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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
8/2010 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ވަނަ 8 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010 މާޗް 16 ތާރީޚް: 

 1431 ރަބީޢުލްއައްވަލް 30 

 

 ަގއި   9:02 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:02ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:05ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި  14:07މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  58ަގޑިއިރާއި  3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

 

 59، އިންޓަވަލް އަދި ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން 63އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 74ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 ޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރި

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމް هللاކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

  ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ދު ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 ރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއި 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ  

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

 ރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހި  

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ޙާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލް

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 - ވަޑައިގެންހުންނެވި މެންބަރު: 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު : 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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 ހޯމް އެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހަބުމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 4 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

މަދު ރަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު،  އިންޓަވަލްފަހު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް*  

މަދު މަސީޙު މުޙަންهللا ރު ޢަބްދުފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

މެ ދާއިރާގެ  ބާރަުށ  މަޙުލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ގަލޮޅު  އިންޓަވަލްފަހު،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޝިފާޒް،  ޖަލްސާގައި  މުޙަންމަދު  ންބަރު 

ަތސްމީން އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފެލިދޫ  ކުޅުދުއްފުިށ  ވަޙީދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޮތއްޑޫ  ޢަލީ،   

މަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ގެ

 ހިރު އާދަމް ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާ

ޢަބްދު  * މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަިަނގު  މާފަންނު  މަޙުލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ގަލޮޅު  ދާއިރާގެ هللا ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ބާރަުށ  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ 

ބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ނިލަންދޫ  އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެން

ހީމް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ  ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާދާއި

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ރު އާދަމް  މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހި

 އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. 
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ާވަނަާޖަލްސ .8ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާދުާާއަްނގ ރ0262ާަާމ ރޗ61ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާًهنާًصحبوާآلوާًعلىާهللاާرسٌلާعلىާًالسالمާًالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.ًااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުންާ.ާޖަލްސ ގެާޙ.

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާބަރުން.ރިާމެންޢިއްޒަްތތ02ާެތިއްެބވީާާމިވަގުތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިުރެވަވޑަިއގެން

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ންާވ ހަކަދެްއެކވުންރިޔ ސަތު

ާ.0262/26/08/އޖ ންބަރަކީއެޖެންޑ ގެާނަާމިއަދުގެާާ-2.6

 20ޔައުިމއްޔ 0262/20ާާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާެދންާއޮތްާައއިޓަމަކީާޔައުިމއްޔ ާފ ސްކުރުން.ާަޔއުމިއްޔ ާނަންބަރުާާ-2.0

ާ ާއެއީ 0262ާާފ ސްކުރުން. ާދައުުރގެ ާފުތަރަމަ ާއަހަރުގެ ާަޔއުމިްއޔ 0ާަވނަ ާމި ާޔައުިމއްޔ . ާޖަލްސ ގެ އަށްާާވަނަ

ާޢިާ ާހުށަހަޅުްއވ ފައެްއވެސް ާއިޞްލ ެޙއް ާމެންަބރަކު ާފ ްސވެއްޖެާާއްޒަތްތެރި ާޔައުމިްއޔ  ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. އެއް

ނޑުާބަލައިފިން. ާކަމުގައިާއަުޅގަ


ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ  25ާާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 2 

އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުގެާއަކީ،ާާލ ާއެއްާވ ހަކަ.ާރިޔ ސަތުާދަންނަވ އޮތީާރިޔ ސަތުންާދަންނަވ ލ ާބައެއްާވ ހަކަާދެން

ާަގވ އިދުަގއި ާގޮތުގެއައު ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާވ  ާތެރޭގައި ާހަފްތ ގެ ާދެ ާނިންމަންާަމތިން ާއެކުަލވ ލ  ޖެހޭނެ.ާކޮމިޓީތައް

ާހަފްތ ާ ާދެ ާތ ރީޚުމިއަދަކީ ާގޮތުގަާހަމަވ  ާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ  ާބޭފުޅުން ާޕ ޓީތަކުގެާއިސް ނޑަށްާސިޔ ސީ  30އި،ާއެާ.ާއަޅުގަ

ާބޭފުޅު ާހުރިހ  ާފޮނުއްވަންާކޮމިޓީތަކަށް ާނަން ާޕ ޓީތަކުން ާއެކުލަވ ލ ާންގެ ާވަނީ ާމިހ ރު ާނަންފުޅުތައް ާބޭފުޅުންގެ ޖެހޭ

ާ ނޑު ާއެޖެންޑ ގަިއާއަުޅގަ ާތ ވަލުާގ ތްަގނޑަކަްށާނިމިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމ ދަމ ގެ ކުރ ނަން.ާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެިރާއެ

ާއަޅުަގނޑުާގެންދ ާވ ހަކަާދަްނނަވ ލީ.ާާގޮތަށްާއެކަންާމެންބަރުންާއެ

ާ

 35ާ.ާސުވ ލު.5

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާއައިޓަމަކީާސުވ ލު.ާުކޅުދުއްފު ާޮއތް ާދެން ާއެޖެންޑ ގައި ާމުޙައްމަދުާމިއަދުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ށީ

ާ ާއަލްފ ޟިލް ާއެފެއ ރޒް ާހޯމް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާޝިހ ނަޝީދު، ނޑުމެންާާބ މުޙައްމަދު ާއަުޅގަ ާސުވ ލެއް. ކުރައްވ 

ާ ާމަޖިލީހުގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިގެންދ ހެން ާކުިރއަށް ާކަންތަުކގައި ާމަތިން،ާވ އިުދގައިާގަާާއައުސުވ ލުގެ  40ވ ގޮތުގެ

ާ ާގޮތަީކ،ާާައއުސުވ ލުތައް ާމިގެންދ  ާޢަމަލުުކރަމުން ާސުވ ލުަތކުަގއި ާލިޔެަފއިވ  ާހަމައަށް ާފ ސްކުރުމ އި ގަވ އިދު

ާ ާޖަވ ުބާސުވ ލަށް ާެދއްވ  ާކުެރއްވުމުން، ާސުވ ލު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދެްއވުމަށް ާޖަވ ބު ާމިނިސްޓަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ާ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާަގވ އިދުަގއިނިމުނީމަ ާކުރެްއވުމަްށާައއު ާސުވ ލު ާއިތުރު ާގޮުތގެމަތިން ާަވގުތުޮކޅެްއާމިނ65ާިވ  ްޓގެ

ާއަރުވ ނަން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއައަޅުަގނުޑ ާކުަރްއވ އިުރ، ާސުވ ުލ ާވަގުުތކޮުޅގަިއ ާއެ ާަގވ އިުދަގއި. ވ ާުއ

ާ ާމަތިން 22ާާގޮތުގެ ާަގވ އިދުަގއިވ  ާއައު ާސިކުންތު، ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެއއްބަސްގޮތަށް ާގޮުތގެމަތިން  22ާ45ެވވިފަިއވ 

ާ ާލިބިވަޑަސިކުންތު ާމެންބަރުންނަށް ާޖަވ ބުޢިްއޒަތްތެރި ާކުެރްއވުމަށް. ާސުވ ެލއް ާިޢއްޒަތްތެިރާާިއގަންނަވ ެނ ދެއްވުމަށް

ާގެންދ ނީ.ާ ާވަގުތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަތިން ާއެގޮުތގެ ާއެހެންީވމ ، ާއެުރވޭނެ. ާަވގުތުކޮެޅއް ާމިނެޓްގެ ާދެ މިނިސްޓަރަށް

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދައަޅުަގނޑު ާކުިރއަްށާމުޙައްމަދު ާސުވ ލަިއގެން ށް

ާތުާއަުރަވން.ާވަަޑއިގަތުމަށްާފުރުޞަ

ާ50 

 ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުތަުކގެ 0222/1ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބެހޭ ާގަވ އިދުތަކ ިއ ާޖަދުވަލުާޢ ންމު ާޤ ނޫނުގެ

ާ ާއުޅުމ02ާުއެެކއްގެ ާެއއްެވ ާހިމަނުްއވ ފަިއވ  ާނަންބަރުގައި ާގަވ އިވަނަ ާތަންފީޛުގެ ާއިދ ރ ާދު ައީކާާކުރައްވ 

ާ ާގަވ އިދުެގ ާއުޅުުމގެ ާއެްއވެ ާެއ ާވީހިނދު، ާކަުމގައި ާއެފެއަރޒް ާހޯމް ާއޮފް ާެއ62ާާމިނިސްޓްރީ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ
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ާ ާވަށައިާމަނ އެްއވުން ާގެ ާއެ ާއ އި ާގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާތެރޭަގއި ާތަންަތނުގެ ާސަރަޙައްުދާގެންެވގެންވ   55ވ 

ާާހިމެނިގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަދި ާޚިދުމަތްތަކުނ625ާާްވ ހިނދު، ާސަލ މަތީ ާައީކ ާގެ ާއެ ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ  ވަނަ

ާވ އިރު،ާ ާގެައކަށް ާޖެހޭ ާއިްނވެގެންާބަލަހައްޓަން ާއ އި ާގެ ާއެ ާމަހުނ0222ާާްވ ާސަރަަޙއްދަށް ާޯއގަސްޓް ވަަނާއަހަރުގެ

ާމު ާހިންގި ާނިޔަލަށް ާމަހުގެ ާޑިެސމްބަރު ާއަހަރުެގ ާއެ ާމަތިްނާފެށިގެން ާފަހަރެއްގެ ާތިން ާމަދުެވގެްނ އްދަުތގަިއ،

ާގޮވ ،ާ ާއެއްޗެހި ާހުތުރު ާބޭނުންކޮށް،ާަހޑި ާތިެބ،ާއަުޑގަދަކުރ  ާވަންދެން ާއިރުތަެކއް ާެއްއވެ،ާގިނަ ާަބޔަކު ރައްޔިތުންގެ

ާހިތްވަރު ާހިންގުމަށް ާމ ރ މ ރި ާމުޙ ތަބުކޮށް،ާމެންބަރުންނ މެދު ާބަހުން ާހުތުރު ާމެންބަރުންނަށް ާބ ވަތުގެާާމަޖިލީހުގެ  60ދޭ

ާ ާތިއްެބވިކަން ާރޫޅ ނުލައްވ  ާެއްއވުން ާއެ ާއެތ ނގައި ާބޭކަލުން ާފުލުހުންގެ ާދިވެހި ާހެދިއިރު، ާޮގވ  ާވ ފ ހަގަާގޮވެލިަތއް

ާޕ ޓީތަކަށްާ ާއެހެން ާފިޔަަވއި ާބޭފުޅުން ާޕ ޓީގެ ާވަކި ާސަބަބުން، ާދިއުމުގެ ާހަލަބޮލިވެގެން ާސަރަޙައްދު ާއެ ާއަދި ހިނދު،

ާމެންބަރުންނަށ  ާގެނިސްބަތްވ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންނަށް ާބައެއް ާއަމިއްލަ ާއެޅިފައިާާއި ާހުރަސް ާނުކުތުމަށް އިން

ާނު ާރޫޅ  ާެއއްވުން ާފ ހަގަވީއިުރވެސް، ާވ ކަން ާދުަވސްތަްއާލެވިފައި ާއޮންނަ ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ވ ިހނދު،

ާގެންދަާ ާއަންގަވަމުން ާޚިދުމަތްތަކަށް ާސަލ މަތީ ާއިދ ރ އިްނ ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުދުރ ލ  ާަރއްޔިތުންގެ ާެގާވ އިރު،  65ގެ

ާވަށަިއގެން ާޮކން ާއުޅެނީ ާނުހުއްޓުިވގެން ާފުލުހުންނަށް ާއެްއވުން ާއެްއވ  ާސަރަޙައްދަްށ ާހުރެތޯ؟ވ  ާސަބަބަކ ިއ

ާބައްލަވަނީތޯ ާފުލުހުން ާކަުމގައި ާކަމެއް ާހުއްަދ ާއުޅުަމކީ ާއެްއވެ ާދޮށަށް ާޭގގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންާާ؟ރައްޔިތުންގެ އަދި

ާ ާއަސ ްސެއއްގެާބައްލަވ  ާކޮން ާަބއްލަވަނީ ާއެ ާއެހެން ާބިނ ކުަރއްަވިއގެްނތޯ؟ާނަމަ ާޤ ނޫނ އިާފުލުހުންާމައްޗަށް ނަކީ

ާތަންފީޛުާ ާާގަވ އިދު ާިތބޭ ާޢަމަލުާބަޔަކަށްާކުރުމަށް ާގަވ އިދަކ ިއާެއްއގޮތަށް ާލިބިގެްނވ  ާބ ރު ވ އިުރ،ާޤ ނޫނެްއެގާދަށުން

ާފު ާއުނދަގޫކުރެްއވުމަށް ާއޮތްތޯ؟އެއްާާވ ންޖެހޭލުހުންނަށް ާއެބަ ާސަބަެބއް ާޖ ގަާާވެސް ާއެއްވުމަށް ާފަހަރު ާބައެްއ  70އަދި

ާ ާމައްޗަްށ ާއަސ ްސއެްއެގ ާކޮްނ ާދެްއވަނީ ާޖ ގަ ާެއއްވުމަށް ާފަހަރު ާބަެއއް ެއއްވެާާިބނ ކުރައްަވިއގެންތޯ؟ނުދެއްވ ފަިއ

ާ ާފުލުހުން ާެއއްގޮތަށް ާގަވ އިދ އި ާއެ ާހަމަތައް ާަގވ އިުދގަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާނުކުރުމުގެާތަންފީޛުއުޅުމުގެ ސަބަބުން

އުފުލަންޖެހޭާލިއްޔަުތގެާދަށުންާނުވަތަާފުލުހުންގެާޤ ނޫނުގެާދަށުންާލިބިދޭާބ ރުގެާދަށުންާމަސްއޫދަށުންާއުފުލަންާޖެހޭާ

ސްާިފޔަަވޅެްއާލިއްޔަުތގެާދަށުންާނުަވތަާފުލުހުންގެާޤ ނޫނުގެާދަށުންާލިބިދޭާބ ރުގެާދަށުންާމިނިސްޓަރުާއެްއވެމަސްއޫ

 75ާާތަފްސީލަކީާކޮބައިތޯ؟ވ ނަމަާއެާފިަޔވަެޅއްގެާޅުްއވ ފައިާފިަޔވަޅެއްާއަާފައިާވޭތޯ؟އުޅުްއވ 

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ 

ާދެކުނުާ ާކުޅުުދއްފުށީ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާދެއްވީތީ ާފުރުޞަތު ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާއެންެމާދ އި ާވީ ާސުވ ލުތަކަށް ާއެ ާދަންނަވަމުން، ާޝުކުރު ާސުވ ލުަތކަށް ާކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ރ ގެ

ާދެފުރި ާޖަވ ބު ާޢިްއޒަތްތެރިާހަމައަކަށް ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާކުރ ނެ ާމަސައްކަތް  80ވޭތޯ

ނޑ އިާާތ ޛުާމެންބަރުާއަލްއުސް ުސވ ުލާއަމ ުޒވެފަިއާވަީނާެއއްެވ0ާާކުިރމަތިާކުރަްއވ ފަިއވ ާާމުޙައްަމދުާނަޝީދުާއަުޅގަ
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ާބެހޭގޮތު ާުއުޅމ އި ާެއއްވެ ާގޮތުން ާއެރުވުމުގެ ާޖަވ ބު ާސުވ ލުތަކަށް ާއެ ާވީމ ، ާގޮތުން. ާބެހޭ ާއެއްެޗއްާއުޅުމ އި ން

ާމުހިއް ާދިވެހިދަންނަވ ލުމަކީ ާދަންަނވ ލ ނަން. ާއެްއޗެއް ާދެތިން ާއެކަމ މެދު ާދެކޭތީ ާކަެމއްކަމަށް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާމު

ާ ާހުއްދ20ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދައުލަުތގެ ާދަށުން، ާމ އްދ ގެ ާސުލްޙަވެރިކަމ އެުކާާވަނަ ާނެތި، ާހޯދުމެްއ ާކުރިން އެއް

 85އެްއވެާއުޅުމަކީާަރއްޔިތުންގެާއަސ ސީާޙައްޤުތަުކގެާތެރޭަގިއާހިމެނޭާކަމެއް.ާހަމަާއެފަދައިންާމިނިވަންކަމ އިާނަފްސުާ

ާކުރުމަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާެވސްާރައްކ ތެރި ާަޙއްޤެއް. ާއަސ ސީ ާލިބިދީފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނުތަްއާާދިވެހި އ އި

ާޙައްޤުަތއްާ ާއަސ ީސ ާއެންމެހަިއ ާރަްއޔިތުންގެ ާވީހިނދު، ާވ ޖިބަކަށް ާފުލުހުންގެ ާދެމެހެއްޓުމަކީ ޙިމ ޔަތްކޮށް

ރުމަކީާފުލުުހންގެާއެންމެާިއސްާވ ޖިބު.ާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދީާއަދިާެއއިންާޙައްޤަކަށްާހުރަހަކަށްާުނވެާމަސަްއކަތްާކު

ާަނޒަރުކޮްށާ ާވިސްނ  ާގޮްތގޮތަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރުމުގައި ާޢަމަލު ާފުލުހުން ާެއއްުވންތަކ މެދު ާއޮތްއިރު ާމިހެން ކަން

 90ާނުވަތަާކޮންާސަބަބަކ އިާ؟ބަލަންޖެހޭ.ާމިގޮތުން،ާއެއްވުަމކީާކޮންާބ ވަތެްއގެާކޮންާމަްޤޞަދެއްަގއިާބޭްއވިާެއއްވުެމއްތޯާ

ާއެއްވުމެއްތޯ ާޖެހުނު ާެއއްވަްނ ާރައްޔިތުންތަކެއް ާނުވަތަާާ؟ހުރެ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެްއވުމަަކށް ާރޭވިގެން ާކުރިން ނުވަަތ

ާޖަމ ވީތޯ ާެއއްތަނަކަށް ާރަްއޔިތުންތަކެއް ާޮގވ ލެިވގެން ާަބޔަކަށް ާވަކި ާތެެރއިން ާގޮތަކަްށާާ؟ރައްޔިތުންގެ ާކުއްލި ނުވަތަ

ާއެއް ދިމ ލަކަށްާރައްޔިތުންތަެކއްާދިޔަާދިއުމެއްާނުވަތަާޖަމ ވިާޖަމ ވުމެއްާެއއްވުމަކަްށާާހިނގިާހ ދިސ އަކ އިާުގޅިގެން

ނުވަަތާއެްއވެފަިއވ ާއެްއވުމެްއގެާމަްޤޞަދުާބަދަލުާކުރުަވއިގެންާުނވަތަާނުކޮށްާނަމަެވސްާަވކިާާ؟ބަދަލުވެގެންާދިަޔއީތޯ

ާއަނބުރ ލީތޯ ާއެްއވުމެއް ާަތނަކަށް ާވަކި ާނުވަތަ ާގެންދުވީތޯނުވަާ؟މިސްރ ބަކަށް ާމީެގާާ؟ނުވަަތާބަދަލުކުރުވީތޯާ؟ތަ  95އަދި

ާފ ޅުކުެރވޭާ ާޢަމަލުތަކ އި، ާރޫހ އި،ާޖޯޝ އި، ާއަމ ޒ އި، ާެއއްވުުމެގ ާއިްޙސ ސްތަކ އި، ާވިންދ ިއ، ާއެްއވުމުެގ އިތުރުން،

ާތަ ާެއްއވި ާުކަޑމިނ އި، ާޮބޑު ާެއްއވުމުގެ ާަވގުތ ިއ، ާެއއްވުުމގެ ާަވސީލަތްތަކ އި، ާބޭނުންކުރ  ނަކ އި،ާސުޢޫރުތަކ އި،

ވެސްާއެއްވުުމަގއިާހިމެނޭާމިޒ ތުގެާސިފަތަކަށްާބަލައި،ާމިނ ާވަޒަންކޮށްާާއެްއވުންާއެކުެލިވގެންވ ާގޮތ ިއާއަދިާމިނޫން

ާއެްއގޮތަްށާ ާނިންމުމ އި ާއެ ާނިންމ  ާގޮތެއް ާގެންދ ނެ ާޢަމަލުކުރަމުން ާއެހިނދަކަށް ާއެްއވުމަކ މެދު ާއެ ާފަހު ހެދުމަށް

ާބަހައްޓަާ ާޢަމަލުތައް ާއަބަދުފުލުހުންގެ ާފުލުހުން ާގެންދަންޖެހޭ. ާބަދަލުކުރަމުން ާކޮންމެާާމުން ާކުރަނީ ާމަސައްކަތް  100ވެސް

ާޢަމަލުތަްއާ ާބައިވެރިްނގެ ާއެްއވުމުެގ ާމިގޮތުން ާކުރެވޭތޯ. ާޢަމަލު ާޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ާވަރަްށ ާދޭތެރޭަގއި އެްއވުމަކ އި

މަސަލަސްާަކމަށ އި،ާޤައުމީާސަލ މަތަށްާސުލްޙަާހުންނަާގޮތ އި،ާއެކަމެްއގެާަސބަބުންާޤައުމުގެާއަމަންއަމ ންާކަމަށ އި،

ާވެދ ެނާ ާކުރިމަތި ާގެއްލުމެއް ާމުދަލަށް ާމިންވަރަކަށ ިއ،ާރައްޔިތުންނަށ އި،ާރަްއޔިުތންނ އިާސަރުކ ރުގެ ާވެދ ނެ ނުރައްކ 

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާރައްިޔތުންނަށް ާއެހެން ާފިޔަވައި ާަރްއޔިތުން ާެއއްވެަފއިވ  ާޙަާމިންވަރަށ އި ާލިބިދީފައިވ  އްޤުތަކަށްާއިން

 105އުނިކަމެއްާއ ދޭތޯާބަލައި،ާހުިރހ ާފަރ ތެއްގެާޙައްޤުތަކ އިާމަޞްލަޙަތުތައްާއަޅ ާިކޔ ާބަލ ާނުވަތަާބެލެންސްާކުރުމަށްާ

ާކުެރވޭ.ާެދާ ާޢަމަލު ާޭދތެރޭގައި ާގޮތެްއގަިއާެއާެއއްވުމަކ އި ާހިފެހެއްޓޭނެ ާއަދި ާަޙއްޤުތަްއާލިބިދެވޭނެ ފަހުާރައްޔިތުންގެ

ވޭ.ާއެްއވުންތަުކގަިއާތަފ ތުާސިފަތަެކއްާއެކުެލވިގެންާފިނަމަާއެާެދާއެްއވުމެްއަގއިާޢ ންމުާސިފަތަކ އިާއެްއވުމަކަށްާބަލައި

ާއެްއވުންތަކ އިާ ާއޮވެދ ނެ. ާެވސް ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާއިތުރުން،ާފޮުރވިފަިއާއޮންނަ ާމަޤްޞަދުގެ ާއޮންނަ ާފެންނަން ފ ޅުވެ
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ށްާލިެބމުންދ ާމަޢުލޫމ ތުތައްާވެސްާފުލުހުންާނަޒަރުާކުރަންޖެހޭ.ާލިޖެންސަދޭތެރޭގައިާޢަމަލުކުރ އިރު،ާފުުލހުންގެާއިންޓެ

ާސަރަޙައްދަކުްނާ ާަވކި ާުނވަތަ ާހުއްުޓވ އިރު ާނުވަތަ ާރޫޅ ލ އިރު ާނުވަތަ ާކުރ އިރު ާކޮންްޓރޯލް ާއެްއވުމެއް  110އެހެންކަމުން

ތްތެރިާރައީސް،ާޢިއްޒަތްެތިރާދުރަށްާޖައްސ އިރުާތަފ ތުާގޮތްތައްާނުވަތަާވަސީލަތްަތއްާބޭނުންކުރަންާމަޖުބޫރުވޭ.ާޢިއްޒަ

ވ އިރުާއެާޙައްުޤގެާބޭނުންާނުހަަމާއްޤުާަރއްޔިތުންނަށްާލިބިދީފައިާމެންބަރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާިއންާއެްއވެާއުޅުމުެގާޙަ

ާމަސަ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާހިފުމަށް ާޣަގޮތުަގއި ާއެއްވުމެއް ާޤ ނޫނީ ާބަދަލުކުރުމަށްާާއިރުއްކަތްކުރޭ. ާކަންކަމަށް ޤ ނޫީނ

އްކަތްކުރޭ.ާއެިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާފަދައިންާއެްއވެފަިއވ ާއެްއވުންތަުކގައިާހިމެނޭާރައްިޔތުންގެާވިސްނުމަކީާވަަރްށާމަސަ

ާފަސޭހަ ާވަރަްށ ާދަންނަވ ނަމަ ާއެްއޗެއް ާބުރަވެ ާބަހަށް ާޢިލްމުވެރިން ާނަފްސ ނީ ާެއއްެޗއް. ާމޮބަކަށްާާނ ޒުކު  115އިން

ދ ނެ.ާމިހެންކަމުންާއެއްވުންތަކ އިާދޭތެރޭާޢަމަލުާކުރ އިރުާވަރަށްާގިނަާބަދަލުވެގެންާނުވަތަާބަދަލުކުެރވިގެންާހިނަގއި

ާއަޅަންޖެހޭ.ާއެްއވުމެްއާ ާފިޔަވަޅު ާފުލުހުންނަށް ާކުރިން ާބަދަލުވުުމގެ ާމޮބަކަށް ާއެްއވުމެއް ާފިކުރުކޮށް ާވިސްނ  ގޮތްގޮތަށް

ާއޭ ާދީފިނަމަ ާފުރުަޞތު ާބަދަލުވުމުގެ ާހިތިމޮބަކަށް ާވަރަށް ާނަތީޖ  ާިޢއްގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާވ ނެ. ާރައީސް، ޒަތްތެިރ

ާކުރައްވ ފަިއވ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްިޔތުންގެ ާހަވ ލ ދީ ާވ ހަކަތަކަށް ާދެންނެވި ާދެންމެ މެންބަރުން،

 120ދުތަކ އިާއ ންމުާގަވ އ0222/1ާިފުރަތަމަާސުވ ލުގެާޖަވ ަބކީ،ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްާކުރ ާެގާއަކީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާޤ  ާޖަދުވަލުގެބެހޭ ާާނޫނުގެ 02ާާއެެކއްގެ ާަގވ އިުދގެ ާުއޅުމުގެ ާއެްއވެ ާހިމަނުއްވ ފަިއވ  ާނަންބަރުގައި ވަަނ62ާާވަނަ

ާެއާ ާގުިޅގެން ާކަންކަމ އި ާއެިކއެިކ ާވ ތީ، ާތަނަކަށް ާިހމެނޭ ާތެރޭަގއި ާތަންތަުނގެ ާމަނ ކުރެިވފައިވ  ާެއއްވުްނ މ އްދ ގަިއ

ާއެ ާެއއްވ  ާސަރަޙައްދަށް ާމޯލްޑިވްސް ާސަްއުވންތައް ާގ ތުްނާޕޮލިްސ ާވަރަށް ާގެންދަނީ ާފަރ ތުން ރވިްސގެ

ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުްނގެ ާއަދި ާބަލަހައްޓަމުން. ާބަަޔުކާާފަރުވ ތެރިކަމ އެުކ ާެއއްވެްސ ާސަރަޙައްދަށް ާހުންނަ ާެގ ކުރ 

ާއުޅުމ ިއާބެހޭާގަވ އިދުެގާ ާއ އ62ާާިއެްއވ ކަުމގެާމަޢުލޫމ ތުާލިބިްއޖެނަމަ،ާއެްއވެ  125އަްށާާދ ވަނަާމ އ06ާްވަނަާމ އްދ 

ާގ އިމްކޮށްާއެާސަރަޙައްދުގެާސަލ މަީތާާރިޢ ޔަތްކޮށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސް ކުރ ާގެާވަށަިއގެންާސެކިއުރިޓީާލައިނެއް

ާސަކަ ާޕޮިލސް ާމޯލްިޑވްސް ާމިާންތައްތައް ާޙ ލަތްތަުކަގއި ާބައެއް ާއަދި ާގެންދަވ . ާބަލަަހއްޓަވަމުން ާއިން ރވިްސ

ާއެއް ާފ ޅުކުރުމަށް ާޝުޢޫރު ާސަރަޙައްުދގެާސަރަޙައްދަށް ާއެ ާުހރަސްކޮށް ާލައިން ާސެކިއުރިޓީ ާފުލުހުންގެ ާމީހުން ވ 

ާމީހު ާއެފަދަ ާުފލުހުން ާމަސައްކަތްކުރުމުން ާަވންނަން ާުނވަތަ ާވަނުމުން ާދުރަށްލ ފައިތެރެއަށް ާަސރަޙައްދުން ާއެ ވޭ.ާން

ާިއރ ދަކު ާހުއްުޓވުމަށް ާއެްއވުންތައް ާހިނގ  ާކައިރީަގއި ާގެ ާކުރ  ާމަޖިލިސް ާދަތިތަެކއްާރައްޔިތުންގެ  130ރެއްވީތީ

ާވަސީލަތ އިާ ާއިންސ ީނ ާއ ލ ތ އި ާބޭނުްނވ  ާހުއްޓުވުމަށް ާެއއްވުންަތްއ ާމިފަދަ ާއަދި ާުނވޭ. ާކުރިމައްޗެްއ ފުލުހުންނަކަށް

ާކަމުަގއި ާލިބިގެންވ  ާފުލުހުންނަށް ާކައިީރގަިއާާހުނަރު ާގެ ާކުރ  ާމަިޖލިސް ާދަންނަވަން.ާރައްޔިތުްނގެ ނޑު ާއަުޅގަ ވެސް

ނޑަައޅ  ާކަ ާކައިރިާފުލުހުން ާގެ ާކުރ  ާމަޖިލިސް ާފަރ ތްތަކުން ާެއިކ ާހުރަސްކޮްށ، ާލައިން ާއެްއވަންާާސެިކއުިރޓީ އަށް

ާ ާދ ތީ ާއިތުުރވަމުން ާކުރުން 0262ާާމަސައްކަތް ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުްނގެ ާއަހަުރގެ ާހުޅުވުމ ިއ6ާާވަނަ ާ މ ރޗްގައި

ާައއުގުޅިާ ާެގ ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންެގ ާާގެން ާމަޖިލިސް ާެފށުމުން ާއިހަްށވުރެާދައުަރކަށް ާސެކިއުިރޓީ ާޭގެގ  135ކުރ 
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ާމަޖިލީހުެގާ ާފަރ ުތން،ާރައްޔިތުންގެ ާމީހުންގެ ާއެްއވ ންާމަސައްކަތްކުރ  ާގެާކައިިރއަށް ާކުރ  ާމަޖިލިސް ވަރުގަަދކުރުމ އި

ާސަލ މަ ާއުނދަގޫފުޅުތަކުން ާނުވަތަ ާެގއްލުމެއް ާލިބިވަަޑއިގެންފ ނެ ާމެންބަރަކަށް އެާާތްކުރުމަށްޓަކައިޢިއްޒަތްތެރި

ާޖަވ ުބަގއިާސަރަޙަ ާސުވ ލުގެ ާެދަވނަ ާކުެރވިފައި. ާވަުރގަދަ ާކުރެވި ާހަރުދަނ  ާވަނީ ާކަްނތައްތައް ާސަލ މަތީ އްދުގެ

ާހުއްަދކަމެ ާއުޅުމަކީ ާއެްއވެ ާސަރަަޙްއދުގައި ާވަަށއިގެްނވ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމޯލްިޑވްްސާދަންނަވަން، އްކަުމގައި

ާސަ ާސުވ ލުާޕޮލިސް ާތިންވަނަ ާނުދެކެން. ާިދވެހިރ އްޖެރވިްސއަކުްނ ާދަންނަވަްނ، ާަޖވ ބުަގއި ާޤ ނޫނުތަކ ިއާާގެ  140އަްށ

ާތަންފީޒުާ ާސަާގަވ އިދުތައް ާޕޮލިސް ާމޯލްޑިވްސް ާއަދ ކުރުމަީކާކުރުމުަގއި ާޒިންމ ތައް ާލ ޒިމްވ  ާމައްޗަށް ރވިްސގެ

ާފުލުހުން ާދަށުން ާަގވ އިދުަތކުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާހެދިފަިއވ  ާމިވަގުތު ާއަދި ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއް. ާމައްޗަށްާފުލުހުންގެ ގެ

ާތަންފީޛުާލ ޒިމްވ  ާައދ ކޮށް ާފުލުހުންނަކަށްާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާޢަމަުލކުރުމަށް ާބުނ ގޮތަށް ާޤ ނޫނުގައި ކުރުމަށް

ާކުރިމަިތވެފަ ާނުފޫެޒއް ާހުރަހެއް ާއުނދަގުލެްއ ާއެްއވެްސ ާުސވ ލުަގއިާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާހަތަރުވަނަ ާުނވޭ. ެއއް

ާހަމަ ާމިއަދ އި ާޖެހެނީ، ާގޮުތެގާާއަށްާދަންނަވަން ާެއއްގޮްތވ  ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާހުރީ ާޢަމަލުތައް  145ފުލުހުންގެ

ާވ ަހކަ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާ ާެއއްވެްސާފިޔަަވެޅއްާައޅަންާޖެހިފައިާނުވ  މަތިންކަމަށްާވ ތީާފުލުހުންނ އިާދޭތެރޭގައި

ާބަހައްޓަމު ާޢަމަލުތައް ާފުލުހުންގެ ާމިއަރުވަނީ ާޔަޤީންކޮށް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާައިދާއަޅުަގނޑު ާވަނީ ާގެންގޮސްަފއި ން

ާގެންދ ނީާމުސްތަޤުބަލުގައި ާހިނދެއްަގއި ާހުންނަހ  ާމަޤ މުަގއި ާމި ާއަުޅަގނޑު ާމ ތްާވެސް ާވ ގިފުޅ އެުކާهللاާވެްސ ގެ

ކުރ ،ާރައްޔިތުންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާލިބިޭދާއެންމެާފުރިހަމައަށްާއިޙްތިރ މުާާއެންމެހ ާރައްޔިތުންގެާޙައްޤުަތކަށް

 150ނުވ ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދީފައިވ ާާނުންާހިފުމުގެާފުރުޞަތުތަކަށްާހުރަހަކަށްޙައްޤުތަުކގެާބޭ

ާރައްކ ތެރިކަމ އިާޙިމ ޔަތްތައްާިލބިދިނުމުގައިާފަސްނުޖެހޭނެާބ ރެއްގެާގޮތުަގއި.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފު ާކުރެްއވުމުގެ ާސުވ ލު ާއިތުރު ާޝުކުރިއްޔ . ާުކރެއްވުުމގައި ާުސވ ލު ާހުޅުވ ލަން. ާއަުޅަގނޑު ިސކުންތ22ާާުރުޞަތު

ާކު ާސުވ ލު ާއެުރވޭެނާއަދި ާއަރުވ ނަން.ާމިނ0ާިރެްއވުމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުދެްއވުަމށް ާިޢއްޒަތްތެިރާމިނިސްޓަރަށް  155ޓް

ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގޮތުގެމަތިން ާގަވ އިުދގަިއވ  ާބޭނުންފުޅުނަމަ ާކުަރއްވަްނ ާސުވ ލެއް ާފުރުޞަުތާާއިތުރު ނޑު އަޅުގަ

ާށް.ރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަމިއަރުވަނީާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

 160އްޔިތުްނެގާމަޖިލީހުގައިާކަންާއެވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާޤަބޫލުކުަރއްވަންތޯާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާވަަޑއިގެންާމިއަދުާރަ

އެާދެްއކެވީ.ާރަްއޔިތުންގެާމަިޖލީހުގެާމެންބަރަކުާކުެރއްިވާުސވ ލަކަށްާއެްއވެާއުެޅގެންާެއަކންާމައްސަލައަކަްށާެވގެންާ

ާއުޅެނީ ާަރއްާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހަމަ ާދޮުށގަެވސް ާޭގގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދިަޔއީާޔިތުްނގެ ާމި ާހިނގ  ާިމކަން ާކަން. އި
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ާއެއްޗެްއާރަ ާހުރިހ  ާއެ ާދުވ ލުކަްނ. ާރޯމ  ާކުރިފުޅުމަތީގައި ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ާހަމަ ާމަޖިލީހުގެ އްޔިތުންގެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާތޯާެއގޮތަށްާއެާބްލަފްާކުރެްއވީ؟އެނިގވަަޑއިގެންާހުންނަވ 

ާ165 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ެބއްާދެްއވަންާބޭނުންފުޅުނަމަާ

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިހ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ 

ާޖަވ ެބްއާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާސުވ ަލކަށް ާކުރެްއވި ާއެ ާއެުރވިްއޖެހެން. ާދެންމެ ާަޖވ ބު ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާީހވަނީ  170އަޅުަގނޑަށް

ނޑުާނުދެކެން.ާ ާބޭނުންވ ާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ނޑުާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާމިހ ރަކަށްާއަިއސްާތެރިާރަީއސް،ާުޝކުިރއްޔ .ާޢިއްޒަތް ިޢއްޒަތްތެރިާވަޒީރަްށާައޅުގަ

ާކޮށްގެން.ާ ާބޭނުން ާވަސީލަތްތައް ާކަހަލަ ާއެހެން ާއަދި ާމެެސޖ އި ާއެްއވ ނެކަމުގެ ާމިވެނިތަނަކަށް ާކުރިން  175އެްއވަމުންދަނީ

ާހޯމްއެ ާއެްއކޮށް ާލިބުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެފަދަ ރޒްާހެންވީމ ، ާާއެފެއަ ާޕޮލިހުން ާމިސަރަޙައްދުނުވަތަ ތަކަށްާމިހ ތަނަށް

ާމަޢުުނވުމައެއް ާއެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދ ކަން ާއަންގަމުން ާއެްނުގމެއް ާއެްއވެސް ާލިބިާށް ާއެހެންވީމ ،ާާފަާލޫމ ތު ާނެތް. އެއް

ާއެގޮތަްށާނުކުރަނީާީކްއވެގެންތޯ.ާެއއީ ާމީހުންާއެކަން ާެއފަދަާތަންތަނަށްާއެްއވ ތީާާވެސްާބަެއއްާކަމ އިާނުބެހޭ ފަހަރު

ާ ާކަމަށްވެމިހެން ާއެހެންވ  ާލުިއާމިދަންނަވަނީ. ާއިތުރު ާކުރުމަށްޓަކައި ާކޮންޓްރޯލް ާއެކަން ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އްޖިްއޔ 

 180ާ...ންާދ ނެހެން.ާހަމަާއެއ ެއއްކޮށްއެއްާލިބިގެާފަސޭހަ

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެ ާއަ

ާގޮެތއް ާކޮށްލެްއވޭ ާފުރިހަމަ ާމުޅިން ާުސވ ލު ާވިދ ޅުިވކަމަށްާާއ ދެ، ނަޑކަށް ާަމިއގަ ާސުވ ުލގައި ާެއހެންނަމަވެސް ުނވި.

ާމިކަ ާއެްނގި ާކުރެވި ާއިޝްތިހ ރު ާެއކަމަށް ާކޮންމެެވސްވަރެްއގެ ާެއްއވުމަށް ާއެްއވުންތައް ާލަފ ކުެރވެނީ ހަލަާއަޅުަގނޑަށް

ާހި ާފުލުހުންާނކަންތައްތައް ާގޮތުން ާަތއްޔ ުރވުމުގެ ާއެކަމަށް ާއެންގީމ ، ާއެންގުން ާއެ ާއެގޮތުން ާދެްނ  185ގައޭ.

ާކުރޭޯތއޭ؟މަ ާާސައްކަތްތަެކއް ާއެކަމަށް ާފުލުހުން ާއ ދެ، ނޑުމެންނަށްއަުޅަގނޑުމެން ާައުޅގަ ާެއާާމަސައްކަްތކޮށް ވެސް

ާތައްާވަން.ާފުލުހުންާތައްޔ ރީއެކަމަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބުނީމ ،ާ

ާ

ާ:ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުންކެ
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ާރޫޅ ލުމުަގއިާ ާއެްއވުންތައް ާއެކިެއިކ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ  190ޝުކުރިއްޔ .

ާމިނިސްޓަ ާބަދަލުގައި ާދޫކޮށްލުމުގެ ާޖަޖްމެންޓަށް ާޕްރޮފެޝަނަލް ާނުވަަތާފުލުހުންގެ ާފަރ ތުން ާމިނިސްޓަރުގެ ރާނުވަތަ

ާަވކިގޮަތަކށްާހެދުމަށްާއެއްވެސްާފަހަރެްއގައިާއަންަގވ ފައިާވ ނެތޯ؟ާާސަރުކ ރުގެާފަރ ތުން

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުން ާ:މިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ނޑުާދެންމެާޖަވ ބުާއެރުވިއިރުާދެންނެވިހެންާފުލުހު  195ގިނަާގޮތްގޮތުންާބަލ ފައިާރ އްޖޭގަިއާާންާވަރަށްޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާކޮންމެ ާއެހެންވީމ ، ާެއްއވުންތަކެއްދޭ. ާގޮތްގޮތަށް ާއެިކ ާސަރަަޙއްދުަގއި ާވަޒީުރެގާާއެިކއެކި ާނުވަތަ ާވަޒީރު ފަހަރަކު

ާނޭ ާއެކަމެއް ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނަވ  ާތިއްނދަށުން ާވަޑައިގެން ާއެތަނަށް ާކުރަން ާކޮންޓްރޯލް ާއެކަމެއް ާދެން ަބވ ާގޭނެ.

ާ ާކުރަްއވަމުންބޭފުޅުން ާކޮންޓްޯރލް ާާއެކަމެއް ާއެ ާޮގތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  މަްއސަލަތައްާއެބޭފުޅުްނނަށް

ާގެންދަވ ފައިާަވނީ.ާާހައްލުކުރަމުން

ާ200 

ާާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާޢިްއޒަ ާއ ދެ،ޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް. ާކުރަާތްތެރި ާދަށުންަވޒީރު ާގަވ އިުދގެ ާބ  ާސުވ ލުތަަކކީ ގޮތަކަްށާާއައުާްއވ 

ނޑުމެންނަށްާމިލިބެނީާ 22ާނުވަަތ52ާާސުވ ލުކުރަންާމިޖެހެނީ.ާުސވ ލުާއޮތީާވަރަށްާިދގުކޮށް.ާއެެހންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާިއޒުހަކަ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއުނދަގޫވޭ. ާވަރަށް ާވީމ  ާދަންނަވަން ާތެރޭަގއި ާސިކުންތުގެ އ ިއާާނަށް

ާއ ދެ،ާ ާއެދެން. ނޑުން ާުނކެ ާވަގުތަށް ާމިދެންނެވި ާކުރީގައި ާބަލ ނަން. ާކޮށްލެވޭތޯ ާުސވ ލެްއ ނޑު ާއަުޅގަ  205އެީކގައި

ާވައްޓ ލ ނަމޭާާދިވެހިރ އްޖެ ާވެރިކަން ާޭބރުން ާއިމުން ާޤ ނޫނީ ާދ އިރުަގއި ާހިްނގަމުން ާވެރިކަމެއް ާޮގތުން ާޤ ނޫނީ އަށް

ާ...ރަމުންާއެަބދޭ.ާމިާމުޒ ހަރ ތައްތަކެއްާކުބުނެ،ާއެތައްާފަހަރެްއގެާމަތިންާމުޒ ހަރ 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާހަމަ ާސުވ ަލކ އި ާކަހަލަ ާޖަވ ބުދެއްވޭ ާމިނިސްޓަރަށް ާާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދަނީސް ާހަމަވެއްޖެ.22ާާއަށް  210ސިކުންތު

ާކުުރމުގެ ާުސވ ލެއް ާުފރުޞަތުތަކަކީ ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ  ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާބަޔ ނެްއާާޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު.

ާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާފުރުޞަތެއް 22ާާދެއްވުުމގެ ާބޭނުން ާހިާރަނގަޅަސިކުްނތުގެ ާކުރިންާއްށް ނޑު ާއަުޅގަ ާޕެވުމަށް

ާޢަބްދުއް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާގެންދަވަީނ. ާދަންނަވަމުން ާޢަބްދުާވެސް ާފުރުޞަތުާهللاާރަޙީމް އަށް

ާއަރުވަން.ާ

ާ215 

ާާާ:ވުންވ ހަކަެދއްކެާهللاާރަޙީމްާޢަބްދުާމެންބަރުާޢަބްދުއްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެ
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ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާިމނިސްޓަރަށް ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ސަރުކ ރުންާާޝުކުރިއްޔ 

ާމިދަންނަވ ލީާ ާމިހެން ާވ ނެތޯ؟ ާބޭނުންކޮށްފަިއ ާގޭސް ާކަރުނަ ާރޫލ ލުމަށްޓަކަިއ ާެއްއވުމެއް ާއެއްވެްސ މިހ ތަނަށް

0ާމަޖިލީހުގައިާމިސަރުކ ރަކީާކަރުނަާގޭސްާބޭުނންާކުރ ނެާސަރުކ ެރއްާނޫންަކމަށްާވިދ ޅުވެަފއިާވ ތީ.ާާނިކުފ ނުާމިމަ

ާއަްނގ  ާޕ ޓީއަކުން ާވަކި ާދ އިރު ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާފުލުހުން ާރޫޅ ލުމަށް ާއެްއވުން ާސުވ ލަކީ  220ގޮތަަކްށާާވަނަ

ކުރ ާގޭާަކއިީރގައިާހަތަުރާފަސްާގަޑިއިރުާުމޒ ހަރާ ާސްންގެާމަޖިލިާސުވ ލަކީާަރއްޔިތުވަނ2ާާަާޢަމަލުކުރަންާޖެހޭނެތޯ؟

ާތަންތަ ާބަެއއްކަހަލަ ާނުެލވި ާރުޅ  ާއެްއވުން ާކުރ އިރު ާެއއްވ އިރު ާމިނ65ާިނަށް ާގޭްސާވަރަކަްށ ާކަރުނަ ާތެރޭގައި ޓް

ާބޭނުންާކުރައްވަނީާެއއީާކޮންާއުސޫލަކުންތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ރޒްާމު  225ާ:ޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުންމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުން ާސުވ ަލކީ ާމިއަދުގެ ާދޮާާއ ދެ، ާގޭ ާއެއްވުކުރ  ާސުވ ލެއް.ާާމ ށަށް ާއޮތް ާކުރައްވ ަފއި ބެހޭގޮތުން

ާބަޔ ނުގައި ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަާާއެހެންނަމަވެސް ާތަފްޞީލުކޮށް ާެބހޭގޮތުން ާއެކަމ  ާއެާާތަކެއްވެސް ދަްއކ ފަިއވ ތީ،

ެރްއވީމަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާފުލުހުންާެއްއވުމެއްާރޫޅ ލުމަށްާެއވަގުަތކުާެއތަނަށްާއެންމެާއިްސކޮށްާސުވ ލުާކު

ާކޮންޓްރޯްލގެ ާބޭފުޅަކަށް ާއެްއވުންތަްއާރޫޅ ުލމުގެާހުންނަވ  ާއެހެންވ އިރުާާދަށުން ާކުރިއަްށާގެންދަވ ނީ. މަސަްއކަތްތައް

ާބ ރުގެ ާޤ ނޫނީ ާލިބިދީފައިވ  ާެއކަމެއްާާފުލުހުންނަށް ާބޭނުންކޮށްގެން ާވަޞީލަތްަތްއ ާއ ލ ތ އި ާބޭނުންކުަރންޖޭހޭ  230ދަށުން

ާެއްއވު ާަވކި ާަމޤްޞަދެއްަގއި ާސިޔ ސީ ާދެން ާއެްއވުމެއްރޫޅ ލެވޭނެ. ާވަކި ާރޫޅ ލ  ާމިކަހަލަާާމެްއ ާގެްނގޮސް ުކރިއަށް

ާއަުޅގަ ާވ ނެކަމަކަށް ާބަހައްޓަވ ފައި ާފުލުހުން ާޢަމަލު ާގޮތަކަްށ ާގެންދ ނެ ާދެްނާކަންތަކެއް ާނުކުެރވޭ. ާޤަބޫލެއް ނޑަްށ

ާކުރެްއވީ.ާާނޭނގެާއެކަންާުސވ ލ0ާުއަޅުަގނޑަށްާީހވަނީާއެާ

ާ

 235ާާ:ތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުންބިލެ

ާއެްއވުމުން،ާމިސ ލަކަށްާ ާތަްނތަނަށް ާކުެރވިފަިއވ  ާމަނ  ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާމަޖިލީހުގެާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންގެ

ާއޮފީސް،ަރއީސުާއިދ ރ ، ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާއިދ ރ ، ާފުލުހުންެގ ާެގކޮޅު، ާހުންނަވ  މިތަންތަނަށްާާލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާަވގުތުކޮެޅއް ާކިހ  ާއެްއވުުމން ާޚިލ ފަށް ާއެމީހުންާގަވ އިދ ިއ ާފިަޔވަުޅާާނަގ ތޯ ާައވަހަކަށް ާކިހ  ދުރުކޮށްލަން؟

ާއަޅުްއވަންތޯ؟ާ

ާ240 

ާ:ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުންމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

އ ދ،ާއެްއވެުއޅުމ ާބެހޭާަގވ ިއދުގެާދަށުންާެއްއވުންާމަނ ާތަންތަންާއެބަހުރި.ާއެތަންތަނުެގާތެރެއިންާތަންތަނުގެާނަންާ

ާ ާރޫޅ ލަން ާެއާެއްއވުމެއް ާހ މަކުރެއްވީ.ާދެން ާތި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއވުަނގަންޖެހޭނެ ާއެ މަކަށްާވަގުަތކީ
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ާއެކަމަށްާ ާއެންގެވީމ ، ާފުލުހުން ާތިއްބަވ  ާއެތ  ާރޫޅ ލުމަށް ާެއްއވުން ާއެ ާއަދަދ އި ާމީހުންގެ ާއޮތް އެްއވެފައި

ާވަރަށްާކިޔަމަންތެރިވ ާމިންވަރ އިާމިެހން  245ގިނަާސަބަުބތަކެއްާހުރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަިކާމިވެނިާސިކުންތުޮކޅެްއގެާާގޮސް

ާޕީރިއެޑެއްާ ާިމވެިނ ާވަކި ާުނވަތަ ާކަމަކަތެރޭގައި ާރޫޅ ލެވޭނެ ާތެރޭަގއި ާދަންނަވ ކަށްާގެ ާހުރެފައި ާމިތ  ނޑު ާއަުޅގަ ށް

ާހ ދިސ ނޭ ާއެ ާއިްސވެރިންާާ،ތަަނކ އިާ،ވަގުތ އިާ،ައކ އިާނގޭނެ. ާފުލުހުންގެ ާިތއްަބވ  ާއެތަުނގައި ާވަގުަތކު ެއއްޮކށް

ާއެކަންތައްަތއްާކޮންޓްރޯލްާކުަރއްވަންާމަސަްއކަތްާކުަރއްވ ނީ.ާ

ާ

 250ާ:ރ ޣެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާމެދުާހެންވޭރުާދ އި

ނޑުާދަްނނަވ ކަށްާ ާތަކ އިާސީާތަފ ތުކުރުންކުރައްވަނީާސިޔ ާކަންާތިާންާމިނިސްޓަރނެތިބޭނުމެއްާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާމިިނސްޓަ ާމިކަންއެުކއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް ާކޮށްނޭ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާވަރަށް ާފުލުހުން ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާވ ހަކަފުޅުަގއި ތައްާރުގެ

ާ ާރުޅ ލަކުރަްއވަނީ. ާެއއްވުންަތްއ ާމިގެންރޫޑް ާކަންމުން ާޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ާދޭތޭރޭާާދަނީ. ާބަަޔކ އި ާވަކި ކުރެއްވުަމކީ

ނުޑާއޮ ާާޅުންާފިލުވ ލަންާބޭނުން.ވަކިތަނަކަށްާއެްއވުމުންާވަިކޮގތަކަށްާކަންކުރުންތޯާއަުޅގަ

ާ255 

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަ ާ:ެދއްެކވުންމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ާ ާދަންންވ ިލހެން ާކުރިން ާޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑު ާއެއްވުމަކީ ާފަރ ތަކުންާައސ ސީަގއިމި ާެއްއވެސް ާނެތިާާހުއްދަާކުރިން އެއް

ާހުއްދަ ނޑުމެންނޭާާއެްއވުމަކީ ާއަުޅގަ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާރޫޅ ލ އިރު ާެއއްވުެމއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއހެންވީމ ، ކަމެއް.

ލުންާނައްޓ ާހިސ ބުންާނުވަތަާއެހެންާރައްޔިތެްއގެާޤ ނޫނީާޙައްޤަކަށްާއަަރއިގަންަނާމިދަންނަވަނީާފުލުހުންގެާކޮންޓްރޯ

 260ާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންދ ނެ.ާާކަމަށްވަންޏ ާފުލުހުންާދެންާއެއްވުންާރޫޅ ލުުމގެހިސ ބުންާނުވަތަާމަނ ާހިސ ބަކަށްާދ 

ާ

ާާ:މަދުާތ ރިޤްާވ ހަކަދެއްެކވުންމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ނޑުެގާުސވ ލަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްކުރ ާޭގާކައިރިޝު އަށްާދެތިންާހަތަުރާާކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާައނޑުާއަހައިފީމު.ާހަމަާއެހެންމެާސަލ މަތީާކަ ންތައްތަކ އިާބެހޭާެއކިާފަހަރެއްގެާމަތިންާއެްއވިާވ ަހކަާއަުޅގަ

ާދުވަސްތަާސަފުތަކެއް ާއެ ާވަދެފަިއވ ކަންރޫޅ ލުމަށްފަހު ނޑުގެާސުވ ަލކީާާުކގައި ާފ ހަގަކުެރވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ  265ވެސް

ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަލ މަތީާބ ރުތައްާހިމެނޭާސަރަޙައްދަށްާސިފައިންގެާމަުރކަޒުާދޮށަށްާޑީ.އ ރު.ޕީާގެާަބއެްއާމެންބަރުްނާ

ާނޭވ  ާހަމަ ާގޮއެތަނަށް ާޫފައޅުވ ލ ފައި ާސަފު ާކިަތއް ާދޮށުަގއިާސްލުމަށްޓަކަިއާމަޑުކޮށްލީ ނުޑވަރު ާގަ ާރިޔ ސީ ާތޯ؟ާއަދި

ާ..ގިަނއިރުއެާމުޒ ހަރ ާރޫޅ ާނުލެވިާއެަކންތައްާވެސްާާއެތަްއއިރެއްާވީއިރު

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުން  270ާ:މިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ
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ާގޮތެއް ާނިންމ ލެވޭ ާމުޅިން ާސުވ ލު ާއެކުެރއްވި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާުނވިާާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަްށާވެސް ާއެހެންނަމަވެސް .

ާހުރިާ ާގުޅުން ާމުޅިން ާސުވ ލ އި ާމިއަދު ާދެްއކެީވ ާޖަވ ެބއްާާވ ހަކަފުޅު ާެއއަށް ާނުދެކޭތީ، ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ކަމެއް

ާއަރުވަންާތަންކޮެޅއްާދަތި.ާ

ާ

 275ާާ:ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާ ާޝުކުރ22ާު`. ާިލބޭތީ، ާނުދަާސިކުންތު ާައޅުަގނުޑގެާވެސް ާމިދަނީ. ާއަުޅަގނޑު ާުސވ ލަށް ާސީދ  ްނނަވ 

ާވަކި ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާލަްޝަކރުގައި ާފުލުހުންގެ ާތ އީާސުވ ލަކީ ާއެމީހުން ާޕ ޓީއަކަށް ދުާިސޔ ސީ

ާއެ ާދައުރުަގިއ ާމަނިކުފ ނުގެ ާކުަރްއވަިއގެން ާޝައްކު ާނޭާގިނކުރ ކަމަށް ާުނވަތަ ާމީހުންާގިނވެސް ާކިަތއް ގެާވެސް

ާއަށްާހުރަސްާއެޅިފައިާވ ނެތޯ؟ާޝުކުރިްއޔ .ާވަޒީފ 

ާ280 

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުން ާ:މިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ާވަރަށް ާުގޅުންހުރިާާއިއާ ާހިތ މަާއަޅުަގނޑު ާވަރަކަށް ާެއްއވެސް ާސުވ ލ އި ާމިއަދުގެ ާެޖހޭނީ ާދަންނަވ ލަން ެއއްކޮށް

ާއަޅުގަާ ާނޫންކަމަށްވ ތީ، ާއަރުވަންާސުވ ލަކަށް ާޖަވ ބު ާއަުޅަގނޑަށް ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދު ާމަޖިލިސްގެ ާމިހ ރު ނޑު

ާތަންކޮޅެއްާދަތިކޮށްާމިއުޅެނީ.ާ

ާ285 

ާާ:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން

ާޢިއްޒަތްތެ ާޝުކުރިއްޔ  ާރައްިޔތުންގެ ާމަތިން ާފަހަރެއްގެ ާތިން ާސުވ ަލކީ ނޑުގެ ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާެގާާމަޖިލިސްރި ކުރ 

ާވ ހަކަާކައިރި ާއެްއވި ާމީހުން ާސުވ ުލގަިއާާއަށް ާމެންބަރުގެ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާުކުޅދުއްފުށީ ާމިތަނުަގއި ެއއް

ާމަޖިލިސްާ ާމަތިން ާފަހަރެއްގެ ާތިން ާމި ާސުވ ލަކީ ާއަުޅަގނުޑގެ ާކައިރިާފ ހަގަކުރަްއވައިފި. ާގެ ާމީހުންާާކުރ  އަށް

ާހަ ާެއއްފަހަރަކު ާހަާާމަގައިމުއެްއވިއިުރަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންދުރުންނެވސް ާގޮުތގައި ާާސުރެއްދ ންވ  ާހަވީރު  5ާ290ފެށިގެން

ޖަހަންދެކަށްާމިތަނުގައިާހަމަާއެއްވެާއަުޑގަދަާކުރަމުންާދިޔަ.ާމަޖިލިސްާނުބޭއްވިގެްނާހުއްޓ ލުމަށްާފަހު،ާބެލްޓްާާއެއް

ާއައިސް ާވ ކަާދަމ ލ ފައި ާގެންގޮސްފައި ާދުރަށް ާމީހުންތައް ާއެ ާމިކަްނާސިފައިްނ ާފ ހަގަކުރެޭވ. ނޑަށް ާއަުޅގަ މަށް

ާވޭތޯ؟ާނޫނީާކިހ ވަރަކަށްާބައްަލވ ފައިާާމަނިކުފ ނުާޤަބޫލުފުޅުާކުރައްަވންތޯ؟

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާވ ހަކަެދއްެކވުން  295ާ:މިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ާއެްއވުމަކީ ާކޮންމެ ާދަންނަވ ިލހެން ާގ ވެްސާހަާއަޅުަގނުޑާކުރިން ާވަރަށް ާފުލުހުން ާބަލަމުންދ ާތުްނާމޮނީޓަރާމަ ކޮށް

ނޑުާކުރިންާދަންނަވ ލިހެންާާއެްއވުމެއް. އެހެްނވީމ ،ާއެާަކންތައްތައްާހަމަާއެާދަނީާފުލުހުންގެާބެލުމުގެާދަށުން.ާއަޅުގަ
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ާެވްސާ ާސެކްރެޓޭރިއެޓ އި ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވ ނީ ާފުލުހުން ާގުޅިގެން ާފެށުމ އި ާދައުރަށް ާމި ާވ ނީ މިހ ރު

ާކުރު ާވ ހަަކާމަޝްވަރ  ާވ ނެ ާވަރުގަދަކޮށްފައި ާވުރެ ާކުިރއަށް ާކަްނތައްތައް ާސެކިއުރިޓީ ާމިތަނުގެ ާމިހ ރު ާފަހު މަށް

ާލިބިދޭާ ާކަމަކީ ާމިނިވަން ާެއއްެވއުޅުުމެގ ާމިނިވަންކަމ އި، ާފ ޅުކުރުުމގެ ާޚިޔ ލު ާމިނިވަން ާއެހެންނަމަވެސް،  300ދަންނަވަން.

ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައްޔިތުްނެގ ާވ ީތ، ާމެންބަރުންގެާާޙައްޤަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތި ާއަދި ާމެންބަރުންނަށް ގެ

ާވ ހަަކާ ާގެންދ ނެ ާދެމުން ާފުރުޞަތު ާކުރުުމގެ ާަކންތައްތައް ާއެކަހަލަ ާގޮުތގެމަތިން ާނުވ  ާއުނދަގޫފުޅު މަސައްކަތްޕުޅަށް

ާވެސްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 305 ާެކވުން:ވ ހަކަދެއްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު

ާޢިއްާ ާކުރުމަްށާޝުކުރިއްޔ  ާކޮންޓްރޯލް ާނުވަތަ ާޫރޅ ލުމަށް ާއެްއވުމެއް ާެއފަދަ ާުސވ ލަީކ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ޒަތްތެރި

ާޕޮލިހުންގެާ ާޙ ލަތުގައި ާެއފަދަ ާއ އި،ާއަދި ާހިނގ ތޯ ާކިހ ަވރަކަށް ާމައްޗަށް ާފޯސްގެ ާޕޮލިސް ާއަމުރު ާމިނިސްޓަރުގެ ހޯމް

ާހަޑިހުތުރުާބަހުންާމުޢ މަލ ތްާކޮށްފ ނެތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާ  310 ާެކވުން:ވ ހަކަެދއްމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ާދަންނަވަްނާ ާއަުޅަގނޑު ާުސވ ުލަގއި ާކުރެްއވި ާއެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާމިނިސްޓަރަކަށް ާނިންމުމަށް ާގޮތަަކށް ާވަކި ާއެކަމަށް ާޫރޅ ލުމަށް ާއެއްވުމެއް ާކޮންމެ ާއިރުޝ ެދއްާާޖެހެނީ އެކަމަކަށް

ވަގުަތކުންާނުދެވޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކުރިންާހެދިފައިާހުންނަާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ިއާއެްއގޮްތވ ާގޮތުގެާމަތިްނާ

ާގަވ އިދ ިއާ ާޤ ނޫނ އި ާކަަހލަ ާެއއްވެސް ާކުރުމުގައި ާޢަމަލު ާވެސް ާފުލުހުން ާދެން ާގެންދ ނީ. ާކުރަމުން ާޢަމަލު ފުލުހުން

ާޢަމަލެ ާބެޭހާޚިލ ފު ާކަމ އި ާފަރ ތަކުން ާއެްއެވސް ާެއއް ާަޝކުވ  ާހިންިގކަމުގެ ާޢަމަލެއް ާއެފަދަ ާހިންގ ކަމަށްަވންޏ   315އް

ާމިނިވަންާ ާއުފެދިފައިވ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއޮތް ާމި ާމިހ ރު ާމައްސަލަތައް ާއެ ާކުރައްވައިފިކަމަްށވަްނޏ  ފަރ ތަށް

ާއެ ާއުފެދިފައިވ  ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާއަދި ާބައްލަވ ަފއިާމުއައްސަސ ަތކ އި ާރަނގަޅަށް ާވަަރށް ާމުައއްސަސ ތަކުން ިކއެކި

ާއެކަީށގެންވ ާފިަޔވަޅުާއެކަމަށްާއެޅޭނެ.ާ

ާ

 320 ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާާމަޑުއްވަރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިޝ މްާޢަލީ

ާކަމުގަ ާކަމެއް ާހުއްދަ ާއުޅުމަީކ ާއެއްވެ ާދޮށަށް ާގޭ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ިއާޝުކުރިއްޔ 

ާވަީނާ ާރޫޅ ނުެލވި ާއެްއވުން ާއެ ާވެސް ާީވއިރު ާގިނައިުރ ާވަރަްށ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވިދ ޅުވި. ާނުބައްލަވ ކަމަށް ފުލުހުން

ާއަުޅްއވ ފަިއާ ާދޭތެރޭަގއި ާއެކަމ އި ާވ ނަމަ ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތ؟ާއެހެންކަމަށް ާަމނިކުފ ނު ާކަމަށް ާޚިލ ފަށް ގަވ އިދ އި

ާއިންާފިޔަވަަޅކީާކޮަބއިތޯ؟ާ
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ާ325 

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާމި  ާެކވުން:ވ ހަކަެދއްނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ާ ާމިއޮންނަނީ ާަގވ އިުދެގ ާއެްއވެުއޅުމުގެ ާދަންަނވ ލިހެން ާއަޅުަގނޑު 02ާާއ ދެ، ާތެރެއިނ02ާާްުނވަތަ ާއޭެގ މ އްދ .

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާާވަރަކަށްާމ އްދ ާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާމިހ ރުާމިާޢަމަލުާކުރަމުންާދ 60ާގ ތްަގނޑަކަްށާ

ާއެްއެވާ ާފޮނުއްވ ަފއި ާވ ނީ ާވެސް ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ތަޢ ރުޟުވޭ.ާމިހެންވ ތީ

ނޑުާވަރަށްާ  330އުޅުމ އިާބެހޭގޮތުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދަތިތަކެއްާކޮންމެާގޮތެއްގައިާނަމަވެސްާއެބަހުރި.ާއެެހންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާއިލުތިމ  ާލިބިދިނުން.ާބޮޑަށް ާމި ާވެްސާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާެދްއަވއި ާހައްދަވައި ާިމާޤ ނޫނަކަށް ާކުރަން ސް

ާގަވ އިދ ިއާ ާޤ ނޫނ އި ާހަމައަކަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނ  ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާސުވ ުލގަިއ ާކުރެއްވި ާތި ދެން

ާ ާެއއްވެސް ާިދޔަކަމުގެ ާދިުގވެގެން ާއެއްވުންަތއް ާމި ާެއްއާޚިލ ފަށް ާލިބިފަ ާހަމައަކަށް ނޑ އި ާއަުޅގަ ާެއއް ަކހަލަާޝަކުވ 

ާވެްސާ ާވީހ  ާދެންނެވިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާަޤބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާދަނީ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާފުލުހުން ނެތް.

ާރޫޅ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސް ާމެންަބރުންނަށްާއުނދަގޫފުޅުާނުވ ެނހެންާއެއްވުންަތއް ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑާ،ާއަވަހަކަށް  335އަުޅގަ

ާދެންނެވިންާމިހ ރުާކުރިއަށްާުވރެާވަރުގަދަކޮށްާސަލ މަތީާކަްނތައްތައްާބެލެހެއްޓިފައޭާވަނީ.ާާާާ

ާ

 ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙު

ތައްާއިހުނަށްވުރެާހަރުދަނ ާކޮށްފައިވ ާއައުާަރއްޔިތުންާމަޖިލިސްާފެށުމ އިއެުކަގއިާމިާސަރަޙައްުދގެާސަލ މަތީާކަންތައް

ނޑުާޮއޅުންފިލުވ ލަންާބޭނުންވީާކޮންާކަންތައްތަެކއްތޯ؟ާދެންާއޭގެާިއތުރުންާއެއްެވއުޅުންާމަނާ   340ވ ހަކަާވިދ ުޅވި.ާއަުޅގަ

ާމިހ ރުާ ާިފޔަަވޅެއް ާެއއްވެސް ާމަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާއެްއެވއުޅުން ާތަންތަނަށް ާއެ ާއިުރގައި ާހުރި ސަރަޙައްދުތަކެއް

ާކޮންާ ާއޮތީ ާއަޅުްއވ ފައި ާއޮިތްއޔ  ާއަުޅްއވ ފައި ާީކްއވެގެންތޯ؟ ާނ ޅުވަނީ ާނ ޅުއްވަިނއްޔ  ާނޫނިއްޔ  ާވޭތޯ؟ އަޅުްއވ ފައި

ާފިޔަވަެޅއްތޯ؟ާ

ާ

ރޒްާމުޙައްމަދުާޝިޙ ބްާ  345 ާެކވުން:ވ ހަކަެދއްމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ގެާކަންަތއްތަކ އިާބެހޭޮގތުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްގެާގޭާދޮށަށްާއެްއެވާއުޅުމު

ާރޭވިފައޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާޭއގެާ ާކަންތައްތަެކއް ާއިތުރު ާވަނީ ާމިހ ރު ާދެންނެވިން ާޖަވ ބުަގއި ާދިން ނޑު ާއަުޅގަ ވިދ ޅުެވއްޖެ

ރިާމެންބަރ އިާއަދިާތަފުސީލުތައްާދަންނަވަންާވެްއޖިއްޔ ާވަރަށްާގިނަާވަގުތުަތްއާހޭދަާވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޢިއްޒަތްތެ

ާދެންާ ާފޮނުވ ލަދޭނަން. ާދަންނަވ ލަޭދނަން، ާކަންތައްތައް ާެއ ާލިޔުމުން ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެނގެންާ ާަގވ އިދުަގއި ާލިބިގެްނވ  ާބ ރު ާޤ ނޫނުން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިހ ރު ާެއއީ ާސަރަޙައްުދތައް ާމަނ   350އެްއވެުއޅުން

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިސ ބުން.ާއަިދާއެއޮތީ.ާދެން ާވ  ާއެްއވުމެްއާނުވަަތާެއްއުވމަކަށް ާއެ ާިވސްނޭނީ ާޫރޅ ލަން ާކަމެއް ނަށް
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ާތިއްބަސްާ ާމަޑުކޮށްލަިއގެން ާއެތ  ާނުވަތަ ާދިޔަޔަސް ާހިނގ ފައި ާމީހަކު ާހައެއްކަ ާނުވަތަ ާމީހަކު ާދެތިން އެތަނުން

ާފ ހަގަކުރެވު ާފުލުހުންނަށް ާގޮތަކަށް ާވަކި ާނޯންނ ނެ. ާބެލޭކަށް ާކަމަށްާއެްއވުމަކަށް ާެއއްވުެމއް ާއެ ާއެހިސ ުބން ނީމ 

ާއެހިސ ބުންާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާހިނގ  ާޢަމަލުތަކެއް ާިޚލ ފަށް ާގަވ އިދުތަކ އި ާޤ ނޫނ އި ާއަދި ާކަމަށްވަންޏ  ާދެކޭ ފުލުހުން

 355ާއެކަމެއްާހުްއޓުވުމަށްާފުލުހުންާމަސައްކަތްާކުރ ނެ.ާާ

ާ

 ާެކވުން:ވ ހަކަދެއްާާރިޔ ސަތުން

މިިނޓްާހަމަވީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމ65ާާިެތރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ބުާދެްއިވާހިސ ބުންާފެށިގެންާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާޢިއްޒަތް

ާމި ާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑު ާުޝކުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިނިސްޓަރަށް ާނިމުނީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައިޓަމް ާމިާއެޖެންޑ  ހ ރުާދަނީ

 360ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފު.ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާގަލޮޅުާދެކުުނާދ އިރ ގެާޢިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ...ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފު

ާފިތ ލި ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑާާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު  365ކަމަށް

ާސ ފުކޮށްލަންވެގެން.ާާކިހ ހިސ ބެއްަގއިތޯާނަންާއޮތީާހަމަ

ާ

ާ

 ާެކވުން:ވ ހަކަދެއްާާރިޔ ސަތުން

ާ ާމިހ ރު ާބުނ ގޮތުްނ ާގަވ އިދު ާނިޒ މ މަޖިލީހުގެ ާސ ފުކުރ ކަށް ާައޅުަގނުޑާާމަޢުލޫމ ތު ާނުނެންގެވޭނެ. ާނުކުތ އެއް  370ބެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަނީ، ާމިންވަރަކުންާމިހ ރު ާތަންދިްނ ާަވގުތު ާގޮތަށް ާއެދިވަަޑިއގެންނެވި ފުރުޞަުތާާމެންބަރުން

ާއަރުވަމުންާމިާގެންދިަޔއީ.ާ

ާ

ކަންކަން.1 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ375 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާމަާއެހެންވީމ ، ާދަނީ ާއެޖެންޑ ގެ ާމޭޒުްނ1ާާޖިލީހުގެ ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާނަންބަރަށް. ވަނަ

ާބެހޭާކަމެއްާނެތް.ާާަގއިާއެާކަމ ހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިއަދުާއެޖެންޑ 
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ާ

 380ާކުރަންޖެހޭާބިލު.ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފ7ާު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާަގއިާވެސްާމިއަދުާކަމެއްާނެތް.ާމުތަޢ ރުފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.ާމިާއައިޓަާމަޖިލީހަށް

ާ

ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.2  385ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވާ 

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔ 

ާބިލަކަށް ާކުރެވިފައިވ  ާތަޢ ރުފު ާވެާކުރިން ާކުރުމެއް ާއިޞްލ ުޙ ާައއިޓަމުކުށެއްގެ ާއެ ާއެެހންވީމ ، ާނެތް. ެއާާސް

ާހިސ ބުންާނިމުނީ.ާ

ާ390 

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.2

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަީޒާާމިާސަށްހުއިބްތިދ ޢީާބައަދުާންާއޮތީާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާމިދ2.6ާާެ

ާމި ާބިލު. ާހިންގުމުގެ ާމަޖިލީހަާއުސޫލުން ާބިލު ާެދއްވ ނީ ާހުށަހަޅުއްވައި ާޢިްއޒަތްތެިރާާދެުކނުާހެްނވޭރުށް  395ދ އިރ ގެ

ާ ާޢަބްދުލްޣަމެންބަރު ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާޢަބްދުލްޣަފޫރު. މަޖިލީހުގެާާ.ފޫރުޙ މިދު

ނޑުާމިރިޔ ސަތަށްާނަ ާހިސ ބުންާއެދެން.ާާއިބުާރައީސްާަވޑަިއގެންދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ400 

ާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މިދުާޢަބްދުލްޣަޙ ތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަާދެކުނުާހެންވޭރު

ާއިދ ރީާ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދިވެހިާާޝުކުރިއްޔ  ާހިންގުމަށް ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް

ާމި ާއޮްތ ާހުށަހަޅ ފައި ާއަނެްއކ ާސަރުކ ރުން ާބޮުޑާބިލު ާވަރަށް ާކުރަނީ ާތަޢ ރުފު ާމި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ވެްސާމި

ނޑުެމންާމިާ.މީދުތަކ އިެއކުއުއް ނޑުމެންާކުރިމަތީގައިާސްާޖިލިބިލުާމިާމަާއަުޅގަ ހުގެާމިާމަޖިލީާއަށްާހުށަހަޅ އިރުާއަޅުގަ

ާމެ ާވ ދަވެރި ާމިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާގޮުތގައި ާއެއް ާއިހަކަށްާޖޯރިޓީ ާދ ދި ާމިާއޮތީ ާހަމައަށް ާވެރިކަންާާދުވަހަކ   405ރ އްޖޭގައި
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ނޑުާމިާކޮށްފައިާއޮތްާޕ ޓީ ވެިރކަމުގެާޒ ތްާދަންނަާބައެއްާގޮުތގައިާއަދިާރޫޙުަގއިާއެދެީނާއެާާއެއް.ާއެެހންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާ ާޕ ޓީގެ ާރަނގަުޅާއަހ6ާަމި ާމިކަމުަގއި ާވ ހަަކދައްކ  ާރަނގަޅަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނ އި ާތަޖުރިބ ގައި ާވެިރކަމުގެ ރުގެ

ާއުއް ާނިންމަދޭނެކަމުގެ ާލ މަރުގޮތްތަެކއް ާއ ެދ، ާމީދުަގއި. ާހިންުގމަކީ، ާރ އްޖެ ާއުސޫލުން ާައއުާާމިަކޒީ ރ އްޖޭަގއި

ާ ާކަްނތައްޑިމޮކްރަޓިކް ާެއއް ާއިސްކަންދޭ ާެއންމެ ާއައެޖެންޑ ގައި ާއަނބުރ ާ. ާރައްޔިތުންނަށް ާިދެވހި ާދިވެހިރ އްޖެ ިދ

ާވެރިކަމުެގާ ާވެިރކަންކޮށް ާރުޙުމުަގއި ާރައްޔިތުްނގެ ާބިލެއް.ާދިވެހި ާހުށަހަޅ  ާރޫުޙގަިއާދިވެިހާސަރުކ ރުން  410ރައްދުކުރުމުގެ

ނިޔޭގެާފެްނވަރުަގިއާބ ރުތައްާރައްޔިތުްނގެާޚިދުމަތުގައިާއޮބަހައްޓ ާހަންމަތަކުރުމުގެާރޫޙުަގއިާހުށަހަޅ ާބިލެއް.ާއ ދެ،ާދު

ާމި ާއުސޫލުްނާވެރިކަްނާހިންގުމުަގއި ާުއސޫލުގެ ާާލ މަރުކަޒީ ާކުެރވިފަިއވޭ.05ާާޭވތުވެދިޔަ ާއަހަރުެގާަތޖުރިބ ތަކެއް ކަށް

ާމި ާޓްރ ންސިޝަނަލް ާއަދި ާޤައުމުތަކ އި ާއަންނަ ާތަރަްއޤީވަމުން ާވިސްނުން ާވެރިކަްނާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ

ދަާބަދަލުވަމުންާޑިމޮކްރަޓިކްާނިޒ މަކަށްާބަދަލުވަމުންާއަންނަާޤައުމުތަުކގައިާމިކަންާކޮށްަފއިާވަނީާދެންނެވީާރ އްޖެާފަ

ާމި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާނަގައިގެން. ާމިސ ލު ާތަރައްޤީން ާާހުޅަނގުގެ ާތަރައްޤީވަމުްނ05ާާވޭތުދިޔަ ާތެރޭގައި  415އަހަުރެގ

ާޤައުމުތަކަށް ާއަންނަ ާބަދަލުވަުމން ާޤައުމުތަކ އި ާވިސްނުންތަޓޭާއަންނަ ާއުފެދިފައިވޭލ މޭޑް ާކުރުމުގައި ާލ މަރުކަުޒ .ާެކއް

ާމި ާސަރުކ ރުން ާެއބޭފުޅުންާދިވެހި ާއަލީަގއި ާދިރ ސ ތަކުގެ ާމި ާވަނީ ާޑިޒައިންކޮށްަފއި ާވިސްނުންތަކަށްާބިލު ގެ

ާފ ހަގަކޮށްލަނ2ާްާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާާ.ކަމެއް ާއަންނަ ާވަމުން ާތަޢ ރަފު ާިސވިްލާޑިމޮކްރަސީެއްއގައަަލށް އި

ާ ާމ ކެޓ ިއ، ާއ އި، ާއަހަާރޫލްސޮސައިޓީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއަކީ ާލޯ ާކަންކަން.ާއޮފް ާދޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއްޔަތެއް

ާ ާމިއަޅުަގނޑުމެން ާސެންޓަރާއިކޮާބަދަލުވަމުން ާސްޓޭޓް ާސެންޓަރާއިކޮނޮދަނީ ާމ ކެޓް ާމިނޮމީައކުން  420އޮްތާާމީއަކަށް.

ާ ާބޮޑެތި ާުއއްފަދަ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާރަނގަޅަްށާބަދަލުތަކުގަިއ ާބޭފުޅުންނ އި ާހުންނެވި ާތަޖުރިބ  ާވެރިކަމުެގ މީދުކުރަނީ

ާޙަްއލެއް ާރަނގަޅު ނޑުމެންާާމިކަމަށްާނެގޯޝިއޭްޓކޮށް ާއަޅުގަ ާަދންނަވ ލ ނަން ާކުރުކުރުކޮށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ހޯދަން.

ާމިާމި ާހުށަހެޅިއިރު ާއަލުން ާއެންމެާބިލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަދަލުތައް. ާމަްއސަލައަާގެނައި ާދިމ ވެފަބޮޑު ާއޮތީާކަށް އި

ާ ާމައްސަލަ. ާުކރުމުގެ ާގްރޫޕް ާދ އިރ ތައް ާމިާއިދ ރީ ާނުކޮށް ާބޭނުން ާޢިބ ރ ތް ާޕްރޮވިންސްގެ ވ ހަކަތައްާާއަޅުަގނުޑ

ާ ާބަލ ނަން. 2ާާދެއްކޭތޯ ާބ ބުގައި ާމ022ާިވަނަ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާާވަނަ ާއިދ ީރާބުނަނީ ާއުސޫލުން  425ލ މަރުކަޒީ

ާޤ ނޫ ާހިންގުމަށްަޓކަިއ ާރަުށާދ އިރ ތައް ާމަޤ މުތަކ އި، ާއިދ ރ ތަކ އި، ާގޮތުގެމަތީން ނޑަައޅ ފަިއވ  ާކަ ނުގަިއ

ާއަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާއުފެއްދުމުގެ ާަކއުްނސިލުތައް ާސިޓީ ާކަުއންސިލުތަކ އި، ާއަޮތޅު ކައުންސިލުތަކ އި،

ާ ާެއވެ. ާދޫކޮށްާލިބިގެންވެ ާނަން ާޕްރޮވިންސްގެ ާއެބުނ  ާމިތިބީ ާތައްޔ ރަށް ނޑުެމން ާއެހެއަުޅގަ ާެއާލަން. ންނަމަވެސް،

އޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާާބިލުގައިާހިމެނިދ ނެާކަންާމިާއްެގާގޮތުަގއިާއެާމަފްޙޫމްާމިމަފްޙޫމްާއިދ ރީާޕްރޮސެސެ

ާއެނގޭނެ ާޕްޮރސެސް ާއެ ާއިދ ރީ ާެއހެންވީމ ، ާބ ޔަންކޮށްފައި. ާއެކަންާާސ ފުކޮށް ާިލޔުްއވ ފައި ާިބލުގައި  430ގޮަތކަށް

ހުށަހަޅަނީ.ާމިާާބިލުާމިާާގައިާައޅުަގނޑުާމިނިންމިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާރޫޙުާދަވެރިާފަރ ތްތަކ އެކުއަޅުަގނޑުމެްނގެާވ 

ާދެތިްނާކަމެއްާލުގައިބި ާމިާފ ހަަގކޮށްލެވޭ ާަދންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެާާެވސް ާއެާބިލުގައި ާރަށެްއގައި ާކޮންމެ ވަނީ
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ާކައުންސިެލއްާާރަށެއްގެ ާރަށު ާކުރ  ާއިންތިޚ ބު ާކޮންމެާާަރއްޔިތުން ާބަޔ ންކުރ  ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާކަން. ާއޮންނ ނެ

އިދ ރީާދ އިރ ެއއްަގއިާއެާއިދ ރީާދ އިރ ގައިާަރއްޔިތުންާއިްނތިޚ ބުާކުރ ާއަތޮޅުާކައުންސިެލއްާއޮންނ ނެކަން.ާމިއީާމިާ

ާެއކަ ާއެގޮތަށް ާކަމެއް. ާދިޔަ ާއެދެމުން ާފަރ ތްތަކުން ާވ ދަވެރި ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާބަހުސްގައި ާއޮތީާމަޖިލީހުގެ ާއެ  435ން

ހަމަޖައްސ ފައި.ާސިޓީާކައުްނސިލްތައްާހަމަާކުރިއެކޭާދ ދިާއެްއގޮތަށްާއެކަުމގައިާމިާމަޖިލީހުގެާމ ާބޮޑުާޝަކުވ ާއެއްާ

ާމިނިސްޓްރީތަކުންނ އިާ ާސަރުކ ުރެގ ާކަމަކަށް ާވަނަ ާހަތަުރ ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތީ. ާމި ާފެނިފައި ާކަމަށް ނެތް

ާއިދ ރ  ާހިންގަމުންދ  ާޚިދުމަތްތައްާމިނިސްޓްރީތަކުން ާދޭ ާސަރުކ ުރެގާފަރ ތުން ާދ އިރ ތަކުަގއި ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭަގއި ތަކުން

ާ ާކުރުމަށް ާވިލަރަސް ާމަސަްއކަތްތައް ާމަޝްރޫޢުތަކުގެ ާހިންގ  ާމިއިނ7ާާްދިނުމ އި ާބަހައިލ  ާަމސައްކަތް ޕްރޮވިންްސގެ

ާކަ ާޕްޮރވިންސް ާޤ އިމްކުރުުމގައި ާއޮފީހެްއ ާޕްޮރވިންސް ާޕްރޮވިންސެްއަގއި ާއޮފީހަކ އިާކޮންމެ ާޕްޮރވިންސް  440އުންސިެލއް،

ާއަުޅގަނމެންނަށްާ ާއަދި ާަބސް ާއެ ާދެންނެވިން ާވެސް ާކުިރން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރުން. ާޤ އިމް ާކައުންސިެލއް ޕްރޮވިންސް

ާމިާ ާތ ނަގއި ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާޕްރޮސެސް ާއެ ާދޫކޮށްެލވިދ ނެއޭ. ާބަސް ާއެ ާފެށީމ  ާބޭނުންކުރަން ާބަހެއް އެހެން

ާ ާރަށު ާދެން، ާދަށުެގާފ ހަގަކުރަނީ. ާވުރެ ާމީހުންނަށް ާތިންހ ސް ާގޮތަށް ާއެދޭ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާހަމަ ަކއުންސިލްތަުކގައި

މެންބަރުންާެއާއޮތީާހިމަނައިފައި.ާއަތޮޅ7ާާުމެންބަރުން.ާައދިާތިންހ ހުންާފެށިގެންާމަތީގެާއ ބ ދީާއަށ5ާާްއ ބ ދީާއަށްާ

 445މަޖައްސ ފައިާއެާއޮތީ.ާެއއީާދެާއިންތިޚ ބީާދ އިރ ާކައުންސިލްތަުކގަިއާވެސްާއެާގިނަާބޭފުޅުންާއެދޭާގޮތަށްާެއކަންާހަ

ާމެންބަރުން.ާމިާ ާދެ ާދ އިރ ައކުން ާއިންތިޚ ބީ ާކޮންމެ ާދ އިރ ތަުކން ާއިދ ރީ ާހިމެނޭ ާދ އިރ  ާއިންތިޚ ބީ ާގިނަ ާވުރެ އަށް

ާޔުނި ާމިއީ ާސަރުކ ރު ާތިނެއް. ާނަމަ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއިންތިޚ ބީ ާދެ ާހިެމނޭ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ޓަރީާނޫން

ދައުލަތެއްާކަމަށްވ ީތވެާލ މަރުކަޒުާކުރިާނަމަވެސްާސަރުކ ުރގެާޕްރެޒެންސްާބޭނުންވޭ.ާމައިާސަރުކ ރަކުންާސަރުކ ރުެގާ

ާސަރުކ ރުގެާ ާޕެރަލަލްކޮށް ާސިްސޓަމ ިއ ާލ މަރުކަޒީ ާުކރެވޭ ާއިންތިޚ ބު ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާހިންގަން ސިޔ ސަތު

ާދ  ާެއއްކޮށް ާއ އި ާވިތް ާއިނިޝިޓް ާކުެރޭވާޕޮލިސީ ާއިންތިޚ ބު ާސަުރކ ރ އި ާައކީ ާމޮޑަލް ާމި ާއެހެންީވމ ،  450ނެ.

ާތަންފީޛުކުރުމަށްާ ާހަޖަމްކުރެޭވާގޮތަކަށް ާސިޔ ސަތުަތއް ާސަރުކ ުރގެ ާދެކެިވގެން ާދޭތެރޭަގިއާވ ހަކަ ކައުންސިލަރުންނ އި

ނޑުމެންގެާތެޭރގަިއާބ ރުާއަޅ ާބިެލއް.ާޕްރޮވިންްސތަކުަގއިާޕްރޮވިންޝަލްާމިނިްސޓަރުންގެާމައްސަލަާއަީކާެވްސާ އަުޅގަ

ާއެާ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިކަމުގަިއ ާެއއް. ާމައްސަަލ ާހުރި ާެދްއކިފައި ާވ ހަކަ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ާހުށަހަޅ ާ ާއަޮތުޅާކައުންސިލްތަކުން ާތެރޭަގއި ާގްރޫްޕގެ ާގްރޫޕްކޮްށ،ާއެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދެންނެވީ ާމި ސަރަޙައްދެްއގެ

ނޑުެމންާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމިއީާާބައެްއގެާރުހުން  455ލިބޭާމީހަކުާޕްރޮވިންޝަލްާމިނިސްޓަރެްއގެާގޮތުަގއިާހުރުން.ާއަުޅގަ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާދިވެހިރ އްޖެާއަނބުރ ާހަވ ލުުކރުމުގެާރޫހުަގއިާކުރ ާކަެމއް.ާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާބަަޔުކާ

ާއެތަންތ ނަގިއާކުރ ނީ.ާަކނަޑއެ ާޖެހޭނެކަމަށްާމިނިސްޓަރުކަން ާހޯދަން ާއަޣުލަބިްއޔަތެއް ާދެަބއި ާތިންބައިކޮށްފައި ިޅގެން

ާއޮތޯރިޓީާ ާއޮތް ާބޮޑުވުން ާަކން ާމަޖިލީހުގަިއާވަރަށް ާމި ާައކީ ާއޮތޯރިޓީ ާަގވަރމަންޓް ާއެަބާކުރަން.ާޯލކަލް ާަބޔ ން ވެސް

ާގަވަރމަންޓްާ ާލޯކަލް ާތައްޔ ރަށް. ާދޫދޭން ާތިބީ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާެވސް ާއެކަމަށް ާގޮތަްށާާއެއް. ާނުބ ްއވ  އޮތޯރިޓީ
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ާަކއުންސިލުންާ ާޕްރޮވިންސް ާކަންކަްނ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާބިލުަގއި ާކުީރގެ ާއޮތޯރިޓީން ާަގވަރމަންޓް ާލޯކަލް  460ހަމަޖައްސ 

ކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނުޑމެންާމިާއުއްމީދުާކުރަނީާމިާބިލަކީާއެކަީށގެންވ ާފުޅ ާދ ިއރ އެްއގައިާމަްޝވަރ ކުރަންާ

ާލި ާކޮންސިޑިލޭްޓކޮްށާފުރުޞަތު ާިޑމޮކްރަސީ ާބިެލއް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވެަފއިވ  ާވެސް ާލަސް ާވަރަށް ބި،ާއެހެންނަމަވެސް

ާބިލެއް.ާ ާބޭނުންވ  ާކޮްނމެހެން ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަށް ާމަޑުނުޖައްސ  ާއިތުރަށް ާދުެވލި ާތަރައްީޤގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޑިމޮކްރެޓި ާފަދައިން ާެދންނެވި ާވެސް ާކުރިން ާއަސ ސް.ާއަޅުަގނޑު ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާއެޖެންޑ ެއއްަގއި ްކ

ާތެރޭަގިއާ ާއަހަރު ާފަންސަީވހަކަށް ާދިޔަ ާމި ާއެަބފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތަޖުރިބ ތަުކން  465ބައިނަލްއަޤްވ މީ

ާރ އްޖެާ ާމި ާސަރަޙައްުދގަިއ ާމި ާއަިދ ާކ މިޔ ބުތައް. ާހޯަދިއފައިވ  ާޗައިނ  ާއ އި ާއިންޑިޔ  ާައވަށްޓެިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާފ ސްކުރެވިާ ާޤ ނޫނުތައް ާހިންގުމުގެ ާޤައުމު ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާވެސް ާޤައުމުތަކުަގއި ާހުރިހ  ާހުރި ާދެން ފިޔަވައި

ާއެބަޖެހޭާއަރ ާފައިާ ާފަހަތުގައި.ާައޅުަގނޑުމެން ާތަންކޮޅެއް ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއެަބދޭ.ާއަޅުގަ ާއަމަލުކުެރވެމުން އެގޮތަށް

ާހުށަހެ ާބިލު ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާބަޔ ުނގަިއާހަމަކޮށްލަން. ާރިޔ ީސ ާައހަރުގެ ާމި ާނިންމ ލ ނީ ާަވގުތުކޮުޅ ާމި ޅުމުގެ

ާއެދެނީާ ާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކޮށްލައިަފއި. ާކޯޓް ާބަސްފުޅެއް ާވިދ ުޅިވ  470ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޢިއް ާމި ާދައްަކަވއިގެން ާވ ހަކަފުޅު ާސަރުކ ރ ިއ ާމެންބަރުން ާވަޑަިއގަްނނަވ  ާތަފ ތު ާމަޖިލީހަށްާޚިޔ ލުފުޅު ޒަތްތެރި

ާކަންތައްަތކެްއާ ާފެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާއޭގެ ާވެސް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބިލުތަކަށް ާހުރި ާހުށަހަޅ ފައި ސަރުކ ރުން

ާހިމަނުއްވަިއގެންާިވޔަސްާައވަަހށްާނިންމޭތޯާމަސައްކަތްާކޮށްދެއްވުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 475ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުޅުވ ލަނީ.ާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާަވގުތު ާބަހުސްގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު މެންބަރު.

ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކެންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާއަށް.

ާ

ާމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްާ

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެްނާޝުކު  480ރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާދަްއކަިއގެްނާ ާވ ހަކަ ާފަރ ތްތަކ އެކު ާހުރިހ  ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާުކރ ނީ ާމަަސއްކަތް ާވެސް އަބަދު

ނެާގޮތެއްގެާމަތިންނޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާމިާބިލުާއަވަހަށްާމިާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާދ 

އަނބުރ ާގެންެދވިއިުރާޚިޔ ލުާތަފ ތުާފަރ ތްތަކ ާއެީކާމަޝްަވރ ާކުރަްއަވއިގެންާެއއްބަސްެވޭވާގޮެތއްެގާމަތިންާބިލެްއާ

ާކަ ާިމވ  ާބިލުގައި ާމި ާެވސް ާއިުރަގއި ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާއިޝ ރ ތް ާކަމަށް ާޚ އްޞަކޮްށާހުށަހަޅުއްވ ނެ ާއަދި ންަތއްތަކަކީ

ާއެއްބަްސވުމަކ ެއކީަގިއާ ާދެެކވިެގން ާވ ހަކަ ާއުސޫލުން ާދެންނެވި ާމި ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާކަންތައްަތކަީކ ާތ ފަތުވ   485ޚިޔ ލު

ާއަދިާ ާގޮތުގައި ާއަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ  ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާކަން.ާއަޅުގަ ާނޫން ާކަންތައްތަެކއް ހުށަހެޅިފައިވ 
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ާހިންގުމަށްޓަަކިއާއަޅުަގނ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާރ އްޭޖގައި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާޕ ޓީން ޑުމެްނގެ

ާ ާރ އްޖޭގައި ާކަުމގަިއ. ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާވަނީ ާމި ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ އިދ ީރ06ާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާ ާއެ ާތިބީ ާމި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާއޮންނ ނެ. ާއެއް ާމަތިނ06ާާްދ އިރ  ާވ ގޮުތގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާދ އިރ . އިދ ރީ

ާއޮްތާ ާެދވެން ާކުރުމުގައި ާތެެރިއން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއެ ާހިންގުަމށްޓަކައި ާއުސޫލުން  490ލ މަރުކަޒީ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާމި ާައޅުަގނޑުމެންަނށް ާއެހެންމަވެސް ާދޭން. ާއެއްބ ރުލުމެއް ާއެާހުރިހ  ންބަރު

ނޑުމެންާޤަބޫލުާކުރ ާގޮުތގައިާސަުރކ ރުާހިންގުމުަގއިާެވސްާސަރުކ ރުާހިންގުމަށްާ ފ ހަގަކުރެްއވިާގޮުތގެާމަތިންާައޅުގަ

ާވެްސާ ާގޮަތކަށް ާބަލައިގަންނަ ާރަްއޔިތުން ާއަދި ާގޮތަކަށް ާހެޔޮ ާއެންމެ ާެވސް ާުކރުމުގައި ާމަސަްއކަތްތައް ސަރުކ ރުގެ

ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާކުރެއްވިަޔސްާނުވ ނެ ާބޭނުންފުޅު ާނަން ާޕްރޮވިންސްގެ ާއަދި ާެއއްކޮށްަލއިގެން ތައް

ާއޮފީްސާ ާޕްރޮވިންސެްއގެ ާެއ ާއަތޮެޅްއގަިއ ާވަިކ ާހިމަނުްއަވއިގެން ާތެޭރގައި ާމީގެ ާމަފްޙޫމު ާއެ  495ނުކުރެއްިވޔަސް

ާހިންގުމުގެ ާއަޮތޅުތަްއ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއުސޫލުން، ާމަރުކަޒީ ާެއގޮތަށް ކަންތައްތަްއާާބަހައްޓަަވއިގެން

ާއުސޫލުންާ ާލ މަރުަކޒީ ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާތަފ ތު. ާޚިޔ ލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއކަމަށް ގެންދަވ ކަެށއް.

ާަދއުރުާ ާއެ ާވެސް ާޤ ނޫުނއަސ ީސގައި ާނުވޭ. ާއެއް ާލިބިފަަކ ާދައުެރއް ާޕްޮރވިންސަކަށް ާހިންގުުމގައި އަތޮޅުތައް

ާައޅުަގނޑުމެ ާެވސް ާަގވަރމަންޓުާދީފައިވ ކަމަކަްށ ާލޯކަލް ާޮގތުން ާެއކުލަވ ެލވިފަިއވ  ާބިލު ާމިހ ުރ ާނުދެކެން. ން

ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ ާ ާކޮމިަޝންގައި ާއެ ާއަދި ާބަދަލުކުރަްއވ  ާނަން ާއެއީ ާމިވަނީ. ާއުފައްަދވައިަފިއ  500ކޮމިޝަނެއް

ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާވަނީ. ާގެނެސްަފއި ާބަދަލުތަކެއް ާވެސް ާކޮމްޕޮޝިޝަނަށް ާކޮމިޝަންާާމެންބަރުންގެ ާމި ވެސް

ާހުރި.ާ ާއެބަ ާބ ރުތައް ާނޯންނ ްނޖެހޭ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮމިޝަނަށް ާވެްސ ާގޮތުން އެކުެލވިގެްނވ 

ާމިވަީނާ ާަކނޑަައޅުްއވ ފަިއ ާެވސް ާމިހ ރު ާބިލުގަިއ ާިމ ާގޮތުަގއި ާފަރ ތެއް ާއެކުަލވައިލ  ާމި ާެއކޮމިޝަން އަދި

ާމެން ާފަސް ާތެރޭގަިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ާބ ރުތަުކގެ ާލިބިދީފައިވ  ާކޮމިޝަނަށް ާއެ ާކޮމިޝަންނެއް. ބަރުންގެ

ނަޑަކށެއްާދަންނަވ ކަށެއްާނޭނގޭ.ާ  505އިންތިޚ ބުާނުބޭއްވޭާގޮތެއްާިދމ ވެއްޖެނަމަާއެާކޮންކަހަލަާހ ލަތްތަކެއްާކަމެއްާއަުޅގަ

ާއިންތިޚ ބު ާދިމ ެވއްޖިއްޔ  ާހ ލަތްތަކެއް ާނުބޭއްވޭ ާއިންތިޚ ބު ާޢައްޔަްނކޮށްގެންާާއެހެންނަމަވެސް ާބަޔަކު ނުބ އްވ ،

ާދީފައިވ ތީ.ާ ާއަށް ާކޮމިޝަން ާމި ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާަކއުްނސިލުތައް ާއަތޮޅު ާަކއުންސިލުތަކ އި ާރަށު ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުން

ާކުރަމުންދ އިުރާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާކަންޮބުޑވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެއީ

ާރައްޔިތުްނ،ާމިކަމަ ާރަށްރަށުގެ ާކޮށްފައިވ  ާއިންތިޚ ބު ާއ ދެ، ާރޫޅ ލުން. ާކައުންސިލުތައް ާއަދި ާގެންނަންޖެހޭ. ާބަދަލު ށް

ާހުށަހަޅުއްަވއިގެްނާ ާކޯޓަށް ާހައި ާރޫޅ ލުމަށްޓަކައި ާަކއުންސިލުަތއް ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިވ  ާރައްޔިތުން  510އަތޮޅުތަުކގެ

ާވެސްާ ާބ ުރ ާގެންދިއުމުގެ ާކުިރއަށް ނޑުމެްނާާއެމަސައްކަްތ ާއަުޅގަ ާެއވެސް ާކޮމިޝަނަށް. ާމިދެންނެވި ާިމވަނީ ދީފައި

ކަންބޮޑުވ ާކަެމއް.ާރަށުާކައުްނސިލުތަކަށްާލިބިދީފައިވ ާއިޚްިތޔ ރުތަކ އިާބ ރުތަކަށްާއުިނކަްނާއަންނ ނެާގޮތުގެާމަތިންާ

ާފ ހަގަކު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަލ އިރު ާތަފްޞީލުތަކަށް ާބަެއއް ާހިމެނިފައިވ  ާމީގައި ާހުރިހ ާވެސް ރެޭވ.ާއެކަންތައްތަުކގެ
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ާ ާނުދިޔަނަމަވެސް ާއުަފއްދަވ ާތަފްޞީލަށް ާދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތްތައް ާއެިކއެިކ ާސަރުކ ރުން ާއ ދެ، ކުންފުނިތަކުގެ

ާކައުން ާއެރަށު ާކުންފުނިތަކަްށ ާއުފައްަދވ  ާފެންވަުރގައި ާއަޮތޅު ާފެންވަރުަގއި، ާރަށު ާއ ދެ،  515ސިލަކަށްާކުންފުނިތަކުގައި

ާުނީވާ ާއަދި ާީވޔަސް ާކަމުގައި ާބޭނުންފުޅު ާކުރަްއވަން ާެއކަން ާޚިޔ ލުފުުޅގައި ާބޭނުންވުމުގެ ާކައުންސިލަކަށް ާއަތޮޅު ނޫނީ

ާއިންތިޚ ުބާ ާއެއީ ާވެސް ާއޮތުމަީކ ާކުރެވިފައި ާބައްޓަން ާމިބިލް ާވ ގޮތަކަށް ާލ ޒިމު ާލ ން ާމެންބަރުން ާވިޔަސް ކަމުގައި

ާކައުންސިުލތަ ާރަށު ާކަމެއްާކުރެވިފަިއވ  ާދ ނެ ާހަނިވެގެން ާއިޚުތިޔ ުރ ާލިބިދީފައިވ  ާތަކަށް ާަކއުންސިލު ާއަތޮޅު ކަށ އި

ާކައުންސިލުތަުކެގާ ާއަތޮޅު ާކައުންސިލ ިއ ާރަށު ާއ ދެ، ާކައުންސިލުތަކަށް ާލޯކަލް ާެއ ާއަދި ާދެކެން. ކަމުގައި

ާ ާޚިދުމަތްތައް ާެއކިެއކި ާހިނދެއްަގއި ާބޭނުންވެއްޖެ ާަސރުކ ރުން ާވެސް ާޖ ަގާއިމ ރ ތްތަކުަގއި  520ދިނުމަށްޓަކައި

ާބ ރުާ ާކައުންސިލުތަުކގެ ާކުރެވިފަިއވ  ާއިންތިޚ ބު ާމިކަން ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާޖެހޭގޮތަށް ތަނަވަސްކޮށްދޭން

ހަނިވެގެންާދ ކަމެއް.ާއެހެނެއްާނޫންާއެފަރ ތްތަކަށްާވަކިާގޮަތކަށްާޤަބޫލުާކުރެިވގެންާމަޝްވަރ ކޮްށގެންާއެފަރ ތްތަކުްނާ

ާޤަބޫލުކުރ  ާއެއް.ާާވެސް ާމައްސަލަ ާތަފ ތު ާކުރުަމީކ ާކަންަތއްތައް ާދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ާރަނގަޅަށް ޙ ލަތްތަކެްއަގއި

ާބ ރުާ ާކައުންސިލުތަުކގެ ާއަޮތޅު ާކައުންސިލުތަކ އި ާރަށު ާކުރެވިފަިއވ  ާއިންތިޚ ބު ާޮގތަކުން ާެއއްވެސް އެހެންނަމަވެސް

ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ތައް ާހިމެނިފައިވ  ާމީގައި ނުޑާާހަނިވ ގޮތަށް ާކުރަން.ާއަޅުގަ ާޤަބޫލު ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި  525ކުަރންޖެހޭނެ

ާކުރެވެްނާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއަވަސް ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާލަސްވުމުގަާ ާމިހ ތަނަށް ާމަސަްއކަތް ާިމބިލުގެ ާކުރ ނަމޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާވެސްާހުރި އި

ާއަވަސްާ ާމިބިލު ާމިތިބީ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާވެސް ާމިހ ރު ާއަދި ާނޯންނ ނޭ. ާދައުރެއް ާއެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަްށާ ާމި ާުކރެވިފަިއވ ގޮތުން ާބައްޓަން ާބިލު ާމި ާބިލުގަިއާމިހ ރު ާމި ާކުރުމަށޭ. ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި

 530ގެާތެރެއިންާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާމިާކައުންސިލުތަުކގައިާވަިކާއަދަދެއްާނޫީނާއަލަށްާތަޢ ރުފުާކުރެވިފަިއވ ާަމފްޙޫމެއް

ާކައުންސިލުތަްއާ ާނުހިމެނޭގޮތަށް ާއަދަދަކަށް ާވަކި ާބޭފުުޅންނަށް ާޖިންސެއްގެ ާއެްއވެސް ާނޫނީ ާބޭފުޅުންނަށް އަންހެން

ާއަޅުަގނޑުމެ ާއެއީ ާމަފްޙޫމަކީ ާހިމަނައިފަިއވ  ާމީގައި ާގޮތަށް ާނުކުރެވޭ ާކަމުގައިާއިންތިޚ ބު ާމަފްޙޫމެއް ާކިޔ  ާމަރުޙަބ  ން

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާބިލު ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާބޭނުންޭވ. ާދަންނަވ ލަން ވެސް

ާހުރިހާ  ާހުރި ާމީގައި ާކުަރނީ ާތ އީދު ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަމޭ. ާތ އީދު ބަލައިގަތުމަށް

 535ނޑުމެންާބަލައިގަންނަާކަންކަމަށްާވ ީތީކާނޫނޭ.ާމިހ ރުާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާއެކުެލވިފަިއވ ާގޮތުްނާމަފްޙޫމްތަކަކީާއަޅުގަާ

ާޖެހިގެންާ ާގެނެވޭނީ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމިބިލު ާދެން ާނިންމައިފިއްޔ މުން ާނުގަންނަން ާބަލައި ާބިލު ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާލަސް ާމިކަން ާއެކަމަކީ ާވ ތީ ާކަުމގައި ާދައުރުގައި ާކަމަކަށްާއަންނަ ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާދިޔުމަކީ ެވގެން

ނުވ ތީ.ާއެހެންނޫންނަމަާޕްރޮިވންސަށްާޖ ގަާދީގެންާއެކުަލވ ލ ފައިވ ާލ މަރުަކޒީާއުސޫލުންާައތޮޅުތައްާހިންގުުމގެާބިލަީކާ

ާޤ  ާބިލު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާބިލެއް ާބަލައިގަންނ ނެ ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާޕ ޓީން ާލ މަރުކަޒީާއަޅުަގނޑުމެން ނޫނަކަށްވެ

 540އުސޫލުންާއަތޮޅުާަކއުންސިލުަތކ އިާރަށުާަކއުންސިލުތަކ އިާުއފެދިާއެކައުންސިލުތަުކގެާޚިދުމަތްާރައްޔިތުންނަށްާލިބުންާ
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ާމިބިލުާ ާދައުރަށް ާމިއަންނަ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރަން. ާތ ީއދެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަކަށެއް ާއެްއވެސް ާޖ ގަދޭ ލަސްވުމަށް

ނ ާއަޅުގަ ާދައުރެއްާމިހ ރު ާއަންނަ ާވ ީނާދެން ާނަތީޖ އަކަށް ާކުރުމުގެ ާބޭރު ާތަޅުމުން ާމަޖިލީހުގެ ާނުގަނެ ާބަލައި ޑުމެން

ނޑުމެންާަބލައިގަންނަންާތ އީދުކުރަން.ާ ނޑުމެންނަށްާބިލެއްާނުލެވުންާކަމުގަިއވ ތީާމިާބިލުާއަޅުގަ އަންނަންދެންާއަޅުގަ

ާގެންގޮސްާ ާއަކަށް ާކޮމިޓީ ާޚ އްޞަ ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާތެރޭގައިާއަދި ާމިދައުރުގެ ާބިލު ާިމ ާއަވަސްކޮށް ާމަސައްކަތް ެގން

ނޑުމެންާތ ީއދުާކުރ ާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ  545ާނިންމުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ވެހިރ ްއޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުަމީކާ`ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިާ

ާކަމުަގއިާ ާކަންތައްތައް ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާފުްއދުމުގައި ާވައުދުަތއް ާވެފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން މި

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގައިާ  550ފުމ އިާކޯޅުމަށްވުެރްއާޕ ޓީގެާހ0ާިޕ ޓ0ާާީއަޅުަގނޑަށްާދަންނަވަންާކެރޭ.ާއަދިާމިއަދުާއަުޅގަ

ާިފކުރުާ ާވިސްނުމ އި ާގެންދިުއމުގެ ާކުރިއަށް ާތަންދީގެން ާމަޞްލަޙަަތއް ާރައްޔިތުންގެ ާކަންކަމަްށ ާރައްޔިތުްނގެ ބޮޑަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެކަމަށް ާވިދ ުޅވުމުން ާލީޑަުރ ާުގރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޕ ޓީެގ ާބޮޑު ާއިިދކޮޅު ާވ ހަަކ ގެންގުޅޭެނ

ާއަޅު ާކިޔަން. ާމިާމަރުޙަބ  ާމިއަުދގެ ާކަންތައްތަކެއް ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާަސރުކ ރަކުން ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ަގނުޑ

ާގޮއްިސކަމަށްވ ނަމަާވަރަށްާބޮޑުާފުރުޞަތެއްާލިބިގެންދޭާޒިންމ ދ ުރާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާބުނ ގޮތުންާނުކުރެވިާލަްސވެގެން

ާ ާއައުމަށް. ާވެރިކަމަށް ާފަރ ތަކަށް ާއޮންނަ ާގޮުތަގއި ާއެްއގެ ާޕ ޓީ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާއިދިކޮޅު ާތިމ މެން  555އެވަގުތު

ާނުކޮްށާ ާކަންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާހިމަނައިެދވިގެން ާގޮުތގައި ާރަނގަޅު ާތެެރއިން ާކަންތައްަތެކއްގެ ކޮށްދޭންޖެހިފައިވ 

ާއި ާހިސ ބަށް ާބިންދ އިގެންދ  ާކައްތިރި ާދަތިތަކެްއާކުރިމަތިވެ ާނުލަފ  ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާއިންތިޚ ބުގެ ދިކޮޅުާއޮެވއްޖެނަމަ

ާރަނގަޅުކަމަްށާ ާގޮތް ާގެންދެވިަފއިވ  ާކަންކަން ާއެޕ ޓީެގ ާއަށް ާޕ ޓީ ާދ  ާކުރަމުން ާވެިރަކން ާޮގސް ާކަްނކަން ޕ ޓީގެ

ާކަމަށްާ ާދ ނެ ާލިބިގެން ާގޮތުްނ ާސިޔ ސީ ާވެސް ާފުުރޞަތު ާނެގުމުގެ ާފައިދ  ާއޭގެ ާހ މަކޮށްދީ ާކުރިމަތީ ރައްޔިތުން

 560ދަންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާރ އްޖެާއަށްާޑިމޮކްރަސީާއެއްާގެނެއީާާއަޅުަގނޑުާއިދިކޮޅުާޕ ޓީގެާިއސްާފަރ ތްތަކަށް

ާނޫން.ާ ާގޮތަކަށް ާތިބޭ ާހިފަހައްޓަިއެގން ާޕ ޓީެއއްަގއި ާެއއް ާުނވަތަ ާސަރުކ ރެްއގައި ާެއްއ ާބ ރުތަެކއް ޖަމ ވެފައިވ 

ާެއކިއެކިާާއަޅުަގނޑުމެން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާިނސްބަތްވ  ާޑިމޮކްރަީސާާއެޕ ޓީައކަށް ަކންކޮޅުތަުކގައި

ާިމާ ާވަންދެކަށް ާަޒމ ންތަކެއް ާއެަތއް ާތެޭރގައި ާއުސޫުލތަކެްއގެ ާހުދުމުހުތ ރު ާެގންދިޔައީ ާވ ހަކަދަްއކަމުން ގެނައުމަށް

ޤައުމުގެާވެިރކަންާލ މެހިާހިފެހެއްޓިާވަކިާއ އިލ ތަެކްއގެާމަްއޗަށްާސިއްކަާޖެހިގެންާއެާއ ިއލ ތަކުންާބަދަލުވަމުންާއައިާ

ނޑުމެންާބެލިާދު  565ވަސްާމ ޒީާކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާފަހުގައި.ާއޭގެާއެންމެާބޮޑުާއަސްލަކަށްެވގެންާދިޔައީާއަުޅގަ

ާރަށެއްެގާ ާކުރ  ާދިޔަީއާވެރިކަން ާއަރައިގެން ާއަށް ާދުރުމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހޯދުމުގައި ާހޯދި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބެލުމުގައި

ެއއްާރަށެއްާބ ްއވ ާެއރަށަކީާހުރިހ ާބ ރުތަކ އިާހުރިހ ާތަނަވަސްކަމ އިާހުރިހ ާާގޮތުަގއިާހަމައެކަނިާމ ލެާބ ްއވ ާނުވަތަ
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ާގިަނާ ާދިރިުއޅޭ ާައތޮޅުތަކުަގއި ާރ އްޖޭެގ ާގޮތުން ާއެްއ ާނަތީޖ  ާއޮތުމުެގ ާއޮތް ާގޮުތގަިއ ާތަނެްއެގ ާޖަމ ވެގެްނވ  އ ރެއް

ާކުރިއެރުމ އިާ ާއ އި ާތަރައްީޤ ާކުރިމަިތވެ ާގޮތްަތއް ާނިމަކެތި ާސަޤ ފަތ ިއާާރައްޔިތުންނަށް ާއަދި ާއުޫސލުތަކ އި ިވޔަފ ރީގެ

ާއިޝ ރ ްތާ ާނަމަކުން ާވަކި ާއެމީހުންނަީކ ާނުކުރެވި ާސ ބިތު ާފައިތިލަ ާމީހުންނަށް ާއެބައި ާއެއްަބިއވަންތަކަމުަގއި  570ޤައުމީ

ާހުރީާ ާފިކުރު ާވިސްނުމ އި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާކުރެުވންކަމަށް. ާކުރެވިފައިވ  ާލޭބަލް ާގޮުތަގިއ ާބީރައްޓެހިން ކުރެވޭ

ާގިަނާމި ާމަޖިލީހުގައި ާޚ ްއޞަ ާރައްޔިތުންގެ ާދިޔަ ާނިމިގެން ާއެހެންވުމުން ާކުރުމަށް. ާމިކަން ދެންނެވިގޮތަށް

ާމަޖީލީހުގަިއާ ާއެ ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާނިންމި. ާހިންގުމަށް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާފަހުގަިއ ބަހުސްތަކަކަށް

ާދ  ާއަށް ާމ ޒީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީހެއް. ާކުރި ާޕްޮރވިންސްާމަސައްކަތް ާވެސް ާސަުރކ ރުން ާނިމިދިޔަ ާވޭުތވެދިޔަ އިުރަގއި

ާކުރުމަށްާ ާމަސައްކަތް ާހިންުގމުގެ ާއަތޮޅުތަްއ ާރ އްޖޭގެ ާނަމުަގިއ ާއޮފީސްތަުކގެ ާޕްރޮިވންސް ާއެ ާހަދ   575އޮފީސްތަކެްއ

ާވެްސާ ާނުވެފައިވ ކަން ާރަނގަޅު ާނަތީޖ  ާމަސައްކަުތގެ ާކުރެވުނު ާއެކަމަށް ާކޮށްފަިއވ ކަމ ިއ މަސައްކަތް

ާހަދަމުންާއަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނުކުެރވުން. ާގޮުތގައި ާެއަކށީގެންވ  ާޭއގެ ާމަަސއްކަތް ާއެއީ ާއެނގުނު. ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދައުލަެތއްތޯ؟ާ ާޔުނިޓަރީ ާނުަވތަ ާދައުލަެތއްތޯ؟ ާފެޑަރަލް ާއޮންނ ީނ ާމިރ އްޖޭގަިއ ާބެލީމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދިޔައިރުަގއި

ާޤ ނޫނުއަސ  ާބަހުސްކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދައުލަތެއްކަުމގަިއާއެގޮތަށް ާޔުނިޓަރީ ާއަކީ ާރ އްޖެ ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާހެދި ސީ

ާދައުލަތެއްާ ާޔުނިޓަރީ ާއެހެންނަމަެވސް ާނޫން. ާވެގެނެއް ާމައްސަަލއަކަްށ ާއޮތުމަކީ ާަކމުގައި ާދައުލަތެއް ާފެޑަރަލް  580ބޭއްވީ

ާޮގތު ާޕްރޮވިންސްަތއް ާއަދި ާރަށްތަކ އި ާއަދި ާއަތޮޅުތަކ އި ާބެހިފައިވ  ާޮއެވގެން ާއިދ ީރާގޮތުަގއި ާއަތޮޅުތަުކގެ ގައި

ާބޭރުެގާ ާދިޔަ ާލަފ ދެމުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޭުރގައި ާކަުމގަިއ ާނޫން ާެއއް ާމަްއސަލަ ާހިންގުަމކީ ދ އިރ ތައް

ފަރ ތްތަކުންނ އިާއަދިާޤ ނޫނުައސ ސީާހަދަމުންާގެންދިޔަާރަްއޔިތުންގެާޚ ްއޞަާމަޖިލީހަށްާއެކަންާފަހުމްވެާރަނގަޅަށްާ

ނޑުމެންާމިއަދުާމިާދައްކަނީާގޮތްދޫނުކުރުމ ިއާގޮތެްއގައިާހިފަހައްަޓިއގެންާއެނގިފަިއވ ތީ.ާިޢއްޒަ ތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ާބަހަނ ާ ާޤ ނޫނީ ާޭބނުންކަމެއް ާކުރަން ާެއއީ ާހަމަގައިމުެވސް. ާެއއް ާބަހަނ  ާނެތް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާމަގުފަހިވ ނެ  585ތިބުމަށް

ާވިންދ ާގުޅިަފއިާ ނޑުމެންާއެާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަްތވ ާއެްއ،ާސިޔ ސީާބަހަނ ާެއއް،ާރައްޔިތުންގެ ާބަހަނ ާއެއްާއަުޅގަ ވ 

ާދ އިރ ތަްއާ ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާގެންދަނީ ާމި ާބުނަމުން ާސަރުކ ރުން ާއުފެދިފައިވ  ާމިއަދު ާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

އަތްމަްއޗަށްާދޫކޮށްލަާހިންގުމުގައިާދޭްނވ ާފުރިހަމަާއެއްބ ރުލުމ އިާއިޚުތިޔ ރުަތއްާއަތޮޅުތަުކގައިާދިިރއުޅޭާަރއްިޔތުންގެާ

ާދައުލަތްާ ާއަށް ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެކުަލވ ލަނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީކަގއި ާހަމައެއ އި ދޭށޭ.

ާމިންތަކެއްާ ާހަމަތަކ އި ާދޫކޮށްލެޭވނެ ާއަތްމަްއޗަށް ާރައްިޔތުންގެ ާފުޅ ކޮށް ާމިހ ރަށްވުރެއް ާބ ރު ާލިބިފައިވ   590ހިންގުމަށް

ނޑަ ާއެކަ ާބޭްއިވާޖަހ އި ާއިންތިޚ ބުތަކެއް ާތެރޭަގިއ ާޭއގެ ާގޮތަށް. ާދިރިއުޅެވޭނެ ާމީހުންނަށް ާއެބައި ާތެރޭއިަގއި ަތުކގެ

ނޑަެއޭޅާ ާކަ ާދ އިރ ތަކަށް ާެއ ާަތކުން ާއިންތިޚ ބު ާެއ ާޭބއްިވ ާއިންތިޚ ބުތަެކއް ާނުވިޔަްސ ާކަމުަގއި ާދައުލަތެްއ ފެޑެރަލް

ާގޮްސާބަޔަކުާޖުމްލަާގޮެތްއގަިއާއެުކެވާތިބެގެންާރަށުާފެްނވަ ާއަދިާއަތޮުޅާފެންވަުރގަިއާެއައށްވުރެއްާބިތްދޮށަށް ރުަގއި

ާލިބިގެންާ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާކުރުަމށް ާރައްކ ތެރި ާޙައްޤުތައް ާމީހުންެގ ާއެބައި ާމަސައްކަތްކޮށް ާފެންވަރުަގއި ޕްރޮވިންސް
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ާދިވެހިރ  ާނިންމަނީ ާމި ާސަރުކ ރުން ާފެންނ ތީވެ ާސަރުކ ރަށް ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއިދ ރީާދ ނެކަމަށް  595އްޖޭ

ާކުރ ާ ާހުއްދަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތެެރއިން ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަދި ާބަހ ލައި ދ އިރ ތަކަކަށް

ާ ާލައިގެން ާޕްރޮިވންސް ާތެރެއަށް ާހިންގުމުގެ ާއިދ ީރ ާތެރެއިން ނުޑގެ 0ާާމިންގަ ާުނވަތަ ާެއ5ާާއަތޮޅު ާނުވަތަ އަތޮޅު

ާއެއްާ ާރަށްތައް ާހިމެނޭ ާތަކުަގއި ާމަސައްކަތަށްާއަތޮޅު ާކުިރއެރުމުަގއި ާތަހުޒީބ އި ާއ އި ާތަރައްޤީ ކޮށްލަިއގެން

ާއެކަންކަުމގައިާ ާކުރުމ އި ާެއކަންކަްނ ާގެންދ އިުރގައި ާކުރަމުން ާއެގޮތަށް ާއެަކން ާއަދި މަގުފަހިކުރުމަށް.

ާއަތްމައްޗަށްާ ާރަްއޔިތުންެގ ާދިރިއުޭޅ ާސަރަަޙއްދުަތކުަގއި ާއެ ާބ ރު ާޖެހުމުގެ ާއިން ނޑަެއޅުމ އި  600ދޫކޮށްލުން.ާާމިންކަ

ާދޭ.ާ ާފެންނަމުން ާއެބަ ާެވްސ ާިމއަދު ާފައިދ  ާޭއގެ ާދޫކޮށްލުމުން ާކަމެއް ާއަތްމަްއަޗށް ރައްޔިތުންތަެކއްެގ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިނިވަންަކމ އިާއެީކގައިާވ ހަކަަދއްކ ާޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްާކަންކަމުަގއިާުއޅެވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާަޤއުމަްށާ

ާސަރު ާމުދަލަށް ާއ އި ާފައިސ  ާމިނިވަްނާލިބޭ ާލޯހުޅުވޭނެ ާމަްއޗަށް ާކަުމގެ ާކޮށްފ ނެ ާކަންތަްއތަކ އި ާކުރ ނެ ކ ރުން

ާޤ ނޫނު ާމިމުއައްސަސ ަތކެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަކނަޑއެިޅގެން ާދަށުން ާައއިްއސަ.ާައސ ސީގެ އަިދާާއޮތީ

ާ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާދިނުމުން ާފުުރޞަތު ާއެީކގައި ާމިނިވަންކަމ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާރަބަރުާހަމައެއ ެއކީަގއި  605މަޖިލީހަކީ

ާަދއްކ ާ ާވ ހަކަ ާފިކުރުތަކަށް ާތަފ ތު ާުނވަތަ ާގޮތަކަށް ާިތން ާނުވަތަ ާގޮތަކަްށ ާދެ ާރަްއޔިތުްނއެދޭ ތައްަގނޑަކަށްުނވެ

ާތެރޭަގއިާ ާމަސްރަޙުގެ ާިސޔ ސީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއޮތީ ާމި ާމިއަދު ާފުރުޞަތު ާހޯދުމުގެ ާމުގޯލި ރައްޔިތުންނަށް

އެީކގައިާސިޔ ސީާގިނަާޕ ޓީަތކެއްާަބއިވެިރެވގެންާރ އްޭޖގެާވެރިކަންކުެރވޭނެާގޮތްވުމުްނާރަނގަޅަށްާއުފުލިފަިއ.ާހަމައެއާ 

ާފިކުުރާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާވެްސ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާލިބިފައި. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއޮތީ ާވެސް ާފުރުޞަތު އެ

ާ ާމ ލެ ާމި ާނުވަތަ ާނޫން. ާބޭއްވުމަކަށް ާއެބ ރުތައް ާމ ލޭގައި ާމި ާނޫން.ާބަހައްޓަންވީ ާބޭއްވުމަކަށް ާއެބ ރުތައް  610އަތޮޅުގެ

ާބަދަލުަގިއާ ާއޭގެ ާނޫން. ާބޭްއވުމެއް ާބ ރުތައް ާއެ ާރަށެއްަގއި ާއެއް ާނުވަތަ ާޖަމ ކޮށްފަ ާއަތޮަޅކަށް ާެއއް ާވަކި ނުވަތަ

ާވިސްނުމ ިއާ ާެއބައިމީހުންގެ ާލިބޭގޮތަށް ާކުރިއެރުން ާއ އި ާތަރައްޤީ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރިުއޭޅ ާއަތޮޅުަތކުގެ ރ އްޖޭގެ

ާރ އްޖޭގެާފި ާމިއަދު ާދޭންވީ. ާއެބައިމީހުންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާކަންކަްނ ާބަލައިގެން ކުރަށް

ާއަތޮޅުަތކަށްާ ާތިބި ާމ ލެއައިސް ާއަތޮޅުތަކުން ާފުރަމުންދަނީ ާމަޤ މުތައް ާގިނަ ާސަރުކ ރުގެ ާބަލ ލިަޔސް އެކިކަްނކޮޅުތަކަށް

 615ސަރަަޙއްދުތަކުްނާާހަމަާމިޤައުމުގެާެއކިާޑެތިާިވޔަފ ރިެވރިންގެާގޮުތަގއިނިސްބަތްވެާއުފަްނވެފަިއވ ާދަިރން.ާރ އްޖޭގެާބޮާ

ާިމއޮތްާ ާހިތ މައަކަށްވެފައި ާމިއަދު ާމީހުން. ާދިރިއުޅޭ ާއަތޮޅުަތކުަގިއ ާނިސްބަތްވ  ާއަތޮޅުތަަކށް ާމިދަނީ ފެންނަމުން

ާބައެާ ާއަށް ާމ ލެ ާގެންދ  ާތަމްސީލުކުރަުމން ާެއއް ާދ އިރ  ާެއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރަށްރަށުަގއިާއެްއކަމަކަށްވަނީ ާއަތޮޅުތަކ އި ްއ

ާެއކިގޮތަްށާ ާއެކިފަހަރު ާަރއްޔިތުްނ ާމ ލޭގެ ާެއކަމަކީ ާގެންދިއުން. ާދިމ ވަމުން ާއިނގިލި ާމީހުންގެ ތިބި

ާސިޔ ސީާ ާގެންދަނީ ާޤަބޫލުކުަރމުން ާބަަޔކު ާގިނަ ާެވފައި. ާމިވަނީ ާމިއަދު ާއުނދަގުލަކަށް ތަހައްމަލުކުރަންޖެހިފައިވ 

 620ކަުމންާގެންދަނީާމ ލެާއަށްާގަދަބ ރުންާބ ރުތައްާގެނެސްާމ ލޭެގާބިމުގެާއަގުޮބޑުކޮށްާމ ލޭެގާފޯރަމްތަކުގައިާވ ހަކަާދައް

ބިމުންދޭާކޮންމެާއަކަފޫޓަކަށްާލިބޭާލ ރީގައިާމ ލޭެގާރައްޔިުތންާނ ޗަރަންގީާުކޅެާއުފ ކުރަުމންާގެންދަނީާކަމުަގއި.ާެއީއާ
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ިއވ ާގޮތް.ާޭއގެާހިތިާނަތީޖ އެްއގެާގޮުތގައިާވެގެންމިދިޔައީާއެކަމުގެާޙަޤީޤަތެއްާނޫން.ާެއީއާސަރުކ ރަކުންާއެކަންކޮށްފަާ

ާފުރުޞަތުތައްާ ާތަރައްޤީގެ ާއ ިއ ާވިޔަފ ރި ާމީހުންނަށް ާދިިރއުޭޅ ާއަތޮޅުތަުކގައި ާއަޚުންކަުމަގއިވ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޤ ނޫނެއްގެާސަބަބުން ާމިފަދަ ާދަންނަވަން.ާެއހެންވީމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާދިޔުން ާދިޔަ ފުރުޞަތުތައްާ މިާާގެއްިލގެން

ާރަްސކަންކޮށްފަިއވ ާ ާއަތޮޅުަތކުަގއި ާބެލިކަުމގަިއވިަޔްސާރައްޖޭެގާތ ރީޚުަގއި ާތ ރީޚަށް ާރ އްޖޭގެ ާފުޅ ެވގެްނގޮސް  625އަލުން

ާވަުރގަދަާ ާސިޔ ސީގޮތުން ާައދި ާކުިރއަރ ނެ ާސިޔ ސީގޮތުން ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާއަތޮޅުތަުކަގއި ާރ އްޖޭގެ ފަދައިން

ާކުރެ ާތަނަވަސްވެގެްނާކަންތައްތަެކއް ާގޮތުން ާއިޤްތިސ ދީ ާނުވަތަ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާކަންކަން ާރައްޔިތުންނަށް ިވގެން

ާމިގޮތަްށާ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާކުިރއަށްދެވޭެނ ާމަގުތަކުަގއި ާތަަރއްޤީެގ ާވެސް ާއެހެން ާއަދި ާގޮތުންނ އި ާޢުމްރ ނީ ނުވަތަ

ާއ ދޭ ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާިލބިގެންދ ނެ. ާކުރުމުން ާބައްޓަން ާޕ ޓީތަުކގެާޤ ނޫނު ާއިދިޮކޅު ާތިބި ާމިމަޖިލީހުގަިއ ހ އެީކަގއި

ާމަޖިލީހުގެާ ާެވސް ާމަޖިލީހުގައި ާމިނިމިގެންދިޔަ ާުކރީގައި ާމީގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާމިދަންނަވަނީ  630ފަރ ތްތަކަށް

ާފ ސްކޮށްދިނުމަށް ާޕްރޮވިންސްތަކ އެުކގަިއ ާޤ ނޫނު ާމި ާގެންދިޔ މު ާވ ަހކަދައްކަމުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެާދައުރުގަ .

ާމިާ ާދެފަރ ތުން ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާފަރ ތްތަކަކީ ނޑަައޅ  ާކަ ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާައދި ާއެބ ރުދީ ޕްރޮވިންސްތަކަށް

ާެއކަންާ ާީވކަމުަގވިޔަްސ ާވެރިންކަުމގަިއ ނަޑއެޅޭ ާކަ ާމަތިން ާެއއްބަްސވ ގޮެތއްެގ ާޕ ޓީތަކުން ާބޮޑެތި ާސިޔ ީސ ދެންނެވި

ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކުރުމަށް. ާެއގޮތަށް ާޖަމ ކޮށްގެންާާވެސް ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާބޭނުންހ  ާއަކީ ާއެއީ ާނޫން ފިކުރެއް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާ ާމިދަނީ ާމަޖުބޫރުވެގެން ާލ ޒިމްވެ ާސަރުކ ރަށް ާއެކަންކުރަން ާމިއަދު ާކުރުމަކީ. ާއެކަންކަން  635ތިބެގެން

ާބަހަނ  ާނުދިނީމަ. ާހެޔޮގޮތުަގއި ާއޭގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިނިވަންކަން ާފުޅ  ާމި ާގިަނާދީފައިވ  ާމިބުނެވޭ ާގޮުތގައި އެއްގެ

ާކޮމިޓީތަެކްއެގާ ާއެިކއެކި ާރައްޔިތުްނގެ ާއ އި ާވ ހަކަ ާއިންޖީނުގެަތކެްއގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދައްކަނީ ާވ ހަކަ ާމި ފަރ ތްތަކުން

ާކޮމިޓީތަކ ިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާެއވިދ ޅުވ  ާދަތުރުކޮށްފައިވ އިރުަގއި ާމިހ ތަނަށް ާރ އްޖެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަ.

ާއޮތީ.ާރައް ާވެފައި ާަރއްޔިތުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާއަތޮޅުތަކުަގއި ާކޮންކަމެްއތޯ ާއޮެވގެން ާއެކަނި ާއިންޖީނުގެތަެކްއ ޔިތުންގެ

ާތަހުޒީބ އިާ ާއެމީހުންނަށް ާކޮްނކަމަކުންޯތ ާއޮތީ. ާކުރިއަްށދެވިފައި ާަމގުަގއި ާތަރައްޤީގެ ާއެމީހުންނަށް  640ކޮންކަމަކަށްތޯ

ާބޭނުންވ  ާައށް ާއަމިއްލަ ާއެމީހުން ާެއްއާާއެީކގައި ާދެވިފަ ާގޮތަށް ާއެ ާއޮތީ.ާއެަކން ާދެވިފައި ާބ ރު ާނިންމުމުގެ ކަންކަން

ާިދއުމަށްާ ާކޯޓަށް ާހައި ާހިފަިއެގން ާއެކިތަންތަން ާއުފައްދ ފައިހުރި ާަރއްޔިތުން ާއަދި ާކޮމިޓީތަކ އި ާރައްޔިތުންެގ ނެތް.

ނޑުމެންނަށްާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކ އިާއަދިާަސރުކ ރ މެދުާޚިޔ ލުާތަފ ތުވ ާަފރ ތްތަކުންާމަސައް ކަތްާކުރުމަީކާވެސްާއަުޅގަ

ާމ ނަާ ާަދއްކ ދިނުމުގެ ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެތަންތަން ާދ އިރ  ާޤ އިމްކުރ  ާއެއްާނޫްނ.ާޢަދުލުއިންޞ ފު އެްއވެސްާމައްސަލަ

ާނުބަލ ނަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަްށ ާކަމެއް ާކުެރވޭ ާގޮންޖެހުމަށްޓަކައި ާބިލަށް ާލ ަމރުކަޒީ ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި  645އަކީ

ަގނޑުމެންާމިާސަރުކ ރުންާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާރައްޔިތުްނނަށްާމިާކަންކަންާކޮށްދިނުމަށްާރައްޔިތުންގެާވީހ ާވެްސާއަޅު

ބޮޑަށްާރުހުމ އިާެއއްބަިއވަންަތކަމ އިާލޯބިާބޭނުންވޭ.ާއަދިާަރއްޔިތުންާއެަބއިމީހުންާކަންކަްނާނިންމުމުގައިާރަްއޔިތުންާ

ާމިގޮތަށް ާމިަކން ާބޭނުންވޭ. ާގޮެތއް ާލ މަރުަކީޒާާއެދޭ ާއަތޮޅަކީ ާަވކިޮކށްލ ފަ ާއަތޮެޅއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ކުރ އިުރގަިއ
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ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަދ އިރުަގއި ާދ އިރ ައކަށް ާލ މަރުކަޒީ ާރަށަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުަވތަ ާހަދ އިުރގައި ދ އިރ އަކަށް

ާމައްސަލަ ާޮކބައިތޯއޭ ާހިންގުމަކީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއެއްކޮށް ާއަތޮޅު ާކޮބައިތޯާހަތަރު ާެވގެންދ ނީ. ާގޮުތގައި  650ެއްއގެ

ާގޮތްތަެކްއާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާވ ހަކަދެްއކިދ ނެ ާއިދިކޮޅަށް ާއަކީ. ާނަތީޖ  ާނިކުންނ ނެ އޭގެން

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާރައްދުޮކށްދިނުމަށް ާއަނބުރ  ާވެރިކަން ާރައްޔިތުންެގ ާރައްޔިތުންނަށް ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެކަމަކު ހޯދިދ ނެ.

ާމިއަދުާރަ ާކުރުމަށް. ާކަންކަން ާއެދޭގޮތަކަށް ާއެބައިމީހުން ާދީގެްނ ާއަތްމައްޗަށް ާއެަބިއމީހުންގެ ާބ ރުަތއް އްޔިތުންގެ

ާނުވަތަާ ާތިބޭ ާމ ލޭަގއި ާއޮވެ ާގ އިމްވެ ާސަރުކ ރު ާމ ލޭގައި ާނުވަތަ ާދިރިއުޅޭ ާމ ލޭގައި ާފެންނަނީ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާބަެއއް ާޖަމ ވެފައިވ  ާސަރަޙައްދުގައި ާމަންފާ މ ލޭ ާއޭގެ ާއެބައިމީހުންނަށް ާނޫނިއްޔ  ާފެންނަގޮތަކަށް  655މުއްސަދިންނަށް

ާެއްއވެސްާ ާދިރިުއޅޭ ާއަތޮޅުަތކުަގއި ާނުދިނުން. ާފުރުޞަތު ާދިނުމުގެ ާުކއްޔަްށ ާވެސް ާފަޅުރަެށއް ާނޫނިްއޔ  ލިބޭގޮތަކަށް

ާމިހިރަ ާރ އްޖޭގައި ާއަެނއްޮކޅަށް ާއެްއކޮޅުން ާރ އްޖޭގެ ާބައްލަވ  ާމިއަދުާވެސް ާތެރޭަގއިާާމީހަކަށް ާފަޅުރަށްތަކެއްގެ ހުރިހ 

ާކޮންމެާ ާސަރުކ ރުގެ ާަރއްޔިތުްނނަށް ާއަތޮޅުަތކުގެ ާވަޒަްނވެިރވެެގންއުޅޭ ާއައިސް ާއަށް ާމ ލެ ާުނވަތަ ާދިރިއުޅޭ މ ލޭގައި

ާވެްސާ ާރަށެއް ާފަޅު ާނޫނިއްޔ  ާތަނަވަސްމީހަކަށް ާއ އިީލގޮތުން ާނުވަތަ ާމީހަކު ާބ ރުއޮތް ާނުފޫޒަކ އި ާވަަރކަށް ވެސް

ާ ާޭއގެންާނޯންނ ނެ ާދޫކޮށްލަިއގެން ާއެހެންބަަޔަކށް ާރަށްތަްއ ާއަމިއްލަ ާއެމީހުންގެ ާމީހުން ާތިބި ާއަތޮޅުތަުކގަިއ  660ލިބިފަކ .

ާވެްސާ ާފުރުޞަތު ާވަޒީފ ގެ ާގެންދ އިރުަގއި ާަނގަމުން ާއެހެންަބޔަކު ާމަންފ  ާއެރަށްތަުކގެ ާއެްއާނުލިބި ާމަންފ  އެްއވެސް

ާބަ ާލިބުމުގެ ާއެތަނުން ާއެމީހުންނަށް ާމަސައްކަްތާޙަޤީޤަތުގައި ާހިޖުރަކޮށްގެން ާއެހެންތަނަކަށް ާޖެހޭނީ ާއެމީހުން ދަލުގައި

ާބޮުޑާ ާވިސްނ  ާވިސްނުމަކުން ާބޮޑު ާމީހުން ާދިރިއުޅޭ ާއަތޮޅުތަުކގަިއ ާދޫކޮށްލ  ާުއސޫލު ާއެ ާގެންދަން. ކުރަމުން

ނަޑއަޅ ާމަންޒަރަކަށްާބަލައިގެންާގިނަާރަށްތަކެއްާެއއްކޮްށގެންާއޭގެާަފއިދ ާކުރެވޭނެާގޮތަށްާއެމީހުންާ އަމިއްލަާއަށްާކަ

 665ގޮތަކަށްާޓޫިރސްޓްާރިސޯްޓާހެދުމ އިާދިގުާުމއްދަތަށްާއެހެންާމަސައްކަތްތަކަށްާރަށްތަށްދިނުމ އިާއެމީހުންެގާއިޤްތިސ ީދާ

ާގޮްތާ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާަހމަ ާއެއީ ާކަންކަންކުރުމަކީ ާވިސްނަިއގެން ާމައްޗަށް ާޮގތްތަކެްއގެ ާކުިރއެރުވޭނެ ތަނަވަސްކަން

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެގޮތެއްާއަޅުަގނެޑއްާހަމަާދޫކުރާ ކަމުގައިާއަާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާވިސްނޭ.ާއަދިވެސްާހަމަާއަޅުގަ

ާލިބުުމގެާ ާވޯޓު ާގިނަ ާއެންމެ ާބ އްވ ފަ ާބަނދަރު ާރަށުގެ ާބޮުޑ ާއެންމެ ާވިސްނަނީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެްނ ާނުވެޭޔ. ހިތެއް

ާދިރިއުޅެނީ ާއެރަުށގެ ާހަދަންކަމަށްވ އިރުަގއި ާބަނދަރު 022ާާާރަށުގެ ާބޮޑ0222ާާުމީހުންކަމަށްވަންޏ  ާދިރިއުޅޭ މީހުން

ާހިނގ ފައިހުރިާ ާތ ރީޚުގައި ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއެއީ ާދޫކޮށްލުމަކީ ާނަހަދ  ާބަނދަރު ާެއރަށުގެ ާވޯޓަކަށް ާނުލިބުނު  670ރަށުން

ާ ާމ ނަ ާމިތަުނގަިއާައގަތެޅުމުެގާއިތުރު ާނަަގއިގެން ާއެކަމަކަްށާފުރުޞަތު ާހޭދަކުރ ަކށް އެްއާނެތް.ާކަންތައްތައް.ާަވގުތު

ނޑުމެންާމިހ ރުާވެއްެޖއޭާބޮލ ލ ާޖަހ ާދޫކޮށްާ ރަްއޔިތުންެގާއަޅުަގނުޑާދަންނަވަންާއޮތީާެއކަންާެއގޮތަށްާކުރުްނާއަުޅގަ

ާދަންނަވ ލ ނަންާ ާއަޅުަގނުޑ ާމިސ ލެްއ ާުކޑަުކޑަ ާވަރަށް ާޭއގެ ާގެންދަން. ާބ ރުތައް ާރަްއޔިތުންެގ ާމި އަތްމައްޗަްށ

ާވަރަށްާޮބުޑާާކުރުމުގެާޮއތީާމިާރ އްޖޭެގާވެިރކަންާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިާާމިާއަޅުަގނުޑާކުރިންާދެންނެިވޮގތަށް ނިޒ މަށް

ާ ާގެނެސްފައި. ާބަދަލުތަކެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހަމައެކަނި ާމިކުރެވެނީ ާވެރިކަން  675އިންތަނެްއގަިއާާއެތަނުަގއިމިައދު
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ާަގނުޑވަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާނޫއިނދެގެން ާއެއް ާގޮތެްއގަ ާނިކުންނަ ާރުން ާމިކުރަނީާން. ާވެރިކަން މިައދުގެ

ކޮށްާބަލަހައްޓ ނެާފ ރަވެިރާޤ ނޫނުތަކަށްާއިޚްތިރ މުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހަދ ާގަވ އިދުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކ އިާައދިާއެާ

ާ ާއިތުރު ާާިތބެގެންމުައއްސަސ ތަެކއް ާއަިދ ާކަމަށްވ އިުރގައި ާެއކީަގއި ާޢަދުލުއިންޞ ހަމައެއ ިއ ާފު ކުރ ެނާޤ އިމް

ނޑިޔ  ވ އިުރގައިާއަތޮޅުތަުކަގއިާކަަމށްރުންތަެކއްާާތިބެާއެމީހުންާއެކަމަށްާފ ރަވެރިވެާކަްނކަންާބެލޭނެާއުސޫލުތަކެއްާފަ

 680ލުންާކަންކަްނާކުންާމިާރ ްއޖެާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާޕްޮރވިންސްާއުސޫދިރިއުޅޭާރައްޔިތުންނަށްާމިާބ ރުދީގެންާއަތޮޅުތަ

ާމަަސއްކަތް ާނިންމ މައްސަަލއެއްާާކުރުމަީކާެއއްވެސްާކޮށްގެން ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑާނުދެކެން.ާައޅުަގނޑުގެ ލަމުންާކަމުަގއި

ާބި ާމި ާހަމަ ާއޮތީ ާގެާދަންނަވ ލަން ާބައްޓަންކޮށްގެން ާލު ާޕްޮރވިްނސް ާއޮތީ ާމި ިމކަންާާއުސޫލުތަުކގައިނެވިފައި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަާ ާމިއޮތީ ާބައިތައް ާޤަނޫނީ ާއެހެން ާދެންހުރި ާކަާކުރެޭވގޮތަށޭ. ާހަމަޖެހި ާއުސޫއި ލުތަުކެގާނޑަެއޅިގެްނވ 

ާފަހަރެއްަގއި ާއުސޫާތެރެއިންނޭ. ާޕްރޮވިންސް ާމިެވސް ާޤ ނޫނުއަސ ީސާާލުން ާހިންގުމަކީ ާދ އިރ ަތްއ ާއިދ ރީ ރ އްޖޭގެ

ާކަމެއްތަޢ ރުޟު ާޤ ނޫނުއަސ ސީާވ  ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާމަނ  ާބަދަލުާނޫނޭ. ާާއަށް ާކަންކަްނާގެނައުމ   685ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާބ ރު ާމިއަާހިންގުމުގެ ާމިވެސް ާމިާުދާލިބިފައި ާަމއިަގނޑު ާކަމަށްވ އިުރގައި ާއޮީތާާމަޖިލީހަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ރ އްޖޭގެ

ާމި ާގޮތެއްަގއިާާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި.ާމައިަގނޑު ާޖުމްލަ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. ާއޮތީ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ރ އްޖޭގެ

ނިޑޔ ރުންާާއްަގއިާމިރ އްޖޭގެާސަރުކ ރެއްާއޮތީާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި.ާޖުމްލަގޮތެާމި ތިބެނީާރައްޔިތުންގެާރ އްޖޭގައިާފަ

ާޢަދުލުއިންޞ  ާނުކޮށްދޭން ާއެަކން ާރައްޔިތުންނަށް ާއޮތްއިރުަގއި ާމިކަން ާމިހެން ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި. ނުވަތަާފު

ނޑުމެންާކ ުރދ ރައްޔިތުންގެާއަތަށްާއެާބ ރު ނެޑއްަގއިާެއއްކޮުޅގަިއާހިފައިގެންާއޭާސްތައްާނުދޭންާއަޅުގަ  690ފޯާސައިްޒާގަ

ނެޑއްާވީދ ލ ފައިާ ތިބެާދެކެވޭާވ ހަކަތަކަށ އިާައޅުަގނޑުމެންާޔ ގެާމުސ ރަާެއއްާނަަގއިެގންާމިތަނުގައިާރުފ15222ާިގަ

ާ ާއުސޫދޭ ާއިްނސ ނީ ާވިސްނުމަކީ ާވޯޓަށް ާވަރަށް ާޖެހިއްޖެ ާކުރަން ާއަޅުަގނޑުެމން ާވ ޖިބެއްކަމުަގއިލުން ާޤ ނޫނީ ާބޮޑު

ާމި ާއ ދެ، ާބެހޭގޮތުބިާދެކެން. ާލ ިއ ާުޒވ ބެއް ާއެްއވެސް ާނެތް.ާން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާކުރިމަތިލުމެްއ ކުރުމެއް

ާރައްޔިއަ ާުކރ ނީ ާއެކަން ާއެހީމު.ާޓަަކއި.ތުންނަށްޅުަގނޑުމެން ާއަޑުަތއް ާރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ

 695ށްާތ އީދުކޮށްާމިާލައެހެންވީމ ،ާމިާބަދަރައްޔިތުންގެާއެޭދާގޮތްާވިސްނީމު.ާާނަށްާދޮރުންާދޮރަށްާހިނގ އަޅުަގނޑުމެން

ާއުސޫ ާޕްރޮވިންސް ާމިާމިލުން ާަރއްޔިތުްނނަށް ާތިބޭފުޅުންެގާއިޚްތިރ މ އެީކގައި ާހިންގުމަށްޓަކައި ާކޮށްދިނުންާާކަން ކަން

ާއެދުމެއް ާއެދޭ ާގްޫރޕުން ާޕ ލިމެންޓީ ާދަންނަވަން.ާމިީއާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވ ހަކަ ާއެދުމެއް.ާާއެދޭ ާރައްޔިތުްނގެ ނޫން.ާދިވެހި

ާމިއަދަ ާމިމިއަދުން ާނެގިކަމުަގއިިވަޔސް ާވޯޓެއް ާނުފެންނަ ާފެންނަ ާފ ސްކުރ ނެާާށް ާކުރުމަށް ާމިގޮތަށް ާރައްޔިތުން ކަން

ާދަންނަވަމުން ާާވ ހަކަ ާނިންމ ލ ނަން. ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާވަރަށްާއަުޅގަ ާފުރުޞަތަށްޓަަކއި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއިާދެއްވި

 700 ންނަވަން.ާޝުކުރުާދަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަސަންާލަޠީފުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ
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ާ ާހިންގުުމެގާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަުޅގަ

ާމި ާައުޅގަާބިލަކީ ާވެސް ާމުހިްނމުކަންވަގުތަށް ާވަރަށް ާއަދިާނޑުމެންނަށް ާދީ ާައވަހަށްާސަމ ލުކަންދީެގން އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ހަކަތަެކއްާނިންމަން ާގިނަ ާވަރަށް ާއެބަހުރި ާގެންދިއުމުަގއި ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާބިލެކޭ.  705ޖެހޭ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްެކިވ ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވަން.

ާ ާއަކީ ާމުސ ރަ ާލިބޭ 15222ާާމެންބަރުންނަށް ާކަމަށް ާވިދ ޅުވުން ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާވިދ ޅުިވ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުށެއްކަމަްށ ެއއީ

ާވިދ ޅުާ ާއޮޅިގެން ާމުސ ރަހަމަ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާއެހެންވެ ާބަސްފުޅެއްކަމަށް. ާާވެވުނު 10522ާއަކީ

ނުޑާދަންނަވ ނީާ ާއަުޅގަ ާލ މަރުރުފިޔ ކަމުަގއިާދަންނަވ ލަން.ާއޭގެފަހުަގއި ރ ތައްާހިންގުުމގެާިއދ ރީާދ އިާއުސޫލުންކަޒީ

ާމައްސަލަ ާޙަޤީޤަުތގައިާާއެ ާާއަީކ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާގޮުތގ022ާެވެްސ ާަގއިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  710މަތީންާާވަނަ

ާކަެމއް.އަޅުަގނޑުމެންާ ާލ ޒިމްކުރ  ާމަްއޗަށް ާމިާގެ ާގަިއ ާ)ށ( ާހިްނގުމަށްޓަކަިއާާއޭެގ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ އޮންނަނީ

ާގޮތުގެ ާަކނަޑއަޅ ފަިއވ  ާއިދ ރަަތކ އިާމަތީންާޤ ނޫނުގައި ާކައުންސިލު، ާރަުށ ާމަޤ މުތަކ އި، އަތޮޅުާތަކ އި،

ާކަުއންސިލު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކައުންސިލުތަކ އި،ާސިޓީ ާބ ރު ާއުފެއްދުމުގެ ާލިބިގެންވެާތައް މ ،ާެއވެ.ާއެހެންވީާއަށް

2ާާ ާނުވަަތ ާއުެފއްދޭނެާއްސަސ މުޢ2ާަަކއުންސިލެްއ ާާއެްއ ާދަްއކައިެދނީ. ާމިއިން ާއެކަމަށް މަޤ މުތަކ ިއާާދެން

ނޑުމެންާބޮޑަށްާބުރަާމިވަނީާާތަފ ތުކޮށްާުއފެއްދިދ ނެއިދ ރ ތައްާަވކިންާ  715ކަމަށްާއެބަާދައްކ .ާދެންާކޮންމެއަކަސްާއަުޅގަ

ާކައުންސިލުއަތޮ ާސިޓީ ާއަދި ާކައުންސިލު ާަކއުންސިލު،ާރަށު ާރަށު ާކައުްނސިލ އި ާއެއ ިއާާޅު އޮަނންޖެހޭނެކަމަށް.ާދެން

ާމަސައްާ ާއެ ާކަގުޅުންހުރި ާޭރެވނިކޮށް ނޑެއް ާއޮނިގަ ާހިނގ ނެ ާގެންދެވޭނެތް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ކަމަށްާާއެ

ާކަާ ާއަޮތޅު ާބަލ އިރު ާއެގޮތުން ާޤަބޫލުކުެރވެނީ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއުންސިލ އި ާބ ުބެގ ާމ2ާިބެހޭ ާމ އްދ ަގއި ާވަނަ

ާދި ާފިޔަވަިއ ާމ ލެ ާތެރެއިން ާދ އިރ ތަުކެގ ާއިދ ރީ ާއިއޮންނަނީ ާކޮންމެ ާވެހިރ އްޖޭގެ ާދ އިރ ެއއް ވ ީނާާހިންގަންދ ރީ

ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާަކއުންސިލުންނެވެ.ާާއ އި ާއަތޮޅު ާހިންގުމަށް ާއިދ ރ  ާއެ ާގޮތުގެމަީތން ާެއއްގޮްތވ   720ޤ ނޫނ އި

ާަކއުންިސލު ާސިޓި ާވ ަހކަާއެހެންވީމ ، ާފެންނަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނ ދޭ. ާމިއަްށ ާވ ހަކަ ގެ

ާއިތުރަށްާދަންނަވ ލަން ާދެން ާކައުންސިލުާާ. ާއުފެދޭރަށު ާުސވ ލެއް ނޑު ާައޅުގަ ާދޭތެރޭަގއި ާއަދަދ އި ާމެންބަުރންގެ ާ.ގެ

ާމިާޙަޤީޤަތުގައި ާައދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަކއުންސިލްގެ ާރަށު ާާވެސް ާދަށ2222ާުއޮންނަނީ ާއ ބ ދީން އެްއާާގެ

ާ 5ާާކަމަށްވެއްިޖއްޔ  2222ާާމެންބަރުން. ާމަތި ާއޭގައ7ާާިާކަމަށްވެްއޖިއްޔ ން ނޑަށްާމެންބަރުން. އިޞްލ ޙެްއާާއަޅުގަ

ާމިހ ރުާކުރީގައިާމި ނޑަށްާފެންނަނީާކަމަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ ނޑަށްާބަލ ފަިއާއަުޅގަ ާމިންގަ  725ހުށަހަޅ ާާ،ދެންެނވި

ާ 1222ާާާހ އ2222ާިޚިޔ ލަކީ، 7ާާާދެމެދަށްހ އި ާދެން ާބަލ ފައި. ާހ 1222ާކަމަށް ާހ 2222ާއި ާދެމެދަށް 2ާއި

ާކަމަާމެންބަރުން ާއަދި 2222ާާށް. ާހ 60222ާހ ިއ ާދެމެދަށް ާާ.މެންބަރުނ66ާްިއ 65222ާާދެން ާމަްއޗަށް 62ާން

ނޑުާމިހެންާމިާމެންބަރުން ދަންނަވަނީާާކަމަށް.ާއެާއިޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަަކާދަންނަވ ލަން.ާއެއީާއަުޅގަ

ާއެހެން ާއެބަހުރި. ާރަށްރަށް ާުކދި ާވަރަްށ ާއ ބ ދީ ާއެބަހުރި. ާރަށްރަްށ ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާމިއ ބ ދީ ާކަމަކަްށާާވީމ ، ހުރިހ 
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ާ ާކަންނޭނގެ ާބައްލަަވއިގެން ާމެންބަރުންގެ ާކައުންސިުލގެ ާޖެހޭނެިމ ނޑައަުޅްއވަން ާކަ ާޤަބޫާއަދަދު  730ލުކުރެވެނީ.ާކަމަށް

ާކައުންސިލުާ ާއަތޮޅު ާކައުންސިލުތަކ ިއ ާރަށު ާދެން ާބައިތައް ާގެ ާއޭަގއިމީަގއި ާއެބަހުިރާާއޮންނައިުރ ވެސް

ރ ފްޓަށްާބަލ އިުރާންާލިބުނުާބ ރުތަކެއްާމިހ ރުގެާމިާޑްވަރަށްާބޮޑަށްާކުީރގައިާޑްރ ްފޓުާބ ރުތަކެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާ ާތަފ ތުކަން ާބ ރުއެ ާޮބޑަށް ާތެެރއަށް ާބަިއގެ ާޚިދުަމތުގެ ާދެްއވ  ާސަރުކ ރުްނ ާެއއީ ާދަްއކ . ާއެާއެބަ ާނަންަގވ ފައި ތައް

ާބައެއް ާކުަޑެވގެންާބ ރުތަކުން ާވަރަކަށް ާެވސް ާކަހަލަކޮންމެ ާއެކަންތައްަތއްާގޮތަާދ  ާެއހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ކަށް

ާމި ާެދކޭގޮުތގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާާއިޞްލ ޙުވުމަީކ ާވަރަށް ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކަެމއް.ާކޮމިޓީ ާޖެހޭނެ ާދެއްވަން ާިއސްކަްނ  735ޮބޑަށް

ާކަމެއް ާތ އީދުކުެރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަަޔކީ ާޕްރޮވިންސްގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޕްރޮވިންާާދެން ްސާނޫނޭ.ާޙަޤީޤަތުގައި

ާސަަރޙައްދުގެ ާނުވަތަ ާަތރައްޤީއަށްަޓކައި ާއަޮތޅުގެ ާރަށުގެ ާއުފެއްެދވިދ ނެ. ާސަރުކ ރުން ތަރައްީޤއަށްޓަަކިއާާވަކިން

ާ ާކުރަްއވަން. ާއެހެންވީމ ،ާކަންތައްތަެކއް ާޤ އިމްކުެރއްވުމަށްފަހު. ާނިޒ މެއް ާކުރެވޭނެ ާމަަސއްކަތް ާނުގުޅުވ  މިބިލ އި

ާއޮ ާމީގައި ާތ އީުދކުރެވެނީ ާސިޓީާއަޅުަގނޑަށް ާވ ނީ ާރަާންނަން ާކައުްނސިލު، ާއަޮތޅު ާކައުކައުންސިލު، .ާންސިލުށު

 740ކަމަށް.ާާއަށްާހިނގ ނެާފުރިހަމަވަރަށްާމަސައްކަތްާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅަށްާާ.މަށްމިާމަސައްކަތްާކުރެޭވނެާކައެވަރުންާ

ާއަންހެ ާއިތުރަށް ާރަށުދެން ާއ އި ާކޮމިޓީ ާުކރައްވ  ާމަސައްކަތް ާއަށް ާތަރައްޤީ ާގުޅުމެްއާކަާާނުންގެ ާހުރި އުންސިލ އި

ހެނުންގެާކޮމިީޓާމިސ ލަކަށްާއަންާށްާއެާބ ބުގެާތެރޭގައިާއެބަޮއވޭ.ާމަސައްަކތްާކުރ ނީާކިހިނެއްތޯ؟ގޮތަކަާނޭނގޭާކަހަލަ

ގެާމެންބަރުންނ އިާއެްއކޮށްާއެއްާޖަލްސ ާކުެރވިގެންޯތާމެންބަރުންނ އިާއަދިާކައުންިސލ62ާުކުރަްއވ ާއަށްާމަސައްކަތްާ

ާތަރައްޤީާރަށްރަށުގެ ާއަންހެނުންގެ ާއެބައޮވޭ ާގެންދ ނީ. ާކުރިައށް ާމަސަްއކަާކަންތައްތައް ާކޮމިޓީއަށް ހިންގ ާާގެތްކުރ 

ާގަވަރމަންޓްގަ ާލޯކަލް ާހަދ ނީ ާކޮާވ އިދު ާއެހެންކަމަށްވިޔަްސ، ާމީަގިއާމިޝަނުންނޭ. ާގޮތްތަކެއް ާމަސައްކަްތކުރ ނެ  745އެ

ާެއއަްށވުރެ ާެއހެންވީމ ، ާނެތް. ާކުަރއްވ ަފއި ާއަންނަންޖެހޭނެާބަޔ ން ާޤަބޫލުކުެރވެނީ.ާާތަފްީޞލު ނޑަށް ާައޅުގަ ކަމަށް

ާގަ ާލޯކަލް ާދެން ާނިންމެވުންތަކުަގއި ާކޮމިޝަނުގެ ާކޮމިޝަނުން، ނޑަްށާާބައްލަވަްނޖެހޭވަރމަންޓް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ވެްސާާހަކަފުުޅގައިކެންޫދާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ުޑގެާުކރީގައިާވ ހަކަދެްއކެވިާބ.ފ ހަގަކުރެވެނީ.ާައޅުަގނ

ާޙަޤީޤަުތަގއި ާާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ ާަކއުންސިލެްއ ާެވސް ާލޯކަލްާނުހޮިވ ާދިއުުމގަިއ ާދ  ާނުކުެރވި ާއިންތިޚ ބު ާެއ ނުވަތަ

ާެއްއގޮތަކަށް ާވ ހަކަފުެޅއް. ާކުެރްއވުމުގެ ާޢައްޔަން ާކޮމިޝަނުން ާތ އީދެްއާާގަވަރމަންޓް ާއެކަން ާއަުޅަގނޑަކަށް  750ވެސް

ާއަދި ާދެން ާމުހިއްއަާނުކުރެވޭ. ާވަރަށް ާއެބަޮއވޭ ާދޭންޖެހޭމުކޮެންއކ  ާސަމ ލުކަން ާއިތުރަށް ާާ.ކަމެއްށް ޤައުީމާއެއީ

ާއަތޮ ާކައުންސިލ އި ާރަށު ާވ ހަކަ ާދެއްުވމުގެ ާޖ ގަ ާބޭނުމަށް ާކިހިނެއްތޯ؟އިދ ރ ގެ ާއިން.ާއެއީ ާއިދ ރ  ާަކއުންސިލުގެ ާޅު

ާއަންނަންޖެހޭނެ ާރަނގަޅަށް ާމިއަށްވުރެ ާއަދި ާތަފްޞީލެއް ާފ ހަގަާކަމަށްާއޭގެ ނޑަށް ާާއަޅުގަ އެހެންވީމ ،ާކުރެވެނީ.

ާ ާއަދި ާދެން ާގޮެތްއގައި ނޑު ާބޭފުޅުންމައިގަ ާވ ާއެހެން ާބޭުނންފުޅުވެްސ ާދަްއކަވަން ާެއއްކޮްށާާވ ނެތީހަކަފުޅު އ ިއ

ާ ާވަރަށް ާޤަބޫުލކުރ ގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާކުުރޮކށްލ ނީ. ާވ ހަކަޮކޅު ާފުރިހަމައަޅުަގނުޑގެ ާމިއަށްވުރެ  755ާއަށްާައވަްސކޮށް

ާބިލ  ާމި ާއަދި ާބިލ އި ާކުީރެގ ާއަދި ާކުރެވި ާގުޅުންތަާދިރ ސ  ާހުރި ާދޭތެރޭގައި ާބައްލަވ ެލއްވުމ ާއްއި ެއުކާާެވސް
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ނޑުާތިންާދ އިރ ެއއްގެާ ގެާބޭނުންާތްާވަރަށްާއަވަަހށްާނިމިާމިާބިލުގެާމަސަްއކަމައްޗަށްާބިނ ކުެރިވގެންާމިާިބލުާމައިގަ

ާއައުމަ ާސިފަ ާއަމަލީ ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާކޮމިޤ ނޫނަކަށްވެ ާވ ތީ ާއެދޭކަމަކަށް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައިާކީ ޓީ

ާބަ ާއަގެންގޮްސގެން ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއެ ާފެންނ ތީ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާެއަކން ާވ ހަކަލައިގަނެ ނޑުގެ ާކޮޅުާޅުގަ

 760ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާޟްވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ 

ާއުޅުނިންޢަމްއައްސަލ  ާވެސް ާލަސްކޮށްަލން ާކުަޑކޮށް ާުފރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ދެން،ާާ.ލަިއކުމް.

ާމައްަސލަ ާައޅުަގނޑަށް ނޑުމެްނާާއެކަމަކު ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާދަްއކަން.ާއެީއާމި ާވ ހަކަ ާގަޑިައުކާވެސް ާކޮންމެ ާނެތް އެއް

ާއަޅުާ ާމިއީ ާއަދި ާވ ީތވެ. ާބިލަކަްށ ާއޮްތ ާމަޖިލީހުގަިއާބަހުސްކޮށްފައި ާރައްޔިތުްނގެ ާމި ާމިހ ތަނަށް ާރަްއޔިތުން ނޑު  765ގަ

ާދި ާހޭލުންތެރިެވެގން ާރައްޔިތުން ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާބިލަކުން ާބިލުހުށަހެޅުނު ާއައިއިރުާޔަ ާމިހ ތަނަށް ާބިލަީކާމި ާމި .ާއަދި

ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާހަމަނުޖެހުން ާބޮޑު ާބިލުއެންމެ ާހިނގައިދިޔަ ާތެރޭަގިއ ާމެްނގެ ާމިއީ ާބިލަކީ ާމި ނޑުމެންެގާ. އަުޅގަ

ާފައިދ  ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާވެސް ާބިލުާމުސްތަޤްބަލަށް ާކުރ ނެ ާބިލުެއއް ާމި ނޑުމެންނަްށާ. ާއަުޅގަ ާސަަބބުން ގެ

ަޤބޫލުކުރަމުންާދަނީ،ާމިހ ރުާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންގެާެއއްބަަޔކުާޤަބޫލުކުރ އިރުާއަނެއްަބޔަކުާާކުރިއެރުންތަެކއްާލިބޭނެ

ާޮގތުާބިލު ާއޮތް ާދަތިތަކެއްާއެކުލަވ ަލއިފައި ާދަތުރުކުރަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމަންޒިލަށް ާބޭނުންވ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން  770ން

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާކުރިމަތިވ ނެ ާއަދި ާރ އްޖޭަގއި ާއަދި ާއުސޫލުނ022ާާްާކަމަށް. ާލ މަރުކަޒީ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބޭ ާރައްޔިތުން ާތަޢ ރުޟުތަކެްއވެ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާގޮުތގަިއާހިންގުމ އި ާމަގުސަދުގެ ނުންވ 

ާއެ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާޙަްއޤު ާއެ ާލިބޭ ާމިޤ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިހ ރު ާލިިބެގން ާދ އިރ ތަކަށް އޮތްާާނޫނުއިދ ރީ

ާނޫންނަމަާާނުދ ނެާގޮތުން ާމެންބަރުން ާއިދިކޮޅު ާސަރުކ ރުން ާފަހުގައި ާއިޞްލ ޙުތަކަކަށް ާބިލަށް ާއެހެންކަމުން ކަމަށް.

ާކު ާއޭރުާމަޖިލީހުގެ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއެްއގޮްތވ  ާވިސްނުމ އި ާމެންބަރުންގެ ާތަފ ތުވި ާޚިޔ ލު ާބިަލށް ާމި  775ގައިާރީގައި

ާދެއްެކވި ާވ ހަކަ ާކޮންމެާމެންބަރުން ާިޚޔ ލ އި ާއޭުރގެ ާދެްއކުމަށް ާގުޅުާވ ހަކަ ާމިންވަަރަކށް ާގޮތަކަށްާވެސް ާހުރި ން

ާބިލު ާމި ާފޮނުއަލުން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާކުރެިވގެން ާޑުރ ފްޓް ނުޑާާވައިގެ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް ާއަުދގެ ެދއްިވކަމަށްޓަކައި

ާއަދިާ ާމެންބަރުންގެ ާަމޖިލިސްގެ ާރުހުމ އެކުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމިދަނީ ާއެނިގގެން ނޑަށް ާައޅުގަ ާދަންނަވަން.ާއެއީ ޝުކުރު

ާއޮތްތ  ާުކރިއަށް ާކަންތައްަތއް ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާރުހުމ ެއކުަގއި ާގެނރައްޔިތުންގެ ާކުރިއަށް ާސަރުކ ރުާާންދިއުމަށްަގއި މި

ާއޮތްކަންތައްޔ ރަ ާތިާ.ށް ާމަތީގައި ާކުރަްނ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާބުނުންއަދި ާދެމިތިބޭނަމޭ  780އެކަންާާމަންނަމެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާރަމްޒުެވގެންާމިދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާމިއަދުގެާސަރުކ ރުާއަދިާ

އެުކގައިާާސަުރކ ރެއްާދެމިާއޮްނނ ނީާރައްޔިތުންގެާވިންދ ިއާަރއްޔިތުންެގާރޫހ އިދެންާއަންނަާސަރުކ ރަކަށްާެވސްާއެާ

ާބިލުާމަސައްކަ ާކޮށްގެން.ާއެހެންީވމ ،ާމި ާކުލަާތް ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި ާައއިއިުރަގއި ާޑުރ ފްޓުވެގެން ާމީގައިާާއަލުން އެއް
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ާއޮތް ާވިދ ުޅވަމުްނާއެބަދޭ.ާއެާޖެހިފައި ާދޫފުޅުތަކުން ާބޭބޭފުޅުންގެ ާވެގެންދ ީނާކަމަށް ާޙަޤީޤީތަކަށް ާއެަކން ހެންނަމަވެސް

ާގޮތުއަޅުަގނޑު ާހުންނަ ާއަމަލުތައް ާހަމަންމެްނގެ ާވޯޓ ިއ ާމީގެ ާކަންާ. ާދެން ާއަންނައިރުގައި ާެވގެންދ އަށް  785ާތައްތައް

ާފެނިގެންދ ނެާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއެދުވަހު ާމަންޒަރު ާހިނގ . ާތިބަމ  ާިއންތިޒ ރުަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތަކ އި

ާމިންވަރަކަށްާއަޅު ާކިހ  ާއޮތީ ާއިޚްލ ޞްތެިރކަން ާލ މަރުކަޒީާާަގނޑުމެްނގެ ާބިލަކީ ާމި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއް.

ާކަންބޮޑުވާ  ާރައްޔިތުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިންގުމަކީ ާބިލުާކަމެއް.ާއުސޫލުން ާމި ާކަންބޮުޑވަނީ ާސަބަބުންާރައްޔިތުން ގެ

ާތ.އަތޮާ ާދ އިރުަގއި ާހިނގަމުން ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާރައްޔިތުން ާދ ންޖެހިދ ނެޅު ާއެއީާލ.އަތޮޅަްށ ތީވެ.

ާޚިދުމަތްާ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާބައެއް ާލޯބިކުރ  ާއަުޅވެތިަކމަށް  790އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ނޑުާވަގުތުންާވަގުަތއްާލިބެންޖެހޭނެާގޮތަށްާއަބަދު މެްނގެާވެސްާވިސްުނންާބަހައްޓ ާބައެއް.ާއެހެްނވީމ ،ާމިއަދުާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާތ.އަތޮާރ އްޖޭަގއިާދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާނިޒ މ އިާމި ންނަށްާޅުާރައްޔިތުކަންތައްތައްާހުރިާގޮތުންާއަޅުގަ

ާމ ާ ާއަންނަން ާމ ލެ ާބަދަލުގައި ާދިއުމުގެ ާހޯދަން ާޚިދުމަތް ާލ.އަތޮޅަށް ާމީހުންނަށް ާދ ިއރ ގެ ާތަމްސީލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު

ާއަޅު ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާތިބެފައިާފަސޭހަ. ާމ ލޭގައި ާޤައުމަކަށް ާކޮންމެ ާދުނިޔޭގެ ާރައްިޔތުންނަށް ާތ.އަތޮޅު ނޑުމެން ގަ

ާދަތު ާަޤއުމަކަށް ާކޮންމެ ާވުރެާދުނިޔޭގެ ާތ.އަތޮޅަށް ާފަސޭހަ ާދަްއކަިއގެްނާއްރުކުރަން ާވ ހަކަ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިއީ .795 

ާނަންގަވަ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްަޞ ާރައްޔިތުްނގެ ާނޫން.ާކުރީަގއި ާދޮގެކޭ. ާެއއީ ާވިދ ޅުވި ިއގެން

ާދެތެއް ާއެއީ ާމީ ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާިމއަދު ާތ.އަތޮޅު.ާތެދެ. ާއަތޮޅަކީ ާދަތި ާކުރަން ާދަތުރުފަތުރު ާއެންމެ ާދުނިޔޭެގ ކޭ.

ާތ.އަޮތޅަ ނޑުމެން ާޕ ޓީތަކަށް.ާއަުޅގަ ާސިޔ ސީ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާތި ާކުރިމަތިވެފައިއެކަން ާދަތުރުކުރަން ާހުރިާާށް

އަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުަރންާއަޅުަގނޑުމެންގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާތ.އަތޮޅުގެާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާާދަތި.

ާއިންތިޒ ރުަތކެްއަގއިާ ާެދއްވި. ާގެނެސް ާހުވަފެންތަކެއް ާފޮިނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު  800މެންބަރު

ާއެއަރޕޯ ާތިމަރަފުށި ާއ ދެ، ާތިބެނީ. ާމިއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލުގައިާާޓަށް ާމި ާކޮށްގެން. ާއިންތިޒ ރު ތިބީ

ާކަމެްއ.ާއެހ ވެސްާ ާޮގވ ލ  ނުޑާމަޖިލީހަށް ާއަުޅގަ ާަކނަޑއަޅަިއާދިނުމަކީ ާެވސް ާތ ރީޚެއް ާއެޅޭނެ ާއެއަރޕޯޓް ތިމަރަފުށީ

ނޑުާމިާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާދަތުރުފަތުރުާކުރަންާދަތިވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާއެކަންާކުރެވޭކަާ މަށްވަންޏ ާއަޅުގަ

ވެރިކަންކުރ ާޕ ީޓގައިާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވަނީާައޅުަގނޑުމެްނާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިމަރަފުށީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ ާމުސްޠަފ މުޙައްމަދު ާއެހެންވީމ ،ާމުޙައްމަދު ާހުރިހ ާާމުސްޠަފ ާ. ާކުރުމުގައި ާމިކަން ާގޮވ ލަނީ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ  805އަށް

ކ އިާއ ެރއްާމިއަދުާއޮތީާމުސްޠަފ ާއަތްޕުޅުގައޭ.ާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންގެާރަްއޔިުތންނަށްާކޮށްދޭށޭ.ާމިކަންާވެސްާބ ރަ

ާެއާ ާމިއަދު ާބ ރު ާއެ ާއެުޅމުގެ ާވެސް ާފިޔަަވޅު ާއެޅޭނެ ާދެން ާނުވެއްޖެްއކަމަށްވަންޏ  ނުކޮށްދެއްަވއިފިކަމަށްވަންޏ 

ާމެ ާއެ ާއެބައޮތް. ާއަުތގައި ާމެންބަރުގެ ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޕ ޓީގެ ާހިްނގ  ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ ންބަރަކީ

ާކުރިމަތިވަމުންދ ާ ާމިއަދު ާރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާމެންބަރު.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާތަމްސީލުކުރ  ާއަތޮޅު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމައްސަލަ ާއެއަރޕޯޓް ާމި ާއަދި ާކުރުމޭ ާދަތުރުފަުތރު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާދަްއޗަކީ ާބޮޑު ާބޮުޑާއަާާއެންމެ  810ކީ



 31 

ނޑުެމންގެާރައްޔިތުންާބޭނުްނވޭ.ާާމައްސަލަެއއް.ާމިާެއއަރޕޯޓްެގާމައްސަލަ އަށްާހައްެލއްާހޯދުމަށްޓަކައިާނުހަނުާއަުޅގަ

ނުޑާުއއްމީދުާކުރަނީާމިއަހަރުާތެރޭަގއިާއެތަނުގެާއަމަލީާމަސައްކަްތާފެށޭނެ ކަމަށް.ާއެާމަސަްއކަްތާާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާވެއްޖިއް ާެއއްނުފެށިއްޖެކަމަށް ާަޝކުވ  ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއަނެއްާޔ  ާބޮޑުވަމުން.ާމިާާދުވަހުން ާދ ނީ ދުވަހު

ނޑުމެންާތ އީދުާކުރަން.ާމިާބިލަށްާއަޅުަގނުޑާތ އީދުކުރ ާގޮތްތަެކއްާ ާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލުާބިލަށްާއަުޅގަ

ާޖެހޭނެކަމަށްާއަ ާދިރ ސ ކުރަން ާއިތުަރށް ާކޮމިޓީއަކުން ާފޮނުވ  ާޤަބޫލުކުރަންމި ނޑުމެްނެގާޅުަގނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު  815.ާައދި

ާއިރުަގއިާާއުއަ ާެއކުލަަވއިލ  ާބިލެއް ާމިފަދަ ާލިބިގެންދ ނެ ާފުރުަޞތު ާޕ ޓީަތކަށް ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާދަށުން ަގވައިުދގެ

ާހުށަހަ ނޑު ާއަޅުގަ ާައދި ާވަގުތުަތކުަގއި ާމަޝްވަރ ގެ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކުރުމަށް. ާމަޝްވަރ  ާގޮތުން ާބެހޭ ޅަންާއެއ އި

ނޑުގެާބޭނުންވ ާއިތުރުާ ނޑުމެންގެާރައްޔިތުްނގެާއަުޅގަ .ާޚިޔ ލުާވެސްާމިކަމުަގއިާއެބަހުރިޚިޔ ލުާއެބަހުރި.ާއަދިާއަުޅގަ

ާނިންމ ލަމުން ާއަދިެވސް ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ާއެހެންވީމ ، ާނުވޭވެސް ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެްނގެާާނީ އަުޅގަ

ާއަޅުާ ާގޮަތކަެށއް ާެގއްލޭ ާކުރ ކަށެއް.ާއަޅުވެިތކަން ާކަމެއް ާެއއްވެސް ާގޮތަކަށް ާގެއްލޭ ާމިނިަވންކަން ނޑުމެންގެ  820ގަ

ނޑުމެންާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާޚިދުމަތްާލިބޭނެާގޮތެއްާ އެހެންވީމ ،ާލ.އަތޮޅަށްާދިއުުމގެާބަދަލުގައިާތ.އަޮތޅުަގއިާައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާހަމަޖައްސަވައިާެދއްވ ށޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުާ ކުރިްއޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސްާދެްއިވާމިާސަރުކ ރުންާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތައް.ާ

ާ

 825ާން:ާއަުޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާހަ ނޑު ާދ ންާނުނިމެނީސްާފުރުޞަތުާލިބުނީމ ާނދ ންާއުުޅނުާހިސ ބެއްާހަނޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭުނންވަނީާސަރުކ ރުންާމިާބިލުާވ ހަކަާކުރިާއަށްާގެންދ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެާދެން

ާހުށަހެޅުްއިވާ ާބިލު ާމި ާދިޔަިއރު، ާހުށަހެޅިގެން ާަމޖިލީހަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ާއިޞްލ ުޙ އަލުން

ނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަގަކުރެއްވިާފަދައިންާމިާބިލަށްާގެނެސްފައިވ ާބަދަލުތަކ އިާެއކު ަގއިާވެސްާއަުޅގަ

ާޖެހޭނެާ ާކޮށްދޭން ާމިއަދު ާދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިނުމަކީ ާނިންމައި ާމަސައްކަތް ާމި ާބަލައިގަނެ،  830ބިލު

ާސަރުކ ރުގެާ ާމި ާމިއަދު ާހިންގުމަކީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ކަމެއް

ާވެާ ާލ ޒިމް ާކަމެއްާމައްޗަށް ާވ ނެ ާމަޖުބޫރު ާމަްއޗަށް ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާަކމެއް ގެންވ 

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެހެންކަމުން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާވެސް ކަމުގައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާއ022ާިބަލައިލ އިރު، ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމ އްދ ަގއި ާހިންގުމަށްޓަަކިއާވަނަ ާދ އިރ ތައް ދ ރީ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާއަދިވެސް ާދިޔައިރު ާފަހަނައަޅ  ާތ ރީޚު ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބައޮތް. ާތ ރީޚެއް ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވ   835ކަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާނުފެނޭ. ާމަގުތަކެއް ާހެދޭނެ ާޤ ނޫނު ާމި ނޑުމެންނަްށ ާއަޅުގަ ާޖަހަޖަހ . ާބެރު ާމި ާލަވަޔ އި ާމި މިތިބީ

ާދިވެހި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާރައީސް، ާމި ާހިންގުމަށްޓަކަިއ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ރ އްޭޖގެ
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ާބ ްއވ ާ ާކުރުމަށް ާިއންތިޚ ބު ާަކއުންސިލުތަްއ ާސިޓީ ާަކއުންސިލުތަކ އި، ާރަށު ާކައުންިސލުތަކ އި، ާއަތޮޅު ގޮތުގެމަތިން

ާ 0222ާާއިންތިޚ ބު ާނިންމަނ6ާްޖުލައި ާބ އްވ  ާކުރިން ާދުވަުހގެ ާދިއުމަްށާާވަނަ ާފަހަނައަޅ  ާތ ރީޚު ާއެ ާއެެވ. ވ ނެ

ާއެާ ާތެޭރގައި.ާުނވަތަ ާކުރުމުެގާމަސައްކަްތތަކުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނު ާއެ ާމިތިބީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަެނއްކ ވެސް  840ފަހުގައި

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރޭަގއި. ާމަސައްކަތްތަުކގެ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއެ ާނުހެދިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ޤ ނޫނު

ާޤ ނޫ ާފަރ ތުންނ އ022ާާިނުއަސ ސީގެ ާހިންގ  ާެވރިކަން ާދަށުން ާބަލައިލ އިރު،ާިމާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާދައުލަތުެގާ ާމީހުންނ އި، ާތިބި ާމަޤ މުތަކުަގއި ާކުރުމުގެ ާޤ އިމު ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާމަޖިލީހުންނ އި ރައްޔިތުންގެ

ތިިބާމީހުންނ އި،ާއެންމެހައިާަރްއޔިތުންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާާމުއައްސަސ ަތކުންނ އި،ާދައުަލތުގެާމަޤ މުތަކ އިާަހވ ލުވެާ

ާޢަމަލުާ ާކިޔަމަންވެ ާފުިރހަމައަށް ާކަންތައްތަކަށް ާެއންމެހައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ  ާމި ާފެށުމ އެުކ ާޢަމަލުކުރަން  845އަށް

ާ ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަންޖެހޭ ާުގޅިގެްނ ާމިއ އި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާެއވެ. ާވ ނެ ާމ އްދ 027ާކުރަން ާބަޔ ންާވަނަ ަގއި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާަބޔ ންާކުރަނީާމިާބ ބުގައިާވަިކާގޮތަކަށްާަކނަޑއަޅ ފަިއވ 027ާާކުރަނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

އަހަރުާދުވަހުގެާތެރޭގަިއ0ާާކަންތައްތައްާފިަޔވަިއ،ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާޢަމަލުާކުރަންާފަށ ތ ާއެންމެާގިނަވެގެންާ

ާޮގތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ  ާމިާާމި ާއަދި ާނިންމ  ާަޢއްަޔންކޮށް ާނުވަތަ ާއިންތިޚ ބުކޮށް ާމީހުން މަޤ މުތަކަށް

 850ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާމުައއްސަސ ަތއްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮތަށްާއުފައްދައިާނުވަަތާ

ާފ ހަގަކޮށްލަ ނޑު ާައޅުގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއވެ. ާވ ނެ ާނިންމަން ާމ ރްޗާގ އިމުކޮށް ާމިއީ ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ން

ާ 61ާާމަހުގެ ާއޮތީ ާބ ކީ ާމަހުގެ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ އިރު، ާަކމަށް ާުދވަސް ާހުިރ62ާާވަނަ ާބ ކީ ާދެން ދުވަހޭ.

ާ ާމަހުގެ ާޮއގަސްްޓ ާބަލ އިރު 7ާާމަސްތަކަށް ާމަހުެގ ާޮއގަސްޓް ާއަހަރުގެ ާމި ާދުވަހަށް، ާކުރިްނ7ާާވަނަ ާުދވަހުގެ ވަނަ

ާޤ  ާމި ާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާއަކީ ާޒިްނމ  ާނިންމުމުގެ ާހަދައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާހަދަންޖެހޭ ނޫނުައސ ސީން

 855މަޖިލީހުގެާފުރިހަމަާޒިންމ އެކޭ.ާއެކަންާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސެގާބޮލުގައިާވެސްާއިސްތަށިފުުޅގައިާވެސްާއެޅޭނެާކަމަްށާ

ާމަ ާހުރިހ  ާމި ނޑުމެންނަށް ާދެކެން.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑު ާއޮތީ ާކުރުމަްށާބ ކީ ދުވަްސ607ާާސައްކަތްތަކެއް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޗެލެންޖެއް. ާކުރިމަތިވެފައިވ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެުކަގއި. ާދުވަސްތަކ އި ބަންދު

ާކުރޭ ާލ ޒިމު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ ނޫނު، ާމަްއޗަށް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާނެތް. ާސުވ ލެްއ ާނޫްނތޯ ާނުވަތަ ާކުރ ނީތޯ ާމިކަން

ާއިދިކޮުޅާ ާމެދުގައި ާބިލ އި ާމި ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިއަދު ާއެހެންކަމުން، ާކުރަން. މިކަން

ާއެްއގޮްތވ ގޮތަށްާ ާއެކުަގއި ާހިތްހަމަޖެހުމ  ާހިތްހަމަޖެހޭ ާހިތްހަމަނުޖެހުންާއޮތްކަން.ާއެބޭފުޅުން ާއެބޭފުޅުންގެ  860ފަރ ތްތަކުން

ާއެ ާގަވ ިއދުން ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާބިލު ާކުރުމ އިާމި ާއިޞްލ ޙު ާގެްނޮގސްގެން ާކޮމިޓީައކަށް ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ކަންތައްތައް

ހަމައަށްާދ އިރުާމައިނޯރިޓީގެާވިސްނުމ އިާފިކުުރގެާމައްޗަށްާނުބަލ ާބ ރުގެާބޭނުންކޮށްގެންާއެމީހަކަށްާހެދުނުާއެއްެޗއްާ

ބޭރުންާގެނެްސގެންާއެާބިލުާފ ސްކުރުމަށްޓަކަިއާހަދައިާބިލެއްާމަޖިލީހުގެާފްލޯރާއިންާނުވަތަާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތަކުގެާ

ނުޑމެންނަށްާމ ޒީވެދިޔަާދުވަސްތަކުންާފެނިގެންާހިނގައްޖެ.ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސަށްާމިކަންާ ކުރެްއވިާމަސައްކަތްާއަުޅގަ
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ާބޭނުންވޭ،ާލ މަ ާފ ހަގަކޮށްލަްނ ނޑު ާރަީއސް،ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ. ާރަނގަޅަށް  865ރުކަީޒެގާވަރަށް

ާއެާ ާގިނަބޭފުޅުންނަކީ ާތ އީުދާނުުކރައްވ  ާބިލަށް ާހިންގުމުގެ ާއަތޮޅުތަްއ ާއުސޫލުން ާލ ަމރުކަޒީ ާނުވަތަ ާބިލަށް އުސޫލުެގ

އަތޮޅުތަކަށްާނިސްބަްތވ ާބޭފުުޅންތޯ؟ާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގޮކށްލަންާއެބަޖެހޭ.ާމ ލޭގައިާހުިރހ ާބ ރުތަކެއްާބ އްަވިއގެންާ

ާކުރެްއވުމުގެާ ނޑުާާއެކަންކަން ާއަުޅގަ ާހުރީތީ ާއިންތިޚ ބުެވފައި ާއަތޮޅުތަކުން ާއެ ާބޭފުޅުްނ، ާހުންނެވި ޝަުޢޤުވެރިކަން

މިއަދުާއެކަމ ާެއާއަތޮަޅކަށްާނިސްބަތްވެާއެާއަތޮެޅއްގެާެލޔ އިާުގޅިގެންާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާތަމުސީލުާކުރާ 

ާއަ ާެއކަމ  ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހައިިސއްޔަތުްނ ާރައްޔިތުންނަްށާމެންބަރެއްގެ ާކުރަމޭ. ާހިތ މަ ާމިއަދު ނޑު  870ުޅގަ

ާހިއްސ ާ ާއަތްމަްއޗަށް ާރަްއިޔތުންގެ ާބ ރުތައް ާވެރިކަުމގެ ާއަތްމަީތގަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބ ރުތަކެއް ލިބިދޭންޖެހޭ

ނޑިވަުޅގައިާ ާދަ ާމި ާބޭނުންވ  ާދ ން ާދެމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފުރުޞަތު ާރަނުގެ ާމި ާލިބިފައިވ  ާކުރުމަށް

ާހިނގ ނަަމާ ާކަންތައްތަެކއް ާނިޔަުތގަިއ ާނުކުރުމުގެ ާެއކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުހިފ  ާބޭނުން ާޭއގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާމީިޑޔ ތަކަށ އިާ ާރ އްޖޭގެ ާއެދެްނ ާއަޅުަގނޑު ާކަމެކޭ. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއީ ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާރ އްޖޭ ާމި ާފަރ ތްތަކުން ާކުރަްއވ  ާދިރ ސ  ާފަރ ތްތަކުެގާމިކަންކަން ާތ އީުދާނުކުރަްއވ  ާބިލަށް ާއުސޫލުެގ ާލ ަމރުކަޒީ  875ގެ

ާހައްަދވަިއާ ާދިރ ސ އެއް ާމިކަމުެގ ާބައްލަވ ލަްއަވއި ާތިބީ ާބޭފުޅުންތޯ ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ ައކަށް ާއެ ތެރޭގައި

ނޑުާޮގވ ލަންާބޭނުންާވަނީ މިާޢިއްޒަތްތެރިާާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާމިކަމުގެާފުރިހަމަާމަޢުލޫމ ތުާގެނެސްާދިނުން.ާއަޅުގަ

ާމެދުަގއިާ ާބިލ އި ާމި ާހިސ ބުން ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާނިންމ ދެްއވ ށޭ. ާައވަހަކަށް ާވީހ ވެްސ ާބިލު ާމި މަޖިލީހަށް

ާކަމެޭކ.ާ ާލ ޒިމުވ  ާމައްޗަށް ނޑުެގ ާއަޅުގަ ާނިންމެވުމަކީ ާއެަކން ާގެންގޮސް ާއަށް ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީގެ ާނިންމ ، ގޮތްތަެކއް

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހ އިާދޭތެރޭގައިާއިތުރުާސުވ ލުާއުފެދުމަކ ާހަމައަށްާދުވަުހގެާތެރޭަގއިާނުކ607ާު  880ެރވިއްޖެނަމަާއަުޅގަ

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާފުރުޞަތަށް ާދެްއވި ނޑަށް ާައޅުގަ ާދަންނަވަމުން، ާހިތ މަޔ އެކު ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ދ ނެ

 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާާާ

 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމްރ ހީއިބްާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމް

ާލ މަރުކަީޒާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާުޝކުރިއްޔ . ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ެދ، .`ާ  885ޝުކުރިއްޔ .

ނޑުމެްނނަށްާލ ޒިމުާކޮށްފަިއވ ާކަމެްއ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާ 7ާއުސޫލުންާހިންގުމަކީާމިާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއިާއަުޅގަ

އޮަގސްޓްގެާކުރިންާމިކަންާކުރުންާވެސްާވަނީާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާލ ޒިމ7ާާުމިއަަހރުގެާއ ދެ،0262ާާއޮގަްސޓްާ

ާބިލުަގިއާ ާމި ާގޮއްަސވ  ާރޭވިެގން ާމި ާގޮތަށް ާކުރަންޖެހޭ ާކަންަތއްތައް ާއެ ާސަރުކ ރުން ާހަމައެހެންމެ ާއ ެދ، ކޮށްފައި.

ާހުށަހަޅު ާވަގުތެްއގައި ާފަހުގެ ާވަރަށް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވެސް ާމިާކުރީަގއި ާދަނިކޮށް ާހަމައަށް ާނިމުމަކ އި ާބިލު އްވަިއގެން

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާހިންގުމަށް ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާގެންދަވ ފައި. ާއަނބުރ   890އޮތީ

ާހައްދަާ ާޕްޮރވިންސްތަެކއް ނޑައަުޅްއވ ފައި. ާކަ ާދ އިރ ަތކެއް ާއިދ ރީ ާމިވަނީ ާޤ ނޫނުައސ ީސގަިއ ވަިއގެްނާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއަތޮޅުަތކުެގާ ާއ ދެ،ާއެ ާދ ނެ. ާކަންަތއްތައް ާއިދިކޮޅަށް ާޭއގެ ާވ ހަކަފުޅ އި ާދައްކަވ  ާއެ ާއެބޭފުޅުން ާކުރެްއވުމަކީ އެކަން
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ާ ާކުޑަކޮށްލުމަށްޓަަކއި ާބ ރުަތއް ާރައްޔިތުންނަށް ާރަށްރަށުެގ ާެއ ާމ7ާާިރައްޔިތުންނަށް ާހަދައިގެްނ ޕްޮރވިންސެްއ

ގެާގޮތުަގއިާމިާދައްަކވ ާވ ހަކަފުޅަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާރަްއިޔތުންާޤަބޫލުފުޅުާކުރައްވަްނާކަންތައްތައްާކުރަންާބަހަނ ާއެއް

 895ހެޔޮވ ވަުރާވ ހަކަާެއއްާނޫން.ާމިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާދައްކ ާވ ހަަކާއ އިާޢަމަލ ާދިމ ނުވ ކަން.ާއަޚުދެްއާ

ާޚި ާއެއ އި ާެވއްޖިއްޔ  ާވަޢުދެއް ާޚިލ ފުވަމުންދ ތަން. ާޕްރިންޓްާކޮށްފިއްޔ  ާފިންގަރ ާއަމިއްލަ ލ ފުވަމުންދ ތަން.

ާއެްއވެްސާ ާހަމަ ާވެސް ާެއއްގޮަތށް ާއެގްރިމެންޓްތަކ އި ާކުެރވިފަިއވ  ާކަންތައްތަކ އި، ާކުރަްއވ ފަިއވ  ޖައްސަަވއިގެން

މީހުންނ އިާޢަމަލެއްާނުކުރަްއވ .ާއެަބޔަކ ިއާއެީކގަިއާިއއްތިޙ ދުާެވގެންާެވރިކަންާކުރުމަށްާނުކުތް،ާވޯޓުާހޯދަންާނުކުތްާ

ާކޮންޓިނިއަްސކޮށްާ ާއެގޮތަށް ާވެސް ާމިއަދު ާއަދި ާތަން. ާދިޔަ ާބޭރުކުރަމުން ާޖަހ  ާތަފ ލަކުން ާމޫނުމަތީގައި އެންމެންގެ

 900ދަމުންދ ތަން.ާމިއީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންާވިސްނަންާއޮތީާ

ާއަުޑއަ ާއޮތީ ާހަމަާބަލައިގަންނަން ާނޫން. ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާހުރި ާނޭނގި ާޙަޤީޤަތްތައް، ާމިހިރަމިހިރަ ާއޮތީ ްއސަވަން

ާއެކުެލވޭގޮތަްށ،ާމިާ ާބަހަނ ތަކެއް ާބޭނުންވ ާހުރިހ  ާއެްއޮކށްލުމަށް ާބ ރުތައް ާވެރިކަމުގެ ާއަތްމައްަޗށް ާބަެއއްގެ އޮޅުވ ލަން

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައީ ާގޮތަށް ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއޮތް ާގެންނަްނާކުރީަގއި ާބ ރުތައް ާއަތްަމއްޗަށް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާނުދެކެން.ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޫނނީ ާކަމުަގއި ާއެްއ ާޖަރީމ  ާޮބޑު ާކަންތައްަތކަކީ ާުކރައްވ ަފއިވ  ާމި ާއުސޫލުން ބޭނުންފުޅުވ 

ާގެންދަވަިއގެ ާބިލުާކޮމިޓީއަަކށް ާމި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑު ާރ އްޖޭެގާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ  905ން

ލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއެންމެާފައިދ ާހުރިާއެންމެާމަޞްލަޙަތުާހުރިާގޮތަކަށްާނިންމަވައި،ާރައްޔިތުންގެާއަތްމައްަޗްށާ

ާދަްއކ ާ ާމި ާއޮތީ ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާވެއްެޖއޭ. ާކުރަްނ ާމިކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮަތކަށް ާލިބިދެނެވި ބ ރުތައް

މުިޅންާވަކިާބަެއއްގެާބޭނުމަށްޓަަކއިާސަރުކ ރުންާސަރުކ ރުާހިްނގަންާތިބިާބައެްއގެާނުވަތަާާވ ހަކަތަކ އިާމިާއަޑުތަަކކީ

އެާޕ ޓީެގާބެނުމުގައިާކުރަމުންާގެންދ ާކަންތައްަތކެކޭ.ާއ ދެ،ާމިއަދުާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއ އި،ާޢަދ ލަތުާޕ ޓީ.ާއ ދެ،ާޤައުީމާ

ާއެކުާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާޕ ޓީ. ާަސޢީދުގެ ާޑރ.ޙަސަން ާމިއަދުާއިއްތިޙ ދު، ާއެންމެން ާމި ާސަރުކ ރުން ާއެކުަލވ ލި  910ވެގެން

ާެވވިގެްނާ ާވަޢުދުތަެކއް ާެއއްބަްސވެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދަންނަވަން. ާހިތ މައ އެކު ާވަރަްށ ާވ ހަކަ ބޭރުކޮށްލ ފައިވ 

ާކުރެވިފަިއވ ާކަެމއް.ާއެހެންވީަމ،ާވަޢުދުާއ އިާއަޚުދަށްާޚިޔ ނ ތްތެރިާވުމަކީާކޮންފަދަާކަމެއް...ާ

ާ

ާާ:މަދުާވ ހަކަދެއްެކވުންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްވެލި

ާލ މަރުކަޒީާ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާއ ދެ،ާެދވަަނާފަހަރަށް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި  915`.ާޝުކުިރއްޔ 

ާސަރުކ  ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާފަރުމ ކުރައްވ  ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާވަރަށްާއުސޫލުން ރަށް

ާފަހަރ ާ ާކުރީ ާއަިއއިރުަގއި ާކުރެވިގެން ާފަރުމ  ާމިފަހަރު ާމިބިލު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކު

ާއެބައޮތް.ާ ާތަފުސީލުކޮށް ާވަަރށް ާބ ރުތައް ާދެވޭ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާކަންތައްތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ޚިލ ފަށް

ާދަންނަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންވަނީ ާއިދ ރ2ާާީވ ލަން ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާބ ބުަގއި ވަނަ
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ާމިޤ ނޫނުާ ާދަށުން ާވ އިރުަގިއ،ާމީގެ ާބުނެފައި ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާހިންގަން ާހިންގުމަށްޓަކައި ާގޮތުން ާލ މަރުކަޒީ  920ދ އިރ ތައް

ާމަ ާގޮުތގެ ާއެްއގޮތްވ  ާެވސް ާއ އި ާވ ންޖެހޭީނާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދ އިރުަގއި ާބޮޑުާހެދިގެން ާޤ ނޫނަކަށޭ.ާއެންމެ ާހެދޭ ތިން

ާފޮނުވަިއގެންާ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަތުމަށްފަހު ާބިލު ާމި ާމަޖިލީހުން ާއުޅުނީ ާވެސް ާކުީރގައި ާޖެހިގެން ާއެއް މައްސަލަ

ާހޫނުެވެގްނާ ާޖަލްސ ތައް ާދިަޔއީ ާއެ ާހިސ ބުން ާެއ ާނުވޭ. ާއެއް ާހިމަނ ފަ ާޕްރޮވިންސްތަެކއް ާއިުރގަިއ ާއަިއ ކޮމިޓީން

ނޑަށްާމިއަދުާމިާބިލުާތަޢ ރުފުާވެގެންާމިާދ އިރުގައިާވެސްާާދިޔައީ.ާބިލު އަނބުރ ާގެންދަންޖެހުނީ.ާއަދިާހަމަާއަޅުގަ

 925ހަމަާއަދިވެސްާވަރަށްާހޫނުާުދވަހެއްާމަޖިލީހުަގއިާއަުތވެދ ެނކަމުގެާކުލަވަރުާފެންނަމުންދ ާކަމަށް.ާމިހެންާމިދެންނެވީާ

ާ ާވ ހަަކ ާދައްކ  ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާބިލުާބައެއް ާމި ާވެްސ ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާިމއީ ާވެސް ނޑު ާައޅުގަ އިން.

ާދަންނަވ އިރުަގއިާ ާއ ދެ،ާމިހެން ާވ ހަަކާދަންނަވަން. ާކުރ  ާތ އީދު ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާައށް ާކޮމިޓީ ބަލައިގަތުމަށްޓަަކއި

ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާފަރ ތްތަކެއް ާހުރިހ  ާކްލޯްސާކުރީ ާކަންތައް ާބިލުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަހުން ާެއއްޮކްށާއެންމެ ތަކ އި

ާގޮެތްއާ ާގެނެްސގެން ާޮކށްގެން ާބައްޓަން ާކަންތައްަތއް ާބިލުގެ ާމި ާގޮަތކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއެންމެންނަށް ވ ހަކަދަްއކަިއގެން

ާހިތ މަާކުރާ  ނޑު ާވެްސާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއީ ާޮއތްކަން ާއަދިާނުވެ  930ނިންމައިގެންާދިއުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކަން

ާކަމެ ާހެދުމަށްޓަކައިާކަމެއް،ާދެަރވ  ާޤ ނޫނު ާމި ާހަދަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާބުނ ގޮތުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަުޅަގނޑުމެން އް.

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުެރވެންާޮއތްާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާކުރަންޖެހޭ.ާއެހެންާމިދެންނެވީާމިއ އިާވިއްދަިއގެންާދެންާހުރިާ

އަިއއްސަ.ާމަޑުކުެރވިފައިާޕ ްކާކުރެވިފައިާވަނީާހަމަާމިާާޤ ނޫނުތައްާމިހ ރުާވަނީާހެދިގެންާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާވެސް

ާރަުށާ ާއެަބއޮތް.ާއެއީ ާވ ހަކަ ާތިންާކައުންސިލެްއގެ ާހަތަރު ާގޮތުން ާކުރެވިފަިއވ  ާފަރުމ  ާބިލު ޤ ނޫނަށްޓަކައި.ާއ ެދ،ާމި

ާވ ހަ ާކައުންސިލެްއގެ ާލަފ ދޭ ާމިިނސްޓަރަށް ާޕްރޮވިންސް ާއަދި ާކައުްނސިލ އި ާަކއުންސިލުާކައުންސިލ ިއ،ާއަތޮޅު  935ކަ.ާމި

ާިކޔ ފަިއާ ާކައުންސިޭލ ާޕްރޮވިްނސް ާަކއުންސިެލއް ާއަތޮޅު ާމިވަނީ ާކުީރގަިއ ާވެފައި. ާތަފުީސލު ާވަރަށް ާވަނީ މިފަހަރު

އެގޮތަށްާކުރީެގާބިލުަގއިާތަޢ ރުފުާކުރެވިފައި.ާމިފަހަރުާމިއޮތީާވަރަށްާތަފުސީލުކޮށްާސ ުފވ ންާއެބައޮތް.ާއެހެންކަމުން،ާ

ާދަންނަވ  ާއެަބއޮްތ.ާއަޅުަގނޑު ާދީފައި ާދައުރެއް ާބިލުން ާމި ާވެސް ާކޮމިޓީތަކަށް ާއަންހެނުންގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ނީ

ާ ާކޮިމޓީގެ ާއަންހެނުން ާކައުންސިލުަގއި ާލަފ ދޭ ާމިނިސްޓަރަށް ާޕްރޮވިންސް ާމިދެންނެވީ ާވެްސ0ާާމިހެން މެންބަރުން

ާލިބުނު ާމިބިލަށް ާޙަޤީޤަތުަގއި ާެއއީ ާވުމަކީ ާހަމަޖެހިފައި ާދަންނަވަން.ާާހިމެނޭގޮތަށް ާއަޅުަގނޑު ާކަުމގަިއ  940ކުރިއެރުމެއް

ނޑަްށާޤަބޫލުާނުކުެރވޭާ ނުޑާއެންމެާޮބޑަްށާކުރީެގާބިލުަގއިާވެސްާއެންެމާބޮޑަށްާމައްސަލަޖެހިގެްނާއަުޅގަ އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާމިވަ ާމައްޗަށް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމިހ ރު ާމެންބަރުންގެ ާތިބި ާއޮތޯރިޓީގައި ާގަވަރަމންޓް ާލޯކަލް ާއޮތީ ާލޯކަލްާކަމަކަށް ނީ

ާ ާމިވަނީ ާކޮމިޝަނުން 5ާާގަވަރމަންޓް ާއެ ާހަމަ ާއަދި ާކުރަްއވ ފައި. ާލިމިޓް ާމ5ާާިމެންބަރުންނަށް މެންބަރުންނަކީ

ާވ ތީ.ާ ާބަަޔކަށް ާޮހވޭ ާރުހުމ އެކު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާތެރެއިން ާނަންތަކުެގ ާހުށަހަޅުްއވަިއ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މަޖިލީހުން

ާރަ ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ާކައުންސިލުތަަކކަށްާއެހެންކަމުން، ާހިނގަުމންދ  ާއަތޮޅުަތކުަގއި ާހިނގަމުްނދ ،  945ށްރަށުަގއި

ާޤަބޫެލއްާނުކުެރވޭ.ާއ ދެ،ާދެންާ ާައޅުަގނަޑކަށް ާދ ެނކަމަކަށް ާގޮތަކަްށާުއވިގެންެނއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭދެޭވާކަަހލަ
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ާ ާގޮތަށް.ާއެއީ ާއެކުލެިވެގންވ  ާކައުންސިލު ާއޮީތާރަށު ާދަންަނވ ލަން 02ާާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ .ާޙަޤީޤަތުގައި 2222ާވަނަ

ާ ާމިއޮންަނނީ ާއ ބ ދީއަކަށް 5ާާމީހުންގެ ާމިއޮންނަނީ ާމައްޗަށް ާއެއަށްވުެރ 7ާާމެންބަރުން. މީހުންެގ2222ާާމެންބަރުން.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން، ާނެތް. ާެއއް ާރ އްޖެއަކު ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާރަށްތަކެއް ާގިނަ ާމ  ާމަތީގެ އ ބ ދީން

ާއަދަ ާމި ާއަދިާހިތަށްއަރަނީ ާއ އި ނެޑއްތޯ ާމިންގަ ނޑަައޅ  ާކަ ާގޮަތކަށް ާކޮން ނަޑީކ ާމިންގަ ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ  950ދަކީ

ާ 0522ާާހަމައެހެންމެ ާއެއަށްވުރެ ާފެންނަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާރަށަކަށް ާއ ބ ދީއެްއގެ ާދަށްކަމަްށ0522ާާމީހުންެގ އަށްވުރެ

ނޑަށްާފެންނަނީާ ާމެންބަރުން.ާއޭގެާމަތިާވެއްޖީިވއ5ާްވެއްީޖވިްއޔ ާއަުޅގަ މެންބަރުންާހަމަޖައްސ ާގޮތަކަށްާއެއ7ާާީޔ 

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާެއބައޮތް. ާދައްކަން ާވ ހަކަތަެކއް ާިގނަ ާވަރަށް ާބިލަށް ާމި ާޙަޤީަޤތުގައި ާޚިޔ ެލއް. އަޅުަގނުޑގެ

ާވަރަްށާ ާކޮލީކުންނަށް ާއެެހން ނޑުެގ ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާޖައްަސވ ފައި. ާަރނގަބީލު ާވަނީ ާރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަންނަވ ނީާވ ހަ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާއިށީންނަމުން ާއިީށނދެލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާފުރުޞަތު  955ކަދަްއކ ނެ

ާމަސަްއކަްތާ ާއަންނ ނެގޮތަށް ާެވގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާޤ ނޫނު، ާމި ާވިސްނ ފަިއ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާމިާ ާހަމައެހެންމެ ާއެދުމެއް. ާެއދޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާމަޖިލީހުގެާާކުރުމަކީ ާދ ންޖެހޭނީ ާފ ސްވެގެންދ އިުރަގއި ޤ ނޫނު

ނޑުމެންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނ އިާއަދިާހަމައެހެންމެާމީގެާސަބަބުންާކައިރިންާޚިދުމަތްތަކެއްާލިބެންާތިބިާއަޅުގަ

ާޝުކުރިްއޔ  ާދ ންޖެހޭނީ. ާހަމަޖެހިގެންނޭ ާފަރުމ ކުރެިވގެްނ ާގޮތަކަްށ ާރަނަގޅު ާއެންމެ ޢިްއޒަތްތެރިާާރައްޔިތުންނަށް

 960ާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާމެންބަރުންނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުސްވަގުުތކޮޅެްއ22ާާޝުކުރިއްޔ  މިނެޓުގެ

ާ ާފެށ66ާޭއަރުވަން. ާޖަލްސ  ާދެްއުވމަާޖަހ އިރު ާވަޑައިގެން ާމ ލަމަށް ާމެންބަރުން ާދަންނަވަން.ާގޮތަށް ާވެސް ށް

 965ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ]ށ66:20ާާްނ62:22ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 970`.ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްާަފހުާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުިރއަްށާގެންދަންާމިާފަށަނީ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާ

ާބަހު ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުެގ ާހިްނގުމުގެ ާއުސޫލުން ާމިާލ މަރުކަޒީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާމަރުޙަލ . ްސގެ

ާއަރުވަނީާަކނޑިތީމުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިން.ާ

ާ
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ނޑިތީމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިންާވ ހަކަދެްއކެވުން: ާކަ

ާވަރަޙްމަތު ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް .`ާ ާދިވެހިރ އްهللا ާއ ދެ، ާލ މަރުކަީޒާވަބަރަކ ތު. ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ  975ޭޖގެ

ާދެވަަނާ ާބިުލގެ ާއެ ާއ ދެ، ާއަިއސްފައި. ާއެނބުރި ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބިލު ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާއުސޫލުްނާ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއައިސްަފއި. ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު އައުން

ާ ާހިމަނ ފައިާހިންގުމަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެ ނޑައެޅުން ާަކނޑަެއުޅމެއް.ާމިާކަ ނޑައަޅ ަފއިވ  ާއިންާކަ ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާދިރ ސ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީތައް ާއ ދެ، ާގޮތުަގއި. ާހަވ ލުކުރ  ާއެއް ާޒިންމ  ާބޮުޑ ާވަރަށް ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ އޮތީ

ާ ާވަރަށް ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާބޭފުޅުންނަށް ާލ މަރުަކޒީާކުރަްއވ ފަިއވ  ާނޫނިއްޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާތަނެއްގެ  980މަދު

ާމަޖިލީހ އިާ ާރައްޔިތުންގެ ާޤައުމެއްގެ ާއެ ާނިންމުން ާނިންމުމެއް ާމުހިއްމު ާހުރިހ  ާހިންުގމުގެ ާޤައުމެއް ާއެ އުސޫލުން

ާއެްއާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޮއތް ާގޮތަކަށް ާއެފަދަ ާނުވަތަ ާެއްއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހަވ ލުޮކށްފައިވ  ާއިން ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާފުރަތަމަާ ާއައުމުން، ާތަުޅމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާބިުލ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާަމދުވ ނެ. ާވަރަށް ާަޤއުމެއް ލިބިގެންވ 

ާދައްކަންާ ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ  ާވ ހަކަތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް ާއައުމުން ފަހަރު

ާކުރެވޭ ާަޤބޫލު ާއަޅުަގނޑަށް ާއަދި ާަރއްޔިތުންެގާާޖެހުނީ. ާއައުން ާއެނުބރި ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާމި ާމިފަަހރު  985ގޮތުަގއި،

ާދ އިރ ަތއްާ ާއިދ ރީ ާއ ދެ، ާޖެހެނީ. ާވ ހަކަދައްކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާވެސް ާއައުމުން މަޖިލީހަށް

ާހަ ާިއން ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއަށް ާެވރިޔ  ާމަތީ ާއެންމެ ާޤައުުމގެ ާހިްނގުމަކީ ާއުސޫލުން ާޒިންމ ާލ މަރުކަޒީ ވ ލުކޮށްފަިއވ 

ާމުހިއްމުާ ާހުރިހ  ާއޭގެ ާަވނީ ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާއަދ ކުރެްއވުމަށް ާިޒންމ  ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، އެއް.

ާބެހޭގޮތުންާ ާއެކަމ  ާވ ތީ ާކަމުގައި ާނިންމުންތަކެއް ާދ  ާނިމިގެން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިުތންގެ ާއެއީ ނިންމުންތަކެއް

ާވ ހަކަދަްއކަ ާެއއަކ އިާއަޅުަގނޑުމެން ާބޮޑަކަށް ާމ  ާގޮތް ާެއކުލަވ ަލއްވ ަފއިވ  ާބިލު ާޙ ލެްއގަިއާއެ ާޖެހެނީ.ާއެއްެވސް  990ން

ނޑުމެންގެާޒިންމ ާއަދ ކުރެވޭތޯާމަަސއްކަްތާ ދޭތެރޭގައިާފ ޑުާކިޔ ކަށްާބޭުނންވެގެންނެްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާދޭތެ ާހިންގުމ އި ާއުސޫލުން ާގޮތުން.ާއ ދެ،ާލ މަރުކަޒީ ާދޭތެރޭގަިއާކުރުމުގެ ާއެކަމ  ާވިްސނ ލ އިރު ާއަުޅަގނޑުމެން ރޭގައި

ާއެަބާ ާކަންތައްތަކެއް ާމުހިއްމު ާޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާކުރ އިރުަގއި ާދިރ ސ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލެއް ާއޮންނަ އެކުަލވ ލެވިފައި

ާބޭނު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަްނގެ ާނުވަތަ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާކަމަކީ ާކޮބައިތޯ.ާވޭ.ާފުރަތަމަ މަކީ

 995ޤ ނޫނުއަސ ސީާެއކަމ ާދޭތެރޭަގއިާސައިލެންޓް.ާޤ ނޫނުައސ ީސއަކުާނުބުނޭާޑީސެންޓްރަަލއިޭޒޝަންގެާއުސޫލުންާުނވަތަާ

ާޤ ނޫނަށްާ ާއޮތީ ާމި ާއެ ާކޮބައިަކން. ާބޭނުމަކީ ާނުވަތަ ާމަޤްަޞދަކީ ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާއައިސްަފއިާދޫކޮށްލ ފައި. ާމިހ ރު ާެއބައޮތް. ާވެސް ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ާކަ ާއެހެންވީަމ ާއޮތީ. ާމި ނޑައަޅަން

އޮތްާޑްރ ފްޓްަގއިާެވސްާއެބަޮއތްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުގެާބޭނުން.ާއެކަމަކުާއެާބޭުނންާބަޔ ންކުރައްވ ަފއިާމިާ

ވ ާގޮތަށްތޯާނުވަތަާނޫްނތޯާމިާމަޖިލީހުންާނިންމަންާއޮތީާޙަޤީޤަތުަގއިާެއކަންާއޮްނނަންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާބޭނުން

ާލ މަރުކަޒީާ ާޤައުމުތަކުަގއި ާބައެއް ާދުނިޔޭގެ ާމިޖެހެނީ؟ ާކުރަން ާތަޢ ރަފު ާއުސޫލެއް ާލ މަރުކަޒީ ާކީއްެވގެންތޯ  1000އެބަޖެހޭ.
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ނޑިާޖެހިފައިވ ާއުސޫލުާތަޢ ރަފުާކުރަންާޖެހެނީ،ާމަރުކަޒީާގޮތެްއގައިާޖަމ ެވާއެއްތަނެްއގައިާުގޅަާޖެހިފައިާނުވަތަާގޮ

ބ ރުތައްާބަހ ލ ާއެާބ ރުތައްާސަރަޙައްދުތަކަށްާނުވަތަާމަރުަކޒުންާބޭރުގަިއވ ާދ އިރ ތަކަށްާއެާބ ރުތައްާދިނުމަށްޓަކައި.ާ

ާޤައުމުތަުކަގއިާ ާައނެއްބައި ާކުރުމަށްޓަަކއި. ާަރއްކ ތެރި ާޙައްޤުަތއް ާމައިނޯރިޓީގެ ާަޤއުމުތަުކގައި އަނެއްބައި

ާއިންއި ާކަންތައްަތްއާއިންއެފިޝެންުޓވެ ާނިޒ މުތަކުގެ ާއެ ާކުރިއަރުވ  ާނިޒ މުތައް ާދިނުމުގެ ާޚިދުމަތް ާވެފަިއވ  ފެކްިޓވް

ާބިލުގަިއާެވސްާ ާމިއޮތް ާިމހ ރު ނޑު ާނެތް.ާއަުޅގަ ާއެކަމެއް ާިމއުޅެނީ. ާކުރަން ާީކއްތޯ  1005ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި.ާރ އްޖޭަގއި

ނޑަށްާހީވ ގޮުތގައިާވޭތުވެިދަޔާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮުތގައިާއޮންނަންވީާތަފްސީލުާމިނެއްަގއިާބަޔާ  ންކުރައްވ ފަާއެއް.ާއަުޅގަ

އެތައްާޒަމ ންތަެކއްަގއިާމަރުަކޒީާގޮތެްއަގއިާޤ އިމްވެަފއިވ ާބ ރުތައްާބަހ ލ ާމަރުކަޒުާނޫންާވަށަިއގެންވ ާއެާމަރުކަުޒގެާ

ާ ާއުސޫލު ާލ މަރުކަޒީ ާދިނުން ާބ ރުތައް ާއެ ާތަންތަނަށް ާނުވަތަ ާސަރަަޙއްދުތަކަށް ާބޮޑުާވަށަިއގެންވ  ާއެންމެ ބިނ ކުރުމުގެ

ާގޮތަްށާ ާފަިހވ  ާއަށް ާތަަރއްޤީ ާރ އްޭޖގެ ާއޮތީ ާަބޔ ންުކރެވިފައި ާބިލުަގއި ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ންވ ނީ. ބޭނުމަކަށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާގޮތުގައި ާެފންނަ ާައޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާޢިބ ރ ތްތަކެއް. ާޢ ންމު ާމިކަަހލަ ާކުރުމ އި  1010ކަންތައްތައް

ބިލުާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކޮމިޓީައކުންާމިަކމ ާދޭތެރޭގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާިވސްނ ވަަޑއިގެްނ،ާމިކަންާާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމި

ާއިންތިޒ މްތަްއާ ާދަށުގަިއވ  ާޭއގެ ާހ ސިލުވ ނެގޮތަށް ާމަްޤޞަދު ާއެ ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި ާެއާމަޤްޞަދު ާގޮތަށް އޮންނަންވ 

ާޑީސެންޓްރަަލއި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއ ދެ، ާހަމަޖައްސަވަން. ާިވސްނުމުެގާޖެހޭނެ ާއުސޫލަކީ ާލ މަރުކަޒީ ާުނވަތަ ޒޭޝަނަކީ

ނޑެްއާނުވަތަާމެންޓަލްާމޮޑެލެޭކާ ނޑެްއ.ާމ އްދީާކަންަތްއތަކަކަށްާވުެރާބޮޑަށްާވިސްނުމުގައިާޤ އިމްކުެރވޭާއޮިނގަ އޮނިގަ

ާޑިޕ ޓްމަ ާވުޒ ރ ތަކ އި، ާގެންދެވިދ ނެ ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއ ދެ، ާޖެހެނީ.  1015ންޓްތަކ ިއ،ާދަންނަވަން

މިނިސްޓްރީތަކ އި،ާމުޢައްަސސ ތައްާލ މަރުކަޒީާކުރުުމގެާތެެރއިން.ާއެތަންތަނުންާދޭާޚިދުމަތްތައްާލ މަރުކަޒީާުއސޫލަށްާ

ާތިންލަްއކަާ ާއަކީ ާއ ބ ދީ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާކުރެވިދ ނެ. ާޤ އިމް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާުއސޫލު ާލ މަރުކަޒީ ބަދަލުކޮށްގެން

ާހަމަ ާމީހުން ާިޓއަރެއއްާފަންސ ސްހ ސް ާއިތުރު ާލެވަލްގެ ާސަބްނޭޝަނަލް ާވީމ ،ާއެފަަދާއ ބ ދީއެއް ާއެއް. ާއ ބ ދީ ނުވ 

ާކަމެއްޯތާ ާވަރެްއގެ ާކިހ  ާއެީއ ާވިސްނުމަކީ ާީޑސެންޓްރަލަިއޒްކުރަން ާޤ އިމްކޮށްގެން ާފަށަލައެއް ާއިތުރު ނުވަތަ

ާޓިއަރއެއް ާއިތުރު ާލެވަލްގެ ާސަބްނޭޝަނަލް ާޖެހޭނެ. ާަވޒަންކުރަްނ ާއެބަާާއަޅުަގނޑުމެން ާތެރޭގައި ާބިލުގެ  1020މި

ާޖެހޭތޯ؟ާ ާޤ އިމްކުރަން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާިޓއަރ.ާްޕރޮވިންސްެގާފަށަލަ ާޕްޮރވިންްސގެ ާކޮަބއިތޯ؟ާއެއީ ޤ އިމްކުރެވޭ.ާެއއީ

ާޚިދުމަތްާ ާއުސޫލުން ާޑީސެންޓްރަލަިއޒޭޝަްނގެ ާއ ބ ދީައކަށް ާހަމަނުވ  ާފަންސ ހަކަށްހ ސް ާތިންލަްއކަ އެއީތޯ

ާކުރަންޖެ ާގޮތުންާދިނުމަށްޓަކައި ާތ ރީޚީ ާގޮތުން ާސަޤ ފީ ާގޮތުން ާޠަބީޢީ ާގޮތުން ާޤުދުރަތީ ާނުވަތަ ާކަމަކީ؟ ހޭ

ާރަށުެގާ ާފެންވަރުަގއި ާައތޮޅު ާފެންވަރުަގއި ާޤައުމީ ާއ ދެ، ާތިބެ ާމަތީގައި ާބެހުމުގެ ާމިވ  ާބެހިފައި އަޅުަގނޑުމެން

ާމައް ާތިބުމުގެ ާމިތިބަ ާބައިކުެރވިގެްނ ާކިއިގެން ާނަން ާލެވިގެން ާނަމު ާތިބުމުގެާފެންވަރުަގއި ާތިބި ާއެ ާބިނ ކޮށް  1025ޗަށް

ާޑިޕ ޓްމަންޓްތަކ ިއާ ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާގޮތަކަށް ާވ ނެ ާއެފިޝެންޓް ާމިހ ރަށްވުރެ ާހިންގުން ާހިންގޭ މައްޗަށް

ާހުރިާމު ާބަލަން ާމިހިރީ ާއިންތިޒ މްކުރަންީވތޯ. ާތަރުތީބުކުރަންވީތޯ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިންގުްނ ޢައްސަސ ތަކުގެ
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ނޑުމެންާދިރ ސ ކޮށްާރައްޔިތުންގެާމަިޖލީހުންާމިާބިލ ބެހޭާގޮތުންާވީމ ާކަންތައްތައް.ާއެހެން މިާބިލ ބެހޭާގޮތުންާއަޅުގަ

ނޑުާުއސޫުލތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާއެާއުސޫލުަތކަށްާރިޢ ޔަތްކުެރވިފަިއވަނީާ ކަންތައްތަެކއްާނިންމ އިރުަގއިާމިދެންނެވިާމައިގަ

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމުހިއްމުާނިންމުންތަކެއްާާކިހ ާމިންވަރަކަށްާކަމ ދޭތެޭރަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭ  1030ިވސްނަން.ާއަުޅގަ

ާނިންމުންތައްާ ާިނންމަންޖެހޭ ާގޮތުން ާމިބިލ ބެހޭ ާަބއްލަވ  ާމިކަންތައްަތއް ާމަތިން ާމިގޮުތގެ ާއެހެންވީމަ ނިންމަން.

ާ ާވީހ  ާކުަރއްަވިއގެން ާމަސައްކަތްތަެކއް ާކޮމިޓީައކުން ާއެކަށައަޅުްއަވއި ާމިކަމަށް ާމިކަންަތްއާނިންމުމަށްޓަކައި އަވަހަކަށް

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމުަގިއާދަންނަވަން.ާއ ެދ،ާައޅުގަާ ނުޑމެންނ އިާހަމައަށްާމިއޮީތާނިންމައިާދިނުމަކީާއަުޅގަ

ާހިންަގވ .ާާބިލު ާބަލަމ  ާއަދ ކުރެވޭތޯ ާމަްސއޫލިއްޔަުތާައޅުަގނޑުމެން އަނެްއކ ވެްސާައއިްއސަ.ާޒިންމ ދ ރުގޮތެްއގަިއާމި

 1035ާވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.62

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1040ވަނަާއައިޓަމަށް.62ާާންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ގެާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބ62.6ާާު

ާމަސައްކަތްތައް.ާާއެއީ ާހުރި ނޑުމެންާިދވ62.6ާެނުނިމި ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާބިލު.ާއ ެދ،ާމި ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރްޢީ ހިރ އްޖޭގެ

ާފަށ ފަ ާާއިބަހުސްކުރަން 6ާާއަދި 50ާާގަޑިއިރ އި ާއަށް ާއެބައޮތް.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާބ ކީ ާއަށ20ާާްމިނިޓް މިނިޓް.ާއެމް.ޑީ.ޕީ

ާެމންބަރުންނަށ21ާާް ާަވޑައިުނގަންނަވ  ާމިނިޓް.ާޕީ.02ާމިނިޓް.ާވަކިޕ ީޓއަކަށްާިނސްބަތްވެ ާއަށް މިނިޓް.ާޤައުމ1ާާީއޭ

ނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުވައްމުލަުކ2ާާމިނިޓް.ާއަދިާޖުމްޙޫރީާޕ ޓީާއަށ5ާާްޕ ޓީއަށްާ މިނިޓްއިރު.ާއަޅުގަ

 1045ާށް.ންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާހަސަނައުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާހަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤު

ާއުތުުރާ ާމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާކޯޓުތަކ އިބެހޭ ާޝަރްޢީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާކަމަށް.ާ ާބިލު ާކޯޓުތަކ އިބެހޭ ާޝަރްޢީ ާހުށަހެޅޭ ާމިގޮތަށް ާފުރަތަމަ ާމި ާވިދ ޅުވެަފއިވަނީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއަުޅގަ ާވަރަށްގިނަާއެހެންނަމަވެސް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރިން ާބިލު ާމި ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން  1050ނޑު

ާއިޞްލ ޙުތަކަކ އެުކާ ާވަެރއްގެ ާކޮންެމވެސް ާއަީލގައި ާބަހުސްތަުކގެ ާކުެރވުނު ާއެ ާބަހުސްކުރެިވގެން މައްސަލަތަކ މެދު

ާހުށަހެޅިފައިވ ކަ ާބިލު ާމި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފަހަރަށް ާވ ހަަކާދެވަނަ ާކޯޓުތަކ އިބެހޭ ާޝަރްޢީ ާއ ެދ، ން.

ާއުފެދޭާ ާޝައްކު ާޙިދުމަތްތަކ މެދު ާބޭފުޅުންގެ ާމަސައްކަތްކުރަްއވ  ާނިޒ މުގެ ާޝަރްޢީ ާދައްކ އިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާމަދި ާމިދެންނެވި ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްެތރި ާބައެއް ާތެރެއިން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ގޮތަކަށް
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ނޑުާހިތ މައ ެއކުާފ ހަގަޮކށްލ ާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޝަރްޢީާދ އިރ ާއަްށާވ ހަކަދަްއކަވ   1055ަފއިވ ކަންާެއއީާައޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާހަމަ ާއެއީ ާހުރިކަން ާގޮންޖެހުންތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ާހުރި ާކުރިމަތިވެަފއި ވެސް

ާ ާިއން ާދ އިރ  ާެއ ާައކީ ާދ އިރ  ާޝަރްޢީ ާއ ެދ، ާއެހެންާޙަޤީޤަތެއް. ާސަރުކ ުރގެ ާމަސައްަކތްތައް ކުރަްއވަންޖެހޭ

ާވެްސާ ާދ އިރ ެއއްކަން ާގުޅިލ މެހިފައިވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމުައއްސަސ ަތކ ިއ ާބައެއް ާމިނިވަްނ ާއަދި ދ އިރ ތަކ އި

ާއިންާ ާސ ރވިސް ާޕޮލިސް ާކުރެވިގެންދ އިރުަގއި ާތަޙްޤީޤު ާމައްސަލަަތއް ާއ ދެ،ާެއގޮތުން ާދަންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ާެއާ ާނަންނަގަވ ފަ ާމައުލޫމ ތުތައް ާބައެއް ާފަދަ ާއަިއވިްޓނެސް ާއަދި ާއެިވޑެންސްއ އި ާފިޒިކަލް ާބައެްއކަހަލަ  1060ވެސް

ާވަމުންދ ގޮތްާެއއީހަމަާއަޅުަގނޑުމެންަނށްާއިނގޭާހަޤީޤަތްތަކެއް.ާ މައްސަލަތައްާޝަރީޢަތ ާހަމައަށްދ އިރުާކަންތައްތައް

ާމައްސަލަތައް ާއޮފީހަށް ާޕީ.ޖީ ާއެހެންމެ ާފަހަރަށްާާހަމަ ާަބއެއް ާވެސް ާމަރުޙަލ ަގއި ާއެ ާމައްސަލަތައް ާެއ ގޮސްގެން

އެކަީށގެންވ ާވަރަްށވުރެާލަސްެވގެންދ ދިއުންާއެއީާޙަޤީޤަތުަގިއާޝަރްޢީާދ އިރ ާއިންާކުރައްވަންޖެހޭާކަންތަކަށްާވަރަށްާ

ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާކަންތަްއތަކެއްކަުމގައި ާލަސްވަމުންދ  ާޢިއްޒަތްތެރިާާބޮޑަށް ާމި އެހެންމެ

ާބިލުފަދަާ ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާއަދި ާބިލުފަދަ ާބެހޭ ާހެްއކ  ާމިސ ލަކަށް ާބިލުތައް ާބައެއް ާނިންމަވަންޖެހޭ  1065މަޖިލީހުން

ބައެއްާބިލުތައްާނުނިމިާލަސްަވމުންދ ާދިއުންާވެސްާއެއީާހަމަާމިދެންނެވިާކަންތައްތަކުގެާެތރޭގައިާހިމެނޭކަމަކަށްވ ތީާ

ާފަދަާޢިއްޒަތް ާމިދެންނެވި ާފަދައިން ާއިލްތިމ ސްކުރަްއވ  ާފަހަރަށް ާބަެއއް ާއަދި ާިއޝ ރ ތްކުރަްއވ  ާވެސް ާަރއީސް ތެރި

ާޯކޓުތަުކެގާ ާއ ދެ،ާއަދި ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާހަމަ ާއެީއވެސް ާައވަސްކުަރްއވަންޖެހޭކަން ބިލުތައް

ާލިމިޓްވެފަ ާަވރަށްވުރެ ާއެކަީށގެންވ  ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެާވަސީލަތްތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމަ ާއެެވސް ާއޮންނައޮތުން އި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމިނިވަންކަްނ606ާާކަމެއް. ާކޯޓުތަުކގެ ާަގިއވ ގޮތުްނ ާ)ރ( ާއެމ އްދ ެގ ާމ އްދ ަގއިވ ގޮތުން،  1070ވަނަ

ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއެތަންތަނަކީ ާހިމ ޔަތްކޮށްދީ ާޤަދަރު ާހައިބަތ އި ާޯކޓުތަުކެގ ާއިންާރައްކ ތެރިކުރުމަށ އި ާފަސޭހަ މެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމަ ާމިވެސް ާހެދުން. ާތަންތަނަށް ާހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ނޑުމެންާމީގެާމިާ ވަަރކަށްާއަހަރުކުރިނ65ާާްލ ޒިމްކޮށްފަިއވ ާކަންަތއްތަެކއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިދެންނެިވޮގތަށްާއަުޅގަ

ާކުރެވެމުން ާޝަރީޢަތް ާވެސް ާމ ލޭގައި ާހުރިާމި ާހެދިފައި ާތަންތަން ާއެކަީށގެްނވ  ާއެދުވަްސވަރަށް ާކޯޓުތަކުގެ ދ 

 1075ކަމުގަިއވިަޔސްާމިހ ރުާމިާޒަމ ނަށްާއެކަށީގެންނުވ ާގޮތަކަށްާމިާކޯޓުތަކުގެާކޯޓުާރޫމްތަކ އިާއެްއޗިހިާހެދިފައިާހުރުމުންާ

ާ ާެއއީ ާދަތިތައް ާދިމ ވ  ާގެންދަވ އިރު ާޝަރީޢަތުގައި ާމައްސަލަތައް ާބިލަށްާއެބޭފުޅުންނަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ެނާ ާއ ދެ، ާކަންތައްތަކެއް. ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ވ ހަކަދަްއކ އިރު

ާފަރ ތްތަކ ިއާ ާލިބިގަންނަ ާދަޢުވ  ާއަދި ާފަރ ތްތަކ އި ާުއފުލ  ާދަުޢވ  ާމަްއސަލަތަކުގެ ާހިނގަމުންދ އިރުގައި ޝަރީޢަތްތައް

ާމަްއސަލަތަުކގައިާާއަދި ާެއާހިންގަވ  ާތިއްެބވުމުން ާެއއްތަނެްއގައި.ާއެހެން ާމިޖެހެނީ ާވެްސާތިއްބަވަން ާަވކީލުން ޤ ނޫނީ

ާހަމައަށްާ ާއ އި ާމ ރ މ ރީ ާގޮސް ާފަހަރަށް ާއަނެއްަބއި ާއަދި ާއިންޒ ރުަތއްދީ ާބައެއްފަހަރަށް ާމައްސަލަތައް ާބޮޑެތި  1080ދިމ ވ 

ާޤަބޫލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއެވެސް ާވ ގޮތުންާދ ކަން ާބިލުގައި ާމި ާކޮންމެައަކސް ާއ ދެ، ާޙަޤީޤަތްތަކެއް. ކުރަންޖެހޭ
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ސުޕްރިމްާކޯޓ އިާހައިާކޯުޓގެާއިތުރުންާއަދިާދަށުާކޯޓުތަުކގެާމަރުޙަލ ތަކެއްާހިމެނޭ.ާއެގޮތުްނާސުޕްރިމްާކޯޓުގެާއެންމެާ

ާ ާމި ާިހމެނިވަޑަިއގަންނަވ އިރު ނޑިޔ ރު ާއުއްތަމަފަ ާމި ާގޮތުަގިއ ނިޑޔ ރެްއގެ ާބޮޑަްށާއިސްފަ ާއެހ  ިބލުގަިއވ ގޮތުްނ

ާއަނެްއކަމަކީާ ާޕޮއިންޓް. ާެއއް ާފ ހަގަކޮށްލ  ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާއެއީ ާނެތްކަން ާސ ފުވ ކަށް ާޒިންމ  ނިޑޔ ރުެގ އުއްތަމަފަ

ާެއާ ާބަލ އިރު ނޑަށް ާމިންގަ ާއޮންނަންޖެހޭ ާކޮލިފިކޭޝަން ާއޭަނެގ ާހަމަޖައްސަވ އިުރގައި ާރެޖިސްޓަރ ާކޯޓުގެ  1085ސުޕްރިމް

ާރެޖިސްޓަ ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއިާޑެޕިއުޓީ ާއަުޅަގނޑަށް ާއެީއ ާދަްށެވފައިއިންއޮތުން ާއެއަްށވުރެ ާކޮިލފިކޭޝަން ރގެ

ާބޭފުޅުްނާ ާކުަރއްވަންޖެހޭ ާމަަސއްކަެތއް ާއެއް ާދ ދީ ާވެްސާހަމަ ާދެބޭފުޅުންނަކީ ާމި ާއެއީ ާނޫން. ާކަމެއް އެހެންވ ންޖެހޭ

ނޑަްށާަޤބޫލުކުރެވޭާގޮުތގަިއާެއއީާހަމަހަމަ ކޮލިފިކޭޝަނަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާޝަރްޢީާދެވަަނާާކަމުގަިއވ ީތވެާއަުޅގަ

ނޑިޔ ރުްނގެާއަދަދަށްާބަލ އިރުާައޅުަގނޑަްށާޤަބޫލުކުރެވޭާމިހ ރުާއިްނާ މަރުޙަލ ކަމުގަިއވ ާހައިާކޯޓުެގާމަރުޙަލ ގައިާފަ

ާގޮތު ާއިސްބޭފުޅެްއގެ ާއެންމެ ާކޯޓުެގ ާެއ ާއެހެންނަމަވެްސ ާއަަދދެއްކަމަށް. ާެއކަީށގެންވ  ާެއއީ ާހުންނަވަްނާއަދަދު  1090ަގއި

ާދުނިޔޭގެާާ ާމިދެންނެވީ ާެއހެން ާނޫން. ާކަމެއް ާތ އީދުކުރެޭވ ާބޮޑަށް ާއެހ  ާައޅުަގނޑަށް ާެއއީ ާހުރުން ާހުންނަވ  ރައީސަކު

ާޤައުމުތަުކގަިއާ ާުކރިއަރ ފަިއވ  ާބައެއް ާކަމުގަިއވިަޔސް ާތިއްބެިވ ާރައީސުން ާއަދި ާމަދުމަދުން ާކޯޓުަތކުަގއި ބައެއް

ާކަހަ ާސިންގަރޕޫރު ާބޭފުޅުންާމިސ ލަކަށް ާތިއްބަވ  ާމި ާގޮތުގަިއ ާޖަޖުންގެ ާޗީފް ާމި ާވެސް ާޤައުމުތަކުގައި ލަ

ނޑިޔ ރުންގެާގޮުތގައިާމިާކުރިންާމަސައްކަތްާކުރަްއވަމުންާގެންެދވީ.ާއެހެްނވީމަާރައީެސއްެގާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާއިސްފަ

ާހުން ނިޑޔ ރެއް ާއިސްފަ ާހަމަ ާގޮތުަގއި ާކުރެވޭ ާޤަބޫލު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑުމެންނަށްާބަދަލުގައި ާއަުޅގަ ާއެއީ  1095ނެވުްނ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާއިތުުރން ާޭއގެ ާއ ދެ، ާޤަބޫުލކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޮގތްކަމުގަިއ ާއެކަީށގެންވ  ާބޮޑަށް ވަަނ21ާާއެންމެ

ާ ާމިއީ ާމުއްދަތު ާގަިއވ  ާ)ރ( ާމ622ާިމ އްދ ގެ ާގޮތުަގިއާާދުވަސް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއޮތުން އޮންނަ

ތެއްާނޫން.ާއެހެންާމިދެންނެވީާމިމ އްދ ގެާ)ހ(،ާ)ށ(ާގައިާމިވ ާފަދަާމައްސަލަތައްާހުށަހަޅުއްވަްނާއެކަީށގެންވ ާމުއްދަ

މަސްދުވަހުގެާމުއްދަތުާދެްއވުމުންާމީގައިާދިމ ވ ނެާގޮަތކީާއަުޅަގނޑުމެންގެާތެރޭަގއިާވެްސ1ާާއެބޭފުޅުންނަށްާއެންމެާ

ާބޭރުގެ ާއިން ާރ އްޖެ ާމިހ ރު ާތިއްަބވ  ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާއުުޅްއވ ާާބައެއް ާމުއްދަތެއްަގއި ާދިުގ ާވަރަށް  1100ވަޒީފ ތަުކގައި

ާއެހެންކަމުންާ ާއެބަތިއްަބވ . ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއުޅުްއވ  ާކޮންޓްރެކްޓުތަުކަގއި ާދުވަހުގެ ާއަހަރު ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ބޭފުޅުން.

ާއަޅުގަާ ާކަމަށް ާގެއްިލގެންދ ނެ ާފުރުޞަތު ާހުށަހަޅ ނެ ާމައްސަލަތައް ާމި ާބޭފުޅުންނަށް ާފަދަ ނޑަްށާމިދެންނެވި

ނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވެނީ.1ާާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެހެންކަމުންާމިދެންނެވިާ މަސްުދވަސްާއެއަްށވުރެާއިތުުރވ ންޖެހޭނެކަމަށްާައޅުގަ

ާ ާބިލުގެ ާމ އްދ ަގއި،ާއ ދެ،22ާާއ ދެ،ާމި ާެބހ22ާޭވަނަ ާމިާާއ އި ާމިހ ރު.ާދެން ާވ ހަކަެދއްިކއްޖެ ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތުން

ާ 72ާާބިލުގެ ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާކަންަތއް.ާވަނަ ާބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ  ާނުބެލޭނެކަމަށް ާމެޖިސްޓްރޭޓުތަކުން ާމި  1105ދަށުން

ާ ާތެރޭަގިއާހިމެނޭ ާކަންތައްަތކުގެ ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައިވ  ާކަމަށް ާނުބެއްލެވޭނެ ާކޯޓުތަކުން ލައްކައަށްވުެރ6ާާމެޖިސްޓްރޭޓް

ހެންާއޮތުމުންވެސްާވަރަށްާގިނަާދަތިތަެކއްާމިާބޮޑުނޫންާމައްސަލަތައް.ާެއއީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގާއެކަންާއެ

ާބޮޑުާ ާެއއަށްވުެރ ާއަދި ާުރފިޔ  ާެއއްލައްަކ ާމިދެންނެވި ާަހމަ ާމިވެްސ ާއެހެންކަމުން ާދިމ ވެގެންދ ނެ. ާކޯޓުތަކަށް ރަށު
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ާމިާ ާކޯޓުތަކުގެ ާމި ާހަމަެއހެންމެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާފެންނަކަމެއްކަުމގައި ާއަޅުަގނޑަށް ާއެއީ ާޖައްސ ލުން ާއަދަދަކަށް

 1110ވަނަާމަރުޙަލ ާނޫނީާއިބްތިދ ޢީާކޯޓުތަކ އިާއަިދ2ާާލެެވލެއްގެާކޯޓުަތއްާހުރިއިރުަގއިާމީގައ2ާާިބަހ ލެވިފައިާއޮތްގޮތުންާ

ާކޯޓުަތކ ިއާ ާއުފައްދަވ ަފއިވ  ާޤ ނޫނަކުން ާބެލުމަށް ާމަްއސަލަ ާބ ވަތެއްގެ ާޚ އްޞަ ާއަިދ ާކޯޓުތަކ އި މެޖިސްޓްރޭޓް

ާނަ ާމި ާކޯޓުަތްއ ާމަރުޙަލ ގެ ާކޯޓުތަުކގެާމިދެންނެވި ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާިމ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮްތޮގތުން ާދެވިަފއި ންތައް

އެއީާެއހެންާތަންތ ނގައިާވެްސާދ ގޮތަށްާރަށުާކޯޓުާބަދަލުގައިާހަމަާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއަމަލުކުރަމުންާމިާ

ނޑުމެްނާކުރިންާކިޔަމުންާމިާ ދިޔަާރަށުާކޯޓުތަކުގެާގޮުތގައިާއޮތުްނާޑިސްޓްރިކްޓްާކޯޓުަތއްާމިއޮންނަާގޮތަށްާހަމަާއަޅުގަ

ނޑަށްާޤަބޫލުާކުރެވޭާގޮތުަގއިާމިާބިލުގައިާމިއޮްތާގޮތަށްވުރެާފުރިހަމަާގޮތެއްާކަމުގައިާޤަބޫލުާކުރެވޭތީާއެ  1115ާއެއީާއަުޅގަ

ާބިލެއްާާވ ހަކަ ާޖެހޭ ާގެންނަން ާިއޞްލ ޙުތައް ާބައެއް ާއިތުރަށް ާއަިދ ާބިލަކީ ާމި ާކޮންމެއަކަސް ާދަންނަވ ލަން. ވެސް

ާއިޞްލ ޙުަތްއާކަ ާބައެއް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމި ާއިތުރަށް ާބިލު ާމި ާހިނދުގައި، ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ މުގައި

ާދަންނަވ ލަމުންާ ާއެވ ހަކަ ާވ ީތ ާކަުމގައި ާދެކޭގޮތް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާހެއްދެވުން ާޤ ނޫނަކަްށ ގެންނެވުމަށްފަހުގައި

ާބޮަޑށް.ާާވަރަށްއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ1120 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާހުށަހެޅިާާޝަރްޢީ`. ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެްއ ކޯޓުތަކުގެ

ާމިހ ރު ާމިއީ ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަނޑިވަުޅަގއި ާމި ާކުރެވެމުންދ  ާމީާބަހުސް ާޢަމަލުާވެސް ާފ ސްވެ ާކުރީން ގެ

ކޯޓުތަކ އިާބެހޭާިބލެއްެގާމުހިއްމުކަންާމިއަުދާާޝަރްޢީކުރެވެންާެވއްޖެާބިލެކޭ.ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ނޑުމެންާދިވެހިންނަކީާއިންސ ފަށްާލޯބިކުރ ާޢަދުލުއިންޞ ފުާލިބުމަށްާވަރަށްާމިވަނީާއިންތިހ   1125ާއަށްާބޮޑުވެަފއި.ާއަުޅގަ

ާ ާކަުމގައިާބޮޑަށް ާަބެއއް ާމިހ ރުާާއެދޭ ާސަބަބުން ާިބލެއްެގ ާމިފަދަ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވަންޖެހޭ. ވެްސ

ާކުރުުމެގާ ާގ އިުމ ާޢަދުލުިއންޞ ފު ާލިބި ާޙައްެލއް ާމައްސަލަަތކަށް ާގިަނގުނަ ާދިމ ެވފައިވ  ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދ  ާލިބިގެން ާބަދަހިކަމެއް ާހަރުދަނ ކަމަކ އި ާއިތުރު ާވ ހަކަދ އިރ އަށް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ވެްސާާނެކަމުގައި

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި 2ާާދަންނަވ ލަން. ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާިހމެނޭ ާމައްޗަށް ދ އިރ ގެާާޝަރްޢީބ ބުގެ

ނޑުަތއްާއެއްާއުސޫަލކަށްާއެއްާހަމައަކަށްާފެއްތުމުގެާއިތު  1130ރުން،ާކޯޓުތަުކގައިާޢަމަލުާކުރެވެމުންދ ާއުސޫލުތަކ އިާމިންގަ

ާގޮތްތައްާ ާޢަމަލުކުރ ެނ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާޫނނީ ާޢަމަލުކުރ ނެ ާމަްއސަލަތަކުަގއި ާހިްނގޭ ާކޯޓުަތކުަގއި ާމިކަމުެގާާއެ ެވސް

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާދ ނެކަމުގައި ނޑައެިޅގެން ާކަ ާހަރުދަނ ވެ ާއިތުރަށް ސަބަބުން

ާކަންތަ ާމިދެންނެވިފަދަ ާަރއީސް، ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫނީ ާދިމ ވެފައިވ  ާމިހ ރު ާމައްސަލަތަުކގަިއ ާމަަދނީ އްަތކުަގއި

ާކަމުަގއިާ ާމަެގއް ާދިޔުމުގެ ާބަރީއަެވގެން ާވެސް ާދިްއުކރުމުން ާއިނގިލި ާތުޙުމަތުގެ ާދިމ ލަްށ ާކޯޓުަތކ އި އެިކއެކި

ާ ާނުވަތަ ާލަސްވުން ާލިބުން ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާައޑުިއވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާޤަބޫލުކުެރވޭ.  1135ޢަދުލުއިންޞ ފުާއަޅުަގނޑަށް
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ާބައެއްާ ާކަމުގަިއާޤަބޫލުކުރެވޭތަން ާނުލިބުން ާެއީއާއިންޞ ފު ާދިއުމަކީ ާދިގުލައިގެން ާހިނގުން ާހިނގަންޖެހޭ ނުލިބިގެން

ޤ ނޫނީާތަޖުރިބ ކ ރުންާވިދ ޅުވަމުންާގެންދަވ .ާހަމަާއެއ ެއކުާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަދަާބިލެއްގެާމުހިއްމުކަްނާ

ާެއއްސަ ނޑުމެންނަްށާބޮޑުެވގެންދ  ާއަުޅގަ ާމަންޒަުރތަކެއް ާތަފ ތު ާކަންތައްތަކެްއަގއި ާެއއްކަހަލަ ާބ ވަެތްއގެ ާެއއް ބަބަީކ،

ާއެީއާ ާދިއުމަކީ ާލިބިގެން ާޙައްެލްއ ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާވެސް ާމިކަންތައްތަކަށް ާދިުޔން. ާސިފަވެގެންދ  ލޯމަށްޗަށް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތަގިއާއޮތްާމަގެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ  1140އީސް،ާހަމަާއެއ އެކުާއަުޅގަ

ާއުއްތަމަ ާބޮޑުކަމުެގާބިލުގައި ާއޮތުުމެގާމުހިއްމުކަން ާލިެޔވިފައި ާސ ފުވެ ާބޮަޑށް ާތަންކޮެޅއް ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ނިޑޔ ުރގެ ފަ

ާބޭނުން،ާިމާބިލުގަިއާހިމެނެން ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއ އެކު ާހަމަ ނޑުާވ ހަކަ. ާައޅުގަ ާިމއަދުާާވެސް ބޭނުންވޭ

ާބިލެއްަގިއާ ާމިފަދަ ާދ އިރު ާހިނގަމުްނ ާިއންވެސްޓްމަންޓްތައް ާބޮޑެތި ާމުޢ މަލ ތްތަކ އި ާވިޔަފ ީރެގ ާބޮޑެތި ރ އްޖޭަގއި

ާމައްޗަށްާ ާއެކަހަަލާކަންތައްތަުކގެ ާނޫނީ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމަްއސަލަތަކ އި ާއެ ާބޮޑަށް ާވަަރށްވުރެ ާއޮތް ާލިޔެފައި ާމި މިހ ރު

ާއޮ ާކޯެޓއްާއަލިއަުޅވ ެލވިފައި ާކޮމ ޝަލް ާމިވަގުތު ާއަިދ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާެއއ ެއކު ާހަމަ ާކަެމއް. ާމުހިއްމު ާެއއީ  1145ތުމަކީ

ނެތްނަމަވެސް،ާއެފަދަާކަންތަްއތައްާބެލޭނެާހަރުދަނ ާރަނގަޅުާތަޖުރިބ ާލިބިފައިވ ާޤ ބިލުާބަޔަކުާކޯޓުަތކުަގއިާތިބުމުެގާ

ހަމަާއެއ ެއކުާޖިނ ޢީާމައްސަލަތައްާބެލުމުގައިާމިއަދުާމިސ ބިތުާާވެސްާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުން.ާމުހިއްމުކަމުގެާބޮޑުކަން

ާމި ާމިއަދު ާނޫނީ ާމިންަގނޑ އި ާެއކަމުެގާާކުރެވޭ ާކުރުމަށްޓަކައި ާޙަްއލު ާދަތިތައް ާދިމ ވެފަިއވ  ާބެލުމުަގއި މައްސަލަތައް

ާމީހުންތަ ާލިބިފައިވ  ާވެސް ާތަުއލީމު ާހުނަރ އި ާއެކަުމގެ ާއަދި ާލިބިފައިވ  ާތަޖުރިބ  ާމަަސއްކަްތާޢަމަލީ ާކޯުޓގައި އް

ާޤަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާކަުމގައި ާދ ންޖެހޭނެ ާފަހިވެގެން ާބިލުން ާމި ާަމގު ާރަނގަޅަްށާކުރެވޭނެ ާއެއ ެއކު  1150ބޫލުކުރަން.ާހަމަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވެްސ ާަކމުގައި ާޖެހޭނެ ާއޮންނަން ާމ ަހއުލެއް ާޝަރީޢަތުގެ ާކުރެވިފަިއވ  ާތަރުތީުބ ާކުެރވި އިންތިޒ މް

ަރީއސް،ާބަެއއްާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުންާކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެންފިާއެއްަލއްކަާރުފިޔ ާއަްށވުރެާާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑގެާޚިޔ ލުާުކޑަކޮށްާތަފ ތު.ާއަޅުަގނޑަްށާ ބޮޑެތިާމައްސަލަތައްާމެޖިސްޓްރޭޓްާކޯޓުތަކުންާބެލުމ އިާގުޭޅގޮތުން.ާއަުޅގަ

ބެލުމުގައިާމިއަދުާމިާދިމ ވެފަިއވ ާދަތިތަކަށްާރަނގަޅުާލުޔެްއާާޤަބޫލުކުރެވެނީާަވކިާއަދަދެްއެގާފައިސ ގެާމައްސަލަަތއް

ާމެޖިސްޓްރޭޓުާ ާބަލ  ާމައްސަލަ ާމީހުން ާގިނަ ާއެކަކަްށވުރެ ާދ ނެ، ާހަމަޖެހިގެން ާޮގތްތަކެއް ާރަނގަޅު ާއެއަށްވުރެ  1155ނޫނީ

ާއޮެވއް ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މެްއ ާެބލޭނެ ާތިެބގެން ާކަމުަގއިިވޔަސް ާގ ޟީން ާއަދި ާމިކަުމެގާކަމުގަިއވިަޔސް ޖެއްޔ .

ާމިކަްނާ ާަބޔަކު ާއެަތއް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަޔަކަށް ާއެތަްއ ާކޮށްފަިއވ  ާތަޖުރިބ ތައް ާހިތި ާނޫނީ ާއަސަުރ ނޭދެވޭ

ވެސްާައޅުަގނަޑށްާޤަބޫލުާކުރެވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިދެންނެވިާފަދަާާމިގޮތަށްާވެގެންާދިއުމަށްާއެޭދނެާކަމުގައި

ެލިވފައިވ ާމީހުންާމިފަދަާކޯޓުތަކަށްާލެވޭނެާމަގުާމިާބިލުންާފަހިވެގެންާދ ންޖެހޭނެާކަމުގައިާާދ އިރ ތަކުންާޚ އްޞަކޮށް

ނޑުާމަުގސަދަކަށްާވެފައިާމި ނޑުާދަންނަވަން.ާމިާބިލުގެާމައިގަ  1160އޮތީާދިވެހިރ ްއޖޭގެާކޯޓުތައްާރަނަގޅަްށާާވެސްާއަުޅގަ

ާރަްއޔިުތން ާނިޒ މ މެދު ާޢަދުލުއިްނޞ ފުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެާއިންތިޒ މުކުެރވި، ާަރްއޔިތުންނަށް ާޮބޑުެވ، ާއިތުބ ރު ގެ

ދ އިރ ާއ އިާދެމެދުަގއިާއޮންނަާޔަޤީންކަންާއިތުރުކުރުމުގެާމައްޗަށްާކަުމގައިާވ ީތވެާމިދެންނެވިާކަންތައްތައްާއެގޮަތްށާ
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ާފ ހަގަކޮ ާައޅުަގނޑު ާއެއ އެކު ާހަމަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާބޭނުންވޭާއޮތުމަށް ށްލަން

ނޑެްއާ ާމިންގަ ނަޑއަޅ ނެ ާކަ ާނޫނީ ނެޑއް ާމިންގަ ާބަލ ނެ ާެއ ާމައްސަލަ ާޚިލ ފުވުމުގެ ާނިޒ މ އި ާމަޖިލީހުގެ ޝަރީޢަތުގެ

ާ ާބިލުގެ ާމި ނޑަްށ27ާާމިހ ރު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާބަހުން ާޞަރީޙަ ާވަރަށްވުރެ ާމިއޮތް ާމ އްދ ގަިއ  1165ވަނަ

ާނުކިަޔމަން ާއަމުރަށް ާރަނގަުޅާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނަޑއަޅ ނެ ާކަ ާކޮަބއިަކން ާނުކިޔަމަންތެރިވުމަީކ ާއަމުރަްށ ާނޫނީ ތެރިވުމަކީ

ާއ ދޭ ާހަނދ ނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުރިކަމުަގއި ާދިމ ވެފައި ާހ ދިސ ތަްއ ާގިނަގުނަ ާތަފ ތު ާސަބަބުން، ާނެތުމުގެ .ާގޮތްތަެކއް

ާއ އް ާލިެޔވި ާކަންތައްަތއް ާއެފަދަ ާއެންމެންނަށް ާެއއީ ާއޮތުމަކީ ާގޮުތގަިއާމުކުރެވިަފއި ާރަނގަޅު ާއެންމެ އެކަންތައްަތއް

ާކަމުގައިާ ާދޮރެްއާހުޅުޭވާދޮރެއް ާހުުޅވިފަިއވ  ާދިއުމަށް ާެއގޮތަްށާާއެނިގގެން ާއެކަން ާޤަޫބލުކުރެވޭތީ ވެްސާައޅުަގނޑަށް

ާއެއްާ ާނޫނީ ާގ ޟީައކު ާެއއް ާނޫނީ ނޑިޔ ރަކު ާފަ ާއެއް ާމިސ ލަކަށް ާދަންނަވ ލަން. ާވ ަހކަ ާއެދޭ ާއަޅުަގނޑު  1170އޮތުމަށް

ނޑައެޅޭާަކންތައްތައްާާބައެއްާއެހެންާމެޖިސް ޓްރޭޓަކަށްާއަދަބ އިާޚިލ ފުވުންކަމަށްާނޫނީާގަވ އިދ އިާޚިލ ފުވީާކަމަށްާކަ

ާއެންމެންނަށްާ ާއެްއޗެހި ާެއ ާރަނގަޅަށް ާލިެޔވި ާއ ދޭ. ާއެބަ ާވެދ ތަން ާނޫންކަމަށް ާއެހެން ާެއއީ ޙ ލަތްތަކުގައި

ާއެކަން ާއޮވެއްެޖއްޔ  ާކުރެވިފައި ާހ މަ ާއެކަންާއެނގޭެނގޮތަށް ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ަތއްތައް

އޮތްގޮްތކަންާއެނގިގެންާދިއުަމށްާއޮތްާވަސީލަެތއްާކަުމގައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޝަރީަޢތްާކުރުމ އިާބެހޭާޢިޖުރ ތުާ

ާޢަ ާހިންގުމުަގއި ާމައްސަލަތައް ާބަލަިއގަތުމ އި ާމައްސަލަތައް ާޯކޓުތަުކގެ ާކުރުމ އި ާއުސޫެލްއާއެްއގޮތް ާއެއް  1175މަލުކުރ ނެ

ާވަރަށް ާއެކަަމށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާވެސް ާިދއުމަކީ ާމެދުވެރިވެގެން ާބިލުން ާމި ާދ ގޮތް ާތ އީދުާާހަމަޖެހިގެން ބޮޑަށް

ާަވގުތ އިާ ާހޭދަވ ނެ ާމައްސަލަތަުކގައި ާހުށަހެޅި ާަމއްަސލަތައް ާއެއ އެކު ާހަމަ ާދަންަނވ ލަން. ާކަުމގައި ކުރ ކަމެއް

ނުޑާދަންނަވ ނީާއެއީާމިާބިލަށްާލިިބގެންާދ ާމައްސަލަތައްާނިންމުމަ ނޑަެއޅިއްޖެާނަަމވެސްާއަުޅގަ ށްާނަގ ނެާވަގުުތާކަ

ދަުއވ ާާމަްއސަލައަކ އިާދެންާއެާއިތުރުާފުރިހަމަކަމެކޭ.ާބައެއްާޙ ލަތްތަކުގައިާަމއްސަލަާހުށަހެޅިާދިގުލަިއގެންާގޮސްާއެ

ާއެ ާަފރ ތުން ާލިބޭ ާދައުވ  ާފަރ ތުން ާހިންާާކުރ  ާއެީއާމައްސަލަތައް ާދިއުމަކީ ާދިގުލަިއގެން ާހިސ ބަށް ާބޭނުންނުވ   1180ގުމަށް

ާއެއް ާދިމ ވެފަިއވ  ާމިއަުދ ާދަންނަވ ނީ ާދިއުަމކީާާއަޅުަގނުޑ ާލިިބގެން ާޙައްލެއް ާވެްސ ާކަންަތއްތަކަށް ާމި ަމއްސަަލއޭ.

ލުގެާމައިަގނުޑާއެއީާއެންމެާއިންޞ ފުވެރިާަރނގަޅުާގޮތްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަާަދއްކ ލަން.ާމިާބި

ނޑުާއެދެީނާ ކަންތައްތަކ އިާއަދިާބޭނުންތަަކށްާބަލ ލ އިރުާމިާބިލުގެާމުހިްއމުކަންާމިއަދުާވަރަށްާބޮުޑވެަފއިާވ ތީާއަުޅގަ

ވެްސާައވަހަކަށްާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަްށާހަދ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެަހއިާލޮބުވެިތާރަްއޔިތުންނަށްާާމިާބިލުާބަލައިގަެނާވީހ 

ާސަބަ ާމަޖިލީހުންާމިކަމުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަސައްކަތް ާގޮތަކަށް ާދ ނެ ާމެދުވެިރވެގެން ާހެޔޮގޮތްތައް ާރަނގަޅު  1185ބުން

 ކޮށްދެއްވުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

 ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިާޝުކުރިއްޔ  ާޤ އިމްކުރެވޭނީ ާޢަދުލުއިްނޞ ފު ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާރަީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި

ާ ާޢަދުލުރ އްޖޭަގއި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ނޑުާކުރީަގއި ާގޮްތގަ ާގެންގުޅުނުާސަޤ ފަތ ިއާވައްޓަފ ިޅއ އި ާޤ އިމްކުރުމަށް  1190އިންޞ ފު

ންާސަރވިސްެއއްާހަދައިގެންާމިާދޫކޮށްލައިގެން.ާއަުޅަގނޑުާމިހެންާމިާދަންނަވަންާޖެހޭާސަބަބަކީ،ާޖުޑީޝަލްާކޮމިޝަ

ާ ާަރީއސްއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑިޔ ރަމަޖިލީހުގެ ާުއއްތަމަފަ ާނުފޫުޒާއިންނަަވއިގެން ށް

ާ ާއެންމެާއިންނަންފޯރުވޭގޮތަށް ާޤ ނޫނީ ާނުކުެރވޭނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ އިމެއް ާރ އްޖޭގަިއާޢަދުލުއިްނޞ ފު ާމި ެވއްޖެނަމަ

ާ ާނެރޭ ާބަސް ާފަހު ާވީހިނދު ާކޯޓަށް ާސުޕްރިމް ާއުްއތަމަކޯޓަކީ ާަކނުޑވ ލ  ާބ ރު ނޑިޔ ރުގެ ނޑިޔ ުރގެާުއއްތަމަފަ ފަ

ާ ާނުކުރެވޭނެ. ާޤ އިމެއް ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާރ އްޖޭގައި ާމި ާނަމަ ާއުޅޭ ާފޯރުވަން ާނުފޫޒު ނިޑޔ ުރގެާމައްޗަށް  1195އުއްތަމަފަ

ާޗު ާމައްޗަށް ާޤައުމުގައި ާމި ާމީހަކު ާބުެނވޭނެ ާޤަާހުެރއްޖެނަމަުޕވެސް ާކުރީަގިއާމި ާދ ނީ ާޢަދުލުއިންޞ ފު އުމުގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާޙ ލެްއަގއި ާއެއްވެްސ ާޮގވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާދ ނީ. ާބީެވގެން އޮތްގޮތަށް

ާނުފޫޒުާ ާޝަރީޢަތްތަކަށް ާކުރެވޭ ާޝަރީޢަތަށް ާމި ާތިބެގެން ާކޮމިޝަނެއްގައި ާމިފަދަ ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް މަޖިލީހުގެ

ނުޑާފޯރުވުމު ާއަުޅގަ ާނުވުމަށް ާބައިވެރި ާތަންތ ނގައި ާމިފަދަ ާކޮމިޓީތަކ އި ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޤްޞަދުގައި ގެ

ނަޑކީާމިފަދަ....  1200ާގޮވ ލަން.ާއަުޅގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާމަުޑްއަވރިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.ާާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

 1205ާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޤ ނޫުނއަސ ީސަގިއާ ާވ ގޮތް ާއެކުެލިވގެން ާކޮމިޝަން ާސަރވިްސ ާޖުޑީޝަލް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނަޑއެިޅގެންާބަޔ ންކުެރވިގެްނާވ އިރު.... ާކަ

ާ1210 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނޫން.ާ ާމައްސަލައެއް ާމައްސަލަނިޒ މީ ާނިޒ މީ ާުގޅިގެން ާވ ހަކަފުޅަކ އި ާދައްކަވ  ާމެންބަރަކު ާމިހ ރުާާޢިއްޒަތްތެރި އެއް

ާއެރުޭވކަށްާނޯންނ ނެ.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ާ

ާ1215 
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ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާއިނގޭތޯ. ާނެތިން ާދަްއކ ކަްށ ާވ ހަކަ ާރުފިޔ ގެ ާމިލިއަްނ ާެއއްހ ސް އަޅުަގނޑު

ތަކުރ ރުކޮށްާމިާދަންނަވަނީާިމފަދަާޝަރީޢަތްތަކުގަިއާލިބިފަިއވ ާއަނިޔ ތަކ އި،ާރައްޔިތުންަނށްާލިބިފައިވ ާކެުކޅުމ އި،ާ

ާތަ ާގޮުތގެ ާގޮްސފައިވ  ާނެިތ ާޙައްޤުތައް ާިޢއްޒަތްތެިރާމ ލީ ާއެްއވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާވަީނ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ޖުރިބ 

ނުޑާބޮޑަމެންބަރަކަށްވުރެާ ނޑުާވަނީާއިޙްސ ްސކޮށްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ  1220ށްާލިބިފައި.ާމީގެާހިްއޗ އިާކެކުޅުންާައޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާކުރީަގއި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެއްޖެނަމަ ާމިހެން ާދަންނަވަނީ، ާމި ާޤައުމުަގއިާ، ާމި ކުރީގައި

ާކޮމިޓީ ާއިލްތިމ ޞް ާފަދަ ާގެްނގުޅުުނ ާމީހ  ާާވެރިކަންކުރި ާއޮެވގެން ާުއްއތަމައެއް ާޤައުުމގަިއާއެއިުރގެ ނޑިޔ ރު ފަ

ނއުއްތަމަ ާފަ ާއަާއަިމއްލަިޑޔ ރު ާއޭނަ ާޙުކުމްަތއް ާކުރ  ާއަށް ާތަންފީޛު ާއަންނ ނީާމިއްލައަށް ާދެންވެސް ާގޮތަށް. ކުރ 

ާއޮެވއްޖެްއޔ  ާޙާ ާއެގޮތަށް ާެއއްވެްސ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވީމ ، ާސަޤ ފަތެކޭ. ާރ އްޭޖގެާއެަފދަ ާމި ލަތެއްަގއި

ާމިާއުއްތަމަ ާގޮަތކަށް ާއުނިވ  ާަޤދަރު ާއިޙްިތޔ ރ ިއ، ާބ ރ އި، ާހައިބަތ ިއ، ާދީފައިވ  ާއަުޅަގނޑުމެން ނިޑޔ ރަށް  1225ފަ

ާއަނެާ ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާދީފިްއޔ  ާޖ ގަ ާޤ ނޫނަކުން ާހަދ  ާައޅުަގނޑުމެން ވެްސާޢަދުލުއިންޞ ފުާާްއކ ރ އްޖޭަގއި

ާމި ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ ނީއޭ. ާދެނެފައި.ާާއޮޔ  ާރަނގަޅަށް ާވަަރށް ާގޮތް ާހިނގ  ާމިކަންކަން ރ އްޖޭގައި

ާއަނެއްކ  ާތެރެއަށް ާސަޤ ފަތުގެ ާމިރ އްޖޭގެ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާނ އިންޞ ފުާާއަޅުަގނޑުމެން ާައނިޔ ވެރިކަމ އި ވެސް

ާބަލަ ާމަންޒަރު ާމިވަދެގަންނ ކަށް.ާއެ ާދޫކޮށްލައިގެން ާމ ލު ާޖ ނ އި ާއަުޅަގނޑުމެން ާނުތިބެންވެގެން ާވަދެާާން ތަންތަނަށް

ާމިާާމި ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަށުާތިބީ. ާދަށުާއުޅެނީ ާޝަރީޢަތްާާކޯޓުތަކުަގއި،  1230ކޯޓުތަކުގެ

ާރަނގަޅަ ާޝަރީޢަތްތަކެއް ާމަރުޙަލ ގައި ާމަތީ ާނޫނީ ާފުޅ ކޮށްގެްނ ާދ އިރ  ާބޮޑަށްާކުރުމުގެ ާއެންމެ ާނުކުރެވޭނެ. ކަށް

ާދަށު ާޖެހޭނީ ާބ ރުއަޅަން ާއިސްކަންދީ ާޝަރީޢަތްތަކަށް.ާދަށުާއަޅުަގނޑުމެން ނޑިޔ ރުންނ ިއާާކޯޓުަތުކގެ ާފަ ކޯުޓތަކުަގއި

ޤ ޟީންާއިތުރުކޮށްާހުށަހެޅޭާަމއްސަލަތަކ އިާނިންމަންޖެހޭާމައްސަލަތައްާުދވަހުންާދުވަހަށްާނިންމަންޖެހޭާމައްސަލަތައްާ

ާހުށަހަޅަންޖެހޭާނިން ާނިންމުމ އި، ާމަތިން ާއުސޫލުތަކުެގ ާނިންަމންޖެހޭ ާމަްއސަލަތައް ާއެ ާުމއްަދތަށް ނަޑއެޅޭ ާކަ މުމ އި

ާ ާމިކަންތައްތަކަށް ާދެނެގަނެ ާފަރަޤުތައް ާހެކީގެ ާކިތ ބީ ާހެއްކ އި ާއޯރަލް ާލިބިފައިވ ާހަމަހޭވެރިކަންހެކިތަކ އި ާތަމްރީނު  1235ވެ

ާނޫންވިއްަޔކ  ާލައިގެން ާޤ ޟީން ާވަރުގަދަާމިާހަރުދަނ  ާަޢދުލުއިންޞ ފު ާައޅުަގނޑުމެންާާރ އްޖޭގެ ާނުކުރެވޭނެ. އެއް

ާމަރުޙަލ ތައްާ ާދަށު ާދ އިރު ާމަރުޙަލ ތަކަށް. ާމަތީ ާދ ންޖެހެނީ ާމި ާމަރުޙަލ އަކުން ާދަށު ާއަޅުަގނޑުމެން ދަންނަންވީ

ާރަނގަޅަާ ާއިންޞ ފު ާމަރުޙަލ ތަކުގަިއ ާމަތީ ނޑުމެންނަކަްށ ާއަުޅގަ ާނޫންިވއްޔ  ނުޑާގަދަކޮްށގެން ާއަުޅގަ ާނުލިބޭނެ. ކަށް

ާކުރީަގއި،ާ ާދުވަްސކޮެޅްއ ާމީެގ ާކުީރގަިއ،ާނޫނިއްޔ  ާދުވަހެއްެގ ާހަތަރު ާދެތިން ާމީގެ ާއެބަހުރި ާމަރުާމީހެހަނދ ން ްއގެ

 1240ވަނަާއަހަރުގަޭއ.ާސަހަރ ގެާމަހްޝަރުާފޮތްާބެލިއިރުގައ6222ާާިސ ބިތުާކުރިއިރުަގއިާކޯޓުންާމިާބުނަނީާއޭނ ާމަރުވީާ

ާބުާސަހަރ  ާމި ާއިން ާވ ގޮތަީކ6222ާާނަނީ ާިމ ާބަލައިލިއިރު ާކިހިނެއްޯތ ާމިީވ ާއެބަހުރި. ާތަފ ތު ާއަހަުރގެ ާއެްއ ަގއޭ.

ާނިންމ ފައިވ ާ ާކޯޓުން ާގެއްުލވ ލަންެވގެން ާވެލިޑިޓީ ާއެޓަރނީއެްއެގާއޭގެ ާޕަވަރާއޮފް ާއޮްނނަ ާދީފައި ާދަރިއަކަށް އޭނ ގެ
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އިންާލިބިގެންވ ާޙައްޤެްއާއެއަށްވުރެާޙައްުޤކަންާބޮޑުާާރިކަނިންމުމެއްާމިާނިންމުމަކީ.ާބަލަާމިދަނީާމައިންބަފައިންގެާތަ

ާއިންޞ ފުާ ާހުންނަ ާޖަހ ފައި ާނިުގޅަިއގަންނަންެވގެން ާަޙއްޤު ާުނވޭ.ާއެ ާލިބިގެންނެއް ާއިންސ ަނަކށް ާއެްއެޗއް އެްއވެސް

ާ ާމިކަހަލަ ާހުންނަނީ. ނޑ622ާުމި ާއަޅުގަ ާހުރި. ާއެބަ ާކޯޓުތަކުގައި ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  1245ކޯޓުތަުކެގާާމައްސަލަ

ާމީހެއް.ާ ާހުށަހަޅ  ާމަްއސަލަތައް ާގިނަ ާފުދޭވަރެްއގެ ާއަޅުަގނަޑކީ ާނެތިން. ާވ ކަށް ާޝިކ ރަވެިރއަކަްށ ޤ ޟީންގެ

ާމި ާކޯޓުތަުކގަިއާހުރިާާއަޅުަގނޑަްށާއެނގޭ ާވެްއޖެއްޔ  ާދަްއކަން ާވ ަހކަ ާގިނަ ާވެއްެޖްއޔ  ާދަްއކަން ނޑު ވ ހަަކާއަުޅގަ

ާައންނ ނެކަ ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާއެވަރަށް ާދެއްކޭނެކަން ާދިމ ކޮށްާާން ާޒ ީތގޮތުން ނޑ އި ާއަުޅގަ ާއިރުކޮަޅކުން ވ ހަކަ.

ާގޮތް.ާ ާކުރ ނެ ާޙުކުމް ާެއނގޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތައް ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާޙައްޤުތައް ާމަަދނީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  އަޅުަގނުޑ

ާމި ާނޫން. ާިވޔަފ ރިއެއް ާިމއީ ާކަމެއް. ާއޮންނަ ާުގިޅފައި ާނެޓްޯވކެއްހެން ާބޮޑު ާނަގ ާރ ާމިއީ ާޢަދުލުއިންޞ ފު  1250އްޭޖަގއި

ާއަނެްއކާ  ާއެނބުރި ާއަޅުަގނޑު ާުނވ ނަން. ާެއއްބަހެއް ާއަުޅަގނޑު ާއެއްލ ލ ކަށް ާޖުޑީޝަލްާާހޫރ ލ ކަށް ާދ ނީ ވެސް

ާމިާ ާތިބެގެން ާވެރިްނނަށް ާއެތަންތަނުގެ ާހަދައިގެން ާހަދ ،ާޑިޕ ޓްމަންޓްތައް ާހަދ ،ާސެކްޝަންތައް ރ އްޖޭގެާާކޮމިޝަން

ާނު ާމިޢަދުލުއިންޞ ފަށް ާނުވ ނެ. ާދީގެން ާފުރުޞަތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފޯރުވ ކަެށއް ާއެންމެާާފޫޒު ާޤ ނޫނީ ރ އްޖޭގެ

ނޑުމެންާއިތުބ ރުާކުރަންާޖެހޭނެ.ާ ނޑިޔ ރަށްާއިުތބ ރުާކުރަންޖެހޭނެ.ާއޭނ ގެާއުއްތަމަފަހުބަސްާބުނ ާފަރ ތަށްާއަޅުގަ ފަ

ާއޭނަ ާޤަަދރ އި، ާިޢއްޒަތ އި، ާަހއިބަތަާއިޙްތިރ މ އި، ާދީފަިއވ  ާެއއްވެްސާޙ ލެްއގަިއާއަށް ާގޮަތކަށް ާއަން ާއުނިކަެމއް  1255ށް

ާފިޔަަވިއާ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިރ އްޖޭެގ ާގޮުތގައި ާދަްނނަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ. ާކޮށްގެްނނެއް ާކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިނ ޔ ތް ާބޮުޑާމ ލީ ާއެންމެ ާރ އްޖޭގެ ާޙިމ ޔަތްާާމި ާރަްއކ ތެރިކަންާެވސް ާޤަދަާެވސް ާއެންމެ ާލިިބގެންވ  ުރވެިރާވެސް

ާ ާބޭފުޅަކީ ާއުއްތަމަޝަރަފްވެރި ާަޤއުމުގެ ާހިނދެއްގަިއާމި ާނުކުރ ހ  ާއެގޮތަްށ ާއެކަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ނިޑޔ ރު. ފަ

ާ ާއަެނއް ާއަނެއްކ ވެސް ާޖެހޭނީ. ާހުރިތ ނގައި ާހަމަ ާޖެހޭނީ ާތިބެން 22ާާއަޅުަގނޑުމެން ާޖެހޭނީ. ާއައިސް ާކެތްައހަރު

ާދެންމެ ާާނުކުރެިވގެން ާބޭފުޅަކު ާމިތަނުން ާނުކުތ ާވެސް ާގޮްތގޮތް.ާާނިޒ މީ ާމިވ  ާއެނގޭ ާެއބަ ާައޅުަގނޑަށް ާނެގި.  1260އެއް

ށްާއެޭރކަށްާރިތަކުގެާތެރެއައަޅުަގނޑުާެއްއގޮތަކަްށވެސްާތިބޭފުޅުންގެާމ ލީާމައްސަލަތަކުެގާތެރެއަށްާތިބޭފުޅުންގެާވިޔަފާ 

ާމައްސަލަާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާމިާނެތް. ާބިރަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާޢަދުލުއިންޞ ފުާާއަކީ ާނީލަމަށްާާއަނެއްކ ާޤައުމުގައި ާވެސް

ާނީލަމަށްާވައްޓ ލަ ާއިންޞ ފު ާޢަދުލު ާމިރ އްޖޭގެ ާތިބެގެން ާހަމަހޭގައި ާނޫން ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންނޭނގެ. ފ ނެ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއެނގޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާގެނެސް. ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާކޯޓުތަުކަގއި ާވިްއކ ކަށް ާރަށްތައް ާފަޅު ވައްޓ ލ ކަށެއް.

ާފަޅު ާމިވިްއކުމ އި ާިވއްުކމ އި ާމިާރަށްތައް ާމިާކަންތައްތައް ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާއައީ. ާކުރަމުން  1265ރ އްޖޭގަިއާާރ އްޖޭގައި

ާމި ާމިާމިހ ރު ާބަރީޢަވެ ާެއކަންކަމުން ާއެާާއޮތީ ާޤ އިމްކޮށް ާނިޒ މެއް ާކުެރޭވނެ ާޤ އިމް ާަޢދުލުއިންޞ ފު ރ އްޭޖގަިއ

ާ ާމިހ ރު ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ާޤ ޟީން ާއެ ނޑިޔ ރުންނ އި ާެއކަންކަންާފަ ާކަމުަގއި ާޢަދުލުވެރި ާކަންމަތީ ާހަމަހަމަ ެއތިބީ

ނޑުމެންާމިާފަސްާއަހަރުާނިންމ އިުރގަިއާާކޮށްދޭން.ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ ާިމާޤައުމުންާކޮރަޕްޝަންާފިލ ާމިާ ދަނީ.ާއަުޅގަ

ާސަރުކ ރުންާމި ާކުީރގެ ާއެނގޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާކޮރަޕްޝަނެްއާނޯންނ ނެ. ާދިަޔާާޤައުމުގަިއާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ބުނަމުން
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ާތަރައްޤީ ާޤައުމެްއާނުހިނގ ނެއޭ ާނުލައި ާދުއްވ ލަިއގެްނާާކޮރަޕްޝަނ އި ާކޮރަޕްޝަން ާނޫން ާނުވ ނެއޭ.ާއެހެންނެއް  1270އެއް

ާުކރިން ާއަުޅަގނޑު ާދީފައިވ  ާިއން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދީގެން ާމިނިވަންކަްނ ާދެންނެވިހެން،ާާރައްޔިތުންނަށް ވެސް

ާ ާމ އްދ 07ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާާވަނަ ާވެސް ާމ އްދ 20ާބ އްަވިއގެން ާވެރިކަންާާވަނަ ާޤައުމުގައި ާމި ާބ އްަވިއެގން ވެސް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާރ އްޖޭގަިއާާކުރުމުގެ ާމި ާމިހ ރު ާހުނަރ އި ާޤ ބިލުކަމ އި ާވެިރކަންކުރުމުގެ ާތަބ ވެގެން އަށް

ނޑުާތަންކޮޅެްއާވެރިކަންކުރ ާޕ ީޓގައިާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާރޮނގުަގއިާވ ހަކަަދއްކަންާެވއްޖެ އްޔ ާއަުޅގަ

ނޑުާޕ ީޓގެާއެހެންާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާދިނުމުގެާގޮތުންާއަޅުަގނުޑާ  1275ދިގުާވ ހަކަާދެއްކޭނީ.ާއެހެންަކމުންާއަޅުގަ

ާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަން.ާެދއްވިާުފރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާޝުކުރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ނުޑމެންނ ކޯާޝަރްޢީއްޔ  ާއަޅުގަ ާބިލު ާއައީާާޓުތަކުގެ ާމި ހަމައަށް

ާޤަބޫލުުކރި ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހުންނޭ. ާވަރަްށވުރެ ާހީކުރި ާއަުޅަގނޑުމެން ާދަންނަވ ނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާާއަޅުަގނޑު  1280ގޮތުަގއި

ާ ާތަޞްދީޤިކުރުމ  ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާރައ61ާްއެކީަގއި ާމަސައްކަތަީކާވަނަ ާއެއް ާފަށަންޖެހޭނެ ާމަޖިލީހުން ޔިތުންގެ

ާ ާޢަދުލުއިންސ ފ1ާާުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާބ ރުތައް. ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާޢަދުލުިއންސ ފު ާބުނެފަިއވ  ާބ ބުގައި ވަނަ

ާހަވ ުލކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަރ ތްތަކ އި ާގޮުތގަިއާތިބެންވ  ާބ ރުގެ މިއަދުާާޤ އިމުކުރުމުގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިއަދު ާމިއީ ާައޑުިއވޭ. ާއެބަ ާވ ހަކަ ާނިންމަމުންދ  ާކަންކަން ާކޯުޓތަކުން ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ވަރަށް

ާނެތުމުންާ ާމިނިވަންކަން ާފ ޅުކުރުުމގެ ާޚިޔ ލު ާކުރީަގއި ާމީެގ ާައޑުިއވެނީ. ާއޮތީމ ، ާމިނިވަްނަކން  1285ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ

ފުާގެއްލިަފއިވ ާމީހުންނަށްާެއާއަުޑއުފުލޭނެާފުރުޞަތެްއާނެތް.ާއަދިާހަމަާއެއ އެީކގަިއާޙައްޤުތައްާެގއްލިާޢަދުލުއިންސާ 

ާދައްކ ާ ާވ ހަކަ ާއެކަމަށް ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާޮގތަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާނިމިގޮސްަފއިވަނީ ާކުރެވި ކަންކަން

ާމަްއސަލަތަުކގެ ާގޮންޖެހުންތަކުގެ ާހުރި ާދ އިރ ަގއި ާޤ އިމުކުރ  ާފީނަިއާާޢަދުލުއިންސ ފު ާވަދެ ާބޮޑަށް ތެރެައށް

ބަލައިފިނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވިސްނ ލެވެންޖެހޭނެާތަންކޮުޅތަކެއްާއެަބއޮތް.ާމިއަދުާމިރ ްއޖޭގައިާދައުލަތްާހިންގުުމެގާ

 1290ާބ ރުގެާގޮތުަގއިާަވކިާކުރެވިފައިާވ އިރުަގއިާރަްއޔިުތންގެާކިބައިންާއެންމެާބޮޑުާެއއްބ ރެްއގެާގޮުތަގއިާމިއޮތ2ާްބ ރުާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރަްއޔިތުންެގާފަރ ތުންާބޭނުންވ ާކަންކަންާޤ ނޫނުތަކެއްގެާސިަފއިަގިއާ ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަކީ

ާފޯރުކޮށްދޭްނާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބ ރު ާޤ އިމުކުރުމުެގ ާޢަދުލުއިްނސ ފު ާބ ރަށ އި ާހިންގ  ާވެރިަކން ާގެްނގޮސް ކުރަހައިގެން

ާއެ ާަރއްިޔތުން ާކަމެއް. ާއޮތް ާކައިީރަގއި.ާޖެހިފައި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބުނީ ާބަސްތަްއ ާބުނެފައިވ  ާރަްއޔިތުން ދޭގޮތ ިއ

ާއެމީހުންނަށްާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޤ ޫނނަކ އި ާލިޔ  ާބުނީ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާގ ަތކުާނޫން ނޑިޔ ރުން ފަ

ާފުރަ ާއެންމެ ާވެސް ާފަރ ތަކީ ާބުނެވ  ާފަހުބަސް ާއެންމެ ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާދައްކައިދެނީ. ާފަރ ތަކީާމަގު ާކުރެވޭ ާއަމުރު  1295ތަމަ

ނޑުމެންނަކީ.ާ ވެސްާމިއަދުާމިާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލިސް.ާމިީއާވަަރށްާބޮޑުާޒިންމ ާއެއްާއަދ ކުރ ާބައެއްާއަުޅގަ



 49 

ާދައްކަނީ.ާ ާމި ާވ ހަކަ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާކޯޓުތަކަށް ާދަށު ާނުވަތަ ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާކަހަލަ ާބަެއއް އ ދެ،

ާ ާބ ރުތަކެްއާސްޕްރީމް ާއެހުރިހ  ާއެކަުމން ާދިޔަ. ާހުރެގެން ާނަމަކަށް ާރ އްޭޖގަިއ ާމި ާެވސް ާކުީރަގއި ާީމގެ ކޯޓެއް

ާކަންކަްނާ ާޯކޓުތަުކގައި ާމިދެންނެވި ާބަލައިފިްއޔ  ާއޮތްޮގތަކަށް ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާިސސްޓަމް ާއެ ާއޮތީަމ އެްއކުރެވިަފއި

ާނުދަން ާބަހެއް ާކުޑައިމީސް ާބޭފުޅުންަނށް ާތިއްބެވި ާކޯޓުތަުކގަިއާކުރަްއވަން ާއެ ާކަމުގަިއވަނީިވއްޔ  ާބުނ  ާރީތިބަހުން  1300ނަވ 

ތިއްބެވިާބޭފުޅުންާވެސްާތިބީާކޮއިލްާތެރެއިންާއަންނ ނެާއަމުރަކަށް.ާއެާއަމުރަކަށްާޙުކުމްާކުރުމަށް.ާއަޅުަގނޑަކީާެއާ

ާމިއަދުެގާބޭނުމަކީ. ާތަކުރ ުރާކުރުމެްއާވެްސާނޫން ާމީހެއް.ާެއކަން ާޖެހިފަިއާހުރި ާމިައުދާާއޮެއވަރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން

ވަނަާމ އްދ ގައިާއޮތްާއެްއޗެްއާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގ020ާާމިތިބީާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ އެްއގައި.ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިއަުދ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާރަނަގަޅަށް ާވަރަށް ާބައްލަވައިފިއްޔ  މެންބަރުން

ާފުރަތަ ާޤ އިމުކުރ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޢަދުލުއިންސ ފު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާއެްއކަމެްއގެ ާއޮތް ާކުރަންޖެހިފައި  1305މަ

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާނިންމުމުގެ ާއިންތިޚ ބުކޮށްދީ ާތެރޭަގއި ނޑުގެ ާމިންގަ ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ދ އިރ 

އަދުާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއެބައޮތްާމިދެންެނިވާދޭންޖޭހޭ.ާޢަދުލުއިންސ ފުާޤ އިމުާނުކުރެވިގެންާެއވ ހަކަާދަްއކ އިުރގައިާމި

ާކޯޓަށްާ ާހޮވިފަިއވ ާސްޕްރީމް ާމަރުޙަލ ގައި ާއިންތިޤ ލީ ާމިހުންނަނީ ާމިހ ރު ާމަޤ މުގައި ނިޑޔ ރެްއގެ ާއުއްތަމަފަ މ އްދ ގައި

ާމިބުނ ާ ާގަިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެީއ ނޑިޔ ެރއް. ާފަ ާިއްސ ާތެެރއިން ނިޑޔ ރުންގެ ާފަ ާެނގި އަޅުަގނޑުމެން

ާއިްސާއުއްތަމަފަ ާއެންމެ ާއަދ ކުރުމުގެ ާޒިންމ  ާނުވަތަ ާވ ޖިބު ާޭއެގ ާއެހެންނަމަވެސް ާއަދި. ާނޫން  1310ނިޑޔ ރެއް

ާތިިބާ ާކޯޓުތަުކގައި ާދަށު ާބަދަުލވުމުަގިއ ާިމއައި ާބަދަލުވެގެން ާޑިމޮކްރަސީއަކަްށ ާއެހެންުވމުން ާއޮތީ. ފަރ ތްކަމުގައި

ާވެސް ާުމއަްއސަސ ތަުކަގއި ާއެން ާދަުއލަތުގެ ާއަދި ާވެސް ނޑިޔ ރުން ނޑިޔ ުރެގާާފަ ާުއއްތަމަފަ ާެވސް ާވެރީންނަށް ތިބި

ާ ާދިޔަ ާފެނިގެން ާއަުޅގަޑުމެންނަށް ާއެކަން ާނުދޭ. ާފެނިގެނެއް ާސިފަ ާމަޖިލީހުަގިއ61ާާއަސްލު ާރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ާވ ހަތައްާ ާހަދަންާނުކުމެ ާޤ ނޫނުތައް ާދިޔައިރުަގއި.ާޤ ނޫނުައސ ސީާތަޞްދީޤުކޮށް ާުކރަމުން އަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތް

ާދައް ާއެކުލެިވގެންވަނީ ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާބުނަމުންދަނީ ާގިނަފަހަުރ ާގަތުމުން ާމައްޗަްށ77ާާކައި  1315މެންބަރުންގެ

ާ ާވ އިުރަގއި ާއެހެންކަމަށް ާބެހިގެނޭ. ާދ އިރ ތަކަށް ާކަންތައްތަުކެގ61ާާއިދ ރީ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ާދ އިރ ތަކުާ ާއެކި ާޤަުއގައި ާމި ާކަމ މެދުަގއި ާެއާޞައްޙަ ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާހުރިަކން ާވ ަހކަދެެކވިފައި ާމީިޑއ ަގއި ގައި

ާމިއަުދގެާ ާބޭފުޅަކަށ އި ާހުންނެވި ާމަޤ މުގައި ނޑިޔ ުރގެ ާުއއްތަަމފަ ާމިއަދުގެ ާއުއްތަމަަފނޑިޔ ރަށ އި ާމިއަދުގެ ގޮންޖެހުން

ާބަޔަ ާކޮން ާލިބޭނީ ާމަޤ މު ާައދި ާއެބައޮތް. ާމައްސަލަ ާއެ ާވެްސ ާތެރޭަގއި ނޑިޔ ރުންެގ ާވަނީާފަ ާއެމީހުންނަށް ކަށްތޯ

ާރުހުންާ ާމީހުންގެ ާސިޔ ސީ ާފަހަރެްއގައި ާކަންނޭނގެ ާސަބަުބން ާއެހެންވުުމގެ ާއެބައޮތް. ާވެްސ ާއެހ ްސކަން  1320ކިހިނެއްތޯ

ާަވޑަިއގެންނެިވާ ާހަވ ލުވެ ާވެރިކަމ އި ާފަހުން ާދ ދި ާރ އްޖޭގައި ާމި ާނުދަންނަވ ނަން ނެޑއް ާއަުޅގަ ހޯދުމަށްޓަކައި

ާމު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަުރގަދަ ާވަރަށް ާމަސްުތވ ަތކެތީގެ ާމިރ އްޖޭގެ ާެއބައޮތް ާވިދ ޅުވެަފއި ާނަޝީދު 1ާޙައްަމދު

ނުޑމެންނަށްާއެބަާފެނިގެންާދިޔަާމަސްތުވ ތަކެތީގެާ 6222ާގެާައހަރުާތަކުގައިާއ އ0222ާާިމީހަކުާއުޅޭާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ
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ކިލޯއެްއގެާމައްސަަލއެްއެގ1ާާމަްއސަލައަކ އިާއަދިާާކިލޯެއއްގ2ާެގެާއަހަރުތަުކގެާތެރޭަގއިާހިފ ާހައްޔަރުކޮށްފައިާތިބިާ

ާއެނޭގާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމި ާމިއީ ާނުނިމިވ ކަން ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާމަްއސަލަ ާއެ  1325މަސްތުވ ތަކެތި

ާފަހުާ ާބަދަލުވީ ާސަރުކ ރު ާމި ާއޭގެފަހުން ާއޮތްވ  ާނުވެެގން ާއެހެންކަމެއް ާނުވަތަ ާނުލިބިގެްނ ާހެކި ާއެއް. ންާވ ހަކަ

ާއ ެދ،ާ ާއެންމެފަހުގެ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމީހަކު ާރިޔ ީސ0222ާާއަތުލަިއގަތް ާއަހަރަށް ާހިނގ  ާމި ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ާއިްއެވވުމުގެ ނޑެްއ2ާާބަޔ ން ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާނުލިބިެގން ާހެކިތައް ާޝ ރުޢީ ާދޫކޮށްލެވިަފއިވަީނ ާކުރިން ުދަވސް

ާއެކަން ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާެއއީ ާނުކުރަން. ާއަުޅަގނޑުާާޤަބޫލެއް ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުެރވިދ ނެ ާއަިދވެސް ކުރަންެވްއޖިއްޔ 

ާމަނިކުފ ނުާ ާތިމަން ާމަސްތުވ ަތެކތީގައި ާވަޑަިއގަންނަވ  ާމިތަނަށް ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާމ ދަމ  ާއެއީ  1330ދަންނަވ ލަން.

ާމަސްތުވ ތަ ާބޮޑެިތ ާވިދ ުޅވ  ާއެ ާނެިތެގން ާހެކި ާކުީރގަިއ ާުބނުމުގެ ާކުރިއެރުން ާއޮތް ާކުށްވެރީްނާހޯދ ފައި ކެީތގެ

ާބުނ ކަށް.ާ ާނެތިން ާއަުޅަގނޑެްއ ާފުރުޞަތެކޭ ާދިން ާޤ ީޟން ާވެގެން ާވ ހަކަދަްއކަން ާމީހުްނ ާސިޔ ސީ ދޫކޮށްލީމަކަށް

ާއުޅޭާމީހެްއާނޫން.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުާތަންފީޛުާކުރުމުެގާމުޙިއްމުކަްނާ ާއެގޮތަށްާވ ހަކަަދއްކ  އަޅުަގނަޑކީ

ާބޮުޑ. ާވަރަށް ާމ ލޭގެާާމިޤައުމަށް ާއިރުަގއި ާިދއްކުެރވޭ ާއިނގިލި ާދިމ ލަށް ާޤ ޟީްނނ އި ާައޅުަގނޑުމެން ިމއަދު

ާހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކިއާ ާހިފ  ާމީހުން ާއަކީ. ާއޮތީ ާނޫން ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭ ާޢަމަލު ާއެައށް ާޤ ނޫނަށް  1335މުނިސިޕަލްޓީގެ

ާތަެކއްާ ާފުރ ދުއްވ  ާޫނން. ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއޮތީ ާއިޖްރ ތު ާހުރިާޢަމަލުކުރެވޭ ާހެދިފައި ާބެހޭގޮތުން ޗ އި

ޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުާކުރަމުންދަނީާކިހ ވަރަކަށްކަންާނޭނގޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާފަތަންާނޭނގޭާބަންގ ީޅާ

ާސީމަންާ ާބައިންދ އި ާދޯންޏެްއގައި ާއަޅުަގޑުމެންގެ ާބިދޭސީައކު ާބޭރު ާމ ފްކުރައްވ ތި ނޑުމެންގެ، ާއަޅުގަ މީހަކު

ާނެތް ާހުންނަާސެޓްފިކެޓެއް ާފަޅުވެރިއަކަށް ާފުރަތަމަ ާފުންމ ލީމަ ާބަންޑުޖެހި ާއަރ  ާތަނަކަށް ާގޮސް ާދޯނި ާޮއްއވ  މީހަކު

 1340މީހަކަށްާދޯނީގައިާތިބިާފެސެްނޖަރުންާސަލ މަތްާނުކުރެވޭާހ ލުގައިާހުންނަާމީހަކުލަިއގެންާދަތުރުކޮށްފައިާދ ާދޯންޏަށްާ

ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ާއެކަންާތަންފީޛުކުރަންާތިބިާސަރުކ ުރގެާާމައްސަލަާއެއްާދިމ ވެއްޖިްއޔ ާޤ ޟީާއެާމައްސަލަާނިންމ ނީ

ފަރ ތްތަކުންާނުކުޅެދިފައިާއޮތްކަމަށްާވަނީވިްއޔ ާޤ ޟީާއ އިާހަމައަށްާއެމައްސަލަާދިޔ މަާޤ ޟީާއޭގެާނެރޭާޙުކުމެއްެގާ

ާފުރުޞަ ާހަޭޅއްލެވުުމެގ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާނުވަތަ ާކުރުމަށް ާހަލ ކު ާައށް ާއަމިއްލަ ާޤ ޟީ ާއެީއާސަބަބުން ާއޮތުމަކީ ތު

ާވަރަްށާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިދެންނެވީ ާދަންނަވަން.ާއެހެން ާޖެހޭކަމެއްކަމަށް ާލަދުގަންނަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ޤ ނޫނީ

ާހުންނަާ ާކުރެވިފައި ާއެގްރީމެންޓ އި ާހުންނަ ާހެދިފައި ާމިދަނީ ާހަމައަށް ާކަންތައްތަކ އި ާކޯޓުތަްއ ާއޮވެ ާހެދި  1345ފުޅ ކޮށް

ާހެކިަތކަށް ާހުރިހާ ާކަންތައްތައް ާކުީރގެ ާޭއގެ ާޮއެވގެން. ާކޯޓު ާކަމުގައި ާމަރުޙަލ  ާނިންމ  ާނިންމުން ާއެންމެފަހުގެ ބަލ 

ާއުސޫލުތަެކްއާ ާއޮެވގެން ާގަވ އިދެްއ ާޤ ނޫނަކ އި ާއެަކމަކަށް ާކަމަކީ ާކޮންމެ ާކުރެވޭ ާޤައުމުގައި ާއަކީ މަރުޙަލ 

ާެއގްރީމެން ާއެންމެފަހުގެ ާވ ނަމަ ާޮއތްކަމަކަށް ާކުރެވިަފއި ނަޑއެިޅގެން ނުޑާކަ ާއަުޅގަ ާދެވޭއިުރގައި ާހަމައަްށ ޓ އި

ާޮބޑުާ ާވަރަށް ާކުރުމުގައި ާސ ިބތު ާޝަރީޢަތަށް ާފަރ ތެއް ާޚިލ ުފވީ ާނުވަތަ ާފަރ ތެއް ާިޚލ ފުވީ ާއެގްރީމެންޓ އި ދަންނަވ ނީ

ާތަނެްއާ ާތަނަވަސްކޮށްދޭ ާފުރުޞަތު ާމި ާވެސް ާމީޑިއ ގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާއެކަމަކު ާއޮންނ ނެ.  1350ފުރުޞަތެއް
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ާޝަރީޢަތުެގާނުފެނޭ ާއެކަން ާދީެގން ާހަދައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާފަދަ ާމިދެންނެވި ާހަދަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ .

ާވަކ ލ ުތާ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާމިފެންނަނީ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުފެނޭ. ާެވސް ާތަނެއް ާގެންގޮސްދިން މަޖިލީހަށް

ާމަ ާބައެއް ާނިންމެމުންދ  ާއަދި ާމީހުންނަށ އި ާތިބި ާކުރިންާކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ތަން. ާގޮންޖަހަމުން އްސަލަތަކަށް

ދެންނެވިހެންާމިކަމުގައިާވެްސާސިޔ ސީާކުލަާއޮންނ ނެ.ާެއއީާމިދެންނެވިާގޮތަށްާމިާދ ިއރ ާޢަދުލުއިންސ ފުާކުރުމުގެާ

 1355ދެންާއޮންނ ނީާާދ އިރ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރަނގަޅުގޮެތްއގައިާދ އިމީކޮށްާމިާމަޖިލިސްާހަމަޖެހިގެންާދިޔަހެންާދިޔައީމަ

ާބިލުތައްާ ާމިފަދަ ާގޮވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާަހމަޖެހިފައި ާއެކަން ާރަނގަޅަށް ވަރަށް

ާމިާ ާމަުގ ާކުެރވޭނެ ާމަަސއްކަތް ާގޮތުަގއި ާރަނގަޅު ާދ އިރ ތަަކށް ާޤ އިމުކުރ  ާޢަދުލުިއންސ ފު ާމި ތައްޔ ރުކޮްށގެން

ާދިުނމަށް ާތަނަވަްސކޮށް ާމިއަދުާރ އްޖޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަލ އިރުަގއި ާފުރުޞަތުތަކަށް ާލިބޭ ާކޯޓުަތކަށް ާއ ދެ، .

ާހިންގ ާ ާއެމެރިކ ަގއި ާހިންަގފ ނެ ާޯކޓުަގއި ާރ އްޖޭގެ ާކޯުޓަގއި،ާމި ާއެަބއިނޭގާކޯޓެްއގަިއާމިތަނުގެ ާދަންަނވަން ފ ޅުގައި

ާބަލައި ާބެހޭާމައްސަލަާވެސް.ާމިތަނުންާކޯޓަށް ނުޑާނިއުކްލިއަރާރިެއކްޓަރަކ  ާީވގޮތެއްާނޭނގޭ.ާއަުޅގަ  1360ގެންފ ނެ.ާއެއީ

ާޤައުމެްއގަިއާ ާބޭރު ާބައިވެިރވެގެން ާދިވެއްަސކު ާގެންދ ތީވެ. ާބަލަމުން ާމިކަންކަން ާބޮޑުކޮށް ާފ ޅު ާވަރަށް މިދަންނަވަނީ

ާޚަރަދު ާދަޢުލަތުެގާމ ލިއްޔަތު ާރ އްޭޖގެ ާބަިއވެިރީވތީވެ،ާމި ާއޭަގއި ާއެމީހ  ާިވޔަފ ރިެއްއގައި ާގެންދިޔަ ކޮށްގެންާކުރަމުން

ާރ އްޖޭގަިއާ ާއެބަޖޭހޭ. ާބަލަން ނެޑއްަގއިތޯ ާމިންގަ ާޮކންކޮން ާއޮތީ ާބެލެން ާއެމައްސަލަ ާކޯޓުތަކުަގިއ ާތިބޭ ހޭދަކޮށްފައި

ާބަލ ާ ާގޮތަކަށްތޯ ާރަނގަޅު ާދޫކުެރވެީނ ާފައިސ  ާއެ ާއޮެވގެން ާދޫކޮށްފައި ާރަޖިސްޓްރީ ާކުންފުންޏެްއ ާދޫކުރ  ފައިސ 

 1365ހުއްދަާއޮްތކަމަށްާވ ކަމަށްާވަނީިވއްޔ ާޝަރްޢީާމަރުޙަލ ގައިާއެކަންާހިްނގިދ ނެ.ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެފައިސ ާދޫުކރުމުގެ

އެހެންނަމަވެސްާއެފުރުޞަތުާނެތިއްޔ ،ާހަމަާމީހަކުާައއިްސާޝަކުވ ާކުރީމަާބަލ ފ ނެާމަސްތުވ ތަކެތިާވިްއކ ފައިާލ ިރާ

ާއެދި ާކޯޓަށް ާމައްސަަލާެވސް ާވެސް.ާއެ ާމަދުެވގެން ާއަދަދު ާދިން ާހޯދަންޖެހޭނެ.ާމިކަހަލަާލިބުނުއިރު ާަޙްއޤު ާޭއގެ ގެން

ާކުްއޔަށްާ ާގެދޮރު ާދޫކުރަންވީ.ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާފުރުޞަތުތައް ާހިނގ ފައި.ާއެ ާރ އްޖޭެގާކަންކަން ާމި ާއެބަހުރި ގޮތަކަށް

ާދިވެހިރ އް ާބެލެންޖެހޭ. ާެއގްރީމެންޓެއް ާކުރެވިފައި ާދޭތެރޭގަިއ ާދެފަރ ތެއް ާއޮތިްއޔ  ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭގޮތުން ޖޭގެާދިނުމ 

ާަބއެްއާ ާނަްނކިޔ  ާއެބައުޅޭ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާދޫކުރަންޖޭހޭ. ާެއކަން ާއޮތިްއޔ  ާބެހޭގޮތުން ާދޫކުރުމ  ާދަރަންޏަށް  1370ފައިސ 

ާބޭންކުތަކުންާ ާރަޖިސްޓްީރވެފަިއާހުރީ.ާކުދި ާަގއި ާއެމް.އެމް.އޭ ާބޭންކުަތއް ާބޮޑެތި ާބޭންކުތައް.ާއެހެންނަމަވެސް ކުދިކުދި

ާެއއް ާއ ިއ ާރިބ  ާއ އި ާލ ރި ާފައިސ ާދޫކުރ  ާެއކަމުން ާަޙޤީޤަތެއް. ާއެނގޭ ާއެންމެންނަށް ާގެންދ ކަމީ ާަލއިދެމުން ކޮށް

ާ ާހިތަށްއަރައޭ. ާައޅުގނޑު ާކީްއވެގެންބ ވައޭ ާއޮތީ ާނުވައްދ  ާތެރެއަށް ާޤ ނޫނުގެ ާއެގޮތަްށާދޫކުރުމުގެ ާއެކަންކަން ހަމަ

ާވަރުގަދަާގަމުންދަނީ.ާމިނހި ާއެންމެ ާމަސަްއކަތްުކރ  ާޓޫިރޒަމް.ާާއެއްފަރ ެތއްކަމަށްާރ އްޖޭގަިއާއިޤްތިޞ ދުަގއި މިއޮތީ

ާއަުޅގަޓޫ ާދ އިރ ަގއި ާމީހުންނަާާނޑުމެންގެރިޒަމް ާބަޔަކު ާމިތިބީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެމީހުންނަށްާރަށްތައް ާދީގެން.  1375ށް

ާހިންގުއަޅުަގނ ާއެތަންތަން ާއެމީހުން ާދިނީ ާއެރަށްަތއް ާޓޫޑުމެން ާހަމައެކަނި ާދެން ާދޭާމަށްޓަކަިއ. ާމިނިސްޓްރީން ރިޒަމް

އެްއގެާމަްއޗަށްާބަލ ާޤަުއމުގެާެއވަރުގެާޮބޑުާރައުސުލްމ ލުާގެންގޮސްާބޭުރގެާތަންތަނުގައިާޯމގޭޖްކޮށްފައިާފަިއސ ާސިޓީ
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ގޮތްެވގެންާދިޔައީމަ،ާކޯޓަށްާދިޔ މަ،ާކޯޓުންާވަިކގޮތަކަށްާތްތަށްާއެގޮތްާމިނަގަިއގެންާއުޅެމުންާއައިސްާދެފަރ ތްާދެފަރ 

ގޮެތއްާނެތް.ާުޙކުމްކޮށްާެނާވެސް.ާބަލ އިުރާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރަށްާެދވޭާގޮތަށްނިންމިދ ނެ.ާރަށްާބޭރުާޤައުމަކަށްާދޭ

ާމިއެ ާދިޔ މަ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ާދެން ާނނިމޭފަހުން، ާބަޔ އި ާއިން ާއަީޑގެ ާފަރުގެ ާފަރ އި ާރަށުގެ ާރަށ އި  1380ޭއެގާގެނީ

ާދަންދެން ާހަމައަށް ާފައިތަޅ  ާއެނޫންގޮތަާތިރީފަށަލ އި ާނިންމ ފަކަން. ާދޫކޮށް ާއިދ ރ ަތކުންނ ިއާމިއޮތީ ާސަރުކ ރުގެ ކަށް

އިާތިބިާލޯޔަރުންނ އިާމިކަންކަމަށްާރަނގަޅަށްާވިސްަނއިާބެލިގެންާށްދޭާފަރ ތްތަކ އިާދިވެހިރ އްޭޖގައަދިާއެގްރީމެންޓްާކޮ

ާޢަދުލުއިންސ ފުާރަނގަޅަށްާޤ އިމުކުެރޭވނެއެކޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނޫނިއްޔ ާއަުޅަގނޑުާނުދަންނަވ ނަންާމިރ އްޖޭގަާ

ޢަދުލުއިންސ ފުާގޮތުގައިާމިފެްނނަނީާދެއަތްާފުރަގަހަށްލ ާބިޑިއަޅުަވިއގެންާމީހެއްާގަިއގަާަތޅ ާއަނިޔ ާކުރުމަށްފަހުގައިާ

ާއަނިޔ ާ ާއެލިބޭ ާކުރީމ ، ާުޙކުްމ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ުރން ާވައްދ ފަިއ ާކޯޓަކަށް ާޝަރްޢީ ާގެންޮގސް  1385އެމީހ 

ާމުއްސަނދިކަ ާޤައުުމގެ ާމި ާނޫން. ާލިބިފައިވ ާއެކަންޏެއް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާބިނ ެވގެންވަނީ ާތަނަަވސްކަމ އި މ އި

ާރިޒޯޓްތޯާ ާކިތައް ާހުރީ ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާމިއަދު ާބަލ އިރުަގއި، ާމައްޗަށް ާކަމެއްގެ ާމިހުރިހ  ާމުއްސަނދިކަމ އި ޤުދުރަތީ

ާ ާނަންމަތީގަިއ ާމީހުންގެ ާކުރެވިފައި.ބޭރުގެ ާނަގަާރަޖިސްޓްރީ ާފައިސ  ާބެންކުތަކުން ނޑުމެންާޭބރުގެ ާއަުޅގަ ިއގެން.

ާއިޢުލ ނުާ ާބަޔަކުމީހުން ާމ ދަމ  ާގޮތަށްތޯ ާދަމައިގެން ާބިން ާފަލަސްޠީނުގެ ާއައިސް ާޔަޫޙދީން ާމީހުން، ާއިޒުރޭލް ވ ންވީ

ާބުނީމ ،ާ ާކުރަން ާޕްަރިއވަޓަިއޒް ާސަރުކ ރުން ާކަންކަން ާކަހަލަ ާަބއެއް ާހައިރ ންވޭ ާަވރަށް ާައޅުަގނޑު ާމިއަދު  1390ކުރީމަ.

ާކަންބޮޑުވެގެން ާތަނެްއގަިއާާމީހުން ާނޫނިއްޔ  ާެގްއލޭތީ. ާހޮސްޕިޓަެލއް ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާހޮސްޕިޓަލަށް އެޕޯލޯ

ާރިޒޯޓުަތުކެގާ ާގިނަ ާހިނގަމުންދ  ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމިއަދު ާދައްކ އިރުަގއި ާއެވ ހަކަ ާއަޅ ތީ ާއެއަރޕޯޓެްއ އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެކަންާކޮށްފައިާއޮތީ؟ާއެެހންވީމ ،ާޝަރްޢީާމަރުޙަލ ާާޙ ލަތުާހުރިާގޮތެއްާކޮންާތަަނކުންތޯާބެލީ؟ާކޮންާޤ ނޫނަކުްނތޯ

ާތެރޭަގިއާ ާހިންގުުމގެ ާޯކޓުތައް ާެއކުލަވ ެލވޭ ާދަށުން ާޤ ޫނނުގެ ާމި ާދޫކުރެޭވއިރުަގއި ާމިކަްނ ާައޅުަގނޑުމެން އަށް

 1395ތިޒ މުތަކެއްާކޯޓުތަކަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅޭނެާއުސޫލުތަކަކ އި،ާއެާކޯޓުަތުކންާމައްސަލަތައްާބަލަިއގަންނ ނެާހަމަޖެހޭާއިން

ާއެނގޭނީ.ާ ާބޮޑަށް ާކަްނތައްތައް ާދިމ ވ  ާކޯޓުތަުކަގއި ާމީހުންނަށް،ާއެ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާކޯޓުތަުކގަިއ ނަޑއަޅަންޖެހޭ. ކަ

އަޅުަގނޑަށްާހަމަެއކަނިާއެނޭގާއެްއޗަީކާބައްތިާނުދިއްލ ާބަިއސްކަލުާދުްއވުމުގެާަގވ އިެދއްާނެތި،ާއެާަބއްތިާނުދިއްލ ާ

ށްާހ ޒިރުކޮށްގެންާއޭނަާއަށްާޙުކުމެްއާކުރަންާޖެހިއްޖެއްޔ ާކުރަންާމިޖެހެނީާފުލުހުންާބުނީތީވެ،ާދުއްވިާމީހ ާދެންާކޯޓަ

ާޖެނެރަލެްއާ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފެންނަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާިމއަދު ާއަތުލައިގަތީީތވެ. ފުލުހުން

ާއަ ާހަވ ލުކޮށް ާމަޤ މު ާޕްރޮސެިކއުޓަރާޖެނެރަލަށް ާއެ ާމ ލިްއޔ ާއުފައްދަިއ، ާދައުލަތުގެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެބޭފުޅަކަށް  1400ދި

ާެއކަްނާ ާދީފަިއ ާބ ރުތަކެއް ާއަށް ާމިނިސްޓްރީ ާހޯމް ާއުަފއްދައި، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮޕލިސް ާއަދި ާދީފަިއ ާމުސ ރަ އިން

ާއެ ާހަވ ލުކުރީމަ ާޖެެނރަލ އި ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާހިފ ފައި ާކަްނކަން ާފެންވަރަށް ާސ ިބތުވެޭވ ާކުށް ާފަހުގައި މިާާކުރުމަށް

ާނިމޭފަހުންާ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާގެއްިލ ާހެކި ާޭއގެ ާބަހައްޓ  ާރިޕޯޓުތައް ާލ ހެން ާއަށް ާފުޅިފުޅި ާައޅ ފައި ާއަސ ރަ ބަހައްޓަނީ

ާކަމެްއާ ާޚިލ ފަށްާމައްސަލައެްއގައި ާހޯދ ފައިާނެރެނީ.ާއެއ އި ާޭއގެން ާކޯްއޗެއްތޯ ާވަކި ާެވއްދީމަާޤ ޟީ ާކޯޓަށް ގެންގޮސް
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ާއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާފަހުގައި ާހެުދމަށް ާޤ ނޫނެއް ާއިޖުރ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ާތެެރއިން  1405ުދވަްސ22ާާޖުރ ތުގެ

ުދވަސްާތެޭރގައިާަމއްސަަލ622ާާދުވަސްާުނވަތަާއެހެންާަޤއުމުތަކުަގއިާގެްނގުޅޭހެނ05ާާްުދވަސްާުނވަތ12ާާަނުވަތަާ

ާކުރިމަތީަގއިާމި އީާެހކިާކަމަށްާސ ބިތުާކުރުމަްށާބަލައި،ާއެާމައްސަލަާހިފަިއެގންާގެންގޮްސާއެާަމއްސަލަާޯކޓުތަކުގެ

ފަހުގައިާދެންާއައިސްާތަޙުޤީުޤތަކަށްާދެވޭނެާމަރުހަލ ތަކެއްާވެސްާކޯޓުތަކަށްާފުރުޞަތުާީދގެންާނޫނިއްޔ ާއަުޅަގނޑުާ

ާދަންނަވ ކަމަށްާ ާގޮތުން ާމިސ ލެްއ ާމިވ ގޮތަކީ ާމިއަދު ާކުރެވޭނެޭއ. ާމިކަން ާގޮތުަގއި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ނުދަންނަވ ނަން

ނަޑކީާވަނީިވއް ާއަުޅގަ ާވ ނީ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާކަންނޭނގެ ާދެންނެވުން ާވ ހަކަ ާމި ާނަފުސަށް ާއަމިއްަލ ނޑު ާއަުޅގަ  1410ޔ 

ާައޅުަގނުޑެގާ ާވ އިުރގަިއ، ާމީހަކަށް ާހުރި ާކުުރވ ފައި ާަކއިވެންެޏއް ާއެީކަގއި ާމީހަކ އި ާކޯޓުަގިއ ާގޮތުން ކަިއވެންޏެއް

ާސިޔ ސީ ާހިފީމަ، ާއެއް ާމައްސަލަ ާބަދުއަޚުލ ޤީ ާއެީއާާއަންހެނުން ާތަޅ ށޭ. ާއޭަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާބުނެފ ނެ މީހުން

ާެއކަމަުކާ ާއަކީ. ާޒިންމ  ާޭއގެ ާައޅުަގނުޑގެ ާކޮބައިތޯ ާކޮށްދީފައި. ާއަންހެނުން ާއޮތީ ާރަޖިސްޓަރީ ާޭއަގއި އަޅުަގނޑަށޭ

ާވ ނީ.ާ ާކިހިނެއްތޯ ާވެްއޖެއްޔ  ާކުރަން ާޝަރީޢަތް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާުއސޫލުން ާއެ ާެއގޮަތށޭ. ާދެކެވެމުންދަނީ މިއަދު

ާކިހިނެއްތޯާއި ނޑަށް ާއިނެްއކަމަުކާއަޅުގަ ާއަނބިކޮށްދީފައި ާއަނބިމީހ  ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއަުޅަގނޑަށް ާއުސޫލުތަކުން  1415ސްލ މީ

ާ ާއަބަދު ާފަހަތުން ާކަމެްއ00ާާއޭނަގެ ާކޮށްގެން ާކަމެއް ާއޭނަ ާއެކަމަކު ާބަލަން. ާކުރޭތޯ ާކަމެްއ ާއޭނަ ާދުވ ނީ ގަިޑއިރު

ާޖަހަން ާއޭގެން ާކަމަުކން ާހުރިހ  ާއެ ާޙައްދާ ވެއްިޖއްޔ  ާވަީނވިްއޔ ާޖެހޭ ާއަރ ކަުމގައި ާބޮަލށް ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާރަޖަމް އި

ާދެކެންޏ .ާއެހެންވީމ ،ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުސޫލުން ާއެ ާކުަރނީ ާގ އިމު ާމިތ  ާޢަދުލުއިންޞ ފު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކިހިނެއްތޯ

ނޑު ާއަުޅގަ ާބައްޓަމުން ާބައްޓަްނެވގެންމިދ  ާފުރޮިޅގެން ާޤައުމުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުސޫލުން ާއަންނަނީާއެ ާނިމެން މެން

ާހ މަބޮޑުގޮތެއްަގއިާ ާަރއްޔިުތންނަށް ާގޮތެއް ާހިނގ ނެ ާކޯޓުތަެކއް ާޝަރްޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދީ، ާބ ރު  1420ޤ ނޫނުތަކުން

އެނިގގެން.ާައޅުަގނޑުމެންާިމތަނުގައިާތިެބގެންާސިޔ ީސާވ ހަކަާވަރަށްާމޮޅަށްާދެްއކިދ ނެ.ާއަދިާދެއްކުމަށްާފަހުަގއިާ

ާ ާހަދަިއގެންާއަހ5ާައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާތެދެއް ާނުވަތަ ާކައިރިއަްށާގޮްސާދޮެގއް ާަރއްިޔތުން ާވެސް ާަހމަވީމަ،ާއަެނއްކ  ރު

ާއަށްާ ނޑި ާގޮ ާމަޤ މަށް ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާބަހަިއެގންނަމަވެސް ާލ ރި ާނުވަތަ ާވެސް ާއަެނއްކ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމުއްދަތުގައި ާދިގު ާވެއިުތެވދިޔަ ާއެކަަމކު ާމަޖިލިސްާާއ ދެވިދ ނެ. ާމި ާވޭ ާމުއްދަތެްއކަމުގައި ދިގު

ާމުްސކުިޅވެފައިާ ާކަމެއްތޯ؟ ާކޮްނ ާކުރެވުނީ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާއައިއިުރ ާމިހ ތަނަށް ާިއން ާމަޖިލިސް ާިމ  1425އެކުަލވ ލެވި

ާޤައުުމގަިއާ ާމި ާޢަުދލުއިންޞ ފު ާެއއީ ާހޯދައިދިނީމަ ާޙިމ ޔަތް ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމީހަކަށް ހުރި

ާމިާޤ  ާދޭށޭ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާބަދަލުގައި ާކުރުމުގެ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާމިދަންނަވަނީ އިމުވީތޯ؟ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑު

ާރ އްޖެާ ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއަސ ސޭ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާދެިމއޮންނ ނެ ާަމއްޗަށް ާއޭގެ ާރ އްޖެ ާމި ާމިއީ ފުރުޞަތު.

ާ ާބޭނުންވ  ާބޮޑަށް ާެއންމެ ާބޮޑަށް ާޙައްޤުަތކ ިއާދެމިއޮތުމަށްޓަކައި ާއަސ ސީ ާއަޅ ފަިއވ  ާބ ރު ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާކަންކަންާ ާރ އްޖޭގައި ާނޫްނާމި ާލ ހިކެއް ާޙައްޤުތަކަށް ާބުނެފައިވ  ާބ ބުގައި ާދެވަނަ ާބުނ  ާކަމުގައި ާބ ބު  1430މިނިވަންކަމުގެ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމ ދަމ  ާކަމުނުދ ންވީ. ާޤ ީޟން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަުދ ާހޯދ ކަށެއް. ޤ ޟީންާކުރުމަށް
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ާނުނިމިއްޖިއްޔ ާ ާއެކަމެއް ާއޯކޭވީ. ާޤ ޟީން ާނިމިޖިއްޔ  ާއެްއ ާމަްއސަލަ ާއެއްކޮޅަށް ނޑުމެންނ ިއ ާއަުޅގަ ކަމުދ ންވީ.

ނޑިޔ ރުންނަކީާއެމީހުންނަށްާ ޤ ޟީންާނުބައިވީ.ާއެކަމަުކާޤ ޟީންނަށްާއެބަާއިްނގެންޖެހޭާމިާޤައުމުގައިާތިބީާހުރިހ ާފަ

ާއަ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވ ޖިބު ާއޮތްާއެމީހުންގެ ާހަދައިދީފައި ާއިން ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާމިނިވަންަކން ދ ކުރުމުގެ

ާދެންާ ާފަހުގަިއ ާކުރުމަށް ާެއކަްނ ާެއގޮތަށް ާނުަދންނަވ ނަން ާައޅުަގނޑު ާއިނގޭ. ާއެަބ ާއޮތްކަން  1435ޤ ނޫނުތަކުން

ތައްާކުރުމުގެާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާބޭނުންާނެތްާމީހަކުާއެތަނަށްާލައިގެްނާއެމީހަކުާބޭނުންވ ގޮތަށްާކަންތައް

ާއަދިާ ާވެސް ާބ ރު ާފެއިްލާކުރުމުގެ ާއެމީހަކު ާއަދި ާޭއެގތެރޭގައި ާެވސް ާބ ރު ާވަކިކުރުުމގެ ާވެއްޖިްއޔ  ާއެހެން ދެވޭނޭކޭ.

ާކަންތައްތައް.ާ ާކުރ  ާޤ ނޫނަކުން ާެއއީ ާހުޅުވިގެންދ ނެ. ާފުރުޞަުތން ާއެ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާވެސް ާބ ރު ދުރުކުރުމުގެ

ނޑުމެންނަށްާއެބަހުރިާއެހެންވެގެންާައޅުގަާ ނޑުމެންާމިދަންނަވަނީާޤ ނޫނަކ އިާނުލ ާވިދ ޅުިވއޭާތިކަންާނުކުރ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާއެރުންާ ާފައިވަނ  ާަމޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއ ދެ، ާމަޖިލީހަށް، ާމި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނެއް  1440ފެނިފައި

ާިމާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާތެރޭގަާ ާލަިއގެން ާޤ ނޫނެއް ާމީހުންނަށްާފައިވ ނަްށާމަނ ކުރ  ާދެރަ ާިނކަމެތި ާއ ދަިއގެ ާތިބި އި

ާމީހުންނަށްާ ާތަނަވަސް ާއ އިލީގޮުތން ާނުވަތަ ާމީހުންނަށް ާއިސް ާތިބި ާދައުލަތުގައި ާފަހުގައި، ާމަނ ކުރުމަށް އެރުން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމ ޒީކޮށް ާއެދުވަސް ާެވސް. ާދުވަސް ާއުޅުން ާއަރަިއގެން ާފައިވ ނަށް ާހަމައެކަނި

ާކުރުމަްށާ ާކަންކަން ާގޮެތއްަގއި ާރަނގަޅު ާކުރެވިގެން ާޤ އިމު ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާމިައއީ ާދަުށގައި ހިޔ ވަހިކަމުގެ

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާތެރޭަގިއ ާގަވ އިދުތަުކގެ ާހެދޭ ާކޯޓުތަކަށް ާޝަރްޢީ ާއެހެްނވީމަ،  1445މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި.

ާއަ ާއުސޫލުތަެކއް ާކުެރވޭނެ ާކަންކަން ާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއިތުބ ރ އެކީަގއި ނޑިޔ ުރންނަށް ނޑައަޅ ،ާފަ ާކަ ނުޑމެން ުޅގަ

ނޑިޔ ރުންާއެާަގވ އިދުތަކ އިާޚިލ ފުިވކަމަށްާވަީނވިްއޔ ާައޅުަގނޑުމެންނަްށާ ޤ ނޫނުތައްާހަދައިދިނުމަށްާފަހުގައިާދެންާފަ

ާއެއްާ ާދިމ ލަށް ާއެމީހުންނ އި ާއަދި ާދުވުން. ާފަހަތުން ނޑިޔ ރުން ާފަ ާފުރުޞަތުތައް ާނުަވަތާއެބައޮތޭ ާބުނުން. ޗެއް

ާހަމައެކަނިާ ާެއއް. ާޤ ނޫުނައސ ސީ ާއޮތް ާލިޔެފައި ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާއޮތީ ާމިއަދު ާެއކަމަުކ ާކުރުން. އެކަންކަން

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ ާހީވެގެން ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާނުވަތަ ާމީހުންނަށް ާމަޖިލިްސގެ  1450ރައްޔިތުންގެ

ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާމި ާރ އްޖޭގެާއެކަންޏެކޭ ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާވަރަށް ާައކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއަކީ. ނގެނީ

ާހަދަމުންދިޔަާ ާދައްކަމުން ާވ ަހަކ ާބަހުސްކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެދުވެރިކޮށް ާމީޑިޔ ގެ ާހުޅުވ ލެވިަފިއވ  ރައްޔިތުންނަށް

ންާބަލަން.ާމިާރ އްޖޭގައިާތިބިާޤ ނޫނުއަސ ސީާެއއް.ާެއކަންާކުރަމުންާގެންދިޔައިުރގައިާހަަމާޤ ޟީންާވެސްާތިބީާއެކަ

ާބަލަން.ާއެކަމަކުާ ާފަރ ތްތަކުްނާއެބަތިބި ާގިނަ ާވަރަށް ާތިބި ާރ އްޖޭގައި ާބަލަން.ާމި ާެއކަން ާތިބީ ާވެސް ދަންނަބޭކަލުން

ނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާއެކަކުާއަެނއްކަކ ާިދމ ލަށްާހަމަާއެއްވެސްާފިކުރަކ ނުލ ާބުނެފ ނެާކަލެާއަީކާ  1455މިއަދުާއަުޅގަ

ާމައްސަަލއިަގއިާކ ފަރެ ާެއ ާކ ކުތޯ ާބުނަމުންގެންދަނީ. ާހަމަ ާވެްސ ާއެްއޗެހި ާނުބުނެވޭވަރު ާއިސްލ މްދީނުގަިއ ކޭ.

ާއެއްާ ާތިމ  ާޖޯކަކަށް. ާަވނީ ާެއވެސް ާކުރީ؟ ާއެކަން ާކ ކަްށތޯ ާއެރީ؟ ާަޙއްދު ާއޭގެ ާކ ކަްށތޯ ާގޮސްގެން ޝަރީޢަތަށް

ާކަޭލާ ާއަތްދިކޮށްފައި ާދިމ ލަށް ާމުސްލިމަކ  ާއަނެްއ ާކ ކަށްތޯ؟ާމުސްލިމަކު ާއޮީތ ާަޙއްޤު ާބުނުމުގެ ާކަމަށް ާކ ފަރެއް ތިއީ
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ާހަޅޭލުމުގެާ ާދިމ ލަށް ާއެހެންމީހުންނ އި ާނުކުމެ ާިހފައިގެން ނޑި ާަތޅުދަ ާވެގެން ާކަމަށް ާަބނޑޭރި ާނަރަަކއިގެ ކ ކުތޯ

ާއަމި ާތިމ  ާކަންތައްތައް ާހުރި ާކުެރވިފައި ާިތމ އަށް ާކަންތަކ އި، ާހުރި ާުއޅެވިފަިއ ާތިމ އަށް ާއޮތީ؟ ާއަްށާފުރުޞަތު  1460އްލަ

ާއުސޫލުން،ާ ާގިަނވ  ާރުއް ާމީހ  ާއަުޑގަދަ ާފުޅ ވަމުން. ާވެްސ ާއެކަންކަން ާމިދަނީ ާިމއަދު ާއެކަމަކު ާއެނގޭނެ. ބެލީމަ

ާމިލުެކްއާ ާއަމިއްލަ ާއެީމހުންގެ ާކަންތައްތަްއ ާބައެއް ާމީހުންނަށް ާބަެއއް ާެވއްޖިްއޔ  ާގިނަ ާއެކަން ާމީހުންނަށް ސިޔ ސީ

ނޑު ާައުޅގަ ާއެކަމަކު ާވެަފއި. ާހެޔޮގޮތުަގއިާާކަމުގައި ާޤަބޫލުކޮށް ާއިސްލ މްދީން ާމިދަންނަވަނީ ާެވސް ާޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ

ސުބުހ ނަޙޫާވަތަޢ ލ ،ާއެމީހަކަށްާސުވަުރގެާދެްއވ ނެކަމަށްާއަްނގަވ ަފއިއޮތްާމީހުން.ާއެކަަމުކާهللاާތިބިާކޮންމެާމީހަކީާ

ާއެ ާނަރަކައަށޭ. ާދ ނީ ާކަލޭ ާއެގެންދަނީ ާބުނަމުން ާއަރ  ާކުރިަމއްޗަށް ާމީހަކަށް.ާފ ޅުގައި ާއެްއވެސް ާނުބުނެވޭނެ  1465ހެނެއް

ާއެކަންކަންާ ާއެބަތިބިތޯ ާދަންނަބޭކަލުން ާދީނީ ާދ އިރުަގއި ާމަރުހަލ އަކަށް ާޝަރްޢީ ާައޅުަގނޑުމެްނ އެކަމ ުގޅިގެން

ާބިރުންާ ާޖެހީމަ ާެއއް ާސިއްކަ ާދ ެނކަމުގެ ާދުނިޔެމަީތގަިއާނަރަކައަށް ާމީހަކު ާއަށް ާައމިއްލަ ާއެމީހ ގެ ބަލައިދޭން.ާކ ކުތޯ

ވަރުގެާކަމެއްާކުރަންާނުދަންނަާދީނީާނަސޭހަތްާދިނުމ އިާދީނީާގޮތުންާވ ހަކަާާންތޯ.ާއެހޭނެތިގެންާވެއްޓިދ ނެނޫާމީހ 

ާނުގަބޫލުާ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާތިމ  ާއެބަޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނޑުެމން ާކަމަށް ާގެންގުޅޭ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ދެއްކުމަށް

 1470ކޮށްލ ނަމޭާއަނެއްާކަމެއްާކުރ ނަމޭ.ާއެއީާިއސްލ މްދީނުގައިާއޮތްާގޮތެްއާމީހަކ ާދިމ ވެއްޖިއްޔ ާމިއުޅެީނާބޯާވެސްާބުރި

ާީކއްކުރަންތޯ.ާ ާދައްކަން ާވ ހަކަެއއް ާކޮން ާކޯޓުގައި ާދަނީ ާހިފައިގެން ާއެކަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއަދު ާއެކަމަކު ނޫން.

ރ އްޖޭގައިާދީނީާގޮތުންާވ ހަަކާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުންނަށްާމިާރ އްޖޭގެާދީީނާދަންނަބޭކަލުންނަށްާމި

ާއޮތްގޮަތްށާ ާއެީކަގއި ާޢަދުލުވެރިކަމ އި ާއިންޞ ފުވެރިކަމ އި ާހޯދައިދިނީ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ދައްކަން

ާއެހެންކަމަށްާ ާދިނިއްޔަކީ. ާނޫން ާފުރޮޅ ލުމެއް ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާތިމ މެން ާދިނުން. އޮޅުންފިލުަވއި

ާކުރިަމއްޗަްށާވެއްިޖއް ާކޯުޓގެ ާައޅުަގނޑު ާވަންަނއިރުަގއި ާގޮސް ާކޯޓަކަްށ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިފަިއގެން ާއެަމއްސަލަ  1475ޔ 

ާދަޢުވާ  ާކަމަށް ނަޑީކާމުސްލިމެއް ާހުރެގެން.ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާކަމަށް ާކ ފަރެއް ާއަމިއްަލއަށް ނޑު ދ ންވީތޯ.ާއަުޅގަ

ވަރަށްާމަތިވެރިާފަރ ތެއްާއެެެއީާތިމ ާއ އިާތިމ ާހެއްދެވިާފަރ ތ އިާާކުރަން.ާއެކަމަކުާއެކަންާއެާޮގތަކަށްާނުކުރެވޭނެ.

ާެއކަުކވެސްާ ާވަދެވޭނެ ާދޭތެެރއަަކށް ާއެ ާނޫން. ާއެްއޗެއް ާއެނގޭ ާމީހަކަށް ާއެްއވެސް ާެއީއ ާގުޅުމަކީ ާއޮތް ދޭތެރޭގައި

ާގޮ ާހިސ ަބށް ާކުރ  ާޝަރީޢަތް ނޑައަޅ  ާކަ ާޙުކުމް ާއޮތީ ާމި ާވެްސާމިއަދު ާެއއަށް ާހިސ ބަށްާނޫޅޭނެ.ާއެކަމަކު އްސަ.ާމި

ނޑުމެންާ  1480މިކަންާދިޔައިމ ާއޭގެާޒިންމ ާނަގަނީާކޮންާބައެއްތޯ.ާސިޔ ީސާމީހުންާމިާތަނުގައިާވ ހަކަާދައްަކއިގެންާއަުޅގަ

އަމިއްލަާއަށްާމިާތަނުގައިާތިބެާދައްކ ާވ ހަކަިއގެާސަބަބުންާމުޅިާޤައުމުާފަސ ދަވެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިމ ންވެގެންާ

ނޑުމެންގެާއިމ ންތެރިކަމ އިާދޭތެރޭަގިއާއަމިއްލަާހިުތގައިާަޝއްުކާުއފެދޭާހިސ ބަށްާދިޔައިމ ،ާތިބޭާމީހުންނަށްާއަ ޅުގަ

ާމިާ ާނޫން. ާއެއް ާވ ހަކަ ާކޮރަޕްޝަުނެގ ާދައްކަނީ ާމި ާކަމެްއ. ާވަރުގެ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މިއީ

އިޢުތިޤ ދުގެާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާއެވެސްާމިއަދުާާދައްކަނީާއަނިޔ ާކުރިާވ ހަކަާއެއްާނޫން.ާމިއީާތިމ ގެާއެންމެާބޮޑު

ާފަދަާ ާމި ާދީ، ާބ ރުތައް ާމި ާކޯޓުަތކަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާފުޑުކުރަމުން. ާހަލ ކުކޮށް ާމީހުން ާބަޔަކު ާގެންދަނީ  1485މި
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ާއެ ނަޑއަޅަން ާވެްސާކަ ާއުސޫލުތައް ާކަންކަންކުރެވޭނެ ާޖަހ  ާހައްދު ާމީހުން ާޖަހަންޖެހޭ ާަހއްދު ބަޖެހޭ.ާކަންތައްތަުކގައި

ާފަރ ތްތަކަށްާ ާބައެއް ާގެންދ  ާފަތުވ ދެމުން ާނަމުގައި ާީދނީ ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާގޮވ ލަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާމި އަދި

ާ ާމ ތް ާޤަބޫލުކުރ  ާބުއްދި ާއިންސ ީނ ާގޮވ ލަން. ާއެީކގައި ާއ ދޭހ  ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާވަތަޢ ލ ާهللا ޞުބްޙ ނަހޫ

ާއަހުލު ާއަދި ާކަންތައްތަކ އި ާހުރި ާތިބިާއަންަގވ ފައި ާޤަބޫލުކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާވަލްޖަމ ޢަތު އްސުންނަުތ

ާީދާ ާއިްނޒ ރު ާގޮތްގޮަތއް ާއެކި ާމީހުންނަށް ާދީ ާފަތުވ ތައް ާތަފ ތު ާޚިލ ފަށް ާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލުތަކ އި ާމީހުން  1490ސުންނަތުގެ

ާ ާސަބަބުން ާކުރުމުެގ ާއެގޮތަްށ ާެއކަން ާނުގެންދ ށޭ. ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާކުރަމުން ާކަްނކަން ާނަފުސ ނީާއެ ާަބޔަކަްށ އެތައް

ާމިދަނީ.ާ ާދަމުން ާހިސ ބަށް ާފައްސ  ާުބއްދި ާއަމިއްލައަށް ާމީހުން ާއެމީހ ާހ ސްވެ ާބަލިމަޑުކަންޖެހި ާލިބި ާެގއްލުން ގޮތުން

ާސިޔ ީސާ ާއެއީ ާނޫން. ާއޮތްގޮތެއް ާތިމ މެންނަށް ާޝަީރޢަތުގައި ާއެއީ ާނޫން. ާމިނިވަންކަމެއް ާފ ޅުކުރުމުގެ ާޚިޔ ލު އެއީ

މަާތިމަންނަމެންާވެސްާސިޔ ސީާގޮތުންާވެރިަކންާހޯދަންާނަގަންވީާއައްޑަނަާއެއްާވެސްާނޫން.ާއެކަްނާޕ ޓީތަކެއްާއޮތީ

ާމިޤައުމުގަިއާ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާނުދެވޭނެ. ާފުރުޞަތެއް ާޤ ނޫނުގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނުވ ނެ. ާކޮްށގެނެއް  1495އެގޮތަށް

ާގޮެޮ ާއަފްޣ ނިސްތ ނު ާޤައުމަކީ ާމި ާވ ނަމަ ާގޮއްިސކަމަށް ާފަސ ދަވެގެްނާފަސ ދަވެ ާގޮތަކަށް ާއެހެންވެސް ާނުވަތަ ތަށް

ާނަގަންޖެހޭނެ.ާ ާވެސް ާމަޖިލީހުން ާމި ާއެއް ާޒިންމ  ާއެކަމުގެ ާވެސް ާދުވަހުން ާޤިޔ މަތް ާކަށަވަރު ާޔަޤީނުން ވ ނަމަ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާމިއަދު ާބަޔަކު ާތިބި ާއުފުލަން ާބުރައެއް ާބޮުޑ ާެއވަުރގެ ާއޮތީ ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ނޑުމެންނަށްތޯ.ާސި ާއަޅުގަ ާލިބޭނީ ާވެރިކަން ާފުލުހުންގެ ނޑުމެންނަށްތޯ.ާމ ދަމ  ާއަޅުގަ ާލިބޭނީ ާގުދަން ާހަތިޔ ރު ފައިންގެ

 1500މ ދަމ ާއެންމެާލ ރިާގިނަާމީހ ާހިންގ ާމީޑިއ ގެާބ ރުާއޮތީާއަޅުަގނުޑގެާއަުތގައިތޯ.ާބަލަންާމިތަނުގައިާއަޖުމަާބަލަންާ

ާޝަރް ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާނެތޭ. ާެއާތިބެވޭކަށެއް ާފަރ ތްތަކަށް ާގ އިމުކުރ  ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާހިްނުގމަށްޓަކައި ާކޯޓުތައް ޢީ

ާމިތަނަށްާ ާނަމަ ާހުރި ާމީގައި ާިޚޔ ލު ާއެބޭފުޅުންގެ ާއަދި ާފ ސްކޮށްގެން ާއަވަހަށް ާޤ ނޫނު ާމި ާދީގެން ފުރުޞަތު

ާމިކަ ާަޙއްލުކޮށްގެްނ ާމިކަން ާނަަމެވސް ާއަުރވަިއގެން ާަފރީއްކޮުޅ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނިންމ ށޭ.ާގެނެސްގެްނ ާގޮަތކަށް ން

ާވަރަްށާ ާމިއީ ާވެދ ނެ.ާެއހެންނަމަވެސް ާވެސް ާިދގު ާފުރުޞަތައް.ާދަްނކޮޅެއް ާދެްއވި ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 1505ާމުހިއްމުާވ ހަކަތަކެއްާކަމަށްާތިބޭފުޅ ާއަމިއްލަފުޅަށްާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީުދކުރަން.ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ނޑުގެާެއްއވެސްާމަްއސަލަާެއއްާނެތް.ާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާަވގުތުާބޭނުންާުކރެއްވުުމގައިާއަުޅގަ

ާދެކުނުާ ާހިތަދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއޮްނނ ނީ. ާަވގުތު ާއޮންނަ ޕ ޓީތަކަށް

 1510 ލަޠީފަށް.  ޙަސަންދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަންހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ
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ާވަރަޙުމަތު ާޢަަލއިކުމް ާައއްސަލ މް .`ާ ާބިލެްއާهللا ާބެހޭ ާކޯޓުތަކ  ާޝަްރޢީ ާދިވެހިރ ޖޭގެ ވަބަަރކ ތުހޫ.

ާ ާދަްއަކން ާވ ހަކަ ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލިސްގައި ާމި ާފަހަރަށް ާދެވަަނ ާމި ނޑުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފެށުނީ. މި

ާބިލެކޭ.ާ ާނިންމަންޖެހޭ ާއަަވހަށް ާވަރަށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާހަމަ ާވެސް ާބިލަކީ ާމި  1515ދަންނަވ ނީ

ާބަލައިލަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރީަގއި ާދެންނެވުުމގެ ާއެްއޗެއް ާފުރަތަމަ ާބިލަށް ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާބަލ އިރު އެގޮތަށް

ވަނަާމ އްދ ަގއ606ާާިލުއިންޞ ފުާގ އިމުކުރުުމެގާބ ރުާބަޔ ންާކުރަްއވ ފަިއވ ާބ ބުގެާބޭނުންވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޢަދު

ާއަިދާ ާހައިކޯޓަށ އި ާކޯޓަށ އި ާސުޕްރީމް ާލިބިގެންވަނި ާބ ރުތައް ާއެންމެހައި ާގ އިމުކުރުުމގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާއޮންނަނީ މި

ނަޑއަޅ ަފއިވ ާދަށުާކޯޓުތަކަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާަދށުާކޯޓު ނުޑާބަލައިލިއިުރގަިއާމިާއޮީތާޤ ނޫނަކުންާކަ ތަްއާމިހ ރުާއަުޅގަ

ާކޯޓުަތްއ2ާާ ާދަށު ާފ ހަގަކުރެޭވ ާއެބަ ނޑު ާއަުޅގަ ާޮއންނައިރު ާއެހެން ާކުަރއްވ ަފއި. ާބައި ާކޯޓުތައް ާއަކަށް  1520ދަރަޖަ

ާއޮތްާ ާއުފައްަދވ ފައި ާކޯޓުތަެކްއ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާޯކޓ އި ާއިބްތިދ ޢީ ާތެެރއިން ާއޭގެ ާބަިއކޮށްލަްއވ ފައި ކަން.ާބައިބަޔަށް

ާއޭެގާ ާބައިކޮށްލަްއވ  ާބަިއބަޔަށް ާއިތުރު ާނަމުގައި ާކޯޓުތަކުގެ ާދަށު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ނޑުެމންގެާތެރޭަގއިާވަރަށްާޮބޑުާަތފ ތުތަކެއްާފެނިގެންާއެބަދޭ.ާ ާއަުޅގަ ާގެންދެވުމުގެާސަބަބުން ދަރަޖަތަކަށްާއެާގޮތަށް

ާދަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެކު ާއެަބާދެން، ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަމެއް ާއެހެން ާއެކަހަލަ ާަހމަ ާބޭނުންވަނީ ންނަވަން

ާވެސްާ ާކޯޓުތަކެއް ާހުރިހ  ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާބ ބުގައި ާިމ ާއެއީ ާބ ރުގެ ާގ އިމުކުރުުމގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު  1525ފ ހަގަކުރެވޭ.

ނޑަށްާާސުޕްރީމްާކޯޓ އިާހަިއކޯޓ އިާައދިާދަށުާކޯޓުގެާވެސްާހަމަާުހރިހ ާދިމ ލަކުންާހުރިހ  ބ ރެއްާމ އްދަތަކުންާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރެވެނީ. ާމ ަނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދައްކ  ާކަމަށް ާތިއްބަވަންޖެހޭ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާދަނީ ފ ހަގަކުރެިވގެން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއޮތުން ާއޮންނަ ާމި ާގޮުތގައި ާމެިޖސްޓްރޭޓު ާިތއްބަވ ނީ ާކޯޓުތަުކގައި ާމެޖިސްޓްރޭޓު އެހެންނަމަވެސް

ާގޮތު ާައޅުަގނޑުމެްނާޤަބޫލުކުރ  ާަޙޤީޤަތުގައި ާފ ހަަގކުރެވޭ. ާގޮުތގައި ާކަމެއްގެ ާވިސްނަންޖެހޭ ާިއތުރަށް ާެއއީ ަގއި

 1530އެންމެންވެސްާވ ހަކަާދަްއކަމުންާމިާދަނީާހުރިހ ާކަމެއްާވެްސާއެންމެންގެާމެދުަގއިާހަމަހަމަކަންާގ އިމުކުރުމުގެާވ ހަަކާ

ާއެންމެ ާގ އިމުކޮށް ާަހމަހަމަކަން ާވެސް ާތަނެއްގައި ާވ ހަކަ.ާހުރިހ  ާގ އިމުކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ުފ ާމެދުގައި ގެ

ާއަތޮޅުތަކުަގިއާ ާނުވަތަ ާތެރޭަގިއ ާރ އްޖޭގެ ާތިއްބަވ ަފއި ާޤ ޟީން ާކޯޓުތަކުގެ ާދަށު ާމ ލޭގެ އެހެންވެއްިޖއްޔ 

ނީާހަމަާމެޖިސްޓްރޭޓުންާތިއްބެވުމަކީާެއއީާހަމަޖެހޭާކަމެއްާކަމަކަށްާަޤބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއެތަންތ ގައިާވެސްާއެާތިއްަބވަ

ާއެނަްނާ ާގޮުތގައި ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާނަމަށް ާމަގ މުގެ ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާބޭފުޅުން ާތިއްބަވ  ާމަގ މެްއަގއި އެއް

ާއެގޮަތްށާ ާބައްލަވ ަފއި ާމިންވަަރށް ާމަަސއްކަުތގެ ާވެސް ާގްރޭޑްތަެކއް ާމިސ ލަކަށް ާޭއގެތެޭރގަިއ  1535ދެއްވުމަށްފަހުަގއި

ާސުޕްރީމް ާނުވަތަ ާނޭނގެ. ާކަން ާެއާާހެއްދެވިދ ނެ ާމުސ ރަ ާހައިކޯުޓގެ ާއ އި ާމުސ ރަ ާދެއްވ  ނިޑޔ ރުންނަށް ާފަ ކޯޓުގެ

ާޭއެގާ ާއެއީ ާކުެރވިދ ނެ. ާތަފ ތެއް ާއ އި ާމުސ ރަ ާދެއްވ  ާބޭފުޅުންނަށް ާކޯުޓގެ ާދަށު ާއ އި ާމުސ ރަ ާދެއްވ  ބޭފުޅުންނަށް

ާމަގ މުތަާ ާޭއގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާގެންދެވިދ ނެ. ާއެކަން ާގޮތަށް ާއެ ާބައްލަވ އިރު ާއެގޮަތކަށްާދަރަޖަތަކަށް ާނަންތައް ކުގެ

ާވ ހަަކާ ާއެ ނޑަްށާފ ހަގަކުރެވޭތީ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާެގންދެވިދ ނެ ާކުރިއަށް ާއެ ާެވސް ާޮގތުގައި ާގްރޭޑްތަެކްއގެ ގެންދަވ ފައި
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ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމިާބިލުާދިރ ސ ާކުރަްއވ ާ ނުޑާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއެއީާައޅުގަ  1540ވަރަށްާޚ އްޞަާގޮެތއްަގއިާއަުޅގަ

ާވަ ާދެން،ާކޮމިޓީން ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަޅުަގނޑަްށ ާކަމަށް ާކަމެއް ާވިސްނަެަވަންެޖހޭ ާދޭތެރޭަގއި ާއެކަމ އި ާބޮޑަށް ރަށް

ނޑުާދަންނަވަްނާބޭނުންވޭާމިާބިލުގެާ ވަަނާމ އްދ ާއަށްާކޮންެމވެސްާެއްއާބޭފުޅެއްގެާވ ހަކަފުުޅގަިއ27ާާއިތުރަށްާއަުޅގަ

ާައޅު ާދޭތެރޭަގއި ާގޮތ  ާއޮތް ާކުރަްއވ ފައި ާދ ންޖެހޭނީާޚިޔ ލުފ ޅު ާކޯޓަށް ާަހއިކޯުޓ،ާުސޕްރީމް ާކުރެވެނީ ާޚިޔ ލު ަގނޑަށް

ާއެާ ާގެންދިއުމުން ާކޯޓުތަކަށް ާމަތީ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާކޯޓު ާދަށު ާވ ންޖެހޭނެކަން. ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާލިބިފައިވ  ތަޖުރިބ 

ާއެަމއްސަލަިއގަ ާގޮތަށް ާއެ ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާނުވ ނެ. ާމަދު ާޢަްއޔަންކުރީމ  ނިޑޔ ރުން ާފަ ާބޭފުޅުންާކޯޓުތަކަށް ާއެ  1545އި

ނޑިޔ ރުންގެާވަކިާދަރަޖަތަކެއްާނުވަތަާވަކިާމަގ މުތަެކއްާއެާ ޚިޔ ލުފ ޅުާކުރަްއވަނީާއޭަގއިާސުޕްރީމްާކޯޓުގެާނުވަތަާފަ

ާގޮތުަގއިާ ާގޯސްކަެމއްގެ ާެއއީ ާއައުން ާއަންނަ ާކޯޓުތަކުން ާދަށު ާސަބަބުން ާދިއުމުގެ ާބަދަލުެވެގން ާއަަވސްކޮށް ގޮތަށް

ާތަޖުރިބ އ އެުކާފ ހަގަކުރަްއވަނީ.ާއެހެ ާކޯޓުތަކުގެ ާނުކުރަން.ާދަށު ާޤަބޫލު ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާއެހެންވ ނެ ާއެއީ ންނަމަެވސް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެން، ާެފންނަނީ. ާކަމަށް ާެވގެންދ ނެ ާކ މިޔ ބަކަށް ާޮބޑު ާވަރަށް ާއެއީ ާުވން ާބަދަލުވ  ާކޯޓުތަކަށް މަތީ

ާ ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމ އްދ .ާއެީއާއިބްތ12ާިއިޞްލ ޙެއް ާކޯޓުތަކެްއގެާވަނަ ާމަރުޙަލ ގެ ާފުރަަތމަ ާކޯޓުަތކަކީ  1550ދ އީ

ގޮތުަގއިާމ ލޭަގއިާއ އިާރ އްޭޖެގާއެކިާސަރަަޙއްދުތަކުަގއިާަޝރީޢަތްާކުރުމަށްާއުފައްދ ާކޯޓުަތކެވެ.ާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުާ

ާަކމުގައި ާކޯޓުތަެކއް ާއިބްތިދ އީ ާކޯޓުތަކަީކާވެސް ާދަށު ާހުރިހ  ާހުރި ާއެުކާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ހަމަޖެހުނީއޭ.ާދެން،ާާކުރުމ 

ނޑިޔ ރުންގެާ ާފަ ާހަމަ ާތަންތަން ާއޮންނަ ާނަމުގައި ާމެޖިސްްޓރޭޓުގެ ާއޮންނަ ާވެސް ާބައެްއގައި ާހުރިހ  ާހަމަ ާބ ބުގެ އެ

ާ ާދެން، ާއިޞްލ ޙަކީ. ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދިއުން، ާބަދަލުެވގެން ާމެޖިސްޓްރޭޓ71ާާްގޮތަށް ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާ ާބައި. ާެދވަނަ ާއެއީ 71ާާކޯޓުތަުކގެ ާއުވ ލަން. ާއެްއކޮށް ާމ އްދ  ާުއވ ލުން.71ާާވަނަ ާއެއްކޮށް ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ  1555ވަނަ

ާދެން،ާ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއިބްތިދ ޢ77ާާީކުރުކޮށްލުމުގެ ާހަމަ ާވެސް ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާރަށެާ ާހިމެނޭ ާކޯޓު ާއެ ާނަންބަރު، ާއެްއވަނަ ާޭއގެ ާވެސް ާބަިއގައި ާއެ ާއިޚްތިޞ ޞް ާއެންމެހައިާކޯޓުގެ ާހިނގ  އްަގއި

ާމިހ ރުާ ާބެލޭނެކަން. ާކޯޓެްއގައި ާރަށެްއގެ ާއެ ާމަްއސަލަތައް ާތެރެއިން ާމައްސަލަތަކުގެ ާޢ އިލީ ާއަދި ާމަދަނީ ޖިނ ޢީ

ާއަިދާ ާނުވަތަ ާކޯޓު ާމަސްުތވ ތަެކތީގެ ާމިސ ލަކަށް، ާކޯޓުތަުކގެ ާކަމަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވަން ާއެހެން އަޅުަގނޑު

 1560ަތޢ ރުފުވެ،ާޤ ނޫނެއްާހެދެންޏ ާއެކަމ ާގުޅޭާވަކިާކޯޓެްއ،ާއެހެންާއުފައްަދވަންާެވއްޖިްއޔ ާާއެހެންވެސްާކަމެއްާއިތުރަށް

ާެއއަ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުެރވޭެނ ާސަރުކ ަރކަށް ާ ާނޫން. ާކަމެްއ ާކުެރވޭނެ ާރަށްރަުށގައިާާށްވުރެާއެީއ ާރަނގަޅު މ 

ާއިތުރުޤ އިމު ާއެކަެމއް ާތެރެއަށް ާމަސައްކަުތގެ ާޯކޓުތަުކގެ ާބެއްެލވޭެނާކުރަާކުރެވިަފއިވ  ާއެ ާމަްއސަލަތައް ާއެ ްއވ 

ާދަށު ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެ ާދިުއން.ާއެއ އެކު ާޤ އިމްކުެރިވގެން ާމައްސަލަތަްއާނިޒ މެއް ާކުެރިވެގންދ ނެ،ާއެ ާމަސައްކަތް ާއެ ން

ެއާވެްސާތަކެތީެގާގޮތުންާެއވ ހަކަާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާމިސ ލަކަްށާމަސްތުވ ާކަމަށްާފެންނ ތީާއެާދ ނެޙައްލުެވގެން

ާމި ާރަށްރަށެއްގައިާކޯޓެއް ާހުރިހ  ާެވއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާއުފައްދަވ  ާދަށުން ާބެލޭާޤ ނޫނުގެ ާމައްސަލަތައް  1565ގޮތަށްާާވެސް

ާނަމަވެސް،ާ ާބަެަިއކުރަްއވަިއގެން ާސަރަޙައްދުތަކަށް ާނުވަތަ ާއުފައްަދވަންޖެހޭނެ. ާކޯޓުަތކެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި
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ާގޮތުން ާޙައްލުުކރުެުމުގެ ާމައްސަލަތަެކއްާާދެންނެވިާމިާއެެެހެންވީމ ،ާެއކަން ާއެހުރިހ  ާބެލޭާގޮތަށް ާކޯޓުތަުކަގއި ާވެސް

ާއޮތުމު ާދަންނަވ ލީގޮތަށް ާއަުޅަގނޑު ާިޚޔ ލު ާދަންގެ ާައޅުަގނޑު ާގޮެތއްަގއި ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާމައިގަ ާބޭނުންވިާ. ނަވަން

ާމީ. ނަޑށްާވ ހަކަތަަކކީ ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާބައެއް ާއެބަހުރި ާނޫނަސް ާމި ާޚިޔ ލެއްާާއަދި ާފެންނަ ވެސް

ާއެަބއިހިއްސ  ނޑު ާައޅުގަ ާހިސ ބުން ާއެހ  ާެއހެންވީމ ، ާބޭނުންވ . ާދަންނަވަމުންާާކޮށްލަން ާވ ހަކަ ާއަދ ުކރ ނެ  1570ެވސް

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާައދ ކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝު ާރައީސް.ާއ ެދ،ާދިވެހިރ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލ ކުިރްއޔ  ާޯކޓުތަކުގެ ާޝަރުޢީ ގޮތުންާާބެހޭާއްޭޖގެ

ާމި ާދަންނަވ ނީ ާތަފ ތުާާއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރިންވެސް ާމިާާބިލަކީ ާހުށަހެޅި ާމިތަނުން  1575ބިލަށްާާގޮތަކަށް

ާއައިސްފަާ ާިބލު ާހަމައަށް ނޑުމެންނ އި ާައޅުގަ ާމިހ ރު ާމިއިޞްލ ޙުތަކަކ އެކު ާާއި ާއެކުަލވ ލެިވގެންާއޮތީ. ާމިބިލު އ ެދ،

ާމިއަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާމިހ ރު ާތަފ ތުާބިލ ާއިރު ާމެންބަރުންނަށްާާދޭތެރޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަފ ތު ގޮތަކަށް

ާވ ހަކަފުޅު ާއަޅުަގނުޑާފ ހަގަކުރަން.ާހަމަެއއ ެއކު،ާދެންމެ ާވެސްާާވިސްނިގެްނާދ ކަން ާމެންބަރު ދެްއކެިވާިޢއްޒަތްތެރި

ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަްއލޭ ާެއއް ާއޮތް ާމައްސަލަައކަށް ާއެއް ާކަންބޮޑުވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮުތގައި ފ ހަގަކުރެްއވި

ާ ާކަންބޮޑުވ 77ާމިބިލުގެ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާމ އްދ . ާރަށްރަށުގައިާާވަނަ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން  1580ކަމަކީ

ާބަންދުކުރުމަށް ާކޯޓުތަްއ ާހުރި ާދުއެތަންތަނުގައި ާޤ އިމުފަހުގައި ާކޯޓުަތއް ާހިސ ބުތަކުގައ ާދިމަދިމ ލަށްާރު ާއެ ކުރެވި

ާކުރަންޖެހުނު ާކައިވެންޏެއް ާމީހަކު ާއ ދެ، ާދ ންޖެހޭކަން. ާމައްސަލަތަކުަގއި ނަމަވެްސާާވީާކަމުގައިާކުދިކުދި

ާ ާމީގެ 02ާާއަޅުަގނޑުމެން ާނޫނީ 05ާާއަަހރު ާއޭރު ާހިނގ . ާވިސްނ ލަމ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރިއަްށ ކިހިނެއްތޯާއަހަރު

ާމިއަުދާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއޮތީ ާަކނަޑއެޅިަފއި ާރ އްޖެތެރޭގައި ާނިޒ މް ާޝަރުޢީ ާމިާާލުތަމްސީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކުރަމުން

ާސަމީރުާ ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިްއދޫ ާދަްއަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމިއަދު ާއަތޮޅުަތއް  1585ގެންދަނީ

ާައއިސް ާރ އްޖެތެރެއިން ާއިާވިދ ޅުވިހެން ާރ އްޖެތެޭރގެ ާަބޔަކަށް ާބޮޑަްށާކުެރވިގެްނާދ ނީ.ާއެހެްނވީމ ،ާޙްތިބި ސ ސްަތއް

ވެސްާަހމަޖަހިފައިާއޮތްާމީހެއްާއަދިާިދރިއުޅެމުންދ ާވެސްާމީހެްއާާއަޅުަގނަޑކީާރ އްޖެތެޭރގައިާިދރިއުޅުންާހަމަާމިހ ރު

ާއިނގޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާމީހެއް. ާނިސްބަތްވ  ާރ އްޖެތެރެއަްށ ާތެރޭަގިއާާއަދި ާރަްއޔިތުންެގ ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ާޤ އިމުއަޅު ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާމިަގނޑުމެން ާކުރިއަްށާާކުރުމަށް ާމައްސަލަތައް ާހިނގ  ާމިހ ރު ާކޯޓަށް ކަންތައްތައް

ާވިސްނުންާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެކުލަވ ލ އިުރ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން، ާއަދި ާވެސް. ާދަތިަތއް ާކުރިމަތިވ   1590ގެންދިއުމަށް

ާމ  ާޝަރުޢީާހުރީ ާދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޖުމްލަގޮެތއްަގއި ާއަދި ާރ އްޖެތެރެއަށް. ާބޮޑަށް ލެއަށްވުރެ

ގޮތަކަށްާމިާކޯޓުތައްާާދ ނެކަންތައްަތއްާނިމިގެންާާކޯޓުތަކުންާއެހުށަހަޅ ާމައްސަލަތައްާކުރުާމުއްދަތެއްގެާތެޭރަގއިާއެ

ނޑުމެންާޤަބޫ ިވޔަސްާާލުކުރަންޖެހޭާމ ލޭގައިާކިތަންމެާބަިއވަރުާކޯުޓތަކެއްާހުރިކަުމގައިއެކުަލވ ލުން.ާމިއަދުެވސްާައުޅގަ
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ާ ާމައްސަލަތަކެއް ާލ  ާކޯޓަށް 0ާމަދަނީ ާކީއްކުަރންތ5ާޯ، 2ާާމަސް ާއެބަދ0ާޭ، ާވެގެންެވސް ާއެހެންވީމ ،ާއަހަރު .

ާމި ާވެްސ ާއިތުރުކޮްށގެްނ ާމީހުން ާދޭންވީ ާއިސްކަްނ ާއަވަސްާާއަޅުަގނޑުމެން  1595ޝަރުީޢާާކުެރވިާމައްސަލަަތއް

ާކުރެވޭނޭގޮތަށްާއެާކޯޓުތައްާޤ އިމުާާމައްސަލަތައްާވީހ ެވސްާދެފުށްާފެންނަާއ ދެ،ާރަނގަޅުާމީހުންގެާއިތުބ ރުާއުފެދޭ

ާމި ނޑުމެންނަށް ނަޑެއޅުން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާކަ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިާާގޮތެއް ާބަލައިލ އިރު ާލިމިޓްާާބިލަށް ާއެބަހުރި ބިލުގައި

ާކޯޓުތަުކގެާމަާާކުރެވިފައިާ ނޑުމެހުރި ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ނޑުމެން ާއޮންނ ނެާސުޕްރީްމާޤ މުތައް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީކޯޓަށް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާތަންތަނަކަށް ާެއހެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާކޮށްފައި. ާލިމިޓް ނޑިޔ ރުން އެއްާާފަ

ާމިއަދު ާބޭނުމަކަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހަަމއެއ އެުކގަިއ ާކޮށްފައެއް. ާލިމިޓް ާހުށަހަޅ ާާނެތް ާސަރުކ ރުން ާމިދަނީ  1600ެވގެން

ާވިސްުނން ާސަރުކ ރުގެ ާދިމަާބިލުތައް ާކޯޓުތައްާހުރީ ާނޫންނަމަ ާކުރުންތޯ ާމަދު ާމުވައްޒަފުން ާތިބި ދިމ ލުގައި

ާސަރވިސްާ ާިސވިލް ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާބަލައިލިާާމަދުކުރުންތޯ؟ ާއަޅުަގނޑު ާއަށް

ާމިއަދުާކަމުގައިާ ާދެމިާިވޔަސް ާސަރުކ ެރއް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާސަރވިސް ނޑުމެންެގާާސިިވލް ާއަުޅގަ އޮތުމުެގާބޭނުމަކީ

ާޙައްޤުތަްއާ ާއަސ ސީ ާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާ ާކޮށްދިނުން. ާތަނަވަސް ާފުރުޞަތުތައް ާވަޒީފ ގެ ރައްޔިތުންނަށް

ާސަރުކ ރެ ާިކއްުކރ  ާނޫނިއްޔ  ާއެ ާފޯރުޮކށްދިނުން. ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާނެތް.ާއެންމެ ާބޭނުމެއް ާއޮތުމުގެ  1605އްތޯ.ާސަުރކ ރެްއ

ާހަނިވެގެން ާދިމަދިމ ލަށް ާއެކި ާމިދަނީާވަޒީފ ެގާފުރުޞަތުތައް ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ތަން.ާާދ ާއެކަމަކު

ާމިާބިލުާމިެި ާފެނިގެން ާބޮޑަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަހަލަާވެސް ާކުރެވޭ ާލިމިޓް ާމަޤ މުތައް ާކޯޓުތަުކގެ ގޮަތކަށް.ާާދަނީ

ނޑުމެންާކުރަންާއެންމެާރަނގަޅުާކަންތައްަތކެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުޅެންާމިާއަ ާޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާައޅުގަ

ބޮޑަށްާވިސްނަންޖެޭހާާ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބ ރުތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންާކުޅޭއިުރގަިއާއަުޅަގނޑުމެންާަވރަށްއުޅެނީާެއއްބ ރ 

ާވަރަށް ާާއަޅުަގނޑުމެން ާބަލަންޖެހޭ ާދޭާބޮޑަްށ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއބަހުރި.  1610ާކަންތައްތަކެއް

ާވ ހަކަ ާމި ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާމިއީ ާކުރީގައިާގޮތުން ާއަުއމުގެ ާއޮންނ ނީ.ާާމިއަދުާާދައްކަން ާމިނެޓެއްތޯ ާކިހ  ވެސް

ހިންމުާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުިރ،ާދައްކަންާފެށުނީ.ާމުާނުލ ާވ ހަކަޅުަގނޑުމެންާމިނެޓްާއޮއްވަރުާބަލައިކޮންމެއަކަސްާއަާ

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިާއެހެންނަމަވެސް، ާދ ނީ ާމައްސަލަ ާމި ާރަނގަޅު ާދިއުމ ގޮތުަގއި ާކޮމިޓީއަށް ާއެ ާޓީއަަކށް

ާކަމަށް ާއޮެވއްޖެ ާމަްއސަލައެއް ާކަންބޮުޑވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަުމަގއި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބެހޭާގުިޅގެން ާއެކަމަކ  ގޮތުންާާވަްނޏ 

ާފު ާއެ ާބެހޭއަދި ާއެކަމަކ  ާލިބިގެންދ ނެ.ާއަދި ނަޑށް ާއަުޅގަ ާވ ަހކަާރުޞަތު ާހަމައެއ އެުކގައިާާގޮތުން ާއަދި  1615މިާާދަްއކ .

ާއަ ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާމ އްދ ކޮމިޓީ ާފަދަ ާުހށަހަޅަންޖެހޭ ާއިޞްލ ޙެއް ާމި ާމިއަށް ާއޮތްާިއމަ ާައޅުަގނޑަްށާާއެއް ކަމަށް

ާކަމަށް ނޑުާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަުޅގަ ާއެކަންެވސް ާާވަންޏ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާކުރ ނަން. ާލިބޭާމިއަދު ާމި ބަހުސްކުރަން

ާަގވ އިދުގެ ާައއު ާއައިސް ާދޭތެާމިހ ރަކަށް ާވަުގތުކޮޅ އި ާލިބޭ ާމި ާދެންާދަށުން ާކަންބޮުޑވަން ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ރޭަގއި

ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ އި ާއަދި ާރައީްސ، ާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްެތރި ޅުަގނޑަްށާއަާާވިސްނަވ ނެ

 1620ހީވަނީާމިހ ރުާމިާަގވ އިުދާިއޞްލ ޙުކުރުމުގެާމުހިންމުާވިްސނުންފުޅެއްާއެަބާގެްނގުުޅއްވ ެހން.ާދެންާއެކަްނާވީހ ވެްސާ
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ާމަޖިލީހުގެާ ާގުިޅގެން ާވަގުތ އި ާމިލިބޭ ާމިހ ރު ާޮގވ ލަން. ާއެދި ާިމއަދުވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮށްދިނުމަށް އަވަހަކަށް

ާައވަސްމަސައް ާކަމަާެވގެނާކަތް ާބައެްއާެްދ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ހަގަކުރަން. ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ށް

ާދިމ ވ  ާމި ާއަޅުާާޙ ލަތްތަކުގައި ާވަގުތު ާގޮުތން ނޑުމެން 6ާާގަ ާތޯ. ާމިާމިނެޓ6ާުމިނެޓް ާދެން ހިސ ބުންާާިއނީމަ

ާޖުމްލަ ާދަންަނވ ނީ.ާމިބިލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދުާނިންމ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމުހިންމުާާކުރަމޭ.ާއެބިލުަގއިާގޮތެއްަގއި ހުރި

 1625ާކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާމިާޮކމިޓީގައިާިމާބިލުާމިދ ާކޮމިޓީްނާވިސްނުމަށްފަހުގަިއާހެޔޮާރަނގަޅުާބަދަލުތަަކކ ެއކުާމި

ާއެދޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއައުން ާހެދިފައިހުރިާާބިލު ާރ އްޖެތެރޭގައި ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ގޮތަކީ.ާހަމައެއ އެުކ،ާައޅުގަ

ާއުިވގެން ާކޮށްފިާދ ނެކޯޓުތައް ާއެކަން ާުނވ ނެއޭ.ާއެހެެެން ާކޮށްގެން ާއެަތއްާާކަމަށްާާގޮަތކަްށާމިކަން ާއިޖުތިމ ޢީ ވަންޏ 

ާކުރިމަތިެވެގން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާަމއްސަލަތަެކއް ާރިޢ ޔަތްާބައިވަރު ާކަމަކަށް ާމިހުރިހ  ާއެހެންވީމ ، ާދ ނެ.

ާމި ާގޮުތގައި ާބިލެއްގެ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމިާކުރުމަށްފަހުގައި ާއެދޭާިބލު ނޑު ާއަުޅގަ ާގެނައުމަީކ ކަމެއް.ާާމަޖިލީހަށް

ާމި ާޑްރ ފްޓުާހަމައެހެންމެ، ާކޮމިޓީގައި ާޝަރުޢީާބިލު ާއިތުރުާާކުެރވިގެންދ އިރު ާކޯޓ އި ާސްޕްރީމް ާއ ދެ،  1630ނިޒ މު

ާިމާ ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދިޔުމަކީ ާކުރިއަށް ާމިކަން ާއެުކގަިއ ާވެސް ާމަޝްވަރ އ  ާޚިޔ ލ ިއ ާބޭފުޅުންގެ ކޯޓުތަުކގެ

ާޖިލީހަށްާގޮވ ލ ާކަމެއް.ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާމަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޖަމ ލުާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާމިާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ  1635ޝުކުރިއްޔ 

ާމިނެޓުާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.1ާާދިާއަބޫބަކުރަށް.ާޕީ.އޭާއަށްާއަ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާވަރަ ާކޮންމެވެސް ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްަޢލައިކުމް. ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ކަްށާ`ާޝުކުރިްއޔ 

ާކުރ ާ ާތ އީދު ާބިލަށް ާމި ާދޭތެޭރގައި.ާއަުޅަގނޑު ާބިލ  ާކޯޓުަތކުގެ ާިދވެހިާޝަރްޢީ ާިނޒ މ އި ާދަްއކަވ ލިން ާވ ަހކަ  1640އިްއޔެ

ާޤައުމަްށާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ ާކުރ  ާތ އީދު ާބިލަށް ާމި ާއ ެދ، ާދަންނަވ ލިން. ވ ހަކަ

ާ ާއިުޖތިމ ޢީ ާއޮްތކަމަކީ ާވަރަށްާކުރިމަތިވެފައި ާޔަޤީންކަން ާމިހ ރު ާހިތުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާމެދު ާމަޞްލަޙަތ  ޢ އްމު

ނިޑޔ ރުންގެާަމސައްކަތްތަކ ާދޭތެރޭަގއިާެވްސާރައްޔިތުްނގެާހިތްތަކުަގއިާ ކުޑަވެަފއިާއޮތްާދުވަްސވަެރއް.ާއެހެންވީމ ާފަ

ާރައްޔި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުދވަްސަވރެއް.ާއެހެްނވީމ  ާއުފެދިފަިއވ  ާޢަދުލުއިންޞ ފުެގާސުވ ލު ތުންެގާހިތްތަކުަގއި

ާފައިސަލ ކޮްށާ ާމައްސަލަތައް ާއެކު ާޢަދުލުވެރިކަމ  ާހަމަހަމަކަމ އި ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާގ އިމުކޮްށދީ ާއިތުބ ރު  1645ނިޒ މަށް

ާސ ފުކޮްށާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ އިރު ާގޮތުން ާއެ ާދޭން. ާކަށަވަރުކޮްށ ާބ ރު ނިންމުމުގެ

ާގެތަކުންާއަޅުގަާ ނޑިޔ ރު ާފަ ާެގތަކުން ނޑިޔ ރު ާފަ ާއެބަޖެހެއޭ ާއަރުަވން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން
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މ ފުކުރައްވ ތިާެއއީާކޯޓުަތއް.ާކޯޓުތަކުންާނިންމ ާމައްސަލަތައްާސ ބިތުވުމުަގއިާމިާއޮންނަނީާހެކީގެާމައްޗަށޭ.ާކިތަންެމާ

ާނެ ާހެއްެކއް ާވިަޔސް ާކުރިކަމަށް ާކުށެއް ާކަަމކަްށާބޮޑު ާކުރި ާކަމެްއ ާއެ ާއޭަނ ނޑިޔ ރުންނަކަށް ާފަ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ތް

ނޑުމެންާ  1650ޙުކުމެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންަނމަވެސްާއެފަދަާމައްސަލަތައްާޝަރީޢަތުންާސ ބިތުާނިމޭާކޮންމެާފަހަރަކުާއަޅުގަ

ާކު ާބޭއިންސ ފުން ާވަރަށް ާއެއީ ާއިސްތަށިފުުޅގަިއ. ާަފނޑިޔ ރުްނގެ ާައޅުވަނީ ާމި ނޑުާއިލްޒ މުތައް ާއަުޅގަ ާކަމެކޭ ރެވޭ

ާމީހުންާ ާަމއްޗަށް ާހެކިތަކުގެ ާފެންނަ ާބޭރުން ާކަންތައްތަކ އި ާފެންނަ ާބޭރުން ނިޑޔ ރުންނަކީ ާބޭނުންވޭ.ާފަ ދަންނަވ ލަން

ާހުންނަާ ާފެންނަން ާއެއީ ާނޫން. ާތަނެއް ާކުރ  ާޙުކުމް ާމަްއޗަްށ ާިސއްރުތަުކގެ ާފޮރުިވފައިވ  ނީޑަގއި ާިސކު ހިތުގައި

ސ ބިުތާކުރެވޭާވަުރގެާޤަރީނ ތަކުގެާމައްޗަށްާކުރެވޭާކަެމއް.ާއެހެްނވީމ ާޝަރީޢަތަށްާކިތަންމެާާޙަޤީޤަތްތަކުގެާމައްޗަށް

 1655ބޮޑުާކުެށއްާމީހަކުާކޮށްގެންާުހށަހެޅުނުާކަމަށްާިވޔަސްާއެާަފރ ތްތަކަށްާެއކަށީގެްނވ ާސ ބިުތާޤަރީނ ާއ އިާހެކިާނެްތާ

ނޑުމެންނަކަށްާއެާކުށެއްާސ ބިތުާވ ާ ކަަމށްާޙުކުމްާކުރުމަކަށްާއުއްމީދެްއާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުގަ

ާބަދުނ މުާ ާނުބައި ާއިސްތަިށފުޅުގައި ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާނުވ  ާސ ބިތު ާކަެމއް ާކޯޓަކުން އަޅުަގނޑުމެން

ާގި ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާސަބަބުން ާެއކަމުގެ ާެއއް. ާއ ދަ ާުނރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާއ ަދއަކީ ާއޮޅުންތަެކްއާއެޅުވުުމގެ ނަ

ާހިތްތަުކަގިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެކު ާހުރުމ  ާމިހެން ާސަބަބުތައް ާމި ާއެހެންވެ ާދޭ. އަރަމުން

ާޙުކުްމާ ާއިންސ ފ އެކު ާޢަދުލުވެރިކަމ އި ާއަދި ާސ ފުކޮށްދީ ާބޮޅުން ާއޮޅުން ާމި ާއުފެދިފައިވ  ާދޭތެރޭއިަގއި ނޑިޔ ރުންނ   1660ފަ

ާަފނޑި ާެވއްޓެއް ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާކުރ ނެ ާއަޅުަގނުޑާވަރަށް ާބިލަށް ާމި ާދޭން.ާއެހެންކަމުން ާތަނަވަސްކޮށް ޔ ރުްނނަށް

ނޑަްށާ ނުޑާވަރަށްާއިޞްލ ޙުތައްާދަންަނވ ލިާފަދައިންާއަުޅގަ އެކުާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއިްއޔެާވެސްާއަުޅގަ

ގޮުތގައިާތަފ ތުާދަރަޖަާތަކުގެާތަފ ތުާގިންތިަތކުގެާާފެންނަާބައެއްާވ ހަކަާދަންަނވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަޫބލުކުރ 

ނޑިޔ ރުންނަށްާތަފ ތުާނަންތައްާކިޔުމަކީާހަމަާރަނގަޅުާ ކޯޓުތައްާހުންނައިރުަގއިާއެާޯކޓުތަކުގެާމަސައްކަތްާކުަރއްވ ާފަ

ާެމޖިސްޓްރޭޓަ ާޖަޖުންނ އި ާވެސް. ާުހންނަނީ ާގޮތަށް ާއެ ާވެސް ާަބއެްއާޤައުުމތަކުަގއި ާދުނިޭޔގެ ާތަފ ތުާކަމެއް.  1665ރުންނަކީ

ާދަރަޖަާ ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާނަމުންވެސް ާއެ ާނަންނަން. ާތަފ ތު ާކިޔ  ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާތިްއބަވ  ާކޯޓުތަުކގައި ދަރަޖަތަކުގެ

އ އިާއެާބޭފުޅުންގެާގިންތިާހ މަާވ ނެ.ާއެއީާއިބްތިދ ޢީާކޯޓުތަކުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނ އިާސްޕްރީމްާކޯޓުގައިާތިއްަބވ ާ

ާތަ ނޑިޔ ރުންނ އި ާމިާފަ ާދެން ާކަމެއް. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ާއެއީ ާތަފ ތުވުން ާވެސް ާނަން ާމަޤ މުގެ ފ ތުވ ންެޖހޭނެ.

ނޑުާކުަޑކޮށްާޖެހިލަންޖެހޭ.ާމ12ާާިބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ެގ12ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާމިާއޮތްާވ ހަކަާއަށްާައޅުގަ

 1670ކުރިންާމ ލޭގައިާހިނގަމުންާއައިާމަދަނީާކޯޓ އި،ާ)ށ(ާގައިާބުނަނީާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމ ާއެކުާފެށުމުގެާ

ާިމާ ާކަމަށް ާތަެކއް ާިޑވިޝަން ާކޯުޓގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާމ ލޭގެ ާކޯޓަީކ ާކުަޑކުދިންގެ ާކޯޓ ިއ، ާބެހޭ ާޢ އިލ އ  ާކޯޓ ިއ، ޖިނ އީ

ާއެބަ ާސ ފުވ ން ާބޮޑަށް ާތަންކޮެޅްއ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމ  ާހަމަޖެހުނީއޭ. ާއެކު ާފެށުމ  ާކުރަން ާޢަމަލު ޖެހޭާޤ ނޫނަށް

ާކޮންމެާ ާރ އްޖޭގެ ާއެބަބުނޭ ާބ ބުަގއި ާކުރ  ާބަޔ ން ާވ ހަކަ ާކޯޓުގެ ާމެޖިސްޓްރޭޓު ާކޯޓުތޯ.ާދެން ާކިތައް ާހުންނ ނީ އޭރުން

ާކުރާ  ާގިންތި ާދަރަޖަކޮށް ާނުކުެރވޭ ާޤަބޫލެއް ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާހުންނަންވ ނޭ.ާދެން ާކޯޓެއް ާމެޖިސްޓްރޭޓު ރަށެއްަގއި
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ާފިޔަވައި ާތަފ ތެއް ާއަންނަ ާވީމ ާާއިރުަގއި ާކޯޓަކަށް ާހުންނަ ާރަށެްއގައި ާހުންނ ތީވެ ާއަޮތޅެްއެގާރަށެއްގައި ާރ އްޖޭގެ  1675ަވކި

ވަކިާތަފ ތުާދަރަޖައެއްާކިޔ ކަްށ.ާމ ލޭގައިާވެސްާއެާފެންވަުރގެާކޯޓެއްާހުންނަާކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާއެއްާގިންތިާއެއްާ

ާޢިއްޒަތް ާދެންމެ ާވެްސ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާހުންނަންޖެހޭނީ. ާފަދައިްނާފެންވަރެްއގައި ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަކު ތެރި

ާއުޭޅާ ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާއެހެންވީމ  ާތެރޭގައި. ާރ އްޖެ ާހަމަ ާތިބެނީ ާމި ާވެސް ާމ ލޭގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން

ާއެއްގޮތަށްާ ާރަށެކޭ ާރަށް ާއެހެން ާމ ލެއެކޭ ާހަމަ ާޖެހޭނީ ާހުންނަން ާވެސް ާތަނެއްގައި ާހުރިހ  ާރ އްޖެތޭރޭގެ އިރުަގއި

ާވަކިާހަމަެއކަނިާރަށެއްަގއިާހުންނަާކޯޓަކަށްާހުންނަންޖެހޭ ާުކރ ާއިރުަގއި  1680ނީ.ާއެހެންވީމ ާއެާގޮތުންާދަރަޖަކޮށްާގިންތި

ވ ތީާަވކިާނަމެއްާިކޔައިާވަކިާގިންތިއަކަށްާލުމަކީާއެއީާއަުޅަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއްާޫނން.ާއެާފެންވަރުގެާކޯޓެްއާ

ާވެ ނޑިޔ ރަށް ާކޯޓެްއެގާފަ ާއެ ާވެއްޖިްއޔ  ާދެްއވަންާކަމަށް ާވެސް ާކޯޓަކަށް ާއެ ާނަމެއް.ާއަދި ާއެއް ާދެއްވަްނާޖެހޭނީ ސް

ާވ ހަކަާ ާމި ާހަމައެކަނި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކުަގއި ާހުރުމ  ާމައްސަަލތައް ާކުދިކުދި ާމިކަހަލަ ާެއއީ ާއެއް. ާދަރަޖަ ާއެއް ޖެހޭނީ

ާއެހެންނަމަވެާ ާއެބަޖެހެއޭ. ާފ ޑުިކޔަން ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާމީގެ. ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމިކަމަްށ1ާާސް މިނެޓަކީ

ާމަރުހަލ ތަކުގަިއާ ާކޮމިޓީ ާބޭނުންޭވ ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ީތވެ. ާވަގުުތކޮޅަކަށް ާމަދު ާުނވ  ާެއކަށީގެން  1685ވަރަށް

ާއަލުންާ ާގޮތަށް ާސ ފުވ ނެ ާދަރަޖަތައް ާގިންތިތަކ އި ާކޯޓުތަކުގެ ާމި ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއޮޅުންިފލ  ާމި ާބޮޑަށް ތަންކޮޅެއް

ާާއިޞްލ ޙުކޮށްލަން ާތަފ ތު ާވެސް ާކޯޓުތައް ާދަށު ާސަބަބަކީ ާއިބްތިދ ީޢ2ާާބޭނުމޭ. ާެއއީ ާއެަބވޭ. ާބެހިފައި ދަރަޖައަކަށް

ާކޯޓުަތކ .ާ ާއުފައްދ  ާޤ ނޫނަކުން ާބެލުމަށް ާމަްސއަލަ ާބ ވަެތއްގެ ާޚ އްޞަ ާަވކި ާއަދި ާކޯޓުަތކ އި ާމެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކ އި

ެލއްާަކންވެސްާއެބަާއެނޭގ.ާއަދިާމެޖިސްޓްރޭޓްާކޯޓަކީާވެސްާއެހެންވީމ ާއިބްތިދ ޢީާކޯޓ އި،ާދަށުކޯޓ އިާމީާއެއްާލެވަ

ާއަނެްއކ ާ ާތަނެއްގައި ާ ާހުންނަ ާކޯޓު ާއިބްތިދ ޢީ ާއެހެންަނމަވެސް ާއެނގޭ. ާއެބަ ާވެސް ާކޯޓެްއކަން ާއެލެވަލެއްގެ  1690ހަމަ

ާއިބްތިދ  ާަހމަ ާވެސް ާކޯޓަކީ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާނުވ ނޭ.ާއެކަމަކު ާކޯޓުތަްއާހުރެގެން ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާދަށުާއެބައ ދޭ ާކޯޓެކޭ ޢީ

ާެއއްެޗއްާ ާއުުޅއްވ  ާވިދ ޅުވ ން ާމި ާސ ފުކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާކަހަލަ ާމި ާއެހެންވީމ  ާތަނެއް. ާހިމެނޭ ާގިންީތގައި ކޯޓުގެ

ފުންކޮށްާވިސްނައިިފއްޔ ާސ ުފވ ނެކަންާއެނގޭ.ާއެހެންނަމަެވސްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއ ދަިއެގާރައްޔިތަކަށްާވެސްާހ ަމވ ާ

ާބައްޓަންާ ާމި ާގޮތަކަށް ާވުމަކީާާކަހަލަ ާޤ ނޫނަކަށް ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާބިލު ާމި ާއެކު ާއިޞްލ ުޙތަކ  ާމި ކޮށްލެިވގެން

ާޢަދުުލއިންޞ ފުެގާ ާއަމ ޒަކީ ާވެސް ާއެންމެންގެ ނޑުމެން ާކަމެއް.ާއަުޅގަ ާކުރ  ާއުއްމީދު ާޮބަޑށް ާވެްސާވަރަށް  1695އަޅުަގނޑު

ާ ާތަނަށް ާމި ާއެކު ާހަމަހަމަކަމ  ާޢަދުލުވެރިކަމ އި ާމިނިވަްނކަމ އި ާއިތުބ ރ ިއާދ އިރ އަކީ ާރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތްކޮށްދޭ

ާމިބިުލާ ާގޮތަކަށް ާވ ނެ ާހ ސިލު ާމަގުސަުދ ާއެ ާހެދުން. ާކަުމގަިއ ާތަެނއް ާލިިބފައިވ  ާއިޙުތިރ މް ރައްޔިތުންެގ

ާވަރަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްކޮށްިދނުމަކީ ާބިލު ާމި ާއިން ާމަޖިލީސް ާމި ާައވަހަކަށް ާވީހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބައްޓަންކޮށްގެން

ާ ާއެދޭ ާފުރުޞަތަށްޓަަކއިާބޮޑަށް ާދެއްވި ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަޮކޅު ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަމުން ާކަުމަގއި ކަެމއް

 1700ާވަރަށާެްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ



 64 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަ ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްެެތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެިލދޫ ާމިާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާމުޙައްމަދަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑު ލީ

ާމިނެޓްާބ ކީާއެބައޮތް.01ާާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

ާ1705 

ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާބިލުގަިއާެއއްެޗްއާ ާިމާމުހިއްމު ާަވގުތެްއާނުނަގ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް ާގިނަ ާއެހ  ާަރއީސް.ާއަުޅަގނޑު ޢިއްޒަތްެެތެރި

ާކޮންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ާދައުލަތުގެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލީ. ާފުރުޞަތަށް ާމި ާބޭނުންވ ތީ ާތެރެއިނ2ާާްހެން ބ ރުގެ

ާބެހޭާ ާގޮތ އި ާކުރެވިފަިއވ  ާއިންިތޒ މު ާބ ރުގެ ާކުރުމުގެ ާގ އިުމ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާަކމަށްވ  ާބ ރު ާއެއް ާމުހިއްމު އެންމެ

ާބިލަ ާޯކޓުތަކުގެ ާޝަރްޢީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާގޮތުން ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލ އިރު ާެއއްެޗއް  0ާ1710ށް

ާވަރަށްާ ާޖެހޭނީ ާއޮންނަން ާހަމަޖެހިފައި ާނިޒ މު ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ކަމެއް

ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް،ާޤ ޟީންނަށް،ާ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާމަސަްއަކތް ާއެތަންތ ނަގއި ާއެކު ާމިނިވަންކަމ  ާކަމ އި ހަމަހަމަ

ާއޮންނަންާ ާގޮތަކަށޭ ާކަހަލަ ާނިންމޭ ާގޮތަކަށް ާއިންޑިޕެންޑެންޓު ާވީހ ވެސް ާނިންމުންތަކަށް ާނިންމ  ާއެ ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ާ ާނިމ0ާާޭޖެހޭނީ. ާދެންނެވީ ާމި ާޚިދުމަތްތަކަކީ ާލިބޭ ާތަންތަނުން ާމި ާފ ހަގަކޮށްލ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ވަނަ

ާމ ލެ ާވ ންޖެހޭނީ ާޝަރީަޢތްތައް ާހިންގޭ ާވެސްާާޝަރީޢަތްތައް ާމީހުންނަށް ާުއޅޭ ާރަށްތަުކަގއި ާެއކި ާރ އްޭޖގެ ާއަދި  1715އ އި

ާބަެއްއާ ާކުރިްނ ާދެންނެވީ ާމި ާމިހެން ާގޮަތކަށޭ. ާހިންގޭ ާއިންސ ުފވެރިކޮށް ާުއސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާއުސޫަލކުން އެްއ

ާއައިާ ާމ ލެ ާރަށްރަށުން ާމަސްއަލަތަުކގަިއ ާކަހަލަ ާބަެއއް ާފ ހަގަކުރަްއަވއިފި ާމެންބަރުން ާމީހުންާޢިއްޒަތްެެތެރި ސް

ާތަކަކ ިއާ ާތަކުލީފު ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާހަމަ ާއަދި ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭ ާމައްސަލަތަކ އި ާގިނަ ާވަރަްށ ާޖެހުމުގައި ތިބެންޖެހޭ

ާވުމެްއާ ާވ ސިލު ާފަސޭހަކަމ އެކު ާހުސްއެކަނި ާކޯޓުތަކަށް ާއެްއޮކށް ާފަސޭހަކަމ  ާވީހ ވެސް ކުރިމަތިލ ންޖެހޭ.ާއެހެންކަމުން

ާލިބެން ާތަންތަނުންެެ ާއެ ނުޑާނޫން. ާއަުޅގަ ާފަސޭހަކޮށްނޭ ާހަމަ ާލިބެންޖެހޭނީ ާވެސް ާޚިދުމަތްތަކެއް ާކަހަލަ ާހުރިހ   1720ޖެހޭ

މ އްދ ގ600ާާެކަންތައްާފ ހަގަކުރަމުންާއަުޅަގނޑުާވެސްާމިާބިލުާވަރަށްާބޮޑުާބިލެއ0ާާްދަންނަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ާމިާ

ނޑަ ާއަުޅގަ ާތަޅުމުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާބިލެއް. ާބޮުޑ ާެއކުލެިވގެްނވ  ާއިޞްލ ޙުާމައްޗަށް ާބިލަށް ާމި ާޔަީޤން ާހަމަ ށް

ާބައިަތއްާ ާއުނިވ  ާމިބިލު ާދިރ ސ ކޮްށގެްނ ާއިތުރަށް ާގެްނގޮސްެގން ާކޮމިޓީއަށް ާމި ާއެހެންކަމުްނ ނުގެނެވޭނެކަން.

ާެއކުލެިވގެންާ ާބައިތައް ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާހެދުމަށް ާގޮތުގަިއާޤ ނޫނެއް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ހިމަނައިގެން

ާމިހެންާގެނައުމަ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަަކ ާތ އީދުކުރ  ާވެސް ާައޅުަގނުޑ ާފޮނުވުމަށް ާބިލު ާިމ ާކޮމެޓީއަށް  1725ށްޓަަކއި

ނޑުާގޮތެްއގަިއާހެދިފަިއާމިާއޮންނަނީާކޯޓުތަުކގެާ ަދރަޖަާއެއްާބެހިފައިާއެަބވޭ.2ާާދަންނަވ ާއިުރގައިާމިާބިުލގެާމައިގަ

ާއޮންނަ ާމި ާޯކޓަކަށް ާމަތީ ާއެންމެ ާތެޭރގައި ާމިާއޭގެ ާދެން ާކޯޓ އި ާހައި ާއިުތރަށް ާކޯޓުގެ ާކޯޓު.ާސްޕްރީމް ާސްޕްރީމް ނީ

އޮންނަނީާދަށުާކޯޓުތައް.ާދަށުާކޯޓުތައްާެވސްާދެާބަޔަކަށްާެއބަވޭ.ާއެއީާރ އްޖޭގެާެއކިާރަށްރަށުގައިާކޮންމެާރަށެްއގަިއާ
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ާހުންނަން ާކޯޓެއް ާމެޖިސްޓްރޭޓު ާެވސް ާރަށެއްގައި ާއެަބ.ާކޮންމެ ާކުރެވޭ ާލ ޒިމު ާޤ ނޫނު ާމީހުންާމި ާކަމަށް.ާއެއީ ޖެހޭނެ

ާމިހ ރުާ ާދެންނެވީ ާމި ާމިެހން ާެއއީ. ާކަމެއް ާމަޖްބޫރު ާކޮންމެހެން ާހުންނަން ާވެސް ާރަެށއްަގއި ާކޮންމެ  1730ދިރިއުޅޭ

ާުކޑަކުެރވޭތޯާ ާކުރެވޭތޯ ާުކރު ާވީހ ވެސް ާއަސްލުަގއި ާޖެހުން ާޖެހޭ ާމަޑުކުރަން ާއެ ާއެމީުހން ާޖެހިގެން މައްސަލަތައް

ާމިޤ ނޫނުގެ ާބޭނުންވ ާާބަލަންޖެހޭނެ. ާއެ ާއެތަންތަނުން ާއެްއކޮށް ާފަސޭހަކަމ  ާވީހ ވެސް ާވަނީ ާވެސް މަގުސަދަކަށް

ޚިދުމަތްތައްާލިބިގަތުން.ާދެންާހަމަާހުސްއެކަނިާކޯެޓއްާއެތަްނތަނުގައިާގ އިމުާކުރުމަކުންނެްއާނުފުދޭ.ާއެާތަންތަނުަގިއާ

ާފަ ާމައްސަލަތައް ާޖެހޭ ާމައްސަލަތައް ާދިމ ވ  ާތަންތަނުގައި ާއެ ާކުރެވޭެނާއެބަޖެހޭ ާޙައްލު ާައވަހަށް ސޭހައިން

ާތަންތަނުންާ ާއެ ާާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާއޮންނަން ާޭރވިފައި ާވެސް  1735އިންތިޒ މްތަެކއް

ާައގެްއަގއިާ ާކުޑަުކޑަ ާވީހ ެވސް ާޚިދުމަތްތަކަކީ ާލިބިދޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާރައްޔިތުންނަށް ޢ އްމު

ާ ާބަލައިލ އިރުަގިއާފަސޭހަކަމ  ާތެރެއިން ާމ އްދ ތަުކެގ ާބިލުގެ ާދެން ާވ ންޖެހޭނެ. ާޚިދުމަތްތަކަކަށް ާލިބޭ އެްއކޮށް

ާމުހިއްުމާ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއީ ާދެންނެވީ ާމި ާއެެހން ާއެަބޮއވޭ. ާެއއް ާމ އްދ  ާެއްއ ާފ ަހގަކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ބޭނުންވ ާމިާދ އިރ ގައިާމަސަްއކަތްާކުރ ާމީހުންނަށ އިާއަދިާާކަމެއްާދޭާދ އިރ އަކަށްާވ އިުރގައިާމިާދ އިރ ާހިންގުމަށް

ާއޮންނަނީާ% ާމި ާބިލުގައި ނޑައަޅަންޖެހޭ.ާމި ނޑުމެންާކަ ާއަުޅގަ ާބަޖެޓު ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ާތަންތަން  1740އަށްވުެރ5ާާއެ

ަގއިާެއާތަނަކަްށާކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާބަޖެެޓއްާަކނޑަެއޅުމުވަރުާމަދުނުވ ާއަގ5ާާަރ އްޖޭގެާމުޅިާބަޖެުޓގެާ%

ާޕަސެންެޓްއާ ާވަކި ާަބޖެޓުގެ ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާަވކި ާހުސްއެކަނި ނަޑއެޅޭނީ. ާކަ ާބަޖެޓެއް ާބަލަިއގެންނޭ ާވަރަކަށް ބޭނުންވ 

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާހިތްހަމަޖެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހ  ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާހިމަނ ފައި މީގައި

ނޑިޔ ރުންާތިބިއިރުާއޭގެާެތރެއިނ7ާާްވ ހަކަާއަކީާހައިކޯުޓގައިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއަނެއްާ ނޑިޔ ރަކުާމ6ާާިފަ ފަ

ާމީހ އަްށާ ާއެ ާތަޖުރިބ އަށ އި ާބަލަންޖެހޭނޭ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހޮވުުމގައި ާަރއީސްައކު ާރައީސްައކަށް.  1745ވ ންޖެހެނީ

ާބަަލއި ާވެސް ާއުމުރަށް ާއަދި ާކަމަކަށ އި ާޤ ބިލު ާތަޢުލީމަށ އި ާެިހުރި ާރިޢ ޔަތްާލިބިފައ ާކަންކަމަށް ާމި ގެން

ާއިތުރަށްާ ާއަދިެވސް ާވ ތީ ާކަމުަގިއ ާފެންނަގޮތް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާހޯދުމަކީ ނޑިޔ ރު ާއިްސފަ ާއެންމެ ކުރުމަށްފަހުގައި

ާމިކޮމިޓީަގއިާ ާކޮމިޓީ ނޑު ާައުޅގަ ާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަަތއް ާބައެއް ާބޭނުން ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަުޅގަ ބައެއް

ާކުރަ ާދެއްވިާދިރ ސ  ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާދަންނަވ ނެ ާކަންތައްތައް ާބައެްއ ާބޭނުންވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރުގައި މުން

 1750 ފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ކަންކަން.66 ާ.ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެންާމިހ ރުާމިއަ  6ާ1755ެޮތްާާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްއ62ާެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާދުާމަސައްކަތުގެާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

އެއަށްފަހުާމިާއޮންނަނީާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާކަންތައްތައް.ާމިއަުދގެާއެޖެންޑ ަގއިާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ ާގަިޑއިރުާމިާހަމަވީ.

ާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ

ާމަސައްކަތް.ާނުނިމިާހުރިާ.62ާ

ާ1760 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސައްކަތ62.6ާް ާައޅުަގނޑުެމން ާކުރަނީ ާގަސްތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާާތ ވަލުާއެހެންވީމ ، ާގޮތަށް ާއޮތް ގަިއ6:22ާރ ވ ފައި

ާއޮތުމާ  ާއެއްބަްސވެވިަފއި ާޮގތަށް ާކުރ  ާމަަސއްކަތް ާހުރިާާވޯޓުގެ ާނުނިމި ާވެސް ާވަގުތުަތުކގައި ާއޮތް ާބ ކީ އެކު

ާގެންދިއުމަށް. ާކުރަމުން ާބޭުނން ާަވގުތު ާގެންދިއުމަށްާާމަސައްކަތްތަުކގެ ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާމިބިލުގެ ާހަމަ ެއހެންވީމ 

 1765އަޅުަގނުޑާގަސްުތާކުރަނީ.ާިމހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަންާދެންާއޮތީާއެމް.ޑީ.ީޕެގާފަރ ތުންާވ ހަކަާދަްއަކވ ާ

ާ ާބ ކީ 5ާާބޭފުޅަކަށް 25ާާމިނިޓް ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާއޮތް. ާއެބަ ާއެދިަވޑަިއގ5ާެސިކުންތު ންފަިއވޭ.ާބޭފުޅަކު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ެގ ާއުުތރު ެައްޗަްނގޮޅި ާމަ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާއަށް.

ާ

 1770ާމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޙުޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަމަެައްޗަންގޮާ

ާަރއީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެިވ ާއިޞްލ ުޙ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާަރއީްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ބ ުރވަިކވ2ާާެ.

ާވެސްާ ާކޮންމެހެން ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާދެުވމ އި ާފަރ ތަކަށް ާވަކި ާބ ރު ާގ އިމުކުރުމުެގ ޢަދުލުއިންޞ ފު

ާބެހޭާބިލެއްާގެނެސްާއަުޅަގނޑުމެ ންާމިާކަމުގައިާބިެލއްާކުރަންޖެހިފައިާއޮތްާކަމެއްާިދވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާޯކޓުތަކ 

ާޢ އްުމާ ާގިަނ ާވަރަށް ާދ ިއރ އަށް ާއެ ާއިނގޭ ާއަޅުަގނޑަްށ ާކުރަން. ާމަސައްކަްތ ާކުރަން ާރަނގަުޅ ާކަންކަްނ ފ ސްކޮށް

ާބައިވަރުާ ާކިތަންމެ ާނޫން. ާއެްއ ާނެތި ާސަބަބެއްވެސް ާދ ތަން. ާރައްުދވަމުން ާދުވަސްވަރު ާާމި ާކްރިިޓޒިޒަމް  1775އެކިކަހަލަ

ާއެބަހުރި ާވެސް ާއެާސަބަބުތައް ާވަގުތުން ާ ާދަނީ. ާހަމަ ާކޯޓުން ާއަނެއް ާމައްސަލަ ާނިންމަވ  ާކޯޓުން ާެއއް ާއެއީ .

ާނެތިާ ާޤަރީނ  ާހެއްކ އި ާކޮންމެހެން ާއެހެްނވީމ ، ާގޮތަކަށް. ާއެކަހަލަ ާހިފެހެއްޓި ާޕ ސްޕޯޓު ާއިފެހެއްޓި އެަކއުންޓުތައް

ާކޮންމެ ާެވސް ާވ ހަކައިގައި ާދައްކ  ާއެ ާޢ އްމުން ާނޫން. ާހިނގަނީކީ ާއެީއާކަންތައްތައް ާހުރެއޭ ާޙަޤީޤަތެއް ާކަހަލަ ވެސް

ާގޮތަްށާ ާނޫން ާއެ ާދިޔައިމަ ާއިސްިތއުނ ފަށް ާކޯޓަކަށް ާދެަވނަ ާއެއީ ާހިނގަނީ. ާަކންކަން ާގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާ ނުޑ5ާާނިމިގެންާދ ތީ.ާއ ދެ،ާބިލުގަިއާސުޕްރީމްކޯޓުގައި ާއޮޭވ.ާއަުޅގަ ނޑިޔ ރެއްާހުންނަވ ާގޮތަށްާއެބަާލިޔެވިފައި  1780ފަ

ާދ އިރ ަގިއާދަންނަވ  ާަޢދުލުއިންޞ ފުގެ ާޖައްަސވ . ާމައްސަލަ ާބޭފުުޅން ާަލސްވ ތީ ާަމއްސަލަތައް ާވެސް ާމިހ ރު ނީ
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ާއެހެންކަމަްށާ ާނުލައި ާތަޅު ާއަދަދަކަށް ާވަކި ާއޮންނަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ އެހެންކަމަށްވ އިުރ

ާ ާވެސް ާބިލުގައި ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނ5ާުވ އިރު ާކޮންމެހެން ާމަދުވެގެން ާއެީއ5ާާޖަހ  ާއޮންނަން. ޖަހ ފައި

ާ ާއެހެންވީމަ ާނިންމަވަންވ ނީ. ާކަންތައްތައް ާައދަދަކުންނޭ ާއޮނަހިރި ާއޮންނަނީ ާލިެޔވިފައި ާވެސް 2ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާއެްއާ ާމައްސަލަ ާއެންމެ ާބެލޭނީ ާަވގުތެްއަގއި ާއެ ާސުޕްރީމްކޯޓުަގއި ާިވޔަސް ާކަމުގައި ާއިންނެިވ ާމަދުވެގެން  1785ބޭފުޅަކު

ާގޮތަްށާކަ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީ. ާކަމަށް ާކަމެއް ާބޭނުންތެރި ާއެއީ ާއޮތުން ާޖ ގަ ާވެސް ާގޮތަަކށް ާނޫން ާއެ ާވ ތީ މަށް

ާ ާދައްކަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާބޭފުޅުންނަށް ާކޮމިޓީގެ ނުޑ ާއަުޅގަ 2ާވިސްނ ލެްއވުމަށް

ާެވސް ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާއަދި ާވ ހަކަ. ާކޯެޓއްގެ ާބ ރަީކާާގިންތިެއއްގެ ާިއސް ާއެންމެ ާގ އިމުުކރުމުގެ ޢަދުލުއިންޞ ފު

ާސުޕްރީމްކޯޓުެގާ ާޤ ނޫނަކުން ާދޭ ާފެނިގެން ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާބައެއްފަހަރު ާބުނ ިއރު ާކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓު

ާބަެއްއާ ާބޭފުޅުން ާސުޕްރީމްކޯޓުގެ ާވިދ ުޅވެ ާއޭ ާއޮތީ ާނިގުޅަިއގެންފަ ާިއޚްތިޞ ޞް ާނުވަތަ  1790ޖުޑިޝްޑކްޝަން

ާސުޕްރީމްކޯޓަކީާާމައްސަލަތައް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނުުކރެވޭ ާގަބޫެލއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާތަން. ނުބައްަލވ 

ާއޮތަސްާ ާޤ ނޫނެއް ާކޮންމެ ާކަމަށް. ާކުރެްއވިދ ނެ ާއެކަން ާގޮތަށް ާއެ ާއޮންނައިރު ާބުނެފައި ާކަމަށް ާއިސްކޯޓު އެންމެ

ނ ުޑމެންާޑުރ ފްޓިންގާކޮމިޓީަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާބެހޭާނެތަސްާލީގަލްާރެމިޑީއެއްާއޮްނނަންޖެހޭނެކަންާއެއީާއަުޅގަ

ާޢަދުލުއިންޞ ުފާ ާތެރެއިން ާތިންބ ރުެގ ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮްނމެ ާެއއް. ާވ ހަކަ ާދެއްކި ާއިރުެވސް ާކުރި ާބަހުސް ގޮތުން

ާކަމެްއާ ާހުްއޓ ލެވޭނެ ާނެތީޭއާކިޔ ަފއި ާރެިމޑީެއއް ާނެތީޭއާކިޔ ަފއި،ާއެ ާޤ ނޫނެއް ާދިަޔއިމ  ާކުރަން ާކަން.ާާގ އިމު  1795ނޫން

ާނެތޭާ ާޖުޑިޝްިޑކްޝަން ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާވެސް ާސުްޕރީމްކޯޓުން ާވިސްނ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެެގޮތަށް ާއާ އެހެންވީމ ،

ާކަމެްއާ ާކުރަްއވަިއގެން ާއެިސުއމް ާޖުޑިޝްޑިކްޝަްނ ާޖެހޭނީ ާބޭފުޅުްނ ާއެ ާުނނިންމެވޭނެ. ާކަންކަމެއް ާެއއް ވިދ ޅުވެަފ

ާބޭފު ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާގޮއްސި ާފެންނަާނިންމަން ާއަުޅަގނޑަށް ާއެއީ ާދެްއވަން. ާއޮޕީނިއަނެއް ާހޯއްދަވ  ާހައްލެއް ޅުން

ާ ާވެސް ާޭދތެރޭގައި ާއެކަމ  ާއެހެންވީމ ، 2ާާގޮތަކީ. ާވަންޏ  ާކަމަށް ާިއންނަ ާއޭެގ2ާާގިންތި ާބޭނުން ާެވސް ގިްނތީގެ

ާ ާބަެއއް ާސުޕްރީމްކޯޓުގެ ާއ ދެ، ާދަންނަވަންޖެހޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކުރެވެންޖެހޭނެ ާނިންމަވ ީނާޒ ތުަގއި  1800މައްސަލަތައް

ާނިމޭާ ާނޫންކޮށް ާިއއްތިފ ޤު ާއޮންނަހެން ާކޯޓުގައި ާެވސް ާއެމެރިކ ަގއި ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާނޫން. އިއްތިފ ޤަކުން

ާއޮންނަާ ާގޮތަށް ާލިބޭ ާމީުހންނަށް ާއެ ާކުެރވި ާރެކޯޑު ާޖަޖުމެންޓަކީ ާމައިނޯރިޓީ ާޖަޖުމެންޓ އި ާމެޖޯރިޓީ މައްސަލަިއގައި

ޖެހޭނެާކަމަށްާބިލުގަިއާލިޔުމަށްާައޅުަގނޑަށްާމުހިއްމުާކަމަށްާެދކެން.ާސުޕްރީމްކޯޓުެގާދައުުރގެާޖަޖުމެންޓުާކަމަށްާވ ން

ާއެްއާ ާުޗއްޓީ ާފަހަރު ާއެއް ާއަހަރަކު ާނަންަގވަިއގެން ާެއއް ާުޗއްޓީ ާއެއް ާފެންނަނީ ާައޅުަގނަޑށް ާއޮންނައިރު ވ ހަކަ

ާ ާއޮންނަހެން ާމި ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާހަމަ ާޓ ރ2ާނެންގެވުމަށްވުެރ ާބަހ ލަްއަވއިގެން  1805ަދއުރެްއގަިއ،2ާާމަކަށް

ާއިނގިރޭިސވިލ ތުަގއި ާެއއީ ާގޮތުަގއި ާއިނގޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާގޮތް.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޮންނަ ާެއކަން ެވސް

ނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަށްާއެ ގޮތަްށާއެހެންާމަސްދުވަހުގެާޗުއްީޓާނަންގަވ ފައިާއެކަންާކުރެްއވުަމކީާއަުޅގަ

ާބޭނުމި ާއެންމެ ާބިނ ކުރައަށް ާއެންެެމެ ާއަދި ާއެއްންތެރި ާވ ނެާނިވި ާކަމަށް ާދެކެން.ާާގޮތް ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް
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ާހުށަހަޅުއްވަންާއެަކއުންޓެބިލިޓީ ާރިޕޯޓެއް ާއަހަރީ ާބަހ ލ އިރު ނޑަށްާާޖެހޭނެާއަށް ާއަޅުގަ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާ ާޗެކ2ާްފެންނަނީ ާއޮންނައެންްޑާބެލެންާބ ރު ާއެާާސް ާުހށަހަޅުއްާގޮތަށް ާރިޕޯެޓއް ާއަހަރީ ާރިޕޯަޓކީާބޭފުޅުން ާއަހަރީ  1810ވ 

އ ިއާާބޭފުޅުންެގާޭއަގއިާެއާނުނިމިާހުންނަާމައްސަލަާކަމަށްާހައްަދވ ާއެާށ ިއާމަޖިލީހަށްާލިބޭނެާއެްއޗެއްާއެްގޒެކްިޓވަ

ާނޫންާާ.ާއެީއާއެާގޮަތކަށްާގެންދަވަންާއ ިއާމައްސަލަތަްއާގޮސްަފއިާހުްނނަާހިސ ބުާއެނގޭނެާާެިހުރިާމައްސަލަާނިމނު

ާކަމަށް ާހިނގ  ާެއކަން ާމައްސަލަތައްާާގޮތަކަށް ާއަދި ާމައްސަލަަތްއާދަނީ ާއަވަހަކަށްތޯ ާކިހ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަންޏ 

ާކަހަލަ ާޮއޅުންނުފިލ  ާކީްއވެގެންތޯ ާވަނީ ާދައުލަތުެގާާލަސްކުރެވިފައި ާހަމަގައިމުެވސް ާދިއުމަކީ ގޮތަކަށް

ާޚަ ާދައުަލތުގެ ާޯކޓުތައްމުއައްސަސ އަކަްށވެފަިއ ާކޮށްގެން ާކަމަށްާރަދުތަެކއް ާހިނގ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާާވެސް  1815ވަންޏ 

ާއ އިާކިހ ާމައްސަލަާކަންކަުމގެާއެަކއުންެޓބިލިޓީާއ އިާއެާބޭނުންވ ނެާމަޖިލީހަށްާވެސްާކިހިނެއްތޯާކަންކަންާހިނގަނީ

ާނިމޭ ާއަހަރަކު ާވަކިއެއް ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާއެއީ ާއަދި ާބެލުން. ާބ ާތޯ ރްޑާާރުކުެުރުމުގެ ާޓޫތ  ާޒ ތުަގއި ާއޭގެ ވެސް

ާމި ާލިބިގެންވ އިރު ާމަޖިލީހަށް ާބ ރު ާލިބުމުގެ ާހަމަަގއިމުވެްސާާމެޖޯރިޓީއަކުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެނގުމަކީ ކަންކަން

ާކަމެއް ާތަންތ ނގައިާބޭނުންތެރި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެކެން. ާހައިޯކޓުންާާކަމުގައި ާއެބައޮތް ވެސް

ާމައްސަ ާއަމިއްލަނިންމ  ާފަރ ތަކުން ާއެ ާނިންމުމަށް ާހަިއކޯުޓން ާނުކުރިާާލަތައް ާއެޕީލް  1820ވިޔަްސާނުވަަތާާކަމުަގއިާއަށް

ާކަމުގައި ާނިންމި ާެއކަން ާބަެއއްާއެހެންގޮތަކަށް ާކޯާވިޔަސް ާސްޕްރީމް ާޖުރިސްޑިފަހަރު ާއަމިއްލަ ާއެމީހުންގެ ކްޝަންާޓު

ާ ާއެޕީލް ާއެ ާއަމިއްލައަށް ާކޯޓުތަުކން ާއެމީހުން ާމިާނަގަިއގެން ާފެނޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހަމަޖެހިފައިވޭ. ާގޮތްތަެކއް ާައޑުއަހ 

ާއެާބިލުގައި ާެއކަން ާބަެއއްާވެސް ާބ އްވަން.ާެއއީ ާއެޕްަލިއާާގޮަތށް ާނުބައިކޮށް ާއެ ާދިމ ލަކުން ާއެހެން ާޤ ނޫނު ފަހަރަށް

ާވ ނެާާޓަށްާބައިންޑުއޮންނަނީާމަތީާކޯޓެއްގެާޕްރެސީޑެންޓުާތިރީާކޯާދ ާކަމަށްވެފައިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިާކުރެވެމުން

 1825ކަމަށްާއެހެންާއޮންނައިރުާޯގސްކޮށްާކަމެްއާހިނގަމުންާޮގސްާއެތަްއާދުވަހެްއާވަންދެންާއެގޮތަށްާގޯްސކޮށްާހިނގ ފަިއާ

ާއެޕީލް ާނިންމިއިުރާާދެން ާކަމެއް ާަހއިޯކޓުން ާކުެރްއވުމަށްވުރެ ާަރނގަޅު ާއެކަން ާކޯޓުން ާސްޕްރީމް ާއައިްސގެްނ ެއއް

ޕްރީމްާވަންޏ ާސުާކަމަށްާސްޕްރީމްާކޯޓުންާފެނިވަޑަިއގެންފިާކަމަެަށްާހޭާކަންތައްތަކެއްާއޮންނައެކަމުަގއިާބައްަލވަންޖެ

ާއެ ާއިޚްތިޔ ރުަގއިާކޯޓުން ާއަިމއްލަ ާއެާބޭފުޅުންގެ ާއެކަން ާއޮތުން.ާއަދިާމީގެއިތުރުްނާާެވސް ާކަމަށް ާކުެރއްވޭނެ ގޮތަށް

ާބަންޑ ރަ ާމިޤ ނޫނުަގއި ާފެނޭ ާމިހެނަާއަޅުަގނޑަށް ާވެސް ާއެޕްލައިާއިބަށް ާނުވަތަ ާހިނގ  ާނުބައިކޮށް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާން

ާާކުރެވެމުން ާގޯސްކޮށް ާފެންނަދަނީ ާއެާކަމަށްާާަކމަށް ާއެީޕލްާވަންޏ  ާއެ ާވެސް ާލޯާާ،ބޭފުޅ އަށް ާއޮފް ާޕޮއިންޓް  1830އެ

އެީއާާކުެރްއވުމަށްާއެާފުރުޞަތުާދެއްވަން.ާރާނުލ ާގެންަދވަިއގެންާއެކަންާސުޕްރީމްާކޯުޓންާޑިސަިއޑުއެއްހެންާފެކްޓަ

ާތަންތ ނގައި ާއެެެހެން ާއިނގޭގޮުތަގއި ާާއަޅުަގނޑަށް ާއަދި ާގޮތް. ާއޮންނަ ާއެކަން ާބިންގަެލއްެގާވެސް ާއެޅޭ ަކއްޗަށް

ާގޮތް.ާާޯގސްކޮށްާދިއުމަށްާފުުރޞަތުާނުދިނުމުެުގެާގޮތުންާެއކަންކުރަންާފެންނަާއެކަށް

ާ

 1835ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއަޅުާ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާޢިއްޒަތްެތިރާާގަ ާދ އިރ ެގ ާއުނގޫފ ރު އަުރވަނީ

ާިސކުންތުާބ ކީާއޮތީ.07ާާމިނެޓ60ާާް.ޕީާގެާފަރ ތުންާންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާޑީ.އ ރުމެ

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާ

ާޢިއްާާ ާޝުކުރިްއޔ  ާައއްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާކޯޓުަތކ `. ާޝަރުޢީ ާރައީސް. ާއެންމެާާޒަތްތެރި ާބިލުގައި  1840ބެހޭ

ާވ ހަކަަތްއާ ާގިނަ ާވަރަށް ާދަންނަވ ލ ފަިއ. ާހުންނ ނީ ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަަތއް ާބައެއް ާފުރުޞަތުގައިެވސް ާ ާ ފުރަތަމަ

ދޭނަން.ާާއިއިޞްލ ޙުތައްާައދިވެސްާހުށަހަޅަާދައްކަންާހުރީމަާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާައޅުަގނޑުާވެސްާައޅުަގނޑުާބޭނުން

ާވ ހަކަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑ ާފްލޯރގައި ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާހުރިހ ާާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއީ އެއް

ެވސްާޙަޤީޤަތުގައިާމިާބ ރުތަްއާާެވސްާއަދިާކުރީާޒަމ ނުގައިާގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާމިާޒަމ ނުގައިބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެނ

ާނުވަ ާވަކިވެފަިއ.ާރައްޔިތުްނގެ ާބ ރ އި،ާޢަހުރީ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާތަ ާޤ އިމު ާހިންގ ާދުލުއިންޞ ފު ާބ ރ އި،ާސަރުކ ރު  1845ކުރ 

ާ ާމި 2ާާބ ރު ާއޮނަންޖެހޭ ާަވކިން ާމިއީ 2ާާބ ރަކީ ާމި ާއަނެއްކ  ާރަނގަޅަށ2ާާްބ ރު. ާނިކަން ާއޮންނަންޖެހެނީ ބ ރު

ަޑިއގަންނަވ ނެާފަދައިންާއެީއާވަިކވެފައި.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިާވަކިވުުމގެާމ ނައަކީާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެނިގވަ

ާކަމެއް ާކޮންމެ ާފައިދ ހުރި ާވީހ ާދައުލަތައް ާާކުރުމުަގއި ާދީގެން ާދައުލަތ2ާާްެއހީތެރިކަން ާއޮތުން. ާވަކިކޮށް ބ ރު

ބ ރަށްާެއއްބ ރުލުންާދިނުމަކީާއެއީާއެދެިވގެްނވ 2ާާބ ރުނ2ާާްކުރުމ ިއ،ާާބ ަރށްާމަޝްވަރ 2ާބ ރުނ2ާާްހިންގުމުގައިާ

ާއެހެން ާއަނެްއާކަމެއް. ާބ ރަކުން ާއެްއވެސް ާމ ނައަކީ ާމީގެ ާޮއންނަންޖެހޭނީ ާވަިކވެފައޭ ާރަނގަޅަށް ާވަަރށް  1850ނަމަވެސް،

ާމިާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދިނުން. ާފޯރުވިޔަ ާނުފޫޒު ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާޤ ނޫނ އި ާވ ހަކަައކީާާބ ރަކަށް އުޅޭ

ާބ ރަށް ާހިންގ  ާމަޖިލީހަށްާނުާސަރުކ ރު ާބ ރަށްާވެސްާޝަވަވެްސާއަދިާރައްޔިތުންގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ދ އިރ އަްށާާޢީރުތަ

ާބަޖެޓު ާލިބޭާވެސް ާވަކިްނ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހުންނަންޖެހޭނީ ާފައިސ  ާހިންގުމުެގ ާދ އިރ ތަްއ ާއެ ާއެެެެެމީހުންނަށް

ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތުަމކީ، ާބަޖެޓެއް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާދ އިރ އަށް ާޝަރުޢީ ދަންނަވާ ާގޮތަށް.

ާރަނގަޅަށްާވަ ާމިހެން ާެޖހޭނީ. ާއޮންނަން ާކޮންނޭ ާމުސްތަޤިއްލު ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާަވކިވެަފޭއ ާރަނގަޅަށް  1855ރަށް

ާނިންމުމުގައިާ ާމައްސަލަތައް ާއެހެންނޫނިއްޔ ، ާވ ނެ. ާއެހީތެރިކަަމކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާބޭްއުވމަށް ާބޭްއވޭ ާމުސްތަޤިއްލުކޮށް

ާ ާޤ އިމު ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާއަދި ާހިންވެސް ާބ ރުން ާއަދިާކުރ  ާތަމްރީނުކުރުމ އި ާގ ޟީން ާމަޝްރޫޢުތައް ާބޭނުންވ  ގަްނ

ާއެ ާކުރުމުަގއި ާކަންތައްތަްއ ާވެސް ާބަޖެޓުާއެހެނިހެން ާލިބެންވ  ާއަންނަމީހުންނަށް ާތ ށިކަން ާވެއްިޖްއޔ ާާަގއި ގޮެތއް

ާމި ާމުސްތަޤިއްލުާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްާދަންަނވ ލ  ާކޮާކަމެްއާނޯންނ ނެ.ާހަމަ ާދިމ ކޮށްލ  ާހަމަ ާފަހަރެއްަގިއާކުރަން ންމެ

ާއެ ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް ާބަޖެާމިސ ލަކަށް ާާޓުމީހުންނަށް ާ ާނުދީ ނޑުާާކަމަށްހިފަހައްޓައިފި ާއަޅުގަ  1860ވަންޏ 

ާމިކަމަާޤަބޫލުކުރ  ާއެެހންވީމ ، ާނުކުރެވޭނެ. ާަމސައްކަެތއް ާމިނިވަންކޮށްނެއް ާމުސްތަޤިއްލުކޮށް ާކޮންމެހެންާގޮތުަގއި ށް

%ާ ާނޭނގެ.ާއ62ާެކަމެއް،ާ%7ާ%ކަމެއް،5ާާދ ނީ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާބަޖެޓެްއާާކަެމއް ާއެކަީށގެންވ  ާބޭނުންވ  ކަމަށް
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ާރުދަނ ާހައަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޑިމޮްކރަސީާއޭގެާއެންމެާއެއީާޝަރުޢީާދ އިރ އަށްާަވކިންާަކނޑަައޅ ފައިާބޭްއވުމަކީާ

ާއެއް ާމުހިންމު ާއެްނމެ ާހިންގުމަްށާއޮތް ާފ ހަާގޮތުަގއި ނޑު ާގޮުތގަިއާއަުޅގަ ާކޮމިޓީގެާކަެމއް ާބިލު ާހަމަ ަގކުރަމޭ.ާމިއީ

ާވ ހަކަ ާއިޞްލ ޙެއްާދެއްކެމުންާާމަރުޙަލ ގައި ާހުށަހަޅ  ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާާދ އިރުގައި ާހުށަހަޅަން. ާމިކަން  1865ާގޮތުގައި

ާެދްއިވާ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާނިންމ ލަން ާވ ހަކަ ާައޅުަގނޑުެގ ާދަންނަވ ލުމ ެއކު ވ ހަކަ

ާށް.ާފުރުޞަތަ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމުޙައްނައިފަރުާާާ

ާމި ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނޑުާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުގަ ާާބިލަށް ާދައްކ ަފއިވ ނެ. ާވ ަހކަ ާވެސް  1870އެހެންނަމަވެސް،ާުކރީދުވަހު

ާވ ަހކަ ާއޭރު ާހުރުާދެއްކިާާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްަތއް ާބަެއއް ާފ ހަގަނުކުެރވޭ ާފުރުޞަތަކަްށާާމ އިރުަގއި ާދެވަނަ އެުކަގއި

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަީނާމި ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(12ާާވަނަާމ އްދ .12ާާބިލުގެާާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާއެންމެާފުަރތަމަާއަޅުގަ

ާހު ާއެބަ ާކޯޓުތަކެއް ާއިބްތިދ ޢީ ާގޮުތަގއި ާއިނގޭ ާމިއިން ާޢަމަލުކުރަންާާންނަންޖެހޭ.ާ)ށ(ާގައި ާޤ ނޫނަށް ާމި އޮންނަނީ

ކޯޓ އި،ާުކޑަކުދީންގެާކޯަޓީކާބެހޭާއ ާޢ އިލ މ ލޭގައިާހިނގަމުންާއައިާމަދަނީާކޯޓ އި،ާޖިނ ޢީާކޯޓ އި،ާރިންާފެށުމުގެާކު

 1875މ ާއެކުާހަމަޖެހުނީާއެވެ.ާމިާޖިނ ޢީާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުާާމިމ ލީާއިބްތިދ ޢީާކޯޓުތަކުގެާޑިިވޝަންތަކެއްާކަމަށްާ

ާ ާކޯޓ މަކޯޓ އި، ާބެހޭ ާޢ ިއލ އ  ާކޯޓ އި، ާދަނީ ާކޯޓުެގާއި، ާއިބްތިދ ޢީ ާދަނީ ާބަދަލުވެގެްނ ާމި ާކޯޓު ކުޑަކުީދންގެ

ާމި ާމިހ ރު ާގޮތުަގއި ާއޮންނަާޑިވިޜަންތަެކއް ާާބިލު ާއެ ާހުްނނަންޖެހޭނީ ާޑިވިޜަންަތކެއް ާޯކޓުތަކުގެ ކޯޓުތަކުެގާގޮތުން.

ާއަމުރުާ ާއަދި ާމައްޗަށް ާޭއެގ ާހުރެގެން. ާތަނެއް ާއެހެން ާެއއަށްވުރެކުރ ނެ ާމިާަމއްަޗށްާވ ހަަކއަކީ ާހުންނަކަން ާކޯޓެްއ

ާާމ އްދ  ާއިން ާދޭހަވެއޭާއެބަ ާހިތުން ނޑު ާއެއީާ.ާައޅުގަ ާއުފެއްދުމަކީ ާއަލުން ާކޯޓުތަކެއް ާއެހެން ާައމުރުކުރ ނެ ާކޯޓުތަކަށް

ާބުރޫާ ާމިނިވަންކަމަށް ާކަމެއްކޯޓުތަުކގެ ާމިާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއަރ ފ ނެ ާ)ށ(15ާާދެންނެވިާާމ އްދ  ާމ އްދ   1880ވަނަ

ާއޮންނަންާއަާ މުގެާކުރިންާމ ލޭަގިއާހިނގަމުންާއަިއާމަދަނީާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުާޅުަގނޑަށްާެފންނަނީ.ާމިގައި

ާ ާކޯޓ ިއ، ާޖިނ ޢީ ާޢ އިލ ކޯޓ އި، ާދަށުން ާޤ ނޫނުެގ ާމި ާކޯޓ އި ާކުަޑުކދީންގެ ާކޯޓ އި، ާބެހޭ ރ އްޖޭގެާާމިއ 

ާ ާސަރަޙައްދުތަުކގައި ާމިގޮަތށް ާކޯޓުތަކެެވ. ާއިބްތިދ ޢީ ާއުފައްދ  ާމި ާެއއީާ)ށ( ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް އިޞްލ ޙުކުރަން

ާޑިާއެްއގޮތަކަށް ާކޯޓުތަުކގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާއޮެވސް ާގޮތަކަށް ާާހުންނަ ާނުފެނޭ.ވިޜަންތަެކއް ާބައިާާންނ ކަށް އެހެންވީމ ،ާއެ

ާ ާއުނިކޮށްލަްއވަން ާއެފަދައިން ާދެންހަމަ ާމ12ާިޖެހޭނީ. ާމ އްދ ގަިއ ާބެލީމަާއޮންާވަނަ ާމައްސަލަތައް ާމަދަނީ  1885ާނަނީ

މަދަނީާމައްސަލަތައްާބެލުމުގެާާތަކުގެާތެރެއިންާޢ އިލީާމައްސަލަތައްާފިޔަވައިާއެންމެހ .ާމަދަނީާމައްސަލަތިޞ ޞްއިޚް

ާކޯޓުެގާާއިޚްތިޞ ޞް ާމައްސަލައިބްތިދ ޢީ ާލިބިގެންވެާމަދަނީ ާއަނެއްކ ާާއެއް ާވ ަހކަ ާިޑވިޜަންގެ ާއެއްކަލަ ެއވެ.ާހަމަ

ާމި ާވެސްާވެސް ާނަން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާމަދަާިއޞްލ ޙުާއޮންނަނީ. ާބެލުެުމުެގާކުރަންޖެހޭނެ. ާމައްސަލަތައް ނީ

ާމައްސަލަތައްާާއިޚްތިޞ ޞް ާޢ އިލީ ާތެރެއިން ާމައްސަލަތަކުގެ ާމަދަނީ ާފެންނަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިޞްލ ޙުކުރަން )ހ(
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ާ ާބެލުމުގެ ާމަްއސަލަތައް ާމަދަނީ ާއެންމެހ  ާލިބިގެްނވެާާއިޚްތިޞ ޞްފިޔަވަިއ ާކޯޓަށް ާއެާާމަދަނީ ާއޮާއެެވ.  1890ތުން.ާގޮތަށް

ާމިާއެާހަމަ ާ)ށ(ާއ އި،ާ)ނ(ާއ އި،ާ)ރ(ާއ އި ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއެބަޖެހޭ ާގެންނަން ާބަދަލު ާއެ ާހަާގޮތަށް މަާބައިތަކަށް

ާ)ށ(ވަެަނަާމ އްދ ގ12ާާެއޮންނަނީާމިޤ ނޫނުގެާާވަނަާމ އްދ ގައިާމ72ާިމިދެންނެވިާބަދަލުާއެބަާގެންނަންޖެހޭ.ާދެންާ

ާއިތުރު ާމައްސަލަތަކުގެ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާބެލުމުގައި ާމައްސަލަތައް ާބ ވަތްތަުކގެ ާއަންނަނިވި ާކޯޓުތަކުެގާން ާއިބްތިދ ޢީ ގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާާވެާޖިނ ޢީާޑިވިޜަނަށްާލިބިގެން ކޯޓުަތކުަގއިާވަނަާމ އްދ ަގއިާއިބްތިދ ޢ72ާާީއެވެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާޑިވިޜަންގެ ާާޖިނ ޢީ ާޚ އްޞަ ާކޯޓ އި، ާމަދަނީ ާއޮންަނއިރުަގއި ާކުަޑކުދިންނ ާބެާއ ޢ އިލާ އިޚްތިޞ ޞް ާއަދި ާކޯޓ އި  1895ހޭ

ާ ާކޯޓުތަކުގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާކޯޓުތަކުގެ ާއިޚްތިޞ ްޞާބެހޭ ާބަޔ ންކޮށްޚ އްޞަ ާޖިނ ޢީ ާެއހެންވީމ ، ާޯނވޭ. ާއެއް ކޯޓުަގިއާފަ

ާ ާއޮއިޚްތިޞ ޞް ާވަނީންނަ ާާކަމުަގިއ ާޚ އްޞަ ާއެ ާމިާިއޚްތިޞ ޞްތައްވިްއޔ  ާާދެންނެވިާއޮންނަންޖެހޭނެ 2ާއަނެއް

ާ ާމަްއޗަށް ާކޯޓުގެ ާވެސް. ާއެ ާމިާބެހޭާކޯޓ 2ާެއކަމަކު ާާގޮތަުކން ާކަހަލަ 2ާާއެ ާކޯޓުން ާބ ވަތުގެާބަލަންޖެހޭ އެ

ނުޑާދެކެން.ާާނުވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާއެާހިމަނަންޖެހޭނެާރަނގަަޅކަށްާމީގައިާހިމަނ ފަެއއްާމައްސަލަތަކެއް ިމާކަމަށްާއަުޅގަ

ާއަިދެވސްާއިޞްލ  ާބިލުގައި ާމި ާއަދިވެސް ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާއެބަހުރި.ާނޫނަސްާވެސް ާކަންތައް ާގިނަ ާވަރަށް  1900ޙުކުރަންޖެހޭ

ާހުރިހ ާ ާދައްަކިއގެން ާވ ހަކަ ާގޮތަކަްށ ާކުއްލި ާމިހ  ާބިލަަކށް ާބޮުޑ ާމިހ  ާވެއްިޖއްޔ  ާގޮތުން ާހީވ  އަޅުަގނޑަްށ

ާކުެރޭވާ ާއިޞްލ ޙު ާގެންޮގސްގެން ާކޮމިީޓއަކަށް ާޚ އްޞަ ާބިލު ާމި ާއެހެްނވީމަ، ާނުދެއްކޭނެ. ާވ ަހކަެއއް ކަންތައްތަުކގެ

ާގެންދ ނަން.އި ާހުށަހަޅަމުން ާިއޞްލ ޙުތަކެއް ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާވީހ ވެސްާާރުަގއި ާހަމަ ާބިލު ާމި ާފެންނަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާބިުލާ ާމި ާސިފަިއގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ާނިންމ ލ  ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާގެންގޮްސގެން ާކޮމިީޓއަަކށް ާޚ އްޞަ އަވަހަކަށް

 1905ާއައުން.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާމިހ ރުާމިާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަންާެއދިވަަޑއިގެންފަިއވ ާދެންާއޮތީާ

ނޑުމެންގެާމަސަްއކަތްާ މ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާވަގުތުާގަިޑއަށްާބަލ އިރުާައޅުގަ

ނޑ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުމެންާމަަސއްަކތްާއަލުންާފަށ ނ60:22ާާީ  1910ަގިއ.ާއެހެންވީމަ،ާޢިްއޒަތްތެރ62:22ާާިަގއިާމެދުކަ

ާފަށ އިރުާ ާމަސައްކަތް ާއަުލން ާޮބޑަށް ާހުއްޓުވ ލުމަށްވުރެ ާމެދުން ާދޭތެރެ ާވަގުުތކޮޅު ާލިބިވަޑައިގަންަނވ  މެންބަރަށް

ނޑުމެންާއިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއަޅުގަާ ނޑުމެްނ60:22ާާނޑުާަގސްދުާކުރަނީ.ާއަޅުގަ ަގއިާއަުޅގަ

ާއެބަާ ާއެއް ާވ ހަކަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަރިހުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ނޑ ލުމުގެ ާމެދުކަ މަސައްކަތް

ާ ާނަންބަރު ާކަންތަުކގަިއާޤ ނޫނު ާވޯުޓގެ ާމަސައްކަުތގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނަށްާސިފ0222/26ާައޮތް.ާެއއީ އިްނގެ

ނޑުމެންނަށްާމަސަްއކަތްާ ާއަުޅގަ ާއަރ  ާއޮޅުންަތކެއް ާދިަޔއިުރާވަނީ ާވޯޓުާނަގަމުން ާުހށަހެޅި ާބިލު ާގެަނއުމުގެ  1915އިޞްލ ޙު

ާއ ާ ާފެށިއިރު ާޢަމަލުކުރަން ާގަވ އިދަށް ާއ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާޖެހިފައި. ާހަމަޖައްސަން ާގޮތްަތކެއް ާގެންދިއުުމގައި ކުރިއަށް
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ާތެެރއިން ާބަެއއްާާގަވ އިދުގެ ާނެތް ާއެނގެން ާސ ުފކޮްށ ާަގވ އިުދގައި ާދިމ ވެ ާދަތިތައް ާބައެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޕ ޓީތަުކގެާ ާސިޔ ީސ ާގޮތުން ާހޯދުމުެގ ާަޙއްލެއް ާމިކަމުގައި ާކުރިމަތިވެަފއި. ާވަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ކަންތައްތައް

އްަޞކޮށްާމިާމަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާއެންމެާބޮޑުާއިސްާބޭފުޅުންނ އިާައޅުަގނުޑާމަޝްވަރ ާކުރަމުންާމިާގެންދިޔައީ.ާޚ 

ާޙައްެލްއާ ާކަމުގަިއ ާމި ާމަްޝވަރ ޮކށް ނޑު ާއަުޅގަ ާލީޑަރުްނނ އި ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޕ ޓީގެ  1920ދެ

ާފަރ ތުންާ ާގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަިދ ާފަރ ތުން ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކަުމގައި ާމި ާދިޔައިން. ާއެދެުމން ާދެްއވުމަށް ހޯއްދަވަިއ

ާކަމުގަިއާރިޔ ސަ ާމި ާދަންނަވަން. ާުޝކުރު ާއަޅުަގނޑު ާއެއްބ ރުެލއްވުން ާއެހީތެރިކަމ އި ާގެންދެވި ާދެއްވަމުން ތަށް

ާބޭފުޅުްނާ ާއެ ާއަދި ާދެއްވަނީ ާމަްޝވަރ  ާއަޅުަގނޑަށް ާމިހ ރު ާވެސް ާޕ ޓީއިން ާދެ ާަކމަށް ާގޮެތއް ާގެންދެވޭނެ ކުރިއަށް

ާރިޔ ސަާ ާމިކަމުަގއި ާއަދި ާދެްއވަނީ ާލަފ  ާައޅުަގނޑަށް ާނުކުރަްއވ ނެާވެސް ާއިޢުތިރ ޟް ާމެދު ާނިންމުމަކ  ާނިންމ  ތުން

ާމަސައްކަތްާ ާބިލުގެ ާމި ާގޮތުން ާމި ާވަނީ. ާދެއްވ ފައި ާއެއްބ ރުުލން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާފަރ ތުން ާދެ ާވިދ ޅުވެ  1925ކަމަށް

ާ ާނިންމ ފައި ާރިޔ ސަުތން ާމިހ ރު ނޑު ާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާގޮތް ާަރނގަޅު ާއެީއާއެންމެ ާފެށުން ާވަނީާއަލުން މި

ާބިލުެގާ ާހުށަހެޅުއްވުމުން ާމަޖިލީހަށް ާއަލުން ާބިލު ާގެންިދއުމަށް. ާކުިރއަށް ާފަށައިގެން ާއަލުން ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ މި

ާކުރިއަްށާ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާވ  ާގަވ އިދުަގއި ާހަމަ ާމަސަްއކަތްތައް ާބިލުގެ ާގެންގޮސް ާކުރިައށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބަހުސް

ާވ ހަކަތައް ާބައްދަލުވ ީނާާގެންދ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާމަސައްކަތަިއގެން ާއަލުން ާދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލުމަށްފަހު

 1930ާގައި.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.62:22ާ

ާ

 ]ށ62:25ާާްނ60:22ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެދުކ22ާަ`. ާމަސައްކަްތ ާފަށަން. ާމަސައްކަތް ާއަލުން ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު ާދެންނެވިާމިނެޓުގެ  1935ނޑ ލަމުން

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާބޭފުޅަކީ، ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ާމިހ ރު ާަދއްަކވަްނ ާވ ހަކަފުޅު ފަދައިން

ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާއަޅުަގނުޑާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާދެއްެކވުން:ވ ހަކަމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާ

ާގަިއވ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާބިލު ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރްޢީ ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  1940ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުެމންާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާސަުރކ ރުންާމިާބިލުާމިާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާމިާވަނީާވަރަްށާފަހުގެާ ހަމަތަކުގެާމަތިންާއަުޅގަ

ާ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާވަގުެތްއގައި. ާގޮތުން ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުަވސ0ާާްބިލު އަހަރު

ގެާކުީރަގއިާނިންމަން.ާމީގައިާވ ާހަމަތަކ އިާއެްއގޮތްާވ ާގޮުތގެާމަތިނ0262ާާްއޮަގސްޓ7ާާުވުމުގެާކުީރގައިާއ ދެ،ާ
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ނުައސ ސީަގއިާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާދިވެހިރ އްޖޭގެާކޯޓުތައްާހިްނުގމުގެާކަންތައްަތއްާހަމަޖައްސަްނ.ާއ ދެ،ާއެއީާޤ ނޫ

ާބަލައިލިއިުރާ ާބިލަށް ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާބަލައިލ ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާކޮށްފައިވ  ާލ ޒިމު  1945އަޅުަގނޑުމެން

ާކަމަށް.ާ ާހުރި ާތަފ ތުތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމ އްދ ތަކ އި ާހުރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމި ާފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާއަދި ާރޫޙ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާކޮމިޓީން ާފޮނުވަިއގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ބިލު

ނޑުާވެސްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާއ ެދ،ާ ވަނަާބ ބު.ާިދވެހިރ އްޖޭެގ1ާާވ ގޮތަްށާމިކަންާކޮްށާނިންމަންާއަުޅގަ

ާ ާޢަދުލުއިންޞ 1ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާިމވަނީ ާބުނެފައި ާބ ުބގައި ާގ އިުމާވަނަ ާބ ރު.ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާކުރުމުގެ ާގ އިމު ފު

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާ ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާއަދި ާކޯޓަށ އި ާހައި ާޯކޓަށ އި ާސުޕްރީެީމް ާވަނީ ާލިބިގެން ާބ ރުަތއް ާއެންމެހައި  1950ކުރުމުގެ

ާ ާެއީއ ާއ ެދ، ާކޯޓުތަކަށެެވ. ާަދއުލަތ606ާުދަށު ާިވޔަސް، ާފަުރދަކު ާއަމިއްލަ ާބުނަނީ ާމި ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ެގާވަނަ

ާފޯރުވ ާ ާނުފޫޒު ާބެހި ާމަަސއްކަްތތަކ  ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާވިޔަްސ، ާކަމުގައި ާމީހެއް ާުހރި ާހަވ ލުވެ ާހިންގުމ  ކަމެއް

ާރައްކ ތެިރާ ާމިނިވަންކަން ާކޯޓުތަކުެގ ާބުނަނީ ާމި ާގައި ާ)ރ( ާޭއގެ ާހަމައެއ ެއކީަގއި ާއ ެދ، ާެއވެ. ާނުވ ނެ ހަދައިގެން

ާޙިމ  ާޤަދަރު ާހައިބަތ އި ާކޯޓުަތކުގެ ާމައްސަލަާކުރުމަށ އި، ާފަސޭހައިން ާމީހަކަށްމެ ާކޮންމެ ާތަންތަނަކީ ާއެ ާދީ، ޔަތްކޮށް

ާޤ ނޫނ ިއާ ާހެދުމަށްޓަކައި ާކަމަށް ާތަންތަން ާކުރ  ާަމސައްކަތް ާގޮތެއްަގއި ާހަރުދަނ  ާުނޖެހި ާފަރ ތަކަްށ ާވަކި  1955ހުށަހެޅޭނޭ

ާއިެިދ ރ ތަކު ާވެްސާދައުލަތުގެ ާގޮތްގޮތުން ާއެހެނިހެން ާޒަިރއްޔ އިންނ ިއ ާކަންަތއްތަްއާގަވ އިދުތަުކގެ ާދައުލަތުގެ ންނ ިއ

ނުޑާ ހިންގުމ އިާހަވ ުލވެާތިބިާއެްނމެހައިާމީހުންާކޯޓުތަކަށްާއެހީތެރިވ ންާވ ެނާެއވެ.ާއ ދެ،ާމިއީާބޮުޑާބ ބެއް.ާއަުޅގަ

ާޖެއްސެވީ.ާ ާތި ާރަނގަބީލު ާމިހ ރު ާދެްއވަނީ. ާވަުގތުކޮޅެއް ާކުޑަ ާވަރަށް ާމަނިކުފ ނު ާދަންނަވ ލީ. ކުޑަތަންކޮެޅއް

ާ ާޝަރްޢީާއަޅުަގނޑު ާދެންނެވި ާމި ާބިލު، ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އިށީންނަން.

ާމަޖިލީހަށްާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާގޮަތކަށް ާފޯރުވޭނެ ާބ ރު ާނުފޫޒ ިއ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާވަަރށް ާމިވަނީ ާބިލު  1960ކޯޓުތަުކގެ

ާކޮ ާދ  ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާޝަރީޢަތްާހުށަހަޅުއްވ ފައި. ާމި ާުކރައްވ އިރު ާއިޞްލ ޙު މިޓީއަކުން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާމަްއޗަށް ާމުހިންމުކަމުގެ ާދިއުމުގެ ާހެދިގެން ާޤ ޫނނު ާމި ާގޮތަކަށް ާވ ނެ ާއިްނޑިޕެންެޑންޓު ާނިޒ މު ކުރުމުގެ

ާޮކށްދެއްވ ށޭ!ާއެހެން ާސ ބިުތކަމ އެުކ ާވަރަށް ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާެއކަން ާބޭނުންވަނީ. ާދަންަނވ ލަން ނޫނިއްޔ ާއެްއޗެއް

ާލިބިގެނެްއާ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާމީހުންނަށް ާއެކި ާނޯންނ ނޭ. ާކަމެއް ާއަމ ން ާަމޞްލަޙަތ އި ާޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމުޅި ާއޮތީ. ާބަލައިލަން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާމިއީ ާފަށައިގެްނ1ާާނުދ ނޭ. ާއެއްޮކޅުން ާބ ބު  1965ވަނަ

ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކިޔ ލީމަ ާެއޅިފަިއވ ާާއަނެއްޮކޅަށް ާކުރުމަށްޓަކައި ާމިނިވަން ާނިޒ މު ާކުރުމުގެ ާޝަރީޢަތް މި

ނޑުމެންާކޮންމެހެންާކުރަންާޖެހޭނެާއަދިާ ާެއއްގޮތަށްާމިާޤ ނޫނުާނިމިގެންާދިއުމަކީާއަުޅގަ ބ ރު.ާއެހެންވީމަ،ާއެާރޫޙ 

ާއަ ާއިށީނދެލ ނަން، ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަމުން، ާކަމަށް ާކަމެއް ާވ  ާލ ޒިމު ާބޭންދެވުމުެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޅުަގނޑު

ާކުރިން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ1970 
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޝަރްޢީާކޯޓުތަކ އިާބެހޭާބިލުގެާބަހުސްގައިާފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ފަިއވ ާ

ާނިމުނީ. ާމި ާހިސ ބުން ާމި ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ާބެހޭާާހުރިހ  ާބިލ  ާމި ާދެން ާައޅުަގނުޑމެން އެހެންވީމ ،

ާނ ނީ.ގޮތުންާމިއަދުގެާވޯުޓގެާަވގުތުަގއިާވޯެޓއްާނެގުންާއޮން

ާ1975 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބިލު.62.0ާ ާއޮތް ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެން ާދަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާާދެން މަސްތުވ ތަކެްއޗ ާއެއީ

ާ ާބިލު ާބ0222ަބެހޭ ާފުރުޞަތަށްާގެ ާބިލަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދިއުން. ާކުރިއަްށ ާމަރުޙަލ  ހުސްގެ

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާބޭފުޅުންނަށް ާގެންަދވ  އެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން

ާގޮތުގެމަތިާ ާވ  ާގަވ އިދުަގއި ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާަމރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާވިދ ޅުވުމުެގާއަޅުަގނޑުމެން ާފަހުބަސް  1980ން

ާ ާއެހެްނވީމ ، ާޮއވޭ. ާއެބަ ާއަރުަވން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާވަގުުތކޮެޅއ5ާާްފުރުޞަތު މިނެޓުގެ

ާފުރުޞަތު.ާފުރުޞަުތާ ާވިދ ުޅވުމުގެ ާފަހުބަސް ާވަަޑއިގެން ާއަރުވ ނަން.ާޯޕޑިއަމަށް ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާނަމަ ާއިމްތިޔ ުޒާާބޭނުންފުޅު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ާބޭނުންފުުޅާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާފުރުޞަތު ާއެ ާއެެހންވީމ ، ާވިދ ުޅވީ. ާކަމަށް ާނުވ  ާބޭނުންފުޅު ާފުރުޞަތު ފަހުމީ.

ާއެނބުރި ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާފުރުޞަތެްއ ާއެ ާނުކުރައްވަންޏ  ާބިލު ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ   1985ެގ0222ާާލަނީ

ާނަންފުޅުތައްާ ާބޭފުޅުންގެ ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ާފުުރޞަތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ބަހުސްގެ

ާދ އިރ ެގާ ާއުތުރު ާފުަވއްމުލަކު ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ާފުރުޞަތަށް ާބޭފުޅަކު ާތިން ާިއން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ދަންނަވ ލ ނަން.

ާދެކުނުާމެ ާފުވައްމުލަކު ާސަލީމް، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާޙަސަން، ާރަފީޤު ާމުޙައްމަދު ންބަރު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެބަާهللاާދ އިރ ގެ ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިން ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމުޙައްމަދު. މަސީޙު

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާޢަބްދުއޮތް. ާއީވ  ާهللاންބަރު ާމެންބަުރާ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ  1990ތިމަރަފުށީ

ާއަރުވަމުންާ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާސަމީރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމުޞްޠަފ ، މުޙައްމަދު

ާރަފީޤުާޙަސަނަށް.ާާާާގެންދ ނަންާއެންމެފުރަތަމަާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ާިމާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވަަރށް ާމިއީ ާބިލަށް،ާބިލަކީ ާބެހޭ ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމަސްުތވ ތަެކއްޗ  ާޢިއްޒަތްތެރި  1995ޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެ ާބިލެއް. ާމުހިންމުވެފަިއވ  ާވަރަށް ާފަރ ތަށްާވަގުތު ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާކަމަށްޓަކަިއ ާހުށަހެޅުއްވި ާިބލު ާމި ންކަމުން

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާީމގައި ާަދްއކ އިރު ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮުތން ާބެހޭ ާބިލ  ާދަންނަަވން.ާއ ދެ،ާމި އަޅުަގނުޑާޝުކުރު
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ކުންނ ނެާބައިވަރުާަމއްސަލަތަްއާއެބަހުރިާފ ހަގަކުެރވޭާވަރަށްާިގނަާމ އްދ ތަކެއް.ާީމގައިާމިާޮގތުންާއޮތުމުންާމީގައިާނު

ނޑުާބައެއްާމ އްދ ތައްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެާދަންނަވ ލުމުގެާކުރިންާފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑަށްާފ ހަގަކުެރވޭ.ާެއޮގތުންާއަޅުގަ

ާ ާބިުލގަިއ ާމި ާދެންެނވޭނީ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާަކއުންސިލ2ާާުމި ާޑުރަުގ ާނެަޝނަލް ާއޮންނަ ާމި ާމ އްދ ގަިއ  2000ވަނަ

ާދ  ާާއުފެދިގެން ާެއީއ ާއިސ60ާާްއިުރގަިއ، ާއެންމެ ާަކއުންސިލުގެ ާމި ާކައުންސިެލއް. ާއެކުެލވޭ ާމަްއޗަށް މެންބަރުންގެ

ާދެއްވ ާ ާސަރުކ ރުން ާމަސަްއކަަތށް ާކައުންސިލުގެ ާމި ާެއއީ ާހުންނަވ ކަން ާރައީސް ާނައިބު ާގޮތުަގއި ބޭފުޅެއްގެ

ާއި ާަކއުްނސިލުގެ ާއ ެދ، ާފ ހަގަކުރެޭވ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއެްއާއަހައްމިްއޔަތުކަން ާއެޖެންސީ ާޑުރަުގ ާނެޝަނަލް ތުރުން

ާ ާދައުރެްއ2ާާއުފައްދަވ އިުރގައި ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާމީަގއި ާއޮތްއިުރަގއި ާގޮތަށް ާއެކުލެވޭ ާމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ާއެން ާމިހ ރު ާއ ެދ،ާ…ކުޅެންޖެހޭނީ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާުމވަްއޒަފުންކަން ާކުރައްވ  ާމަަސއްކަތް  2005.އެން.ސީ.ބީގައި

ާގޮ ާއެ ާޯބޑުަގއިާވެސް ާެއކުލެވޭ.ާއެ ާއެބަ ާއަނެްއކ  ާބޯެޑއް ާއެޖެންސީގެ ާދަންނަވ  ާމި ާހިމެނޭ.2ާާތުން ާއެބަ މެންބަރުން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވަރަށްާމުހިންމުާަކމެއްާކަމުަގއި ާއެާވެސްާހަމަ ާއެން.ޖީ.އޯާހިމެނޭކަން އޭގެތެޭރގަިއާމަސަްއކަތްާކުަރްއވ 

ާ ާބިލުގެ 60ާާދެކެން.ާއ ދެ،ާމި ާމ އްދ ަގއި ާދޭވަނަ ާއުފެދިގެން ާއެބަ ާކޯެޓއް ާޑުރަގު ާގޮުތން ާވ  ާކޯުޓާ…މި .ާއ ދެ،ާއެ

ާކަމުަގއިާ ާމި ާކުރ އިުރގައި ާމަސަްއކަތް ާމި ާއެނގޭ ާައޅުަގނޑަށް ާޚިލ ފަށް ާކޯޓުތަކ އި ާއެހެްނ ާދ އިުރަގއި އުފެދިގެން

ާ ާލިބެންޖެހޭނެ ާފުދޭވަރަކަށް ާވެސް ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާޑުރަގ  ނޑިޔ ުރންނަކީ ާފަ ާތިއްަބވ  ާކަމުގައިާއިސްކޮށް  2010ބޭފުޅުން

އަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއ ދެ،ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާފަދައިންާިމާކަމަކީާވަރަށްާތަފ ތުާވަރަށްާއެހެންާފަންނެއްގެާކަމެްއ.ާ

ާމި.ާއ ދެ،ާދެންާ ާފ ަހގަކޮށްލީ ާނުކުތ  ނުޑާމި ާއަުޅގަ ާހުންނ ނެ.ާއެހެންކަުމން ާމަްއސަލަތައް ާބަިއވަރު ާދިމ ވ ނެ މީގައި

ާ ާބިލުގެ ާއެހީތެރިވެ،ާާވަނ62ާަމި ާމަދުކުރުމަށް ާކުށްަތއް ާކުރެވޭ ާސަބަބުން ާމަސްތުވ ތަކެީތެގ ާމިއޮންނަ މ އްދ ަގއި

ާނުދިނުމަށްާ ާއަދަބު ާމެނުވީ ާހ ލަތުގައި ާނެތް ާލިބެން ާހައްެލއް ާއެއް ާފަރުވ  ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާބޭނުން މަސްތުވ ތަކެތި

ާއުސޫ ާކުެރއްވުން.ާއ ދެ،ާމިއީ ާގ އިމު ާކޯެޓއް ާޝަރްޢީ ާވަކި ާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނ ނެ ާހިނގ އިރު ާމިަކން ާގޮތުން  2015ލެްއގެ

ާއަުޅަގނޑަްށާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއްކަން. ާމުހިންމު ާބަލ އިރު ާކަންތަކަށް ާފަންނީ ާމިހުންނަ ާމީަގއި ާއެނގޭ ވެސް

ާދީނ ިއާފުށުނ ރ ނެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދ އިރުގައި ާނިންމަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަހަަލާކަންތައް ާގޮތުަގއި ާގަބޫލުކުެރވޭ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(22ާާވަނަާމ އްދ .ާެއއ22ާާީގޮތަކަށްާމިާބައްޓަންާކުރެވެްނާޖެހޭނީ.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީާމިާބިލުގެާ

ާ ާއ0ާާެގެ ާއަދި ާލިބިގެން ާލިޔުމަކުން ާހުއްދަ ާފެމެލީގެ ާއެންޑް ާހެލްތު ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާމ އްދ .ާއެއީ ާއޮންނަ ާމި ަގއި

ާ ާގަވ އިދުަގއި ނޑައަޅ ަފއިވ  ާކަ ާމިނިސްޓްރީން ާޖަދުވަލު ާގޮތަކަށް ާނޫން ާމަިތން ާގޮތުގެ ާގޮުތގަިއ0ާާވ  ާބޭހެއް  2020ަގއި

ާއިްނާ ާރ އްޖެ ާނުވަތަ ާއުޅުން ާއެތެރެކުރަން ާނުވަތަ ާއެތެެރކުރުން ާރ އްޖެ ާެއއްެޗއް ާއެްއވެސް ާމަސްތުވ  ާކުރެވޭ ބޭނުން

ާއަޅު ާކަމަށް ާއެއް ާމ އްދ  ާމުހިންމު ާވަަރށް ާމިއީ ާއ ދެ، ާއުޅުން. ާބޭރުކުރަން ާނުވަތަ ާދެކެން.ާބޭރުކުރުން ނޑު ގަ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާއޮންނަާމަސްތުވ ތަކެތިާއަތުަގިއ26ާާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާމިާމ އްދ ާއ އިާގުިޅގެންާމިާއޮންނަާ

ާ ާޖަުދވަލު ާ)ށ(. ާއަންނަ ާިމ ާދަށުން ާކުރުުމގެ ާވ ސިލު ާބޭނުންކުރުމ ިއ ާއެްއެޗއ0ާާްބެހެއްޓުމ އި ާމަސްތުވ  ަގއިވ 
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ާ ާލިޔެފަިއވ  ާުހއްދަ ާއަތުަގިއާބޭސްކުރުމުގެ ާޭބނުންކުރުމަށްޓަކައި ާނެތި ާޕްރެސްކްރިޕްޝަނެއް ާޑޮކްޓަެރއްެގ  2025ޮޑކްޓަރެްއ،

ާކުރުމ އި،ާ ާބޭނުން ާޕްރެސްކްރިޕްޝަެންއާނެތި ާޮޑކްޓަރެްއގެ ާބުނ  ާމި ާ)ރ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ ާމި ާހަމަ ާއަދި ބެހެއްޓުމ އި

ާ ާއެހެން)ބ(ާގައި ާހަށިގަާމިބުނ  ާޖަދުވަލުާމީހެއްގެ ާތެރެއަށް ާގަިއވ 6ާާނުޑގެ ާޖަދުވަލު ާެއއްެޗއްާނުވަތަ 0ާމަސްތުވ 

ާންާނުވަތަާވ ސިލުާކުރުވުން.ާމިކަންާމިކުރުާލަތެެެއްާމެދުވެިރޮކށްާވ ސިލުގަިއވ ާމަސްތުވ ާެއއްެޗއްާެއްއވެސްާވަސީ

ާ ާހަމައެަކނި ާފުރަތަމަ ާމައްސަލަތަކަކީ ާދިމ ވެދ ނެ ާއޮތުމުން ްއާޑޮކްޓަރުންނެާއެއްާކީާކުރަްއވ ނީާާޕްރެސްކްރައިބުގޮތަށް

 2030އަދިާއަމުދުންާމިހ ރުާޞިއްޙީާސިޔ ސަތުާާގޮތުންާވެްސާއޮތްާޢަމަލުާކުރެވެމުންދ ާގަވ އިދުން.ާރ އްޖޭގައިާމިހ ރުގެާނޫ

ާޞިާ ާއޮތްގޮތުންއޮތްގޮތުން، ާސިޔ ސަތު ާދ އިރ ެގ ާރަށެއްަގިއާާއްޙީ ާކޮންމެ ާއިނގޭ ާއެަބ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް

ާގޮތަކަށްާނޫންކަންާވިސްނުފުޅުާ ާތިއްބަވ  ާމަސައްކަތްތެރިްނާގުޅުްއވަނީ.ާކޮންމެާރަށެއްަގއިާޞިގެންާމިޑޮކްޓަރުން އްޙީ

ާހެލްތުތިއްބަވ  ާކޮމިުއނިޓީ ާމިދެންނެވީ ާކަާނެ. ާވޯކަރުން ާއިުރގަިއ، ާތިއްބަވ  ާބޭފުޅުން ާމިާާމިހަަލ ާބޭބޭފުޅުންނަކީ

ހަމައެކަިނާ،ާންކަމުންވެސް.ާއެހެާކުރުުމގެާހުއްދަާއޮންނަާބޭފުޅުންާމިހ ރުްޕރެސްކްރައިބުާދެންނެވިާފަދަާބައެއްާބޭސްާ

 2035ކުރުމުގެާއޮންނ ނެތީެވ،ާޑޮކަޓަރެްއގެާބޭސްކްރިޕްަޝނެއްާއޮތުންާމީގައިާދިމ ވެދ ެނާމައްސަލަތަކެއްާޑޮކްޓަރުންގެާޕްރެސްާ

ާ ާލިބިފައިވ  ާހުއްދަ ާއެއް ނޑަށްާޕްރެކްޓިަޝނަރ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާބަދަލުގައި ާޮޑކްޓަުރންގެ އޮތުން

ައކީާހަމައެކަނިާމިާާރަގްސްދަންނަވ ާކަހަލަާފަރުވ ާޑުާަހކަާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމިވ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއެ

ާދޭންޖެހޭާފަރުވ ގައިާވަރަށްާާމިާއިގަްނނަވ ނެާބައެއްާބަލިތަކަށްނޫން.ާއެިގވަޑަާާރަގެއްބޭނުންާކުރ ާޑުާނަހަމަގޮތުގައިާމި

ާނ ޮކޓިކްސްާ ާއ އި ާސަިއކްރޮޕެޓިސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެާބޮޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާއެާާބޭނުންކުރަން ާގޮތުން

ާމި ާހިމެނޭ ާތެރޭަގިއ ާތަކެީތގެ ާއެާބޭނުންކުރެވޭ ާބޭސްތަކަކީ ާބައެްއ ާއަމިްއލަާދެންނެވި ާާމީހަކު ާނޫން  2040ރުވ ާފަާއެއަށް

ާހެލްތު ާނަރުހުން، ާމިސ ލަކަށް ާބޭފުޅުްނ، ާިތއްބަވ  ާމިާދެއްވަން ާޮޑކްޓަރުން ާއަދި ާކަހަލަާވޯކަރުން ބައެއްާާދަންނަވ 

ާގެންަދވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާފަރުވ ާދެއްވަމުން ާދަންނަވ  ާމި ާ)ބ(ާމ26ާި)ބ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ ވެސްާާގޮތުންާއޮތްާވަނަ

ާވަރަށް ާމިަކމަށް ާއޮންނ ނެތީވެ، ާމައްސަަލތަކެއް ާދިމ ވެދ ނެ ާވިސްނ ާބޮާމީގައި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓ ޑަށް

ޖަދުވަލުާވަނަާމ ްއދ ގެާމިާއޮންނ20ާާަތީާބިލުގެާ.ާއ ދެ،ާދެންާއޮކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެންާވަަޑއިގަންަނވަންާޖެހޭނެ

ާާވ ަގއ0ާި ާޑޮްކޓަރެްއގެ ާލިބިފައިވ  ާހުއްދަ ާބޭސްކުރުމުެގ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާެއއްެޗްއ  2045ކަްށާޕްރެސްކްރިޕްޝަނަމަސްުތވ 

ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމުން ާމިހެން ާކުެށކޭ. ާގެނައުމަކީ ާއުިނއިތުރު ާނުވަތަ ާގެނައުމަކީ ާބަދަލު ާލިޔުްއވ ާމ ނަ ާއެ ކުރެވެނީ

ާ ާވެްސ ާައކަށް ާނުގެނެވޭނެާއިމީގަޕްރެސްކްރައިބަރ ާބަދަލެއް ާމިާާެއްއވެސް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކޮންމެައަކސް ކަމަށް.

ާ ާޞިއްޙީ ާތަންތަނުގައި ާފަުރވ ދޭ ާބައެއް ާރ އްޖެތެޭރގެ ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާކަންތަްއާާހުންނަދ އިރ ގަިއާމި މަރުކަޒުތަުކގައި

ާމުާނުލިބިާދިއުންާެއއީާވަރަށްާޢ އްާކުަރއްވ ާބޭެހއްާޕްރެްސކްަރއިބްއެާޮޑކްޓަރެއްާފަަހރަށްާާއްގޮތުންާބައެާދިމ ވ ާާމި

ާޕްރެސްކްރިޕްޝަަނކަށް ާއެ ާހަމަ ާބަދަލު ާގެންނަވަންޖެހޭ ާެއއަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެާާކަމެއް. ާުހއްދަ ާގެަނއުމުގެ  2050ާެވސް

ާމިހ ރު ާެއކަން ާއެއީ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާއޮްނނަާބޭފުޅަކަށް ާމިގޮތްާވެސް ާއެހެންކަމުން ާގެނައުްނ،ާ. ާބަދަލު ާދެންނެވި
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ާވިސްނ  ާބޮޑަށް ާމީަގއި ާހީވަނީ ާމިާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންާާަވޑަިއގެންފަިއ ާނޫނީ ާފަރ ތުން ާލިބިގަންނަ ާބޭސް ާއެ ާއޮތީ

ާ ާއެއަށް ާމީހަކު ާބަދަލު ާބޮާގެނައުންހެންގެންނަ ނަޑށް ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާކުރެވެނީ. ާލަފ  ވެސްާާމިޑަށް

ާހެދުމުގެާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ޫނނަކަށް ާވިްސނ ާއިތުރަށް ާދ އިރުގައި ާކުރަމުން ާޖެހޭނެާވަާމަސައްކަްތ ޑަިއގަންނަން

 2055ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(،ާ)ރ(،ާ)ބ(26ާާބިލުެގާާކަުމގަިއާއަުޅަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއ ެދ،ާދެްނާއޮތީާމިާކަންތައްތަެކއް

ާ ާދަންނަވ ލެވުނީ.ާއ ދެ،ާދެން ާގޮާވަނ20ާަމި ާއޮންނަ ާމި ާބައިާމ އްދ ަގއި ާޕްރެސްްކރިޕްޝަނެއް.ާއ ދެ،ާއެ ާއެއީ ތުން

2ާއ ިއާޖަދުވަލ0ާާުަޖދުވަލުާބުނ ާާވަނަާމ އްދ ގައިާމ22ާިވަނަާމ އްދ .22ާާނިންމ ލެިވއްޖެ.ާދެންާޮއތީާމީގެާވެސްާ

ާއުފެއްދުާވ ގައިާ ާނުވަތަ ާބޭނުމުގައި ާބޭރުކުރުމުގެ ާރ އްޖެއިން ާނުވަތަ ާބޭނުމުގައި ާއެތެރެކުރުމުގެ ާރ އްޖެ ުމެގާެއއްެޗއް

ާބޭނުމުަގއި.ާމި ާރަްއކ ކުރުމުގެ ާނުވަތަ ާބޭނުމުގައި ާބެހުމުގެ ާުނވަތަ ާބޭނުމުގައި ާކުރުމުގެ ާޕްރޮސެސް ާނުވަތަ ާބޭނުމުގައި

ާއަންނަ ާކަންތަކެއް ާއިރުގައިާާހުރިހ  ާބޭނުމެއްމީަގއި ާފަދަާބައެއްާާނެތް.ާއެގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާމިާވިްއކުމުގެ  2060ދަންނަވ 

ާ ާވިްއކ  ާބޭސްތަކަކީ ާމިދިނުއަދި ާާހުރިހ ާމ އި ާކަމެއް ާވ އިރުަގއި ާއެކުެލޭވާކަމަކަށް ާބައިމީަގއި ާިވއްކުުމގެ ވެްސާާއެ

ާގައަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާނަން ާބިލުގެ ާދެން 22ާާބޫލުކުެރވޭ. ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާެއއްިމބުނ  ެޗއްާކުޑަކަމުދ 

ނޑުާދެކެނީ.ާއެންމެާއަންނަާއަދަބު.ާމިއީާވަރަށްާވަރަށްާކުޑަާާމިާދިނުމަށްާއިންކ ރުާކުރުމުންާ އަދަބެއްާކަމަށްާައޅުގަ

އޮތީ.ާކޮންމެއަކަސްާމިކަްނާާބިލުާބައްޓަންާކުރެވިފައިާމިާގޮތަކަށްާމިާާފުދޭލަށްާލުމުންާމަސްާދުވަހަށްާއެމީހަކުާޖ1ާާަ

ާާމި ާއޮތުމުން ާލުިއކޮށް ާމިހ  ާއޮތުމުން ާމިމިީއާގޮތަށް ނުޑމެންނަށް ާާއަުޅގަ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންކުރ   2065އެާމަސްތުވ ތަކެތި

ާ ާފަހުގައި ާޓެސްޓުބޭނުންކުރުމަށް ާޔޫރިންގ ާއެާއޭނަ ާއޭނަ ާނުދިނީމ  ާއަދަބަކުންާާކުރަްނ ާބޮޑު ާވަރަށް އޮތީ

ާއެްއގޮތަކަށް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތްާސަލ މަތްވެފައި. ާއޮންނަންޖެހޭ ާމިަކން ާއަާވެސް ާނުދެކެން.ާކަމުގައި ނޑު ުޅގަ

ާ ާމ ްއދ 02ާހަމައެހެންމެ، ާާއަކީާވަނަ ާވެސް ާުލއިމިއީ ާަކމެއްާމިހ  ާއޮންނަންޖެހޭ ނުޑާާއަދަެބއް ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާ ާއޮތީ ާދެން 05ާާނުދެކެން. ާމ އްދ . ާމ05ާިވަނަ ާމ އްދ ގައި ާކުށެއްާއޮންނަާވަނަ ާޤ ނޫނުގައި ކަުމގަިއާާގޮތުން

ާކުރީާ ާކަމެއް ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާާކަ ާޤ ނޫނީ ާކަމުގައި ާނުޝަޚުޞަކުން ާޝަޚުޞެވ ނަމަ ާޤ ނޫނީ ާކުރީ ާއެކަން  2070އްގެާވަތަ

ާސެކެރެޑިރެކްޓަ ާނުވަަތ ާމެނޭޖަެރއް ާނުވަތަ ާމީހެއްެގާާޓްރީާްއ ާެއއްވެްސ ާއެހެން ާއުފުލ  ާމަސްޢޫލިއްޔަުތ ާުނވަތަ ެއއް

ާއެާމ ހުރު ާނުވަތަ ާއެާއެކު ާމީހަކަށް ާއެމީހަކު ާއ އި ާމީހ  ާކުރި ާއެކަމެއް ާވ ނަމަ، ާކަމުަގއި ވ ާާނިސްބަތްނގިހުރެ

ާއެ ާމިާޤ ނޫނަކުން ާކުެށކޭ. ާާކުެރވެނީ ާމީެގ ާކުުށގެ ާމިދަންނަވ  ާމީހުންނަށް ާހިމެނޭ ާވަރަށްާތެރޭގައި ޮބުޑާާދެވެނީ

ާކުރ ާމީހުންާިމާވެސްާާންާނެތަސްރުހުާތަނެްއގަިއާމިއިންާބޭފުަޅކަށްާއަދަބެއް.ާއެީއާޙަޤީޤަތުަގއިާިމއިން މަސައްކަތް

 2075ވެދ ނެާކަމެއްާންާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަށްާބަެއއްާފަހަރަށްާދިމ މަސައްކަތްާކުރަްއވަމިާދަންނަވ ާގަވ އިދުގެާތެެރިއންާާމި

ާކަމަށް ާމަަސއްާފ މަސީއެްއގައި ާހުްނނަާކަތްެވއްޖިއްޔ  ާކުރަން ާނޫނީ ާއިހުމ ލުން ާއެމީހެްއެގ ާފ މަސްޓަކަށް ފަރުވ ާވ 

ާދިމ ވ  ާކަެމއްގަާާކުޑަެވގެން ާޝަޚްޞެާވެސްއި ާޤ ނޫނީ ާކަހަލަ ާދަންނަވ  ާއަދަބުާމި ާއިސްބޭފުޅުންނަށް ާތިއްަބވ  އްަގއި

ާމި ާގޮތަކަށް ާބަާާލިބޭނެ ާއޮތްމ އްދ  ާކުެރވިފައި ާއަޅުާާއްޓަން ާކަމަްށ ާއެހެންކަމުން، ާފެންނަނީ. ނޑަްށ ދަންނަވ ާާމިގަ
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ާއޮތް ާމިހ ރު ާއަދަބު ާވަރަށްާމ އްދ ގެ ާއެއީ ާއަަދބެއް.ާއެއީާގޮތުން ާާބޮޑު ާބަނގުރޫޓު ާކުންފުންޏެއް ާއެ ާދ ާވެގެންމުޅި

ާކަމަކަށް ާޖެހޭނެާާމިާވ ތީާވަރުގެ ާިވސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާފ ހަގަކުރަން.ާާކަމުގައިާއްކަމެާވެސް  2080ައޅުަގނޑު

ާގޮތެްއގައިާމިާ ނޑު ާޖަދުާދެންާމައިގަ ާމި ާބިލުގެ ާއޮތް ާޮގއްސ  ާެބހިގެން ާޖަދުވަުލާވަލުތަަކކަށް ާމީގައި އ އ0ާާިއިުރަގއި

ގެާކޮންވެންޝަްނ6276ާާއ އިާއަދިާާގައިާިމވަނީާސިްނގަލްާކޮްނވެންޝަންާއޮންާނ ޮކޓިކްސްާޑްަރގްސ2ާްޖަދުވަލުާ

ާސައިކޯ ާހުށަހަޅުއްވ ފަ.ާއޮން ާއޮންނަނީ ާމި ާގޮތަށް ާއެ ާބޭސްތައް ާވ  ާޝެޑިއުލްަތކުަގއި ާސަބްޓެންސަސްގެ ޓޮޕިްކސް

ގެާބޭސްތަަކކީާވެސްާވަރަްށާބޮޑެތިާތަފ ތުތަކެްއާހުންނަާބޭސްތަކެއްާކަމުަގއިާވ ތީެވ0ާާއ އ6ާާިއޮތްއިރުާމިާޖަުދވަލުާ

ާަގވ އި ާހައްދަވަންޖެހޭ ާގޮތުންާސެކްޓަރާއިން ާބެހޭ ާކަމ  ާމިސްޓޭކަކުންާމި ާހެދޭ ާަގވ އިދަށް ާއެ ާހައްދަވ އިުރގައި  2085ުދތައް

ާަބެއްއާ ާއަދަބުތައް ާދެވޭ ާެވސް ާމިސްޓޭކަކުން ާހެދޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާިތއްބަވ  ާކުރަން ާތަންީފޒު ާަގވ އިދު ާދެންނެވީ މި

ާ ާޖަދުވަލު ާއަދި ާބޮޑުވެަފއި ާމ ބޮޑަށް ާއޭގެާސަބ2ައަދަބުތައް ާއަކީ ާޕްިރކ ސ  ާތަކެއްޗަކީ ާހިމެނޭ ާމި ާމިާަގއި ާވަރަށް ބުން

ާ ާޖަދުވަލު ާކަމަށ2ާާްދެންނެވި ާެއއްެޗއް ާކުރެވިދ ނެ ާކަންތަކެއް ާކަންތަކަށްވުެރާމ ާނުރައްކ ތެރި ާހިމެނޭ ާބޭހުގައި ަގއިވ 

ާނޫންާ ާބޭނުމަކަށް ާބޭހުގެ ާހަމަެއަކނި ާމީ ާއަކީ ާޕްރިކ ސ  ާކަހަަލ ާދަންނަވ  ާމި ާގޮތުން ާެއ ާގަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަްށ

 2090އުމީާބޮޑެތިާނުރައްކ ތަކަށްާާހުށަހެޅިގެންާހިގައިދ ނެާފަދަާބޮޑެތިާކަންތަކެްއވެސްާކުރެވިދ ެނާއެއަްށވުރެާމ ާބޮޑެތިާޤަ

ާމިާ ާދ އިރުގައި ާހެދިގެން ާގަވ އިުދ ާމި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިެވްސ ާއެހެންވީމ ، ާއެކުެލވޭ. ާއެބަ ާމީގައި ާމ އްދ ތައް ފަދަ

ާވަރަށް ާއިރުަގއި ާހައްަދވ  ާއަިދާގަވ އިދު ާއ އި ާޤ ނޫނުގަ ާކަމުގައިާާދެންނެވި ާވަަޑިއގަންނަވަންެެޖެހޭނެ ާވިސްނ  ބޮޑަށް

ނޑުގެާވ ަހކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާވަރަށްާބޮޑަށް. ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަގަާކުރަމުންާއަުޅގަ

ާ

 2095ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ުރ. މިނިޓް.02ާާމިނިްޓ.ާއެމް.ޑީ.ޕ2ާާީޕީާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާބ ކީާަވުގތުާހުރިގޮތްާއަުޅގަ

ާމެންބަރުންނަށްާ މިނިޓްާޖުމްހޫރ0ާާީމިނިޓް.ާޤައުމީާޕ ީޓއަށ66ާާްމިނިޓް.ާޕީ.އ62ާާޭވަކިާޕ ީޓއަކަށްާނިސްބަތްާުނވ 

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުަވނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުހައްމަދ2ާާުޕ ޓީާއަށްާ މިނިޓް.ާއަުޅގަ

ާޠަފ ާއަށް.މުޞް

ާ2100 

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުހައްމަދުާމުސްތަފ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާހައްދުތަކެއްާ ާޤ ނޫނުން ާއިލ ޙީ ާބ ވަތަކީ ާކޮންމެ ާބަނގުރަލުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާހަ ާއިންސ ނިއްޔަތު ާމުޅި ާައކީ ާޑުަރގްސް ާބ ރުގަދަ ާެއއްަޗކަށްވެަފއި ނަޑއެޅިފަިއވ  ާމުިޅާކަ ާކަމަށް ާއެއްެޗއް ލ ކުޮކށްލ 

ާ ާމި ާހިނދު ާވ  ާއިއްތިފ ޤު ާޢަމަލުބ ވ0ާަދުނިޔެ ާުކރުމުގައި ާޢަމަލު ާކަމަށްާތްަތއް ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާެއއް ކުރެވޭނީ

ާ ާދެކި ާކަމަށް ާެއަކއްެޗއް ާއެއީ ާބަލ ފައި ާކަމަށް ާއެއްެޗއް ާހިމެނޭ ާތެޭރގައި ާޙުކުމުތަެކއްގެ ާއެ ާއެއީ  02ާ2105ވެއްޖެނަމަ
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ާޑުރަގްްސާާއެތިފަހަރުން ާބ ރުގަދަ ާނުވ ނެ. ާބަލަިއގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމުަގއި ާކަެމއް ާދުރުގައިވ  ާކުރުމަކީ ތަޢުޒީރު

ާމަތިްނާ ާގޮުތގެ ާއެ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން ާޫނން. ާކަމެއް ާދުރުގަިއވ  ާދޫކޮްށލުމަކީ ާމީހ ވެސް ާކުރ  ބޭނުން

ާއުފުަލންޖެ ާޒިންމ  ާއެކަމުގެ ާފަށައިފިަނމަ ާކުރަން ާމަޖިލީހުގެާތަންފީޒު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހޭނީ

ާބ ރުގަަދާ ާއަދަދަކަށް ާވަކި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަށަވަރު. ާހަމަ ާމަޖިލިސްކަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މެންބަރުންނ އި

ާދެމުން ާޤައުމުތަކުަގއި ާގިަނ ާދުިނޔޭގެ ާއައިސް ާފަހަކަށް ާސ ބިތުވެއްޖެނަމަ ާއެތެރެޮކށްފިކަން ާަޤއުމަކަށް  2110މިާާޑުރަގްސް

ާދޭާ ާއަަޅއި ާތަށި ާވައިން ާދަރިފުޅަްށ ާއަމިއްލަ ާމިސ ލުކޮށްލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއެ ާއުޤޫބ ތް. ާމަރުގެ އަންނަނީ

ާއޭނ ެގާ ާބޭނުންކޮށްގެން ާޑުަރގު ާމީހަކު ާފިލިޕީންސްގެ ާސިންގަރޕޫުރގަިއ ާިސންގަރޕޫރު. ާވ  ާކަުމގައި އެއްަޤއުމެއް

ާއިނގި ާހިނދު ާދިޔަ ާސ ބިުތެވގެން ާމައްސަލަ ާއައިސްާމައްޗަށް ާޓީމެއް ާަވކީލުންގެ ާޤ ނޫނީ ާައއި ޭރސިވިލ ތުން

ާކަމަށް.ާ ާދަންާނުޖެއްސޭނެ ާއޭނ  ާދިޔައީ ާދައްކަމުން ާހުއްޖަތްތައް ާކުރަމުންާދިޔައިރު ާަވކ ލ ތު ާކޯުޓގައި ސިންގަރޕޫރުގެ

ާޮގވަ ާކަމަށް.ާމުިޅާދުނިޔެ ާދަންޖަްއސައިގެްނާނުވ ނެ ާގެންދިޔަީއާއޭނ  ާޮގވަުމން ާސަރުކ ރުން ާދިަޔއީާފިލިޕީންސް  2115މުން

ާޑޮމެސްޓިުކާ ާއެ ާޤ ނޫނު ާޑޮމެސްޓިކު ާމީހުންގެ ާއެ ާނިންމީ ާސަރުކ ރުން ާކަަމށް.ާސިންގަޕޫރު ާުނވ ނެ ދަންޖައްސައިގެން

ާމީހުންެގާ ާއެ ާސިންގަޕޫރުން ާއޮްއވ  ާޮގަވގޮވ  ާދުނިޔެ ާމުޅި ާފަހަށް ާއެންމެ ާކުރުމަށް. ާތަންފީުޒ ާގޮުތގައި ާއެ ޤ ނޫނު

ާއޭ ާތަންފީުޒކޮށް ާގޮތުގައި ާއެ ާއިްނާޤ ނޫނު ާވަބ  ާޑްަރުގގެ ާދުނިޔޭގައި ާވީ ާނަތީޖ އަކަށް ާމަރ ލީ. ާދަންޖައްސ  ނ 

ނޑުމެންނަކަށްާ ހަމައެކަނިާސަލ މަތްވެފައިވ ާަޤއުމަކީާސިންގަރޕޫރަށްާވުން.ާއަޅުަގނުޑގެާސުވ ަލކީާކީްއވެެގންތޯާއަޅުގަ

 2120ޗަށްާމަރުެގާއުޤޫބ ތްާދެވެންާޖެހޭނޭ.ާނުކުރެވެންވީ.ާމިޤައުމަށްާޑުަރުގާއެތެރެކުރ ާމީހަކުާސ ބިުތެވްއޖެނަމަާއޭނ ގެާމައްާ

ނޑ ާމީހ ާވައްކަންކުރ ާމީހ ާއަތްަކނޑ ށޭާއަންގ ަފއި،ާއެްނގުމުެގާމ ނައަކީާމުޅިާސޮސައިޓީެގާ އިސްލ މްދީނުގައިާއަތްކަ

ާއެއްޗަކަްށާ ާފަދަ ާމި ާއެެެހެންވީމ  ާދުރުހެލިވުން. ާއިޞްލ ޙުެވ ާކަންކަމުން ާެއ ާނޫން. ނޑ ށެކޭ އަތްކަ

ާފަދަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްވު ާމި ާޤައުމުތައް ާބޮޑެތި ާމ  ާޤައުމުތައް ާމުއްސަދި ާމ  ާޤައުމުތައް ާުކރިއަރ ފަިއވ  ާމ  ރެ

ާދ އިރުގަިއާ ާކުރަމުން ާތަންފީޒު ާގޮތަށް ާވ  ާނިންމ ފައި ާއެމީހުން ާޤ ނޫނުތައް ާޑޮމެސްޓިކު ާމީހުންގެ ާއެ ާނެރެ ޙުކުމްތައް

ާތަންފީ ާގޮތަށް ާއެ ާސުވ ަލކީ ާކީްއވެގެންތޯ ާޤ ނޫނުތައް ާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެވެންީވ.  2125ޒު

ާދަތުރުުކރ ާ ާަކނޑު ާގޭޓަކީ ާބޮުޑ ާމައި ާއެންމެ ާއެތެރެކުރުމުގެ ާޑުަރގު ާރ އްޖޭގައި ާމި ާއެގިަފއިވ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑަށް

ާކޮންޓްރޯްލާ ާކަސްޓަމްސް ާކަސްޓަމްސް. ާވަނީ ާއެޅިަފއި ާބޮލުަގިއ ާމަސްއޫިލއްޔަެތއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާީމގެ އ ގުބޯޓުފަހަރު.

ގައިާހުންނަާބޯޓުފަހަރަށްާވަކިާހައްެދއްާނެތިާމުށިމަސްާބ ނަންާދ ާދޯނިފަހަރުާވެސްާކައިރިާކުރަނީ.ާދަތުރުވެރިްނާދަށު

ވެސްާކައިރިާކުރަނީ.ާއެާބޯޓުާފަހަރުންާއެއްޗިހިާއަރުވ ާބ ލ އިރުަގއިާއެކަންާބަލ ާރަނގަަޅށްާމޮނިޓަރާކުރ ނެާބަޔެއްާ

 2130ރީލަންކ ާއަށްާދ ިއރުގައިާސްރީލަްނކ ާސަރުކ ރުްނާއޭަގއިާހަތިޔ ރުާހުރިޯތާމިާޤައުމަކުާނެތް.ާމިާޤައުމުންާބޯޓެއްާސް

ާޤައުމުެގާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކީްއވެގެންތޯ ާއިުރގައި ާކުރ  ާބޭނުން ާއެއްޗިހި ާމެޝިނ  ާމީހުން ާއެ ާޗެކުކޮށް ބަލ 

ާބޭނުންާ ާވަީސލަތް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާސަލ މަތް ާއިން ާވަބ  ާމި ނުކުރަންވީ.ާާސަލ މަތަށްޓަކައި
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ާކޮށްދީފަިއާ ާތަޢ ރުފު ާދުނިޔޭަގއި ާމި ާޓެކްނޮލޮޖީ ާބެލޭނެ ާމިކަްނަކން ާނުގެންނަންވީ.ާމިއަދު ާވަސީލަތް ާމި ޚަރަދުކޮށްގެން

ނޑުާދަންނަވ ނީާމީގެާއެންމެާބޮޑުާމިާރ އްޖެއަށްާމިހ ރުާވެސްާމިާއެތެރެވުމުގެާއެންމެާބޮޑުާ ވަނީ.ާއެހެންވީމަާއަުޅގަ

ނަޑކީާއ ގުބޯޓުާފަހަރުާދުއްވ ާމީހެއްގެާހައިިސއްޔަތުްނާރޯލެއްާކުޅެނީާމިާދޭތެރޭ  2135ގައިާދަތުރުކުރ ާއ ގުބޯޓްފަހަރޭ.ާއަުޅގަ

ާމީހަކުާ ާސްރީލަންކ  ާމީހަކު ާއުޅުނު ާަކއްކ އަކަށް ާޯބޓެއްަގއި ާއަުޅަގނުޑގެ ާކުރެވިފަިއ. ާތަޖުރިބ  ާމި ާހުރީ އަޅުަގނޑަށް

ާޑުަރގު ާއެތެެރކުރަނީ. ާޑުރަގު ާފޮށިތަންމަތީަގިއ ާއޭނަގެ ާއިންނަނީާާއޭނ  ާޕ ުކަގއި ާބ ލައިގެން ާތިލަފުއްޓަށް، ބ ލަނީ

ާފޯނުކޮށްފައިާ ާފުލުހުންނަށް ާޖެހުނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވިްއކަން.ާެއންމެފަހަށް ާއަަޅއިގެން ާކިޔ ފަ.ާދޮނލަަގކަށް ގަންނ ނެއްބ 

ާހަލ  ާސަޤ ފަތް ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާހަލ ކުކުރަން ާޤ ނޫނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަވ ލުކުރަްނ. ާފުލުހުންނ  ކުކުރަންާއޭނ 

ާމީހުންނަށްާ ާކުރ  ާކަންކަން ާމި ާއައިސް ާތަނަށް ާމި ާޭބރުން ާރ އްޖެއިން ާުދވަސްދުްއވ ލަން ާދަރިންގެ  2140އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑައަޅ ާއެންމެާމީހަކުާިމާ އަޅުަގނޑުމެންާކީްއެވގެންތޯާމަރުގެާއުޤޫބ ތްާނުދޭންވީ.ާއަުޅަގނޑުމެންާމަރުގެާއުޤޫބ ތްާކަ

ާނަމަ ާދަންޖައްސައިިފ ާމަތިން ާބިުލގަިއާާގޮތުެގ ާމި ާޮގވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ  ާވީ. ާސަލ ަމތް ާޤައުމު މުޅި

ާފަށްފަށުންާ ާއަޅުަގނޑު ނޑަައަޅމ . ާކަ ާޙުކޫމަތު ާމި ާތިބެގެން ާވިސްނުމެްއަގއި ާއެއް ާެއއްގޮަތަކށް ާިހގ ށޭ އަޅުަގނޑުން

ނޑުާަހމަާވަރަށްާއެދޭާކަމެކޭާ އަުޅަގނޑުާވަރަށްާތ އީދުާކުރަމޭާދަންނަވަންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަޅުގަ

 2145ޑުރަގުާއެތެރެކޮށްާއޭނ ާސ ބިުތވެއްޖެނަމަާއޭނ ގެާބަހުންާއިުޢތިރ ފުންާއޭނ ގެާގަިއގަިއާހުރެގެންާއެާސ ބިތުެވއްޖެނަމަާ

ނޑުމެންނަށްާމިާކަމުންާސަލ މަތްވެވޭނެާއެްއވެސްާގޮެތއްާނޯންނ ނެާ އޭނ ގެާމައްޗަށްާމަރުގެާއުޤޫބ ތްާދިނުމަށް.ާއަޅުގަ

ާންާކޮށްގެންާނޫންާވިްއޔ .ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.މިކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސަމީރަށް.ާ ާއަޙުމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު  2150ޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާފަހ6:22ު ާއޭގެ ާއެދެން. ާދެްއވުން ާމެދުަކނޑުްއވ ލަ ާވ ހަކަފުުޅ ާކުރިއަްށާަގއި ާކަންތައް ާވޯޓުެގ ާައޅުަގނޑު ން

ާގެންދިއުމަށްފަހުާފުރުޞަތުާއަލުންާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުހމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދައްކ އިރު ާވ ހަަކ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާބެޭހ ާމަސްުތވ ތަެކއްޗ  ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2155ޝުކުރިއްޔ 

ާއިންާފަ ާވަބ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާދ އިރ ަގއި ާދިއްދޫ ާކުރ  ާނިސްބަތް ާދ އިރ އަށް ާއެ ނުޑ ާއަުޅގަ ޚުރުވެރިވަން.

ސަލ މަތްވެފައިވ ާރަެށއްގެާގޮުތގައިާއެރަށްާއޮތީތީ.ާއެާރަަށީކާއެާރަށުގެާރަްއޔިތުންގެާބުަރާމަސައްކަތުންާއެާކަންާއެާ

ާ ާކަމުގައި ާރަށެއް ާުކރ  ާމަސައްކަތް ާބ އްވަން ާދިއްދޫެގާގޮތަށް ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއެހެންކަމުން ނުޑާދަންނަވަން. އަުޅގަ

ލޮބުވެތިާއަޚުންނ އިާއުޚުތުންަނށްާޝުކުރުާދަންނަވ ާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާމިާ
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ާ ާބިލުގެ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާގ5ާޮބިލ  ާެއކުލެިވގެްނވ  ާަކއުންސިލު ާމ އްދ ގައި ާބަލ އިރުާވަނަ ާމައްޗަށް  2160ުތގެ

ާޒިންމ ދ ރުާ ާވަރަށް ާކަުމަގއި ާއިސްފަރ ތްތައް ާެއންމެ ާދައުލަުތގެ ާވަނީ ާމި ާއެކުލެވިަފިއ ާކައުންސިލު މި

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާނަިއބ އި ާރައީސުލްޖުމހޙޫރިއްޔ ެގ ާތެޭރަގއި ާއޭގެ ާފަރ ތްތަކެއް. ާކުަރއްވ  މަސައްކަތްޕުޅުަތއް

ާ ާމަނިކުފ ނ  ާއެ ާދެން ާގޮތަށް.ާފިޔަވައި ާހިމެނޭ ާބޭފުޅުން ާއަދަދެްއެގ ާގިނަ ާކުރަްއވ  ާމަސައްކަްތޕުޅު ާއަރިުހގަ އެކުަގއި

ާމަސައްކަްތާ ާކައުންސިލެްއގެ ާހިމެނޭ ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާޒިންމ ދ ރު ާފަދަ ާމި ާއުފެދެނީ ާސުވ ލު ނޑަށް ާއަޅުގަ ދެން

ާގެންެދވިދ ނެ ާުކރިއަށް ާސްީޕޑެްއގަިއ ާއެކަީށގެންވ  ާމިންވަެރްއގައި ާވިސްނ ލުމަީކާއެކަީށގެންވ  ާގޮތަށް ާއެ ާއެކަްނ  2165ތޯ.

ާިދަޔާ ާދައްކަމުން ާވ ަހކަ ާކުރީަގއި ާީމގައި ނޑުމެން ާދެކެން.ާހަމަެއއ ެއކުަގިއާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކަމެއް މުހިއްމު

ާފުރުޞަެތއްާ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާދެްއކިއިރު ާވ ަހކަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާެއ ާބިލު. ާގ އިމުުކރުމުގެ ާކޯޓުތައް ާެއއީ ބިލެއް

ާބިލުގައިާނުލިބު ާމި ާއެެެހެންނަމަވެސް ާވެދ ނެ. ާކަމަށް ާދެރަކަމުން ާނަސީބު ާއަޅުަގނުޑގެ ާގޮތުން ާކަންދިމ ކުރި ނު

ާ ާއުފެއްދުމަށް ާކޯޓެއް ާނުވަތަ ާއުެފއްދުމަށް ާޯކޓުތަކެއް ާއޮތް ާއެބަ ނަޑއަޅ ފައި ާޤ ނޫނަށ60ާާްކަ ާމ އްދ ގަ. ވަނަ

 2170ކުރ ާޑުރަގުާކޯޓުާއުފައްދ ާެއާކޯޓުާހިންގުމަށްާބޭނުންވ ާޢަމަލުކުރަންާާފެށުމަށްާފަހުގައިާވެސްާމިާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންާ

ާޭއެގާ ާބުނެފައި، ާނިންމ ނީ ާކޯޓުންނޭ ާޖިނ ޢީ ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ  ާޢ އްުމކުރެެވންދެން ާހަދ  ގަވ އިދުތައް

ާޤ  ާމި ާއަދި ާހިެމނޭ ާނިޒ މުގައި ާޝަރްޢީ ާޢ އްމު ާކޯަޓކީ ާޑުަރގު ާ)ރ(ަގއި ެެގެ ާމ އްދ  ާއެ ާއ ދޭ ާއެބަ ނޫނުގައިާފަހުން

ާވަންޏ ާ ާކަުމގައި ާކޯޓެއް ާހިމެނޭ ާނިޒ މުގައި ާޝަރްޢީ ާޢ އްުމ ާކޯެޓކޭ. ާލިބިގެންވ  ާއިޚްތިޞ ްޞ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާތެޭރގަިއާ ާސިސްޓަުމގެ ާކޯުޓގެ ާޝަރްޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާެއީއ ާކޯޓު ާހިމެނޭ ާބިލުގައި ާމި ާޤަބޫުލކުރެވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ާކޯ ާއެ ާހަމަޖައްސ  ާގޮުތގައި ާކޯޓެއްގެ ާހަވ ލުކުެރވޭާހިމެނޭ ާވަކިން ާއެޯކޓަށް ާބިލުން ާމި ާަމސައްކަތަކީ  2175ޓުގެ

ާހަމަާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެްއވުން. ާއެކަންކަން ާގޮތަަކށް ާދ  ާބައްޓަންކުރެިވގެން ާގޮތުަގއި މަސައްކަތްތަެކއްގެ

ާއަޅު ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާމަސަްއކަތްތަކުން ާކުރެވޭ ާނައްތ ލުމަށްޓަކައި ާޑުރަގު ނޑުމެންާމިއ އެުކަގއި ގަ

ާހ ލަތަށްާ ާދިޔަުދވަސްތަުކގަިއާއޮތް ާމ ީޒަގއި ާކުރީަގއިާމީގެ ާބަލ އިރު ާހ ލަތަށް ާދިވެހިރ އްެޖާމިއަދުގެ ފަޚުރުވެރިވ ންޖެހޭ

ނޑުމެންނ ާ ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާރައްކ ތެިރ ާއެކަމުން ާލިބި ާކުރިއެރުންތަެކއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ބަލ އިރު

ާއައިސްފަިއވ ކަން ާއިތުރުާހަމައަށް ާއަދިވެސް ާކުރުމަށް ާގޮތުަގއި ާރަެަނގަޅު ާއެންމެ ާކަންކަން ާއެ ާެއހެންނަމަވެސް .2180 

ާމުޖުތަމަޢަށްާ ާމިއ ެއުކގަިއާއެބުރި ާޙަޤީޤަތެއް.ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަކމީ ާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް

ވަތަާއެފަދަާފަރ ތްތަކަށްާލިބެންޖެހޭާފުރުޞަތުތަކެއްާކުދިންާގެނައުމަށްޓަކައިާކުރ ާމަސައްކަތްތަުކގައިާެއކުދިންނަށްާނު

ާބައެއްާ ާނުހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާބިލުގެ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންކަމ ެއކުަގިއ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ހުރިކަން

ާ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑަށް ާފ ހަަގކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރިކަން ާފަހުގ6:22ާާެކަންތައްތަެކއް ާއޭގެ ާއެހެންކަމުން ާވީ.

 2185ާފުރުޞަތެއްަގއިާދަންނަވ ލ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން،ާުޝކުރިްއޔ .

ާ
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ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.60

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮންނ ނީާ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާގޮތުން ާއޮންނަ ާރޭވިަފއި ާމަސަްއކަތް ނޑުމެްނގެ ާމެންބަރު.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި  2190ޝުކުރިއްޔ 

ާދެންނެވުން.ާވޯޓަށް ާވޯޓަށް ާކަންތައް ާހުރި ާވެސްާާދަންނަވަން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއަޅުަގނޑު އެެހންވީމ 

ާމިާ ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާދަންނަވަން. ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަްށ ކ ޑުކޮޅުަތއް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގަިއާިދވެހިާދައުލަުތގެާނަމުަގއ22ާާިުނއަސ ީސގެާދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫ

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުްނގެ ާކުރަންވ ނީ ާޢަމަލު ާމުޢ ހަދ ތަކަށް ާބައިނަްލއަޤުވ މީ ާަބއިވެިރވ  ާފަރ ތުން ާހިންގ  ވެރިކަން

ާއެ ާކަމަށްާހުށަހަޅ  ާމަތިން ާގޮތެއްގެ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާއެ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާ ާވ ތީާާމަޖިލީހުން  2195ބަޔ ންކޮށްފައި

ާސީޑޯގެާ ާވިމެން ާއެގެއިންސްޓު ާޑިސްކްރިމިނޭޝަން ާއޮފް ާފޯމްސް ާއޯލް ާއޮފް ާއެލިމިނޭޝަން ާދި ާއޮން ކޮންވެންޝަން

އޭާއަށްާދިވެހިރ ްއޖެާއިންާލ ފައިވ ާރިަޒވޭޝަންާނެގުމުގެާމައްސަލައ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށ7ާްއ ރޓިކަލްާ

ާށްާޯޥޓުާދެއްވުމަށް.ފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަ

ާ

 2200ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 72ާާާ2205ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާާ.72ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  27ާފ ސްވުަމށް ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ72ާް. .2210 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާވެިރކަނ22ާާްދިވެހިރ އްޖޭެގ ާނަުމގަިއ ާަދއުލަތުގެ ާދިވެހި ާ)ހ(ގަިއ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަޖި ާރައްޔިތުންގެ ާވ ނީ ާޢަމަލުކުރަން ާމުޢ ހަދ ތަކަށް ާބައިނަލްއަޤުވ މީ ާބައިވެރިވ  ާފަރ ތުން ާހުށަހަޅ ާހިންގ  ލީހުން

ާކޮްނވެންޝަންާ ާވ ތީ ާބަޔ ންޮކށްފައި ާކަމަށް ާމަތިން ާގޮތެއްގެ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާއެ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާ އެމަޖިލީހުން
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ާ ާއ ރިޓކަލް ާވިމެްނާސީޯޑގެ ާއެެގއިންސްޓު ާޑިސްކްރިިމނޭޝަން ާއޮފް ާފޯމްސް ާއޯލް ާއޮފް ާއެލިމިނޭޝަން ާދި އ7ާޭއޮން

 2215ރިަޒވޭޝަންާނެންެގވުމުެގާމައްސަލަާމަޖިލީހުގައިާވޯޓުަގިއާބައިވެިރވެާވަަޑއިގެންެނވިާާއަށްާދިވެހިރ އްޖެާއިންާލ ފަިއވ 

ާ ާފ ސްވެއްޖެ. ާއިްއތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާނަންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނު ާދަްނނަވ ލަނީ ާމި ާޥޯޓަށް ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

ާގެނައުމ0221/2ާާު ާއިޞްލ ޙު ާެއއްވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާމެދުާަދއުލަތުެގާމ ލިއްޔަުތގެ ާގެންދިއުމ  ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

 2220ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 06ާ2225ާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

26ާާާާާާޓުާނުދެްއވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 76ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  21ާ.ާފ ްސވުމަށް  2230.ާއެހެންކަމުން،ާޤ ނޫނ76ާު.ާޖުމްލަ

ާ ާކުރ0221/2ާިނަންބަރު ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާގެަނއުމުެގ ާިއޞްލ ޙު ާެއްއވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާމ ލިއްޔަުތގެ އަށްާދައުލަތުެގ

ާއިޤުތިޞ ދީާ ާމަސައްކަތް ާބިލުެގ ާމި ާމަތިން ާގޮތުެގ ާވ  ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްކުަރއްަވއިފި. ގެންދިއުމަށް

ާދަންނަވ ލަނީ،ާ ާމި ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާނިންމައިފިން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާފޮނުވުނީ ާއަށް ާކޮމިޓީ ކަންކަމުގެ

ާމަޖިލީހު ާބިލު ާކޯުޓތަކުގެ ާޝަރުޢީ ާމެންބަރުންނަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ާގެންިދއުމ  ާކުރިއަށް ން

 2235ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ2240 
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70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

72ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :
ާ2245 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 72ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުަމށް .27ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،72ާ. .

ާބިލުެގާ ާމި ާފ ސްކުރަްއވައިފި. ާމަޖިލީހުން ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާކޯޓުަތކުގެ ާޝަރުޢީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާކޮމިޓީާމަސައްކަތް ާބެހޭ ާކަންތައްަތކ  ާމުއައްސަސ ތަުކގެ ާމިނިވަން ާދ ނީ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާގަވ ިއދުގައި  2250މަޖިލީހުގެ

ާކަމަށްާ ާދިޔައީ ާކޮމިޓީއަށް ާބެހޭ ާމުއައްސަސ ަތކ  ާމިނިވަން ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާގޮތަްށ ާއެ ާއެހެންވީމ ، އަށް.

ާާސ ބުންާއެާނިމުނީ.ހިާިމއަދުާމ60ާި.ާއެެޖންޑ ާއައިޓަމްާއަޅުަގނޑުާނިންމައިފިން

ާ

ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.62ާ

ާ2255 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއ62ާާްދެން ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާމަސައްކަތްތައް.ާނިޒ މ  ާއެހެން އަށް.ާއިުތރު

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

 2260ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމިއަދުާ ާއޮތުމަށްފަހު ާހުްއޓިފައި ާމައްސަލައިަގއި ާދިމ ވި ާދަނިކޮށް ާއެހެމުން ާވޯޓަށް ާބިލަްށ ާޤ ނޫނުގެ ސިފައިންގެ

ާއެ ާރިޔ ސަުތން ާރައީސް ާާމަޖިލީހުގެ ާޮގތެއް ާގޮތުން ާބެހޭ ާެވްސާކަމ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަުމގެ ނިންމަވައިފި

ާބައެްއާ ާކަމަށް ާގެންދިޔަ ާއަނބުރ  ާބިލު ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކއިަގއި ާދެކެވޭ ާގޮތުން ާބެހޭ ާއެކަމ  ާއަދި ާވަނީ.  2265ލިބިފައި

ާދަންނަވ ލީ.ާ ާެރކޯޑަށްޓަަކއި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދ ތީ ާވިދ ުޅވަމުން ާގ ުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ާމައްސަލައެކޭ.ާެއކަމަކު،ާ ާއެހެން ާނިންމެވުމަކީ ާނިންމެވި ާގެންެދވުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަށް ާރައީްސ،ާމަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާބިލުާއަނބުރ ާގެންގޮސްަފއިާނުވ ނެާކަމަްށ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއަޅުަގނޑުާެރކޯޑަށްޓަަކއިާދަްނނަވަމޭާއަުޅގަ

ާ

ާ2270 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭާގޮތުންާމަޖިލީހުގެާކުރީެގާދަންފަޅީގައިާމަޖިލީހުގެާާތުގައިާިތޔަާވިދ ުޅވިާވ ހަކަާއާ އްސަލައެްއގެާގޮާނިޒ މ ާބެހޭާމަ

ާވަރަށްާ ާގޮތް ާނިންމި ާރިޔ ަސތުން ާމަޖިލީހުގެ ާއިން ާޔައުމިްއޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާިނންމ ފައި. ާގޮެތއް ާވަނީ ރިޔ ސަތުން

ާބެާ ާކަމ  ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާހުޅުވ ލ ކަށްާސ ފުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބަހުެސްއ ާއިތުރު ާގޮތުން ހޭ

ާބިލުާ ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ  ާފަށ ފައިވ  ާމަސައްކަތް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާނުކުރަން.  2275ގަސްދެއް

ާދައްކަވަމ0222ާު ާވ ހަކަފުޅު ާދިޔައިުރ ާވޯޓަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ންާގެ

ާމެންބަރަށްާ ާެއާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ނޑު ާސަމީރު.ާއަުޅގަ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ގެންދަވަނީ

ނުޑާއެދެން.ާއެީއާ ާއަުޅގަ ާވަަޑއިގެންެދއްވުަމށް ާރައީސް ާނަިއބު ާރިޔ ސަތަށް ާކުރިްނ،ާމަޖިލީހުގެ ާއެރުވުުމގެ ފުރުޞަތު

ާިރޔ ސަތ އި ާމަސައްކަތުަގއި ާކޮމިޝަނުެގާާމަޖިލީހުގެ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަްލ ާތެރެއިން ާކަްނތައްތަުކގެ ަހވ ލުވެަފއިވ 

ާވ ތީާ ާކަމަށް ާދުވަސް ާއޮތް ާޖަލްސ  ާއެ ާކަމެއް.ާމިއަދަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާރިޔ ސަތުން ާވެސް ާަބއިވެިރވުމަކީ  2280ޖަލްސ ތަކުގައި

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާފަށަން. ާދަތުރު ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާޢަލީާއެދިމ ލަށް ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ރި

އަށްާވެސްާމިއަދުާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންގެާޖަލްސ ާއޮތްާވ ހަކަާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާނައިބުާރައީްސާ

ާދ އިރ ގެާ ާވިލުފުށީ ާަމއްަސލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާައރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާވަަޑއިގެންދެްއވުަމށް މިހިސ ބަށް

ާރިޔ ްޟާރަޝީދު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ2285 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންނ އ02ާާިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއްާނެގީާމިާގަވ އިދުގެާ

ާގަވ އިދުެގާ ާވަަނާމ 670ާއަދިާމި ާއްދ ެގާދަށުންނ އިާމި  2290ވަނަާމ އްދ ގަިއ02ާާވަނަާމ އްދ ގެާދަުށން.72ާާގަވ އިދުގެ

އޮތްާެއއްަޗކަށްާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާއެއްާދަންަނވ ާކަމަށްާަވންޏ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާޮއތީ،ާދެންމެގައިާކުޅުދުއްފުށީާ

މީގެާކުޑަާއިރުކޮެޅްއާާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާވިދ ޅުވިާމައްސަލަާއ އިާގުިޅގެންާމަޖިލީހުގެާރައީސް

ާނިންމެީވއޭ.ާ ާގޮެތއް ާއަށް ާއަމިއްަލ ާމަނިކުފ ނު ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ާމަްޝވަރ  ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ ާވިދ ުޅވި ކުރިން
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ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާ ާމިހ ރު ާރައީސްއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޕ ޓީއޭ. ާދެ ާބޮޑު ާވިދ ުޅވި އޭރުަގއިެވސް

 2295މަ،ާިމާތ ނގަިއާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާތަމްސީލުާކުރ ާކަމ އިާޕީ.އޭާމިތ ާތަމްސީލުާކުރ ާކަމ އިާއަިދާގަވ އިދެްއާހެދިފައިާއޮތީ

ާމިާ ާނިންމެވުމަކީ ާނިންމެވި ާދެންމެގައި ާހަމަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާކުރ ކަން. ާތަމްސީލު ާމިތ  ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ދިވެހި

ލީހުގެާރައީސްާނިްނމުމުގައިާމަޖިލީހުގެާރައީްސާގަވ އިދުަގއިާމިހ ރުާބުނެފައިާއޮންނ ނެާބިލެއްާދ ނެާކޮމިޓީާއެއްާމަޖި

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާއޮތް ާދ ން ާެއ ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ާަމޝްވަރ  ާވެރިންނ އި ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާޖެހޭނީ ޢަމަލުކުރައްވަން

ާވެްސާ ާގެންދ އިރު ާަހދަމުން ާަރއިސް ާފްރައިޑު ާގަވ އިދުން ާމިހ ރުގެ ާތަކުރ ރުކޮށް ާރައީްސ ާމަޖިލީހުގެ ފޮނުވުމޭ.

ާމިާއަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިޔައަމަ ާހިސ ބަށް ާމި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާއަޅ ނުލ . ާތިބީ ާމި  2300ޅުަގނޑުމެން

ާވ ހަކަާދަްއކަންާޖެހޭހެންާއެބަ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2305ްއާނޫން.ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާމަސައްކަތްާކުރަނީާމިާގަވ ިއދުގައިާވ ާގޮުތގެާމަތިންާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ާއެ

ޢަމަލުާކުރަމުންާގެންދެވޭތޯ.ާައލަށްާގަވ އިދެއްާހަދަިއގެންާމަސައްކަތްާފެށިާދުވަުހވެސްާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާވ ީނާ

އިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާތަފ ތުާދަތިތައްާދިމ ވަމުންާދ ނެާދަންނަވ ފައިާމަޖިލީހުގެާގަވ ިއދަށްާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދިއުމުގަ

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާކަންަތއްތަުކގައި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާދިއުމުަގއި. ާއަހުލުވެިރވަމުން ާމިއަްށ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާއެ ާދެއްވ  ާތި ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާައދި ާގެންދަވ  ާދެްއވަމުން ާވެސް ާމިހ ތަނަށް ާރިޔ ސަތަށް އްބ ރުެލްއވުމަށްާވެސް

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ މިގިލި ާެއއް ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާދަންނަަވން. ާޝުކުުރ  2310އަޅުަގނުޑ

ާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 2315ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ާއެްއވެްސާ ާަރއީސް،ާމީގައި ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި ާވެސް ާފުރަތަމަިއނުން ާވ ހަކަ ާނެތް ާކަމެއް ޕަރސަނަލް

ާފ ސްކޮށްފައިވ ާ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދަވަނީ ާތި ާއިންނަަވއިެގން ާރިޔ ސަތުގައި ާމަނިކުފ ނު އެހެންނަމަވެސް،

ާޤ ނޫނުއަސ  ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިވަީނ ާފ ސްކޮށްަފއި ާަގވ އިދު ާމި ާޚިލ ފަށް. ާއިްނާގަވ އިދ އި ސީ

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާގޮތަށް ާވިދ ޅުެވާއެ ާޕ ޓީއޭ ާދެ ާއެހެންވީމ ،ާޮބޑު ާުކރ ތީ. ާލ ޒިމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެކަްނާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކަމެއް ާގެންދެވޭ ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާކުރެްއވުމަކީ ާއެކަން ާަފދައިން ާފ ހަގަކުެރްއވި ާއެ  2320ރަޝީދު
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އިންގެާބިލަށްާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާސިފަ

ާދަންނަވަމުން،ާ ާވ ހަކަ ާނުލެވޭނެ ާބޭރުކޮށް ާއިން ާފްލޯ ާމި ާއަނބުރ  ާގޮތަށް ާއެ ާހުށަހެޅުއްުވން ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާތަކުރ ރު ާނުގެންދެވުމަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާޚިލ ފަްށ ާގަވ އިދ  ނުޑާމަނިކުފ ނު ާއަޅުގަ ާނަސޭހަތްތެރިވަމުން ކޮށް

ާއިށީނދެލަން.ާގަވ އިދަށްާރުޖޫޢަވެާަވޑަިއގެންދެްއވުންާއެދިާއ ދޭސްާދަންނަވަން.ާ

ާ2325 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާނޫން. ާނުުކތ އެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނެންގެވީ ާތި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރުމަށްާ)ވަގުުތކޮޅަކަ ާކަންތައްަތއް ާއެްއގޮތަްށ ާަގވ އިދ  ާއަށް ާރަީއސް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ށްފަހު(

ާމަސަްއކަްތާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާައޅުަގނޑު ާގެންަދވ ތީ ހަނދ ންކޮށްދެއްވަމުން

 2330ފުޅ ާދ އިރ އެއްަގއިާމަސަްއކަތްާކުރަމުންާގެންދެވޭތޯ.ާާކުރަމުންާގެންދ ނީާއަޅުަގނުޑެގާޤ ބިލިއްޔަތުާތަންާދިންާއެންމެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާކޮށްދެއްވުމަށް ާހަނދ ން ާއެކަން ާއަތުވެްއޖެނަމަ ާފަހަރުފަހަރު ާކައްސ ލ  ާަމގުން ނޑު ާއަުޅގަ އަދި

ާތިޔަާ ާހަމަ ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާުޝކުުރ ާވެސް ާމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށް ާކޮށްދެއްވ  ާމެންބަރުން

ާއޮްތާ ާލިޔެފައި ާވ ތީ ާކަމަށް ާއިންސ ެނއް ނޑަީކވެސް ާައޅުގަ ާެއއްބަްސވ ނީ ާކުރިފުޅުމަތީގައި ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާވެްސާ ާމިހ ތަނަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާވޭ. ާއެކަށީގެން ާކައްސ ުލން ާމަގުން ާދިއުމުގައި ާވަމުްނ ާއަހުލުވެރި ގަވ އިދަކަށް

ާގޮތެްއަގއި ާރަނގަުޅ ާއެކަީށގެންވ  ާައޅުަގނޑަްށާާމިކަން ާކަމުަގއި ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާގެންދެވެނީ  2335މި

ާއަޅުަގނުޑާ ާދަންނަވަމުން ާުޝކުރު ާއެކު ާއިްޙލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެއްބ ރުުލމަށް. ާގެންަދވ  ދެއްވަމުން

ާބެހޭާމައް ާބަލަން.ާނިޒ މ  ާގެންެދވޭތޯ ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާދ އިރ ެގާހުށަހަޅަން ާމަތިވެރި ާއެއް ސަލަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިްނާމުޙައްމަދު.ާ

ާ

 2340ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އްޓެންާއެއީާމިާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާަގވ އިުދގައިާއެބަުހރިާމ އްދ ތަކެއްާލިޔެފައި.ާަގވ އިދުާހިފެހެ

ާބޭފުޅުންާ ާއެހެން ާދެން ާމަނިކުފ ނު. ާފަރ ތަކީ ާއިސް ާއެްނމެ ާހިފެހެއްޓުމުގެ ާގަވ އިދު ާމ އްދ . ާވަނަ ާތިން ގަވ އިދުގެ

ާއެބަހުރިާ ާވެސް ާަކންތައްތައް ާމި ާގޮތ  ާއެހޭ ާވޯޓަްށ ާޮގތ އި ާބަހުްސކުރެޭވ ާގޮތ އި ާހުަށހެޅޭ ާބިލު ާފަދައިން،  2345ވިދ ޅުިވ

ާގަވ އި ާ"މަޖިލީހުންާބަޔ ންކުރެވިަފއި.ާމި ާތެރޭގައި ާހަފުތ ގެ ާމިދިޔަ ާއޮތް ާއެބަ ާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެފައި ާގޮތުން ާބެހޭ ދ 

ާ ާރިޔ ސަތުންާނިންމެވުމަކ ނިންމ ފައިވ  ާގޮތުން ާަގވ އިދ ާޢަމަާެބހޭ ާފ ސްކުރެްއވި ާމަޖިލީހުން ާގޮތަކީ ލުކުރެވޭނެ
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ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ަލންާބޭނުންވަނީ،ާމިާތަނަްށާާއެްއގޮތަށްާޢަމަލުކުރެްއވުން".ާއ ދެ،ާމިހެންާވިދ ުޅވެފަިއާއެަބާއޮޭވ.

ާތަނަށްާ ާމި ާމަސައްކަްތކޮށް ާކޮމިޓީަގިއ ާގެްނގޮސް ާޮކމިޓީއަށް ާބަަލއިގަެނ، ާބިލު ާބަުހސްކޮށް، ާބިލަށް ާހުށަހެޅި، ބިލެއް

ާއޭގެާ ާެއްއޗެއް ާއޮތް ާފެށިފައި ާއަހަން ާވޯޓަށް ާބިލެއް، ާއޮތް ާގޮސްފައި ާހިސ ބަށް ާއަހަމުންގެންދ  ާވޯޓަށް  2350ާއައިސް

ާމަސައްކަތްާހުއްޓޭާގޮތެއްާިމީވާކޮންާގޮތަކަށްޯތއޭާހުއްޓުނީ،ާކިހިނެއްެވގެންާކޮންާަގވ އިދެްއގެާދަށުންތޯާއޭާހުއްޓުނީ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމިހ ރުާ ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާުސވ ެލއް. ާކުރެއްވީ ާތި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާއެއް ާނުކުތ  ާބެހޭ  2355ނިޒ މ 

ލަށްާޖަވ ބުާދިނުމަކަށްާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ އަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވޭކަށްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެިރާސުވ 

ާމިހ ރުާ ާވަނީ. ާއެ ާިނންމ ފައި ާމިކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތިން ާމަްޝވަރ ގެ ާޕ ޓީގެ ާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ  ާވެސް މެންބަރު

.ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފު،ާރިޔ ސަތުންާމިާވަނީާމިާކަމަށްާގޮތެއްާނިންމ ފައި

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއް.ާ

ާ2360 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާޚުލޫފުގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަ

ާޑީ.އ  ާވިދ ުޅެވއްޖެ ާވ ހަކަފުުޅގަިއ ާަރއީްސގެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިންޝުކުރިއްޔ  ާއެކަމަށްާާރު.ީޕ ވެސް

ާއަޅު ާވ ހަކަ. ާދިން ާޕ ީޓގެާއެއްބ ރުލުމެއް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާހަމަގައިމުވެސް ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްަލން ާހަމަ  2365ަގނޑު

ާދެކުނުާ ާކުޅުުދއްފުށި ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާެއއް ާއިސްތިސްނ  ާަގވ އިދަށް ާމި ާނިންމީ ާއިްއެޔގައި ާގްރޫޕުން ޕ ލިމަންޓްރީ

ާިޢއްޒަތް ާނެތްާދ އިރ ގެ ާއިޢުތިރ ޟެްއ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާމެދު ާގެންދިއުމ  ާބިލު ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންަބރު ތެރި

ާބޭނުންާ ާހަމަ ާވެސް ާއަޅުަގނުޑމެން ާއެހެންވީމަ، ާނުގެންދަމޭ. ާތިމަންނަ ާވިދ ުޅވީ ާއެ ާދެންމެގައި ާއެކަމަކު، ކަމަށް.

ާދ ނީ ާދެން ާކަންަތއް ާރޫލިްނގެ ާނެރުްއވި ާއެ ާކުރިްނ ާމީގެ ާއަނބުރ ާާސ ފުކޮށްލަން ާއަލުން ާބިލު ާއެ ކިހިނެއްތޯ.

ނޑުމެންނަށްާނޭނގޭތީާއެކަންާސ ފުކޮށްލަދެްއވުްނާ  2370އަންނ ނެތޯ.ާއަންނ ނީާކިހ ާތ ކުތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާވ ުނވ ާެއްއާއަުޅގަ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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 2375ާވ ލަށްާޖަވ ުބގެާވަގުަތކަށްާދ ންާމިާޖެހުނީ.ސުާމިކަމުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަނެްއކ ވެސްާތިާކުެރއްވީާސުވ ެލއް.ާ

ާތިއްބެވުމާ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާނެތް ާވަަޑިއގެން ާމަޖިލީހުގައި ާތަން ާމި ާނިންމިއިރު ާގޮތެއް ާމިކަުމގައި އަޅުަގނޑު

ނޑުާަދންނަވ ފައިާއޮންނ ނީާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރަކުާނުވަތަާމެންބަރުންާމަޖިލީހަށްާއަ ލުންާބިލުާއެކުާމިކަުމގައިާއަުޅގަ

ާމިކަމުގައި،ާ ާދެން ާކަމަށް. ާގެންދ ނެ ާކުރިއަށް ާމިކަން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު.ާ

ާ2380 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާއްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ފިއްޔ ާކުރިއަްށާވިދ ޅުވީާއަލުންާއެހެންާމެންބަރަކުާހުށަހަޅައިާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާދެންމެއަކުާތި

ާއޭ ާދެކުގެންދަވ ނީ ާކުޅުުދއްފުށި ާބިލެއް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި  2385ނުާ.

ދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއަނބުރ ާުނގެންދަވަނީސްާިކހިނެއްތޯާކޮންާގޮތަކުންތޯާކިހނެއްތޯާއަލުންާހުށަހެޅިާިމާ

ާދެްއވަފ ނަންތޯ.ާާއަލުންާއ ާމެންބަރަކަށްާއެާބިލުާހުށަހެޅޭނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވިދ ޅުވެންތައްތައްާކުރެވޭނީާކަ

ާ

ާ

 2390ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުާމިކަމުަގއިާމަސަްއކަތްާކުަރމުންާމިާގެންދިޔައީާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާހުއްޓުަމކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ ުޅގަ

ނައިސްާކުިރއަށްާގެންެދވޭތޯ.ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާމިކަމުަގއިާކުރީާދުވަހުާމަަސއްކަތްކުިރއިރުާދިމ ވިާދަްއޗަކ ާހެދިާ

ާގެން ާކުރަމުން ާޢަމަލު ާއެއްބ ރުލެްއވުމަށްާމިކަމުގައި ާއިޚުލ ޞްތެރި ާވެސް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްެތރި ާހުރިހ  ދިޔައީ.

އަޅުަގނުޑާއެދޭާވ ހަަކާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނުޑ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެްއާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރާ

 2395ާޢަލީާވަޙީދަށްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާއަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާނެގީ ާމި ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ  2400ޅުަގނޑު

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާކަމަށް. ާވެގެންދ ެނ ާތަނަކަށް ާއުެފްއދުންތެރި ާވަރަށް ާމަޖިލިސް ާައއިމަ ާގަވ އިދު ާއ  ާކުރީ އުއްމީދު
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ާގަވ  ާމަޖިލިސްާމަޖިލީހުގެ ާބޭރުގައި ާނިޒ މުން ާހައްދަވ ފައި ާކަމަށް ާސުވ ލު ާކުރަނީ ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއޮްއވ  އިދު

ާސަބަބަކީާ ާސ ފުކޮށްލަން. ާއެ ާހަދަންޖެހޭނީ ާހައްދަވަންޖެހޭނީ، ާކިހިނެއްތޯ ާހުއްޓުވަން ާއެކަން ާގެންދަންޏ  ކުރިއަށް

ްއވ ާއެމް.ޑީ.ީޕާއ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަކަށްާވެްސާއަދިާެއާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ ާރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީާެއްއާއޮ

ާމަޖިލިސްާމިއަދުންާ ާމިހ ރު ާގޮތަކަށްތޯ ާެއްއވެސްާނިންމުމެއްާނުނިންމޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާކޮން ާެއއް  2405އެްއޗެހިާމުގުރ ލ ފަ

ާޑީ.އ  ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވ ނީ ާބޭރުތޯ ާިބލެއް ާކޮންމެ ާވ އިރަށް ާޒުވ ެބއް ާހަމަ ާދ ނީ. ާކުރިއަށް ާބަސްާފެށިގެން ާގެ ރު.ޕީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމަޖިލިސް ާރަްއިޔތުންގެ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ނިންމ ލ ފައި.

ގަވ އިދ ާއެްއގޮތްާވ ާގޮުތގެާަމތިންާކުރިއަށްާދ ންޖެހޭނެ.ާެއހެންނޫނީާމިާހިސ ބުންާދެންާޤ ނޫނުގެާވެިރކަންާނިމުނީާ

ާމިތ ާތެރޭގައިާވެްސ.ާ

ާ2410 

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަ

ާނުކުތާ  ާފ ހަގަކުރެްއވީ ާތި ާމެންބަރު ާާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާކުެރއްީވކީ ާސުވ ލެްއ ާިއތުރު ާީތަގއިާެއއް. އަޅުަގނޑު

ާމަތިްނާ ާމަޝްވަރ ގެ ާޕ ޓީގެ ާދެ ާބޮޑު ާއެންމެ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ ދަންނަވަން

ާ ާނިންމުމެއް. ާއޮތް ާކަމުގައިާނިންމ ފައި ާމި ާރިޔ ސަތަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުރިހ   2415އެހެންވީމ ،

އެއްބ ރުެލއްވުންާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެްއ،ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާ

ާމުޙައްމަދުާއަސްލަމު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ2420 

ާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާރަީއސް،ާޢިއްޒަތްތެ ާރި ާގަވ އިދުގެ ާމި ާމަނިކުފ ނު ާނެގީ ާމައްސަލަެއްއާމި ާބެހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާމ އްދ 061ާާއަުޅގަ ވަނަ

ާމަސައްކަްތާ ާގެންދަވަން ާކުިރައށް ާމަޖިލިސް ާއެއްގޮތަށް ާނިންމުމ  ާއެ ާނިންމ  ާކަމެއް ާމަިތން ާގޮތުގެ ާވ  ާއެްއގޮތް އ އި

ާކު ާގަވ ިއދުގެ ާގެންދ ީތވެ. ާހުަރސްއަޅަމުން ާމަސައްކަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅުން ާަބއެްއ ާމ އްދ ގައ72ާާިރަްއވ އިރު ވަނަ

ާ ާއަިދާއެ ާބަޔ ްނވެފައި. ާވަނީ ާގޮްތާމި ާގެންެދވޭނެ ާއަނބުރ  ާއަްށ72ާާބިލު ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިން ާމ އްދ   2425ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިވ ާގޮުތގެާމަތިންާމަނިކުފ ނުާމިާވަނ061ާާީއ ދެ،ާޖ ގަާލިބިގެންާދޭާބިލުާއަނބުރ ާފޮނުވ ލުމަށް.ާ

ާމަޖިލިސްާ ާދަންނަވ ، ާމަރުޙަބ  ާމިކަމަށް ާއެހެންކަމުން، ާޤަބޫލުކުެރވެނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާނިންމަވ ފައި މިކަން

ާކުރިއަށްާގެންެދވޭނެާގޮެތއްާހަމަޖައްސަވައިާެދއްވުމަށްާދަންަނވަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ



 91 

ާ

ާ2430 

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާކުިރއަށްާ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ނޑުާމިކުރ ާމަސައްކަތްތަކަށްާހަމަާހުރިހ ާޕ ޓީއަކުންާވެސްާެއއްބ ރުލުންާދެއްވަމުންާގެންދެވުމަްށާ ގެންދިއުމަށްާއަުޅގަ

ާވަރައަޅުގަާ ާބޮޑަށްނޑު ާމައްސަލަާއެެދން.ާނިޒ މ ާށް ާޙުސައިންާާބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ެއއް،ާމަތިވެރި

 2435ާާމުޙައްމަދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމަޖިލީ ާމި ާައޅުަގނޑަކީ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާރަީއސް،ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށާގެންދިއުމަްށާޢިއްޒަތްތެރި ާމަަސްއކަތް  2440ހުގެ

ާދޭންާ ާމީހެއް ާދޭ ާއެހެންނަމަާއެއްބ ރުލުން ާމީހެްއ. ާވ  ާބޭނުން ާގޮތަކަށްާވެސް ާކޮންމެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ވެސް،

ާގަވ އިދަީކާ ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރެޭވ ާއަޅުަގނޑަށް ާނެތް. ާދެވޭކަށެއް ާެއްއބ ރުލުމެއް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ދ ކަށެއް

ާމެންބަރުްނާއަޅުަގނޑުމެ ާގިނަ ާވަރަށް ާތިބި ާމިތ  ާައޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެްއޗެއް.ާމި ާެހދި ާބޭނުމެްއގައި ން

ވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތްތަކެއްާކޮށްގެންާދިވެހިރައްޔިތުްނގެާފޮނިާއުއްމީދުތަކ ާއެކުާހަދ ފައިާއޮތްާއެްއޗެއް.ާއެހެންީވމ ާ

ާމި ާމިފަހަރު ނޑު ާައޅުގަ ާދަންނަވަނީ ާމި ާއިނގޭތޯ.ާާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާޫނން ާޚިޔ ލެއް.ާހުށަހެޅުމެއް  2445ފ ޅުކުރަނީ

ސުވ ލެއްާނޫންާމިކުރަނީކީާެއއް.ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެެތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާމިތަނަށްާ

ާމަ ާގަތް ާބަލައި ާއެބިލު ާބަހުސްކުރެްއވި. ާެއއަށް ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާހުށަހެޅުއްވި. ާޙަޤީޤަތްތައް.ާބިލެއް ާމިހިރީ ޖިލީހުން.

ާކޮމެޓީާ ާޙަޤީޤަތް.ާއަދި ާއައި.ާއެީއެވސް ާތަނަށް ާމި ާރިޕޯޓެއް ާމީ.ާކޮމެޓީން ާމީހެއް ާުއޅުނު ާކޮމިޓީަގއި ާއެ އަޅުަގނަޑކީ

ާވޯުޓގެާ ާބިުލ ާއެ ާަދންނަވަނީ ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާދިޔަ. ާވޯަޓށް ާބިލު ާެއ ާހުށަހެޅިގެން ާހުށަހެޅުނު. ާތަނަށް ާމި ރިޕޯޓު

ާބޭރުކުރެވޭނެާސްޓޭޖުގަިއާޮއއް ާތަނުން ާވިދ ޅުވ އިރުަގިއާމި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާކަމަށް ާނުގެންދ  ާއަނބުރ  ާމެންަބރު ާއެ  2450ވ 

ާ ާމިއޮންނަނީ ާދެން ާނުދެއޭ. ާތަނެއް ާމިގަވ އިދު ާއޮީތ. ާކިހިނެތްތޯއޭ ާމ061ާާިއެހެންގޮތެއް ާމަނިކުފ ނު ާމ އްދ  ަވނަ

ާކަމެއްާދިމ ުވން ާއޮންނަނީ.ާމިާގަވ އިުދގަިއާބައްލަވަންޖެހޭނީާ)ހ(ާއެީއާަގވ އިުދގައިާނެތް .ާއެވަރަށްާޞަރީަޙކޮށްާމި

ާޢަމަލުާ ާތަކުންނ އި ާނިންމުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާބަލ ނީ ާފުރަތަމަ ާދިމ ވެއްޖެނަމަ ާކަމެއް ާނުވ  ބަޔ ންކޮށްފައި

ާހަ ާއެފަދަ ާެއިއންކަމަކުން ާފެނޭތޯއޭ. ާހައްލެއް ާެއްއެވސް ާއެކަމަށް ާުއސޫލުތަކުން ާވ  ާއައިސްަފއި އްލެއްާކުރަމުން

 2455ނުފެނިއްޖެނަމަާދެންާބަލ ނީާފުރިހަމަާރިޔ ސީާނިޒ މުާގ އިމުާކުރެވިފަިއވ ާޤައުމުތަުކގެާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީސްތަކުގައިާ
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ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާ ާނުުކރައްވ  ާރިޢ ޔަތް ާކަމަކަްށ ާިމއިން ާއުސޫލުތަކަށޭ. ާޢ ންމު ާޢަމަލުުކރ  ާހ ލަތްތަކުަގއި އެފަދަ

ާހަ ާމ އްދ ގައި ާަގވ އިުދގެ ާހުއްޓުމަކަްށާނުވަތަ ާއެ ާެއހެންވީމ  ާއައީ. ާމި ާހުއްޓުމަކަށް ާމި ާކިހިނަކުންތޯޭއ ާނުދެއްވ  ވ ލ 

ާއައިާއައުންާއެއީާގަވ އިދ ާޚިލ ފުާހުއްޓުމަކަށްާއައުމެކޭ.ާއެެހންާމިާދަންނަވަނީ.ާ

ާ

 2460ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާަމޝްވަރ ތަަކކަ ާިމވަނީ ާރިޔ ސަތުން ާމިކަުމގަިއ ާމެންބަރު ާއެހެންވީމ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ފައި. ާގޮތްތަެކްއ ށްފަހު

ާގެްނގޮސްެދއްވުމަށްާ ާކުިރއަށް ާމަސަްއކަތް ާކުރަްއވ  ާއިޙުިތރ މު ާނިންމުމަށް ާނިންމ ފައިވ  ާމި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްެެތެރި

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްެެތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލިމ ފަންނު ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއެދެން. ާެއުކ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ރުާވަރަށް

ާއަޙްމަެަދުާނިހ ންާހުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ2465 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާއިންމެންބަރުާއަޙްމަެަދުާނިހ ންާހުސަާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މީ ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ާއަްށ72ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ  ވަނަ

ާމި ނުޑާާރިޢ ޔަތްކޮށް. ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށް. ާމިގޮތަށް ާހަމަ ާމައްސަލ ިއގައި ާދ  ާމި ާއުފެދިގެން ާމިހ ރު  2470މަޖިލީހުގަިއ

ާތަޢ ރުފުާކުރ ާމެންބަރަކުާބޭުނންވެއްޖެާހިނދެްއގަިއާެއާބިުލާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަތުމަށްާ ދަންނަވ ނީާބިލެއްާމަޖިލީހަށް

ާގެންދެވިދ ނޭ ާއަނބުރ  ާއެބިލު ާކުރިން ާއެހުމުގެ ާފެށިގެންާވޯޓަށް ާއެހިނދުން ާނަމަ ާބަލައިގަނެއްޖެ ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް .

އެބިލުާއަނބުރ ާގެންދިއުުމގެާފުރުޞަތުާއެާމެންބަރަކަށްާނޯންނ ނޭ.ާއެާބިލ ާމެދުާދެންާގޮތެއްާަކނަޑއެިޅގެންާދ ީނާ

ާ ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ާއިުރަގއި ާއޮތް ާދަންނަވ ފަިއ ާމިހެން ާމަީތންނެވެ. ާއުސޫުލގެ ާގަވ އިދުގެ ާމ އްދާ 061ާމި ވަނަ

 2475ދެންމެާމިތަނުންާތަކުރ ރުކޮށްާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވެާދެްއވައިފި.ާއަދިާމިމަޖިލީހުގައިާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަްށާ

ާދެއްީވާ ާވިދ ޅުވެ ާއެ ާދެންމެ ާއަސްލަމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހިތަދޫ ާވ  ާކަމުގައި ާމެންބަރެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ނިސްބަތްވ 

ާރިޔ ސަ ާއިޝ ރ ްތކޮށް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާައޅުަގނޑުމެންނ އި ާކަމަށް ާއުޅޭ ާހުއްޓުވަން ާމަސައްކަތް ާމި ާހުރަސްއަޅ  ތަށް

ނޑުމެްނާ ނޑުމެންާމިާތިބީކީާއެމޫަޑކުާެއއްާނޫން.ާެއއެއްާނޫންާއަުޅގަ އެހެންވީމ ާެއއީާވަރަށްާބޮޑުާިހތ މަާއެއް.ާއަުޅގަ

ވ ނަމަާއެކަންތައްާރިޔ ސަތަށްާއަންގައިާދިނުންާއެީއާާމިާކުރ ާކަމަކީ.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިެދއްާގޯްސވެގެންާދ ާކަމުަގއި

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާކަމެއް. ާކުރ  ާލ ޒިމު ާމައްޗަށް ާމެންބަރުންގެ  2480އަޅުަގނޑުމެން

ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާމި ާެއާމަސައްކަތް.ާއަދި ާވެސް ާއެކުރެްއވީ ދ އިރ ެގާާއިބްރ ހީމް

ާއެނބުރިާ ާތިމަންނަ ާވިދ ޅުވީ ާއެ ާމަނިކުފ ނު ާކަންތައް.ާއެ ާއެ ާކުރެއްވީ ާއެ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާކަމެްއާ ާއެނގެންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފިލުވުމަކީ ާއޮުޅން ާވީގޮެތއް ާއެކަން ާއެހެންވީމ  ާގެންދަމޭ. ާނުވެއް ާއެއް މި

ނޑުާދެކެން.ާއެާ  ވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާކަމުގައިާއަުޅގަ

ާ2485 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާިތމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެެެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ .ާ

ާ

 2490ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާސިފަާ ާަރއީސް. ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާމެދު ާދުުރިވސްނުމ  ާހިކުމަތްތެރި ާެގންގުޅުްއވި ާތިަޔ ާބިލުަގއި ާބިލ ިއ ިއންގެ

 ފަށްފަށުންާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ

ާ2495 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދު.ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަެަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ2500 

ާއަޙްމަެަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުމަނަގެ

ާގުރޫޕުގެާ ާޕ ލިމެންޓު ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަން. ާާވަރަށް ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދަ ާވ ަހކަ ާގޮތަށް ާމި ާދޭތެރޭގައި ާރައީަސކ  ާއިންނެވި ާމިއަުދގެާފަރ ތުން ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑު ާޖެހޭތީވެ. އްކަން

ޙަޤީޤަތަށްާބަލ އިރުާމިާއަށްާޯވޓަށްާއެހެންވެްސާޖެހޭނެ.ާމިާމައްސަލައަީކާރައީްސާބޭނުންފުޅުެވގެންާެވސްާއެމް.ޑީ.ޕީާ

ާ ާެއއް ާމައްސަލަ ާގެންެދވޭެނ ާެވސް ާެވގެން ާބޭނުންފުޅު ާބޭފުޅަުކ ާަވކި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަދި ާވެގެްނވެސް ާީމާބޭނުން  2505ނޫން.

ާައޅުަވއިދެްއވ ށޭ.ާ ާހައްލަކަށް ާހަމަ ާމީތި ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަްއވަިއގެން ާަޤބޫލު ާމީތި ާއެހެްނވީމ  ރިޔަލިޓީ.

ާމީތިާ ާނުހައްދަވައޭ. ާޯގހެއް ާމީގައި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުށްވެިރވަނީކީ. ާމީގައި ާނޫނޭ ާރައީެސއް ޢިއްޒަތްެެތެރި

ާ ާެރކޯޑަށްަޓކައި ާބޭނުން ާަޅާއަޅުަގނޑު ާހެދުނު ާއަތުން ާބޭފުޅަކު ާއިންނެވި ާެއވަގުަތކު ާިއންނެވި ާމިތ  ސ ުފކޮށްލަން.

ނޑުާދެކޭާގޮުތގައިާދުނިޭޔެގާ ނޑުމެންނަށްާޅަާއެްއޗެއްާހެދިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އެްއޗަކ ާގުޅިގެންާމިާއޮތީާައޅުގަ
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ާކޮށް ާޕްރެކްިޓސް ާއެއީ ާހަދ ނެ ާެއއްެޗއް ާކިޔ  ާޕްރެކްިޓސް ާތަންތ ނގައި ާކަންތައްާއެހެން ާއެ ާއެއްެޗއް. ާަހދ   2510ގެން

ދުނިޔޭގެާތަންތ ނަގއިާއެހެންާތަންތ ނގައިާވެސްާކުރ ާގޮަތީކާއެާގޯސްާހެދިއްޖިްއޔ ާދެންާއެާރަނގަުޅކަންާރަނަގޅުާ

ކަންތައްާކަމަެަށްާބަލ އިފައިާޯގސްާހެދުނުާއެތިާމަޢ ފަށްާއެދިފައިާނުވަތަާއެާއޮންނަާއުސޫލަކުންާގެންދަނީ.ާއެހެންވެާ

ދެކޭާގޮުތގައިާމަޖިލީހަށްާއިތުރަށްާކުރިއަކަށްާވެސްާގެންދެވިގެންާނުވ ނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާމިހެދިފަިއާާއަޅުަގނޑު

ާދެޭކގޮތުަގިއާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ ާގެންދެިވގެން ާގޮތަށް ާމި ާމީ. ާއެްއެޗއް ާއޮތް ާހެދިފައި ާދެކޮޅަްށ ާވެސް ާަގވ އިދ  އޮތް

ާ ާވޯޓަށް ާމީތި ާގޮތުަގއި ާެދކޭ ާއަޅުަގނޑު ާޯގސްާމަޖިލީސް. ާއޮތީ ާއެ ާއަހ އި ާއެހުމެއް ާބ ތިލު ާއެހެންޖެހޭނެ.  2515ެވސް

 ނިންމުމެއްާނިންމިފައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2520ާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތެރިާމެްނބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމީދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުާފޭދޫ

ާދީގެންާ ާފުރުޞަތު ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާގަވ އިދުަގއި ާއ  ާައއިއިުރ ާހެދިގެން ާގަވ އިދު ާއ  ާމި ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާެއާ ާކަން ާއެ ާރިޔ ސަތުން ާއޮވޭ. ާފުރުޞަތު ާގޮތަށް ާކުެރވޭނެ ާމަްޝވަރ  ާމެދުަގއި ާލީޑަރިޝޕުގެ ާޕ ޓީަތކުެގ  2525ސިޔ ސީ

ާޑީ.އ ރު. ާއަދި ާކުރެްއވީމ  ާގޮތަކަށްާގޮތަށް ާވަކި ާދެއްވ  ާއެއްބ ރުެލްއުވން ާމިކަމުގެ ާވެސް ާލީޑަރޝިޕުން ާގެ ޕީ

ކަންތައްތައްާނިންމަންާމަނިކުފ ނަށްާމަޝްވަރ ާއެރުވުމަށްފަހު،ާމިހ ރުާޑީ.އ ރު.ޕީގެާމެންބަރުންނ އިާއަދިާޑީ.އ ރު.ީޕގެާ

ިއާރަްއޔިުތންގެާމަޖިލީސްާހިންގުމަށްާޭބފުޅުންާއެާގޮތަށްާމަސަްއކަތްާކުރެްއވުމަކީާފ ުޅގ0ާަލީޑަރޝިޕުަގއިާތިއްެބވިާ

ާަމއްސަލަާ ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މީ ާމި ާދަންނަވަން ާއެުކ ާއަދަުބެވރިކަމ  ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާފެންނ ތީ ާކަމަކަްށ ހުރަސްއެޅޭ

 2530 ހައްލުާކޮށްދެްއވ ާައވަހަށްާމަޖިލީސްާކުރިއަށްާގެންަދވަން.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތުުލސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއް

ާ2535 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާގޮތުން ާއެނގޭ ާވެްސާއަުޅަގނޑަށް ާރަީއސް.ާިއއްެޔގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 2540މޫސ ާމަނިކުާވެސްާވަނީާހަމަާމިާމަޖިލީސްާކުރިއަށްާގެންދިޔުމަށްާވޯޓުގެާކަންަތކުގެާަގޑީަގއިާވެސްާހަމަާާމެންބަރު

ާއެމް.ޑީ.ޕީންާ ާފެނުނީ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާވެސް ާއިްއޔެަގއި ާހަމަ ާއެއްބަސްވެަފއި.ާއެކަަމކު ާހަމަ ާގެންެދވުމަށް ކުރިއަށް

ާނަގަ ާމައްސަލަތައް ާނިޒ މީ ާމިތ  ާބޭނުންވެގެން ާހަމަ ާއެްއކަލަ ާކޮބައިތޯ ާހަމަ ާއިްއޔެަގއި ާރުފިޔ .0ާާއިގެން ލައްކަ

ާނުކޮްށާ ާމަސައްކަެތއް ާިއތުރު ާއެ ާކިޔ ަފއި ާނުލިއްޭޔ ާޯވޓު ާަގޑީަގއި ާޯވޓުެގ ާައޅުަގނޑުމެން ާކީްއެވގެންތޯ އިްއޔެަގއި

ާމިއި ާޑީ.އ ރު.ޕީައށް ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާއަނެއްކ  ާމިއަދު ާއެހެންވީމ  ާސަބަބަކީ. ާހުއްޓ ލަންވީ ާނެގީމާ މަޖިލީސް ާކަމެއް ން

ާކޮްނާ ާމީ ާހައިރ ންވޭ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފެންނ ތީވެ. ާދުވަހަަކށް ާގެންދަންޖެހޭ ާކުރިއަށް ާމަޖިލީސް ާހަމަ ާމީ  2545މިއަދު

ާމިާ ާނިމިފައި ާގޮތަކަށް ނަޑައޅ  ާކަ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާުދަވސްތައް ާކުރ  ާމަަސއްކަތް ާތަނުގައި ާމި ާއޭ އިންސ ފަކުންތޯ

 އޮންނަނީ.ާ

ާ

ާ

 2550ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާަގއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

 

 2555ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނެގީ ާމި ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްެެތެރި ވަނ22ާާަާޝުކުރިއްޔ 

ވަނަާނަންބަރުގެާދަށުން.ާޭއަގއިާމިބުނަނީާރައްޔިތުްނގ0ާާެމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުން.ާ)ށ(ާމަޢ ފުާކުރައްވ ާ)ހ(ާގެާ

ާއެކުެލވޭާ ާއުސޫލުތައް ާޑިމޮކްަރސީ ާލިބޭނޭ، ާބައިވެިރވުން ާފުރިހަމަ ާބައިމީހުންގެ ާއެ ާައދި ާތަމްސީލުވ ނޭ. ފުރިހަމައަށް

ާގޮ ާބޮޑު ާހ މަކަން ާވ ނޭ ނޑުާޖަވ ބުދ ރީ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާހިންގަންވ ނޭ. ާމަޖިލީސް ާރަްއޔިތުންގެ ތެއްަގއި

 2560މިނުކުތ ާމިާނެގީާގައްޫދ،ާވ ޫދާދ އިރ ެގާޚ އްަޞކޮށްާގައްޫދ،ާވ ދޫާދ އިރ ެގާރަްއޔިތުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާ

ާދަށު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމި ާމަނިކުފ ނު ާޖ ގަެއއް ާއެްއވެސް ާކުރެވޭނެ ާއަުޅަގނޑަްށާނުދެއްވ ތީ.ާއެހެންވީަމާތަމްސީލު ން

ާގެންގުޅުްއވަނީާ ާމި ާމަނިކުފ ނު ާނޫންހެން ާމަޖިލީހެއް ާަރއްޔިތުްނގެ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާގެންގުޅުްއވަނީ ާމި މަނިކުފ ނު

ާައޅުަގނ ާދަންނަވަން. ާވ ަހކަ ާކަންބޮޑުވ  ާައޅުަގނޑު ާަމއްސަލަިއަގއި ާއެ ާއެެހންކަމަށްވ ތީ ާޖަލެއްހެން. ުޑާރައްޔިތުންެގ

ާ ާެދއްވ  ާތިބެނީ ާމި ާނުދައްކ  ާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެދއްކީ ާމި ާވ ހަކަ ާއިރުްނ2ާާމި މިނެޓު
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ާނުދަްއކ ާ ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު ާނުދެއްކޭނެތީ ާވ ހަކަ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރަން ާތަމްސީލު ާރަްއޔިތުން  2565އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާގޮތަށްާވ ހަކަާދައްާ ކ ކަށްާނޭގިގެންނެްއާނޫން.ާދައްކަންާއެނގޭމެ.ާއެހެންނަމަވެްސާމީދީ.ާއެހެންބޭފުޅުންާވެސްާަދއްކ 

ާވ ހަަކ2ާާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުދެްއކޭނެތީ ާވ ހަކަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުރަްނ ާތަމްސީލު ާރައްޔިތުން ާއަުޅަގނުޑގެ މިނެޓަކުން

އ އިާޚިލ ފަްށާނުދައްކ ާމިާއިންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމަނިކުފ ނުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާމިާފެހިކުލައިގެާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާިމާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަރއްޔިުތން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާގެންަނވަިއގެން ާަގވ އިެދއްާިއޞްލ ޙު ާއުުޅއްވ  ާހައްދަަވއިގެން ތި

 2570ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާތަްމސީލުާކުރެވޭނެާގޮަތކަށްާހައްަދވައިެދއްވ ށޭ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

މައްސަަލއިަގިއާތިާވިދ ުޅވިާވ ހަކަފުޅަށްާާލިބިލެއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާަދއްަކވަންާތިންާިމނެޓުާ

ާހިމެނިފަިއވ  ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުެގ ާއެއީ ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާެއއްެޗއް ާޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑު ާހުރިހ   2575ޮގތުން

މެންބަރުންާތިއްަބވ 77ާާަދއްަކވަން.ާެއއީާާަޑއިގަންަނވަނީާހަމަހަމަާފުރުޞަތެއްާވ ހަކަމެންބަރުންނަށްާވެސްާމިާލިބިވަ

ާ ާހުރިހާ 2ާމަޖިލީހެއްގައި ާަވގުތު ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ  ާއެ ާބަހ ލީމ  ާމައްޗަށް ާހުރިހ ާމެންބަރުންގެ ާަބހުސަކަށް ގަޑިއިުރގެ

ނޑުކޮށްާއެާލިިބވަަޑިއގަންނަވަނީާއެާޕ ީޓއަކަށްާވެސްާލިބެނީ.ާޕ ޓީތަކަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފުޅުްނނަާމެންބަރުންނަށް ށްާގަ

ގަިޑާެއާަވގުުތާމަތީަގއިާއޮތްާކަމެއްާއެާއެާތިއްަބވ ާމެންބަރުންެގާއަަދދަށްާއެާލިބޭާގަިޑެއއް.ާއެާޕ ޓީއެްއގެާއަތްޕުޅު

ާ ާތެޭރގައި ާޕ ޓީެއއްގެ ާަބްއސަވަިއގެއެ ާބޭފުޅަކު ާެއއް ާވ ހަކ12ާަން ާމިނެޓުއިރު ާއެފުޅު ާދަްއަކވަންޏ  ާބޭފުަޅކު  12ާ2580އް

ާ ާވ ހަކަ ާއޮތްމިނެޓުއިރު ާއަތްމަީތަގއި ާޕ ީޓއެްއގެ ާއެ ާއެއީ ާޢިއްަޒތްތެާދެއްެކވުން ާވެސްާކަމެއް.ާކޮންމެ ާމެންބަރަކަށް ރި

ާފުރުޞަތެއް.ާއެހެންވީމ ާލިބެނީ ާވ ހަކަ،ާހަމަހަމަ ާވ ހަކަފުޅަީކާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވިދ ުޅވި ާދަންނަވ ލަން.ާތި އެްއާާއެވ ަހކަ

ާފްާނަޢީމް.ާއިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޔޫސުއެްއ،ާފެލިދޫާދ ާސަލަނޫން.ާނިޒ މީާމައް

ާ

 2585ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ާއެްއާމިާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާ،ާނެގީ 00ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއްާމިާނެީގ،ާމިހ ރުާގ ތްަގނޑަކަށްާަބިއގަިޑއެްއހ އިރުާއަުޅގަ

ާވިދ ޅުވަީނާ ާތި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްެތރި ާވެސް ާގެންދ އިރު ާކުރިއަްށ ާމައްސަލަ ާނަންގަަވިއގެން ާނުކުތ  ާނިޒ މީ  2590ބޭފުޅުން

ނޑުމެންނަށް މިއިްނާއެނގުުނާެއއްަޗކީާމިހ ރުާޖަލްސ ާކުރިއަްށާގެންެދވެްނާާާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާނޫނޭ.ާެދންާއަުޅގަ
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ާނަސޭޙަތްތެރުެިވަންާ ާއަށް ާރައީްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާއުސޫލުން ާރީތި ާޑިމޮްކރަސީގެ ާއެހެންވީމ ، ނެތްކަން.

ާބައްދަލުވުމެ ާމަޝްވަރ ެގ ާހުއްޓަވ ަލއްވ ަފއި ާމަޖިލިސް ާމި ާމިހ ރު ާކުރުމަްށޓަކައި ާމަޝްވަރ  ާކުރިއަްށާއަދިވެސް އް

ާގެންދެވުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2595 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއް،ާ

ާ

 2600ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާޢިއްޒަ ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާނެގީ. ާމި ާައޅުަގނޑު ާެއއް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާމިފަހަރު ާަރީއސް. ތްތެރި

ާގެންދަންާ ާކުިރއަށް ާނައިސް ާހުއްޓުމަކަށް ާމަޖިލިސް ާމި ާަރއީްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރައީސް،

ާގަންަނން.ާއެހެ ާބަލަިއވެސް ާކުރަން ާވ ހަަކާތިކުރ ާމަސައްކަްތާޤަބޫލުާެވސް ާޕ ޓީތަުކގެ ާގޯްސވީމަ  2605ންނަމަވެސް،ާކަމެއް

ދައްކ ފައިާއެާމަޝްވަރ ގެާުއސޫލަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބޯލަނބަންާތަބ ވަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޕ ޓީތަުކގެާވެރިންާ

ާމަޝް ާދެްއކުމަީކާވެްސާހަމަ ާވ ަހކަ ާެދވަނަފަހަރަކު ާނުފެނިއްިޖއްޔ މުން ާއަލިމަގު ާއެކަުމގެ ާަދއްަކއިގެން ވަރ ގެާވ ހަކަ

ާމަޖިލިސްާ بينين ًاهرىن شٌرا ާމަނިކުފ ނު ާއަޅުަގނުޑމެން ާއެހެްނވީމަ، ާަކމެއް. ާކުެރވިދ ނެ ާހަމަ ާމ ނައިަގއި ެގ

ާރޫޙުާ ާމެޖޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭނުންވޭ. ާވެްސ ާެއއްބ ރުދޭން ާމަސައްކަތަށް ާތިކުރ  ާގެންދަން ކުރިއަށް

ާއަ ާއަދި ާފަހަރަކަށް ާދެވަނަ ާހުރީމަ ާޖުމްހޫރީާމިހެން ާއަދި ާއ އި ާޕ ޓީ ާޤައުީމ ާހިނގައްޖެ ާއެނިގގެން ނޑުމެންނަށް  2610ުޅގަ

ާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަލުންާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީކަން ާހަމައެަކނި ާނެތި ާޭއގައި ާބަސް ާޕ ޓީތަުކގެ ާއެހެނިހެން ާއ އި ޕ ޓީ

ާއެދޭ ާދޭން ާމަޝްވަރ ކޮށް ާގެންދިއުމަށްަޓކައި ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާރައީސް ާފޭދޫާާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ވ ހަަކ

ާގެާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމި ާއެދެން ާވެސް ާދެއްވަން ާއަނބުރ  ާައލުން ާޮގނޑި ާނެގި ާވަގަށް ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާލީޑަރޝިޕަށްާފ ޑުާނުކިޔ .ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2615 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާއަޅުަގނޑުމެން،ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެ
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ާ

 2620ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކަންތައްތައްާ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގޮ ާވެްސާވެގެންދ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހަވ ލުކުރަން ާމަޖިލީހ  ާކަމެއް ާމިހ ވަރުގެ ާބެހޭ ާސަލ މަތ  ާރ އްޖޭގެ ާއެހެްނވީމ ، ތް.

ނޑުާވަރަްށާ  2625ނުފެންނ ތީވެާދެންާމީގެާފަހުންާމިކަހަލަާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަނޭޅޭނެާގޮތްާހެއްދެވުމަކީާވެސްާއަުޅގަ

ާނޑުާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .އެދޭާކަމެއް.ާއަދިާރައީސްާތިާގެންދަވ ާގޮތަށްާއަުޅގަ

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތުންާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންާފޮނުއްވ ާބިލުތައްާަމޖިލީހަށްާބަލައިގަންނަވަމުންާ  2630މަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާހަމަޖެހިފައިާވ 

ާވަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ.ާދެން ާއެހެން ާއެްއާގެންދ ނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެަކން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ާބޮޑަށް ރަށް

ާދަްއކަވ ާ ާތި ާރަްއދުވ ގޮތަށް ާބޭފުޅަކަށް ާއަެނއް ާބޭުފޅަކު ާެއއް ާގޮތަށް، ާރައްދުވ  ާބޭފުޅަކަށް ާއަނެއް ބޭފުޅަކު

ާމިކަްނާ ާނުވެ ާވިދ ޅު ާެއއްެޗހި ާގޮތުން ާޒ ތީ ާގޮތަށް ާދ  ާހޫނުވެގެން ާމަޖިލިސް ާއިތުރަށް ވ ހަކަފުޅުތަުކގައި

ނޑުާހުޅުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހަމަޖެއް ާސެވުން.ާއަުޅގަ

ާ2635 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވެރިާ ާޕ ޓީތަކުން ާިސޔ ސީ ާދައްކ އިުރގަިއ، ާވ ހަކަ ާޕ ީޓެގ ާދެ ާބޮޑު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ކަންާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުެމންާމިއަދުާޤަބޫލުކޮށްގެންާތިިބާގޮތް.ާވެިރކަމަށްާައއުމަށްާ ކުރުމަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާކަންކަންާކުރުމަކީާއަުޅގަ

ާކަންކަުމގަިއާ ާއެ ާދެްއކުމުގައި ާވ ހަކަ ާބޭއްވުުމގައި ާޖަލްސ ތައް ާއެިކއެކި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރުމަށް ާކަންކަން އެިކއެކި

ާއުސޫލުަތއް ާޕ ޓީތަުކގެ ާއުޭޅާާސިޔ ސީ ާމި ާދިމ ވެގެން ާެއނގޭ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް  2640ބޭނުންކުރެވޭ.

ާމަޖިލީހަށްާ ާމެންބަރަކު ާއަމިއްލަ ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާއުޭޅ ާހުށަހަޅައިގެން ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާދެ ާމި ާއަކީ މައްސަލަ

ލައަކީ،ާފުުލހުންގެާބ ރުތައްާވެސްާމިާހުށަހެޅިާމައްސަލަާއެއް.ާދެާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުްއވިާޭއެގާފުރަތަމަާމައްސަ

ާމިާ ާގެންދެވީ. ާއަނބުރ  ާއަމިއްލަފުަޅށް ާމަްއސަލަ ާހުށަހެޅުއްވި ާގެނައުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންެގ ާގޮތަށް ދަންނަވ 

ާމައްސަލަިއަގިއާ ާބިލުގެ ާސިފައިްނެގ ާމައްސަލަ. ާިބލުގެ ާސިފައިންގެ ާމިއުޅެނީ ާމިހ ރު ާއ ދެ، މައްސަލަިއގައި

ާއެނގޭ.ާދެާވ ހަކަދަްއކަމު ާވެސް ާަމއްސަލަ ާދިމ ވި ާވޯުޓގައި ާއެހުމުެގާތެރޭގައި ާނިމިގެން،ާވޯޓަށް ާއަިއސް ާމިތަނަށް  2645ން
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ާގޮތެއްާ ާހަދ ނެ ާދެން ާފ ްސުވމުން ާގޮތަކަށް ާދެ ާެއއް ާމ އްދ  ާއެއް ާބިެލްއގައި ާއެއް ާގޮތަކަށް ާދެ ާއެހި ާވޯޓަށް ގޮތަކަށް

ާއެ ާއެނގޭ. ާވެސް ާއައިކަން ާހުއްޓުމަކަށް ާމަޖިލިސް ާވ ހަކަާނެތިގެން ާވެސް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީެގ ާދެ ާގުިޅގެން ކަމ އި

ާޕ ީޓެގާ ާދެ ާވިދ ޅުވި ާވ ހަކަދެއްުކމުން ާމެންބަރ އި ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުށަހެޅުްއވި ާބިލު ާއެއ އެީކގައި ާހަމަ ާއަދި ދެކެވުނު.

ާމ ތް ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތަށޭ. ާެގންދ  ާއަނބުރ  ާބިލު ާމިހުރީ ާތިމަްނނަ ާނެތިްއޔ  ާކޮްށގެންهللاާމައްސަލަެއއް ހުރިާާގަންދީ

ާިއއްެޔގަިއާ ާފަހުގައި ާދެެކުވމަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާއެއް. ާވ ހަކަ ާތެދު ާވަރަށް ާދަންނަވަނީ ާމި ާައޅުަގނޑު ާެއކީަގއި  2650ހުވަޔ ިއ

ާދައްކ ާ ާވ ހަތަެކއް ާވެސް ާފަރ ތުްނ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާދައްކ ، ާވ ހަަކ ާބ އްވ  ާއެއް ާޖަލްސ  ާވެްސ ާފަރ ތުން ޑީ.އ ރު.ީޕގެ

ާއެން ާއޮތް ާމީަގިއ ާނިންމީ ާހުށަހެޅިާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމަ ާކަމަށް ާގެންދެވުން ާއަނބުރ  ާބިލު ާމި ާގޮަތކީ ާރަނގަޅު މެ

ފަރ ތަށްާވެސްާއޮތީާފެނިފައި.ާއެއީާތެދެއްާެއކަންާހިނގ ފައިާއޮތްގޮތް.ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްގެާބޮލުަގއިާއެާބަދުނ މުާ

ާވެާ ާފަރ ތުން ާޕ ީޓގެ ާިނސްބަތްވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާބަދަލުަގއި ާކަމ ާއެޅުވުުމގެ ާއެ ާމަނިކުފ ނ އި ސް

ާބިލުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާފެނިގެން ާކުރަން. ާގޮަތށް ާއެ ާއެކަން ާހަމަ ާފެނުނީ ާދެއްކުމަށްފަހު  2655ވ ހަކަދެްއކިން.

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއަމިއްލައަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ކަން ާދެއްވ ފަިއ ާލަފ  ާގޮތަެަށް ާމި ާކަމ  ާމި ާެވސް ާފަރ ތުން ހުށަހެޅުއްވި

ާކުރިމަ ާދައްކ ނަން.ާތިމަންނަެގާމެންބަރުން ާވ ހަކަ ާމި ާައޅުަގނޑު ާެގންދިޔަޔަސް ާކޯަޓކަށް ާދަްނނަވަން.ާޝަރުޢީ ތީގައި

ާނެތިއްޔ ާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާދެ ާދޭތެރޭގައި. ާގެންދިއުމ  ާއަނބުރ  ާނެޭތާބިލު ާއެއް ާމައްސަލަ އެްއވެސް

މ ާބެހޭާގޮތުންާޖަލްސ ާޭބއްވި.ާިއއްެޔގައިާޑީ.އ ރު.ީޕާތިމަންނަާއެކަންާއެާގޮތަށްާުކރ ނަމޭ.ާބުނެގެންާމިއަދުވެސްާއެކަ

ާއޮތީާ ާމި ާނިންމ ފައި ާއެމް.ޑީ.ީޕާއިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބުނިން. ާކައިީރގައި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވެސް ާގޮތް ާނިންމެވި  2660އިން

ވ ނަމަާމިާާއެންމެާފަހުންާވޯޓަށްާއެހިާއެހުމުގައިާއެންމެާފަހުންާފ ސްވެފައިާއޮތްާގޮތަކީާއެއީާރަނަގޅުާގޮތްާކަމަށް

ާއިޞްލ ޙުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާަހމަ ާެއކަމަކީ ާއެީއ ާގެންދެވޭނެ. ާނުެއއް ާދެނެްއ ާކުރިައކަށް ާމަޖިލީހަުކ ާމި ާއިތުރަށް ބިލު

ާހުށަހެުޅއްވުްނާ ާުހށަހެޅުއްވި ާދީދީ ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާގްޫރޕްގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާގޮތަށް ާވ  މަންސޫޚު

ާފ ސްކުެރވި ާމިތަނުގައި ާނުެއްއާވަނީ ާއެކަެމއް ާގޮތަކަށް ާނޫން ާފ ސްކުރުމެއް.ާއެ ާފ ސްކޮށްފައިވ  ާމެންބަރުން ފައި.ާއެއީ

ާނިމުނީ.ާ ާދެން ާތިބީމަ ާގޮަތށް. ާއެ ާތިބީ ާސ ބިުތވެ ާމަީތގައި ާފައިތިލަ ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  2665ގެންދެވޭނެ.

ާމަސައްކަތް ާއ ިއާއެމް.ޑީ.ޕީާއ ިއާކުރިމަތިލައިގެްނާދެންާހުރި ތަްއާތަޅ ފޮޅުންަގނޑަކަށްާުނގޮސްާމަޖިލީހުންާޑީ.އ ރު.ޕީ

ާބޭފުޅުންާ ާނިސްބަތްވ  ާައށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއެދެން ނޑު ާައޅުގަ ާމައްސަލައިަގއި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާބޭރުކުރަން. ާމައްސަލަ މި

ާމިއަދުެގާ ާމަޖިލީހުގެ ާގެްނދަވ  ާކުރައްވަމުން ާތަމްސީލު ނިޑ ާގޮ ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާފަރ ތުްނ ާބޭފުޅުންގެ ާތި ވެސް

ާއޮންނަންޖެހޭ.ާ ާުއސޫލުތަކެއް ާޑިމޮކްރަސީ ާގެންގުޅެްނވ ނެ ާކުރިމަތިލުމުގައި ާކުރިމަތިލުންތައް ާރައީްސއަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާބިލުގައިާ ާއޮތް ާމިހ ރު ާމިއަދު ާއަދި ާނިންމެވުމަށް. ާމި ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާުކރަން ާއިޙްތިރ މު  2670އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭރުކުރެވި ާވަނީ ާއިޞްލ ޙުަތއް ާިވްއޔ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާވަނީ ާކަމުގައި ާނިންމ  ާގޮތެއް ާގޮތުން ާބެހޭ ާެއކަމ  ަފއި.

ާކަމެްއާ ާއެ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާެއ ާދިމ ލަށް. ާއޮތީ ާއެ ާކޯޓު ާސުޕްރީމް ާނިންމުމަށް ާމަްއސަލަތައް ާހުރި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި
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ާރައްޔިތު ާދިެވހި ާއަދި ާސަރުކ ރ އި ާެއކީަގއި. ާސ ބިތުކަމ  ާތިބީ ާމި ާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާިދވެހިާނުނިންމޭނެ. ންނ އި

ާސިފައިންާވެސްާސަލ މަތްާކުުރމުގައި.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް.ާ

ާ2675 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއް.ާގެަމނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ2680 

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މް

ާއަޑުާ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާރީތި، ާޑިމޮކްރަީސގެ ާދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކަްނކަްނާ ާއުސޫލަކީ ާރީތި ާޑިޮމކްރަސީެގ ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނުޑ ާބޭފުޅުން. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެދެން. މަޑުކުރެްއވުން

އިޙްިތރ މުކޮށްާއޭތިާގަބޫުލކުރުން.ާމިހ ރުާވެގެންާމިުއޅޭާގޮަތކީާއެްމ.ޑީ.ޕީާބޭފުޅުންނަށްާޤަބޫލުާާނިމޭގޮތުންާއެކަންތަކަށް

ާހެދުނުާ ާއޮޅިގެން ާމީހަކަށް ާގޮަތކީ ާވީ ާއޮްއވ  ާނިންމަވ ފައި. ާނިންމުމެއް ާރަނގަޅު ާއޮތީ ާއުޅެނީ. ާމި  2685ނުކުރެިވގެން

ާގަދަބ ރުާދައްަކިއގެާ ންާމިާއުޅެނީ.ާމިީއާޙަޤީޤަތަީކ.ާއަލްހ ންާެއއީާޙަޤީޤަތް.ާއެްއޗަކުންާދެންާހަޭޅއްފަޅޭްއާލަވަިއގެން

އަޅުަގނޑުާކިަޔއިދީފ ނަންާތިބޭފުޅ ގެާެވސްާޙަޤީޤަތް.ާއެކަމަުކާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނޫންާމިާއުޅެނީކީ.ާދަންނަވަްނާ

ާސިފައި ާކުަރއްަވއޭ ާޤަބޫލުފުޅު ާވެސް ާރަްއޔިތުން ާރ އްޭޖގެ ާވެސް ާވ ހަަކއަީކ،ާތިބޭފުޅުން ާއުޅޭ ާެވގެްނާމި ާބިލަށް ންގެ

ާދަންނަވަނީާ ާމި ނޑައެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާމިއީ ާނުދޭނަން. ާދުލެްއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކީ ާޖެހޭނެ ާމީގައި ާގޮތް. މިދ 

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާހިސ ބުން. ާއޮތް ާދެން ާއަހަންޖެހޭނީ ާައހަންޏ  ާވޯޓަކަްށ ާހަމަ ާމީގަިއ ާނުދޭނަން. ާދުލެްއ  2690އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާާ

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

 2695ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާކުޅުދުްއފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާެއއްބަސްވެަފާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާެއްއވެސްާބޭފު ނޑު ާކަމަކަްށާއަުޅގަ ާއެްއވެސް ާކުރިފުޅުމަތީގައި  2700ޅެްއގެ

ނޑ ާ ާއަެަުޅގަ ާީލޑަރޝިފުން ާޑީ.އ ުރ.ޕީގެ ާދެއްެކވި. ާވ ހަަކ ނޑ  ާއަުޅގަ ާރައީްސ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނޯންނ ނެ. އެްއ

ނޑުާއެާބިުލާާވ ހަކަދެްއކެވި.ާައޅުަގނޑުާދަްނނަވ ފައިާއޮންނ ނީާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާއެިދވަަޑިއގެންފިާކަމަށްާވ ނަމަ އަުޅގަ

ާބައްލަވ ފަިއާ ާމަޞްލަޙަތަށް ާނިންމަވ ނަމޭ ާގޮތެއް ާިތމަންނަ ާނިންމެވީ ާރިޔ ސަތުން ާގެްނގޮެަސްފ ނަމޭ.ާަފހުން އަނބުރ 

ާ ާދަންނަަވއިފިން ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުީވ. ާތި ާގޮތް ާނިންމެވި ާއެ ާދަްއކަވ ފައި. ާވ ހަކަ ާއ އި ާޕ ޓީ ާކުރިއަށްާދެ މަޖިލިސް

ާރިޔ  ާަބއެްއާގެންދެވުމަށްޓަަކއި ާމިތ ނގެ ާއަޅުަގނޑު ާކަމެޭކ. ާވަކި ާއެއީ ާެގންދެވުން ާކުރިއަށް ާގޮތް ާނިންމަވ   2705ސަތުްނ

ާގެންދިޔަ ާއަނބުރ  ާބިލު ާމެންބަރުން ާދެންނެވީމޭާާޢިއްޒަތްތެރި ާރެކޯޑަށްޓަަކއި ާމިތ ނގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުވ ތީ ކަމަށް

ާރިޔ ސަތުންާގޮެތްއާނިންމަވައިގެންާކުރިއަށްާ،ާ.ާއެކަމަކުރ ާގެންގޮސްފަާެއއްާނޯންނ ނެާއޭއަޅުަގނެޑއްާބިލެއްާއަނބު

ނޑުާއެްއވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީާގެާއިްސާގެންދެވުންާެއއީާއެހެންާކަމެކޭ ނޑުގެާޮޕޒިޝަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ .ާމިއީާއަުޅގަ

ާއެއްާނޯންނ ނެ.ާާބޭފުޅެއްގެާކުރިމައްަޗކުާެއއްެވސްާވަޢުދެއްާވެފަ
2710 

ނިންމުން.



ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބޭނުން.ާ ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން ާއެރުުވމުގެ ާފުރުޞަތު ާއަށް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެހޭ މިހިސ ބުން

 2715އަޅުަގނޑުާމިކަންާނިންމ ފައިާމިވަނީާސިޔ ސީާޕ ޓީތަުކގެާެތރެއިންާއެމް.ޑީ.ޕީާއ އިާޑީ.އ ުރ.ޕީާގެާއިސްާބޭފުޅުންނ އިާ

ާއި ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާމިކަުމގަިއ ާވ ހަކަެދއްކިން.ާވ ހަކަދަްއކ ފައި. ާއ ިއ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެްއގޮތަށް ާިޚޔ ލ ިއ ާެދއްވި ން

އަދިާބިލުާއެންމެާފުރަތަމަާހުށަހެޅުއްވިާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާއ އިާ

ާެދއްވިާ ާޔަޤީންކަން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވެސް ާއިން ާޑީ.އ ުރ.ޕީ ާވ ހަކަދެްއކިން. ާނިންމުމަށްާާވެސް ާނިންމ  ރިޔ ަސތުން

ނޑުާމިާއެްއވެސްާއިޢުތިރ ެޟއްާނެތްާކަމަށް.ާއެގޮތަށްާއެާޔަޤީްނކަން ނޑަށްާދެއްީވމ ާއަޅުގަ ކަންާމިާދެއްވީމ ާއަުޅގަ

ާހަމައެއ  ާއަދި ާއެާނިންމީ. ާވ ހަކަފުުޅގައި ާއެ ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި  2720ެއކު

ާާވިދ ޅުވިހެން ާއެ ާނިންމުމަށް ާނިންމ  ާރިޔ ސަތުން ާއިޙުތިރ މު ާމެންބަރު ާވިދ ުޅެވާާކުރައްވ ނެޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް

ާއެ ާދެްއވީމ  ާޔަޤީންކަން ާއޮތްާއަޅުަގނޑަށް ާނިންމ ފައި ާމި ާމިހ ރު ާއެެހންވީމ ، ާނިންމީ. ާކުރިއަށްާާގޮތަށް ގޮތަށް

ާގެްނދިއު ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާމެންބަރުންާގެންދިއުމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތި ނޑު ާއަުޅގަ މަށް

ާ ާވަރަށް ާމިާއަދަބުވެިރަކމ އަރިހުން ާައޅުަގނުޑ ާއެދެމުން ާމިާއެކު ާދެންާާހިސ ބުން ާނިންމ ލ ނީ. ާޖަލްސ  އަުދގެ

 2725ާަގއި.2:22ާާވ ާބުަދާދުވަހުާހެނދުނ0262ާާުމ ރޗ67ާާްމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާ
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