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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
9/2010 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ 9 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުަވސްބުދަ  ވީ  2010 މާޗް 17 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 1 

 

 ަގއި   9:03ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:07ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:06ން  12:32 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި  14:32މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  18ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔި 

 

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

 74ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

  އާޒިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފްވަ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއި 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ އުނޫގފާރު  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

  ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ދަމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  



 V 

 ކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެން 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 ނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލި

   

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

ޓްރެޜަރީއޮފް  މިނިސްޓަރ   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް  ޢަލީ    ފިނޭންސް  އަލްފާޟިލް 

 ހާޝިމް

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ޢަބްދު  އިންޓަވަލްފަހު، *   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މެ هللا މާފަންނު  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  މެންބަރު  ޢަބްދުއްރަޙީމް،  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ވަޙީދު،  ޙުސައިން  ންބަރު 

މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ  

ޖަލްސާގައި    މަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ޢަލީ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ިތ

އިންޓަވަލްފަހު، ޢަބްދު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެލާ  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  هللا ހޯރަފުިށ  ވައިކަރަދޫ  މަޢުޞޫމް، 

ދާއިރާމެ އިނގުރައިދޫ  ސަލީމް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފުނަދޫ  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމު  އާރިފް،  ޢަލީ  ޙަމްދޫން  ންބަރު  މެންބަރު  ގެ 

  ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   ޙަމީދު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދިهللا ޢަބްދު

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. 

ޢަބްދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  * މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެލާ  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުިށ  މަޙުލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  هللا ގަލޮޅު 

ޙަމީދު، ކުރެންދޫ هللا މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު  މަޢުޞޫމް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ

ންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޔާމީން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ަތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙިދު، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

  ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމ ޙަމީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ިތނަދޫ ދާއިރާ

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.  ިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފު  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،
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ާވަނަާޖަލްސ .9ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާދުާބުދ0272ާަާމ ރޗ75ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާފެށުނީ.މަޖިލިސްާާ.وااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުންާ.ާޖަލްސ ގެާޙ.
ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާބަރުން.ރިާމެންޢިއްޒަްތތ02ާެތިއްެބވީާާމިވަގުތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިުރެވަވޑަިއގެން

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުންރި

ާ.0272/7/7ސ ގެާއެެޖންޑ ގެާނަންބަރަކީާއޖ/މިއަދުގެާޖަލްާ-1.7

 20ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ަގއިާަޔއުމިއްޔ ާފ ްސކުރުމުގެާނަންބަރެއްާނެތް.ާާާ-1.0



ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާާއަންގާ 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ަކއެއްާމިަވގުތުާދަންނަވ ކަށްާދެންާއޮތްާއެޖެންޑ ާއައިޓަަމީކާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެްނގުން.ާމިކަމުގަިއވެސްާއިތުރުާވ ހަ

 25ާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.3

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާދ އ3ާިމިއަދުގެ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށީ ާސުވ ަލކީ ާމިއަދުގެ ާުސވ ލު. ާމިއޮތީ ާއައިޓަމަކަށް  30ރ ގެާވަަނ

ާމުޙަ ާމެންބަރު ާޓްއްޢިއްޒަތްތެރި ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާނަޝީދު ާހ ޝިމ ރެމަދު ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ާޜަރީ

ާުސވ ލަކީ ާމި ާުސވ ލެއް. ާވެާކުރަްއވ  ާކުރިން ާފ ސްވުމުގެ ާގަވ އިދު ާއައު ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ލިބިފައިވ ާސް

ާކުރީާ ާީމގެ ާވަނީ ާެއއްބަްސވެފައި ާކުރުމަށް ާޢަމަލު ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމެދުވެސް ާުސވ ލ  ާމި ާވ ީތ، ސުވ ލަކަށް

ާސުވ ލާ ާދުވަސްތަުކގައި ާގޮތަށް.ާޢިއްޒަތްތެިރާމިނިސްޓަރުާވެސް ާގޮސްފައިވ  ާކުރަމުން ާޢަމަލު ާމިކަމަށްާާދޭތެރޭ ވެސް

ާކުރެއްވުމުްނާފަރިތަފުޅު ާސުވ ލު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަންނަވ ލީ ާެއގޮތަށް ާލަފ ކުރަން. ނޑު ާައުޅގަ ާކަމަށް  35ވެފައިވ 

ާދެްއވ  ާަޖވ ބު ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާދެްއވުމަށް ާޖަވ ބު ާއިުތރުާމިނިސްޓަރު ާކުެރްއވުމުެގާާނިމުނީމ ، ސުވ ލު

ާައއު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާާފުރުޞަތު ާމަތިން ާގޮުތގެ 73ާާަގވ އިުދގަިއވ  ާދެމިގެންދ ނެ. ާތެރޭަގިއާމިނ73ާިމިނެޓަށް ޓްގެ

ާ ާސުވ ުލ ާުކރައްވ  ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރ12ާާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެްއވުމަށ އި ާުސވ ލު ާތެރޭަގއި ިސުކންތުގެ

ާ ާމިނިސްޓަރަށް ާވ ހަކ0ާަޖަވ ބުދެއްވުމަްށ ާއިތުރު ާއެހެންވީމ ، ާއެރުވޭނެ. ާއިރު ާައޅުަގނޑުމިނެޓް ނުދައްކ ާާަތކެއް

ާދެކުނު ާމުޙައްދ އިާކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަަޑއިގަތުމަްށާރ ެގ ާކުރިއަށް ާސުވ ލ އިެގން ާނަޝީދަށް  40މަދު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ރުާމުޙައްމެންބަކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ާމުސ ރަ ާގޮތުަގއި ާމުވައްޒިފުްނގެ ާދަޢުލަތުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާދިވެހި ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާދެވޭ ާިއނ ޔަތް އ އި

 45ްއޔަންާގެާދަށުންާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާޢަވަަނާމ އްދ ގެާ)ޅ(773ާާވ ޖިބުާއަދ ކުެރއްވުުމގެާގޮތުްނާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމީހުންނަކީ ާާކުރަްއވ ފަިއވ  ާޓްރެޜަީރގެ ާއެންޑް ާފައިޭނންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާމަނިަހއިސިެވސް ކުފ ނުެގާްއޔަތުން

ާދައު ާދަށުން ާމ ލިއްޔ ބެއްލެވުމުގެ ާމުސ ރަާާލަުތގެ ާާއިން ާބަޔަކު ާެދވެމުންދ  ާއިނ ޔަތް ާވ ތީ،ާއ އި ކަމުަގއި

ާޢަރައީސުލްޖުމްހޫރި ާއަދ ކުރެްއވުމަށް ާވ ޖިުބ ާބޭފުޅުންނަްށާާްއޔަންއްޔ ގެ ާކިތައް ާތެެރއިން ާބޭފުޅުންގެ ކުރަްއވ ފަިއވ 

ާމަހުންާާމިއަދ  ާާމުސ ރަާމަހުންާހަމައަށް ާއިނ ޔަތް ާދެއްވަމުއ އި ާއިނ ޔަތް ާނުވަތަ ާމުސ ރަ ތޯ؟ާނުވަތަ

ާ ާއަދ ކުރެްއވުމަށްޓަކައި ާވ ޖިބު ާމުސ ރަޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރައްވ ފަިއވ  ާއިނ ާްއަޔން  50ޔަތްާއ އި

ާއޮފީސްތަެކްއެގާ ާނުވަތަ ާވުޒ ރ ަތކެްއގެ ާކޮން ާދެއްވަނީ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާދިޔަ ާދެންނެވި ާއިނ ަޔތް ާނުވަތަ ާމުސ ރަ ނުވަތަ

ާއަދ ކުރެްއވުމަށްޓަަކއި ާވ ިޖބު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހިމަނުއްަވިއގެންތޯ؟ ާބަޖެޓްގައި ާމުއައްަސސ ތަކެްއގެ ާނުވަތަ

ާބޭފުޅުންގެޢަ ާކުރަްއވ ފައި ާމ ލިއްޔ ާއްޔަން ާދަޢުލަތުގެ ާދަށުން ާބެއްލެވުމުގެ ާމަނިކުފ ނުގެ ާމުސ ރަާތެރެއިން އ ިއާާއިން

އިނ ޔަތްާނުވަތަާމުސ ރަާނުަވތަާއިނ ޔަތްާދެއްވ ާމަޤ މުތަުކގެާނަންތަކަކީާކޮބައިތޯާއ އިާއެާމަޤ މުތަކުގެާއަދަދުތަކަކީާ

ާމަނިކުފ ނަށް ާއުފައްދަވ ފަިއވ ކަމަށް ާމަޤ މުތައް ާއެ ާއަދި ާވުޒ ރ ތަކެްއގަިއާނއެާކޮބައިތޯ؟ ާކޮން ާަވނީ  55ގިވަަޑއިގެންަފއި
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ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާމުއައްސަސ ަތކެްއަގއިތޯ؟ ާނުަވތަ ާއޮފީސްަތކެްއގަިއ ާޢަނުވަތަ ާއަދ ކުެރއްވުމަށް ާްއޔަންވ ޖިުބ

ާމ ލިއްޔ  ާދަޢުލަތުގެ ާދަުށން ާބެއްެލވުމުގެ ާމަނިކުފ ނުގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާމުސ ރަާކުރަްއވ ފަިއވ  އިނ ޔަުތެގާާއ އިާާއިްނ

ާޖެހެނީާޖުމްލަާކިހ ާއަދަދެއްތޯ؟ާާއިންާމަހަކަށްާނުވަތަާމުސ ރައިގެާުނވަތަާިއނ ޔަތުގެާގޮތުންާެދވޭާފައިސ ެގާޖުމްލަ

ާ

 60ާާ:މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަލްާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު މަދުާމުޙައްާއުސްތ ޛުޢިްއޒަތްތެރި

ާ ާސުވ ލަށް ާކުރައްވ ަފއިވ  ާމ0ާިނަޝީދު ާައޅުަގނޑު ާާޖަވ ބު ާކުެރްއވި ާޖަވ ަބީކ7ާާއަރުވަނީ. ާސުވ ުލގެ ވަނަ

ާސިވިލްނއެ ާފަދަިއން ާާިގވަަޑއިގެންަނވ ނޭ ާފެށުނީ ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫަނށް 0226ާާސަރވިސް ާދުވަހުނ7ާާްމެއި ވަނަ

ާއެާ ާަވޒީފ ާާފެށިގެން. ާަރއީސް ާމުޅިން ާގެންދެވީ ާކުރަްއވަމުން ާމަސައްކަތް ާސަރުކ ުރގަިއ ާދިވެިހ ާކުީރަގއި ދުވަުހގެ

ާމުވަްއޒިފުން.ާސިވިލް ާގެންދަވ  ާއަދ ކުރަްއވަމުން ާަވޒީފ  ާާދެއްަވއިގެން ާޢަމަލު ާޤ ނޫނަށް ާފެށުމުގަިއާސަރވިސް  65ކުރަން

ާަވޒީާސިވިލް ާސަރުކ ުރގެ ާގޮުތގައި ާމުަވއްޒިުފންގެ ާގެންދެީވާސަރވިސް ާއަދ ކުަރއްވަމުން ާމިީއ713ާާފ  މުަވްއޒިފުން.

ާމިލިއަންާ ާހަތަރު ާމަހަކު ާއަދަަދކީ ާމުސ ރައިެގ ާޖުމްލަ ާއެބޭފުޅުްނގެ ާއެއިުރ ާއަދަދު. ާމުަވއްޒިފުްނގެ ާިސޔ ސީ އެއިުރގެ

ާރުފިޔ .ާމި ާސ ޅީސް ާެއއްހ ްސާހަތްސަތޭކަ ާސ ޅީސް ާުގޅިގެާއަށްސަތޭކަ ާހަވ ލުވުމ އި ާހިންގުމަށް ާމިއަުދާސަރުކ ރު ން

ާ ާގެންދަވ ީނ ާއަދ ކުރަްއވަމުން ާަވޒީފ  ާގޮުތގަިއ ާުމވަްއޒިފުންގެ ާޖުމްލ146ާާަސިޔ ސީ ާލިބޭ ާއެމީހުންނަށް މީހުން.

ާސިޔ ސީާ ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާރުފިޔ . ާވިހި ާަސއުވީސްހ ސް ާސަތޭކަ ާނުވަމިލިއަން ާމަހަުކ ާއަދަދަކީ  70މުސ ރައިގެ

ާބޭފު ާގިނަ ާވަރަށް ާތިއްަބވ  ާގޮުތގައި ާރަށުމުވަްއޒަފުންގެ ާކައުންސިލަރުންނ އި، ާއަތޮޅު ކައުންސިލަރުން.ާާޅުންނަީކ

މިފަދަާބޭފުޅުންނަކީާމީދުކުރަނީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާރ އްޖޭގެާިއދ ރީާދ އިރ ތަކަށްާހިންގަންާފެށުމުންާސަރުކ ރުންާއުއް

ާބަދަލުކުރުންާއިންތިޚ ބުވީ ާތިއްބެާކަމަށްާބޭފުޅުންނަށް ާމިހ ރު ާގޮުތގައި ާކައުންސިލަުރންގެ ާޖުމްލަ. ާބޭފުޅުންގެ އަީކާާިވ

765…ާ ާދަންނަވ ލަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަވ ބަކަށް ާުސވ ލުގެ ާދެވަނަ .ާ ާމި ާދެވެނީ ާއަދ ކުރ ާމުސ ރަ ާަވޒީފ  އެބޭފުޅަކު

ާބަޖެުޓގައި ާމަޖިލީހަށްާާއޮފީހެއްގެ ާމި ާބަހ ލ ފައި ާުވޒ ރ ތަކަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިސްޓެއް ާތަފުސީލު ާއިތުރު  75ހިމަނަިއގެން.

ނޑުާއަދަދުތަުކގެާޖުމްލަތައްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން ަވަނ1ާާ.ާނަމަެވސް،ާމިާމަޖިލީހުގައިާއަުޅގަ

ާމީަގއިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިަވނީ، ާހިމެނިފައި ާލިސްޓްގަިއ ާމި ާިކޔ ލުން. ާލިސްޓް ާިމ ާުގޅޭ ާވެްސ ސުވ ލ ިއ

ލިސްޓްާއަޅުަގނޑުާހަދ ފައިާމިއޮތީ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ އިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާނ އިބުާެވސްާހިމަނައިގެންާމިާ

އުިނކޮށްފައި.02ާާލައްކަާ%7ާއަށްާާެއއީާމުސ ރަާ.62222މަޤ މުާހޭދަވ ާވަރަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާމިވަގުތުާ

ާ ާނ އިުބ ާ%ާ.42222ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ 02ާާެއއީ ާއަދަެދއް. ާއޮތް ާގޮތުަގއި.53222ާާއުނިކޮށްފައި  80މުސ ރަިއގެ

އުނިކޮށްަފއި.02ާާ%23222ާއިާއޮފްާދަާޕްރެޒިޓެންޓް.ާއެެވސްާއެއްާަމޤ މު.ާމުސ ރައިގެާގޮތުަގއިާސްޕެޝަލްާއެންވޯ

ާ ާހޭދަވަނީ ާމުސ ރަާާ.14222މަޤ މަށް ާމަޤ މު. ާއެއް ާއެެވސް ާޓެކްނޮލޮޖީ. ާއެންޑް ާސައިްންސ ާފޯރ އެންވޯއި
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ރޒް.ާއެއްާމަާ.14222ަކނޑ ފައ%02ާާިާ.23222 02ާ%ާ.ާމުސ ރ23222ަޤ މު.ާއެންޯވއިާއެންޑްާޕޮލިިޓކަލްާއެފެއަ

ނޑ ަފއިާ ހ ސް.ާމަހަކުާލިޭބ22ާާލަްއކ4ާާައަަދދު.ާމަޤ މަށްާހޭދަވަނ72ާާީކެބިނެޓްާމިނިސްޓަރުން،ާެއއީާާ.14222ކަ

ާ ާެއއީ ާއެީކަގއި ާއެލަވަންސ އި ާާ.24222މުސ ރަ ާީކ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމިހ ރު ާ%4ާޖުމްލަ ާއަީކ  02ާ85ަލއްކަ

ާޖުމްލަ ާއަދަދެއް. ނޑ ަފއި ާ%ާކަ 02ާާއަކީ ނޑ ފިއްޔ  6ާާނުކަ 3ާާލައްކަ ާއ13ާާެހ ސް. ާމިނިސްޓަރުންނ އި ާސްޭޓޓް

ާހޭދަވ  ާމިހ ރު ާމަޤ މަްށ ާބޭފުޅުން. ާާފެންވަރުގެ 7ާާވަރު 1ާާމިިލއަން ާ%74ާަލއްަކ ާހޭދަވ ނީ ާމަޤ މުގައި 02ާހ ސް.

ނޑ ފިްއޔ ާ 10ާަލއްކ1ާާަހައިޮކމިޝަންތަކުގައިާިތއްބަވ ާސަީފރުން.ާއެއ71ާާީހ ސް.23ާާލައްކ4ާާަމިލިއަނ7ާާްނުކަ

ނޑ ފައި.ާމަޤ މަށްާހޭދަވ ންޖެހޭނ02ާާީސަޭތކަ.ާޖުމްލަާހޭދަވަނީާ%6ާހ ސްާ ނެޝަނަލްާހ ސް.ާއެްއ74ާާލަްއކ2ާާަކަ

ާއެްޑވަިއޒަރ ާ%ާމުސ ރަާ.03422ާސެކިއުރިޓީ 02ާާއަށް ނޑ ފިްއޔ  ާއޮްނާާ.10222ނުކަ ާކޮންސަލްޓަންޓް  90އެއް

ާ ާކޮމިއުނިޭކޝަން. ާއެންޑް ާމީޑިޔ  ާ%02746ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާގޮތުން ާމުސ ރައިގެ ާދެއްވަނީ. 02ާމިހ ރު

ނަޑއިފިއްޔ ާދޭންޖެހޭނީާ 12ާލައްަކ1ާާޓަރީ.ާެއއީާހޫރިއްޔ ާއޮފީހުގެާއަންޑަރާެސކްރެާަރއީސުލްޖުމ12072ާ.77ާްނުކަ

%ާ 02ާާހ ސް ނޑައިިފއްޔ  ާނުކަ ާހޭދަވަނީ. ާޖުމްލަ ާހަތަރުަކނަޑއިގެްނ ާބ ރަލަްއކަ ާފައްހ ސް 7ާސަތޭކަ.

ާ ާ%ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރު ާމަހަކު ާއޮިފސަރު. ާއެްގޒެކެިޓވް ާޗީފް ާގޭަގއި ާތިރީސްހ ސް.02ާާރަސްމީ ނޑ ަފއި ކަ

ާގޮުތގައި ާފައްާމުސ ރައިގެ ާހަތްހ ސް ާތިރީސް ާިމއޮންނަނީ ާއެފެްނވަުރެގ37ާާސަތޭކަ. ާނ އިބުންނ އި  95މިނިސްޓަރުންގެ

ާެއއް ާއެީއ ާހަާބޭފުޅުން. ާހަތްާމިލިއަްނ ާަފސްާސަތޭކަ ާހަާދިހަ ާޖުާހ ސް ާ%ސަތޭަކ، ާހޭދަވަނީ. 02ާމްލަކޮށް

ާއިކޮނޮމިކްާ ާރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފައްސަތޭކަ. ާހަތަރުހ ސް ާނުވަދިހަ ާދެމިލިއަން ނޑަންޏ  ާނުކަ ނޑ ަފއި. ކަ

ާ ާގޮތުަގއި ާ%7ާއެްޑވަިއޒަރުންގެ ާެއއީ ާސަތޭކަ. ާހަތަރު ާސޯޅަހ ސް 02ާާބޭފުޅަކު. ނޑަންޏ 02ާާ%ަކނޑ ަފއި. ނުކަ

ނޑ ފަިއާމަޤ 02ާ.ާ%74222ޓްސްާއެއްބޭފުޅަުކ.ާރައި.ާއެމްބަިސޑަރާފޯރާހިއުމަނ02322ާް .02322ާމަށްާލިބެނީާކަ

ާ ާއަދަދަކީ ާނ އިބުގެ ާސަފީރުންގެ ާހައިކޮމިޝަނަރުންނ ިއ 4ާޑެޕިއުޓީ ާއެއީ .76222ާ%ާ ާހޭދަވަނީ.  02ާ100ޖުމްލަކޮށް

ނޑ ަފއި.ާޖުމްލަާމުސ ރަ ޝަނ ރާއޮފްާހ ސް.ާކައުންސިލަރުން،ާއެއީާަހއިކޮމިާެއއްާގޮތަށްާއޮތީާެއއްލައްލަާޭތީވސްާކަ

ާ ާމެލޭޝިއ  ާިއން ާމޯލްޑިވްްސ ާރިޕަބްލިކް 7ާާދަ 02ާާ%74222ާބޭފުޅަކު. ނޑަންޏ  ާނުކަ ނޑ ފައި. 02322ާކަ .7ާ

ާ ާމަޤ މެއް. ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިްއޔ ގެ ާއެއީ ާޑިރެްކޓަރ. ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާ%74222ާޔުޓިލިޓީ ނޑ ަފއި.02ާާމަޤ މަށް ކަ

ާ ާއޮތީ 02322ާމަޤ މަށް ާސެކްރ1ާާެ. ާެއޑިޝަނަލް ާޓަޑެޕިއުޓީ ާއެއީ 73ާާ%ާ.07032ރީ. ާއޮތީ. ނޑ ަފއި 03222ާކަ

ާ ާލިބެނީ. 76ާާމަޤ މަށް ާހޭދަވަނީ ާޖުމްލަ ާކައުންސިލަރުން. ާ%ާ.41532އަތޮުޅ ނޑަންޏ 73ާާެއއީ ާނުކަ ނޑ ަފއި.  105ކަ

53222.ާާ ާިކއުނީ. ާމި ާއޮިޅގެން ާއަުޅަގނޑަށް ާތިންލައްކ76ާާަމ ފްކުަރއްވ  ާހޭދަވަނީ ާަކއުންސިލަރުްނނަށް އަތޮޅު

ާދެހ  ާ%އަްއޑިހަ ާއެީއ ާފައްސަތޭކަ. ާ%73ާސް ާހޭދަވަނީ، ާޖުމްލަ ނޑ ފައި. ާހަތަރުލަްއަކ73ާާކަ ނޑަންޏ  ުނކަ

އަތޮޅުާކައުންސިލަރުން.ާތިންލައްަކ76ާާފަންސ ސްާހ ސް.ާއަޅުަގނޑުާއަދިާއެއްފަހަރުާއެާަލއިންާިކއުްއވ ނަން.ާެއއީާ

%ާ ާފައްސަތޭކަ. ާދެހ ސް 73ާާއަްއޑިހަ ާހަތަރުލައްކަ ނަޑންޏ  ާނުކަ ނޑ ފައި. ާާފަންސ ސްާކަ ާދެން ޑެޕިއުޓ1ާާީހ ސް.
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ާ ާއެީއ ާސެކެޓްރީ. ާ%47632އެޑިޝަނަލް .73ާާ ނޑައިފިްއޔ  ާނުކަ ނޑ ފައި. ާކޯޑިނޭޓަރ.7ާާާ.53222ކަ  110ޗީފް

ނޑަންޏ %73ާާާ.75222 ނޑ ފައި.ާނުކަ 73ާ.ާ%20322މަޤ މު.0ާާޕްޮރިވންސްާއޮފީހުގެާކައުންސިލަރާާ.02222ކަ

ނޑަންޏ ާހޭދަވ ނީާ ނޑ ަފއި.ާނުކަ ިޕއުޓީާައންޑަރާސެކެޓްރީ.ާޖުމްލަާޑެރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ ާއޮފީހުގ32222ާ.72ާާެކަ

%ާ ާފަންސ ސ73ާްހޭދަވަނީ ާދެލައްަކ ނޑަންޏ  ާނުކަ ާފައްސަތޭަކ. ާބ ރަހ ސް ާދެލައްކަ ނޑ ފައި ާޑެޕިުއީޓާާކަ ހ ސް.

ާ ާޖެނެރަލްގެ ާ%0ާސޮލިސިޓަރ 73ާާމަޤ މު. ާހޭދަވަނީ ނޑ ަފއި ާާ.20322ކަ ނޑަްނޏ  ފޮޓޯގްރ ފަރާާ.32222ނުކަ

7.ާ%73ާާ ނޑ ފައި ާާ.70532ކަ ނޑަންޏ  ާާ.73222ނުކަ ާއަދަދަކީ ާމަޤ މުގެ ާޑިެރކްޓަރުްނގެ  0ާ.115ީސނިއަރާޕްރޮޖެކްޓް

%ާ ާލ ރި. ާފަންސ ްސ ާދޭއް، ާދ ޅީސް ާހަތަރުސަތޭކަ ާއެއްހ ސް 73ާާތިރީސް ނޑަންޏ  ާނުކަ ާ.15232ަކނޑ ފައި.

ާައދަދަކީާ ާހޭދަވަނީާއޮނަތިރ73ާީ.ާ%0ޕްރޮޖެކްޓަރާޑިރެކްޓަރުންގެ ނޑ ފައި ހައެއް،ާާސްހ ސްާހަސަތޭކަާފަންސ ސްކަ

ނޑަންޏ ާ .ާރަށުާކައުންސިލްާމިއީާފަހުންާބަދަލުވ ންޖެހޭާމަޤ މުތަކެއް.ާޖުމްލަާހޭދަވަީނ12672ާފަންސ ސްާލ ރި.ާނުކަ

ާހަާއެއް ާތިންާމިލިއަން ާއަްށޑިހަ ނޑަންޏ ާއެއ73ާްހ ސް.ާ%ާލައްކަ ނޑ ފައި.ާނުކަ ާއަށްޑިހަާާކަ ާނުވަލައްކަ ާިމލިއަން

ާމިނި ާޕްރޮހ ސް. ާމުނިސިޕަލްޓީގެ ާމ ލޭ ާއެސިސްޓެންޓ އި ާޕްރޮފެޝަނަލް ާއެސިސްޓެންޓުންސްޓަރުގެ  120ގެާފެޝަނަލް

ާ ާތިއްަބވަނީ ާެއއ6ާީގޮތުަގއި ާސައުވީސް. ާފައްސަތޭަކ ާެއއްހ ސް ާއެއްލައްކަ ާހޭދަވަނީ ާޖުމްލަ 73ާ%ާބޭފުޅުން.

ނޑަ ާނުކަ ނޑ ަފއި. ާކަ ާސ ޅީސް. ާހަތަުރސަތޭކަ ާނަވ ރަހ ސް ާެއއްލައްކަ ާމިންޏ  ާޕައެ ާސަޕޯޓް ރސަންގެާނިސްޓަރގެ

ާ 7ާއަދަދަކީ ާހޭދަވަީނާބ ރަހ ސް .ާ ާރުފިޔ  ާުނވަދިހަ 73ާާލ ރި.ާ%32ާހަސަތޭކަ ނޑަންޏ  ާނުކަ ނޑ ަފިއ. .72712ާކަ

މުރުޝީދުާޢ ންމު،ާއެއީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ްޒގެާެއއްާބޭފުޅަކު،ާއެއީާބ ރަާހ ސްާހަސަތޭކަާނުވަދިހަާ

%ާ ާއެއީ ާލ ރި. 74ާާފަންސ ސް ާނުކަޑަންޏ  ނޑ ަފއި. ާމިލިއަނ72712ާްކަ ާނުވަ ާމަހަކަށް ާޖުމްލަައީކ ާމީގެ .125 

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާމަޤ މުތަކަށް. ާސިޔ ސީ ާހޭދަވ  ާމަހަކަށް ާއަދަދަކީ ާޖުމްލަ ާއެއީ ާވިިހރުފިޔ . ާހ ސް ސަތޭކަސަުއވިސް

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއަޅުަގނުޑ ާކުރިްނާާޝުކުރިއްޔ . ާއެުރވުމުަގއި ާފުުރޞަތު ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ާުސވ ލަްށ  130އިތުރު

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތ12ާާުދެންނެވިހެންާ ިސކުންތުާިލބިވަަޑއިގަންަނވ ނެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންނަށް.ާއަޅުގަ

ާމިާއަރުވަނީ،ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމަށް.

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޢަލީާއ ޒިމްދ އިރ ގެާމެންބަރުާާންވޭރުމެދުހެ

 135ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން
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ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާސުވ ލުކުެރއްވި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހަމަޖެހިފައިވ ގޮތުން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމ ފުކުރައްވ ތި. ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާއެދި ާފުރުޞަތަށް ާއޮންނަނީ.ާާމެންބަރު ާއެރުވުމަށް ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެ ވަަޑއިގަންަނވ ނަމަ

 140އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާއެންެމާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީ،ާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

  މުޙައްމަދުާނަޝީދު.

 

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ނަޝީދުާމަދުާމުޙައްދ އިރ ގެާމެންބަރުާާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނު

5ާާ 0226ާާއޯަގސްޓް ާގުިޅގެން ާއައުމ އި ާޤ ނުނުއަސ ސީ ާހުންނެވ773ާާިގެ ާއޭރު ާޙަވ ލ ދީ ާ)ޅ(ާައށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތިއްެބިވާ ާއޭރު ާތީމުގޭަގއި ާމުވައްޒަފުންނ އި، ާހުރިހ  ާޢ އްމު ާއޮފީހުގެ ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  145ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(773ާާވަްއޒަފުންނަީކާސިވިލްާސަރވިްސާމުަވއްަޒފުންާނޫންކަމަށްާހަމަޖައްސަިއާޢ އްމުާހުރިހ ާމު

ާމިހ ރުެގާ ާައންގަވ ަފއިވ އިރު، ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާސިވިލް ާކުރަްއވ  ާއިޢުލ ނެއް ާޢ އްމު ާދަށުން ގެ

ާއޮފީ ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގޮުތގައި ާދެެކވަަޑއިގަންަނވ  ާމުވައްޒަފުންނ އި،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުރިހ  ާޢ އްުމ ުހގެ

ާ ާނުވަތަ ާުމވަްއޒަފުންތޯ ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާމުަވއްޒަފުްނނަކީ ާޢ އްމު ާމުލީއ ޭގގެ ާނުވަތަ ާަގނުޑވަުރގެ 773ާރިޔ ސީ

ާމަޤ މުތަްއާ ާބައެއް ާކުރައްވ ަފއި ާއިޢުލ ން ާމަޤ މުތައް ާބައެއް ާއަދި ާމުަވއްޒަފުންތޯ؟ ާޢައްޔަންކުަރއްވ  ާދަށުން ާގެ  150)ޅ(

ާލ ންާނުކުރައްވަނީާކީްއވެޯތ؟ާޝުކުރިއްޔ .އިޢު

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާމަޤ މުތައް.ާ ާއޮފީހުގެ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާިލސްޓުކޮށްފަިއވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމިވަގުތު ާފެނުނީ ާހޯދުމުން ާހޯދ  އަޅުަގނުޑ

ާފުރުޞަތެއް ާބަލ ނޭ ާއިތުރަށް ާެއީއާާއަޅުަގނުޑ ާޗެްކކޮށްލ ފައި، ާއިތުރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ  155ދެްއވައިިފއްޔ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޮފީުހގެާތިއްބަވ ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާމިާސިވިލްާސަރވިސްާމަޤ މު،ާޮޕލިޓިކަލްާމަޤ މުގެާގޮުތގައިާ

ާތިއްބަވ ތޯާއަޅުަގނޑުާޗެކްާކޮްށލ ފައިާއަންގ ނަން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމްޢަލީާއ ޒިދ އިރ ގެާމެންބަރުާާމެދުހެންވޭރު

ާކެބިނެޓްަގިއާ ާވެސް ާމިނިސްޓަރަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެވސް، ާމަނިކުފ ނަކީ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  160ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާނ ުރވަންތޯ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށް ާލަފ ފުޅެއް ާމަނިކުފ ނު ާބޭފުެޅއް. ިސޔ ސ146ާާީހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާދެން ާަކމ އި، ާއަދަދެްއ ާގިނަ ާޤ ނޫނ ާމީހުންނަކީ ާކައުންސިަލކީ ާއަތޮުޅ ާކައުންސިލ އި ާރަށު ާޚ އްަޞކޮްށ އިާއަިދ

ާސިޔ ސީާ ާސުވ ލަީކ، ާެދވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނ ރުވަންތޯ؟ ާލަފ ފުޅެއް ާމިކަމަށް ާބައެކޯ. ާޢައްޔަންުކރ  ާޚިލ ފަށް ގަވ އިދ އި

ާއެްއވެސްާމަޤ މެްއގައިާރ އްޖެާއިންާބޭރުާބޭފުޅެއްާއެބަާހުްނނެވިތޯ؟
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ާ165 

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭ

ާވުޒ ރ ތަކުްނާ ާއެ ާލިބޭނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިހ ރު ާއިން ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮްފ ާމިނިސްޓްރީ އަޅުަގނުޑ،

ާމަޤ މުތަކުަގއިާ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްކުރީ. ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާލިސްޓްތަކުން ާބޭފުޅުްނގެ ާތިއްބަވ  ާމަޤ މުތަކަށް

ާައޅުަގނުޑާ ާނަމަވެސް ާބޭފުޅަކު. ާބޭރުގެ ާއިން ާރ އްޖެ ާނުދެެކން ނޑެއް ާއަުޅގަ ާއަދި ާލިސްުޓަގއި ާބޭފުޅުންގެ ތިއްބަވ 

ާއަުރވަނީާ ާލަފ  ާުސވ ުލަގއި،ާޤ ނޫނީ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދެން ާދެއްވ ނަން. ާެޗކްކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ  170އެވެސް

ާރަ ާފެނޭ ނޑަށް ާައޅުގަ ާކަމަށް ާޖެނެރަލް ާމ ލީާއެޓަރނީ ާހަމައެކަނި ާބަލަނީ ާއަުޅަގނުޑ ާއަށް. ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާޮއންނ ނީ. ާއަރުވ ަފއި ާލަފ  ނޑު ާައޅުގަ ާއޭަގއި ާފ ހަގަކޮށްފައި ާގިނަކަން ާއަދަދު ކަންތައްތަުކގަިއ،

ާކަމަ ާެފންނަ ާބަދަުލވ ނެކަމަށް ާމުސްަތޤުބަލުގައި ާމަޤ މުތައް ާމި ާޮގތުގަިއ ާފ ހަގަކުިރ ާވެްސ ނޑުާކުރިން ާއަުޅގަ ށް

ާއިޝ ރ ތްާކޮށްލިން.ާ

ާ175 

 ވ ހަކަެދއްެކުވން:އަސްލަމްާމަދުާމުޙައްދ އިރ ގެާމެންބަރުާާހިތަދޫ

ނޑުާސ ުފކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާ ސިޔ ސީާމަޤ މުގެާތެޭރަގިއ146ާާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާެދްއވިާޖަވ ބ އިާުގޅިގެްނާއަުޅގަ

ާއެންމެހަާ ާސިޔ ސީ ާބޭރުން ާސަރވިްސގެ ާިސވިލް ނުޑާދައުލަތުގެ ާއަުޅގަ ާއިތުރަށް ާދޭތޯ؟ ާހިމެނިގެން ާމަޤ މުތައް އި

ާތަނަކަްށާ ާދިރިުއޅުްއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގުޭޅގޮތުން ާސީދ  ާއ އި ާބޭނުންވަނީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ސ ފުކޮށްލަން

ާ ާަޚރަދު ާކުރެވޭ ާއޮފީހަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޚަރަދ އި 0227ާާކުރެވޭ ާައދި ާއަހަރު ާއ0272ާަވަނަ  180ހަުރެގާވަނަ

ބަޖެޓުންާވަރަށްާބޮޑުާއަދަދެްއާއުނިެވގެންާޮގސްފަިއވ ކަންާފ ހަގަކުރެވޭ.ާއެހެންކަމުންާމީެގާޖުމްލަާޚަރަދުާމަދުވެގެންާ

ާދިޔައީާމުަވއްޒަފުންނަށްާކުެރޭވާޚަރަދުގެާތެރެއިންތޯ؟ާނުވަތަާއެހެނިހެންާޚަރަދުގެ...

ާ

 ހަކަދެްއކެވުން:ވ މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާކަމަށް.ާ ާކުެރްއވި ާސުވ ލެއް ާބޭރުން ާސުވ ލުގެ ާފެނޭ ާޖަވ ުބަގއި ާސުވ ލުގެ ާމި ާއަުޅަގނޑަށް ާރައީްސ،  185ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާލިސްޓުގަިއ ާމި ާއަރުވ ީނ ާޖަވ ބު ނުޑ ާއަުޅގަ ާނ ރުވ ނަން. ާޖަވ ެބއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަޔަށް އެހެންވީމ ،

ާބޭ ާމަޤ މުގެ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާކަމަށްާބެލީ ާމަޤ މުތަކަށް ާސިޔ ސީ ާބެލިން.ާއެއީ ާމަޤ މުތަކެއް ާހުރިހ  ާިތއްބަވ  ރުގައި

ާމަޤ މުތަކެއް.ާެއއީާ ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާނުބަލަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިތުރުން ާނިންމީ.ާއޭގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާވަކިާދ އިރ ާއެއްާގޮުތގައިާހިަމނައިގެންާބެލީާއިނގޭތޯ.ާ

ާ190 

 މަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީާމުޙައްމެންބަރުާދ އިރ ގެާވެލިދޫާ
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ާވ ހަކަ.ާ ާމަޤ މުތަކެއްެގ ާބަދަލުވ ނެ ާފަހުން ާަކއުންސިލުތަކަށް ާރަުށ ާވިދ ުޅވީ ާވ ހަަކއިެގ ާމިނިސްޓަުރގެ އ ދެ،

ާ؟ާއެހެންކަމުންާއެއީާކޮންާމަޤ ުމތަކެއްތޯާއަދިާމިހ ރުާތިބިާމީހުންގެާތެރެއިންާކިަތއްާމީހުންގެާމަޤ މުތޯާހިމެނިފައިވަނީ

ާ

 195 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާކައުންސިލަރުންނ އި،ާ ާައތޮޅު ާކައުންސިލަރުންނ ިއ، ާރަށު ާަޖވ ބުަގއި ާފ ހަގަކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހ ރު، އަޅުަގނޑަށް

ާމި ނޑު ާބޭފުޅުން.ާއަޅުގަ ާތިއްަބވ  ާގޮތުގައި ާަކއުންސިލަރުން ާއޮފީސްގެ ާއަރުވ ނަން.ާާޕްރޮވިންސް ާތަފްޞީލު ލިސްޓުގެ

76ާރަށުާކައުންސިލަރުންގެާމަޤ މ އި،ާއަޮތޅުާކައުންސިލަރުންގ743ާާެމިވަގުތުާައޅުަގނޑަށްާމިާލިސްޓުންާފެންނަނީާ

ާ ާކައުންސިލަރުން ާއޮފީހުެގ ާޕްރޮވިންސް ާތަފްޞީލުތައ0ާާްމަޤ މ އި، ާމި ނޑު ާައުޅގަ ާވެސް ާއަެނއްކ  ާއިނގޭތޯ. މަޤ މު

ާކޮ ާދިރ ސ  ާސައްޙަާއިތުރަށް ާއަދަދުތަކަކީ ާމި ާފޮނުވ ނަން ާޖަވ ބެއް ާމަޖިލީހަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއް،  200ށްލަން

ާއަދަދުތަކެއްތޯ.

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާސަމީރުދ އިރ ގެާމެންބަރުާާދިއްދޫ

ާސަރުކ  ާކުރީގެ ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ާައރިހުން ާަވޒީރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ުރގެާޝުކުރިއްޔ 

ާސަުރކ ރުެގާ ާކުރީގެ ާއ ިއ، ާކޮަބއިތޯ ާއަކީ ާޖުމްލަ ާމަޤ މުތަކުގެ ާިސޔ ސީ ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާމަޤ މުތަކ އި،  205ސިޔ ސީ

ާކޮބައިތޯ؟ާ ާތަފ ތަކީ ާހޭދައިގެ ާކުރ  ާމަޤ މުތަކަށް ާއެ ާމިހ ރުގެ ާއ އި ާހޭދަ ާކުރ  ާމަޤ މުތަކަށް ާސިޔ ސީ ވަޒީރުްނގެ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެ

ާކުރިންާވެސްާ ނޑު ާޖަވ ުބާއަޅުގަ ާކުރެއްވިާުސވ ލުަގއި ާކުރެއްިވާސުވ ލުަގއި،ާއަޙުމަދުާސަމީރު ާމެންބަރު  210ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޤ މުތަކުގެާޖުމްލަާއަކީާ .ާޖުމްލަާމަހަކަށްާހޭދަވަނ713ާީޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރުވ ފައިާއޮންނ ނީ.ާއެއީާކުރީގެ

2ާާ 6ާާމިލިއަން 27ާާސަތޭކަ ާޕްރޮވިންސ522ާްހ ސް ާކައުްނސިލަރުންނ އި ާރަށު ާއެއީ ާއަދަދަކީ، ާމަޤ މުގެ ާމިހ ރު .

ާ ާއެްއކޮށް ާަކއުންސިލަރުންނ އި ާަކއުންސިލަރުންނ އި،ާއަތޮޅު 146ާާއޮފީހުގެ ާހޭދަވަނީ ާެއއީ 7ާާޖުމްލަ. 702ާމިލިއަން

ާރުފިޔ .02ާހ ސްާ

ާ215 

 ވ ަހކަދެއްެކވުން:ާސޫމްމައުهللاާޢަބްދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާާކެލ 

ާމިއޮތްާ ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަްނާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާމިހ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި މުވަްއޒަފުން،147ާާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުވަުރާ ާގަ ާރިޔ ސީ ާއަދި ާމުވައްޒަފުންނ އި، ާއޮފީހުގެ ާރައީްސ ާލިބުނުގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދެން އެއީ
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މިިލއަްނ7ާާއިތުރުާމުސ ރަެއއްާެދއްވ ކަމަށްާމިދެއްވަނީ.722ާާބޭފުުޅންނަށްާކުރިއަްށވުރެާ%ާމުވަްއޒަފުންާނުލައި.ާމި

ނޑ ޯތާވިދ ޅުވެފ ނަންތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ .02ާލަްއކަ.ާެއއ702ާ%ާީ ނޑ ފައިތޯާއެހެންނޫނީާނުކަ  220ާކަ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާމިލިއަން،ާމ 02ާ 7ާާފުކުރަްއވ . 702ާާމިލިއަން 02ާާހ ސް ާއެއީ ާމ02ާާިރުފިޔ  ާައޅުަގނޑު ނޑ . ާނުކަ އިންަސއްތަ

ނިޑާ މަޖިލީހަށްާމީގެާތ ވަލުގެާކޮޕީާއެއްާއަރުވ ނަން.ާއެާތ ވަލުގެާތަފްޞީލުާކޮށްާފެންނ ނެ.ާއޭަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާކެ

ާ ނޑު ާައޅުގަ ާފ ހަގަކުރެިވ، ާމަޤ މަކަށް ާކޮންމެ ާހަމަ ާެވސް ާމިާއިންސައްތަ ާއެ ާހަމަ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާވެސް  225ކުރިން

ނޑުާޝ އިއުާކުރ ނަން. ާމަޖިލީހަށްާއަޅުގަ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާާބިލެތްދޫ

ާ ާއެބަޮއވޭ ާަކނަޑއެޅިފައި ާގޮުތގައި ާމުސ ރަިއގެ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިްސގެ ާމ3362ާާިއ ދެ،ާސިވިލް މިލިއަން.ާދެން

ާސި ާއޮންނަނީ ާމަޤ މުތަަކއް ާޕަސެންޓު.ާމ727ާާިޔ ސީ ާދެ ާމިއީ ާިއން ާއިންސައްތަ ާއަުޅަގނުޑާދެކޭގޮުތގައި  230މިލިއަން.

  އަދަދަކީާރަނގަޅުާއަދަދެއްތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .

 

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާނުވަތަާ ާކަމަށް ާުސވ ލެްއ ާުނގުޅޭ ާސުވ ލ އި ާމި ނޑަްށާާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާދ ކަމަށް ާބޭަރށް ާތަންކޮެޅއް ސުވ ލުން

ާދެްއވައިިފއްޔ ާ ާވަގުުތކޮެޅއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަފްޞީލު ާުސވ ލުެގ ާއެ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާނަމަވެސް  235ފ ހަގަކުރެވޭ.

ނޑަށްާޖަވ ބުާިސޓީއެްއގެ،ާަޖވ ބުާއެުރވިދ ނެ. ާނުވަތަާއަުޅގަ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާމ ވަށު

ާއޮފީހުެގާޢ އްމުާމުވައްޒަފުންނ ިއ،ާައދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވަނީ،ާރައީސް

ާިސވިްލާ ާެއއީ ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ ތޯ؟ާނުވަތަ ާތެރޭ ާމަޤ މުތަކުގެ ާވިދ ުޅވި ާތި ާމުަވއްޒަފުން ާޢ އްމު ާގެކޮުޅގެ  240ރަސްމީ

ާރވިްސގެާމަޤ މުތަކެއްތޯ؟ސަ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާއެާ ާދެންނެވިން ާއަޅުަގނޑު ާބަހ ލ ފައި ާދ އިރ ތަކަށް ާަޖވ ބު ާސުވ ލުގައި ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާުވޒ ރ ތަކެއް ާކޮން ާއަުރވ ަނންކަމަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ނުޑާތ ވަލެއް ާއަުޅގަ ާެއއްކޮށް ާއަަދދ އި ާއެ ާބޭފުޅުންނެއްތޯ، ާކޮން  245ތޯ
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ާއޮތީާވުޒ ރ ަތއް،ާަބއެއްާުވޒ ރ ތައްާފ ހަގަކޮށްފައި.ާބަެއއްާ ޓޭބަލެއްާތައްޔ ރުާކުރ ނަން.ާމިއަދުާޓޭބަލްގައިާައޅުަގނޑު

ާއަުރވ ނަން.ާާވުޒ ރ ަތއް.ާއެހެންވީމ ،ާސ ފުނުވ ކަންާއަުޅަގނޑަށްާފ ހަގަުކރަން.ާއެާސ ފުވ ގޮތަށްާތ ވަެލއް

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކުވން:ާއަޙުމަދުާއ މިރުދ އިރ ގެާމެންބަރުާކުޑަހުވަދޫާ

ާކުިރއިރުަގިއާ ާޢައްޔަން ާބޭފުުޅން ާޢައްޔަންކޮށްފަިއވ  ާމަޤ މަށް ާކައުންސިލަރުްނގެ ާުސވ ލަކީ ާައޅުަގނުޑގެ  250ޝުކުރިއްޔ .

%ާ ާވުރެ ާމުސ ރައަށް ާ%73ާކުރި ާފަހުން ާޭއގެ ާމަޢުލޫމ ތުާާއުނިކުިރކަމަށ73ާްބޮޑުކޮށްަފއި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާލިބިފައިވެޭއ.ާމިއީާކިހ ވަެރްއެގާތެދެއްތޯ؟ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާމުސ ރަަތކުެގާ ާމަހުގެ ާފެބުުރއަރީ ާެއއީ ާމަހުގައި، ާމިދިޔަ ާމަޢުލޫމ ތަކީ ާހޯދި ާއަުރވަން ާޖަވ ުބ ާއަޅުަގނޑަްށ  255ސުވ ލަށް

ނޑަށްާޖަވ ުބާތަފް ނެޑއްާނުބަލަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވަގުުތާއަުޅގަ ޞީލުން.ާއެާތިޔަްށވުރެާުކރިއަކަށް،ާފަހަތަކަށްާއަުޅގަ

ާއެރުޭވކަށްާނެތް.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަމީދުهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދުދ އިރ ގެާމެންބަުރާއިނގުަރއިދޫާ

ާދެ ާމިނިސްަޓރ ނޑަށް، ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދިަޔއީާޝުކުރިއްޔ  ާިއވިގެން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމަޢުލޫމ ތުން  260އްވި

ާނުވަަތާ ާމުސ ރައިގެ ާުނވަތަ ާއިނ ޔަތްތަުކގެ، ާއ އި ާމުސ ރަ ާެއއީ ާސުވ ލު ާކުރައްވ ފަިއވ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފ ހަގަކުރަމުންާ ާމިނިސްޓަރ ާއަދަެދއްތޯ. ާކިހ  ާދޭނީ ާމަހަކަށް ާޖުމްލަ ާއިން ާފައިސ  ާެދޭވ ާގޮތުަގއި އިނ ޔަތަތްުކގެ

ާގެން ާވ ހަަކާދެއްވިއިރު.ާއެހެްނވީމ ،ާމިހ ރު ާމުސ ރައިގެ ާބޮޑަށް ާއިުވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ 7ާާދެިވއިރު ލައްކ7ާާަމިލިއަން

ާހ ސްާއެއީާމުސ ރަާެއކަިނތޯ؟ާނުވަތަާމުސ ރަާއ އިާއިނ ޔަތްތަކ އިާއެުކގައިތޯ؟ާުޝކުިރއްޔ .02ާ

ާ265 

 ވުން:ވ ހަކަދެްއކެމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ

ާކޮލަމުންާ ާއެ ާކޮލަމެއް. ާއެަލވަންްސ ާއ އި ާމުސ ރަ ާލިބޭ ާމަހަކަށް ާހިމެނޭނެ ާތ ވަލުަގއި ާއަުރވ  ާމަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު

ާލިްސުޓާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަދަދުާނުކީ.ާއެަކމަކު ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖަހ ފައިާނެތީމަ ާއަދަދެއް ާޖުމްލަ ާކޮލަްމގެ ާއެ ފ ހަގަވ ނެ

ާފަރަ ާއެ ާިކޔ ލެވިދ ނެ ާވެސް ާގިނަ،ާައޅުަގނޑުާއަނެއްކ  ާއެީކގައި ާއެލަވަްނސ އި ާއ އި ާފެންނ ނެ.ާއެކަމަުކާމުސ ރަ ގު

ާލިސްޓަށްާ ާމި ާފ ހަގަކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާެއކީަގއި ާއެަލވަންސ އި ާއ އި ާުމސ ރަ ާއަދަދަކީ ާދެންނެވި  270އޭރު

އެލަަވންސްާއުނިކުރެވެމުންާއެްއާާބަލ ފައި.ާނަމަވެސްާބަެއއްާޖުމްލަތަކުގަިއ،ާމިާތ ވަލުާބެހިފަިއާމިާއޮތީާމުސ ރަާއ އި
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ާެއއްާ ާކޮޕީ ާީމގެ ާއަދަދު.ާއަޅުަގނޑު ާއޮތް ާއޮތްއިރު ާނުކޮށް ާކުޑަ ާއެލަވަންސް ާއ އި ާކޮލަމުގައިާުމސ ރަ ކޮލަމް،ާއަނެއް

ާއަރުވަންތޯ.ާއޭރުންާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންނަށްާސ ފުވ ނެ.ާ

ާ

 275 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާއެެދއް ާމިނިސްޓަރ ާކޮީޕާޢިއްޒަތްތެރި ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިލބުނީމަ ާައޅުަގނޑަށް ާިލއުން ވ 

ާޝިފ ޒަށްާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާބަހ ލ ނެ ނޑު ާއަޅުގަ ހަދ ފައި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 280 ވުްނ:ވ ހަކަެދއްކެާާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްދ އިރ ގެާމެންބަރުާބ ރަށުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާަވގުތުާސަލ މަތްާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތާދޫކޮށްލ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާޖަވ ބުާލިބިއްޖެާމިހ ރު.

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ޟްާރަޝީދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިލިފުށީާ

ނޑުާަވޒީރ އިާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާުސވ ލަކީ، عليكم السالم`.ާ ދިވެހިރ އްޖެާމިވަީނާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާބައެްއާ ާވަނީ ާވެސް ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާމުސ ރަ ާމުވަްއޒަުފންގެ ާސަރިވސް ާސިވިލް ާބުނެ ާޙ ލަތެއްކަމަށް  285ޚ އްޞަ

ާކަމަށްާ ާކޮންޓްރޯލަރ ާފިނޭންސް ާއަދި ާމިނިސްޓަރުކަމަށްވ ތީ ާފިނޭންސް ާމަނިކުފ ނަކީ ާޙ ލަތުގަިއ ާމި އުނިކުރެވިަފއި.

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާވ ހިނދު ާއަްށާވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދ އިރު ާއުފެދިގެން ާމަޤ މުތައް ާބައިވަރު ާއެަތއް ސިޔ ސީ

ާމިވަގުތުާމަޤ މުތައްާނުއުަފއްދ ާމަޑުކޮށްލެްއވުމަށްާއެްއވެސްާަކހަލަާއިރުޝ ދެއްާމިހ ތަނަށްާދެވިފަިއވ ނެތޯ؟ާ

ާ

 290ާޢަލީާހ ޝިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޓްރެޜަރީާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާ

ނޑުމެންާއ  މަޤ މުތައްާއިތުުރނުކުރުންާއެދޭާވ ހަކަ.ާދެންާމިނިސްޓްރީާއިންާއިޢުލ ންކޮށްފައިވ ނެާދެ،ާޢ އްމުކޮށްާއަުޅގަ

ާށްާޤަބޫލުކުރަނީާޢ ްއމުާއިޢުލ ނަކީާހުރިހ ާދ އިރ އަކަށްާވެސްާގުޅޭާއިޢުލ ނެއްާަކމަށް.ާއަޅުަގނޑަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހިސ ބު ާމިހ  ާޝުކުރިއްޔ . ާހަމަވީ.73ާާން ާަވގުތު ާސުވ ުލުކރެއްވުުމގެ ާއިތުރު ާއެހެންވީމަ، ާހަމަވީ. ާއެ  295މިނިޓު

ާލިޔުްނާާއަޅުަގނޑު ާވިދ ޅުވި ާއެ ާދެންމެ ާދަންނަވަމުން،ާމިނިސްޓަރު ާޝުކުރު ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްަޒތްތެރި މިހިސ ބުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާތިޔަ ާމިައދު ާހަދ ފައި ާކޮޕީ ާއޭގެ ާލިބުނީމ  ާރިޔ ސަތަށް ާމަްއޗަްށާާމަޖިލީހުގެ ާމޭޒުޮކޅު މެންބަރުންގެ

ާފޮނުވައިދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަްނ.ާ
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ާ

 300ާކަންކަން.ާހުށަހަޅ ާާމޭޒުންާާރައީސްގެާާ.ާމަޖިލީހުގ4ާެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަޖިލީހުގެާރައީްސގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމީަގއިާމިއޮތީާާއަކަށް.4ާނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެެޖންޑ ާއަިއޓަމްާއަޅުގަާ

ާއިތުރަްށާ ާއަިދވެސް ާމައްަސލައިަގއި ާމައްސަލަ.ާމި ާހަމަޖެއްސުމުގެ ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޓީތައް ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުކަމަށްާފެންނ ތީާާބައެއްާމަްޝވަރ ތައްާކުރަންެޖހޭނެ  305ާަވގުތަށްާަލސްކޮށްލީ.ާާމިާމިާއައިޓަމުާއަޅުގަ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުންާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.5

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

 310ާައއިޓަމްަގއިާމިއަދަކުާވަކިާބިލެއްާނެތް.ާާނޑުާމިދަނީާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލު.ާއެއަޅުގަދެންާ

ާ

ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.6 ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 315ާަގިއެވސްާނެތް.6ާާރ ކަްށާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާގެާކުެށއްާިއޞްލ ޙުކުތަޢ ރަފުކުރެވިފަިއވ ާބިލެއްާކުރިން

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.7

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ ާައއިޓަމް ާއެެޖންޑ  ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއ7ާަދެން ާމިއަދު ާދެމިގެންދ ނީ ާބަހުސް ާމި ާބަހުސް. ާިއބްތިދ ޢީ  7ާ320ކަްށ،

ާގޮ ާގަވ އިުދގަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާވެރިކަންާުތގެގަިޑއިރަށް. ާބިލަކީ ާފެށޭ ާއޮތް ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާމިއަދު ކުރ ާާމަތިން

ާޢަލީާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާބިލު. ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ ރަށްރަށް

ނޑުާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާައރުވަންާ ތެއް.ާޕޯިޑއަމަށްާަވޑަިއގެންާމިނެުޓގެާފުރުޞ72ާާަސަލީމަށް،ާއަުޅގަ

ާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވުމަށް.ާ

ާ325 
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ާލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަ

ާސަލ މްެލއްވުމަްށާ`.ާهللاާ ާޞަލަވ ތ އި ާއަށް ާނަބިއްޔ  ާއަދި ާޝުކުރުުކރަން. ާޙަމްދ އި ާއަށް ާވަަތޢ ލ  ތަބ ަރކަ

ާޢިްއޒަ ާޝުުކރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާދުޢ  ާޢިއްޒަތްތެރިާއެދި ާހުރިހ  ާމަިޖލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ތްތެރި

ާއަތޮެޅްއާ ާކޮންމެ ާއަދި ާކަމުަގިއވިޔަްސ ާޤައުމެއް ާޮކންމެ ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާވެސް މެންބަރުންނަށް

ާމެ ާރަްއޔިތުންގެ ާދިރިއުޅޭ ާއެތަެނއްަގއި ާކަމުަގއިިވޔަސް ާރަށެއް ާކޮންމެ ާއަދި ާފ ގަތިކަމ އި،ާކަމުގަިއވިަޔސް ާއުފ   330ދުގައި

ާ ާގެންދިއުމަށްަޓކައި ާކުިރއަށް ާދުވަހަށް ާއަނެއް ާދުވަހުން ާެއއް ާއ އި،ާތަހުޒީބު ާވަރަްށާާއަުޅަގނޑުތަރައްޤީ ދެޭކގޮތުަގއި

މުހިއްމުާކަމެއްާޑިމޮކްރަސީާެއބައެްއގެާމެދުގައިާއ ލ ކޮށްާހަުރދަނ ކޮށްާއެބަޔަކުާބ ުރވެރިކޮްށާއަދިާއެބަެއއްގެާމެުދގަިއާ

ާމުހިއްމުާޢަ ާވަރަށް ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާތަނަވަސްކޮށް ާމަގުތައް ާޤ އިުމވ ެނ ާގޮތެއްގައި ާހަރުދަނ  ާވެސް ާވީހ  ދުލުއިންޞ ފު

ާ ާގޮުތގައި ނޑުާކަމެއްގެ ާއޮންނ ީނާާއަުޅގަ ާވެފައި ާއަސ ސަކަށް ނޑު ާމަިއގަ ާކަންކަމުގެ ާމިދެންނެވި ފ ހަގަކުރަން.

ާރައްާއަޅުަގނޑު ާހުރި ާއޮށްޓަރު ާރަނަގޅު ާއެބައިމީހުންގެާދެޭކގޮތުަގއި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާހުރި ާމަންފ  ާއ އި ާލ ބަ  335ޔިތުންނަށް

މެދުގައިާކަންާހިނގުމަށްޓަަކިއާރައްޔިތުންގެާމެދުަގއިާއޮތުުމން.ާއަދިާހަމައެއ އިާެއކުަގއިާރައްޔިތުންނ އިާސަރުކ ރ އިާ

ާއެ ާވެސް ާމެކޭނިޒަމެއް ާރަނގަޅު ާބެލޭނެ ާކަމ އިއެުކަގއި ާއިންސ ުފެވރި ާހަމައެްއަގއި ާއިންތިޒ މުާއެއް ާމެދުގައި ަބއެްއގެ

ެދކޭގޮުތަގިއާާައޅުަގނޑުކުރެވިފަިއާއޮތުމުން.ާމިދެންނެވިާމުހިއްމުާމަސްޢޫލިއްޔަުތާމިއަދުާއަދ ކުރަންާތިިބާެއއްާބަެއއްާ

ާރިޢ ޔަތްކުރެިވާ ާމަގަށް ާހިނގ  ާކަން ާހ ލަތ އި ާއެއިރެްއގެ ާމެންބަރުންނަކީ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާގެންދިއުމަށްަޓކަިއާއެބަ ާކުރިއަށް ާއިންސ ފުވެިރގޮތުަގއި ާއެންމެ ާކަންކަން ާމެދުަގއި ާއ ދެ،ާަރއްޔިތުންގެ ާމެދުަގއި  340ެއއްގެ

ާރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާ ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުންގެ ާޤައުމުގެ ާމި ާމިއަދު ާކަމަށްވަންޏ  ާޤައުމުަގއި ާއ ދެ،ާމި އެބައިމީހުންނަށް

ނޑުއިާއަަޅއިގެންާތިބިާަބެއއްކަމުަގއިާމިާމުހިއްމުާމަސްއޫލިއްޔަތުާޮކނޑުގަާ ދަންަނަވންޖެހޭ.ާއ ދެ،ާމިާދެންނެވިާާއަުޅގަ

ާ ާމަތިން ނޑުާހަމަތަކުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާހުށަހަޅ ލ  ާމި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މިއަދު

ނަޑއެޅު ާކަ ާރަށްރަށް ާވެރިކަްނކުރ  ާދ އިރ ތަުކގައި ާއިދ ރީ ާއޮްތ ާމި ާބަޔ ންކުރެވިަފއި ާބިލަކީ ާުމހިއްމު ާައޅުަގނޑުުމގެ

 345ދެކޭގޮުތގައިާމިަވގުތުާރ އްޖޭގެާކަންާހިނގ ާމަގ އިާއަދިާމިައދުގެާހ ލަތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާރައްޔިތންެގާ

ާ ާބިލެއްކަމުަގއި ާމުހިއްުމ ާޖެހިފައިވ  ާފ ސްކުރަން ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާމިާާައޅުަގނޑުމަޖިލީހުން ާމިހެން ަދންނަވަންޖެހޭ.

ނަވ ލީާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާރ އްޭޖގެާއަޮތޅުތަުކގެާަރއްޔިތުންާމިކަންތަްއާމިާދަނީާއިހުސ ސްކުރަމުން.ާއަދިާިމާދަން

ާފުންކޮްށާ ާވަރަށް ާކަންކަން ާމި ާދަނީ ާމި ާެވސް ާމެންބަރުންތަކެއް ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަްށ ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ކ ރ އިާއިދިކޮުޅާއެހެންާޕ ޓީތަކުގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުންނ އިާއަދިާއެާއިހުސ ސްާކުރަމުން.ާޚ އްޞަާގޮތެްއގައިާސަރު

ާސަރުކ ރުންާ ާކުރަމުން. ާއިހުސ ސް ާބޮޑަށް ާނުހަނު ާދަނީ ާމި ާކަްނ ާމި ާަރއްޔިތުން ާދ އިރ ތަކުގެ ާހިމެނޭ  350މެންބަރުން

ދޫާއިންާއެހެންާރަށަކަށްާއެާއެންމެާފަހުންާއ ދެ،ާށ.އަތޮުޅގެާފުނަދޫާއިންާއެހެންާރަށަަކށްާއަދިާމ ލެާއަތޮޅުގެާތުލުސްާ

ާތިބިާ ާއަދި ާސިޔ ސަތަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ާެވސް ާބަދަލުކުުރމުގައި ާރަށް ާވެރިކަންކުރ  ާއަތޮޅުގެ ާދެ ާދެންނެވި މި



 14 

ާރޭވުންތަކެއް.ާ ާމުހިއްމު ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާމި ާއޮީތ ާވެފައި ާވެސް ާސިޔ ސަަތކަށް ކައުންސިލަރުންގެ

ާރަށްރަށު ާމި ާފަދަިއން ާސަރުކ ރުެގާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއަދި ާކައުންސިަލރުންނ އި ާބަދަލުކުރުމުގައި ާވެރިކަން ން

ާސަރުކ ުރގެާ ާބޮޑަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާފިއްތ ލ  ާމެންބަރުން ާދ އިރ ތަކުގެ ާއެ ާމެންބަރުން ާއޮތީ ާވެފައި  355ސިޔ ސަތަކަށް

ނެސްދީާސަރުކ ރުެގާކުރިމަތީގައިާުކޑަާކަކޫާޖައްުސވައިާއަދިާރަްއޔިތުންނަށްާވެްސާވީހ ާވެސްާދަތިާއުނދަގޫތަކެއްާގެ

ާބޮޑުގޮެތއްަގއިާ ާފ ޅުކަން ާވަަރށް ާމިއީ ާރައްޔިތުން. ާމެންބަރުންނ އި ާގެނައުން ާަތންތަން ާމި ާދަށަށް އަޅުވެިތކަމުގެ

ާ ާކަމުަގއި ާކަމެއް ާހިންގ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާމެދުވެރިކޮްށ ނޑުކައުންސިލަރުން ާއެހެންކަމުން،ާާއަުޅގަ ފ ހަގަކުރަން.

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރިާާނޑުއަޅުގަާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބޭނުންވަނީ، ާމިއަދު ާދަންނަވ ލަން ާއަލީަގިއ ާކަންކަމުގެ މި

ާދ އިރ ތަުކގެާ ާތަމްސީލުކުރ  ާމެންބަރުން ާއެ ާއަދި ާމެންބަރުންނަށ އި ާޕ ޓީތަކުެގ ާއިިދޮކޅު ާތިއްެބވި  360މަޖިލީހުގައި

ާ ާއަނިޔ ވެރިކަމ ިއާގޮންޖެހުންތަކުގެ ާމިދ  ާކުރިމަިތވަމުން ާމިއަދު ާރައްޔިތުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާއަޅުަގނޑުވ ހަކަ ާމި މެން

ާއެބަޖެހޭ.ާމިކަންާ ާމިާވ ހަކަާދައްކަން ާޖަމ ޢަތްތަކުގައިާެވސް ާބޭރުގެ ާއިން ާރ އްޖެ ާމުހިއްމު ާބައިވެރިވެފަިއވ  މަޖިލިސް

ާ ާގޮވ ލަންާއަޅުަގނޑުކޮށްދިނުމަށް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަދި ާރައީސްއަށ އި .ާޢިްއަޒތްތެރި

ނޑުއ ދެ،ާމިއަުދާ ާާއަުޅގަ ާވެގެންދ އިުރަގއި ާއ ދެ،ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލުގައި ާމުހިއްމު ާހުށަހަޅ  ފ ަހގަކުރަްނާާައޅުަގނޑުމި

ާ ާކުރިން ނޑުާބޭނުންވަނީ ާހަތިޔ ރެއްެގާާއަޅުގަ ާސިޔ ސީ ާއަދި ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާރައްޔިތުންނަށް ާފަދައިން  365އިޝ ރ ތްކުރި

ާކައު ާތިބި ާއަތޮޅުތަުކގައި ާއަދި ާގޮްތާގޮތުަގއި ާނުކުރެވޭނެ ާކަންކަން ާމި ާބޭނުމުަގއި ާނެގުމުގެ ާފައިދ  ާމ ލީ ންސިލަރުން

ާއަްށާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވެސް ާަދއްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމަޖިލީހުގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާދެންނެވީ ާމި ާއެހެން ހެދުން.

ާމެންބަރަ ާމުހިއްމު ާނިސްބަތްވެަވަޑއިގަންަނވ  ާސަރުކ ރަށް ާއަިދ ާސަުފގައިާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާއިސް ާވަރަށް ކު

ާއަިދާ ާދިނުމަށެވެ. ާފިލ ވަޅެއް ާރަނގަޅު ާރައްޔިތުންނަށް ާމިކުރީ ާއެކަން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަުކ މަސައްކަތްކުަރއްވ 

 370މެްނގެާއަުތގައިާބ ުރވެރިކަންާއޮްތކަންާރައްޔިތުންަނށްާދައްކ ލުމުގެާގޮތުންެނވެ.ާެއހެންކަމުން،ާހަތިޔ ރެއްެގާއަޅުަގނޑު

ާ ާބިރު ާގޮތުަގއި ާޙ ލަތުގައި ާމި ާމިއަދުގެ ާގޮތް ާނުކުރެޭވނެ ާކަންކަން ާމި މެންާއަޅުަގނޑުދެއްކުމަށްަޓަކއި

ާޢިއްޒަ ާހުރިހ  ާމެންބަރުންހަދަންޖެހިފައިވ ކަން ާކުރައްާތްތެރި ާޤަބޫލުފުޅު ާރައީްސ،ާެވސް ާޢިއްޒަތްތެރި ވަންޖެޭހނެ.

ާމި ާިމއަދު ާދިުއމުންާސަރުކ ާއަޅުަގނޑު ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާކައުންސިލަރުްނެގާހުށަހަޅ  ާއަތްމަީތގަިއާނުވަތަ ރުގެ

ާމި ާހިތަށްާއަތްމަތީގަިއާމިއަދު ާއެބައިމީހުން ާބ ރު ާހިތަށްއެރިާއޮތް ާހިތަށްއެރިާއެީރމަ ާަރއްިޔތުންނަށް ގޮތެްއާާގޮތަކަށް

ާިހތަށް ާރަށް ާވެރިކަންކުރ  ާނުލިބޭާހަދ ފައި ާޚިދުމަތް ާރަްއޔިތުންނަށް ާތަނަކަށް ާބަދަލުކޮށްލުމުާއެރި ާހުރިހ ާގޮތަކަށް  375ގެ

ޤ ނޫނުާފ ސްެވގެްނާާވެސްާނިމުމަކަށްާދ ނީ.ާއެާބ ުރާހަމަާސީދ ާއެާއަޮތޅެއްެގާރަްއޔިތުންެގާއަތްަމއްަޗށްާމިާކަމެއް

ާބ ރުވެރި ާރަްއޔިތުން ާއ ލ ކޮްށ ާޑިމޮްކރަސީ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާއެހެްނވީމ ، ާލިބިގެންދ ނެ. ާރޫެޙއްަގއިާާދިއުމުން ކުރުުމގެ

ާމަސަްއކަތް ާމިކުރަމުާސަރުކ ރު ާއަޅުަގނުޑ ނޑިވަެޅއްަގއި ާދަ ާމުހިންމު ާގެނެސްޭދާާންދ  ާމި ާމަޖިލީހަށް ޢިްއޒަތްތެރި

ާދެކޭގޮތުަގއިާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާނިސްބަތްވ  ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާބިލަކީ،ާއަުޅގަ
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ާމު ާވަރަށް ާަޤުއމަށް ާމ ނޑިަވޅުަގއި، ާދަ ާމި ާޙ ލަުތގައި، ާމި ާމިަވގުތު ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާވެސް ާބިލެއްކަމުގައި  380ހިންމު

ާމި ާރަީއސް، ާައސްލުތައްާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާމަިއގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާާބިުލގެ ާުހންނ ނީ ާބަލ ފައި ނުޑ ާއަުޅގަ ަކމުގައި

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުގެާތެރެއިންާމ ލެާފިަޔވައިާއެހެންާކޮންމެާއިދ ރީާ ާެވސްާވެިރކަންކުރާ ާދ އިރ ެއއްަގއިކަ

ާބަލ ފަިއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަސ ެސއްކަުމގައި ާދެވަނަ ާިދނުން. ނޑަައޅައި ާކަ ާަކނޑަެއޅުން. ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ރަށެއް

ާއިދ ރީާ ާކޮންމެ ާއެހެން ާފިޔަަވއި ާމ ލެ ާތެރެއިން ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ނޑަައޅ ފަިއވ  ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން އޮންނ ނީ

ާރަށްާދ އިރ ެއއްަގއި ާވެރިަކންކުރ  ނޑައެޅުމުާާވެސް ާމުހިއްކަ ާއުސޫލެއްެގ ާމުހިއްާމު ާދިނުން. ނޑައަަޅއި  385މުާކަ

ާވެިރކަ ާމަްއޗަށް ާމުހިއްކަންތައްތަެކއްގެ ނަޑއެޅުމުެގ ާކަ ާރަށް ާމިާމުންކުރ  ާއަސ ސްތަކެއް ާނުވަތަ ޤ ނޫނުގަިއާާކަން

ާ ާދިނުން. ާއަސ ެސއ1ާްފ ހަގަކޮށް ނަޑއަޅ ަފއިާވަނަ ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއޮންނ ނީ ާބަލ ފައި ނުޑ ާއަުޅގަ ވ ާގޮުތގައި

ާރަށްކަުމގަިއާ ާވެރިކަންކުރ  ާދ އިރ އެއްަގއި ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ާއެހެން ާފިޔަވައި ާމ ލެ ާތެެރއިން ާދ އިރ ތަކުގެ އިދ ރީ

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާރަށެއްާބަދަލުކުރެވޭނެާއުސޫލު ނޑަައޅައިާދިނުން.ާކުރިންާާކަ ވެސްާރަނަގޅަށްާސ ފުކޮށްާޤ ނޫނަކުންާކަ

 390ގޮތަކަށްާަކއުންސިލަރުާމީހ ާބޭނުންވީމަާއެމީހ ގެާމ ީލާާންވީމަާބޭނުންހ އަޅުަގނޑުާއިޝ ރ ތްކުރިހެންާސަރުކ ރުންާބޭނު

ާއުސޫލުާ ާއެ ާނުވަތަ ާބޭނުން ާރޮއްވ ލުުމގެ ާިއނދަޖައްސ ލ  ާރައްޔިތުން ާބޭނުމަކަށް ާސިޔ ީސ ާނުވަތަ ބޭނުމަކަށް

ާހަދައިާާނެތިގެންދ ނެ ާއިރ ދ ކުރެްއިވއްޔ ާގޮތެްއ ާދިއުމުން ާެވގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާމިޤ ނޫނު ރަނގަުޅާާދިނުން.

ާފުރޮޅިގެންދ ނެ.ާ ާމިކަން ާއަތްމަްއޗަްށ ާރައްޔިތުންެގ ާއެޭދގޮތަަކށް ާރައްޔިތުން ާމަތިން ާހަމަތަކެްއގެ އުސޫލުތަކަކ އި

ާ ާމި ާމިމުހިއްއެހެންވީމ  ާބިނ ވެަފިއވ  ާމައްޗަްށ ާއަސ ސްތަކުެގ ާވީހ ާމު ާމިާޤ ނޫނު ާއަވަހަކަްށ ޢިްއޒަތްތެރިާާވެސް

ާއަުޅގަ ާދިނުމަށް ާފ ސްކޮށް ާއިންޞ ފެއްމަޖިލީހުން ާއެްއވެސް ާޮގވ ލަން.ާއަދި ާހަމަެއއްާނޑު ާއެްއވެސް ާމިާާނެތި  395ާނެތި

ވެސްާައވަހަށްާލުެޔއްާހޯދާ ާވަގުތުާވެރިކަްނކުރ ާރަށްތައްާބަދަލުވުމުގެާސަބަބުންާނިކަމެިތވެފަިއވ ާރަްއޔިތުންނަށްާވީހ 

ކަންކުރ ާރަށްރަުށންާލިބެންޖެހޭާލިބެމުންދިޔަާތަންަތނުގައިާދިރިުއޅޭާރައްޔިތުންނަްށާމިއަދުާވެރިާދިނުމަށްޓަކައިާއަދިާއެ

ާމިނެއްގަ ާރަނގަޅު ާެއކަށީގެްނވ  ާހުއްޓިފައިވ ތީ ާޚިދުމަތްތައް ާފޯރުކޮށްދެއަސ ސީ ާގޮުތގައި ާރަނގަޅު ާނުދ ތީވެާއި ވެމުން

ވަހަކަްށާވެސްާއަާާކުރުމަށްޓަކައިާއެާޚިދުމަތްތައްާރައްޔިތުންނަށްާވީހ ާވެސްާައވަހަކަށްާއެާކަްނކަމުންާސަލ މަތްާވީހ 

ާމިާހޯދައި ާވީހ ާދިނުމަށްޓަކައި ާމިާބިލު ާއަވަަހކަށް ާއެޭދާާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށްދިނުމަށް ާމަޖިލީހުން  400ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑ.... ާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާދަންިމނ72ާިޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރު ާބޮަޑށް ާވަރަްށ ާހަމަވެއްޖެ. ާިޢއްޒަތްތެރިާޓް ާހުށަހެޅުއްވި ާބިުލ ނަވަން

 405މެންބަރުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާބަހުސަށްާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަށްާ

ާމި ާބަހުސަށް ާހުޅުވ ލަން.ާއިބްތިދ ޢީ ާާފުރުޞަތު ާބަހުެސއް.1ާއޮންނަނީ ާއަށް.ާމިނ42ާިާގަިޑއިރުގެ ާޑީ.އ ްރ.ޕީ ޓްއިރު
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ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ 42ާާއަށް ާއަށް ާޓް.ާޤަމިނ74ާިމިނިްޓއިުރ.ާޕީ.އޭ ާޕ ޓީއަށް 3ާާއުމީ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުްމހޫރީ ޓްާމިނ1ާިމިނިޓް

ާޢިއް ާނިްސބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި ާއަދި ާމެންބަރުންނަށް ާފުރުޞަތަްށާމިނ06ާިޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ޓްއިރު.

ާއަުރވަމުންާގެންދ ނެާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާމަީތންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާގޮތުގެ

 410ާއެއްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

ާނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާހުށަ ާދެންމެ ާޝުކުިރއްޔ . ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލަކީ ާމިދިޔަ  415ވަނ72ާާަހެޅިގެން

ނަޑއެޅުމުެގާބިލުކަމަށްާބުނެފައިާއޮތީ.ާ މ އްދ ގެާދަށުންާހުށަހެޅުނުާބިލެއްތޯ؟ާއެއީާމިބިުލގައިާވެރިަކންކުރ ާރަށްރަށްާކަ

ވީމ ،ާމިއީާރަނގަޅުާބިލެއްތޯާމިާވަނަާމ އްދ ގައިާމިާބުނ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާވެރިކަންކުރ ާަރށަކީާމ ލެާއެވެ.ާއެހެނ72ާް

ާމަޖިލީހަށްާވަދެގެންާމިއުޅެނީ؟

ާ

ާ420 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާދެއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާމ އްދ ާއ ިއާހ72ާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާެއއްާތިާނެންެގވީާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ެބހޭާމައްސަލަ  425ވ ލ ދެްއވ .ާވަނަ

ާބި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާގެންދަންާާލެއްއެ ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާެއހެންވީމ ، ާމިއީކީ. ނޫން

ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާޢަބްދުލްާާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުޅުުދއްފުށީ ާއަރުވަނީ

ާއަށް.ާާޣަފޫރުާމޫސ 

ާ

 430ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާސ ޣަފޫރުާމޫާޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާ

ާރަީއސް.ާވެރިކަންާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެވެމުްނާޢިްއޒަތްތެރި ާބަހުސް ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ނޑައެޅުުމގެ ާކަ ާރަށް ކުރ 

ާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާމި ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާބިލުާުއސޫލުން ހިންގުމުގެ

ާ ާފ ސްވެގެންދ އިރު ާއެވެރިމި ާރަށް ާީމގަިއާާކަްނކުރ  ާވެދ ނެ. ާޮގތްކަމުގަިއ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ނޑައެޅުމަީކ ާކަ ބިލުަގއި
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ާއެހެންކަމުން ާމ ލެއޭ. ާރަށަކީ ާވެިރކަންކުރ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަބުނޭ ާޞަރީޚަކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި އަިދާ،

ާ ާއަތޮޅު ާމި ާއަތޮޅުަތކުގެ ާދ އިރ ތައޭެގއިތުރަށް ާއިދ ީރ ާފުރިހަމަބެހިފައިވ ގޮތ އި ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާާއް  435އަށް

ާއެބަ ާވެރިކަާލިޔެވިފައި ާމި ާއެހެންަކމުން، ާރައޮތް. ާންކުރ  ާއެއީ ާބުނުމުން ާމިހެން ާރަށްއަތޮޅުެވރިކަންށް ކަމެްއާާކުރ 

ނޑުވެިރކަން ނަޑއެިޅގެންާމިާބިލުަގއިާފ ހަގަކުރެވިފަާއެްއާާކަެމއްާާކަމެްއާމަސްވެރިކަންކުރ ާރަށްާކުރ ާރަށްދަ ނެތް.ާކަ

ާދިއުމުންާ ާއުފެދިގެން ާަކއުންސިުލތައް ާރަށު ާކައުްނސިލުތަކ އި، ާއަތޮޅު ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރުމަށްާ ާވެިރކަން ާރަެށއްަގއި ާބޭނުންވ  ާއެބޭފުޅުން ާދ އިރ ެއއްަގއި ާބޭނުންވ  ާއެޭބފުޅުން ާއޮންނ ނެ އެބޭފުޅުންނަށް

ނޑައެިޅގެންާގޮއްިސއްޔ ާިމާރައްޔިތުންގެާރުޙުމ އެކުާއެކަްނާކުރު  440މުގެާފުރުޞަތު.ާއެހެންަކމުން،ާޤ ނޫނަކުންާމިކަންާކަ

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމުަގއިާވެގެންާދ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާ ޤ ނޫނަށްާބަދަލުތައްާގެނައުމަީކާއަބަދުއަބަދުާއަުޅގަ

އެްއކޮށްާލ މަރުކަޒީާބިލުާފ ސްވެގެންާދިއުމުންާމިާބިލަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާތ ީއދުާކުރެވޭާބިލެއްާނޫން.ާއަދިާހަމައެއ އިާ

ާމިާ ާއޮފީސްތަކ އި ާކުރ  ާއަތޮުޅވެރިކަްނ ާރަށްރަށަކު ާއެ ާދ އިުރަގއި، ާވެގެން ާސިޓީތަކަށް ާރަށްރަށް ާބަެއއް ރ އްޖޭގެ

ާހުޅުިވގެ ާކަންތައްތައް ާއެހެން ާފުޅ ދ އިރ އެްއގައި ާެއއަށްވުެރ ާއެތަންތަނުގައި ާބެހެއްޭޓނެ. ާނުވެއް ންދ ނެ.ާކަންތައްތަެކއް

ނަޑއެިޅއްޖެނަމަ،ާެއާ  445އެފަދަާމަރުޙަލ ތަކަށްާއަންނައިރުގައިާވަކިާރަށްރަށެއްާެއއީާައތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަމުަގއިާކަ

ާޤ ނޫނުާ ާމި ާޖެހޭނެ ާގެްނނަން ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާޤ ނޫނަށް ާބަދަލުުކރުމަށްޓަކައި ާއެކަންތައް ރަށްރަށަށް

ނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނީާއެއްާރަށުންާއަނެއްާރަށަކަށްާއަތޮުޅވެރިކަްނާފ ސްވެއްިޖއްޔ .ާއެހެންކަމު ންާއަބަދުާވެސްާއަުޅގަ

ކުރ ާރަށްާބަދަލުވެގެންާދ އިރުގައިާއެާރަުށގައިާެވސްާއެތިެބނީާހަމަާދިވެހިރައްޔިތުން.ާއެާއަތޮޅުވެިރކަންާކުރިާރަށަށްާ

ާދަ ާއެ ާބަދަލުެވގެން ާރަށަށް ާޮއވެގެްނާއެ ާމ ހަޢުލެއް ާފަހި ާކުރުންާވުރެ ާއަތޮުޅވެރިކަން ާރަެށްއގައި ާވަކި ނީ.ާކޮންމެހެން

ާހަމަާ ާެވސް ާކަމަކީ ާހިޔ ވަހި ާއަތޮުޅވެރިކަމުގެ ާީވިއރުގައި ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާޫނން. ާކަމެއް ާކުރ  ާލ ޒިމް  450އެއީ

ާރަށަ ާއަނެއް ާރަށުން ާެއްއ ާައޅުަގނޑުމެން ާކަމެއް. ާހިޔ ވަހި ާޖެހޭނެ ާލިބެން ާހަމަހަމަކަމ އެކު ށްާއެންމެންނަށް

ާރައްޔިތުންނަށް.ާ ާދިވެހި ާހަމަ ާެވސް ާލިބެނީ ާެއއް ާަފއިދ  ާެއކަމުގެ ާދެން ާދ އިރުަގއި ާބަދަލުެވގެން އަތޮޅުވެިރކަން

ާނިުގޅަިއގަނެިވގެންާ ާއެއްަބއެްއެގާޙައްޤު ާއިރުަގއި ާބަލ  ާައށް ާމަންފ  ާއ އި ާފައިދ  ާަރއްޔިތުންނަްށާލިބޭ އެހެންވީމަ،ާމި

ާމި ާަޙއްޤެްއާލިުބމަކީ ާަބއެްއގެ ނޑުާއަނެއް ާއަުޅގަ ާވެސް ާނުވ ކަން ާކަމަކަށް ާތެޭރގަިއާހިމެނޭ ާއަސ ްސގެ ާކަުމގެ ނިވަން

 455ފ ހަގަކުރަން.ާހަމައެހެންމެ،ާމ ޒީަގއިާވެސްާއެބަހުރިާބައެއްާރަށްރަށުގައިާއަޮތޅުވެިރކަންާުކރ ާރަށްާބަދަލުާކުރެވިފައި.ާ

ާބެލުމަށްފަހު.ާއަތޮޅު ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާަވުގތ އި ާޙ ލަތ އި ާެއއިރެްއގެ ާއަތްމަްއޗަްށާއެއީ ާރައްޔިތުންގެ ާރަށް ާކުރ  ވެރިކަން

ދޫކޮށްލ ފައިާބޭްއވުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާަރއްޔިތުންާޭބނުންވ ާގޮަތކަށްާއެާއަޮތޅެްއގެާއަތޮޅުވެިރކަންާކުރ ާރަްށާ

ާޭބއްވުމުާ ާއަތޮެޅއްގެ ާއެ ާރަށް ާކުރ  ާއަތޮުޅެވރިކަން ާމިންވަރަކަށް ާއޮތް ާތ އީުދ ާރައްޔިތުންގެ ާފުރުޞަތުާއޮންނ ނެ. ގެ

ާރަްށާ ާކުރ  ާއަތޮޅުވެރިކަން ާފ ސްކޮށްފިނަމަ، ާޤ ނޫނެއް ާއެކަަމށް ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާޖެހޭނެ. އޮންނަން

ާޮބޑަށްާ ާވަރަށް ާތެޭރގައި ާއަސ ްސގެ ާމިނިވަންކަުމގެ ާދެވޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާެއއީ ާިދއުމުން ނަޑއެިޅގެން ާކަ  460ޤ ނޫނަކުން
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ާއެްއަޗކަ ާއޮންނ ނެ ާއެބޭފުޅުްނާހިފެހެއްޓިފައި ާރައްޔިތުން، ާރ އްޖެތެރޭގެ ާޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ނެ. ށް

ާބިލަކީާ ާމި ާކަމަށް.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ާޖެހޭނެ ާދޭން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާފުރުޞަތު ާނިންމުމުގެ ާރަށް ާކުރ  އަތޮޅުވެިރކަން

ާ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނޫން. ާބިލެއް ާކުރެވޭ ާތ އީދު ާލިޔެވިފަިއާއެބައޮތް،ާދިވެހިރ އްޭޖެގާއަޅުަގނަޑކަށް ރީތިކޮށް

ާރަށްތަެކއްާ ާވަިކ ާޤ ޫނނަކުން ާއެ ާނެެރ ާޤ ނޫނެއް ާފުޅ ދ އިރ ެއްއަގއި ާެއއަށްވުރެ ާމ ލެޭއ. ާރަށަީކ ާކުރ  ވެރިކަން

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާެވސް ާކަމުަގއި ާކަމެްއ ާތަޢ ރުޟުވ  ާއ ިއ ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާމި ނަޑއެޅުމަކީ  465ކަ

ާތްތެރިާރައީސް.ޢިއްޒަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާ

ާބިލުާ ނޑައެޅުުމގެ ާކަ ާރަށް ާކުރ  ާވެިރކަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެްސ ާއެންމެފުރަތަމަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 470ރުާޢަލީާސަލީމް.ާއެއީާރައްޔިތުްނެގާފޮނުވ ފައިާވ ތީ،ާބިލުާފޮނުއްަވއިާއަދިާބިލުާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުާކޮށްދެއްވިާމެންބަ

ާހަމައެހެންމެ،ާއަޅުަގނުޑާ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމެންބަރަށް ާއެ ާމެންބަރު. ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ މަޖިލީހުގެ

ާެއކަންތައްަތއްާ ާއަދި ާއުސޫލުަތކ އި ާކުރެވޭނެ ާބޭނުން ނަޑއެޅުމުަގިއ ާކަ ާރަށްރަށް ާމިަފދަ ާބިލުގައި ާމި ދަންނަވ ނީ

ާއެހެންކަމުން،ާާކުރަންޖެހޭ ާބަޔ ންވެފައި. ާއެބަހުރި ާބައިތައް ާމި ާނަަމެވސް ާކުޑަ ާކިަތއްމެ ާއޮތް ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ގޮތް

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާބަލައިގަނެ،ާކޮމިީޓއަކަށްާެގންގޮސްާދިރ ސ ާކުރުމަްށާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާއަުޅގަ

ާބި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަދަން ާޤ ނޫނަކަށް ާހަމަ ާރަނގަޅަށްާފަހުގައި ާވަރަށް ާބިލުން ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު  475ލެކޭ.

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލުާތަޢ ރުފުާކުރަމުންާވެސްާވިދ ޅުެވފައިާއެބައޮްތ،ާމ ލެާފިޔަަވއިާއެހެންާއިދ ރީާދ އިރ ތަުކެގާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިނގޭ ާއެބަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާކަން. ާވ ހަކަ ާރަށްރަށުގެ ާކުރ  ވަަނ72ާާާވެރިކަން

ނޑައެޅިަފއި.ާ ާކަ ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާއެއޮީތ ާމ ލެކަން ާރަަށީކ ާކުރ  ާވެިރކަން ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާއެބުނ  މ އްދ ގަިއ

ާޖެހޭނެ.ާ ާނުވެސް ާހަދ ކަށް ާެއކަމުން ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާިއތުރު ާނ ންނ ނެ. ާބަދަލެއް ާެއްއވެސް އެހެންކަމުން،ާއެކަަމކަށް

ނޑުާދަންނަވ   480ނީާވަރަށްާފަހަކުްނާހިނގިާހ ދިސ އަކ އިާގުިޅގެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުްނާއެހެންނަމަވެސް،ާމިީއާއަުޅގަ

ާތަނަށްާ ާމި ާކުރަްއވަިއގެން ާމަސައްކަތް ާމެންބަރުން ާިގނަ ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ ތަކަށް ާއެ ާހަމަ ާބިލެކޭ. ލ ފައިވ 

ާއެން ާނޫނޭ ާއުސޫލެްއ ާރަނގަޅު ާެއންމެ ާދަންނަވ ނީ ާެވސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިެލކޭ. ާއޮތް ާގޮތެްއާފޮނުއްވ ފަިއ ާރަނަގޅު މެ

ާޖ ަގާ ާކުރުމުގެ ާކަމެއް ާއެަފދަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާުކރުމަކީ. ާބަދަލު ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާއަތޮެޅއްގެ ާކުއްލިއަކަށް ނޫނޭ

ާދެކެން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނުޑާ ާވެސް ާކަމަށް ާއޮތް ާޖ ގަ ާއެ ާހަމަ ާލިބިގެންވޭ.ާއަދި ާސަރުކ ރަށް ާބ ރު ކުރުމުގެ

ާކަމެ ާމިފަދަ ާދަތުރުފަތުރުގެާދަންނަވ ނީ ާތަނަކީ ާއެ ާޖެހޭނޭ. ާއޮންނަން ާބެލުންތަކެއް ާބަލަންޖެހޭނެ ާކުރ އިރުަގއި  485އް

ާއ ބ ދީާ ާބޮޑު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާނެތް ާދަްއޗެއް ާއެްއވެސް ާދިއުމުގައި ާމީހުންނަށް ާއަިއއްސަ ާގޮއްސަ ފަސޭހަކަމ އިއެކު

ާވަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި ާއޮތް ާވެސް ާތަނަވަސްކަން ާބިމުގެ ާއަދި ާއޮތް ާވ ންާއެއް ާރަށަކަށް ާހުންނަ ާެވސް ސީލަތްތައް
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ާއެބަޖެހޭާ ާބަލ އިރުގައި ާރަަށަކށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާއެްނމެންގެ ާހުރިހ  ާއަތޮުޅގެ ާރަށެއް ާމިފަދަ ާމިކަމުގައި ޖެހޭނޭ.

ާބައެްއގެާ ާކޮންމެވެސް ާވަނީިވްއޔ  ާކުރ ކަމަށް ާބަދަލުކުރީމަ، ާނޫނީ ާއެއަށްފަހުގައި ާހޯދަން. ާވެސް ާޚިޔ ލު އެންމެންގެ

ނުޑާާހިތުގައި  490ނަފުރަތުތަކެއްާއުފެދިގެންާދ ނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއަނެްއާމައްސަލަާއަކީާއަުޅގަ

ާ ާރަށް.1ާާނިސްބަތްވ ، ާކުރ  ާވެރިކަން ާައތޮޅު ާެއއީ ާައކީ ާމަނަދޫ ާނ.އަތޮޅު ާނިސްބަްތވ  ާއަށް ާދ އިރ  އިންތިޚ ބީ

ނޑުާދަންނަވ ނީާނ.އަތޮުޅގެާވެިރކަން ކުރ ާރަށަކީާވަރަށްާރަނަގޅުާބަަޔކުާުއޅޭާއަިދާއެރަށުންާެއާާޙަޤީޤަތުގައިާއަުޅގަ

ާއަނެކަްއޗަކަްށާ ާދެން ާރަށެކޭ. ާއުޅޭ ާބަޔަކު ާދޭ ާއެއް ާމެޚުމ ނުދ ރީ ާރަނގަޅު ާއެކަށީގެްނވ  ާމީހުންނަށް ާއަންނަ ރަށަށް

ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަްށ ާޯނވެދ ނެ ާގޮތަކަށް ާއެއް ާވެސް ާއަބަދު ާމިފަދަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާބަލަންާއަޅުަގނޑު މެން

 495ޖެހޭނެ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިުރގަިއާއެާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށުންާވެސްާއެާއަންނަާމީހުންނަށްާއިޚުތިރ މުާކުރުމ އިާއަިދާ

ާމިާ ާދެންނެވީ ާމި ާޖެހޭނެ.ާއެހެން ާދޭން ާޯއގ ތެރިކަން ާއަޅ ލުންތެރިކަމ އި ާފަސޭހަތަކ އި ާއެކިއެކި ާދޭންޖެހޭ އެމީހުންނަށް

ާއެ ާމިހ ރު ާވެްސާެއާާރަށްރަށުގައި ާުގޅިގެން ާބަދަލުުވމ އި ާރަްށ ާކުރ  ާވެރިކަްނ ާކ.އަތޮުޅެގ ާއ އި ާށ.އަތޮުޅ އަތޮުޅގެ،

ާކަންތައްތަކ އިާ ާނޭދެވޭ ާތެޭރަގއި ާއޭގެ ާއަދި ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާދ ކަމަށް ާދިމ ވަމުން ާކަްނތައްތައް ާބައެއް ާވެސް ރަށްރަށުން

ާުކރ  ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޙައްޤުތަކެއް ާއެމީހުންގެ ާހަމައެހެންމެ ާމިކަންތައްތަްއާާއަދި ާއެހެންވީމ ، ާވޭ. ާވެސް ކަންތައްތައް

ާޙަޤީޤަތުަގއިާ ާގެންދިއުން. ާކުިރއަްށ ާުއސޫލަކުން ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއޮންނަ ާވިސްނ ފައި ާވަރަށް ާވެސް  500ފ ޅުކުރުމުގައި

ާހެދުމަކީ ާބަލައިގަނެ،ާޤ ނޫނަކަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާައޅުަގނޑުެމން ާބިލު ާމި ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ހަމަާާއަޅުަގނުޑ

ާދިމ ވީމ ާ ާކަމެއް ާކުއްލި ާނޫނީވިއްޔ  ާިވސްނ ނުލ  ާކުއްިލއަކަށް ާހަމަ ާއަށް ާކުއްލިުކއްލި ާއެއީ ާކަމެކޭ. ާރަނަގޅު އެއީ

ާތ އީދުާ ާބިލަށް ާމި ާއެހެންކަމުން، ާނޫނޭ. ާއުސޫެލއް ާަރނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާއުސޫލު ާބަދަލުކުރ  ާރަށް ާކުރ  ވެރިކަން

ާއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރި

ާ505 

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާ

ނޑުާއުއްމީދުކުރިާކަހަލަާ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މައ ެއކުާދަންނަވަންާޖެހެނީާއަޅުގަ

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގައި، ާނޫނޭ ާކަންތައްތައްާގޮތަކަށް ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާޤަބޫލުކުރެވިަފާ ާނެތް، ާއެއް ާކުރެވިފަ ާއުންމީދު ާވެސް ާެއއްގޮަތަކށް ާހަމަ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާގެންދަވަނީ. ާމި ކުރަްއވަމުން

ާަހސަދަވެރިކަމެްއގެ ާޒ ތީ ާރުިޅވެރިކަމެއް ާޒ ތީ ާނޫނީ ާކުރަން ާޙިމ ޔަތް ާމަޞްލަޙަެތއް ާޒ ތީ ާނެތް  510ތެެރއިންާާއެއް

ާކަމަކީާ ާފުރަތަމަ ާކަމަކަށް. ާކުރ ނެ ާމަސައްކަތް ާހަދަން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ވަރަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލުާހުށަހަޅ ލަމުންާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުންާވަރަށްާރަނގަޅަށްާސ ބިތުާއެބަޭވ،ާމިާބިލަކީާ

ާދިވެ ާމެންބަރު ާނޫންކަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް ާހުށަހެޅި ާަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާދ އިރ ގެ ާނޫނީ ާަރއްޔިތުންނަށް ހިރ އްޖޭގެ

ާކުެރއްިވާ ާތެޭރގައި ާރުޅިވެިރކަމެއްގެ ާޒ ތީ ާވ ތީ ާހިމެނިގެން ާމިކަމުގައި ާމަޞްލަޙަތެއް ާޒ ތީ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އެ
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ާފ ހަގަކޮށްލަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޕޮއިްނޓަކަށް ާެދވަނަ ާކަމަށް. ާމިތަނުަގިއާކަމެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނަކުން، ާބޭނުންވަނީ  515ން

ާ ާިމއުެޅނީ ާދ އިރ ގައި ާރަްއޔިތުްނނަށްޓަކައި. ާދ އިރ އެްއގެ ާވަކި ާނުވ ެނ ާހަދައިގެންނެއް ާރައްޔިތުން.3ާާޤ ނޫނު ހ ސް

ާވިސް ާއުސޫލުން ާމި ާަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި. ާޤައުމުގެ ާމުިޅ ާވ ނީ ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާމިތަނުަގއި ިއުރާނ އަޅުަގނޑުމެން

ާރަށްާ ާކުރ  ާވެރިކަން ާއަޅުަގނޑުެމން ާޤ ނޫނެއްގައި ާނުކުރަްނ ާޤަބޫލެއް ާވެސް ާއެްއގޮތަކަްށ ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާއުސޫލުންާ ާއެ ާއޮތީމަ ާކޮށްފަިއ ާެއކަން ާއެގޮތަށް ާކުީރގަިއ ާއެއީ ާވ ނީ ނޑަައަޅން ާކަ ނަޑއަޅ އިރުަގއި ކަ

ާވެރި ާޤ ނޫނަކުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަކަށް. ނަޑއަަޅއިގެްނވ ނެ ާރަްށާކަ ާކުރ  ާައތޮޅުވެރިކަން ާރަށް، ާކުރ   520ކަން

ާނޫންކަމަށްާ ާއެހެން ާހޯދަން. ާރުހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާއަތޮޅެއްގެ ާއެ ާމުޅި ާޖެހޭނެ ާއަުޅަގނޑުމެން ނަޑއަޅ ކަމަްށވަންޏ  ކަ

ނޑުާހަމަާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާގަބޫލެ ްއާވ ނަމަ،ާެއގޮތަށްާއަޅުަގނޑުެމންާމިާޤ ނޫނުގައިާނުލިޔެފިާަކމަށްާވ ނަމަާއަުޅގަ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާކަމަކަށް. ާހެީދ ާޤ ނޫނެއް ާމިތަނުގައި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ާިދވެހި ާއެއީ ނުކުރ ނަން

ާޤ ނޫނެްއާ ާހެދި ާައޅުަގނޑުމެން ާފަރުދުންތަކަކަށްޓަަކއި ާވަިކ ާނޫނީ ާައޅުަގނޑުމެން ާބަަޔކަށްޓަަކއި ާަވކި ާއެއީ ބަލ ނީ

ާނުކުރ ނަން ާޤަބޫލެއް ނެޑއް ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހެްއގަިއާާކަމަށް. ާަރއްޔިތުންގެ ާޒިންމ ދ ރު ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް  525އެއީ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑު،ާެދވަނަާނުކުތ އަކަށް ާކަމަކަށް ާކަމަކަށް.ާދެވަނަ ާގޮތް ާވ ނެ ާކޮްށެގން ާކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން

ިއާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުަގއިާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާވަނީާމިއީކީާބަރުލަމ ނީާމަޖިލީހެއްާނޫނޭ.ާރިޔ ސީާނިޒ މެްއގަ

ާމިކަންާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެތައްފަހަރަުކ ާތަކުރ ރުކޮށް ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ ާޮކށްގެން ާމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ާބ ރުތަކުގެާ ާއޮތް ާދީފައި ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުަރން ާވެރިކަން ާނުވ ނޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނނެއް ފ ހަގަކޮށްފިން.

ނަޑއެިޅގެންާއެއްާބ ރުންާައނެއްާބ ރަށްާއަރައިގަންނަްނާމައްޗަށްާއަރަާ  530އިގަންނަންާމަސައްކަތްާކުރ ކަެށއް.ާެއއީާހަމަާކަ

ާޖެހެނީާ ާދަންނަވަން ާހިތ މަޔ އެކު ާމަޖިލީހުންާވަރަށް ާވ ނީ.ާމިާރައްޔިތުންގެ ާކަމަށް ާުކރަނީ ާމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ންނަމުންާމިދަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއެކިާފަރ ތްތަކަށްާލިބިފައިާހުރިާމިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާމިާފަހަކަށްއައިސްާފެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކަމެއް ާހިތ މަހުރި ާމިއީ ާކުރަމުންދ ތަން. ާމަސައްކަތް ާގެންނަން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ބ ރުތައް

ާވެރިކަމުގެ ާއަރައިަގނެ، ާބ ރަށް ާއަނެއް ާބ ރުން ާއެއް ާދިމ ވ ހ ފަހަރަކު ާހަމަ ާކަމެއް ނިޒ ުމާާރައީސް.

ާބ ރުތަްއާ ާެއ ާނޫނީ ާކުރުމަކީ ާމަަސއްކަތް ާހަދަން ާމިތަނުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުތައް ާކަހަލަ ނުޑވެގެންދ  ނޑުފު  535ފު

ާޒަމ ނަކަށްާފަހުާއެތައްާބަެއއްެގާ ާއެތައް ހޯދަންާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާެއއީާވަރަށްާހިތ މަާހުރިާކަމެއް.ާމިާޤައުމުގައި

ނުޑކޮށްލުންާއެީއ.ާބުރަާމަސައްކަތުންާހޯދިާޑިމޮކްާ ނޑުފު ރަސީގެާޅަފަތުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާމިާޑިމޮކްރަސީާއެްއޗެހިާފު

ާއޮފީސްާ ާއަތޮޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާނޫން. ާކަމެއް ާވ ނެ ާކޮށްގެން ާވެސް ާއެްއގޮތަަކށް ާއަޅުަގނޑުމެން މިއީ

ާ ާފ ހަަގުކރައްަވއިފި. ާރަށްތަކެއް ާހުށަހަޅައިދެމުން ާބިލު ާވ ހަކަ ާެއވެިނާބަދަލުކުރި ާރަަށކަށް. ާއެވެނި ާރަށަކުން މިވެނި

 540ރަށަކުންާމިވެނިާރަށަކަށްާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުކުރިާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ތީާުރޅިވެރިކަމުންާއެއްފަރ ތްެވ،ާ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާދެްއކެވިނަމަ، ާެއވ ހަކަ ާަހއިސިްއޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ މެންބަުރާޒިންމ ދ ރު
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ާމަޢުލޫމ ތުާ ާލިބިހުރި ާއަޅުަގނޑަށް ާބަދަލުކޮށްފައި، ާެއބަހުރި ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންެގ ާކުީރަގއި ާީމގެ ފ ހަގަކުރެްއވީސް

ާއަށްާވަރަްށާއަނިޔ ވެރިކޮށް.ާއެާވ ހަކަާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގާ ާވ ނަމަާބިލަތްދޫާއިންާމަގޫދޫ ގޯސްާނޫންކަމަށް

ާައޅުަގނޑުާ ާނުކުރަްއވ . ާކުރިންާާއެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވި، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރ ނީ ކިހިނެއްތޯ

ާ ާޒ ތީ ާހަދަންާމިދެންނެވިހެން ާޤ ނޫނުތަެކއް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާތެެރއިން  545ހަސަދަވެރިކަމެއްގެ

ރުާބިލުާހުށަހަޅ ލަމުންާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުްނާމަސައްކަތްާކުރ ނެާކަމަކަށް.ާފުރަތަމަާކަމަކީާވަރަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާދ އިރ ެގާ ާނޫނީ ާަރްއޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލަީކ ާމި ާެއބަވޭ، ާސ ބިތު ާރަނަގޅަށް ވަރަށް

ާކަުމގައި ާމި ާަމޞްލަޙަތެއް ާޒ ތީ ާމެންބަރުގެ ާިޢްއޒަތްތެރި ާއެ ާނޫންކަން. ާބިލެއް ާހުށަހެިޅ ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާޕޮއިންޓަކަށް ާދެވަނަ ާކަމަށް. ާކަމެއް ާކުރެްއވި ާތެރޭަގއި ާރުޅިވެރިކަމެްއގެ ާޒ ތީ ާވ ތީ ހިމެނިގެން

ާދ އިރ އެްއެގާ ާވަކި ާނުވ ނެ ާހަދައިގެެނއް ާޤ ނޫނު ާތަނުގައި ާމި ނޑުމެން ާޤ ނޫނަކުން،ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ  550ފ ހަގަކޮށްލަން

ާ ާމިއުޅެނީ ާވ ނ3ާާީރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި.ާދ އިރ ަގއި ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާތަނުަގއި ާމި ާރަްއޔިުތން.ާއަޅުަގނޑުމެން ހ ސް

ިއރުާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެްއގޮތަަކށްާވެސްާގަބޫެލއްާނުކުރަްނާމުޅިާޤައުމުގެާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި.ާމިާއުސޫލުންާވިސްނ 

ާއެ ާވ ީނ ނޑަައޅަން ާކަ ނަޑައޅ އިރުަގއި ާކަ ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށްާޤ ނޫނެއްގައި ާކުީރގައި އީ

ާކުރ ާ ާވެރިކަން ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް. ާވ ެނ ނަޑއަަޅއިގެްނ ާކަ ާުއސޫލުން ާެއ ާއޮތީމަ ާކޮށްފައި އެކަން

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއަތޮޅެްއގެ ާއެ ާމުޅި ާޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަންޏ  ާކަމަށް ނަޑއަޅ  ާކަ ާަރށް ާކުރ   555ރަށް،ާއަތޮުޅވެރިކަން

ާއެހެން ާހޯދަން. ާވ ނަމަާާރުހުން ާކަމަށް ާނުލިޔެފި ާޤ ނޫނުގަިއ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަށް ާއެ ާވ ނަމަ، ާކަމަށް ނޫން

ާމިާ ާައޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުންނަްށޓަކައި ާދިވެހި ާއެއީ ާނުކުރ ނަްނ ާގަބޫލެއް ާވެސް ާއެްއގޮތަކަްށ ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާބަޔަކަށްާ ާަވކި ާއެއީ ާބަލ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް. ާހެދީ ާޤ ނޫނެްއ ާވަިކާތަނުގައި ާނޫނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ޓަކަިއ

ާއެްއގޮތަކަްށާ ާއެއީ ާނުުކރ ނަން ާގަބޫލެްއ ނޑެއް ާއަުޅގަ ާކަމަށް. ާޤ ނޫނެއް ާހެދި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ފަރުދުންތަކަކަށްޓަކައި

 560ވެސްާޒިންމ ދ ރުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހެއްގައިާައޅުަގނޑުމެްނާކަންކަންާކޮށްގެންާވ ނެާގޮްތާކަމަކަށް.ާދެވަނަާކަމަކަްށާ

ާނޫނޭ.ާއަޅު ާމަޖިލީހެއް ާަބރުލަމ ނީ ާމިއީކީ ާވަނީ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮްށލަން ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާުނކުތ އަަކށް ަގނުޑ،ާދެވަނަ

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވ ނެ ާކޮށްގެްނ ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއިޔތުންގެ ާނިޒ މެްއގައި ރިޔ ސީ

ާމިކަން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެތައްފަހަރަކު ާކުރަްނާާތަކުރ ރުކޮށް ާވެރިކަން ާނުވ ނޭ ނޑުމެންނެއް ާއަޅުގަ ފ ހަގަކޮށްފިން.

ާހަމަާ ާއެއީ ާކުރ ކަށެއް. ާމަސައްކަްތ ާއަރަިއގަންނަން ާމަްއޗަްށ ާބ ރުތަުކގެ ާއޮތް ާދީަފއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާކަމަށް ާކުރަނީ ާމަސައްކަްތ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަަރއިގަންނަްނ ާބ ރަށް ާއަނެއް ާބ ރުން ާެއއް ނަޑއެިޅގެން ާމިާާކަ  565ވ ނި.

ާއަިއސްާ ާފަހަކަށް ާމި ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން ާމި ާެޖހެނީ ާއެުކާދަންނަވަން ާހިތ މަޔ  ާވަރަށް ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބ ރުތައް ާހުރި ާލިބިފައި ާފަރ ތްތަކަށް ާއެިކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިދަނީ ފެންނަމުން

ން.ާމިއީާހިތ މަހުރިާކަމެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާަކމެއްާހަމަާދިމ ވ ހ ާފަހަރަކުާގެންނަންާމަސައްކަތްާކުރަމުްނާދ ާތަ
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ނުޑވެގެންާދ ާކަހަލަާޤ ނޫނުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާ ނޑުފު އެއްާބ ރުންާއަނެއްާބ ރަށްާައރައިގަނެ،ާވެރިކަުމގެާނިޒ މުާފު

ާމަސައްކަ ާހޯދަން ާބ ރުތައް ާއެ ާނޫނީ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާހަދަން ާތަނުގައި ާހިތ މަހުރިާމި ާވަރަށް ާއެއީ ާކުރުމަކީ  570ތް

ާޅަފަތުަގއިާ ާޑިމޮކްރަސީެގ ާހޯިދ ާމަަސއްކަތުން ާބުރަ ާަބެއއްގެ ާއެތައް ާފަހު ާޒަމ ނަކަށް ާއެތަްއ ާޤައުުމގައި ާމި ކަމެއް.

ނުޑކޮށްލުންާއެއީ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާެއއްގޮަތކަށްާވެސްާކޮށްގެްނާ ނޑުފު އަޅުަގނޑުމެންާމިާޑިމޮކްރަސީާއެއްޗެހިާފު

ާރަށްތަކެއްާާވ ނެ ާހުށަހަޅައިދެމުން ާބިލު ާވ ހަކަ ާބަދަލުކުރި ާއަތޮޅުއޮީފސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެން ާނޫން. ކަމެއް

ާބަދަލުކުރިާ ާއަތޮޅުއޮފީްސ ާރަށަކަްށ ާމިވެނި ާރަށަކުން ާއެެވނި ާރަށަކަށް. ާެއވެނި ާަރށަކުން ާިމވެނި ފ ހަގަކުރަްއވައިފި.

ާރުޅިވެރި ާޒ ތީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރެއްގެާވ ހަކަ. ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާޒިންމ ދ ރު ާެއއްަފރ ތްވެ،  575ކަމުން

ާރަްއޔިތުންެގާ ާކުރީަގއި ާީމގެ ާފ ހަގަކުރެއްވީސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާނަމަ، ާދެްއކެވި ާއެވ ހަކަ ހައިސިއްޔަތުން

ާނޫ ާގޯސް ާމަޢުލޫމ ތު ާހުރި ާލިބިފައި ނޑަށް ާބަދަލުކޮށްފައި،ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި ާއިންާމަޖިލިސް ާބިލެތްދޫ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ން

ާކިހިނެއްތޯާ ާނުކުަރްއވ .ާައޅުަގނޑު ާފ ހަގަާއެއް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާއަނިޔ ވެިރކޮށް.ާއެ ާވަރަށް ާއަށް މަގޫދޫ

ތެޭރގަިއާޒ ތީާހަސަދަވެރިކަމުގެާާމިދެންނެވިހެންގަބޫލުކުރ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާމިާދެންނެވި،ާއަޅުަގނުޑާކުރިންާ

ާއެާތްނެ ާމެްނބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންާާވ ހަކަާނަމަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިަތނުގައި ާހަމަ ާދެން ާފ ަހަގކުރެްއވީސް.  580ވެސް

ާާމެންބަރަކު ާމިފ ހަގަކުރަްއވައިިފ، ނޑުމެން ާެއއްާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލ މަރުކަޒީާާުއޅެނީ ާމިއޮތީ ާއެްއކޮށް ބ ބު

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާހިންގ  ާޤައުމު ާމިއުސޫލުން ާމިއޮީތާާމިހ ރު ާހިސ ބުަގއި ާކުރުމަކ  ާބަހުސް މަޖިލީހުގައި

ާ ނޑެްއާޤަބޫލެއްލ މަރުކަޒީ ާއޮްއވ ،ާާބިލު.ާއަުޅގަ ާއެހެން ާބިލު ާއެ ާއިތުުރާނުކުރަން ާހަމަ ާވަކިން ާއަދި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާކުރ  ާވެރިކަްނ ާގޮުތަގއި ާމިާޤ ނޫނެއްގެ ާޤ ނޫނެއް ނޑަައޅ  ާކަ ާާރަށް ާތަނުގައި ާރަށަށްާވެރިކަާމ ދަމ ހަދައި، ާކުރ  ން

ާމިއީއެއްއޮޑިދޯނި ާހަދަން. ާޤ ނޫނެއް ނޑަައޅ  ާކަ ާދިމ  ާލަފަންޖެހޭ ާމިާފަހަރު ާއަޅުަގނޑުެމން ާާނޫން  585މިއަދުާތަނުގައި

ނޑުމެންާމިާކަންތައްާކުރަންވީ ނޑުމެްނާލަާބޭކ ރުާކުދިކުދިާކަންތައްތަކުންާކަހަާގޮަތކީ.ާއަުޅގަ ެއއްަފރ ތްކޮށްފައިާއަުޅގަ

ާކަމަކީ ާކުރަންވީ ާތަންފީޛުާމިާމިއަދު ާބުަރާާންކުރަާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ. މި

ާމި ާޤ ނޫނުތައް ާލ ޒިމު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރަްނ ާތަންފީޒު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާގެނައި ތަނުަގއިާާމަސައްކަތުން

ާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަން ާޤ ނޫނުތަކެއް. ާލ ޒިމު ާހަދަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޝުކުރިްއޔ ާއެބަހުރި. ާކުރަންވީ. މިތ 

 590ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ މިލަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާކިހ ާވަގުެތއްާލިބޭތޯ؟ާ

ާ

 595ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން
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ާާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާޢަލީާރިޟ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމިލަ

ނަޑއަޅ ާބިލުާފޮނުަވއިއ ދެ،ާވެިރކަންާކުރ ާރަށްރަްށާ ނުޑާދެއްވީތީާޝުާާކަ ކުރުާދަންނަވަން.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާހިތ މަކުރަން ާކުރ ާވަރަށް ާެވރިކަން ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރެޭވ ާއެކަންެޏއްާާައޅުަގނޑަށް ާވީކީާނޫާރަށް ނަޑއަޅަން ާކަ  600ން

ނަޑއަޅ ާޤ ނޫނެއްާހަމަާވައްދަްނވީ.ާއަޮތޅުާޞިއްީޙާމަރުކަޒުވެސްާޤ ނޫނެއްާާތޮޅުާހޮސްޕިޓަލްާޤ ނޫނަކުން.ާއަ ވެްސާާކަ

ާޤ ނޫނެއްާ ނޑަައޅ  ާކަ ާމަރުކަޒު ާތަޢުލީމީ ާއަޮތޅު ާަކނަޑއަޅ ނެާާވައްދަްނވީ. ާމަދަރުސ އެއް ާއަޮތޅު ާވައްދަްނވީ. ވެސް

ާމަރުާޤ ނޫނެއް ާުޒވ ނުންގެ ާއަތޮޅު ާަވއްދަންވީ. ާވެސް ާޤ ނޫނެއްއަަކޒ ިއ، ާަކނޑަައޅ ނެ ާރަށްވެިހގެ ވެްސާާތޮޅު

ގޮްސާމިހެންާޤ ނޫނެއްާވައްދަްނވީ.ާއަދިަކނަޑއަޅ ނެާވެސްާާވައްދަްނވީ.ާއަތޮުޅގެާޕޮލިސްާސްޓޭޝަންާހުންނ ނެާރަށެއް

ނޑަައޅ ނެާޤ ނޫނަކ އި،ާއަތޮޅުަގއިާއޮންނ ނެާއެންމެާބޮ  605ޅީގެާއަތޮުޅަގއިާއޮންނ ނެާނަރުދަމ ގެާއެންމެާބޮޑުާހޮޑުާފަޅުާކަ

ާޤ ނޫެނއް ނަޑއަޅ ނެ ާކަ ާއަާނިޒ މު ާޖެހޭނެ. ާަވއްދަން ާެވއްޖެްއޔ ާވެސް ާގޮުތަގއި ާކުެރވޭ ާޤަބޫލު ނޑަށް ުޅގަ

ާ ާތަޢ ރުޟުވ 53ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ އި ާމ އްދ  ާާވަނަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށް.ާޤ ނޫެނއް ާމިވަނީ ވަްއދ ފައި

ާމި ާފުރަތަމަާާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލިން ާމިާވ ހަކަ ާދުވަހުާވެސް ާވެއްދި ާއޮންނ ެނާާބިލު ާރައީސަށް ާައޅުަގނޑު ވެސް.

ާާސިޓީ ާެއކަމުަގއި ާޤަބޫލުއެްއ ނޑަައޅ ާރަްއދުކޮށްފައި. ާކަ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާބިލަކުން ާިމގޮތަށް ާގޮުތގައި ކުރެޭވ

ާ ާމ އްދ 773ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނަ ާބ ރުތައްާއިން ާލިބެންޖެހޭ ާމަޖިލީާ،އަށް ާބ ރުތައް  610ހަށްާއެ

ާެއގޮތުގެ ާޮއއިވަެރއްހެން. ާއުޅޭ ާފެށިގެން ާމިހ ރު ާީހަވނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަންނޭާޖަމ ކުރުމަކީ ާމިނމަތިްނ ާމިވެސް ާގެ

ާމ އްދ ަގއި،774ާާއަންނަނީ.ާ ާވަނަ ާމ އްދ 774ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާަވނަ ާބ ރުާާއިން ާލިބޭ ާއަށް

ާކުރެވޭ ާމަސައްަކތް ާހަނިކޮށްލަން ާެއއްގޮަތަކށްާކަމަށްާވެސް ާއެހެްނވީމ ، ާމިާފ ހަަގުކރެވޭ. ޤ ނޫނަކީާާވެސް

ާނިންމުމަށްފަހުާ ާރަެށއް ާވަކި ާަކނަޑއަޅ  ނަޑކަށް.ާޤ ނޫނަކުން ާއަުޅގަ ާނުވޭ.ާނުފެނޭ ާޤ ނޫނަކަށް ާޖެހޭނެ ބަލައިގަންނަން

ާާ ާހިމެނޭާހިމެނޭ،މަޖީލީހުގައި ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާޤ ނޫނު ނަޑއަާމި ާކަ ާރަެށްއ ާވަކި ާމެންބަރުންާގޮތަށް  615ޅަން

ާާކަމަށްާނިންމައިފި ާހިމެނޭ ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ 55ާާވަންޏ  ާތެރެއިން މެންބަރުނ22ާާްމެންބަރުންގެ

ާމި ާހީވަނީ ާތ އީާއަޅުަގނޑަށް ާބުނަންޖެހޭނީ ާހަމަ ާނުކުރެވޭޤ ނޫނަށް ާމިާދު ާގޮުތަގއި ާޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތަށްާާކަމަށް.ާއެއީ

ނަޑއެޅުމަށް ާކަ ާމިޤ ނޫނަކުން ާދުާވާ ާފަހު ާމެންގޮަތކީ ާވަަހކުވެްސާއެހެން ާފުރުޞަތެއް ާމި ނުވަަތާއެހެްނާބަރުންނަކަށް

ރަށްާފިަޔވައިާދެްނ02ާާދަނީ.ާމ ނަައކީާާދ އިރ ަތަކށްާހަނިވެގެންާއެއެާވެސްާމިާފުރުޞަތެއްާނުލިބޭ.ާދ އިރ ތަކަކަށްާ

ާރަށަކަށްާއޮތް ާާހުރިހ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިޔަީއއޭ. ާހަނިވެގެން ާހުށަހަޅައިފުރުޞަތު ާބިލު ާވިދ ޅުިވ،ާާމެންބަރު  620ދެްއވަމުން

ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާބޭާރ އްޖޭގެ ާވަސީވެސް ާހުރިހ  ާތަރައްީޤެގ ާއަދިާލަތްތަކެއްނުންވ ނޭ ާއެއ ެއއްކޮްށާާެވސް. ހަމަ

ާ ާއެވިދ ޅުެވއްޖެ، ާސަބަުބން ާބަދަލުވުމުެގ ާރަށް ާކުރ  ާލިބިފައިވ ާވެިރކަން ާރަްއޔިތުންނަށް އަސ ީސާާރަުށގެ
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ާޙައްޤުތަ ާމަޙްރޫމު ާަރއްޔިތުްނގެާކަކުން ާއެރަށުގެ ާހަމައެަކނި ާަޙއްޤަީކ ާއަސ ސީ ާދަންނަވ ލ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ވ 

ެެއްަގިއާނުވަތަާތަަރއްޤީާބޭނުންވ ނޭ.ާޢ އްާވެްސާއަސ ީސާޙައްޤުާނޫނޭ.ާހުރިހ ާރަށެއްގެާރައްޔިތުންނަށްާކަމެއް މުގޮތެ

ނަޑއަަޅއި ާޤ ނޫނެއްާކަ ާރަށަކުން ާކުރ  ނޑަާގެންވެރިކަން ާޤ ނޫނެއްާކަ ާކުީރގަވިއަްސާއަދި ާިވއަސްާމީގެ ާނ ޅ   625ވެްސާއި

ާއެއް ާއެބަުހރި ާރަށްތައް ާކުރ  ާމިާވެރިކަން ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާބަދަލުކޮށްފައި.ާއަޅުގަ ާރަށަށް ާއަނެއް ާރަށުން

ާގެާފަހަރު ާމި ާވެސް ާހިްނގުމަށް ާސަރުކ ރު ާބަަދލަކީ ާރައްޔިތުނައި ާސަުރކ ރުްނ ާުނވަތަ ާދޭންޖެހޭާދަތިވެގެން ންނަށް

ާޭގގެާާޚިދުމަތްތައްާނުދެވިގެންާއެ ާއަތޮޅުަގއިާހުންނަާކައުންސިަލރަށ އިާނުވަތަާއަތޮޅު ތ ނގައިާރަްއޔިތުންގެާފަރ ތުން

ާކަމަށްާއޮތީ.ާއެހެންވެއްޖެާވެގެންާސަރުކ ރަށްާެއަކންާފެނިގެންާބަދަލުކޮށްފައިާމިާާހިންގަންާތިބިާފަރ ތްތަކަށްާއުނދަގޫ

ާސަރުކ ރު ާބަދަލެއްވަންޏ  ާބަދަލުކުރަންޖެހޭ ާއެ ާދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ާރަްއޔިތުްނނަށް ާާން ާޖެހިއްޖެާނުވަތަ  630ގެންނަން

ނަޑށްާހީވަނީާ ވެސްާކުެރވޭާގޮތަށްާއޮންނަންާޖެހޭނެާާމެާގަޑިެއއްަގއިހަމަާބޭނުންވެއްޖެާކޮންބަދަލެއްާގެނައުމަކީާއަުޅގަ

ާރަށެއް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާތަރައްޤީާކަމެއްހެން. ާއެާވެސް ާބޭނުންވ ނެ. ާޤަބޫލުކުރެޭވާާކުރަްނ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ގޮތުން

ާކުީރގަ ާމީގެ ާދަށުން ާުއސޫލެްއގެ ާގޮތުން ާވެސް ާވެިރކަމުަގއި ާއަތޮުޅާިއ ާކަންތައްތަެކއް ާުހރިހ  ާދަށުން އުސޫލެްއގެ

ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާރަށަކަށް ާކުރ  ާާވެރިކަން ާާވ ާމިއޮތީމަ ާހުރިހ  ާދަންނަވ ލި ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްތަކެއްގޮތަކީ

 635ތިބި.ާާރަށްރަށްާއެބައ ބ ދީާބޮޑެތިާއ ބ ީދާގިނަާާމ ާމަާއަތޮޅުގައިާެއައށްވުރެހިރީ.ާހަާވެސްާެއއްތަނަކަށްާޖަމ ވެަފއިާމި

ާއެ ާާރަށްރަށަށްާހަމަ ާކަންތައްަތއް ާއިުތރު ާތަރައްީޤގެ ާބޭނުންވ ނެ. ާމަރުޙަލ ތަްއ ާތަރައްީޤގެ ާއެ އިތުުރާެވސް

ާއެާވަސީ ާބޭނުންވ ނެ. ާމިާލަތްތައް ާލިބިގެން ނަޑއެޅީމަާފުރުޞަތު ާކަ ާރަށް ާކުރ  ާއަތޮޅުވެިރކަން ާއެހެންެވއްެޖާދަނީ .

ާއެއްާކަމަށް ާހަމަ ާވެއްިޖއްޔ  ާގޮތުަގއި ާަޤބޫލުކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަށް ާކުރުމަށްޓަަކިއާާވަންޏ  ާތަރައްޤީ ާރަްށ ާއަނެއް ރަށް

ާ ާކުރެވޭމިއީ ާބަދަލު ާރަށަށް ާއަނެއް ާރަުށން ާއެއް ާއޮންާކޮންމެހެން ާބިލަށްާގޮތަށް ާމި ާއ ދެ، ާެޖހޭނީ. ނަން

ާބަލައިލ އިބަލައި ާމ އްދ ތަކަށް ާމިުރގައި،ާބިުލގެ ާފަށ އިާލ އިުރގައި ާޢަމަލުކުރަން ާ)ހ(ާގަިއވ ާޤ ނޫނަށް ާމ އްދ ގެ ާމި  640ރު

ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްގޮތުގެާމަތިންާއިދ ރީާދ އިރ  ނަޑއަޅ ަފއިވ ާރަށްރަުށގެާތަފުސީލުާކަުމގައިާމިާޤ ނޫނުންާކަާަތކުގެ

ާޤ  ާކުރިންާމި ާއެ ާހަމަ ާފެންނަނީ ާބަލ ލިއިރުގަ ާޖަދުވަލް ާމި ާައޅުަގނަޑށް ާވަީނއޭ. ާަބޔ ންކޮށްފައި ާޖަދުވަލުގައި ނޫނުގެ

ާވަންއިރުގަިއާ ާޤ ނޫނު ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތްތަން. ާފުނަދޫ ާއުތުރުބުރީ ާމިލަދުންމަޑުލު ާށ.އަތޮޅުގައި ދަންނަވ ލިހެން

ާގޮތު ާރަށެްއގެ ާކުރ  ާވެިރކަްނ ާީހވަނީ ާހަމަާއަޅުަގނޑަށް ާައޅުަގނޑަށް ާމިވެސް ާއެހެންވީމަ ާހެން. ާމިލަންދޫ ާއޮީތ ަގއި

ނޑަށްާގަބޫލުކުެރވޭާ  645އެްއކަލަާކުޑަކޮށްާޝަްއކުާއުފެދޭާކަމެއް.ާމިާޤ ނޫނުާވެއްދުމުގެާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާދޭތެރޭގަ.ާއަޅުގަ

ައދިާހަމަާއެއ ެއކުާވެިރކަްނާގޮތުގަާެވއްޖިއްޔ ާހަމަާއޭރުަގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާމީގެާޤ ނޫނުގަިއވެސްާލިޔަންޖެހޭނީ.ާ

ާ ާމ އްދ އެއް. ާއެަބޮއވޭ ާކިޔ ފަިއވެްސ ާއުސޫލު ނޑައެޅުުމެގ ާކަ ާރަށްތައް ާބަލ ލ އިރ2ާާުކުރ  ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާގެންގުޅުމަށްާ ާފަހަރު ާއޮޑިދޯނި ާފުރުމަށ އި ާލަފ  ާފަޅަކީ ާރަުށގެ ާކުރެވޭ ާޚިޔ ލު ނޑައެޅުމަށް ާކަމަށްާކަ ާރަށް ވެރިކަންކުރ 

ާފަޅަ ާުނވަަތާފަސޭހަ ާބޮޑުކޮށްފަ ާޮކނެގެން ާއަމިއްަލއަށް ާަބޔަކު ާއެްއވެސް ާކޮނެދެނީ. ާފަޅުތައް ާސަުރކ ރުން ކަށްވުން.
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ނޑަށްާގަބޫލުުކރެވޭާގޮުތގަެވއްޖިްއޔ ާކުރިއަްށާމިއޮތްާމަދުދުވަސްކޮޅެްއގެާ  650ފަސޭހަާހޯދ ފަާއޮތްާފަޅެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުގަ

ާރަށްރަށަކީވެްސާލަ ާހުރިހ  ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާޤ ނޫުނެގާތެރޭގައި ާމި ާއެހެންވެ ާެވގެންދ ނެ. ާރަށަށް ާރަށް ާފަސޭހަ ފ ފުރަން

ާކަމަށްާ ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާމިއޮންނަނީ ާނުުކރެވޭ.ާ)ނ(ާގައި ާގަބޫލެއް ާކަމަށް ާއެއް ާމ އްދ  ާއޮންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ާތަ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާހިމެނޭ ާއެަރށް ާރަށަކީ ާޚިޔ ލުކުެރވޭ ާަރށަކީ ާޚިޔ ލުކުެރވޭ ނަޑއެޅުމަށް ާކަުމގަިއާކަ ާނ ރެސް ރައްޤީގެ

ާހުރިހ ާ ާތަރައްޤީގެ ާސަރުކ ރުން. ާދެނީ ާހިއްކ  ާބިން ާކުޑަވީަމ ާބިން ާޖެހޭނެއެވެ. ާއޮންނަން ާފުރުޞަތު ހެދުމުގެ

ާގަބޫުލކުރެޭވާ ާއަޅުަގނޑަށް ާރަށަކީވެްސ ާކޮންމެ ާއެހެންވެއްޖެަކމަށްވަންޏ  ާސަރުކ ރުން. ާމިކޮށްދެނީ  655ކަންތައްތަެކއްެވސް

ނ ނެާރަށަކަށްވ ނެ.ާއ ބ ދީާއަށްާބަލ އިރުގަާއ ބ ދީގެާގޮތުންވެސްާޮބޑުާރަށަކަށްާވ ންާއެބަޖެހޭ.ާގޮތުގަާމިާނ ރެސްާއޮން

ދެންާމިއޮންނަނީާ)ރ(ާވެރިަކންކުރ ާރަށްާކަމަށްާޚިޔ ުލކުެރވޭާރަށަކީާތަަރއްީޤގެާަވސީލަތްތައްާގ އިމުކުެރވޭނެާބިމ ިއާ

ާ ާޚިދުމަތްތަކ އިާފަސޭހަތައް.ާއުަދގުލެއްާނެތި ާވ ްނވ ނެއޭ.ާދެްނާއެހެނިހެން ާރަށަކަށް ާލިބެންހުރި އުފެްއދެންހުރިާނުވަތަ

މީގެާހުރިހ ާމ އްދ ާތަކެްއވެްސާގެނެއްސަހުރިާގޮތަށްާބަލ އިުރާއަޅުަގނޑަށްާީހވަނީާހަމަާމީތިާމިާއަމ ޒުާވަނީާސީދ ާ

 660ންވީމަާބިންާހިއްކުމުެގާ)ށ(ާއަތޮޅުާގައިާެވއްޖިއްޔ ާޮފނަދޫާއ އިާދިމ އަށްާހެން.ާދެންާބޮޑުާފަޅެއްާވެސްާއެބައޮތޭާެއހެ

ފުރުޞަތުވެސްާއެބައޮތޭ.ާއ ބ ީދާއެއްފަްސކުރަންާބޭނުމިއްޔ ާެއއްފަސްވެްސާކުެރވޭނޭ.ާމިާހުިރހ ާކަމެއްެވސްާކުެރވޭނޭ.ާ

ާއެްއގޮތަކަްށވެސްާ ނޑަށްާގަބޫެލއްާނުކުރެވޭ އެތަނަކީާމިހ ރުވެސްާތަަރއްީޤގެާހުރިހ ާވަސީލަތްތަެކއްާހުިރތަނަކޭ.ާއަުޅގަ

ާހަ ާބިލަކީ ާމި ާގޮުތގައި ާގަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް. ާބިލެއް ާއޮތް ާވައްދ ަފއި ާކަމ އެކު ާއިޚްލ ސްތެރި 22ާމަ

ާމެންބަރުންނަކީާމިާބިލުާބަލައިގަން...22ާމެންބަރުންާފިޔަވައ02ާާިމެންބަރުންާމިާމަޖިލީހުގެާ

ާ665 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާހަަމވެއްޖެ ާސަމީރަށްާވަގުތު ާއަހުމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާިދްއދޫ ަގނޑު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 670ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުހމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމީހެއްެގާ ާނިސްބަތްވ  ާަރށުގެ ާކުރ  ާވެިރކަން ާއަޮތޅު ާދ އިރ ގަ ާމި ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާދަންނަވ ލަންާޭބނުންވަނީާއެންމެާފުރަތަމަވެްސާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާއަްށާހައިސިއްޔަ ތުްނވެސްާ..ާަކއިރިާއަުޅގަ

ނަޑއެޅުމުގެާބިލުާމިާމ ނައިަގއިާމިާބިލުާމިާމަޖިލީހަށްާވެއްދޭތީާއެކަމ ާައޅުަގނުޑާ ވެސްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަްށާކަ

ާޤ ނޫ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާއޮީތ72ާާނުއަސ ސީގެ ާރަށް ާކުރ  ާެވރިކަން ާމ އްދ  ވަނަ

ނަޑއަޅ ފަ.ާއެހެންކަމުންާއަޮތޅުާވެިރކަންކުރ ާރަށްާނޫިނއްޔ މުާއިދ ރީާދ އިރ ތަުކގެާވެރިަކންާކުރ ާރަށްާކޮންެމވެްސާ  675ކަ

ނޑުާގަ ބޫލެއްާުނކުރަން.ާއެކަހަލަާނަމެއްާކިަޔިއގެންާނޫނިއްޔ ާމިާބިލުާމިތ ާއެތެރޭަގއިާއޮންނަންވ ނެާކަމަކަށްާއަުޅގަ
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ާކަމަށް ާކިބައިން ާރައްޔިތުންގެ ާއަންނަނީ ާފެށިގެން ާބ ރުތައް ާރަްއޔިތުންގެ ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަިދާ ާކިބައިންނޭ. ާރައްިޔތުންގެ ާއަންނަނީ ާފެށިގެން ާބ ރުތައް ާއެންމެހ  ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާހިނދު ާވ  ބަޔ ންކޮށްފައި

ނަޑށްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަލީާސަލީމ ާމިބ ރުތައްާދެމިއޮންނ ނީާ ރައްިޔތުންގެާކިަބއިންނޭ.ާއަުޅގަ

 680މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާކިހިނެއްތޯާނިންމޭނީާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުގެާތެރޭަގއިާމިވެނިާއެވެިނާރަށްރަށޭާއެއީާވެރިކަްނާ

ާޢ އްމުާ ާަކނޑައަޅ ނީ.ާރަްއޔިތުންގެ ާލަިއގެންާާކުރ ާރަށްާރަށްާގޮތުގައި ާވޯެޓއް ާރައްޔިތުން ާއެދ އިރ ގެ ވޯޓަކަށްާނުވަތަ

ާރައްޔިތުްނގެާ ާބ ރުވެރިކަން ާރައްޔިތުންގެ ާމީ ާގަޫބލުކޮށްފީމުސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްނަމަ ާޤ ނޫނު ާމި ާނިންމ ގޮތަށް ގޮތެއް

ނޑު.ާެއހެންނަ ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރީމުސް ާބިލު ާއެ ާގޮތުަގއި ާބިލެއްގެ ާޮއތް ާދިއުމަށްޓަަކއި ާހިތ މަާއަކީާއަތްމައްޗަށް މަވެސް

ާދިވެިހާ ާއަށް ާޖުމްޙޫރިއްޔ  ާރަީއސުލް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިދަނީ ާވެގެން ާމި ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މިއަދު

ާތެރެއަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނަމަވެސް ާބ ރުން ާގޮށްމުުށގެ ާބ ރުތައް ާދީފައިވ  ާހިންގުމަށްޓަކައި  685ދައުލަތަށް

ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިާާގެނައުން. ާތެރޭގަެވސް ާނިޒ މުގެ ާޝަރުޢީ ާމިއަދު ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާގޮތަކަށްާާ ާއެނޫން ާއަދިވެސް ާމެންބަރަކ އި ާމަޖިލީހުގެ ާިޢއްޒަްތތެރި ާމި ާރައީސ އި ާޢިްއަޒތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާސިފައިންާ ާދެްނާމިއުޅެނީ ާއެއ އެުކގަ ާހަމަ ާގޮއްަސ. ާހިމެނިގެން ާއެއޮތީ ާފޯރުވަން.ާއެކަންކަން ާއެބ ރު ާމަްއަޗށްވެސް ގެ

ާދައުލަތްާ ާމުޅި ާއަންނަނީ ާމި ާތެރެއަށް ާބ ރުތަކެއްގެ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގަ ާމުޅި ާއެހެންވީމަ ާގޮއްަސ. ާއެއޮތީ އެކަންެވސް

 690ހިންގުމުގެާހުރިހ ާބ ރެއްގެާެއންމެާއިސްފަރ ތެއްގެާގޮތުަގއިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސް.ާއެާަމޖިލީހުގެާރައީސަކީާއެހުރިހ ާ

ާެއކަމެްއާބ  ާެއގޮތަކަށް ާއެހެން ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާއެކަމު ާވަމުންނޭ. ާމިދަނީ ާވ ން ާކަމުގަ ާއިްސވެރިޔ  ާއެންމެ ރުތަކުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 773ާާނުވ ނެ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަލ ލ އިރު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނ773ާާަވަަނ

ާސިޔ ސަ ާމައިަގނޑު ާދައުލަތުގެ ާމުޅި ާބުނަނީ ާރައީސުލްާމ އްދ ގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާފަރ ތަކީ ާަކނޑަައޅ  ތު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާކަމުގަ.ާއެހެންކަަމށްވ އިރު ާވ 773ާާޖުމްޙޫރިއްޔ  ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާއެގޮތަށް ާ)ބ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 695ތެރިާމަޖިލީހުންާނަގަނީތޯާހިނދުާމިކަންާމިގޮތަށްާނިންމުމުގައިާިދވެހިާދައުލަްތާހިންުގމުގެާމަސްއޫިލއްޔަތުާިމާޢިއްަޒތް

ާސަރުކ ުރގެާ ާސިޔ ސަތުތައް ާ ނޑައަޅ  ާކަ ާސިޔ ސަތުތައް ނޑު ާމަިއގަ ާދައުލަތުގެ ާބޭނުން. ާސުވ ުލކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ާ ާދޭނީ ާއިރުޝ ދު ާބޭނުންވ  ާއެތަްނތަން ާއަްނގ  ާމުައއްސަސ ތަކަށް ާތަކަށ އި ާއިދ ރ  ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ ާ ކަމ ގުޅޭ

ާޤ ނޫނުައސ ީސގެ ާބަލ ލުމުނ773ާާްާކަމުގައި ާބިލު ާމި ާއެއ އެުކގައި ާހަމަ ާއަދި ާބަޔ ންކުރޭ. ާަގއި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކަން.ާފޮނަޫދާ ާފޮނަދޫ ާދ އިރ ކަން.ާުނވަތަ ާފޮނަދޫ ާއަކީ ާސްޕެސިފިޭކޝަން ާބިލުގެ ާާމި ާކުރެވެނީ ާގަބޫލު އަޅުަގނޑަށް

 700ކުރ ާރަށަކަށްާފޮނަދޫާހެދުމަށްޓަކައިާމިާބިލުާގައިާހިމެނޭާހުރިހ ާގޮތްތަކެއްާމިާބިލުާގައިާހިމަނ ފައިާއޮތީމ ާވެރިކަން

ވަނަާމ އްދ ާއ ިއ53ާާބައްޓަންކޮށްފައިާއޮތްކަން.ާއެެހންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފ ހަަގކުރަން. ާހިތ މައ އެކު ާއަުޅަގނުޑ ާބިލު ާމި ާކަމުަގއި ާބިލެްއ ާހުށަހެޅިފައިވ  ވަނ53ާާަޚިލ ފަށް

ާމެންބަރުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާކަންކަން. ާރިޢ ޔަްތުކރަންވ ނެ ާގައި ާމަސައްކަތު ާމެންބަރުންގެ ާބުނަނީ މ އްދ ގަ
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ާެއއްވެްސާ ާއަދި ާއިްސކަްނދީގެންނޭ. ާއަްށ ާމަންފ  ާއ އި ާލ ަބ ާރަްއޔިތުންގެ ާަމސްލަހަތ އި ާޤައުމީ ާކުރަންވ ީނ އަމަލު

 705އިާޚ އްސަާގުޅުމެްއާޮއތްާއެހެންމީހެއްގެާވެސްާޒ ތީާމަސްލަހަތެއްާކުރިއެުރވުމަްށާމެންބަރަކުާއެމީހެއްެގާނުވަތަާއެމީހަކ 

ާމުިޅާ ާތަމްސީލުކުރުމުަގއި ާަތއް ާދ އިރ  ާއިންތިޙ ބީ ާއެބަިއމީހުންގެ ާއެަބއިމީހުން ާއަދި ާނުވ ނޭ. ާބޭނުންކޮށްގެން މަޤ މުގެ

ާކުރަންވ  ާރިޢ ޔަތް ާއަށް ާމަންފ  ާއ އި ާލ ބަ ާރައްޔިތުންގެ ާހުރިހ  ާދ އިރ ގެާޤައުމ އި ާރައީސް.ާފޮނަދޫ ނެއޭ.ާޢިްއޒަތްތެރި

ާދިވެިހާ ާއަތޮޅުވެިރކަން ާދ އިރ ިއން ާމެންބަރުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެ ާބިލަކީ ާމިއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމައްސަލަހަ ާޒ ތީ ާއެބޭފުޅ ގެ ާއެހެްނވީމަ ާިބލެއް. ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފަިއ ާއެކަމ  ާކުެރއްވީީތ ާބަދަލު ާމިައްށާސަރުކ ރުން ތު

ާކުެރވޭ.ާ ާުސވ ލު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާ ާހައިސިްއޔަތަކުންތޯ ާކޮްނ ާނިންމ ނީ ާރައީސް ާިޢއްޒަތްެތރި ާކަމަށް ާ  710ނުވަންނަ

ާއެފަދަާ ާދިމ ވުމުންެވސް ާކ ރިސ ެއއް ާޤުދުރަތީ ާނަމަ ާފ ްސެވްއޖެ ާބިލު ާމި ާމިއ އެުކގަ ާހަމަ ާަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮތެއްާ ާބަަދލުކުރެވޭނެ ާރަށަކަށް ާއެހެން ާމިާާރަށަކުން ާނުވަަތ ާކުރުން ާއަތޮުޅެވރިކަން ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ާނެްތ. މިއަކު

ާއެރަްށާ ާދިމ ވެގެންެވސް ާކ ރިސ އެްއ ާޤުދުރަތީ ނަޑއެުޅމުގައި ާކަ ާރަށް ާެވރިކަންކުރ  ާނަމަ ާވ ގޮތުން ބިލުގައި

ާކަމަކަ ާއެަފދަ ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދިއުމުންވެސް ާނެތި ާެއރަށް ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނޭދެމު. هللاާށް

ާދެްނާ ާނަމަވެސް ާމެދުވެރިެވއްޖެ ާހ ލަތެއް ާއެފަދަ ާނަމަވެސް ާއެހެން ާވ ނެ. ާނުވެސް ާކަެމއް ާއެފަދަ  715އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާމިާ ާމަޤްޞަދަކީ. ާަމއިަގނޑު ާބިުލގެ ާމި ާކޮބައިތޯ ާއެެހންވީމ  ާނެތް. ާބިލަކު ާމި ާވ ަހކަެއއް ާގޮތެްއގެ ާކުރ ނެ ކަންތައް

ާ ާމަޤްސަދަކީ ނޑު ާމައިގަ ާބަދަލުކުރީތީާބިލުގެ ާރަށްތަކެއް ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާއަތޮޅު ހަމައެކަނި

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެކަންކުރުން. ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެމީހުން ާއެޮގތަށް ާރުޖޫޢަކޮށް ާއަބުރ  އެރަށް

ާވެރިކަމު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫން. ާނިޒ މެއް ާބަރުލަމ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަނީކީ ާަދއްމަިއގެން ާބ ރުތައް ގެ

ާޖ ހަތްާ ާޙައިބަތ އި ާވެރިަކމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަްއކޮށް ާމިފަދަ ާނުދިނުމަށްޓަކައި ާކުރިޔަ  720ވެރިކަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްވ ނަމަ ާހުންނަ ާދަހިވެތިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޒިން ާމަސްއޫލިއްޔަތ އި ާމިދަނީއޭ. ާނުކުެރވިގެްނ ާއެކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާައދ ނުކުރެވެނީއޭ. ދުވަޭހ727ާާމ 

އަހަރުާުދަވހުގެާތެރޭަގއިާހަދަންޖެހޭާޤ ނޫނުާތައްާހަދަން.ާމިގޮތްތޯއ0ާާޭއަޅުަގނޑުމެންާއަތްމަތީގަިއާޮއތީ.ާދެހ ސްާމިާ

ާދައްކ  ާވ ހަަކ ާބިލ މެދު ާމި ާކޮބައިތޯއޭ ާމުހިންމީ. ާދިވެހިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކޮބައިޯތއޭ ާހުށަހެޅުނުއިރު ާބިލުގެ ާމި އިރު

ނޑައަޅަީނާ  725ރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ާތައްާހިންގުމުގެާބިލ މެދުާވިސްނ ާަވޑަިއގެންފަ.ާއެއަށްފަހުގަާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާކަ

ާކުރަން ާވެިރކަން ާދ އިރ ތަުކގެ ާއެ ާމަތިން ާގޮތެްއގެ ާނިންމ  ާއެމީހުން ާއަތްމައްޗަްށ. ާބަަޔުކާާދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ތިބޭ

ާމިާ ާއެހެންވީމަ ާޖެހެނީ. ނޑައެޅެްނ ާކަ ާރަށްވެސް ާވެރިަކންކުރ  ާމަތިންއެދ އިރ ަގއި ާގޮތެއްގެ ާނިންމ  ާއެމީހުން ތިބެނީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާބިލު ާމި ާއެހެންކަމުން ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާބިލެއްކަމުަގއި ާއޮތް ާޚިލ ފަށް ނަޑއެިޅގެން ާކަ ބިލަކީ

ާ ާނުގަތުމަށް ާބަލައި ާެދއްިވާމަޖިލީހަށް ާއަުޅަގނޑަށް ާކޮށް ާއިލްތިމ ސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު އަުޅގަ

 730ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބައިވެރިާ ާަގިއ ާބަހުސް ާމީހަކީ ާއިންނަ ާރިޔ ސަތުަގިއ ާމަޖިލީހުގެ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން.ާޝުކުރިއްޔ  ާމީހެއް ވ 

ާއެހެންާ ާގެންދަނީ. ާުކރަމުން ާކަމެއް ާލ ޒިމްކުރ  ާއަށް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން އެހެންނަމަވެސް

ާފުރުޞަތުާ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާކޮށްލުމަށް ާަރގަޅު ާެއްއޗެއް ާވިދ ޅުެވވުނު ާދޭަހވ ގޮތަށް ާކަމަށް  735މަގުސަދެްއގައި

ާގޮުތގައި ާގަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮެތއްނޫން.ާާބޭނުންކުރ ނަން. ާމ ނަކުރެއްިވ ާއެކަން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ެއއީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާިއންނަނީ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިަޝނުގައި ާ)ހ(ާގަިއ736ާާޖުޑިޝަލްާސ ރވިސް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމިލަންދޫ ާއެކު ާހުށަހެޅުއްވުމ ިއ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަދި ާކޮށްފައިވ ތީ. ާލ ޒިމް ދ އިރ ގެާާއެކަމަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާދަށުން ާޤ ނޫުނައސ ސީގެ ާބިލަކީ ާމި ާގެންނެވި ާކަމަށް ާސަމ ލު ާރަީއސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިވަީނާ ާައއިސްފަިއ ާހަމައަށް ާތަޅުމ  ާމަޖިލީހުގެ ާިބލު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫންކަމަށް. ާބިލެއް  740ހުށަހެޅޭނެ

ގައިާބުނަނީާބޭނުންެވއްޖ0ާާެވަނަާމ އްދ ގ52ާާެށުން.ާޤ ނޫނުައސ ސީގެާގެާދ0ާަވަނަާމ އްދ ގ52ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާޤ ނޫނަށްާ ާހެދުމ އި ާޤ ނޫނު ާމަތިން ާނުވ ގޮތުގެ ާޚިލ ފު ާއަސްލުތަކ ިއ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާކަމަކ އި ކޮންމެ

ާެއކަ ާލިބިގެންވޭ. ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާބ ރު ާކުރުމުގެ ާބ ޠިލް ާޤ ނޫނު ާގެނައުމ އި ާކުރެްއވުމ ިއާބަދަލު ާއެކަން މަކު

ާކަންކުރަންޖެހޭނީާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާމަތީގައި. ާައތްޕުޅު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާއޮީތ ާއިޚްތިޔ ރު ނުކުރެއްވުން

ާހުންނަންޖެހޭާ ާބިލެއްގައި ާގަވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާަމތިން. ާގޮތުގެ ާޤަވ އިދުަގއިވ  ާމަޖިލީހުގެ ާއ އި  745ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާއަޅު ާމެންބަރުންނާ ކަންތައްތައް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައަށް ާތިބޭފުޅުންނ  ާވ ތީ ާފުރިހަމަ ާޝަރުތުތައް ާއެ ާބަލ ަފއި ަގނޑު

ާނުގަތުން.ާ ާގަތުމ އި ާބަލައި ާބިލު ާމި ާކަމެއް ާއޮތް ާއަތްޕުޅުމަތީގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގެނައީ. ހަމައަށް

ާއަޅު ާކުރެއްުވން ާފޯކަސް ާމައްޗަށް ާބިލުގެ ާމި ާބަހުސް ާފުރުޞަތުާއެހެންވީމަ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދެން. ނޑު ގަ

ާމިއަރުވަނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަުހމަދުާނިހ ންާހުސެއިންާމަނިކުއަށް.ާ

ާ750 

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަހުމަދުާނިހ ންާހުސެއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާރ އްޖޭގެާއ ދެ، ާދިވެހި ާމިދަނީ ާކުރަމުން ާބަހުސް ާމިއަދު ޅުަގނޑުމެްނ

ާރަށްާ ާކުރ  ާވެރިކަން ާކުަރނީ. ާއުއްމީދު ާއަޅުަގނޑު ާކަަމށް ާބިލު ނަޑއެޅުމުގެ ާކަ ާަރށް ާވެިރކަންކުރ  އަތޮޅުތަުކގެ

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެްއ ާބުނުމުން ނަޑއެޅުމޭ ާފޮނަދޫާކަ ށ.

 755ދ އިރ ގެާމެންބަރުާސަލީމ އިާައހުމަދުާސަލީމ ާބެހޭާގޮތުންާބައެއްާކަހަލަާވ ަހކަފުޅުތައްާދަްއކައިފި.ާއަުޅަގނޑުާެއކަްނާ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޑުން ާހަރު ާވަރަށް ާބަލައިަގތުމަށް ާބިލު ާމި ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ާހ ލު ކުށްވެރިކުރ 

ާތަފ ތު ާީމގަ ާއެއީ ާހަމަާާގޮވ ލަން. ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަހުރި. ާސަބަބުތަކެއް މުހިންމު
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ާނޫން.ާ ާއެޅުެމއް ާހުރަސް ާނިޒ މަކަްށ ާރިޔ ސީ ާފުރިހަމަ ާނިންމީ ާފ ސްކޮްށ ާދިވެހިން ާކަމަކީ ާކުރަމުންމިދ  ގައިުމވެސް

ާކަށަވަުރާވެަފއިހުރީާބަރުލަމ ނީާނިޒ މަށްާތ އީދުކުރުމެއްނޫން.ާރިޔ ސީާނިޒ ެމއްަގިއާތިބެގެންާއަާ ާއެގި ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގަިއާ ާބަލ  ާކޮީޕކޮށް ާގޮތްތަށް ާހިގ ަފއިހުރި ާކަންަތއް ާތަކުަގވެސް ާޤައުުމ ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ  760އަދި

ާކަމެ ާފައިދ ހުރި ާރައްޔިުތންނަށް ާއެންމެހ  ާއަދި ާރަށްތަކަށް ާއެންމެހ  ާހިމެނޭ ާމިަޤއުމުަގއި ާޤައުމަށ އި އްާއަޅުަގނޑުމެން

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާހަމަ ާމިދަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަމުން ާވަކ ލ ތު ާމައްޗަށް ާކަންތަކުގެ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތަށް

ާގެންނަންީވާއިޞްލ ޙަީކވެސް.ާހަމަާ ާޤ ނޫނަށް ާއަދިާސިފައިން ާފުލުހުންނ  ާގެންދިޔަ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ދ ދިފަހަކުން

ނޑުމެ ާައޅުގަ ާަޤއުމަށްޓަކައި ާމި ާގޮތަކަްށާއެގޮތަށް ާަވކި ާހ ލަތެއްަގއި ާއެްއވެސް ާހަމަ ާމަސައްކަެތއް ާފެށި ާކުރަން ން

ާ ާއޮތް ާޤައުުމގަ ާމި ާތެރެއަށް ާމަސަްއކަތެްއ1ާާމަޖިލީހުގެ ާކުރ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެނައުމަށް ާއެަކްއޗަކަށް ާެއކީ  765ބ ރު

ދަްނނަވަންާވަރަށްާކެރިގެންާިމާނޫންާކަމުގައިާވަރަށްާކެރިހުެރގެންާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާއައްސަރިބަހ އިާސ ބަސްާ

ބިލުާމިފަދަާޒަމ ނެއްގަާމިފަދަާހ ލަތެއްގަާމިފަދަާޤައުމެއްގަާމިފަދަާވެރިކަމެއްާހިގ ާބައެްއގެާކުރިމައްޗަށްާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާއަށްާ ާތުލުސްދޫ ާރަށް ާވެރިަކންކުރ  ާކ.އަތޮުޅގެ ާފަހަރުގަ ާވެދ ނެމެ ާތަފްސީލު. ާވަރަށް ާސަބަބު ާގެންނެވޭތީ. މެންބަރު

ާމަޖިލީހުގެާބަދަ ާރަްއޔިތުންެގ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާުކރުމ  ާބަދަލު ާއަށް ާފޮނަދޫ ާރަށް ާށ.އަތޮުޅގެ ާކުރުމަށް ލު

 770މެންބަރުންނަށްާމިާޤައުމުގެާހއ.ާއިންާސ.ާއަްށާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްތަުކގަާަރއްޔިތުންާފޮނުވަމުންާގެންދިޔަާސިީޓާ

ާ ާއުފުލަންޖެހުނު ާއަޅުަގނޑުެމން ާމެސެޖ އި ާމަޖިލީހަށްާތަކ އި ާބިލު ާމި ާއަީލގަިއ ާަމއުލޫމ ތުގެ ާެއއްކުރި ތަކުލީފ ިއ

ާއަިދާ ާޮއވޭ. ާކަމުގަިއ ާަތށް ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާިދވެހިންގެ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާބިލުގައި ާެވއްޖެ. ާލަސްވެސް އަންނަން

ބަޔ ންކޮށްދޭާަގއިާވަރަްށާތަފްސީލްކޮށ0ާާްއަޅުަގނޑުމެންާޭއގެާމައްޗަށްާއަމަލުކުރަމުންާމިދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާޖަދުވަލްާ

ާވަރަްށާާ ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާކޮަބއިކަން. ާދ އިރ ތަކަކީ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެބަ

ާހިންގުމ ިއާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއޮތް ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުޭރ. ާަމސައްކަތް ާއަލިައޅުވ ެލއްވޭތޯ  775ބޮޑަށް

ާއުޫސލުންާހިންގުމ ބެހޭާބިލަށްާރިޢ ޔަތްާނުކުރަްއވ ާއޮތްކަން.ާާބެހޭގޮތުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އިދ ރީާދ އިރ ތަށްާލ މަރުކަޒީ

ާރިޢ ަޔްތާ ާއެއަށް ާރަގަޅަށް ާވަރަށް ާބިުލގައި ާމިވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާމިޤ ނޫނުގެ ާއަދި ާއެަބއޮތޭ. ާކުރަްއވ ފައި ާބިލުގެ ާރަްށ3ާާވ  ާކުރ  ާވެރިކަން ާމ އްދ  ވަނަ

ބަދަލުކުރުން.ާމިާމަފްޙޫމްާތަކަށްާބަލ ލުމުންވެސްާއެިގވަަޑއިަގންނަވ ނެާވަރަށްާރަގަޅަށްާިމައށްާއިޝ ރ ތްާކުރަްއވ ފަިއާ

ާ ާދަންނަވ ނަން ާއަޅުަގނުޑ ާތެޭރގަިއ ާޭއގެ 3ާާއެބައޮތްކަން. ާމިޤ ޫނނުގެ ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ަގއ2ާިވަނަ  780ާވަަނ

ާވެިރކަްނާ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާހިމެނޭ ާއެރަށް ާރަެށއް ާވަކި ާރިޢ ޔަތްކުރ އިރު ާނަތީޖ  ާޖުމްލަ ާކަންކަުމގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާވަަރކަށްޯތާ ާކިހ  ާނަމަ ާފެނިއްޖެ ާަކއުންސިލަށް ާއަޮތޅު ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާއެ ާކަމުަގއި ާމުހިންމު ާހެދުން ާރަށަށް ކުރ 

ާ ާބޭފުޅުން ާވިދ ޅުވި ާމިހ ތަނަށް ާއަރ ާމިތަނުގެ ާއޮޅުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިމއޮތީ ާަވޑަިއގެންނެވީ. ާފަޙުމްވެ ާބިލު މި

ހިސ ބަށް.ާނުލ ހިކުާތަފްސީލުކޮށްާލިޔުއްވ ފަާއެަބއޮތް.ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއަތުަގއިާއޮތްާިއދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާ
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ާއެއީކީ.ާނަ ާބިލެއްނޫން ާއޮތް ާފެއްޓިފައި ާއަޅުަގނޑުމެްނާބަހުސް ާއަދި ާހިތްވޭާއުސޫލުން ާދަންނަވ ލ  ނޑު ާއަުޅގަ  785މަވެސް

ވަނަާމ އްދ ާއަތޮޅުާއޮފީްސާހިމެނޭ.ާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވުމުގެާކުރިންާދިވެހިާރ އްޖޭގ703ާާެއެއ ާމިއ ާގުުޅވ ލަން.ާޭއގެާ

ާކޮންމެާއިދ ރީާދ އިރ ެއްއގެާެވރިކަންކުރ ާރަށްރަށުގެާއަތޮޅުާއޮފީހުގެާނަމުަގއިާހިންަގވަމުންާއައިާއޮފީސްާމިާޤ ނޫނަށް

ާދަށުންނޭ.ާ ާބެލުމުގެ ާަކއުްނސިލުގެ ާއަތޮޅު ާިއދ ރ ގެާނަމުގައި ާއަތޮޅުާކައުންސިލު ާހިގަުމންދ ނީ ާފެށުމ އެކު އަމަލުކުރަން

ާގުޅުންހުރިކަންާ ާމިދޭތީގެ ާޕެރެލަލް ާމިދޭތި ާއެހެންވީމަ ާމިދިޔައީ. ާއެިގގެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއަނެއްކ  އޮންނ ނެކަން

ާއެހެ ާމިތ ކު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއއްެޗއްާއެއީ ާއޮތް ާގ ތްުގޅުމެއް ާވަރަށް ާެއއްެޗއްނޫން. ާދެންނެވެްނާއޮތް ާގޮތަކަްށ  790ން

ާގޮތްގޮތަްށާ ާއޮޅުވ ލަން ާރައްޔިތުންނަްށ ާދެވިދ ނެ ާހުށަހަޅ  ާމިކަން ާގޮތްގޮތަށް ާަތފ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެއީ.

ާމަފްޙޫމަ ާއަސްލު ާބިލުގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާއެކަމަކު ާކިއިދ ނެ. ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެރިކަމ އި ާޤައުމުގެ ާމި ކީ

ާގެންަދވ ތީެވާ ާހައްދަވަމުން ާދޮުގ ާއަށް ާއިންތިހ  ާހަމަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާިތއްެބވި ހަވ ލުެވވަަޑއިގެން

ފެށިގަންނަމުންާވިދ ޅުވިާމިާައދުގެާކަރަންޓްާޔުނިެޓއްހުރިާައގަށްވުރެާކަރަންޓްާޔުނިެޓއްާނ ރ ނޭ.ާޑޮލަރުާއެައގަްށވުރެާ

ާަރއްޔިތުްނގެާކުޑަކޮ ާެގއްލިއްޖެޔޭ. ާބަރޯސ  ާސަރުކ ރ މެދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާލިިބފަ. ާކޮަބއިތޯ ާލިބޭނޭ.  795ށް

ާ ާމީގެ ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާފޭލ55ާާްމަޖިލީހުގެ ާސަރުކ ރު ާޖެހޭނެ ާެވވަަޑއިގަންަނވަްނ ާއިއްތިފ ގު މެންބަރުން

ާޖު ާރައީސުލް ާމިޤައުމުގެ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ނޑުމެްނާވެއްޖެކަމަށް. ާއަޅުގަ ާމިހެން ާއެބަޮއތޭ ާވިދ ުޅވެފައި މްޙޫރިއްޔ 

ާތޯާ ާރުފިޔ  ާކިތައް ާދޭަކށް. ާރުފިޔ އެްއވެސް ާއިތުރު ާއެންމެ ާކަރަންޓަށް ާނުޖެހޭނެޔޭ ާތިބޭފުޅުން ކުރިމަތީގައި

ދުގަިއާއަޅުަގނޑުމެންާދޭންާމިޖެހެނީ.ާރަށްތައްާސިޔ ސީާގޮތުންާަބދަލުކުރުމުގެާމައްސަލަިއގަާއެްނމެާފުރަތަމަާމަގުސަ

ނޑެްއގެާގޮތުގަާހިތުހުރިާގޮތަކަށްާމިކަންކުރުން.ާ  800ވިދ ޅުވެަފއިާއެބައޮތްާމިާބިލުާލ ންޖެހުނުާސަބަބު.ާސިޔ ސީާމުދ ާގަ

ާޖަދުވަލުގައިާ ާމިހ  ާުކރަމުން ާވެިރކަން ާމިޤައުމުގެ ާައދި ާއެދެން ާކަމ އެކު ާއިޚްލ ސްތެރި ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާހަމައަްށާާބަޔ ންކޮށްފަހުރިާރަށްތަކުގެާެތރެއިން ާވެރިކަންުކރ ާހއާއަތޮޅުންާފެއްިޓގެންާގޮސްާސ.ާއަތޮޅ  ޚ އްަސކޮށް

ާތަމައްދުންާ ާތަރައްޤީއ އި ާރަށްރަށަށް ާއެހެން ާދ ންޖެހޭނެ. ާރަށްރަށަށްވެްސ ާއެހެން ާރަށްތަށްނޫްނ ާރަށްތަކުގެ ހުރި

ާބިލަ ާމި ާނެތް ާމިއަކު ާނަމަވެސް ާޖެހޭނެ. ާލިބެންވެސް ާފުރުޞަތު ާއެ ާޖެހޭނެ. ާދެންމެާއަންނަންވެސް ާ ާއެ ާނެތް ކު

 805ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާސަމީރުާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއަތޮޅުާވެރިކަންކުރ ާޯވުޓާ

ާމިކަންކުެރވޭާ ާވޯޓުން ާވ ަހކަ. ާލ  ާވޯޓު ާއެބައިން ާވިދ ޅުީވ.ާމީގަ ާކަމަށް ާރަގަޅުވ ނެ ާަނމަ ާއޮތް ާނޫންގޮަތކަށް ލައިގެން

ގަިއާއޮތީ.ާއެެހންވީމަާެއއީާކަަޑއެޅިގެްނާހެްއދެވިާއިތުުރާފުޅެއް.ާމިާބިލުަގއިާވޯޓުލަިއގެންާނޫންގޮަތކަްށާވ ހަކަާމިާބިލުާ

ާރައްެދްއާ ާވަަޑއިގެން ާކުއްލިައކަށް ާވިދ ޅުނުވެ ާބިލު ނޑައެިޅެގން ާކަ ާހަމަ ާއެއީ ާދެްއުވން ާވިދ ޅުވެ ާކަމަށް އޮތް

ނޑުާދަންނަވަންތޯާޯވޓުލ ންާއޮތްާހިސ ބުާމީގަ.ާދެއްވުމަށްޓަަކއިާވިދ ުޅވިާެއއްެޗއްާކަމަށްާމިާހ މަވެ ފަިއާމިއޮީތ.ާއަުޅގަ

 810ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(.ާމިާމ އްދ ގެާ)ރ(ގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ާިސއްރުާވޯޓުަގިއ3ާާމިާމ އްދ ގެާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުގެާ

ާވޯޓުެގާ ާަސއްޚަ ާމީހުންގެ ާދިން ާނިންމ32ާުވޯޓު ާއެ ާވޯޓު ާމީހުން ާގިނަ ާއެހ ާއިންސަންތައަްށވުެރ ާތ އީދުކުރުން. މަށް
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ާކުރިމަްއޗަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލުާއެބައޮތް ާމި ާމީާނުލ ހިކުާރަގަޅަށް ާކަމެއް.ާއަދި ާއޮތް ާމަްއޗަށް ާމަފްޙޫމެއްގެ ރަގަޅު

ާގުޅިގެްނާ ާމިދ ނީ ާިނންމ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ާނިންމުމުގެ ާބިލް ާއެ ާބިލ އި... ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ މިއޮތް

ާލު ާސަރަޙައްުދގަިއާރައްޔިތުންނަށް ާަކއުންސިލް ާއެ ާޖެހިއްޖިއްޔ  ާކުރަން ާބަދަލު ާރަށަކަށް ާއެހެން ާއަދި ާފަސޭހަޮކށް އި

 815ހިމެނޭާނުވަތަާއެާއަތޮޅުާމަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާނުވަތަާއެދ ިއރ ާއެްއގައިާހިމެނޭާހުރިހ ާރަށްތަކަކުންާެއއްބައިާގުިޅގެްނާ

ާމައް ާބަދަލުކުރުން ާރަށް ާވެރިކަްނކުރ  ާރަށަކަށް ާބަދަލުާއަނެއް ާމިލަންދޫއަށް ާފޮނަދޫއިން ާއަތޮޅު ާށ. ާނެތް. ސަލައެއް

ާަރއްޔިތުން.ާ ާލޮބުވެތި ާރ އްޭޖގެ ާދިވެހި ާތިއްބެީވ ާަގިއެވސް ާމިލަންދޫ ާނެތް. ާމަްއސަލައެއް ާެއްއވެސް ކުރުމުގެ

ާއަ ާލިބުން. ާރަްއކ ތެިރކަން ާއެހީތެރިކަމ އި ާހަމަ ާއެބޭފުޅުންނަްށވެސް ާއެދެން ާނުލ ހިުކ ާހަމަ ާހަމަާއަޅުަގނޑުމެން ދި

ނުޑމެންާއަމަލުާކުރަމުންާދިަޔާ ތުލުސްދޫގައިާިތއްބެވީާހަމަާެއފަދަާާމ ފުށީގައިވެސްާިތއްބެވީ.ާއެކަމަކުާިމވަގުތުާއަުޅގަ

 820ވަނަާމ އްދ އިންާލިބިަވޑަިއގަްނނަވ ާބ ރެްއގެާދަށުންާހަމ773ާާަޤ ނޫނުާއުސޫލ ާގޮތްތައްާއޮްއވ ާރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ ާ

ާމައް ާގޮތަކަށް ާޔަޤީންކަންާހިތުހުރިހ  ާނުކޮށްލ ނަން.ާއެކަމަށް ާދުލެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމޮޑޭކަށް ާމީތި ާހެން ސުނިަގނޑެއް

ާތިބޭފުޅުންެގާ ާފިޔަވައި ާމަތިން ާގޮުތގެ ާޤ ނޫނުގަިއވ  ާިކބައިން ާާރައްޔިތުންގެ ާތުލުސްދޫ ާމިދަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދެމުން

ާތިބޭފުޅު ާބަދަލުކޮށް ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާތިބޭފުޅުންނަށް ނޑުމެންާރަށްތައް ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާެއއްލ ލެޭވ ާމަގުމައްޗަށް ން

ާދަންނަވަމުންާ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާށ.ފޮނަދޫ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެވ ަހކަ ާއެގޮތް ާހަމަ ާބަލ ކަށެއް. ނުތިބޭނަމޭ

 825މެންބަރުްނާާމިގެންދަނީ.ާއެބޭފުޅުންނަށްާޤ ނޫނީާހިމ ޔަތްާހޯދަާދިނުމަކީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުގެާދައުރު.

ާ ާކަންތައް. ާމެންބަރަކ60ާާުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ާއެ ާހަމަ ާޤައުުމގައި ާމުޅި ާގޮތަށް ާދެްއވި ާވިދ ުޅވި ާހަމަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ލައްވަންާބޭނުންފުޅުވ ާބިލެއްާމިތަނަށްާލެއްވިދ ނެ.ާއެހެންާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވިާެދއްވިާވަިކޮގތަކަށްާސީދ ާގުޅުންާހުރިާ

ާުއޅެ ާކުަރއްވަން ާމީހެއް.ާކަމެއް ާކުރ  ާތައީދު ާބިލަށް ާމި ާވެސް ާއަޅުަގނޑަކީ ާނޫން. ާއެހެނެއް ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ނީ.

ާ ާދ އިރ ، ާއިދ ރީ ާމ ލޭ ާބިލ77ާާުއަޅުަގނަޑކީ ާމި ާނަމަވެސް ާމެްނބަރު. ާދ އިރ ގެ ާވިލ މ ފަންނު ާތެެރއިްނ ދ އިރ ގެ

ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާތައްޔ ރަށް. ާމިހުރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާެވްސ ާކުރައްވަން ާމިާާސްޕޮންސ  ާމިހިރީ ާއަޅުަގނޑު  830ލެއްވީތ .

ނުޑާ ސްޕޮންސ ާކުރަންާސޮއިާކުރަންާދިޔ މަ،ާދިޔ މަާއެބޭފުޅަކުާމީތިާލެއްވީ.ާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއެކަމަކު،ާއަުޅގަ

ާބިލަށްާ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިމަތީގަިއ ާއެންމެންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާމަޖިލީހ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދަންނަވަނީ މި

ާއަ ާގޮތެްއެގާތ އީދުކުރަމޭ. ާކުރެވެމުންދ  ާައމަލު ާމިހުރީ. ާތަްއޔ ރަށޭ ާވެސް ާކުރަން ާސްޕޮންސ  ާބިލު ާިމ ނޑު ުޅގަ

ސަބަބުންާއެހެންާެވގެންދަނީ.ާބައެއްާފަހަރުާވ ހަކަފުޅުާަދއްަކވަމުންާމަޖ ޒީާގޮތުންާނަަމެވސްާގެަނއުންާޙައްޤުާނޫންާ

ނޑުާދަްނނަ ނޑަައޅ ާނިމުނީމ ާއެާރަށެއްާއަިޑާކަންތައްތައްާހުންނ ނެ.ާެއކަހަލަާވ ހަކަާެއއްާއަުޅގަ  835ވ ލ ނަން.ާރަށެއްާކަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާމި ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާހެއްޔޭ. ާރަށެއް ާކޮން ާދެން ާޮގއްސިްއޔ  ާމ އްދ ަގިއ2ާާއަށް ވަނަ

ާމި ާަބޔ ން ާމ ްއދ ގައި ާއެއީ. ާމ އްދ ެއއްތޯ ާކޮން ާރަށަކީ، ާކުރ  ާވެިރކަން ާބަޔ ްނކުރޭ ާއެަބ ާރަނަގޅަށް ކުރަނީާާވަރަށް

ާއޮންނަނ ނެާ ާއެފަދަ ާހަމަ ާދ ނީ؟ ާކޮންތ ކަށްތޯ ާޮގއްސިްއޔ  ާނެތި ާމ ލެ ާމ ލެޭއ. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަށަީކ ާކުރ  ވެރިކަން
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ާދެްއކުމަކީާ ާވ ަހކަ ާގޮތަށް ާޮއޅުވ ެލޭވ ާަރއްޔިތުންނަށް ާވިދ ޅުވ  ާވ ހަކަ ާެއކަހަލަ ާއެެހންވީމ ، ާވެސް. ާތަނަކަށް އެހެން

ާކަމުގަ ާކަމެއް ާހިތ މަހުރި ާވަރަްށާވަރަށް ާބިލުގައި ާމި ާމަުގސަދު ނޑު ާމައިގަ ާމިޖެހޭ ާމިކަންކުރަން ާދަންނަވަންޖެހޭ.  840އި

ާައީކާ ާމައްސަލަ ާބޮޑު ާއެންމެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތެރެއިން ާޭއެގ ާެދްއވި. ާވިދ ޅުވެ ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ތަފްސީލުކޮށް

ނުފެންނަާހިސ ބުންާހަމަާހިތުާހުރިާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާޤ ނޫނުާއިމުގެާބޭރުންާހަވ ސ ާއިންާެވސްާބޭރުގައިާލޮލަށްާ

ާވަަޑިއގަތުމަށްާ ާދިމ ކުރެއްވީމ .ާއެބޭފުޅުންގެާސަރުކ ރަށް ާކުަރްއވަން ާގޮތުން ާކަންަތއްަތއްާސިޔ ސީ ާޒ ތުގެ ާމި ގޮތަކަށް

.ާފަހުގައިާތުލުސްދޫގެާޢިްއޒަތްތެރިާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންގެާލޯިބާހޯއްދެވުމަށްާވެސްާމަސައްަކތްާކުރެއްވީމ ާރަނގަުޅވ ނެ

ާއިތުބ ރުާ ާތ އީދ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާއޮވެނީ ާދެމި ާސަރުކ ރަކަށް ާހޯދައްވަންޖެހޭނެ. ާލޯބި ާވެްސ ާރައްޔިތުންގެ  845ށ.ފުނަދޫ

ާއެންމެހަިއާ ާދިވެހި ާވ ނަމަ ާކުރަްއވ ކަމުަގިއ ާޤަބޫލު ާވެިރކަމެްއކަމަށް ާއަންނަ ާފެށިގެން ާފުށުން ާރައްޔިތުްނގެ ލިބިގެން.

ާހޯދައް ާލޯިބ ާއިޚްތިރ މ އި ާމިޖެހޭނީާރައްޔިތުންެގ ާދަްނވަން ާނަަމވެސް ާގޮވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާސަުރކ ރަްށ ާމި ވުމަށް

ާފެއްިޓގެންާ ާފިޔަވަޅުން ާފުރަަތމަ ާފެށިގަތުމ އި ނޑު ާމައިގަ ާމިޖެހެނީ ާލ ން ާބިލުތައް ާއެހެން ާނޫން ާމި ާބިލުތަކ އި މިފަދަ

ާއަތްފޯރ ފަށަ ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ީތވެ. ާފެއިލުވެފައި ާހަމައަށް ާފިޔަވަޅ އި ާއެޅި ނޑުމެްނާދެން ާއަުޅގަ ާނައޭ. ާކަރަންޓެއް ށް

 850އަތްފޯރ ފަށަށްާއެހެންާެއއްެޗްއާނައޭ.ާސަރުކ ރުންާވިދ ުޅވެަފއިވ ާގޮތަށްާއެންމެާރުފިޔ ާެއއްާެވސްާއެންމެާލ ރިާއެއްާ

ނޑަށްާ އިާއެެކއ70.12ާާްވެސްާއިތުރުާނުކުަރއްވ ނަމޭާވިދ ޅުވެާިމއަދުާމިދަނީާއިތުރުވަމުންނޭ.ާރޭގަާދަންވަރުާއަުޅގަ

ާތިމަންަނާޖަހަ ާއެޑްމިޓްކޮށްފައޭ. ާހ ލުގަިއ ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާތިމަންނ  ާމިދަންނަވަނީ ާގުޅ ފައި ާއަންހެނަކު ާއުޅެނިކޮށް ން

ާެއއްާ ާފައިސ  ާތިމަންނައަކަށް ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާއެްއ ާފަުރވ  ާކަށީެގ ާމިއޮތީ ާބައްވ ަފއި ާމިތަނުގަިއ ާދަށުން މަދަނ ގެ

ާދ  ާހެއްޔޭ ާނުދިނޭ.ާކޮންތ ކަށް ާމަޖިލީހަށްާމަދަނައަކުން ާމި ާކަންބޮޑުެވގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދިޔ މަ ާމިހިސ ބަށް ނީ.

ާއެއްާ ާމައްސަލަ ާރައީސްގެ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާަދއްކަންެޖހެނީ ާވ ހަކަ ާމި  855އައިސް

ާމައްސަ ާމެންބަރުންގެ ާތިއްެބވި ާުގޅިަވޑަިއގެން ާތިއްެބވިާަސރުކ ރ އި ާމަޖިލީހުގައި ނޑުާއަދި ާއަުޅގަ ާެއއްާއޮތްކަމަކަށް ލަ

ާވ ހަަކާ ާހިތަކ އިގެން ާކުރައްވަން.ާއިޚްލ ޞ ތެރި ާދިފ ޢު ާސަރުކ ރު ާއެބޭފުޅުންގެ ާމަޖުބޫރުވަނީ ނުދެކެން.ާއެބޭފުޅުންނަށް

ާނޯންނ ނެާ ާގޮތެއް ާއެނޫން ާތިބުނީ. ާއ ނާދެތެކޭ ާވިދ ޅުވ ނެ ާޙައްޤުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާވަަޑއިގަންަނވ  ާތެދުވެ ދައްކަން

ާމީގައިާމިކަ ާއެބަހުރިމޭ ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ާބަދަލުގަިއ ާޖެހުމުގެ ާހަޖޫ ާބިލަކަށް ާކޮންމެ ާމިކަހަަލ ާއެހެންވީމ ، މަށް.

ާކޮމިޓީާ ާގެންނަންޖެހޭ. ާިއތުރު ާއުނި ާކަންތައްތައް ާކަހަލަ ާބައެއް ާއެބަހުރި ާމީގައި ާއިޢުތިރ ފުަވން ާވެސް  860އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްާގެނެވެންާމަޖުބޫ ރުާބައެއްާކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާބައެއްާެއކަހަލަާކަންތައްތައްާބައެްއާމަރުޙަލ ގައިާއަުޅގަ

ާގޯްސާ ާއެބަުއޅޭ ާބިލުގައި ާމި ާތަންކޮެޅއް ާކުޑަ ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާކިހިނެއްކަން ާހަދ ނީ ާދެން ާވ ނަމަ ާވެއްެޖކަމުަގއި ގޮތަށް

ާޔަޤީން ާކުރެވިދ ނެކަން ާއިޞްލ ޙު ާމަރުޙަލ ގެ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެތަންތަން ާައޅުަގނުޑާާތަން. ާއ ެދ، ކަމެއް.

ާނިންމުމުގެާ ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާވެސް ާހަމަޔަޤީނުން ާއެބައޮތް ާހިތް ދަންނަވ ލ 

ާލިބެްނާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޔަޤީންކަމެއް ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާއެބަޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމެން ާބިލު ާމި  865ކުރިން
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ާމިވަގުތު ާވަކިާއެބަޖެހޭ ާސަބަބުން ާހުރުމުގެ ާވިސްނުންފުުޅ ާވަކިގޮަތކަށް ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާތިބޭފުޅުންނަށް ާހ ލަތުން ގެ

ާކުރ ށޭ.ާސަރުކ ރުްނާ ާިދފ ޢު ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުނވ ނެއޭ. ާކުރިމަްއޗެއް އުނދަގުލެްއާތުރ ލެއް

ނަޑއެިޅގެންދ ާގޮތަކަށްާދެން،ާއެހެންާޖަދުވަލުތައްާވެސްާކުރ ނީާދިފ ޢު.ާއެާބިލުާނިމުމަށްފަހުާދެން،ާއެާބިލުގަ އިާކަ

ާެއާ ާތެޭރގައި ާމުއްދަތެްއގެ ާވަިކ ާނަަގިއގެން ާވޯެޓއް ާކުރ ނީ. ާއަމަލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތަކަްށ ާނިމިގެންދ  ބަދަލުވެ

 870ލިބިގެންާމިާބިލުާސަރަޙައްދެްއގެާރައްޔިތުންާވެރިކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރަންާބޭނުންފުޅުވ ކަމުަގއިާވ ނަމަާއެުފރުޞަތުާ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާބިލަށް ާމި ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާެދކެން. ާއަޅުަގނޑު ާވ ެނކަމަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާދިޔ މަ ތެރެއިން

ާހ ލެްއގަިއާ ާެއއްެވސް ާދިުއމަކީ ާފ ސްެވގެން ާމިބިލު ާއަިދ ާދަންނަވަން. ާތައީުދުކރ ވ ހަކަ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު

ާ ާބ ރު ާތިން ާއޮތް ާއަތްބޭނުންާދިވެހިރ އްޖެަގއި ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާތެރެއަށް ާވެިރކަމުެގާނިޒ މުގެ ާއޮތް ވަިކވެފައި

ާވަބަރަކ ތު.هللاާނޫންކަންާޔަޤީންކަމ އެކުާދަންަނވަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާަވރަޙުމަތު

ާ875 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއި ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާލ މަރުކަީޒާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ތައް ާދ އިރ ތަުކގެ ދ ރީ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާެވސް ާމިއަދު ާއަދި ާފަށައިަފއި. ާއިްއޔެ ާވަީނ ާބަހުސް ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާހިންގުމ ިއ އުސޫލުން

އިބްތިދ އީާބަހުސްގެާފުރަތަމަާގަޑިާނިމުނީމ ާދެންާދ ންާހަމަޖައްސ ފައިާއޮތީާެވސްާމިދެންނެވިާބަހުސަށް.ާއ ދެ،ާދެާ

ާމެންބަރުންގެާގަޑިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާކުަރވަމުންދ  ާއެމަަސއްކަތް ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާބ ކީ ާބަހުސްގެ ާއެ  880އިރު

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަން. ސަމ ލުކަމަށް

ނޑުމެނ72.12ާާްމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށް.ާ ިނޓްގެާހުްސވަގުުތކޮޅަކަްށާދ ނަން.ާދެން،ާއެހެްނވީމ ާދެންާމ12ާިގަިއާއަުޅގަ

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާއަުރވ ނެ ާފަހުން ާއެަވގުތު ާއަުޅަގނޑު ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަ ާދަްއކަަވން ާވ ަހކަފުޅު އިތުރަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ885 

ާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ާޝިފ ޒްާާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ގެާބ ރަށު

ނަޑއެޅުުމގެާބިލުެގާނަމުގައިާމިތަނަށްާބިެލއްާ `.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާވެރިކަްނކުރ ާރަށްރަށްާކަ

ާަރއީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެކޭ. ާފިސ ރި ާމީވ  ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނގަމުންދ އިރު ާބަހުސް ހުށަހެޅި

ާމި ާނުހަނު ާމިތިބީ ާދިރިއުޭޅާއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ ާތެދެއް ާހަމަ ާބޭނުންވެގެންނޭ. ާކަންތައްތަކަށް ފަދަ

 890ެއއްާނުވ ނެ.ާރީތިާއަންހެންާކުދިންާާއެއްާވެސްާުކޑަާރަށަކީާނުލ ހިކުާބޮޑުާރަށެއް.ާބޮޑުާފަޅެއްާއޮތްާރަށެއް.ާއ ބ ދީ

ާހުރިހ  ާރީތި ާކަހަލަ ާދ ނެ ާދަންނަޏ  ާއެރަށަށް ާބަަޔުކ ާުނވ ނެ. ާމަދެއް ާއެރަށުަގއިާވެސް ާމިާާގޮތެއް އެބަހުރި.

ާހއ.ދިއްދޫ ާނިމުމަކަށްާާޖަދުވަލުގައި ާއޮތުން ާަކނަޑއަޅ ފަިއާއޮތް ާގޮތުގައި ާރަށް ާވެރިކަންކުރ  ާއުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
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ނޑުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާބެލިާރަށްޅުަގނޑުާބޭނުންާެއތަނުގައިާބ ގެނެސްާއަާ ބެލުމުންާާޖަހަން.ާއެެހންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާނޫންއަޅުަގނ ާކަެމއް ާކުރެޭވވަރުގެ ާމިއީ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފެންނަނީ ާރައީސް،ާާޑަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ކަން.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަންކަން ާރިޢ ޔަތްކުރަންވީ ާމަސައްކަތުަގއި ާޞަރީހަކޮްށާ 53 މެންބަރުންގެ ާވަރަށް ާމ އްދ ގައި  895ވަނަ

ާަރއް ާދަންނަވ ލ ނަން، ާއަުޅަގނޑު ާއެބަވޭ. ާމެންބަރުންބަޔ ންކޮށްފައި ާމަޖިލީހުގެ ާޤައުީމާާިޔތުންގެ ާކުރަްނވ ނީ އަމަލު

ާމަންފ  ާލ ބައ އި ާރައްޔިތުންގެ ާއިސްކަންދީގެންނެާމަޞްލަޙަތ އި ާނުވަތަާވެއަށް ާއެމީހެއްގެ ާެމންބަރަކު ާއެްއވެސް .ާއަދި

މުގެާބޭނުންކޮށްގެނެްއާޤ މަޞްލަޙަތެއްާކުރިއެރުވުމަށްާމަާހެންާމީހެއްގެާވެސްާޒ ތީާހަކ އިާޚ އްޞަާގުޅުެމއްާޮއތްާއެއެމީ

ާކުރުއެވެާނުވ ނެ ާތަމްސީލު ާދ އިރ ތައް ާއިންތިޚ ީބ ާއެބައިމީހުންގެ ާއެބައިމީުހން ާއަދި ާޤައުމ އި. ާމުޅި ހުރިހާ ާމުގައި

ނޑުެގާރަށުެގާެއވެާއަށްާރިޢ ޔަްތާކުރަްނވ ނެާއ އިާމަންފާ ާރައްޔިތުންެގާލ ބަ ނޑަކަްށާނެތްާއަުޅގަ  900.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމީގައި ާމިތ ާވ ހަކަ ާބަހުސް ާމި ާހުރިާނލިެޔގެން ާގުޅުން ާމަޞްލަޙަތ އި ާއަމިއްލަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާކުރެވޭކަެށއް. ގައި

ާމެންބަރުގެ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދެއްވި ާހުށަހަޅ  ާބިލު ާިމ ާއެހެންނަމަވެސް ާމަޞްލަޙަތ އިާާކަމަށްވ ތީ. އަމިއްލަ

ފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާމިާފުށުއަރާ އިރުަގއިާނަމަވެސްާމިާބިލުާމިތަނަށްާމިއޮތީާހުށަހަޅ ފުށުއަރ 

ާމިާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުަގއި. ާދެކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިަވނީ ާކުރައްވ ަފއި ާއެޖެންޑ  ާނެތި ާވަޒަންކުރުެމއް މިންވަރު

ާވެރިކަންާ ާފެންނަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާހިންގ ލ އިރު ާނަޒަުރ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމ އްދ ތަކަށް ާެއކިެއކި  905ރަްށ،ާވެރިރަށްާ،ބިލުގެ

ާބިލުގާވެރިރަށް ާމި ާމަނ ވުން ާބަދަލުކުރުން ާވެރިރަށް ާމަނ ވުން. ާމިާ 4ެ ބަދަލުކުރުން ާއެބައޮތް. ާނަންބަރުގައި ވަނަ

ާއެްއގޮތްވ ާ ާޤ ނޫނ އި ާމި ާރަްށ ާކުރ  ާވެިރކަން ާދ އިރ ެއއްެގ ާއިދ ރީ ާފެށުމަށްފަހު،ާފެށުމަށްފަހު ާއަމަލުކުރަން ޤ ނޫނަށް

ާބަދަލުކުރެވޭ ާމަތިން ާބަޔ ންޮކށްފައިވ ގޮތުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކައުންސިލުާީނ ާއަތޮުޅ ާމަތިން ާފުރަތަމަާގޮުތގެ ތައް

ާއަުޅގަ ާފަހުގައި. ާއިންތިޚ ބުވުމަށް ާިހތްގަފަހަރަށް ާވަރަށް ާމ އްދ ނޑަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާއިމު ާެއހެންނަމަވެސް ާމިީއ. ާެއއް

ާޖަދުވަލު ާވިިދގެން ާއެއ އި ާދ އިރައީސް ާއިދ ރީ ާމިއޮންނަނީ ާރަށްރަށްރ ތަަގއި ާވެިރކަންކުރ  ާމިޤ ނޫނުގަިއާާކ އި  910ހަމަ

ނޑުާދަ ނަޑއަޅ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުގަ މީގައިާއޮތުމުންާމިާދެންނެވިާމ އްދ ާއ އިާާންނަވ ލަންާބޭނުންވީާމިާޖަދުވަލުކަ

މެންބަރަށްާާވެސްާައޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫެލްއާނުކުރެވޭާމިާބިލުގެާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިާދިމަލެއްާނުވޭ.ާއެްއގޮތަކަށްާ

ންާބޭރުކޮށްފިއްޔ ާމިާމީގެާސްާސަމ ލުކަންދީގެންާމިާޖަދުވަލުދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެ

ާބ ރުތަކ ިއާ ާލިބިދީގެންވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނިންމ ލެިވދ ނެއޭ. ާގޮތުގައި ާރީތި ާނުހަނު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ބިލު

ާއަާ ާއަދި ާއ އި ާމިއަދުާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބިލު ާމި ާގޮތަށް ާތަޢ ރުުޟވ  ާވެސް ާގަވ އިދ  ާއަމަުލުކރ  ާއެއަށް ނޑުމެން  915ޅުގަ

ާދ ކަމަށްވަ ާމިކަްނ ާއުސޫލުން ާމި ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާމިއޮތީ. ާބައެއްާމިތަނުގައި ންޏ މު

ާފ ހަގަ ާބޭނުންވަނީމެންބަރުން ާދަންނަވ ލަން ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާގޮަތށް ާމަދަހަާކުރެއްވި ާއަތޮޅު ާވ ނީ ާކީއްތޯއޭ ސ ާރުމަ

ާހަމަާ ާމިތަނުން ާޤ ނޫނެއް ާވަިކ ާވެސް ާއަށް ާނަރުދަމ  ާއަޮތޅު ާއ އި ާފިހ ރަ ާތެޔޮ ާއަތޮޅު ާއ އި ާއިންޖީނުގެ ާއަތޮޅު އ އި

ާމިއީާ ާހަދަން. ާހެއްޔޭ ާޤ ޫނނެއް ާޖެހެނީ ާވެސް ާބައިދަން ާބައްިތ ާނެރު ާބޮުޑ ާއެންމެ ާއަތޮުޅގެ ާހެއްޔޭ. ާޖެހެނީ ހަދަން
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ާމަަސއްއަޅުަގނޑުމެ ާއައި ާކުރަން ާތިެބގެން ާމިތަނުގައި ާރައީސްން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާކޮންމެާާ.ކަެތއް ާބޭފުޅަކު  920ކޮންމެ

ާބަަލން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވީަނމަވެސް ާހުށަހެޅިކަމުގައި ާމިތަނަށް ާބިލެްއ ާނަޒަރަކުން ާޤައުމުެގާފަދަ ާމުޅި ޖެހެނީ

ާށްމަޞްލަޙަތަ ާރަށުގެ ާއަމިއްލަ ާޖެހެނީ ާބަލަން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނޫން.ާ. ާމަޞްލަހަތަކަށެއް ާއަޮތޅުެގ އަިމއްލަ

ާލ ބަ ާޤައުުމގެ ާިދވެހި ާމުޅި ާމިތިބީ ާމިތަނުގައި ާކޮްށގެްނ ާހުވ  ާއެހެންވީމ ،ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަށް. ާަމންފ  އ އި

ާވެސް.ާ ާލެވިދ ނެކަމަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާމިތަނަށް ާހަދައިެގން ާބިުލ ާމިޒ ތަށް ާނުުކރެވޭ ާޤަބޫލެްއ އަޅުަގނަޑކަށް

ާއޮންނަީނާޢިއްޒަ ާކިޔ ފައި ާސަބަބުތަކަށްޓަކޭ ާއަންނަނިވި ާހުށަހެޅީ ާބިލު ާމި ާސަބަބު ާހުށަހަޅ  ާބިލު ާރައީްސ،ާމި  925ތްތެރި

ާއަދިާމ ލެާއަތޮުޅާާފުރަތަމަ ާރަްށާއެއަޮތޅުެގާފުނަދޫާއިންާމިަލދޫާއަށް ވެސް.ާމިލަދުންމަޑުލުާއުތުރުބުރީާވެރިކަންކުރ 

ާ ާއިން ާތުލުސްދޫ ާެއއަތޮުޅެގ ާރަށް ާއަދިާވެރިކަންކުރ  ާސިޔ ސަތަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ާކުރުމުގައި ާބަދަލު މ ފުއްޓަށް

ާރަށް ާެވރިކަންކުރ  ާއަތޮޅުަތކުަގއި ާވ ތީ ާދިނުންކަުމގަިއ ާފިލ ވަޅެއް ާަރއްޔިުތންނަށް ާއޮތީ ާފަދަާބޭނުމަކަށްވެފައި ރަށް

ނުންކުރެވޭާމުދަލަކަށްާގެާމަްޞލަޙަތ އިާުގޅިފަިއވ ާކަންކަްނާސިޔ ސީާގޮތުންާމަންފ ާހޯދުމަށްާބޭރަށްރަށުގެާރަްއޔިތުން

ާދުރ ލާ  ާހެދިޔަނުދިނުމ އި ާހަތިޔ ރަަކށް ާގެްނގުޅޭ ާދެއްކުމަށް ާބިރު ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތުން ާސިޔ ސީ  930ހެދިޔަނުދިނުމަށ އި

ާސަބަބުތަކެްއގެ ާއޮތް ާާއެނގެން ާދުރ ލ  ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއެިކާއިމުޤ މައްޗަށް ާތެރެއިން ާަހމަތަކެއްގެ ކުރެވިފައިވ 

ާވެރިކަ ާރައްޔިތުންެގާއަތޮޅުތަުކގައި ާއެޅުމަށް ާބ ރު ާގެންުގޅުމަށް ާއުސޫލު ާބަދަލުކުރުމުގެ ނޑައެޅުމ އި ާކަ ާަރށްރަށް ންކުރ 

.ާމިާބިލުާހުށަހެޅިާމެންބަރުާމިާބިލުާހުށަހެޅިާސަބަބުާބަޔ ްނާވެފ ސްކުރަންާވެއްެޖކަމަށްާފެނުމެާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއް

ތަެކއްާއޮތްާއިުރަގއިާދިވެހިރ އްޭޖގައިާއެަތްއާއަތޮޅުާބޭނުންވަނީމޭރުމުން.ާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ލަންާާކޮށްދީފައިާއޮތީާމި

 935އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިއަދުެގާއޯގ ތެރިާސަރުކ ރުންާދެާއަޮތޅެއްގެާއަތޮުޅވެރިކަންާބަދަލުުކރުމ އިާގުިޅގެންާއެއީާމުޅިާ

ާސިލްސިލ  ާފެށި ާބަދަލުުކރަން ާއަތޮޅުވެިރކަން ާއަތޮެޅއްަގއި ާހުރިހ  ާއެބޭފުޅ އެާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާަކމުގައި ާީހވީާާއް އަށް

ާވިސްނ ލަންޖެޭހާ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިީއ ާބ ަވއޭ. ާގުިޅގެން ާބަދަލުކުރުމ އި ާއަތޮޅުވެިރކަން ާއަތޮުޅގެ ާދެ ާމި ހަމައެކަނި

ާވެގެންުނވ ނެާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ކަމެއް.

ާއެާ ާހުންނ ތީ،ާއަޅުަގނޑު ާއިންޖީނުގެ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެރަށުަގއި ާނިސްބަތްވ ތީ ާއެރަށަކަށް ާިނސްބަތްވ ތީ އަތޮޅަކަށް

ާެގއްލިދ ނެތީާ ާމ ކެްޓ ާެއރަށުގެ ާއެއްޗެހިަތކެއް ާދ ންޖެހޭ ާއެރަށަށް ާހުންނ ތީ ާފިހ ރަ ާެތޮޔ ނުޑގެ ާއަުޅގަ  940އެރަށުަގއި

ާވިޔަފ ރި ާމީގެާއަޅުަގނުޑގެ ާއަށް ާއަަރއިފ ނެތީ ާބުރޫތަކެްއ ާއެހެންނަމަވެްސާން ާނުވ ނެ. ާިމކަންެވގެނެްއ ކުރ ކަމަކަށް

ާކޮ ާމިކަން ާހީވަނީ ާހެން.އަޅުަގނޑަށް ާއެއުސޫލުްނ ާއޮތީ ާމި ާވިއްކުންާާށްފައި ާތެޔޮ ާފިހ ރައިން ާތެޔޮ ނުޑގެ އަޅުގަ

ާދޯނި ާއަންނަ ާނުވިކި ާަވރަށް ާބޭނުންވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާތެޮޔތައް ާބޭނުންވ  ާއިން ާިއންޖީނުގެ ާއަޅުަގނުޑގެ ާމަދުވެދ ނެތީ.

ާހި ާއަުޑއަހ  ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާމަދުވެދ ނެތީ.ާމިއީ ާމިޒ ތަފަހަރު ާނޫން. ާވ ހަކަތަެކއް ާމިތަނަކުާާށްާތްވ  ާހަދ ކަން ޤ ނޫނު

ާއަުޅަގނޑުމެްނާ ާގޮތެްއަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާރަީއސް،ާމިއަްށވުރެން ާނޫްނާތިބޭކަށެއް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުމެއް  945އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާިޢއްޒަްތތެރި ާކުރަންވެއްޖެ. ާޤަބޫލުކުެރވޭާމިކަން ާއަޅުަގނޑަށް ާއޮންނަީނ ާވެފައި ާމިހ ރު ާމަްސއޫލިްއޔަަތކަށް ރައީސްގެ
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ގޮތުަގއިާމިތަނަށްާކޮންމެާބޭުފޅަކުާޭއާފޯރާސަިއްޒގެާދެަގނޑުާޕޭޕަރުާހަމަާަވއްދ ލ އިރަްށާމިާމަޖިލީހުގައިާއެޖެންޑ ާ

ާއިލްތި ނޑު ާައޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނެ ާހަދައިގެން ާއެހެން ާބޭނުންވަނީާކުރުން. ނޑުމެން ާައޅުގަ މ ސްކުރަން

ާވެސްާ ާެއއްގޮަތކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތްަތއް ާމިތަނުަގއި ާގޮެތްއގައި ާޒިންމ ދ ރު އެއަްށވުރެން

 950ާބޭނުމެއްާނޫންާޢިއްޒަތްތެިރާަރއީސް،ާމިމޭރުމުންާމިކަންކުރ ަކށްާތަކުރ ރުކޮށްާއެްއާވ ހަކަެއއްާއަޅުަގނުޑާދަންނަވަން

ާހިތ މަކުރ ތީ ާމިކަމ އި ނޑުމެންާވެމިޖެހެނީ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަެތއް ާމި ާގޮތެއްަގއި ާހުރި ާފައިދ  ާބޭނުންތެރި ާމިއަށްވުރެން .

ާމިހ ރަށްާވެސް.ާވަގުތުާހަމަީވތޯ.ާާންަތއްާޤ ނޫނެއްާއެބަހުރިާމިހ ރުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާބޭނުންވ ާއެ

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއަޅު 72812 ނޫން. ާއަދިާ 12ް ަގނޑުމެނގައި ާފަހުން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ ތީ. ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް  955މިނިްޓގެ

ާއޮން ާކުރުން ާބަހުސް ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ އި ާމި ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތެއް ާއިބްތިދ އަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢީާނައިރު.

ާމިހިބަހުސަ ާއެހެންވީމ ، ާަގޑިއިރު. ާެއއް ާއޮތީ ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާމިއަދު ާހަމަވީ.ާށް ާަގޑިއިރު ާެއއް ާއެ ސ ބުން

ާދ އިރ ތައްާ 77822 އަޅުަގނޑުމެން ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފަށ ނީ ާބަހުސް ާައޅުަގނޑުމެން ާދަންފަޅީގައި ާފަށ  ަގިއ

ާައިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއެީއ ާބިލު. ާހިންގުުމގެ ާުއސޫލުން ާގަިޑއިރުގ72ާެ ލ މަރުކަޒީ ާެއއް ާމަަސއްކަތްުތގެ ާހުރި ާނުނިމި .

ާއެ ާއެއްާާމަސައްކަތް. ާއެަބއޮްތ ާއަދި ާކުރުމުަގއި ާބަުހސް ާމިނިޓުާބިލަށް ާނުވަ ާފަންސ ްސ ާއެހެންވީމ ،ާަގޑިއިރ އި .960 

ާގެާމިނިޓު 12 ގައިާފަށ ނީ.ާމިާހިސ ބުން 77822އެގޮުތގެާމަތިންާއެމަަސއްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާކުިރއަށްާގެންދިއުމަށްާ

ާލައިކުމް.ާޢަހުސްވަގުުތކޮޅެްއ.ާަވއްސަލ މް

ާ

ާ]ށ77822ާާްނ72812ާާްާހުސްވަގުުތކޮޅު[

ާ965 

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.72
 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ ާެގންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަްށ ާއ ދެ،ާ `. ފަށަނީ.

 970ގޮތުންާދިވެހިރ އްޭޖގެާާ.ާއެށްާގެންދިޔުމަށްާމިހ ރުމެންާކުިރއަށްާމިދަނީާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާކުރިއައަޅުަގނޑު

އިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރިަކޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިުލގެާިއބްތިދ ޢީާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ާމިހ ރުާކުރިއަށްާގެންދަންާމިާ

ާއަރުވަާ ާމި ާފުރުޞަތު ާުފރަތަމަ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާޢިްއޒަތްފަށަނީ. ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާއަޙްމަދުާނީ ާމެންބަރު ތެރި

ާށް.ާއަهللاާޢަބްދު



 37 

ާ

 975ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާހިންގުމުެގާާ ާއުސޫލުން ާލ މަުރކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި `ާޝުކުިރއްޔ 

ާކަމުާ ާަކމެއް ާކުރަމުންދ  ާަވކ ލ ތު ާތ އީދުކޮށް ާއެކަމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވެްސ ާއަބަދު ާައކީ ާދަންަނވަން.ާމައްސަލަ ގައި

ާއަްށާ ާދިވެހިރ އްޖެ ާފެްއޓުމުން ާހިންގަން ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާރައީްސ،ާދިވެހިރ އްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަީކ ާމި ާއ ިއ ާތަރައްޤީ ާދ ނެ ާލިބިެގން ާަރއްޔިތުންނަށް ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާކުރިއެރުމ ިއ އަންނ ނެ

ާވަރަށްާފަސޭހަާކަންތައްތަެކއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް،ާިދވެހިާސަރުކ ރުްނާއެކަންތައްަތއްާޤަބޫ  980ލުކުެރވޭާަބލައިގަންނަން

ާފުރިހަމަާ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާމިކަަމށް ނޑިަވޅުަގއި ާދަ ާމި ާކުރަްއވ  ާމަސައްކަތް ާހިންގުމަށް ާގޮަތކަށް ާމިފަދަ ދިވެހިރ އްޖެ

ާވެސްާ ާއަބަދު ާމިކަމަކީ ާއެއީ ާދަންނަވަން. ާއޮތްކަމުަގއި ާޢިއްޒަތްތެރިާާތ އީދު ާވ ތީ. ާަކމަކަށް ާއެދޭ ާއެކަމަށް ނޑު އަޅުގަ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާަބއެްއ ާއިރުަގއި ާދިޔަ ާކުރެވެމުން ާބަހުސް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިބިލު ާކުރިން ރައީސް،

ާމައްސަ ާހިންގުމުގެ ާގޮތުަގއި ާދ ިއރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާަވކިަވކީން ާއަޮތޅުތައް ާވަަޑިއގެންނެވި ނުޑާކަންބޮޑުވެ ާއަުޅގަ ލަިއގައި

ާހިމަނުއްަވއިފަިއކަން.ާ ާބިލުގައި ާމި ާއެގޮތަށް ާއެކަންަތއްތައްާެވސް ާވަނީ ާމި ާމިއަދު ާދޫދެއްވައި  985ދަންނަވ ނީާސަރުކ ރުން

ާކައުންސިލުަތްއާ ާެއއްކަމެއް ާކުެރްއވި ާފ ޅު ާަކންބޮޑުވުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާަބއެްއ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާބި ާކަންތައް ާައޅުަގނުޑާރޫޅ ލުމުގެ ާނެތް. ާކަންޮބުޑވުމެއް ާމ ބޮޑު ާއެކަމ އިމެދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތް. ާހިމެނިފައިވ  ުލގައި

ާސަބަބުްނާ ާމައްސަލަެއއްގެ ާދިމ ވ  ާކައުންސިލުތަުކަގއި ާނޫނީ ާދަތިެވ ާހިންގުން ާކައުންިސލުތައް ާކުރ ގޮުތގައި ޤަބޫލު

ާކޯޓު ާހިނދެްއގައި ާއަިއއްސި ާހުއްޓުމެއް ާމަސައްކަތަށް ާއެންމެާކައުންސިުލގެ ާއެއީ ާދެއްކުމަކީ ާމަގެްއ ާެއކަމަށް ން

ާހިމެނިފައިާ ާމިބިލުގައި ާނިޒ މެއް ާދ ނެ ާހަމަޖެހިގެން ާއެކަންަތްއތައް ާތެރެއިން ާޢަދުލުިއންޞ ފުގެ ާގޮތް. ާެއއް  990ރަނގަޅު

ާކުރެ ާތ އީދު ާމިބިލަށް ނަޑށް ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާނުވޭ. ާމައްސަލަައކަށް ާމ ޮބޑު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ވޭާއޮތުން

ނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންގެާކަންތައްަތއްާނިންމުމަށްާލިބިފައިވ ާފުރިހަމަާ އެންމެާބޮޑުާެއއްާސަބަބަކީާައޅުގަ

ާލިބިފަިއވ ާ ާކުރުމުގައި ާތަރައްޤީ ާރަށްތައް ާމީހުންގެ ާއެބައި ާކުރިއަުރވައި ާކަންތައް ާމީހުންގެ ާއެބައި ާބ ރ އި އިޚުތިޔ ރ އި

އްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަތޮޅުތަުކގެާދ އިރ ާތަމްސީލުާކުރ ާމީެހއްގެާަހއިސިްއޔަތުންާއަދިާބޮޑުާފުރުޞަތުގެާސަބަބުން.ާޢިާ

ާވަރަށްާ ާިމކަމަށް ާއަޅުަގނޑު ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާަހއިސިްއަޔތުން ާމީހެއްގެ ާރަަށކަްށާއުފަން ާތެރެއިން  995އަތޮޅުތަުކގެ

ާބޭނު ާފ ހަގަކޮށްަލން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އިެއކު ާހަމަ ާވ ހަކަ. ާއެދޭ ާބަހުސްާބޮޑަށް ާބިލަށް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިއްެޔގެ ން

ކުރެްއވިއިުރގައިާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވެސްާފ ހަގަކުރެއްވީާައޅުަގނޑުާެވސްާހަމަާ

ާވަސީލަތް ާެއހެންވެސް ާއަދި ާޒަިރއްޔ އިންނ އި ާމީޑިޔ ގެ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮށްލ ނަން. ާފ ހަގަ ާއިތުރަށް ތަކުްނާއެކަން

ާކުރަްއވ ާ ާމަސައްކަތް ާގެނައުމަށް ާބ ރުތައް ާމި ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ އި ާމިބިލަށް ާނޫނީ ާދެއްަވއި ާވޯޓު ާބިލުގައި މި

ާކަންތައްތައްާ ާއެ ާރައްިޔތުންނަށް ާދ އިރ ެއްއގެ ާއެ ާފ ހަގަކުަރއްވ ، ާކޮބައިތޯ ާބޭފުޅުންނަކީ ާނުކުރައްވ  ާނޫނީ  1000ބޭފުޅުން
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ާމީިޑޔ ގެ ާއެއީ ާދެއްވުން. ާވެސްާާއަންަގއި ާވ ހަކަ ާއެ ާފ ހަަގކުެރވޭތީވެ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާހިެމނޭ ާެއކަމުގައި ދައުެރއް

ާކުރިއެރުންތަކަށްާ ާބޮޑެތި ާއެންމެ ާލިބިގެންދ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބިލުން ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވ ލަން.

ާތޮ ާހެދުމ އި، ާބަނދަރު ާރަށުގެ ާރަށް ާހެދުމ އި، ާަމގު ާރަށުތަކުގައި ާޚިދުމަތ އި،ާބަލ ލ އިރުަގއި ާޞިއްޙީ ާލުމ އި، ށި

ާއިމ ރ ތްާކުރ ނެާގޮތ އި،ާހޮޓ ާގެސްުޓާ ާއެރަށްާރަށެްއގެާލޭންޑްާޫޔސްާޕްލޭންާހެދުމ އިާމިސްކިތްތައް ކުޅިވަރ އިާއަދި

ާބަޔަުކާ ާކުެރވޭ ާއިންތިޚ ބު ާތެރެއިްނ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެަރށެއްގެ ާއެރަށަކުން ާކަންތައްތަްއ ާމިފަަދ ާގޮތ އި ާހަދ ނެ  1005ހައުސް

ނަޑއަ ާބ ރުެވާކަ ާުދވެލި ާތަރައްޤީގެ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާއޮތުމަކީ ާގޮަތކަށް ާދ ނެ ާކުރަމުން ާމަގުފަހި ާއެކަންތައްަތކަށް ޅ 

ާކަުމގައިާ ާކަމެްއ ާދ ނެ ާލިިބގެން ާދިރުން ާކުރިއެރުމ އި ާއިތުުރ ާރަށްތަކަށް ާބޮޑުެވ ާފައިދ  ާލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާދަންނަވ ލަ ާވެސް ާވ ހަކަ ާއެ ާކުރެވޭތީ ާޤަބޫލު ާބިލުގަިއާއަޅުަގނޑަށް ާމި ާއެއ ިއއެކު ާހަމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ްނ.

ާރިޕޯޓުާ ާކަންތައްތައް ާފަދަ ާމި ާނޫނީ ާކަންތައްތައް ާނިންމ  ާމި ާކައުންސިލުން ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ާ ާއެފަރ ތްތަކަށް ާކުެރވި ާރިޕޯޓު ާަވގުތަށް ާަވގުތުން ާެއކަންތައްަތއް ާކުރެވި ާގ ިއމު ާލައިެނއް ާހޮޓް  1010އެންގޭެނާކުރެވޭނެ

ގޮތްތަެކއްާތަނަވަްސާވެަފއިާޮއތުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާހަމަާއެއ ިއއެުކާމިާބިލުންާފ ހަގަކޮށްެލވޭާއަެނއްާކަަމީކާ

ާކުރެވޭެނާ ާތަމްސީލު ާއަންހެނުން ާަކއުންސިލުތަުކގައި ާރަށްަރށުގެ ާއަދި ާަބއިވެިރކޮށް ާގައި ާތަރައްޤީ ާޤައުމުގެ އަންހެނުން

ާހިމަނ ފައި ާމިންވަރު ާނޫނީާާބޮޑު ާއަތޮޅެއް ާުފރުޞަތަކީ ާއަނެއް ާއެއ އިެއކު ާހަމަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ކަން.

ާރަށްތައްާ ާއެ ާމަތީން ާއުސޫލުަތކެްއގެ ާމަތީން ާހަމަތަކެއްގެ ާއެއްބަސްެވވޭ ާެއބައިމީހުންނަށް ާެއއްކޮށްަލއިގެން ރަށްތަކެއް

ާވެ ާފުރުޞަތު ާބަދަލުވުުމެގ ާސިީޓއަކަށް ާއެްއކޮށްލ ފައި ާއަތޮޅުތައް ާކަންތައްތަކަީކާނޫނީ ާމިފަދަ ާއެބައޮްތ.  1015ސް

ާހިސ ބަށްާ ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަމގުފަހިޮކށް ާއެކަންތައްތަކަށް ާއަްށ ާއަިމއްލަ އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭނުންވޭ.ާ ާދަންނަވ ލަން ާކަމުަގިއ ާކަންތައްތަެކއް ާއޮންނަންވ ނެ ާފުރުޞަތު ާހިނދުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ދެއްިވއްޖެކަމަށް

ާރ އްޭޖގެާޢިއްޒަތްތެ ާފަދައިން ާދަްނނަވ ލި ާވެސް ާކުރިން ނޑު ާައޅުގަ ާސަބަބުން ާކަންތައްތަުކގެ ާމިފަަދ ާރަީއސް، ރި

ާނޫން.ާ ާދެބަސްވ ކަމެއް ާެއކަމ ިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާލިބިގެންދ ެނ ާކުިރއެރުން ާއ އި ާތަރައްޤީ ާއިތުރު ރަށްތަކަށް

ާއެއ އިާ ާހަމަ ާކުރެވޭ. ާޤަބޫލު ާެއކަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކައުންސިލުްނާއަޅުަގނޑަށް ާއަތޮޅު ާނޫނީ ާކައުންސިުލގެ ާރަށު  1020އެކު

ާއަދިާ ާވ އިރު ާހިމެނިފައި ާބިލުަގއި ާމި ާބަޔަކަށް ާކުރެވޭ ާއިންތިޚ ބު ާމީހުންނަކީާވެސް ާއަްނނަ ޕްރޮވިންސްާކައުންސިލަށް

ނަޑއެޅޭާމިނިސްޓަރަީކާމިާދެންނެވިާއި ންތިޚ ބުާހަމަާއެއ ިއއެކުާޕްޮރވިންސަށްާޢައްޔަންާކުެރވޭާނޫނީާޕްރޮވިްނސަށްާކަ

ކުރެވޭާމެންބަރުންާހިމެނޭާކޮމެޓީގެާތެރެއިްނާރުހުންާހޯދިގެންާޢައްޔަންާކުެރވޭާމީހަކަށްާވ ަކން،ާެއއީވެްސާައޅުަގނުޑާ

ާބ ރުާ ާބައިިތއްބުމަށް ާތަކުަގއި ާމަޤ މު ާއެ ާމީހުން ާލިިބފައިވ  ާރުހުމ އި ާލޯތްބ އި، ާމީހުންގެ ާދ އިރ ގެ ާއެ ދަންނަވ ނީ

ާޢިއްޒަތް ާކަމެކޭ. ާރައްޔިތުންނަށްާއެޅިފަިއވ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާކަންތައްތަކުގެ ާމިފަދަ ާރައީސް،  1025ެތރި

ާފ ސްކޮްށާ ާބިލު ާމި ާސިފަިއގައި ާޤ ނޫނެްއގެ ާކުުރމަށްޓަކައި ާބ ރު ާއެދުވެލި ާައވަސްކޮށް ާކުރިއެރުން ާދ ނެ ލިބިގެން

ނޑުމެންގެާބޮލުަގއިާއެޅިފަިއވ ާޤ ނޫީނާމަސްއޫލިްއޔަތެ އް.ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެިރާދިނުމަކީާމިއަދުާއަުޅގަ
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ާެއްއާ ާވ ހަކަ ާމ ގިނަ ާއަުޅަގނޑު ާބިލަށް ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމެ. ާއެްއވެސް ާޒިންމ  ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ާމިދެންނެވިާ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާފ ސްވެ ާޤ ނޫނަކަށްެވ ާބިލު ާމި ާެއދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ނުދައްކ ނަން.

ާ ާމަސައްކަތްާއުސޫލުން ާބިލުގެ ާމި ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާފައިދ  ާފުރިހަމަ ާއެްނމެ ާއޭގެ  1030ހިންގ 

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުން ާދަންަނވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާއެއ އިެއކު ާހަމަ ާދެްއވުން. އަވަްސކޮށް

ނޑުމެްނާރައްޔިތުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާއޮންނ ނީާރިޔ ސީާނިޒ މެއްާކަމަށްާކަ ނަޑއަޅ ފައިާވީާހިނދުާެވސްާމިއަދުާއަުޅގަ

ާވަނުމަްށާ ާތެެރއަށް ާހިންގުމުގެ ާކަންތައްަތއް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫނީ ާތެެރއަށް ާކަންކަމުގެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާލި ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދީފައިާއެބައޮތް.ާއެީއާމި ާބިލުން ާމި ާފުރުޞަތުާވެސް ބޭާއިތުރުާބޭނުންވ 

ާފުރުޞަތުާ ާކަެމއްެގ ާއެދޭ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކުރެވޭ. ާޤަބޫުލ ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމަށް ާވެގެންދ ެނ ާވެސް  1035ހިތްވަރަކަށް

ާވެސްާ ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއ ިއއެުކ ާހަމަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާވ ތީވެ. ާލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވެސް

ާކައުންސިލަ ާޕްޮރިވންސް ާފަދައިން ާކުރިންާފ ހަގަކޮށްލި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާގޮްތ، ާއ ދެޭވ ާމީހުންަނށް ށް

ާކަމެކޭ.ާ ާއެއް ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާތެރެިއން ާކަންތައްތަުކގެ ާފ ޅުކުރި ާކަންބޮުޑވުން އަޅުަގނޑުމެން

ާއި ާއަތޮޅުތަކުން ާހިމެނޭ ާގައި ާޕްރޮިވންސެއް ާއެ ާނޫނީ ާއަތޮޅެއް ާއެ ާހިމެނެނީ ާމި ާތެރޭަގއި ާކުރެވޭާާއޭގެ ންތިޚ ބު

ާކަންަތއްތަުކގަިއާ ާަކުއންސިލުގެ ާޕްޮރވިންސް ާއެއަށް ާއެމީހުން ާައިއއްސަ ާގޮތަށް. ާއަްނނަ ާމީހުން  1040ކައުންސިލުތަކުން

ާބިލުާ ާކުރުކޮްށާމި ާބިުލެގާބަހުސް ާމި ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަ ާދޭގޮތަށް.ާއެހެންކަމުން ާަލފ  ާއ އި ޝ މިލުވެާމަޝްވަރ 

ާޤ ނޫނަކަ ާބިލު ާމި ާޤ ނޫނީާބަލައިގަނެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެއީ ާކޮށްދިނުމަކީ ާތަނަވަސް ާފުރުޞަތު ާހެދުމުގެ ށް

ާމަސްއޫލިއްޔަެތކޭ.ާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1045ާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ާަވރަހުމަތު ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި `ާ ާއިދ ީރާވަބަރަهللا ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ކ ތުހޫ.

ާވެސްާ ާމިހ ރު ާހެދުން ާޤ ނޫަނކަށް ާގެނެސް ާއަށް ާަމޖިލީސް ާމި ާބިލަކީ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުަކޒީ ދ އިރ ތައް

ާިމާ ާއެކު ާއިޞްލ ޙުތަކަކ އި ާވަެރއްގެ ާވެސް ާކޮންމެ ާނަމަވެސް ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާއެހެންކަުމން ާބިެލއް. ލަސްވެއްޖެ

ާއަށް ާހެދުމުގެާާމަޖިލީސް ާޤ ނޫނަކަށް ާިމބިލު ާއުފ ކުރަން.ާއ ދެ،ާމިބިލަކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުނު ާބިލު މި

ާބޭފުޅުންނ އިާ ާފަންނީ ާފަރ ތްތަކ އި ާތަފ ތު ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާވަރަށް ާގައި ާމަރުޙަލ އި ާކޮމެޓީގެ ާފޮނުވަންޖެހޭ  1050ކުރިން

ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާގިަނގުނަ ާކުެރވި ާބިުލެގާާމަޝްވަރ  ާފ ހަގަކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމުަގއި ާބިލެއް ޖެހިފައިވ 

ާ ާހިތްވަނީ ާފ ހަގަުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަގއި ާވިސްނ ލ އިރު ާމ އްދ ތަކަށް ާމ އްދ ތައ3ާާްތަފ ތު ާހިމެނިފައިވ  ާބ ބުަގިއ ވަނަ

ނޑުާހިތަށްާއަރަ ނީާލޯކަލްާގަވަރމަންޓުާލޯކަލްާގަވަރމަންޓުާކޮމިޝަނަރާބެހޭގޮތުންާލިޔުއްވ ފައިވ ާމ އްދ ތައް.ާއަުޅގަ

ާގޮތުންާ ާހިމެނިފައިވ  ާކޮިމޓީތައް ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްގެ ާބ ަވއޭ.ާސަބަަބކީ ާކަމެއް ާބޭނުންެތރި ާއޮތުމަކީ ކޮމިޝަނެއް
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ާކޮމެޓީާ ާއިުރގަިއާއެ ާއޮންނަ ާމަޖިލީސްަގއި ާެއްއާރައްޔިތުްނގެ ާކޮމެޓީ ާމުައްއސަސ ތަކ ިއާބެހޭ ާމުސްތަޤިއްލު  1055މިނިވަން

ާމުސް ާމިފަދަ ާެއާއަކީ ާވީހިނދު ާކަމަށް ާކޮމެޓީ ާއަދ ކުރ  ާމަސަްއކަތް ާކުުރވުމުގެ ާޒިންމ ދ ރު ާމުއައްަސސ ތައް ތަޤިއްލު

ާ ާކުރުމަށްފަހު ާހަވ ުލ ާއެފަރ ތ އި ާކަމަށ3ާާްމަސައްކަތް ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއުނިކުރުމަކީ ާބިލުން ާމި ާބ ބު ވަނަ

ާކޮ ާއަންނ ނީ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާދެން ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާއަޣުލަބިއްޔަތުންާއަޅުަގނޑަށް ާނަމަވެސް ާގޮތެއްގައި ންމެ

ާމެންބަރުންާާ ާކޮމިޝަނުގެ ާމި ާކަމުަގއިިވޔަސް ާނިންމަވައި ާބ އްވަން ާކޮމިޝަން ާމި ާމަތީން. ާގޮތެްއގެ ނިންމަވ އި

ާކޮންމެވެސްާ ާނޫން. ާއުޫސލެއް ާކުރެވޭ ާތ އީދު ާއެހ  ާައޅުަގނަޑށް ާުއސޫލަކީ ާއޮތް ނޑައަޅ ަފިއވ  ާކަ  1060ހަމަޖައްސަވަން

ާނަމަާާއުސޫލެްއގެ ާއޮތް ާގޮތަކަށް ާަކހަލަ ނޑައަުޅްއވ  ާކަ ާނަންގަަވިއގެން ާމެންބަރުން ާދ އިރ ތަކުން ާތަފ ތު މަތީން

ާފަހަރަކުާ ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ާކުރުމަށް ާޢައްޔަން ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަނަށް ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ރަނގަޅުވ ނެ.

ންާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލިސްާއަށްާހުށަހެޅުން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރަްއޔިުތންގެާމަޖިލިސްާއަށްާފޮނުވ ާލިޔުމަކުންާެއކަ

ާލިޔުމަކ ިއާ ާއެ ާނަން ާއަދަދެއްގެ ާނޫން ާމަދު ާއަދަދަށްވުރެއް ާމެންބަރުންގެ ާކުރަންޖެހޭ ާޢައްޔަން ާއެފަހަރަކު ކޮމިޝަނަށް

ާއަެނއްކާ  ާފ ސްނުވެ ާިމތަނުން ާގޮތަށް ާމި ާހުށަހަޅ އިގެން ާނަން ާގޮތަށް ާމި ާއަރަނީ ާިހތަށް ާައޅުަގނޑު ާހިމެނުން.  1065ާއެކު

ާއޮންނަކަމަށްވ ާ ާކޮމިޝަން ާމި ާއެހެންވީމ  ާދ ނޭ. ާެދމިގެން ާދިގު ާމިހެން ާފ ސްނުވެ ާހުށަހަޅ ިއެގން ާނަންތަެކއް އަނެއް

ނަމަވެސްާއެާތަފ ތުާދ އިރ ތަކުންާދެކުނުން،ާއުތުރުން،ާމެދުންާނުވަތަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާތަމްސީލުާކުރ ާކަހަލަާ

ާޢަ ާެމންބަރުން ާކޮމިޝަނަށް ާމި ާރަނގަުޅާގޮތަކަށް ާއެންމެ ާކަމަށްވ ނަމަ ާއޮންނަ ާކޮމިޝަން ާމި ާކުރުމަކީ އްޔަން

ާބޭނުންާ ާއޮންނަން ާކޮިމޝަނަކީ ާގަވ ރމަންޓު ާލޯކަލް ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާއެހެން ާވެދ ެނއޭ. ގޮތްކަމަށް

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާދެންާހ3ާަނޫންާކޮމިޝަނެއްާކަމަށް.ާއެހެންވީމަާ  1070މަާއެފަދައިންާބިލުގެާވަނަާބ ބުާއުނިކުރުމަށްާއަޅުގަ

ާސަރުކ ުރގ4ާާެ ާމި ާބ ވައޭ ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާބިލަށް ާމި ާއަަރނީ ާހިތަށް ާައޅުަގނޑު ާވިސްނ ލ އިުރގައި ާބ ބަށް ވަނަ

ާކަމަށްާ ާރަނގަޅުވ ނެ ާމ  ާފޮނުްއުވން ާސަރުކ ރުން ާޚ ްއަޞާބިލެއް ާަވކި ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތައް.ާމިކަމ އި މިނިސްޓްރީތަކުގެ

ާދެ ާދަންަނވ ލަން. ާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާމިނިސްޓްރީަތކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ން

ާވ ގޮތުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާސަބަބަކީ ާބޭނުންވ ނެ. ާވިސްނ ލަން ާމެދު ާމިކަމ އި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ފޮނުއްވައިފިނަމަ

ނޑައެިޅާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގައިާކޮންެމާއަތޮޅަކަށްާވަކިާ  1075އިދ ރީާދ އިރ ާއެއްާކަމުަގއިާކަ

ާއިރުގަިއާ ާއޮންނަ ާލިބިފައި ާބ ރު ާއިޚުތިޔ ރ އި ާނިންމުމުގެ ާކަންތައް ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުން ާދ އިރ ގެ ާއެ ާދ އިރ އަކަށް އެ

ާވ ނަމަާ ާކަމަށް ާހުންނަ ާމިނިސްޓަރަކު ާޕްރޮވިންސް ާއޮފީހެއް ާޕްރޮވިންސް ާކުރަންޖެހޭ ާރިޕޯޓު ާއިތުރަށް އެފަރ ތްތަކުން

ާހުރަްސާ ާއެ ާއެހެންވީމ  ާެލވޭ. ާދޭތެޭރގައި ާސަރުކ ރ އި ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާކަުމގަިއ ާފ ރެއް ާއިތުރު އެއީ

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާފެްނނަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާބޭނުންތެރި ާދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ާގ ުތން ާރަްއޔިތުންގެ ނައްތ ލުމަކީ

ާ ާފެށިގެން ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާއެފަދައިން ާހަމަ ާމުހިއްމުާއަދި ާއެންމެ ާހިންގ  ާއޮފީސްތަކުްނ ާޕްރޮވިންސް  1080ވެްސ

ނަޑށްާފެނިފައިާއޮންނަނީާސަރުކ ރެއްާހިންގ ާޕ ޓީާއަށްާމީހުންާވެއްދުން.ާއެހެންވީމ ާެއާ ާކަމަށްާއަުޅގަ މަސައްކަތެއް
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ވިދ ނެ.ާއެހެްނވީމ ާމަސައްކަތްާކުރުމަށްަޓކައިާވަިކާއެޖެންސީާެއއްާއުފައްަދވަިއެގންާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާމަސަްއކަްތާކުރެއްާ

ާވ ަހކަާ ާނުފެންނަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއޮންނަން ާބިލުގައި ާމި ާބ ބެއް ާބަޔ ންކުރ  ާޚިދުމަތްތައް ާމިނިސްޓްރީތަކުެގ ސަރުކ ރުގެ

ާއެކަމ އިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަނމަ ާފޮނުއްަވއިފި ާބިލެްއ ާވަިކ ާަކނަޑއަުޅއްވަްނ ާަމސައްކަތްަތއް ާމި ާބިލު ާމި ދަންނަވަން.

ާވިސްނ ނަން. ާފުރުޞަތެއްގަިއާާދޭތެރޭގައި ާއެހެން ާކުރުމަށްޓަކަިއ ާސަލ މަތް ާަވގުތުޮކޅު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  1085އ ެދ،

އަޅުަގނޑުާވ ހަކަާއަދިާތަކުރ ރުާކޮށްލުމަށްޓަކައިާއަުޅަގނުޑާފުރުޞަތުާމިފަހަރުާދޫކޮށްލ ނީ.ާއެހެންާފުރުޞަތެއްގަިއާ

ާކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާވ ހަކަަތއްާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝު

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމ އިާބެހޭާ  1090`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ކުރެވެމުންާދ ވަގުތުާދިވެހިާރައްޔިތުންގެާހ ލުާބިލެއްާދެވަނަާފަހަރަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިގެންާބަހުސްާ

ާކޮމެޓީގެާ ާދ  ާބިލު ާމި ާސަބަބަކީ ާއ ދެ، ާދެކެން. ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާބަލ ލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން

ާކަމަށްވ ތީ ާކަމެއް ާދ ނެ ާފަހިވެގެން ާހޯދުމަށް ާގޮތްތަެކއް ާރަނގަޅު ާވިސްނ  ާދޭތެރޭ ާމިކަމ އި ާކޮމެޓީން .ާމަރުޙަލ ގައި

ާކުްއޔަްށާ ާރަށްރަށް ާފަޅު ާހ ލ ިއ ާރަްއޔިތުންގެ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާބިލުާ ާމި ާނުކުރުމ އި ާތަފ ތު ާކުރުުމގަިއ ާހަވ ލު ާމަސަްއަކތްތައް ާނުކުރުމ އި، ާތަފ ތު ާދިނުމުގެ ާަވޒީފ   1095ދިނުމ އި،

ާމެން ާޢިްއޒަްތތެރި ާދެްއވި ާކަމަްށވ ނަމަާހުށަހަޅުއްވ ިއ ާޝުޢޫރުތަކެއް ާއިޙުލ ޞްތެރި ާޝުޢޫރުތަކަކީ ާފ ޅުކުރެއްވި ބަރު

ނޑުމެންާއުފ ާކުަރންޖެހޭނެާކަމެއް.ާނަމަވެސްާިމއަދުާއަުޅަގނޑުމެންގެާަރއްޔިުތންގެާހ ލުާހުރިގޮތަީކާެއީއާ އެއީާއަުޅގަ

ާހު ާރައްޔިތުންެގާހ ލު ނޑުމެންގެ ާރަީއސް،ާމިއަުދާއަުޅގަ ާެއާއެްއާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރި ާމީހ  ާއެދޭ ާއަށް ާވަޒީފ  ރިގޮަތކީ

ާއޮތީާ ާއެއްާލިބެން ާއަށްާވަނުމަށްޓަަކއިާހޯދައިާިދނުމުން.ާނުވަތ73ާާަވަޒީފ  ާއެމް.ޑީ.ޕީ ފޯމ73ާާްމެންބަރުންގެާސޮއި

ާމަަސއްކަތްތަްއާ ާޮއފީސްތަކުގެ ާރަށްރަށުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާރ އްޖެތެރޭެގ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދިނުމުން. ާގެނެސް  1100ފުރައިގެން

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާއިޢުލ  ާނަމަވެސް ާައުގބޮޑު ާކިތަންމެ ާއުސޫލަކީ ާގެްނގުޅޭ ާެވސް ާކުރުމުަގއި ާހަވ ލު ާމަސައްކަތްަތއް ންކުރ 

މެންބަރަކަށްާނޫނީާއެާމަސައްކަތެއްާހަވ ލުާނުކުރުން.ާޚަރަދުާކުޑަާކުރުމުގެާނަމުަގއިާރަށްރަށުގެާއޮފީސްތަުކގައިާތިިބާ

ާމަސައްކަތްތައް ާކުރުމަށްފަހު ާަވކި ާއަުގާާވޮޗަރުން ާބޮޑު ާހުރީ ާުކރެވިފައި ާހަވ ލު ާމަސައްކަތްތައް އިޢުލ ންކޮށްަފއި

ާައެގއްާ ާކުަޑ ާކިތަންމެ ާއަގު ާކުަޑ ާއެއަްށވުރެއް ާމެންބަރުންނަށް. ާނިސްބަްތވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާހުރި ހުށަހަޅ ފައި

ާމެންބަރަ ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާއެހެން ާނޫނީ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާނަމަވެސް ާހުރި ާމަސައްކަތެްއާހުށަހަޅ ފައި  1105ކަށް

ާމިއަދުެގާ ާހ ލު.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާތިބި ނުޑމެންގެާރައްޔިތުން ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތް.ާމީ ހަވ ލުކޮށްފަކ ާއެއްާނޯންނ ނެ.ާމިއީ

ާކަމުަގއިާނުވޭ.ާ ާދިވެިހާރައްޔިތެއް ާއެއީ ާކަމަށްވ ނަމަ ާުނޖެހޭ ާގަިއގ  ާއެމީހެއްގެ ާކުލަ ާގޮތަކީާރީނދޫ ާދެކޭ ސަރުކ ރުން

ާ ނޑަށް ާބަ ާރ އްެޖާއެމީހުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާޖެހެނީ.ާމިއީ ާތިބެން ާހ ލުގައި ާނިކަމެތި ާއެމީހުން ާޖެހެނީ ތިބެން
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ާމިާ ާކަންތައްތަކެއް. ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާކަންތައްތަކަކީ ާމި ާމިއަދު ާައޅުަގނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙ ލަތަކީ. އޮތް

ާމަޖިލީ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭ ާފ ސްކޮށްދީގެންާކަންތައްތަކ އި ާޤ ނޫނު ާމި ާގޮަތކަށް ާއަވަސް ާވިސްނ   1110ހުން

ނޑުމެންނަށްާއެބަާޖެހޭ.ާ މިާނޫންާގޮތަކަށްާމިކަންާކުރެވޭނެާގޮތްތަެކއްާދިވެހިާރައްިޔތުންނަށްާހޯދައިދޭންާމިއަދުާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ެގ02ާާގެާދެންާމިާޤ ނޫނުގެާބައެއްާމ އްދ ތަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލ ލ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޤ ނޫނު

ާމީހުންާ ާޖިންސު ާދެ ާތެޭރގައި ާމެންބަރުންގެ ާކުރެވޭ ާއިންިތޚ ބު ާކައުންސިލު ާރަށު ާވ ޮގތުން ާަބޔ ންކޮށްފައި ާގައި )ށ(

ާއޮތުމަކީާ ާއޮތް ާހިމެނިފައި ާވަކިާނިސްބަތެއް ާޕަސަންޓެއްާނޫނީ ާވަކި ާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާފުރުޞަތުާކަށަވަރު ހިމެނުމުގެ

ާޤަބޫލުކުރ  ާބޭނުންާާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގައި ާހަމަހަމަކަމުގެ ާހަމަހަމަކަން ާލިިބދީފައިވ  ާަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ  1115ގޮތުަގއި

ާއިންތިޚ ބުާ ާކައުންސިލުތައް ާމި ާދިނުމުން ާބަަޔކަށް ާވަކި ާނިސްބަތެއް ާަވކި ާކުރުމެއް. ާތަފ ތު ާއެއީ ާނޫން. ކުރުމެއް

ބައެއްާއަންހެނުންާކުރިއެރުމަށްޓަކައިާއަންހެނުންާކުރުމަށްޓަކައިާފަހަރެްއގައިާަދތިތަކަކަށްާވެސްާވެގެންާހިނަގއިދ ނެ.ާ

ާއެހެންކަމުންާ ާފުރުޞަތެއް. ާއޮތް ާލިބިގެން ާބޭކަނބަލުންނަށް ާއަންހެން ާއަންހެނުންނަށް ާއެ ާކުރިމަތިލުމަކީ އިންތިޚ ބު

ާޚިލ ފުވ  ާއ ިއ ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާގޮުތަގއި ާކުރ  ާޤަބޫލު ާައޅުަގނޑު ނަޑއެޅުމަީކ ާކަ ާނިސްބަެތްއ ާަވކި ނެާޤ ނޫނެއްގަިއ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއެހެންމެ ާހަމަ 12ާާކަމެއް. ާކައުންސިލުަގއި ާރަށު ާމ އްދ ަގއި 3ާާވަނަ ާތިބެ  1120ހަށ1222ާާްމެންބަރުން

ާ ާދ އިރ އެްއގައި ާހިމެނޭ ާއ ބ ދީ ާއަތޮޅެްއަގއި ާދަށުގެ ާރަށެއްގައ1222ާާިވުރެއް ާކޮންމެ ާތިބެނީ ާމި ާމަދިްއޔ  ާވުރެއް ހަށް

ާ ާއިތ3ާުވެސް ާއޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާމެންބަރުން. ާމެންބަރުނ72ާާްރުން ާއަންހެން ާކައުންސިލުގައި ާއެ މެންބަރުން

ާމިއީާ ާކިހިނެއްތޯ؟ ާިހންގޭނީ ާެއކައުންސިލު ާކޮބައިތޯ؟ ާގޮަތކީ ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ާކަމަކީ؟ ާހަމަހަމަ ާކޮބައިތޯ ހިމެނުމުން

ާޤ ނޫ ާމި ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫުލކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާކަމެއް. ާޖެހޭނެ ާވިސްނ ލަން ާއަޅުަގނޑުމެން ަވަނ12ާާނުގެ

ާ ާފެިށގެން، ާއިން 1ާާމ އްދ  ާބ ބުގެ ާއެބަޖެހޭ.12ާާަވނަ ާުއވ ލަން ާމ ްއދ ތައް ާހުރި ާބ ކީ ާފެށިގެން ާއިން ާމ އްދ   1125ވަނަ

ާކުެރވޭާ ާއިންތިޚ ބު ާގޮތަުކންވެސް ާއެނޫން ާނޫނީ ާހުށަހަޅައިގެން ާކޯޓަކަށް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާތަނެ ާއެހެންެވސް ާުނވަތަ ާގޮުތަގިއާކައުންސިލެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާއޮތުމަކީ ާޤ ނޫނުގައި ާގޮތަަކށް ާއުވ ެލވޭނެ އް

ާުއއްމީދުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާގޮެތއް ާކުރ  ާތ އީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދ ނެކަމެއް. ާެކނޑިގެން ާބ ރު ާރަްއޔިތުންގެ އެއީ

ާޢިއް ާކަމަށް. ާއަންނ ނެ ާކުރެިވގެން ާއިޞްލ ުޙ ާވެސް ާއެބައި ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމެޓީ ާރައީސް،ާކުރަނީ ޒަތްތެރި

ާރައްޔިތުްނެގާ ާއެ ާރައްޔިުތންނަށް ާއެ ާމިއީ. ާކަމަކީ ާބޭނުންވެފައިވ  ާއެންމެ ާމިއަދު ާރަްއޔިތުންނަށް  1130އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއީ.ާ ާކަމެއް ާދިޔަ ާލަސްވެގެން ާވެސް ާމިއަދު ާދިނުން ާދޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާބ ރު ާނިންމުމުގެ ކަންތައްތައް

ާވިސް ާެވސް ާކުީރަގއި ާވިސްނުން.ާއަޅުަގނޑުމެން ާފޮނުވ ލުމުގެ ާއަނބުރ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާހުަށހެޅި ާކުރިން ނިން

ާ ާއެއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންަނށް ާއަޅުގަ ާއެހެރީ ާހުރިގޮތުން ާވިސްނުން ާޕ ޓީގެ ާދެ ނޑު ާދިޔައީ.ާމައިގަ ާނުވެ ކަން

ާއުއް ާމިއަޅުަގނޑު ާމުސްތަޤުާމީދުކުރަނީ ާއަވަސް ާމިބިލު ާމަޖިާބަލެްއަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާއަަވްސާލީހަބިލު ާބަލައިގަނެ ށް

ާއުޅެވޭނެާމުސްތަޤު ާހިތްހަމަޖެހިގެން ާރަްއޔިތުން ާރައްޔިތުންނަށް ާގެނެސް ާނިންމުމަށްފަހު ާަމރުޙަލ  ާކޮމިޓީ  1135ބަލެއްގަިއ
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ާކޮންމެ ާއަޅުވެތިކަމުން ާތިބީ ާރަްއޔިުތން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާދިނުން. ާހޯދ  ާމިނިވަންާާވެސްާމ ހުއުލެއް ވަރަކަށް

 ދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބުވެތިާަރއްޔިތުންނަށްާހޯދައިާއެާލޮާވ ނެާފުރުޞަތު

ާ

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާދ އިރ އަ ާމ ޭލގެ ާއަޅުަގނޑަކީ ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ. ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާނިސްބަްތވ ާކަޝުކުރިއްޔ   1140ށް

ާމިކަށްވ ތީމެންބަރަ ާފަސޭހަާާވެ ާހިތަށް ާއެހ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރުމަކީ ާވިސްނ ިއރުގައި ާވިސްނުމަކުން ާއެއް ބިލަށް

ނޑުމެންެގާާވެސްާކަމެއް ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަދިާެއއަށްވުރެާފުޅ ކޮށްާއެބަާވިސްނ ލަންޖެހޭާއަޅުގަ

ނޑުމެންެގ53ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާމިާ.ލަންޖެހޭބަލ އަށްާާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ވަނަާމ އްދ ގައިާއޮންަނގޮުތންާނަމަާއަޅުގަ

ނޑުމެންާގެްނގުޅެންާމިާމިއްލަާވިސްނުމެއްާިއސްކުެރވޭކަެށއްއަ ޖެހެނީ.ާމިހ ރުާާނެތް.ާމުޅިާޤައުުމގެާވިސްނުންާއަުޅގަ

ާތަފ ތުާމި ާެއބަ ާުއސޫލުތަކ ިއ ާޢަމަލުކުރެވެމުންދ  ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއ ާޢަމަލުކުރ  ާީމގެކުީރަގއި ާމ ލެބިލުގައި  1145އަްށާާވޭ.

ާދޫކޮށްލެވިގެން ާދިމަދިމ ލަށް ާއެހެން ާބ ރުތަކެއް ާޖަމ ވެފަިއވ  ާމިާޚ އްޞަކޮށް ާއެއީާާދ ތަން ާދަނީ. ފެނިގެން

ާމި ާއިސްކުރަން ާމަސްލަޙަތު ާޤައުމީ ާމި ާމަސްލަޙަތަށްުވެރާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަމިއްލަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ، ޖެހޭ

ާމިބިލަ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންކަމުން، ާވަރަްށާބޮޑަށް. ާޑިމޮކްރަސީއެްއަގއި ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަނީ. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރެޭވ ށް

ނޑުމެންގެާަރއްިޔތުންގެާެއއްބ ރުލުމ އި،ާބަިއވެިރވުންާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުްނވޭާޑިމޮކްރަސީ ޙަރުދަނ ާާއެއްާބޮޑަށްާއަުޅގަ

ާއެ ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާބިލެއްކަމަށް ާފަހިކޮށްދޭ ާމަަގށް ާއެ ާމިބިލަކީ ާސަރަޙައްދުތަކަްށާކުރުމުގައި. ާއެިކއެކި  1150ހެނީ

ާަބިއވެރިވުްނާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެމީހުންގެ ާތަރައްޤީވެ ާއިުތރަށް ާސަރަަޙއްދުތައް ާއެ ާހިންގުަމކީ ާޤައުމު ބަހ ލައިގެން

ނޑުާދެކޭީތވެާމިާއިތުރުެވގެންާއެތައްާގުނަ ާބިލަށްާތ އީދުާކުރެވެނީ.ާދެންާއެްއާއިތުރުވެގެންދ ނެާކަމެްއކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާޤ ިއމުއެމް. ާސަުރކ ރެއް ާގެ ާވ ހަކަޑީ.ޕީ ާވިއްކަމުންދިޔަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާާ.ެއއްާާވެގެންދިަޔއިރު ާހިންގަނީ ާޤައުމު 5ާމި

ާހިންގ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާބަހ ލައިގެންޭނ ާއަުޅގަާސަރަޙައްދަކަށް ާނަލަނަލަާއިރުަގއި. ާރީތި ާވަރަށް ނޑުމެން

ާމައު ާކުރަހ ފަިއވޭ ާިމގޮތުން ާކ5ާަތަކެއް ާވޯޓުެދްއވ ފަިއވޭ.ާސަރަަޙއްދެއް ާތ އީދުކޮށް ާއެކަމަށް ާރަްއޔިތުން ާއަދި  1155ނަޑައޅ 

ާކުރަންޖޭހެނެ ާކަންތައް ާއުސޫލުން ާމި ާިހންގުމުަގއި ާވެރިކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެކެީނ ާައޅުަގނޑު ކަމަށް.ާާއެހެންވީމ ،

އިވ ާވަޢުދުތައްާުފއްދުމަށްާއަދިާއެހެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާވެސްާމިކަމަށްާތ އީދުކުރަްއވ ާމިާމެނިފެސްޓޯގަާ

ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެނެއް ާދިނުމަކީ ާއިހަކަށްދުވަުހާާއެހީތެރިވެ ާދ ދި ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާމި ާޑެންމ ރކްގެ ާލިބިގެންދިޔަ ާފުރުޞަތެއް ާވަޑައިގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމ ލެ ާމ ހިރެްއ ދެްއިވާކަމުގެ

ާޕްރެާ.ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ާވިދ ޅުމި ާެއބޭފުޅ  ާދެއްވަމުން ާތަޢ ރުފުކުރެވޭާާވެފަިއވޭޒެންޓޭޝަން ާއަލަށް  1160މިީއ

ާިމާ ާޑިސިޝަްނއެކޭ ާބްރޭވް ާވަރަށް ާފަރ ތ އި ާހިންގ  ާވެރިަކން ާކަމެކޭ ާނުކުރޭ ާކުރަން ާވަރަށް ޑިމޮކްރަސީސްތަުކގަިއ

ާމުހިއް ާވަރަށް ާކަެމކޭ.ާއެހެނެގީ.ާެއކަމަކު ާފައިދ ކުރަނިވި ާަރއްޔިތުންނަށް ާގޮެތއްަގއިާުމާވަރަށް ާޙަރުދަނ  ްނވީމ ،ާމިއީ



 44 

ާތަަރއްޤީެވާ ާޤައުމު ާގޮސް ާލިބިގެްނ ާލ ބަ ާހެވ  ާޤައުމަށް ާމުޅި ާރައްޔިތުންނަށް ާމުޅި ާރައްޔިތުންނަށް ކުރެިވއްޖެނަމަ

ނޑަށްާާއިތުރަށްާޑިމޮކްރަސީާޙަރުދަނ ވެގެންާދ ނެާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާކުރުގޮތަކަށްާމިވ ަހކަތައް ަދންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ

 1165ބިލުގައިާުހރިާމ އްދ ތަކަށްާެއކިެއކިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަރަްށާާބިލަށްާތ އީދުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާމިމިާ

ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްއކަވ ފަިއވ ތީ ާވ ހަކަފުޅު ާބޮޑަށްާާފުޅ ގޮތެްއގައި ާވަރަށް ާބޭނުންވީ. ާދަންނަވ ލަން ާހަމައެކަނި ވ ހަކަ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެ

ނޑުމެންާމިާ  1170ދަނީާވަރަށްާާާބިލަށްާދެވަނަާފަހަރަށްާބަހުސްކުރަމުންާމިާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމި ނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ.ާކުރީފަހަރުާއަޅުގަ ުރާބިލުގެާވ ހަކަާދައްކަމުންދިޔައިާތަފ ތުާމ ހައުލެއްގައޭާއަުޅގަ

ާމިއަ ާގެންދިޔަ. ާައޑުަގދަކުރަމުން ާައއިސް ާބަަޔކު ާއެމީހުންބޭރުގައި ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާއެހެންނަމަވެސް،ާދު ާނެތް. ނެްއ

ާމިއަދު ާއުޅުނީމަާާހަމަ ާހައްޔަރުކުރަން ާބަަޔުކ ާޭއގެތެރެއިން ާއުޅުނީމަ ާހައްޔަރުކުރަން ާކުރީފަހަރު ާއެމީހުން ވެސް

ާމެންބަ ާއުޅުއްވި ާމިތ  ާއަޅުާސަލ މަތްކޮށްދޭން ާތިއްބެވި. ާެއބަ ާމަޖިލީހުގައި ާއަދިވެސް ާހަމަ ާވެސް ނޑުާރުން ގަ

 1175ައކީާއެުދވަހުާމިތ ާައުޑގަދަކުަރންާނޫނިއްޔ މުާމިތ ާމުޒ ހިރ ޮކށްާހަދަންާއ އިާމީހުންނަށްާާކަދަންނަވ ލަންާމިއުޅޭާވ ހަ

ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުން ާމިއަދު ާސަރުކ ރަާވެސް ާމިއަދު ާއެެހންނަމަވެސް، ާއެނިގއްޖެއޭ. ާރަްއޔިތުްނާގޮތް ާއަދިވެސް ކަށް

ާއުސޫލުްނާާބޭނުންވ  ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއ ދެ، ާނޭނގެޭއ. ގޮތެއް

ާހިތަށްއަރ ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަަދއްކަމުންދ އިުރ ާިބލަކަށް ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިކޔ ފަިއ ާބިލޭ ހިންގުމުގެ

ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާހިންގ ނެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާުއސޫލުން ޮގްތާާލ މަރުކަޒީ

ާ ާމަފްޙޫމްތަކެއް ާތަފ ތު ާއެއ ިއ ާތެރޭަގއިބަޔ ންކުރެވިަފއިވ އިރު ާބިލުގެ ނޑުމެްނާާމި ާއަުޅގަ ާކަމީ ާމިދ   1180ހިމެނިގެން

ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާކުީރގެ ާމިއޮތީކީ ާިމއަދު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާކަމެކޭ. މިއަދުގެާާ.ނޫންާެއއްާހިތ މަކުރަންޖެހޭ

ާކުރަންވީ ާކަންކަން ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާަކނަޑއެިޅގެން ާއެބަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބަޔ ންކުރެވިފައި އޮތް.ާާގޮތް

ާސަރުކ ުރްނާ ާކޮންމެވެްސގޮތަކުން ާތެރެއަށް ާމިބިލުގެ ާެވސް ާއަނެްއކ  ާވ ހަކަ ާއޮފީހުގެ ާޕްރޮވިންްސ އެހެންކަމަށްވ އިުރ

ާހަ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިތ މަކުރ ާމަގައިމުވައްދ ފަިއާއޮތުމީ ާވ ހަކަާެވސް އެްއާާަކމެއް.ާއ ެދ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސާއިޞްލ ޙުކުރ 

ާއެަބާ ާދައްަކވަމުން ނޑިނޭޅި ާކެ ާހަމަ ާވ ހަކަ ާއޮފީހުގެ ާޕްރޮވިންްސ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދަްއަކވ . ާބޭފުޅަކު  1185އެްއވެސް

ާސި ާކައުންސިލ އި، ާަރށު ާަކއުންސިލ އި ާއަތޮޅު ާއޮތީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާމަފްޙޫމެއްގެންދަވ . ާަކުއންސިލްތަކުގެ ާ.ޓީ

ާގްރޫ ާކައުންސިލުއަތޮޅުތައް ާޕްޮރވިންސް ާއުސޫލުންާްޕކޮށްގެން ާލ މަރުކަޒީ ާގްރޫޕްކޮށްގެން ާއަތޮޅުތައް ާނޫނީ ާއުފަްއދ  ަތއް

ގަިއާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއޮތްާބިލުާާސަރުކ ރުންާމި،ާނ ދޭ.ާއ ދެާެއއްާޤ ނޫނުއަސ ީސއަކުާކަންކަންާކުރަންވީާގޮުތގެާވ ަހކަ

ާދެންއަ ާދަންަނވ ނީ ާމިާމިާޅުަގނޑު ާސަރުކ ރުްނ ާފ ހަގަކުެރއްވި ާެވސް ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާހުށަހަޅުއްވަމުންާާބިލު ބިލު
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ާނަންާ ާނަން ާބަެއއް ާކަންނޭނގެ ާއެބަހުރި ާމީގަިއ ާަފދައިން ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ  1190އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާތޯރިޓީާޖަހ ފައިާއޮތްާތަނަށްާމިހ ރުާލޯކަލްާގަވަރމަންޓްާކޮމިޝަންާމިާބަދަލުކޮށްލ ފައި.ާކުރީގެާލޯކަްލާގަވަރމަންޓްާއޮ

އޮތްާމަފްޙޫމަކަށްާބަދަލެއްާާއޮންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާނަންާނަންާއެއްޗެހިާބަދަލުކޮށްލުމަކުންާޙަޤީޤަތުގައިާމި

ރަްއޔިތުންާއިންތިޚ ބުާކޮްށގެންާާވެސްާހަމަާލޯކަލްާގަވަރމަންޓްާކޮމިޝަނޭާިކޔ ފައިާމިާއުެފއްދޭާބ ރަކީާނ ދޭ.ާމިހ ރު

ާއެއްާ ާމައްޗަށް ާބ ރެއް.ާއެމީހުންގެ ާދެއްކޭނެ ާބިރު ާަކއުންސިލަަކށް ާއޮތް ާނުފޫޒުާއުފައްދ ފައި ާއަނެއްގޮތުން ާނޫނީ ާގޮތުން

ާމިާ ާކިޔ ފައި ާކޮމިޝަނޭ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާބ ރެއް. ާބަސްކިޔޭނެ  1195ފޯރުވޭނެ

ާދީފައިއުފައްދ ފަ ާކޮމިޝަނަްށާއެ ާއޮތް ާނޫނޭ.ާާއި ާބ ރުތަކެއް ާދެިވގެންވ ނެ ާމީގައި ާެވސް ާއެްއގޮތަކަށް ާބ ރުތަކަކީ ހުރި

ާައޅުަގނޑުމެްނާާޑިމޮކްރަސީ ާވެރިކަމެޭކ ާަރއްޔިތުންެގ ާއަންނަ ާުއފެދިގެން ާތެރެއިން ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަކީ

ާރަ ާހިންގުމަކީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއަދި ާވެއްޔިބުނ އިރު ނޑުމެްނާތުންގެ ާއަުޅގަ ާައތްމައްޗަށް ާރައްޔިތުްނގެ ރިކަން

ާއަންނަާ ާކުރެވިގެން ާއިްނތިޚ ބު ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބުނ އިރު ާމަސައްކަތެޭކ ާކުރ  ދޫކޮށްލަން

ާއެހެ ާފޯރުވަން ާނުފޫޒު ާބަސްިކޔ  ާމައްޗަށް ާއެމީހުންގެ ާނޫނިއްޔ މު ާބިރުދައްަކން ާބަޔަުކާކޮމިޝަންތަކަކަށް  1200ން

ާކޮމިޝަނަްށާ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާއެހެންކަމަށްވ ތީ، ާނުވ ެނ. ާތިބެގެން ާބަޔަކު ާޢައްޔަްނކުރ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ާބ ރުތަކ އި ާދީފައިހުރި ާަބއެްއާާމިހ ރު ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާނޫންކަން ާރަނގަުޅ ނުޑ ާއަުޅގަ ވެސް

ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވ އިުރގަ ާބައެއްބޭފުޅުން ާހީވޭ ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ގޮތުން ާއިޞްލ ޙުކުެރވުނުާއި ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާފަހަރު

އިރުަގއިާޔުނިޓަީރާދައުލަތެްއަކމުގައިާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާިލެޔވިފައޭާވަނީާކޮންމެހެންާެއއީީކާފެޑަރަލްާދައުލަތަކ އިާމ ާ

ާއަދިާއްާތަފ ތުވެގެނެ ާދައުލަތަކީ ާޔުނިޓަރީ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާދެާާނޫނޭ. ާތަފ ތު ާވަރަށް ާދައުލަތަކީ  1205ެފޑަރަލް

ނޑުމެްނާއެއްކޮށްފައިާއޭަގއިާހުންނަާބައެއްާމަފްޙޫމްތައް ވެސްާމީގެެތރެއަށްާލައިގެންާކަންކަްނާާއެްއޗެއް.ާެއއީކީާއަުޅގަ

ާވ ހަކަ ާދެއްކޭނެ ާެއވ ހަކަ ާއުސޫލުން ާދައުލަތަާކުރެވޭނެ ާޔުނިޓަރީ ާމިއޮތީ ނޑުމެން ާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ކަްށާެއއް

ާބަޔ ންކުެރވިފައި.ާ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާއޮންނ ނީ ާަޤުއމު ާމި ާދައުލަތަކަށްކަން ާޔުނިޓަރީ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާގެނެްސގެންާ ާދައުލަތެއް ާޔުނިަޓރީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމަފްޙޫމްތައް ާއޮންނަ ާސިސްޓަމެއްަގއި ާފެޑަރަލް އެހެންކަމުން،

ާެއގޮތަ ާގޮެތއްއެކަންކަން ާރަނގަޅު ާގެންދިުއމަކީ ާމިކުރައްވ ާާކަަމކަށްާށް ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާއ ދެ،  1210ނުވ ނެ.

ާއެ ާހުޅުްއވަިއގެްނ ާއޮފީސްތައް ާޕްރޮވިންސް ާސަރުކ ރުން ާހިުތން ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސައްކަްތާާމަސައްކަތަކީ ކުރަްއވ 

ާ ާމަންދޫލެޖިޓިމައިޒް ާރައްޔިތުންެގ ާފަރ ތުން ާރަްއޔިތުންގެ ާއެކަމަށް ާނޫނިްއޔ މު ާޤ ނޫނީކުރަން ާފަރ ތުން ބ ރުާާބުންގެ

ާއޮފީސްަތުކެގާހޯދަ ާޕްރޮވިންސް ާަކއުންސިލްތަކ އި، ާްޕރޮވިންސް ާއޮފީސްތައް ާޕްރޮވިންސް ާމަސައްކަެތއް. ާކުރައްވ  ން

ާމި ާއެާވ ހަކަ ާމިހ ރު ާލަިއގެން ާތެރެއަށް ާކަމެއްާާބިލު ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެއީ ާމަސައްކަތް ާކުރަްއވ 

ާ ާކުރ  ާލިބިގެން ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާާނޫނީ ާމިާކަމެއްގޮތަށް ާމަސައްކަތް ާހެދުމުގެ ާޕްރޮވިންސްާާގޮތަށް  1215ކުރަނީ.ާޙަޤީޤަތުގައި

ާކޮންސެޕްޓެްއާ ާބަލައިގަންނަ ާރަްއޔިތުން ާއެއީ ާަދންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮންސެޕްޓެކޭ ާއޮްތ ާފޭލްވެަފއި އޮފީސްތަކަކީ
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ާބޭ ާރަްއޔިތުން ާއެއީކީ ާކަމަށްވަންޏ މު ާހިންގުން ާޤައުމު ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާުއސޫލެްއާނޫނޭ.ާއެއީ ާލ މަރުކަޒީ ނުންވ 

ނޫނޭ.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިވ ގޮތަީކާއުނގޫފ ރުންާލިބޭާޚިދުމަތްާހޯދަންާރ.އަތޮޅުާމީހުންާވެސްާމިާދ ންޖެހެނީާފެލިވަރަށް.ާ

އެއްާާވެސްާއެކަެމއްާބަލަާއަތޮޅުާމީހުންާހަމަގައިމުއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރ.ވަންޏ ާކަމަށްާލ މަރުކަޒީާއުސޫުލާާއެއީ

 1220.ާނޫނިއްޔ މުާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގީމަާމިވ ޮގތަކީާރައްޔިތުްނގެާއިންޖީނުގެަތކ އި،ާފަޅުާރަށްރަށްތަކ ިއާނުގަންނ ނޭ

ާ ާބަދަލެއް ާެއއްވެްސ ާސަރުކ ރުން ާނަހަމަގޮތުގައި ާސަރުކ ރަށްާއެ ާަނހަމަގޮތުގަިއ ާނުދީ ާަޙއްޤުވެރިންނަށް އެްއޗެީހގެ

ާއުސޫެލއް ާލ މަރުކަޒީ ާއެ ާކަމަށްވަންޏ  ާޕްރޮވިންސްާވެާނެގުން ާއެފަދައިން ާހަމަ ާނޫނޭ. ާބޭނުމެއް ާަރްއޔިތުން ސް

ާހަދައިގެންާމި ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުާާއޮފީސްތައް ާކުރުމަކީ ާހޭދަތައް ާބޭކ ރު ާކުރ  ާއެތަންތަނަށް ކުރ ާނަހަމަާކަންތައްތައް

ާއުސޫެލއްާކަމަށްވަންޏ  ާލ މަރުކަޒީ ާއެ ާނޫނޭ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާވެސް ާބޭނުމެއް ާަރއްޔިުތން ާލ މަރުކަީޒާވެސް ަގއި

ާމ ކެޓްާ ާހިތުން ނޑު ާައޅުގަ ާތެރޭަގއި ާޑިބޭޓްގެ ާހިނގި ާއެދުވަސްވަރު ާނޫނީ ާލިޔެވިފަިއވ އިރު ާވ ަހކަ  1225އުސޫލުގެ

އ ިއާމިކަހަލަާވ ަހކަތަކެްއާނ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭުރގައިާާއިކޮނޮމީައކަށްާރ އްޖެާބަދަުލުވމ އިާެއކޮނޮމިކްާއެފިިޝއެންސީާ

ާއޮތީކީ ާބަލ ފައި ާކަންކަންާާކޮންމެހެން ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާވ ނެގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުްނ ާއެންމެ އެއް

ާނޫން.ާ ާހިންގ ކަށް ާަކންކަން ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާގޮތަަކށް ާއެފިޝަންޓް ާިއކޮނޮމިކަލީ ާއެންމެ ާނޫނިއްޔ  ހިންގަން

ާރައްޔިތުންނ އިާ ާޮއތީ ާބެލިަފއި ާކަމަކަށް ާބޮޑު ާއެްނމެ ާޭއގައި ާލިބޭނެާާއަޅުަގނުޑާހިތުން ާޚިދުމަތްތައް ާަކިއރިން އެންމެ

 1230ގޮތަކަށްާކަްނކަންާބައްޓަންކުރަން.ާޭއގެާާވެސްާބޮޑަކަްށާބައިވެިރވެވޭނެާރައްޔިތުންގެާވެރިކަުމގައިާަރްއޔިތުންނަށްާވީހ 

ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއްަޗކަްށ ާއޮްތ ާކޮށްފައި ާޑިަޒިއން ާއޭުރގައި ާއެހެްނކަމަށްވ އިރު ާމަފްޙޫމަކަްށވީ. ާއޭރުގެ

ާރަނގަޅު ާވެސް ާއެްއގޮތަކަްށ ާއުޅުމަކީ ާގެންނަން ާބަދަލެއް ާބިންދ ލައިގެން ާއަނބުރ ލައިެގން ާއެ ގޮތަަކްށާާގަދަކަމުން

ާމި ާމިހ ރު ާދަންަނވ ލ ނީ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ އިރުާާނުވ ނެ.ާައޅުަގނޑު ާފަހަރަށްާސަުރކ ރުން ާކަންަތްއތައްާދެވަނަ ބިލުގެ

ނޑައެިޅގެްނާއޭރުަގއިާވިދ ުޅވަމުންާގެންޮގސްފައިާެއްއގޮތަކަށްާވެްސާާޑީ.އ ރް.ޕީާއ އިާވެްސާމަޝްަވރ ކުރަްއވ  ނަމޭާކަ

ާއަނެްއކ  ާނުކުރަްއވ  ާމިާމަޝްވަރ  ާހަމަ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާވެސް ާއޮފީސްަތކ ިއާާބިލު ާޕްރޮވިންސް ާހަމަ  1235މިއޮތީ

ާމިީއކީާ ާއެހެންވީމަ، ާހިމަނުއްަވއިގެން. ާވެސް ާއެއްޗެހި ާމިކަހަލަ ާކައުންސިލ އި ާހިތުންާާޕްރޮވިންސް ާައޅުަގނޑު އެއް

ނުޑާ ނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުގަ ސަރުކ ރުންާކުރަްއވ ފައިާއޮތްާޒިންމ ދ ރުާމަސައްކަތެއްާނޫން.ާހަމައެއ އިާއެްއކޮށްާއަުޅގަ

ނޑުާ މިާބިލުާބަލައިގަންނަންޏ ާބަލައިގަންނ ނީާކޮންމެހެންާޕްރޮިވންސްާއޮފީސްތަކަށްާތ އީުދކުރ ތީާއެއްާނޫެނވެ.ާއަުޅގަ

ާއަުޅަގނުޑާހަމަގައިމުވެ ާެއއް ާހުއްޓަ ާބިލުަގއި ާމި ާކައުންސިލްތައް ާޕްރޮވިްނސް ާނޫނީ ާޕްރޮވިންްސާއޮފީސްތައް ާމި ސް

ނޑުމެންާމިާބިލުާބަލައިގަންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަކިާމުއްދަެތްއާ  1240ބޭނުމެއްާނޫންާމިާބިލުާފ ސްވެގެންދ ކަށް.ާއަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއާމިކަންާކުރަންާހަމަޖެހިފައިާއޮތީމަާމިހ ރު އެަކންާލަސްވެފަިއވ ތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާަމގުސަދަށްޓަަކއިާިމާާކަ

ބިލުާބަލައިގަންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާުއްއމީދުކުރަނީާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާއިންާމިާނިމިގެންާއަންނައިރުާ

ާނައުން. ާމިގޮތަށް ާވ ހަކަ ާކައުްނސިލްތަކުގެ ާޕްރޮވިންސް ާވ ހަކަ ާއޮފީސްތަކުެގ ާޕްރޮވިންސް ާކޮންމެހެންާާމި އަދި
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ާއުސޫލުްނާ ާލ މަރުކަޒީ ާއެ ާގްރޫޕްކޮްށގެން ާނައުން.ާއަތޮޅުއަތޮޅު ާތެރެއަށް ާމީގެ ާެއާމަފްޙޫމް ާނުކީނަމަވެސް ޕްރޮވިންސް

ާބިލުާ ާމި ާހިތުން ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ މުން ާތެރެއަްށާނުގެަނުއން. ާބިލުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުސޫލު  1245ހިންގ 

ނޑު ާހަމަގައިމުާވެސްާވޯޓުާދޭނީާޕްރޮިވންސްާނެތްާބިލަކަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާނިމިގެންދ އިރުާއަުޅގަ

ާ

ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާބިެލއް ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާވެސްާެއދެންާވީހ ާވެްސާައވަހަކަށްާފަހަރަށްާސަރުކ ރުންާފޮނުއްވައިެދްއވީތީާޝުކުރުާަދންނަވަން.ާާނަދެވަ  1250އަުޅގަ

ާލިބިގެންދ ނެާ ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާމަންފ ތައް ާލިބޭނެ ާބިލުން ާފ ސްވެ ާބިލު މި

ާބިލު ާމުހިއްމު ާމި ާދަްއކަވ ތޯ. ާައވަހަށް ާފައިދ ތަކ އިާާދުވަހެއް ާލިބެންޖެހޭ ާބިުލން ާމި ާފ ްސވެ ާވެްސާއަވަހަކަށް ވީހ 

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެބަތިބި. ާރަްއޔިތުން ާއިންިތޒ ރުަގއި ާދުވަހެްއގެ ާިލބޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް މަންފ ތައް

ީފސްތަކުަގއިާތިބިާވެރިންނ ިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާހިންގުންާމިހ ރުާމިއޮތީާފ ަޑކަށްާހުއްޓިަފއި.ާސަބަބަކަށްވަނީާކުރީަގއިާއޮ

ާޯކޅުންތަކެްއާ ާސިޔ ސީ ާދެފަރ ުތަގއި ާކައުންސިލަރުންނ އި ާތިބި ާޢައްޔަންކޮށްފަިއ ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު  1255ކަތީބުންނަށް

ާީހވ ގޮތުްނާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެްސ ާސިޔ ސަތު ާދެފަރ ތުގެ ާއެްއކޮްށ ާހަމަެއއ އި ާއަދި ާދުަވސްވަަރކަށްެވފައި ކޯޅެވެމުންދ 

ރުާމިާއޮންނަނީާދިމ ނުވެފައި.ާއެހެންވުމުގެާސަބަބުންާރައްޔިތުންނަށްާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާދިނުމުގައިާވެއްިޖއްޔ ާމިހ 

ާކަންަތއްތައްާ ާއުޅޭ ާބޭުނންވެގެން ާަރއްޔިތުން ާގޮތަކީ ާދިމ ވ  ާސަބަބުން ާނުކުޅެދިފައި.ާޭއގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއޮންނަނީ މި

ާނުދ ންވީ ާދިމ ލަކަށްކަން ާކޮން ާދ ނީ ާނޭނިގާާނިންމުމުގައި ާކިހިނެއްކަން ާކުރަްނވީ ާކަންތައް ާދިމ ލަކަށްކަން ކޮން

ާައވަހަްށާ ާވެސް ާވީހ  ާރައްޔިތުްނނަށް ާކަންތައްަތއް ާމިވ  ާބިލުގައި ާފ ސްވެ ާބިލު ާމި ާވީމ ، ާމިދަނީ.  1260ލަސްވަމުން

ާމ އްދ  ާބިލުގެ ާަކމެއް. ާއެދޭ ާއަޅުަގނޑު ާނިންމަަވއިިދނުމަކީ ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުން ާމި ތަކަށްާލިބޭނެގޮތަކަށް

ވަަނާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގަިއާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުންާއަތޮުޅާަކުއންސިލްތަކަށްާމެންބަރުނ6ާާްބަލައިލ އިުރގައިާބިުލގެާ

ާއަތޮޅުާ ާމެންބަރުން ާދެ ާދ އިރ އަުކން ާއިންތިޚ ބީ ާކޮންމެ ާދ އިރ އަކުން، ާކޮންމެ ާމެންބަރުން ާދެ އިންތިޚ ބުކުރ އިރު

ާގިނަާާކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުކުރ ގޮަތށް އޮތުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ގޮތުންާވެއްިޖއްޔ ،ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއިާތަންކޮޅެއް

ާ ާބަލައިލ އިުރގައި ާށ.އަތޮޅަށް ާމިސ ލަަކށް، ާެއއިރަށް ާއަށ6ާާްއަދަދެއް. ާރ އްޖެ ާމުޅި ާއެބަތިބި.  1265މެންބަރުން

ާހީވ ގޮ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއިތުުރެވގެންދޭ. ާމެންަބރުންތަކެއް ާއެތައް ާމިއުޅެނީާބަލައިލ އިުރގައި ާވެސް ާމިހ ރު ާެވއްޖިްއޔ  ތުން

ާިމާ ާނުދެވިގެން ާމުސ ރަ ާދޭންވ  ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާސަރުކ ރުގެ ާުނވަތަ ާވުޒ ރ ތަކަށް ާތިބި ާއުފައްދ ފައި ާމި ސަރުކ ރުން

ނޑަށްާއެާއަދަދުާތަންކޮޅެއްާ ާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަނެްއކ ެވސްާޚަރަދުާބޮޑުވެގެންދ ނެާކަމެއްާކަމަށްާފެންނ ތީވެާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާމިާއޮންނަނީާމިާމ އްދ ގ02ާާެވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލައިލ އިރ02ާާުގިނަާކަމަށްާފެނޭ.ާބިލުގެާ

ާޖިންސުެގާ ާދެ ާތެރޭަގއި ާމެންބަރުްނގެ ާއިންތިޚ ބުކުރެވޭ ާކައުންސިަލށް ާރަށު ާމަތިން ާޮގތުގެ ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ   1270)ހ(ާގައި
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ާކަށަވަރުކޮ ާފުރުޞަތު ާހިމެނުމުގެ ާތެެރއިންާމީހުން ާއަދަދުގެ ާމެންބަރުންގެ ާހިމެނޭ ާަކއުންސިލުަގއި ށްދިނުމަށްޓަަކއި

ާއެވެ.ާ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާގޮތަަކށް ާމަދުނުވ  ާތިރީހަށްވުރެ ާސައްަތއިން ާއަދަދު ާނިްސބަތްވ  ާޖިންސަކަށް އެްއވެސް

ާއަ ާވަކި ާމެންބަރުންނަށް ާއަންހެން ާނުވަަތ ާއަދަދެއް ާވަކި ާއަންހެނުންނަށް ާހީވަނީ ާަކނޑަައޅ ފަިއާއަޅުަގނޑަށް ދަދެއް

ާެވސްާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުުކރެވޭ. ާޤަބޫލެްއ ާއެހ  ާއަުޅަގނޑަށް ާއޮތުން ާއޮންނަ ާފަރުމ ކޮށްފައި ާމި އޮންނަގޮތަށް

ާހޯދަންވީ.ާ ާފުރުޞަތު ާވ ަދކޮށްގެްނާއެ ާއިންތިޚ ބުގަިއ ާަހމަ ާވެސް ާމެންބަރުން ާއަންހެން ާވެއްިޖއްޔ   1275ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާދަންނަވ  ާމި ާއެހެން ާއަޅުަގނޑު ާބިލުގެ ާމި ާއަށ12ާާްލީ ާތަރައްޤީ ާއަންހެނުންގެ ާހަމަ ާއެަބޮއވޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާނުވަތަާ ާމެންބަރުން ާދެ ާމަދުެވގެްނ ާކަމަށްވަންޏ  ާއެހެްނވެއްޖެ ާގޮތަށް. ާއެކުލަވ ލ  ާެވސް ާކޮމިޓީަތކެއް މަސައްކަތްކުރ 

ޏ ާއަނެއްކ ާވެސްާހަމަާއަންހެނުންނަށްާތިންާމެންބަރުންާއަތޮޅުާކައުންސިލުާރަށުާކައުންސިލުަގއިާިތބެންޖެހޭކަމަށްވަން

ާ ާބިލުގެ ާދެިވެގންދަނީ. ާފުރުޞަތުތަެކއް 47ާާއިތުރު ާބަލައިލ އިުރަގއި ާއަްށ ާމ އްދ  ާމ47ާާިވަނަ ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާހ ލަތެއްަގއިާ ާނުހިންގިއްޖެ ާކައުންސިލުަތއް ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާޫރޅ ލުން. ާކައުންސިލުތައް  1280އޮންނަނީ

ާ ާބަލަންާނުވަތަ ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާއެކަން ާޙ ލަތެއްގައި ާނުނިންމިއްޖެ ާކަންތައްތައް ާނިްނމަންޖެހޭ ކައުންސިލުތަކުން

ާހަމަާމުހިއްމުކަމެއް.ާއެހެންވީަމ،ާއެާ ާއޮތުމަކީ ާގެންނ ނެާފަރ ތެއް ާއެކަންާނިމުމަކަށް ާގޮތަަކށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއެ ނުވަތަ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާއެހެން ނަމަވެސް،ާއަިދާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާއެާމ ްއދ ާއަށްާވިސްނ ލަންާފެނޭ.ާމ އްދ ާއަށްާއަުޅގަ

ާދޭންވ ނ55ާާެ ާކައުންސިލުތަކަށް ާވަސީލަތްތަކުން ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާއަދަދެއް ާވަކި ާބަލ ިއރު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާއެއް ާއިދ ރ  ާއެފަދަ ާނުވަތަ ާއިދ ރ އަކުްނ ާޤައުމީ ާަބއިެވރިނުވެ ާކައުންސިލު ާއިދ ީރާާމިންވަރު.  1285މެދުވެިރކޮށް

ާއަތޮޅުާ ާބަެއއް ާތެރެއިން ާއ މްދަީނެގ ާލިބޭ ާވަސީލަތަކުން ާޤ އިުމކުރ  ާސަރަޙައްދުަގއި ާސިީޓ ާނުވަތަ ދ އިރ ެއއްަގއި

ާމިންވަރުާ ާދޭނެ ާކަުއންސިލަށް ާއަތޮޅު ާއަހަރަށް ާޮއންނަ ާކުރިއަށް ާިމގޮތުން ާއެވެ. ާދޭންވ ނެ ކައުންސިލުތަކަށް

ާފި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ނަޑއަޅ ނީ ނަޑއެޅިފަިއާކަ ާކަ ާއަދަދެއް ާވަިކ ާފ ހަގަކޮށްލެވެނީ ާމިތ  ނަޑށް ާއަޅުގަ ނޭންސުންނެވެ.

ާ ާފެންނ ތީވެ. ާމ އްދ އެއްކަމަްށ ާވިްސނ ލަންޖެހިދ ނެ ާފަހަރެއްގައި ާއެ ނުޑ70ާާނެތީމަ ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަށް ާމ ްއދ  ވަނަ

ާ ާހިތްވޭ. ާކައުންސ70ާިބަލައިލ  ާބަޖެޓުން ާދަޢުލަތުގެ ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ަގއި ާކައުންސިލަްށާވަނަ ާފައިސ ، ާލިބޭ  1290ލަށް

ާބަޖެޓުގެާ ާކައުންސިުލގެ ާއަހަރުގެ ާހިނގ  ާބަލ  ާލޯނަށް ާނަގ  ާއ އި ާއެހީ ާލިބޭ ާޮގތްގޮތަށް ާއެކި ާއ އި ާއ މްދަނީ ލިބޭ

ާ ާޖެނުއަީރާމަހު ާއަހަުރގެ ާއެ ާޖެނުއަީރ73ާާއަހަރުގެ ާހުރެ ާސަބަބަކ އި ާއެްއވެސް ާެއވެ. ާވ ނެ ާފ ްސުކރަން ާކުރިން ގެ

ާ ާނިޔ73ާަމަހުގެ ާބަޖެޓުގެާގެ ާފ ސްކުރި ާައހަރަށް ާފ އިތުވި ާކައުންސިލުން ާނުކުރެވިއްޖެނަމަ ާފ ސް ާބަޖެޓް ލަށް

ާއިޚުިތޔ ުރާ ާކުރުުމގެ ާޚަަރދުތައް ާރިކަރަންޓް ާއަހަރުެގ ާޮއތް ާކުރިއަށް ާގޮަތކަށް ާިއތުރުނުވ  ާވުެރ ާޚަރަދަށް ރިކަރަންޓް

ާބަޖެ ާއަހަރުގެ ާހިނގ  ާއަދި ާެއވެ. ާލިބިެގންވެ ާރައީސަްށ ާއެނޫްނާކައުންސިުލގެ ާކައުންސިުލގައި ާފ ސްކުެރވެންދެން  1295ޓް

ގެާނިޔަލަށ17ާާްމައްސަލައަކ އިާބެހޭގޮތުންާމަޝްވަރ ާއެއްާނުކުެރވޭނެާއެެވ.ާއަދިާހިނގ ާއަހަރުގެާޖެނުއަރީާމަހުގެާ

ރަާބަޖެޓްާފ ސްނުވެއްޖެނަމަ،ާބަޖެޓްާފ ސްވަންދެންާހިނގ ާދުވަސްތަކަށްާކައުންސިުލގެާމެންބަރުންނަށްާއެއްވެސްާމުސ 
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ާކަމެްއާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާވަަރަކށް ާވެްސ ާކޮންމެ ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާިމ ާެއވެ. ާނުދެވޭނެ ާއެްއ ާއުޖޫރަ ާނުވަތަ އެްއ

ާެއތ ާ ާތިބޭނެބ އޭ ާަކއުންސިލަރުން ާއެމީހުން ާހިތަށްއަރަނީ ާައޅުަގނުޑގެ ާެވއްޖެއްޔ  ާނުލިބޭގޮތަށް ާމުސ ރަ ހެން.

ާފެންނަ ނޑަށް ާކުރ ގޮތަށް.ާނުވަަތާއަޅުގަ ާނުވަތަާމަސައްކަތް ާބަޖެޓް ާކުރިން ާމުއްދަތުގެ ާބުނ  ާއެ ާބ ރުއަޅަނީ ާމީގެން  1300ނީ

ާހީވަީނާ ާއަޅުަގނޑަށް ާެވސް ާއެކަމަކު ާގޮުތގައި. ާއެއް ާމ އްދ  ާބ ރުއަޅ  ާނިންމަން ާއެއްޗެހި ާހިސ ބުތަކ އި ނިންމަންޖެހޭ

ާމިދަންނަވ ލީ ާއެހެން ާކަމެއްހެން. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާހަމަ ާކޮންމެހެން ާމިއީ ާމަރުޙަލ ގައި ކައުންސިލުެގާާކޮމިޓީ

ާމުސ ރަާ ާލިބޭ ާވެސް ާމިހ ރު ާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ. ާކުރ ެނާކަމަކަށް ާމަސަްއކަތް ާގޮތަކަށް ާނުލިބޭ ާމުސ ރަ މެންބަރުންނަށް

 އ އިާޢިނ ޔަތްަތއްާކުަޑެވގެންުއޅޭާދުވަްސވަރެްއގައި.ާ

ާ1305 

 ާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް

ާބިުލާއައްސަލ މް ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ޢަލަިއކުމް

ާވަނީާ ާމި ާމިހ ރު ާމުއްދަތު ާބަޔ ންކުރ  ާފޮނުއްވ ފައި.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާވަނީ ާމި ާސަރުކ ރުން ާފަހަރަށް ދެވަނަ

އުޅެނީާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުަކޒީާއުސޫލުންާހިންގުމަށްޓަަކިއާާފަހަނައަޅ ާޮގއްސަ.ާައޅުަގނުޑމެންނަށްާއަދިވެސްާމި

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާެއކުލަވ ނުެލިވގެން. ާޤ ނޫނު ާަކމ އިގުޅޭ ާމި ާކުރުމުަގއި ާއިންތިޚ ބު ާމީހުން ާކައުންސިލަށް  1310ބޭނުންވ 

ާނިންމ  ާައވަހަަކށް ާވެްސ ާވީހ  ާޤ ނޫނު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުެރވިދ ނެ. ާބަޙުސްތަެކއް ާމެނުީވާދިގު ލެވިގެން

ވަނަާބ ބުގައިާެއވ ާރޫޚ ާެއްއގޮތްވ 6ާާކައުންސިލުތަްއާމިާޤ ނޫނުގަިއާބަޔ ންކުރ ާގޮުތގެމަތިންާއަިދާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމުއްދަތަްށާ ާެއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާއަދި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާނުދ ނެ ާކުެރވިގެން ާއިންތިޚ ބު ގޮތުގެމަތިން

ާނުކު ާމިކަން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީސް،ާއަުޅަގނޑުމެން ާހިތ މަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ރެވިދ ތީ

ާއަދިާ ާއ އި ާޕ ޓީ ާކުރ  ާވެިރަކން ާކުރަމުންދ އިރު ާެވރިކަން ާނިޒ ެމއްަގއި ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ީސ ާވ ދަވެރި  1315ޙަޤީޤަތަކީ

ާފިކު ާތަފ ތުވުމ އި، ާޚިޔ ލު ާއޮންނަ ާމެދުގައި ާޕ ޓީަތކުެގ ާނެތް ާތަފ ތުތަެކްއާވެރިކަމުަގއި ާތެރޭަގއި ާތަފ ުތގެ ުރގެ

ާނުކުރ ނެކަްނާ ާކަންތައްތަެކއް ާޕ ޓީއަކުން ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާއެްއގޮތަށް ާވިސްނުމ އި ާޕ ޓީތަކުގެ ާއިދިކޮޅު އަންނ ނެކަން.

ާމީހުންާ ާތިބޭ ާޕ ޓީގައި ާކުރ  ާވެރިކަން ާއަދި ާޙަޤީޤަތް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއެ ާޖެހޭނެ. ާޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ާވެސްާޤަބޫ ާކުރ ެނކަން ާމަސައްކަތް ާޤަބޫލުނުކުރ ނެކަން ާޕ ޓީަތުކން ާއިދިކޮޅު ާގޮތެއް ާހުރިހ  ާނޫން ލުކުރ ގޮތް

ާޤައުމުގެާ ާޖުމުލަ ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ.  1320އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަދި ާކަްނކަމުަގއި ާގުޅޭ ާކަންކަންާނިންމުމުގައިާމަޞްލަޙަތ އި ާލ ޒިމުުކރ  ާމައްޗަށް ްނގެ

ާމިކަމުންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަޞްލަޙަތަށޭ. ާޤައުމީ ާމުޅި ާމިޖެހެނީ ާއިސްކަންދޭން ާއަވަްސެވގަެނ އަޅުަގނޑުމެން

ާދަތިާ ާދިމ ވ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާސިޔ ީސގޮތުން ާއަދި ާމައްޗަށ އި ާފިކުރުގެ ާަތފ ތު ާސިޔ ސީ އެްއކިބ ެވވިތިބެ

ާޤ ނޫނުތައްާއުނދަގޫތަކުާ ާމިފަދަ ާަވނީނަމަ ާކަމުަގއި ާބައްޓަންކުރ  ާވިސްުނން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބިނ ޮކށް ާމަްއޗަށް ގެ
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ާދެެކވޭއިުރާ ާވ ހަކަ ާޕްރޮވިންސްތަކުގެ ާޖެހެނީ ާމި ާދަންނަވ ލަން ާނުފެންނ ނެ.ާއެހެން ާަތނެއް ާނިމިގެންދ  ާވެސް  1325ދުވަހަކު

ާބޮޑުާ ާއެންމެ ާދިމ މިވ  ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮތުްނ ާދެކެޭވއިރުާާއަޅުަގނޑަށް ާވ ހަކަ ާކައުންސިަލރުންގެ ާއަދި ާއަކީ މައްސަލަ

ދިމ މިވ ާއެންމެާބޮޑުާމައްސަލަާއަކީާވެިރކަންާހިންގ ާޕ ޓީންާމީހުންާޢައްޔަންާކުރީމ ،ާއިދިކޮޅުާޕ ޓީތަކަށްާއެމީހުންާ

މުނުދޭ.ާޕްރޮވިންސްާކަމުނުދަނީ.ާއެމީހުންާކުރ ާކަމެއްާވެސްާކަމުނުދަނީ.ާއެހެންީވމ ،ާމުޅިާޕްރޮވިންސްތަކެއްާެވސްާކަ

ާއެހެންާ ާއެހެންދ ނީ ާކަަމކުނުދޭ. ާވެސް ާަކއުންސިލަރުންނެއް ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާކަމަކުނުދޭ. ާވެސް މިނިސްޓަރުންނެއް

ނޑުެމންނަށްާވެސްާހަމަާފެންނ ނީާއެގޮތަށް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ  1330ޕ ޓީއަކުންާރ އްޖޭަގއިާވެިރކަންާކުރ ާދުވަހުގައިާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާިމާއެއީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަދި ާޤ ނޫނު ާމިލެވޭ ާއެކުލަވ  ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާގ ތުން ާރަްއޔިތުންގެ ށް

ލ ޒިމުކުރ ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުާޤ އިމުާކުރުމަށްާއޮންނަންޖެހޭނެާހުރަހެއްކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ

ާއު ާައސ ސީ ާފ ސްވެގެންދިޔަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކުރުމުަގއި ާރ އްެޖާއިޞްލ ޙު ާބަޔ ންެވގެންދިޔައީ ާތެޭރގަިއ ސޫލުތަުކގެ

ާ ާބިނ ކުރެިވގެން ާމައްޗަށް ާއުސޫުލގެ ާއެ ާވ ނީ. ާހިންގަން ާއުސޫލުންނޭ ާލ މަރުކަޒީ ާބަހ ލުމަށްފަހު 6ާސަރަޙައްދުތަކަކަށް

ާ ާއެ ާއަދި ާދިޔަީއ. ާލިޔެިވގެން ާބ ބު ާހ6ާުވަނަ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާމަތިން ާއެވ ގޮތުގެ ާބ ބުަގިއ  1335ންނަާވަނަ

ާއިންތިޚ ބުކުެރވޭާ ާހަމައެކަނި ާއިންތިޚ ބުކުެރވޭ ާއެއީ ާއެަބޖެހޭ. ާދޭން ނަޑއަަޅއި ާކަ ާޤ ޫނނުން ާބ ރުތަކެްއ ާވަިކ މީހަކަށް

ާމަޤ މުތަެކއްާ ާޮއފީސްތަކަކ އި ާނުދެވޭނެތީވެ، ާޚިދުމަތްތައް ާއެންމެހައި ާދޭންޖެހޭ ާސަރުކ ުރން ކައުންސިލުތަަކކަށް

ާެއހެންނަމަ ާއެބަޖެހޭ. ާޕްރޮވިންސްތަކަކަްށާޢައްޔަންކުރަން ާއަުޑއިިވގެން ާވެސް ާމިހ ރު ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ވެސް،

ާމިނިސްޓަރެްއާ ާސްޓޭޓް ާޕްރޮވިންްސ ާމީަގއި ާއެހެްނނަމަވެސް، ާނުކުރ ނަމޭ. ާތ އީދެއް ާތިމަންމެން ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

ާއެ ާނުވަތަ ާމިނިސްޓްރީން ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާއެޓޯްލސް ާކުރީަގއި ާމީގެ ާދޭ ާމި ާއިން ާމ ލެ  1340ޓޯލްްސާހުރެފައި

ާމަޢުލޫމ ތުގައި.ާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާބަހ ލެިވގެން ާސަރަޙައްދަކަށް ާދެ ާތަނުން ާއެ ާުދަވސްވަުރގައި ާކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ާ ާމިހ ރު ާދިޔައީ. ާދެމުން ާޚިދުމަތްތައް ާމިހ ުރ5ާާއޭރުވެސް ާސަރަޙައްދުތަކަކަށް ާވެސް ާއެނޫން ާނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް

ާ ާމިވ ގޮތުން ާލިޔެފ5ާަމީގައި ާސަރުކ ރުންާސަރަޙަްއދޭ ާބަހ ލެވިގެން ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަރަޙައްދުތަަކކަްށ ާނުއެއްވޭ. ކ 

ާއޮތްހެން.ާ ާވ ހަކަތަެކއް ާިގނަ ާމ  ާދަްއކ ނެ ާނޭނގެ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާދެކޮޅުހަދ  ާމިކަމ  ާދެން ާއުޅުނީމ  ާދޭން ޚިދުމަތް

 1345މީހުންާއެޕްރޫްވކުރަންާއެބަޖެހޭާާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންގެާގޮުތަގއިާމިާޢައްޔަންާކުެރވޭ

ާއަތޮޅުާ ާއިންތިޚ ބުކުރެވޭ ާއަނެްއކ  ާކައުންސިލުތަުކގައި ާޕްރޮވިންސް ާއަދި ާކައުންސިުލން. ާޕްރޮވިންސް އެ

ާހިމެނިގެންާ ާެވސް ާިފކުރު ާިސޔ ސީ ާވަނީނަމަ ާއެހެންކަުމގަިއ ާތިބެނީ. ާމި ާީމހުން ާއަންނަ ކައުންސިލުތަކުން

ާޕ ީޓާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާައކީ ާމައްސަލަ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާއަދި ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ގައި

ާއަތޮުޅާ ާނުވަތަ ާކައުްނސިލުތަކ އި ާރަށު ާފިކުރުތަކަކުން ާސިޔ ީސ ާތަފ ތު ާޕ ޓީތަކަކުން ާތަފ ތު ާޕ ޓީައކުން ާތަފ ތު އ އި

ާދެ ާލިބޭއިރު ާެމޖޯރިޓީ ާަކއުންސިލުތަުކގެ ާޕްރޮވިންސް ާނުވަަތ ާދޭތެރޭަގއިާކައުންސިލުތަކ އި ާގޮތަކ ިއ ާެވގެްނދ ނެ  1350ން

ާފަހިވެ،ާ ާހިންގުން ާަކންތައްތައް ާރ އްޖޭގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިކަން ާޖުމްލަ ާމުޅި އަދިވެސް



 51 

ާބިލުާ ާމި ާމިހ ރު ާއަދި ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ނޑު ާައޅުގަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމުގައި ާދ އިުރ ާޤ އިމުެވގެން އަދި

ާ ާބޭނުންވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނ އި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރިހަމަކަން ާބިަލށްވުރެ ާކުރީގެ ާއައިސްަފއިވ އިރު ހަަމއަށް

ާވ ހަކަާ ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއަންހެނުންގެ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާލިބިދީެގން ާމަޤ މުތަކެއް ާޚ އްޞަ ާއަންހެނުންނަށް އެގޮތުން

ާބަ ާގޮތް ާކުރ ެނ ާކަންތައްަތއް ާކޮިމޓީތަކުން ާއަންހެނުން ާކަުމގަިއާބަޔ ންެވގެން ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާައއުމަީކ  1355ޔ ްނެވގެން

އަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަންހެނުންާސިޔ ސީާކަންކަުމގައިާބ ުރެވރިާކުރުވުމަކީާމިާސަރުކ ުރަގިއާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ެރްއގެާ

ާއަދ ކުރަން.ާ ާޝުކުރު ާފުރުަޞތަށް ާދެއްވި ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަްނ ާވެސް ާކަމުގައި ާމަގުސަދެއް ާމުހިއްމު ވަރަށް

ާކުރިއްޔ .ާޝު

ާ

 1360 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاރަޙީމްާޢަބްދުާގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްފޮނަދޫާދ އިރ 

ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއިދ ރީާާ`. ާދިވެހިރައްޖޭގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ވެސް

ާމިހ ރު ާހަމަ ާއެއީ ާބިލަކީ ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމ ާދ އިރ ތައް ާލަާާވެސް ާބިލެކޭ.ާބޮޑަށް ވަަރްށާސްވެފަިއވ 

ާައޅުަގނޑުާބޮޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަޖެހެއޭ. ާމިބިލުާއަަވސްކުރަން ާމިހ ރު ާގޮތަކީ ާކުރެވިފަިއާާޤަބޫލުކުރ  ފަރުމ 

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިޮއތީކީ ާައޅުަގނަޑކަށް ާގޮާާއޮތްގޮތުން ާެއްއގޮތްވ  ާދެންނެވޭކަށްާއ އި ާމުޅިން ތަކަށޭ

ނޑު ާއަޅުގަ ާާނެތް. ާލ މަރުކަީޒ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާސ ފުކޮްށާާއުސޫލުންޤަބޫލުކުރަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި  1365ހިންގަންވ ނީ

އޮންނަނީާާަވނަާމ އްދ ގައިާމ012ާިވަނަާބ ބުަގއ6ާާިކަމަށް.ާއެއީާޤ ނޫުނއަސ ީސގެާާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮުތގެާމަތިން

ާ ާލ މަރުަކޒީ ާހިންގަންވ ނީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޖަުދވަލު ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 0ާުއސޫލުންނޭ.ާވިދ ޅުވެަފއި

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ާއެބައޮތް. ާބަޔ ންކޮށްދެއްވ ަފއި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާެއއީ ގައި

ސަރުކ ރުންާންނަށްާއަުޅަގނޑުމެވ ނީ.ާދެންާމިފަހަރުާމިާބިލުާފަރުމ ކޮށްގެންާާކަމަށްާއިދ ރީާދ އިރ ަތކަަކށްާވ ންާއެއީާ

ާފަހ0ާަ ާމިވަނަ ާއިރު ާހުށަހެޅުއްިވ ާޢ އްާރަށް ާމިސަރުކ ރުގެ ާރައްޔިތުންނަށްާއޮތީ ާކަމަށްވ  ާސިޔ ަސތު ނޑު ާމައިގަ  1370މު

ާގޮުތގެ ާއެއްގޮްތވ  ާަވރަށް ާސިޔ ސަތ އި ާާއޮޅުވ ލުުމގެ ާއޮޅުވ ލ  ާހަކުރު ާހިންޔަށް ާއޮޅުވ ލ ގެްނާމަތިން. އުސޫލުން

ާދަްނނަވ ާގެނެއްަސއޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާއެަބވިދ ޅުޭވ ާބޭފުޅުްނ ާަބއެްއ ާެއއީ ާއަދިާަސރަޙައ5ާްނީ. ާނޯންނ ނެ. ދެއް

ާާޕްރޮވިންސުން ނޑުމެންާނަން ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަެވސް ާދޫކޮށްލެވިދ ނޭ. ވެސް

ާހަމަގައިމު ާާމިތިބީ ާައކީ ާމިހިރީ ާވެްސާއަުޅަގނޑު ާދ އިރ ަތްއާާެއއްޮގތަކަށްހަމަ ާއިދ ރީ ވެްސާެއއްެވސްާސިފަެއއްަގއި

ާޤ ނޫނު ާއަސ ސީމި ާޖަދުވަުލ ާޤަބޫލުކުރ 0ާާގެ ާއެކަން ާހިނދަކު ާއޮންނަހ  ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާފިަޔވަިއ ާއޮްތގޮތް  1375ަގއި

ނޑުާގޮތަކަެށއް ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާެއާވިދ ޅުވ  ާމެންބަރުން ާގިނަ ާއެހެންނަމަެވސް ާވީހ ާނޫނޭ. ާމިބިލު ައވަހަކަްށާާެވސް

ާތ ޢީދުބަ ާއެކަމަށް ާއަިދ ާއަޅަން. ާބ ރު ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނަކަްށ ާފޮނުވަިއގެން ާކޮމިޓީައކަށް ާމަޖިލީހުގެ ވެްސާާލައިގެން

ާވ ތީ.ާއެީއާޤ ނޫނުއަސ ސީާާކުރިންާކުރަންޖެހޭާކަަމކަށްާމުއްދަެތއްގެާކުރަން.ާސަބަބަީކާމިއީާޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއާަވކިާ
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ާއިޚު ާއެއާ އަށް ާޢަމަާއިތިރ މްކޮށް ާމިއެްއގޮތަށް ާދެން ާބަލ ލ އިރުާާލުކުރުމަށްޓަކަިއ. ާމ އްދ ތަކަށް ާބައެއް ބިލުގެ

ާ ާފަދަިއން ާވިދ ޅުވީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންގ ލ12ާުފަރެސްމ ތޮޑ  ާނަޒަރު ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ  1380މުންާވަނަ

ާއެ ާމ ނަ ާއެހެންކަހަލަ ާއޭގެވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކޮންއް ާއޮންނަނީ ާޭއގައި ާދޭަހވި. ާރަށުން ކައުންސިލެއްަގއިާާމެ

ާތަރައްޤީ ާކޮމިޓީާއަންހެނުންގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާޤަބޫލުާއަށް ާބޮޑަށް ނަޑށް ާއަުޅގަ ާެއވެ. ާއޮންނަންވ ނެ ާކުރެވެނީާާއެއް

ާވ ނީ. ާކަމަށޭ ާކުށެއް ާލިޔުުމގެ ާކޮންާއެއީ ާވ ނީ ާކޮމިޓީާމެރަނގަުޅގޮތަކަށް ާއެފަދަ ާދަށުގައި ާކައުންސިލެްއގެ އެްއާާރަށު

މެންބަރުން.72ާާމެންބަރުންާތިބޭާރަށުާކައުންސިލެއްަގިއާއަނެއްކ 3ާާއެހެންނޫނީއްޔ ާމިވ ގޮަތކީާާއޮންނަންވ ނެާކަމަށޭ.

ާ ާކޮމިޓީގައި 72ާާއަންހެނުން ާޤަބޫލުާާހިމެނުނީމަެމންބަރުން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުެވދ ނޭ. ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާެއންމެ  1385އެއީ

ާއެހެ ާދަށުަގއިާނޫނޭާާނެއްންކުރަނީ ާަތރައްޤީކޮްނމެާރަށެއްއެއީާކައުންސިލުގެ ާއަންހެނުންގެ ކަތްކުރ ާއަށްާމަސައްާގައި

ާއޮތުމެކޭ ާކަަމށް ާއޮންނަންވ ެނ ާވިސްނ ާކޮމިޓީއެްއ ާއިތުރަށް ާޭދތެރޭގައި ާއެކަމ  ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާއެހެންވީމ ، .

ނޑުާމީދުާކުރަނީ.ާދެންާޖިންސްގެާހަމަހަމަކަމަށްާނަޒަރުާހިންގ ލ އިރުާއަކަމަށްާއަުޅަގނޑުާއުއްާވަަޑއިގަންަނވ ނެ ުޅގަ

ާ ާއ02ާެދަންނަވ ނީ ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގައި ާއިްނސައްތަާއޮންނަާވަނަ ާވަކި ާޖިންސަކަށް ާއެއީާާގޮތަްށާވަކި ާއޮތުން ާއެއް

ާހަމަހަމަާހަމަހަމަ ާނޫނޭ. ާމީހަކަށްާކަމެއް ާޖިންސެއްގެ ާކޮންމެ ާވ ނީ ާކުރިމަތިލުމުެގާާކަމަކަށް ާަކއުންސިލަށް  1390ވެްސ

ާއޮތީމައޭ.ާަވކި ާއިާފުރުޞަތު ާަވކި ާވަަރކަށް ާަކނޑަެއޅިފައި ާންސައްަތާެއއް ާއެ ާހައޮތުން މަހަމަކަންާނިގުޅައިާއޮތުމުން

ާކަމަށޭ ާަވކިާާގެނެވެނީ ާކައުންސިުލގަިއ ާމި ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ައޅުަގނުޑ

ާއިތުރަ ާއޮންނަންވ ނެއޭއިންސައްަތއަކަްށވުރެ ާމަދުން ާނުވަތަ ާއޮންނ ކަށްާްށ ާގޮތަށް ާމި ާމިކަހަލަ ާކަހަލަާ. ބައެއް

ާއަުޅަގނޑު ާއެބަހުރި ނޑުާާެވސްާއިސްލ ޙުތައް ާއަުޅގަ ާއެވ ަހކަ ާމަރުަޙލ ގައި ާކޮމިޓީ ާެއކަމަކު ާބޭނުންވ . ހުށަހަޅ ލަން

ނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިާޕްރޮވިންސްތައްާހަދައިގެންާމިވީާދުވަސްތަުކގެާތެރޭ  1395ަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާދެންާއަޅުގަ

ާތަޖުރި ާޕްރޮއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމި ާކުރެިވއްޖެއޭ ާއަޅުަގނުޑާބ  ާނޫންކަން. ާތަންތަން ާބޭނުންތެރި ާއެހ  ވިންސްަތކަކީ

ާ ާތެރޭަގިއ ާޗުއްީޓ ާމިވެއިުތވެދިޔަ ާދ އިރ ައކަްށ ާެއ ނުޑ ާދ އިރ އަުޅގަ ާފޮނަދޫ ާހައްދުންމަތީ ާިޒޔ ރ ތްކޮށްާާހިމެނޭ އަްށ

ާ ާޕްޮރވިންްސގެާސްޓޭޓް ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާބަހުންނަމަ ާއެބޭފުޅުްނގެ ާަބްއދަލުކުރިން.ާއެމަނިކުއެތ ނަގއި ފ ނ އިާމިނިސްޓަރ އި

ާވެ ާފޮނަދޫގެ ާއެއަޅުަގނޑ އި ާއަުޅަގނޑު ާބައްަދލުވުމެްއގައި ާބޭްއވި ާއެީކގައި ާދަންނަވ ލިންާރިްނނ އި ަމނިކުފ ނަށް

ާވިދ ޅުވެމަނިކު ާާފ ނު ާވެއިުތވެދިޔަ ާމި ާއުަފއްދަިއގެްނ72ާާަބއްލަވ ޭށ ާޕްރޮވިންސް ާމި ާނުވަތަ ާމަސްދުވަހު  1400ވަރަަކށް

ާމަ ާމިވީ ާވަޑައިެގން ާމިތަނަށް 72ާާނިކުފ ނު ާަތރައްމަސްުދވަހުގެ ާޕްރޮވިންްސގެ ާމި ާނޫނިްއޔ ާތެރޭގައި ޤީއަށްަޓކައި

ާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާފޮނަދޫެގ ާގަން ާމި ާމަސައްކަެތއްތޯއޭ؟ާހަމައެކަނި ާކޮން ާރޭވިާކުެރވުީނ ާކޮންާޫނނީ ާހުރީ ފައި

ާވިދ ޅުވެެދއްވަފ ނަންތޯއޭ؟ ާވިދ ޅުވެެދއްވ ކަްށާާތަކަށްާއެްއގޮާމަސައްކަތެއްޯތއޭ؟ ާމަސަްއކަތެއް ާކުެރވުނު ވެސް

ާމިވެނިނއެ ާކުރަން ާއަދި ާނުގަތް. ާކުރަްއވ ނަމޭާކަމެއްާިގވަަޑއެއް ާތ ރީޚެއްަގއި ާއެނިގވަޑ ާާމިވެނި ާެވސް ވިދ ޅުވ ކަށް

ާުނގަތް. ާިމވެނިާާމުޅިންާއެއް ާވިދ ޅުވަނީ. ާވ ހަކަ ާކަންަތއްތަކެްއެގ ާކަރުދ ހުގެ ާާވެްސ ާމިހ ރު  1405ކުރަންާކަމެއް
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ާެއވެނި ާސިފަކޮށްާތައްޔ ުރވަނީއޭ. ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނު ާއޮތީ.ާދެން ާރ ވ ފައޭ ދެއްވިއިރުާާލަކަމެްއާކުރަން

ާމިއަޅުަގނ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާހިތަށްއެރީ ާިސންާޑު ާސަރަޙައްދު ާފޮނަދޫ ާގަން ާހައްދުންމަތީ ާމ ާާވުރެންގަޕޫރަށް ެވސް

ާރ  ާއެމަނިކުފ ނު ާގެންަދވަން ާކަރުދ ުހގައިމައްޗަށް ާއެއީ ާއެކަމުން ާއޮތީ. ާެއކަހަލަާާވ ފައި ާކަންތައްތަެކއް. ާނެްތ ވެސް

ނުޑގެާއަޚްާމިހ ރުާހުރީ.ާކަންތައްތަެކއްާކުރ ާޕްޮރވިންްސާއޮފީސްތަކެއްާ މ ވަށުާދ އިރ ގެާމައިަގނޑުާގޮތެްއގައިާއަުޅގަ

ާ ާމެންބަރު ާޢަބޫބަކުރުާއެާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަމ ލު ާމިހ ރުާފަާވިދ ުޅވީާޢަބްދުލްާޢަޒީޒު ާއޮފީސްތަކުން ާޕްރޮިވންސް ާމި  1410ދައިން

ާމަސައްކަތަާ ާޕ ޓީާމިކުރ  ާނިސްބަތްވ  ާއެބޭފުުޅން ާމިހ ރުާކީ ާމަސައްކަތް. ާކުެރއްުވެގ ާއިތުރު ާެމންބަރުން ވެސްާާއަށް

ާ ާމަޖުބައެއް ާއެބައޮތްމުަވއްޒިފުންނަށް ާއެބަާބޫރުކޮށްފައި ާޕ ޓީގެންާއަްނަގމުން ާތިމަންނަމެންގެ ާސޮއިާާދޭ އަށް

ާވަޒީފ ނުކޮށްފި ާިމކަހަލަާާއްޔ  ާފޮނުވައިގެން ާރަށްަރށަށް ާއެހެން ާކައުންސިލަރުން ާރަށްރަުށގެ ާަވިކކުރ ނަމޭ.ާބައެއް އިން

ާކުރަާމަސައްކަތްތަެކއް ާއޮފީހުން ާޕްޮރިވންސް ާމިމި ާޤަބޫލުކުރަީނާާމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ގެންދަވަނީ.

ާތަރައްޤީ ާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެޅޭ ާހުރަހެާާައށް ާއެހެްނވީމ ،ާބޮޑު ާހެދުމަކީ. ާއޮފީސްަތއް ާޕްރޮވިންސް ާމި  1415ކޭ

ާވެސްާާދުކުރ ކަށްާނެތިން.ާއަދިާހަމަާފ ޅުގައިާދެކޮޅުވެސްާމިއަށްާއެާޕްރޮވިންސަްށާތ އީާއަޅުަގނޑުާހަމަާެއްއގޮތަކަށް

ާވ ހަކަ ާމިާހަދ  ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުން. ާކޮމިޓީައކަށްާދަންނަވ ލަން ާބަލައިގަނެ ާމިާބިލު ޤ ނޫނަކަށްާާފޮނުވަިއގެން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ 012ާާހަދައިގެން ާޖަދުވަލު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަތިން ާވ ގޮތުެގ ާމ އްދ ަގއި 0ާވަނަ

ާއުާ ާލ ަމރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާތ އީގަިއވ  ާއަޅުަގނޑު ާހިންގުމަށް ާމިސޫލުން ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ބިލަށްާާދުކުރ 

 1420ހިސ ބުންާނިންމ ލަންާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީ.ާާހަކަދައްކަންާބޭނުންާނުވ ތީ،ާމިހ ވ މިާވަގުުތާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުާ

ާމަރުޙަލ ގަ ާއިޞްކޮމިޓީ ާހުރި ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވަރަށްިއ ާަދންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ ނެ ޮބޑަްށާާލ ޙުތައް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ވ ހަ ާާކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާމޫސާ 

ާބިލުާ ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1425ޝުކުރިއްޔ 

ާއިޚްލ ޞްތެރިާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި ާވަރަށް ާހަމައެއ ސަރުކ ރަށް ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާކަމ އެކު ެއއްކޮްށާއި

ނޑަށްާފެންނަާޚިޔ ލެއްާމިާމިާވެސްާބަެއއްާނުކުތ ތައްާއަޅުަގނޑު ބިލަށްާއިތުރުކޮށްލ ނަން.ާއަޅުަގނުޑާާބިލުގެާއަުޅގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާގޮތުަގއި ާނެތ02ާާިޤަބޫލުކުރ  ާތަފ ތުކުރުމެއް ާއެއްެވސް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހަމަހަމަކަމ އެއްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދޭންޖެހޭ ާޙިމ ޔަތް ާޤ ނޫނުން ާމިކޮށް ާާއިރުގައި ާަގއ02ާާިބިލުގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިންތިޚ ބުަތއް ާދ އިރ ތަކުަގއި ާއިދ ރީ ާއަންހެނުންނަށް ާ%ާއެބައޮތް ާދ އިރުަގއި ާމ އްދާ ާވޯޓ11ާުބޭްއވިގެން  1430ާދިނުމުގެ

ާމ އްދ  ާމ އްދ އެއްާއެއް.ާއެ ާެއގޮތަްށާބޭއްވޭނެ ާކަމަާއަކީ ނޑެއް ާޤަބޫލެއްކަްށާއަޅުގަ ނުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާާެވސް

ނޑުދިވެހި ވަރަކަްށ72ާާެވސްާޤަބޫލުކުރ ާގޮެތއްާާރ އްޖޭަގއިާއަންހެނުންގެާޙިއްޞ ާކުަޑކަންާފ ހަގަކުެރވޭާހިނދުާއަޅުގަ
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ާެއއީާ ާކަމެއް. ާހަަމާޤަބޫލުކުރެވޭ ާބޭްއވުމަކީ ާދީފަިއ ާއިނ ޔަތެއް ާޚ އްޞަ ާއިންތިޚ ބުަގއި ާމި ާއަންހެނުންނަށް ާމި އަހަރު

ާކުރުވުމަށްޓަ ާއަޚުލުވެރި ާމިއަށް ާއަންހެނުން ާރަށު ާޙިއްޞ  ާއަންހެނުންގެ ާއިތުރުާަކއި ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާައތޮޅު ކޮމިޓީތަކ އި

ާ ާޓަރމ1ާްކުރުމަށްޓަކައި ާނުވަތަ ާކުރެވިދ ނ2ާެަގއި ާދިނުމަކީ ާއިނ ޔަތެްއ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި  1435ކަެމއް.ާާޓަރްމގައި

ނޑުްއގައިާދ އިމީާގޮެތއްަގއިާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއެާއިނ ޔަތްާދީފައިާބޭްއވުއެނޫންާގޮތެ ާވެސްާޤަބޫލުކުރާ ާމަކީާައޅުގަ

ނޑުާކަމެއް ިއާސަރުކ ރުގަާާެވސްާއަދިާމިއިާޖެހޭނެާކުރީާސަރުކ ރުގަމެންާެވސްާޤަބޫލުކުރަންނޫން.ާހަމައެއ ެއކުާއަުޅގަ

ވެސްާސަރުކ ުރގައިާމިހ ރުާހުރިާއެއްެވސްާމުއައްސަސ ެއއްެގާއެއްެވސްާބޭފުޅަކަށްާއެްއެވސްާރައްޔިތަކ އިާދޭތެރޭގަިއާ

ާއިހ ނެތި ާއަންގ ކޮށް ާކުރ ކަށް ާެއކަމަކުފަކަމެއް ާނޯންނ ނެ. ާއެއް ާކުީރގަާކ  ާމިހ ރުާކުރޭ. ާުކރޭ. ާކުރޭ.ާާވެސް ވެސް

ާއެްއވެސްާ ާޚިލ ފެއް ާއެްނގުން ާއަންގަންޖެހޭ ާޤ އިމުކުުރމަށްޓަކައި ާހަމަހަމަކަން ާމެދުގަިއ ާއެންމެންެގ  1440ާސަރުކ ރުން

ންތައްަތއްާކުރ ކަމުެގާގައިާތިޭބާމީހުންާެއކިާކަތަކުރުެގާމަޤ މުެއއްާނޯްނނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާސަުރކ ާއަްނގ ފަާއެންގުމެއްާ

ާއެާއިލްޒ މު ާބޭފުޅުން ާބައެްއ ާހިާއަުޅވަމުން ާވަަރކަށް ާކޮންެމވެސް ާހަމަ ާވިދ ުޅވުމަކީ ކަމެއް.ާާގަމުންދ ނވިދ ޅުވ 

ާއެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާކުރަންޖެހޭނެ ާަޤބޫލުފުޅު ާއެބޭފުޅުން ާުކރުމަާއެހެންނަމަވެސް ާދިފ ޢު ާސަރުކ ރުްނާކަންަތއްތައް ށްޓަކައި

ސްާމީހަކަށްާއެމީހ ެގާވެސްާހަމަހަމަކަމ އެކުާޚިދުމަތްާދޭންޖެހޭނެ.ާއެއްވެާކަމެއްާނުކުރ ނެކަން.ާއެންމެންނަށްާއެްއވެސް

ާމިާވަޒީފ  ާކުެރވިގެްނާނުވ ެނ. ާހިާވަިކ ާާގަމުްނާމިނކަންތައްަތއް ާމަޤ މުތަކ އި ާމި ާރ އްޖެތެރޭަގއި  1445ހަވ ުލވެގެްނާދަނީ

ާފަ ާތިބި ާކަރ ތްތަމިހ ރު ާހ މަެވގެން ާކުަޑކަން ާއަޅ ލުްނ ާމެދު ާރައްޔިތުންނ އި ާކުން ާއެބަެއއްެގާދަނީެއ ާސަރުކ ރުން .

ާަބޔަކުާސަުރކ ރަކަށްާފަހަތުގައި ާބޭނުމެއްާަރއްޔިތުންާނެތް ާލ ބަާވެްސާމިައދު އ ިއާާނުވޭ.ާއެހެންކަުމންާރައްޔިތުްނގެ

ނޑުމެާމަންފ  ާއަޅުގަ ާމީހުންނަކީ ާނުކުރ  ާމަސައްކަތް ާބައެއްާްނނަކަށްއަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާހަމަހަމަކަމ ާވެސް އިާނޫން.

ާރައްޔިތުންަނށްާްއކޮށްއެ ާއެންމެާާހުރިހ  ާެއއީކީ ާނުުކރެވެންޏ  ާއެގޮތަްށ ާއެކަން ާދޭންޖެހޭނެ. ާޚިދުމަތް ވެސް

ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެްއ ާކަމަކަްށ ާކުރެވެީނ ާެއކަން ާގޮުތގަިއ  1450ނޑުމެންާއިންސ ފުވެރި

ާމި ާހިންގުމަށްޓަކައި ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާިވޔަާާއިދ ރީ ާފ ސްކުރިކަމުގައި ާފައިދާ ބިލު ާފުރިހަމަ ާމީގެ ސް

ާއެ ާއިންސ ފުވެރިކަމ ިއ ާބޭފުޅުން ާއިންތިޚ ބުވ  ާމަޤ މުތަކަށް ާއެ ާލިބިގެންދ ނީ ާރަްއޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންނަށް އްކޮށް

ާކަމ ހަމަހަމަ ާޚިދުމައި ާމިއެްއކޮށް ާދީގެންކަން. ާހިނދެްއގައިާކަާތް ާނުވ ހ  ާމިހެން ާކިތަންމެާާމިާންތައްަތއް މަޖިލީހުން

ާކަމުގަިއިވޔަ ާފ ސްކުިރ ާޤ ނޫނެއް ާނުދ ނެ.ާރަނގަޅު ާލިބިގެން ާރައްޔިުތންނަށް ާފައިދ  ާފުރިހަމަ ާޤ ނޫުނގެ ާއެ ސް

ނަޑއެޅިފައިާ ާކަ ާހިންގުމަށް ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާޤ ނޫނުއަސ ިސގައި ާލިބިގެންވ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަސރަޙައްދުތަކަށް  1455ވ 

ާފ ސްވެގެންދ އިރުާ ާިމޤ ނޫނުން ާއިޚްތިޔ ރު ާމިނިވަންކަމ އި ާއަތޮުޅާަގއި ާހުންނަ ާއަތޮޅުތަކުަގއި ާލިބިގެންދ ނެ. ެވސް

ާނިންމުމުކޮމިޓީތަކަ ާކަންތައްަތއް ާއަޮތޅު ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ކީ ާކޮމިޓީ. ާބ ުރގަދަ ާއެންމެ ާމިާގައި ޤ ނޫނުެގާާއަށް

ާލިބި ާޚިދުމަތްާދަށުން ާދޭންޖެހޭ ާސަުރކ ރުން ާކަްނކަމަކީ ާުއފައްދ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަށުން ާބ ރުގެ ގެންވ 

ށުންާލިބިދޭާބ ރުގެާދަށުންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަާމިާއަށްާއުފައްދަންޖެހޭާތަންތަން.ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާޓަކައިދިނުމަށް
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ާމިއުފެއް ާހ ލެއްގައި ާއެްއވެްސ ާތަންތަނަކީ ާނިއަތޮާދޭ ާބައެްއާޅުތަުކގަިއ ާފޯރުވޭނެ ާބ ރު ާމައްޗަށް ާކަންތައްތަކުގެ  1460ންމ 

ާވަރަްށާ ާއިޚްތިޔ ރަކީ ާލިިބެގންދ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއަތޮޅު ާނިންުމގަިއ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއަތޮޅުތަުކގެ ާއެހެންކަމުން ނޫން.

 މިނިވަންކަމ އިާެއއްކޮށްާލިިބެގންދ ާއިޚްތިޔ ރަކަށްާެވގެންދ ނެ.ާއެހެންކަމުން...ާ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަސަންާލަޠީފްދ އިރ ގެާމެންބަރުާާދެކުނުާހިތަދޫ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއޭގެާ. السالم عليكم  1465ދިވެހިރ އްޖޭގެާިއދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިލުގައިާައޅުގަ

ާފ  ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާެއްއގޮަތކަށް ާބައިަގއި ާބެހޭ ާކައުްނސިލ އި ާއަތޮޅު ާބ ބުގެ ާއަތޮުޅާފުރަތަމަ ާުނކުރެވޭ ާއެއް ހަގަ

ާެއާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާައޅުަގނޑަށް ާއެހެްނވީމ ، ާނުކުރެވޭ. ާއެްއ ާފ ހަގަ ާޝަރުޠުތައް ާމީހުންގެ ާކުރިމަތިލ  ކައުންސިލަށް

ާަރުށާ ާަދއްކ . ާއެބަ ާޝަރުޠުތައް ާމީހުންގެ ާކުރިމަތިލ  ާކައުންސިަލށް ާރަށު ާއެކަމަކު ާެދން ާކަމަށް. ާދޫވެފަިއވ  މ އްދ 

ާކު ާކައުންސިލަށް ާޝަރުޠުތައް ާމީހުންގެ ާލ  01ާާރިމަތި ާމ އްދ ، ާފެންނ01ާާަވަަނ ާއަޅުަގނޑަށް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާގިަނާ ާވަރަށް ާއެީއާއޮެވއްޖެްއޔ  ާނުވުން.ާއެާޝަރުޠު ާކަމުަގއި ާުމވަްއޒަފެއް ާކައުންސިުލެގާއިދ ރ ގެ ާރަށު  1470އިޞްލ ޙަކީ

ާ ާބޮޑުވެގެން ާފުރުޞަތު ާކުރިމަތިލުމުގެ ާކައުންސިލަްށ ާއެކަހަލަާފަރ ތްތަކަކަށް ާތިބެދ ނެ ާމިސ ލަކަށް ދ ނެ.

ާއަދިާ ާެއއް، ާހެދިފަ ާޤ ނޫެނއްަގއި ާެއްއވެސް ާޤަބޫުލުކރެވޭގޮުތަގއި ާައޅުަގނޑަށް ާފަރ ތްތައް. ާތިއްެބވި ޝައުޤުވެިރކަން

ާމިހ ތަނަށްވެސްާފ ހަގަާކުރެވިަފާއެއްާނޯންނ ނެާއެާދ އިރ ެއްއގެާމުވަްއޒަފެއްާކަމަްށވެއްެޖްއޔ ާއެާބޭފުޅަކަށްާކުރިމަތިާ

ާނުފެނޭާ ނަޑކަށެއް ާއަުޅގަ ާސަބަބަށްަޓކަިއ ާއެ ާެއހެންވީމ ، ާެއއް. ާމ އްދ  ާއެްއވެސް ާމިކަހަަލ ާކިޔ ަފއި ނުލެއްވޭނެޭއ

ާކައުންސިލަށްާ ާއަތޮޅު ާމިސ ަލަކށް ާއޮތުން. ާނުވުްނ ާުމވަްއޒަފެްއކަމުަގއި ާއިދ ރ ގެ ާަކއުންސިުލގެ ާވެްސ  1475އެްއގޮތަކަށް

ާކައުްނސިލު ާއަޮތޅު ާކުރިމަތިލައްވަފ ނެ ާކުރިމަތިާާވެސް ާމުަވއްޒަެފއް ާއިދ ރ ގެ ާއެ ާނުވަތަ ާޢިމ ރ ތުގެ ާހުރި މިހ ރު

ާއަށްާ ާއޭނަ ާހަމަވ ަކމަށްވެއްޖެްއޔ  ާޝަރުޠު ާއަށް ާއޭނަ ާމަތިން ާވ ގޮުތގެ ާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންެވއްޖެްއޔ  ލައްވަފ ނެ.

ާފ ަހގަކުެރވޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާަކން ާއޮތުމުެގާމުހިއްމު ާއޮްނނަގޮތަށް ާފުރުޞަތު ނޑުާާކުރިމަތިލުމުގެ ާއަުޅގަ ާއިތުރަށް ދެން

ާ ާއޮންނަނ4ާާީދަންނަވ ނީ ާމި ާތެރޭގައި ާބައިގެ ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާދެއްވ  ާމިނިސްޓްރީތަކުން ާސަރުކ ރުގެ ާބ ބުގެ، ވަނަ

 1480ޕްރޮވިންސްގެާދޭާޚިދުމަތުގެާވ ހަކަ.ާމިހ ތަނަށްާވެސްާސަރުކ ރުންާދެއްވ ާޚިދުމަތްތައްާމިާއޮންނަނީާމިހ ރުާރޭވިފައިާ

ާ ާގޮތުން ާއޮންނަ ާޕްރޮވިންސްާމި ާމިހ ރު ާއެފެއ ޒް،ާނުވަތަ ާހޯމް ާޮއފީސް،ާދެން ާއޮފީސް،ާއަޮތޅު ާރަށު ކަމަށްވެއްެޖއްޔ 

ާ ާމެދުވެރިވީމަ ާއޮފީްސ ާޕްރޮވިންސް ާއެެހންވީމ ، ާމިއޮންނަނީ. ާގޮތަކަށް ާއެކަަހލަ ާމެދުވެރިެވގެން ތަެނއ1ާާްއޮފީސް

ާ ާމިދަނީ ާހަމައަށް ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާފަހުަގއި ާއޭގެ ާއެދ2ާާޭމެދުވެރިެވގެން ނޑުމެން ާމަރުޙަލ .ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ވަނަ

ާދެއްވަންާ ާޚިދުމަތް ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަވަްސކޮށް ާޮގތަކީ ާބޭނުންފުޅުވ  ާވެސް ާިމހ ރު ާސަރުކ ރުން ާއަދި ގޮތަކީ

ާމިާ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާައވަސްުކރެވިދ ނެކަމަށް ާޚިދުމަތްތައް ާދެއްވ  ާސަުރކ ރުން  1485ކަމަށްވެއްެޖއްޔ 

ާއޭރުްނާރޭ ާއުފެދިއްޖިއްޔ . ާަކއުންިސލު ާއަތޮޅު ާކައުންސިލު، ާރަށު ާމަތިން ާވ ގޮުތގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއ ވޭގޮތަށް

ާމެދުވެރިާ ާނުވަތަ ާގުުޅްއވަިއގެން ާހަމަ ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާސީދ  ާވެސް ާކަުއންސިލުން ާރަށު ާސީދ  ވ ނެގޮަތކީ
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ާމިނި ާއަދި ާހުންނ ނެ. ާަކންތައްތައް ާނިންމެވޭނެ ާކައުންސިުލާކުރަްއވަިއގެން ާއަތޮޅު ާނުޮގސް ާސީދ  ސްޓްރީތަކަށް

ާކަންަތއްތަްއާ ާކުެރވޭ ާުގޅިގެން ާމުައއްސަސ ަތކ އި ާަސރުކ ރުގެ ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާކައުްނސިލުން ާއަތޮޅު މެދުވެރިެވގެން

ާއަަވސްވެަފއިާ ާމަސައްކަތް ާކަެމއްެވއްޖެްއޔ  ާދ  ާެތރެއިން ނެޑްއގެ ާމިްނގަ ާއެކަހަލަ ާއެހެްނވީމ ، ާހުންނ ނެ.  1490ވެސް

ާއަޅުަގނޑަްށާހަ ާދ ނެކަމަށް ާކުެރވިގެްނ ާގޮތެްއގަިއ ާަފސޭހަ ާލުއި ާޚިދުމަތްތައް ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ލުވިކޮށް

ާއަްށާ ާލެވެލް ާޕްރޮވިންސް ާޚިދުމަތްތަްއ ާދެއްވ  ާމިނިްސޓްރީތަކުން ާސަުރކ ރުގެ ާބ ބުގައި ާމި ާމީގައި ާދެން ފެންނަނީ.

އްބަަވިއގެންާދެއްވ ާޚިދުމަތްތައްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާހ މަކޮށްާއެބަދޭ.ާގެންދަންެވގެންާއެތ ނގެާމުަވްއޒަފުންތަކެއްާބައިތިާ

ާ ާއެބަޮއޭވ ާވ ހަކަ ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާދެއްވ  ާަކއުންސިލުން ާސަރުކ ރުގ4ާާެއަތޮޅު ާއޮންނަނީ ާމި ާެގ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1495ރެއިންާއެާމިނިސްޓްރީތަކ ިއާމިނިސްޓްރީތަކ އިާެއކިާެއކިާޮއފީސްާއޮފީހުންާރައްޔިތުންނަށްާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތަކުގެާތެ

ާދިނުން.ާ ާޚިދުމަތްތައް ނަޑއަޅ  ާކަ ާދޭން ާދ އިރ އެްއގައި ާއިދ ީރ ާއެ ާމެދުވެރިކޮށް ާަކއުންިސލުތައް ާއަތޮޅު އޮފީސްތަކުން

ާމުައއްސަސ ތަކ އިާ ާދައުލަތުގެ ާހުންނަ ާދ އިރ އެްއގައި ާއިދ ރީ ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާެއ ާއެބަޮއވޭ ާއެއ އިެއކު ހަމަ

ާއިދ ރ  ާކައުންސިލުަތކުެގާސަރުކ ރުެގ ާރަށު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދިނުން. ާެއއްބ ރުލުން ާއެހީތެރިކަމ އި ާބޭނުންވ ނެ ތަކަްށ

ާ ާފޮނުވ 76ާާބ ބުގައި ާކައުންސިލަްށ ާައތޮޅު ާއެކުަލވ ލައި ާކައުންސިލުން ާރަށު ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމަޝް ާެއކަށައަޅ  ާސަރުކ ރުން ާކުރެިވގެން ާރިޢ ޔަްތ ާޕްލޭނަށް ާކައުންސިލުންާތަރައްޤީގެ ާރަށު ާތެެރއިން  1500ރޫޢުތަުކގެ

ތަންފީޛުކުރުމަށްާރަށުާކައުންސިލ އިާސަރުކ ރުންާޙަވ ލުކުރ ާތަރައްޤީގެާމަޝްރޫޢުތައްާމިާޤ ނޫނުގަިއވ ާގޮތުގެާމަތިންާ

ާބެލުުމގަިއާ ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާމަޝްރޫޢުތައް ާއެިކެއކި ާތަރައްޤީެގ ާމިއޮންނަނީ ާގަިއ ާ)ރ( ތަންފީޛުކުރަން.

ާކުރުމުަގިއާސަރުކ ރު ާތަންފީޛު ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްީޤގެ ާދީ ާއެހީެތރިވެ ާަކއުންސިލަށް ާއަތޮޅު ާމިނިސްޓްރީތަކަށ ިއ ގެ

ާަކއުންސިލުންާ ާއަޮތޅު ާމިނިސްޓްރީތަކުްނނ އި ާަޖވ ބުދ ރީެވ، ާަކއުންސިލަށް ާއަތޮޅު ާމިނިސްޓްރީތަކަށ އި ސަރުކ ރުެގ

ާހުށަހެޅުން.ާއެ ާރިޕޯޓް ާަގވ އިދުން ާގޮތަކަށް ނަޑއަޅ  ާއަތޮުޅާކަ ާފުރިހަމަވެގެންދޭާރަށުާކައުންސިލ އި ާއެބަ  1505ހެންވެއްޖެއްޔ 

ާުމއައްސަސ ަތކ ިއާ ާަސރުކ ރުގެ ާގުިޅގެން، ާިމނިސްޓްރީތަކ އި ާުގޅިގެްނ، ާއޮނިަގނޑ އި ާިމ ާސަރުކ ުރގެ ކައުންސިލުން

އިމުކުރެވޭާސަރުކ ރުންާގުިޅގެންާދެއްވ ާޚިދުމަތްތައްާރަށުާފެންވަރުގައި،ާއަތޮޅުާެފންވަރުަގއިާދެވޭނެާނިޒ މެއްާެއބަާގ 

ާނުކުރައްވ ާ ާމެދުވެރި ާޕްރޮިވންސް ާތެރެއިން ާބަިއގެ ނޑައަުޅްއވ ފައިވ  ާކަ ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާޚިދުމަތްތައް ދެއްވ 

ނުޑާދަންނަވ ނީ،ާޕްރޮވިންސްގެާިޚދުމަތްތައްާތަރައްޤީާއަށްާޚ ްއޞަކުރަްއވަިއގެންާދެްއވަންާ ވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާކަމަ ާހެއްދެވުމުންާބޭނުންފުޅުވ  ާތެރެއިން ނެޑްއގެ ާއޮނިގަ ާއެހެން ާއިތުރު ާއަދި ާދަށުން ާޤ ނޫނެްއގެ ާވަކި  1510ށްވެއްޖެްއޔ 

ާއޮތީަމާ ނުޑގެާމިާޚިޔ ލު ާއިތުރަށްާފުރިހަމަވެެގންާދ ނެހެން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އަޅުަގނޑަށްާީހވަނީާމިބައިތަްއާވެސް

ާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތުގެާބޭނުންކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ
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ާވެދ ނެ.ާ ާކަމަށް ާފެންވަރުަގއި ާޤައުެމއްަގއި ާވެްސާނިސްބަތްވަނީ ާރަްއޔިތަކު ާރަީއސް.ާކޮންމެ ާޢިްއޒަތްތެރި  1515ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާފެންވަރުަގއި.ާއޭނަ ާރަށެްއގެ ާފެންވަުރގައި ާައވަށެއްގެ ާދިރިއުޅެނީ ާއޭނަ ާބޭނުންވ ާއެކަމު ާއަށް ާއޭނަ ާބޭނުންވ ނެ އަށް

ޚިދުމަތްތައްާވީހ ާވެސްާގ ތުންާލިބެން.ާއެހެންނަމަވެސްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާކަންކަންާކުރުމަކީާހަމައެކަނިާޚިދުމަތްާ

ާދިނުންާގ ތުންާދިނުމަށްާއެކަނިާއޮންނަާކަމެއްާނޫން.ާމީހުންާބ ރުވެރިާކުރުވުމ ިއ،ާޤައުމުގެާހިންގުމުގަާއ އިާޤައުުމގެ

ާެއއްާ ާުއސޫލުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާވެސް ާހަދައިދިނުމަކީ ާެވޭވނެގޮތް ާބަިއވެރި ާރައްޔިތުންނަށް ާބިނ ކުރުމުަގއި ތަޞައްވުުރ

ނޑުމެންާކުރިމަތީާމިއޮތްާބިލުާފ ސްކުރުމަށްާނުވަތަާއިޞްލ ުޙާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ  1520ވިސްނުމަށްާވ ންވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާލ މަރުކަ ާިސޔ ސަތަކީ ާސަރުކ ރުގެ ާނޫން.ާބަލަންވ ނީ ާއެކަންެޏއް ާކަމަށްވ ތީ ާކުރުން ާކަންކަން ާއުސޫުލން ޒީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފުރިހަމަކުރަންޖެހެނީ ާބިލު ާއެ ާދ އިރ ަތއ6ާާްއަޅުަގނޑުމެން ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާބ ބުަގއި ވަނަ

މިއަދުގެާމިާާހިންގަންވ ނީާލ މަރުކަޒީާއުޫސލުންާކަމަށްާބުނ ތީވެާއެއަށްާވިސްނަިއގެންާކުރ ާމަސައްކަެތއްގެާގޮުތަގއި.

ާބ ުރާ ާކުރުމުގެ ާތަންފީޛު ާސިޔ ސަތު ނޑަެއޅޭ ާކަ ާތިރިއަށް ާމަތިން ާހުރީ ާަކންތައްތައް ާގިނަ ާބަލ ލ އިރުގައި ބިލު

ާފެންވަރުަގއިާ ާއޮފީސްތަުކގެ ާޕްރޮވިންސް ާއަދި ާއ އި ާކައުންސިުލގަ ާރަށު ާފެންވަރުަގއ އި ާއަތޮޅު  1525ކައުންސިލުތަކަްށ،

ާލ މަރުކަ ާއެހެންނަމަވެްސ ާދިރިއުޭޅާދޫކުރ ގޮތަށް. ާރަށްރަށުގަިއ ާވިސްނުން، ާެއއް ާިވސްނުމުގެ ާއުސޫލުން ޒީ

ާގ އިުމކޮށްާ ާއެމީހުންެގާއަތޮޅުަތކުެގާތަޞައްވަރުަތއް ާގ އިުމކޮށް ާތަަޞއްވަރުަތއް ާއެމީހުންެގާރަްށރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ާއެ ާއަްށ ާތިރި ާމަތިން ާވެސް. ާކުުރން ާމަސައްކަތް ާހެދުމަށް ާޙަޤީޤަތަަކށް ާތަަޞއްވަރުަތއް ާޤައުީމާއެ ާނޫން ކަންެޏއް

ާތަރައްީޤގެާ ާޤައުމީ ާެއއްެޗްއޮގތުގައި ާއުފެދޭ ާވެސް ާމައްޗަށް ާތިރިން ާރޭވެންޖެހޭނީ. ާޕްލޭްނ ާމަޝްރޫޢުގެ ތަރައްޤީގެ

ާފުރުޞަތެއްާ ާބޮޑު ާބ ރެއް،ާކިތަންމެ ާބޮޑު ާވިސްުނމެއް.ާކިތަންމެ ާއުސޫލުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާރޭވެންޖެހޭނެ.ާއެއީ  1530މަޝްރޫޢު

ާލ މަރުކަ ާމިނިވަންކަންާރައްޔިތުންނަށް ާމ ލީ ާދިނަސް ާފެންވަރުަގއި ާއަތޮުޅގެ ާފެންވަރުަގއި ާރަށެއްގެ ާުއސޫލުން ޒީ

ާއެބަހުޭރާ ާޤައުމުތަުކގައި ާނުކުރެވޭނެ.ާބަެއއް ާގޮތަކު ާފުރިހަމަ ާބޭނުމެއް ާބ ރުތަކެްއގެ ާއެ ާނެތްކަމަށްވ ނަމަ އެމީހުންނަށް

އުސޫލު.ާއަދިާެއާރަށްރަށުެގާހުރިާެއއްޗެހިންާފައިސ ާޓެކްސްާެނގުމުގެާއުސޫލު.ާއ ްމދަނީާހޯދުމަށްާވިޔަފ ރިާކުރުުމގެާ

ނޑަައޅައިދީފައި.ާމިާބިލުންާހަމައެކަނިާމިާފެންނަނީާފީާނެގުމ އިާކުލިާނެގުމުެގާ ލިބޭނެާގޮތްގޮތްާހޯދުމުގެާއުޫސލުާކަ

ާހިސ ބު ާއެ ާބުނެފައި ާނެގިދ ނެއޭ ާކުލި ާނެގިދ ނެއޭ ާފީ ާކަންތައްކަތުން ާމިވެނި ާމިވެނި ާދީފައި  1535ންާލިސްޓުތަކެއް

ާހިނގ ާ ާދ އިރ  ާއިޚްިތޞ ސްގެ ާކައުންސިުލގެ ާރަށެއްގެ ާތެޭރގައި ާދ އިރ ގެ ާަރށެއްގެ ާއެ ާއޮއްވ . ނިންމ ލ ފައި

ާލ ރިާ ާދެ ާލ ރިން ާއެއް ާކުރުމަށ އި، ާިވޔަފ ރި ާހޯދުމަށ އި، ާއ މްދަނީ ާއެއްޗެހިން ާހުރި ާތެރޭަގއި ސަރަޙައްދެްއގެ

ާއެމީހުންނަށް ާކޮށް ާކަންކަން ާކުރަންޖެހޭ ާލިބެންާާހޯދުމަށްޓަކައި ާބ ރު ާބިނ ކުރުމުގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއަމިއްލަ އެމީހުންގެ

ާއަދިާ ާެއ. ާހަމަވީތޯ ާވަގުތު ާވެސް. ާފެންވަރުގައި ާެވްސާސިޓީ ާފެންވަރުަގއި ާއަތޮޅު ާެވސް ާފެންވަރުގައި ާރަށު އެބަޖެހޭ

ާކިތަްއާޕަރސެ ާއިން ާަފއިސ  ާފެްނވަރުަގިއާއުފައްދ  ާއ ިއާއަތޮުޅގެ ާފެްނވަރުގަ ާރަުށގެ ާއެގޮތަށް ާއެމީހެްއެގާހަމަ  1540ންޓްތޯ

ާސަރުކ ރުގެާ ާނުވަތަ ާދޭންޖެހޭނީ. ާބަޖެޓަށް ާމައި ާސަރުކ ރުގެ ާޕަރސެންޓްތޯ ާކިތައް ާބެހެއްޭޓނީ. ާޖަމ ކޮށްފައި އަތުަގއި
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މައިާބަޖެޓުންާއަތޮުޅާފެންވަުރގަިއާރަށުާފެންވަުރގަިއާދޫކުރ ނީާކޮންމެާދައުލަތެްއގެާބަޖެުޓގަިއާކިަތއްާޕަރސެންޓުތޯ.ާ

ނ ޑުމެންާިވސްނ ލަންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާައދިާހަމަާއެހެންމެާވަރަށްާމުހިއްމުާއެއްާކަމެއްާކޮމިޝަންާމިހުންނަނީާއަޅުގަ

އުފައްދ ފައިާމިއޮތީާލޯކަލްާަގަވރމަންޓްާކޮމިޝަން.ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާތެރޭަގއިާއެބައޮތްާފަންނީާތަމްރީނުާދިނުމ އިާލަފާ 

 1545ހެން.ާރ އްޖޭގެާމުޅިންާއަލަށްާހިންގ ާނިޒ މެއްާމިހ ރުާވެސްާދިނުން.ާއެކަމަކުާއެވަަރކުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާނުފުދޭ

ާެއްއޗެއް.ާ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާައކީ ާެއޑިުއކޭޝަން ާަގވަމަންޓް ާޯލކަލް ާވެސް ާަޤއުމުތަކުަގއި ާހުރި ާކުިރއަރ ފަިއ ދުނިޔޭގެ

ާމިއީ ާމަފްހޫމެއް ާބަދަލުވަމުންދ  ާައބަދު ާކަެމއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާދިނުމަކީ ާތަމްރީނު ާތަަރއްީޤާތަޢުލީމ އި ާއަބަދު .

ާވަކިާ ާދިނުމުގެ ާތަމްރީނު ާތަޢުލީމ ިއ ާގަވަރމަންްޓގެ ާލޯަކލް ާރ އްޖޭަގއި ާއެހެންކަމުން ާމިއީ. ާމަފްހޫމެއް ވަމުންދ 

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާހުރުމަކީ ާެއއް ާމުއަްއސަސ  ާއޮތް ާމަސްޢޫލިްއޔަތެއް ާދައުރަކ އި ާަވކި ާލިބިގެްނވ  ބ ރުތަކެއް

 1550ާދިކުދިާނުކުތ ތަކަށްާުކޑަާކުަޑާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލ ފައިާއިީށނދެލ ނަން.ާކަމެއްކަުމގައިާދަންނަވަން.ާމިާކު

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެުވން:ނ ޒިމްާމަދުާމުޙައްދ އިރ ގެާމެންބަރުާމަޑަވެލިާ

ާއުސޫލުންާ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާފަހަާ ާދެވަނަ ާބިލު ާކުރިމަތީަގއިާހިންގުމުގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަިއސްގެން ާމަޖިލީހަށް ާމި ރަކަށް

ނުޑާހިތ މަކުރަން.ާހަމަާއެއ ިއާ  1555ނިންމަންޖެހޭާމަސައްކަތެއްގެާގޮތުަގއިާއޮެވާނުނިމިާދިގުާަލއިގެންދ ތީާއެކަމ ިއާއަުޅގަ

ާ ާއަވަަހކަށް ާވީހ  ާބިލު ާމި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދެެކވެމުންދ  ާމި ާިމއަދު ާޤަބޫުލކުރ ާއެީކގައި ާއަޅުަގނުޑވެސް ފ ސްކޮށްދިނުން.

ާހަމަާ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއިޝ ރ ތްކޮށްަފއި، ާއަށް ާވ ހަކަ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެްއކެިވ ާދެންމެ ގޮތުަގއި

ާނޫިނއްޔ ާ ާލިބިގެން ާބ ުރވެރިަކމެއް ާެއކަށީގެްނވ  ާއަތޮޅުަތކަށް ާގޮތުަގއި ާޔަޤީންކުރ  ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ އެދެނީ،

މެންާމިާއުއްމީދުކުރ ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާޤައުމުާހިންގުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެްނާދަތިތަކ އިާކުރިމަތިލ ނެ.ާއަޅުަގނޑު

ާމިާ ާނެތޭ. ާކަމެއް ާމިނިވަން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ީދ ާޤަބޫލުކުރަން ާެވސް ާައޅުަގނޑު ާއެގޮތުން  1560ހަމަ

މިނިވަންކަމެއްާޚ އްޞަާގޮެތއްަގއިާއަޮތޅުާތަކަށްާލިބިފައިާނެތީމ .ާރ އްޖެާތަރައްޤީާނުވެާމިއޮތީާރ އްޖޭގެާއިޤްތިޞ ދީާ

ާމިނިވަންާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑު ާއެަބއޮތް. ާމިނިވަންކަމެއް ާދ ޚިލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނެތް ނޑުމެންނަަކށް ާއަުޅގަ ާމިނިވަންކަމެއް ާއިޤްތިޞ ދީ ާިސޔ ސީގޮތުން ާއެހެންނަމަވެސް ާއެއް.ާާޤައުމެއް. ލިބިފަކަ

ާކޮްށާ ާކަންތައްތައް ާެއރަށުން ާބަޔަކަށް ާތިބޭ ާރަށެއްަގއި ާެއ ާއޮތީ. ާގޮއްސަ ާދަށަށް ާޙ ލަތު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެހެންވީމ ،

 1565އެރަށުަގއިާލިބޭާއެްއޗަކުންާެއާނަފ ާކުރުވަިނވިާގޮަތކަށްާަކންތައްތައްާނުޭރވޭތީާއަުޅަގނުޑމެންނަށްާމިއަދ އިާހަމައަށްާ

ާިމގޮ ާފ ހަގަކޮށްފިާމިކަންތައްތައް ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާގިނަ ާަކންތައްތަކަށް ާގިނަ ާބިލުގެ ާއޮތީ. ާައިއއްސަ ތުަގއި

ާއެބަޖެހޭާ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެބަހެދޭ. ާެދކޮޅު ާކަންތައްތަކ އި ާބައެއް ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމަށް. ރަނގަޅު

ާޤ ނޫނުއަސ  ާޖަދުވަލު 0ާާސީަގއި ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާއޮީތާގަިއާހިމެނޭ ާހިމެނިގެްނ02ާާމި ާމ ލެ ދ އިރ .ާޭއެގތެރޭގައި
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ާ ާެއކަނ07ާާްމިއޮތީ ާގްރޫޕްކޮްށގެން ާނުނިމޭ ާެއއްަޗކުން ާއަދި ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާެއއަކުން ާގޮުތގައި. ާއެްއ ދ އިރ 

ާސުވ ލުާ ާމި ާނުފެނުނު.ާއެހެންވީމ ،ާކީއްެވގެންތޯ ާއަުޅަގނޑަކަށް ާއަކުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތަނެއް ާއެއްވެސް  1570ާނުހިންގޭނެ

މިއަދުާކުރިމަތިާމިލަނީާދިވެހިރ އްޖެާސިޔ ސީގޮތުންާމިާކުރެވުނުާމަސައްކަތުގެާތެރޭަގއިާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބަށްާއެންމެާ

ާކިހިނެއްޯތާ ާދިޔައިރުަގއި ާބަދަލުވެެގން ާރ އްޖެ ާިވސްނުމަކަށް ާައއު ާހެދިގެން ާލެއްވިއިުރގަިއާޕ ޓީތަކެއް ާކުރިމަތި ފަހުން

ާ ާއަިއްއސަ ާމެނިފެސްޓޯ ާޕ ޓީާޕ ޓީތަކުގެ ާކޮންމެ ާކަންތައްތަެކއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ާމިއީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޮތީ.

ާއެންމެާ ާއެަބޮއތޭ.ާއޭގެތެެރއިން ާއޮންނަންވ ގޮތުެގާތަޞައްވުެރއް.ާޭއަގއި ާއެަބއޮޭތާދިވެހިރ އްޖެ ާމެނިފެސްޓޯަގއި އެްއގެ

ާމި ާމެނިފެސްޓޯގައި. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިއޮތީ ާބެހިފައި ާއަތޮޅުަތއް ާމިދަނީާބޮޑުކޮށް ާކުރަމުން ާވެރިކަން ާރ އްޭޖގައި  1575ަވގުތު

ާ ާިމއޮީތ ާޭއގައި ާތިމަންނ މެންގ5ާާެއެމް.ޑީ.ޕީ. ާއޮްނނަންޖެހެނީ ާބަހ ލ ފައި ާިދވެހިރ އްޖެ ސައްރަަޙއްދަކަށޭ

ާއެއީާ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާމެނިފެސްޓޯ ާޕީ.އޭގެ ާބަލަންޖެހޭ. ާމެނިފެސްޯޓ ާޑީ.އ ރް.ޕީގެ ާއެހެންނަމަެވސް މެނިފެސްޓޯގައި.

ާއޮންނަންވ ގޮތުެގާާރިޔ ސީ ާރ އްޖެ ާރައްޔިތުންނަްށ ާރ އްޖޭގެ ާހުށަހެޅޭ ާއެބަ ާކެންޑިޑޭޓުން ާނިކުތް އިންތިޚ ބަށް

ާޙަސަްނާ ާކަންތައްތަކ އި،ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާހިމެނޭ ާމެނިފެސްޓޯގައި ާއެ ާވ ހަަކއަކ އި ާދައްކ  ާމި ތަޞައްވުެރއް.ާމިއަދު

ާއެބައޮތްާ ާެވސް ާމެނިފެސްޓޯގައި ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާާސަޢީދުގެ ާޖެހެނީ ާއޮންނަން 2ާާރ އްޖެ  1ާ1580ސަރަޙައްދަކަށޭ.

ާމެނިފެސްޓޯގަިއ3ާާސަރަޙައްދަކަށޭ،ާ ާނެރުނު ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއޮތީ ާފުޅ ކޮށް ާއެންމެ ާތެރެއިން ސަރަަޙއްދަކަށޭ.ާއޭގެ

ާކުރީަގިއ5ާާ ާމި ާބަހުސަކީ ާކުެރޭވ ާމި ާތަުނގައި ާމި ާގޮތެްއގައި ާިސޔ ސީ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ސަރަޙައްަދކަށޭ.

ާއެބަޖެހޭ.ާރަ ާވިސްނަން ާުފންކޮށް ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަެއކޭ.ާމިކަން ާދެކެވޭ ާމިއަދު ާިޚލ ފަށް ާަވއުދ އި ާވީ އްޔިތުންނަށް

މިއީާދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާމަންފ ާކުރަނިވިާގޮތަކަށްތޯާމިާމަސައްކަތްާުކރަންާބައްޓަންާމިާކުރަނީ.ާ

ާރަ ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކަމެއްާމިކަމަކީ ާކޮން ާކިހިނެއްެވގެންތޯ ާކަމެއް. ާސުވ ލުކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު  1585އްޔިތުން

ާއޮތީާ ާމެނިފެސްޓޯގައި ާނެރުނު ާއެންމެން ާއެބަޖެހޭ. ާއެނގެން ާމިސަބަބު ާމިޖެހެނީ. ާހަދަން ާދެކޮޅު ާމިކަން ނުވެގެންތޯ

ާ ާއޮންނަންޖެހޭނީ 2ާާދިވެހިރ އްޖެ ާނުވަތަ ާއެހެންނަމަެވސ3ާްސަރަޙައްދަށް ާމިކަްނާާސަރަޙައްދަކަށޭ. ގްރޫޕްކޮށްގެން

ާކަމެކޭ.ާމިާ ާކުރަންޖެހޭ ާހިތ މަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހެދޭތީ ާދެކޮޅު ާއެއަށް ާހަދަންޖެހުނީމ  ާޤ ނޫެނއް ާމިއަދު ހިންގުމަށްޓަކައި

ނޑުާހަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކުންާތަެނއް،ާއެްއވެސްާތަނެްއގައިާޖ ގަެއްއާނެތްާކަމަށްާވަކ ލ ތުާކުރަުމންާދ އިރުާއަުޅގަ

ާ ާހަރުއަޑުން ާޖަދުވަުލ 0ާާގޮވ ލަން ާހިމެނޭ ާއެ 02ާާގައި ާއޮތް ާހިމެނޭގޮތަށް ާމ ލެ ާދ އިރ ތަކ އި،  1590އިދ ރ07ާާީިއދ ރީ

ާވަިކާ ާދިވެހިރ އްޖެ ާނެހެދޭނެކަމަށް. ާޤ ނޫނު ާިމ ާކޮށްގެން ާގްރޫުޕ ާނުކުރޭ ާމަނަލެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ދ އިރ ތަކުން

ތުންާމަނަލެއްާނުކުރޭ.ާއެހެންވެއްޖެްއޔ ާވެރިކަންާކުރ ާގައިާމިާހިމެނޭގ0ާޮގޮތަކަށްާހިންގުމަށްޓަކައިާމިާޖަދުވަލު،ާމިާ

ާއިނގިިލާ ާމި ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ާކަންތައްތަކަށް ާމިހިރަ ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހެއްނޭޅޭނެ. ާމިތަނަކަށް ާވެސް ޤ ނޫނެއް

ާކުުރމަށްާއަންނަ ާކަންތައް ާގޮތަކަށްާމިވެނިާގޮތަކަށް ނީާރައްޔިތުންެގާދިއްކުރަމުންާމިއަންނަނީާމިެވނިާގޮތަކަށްާމިވެނި

 1595އިދ ރީާދ އިރ ެއއްާނޫން.07ާާއަތްމައްޗަށްާބ ރުާޫދކޮށްލީމަާމިކަންާކުރެވޭނެ.ާކުރީަގއިާޙަޤީަޤތުގައިާމިާަޤއުމުަގއިާއޮތީާ
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ާނޫންގޮތަކަށްާ ާމިތަނުން ާމ ލެ. ާެއއީ ާއެއް. ާދ އިރ  ާިއދ ރީ ާއެންމެ ާއޮތީ ާދިެވހިރ އްޖޭގައި ާކަެމއް. ާކަށަވަުރވ  މިއީ

ާިދވެ ާކަމެއް ާދެކެޭވާއެްއވެސް ާމި ާމިއަދު ާއެެހންވީމ ، ާނެތް. ާއުސޫލެއް ާެއއްވެސް ާކުރެވޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ހިރ އްޖޭެގ

ނޑުމެންާއުޅެިފއްޔ ާކިހިނެއްތޯާލ މަރުކަޒ07ާާީވ ހަކަާއަްށާވެްސާބަލަންާއެަބޖެހޭ.ާ އިދ ރީާދ އިރ ތަްއާހިންގަންާއަުޅގަ

އިދ ރީާދ އިރ ތަްއ07ާާނޑުމެންާމ ޒީގައިާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާކޮށްގެންާމިާޤައުމުާހިންގ ނީ.ާނުވި.ާއެކަެމއްާނުވި.ާއަުޅގަ

ާވެސްާ ާސަރުކ ރުން ާޭއރުގަިއ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާނަތީޖ  ާމަސައްކަުތގެ ާކުިރ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1600ހިންގަން

ާ ާއެއީ ާގޮަތށް. ާއޮތް ާމެނިފެސްޓޯގައި ާޮއތް ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދިަޔއީ ާކުރަމުން ޓަެލއްާހޮސްޕ5ާިމަސައްކަތް

ޕްރޮވިންސަކަށ5ާާްއެބަހުރިާތަރައްޤީާކުރަންާފެްއޓިފައި.ާނޭގިނަމަވެސްާއޭގެާޒ ތަށްާމަސައްކަތްާކުރަންާފެއްުޓނީާހަމަާ

ާބަލައިގެްނާ ާެއއަށް ާވެސް. ާައީއ ާޒ ތުަގއި ާއޭގެ ާތަރައްޤީވަމުން ާރ އްޖެ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާފެއްޓުނީ. ާކުރަން މަސައްކަތް

ާމެނިފެސްޓޯަގއިާ ާކުރުމަށްފަހުގަިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމަޝްވަރ  ާއެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނ އި ާކުރީ މިކަން

ާކުރިކަމެއްާ ާބެލުމެއްނެތި ާއެހެންނޫންނަމަ ާއެްއޗެއް. ާނުކުތް ާއަީލގައި ާނަތީޖ ގެ ާެއއްެޗއްގެ ާދިން ާރަްއޔިތުން  1605ރ އްޖޭގެ

ާ ާދ އިރ އަކަްށާނުވަތަ ާހަތަރުާފަސް ާއޮންނ ނީ ާބަދ02ާަނަމަ ާމިއަުދާދ ިއރ އަކަށް ނޑުމެން ލުވެަފއި.ާއެހެންީވމ ،ާއަުޅގަ

ވިސްނަންާއެބަޖެހޭާމިާޕްރޮިވންސްގެާމައްސަަލއިަގއިާމިއަްނނަާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތަކަކީާިމއީާކޮްނގޮތަކުންާއުފެިދގެންާ

ާނެރުުނާ ާއިންތިޚ ބުގައި ާރިޔ ސީ ާވަނީ ާމި ާބޭނުން ާސ ބިުތކޮށްދޭން ާއަޅުަގނޑު ާތަފ ތުވުެމއްކަން. ާޚިޔ ލު އުޅޭ

ާމެނި ާަމއްސަލަެއކޭ. ާސިޔ ސީ ާމިއީ ާނުވ ތީ ާދިމ  ާބަހުސ އި ާކުެރވޭ ާމިއަދު ާެއއްަޗކ އި ާއޮތް ާޤައުީމާފެސްޓޯގައި މިކަން

ާމިދެއްިކާ ާއެބަޖެހެއޭ. ާވިްސނަން ާައޅުަގނޑުމެން ާނަޒަރަކުން ާޤައުމީ ާއެބަޖެހެއޭ. ާިވސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1610ގޮތެްއގައި

ާ ާނޫނޭ.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެްއޗެއް ާދިމ ވ  ާައކީ ާވ ހަކަ ާސަޢީުދެގ5ާާއިން ާޙަސަން ާއޮތްިއރުގައި ާބަދަލުކޮށްފައި ޕްރޮވިންސަށް

ާއޮތީާެއާއަދަދޭ.ާހަމަާޑީ.އ ރު.ޕ3ާާީނުވަަތ2ާާމެނިފެސްޓޯގައިާއޮތީާ ކޭ.ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްގެާމެނިފެސްޓޯގައިާވެސް

ާވ ހަކަދެ ާމި ާމިއަދު ާއެހެންވީމަ، ާއެބަޖެހެއޭ. ާބަލަން ާވެސް ާެއްއޗެއް ާއޮތް ާމެނިފެސްޓޯގައި ާތިމަންނ މެންާގެ ކެޭވއިރު

ާދުލުންާމިާދެކެވޭާވ ހަކައ އިާަޢމަލ އިާބަހ އިާދިމ ވ ންޖެހޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ1615 

ކަންކަން.77 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުެގ7ާާތަށްާަކނޑަެއޅިފަިއވ ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަ

ާއަ ާ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ާނިމުނީ. ާވަގުތު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު 77ާޅުގަ ާހުށަހަޅ ާ،  1620ކޮމިޓީތަކުން

ާވަނީާ ާމި ާގަސްދުކޮށްފައި ާހުށަހަޅަން ާއަޅުަގނޑު ާމިއަދު ާދަށުން ާކަންތައްތަކުގެ ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީތަކުން ކަންތައްތައް.

ާގޮެތއްާނިންމުމުގެާމައްސަލަ.ާމަޖިލީހުގެާމަޖިލީހު ާކޮމިޓީތަުކެގާމައްސަލައިަގއި ާަވގުތީ ާކޮމިޓީތަކ އި ާދ އިމީ ާހިމެނޭ ގައި
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ާޕ ޓީތަކ ިއާ ާސިޔ ސީ ާމަަސއްަކތް ާެއކުލަވ ލުމުގެ ާކޮމިީޓތައް ާމި ާމަތިން ާގޮތުގެ ާބުނެފަިއވ  ާަގވ އިުދގައި އައު

ާގެންޮގސް ާކުރިއަށް ާވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާބުމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާމިހ ރު ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެީއ.ާފައި. ާގޮތަކީ ނެފައިވ 

ނޑުާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ،ާއެހެންވީމ   1625މިާކޮމިޓީަތއްާވިލަރެސްކޮށްާދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާޞ ލި ާއެހެންވީމ މުޙައްމަދު ާއެދުނީ. ާއަރިހުން ާރިޕޯޓުާ،ޙުގެ ާކޮމިޓީގެ ާފުރަތަމަ ށަހަޅުއްވައިެދއްވުަމްށާހުާެއންމެ

ާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވިދ ުޅވި ާއެ ާރިޔ ސަތުން ާދެންމެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަތިންާާޝުކުރިއްޔ  ާގޮުތގެ ާގަވ ިއދުގަިއވ   1630ފަދައިން

ާމަޖިލީހުގެާ ާރިޔ ސަތު ާކޮމިީޓގެ ާުކޑަ ާބޭްއވުނު ާހޮވުމަށްޓަކައި ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީތަކަށް ާދ އިމީ ާއެކުެލވޭ މަޖިލީހުގައި

ާއިންާނި ާކޮމިޓީ ާއެ ނޑުމެން ާގެންދިޔައިމު.ާއަުޅގަ ާބަލަހައްޓަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާަމތިން ާއެދިަވޑަިއގަތުމުގެ ންމިާރައީސްގެ

ާަގވ އިދަށްާ ާޮގތުގެމަތިންާއައު ނޑުާމިާފުރުޞަުތގައިާދަްނނަވ ލ ނަން.ާަގވ އިުދގަިއވ  ާއަުޅގަ ނިންމުންތައްާކުރުގޮތަކަށް

ާ ާފަށ ތ  ާފައްޓަންޖެހޭ.72ާާޢަމަލުކުރަން ާެއާމަސައްކަތް ާއިޢުލ ންކޮށް ާއެ ާކޮމިޓީތަްއާނިންމައި ާައއު ާތެރޭަގއި ދުަވހުގެ

ާދުވަްސކަާ ާފަހު ާއެންމެ ާެއކުލަވ ލ ާމިއަދަކީ ާކޮމިޓީތައް ާިމައދު ާއޮތީ ާވެފައި ާނިންމުމަކަށް ާރައީްސގެ ާމަޖިލީހުގެ  1635މަށްވ ތީ

ާފުރަތަމަާ ާނިންމީ ާބައްދަުލވުމަށްފަހު ާކޮމިޓީން ާައޅުަގނޑުމެން ާގެންިދއުމަށް. ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ނިންމުމުގެ

ނ ޑުމެންނަށްާފެނުނީާކުރީގައިާެވސްާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީއެްއަގއިާހިމެނޭނީާކިތައްާމެންބަރުންތޯާބެލުމަށް.ާއެގޮުތންާއަޅުގަ

މެންބަރުންާކޮންެމާކޮމިޓީެއއްަގއިާވެސްާބޭިތއްުބމަށް.ާއޭެގާއިތުރުންާމިހ ރ77ާާުކޮމިޓީތަކުަގއިާހިމެނޭާއަދަދުަކމަށްވ ާ

ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާކުރިައށް ާމަސަްއކަތް ާޮކމިޓީތަކުގެ ާއެ ާހުރިގޮތަށް ާއެ ާހަމަ ާއެީއ ާކޮމިޓީތައް ާވަގުތީ ެއާާހުރި

ާޯފާ ާޓޫ ާއިތުރުން ާއޭެގ ާނިންީމމު. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެހެްއޓުމަށް ާގޮތުަގއި ާކޮމިޓީތަކެްއގެ ާއެްގޒިސްޓިްނގ  1640ކޮމިޓީތަކަކީ

ާނިންމާ  ާމަޖިލީހުން ާވަކިން ާމަސަްއކަތް ާކޮމިޓީގެ ާޚިދުމަތްތަކ އިބެހޭ ާސަލ މަތީ ާމިބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެ ވަން.

ާކޮމި ާއެ ާނިންމީމު. ާައޅުަގނޑުމެން ާނިންމުމެއްެގާގޮތަށް ާނިންމ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ާއެކުެލވިފަިއވަނީ ާމިހ ރު ީޓަގއި

މައްޗަށްާބަލ ކަމަށްވ ތީާމަޖިލީހުގައިާައޅުަގނޑުމެންާއިތުރަށްާއެކަމ ާދޭތެރޭގައިާމަޝްވަރ ޮކށްފައިާޓޫާފޯާވަންާކޮމިޓީާ

ާކޮމިޓީތަ ާދ އިމީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންމީ. ނޑުމެން ާައުޅގަ ާނިންމުމަށް ާގޮތެއް ާހަމަޖެއްސުމުގައިާއަށް ާެމންބަރުން ކަްށ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާއ772ާާެމަސައްކަތްކޮށްަފއިވ ނީ ާލީޑަރުން ާބުނ ާއުސޫލުން.ާއެއީާސިޔ ީސާޕ ޓީތަކުގެ ާއެ ާމ އްދ ގައި  1645ވަނަ

ާވަިކާ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާިއސްކަންދޭޮގތަށް. ާހަމަޖެއްސުމުގައި ާލިބުމުގައި ާކޮމިޓީތަކަށް ާމެންބަރުން ާޕ ޓީެއްއގެ ސިޔ ސީ

ާގެންދިއުން.ާޕ ޓީއެްއގަ ާކުރިއަށް ާގޮތެްއގެމަތިން ާނިންމަވ  ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާކަންތައްތައް ާމެންބަރުންގެ ާނުހިމެނޭ އި

ާއެނގިފަިއވ ގޮތުންާ ނޑަްށ ާައުޅގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާހިމެނިވަަޑިއނުގަންނަވ  ާޕ ީޓއެްއަގއި ާވަކި ާަރއީސް ާމަޖިލީހުގެ އެގޮތުން

ާޕްރިފަރެންސް ާއެބޭފުޅުްނގެ ާފޮނުއްވ  ާގެނެސްދެއްވި.ާާލިޔުމެއް ާހިސ ބަށް ނޑުމެންނ ިއ ާއަުޅގަ ާބައްލަަވއި ހުރިގޮތް
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ާއެާ ާވީވަަރކުން ާކޮށް ާރިޢ ޔަތްުކރީމު. ާހުރިހ ކަމަކަށް ާއެ ާކޮމިޓީްނ ާުކޑަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބެއްެސވުމުަގއި  1650ކޮމިޓީތަކަށް

ާކޮާ ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާއެބޭފުަޅކު ާނޫނިއްޔ މު ާދޭ ާޕްރިފަރެންސް ާއެބޭފުެޅްއެގާމެންބަރަކު މިޓީއެްއގަިއ

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމަދުާބޭފުަޅކުާނޫނިްއޔ ާ ނޑުެމންާމަސައްކަތްކޮށްަފއިާއޮންނ ނެ.ާއަުޅގަ ނަންާހިމެނުމަށްާއަޅުގަ

ާސިޔ ސީާ ާއިތުރުން ާހިމަނ ފައިވ ނެ.ާއޭގެ ާކޮމިޓީތަކުގައި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޮތްގޮތަށް ާޕްރިފަރެންސް އެބޭފުޅެްއގެ

ާރިޢ ޔަތްކުރީމު.ާޕ ޓީތަކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަދަދު ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހުގައި ާދިނުމުގައި ާފުރުޞަތު ށް

 1655އެގޮތުންާޑީ.އ ރު.ޕީާއ ިއ،ާއެްމ.ޑީ.ޕީާއަކީާމިަވގުތުާމަޖިލީހުގައިާއެންމެާބޮޑަށްާތަމްސީލުކުރ ާދެާޕ ޓީކަމަށްވ ތީާއެާދެާ

ާކޮ ާއަދަދުން ާނިްސބަތްވ  ާމަޖިލީހުގައި ާއަށް ާނިންމީމު.ާޕ ޓީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާދިނުމަށް ާފުރުޞަތު މިޓީތަކަްށ

%ާ ާމަޖިލީހުގައި ާިމަވގުތު ާޕަސަންޓޭޖަކީ ާޕީ.އޭގެ ާއ ިއ، ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާކޮމިޓީައކުްނ21ާާއެގޮތުން ާކޮންމެ ކަމަްށވ ތީ

%ާ ާިމވަގުުތގ21ާާެވެސް ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަމައެގޮތަށް ާނިންމީމު. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާދިނުމަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް

ާއަުޅަގނޑުމެންާނިންމީމު.ާޭއގ17ާާެޕަސަންޓޭޖަކީާ% ާދިނުމަށް ާފުރުޞަތު ާައށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށްވ ީތާއެާނިސްބަތުން

ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ ާ ާޕ ޓީގައި ާއެ ާބޭފުޅުންނަށް ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާޕ ޓީގައި ާޖުމްހޫރީ ާއ އި، ާޕ ޓީ ާޤައުމީ  1660އިތުރުން

ާއަުޅގަ ާއިން ާކޮމިޓީ ާދެ ާބޭފުޅަކަށް ާބެލިާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންަކމުން، ާއަރުވ ފަިއ. ާފުރުޞަތު ާވ ނެ ނޑުމެން

2ާބެލުމުގައިާމިާދެންނެވިާއުސޫުލންާބަލ އިރުގައިާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އި،ާޕީ.އޭާއަށްާމިާދެންނެވިޮގތުންާގިނަާކޮމިޓީތަކުންާ

ާ ާނޫނިއްޔ  ާކޮމިޓީގ3ާަޖ ގަ ާތިން ާމިދެންނެވި ާއޭެގާއިތުރުން ާހުންނ ނެ. ާލިބިފައި ިއާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ،ާތިްނާޖ ގަ

ޕ ޓީގައިާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ ާބޭފުޅުންާދެާކޮމިޓީގައިާހިމެިނވަަޑއިގެްނވ ނެ.ާޭއގެާއިތުރަށްާމިނިވަންާވަކިާޕ ީޓއެްއަގއިާ

ާތަރުތީބުންާ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާއެބޭފުޅުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮމިޓީތަކުން ާބޭފުުޅންނަށް  1665ހިމެނިވަޑައިނުގަންަނވ 

ާުއއްމީދުކުރަނީާޕްރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންަނވަން. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާވ ހަަކ ާދީފައިވ ެނ ާޖ ގަ ާބަލައިގެން ފަރެންސަށް

ާއެީކގަިއާ ާރިޕޯޓ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމަަސއްކަތް ާކޮިމޓީތަކުގެ ާހިސ ބުން ާއޮތް ާހުއްޓިފައި ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ

ާދ ނެކަމަށް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާަދންނަވަން.ާމިާމަސައްކަތްާނިމުމުންާމަސައްކަތްާހަލުިވވެގެން

ާ

 1670ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޝްވަރ ަގިއާާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެވުނު ާއެކުލަވ ލުުމގަިއ ާކޮމިޓީތައް ާމި ާވެސް އަޅުަގނަޑކީ

ާއަ ާހަިއސިްއޔަތުން ާމީހެއްގެ ާެއކުލަވ ލުމުަގިއާބައިވެިރވި ާކޮމިޓީތައް ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ަލން ނޑު ުޅގަ

ާޕ ޓީތަކުގަިއާ ާކަމަށްަވންޏ ާސިޔ ސީ ާޕ ޓީތައް ާވ ނީާސިޔ ސީ ާބަލ ފައި ާބޮޑަށްާއިސްކަމެއްީދގެން ާއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ާދިނު ާފުރުޞަތު ާނިސްަބތަށް ާއެ ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާނިސްބަުތން ާތިއްބެވި ާމެންބަރުންާމެންބަރުން ާއަދި ާމަްއޗަށެވެ. މުގެ

ނޑުމެންާ ނޑުމެންާއެާހިސ ބުާހަދަިއާމިދެންނެވިާނިސްބަތްާހިފެހެއްޓިފަިއވޭތޯާއަުޅގަ  1675ކޮމިޓީތަކަށްާބަހ ލުމަށްފަހުާއަޅުގަ

ާޚ އްޞަކޮްށާ ާބޭފުޅުން، ާއެިކއެކި ާކަމެއް ާދިމ ވ ނެ ާވެސް ާމަސައްކަތެްއގަިއ ާކޮންމެ ާމިަކހަލަ ާދެން ާެއވެ. ާބަލ ފަ ވ ނީ
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ާކޮމިޓީތައްާާވަކި ާތަރުތީބުން ާއިސްކަންދޭ ާއެބޭފުޅުން ާބޭފުޅުްނ ާނުގަންނަވ  ާނިސްބަތްެވވަަޑއި ޕ ޓީައކަށް

ާމިންވަރަށްވުރެާ ާހުރި ާޖ ގަ ާކޮމިޓީގައި ާދެން ާފޮނުވީމަ ާއަށް ާއިދ ރ  ާމަޖިލީހުގެ އިޚުތިޔ ރުކުަރްއވ ފައި

ާގޮ ާތެރެއިން ާއޭެގ ާގިނަވީމ  ާއަދަދު ާބޭފުުޅންގެ ާއެއްަބިއާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ފަިއވ  ާއިޚުިތޔ ރުކުރަންޖެހޭ. ތްަތކެއް

ާެއއީާ ާނެތުމަކީ ާލިބިަވޑަިއގެންފައި ާފުރުޞަތުތައް ާއެ ާގޮުތގެމަތިން ާއެދިވަަޑިއަގންނަވ ފައިވ  ާއެ  1680ބޭފުޅުންނަށް

ިއާއެކަީށގެންވ ާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންމެާބޭފުޅަކުާވެސްާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ،ާދެާކޮމިީޓއަކަށްާއެދިަވޑަިއގެންފަ

ާމަސައްކަތްކުެރވިފައިާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހިމެނޭތޯ ާކޮމިޓީގައި ާއެއް ާތެރެއިން ާކޮމިޓީގެ ާއެދިަވޑަިއގެންނެިވާދެ ާއެ އޮތިްއޔ 

ާޕ ޓީތަކަްށާ ާއެިކއެކި ާމަޖިލީހުގައި ާމިާއޮތްގޮތަކީ ާބެހިފައި ާކޮމިޓީތައް ާމިހ ރު ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ވ ނެ.ާއަުޅގަ

ިއާމަޖިލީހުގެާތ އީދުާބެހިފަިއވ ޮގތަށްާވަރަށްާޮބޑަށްާރިޢ ޔަތްުކރެވިގެްނާެއކުލަވ ެލވިފަިއވ ާމެންބަރުންާހިމެނިފައިވ ާގޮތާ 

ާމިާ ާުއއްމީދުކުރަނީ ނުޑާވެސް ާއެވެ.ާއަުޅގަ ާފެނިގެންދ ނެ ާކޮމްޕޮޒިޝަނުން ާމިހ ރު ާކޮމިޓީަތކުގެ  1685ކޮމިޓީތަކެެކވެ.ާެއކަން

ާ ާކުރެވިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާއެކުަލވ ލުމަށްޓަަކިއ ާއެކުލަވ ެލވިާކޮމިޓީތައް ާކޮމިޓީތައް ާމި ާމިއަދު ާސަބަބުން މަސައްކަުތގެ

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީތަކުގެ ާމަސައްކަތްތަެކްއ ާގިނަ ާވަރަށް ާއެއީ ާފެށިގެންދ ނެކަމަށް. ާއަވަހަށް ާމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ

ާ ާކޮމިޓީތަކުގެ ނޑަެއޅި ާކަ ާބޭފުޅުން ާކޮމިޓީތަުކގެ ާއަވަހަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ މުަޤއްރިރުންާހުރުމ އިއެީކގައި

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހިފައިާހުރިާމަސައްކަތްަތކަްށާ ނަޑއެިޅގެންާމަސައްކަްތާފެށިގެންާނުދިޔަިއއްޔ ާއަުޅގަ ކަ

ާއުއްމީ ާނިމިގެންދ ނެކަމަށް ާމިަކން ާމިއަދު ާވެސް ާއެހެްނވީމަ،ާއަޅުަގނޑު ާލަސްވެގެންދ ނެ.  1690ދަންނަވަމުންާާވ ހަކަދުކުރ 

ާނިންމ ލ ނަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅު

ާ

ާވުން:ކެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި ާމަޖިލީހުގައި ާބުނެފައިވ ގޮތުން ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔ .

ާމައިނޯރިޓީ ާލީޑަރ ިއ، ާމެޖޯރިޓީ ާޢައްޔަންކުރުމުގައި ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުެގާާމެންބަރުން ާމަތިން ާމަްޝވަރ ގެ  1695ލީޑަރުގެ

ާމިކޮމިޓީ ާއެގޮތުން ާމިޖެހެނީ. ާމަސަްއކަތްކުރަން ާރައްކ ތެރިކުރުުމގެ ާަމސްލަހަތުތައް ާމެންބަރުންގެ ާއެ އަށްާާރައީސް

ާކަންތައްތަްއާބަލަހައްޓަާ ާހިމެނިވަޑަިއގަތުމުގެ ާެމންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާަވކި ވަިއާމަޖިލީހުގައި

ާރައީްސާމި ާނ އިބު ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާއެދުނިން ާއަރިހުން ާަރއީސް ާނ އިބު ާމަޖިލީުހގެ ާއަޅުަގނޑު ކޮމިޓީގެާާދެއްވުމަށް

ނޑުާމިހ ރުާމަޖިލީހުގެާނ އިބުާރައީސްާއަިދާާމަސައްކަތްތަުކގައިާވަރަށްާފުރިހަމަ އަށްާބައިވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި.ާއަުޅގަ

 1700ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދިއްގަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާ

ާ

ާދިއްގަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީަތްއާާޝުކުރިއްޔ  ާެއއީ ާމަސަްއކަތުަގއި ާމި ާބައިވެިރވީމު ެވސް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމަސައްކަުތގަިއ. ާދެންމެއެކުަލވ ލުމުގެ ާޢިއްަޒތްތެދ ދި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާއެވިދ ޅުިވާއަކު ާމެންބަރު ރި

ާޭއގެތެރެއިންާ ާމަޖުބޫރުވެފައި. ާމަސަްއކަތްކުރަން ާެތރޭގައި ާއިންތަެކއްގެ ާވަކި ާމިވަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  1705ފަދައިން

އިާމިވ ާއިންތައް.ާެއއީާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާަކނަޑއަޅ ދީފ725ާަފުރަތަމަާއިމަކީާަގވ އިދުެގާ

ާއެިކާާމި ާމަޖިލީހުގައި ނޑައެޅުމުގައި ާމެންބަރުންާކަ ާކޮމިޓީގެ ާއެހެންގޮަތކަްށާބަޔ ންކޮށްފައިާނުވ ހ ހިނދަކު ގަވ އިުދގައި

ާިސޔ ީސާ ާއެއ ެއކު ާެދންހަމަ ާބުނުން ާބުނ  ާއެހެން ާބަލަންވ ނޭ. ާހަމައެްއކަމުގަިއ ާއެީއ ާގޮތް ާނިސްބަތްވ  ޕ ޓީތަކުން

ާނި ާެއކަޕ ޓީތަކަށް ާދިނުމުގައި ާފުރުޞަތުތައް ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހަމަގޮތަކަށްާސްބަތްނުވ  ާަވޒަން ށީގެްނވ 

ާމައްސަލަބަ ާދިމ ވި ާއ ދެ،ާމީަގއި ާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ ާލަންވ ނެއެެވ. ާހަމަޖެހިވަޑައިގެންެނުވމަށް ާކޮމިޓީތަކަށް ާމި  1710ާއަކީ

ާއަދަދަކީާ ާކޮމިޓީެގ ާމި ާބެލިިއރުގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާހުރިހ 77ާާާގޮތަށް ާފަަށއިގަީތ ާމަސައްކަތް ާނިންމަިއގެން ކަމަށް

ާއަދަދަކީާާކޮމިޓީއެްއަގއި ާމިާމެންބަރުންގެ ާއަދަދެއްަކމަށް ާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާބައ77ާެވެސް ާކޮމިޓީތަކަށް 73ާއް

ާއަޅ74ާާުާމެންބަރުން ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ .ާއެހިސ ުބން ާެއދިވަަޑއިގެންފަިއާއޮްތާޭއަގއި ާއެާމެންބަރުން ނޑުމެންނަށް ގަ

ާބޭފު ާހިމަނ ނީާކޮން ާމަސައްކަތެއް.ާކޮންބޭފުޅުންނެްއތޯ ާއެލިމިނޭޝަންގެ ާދޫކޮށްލ ނީ؟ފަށަންޖެހުނީ ާޅުންނެއްތޯާނުހިމަނ 

ާމީގެ ާދިނީމު ާއިްސކަން ނޑުމެން ާައުޅގަ ާހިމެނުމުގައި ާއެ ާކޮމިޓީއެގޮތަށް ާެއ ާދައުރުތަުކަގއި ާޚިދުމަތްާކުރީގެ  1715ތަކުގައި

ާމެންބަ ާކުރަްއވ ފަކުރަްއވ ފަިއވ  ާމުޤައްރިުރކަން ާކޮމިޓީަތކުަގއި ާއެ ާހަރުންނަށް. ާއަދި ާމެންބަުރންނަށް. މައެއ އެުކާިއވ 

ާކޮމިޓީާ ާމިގޮތުން ާދެވޭތޯ. ާޗޮއިސް ާދެވަނަ ާދެވަނަ ާދެން ާދެވޭތޯ ާޗޮއިސް ާފުރަތަމަ ާއެދިލައްވ ަފއިވ ގޮަތށް އެބޭފުޅުން

ާފޯނު ާމެންބަރުންނަށް ާއޭގެތެެރއިްނާބައެއް ާއަޅުަގނޑުމެްނާހިނގަމުންދިޔައިރު ާއެްއޗެހި ާޗޮއިސްތަކ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ކޮށް

ާބައްލަވ ލެްއވިޔަސްާާ ާއެބޭފުުޅން ާހަމަ ާއޮތްގޮތުން ާނިމިފައި ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެްސ، ސ ފުކުރީމު.

ާހުރިހާ  ާކޮމިޓީތަުކަގއި ާއޮތް ާއެިދވަަޑއިގެންަފއި ާއެބޭފުޅުން ާމަަސއްކަތް ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  1720ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާއެ ާއޮތްާާމެންބަރުން ާއެދިވަޑަިއގެންފައި ާމެންބަރުން ާއެހެންކަމަށްވުމ އެުކާާހުރިހ  ާނުވ ކަން. ާހަމަޖެއްސިފައި ގޮތަށް

ާމި ާާއަޅުަގނުޑ ާއޮތީ ާަކނަޑއަޅ77ާަދަންނަވ ލަްނ ާއަދަދު ާަފއްތަންެވގެންާމެންބަރުންނަށް ާއަދަދަށް ާއެ ިއގެން

ގޮތަށްާެއކަންާނުނިމިާއޮތުމަކީާއެކަީށގެންވ ާކަމެޭކ.ާާވަޑަިއގެންފަިއވ މަސައްކަތްކުިރކުރުމުަގއިާބައެްއާމެންބަރުންާއެދި

ާނިންމީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާދެން ާބެލީމޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެުރވޭތޯ ާޗޮއިސް ާދެވަނަ އެހެންނަމަވެސް،ާއެބޭފުޅުްނގެ

ާމުހިއްކޮމިޓީގެާފަރ ތުންާ ާއެާމުާެއއްާނިންމުމެއްާިމހ ތަނަށްާމަޖިލީހުންާހޮއްނިންމަފަިއވ  ާކޮމިޓީތައް ާަވގުތީ  1725ވަވ ފައިވ 

ާ ާގޮުތގައި ާއެނިގފައިވ  ނޑަށް ާރިކޮމަންޑްކުރުމަށް.ާސަބަބަކީ،ާއަުޅގަ ާމި ާއޮންނަގޮތަށް ާދެމި ާހަމަ ބިލެއ5ާާްކޮމިޓީތައް

ާވެްސާއެބަވޭ.ާއެހެންކަމަްށވުމ އެކުާއެބަޮއވޭ.ާަވގުތީާކޮމިޓީތަކަްށާފޮނުވިފައި.ާއެާކޮމިޓީަތކުންާަމސައްކަތްާަފއްަޓވ ފައި

ާފަށަންޖެހޭާ ާއަލިފުން ާހަމަ ާއަލުން ާމަސަްއކަތް ާފަށ ފައިވ  ާކުރަން ާމިހ ރު ާއެކުަލވ ލުމަކީ ާކޮމިޓީތައް ާއެ އަލުން

ާމިއަުދާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީ ާމިއަދު ާއޮންނަގޮތަށް ާދެމި ާއެގޮުތަގއި ާކޮމިީޓތައް ާވަގުތީ ާއެ ކަމަކަށްވ ތީ
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ާއެދޭ ާއޭރުންާވަރަށްބޮޑަށް ާަސބަބަކީ ާނިމޭނެތީ.ާާކަމެއް. ާއަވަހަށް ާގޮސް ާކުރިއ ށް ާހިސ ބުން ާއޮތް ާމަސައްކަތް  1730މިހ ރު

ާމި ާދަންވަންދެން ާވަރަށް ާރޭގައި ާހަމަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއަީލގައި ާކަްނކަމުގެ ާމިދެންނެވި ކުރެވުނުާާއެހެންވީމ ،

ނ ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފަށައިގަތުން. ާނިންމ ފައި ާމިކަން ާައވަހަށް ާއަމ ަޒކީ ާމި ާދަންނަވ ލ ާމަސައްކަުތގެ ާހަމަ ޑު

ާގެނައުން.ާ ާބަދަލު ާކޮމިޓީތަކަށް ާގެނެސްގެން ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަގުަގއި ާކުރި ާތަންދެޭއ ާގަވ އިދު ާމި ހިތްވޭ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާޕ ޓީެގ07ާާއެހެންވީމ ، ާސިޔ ސީ ާބެހިފައި ާއެ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީތަކަށް ާެއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބަލ  ާމި ާމަޖިލީހުން ާމި ާމ އްދ ާމެންބަރުންކަމުގައި ާގެެނޭވާާބެލުމަށް ާގަވ އިދަށް ާުގޅިގެން ާބަދަލަކ  ާއަންނަ  1735އަށް

ވެްސާައޅުަގނުޑާާއިޞްލ ޙެްއގެާދަށުންާމިާކޮމިީޓތަކުގެާމެންބަރުންާއަލުންާހަމަާއެކުަލވ ލުމުެގާފުރުޞަތުާއޮްތާވ ހަކަާ

ާތެރިާރައީސް.ންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްދަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާފުރުޞަާޝުކު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮށްދެވިރިއްޔ  ާމަސައްކަތް ާމި ާމަސައްކަްތާާތުގައި  1740ކޮމިޓީގެ

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަުރ ާވިލަރެސްކޮށްދެްއވި ާޞ ލިޙަށ އި ާމުޙަންމަދު ކޮމިޓީތަުކގަިއާއިބްރ ހީމް

ާިއސްބޭފުޅު ާޕ ޓީތަކުެގ ާސިޔ ީސ ާވަރަްށާހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ާމަސައްކަެތއް ާވަރަްށދަތި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ންނަށް

ާމިޮއތީ ާކޮށްދެްއވ ަފއި ާވަގުެތްއާާ.އަވަްސކޮށް ާވަކި ާގަވ އިދުަގއި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާމިވަނީ ާކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރަމު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދުވަހުތެރޭގައި ާހަފްތ އެއްހ  ާދެ ާމިދިޔަ ާައދި ާކަމެއް. ނަޑއެޅިފަިއވ  ާގެންދިޔަާކަ ން

ާކޮމިޓީތަުކެގާ ާއެހެންވީމ ، ާފޮނުވިފައި. ާމިހ ރު ާކޮމިީޓތަކަށް ާިމވަނީ ާބިލުތަކެއް ާވަރަްށގިނަ  1745މަސައްކަތްތަކުން

ާއަޅުާ ާމަގުްނ ާގެންެދވޭނެ ާކުރިއަްށ ާހަލުވިކަމ އެުކ ާއިންތިޒ މުމަސައްކަތްތަްއ ާމަސައްކަްތ ނޑުމެން ާެއީއާާގަ ކުރުން

ާވ ޖިބެ ާއޮތް ާމަްއޗަށް ާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާބަެއއް ާައޅުަގނުޑާދެކެން.ާދެން ްއކަމުަގއި

ާފުރުޞަތުާ ާޢ މިރަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުކޑަހުވަދޫ ާއަޅުަގނޑު ާއެބައޮްތ. އެދިަވޑަިއގެންފައި

ާއަރުވަން.ާ

ާ1750 

ާާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު

ާޝުާ ާވ ހަކަކުއ ދެ، ާބޭނުންވ  ާދަންަނވ ލަން ާހިތ މަޔ އެކު ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި އަީކާާރިްއޔ 

ާމަްޝވަރ ާނުކޮާ ާައޅުަގނޑުމެންނ އި ާކަެމއް ާމަޖިލީހުންާނިންމިދ ނެތޯ؟ާފުރަތަމަކަމަކަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމި އެކަްނާާށް

ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާަވކިާއަޅުަގނޑު ާނިސްބަތްާމެންގެ ާކަންތައްތައްާޕ ޓީއަކަށް ާމެންބަރުންގެ ނުވ 

ާ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާފަރ ތަކ އި ާވަކި ާވެސް ާކުރައްވަާރިޔ ސަތުން ާޙަވ ލު ާކުރެވިދ ނެ ާމަސަްއކަތް ާއެ  1755ކަމަކަްށާއިގެން
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ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިޔ ލީމަ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާނުކުަރން. ާޤަބޫލެއް ާފެނޭާއަޅުަގނެޑއް ބަ

ާނިސްބަތް ާޕ ޓީތަކަށް ާއެާސިޔ ސީ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާފުރުޞަތުނުވ  ާހަމަ ާވަޒަން ާމިާކަށީގެްނވ  ާދިނުމަށް ތަކެއް

ާވި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެކުަލވ ލުމުގަިއ ާކޮމިޓީތައް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ެނޭއ. ާވިސްނަވަން ސްނުްނާމަޖިލީހުން

ާބޭނުން ާނެތޭ.އެްއވެްސވަރަކަށް ާތަރުތީބަށްާކޮށްަފއި ާދޭ ާިއސްކަން ނޑުމެން ާކުޑަކޮށްާއަުޅގަ ާވިސްނ ލ ފަާާވެްސ ވެސް

ާއެންމެާމެންބަރަކުާހިމެނޭާޕ ޓީއަކުންާމިތަނުަގއިާހުރީީތވެާެއާޕ ޓީާއަްށާވެްސާމ ބޮުޑާ  1760ނެތޭ.ާއެންމެާޕ ޓީައކުންާހަމަ

ނޑުމެންނަކަްށާނުފެނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއިސްކަމެއްާ ތަނުގެާބޮޑުާދެާޕ ޓީންާބޭނުންވ ާާދީފައިާހުރިާކަމަަކށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާވ ކަން ާދީފައި ާފުރުޞަތު ާމީގައި ާހިމެނުމަށްޓަކައި ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާގިނަ ާފަރ ތަކަށް ވަކި

ާޤަބޫލެއްާ ނޑުމެންނެްއ ާައުޅގަ ާކަމަކަށް ާކޮމިޓީތަެކއް ާޮހވ ފަިއވ  ާއިންސ ުފވެރިކޮށް ާއެަހއި ާއެހެންވީމ ، ފ ހަގަކުރެވޭ.

ންނަމަވެސް،ާމިތަނުގެާމެޖޯރިޓީންާނިންމ ާގޮތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނީާތަބ ވ ން.ާއެކަމުާހަމަާއ އިާނުކުރަމޭ.ާއެހެ

ާކަންތަްއާ ާތަނުަގއި ާވެދިޔަ ާނުދެކެމޭ. ާވެސް ާައޅުަގނޑުމެްނާހަމަގައިމު ާކަމަކަށް ާމަސަްއކަތެއް ާކޮށްފައިވ   1765އިންސ ފުން

ާކުރުމުާ ާކަްނކަން ާބ ވަުތގެ ާިމ ާއުސޫލުން ާނުވ ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީތަކަށް ާވަކި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގަިއ

ާމިާ ާއުފުލުމަށްޓަކައި ާއަޑު ާދ އިރ ތަކެްއެގ ާކުރަން، ާތަްމސީލު ާދ އިރ ތަކެއް ާހަމަ ާތަނުގައި ާމި ާވެސް މެންބަރުންނަކީ

ާކުރައް ާވަރަކަްށާމަޝްވަރ  ާވެސް ާކޮންމެ ާައޅުަގނޑުމެންނ ިއާވެސް ާދެނެވަަޑއިގެން ާބައެްއކަން ާތިބި ަވިއގެންާތަނުގައި

ނޑަްށާހީވަނީާމިއަދުާމިާމަޖިލީހަށްާކުރަންާޖެހޭނެާކަމެއްހެން.ާ މިާބ ވަތުގެާކަންތައްަތއްާކުިރއަށްާގެންދިއުމަކީާއަުޅގަ

ާބޭރުކުރައްވ .ާ ާމިތަނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏ  ާއެގޮތަށް. ާވެސް ާވ ނީ ާކުަރްއވަން  1770އެކަން

ނޑުމެންާމިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތަމްސީލުާކުރަނީާގޮނ ޑިާެއއްާނޫންާކަމަށްާހައްދަވ ފައިާއެާގޮތަށްާހައްަދވ ފައިާއަުޅގަ

ނޑުމެންެގާ ާއަޅުގަ ާވ ނެ. ާދެއްވަން ާފުރުޞަތު ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެްނނޫންކަމަށްވަންޏ  ާކުރައްވ . ާބޭރު ތަނުން

ާޖެހޭނެާ ާވ ން ާހަމްދަރުދީ ާހަމަ ާއިހުސ ސްތަކަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެ. ާއަހަން ާވ ހަކަާއަޑު ާއެ ާއެހެންވީމަ، .

ާކެންސަލްާ ާރިޕޯޓު ާކޮމިޓީގެ ާމި ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއއްފަހަރު ާއަިދވެސް ާދަންނަވ ލީ. އަޅުަގނޑު

 1775ކުރުމަށްފަހުާތަންކޮޅެއްާއިންސ ފުވެރިާގޮަތކަށްާމިކަންާކުަރްއވ ފައިާމިކަންާމިާކޮމިޓީތައްާަޢއްޔަންާކޮްށގެންާމިތަނަށްާ

ާނޑުާިރޔ ަސތަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމަސީޙުާމުޙައްމަދުهللاާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާދަންނަވަން.ާ ާައޅުަގނޑުާޝުކުރު ާމަސައްކަތަށް ާއޮތް ާކުރަްއވ ފައި ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާކޮމިޓީން ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 1780ހަކަާދައްކަނީާތެޅިފޮިޅގެންާކޮިމޓީއެްއގެާމ އްދ ާއެއްާއޮތްާގޮްތާކަމަކަށްާޢަމަލުާކުރުމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާވ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާތިބީ ާމި 076ާާއަޅުަގނޑުމެން ާޚިލ ފުވެގެން. ާއ އި ާމ ްއދ  ާއަޅާ 5ާވަނަ ާފަހަނަ ާދުވަސް ަމސް

ނޑަކަށްާނޭނެގ.ާޢި ާއަުޅގަ ްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންވީމ ،ާއެހެްނާމިދަނީ.ާއެކަމުެގާޒިންމ ާނަަގންޖެހޭާބައެއްާވެސް
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ާިޚޔ ލުފުޅުތަކަްށާ ާފ ޅުުކރައްވ ަފއިވ  ާގުިޅގެން ާލިބުމ އި ާރިޯޕޓު ާކޮމިޓީގެ ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ާއަިދާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއބަހުރި ާނޫން.ާމީގެ ާެއއް ާމަރުޙަލ އެްއގަ ާރިޕޯޓު ާމި ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާދެންނެވީ ބަލ އިރު،ާމި

ނޑުމެންާއޭަގއ725ާާިވިސްނ ލަންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއ.ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއިާ  1785ވަަނާމ އްދ ގެާ)ށ(ާމިބުނ ާބުނުމުގައިާއަުޅގަ

ާ ާއެބައޮތް. ާބުނެފައި ާޖެހޭކަމަށް ާތަމްސީލުވ ން ާއެ ާގޮތަްށ ާތަމްސީލުވ  ާއެހަމަ ާެވސް ާކޮމިޓީއެއްަގއި ާކޮންމެ 725ާހަމަ

ނުޑމެންާފ ސްކުރިާގަވ އިުދގައިާމިބުނަނީާމަޖިލީހުންާއެހެންާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާރަްއޔިތުންގެާމަޖި ލީހުންާއަޅުގަ

ާހިނދަކު،ާކޮމިޓީެގާ ާނުވ ހ  ާކޮށްފައި ާބަޔ ން ާގޮތަކަށް ާއެެހން ާގަވ އިުދގައި ާމި ާނުވަތަ ާހިނދަކު ނޑަނ ޅ ހ  ާކަ ގޮތަކަށް

ާގޮ ާނިސްބަތްވެފަިއވ  ާޕ ޓީތައް ާއެިކއެކި ާމަޖިލީހުގައި ނޑައެޅުމުަގއި ާކަ ާބަލައި.ާމެންބަރުން ާކަމުަގއި ާއެއް ާހަމަ ާެއއީ ތް

ާނޭނގޭ.ާ ާސ ފުކޮށެއް ާއެހ  ާއަދި ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާކަމެްއ ާކޮބައި ާއެއީ ާގޮތް ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް  1790އެހެންވީމ ،

ާތަމްސީލުާ ާހަމަ ާއެ ާކޮމިީޓއެްއގަިއާވެސް ާކޮންމެ ާވެްސ،ާހަމަ ާކޮމިޓީެއއްަގއި ާކޮންމެ ާަހމަ ާއެކުަލވ ލ ނީ ާކޮމިޓީ ބަލައި

ާގޮތު ާވެްސާވ  ާމެންބަރުންނަށް ާނުވ  ާނިސްބަްތ ާޕ ޓީތަކަށް ާިސޔ ސީ ާކުރުމުަގއި ާޢަމަލު ާމިގޮަތށް ާމަތިންނޭ. ެގ

އެކަީށގެންވ ާވަޒަންާހަމަާފުރުޞަތުތަކެއްާދިނުމަށްާމަޖިލީހުންާމަސައްކަތްާކުރަންާވ ެނއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާމިާ

ާކޮމިޓީެއއް ާކޮންމެ ާހަމަ ނަޑަކށް ާއަުޅގަ ާބެލުމުގައި ާއޮތްާބަލ ލި ާތަމްސީލުވެފައި ާގޮަތށް ާވ  ާތަމްސީލު ާހަމަ ާއެ ަގިއ

ނޑުމެންާއެބަާބަލަންޖެހޭާމިާކަންތައްތަކުަގއ70ާާިކަމަކަށެއްާައޅުަގނޑަކަށްާނުެފނޭާއެާ  1795ކޮމިީޓގައި.ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ

ާބުރ ސްފަތި ާމިއީ ާމ ދަމ  ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާނަމަވެސް ާއަވަްސއަުރވ ލަިއގެން ާކިތައްމެ ާހުކުރުާާއަދި ދުވަސް.

ާކޮމިޓީްނާ ާމިއަދު ާައޅުަގނޑުމެން ާއަދި ާއެބައޮތް. ާުދވަސް ާއ ދިއްތަ ާއެަބއޮތް. ާދުވަސް ާހޮނިހިރު ާއެަބއޮތް. ދުވަސް

ާނޫން.ާ ާވެސް ާބ ްއވ ނީކީ ާަބއްދަލުވުެމއް ާކޮމިޓީގެ ާތިބެގެން ާތ ނަގއި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމ ދަމ  ާވިޔަސް ނިންމިކަމަށް

ާ ާުއޅޭ ާމި ާދަންނަވަން ާގަވ އިދު،ާމިާވ އަޅުަގނޑު ާމި ާޖެހޭނީ ާއިސްކަންދޭން ނޑުމެްނާއެންމެފުރަތަމަ ާއަުޅގަ ާއަކީ ހަކަ

 1800ގަވ އިދުާވެސްާިމއަންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީން.ާޤ ނޫނުއަސ ީސންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލ ޒިމުާކޮށްފައިާއޮތްާވ ަހކަާެއއްާ

076ާާ ާބިލު ާއުސޫލުެގ ާލ މަރުކަީޒ 7ާާމ އްދ ަގއި ާނިންމަނ0227ާްޖުަލއި ާކުރިން ާމިާާގެ ާއެހެންވީމ ، ވ ނެއޭ.

ާއަަވސްއެރުުމގެާ ާަކންތައްތައް ާމި ާިމއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަނގަޅަށް. ާވަރަްށ ާަބލަންވ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތައްތަްއ

ާމިާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދިޔައިމަ ާިމގޮަތށް ާަކނޑ ލ ފައި ާބޯ ާމ އްދ އަކަށް ާވަކި ާަގވ އިުދގެ ގޮތުން

ާމިކަ ާމީގަިއާރަނގަޅަށް ާކަމަށްވަންޏ ، ާހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވ  ާމެންބަރުން ާވިސްނިވަަޑއިނުގެން ން

ނަޑއެިޅގެންާއެބަާބުނޭާއުުމރުާދުވަހަށޭ.ާމިާމަޖިލީހުގެާއުމުރަށް.ާ  1805ވަނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްާނިމެންދެންާމ75ާާިކަ

ާއެެހންވީމ  ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިގޮތަށް. ާއޮންނ ނީ ާކޮމިޓީތައް ާމިާ، ާބަލަންޖެހޭނެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން

ކަންތައްތައް.ާމިސ ލަކަށްާދެންމެާވެސްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ މިރުާވެސްާެއވިދ ޅުިވ،ާތިމަންނަާ

ާ ާިތމަންނަގެ ާގޮތަކަށް ާއެހެންކަމަށ3ާްއެދިަވޑަގެންެނވި ާނެތޭ. ާއެއް ާލިބިފަ ާތިމަންނައަކަށް ވަންޏ ާޕްރިފަރެންސް

ާގޮތުަގއިާ ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާކޮންސެންްސ، ާބަލ ަފއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖެހޭނެ. ާބަލަން އަޅުަގނޑުމެން
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ާހަމަތަކ ިއާ ާއެ ާނިންމޭނީ. ާކަންަތއްތައް ާމި ާައއިސްގެން ާކޮންސެންަސކަށް ާކަންތައްތައް ާމިހިރަ  1810އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެ ންނަށްާކިޔައިދީފިާކަމަށްވަންޏ .ާއެކަމަކުާިކޔައިާނުދީާހަމަާއެްއޗެހިތައްާރަނަގޅަށްާހުރިހ ާއެންމެންނަށްާއަޅުގަ

ވަނަާަރއްޔިތުްނގ75ާާެކޮންމެާކަމެއްާބުރުޯޑޒްާކޮްށެގންާއަޅުަގނޑުމެންާގެންދ ކަމަށްވަންޏ ާފަހުންާއަންނަާބަޔަކަްށ،ާ

ާބު ާހިސްޓޯރިއަްނސް ާގޮތަކަށްތޯ ާކޮންކަަހލަ ާބެޭހގޮތުން ާގޮތ އި ާކޮށްފައިވ  ާޢަމަލު ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުގައި ނ ނީ.

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއީ ާކަމެްއ ާވިސްނަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެ އަޅުަގނޑުމެން

ާމީތިާ ާއަހަންޏ  ާވޯޓަކަށް ާމި ާދެން ާނެތޭ. ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިމޭނެތ އޭ. ާގޮތަކަށް ާނިމޭ ާމަޖިލީހުން ާދެން  1815ދަންނަވ ނީ

ނުޑެގާާަގއި.ާމައްސަލ7812ާަވޯޓަކަށްާއަހ ނެާ ނޑުާއަުޅގަ ނޑުާތަބ ވ ނަން.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަުޅގަ އެއްާނެތް.ާއަުޅގަ

ނޑުާމިާދަންނަވ ާވ ހަކަާއަކީާހަމަާކޮންމެާކޮމިޓީއެްއގައިާއެާހަމަާތަމްސީލުވެފައިާއެްއާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ިއއެކުާއަުޅގަ

ާބަލައިލ  ާލިސްޓަށް ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއައި ާއަތަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރަކު ާބަލައިލައިފިްނ.ާނެތޭ ާެވސް ާއަޅުަގނޑު އިރު.

ާައވަހަށްާ ނޑ ފައި އެހެންވީމ ،ާމިާކަންތައްަތކަށްާވިސްނ ަވޑަިއގެންފަިއ،ާއަުޅަގނޑުމެންާަގވ އިުދގެާމ އްދ ައަކށްާފޫޅުކަ

ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާވ ނެ ާކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާހަމަ ާނިންމުމަކީ ާއެހެން ާގޮތަށް ާމި ާކަންތައްތައް  1820ާމި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާގަވ އިދުގެާދަށުންާކޮމިޓީތައްާމިހ ރުާހެދުމަށްޓަކައިާމިާހުށަހެޅިގެންދ ާހުށަހެޅުމ އިާ

ާދަންަނވ ލަންޖެހެ ާއަޅުަގނޑު ާތަންކޮޅެްއާކުރިްނާމެދު ާލިސްޓް ާގޮުތގެ ާެއކުލަވ ެލވިފަިއވ  ާކޮމިޓީތައް ާމެންބަރުންނަށް  1825ނީ

ާދަންަނވ ލަންާ ާފ ހަގަކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާިވސްނ ލަން. ާއެކަންކަމ އި ާމެންބަރުން ާއެބަޖެހޭ ލިބެން

ވަނަާމ އްދ ގ52ާާެވަނަ،1ާާވަނ0ާާަގެާވަނަާމ އްދާ 52ާބޭނުންވަނީާއެއްާކޮމިޓީއަކ އިާބެހޭގޮތުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ ާގެ ާހިނގ 1ާާ)ށ( ާކަންތައްަތއް ާކުރ  ާފަރ ތުން ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަްނ ާވަނީ، ާބުނެވިފައި ާނަންބަރުަގއި ވަނަ

ާއ ިއާ ާޤ ނޫނު ާުކރުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާއަދި ާކުރުވުން. ާޖަވ ބުދ ރީ ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެިރކަން ާބެލުމ އި، ާގޮތް ނުހިނގ 

ާއެޅުން.ާއ ދެ،ާއެގޮތުންާޤ ނޫނުގައިާ ާފިަޔވަޅުަތއް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާޤ ނޫނުަގއިވ  ާއ އި ާމަތިން،ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގޮުތގެ  1830ވ 

ާއެކުލަވ ލ ަފއިާ ާއޭތި ާކިހިނެއްތޯ ާކޮމިޓީ. ާބަލައި ާމިންވަރު ާއަދ ކުރ  ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާސަރުކ ރު ާއެއް ާކޮމިޓީ އުފައްދ 

ާ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ 2ާާއޮތީ. ާގޮތް ާއޮތް ާދެން ާމެންބަުރން. ާއިނގޭތޯ.77ާާބައްލަވ . ާމިއީ ާއެއް ާކޮމިޓީ ާހިމެނޭ މެންބަރުން

މެންބަރުން.ާކޮބައިތޯާއެހެންާޕ ޓީތައް؟ާސަރުކ ރ0ާާުމެންބަރު.ާއިންޑިޕެންޑެންޓ7ާާްމެންބަރު.ާޕީ.އޭގ2ާާެޑީ.އ ރް.ީޕގެާ

ާމިގޮތަ ާކިހިނެއްތޯ ާކަންތައް. ާކުރަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާަމޖިލީހުން ާމި ާކުރުވުމަކީ ާޕ ޓީތަކަށްާޖަވ ބުދ ރީ ާއެހެން ށް

ާވީމަާ ާއ އި ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއ އި ާޕީ.އޭ ާމި ާއޮތީ ާމި ާއެހެްނީވމ ، ާކުރ ނީ؟ ާކިހިނެއްތޯ ާމިކަންތައް ާނުދީ  1835ފުރުޞަތު

ާ ާއިންޑިޕެންޑެންޓް ާމިއޮތީ ާދެން ާނޭނގެނީ. ާއެކަން ާކ ކަށްތޯ ާޑީ.އ ރް.ީޕކަން. ާއިނގޭ ާއެބަ 0ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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7ާމިާއަލަްށާއުފެއްިދާެއންމެާމުހިއްމުާދެާކޮމިޓީަގއިާވެސްާއިންޑިޕެންޑެންޓްާާމެންބަރުން.ާއޭގެތެޭރގައިާވެްސާމިއޮތީ

ާ ާއޮތީ ާމި ާދެންނެވޭނީ.0ާާމެންބަރަކު ާކަމަށް ާރަނގަޅު ާމިކަން ާޖައްަސވ ފައި.ާއެެހންވީމ ،ާކިހިނެއްތޯ ާވެސް ކޮމިޓީގައި

ާ ާމިއަދު ާއުފ ކުރިން ާވަަރށް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފެނޭ ާނަންތައްާއަޅުަގނޑަށް ާމި އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ާޕ ޓީތަުކެގާ ާއިތުރަށް ާހީކުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައް. ާމި ާފަސްކުެރްއވީޭއ ާވިދ ުޅވި ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި  1840ލިބުމ އެކު

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާރަނގަޅަށް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެން ާއިތުރު،ާައޅުގަ ާކަމަށް ާކަން ާވ ހަަކާދައްަކަވިއާމި ލީޑަރުންނ އި

ވިފައިާއެާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާެއހެންާޕ ޓީތަކުގެާލީޑަރުންނ އިާވެސްާވ ހަކަާަދއްކ ލިން.ާތަމްސީލުާކުރެ

ާމަޝްވަރ ާ ާކަހަލަ ާެއއްވެސް ާއެބޭފުޅުންނަކ އި ާވިދ ޅުވަނީ ާއެބޭފުޅުން ާލީޑަރު. ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާލީޑަރު. ާޕ ޓީގެ ޖުމްހޫރީ

ާހިތަށްއަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރަްއަވއޭ. ާމިާއެއް ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާކިހިނެއްބ ޭއ ާދެކެޭވއިރު ާވ ހަކަ ާމި ރ 

 1845މަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭާއެންމެާމުހިއްމުާއެްއާކަންތަްއާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާކުުރވުން.ާސަުރކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާކުރުވަްނާ

ާގޮ ާރަނގަޅު ާހަމަޖެހޭ ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެަކނި. ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއޮތީ ާކަމަކަްށާމިހ ރު ާއޮތް ތަކަށް

ާއެބޭފުޅުންެގ،ާ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުެމން ާބޭފުޅުންނަށް ާއިންޑިޕެންޑެްނޓް ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ާކަމުދިޔަ.ާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާހުރިގޮްތ ާނަންތައް ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާފަރ ތުން ާޕ ީޓގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެހެން ާރަނގަޅު. ާމަޖިލީހުގައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެނިހެން ާއަިދ ާބޭފުޅުންނ އި ާއިންޑިެޕންޑެންޓް ނަމަވެސް،

ާވީނަމަެވްސާ ާކަުމގަިއ ާޕ ޓީތަަކށްވީ ާކުަޑ ާޕ ޓީ، ާޤައުމީ ާއ ިއ ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއ ދެ، ާޕ ޓީ. ާދެ  1850ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާފުރުޞަާ ާޕ ޓީތަކަށް ާއެ ާކުުރވުމަށް ާޖަވ ބުދ ރީ ާސަރުކ ރު ާައދި ާމުއައްސަސ ަތކ އި ާއެންމެާމިނިވަން ާއެ ާދޭންޖެހޭނެ. ތު

ާޖެހޭނެ.ާ ާދޭން ާޖ ގަ ާކޮމިީޓން ާކުރުވ  ާޖަވ ބުދ ރީ ާސަރުކ ރު ާއެބޭފުޅުންނަށް ާކަމުގަިއިވޔަސް ާހުންނެވި ބޭފުޅަކު

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާނޫން. ާރަނގަޅެްއ ާގޮތް ާއޮތް ާެއކުލަވ ލ ފަިއ ާކޮމިޓީތަްއ ާމި ާގޮުތގަިއ ާދެޭކ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ނޑުާއެދެންާައނބުރ ާގެންގޮްސ،ާއަލުންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާިޢއްޒަތް ތެިރާރައީސް،ާވަރަށްާއަދަބުވެިރަކމ އިއެުކާއަުޅގަ

ާވޯޓަށްާ ާމި ާކޮށް، ާމުރ ޖަޢ  ާގެންގޮސް ާއަލުން ާހަމަ ާފަދަިއން ާވިދ ޅުވި ާއެ ާމަސީޙު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  1855ދެންމެ

ާވޯޓަާ ާގެނަސް ާދުވަހު ާހޯމަ ާކުރައްވ ފަިއ ާމުރ ޖަޢ  ާގެންގޮސް ާއަލުން ާއެޭދާނ އްސަވ  ާައޅުަގނޑު ާެއއްެސވުމަށް، ކަށް

ާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާމިވަނީާ  1860މިނެޓުގެާހުސްވަގުުތކޮޅަކ ާހަމަާއަްށ12ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުގަ

ފުުޅގައިާމަޖިލީހުގަިއާހިމެނޭާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ އިާމަޝްވަރ ާނުކުރެވިާވ ހަަކާއ ދެވިފަިއ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަ

ާޖަލްސ ާ ާކަަމކީ ާކުރެވޭނެ ާފަރ ތުން ާކުރ  ާއިންތިޒ މު ާޖަލްސ ތަްއ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރަން. ާހިތ މަ ނޑު ާއަުޅގަ ވިދ ޅުވީތީ

ާހ ޒިރުވެވަޑަާ ާއަށް ާޖަލްސ  ާދެންނެވުން. ާފަރ ތަކަށް ާހުރިހ  ާަވގުތު ާއ އި ާގަޑި ާމަޖިލީހުގެާއޮންނަ ާެއއީ އިގަތުން
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ާ ާމިހިސ ބުން ާައޅުަގނޑުމެން ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާމަޖުބޫރުކޮށްގެން ާހުސްަވގުތުކޮެޅްއ12ާާރިޔ ސަތުން މިނިޓުގެ

 1865 .عليكم السالمަގއިާައޅުަގނުޑމެންާމަސައްކަތްާފަށ ނީ.7822ާާނަގ ނީ.ާ

 

ާ]ށ71822ާާްނ70812ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުޑ12ާާ`. ާއަޅުގަ ާފަށަނީ. ާމި ާއަލުން ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާކޮޅަަކށް ާހުސްވަގުތު  1870މިނިޓްގެ

ާ ާމައްސަލަިއަގއި ާމި 7812ާާގަސްދުކުރަނީ ާގެންދަން.ާއެހެންވީމ  ާހަމައަށް ާވޯޓަކ  ާމިއަދު ާރަނގަބީލ7803ާާުގައި ަގއި

ާ ާނ7812ާެޖެހުމަށްފަހު ާވޯެޓއް ާމައްސަލައިގަ ާމި ާމިއަރުވަނީާގައި ާފުރުޞަތު ާިމހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެ. ުގން

ާއަރުވަމުްނާ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާރަޝީދަށް. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާމިނިޓުއިުރގެާަވުގތުާކޮޅެއް.1ާާގެންދ ނީާ

ާ1875 

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާއައް ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ  ާވަރަށ1ާާްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާމިކަމަށް މިނިޓަކީ

ާޚިޔ ލުާ ާތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިހ ރު ާމިކަމަކީ ާެއއީ ާޤަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑަށް ާައުޅގަ ާކަމަށް މަދުވަގުތުޮކޅެއް

ާައޅުަގނޑަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެއް. ާމައްސަލަ ާއޮތް ާކޮމިީޓާތަފ ތުވެފައި ާހިނގިއިރުގައި ާމަސައްަކތް ާކޮމިީޓގަ ާއެ ކީ

ނޑުާވެްސާޤަބޫލުކުރަންާޚ އްޞަކޮށްާ ނޑުާހުރެާެއަކމުގައިާައޅުަގނުޑގެާރޯލެއްާޮއންނ ނެ.ާދެންާއަޅުގަ  1880ތެރޭގައިާއަުޅގަ

ނޑުާއިންނަނީާައމިއްލަާޒ ތުަގއިާވެ ނުޑާއިންނަނީާވަރަށްާކުަޑެވގެންާއަުޅގަ ސް.ާއެާއެާކޮމިީޓގައިާއިންނައިރުާއަުޅގަ

ޕ ޓީާއަށްާލިބޭާމިންވަރަކަށްާފުރުޞަތެއްާލިބިގެނެްއ0ާާވ ގޮަތކީާމިކަހަލަާކަމެއްާމިހެންާކުރެވޭއިުރަގއިާސިޔ ސިާބޮުޑާ

ާއެކަހަަލާ ާލިބުމުގައި ާފުުރޞަތު ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާމިނިވަން ާއެހެންމެ ާހަމަ ާައދި ާޕ ޓީތަކަކަށް. ާކުދި ނުދ ނެ

ާއެކަީށގެ ާއޮތުން ާމިކަމަކީާތަފ ތުވުންތަކެއް ާދެން ާެވގެންދިޔައީ. ާެއކަންތައް ާެއގޮތަށް ާސަބަބަްށޓަކައި ާމިދެންނެވި ންވޭ.

ާމިކަމުަގިއާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކަމެއް. ާހައްލުކުެރވިދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާމިހ ރަށް  1885މިހ ރުން

ާއެހުމު ާޯވޓަށް ާެއއީ ާވަންޏ . ާޮއވެއްޖެކަމަށް ާއ ދެވެން ާެއއްބަސްވުަމކަށްާއެއްބަްސވުމަކަށް ާއެކަމުެގ ާވެސް ާކުރިން ގެ

ާދެާ ާއެ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަމަ ާދިޔައީ ާކުރެިވގެން ާމަޝްވަރ  ާބޮޑަށް ާކޮމިޓީގައި ާދެން އ ދެވިދ ނެ.

ްނާޕ ޓީގެާބޭފުޅުންާބޮޑަށްާހިމަނައިގެންާކުިރޔަށްާގެންދެވޭތޯާބޮޑަށްާމަސައްކަތްާކުރަމ0ާުޕ ޓީންާބޭނުންވ ާގޮތަށްާއެާ

ާކަންބޮުޑވެގެެނއްނޫންާ ާެއކަމ  ާކުރ ތީ ާއިޢުތިރ ޟު ާެއކަމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާވެްސާއެހެން. ާެއކަންވ ނީ ާދެން ދިޔައީ.

ާއޮތްގޮތް.ާ ާރޫޙު ާމަޖިލީހުގެ ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުެމން ާއެހެންނަމަވެސް ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ  1890އަޅުަގނޑު

ާގޮ ާތަންދޭ ާގަވ އިދު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާބަލަންޖެހޭނެ.ާގަވ އިުދގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާބުނަީނ73ާާތަށްާވެސް ާމ އްދ ގައި ވަނަ
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ާ ާދ އިމީ ާހިމެނޭނީ ާވެސް ާމެންބަރަކު ާބައެއ0ާާްކޮންމެ ާދެން ާބަލައިގެން ާެވްސ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ ކޮމިޓީގައޭ.

ާމީހަ ާވަކި ާކޮމިޓީން ާއެ ާނެތީ ާވަަޑއިގެންަފ ާހިމެނި ާކޮމިޓީގައި ާއެ ާމެންބަރުން ާހެދުމުެގާޢިއްޒަތްތެރި ާވަކިގޮެތއް ކަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާބަެއއް ާއެހެންނަމަެވސް ާދެން ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެްއ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާކޮށްފައޮތް މަޤުސަދުގައި

ާބޭފުޅުްނާ ާއެހެން ާނެގި ާއެބޭފުޅުން ާކޮމިޓީތަކުން ާެއާވިދ ުޅވި ާއެބޭފުޅުން ާގޮތުަގއި ާޕްރައޯރިޓީއެްއގެ ާފަސްޓް  1895މެންބަރުން

ޮގއްސަާއޮތީ.ާދެާގޮތަކަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްިއރުާއޭގެާއެންމެާރަނގަުޅގޮތަަކށްާވެދ ނެާކަމަށްާކޮމިޓީާއެާކޮމިޓީތަކަށްާ

ާ ާފެނިގެން ާކޮމިޓީައކަށ0ާާްއަށް ާއެހެން ާނޫން ާކޮމިޓީ ާއިްސކަންދޭ ާއެންމެ ާއެބޭފުޅުްނ ާބޭފުޅުންނަށް ާއޮތް ކޮމިީޓަގއި

ާއަުޅގަ ާގޮތެއްަގއި ާޖުމުލަ ާއެހެންވީަމ ާއޮތީ. ނޑުމެންާބަދަލުވެފައި ާއަޅުގަ ާކޮށް ާފްލެކްސިބަލް ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ

ާކުރިއަށްާ ާމަސައްކަތް ާނެގުމުގެ ާކޮމިޓީތައް ާމި ާފަހަރު ާމި ާބަލ ލައިގެންނޭ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާކުދިކުދި ތަންކޮޅެއް

ާއަޅުަގނ ާއަދި ާނުެޖހޭ. ާވެސް ާރަނގަުޅވ ކަށް ާވ ަހކަ ާދައްކ  ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާހަމްޒ  ާދެން ާއޮތީ.  1900ޑުމެންާގެންޮގއްސަ

ާތިބޭކަށްާ ާގޮތަށް ާއިނގޭ ާފަހުން ާވ ހަކަ ާދެއްކޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާވަގުތެްއަގއި ާހުރިހ  ާކޮންމެހެން ނުވެސްޖެހޭ

ާމިާ ާޖުމްލަާގޮތެއްގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ ާއަޅުަގނޑުމެންާނެތެން ާހަނދ ންާވެސް ާފަހަރު ވެސް.ާބައެއް

ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅުން ާހުރި ާއެހެންނަމަވެސްާހުށަހެޅިފައި ާހިްތހަމަޖެހޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭަގއި ާގޮތ އި ާއޮތް ާެނގިފައި ތައް

ާއ އިާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ އި ާޑީ.އ ުރ.ޕީ ާގެނެސްެދވިދ ނެ ާަހއްލެއް ާކަންތައްތަކަށް ާކަންބޮޑުވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ާއެއްބަ ާއެގޮތަށް ާމީހުން ާދެބައި ާއެ ާއެހެންވީމަ ާކަމަށްވަންޏ . ާމީހަކުާއެއްބަްސވ  ާހިތްހަމަނުޖެހޭ  1905ްސެވގެން

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަމެއް. ާއެދޭ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮށްދިނުމަކީ ާކަމެއް ާކުަރންޖެހޭ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިލެތްއަުޅގަނޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާދ ޑު ާމެންބަރުާދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި  1910އިރ ގެ

ާމިތ ާއަޙު ާމިއަދު ާހަމްޒ  ާއެީއާާއިގަނމަދު ާކަެމއްނެތޭ. ާދައްކަވ ނެ ާވ ހަކަފުޅު ާވެގެން ާބޭފުޅަކަށް ާއިންސ ފުވެރި މ 

ާެއތަނުގަ ާދަްއކ އިރު ާވ ހަކަ ާކޮމިޓީގެ ާކުރުވ  ާޒިންމ ދ ރު ާއިންނަންޖެހޭާާީޕގެ.ޑީ.އެމްާއިސަރުކ ރު ާބޭފުޅަކު ެއއްެވސް

ާމިތ  ާބޭފުޅުންނ އި ާމިނިވަން ާމިތ ތިބި ާއެއީ ާނުކުެރވޭ. ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑަކަްށ ާކަމަކަށް ާޕ ޓީތަުކެގާަގއި ާއެހެން ތިބި

ާމ ާ ާލިބުން ާފުރުޞަތު ާއެމްނރަާބޭފުޅުން ާ.ޑީ.ގަޅު.ާއެހެންވީމަ ާހިތްހަމަޖެހިލައިގެްނ2ާާޕީގެ ާަވރަށް ާތިއްބެވީމަ ބޭފުޅުން

ާޑީދެ ާފުރުޞަތު.އ ރު.ން ާއެ ާމިއޮތީ. ާެއތ  ާއެކަންޏޭ ާޕ ޓީތަުކގެާާޕީ ާއެހެން ާދޭންވީއޭ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1915ެވސް

ާބޭފުޅުންނަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:
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ާބިލެތްޝުކުރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އްޔ  ާއަޙުދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމްޒ އިރ ގެ ވ ހަކަފުޅުންނ ިއާާގެމަދު

ާދ އި ާމެދު ާޢަބްދުފުވައްމުލަކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށްهللاާރ ެގ ާކޮމިޓީ ާމި ާވ ހަކަފުޅުން  1920ެވްސާާކޮންމެާމަސީޙުގެ

ާއޮތްކަންނުހިތްހަމަާވަރެްއގެ ާހިާޖެހުންތަކެއް ާފ ހަގަވެގެން ާދެންނައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމިނިވަންާާގައްެޖ. ހަމަ

ާޚިޔ ލުތަކަށް ާހިމެނިވަަޑިއާާމެންބަރުންގެ ާޕ ީޓގައި ާވަކި ާމިދެންނެވީ ާމިނިވަންއޭ ާއެބަިއނގޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް

ާމެންބަރުން ާއެބައިނގޭާނުގަންނަވ  ާވ ހަކަފުޅުން ާއެބައުޅޭކަާެވްސ ާކޮންމެހިްތހަމަނުޖެހުންތަކެއް ާވަެރްއގެ.ާާްނ ވެްސ

ާދެޭކގޮުތގަ ާރަާއިކަްނތަކުގަާމިާއިއަޅުަގނޑު ާއެންމެ ާފެންނަ ާއަޅުަގނޑަށް ާވަނީނަމަ ާމިކަްނާނއުޅޭެނކަމަށް ާޚިޔ ލަކީ ގަޅު

ާކުރުމަށްފަހުގަާ ާރިވިއު ާފްލޯާާއިއަލުން ާކަމަށްާމަޖިލީހުގެ ާގެނައުން ާހިތަށްާއަށް ާވ ހަކަ ާފެންނަ ނޑަށް  1925އެރީާއަޅުގަ

ާކަމެއްާނިިމގެންދ އިދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާ ނުޑާެދކޭގޮުތގަިއާމިފަދަ ާއަުޅގަ ާއެްއޗެޭކާވިދ ޅުުނވ 0ާާރު ާޕ ީޓއަކުން ޕ ޓީްނކުރެ

ާެއވ ހަަކާ ާހިތަށްއެރީ ާއެެހންވީމަ ާއެީއ. ާގޮތެއް ާޤަބޫލުރ  ާގައިުމވެްސ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާެވއްޖިއްޔ  ާގޮތަކަށް ކަހަލަ

ާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 1930ާވުން:މަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާމިއަދުާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއެދުނީ ާފުރުޞަަތކަށް ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިސްވެރިްނާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާއަޅުަގނޑުެމން ާސިސްޓަމަކަށް. ާޕ ޓީ ާމިދަނީ ާކުރެވެމުން ާތަމްސީލު ާމަޖިލިސްގެ ރައްޔިތުންގެ

ރުކުރަންާއަހަރުމެންާޖެހޭ.ާހަމަާއެގޮތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާނިންމ ާނިންމުންތަކަށްާއިޙްތިރ މްކޮށްާގަދަ

މީގެާކޮންމެާކޮމިީޓއެްއަގއިާހިމެނުނުާކަމުގަިއާިވޔަސްާއަުޅަގނޑުެގާެއްއވެސްާޝަުކވ ާެއްއާނެތް.ާޝައްެކއްާނެތްާއެާ

ާޤައުމީ ާވ ޖިބެއް. ާޤައުމީ ާއަދ ކުރަީނ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާެވސް ާކޮމިޓީއެްއގަ ާގުޅުންހުރިާާކޮންމެ  1935މަސްލަހަތ އި

ނޑުާވަރަށްާއިޚްތިރ މ ާލޯތްބ އެކުާމިާމަޖިލިސްގެާޢިްއަޒތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާ ކަންތައްތަެކއް.ާމިހެންކަމުންާައޅުގަ

ާފިކުުރގައިާ ާއެ ާހިމެނޭތީ ާމެންބަރުންތަެކއް ާތަފ ތު ާއެ ާނިންމުމުގައި ާނިންމަވ  ާިއސްބޭފުޅުން ާޕ ޓީތަުކގެ ާއެދެން އަރިހު

ާޕ ޓީތަކުގެާވިސްނުމު ާމިދަނީ ާބޮޑަށް ާފެނިގެން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެސް ާުހރެދ ނެ. ާތަފ ތުތަކެއް ަގއި

ާކަމަށްވ ީތާ ާވ ހަކަތަެކއް ާދެކެވެމުންދ  ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާނުކުރެިވގެން ާއިޙްތިރ މު ާނިންމުމަށް ާނިންމ  އިސްވެރިން

ާތަފ ތުވުމު ާފިކުރު ާހިތްހަމަނުޖެހުމ އި ާއިްސކޮށް ާދެމިހުރުމަށްާބުއްދި ާކުރުމުަގއި ާއަމަލު ާެއއްގޮަތކަށް ާދުރުހެލިވެ  1940ން

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާދަންނަވަން. ާނެްތވ ހަކަ ާއެއް ާޝަުކވ  ާީމގެ ާއެްއވެސް ާއަޅުަގނުޑގެ ާައދި ާނަސޭހަތްތެިރވެ އަޅުަގނޑު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ
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ާޢިްއޒަތް ާޝުކުރިއްޔ  ާނަގ އިރު ާކޮމިޓީތަެކއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނުޑ ާއ ދެ، ާަރީއސް.  1945މެންބަރުނ55ާާްތެރި

ނުޑމެންާކޮންމެާގޮތަކަށްާއިތުރަށްާމަޝްވަރ ކުރިޔަސްާހަމަާ ބަހ ލަންާއުޅޭއިރުާމައްސަލަތައްާނުކުންނ ނޭ.ާއަދިާއަޅުގަ

ާނޫންގޮތަ ާގޮތަކަށް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާބޭފުޅުންކޮެޅއް ާެއއް ާމައްސަލަާކޮންމެވެސް ާމި ާއެހެންވީމަ ާނުނިމޭނެ. ާމިކަމެއް ކަށް

ާސަބަބަީކާ ާނެތޭ. ާނޫންގޮތެއް ާނިންމުން ާމިކަން ާޮގސްގެން ާވޯޓަށް ާައވަހަށް ާއެންމެ ާވީ ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާމެންބަރުންާ ާނުޖެހޭ ާހިތްހަމަ ާބަދަުލވީމަ ާއެހެންގޮތަކަށް ާނޫްނ ާއޮްތގޮތް ާމިހ ރު ާވެސް ާކުރިޔަްސ ާމަޝްވަރ  އިތުރަށް

ާބިލެތްދޫާ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާިމއަދު ާމިކަމަށް ާހީވަނީ ނޑަްށ ާައުޅގަ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާދެން ާމަދެއްނުވ ނެ. ާވަިކ ާމިތ ކު  1950ވެސް

ާކޮްނގްރެްސގަިއާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއޮންނަ ާމަހު ާޖޫން ާމިދަނީ ާކިޔަމުން ާފ ޑު ާމ ބޮޑަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާލަްއވ  ާކުރިމަތި ާއިސްމަޤ މަކަށް ާީވާއެމަނިކުފ ނު ާނުދެްއވ  ާޖ ގަ ާަކންކަމަށް ާކަހަލަ ާއެކަން ާކަންނޭނެގ.ާއެހެންވީމަ ތީ

ާރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުިރއްޔ  ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާނިންމ ލަން ާމިކަންތައް ާޯވޓުން ާމި ާއަވަހަކަށް ާއެންމެ

ާ

 1955ާ:އްމަދުާރަފީޤުާހަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުންކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙަފުވައްމުލަ

ނޑުމެންގެާމެދުގައިާޚިޔ ލުާމިހ ރުާތަފ ތުވެގެންާމިުއޅޭާމައްސަލަާމިާ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމިއަދުާއަުޅގަ

ާބޭބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާގޮތުން ާގޮތ އިބެޭހ ާވެގެންދިޔަ ާކަންތައް ާމި ާހަމަޖެއްސެވިއިރުަގއި ާބޭފުޅުން ާކޮމިޓީތަކަށް ދ އިމީ

ާނިސްބަ ާޕ ީޓައކަށް ާވަކި ާމި ާިމގޮތަްށާޚ އްޞަކޮށް ާކަންބޮޑުވުން ާމި ާބޭފުޅުންގެ ާބަެއއް ާނުަގންނަވ  ތްެވވަަޑއި

ާވިސްނ ލަން.ާއ ދެ،ާ ާމިކަމ  ާއިތުރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެަބޖެހޭ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ހުރުމ އެކުަގއި

ާ ާއޮތްގޮތުްނ ާއެދިފައި ާމި ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ާދަންނަވ އިރު ާމިހެން ާެއއްެވސްާއަޅުަގނޑު ނޑަކަށް  1960އަޅުގަ

ާ ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާއަޅުަގނޑު ާނެތް. ާހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ާބައެްއ0ާާކަހަލަ ާއެހެންނަމަވެސް ާމެދުގައި. ާއ އި ކޮމިޓީ

ނޑުމެންގެާމިާއަމަލުާކުރަމުންާމިދ ާއައުާގަވ އިދުެގާ 725ާބޭބޭފުޅުންގެާވިސްނުންފުޅުާެއޮގތަށްާހުރުމ އެކުާއަދިާއަުޅގަ

ާ)ށ ާމ އްދ ގަ ާމިާވަނަ ާނުވަތަ ާ ާހިނދަކު ާަކނޑަނ ޅ ހ  ާއެހެންގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުން ާގޮތުން ާމިއޮންނަ ާެވސް ާަގއި )

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާކަނޑަެއޅުމުަގއި ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ ާހިނދަކު ާނުވ ހ  ާބަޔ ންކޮށްފައި ާގޮތަކަްށ ާއެހެން ގަވ އިދުަގއި

ާހަމައެ ާއެންމެ ާހަމަ ާއެއީ ާގޮތް ާނިސްބަތްވެަފއިވ  ާޕ ޓީަތއް ާކޮންމެާއެިކއެކި ާހަމަ ާކޮމިީޓާއެކުަލވ ލ ނީ ާބަލައި  1965އްކަމުަގއި

ާޕ ޓީތަކަށްާ ާސިޔ ސީ ާއަމަލުކުރުމުގައި ާމިގޮތަށް ާަމތިންނޭ. ާގޮތެއްގެ ާތަމްސީލުވ  ާަހމަ ާއެ ާވެސް ކޮމިޓީއެްއަގއި

ާމަޖިލީހުންާ ާމަޖިލިސް ާދިނުމަށް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާހަމަ ާވަޒަްނ ާއެކަީށގެންވ  ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްނުވ 

ާއިތުރަށްާމަ ާހަމަ ާމީގަ ާޤަބޫލުކުެރވެނީ ާބޮޑަށް ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަށް ާމ އްދ  ާމި ާކުރަންވ ެނވެ. ސައްކަތް

ނޑުެމންާކޮށްލަންޖެހޭނެާކަމެއްގެާޮގތުގައި.ާުޝކުރިްއޔ .ާ ާވިސްނ ަވޑަިއގެންާމިއަށްާބަދަެލއްާައއުމަކީާހަމަާއަުޅގަ

ާ1970 

ާދުއްާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްهللاާންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަ
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ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިމިގެންާާޝުކުރިއްޔ  ާއިންތިޚ ބެއް ާޕ ރލިމެންޓްރީ ާނިމިގެން ާއިލެކްޝަނެއް ާޕ ޓީ މަލްޓި

ާމިދަނީާ ާކުރަމުން ާތަމްސީލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިރުަގއި ާތިބި ާހޮވިފައި ާމިހެން ާހޮވިފަ. ާމަޖިލީހަށް ާވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާކުރަނީާޕ ޓީތަކ އި ާތަމްސީލު ާމި ނުޑމެން ާގޮަތކަށް.ާއަުޅގަ ާކަހަލަ ާެއކުއެީކަގއި ާދ އިރ ަތއް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އަިދވެސް

ާކުރިންާ ާމީގެ ނޑުމެން ާރައީސް،ާައޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލަނީ. ާކުރެވޭތޯ ާކަންކަން ާގޮތަކަށް ާފައިދ ވ ނެ ާއެންމެ  1975ޤައުމަށް

ާވަ ާކޮށްފިން. ާަމސައްކަތް ާކޮމިޓީތަުކގައި ާމިތ  ާއެބަހުރި.ާވެސް ާވެސް ާޮކމިޓީތައް ާކުރި ާމަސައްކަތް ާބުރަކޮށް ރަށް

ާހަމަާ ާގޮަތކީ ާބެހިފައިވ  ާިމ ާވެސް ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ ާރަނަގޅު. ާވެސް ާައއުޓް ާޓ ރން އެކޮމިޓީތަުކގެ

ާމަސައްކަތްކުރަ ާއިތުރަށް ާއެތަންކޮޅެއް ާތަފ ތުވެދ ނެ. ާޚިޔ ލު ާބޭފުޅުންގެ ާަބއެްއ ާގޮތޭ. ާރަނގަޅު ާބޭނުންފުުޅާއެންމެ ން

ާހަމަޖެހެން.ާ ާެވސްާއެބައޮތް ާތެރެއިން ާޕ ޓީާނިޒ މުގެ ާފުރުޞަތުތައް ާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ާއިތުރަށް ވ ތީ.ާއެބޭފުޅުންނަށް

ާއެންެމާ ާވީ ާހަމަ ާޭބފުޅުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާމަަސއްަކތްކުރަްއވަން ާއިތުރަށް ާެއގޮތަށް ާއެދެީނ ާައޅުަގނޑު  1980އެހެންވީމަ

ާގުިޅގެން ާޕ ޓީތަކ  ާދައުރުާާއަވަހަކަށް ާމިއޮތް ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ީސ ާހުށަހެޅިގެން ާއިްޞލ ޙެއް ާގަވ އިދަށް ާމި އަދި

ާކުރެއްވީމ ާ ާމަސައްކަތް ާެވސް ާއެބޭފުޅުން ާގުިޅގެން ާޕ ޓީަތކ އި ާއެކު ާއިޞްލ ޙުތަކ އި ާހުށަހެޅޭ ާމި ފުޅ ވެގެންދ ގޮތަށް

ާ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާފަހިވެގެންދ ނޭ. ާފުރުޞަތުތައް ާއިތުުރ ާވެސް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނުކުރެވޭ ާިމ735ާާޤަބޫލެްއ ގޮޑި

0ާމެންބަރުންނަށްާއަބަދުާތިބެވޭނީ.0ާާކޮމިޓީތަކުގެާހުށަހެޅިފަިއވ އިުރަގއިާކިހިނެއްކަެމއްާޭއގެާތެރެިއންާކޮމިޓީތަކުގައިާ

ާމެންބަރަކަށްާވެސްާ ާގޮެތއްާނެތް.ާކޮންމެ ާއެްއވެސް ާއިތުރަށްާތިބެވޭނެ  1985ކޮމިޓީގައިާނޫންގޮތަކަްށ0ާާމެންބަރުންނަށްވުރެ

ާރަނގަުޅާ ާގޮތަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ ާނުތިބެވޭނެ. އިތުރަކަށް

ާދިޔަހެންާ ާކުރަމުން ާމަޝްަވރ  ާަގވ އިދަށް ާވެސް ާކުރިން ާމީގެ ާކުރަންޏ މު ާމަޝްަވރ  ާއިތުރަށް ގޮތްކަމަށް.

އަވަހަކަށްާިމކަންާނިންމ ފަ.ާވީާއެންމެާައވަހަކަްށާާމަސްާެވގެންާހިނގައިދ ނެ.ާވީާއެންމ6ާެމަސ4ާާްގ ތްަގނޑަކަށްާ

ާކުރަންޖެހޭ.ާ ާއެަބއޮތް ާމަަސއްކަްތތައް ާބަިއވަރު ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ. ާފަށަން ާަމސައްކަތްަތއް ާކޮމިޓީަތކުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިހ  ާއެބައިނގޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާމަަސއްކަތްަތްއ ާއޮތް ާޮކމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަތު ާވެސްާޚ އްސަގޮެތްއގަ  1990ރު

ފުނިޖެހިފައިވ ާއޮޑިޓްާރިޕޯޓްތަކ އިާއެހެނިހެންާމައްސަލަތައްާވެސްާއެބަހުރި.ާއަދިާހަމަާއިޤްތިސ ދީާކޮމިޓީގައިާވެްސާ

ާމިއަދަށްާވެސްާ ާމިއަދުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަތްތަްއ.ާމިާމަސައްކަތްތަްއާކުރުމަށްޓަކައި ާބައިވަރު ާވަރަށް އެބަހުރި

ާއެކުލަާ ާކޮމިޓީތައް ާކުިރއަްށާއެބަޖެހޭ ާމަސައްކަތް ާހޮވައިގެން ާމުޤައްރިރުން ާނައިބު ާހޮަވއިގެްނ ާމުޤައްރިރު ވ ލައިގެން

ގެންދަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެންާވަގުތުާޖެހުމ އެކުާވޯޓަށްާއަހ ާމިކަންާމިއޮތްާ

 1995ެވއްޖެކަމުަގއިާވަނީނަމަާައނެއްކ ެވސްާއިތުރުާދެތިންާގޮތަށްާފ ސްކުރުމަށް.ާމިާނޫންާއެހެންާގޮތަކަށްާމިކަންާފ ސްވ ން

ނޑުާފުދޭާވަރަކަށްާބޮޑަށްާބިރުާގަްނނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް. ާހަފްތ ާނަގ ފ ނެތީާއަޅުގަ

ާ

ާދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބް
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ނުޑގެާޚިޔ ލެއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީ ސް.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުާެވސްާއަުޅގަ

ނޑަށްާއެބައިނގޭާމިާކޮމިޓީތައްާއެކުަލވ ލ ފައިާއޮތްާގޮތ މެދުާޮކންމެވެސްާވަެރއްގެާިޚޔ ލުާ  2000ކޮންމެާގޮތެްއވިޔަސްާއަުޅގަ

ާމަާ ާހަމަ ާޚިޔ ލެއް ާފެންނަ ާއަޅުަގނޑަްށ ާއެހެންކަމުން ާުއޅޭކަން. ާއެބަ ާއަރުވަންެވގެން.ާތަފ ތުވުމެއް ނިކުފ ނަށް

ާނިސްބަތްވެާ ާޕ ޓީތަކަށް ާއެރުވުން. ާފުރުޞަތު ާއަލުން ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ވަަޑއިގަންަނވ ާބޭފުޅުންާޕ ޓީތަކުގެާލީޑަރުންނ އިާމަޝްވަރ ާކުރަްއވަިއގެންާއަލުންާއެބޭފުުޅންާއެދިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތްާ

ާހުށަހަޅުއްވަ ާވިސްނުންފުޅ ެއކުަގއިާފޯމުން ާމެންބަރުންގެ ާޕ ޓީގެ ާހުށަހަޅުއްވ ގޮަތކީ ާއެބޭފުޅުން ާއޭރުން ާދެން ން.

ާހަމަާ ާއެގޮތަށް ާދެއްވުން.ާދެއްވ ފަ ާފުރުޞަތު ާއަލުން ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާއަމިއްލަ ާގޮތަކަްށވުން.ާދެން  2005ހުށަހަޅުއްވ 

ާދެ ާފަހިކޮށްދެއްވުން. ާފުރުޞަތުތައް ާތަރުތީބަކުން ާޕ ޓީތަކުަގިއާއިސްކަންެދވޭ ާވަކި ާޙަޤީޤަތަކީ ާކުރަންޖެހޭނެ ާޤަބޫލު ން

ާ ާނުވަތަ ާމެންބަަރކު ާއެންމެ ާވެސ0ާާްއެބަތިއްެބވި ާއެބޭފުޅުން ާއެެހންވީމ  ާޕ ީޓ. ާިހމެނިވަޑަިއގަންނަވ  މެންބަރަކު

ާއެހެން ާކަން. ާނުކުރެއްވޭނެ ާތަމްސީލު ާއެބޭުފޅުންނަށް ާކޮމީޓީއެއްަގއި ާހުރިހ  ާކުރައްވަންޖެހޭނެ ވީަމާޤަބޫލުފުޅު

މިއުސޫލުންާކޮންމެާގޮތެްއވިަޔސްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެފައިާއޮތްާކަމަކަށްވ ީތވެާއަލުންާމުރ ޖ ޢ ާކޮށްލުމަކީާހަމަާބޭނުންތެރިާ

ާ ާކުރިޔަށް ާެފނޭ.ާއަދި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނެތިދ 2ާާކަމެއްކަުމގައި ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނޑުމެން  2010ވަރަކަްށާދުވަސް

ސްތަކުގެާތެޭރގައިާބުރ ސްފަތި،ާހުކުރު،ާބުރ ސްފަތި،ާއ ީދއްތަާއަދިާހޮނިހިރުގައިާެވްސާހުސްކޮށްާއޮތުމ އެުކަގއިާއެުދވަާ

ާވެސްާ ާލަސްކޮށްލުމަކީ ާމަސައްކަތް ާނިންމ ލަން ާމިކަން ާދުވަހު ާހޯމަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާކޮށްލަިއގެން ާމަސައްކަތް މި

ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމަ ާކަމެއްހެން. ާުކރެއްވިދ ނެ ާމަސްލަހަތައްޓަކައި ާފެންނ ތީވެާހަމަ ާހަމަ ާޚިޔ ލު ާމި ނުޑގެ

ާމަސްލަހަތައްޓަކައިާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލީާވަރަށްާބޮޑަށްާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ2015 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސައްކަތްާ ާމި ާވިދ ޅުިވގޮތަށް ާތި ާވ ހަކަފުުޅަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑަށްާމައުލޫމ ތުާދެްއވަނީ.ާއެާޕ ޓީތަކުގެާމެންބަރުންެގާކުރެވިފައިާއޮތްކަމަށްާ ސިޔ ީސާޕ ޓީތަކުގެާއިސްބޭފުޅުންާއަުޅގަ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ނޑު ާކުެރވިފަިއާވ ކަމަށް.ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ާމި ާޚިޔ ުލާހޯދިގެން މެދުގައި

 2020ާމުޙައްމަދުާމުސްތަފ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާއްމަދުާމުސްތަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަތިމަރަފު

ާވެްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާވިސްނީ. ާދޫކޮށްލަން ާފުރުޞަތު ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަތުާ ާވެސް ާޕ ޓީތަކަށް ާއެހެން ާސިޔ ސީ ާއެ ާނުކުެރޭވނެ. ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާކަމ އެކު ާހަމަހަމަ ާޤަބޫލުކުރަން

ާމިޝަުކވ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބެހޭނަމަ ާކަންތައްތައް ާހަމަހަމަކޮށް ާއެންމެންނަކީ ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމަށް  2025ދޭންޖެހޭނެ
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ާބޫމިންާ ާއިން ާރ އްޖެ ާމި ާތެރެއިން ާސަގ ފަުތގެ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާވެސް ާކަމެއްގައި ާކޮންމެ ާޖެހޭނެ.ާދެން ާނުވެސް ކުރ ކަށް

ާއޮންނ ނެ ާއެ ާނުލެވޭނެ. ާއެއް ާދުއްވަ ާމިތިބީާާބޫތްރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާެއކަންތައް. ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ މިތ ނގަ.

ާުސވ ލަީކާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާނޫން. ާމީީކ ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާައުޅގަ ާއަިއސް. ާނޫން ާތަމްސީލުކުރ ކަށް ާކޮމިޓީތައް ކޮންމެހެން

ާ ާބައިަގޑިއިރުން ާތަންކޮޅެއް ާބިލަކުން ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާމަނިކުފ ނު ާއ02ާެކީްއވެތޯ ާދީފަ ާއެާާމިނިޓުން ނިންމ ލަނީ.

ާފިލްމީާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާމިކަންކުރ  ާމިހ ރު ާކީއްެވގެންތޯ. ާނުނިންމެންވީ ާދުވަހަުކ ާއެ ާއެދ ގޮތަށް  2030ބިލެއް

އުދަރެސްާދައްކ ހެން.ާނޫނިއްޔ ާޕ ރޓްާޕ ރޓަށްާބަހައިހެންާދެއްކީމަާވ އެްއޗަކީާވަރަށްާަކންތައްތައްާލަސްެވގެންދަނީ.ާ

ާހަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 0ާާމަ ާމިދެނީ ާބިލަކަށް 0ާާަގޑިއިުރގެ ާހަމ1ާާަގަިޑއިރު ާއެދުވަެހއްަގއި ާދޭކަމަްށވަންޏ  ގަިޑއިރު

ާޮގވ ލަންާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާވ ނޭ.ާއެހެްނވީމ  ާައވަސްާެވސް ާނިންމ ލެވިދ ނެ.ާމަސައްކަތް ާކަންަތއް ާބިލެްއގެ އެދުވަހަކު

ާސަގ  ާއޮތް ާކުީރގަިއ ާވަަޑިއގެން ާވިސްނ  ާމިކަމުގައި ާއެނބުިރާމަނިކުފ ނު ާަސގ ފަތަށް ާަފހުގެ ާމި ާދުްއވ ލ ފައި ފަތް

 2035ާރުޖޫޢަވެާމިކަންކަންާއަަވސްވ ނެާގޮތަކަށްާނިންމ ލަާދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ާގެންދިޔަ ާދަންނަވ ލަމުން ާވެސް ާކުރިން ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެްނާއަ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ  ާހުންނ ނެ. ާދަތިތަކެއް ާމިއަހުލުވެރިުވމުގެ ާގެންދ އިރު ާއަމަލުކުރަުމން ާަގވ އިދަކަށް އު

ާވަކިާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިގެންދަނީ. ާދަސްކުރަމުްނ ާވެްސ  2040އެންމެން

ނޑުމެންާއަލަށްާއަމަލުާގަޑިތަެކއްާބަހަިއގެންާކޮންމެާބިލަކަށްާއެާބިލު ގެާތ ވަލުތަެކްއާހަދ ލައިގެންާމިގެންދަނީ.ާއަޅުގަ

ާހަމަާ ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާދެން ާއެހެންވީމަ ާއޮންނ ތީ. ާއެހެން ާގަވ އިުދަގއި ކުރަންފެށި

އިާމިހ ރުާއެގޮތަށްާއޮތީމަާކަމަށްާގަވ އިދުާއިތުރަށްާވިދ ޅުވުމުްނާމިހ ރުާމިާމަސައްކަތްާކުރަމުންާގެންދަނީާގަވ އިދުގަާ

ނޑުމެްނާ ނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްާމިހެންާކުރަމުންާގެންދ އިރުާހަމަާއަޅުގަ ވިސްނިާވަަޑިއގަންނަވ ނެހެން.ާދެންާއަޅުގަ

ާބޭނުންވ ކަން ާަވގުތު ާއިތުރު ާއަުހލުވެރިވުމަށް ާގަވ އިދަށް ާމި ާކުަރންޖެހޭނެ ާޤަބޫލު ާވެސް ާައޅުަގނުޑާ…އެންމެން .2045 

ާއިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.މަތިވެރިާދ 

ާ

ާއްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސެއިންާމުޙަ

ާކޮންމެވެްސާ ާގޮތެއްަގއިިވޔަސް ާކޮންމެ ާމައްސަލައިަގއި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނުތަނަ ާދަންނަވ ލަންާކަހަލަ ާއެއްެޗއް ާއެހެންވީމަ ާއެބަޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުއޅޭކަން  2050ވަސްކަމެއް

މެންބަރުންާމ55ާާީއަޅުަގނޑުާވެސްާގަސްދުކުރީ.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލ އެކުާއަުޅަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއްާ

ާ ާއެދޭ 0ާާއެބޭފުޅަކު ާނުވަތަ ާއެހެންވީަމާކޮމިޓީައކަށްލުމ7ާަކޮމިޓީައަކށް ާނުވ ނެކަން. ާފަސޭހަކަމަކަްށ ާއެހ  ާވެްސ ކީ
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ާއަުގާ ާމަސަްއކަތްޕުޅު ާއެ ާކަމަށް. ާމަސައްކަެތއް ާބުރަ ާއިޚްލ ސްތެިރ ާކުރެްއވި ާކޮިމޓީން ާޤަބޫުލކުރަން އަޅުަގނޑު

ާވިސްނ  ާއަނެންހެން ާމިކަމ މެދު ާއަދި ާދަްނނަވަންޖެހޭނީ ާއަދިވެސް ާއެއ ެއކީަގއި ާއަުޅަގނޑު.ާހަމަ ލަންޖެހޭާވަޒަންކުރަން

ާވ ނީ.ާ ާކިހިނެއްހޭ ާހަދ ލިއްޔ  ާއެއް ާޕޯޒް ާމަޑުޖައްސ ލުމެއް ާކަެމއްމީ ާިއވޭ ާބައެއްފަހަރު ާއިން ާގިނަ ާވަރަށް  2055ކަމަށް.

ކުޑަކޮށްާވިސްނ ލީމަާތަންކޮޅެްއާރަނގަޅުާގޮތެއްާވެސްާފެނިދ ނޭ.ާއަނެއްާބައިފަހަރަށްާމިއޮތީާހަމަާދ ގޮތަށްާނިންމަންާ

ާކަްނަކން ާމަޖިލިސް ާއެ ާފ ޅުކުަރްއވ ާާއެބަޖެހޭ. ާމި ާކަންބޮޑުެވގެން ާމި ާލަްސވ ތީ ާމަަސްއކަތްތައް ާކޮމިީޓގެ ލަސްވ ތީ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިހ ރުވެސް ާނޫން. ާއެއް ާވ ހަކަ ާޤަޫބލުކުރެވޭ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ޚިޔ ލު

ާ ާއެަބއޮވޭ 75ާާމޭޒުމަތީގައި ާފޮނުވ 0227ާޮއގަސްޓް ާނިންމ  ާކޮމިޓީައކުން ާއެޖެންޑ ާގަިއ ާެއއް ާމައްސަލަ ާއޮްތ ފައި

ާބަލ ކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ ާަގވ އިދަށް ާކުރީގެ ާއެއީ ާކަމެއް. ާީކްއވެެގން ާހ ލެްއގައި ާއެއްވެސް ާނޭނޭގ ާއަޅުަގނޑަކަށް  2060ނުކޮށް.

ާބަލ ލިޔަްސާ ާމިހ ރު ާވެސް ާޖެހެނީ ާއިްސކަންދޭން ާބޮޑަށް ާއެންެމ ާކުރަން ާއެޖެންޑ  ާމައްސަަލތައް ާނިންމ  ކޮމިޓީއަކުން

ާނުވެއޭ.ާލަސްކު ާކަމަކަށް ާއޮތް 75ާާރެވިފައި ާއެޖެންޑ 0227ާާއޮަގސްޓް ާއެބައޮތް ާމަްއސަލައެއް ާއޮތް ާނިންމ ފައި ގައި

ާއަނބުރ ާ ާއ ދެ، ާއަކީ ާމައްސަލަ ާދިޔަ ާނިކުމެގެން ާމިަތނުން ާގޮތަކުން ާވެސް ާކޮންމެ ާިއއްެޔ ާއަނެްއކ  ނުކުރައްވަން.

ަގއިާމިާތަނަށްާހުށަހެޅިާއަިދާކޮމިޓީެއއްަގއިާމަަސއްކަްތާާމެއ17ާާިގެންދެވުނުާަމއްސަލަާއަކީާެވސްާމިދިޔަާއަހަރުގެާ

ާކޮމިޓީތައްާ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާކުރެވުނު ާއެޖެންޑ  ާފަހުން ާމަސްދުވަސް ާތިން ާފޮނުވ ފައި ާބިލު ާއަހަރު ާމިދިޔަ  2065ކޮށް

ާވ  ާޤަބޫުލުކރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިއީކީ ާލަްސވުްނ ާހުއްޓި ާަމސައްކަތްަތއް ާމިތ ނގެ ާނޫން.ާއެކުަލވ ނުލެިވގެން ާެއއް ހަކަ

ާމިކަްނާ ާގޮތަކަށް ާނ ންނަ ާއެްއ ާޝަުކވ  ާމި ާއެްއޗެއް. ާދެންނެވި ާއަޅުަގނުޑ ާތަކުރ ރުކޮްށލ ނަން ނުޑ ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާއަެނއްކ ާ ާވެްސ. ާުކރިޔަސް ާފަހަރަށް ާކުރިޔަސް،ާެދވަނަ ާއަދި ާނުފެނެއޭ. ާއަދިވެސް ނޑަަކށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ކުރެވޭނެ

ާބޭފު ާކުިރ ާމަސަްއކަތް ާމި ާކުރަްއވ ަފއިކަންާކުރީަގއި ާބުރަކޮށް ާވަރަްށ ާއޮތީ ާމި ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ ަފިއވ  ާމިހ ރު ޅުން

ާތަކުރ ރުކޮށްާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތީ. ާމި ާކުރަްއވ ފައި ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރަްއވަމޭ. ނޑު ާއަުޅގަ  2070ވެސް

ާވިސްނަން ާައޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާެއއީ ާިއވެމުންދ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ  ާައޑެއް ާހޯލުާއެއް ާމި ާމަޖިލިސްގެ ާމި ާކަމެއް. ޖެހޭ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާނުވ  ާނިްސބަތް ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި ާއަެޑއް ާިއވެމުންދ  ާތަކުރ ރުކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ތެރެއިން

ާެވސްާ ާމަޝްވަރ ކުރުމުަގއި ާމި ާޕ ޓީތަކަށް ާކުދި ާއަދި ާވ ހަކަ. ާލިބޭ ާއުނިކަން ާޙައްުޤތަކަށް ާވަަރކަށް ާވެސް ކޮންމެ

ާކަމަށް.ާާފުރުޞަތު ާއުޅޭ ާހަނިކަމެއް ާދިނުމުގައި ާފުރުޞަތު ާކަންކަުމަގއި ާބައެއް ާއ އި ާވ ހަކަ ނުލިބޭ

ާވިސްނަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާވެްސ ާއެީއ ާިއވޭކަަމށްވެއްޖިްއޔ  ާައޑެއް ާމި ާަތުކރ ރުކޮށް ާމި  2075އެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔ 

ާ ާބޭނުންކޮށްގެން ާބ ރު ާލިބިގެންވ  ާމީހުން ާބޮޑެތި ާހަމައެކަނި ާކަންތައްާކަމެއް. ާައޑުނ ހ  ާފަރ ތްތަކުގެ ކުދި

ާކުރ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ ާއެނުވ ނެާމުޅިއަކުންާއިންސ ފުންާއެންެމާރަނގަޅަށްާކުެރވޭކަމެއްާކަމަަކށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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 2080ގެާވ ހަކަފުޅުަގއިާމިާއަލުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބަށްާއައިރުާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ާވ ހަކަފުޅުާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިކަމ ިއ ާގެންދަވަނީ. ާޚިޔ ލުފ ުޅުކރަމުން ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ކަމަށް ާދިރ ސ ކުރުމަށް މިކަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާގޮުތަގއި ާހުށަހެޅުމެއްގެ ާސެކްރެޓޭރިއަޓުން ާމަޖިލީހުގެ ާއަރިހުގައި ާބޭފުޅުންެގ ާބަެއއް ދެއްކެވި

ާ ާެއއްވެްސާސެކްރެޓޭރިއޭޓ އި ާނެތް. ާއެއް ާލިބިފަ ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާލިޔުމެއް ާއެކަހަލަ ާދަންނަވ ލަން. ހަވ ލުކުރުަމށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެލިޔުން ާކުިރން ާދިއުމުގެ ާވޯޓަށް ާބޭނުންފުޅުނަމަ ާއަމަލުކުރަން ާއެޮގތަށް ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާސެކްރެޓޭރިއޭޓ އިާހަވ ުލކުރަްއވ ފިނަމަާއެގޮތަށްާވެސްާއަުޅަގނޑުާ  2085ޯވޓަށްާދަންނަވ ނަން.ާައޅުގަ

ާމެންބަރަކަށްާވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް.ާކޮންމެ ާހަމްޒ  ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލަތްދޫ މިާއަރުވަނީ

ާމިނިޓްގެާފުރުޞަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާެއާވަގުަތއްާކަމޭހިތްތެވުންާއެެދން.1ާމިހ ރުާމިާއަރުވަނީާ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތްދޫބިލެ

ާެއީއާ ާއެްއ. ާކޮމިޓީ ާއެްއ ާމުހިއްުމ ާފ ހަގަކޮށްލީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2090ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހު ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާކޮމިޓީ. ާބަލ  ާމިންވަރު ާައދ ކުރ  ާމަސްއޫލިްއޔަތު ގެާސަރުކ ރު

ާބައެްއާ ާފ ޅުކުރަމުން ާކަންބޮުޑވުން ާމިކަުމގައި ނޑުގެ ާައޅުގަ ާމަްސއޫލިްއޔަތު. ާއެއް ާއޮތް ާތެޭރގައި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ

ބޭފުޅުންާބައެއްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެާއަނެކުންާަދއްކ ާވ ހަކަާތިމ ާއަށްާުނވިސްނޭާހިނދުާޒ ތީާގޮތުންާވ ހަަކާ

ާގޮތުގަާ ާދެކޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުަގިއާދެއްކުމަކީ ާދެކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާކޮށި ާއަދި ާކަމެއް ާއުިނ ާވިސްނުމުަގއި އި

ާއެއް.ާ ާކޮމިޓީ ާމުހިއްމު ާެވސް ާވަރަށް ާައކީ ާކޮމިޓީ ާބަލ  ާމިންވަރު ާއަދ ކުރ  ާމަްސއޫލިއްޔަުތ ާސަރުކ ުރގެ  2095ޚ އްޞަކޮށް

ާ ާތިބުމަކީ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީގެ ާނިސްބަތްވ  ާއަްށ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސަރުކ ުރ، ާކަެމއް.ާއަދި ާމުހިއްމު ާވަރަށް ހަމަ

ާހ މަކޮށްދީާ ާގޮތް ާއޮތް ާކުަރްއވ ފައި ާކަމެއް ާސަރުކ ރުން ާއިުރަގއި ާކުަރްއވ  ާކަންަތއްތައް ާކޮމިޓީން ާއެ އެހެނީ

ފ ހަގަކޮށްދޭނެާބަޔަކުާވެސްާިތބުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއަދިާހަމައެއ ިއއެކުާމަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާއެހެންާޕ ޓީތައްާވެސްާ

ާކޮމިޓީގަ ާއަދަދެއްެގާމި ާގިނަ ާވަރަށް ާވެްސ ާއަކީ ާޕ ޓީ ާކޮންމެ ާއެހެނީ ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާހުރުމަކީ ާހިމެނިފައި އި

ާދަންނަވ ލ ނަންާ ާފ ހަގަކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާޚ އްަޞކޮށް ާއަދި ާއެހެންކަމ އެކު ާމުއައްަސސ އަކަްށވ ތީ. ާހިމެނޭ  2100ރައްޔިތުން

ާއ  ާކޮމިޓީ ާބަލ  ާމިންވަރު ާައދ ކުރ  ާމަްސއޫލިްއޔަތު ާކޮމިީޓާސަރުކ ރުގެ ާބަލ  ާމައްސަލަ ާުމއައްަސސ ތަުކގެ ާމިނިވަން އި

އ އިާމިިނވަންާެއއްާމެންބަރަުކާހިމަނުއްވ ފައިާއެަބއޮތް.ާިމސ ލަކަށް،ާއެގޮތުންާކުޅުދުއްުފށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާގޮތުާ ާދެކޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެބައޮތް. ާިހމަނ ފައި ާވެސް ާކޮމިޓީަގއި ާދެ ާމި ާނަންފުޅު ާނަޝީދުގެ ާމަޖިލީހުގެާމުޙައްމަދު ަގއި

ާެދާ ާކުރ  ާމަސައްކަތްަތއް ާިމ ާމަސަްއކަތް، ާެދ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާކޮމިޓީތައް. ާުމހިއްމު ާވެސް ާކޮމިޓީތަކަކީ ހުރިހ 

ާވިސްނ ާ ާިވސްނުން ާވެސް ާމިކަމަށް ާވީއިރު ާއެއް. ާކޮމިޓީ ާދެ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާގޮތުަގއި ާދެކޭ ާައޅުަގނޑު ާއަކީ  2105ކޮމިޓީ

ާއަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފޮނުވަްނާއޮތުން. ާލިޔުމުން ާއަދި ާހުށަހަޅަމޭ ާއަޅުަގނުޑ ާޭބނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ުޅގަ
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ާމިާ ާއަނބުރ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާކުރެްއިވ ާމަސައްކަތް ާމި ާފޮނުވަމޭ. ާއެބަ ާވެސް ާލިޔުން ާއަުޅަގނޑު އެދިަވޑަިއގަންނަވ ނަމަ

ާހަމަ ާއަދި ާދަންނަވަން ާވ ަހކަ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާކުރެއްވުަމށް. ާދިރ ސ  ާލިޔުމުްނާފޮނުވުމަށް ނޑު ާއަުޅގަ އެއ އިެއކު

ާވެސްާެއވ ހަކަާފޮނުވ ނެާވ ހަަކާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ2110 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާމިަވގުތުާފުރުަޞތައްާއެިދވަަޑއިގެންާވ ހަކަފުުޅާދައްަކވަންާފުރުޞަތުާއެދިަވޑަިއގެންާނަންާދެއްވ ަފއިވ ާ

1ާާ ާެއކަމަކު ާއެބައޮތް. ާއެހެންވީމ ،ާބޭފުޅެއް ާނެތް. ާވަަޑއިގެން ާޖަލްސ ގައި ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅަކު އެްއވެސް

ނޑުމެންާމިާބަހުސްާމިާހިސ ބުންާނިންމ ލުމ އިާހަމައިގައިާިމާ އެބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާއެރުވޭނެާގޮެތއްާނެތް.ާއަުޅގަ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ާދެންމެ ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާމިއީ ާވ ހަކަފުުޅަގއިާއުޅެނީ. ާހަމްޒ ގެ ާއަޙުމަދު  2115ރު

ާމެންބަރުންގެާވ ހަކަފުުޅގައިާ ާބަެއއް ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާވ ހަަކާވިދ ުޅވެއްޖެ.ާމީެގާކުރިްނެވސް ާހުށަހަޅުއްވ ނެ ލިޔުމުން

ާެއާ ާހުށަހަޅުއްވ އިރު ާލިުޔމެއް ާއެހެންވީމ ، ާގެންދިޔަ. ާވިދ ޅުވަމުން ާކުރަްއވ ކަމަށް ާތ އީދު ާގޮތަށް އެވިދ ުޅވި

ާދެންނެވޭނެާތ  ާވޯޓަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެއްވައިފިނަމަ ާފޮނުއްވ ަލ ާލިޔުން ާއެ ާެއކީަގއި ާމެންބަރަކ އި އީދުކުރަްއވ 

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދިްއދޫ ާއެއް. ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމަތިން. ާގޮުތގެ ާގަވ އިދުަގއިވ  މަޖިލީހުގެ

 2120ާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރު.

ާ

ާއްސަލަ()ނިޒ މީާމަ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

 2125ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެންމެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާފ ހަގަކުރައްވ ަފއިާއަޙުމަދުާހަމްޒ ާހުށަހެޅުއްވުމުަގއިާާ

ާގަާ ާވ ހަކަ.ާމަޖިލީހުގެ ާގެންނަ ާކުަރއްަވިއގެން ާސޮއި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެްސާމި ާގޮތުން ާއޮންނަ ާުއސޫލު ވ އިުދގެ

ާޮއންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާ ާދ ގޮތަށް ާކުިރއަށް ާކުރެްއވުމަްށފަހުގައި ާތ އީދު ާމަޖިލީހުގައި ާހުށަހެޅުމަކަށް ާހުށަހަޅ  އެ

ާދަންނަވ ލީ.

ާ

ާ2130 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހީވަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާކަމަށް ާެއްއ ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާއެވިދ ުޅވީާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ނީ

ާއޮތުމ  ާވަގުތު ާކުރިން ާިދއުމުގެ ާވޯޓަށް ާއަދި ާދެންމެ،ާބިލެާތެދުފުޅެއްހެން. ާމެންބަރުާއެކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތްދޫ
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ާފުރުޞަތުާއަރުވަޙައަޙުމަދުާ ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ާތ އީދު ާހުށަހަޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ން.ާމްޒ 

ާއެދިަވޑަިއގަންނަވަންޏ ާ ާފުރުޞަަތށް ާކުރަްއވަން ާތ އީދު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއވެްސ  2135)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަުރވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާދ އިރ ގެާާއަޅުަގނޑު ާދެކުނު ާމައްަޗންގޮޅި އަރުވަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

ާޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައް

ާބިލެޝުކު ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުމެއްރިއްޔ  ާހަމްޒ ގެ ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2140ާކަމަށްާތްދޫ

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަނީާނަމަާއެ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާ.ާވޯޓަށ70ާް

ާ

 2145ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަހުސް ާމި ާހިސ ބުން ާމެްނބަރު.ާމިހ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލީ.ާދެން،ާއަޅުާޝުކުރިއްޔ  ާމި ނޑުމެން ަގނޑުމެންާއަުޅގަ

ާ ާމަތިން ާއުސޫުލގެ ާގެންދ  ާއަަމލުކުރަމުން ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގަިއ ާއޮންނ 7812ާވޯޓު ާދެން،ާަގއި ާވޯޓަށްފަހު ާއެ ނީ.

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާގެްނދ ނީ. ާކުިރއަށް ާަމސައްކަތްަތއް ާއިތުރު އަޅުަގނޑުމެން

ާޗެްކާ ާކ ުޑކޮޅުަތއް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާދަންނަވ ލަން. ސަމ ލުކަމަށް

 2150)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއގެންާކ ޑުޮކޅުތައްާޗެކްާކޮށްލެްއވުމަށްާާކޮށްލެއްވުންާއެދެން.

ާއަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަން. ާބިލެއަޅުަގނޑު ާދަންަނވ ލ ނީ ާވޯޓަށް ނޑު ާދ އިރ ގެާޅުގަ ތްދޫ

ާމަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާހަމްޒ  ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާމުޙައްމަދުާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު އްޗަންގޮޅި

ތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހެޅުއްވުންާިމާދަންނަވ ލަނީ.ާބިލެރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާހުަށހެޅުމަށް.ާއެާހުށަ

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންގޮޅި ާހުށަހަޅުއްވ  ާހަމްޒ  ާރަޝީދުާއަޙުމަދު މުޙައްމަދު

ާމިާ ާއަލުން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާހޮްއވެވި ނަޑއެޅުްއވުމަށް ާކަ ާކޮމިޓީތަކަްށ ާނަންފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ  2155ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވަނީ

ާފޮނު ާއަނބުރ  ާކުރެްއވުަމށްޓަކައި ާދިރ ސ  ާމައްސަަލއިާމައްސަލަ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާދެންނެވުުމގެާވުމަށް. ާވޯޓަށް ގައި

ާ ާސެކްރެޓޭރިއެޓު ާދަންނަވ ލަން.ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާކުރެްއވުމަށް ާިއންތިޒ މުތައް ާކުރަންޖެހޭ ާވޯޓަށް ޭމުޒން

ާމި ާއ ދެ، ާބިލެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާވޯޓަށް. ާމިދަންނަވ ލަނީ ާހަމްޒ ާހ ރު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތްދޫ

ާމު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާމައްޗަްނގޮޅި ާގޮތް.ާހުށަހަޅުއްވ  ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާރަޝީދު ޙައްމަދު

ާދިރ ސ ާ ާމައްސަލަ ާމި ާއަލުްނ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާހޮއްެވވި ނޑައެުޅްއވުމަށް ާކަ ާކޮމިޓީތަކަށް ާނަންފުޅުތައް  2160މެންބަރުން
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ާވޯުޓާ ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑައިގަންަނވ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަްތތެރި ާމިކަމުަގއި ާޮފނުވުމަށް. ާއަނބުރ  ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ

ާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2165 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާހަމްޒ .ބިލެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 44ާ2170ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

00ާާދެްއވީ:ާވޯޓު

13ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 26ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ2175 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 35ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .07ާ ާޖުްމލަ ާމ35ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާޯވޓަށް ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން، ާނުވި. ާފ ހެއް ާކޮމިޓީތަކަްށާާހުށަހެޅުއްވުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ދަންނަވ ލަނީ

ާގޮުތގެ ާރިޕޯޓުތަކުަގިއވ  ާކޮމިީޓގެ ާޢައްޔަންކުރެވިަފއިވ  ާހަމަޖެއްސުވުމަށް ާކަންތައްތަްއާާމެންބަރުން ާކޮމެޓީ މަތީން

 2180ާނިންމުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ދެްއވުންާވޯޓު[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ2185 

44ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

34ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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22ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 2190 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ 47ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .17ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ47ާް. .

ާހުށަހަޅުްއވ ަފިއާ ާރިޕޯޓުގައި ާކޮމެޓީގެ ާމައްސަލަ ާހަމަޖެއްސުމުގެ ާމެންބަރުން ާކޮމެޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާފ ސްކުރެްއވުމ ާވ ގޮުތގެ ާިމގޮަތށް ާކުރަްއވައިފި. ާފ ސް ާމަޖިލީހުން ާކުރިމަތީގަިއވ ާާމަތީން ާމަޖިލީހުގެ  2195ގުިޅގެްނ

މަތީންާމަޖިލީހުގެާއައުާަގވ އިދަށްާޢަމަލުާކުރަންާފެށުނުާއިރުާމަޖިލީހުންާވަކިާމަސައްކަތްތަެކއްާާގެރިޕޯޓުގަިއވ ާގޮތުާ

ާވެްސާ ާގެންދިޔުމަށް ާކުިރއަށް ާގޮތަށް ާެއކުލެިވގެންވ  ާކޮމެޓީަތއް ާއެ ާކޮމެޓީތައް ާވަގުތީ ާހޮްއަވވ ފަިއވ  ކުރުމަށްޓަކައި

ާނިމުނީ.ާާ.ާމިހިސ ބުްނާމިއެޖެންޑ ާއައިޓަމުމިވަނީާފ ސްވެފައި

ާ

 2200ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.71

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅު ާދެން ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާތެޭރަގިއާާއަށް.ާއިުތރ71ާުަގނޑު ާމަސައްކަތްަތއް،ާިމާމަސައްކަތްތަުކގެ އެހެން

ާމި ާކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިވަނީ. ާހަމަޖެހިފައި ާކުރުަމށް ާމިއަދު ާއިދ ރީާއަޅުަގނޑުމެން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ގެންިދޔަ

ާއެާ ާއެހެންވީމ  ާގެންދިޔުން. ާކުިރއަށް ާއޮތްބައި ާނުނިމި ާބަހުްސގެ ާބިލުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ  2205ދ އިރ ތައް

ާގެންދ ނަން.ާ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާތަރުތީބުން ާއެ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވ  ފުރުޞަތަށް

ާނ އި ާެއއްާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާދަންނަަވން. ާއެިދ ނޑު ާއަުޅގަ ާެދއްވުަމށް ާަވޑަިއގެން ާރައީްސާިރޔ ސަތަށް ބު

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދު.ާ

ާ

 2210ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސެއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަވ އިދުގެ ާކުރަވެމުންދ  ާޢަމަލު ާމިހ ރު ާިމނަގަނީ ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ނޑު ވަނ04ާާަ.ާއަުޅގަ

ާ ާއ އި 04ާާމ އްދ  ާއަދި ާއ އި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާއަތުަގިއ06ާާވަނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށުން. ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއޮންނަާރިޕޯ  2215ޓެއް.ާއ ދެ،ާއޮޑިަޓރާޖެނެރަލްާދިވެހިރ އްޖޭާއެބަޮއވޭާމިާމަޖިލީސްގެާކޮމެީޓއަކުންާނިންމ ފައިާފޮނުވ ފައި
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ާތުހުމަތުާ ާކަމަށް ާިހންގ ފަިއވ  ާޢަމަލުތަކެއް ާކޮރަޕްޝަންގެ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާޤ ނޫނުއަސ ީސާއ އި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއަށްާ ާކޮމެޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާލުތުފީ ާޙަސަން ާއަލްފ ޟިލް ާރަންފަސް ާސ.ހިތަދޫ ކުރަްއވ 

ާރިޕޯޓުާހުށަހެ ާމި ާރިޕޯޓު. ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާކުރެއްވުމަށްފަހު ާދިރ ސ  ާޮކމެޓީން ާއެ ާމައްސަލަ ޅުއްވި

ާ ާމިއޮންނަނީ 75ާާހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ނުޑ0227ާާޮއގަސްޓު ާއަޅުގަ ާދިޔުމަކީ ާލަސްވަމުންދ  ާމި ާމިކަން ގަިއ.ާއެހެންވީމ 

ާދ ކަ ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާމ އްދ  ާދެވުނު ާހަވ ލ  ާދިޔަާއިސްވެ ާކުރެވެމުން ާޢަމަލު ާހުށަހެޅުނު ާމި ާކުރިން ާއަދި ާކަމަށ އި  2220މެއް

ގަވ އިދުާަގއިާކޮމެޓީާރިޕޯޓުތަަކށްާއިސްކަންދޭގޮތަށްާއޮންނ ީތވެ،ާެއކަންާކަމ އިާޚިލ ފަށްާދ ތީވެާއެކަމަށްާމަނިކުފ ނުގެާ

ާސަމ ލުކަންާގެނައުމަށްާއަުޅަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާހުށަހެީޅ.ާ

ާ

ާ

 2225ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމައްސަަލާ ާތިނެންގެވި ާޮގތުން ާބެހޭ ާނިޒ މ އި ާދެންމެ ާމ އްދ ތަުކން ާދެއްވ ަފއިވ  ާހަވ ލ  ާތިޔަ ާގަވ އިދުަގއި މަޖިލީހުގެ

ާވިދ ޅުވުުމެގާ ާވ ހަކަފުޅު ާތި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުުކރަން. ާޤަބޫލެއް ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަަލ ާބެހޭ ާނިޒ މ އި އަކީ

ާމިއަން ާވެދ ނެ ާވ ީތާމަޤުސަދަކަށް ާގަސްތުކޮށްަފއި ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާކުރުމަށް ާއެޖެންޑ  ާރިޕޯޓު ާއެ ަނާހަފްތ ގައި

ާފުރުޞަތުާ ާގެންދިޔުމަށް ާކުރިައށް ާބަހުސް ނޑުމެްނެގާކުރިމަތީގައިވ  ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް

ާދެއްވު ާވަަޑއިެގން ާރިޔ ސަތަށް ާރައީސް ާނ އިބު ާމަޖިލީހުގެ ާއ ެދ،ާއަރުވަމުން ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވ ލަން.  2230މަށް

ާއުސޫލުްނާ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާދެއްވުމަށް ާއިށީނދެވަޑަިއގެން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަީނާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރާާހިންގުމުގެާބިލުެގާބަހުސްާަގިއާއަުޅގަ

ާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދަށް.

ާ

 2235ާމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙު

ާފަހަރަށްާ ާދެވަނަ ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާިމހ ރުާބަހުސްާކުރަްއވ އިފި.ާާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއަިއސްފަިއާމިވަނީ.ާމިާބިލަށްާވަރަށް

ާކަމަަކްށާ ާއަންނ ނެ ާނިމުމަކަށް ާމުޅިން ާމިބިލު ާއަދިވެްސ ާވީނަަމވެސް ާކަުމގަިއ ާައއި ާފަހަރަށް ާެދވަނަ ާމިބިލު އ ދެ،

ާލ މަރުކަ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާއެއީ ާުނުކރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާބަލ އިރު ާޮގތަށް ާހިނގަމުންދ  ާއުސޫލުްނާކަންތައްތަްއ ީޒ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ ާވެފައި. ާވަނީ ާކަމުގައި ާބިލެއް ާދެމިގެންދ  ާދިގު ާފ އިުތވެ ާވަގުތު ާވަރަށް ާމިހ ރު ާބިލަކީ  2240ހިންގުމުގެ

ާއަިދ012ާާ ާއެަބޮއވޭ. ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާހިންގުމަށް ާުއސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާިއން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަސައްކަތް ާމި ާގައި ާއެހެންނަމަވެްސާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާލިޔުްއވ ފަިއވޭ. ާވެސް ާނިންމުމަށް ާތެރޭގައި ާމުއްދަތެްއގެ ަވކި
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ާވަނީާ ާއެކަންކަން ާއުފެދި ާކޯޅުންތައް ާމެދުަގއި ާޕ ޓީަތކުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިަޔއިރު ާފ އިތުެވގެން އެމުއްދަތު

ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާުނވެފަިއ. ާދ ގޮތް ާކުރިއަށް ާޮގތަށް ާއުސޫލެްއގެ ާމެންބަރަކީާާހަމަޖެހިފައިވ  ާކޮންމެ މިއަދުގެ

ާމީެގާ ާނޭނގޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން. ާފ ޅުކުރ  ާޚިޔ ުލތައް ާރައްޔިތުްނގެ ާުޝޢޫރުތަކ އި ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ  2245ވެސް

ތެރޭގައިާރަްއޔިތުންނަށްާފައިދ ާހުރިާގޮތަކަށްާވ ހަކަާދައްކަުމންާދަނީާކޮންބޭފުޅުންނެއްާކަމެއް.ާކޮންމެާބޭފުޅަކުާެވްސާ

ާހުރީާމިގޮތޭ.ާއެވިދ ޅުާ ާފައިދ  ާމިގޮތޭ.ާރައްޔިތުންނަށް ާމިގޮތަށޭ.ާރައްޔިތުންާބޭނުންވަނީ ާހުރީ ާޚިޔ ލު ވަނީާރައްޔިތުްނގެ

ާޚިޔ ުލާ ާރައްޔިތުންގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނިންމ  ާއަވަހަްށ ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާވަނީިވއްޔ  އެހެންކަމުަގއި

ާކަންނޭނ ާވެއްޖެ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާރައްޔިތުންގެާހޯދުމަށްޓަކައި ާމީ ާބިލު ާމި ާހޯދުމަށް ާޚިޔ ލު ާރައްޔިތުންގެ ގެ

ާވިދ ޅުވަީނާ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާޖެހެނީ ާމިދަންނަވަން ާއެހެން ާހުށަހެޅުމަށް. ާޚިޔ ލަށް ާރަްއޔިުތންގެ ާހޯދުމަށްޓަކައި  2250ޚިޔ ލު

ާބޭ ާއަނެްއބައި ާހަދ ށޭ. ާޕްރޮވިންސްތަެކއް ާއެދެނީ ާބޮޑަށް ާަރއްޔިތުން ާވިދ ުޅވަނީ ާމި ާވިދ ުޅވަނީާއެއްބަަޔކު ފުޅުން

ާމިހ ުރާ ާވަނީިވއްޔ  ާކަމުގައި ާއެހެން ާނުކުެރއޭ. ާތ އީދެއް ާހަދ ކަށް ާޕްރޮވިންސް ާެވސް ާެއއްގޮަތކަށް ރައްޔިތުން

ާޚިޔ ެލްއާ ާރަްއޔިތުންގެ ާެއއީ ާކުރެޭވ. ާޤަބޫލު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖެހިއްޖެކަމަށް ާހޯދަން ާމިކަުމަގއި ާިޚޔ ލެއް ރައްޔިތުންގެ

ތ އީދުާކުރަނީާކޮްނގޮތަކަށްާޯތާބަލައިާެއގޮތަކަްށާމިމަޖިލީހުންާމިކަންާނިންމ ާހިސ ބަށްާާހޯދައިާގިނަާަރއްޔިތުންތަެކއް

 2255މިހ ރުާހިނގައްޖެ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާބަލ އިރުާގައިާކުީރގެާބިލ އިާބަެއއްާތަފ ތުާކަންތައްތަެކްއާހުރިކަމުގަިއވީާނަމަވެސްާ

ންާހިމެނިފައިވީާކަމުގަިއވީާނަމަވެސްާމިާބިލުގެާއަސްލުާނުވަތަާކުރިންާވ ހަކަާދެކެވިަފއިވ ާމައުޟޫުޢގެާބައެއްާތަންތަ

ާޮއވޭާ ާއެބަ ާބިލުަގއި ާއަދިވެސް ާޖެހެނީ ާމިދަންނަވަން ާެއހެން ާނުދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއަިއކަަމކަށް ާބަދަލެއް މަފްޙޫމަކަށް

ާޤ ނޫނުއަާ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުްނ ާލ މަރުކަޒީ ާވ ހަކަ. ާހެދޭ ސ ީސާޕްރޮވިންސްތަެކއް

ާ ާެއގޮތުން ާމިއީކަން. ާދ އިރ ތަަކީކ ާެއއިދ ރީ ާއެބަޮއވޭ ާިލޔެފައި ާޖަދުވަލެްއގައި ާގޮަތކަށް ާވަކި ާވަނީ ނަޑއަޅ ފައި 07ާކަ

ާހެދީމ ާ ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާއެކަަމކު ާހިމަނައިގެން. ާމ ލެ ާއެބަޮއވޭ، ާހިމެނިފައި ާގައި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާެއއް  2260ދ އިރ 

ާެއްއގޮތަކަށް ާހިޔެއްުނވޭ ާގޮތްތަކެއްާާއަޅުަގނަޑކަށް ާކަހަލަ ާލިބޭ ާޚިދުމަތްތައް ާކައިރިން ާފަދަ ާެއދޭ ާރަްއޔިތުން ވެސް

ާދޫޮކްށާ ާއެއަތޮޅު ާޖެހިދ ނެ ާދ ން ާހޯދަން ާޚިދުމަތް ާމީހަކު ާހުންނަ ާލ.އަތޮުޅަގއި ާމީ އުފެދޭނެހެންނެއް.ާއެީއާމިސ ލަކަށް

ާދ ންޖެހޭ ާއެބަ ާމީހަކު ާހުންނަ ާބ.އަތޮުޅަގއި ާނުވަތަ ާރ.އަތޮޅު ާއަތޮޅަކަށް. ާއެޚިދުމަތްާާއެހެން ާދުރަށް ާވުރެއް މ ލެއަށް

ާޕްރޮވިންސްތަކަށްާ ާމީ ާނުވަތަ ާދިނުމަކީ ާވަގުތު ާމީ ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާއެހެންވީމ  ާޕްރޮވިންސްތަަކށް. ހޯދުމަށްޓަކައި

ާބަްއޓަންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާނޫން. ާވ ނެކަެމްއ ާކޮށްގެން ާވެސް ާެއްއގޮތަކަްށ ާދިނުމަކީ  2265ޗ ންސް

ާދިޔަ ާވެސްާާކުރަމުން ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރުގެ ާއަނެއްކ  ާކަމެއް. ާޚިލ ފު ާމުޅިން ާވ ހަކަތަކ އި ާދެްއކުނު އިރުގައި

ާމިގޮތަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް ާދޭވ ހަކަ. ާއެްއޗެހި ާޚިދުމަތްތަކ އި ާއަތްފޯރ ފަށުން ާރައްޔިތުން ާވެސް ާއަބަދު އެޮގވ ލަްއވަނީ

ާދ ގޮ ާއެޚިދުމަތްތައް ާދުރަށް ާވުެރްއ ާއަތްފޯރ ފަށަށް ާިމާއޮތުމުން ާވެސް ާފޯރުވަިއގެން ނިޑ ާދަ ާއެންމެފަހުން ާވެދ ނެ. ތް

ާމ އްދ ތަކުެގާ ާބިލުގެ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާއެުކގައި. ާފަސޭހަކަމ އި ާކަންނޭނގެ ާވެދ ނެ ާމެދުވެރި ާނުދެވޭގޮތް ޚިދުމަތް
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ާބިލުެގާ ާބަލ ލ އިުރ،ާމި ާ)ހ72ާމައްޗަށް ާމިމ އްދ ގެ ާއޮންނަނީ ާ)ށ(ާަގއި ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ނ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ  2270(ާވަނަ

ގައިާބަޔ ންާކޮށްފަިއވ ާގޮތުެގމަތީންާރަށުާކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުާކުރެވޭާމެންބަރުންގެާތެރޭގައިާދެޖިންސުގެާމީހުންާ

ާއެްއވެްސާ ާތެރެއިން ާައދަދުގެ ާމެންބަރުންގެ ާހިމެނޭ ާަކއުންިސލުގައި ާކަށަވަުރާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާފުރުޞަތު ހިމެނުމުގެ

ާސައް ާއަދަދު ާނިސްބަތްވ  ާމެންބަރުންާޖިންސަކަށް ާކައުންސިލަށް ާރަށު ާގޮތަށް ާނުވ  ާމަދު ާވުރެއް ާތިރީހަށް ތައިން

ާަސއްތައިްނާ ާކުަރންވ ނޭ.ާމީަގއި ާަބޔ ން ާޤ ނޫނުަގއި ާަކއުންސިލުެގާއިންތިޚ ބެއް ާލޯކަލް ާނިޒ ެމއް ާކުެރވޭނެ އިންތިޚ ބު

ނަޑއަޅ ފައިާއޮތީމ ާމީާފަހަރުގައިާެއއަދަދުާފުރިހަމަާނުނެރޭގޮތްާވެދ ނެ.ާއެހެ  0ާ2275މެންބަރަކުާނުވަތ7ާާަންވީމ ާއެީއާކަ

ާ ާނުވަތަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާހިމަނ  ާއޮތުމަީކ1ާާމެންބަރަކު ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާއަަދދު ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާހިމަނ  މެންބަރަުކ

ނޑުާެދކެން.ާހަމަާއެފަދައިންާމިާބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާަގއިާމިާއޮންނަީނ01ާާރަނގަޅުާކަމެއްާކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާނުއިސްލ މްދީ ާކުެށއް ާިރޝްވަތުގެ ާނުވަތަ ާކުށެއް ާޚިޔ ނ ތުގެ ާނުވަތަ ާކުެށއް ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާހައްދެއް ވަތަާނުގެ

ކުރުމުގެާކުެށއްާކުރިކަންާޝަރީޢަތުންާސ ބިތުވެފައިވ ާމަސްތުވ ތަކެތީެގާިވޔަފ ރިކުރުުމގެާނުވަތަާމަސްުތވ ތަކެތިާބޭުނން

ާއަ ާހިތަށް ާކަމުގައިާނުވުން.ާދެްނާއަޅުަގނޑު ާމީެގާމީހަކު ާއެކަނި ާޚިޔ ނ ތް ާކީްއވެބ ވައޭ ާހަދ ާއިރުގައި ާމިޤ ނޫނު  2280ރަނީ

ާަވއްކަންަތކުންާ ާމިސ ލަކަށް ާއެބަހުއްޭޓ. ާވެްސ ާކުށްތައް ާއެހެނިހެން ާފެންވަރުެގ ާމި ާިމއޮންނަނީ. ާލ ފައި ތެރެއަށް

ާކަންތައްތަ ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާއެއްގިންތީގެ ާހަމަ ާމީ ާހެދުން. ާހީލަތް ާމަކަރ އި ާފޭރުން، ާއެހެންވީމ ާޚިޔ ނ ތް، ކެއް.

ާބޭނުންކަމެއްާ ާއެީއާކޮންމެހެން ާހިމެނުމަކީ ާތެރޭގައި ާމީގެ ާވެސް ާމިބައިތައް ާބަދަލުގައި ާހިމެނުމުގެ ާޚިޔ ނ ތް ހަމައެކަނި

ނޑުާދެކެން.ާހަމަާއެފަދައިންާބިލުގެާ ާއަުޅގަ ވަަނާމ އްދ ާގައިާމިާއޮންނަނީާޮކންމެާރަށުާކައުންސިލެްއ12ާާކަމުގައި

ާއަން ާއެރަށެްއގެ ާގައި ާކުރ  ާމަަސއްކަތް ާއަށް ާތަރައްޤީ ާއޮންނަންމ72ާެހެނުންެގ ާއެއް ާކޮމެީޓ ާދެންާންބަރުންގެ  2285ވ ނޭ.

02ާވަނަާމ އްދ ަގއިާމިގޮތަށްާއޮތްާއިުރގައިާެއްއާމ އްދ ަގއިާއެބަޮއވޭ،02ާާއަޅުަގނުޑާހިތަށްާއަރަނީާފުަރތަމަާބިލުގެާ

ާ ާއެބަޮއވޭ ާމ އްދ ަގއި ާއ3222ާަވަނަ ާވަކި ާވިްއޔ  ާތިބިއްޖީ ާތިބޭާމީހުން ާމެންބަރުން ާގޮތަށް، ާތިބޭ ާމީހުން ދަދަކަށް

މެންބަރުން.5ާާމެންބަރުންނ އ3ާާިގޮތަކަށް.ާއަދިާެއއަްށވުރެއްާަމތިވެއްޖިްއޔ ާއެނޫންާއަދަދަކަްށާތިބޭާގޮތަށް.ާމިތިބެނީާ

ާައނެއްކ ާވީމ ާކ72ާިމެންބަރުންގެާތެރެއިނ5ާާްމެންބަރުންނ އ3ާާިއެހެންވީމ ާ ހ ާކޮންފަދަާމެންބަރުންގެާކޮމިޓީާއެއް

ާނުފެނޭ.ާ ާވެްސާއަޅުަގނޑަކަށް ާެއއްގޮަތކަށް ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާޖެހޭ ާދެކޮޅު ާމީ ާެއހެންވީމ  ާބ ވައޭ. ާމެދުވެރިވޭ  2290އަދަދެއް

ާއޮންނަންާ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާމިންވަރެްއ ާލ ނެ ާއަދަދު ާއަންހެުނންގެ ާއެަކއުންސިލަށް ާެވސް ާތެރެއިން ާޭއގެ އެހެންވީމ 

ާ ާއެ ާކޮމ72ާެޖެހޭނެ. ާެއއީާއަންހެނުންެގ ާނުވަތަ ާހަމަޖެހޭކަމެއް ާހިމެނުމަކީ ާތެޭރގަިއ ާަކއުްނސިލުގެ ާރަށު ާއެުކގަިއ ޓީ

ާއެދޭާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާސ ފުކޮށްދެްއވުމަކީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާސ ފުކޮށްލުމަކީ ާކަމެއް ާއޮތް ާލ ފައި ކޮންގޮތަކުން

ާ ާބިލުގެ ާކ47ާަކަމެއް. ާރޫޅ ލުން. ާކަުއންސިލު ާއޮންނަނީ ާމި ާގައި ާމ އްދ  ާއޮންނަނީާވަނަ ާމި ާރޫޅ ލުމަށް އުންސިލު

 2295އަންނަނިވިާޚ ލަތްާތަކުންާކުރެއްާޚ ލަތެއްާމެދުވެރިެވއްޖެާނަމަާކައުންސިލުާރޫޅ ލުމުގެާމަްއސަލަާދިވެހިރ އްޖޭގެާހަިއާ

ާެވްސާ ާއެއްގޮތަކަށް ާނުފެނޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާލިބިގެންެވއޭ. ާކޮމިޝަނަށް ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާބ ރު ާހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް
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ންސިލުާރޫޅ ލުމުގެާއެްއެވސްާކަހަލަާބ ރެއްާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާދީފައިާބ އްވ ކަށް.ާއެހެންާކަމުގައިާވަނީާިވއްޔ ާކައު

ާޤަބޫލުާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާަކމަށް ާވަދެދ ނެ ާތެރެއަށް ާމީގެ ާނުފޫޒުަތެކއް ާސިޔ ސީ ާކަންަތއްަގނެޑއް ާސިޔ ސީ ާތެރެއަށް މީގެ

34ާާކުރެވޭ.ާ ާއޮންނަނީ ާމި ާމ އްދ ަގއި ާއޮތްއިުރގަިއ34ާާވަނަ ާއެގޮތަށް ާޮގތް. ާއެކުލެވިގެްނވ  ާކޮމިޝަން ާމ އްދ  ވަނަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުްނގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ާކުރުމަށް ާޢައްޔަން ާމެންބަރުން  2300ކޮމިޝަނަށް

މިާމ އްދ ާމިގޮތަކަށްާބ ްއވ ަކްށާާފޮނުވ ާލިޔުމަކުންާއެކަންާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުން.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ

ނޑަްށާފެންނަނީާލޯކަލްާކައުންސިލަްށާމީާކޮިމޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންާކުރުމުގަިއާމަޖިލީހުންާސިދާ  ނޫން.ާއަުޅގަ

ާއޭަގިއާ ާއެނަންތައް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނަންތައް ާމަޖިލީހުން ާކޮށްގެން އިޢުލ ން

ާާހިމެނޭ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާދެން ާބ އްވަން. ާގޮތަކަށް ާކުރ  ާޢައްޔަން ާޕްރޮވިންސްތަކ ިއ40ާާބޭފުޅުން ާއެއީ ާމ އްދ  ވަނަ

ނޑަށްާފެންނަނީ.ާއެްއގޮތަކަށްާެވސްާބ އްވަްނާ  2305ޕްރޮވިންސްާއޮފީސްާމިމ އްދ ާހަމަާއޮތްގޮތަށްާމުޅިންާނައްތ ލަންާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ާވެސްާމިބިލުންާބޭރުކޮްށލަންާއަޅުަގނޑަށްާވަރަްށ42ާާވަނަާމ އްދ ާވެސ41ާާްފެންނަާމ އްދ އެއްާނޫން.ާ

ވަނަާމ އްދ ގައިާހިމެނިފައިވ ާޕްރޮވިންްސާއޮފީހުންނޭާކިޔ ފައިާއޮންނަާމިާޕްރޮވިންސްގެާބައިެވްސ47ާާބޮޑަށްާފެނޭ.ާ

ާހަ ނޑެއް ާއަުޅގަ ާމީ ނޑުމެން ާވެްސާއަުޅގަ ާގޮތެްއަގއި ާފެނޭ.ާކޮންމެ ާައޅުަގނޑަށް ާއުނިކޮށްލަން ާވެްސާމީ ާޔަޤީނުން މަ

ާކަމަީކާ ާއެދޭ ާރައްޔިތުން ާިގނަ ާދ އިރ ގެ ާއަޅުަގނުޑގެ ާރަްއޔިުތން ާގިނަ ާއަތޮުޅގެ ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާނުދޭނަން ޖ ގަެއއް

ާމިހ ރުވެސްާ ާނެތޭ. ާއެއް ާފައިދ  ާވ  ާއުފައްދަިއގެން ާޕްޮރވިންްސ ާނުބ އްވ ށޭ. ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް  2310ޕްރޮވިންސްތައް

ާެއބަ ާއޮފީސްތަެކއް ާއެޕްޮރވިންސްާާޕްރޮވިންސް ާފިޔަވައި ާޚަރަދުތަެކްއ ާހަމައެކަނި ާއެއޮފީސްަތއް ހިނގަމުންދޭ.

ާހަމައެކަނިާ ާނުފެނޭ. ާއޮްތަކމަކަށް ާފައިދ އެއް ާއެއްވެސް ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާކަހަލަ ާއެްއވެްސ ާލިބޭ އޮފީސްތަކަކުން

ާމިކަްނކަން ާުއފައްދައިގެން ާޕްރޮވިންސް ާއެހެންވީމ  ާހިނގަމުންދަނީ. ާވެްސާާޚަރަދުތަކެއް ާއެްއގޮތަކަށް ކުުރމަކީ

ާކަމެއްާ ާއެްއވެސް ާބެހޭ ާޕްޮރވިންސ އި ާނުވ ތީ ާކަމަކަށް ާކަެމްއ ާކުރ  ާޤަބޫލު ާރައްޔިތުން ާދ އިރ ގެ ާހިމެނޭ އަޅުަގނޑު

ާ ާގަވަރމަންޓް ާލޯަކލް ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާދެން ާހަމަވީތޯ. ާުނވ ނަން. ާޤަބޫލެއް ނޑެއް ާއަުޅގަ ާހިމަނ ކަށް  2315އެގޮަތްށާމިބިލުގައި

ާމ  ާތެރޭަގއިާއްދ އެބަޮއވޭ ާމ އްދ ގެ ާއެ ާހިމަނ ފައި. ާާއެއް ާކަންތަްއ. ާބައެއް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއެބަހުރި ވަނ33ާާަެވސް

ާމެންބަރުންާ ާކައުންސިލަށް ާގޮުތގެމަތީން ާޤ ނޫނުގަިއވ  ާސަބަބަކ ހުެރ ާއެްއވެސް ާިމއޮްނނަނީ ާގައި ާ)ރ( މ އްދ ގެ

ާންތިޚ ބުާބޭއްވެންދެންާަކއުންސިލުާގެާއިްއޖެނަމަާކައުންސިލުްއވޭގޮތްާުނވެއިންތިޚ ބުކުރުމަށްާބ ްއވަންޖެހޭާއިންތިޚ ބުާބޭ

އެވެ.ާއެެހންވީމ ،ާމިއީާއެއްކަލަާމިދަންނަވ ހެންާހަމައެކަނިާނުފޫުޒާާހިންގ ނެާބަޔަކުާވަގުީތގޮތުންާޢައްޔަންާކުރަންވ ނެ

ާދ އިރ  ާމި ާބޭނުމުގައި ާމ އްާާފޯރުވުމުގެ ާއޮތް ާބ އްވ ަފއި ާބޭނުމުގައި ާފޯރުވުމުގެ ާނުފޫޒު ާައޅުަގނޑަްށާއަށް  2320ދ އެއްކަުމގައި

ާެވއްޖެާ ާފަސްކުރަން ާބޭއްވުން ާއިންތިޚ ބު ާޯނވޭ ާޤ ނޫނެއްަގއެއް ާއިންތިޚ ބަކ ބެހޭ ާެއްއެވސް ާެއއީ ފ ހަގަކުރެވެނީ.

ާ ާކަމުގަިއވަނީނަމަ ާނުެވއްޖަނަމަނުވަތަ ާެއވ ހަކަާާބޭްއޭވގޮތް ާހަމަެއކަނި ާގޮތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިޤ ނޫުނގައި ޢަމަލުކުރ ނެ

ާ ާއަމިއްަލާލިޔަންވީ ާނުބައްވ  ާއިންތިޚ ބު ާބޭނުމަކީ ާމިކަމުގެ ާއެހެްނވީމ ، ާުސވ ލަކީ. ާއަޅުަގނޑުގެ ކީްއެވގެންތޯ
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ާކުިރއަްށާ ާއެކަން ާވަންދެން ާދުަވސްތަެކއް ާގެނެސްގެން ާކައުންސިލަްށ ާބަޔަކު ާއެދޭ ާބަަޔކު ާއެ ާނުވަތަ މީހުންތަކެއް

ާމި ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުމަކީ. ާމ އްދ ގެ ާމި ާހަމައެކަނު ާބ ްއވ ކަްށާާގެންދިއުން ާވެސް ާެއްއގޮތަކަށް ާ)ރ(  2325މ އްދ ގެ

ާގޮތެްއާ ާފެންނަ ާއެއީ ާތިބުމަކީ ާަކއުންސިލުަގއި ާނޫނިއްޔަކ  ާމެންބަރުން ާކުރެވޭ ާއިންތިޚ ބު ާނުފެނޭ.ާއެއީ އަޅުަގނަޑކަށް

ާ ާދެން ާޤ ނޫނ35ާާީނޫން. ާމީހުން ާޢައްޔަންކުރ  ާކަމުގައި ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަންގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

އަހަރުވެަފއިވުމ އ03ާާިތައްާހުންނަންވ ނެ.ާދިވެހިާރައްޔިތެއްކަުމގަިއވުމ ިއ،ާބުްއދިާސަލ މަތުންހުރުމ އި،ާއުމުރުންާސިފަ

ާމެންބަރެްއާ ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާއެބަޖެހޭ ާހިމަނަން ނޑުމެްނާމީގައި ާއަުޅގަ ާއޮތްއިުރގައި ާހަމަައށް ާއ އި ާ)ކ( އެހެންގޮސް

ާމެންބަ ާސިޔ ީސާޕ ޓީގެ ާއެ ާނުވުން. ާސިޔ ީސާކަމުގަިއ ާކޮމިޝަނަށް ާއެީއ ާހިމެނުމަކީ ާތެޭރގަިއ ާކޮިމޝަންގެ ާމި  2330ރެްއ

ާމިހ ރުާ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަންކަމަކީ ާމިދެންނެވި ާވީމ ، ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއްަކމުގައި ާފޯރުވިދ ނޭ ނުފޫޒު

ާކޮިމޓީއަކަ ާމިބިލު ާއަީލގައި ާމިަކންކަމުގެ ާކަމުަގއިވ ތީ ާކަންތައްތައް ާފ ހަގަކުެރވޭ ާމިާމިދެންނެވިގޮތަށް ާގެންގޮްސގެން ށް

ނޑުާހަމަާޔަޤީުނންާވެސްާބިލުާފ ސްކުރަންާ ކޮމިޓީންާޕްރޮވިންސްތައްާަކނޑ ލަިއގެންާއަތުެވއްޖެާކަމުަގިއވ ނަމަާއަުޅގަ

.ާއެކަމަކުާކޮމިޓީންާނިމިގެންާއަންނައިުރގަިއާމިާވޯޓުާދޭނަން.ާއެހެންވީމ ،ާބިުލާބަލައިގަނެާމިާކޮމިީޓއަކަށްާޮފނުވަންވީ

ާފޮނު ާމިދަންނަވަނީއަކީކޮމިޓީއަށް ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާޕްޮރވިންސްތަކަްށާާވަިއގެން ާފަހަރެއްަގއިވެސް  2335ެއއް

ާ ާވަީނވިްއޔ  ާޮއވެއްެޖކަމުގަިއ ާޕްޮރވިންސްތަްއ ާނޫން ާތ އީދުކުރ ތީެއއް ނޑެްއ ާައޅުގަ ާނުދޭނަންާމިބިލަކަށް ވޯުޓ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަ

ާ ާދ އިރ ކަމުގަިއވ  ާތަމްސީލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ  2340ދ އިރ ގެާތިމަރަފުށީ

%ާ ާތެެރއިން ާއުސޫލުނ53ާާްރައްޔިތުންގެ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތަްއ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދަދެއް ާމަތީ ން

ާދުކުރ ާސަބަބުތަކަކީ،ސްާނިޒ މެްއގެާދަށުންާއޮޕަރޭޓްކުރަންާތ އީދ އިރ އަކަްށާބަހ ލައިގެންާޕްރޮވިނ5ާްހިންގުމަށްޓަކައިާ

ާާމި ާތެެރިއން ާތ ރީުޚގެ ާދިޔައިރ6ާުރ އްޖޭގެ ާހޭަދވެގެްނ ާަރއްޔިތުންނަްށާާޤަރުނު ާދިރިއުޅޭ ާރ އްޖެތެރޭަގިއ ވެްސ

ތަކ އިާގަސްތަކުްނާލިބޭާތަކުަގިއވ ާުރށްލ އިާެއާބިންލިބިފައިވ ާއެމީހުންގެާރަށްރަުށގެާބިންާބިމ ިއ،ާފަުޅާފަޅ ިއ،ާހ ާހަ

ާމުދ ާ ާއެމީހުންގެ ާމ ލޭގައި ާވެރިކަންކުރ  ާއަބަދަށް ާތ  ާކިޔަިއގެްނ ާސަރުކ ރު ާމައި ާއެއްެޗްއ ާމިހުރިހ   2345މޭވ ތަކ އި

ާބޭނުންވ ތީެވާވިްއކަިއގެންާއެމީހުންގެާމުދ ާމަތީގައިާއެހެންާބަަޔކުާޗ ރ ާނަގަމުންދ ތީވެާ ާނުދިނުމަށް ާފުރުޞަތު އެ

ާ ާދ އިރ ގެ ާމިތިމަރަފުށީ ާއުމުރުގައިާާރައްޔިުތން ާދުނިޔެ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާތ އީދުކުރަނީ. ބިލަށް

ާމ ލޭގައޭ ާުކރ ނީ ާވެރިކަން ާހުިރހ ާ.ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ނޑުމެްނެގާާމ ލޭަގއޭ ާއަުޅގަ ާބުނ ކަށެއް. ާއޮންނަންޖެހޭނީ ކަމެއް

ނުޑާޙައްޤުތައްާދުނިެޔާއުމުރުާިވްއކ ކަށެްއާިވއްަކިއގެންާއެހެންާަބޔަކުާއޭ ެގާމަތީަގއިާޗ ރ ާނަގ ާފޮނިާނަގ ކަށްާއަުޅގަ

 622ާ2350ނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިފަދަާކަންތައްތަުކގެާސަބަބުންާރައްޔިތުންގެާޙައްޤުަތއްާވަނީާވޭުތވެދިޔަާާޤަބޫލެއް
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ާދަންނަވ ލ ނަން ާމިސ ލެއް ާކުރުކުރު ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިގުަޅއިގެންފަިއ. ާމުޅިން ާވެސް ާާ.އަހަރު ނޑު ިމާއަުޅގަ

ާމިާ ާދަރިން ާތިބޭފުޅުންގެ ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަަކިއ ާޙައްޤުތައް ާތިބޭފުޅުންގެ ާގޮވ ލަނީ ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ރ އްޖެތެރޭގެ

ާތިބޭފުޅުންނަކަށްާ ާނޯންނ ނެއޭ ާރަޙުމެއް ާތިބޭފުޅުންނަކަށް ާަކނަޑއަޅ ށޭ. ާތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ާތިބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް

ާމަތީާނުކުރ ެނއޭާތ އީދެއް ާހުސައިްނގެފ ނުާާމ ލޭެގ ާޮއުޅވ ލަިއގެން ާތ ރީޚު ާކިޔަިއގެން ާބޭފުޅުންނޭ ދަރަޖައިގެ

ާތިބޭފުޅުްނގެާ ާތ ީއދުކޮށްގެނެއް ާތިބޭފުޅުން ާބަޔަކަށް ާއުޅޭ ާކިޔަިއގެން ާބަޔެކޭ ާތިބި ާތިެބެގން ާއައިސް  2355ދަރިފަސްކޮޅުން

ާމިާ ާމ ލޭގައި ާމި ާނުކުރ ނެއޭ. ާތ އީދެްއ ާހޯދަދޭކަށް ާތިބޭފުޅުންގެާޙައްޤުތައް ާނިގުަޅއިގަތުމަށްަޓކަިއާާއުޅެނީ ޙައްޤުަތއް

ާއޮޅު ާތ ރީޚު ާއަކީ ާރ އްޖެ ާމި ާާތަޢ ރުފުާބަހެއ1ާްވ ަލއިގެން. ާމި ާނޫން. ާތަނެއްވެސް ާކ ސްްޓާާރ އްޖެކުރަންޖެހޭ އަކީ

ާއެްއާ ާތަބަވ ، ާމަޒުހަބަކަށް ާއެއް ާވ ހަކަދަްއކ  ާއެއްބަހަކުން ާމިއީ ާނޫން. ާޤައުމެްއވެސް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ސިސްޓަމެއް

ާާދީނަކަށް ާބަެއއް.ތަބ ވ  ާއުފެާމިާެއއް ާއަާރ އްޖޭގައި ނޑުން ާކަ ާއެފްރިކ  ާަވނީ ާއިދިފައި ާމީހަކ އި ާެދކުނުާއި ންިޑޔ ގެ

ާއަާ ާއަާއިންޑިޔ އިން ާޢަރަބިކަރައިން ާމީހ ކ އި ާއައި ާޔޫރަޕުން ާމީހަކ ިއ، ާއި ާއެްއވެގެން.ާއި ާއެންމެން ާމި  2360މީހަކ އި

މީެގތެރެއަށްާމ ާމަތީާބަޔަކުާއަިއސްގެންާއުޭޅކަމަށްާހެދިގެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާނަސްލުާއެޮއތީާއިނގެން.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާ ާއޮޅުވ ަލއިގެން 1ާާތ ރީޚު ާަބސް ާރ އްޖެތެރޭގެ ާކޮށްގެން ާއެމީހުންނަށްާތަޢ ރުފު ާއަޅުވެިތކޮށްގެން ާރައްޔިތުން ނިކަމެތި

ާ ާލިބިފައިވ  ާުމއްސަނދިކަން ާޒަމ ނެްއ. ާއެަތއް ާމިވަނީ ާެގންދ ތ  ާދައްަކއިގެްނާއަތުލަމުން ާދަންނަވަންާިބރު ނޑު އަުޅގަ

ާހޭާ ާހަމަ ާތިބޭފުޅުން ާޚ އްަޞކޮށްާާމިއުޅެނީ ާރައްޔިތުންނ އި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާނުުކރ ށޭ. ާއެކަން ާހުރެގެން ގައި

ާވަޒަނަށްޓަަކއިާ ާތިމަންނަމެންގެ ާނިންމީ ާމީހުން ާއެބައި ާނިންމ ށޭ. ާނިންމުމެއް ާކަހަލަ ާނިންމި ާރައްޔިތުން  2365ތިމަރަފުށީ

ނޑުންާާގެކުރުމަށްާތިމަންމެންާނިންމ ނީ.ާތިމަންމެންތިމަންމެންނަށްާވަކ ލ ތު ލޭންާައއިސްފަިއވ ާތިަމންނަމެންގެާފަސްގަ

ާދަރިއެކޭ.ާތިބޭފުޅުންާއެާނިްނމުންާނިންމިނަމަާމިއަދުާތިބޭފުޅުންާއެާގިލަްނވެރިކަމުަގއިާ އައިސްަފއިވ ާތިމަންނަމެންގެ

ާއ މްދަނީ ާލިބެމުންދ  ާަރއްޔިތުންނަްށ ާތިޔަ ާތިާމިގޮތަށް ާިތަޔާއ އި ާނިގުޅ ގަންނައިުރގައި ާަޙއްޤުތަްއ ާރަްއޔިތުންގެ ޔަ

ރައްޔިތުންގެާބަސްުނކިޔ ާތިޭބނެާބަޔަކުާނޫޅޭނޭ.ާއެހެންނަމަާތިބޭފުޅުންާތިބޭފުޅުންގެާދަރިޔަކުާމިާމަޖިލީހަށްާހޮވިނަމަާ

ާއަމުރުކު ާވަސީލަތްތަކަށް ާއ މްދަީނާހޯދަން ާވަސީލަތްތަކަށް ާތިބޭފުޅުންގެ ާއ މްދަނީ ާތިބޭފުޅުން.ާތިބޭފުޅުންގެ ާތިބޭނީ  2370ރަމް

ާމި ާއިހަކަްށދުވަހުގަިއ ާމިދަންނަވަނީ ާިމސ ލެއް ާކުޑަުކޑަ ާވަރަށް ާއެއޮީތާާއަޅުަގނޑު ާމަސްވެރިކަން ާމިަޔރު ރ އްޖޭަގއި

ާތިބޭފުޅުން ާމިނިވަންކަން ާމި ާދަށުން ާނިޒ މްގެ ާޕްރޮވިންސް ާމި ާމަނަލެއްާމަނ ކޮށްފައި. ާއެގޮތަށް ާލިބޭނަމަ ނަށް

ާއެންޑެންޖަސްާާޝަންނުކުރެވޭނެއޭ.ާކޮްނވެން ާއެްނޑް ާޓްޭރޑް ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާރީތިކޮްށާނޫނިއްާ.ީޕސަސްސްއޮން ޔ 

ާސައިޓަސް. ާބުނަންޏ  ާގްރީންޕީސްާކުރުކޮށް ާާ.ނޫނިއްޔ  ާނޫިނއްޔ  ާމިާބެންގޯލް ާއޮފީސް. ާޔޫރޯ ާޫނނިއްޔ  ޕްޮރގްރ މް.

ާފައިދ  ާބައެްއގެ ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާފައިދ އަށްޓަަކއި ާއެމީހުންގެ ާއެއީ ާލިބިގެްނވ ާާއ ށްަޓކައިތަންތަނުން ނޑުމެންނަށް  2375އަުޅގަ

ާވަސީލަޤު ާނޭނގޭނެ.ާޤުދުރަތީ ާޤުރުބ ންުކރ ކަށް ާބަދަުލާތް ާޭއގެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކަމަށްވަންޏ  ާއަންގ  ރުބ ންކުަރން

ނޑުންާލިބެންވ ާހުރިހ ާވަސީލަތްަތކެާ ނޑުާމިާޮގވ ލަނީާރ އްޭޖގެާރަްއޔިތުންނަށްާާތިބޭފުޅުންާކަ ްއާލިބެންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ
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ާ ނޑު ާހުއްޓ ލުމަކަށްާާތިބޭފުޅުންނަށްޓަކައިބޭނުންކުރ ށޭ.ާއަޅުގަ ާވަސީލަތް ާލިބެންވ  ާކޮްށދޭނަމޭ.ާތިބޭފުޅުންނަށް ވަކ ލ ތު

ގޭނެއޭ.ާމިއަށްވުރެންާމ ާމުއްސަނދިާޤައުމުތައްާއެއޮތީާމަނަލެއްނުކުރޭާމިހެންާމިވ ންޖެހެނީާތިބޭފުޅުންާއަދިވެސްާނޭން

 2380ާއަށް.ާާހޭނުލ ތީާދުނިޔެ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ަގނޑުާ)ށ(ާއ އާޙަވ ލ ދީާައޅުާވަނަާމ އްދ ގ24ާެގަވ އިުދގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާަގވ އިދުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމިދަންނަވަނީާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލަިއގެާމަްއޗަށްާވ ހަކަެދްއކެވުމަށް.

ާ2385 

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާ

ާހިްނގުމ ިއާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާެގންދަނީ ާދައްކަމުން ާމިވ ހަަކ ާައޅުަގނޑު ާރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމިނިަވންކަން ާލިބިފައިވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެ ާެއްއގޮތަށް ާރޫޙ އި ާބިލުގެ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށްާބެހޭގޮތުން އެ

ާ ާދޭންވެާއޮޅުން ާެއކަްއޗެއްާފިލުަވއި ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއެއްާގެން. ާވިސްނަ ާަރއްޔިތުންނަކަްށ ާއެ ނެ.ާނުެދވޭާބުނެލައިގެން

ާމި ާވެރިކަމެއް ާމިއޮތީރައްޔިތުންގެ ާޔުނިޓަރީާާ.ރ ްއޖޭގައި ާމިރ އްޖޭގައި ާނިންމީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެރިކަމޭ.  2390ރައްޔިތުްނގެ

ކްާސަރުކ ެރއްާއުފެދުނީމ ާއެާރައްޔިތުންނަށްާލިބިފައިވ ާދައުލަތެއްާގެެނސްާރަްއޔިތުންެގާވެރިކަމެއްާައއުން.ާޑިމޮކްރަޓިާ

ާނުާ ާިނގުޅ  ާބޮޙައްޤުތައް ާރައްޔިތުްނގެ ާއުމުރުާގަނެވޭެނކަމަށް. ާދުނިޔެ ާބޮލަށް ާރަްއޔިތުްނގެ ާދިިރއުޅޭ ާއަތޮޅުަގއި ލަށް

ކޮށްާތަކުރ ރުކޮްށާމިާދަންނަވަނީާަތުކރ ރުާސަވ ުރވެގެންާއެމީހުންގެާަޙއްުޤތައްާނިުގޅަިއގަންނަންާވެގެންާއަޅުަގނުޑާމި

ާނުދެްއވ ށޭާ ާލީނަމައެއް. ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދަރިޔަކު ާައމިއްލަ ާތިބޭފުޅުންގެ ާނުހުއްޓޭނެއޭ ާކަންަތއްތަްއ ާއެކަހަލަ ގޮވ ލަނީ

ާައޅުަގނުޑާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާމިދަންނަވަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާނުދެްއވ ށޭ ާވޯޓު ާމެނުވީ ާދަރިައކަްށ ާތިބޭފުޅުންގެ  2395ވޯޓު.

ނޑުާމިހިރީާކެތްތެރިކަންާކޮޅުންާލ ފައޭ.ާމިބިލުާވީހ ވެސްާައވަހަކަްށާގޮވ ލ ނީާތަކުރ  ނޑުާޮގވ ލ ނީާއަުޅގަ ުރކޮށްާއަުޅގަ

ާ ާހިނގ ށޭ. ާޤ ނޫނަކަށްާފ ސްކުރަމ  ާފ ސްކޮށް ާބިލު ާމި ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާހިނގ ށެވެ. ާނުފޮނުވަމ  ާވެސް ކޮމިޓީައކަށް

ާ ާއަހަރު ާއަށްސަޭތކަ ާހިނގ ށެވެ. ާގެންނަމ  ާނިގުަޅިއގަނެާއަޅުަގނޑުމެން ާުނހަމަގޮތުގަިއ ާމުދ ތައް ާބައެްއެގ ަވންދެކަށް

ާފ ސްކޮށްގެންނޭާ ާބިލު ާލިބިދެވޭީނާމި ާއެމީހުންނަށް ާަޙްއޤުތައް ާއެމީހުންގެ ާނިުގޅަިއގަނެފަިއވ ތީވެ ާޙައްޤުަތއް އެމީހުންގެ

ާކޮމި ާއިތުރު ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާގޮވ ލަނީ ާމި ނޑު ާއެހެްނވީމަ،ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ. ާމީގެާއަޅުަގނޑު ާނުފޮނުވ   2400ޓީއަކަށް

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާހިނގ ށެވެ. ާގެންނަމ  ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ސްކޮށް ާބިލު ާމި ާޤ ނޫނު ާމި ާނުަޖއްަސއި ާކުލަަތކެއް ސިޔ ސީ

ާއެދޭާ ާއެބަ ާމެންބަރުން ާޕ ީޓގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް، ާބޭނުންވޭ. ާވަރަށް ާވ ހަކަދައްކަން ާައޅުަގނޑަކަށް ރައީސް،

ާގަާދިނުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާކުރުކޮށްލ ފައިާއެބޭފުޅުންނަށްާޖ 

ާ
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 2405ާމަސީޙުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާހިންގުުމެގާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާނެްތގޮުތގަ ާޝަްއކެއް ާމިނިޓުކޮުޅގެާބިލަކީ ާމަދު ާލިބިފައިވ  ާބިލެއް. ާނިންމަންޖެހޭ ާައަވހަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ިއ

ާ ާައޅުަގނޑ731ާާުތެރޭގައި ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާކަމެއް ާކުެރވޭނެ ާބަލައިލުމަކީ ާއަށް ާާމ އްދ  ބަެއްއާވ ހަކަދެްއކުމުަގއި

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނުކުތ ތަކެއް ާމަދު ާދަންނަވ ލ ނީާމުހިއްމު ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ާެއގޮތުން އީސް،

ާނިޒ ުމގެާ ާެފޑްރަލް ާވަރަކަށް ާވެސް ާކޮންމެ ާބަލައިލުމުން ާބ ބުތަކަށް ާމިހިރަ ާބެހޭގޮތުން ާކަންތައްތަކ އި ާމ ލީ  2410މީގެ

ާއިތުރަށްާ ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާއެވެ. ާއެަބެވ ާއެކުެލވިގެން ސިފަތައް

ާމިވަީނާދިރ ސ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެީއ ާއެވެ. ާޖެހެ ާއެބަ ާއުނިކޮށްަލން ާބިލުން ާސިފަތައް ާއެފަދަ ކުރަްއވ އިރު

ާދެންާ ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާފ ސްކޮށްފައި. ާދަުއލަތެއްކަމަށް ާޔުނިޓަރީ ާެއއީ ާއަކީ ާދިވެހިރ ްއޖެ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާ ާބިލުގެ ާބަލައިލ ނީ ާއަށް.ާއ ދ77ާެއަޅުަގނޑު ާމ އްދ  ާބ ބުގެ 77ާާ،ާވަނަ ާބ ބުގެ ާކިޔ ލުމުނ727ާާްވަނަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާމެންބަރުންނަކީާ ާޓައިމް ާފުލް ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާަކއުންިސލުގެ ާބުނަނީ ާމި ާއޭަގއި ާކަންބޮޑުވޭ. ާވަރަށް  2415އަޅުަގނޑު

ާމިއީާ ާރައީސެވެ. ާނ އިބު ާަރއީސ ިއ ާކައުންސިލުގެ ާހަމަެއކަނި ާޝ މިލްވ ނީ ާކަންކަމުގައި ާއިދ ރީ ާކައުންސިުލގެ ާއަދި

ނޑުމެންާމިާބިލުގަިއާއެބަާބުނަްނާ އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަްށާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

މެންބަރުންާރަށުާކަުއންސިލުގައިާިތއްބަވ ނެާވ ހަކަާއ އިާތިންާހ ހަށްވުރެާގިނ3ާާަތިންާހ ހަށްވުރެާމަދުާއ ބ ދީތަކުގައިާ

ާ ާތިއ5ާްއ ބ ދީތަކުަގއި ާމެންބަރުްނ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާބުނަން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަަކ. މެންބަރުންގ3ާާެބަވ ނެ

ާމަޤ މަކީ.ާ ާމި ާމަޤ މެއް ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާއެކަމަކު، ާމީހުންނަކީ. ާޓައިމް ާފުލް ާމެންބަރުންނޭ ާދެ  2420ތެރެއިން

ާއަޅު ާސަމ ސ ސަމ ސ ޮގތަށް ާވ ނެގޮަތކީ ާއޭރުން ާވެގެނެއްުނވ ނެ. ާއެކަްނ ާއެހެން ާރަށުާއެހެންވީމަ، ނޑުމެން ގަ

ާޓައިމްާ ާފުލް ާހަމަ ާވެސް ާމެންބަރުންނަކީ ާހުރިހ  ާމި ާވ ީނ. ާދެޭކގޮތް ާދޭތެރޭގައި ާކައުންިސލ އި ާއަތޮޅު ކައުންސިލ އި

ާކަމަށްވަންޏާ  ާބަލައިލ  ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް.ާދެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ންޖެހޭ ާވެސް ާކޮންމެހެން ާގޮތުގައި މެންބަރުންގެ

ާ ާގެ 3ާާބިލު ާއެީއ ާބ ބު 32ާާވަނަ ާެފށިގެން ާއިން ާމ އްދ  ާލޯކަލ47ާާްވަނަ ާއެ ާއ ދެ، ާނިޔަލަށް. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއޮތްގޮތުންާ ާަބްއޓަންކުރަްއވ ފައި ާމިހ ރު ާބިލުގައި ާމި ާއޮންަނނީ. ާމި ާމީގަިއ ާބެހޭގޮތުން ާކޮމިޝަނ އި  2425ގަވަރންމަންޓް

ާ ާބެހޭ ާކޮމިޝަންތަކ އި ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާީހވަނީ ާަބއެްއާއަޅުަގނޑަށް ާމީގެ ާވެސް ާއިން ކޮމިީޓ

ާ ާބ ބުގެ ާއެ ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާދެން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެވިދ ނެހެން. ާއަްށ47ާާކަންތައްތައް ާމ އްދ  ވަނަ

ާރަށުާ ާއޮންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުން ާމި ާދައްކ ފައި ާރޫޅ ލ ާވ ހަކަ ާެއާކައުންސިލު ާބަލައިލ އިރު އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ަހކަާާކައުންސިލުތަކ އި ާރޫޅ ލ  ާބަަޔކު ާޮހވ  ާއެމީހުން ާދޭންވެގެްނ ާބ ރު ާއެމީހުންނަށް ާކަުއންސިލުތައް އަތޮޅު

ާގޮތަކަށްާ ާރޫޅ ލެވޭ ާއޮންނަނީ ާމި ާމަޖިލިސްާވެސް ާރައްިޔތުންގެ ނޑުމެން ާދައްކ ަލއިގެެންއނުވ ނެ.ާއަުޅގަ  2430އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާވަިކވަކިާމެންބަރުްނާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުާޢަމަލެއްާނޫން.ާމުއްދަތުާހަމަވީމަާދެންާއަލުންާހޮވަންާމިާޖެހެނީ.ާއަުޅގަ
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ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާވެސް ާއެްއގޮތަަކށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާޢަމަލުކުރެވެމުންދ ނީ. ާއޮންަނގޮތަކަށް ާއެ ކޮށްފިއްޔ 

ާަކއު ާއަތޮޅުަތކުެގާއަތޮޅު ާއަދި ާކައުންިސލަރުންނަށް ާރަށު ާރަށްރަުށގަިއާތިއްަބވ  ންސިލަރުންނަށްާފަސްޖެހިގެނެއްނުވ ނެ

ާޢަމަލުކުަރއްވަްނވީ.ާ ާއޮންނަގޮތަކަށް ާއެ ާކަމަށްވަންޏ  ާކުަރއްވ  ާކަންތައްތަެކއް ާޚިލ ފު ާޤ ޫނނ  ާެވސް ާއެބޭފުޅުން އ ދެ،

ާރަށުާ ާކައުންސިލުތަކ އި ާައތޮޅު ާނުވ ނެ ާޖ ގަދީގެން ާޤ ނޫނަކުން ާޙ ލެްއަގއި ާއެއްވެސް ނޑުެމން  2435އެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

4ާވަނަާބ ބު.ާއ ދެ،4ާާކަހަލަާނިޒ މެއްާޤ އިމްކުރުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންާބިލުގެާާކައުންސިލުތައްާރޫޅ ެލވޭ

ވަނަާބ ބުަގއިާސަރުކ ުރގެާމިނިސްޓްރީތަކަށްާޚިދުމަތްތައްާދިނުން.ާދެންާމީގައިާޕްރޮވިންސްާއޮފީސްތަކ އިާޕްޮރވިންްސާ

ާ ާދެން ާކައުންސިލ އި ާޕްރޮވިންސް ާމިނިސްޓަރ އި ާސްޓޭޓް ާބ ބުާއޮފީހުގެ ާވ ހަކަތައް.ާމި ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮސްފައި މިހެން

ާމިއީ.ާ ާނޫނޭ ާކަމެއް ާހިމަނަންޖެހޭ ާބިލުގައި ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެއްޗަކީ ާނެގޭ ާމި ާއަޅުަގނަޑށް ާކިޔ ލުމުން އެްއކޮށް

 2440އްވުންާެއއީާސަރުކ ރުގެާމިނިސްޓްރީތަކ އިާޚިދުމަތްތަކ އިާބެހޭާވަކިާބިލެްއާނޫނިއްޔ ާވަކިާގޮތަކަށްާެއަކންތައްތައްާކުރެާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާބިލުގައި ާބެޭހ ާހިންގުމ އި ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާކަެމކެވެ. ވަކި

ާމިކަމ އިމެުދާ ާގޮތަކަށް ާއެެހން ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާމިއީ. ާނޫނޭ ާބައެއް ާހިމަނަންޖެހޭ ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

ާޢިއްޒަ ާއެބަޖެހޭ. ާޢަމަލުކުރަން ާޖަދުވަލު ާހިނގ  ާބަލައިލަމ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާރައީސް، ާސިޓީެއއްެގ0ާާތްތެރި ގެ

ާގޮތަކަށްާ ާވަކި ާމިވަނީ ާގޮުތން ނޑައެޅިފަިއވ  ާކަ ާމި ާމިެވސް ާބެހޭގޮތުން. ާގޮތ އި ނޑައަޅ ަފއިވ  ާކަ ާދިނުމަށް ދަރަޖަ

ާވަިކާދިމ ައކަށްާއަމ ޒުކުެރވިގެްނާމިއޮންނަނީާވިހިހ ސްާނޫނީ  2445ފަންސަީވސްާހ ސްާމިހެންާޖަހ ފަިއާާބައްޓަންކުރެިވގެން

ާވެސްާ ާވ ހަކަދެްއކިއިރު ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާހަމަ ާއައިސްގެްނ ާބިލު ާމި ާކުރީަފހަރު ާއަޅުަގނޑު އިންނަނީ.

ދަންނަވ ފައިވ ނެާއަޅުަގނޑުެމންާއެމެރިކ ގެާނޯތުާއެމެރިކ ާއ އިާއަދިާޔޫރަޕްގެާަބއެއްާަޤުއމުތަކަށްާބަލައިލ އިރުާވެްސާ

ދިހަާހ ހ އިާދެމެދުގެާއަދަދަކަށްާމިާސިޓީތަުކަގއިާހުންނަާވ ހަކަ.ާއެހެންވީަމ،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާމިާާފަސްާހ ހ އި

ނޑުމެންާކޮމިޓީާއިންާިއޞްލ ޙުާގެންނަވ އިރުާ އެއީާދެންާެއއ އިާއެްއކޮށ222،72ާާްސިޓީގެާއެާޖަުދވަލުާދޭކަށްާައޅުގަ

ާމަރުކަޒު ާފުލުހުންގެ ާތެޭރގަިއ ާޝަރުތުތަުކގެ ާދިނުމ އިާާއިތުރު ާތަޢުލީމު ާއަށް ާސ ަނީވ ާމަތީ ާހުރުމ އި،  2450ޤ އިމްެވފައި

ާދެންާ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާވެފައި. ާފުރިހަމަ ާއެކަްނތައްތައް ާއެހެރީ ާދެން ާހިމެނީމަ ާކަންތައްަތއް ާބައެއް މިކަހަލަ

ާ ާބިލުގެ ާހިނގ  ާބަލ ލަމ  ާައށް.ާއ ދެ،772ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމ އްދ  ާމިވ ގ72ާޮވަނަ ާމ އްދ ަގއި ވަނ72ާާަތުްނ،ާވަނަ

ާޖުމްލަާ ާކައުންސިުލގެ ާއެ ާމަދުެވގެން ާބޭއްވޭނީ ާަބއްދަލުުވމެއް ާެއއްވެސް ާކައުްނސިލުގެ ާމިބުނަނީ، މ އްދ ގައި

ާަރުށާ ާައކީ، ާމ ނަ ާޭއގެ ާހ ޒިުރެވގެންނޭ. ާއަށް ާޖަލްސ  ާކައުްނސިލުގެ ާމެންބަރުން ާދެބައި ާތިންބައިކުަޅ މެންބަރުންގެ

ާ ާތިއްބ3ާަކައުންސިލެްއަގއި ާމެންބަރުން 2ާާވ ނަމަ ާޖެހޭ. ާހ ޒިރުވ ން ާއެބަ ާތިއްބަވ ކަމަށ5ާާްމެންބަރުން  2455މެންބަރުން

މެންބަރުންާހ ޒިރުވ ންާއެބަޖެހޭ.ާމިީއ2ާާމެންބަރުންާތިއްބަވ ކަމަށްާވަންޏ 4ާާމެންބަރުންާހ ޒިރުވ ންޖެހޭ.3ާާވަންޏ ާ

ާގޮ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާރައީސް.ާައުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޫނން ާގޮތެއް ާއޮެވގެންވ ނެ ާމަޖިލީހުގައިާމިކަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ުތގައި

ވެސްާކޯރަމްާމިާއޮންނަނީާޢަމަލީާގޮތުންާކަންތައްަތއްާކުެރވޭގޮތަށްާިމކަންާކޮށްފައި.ާއެެހންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންނަްށާ
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ާބެލެވޭ.ާ ާކަމަށް ާއަދަދު ާޤ ނޫނީ ާެއއީ ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާކައުންސިލުގެ ާނެތް. ާއެއް ާމައްސަލަ ާވީމަ ާކައުންސިެލއް ކުޑަ

 2460ކުާތިންބަިއކުޅަާދެބައިާެއއީާއެާކަންތައްތަުކަގއިާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާއުނަދގޫާޢަމަލީގޮތުންާކަންތައްތަެކއްާއެކަމަ

ާއެްއާ ާވ ހަކަ ާއިތުރު ާދެން ާައޅުަގނުޑ ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަންޏ . ާއޮތްކަމަށް ާއެކަން ާއެހެން ދިމ ވެދ ނެ

ވަަނ3ާާންާމިާބިލުގައިާމިހުރިާފެޑްރަލްާސިފަތައްާއުނިކޮށްލުމ އިާބިލުގެާނުދައްކ ނަން.ާކުރިންާވެސްާެދންނެވިާފަދައި

ާ ާއަދި 4ާާބ ބ އި ާއަިދ ާވިސްނ ލުމ އި ާއިތުރަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާދޭތެރޭގައި ާބ ބ ިއ ާމިވ 4ާާވަނަ ާބ ބުަގއި ވަނަ

ާޕ ޓީ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއެޭދ ާއައުން ާސިފައިގައި ާބިލެްއެގ ާއެހެން ާއެހެންާކަންތައްތައް ގެ

ނޑުާވ ަހކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  2465ާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާގޮތުންާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާ

ާދެންާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާއ ދެ،ާމިހ  ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއެަބއޮތް ާއަދި ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިނެޓް. ާތިން ާއޮތީ ާވ ހަކަފުުޅ72ާާބ ކީ ާފަރ ތުން ާތިބޭފުުޅންގެ ާއެހެންވީމ ، މިނިޓް.

ާއަޅުަގނުޑާ ާފަސޭހަކޮށްލަިދނުމަށްޓަކައި ާއެކަަށއެޅުމަށް ާތިބޭފުޅުންނަށް ާތަރުތީބު ާމެންަބރުންގެ ާބޭނުންފުޅުވ   2470ދައްކަވަްނ

ާމިހ  ާދަންނަވ ލީ. ާމި ާވަގުތުތައް ާމެންބަުރާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކޮމަންޑޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ރު

ާޙުސައިންާވަޚީދުާއަށް.ާ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ުޙސައިންާވަޚީކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާކުިދކުދިާ ާއައިސް ާމަިޖލީހަށް ާވެސް ާކުރިން ާބިލަކީ ާިމ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`2475 

ާިމާމައްސަލަ ާައޅުަގނޑު ާވ ތީ ާބިލަކަށް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއީ ާގޮސްފައި ާައނބުރ  ާދިމ ވެގެން ތަކެއް

ާތ އީުދާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޚ އްަޞކޮށް ާއަދި ާދަްނނަވ ލަން.ާދެން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ބިލަށް

ާައޅުަގނޑު ާއެއީ ާބ ބަށް. ާފަްސވަަނ ާބިލުގެ ާމި ާބޮޑެިތާާކުރެވޭ ާވަރަށް ާހަދ  ާަކއުންސިލުތަކެއް ޤަބޫލުކުރ ގޮތުން

ާހުރިހ ާ ާމިކަންތައްަތއް ާވެފަިއ، ާކަމަކަށް ާއައު ާވަރަށް ާއަށް ާރ އްެޖ ާއަދި ާމިއީ ާޫދކޮށްލެޭވއިރުަގިއ ޒިންމ ތަކެއް

ާދ  ާމަތިން ާމިންތަކެއްގެ ާވެސް ާކޮންމެ ާއެބަޖެހޭ. ާދ ން ާމަތިން ާއުސޫލެްއގެ ާެވސް ާކޮންމެ ނެޑްއގައި  2480ންާހިސ ބުގަ

އެބަޖެހޭ.ާދެންާއަދިާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާމިާހޮވޭާމެންބަރުންނަކީާވެސްާއެއީާދ އިރ ަތކެްއަގއިާއުުޅއްވ ާބޭފުޅުންނަށްާ

ާަކނަޑއެޭޅާ ާކަންތައްތައް ާިމ ާރ އްޭޖގައި ާއަދި ާކުރުމ އި ާކަންތައްތައް ާކަހަލަ ާމި ާދުނިޔޭަގއި ާއެބޭފުޅުންނަށް ވ ތީ

ާ ާެގންގުޅެން ާެއއްގޮަތކަށް ާޤަބޫުލކުރަން.ާއުސޫލުތަެކއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއުނދަޫގވ ނެކަްނ ާވެސް ާަގއިމު ާހަމަ ފުރަތަކޮޅު

ާައޅުަގނުޑާ ާކަމެއްކަުމގަިއ ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާއޮތުމަކީ ާއެްއ ާމުޢައްސަސ  ާމިފަދަ ާފެންވަެރްއގަިއ އެހެންވީމ ،ާަޤއުމީ

ާއަތޮޅެއްާ ާއެ ާކަންތައްތައް ާއެހެންވެްސ ާއަދި ާއ އި ާަތރައްޤީ ާއަތޮޅުަތކުގެ ާއެީއ ާގެންދ ީނާދެކެން. ާކައުންސިލަކުން  2485ެގ
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އެންމެާރަނގަޅަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާޔަޤީނުންާއެބޭފުުޅންާވެސްާޤައުމީާމިފަދަާމުޢަްއސަސ ެއއްގެާއެހީތެރިކަމ އިާ

ާހަމަާ ާއަދި ާދެން ާޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބ ބެއްކަމުަގއި ާއޮންނަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާމިީއ ާބޭނުންވ ނެތީ އިރުޝ ދު

ާއަޅު ާމިނިސްޓްރީތަުކގެާމިގޮތުން ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރު ާއެބަ ާވިދ ޅުވޭ ާމެންބަރުން ާބޭނުން،ާބައެއް ާފ ހަަގކޮްށލަން ަގނޑު

ާއެގޮތަްށާ ާމެންބަރުން. ާގިނަ ާވަރަށް ާދެކޭ ާއެބަ ާކަމެއްކަމަށް ާރަނގަޅު ާލިބުމަކީ ާހިސ ބުން ާހިސ ބު ާއެކި ޚިދުމަތް

ާމުހި ާކޮންމެހެން ާހުރުމަކީ ާއޮފީްސތަކެއް ާޕްރޮވިންސް ާއ ދެ،ާބަލ އިރު، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމުގައި ާކަމެއް  2490އްމު

ާހިނދުގައި،ާ ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާދައުލަތެއްކަމަށް ާޔުނިޓަރީ ާސަރުކ ރަީކ ާދިވެހި ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަށްާެވްސާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުރިހ ާކަމެއްގެާޒިންމ ާއުފުލަންާޖެހޭހިނދު،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކުެރވޭެނާ ާކަންތައްތަެކއް ާއުސޫލުަތކަކ ިއ ނޑައަޅ  ާކަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަދި ާކޮށްެދވޭނެ ާގ ތުން މިކަންތައްތައް

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުަގއި ާފެންނަ ާކޮންމެހެން ާޮއތުމަކީ ާަކއިރީަގއި ާހިސ ބެއްގައި ާދިރިއުޭޅ ާރައްޔިތުން ގޮތްތަެކއް

 2495ްނާއެބަާވިދ ުޅވޭ،ާއެފަދަާޚިދުމަތްތައްާދޭންާސަރުކ ރުގެާމިިނސްޓްރީތަކުގެާަބއިބައިާވަކިާފެނޭ.ާމިގޮތުންާބައެއްާބޭފުޅު

ތަނެއްަގއިާހުންނަންާނޫނީާރ އްޖޭގެާެއކިާހިސ ބުަގއިާހުންނަންާފެންނަކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާެއހެންާބިލެއްގައިާމިާވ ހަަކާ

ނަޑކަށްާހަމަާއެއްގޮަތކަށްާވެ ސްާނުފެނޭާއެގޮތެއް.ާއެއީާމިއީާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާމިާހިމަނައިގެންާފ ސްކުރަން.ާއަުޅގަ

ާމައިަގނުޑާ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާހަމަ ާއަދި ާއެއީ ާވ ތީ، ާބިލަކަށް ާއޮތް ހުރިހ ކަމެއް

ާވ އި ާހިންގުންކަމަށް ާެއއްގޮތަށް ާޚިޔ ލުތަކ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާކައިރިން ާރައްޔިުތންނ އި ާވެސް ުރގަިއ،ާމަޤްޞަދަކީ

ާހިމަނަންާ ާގޮތަށް ާއޮތް ާމިހ ުރާމި ާބިލުގައި ާމި ާހަމަ ާއެހިސ ބެްއގަިއާހުރުން ާވެސް ާދ އިރ ތައް  2500ސަރުކ ރުެގާޚިދުމަތްދޭ

ނޑުމެންނަށްާދިމ ެވގެންާިމއުޅޭާއެއްާަމއްސަލަާއަކީ،ާ އަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާަދންނަވ ލަން.ާމިހ ރުާވެސްާއަުޅގަ

ނުޑާހަމަާދަންނަވ ލަްނާޚ އްޞަކޮށްާރ އްޖެތެރޭެގާރަށްރަށު ނޑުމެންނަށްާަވރަށްާފ ހަގަކުރެޭވާކަެމއް،ާއަުޅގަ ގަިއާއަުޅގަ

ާއޮތްާ ާކުރީގައި ާމީހުންނަކީ، ާގިނަ ާވަރަށް ާމިތިބި ާވެސް ާމިހ ރު ާލަިއގެން ާގޮތުަގއި ާކަތީުބންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބޭނުން

ާ ާލ ފައި ާބޭުނންތަކަކަށް ާމަްޤޞަދަކަށްޓަކަިއާސިޔ ސީ ާބޭބޭފުޅުންތަެކއް.ާސަރުކ ރެްއގަިއާސިޔ ސީ ާތިބި ަޢއްޔަންކޮްށފައި

ާހިސ ބުތަކުގަިއާ ާގިނަ ާަވރަށް ާއެހެންވީމ ، ާބޮޑު. ާވަރަށް ާފިކުރުތަްއ ާިސޔ ސީ ާއެ ާއަިދވެސް ާއެބޭފުޅުްނގެ  2505އެހެންވީމ ،

ާފ ހަގަކުރަން.ާދެ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލަމުންދ ކަން ާަމޞްލަޙަތަށް ާއަމިއްލަ ާޮބޑަށް ާފައިދ އަށްވުރެ ާރައްޔިތުްނގެ ްނާއެބޭފުޅުން

ާތިިބކަމުަގއިާ ާދަުށގައި ާސަރިވސްގެ ާިސވިލް ާެއއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިހ ރު ާމިގޮތުން ާފ ހަގަކުރަްނ ާހަމަ އަޅުަގނުޑ

ވިޔަސްާއެބޭފުޅުންނަކީާެއއިުރެގާސަރުކ ރުންާސިޔ ސީާބޭނުމަކަށްާތިބިާބަޔަކަށްާވ ީތވެާއެޭބފުޅުންާއަދިވެސްާއެގޮތަްށާ

ާރަ ާއެހެންވީމ ، ާދަނީ. ާވ ންޖެހޭއިރުަގއި،ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާޒިންމ  ާކަމެއްެގ ާހުރިހ  ާމި ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކޮންމެހެންާ ާހަމަ ާހުރުމަކީ ާއެހިސ ބެްއަގއި ާގޮތެއް ާެބލޭނެ ާެއކަންތައްތަްއ ާނުވަތަ ާފޯރ  ާބ ރު  2510ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

ާފ  ާބިލު ާމި ާކަންތައްތައް ާމި ާހަމަ ާއެގޮތުްނ ާދެކެން. ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަށް ާކަމެއް ާދަންދެްނާކުރަންޖެހޭނެ ސްވެގެން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާބައެއްކަމަށް ާތިބޭނެ ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާކައުންސިލަރުން ާތިބި ާމި ާރަށްރަށުަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާއަމިއްަލާ ާއެބަެއއްގެ ާދ އިުރަގއި، ާވަމުން ާޒިންމ  ާކަމެއްގެ ާހުރިހ  ާމި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާެއއީ ފ ހަގަކުރަން.

ާ ާކުރަން ާރައްކ ތެރި ާސަުރކ ރުްނާމިކަންތައްތަްއާކުރ ގޮތ ިއާމަޞްލަޙަތު ނޑުމެންގެ ާދ އިުރާއަުޅގަ ާކުރަމުން މަސައްކަތް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާޖެހޭނެކަމަށް ާތިބެން ާބަޔަކު ާއަންގ ނެ ާވ ގޮތް ާއެކަމުން ާނޫނީ ާިރޕޯޓް ާއެކަމުގެ ާބަލ   2515ކުރެވޭެނގޮތް

ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ތަކަކަށް ާހުރިހ  ާބިލުގެ ާމި ާޖުމްލަކޮށް ާދަންނަވ ލަންާާފ ހަގަކުރަން. ާވ ހަކަ ާކުރ  ތ އީުދ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަެތއްާހޯދ ލީ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާމ ތަ ާނަލަނަލަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރެހުމަކުންނެއްާޝުކުރިއްޔ   2520އް

ާ ާބިލުގެ ާމި ާޫނނޭ. ާއެއް ާލިބެނީކީ ާނުވަތ3ާާަޑިމޮކްރަސީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއޮންނަނީ، ާމި ާގައި ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހޯދާ  ާފަޅު ާފަޅ އި ާބިންބިމ އި ާވުޒ ރ އިން ާބެހޭ ާބިމ އި ާސަރުކ ުރެގ ާނަމުގައި ާކައުންސިލުގެ ާބޭނުންތަކަށް އިޖްތިމ ޢީ

ާހިތަށްއަ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުރެވިއްެޖކަމަށްާވ ހަކަ. ާކ މިޔ ބު ާމީހުން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއިންތިޚ ުބތަކުަގއި ާކައުންސިލު ރ 

ވަންޏ ާދެންާއެާކ މިޔ ބުާނުކުރެވޭާދ އިރ ތަުކގެާކައުންސިލުަތކަށްާމިާބިންބިމ އިާއެއްޗެހިާލިބުމުގައިާކިހ ާދަތިތަކެއްާ

ާ ާބ އޭ ާދައްކ ލ ގޮތަށް ާނުލަފ ކަން ާބ އޭ. ާކުރަންޖެހޭނެ ާއަށްާތަޙައްމަލް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާަރއްޔިތުން ާއޮތީ  2525މިފަހަރުވެސް

ނޑުާހަމަާކަންބޮޑުވ ާކަެމއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވ ަހކަާ ނިސްބަތްވ ާމީހުންނަށްާވޯޓުާނުލައިފިކަމަށްާވަންޏ .ާމިއީާައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާވެސްާފެނިގެްނާއެބަޭދާމަޖިލީހުގައިާވެސްާހަމަާއެަމނިކުފ ނުާއެާވިދ  ޅުވިހެްނާދަންނަވ ލީ.ާއަުޅގަ

ާކޮށްލ ފަިއާ ާެއއްފަރ ތް ާކަންތައްަތއް ާމި ާއެދުނީމަ ާަކންކަމު ާމީހުން ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީތަކަށް ާއެހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހަމަ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާމަންޒަރު ާކޮށްދޭ ާއެކަންތައްަތއް ާއެދުނީމަ ާކަންކަމު ާމީސްމީހުން ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ސަރުކ ރު

ނޑުާހަމަާކަންބޮުޑވ ާކަމެއްާވީމަާމިާމ އްދ ެގާވ ަހަކާދައްކައިދީަފއިާވަރަްށާރަނގަަޅށްާއޮ  2530ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާިމއީާައޅުގަ

ާ ާއޮތުމ އެކީ ާވަގުތުޮކޅެއް ާކުަޑ ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާފ ހަަގކޮށްލީ. ާއަތޮޅ703ާާުއަޅުަގނޑު ާމި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކުރި ާފ ސްވުމުގެ ާޤ ނޫނު ާމި ާއެއީ ާބޭނުން. ާަބލައިލަން ާއަޅުަގނޑު ާބަޔަށް ާއިދ ރީާއޮފީސް ާކޮންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ން

ދ އިރ ެއއްަގއިާވެރިކަންކުރ ާަރށުގައިާއަތޮޅުާއޮފީހުގެާނަމުަގިއާހިންގަމުންާއައިާއޮފީސްަތއްާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާ

ާވަަޑިއގެންފަިއާ ާވެރިކަމަށް ާނަޝީދު ާރައީްސ ާބަދަލުވަނީ. ާމި ާކިހ ހިސ ބަކުންތޯއޭ ާމި ާވ ހަކަ. ާބަދަުލވ  ފެށުމ އިއެކު

 2535ތަނުގައިާޕ ޓީތަކަށްާނުހިމެނޭާމެންބަރުންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާވެއްދުުމގެާގޮތުންާހަދިޔ އެްއެގާގޮތަށްާއަތޮޅުާއޮފީސްތައްާމި

ާހުިރާ ާކުރަްއވ ފައި ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދ ތަން ާލައިދެމުން ާތަންތަނަށް ވެސް

ނޑުާހަމަާމީގައިާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިާމ އްދ ާއޮންނަންާާކަންތައްތައްާވެސްާމީގެތެޭރގަިއާހިމެނޭތޯއޭ؟ އަޅުގަ

ާ ާއޮްތ703ާާޖެހޭނީ، ާކުރެވުނުއިރު ާތަޞްދީޤް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއޮފީސްތައް ާއަތޮޅު ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާމ އްދ  ވަނަ

ދަލުކުރުމ އިާބެހޭާބިލެއްާރަށްރަށުގައިާބ އްަވއިގެންާމިާމަސައްކަތްާފަށަންޖެހޭނީ.ާމިތަނަށްާމިހ ރުާއަތޮޅުާއޮފީސްތަްއާބަ
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ާމަތިންނޭާ ާވ ގޮުތގެ ާބިލުގައި ނޑަެއޅުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާކަ ާރަށް ާވެރިކަްނކުރ  ާރަްށރަށުގެ ާައއިސްފައި ާެއއޮތީ  2540ވެސް

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާރަށްރަުށގައި ާއޮތް ާކުރިއިރު ާތަޞްދީޤް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގެންދެޭވނީ. ާތަންތަނަކަށް އިތުރު

ާފެންނަ ާމި ާިސޔ ސީާއަޅުަގނޑަށް ާބޭނުމަށްޓަކައި ާސަުރކ ުރގެ ާއެއީ ާތަންތަނަކީ ާުހރި ާބަދަލުކުރެވިފައި ާމިހ ރު ނީ.ާެއއީ

ާވެސްާ ާބިލު ާމި ާގޮތުން ާއަދަބެްއގެ ާއެތަންތަނަށް ާވ ތީވެ ާކަމަށް ާރަށްރަށް ާވ  ާބަދަލުކޮށްފައި ާގޮތުން ާހިންގުމުގެ ނުފޫޒު

ާ ާހަމަ ާައޅުަގނޑަށް ާހެދުމަކީ ާގޮަތކަށް ާނުދ ނެ ާެވގެން ާޝުކުިރއްޔ ާއަނެއްކ  ާދަންނަވ ލީ. ާވ ހަަކ ާކަމެއްގެ ފެންނަ

 2545ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދެވަަނާ ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމި ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާާފަހަރަށް ާސަުރކ ަރށް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށްަޓކައި ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި މަޖިލީހަށް

ާހިންގުމަީކާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި  2550ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާ 6ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލ ޒިމްކުރ  ާަމއްަޗށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބ ބުން ާފުރަތަމަާވަނަ ާބިލު ާމި ާއެއ އެކު ާހަމަ ކަމެއް.

ދުވަހ0227ާާުިޑސެމްބަރ7ާާުފަހަރަށްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިގެންާމިާމަޖިލީހުންާކުރިާމަސައްކަތްތައްާނިންމ ާރިޕޯޓްާ

ްނާތައްޔ ރުކޮށްަފއިާދެންާމައްސަލަާޖެހިގެންާމިާބިލުާއަނބުރ ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާއެދިވަޑަިއގަތުމ އެކުާސަުރކ ރު

ގެންދެވި.ާގެންދަވ ަފއިާއަލުންާއަނބުރ ާމަޖިލީހަށްާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިއިުރާމިާބިލަށްާބަދަލުތަކެއްާއައިސްަފއިވ ކަްނާ

ާހިންގުމަށްޓަކަިއާ ާުއސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަަގކުރެޭވ. ާއެބަ  2555އަޅުަގނޑަށް

ާއަތޮ ާބަޔ ްނކުރ  ާބިލުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާމިވަނީ ާބ ރު ާފުރިހަމަ ާކައުންސިލުތަކަްށ ާރަށު ާކައުންސިލުތަކ އި، ޅު

ާފައިސާ  ާދަރަންޏަށް ާލިބިދީފައި. ާމިވަނީ ާބ ރު ާމިލްކުކުރުމުގެ ާމުދ  ާލިބިގަތުމ އި، ާމުދ  ާހޯދުމ އި، ާމުދ  ލިބިދީފައި.

ާރަ ާއަތޮޅުތަކ އި ާލިބިދީފައި. ާމިވަނީ ާބ ރު ާޒިންމ ވުމުގެ ާދަރަންޏަށް ާޕްލޭންތަްއާހޯދުމ އި، ާތަރައްޤީގެ ށްތަކުެގ

ާމިވަީނާ ާބ ރު ާގެންދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާރ ަވއި ާކަންކަން ާކުރަންޖެހޭ ާަތރައްޤީއަށްަޓކައި ާރަށްރަށުގެ އެކުަލވ ލުމ އި

ާޞިއްޙީ،ާ ާއުމްރ ނީ، ާއިޖުތިމ ޢީ، ާކަންކަން ާއެހެނިހެން ާަޙއްޤުތަކ ިއ ާއަސ ސީ ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް  2560ލިބިދީފައި.

ާހުރި ާލިބިދީފައި.ާތަޢުލީމީ ާމިވަނީ ާބ ރު ާގެންދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާއެކަްނކަން ާމަގުފަހިކޮށް ާކުރުމަށް ާކަންކަމެއް ހ 

ާއެތަނެްއެގާ ާނިސްބަތްވ  ާއެތަނަކަްށ ާތަަރއްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަުރވ  ާއަތޮޅެއް ާރަށެްއ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާުހރިހ  ާބޭނުްނވ  ާގެންދިއުމަށް ާކުރިައށް ާއެތަެނއް ާކައުންސިލުަތއްާާވަޒަްނވެރިން ާގެްނދެވޭނެގޮތަށް ާކުިރއަށް މަގަކުން

ާބ ރުާ ާރަށްތަކަށް ާައތޮޅުތަކަށް ާރައީސް،ާެއގޮތަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަރުމ ކުރެވިފައި. ާމިވަނީ ާބިލު ާމި ބައްޓަންކުރެޭވގޮތަށް

ާނިސްބަތްނުވ  ާރަަށކަށް ާވަކި ާއަތޮޅަކަށް ާަވިކ ާަރއްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާހުރިހ ާލިބިގެންދ ހިނދު  2565ގޮތަށް

ާއެީއާ ާގެންދިއުމަކީ ާކައިިރައށް ާރައްޔިތުންނ އި ާމުައއްސަސ ަތްއ ާވުޒ ރ ަތކ އި ާޚިދުމަތްދެވޭނެ ރަށްތަކަށް
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ނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރަން.ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާރަށެްއގެާއަޮތޅެއްެގާރަްއޔިތުންާއެމީހުންާ މުހިއްމުކަމެއްކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާކުރަމުންދ ހި ާކަންކަން ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތަކަށް ާެއ ާއަތޮަޅކަށް ާއެ ާަރށަކަށް ާއެ ާސަރުކ ރު ާމައި ނދު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމުހިއްމުކަމެއް. ނަޑއެޅުމަކީ ާކަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނިޒ މެއް ާފޯރުކޮށްދެވޭނެ ާގ ތުްނ ާވެސް ާވީހ  ޚިދުމަތް

 2570އްޓެނިވިާތަރައްީޤާހ ސިލުކޮށްާރައްޔިތުްނގެާރައީސް،ާަރއްޔިތުންާބ ރުވެިރުކރުވ ާރަްއޔިތުންގެާަބއިވެިރވުމ އިެއކުާދެމެހެ

ާދެވެމުންދ ާ ާފެންވަރުަގއި ާޤައުީމ ާއިތުރުކޮށް ާދައުރު ާމަންދޫބުންގެ ާތިބޭ ާހޮވ ފައި ާރަްއިޔތުން ާކަންކަމުަގއި ތަރައްޤީގެ

ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާަކއިިރން ާެވސް ާވީހ  ާަރްއޔިތުންނ އި ާއ އި ާފެންވަރުަގ ާއަތޮުޅ ާއ ިއ ާފެންވަރުަގ ާރަށު ެއއީާާޚިދުމަތް

ާފަރުމ ކުރެވިފައި.ާ ާމިއޮތީ ާބިލު ާމި ާގ އިމުކުރެޭވގޮތަށް ާނިޒ ެމްއ ާސަރަޙައްދީ ާމަތިން ާވިސްނުމުެގ ާއެ މުޙިއްމުކަމެއް.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކިޔ ތީ. ާޕްރޮވިންސް ާނިޒ މަށް ާސަރަޙައްދީ ާއެ ާކަންބޮޑުވެަވޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

 2575ބަލައިލ އިރުާމ ީޒގައިާެވސްާކަންާހިނގ ފައިވަނީާމިާދެންނެވިާއުސޫލުން.ާމިހ ރުާާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންާމ ޒީާއަށް

ާހުތްވެގެްނާ ާމޭބިސްކަދުރު ާހިޔަޅަށް ާހަމަ ާއޮތީ ާހިތް ާދަްނނަވ ލ  ނޑު ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިުއޅޭގޮަތކީ ވެގެން

ާވެސް ާމ ޒީަގއި ާކުީރގައި ާރައީސް،ާމީގެ ާޢިްއޒަްތތެރި ާމިއުޅެނީ. ާހިނގައްޖެާާއުޅޭހެންނޭ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާވެސްާ ާހުށަހެޅުނުއިރު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާފ ސްކުރުމަށް ާބަޖެޓް ާއަހަރުތަކުަގއި ާކުރީ ާމީގެ ާދަންނަވަނީނަމަ، މިސ ލަކަށް

ާދެކުނުާ ާސަރަޙައްދު، ާއުތުރު ާމެދު ާސަރަޙައްދު، ާއުތުރު ާެވއްޖިްއޔ މުން ާއޮތްގޮތުން ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަށް

 2580ޙައްދު،ާމެދުާދެކުނުާސަރަޙައްދު،ާމެދުާރ އްޖެާސަރަޙައްދުގެާސްކޫލްަތކުގެާބަޖެޓުާެވސްާހުށަހެޅިގެންާގޮސްފަިއާސަރަ

ާރީޖަނަލްާ ާއޮފީހަކ އި،ާސަދަން ާރީޖަނަލް ާނޮދަން ނޑުމެން ާކިޔެނީ.ާއަޅުގަ ާމި ާައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަހުރި.ާކޯްއޗެއްތޯ

ނޑުމެންނަށްާމިާކުރެވުނީ؟ާައޅުަގނޑުމެްނާއޮފީހަކ އި،ާސެންޓްރަލްާރީޖަނަލްާއޮފީހެއްާގެންާ ގުޅެފީމު.ާކޯްއޗެއްތޯާއަުޅގަ

ާކަމެއްޯތާ ާކޮން ާޤ ިއމްކޮށްފިން. ާޔުނިެޓއް ާހިންގައިފިން، ާޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ާިޑވަލޮޕްމަންޓް ާއައިލެންްޑސް ސެލެކްޓެޑް

ތްާރައްޔިތުންާފޯރ ާހިސ ބަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކުރެވުީނ؟ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިނިވަންާމުއައްަސސ ތަުކގެާއަ

ާކައިރިކުރަންާ ާހިސ ބަށް ާއަތްޯފރ  ާރަްއޔިތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތައް ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާމުއައްސަސ ަތކަށް  2585މިނިވަން

ާގެންދަން.ާ ާނެތުމަކަށް ާއެބަެޖހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮތުން ާއޮތް ާތޮށްޖެހިފައި ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއަށް ާމ ލެ އެބަޖެހޭ.

ާރަ ާކޮރަޕްޝަްނާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންޓި ާޮއފީސް، ާއޮޑިޓް ާކޯޓު، ާހައި ާއޮީފސް، ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސިކިއުޓަރ އީްސ،

ާމ ޭލގަިއާ ާއުފެދިފައި ާމ ލޭގައި ާމުައއްސަސ ަތކަކީ ާމި ާއޮފީސްަތކަކީ ާމި ާކޮމިޝަން ާސަރވިސް ކޮމިޝަންސް،ާިސވިލް

ރަަޙއްދުތަކަށްާމިާއޮފީސްތަކުގެާގޮފިތަެކްއާވަޒަްނވެރިކުެރވިފަިއވ ާމުއައްަސސ ތަކަށްވ ހިނދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެކިއެކިާސަ

ާއަށްާދެއިރުާ ާމ ލެ ާުގޅިގެން ާމައްސަަލއަކ އި ާއެ ާއެާމައްސަލަާހުށަހަޅައިގެން ާއަށް ާކަމަށްވަންޏ މުންާމ ލެ  2590ގެންދެިވއްޖެ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާގ އިމުކުރަން ާައޅުަގނޑުެމން ާއުސޫލެއް ާގެެނވޭނެ ާހުއްޓުމަކަށް ާއައުން ާއަންނަންޖެހޭ ާބޭހެއްހެން ކ 

ާއެހެންކަމުން،ާ ާގެނެވިަފއި. ާވިސްނުން ާބަހ ލުމުގެ ާޕްޮރވިންސްތަަކކަށް ާމިއޮތީ ާރޫޙުގައި ާމި ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާބ ުރާ ާމިބުނ  ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާލިބިދީފައި ާަރއީްސ،ާރަްއިޔތުންނަށް ާއޮީތާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތް އަޅުަގނުޑާދަންނަވ 
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ާބަހ ލު ާލ މަރުަކޒީާއުސޫލުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގެނެވެނީކީާނޫނެވެ.ާއަދި ާއޮތުންާނިމުމަކަށް ާމިއޮތް މަށްާކަނޑައެޅިަފއި

ާނިސްބަތްވ ާ ާރަަށކަށް ާއެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގޮކށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަަމެއއ ިއއެކު ާަރއީސް،  2595ޢިއްޒަތްތެރި

ާިދރިއުޅެމު ާއެތ ނަގއި ާރައްޔިތުން ާިގނަ ާހ ހަށްވުރެ ާބ ރަ ާއެއް. ާއ ބ ދީ ާބޮޑުސިްނގ  ާއެތަނުގެާފުވައްމުލަށް. ންދ ހިނދު

ާބިުމގެާސަރަޙައްދ ިއ،ާއިދ ރީާ ާއ އި،ާރަށުގެ ާއ ބ ދީ ާފަހިކުރުމަށްޓަކައި ާކަންކަން ާބޭނުންވ  ާއަށް ާތަރައްޤީ ކުރިއެރުމ އި

ދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާމީހުންގެާއަދަދ އި،ާރަށްތަކުގެާއަދަދ އިާައދިާވަސީލަތްތަކ އިާއެތަނުންާލިބޭާއ މްދަނީއަކަށްާބަލ އިރުާ

ާލިބޭާާއަޅުަގނޑު ާރަށުން ާއެބައޮތް ާފުވައްމުލަުކން ާޒަމ ނުަގއި ާކ ބަފަިއންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަންނަނީ ހަނދ ނަށް

ާމިާ ާއެހެންކަމުން، ާބަދަލުކުރަންޖެހިފައި. ާމީހުން ާރަށުން ާމަތިން ާފަހަރެއްެގ ާތިން ާނުހިންިގގެން ާރަށް ާއިން  2600އ މްދަނީ

ާ ާއ56ާަބިލުގެ ާބަަލއިލ އިރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަްށ ާމ އްދ  ާވަނަ ާކަންތައްަތކަށް ާމިދެންނެވި ާފެނޭ ާއެބަ ނޑަށް ރިޢ ޔަްތާުޅގަ

ާކުރެިވގެންާމައިާސަުރކ ރުންާއެާއިދ ރީާދ އިރ ައކަށްާނުވަަތާއެާއަޮތޅަކަށްާަފއިސ ާދޭާުއސޫލެއްާަކނަޑއެޅިފައިާއޮތްާ

ާކަމެއް.ާސަބަބަކީ ާއުފަލ ެއުކާބަލައިގަންނަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސް،ާއެއީ ާނެްތާާތަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ވަޞީލަތެއް

ާއެތަުނަގިއާާއ މްދަނީ ާއ އި ާއ ބ ދީ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާއަދި ާެވގެންދ ނީ. ާއެއަޮތޅު ާއަތޮޅަކަށް ާނެތް ާލިބެން އެއް

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާފުވައްުމލަކުގެ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާދަރަޖަ ާސިޓީެގ ާބަލައިގެން ާަވސީލަތްތަކަށް ާހުރި  2605ޤ އިމުކުރެވިަފއި

ާައޅުަގނޑު ާމެންބަރު ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ާއަްޚ ނޑަށްާهللاާެގ ާއަުޅގަ ާުހށަހެޅުއްވުމަީކ ާއެހުށަހެޅުއްވި ާމުޙަންމަދު ާމަސީްޙ

ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވަރަށް ާކުެރިވގެނެއްާވެސް ާޓ ގެޓް ާފުވައްމުލަކަށް ާއެކަނި ާއެީއާހަމަ ާރައީސް ވެްސާާކަެމއް.ާޢިްއޒަތްތެރި

ާއެމީނޫން.ާދިވެހިރ އްޖޭ ާރަށްތަކަށް ާއެންމެހ  ާއަތޮޅުތަކަށ އި ާއެންމެހ  ާގެ ާކުރިއެރުމ އި ާބޭނުންވ  ހ ސިލުާާތަރައްޤީހުން

ނޑަެއޅޭާަވކިާހަމަތަކެްއގެާމަތިންާއެާ ކުރުމަށްޓަކައިާސިޓީެއްއގެާދަަރޖަާއެބަޔަުކާހޯދަންާބޭނުންވެްއޖެާހިނދެއްގަިއާކަ

ާޖެހޭނެާފަސޭހަ ާއޮްނނަން ާކުެރވިފައި ާޤ އިމު ާއުޫސލެއް ާލިބޭނެ ާއަޅުަގނޑުާއިން ާޤަބޫލުކުރަން.ާާކަމަށް  2610ެވސް

ާއެ ާބޮުޑާއ ބ ދީާމީހުންެގާއ ބ ދ02222ާީހެންކަމުން ާތަންކޮޅެއް ނޑުާއެއްާއަކީ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން.ާއެާާކަމަށް ވެސް

ާމަސީޙު ާޢަބްދުާއަދަދު ާމެންބަރު ާމ ފްކުރަްއވ ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަދައިން. ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާމުޙަންމަދު.ާهللاާވެސް މަސީޙް

ާދަންނަވ ލެވުނީ ާމަސީޙުއޭ ާގ ްތކަމުން ނޑަށްއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާބަދަލުކުރެްއވުމަކީ ާެއގޮތަށް ާފަދައިން ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ .ާ

ާފެންނަ ާއަދިާވެސް ާކައުންސިލުާާކަމެއް. ާއަތޮޅު ާއެއ އެކު ާކުރެވޭާާހަމަ ާއިންތިޚ ބު ާމީހުން ާކައުންސިލަށް ާރަށު ނުވަތަ

ާ ނޑު ާއ ބ ދ1222ާީމިންގަ ާާމަީތގެ ާާދަށުެގާއ ބ ދ1222ާީމެންބަރުން.3ާާއެްއާެވއްޖިްއޔ މުން  3ާ2615އެްއާެވއްޖިްއޔ މުން

ބޭންޑަކަށްާބަދަލުކޮށްލަނ1ާާްއޮތްާއޮތުންާާމެންބަރުންާގޮތުގައިާމ5ާިަމތިާވެއްޖިއްޔ މުނ1222ާާްމެންބަރުން.ާނުވަތަާ

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްެތރި ާފެނޭ. ާކަންކޮޅުތަކަާ،އަޅުަގނޑަށް ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންެގ ާދިރިއުޅޭާއަުޅގަ ާމީހުން ާަބލ ލ އިރު ާށް

ނޑަކަށްާގޮތުންާވެއްިޖއްޔ މުންާދ ންވ ނއަޅުަގނޑުާހަ ހަމަނުވ ާއ ބ ދީ.ާހަމ722ާާައެތައްާރަެށއްާއެަބއުޅ22ާާޭާގ ްތގަ

މެންބަރުން.1ާާތަކުގައިާންާދަށުގެާއ ބ ދ7222ާީަދލުގައިާއޭގެާބަާމެންބަރުންތޯ؟3ާވެސްާތިބެްނވީާާއެާއ ބ ދީތަުކގައި

ާ 7222ާާދެން ާާއިާއާ 3222ާއ އި ާނ3222ާާްމެންބަރުން.3ާާދޭތެރޭގައި ާާއިއާ 72222ާމަތި  2620މެންބަރުނ5ާާްދޭތެރޭގައި
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ާާތިބޭ ާއެމަތ72222ާާިގޮތަށް. ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ާމަތިން ާހަމަތަކެްއގެ ާވަކި ާކަހަލަާބައިީވމަ، ާލިބިދެވޭ ާީމހުންނަށް

ާ ާކުރިއެރުމ ިއ ާއިތުރު ާރައްިޔތުންނަށް ާީހވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާކުރެިވއްޖެނަމަ ާފަރުމ  ފަހިެވގެްނާާތަރައްޤީއަށްގޮތަކަށް

ާރަީއސްދ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިާ،ނެހެން. ާއެކުަލވ ާހަމައެއ އެކު ާކައުންސިލު ާއިންތިޚ ބީާޕްޮރިވންސް ާކޮންމެ ެލވޭއިރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކޮންެމާ ާބަދަލުކޮށްލަން ާފެނޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއޮތްއޮތުން ާމިާކައުންސިލަްށާދ ގޮތަށް ދ އިރ އަކުން

ާ ާއެ ާއަދަދަކަށް. ާވަކި ނޑަެއޅޭ ާކަ ާއަޮތޅެއްގަާކުާއީއަތޮޅަކުން ާކޮންމެ ާރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ާގޮއަލް ާއޮންނަ  2625ތަށް.ާއި

ުދއަތޮޅުެގާގއ.ގަިއާއެަބއޮތްާމިސ ލަކަށްާދަންނަވަނީާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާފުަވއްމުލަުކގެާއެއްފަރ ތުންާބަލ ލ އިރުާުހވަ

ާގދ. ާދ އިރ ަތކ އި ާއިދ ރ  ާގއ.ގެ ާތަފ ތު. ާދ އިރ ތަކ އި ާއިދ ރ  ާއެބައ7ާިގެ ާތަފ ތު ނީޑގެ ާއެހެްނވެއްޖެކަމަްށާގޮ ން.

ާޕް ާއެ ާކައުންސިލުވަންޏ މުން ާމެޖޯރިޓީރޮވިންޝަލް ާއޮޓޮމެިޓކް ާާަގއި ާެއބަ ާއެއްަބޔަކަށް ާއެާއެއް ާއެހެންވީމ ، ލިބޭ.

ާއީކުާ ާމިއުސޫލު ާބަދަލުވ ގޮތަށް ާރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ާޕްރޮވިންޝަލްާކައުންސިލުދެންނެވިާާއަލަ އެކުލެިވގެްނާާއުސޫލުން

ނޑަށް ނޑަްށާާ،ެވސްާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވ ހަކަާކަމަށްވ ތީާއެކަމެއްާާފެންނަާދިއުމަކީާއަުޅގަ  2630އަުޅގަ

ާވަރަށް ާތެެރއިން ާަވގުތުޮކޅުގެ ާއޮތް ާިލބިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާާހީވަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާަވގުތު ނެިގއްޖެހެން.ާގިނަ

ނުޑާއެހެންނަމަވެސްާމުހިއް ށުާމިފ ހަގަކޮށްލީ.ާހަމައެއ އެކުާފުވައްމުލަުކގެާއެންމެާރަމުާކަންތައްތަކެއްާހުރީތީެވ،ާއަުޅގަ

ާއޮންނ ނީ؟ ާގޮތުންާާކައުންސިލެއްތޯ ާއިދ ރީ ާބެލެިވގެނ6ާާްނޫންކަމަށްވަންޏ މުން ާގޮުތގައި ާތިބެގެްނ6ާާރަށުގެ ކަތީބުން

ާ ާވެިޖއްޔ މުން ާހ6ާިކުރީޒަމ ނުަގއި.ާމިހ ރުގައި ާތިބެގެން ާމިާންކައުންސިލަރުން ާދ އިރު ާމިާތައްތަކަށްކަންާގަމުން ާވެސް

ާކޮމިޓީ ާދ  ާހިނދު،ާއަކުބިލު ާކުރެވޭ ާމައްޗަްށާނިސްބަތް ާއަތޮެޅްއގެ ާއެއް ާއ ބ ދީ ާބޮޑު ާއެއޮތް ާކުރުމަށްފަހު ާރިޢ ޔަތް  2635ން

ނުޑ،ާ ާއަުޅގަ ާަވޑަިއގެންނެވުަމކީ ާވިސްނ  ާރަނގަުޅގޮަތކަށް ާއެންމެ ާއެތަނަކަށް ާމިތިއްެބވިާއެ ާދެފަރ ތުގައި ައޅުަގނުޑގެ

ާ ާމިާްނގެއަޚ0ާުއަޅުަގނުޑގެ ާއިޒުނައ އެކު ާރިޢ ޔަތްާާެވސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާމަޖިލީހުގެ ކަންަތއްތަކަށް

ާވަރަށް ާފުުރޞަތަށް ާދެއްވި ާނިންމ ލަން. ާވ ަހކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހ ލު ާދަންނަވ  ާއިލްތިމ ސް ބޮޑަށްާާކުރެްއވުމަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2640 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޓްެގާމިނ7ާިއަށްާާްނބަރު.ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަފްރ ޝިމްާޢަލީޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ނޑުާއަުރަވން.ާ ާފުރުޞަތެއްާއަުޅގަ

ާ

 2645ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

.`ާ ާުޝކުރިާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުމިނިޓ7ާުްއޔ  ާެއންމެ ާފުރުޞަތެްއގަިއ ާއަޅުަގނޑުާގެ ރަތަމަ

ބިލުާކެންޫދާާއަކީާލ މަރުަކޒީާުއސޫލުންާދިެވހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގުމުގެާމިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަ
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މަދުާތަސްމީންާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުާކުރަމޭ.ާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުދ އި

ާޚ ްއޞަ ާމިާވަކި ާެގންގޮސްގެން ާގެންނަާކޮމިޓީއަކަށް ާތަޅުމަްށ ާނިންމ ލައިގެން ާމަަސއްކަތް ާާބިލުގެ ވަނ0ާާަގޮތަށް.

ާކުރިން ާއޮތީ ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަން ާމިހ ރުާވ ހަކަައކަށް ާައދި ާވ ަހކަާވެސް ާދަންނަވަމުްނާއަންނަ  2650ެއއް.ާމިާާވެސް

ާެއްއވެްސާމަ ާބަލ އިރު ާމަުގސަދުތަކަށް ާބިލުގެ ާމި ާމިއީ ާފުރަތަމަގުސަބިލަކީ ާހ ސިލެއްނުވޭ. ާޙަޤީޤަުތގައި ކަމަީކާާދެއް

ާޚި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިއީ.ާދެވަނަލ ފު ާވެިރކަންާކަމެއް ާރަްއޔިތުންގެ ާބ ރުާ،ކަމަކީ ރަްއޔިތުންނަށްާާ،ރަްއޔިތުްނގެ

ާކޮބައި ާއިުރގައި ާކުަރންއުޅޭ ާމިކަން ާގޮތަށް ާކިހިނެއްތޯ؟ފޯރުކޮށްދޭ ާހ ސިލުވ ނީ ާއެަކން ާޕްރޮާތޯ ވިންސެްއގަިއާކޮންމެ

ނަޑައޅުއްވ ާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރެއްާހުންނައިރުާރައްޔިތުންގެާމުޅިާޕްރޮވިންސަށްާބ ރުާހިންގާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަ

ާ ާނުދ ނެ. ާަރއްޔިުތންނަކަށް ާބ ރު ާރައްޔިތުްނގެ ާވެއްިޖއްޔ  ާއެީއކަމުަގއި ާހުރިހ 1ާމީހަކީ ާމި ާކަމަކީ  2655ކަމެްއާާވަނަ

އެއްާާކަމަކީާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ހުރިާއެމީހުންނަށްާފަސޭހަތޯާމިހެންާހެދީމަ.ާފައިދ ަގނޑުމެންާބަރޯސ ާވ ންޖެހޭއަޅު

ތުރުފަތުރުގެާނިޒ މަށްާެބްއޔަސްާނިކަންާަބއްލަވ ާައއި.ީޑާކ ެޑއްާހައްދަންާިވޔަްސާވެްސާނުޭވ.ާދަާއެއްާާނުވޭ.ާފަސޭހަ

ާސައްކަތްަތކަށްާބަލ އިރުާމ ލެާއަށްާއައުމަށްވުރެ...ޕ ސްޕޯޓެއްާހައްދަންާވެސްާޙަީޤޤަތުގައިާކުރަންޖެހޭާދަތުރުތަކ އިާމަ

ާ

 2660 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުންނަށްާ ާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާހިސ ބުން ާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ  ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގަވ އިދުގަާ ާައޅުަގނޑު ާވުމ ެއކު ާއެހެންކަމަށް ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަުތާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާވ ގޮުތގެަމތިން އި

ާ ާވުމަށް ާޖަވ ބުދ ރީ ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުްއިވ ާބިލު 72ާާމިއަރުވަނީ ާބުނުމަށް ާބަސް ާފަހު ާއަދި މިނިޓްެގ3ާާމިނިޓް.

ާ ާއޮތީ ާއެރުވެން ާއަޅުަގނޑަށް މިިނޓް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނުޑ2ާާފުރުޞަތެއް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިއަދުެގާޖަލްސ ަގއި

 2665ާކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްާޣަފޫރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހެންވޭރުާދެ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްާޣަފޫރު

ނޑުާވަރަށްާމިނިޓުގެާބޭނުންކޮށްލުމުެގާގޮތުންާއަުޅގ2ާަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާލިބެންާއޮްތާ

ާދެއްކެވިާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ކުރުކުރުކޮށް

ނޑުާމިއަދުާމިާ  2670ކަމެއްާހަމަާސުރުޚީާއަޅ ލ ފައިާދޫކޮށްލަންާގަސްުދ3ާާމިނިޓުާތެރޭަގއ2ާާިވ ހަކަތައްާއަުޑއަހައިާއަުޅގަ

ާބިާ ާމި ާކަމަކީ ާއެއް ާއަންހެނުންގެާކުރަނީ. ާނެތް ާނުރުހުމެއް ާބޮޑު ާމ  ާމަްޝވަރ ކޮށްލީމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލުގައި

ާމިާ ާވ ހަކަ ާމިތ ނގައި ާއަދި ާދިނުމަކަށް. ާފުރުޞަތު ާފެންވަުރގައި ާރަށު ާކޮމިޓީއަކ އި ާޒުވ ނުްނެގ ާއަދި ކޮމިޓީއަކ އި

ާފ ހަގަކު ާެވސް ާއަުޅަގނޑަށް ާވ ހަކަަތކުން ާމެްނބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެީއާމަޖިލިސްގެ ާެއއް ާކޮމިޓީ ާއެފަދަ ެރިވއްޖެ.

ާއަިދާ ާުޒވ ނުންނަކީ. ާައދަދެއް ާބޮުޑ ާވަރަށް ާއ ބ ީދގެ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަށުަގއި ާކައުންސިުލގެ ރަށު



 100 

ާޤައުމީާ ާމިހ  ާޑިމޮކްރަސީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާެވސް ާތ ރީޚުގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތ ރީޚު ާތިބީ ާމި ާމިއަދު  2675އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާކައުންސިލު،ާތަރައްޤީ ާރަށު ާމި ާފުރުޞަތެއް ާޒުވ ނުްނގެ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާެވސް ާވަގުތެއް ާއޮތް ާފަހިކޮށް އަށް

ާއަންހެންާ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާހޯދައިދިނުމ އި، ާފުރުޞަތެއް ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާކައުްނސިލަކަށް ާޒުވ ނުްނގެ ރަށެއްަގއި

ާދިނުން ާހޯދައި ާއެާފުރުޞަތެއްާވެސް ާއަންހެނުންގެ ާމިތ ނގައިާބޭފުޅުންނަށް ާބައެއްފަހަރަށް .ާދެންާމިާމައްސަލައިގައި

ނޑުާިމވ ހަކަާދައްކ އިުރާައޅުަގނޑުާިމާ މިާމަޖިލިސްގައިާވ ހަކަާެދކެޭވއިރުާހަމަހަމަކަމުގެާވ ހަކަތަެކްއާދެއްކޭ.ާއަުޅގަ

 2680ރެާނިކަމެތިކަމެއްާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާއެާމުޖުތަމަޢުގެާޢ އްމުާޙ ލަތަށްވ75ާުރިޢ ޔަތްާކޮށްލަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

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

ާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާަބޔ ންާ އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައިާުނވަަތާރައްކ ތެރިކަންާލިބިދިނުމަށްޓަކައިާކުރ ާކަންަތއްތަކަކީާމި

ކުރުންާކަމުގައިާުނވ ނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިގޮތުންާުޒވ ނުންގެާވެސްާމައްސަލަތަކެއްާހުރިކަމަްށާާކޮށްފައިވ ާތަފ ތު

ާމިާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާކަމަކީ ާފުރުޞަތު.ާއަނެއް ާގުރޫޕަށް ާދެ ާމި ާޢ އްމުގޮެތއްަގިއާޤަބޫލުކުރ ތީ އަޅުަގނޑުމެން

ާމައްސަަލއަކަށްާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއަީކ ާމަްއސަލަ ާބެޭހގޮތުންާާޕްރޮވިންސްގެ ާއެކަމ އި ާއެހެންނަަމވެސް، ާއޮތީ. ާމި  2685ވެފައި

ާެއާ ާފަހުން ާފުަވްއމުލަކު،ާއެންމެ ާދެންމެއަކު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާވެސް އަޅުަގނޑު

ާއެބަޖެ ާސަރުކ ރުން ާފ ހަގަކޮށްލެްއވީ ާއެ ާޝިފ ޤު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާފުަވއްމުލަކު ާދެއްެކވި ާޔުނިޓަރީާވ ހަކަފުޅު ާމި ހޭ

ނޑުމެންާއެަބާ ދަޢުލަތަކަށްވ ތީާސަރުކ ރުގެާިޚދުމަތްތައްާރ އްޖޭގެާހުރިހ ާހިސ ބަކަށްާފޯރުކޮށްދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާދަޢުލަތުގެާ ާޔުނިޓަރީ ާއ އި ާފެޑަރަިލޒަމް ާދައްކ އިރު ާވ ަހކަ ާމަޖިލިސްގައި ާމި ާގޮތެއް. ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ހޯދަންޖެހޭ

ާގޮްތގޮ ާއެކި ާދެކެޭވ.ާމަފްޙޫމު ާވެްސ ާވ ަހކަ ާއެ ާދޫދޫކޮށް ާވަރަށް ާހުންނަނީ. ާދަްއކ ފަިއ ާވ ހަކަ ާިވސްނައިގެން  2690ތަށް

ާވ ީތާ ާދަޢުލަތަކަށް ާޔުނިޓަރީ ާމި ާޤަބޫލުކުރ ނެހެން ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާހި ާހުރިހ  ާރ ްއޖޭގެ ާޚިދުމަތްތައް ާސަރުކ ރުގެ ާއެ ާއެބަޖެހޭ ާބަހައްޓަން.ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަތްފޯރ ފަށުގައި ސ ބަކަށް

ާެއގޮތަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއބައި ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާހޯދަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާކުެރވޭެނ ާމިކަން އެހެންވީމ ،

ާލޯކަލްާ ާމި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮްށލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދ ން ާމަޝްވަރ ައށް ާފަހުގެ ބ އްވ ަފއި

ާމިާާގަވަރމަންޓް ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާއެކަމުގެ ާއޮތީމަ ާވ ހަކަ ާކޮމިޝަނެއްގެ ާަގވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާަބދަލުގައި  2695ަކއުންސިލުގެ

ފ ހަގަކުރެވެނީާއެާަކއުންސިލެްއާއުވ ެލވޭާމައްސަލަ.ާދެންާއެީއވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޝްވަރ ާކުެރވިދ ނެާކަމެްއ.ާ

ާ ާކޮމިޝަންގެ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަްލ ާއެ ާމަޖިލީހުންާއެހެންނަމަވެސް، ާރައްޔިތުްނގެ ާމިއޮީތ ާމިހ ރު ާެވސް ާކަންކަން އެ

ރުޙުންާދޭގޮތަށްާދޫކޮށްލ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދެޭކޮގތުގައިާއެއީާވެސްާހަމަާމިާޕ ޓީތަކުގެާދެމެދުަގއިާމިހުރިާ

ާއަުޅގަ ާކަމަަކށް ާދެ ާއެންމެފަހު ާދެން ާމަސަްއކަތެއް. ާހުރި ާކޮށްފައި ާކުަޑކުރަންެވގެން ނުޑާޚިލ ފުތައް ާއަުޅގަ ނުޑ،

 2700އެއްަބއިާދޫކޮށްލ ފައިާމިއަދުާަވގުތުާނެތީމަާދޫކޮށްލ ނީ.ާއެންމެފަހުާކަމަކަށްާކުޅުދުއްފުށިާދެުކނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާައުއާ ާވަރަށް ާމި ާކުރުން. ާތަމްރީނު ާމީހުން ާމިކަމަށް ާއެބަޮއތް ާފ ހަގަކުަރްއވ ފައި ާވެސް ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު މެންބަރު
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ާމިާވ ހަކަާކަމެއް.ާއަުޅަގނ ާހޫނުކޮށް ާމިާމަޝްވަރ ތަްއާމިހ  ނޑުމެން ާއެކަން.ާއެހެްނވީމ ،ާައޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން ޑުމެން

ނޑުާވެސްާ ދައްކަމުންާދ އިރުާއަޅުަގނޑުެމންާވިސްނ ލަންޖެހޭާމިކަމ ާބެހޭގޮތުންާހުރިާލިޓްރެޗަރާބައްލަވ ާއަދިާއަުޅގަ

ާވަރަށްާސެންޓްރަލަިއޒްކޮށް ާއަކީ ާރ އްޖެ ާމި ާވ ީތާާޤަބޫލުކުރަން ާޤައުމަކަށް ާއޮތް ާހިންގ ފައި ާވަންދެން ާޒަމ ނެއް ެއތައް

ާބެލޭނެ.ާ ާނަޒަރަކުން ާަޝއްުކގެ ާދޭތެރޭގައި ާވިސްނުމ އި ާކުރުުމެގ ާލ މަރުކަޒު ާވިސްނުމުގައި ާޖުމްލަ  2705އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާތަރައް ާޤައުމީ ާމިއީ ާރަނގަޅަށް، ާމިކަން ާއެބަޖެހޭ ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާައޅުަގނޑުެމން ާބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް، ޤީގެ

މިއީާެއއްެވސްާހ ލެްއގަިއާަވިކާސިޔ ސީާޕ ީޓެއއްެގާސިޔ ީސާބ ރުތައްާކޮންސޮިލޑޭޓްާކުރުމުގެާނިޔަުތގަިއާއޮްތާބިލެްއާ

ާނޫނޭ.ާމިއީާ ާއެެއއް ާބޭުނންވަނީ ާއަރުވަން ާޔަޤީންކަން ާދެެކވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަފުޅު ނޫން.ާއެގޮތަށް

ާ ާބިެލކޭ.ާމިއީ ާޢިްއޒަތްތެރިާތަރައްޤީގެ ނުޑާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ  ާއަުޅގަ ަޤއުީމާބިލެކޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާެއކަންަކން
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ނިންމުން.



 2715 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ ާޖެހުނީ. ާަވގުތު ާިނންމުމުގެ ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނިން ާކޮމިޓީތަކުެގާޖަލްސ  ާހޮވި ާމި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާބޭނުންވޭ ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން މ ލުމުގެ

ާގެންދ ނަން.7812ާާމަސައްކަތްތައްާހޯމަާދުވަހުާެފށޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާހޯމަާދުވަުހާ ންާފެިށގެންާކޮމިޓީަތކަށްާކިޔަމުން

ާމުޤައް ާކޮމިީޓގެ ާބައްދަލުވުންތަކުގައި ާހޯމަާދުވަހުގެ ާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާދެން ާހޮވުން ާމުޤައްރިރު ާނ އިބު ރިރުންނ އި

ާދެންާ ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާހިސ ބުން ާމި ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަކަ ާއެ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި  2720ތިބޭފުޅުންގެ

ާަގއި.7822ާވ ާހޯަމާދުވަހުާހެނދުނ0272ާާުމ ރޗ00ާާްމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާ
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