްއވަނީ. ާކަންތައްތައް ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ އި ާމިހ ރު ބޭފުޅުން

ާދިޔަމިގިލީާ ާޭބފުޅަކު،ާެއކަން ާދ އިރ ގެ ާކުރަމުންދ  ާތަމްޞީލު ނޑު ާއެރަުށާކަންތައްތައް.ާއަުޅގަ ާކައުންސިލަރު ާހުރި  1550ގައި

ާމިކަންތައްާ ާމ ދަމ  ާއެަބޖެހޭ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމހެންވީމ ، ާފޮނުވ ލ ފައި. ާގެއަށް ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ އި ާހުރި ވެރިމީހ 

ާގެންނަން.ާ ާބަދަލު ާޤ ނޫނަށް ާމި ާއެބަޖެހޭ ާގޮަތކަށްވެްސާއަުޅަގނޑުމެން ާކުރަން.ާކޮންމެ ާއެބަޖެހޭ 003ާއަޅުަގނޑުމެން

ާމ އްދ  ާކައުންސިލަރުންާާވަނަ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ އި ާކީްއެވގެންތޯ؟ ާމިޮއތީ. ާޖެހިފައި ާގެންނަން ާބަދަލު ާމިހ ރު އަށް

ާކައިީރގަިއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިދ ުޅވ ނެ ާސަރުކ ރުން ާކޮބައިތޯ؟ާހަމަ ާފަރ ތަީކ ާޒިންމ ވ  ާމީަގއި ާކުރ ީތވެ. ކަންތައްތަްއ

 1555ާހިންގަންާދަތިކުރަނީއޭ.ާސަރުކ ުރ...ާމިހެންާއަންނަާކޮންމެާމައްސަލައެްއގައިާމިއީާސަރުކ ރުން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރުާމެންބަރު.ާމައިކްާތެދުކޮށްލެއްވުމަށްާރިޔ ސަތުންާއިޝ ރ ތްކޮށްލީާމައިކްާތަންކޮޅެއްާދުރުަގިއާ

ާޢިްއޒަ ާެއކަން ާއެެހންވީމ ، ާނ ންނ ތީ. ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަުޑ ާރީތިކޮށް ާސަމ ލުކަމަށްާހުރީމ ، ާމެންބަރުގެ ތްތެރި

ާޢަލީާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާިއޝ ރ ތްކޮށްލީ. ާގޮތުން  1560ގެނައުުމގެ

ާސަލީމަށް.ާ

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާކު ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާޤ ނޫނުެގާމ ލިއްޔަތުރިމައްޗަށް ގެ

ާއަށްާ ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ރުން ާރ އްޖޭަގިއާއޮތް ާމިވަގުތި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާބިލަކީ  1565އިޞްލ ޙީ

ާނޮ ާބިލެކޭ. ާުމޙިންމު ާވަރަށް ާގެންދ ގޮތުން ާކުިރއަށް ާކަންތައްތައް ާުކންފުނިތަކުގެ ާޙިއްޞ ވ  ާސަރުކ ރު ޅިވަރަމްާއަދި

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުންފުންޏ އިާهللا ާފެން ާިވދ ޅުވި ާދެއްވަމުން ާރައްދު ާވ ހަަކފުޅަށް ޔ މީންގެ

ާޖެހިގެންާ ާނޫން ާމައްސަަލއެްއވެސް ާއެ ާމައްސަލ ގައި ާވިްއކ ލި ާކުންފުނި ާފެން ާދިރ ގ އި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާވ ހަކަ. ދިރ ގުގެ

ނީާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާސަރުކ ރުާތަމްޞީލުާކުރ ާޕ ޓީގަިއާމިއުޅެނީކީެއއް.ާއަޅުަގނޑަށްާީހވަ

ނުޑމެންާމިާދައްކ ާވ ހަކަާއަކީާެއއްދުވަހުާޭރވެފަާއަިލވިލޭާ  1570ހުރީމަާއޮޅިވަަޑިއގަންނަަވއިގެްނހެންާއެާއުުޅއްވަނީ.ާއަުޅގަ

ާބައްލަވަާ ާއަގުދީފަިއ ާބޮޑު ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާކުންފުނި ާފެން ާއަތިިރާއިރަށް ާކުއްިލއަކަށް ާއަެންއދުވަހު ާގަނެަފއި އި

ާަރއްއިތުންނަްށާ ާގޮތަކަށް ާނުފެންނަ ާދެފުށް ާިއވުމަކީ ާައޑު ާިވއްކ ލ  ާަބޔަކަށް ާއަނެއްކ  ާއެކުންފުނި ާހުއްޓ  މަތީގައި

ާޢ އްމު ާއަދި ާބަޔަކު ާތިބޭ ާތަމްޞީލުކުރަން ާރައްޔިތުން ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާގޮތަކަށް ާނޭނގޭ ާމިކަންކަން

ާވ ހަކަފުުޅގަިއ،ާ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާދެން ާމިކިޔަީނ. ާަމއްސަލަެއކޭ ާބޮޑުވ  ާކަންތައް ާވެސް ރައްޔިތުން

ާއެްއޗެހިާ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާވިދ ޅުވި ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ާމިދަންނަވަނީ  1575އަޅުަގނޑު

ާއެކަ ާފ ްސނުކުރެވި ާއެ ާހުށަހެޅި ާދޭތެރޭަގއިާމިތަނަށް ާމިކަމ  ާޙަޤީަޤތުގަިއ ާވ ހަކަ. ާުއޅޭ ާނުކޮްށދީގެން ންކަްނ

ާއެއް.ާ ާމައްސަލަ ާބޮޑު ާހަަމ ާެއއީ ާަމއްސަލަ ާއެފ ހަގަކުެރއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާވެސް ވިސްނ ލ އިުރގަ

ސްާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެޤ ނޫނުތައްާިމތަނަށްާގެނެސްގެންާއެާޤ ނޫނުތައްާރަނގަުޅގޮތެްއގައިާފ ްސނުކުރެވެނީ

އެބޭފުޅ އަށްާނިސްބަްތވ ާޕ ީޓެގާސަރުކ ރުންާިސއްރިްއޔ ތުަގިއާައވަސްާއަރަިއގަނެގެންާިދެވހިރ އްޖޭގެާހަރުާމުދ ތަކ ިއާ

ާސަރުކ ުރެގާ ާބައެއް ާޭދންހުރި ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ސީ ާދިވެހިންަނށް ާއ އި ާފައިސ  ާހުރި ާކުންފުނިތަުކގައި  1580ދިވެހިންގެ

ރ ތްތަކަށްާވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާސިއްރިްއޔ ތުަގއިާދޭދިނުންާމިކަންާއަސްލުަގއިާޙަޤީޤަތުަގިއާމުއައްސަސ ަތއްާއަމިއްލަާފަ

ާމަސަްއކަްތާ ާވެސް ާއެބޭފުޅ  ާހެދޭތޯ ާެއްއޗެހި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާހުރި ާއައިސް ާމިތަނަށް ާއެހެްނވީމ ، ހުއްޓ ލަންވީ.

ާމިކަންކަ ާއަަވސްއަަރއިގަެނގެން ާސިއްރިޔ ުތގައި ާކޮންމެހެން ާޙަޤީޤަތުަގިއާކުރަްއވަންވީ. ާނޫން. ާއެއް ާކުރަްނވީ ން

ާވެސްާ ާމެންބަރުންނަށް ާހުިރހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަންނަވ ލީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމޭ ާަވރަށް ާމައްސަަލ ާމި މިވަގުތަށް

ާފަޅުރަށްތަކ އިާ ާބަެއއް ާނިސްބަްތވ  ާއަތޮޅުތަކަށް ާއަދި ާބިންތަކ އި ާހުރި ާރަށްތަުކގައި ާއަުޅަގނޑުމެްނގެ  1585ފ ހަގަކުރެްއވޭނެ

ާޤ ނޫެންއާާއަދި ާރަނގަޅު ާކަމަށް ާނެތި ާއެއް ާހަމަ ާއުސޫލެއް ާެއްއވެސް ާހަރުމުދ  ާހޯދަިއފައިވ  ާރައްޔިތުން ހަމަ

ާހަމަާ ާއެދަނީ ާނުދެއްވ  ާއެކަންކަމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާސ ފު ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާނެތި ގަވ އިދުތަެކއް

ާފ ހަގަކުެރއްވިަފދަ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާހަދަމުން. ާަކއުންސިލަރުންނ އިާހިތުހުރިގޮތެއް ާއަތޮޅު ާކައުންސިލަރުންނ އި އިން

ާޕ ޓީެގާ ާއަދި ާބައިއެޭޅގޮތަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާއެިކއެކި ާސަރުކ ރުގެ ާައދި ާކައުންސިލަރުންނ އި ރަށު

ާމިކަން ާބައިއެޭޅގޮތަށް ާކުންފުނިތަކަށް ާހިމެނޭ ާއެކްިޓވިސްޓުން ާޕ ޓީގެ ާބައިއެޭޅޮގތަށް، ާމިދަނީާއެކްިޓވިސްޓުންނަށް  1590ކަން
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ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ަފންނު ާއެހެންވީމ ، ާކުރަމުން. ާރަޙީމްާهللا ޢަބްދުއް

ާހަމަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރިޮގތުން ާޢަމަލުތައް ާސަރުކ ރުގެ ާމިަވގުތު ާޙަޤީޤަތުގައި ާއިޞްލ ަޙކީ ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވ 

ާފ ސްކުރަންޖެ ާގެނެސް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާފ ހަަގކުރަން.ާކޮންމެހެން ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުަގިއ ާއިޞްލ ޙުތަކެްއގެ ހޭ

ާބަލައިލ އިރުަގިއާ ާަފސްއެނބުރި ާދެން ާައޅުަގނޑުމެން ާނުކޮށްފިނައީ ާމިކަްނ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު އެހެންނޫންނަމައީ

ާކުންފުންޏެއް ާއެްއވެސް ާއަިމއްލަ ާއެްއޗެއް ާއެްއެވސް ާއަިމއްލަ ާެއއްވެްސކަމެއް ާއަމިއްލަ  1595ެވްސާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާއަދިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަރަނިވެިރެވފައި. ާޮބޑު ާވެސް ާޙ ލަތަށްވުރެ ާމިއޮތް ާމިއަދު ާއޮންނ ނީ ާޤައުމު ާމުޅި ނޯންނ ނެ.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއަތުަގއި. ާނޯންނ ނެ ާވެސް ާެއއްެޗއް ާއެްއެވސް ާބޭނުންކުރ ނެ ާހޯދަން ާއެއް ާފައިސ  ބޭނުންކުރ ނެ

ނޑުމެންާޖެހޭނޭާފ ސްކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާދަންނަވ  ލަންާބޭނުންވަނީާމިާއިޞްލ ޙުާއަޅުގަ

ާސަރުކ ރުންާ ާއަދި ާގޮތުންނޭ. ާވިޔ ނުދ  ާހުރި ާޢަމަލުތައް ާސަރުކ ރުގެ ާމިޖެހެނީ ާފ ސްކުރަން ާއިޞްލ ޙު މި

 1600ާޢަމަލުކުރަމުންދ ާގޮތުންނޭ.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

 ާދެއްެކުވން:ވ ހަކަާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް

ޤ ނޫނަްށާާމ ލިއްޔަތުާދަުއލަތުގެާ،0114/1ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާމ0ާާި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރެވެމުންމިދަނީ. ާބަހުސް ާހުށަހެޅި ާމިއަދު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާގެނައުުމެގ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާމެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާޤައުމެްއާބަހުސްގައި ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާނުކުތ ތަކަށް ާފ ހަގަކުރަމުންދ   1605ންބަރުން

ާ ާމިވީ ާއުފަންެވ ާސަރުކ ރަށް ާމި ާނުަވތަ ާމިއަދަކު ާިހނގަމުންމިދަނީ ާޮއވެ ާގޮުތގަިއ 0ާާޤައުމެްއގެ 01ާއަހަރ އި

ާހިނގަމު ާއޮވެ ާޤައުމެއްެގާގޮތުަގއި ާއުފަންވެ ާޤައުމު ާމި ާނޫން. ާތެރެއަކު ާއަހަުރެވާމަސްދުވަހުގެ ާއެތަކެއް ާައންނަތ  ން

ދުވަސްތަެކއްާގުނަމުންާމިއަީއާރައްޔިތުންނަށްާނުހަނުާގިަނާަކންތައްތަކެްއާއުންމީދެްއގެާތެޭރގަިއާތިބެގެން.ާރައްޔިތުްނާ

ާބަަޔކަްށާ ާތިބި ާއިންތިޚ ބުވެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާހޮވިގެން ާއަޮތޅުތެރެިއން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއ ާއެދޭ، އެބަ

ާމިއަުދާވިސް ާޤައުމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮންގޮތަކަށްކަން. ާހުރީ ާޙ ލަތު ާއަތޮޅުތަުކގެ ާނުވަތަ ާރ އްޖެތެރޭެގ  1610ނަންއެބަޖެހޭ

ާތަރައްީޤާގެނައުމަށްަޓކަިއާކުރަންާ ާޤައުމަށް ާމިދަނީ ާކުަރމުން ާމަސަްއކަތް ާމި ާެދކެްނާއެބަޖެހޭ ާޤައުމު ގޮވަްނާއެބަޖެހޭ

ާބޭ ާކަމެއްތޯ؟ާނުކުރަން ާކޮންކޮން ނޑުމެންނަށްާބޭނުންވަނީ ާއަުޅގަ ާބެލިިއރުގައި ާކަމެއްތޯ؟ާެއގޮތުން ާކޮންޮކން ނުންވަނީ

ާދިވެހިާ ާއޮތީ. ާކަންތައް ާތަރައްީޤ ާއަތޮޅުތަުކގެ ާކޮްނޮގތަކުންތޯ ާހ ޞިލުކުރެވިފައި. ާއެބަުހރި ާކަންތައްތަެކއް މ ޒީަގއި

ާކަންތައް ާގިނަ ާކުރަންޖެހޭ ާނުެވ، ާއެއްވެްސކަމެއް ާއުޅުނީމ  ާކުރަން ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެންާދައުލަތުން ާމިއޮތީ ތައް

ާމިއޮީތާ ާޚިދުމަތްތަކެްއ ާަޙއްޤުތަެކއް ާއަސ ސީ ާަރއްިޔތުންނަށް ާބިކަހ ލުަގއި. ާތިބީ ާަރއްޔިުތން ާޮގއްސަ.  1615އަތްދަށުން

ާކުރަންާ ާއެއްަޗކުންާކަން ާދައުލަތަށްާނުލިބޭ ާއެއްަޗކުން ާެނތް ާބަޖެޓުގައި ާދައުލަތުގެ ާބަލަންާމިޖެހުނީ ނުދެވިފައި.ާދެން

ސީާއިންތިޚ ބެއްާއައުމ އިާރަށުަގއިާކަޑަާޖެހުމ އިާއަދިާބަނދަރުާހެދުމ އިާއަދިާމަގުތައްާހެދުމ އިާމިގޮތަށްާކޮންމެާރިޔ 
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ާކުީރގެާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާގިަނ ާަލއްކަ ާކުރެވޭތޯ ާެއކަން ާތެޭރގައި ާއުންމީދެއްގެ ާރަްއޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކއް

ާއެހެންނަމަވެސް، ާކޮށްފައި. ާއޮތީ ާވެސް ާނެތުނީމާ ާސަރުކ ރުތަކުން ާނެތް. ާއެއް ާހ ސިުލވެފަ ާއެދެޭވގޮތެްއގައި ެއކަން

ާމިވ ހަކަަތްއާ ާގޮްތގޮތަށް ާއެކި ާރަށްރަށުަގއި ާެއކި ާތެރޭގައި ާކެމްޕޭން ާއިންތިޚ ބެއްަގއި ާދިޔައީ ާސަރުކ ރު ާމި  1620މިއަދު

ާވިދ ޅުާ ާޭއރުގަިއ ާތެޭރގަިއ ާކެމްޕޭން ާަސރުކ ރު ާއޮްތ ާއަންނަ ާިވދ ޅުވަމުން، ާސަރުކ ރުން ވަމުންދިޔަީއާވިދ ޅުވަމުން.

ާކޮށްގެްނާ ާޕްރައިވަަޓއިޒް ާތިމަންނ މެން ާޙަވ ލުކުރީމ ، ާސަރުކ ރު ާތިމަންނ މެންނަށް ާކުީރގައި ާަޙވ ލުވުުމގެ ސަރުކ ރ އި

ާއެހީތަްއާ ާބޭރުގެ ާކުންފުނިތަކުން ާބޭުރގެ ާރ އްޖެ ާގުިޅގެްނާނުވަތަ ާއ އި ާރ އްޖެ ާގުިޅގެން ާކުންފުނިތަކ އި ާބޭރުގެ ނުވަތަ

ާމަސައްކަ ާމި ާއެޭދާހޯދައިގެން ާދެމިތިބޭނަމޭ.ާރައްޔިތުން ާކުރުމުަގއި ާކަންތައްތައް ާއެދޭ ާރައްޔިތުން ާތިމަންނ މެން ުތަގއި

ާނިންމިާ ާޮގތަކީ.ާރައްޔިތުން ާދިން ާޯވޓު ާަރއްޔިތުން ާކޮށްދޭނަމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީ ާމަސަްއކަތް ާކުރުމަށްޓަަކއި  1625ކަންތައް

ގައިާއަބަދުާވެސްާމިކުރެވޭާމަސައްކަތަކީާސަރުކ ރުާައއުމަށްާގޮތަކީާެއއީ.ާދެންާމިއުޅޭގޮތަީކާމިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހު

ފަހުގައިާމިާސަުރކ ރުންާރަްއިޔތުންނަށްާވެަވޑަިއގެންފަިއވ ާަވޢުދުާފުއްދުމަށްޓަކައިާސަުރކ ަރށްާއުނދަޫގކުރުމަށްޓަކައިާ

ާހަދަ ާޤ ނޫނެްއ ާއަދި ާވިަޔސް ާއިްޞލ ޙެއް ާމިއަންނަނީ ާވެއްެޖއްޔ  ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއެގޮތަށްާކުރެވެންޖެހޭ ންޖެހުނަސް

ާކުރެވޭނެާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާޒިންމ ދ ރުގޮެތްއގައި ާމިއީކީ ާމިދަނީ. ާފެނިގެން ާމި ާމިއަދު ާމަންޒަރު ބައްޓަންކުރަމުންދ 

ާއ އިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބަދަުލކުރަނީ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާުފލުހުންގެ ާއ އި ާސިފައިން ާޭރުވމަށްޓަކައި ާނޫން.ާބަޣ ވ ެތއް  1630ކަމެއް

ާހަމައެހެ ާނިޒ މެއްަގިއާޚިލ ފަށް. ާރިޔ ސީ ާޚިލ ފަށް ާއުސޫލުތަކ އި ާޮއންނަންޖެހޭ ާނިޒ މެްއގައި ާރިޔ ސީ ާމީގައިެވސް ންމެ

ާކުރ ާ ާހޯދަން ާބ ރުތަކެއް ާނުލިބެންޖެހޭ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންެގ ާޚިލ ފަށް ނޑުތަކ އި ާމިންގަ ާކުރަންޖެހޭ ކަން

ާމަސައްކަތެއް...

ާ

 1635 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސަލަެއއް.ާިވލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1640 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ނޑުާމި ނޑުމެންާމަޖިލިސްާމެންބަރުންާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަރަށްާކަންބޮޑުވެަފއިާައޅުގަ ތެދުވީ.ާއަުޅގަ

ާއަޑުާ ާވ ހަކަ ާގޮތަކަށް ާަކހަލަ ާުއޅޭ ާގެންނަން ާސަމ ލުކަމަށްާބަޣ ވ ތެއް ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުެގ ާއެހެންވީމ ، ާއިވޭތީ.

ާގޮތަށްާނޫންތޯާމެންބަރުންާއޮންނ ނީާއެހެންވީމަ.ާާގެންނަން.ާރައީސްާެވސްާހިމެނޭ

ާ
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ާ1645 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެެކވެމުންދ ާ ާަގވ އިުދގަިއ ާމިހ ރުެގ ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާެނތް. ާޤަބޫުލކުރެޭވކަށް ާކަމަށް ާުނކުތ ެއއް ާބެހޭ ާިނޒ މ އި އ ދެ،

ވ ހަކަައކަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާނުވަތަާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުންާއެީއާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަާ

ާރު،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާއެއްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ1650 

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް

އަށްާދެވޭތޯާބަލ ަނން.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖެާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއ ެދ،ާއަުޅަގނުޑގެާވ ހަކަާކުިރއަށް

ނޑުމެންާ އިންކަމްާލިބޭާއެންމެާބޮޑުާމައިަގނޑުާެއއްާަވސީލަތަކީާުނވަތަާލިބެމުންދ ާމަގަކީާޓޫރިަޒމްގެާދ އިރ .ާއަުޅގަ

ާއެކަންާ ާލިބެނީ. ާލ ރި ާކޮންބަަޔކަްށތޯ ާއޮތީ. ާކޮްނގޮތަކުންތޯ ާކިހިނެއްތޯ. ާއޮތީ ާދ އިރ  ާޓޫރިޒަމް ާއެބަޖެހޭ ބަލަން

ާ ާކަމުގައި ާނޫން ާނަމެއްގަ ާރިސޯެޓއްާކޮށްފައިއޮތީ ާއެތައް ާގޮއްސަ. ާއޮތީ ާދ އިރ  ާއެ ާމުޅި ާއަތްަމްއޗަށް ާބައެއްގެ  1655ބޭރު

ާރަށެާ ާދ އިރ ަގއި ާޓޫިރޒަމްގެ ާނެތޭ ާނޫނިއްޔ  ާމީހަކު ާމަުދ ާފަރުދަކު ާއަމިއްަލ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކ ކަށްތޯ އްާއޮތްއިުރގަިއ

ަތއްާމިގޮތަށްާއަންނައިރުަގއިާއެކަްނވެްސާކޮށްފަިއާއޮތީާބޭރުެގާބަެއއްެގާއަތްމަީތގައިާމިާޤ ނޫނުތަރައްޤީވެފަިއ.ާެއކަންާ

ކޮށްފައިާއޮތީާހަމަާމިގެންނަންާއުޅޭާއިޞްލ ޙުާނުވަތަާމިާކުރަންާއުޅޭާމަސައްކަތުގެާތެރެިއންާހަމަާއެގޮތުަގއިާއޮތީ.ާ

ާނޫްނާ ާމި ާކުރ ށޭ. ާގޮތުގައި ާމި ާއުޅެނީ ާމި ާތިމަންނ މެން ާބުނަމުން ާސ ފުކޮށް ާއަންނަނީ ާސަރުކ ރުން ާމި ތަފ ތަކީ

ާތިިބާއެްއވެ ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާުނވ ނެ. ާކުރިމަްއޗެއް ާމައްސަލަެއއް ާމި ާމިއަދު ާނޫންނަމަ ާއެހެން ާނެތް. ާސަބަބަބެއް  1660ސް

ާލިބޭާ ާދައުލަތަށް ާދިވެހި ާނޫނިއްޔ  ާޕަސެންޓެއް ާމަދު ާއ މްދަީނގެ ާލިބޭ ާރިޒޯޓްތަކަށް ާއެ ާމުޅި ާރިޒޯޓްތަުކގެ އެންމެހައި

ާނު ާވެފަކ .ާއެހެންވީަމ،ާމިއޮީތވެސް ާނެތް ާހ ސިުލވެފައި.ާޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަްނެގާގޮތެއް ާމަޤުޞަދު ާމި ާގޮތެްއގައި ސީދ 

ާހެވެއްާ ާޤައުމަށް ާދިވެހި ާމަސައްކަތަކީ ާއުޅޭ ާކުރަން ާމި ާފަހަރެއްގައިވެްސ ާދަނީ، ާއެ ާކުރަމުން ާކަން ާއެ އުސޫލުން

ާ ާހިމެނޭ ާއެތެޭރގައި ާދައުަލތުގެ ާދިވެހި ާނޫން. ާމަަސއްކަތެއް ާކުރ  ާއެިދގެން 011ާާލ ބައެއް ާދިރިއުޭޅާއެއްހ  ރަށުަގއި

ާބޯފެނ އިާ ާއަދި ާނަރުދަމ ތަކ އި ާއަދި ާމަގުތަކ އި ާއަދި ާފަޅުތަކ އި ާމީހުންގެ ާއެބައި ާކުރެވިދ ނެތީ ާކަމެއް  1665ރައްޔިތުންނަށް

ާބޭނުންވ ާ ާުފއްދުމަށް ާވަގުތު ާމި ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ާދައުލަުތން ާކުރުމަށްޓަަކއި ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ސީ ާހުރި މިހެން

ާނުފުއްދުމަ ާމަކަރުވެިރާވަޢުދުތައް ާހީލަތްތެރި ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނުތައް ާގޮތަކަްށ ާނުފުއްދޭނެ ާވަޢުދު ާއެ ށްޓަކައި

ާކުރަންޖެހޭާ ާހިތ މަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަންނ ތީ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާމި ާގޮތަށް ާޖަހ  ާދަންމަޅި ާޭރވުންތައް ގޮތެްއގައި

ާމިާ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާމި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަެަތްތެރި ާމި ާިމާކަމެކޭ. ާއެބަޖެހެއޭ. ާވިސްނަން ާފުންކޮށް ާއިޞްލ ޙަށް އަންނަ

ާދިވެިހާ ާއިޞްލ ޙުތަކަީކ ާމި ާޮގވ ލަމޭ، ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެންމެހައި ާމަޖިލީހުގެ  1670ޢިއްޒަތްތެރި

ާނަ ާިއޞްލ ޙެއް ާކުރ  ާހުއްޓުވުމަށްަޓކަިއ ާމަސަްއކަތްތަްއ ާކުރަންޖެހޭ ާަޤއުމަށްޓަަކއި ާދިވެހި ާތިަޔާދައުލަތުން ާެއކަން މަ
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ާނަމަާ ާވަނީ ާކަމަށް ާބޭނުންވ  ާއޮންނަން ާގޮުތގައި ާޤައުމެއްގެ ާމ ދަމ ވެސް ާޤައުމު ާމި ާނުދެއްވ ށޭ. ާފުރުޞަތު ބޭފުޅުން

ާސަރުކ ރުާ ާއެ ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރަްށ ާއެ ާއޮތަސް ާސަރުކ ރެއް ާކޮންމެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތަްއ ާބޭނުންވ  ޤައުމަށް

ތައްތައްާމިާމަޖިލީހުންާކޮށްދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންގެާަޤއުީމާވ ޖިބެކޭ.ާެއއީާއޭާަޤއުމީާހިންގުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާކަން

ާ ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާކަމެްއ0101ާާމަޞްލަޙަތަކީ. ާެއއްވެްސ ާަސރުކ ރަށް ާމި ާއަންނަންވ އިރަށް ާއަހަުރ  1675ވަނަ

ާރައްޔިތުްނނަ ާކުރެވޭ ާތިޔަބޭފުޅުންނަށް ާއެއީ ާހެދޭނަމަ ާޤ ނޫނު ާމި ާއަނިޔ އެކޭ.ާނުކުރުމަށްޓަކައި ާދެވޭ ށް

 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1680ާޔ މީން.ާބ ކީާއެއްާމިނެޓްާައދިާއެބައޮތް.ާهللاާޝުކުރިއްޔ .ާމުލަކުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާޔ މީންާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާޝުކުރިއްޔ  ާރަްއޔިތުންނަށްާޢިްއޒަތްތެރި ާކަންތައްތައް ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުންވެްސ ާމި ރައީސް.

ާދެންާ ާދޭނެ. ާއެއްބ ރުލުން ާމަޖިލީހުން ާމި ާކުރިމ  ާއެްއޮގތަށް ާޤ ނޫނުތަކ  ާޓެންަޑރުކޮށްގެން ާބޮޑުގޮތެްއގައި ހ މަކަން

ާލޯބީގެ ާދައްަކވ އިރު ާވ ހަކަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާވ ހަކަައކީ ާބޭނުންވ  ާއެްއާާދަންނަވ ލަން ާވިދ ޅުވީމަކ  ާވިދ ުޅވ ހެން  1685މަޒުމޫނެއް

ާސަރުކ ރުގެާ ާގޮތަށް ާނުލިބޭ ާފައިދ  ާމީގެ ާމީހުންނަށް ާއަިމްއލަ ާގޮތަކަށް ާއެްއވެސް ާނުވ ެނއޭ. ާެއއް ާޝަރަހަ އެްއޗެއް

ނެ.ާކުންފުނިތަކަށްާއެކަނިާަފއިދ ވ ާގޮތަށްާކަެމއްާނުކުެރވޭނެ.ާިއޤްތިޞ ދީާއެްއވެސްާފޮތެްއަގިއާއެާވ ހަކަެއއްާނޯންނ 

ާޖެހޭާ ާމި ާކުުރވަން ާޖަވ ބުދ ރީ ާކަންކަުމގަިއާމި ާކުރ  ާސަުރކ ރުްނާމި ާވ ހަަކއަކީ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ދެން

ާ ާއެިއއްޭޔ11ާާމަސްާދުވަުހގެާތެރޭަގއިާއެމް.އެމް.ޭއގެާިރޒ ވުނ4ާާްމައްސަލައަކީ މިލިއަންާޑޮލަރުާނެގީމަާއެާވ ަހކައޭ

ާއެނގުމެއް ާމަޖިލީހަކަށް ާޖެހެނީ.ާާޖަވ ބުދ ރީ. ާމި ާއަންނަން ާބިލުތައް ާކަހަލަ ާމި ާކުރ ތީ ާކަންތައް ާމިކަހަލަ  1690ނެތޭ.

ސަރުކ ރުންާމިހ ރުާމިާވިއްކ ާކުންފުނިތަކުގެާހިއްސ ާމިާިވްއކަނީާދިވެހިންނަށްާއެާނުހިންގިގެންނެއްާނޫން.ާދިރ ގަީކާ

ާދޭތީކީ ާފައިދ  ާސަރުކ ރުން ާހިންގަން ާދިރ ގު ާވެގެން ާލައިބިލިޓީައކަށް ާވިްއކ ލަިއގެްނާާސަރުކ ރަށް ާދިރ ގު ާޫނން އެއް

ާވިްއކ ލަިއގެންާ ާއެމް.ޑަބްިލއު.އެސް.އީ ާދޭންޖެހޭތީކީ ާަފއިސ  ާސަރުކ ރުން ާހިންގަން ާއެމް.ޑަބްިލއު.ެއސް.އީ މިއުޅެނީ.

ާކަރ ސީނު،ާ ާގެންނަ ާއެސް.ޓީ.ޯއއިން ާދ ތީ. ާމުޢ މަލ ތުތަކެއް ާކޮންމެވެސް ާކަހަލަ ާއެހެން ާއޭގެތެޭރަގއި މިއުޅެނީ.

 1695ިވއްކ ާކަރ ސީުނ،ާދިވެހިާބަޔަކަށްާއެކަންާނުކުރެވުނީމަާމިހ ރުާބޭރުާބައެއްގެާނަމުގައިާއެާކުރަނީާދިވެހިާާއެއަރޕޯޓަށް

ބައެއް.ާމިއީާމިާކަންތައްތަކުެގާޙަޤީޤަތްާއޮތްގޮތަކީ.ާމިާސަރުކ ރުންވެސްާކޮރަޕްޝަނ ާނުުގޅޭާގޮތަށްާކަންތައްކުރަްއވ .ާ

ާޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމަޖިލީހުންާއެއްބ ރުލެއްވުންާޭދނެ.ާޝުކުރިއް

ާ
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ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް. 0114/1ާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާއިޞްލ ޙެްއާމ ލިއްޔަތުާަދއުލަތުގެ ާޤ ނޫނަށް  1700ގެ

ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާޢަބްދުާގެންނެވުމަށްޓަަކއި ާމެންބަރު ާިމވ ާهللاާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި އަބްދުއްރަީޙމް

އިޞްލ ޙަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާިއޞްލ ޙެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާއެާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާވެސްާ

ކ ރުގެާޢަމަލުތައްާހުރިާގޮތުްނާާކުރަމުންާމިދ ާސަރުާދަންނަވ ނީާހެކިތަކަކ ާެއކުަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާތަޙައްމަލު

ާމީހުންނަށްާ ާއެކި ާއަގުަގއި ާއެކި ާސ މ ނު ާތަެކއްޗ އި ާހޯދ ފައިވ  ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާވަަރށް ާރަްއޔިތުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާހ ލުާ ާކުރ  ާހިތަމ  ާކަމ  ާއެ ާދ ތީވެ ާއަަރިއގެން ާވަޔަށް ާހަވަޔަށ ިއ ާގޮްތގޮތަށް ާނޭނގޭ ާގޮތް ާއަދި ާގޮތްގޮތަށް  1705އެކި

ާވެސްާއަޅުަގނޑުމެ ާކުރިން ނޑު ާއެީއާއަޅުގަ ާތިބިކަން ާރައްޔިތުންތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް ާޤައުމުގެ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ންނ އި

ނޑުާކުރިްނވެސްާދަންނަވ ަފއިވ ެނ،ާދިވެހިންގެާމިާޢިއްޒަތްތެރިާބިމުގައި،ާދިވެހިންެގާ ހ މަކޮށްދެމުންާދ ާކަމެއް.ާއަޅުގަ

ާމުރ ލިކަމ  ނޑުގައި،ާިދވެހިންގެ ާފެހިާދަ ާއެާާމުނ ސިބު ާފޯިދާދަނިއްޔޭ.ާފޯދިާގޮސް ާދިޔަާގަސްތައް ާރުވަމުން އެުކގައި

ާިމާ ާދަނިކޮށް ާވެއްެޓއްަގިއާދިރިއުޅެމުން ާއެުކާހަމަޖެހޭ ާއިތުބ ރ  ާވަރަށް ާއަޅަިއާދިވެހިން ާޭމވ  ާރަނގަޅަށް ގަސްތަކުން

ާގެނެސްދެއް ާސ މ ނުތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާފަށަށް ާއަތްފޯރ  ާބަދަލުތަކަކ އި ާހެޔޮ ާވަރަށް ާމިާޤައުމަށް ާވިދ ޅުވެ ާކަމަށް  1710ވ ނެ

ާއެނގޭީނާ ާއަށް ާތިމަންނ  ާގެންދަީނ ާވިދ ުޅވަމުން ާކުީރކޮޅުްއސުރެ ާއެންމެ ާރައީްސ ާވަަޑިއގެންނެވި ާހަވ ލުވެ ޤައުމ 

ާިވއްކ ލ ށޭ.ާ ާއެއްެޗއް ާަކހަލަ ާެއއަރކޯެނއް ާއެއް، ާއަަލމ ރި ާއައިސް ާގޮޑިެއއް، ާހުންނަ ާބަހައްޓ ފައި ތަނެއްަގއި

ާމިއަދުގެ ާވިދ ޅުވެފަިއވ ނެ.ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިހެން ާފަހަރުތަކުން ާތަފ ތު ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ 

ހޯއްދެވީމަާފެނިަވޑަިއގަންނަވ ެނ.ާއަދިާހަމަާެއއ ެއުކގައިާކުީރގެާސަރުކ ަރކީާވަރަށްާޚަރަދުާބޮޑުާސަރުކ ެރއްާކަމަށ އިާ

ާޮގތްގޮތަ ާއެކި ާމުދ ތައް ާހުރި ާލިބިފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާމިހ ރުާދިވެހި ާކަމ އި، ާގެންދ  ާވިއްކަމުން ާބަހ   1715ށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެާމިާޤައުުމގެާމިހ ރުާމިއޮތްާސަރުކ ރުާވެިރަކމަށްާއައުމަށްާކުރިާކެމްޕޭނުަގއިާދިަޔއީާބުނަމުން.ާއަދިާ

ރިޔ ީސާ،ާއެާސަރުކ ރުންާތަފ ތުާސ މ ނުތައްާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާހޯއްދަވ ފައިާހުރިކަމަށްާވ ހަކަާދައްކަމުންާދިޔައިރުގައިާ

ާއެންމެާ ާއަދަށްވެސް ާއަދި ާވިދ ޅުވި. ާކަމަށް ާިވއްކ ލ ނެ ާމިއެްއޗިހި ާޔޮޓްތަކ އި ާކ ރުތަކ އި ާހުރި ނުޑވަުރގައި ގަ

ާނީލަމަށްާ ާއެއްޗިހިަތއް ާހުރި ާއަުގަގއި ާބޮޑު ާއެތައް ާއެނގިފަިއާނެތް. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަެމއް ާވިކުނު އެްއޗެްއވެސް

ާމިޒ  ާތިރީހަަކށް. ާިވއްސަކަށް ާލައިގެން ާދިވެހި ާދ ތިއްޔޭ ާުކރަމުން ާކަންތައްތައް ާއިޞްލ ޙުާމ ލިއްޔަތުތުގެ ާޤ ނޫނަށް  1720ގެ

ާކަންތައްަތކަށްާ ާއެ ާދ ކަމުަގިއާވ ނަމަ ާކުރަމުން ާަކންތައްތައް ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާޙަޤީޤަތް ާއެބަޖެހޭ.ާރައްޔިތުްނނަށް ގެންނަން

ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާދެންމެ ާއެބަޖެހޭ. ާޢަބްދުާބަދަލުގެންނަން ާއެާهللا ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔ މީން

ާނޫން.ާ ާއަޅ ކަށް ާހުަރސްތަކެއް ާސަރުކ ރަށް ާއުޅެނީީކ ާިމ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަްނތައްތަކަށް ާމިފަދަ ވިދ ޅުވިފަަދއިން

ާއުޅެނީ.ާ ާމި ާކުރަން ާއަޅުަގނުޑމެން ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާމަޖުބޫރު، ާކުރަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާަޙއްޤުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ާ ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާަފދައިން ާކުރެއްވި ާއިޝ ރ ތް ާބޭފުޅުން ާބަލަމ ، ާބަޔ ނ75ާާްހިނގ  ާމ އްދ ގައި  1725ވަނަ
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ާއ ދެ،ާ ާބަލައިލަމ . ާކުަޑކުޑަކޮށް ާވަރަށް ާކޯއްެޗއްތޯ ާތެރޭގަިއ75ާާކުރަނީ ާޚަރަދުގެ ާނެގުމ އި ާޓެކްސް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާގޮތްގޮާ ާކުރެވޭނެ ާޚަރަދު ާަފއިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާވެްސާމިއޮން ާނޫން ާއެ ާނުވަތަ ާގޮުތގަިއ ާލޯުނގެ ާވ ހަކަ. ތުގެ

ާއޮތީާ ާމި ާގޮތް ާކުރެވޭނެ ާކަންަތއްތައް ާމި ާއަދ ކުރުން. ާދަރަނި ާގަބޫލުކުރުން ާޯހދުމަށް ާަފއިސ  ާމުދަލ އި ގޮތަކުން

ވެރިކަްނާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވ ާޤ ނޫނެއްގެާމަތީންާމެނުވީ.ާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވ ާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާމެނުވީާ

ާއޭ.ާ ާނުވ ނެ ާކޮށްގެން ނޑަެއޅިގެން ާނުވ ނެއޭ.ާކަ ާކޮށްެގން ާކަމެއް ާކުރެ ާކަންކަމުން ާއަންނަނިވި ާފަރ ތުން  031ާ1730ހިންގ 

ާހިންގ ާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާުމދަލ  ާދައުލަތުގެ ާމުޢ މަލ ތު. ާހިްނގ  ާގޮތުން ާުގޅޭ ާމުދަލ  ާދައުލަުތގެ ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމިލ031ާްމުޢ މަލ ތު ާދައުަލތުގެ ާނުވަތަާ)ހ(. ާވ ނީ ާދޭން ާފަރ ަތކަށް ާއެްއވެސް ާއެްއޗެއް ާއެްއެވސް ާހިމެނޭ ކުަގއި

ާވ ނީާ ާނައްތ ލަން ާނުވަތަ ާވ ނީ ާކުރަން ާރަހުނު ާނުވަތަ ާދޫކޮށްލ ނީ ާނުވަތަ ާދޭންވ ނީ ާކުށްޔަްށ ާނުވަތަ ާވ ނީ ވިްއކަން

އިާވ ާގޮތުގެާމަތިންނޭ.ާ)ށ(.ާމިފަދަާކަމަކ ާގުޅޭާެއއްބަސްވުެމއްަގއިާޮސއިާކުރަންާވ ނީާޤ ނޫނުގަާނުވަތަާމިނޫންވެސް

ާނޫންާ ާއެ ާނުވަތަ ާމުދަލެއް ާނުވަތަ ާފަިއސ ެއއް ާެއއްވެސް ާބަހައްޓ ަފއިވ  ާގޮުތގައި ާރިޒ ވެްއގެ ާމ ލިއްޔ ގެ  1735ދައުލަތުގެ

ާދެބަިއެގާ ާތިންބައިުކޅަ ާމެންބަރުންގެ ާޖުމުލަ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާކަމަށް ާެއ ާކުރަްނވ ނީ ާޚަރަދު ާއެްއޗެްއ ވެސް

ނުޑމެންގެާދުސްތޫރުަގއިާމިއޮތީާަބޔ ންކޮށްފައި.ާއެހެންވީަމ،ާއަޣްލަބިއްޔަ ތުން.ާމިފަދަާގޮތްޮގތަށްާހުރިާކަންތައްާއަުޅގަ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމެންބަރު،ާމ ފަންނު ާޤައުމުާهللاާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހި ާކޮށްދެއްވީ ާމި އަބްދުއްރަޙީމް

ާ ާމަސައްކަެތއް ާމަިއަގނޑު ާކުރެއްވުމުގެ ާޝުކުރެއްާސަލ މަތް ާއިޚްލ ސްތެރި ާވަރަށް ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާދަންނަވ  ކަމަށް

ާމިއީ.ާމިާ ާކަމެއް ާމެންބަރަކުާދެއްވަންޖެހޭ ާކޮންމެ ާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  1740އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދަ ާހިނަގއިދ ނެތީވެ ާވިހ ލިެވާގެއްލި ާިވއްސި ާޤައުމުެގާފައިސ ތައް ާމި ާމުދަލ އި ާފައިސ ާޤައުމުގެ ާދަރަންޏަށް ުއލަތުން

ަގއ0ާާިނެގުމ އިާގެރެންޓީާދިނުމުގެާަމފްހޫމުގެާމައްޗަށްާެއއްވަަނއިަގއިާބަޔ ންާކުރަްއވ ފައިާިމއޮްތާމ އްދ ގައިާވެސްާ

ާފ ްސެވއްޖެާ ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާވޯުޓަގއި ާހ ޒިރުެވ ާެއއްަގއި ާޖަްލސ  ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ާމި ާަޙއްޤުަގއި.ާާނަމަ ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުއްވީ ާއެ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާދެްއވަްނ އެއްޗިހި

ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއެމަނިކުފ ނު ާހަމަ ާޮގތެއްަގއި ާޚ އްޞަ ާޖެހޭނެ.ާއަދި  1745ޢިއްޒަތްތެިރާާއެހެންވީމަ،ާމިކަންާނޯޓުކުރަްއވަން

0ާވަނަާމ އްދ ާއިޞްލ ޙުާެގންނަވ ފައިވ ާމ އްދ ގ0ާާެއިޞްލ ުޙެގާޢަބްދުއްރަޙީމްާއެާހުށަހެޅުއްވިާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާއެބަވޭ.ާ ާހިތް ާނަކަލުކޮށްލ  ާރެކޯޑަށްޓަކައި ާހަމަ ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެއް ާމ އްދ  ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާހިމެނޭ ގައި

ާދަރަ ާނުވަތަ ާަފއިސ  ާބޭނުންވ  ާނަގަން ާގޮުތގަިއ ާލޯނުގެ ާުކންފުންޏަކަށް ާަދއުލަތު ާނުވަތަ ާނަގަްނާދައުލަތަށް ންޏަށް

ާއެާ ާދަރަންޏަށް ާނުވަތަ ާސަބަުބން ާނެގުުމގެ ާލޯނު ާއެ ާކަމ އި ާބޭނުމެއްަގއި ާކޮން ާބޭނުންވަނީ ާހޯދަން ާފައިސ  ބޭނުންވ 

ާކުރ ނެާ ާޤައުމަށް ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ާކަމ ިއ، ާކޮބައި ާއަމ ަޒކީ ާތަރައްޤީގެ ާހ ސިލުވ ނެ ާސަބަބުން ާހޯދުމުގެ  1750ފައިސ 

ާއަުޅގަ ާިމއީ ާކޮބައިކަން. ާކަންތައްތަެކްއެގާފައިދ  ާއޮތް ާނިމެން ާފަހަށް ާވ ހަައކީ. ާގެންދ  ާދަންނަވަމުން ާމި ނޑުމެން

ާނޭނގި.ާ ާކަމެއް ާތ ކަށް ާކޮްނ ާދެވެނީ ާނޭނގި ާކަމެއް ާކޮންތ ކަށް ާދަނީ ާނޭނގި ާައޅުަގނޑުމެނަްށ ތަސައްވުެރއް
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ާފައިާ ާނުލެވޭނެ. ާކޮށެއް ާދުލެއް ާއަޅުަގނޑުމެނަކަށް ާއޮޔ ލ ކަށް ާޤައުމު ާމި ާކަމެްއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާެއއް ާނެތި ސ އެއް

ާގޮުތގަިއާ ާހެޔޮ ާހަމަ ާފައިސ އިން ާއަދި ާކަންތަކ އި ާުހރި ާކުރެވެން ާހޯދަން ާފައިސ  ާއެހެންވީަމ، ާުނވ ނެ. ވެސް

ާސަުރކ ރަށްާ ާތެރެއިން ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާވެސް ާތަސައްވުެރއް ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ހަަކ  1755ބޭނުންކުރުމުގެ

ާމަޖުބޫ ާސަރުކ ރަށް ާތަސައްވުުރާއަންނ ތީވެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކަމެއް ާކުރައްވ ނެ ާަފހުން ާމީގެ ާަވޑަިއގަންނަވ ނެ ރުވެ

ާޕ ޓީާ ާއިނދިޮކޅު ާގޮެތއްަގއި ާޚ އްޞަ ާޕ ޓީތަކުން ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާަތނުގައި ާމި ާދެންމެ ދެއްކެވުން.

ާިޢއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާީލޑަރު ާއިސް ާއެންމެ ާދިވެިހާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރު ރި

ާފ ހަަގކުރެްއވިާ ާއެ ާދެްއވަމުން ާޖަވ ބު ާއެ ާދެންމެ ާޢަލީ ާތަސްމީނު ާއަޙްމަދު ާލީޑަރ ާއިލެކްެޓްޑ ާޕ ޓީގެ ރައްޔިތުންެގ

ާހިނިގާ ާޤައުމު ާވަަޑއިގެން ާރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާޤައުމުގެ ާނުކުތ ތަކެއް.ާމި ާމުހިއްމު ާވަަރށް ާޤައުމަށް ާމި  1760ނުކުތ ތަކަކީ

ގޮުތގެާތަސައްވުރުާމިތަނުަގއިާހ މަކޮްށދެއްވަމުންާވިދ ުޅވެާދެްއވިާެއއްޗިހީަގއިާހ ާައޅަންާހުރިާާގޮތ އިާއަދިާހިނގ ނެ

ނޑުމެންާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާމިއަދުާ ތަންތަންާވަރަށްާޞަރީޙަކޮްށާވިދ ޅުެވާދެްއވި.ާއެހެންވީމަ،ާއެާައއްަޔކީާއަުޅގަ

ާކުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަމސައްކަތް ާއެ ާއަލި. ާމިާގެނެސްދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާއެ ރަންޖެހޭނެ.

ާދެއްކޭނެ.ާ ާވެސް ާބ ރަށް ާތަންކޮޅެއް ާފަހަރު ާބައެއް ާޖެހެނީ. ާމި ާދައްކަން ާލުއިކޮށްނ  ާމަޑުންނ ިއ ާބ ރަށ އި ވ ހަތަކަށް

ނޑުމެންާކޮންމެާފަހަރަކުާޖެއްސުންާކުރ ާކަމ ިއާއަދިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާކަމެއްާނި  1765ންމ ާމަޖިލީހުގެާއެައކީާއަުޅގަ

ާކަމަށްާ ާގެަނއުން ާބަޣ ވ ތް ާދިމ ކުރުްނކަން ާެއީއާސަރުކ ރ އި ާފަހަރަކީ ާކޮންމެ ާގެންނަ ާހަމަ ާހޯދަން ާރަޢުޔު މެންބަރުން

ާގަބޫލުކުރ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާޖެހޭ ާދެކެވަޑަިއގަްނނަވަން ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާމެންބަރު ާއެފަދަ ާމެންބަރުންނަށްާގޮތުަގއި ާއެފަދަ ާތެރޭަގއި. ާބަލިމަޑުކަމެއްެގ ާނަުފސ ނީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާތިއްބެވީ ާއެ ން

ާނަމަވެސް.ާ ާޤ އިމުކޮށްގެން ާނިޒ މެއް ާހޯދޭނެ ާފަރުވ  ާދިމ ލަކުން ާކޮންމެވެސް ާވެްސ ާފަރުވ ކުރަން އެބަޖެހޭ

 1770ކ ރުާވައްޓ ުލމަކަށްާނުވަތަާސަރުކ ރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާރަްއޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާތެރެއަކުންާވ ހަަކާދައްކަމުންާސަރު

ާދަންނަވަންާ ާވަރަްށާހިތްހެޔޮ.ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާނޫޅެން.ާމިއަދުގެ ާގެނައުމަކަށް ބަޣ ވ ތް

ާވ ހަަކާއަުޑއައްަސވ ށޭ.ާއަުޑައއްސަަވިއާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާަދއްކ  ާމި ާމިތަނުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއްއޗަކީ މިާާއޮތް

ާމިާ ާދައްކަން ާމިހެން ާވ ހަކަތައް ާމި ާސަބަބުން ާހިނގުމުގެ ާމި ާކަންތައްތަކެއް ާކިތަންމެ ާއަުޅްއވ ށޭ.ާމިފަދަ ފިޔަވަޅުަތއް

ާވިދ ޅުވީ.ާ ާއެ ާބޭބޭފުޅުން ާއެހެން ާހ ލަތު ާއެސް.ޓީ.ޯއގެ ާވިދ ޅުވި. ާކަމަށް ާނުކުރައްވ ނެ ާވިޔަފ ރި ާސަރުކ ރު ޖެހެނީ.

ާިވޔަފ ރި ާަކއިރީަގއި ާއެާވަތްަގނޑުތަުކގެ ާވެސް ާމިނިސްޓަރަކަށް ާފިނޭންސް ާވިދ ޅުވި. ާކަމަށް ާނުގެންގުުޅްއވ ެނ  1775ވެރިން

ާ ާވަަޑިއގެންނެވި ާވެ ާކަމެއް ާެއތައް ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާބޭފުޅެއް. ާކުރަްއވ  ާވިޔަފ ރި ޚިލ ފަށްާާވަޢުދުތަކ އިހުންނެވީ

ާނޭނގޭ ާގޮތް ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާރ ްއޖޭގެާކުރަްއވަމުން ާއެްއގަމ އިާާބިމ އި،ާގޮތަށް ާއުފެދޭާ، ާފަުޅގެ ާފަޅ ، ަކނޑ ،

ާިވއްކ ލަ ާވެސް ާތަކެތި ާހީވ  ާައއިސްދ ނެހެން ާއޮޔ  ާތަެކއްޗ ިއ ާަލއްގ  ާނިންމ ލައްތަކެއްޗ އި، ާއެހެންާްއވ  ވަނީ.

ނޑުމެންާމި ދަންނަވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަނިކުފ ނުާތިކަންާހުއްޓަވ ާލަްއވ ފަިއާާހައްދަވ ތީވެާއަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށްާއަންގަވ ލަާދެްއވ ށޭ.ާާންެެނެވިވެަވޑަިއގެ  1780ގޮތަށްާރ ްއޖެއަށްާފައިސ ާގެންނަވ ނެާރަނގަޅުާނިޒ މެއްާއަުޅގަ

ާބުނ ނަމު ާއ ެއކޭ ާއެްއޗަކަށް ާއެ ާކަންަތއްތަެކްއާާއަޅުަގނޑުމެން ާދ ނެ ާފައިދ ެވގެން ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއޭރުން އޭ

ާ ާމިާމ ލިއްޔަތުނުގެނެ. ާއޮތްާޤ ނޫނަށް ާމެންބަރުންާާހުށަހެޅިފައި ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާވޯޓުާާއިޞްލ ޙަށް ވެސް

ާިޙމ ޔަތް ާޤައުމަށް ާމި ާސަލ މަތްާދެއްަވއިގެން ނޑުެގާާކުރުމަށް ާއަުޅގަ ާގޮވ ލަމުން ާއޮޅ ލުމަްށ ާއަތުކުރި ކުރުމަށް

ާރަކ ތުހޫ.ާާާާާވަބަهللاާފުރުޞަތުާބ ކީާތިއްބެވިާމެންބަރުންނަށްާދެއްވަމުންާވަިކވެލަްނ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަުޙމަތު

ާ1785 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަމުން ާޅެމަށް ާފަރިއްސެއް ާރަީއސް.ާކީހ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަޑުިއވިގެންމި ނޑުެމންނަށް ދިަޔާާދަނީ.ާއަޅުގަ

ާއޮންނަންޖެާމި ާނިޒ މެއް ާރިޔ ީސ ާހިންޭގ ާކުރެިވގެން ާަވިކ ާބ ރުތަްއ ާރ އްޭޖގެާާހޭނެރ އެެްޖޭަގއި ާވަކ ލ ުތކޮށް ކަމަށް

ާނިޒ މެއްާ ާބަރުލަމ ނީ ާން ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާނިސްބަްތވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާެއ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދަތުުރކޮށް ާއަނެއްޮކޅަށް އެްއކޮޅުން

ާއިންތިހ  ާކުރިން ާމަސައްކަތް ާޤައުމުގަިއ ާމި ާޤުާގެންނަންެވގެން ާއޮހޮރ  ާދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމުޅިާއަށް.  1790ރުބ ންވެ

ދަީނާާގޮސްާމީހުންނަށްާވިސްނައިާދިނިން.ާެއކަމަކުާޭއރުގައިާއެކަންާނުކޮށްފައިާމިައދުާބައްޓަންވެގެންާމިާއަތޮޅުތަކަށް

ާވޯަޓކަްށާމި ާއެއް ނޑުމެން ާމިއަުދެގާއަުޅގަ ާޔަޤީން. ާހަމަ ާސިފަަތއްކަން ާނިޒ މެއްގެ ާސިފައިންޭގގައިާާބަރުލަމ ނީ ދަނީ

ާ ާމީހުން ާއަށް ާިސފައިންގެ ާތެޭރގަިއ ާބޭރުތަކުގެ ާރަްއޔިތުންެގާާޢައްަޔންހުރި ާބ ރު ާދުރުކުުރމުގެ ާއެތަން ކުރުމ އި

ާމޯލްޑިްވސް ާޓީވީ ާކޮންޓްރޯލްޮކށް ާބިލު.ާމިިޑޔ  ާއެއް ާއެަބއޮތް ާތަޅުމުަގއި ނޑުމެންގެ ާގެންނަން.ާއަޅުގަ އ ިއާާމަޖިލީހަށް

 1795ނުންާކުރަންޖެހޭނެާތަާވެްސާމިތަނުންނޭ.ާއެާދެންާނެރެްނާފަށ ނީާމިާހުރިާނޫހަކ ދިވެހިރ އްޖޭގެާއަޑ ާދެންާހުރިއްޔ ާ

ާމިާކަމެއް ާމިހ ުރ ާދެން ާމުސ ރަާާކަމަށް. ާމީހަކަށް ާދިނަސް ާލޯނެއް ާކުންފުންޏަކަށް ާފެެށނީ ާަދއްކަން ވ ހަކަ

ާވަރިކުރުން ާއިނދެ ާދިނަސް ާލޯނެއް ާބޭންކަކުން ާރަްއޔިތަކަށް ާދިވެހި ާހިންގ  ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާުނވަތަ ާބޮޑުކުރިެިޔަސް

ާހިންގ  ާމިތަނުން ާމިާވެސް ާމިާާގޮތަކަށް ާރަނގަޅުާސިޔ ސަެތއްާބަދަލުވަމުން ާމިާާދަނީ.ާވަރަށް ާފެނިގެން ދަނީާާކަމަށް

ާފުދޭވަރަކަށްާރަނގަޅަށް.ާއެ ާއެާހަމަ ާކަންާާގޮތަށް ާވަނީކުރަން ާކަމަށް ާފެންނަނީާާދިމ ކުރ  ާހަމަ ނޑަށް ާައޅުގަ ިވއްޔ 

 1800ގެާމަޖިލީހުންާމިހ ރަކުާއިތުރުާޚ އްޞަާރައްޔިތުންާާއެީއ،އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާއަތުަގއިާއޮތްާބ ރެއްާ

ާހުރިހާ  ާތިއްަބވ ނެ ާއެތެރޭގައި ާމިތ  ާއޭރަށް ާބަދަލުކޮށްލަންވީ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނުޖެހޭ ާއެކުލަވ ލ ކަށް މަޖިލީހެއް

ނީާއެންމެާމިކަންާކުރެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންާކުރެވެމިނިސްޓަރުންނ އިާބޮޑުވަޒީރ ިއާހަމަާއެންމެންާތިބެގެންާ

ނޑަށްާމ ކުރިންާވަނީާގަޅަށްާކަމަށްރަނ ާއަުޅގަ ވެްސާމިާފޯކ ސްޓްާފެންނ ތީާއަޅުަގނޑުާބަރުލަމ ނީާނިޒ މަށްާާިވއްޔ 

ާވ ހަކަ ާރައީްސ،ާާތ އީދުކޮށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަނގަޅަށް. ާވަރަށް ާހުންނ ނެ ާރިކޯޑިްނގ ާވ ަހކަިއގެ ާެދއްކި ެދއްކީ.

ާދައްކައަޅުަގނޑުމެ ާވ ހަކަ ާރ އްޖޭަގިއ ާމި ާގެންދިމުން ާން ާހޮސްޕިޓަލަށް ާއެޕޯލޯ ާދަތުރުާމީހުަޔއީ ާއަށް ާއިންޑިޔ   1805ން

ާ ާރ އްޖެެެތެރެކުރަންޖެހޭތީވެ ާޚަރަދ އި، ާއަންނަ ާއަށް ާމ ލެ ާއައި.ޖީ.އެމްިއން ާޚަރަދ އި ާތިބުމުގެ ާއަށްާމ ލެއިން .ެއޗް
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ާ ާޚަރަދ ިއ، ާސަލ ންޖެހުމުގެދެއްކުމުގެ ާވިޔަފ ރިެވރިންނަށް ާއެކަމަާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާހިނގ ެނާޚަރަދ އި ށް

ާ ާއިންޑިޔ އަާމިހޭދަޔ އި، ާތަނުން ާއިންޑިޔ ަގއި ާޓިކެޓ ިއ، ާދަތުރުކުރ ނެ ާށް ާތަނ އި ާތިބޭނެ ާހޮޓަލުގައިސަތީއަޕްރިޔ 

ނޑު އެޕޯލޯާހޮސްޕިޓަލުގެާޑޮކްަޓރުގެާހުރިހ ާއެއްޗެްއާލައިގެންާއެްއކޮށްލީމަާާއ އިާމިާނިދީމަާއެތަނަށްާދ ނެާލ ރިާރޭގަ

ާދެޭވއި ާހަމައަށް ާޑޮކްޓަރަކ  ާހުންނަނީ ާއަތުން ާޖަހައިގެން.0111ާާުރަގއި ާސަލ ން ާެއއްޗެިހާހޯދީ ާއެ ާގޮސްފައި.  1810ޑޮލަރު

ާ ާސަރުކަރުން ާމި ާއެާސްދުގަމިއަދު ާގެންނަން. ާރ އްޖެއަށް ާހޮސްޕިޓަލް ާއެޕޯލޯ ާނުވި.ާާކަެމއްާކުރީ ާރަނގަެޅއް ވެސް

ާ ާދުވަހު ާހުރިހ  ާގެންދިޔަދިވެހިާމިއޮތް ާދައްކަމުން ާވ ހަަކ ާމަސްވެރިން ާބޭރ އްޖޭގެ ާިތމަންމެން ާނޫނޭ.ާއީ ނުމެއް

ާލޯންގ ާސިޔ ސަތުާމިރ އްޖޭގައި ާއެ ާސަރުކ ރުގެ ާކުރ ކަށް. ާމަސްވެިރކަން ާއަޅަިއގެން ާކަމެްއާާަލއިން ާއެ ބަދަލުވީމަ

ާ ާކަމަކު ާކީހ ާފަރިއްސެއްާނުދިވެސް ާމިާޔަ.ާއެހެންީވމ ،ާމިދެންނެވީ ާވަމުންނޭ ާއެއްޗެްއާާޅެމަށް ާއުޅޭ ދަނީ.ާމިާހަދަން

ާރަނގަޅަށް ާމިާމިާހަމަ ާބޭފުޅަކު ާއިނގޭތޯ.ާެއއްެވސް ާކުރެވިދ ނެ ާހަމަ ާމިކަން ާދައްކ ލީމަ ާވ ހަކަުފުޅާާވ ހަކަ  1815ތަނުގައި

ަރއީްސާވ ހަކަާދައްކ އިުރގައިާގެާމެންބަރުންގެާބުއްިދާފިލައިގެންާގޮސްަފއިާތިބިާވ އިުރގަިއާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުދައްކަ

ާއިންނަވ ތީ ާމަޑުމަޑުން ާހަާހަމަ ާަޤބޫލުކުރ އިރ ންވޭ.ާއަާެއބަ ާަރއީްސވެްސާއެހެންވިމ ،ާހަމަހޭފުޅަށްާާޅުަގނޑު ގޮުތގައި

ާ ާދައްކަމުންާދަްއކަމުންގޮސްާގޮތަަކށްާނެގެނީައކީާނޫާެއއްާބޭނުންާމިހ ރަކުާނިޒ މީާނުކުތ ާއިނީ.ގޮތްވެަފއި ާން.ާވ ހަކަ

ާވެްސާކަމަކުއެންމެފަ ާއައިމަ ާހަމައަށް ާމެންބަރުންނ އި ާއައިސް ާކުލ ހެާނުދ ނެ.ާާހުން ާާއްޤ ރީ ާހުންނަ މީހާ ހިންގަވަން

 1820ންސީާގޮތުންާބެހިގަތީަމކ ާެއއީއަކީާއެކަންާކުރަންާއަށްާޖިާއަށްާއެާކުއްޖ ާއުނގެނެންާައންނަާކުއްޖ ތިމ ާކައިރިއަށްާ

ާއުސޫ ާރަީއސް.ާއެއޮންނަ ާނޫން ާާކަހަލަާލެއް ާވެގެން ާކަންތައްތައް ާމިތ  ާގޮތަކަށް ާމިާމިމިހ ރު ނޑުމެން ާދަނީ.ާއަޅުގަ

އަުދގެާސަރުކ ރުންާދިވެހިރ އްޭޖގެާާގެންދަނީާމިރ ްއޖޭގެާސަރުކ ރުންާމިާޔ ސަތުަތއްާަކނޑައަޅަމުންާމިރ އްޖޭަގއިާސި

ާއަނެްއކޮޅަ ާއެްއކޮޅުން ާރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތުންރައްޔިތުންނަށް ާހިންގ  ާދަތުރުޮކށް ާކުރަންާާށް ާކަންތައްަތއް ބޭނުންވ 

ާބަހައް ާޖައްސަން ާދޫނި ާއަރަން ާކަކުިނ ާމިރ އްޖޭގައި ާމިތ ާާޓ ފައިބުނުމުން ާީކއްކުރަންތޯ ާރަްށތައް ާފަޅު ހުރި

ާ ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާައޑުިއވެނީ ާމި ާމިހ ރު ާތަާއަހަރ11ާުބަހައްޓަންވީ. ާެއތަން ާދެން ާނޯންނ ނޭ.ާފަހުން  1825ނެއް

ާ ާކޮށްގެންއެހެންވެއްިޖއްޔ ، ާކޮށްގެންާޕްރައިަވޓަިއޒް ާކަމެއް ާއެހެން ާއަދި ާއެާާވެސް ާދޫާވެސް ކޮށްގެންާާތަންތަނަށް

ްއކަތްތަކެއްާކުރުމަށްޓަަކިއާެރވުނީްއޔ ާނޫންތޯާރަނގަޅުާވ ނީ.ާރަްއޔިތުންގެާެތރެއިންާބަޔަކުާމީހުންނަާމަސަކަންކަންާކު

ާ ާތަެނއްމި ާރައްޔިތަކަށް ާނެތް.ާޖީ.އެމް.އ ރަާާރ އްޖޭގެ ާނެތް.ާފިނޭންސްާދެވޭކަށް ާދެވޭކަށް ާނެތް.ާއެޕޯލޯއަށް ާދެވޭކަށް ށް

ާގޮމިނިސް ާދޫކުރަންވީ ާޯލނު ާއެތަނުަގއި ާޓަރަށް ނޑައެޅޭތެއް ާމިކަހަލަާާކަ ާނުފެނޭ ާައޅުަގނޑަކަށް ާނެތް. ގޮެތއް

 1830ގޮެތްއގަިއާބޮޑުާެއއްާތ އީދުކޮށްލ ަފިއާާތ އީދުތަކެއްާކޮށްގެންާމިކަންާކުރ ކަށް.ާމިކަހަލަާކުދިކުދިާތ އީދުކޮށްގެންާޖުމްލަ

ާމިނިސްޓަރަާ ާޕްަރއިމް ާވެދ ނެ ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާފަހަރެއްަގއި ާބަދަލުކޮށްލީަމ ާބޭނުންޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެއއީާކަށް. ާކަމެްއ

ާކޮށްލަންވީ ާެއކަން ނޑުމެންނަށްާާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮތަށް ާއަުޅގަ ާކުރިަމތީގައި ނޫންޯތއޭ.ާިދވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުން

ާ ާވެރިކަން ާމިރ އްޖޭގެ ާނޫނޭ ާނުބުނެިވގެން ާބ11ާުއަނަގއިން ާމިހެން ާކޮށްފައި ާބުނ ނެައހަރުދުވަހު އަހަުރެގ11ާާާނީމަ
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ތ ާފަށަންާަދއްކަނީ.ާހަމަާމިއަދުންާމިއަދަށްމަސްދުވަހުގެާވ ހަކ02ާަމިދިޔަާާކީެވއްގެންތޯކ ށޭ.ާއެހެންވިްއޔ ާނުދައްވ ހަކަ

 1835އޮތްާހުރިހ ާާރ އްޖެާމިަހރުގެާވ ހަކަާމިާޖަްއސ ލަނީ.ާމިާއ11ާަެއކީަގއިާާތިބޭފުޅުްނގެާއިޒުނަޔާ ޖެހެނީ.ާއެހެންވެގެންާ

ާއެސް ާއޮތީ ާލ ރިޒަމ ނުގައި ާލިބުނު ާއަށް ާދިާ.ޓީ.އޯ ާލޯނު ާކ ކުތޯ ާއިނދެގެްނާނީ ާތިމ ާއެތަުނގައި ާެއއީ. ާކަމެއްތޯ ކުރި

ާ ާމީހަކު ާއުޅުނު ނެޑއްަގއި ާބަިއސްކަުލގަ ާމ ސިޑީސްއަމިއްލައަށް ާއަނެއްދުވަހު ާވަދެފައި ާތަނަށް ކ ރަކަްށާާބެންޒްާގޮސް

ާެއއީ ާކަމެއްތޯ.ާާއެރީމަ ާކިހިނެއްީވާމުްއސަނދި ާމީހުން ާނޫންތޯ.ާމިއީ ާަބލަންޖެހޭނެ ާކޮށްފައިާމިެއވެސް ހުރިާާކަންކަން

ާފަހ ާފެކްޓަރީާމިާތަނަށްާގެނައިތޯ.ާކޮބައިތޯާވިދ ުޅވ ާރަނގަޅުާިސޔ ސަތެްއގެާަދށުންާކިތައްާާރ އްޖެއަށްާއެާމިާ.ގޮތް

 1840މިތަނުންާމޯލްޑިވްސްާޖަހަިއގެންާއެެވްސާނޑުމެން،ާއަޅުގަާަފހައިގެންާެއްއޗެހިާލަިއގެންތޯާގޮތަކީާާއެާެއއްިޗއްސަށްާވީ

ނޑައެހަ ާކަ ާހުރިމަ ާމިތ  ާޕްރަިއވަަޓއިިޅގެން ާ.ާއެއީ ާކުރީެޒއް ާއޭގެއަކީ.ާާނޫންތޯ ާރައްިޔތުންނަށްތޯ ާވަޒީފ ާރ އްޭޖގެ ން

ާއޮތީ ާމިާ.ލިބިފައި ާހިންާކޮބައިތޯ ާއަުޑއިިވގެންރ އްޖޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާާގި އެފް.ީބއައި.ީޑާދިޔަ

ާ ާވ ަހކަ. ާކޭ ާބުނެފިއްޔ  ާދިރުވ ީލޭއ ާމިާމިހ ރުއެވެްސ ާވ ހަކަ ާކޭ ާއެ ާޯގހަކަށް. ާެއއަރާާދެންާ.ެދންނެވީާވ ނީ އޮީތ

ާހިންގިމިާމޯލްޑިވްސް ާެއއީރ އްޖޭަގއި ާކަމެއްާ. ާކުިރ ާޕްރަިއވަޓަިއޒް ާއެއީ. ާކަމެއްތޯ ާކުިރ ާކ ކު ާނޫނީ ިމއަދުާތޯ

ާ ާމިޖެހެނީ ާަރއްޔިތުންނަށް ާމިއަދުގެ 03ާާއަޅުަގނޑުމެން ާދައްކަނ11ާާްމިލިޔަނުން ާޑޮލަރު  1845މިލިޔަނުން

ާނަޟޫ ާމީހަކަށް ނރީބަރުހ ދެއްތޯ ާއޮތްގޮތް.ާއަުޅގަ ާކަންކަްނާކޮށްފައި ާދޫކޮށްލައިގެން ާވ ހަކަާއެތަން ާއެ ާހަމަ ުޑމެންނަށް

ާ ާކިޔޭނެ. ާމަގުފަހިކޮށްގެން ާރަނަގޅަށް ާއެންމެ ާމަސްވެރިކަމަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާގުޅިގެްނާމަރުބޭނި ކޯޕަރޭޝަނ އި

ާމިއަ ާކަމެއް. ާއޮތް ާކޮށްފައި ާނ ސިރު ާއޭަގިއެވސްއިބްރ ހީމް ާާދު ާނަގައިގެން ާއޯނަރޝިޕް ާހަމަ ާއޮތް ާއެ ދަޅުާއުޅެނީ.

ނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާއޮތްހ ާވެްސާންާބައެްއތޯާއެއީ.ާއެހެންވީމ ާކޮާފެށީބަންދުކުރަންާ މިާދަންނަވަނީ.ާއ ެދ،ާއަުޅގަ

ާ ާކޮންޓްާމ ލިއްޔަތުވ ހަކަައކީ ާނޫނޭ ާމީޑިޔ ެއއް ާކީ. ާގެންނަންވީ ާއިޞްލ ޙު ާނޫނޭ ާއަކީ.ާޤ ނޫނަކަށް ާކުރައްވަްނވީ  1850ރޯލް

ާނޫނޭާ ާބ ރުތަކެއް ާލިބިދޭ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާބަދަލުކޮށްގެން ާނޫނޭ ާޤ ނޫނެްއ ސިފައިންގެ

ާހަމަާ ާތަނުން ާމި ާިތބެފައި ާެއއްތަނެްއގަިއ ާއެންމެން ާިކޔ ފަިއ ާހޭޔަންބޯ ާހަމަ ާކަމަކީ ާކުރަްނވީ ާއަކީ. ވަކިކުރަްނވީ

ާމި ާޔަޤީން ާޔަޤީންާާއަޅުަގނޑަްށ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަްށ ާމީހުން. ާލިބޭނެ ާމިިނސްޓަރުކަން ާބަިއވަރު ާތިބޭނެ ތަުނގަިއ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާކޮންމެެވސް ާމަނިކުފ ނަށް ާލަްއވ ލ ނެކަން. ާތަނުން ާމި ާމިނިްސޓަރުކަން ާޕްަރއިމް އަޅުަގނޑަށް

ާދިވެހި ާބަދަލުކޮށްލަންވީ. ާމިކަން ާގޮތަށް ާމި ާއެހެންވީމަ ާކުރ ނަން. ާމިޤައުުމާހަވ ލު ާއިނގޭ ާރައްޔިުތންނަށް  1855ރ އްޭޖގެ

ނޑުާެގއްލިާމަރިޔަބުާގެއްިލގެންާދިޔައިރުާ ބަދަލުވެގެންާދިޔައިރުާމިާތަނުގައިާއޮތީާޯކއްެޗއްތޯ.ާކަތިވަޅިާގެއްލިާކޮށިާދަ

ާެއޅުވޭޯތާމި ާހަމަައކަށް ާއެްއޗިހިތައް ާަދރަންޏޭ.ާއެ ާއަޅ ފަިއާހުރި ާހުީރާޯކއްެޗއްތޯ.ާބ ސްކެޓަކަށް ާތަނުގައި ބަލަނީާާމި

ާކަށެްއާނެތް.ާޕ ކިސްތ ނ ާވ ހަކަާ ާކަމެއްާަރގަުޅވ  ާއ އިާވ ހަކަާަދއްަކއިގެން ތަންތަނުގައިާސަލ ންޖަހަިއގެން.ާއިންޑިޔ 

ާވެްސާ ާޑްރަުގ ާމިހ ރު ާވީ ާެއވެްސ ާނެތް. ާވ ކަށް ާކަމެއް ާަނއްތ ލަިއގެން ާޑްރަގު ާނެތް. ާވ ކަށް ާކަެމއް ދައްކަިއގެން

ާހަދ ފަ ާކޯެޑއް ާވިޔަފ ރި ާހަދަންވީ ާދަށުންނޭ. ާބެލުމުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާއެތެެރުކރެވޭނީ ާމަސްތުވ ތަކެތި  0ާ1860އި
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ާމީހުންާ ާމީ ާދެން ާއަޅަިއގެންނޭ. ާހެލްމެޓެއް ާހުންނަންޖެހޭނީ ާމީހަކު ާކޮންމެ ާކުރ  ާއެތެެރ ާމަދުން ކިލޯއަކަްށވުރެ

ާކެތް ާވަރަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޫނނޭ ާގޮތެއް ާކުރ  ާމަުޑކޮށްގެްނާކަންތައްތައް ާއެީކގައި ތެިރކަމ 

ާމިާ ާައޅުަގނޑުމެން ާތިބެނީ.ާެއކަމަކު ާމި ާމަޑުކޮށްލަިއގެން ާނުބުެނވޭތޯ ާެއއްެޗއް ތިބެފިން.ާކަންތައްތަްއާރަނަގޅުކުރަން

ާތަނުގައިާދެްއކިާވ ހަކަތަކ އިާަކންކަންާހުރިާގޮތަށްާބަލ އިރުާމިާމ ލޭގެާހަމައެކަނިާމިާމ ލޭަގއިާއެާވިދ ުޅވ ާެއއްަޗކުން

ާވ ީނާ ާގިނަ ާމ ލޭަގއި ާވެސް ާމިހ ރު ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާތިިބ ާކުރީގައި ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންެގ  1865މި

ާވ ނީ.ާ ާގިނަ ާގެތަްއ ާހުރި ާނަގ ަފިއ ާީދގެން ާލޯނު ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަންކަން ާބޭނުމަށް ާސަރުކ ުރގެ ާސަުރކ ރުން ކުރީގެ

ާހަރުކޮށްފަ ާއަދި ާވެްސ ާލިފްޓު ާނެތް ާކަމެްއ.ާއެތަންތ ގަ ާކުރަންެވއްޖެ ާބަލައިގެން ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާެއވެްސ ކ .

ާ ާމިާާމ ލިއްޔަތުއެހެންވީމަ ާމިއަދު ާނޫން. ާބޭނުމެއް ާިއޞްލ ޙަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާކުރަންވީ ާބަދަލު ާނޫނޭ ޤ ނޫނެއް

ާ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާތަނުގައި ާމި ާފެނޭ ާއެބަ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ 1ާާއިޞްލ ޙުކޮށްފައި ާމައްޗަށް އަމ ޒުކޮްށގެްނާކަމެްއގެ

 1870މަސައްކަތްާކުރަމުންާދ ާތަން.ާއެއްކަމަކީާސިފައިްނގެާބ ރުާމިާތަނަށްާގެނައުން.ާއަނެއްާކަމަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާމީިޑޔ ަގިއާ ާއަނެްއކަމަކީ ާވެއްދުން. ާތަނަށް ާމި ާގެނެސް ާމަިލއްޔަތު ާކަމަކީ ާއަނެްއ ާގެނައުން. ާތަނަށް ާމި ވެސް

ާކަންތައް ާބޭނުންވ  ާއަްނގ ފަިއާތިމަންނަމެން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެިކ ާމީިޑޔ ަގއި ާއިނގޭތޯ ާއޮތޭ ާއެަބ ާމިހ ރު ާކުރުން. ތައް

ާދަނީއޭާ ާދަށަށް ާކޮންޓްރޯލްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ާމޯލްޑިވްސް ާޓީވީ ާތިބޭށޭ. ާމަޑުކޮށްލައިގެން ކަލޭމެން

ނޑުމެންނަކީާވެސްާމިާތިމަންނަމެންގެާމެޖޯރިޓީާއޭާމިާއޮތޯ.ާމެޖޯރިޓީާބުނެގެންާއަދިާމެޖޯރިޓީާއޮ ންނައިރުގައިާައުޅގަ

ާއިނގޭތޯ.ާ ާރައްޔިތުންނޭ ާަހމަ ާާމިަޤއުމުގެ ާވެސް ާތިބީ ާމިއަުދ ާމަޤ މުތަކުަގއި ާސިޔ ސީ ާރަްއޔިތުންނޭ. ާހަމަ  1875ޤައުމުގެ

ާތިބޭާ ާނިކުމެ ާމައްޗަށް ާމަގު ާކުނިކަހަން ާމައިންނ އި ާކިރުދޭ ާދަރިންނަށް ާދައްކަވ އިުރގަ. ާވ ހަކަ ާސަރވިްސގެ ސިވިލް

ާދިވެހިާމީހު ާމި ާހަމަ ާމިވެސް ާމީހުންނ  ާމަސައްކަްތކުރ  ާިރޒޯޓްތަުކެގ ާމަސްވެރިންނ އި ާރ އްޖޭެގ ާމި ާ ންނ އި

ާލޭބަރާޤ ނޫެންއާ ާވ ހަަކާނުދެކެވެނީ. ާމަޖިލިސްގަ ާަރއްިޔތުންގެ ާާމި ާދިފ ޢުގަ ާެއމީހުންގެ ާީކްއވެގެންޯތ ރައްޔިތުންނޭ.

ާކޮ ާިމވީ. ާދުވަސްތޯ ާކިތައް ާއޮންނަތ  ާތަނުގައި ާމި ާޖަވ ބުދ ރީާހަދ ފައި ާބަލައިގެން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާދަށުން ާޭއގެ ަބއިތޯ

ާމިާދަންނަވަނީާ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާެއހެންވީމަ ާެވއްޖެއޭ ާބުނ ވަރު ާކުރިާމަސައްކަަތީކ.ާއެއްެޗއް  1880ކުރުަވއިގެން

ާ ާކުަރން ާޒުވ ބު ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢ އްމުޮކށް ާތެރޭަގއި ާމަަސއްކަތްތަުކގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިދިޔަާރައްޔިތުންގެ ާވިއްޔ  ބޭނުން

ާެނގުމުެގާ ާޓެކްސް ާދިޔައީ. ާއަހަރު ާމުޅި ާހޯދައިދޭން ާލ ރި ާބޭނުންވ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޒަޢީމަކަށް ާދިޔަހެން އަހަރު

ާއަށެްއަކާ ާތިބި ާރ އްޖޭގައި ާތިބެނީ ާމި ާއަްތއަަޅއިގެން ާމަތީގައި ާއޭގެ ާކޮންޓްރޯލްކޮށް ާޓެކްސް ާނެތް. ާހެދޭކަށް ޤ ނޫނެއް

ާމީ ާނެތްާވިޔަފ ިރވެރިން.ާއެ ާޖެހޭކަށް ާވެސް ާސަންދޯއް ާަވޅުލަން ާމަރުވެގެން ާމީަހކު ާނޫނިއްޔ  ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ހުން

ާގަނެލަންާ ާޑޮލަރު ާއިން ާއެސް.ޓީ.އޯ ާކުރިއިުރގަ ާެއކަންކަން ާދޫކުރެވޭނެތޯ. ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގޮތަށް ާއެ  1885މިޤައުމުގަ.

ާއެ ާމަނީ ާިވއްކ  ާޑޮލަރު ާއަީކ ާެއސް.ޓީ.އޯ ާދީފަ. ާލ ރި ާއެބަހުރި ާއަށްާވެސް ާެއސް.ޓީ.ޯއ ާަތނެއްތޯ. ާކުރ  ކްްސޗޭންޖު

ާލޮޓަސްާ ާ ާއިރުގައި ާފޭބި ާމ ލެ ާއައިސް ާރަށުން ާކިހިެނއްތޯ. ާއޮތީ ާތެޔޮ ާެއސް.ޓީ.ޯއގެ ާކިހިނެއްތޯ. ާއޮތީ ހަދ ފައި
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ނޑަކަށްާ ސައިބޯނިާބުރިއަކ އިާބަރ ބަރަްށާހަމަާމިާދަންނަވަނީާލޮޓަސްާސައިބޯނިާބުރިއަކ އިާރިޔ ާަކނޑ ާފޮތީގެާގ ްތގަ

މުށްާފޮތިާހިފަިއގެންާމިާަތނަށްާފޭބިާމީހުންާބޮޑެތިާއަިމއްލަާތެޔޮާކުންފުނިާއުަފއްދ ާބޭރުާޤައުމުތަކުންާނ ޒޯްނގ0ާާ

ާބެޭހާ ާއެކަމ  ާނެތް. ާބަދަލުކުެރވޭކަށް ާއެްއެޗއް ާއެއިން ާމިައދު ާހަދ ފައި ާނިންމ  ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާގަނެ ނޑުހަނގޫ  1890ދަ

ރުކ ރަކުންާރަީއސްާނަޝީދަށްާފިޔަވައިާމިާެއމް.ޑީ.ޕީއަކަށްާވެސްާކަެމްއާގޮތުންާވ ހަކަާއެއްާެދއްކޭކަށްާނެތް.ާމިާސަ

ނޑުމެންނަށްާމިާރ އްޖެާއަށްާލިބިފައިހުރިާލ ރީގެާތެރެއިންާކަންކަންކޮށްާ ކުރެވޭާކަމަކަށްާނުވޭ.ާެއކަމަުކާމިއަދުާއަޅުގަ

ާޤ ނޫނުއަ ާމިއޮތް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާނުބެލިޔަސް ާމިކަން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއުފައްދ ފައިާބަލ  ާހަދ  ާދަށުން ސ ސީގެ

ާމަޖިލިސްެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާޮގވ ލަނީ ާމި ާވެސް ާިމއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާމުއަްއސަސ ތަކެއް. ާމިނިވަން ާއޮތޭ އެބަ

ާއެންޓިކޮރަޕްޝަންާ ާނުކޮށް ާމަސައްކަތް ާއެ ާމިތަނުން ާމީހުންނަށް، ާޕ ޓީތަކުގެ ާއިދިކޮޅު ާއަދި  1895މެންބަރުންނަށ އި

ާވަަޑއިގަންަނވ ށޭ ާޢަދުލުއިންސ ފުާކޮމިޝަނަށް ާރ އްޖޭަގއި ާދިވެހި ާވަަޑއިގަންަނވ ށޭ. ާައށް ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާއަދި .

ޤ އިމުާކުރ ާދ އިރ ތަުކގެާތެރެއިންާއެާކަންކަންާެއއޮތީާބެޭލށޭ.ާއެއިންާެއއްެވސްާކަމެއްާނުބަލ ާޖީ.އެމް.އ ރުންާހަތަރުާ

ާމި ާހޮސްޕިޓަލުން ާއެޕޯލޯ ާއެކަންބޮޑުެވގެން ާއަޅ ފ ނެތީވެ ާއެނދު ާއިންޖެކްޝަެންއާހ ސް ާގަޔަށް ާމީހެއްގެ ާއައިސް ތަނަށް

ޤ ނޫނަށްާބަދަލުގެނެސްގެްނާާމ ލިްއޔަތުޖަހ ފ ނެތީވެާއެކަންާބޮޑުެވގެްނާމިތ ގައިާއެާވ ހަކަާެދއްކުމުެގާބަދަލުގައިާެއއީާ

ނޑުމެްނާމިލިބޭާދަ  1900އުލަތުގެާލ ރިންާނޫނިއްޔ ާމީޑިޔ އަށްާބަދަލުގެަނއުމުގެާބަދަލުގައިާމިނިވަންާމުއައްަސސ ތަކަށްާއަުޅގަ

ާވަރަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާުކރުމަކީ. ާެއކަންކަން ާެއއް ާޒިންމ  ާޖެނެރަލްެގ ާއޮޑިޓަރ ާުކރަންޖެހޭ. ާއެކަންކަން ާބަލ  އެމީހުން

ޔަޤީންކަމ ާެއކީަގއިާމިދަންނަަވނީާޑިމޮކްރެީސގެާރޫޙުަގއިާއުަފލުގައިާމިާދަންަނވަނީާައޅުަގނޑުމެންާމިާސަރުކ ރުަގއިާ

ާއަާ ާނޫން ާލ ހިކެއް ާނުކެރޭނެާތިއްބ  ާކަށެްއ. ާފޯރުވ  ާނުފޫުޒ ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާސަރުކ ަރކުްނ ާމި ޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެންާމިތަނުންާޢައްޔަންާކުރިާމީހުންާމިާމަޖިލީހުންާހުރިހ ާޕ ޓީތަކުގެާތެރެއިންާޢައްޔަންކޮށްފަިއާ ފޯރުވ ކަށްާއަުޅގަ

ާބަޖެ ާޤައުުމގެ ާމި ާއަތުން ނޑުމެްނގެ ާތިބި.ާާއަޅުގަ ާއެބަ ާމީހުން ނޑުމެންނަށްާތިބި ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރީ.ާފ ސްކުިރއިރު  1905ޓް

ާއަތުންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތް. ާލީ ާރެކޮމެންޑޭޝަން ާމީހުންނަށް ާސަރވިްސގެ ާިސވިލް ާައޅުަގނޑުމެން އިނގޭނެ

ފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާކުރ ނެާކަންތައްތައްާނިންމ ފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމަާމިާހުރިހ ާކަމެއްާމިާގޮތަށްކޮށްާނިންމ ފައިާ

ާދަްއކަިއގެންާާތިމ މެން ާވ ހަކަ ާފުރޮޅ ލަިއެގން ާއަތަށް ާއަނެން ާއެކަްނ ާނުދިަޔއިމަ ާަކންތައްތައް ާގޮތަށް ބޭނުންވ 

ާވެސްާ ާައޅުަގނޑު ާުނކުރެވޭނެ. ާެއކަމެއް ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާަބދަލުކުރުމުގެ ާކަންތައްތައް ޤ ނޫނުތަކުން

ާބަޔ ނަ ާދެއްވި ާަފރ ތުން ާއިދިކޮޅު ާކުރަން ާދޭނަން.ާއިޙްތިރ މު ާވެސް ާޖަވ ބު ާކަމަށް ާއެ ާކުރަން. ާއިޙްތިރ މު ާވަރަްށ  1910ށް

ާެވއްޖެާ ާއެނގެން ާރަގަޅަށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާއަކީ. ާމިދަނީ ާނޫން ާއެޖަވ ބެއް ާއަދި މިއަދު

ާކުރަ ާަމސައްކަތް ާތަނުގައި ާމި ާދީގެން ާސިކުންތަކަްށާލ ރި ާކޮންމެ ާމިނެޓަކަށް ާކޮންމެ ާގެންދ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުން

ާކުރ ާ ާވެރިކަން ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާހަޤީގަތުގަ ާމ ލެއެކޭ ާމިއަދު ާބަލ އިރު ާމަސައްކަތަށް ާޤ ޫނނީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ބަޔެއް.

ާއެކަންާ ާސަރުކ ރުން ާގެންދަނީ. ާމަރަމުން ާމީހުން ާދެކޮުޅަގއި ާަކިއވަތު ާބޮޑު. ާކަްނތައް ާސޯމ ލިޔ އަްށވުރެ ރަށެކޭ
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ާފިަޔވަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާގެންގޮސްާކޮންޓްރޯލް ާމީހަކު ާވީ.ާާކޯޓަކަށް ާއަނިޔ ވެރި ާއުނ،ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅައިިފއްޔ   1915ޅެއް

ާމަޖިލީހުގައިާއެކަމަށްާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްފިއްޔ ާދެާޕ ޓީާ ލައިފިއްޔ ާއުނ،ާއެިވޑެންސެްއާނެތްާއެކަމުގަ.ާރައްޔިތުންގެ

ާއަ ާގޮތަީކ. ާނިންމަންވީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީގައި ާކޮބައިތޯ ާކޯޅެނީ. ާޕ ޓީ ާސަރުކ ރަށްާދެ ާދިވެހި ާޮގވ ަލން ނޑު ުޅގަ

ާޙަޤީީގާ ާމީގެ ާއުޅެނީ. ާމި ާނައަަޅިއގެްނ ާފިޔަވަޅު ާދޭތެރޭ ާއެކަްނކަމ  ާކަންކަންކުެރވޭނެ ާހުންނ ނެ ާބ ރު ސަރުކ ރުގެ

ާމައްސަލަައކަށްާ ާޙަޤީގީ ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލ ނަން، ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް ާވަީނ ާވެގެން މައްސަލައަކަށް

ާހި ާސަޤ ފަތެްއ.ާވެގެްނވަނީ ާރަގަޅު ާއޮންނ ނެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހަމަ ާީމގަިއ ާތިރިވީ. ާބޮޑަްށ ާތަންޮކޅެއް  1920ތްވެްސ

ާދެންާ ާބެރުޖެހީމަ ާމަުގމަތީގައި ާއަންދަިއގެން ާގޯނި ާބަޔަކު ާތިބި ާވެިރކަމެްއގައި ާއަންނަ ާދެން ާނިމުނީމަ އެްއވެރިކަެމއް

ާބ ރެއްާ ާގަދަ ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ާތިބި ާކުރަން ާވެރިކަން ާބައްލަވ ާާމިހ ރު ާވ ނެ. ާނިކަމެތި ާނިކަން ާރައްޔިތުން ލިބޭނެ.

ާމީހަުކާ ާއެްއވެސް ާިސޔ ސީ ާކެރިގެން ާދަންނަވ ފ ނަން ާައޅުަގނުޑ ާސަރުކ ރުން ާމި ާހަޔ ުތަގއި ާމުޅި ވޭތުވެިދޔަ

ާ ާމިދިޔަ ާެއއީ. ާނުވ ވަރެއް ާފަށައިގެން ާފޭބީއްސުރެ ާމިތަނުން ާޕޯުޗގީޒުން ާދުވަސްތެރޭގަިއ0ާާއަޅުަގނޑުމެން އަހަރު

ާގެންގޮްސާނޯ ާބުނެގެން ނިޑކޮްށޓިއޭ ާއުކު ާނަޝީދު ާރައީސް ާއިދެފައި ާސައިހޮޓަލެއްަގއި ާނޭނގި ާގޮތެއް ާވީ  1925ންނ ނެ

ހައްޔަރުާކުރިާއެްއވެސްާމީހަުކާނޯންނ ނެ.ާއެމީހަކަށްާބޭނުންާވ ހަކަާެއއްާއެމީހަކުާބޭނުްނާގޮތަކަށްާވ ހަކަާދައްކަނީ.ާ

ާ ާހުރިހ  ާއެ ާގޮތަށްކޮށް ާއެ ާކަންކަން ާެއ ާދ އިރ އެްއަގިއާއެހެންވީމަ ާފުޅ  ާމިވަރުެގ ާގެންދ އިުރަގއި ާކުރަމުން ކަމެްއ

ާަޤއުމުގެާ ާމި ާނުބޭނި ާމަސްޮކޅެއް ާހ ލަތަށް. ާރައްޔިތުންެގ ާޤައުމުެގ ާމި ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޮތްއިުރގަިއ

ާއެހ  ާތަންތަނުގައި ާއަތޮޅު ާހުވަދު ާމީހުން ާތިބި ާދޯނިފަހަރުގައި ާއަަޅއިެގން ާއިންޖީނުތައް ާތިބީ.ާާބޮޑެތި ާއެ ހ ލުގައި

ާއަނެްއކ ާ ާބޮލަށް ާެއމީހުންގެ ާިމއަދު ާނަގަނީ. ާނެގީމަ ާއިންީޖނު ާކަމެއް. ާކޮށްދޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމީހުންނަށް  1930ކޮބައިތޯ

ާނުެވްސާ ާމައްސަލަެއއް ާިނޒ މީ ާސަލ މަތެއް. ާކޮބައިތޯ ާހަވ ލުކޮށްފިްއޔ  ާހިންގަން ާއިންޖީނުގެ ާރަށްތަކުގެ އެމީހުންގެ

ާެއއް ާގަޑީގަ ާމި ާދަންނަވ ނީާނެގޭނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއަކީ. ާއެއީ ާނޫން ާގަވ އިެދއް ާއޮންނަ ާމިހ ރު ާެއއީ .

ާކޮންބަެއއްތޯ.ާ ާކ ލީ ާއެސް.ޓީ.އޯ ާބަލަން ާކަންކަން ާމި ާރަނގަޅަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާބޭނުމޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެއަރމޯލްިޑވްްސގެާދުވަސްުދްއވ ލީާކޮންބަެއއްތޯ.ާައޅުަގނޑުެމންާޖެހޭާމިކަންކަންާބަލަން.

ާ1935 

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހ ންާޙުސަމަދުާނިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުވި



 73 

ާޤ ާ ާމި ާއިންނަނީ ާމި ާައޅުަގނޑު ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަންބަރު ާބޮޑަްށާސަމ ލުކަނ0114/1ާްނޫނު ާިމއަްށާވަރަށް  1940ގެ

ާހައްތަހ ވެސް.ާ ާހަމަ ާއެހެންވެގެން ާނޫން ާތެރެއަކުންނެއް ާމީގެ ާެއއް ާގެންދަވަނީކީ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދީގެން.

ާއެސް.ޓީ.އޯގެާހިްއސ ާބައްަލވަިއގަންނަާކަހަލަާކަމެްއގައިާއުޅުްއވ ހެންާހީވ ތީާއެހެންވެ.

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާދެއްވުމުެގާ ާރައްދު ާވ ހަކަުފޅަކަށް ާގެންަދވ  ާދައްކަވަމުން ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ  1945ނިޒ މ 

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭުރ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމަ ާނުނެންގެވޭނެ. ާުނކުތ ެއްއ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ގޮތުން

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރޔަށްާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާައރުވަން.މޫސ ާމަނިކަށްާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާނަންބަރު 0114/1ާާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެ ާދައުލަތުނ3ާާްުބނެވިދިޔަ ާކުރުން. ާިއޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ   1950ވަނަ

ނުން.ާއެހެންާޤ ނޫނެއްަގއިާއެހެންާގޮތަކަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްާކަމުަގއިާީވާދަރަންޏަށްާފައިސ ާނެގުމ އިާގެރެންޓީާދި

ާކުންފުންޏަކުންާ ާދައުލަތުގެ ާމެދުވެިރެވގެން ާސަރުކ ރު ާުނވަަތ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާނަމުަގިއ ާދައުލަުތގެ ނަމަވެސް

ާމި ާނަގަންވ ނީ ާފައިސ ެއއް ާއެއްެވސް ާދަރަންޏަށް ާނުވަތަ ާނަގަްނވ ީނ ާލޯނެއް ާމ އްދ ގައިާާއެްއވެސް ާމި ޤ ނޫނުގެ

ާއުޅެނީާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަކު ާޤ ނޫނެއް. ާއޮތް ާހަދ ފައި ާކުރިން ާމީ ާމަިތންނޭ. ާގޮތުގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާގޮތެއްާ ާދޭނެ ާލޯނު ާކޮމިޓީއަކުން ާތަނުގެ ާމި ާކޮށްފައި ާބަދަލުކުރަން. ާމިތަނަށް ާހޯދުމަށްޓަކައި ާލޯނު  1955އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހަ ާހަމަޖައްސައިފިއްޔ  ާސަރުކ ރުގެ ާވޭުތެވދިޔަ ާގޮތަށ04ާާްމަ ާލިބުނު ާލޯނު ާމީހުންނަށް ާމަޖިލިްސގެ ާަރއްޔިތުންގެ ވަނަ

ާވަނީާ ާއެެެހެންކަމަށް ާހަމަޖައްސަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަށްތޯ ާއެ ާއެހެންވީމަ ާލޯުނާލިބޭނެ. ާވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހައިބަތު ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާނޫންތޯާާވިްއޔ  ާދ ންވީ ާބެންކުތަކަށް ބޮޑުކޮށް

ނޑުމެންނަށޭާފުރަތަމަާލޯނުާލިބެންވ ނީ.ާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާބަހައްޓަވ ށޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާޮގއްސަާބުނަންވީާއަުޅގަ

ާެއާ ާގޮސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަހައްޓ ފައި ާމިނިސްޓަރު ާތައްޔ ުރކޮށްފައި،ާފިނޭްނސް ާތެޔޮލ  ާތެޔޮލ ހެން ާބ ލަން  1960ދޯންޏެއް

ާހިންގުުމެގާާލޯނު ާަދއުލަތް ާކުރުމަށްަޓކައި ާމަސައްކަތެްއ ާޤ ނޫނީ ާއުޅެނީ. ާމި ާކުރަން ާމަސަްއކަތްތޯ ާއެ ނަގަިއގެން

ާއ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާހިންގުުމގެ ާވެރިކަން ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަިކކުރުމަށްފަހުގަިއ ބ ރުތައް

ާވެ ާއަނެއްކ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިކޮޅުން ާދަންނަވ ނީާހަވ ލުކޮށްފައި ާއަޅުަގނޑު ާވަނީިވްއޔ  ާބޭނުންކަމުގައި ާކުރަން ިރކަން

ާިމާ ާމިއަދު ާހަމަ ާވެސް ާބ ރުތަްއ ާސިފައިްނގެ ާުކރަނީއޭ. ާމަަސއްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަގުފަހިކުރަން އިންޤިލ ބަށް

 1965ނަށްާމުސ ރަާދެނީ.ާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއެާމީހުންާމ ލިއްޔަތުޤ ނޫނ ާގުޅުންހުރިާކަމެއްާނޫންތޯާާމ ލިއްޔަތުދެންނެވިހެންާ

ާ ާެމންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަނީ ާިމ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދީގެންާާމ ލިއްޔަތުއެހެންވީމ ، ާމުސ ރަ ާދަށުން ޤ ނޫނުެގ
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ާއަހަރުމެންާ ާވެރިންނަކީ ާކަލޭމެންެގ ާއަހަރުމެންނޭ ާުއޅެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާސިފައިްނނަށް ާތިބޭ ބައިތިއްބ ފަިއ

ާ ާދެން ާނަޝީދު ާރައީސް ާއެބަހުރިާބުނެފިއްޔ  ާމިހެން ާހަދ ށޭ. ާގޮތެއް ާބޭނުން ާބަޔަކަށް ާތިބި ާހިންގަން ސަރުކ ރު

ާމިާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެީކަގއި ާއަދަބުވެރިކަމ  ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާގޮއްަސ. ާިހގ  ާކަންތަްއވެ ޤައުމުތަކުެގ

ާކަން ާއ  ާމުޅިން ާފެށުނީމަ ާދައުރު ާމި ާނޫން. ާކަންތަކެއް ާހެޔޮވ ވަުރގެ ާމީ ާއުޅެނީާދަންނަވަނީ ާމި ާމިހ ރު  1970ތައްތަކެއް

ާ ާމިހ ރު ާސިަފއިންެގާކޮންްޓރޯލްކޮށް ާއަދި ާކޮންޓްރޯލްކޮށް ާމީޑިޔ  ާޮކންޓްރޯލްކޮށް ާމ ލިއްޔަތުާފެށިގެން.ާޓީީވާމޯލްޑިްވސް

ކޮންޓްރޯލްކޮށްާދެންާނެތެއްޫނންތޯާމިތަނުގައިާކަެމއްާކުރ ެނާކަމެއް.ާއެހެންވީމަާމިހ ރުާެވރިކަންާހިންގަންާތިބިާޕ ީޓާ

ާިމާާއ އި ާހިސ ބަށް ާއަުރވ ލަން.ާއެ ނޑ ފައި ާކަ ާރިޔ  ާހަދ ހެން ާކުރީަގއި ާނޫންތޯ ާލ ންވީ ާދޯންޏަކަށް ާމީހުން ކެބިނެްޓގެ

ނޑުމެންާމިާ ނޑުމެންާޑިމޮްކރެސީގައިާމަަސއްކަތްާކުރަންޏ ާމިއަދުާއަޅުގަ ކަންކަންާގެންދިއުމުގެާބޭނުމެްއާނެތޭ.ާއަޅުގަ

ާދީގެ ާއިޚްތިޔ ރު ާއެކީަގިއ ާތަނަވަސްކަމ  ާއިދިކޮުޅާތިބީ ާފ ރަވެރިވުމ އި ާކަންކަމަށް ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިކޮޅު  1975ންނޭ

ާކޮރަޕްޝަުނގެާ ާވެސް ާމީހަކު ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާަދންނަވަނީ ާމި ާއެީކގައޭ ާއ ދޭހ  ާބެުލމ އި ާކަންތައްތައް ފަރ ތްތަކުން

ނޑުމެންާކުރ ށޭ.ާމަސައްކަތެްއާކުރ ާކަމަށްާވަީނާވިްއޔ ާވަަޑއިގެންާއެާުމއަްއސަސ ތަކުެގާބޭނުންކުރ ށޭ.ާެއަކންާއަ ުޅގަ

ާވ ހަކަާ ާތަނަށް ާމި ާމިނިސްޓަރުން ާއިހަށްދުވަހު ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާއައިސް ާމިތަނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އިހަށްދުވަހު

ާތަނުގައިާ ާމި ާބަދަލުކޮށް ާއެންެމން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަނިކުފ ނު ާއިްއެޔގައި ާއެތި ާދިޔަ ާހުށަހަޅަމުން ާބިލު ދައްކަމުން

ނޑުމެންާމިާތިބީާޤަބޫލުކޮށްގެން.ާއެންެމާާޕޯޑިއަމެއްާބަަހއްޓ  ނޭޑާފުރަތަމަާއެތ ާބެހެއްޓީ.ާާެއާއުސޫލުާއަުޅގަ  1980އަުޅގަ

ާކަމަުކާ ާނުގަން ާއ  ާއެކަމަކު ާހުންނ ކަށް. ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާތަނަށްގޮސް ާއެ ާމީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން ާއެއް ާމީހ  ރީތި

ާއެހެންކަމަށް ާކުރީ. ާޤަބޫލު ާއުސޫލު ާއެ ާވ ަހކަދެއްކޭ. ާއެ ނޑުމެްނާާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގައި ާިވއްޔ  ވަނީ

ާދައުލަުތެގާ ާނުވަތަ ާެވރިކަމ  ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހިނދު ާއައި ާޤަބޫލުކުރަމުން ާކަންަތއް ާބައެއް ާހުރި ާއައިއިރުަގއި މިހ ތަނަށް

ާފަާމ ލިއްޔަތު ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާިޚޔ ނ ތްތެރިވެ ާމ ލިއްޔަތ އި ާފަރ ތްތަކުން ާތިއްބަވ  ާކުރުމުގަ އިސ ާކޮންޓްރޯލް

ާހަދަންހުރިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުނެގޭްނވީ. ާމައްސަލަތައް ާެއ ާކީއްެވގެންތޯއޭ ާެގންދަންޏ  ާވިްއކަމުން  1985ބޭކ ރުގޮުތގައި

ާމިހ ތަނުންާ ާރައީސް ާޢިްއޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއެކަްނުކރަންވީ. ާއަޅުަގނޑުމެންތޯއޭ ާނުހަދ  ާމިތަނުގައި ޤ ނޫނުތައް

ާނިމުނީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާކުިރއަށްާމިާގެންދިޔައީާމަޖިލީހުގެާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާާމ ލިއްޔަތުކުރިއްޔ .ާޝު  00ާ1990ޤ ނޫނުގެާބަހުސްާއަުޅގަ

ާގެންެދވުމަށްާ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާނުނިމިހުރި ާމިހ ރު ާމަސައްކަތްތައް ާނުނިމިހުރި ާދަށުން ާނަންބަރުގެ ވަނަ

ާ 2ާާގ ތްަގނޑަކަށް ާއެބައިން ާބ ކީ ާގެންެދވޭނެ.00811ާާމިނިޓު ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތް ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަންދެން
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އަޅުަގނޑުާއެހެންކަމުންާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާމިހ ރުާފުރުޞަތުާ

ާއަރުވަން.ާ

ާ1995 

ާ:ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުހައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާއުފ ކުރަންާ ާވަރަށް ނުޑ ާައުޅގަ ާދިމ ވީ ާވެސް ާމަްއސަލައެއް ާމިހުރިހ  ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ވަރަށް

1ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާބަލ ޣ ތްތެރިާބަސްފުޅަށްފަހުާއަޅުަގނޑަްށާވ ހަކަާދައްކަްނާލިބޭކަން.ާ

ނޑުާބޭނުންކުރ ނީާހެޔޮާގޮތު ނޑުާއެއްާސަބަބަކ ާމިނިޓްާއަޅުގަ ގަ.ާމިހުރިހ ާމައްސަލަތަކެއްާވެސްާމިާއަންނަީނާމައިގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާޖުމްޙޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ5ާާހުރެ. ާެއ ާއިރު ާކުރި ާތަޢ ރުފު ާަގއި  2000ޮއގަސްޓު

ާހަދ 077ާ ާލިސްެޓއް ާޤ ނޫނުތަުކގެ ާވ  ާތަޢ ރުޟު ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ިއ ާއެ ާބުނޭ ާމ އްދ ގައި ާޤ ނޫނުައސ ީސާާވަނަ އެ

ާ ާއެޤ ނޫނުތަްއ71ާާހިންގަންފަށ ތ  ާއަދި ާއުވ ލަްނވ ނޭ. ާޤ ނޫނުތައް ާއެ ާމަޖިީލހުން ާަރއްޔިތުންގެ ާތެރޭގައި ދުވަުހގެ

ާކުރަންވ ނޭ.ާ ާއިޢުލ ން ާތ ރީޚުތަކެއް ާހަދ ނެ ާޤ ނޫނުތައް ާހަދ  ާއެްއގޮތަށް ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއ  އުވ ލުމަށްފަހު

ތައްކުރ ނެާގޮތްާވެސްާރަްއިޔތުންގެާމަޖިލީހުންާނިންމަންާވ ނޭ.ާއެާކަމެއްާކޮށްފައެްއާއެތ ރީޚްތައްާއަންނަންދެކަށްާަކން

ާތެރެއިންާ ާޤ ނޫނުތަކެއްގެ ާހުިރ ާައއިއްސަ ާކުރީަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާކުއްލިކުއްިލއަށް ާފެންނަނީ ާމި ާދެން  2005ނެތް.

ފޮޅުވަުތގެާޤ ނޫނެއްާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާވަނަާއަހަރުާފ ސްކޮށްފައިާއޮތްާފަސ0754ާްކަންތައްތައްާވ ތަން.ާލޯނުާނެގުން.ާ

ާތެރޭގައިާލޯނުާެނގެމުންާމިާަދނީާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ެގާދަށުން.ާެއ54/01ާއޮންނ ނެ.ާލޯނ ާބެހޭާޤ ނޫނު.ާމިއަދުވެސް

ާބ ރަކ ިއާ ާހުރިހ  ާކަމެއް. ާހުންނަ ާޤައުމަކު ާމި ާމީހަކު ާއެހެން ާނޫން ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާނުދަންނ ނެ ޤ ނޫނު

ާލޯނުާާއިޚްތިޔ ރެއްާ ާރ އްޖޭގައި ާިމހ ތަނަށް ާޕެެރގެރ ފް. ާއެއް ާދީފަ. ާޤ ނޫނުން ާއަށް ާރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  އޮންނ ނީ

ާ ާއައީ ާމި ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ0754ާާނެގެމުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަށުން. ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާފެށިގެން ާއަހަރުން  2010ވަނަ

ާ ާމަޖިލީހުނ75ާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައްޔިތުންެގ ާބުނަނީ ާމި ާމ އްދ ގަިއ ާޤ ނޫނެްއގަިއވ ާާވަަނ ފ ސްކޮށްފަިއވ 

ާފައިސ ާ ާމުދަލ އި ާަދއުލަތުގެ ާނުވ ނޭ. ާކޮށްގެން ާކަންކަން ާއަންނަނިވި ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާވެިރކަން ާމެނުވީ ގޮތުގެމަތިން

ާގޮތަކަްށާ ާވެސް ާނޫން ާއެ ާނުވަަތ ާގޮުތގައި ާލޯނުގެ ާނެގުން. ާޓެކުހެއް ާހޯދަން ާއެއް ާއ މުދަނީ ާދައުލަތަށް ޚަރަދުކުރުން.

ާާމުދަލ އި ާމީ ާދިނުން. ާގެރެންޓީ ާ ާނަމުގަިއ ާދައުލަތުގެ ާހޯދުން. ާދައުލަތަށް 5ާާފައިސ  ގަިއ0116ާާއޮގަސްޓް

ާ ާގޮަތކީ ާމިާޢަމަލުކުރެވޭ ާޙަޤީޤަތެއް.ާމިއަދު ާބަލައިގެންަފއިވ  ާައހަރުގެާވިސްނުން.0754ާާއަޅުަގނޑުމެން  0116ާ2015ވަނަ

އުޅުނީމަާމިވަނީާބަޣ ވ ތަކަށްާމަގުފަހިކުރުމަށް.ާމީާާވަނަާއަހަރުާފ ސްކުިރާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާެއްއގޮތަށްާބަދަލުކުރަން

ާ ާމީހަކަށްާާމ ލިްއޔަތުޙަޤީގަތަކީ. ާބޭނުން ާދޭން ާައށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއ  ާަފއިސ  ާމުދަލ އި ާބުނޭ ޤ ނޫނުގައި

ފ ސްކޮށްފައިާވަނަާއަހަރ0114ާާުދެވިދ ނޭ.ާވިްއކިދ ނޭާމުޢ މަލ ތްާކުރެވިދ ނޭާނައްތ ލެވިދ ނޭާުކއްޔަށްާދެވިދ ނޭ.ާެއއީާ

އަހަރުާފަހުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެްއާައއީ.ާއެާޤ ނޫނުއަސ ީސ1ާާއޮތްާޤ ނޫނު.ާއޭެގާ
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ާއޮފީހުންާ ާމި ާއ ނ، ާގޮތަކީ ާމިވ  ާހުރީމަ ާބަދަލުނުކޮށް ާޤ ނޫނުަތއް ާއެ ާނުކޮށް ާޓިއުން ާޤ ނޫނުތަްއ ާގޮތަށް ާބުނ   2020ގައި

ކުންފުންޏަކީާމިެވނިާބަޔަކުާތިބޭނެާތަނެްއ.ާާންާހިނގ ނީާކުންފުންޏެއްގެާދަށުން.ާއެހިންގ ާމަސައްކަތްަތއްާމީެގާފަހު

ކުީރ.ާމިއަދުންާފެށިގެންާކަލޭމެްނނަކީާސިވިލްާސަރވިްސގެާާކުރީ.ާމީހުންާވެސްާމިާބަދަލުާމުދ ތައްާވެސްާމިާބަދަލު

ަގއިާވެރިކަންާބަދަލުިވއިުރ0116ާާދ ންވީ.ާމީހުންނެއްާނޫންާކަލޭމެންނަކީާކުންފުނީގެާމީހުން.ާެއާގޮތަށްާމިާހިންގަމުން

ާ ާއޮތީ 07ާާރ އްޖޭަގއި ާވޭތުވެދިޔަ ާކުންފުނި. 03ާާވަރަކަްށ ާއުފައްދައިފި.00ާާމަސްދުވަސްތެރޭަގއި ާއަލަށް ކުްނފުނި

ާ ާެއއްގޮތަްށ21ާާޖުމްލަ ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދ ތީ ާވަމުން ާކަންކަން ާޙަޤީޤަތަކީ.ާމިކަހަލަ ާގޮއްިސ.ާމީ ާމައްޗަށް  2025އަށްވުރެ

ނުތައްާބަދަލުކުރުމުގެާވ ހަކަތައްާމިާދެއްކެނީ.ާއ ދެ،ާރ އްޖޭަގއިާރިޔ ސީާނިޒ މެއްތޯާބޭނުމީާބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއްތޯާޤ ނޫ

ާ ާިނޒ މަކަށްާފ ސްވި.ާއެއީ ާވޯޓުާނެގި.ާރިޔ ސީ 0115ާާބޭނުމީ ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާއަހަރު.ާއެާނިޒ ުމގެ ަގ0116ާވަނަ

ާ ާނެރުނު. ާެއއް ާޤ ނޫނުޤ ނޫނުއަސ ސީ 51ާާާއަސ ީސގެއެ ާމ އްދ ގެ ާރައްޔިތުންެގ0ާާވަަނ ާބުނަނީ ާނަންބަރުަގއި ވަނަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރަްއޔިތުންގެ ާއެއީ ާހެދޭނޭ. ާޤ ނޫނު ާކަމަކަށް ާކޮންެމ ާބޭނުންވެއްޖެ ާނުވ  ާޚިލ ފު ާއިސްލ މްދީނ  މަޖިލީހުން

 2030ޖިލީހުގެާހުރިހ ާސިޔ ސީާދީފައިާއޮތްާބ ރެއް.ާޖަހައިގަނެގެންާއުޅޭާދަމައިގަެނގެންާއުޭޅާބ ރެއްާނޫން.ާރައްޔިތުންގެާމަ

ާއެއްަބސްެވޭވާ ާުޒވ ބުކޮްށގެން ާމަޝްވަރ ކޮށްގެން ާނެތް. ާއަޣުލަބިްއޔަތެްއ ާބަޔަކަށް ާއެްއެވސް ާތިބި. ާއެބަ ޕ ޓީތަކެއް

ާއުޅޭާ ާމިއަދު ާކަމެއްކުރަން ާއެްއގޮތަްށ ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެހެންވީމަ ާރަނގަޅަށް. ާހިގ ނީ ާޤައުމު ާހެދީމަ ގޮތަކަށް

ާމަ ާބަޣ ވ ތަށް ާބޭފުޅުންާއުޅުމަކީ ާތިއްެބވި ާވެރިކަމުގައި ާކަމެއް. ާހުރި ާހިތ މަ ާކަީމ ާކުރެވޭ ާމ ނަ ާކަމެއް ގުފަިހުވން

ާނަމަާ ާނިޒ މު ާބަރުލަމ ނީ ާނުެވއްޓޭނެ. ާވެރިކަމެއް ާވ ހަކަައކުން ާދެއްކޭ ާމިތ  ާވ ނީ. ާތިބެން ާފުދިފަ ާމ  އެއަްށވުރެ

ާވެާ ާނުވެްއޓޭނީ ާއޮތަީތ ާިނޒ މު ާރިޔ ސީ ާވޯަޓކުން ާނަގ  ާމިތ  ާވެއްޓުނީސް. ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  2035އަހަރުެގ3ާާސް.

ާއޮްތާއުސޫލުަތކެްއާ ާދޭ.ާރައްކ ތެރިކޮށްދޭ.ާެއކަންުކރެވެން ާލިބި ާޙިމ ޔަތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއޭަނއަށް ާދައުރެއް ފުރިހަމަ

ާނުޖެހޭ.ާ ާެވއްޓޭކަްށ ާވެިރކަން ާއަިދ ާހުށަހެޅިޔަަކސް ާބިެލއް ާމިތަނަށް ާއެހެންވީމަ ާުކރޭ. ާަބޔ ން ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާގެންދަންޖެހޭނީ.ާވެ ާކަންަކންކުރަމުން ާެއއްގޮތަށް ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނުޖެހޭ. ާވެސް ާހުރަސްއެޭޅކަށް ރިކަމަށް

ނޑުާދެންާިނންމ ލަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .00811ާދައްކަންހުރިާވ ހަކަާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާ ާވުމ އެކުާއަުޅގަ

ާ2040 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއަޅުަގނޑުމެން 0114/1ާާމެންބަރު. ާާމ ލިއްޔަތުދައުލަތުެގ 0ާޤ ނޫނުގެ

ާއެއްާ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާއޮންނ ނީ ާދެން ާެގންދިއުން ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާިބލުގެ ާގެަނއުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާ ާފަށ ނީ ާމަސަްއކަތް ާއަލުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދުވަހަކު. ާހ11ާުއޮންނަ ާމިނިޓްގެ ޖަހ އިރު.0811ާާްސަވގުތުޮކޅަށްފަހު

0811ާާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއޮންނ ނީ 00ާޖަހ އިރު ާގެންދިޔުން.ާއަދި ާކުރިއަށް ާކަންކަން ާހުށަހަޅ   0811ާ2045.ާކޮމިޓީތަުކން

ާދެންނެވުން.ާ ާޥޯޓަށް ާކަންތަްއތަކަށް ާގޮއްސަހުރި ާހަމައަށް ާވޯޓ އި ާތެރެއިން ާަމސައްކަުތގެ ާމިއަދުގެ ާއޮންނ ނެ ާާާގައި
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0803ާާ ާޖަހ ނަން.ާޖެހުމަށްފަހު ާރަނަގބީލު ާައޅުަގނޑު ާއ0811ާާެަގއި ާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ ާމަސަްއކަތް ާވޯުޓގެ ަގއި

ާމިނިޓްގެާހުްސަވގުތުކޮެޅއްާނަގަން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.11ާވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލަމުންާމިާހިސ ބުންާ

ާ

 2050 ]ށ01811ާާްނ00811ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަާާ.00 ާޅާ 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާާ-00.0 ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމިފަށަނީ. ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާއަުޅަގނުޑާޖަލްސ  ާއ ދެ،ާުހސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު .`2055 

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާއޮތީ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީަތުކން ާމިގެންދަނީ ާނަންބަރ00.0ާުކުރިއަށް ާޤ ނޫނު .

ާރިޢ ޔަތްކުރުމުގ0116/0ާާެ ާމަޖިލީހަށް ާނިމި ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާިބލުގެ ާގެަނއުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ސިފައިްނގެ

ާ ާގެންދިުއން.ާމިކަމަށް ާކުރިއަށް ާބަހުސްކޮްށ0ާާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑަައޅަިއގެން ާކަ ާއިްއޔެ ާަވގުތު ގަޑިއިުރގެ

ާދަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވަގުތު ާއޮތް ާޕ ޓީތަކަށް ާބ ކީ ާމިހ ރު ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ 4ާާނަވ ލ ނަން. ާއ އި ސިކުންތު.16ާާމިނިޓް

 31ާ2060މިނެޓ އ0ާާިމިނެޓް.ާއަމިއްލަާމެންބަރުންނަށ1ާާްައށްާ ސިކުންތު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓ16ާީމިނެޓ އ5ާާިޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާ

ާއަރު ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަަމވެފައި. ާވަނީ ާވަގުތު ާޕ ޓީގެ ާަޤުއމީ ާއ އި ާޕީ.އޭ ާ ވަނީ،ާސިކުންތު.

 ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާާާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.

 

ާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާބެހޭގޮތުންާ ާއިޞްލ ޙ  ނޑައަުޅްއވ ފައިވ  ާކަ ާގެންނަވަން ާބިަލށް ާރައީސް.ާސިފައިންގެ ާޢިްއޒަތްެތރި  2065އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާ ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާބޭނުންވަނީ، ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައ014ާާިދަންނަވ ލަން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާލިިބގެންވަީނާ ާބ ރުތައް ާހިންގުުމގެ ާވެރިކަން ާމަތިން ާވ ގޮތުެގ ާޤ ނޫުނގައި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ މިއޮންނަނީ،

ާއެންމެ ާދައުލަުތެގ ާބުނަނީ ާމި ާގައި ާ)ށ( ާމަތީާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ. ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާއަިދ ާވެރިަޔކީ، މަތީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާއެހެން ާހަމަ ާދެން ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އޭ. ާވެރިޔަކީ ާމަތީ ާެއންމެ ާސިަފއިންގެ ވެރިޔަީކ،ާއަދި

ާ ާބަޔ ންކުަރއްވ ަފިއވަނީ ާވ ހަކަ ާބ ރުަތކުގެ ާލިބިވަަޑިއގަންނަވ  ާ)ޓ(ާގ003ާާައަށް ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ަގއި.ާމި ާމިާވަނަ  2070އި

ާސަލ މަތީާ ާއުސޫލުތަކަށް ާލ ޒިމުުކރ  ާޢަމަލުކުރުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ާމި ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ބަޔ ންކުރަްއވަނީ،

ާަކނަޑއެޅިަފިއާ ާގޮުތގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަެތއް ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާެއއީ ާކަށަވަރުކުރުން ާތަބ ވ ކަން ޚިދުމަތްތަކުން

ާ ާމިހ ރު ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާގޮެތއްާމިވަނީ. ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑުވެސް ާބަލ ލ އިރު، ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ގެންނަވ ފައިވ 
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ާސިފައިްނގެާ ާނުވަތަ ާސްޓ ފް ާއޮފް ާޗީފް ާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާތިއްަބވ  ާގޮުތގަިއ ާވެރިންެގ ާމަީތ ާއެންމެ ާސިފައިްނގެ މިއީ

ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ާގޮުތަގއި ާއޮފިސަރެއްގެ ާމަތީ ާއެްނމެ ާބަލަހަްއޓަވ  ާަރއްޔިތުްނގެާާކަންތައްތައް  2075ަޢއްަޔންކުރުމުގައި

ާހުންނަވ ާ ާމަޤ މެއްގައި ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެަފދަ ާކަމެއްނޫން. ާތ އީދުނުކުރ  ނޑު ާެއީއާއަުޅގަ ާއޮތުން ާބެހެއް މަޖިލީހުގެ

ނޑަށްާފެންނަާ ާބޭފުޅަކުާމަޤ މުންާވަކިާކުރުމުގައިާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާބަހެއްާއޮތުންާއެއީާެއއްގޮަތކަްށވެސްާއަުޅގަ

ާއ އި،ާ ާހަޔަރ ާއޮފް ާލަިއން ާމިކަންތައްތަކަށް، ާއ އި ާއެންގޭޖްމެންޓް ާއޮފް ާރޫލް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއީ ާނޫން. ކަމެއް

ާއެހެންވީމ ،ާއެފަަދާ ނަޑއެިޅފައި. ާކަ ާއެބަހުރި ާކަންތައްތަކެއް ާވަކި ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިކަންތައްތަކަށް

ާކަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑިަވޅެްއގައި ާއ ިއާދަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާމިއީ ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ  2080ަށވަރު

ާވަގުުތގަިއ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާބަލ ލ  ާަކށަވަރުކުރަން ާހިނގ ތޯ.ާެއގޮތަށް ާގޮުތެގާމަތިން ާެއްއގޮތްވ  ޤ ނޫނުތަކ އި

ާ ާކޮމ ންޑަރާއިން ާމައްސަލަަތއް، ާދިމ ވ  ާމި ާކުރުމަށްޓަކަިއ،ާއަދި ާކެރީ ާއަދ ާއޯޑަރސް ާހައިިސއްޔަތުން ާެއއްެގ ޗީފް

ާވަރަްށާ ާމިއީ ާނުކުރެވުން ާަވިކ ާަވގުތެްއަގއި ާވަކި ާމީހަކު ާކުރަންޖެހޭ ާވަކި ާއަދ ކުރުމުގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ކުރަންޖެހޭ

ާވ ނީ.ާދެންާ ާނިންމުން ާމި ާނިންމުމަކަށޭ ާޚިލ ފު ާއ ިއާވެސް ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާގޮތުަގއި ނުޑާޤަބޫލުކުރ  ޤ ނޫނު،ާއަުޅގަ

ާިޢއް ާދައްަކވ ަފއިާބައެއް ާވ ހަކަތަްއ ާވަރަްށިގނަ ާއޮޭޅގޮތަށް ާޙަޤީޤަތް ާވަރަށް ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާމެންބަުރންގެ  2085ޒަތްތެރި

އެބަހުރި.ާމިއަދުާސިަފއިންެގާފެންޑ ތަކުަގއިާީޓވީާބެލެންާެނތްކަމ އި،ާިމކަހަލަާބަެއއްާވ ހަކަތައްާަދއްކ ފަިއާއެބަހުރި.ާ

ާ ާހުރި ާޙަޤީޤަތެއް ާޙ ެލއްަގއި ާއެްއވެސް ާއެކަހަލަާމިއީ ާމެންބަރަކު ާިޢއްަޒތްތެރި ާއިއްެޔވެސް ާނޫން. ވ ހަކަތަެކްއ

ނޑުާހަމަާސިފައިްނގެާއެިކއެކިާެސކްޝަންތަުކގެާފެންޑ ަތކަށްާވަކިާަވކިންާގުޅ ާއެާ ވ ހަކަފުޅުތަެކއްާވިދ ޅުވީމ ާއަުޅގަ

ާ ާއިތުރުްނ ާޭއގެ ާއަދި ާވ ނެ. ާބަލ ފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެްއޗެހި ާގޮތްަތކ ިއ ާހުރި ާޭގެގާމައްސަލަތައް ާސިަފއިން މިވަގުތު

ާބޭބޭފުޅުންނަށްާ ާހުރި ާެގދޮރު ާމ ލޭގައި ާއެހެންވީމ ، ާހުރިަކން. ާދަތިކަން ާޖ ގައިގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ  2090ތެރޭގައި

ާއަދަދެްއެގާ ާގިނަ ާވަރަށް ާތެރެިއން ާދަތިތަެކއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަތޮޅު ާކުދިކުދި ާއެބަހުރި ާދިނުމުަގއި ާޖ ގަ ާއިން ބެރެކްސް

ާސިފައި ާއިންތިޒ މުާބޭފުޅުން ާނިދުމުގެ ާއެބޭފުޅުްނނަށް ާއެހެންވީމ ، ާމިަވނީ. ާކުރެވިފައި ާރެކްރޫޓް ާއަށް ާގެ ން

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،ާޖ ަގއިެގާދަތިކަންާމިާވަގުތުާހުރިގޮތުން،ާމ ލޭގައިާގެދޮރުާހުރިާބޭބޭފުޅުންނަށްާސިފައިންގޭަގއިާ

ނުޑަގއިާމިާނިދ ާޑިއުީޓާއަދ ކުރަްއވަންާޖެހިަވޑަިއާނުގަާ ާކަންތައްަތއްާކުަރއްވ ަފއިާމިވަނީ.ާމިކަހަލަާރޭގަ ންނަވ ގޮތަށް

ާނޫން.ާ ާވެސް ާވ ހަކަތަެކއް ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާެދއްކުން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޖިލީހެއްަގއި ާމިކަހަލަ  2095ވ ހަކަތަަކކީ

ާއަބަދުވެ ާގޭަގިއ ާސިަފއިން ާކަންތައްތައް. ާގުޅިފަިއވ  ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގެ ާކަންކަމަކީ ާމި ާމެއިންޓެއިްނާސަބަބަކީ ސް

ާވެސްާ ާޙ ލަތެއްަގއި ާކޮންމެ ާވަގުެތއްަގއި، ާކޮންމެ ާއެީއ ާތެރޭަގއި. ާއެތ  ާނަންބަރސްއެއް ާކޮންމެވެްސާވަެރއްެގ ކުރ ނެ

ާޙަރަކ ތްތެިރވެާ ާދިފ ޢުގައި ާަޤއުމުެގ ާވެގެން ާއެކްިޓވް ާަވގުުތން ާއެތަނުން ާައތުވެއްޖެްއޔ  ާހަމަލ އެއް ސިފައިންެގއަށް

ާޖެހިވަ ާއަބަދުވެްސާވަަޑއިގަންަނވަން ާއަދަދު ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުންނަކީ. ާއެ ާކޮޅެއް ާބޭފުޅުން ޑަިއަގންނަވ ނެ

ާނިދުމުގެާ ާބޭފުޅުންނަށް ާެއ ާސިފައިންޭގގައި ާޙ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް ާއެހެންވީމ ، ާހިމެނޭނެ. ާތެރޭަގއި  2100ސިފައިންގެ
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ނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާކަންތައްތައްާހަމަނުޖެހޭކަމަށްާދަންނަވ ފައި،ާއެާބޭފުޅުންާޭގެގއަށްާފޮނުވ ލެ ވިދ ނެކަމަކަށްާައޅުގަ

ާވ ހަކަތަކެްއކަމަށްާ ާއުފެއްދުމަށްޓަކަިއާދެކެވޭ ާފިތުނަ ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމިއީ ާހިނގ .ާއަދި ާނުއެއް ާކަމެއް އެކަހަލަ

ާވ ަހކަތަްއާ ާބަދަލުތަކުގެ ާއުޭޅ ާގެންނަން ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކޮންމެއަކަސް ާދެން ާޤަބޫުލކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ާހުށަހެޅުނުއިރުވެްސާއަ ާމަޖިލީހަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާަމއްސަލަ ާމި ާައޅުަގނޑު ާުކރިންވެސް ާބަލ ލ އިުރ، ޅުަގނޑުމެން

ާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީގެ ާދެންނެވިން، ާޚިދުމަތްތަކުނ016ާާްއަޅުަގނޑު ާސަލ މަތީ ާއޮތީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާމ ްއދ ގައި  2105ވަނަ

ާހު ާހިނގ  ާތަންތަނުން ާއެ ާއަިދ ާކުރަްނވ ނީ، ާޤ ނޫނުއަސ ީސާމަސައްކަތް ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާހިންގަންވ ނީ ާކަމެއްމެ ރިހ 

ާލ ޒިުމކޮށްފަިއވ ާ ާމ އްދ އިން ާމި ާޚިދުމަތްތަކުން ާގޮތަކަށޭ.ާސަލ މަތީ ާޖަވ ބުދ ރީ ާޤ ނޫނ ިއާެއއްގޮްތވ ގޮތުެގާމަތިން އ އި

އެހެންާމ އްދ އެްއަގއިވެްސާާގޮތުގެާމަތިންާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ ކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާކަށަވަުރކުރަންވ ެނއޭ.ާއަދި

ާ ާބަޔ ންކުރަނީ. ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާހަމަ ާފަހަރަކަށ003ާާްއަނެއްކ  ާދެވަނަ ާވ ހަކަ ާއޮްތ ާގައި ާ)ޓ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާ ާއަންަނނީ ާމި ާޝަރުޠުކޮށްފައި.016ާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކަަށވަުރކުރުމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ އްދ ގައި.  2110ވަނަ

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންވެްސާއެހެންވީމ ، ާތިއްބަވ  ާމަޤ މުަގިއ ާއޮފިސަރުންގެ ާސިފައިންޭގގެ ާއެނގޭ ާއެބަ ންނަށް

ާފ ސްކުރެވޭެނާ ާޤ ނޫނެއް ާނުވ ނޭގޮަތކަްށ ާެއކަން ާއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޙ ލަތެްއގައި ާޖެހިއްޖެ ނޑ ލަން ކަ

ާމި ާހަމަ ާދެން ާނުވ ކަން. ާލިބިގެްނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބ ރެްއ ާޤ ނޫނީ ާއެްއވެސްކަހަލަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ 017ާއ ެއކު

ާހިންގޭނެއޭ.ާ ާބ ރު ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާިމވަނީ، ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 2115އެހެންވީމ ،ާމިާބ ރުާހިންގޭނީާކޮންާޙުދޫދެއްގެާތެރޭަގއިާަކން،ާކޮންާދ އިރ ެއއްގެާތެޭރަގއިާކަންާބަޔ ންކޮށްާދިނުމުގެާ

ވަނަާމ އްދ ާެއއީާއޭގެާފޮޯލއަޕެްއގެާގޮުތގައިާއަންނަާމ ްއދ .ާތިބޭފުޅުންާރަނގަޅަށ020ާާްޔ ންކޮށްދެނީ،ާގޮތުންާމިާބަ

ާދެެކވުނުާ ާޕެނަލްގައި ާޑްރ ފްިޓންގ ާއަދި ާއ އި ާްޝމައިޒަރ ާޕްރޮފެސަރ ާކުެރވުނުއިުރގައި ާޑްރ ފްޓް ާމ އްދ ތައް މި

ާއެ ާކުރެްއވީމަ ާރިޢ ޔަތް ާކަންތަކަށް ާހުރިހ  ާމި ާމިާވ ހަކަތަކ އި ާދައުރެއް ާމަޖިލީހަށް ނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނ،ާރައްޔިތުްނގެ

ާ ާމި ާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާބަޔ ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށްތޯ ާކޮން ާއޮންނ ނީ ާދައުރު ާއެ ާމ އްދ 020ާާދެނީ،ާދީފައި ވަނަ

ާ ާލަނީ ާގެނ020ާްމި ާބަލަމުން ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާބުނަނީ، ާމި ާމ އްދ ަގއި  2120ދިއުމަްށާވަނަ

ާއޮންނަންވ ެނއޭ.ާމިާކޮިމޓީގަިއާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނޭާހުރިހ ާސިޔ ސީާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާކޮމިީޓއެއް

ާޗީފްެގާ ާކޮމ ންޑަރާއިން ާސިފައިްނގެ ާޙ ލެްއަގއި ާއެްއވެސް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާހިމަނަންވ ނެއޭ. ާމެންބަރުން ޕ ޓީތަކުން

ާ ާބ ރުތައް ާއެ ާނުވަތަ ާއޮްތާމަޤ މު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނެގެން ާކޮމިޓީއަށް ާދެންނެވި ާމި ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާ ާއެއީ ާނުކުަރން. ާޤަބޫލެއް ނެޑއް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ނޑުމެްނ017ާާފުރުޞަތެއް ާއަުޅގަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާހިނގަންވ ނީ ާބ ރުތައް ާސަލ މަތީ ާދެންނެވި ާމި ާކުރޭ ާއެބަ ާލ ޒިމް ާަމއްަޗށް  2125ޤ ނޫނުތަކ ިއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެހެން،ާ ާހަމަ ާއަދި ާޖެހޭނެަކމަށް. ާކަަށވަރުކުރަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަތިންކަން ާގޮުތގެ ާެއއްގޮްތވ  ގަވ އިދުތަކ އި

ާ 003ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމޭރުމުން ާމި ާހަަމ ާވ ހަކަ ާދެންނެވި ާމި ާަގއިވެްސ ާ)ޓ( ާމ އްދ ެގ ލަޤަށްާޠުމުވަނަ
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ާއެެހންވީމ  ާއެަބވޭ. ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި ާނުކުރަން.ާ، ާޤަބޫލެއް ާއަުޅަގނޑު ާކަމެއްކަމަކަށް ާހުރި ާއޮޅުެމއް ާއެްއވެސް މިއީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭެގ ާޙ ލެްއަގއި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަެމްއާާއެްއވެސް ާދޭގޮތަށް ާއޮޑި ާމޮހޮނަށް އަްށ

ާ ާނިޒ މެއްަގއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ނުދެވޭނެ. ާރިޔ ސީ ާވ ނީ ާއަރުވަްނ ާމަޤ މު ާއޮންނަގޮތަށް.ާާކަމުގެ  2130އެކަން

ާލ ްނާ ާވޯޓު ާކުިރއްޗަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުން ާޚ އްޞަ ާރަްއޔިތުންގެ ާބެހޭގޮތުން ާިނޒ މަކ އި ާރިޔ ސީ އަޅުަގނޑުމެން

ާކަމަށް.ާ ާމިހެން ާއޮންނ ނީ ާމިކަން ާނިޒ މުަގއި ާމި ާބުނެފަިއ، ާއޮންނ ނެ ާތެޭރގަިއވެސް ާކަރުދ ސްތަކުގެ ނެރުނު

ާއަ ާމެންޑޭޓް ާރައްޔިތުްނާއެހެންވީމ ،ާއެ ާދިވެހި ާއެއީ ާނޭރުވެންޏ  ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ާމިކަންާ ާމިގޮތަެަށް ާއެެހންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާނިންމުމެއްކަމަށް ާނިންމޭ ާޚިލ ފަށް ާނިންމެވުމ އި ނިންމެވި

ނުޑާރަ ާއަުޅގަ ާތަްޞދީޤުާވެސްާނުކުެރްއވުމަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާހަަމާކޮށްގެން ާދަންނަވަން.ާއަދި  2135އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައށް

ާކުރަްނވެްސާ ާޗެލެންޖް ާމައްސަަލއަށް ާމި ާކޯޓުަގއި ާުސޕްރިމް ާއަދި ާނުކުރައްވ  ާަތޞްދީޤް ާޙ ލަތެްއގައި ާއެފަދަ އެހެން

ާއެހިދ ނެ ާވޯޓަށް ާމިއީ ާނުކުެރޭވ ާޤަބޫލެއް ނޑަށް ާައޅުގަ ާބޭނުންވޭ. ާކަމަށް.ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމައްސަލަެއއް ެވސް

ާރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޝުކު

ާ

 2140ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

އިޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާބިުލާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނ0116/0ާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާސިފައިންެގާޤ ނޫނުާ

ާވ ނީާައޅުަގނޑުގެާަބއެއްާިޚޔ ލުާމި ނޑު މަޖިލީހުގައިާފ ޅުކޮށްފަިއ.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާސިފައިްނެގާާދުވަހުާއަުޅގަ

ާސިފައިންާ ާކޮށްފިނަމަ ާތަްޞދީޤް ާފ ސްކޮށް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާއިްޞލ ޙު ާހުށަހެޅިފައިވ  ޤ ނޫނަށް

ނެޑްއގެާތެރެއަށް.ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާއެހެންކަމަށްާވ ނަމަާ 024ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާވަދެގެންާއެދަނީާސިޔ ީސާކޮިޅގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ކަމަށް ާޚިލ ފުވެގެން ާއ އި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  024ާ2145ވަނަ

ާމީހުންާ ާމަޤ މުތަކަށް ާދަށް ާޭއެގ ާމަޤ މ އި ާިއސް ާއެންމެ ާބ ރުތަުކެގ ާސަލ މަތީ ާޮކމިޓީއަށް ާބަޔ ންކުރ  ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާވަިކކުރުމުގެ ާމިާާޢައްޔަންކޮށް ާކުރުމަެަށް ާއެގޮތަށް ާއެކަްނ ާއަދި ާނުދެކެން. ނޑެއް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާދެވިދ ނެ ބ ުރ

ާމަތީާ ާވަރަށް ާބ ަރކީ ާސިފައިންގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށްވެސް ާނިންމިދ ނެ މަޖިލީހުން

ޔަޤީން.ާއެއީާސަބަބުތަކެއްާނެތިއެއްާނޫން.ާާބ ރެއްކަންާކަށަވަރު.ާއެާބ ރުާއަތުލުމަށްާބޭނުންވ ާބަޔަކުާތިބޭނެކަންވެސް

ާއަތްމަތީަގިއާ ާއެމީހުންގެ ާބ ުރ ާަވއްޓ ލުމުގެ ާސަރުކ ރު ާއުފެދިފައިވ  ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާވަގުެތްއގަިއވެްސ ާކޮންމެ  2150އެއީ

ވ ނީާއޮތުމުންކަމަށްާދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާކަންާއޮތީާމިހެންކަމަށްާވ ތީ،ާސިފައިންގެާމަތީާދަރަޖަިއެގާވެރިންނަށްާތިބެންާ

ޤ ނޫނީާގޮތުންާއުފެދިފައިވ ާސަރުކ ރެްއގެާއެންމެާމަތީާވެރިޔ އަށްާއިތުބ ރުާއޮތްާަބއެްއކަމަށްާދަންނަވަންާޖެހޭ.ާއަދިާ

އިތުބ ރުާނުކުެރވޭާބަަޔކުާތިެބގެންާނުވ ެނކަމަށްވެްސާދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާމިލިޓްރީާއުސޫލުތަކަީކާ

ްނާކަށަވަރު.ާމިލިޓްރީާމީހުންގެާއަޙްލ ޤަކީާވަރަށްާތަފ ތުާއަޙުލ ޤެއްާކަްނވެސްާކަށަވަރު.ާވަރަށްާތަފ ތުާއުސޫލުތަެކއްކަ
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ާމީހުންނަކީ.ާ ާމިލިޓްރީ ާަބއެއް ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ ެއއް ާތަފ ތު ާމީހުންނ އި ާއުޅޭ ާވަީޒފ ތަކުގައި ާއެހެން ާޢ ންމުކޮށް  2155އަދި

ާއަޅު ާފޯރުވަން ާނުފޫޒު ާސިޔ ސީ ާމައްޗަށް ާމީހަކުާއެހެންކަމުން،ާއެމީހުންގެ ާނޭނގޭ ާއުޅުމަކީ ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ގަ

ާރައީސް،ާސިފައިންެގާ ާޢިއްޒަްތތެރި ާދަންނަވ ލ ހިތްވޭ. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާކަމެއްކަން ާފަދަ ާއުޅުން ާކުޅެން ާބޭހ އި ބަޑި

ާވ ހަކަދައްކ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާބެލުމަށް ާހިންގޭތޯ ާނުފޫޒު ާމަްއޗަށް ާއޮފިސަރުންގެ ާސިފައިންގެ ާޚ އްޞަކޮށް މިާާބިލަށް

ާއަރ މ އިާ ާކިަބއިން ާއަނބިކަނަބލެއްގެ ާއޮފިސަެރއްގެ ާސިފައިންގެ ާއަންނަނީ ާަހނދ ނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ނޑިަވޅުަގއި، ދަ

 2160އެާލައްޒަތުާމީހަކުާހޯދ ،ާއެންމެާފަހުންާއެމީހަކ ާކައިވެނިބައްަލވަިއގަތްާމަންޒަރު.ާމިހ ރުާއެާމަސައްކަތްާކުރަްއވަނީާ

ާތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާސަރެްއގެާމަޤ މަށްާނުފޫޒުާފޯރުވޭއޮފި

ާ

ާޢަބްދުއްރަހީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާބ ރުތަކެއްާ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުްނގެ ާއިޞްލ ަޙކީ ާިމގެނެޭވ ާޤ ނޫނަށް ާސިފައިްނގެ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 2165ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއ017ާާނޑުާމިހެންާމިާދަންނަވ ލަނީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާލިބިގެންާގެނެވޭާއިޞްލ ެޙއް.ާއަޅުގަާ

ާރައްޔިތުންގެާ ާޤ ނޫނެއް ާބަޔ ންކުރ  ާއުސޫލުތައް ާހިންގޭނެ ާއިންތިޒ މްކޮށް ާޚިދުމަތެއް ާކޮންމެ ާސަލ މަތީ ާބުނަނީ، މި

މިާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާފ ހެްއާާގައިާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވީއިރުަގއިާއަދ0116ާިމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންވ ނެއެވެ.ާތެދެއްމެާ

ާވަނީާ ާޤ ނޫނެއް ާސިފައިންގެ ާކުރެވިަފއިވ  ާރިޢ ޔަތް ާަމއްޗަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރީގެ ާސަބަބުްނ ާއެހެންވުމުގެ ނުވޭ.

ހެދިފައި.ާމިހ ރުާމިާއުޅެނީާމިާޤ ނޫނުާމިހ ރުގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫޙ އިާެއްއގޮތްވ ާގޮުތެގމަތިންާހަދަންވެގެން.ާއަދިާ

ާހަމައެއ ެއއް ާަރއްޔިތުންގ017ާާެކޮށް ާމަްއޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާބުނޭ، ާއެަބ ާގަިއވެސް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2170ވަނަ

ާނުކުރެވެްނވީާސަބަެބއްާ ާފ ސް ާމިތަނުން ާޤ ނޫނު ާމި ާުނފެނޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާހިންގޭނެއޭ.ާއެހެންވީމަކ  ާބ ރު މަޖިލީހުގެ

ާނުކުރަންވީާ ާތަޞްދީޤް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤ ނޫނު ާމި ާތަޞްދީޤްާާއަދި ާޤ ނޫނު ާމި ސަބަބެއް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ 

ާބޭކަލެއްެގާ ާހުންނަ ާމިނިސްޓަރަކަށް ާޑިފެންސް ާފަހަރެއްގަިއވެސް ާހިމެނޭ ާއެބަ ާތެރޭގައި ާސަބަބުތަކުގެ ާޖެހޭ ނުކުރަން

ާމަ ާއިންނަ ާއަރ  ާއަިމއްލައަްށ ާވ ންެވގެން ާކެޕްޓަަނކަށް ާޭއގެ ާދުއްވަްނވެގެން ާކޯސްްޑގ ޑް ންޒަރުާއަނބިކަނބަލުން

ާޤައުމުގެާ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާބަލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފެންނ ތީވެ. ާމަންޒަރު ާއެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް  2175ފެންނ ތީވެ.

ސަލ މަތީާބ ރުތަކުގެާމައްޗަށްާއެބަެއއްގެާއަނބިންނ އިާއެބަެއއްގެާދަރިންގެާނުފޫޒުާނުފޯރުޭވނެާގޮތަކަށް.ާރައްޔިތުްނެގާ

ާއެހެނިހެންާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަްއާެއކަންތަކުެގާމައްޗަށްާބ ުރާފޯރުވަްނާމަޖިލީހ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާއަދި އ އި

ާއެއ ެއއްކޮްށާ ާހަމަ ާއަދި ާބޭއްވުމަށްޓަަކިއ ާއަްއސޭރިއެްއަގއި ާސަލ މަތުގެ ާދިވެހިރ އްޖެ ާސަބަބުތަކަކީ، ާޖެހޭ މި

ާބޭނުމުގައި.ާމިހ  ާކުރުމުގެ ާތަންފީޒް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ ނޫނުތަކ  ާމިާވ ގޮތަީކާޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއވެްސާދިވެހިރ އްޖޭގެ ރު

ާބުނެފިްއޔ ާ ާވ ހަަކއެއް ާއޮފިސަަރކު ާސިފައިންގެ ާނުވޭ. ާލިބިގެންނެްއ ާބ ރުތަކެއް ާސިަފއިްނނަކަށް ާނުކުރެވޭ.  2180ތަންފީޒެއް

ާދައްކ ފައި.ާ ާބިރު ާިއންޒ ރުދީ ާއޮންނަނީ ާމީހ އަށްވެސް ާހުންނަ ާމަތީަގއި ާއެންމެ ާސިަފއިންގެ ާއަދި ނޑ ލ ނެ. ާކަ އޭނަ
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ާމިާއަޅު ާއ ެދ، ާދުވަސްވަރު، ާދިޔަ ާކުރަމުން ާބަހުސް ާލައިގެން ާމިތަނަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާޤ ނޫނު ާމި ަގނޑުމެން

ާއެްއކޮްށާ ާއޮފިސަރުންނ އި ާހުރިހ  ާވަނީ،ާސިފައިންގެ ާމި ާމިނިސްޓަރު ާަވުގތުގަިއ،ާޑިފެންސް ާބަލައިގަތް ާމި ކޮމިޓީއަށް

ާކޮންފަރެްނސް ާނިުއސް ާބޮުޑސިންގ  ާތަނެްއަގއި ާކުލަވަުރާާކޮންމެވެސް ާިސޔ ސީ ާވަރަކަށް ާކިހ  ާދެްއވ ފައި. ެއއް

ާޤ ނޫނަކ ާ ާހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކަން. ާދެކޮޅަށް ާޤ ނޫނ އި ާމި ާއަދި ާކުރެވޭނީ. ާއެކަން ާއެހެން  2185ޖެހުނީމަތޯ

މިތ ާމިތިބިާާދެކޮޅަކަށްާވ ހަކަެއއްާނުދެއްޭކނެ.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާލިބިގެންވ ާބ ެރއްާމިއީ.ާމިާޤ ޫނނުތައްާހެދުން.

ާިމާ ާޖެހިގެން ާޖެހިފައި. ާރޯގ ެއއް ާވައްތަެރއްެގ ާަވކި ާގޮަތކުން ާކޮންމެވެސް ާމިތިބީ ާހަމަ ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނެއްާނޫޅެމޭާބ ރުތައްާގެންދ ކަށް.ާ އުޅެނީާމިާޤ ނޫނުތައްާނަހަދަންވެގެން.ާެއއީާބ ރުތައްާދޫވެދ ނެކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާގެއަ ާގެންގޮސް ާކުރަން.ާބ ރުތައް ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާޒިންމ ދ ރު ާމިވަނީ ާބޭނުން ާނޫނޭ. ާބޭނުމެއް ާލ ކަށް ށް

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ާބޭނުންވަނީ.ާމި ާކުރަން ާމަސައްކަތް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާގޮތުގެމަތިން ާެއއްޮގތްވ   2190ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙ އި

ާމިތ ނގައި. ާތިބި ާބައެްއވެސް ާަވގުތެްއާހޭދަކުރި ާއެތައް ާބ ރުތަކ ިއާާގެންނަންެވގެން ާއެބޭފުޅުންނަށްާސިފައިންގެ މިއަދު

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާލިެޔިވގެން ާޤ ނޫނެއްަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާބ ރުތައް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލ މަތީ

ގިހުެރާކަންކުރ ގޮތްާނުރުހޭކަމަށްާވަންޏ ާއެއިރުާއެދެއްކީާޑިމޮކްަރީސގެާދަޅައެްއ.ާމިާޑިމޮކްރަސީާއަގުބޮުޑވ ނެކަންާއެނ

ނޑ ލަންވެގެްނާ ާފު ާޤައުމު ާއަޅުަގނޑުމެްނެގ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހުނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގެންނަން ާޑިމޮކްރަސީ މި

ާފޯރުވަްނާ ާނުފޫޒު ާއެމީހުންވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމަސައްކަުތގައި ާކުރ  ާއެ ާެއބަކުރޭ. ާމަސައްކަތް ާމީހުން  2195ބަޔަކު

ކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުަރން.ާސިފައިންނަށްާނުފޫޒުާބޭނުންވަނީާސިފައިންނަށް.ާއެބަޔަކީާމިއަދުާސަރު

ާލަީނާ ާމި ާގެނެސްގެން ާމީސްމީހުން ާމި ާފިރިންނ ިއ ާއުޅޭ ާއިނެދގެްނ ާމީހުން ާޭގގެ ާއަދި ާކުދިންނ އި ާޭގ ފޯރުވަިއގެން

ާހަްއދަވަިއގެން ާޓްރޭނިންގއެއް ާކޮން ާހައިސިއްޔަތަކުންޯތ ާކޮން ާމަޤ މުތަކަށް. ާމަތީ ާޓްރޭނިންގާސިފައިންގެ ތޯ.

ާތިބެންާ ާމި ާބޭރަށް.ާއަރުވ ލެިވގެން ާރަށުން ާނޫނިއްޔ  ާއިނގިރޭސިވިލ ތަށް ާޖެހެނީ ާދ ން ާމި ާބޭފުޅުން ާތިބި ހައްދަވ ފައި

 2200ާޖެހެނީ.ާއެއީާއުސޫެލއްާނޫން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދެއްކެުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަ

ނޑުާިނޒ މީާމައްސަލަެއއްާމިާނެގީާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާ  2205އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާވ ހަކަފުުޅގައިާބަެއއްާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުންގެާއަމިއްލަާމަޞްލަޙަތުާބައެއްާމެންބަރުންގެ.....
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމައް ާވ ހަކަައކ ިއާގުިޅގެްނާނިޒ މީ ާދައްަކވ  ާމަޞްލަޙަތު،ާމެންބަރަކު ާުނގަންނަން.ާމެންބަރަކު ާބަަލއެއް  2210ސަލަެއއްކަމަށް

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާނ ރުވ ނަން. ާފުރުޞަތެއް ާއަޅުަގނެޑއް ާމިހ ރަކު ާނެގުމަށް ާމައްސަލަ ނިޒ މީ

ާރުާައޙްމަދުާމަޙްލޫފަށް.ާމިއަރުވަނީާގަޮލޅުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާމިހ ރު ާއުޅެނީ ާއުފުލި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2215ޝުކުރިއްޔ 

ާރަ ާއަނބިމީހ  ާއޮފިސަރަކަށް ާދެން ާޖެހިގެންނޭ. ާއެހެންާކޮޅިަގނެޑއްަގއި ާމިތަނުން ާނުގެންގުޅެވުނީމަ ާނގަޅަށް

ާމިތ  ާީހވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާެއއީކީ ާގެންދިޔ އިމ  ާއަނބިމީހ  ާމެންބަރަކު ާެއވ ހަަކާނޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެހެން ަގއި

ނޑުާވެްސާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާމަޤ މުންާޢައްޔަންާކުރުމ އިާ ދައްކ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ނޑުާާވަކި ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާމިޮއތް ާމިހުށަހެޅިފައި ާވަކިކުރުމަށް ާމަޤ މުން ާޖެނެރަލުން ާއެެހންމެ ާހަމަ ާއަދި ކުރުމަށް

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްާމައްޗަންގޮޅިާުއތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ  2220ވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުާކުރަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާއިްއެޔގަ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ނުޑާމެންބަރު ާއަުޅގަ ާިވދ ޅުވެފަިއވ ތީ ާތަޢ ރަުޒވ ކަމަށް ާމިއ އި ާއ އި ާޤ ނޫުނއަސ ސީ އި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަިދ014ާާހަމަ ާއަކީ ާމަތީވެރި ާަދއުލަތުެގާއެންމެ ާ)ށ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާމިހެންާއޮއްަވިއާސަރުކ ރުގެާއެންމެާމަތީާވެރިާއަކީާއަދިާސިފައިންގެާއެންމެާމަތީާވެރިާއަކީާރައީސުލް

ާއެޕްޫރވްކުރަްނާ ާކެބިނެޓް ާމަޖިލީހަށް ާއެމަނިކުފ ނު ާހައިިސއްަޔތުން ާމަތީވެރިއ ެގ ާެއންމެ ާސަުރކ ރުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެންމެާ ާދައުލަތުގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކުަރއްވަނީ. ާޢައްޔަން ާއެމަނިކުފ ނު ާނިންމީމަ ާގޮެތއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2225ފޮނުވީމ 

ާފަދަާއިސްވެިރޔާ  ާކޮމިޝަން ާހިޔުމަްނރައިޓްސް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލ އި، ާޕްރޮސެކިޔުޓަރާޖެނެރަލ އި، ާހައިސިްއޔަތުން ގެ

ާޢަްއޔަްނާ ާއެ ާއެކޮޅުން ާނިންމެވީމަ ާމެންބަރުން ާވަކިގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ާއެމަނިކުފ ނު ާހަމަ ާވެސް ތަންތަން

ާއިްސވެ ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ާހަމަ ާއެހެްނވީމ  ާމިމަޖިލީހުންާކުރަްއވަނީ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހައިިސއްޔަތުން ރިޔ ގެ

ާއެްއވެސްާ ާގޮުތގައި ާޤަބޫުލކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރުމަކީ ާޢައްޔަން ާއެމަނިކުފ ނު ާނިންމީމ  ާިއސްވެިރޔ  ާއެންމެ ސިފައިންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނުކުަރން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަްށ ާއޮތް ާއެއް  2230މެންބަރުާާމައްސަލަ

ާމިހ ރުާ ނިޑވަަޑއިގެން ާކެ ާިއން ާސިފައިންގެ ާނުކުރަން ާސެލިުޔޓް ާނަޝީދަށް ާރައީސް ާފައިސަލަށ ިއ ާއަމީން ޢަފޫރު،

ާމިތަނުގަިއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާނޫން. ާވ ހަކަތަެކއް ާކުރ ެނ ާޤަބޫލު ާއަޅުަގނޑު ާވެްސ ާވ ހަކަތަަކކީ އެދައްކ 

ާވަރުާ ާއެންމެ ާދުނިޭޔގެ ާަދއްކ އިރު ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާމިވ ހަކަތައް ާުކރެވޭކަން ާޢަމަލު ާމިގޮތަށް ާޑިމޮކްަރސީތަކުަގއި ގަދަ

ާުނވީމަާ ާރަނގަޅު ާއެކަން ާފަހަރުފަހަރު ާއަނެއްބަިއ ާވެަފއި ާރަނގަޅު ާކުރ ގޮތް ާކަްނތައް ާއެމެރިކ  ާފަހަރު ބައެއް

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫނޭ.ާއ ދެ،ާމިއަދު ާއުސޫލެއް ާެއއީީކާހަމަޖެހޭނެ ާދަންަނވ ނީ ާމިޖެހެނީާއަޅުަގނޑު ާދައްކަން  2235ވ ހަކަ

ާޑިފެންސްާ ާޤައުމުގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާކުރ ތީ. ާހިތ މަ ާކަންބޮޑުވ ތީ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުެމން ާޖެހިގެން ކަމެއް
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ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާއ ދެ، ާއެނޭގނެ. ާއެންމެންނަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާކޮންބޭފުޅެއްކަން ާހުރީ ާހަވ ލުކުރަްއވ ފަިއ މިނިސްޓްރީ

ާއަާ ާޢަބްދުހަމަގައިމުވެސް ާއަޑުއެހިން ާމިކަންފަތަށް ާއަީކާهللاާޅުަގނުޑގެ ާފައިސަލް ާއަމީން ާތަޙުޤީޤުަގއި ާއޭނަގެ ލުތުފީގެ

ާ ާތިބި ާނުކުންނަން ާހިފައިގެން ާބަޑި ާތެރެއިން ާވ ހަަކ4ާާސިފައިންގެ ާއެބަޔ ނުަގއި ާކަމަށް ާމީހެއް ާތެރެއިން މީހުންގެ

ާ ާކަންޮބޑުވެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަމ އި ާއެހެްނވީމަ ާއަޑު. ާއެތަންާދެއްކި ާމަނިކުފ ނު ާނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް  2240އަުޅގަ

ާއޮއްވަިއާ ާމިކަން ާމިހިން ާއެހެންވީަމ ާވެސް. ާކަމެއް ާބަޑި ާކިތައް ާގެންދަވ ނީ ާގެއަށް ާވަަޑއިގަންަނވ އިުރ ދޫކޮށްލ ފައި

ާއ ދެ ާޤަބޫލުކުރަން. ާޖެހޭނެކަމަށް ާނިންމަން ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާިވސްނ  ާސީރިއަސްކޮށް ާމިކަމ އިމެދު ،ާއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުގެާ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތެއް. ާމީ ާކުރ ކަން ާބޭނުން ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާޯލންޗުތައް ާއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ މިއަދު

ާޢަބްދު ާަނގ ފަިއާهللاާއަޚު ާދުްއވަނިކޮށް ާކޯސްުޓގ ޑު ާއަނިބކަބަލުން ާމިނިސްޓަރުގެ ާވިދ ުޅވިހެން ާވެސް ާރަޙީމް ޢަބްދުްއ

ާމިހ ރު ާއިންޓަރނެޓުގައި ާފޮޓޯތައް ާޖެއްސުމަްށާާާހުރި ާތެރޭަގއި ާސިފައިންގެ ާމުޅި ާކުލަ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެބަހުރި.  2245ވެސް

ާވިދ ޅުވިހެންާ ާނިހ ން ާއަޚް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއިއްޔެ ާއަދި ާލުމ އި ާރީނދޫކުލަ ާތަކުަގއިެވސް ާގަސްމުށި ާހުރި އެތަނުަގއި

ާގެން ާފ ހަގަކުރަން ާދުވަސް ާއަންހެނުންެގ ާސިފައިންގެ ާއެކަނި ާބޭފުޅުން ާފަދަ ާއިން ާމެދުާމ ރީޔ  ާއެކަްނކަމ އި ިދޔުމަކީ

ާދިަޔާ ާއަޑުިއިވގެން ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާޚަބަރުަގއި ާޓީ.ވީ.ެއމްގެ ާރޭަގ ާކަމެއް. ާކަންޮބޑުވ ންެޖހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ާބަޔަުކާމަސައްަކްތާ ާެތރެއިން ާސިފައިންގެ ާހޯދަން ާސަޕޯޓް ާވ ހަކަ.ާމަޖިލީހުގަ ާކަންބޮޑުވ  ާމިކަމ އި ާމީހުން ސިފައިންގެ

ާވ ހަ ާއަނަގާކޮށްފ ނެ ާބަޔެކޭ ާމަދު ާަވރަށް ާެއއީ ާވެސް ާޙަޤީޤަތު ާބޭނުންަވނީ ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ،  2250ކަ.

ބައްދ ލ ފައިާތިބިާބައެކޭ.ާއިުތރުާގޮތެއްާނެތީމަާއެމީހުންނަށްާމިއަދުާމަޖުބޫރުވަނީއޭާއެހެންާއެގޮތަށްާވ ހަކަާދަްއކަން.ާ

ާއެ ާއެމީހުން ާސިފައިން ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާބޭރުކޮށްލަިއާއަޅުަގނޑު ާއެތަނުން ާތިއްބ  ާނިދަން ތަނުަގއި

ާމިއަދަުކާ ާތިބީ ާއެމީހުން ާުކޑަކުރ ީތ ާުދވަހަކަށް ާދުވަހެއް ާފައިސ  ާެކއުމަށްދޭ ާަކނޑ ލ  ާމެޑިކަލް ާދޭ އެމީހުންނަށް

%ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެނިގޔަސް ާވޯޓެއް ާތެޭރގައި ާސިަފއިންގެ ާމިއަދު ާނޫނޭ. ާ%011ާހެވިފަކ އި ާދީފ ނަން 73ާަޔޤީންކަން

 2255ސަރުކ ރަށްާތ އީެދއްާނުކުރ ނަން.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމިގޮތަށްާމިއިޞްލ ޙުާމިހެންާފ ސްކުރެވުމުންާއެމީހުންާވެސްާމި

ނޑުާވ ހަކަކޮުޅާނިންމ ލުމުގެާކުރީންާައޅުަގނޑުާފ ަހގަކޮށްލަންާބޭނުންާކުީރގަާ ތ އީދުާކުރ ނެކަންާޔަޤީން.ާއ ެދ،ާއަުޅގަ

ާސި ާސަރުކ ރުން ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ާއިތުބ ރ އިާމައުމޫން ާއެމީހުންގެ ާހޯަދދީ ާކ މިޔ ބުަތކެއް ާުކރިއެރުމ އި ފައިންނ އި

ާދުްއވ ލުމަށްފަހުާ ާއެމީހުންެގާދުވަސް ާަވއްޓ ލ  ާއެއަގު ާނިުކމެ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާއޭރު ާޮއއްަވއި ާއިތުރުކޮށްދީފައި ޔަޤީންކަން

ޅުަވއެއްާނުލެވޭނެ.ާމިއަދުާވެސްާސިފައިންާމިއަދުާއެވ ހަކަތައްާބަދަލުކޮށްާއެރ ގުާބަދަލުކުރިެއއްާކަމަކުާެއޙަޤީޤަތެއްާއޮ

ާތިބީާ ާކޮށްދޭން ާމަސައްކަތް ާެއކީ ާއެމީހުންނ އި ާއެކު ާއިޚްލ ޞްތެރިަކމ އި ާޙަޤީޤަތުގައި ާވެްސ ާހަމަގައިމު  2260ޤަބޫލުކުރ ނެ

ާޑީ.އ ރު.ޕީންކަން.ާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާޕ ޓީތަކަށް ާހަމަވީ.ާާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުން ާަވގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާކުރަން ާރިޢ ޔަތް ާިމބިލަށް ަވގުތ އި

ާާދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖަހަންޖެހ0811ާާޭމިހ ރު ާއަހ ތީ ާވޯޓަށް ާދެންާާކުރިން ާދަންނަވަން. ާޖެއްސެވުމަށް  2265ރަނގަބީލު

ލުތަކުގެާއިންތިޚ ުބެގާްށާެއއީާލޯކަލްާކަުއންސ00.0ާިއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއަޅުަގނުޑާމިދެންނެވިާއެޖެންޑ ގެާ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާއައިސްފައި ާތަޅުމަށް ާމިމަޖިލީހުގެ ާކުރެއްވުަމށް ާރިޢ ޔަތް ާމަޖިލީހުން ާނިމި ާމަރުހަލ  ާކޮމިޓީ ބިލް

ާތަޅުމަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަތައް ާނިންމ  ާމިޮކމިޓީތަކުން ާމިހ ރު ާއ ެދ، ާއެްއ. ާވ ަހަކ ާބޭނުންވ  ދަންނަވ ލަން

ާރިޔ ސަތަކަށް ާލޯކަލްާާނުގެނެހެއް ާއެހެންނަމަވެސް ާގެނެސްފައި. ާމިމައްސަލަ ާމިއޮތީ ާއެހެންކަމުން ނުބޭއްވޭނެ.

 2270ކައުންސިލުތަުކގެާއިންތިޚ ބުގެާބިލުާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްާކުރެވޭނީާލ މަރުކަީޒާއުސޫލުންާިއދ ރީާދ އިރ ތައްާހިްނގުމ ިއާ

ާލ މަރު ާސަބަބަކީ ާނިންމެވީމ . ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާދޭތެރޭއި ާބިލ އި ާހިންގުމުގެާބެހޭ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ކަޒީ

ާމ އްދ ތަކ ިއާ ާހުރި ާިބލުގައި ާކައުންސިުލގެ ާލޯކަލް ާޭއގަ ާދ އިރ ަތކ އި ާއިދ ރީ ާހުްނނަ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ބިލުގައި

ާކަންތަ ާބިލުގެ ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއިދ ރީ ްއާގުޅިފަިއވ ތީ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ިއާއެްއކޮށް

ާއެބިލުާ ާފޮނުވ ލަނީ. ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާއަނބުރ  ާއަނެއް ާމީ ާމިމައްސަލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިމެންދެކަށް ވަިކގޮތަކަށް

 2275ާނިމޭގޮތެއްގެާަމއްޗަށްާއަލުންާމިކޮމިޓީންާބައްލަވ ފައިާމިބިލުާއަނބުރ ާމަޖިލީހަށްާފޮނުވުމަށް.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.01

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ާެއކަ ާއެހުން. ާވޯޓަްށ ާކަްނކަމަށް ާއެހުމުގެ ާވޯޓަްށ ާއޮންނ ނީ ާދެން ާގަިޑާއ ދެ، ާރަނގަބީލުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2280ންތައް

ާ ާމިވަނީ ާމިހ ުރ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާދަްނނަވަން. ާވ ހަކަ ާފަށ ނެ ވެަފއި.0811ާާހަމަވީމ 

ާވެާ ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާގޮުތގެއެހެންވީމ  ާއޮތް ާއެއްބަްސވެފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެާސް ާވޯޓ ާމަތީން ހަމައަށްާާދުވަހަކު

ާމި ާކަންތައްތަްއާނިންމަން ާވޯޓަްށ0811ާާއޮންނަނީާާގޮސްފަިއވ  ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނުޑާމިހ ރު ާއަުޅގަ ަގިއ.ާއެހެންވީމ 

ާޗެްކކޮށްލެއްާ ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާކުރިން ާއެންމެާދަންނަވ ލުމުގެ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ވުމަށް

ާމި ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަށް ާާފުރަތަމަ ާހުށަހެޅ61ާާިއޮތީ ާއިޞްލ ޙުަތއް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ  2285ވަނަ

ާތ އީދުާލިބިފައިވ ާފުރަތަމަާިއޞްލ ޙުާއަމީންޢ ންމުާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާ:ިއއްެވވުންާއިދ ރީމޭޒުން
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ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާމެންަބރު ާހުށަހަުޅއްވ  ާހުށަހެޅުއްވުން. ާހުށަހަޅުއްވ   2290މެންބަރުން

ާ ާޤަސަމް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފޭދޫ ާމެންބަރު ާކުރައްވ  ާތ އީދު ާމުފީދު، ވަނ00ާާަޝިފ ޤް

ާއިޞްލ ޙު ާޮގތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ނ( ާާމ އްދ ގެ ާމީހަކުާާ-00ކުރުން. ާމަޤ މަށް ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް )ނ(

ާމަޤ މަށްާ ާޑިފެންސްާފޯސްގެ ާއޮފް ާެއވެ.ާމިގޮތުންާޗީފް ާމަތީވެރިޔ  ާއެންމެ ާވެްސާސިފައިންގެ ާވަކިކުރ ނީ ޢައްޔަންކޮށް

ާ ާގިނަެވގެން ާކުރ ތ  ާޢައްޔަން 02ާާމީހަކު ާތެޭރގަިއާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައ020ާާިުދވަހުގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާވަނަ

 2295ރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީާއަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާައންގަންވ ނެާެއވެ.ާޗީފްާއޮފްާިޑފެންސްާފޯސްގެާމަޤ މުގައިާ

ާއެމަޤ މުގަިއާ ާއޭނ  ާޚިލ ފުވެގެން ާޤ ނޫނ އި ާސިފައިންގެ ާނުވަަތ ާމައްސަލަެއއްަގއި ާސުލޫކީ ާސިފައިންގެ ާމީހަކު ހުރި

ާސިފައިްނގެ ާކަމެްއކަމަްށާާބެހެއްޓުމަކީ ާވެދ ނެ ާނުރައްކ  ާސަލ މަތަށް ާޤައުމީ ާނުަވތަ ާއެިޅ ާހުރަސް ވ ޖިބުތަކަށް

ާ ާގިނަެވގެން ާވަކިކޮށްާސަބަބ އިެއކު ާއެމަޤ މުން ާފެނިއްޖެާހިނދެއްގަިއާއޭނ  ާއަށް ާވެރިޔ  ާމަތީ ާއެންމެ 02ާސިފައިންގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާތެރޭަގއި ާބަޔ ންކޮށްފައ020ާިދުވަހުގެ ާމ އްދ ަގިއ ާއަށްާވަނަ ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ވ 

 2300ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަްނގަްނވ ނެާެއވެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

 2305 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ފުވައްމުލަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2310ާފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

 

50ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

13ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2315ާ--ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ
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ާ

ާާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ 47ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  13ާާފ ްސވުމަށް ާމ47ާިޖުްމލަ ާއެހެންކަމުން .

 2320ާދެއްވުންާއެދެން.ަވވ ލަ.ާދެންއޮްތާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްފ ހެއްނުވިއިޞްލ ޙުާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާހު ާހުށަހެޅުއްވުން. ާހުށަހަޅުއްވ  ާމުޙަންމަދުާމެންބަރުން ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު،ާހަނިމ ދޫ ށަހަޅުްއވ 

 2325އިންާމަނިކު.ާރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަމުޖްތ ޒް.ާތ އީދުާކުރަްއވ ާމެްނބަރުާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެ

ާ 00ާާއިޞްލ ޙު ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮަތށް ާއަންނަނިވި ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ާޑިފެންްސާާ-00ވަނަ ާއޮފް ާޗީފް )ނ(

ާވެރިޔ ެގާ ާމަތީ ާއެންމެ ާސިަފއިންެގ ާގޮތުގެމަތީން ާއަންނަިނވި ާވަކިކުރ ީނ ާޢަްއޔަންކޮށް ާމީހަކު ާމަޤ މަށް ފޯސްގެ

ާ ާެއވެ. ާރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  ާކުރަނ0ާްހައިސިއްޔަތުން ާޢައްޔަން ާމީހަކު ާމަޤ މަށް ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮްފ ާޗީފް .

ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާނަންާާބޭނުންވ  ާއޮފިސަރެްއގެ ާސިފައިންގެ ާފުރިހަމަވ  ާޝަރުތު ާބުނ  ާަގއި ާ)ރ( މިމ އްދ ގެ

ާ ާއެވެ. ާހުށަހަޅަންވ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް 0ާރައްޔިތުންެގ ާގެ ާ)ނ( ާމިމ އްދ ގެ ާދަށުްނ0ާާ.  2330ގެ

ާޖަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނަން ާހުށަހަޅ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާލްސ އެއްަގއިާރައްޔިތުންގެ

ާއި ާޢުލ ނުކުރުމަށްފަހު ާބަހުސަކ ނުލައި، ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާއިތުރު ާމަިޖލީހަށް ާފެންނަގޮތެއް ާމެދު ާނަމަކ އި އެ

ާ ާފޮުނވަނ020ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާނަމެއް ާެއ ާއަށް ާކޮމިީޓ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާކޮމިޓީއަްށާއެ ާއެ ާެއވެ.ާއަދި ާާވ ނެ ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ާފޮނުވޭ ާެއއް ާއ5ާާެމައްސަލަ ާތެޭރގައި ާދުވަހުގެ ލަސްެވގެން

ާރިޕޯޓަްށާ ާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާއެވެ. ާވ ނެ ާހުށަހަޅަން ާމަިޖލީހަށް ާރިޕޯޓެއް ާގޮތުގެ ާފެންނަ ާކޮމިޓީން ާއެ ާމެދު  2335ނަމަކ އި

ާ ާނުލ  ާބަހުސަކ  ާއިތުރު ާހ ރިޢ ޔަތްކޮށް ާޖަލްސ އެއްަގއި، ާމަޖިލީހުގެ ާބަިއވެރިިވާރައްޔިތުންގެ ާވޯުޓގައި ޒިުރވެ

ާމަޤ މަށްާ ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާއެމީހަކު ާފ ސްކޮށްފިނަމަ، ާނަމެއް ާއެ ާއަޣްލަބިއްޔަތުްނ މެންބަރުންގެ

ާޢައްޔަްނކުރަންވ ނެ ާމިމ އްދ ގެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފ ސްނުވެއްޖެނަމަ، ާއެނަމެއް ާާެއވެ. ާގެ ގަިއވ 0ާާ)ނ(

އެެވ.ާޢަްއޔަންކުރަންާފެންނަކަމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްނުވިާާޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ނީނަެމއްާރައްާާގޮތުގެމަތިންާއައު

ާފޮނުވައިގެންުނވ ނެ ާމަޖިލީހަށް ާފަހަރުާރައްޔިތުންގެ ާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްގެާާނަމެއް،ާވިިދވިދިގެންާދެވަނަ  2340ެއވެ.ާީޗފް

އަހަރުާހަމަވުމަށްފަހުާސިފައިންެގ3ާާވަހެވެ.ާފުރަތަމަާއަހަުރާދ3ާުމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރ ާމީހެއްެގާމަޤ މުގެާމުއްދަތަކީާ

ާ ާބޭނުންނަމަ،ާއިތުރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާަހއިޞިްއޔަތުން ާމަތީވެރިޔ ގެ ާޢަްއޔަންކުރުމަށ3ާާްއެންމެ އަހަުރާދުވަހަށް

ާހުށަހެޅިދ ނެ ާމަޖިލީހަށް ާމީހަކުާ-1ާއެެވ.ާރައްޔިތުންެގ ާހުރި ާމަޤ މުަގއި ާފޯސްެގ ާޑިފެންސް ާއޮްފ އެމަޤ މުންާާޗީފް
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ާކުެރވޭީނާ ާއެކަން ާބޭނުްއވެއްޖެނަމަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހަިއޞިްއޔަތުން ާމަތީވެރިޔ ގެ ާއެންމެ ާސިަފއިންގެ ވަކިކުރަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުްނގެ ާހުށަހެޅުމުން، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއެކަން ާބަޔ ންކޮށް  2345ސަބަބު

ާ ާއެކަެމއް ާމަޖިލީހަށްާޖަލްސ އެްއގައި ާފެންނަގޮތެއް ާއެކަމ މެދު ާބަހުސަކ ނުލައި، ާއިތުރު ިއޢުލ ންކުރުމަށްފަހު،

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޮމިޓ020ާީހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގަިއ އަްށާާވަނަ

ާއެަމއްސަލަާއެމައްސަލަ ާކޮމިޓީއަށް ާއެ ާފޮނުވުމުން، ާތ ރީާެއއް ާފޮނުވޭ ާއެއް ާލަސްވެގެން ާފެށިެގން ުދވަހުެގ5ާާޚުން

ާކޮމިޓީ ާއެ ާާއެމައްސަަލއަކ މެދު ާރިޕޯޓަށްާާތެރޭގައި ާކޮމިޓީގެ ާހުށަހެޅުމުން،ާއެ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓެއް ާފެންނަގޮތުގެ އަށް

ާަބއިވެިރވެާ ާވޯޓުަގއި ާހ ިޒރުވެ ާޖަލްސ އެްއަގއި، ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާބަހުަސކ ނުލައި، ާއިތުރު  2350ރިޢ ޔަތްކޮށް،

ާއެމަޤ މުންާވަ ާމީހަކު ާހުރި ާމަޤ މުަގިއ ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ަޑއިގެންެނވި

ާޑިފެންސްާ ާއޮފް ާޗީފް ާފ ސްކޮށްފިނަމަ ާމަޖިލީހުން ާރަްއިޔތުންގެ ާވަކިކުރަން ާމަޤ މުން ާފ ްސކުރުމުންނެވެ. ވަކިކުރަން

ާވަކިކު ާއެމަޤ މުން ާމީހަކު ާހުރި ާމަޤ މުގައި ާމަޖިލީހުންާާރަންވ ނެފޯސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވަކިކުރަން ާމަޤ މުން ެއވެ.ާއަދި

ާއެވެ.ާންނުވ ނެިރާމީހަކުާއެމަޤ މުންާވަކިކޮށްގެާފ ސްނުވިނަމަ،ާޗީފްާއޮފްާޑިެފންސްާފޯސްގެާމަޤ މުގައިާހު

ާާ2355 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާ

ާ

 2360ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒް.ާާާވިާމެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެއިންާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2365 

51ާާދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަ

13ާާވޯޓުާދެްއވީ:

13ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

10ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ2370 
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 51ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .14ާ ާޖުްމލަ ާމ51ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާވޯޓުދޭންޖެހިފަ ާރިޔ ސަތުްނ ާމިވަނީ ާގޮުތގެވޯޓުަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއވ  ާދޭާާއި ާރިޔ ސަތުން ާއެހެންކަމުން މަތިން.

ާމަޖިލީހަށްާ ާއިޞްލ ޙު ާއޮތް ާދެން ާފ ްސވީ. ާއެހެންވީމަ، ާިމގޮތަްށ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާޯވޓެއް. ާދޭ ާކަމަށް ާފެންނަ  2375ވޯޓަކީ

ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާހުށަހެޅުއްވު ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރުާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަްނގޮޅި ާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްވ   2380ން.

ފޫރު.ާތްތެރިާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާތ އީދުކުރައްވ ާމެންބަރުާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަ

ޤ ނޫނ އިާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހަދ ާަގވ އިދުަތކ ާވަނަާމ އްދ ާައންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުުރން.ާމ10ާާިޞްލ ޙު.ާއި

ާޚިލ ފުވެގެންާއެމީހަކުާސިަފއިންގެާަވޒީފ ާއިންާަވކިކުރުުމގެާިއޚްތިޔ ރ އިާބ ރުާމިނިސްޓަރަށްާލިބިގެންވެާެއވެ.ާ

ާ

ާ2385 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2390 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.މައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ޣަފޫރުއިރ ގެާމެްނބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްހެންވޭރުާދެކުނުާދ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 51ާ2395ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

14ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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10ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ2400 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 47ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .13ާ ާޖުްމލަ ާމ47ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަ

ާ2405 

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަްނގޮޅި ާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްވ  ާހުށަހެޅުއްވުން. ާހުށަހަޅުއްވ  މެންބަރުން

ުއތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާާތަދޫތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރު،ާހިމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާތ އީުދުކރައްވ ާމެންބަރުާހި

 2410ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަންނަނިިވގޮތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާމިާޤ ނޫނުގ00ާާެމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާއިޞްލ ޙު.ާ

ަގއިާބުނ ާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްގެާމަޤ މަށްާމީހަކުާޢައްޔަންކޮށްާވަިކކުރ ނީާސިފައިންެގާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(00ާާ

ާމަތީ ާާއެންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކަމުަގިއ ާއިނ014ާާްވެރިޔ  ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާފަރ ތްކަމުަގިއވ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާެއވެ.ާކަ

ާާ

ާ2415 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގެންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2420 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާާާށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ހު

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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 73ާ2425ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

35ާާދެްއވީ:ާވޯޓު

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ--ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ2430 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 46ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .13ާ ާޖުްމލަ ާމ46ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާިއއް ާމަޖިލީހަށް ާއިޞްލ ޙު ާއޮތް ާދެން ާފ ސްެވއްޖެ. ާިނޒ މ އިޞްލ ޙު ާއެދެން. ާމައްސަލަާަވވ ލަދެްއވުން އެއްާާބެހޭ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއިބްރ ހިމް. ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މ މިގިލީ

ާހުއްޓާ  ާލޮކްވެފައި ާސިސްޓަމް ާވޯޓަށް ާމަސައްކަތްކުރ ގޮތުން ާސިސްޓަމް ާމަޖިލީހުގެ ާއެދެން.  2435ާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން

ާއެހުނުާ ާވޯޓަށް ާދެންމެ ާދޭހަވެގެންިދޔަ ާދެންމެ ާވ ހަކަފުޅުން ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޯނވޭ. ާއެުރވޭކަން ފުރުޞަތެއް

ާއެހެންނަމަވެްސ10ާާ ާފ ްސވުމ ގުިޅގެން. ާފ ސްވެފައިވ  ާކުރިން ާއޭގެކުރިން ާނޭހޭނެކަމަށް ާ)ށ(ާވޯަޓކަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމެންބަރުން ާމ އްދ 00ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަނަ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާބައްަލވައިިފއްޔ  ާއޮތްގޮތް ާ)ނ(ާފ ސްވެފައި 10ާގެ

ާކަމަށް.ާދެންާ ާތެރެއަށް ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދިޔައީ ާފ ސްވެގެން ާތ އީދުލިބި ާހުށަހެޅި ާ)ށ(ާދެންމެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދެން ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ާއިްއވަވ ލަެދއްވުްނ ާމަޖިލީހަށް ާއިޞްލ ޙު ާމަޖިލީހަށްާާއޮތް ާއިޞްލ ޙު  2440އޮތް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޮއތް... ާދެން ާކުރިމަތީގައި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. އިްއވަވ ލަެދއްވުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުން

10ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާދަށުނ61ާާްއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަތުންާއެދެން.ާާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާދެްނާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާދެާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓަށްާދެންނެވޭނެކަމަކަްށާއަޅުަގނޑުާނުދެކެންާެއއީާ

ނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިވަނީ...ާޢިއްޒަތްތެިރާދެންމެާހުށަހެޅިާތ ޢީދުާލިބުނުާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެފައިވ ީތވެ  2445.ާދެންާއަޅުގަ

ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުްނާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

ާ)ަވގުުތކޮޅަކަ ާއެދެން. ާހިއްތެވުން ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެިރާާށްފަހު(އެދެން.

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުން

ާއެ ާޢިއްޒަތްތެރިާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަުތން ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުން  2450ދެން.

ާއަރ ފަިއވ ާ ާމި ާެސކްެރޓޭރިއޭޓުން ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ާހިއްތެވުން ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް މެންބަރުން

ާއަާ ާޔައުމިއްޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާއަންނ ނީ ާސ ފުކުރެވެން ނޑަކަްށާއޮޅުން ާއަުޅގަ ާއެހެންނޫނިއްޔަކ  ާއަުޑއަހަިއގެން. ނޑު ޅުގަ
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ާސ ފެއް ާމުޅިައކުން ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާދެއްވ  ނަޑަކށް ާއަޅުގަ ާމިކަން ާއަީމންޢ ންމު ާސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ާމިހ ރު

ބައިގެާރެޯކޑިންގާާގޮތަކަށްާއެންމެާރަނގަޅަްނާމިކަންތައްތައްާގެންެދވޭނީާައލުންާއެނުވި.ާއެހެންވީމ ،ާއެންމެާސައްހަ

ާސުލްހަވެރިކަމ  ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާގަސްުތކުރަނީާާއަުޑއަހަިއގެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމަށްޓަކަިއ ާރީތިކޮށް  2455އެުކ

ާމި ާޖަލްސ  ާއަުޑއަހ ފަާމިއަދުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާރެކޯޑިންގ ާއެ ާނިންމ ލ  ާކުރިއަށްާާއިހިސ ބުން ާމަސައްކަތް ދެން

ާއެހެންވީމ ،ާެއާމަސައްކަ ާގަސްތުކުރަީނާގެންދެވޭނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންވޭ. ާވަގުުތާއެަބ ތްކުރުމަށްަޓކަިއާއަުޅަގނޑަށް

ާ ާސެކްރެޓޭރިެއވަނީ.ާއެހެންީވމ ،ާއަނެއްކާ 0:11ާމިހ ރު ާޖެހޭނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކިހ ވަގުތަކުންތޯވެސް ާައހަން މިާާއޭޓުގައި

ާޖަ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ާއެހެންވީމ ާލްސ އަުޑއަހ ލެވޭނީ. ާނޫން. ާނިމުނީކީ ،ާއަދި

 2460ދަްއކަވަމުްނާާެދއްެކވުމުގެާބަަދލުގައިާބޭރަންާނުކުެމވަަޑއިގެްނާވ ހަކަފުޅުާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ކުރ ާމ ލަމުގައިާވ ހަކަފުޅު

ާ ާކުރިއަްށގެންަދން. ާޖަލްސ  ާމަޖިލިސް ާފަސޭަހވ ނެ ާދެްނ0803ާާގެންދެިވއްޔ  ނޑ ލ ނީ. ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ހިނގަންދެން

ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ގަިއ.0803ާާޅުަގނޑުާޖަލްސ ާފަށ ނީާއަ

ާ

 ]ށ02803ާާްާނ02811ާްޅުާހުސްވަގުުތކޮ[

 ާ2465 

ނިންމުން.



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިމާ ާދިޔައިރު ާމި ާކުރިއަށް ާކަންތައްތައް ާޯވޓުގެ ާމިއަދުގެ ާއެދެން ާމަޢ ފަށް ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާއޮޅުން ާކުރިައްށާއެރި ާމަސަްއކަތް ާމިކަމުގައި ާމަޝްވަރ ކޮށް، ާިއތުރަށް ާއަދި ާމިކަުމގައި ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބުން.  2470ތަުކގެ

ހިސ ބުންާނިންމ ލ ،ާާސްތުކުރަނީާމިއަދުގެާޖަލްސ ާމިގަގެންދ ނެާގޮތެއްާއެބަާނިންމަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާ

ާ ާމިކަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާހުރިހ ާއްލަހައިތުރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބެލުން. ާހޯދޭތޯ ާގޮތެއް ާގެނެވޭނެ ކަށް

ާދިަޔގޮތަށްޓަަކއިާ ާކަްނތައްތައް ާމި ާއޮޅުންތަކ އި ާމިއެރި ާކަންތައްތަުކަގިއ ާމިއަދުގެ ާއަިރހުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި
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