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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
10/2010 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ވަނަ 10 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް ހޯމަ ވީ  2010 މާޗް 22 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 6 

 

 ަގއި   9:04ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:04ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:01ން  12:31 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި  14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  24ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައް 

 

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

 72ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 ޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ޞޫމްމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީ  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 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 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

  ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 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  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 



 V 

  ޤް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 މުސްޠަފާ  ތިމަރަުގށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

   

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 ޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލްހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 12 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ    ޢަބްދުއްރަޙީމް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް،هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  އިންޓަވަލްފަހު،*  

ޔާމީން، އަދި މީދޫ  هللا ބްދުސަލީމް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު   ނެވިއެވެ. އިންޓަވަލްފަހު،ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވެވަޑައިގެންނެވި. ޖަލްސާއިން ވަކި ، އަދި ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދުމަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މައްޗަންގޮޅި އު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  *

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އާމިރު،  ރަޝީދުهللا އަޙްމަދު  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިަތދޫ  އަދި  މުޙަންމަދު،  ސާގައި  ޖަލް  މަސީޙު 

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.  އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 

 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާދުާހޯމ2202ާަާމ ރޗ22ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާފެށުނީ.ާމަޖިލިސްާ.وااله

10 

ާެޒިރީާއިއްވެވުންާހ ާ.ާޖަލްސ ގ.
ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.26ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުންރި

ާއެާ-1.0 ާނަންބަރަީކާމިއަދުގެ ާއެޖެންޑ ގެ ާމިައދުގެ ާކުރުން. ާއިޢުލ ނު ާއެޖެންޑ  ާއައިޓަަމކީ ާއޮތް ާދެން ޖެންޑ ަގިއ

 20ާ.2202/20/02އޖ/

ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ަގއިާަޔއުމިއްޔ ާފ ްސކުރުމުގެާައއިޓަުމގެާދަށުންާއެްއވެސްާަޔއުމިްއޔ ާއެއްާހުށަހެޅިފަކ ނުވޭ.ާ-1.2


ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާާއަންގާ 

 ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

 25ދެންާއޮތީާރިޔ ސަތުންާދަންނަވ ލަންާހުރިާވ ހަކަތައް.ާިމއަދުާއިތުރުާވ ހަކަތަެކއްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަކަށްާޤަސްދެްއާ

ާނުކުރަން.ާ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.5
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ާ

 30ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާާުސވ ލު.ާކުޅުުދއްފުށީާެދކުނުާދ އިރ ގ5ާެދެންާމިާއޮތީާއެޖެންޑ ާއަިއަޓމުާ

ާ ާއޮފް ާމިނިސްޓަރީ ާވަނީާހެލްތު ާމިނިސްޓަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާސުވ ލު. ާކުރަްއވ  ާޖަމީލ އި ާޑރ.އ މިނަތު ާފެމެލީ އެންޑް

ާމިތަނަންާ ާފުރުޞަތު ާަޖވ ބުދެްއވުމުގެ ާސުވ ލަށް ާފެށިފަުހން ާއަމަލުކުރަން ާަގވ އިދަށް ާައއު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިނިސްޓަރަށްާވަަޑއިގެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދައްކ ނަން. ާމިކަމުގައި ާވ ަހކަތަކެްއ ާއިތުރު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ަފއި.

ާަވގުުތގަިއާ ާކުރެްއވުމުެގ ާސުވ ުލ ާއިތުުރ ާދެްއުވމަށްފަހުގައި ާޖަވ ބު ާުސވ ލުކުރެްއވުމުން ާމެންބަރު  35ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމެންބަރަކަށް ާއ12ާާަސުވ ލުކުަރއްވ  ާއެުރވޭނެ. ާޢިއްޒަތްތެިރާިސކުންތު ާޖަވ ބުދެއްވުމަށް ާުސވ ލަށް ާއެކުރަްއވ  ދި

ާ ާދެކުުނ2ާާމިނިސްޓަރަށް ާކުޅުުދއްފުށީ ާއަުރވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެުރވޭނެ. ާފުރުޞަތެއް މިނިޓުެގ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށް.

ާ

 40ާދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަ

ާ ާމެމޯރިއަލް ާގ ންދީ ާއިންދިރ  ާހުރި ާމ ލޭގައި ާސިޔ ސަތަކީ ާކަންކޮޅުަތކުަގިއާސްހޮސަރުކ ރުގެ ާެއކި ާރ އްޖޭގައި ޕިޓަލ އި

ހުރިާރީޖަނަލްާހޮސްޕިޓަލުތަކ އިާއަތޮޅުތަުކގައިާހުރިާއަޮތޅުާހިސްޕިޓަލުތަކ އިާިސއްޙީާމަރުަކޒުތައްާސަުރކ ރުާހިއްސ ވ ާ

ާމަސްޢޫލުާކުންފު ާކަަމށްާސަރުކ ރުގެ ާހިންގެވުން ާތަންތަން ާއުޞޫލުްނާއެ ާިވޔަފ ރީގެ ާގެންދަވަިއގެން ާތެރެއަށް ނިތަކުގެ

ާ ާމުސްތަޤުބަލެްއގަިއ ާކައިރި ާދ ިދ ާއެގޮތުން ާއަދި ާގެންދަވ އިުރ، ާވިދ ޅުވަމުން ާބޭފުޅުން ކޯޕަރޭޝަންތަކެްއާހެލްތު

ާސިާ ާގެންދަވ އިރު ާވިދ ުޅަވމުން ާއުފެދިގެންދ ނެކަމަށް ާދ އިރ ގައި ާމުަވއްޒަފުނ8222ާާްއްީޙ ާގިނަ ާވުރެން  45ހަށް

ާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ާމީހުން ާލިބިފައިވ  ާތަޖުރިބ  ާތަމްރީނ އި ާތަޢުލީމ އި ާރޮނގުން ާސިއްޙީ ާއަދި ޚިދުމަތްކުރ އިރު

ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާކުންފުނިތަކެއްެގ ާއެމީހުން ާކަުމަގއިވ އިރު، ާހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި ާނެވިދިަޔ ާދެން ާގެންދަނީ

ާސަޙްޝެއްކަމަށްާ ާޤ ނޫނީ ާަވިކ ާހިއްސ ދ ރުންނ  ާުއފައްދ  ާކުންފުނި ާއެ ާުކންފުންޏަކީ ާއަދި ބަދަލުވެގެންދ އިުރ،

ާޒިންމާ  ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސިއްޙީ ާއަސ ސީ ާދެއްވަންޖެހޭ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާބުނ އިރު ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ކުންފުންޏ 

ާމި ާނުވަތަ ާގޮތަކީ ާއުފުއްލަވ ނެ ާދެން ާއުފައްަދވ ފަިއވ ާސަރުކ ރުން ާސަުރކ ރުން ާދިވެހި ާކޮބައިތޯ؟  50ންވަަރކީ

ާކަމުގަިއވ އިރުާ ާހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި ާސަރުކ ރު ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާމީހުން ާއަދަދެއްގެ ާިގނަ ާނަރުހުންގެ ޑޮކްޓަރުންނ އި

ތަމްރީނ އިާތަޖުރިބ ާާކުންފުނިތަކުގެާމުަވްއޒަފުންނަށްާއެމީހުންާބަދަލުކުރެއްވުމުންާސަރުކ ރަށްާެގއްލިގެންދ ާތަުޢލީމ އި

ާޑޮކްޓަރުންނ އި،ާ ާިކހިނެތްތޯ؟ ާގަސްުތކުރަްއވަނީ ާސަުރކ ރުން ާބައްަދވަން ާފޫ ާެގއްލުން ާުމވަްއޒަފުންގެ ލިބިފައިވ 

ާރައްކ ތެރިކުެރިވގެންވ ާ ާގޮތުަގއި ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސ ރވިސް ާިސވިލް ާމަސައްކަތްތެރިންނ އި، ާސިއްޙީ ނަރުހުންނ އި،

ާދ  ާވަޒީފ ގެ ާއެކަަށއަަޅިއާހައްޤުތަކ އި ާޤ ނޫނުން ާސ ރވިްސގެ ާިސވިލް ާދިވެހި ާއިނ ޔަތްަތއް ާއ އި ާއުޖޫރަ  55އިމީަކމ އި
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ާކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ާ ާހިމ ޔަތްކުރެިވގެންދ ނީ ާއެމީހުން ާހައިިސއްަޔތުން ާމުވަްއޒަފުންގެ ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިނދު، ދީފައިވ 

ދ ނީާކޮންާޤ ނޫނީާައސ ސެއްެގާމަްއޗަށްތޯ؟ާަވޒީފ ާއެމީހުންާދިވެހިާޤައުމަށްާމިހ ަތނަށްާކޮށްދީފައިވ ާޚިދުމަތްާުގނިގެން

ާިދވެހިާ ާއަދި ާވ އިރު، ާޤ ނޫަނކަށް ާބަޔ ްނކުރ  ާުއޞޫލުތަކެއް ާޢ ންމު ާވެފައި ާޤ ނޫނަކަށް ާޢ ންމު ާޤ ނޫނަކީ ާބެހޭ އ އި

ާލިބިދޭާ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާަރއްކ ތެރިކަެމްއ ާޚ އްޞަ ާވެފައި ާޤ ނޫނަކަށް ާޚ އްޞަ ާޤ ނޫަނކީ ާސ ރވިސްގެ ސިވިލް

ާނެރެާޤ ނޫ ާތެރެއިން ާއެަރއްކ ެތރިކަމުގެ ާބަަޔކު ާލިބިފައިވ  ާރައްކ ތެިރކަން ާދަށުން ާޤ ނޫެންއގެ ާވ އިރު  60ނަކަށް

ާޒިންމ ާ ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާގެއްިލގެންދ  ާއެ ާޒިންމ  ާމައްސަލަތަކުގެ ާނުކުންނަ ާއެ ާދޫކޮްށލުމުން ާތެރެއަށް ކުންފުންޏެއްގެ

ާުފއްލަވ ނީާޮކންނިސްބަތަކަށްތޯ؟ާސަރުކ ރުންާއުފުއްަލވ ނަންތޯ؟ާއަދިާއެާޒިންމ ާއު

ާ

ާމިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:އެންޑްާފެމެލީާޑރ.އ ހެލްތުާރާއޮފްާމިނިސްޓަ

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުުރ ާކުޅުދުއްފުށީ ާއ ދެ، ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް  65`ާޢިްއޒަތްތެރި

ާ ާތަުނގަިއ ާވަނަ ާއެްއ ާުސވ ލުެގ ާކުރެްއވި ާވެްސާކ4ާަނަޝީދު ާވީހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަމ ޒުކުަރއްވ ަފއިވ ީތ މަކަށް

ާ ާވޭތުވެދިަޔ ާދަންނަވަން. ާހަވ ލ ދީ ާނަންބަރު ާެއއްވަނަ ާއ ދެ، ާބަލ ނަން. 12ާާކުރުކޮށްގެންެދވޭތޯ ހަކަްށ42ާާހަކަށް

ާއަން ާތަރައްޤީވަމުން ާައދި ާޤައުމުތަކ އި ާތަަރއްޤީވެަފއިވ  ާއެބައިނގޭ ާވެސް ާބަލ ލީމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނަާއަހަރަށް

ާސިއްީޙާ ާރަްއޔިތުންނަށް ނުޑާގޮެތއްަގއި ާމަިއގަ ާެވސް ާރ އްޖޭގައި ާމިހ ތަނަން ާކަްނކުިރާފަދައިން ާވެސް ޤައުމުތަކުަގއި

ާސަރުކ ުރެގާ ާމަރުކަޒުތަކުން ާސަުރކ ރުެގ ާކޮށްގެން ާއެއް ާހޭދަ ާބޮުޑ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ  70ޚިދުމަތް

2229ާވަނަާއަހަރ އ2226ާާިެގާތެރޭަގއިާުކޑަކޮށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާބަލ ލިންާމުވަްއޒަފުންާމެދުވެރިކޮްށގެން.ާއ ދެ،ާމީ

އަށްާވުރ51ާާެވަނަާއަހަރ އިާދެމެދުަގއިާބަލ ލިޔަސްާައޅުަގނޑުމެންެގާިސްއޚީާޚިދުމަތުގެާއަގުތަށްާގ ްތަގނޑަކަންާ%

ާކި ާމިގޮތަށް ާިޚދުމަތްތަކަކީ ާއެ ާތަފ ތު.ާއެހެންނަމަވެސް ާއެ ާއެބަހުރި ާޖެހިފަ ާކޮށްގެްނާމައްޗަށް ާއެއް ާހޭދަ ތަންެމާބޮޑު

ާއެހެންާ ާމީ ާއ ދެ، ާނުވެފަ. ާވަނީ ާޚިދުމަތްތަކަކަށް ާބަލައިަގންނަ ާހިތްހަމަޖެހިގެން ާަރއްޔިުތން ާޚިދުމަތްތަކަކީ ކުރެވޭ

ާވެސްާ ާބަލައިލީމަ ާގޮތަށް ާއައިސްފަިއވ  ާހިންގަމުން ާތަންތަން ާޚިދުމަތްދެވޭ ާސިއްޚީ ާތަޖުރިބ . ާެވސް  75ޤައުމުތަކުަގއި

ާބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑު ާކުރުމަށް ާއިްނެވސްޓު ާއިތުރަށް ާއެއީ ާއ ދެ، ާއެބަހުރި. ާހަޤީޤަތްތަކެއް ާޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ މެން

ާމ ޒީގަިއާ ާހަރުދަނ ކުރުމަށް ާހުނަރު ާމެނޭޖުމަންޓު ާސަުރކ ރުން ާކަމ އި ާނެތް ާފައިސ  ާސަރުކ ރުތަުކަގއި މިންވަރަށް

ލިބެންާހުރިާާވަސީލަްތާބޭނުންކޮށްގެންާވެސްާތަންތަްނާާއެކަީށގެންވ ާގޮެތއްެގާމަތިންާސަމ ލުކަންާދެވިފަިއާނެތުމުން

ާކުރަމުްނާ ާއަޕްގްރޭޑް ާތަންތަން ާއެއްގޮތަށް ާޒަމ ނ  ާނެތްކަން. ާކިބައިގައި ާމީހުންގެ ާޤ ބިލުކަން ާމެނޭޖުމަންޓުގެ ހިންގ ނެ

 80ގެާފަރަޤުާޮބޑުެވގެންާގެންދިޔުމަންާސަމ ލުކަންާެދިވފައިާނުވުމުންާަރއްޔިތުްނގެާޭބނުންތަކ އިާލިބެންާހުރިާޚިދުަމތްތަކު

ާއިމ ރ ތްާ ާއ ދެ، ާއެބަދޭ. ާފެނިގެން ާތަން ާހުންނަ ާވެސް ާމެޝަނަރީ ާކަހަލަ ާބައެއް ާހަމަވެފަިއވ  ާއުމުރު ގޮސްފަިއވޭ.

ާތެރެއިންާ ާބިއުރޮކްރޮީސގެ ާސަރުކ ރުގެ ާދިނުމުގައި ާއިނ ަޔތް ާއ އި ާމުސ ރަ ާމުވަްއަޒފުންގެ ާފަށައިގެން ކުރުމުން
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ާކުރަންޖެހިފައިވ ތީ ާމެންބަރުންނަށްާާމިކަންކަން ާތިަޔާޢިއްޒަތްތެރި ާމިންވަރު ާހުރަސްއަޅ  ާނިންމުމަށް ާައވަހަށް ކަންކަން

ާ ާޤ ނޫނުައސ ީސގެ ާއ ދެ، ާޔަޤީން. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެކަން ާރަނަގޅަށް ާމ އްދ ެގ21ާާވެސް ާވަނަ

 85ރައްޔިތުންެގާހައްޤެއްާކަމަށްާބުނ އިރުާާ)ނ(ާގައިވ ާގޮތުގެާމަތިންާރަނގަޅުާފެންވަރުގެާިސއްޙީާޚިދުމަތްތައްާލިބުމަކީ

ާައޅުަގނުޑާ ާކަމަށް ާކަމެއް ާލ ޒިމުކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހޯދުމަކީ ާގޮތްތައް ާލިބޭނޭ ާޚިދުމަތް ާފެންވަުރގެ ރަނގަޅު

ާމަތިންާ ާގޮތެްއގެ ާދެމެހެއްޓޭނޭ ާއަދި ާނިޔަުތގައި ާރަނގަުޅކުރުމުގެ ާފެންވަރު ާޚިދުމަތުގެ ާދެޭވ ާގޮތުން ާމި ޤަބޫލުކުރަން.

ާއެހެންާސި ާއަދި ާނިންމެވީ. ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރުގެ ާގެންުގޅުމަށް ާވިސްނުމެއް ާތަފ ތު ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް އްޙީ

ާވެސްާ ާތަޖުރިބ ތަކަށް ާއެތަންތަުނގެ ާވިސްނުމަށް ާގެްނގުޅޭ ާމިހ ރު ާދިނުމުގައި ާޚިދުަމތް ާިސއްޙީ ޤައުމުތަކުަގއި

ާޤައުމުތަުކގަ ާގިނަ ާއެނގެނީ ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާޚިދުމަތްާރިޢ ޔަތްކޮށް ާސިއްޚީ ާުއޞޫލަށް ާކޯޕަރޭޝަން ާމިހ ރު  90އި

ާހެލްތުގެާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއ ެދ، ާއިސްރޯލަކަށް، ާމިނިސްޓްރީެގ ާއަިދ، ާޖަހ ފައިވ ކަން. ާމިސްރ ބު ދިނުމަށް

ާމީހުންާ ާބޭނުންވ  ާކަމަށް ާރ ވ  ާގޮތްތައް ާލިބޭނޭ ާޚިދުމަތް ާފެންވަުރގެ ާރަނގަޅު ާޒިންމ އަކަްށވ ނީ އިސްރޯލަކަށް

ާމިއީާތަމްރީނުކު ާކުރުން. ާރެގިއުލޭޓު ާއަިދ ާހޯދ  ާވަސީލަތްަތއް ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާޮކށްދީ ާފަހި ާގޮތް ރެވޭ

ާމިާ ާހަމަ ާކުރަމުންދ ކަން ާމިކަން ާެވސް ާސިންގަޕޫރުަގއި ާބަލަމުންދ  ާނަމޫނ އަކަށް ާރަނަގޅު ާއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ާނަންބަރު ާދެވަަނ ާސުވ ުލގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާހަމަ ާސަރުކ ރުްނާމަޖިލީހުގެ ާދިވެހި ާދަންނަވަން. ާޖަވ ުބގަިއ  95ގެ

%ާ ާސަރުކ ރުގެ ާނަރުހުން ާޑޮކްޓަރުންނ  ާއެީއ022ާާއުފައްދަވ ަފއިވ  ާބަދަލުވެގެންދިޔަސް ާކުންފުންޏަކަްށ ިޚއްޞ ވ 

ނި،ާސަރުކ ރަށްާލިބޭާގެއްލުމެއްާަކމަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާުނކުރަށް.ާއ ދެ،ާެއއީާއެމީހުންާޚިދުމަތްާލިބޭނީާހަމައެކަ

ާސުވ ުލެގާ ާނުދެކެން. ާކަމަކަށް ާގެއްލުެމއް ާލިބޭ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަްށ ާއެއީކީ ާ ާކަމަށްވ ތީ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ހަމަ

ާބެހޭާ ާއ އި ާވަޒީފ  ާބަދަލުވިޔަސް ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާކުންފުނިތަކެްއގެ ާދަންނަވަން ާޖަވ ބުަގއި ާނަންބަރުގެ ތިންވަނަ

ާމުވައް ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާޕެންޝަނ އި ާޤ ނޫނ އި ާނެތް. ާޝައްެކއް ާއެއްެވސް ާއެކަމ މެދު ާހިމ ޔަތްކޮްށދޭންޖެހޭނެތީ  4ާ100ޒަފުން

ވަނަާނަންބަރ ާގުޅޭގޮތުންާދަްނނަވަންާވަޒީފ ާއ އިާބެހޭާޤ ނޫނަކީާޢ ންމުާޤ ނޫނަކަށްާވެފައިާއަދިާސިވިލްާސ ރިވސްާ

ާވަޒީ ާަގވ އިދުތަަކކީ ާުއފައްދ  ާދަށުން ާކުންފުނި ާހިނދު ާވީ ާޤ ނޫނަކަށް ާޚ އްޞަ ާހުރިހާ ޤ ނޫނަކީ ާލިބިދޭ ފ ެގާޤ ނޫނުން

ާގޮތުގެާ ާނުވ ނޭ ާޚިލ ފު ާހައްޤުތަކ އި ާއަސ ސީ ާވަޒީފ ގެ ާހައްޤުތަކ އި ާލިބެންޖެހޭ ާމ ހައުލުގައި ާވަޒީފ ގެ ހައްޤުތަކެްއ،

ާއެްއެވްސާ ާަރއްކ ތެރިކަމަކަށް ާމުވައްޒަފުންގެ ާއެހެންކަމުން ާވ ންޖެހޭ. ާގަވ އިދުތަކަށް ާއެކުލަވ ލަންޖެހޭން މަތިން

ާހަމަާާހ ލަތެއްގައިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެްސ ާއަެނއްކ  ާކުންފުންޏަކީ ާޔަީޤން. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާުނދ ނެކަން  105ެގއްިލގެން

%ާ ާއެީއ ާއަދ022ާާިދަންނަވ ލ ނަށް. ާމިގޮތަށް. ާޖެހޭނީ ާކުަރން ާެއކަންކަން ާކުންުފންޏަކަށްވ ތީ ާިހއްސ ވ  ސަރުކ ރު

ާމިކަންކަ ާތެރެިއން ާެމކޭނިޒަމްެގ ާރެގިއުލޭޓްރީ ާހެލްތުން ާއޮފް ާއެހެންވީަމާމިނިސްޓްރީ ާގެންދ ނީ. ާބަލަުމން ާކުރޭތޯ ން

ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާދެްނމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާުސވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާެދުވނުާކަމަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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 110ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއަޅުަގނޑުމެާ ާހުޅުވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާުސވ ުލކުރުމުގެ ާއިތުރު ާހަމަޖެހިފައިާޝުކުރިއްޔ  ާގަވ އިދު ން

ާ ާފުރަތަމ05ާާައޮންނަގޮތުން ާއެންމެ ާމަތިން ާގޮުތެގ ާގަވ އިދުަގިއވ  ާއެހެންވީމަ ާދެމިގެންދ ނީ. ާފުރުޞަތު ާިމ މިނެޓަށް

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަުރވަނީާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

 115ާންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެ

ާ ާއެބައޮތް ާކޮށްފައި ާޝ ިއޢު ާމިއަދު ާވެބްސައިުޓަގއި ާހެލްތުގެ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާހިންގުމުެގާހެލްުތ ކޯޕަރޭޝަން

ސިޔ ސަތު.ާއެާސިޔ ސަުތގެާލިޔުމުގެާފުރަތަމަާޞަފުޙ ގެާއެންމެާފަހުާޕެރެގްރ ފުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާއެބަޮއވޭާކޮންމެާ

ާޚިދުމަްތާއަހަ ާސިއްޙީ ާމެދުެވރުކޮށް ާކޯޕަރޭޝަންތައް ާއަދި ާހިންގުމަށ ިއ ާކޯޕަރޭޝަންތައް ާބަޖެޓުްނ ާދައުލަތުގެ ރެްއގެ

ދިނުމަށްާހެލްތުާމިނިސްޓްރީގެާބަޖެޓަށްާފައިސ ާހަމަޖައްސ ނެާކަމަށް.ާކަމަނ ގެާވ ހަކަާފައްޓަވަމުންާވިދ ުޅވިާފައިސ ާ

ާބައިވަރުކަން ާކުރަންޖެހޭ ާސަބަބުން ާމެދުވެރިޮކްށާނެތުމުގެ ާކުންފުނިތައް ާުއޞޫލުން ާިވޔަފ ރި ާނުކުެރވޭތީ  120ަތއް

ާއަށްާ ާރައްޔިތުމީހ  ާޢ އްމު ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިމ ވޭތޯ ާމިަކން ާކިހ ވަަރކަށް ާތިކުރަްއވަނީ. ާމިކަން ހިންގަވަންެވގެންނޭ

ާ...ާކިހިނެތްތޯާވިސްނައިދޭނީާކުްނފުންޏަކަންާއެާބަދަލުކުރަނީާސިވިލްާސ ރިވސްާޤ ނޫނުގެާތެރޭގައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާހަމަެވއްޖެ  125ސިކުންތ12ާާުވަގުތު

ާމިނިޓުގެާފުރުޞަތެއްާއެުރވޭނެ.2ާާސުވ ލުކުެރއްވުމަށްާއޮންނ ނީ.ާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާ

ާ

ާމިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ލީާޑރ.އ އެންޑްާފެމެހެލްތުާރާއޮފްާމިނިސްޓަ

ާވެްސާ ާކޮންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަުމގަިއވިަޔސް ާފަަހތުބައިާނުިއވުނު ނޑަށް ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާއަުޅގަ އ ދެާޝުކުިރއްޔ 

ާވިޔަފ ީރެގާ ާއެއް ާމީކީ ާެއއްގޮަތކަށްެވސް ާއ ެދ، ާސުވ ލު. ާތިއުޅޭ ާކުރަްއވަން ާކަްނނޭނގެ ާބަލަިއގަނެިވއްޖެ  130ގޮތަކަށް

ާއ ެދާއު ާއޮތްހެނެއް. ާއެތީަގއި ާކިޔުނު ާައޅުަގނޑަކަްށ ާހިެއްއނުވޭ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާތަނެްއަކމަކަށް ާހިންގ ނޭ ޞޫލުން

ކުންފުންޏެއްގެާހައިސިްއޔަތުްނާއެހެންނަމަވެސްާމީކީާއެއްާފައިދ ާކުރ ނެާތަނެއްގެާގޮތަކުާހިންގޭނޭާކޯޕަރޭޝަންތަކެއްާ

ާހިންގަންޖެހޭ ާތެރޭަގއި ާމީެގ ާެއއް. ާމީކީ ާހިންގ ނީ.ާާނޫން ާކޯޕަރޭޝަން ާނޫން ާދިނުމަކުންނެއް ާޚިދުމަތް ާިމ ހަމައެކަނި

ާގޮތުން.ާއެހެންވީމަ،ާރައްޔިތުންނަކަެށްއާ ާހޯދުމުގެ ާފައިސ  ާއެތަނަށް ާހުންނ ނެ ާއެހެންކަން ާހިންގަންޖެހޭ ކޯޕަރޭޝަނުން

 135ުނކުރ ނެ.ާއަދިާމިއ ިއއެީކަގއިާއްާއޭގެާގެއްލުެމއްާނުވަތަާަރއްިޔތުންނަކަށްާއެާޚިދުމަތެއްާމީަގއިާލިބުމުގަާެއއްާައސަރެ

ާއެކަންާ ާނޫން ާހިނގ ކަމެއް ާވަކިަވކިން ާއެއީ ާކުރަންޖެހޭ ާތަރައްޤީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެްސ ާކަންތައްތަކެއް އެހެން
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ާމީަގއިާ ާވެސް ާކަންތައްތަކެއް ާއެހެން ާއެތަން ާލ މެހިެގންދ  ާމިއ އިެއކީަގއި ާފ ހަގަކޮށްަލން. ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާއްޔ .ހިމެނިގެންދ ނެ.ާޝުކުރި

ާ

 140ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމުޙަންމަދުާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާކޯޕަރަ ކުރަްއވަންާނިންމަވ ފަިއވ ާއިުރގައިާޞިއްޙީާޚިުދމަތްާދެވޭާއެކިާތަންތަންާާޓައިޒްޝުކުރިއްޔ .ާޞިއްޙީާދ އިރ 

ާއަދިާހޮސްޕިޓަލްތަކު ނުޑތަކަށްާބަދަލެއްާނ ންނ ނެާހެލްތުާޕޯސްޓްތަކ އިާއަދިާިޞއްޙީާމަރުކަޒު ގެާމުަވއްޒަފުންާއޮިނގަ

ާދެއްވަފ ނަންތޯ؟ާ ާޔަޤީންކަެމއް ާކިހ ވަެރްއގެ ާޚިދުމަކަމުގެ ާޞިއްޙީ ާއ އިާއަދި ާމުސ ރަ ާދެވެމުންދ  ާމިހ ރު ތްތެރިންނަށް

ާ.އިނ ޔަތްތައްާއެްއވެސްާކަހަލަާބަދަލެއްާއަންނ ނެތޯ؟ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމިާސުވ ުލގެާޖަވ ުބާދެއްވުމަށް

ާ145 

ާއެންޑްާފެމެލީާޑރ.އ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހެލްތުާމިނިސްޓަރާއޮފްާ

ާެއއީާ ާނޫން. ނޑެްއ ާއޮނިގަ ާހިނގ  ާމިހ ރު ާެއއީ ާިއނގޭތޯ. ާއަންނ ނެ ާބަދަލު ނޑަްށ ާއޮިނގަ ާމި ާޝުކުިރއްޔ . އ ދެ،

ނޑެްއާއެީކގައިާވ ަހކަާދެާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާވެސްާއެކުަލވައިލ ފައިާިސވިލްާސަރވިސްާއ އި ކެވުމުންާދިޔަާއޮނިގަ

ާިރޔ ޢަތް ނޑުމެން ާމައެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާެއާއަުޅގަ ާގެންެދވޭތޯ ާގެންދ ނީ.ާދެްނާކޮށްގެްނާުކރިއަށް ާކުރަމުން ަސއްކަތް

ާއުއްމީދުާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާޢިނ ޔަތް ާއ އި ާމިާމުސ ރަ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާފަކްރަބިއުރޮކުރަނީ ާގޮތެްއގަިއާސީާއަށްވުރެ  150ސޭހަ

ާކަމަށް.ާާއިނ ޔަތްތަކ އިާއެްއޗެތިތައްާމިހ ރަށްވުރެާރަނގަުޅވެގެންދ ނެާބޭގެންގޮސްާލި

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްވުން:ާާޝިފ ޤްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމެދުާފުވައްމުލަކު

ާހުރިހ ާ ާބަހައްޓައިގެން ާނަރުހަކު ާޑޮކްޓަރުންނ އި ާދެ ާއުސޫަލީކ ާހިންގުމުގެ ާކޯޕަރަޓަިއޒްކޮްށގެން ޝުކުރިއްޔ .

ާދިނުންތޯކޮޅުތަަކކަކަން ާޚިދުމަތް ާދިރިުއޅޭާާ؟ށް ާރައްޔިތުން ާގިނަ ާބ ރަހ ހަށްވުރެ ާޖެހުނީ ާދަންނަވ ލަން  155މިހެން

ާނެތް. ާޑޮކްޓަރެއް ާގައިނީ ާނެތް.ާމީ ާޮޑކްޓަރެއް ާހުންނަނީާކުޑަކުދީންގެ ާމިަވގުތު ާއެންެމާ 24 ފުވައްމުލަުކގައި ގަިޑއިރު

ާ ާޚިދުމަތް ާބަހައްަޓއިގެން ާޕްރޮފިޒިޝަނެއް ާދެކުނު ާމުޅި ާަރއްޔިތުންނަްށާާވިންސްގެދެނީ. ާގިނަ ސ ޅީސްހ ހަށްވުރެ

ާ ާޚިދުމަތްދޭން ާޞިއްޙީާއިނީ ާސަރުކ ުރގެ ާބަޔަކު ާގިނަ ާރައްޔިތުްނގެ ާުގޅިގެން ާމިކަމ އި ާޑޮކްޓަރެއް. ާގައިނީ އެންމެ

ާތަންފީސި ާާޛުޔ ސަތު ާފެއިްލވެފަިއވ ކަކުރުމުަގއި ާއިސްިތއުފ ާމަށްާކަމަނ  ާކަމަނ ެގ ާގަަދވަމުާދެކި ާއަުޑ ާޮގވ  ންާއަށް

 160ާދ އިރުާކަމަނ ާމިކަމ އިާދޭތެރޭގައި....

ާ

ާއެންޑްާފެމެލީާޑރ.އ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހެލްތުާމިނިސްޓަރާއޮފްާ
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ާއުސޫލުްނާ ާލ މަރުކަޒީ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލިން ާކުރީދުވަހަކު ާހަދ ންވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލިހެން ާވެސް އ ދެ،ާކުރިން

ާއ  ާގެންދ ިއރު ާކުރިއަށް ާވެމިކަންކަން ާކޯޕަރޭޝަން ާގ އިމުދެ، ާޕްރޮވިންސްތަކުގަިއ ާމި ާތަންތަން.ާސް ކުރެވޭނެ

ާީވހ  ާއެކުަލވައިލުމަށްާާއެހެންވީމ ،ާަރއްޔިތުންނ ިއ ާެވސް ާޯބޑު ާމި ާގޮތަށް ާިހއްސ ވ  ާމީގައި ާަރއްޔިތުން ާގ ތުން  165ވެސް

ާއެހެްނވީމ  ާހަމަޖެހިފައިވަނީ. ާެވސް ާމިހ ރު ނޑު ާއޮިނގަ ާކޯޕަރޭަޝންގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމީަގިއާ، ަރއްޔިތުން

ާހަމައެކަނިާ ާމިތ  ާޔަީޤންކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނދު ާލިބިގެްނވ  ާއެފަރ ތްތަކަށް ާފުުރޞަތު ާފުރިހަމަ ބައިވެިރވުމުގެ

ާނިންމުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާިތާޓްރީމިނިސް ާކަންކަން ާހަމައިން ާަރއްިޔތުންނަށް ާފަސޭހަވ ނެ ާމީހަކަށްވުރެ ާއިންނަ އެްއގައި

ނޑުާއުއްމީދުާކުރަނީާނުދ ނެބ ވަތުގެާމައްސަލަަތއްާ ކަމަށް.ާދެން،ާސުވ ލުގެާފަހުާބައިަގއިާތިާވިދ ުޅވިާގޮތަްށާާއަުޅގަ

ާެއްއގޮތަކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކަމަށްވަންޏ  ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއަދ ކުރަމުންގެންދ ނެާާރައްޔިތުން ާއަުޅަގނޑު ާެއއީކީ  170ވެސް

ާރުވަންާރައްޔިތުންނަށްާވެްސ.ާއަޅުަގނަޑކީާެއއްގޮަތކަށްާެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާަޔގީންކަންާއަާާެއއްާނޫންާމިއަކީާވަޒީފ 

ާމަަސއްކަެތްއާ ާވެސް ާއެްއގޮަތކަށް ާއަޅުަގނޑު ާހިނދަކު ާމީހަކަށްނުވ  ާަމގުބޫލު ާކުރިމަތީގައި ާރަްއޔިތުންގެ ވެސް

ާހަމައެއ އި ާއަދި ާވެާނުކުރ ނަން. ާއަށް ާއަމިއްލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމަސައްކަތް ާކުރަމުްނދ  ާައޅުަގނޑު ްސާއެީކގައި

ާތިޔަާ ާޔަގީްނކަން ާނުހުންނ ނެކަމުގެ ާވަޒީފ ަގއި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހިނދަކު ާވަންޏ  ާކަމަކަށްނުވ ކަމުަގއި ހިތްހަމަޖެހޭ

 175ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަރުަވން.

ާ

ާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަސަންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާހިތަދޫ

ާ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާވ ހަކަފުުޅަގއި ާކަމަނ ގެ ާނުގަންނަވ ނެކަމަށްާއ ދެ،ާމި ާދެިކވަަޑއި ާވ ެނކަމަކަށް ާގެއްލުމެއް ރަްއޔިތުންނަށް

ާ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިވޔަސް ާސަބަބުން.ާއެހެންކަމުގައި ާދެންމެާޝިފ މިބަދަލުގެ ާމިސ ލަކަށް ވިދ ޅުވިާާޤުފެންނަނީ

ާ ާެވސް ާއަޮތޅުަގއި ާއައްޑު ާފަދައިން ާގައިނިހަމަ ާއެންމެ ާނުބެލިގެއ  ާއޭނަ ާހުރެގެން ާއޭނަެއއް ާގޮސްާާން ާނުވެގެން  180އަށް

ާދެން،ާއ ންމުން ާޖައްސ  ާހަޅުތ ލު ާގޮސް ާފަހަށް ާވަދެާއެންމެ ާތެރެއަށް ާކަންތައްތަެކއްާގޮްސާހޮސްޕީޓަލް ގެްނާއެކަހަލަ

ާ ާއެތަރެވެގެންދ އިރު ާނެތް. ާޑޮްކޓަރެއް ާދަުތގެ ާއުޭޅިއުރާާއަދި ާރަްއޔިތުން ާހ ލެއްަގއި ާމިފަދަ ާނެތް. ާޑޮކްޓަރެްއ ހަށީގެ

ާ؟ކުރިމަތިލ ންާޖެހެނީާ؟ެވގެންދ ނީާދަާހ ލެއްގައިތޯާަރއްޔިތުންދެންާކޮންފަ

ާ

 185ާއެންޑްާފެމެލީާޑރ.އ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހެލްތުާމިނިސްޓަރާއޮފްާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާދެންމެާހަމަާކުރެއްވިާުސވ ލ އިާދ ދިާެއއްކަހަލަާސުވ ެލއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާދެންނެވޭނީާ

ާހަމަ ާވީހ ާއަދިވެސް ާމިހ ރުާރައްޔިތުންނ ިއ ާފަސޭހަވެގެންދ ނެ. ާއެކަން ާކުރެވެންޏ  ާއެކަްނ ާގ ތުން ވެސްާާވެސް

ާވެސްާ ާއެތަންތަނުން ާދަންނަވ ފައި ާެވސް ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާއޮންނ ނެ ާހޯދުމުގަިއާާހަމަާއަޅުަގނޑުމެން މީހުން

އެބަާއިނގޭާޚ ްއޞަާޑޮކްޓަރުންާއެއީާއެހ ާާވެސްާމަސައްކަތްާކޮށްދެްއވުމަށް.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާމަސަްއކަތުން
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ާފަރ ތްތަުކގެާ ާެއކި ާިތްއބަވ ނެ ާވެސް ާތެރޭަގއި ާަރއްިޔތުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާނޫންކަން. ާކަމެްއ ާލިބޭ ާއިން  190ފަސޭހަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާހަމައަށް ާފަރ ތްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމަޢުލޫމ ތުތައްާހޯއްދަވައިގެން ާމަޢުލޫމ ތުާލިބިވަޑަިއގެންފަިއވ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާތަންތަނުން ާބަެއއް ާއަދި ާެވސް ާހިސ ބުން ާޕްރޮވިންސް ާައދި ާެދއްވުމަށް ާފޯރުކޮށް ވެސް

ސްާކުރަމުންާދަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާހަމަާހުންގެާސީވީތައްާޕްރޮސެސީވީތައްާފޮނުްއވަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާމީ

ާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ195 

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢީނަާފްޔޫސުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދޫފެލި

ާމަސަްއކަތްާ ާގެންނަވަން ާނިޒ މަްށ ާިޞއްޙީ ާމުޅި ާހުންނަަވއިގެން ާއިސްވެރިަޔކަށް ާެއންމެ ާުވޒ ރ ގެ ާބެހޭ ޞިއްޙަތ އި

ާދިވެހިރ ްއޖެ ާސަބަބުން ާބަދަލުގެ ާގެންަދވ  ާތިޔަ ާލިބިދ ނެާާކުރަްއވަމުން ާނުވަތަ ާނުރައްަކލަކަށް ާދިމ ވެދ ނެ އަށް

ާނ ާޒިންމ ވެާވަަޑއިގަންަނވ ނަންތޯ؟ާނުވަތަާނޫންތޯ؟ާގެއްލުމަކަށްާކަމަ

ާ200 

ާއެންޑްާފެމެލީާޑރ.އ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހެލްތުާމިނިސްޓަރާއޮފްާ

ާމަޤަބޫލުާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާ ާމި ާއ ދެ، ާގޮތުަގއި ާހުންނައިރުޤ ކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑުކަްނާާމުގައި ާއުފުލަންޖެހޭނީ ޒިންމ 

ާބޫލުކޮށްގެންާމިާމަޤ މ ާޙަވ ލުވެާމިހިރީ.ޤައަށްާ އަޅުަގނޑުާހަމަާފުރިހަމަ

ާ

 205ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވިލިފުިށާ ާދޫކޮށްލެއްވީ. ާފުރުޞަތު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާޤަސަމަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިނަދޫ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވި

ާސުވ ލަީކާ ާބޭނުންވ  ާކޮށްަލން ާަވޒީރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   210އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ ާކޯޕަރޭޝަންަތކެއ21ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލިބިގެންވ އިރު ާޙައްޤު ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާޒިންމާ  ާމި ާބޮލުން ާކަމަނ ގެ ާމިއަދު ާނޫންމަ ާސަރުކ ރުން ާމިކަން ާމިގެންދަނީ ާކުރަމުން ާމިކަން ހައްދައިގެން

ާނައްޓ ލުމަށްޓަކައިާކުރ ާކަމެްއތޯާމިއީ؟ާ

ާ

 215ާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއ މިނަތުޑރ.ާފެމިލީާއެންޑްާހެލްތުާއޮފްާމިނިސްޓަރ
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ާއަުޅގަނ ާދަންނަވ ލެވިއްޖެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވ ނީާއ ދެ، ާޒިންމ ައކަށް ާއެއް ާއުފުލަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ޑުމެންނަށް

ާކުރީމ ާ ާއެ ާކަންކަން ާމި ާކުރުމ ިއ ާރެިގއުލޭޓު ާތަމްރީނުކުރުމ އި ާމީހުން ާއ ދެ، ާކުރުން ާެރގިއުލޭުޓ ާކުރުން. ރެގިއުލޭޓު

ާ ާނައްޓ ލެވޭ ާބޮލުން ާޒިންމ  ާއެ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާއެއް ާއެއީކީ ާނުކުރަްނ ާޤަބޫލެއް ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ކަަމކަށެއް.

ާރެގިއުލޭޓުާކުރުންާއެއީާއެންާމުހިއްމުާއެއްާކަމަކަށްާވ ނެ.

ާ220 

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސެއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ނީ ާކޯޕަރޭޝަންތައް ާމި ާކުްނފުނިތައް ާމި ާވިދ ުޅވި ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމިނިސްޓަރުގެ ާސަޭތކަާާޢިއްޒަތްތެރި ާއިން ސަތޭކަ

ާހިއްސާ ސަރުކ ރަ ާހިންގިާށް ާސަރުކ ރުގެ ާދަނީ ާމި ާިއވެމުން ާައޑު ާއަުޅަގނޑަށް ާއަނެްއކޮޅު ާކުންުފނިތަކަށޭ. ވ 

ނޑުެގާ ކުންފުނިތައްާވިޔަފ ރިާއުސޫުލންާހިންގުމަށްޓަކައިާބަދަލު،ާޕްރައިވެަޓއިޒުާކުރުުމގެާސިޔ ަސތެއްގެާވ ަހކަ.ާއަުޅގަ

ާ ާމި ާކަމަނ އޭ ާދިމ 2ާސުވ ލަކީ ާޖެހޭތޯއޭ ާދެކޮޅު ާހޮސްޕިޓަލުންާަކންތައް ާއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ާމި ާމިހ ރު ާދެން  225ޭވތޯއޭ؟

ާގަޑިއިރު،ާ ާފަސް ާހަތަރު ާއެބަޖެޭހ ާބ އްވަން ާރޫމްގައި ާލޭބަރ ާނުލިބިގެން ާރޫމެއް ާވިހައިެގން ާމި ާފަހަރަށް ބައެއް

ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންާޙައްުލވ ނެޯތއޭާމިހެންާކޯޕަރޭޝަންާހެދީމަ؟ާ

ާ

ާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއ މިނަތުޑރ.ާފެމިލީާއެންޑްހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާކަމެއް.ާ ާދެ ާތަފ ތު ާވަރަށް ާއެީއ ާދިއުމ  ާޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަން ާކޯ ާކުރުމ އި ާޕްރައިވެަޓއިޒު ާމި ާޝުކުރިްއޔ .  230އ ދެ،

ވަިކވަިކާތަންތަންާޕްރަިއވެޓަިއޒުާކުރަނީ.ާކޯާޕްރަަޓއިުޒާެއީއާކުންފުނިތަކެްއާެއއީާތަފ ތުާގޮތްގޮތަްށާކުންފުނިާހިންގ ާ

ާމަދުާކަ ާހުރި ާލިބިފައި ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާޫނން. ާމީހެއް ާއުޅޭ ާވިޔަފ ރީަގއި ާއެްއ ާމީކީ ާއަޅުަގނޑަކީ މަށް

ާއޮޕަރޭޝަންާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާހިންގ . ާކުންފުނި ާގޮތްޮގތަށް ާތަފ ތު ާގޮތުަގއި ާެއނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ މަޢުލޫމ ތުން

ާނު ާފައިދ  ާދިނުމުން ާޚިުދމަތް ާސީދ  ާއެއީ ާއަދިާހިންގުމުގައި ާއެބަހުރި. ާގޮތްތައް ާލިބޭނޭ ާފައިސ  ާކޯޕަރޭޝަނަށް ނަގ 

%ާ ާރައްޔިތުންނަްށ022ާާސަރުކ ރުގެ ާރައްޔިތުންނަށް، ާޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭ ާއެބަ ާސަުރކ ރުން ާވ އިރު  235ކުންފުްނޏަކަށް

ާއެ ާއުފުލަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެދކޭޮގތުގަިއވިްއޔ  ާައޅުަގނޑު ާއެީއ ާލިބޭނޭކަން. ާޚިދުމަތް ާބޮުޑާފޯރުކޮށްދޭ ންމެ

ޒިންމ އަކަށްާވ ނީ.ާއަދިާައޅުަގނޑުމެނަށްާކުރެވިަފއިވ ާވަޢުުދާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާއެބަާަހނދ ންާކުރަންޖެހޭ.ާދެންާ

ާތަފ ތުާ ާމިއ  ާމުޅިން ާއެއީ ާމަްއސަލަ ާއެނދުތަކުގެ ާއ ދެ ާގެ ާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ާިވދ ޅުވި ާބަިއގައި ާފަހަތު ސުވ ލުގެ

ނޑުާޤަބޫލުކުަރނީ ާ.ާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާ240 

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:



 10 

ާހަސްފަތ ލުތައްާ ާދޭ ާިޚދުމަތް ާޞިއްޙީ ާމި ާކުްނފުނިތަކަށް ާސަރުކ ރުން ާސުވ ލަކީ ާައޅުަގނުޑގެ ޝުކުރިއްޔ .

ާމި ާބަލ އިރު ާއިން ާއިންސައްތަ ާދ ނެތޯ؟ާނުވަތަ ާލިބިގެން ާލުެޔއް ާކިހ ވަރެއްގެ ާބަޖެޓަށް ާދަޢުލަތުންާބަދަލުކުރުމުން ހ ރު

ޞިއްޙީާފަރުވ ާދިނުމަށްާކުރ ާޚަރަދަށްާތިާޕްރައިވެަޓއިޒުާުކރެއްވުމުންާކިހ ާހެޔޮާބަދަެލްއާއަންނ ނެތޯ؟ާއެާއަންދ ޒ ާ

 245ާއެއްާކުެރވިފައިާވޭތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއ މިނަތު.ރޑާފެމިލީާއެންޑްހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާއަ ާޝުކުިރއްޔ . ާެއީއާއ ދެ، ާއިނގޭތޯ. ާދ ނެކަމަށް ާމައްޗަށް ާއެފިޝަންސީ ާބަލަނީ ާމި ާބޮޑަށް ާއެންމެ ނޑުމެން ުޅގަ

ާެއާ ާއެމީހުންނަށް ާތެރެއިން ާިބއުރޮީސގެ ާސަރުކ ރުގެ ާދިީނމަ ާމިނިވަންކަން ާމުއައްަސސ ތަކަށް ާފަރ ތަށް ކުންފުނި

ާހަ ާއަދި ާކުރ ނެ. ާމަސަްއކަތް ާމަތިކުރުމަށް ާއެފިޝަންސީ ާއެ ާދިނީމ  ާޚިދުމަތުެގާމިނިވަންކަން ާެދވޭ ާެއއ އެީކގައި  250މަ

ާައޅުަގނޑަށްާ ާމީގައި ާވެސް ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަޖެޓް ާދެން ާދ ނެ. ާރަނގަުޅެވެގން ާވެސް ފެންވަރު

ދަންނަވ ލެވުނުާފަދައިންާސަުރކ ރުންާކޮންމެާއަހަރަކުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެާބަޖެޓްަގއިާއެބައިާހިމަނ ނެ.ާެއކަމަކު،ާ

މަޑުންާޮގސްާއެާކުަޑކުރަމުންާގެންދ ާއުސޫލެއް.ާފުރަތަމަާފަށ އިރަުކާއެއްާބަޖެޓަކަށްާއެހ ާބޮުޑާވިސްނުންާހުރީާމަޑު

ާކަންތައްތަުކެގާ ާކުަޑުކރުމ އިާއެ ާއެހެންާކަންތައްތަްއާއިސްރ ފު ނޑުމެންާބަލ  އަސަރެްއާނުކުރ ނެ.ާއަިދާމިހ ރުާއަުޅގަ

ނޑުާުއއްމީދުާކުރަނީާބަޖެޓަށްާވެސްާޭއގެާލުާ  255ާއިކަމެއްާއަންނ ނެާކަމަށް.ާތެރެއިންާއަުޅގަ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފައިސ ާނެތުމުންާރަނގަޅުާ ާއިންާއެނގުނީ ާކަަމނ ގެާވ ހަކަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާައޅުަގނުޑގެާސުވ ލަކީ

ޅުކުރުމަށްަޓކައިާކޯޕަރޭޝަންާއުފައްދ ކަމަްށ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާފެންވަރުގެާޚިދުމަތްތަކެއްާނުެދވޭތީާެއކަންާރަނގަ

ާކަހަލަާފައިދ ާެއއްާނުކުރ ނެކަން.ާއެހެންވީމަ،ާކިހިނެއްތޯާރަްއޔިތުންނަށްާ  260މިާއެނގުނީާދަޢުލަތުގެާބަޖެަޓށްާއެްއވެސް

ާ ާތިބި ާދ އިރ ގައި ާޞިއްޙީ ާކަމަކީ ާމި ާސިވިލ02222ާްވިސްނައިދޭނީ ާމުަވއްޒަފުްނ ާއިްނާާހެއްހ  ސަރވިސް

ާބޭރުކުމަށްޓަކައިާސަުރކ ރުންާރ ވަިއގެންާކުރ ާކަެމއްާނޫންކަންާސ ބިތުކޮށްދޭނީާކިހިނެއްތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއ މިނަތު.ރޑާފެމިލީާއެންޑްހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާޤައު ާއެހެން ާކޯޕަޭރޝަނަށް ާމި ާއ ދެ ާދަންނަވ ލީ ާފެށިއިރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއްއާއ ދެ، ާދ ންފެށި ާވެސް  265މުތަުކަގއި

ނޑަށްާިރޔ ޢަތްާކުރީމ ާއެނގެނީާއެއީާފައިސ ާނެތީމ ާބައެއްާކަހަލަާކަންތަކަށްާޚަރަދުާކުރުމަށްާ ސަބަބެއްކަމަށްާއަުޅގަ

އެާއަރ ާިބއުރޮކްރޮީސާއ އިާެއާކަހަލަާކަންތައްތަުކަގއިާދަތިަކން.ާދެންާއެފިޝަންސީާހަމަަގއިމުާވެސްާަމއްޗަށްާދ ނެ.ާ

ކުންފުނިތަކުަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާބަލައިލަންާބައެއްާުކދިކުދިާކުންފުނިތަކުގައިާކިހިެނއްހޭާމިހ ާމަދުާމީހުންކޮޅެއްާާއެއީާ
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ާކިހިނެއްޭހާ ާގެނެސްފަިއ ާކުއްިލއަކަްށ ާމެޝިންތައް ާޒަމ ނުގެ ާމި ާނުވަަތ ާހިންގަނީ. ާއެފިޝަންޓުކޮްށ ާމިހ  ލައިގެން

ނޑުމެންނަށްާހިނގާ އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ާފަހަތުގައިާމިާއުޅެނީ.ާދު  270ވަސްާހަމަވެފައިާހުރިާމެޝިންތަކ ާއެކީގަިއާއަޅުގަ

ނުލެވިގެންާމިާއުޅެނީާމިއަދު.ާއެހެންވީމަ،ާއެާކަހަލަާކަންތަްއތައްާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާރަނގަޅުެވގެންާ

ާ ާއ ދެ،ާމުވަްއޒިފުންނަށް ާމުވައްޒިފުން. ާދެން ާކޯޕަރޭޝަނަކަްށާދިޔައިމަ. ާއަމިއްލަ ާދަންނަވ ލަންާދ ނެ ާހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ާއ ިއާ ާަވޒިފ  ާއެ ާވެސް ާހަމަގައިމު ާއެމީހުންނަށް ާވިޔަސް ާބޭރުިވކަމުަގއި ާއިން ާަސރވިސް ާސިވިލް ާއެއީ ާއ ދެ ޖެހެނީ

ބެހޭާޤ ނޫނުންާއެާޙިމ ޔަތްކޮްށދޭނެާކޮންމެާތަނެއްަގއިާހުރިާކަމުގަިއާިވޔަސް.ާސިވިްލާަސރވިްސގައިާުހއްޓަސްާއަިދާ

 275ހުރިކަމުަގއިާިވޔަސްާއެާފަރ ތްތަކަށްާެއާޙިމ ޔަތްާއެާޤ ނޫނުގެާދަށުްނާވަނީާވަރަށްާފުރިހަމަާއަްށާާއަމިއްލަާތަނެްއގައިާ

ނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ . ާދެއްވ ފަިއކަންާއަުޅގަ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާޒަމ ން ާދިގު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޮށްދޭންާޝުކުރިއްޔ  ާވެރިކަމެއް ާހެޔޮ ާރައްޔިތުންނަށް ާފަހުގައި ތަކަަކށް

ާހުންނެވި ާކަމަނ  ާގޮތުަގއި ާަވޒީރެްއގެ ާސަރުކ ުރގެ ާައިއސް ާބަދަލުެވގެން ާކިތަްއާާސަރުކ ރު ާިދވެހިންގެ  280ިއރުގައި

ާއުފައްދ ފައި ާސަުރކ ރުން ާވޭތުވެދިޔަ ާނަރުހުންނ އި ާކިަތއް ާޑޮކްޓަރުންނ އި ާކިތައް އެބައޮތްތޯ؟ާާސްޕެޝަލިސްޓުންނ އި

ާއެ ާތިބިއިުރގަިއ ާމީހުން ާގިނަ ާފުރުޞަތުާާއެހ  ާގެނައުުމގެ ާމީހުން ާބޭރުން ާހަމަ ާކަމަނ  ާނުެދއްވ  ާވަޒީފ  މީހުންނަށް

ާއޮތްާ ާހަދ ފައި ާމީހުންނަށް ާއަދ ކުރ  ާަވޒީފ  ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާދެން ާކީްއެވގެންތޯ؟ ާިތއުޅުްއވަީނ ހުޅުވ ލަްއވަިއގެން

ާިސވިލްާ ާތެރޭަގއި ާޤ ނޫނުާޤ ނޫނުތަކުގެ ާޚ އްޞަ ާމަތީގައި ާޤ ނޫނުގެ ާހެދި ާމުަވއްޒަފުންަނށް ކަމަށްާާސަރވިްސގެ

 285ާޖަހ ފައި...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާއަުޅގަ

ާ

 290ާކެވުން:ޖަމީލުާވ ހަކަދެއްާާއ މިނަތު.ރޑާފެމިލީާއެންޑްހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާދަތި. ާވަަރށް ާވަގުތު ާމި ާދަންނަވ ކަށް ާއެހެން ާއަދަދު ާސީދ  ާއަުޅަގނޑަށް ާއިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔ 

ާދެ ާޚ އަޅުަގނޑަށް ާނެތޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ާތަމްރީނުާންނެވޭނީ ާޑޮކްޓަރުން ާމިންަވރަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާރޮނގުން އްޞަ

ާފޮނުވު ާުކރަން ާތަމްރީނު ާއަދި ާއަދަދެއްކުރެވިފައި. ާގިަނ ާވަރަށް ާާނު ާިއން ާރ އްޖެ ާއެަބވޭ.ާވެސް ާވެސް ބޭރުގައި

ާއިންާ،ާއެހެންވީމ  ާރ އްޖެ ާޖެހެނީ ާމީހުން ާބޭނުންވ  ާކަންކޮޅުތަކަށް ާވަނީ ާދަތިވެފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާހެލް ާޑިވަލޮޕްމަންޓު ާރިސޯސް ާހިއުމަން ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަކު، ާގެންނަން. ާހަދައިގެންާބޭރުން ާޕްލޭނެއް  295ތު
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ނޑުމެނަށްާވީހ ާެވސްާއަވަހަކަށްާއެާމަސައްކަތްާފެށޭތޯ.ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ނޑުމެންާބަލަންާއަޅުގަ މިހ ރުާއެބަާއަޅުގަ

ނޑުމެންާއެންެމާއިސްކަްނާމިާދެނީާމީހުންާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާމިާލިބޭާޚ ްއޞަާޕްރޮޖެކްޓުތަުކގެާތެރެއިްނާވެސްާއަުޅގަ

ނޑުާއެާކުެރއްވިާސުވ ލަށްާޖަވ ބެއްާދެވުނު،ާއެހެންވީމ ބިނ ކުރުމަށް.ާ ާކަމަށްާއުއްމީުދާކުރަން.ާާއަުޅގަ

ާ

 300ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީނުާވ ހަކަދެއްކެވުްނ:

ާޢިއް ާހިއްސ  ާސަރުކ ރު ާރަީއސް. ާދ ޒަތްތެރި ާޢަމަލުކުރަމުން ާމިހ ރު ާކުންފުނިތަކުްނ ާއެާވ  ާގ ބިލުާާގޮތަށް ާމީހެްއގެ

ާއެކަމަ ާނޫނީ ާބަލަިއގެންތޯ ާކުލަވަރަށް ާސިޔ ސީ ާނުބަލ  ާތަޢުލީމަކަށް ާތަމްރީނަކަށް ާހުނަރަކަށް ާލިބިފައިވ  މީހަކުާާށް

ާއެ ާކުރީމ  ާކޯޕަރަޓަިއޒު ާސެކްޓަރު ާހެލްތު ާމި ާބަލައިގެންތޯ ާކުލަައަކށް ާސިޔ ސީ ާވެސްާާނިސްބަތްވ  ކުންފުނިތަކުން

ާްއވަފ ންނަތޯ.ާކުރ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާވިދ ުޅވެާދެޢަމަލު

ާ305 

ާޖަމީލުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއ މިނަތު.ރޑާފެމިލީާއެންޑުހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާސެްކޓަރަގިއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާސުވ ލަށް ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާއ ދެ، ޝުކުރިއްޔ .

ާއުޅެ ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާސީދ  ާޚ އްަޞކޮށް ާއެމަސައްކަތް ާތަމްރީާންޖެހޭނީ ާތިބިާަކމަށް ނުވެފައި

ާއެހެންވީމ  ާމީހުން. ާހަދ ކަެށްއާާއެާ، ާމަސައްކަތްކޮށް ާސްޕެޝަލިްސޓުންގެ ނަޑކަށެއް ާއަުޅގަ ާގޮތްގޮަތކަށެއް ނޫން

ާދީފައަޅުަގނޑުމެންނަ ާވަޒީފ  ާމީހުންނެއް ާޔަޤީންކަންާާކަެށއް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާކަން ާއެ ާނުބޭތިއްބޭނެ.ާއެހެންވީމ   310އެއް

ާދެންާއަރުވަ ާގެންދަންޖެހޭނެ. ާބަލަމުން ާއެކަން ާތިބީ. ާމަސައްކަތުަގއި ާތަމްރީނު ާމީހުންތޯ ާއެކަީށގެންވ  ާކަމަށް ން.

ާދެންމެ ާވެސް ާއެކުަލވ ލުމަށް ާބޯޑު ާފަަދއިންާާކޯޕަރޭޝަންގެ ާވިދ ޅުވި ާމެްނބަރު ާކުޅުދުއްފުީށގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެުކލަ ާބޯުޑގައި ާއޮންނ ނެ ާވެސް ާސައިުޓގައި ާބެކްަރއުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަހަލަ ާކޮން ާބަެއއްތޯ.ާވ ލެވޭނީ ާހުރި ންޑެއް

ާއެހެންވީމ  ާވިސްނ ފައި، ާއެކުަލވ ލުމުގަިއ ާމީހުން ާވެސް ާބޯޑަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިީއާާއެގޮތުން ާދެން، ވަނީ.

ާގެންނަންާ ާއިޞްލ ޙުތައް ާތަނުަގިއ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާިވސްނުން. ާއޮތް ާގެންުގޅެފައި ާައޅުަގނޑުމެްނ  315ފަށައިގަތުމަށް

ނޑުާހަމަާދަންނަވ ލ ނަން.ާޖެހޭ ނޑުާިމާފިޔަވަޅުާމަތީަގއިާހުރެގެންާައޅުގަ ާނެކަންާހަމަާއަޅުގަ

ާ

ާމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރުާއަޙުކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާ

ާތެރެއިްނާ ާޖަވ ުބގެ ާުސވ ލުގެ ާބޭފުޅެއްގެ ާއެހެން ާމިނިސްޓަރު ާމަޢުލޫމ ތެއް. ާޭބނުންވީ ާސ ފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

 320ާފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާދެއްވ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 13 

ާ ާމިހ ރު ާހޭދަވެގެްނ05ާާޝުކުރިއްޔ . ާސުވ ލަށް ާއިުތރު ާދެއްވިފަހުން ާޖަވ ބު ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ިމނިޓު

ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑު ާނިމުނީ. ާަވގުތު ާސުވ ލުެގ ާމި ާިމހިސ ބުން ާއެހެންކަމުން ނިސްޓަރަްށާހިނގައްޖެ.

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާެއއް ާމައްސަލަ ާއެްއ،ާނިޒ މ ބެހޭ ާނުކުތ  ާނިޒ މ ބެހޭ  325ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 330ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަނަ

ާާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް. ާޤަސަމާ އަުޅގަޢިްއޒަތްތެރި ނޑ2ާާުާނޑ އި ާއަޅުގަ ާކޮށްލުމަށް ާޓެސްޓެއް ާމިއަދު ބޭފުޅުން

ާަކއިރީގަާ ާޤަސަމް ާވުރެާދެންނެވި ާއަޅުަގނޑަށް ާމަނިކުފ ނު ާއަޅުަގނޑަްށ2ާާާއި ާފިއްަތވ ލަދެްއވަށޭ. ާފަހުން ުސކުންތު

ާމަނިކުފ ނުާފިއްލަވ ލެއްީވ.ާޝުކުރިއްޔ .ާުސކުންތުާފަހުންާއ2ާެވުރެންާ

ާ

ާ335 

ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާޫނން.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާމިާހިސ ބުންާނިމުނީ.ާާނިޒ މ 

ާ

ކަންކަން.6 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ340 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމަޖިލީހުގެާރ6ާަްނގެާއެޖެންޑ ާައިއޓަމުާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަނީާއަޅުަގނޑުމެ

ާއެފަދަާކަމެއްާމިއަދަުކއެއްާނެްތ.ާ

ާ

 345ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.7

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެާ-7.0 ާއަޅުގަ ާދެން، ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމަޖިލީހަށްާކަށ7ާްން ާބިލު. ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހަށް .

ާތަޢ ރަފުކުރަ ާއެބ2ާަންޖެހޭ ާގެްނގުޅުްނާާބިލެއް ާއެއްޗިހި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރައްކ ތެރި ާބިރުދެއްކުމ ިއ އޮތް.
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ާނުރައްކ ތެިރާ ާބިރުދެއްކުމ އި ާއިއްވުން. ާމަޖިލީހަށް ާސުރުޚީ ާބިލުގެ ާއެ ާގޮތުން ާކިއުމުގެ ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ  350މަނ ކުރުމުގެ

ާާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެތިާގެްނގުޅުންާމަނ ކުރުމުގެާބިލު.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ-7.2 ާދެން ާހުއްާ-7.2އޮތީ ާކިއުްނާުކށްކުރުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާއެޅުމުެގ ާފިަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ޓުވުމަށްަޓކައި

ާ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާހިސ ބުން ާމި ާބިލު. ާއެޅުުމގެ ާފިޔަަވޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ާހުއްޓުުވމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން  7ާ355އިްއވުން.

ާނިމުނީ.ާ

ާ

ާކުރުން.ފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރެވިާ.ާކުރިންާތަޢ ރުފ8ާު

ާ

 360ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާ ާައއިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާއޮތީ ާތ8ަދެން ާކުރިން ާއިޞްލ ެޙއްާޢ ރު. ާއެފަދަ ާއިޞްލ ުޙުކރުން. ާބިލެއްެގާކުެށއް ފުކުެރވިފަިއވ 

ާތައްާމިހ ތަނަށްާރަނގަޅަށްާހުރިކަމަށްާފެންނަނީ.ާނެތް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނުޑމެންގެާކުރިމަތީގަިއވ ާބިލު

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.9

ާ365 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށްާހޭދަކުަރންާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގަިއާާއެްއާަގޑިއިުރގެާވަގުުތާމިާސްިއބްތިދ ޢީާބަހ9ާުޖެންޑ ާައއިޓަމުާއެާ-9.0

ާއަޅުގަ ާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާހިސ ބުން ާަގޑިއިމި ާއެއް ާބަހުނޑު ާއިބްތިދ ޢީ ާދ ނީ.ާމިއަދުގެ ާބިލަކީާރު ާއޮތް ސަށް

ާމިނިވަންކަ ާކަްނކަމ މީސްމީހުންގެ ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާނެރުމ ާުގޅިގެންާމަށް ާއަުމރު ާކޯޓު ާބިލު.ާާނެރެންޖެހޭ ބެހޭ

ާދަންނަ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިލު ާމި ނުޑާއަޅުަގނޑު ާއަޅުގަ  370ވ ލ ނަން.

ާމިގޮތަށްާ ާހިމަނ ފައި. ާއެޖެންޑ ަގއި ާނަންތައް ާބިލުތަކުގެ ާހުރި ާބަޙުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާހުިރ ާކުރިއަށް ާވ ނީ މިހ ރު

ާހަދަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލ ޒިމުކޮށްގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވިަޔސް ާހުރިކަމުގައި ހިމަނ ފައި

ގޮތުންާއަންނަާބިލުތަކަށްާއިްސކަންާދެމުންާއަޅުަގނޑުާގެންދ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާާބިލުތަކ އިާމ ލީާކަންކަމ ާބެހޭ

ާފަދަާ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންގެ ާމިވ  ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު މި

ާުގޅިގެން ާނެރުމ ާކަންކަމ އި ާއަމުރު ާކޯޓު ާބިލުާާނެރެންޖެހޭ ާބިލު.ާމި ާދ އިރ ެގާާބެހޭ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ނީ  375މަޖިލީހަށް
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މިނިުޓގެާފުރުޞަތެްއާޕޯޑިއަްށާަވޑަިއގެންާބިލުާހުށަހެޅުްއވުމަށ02ާާްهللا.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުްއާރަޙީމްާޢަބްދު

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާޢަބްދުާރަޙީމުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއް

ނޑުާމިއަުދާ`.ާައއްސަލ މް  380ޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ެދ،ާރަްއޔިތުންގެާމަިޖލީހަށްާއަޅުގަ

ާނެރުމ އިާ ާއަމުރު ާކޯޓު ާނެރެންޖެހޭ ާގުިޅގެން ާކަންކަމ  ާަފދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންގެ ާހުށަހަޅަނީ މި

ާބިލެއް. ާހުށަހަޅ  ާނަމުގައި ާބިލުގެ ާރައީސްާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ، ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލަކީ މި

ވަނަާމ ްއދ ގެާދަށުންާރ އްޖޭގެާކޯޓުތަަކށްާލިބިގެންވ ާމިނިވަންކަމ އިާމުސްތަޤިއްލުކަމުގެާމަްއޗަށ7ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ތްތެރިކޮށްާރިޔ ޢަތްކޮށްާދިވެހިރ އްޭޖގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާަރއްޔިުތންނަށްާލިބިފައިވ ާއަސ ސީާަޙއްޤުތަކަށްާޙުރުމަ

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސެގ ާުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާވެްސ ާއެންމެންނަީކ ާހުރިހ  ާމ އްދ ގައ22ާާިހިތައި  385ވަނަ

ާަބއެްއކަންާ ާލިބިގެންވ  ާހަމަހަމަކަްނ ާކުރިމަތީގައި ާޝަރީޢަތުެގ ާޤ ނޫނ އި ާަމތިން ާގޮުތގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާމަޤްޞަދުަގިއ ާަނޒަރަކުްނާކަށަވަރުކުރުުމގެ ާވަކި ާގޮތުން ާސިޔ ީސ ާއެއ އެީކަގއި ާހަމަ ބިލެއް.

ާއިްސާ ާޕ ޓީތަުކގެ ާސިޔ ސީ ާޚ އްަޞކޮށް ާފަރ ތްތަކަށް ާދެޮކޅު ާސަރުކ ރ އި ާތަުޙޤީޤުތަކުގަިއ ާކުރެޭވ ބައްޓަންކުރެިވގެން

ާނައްތ ލު ާފަރ ތްތައް ާއެފަދަ ާއަމ ޒުކުެރވިގެން ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާކުރެވޭާފަރ ތްތަކ އި މަށް

ާހަމަހަމަާ ާކޮންމެާރައްިޔތަކަށްާލިބިފައިވ  ާދެކޮޅުާހެދުމ ިއއެކުާޤ ނޫުނައސ ސީންާދިވެހި  390ބޭއިންސ ފުވެރިާމަަސއްކަތްތަކ 

ާމިާ ާހޯދައިދިނުމަކީ ާމިނިަވންކަން ާރަްއކ ތެރިކަމ އި ާހަމަހަމަކަމ އެކު ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަން

ާމަޤްޞަދުތަކު ާޑިމޮކްރަީސާެއްއާބިލުގެ ާޒަމ ނީ ާއަްށ ާދިވެހިރ އްޖެ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްެތރި ާކަމެއް. ާހިމެނޭ ާތެރޭަގއި ެގ

ާ ާއަދުލުއިންސ ފ1ާާުތަޢ ރަފުކުރެވި ާނުވަތަ ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ާނިޒ މެއްގައި ާރިޔ ސީ ާފުރިހަމަ ާހިނގ  ާވަކިޮކށް ބ ރު

ާވަރަ ާޮގތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަކީ ާދ އިރ  ާަޤއުމުެގާޤ އިމުކުރުމުގެ ާއެއީ ާއެއް. ާދ ިއރ  ާމުހިއްމު ށް

ާދައްކުވައިޭދާ ާމިސްރ ބު ާޤައުމުގެ ާވެސް ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ާހަމަޖެހުމ އި ާރައްޔިތުންގެ  395އެންމެހައި

ާދެކެންާ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާމެނުވީ ާފުރިހަމަކޮށްގެން ާތަރައްޤީކޮްށ ާދ އިރ  ާޢަދުލުިއންސ ފުގެ ާމެ. ދ އިރ ެއއްވެސް

ާއެހެންމެާބޭނު ާހަމަ ާއަދި ާނެތް. ާެވސް ާޝަްއކެްއ ާކަމ މެދަކު ާުނގެނެވޭެނ ާޤައުމަށް ާޑިމޮކްރަީސާދިވެހި ާފުރިހަމަ ންވ 

ާނުވަތަާ ާދުވެލީގައި ާހަލުވި ާއަންަނ ާކުރިއަރުވަމުން ާތަރައްޤީކޮށް ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާބ ރ އި ާހިންގުމުގެ ވެރިކަން

ާޢަދުލުއި ާދުވެއްެޔއްަގއި ާބ ރު ާވެސް ާކޮންމެހެންާއެއަްށވުރެން ާމިއަދު ާކުރުމަކީ ާތަރައްޤީ ާކުރިއަރުަވއި ާދ އިރ  ންސ ފުގެ

ާޢަދުލުއިންސ ފުާ ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމިގޮތުން ާމެ. ާވެސް ާކަެމއް ާކުރަންޖެހިފައިވ   400އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއޮނިގަނ ާޤ ނޫނީ ާބޭނުންވެފައި. ާވަނީ ާމި ާޤ ނޫނުތަެކްއ ާގިނަ ާވަރަށް ާެވސް ާއަށް ާދ އިރ  ާހަރުދަނ ާޤ އިމުކުރުމުގެ ޑު

ބ ރަށްާހަރަކ ތްތެރިވުމަކީާދަތިާއުނދަގޫާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.1ާާވެގެންާމެނުވީާމިނިވަންކަމ ިއެއކުާ
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ާއެފަރ ތ އިާަޙވ ލުކުރުމަީކާ ާއެހެނިހެންާއަސ ސުަތއްާތަްއޔ ރުކޮށް ާބޭނުންވ ާޤ ނޫނުތަކ އި ޢަދުލުއިންސ ފުާޤ އިމުކުރުމަށް

ާއަިދާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ ާމަސްއޫިލއްޔަެތއް. ާޮބޑު ާވަރަށް ާއިސްތަިށފުޅުގަިއާއެޅިަފއިވ  ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ހުގެ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާތަރައްީޤ ާަޤއުމުެގ ާެއްއވެްސާޙ ލެއްަގއި ާމިދެންނެވީ ާމެ. ާެވސް ާެއއް ާޒިންމ  ާބޮޑު  405އެހ މެ

ާެއްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހެދުމުގެާޒިންމ ާއަުޅަގނޑުމެްނާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާމެން ަބރުންާނެއްޓިގެންދ ާވ ހަކަ

ާއަދިާ ާދުޅަހެޔޮކަން ާޖަމ ޢަތުގެ ާހަމަޖެހުމ އި ާއ އި ާތަރައްޤީ ާފަރުދީ ާފަދައިން ާިއޝ ރ ތްކުރި ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ކުރިން

ާކަންތައްތަެކއް ާއެންމައި ާފަދަ ާމަސަލަސްކަން ާސުލްޙަ ާއެުކވެރިކަމ އި ާތަަނވަސްަކން، ާފ ގަތިކަމ އި ގުޅިަފިއވަނީާާއުފ 

ާގެންދ ާ ާދައްކަމުން ާދުނިޔެ ާމިހ ތަނަށް ާމިީއ ާނެތް. ާވެސް ާަޝއްެކއް ާމައްޗަށްކަމ މެދަކު ާޢަދުލުއިންސ ފެއްގެ ހަރުދަނ 

ާޝަކުވ ތަކ ިއާާޙަޤީޤަތަކީ. ާފަރ ތްތަކުން ާތަފ ތު ނޑިނޭޅި ާކެ ާއަށް ާދ އިރ  ާޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާރަީއސް،  410ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއަމ ުޒވެގެން ާވ ނެާފ ޑުކިޔުންތައް ާކޮްށގެން ާޙ ލެއްަގއި ާެއއްެވސް ާެއއީ ާއަދި ާކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ާވަރަށް ދ ކަމީ

ާދ އިރ ާ ާޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާަޝކުވ ަތކުން ާފ ޑުކިޔުންތަކ އި ާމިފަދަ ާނުކުރަން. ާަޤބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ކަމެއްކަމަކަށް

ށްާހެދުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުތަކަކަށްާމިާވަީނާމިނިވަންކޮށްާއަދިާއެާދ އިރ ާއަކީާފުރ ާފުރިހަމަވެފައިވ ާަވރުގަދަާދ އިރ އަކަ

ާފެށިކަމުގައިިވޔަސްާ ާޢަމަލުުކރަން ާއެއަށް ާހަދައި ާެއއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއައު ާބޭނުންވެފައި. ާއަށް އިންތިހ 

ާކަންކަމެއްާ ާހުރިހ  ާގޮސް ާމިހެން ާޙައްޤުތަކ އި ާއަދި ާމިންވަރ އި ާގޮތ އި ާވަކިކޮށްަފއިވ  ާބ ރުތައް  415ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާކު ާކުެރވިފައިާފުރިހަމަ ާތ ވަލު ާމަސަްއކަތްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ާހަދަންޖެހިފައި. ާމިވަނީ ާޤ ނޫނުތަކެއް ރުމަށް

ާދެންނެވޭކަށްާ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާދ ކަމަށް ާއެދެޭވާގޮތެްއގަިއާކުިރއަށް ާއެންމެ ާހެދުމުެގާމަސައްކަތް ވ ގޮތުްނ،ާޤ ނޫނުތައް

ގ ތަށްާގޮސްާވަޢުދުތަކެއްާވުމަށްފަހު،ާެއާަވޢުދުތައްާހަނދ ންާނައްތ ލ ާނެތް.ާހަމަާއެހެންމެ،ާހަމައެަކނިާރައްޔިތުންެގާ

ާޙ ލަތުާ ާަވގުތ އި ާވަީސލަތްތަކ އި ާލިބިފައިވ  ާވ ންޖެހޭނީ ާައޒުމަކަްށ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބަދަުލގަިއ ާުއވ ލުމުގެ ނުވަތަ

ާދާ  ާފުޅ  ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާިދވެހި ާމިނެއްގައި ާހަލުއި ާއެންމެ ާލިބިދީފަިއވ ާތަންދޭ  420އިރ ެއއްަގއި

ާކުރުމުގެާ ާތަންފީޛު ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ާބޭނުންވ ނެ ާިހންގުމަށް ާއަސ ސްތައް މިނިވަންކަމ އި،ާޙައްޤުަތކ ިއ،ާޑިމޮކްރަސީގެ

ގެާހަޞްރަތުންާވ ިގާއެދޭާޙ ލު،ާމިފަދަާބިލެްއާهللاާފުރުޞަތުާހޯދައިދިނުން.ާމިދެންނެވިާމަތިވެރިާމަޤްޞަުދގަިއާމ ތް

ާމަ ާމި ާޚ އްޞަކޮްށާއަޅުަގނޑު ާޑިޮމކްރަސީތަކ އި ާކުިރއަރ ފަިއވ  ާދުނިޔޭގެ ާމިއީ ާގަސްދުކުރީ. ާހުށަހަޅަން ޖިލީހަށް

ާރިޢ ޔަތްކޮްށާ ާމަްއޗަށް ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާމިފަދަ ާބޭނުންކުރ  ާޤައުމުތަުކގަިއ ާހިންގ  ާވެރިކަން ާނިޒ މަކަށް ާރިޔ ސީ ފުރިހަމަ

ާމުޢައްސަސ ތަކަށްާކޯޓުންާއެކުަލވ ލެވިފަިއވ ާބިެލއްާކަުމަގއިާެވސްާދަންނަވަން.ާއަމި  425އްަލާފަރުދުންނ އިާއަދިާެއކިެއކި

ާއުފެދޭާ ާހިތުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާއޮޅުންތަކ އި ާއަންނަ ާކުރިމަތިަވމުން ާކުރުމުގައި ާތަންފީޛު ާއަމުރުތައް ާއެންމެހައި ނެރޭ

ާއަޅުަގނ ާދ ނެކަމަށް ާމަގުފަހިވެގެން ާވުމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާދިއުމަށް ާނެތިގެން ާޤަބޫލުކުރަން.ާޝައްކުަތއް ޑު

ާއަތުކުިރާ ާމަޤްޞަދުގައި ާމަތިެވރި ާގެަނއުމުގެ ާއެއް ާޑިމޮކްރަސީ ާޒަމ ނީ ާޤައުމަށް ާދިވެިހ ާއެދުމަީކ، އަޅުަގނުޑގެ

ާިމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާތ އީދު ާފުިރހަމަ ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާިތއްބެިވ އޮޅ ލަްއަވއިގެން
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ާދިއުާ ާލިބިގެން ާބިލަށް ާނުހަނުާހުށަހަޅ  ާވެްސާހަމަ ާދ އިރ ަތކުެގާރަްއޔިތުން ާޢިްއޒަތްތެިރާބޭފުޅުންގެ ާއެންމެ ާތިޔަ  430ން.

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމ ާވީމ ، ާބިލަކީ. ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރަީނ ާއަޅުަގނޑު ާއެދުމެްއަކމަށް ާއެދޭނެ އ ދޭހ އެކު

ާވެސް ާވީހ  ާފުރިހަމަވެގެން ާބިލު ާމި ާޚިޔ ލުފުޅ އެކު، ާތަނަވަސް ާތެރޭގައިާާމެންބަރުންގެ ާފުރުޞަތެއްގެ ައވަްސ

ާިމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއެދޭކަެމއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދިއުމަކީ ާފެށިގެން ާޢަމަލުކުރަން ާވެ،ާމިއަށް ޤ ނޫނަކަށް

ާދ އިރުާ ާކުރެވެމުން ާބަހުސް ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުިރނަމަ ާކަންތައްތަކެއް ާހުރި ާފުރިހަމަާނުވެ ާބިލުގައި ހުށަހަޅ ލި

ާ ާވެްސާއެފަދަ ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާއަދި ާހުށަހަޅުއްވައި ާޚިޔ ުލފުޅު ާއެކަންކަމަށް ާެމންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  435ތިޔަ

ާވީހ ާ ާޮގސް ާފުރިހަމަވެގެން ާބިލު ާއެީކގަިއާމި ާޚިޔ ލުފުޅ އި ާތަަނވަސް ާތިޔަބޭފުޅުންގެ ާިވސްނ ަވޑަިއެގން އެކަންކަމ މެދު

ާއަާ ާވެގެންދ ނެކަމަށް. ާޤ ނޫނަކަްށ ާައވަހަކަށް ާހުށަހަޅ ލެވިއްޖެކަމަށްާވެސް ާބިލު ާމި ާމިހ ހިސ ބުން ޅުަގނޑަށް

ތަޢ ލ ާهللاާޤަބޫލުކުރަމުންާދެއްވިާފުރުަޞތަށްޓަކައިާުޝކުރުދަންނަވ ާޙ ލުާވަިކވެލަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާވަބަރަކ ތު.ާ

ާ440 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަޝުކުރިއްޔ .ާމިާބިލަށްާބަހުސް ނޑައެޅިަފއިާވ ގޮތްާކުރުމަށްާކަ އިާވަނީާތިންާގަޑިއިރު.ާމިހ ރުާަވގުތުަތއްާކަ

ާ ާއަށް ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމެންބަރުންނަށް 62ާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް ާއިރު.ާެއމް.ޑީ.ޕީ މިނިޓ62ާާްމިނިޓް

ާ ާމެންަބރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާނުވ  ާނިސްަބތް ާޕ ޓީއަކަްށ ާވަކި ާއަށ28ާްއިރު. ާޕީ.ޭއ ާޤައުމ06ާާީާމިނިޓް. މިނިޓް.

ާ 5ާާޕ ޓީއަށް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ނޑ1ާާުމިނިޓް.ާއަދި ާއަުޅގަ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ   445މިނިޓް.ާފުރުޞަތަށް

ފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ަނން.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހޯރަފުށީ

ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވާ ާބިލު ާމި ާދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާއ ދެ،ާިމ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި  450`.ާޝުކުިރއްޔ 

ާރ އްޖެ ާމި ާއެއް ާޑިމޮކްަރސީ ާދިޔަީއ،ާޒަމ ނީ ާވިސްިނގެން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވ ަހކަފުޅުން ާމެންބަރުންގެ އަްށާާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަދިާ ާބަނދެ ާހަތަރެސްފައި ާބޭފުޅުންގެ ާތިބި ާޤ ިއމްކުރުވަން ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާރ އްޖޭގެ ާމި ާނަމުގައި ތަޢ ރަފްކުރުމުގެ

ާމުޅިްނާ ާހަމަ ާމަގުަތއް ާދިރިުއޅުމުގެ ާެއކީަގއި ާައމ ންކަމ އި ާސުލްޙަވެިރކަމ އި ާހަމަހަމަކަމ އި ާަރއްޔިތުންނަށް ރ އްޖޭގެ

ާބިލެއް ާހުށަހެޅުނު ާލޮބުވެިތާާނައްތ ލުމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާެއއްކޮޅުން ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް.

ާެއކަންާ ނޑުމެން ާަދއްކ ،ާއަނެއްޮކޅުްނާއަުޅގަ ާހޯދައިދޭާނަުމގަިއާވ ހަކަތަކެއް ާެއއް ާޑިމޮކްަރސީ ާޒަމ ނީ  455ރައްޔިތުންނަށް

ާކުރަނީ.ާއަޅު ާމި ާމަސައްކަތް ާނައްތ ލަން ާމަގެއް ާހުރިހ  ާއޮތް ާމަޖިލިސްާކުރެވެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހިތަށްއަރ  ނޑުގެ ގަ
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ާވެްސާ ާެއްއގޮތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާބ އޭ. ާމަގުން ާހަމަ ާދަތުރުކުރަނީ ާމި މިހ ރު

ާދ ކަށް.ާ ާކައްސ ލަިއގެން ާމިސްރ ބުން ާނެއްޓި ާފ ލުން ާނެއްޓި ާހަމައިން ާމަޖިލިސް ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާނުކުރަން އުއްމީދެއް

ާނޫން.ާ ާމަގަކުން ާހަމަ ާކުރެވެނީ ާމި ާމަސައްކަތް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޙުދު ާއައިސް ާފަހަކަށް ާމި އެހެންނަމަވެސް،

ާއެތައްާ ާހަދަންޖެހޭ ާަދށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއައު ާދިޔަ ާލިބިގެން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީސް،  460ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެާމ ީޒވެާދިޔަާތަ ނުގައިާޝަރުޢީާދ އިރ ތަކަށ ިއާތަޙުޤީޤީާމަރުޙަލ ތަކުގައިާޤ ނޫނުތަކެއްާއޮްއަވއި،ާއަދިާައޅުގަ

ތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަށްާތަޙުޤީޤުާކުރުމަށްާހުރިާހުރިހ ާހެދެންާބޭނުންވ ާޤ ނޫނުތައްާހެދުމުގެާބަދަލުގައި،ާތަޙުޤީޤުތަކަށްާ

ާ ާއެްއ ާޑިމޮކްރަސީ ާޒަމ ނީ ާފަހިކޮށްދިނުމަކީ ާތައްޔ ުރކޮށް ާކޮށ  ާމަގެއް ާހުރިހ  ާނޫން.ާހުރަސްއެޅޭނެ ާކުރުމެއް ތަޢ ރަފު

ާބިލުާ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްެތރި ާމި ާދަންނަވަން، ާއ ދޭހ ެއކު ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެްއވެސްާ ާމިއީކީ ާސަބަބަކީ، ާގެންދަވަން. ާއަނބުރ  ާބިލު ާމި ާއަރިހުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި  465ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި

ާޕޮ ާއެއީކީާޙ ލެއްަގއިާސިފައިންގެާނުވަތަ ާވަދެާފ ސްކުރ ާފ ސްކުރުން ާގެދޮރަށް ާލިބިގެން ާޙިމ ޔަތް ާޤ ނޫނަކުން ލިހުންގެ

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބުނެ ާހޯދައިދިނުމޭ ާމިނިވަންކަން ާނޫން.ާއަދި ާައރައިގަތުމެއް ާމިނިވަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ

ާފ ސްކުރުންތައް،ާގޭާ ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާފ ސްކޮށް،ާއެ ާޤ ނޫނެއް ާފ ސްކުރުންތައްާއަނެއްކ  ާފ ސްުކރަންޖެހޭ ާވަދެ ާއަށް ގެ

ހުއްޓުމަކީާެވސްާެއއީާތިންާބ ރުާވަިކކޮށްާތިންާބ ރަށްާމިނިވަންކަންާދިނުމެއްާނޫން.ާަބެއއްާފަހަރުާމިާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާއަެނއްބަ ާބެލެވޭިއރުގައި ާބ ރުކަމަށް ާޖެހޭ.ާއެއް ާދެެކވެން ާވ ހަކަތައް ާވަކިުކރެވިގެން ާބ ރު ާތިން ާފަހަރަށްާމަޖިލީހުގައި  470އި

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބ ރު ާދެ ާއަނެއް ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާެއަބާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިޔަނީ. ާމި ާކީކޭކަން ާިވސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެނެވޭަތން. ާދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ

ާމަޖި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޖެހޭ ާކުރެވޭނީާހިފަހައްޓަން ާމިކަން ާޤަދަރު. ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކަރ މ ތ އި ލީހުގެ

ާފެންވަރ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެވޭނީ ާތ ހިރު ނޑުމެން ާކަމެއް.ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާމިއީ

 475ސް،ާމިހެންާމިކަންާއޮތްއިރު،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާގަިއަގއިާމީރުާވަސްާދުވ ާސެންޓުާއުނގުަޅއިގެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީ

ާެވއްިޓގެްނާ ާކަންތައްތަކުން ާކުރެޭވ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަބުުރ ާޢިއްޒަތ އި ާކަރ މ ތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ދިއުމަކީާައޅުަގނޑުާއެދޭކަމެްއާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިފަދަާބިލުތަކުގެާފަހަތުގަިއާވަނީާމަކަރުވެިރާޙީލަތްތެރިާ

ާއެތައްާރޭވުންތަ ާއ އި ާއަނިޔ  ާމަރުގެ ާދަރިންނަކަށް ާއެތައް ާލޮުބވެތި ާޤައުމުގެ ާމި ާއ އި ާަފއިސ  ާޤައުމުގެ ާމި ކެއް.

އަނިޔ ތަެކއްާލިބުނުާބަޔަކުާަސލ މަތްާކޮށްދިނުން.ާއެާގޭގެާައށްާޕޮލިހުންނ އިާސިފައިންާވަދެ،ާޕޮލިހުންނ އިާސިފައިންާ

ާހު ާތަޙްޤީޤަށް ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާޗެކްކޮށް ާގޭގެ ާއެ ނޑުާވަދެ ާމައިގަ ާބިލުގެ ާމި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި  480ރަސްއެޅުން.

ާވަރަށްާައސަރ ެއކުާވަރަްށާފޮނިާޢިބ ރ ތްތަކަުކންާވިދ ުޅވަމުންާގެންެދވީ،ާ މަޤްޞަދަކީާމިާބިލުާހުށަހެޅުްއވިާމެންބަރު

ާހުށަ ާމިިނވަންަކމަށްޓަކައި ާޤައުމުގެ ާއަދި ާމިނިވަންކަމ ިއ ާޖަމ ޢަތުގެ ާމިނިވަންކަމ ިއ ާފަރުދީ ާދ ާމިއީ ހެޅިގެން

ާމ ނަާއެއްާނުކުެރވޭ.ާސަބަބަީކ،ާ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއެެހންނަކުން ާަރީއސް،ާެއއްގޮަތކަށްާވެސް ބިލެއްކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި
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މިާބިލުންާހުރަސްާއެޅެނީާތަުޙޤީޤީާމަރުޙަލ ތަކުގަިއާތިއްެބވިާބޭފުޅުންނަށްާތަޙުޤީޤުާކުރުން.ާއަދިާމިާބިލުންާހުރަސްާ

 485ރުޙަލ ތަކުަގއިާތިއްެބވިާބޭފުޅުންނަށްާަކންތައްތަކެްއާތަންފީޛުާކުރުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާމަާތަންފީޛީާއަޅައިދެނީާ

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުސަތަށްޓަަކއި.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޖަހަ ާރަނގަބީލު ާމިނިޓަކުން ާތިން ާކޮންމެ ާގޮތުން ާގެންދ  ާކުރަމުން ާޢަމަލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިހ ރު މުްނާޝުކުރިއްޔ .

 490ގެންދ ނެ.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއެާހޭދަކުރައްވ ާަވގުތުާއެބޭފުޅަކަށްާއެނގިަވޑަިއގަތުަމށްޓަކައި.ާއަުޅަގނޑުާދެންާ

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ

ާވުްނ:މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާނެރެންޖެހޭާ ާގުިޅގެން ާކަންކަމ އި ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންަކމަށް ާމީސްމީހުންގެ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބިލުާ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާކޮބައިކަން. ާމީސްމީހުންނަކީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާހުށަހަޅަމުން ާބިލު ާބެހޭ ާނެރުމ އި ާއަމުރު  495ކޯޓު

ާސިޔ  ާކަންބޮުޑވަނީ ާފަރ ތުން ާކަންވެްސާހުށަހެޅުއްވި ާހަދ ފ ނެތީ ާގޮތެއް ާމީހުންނަށް ާތިބި ާކުރަން ާކަްނަކން ާގޮތުން ސީ

އެނިގއްޖެ.ާފަހަތުާބައިގައިާަވރަށްާރީތިކޮށްާރައްޔިތުންގެާވ ހަކަތައްާއަަޔސް،ާައޅުަގނޑުެމންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާ

ކަްށާބިލުާދިޔައީމަާައޅުަގނޑުާައވަްސާމެންބަރުންނ އިާއަޅުަގނޑުމެްނާކުރިންާއުޅެަފއިާތިބިާމީހުންނ އިާެއކަހަލަާގޮތަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބެލިއިރު ާީކކޭތޯ. ާއޮތީ ާލިޔެަފއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާބެލީ ާވަރަްށ06ާާއަވަހަށް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއޮންނަނީާ ާމި ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮއވޭ. ާއެބަ ާލިޔެފައި ާވ ހަކަ ާޮގތުގެ ާކުރަންވީ ާކަން  500ރަނގަޅަށް

ާކަ ާބ ބުަގއިާޙައްޤުތައް ާބ ބެއް.ާމި ާކުރަްނޖެހޭ ާއިޙުތިރ މް ާއެއަށް ާބ ބެއް.ާމިީއާައޅުަގނުޑމެން ށަވަުރކޮށްދިނުމ ިއާބެހޭ

ބުނަނީާމިާބ ބުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާއެންމެހައިާޙައްޤުަތކ ިއާމިނިވަންކަންާއިސްލ މްދީނުގެާއަސްލަކ އިާޚިލ ފުާނުވ ެނާ

ާވ  ާލިބިގެން ާމީހަކަށްމެ ާކޮންމެ ާެއްއވެސްާގޮތުގެމަތީން ާިމއިން ާކޮށްެދޭއ.ާއަދި ާއިްނާކަަށވަރު ާިމާޤ ނޫނުައސ ސީ ކަން

ާގޮތުެގާ ާނުވ  ާތަޢ ރުޟު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާމި ާިހފެހެއްޓޭނީ ާމިްނވަރެއް ާއެްއވެސް ާަކމެއް ާމިނިވަން ާުނވަތަ ޙައްޤެއް

ާފ ސްކު ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާޤ ނޫނަކުންނެވެ. ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާވެސްާމަތިން، ާޤ ނޫނަކުން  505ރ 

އެއިންާަޙއްޤެއްާުނވަތަާމިނިަވންާކަމެއްެގާެއއްެވސްާމިންަވރެއްާހިފެހެއްޓޭނީާމިނިވަންާީދމުޤްރ ތީާމުޖުތަމަޢުއެއްގަިއާ

ާމިއ އެީކގަިއާ ާހަމަ ާމިންވަރަަކށެވެ. ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާހިފެހެއްޓިދ ނެަކމަށް ާމިނިވަންކަމެއް ާނުވަތަ ާޙައްޤެއް މިފަދަ

ާ 27ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމިނިވަންކަުމގެ ާޙައްޤުތަކ ިއ ާއަސ ސީ ާވެސް ާމ އްދ  ާވެްސ27ާާވަަނ ާމ އްދ  ވަަނ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާވެސްާހަމަާމިާވ ހަކަތަްއ26ާާބައްލަވ ަލއްވ ަފއިާމިކަންކަމ ިއާއުޅުންާރަނގަޅުވ ނެާކަންޭނނގެ.ާއަދިާ

ނޑަ ާއަުޅގަ ާއަކީ ާމަްއސަލަ ާއުޅޭ ާދިމ ވެގެން ާމި ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮވޭ. ާކުރެވިަފއިާއެބަ ާކުރިން ާހީވ ގޮތުން،  510ށް
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ހުރިާކަންތައްތަކެއްާބެލުމަށްޓަކައިާފުލުހުންާކުރަމުންާގެންދ ާތަޙްޤީޤެއްގައިާގޮސްާވަންނަންޖެހޭާބައެއްާވަގުންގެާޭގެގާ

ބިލެޭކާނުވަތަާމ ރ މ ރިާއ އިާކުށްތަކ އިާއެްއޗެހިާކުރުމަށްާބ ރުއަޅ ާބައެްއގެާޭގގެާފ ސްކޮށްފ ނެތީާހުށަހަޅައިގެންާއުޅޭާ

ާފެނޭ.ާ ާއެބަ ާބަލައިލީމަ ާކަންތައްތަަކށް ާބިލުގެ ާމި ާޮގތަކަށް ާކަހަލަ ާަޝއްުކވ  ާއެކަމަކު ާނ ރ . ާހިތަކަށް އަޅުަގނުޑގެ

ާވަްއކަންކުރ ާ ާހަމައެކަނި ާޖެހެނީ ާމި ާދޭން ާިމނިވަންކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާގޮތަށް މިދެންނެވި

ާނޫ ާމީހުންނަކަށް ާސިޔ ސީ ާުނވަތަ ާމ ރ މ ރިާވަގުންނަށް ާައޅ  ާކަޓަރު ާދޭންޖެހެނީ ާމިނިވަންކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  515ން.

ާކަށަވަުރކޮށްދޭާ ާމިނިވަންކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނޫން. ާވިޔަފ ރިވެރިންނަކަްށ ާބޮޑެތި ާވިްއކ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ހިންގ 

ާމިދެންނެ ާވެސް. ާފަރ ތައް ާދެ ާއެަބޖެހޭ ާދޭން ާމިިނވަންކަން ާބ ުބގައި ާކަަށވަރުކޮށްދޭ ާެއީއާޙައްޤުތައް ާފަރ ތަކީ ާދެ ވި

ާނެތްާ ާމިނިވަންކަން ާރައްޔިުތންނަށް ާރައްޔިތުންނަށް. ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާސަމ ލުކަން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާމިދެންނެވިާ ާހަމަ ާނުފެނޭ. ނަޑކަްށ ާއަުޅގަ ާބ އްވ ކަށް ާދީގެން ާމިނިވަންކަން ާބަޔަކަށް ާއިތުރު ާކޮންމެހެން ތަނެއްަގއި

 520ންާކަަމށްާވ އިުރގަިއ،ާއެމީހުންާރައްިޔތުންގެާތެރެއިންާވަކިާގޮތަކަްށާހުނިޖެހިާނެގިގެންާތިބެ،ާފަރ ތަކީާވެސްާރައްޔިތު

ދިގުާޒަމ ނެްއގައިާސަުރކ ރެްއަގއިާތިބެާމ ބޮޑެތިާޤަދަރުވެރިންނަށްާވެާލ ރިތަކެއްާނަގ ާއެާއެްއޗެހިާބޭނުންކޮށްާއެކަްނާ

ާދުއްަވއި ާނެރެން ާއަމުރު ާކޯުޓ ާމިއަދު ާފަހުގައި ާތ ިށާކުރުމަށް ާެއކަން ާލަިއގެން ާބިލެއް ާގުިޅގެން ާއެކަމ  ާދެން ގަީތމަ

ާވެްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވަނީވިްއޔ  ާއެހެންކަމަށް ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެްއ ާައޅުަގނޑު ާގޮެތއްކަމަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ކުރުމަކީ

ާގޮތެްއގައި ާދ އިމީ ާއެއީ ާއެބަހުރި. ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތައް. ާގިނަ ާބައެއް ާލ ންވީ ާބިލު ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާާއެބަހުރި

ާލ ން.ާ ާބޭނުންވޭ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެއް ާކަހަލަ ާނުހެދޭ ާނުލައި ާބަެއއް ާއަޅުަގނުޑގެ ާވަނީވިްއޔ  ާހަދ ކަމަށް  525ފިލްމެއް

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާވ ނީ؟ ާކިހިނެއްތޯ ާނިކުތީމަ ާކުރަން ާކަން ާއުސޫލުްނ ާެއ ާއެކަމަުކ ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި. މަޝްހޫރުކަން

ނޑު ނޑުމެްނާހުށަހަޅ އިރުާއަުޅގަ މެންާަބލައިލަންާޖެހޭާދިވެހިރ އްޖޭގަިއާމިހ ރުާޢަމަލުާކުރަމުންާދ ާޤ ނޫނުތައް.ާއަުޅގަ

ާލިބިފައިވ ކަމެއްާ ާބ ރު ާޤ ނޫނަކުން ާއެ ާނުވަތަ ާމަންސޫޙުކޮށް ާޤ ނޫނެއް ާއެ ާނުވަތަ ާނަފީކޮށް ާޤ ނޫނެއް އެްއވެސް

ާޤ ނޫނަކަށްާއިޞް ާއެ ާޖެހެނީ ާފުރަތަމަ ާވަނީިވއްޔ  ާކަމަށް ާޢިޖުރ ތުގެާމަނ ކުރުން ާވަންޏ  ާހުށަހަޅަން.ާއެހެްނކަމަށް ލ ޙު

ާއޮތީާ ާބަލައިލެވެން ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާޢިޖުރ ތުގައި ާހަމައެކަނި ާއޮތީ ާމިހ ރު ނޑުެމން ާއަުޅގަ  530މައްސަލަެއއްަގއި

ާަޝއްުކވިޔަސްާ ާކުެށއްކަން ާއެކުރަނީ ާމީހަކު ާުފލުހަކަށް ާޢަމަލުކުރުމުގައި ާޤ ނޫނަށް ާފުލުހުންގެ ާޤ ނޫނު. އެާާފުލުހުންގެ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާބ ރު ާކުރުމުގެ ާތަޙްޤީޤު ާދޭތެރޭގައި ާއެމީހަކ  ާއަދި ާޙައްޔަރުކޮށް ާހިފ  ާއެމީހަކު ާވަދެ ާމީހ  ފުލުސް

ާވެްސާ ާބަހުސް ާޤ ނޫނަށް ާމި ާނުވަތަ ާޢަމަލުކުރުމަށް ާޤ ޫނނަށް ާމި ާވަންޏ  ާއެހެންކަމަށް ާދީފައި. ާޤ ނޫނަކުން އޮންނ ނެ

ާބަދަލުކޮށްގެ ާޤ ނޫނު ާފުލުހުންގެ ާކުރެވޭނެާކުރެވޭނީ ާެއކަން ާއެއީ ާބަދަލުކޮށްެގން. ާކިބައިން ާުފލުހުންގެ ާބ ރުތައް ާއެ ން

ާކޮށްފ ނެކަމަްށާ ާކަމެްއ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ ާގެންނަންޖެހޭ. ާބަދަލު ާެވސް ާއަށް ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާެއއ ެއކީަގއި ާހަމަ  535ގޮތް.

ނޑަށްާޭއގެާޙިމ ޔަތްާހޯދ އިރުގައިާދިވެހިރ ްއޖޭގައިާދިރިއުޅޭާއ ބ ދީާ ގެާތިންލައްކަާރައްޔިތުންނަށްާއޮްތާޝައްުކވެާއަުޅގަ

ާތިެބާ ާހުވ ކޮށްގެން ާަފރ ތުން ާތިބި ާހިންގަން ާދައުލަތް ާޖެހިއްޖެކަެމއް. ާކުރަން ާރަްއކ ތެރިކަމަށްޓަަކއި ޙިމ ޔަތ އި
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ާޢިޖުރ ތުގެާ ާޖިނ ޢީ ާއޮތް ާކުރީގަިއ ާމީގެ ާއެބައޮތް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޖުބޫރުވޭ. ާކުރަން ާއެކަން ސަރުކ ރުން

އްާއެބައޮތް.ާމީތިާބޮޑަްށާއަމ ޒުެވގެންާމިާދަނީާޖިނ ޢީާޢިޖުރ ތުގެާމައްސަލަާއަށް.ާމިއީާހިފ ާޙައްޔަރުކުރުމ ިއ،ާޤ ނޫނެ

ާބިލުންާ ާބިލެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާވ  ާއަށް ާމަރުޙަލ  ާކުރުމުގެ ާއަމުރުާނެރުމ އި،ާތަޙުޤީޤު ާބޭތިއްބުމ އި،ާޯކޓު  540ބަންދުގައި

ާ ާނަގ ފައި، ާހަމައެކަނި ާތަންކޮެޅއް ާޖަހަިއގެންާވަކި ާރުފިޔ  ާވަގު ާމީހުންނ އި، ާތިބި ާކޮށްފައި ާވަްއކަން ކުރިން

ާނަގައިގެްނާ ާފައިސ  ާބެންކުތަކުން ާމީހުންނ އި، ާނެގި ާލޯނު ާދައުލަތުން ާމީހުންނ އި، ާތިބި މުއްސަނދިވެފައި

ާއޮޑިޓަ ާފުަރތަމަ ާނެގުމަށްޓަކައި ާކަންކަން ާހުރި ާގޮތުަގއި ާނ ޖ އިޒު ާމީހުންނ އި، ާތިބި ރާޖެނެރަލްގެާމުއްސަނދިވެފައި

ާއޮފީސްާ ާފުލުސް ާޙައްޔަރުކޮށްފައި، ާގ ޟީން ާހުރިހ  ާހަދ ފައި، ާޤ ނޫނެއް ާމިވައްތަުރގެ ާހިފަހައްޓ ފައި ާހިފ  ކަރުގަ

ާޖަހ ފަިއާ ާަނގ  ާބުޅ ަގނޑެއްހެން ާވެސް ާއެމަނިކުފ ނު ާފުންމ ލ ފައި ާފ ރުމަތިން ާޭގ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   545އުވ ލ ފަިއ،

ޅުަގނޑުާމިހ ރުާސުވ ލުާއުފެދެންާފަށައިފިާމިކަންކަމ އިާދޭތެރޭގައި.ާޑިމޮކްރަސީާއެްއާމިއުޅެނީާކިހިނެއްާހަދަންތޯ؟ާއަ

ާކޮންމެވެްސާ ާމަސަްއކަތްކުރުމުަގއި ާޑިމޮކްރަސީއަކަށް ާއެ ާދައްކަންޖެހޭނީ ާވ ހަކަ ާޑިމޮކްރަސީގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނ 

ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިއޮތް ާބައެއް. ާހުރި ާރޫހެއް ާމަސައްކަްތާާވަރެްއގެ ާކުރި ާމިތަނުގައި ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްާކުރަނީާމިާهللاާދިވެހިރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނަށްާއެނގޭނެ.ާމ ތް ދެނެވޮިޑގެްނާވ ނެ.ާމިއަދުާއަޅުގަ

ާފަރ ތްތަކުންާ ާެއކި ާިމއުޅެނީ ާބ ރުތައް ާދީފައިވ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމުޢައްސަސ ތަކ އި ާމިިނވަން  550ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާއެކަންާއުނިކު ާއިނގޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާދ އިރ ތަުކގެ ާޤ އިމްކުރ  ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާތިބި ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ރަންެވގެން.

ާއަިދާ ާވެސް ާމެދުވެރިކޮށް ާނ އިުބ ާބަްނޑ ރަ ާއެބައޮތް. ާބ ރު ާހުށަހެޅުމުގެ ާބިލު ާމިއަދު ާއެފަރ ތްަތކުން ާގޮތް. ކުރަންވ 

ާއަޅުަގނޑުމެ ާއެކަމަކީ ާވެސް. ާފަރ ތްތަކަށް ާނެރުމ އިާއަމިއްލަ ާއަމުރު ާކޯޓު ާހުށަހަޅައިގެްނ ާބިލެއް ާއަށް ާއަިމްއލަ ން

ާޙ ލަތެއްާ ާޚ އްަޞ ާރ އްޖެ ާމުޅި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިމއަުދ ާނޫން. ާކަމެއް ާހުްއޓުވޭ ާބ ުރ ާކުރުމުގެ ތަޙުޤީޤު

ާމޭޒުމަތީަގއި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާވެސް ާމިއަދު ާމަސައްކަތުަގިއ ާގެންދ  ާކުރަމުން ާފުލުހުން ާބިލުާާއިޢުލ ންކޮށްގެން  555ދެ

ާއަސ ސީާ ާބުނ  ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާނަމަެވސް ާިއރުކޮޅަކަށް ާކުޑަ ާވެސް ާމަޖުބޫރުން ާއެބަެޖހޭ ާބިލުން ާދެ ާއެ އެބައޮތް.

ާކުރުމަށްާ ާކަންތައްތައް ާެއފަދަ ާކުރަން.ާއެކަމަކު ާއަުޅަގނޑުމެން ާކަމެއް ާކަހަލަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަްނކަމަށް ޙައްޤުތަކ އި

ނޑުމެންާމިާތިެބނީާހީ ކަރުވ ފައިާމުިޅާޖުމްލަާމިގޮތަށްާހިނގައިދ ނެތީ.ާއަުޅަގނޑުމެންާހަނދ ންާއެބަހުރިާވެސްާއަުޅގަ

ާހަވ ލުީވއިރުަގިއާ ާވެރިކަމަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާމަޢުމޫން ާބަދަލުވެގެން، ާވެރިަކން ާނ ޞިރުގެ އިބްރ ހީމް

ާ ާއޮންނ ނީ ާހިފެހެއްޭޓ ާޙައްޔަރުކޮށް 05ާާމީހުން ާެއ ާުމއްދަތު. ާޙ ލަތެޭކ05ާާދުވަހުެގ ާޚ އްަޞ ާމުއްދަތު  560ުދވަހުެގ

ާ ާޖަލުގައި ާގޮސް ާއެންމެން ާގޮތަށް ާދޫކޮށްލި 12ާާކިޔ ބަހައްޓ ަފއި 42ާާމަސްދުވަްސ، މަސްދުވަްސ01ާާމަސްދުވަސް،

ނޑީަގއިާބިޑިާއަޅ ަފިއާބ އްވ ަފއިާއިދިފުށަށްާދަމ ާހިފަހައްޓައިގެންާތިބެާއަނިޔ ާ ވެގެންާދ އިރުާކުަޑާގޮީޅަގއިާއަނދަގޮ

ާ ާކުރަމުން ާަސޤ ފަތު ާއެ ާސިޔ ސ12ާާީގެންދިޔައީ. ާހައްތަހ  ާހަމަ ާނުނިމުނު. ާޙ ލަތެއް ާޚ އްޞަ ާވީއިރު އަހަރު

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާވީމ ، ާލ ންީވ. ާބިލެއް ާމިތަނަށް ާކުރުމަށްޓަކައި ާސަލ މަތް ާމީހުން ާސިޔ ީސ ާއަނެއްކ  މީހުންނަށް.
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ނޑުާެވސްާ ާއަުޅގަ ާގޮެތއްާނެތް.ާއެހެންެނއްާނޫން ާއަްތލެވޭނެ ާަގިއގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމީހަކަށް ދުވަންވީ.ާއެްއވެސް

ާމިއަުދާ ާތަނެއް. ާޙުރުމަތްތެރިވެގެްނވ  ާތަނެއް. ާމިިނވަންެވެގންވ  ާގޯތިގެދޮރަކީ ާމީސްމީހުންގެ ޤަބޫލުކުރަން

ާނުވަަތާއަ ާކޮށްފިއްޔ  ާކަމެއް ާޚިލ ަފށް ާގަވ އިދ އި ާސަރުކ ރުން ާމި ާދޭތެރޭގައި ާއެތަންތަނ އި ާއެބަހުރި ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބ ރު.ާ ާކުރުމުގެ ާއެކަން ާގޮްސެގން ާމުޢައްސަސ ތަކަށް ާއެ ާކޮށްފިއްޔ  ާކަމެއް ާމުޢައްސަސ ތަކުން ާމިނިވަން ދައުލަތުގެ

ާއަޅުަގނޑު ާވަނީިވްއޔ  ާކުރ ކަމަށް ާކޯޓުތައްާއެްއކަމެއް ާުއވ ލ ފައި ާވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތަކީ ާހަދަންވީ  570މެން

ނޑިޔ ރުްނގެާ ާފަ ާތިބޭނީ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއެއްުދވަހު ާދުވަހަުކ. ާކޮންމެ ާތިބެންވީ ާައޅުަގނޑުެމން ާއުވ ލ ަފއި ވެސް

މަާއެކަންާކޮށްލީމަާނިމުނީާސިފައިަގއި.ާއަެނއްާދުވަހުާުފލުހުންގެާސިފައިަގއި.ާޔުނީފޯްމތަކެއްާއިތުރަށްާބޭނުްނވ ނީ.ާހަ

ާމިތަނަށްާ ާޤ ނޫނު ާމިފަދަ ާއުސޫލުން ާކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާމިކަން ާވަދެ ާމީހަކު ާކޮންމެ ާބޭންޖަހ ފައި ހަމަ.ާބޭރުގައި

ާހިތ މަކޮށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭަގއި ާފަރ ތްތަކ އި ާމަސަްއކަތްކުރ  ނޑުވ ލަން ާކަ ާބ ރު ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ވައްަދއިގެން

ނެޑއްާމިައކަށްާތ އީދެއްާނުކުރ ނަން.ާދަންނަވަނީާއ ދޭ  575ހ އިާއެކީަގއިާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަށްާމިާބިލުާގެންދ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާމިނިވަންކަމަ ާީމސްމީހުންގެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާކަންކަމ ިއާ`. ާފަދަ ާުހރަސްއެޅޭ ށް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮްތާވ ހަަކާއަީކ،ާޙަޤީޤަުތގަިއާ  580ގުިޅގެންާނެރެންޖެހޭާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމުގެާބިލ ިއާބެހޭގޮތުްނާއަުޅގަ

ާއެއްބަްސެވގެންނޭ.ާ ާހަމަ ާމިހިރީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަބލައިގަތުމަށް ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާރީްއޗޭ. ާވަރަށް ާނަން ާބިލުގެ މި

ާމިާާއަޅުަގނޑު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެންމެ ާވ ހަކަތަކަށް ާހުރި ާބިލުގައި ާރުހެއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާބަލައިގަުތމ އި ާބިލު މި

ާޖެހޭާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާހިތްހަމަޖެހޭކަށް ާއެހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައިލިއިރުަގިއ ާލިބުނީ. ބިލު

ާއެބަޖެހޭ ާބިލު ާމި ާބަލައިގަނެ ާބިލު ާމި ާއަީކ، ާޢިްއޒަތްތެިރާާވ ހަކަ ާވ ހަކަދެްއކެވި ާކުރިން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމީގެ ދެންމެ

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއެަބޖެހޭ ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙު ާބިލަށް ާމި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާވ ހަކަތަކަށް ާބަެއއް ާވެސް  585މެންބަރުންގެ

ާޢި ާއަިދ ާވެސް ާބިލުގައި ާތަެނއްކަމަށް ާޙުރުމަތްތެރިވެގެންވ  ާގޯތިގެދޮަރކީ ާއ ދެ، ާމެންބަރުންާޤަބޫލުކުރެވޭ. އްޒަތްތެރި

ނޑުާެވްސާ ވެސްާއެބަާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ .ާގޯތިގެދޮރަކީާމިނިވަްނކަމުންާފުރިގެންވ ާތަނެްއކަމަށްާވ ންޖެހޭކަމަށްާއަޅުގަ

ާގޯިތގެދޮރަށްާ ާއެ ާބ ރުތަކުްނާއަިއސް ާސަލ މަތީ ާެގއްލެނީކީ ާހަމަެއކަނި ާމިނިވަންކަން ޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާގޯިތގެދޮރުގެ

ާއެއް ާބަަޔކުާާވަނީމަ ާވެސް ާތިބެގެން ާބޭުރަގއި ާގެއިން ާނުވަދެ ާގޯްއޗަށް ާެގއްލޭ ާއެބަ ާމިނިވަންކަން ނޫން.ާގޯތިގެދޮުރގެ

ާއުނދަގޫވޭ.ާ ާއެބަ ާމީހުންނަށް ާދިރިުއޅޭ ާގޭތެރޭގައި ާގެްއލޭ. ާއެބަ ާމިނިވަންކަން ާގޯތިގެދޮރުގެ ާޢަމަލުތަކަކުން  590ހިންގ 

މައެކަިނާކޯޓުާއަމުރުާނެރެންޖެހޭނީކީާފުލުހުންާނުވަތަާސިފައިންާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާމިާދަންނަވ ާވ ހަކަާައކީ،ާހަ
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ާމިނިވަންކަްނާ ާލިބޭ ާވެްސާޭގގެއަްށ ާޒ ތުން ާމިދެންނެވި ާބީދައިްނ ާމިދެންނެިވ ާޫނންކަމ އި، ާވަނީމަކ  ާޭގެގއަށް އައިސް

ާބައްޓަން ާބިލު ާމި ާނެރެވޭގޮތަށް ާއަމުރު ާކޯޓު ާހަމަ ާފަރ ތްތަކަށް ާުކރ  ާމިނިވަންކަން ާއެބަޖެހޭ.ާހުރަސްއެޅޭ ކުރަން

ާޙިމ ޔަ ާރައްކ ތެރިކަން ާސަލ މަތ އި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމުޅި ާއޮތީކީ ާމި ާބިލު ާމި ާޤަބޫލުކުރަން ާެވސް ާކުރެވޭާއަޅުަގނޑު ތް

ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވާފަދައިްނާގޮތަކަށްާނޫންކަން.ާ ާއެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާހަމަ ާައމ ޒުެވގެންާމިވަނީ  595މިބިލު

ާމިހ ރު ާބިލުގައި ާއަުޅަގނޑުާހަމަ ާބަޔަކަްށކަން ާވަކި ާއަމ ޒުެވގެންވަީނ ާއޮތްގޮތުން ާޤަބޫލުކުރަން.ާާމި ވެސް

ާ ާމި ާނުދޭނަން ާނަސޭޙަތެއް ނޑެއް ާއަުޅގަ ާމެންއެހެންނަމަވެސް ާގެންދ ކަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަނބުރ  ާބިލު ާމި ބަރަކަށް

ާވަ ާސުރުޚީ ާބިލުގެ ާބިލެއް. ާރަނަގުޅ ާވަރަށް ާފަދައިން ާދެންނެިވ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ،ާކުރިން ާރީތި. ރަށް

ާބިލަށްާ ާމި ާމިބިލުާބަލައިގަންނަން.ާބަލައިގަނެފައި ާއެބަޖެހޭ ާއެބަދިާއިޞްކުކުދިާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންނަން ޖެހޭ.ާލ ޙުތައް

 600ާދުުކރަންާބިލުާބަލައިގަންނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާތ އީ

ާ

ާބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޒީޒުާޖަމ ލުާޢަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަމ ވަ

ާަރއީާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާަވރަޙްމަތު` ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް ާސް. ާމިނިވަންކަމަށްާهللا ާީމސްމީހުންގެ ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާދ އިރ ެގާ ާފޮނަދޫ ާނަމުގައި ާބިލުެގ ާނެރުމ ބެހޭ ާއަމުރު ާކޯުޓ ާނެރެންޖެހޭ ާގުިޅގެން ާކަްނކަމ ިއ ާފަދަ ހުރަސްއެޅޭ

ާޢަބްދުއް ާމެންބަރު ާޢަބްދުާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުهللاާރަޙީމް ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާކަމުަގއިާާހުށަހެޅުއްިވ ާބިލެއް ާތ ޢީދުކުރ   605ވެސް

ާރ އްޖެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަދަިއން ާވިދ ޅުވ  ާމެމްބަރުން ާަބއެްއ ާސަބަބަކީ ާޑިމޮކްާދަންނަވަން. ާޒަމ ނީ ރަީސާއަށް

ާޚިތަޢ ރަ ާދޭތެޭރގަިއ ާކަންތަްއތަކ އި ާކުރެވެމުންދ  ާަނމުގައި ާޑިމޮކްރަީސގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސާފުކޮށް ާއިުރގަިއ ޔ ލުކުރ 

ާއަ ާނުފުދޭކަމަށް ާކޮށްދިނުމަށް ާހިމ ޔަތް ާަޙއްޤުތަްއ ާރަްއޔިތުންގެ ާއެާއެކަނި ނޑުމެންނަށް ާމިސ ލެްއާުޅގަ ާކަށަވަުރވޭ. ބަ

ާޤ ނޫނުތަކުންާ ާބައެްއ ާހެދިފައިުހރި ާމަތީން ާުއސޫލުތަކުގެ ާހުރި ާޤ ނޫނުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނަމަ ގޮތަށް

ނޑުާމިސ ެލްއގެާގޮތުންާާންނަށްާލިބިފައިވ ާހިމ ޔަތްތައްާވެސްާނެތެމުންާއެބަާދ ކަރައްޔިތުން  610އެބަފ ހަގަާކުެރވޭ.ާއަުޅގަ

ާސިވިލް ާފޯުރވ ީތާާދަންނަވ ލ ނަން. ާބ ރު ާނުފޫޒ އި ާދައުލަތުެގ ާމުވަްއޒިފުންނަށް ާސަުރކ ރުެގ ާޤ ނޫނަކީ ަސރވިސް

ާސިވިލް ާކުުރމަާއެކަމުން ާހިމ ޔަތް ާމުވައްޒިފުން ާއުފެއްދުުނާސަރވިްސ ާަރއްކ ތެރިކަމަށްޓަކައި ާއެމީހުންގެ ށްޓަކައި

ކޮމިޝަނަކ އިާއުފެދުނުާޤ ނޫެނއް.ާއެހެންނަމަވެސްާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާޖަވ ބުާެދްއވަާބައްަލވ އިާމިޤ ނޫނުގެާސަބަބުންާ

ާަފއިދ ާސިވިލް ާއެއްވެސް ާލިބުނު ާމުަވއްިޒފުންނަށް ާއިތުރުކަމެާސަރވިްސގެ ާފިަޔވަިއ ާެގއްލުމެއް ާމިާއެއް ާނުލިބޭ. އް

ާސިވިލް ާނެތުންާހ ލަތުގައި ާއޮތުމަށްވުރެއް ާކޮމިޝަނެއް ާމިކަހަލަާާސަރވިްސ ާއެހެންވީމ ، ާރަނގަޅުވ ނެ. ާމ   615ވެސް

ާިސވިލް ާިތއްބަވ  ާއަތޮޅުތަުކގައި ާއެބަހުރި. ާމިސ ލުތައް ާނުފޫޒުާާތަފ ތު ާބިރުދެއްކުމ އި ާމުަވއްޒިފުްނނަށް ސަރިވސް

ާއިންތިހ  ާއޮތީ ާގޮސްފައިާފޯރުވުން ާކުށެއްއަށް ާއެްއެވސް ާހުރުމ ެއކުަގއި ާކަްނތައްތައް ާމިކަހަލަ ާަމއުސޫމުާާ.ާއަދި ނެތް

ާކަމެއްާމީހުން ާނުކުރ ނެ ާބަންދު ާދަށުން ާއަުމރެއްގެ ާކޯޓު ާހަމަ ާނޭނގެ.ާހަމަގައިމުާވެސް ނޑަަކށް ވެސްާާވެްސާއަުޅގަ
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ާއޮންނ ނެ ާކޮށްފައި ާކަމެއް ާކަހަލަ ާކުރެވޭ ާއެއްވެްސާތުޙުމަތެއް ާމިފަދަ ނޑުާާއަޅުަގނަޑކީ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާވެސް މީހެއް

ާބަންދުާ ާނެރެގެން ާއަމުރެއް ާކޯޓު ާހަމަ ާއެނގޭނީ ާކިހިނެއްތޯ ާއެކަމަކުވެސް ާމިހުންނަނީ. ާޔަޤީންކަމ އެކު ާވަރަށް  620ވެސް

މިާނަންާރީތިާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމުާވިދ ުޅިވާފަދައިންާާނުކުރ ނެ

ާއަ ާމުހިއްބިލެއް ާކުރަންޖެހޭާދި ާއިޞްލ ޙު ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިީޓގެ ާބިލަކީވެސް ާކޮންމެ ާބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ާވެސް މު

ކަންތައްތަެކއްާހުންނ ނެާބިލަކަށްވ ތީވެ.ާައޅުަގނޑުާއެދެނީާމިާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާގެންދަވަިއެގންާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންގެާ

ާ ާކުރަްއވ  ާފުރިަހމަ ާެއކުަގއި ާކުރުމުެގާވިސްނުންފުޅ  ާބަދަލު ާރަނަގޅުގޮތަކަށް ާއޮންނަންވ  ާވެެގންދިއުން. ޤ ނޫނަކަށް

ާއޮންނ ނީ ާފ ސްކުރުން ާއަދި ާއޮންނ ނެ. ާކޮމިީޓގައި ާމަތީަގއި.ާާއިޚްތިޔ ރު ާއަތްޕުޅު ާމެމްބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ  625ވެސް

ާެއއީާއަނ ާއެއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމުން ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާހ ލެްއަގއި ާއަްނގަންޖެހޭާއެްއވެސް ާގެންދަން ުބރ 

ނުޑާަޤބޫލުނުކުރަން.ާސަބަބަކީާަރއްިޔތު ވެްސާލިބިދޭާާބަރަކަށްންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާެއާމެންއެްއޗެްއކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާޤަބޫލުފުޅުާ ާބިލެއްކަމަށް ާއެކަީށގެްނވ  ާއެންމެ ާެއއީ ާނަޒަުރަގއި ާއެބޭފުޅެްއގެ ާހުށަހަޅުއްވަނީ. ާދަށުން އިޚްތިޔ ރެްއގެ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާކުރައްާ ާހ މަކޮށްދެްއވަމުން ާރަނގަޅަށް ާަވރަށް ާވެސް ާސަބަބުތައް ާހުށަެހޅުއްިވ ާއެ ާއަދި ވ ތީ.

ާެއްއގޮތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއްެވސްާާބިލަކަށްވ ތީ. ާގެންދ ކަށެްއ ާއަނބުރ  ާބިލެްއ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޖިލީހަށް  630ވެސް

ާ ާދެލި ާމި ާއެދޭނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުދަންނަވ ނަން. ާކޮމިޓީެގާމެންބަރަކަށް ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަޅުަގނުޑމެން ާމަްއޗަށް ކޮޕީގެ

ާހިއްސ ކޮށްގެްނާ ާޚިޔ ލުތައް ާވިސްނުންަތއް ާދަރަޖައަކަށް ާމަތިވެރި ާއެންމެ ާޤ ބިލުކަންހުރި ާައޅުަގނޑުމެންގެ މަރުޙަލ ގައި

ާއަ ާމިބިލަކީ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްކުރުން. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނަކަށް ާއެ ާހަދައިގެން ާބިލަކަށް ާހިތުްނާފުރިހަމަ ނޑު ުޅގަ

ާޑިމޮކްެރސީ ާހ ލެްއަގއި ާއަންނ ެނާާއެްއވެސް ާއުނިކަން ާމިނިަވންކަމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ  ާއަިދ ާެއޅޭ ާހުރަސް އަށް

ނޑުމެންނަށްާކުރަންޖެހ7ާާޭނޫން.ާމިއީާދިވެހިރ އްޭޖގެާޤ ނޫނުއަސ ސީސގެާާބިލެއް  635ަވނަާމ އްދ ގެާދަށުންާވެސްާއަުޅގަ

ާފުރިހަމަ ާއިތުރަށް ާޤ ނޫނުއަކަންތައްތައް ާޤ ނޫނުކުރުމަށްޓަކައި ާހަދަންޖެހޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއް.ާސ ީސެގ ާތެރެއިން ތަކުގެ

ާތަފްސީލީާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަންކުރުމަށްޓަކަިއ ާމަީތގަިއ ާއަސްލުގެ ާއެ ާއަސްލު. ާަމއިަގނޑު ާޤ ނޫުނތަކުގެ ައކީ

ާލ ޒިމުޤ  ާއެއީ ާހެދުމަކީ ާނޫނުތަކެއް ާބިލެއް ާއެހެންވީމ ، ާކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާހުކަމެއް، ާމިތަނަށް ާއެީއާއަދި ށަހެޅުނީމ ،

ާއޮތް ނުޑާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަޅުގަ ާމ ނަކުރުމަކީ ާކަމުަގިއ ާއެއްޗެއް ާހުށަހަހެޅޭ ާނިގުަޅއިގަތުމަށްަޓކަިއ މިނިވަންކަން

ާއެާ ާދިނުން. ާަތފްސީލުތައް ާކުރުމުގެ ާކަންކަން ާބޭނުމަކީ ާޭއގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާވަރަށް  640ހިތުން

ާކޮމިޓީއަކަްށާސަބަބަށްޓަކަ ާއަވަހަށް ާމިބިލު ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު ާމެންބަރަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމިޤ ނޫނު ާއަުޅަގނޑު އި

ާހުށަހަޅު ާބޭފުޅުން ާމިހުރިހ  ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓގެ ާެއކީަގއިގޮސް ާޚިޔ ލުފުޅުތަކ އި ާފުރިހަމަގޮތަށްާާއްވ  ޮއންނަންވ 

ާގެ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި ާައޅުބައްޓަން ނޑުމެންނެސް ާވިސްނުންފުޅ ާގަ ާމެންބަރުންެގާޚިޔ ލުފުޅ އި ގެ

ާއުނިކަންތައްަތކެއް ާބިުލގަިއ ާއ ދެ، ާއެދޭގޮތް. ނުޑ ާއަުޅގަ ާވުމަކީ ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ްސކުރަްއަވއިގެން ވެްސާާއެުކގައި

ާައޅުަގނޑުާ ާކުރުމަށް ާަރނގަޅު ާއެކަންަތއްތައް ާާހުރުމ އެކު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމިޓީ  645ފުރުޞަެތްއާވެސް
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ާހިއްސ  ާާލިބިއްޖެނަމަ ާވ ހަކަ ާބަކުރ ނެ ާމި ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާވައްސ ލަމްސްދަންނަވަމުން ާކުރުކޮށްަލން. ޢަލަިއކުމްާކޮޅު

ާވަބަރަކ ތޫ.ާهللاާވަރަޙްމަތު

ާ

ާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 650ރުމަތ އިާއަދިާމިނިވަންކަމ ާގޯތިާގެދޮރުގެާޙުާޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާފަރުދީާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއައްސަލ މް

ާދީނުގަާ ާއިސްލ މް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާރައްކ ތެިރކަމަކީ ާކޮށްދީފައިވ ކަާމުދަލުގެ ާކަަށވަުރ ާވަރަށްބޮޑަްށ ާއަދިާވެސް މެއް.

ާހުރިހ ާޑިމޮ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންދުނިއޭގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއަދި ާތަކުަގއިވެސް ާކަމެއް.ާއ ދެ،ާވެާާކްރެސީ ާަކށަވަރުކޮށްދޭ ސް

ާހަމަކަށަވަރުންމުޖްތަމަ ާބަރުވެގެންދ ނެ ާތިލަފަތް ާޢ އްާޢުގެ ާވުރެ.ާއެހެންވީމ ،ާޖިނ ީޢާވެސް ާތިލަފަތަކަށް ާފަރުދެއްގެ މު

ާެއއްާޫދކޮށްލަންާޭބނުންވީާކަުމގައިާވީނަމަެވސްާވެސްާދަޢުލަތުން.ާފަރުދަކުާައދިާދަޢުވ ާކުށްތަކުަގއިާަދއުވ ާއުފުލަނީ

ާމުޖްތަމަ ާއެއީވެސް ާދ ނެ. ާއުފުލިެގން ާދައުވ  ާއެ ާބަރުވެގެންވ ދަޢުލަތުން ާތިލަފަތް ާދައުވާ ޢުގެ ާދަޢުލަތުން ާއ ދެ،  655ީތވެ.

ާތަޙުކުރުމު ާމައްސަލަތައް ާފުލުހުން ާމިގަިއ ާފުލުހުންނަށް ާކުރަންޖެހޭ. ާހަވ ުލކޮށްފަިއޭވާާޤީޤު މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާޤ ނޫނެއްވެާ ާފުލުހުންގެ ާއަިދ ާޤ ނޫނުގައިޤ ނޫނުއަސ ސީން. ާެއ ާބަޔ ންކޮާސްވޭ. ާަސރީޙަކޮށް ާވަރަށް ށްފަިއޭވާވެސް

ެވސްާފުލުހުންނަށްާާއަދިާެއާޤ ނޫނުގެާދަށުންާަގވ އިދުާހެދުމުގެާބ ރުާ.ހުންގެާމަސްޢޫލިއްޔަތ އިފުލުހުންގެާދައުރު.ާފުލު

ާޤ  ާއެ ާއަދި ާއެބައޮތް. ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާރ އްޖޭފައި ާމި ާފުލުހުންނަށް ާމިހ ރު ާހެދިފައިވ ާލިބިދީފައީވޭ. ާދަށުން ނޫނުގެ

 660ވަރަށްާތަފްޞީލީާވަރަށްާކޮމްްޕރިހެންސިވްކޮށްާއޮތްާަގވ އިދެްއާއެބައޮތް.ާެއއީާމީހުންާހައްަޔރުާކުރުމ އިާޭގގޭގެާގޯިތާ

ާއަދި ާވަނުމ އި ާހިފެހެއްޓުންާގެދޮރަށް ާތަކެތި ާފަދަ ާބިލަށްާާމުދ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާުގޅިގެން.ާއ ދެ،ާިމހ ރު މައްސަލަތަކ އި

ާވަބަލ ލ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަންަތްއތަކެއްއިރުަގއި ާކަންބޮުޑވ  ާ ާާރަށް ާބިލުގެ ާމި ާމިޮގތުން ވަނ4ާާަފ ހަަގކޮށްލެވެނީ.

ާމިހިރަ ާގައިާމިހިރަމ އްދ ގައި ާ)ބ( ާއަދި ާ)ރ( ާ)ނ(، ާ)ށ(، ާ)ހ(، ާކޯޓުާކަންތައްތައް، ާކަންަތއްތަކަކީ ާބުެނފައިވ 

ާޑިޮމްކރެސީއެްއަގއި ާކޮންމެ ާނުލ  ާރ އްާއަމުރަކ  ާއަދި ާޤ ނޫނުައސ ސީންެވސް ާކަންތައްތަެކއް.ާާޖޭގެ ާލިބިދޭ ެވސް

ާ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިކަންތައްތަކަށް ާޤަބޫލުކުރަނީާކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާފ ހަގަކޮށްފައި ާބިލުގައި ާމި  665ކަމެއް

ާބިލެއް ާރަނގަޅު ާާނޫންާާމިބިލަކީ ާހުރަސްއެިޅގެން ާބ ރުތަކަށް ާލިބިދީފައިވ  ާފުލުހުންނަށް ާ.ދ ކަމެއްކަންކަމަށް.ާމިހ ރުގެ

މިކަމުގެާސަބަބުންާފުލުހުންގެާދައުރުާހަނިވެާފުލުހުންނަށްާމައްސަލަތައްާތަޙްޤީޤުާކުެރވޭނެާގޮތެއްާުނވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާކުެރޭވާ ާތުޙުމަތު ާކުށެއްގެ ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ާފުލުހުންގެ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާނުކުރެވޭނެ ާތ ޢީދު ާމިބިލަށް އަޅުަގނޑަށް

ާ ާމީހުން ާއެ ާބަެއއްާތުޙުމަތު ާއެީއ ާހޯދުމަށް. ާއަމުެރއް ާކޯޓުގެ ާހުށަހަޅ ނީ. ާކޯޓަްށ ާބަޔ ންކޮށް ާމިންވަރު ކުރެޭވ

ާހ ލަތްތަކަހ ލަތްތަ ާއަެނއްބައި ާގޭގެާކުގައި. ާަވުގތުން ާފުލުހުންނަށް ާއެފަދަާާކީ ާހ ލަތްތަކެއް. ާަވދެވޭ ާޮގސް  670އަްށ

ާޑިމޮކްރެސީސްހ ލަތްތަ ާހުރިހ  ާއެހެން ާޙަާތަކުަގއިކަކީ ާލިބިދީފައިވ  ާބ ރެއް.ާެވސް ާލިބިދީފައިވ  ާފުލުހުންނަށް އްެޤއް.

ާަގވ އިދުން ާއަދި ާޤ ނޫނ އި ާހެދިފައިވ  ާމިހ ރު ާއަދި ާލިބިދީފަިއވަނީ.ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއެގޮތަށް ާހަަމ ާބ ރު ާއެ ވެސް



 26 

ާ ާމިހ ރު ާއެކަންކަންާހުށަހެޅިފައިއެހެންނަމަވެސް ާމިބިލުން ާކޯޓުާވ  ާއެއީ ާމިވަނީ. ާނުލ ވެާހަނިކޮށްފައި ްސާޯއޑަރަކ އި

ާބެލޭާއްސަގޮ ާޗެކްކޮށް ާޭގގެ ާމިއޮާފުލުހުންނަށް ާމިހ ރު ާއެއްފަހަރުާގޮތަށް ާއަިދވެސް ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ތީ.

ާނޫން ާބިލެއް ާރަނގަުޅ ާމިބިލަކީ ާމަސްޢޫލިއްޔަުތާާދަންނަވަނީ ާފުލުހުންގެ ާއަދި ާހަނިކޮށް ާދައުރު ާފުުލހުންގެ  675ކަމުަގއި.

ާރިއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާކަމަށް.ާޝުކުާއަދ ކުރުމަށްާހުރަސްއެޅޭާބިލެއްާ

ާ

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާ

ާމީސް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނުޑ ާމުހިއްމީހުން، ާަވރަށް ާބިލަކީ ާމި ާބިލެއްކޭގޮުތގައި ާމިާމު .

ާވެސްާ ާބަލ އިުރގަ ނޑިަވޅަށް ާބިލަާދަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްމި ާމުހިއްާކީ ާއަޅުަގނުޑާވަރަށް ާބިލެއްކަމަށް ާވެފަިއވ   680މު

ނޑުާހެދުނުގެާުސވ ލުކުރުުމގެާަވގުތުަގއިާައޅުަގނޑަށްާާފުރުޞަތުާލިބިފައިާނުވ ތީ،ާ ފ ހަގަކުރަން.ާހަމައެއ ެއކުާއަުޅގަ

ާ ާުސވ ލު ާބޭނުންވެަފއިވ  ާކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާއުއްމިނިސްާހެލްތު ާއަޅުަގނުޑ ާކޮށްލ ނަން. ާކުރަންޓަރ އި ހެލްތުާާމީދު

ާމިއަދުާާމިނިސްޓަރާކޮންމެ ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދެއްވ ެނކަމަށް. ާޖަވ ބު ާުސވ ުލގެ ާއެ ާވަަޑއިގެން ާއިރަކުން ވެސް

ާިއސްތިޢުފ  ާކަމަނ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާަވނީ ާގޮވ ލ ފަިއ ާއިން ާއިސްތިޢުާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކަމަނ  ާއެހެންވީމ ، ާދެްއވ ީނާއަށް. ފ 

ާތ ރީޚެއްަގއިތޯ؟ ާދަންނަާކޮން ނޑައެިޅގެްނާމިހެން ާކަ ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާފުރުޞަތު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިޖެހުނީ  685ވ ލަން

ާ ާފުރުޞަތެއް ާލިބެންޖެހޭ ާަދއްކާ މިއަދު ާވ ހަކަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާނުވ ތީ. ާވަރަށްާލިބިފައި ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު އިރު

ާވ ހަކަތަކެއްމުހިއް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާމު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާދައްކ ލަން ާނިސްބަތްވ ،ާާވެސް ާއިން ެއމް.ޑީ.ޕީ

ާބޭފުޅުން ާބިލުތަކުގައިާވަޑ އިގަންަނވ  ާފޮނުވ  ާސަރުކ ރުްނ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެބަހުރި.ާާެވސް ާމައްސަލަތަކެއް ވެްސ

ާއަޅުގަާ ާބިލުަތކުަގއި ާއެ ާަމްއސަލަތަކެއްއެހެންވީމ ، ާދެޭކގޮުތގައި ާމިބިލުގައިާހުންނަާނޑު ާމައްސަލަާާފަދައިން ެވސް

ާހަމަ ާއެއީ ާމިބިާއެކަށީެގންވ ާހުރުމަކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިއަސް ާއެހެންކަުމގ  ާގެްނގޮްސާކަމެއް. ާކޮމެޓީއަކަށް  690ލު

ާއިޞް ާވ ނަމަ ާއުނިކަންތައްަތކެއް ާމީގެ ާނުވަަތ ާކުެރިވގެން ާލ ޙު ާބިލުާއުނިކަންތައްތަެކއް ާމި ާކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅު

ާއަ ާފ ސްކުރުމަކީ ާައވަހަކަށް ާވީހ  ާވަބަލައިގަނެ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާމުހިއްުޅގަ ނޑުމެްނެގާރަށް ާއަޅުގަ ާދެން މުކަމެްއ.

ނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާމިހ ރުނތެރެއިންާބަެއއްާބޭފުޅުންާއެަބާވިދ ުޅވޭާފުލުހުންގެާދައުރުާމިއިންާކެ ާިޑގެންދ ކަމަށް.ާައޅުގަ

ާއިންތިހ އަ ާދައުރުވަނީ ާފުލުހުންގެ ާފުލުހުވެސް ާގޮސްފައޭ. ާމައްޗަށް ާމ  ާށް ާދައުރަށް ނޑައެޅިފަިއވ  ާކަ ވުރެންާންނަށް

 695ވެސްާމީގައިާލިބެންޖެހޭ.ާާވެސްާަކންތައްާކުރަްއވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކޯޓްތަކަށްާލިބެންޖެހޭާދައުރުާާމ މަތީގައޭާއެބޭފުޅުން

ާބިލުތަ ާމިފަދަ ާތެރޭަގިއާކެއެހެންވީމ ، ާޑިމޮކްރެސީެއްއގެ ާރަނގަުޅ ާޤައުމު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާނޫނީ ާފ ސްކޮށްގެން ްއ

ާ ނކުރިއަށް ާއަުޅގަ ާސަުރކ ރުންާދ ނެކަމަކަށް ާމިއަދުގެ ާމިަދނީ ާއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ޑެއް

ާއަނގު ާކޯޓުތަުކގެ ާގެްނދަވަނީ ާވިދ ުޅވަމުން ނޑިނޭޅި ާގެންަދވ ާކެ ާކުރަްއވަމުން ނޑުާާަވއްޓ ލަން ާއަުޅގަ މަސަްއކަތް.

ާައޅުަގނޑުމެން ާޙަީޤޤަތަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލު ާމި ާނުކުރިައްސ ާކުރިއަްސ ާުނވަތަާޤަބޫލު ާކޯޓުަތކުަގއި ާރ ްއޖޭގެ ެގ
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ާއަާ ާދ އިރ ގެ ާޝ ރުޢީ ާޝައްކެްއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދ ނެކަމީ ާނިކަމެތިވެގެން ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާަވއްޓ ލައިިފއްޔ   700ގު

ނޑުމެްނގެާތެރޭގައިާކޯޓުތަުކގެާއަާއޮތްކަމެއް.ާއެހެންާދަ ނޑުމެްނގެާޝަރުޢީާންނަވ ަލންާމިޖެހެނީާއަޅުގަ ުގވެއްިޓާއަުޅގަ

ާައގު ާެއކަންތަދ އިރ  ާބޭފުޅަެވއްިޓއްޖެއްޔ  ާުކރ ނެ ާއިޚްތިރ މް ާނިންމުމަށްާާކުއްތަކަށް ާނިންމ  ާނުހުންނ ނެ. ވެސް

އަށްާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެެވސްާނުހުންނ ާއިޚްތިރ މްާކުރ ނެާބޭފުޅެއްާ

ާނަ ާތިހެން ާމަނިކުފ ނޭ ާބޭނުންަވނީ ާގޮވ ލަން ާނޫޅުްއވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑު ާއަުގވަްއޓ ލަން ާކޯޓުތަުކގެ ާދަޢުލަތުގެ ހައްދަވ ށޭ.

ާބިލުތަކުންާ ާނުވަތަާާމިފަދަ ާކުރުމަށްފަހު ާސަޕޯޓް ާފަރ ތްތަކުންވެސް ާކުރަްއވ  ާސަޕޯޓް ާމަނިކުފ ނަށް ާނުވަތަ  705ވެސް

ާއު ާކުރިމަގު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާފ ސްކޮށްގެން ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާކުރުމަށްފަހު ާސަޕޯޓް ާކުރެޭވކަްށާމެންބަރު ޖ ލ 

ާ ާމި ާފުރުޞަތަކަށް ާޙަޤީޤަތުަގިއ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެނެތޭ. ާވ ހަކަދައްކަން ާބިލަށް ާއަޅުަގނުޑާާދޭކަށްާއެދުނީ ާނޫން. ވެސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ އިާކުަރންާބޭނުންވ ާސުވ ލުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 710ާާާކެނދިކުޅަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއީސ ާވ ހަކަެދއްެކުވން:

ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަންބޮާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށް ާހަމަ ާފުރަތަމަވެސް ާބިލަކީ. ާމި ާބިެލއް ކަމަކަށްާާުޑވ 

ލިބިދީފައިާާވެސްާފ ަހގަކޮށްލަްނާބޭނުންވަނީާމިާބިލުގެާސަބަުބންާފުލުހުންގެާޤ ނޫނުގެާދަށުންާފުލުހުންނަށްާއަޅުަގނޑު

ާތަޙު ާބ ރުތަކެއް ާަމރުހ ލ ގައިއޮތް ނޑުމެންާާޤީޤުގެ ާއަުޅގަ ާއެބަކުެރވޭ. ާހަނި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބ ރުތަކެއް ާހުރި ލިބިދީފައި

ާކަމެއް ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާޒަމ ންތަެކއްޢިްއޒަތްތެާވަރަށް ާެއތައް ާރައީްސ، ާތަޙުޤީުޤާާރި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ވަންދެން

ާކުރަމުންާއައިާާކުރުމުގައި ާބޭނުން ާލިބިފުލުހުން ާފުލުހުންނަށް ާހުއުސޫލުތަަކކީ ާއަނިޔ ވެރިާފައި ާބަދަލުގައި  715ރިާހުނަރުގެ

ާކު ާހައްޔަރު ާެއއްބަސްާތަޙްޤީޤަކުން ާކަންކަމަށް ާމީހުން ާިމއަދުާރެޭވ ާމ ީޒއަކަށްފަހު، ާިދގު ާއޮްތ ާސަޤ ފަެތއް ކުރުމުގެ

ާ ާފުލުހުންގެ ާއެދަނީ ާކުރަމުން ާމަސަްއކަތްތަކެއް ާބުރަ ާވަރަށް ާތަޙުފުލުހުން ާތަރައްޤީޮކށް ާމަރުޙަލ ަގއިާހުނަރު ޤީޤުގެ

ާބޭނުންުކރަާޒަމ ނީ ާައޅުަގނޑުމެވަޞީލަތްތަްއ ާއެހެންނަމަވެސް ާއަދިާންން. ާޙަޤީޤަތަކީ މިހ ހިސ ބަށްާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާފުރިހަމަ ާހޯދިފަާއެންމެ ާަވޞީލަތްތައް ާއެ ާކުރެވިފައި ާތަރައްޤީ ާހުނަރު ާއެ ާނެތޭ.ާމިާާއަށް ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ އެއް

ާވަރަާސަބަބަށްޓަކައި ާމިއޮތް ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާތަޙުެވސް ާފުލުހުންނަށް ާބ ރުތައްާށް ާހުރި ާލިބިދީފައި ާކުރުމަށް  720ޤީޤު

ާއިންތިހ  ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއަދުވެސް ާމުޖްތަމަޢުގައި ާމި ާމިާހަނިކޮށްލުމަކީ ާކުށްކުރުވުމ އި ާކަންބޮޑުވ  ާމި ކަހަލަާއަށް

ާމުޖު ާޖަރީމ ތަކުން ާވަރަށްބޮޑެތި ާއެޅޭނެ ާމަސައްކަތަށް ާމިކުރ  ާސަލ މަތްކުރަން ާހުާތަމަޢު ާބިލަށްާބޮޑު ާމި ރަހެކޭ.

ާ ާައޅުަގނޑަށް ާބަލ ލ އިރު ާއަޅުަގނޑު ާއެބަހުރި.ފ ހަވަރަށް ާާަގކުރެޭވާނުުކތ ތަކެއް ާމ އްދ 8ާާމިސ ލަކަްށާމިބިލުގެ ވަނަ

ގެންދެވޭނީާކޯޓުާާދަށުންާބަލައިާފ ސްކުރ ާތަނަކުންއަދިާމިާޤ ނޫނ އިާއެއްގޮތްވ ާގޮތުގެާމަތިންާނެރޭާކޯޓުާއަމުރެއްގެާ

ާބުނެފަ ާފ ސްކުރަންާއަމުރުަގއި ާތަނެއް ާހޯދައިގެން ާއަމުރު ާކޯޓު ާފުލުހުންނަށް ާކިހިނެއްތޯ ާއެކަންޏޭ. ާތަކެިތ  725އިވ 

ާއެތަ ާތަޙުވަންނައިުރގައި ާފެންނ ނީ ާފުލުހުންނަށް ާވަނުުމގެާނުން ާއެތަނަށް ާއެްއޗެހިތަެކއްކަމަށް ާކޮން ާބޭނުންވ ނީ ޤީޤަށް
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ާވ  ާެއއީީކ ާއެނގޭނީ. ާހޯދަން ާއަުމރެއް ާކޯޓު ާބަޔ ންކޮށް ާއެހެންާާނެކަމެއްކުރިން ާކަމަކަށް ާދެވަނަ ާއިނގޭތޯ. ނޫން

ާއެަބޮއވޭ ާތަޙުާމ އްދ އެްއަގއި ާބޭނުމަށްޓަކަިއ ާތަކެތިކަްނާތަުޙޤީޤުގެ ާގުޅުންހުރި ނޑައެިޅެގން ާކަ ާކުށ އި ޤީޤުކުރެވޭ

ނޑަެއޅިެގންާބަޔ ންކޮށްފައޭޤީޤުކުރ ާފަރ ތަށްާގެންދެވޭނީާކޯޓުާއަމުރުގަވެސްާތަޙުާގެންާހުރިާތަކެތިނއެ ތަނެއްާާ.އިާކަ

ާތަޙުާފ ސްކުރަން ާއެ ާއިރުަގއި ާއުޅޭ ާއެްއޗެއްވަދެގެން ާހުރި ާުގޅުން ނޑައެިޅގެން ާކަ ާފުލުހުންނަކަށްާާޤީޤ އި  730ވެސް

ާ ާައމުރުގައި ާކޯޓު ާނުގެންދެވޭ ާފުާެއވ ހަކައެތަކެތި ާއެގޮތަށް ާކިހިނެއްތޯ ާނެތިއްޔަކ . ާތަނެއްާބަޔ ންކޮްށފައި ލުހުން

ާތަޙު ާހެފ ސްކޮށްގެން ާބޭނުންވ  ާވ ނެކަެމއްޤީޤަށް ާއެީއކީ ާގެންދ ނީ. ާއެތަނުން ާކިތަންމެާާކި ާމިކަހަލަ ާިއނގޭތޯ. ނޫން

ާ ާމީގެ ާކަމަްށވަންޏ  ާދަންނަވ  ާމިސ ލަކަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާހަމަ ާއެބަހުރި ާީމގައި މ އްދ ގައިާާވަނ02ާަމ އްދ ތަކެއް

ާދެ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަޙުާންމިއޮތީ ާބުނ ކަމަށްވަންޏ  ާފ ސްކުކުރުޮކށް ާބަލ  ާތަނެއް ާެއކަމ ާޤީޤަށް ާސީދ  ާަވންނައިރުގައި ރަން

ާ ާތެރެއިން ާކޮޓަިރ ާއެ ާއެްއޗެއް ާެއާާނޫނީާގުޅުންހުރި ާވިއަސް ާފެނުނުކަމަށް ާފޮށިން ާމީހެއްގެ ާއެހެން ާތެރެއިން ާގޭ  735އެ

ާ ާމަތީ ާއެންމެ ާއުޅޭ ާގެެއއްަގއި ާހަތްބުރީ ާހަބުރި ާގެއަްށ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް ާުއޭޅާނުގެންދެވޭ. ބުރީގައި

ާފު ާތަޙުއެޕ ރޓްމަންޓްގަިއ ާކޮންމެލުހުން ާވަންނައިރު ާއޮންނ ެނާާޤީޤަށް ާފުރުޞަތު ާއެނުގމުގެ ާހަމަ ާެއއްގޮަތކަށް ެވސް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ ާމީހެއްކަމަށް ާވިޔަފ ިރކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް ާއަންނަކަން. ާއެބަ ފުލުހުން

ާލު ާފޮށްޓަށް ާއަންހެނުންގެ ނޑުގެ ާައޅުގަ ާމަސްުތވ ތަކެތި ާފުރުޞަތުގެންގުޅޭ ާުކޑަާާމުގެ ާއޮންނ ނެ ވެސް

ާމިނި ާުކޑަ ާތެޭރގަިއ. ާއޭސިކުންތުކޮެޅއްގެ ާފެނުނުކަމަށްވިއަސް ާއެތަނުން ާއޭތި ާފުލުހުންނަށް ާތެޭރގައި.  740ތިާޓްކޮޅެްއގެ

ާތަޙުާ ާމި ާިމގޮތަށް ާބ ރުނުގެންދެވޭ. ާކުރުމުގެ ާދަންަނވ ނީާާަތއްޤީޤު ާައޅުަގނޑު ާިނގުަޅއިގަތުަމކީ ާއަތުން ފުުލހުންގެ

ާހަމަޖެމިޤައުމު ާއިޖްތިމ ޢީ ާދަގެ ާމަސައްކަތްހުން ާއެކުރ  ާފުލުހުން ާހަމަާާ،މަހައްޓަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތަށް ބުރަ

ާކު ނަޑއެިޅގެން ާއަޅުާކަ ާމިއީ ާހުރަހެކޭ. ާއެްއގޮތަކަށްގަރިމަތިކުރ  ާޮކށްގެންވ ނެާނޑުމެން ާނޫނޭ.ާާާވެްސާމިއަދަުކ ކަމެއް

ާުދވަުހގަ ާކުރިން ާހަމަ ާމަޖިލީާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަވެސް ާެދއްކި ާމިއަދުާާހުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާަތކުރ ރުކޮށްލަންާާއެއް ވެސް

 745ނޑުާދަންަނވ ނީާގަނޑުމެންާމިތަނުަގއިާަވުގތުާއަޅުާމަޖިލީހަށްާވައްދައިގެންާއަޅުގަާމިތަނަށްާބޭނުން.ާމިކަހަލަާބިލުތައްާ

ާކުުރމަށް ާބޭކ ރު ާކުރުމޭ. ާމުހިއްމޭބޭކ ރު ާމ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ނޑުެމންާވުރެން ާކުރަންާާމިއަދުާއަޅުގަ ވެސް

ާހުރިލ ޒިމު ާާވެފައި ާމުހިއްމު ާޤ ނޫނުއަސ ސީވަރަށް ާއެަބހުއްޓޭ. ާތަންފީޛުާކަންތައްތަކެއް ރެވިގެންާނުކުާއެްއ

ާއަޅުަގނޑުމެންާހަދަންޖެހޭާލ ޒިމުާޤ ނޫނުތަކެއްާމިތަނުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަންފީޛު ކުރަން

ާއަ ނޑުމެާނުނިންމިގެންނޭ. ާއަުޅަގނޑުމެންުޅގަ ާމިއަދު ާބަހަްއޓަންން ާވިސްނުން ާމުހިއްެގ ާެއންމެ ާއެއްދިމ ލަީކާވީ މު

ާތަންފީޛުއެީއއޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާފުރަތަމަކަމަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ. ާޭއގެފަހުން ާހިނގ ށޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން  750ކުރުމަށް

ާވަޞީލަތްަތއް ާޤ ނޫނުތަރަްއޤީާހުނަރ އި ާމިކަހަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަރަކުން ާވީ ާޒަމ ނ ިއާެއއްގޮތަށް ދަލުކުރަމުްނާބަތައް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާސަބަބުތަކަށްޓަަކއި ާމިދެންނެވި ާކުރެވިދ ނެކަމެކޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ގެންދިއުމަކީ

ާގޮުތަގއިާ ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާވިސްނަންޖެހޭ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާމިިބލަކީ ާޤ ނޫނަކީ ާމި ދަންނަވ ނީ



 29 

ާމަރުޙަލ ގައި ާބ ރުތައްާކޮމިޓީ ާފުލުހުންގެ ާނުކުރެވޭވަރަްށ ާބަދަލު ާައޅުާވެްސ ާބިލެކޭ. ާއޮްތ ާހަަމާގަާހަނިކޮށްަފއި ނޑު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާގެންދަވ ށޭ. ާއަނބުރ  ާބިލު ާމި ާމިވަގުތު ާދަންނަވަމޭ، ާއ ދޭހ އެކު ާމެންބަރަށް  755ޢިއްޒަތްތެރި

ާރައީސް.ާ

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޣަޢަބްދުލްންބަރުާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެާ

ާހުރަސްއެޅޭާ ާމިނިަވންކަމަށް ާމީސްމީހުންގެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިާ ޝުކުރިއްޔ  ާގޮތުން ާުގޅޭ ާަކންކަމ އި ފަދަ

ާއެންމެ ާބިލުެގ ާމި ާސަބަބަކީ ާނޫން. ާބިލެްއ ާތ އީދުކުެރވޭ ާބޮޑަްށ ާއެހ  ާވެސް ނަޑކަށް ާައުޅގަ ާބިލަީކ  760ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާ ނޑުގެ ާގަ ާވަިކ5ާާފަހު ާކުރެވިފައި ާބައްޓަން ާނަޒަަރކުން ާވަކި ާސިޔ ސީގޮތުން ާއެބަބުނޭ ާގައި ާޕެރެގެރ ފު ވަނަ

ާފަރ ތްާ ާއެފަދަ ާކުރެިވގެން ާއަމ ޒު ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާބޭފުޅުންނ އި ާކުރެވިަފިއވ  ާބައްޓަން ނަޒަރަކުން

ާ ާބެހޭ ާަކންތައްތަކ  ާކުރެވޭ ާނައްތ ލުމަށް ާވަަރްށާތަކުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާކަމަށް. ާބިެލއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ގޮތުން

ރީތިކޮށްާރިޢ ޔަތްކުރޭ،ާއެްއެވސްާޤ ނޫނެއްާއެްއވެސްާމީހަަކށް،ާއެްއވެސްާަބޔަކަށްާހިމ ަޔތްާލިބޭނެާގޮތަށްާހެނދިގެންާ

ާއަާ ާވިޔަސް ާބޭފުޅުން ާސިޔ ސީ ާޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނޑުމެްނާމިއަދު ާކަމަށް. ާމެންބަރުންާނުވ ނެ ާމަޖިލީހުގެ  765ދި

ވިޔަސްާިދވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫުނއަސ ީސގައިާއެާބޭފުަޅކަށްާަކނޑަެއޅިފަިއވ ާހިމ ޔަތަށްާވުރެާއިތުރުާހިމ ޔަތެއްާނުލިބޭނެާ

ކަމަށްާވެސް.ާހަމަާއެހެންމެާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާހިމ ޔަތްާހޯދައިގެންާއެބޭފުޅުންާވެްސާހަމަާއަމިއްލަާއަށްާޒ ީތކޮްށާ

ބިލުާހުށަހަޅ ފައިވ ާިއވ ާކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭގައިާސުވ ުލކޮށްާއެާކަންކަންާބެލޭނެާނިޒ މެއްާނެތޭާގޮތަށްާމިާކުރަްއވ ފަ

ާަރއްޔިތުންނަްށާކަ ާބ ރުތަކެއް ާހުރިހ  ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ މަށްޓަކައި

ާ ާމިހ ތަނަށް ާހިނދު ާލިބިދޭ ާއެއްކޮށް ާބޭފުޅަުކާހަމަހަމަކަމ  ާެއއްެވސް ާސިޔ ސީ ާތެޭރގައި ާދުވަސްތަކުގެ ާގިނަ ާވީ  770މި

ާކުރައްވ ފަިއވ ާ ާބޭފުޅަކު ާއެ ާބޭފުޅަކު ާއެއްެވސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާހަމައެއ އެކު ާހިނދު ާނުވ  ާކުރެވިަފއި ހައްޔަރު

ރުާހ ލަތްތަކަށްާކަންތައްާކަމަކ އިާނުވަތަާނުކުަރްއވ ާދޫކުރިާކަމުަގއިާވިަޔސްާސުވ ުލާކުރަންޖެހޭާހ ލަތްާފިޔަވައިާއިތު

ާލިބިގެންާ ާހިމ ޔަތްތަކެއް ާކަހަލަ ާއެހެން ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާފ ސްކުރުމުން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާހިނދު ާުނވ  ކުރެވިފައި

ާމިފަދަާ ާމީހުންނ އި ާބޭނުންވ  ާދ ން ާޙައްޖަށް ާދަށުން ާމީެގ ާފ ސްވެއްޖެނަމަ ާޤ ނޫނަކަށް ާމި ާއެއ އިެއކު ާހަމަ ދ ނެ.

 775ބޭފުޅުންާފުރުމަށްާއެބަާހުއްދަާކުރޭ.ާިކތަންމެާބޮޑުާކުށެއްާކޮށްަފއިވ ާމީހ ާވެސްާއެާމީހ ާކުށުްނާާފަރ ތްތައްާވެސްާއެ

ާއޭނަާ ާދޫކޮށް ާޕ ސްޕޯރޓް ާއޭނަގެ ާހުށަހެޅުމުން ާކިޔ ފައި ާބޭނުންވެގެންނޭ ާދ ން ާޙައްޖަށް ާތިމަންނަ ބަރީޢަވުމަށްޓަކައި

ާ ާނިމިގެން ާމައްސަލަ ާއެ ާހިސ ބުން ާއެ ާއެބަޖެހޭ. ާހުރިާފުރުވ ލަން ާހެދިފައި ާމި ާބިލަކީ ާމި ާއެހެންކަމުން ާދިޔައީ. އެ

ާހަމަާ ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާެވސް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާބިލެްއ ާރަނގަޅު ާއެހ  ާކުރ އިރުގައި ާރިޢ ޔަތް ޤ ނޫނުތަކަށް

ާކަންތައްތަ ާވ  ާތަޢ ރުޟު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ ނޫނ އި،ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާފުލުހުންގެ ާިމާއެހެންމެ ެކއް
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ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާުނކުރ  ާތ އީދެއް ާބޮޑަކަށް ާއެހ  ާބިލަކަށް ާމި ާައޅުަގނޑު ާއެހެންކަމ އެކު ާއެބަހުރި.  780ބިލުގައި

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްެެތެރިާަރއީސް.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ީނާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުިރއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާމި ާހުށަހެޅިފައިވ  އީސް.ާއ ދެ،ާމި

ާމިއީާ ާނަމަވެްސ ާވީ ާކަމުަގއި ާވިސްނުނު ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ  785އަޅުަގނޑުމެން

ާސަލ މަތްވުމަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނުރަްއކ ތަކުން ާއަންނަ ާައޅުަގނޑުމެންނަްށ ާގޮތުން ާސިޔ ީސ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވެްސާ ާޙަޤީޤަތަކަށް ާވެދ ނެ ާފ ހަގަކުރަްއަވއިފަިއވޭ.ާއެ ާމެންބަރުން ާކަމަްށާބައެްއާޢިްއޒަތްތެރި ާބިެލއް މަގުފަހިވެގެންދ 

ާހޮވިގެންާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި. ާކަމެއްެގ ާބިުރވެރި ާވެސް ާމިހ ރު ާހުންނަނީ ާމި ާވެްސ އަޅުަގނުޑ

ނުޑާޤަބޫލެއްާނު ާކަމަކަށް.ާއެފަދަާބިރުވެިރާހުވ ކުރުމ ާހަމައަށްާއަުޅގަ ނޑަށްާއިނދެވޭނެ ާއަުޅގަ ނީޑގައި ކުރަންާމިާގޮ

ާހިނގ ާ ާކަންތައްތައް ާުއސޫލު ާހިނގ  ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާހުރީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާތެޭރގައި  790ކަމެއްގެ

ާ ާމި ާމިއަދު ާކުރަންޖެހިގެން ާކަންތައްތައް ާބަދަލުގެނެސް ާޤ ނޫނުތަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިއްޒަތްެެތެރިާގޮތުން އުޅެނީ.

ރައީސް،ާމިހ ރުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާމިާބިލުގެާސަބަބުންާޢިްއޒަތްތެރިާބައެއްާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރިހެންާބައެއްާކަހަލަާ

ާފުޅ ާ ާއެއަްށވުރެ ާމަގުސަދު ާބޭނުންވ  ާހ ސިލުކުރަން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއަކށީގެންވޭ. ާދިމ ވުން މައްސަލަތައް

ާހިފެހެއް ާދ އިރ ެއއްަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ 21ާާޓި ާނޫނީ ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ެގ07ާާވަނަ ވަނަ

ާކަމަށްާ ާކޮށްފި ާމިކަން ާޮގތަށް ާމި ާކުރެިވގެންދޭ، ާހަނި ާއެަބ ާޙައްޤުަތކެއް ާބައިވަުރ ާއެަތްއ ާލިބިފައިވ   795ދަށުންނ އި

ާކުރިންާމިާދެންނެވިާކަހަލަާވެއްިޖއްޔ .ާއެހެންނަމަވެސްާިމާބިލުާހުށަހެޅިާމެންބަރުާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވީާ ައޅުަގނޑު

ާކަމަކަށްާ ާކޮންމެ ާދިމ ވެގެން ާކަންތައް ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމީގައި ާއެހެންވީމަ ާވެދ ނެ. ާކަމަށް ސަބަބަކަށްޓަކައި

ާކިހ ާ ާައޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާޤ ނޫނު ާޢިޖުރ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ާއުޅެނީ ާމި ާޖެހިގެން ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާދުވަހެއް ާކުރަން. ާެއކަން ާުއޅުނު.06ާާތޯ ާކަންތަކ  ާއެ ާެވސް ާމަޖިލީހުަގއި ާރަްއޔިތުންގެ ާަރއްޔިތުންެގ07ާާވަނަ ވަނަ

ާވެއްިޖއްޔ ާ ާކަމަށް ާނިމިއްޖެ ާމި ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާައިއސްފި ާއޮތީ.ާމި ާއައިްސާކޮމެޓީއެްއަގއި ާއޭތި ާމިހ ރު  800މަޖިލީހަށް

ނޑުމެންނ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހެންާއަންނަާކޮންމެާކަމަކަށްާނުޖެ ހޭނެާވަކިާޤ ނޫނެއްާހަދ ކަށް.ާއަުޅަގނޑުމެންގެާއަުޅގަ

ާކުެރވޭޯތާ ާއަދ  ާގޮތުަގއި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމަސްއޫލިްއޔަތު ާއޮތް ހަވ ލުވެފައި

ާމައްޗަ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާކުރަްނވީ. ާމަސައްކަތް ާއެންމެން ށްާއަޅުަގނޑުމެން

ާގަވ އިުދގެާ ާއ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހޭނީ. ާނިންމަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކަންތައްަތއް ާހުރި ލ ޒިމުކޮށްފައި

ާކަންތައްަތްއާ ާގޮތަކަށް ާއޮތްހަިއ ާއޭަގއި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެންނެއް ާނުޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނެްއ  805ދަށުންނެއް

ނޑުާދަންަނވަންާމިާއުޅެނީ ޤ ނޫނުއަސ ީސގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިހ ރުާއޮންނ ނެާލިޔެފައިާއިދ ރީާާކުރ ކަށެއް.ާއަުޅގަ
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ާ ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާއިންތިޚ ުބ2229ާާދ އިރ ތައް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއެ ާފ ސްކުރެވި ާޤ ނޫނު ާއެ ާނިޔަލަށް ޖުލަިއގެ

ާކުރުމުެގާމަސަ ާައވަސް ާއެ ާއުޅެނީ؟ާކޮބައިތޯ ާއެކަމ  ާޤ ނޫނު؟ާކ ކުތޯ ާއެ ާހުރިާކުރަންޖެހޭނޭ.ާކޮބައިތޯ އްކަތް؟ާމިހ ރު

ާކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ ާއެކަން ާުކރަން ާއިލްތިމ ސް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސަްށ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާހުއްޓ ލ ފައި ާމަސައްކަތްތަްއ ހުރިހ 

ާކަންަތއްާ ާއެހެން ާޭއގެ ާކޮށްަފއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތައް ާލ ޒިމުކުރ  ާޤ ނޫނު ާފުަރތަމަ ާމައްޗަށް  810އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބައިވަރުާކުރަން ާއެތައް ާމުހިއްމު ާމިކަހަލަ ާރަނގަޅުވ ނެ. ާމ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އުުޅނިއްޔ 

ާެވއްޖިްއޔ ާ ާކަމަށް ާފ ްސވެއްޖެ ާމިގޮތަްށ ާބިލު ާމި ާރަނަގޅު. ާވަރަށް ާމަުގސަދު ާބިުލގެ ާއެބަހުރި. ކަންތައްތަެކއް

ާކަންތައްތަ ާދެންނެވިހެން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާމިނިވަންކަމަށް ާދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެޅިގެން ާހުރަސް ކަށް

ާއެާ ާދަނީ ާދޫކުރަމުން ާދަނީ ާނެރެމުން ާމިއަދު ާއަމުރު ާޯކޓު ާއެބަދޭ. ާނެރެމުން ާވެސް ާމިައދު ާއަމުރު ާޯކޓު އެހެންވީމ ،

ާރ އްޖޭެގާ ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމަށްފަހު. ާދިރ ސ  ާބަލ ، ާއެކަން ާރަނގަަޅށް ާވަރަށް  815ފަރ ތްތަކުން

ާރ އްޖޭގެާ ާއެހެންާާސިޔ ސީ،ާިމއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިްނވަރަށޭ.ާއެއީ ާވ  ާފަޚުރުވެރި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއޮތީ ޝަރްޢީާނިޒ މު

ާަބއެްއާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެަބޮއތް. ާފުރުޞަތު ާބުނުމުގެ ާއެހެްނ ާއޮތީ، ާތަްނ ާއެ ާެވފައޭ ާމިނިވަން ާދަންނަވަނީ މި

ާޑު ާމީހަކު ާކޮންމެވެސް ާވިދ ުޅވެދ ނެ ާދެންނެވީމ  ާމިހެން ނުޑ ާއަޅުގަ ާުދވަހުާފަހަރުފަހަރު ާއިހަށް ާަމއްސަލަިއގަިއ ރަގު

ދޫކޮށްލައިފިއޭ.ާކޮބައިތޯާދޫކޮްށލަންޖެހޭާސަބަބަކީާކޮބައިތޯ؟ާއެާފުލުސްާއޮފީހުންާއެކަންާަތޙުޤީޤުާކޮށްފައިާއެާފޮުނވ ާ

ާއޮތްާ ާދީފައި ާތިމަންނަ ާުނވެޭއ، ާއެއްބަހެއް ާއެކަން ާމީހުން ާއެ ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޯޓު  820ހެކިން

ާކަމަށްާބަ ާސ ބިުތާވ  ާަމއްޗަށް ާއޭނަ ާމައްސަލަ ާއެ ނޑިޔ ރު ާނުވަަތާފަ ާޤ ޟީ ާކިހިނެއްތޯ ާވެސް.ާދެން ާކަމަށް ޔ ނެއް

ާޚުދުމުޚުތ ުރާ ާއޮތް ާކުރިން ާވިދ ުޅވ  ާތި ާިމއީ ނޑަކީ ާައޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާޖެހޭނީ. ާދޫކޮށްލަން ާއޭނަ ާދެން ނިންމޭނީ.

ާ ާމީހެއް ާހުރި ާލިބިފައި ާއަނިޔ  ާތެެރއިން ާގެްނގޮްސާވެރިކަމެްއގެ ާކަމެއްަގއި ާުނބެހޭ ނޑ  ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި މި

ާވ ހަކަާ ާއެ ާވެސް ާަގދަކަމުން ާބ ރު ާއޭުރަގއި ނިޑާައކީ ާގޮ ާއިންނެވި ާތި ާކީްއެވތޯ؟ާމަނިކުފ ނު ާކުރީ ާުޙކުމް އަޅުަގނޑު

 825ނ ާއިދިކޮޅަކަްށާދައްކ ކަށްާވެސްާނުވ ނެ.ާއެހ ާބ ރުގަދަާމަޤ މެއްާގައިާމަިނކުފ ނުާތިާއިންނަވަނީ.ާއެހެްނވީމ ާމަނިކުފ 

ނީޑަގއިާއިންަނާމީހަކ ާއިދިކޮޅަށްާއެްއވެސްާކަމެއްާނުކުެރވޭނެ.ާއެހެްނވީމަ،ާއޭރުަގއިާކަްނކަންާހިނގ ާ އޭރުަގއިާތިާގޮ

ާކަެމްއާ ާހިނގި ާތަނުގައި ާިމއީ.ާމި ާއަޅުަގނޑަކީ ާމީހެއް ާހުރި ާކޮށްފައި ާތަޖުރިބ  ާބެލިގެން.ާއެކަން ާމޫނަށް ާމީހ ގެ ދަނީ

ނޑުގެާަމއްޗަށް.ާކޮންކަމަކ ތޯ؟ާމ.ސައްޕެާއ އިާމިތ ާާއަޅުަގނޑ ާބެހޭާކަެމއް ެވސްާނޫން.ާއެކަމަކުާޙުކުމްާކުރީާައޅުގަ

ާެއާ ާއެކަމަުކ ާނިންމީ. ާަމއްަސލަ ާއެ ާބަލ ފަޔޭ ާމޫނަށް ާއެކަމަުކ ާކަންތައްަތއް. ާކުރި ާބަަޔކު ާބޮުޑ ާމިކަހަލަ ދ.ރިޔ ޒ ިއ

ާމިނި ާދަުށން ާޤ ނޫނުއަސ ީސެއއްގެ ާއ  ާިމއީ. ާމިއަދު ާނޫނޭ ާމިކަްނާދުވަހެއް ާމިހ ރު ާހެދިގެން ާމުއަްއސަސ ތަެކއް  830ވަން

ާދެންނެވުމުެގާ ާގޮތެއްަގއޭ ާމުސްތަޤިއްލު ާއޮތީ ާމިއަދު ާނިޒ މު ާޝަރްޢީ ާއެހެންވީމ  ާރަނގަޅަށް. ާދަނީ ާމި ކުރަމުން

ނޑުމެންނަކަށްާއެާގޮތަކަށްާކަންތައްަތއްާެވގެނެއްާނުދ ނެާޝަރީޢަތަށްާ ާފުރުޞަތުާއެބައޮތް.ާއެހެްނވީމ ،ާމިއަދުާއަުޅގަ

ާގޮތަށްާ ާމި ާކަންތައްތައް ާކަހަަލ ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންނަމަވެްސާއިސްވެ ާބެލިގެނެއް. ާމޫަނށް ާމައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭ
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ނޑުމެންނަށްާދިމ ވ ާކޮންމެާކަމަކަށްާބިލެއްާހަދަންާ ގޮއްސަާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިަކހަލަާބިލުތަކެއްާހުށަހެޅިގެންާއަޅުގަ

ނޑުާވެއްޖެާކަމަށްާވެއްިޖއްޔ ާމިީއާވަ  835ރަށްާބޮޑުާމައްސަލައަކަށްާމިކަންާވެގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާވެސްާއަޅުގަ

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޮގވ ލަނީާޖިނ ޢީާއިޖުރ ތުގެާޤ ޫނނުާވީހ ވެްސާައވަހަކަށްާމިތަުނންާފ ސްކުރެިވގެންާެއއަށްާ

ާވެއްޖިއްާ ާކަމަށް ާއައިސްފި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދުވަހެއް ާކުރެވޭނެ ާޝަރްޢީާޢަމަލު ާމިހިރަ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ޔ 

ާމެޖިސްޓްރޭޓަރުންނ އިާ ާޤ ޟީްނނ އި، ނޑިޔ ރުންނ އި، ާފަ ާކުރެިވ ާރިޢ ޔަތް ާމައްސަލަތަކަކަށް ާހުރިހ  ާހުރި ނިޒ މުގައި

ާނުކޮށްާ ާެއކަން ާދ ނޭ. ާފަހިެވގެން ާމަގުތަެކއް ާކުރުމަށް ާޝަރީޢަްތ ާބޭފުޅުންނަށް ާކިޔ  ާނަންނަން ާތަފ ތު އަދިވެސް

ާހުށަހެޅުއްވީތީެވާާއަޅުަގނޑުމެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލު ާމި ާދަނީ. ާމި ާކުރަމުން ާކަްނތައްތަކެއް  840މިކަހަލަ

އަޅުަގނުޑާމިާކަމ ާއުފ ކުރަން.ާއެީއާައޅުަގނޑަށްާއެނޭގާަކމަކީާރ އްޖޭެގާޝަރްޢީާނިޒ ުމާހަރުދަނ ާކުރެވުމަށްޓަަކއިާ

ާޢަ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމިހެންާهللاާބްދުފޮނަދޫ ާއެހެންވީމ ، ާަކމަށް. ާކުަރއްވ  މަސަްއކަތް

ާއެއްެޗޭކާ ާބޭރުކޮށްލަންވީ ާތަނުން ާމި ާނެތޭ.ާމިއީ ާޮއއްޓަރެއް ާެއއްެވސް ާމީގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާކޮންމެ ހުށަހަޅ 

ާގޮވ ލ ނީ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ  ާނެތް. ނޑުމެންނަކަށެއް ާއަުޅގަ ާއެއް ާޖ ގަ ާއެ ާބުނުމުގެ ާބިލުާާއެހެން މި

 845ާކޮމެޓީއަކަށްާފޮނުިވގެންާކޮމެީޓންާމިާތަނުންާދިރ ސ ާކުރުމަށްފަހު.....

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ާގުިޅގެންާ ާކަންކަމ  ާފަދަ ާއެޭޅ ާހުރަސް ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންެގ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި `ާޝުކުިރއްޔ 

ާއަ ާކޯޓު ާހުރިހ ާނެރެންޖެހޭ ާބިލުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއުޅެނީ. ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާމި ާބިލެއް ާނެރުމުގެ މުރު

ާއެއްާ ާނުކުންނަނީ ާގޮެތއްަގއި ާޖުމްލަ ާބިލުގެ ާފެންނަނީ ާމި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވެސް ާބެީލމ  ާަވކިަވކީން  850މ އްދ ތަކަށް

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާގޮުތަގއި ާސަބަބެއް ާމ ނައެކޭ. ާއެްއ ާހިމެނޭާވިސްނުމެކޭ، ާއެބަ ާބިލުގައި ަވނީ

ާދަތިވ ނެާ ާހިފެހެއްޓުމަށް ާނުވަތަ ާނުހިފެއްޓިގެން ާބަޔަކު ާދ  ާފިލަން ާއެކައުންޓު.ާދެން ާހިފެހެއްޓުން،ާބޭންކު ޕ ސްޕޯރޓް

ާއެއްފަހަރުާ ާދުވ ލަކު ާނެތް ާމައްސަަލއެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާދަނީ. ާސިފަވެގެން ާބިލު ާމި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ކަހަލަ

ާ ާގެ ާނޯންނ ނެ،ާއަޅުަގނުޑގެ ާކަމެއް ާިޚލ ފު ާޤ ނޫނ  ާެގއިން ނޑު ާައޅުގަ ާކުެރއްިވއްޔ  ާއިރ ދަ ާކުިރަޔސް. ެޗކު

ާފަހަތުންާރ ާ ާދިމ ވޭ.ާކ ރުގެ ާއެބަ ާއެހެންވެސް ާަބއެއްފަހަރު ާއޮތުމަކީ ާފަހަރުގައި ާއެނިގގެންނެއް.ާނޭނގި  855އަޅުަގނޑަށް

ާދިވެހިރ  ާނުކުެރވޭ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެްނވީމ ، ާއެބަފެނޭ. ާފުލުހުންގެާވެސް ާއޮތް ާހެދިފައި ާމިހ ރު ާގައި އްޖޭ

ޤ ނޫނ އިާއަދިާހެދިފައިާހުރިާޤ ނޫނުތައްާތަންދޭާގޮތްާވަރަްށާސ ފުކޮށްާއެބަފެނޭ.ާފުލުހުންނ ާބެހޭާޤ ނޫނެއްާހެދިފައިާ

މީހަކުާާއޮތީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަުށންާމިދިޔަާއަހަރުގައި.ާއެހެންީވމ ،ާފުލުހުންގެާޤ ނޫނުާބުނ ާގޮތުންާމިހ ރުާވެސް

ާ ާނޫނިއްޔ  ާނެރެގެން ާއަމުރު ާކޯޓު ާފުލުހުންނަށް ާސިފަިއންނަށް ާހައްޔަރުކުރެވެނީ ާމީހަކ24ާާުހިފ  ާފަހުންނެއް ަގޑިއިރު

ާއަމުރެއްާ ާކޯޓު ާހައްޔަުރގަިއާބެހެއްޓޭނީ ާމީހ  ާއިނގޭ ާއެބަ ާސ ފުކޮށް ާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށް ާހައްޔަރެއް  860ހިފ 
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ާ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާނެތިގެންާނެރެގެންކަން. ާއަމުރެއް ާކޯޓު ާއަީއ ާއިިވގެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވެސް އައިއިުރގައި

ާމިާ ާވ ހަކަ.ާދ ދިފަހުން ާނެތް ާހުއްޓުެމއް ާވ ހަކަ ާޖަރީމ ތަކުގެ ާބޮޑެތި ާމިދ  ާރ އްޖޭގަިއާހިނގަމުން ާމިހ ރު ފުލުހުންނަށް

ާއެނ ާވަަރށްާސ ފުކޮށް ާވެސް ާރައީސަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގައި ާޕ ޓީތަުކގެާޢިއްޒަތްތެރި ގިަވޑަިއގަްނނަވ ނެާސިޔ ސީ

ާެއއްބަްސވެާ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާއެންމެހައި ާޮކމެޓީތަކ އި. ާތަޙުޤީޤު ާފުލުހުންގެ ާުކރެވުނު ާމަޝްވަރ  އިސްބޭފުޅުންނ 

 865ާވަަޑއިގެްނ،ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާދަށުންާމިނިވަންކަމ އި،ާަޙއްޤުތަުކގެާބ ބުގައިާހިފެހެއްޓިފަިއވާ 

ާވިސްނަންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާއަިއއްސަޭއ. ާއޮތީ ާމި ާޤައުމު ާހ ލަތަށް ާޫދކޮށްލަންޖެހޭ ާވެސް މިނިވަންކަން

އެބަޖެހޭާމިއަދުާޖިނ ޢީާނުވަަތާޢިޖުރ ތުގެާމައްސަަލއެްއާއުޭޅާކަމަށްާވަންޏ ާމުިޅާޤ ނޫނ ިއާފުލުހުންގެާހެދިފައިާއޮްތާ

ާމުޅި ާގެނެސް ާބަދަލުތަކެއް ާވެސް ނޑުމެންާާޤ ނޫނަށް ާއަޅުގަ ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނުތައް ާގޮތަށް ާއަންނަ ާބަދަލު ސިސްޓަމަށް

މިއަދުާވިސްނަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާދ ދިފަހުންާއިވިގެންާދިަޔއީާމިާބިލުާހުށަހެޅިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާދ އިރ ާއިންާތޫނުާ

ާައޅުަގނޑުމެ ާލ.އަތޮޅުން ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާހިންގޭނެ ާަޖރީމ  ާބޮޑެތި ާއަދި ާިދޔަީއ،ާއެްއޗިއްސ އި ާިއވިގެން ާޚަބަރު  870ންނަށް

ާލ.އަތޮޅުގެާރަެށއްަގއި....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާهللا.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާޮފނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުއްާރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ875 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާهللاާޢަބްދުާދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްާ

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާެގންދ  ާއެ ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަ ާދަންނަވ ީނ ާައޅުަގނޑު އ ދެ،

ާެއާ ާނޫނޭ ާެއއް ާދ އިރ ގަ ާެއ ާމެންބަރޭ. ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހެޅީ ާބިލު ާމި ާެއއީ ާޯގހެކޭ. ާެއއީ ާމަޢުލޫމ ތަކީ  880ނ ޒިމުގެ

ާކީ.ާއެހެންވެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާވިދ ޅުވ ާފަދަާކަެމއްާހިނގ ާދިޔައީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާގޮތުން ާއޮންނަ ާހަމަޖެހިފައި ާމިހ ރު ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާނޫން. ާއެްއ ާމައްސަލަ ާބެހޭ  885ނިޒ މ 

ާދެއްާ ާަރއްދު ާއަށް ާވ ހަކަ ާގެންދ  ާދައްކަވަމުން ާނުނެންެގވޭނެ.ާމެންބަރަކު ާއެއް ާމަްއސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާގޮތުން ވުމުގެ

ާއަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންިދޔުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ
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ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ާތޫ ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާރަެށްއގައި ާކުެރވޭނެާއ ދެ،ާލ.އަޮތޅުގެ ާބޭނުން ާހަތިޔ ރުެގާގޮތުަގއި ާއަދި ާއެްއޗިއްސ އި  890ނު

ފަދަާތަކެތިާޓީ.ވީންނ އިާއަިދާމީޑިޔ ަގއިާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއގަިއާެއާވ ހަަކާވަނީާެދެކވިފައި.ާެއއީކީާފަހަރެްއގައިާ

ާބަާ ާއިތުރަށް ާބަޔަކު ާތިބޭ ާކޮްށގެން ާހުވަެއއް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޮއޅުވ ލުމަށް ާޙަޤީޤަތް ާިނޒ މީާވެސް ާގޮުތގައި ހަނ އެއްގެ

ނުކުތ ާފ ހަގަކޮށްގެންާދައްކަްނޖެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއެއީާޙަޤީޤަތެއް.ާއަދިާދ އިރ ާޮކންމެާގޮތަކަށްާއޮތްކަމުަގއިާ

ާފުލުހުންނަށްާ ާހުްއޓުވުމަށްޓަަކއި ާފެނޭ.ާމިކަން ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާމިއަުދާއަުޅގަ ާގޮތް ާޮއތް ާހ ލަތު ވިޔަްސާލ.އަތޮުޅގެ

ާކަމަށްާާނުވަތަ ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާައއުމަކީ ާމިއަދު ާޤ ނޫނެއް ާގޮތުްނ ާހަނިކުރުވުމުގެ ާބ ރު ާލިބިފައިވ   895ފުލުހުންނަށް

ާލިބިފައިވާ  ާމީހުންނަށް ާައދި ާމިނިވަންކަމ އި ާީމސްމީހުންގެ ާކަންބޮުޑވޭ ާެވސް ނޑު ާައޅުގަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ހިތ މަ

ާ ާތެެރއިން ާއިުމގެ ާއޮތް ާދީފަިއ ާމި ާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސީސީަގއި ާގޮެތއް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދިޔުމަކީ ނެްއޓިގެން

ާތިބީާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަހުން ާދ ދި ާއެހެންނަމަވެސް ާނަމަ. ާވަނީ ާކަމަށް ާހިފެހެއްޓޭ ާެއކަން ާކަންބޮުޑވޭ އަޅުަގނޑު

ާުކޑަ ާޤ ނޫނެްއާފ ސްކޮްށފައި.ާެއއީ ާނެއްޓިގެން ާއިމުން ާބ ުބގެ ާމިނިވަންކަމުގެ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ކުދީންނަށްާވެސް

ާލިޔުނުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާމި ާޤ ނޫނު ާތިބީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލުަގއި ާކުރުމުގެ ާގޯނ   900ޖިންސީ

އެްއޗެއްާމުޅިާދުނިޔެާވެސްާަޤބޫލުކުރޭ،ާހަނުާހުރުމުގެާމިނިވަންކަންާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެާމަފްހޫމުާމިާތަނަށްާ

ާމަުގސަދެއްގަާ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާޙައްޤުާގެނައީ ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފ ސްވީމ  ާޤ ނޫނު ާވޭތުވެިދޔަ އި.ާއެހެންނަމަވެސް

ާބަލަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަެޖހޭ ާވިސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާއޮތީ. ާއެ ާހަނިކުރެވިފަޭއ ާެއިއގެން ވެސް

ާގޮތުން ާަވގުތީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާއޮތް ާމި ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމިއަދު ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާއެބަޖެހޭ މި

ާމުިޅާ ާދ އިރުގައި ާމަރ ލ ފައި ާބަޔަކު ާއެތައް ާހިފައިގެންާނުކުމެާމަގުމައްޗަށްާނުކުމެ ާކަޓަރު ާމިއޮތީ ާދީފައި  905މިނިވަންކަން

ނޑުމެންާބަލަންާ ާޮގތަށްާއަުޅގަ ާކުރުމަށްފަހުަގއިާހަނަކުާނުހުރެވޭނެ.ާއެ ާއެކަން ޤައުމުގެާަރއްޔިތުްނގެާޙައްުޤަގއިާއޭނ 

ާ ާކަމުގަިއާއެބަޖެހޭ. ާނިގުޅަިއގަތުން ާމިިނވަންކަްނ ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާމި ާވެސް ާފަހަެރއްަގިއ އެއީ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާވިސްނަން ާައޅުަގނޑުމެްނ ާކަންތައްތަކަށް ާމިހިރަ ާއެހެންވީމަ ާނުބެލެޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާވެާ ާފަހަރެއްގަިއ ާޮއތީ ާދީފައި ާަޙއްޤުތަްއ ާއެ ާމިނިވަްނަކމ އި ާމީހ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަޅ  ާކަޓަރު ާނުކުމެ ާެއކަުކ ސް

ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނެއްާހެދިގެންާނުވ ނެ.ާއެއީާއެަތއްާބައެްއެގާ  910މަރ ލ ފައިާކޯޓަށްާއަމުރެއްާނުނެރެވޭނެާގޮތަކަށްާއަުޅގަ

ނޑު..ާ ާއަުޅގަ ާަކންތައްތަކަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. ާހުރެިވގެްނ ާވެސް ާހަނު ާއަކަށް ާއޭނ  ާގޮތަށް ާެގއްލޭ ޙައްޤު

ކުާހަނުހުރުމުގެާމިނިވަްނކަންާއެާމަފްހޫމުާއެާތަނަށްާެގނެއީާއެާމަުގސަދެްއގަާެއއްާޫނން.ާއެއީާވަރަށްާމުހިއްމުާއެކަމަ

މ ތްާމަގުސަދެއްަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީާއަށްާލިެޔގެންާއަދިާދުނިޔޭިއގެާއެހެންާޤައުމުާތަުކަގއިާެވސްާެއކަންާކުރ ާގޮތަްށާ

ާލިޔެވިަފއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާނޫންނަމަާބަެަލައިގެން. ާއެހެން ާކުރަން. ާއިޙުތިރ މު ނޑު ާއަޅުގަ ާަކމަށް ާއެ ާކަމެއް ވ 
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 915ވެސްާައޅުަގނޑުާމިާދެންނެިވާގޮތަށްާމިާފަހަތުގައިާމިހިރަާކަންތައްތަކަށްާައޅުަގނޑުމެްނާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާބިރުާ

ާދެއް ާބިރު ާއަދި ާއަިއސްފައި. ާޤ ޫނނެއް ާއޮތީ ާމި ާކުރިއަށް ާއޮތީ ާމި ާމީގައި ާއަދި ާެއއްޗެިހާދެއްކުމ އި ާތޫނު ކުމ އި

ާ ާމަނ ކުރ  ާމިއ 2ާާގެންގުޅުމުން ާއެބިލ އި ާދިޔައީ. ާިއިވގެން ާކިޔުމުގައި ާފުރަތަމަ ާމިއަދު ާމަނިކުފ ނު ާވ ހަކަ ބިެލއްގެ

ވެސްާތަޢ ރުޟުާވ ާގޮެތއްާެއބަހުރި.ާހަމައެހެންމެާފުލުހުންގެާޤ ނޫނ ާވެސްާމިާބިލ ާފުށޫާއަރ ާކަހަލަާކަންތައްތަެކއްާ

ާއަޅުގަާ ާމީހަކުާހުރިކަމަށް ާދ  ާފިލަން ާބިލަކީ ާމި ާދިޔަީއ ާދޭހަވެގެްނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބިލުން ާމުިޅ ާފ ަހަގކުރެވޭ. ނޑަށް

ާއަިދާ ާދިޔުމ އި ާބޭރަށް ާޤައުުމން ާފުރުޞަތު ާފިލުމުގެ ާއޭނ އަްށ ާހިންގ ފައި ާަޖރީމ ތައް ާބޮޑެތި ާޤައުުމގަިއ  920ނުވަތަ

ާ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤައުމުަގއިާވެސްާހުެރވޭނެާގޮަތކަށްާބައްޓަންާކުެރވިފަިއވ ާބިލެކޭ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާގުިޅގެންާ ާކަންކަމ  ާފަދަ ާއެޭޅ ާހުރަސް ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންެގ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި `ާޝުކުިރއްޔ 

ާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާބިލެއް ާނެރުމުގައި ާއަމުރުތައް ާކޯޓު ނުޑާނެރެންޖެހޭ ާއަުޅގަ ާދ އިރު ާކުރެވެމުން ާބަހުސް  925ހުށަހެޅި

ާބެލުންތައްާ ާބަލަންޖެހޭ ާނެރެ ާއަމުރުތައް ާނެރެންޖެހޭ ާކޯުޓން ާގުިޅގެން ާކަންކަމ  ާިމފަދަ ާވެސް ާމިހ ރު ދަންނަވ ނީ

1ާބެލުމުގެާހުއްދަތައްާލިބެމުންާދ ާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްެެތެރިާރަީއސް،ާޢަދުލުއިންޞ ފުާމިއަދުާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާ

ބ ރުާވަިކވެާމިނިވަންކަމ ާއެްއކޮށްާޝަރްޢީާދ އިރ ާއިންާަހރަކ ތްތެރިާެވވޭނެާފުރުޞަތުާލިބިފައިވ ާހިނދުާއަދިާހަމަާ

ާއުއްތަަމާ ާއިސްފަރ ތަކީ ާއެްނމެ ާކުރުމުގެ ާގ އިމު ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާނޫނީ ާފަރ ތަކީ ާއިްސ ާއެންމެ ާއިދ ރ ގެ އެ

ނޑައަޅ ަފއިވ  ނޑިޔ ރުކަުމގައިާޤ ނޫނުައސ ސީގައިާކަ  930ހިނދުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާަޝރްޢީާދ އިރ ާއަށްާފުރިހަމަާާފަ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކުރިން ާދީފައޭ. ާލިބި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއޮތީ ާމި ާބ ރު ާކުރުމުގެ ާމަސަްއކަތް ާއެްއކޮށް މިނިވަންކަމ 

ާވަނީ ާލިޔެފައި ާކަމަްށ ާވެރިއެއް ާމަތީ ާއެންމެ ާޢަދުލުއިންޞ ފުެގ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާދިޔަ ާކުރަމުން ރ އްޖޭގެާާޢަމަލު

ާއެހެންާ ާވަކިކޮށް ާއެބ ރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާބަދަލުވެ ާހ ލަތު ާމިވަނީ ާމިއަދު ާއެހެންަނނމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާސުވ ލަކީ ާއުފެދޭ ނޑުެގާހިތުގައި ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާހަވ ލުކުރެވިފަ.ާޢިްއޒަތްތެރި ފަރ ތަކަށް

ާޢިއްާ ާމި ާކޮބައިބ އޭ. ާކޮްނާދައުރަކީ ާއުސޫލަކ އި ާކޮން ާކުރަންވަީނ ާކަންކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުން  935ޒަތްތެރި

ާޖަރީމ ާ ާބޮޑެތި ާޤައުމުގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާުއފެދޭ. ާުސވ ލު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާބ އޭ ާތެެރއިން ހަމައެއްގެ

ާކަމަ ާބަރީޢަވެވޭ ާޤ ނޫނުން ާއެޅީމ  ާބޮލުގައި ާތ ޖު ާޕ ޓީއެްއގެ ާސިޔ ސީ ާޤައުމުގެާހިންގުމަށްފަހު ާމި ާދެން ށްވަންޏ 

ާސުވ ުލކޮށްލަންާ ާކިހިނެއްތޯ ާއިންނ ނީ ާމަސަލަސްކަން ާސުލްޙަ ާއަމ ންކަމ އި ާއަމަން ާޤައުމުެގ ޢަދުލުއިންޞ ފ އި

ާިސޔ ސީާ ާއެއީ ާމެންަބރަކަށްވީމ  ާޕ ޓީއެއްގެ ާސިޔ ސީ ާކުރުމަށްފަހު ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާޤައުުމަގއި ާބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑު

ާނުވ ނެގޮތެއް ާއެކަމ ދޭތެޭރާާމީހަކަށް ާއިތުރަށް ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމިއަދު ާއަޅުަގނުޑ ާެއީއވެސް  940ވ ކަމުަގއިވަންޏ 

ާއެކަމުންާ ާކުރުމަށްފަހު ާކުށްަތއް ާބޮޑެތި ާރައީސް ާޢިއްަޒތްތެރި ާކަމެއް. ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާެވސް ާނަޒަރަކުން ޤައުމީ
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ާމެންަބރަކަށް ާޕ ީޓއެްއގެ ާސިޔ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރަނީޭއާބަރީޢަވުމަށްޓަކައި ާދައުވ  ާދޭތެރޭ ާފަރ ތްތަކ  ާިސޔ ސީ ވީމ 

ާެއއީާ ާހުަރސްއެޅޭކަމަްށވަންޏ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެަކމަށް ާބުނެ ާކުރަނީއޭ ާތަޙުޤީޤު ާފަރ ތްތަްއ ާސިޔ ސީ ނޫނީ

ނޑުމެންގެާދައުރުާއަދ ކުރުމެއްާނޫްނ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމި ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެންެމާފުރިހަމަގޮތުގައިާއަުޅގަ

ާގެންގޮްސާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާމި ާއެހެންނޫނީ ާއަދި ާކުރެވެމުންދ އިރު ާބަހުސް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާމި  945ބިލު

ނޑުާެއަކމ ދޭތެރޭާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ާ ޤ ނޫނަކަށްވެގެންާހިނަގއްޖެނަމަާދެންާޤައުމުގައިާދިމ ވެދ ނެާކަންތައްތަކަކީާއަުޅގަ

ނޑުާމިާބިލު ނޑަށްާއެންމެބޮޑަށްާސިފަވެގެންާދަީނާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްވެގެންާާކަންތައްތަެކއް.ާއަުޅގަ ބަލައިލީމ ާއަޅުގަ

ާގިަނާ ާހުރި ާޤ ނޫނުގައި ާގެ ާފުލުހުން ާނޫނީ ާއަމަލުުކރަންދ  ާފުލުހުން ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ހިނގައްޖެނަމަ

ާއަދ  ާވ ޖިބު ާފުލުހުންގެ ާފުލުހުންނަށް ާހުރަސްއެޅި ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާގިނަގުަނާކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށްޓަަކއި

ާހިާ ނޑިެގން ާކެ ާބ ރު ާމުއައްސަސ ގެ ާއެ ާކުރިމަތިވެ ާައޅުަގނުޑnާހުރަސްތަކަކ  ާވ ހަކަ ާބިުރއޮތް ާކަމުގެ  950ަގއިދ ނެ

ާހަދ ާ ާޤ ނޫނެއް ާވަކި ާޤ ިއމްކޮށް ާެއއް ާމުއަްއސަސ  ާފުލުހުންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޭބނުން. ާދަންނަވ ލަން ހިތ މައ އެކު

ާނޫ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާއެަޤއުމުެގާރ އްޖޭަގއި ާތަނަވަސްކޮްށ ާަމގެްއ ާދިރިއުޅެވޭނެ ާރަްއިޔތުންނަށް ާމިނިވަންކަމ އެުކ ނީ

ާއެބޭފުޅުންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަވ ލުކޮށްަފވ  ާއަށް ާމުައްއސަސ  ާއެ ާޒިންމ  ާދެމެހެއްޓުމުގެ ާމަސަލަސްކަން ސުލްޙަ

ާ ާހަމަ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑު ާކޮންގޮެތއްތޯ ާވެގެންދ ނީ ާދެން ނުޑާބަނދެލައިފިކަމަށްވަންޏ  ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ސުވ ލުކޮށްލަން

ާބިލުާ ާމި ާނުދަންނަވ ނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަޑަިއގެން ާވިސްނ  ާއިތުރަށް ާމިކަމ ދޭތެރޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  955އެދެން

ާެއާ ާނޫނީ ާބޭނުންވ  ާުކރަން ާހ ސިލު ާބިލުން ާމި ާވަަޑއިގެން ާވިސްނ  ާދޭތެރޭ ާމިކަމ  ާއެހެންނަމަވެްސ ގެންދަވ ށެކޭ.

ާމެންބަ ާހ ސިުލާޢިއްޒަތްތެރި ާަމގުސަދު ާގެްނގުުޅއްވ ަފއިވ  ާވިސްނުންފުޅުަގއި ާނޫނީ ާހުރި ާިވސްނުންފުޅުގައި ރުގެ

ާމިައުދާ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިލްތިމ ެސއް. ާކުރ  ާަހމަ ާައޅުަގނޑު ާވަަޑއިގަތުމަީކ ާވިސްނ  ާއިތުރަށް ވެދ ނެތޯ

ާވިސްަނއިގެ ާހ ލެއްަގއި ާއެއްވެސް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަސްލަހަތައްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުމެން ާފަރުދީ ާނުވ ެނ ން

ާމަޞްލަޙަތުާ ާޤައުމު ާމުޅި ާކުރުމަށްޓަކައި ާހިމ ޔަތް ާމަޞްލަޙަުތ ާފަރުދެއްގެ ާނަގ ލުމެއް. ާމަޞްލަޙަތު  960ޤައުމީ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމި ާޤ ނޫނެއް ާދޭ ާރަްއކ ތެރިކަން ާހިމ ަޔތްކަމ އި ާފަރުދަކަށް ާވަކި ނުޑމެން ާއަުޅގަ އެއްލ ލުމަށްފަހުގަިއ

ާ ާމަޖިލީހުގެާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާރައްދުކޮށް ާމަލ މ ތް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާޖީލުތަކުން ާއޮތް ާއަންނަން ފ ސްކޮށްފިނަމަ

ނޑުާމިކަންާހަރުކަށިާ މެންބަރުންގެާބޮލުގައިާބަދުނ މުާއެޅުވުމަކީާއެއީާހަމަާަގއިމުާވެސްާނުވެާނުދ ނެާކަމެއް.ާައޅުގަ

ާ ާކަމަކަށް ާމިފަދަ ާއަިދ ާކުށްވެރިކޮށް ާަގވ އިދުަތއްާޢިބ ރ ތުން ާޤ ނޫނ އި ާގޮވ ލަްނ. ާވެސް ާނުދިނުމަށް ފުރުޞަތު

ާހިމ ޔަތ ިއާ ާފަރުދުންގެ ާިދވެހި ާަޙއްުޤގައި ާރައްޔިތުންގެ ާިދވެހި ާޙައްުޤގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާދިވެހި  965ހެދެންވ ނީ

ާމިފަދަ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮވ ލަން. ާައޑުން ާހަރު ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާކަުމގަިއ ޤ ނޫނުތައްާާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަަކއި

ާކުރ ކަމެއް.ާ ާހިތ މަ ާއެކަމ  ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކީ ާކުރެވިގެންދ  ާހޭދަ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާކަންތައްތަކަށް ާމިފަދަ ހެދި

ާއުސޫލުންާ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިނިވަން ާމިދ  ާއަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއެދެނީ އަޅުަގނޑު
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ާމިހ ުރާއަ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނުތައްާރ އްޖޭ ާހަދަންޖެހޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިދ  ާބޭނުންކުރަުމން ޅުަގނޑުމެން

ާރަނގަޅަްށާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާައޅ  ާފިަޔވަޅުަތކެއް ާއަވަސް ާއެކަމަށްޓަަކއި ާހޭދަކޮށް ާަވގުތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  970ހެދުމުގައި

ނޑުމެންާކޮށަންޖެހޭާމަގުތައްާކޮށައިާައމ ންކަމ އެކުާޤަ އުމުާހިންގޭނެާގޮތްތަެކއްާހޯދައިދެއްވުން.ާހިންގުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

 ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާސެއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުވި

ނޑުމެންގެާިމއަދުގެާބަހުސްާމަރުޙަލ ަގއިާކުާ  975ރިއަށްާމިދ ާމީސްމީހުންގެާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާބައެއް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާއަމުރުގެ ާކޯޓު ާނެރެންޖެހޭ ާގުޅިގެން ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ މިނިވަންކަމަށް

ާހަނދުމަފުޅުާ ާމިއަދު ާވ ހަކަ ާދެްއކި ާިއއްޔެ ާގެންދަވަނީ. ާމި ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅުތައް ާއެބޭފުޅުންގެ މެންބަރުން

ާއަދި ާޯޓޗަރ ސްާާނެތޭހެން ާކެރޭ. ާަދންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާނެތޭހެންނޭ ާހަނދުމަފުުޅ ާވެސް ާޖަލްސ  ާބޭްއިވ ރޭގަިއ

ނޑުާދެންާއެާސިފަކުރ ާގޮތް.ާދިވެިހރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނަށްާވެފަހުރިާއަނިޔ ތަކ އިާބެޭހގޮތުންާ އެސޯިސއޭޝަންާއަުޅގަ

ާޤައުމުާ ާޚ އްސަކޮށް ާތެރޭގައި ާއޭގެ ާޭބބޭފުޅުން ާސިޔ ސީ ާއިސް ާވެސްާވަރަށް ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީުސލް  980ގެ

ާފ ގަތިކަމެްއާ ާއުފ  ާހިްއަވރަކ އި ާއިތުރު ާރައްޔިތުންނަށް ާބ ްއވ  ާއެްއޗިހި ާބައްދަލުވުންތަކ  ާގޮތަށް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާމަސައްކަތްާ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްެތރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާކަމަކަށް ާފަދަ ާމި ނޑިވަޅެްއގައި ާދަ ލިބިގެންދ ންޖެހޭ

ްއވީމަާއޭނ ާއަށްާތ އީުދޮކށްާތަރުޙީބުާދިނުމުގެާބަދަލުގައިާއެހެންާމެންބަރުންާސިޔ ސީާގޮތުންާވ ފަށެްއގެާގޮުތަގއިާކުރެ

ނޑުެމންާޤައުމުގައިާމިއޮތްާފެހިާ ނޑުމެންނަށްާއޮޅޭާަކމެއްާނޫންާމީކީ.ާއަޅުގަ މިާދަމ ާކަމީާހިތ މަާހުރިާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާހައްޤު ާައސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިނިވަންާރީތި ާއެބަހުރި ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާބ ބުގައި ާމިނިވަންަކމުގެ  985ތަކ 

ކަންތައްާރަްއޔިތުންނަށްާލިބިދީފަ.ާދުވަހަކުާމިާދިވެހިާވެށީަގއިާދިވެހިންނަށްާމިާމިނިވަންކަންާނުލިބޭާބީދައިން.ާއަދިާ

ާޕްރެކްޓިސް ާރިޔ ީސާނިޒ މެއް ާއަޅ ކިޔ އިރު ާޤައުމަކ  ާމިފަދަ ާނިސްބަތުން ާަޤއުމެްއގަިއާދުނިޔޭގެ ާއެއްވެސް ާެއހެން ކުރ 

ާބަދަލަކަށް.ާ ާބޭނުންވީ ާަރއްޔިުތން ާިދވެހި ާއެދިގެން. ާރަްއޔިުތން ާެއ ާލިބި، ާރަްއޔިތުންނަށް ާމިނިވަންކަން ާފަދަ ނުދޭ

ދިވެހިާރައްޔިތުންާއެދެމުންާިދޔައީާތިމަންނ މެންާދުނިޔޭގެާެއންމެާތަރައްޤީވެފަާވައިބްެރއިްނާސިވިލްާޮސސައިީޓއެްއގެާ

ާމިޤައުމަށްާދިރި ާކުރަްއވަމުން ާަވކ ލ ތު ާެއގޮތަށް ާހ ލަތުގައި ާފަހިކޮށްދިނުމަށް.ާއެ ާމަގު ާުއޅުމުގެ ާގޮުތގައި ާބަެއއްގެ  990އުޅޭ

ާވިދ ޅުިވާ ާވެސް ާދުވަހު ާފުރަތަމަ ާހަމަ ާމިދައްކަނީ. ާއަޅުަގނުޑމެން ާވ ހަކަ ާސަރުކ ރުގެ ާގެަނއި ާގެންނަވަން ބަދަލު

ާޔުނިޓެާ ާކަރަންޓް ާސަުރކ ރެްއަގއި ާުދވަްސާއަޅުަގނުޑގެ ާއެ ާނުދ ނޭ. ާމައްަޗށް ާވަރަށްވުެރ ާހުރި ާިމހ ރު ާައގު އްެގ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާގެއްިލއްޖެ.ާރައްޔިތުްނގެާހައްޤުަތއްާމިަދނީާކޮންމެާދުވަހަކުާެގއްލެމުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާކޮންެމާ

ާ ާޤ ނޫނެއް. ނޑުމެންނ2ާައަކުރަކަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާއަށް ާދޭތެރެ ާމިދަނީާފޮޅުަވތުގެ ާމަޖުބޫރުވެގެން ށް

ާކަންތައްތަްއާ ާހަދ ފަ ާަޖމ ކޮށް ާެއއްތަނަކަށް ާމިއަދު ާރަްއޔިތުން ާރައީސް.ާމިޤައުުމގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ތީވެ ާމިހެން  995ހ ލަތު
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ާިމާ ާމިއަދު ާއޮތީ ާހ ލަތު ާރަްއޔިތުންގެ ާވަރަްށވުރެ ާހުުޅވ ލެވޭ ާައގަ ާދަްއކަން ާވ ހަކަ ާއަހައިފިްއޔ  ާކިހިނެއްތޯ އޮތީ

ާދަ ާއޮތުންާބީދައިން ާމިއޮންނަ ާގޮތުން ާނެރުމ އިބެހޭ ާއަމުރު ާކޯޓު ާބިުލގައި ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ށުގަިއ.

ާޝަރުޢީާ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާހެދިފަިއވ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާިމ ާއަދި ާނިޒ މުގަިއ ާޝަުރޢީ ާމިއަުދގެ ާރ އްޖޭެގ އެއީ

ާދިވެހި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމަްއސަލަތަަކށް ާއޮތް ާއޮތުމަްށާާކޯޓުތަުކގައި ާކަންތައްތަްއ ާގޮތަަކށް ާފަސޭހަ ާލުއި ަރއްިޔތުންނަށް

 1000އެދިާެއާނިޔަުތގަިއާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބިެލއް.ާިދވެހިރ އްޖޭެގާއަމަންާބަލަހައްޓ ާފަރ ތްތަްއާނުވަތަާލޯާއެންފޯސްމެންޓްާ

ާއެ ާއެހެން ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާފުލުހުންނ  ާދިވެހި ާދިވެހިންގެ ާބެލެޭވ ާގޮތުަގއި ާވ ނަމަާއެޖެންސީސްގެ ާޖަމ އަތެއް ފަދަ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާހަމަާޔަީޤނުންާވެސް ާިމާބިލުގައިާނެތްކަން ާއެޅުމުގެާނިޔަެތއް ާމަަސއްކަަތްއާހުރަސް ާފަރ ތެއްގެ އެފަދަ

ާޙ އްަސގޮތެްއގަ ާވެސް ާޤަުއމުތަކުގައި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާނިޔަތަކީ ާއޮތް ާބޭނުންވެފައި ާމިހ ާާއިފެނޭ.ާމި ާގޮތުން ސިޔ ސީ

ާމ ހައުލެ ާމިވ ާހަލަބޮލި ާލިބިފައި ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއަދި ާރިޢ ޔަތްކުރުަމށްފަހުގައި ާކަްނތައްވެދ ގޮތަށް އްަގއި

ާބިެލއްކަމުަގިއާ ާނެރެފައިވ  ާުއއްމީދުގަިއ ާެގނެސްދިނުމުގެ ާދިވެހިންނަށް ާފަހިކަން ާމި ާއަީލގަިއ  1005ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާވިސް ާއެއްފަަހރު ާއަދިވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤައުމުތަުކެގާދަންނަވަންޖެހޭ. ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާވަަޑިއގެން ނ 

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާ ާމިކަން ާވަރަށްާސ ފުކޮށް ާދިރ ސ ކޮށްލެއްވީމަ ާކުަޑޮކށް ާހިނގ ގޮތް ކަންތައްތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާދަންނ ނެ ާވ ހަކަ ާޤައުެމއްގެ ާއޮތް ާނަމުަގއި ާރަޝިޔ  ާވަރަށް ާދަންނަވ ަނން. ާމިސ ލެއް ާކުޑަުކޑަ

މަޖިލީހުގެާކޮންމެާމެންބަރަކު.ާކިތަކެއްާމީހުންތޯާމިއަދުާރަޝިޔ ގެާޖަލުަގއިތިބީާސިޔ ސީާޮގތުންާވަކިާނުފޫޒަކަށްާވަިކާ

ާއިނގޭތޯ.ާ ާވެސް ާޤަުއމުތަކުގައި ާއެ ާއެބައޮތް ާހައްޤުތައް ާހަމަ ާވިސްނިަވޑަިއގެން ާސަރުކ ރަށް ާއަމަލުކުރުމަށް  1010ގޮތަކަށް

ާއެ ާިލސްޓެއް ާދިގު ާއަތުަގއި ާޑެނީޯލާއަޅުަގނޑު ާވެލެންޓިން ާއަދި ާސެިޓއޭޖިންގ ާއީގޯ ާނަމުގައި ާސްޕައިމޭނިއ ގެ ަބއޮތް

ާ ާމީހަުކ ާކިޔ  ާއަިދ2221ާާނަމަކަށް ާޖަުލގައި. ާއަނިޔ ެވރިކަމ އެކު ާވަރަްށ ާހަމަ ާެއވަނީ ާއަދިެވސް ފެއްިޓގެން

ާވިޔަފ ިރވެރި ާއެަތކެއް ާއެތަެކއް ާނަމުަގއި ާއެިފއ  ާޔޫކޯ ާއޮފް ާވިކްޓިްމސް ާހަމަ ާރަޝިޔ ގެާސިޔ ސީގޮތުން ާއެތިބީ ން

ާބިލުާ ާމި ާެއއްަޗކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާޖަލުަގއި. ާރަޝިޔ ގެ ާއެތިބީ ާމިލިއަނަރުން ާމަލްޓި ޖަލުގައި.

ާމަސައްކަތ އިާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވަޭއާދިވެހިރ އްޭޖެގާފުލުހުންގެ ާބަރ ބަރަށް ާހަމަ ާމެްނބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި  1015ހުށަހެޅުއްވި

ާމިއަދު ާޤައުމުގެ ާމި ާެއާއަދި ާއަދި ާކަޓަރުތަކަކ އި ނޑިބުރިތަކ އި ާދަ ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާހިސ ބު. ާއޮތް ާގޮއްސަ ާހ ލަތު ގެ

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާހައްޔަރުކުރުމަކީ ާހިފ  ާބަޔަކު ާުދަވމުންދ  ާއަޅަން ާއަރިހުރަހަށް ާރ އްޭޖގެ ާެއއްޗިހިތަެކއް އަޅަންވ 

ާތި ާއ ދޭސްކޮށް ާއެދިއެދި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަޔ ހަމައަށް ާފެށިގެން ާރައްޔިތުންެގާބޮލުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ބި

ާދީގެންާ ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާއޮތް ާޤައުމުގަ ާފުލުހުންނަށް ާދިވެހި ާވަނީނަމަ ާކަމެއްކޮށްދެޭވކަމުަގއި ާމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

 1020މެންާނަމަވެސްާމިާޤައުމުގެާއަމަންައމ ންކަމ އިާސަލ މަތ އިާރައްކ ެތރިކަންާއެއީާައޅުަގނޑުމެންގެާހުވަާއ އިާައޅުަގނޑު

ާއިނގޭާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާތ ީއދު. ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއކަމަށް ާވ ޖިބެއް. ާހަޤީޤީ ާުކރަންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށްަޓކައި ދިވެހި

ާއިންސ ނީާ ާމ  ާމިއަށްވިރެ ާޑިސިޕްލިންގ ާމ  ާމިއަށްވުރެ ާފުލުހުންނަކީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާޔަޤީންކުރަން އަޅުަގނޑު
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ާފެ ާރަނގަޅު ާމ  ާމިއަްށިވރެ ާތަބ ވ  ާޤ ނޫނަކުންާހައްޤުތަކަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބަެއއްކަން. ާތިއްެބވި ންވަރެްއގެ

ާބައެއްކަންާ ާރަނގަޅު ާމ  ާސްމ ރޓް ާމ  ާހިސ ބަށްވުރެ ާުނވ  ާކަންތައްތައް ާއުޅޭ ާހުރަސްކުރަން ާކަމެއް އެބޭފުޅުންނަށް

ާހި ާބަޔަުކ ާަވކި ާސިޔ ީސގޮތުން ާހ ލަތެއްގަިއ ާެއއްވެްސ ާވެސް. ާޙަޤީޤަތުގައި ާފ ހަަގކުރަމޭ  1025މ ޔަތްކުރަންާއަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ާކަމެއް ނޑުމެންކުރ  ާއަުޅގަ ާައއިސް ާއަޅަިއގެން ާޮތފި ާަވއްތަރެްއގެ ާަވކި ނުވަތަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމިޖެހުނީ 45ާާދަންނަވ ލަން ާމ އްދ އ އި 46ާާވަނަ ާއަދި ާމ އްދ  ާވަރަްށ47ާާވަނަ ާމ އްދ  ވަނަ

ނޑުމެންގެާތެެރއިންާރަނގަޅަށްާމިފަދަާބިލަކަށްާިރޢ ޔަތްކުރޭ.ާއަޅުގަާ ނޑުމެންެގާތެރެއިންާހިފ ާހައްޔަުރކުރުމ ިއާއަުޅގަ

ާތަޅ ާ ާދޮރުަގއި ާަގޑިއަުކވިަޔސް ާއެހެން ާއަދި ާަފތިސްވިޔަްސ ާއަދި ާދަންވަރުިވޔަސް ާެގއަށްޮގސް ާގަޑިއަކު ހިތުހުރިހ 

ާ ާވަކި ާއަރަިއގަނެ ާވެސް ާަޙްއޤުތަކަށް ާބަޔެްއގެ ާއެހެން ާތިބި ާެއގޭތެޭރގަިއ ާވަދެ ާއަތުލުމަށްކުރ ާވައްޓ ލ ފަ  1030މީހަކު

ާފަރ ތުންާ ާެއސޯސިއޭޝަްނގެ ާޓޯޗަރ ސް ާމިދެންނެވި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާޮގއްސަހުރިަކން މަސައްކަތްތަްއ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމައުލޫމ ތުާލިބިގެންާދިޔަާކަންތައްތައް.ާައޑުިއވިގެންާދިޔަާކަންތައްަތއް.ާއަދިާމިއަދުާމިޤައުމުގައިާ

އްޔިތުންނަށްާޮއޅުންފިލުވ ާދެުމންދިޔަާކަންތައްަތއް.ާތިބ މެންނަންާއިނގޭހޭާތިބ މެންނަށްާމިއޮތްާސަރުކ ރުންާިދވެހިާރަާ

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާމިހ ރު ާދައްކަމުްނޮގސް ާވ ހަަކ ާބުނެ ާސަރުކ ެރޭކ ާއަނިޔ ވެރި ާއެެހންނޭ ާމިހެންނޭ އަނިޔ ކުރަީނއޭ

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާިތއްެބވި ާުގިޅވަަޑއިގެން ާސަރުކ ރ  ާމިއީާހުށަހެޅުއްވީމަ ާމިހުންނަނީ ާވިްސނުންފުޅު ާމި  1035ންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމި ާއެޅުމަށް ާހުރަސް ާމަސަްއކަތަށް ާފުލުހުންގެ ާއިިދކޮޅަށް ާަރއްޔިތުންނ  ާގޯސްކޮށް ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާއެާ ާއެބޭފުޅުން ާއިނގޭނެ ާރައްޔިތުންަނށް ާއޮުޅވ ލުމެއް.ާދިވެހި ާބޮޑު ާވަރަށް ާބިލެއްކަމަށް.ާއެއީ ާހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަކު

ާގޯިތގެދޮުރގެާ ާގޮތެްއަގއި ާދަންނަވަން.ާޚ ްއޞަ ާަރނގަޅުކަމަށް ާވެސް ާއެއް ާމ އްދ  ާހުރިހ  ާހަމަ ވިދ ޅުވ .ާއ ދެ،ާބިލުގެ

ނޑުމެންެގާ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެއް ާއޮތް ާނިމެން ާހިސ ބުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމީ ާވ ހަކަ. ާ ހުރުމަތްތެރިކަމުގެ

ާދެމެން ާޤަނޫނުއަސ ީސންާހިސ ބަށްާވެސް ާދީްނވަނީާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަތިވެރި ާމި ނޑުެމންގެ ާކަމެއްާނޫން.ާއަުޅގަ  1040ޮއތް

ާހ ލެްއަގިއާ ާބަޔ ންކުރެިވގެންވ  ާކަމަކ އެކު ާސަބަބަކ އި ާލަްއވ ަފ. ާކަމުަގއި ާތަނެއް ާހުރުމަތްތެރިވެެގންވ  ާގެދޮަރކީ ގޯތި

ާމަ ާެއކަންުކރެވޭނެ ާއެހެންވީމަ ާދަްއކަިއގެން. ާސުލޫކުން ާރީތި ާުއސޫލ އި ާރީތި ާއެކަްނކުރ ނީ ާޤ ނޫނެއްަގއިާވަދެ ގު

ާސޮސައިީޓެއއްެގާ ާސިވިލް ާހިނގ  ާތެރޭގައި ާއިްނސ ނުންގެ ާގޮެތއްަގއި ާއ އްމު ާއެަކމަކީ ާއަދި ނަޑއަޅަންޖެހޭ. ކަ

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާގޮްތކަމުަގއި ާއޮންނަންވީ ާތެރޭަގއި ާޮއތްާސޮސައިޓީެއްއގެ ާތަޙުޒީުބވެފައި ތަރައްޤީވެފަ

ާހ ލަތް ާނެރުމުގެ ާއަމުރު ާމީަގިއާކޯޓު ާމ އްދ އެއް ާވެސް ާބެހޭގޮތުން ާފ ސްކުރުމ އި ާގޮްސާބަލ  ާދެްއވަމުން ާވިދ ުޅވެ  1045ތައް

ާގޮތް.ާ ާކުރަމުންދ  ާކަްނތައްތައް ާފ ސްކުރުމުގެ ާބަލ  ާއަުޑއިވޭ. ާގޮތަށް ާއެކި ާފަހަރު ާއެކި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެބައޮތް.

ާނުވ  ާވެްސ ާމަްސ ާދެތިން ާީމގެ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާފަހަުކ ާދ ދި ާކަހަލަާއަޅުަގނުޑގެ ާކޮންމެެވސް ާހ ދިސ ައކަށް. ާމި ނެ

ާ ާެގްއގެ ާވަރަްށ2ާާތުހުމަތެއްގަ ާހަލ ލު ާވިޔަފ ރިކޮށް ާމ ޭލގައި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާދެމަފިރިއަކު.ާހަމަ ާތިބި ާބުރީގަ ވަނަ

ާޖެހި ާމިފުށަށް ާއެފުށް ާގެ ާމުޅި ާބަޔަކު ާފުލުހުންގެ ާދިވެހި ާވަދެ ާއަށް ާގެ ާދެމަފިރިއެއްގެ ާުއޅޭ ާދިރިއުޅުމެއް .ާރަނގަޅު
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ާ ާއަކީ. ާފްލޯ ާއަރަންޖެހޭ ާތިމަންނ މެން ާއަދި ާނޫންކަން ާމީކީ ާއެނގުނީ ާއެހެންވީމާ 1ާއެންމެފަހުން ާބުރިކަން.  1050ަވނަ

ާ ާދެންނެވި ާމި ާރަްއޔިުތންނަށް ާއ އްމު ާލިބެންވ  ާަޙއްޤުތައް ާއެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިޔ މަ 2ާމިހިސ ބަށް

ާޕ ީޓެއއްަގއިާ ާސިޔ ސީ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާާމީހުންނަކީވެސް ާމ2ާާާިއުޅޭ ާދަންނަތީ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. މީހުންނެއް

ާކުރަްއވ ާ ާވިޔަފ ރި ާެއއީކީ. ާނޫން ާދެމަފިރިންނެއް ާއުޅޭ ާމަަސއްކަުތގަިއ ާޕ ޓީއެްއގެ ާސިޔ ީސ ާެއއްެވސް ދެންނެވީ.

ާވ ުނވ ާ ާއަނެއްދުވަސް ާއަދި ާތިބެގެން ާހޭލ  ާފަތިސްވަންދެން ާއެރޭ ާޖެހުނީ ާދެމަފިރިންނަށް ާއެ ާއެކަމަކު ދެމަފިރިން.

 1055ނޭނގިގެންދިޔަ.ާމިހެންާހުންނަާކަންތައްތަުކގަިއާޔަޤީންކަންާދިނުންާއެއީާމިާބިލުންާލިބިެގންވ ާރަްއޔިތުންގެާަޙއްޤެއް.ާ

ާނުލަްއވަްއޭޗާ ާއޮޅުވ  ާމެންބަރުން ާސަރުކ ރ ިއާގުިޅވަަޑއިގެްނާތިއްެބވި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާމި ާމިޙައްޤު އެހެންވީމަ

ާޤ ނޫ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހި ާއިންނަނީާއަދި ާކަމަށް ާދައުރު ާމެންބަރެްއގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ނުއަސ ސީަގއި

ނޑަކަށްާނުވެާސަރުކ ރަްށާިވކިފަިއާ ސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުާކުރުވުން.ާއެާޒިންމ ދ ރުާކުރުމުެގާމަަސއްކަތްާރަބަުރާތަްއގަ

ާަވޑަ ާތައްޔ ުރވެ ާއަދ ކުރަްއވަން ާޙައްޤުަގއި ާަރއްޔިތުްނެގ ާބަޔަކަށްނުވެ ާވަރަށްާތިބި ާއަޅުަގނޑު ާބިލަށް ިއގަންނަވ ށޭ.

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ ާހުރިކަމުަގއި ާއިޞްލ ޙުތައް ާއިތުރު ާގެންދަަވިއގެން ާކޮމިޓީައކަށް ާބިލު ާތ އީދު.  1060ބޮޑަށް

ާމިއަށްވުރެާމ ާފަހިާމަފްޙޫމެއްގައިާމިކަންާގެެނވޭނެ.ާރައްޔިުތންގެާފަހިާމ ދަމައަކަށްޓަކައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްތަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ފަރެސްމ ތޮ

ާ ާޕ ީޓއަކަްށާ`. ާެއއް ާަދއްކ އިރު ާވ ަހކަ ާބައެއްފަހަރު ާައޅުަގނުޑމެން ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުިރއްޔ 

ާމައްސަލަ ާމެންބަރަކު ާމަާނިސްބަތްވ  ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީ ާހުށަހެޅުމުން ާބިލެއް ާ ާނުވަތަ ާހުށަހެޅުމުން  1065ޖިލީހުގެާއެއް

ާމަޖިލީހުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައުރ ިއ ާމަޖިލީހުގެ ާިޢއްަޒތްތެރި ާުސވ ލުކޮށް ާއެކަމ  ާމެންބަރުން ާއެހެން ާއިާހިމެނޭ

އަޅުަގނޑުމެންާމެންބަރުންާުކރ ާމަސައްކަތ އިާސުވ ލުާއުަފއްދ ާއެާވ ހަކަާދަްއކ ތީާހިތ މަކުރަން.ާމިކަމުގެާސަބަބުންާ

ާމުޖުތަމައުގަާ ާައގު ާކުރިމަތީގަާއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދިމ ވ ާާއިރަްއޔިތުންގެ ާމަގުމަތިން ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ެވއްޓި

ާއިންތިހ  ާއެކަންަތއްަތއް ާއ އި ާހިތ މަކުރަން.ާޢިއްާފުރައްސ ރަ ާއެކަމ  ާބޮުޑވެގެންދ ތީ ާރައީސް،އަށް ޤ ނޫނުގެާާަޒތްތެރި

ާ ާއުފެދެނީ ާޤ ނޫނެއް ާބަލ އިރު ާދ ގޮތުންމަސްދަރަށް ާކުރަމުން ާއަމަލު ާކުެރޭވާނުވަާބަޔަކު ާކަމެއް ާތެރޭގައި ާބަޔެއްގެ  1070ތަ

ާއެފަދަާޤ ނޫނެއްާއުފެދިގެންާމި އަްނނަނީާނުވަތަާއުފެދެންާމިޖެހެނީާކޮންމެވެސްާބަަޔކުާެއކަމ ާާގޮތުން.ާއެހެންވުމުން

ާކަންބޮުޑވ ާ ާބަޔަކު ާކޮންމެެވސް ާނުވަތަ ާއުޅޭތީ. ާހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ާެއކަމ  ާަބޔަކު ާކޮންެމވެސް ކަންބޮޑުވ ތީ.

ާރައީސްކަންތައްތަ ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުރީތީ. ާމަސައްކަތްތަކަށްާާ،ެކއް ާކުރ  ާފުލުހުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާައއިސް ފަހަކަށް

ާނުފޫޒުތަުކގެާ ާސިޔ ސީ ާބޭފުުޅން ާަބެއއް ާތެރެއިން ާއެބޭުފޅުންގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާކުަރންޖެހޭ. ާަތއުރީފު އަޅުަގނޑުމެން

 1075ބަެއްއފަހަރުާއެބަހުރިާސިފައިންާާސްާޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ވެާސަބަބުންާކުރ ާބައެއްާކަންތަްއތަކަށްާހިތ މަކުރަން

ާުމއައްސަސ ަތކުަގއި ާބައެއް ާވަދެ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާފުލުހުންގެ ާއަމުެރްއނެތި ާކޯޓު ާރައްޔިތުްނގެާާއަމަލުކުރަްއވ ފަ ހުރި
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ާބި ާޑިެރކްޓަރުންނަށް ާއޮފް ާބޯޑު ާއެތަންތަނުގެ ާނަގ  ާމައުޫލމ ތުތައް ާިސއްރު ާއެތަންތަުނގެާއެތައްބަެޔްއގެ ރުދައްކ 

ާމީާ ާއެބަހުރި. ާގެންޮގއްސަ ާމައުލޫމ ތު ާބުނެ ާބިިޑއަުޅވ ނެކަމަށް ާހައްޔަރުކޮށް ާބިރުދައްކ  ާމެނޭޖްމެންޓަށް ސީނިއ ރ

ާހި ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާކަމެއް. ާހިސ ބުތަކ އިާނހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާމ ލީ ާމީހުންގެ ާަބއެއް ާމައްސަލައަކީ ާދިމ ވ  ގުމުން

ާސި ާމީހުންގެ ާސިފައިންނަކަށްބައެއް ާފުލުހުންނަށް ާސިފައިންނަށް ާހ މަވެގެންދަނީ. ާމައުލޫމ ތުތައް  1080ނޫންާާއްރު

ާގަންނަންާ ާބިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާކަމެއްގެ ާމިފަދަ ާނަތީޖ އަކަށްވަނީ ާލިބިގެންދަނީ. ާއެމައުލޫމ ތު ފުލުހުންނަށް

ާއެ ާމީހުން ާހުންނަ ާފައިސ  ާޚ ްއޞައެބަޖެހޭ. ާއަިދ ާމ ލޭގަިއ ާމިނިގ ާހިކޮށް ާިވޔަފ ރިނހ ރު ާގޭންުގ ގޭންުގާާ،ގަމުންދ 

ާހިާ ާމަގުފަހިެވގެން ާަކންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާކުރުމ އި ާހައިޖެކް ާބިރުެދއްކުމ އި ާކަންަތއްތަކެއްާގަނމަސައްކަތ އި އިދ ނެ

ނޑުމެންާާއެބަދޭ.ާމިއީ ާކަމެއް.ާފ ހަގަކޮށްލަންާޖެހޭނެއަުޅގަ

ާ1085 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިއްޒަތްެތިރާމިނިޓ12ާުބަރު ާއެހެންވީމ  ާމިއ ދެވުީނ. ާހަމައަށް ާހުސްވަގުުތކޮޅ  ގެ

ނޑުމެންާއަލުންާމިާބިލ ިއާބެހޭގޮތުންާމަސައްކަތްާފަށ ިއރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާ މެންބަރުާޤަބޫލުކުރައްވ ނަމަާައޅުގަ

ާ ާއަާފައްަޓވައިާވ ހަކަފުޅު ާގެންދެވުމަށް ާކުިރއަށް ާގެން ާހަމަ ާކަންދިމ ވިގޮތުން ާއެީއ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު 2ާޅުަގނުޑ

ާހުއްޓ ލަން.ާ ާވ ހަކަފުޅު ާމިޖެހުނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނުފެއްެޓވެނީސް ާރަގަޅަށް ާވ ހަކަ ާވ ހަކަކޮެޅްއ  1090މިނިޓެއްހ އިރުގެ

ާކަމަށް. ނުޑާގެންދަން ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށް ާާއެހެންވީމަ ނުޑާމިހިސ ބުން ާހުސްަވގުމިނިޓ12ާުއަުޅގަ ާނަގ ނަން.ާތުކޮޅެާގެ އް

ާ.…ލަިއކުމްވައްސަލ މްޢަ

ާ

ާ]ށ00:22ާާްނ02:12ާާްހުސްވަުގކޮޅުާ[

ާ1095 

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.02

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާާ-02.0 ާޖަލްސ  ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ާފަހު ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް .`ާ ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  02ާފަށަނީ

ާމަސައްކަތް ާހުރި ާނަންއަކުން.ާނުނިމި ާމިނަށް.ާއެޖެންޑ  ާދިގު ާަގޑިއިުރގެ ާއެއް ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާތައް  02.0ާ1100ބަރު

ާލ މަ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާބިލުދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާގެންިދުއންާރުކަޒީ ާާ.ކުިރއަށް ާކަންތަބިލުމި އްާގެ

ށަހެޅުނުާކަންތަކަށްާޖަވ ބުާދެްއވުމުގެާގޮތުްނާބަހުސްާނިމި،ާބަހުސްގެާމަރުހަލ ގައިާހުާޢީގޮސްފަިއވ ާހިސ ބަކީާއިބްތިދ 

ކޮށްާފަހުާބަސްާވިދ ުޅވުމަށްާވެސްާފުރުޞަތެްއާއްއެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާދިނުން.ާއަދިާހަމައެއ އިާބިލު
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ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، މިދުާޙ އެރުވުން.

 1105ާ.އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާށް.ާނިޒ މީާމައްސަލަޣަފޫރަޢަބްދުލް

ާ

ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާރަނގަުޅކޮށް ާއޮިތްއޔ  ާޮއޅުންއަރ ފައި ާއަުޅަގނޑަށް ާފަހަރެްއަގއި ާރައީސް، ާދެއްާލަ ާއެދެން. ާވުން ނޑުމެންާމި  1110އަުޅގަ

ާ ާއެްއ ާބިލަށް ާފެށި ާބަހުސްކުރަން ާބަުހސްމިއަދު ާއެާަގޑިއިރު ނޑަްށާއެްއގެގަޑިާާއީކުރެވުނީތޯ. ާއަުޅގަ ާވީހެން އިުރ

ނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްާފެށިފައިާއެކަންާއޮޅުފިުލވ ލަންެވގެންާމިހަމަާންާގެހީނުވ ތީވެާއެހެންވެާ ވ ނީާާދެންނެވީ.ާއަޅުގަ

ާގޮުތގަިއާާއަޅުަގނޑު ާފަހުން.9.12ާާޤަބޫލުކުރ  ާމިނިޓުގެ ާދިހަ ާނިމި ާހުށަހަޅ  ާފަހުން.ާއެހެންވީމ ،ާާބިލު ާދިޔަ ވެސް

ާެއއްާމިާނެގީ.ާާބިލުގެާފުރިހަމަާވަގުތުަގއިާބަުހސްކުރެވިަފއިވޭތޯާޔަޤީންކޮށްަލންވެގެންާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާަމއްސަލަ

ާ1115 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާ ާގޮތުގަިއާއެ ާދެއްވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއަމީންއ ްއމު ނޑަށް ާބިލުއ ދެ،ާއަުޅގަ ާބަހުސް ާގެ ާމި  1120ަގއި.ާއެހެންވީމ ،9:17ާާފެށުނީ

ާާއެ ާވަގުތުން ާބަހުސްގެ ާއެ ާއެބައިމިނިޓ7ާުދުވަހުގެ ާބ ީކ ާއެހެންނަމަވެސްާާއޮތްާރު ާހަމަނުވެ. ާގަިޑއިރު އެއް

ާއެ ާރައީސް ާކުރައްވ ފަާމަޖިލިސްގެ ާރޫލް ާއައިޓަމްާގޮަތށް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންީވމ ، ާކުީރަގއި. ާއިންޓަވަލް ާއޮތީ އި

ާ ާމިއ02ާިނަންބަރު ާކުރިއަށް ާފެށިގެްނ ާމައްސަލަާން ާނިޒ މީ ާެއހެންވީމ ، ނޑުާާއެއްާގެންދަނީ. ާއަުޅގަ ކަުމގައި

ާ.ޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުބަލައިގެންފިން.ާއ ދެ،ާހެންވޭުރާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ1125 

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުހެން

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިލުގެާބަހުސްެގާ

ާނިމުނުާފުރަތަމަ ާފުރުޞަތު ާފ ހަގަކޮށްލެއ ދެ،ާފުރަތަމަ ާއަޅުަގނޑަްށ ާއިރު ާހ މަކޮށްލަްނާވުނު ާއަޅުަގނޑު ާކަމެްއ ތިން

ާއަޅުާކަމަާބޭނުން.ާފުރަތަމަާ ާވަރަށްާސ ފުވެފައި ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޑީ.އ ރު.ޕީކަށް ނޑުމެންެގާވ ދަވެރި މިާާންގަ

ާގު ާމަފްބިލުގައި ާކުރުުމގެ ާތ އީދުހޫރޫޕް ާމިކަމ ާނުކުރައްވ ނެމަށް ާވިދ ޅުވެފަ. ނޑުާާބެހޭާކަމަށް ާއަޅުގަ  1130ގޮތުން
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ގައިާދެއްެކވިާވ ހަކަފުުޅަގިއާޢިބ ރ ތްާއޮތީާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާއެްއކޮށްލުމުގެާފިކުރެއްާނލަންާބޭނުންވަނީާމިތ ާދަންނަވ 

ާކުރަން.ާ ާގުރޫޕް ާމިާހުށަހަޅަނީ ނޑުމެން ާހުށަހަޅަނީާއެއްކޮށްލ ަކށްާނޫން.ާއަޅުގަ ާމި ާޕ ޓީއަކުާނެތޭ.ާައޅުަގނޑުެމން އެ

ާެއއް ާއެބައޮތް. ާތަފ ތު ާޮބޑު ާވަރަށް ާެއއްގޮަތކަށްމީގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާއެްއކޮށްލުން. ާއަޮތޅުތައް ވެސްާާކޮށްލުމަކީ

ާ ާމި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާސަބަބަށްަޓކައި ާމި ާއެބިލުާހުށައެއްނ ޅަން ާކުރިްނ ާއިްނ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަތޮުޅާގަިއ ާދިޔަީއ ދެމުން

ާކައުންާގެކައުންސިލުާ ާއަތޮޅު ާއެްއކެްއގައި ާޗެޕްޓަރު ާވަރުގަަދކޮށްދޭން.ާއެހެންވީމ  ާވަުރގަަދާާސިލުާދައުރު ނަޑއެިޅގެން  1135ކަ

ާ ާިމާއޮންނަނ4ާީކޮށްދީ ާމ އްދ ގައި ާާވަނަ ާޤ ނޫނުގެ ާގ އިމުކުރެޭވާއަތޮުޅ1ާާމި ާއިންތިޚ ބުކޮށް ާމ އްދ ެގާދަށުން ވަނަ

ާދަޢުވ  ާނަމުަގއި ާއަމިއްލަ ާނަުމގަިއާާކައުންސިލަކީ ާއަމިއްލަ ާއަދި ާލިބިދީފަިއވ  ާބ ރު ާލިބިގަތުމުގެ ާދަޢުވ  ކުރުމ އި

ާކު ާސިއްކަމުއ މަލ ތު ާލިބިފައިވ  ާހައިސިްއޔަތު ާޝަހްޞެއެާާރުމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއޮންނަ ާދަންނަވ ލަންާކޭްއ ާކުރުކޮށް .

ެއާާދ އިރ ާުނަވތަާއަތޮޅުާކައުންސިލުާބޭނުންވަނީާއަތޮޅަށްާއިދ ރީާާދ އިރ .ާއެހެންާޢިބ ރ ތަކުންާަދންނަވ ނަމަާއިދ ރީ

 1140ންާބޭނުންވިާކަންތަްއ.ާއެހެންާއޮތްއިރުާމިހ ރުާއިާޑީ.އ ރު.ޕީާއިާއެންމެާބޮޑަށްއޮތީާއުފައްދ ފައޭ.ާމިއީާކުރީެގާބަހުސްގަ

ާުނވޭ.ާއެީއާގޯްސާވ ަހކަ ާެއއްބަހެއް ާއަޮތޅުތަްއާއެްއކޮށްލުމަކަށް ާމި ާވެްސާާއެވިދ ުޅެވވެނީ ނޑުމެން ާނޫން.ާއަުޅގަ ެއއް

ާދ އިރ ާ ާއިދ ރީ ާހުންނަ ާމިގޮތަށް ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެްއކޮށްލ ކަށް. ާހުށައެއްނ ޅަން ާހިސ ބަށް ކުރިންާތަކ އި

ާއެްއކުރެވިަފއި ާާއޮތްާާމ ލޭގައި ާދެ ާއޮްތ ާދެކުނުގަިއ ާމިސ ަލކަށް، ާހުރި ާަގނޑުަގއި ާހިސ ުބ ާއެ އިދ ީރާބ ރުތަކެއް

ާ ާހިސ ބުަގިއާދ އިރ އަކަށް ާއިވޭ ާއަޑު ާގޮވ ލީމ  ާކައުންސިލުން ާރަށު ާނުވަތަ ާކައުންސިލުން ާއަތޮޅު ާއަތޮަޅކަށް ާދެ ނުވަތަ

ާމި ާހުރިހ  ާސަރުކ ރުގެ ާޖެހެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާތިބެން. ާދ އިރ 20ާނިސްޓްރީތަކެއް  1145ާގައިާއިދ ރީ

ާދ އިރ އެ ނުޑާާްއަގއިކޮންމެ ާބޮުޑކަމެއް.ާއަުޅގަ ާއަގު ާބަހައްޓަން.ާއެއީ ާޕްރެޒެންސެއް ާމިނިސްޓްރީގެ ާހުރިހ  ސަރުކ ރުގެ

ާސަރުކ  ާއުފެއްދުންތެިރ ާސަރުކ ރަކީ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާކަންކަާރެކޭދަންނަވ ލަން ނޑުމެން ާޚިޔ ލުކުރ ާއަުޅގަ މަށް

ާ ާގޮތްތަކަށް ާނުވ ކަމަށްވަންޏ ާާއޭެގާއެބްސްޓްަރކްޓްއުފެއްދުންތެރި ާބޭނުންފުޅު ާަބއްލަވަން ާވިސްނުމަށް ާލިަބރަލް ުނވަތަ

ާވެސްާ ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމ ނަކުރުމުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެ ާގޮތަކޭ. ާއެންމެ ާއޮްނނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން

ާކޮމިީޓއަ ާމައްސަލަ ާމި ާއަަރނީ ާހިތަްއ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާއެަބއޮވޭ. ާޑީ.އ ުރ.ޕީެގާކަގޮތެްއ ާގެންދ ކަށް  1150ްށ

.ާއެކަމަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެކަންާ…ެއއްާނެތް.ާއެކަމަށްާރުހުންާދެއްވައިފިާއެްއވެސްާމައްސަލަ

ާދަންނަވ ލ ނަ ާައޅުަގނޑު ާއޮްތގޮތް ާވެފައި ާއެއީންވެސް ާދަާ. ާއަންނަ ާޤަބޫލުނުޮކށްފިއްޔ  ާމި ާދައުރުަގއި އުރަްށާމި

ލަިއގަތްަކންާވަރަށްާބޮޑަށްާުޝކުުރާށްވަނީ.ާދެން،ާއެހެންނަމަވެސްާބަބޫުލކޮށްފައިާއޮްތކަމަޤަލަސްވ ނެތީާއެާރޫުހގައިާ

ާކޮންނަވަދަ ާއަޅުަގނުޑ ާމިތަނުން ާއެހެންވީމ ، ާތެރެން. ާމަޖިލިްސގެ ާްސޓޭޖްގައި ާކޮއިމިޓީ ާޕްޮރސެެސްއާްނ ންމެވެސް

ާކުެރިވދ ނެތޯއޮންނ  ާގުރޫްޕ ާއެީއ ާމ ނަކުރުމުގައި. ާމަފްޙޫމް ާމި ާނޫންތޯާ؟ނެ ާޕްރޮސެސްާާ؟ނުވަތަ ާެއ  1155ެއހެންވީމ ،

މިކަމ އިާބެހޭގޮތުންާާަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީގެންދިއުމަކީާައޅުަގނޑުާވެްސާއެދޭާކަމެކޭ.ާދެވަނަކަމަކަށްާއަޅު

ާނަޑއެިޅގެންާެއާއެނގިގެްނާދެއްކޭާމިާއަުޅަގނޑަކަށްާީހއެއްުނވޭާކަާއިނގޭތޯާުރާވަަރށްާބޮޑަށްާވ ހަކަާދެެކވެމުންާދ އި
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އިންާއެަބާާއެއްާނޫންކަމަށްާެވސް.ާެއއީާވަރަށްާގިނަާވ ަހކަާކެވޭދެާންއިހްސ ސްތައްާހުންނަާގޮތުާކޭާނުވަތަވ ހަކައެާ

ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާސަރުކ ރުާއެއްާދެކެވޭ ާކައުންސިލަކަްށ ާރަށު ާކަުއންސިނުވަތަ ާރަށު ާއެ ާއަތޮުޅާން ާނުވަތަ ލަރ

 1160ވަރަށްާބޮޑަށްާސަރުކ ރ އިާރައްޔިތުންނ އިާވަިކވ ާކުރުމުގެާކޮންމެާފުރުޞަތެއްަގއިާގުިޅގެންާމަސަްއކަތްާާއިކައުންސިލ 

ާ ާވ ހަކަ ާމިތ ިމާގޮތަކަށް ާވ ހަަކާދެކެވިަފއި ާއެބަހުރި ާަދންނަވ ލ ނަން ނޑު ާރަށުނހުންނަނީ.ާމިސ ލަކަށް،ާއަުޅގަ ާަގއި

ާކައުންސިލެއްާ ާއަތޮުޅ ާނުވަަތ ާވެސްާާގެކައުންސިލެްއ ާހޯދުމަށް ާޖ ގަ ާޚިދުމަތެްއދޭން ާސަރުކ ުރގެ ާެތރޭގަިއ އިމ ރ ތުެގ

ނޑުެމންާވަރަށްާބޮޑަށްާކަންބޮޑުވ ނނުރުހޭކަމަށްާމިތ  ނޑުާމިހިތަާގައިާވ ހަކަާދެކެވިފައި.ާެއއީާއަުޅގަ ާށްކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާ ާނޫނޭ. ާމިހެންނެއް ާއޮތީ ާމިކަން ާމެނިފެސްޓޯގެާއަރަނީ ާއެ ާލިބިގެން ާތ އީދު ާމެޖޯރިޓީ ާމެނިފެސްޓޯއަކަށް ާޕ ޓީގެ މި

ނޑުމެންނެއްާާކޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީބިލެމަފްހޫމްތަކެކޭާމައްޗަށްާައޅުަގނޑުާބިނ ކޮށްަފއިާއޮތްާ  1165އ އިާޚިލ ފުވ ކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާ.ކަމަށްާސަރުކ ރަކީާވަކިާބަެއއްާށޭއަރަނީާއެއްގޮތަަކށްާވެސްާނުވިސްނަވ ާށްއަޅުަގނޑުާމިހިތަ،ާނުދެކެމޭ.ާއެހެންވީމ 

ާބަެއއް ާވަިކ ާލިބުނީ.ާާރައްޔިތުންނަކީ ާވޯުޓ ާގިަނ ާޕ ީޓއަށޭ ާޑިމޮކްރެިޓކް ާަރއްޔިތުންެގ ާދިވެހި ާއިނގޭތޯ. ކަމަށް

ުނވަތަާާއްތްާސަރުކ ަރކުންާރަށުާކައުންސިލެއެހެންވީމ ،ާދިވެހިާރަްއޔިތުްނގެާޑިމޮކްރެިޓކްާޕ ޓީާއިންސްޯޓލްކޮށްފައިާއޮ

ާއިމ ރ ތުާއަތޮޅު ާޖ ގަކައުންސިެލއްގެ ާާގެ ާއެދުމުން ާދޭން ާޚިދުމަތެއް ާސަރުކ ރަށް ާނުވަތަ އެތަނަކުންާއަށް

 1170ގެާމެޖޯރިޓީާއޮތަސްާުހރަހެއްާއަޅ ނެކަަމކަށް.ާެއއީާގައިާޑީ.އ ރު.ޕީނބޫެލއްާނުކުރެވޭ.ާއަދިާއެތ ޤައަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ާއެހެންވީމ ، ާހޮވިފައޭ. ާމެޖޯރިޓީއަުކން ާމިއޮީތ ާހަމަާއެާާސަރުކ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާައޅުަގނުޑާާކަންކަން ފ ހަގަކޮށްލަން.

ާކޮންމެާށްހިތަ ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާާއަރަނީ ާކޮށްލަންޖެހޭ. ާބަދަލު ާވަރަކަށް ާވެސް ާކަމަކަށްާދެން އެންމެފަހު

ާަވރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާތ އީދެއް ާާބޮޑު .ާދެްއވައިިފއޭއިން

ާއެފޯެމޓި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކައުންސިްލގެާާވްއެއީ ާއަދި ާކޮމިޓީތަކަށ އި ާއަންހެނުންގެ ާއެއީ ާމަފްޙޫމަށް އެކްޝަްނގެ

ާޗެރަޓީ ާޖެންޑަރ ާއިާތެރޭގައި ާަވރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަމަށް ާތ އީދުކުރީ. ާއެ ާހޯދުމަށް  1175ޚްލ ޞްތެރިކަމ އެުކާެއއް

ނޑުމެންާމިާހުށަހަޅަންާއަށްާޝުކުުރާދަންނަވަންާޑީ.އ ރު.ޕީ ނުޑާުއއްމީދުކުރަނީާައޅުގަ .ާއަދިާހަމަާމިމޭރުމުންާއަުޅގަ

ާމަ ާކައުްނސިލްތަކުގެ ާޒުވ ނުްނގެ ާރެޕްރެާގަސްތުކުރ  ާޒުވ ނުންގެ ާވެްސ ާފުރުޞަތުާަޝނަޒެންޓޭފްޙޫމަށް ާމި ާވެސް ށް

ާބަހަ ާފަހު ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާދެން ާެދއްވ ނެކަމަށް. ާރުހުން ާއެ ާބޭނުންވަީނާދެއްވ ނެކަމަށް. ާދަންނަވ ލަން ކަްށ

ާ ާޖަމ ވެފައި ާއުސޫލުްނާމ ލޭގައި ާލ މަރުކަޒީ ާހިސ ބަށް ާރައްޔިތުންނ އި ާމިއުޅެނީ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާކުރައްވ ށޭ ާއޮތްޤަބޫލު

ާއަތޮޅުާކައުންހުރި ާބ ރުތައް ާފަށުާަގއިރަށުާކައުންސިލުާސިލ އިހ  ާއަތްފޯރ  ާރެޕްރަޒެންޓޭޝަންގޮވ ލ އިރު ާއޮވެަފއި  1180ާގައި

ާއެކަންވ އެހިސ  ާއެހެން ާގެންގޮްސާދޭށޭ. ާދ ގޮތަށް ާވިސްނަމުންދ އިރުާާންބަށް ނޑުމެން ާާއަޅުގަ ާމި ާބޮޑުވ ނެާއެ ޚަރަދު

ާއަެނއްކ  ާޖެހިއްޖިއްޔ  ާކުރަން ާއެކަންކަްނާއަުޅަގނުޑމެން ާާގޮތަކަށް ާމިޖެހެނީ އަޮތޅުގަިއާމިނިސްޓްރީތަެކއ20ާާްވެސް

ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާކުރ ށޭ. ާމިކަން ާސްކޭެލްއާާބަހައްޓަިއގެން ާއިކޮނޮމީ ާމިަކމުގެ ާއޮންނ ނެ ާދައްކ ފައި ވެްސ

ާައޅު ާއެހެންވީމ ، ާނުލިބެއޭ. ާއެދެމޭއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާާަގނޑުމެްނ މިަކމުގައި
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 1185ނޑުމެންާގަާއިނގޭތޯ.ާައޅ5ާުއަރ ާމީެގާޗެޕްޓަުރާާށްނޑުާއެަބާހިތައެއްބ ރުލުންދީާއަިދާއެހެންާޮގތެއްާނެތިްއޔ ާައޅުގަާ

ާަކއުންސިލ  ާރަށު ާަކއުންސިލ ާއިާމިއޮތީ ާަކއުންސިލުާއިައތޮޅު ާޗެޕްަޓުރާާތައްސިޓީ ާހަދައިފައި. ާޗެޕްޓަރުަތކަށް ވަިކ

ާސަރަޙައްދީާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިނުން. ާޚިދުމަތް ާމިނިސްޓްރީތަަކށް ާސަރުކ ރުގެ ާމިލީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފަހަކަށް

ާމިނިސްޓްރީތަ ާއިދ ފެންވަރެްއގައިާާސަރުކ ުރގެ ާމި ނޑުމެން ާޚިދުމަތްދޭންާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯާކަށް ާރ ތަްއާގ އިްމކުރ ާއިރު

ނޑުމެންާމިހ ރުާނއެއިދ ރ ތަްއާއެތަންތ  ވެްސާބޭނުންާމިކުރަނީާކުީރެގާސަރުކ ރުންާސަރަަޙއްދީާާގަިއާގ އިމްކުރ ާއަުޅގަ

ާއަށް ާދެކުނުާހަދ ާތަރައްޤީ ާއިމ ރ ތެއް. ާެއއް ާއުތުުރގައި ާއިމ ރ ތްތައް. ާހުރި ާއެހެންވީމ ،ާފައި ާއިމ ރ ތެއް. ާެއއް  1190ގައި

ާޤ ނޫނ ިއާ ާކަެމއް ާއެްއވެސް ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާމިުއޅެނީކީ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއުޅެނީ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާވީހ  ާރައްޔިތުންނަށް ާޚިދުމަތް ާމި ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާނޫން. ާފުރުޞަތެއްާާޚިލ ފަށްކުރ ކަށެއް ާދޭނެ ާައވަހަށް ވެސް

ާެއއްބ ރުލުދެއް ާދެއްވ ނެކަވުމަށް ާން ާއުއްމީުދކުރަމުން ާއަޅުަގނޑު ާބިލުމަށް ާމި ާދެތޭރަގައި ާދައުރުގެ ރަނގަޅަްށާާމި

ާކޮންމެ ާދަްއކ  ާުއއްމީދުގަިއ.ާާވ ހަކަ ާލިބޭނެކަމުގެ ާއެހީތެރިކަން ާބޭފުޅުންގެ ާުހރިހ  ާދެއްވުމަށް ާނިންމައި ާޮގތަކަށް ެވސް

 1195ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ޝު ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއުސޫލުްނާާކުރިއްޔ  ާލ މަރުކ ޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ހިސ ބުން

ބަލައިގަންނަށްާފެނޭތޯާޯވޓަށްާއެހުންާމިއަދުާވޯޓަްށާާބިލުލ ާނިމުނީ.ާމިާޙަަބހުސްގެާމަރުާޢީއިބްތިދ ާގެބިލުާހިންގުމުގެާ

 1200ާނަގ ާަގޑީަގއިާއޮންނ ނެ.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއެޖެންާ-02.2 ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާނަންބަރު ާއިބްތިދ 2229ާާިބލުާބެހޭާމަސްތުވ ަތކެްއޗ 02.2ާޑ  ާޢީގެ

ާ ާމި ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާމިާބިލުބަހުސް ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ގެ

 1205ާށް.މެންބަރުާޢަލީާސަލީމަާރިާިޢްއޒަތްތެފުނަދޫާދ އިރ ގެާއަރުވަނީާ

ާ

ާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަލީާާމެންބަރުާދ އިރ ގެާފުނަދޫ

ނޑުާފުރުޞަތުާދޫޮކށްލައިފިން.ާ ާމީާއަޅުގަ

ާ

 1210ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާهللاގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު
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ާ ާމިއޮތް ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލަށްާާބިލުޝުކުރިއްޔ  ާބެހޭ މަސްތުވ ތަެކއްޗ އި

ާޖުމްލަާ ާއެނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާބަލ ލ އިރު ާތަޢ ރަފަށް ާމަޤްޞަދަށ އި ާއޭެގ ާބަލ ލ އިރު އަޅުަގނޑުމެން

ާއަސްަދނޑި ާމުޅި ނޑުމެންާާވިސްނުމަށް ާއަުޅގަ ާވޭތުެވދިޔަތ ގަިއ ާގެންނަނީކަން. ާަބދަލެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަށް

ާބޭނު ާއަދަމަސްތުވ ތަކެތި ާކުށްތަކަށް ާޖިނ ޢީ ާކުރ  ާހުރެ ާމަސްުތެވގެން ާއަދި ާކުދިންނަށ އި ާދެމުންާންކުރ  ުބ

ާގެަނއީ ާހުރެާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެނގި ާހުރިކަން ާފުށުއެރުެމްއ ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާއ ިއ ާނަތީޖ  ާނެރެވޭ ާއަދަބ އި  1215ދެވޭ

ާކުއްޖ  ާބޭނުންކުރ  ާމަސްތުވ ަތކެތި ާއަލަށް ާގެނައީ. ާދެމުްނ ާއަދަބު ާެއކުއްޖ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާހިފައިގެން އަަލށް

ނޑުމެންާކޮށްޛުޖަލުންާއެާކުއްޖ ާުޙކުމްާތަންފީާހައްޔަރުކޮްށގެންާދޫނިދޫާއިންާކޯޓުގެާމަރުޙަލ ާއިންާމ ފުށީ ގެންާއަުޅގަ

ާމުމުޖުތަމަޢަ ާމުޅި ާހުންނަނީ ާކުއްޖ  ާއެ ާނެރޭއިރު ާބަދަލުަގއިށް ާއޭގެ ާހިސ ބުގައި. ާބިރަކަށްވ  މިއަުދާާޖުތަމަޢު

ާިމއޮތްާާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލުގެާިވސްނުމަކަށްާާބިލުކުރިމަތީަގއި ާިމއޮތް ާކުރިމަީތގައި ާމިއަދު ާބަދަލުގައި އެާވިސްނުުމގެ

 1220ށްާގެާބަދަލުގައިާމުޅިާމުޖުތަމަޢަށްާބިރަކަށްވުމުދިނުމަށް،ާފަރުވ ާދީާމުޖުތަމަޢައަޅުަގނޑަށްާދޭހަވަނީާއަދަބުންާފަރުވ ާ

ާއަުޅގަ ާޒުވ ނެއް ާކުރ ނެ ާފައިދ  ާއަނބުރ  ާމިއަލުން ާނެރެވޭތޯ ާއެމް.ޑީ.ޕީާނޑުމެންނަށް ާކުރަނީ. އިންާާމަސައްކަތް

ާވަބ  ާަމސްތުވ ތަކެތި ާޤައުމު ާމި ާވަޢުދުވީން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާީވއިރު ާވަޢުދެއް ާފަސް އިްނާާއަޅުަގނޑުމެން

ާއެމް.ޑީ.ޕީސަލ  ާބަލަން. ާކުރުމަށްޓަކަާމަތްކުރެވޭތޯ ާސަލ މަތް ާވަޢުދު ާމިވީ ާއިން ާވަބ  ާމަސްތުވ ތަކެތީެގ ާމިާއިން އި

ާދެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާވިސްނޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާފުއްދުމަށް ާކުރަންވަޢުދު ާމަސަްއކަތް ާއެބަ ާމިހ ރުާާގޮތަކަށް ޖެހޭ.

ާއުސޫލު ާިވޔަފ ރީގެ ާމަސްުތވ ތަެކތީގެ ާދެވަނަކަމަކަށް ާސަލ މަތްކުރުން. ާއެކަމުން ާކުިދން ާއަޅުދ ސްވެަފިއވ   1225ންާވެސް

ާމީހުން ާާނަށްާވިްއކަމުންގެންދ  ާވިސްނުން.ާދޮރުތައް ާދެ ާމި ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ބަންދުކުރުން.

ާމަސްުތވ ތަކެތިާނވޭތުވެިދޔަތ  ާއ އި ާުކއްޖ  ާބޭނުންކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާހުރީ ާވިސްނިފައި ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ަގއި

ާޚ އްޞަކޮށް ާވޭތުވެދިޔަ ާއިން ާތަޖުރިބ  ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާކަމުަގއި. ާއެެކއް ާއެއީ ާއ އި ާމީހ  ާދިަހާާވިސްނ  ވޭތިވެދިޔަ

ާއަހަ ާތަޖުރިބ ވަރަކަށް ާމަސްާުރގެ ާއެނގޭ ާއެބަ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބޭނުންކުރ ާއިން ތުވ ތަކެތި

ާއަމިއްލަާާކުއްޖ  ާވިަޔފ ރީގެާއުސޫލުން ާމީހ ާނޫންކަން.ާއަދިާމަސްތުވ ތަކެތި ާިވއްކ  ާކޮންމެހެންާމަސްތުވ ތަކެތި  1230އެީއކީ

މަސްުތވ ތަކެތިާއަޅުދ ްސވެފައިާހުންނަާމީހެއްާވެސްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާާއެއްާނ ާކޮންެމާމީހަކީފައިދ އަށްޓަަކއިާވިސް

ާުމިޅާ ާބަދަުލގައި ާބިރަކަށްވުމުގެ ާނެރުން ާމުޖުތަމަޢު ާއޭނަ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާފަރުވ ދީގެން ާއަށް ާުކއްޖ  ރައީސް،ާުޒވ ން

ާޚިާ ާބަދަލުަގއި ާއުފެއްދުުމގެ ާމީހަކު ާބޯލ  ާލޭ ާއިން ާިވޔަފ މުޖުތަމަޢު ާއަމިއްލަ ާހަދ  ާުކއްޖަކަްށ ާކުެރވޭ ރީެގާދުމަތްތަކެއް

ވޭާއަދަބަކީާވަރަށްާތަފ ތުާދެާއަދަބަކަށްާވ ންޖެހޭ.ާމިާއްޖ ާމަސްތުވ ކުރިާމީހ ާއަށްާދެކުާާބޭނުމަކަށްޓަކައިާއެާުޒވ ން

ާމަސްތުވ ތަކެތިާބިލު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާބުނ ގޮުތަގއި ާކުްއޖަކުާގައި ާއެންމެ  1235ތްކުރެވުނަސްާސަލ މަާބޭނުންކުރ 

ާރަނގަޅުާ ާމީހަކަށް ާވިްއކ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާެއހެންނަމަވެސް ާކުރެވުނީ. ާސަލ މަތް ާުކއްޖަކު ާއެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސަލ މަތްކުރެވުނީ.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާ ާކުދިންތަކެއް ާއެތައް ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެވިއްޖިްއޔ  ާހަތަރުާބިލުއަދަބު ގެ
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ާއަ ާބަލ ލ އިރު ާބ ބަށް ނޑަށްވަނަ ާފ ާުޅގަ ާބ ބު ާވަނަ ާހަތަރު ާހަޚ އްަޞކޮށް ާބ ބުގަާިބލުގަކުެރވޭ. ާވަނަ ާހަތަރު ިއާގެ

ާޑް ާކޯެޓއް. ާޚ އްޞަ ާވިސްނުމެްއާާރަގުމިއޮންނަނީ ާއިތުރު ާަތފ ތު ާވަރަށް ާމިމަސައްކަތްތައް ާއެީއ ާވ ހަކަ. ކޯޓެްއގެ

ނޑަށްާވިސްނޭ.ާޑްގެންނ ނޭާތަޢ ރަފެއްާކަމަށްާއަޅު  1240އިާދޭހަވ ގޮތުންވެއްިޖއްޔ ާޑްރަގްާވިްއކުްނާބިލުގަާޯކޓުތަކަކީާރަގުގަ

ާފެންވަުރެގާ ާއެ ާބެލެވޭނެ ާކުށެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާގުޅިފަިއވ  ާތަެކއްޗ ިއ ާމަސްުތވ  ާފިޔަވައި ާޓްރެފިކިންގް ާޑްަރގް ނުވަތަ

ންާެއާކޯޓަކަށްާވ ންޖެހޭ.ާމަސްތުވ ަތކެތިާބޭނުންކޮށްާއަދިާނުވަތަާމަސްތުވެާހުރެގެންާކުރ ާކުށެްއގެާއެހިސ ބުންާފެށިގެ

ާރީހެބިލިޓޭޝަންާ ާނުވަތަ ާމަރުޙަލ  ާޯކޓު ާނުވަތަ ާއޮފީސް ާފުލުސް ާތަޙްޤީުޤކުރ  ާއެއް ާމުައއްަސސ  ާހުރިހ  ާބެހެވޭ ކުށ އި

ާއ ިއާ ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ާއެަބވ ންޖެހޭ. ާކޯޓުތައް ާމި ާކޯަޓކަށް ާވަުރގެ ާގުުޅވައިެދވޭ ާއެއް ާވުޒ ރ  ާމިހުރިހ  ސެންޓަރު،

ާއެ ާދޭތެރޭ ާދިނުމ އި ާފަރުވ  ނޑުާޝަރީޢަތ އި ާމައިގަ ާކޯޓުގެ ާމި ާއެބަވ ންޖެހޭ. ާކޯޓު ާޑްރަގް ާމި ާލިންކަކަށް  1245ޅިފައިވ 

ާއަޅުދ ްސވެފަިއވ ާ ާމަސްުތވ ތަކެއްޗަްށ ާބޭނުމަކީ ާަމއިަގނޑު ާކޯޓުތަުކގެ ާމި ާދޭހަވ ގޮުތަގއި ނޑަށް ާއަުޅގަ ބޭނުމަކީ،

ާ ާބެލުން. ާުކޑަުކރެވޭތޯ ާޑިޕެްނޑެންސީ ާެއކުދ2ާިކުދިންގެ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާކަަމކަށް ާގެއްލުމަކަށްާވަނަ ްނާމުޖުތަމަޢަށް

ާ ާކުރުން. ާމަސައްކަތް ާބ ަރކަށްެވޭވތޯ ާބަދަުލގައި ާކުށްތަްއ1ާާވުމުގެ ާޖިނ ޢީ ާއެކުރ  ާއަޅުދ ްސވެެގން ާއެ ާކަމަކަށް ަވނަ

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާ ާޖަލުތަކުގައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެޅުން. ާފިަޔވަޅުަތކެއް ާކުަޑކުރެވޭތޯ ވެސް

ާ%ާޖަލުތަކުގައި ާކުްށވެރިންގެ ާތިބި ާމަސްތުވ ަތކެތ82ާާިމިހ ރު ާނޫނީ ާކުށްަތކުަގއި ާގުޅުންހުރި ާމަސްުތވ ތަެކއްޗ އި  1250އަކީ

ާއެަބާ ާވިސްނުމަށް ާވެސް ާކޮންެމ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުދިން. ާލެވިފައިވ  ާޖަލަށް ބޭނުންކޮށްގެން

ާބިލަ ާމި ާގެންނަޖެހެއޭ.ާިމާހުށަހެޅިފައިވ  ާއެބަ ާގެންނަންާބަދަލެއް ާބަދަލެއް ާވިްސނުމަށް ާއެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ކީ

ާވަރަށްާބޮޑުާބ ރެކޭ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 1255ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ވަޢުދެްއ5ާާތުންނަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެާއެމް.ޑީ.ީޕންާވެރިކަމަށްާއައުމަށްޓަަކއިާރައްޔި`.ާ

ވީމު.ާއޭގެތެެރއިންާއެންމެާމުހިއްމުާއެއްާވަޢުދަކީާދިވެހިރ ްއޖެއަށްާމަސްތުވ ތަކެތިާއެތެރެުކރުމަށްާހުޅުވިފައިވ ާާދޮރުާ

ާސަރުކ ރ ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާސަރުކ ރުްނ، ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާވަޢުދު ާމި ާވަޢުދު. ާވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބަންދުކުރުމަށް

ާސަރުކ ުރްނާޙަވ ލުވުމަށްފަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާވަޢުދުވެފައި. ާމި ާވަނީ ާިސޔ ސަތުކަމުަގއި ާއެއް ާސަރުކ ރުގެ ހު

ާމިާ ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާރަނގަުޅ ާވަރަށް ާނަތީޖ  ާޭއގެ ާދޭ. ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާދުވަހަުކ ާކޮންމެ ނޑިނޭޅި  1260ކެ

ާ ާދ އިރ  ާނިސްބަތްވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާމައްސަަލާފުރުޞަތުގައި ާޑްަރްގގެ ާމި ާމީދޫގައި ހުޅުދޫ

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއިާ ވަރަށްާބޮޑު.ާއަދިާރ އްޭޖގެާަވރަށްާގިނަާރަށްރަށުަގއިާވެސްާމިާމައްސަލަާވަރަށްާބޮޑު.ާއަުޅގަ

ާއިތުރު ާލިބި ާބ ރެއް ާއިތުރު ާމަސައްކަތަށް ާގެންދ  ާުކރަމުން ާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުން ާމައްސަލަ ާއެ ާބިލުން ާމި

ާަމއްސަަލާ ާއެ ާބޮޑަށް ާުވރެއް ާވަރަށް ާޙައްލުވެފަިއވ  ާމައްަސލަ ާއެ ާމީދޫގެ ާހުޅުދޫ ާމިހ ރު ާއަދި ާލިބި ހިތްވަރެއް
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ާރަނގަުޅވެފައިކަްނާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަނީ ާއެކަންތައްަތއް ާދ އިރ ަގއި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިހ ރު ާދ ނެ.  1265ޙައްލުެވގެން

ާޤަބޫލުކުރޭ ާއެންމެން ާހުރިހ  ާދ އިރ ގެ ާނުކުެރވޭ.ާއަޅުަގނުޑގެ ާެއއް ާސަޕްލައި ާެއ ާމީހުންނަށް ާސަޕްލައިކުރ  ާއެ .

އެކަމަުކ،ާއެާވަބ ަގއިާޖެހިފައިާތިބިާކުދިންާއަނބުރ ާމުޖުތަމަޢަށްާގެނެސްާއެމީހުންގެާބޭނުންތެރިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބ ގައިާޖެހިފައިާތިބިއިރުާމިާމުޖުތަމަޢުގައިާހިފަންާއެބަޖެހޭ.ާމިާޤައުމުގައިާތިރީހަކަށްާހ ހަށްވުރެންާގިނަާމީހުންާމިާވަ

ާއެމީހުންާ ާއެބަތިބި. ާމީހުން ާކުދިން،ާގ ބިލު ާގ ބިލު ާކުދިން ާމޮޅެތި ާތިބި ާކިޔަަވއިގެން ާހުނަރުވެިރ ާތެރޭގައި އެމީހުންގެ

ާކުެރވޭނެާ ާގޮތުަގއިާމިބިުލންާމިކަންތައްތައް ނޑުާޤަބޫލުކުރ  ނޑުެމންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާއަުޅގަ ާގޮތަކަްށާއަުޅގަ  1270ގެނެވޭނެ

ާ ާިމވަނީާވަރަށް ާބަލ ފައި ާގޮތަކަށް ާަމއިަގނުޑ ާބިލުގައި ާމި ާބަލައިލ އިރު ާބިލަށް ާމި ާއެބަހުރި. ާގޮތްތަެކއް ރަނގަޅު

ާއަިދާ ާއަދަބުތަކ އި ާދޭނެ ާމީހުންނަށް ާވިޔަފ ރިކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތީެގ ާމީހުންނ އި ާބޭނުންކުރ  މަސްތުވ ތަކެތި

ާސަރުކ  ާއަދި ާކުރުން. ާގ އިމު ާނިޒ މެއް ާކުރ ނެ ާސިޔ ސަތެްއާއެކަންތައްަތއް ާގެންދ ނެ ާކުރިއަށް ާމިކަންތައްތައް ރުން

ާބިލުގައިާ ާމި ާއެގޮތުން ނަޑއެޅިފަިއޭވ. ާކަ ާމިބިލުގައި ާކުރުމަށް ާކަންތައްތައް ާކުރަންެޖހޭނެ ގ އިމުކުރުމަށްަޓކައި

ާަކނަޑއެޅުމަށް ާިސޔ ސަތު ާަކނަޑއަޅަންޖެހޭ ާބެޭހގޮތުން ާޑްަރގ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެބައޮްތ  1275ޓަަކއިާފ ހަގަކޮށްފައި

ނޑަށްާޤަބޫލުުކރެވޭާގޮތުަގއިާމިހ ރުާެވސްާ ނެޝަނަލްާޑްރަގްާކޮންޓްރޯލްާކައުންސިލެްއާއުަފއްދަންާޖެހޭނެކަމަށް.ާއަުޅގަ

މިާމަސައްކަތްާކުރަމުންާގެންަދނީާއެކަހަލަާގޮތަކަށް.ާޤ ނޫނަުކންާބ ރުާލިބިގެނެއްާނޫން.ާމިާކައުންސިުލގެާރައީަސކަށްާ

ާނަ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާބައްޓަންކުެރިވގެންާއިންނަވ ނީ ާަރނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިކަންތައްތައް ާއެހެްނވީމަ، ާރައީސް. އިބު

ާއެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފަހު ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާމަްޝވަރ ކޮށް ާކައުންސިލުން ާމި ާަކނަޑއެުޅއްވުުމގައި ސިޔ ސަތުތައް

 1280އިންނަނީާތަންފީޛީާއިދ ރ ާެއއް.ާއެީއާސިޔ ސަތުާަކނަޑއެޅުމަށްާލަފ ދެއްވ ނެާގޮތަކަށްާީމގައިާިމޮއތީ.ާއޭެގާދަށުންާމި

ާ ާއަކީ ާއެޖެންސީ ާމި ާއޮންނަނީ. ާމި ާޖެހޭނެކަމަށް ާއުަފއްދަން ާއެއް ާއެޖެންސީ ާޑްރަގް ާނެޝަނަލް މިނިސްޓްރީގެާހެލްތު

ާ ާރިޕޯޓްކުރަްއވަނީ ާއިން ާއެޖެންސީ ާމި ާއެއް. ާއެޖެންސީ ާހިނގ  ާދަށުން ާހެލްތު ާމިނިސްޓަރަށް. މިނިސްޓަރުާހެލްތު

ާޑްރަގް ާޑްަރްގާާނެޝަންލް ާނެޝަނަލް ާއ ިއ ާއޭޖެންީސ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއިންަނވ ނެ. ާކައުންސިުލގަިއ ކޮންޓްރޯލް

ާމިކަންާ ާމިއަށްވުރެން ާއެހެންނަމަވެްސ، ާގަބޫލުކުެރވޭ. ާހުރިކަމަށް ާގުޅުން ާެވސް ާދޭތެރޭގައި ކައުންސިލ 

ާތަންފީޛުކުާ ާސިޔ ސަތުތައް ާގޮތުަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާބޭފުޅުންނަށްާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާދ   1285ރަމުން

ނޑަށްާފެނޭާނެޝަނަލްާ ނަޑއެޅިފަިއވ ާސިޔ ސަތުގެާއުނދަގޫާނޫނީާދަތިާއުނދަގޫތައްާފެންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ކަ

ާެއގޮތަށްާ ާއެހެންވެ ާުކރުމަށް. ާއިތުުރ ާކައުންސިުލގަިއ ާކޮންޓްޯރލް ާޑްަރގް ާނެޝަނަލް ާެޗއަރމަްނ ާއެޖެންސީެގ ޑްރަގް

ާދެ ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުަގނޑު ާބިލުގެ ާމި ާމިއޮތީ ާމީގައި ާއުފައްދަންޖެހޭނ4ާާެން ާކޯޓެއް ާޑްރަގް ާނެޝަނަލް ާބ ބު. ވަނަ

ާޑްަރްގާ ާކޯޓުގައި ާޖިނ ޢީ ާވެްސ ާމިހ ރު ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާމިއީ ާގޮތުަގއި ާދަންަނވ  ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށް.

ާއެހެންވީ ާލަފ ކުރެވެނީ. ާައޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާވަކިން ާދަނީ ާބަލަމުން ާއުފައްަދއިގެންާމައްސަލަތައް ާކޯެޓއް ާްޑރަގް  1290މަ،

ާކުށުގައިާ ާޖިނ ޢީ ާއަދި ާިލބި ާކުިރއެރުންތައް ާމިކަމުގައި ާއިތުރަށް ާފެށީމަ ާބަލަން ާމައްސަލަ ާމި ާސީދ  ވަކިން
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ާޯކޓެްއގަިއާ ާވަކި ާަވކިން ާމީހުންގެ ާބެލޭ ާމީހުންނ ިއާއަދިާޑްަރގްެގާމައްސަލަތަުކަގއި،ާމަްއސަލަތައް ާބެލޭ މައްސަލަތައް

ާބެލެ ނުޑާމައްސަލަ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާލިބިގެްނދ ނެ ާކަމެއް ާހަލުވި ާއިތުރު ާވެސް ާނިޒ މަށް ާޝަރުޢީ ާމުޅި ާފެށުމުން ން

ާ ާމި 4ާާޤަބޫލުކުރަން. ާބ ބުގައި ާމީހުންނަކ05ާާީވަނަ ާޢައްޔަންކުރ  ާޤ ޟީކަަމށް ާކޯުޓގެ ާޑްރަގް ާއޮތް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާފުިރހަމަވ  ާޝަރުތުަތއް ާބަޔ ންކުރ  ާެއ ާޤ ނޫނުަގއި ނޑިޔ ރުންެގ ނޑިޔ ރުްނާފަ ާފަ ާމި ާވ ންެޖހޭނެއޭ. ާކަމުގަިއ  1295މީހުން

ާވަީނާޖުޑިޝަްލާސަރވިްސާކޮމިޝަނުްނާ ާއެކުެލިވގެން ާކޯުޓގަިއ ާޑްރަްގ ާގޮތުން ާބިލުގަިއވ  ާިމ ާވެސް ޢައްޔަންކުރަނީ

ާހުރީާ ާބޭފުޅުްނެގާވިސްނުންފުޅުަގއި ާބަެއއް ާމަްއޗަށޭ. ާޤ ޟީްނގެ ާޢައްޔަންކުރ  ާކޮިމޝަނުން ާއެ ާއަދަދަކަށް ނަޑއަޅ  ކަ

ާދެކެން.ާޓެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނޫންަކމުގައި ާަމއްސަލަެއއް ާވެސް ާއެހެްނވުމަީކ ާވ ންޖެހޭނެއޭ. ާޤ ީޟ ާބޭފުޅަކަށް ކްނިކަލް

ާ ާމީގެ ާއޭޖެންސީްނ09ާާއެހެންނަމަވެސް، ާޑްރަގް ާޓީމެއް ާޓެކްނިކަލް ާނުވަތަ ާޓީމެއް ާފަންނީ ާއެބައޮތް ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާޤ ޟީ ާއެ ާކޯުޓގައި ާޑްރަގް ާއެ ާކޮންމެހެންާާއެކުަލވަލަންޖެހޭނެކަމަށް ާޤ ޟީ ާދިނުމަށްޓަކައި.ާއެހެންީވމަ،ާއެ  1300އަްށާލަފ 

ާއެހެންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާއެހ  ާބޭފުޅަކަށްވުމަީކ ާޓެކްނިކަލް އެ

ާއަޅު ާދެން ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާލިބިގެންދ ނެ ާބ ރަކަށް ާއިތުރު ާއެީއ ާވަންޏ މުން ނޑުމެންނަށްާވެއްޖެކަުމގައި ގަ

މިބިލުގައިާއެހެންާބޭފުޅުންާދެކެވަަޑިއގަންނަވ ާކަުމގަިއވަންޏ ާއިތުރުކޮށްލެވިދ ނެާޤ ޟީންާއިސްކުަރއްވ އިރުާޖުޑިޝަލްާ

ާކަމެްއެގާ ާރަނގަޅު ާދިނުމަކީ ާއިްސކަން ާބޭފުޅަކަށް ާހުްނނެވި ާބެކްގްަރއުންޑެއް ާޓެްކނިކަލް ާކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުިވާާގޮތުަގއި ާދެން،ާމިބިލުގަިއާވ ހަކަެދއްެކިވާބައެްއާބޭފުޅުން ާދ ނެ. ާހިމެނިގެން  1305ިމބިލުގައި

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާލުއިކަމަށް. ާއަދަބު ާދޭ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންކުރ  ާޑްރަގް މިބިލުން

ާ ާުކރ އިރު ާޙުކުެމއް ާކޯޓަކުން ާއަދިވެްސާއެހެން ާނޫނީ ާޯކޓުން ާައޅުަގނޑުމެްނާޑްރަގް ާީކއްކުރަންތޯ ާކުރަނީ ާޙުކުެމއް އެ

ާކުށަކަށްާ ާކުރި ާއެ ާނޫން.ާއެމީހަކު ާެއއް ާނިޔަތުގަ ާދިނުމުގެ ާއަދަބެއް ާމީހަކަށް ާއެބަޖެހޭ.ާޙުކުމެްއާކުރަނީ ވިސްނ ލަން

ާދި ާއަދަބު ާޙައްޤު ާއެމީހުންނަށް ާވެސް ާމީހުން ާބޭނުންުކރ  ާޑްަރގް ާއެހެންވީމަ، ާދިނުމަށްޓަކައި. ާއަދަބު ނުމަީކާޙައްޤު

 1310އަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެގޮތުންާއެމީހުންާއަދަބުާދީފައިާއަނބުރ ާމުޖުތަމަޢަށްާގެނެވޭނެާގޮތްާ

ާމިާ ާއެބަ ާދެކެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިބިލުން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާކަމެއްގެ ާކުރަންޖެހޭނެ ާވެސްާސަރުކ ުރން ހޯދައިދިނުމަކީ

ާ 5ާާބިލުގެ ާެއބަ ާބ ބުަގއި ާލައިގެްނާވަނަ ާއެމީހުން ާމަރުކަުޒތަކަށް ާމި ާވ ހަކަ. ާމަރުކަޒުތަުކގެ ާދޭ ާފަރުވ  އުފެދޭ

އެމީހުންނަށްާއެކަމުގެާަޙއްޤުާއަދަބުާދީގެންާމަރުަކޒުތަުކގައިާބައިތިއްަބއިގެންާއެާއަދަބުާތަްނފީޛުކުރަމުންާގެންދިއުމަީކާ

ދެކެން.ާމީަގއިާައޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާއެކުދިންާއަނބުރ ާމުޖުތަމަޢަށްާގެނެވޭނެާގޮތްާކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާ

ާއައިްސާ ާމިހ ރަކަށް ާީމހުން. ާނުރަްއކ ތެރި ާއެންމެ ާމީހުންނަކީ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާައކީ ާނުކުތ   1315އަނެއް

ާއެ ާމީހުން. ާބޭނުންނުކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާމީހުން ާވިޔަފ ރިކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާއެބަފެނޭ މީހުންގެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވެއްދުްނާ ާމީގެތެރެއަށް ާކުދިން ާއައު ާހޯދައި ާގޮތްތަެކއް ާމަގުފަހިވ ނެ ާބޭނުންކުރުމަށް ާމީތި ާމީހުން ާއަލަށް ކަމަކީ

އެމީހުންގެާިވޔަފ ރިާވަުރގަދަުކރުމަށްޓަކައި.ާއެހެްނވީމަ،ާއެީމހުންނަށްާހަރުކަށިާއަދަބުާދޭންޖެހޭނެާކަމުގައިާއަުޅަގނުޑާ
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ާވަާ ާެވސް ާމިބިލުގައި ާއެކަމަްށާދެކެން. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިކަމަށް ާއަދަބު ާހަރުކަށި ރަށް

 1320ތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވަން.ާއ ދެާމިާސަރުކ ރުންާމިކަންތައްތައްާޙައްުލކުރުމަށްޓަަކއިާމިާމަސައްކަތްާކޮށްފައިާ

ާރަށުގަާ ާއައު ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމުގައި ާރަނަގޅަްށ ާވަރަށް ާވެސް ާސަމިޓެއްާއޮތީ ާނަމުގައި ާަސރޗް ާފިއުޗަރ އި

ާބައްދަލުވުމެްއާ ާމިކަމުެގާމަޝްވަރ  ާދެއްަވއިގެން ާދަޢުވަތު ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާތިބި ާގުުޅން ާބެހޭ ާމިކަމ  ބ އްަވއިގެން

ާވެްސާ ާއަށް ާޕީ.އޭ ާއަދި ާެވސް ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާވެސް ާއަްށ ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާމަޖިލީހުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމި ާއަދި ބޭއްވި.

ާއަވަހަކަްށާނިސްބަ ާވެސް ާވީހ  ާމިބިލު ާއެހެންވީމަ، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބައިވެިރވިކަން ާވެސް ާބޭފުޅުން ތްވ 

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަމުން، ާއެިދ ާކޮށްދެްއވުން ާަމސައްކަތް ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް  1325ނިންމަވައި

ާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަދިއް

ާވަގުުތާ ާދަނިކޮށް ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާުދވަހު ާކުރީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާވެސް ާދުވަހު ާކުރީ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލަންޖެހުނީ. ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަަތްއާހަމަވުމ އެުކގައި  1330ދައްކ ލި

ާ ާމިބިލުގެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާކުިރައށް ާއަީލަގއި ާޭއގެ ާއެކުެލވިގެްނވ 5ާާކުޑަކޮށް ާކައުންސިލު ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާ ާއަންނަނިވި ާވ ނީ ާެއކުެލވިގެން ާކައުންސިލު ާކޮންޓްރޯލް ާޑްރަގް ާނެޝަނަލް ާމައްޗަށ02ާާޭގޮތުަގއި މެންބަރުންގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާމިބިލުަގިއާބުނެފައި ާފަރ ތްތައްކަމުަގއި ާިއސް ާއެންމެ ާހިންގުމުގެ ާދަޢުލަތް ާމި ާދެން ާނައިބ އި ޔ ގެ

ާމަޤ މުަގިއާ ާިއސް ާއެންމެ ާހިންގެވުުމގަިއ ާދަޢުލަތް ާބޭފުޅުންކޮޅެްއ ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ، ާހިމެނިފައި. ާމިއޮތީ އެބޭފުޅުން

ާކުެރއްވުުމގަ ާމިކަން ާހިމެނިވަޑަިއގެން ާބޭފުޅުންކޮެޅއް ާނުކުރެޭވގޮްތާތިއްބެވި ާއެކަން ާނުަވތަ ާއިޙްމ ލުވެ  1335އި

ާއެހެްނާ ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާކަމަކަށް ާޮއވެދ ނެ ާމަގުތަެކއް ާއިތުރު ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ާދެން ާވ ނަމަ ދިމ ވެއްޖެކަމުަގއި

ާއެކަްނާ ާއެހިސ ބުން ާހިމެނޭކަމަށްަވންޏ  ާކޮމިޓީަގއި ާމި ާޮކޅެްއ ާބޭފުޅުން ާހޮވ ލެވޭ ާަސފުން ާއިސް ާއެންމެ މިދެންނެވީ

ާދެްނާ ާނުކުރެވިއްިޖއްޔ  ާއެަކން ާބުރަކަމުން ާއަދ ރުމުގެ ާމަސްއޫިލއްޔަުތ ާަވޒީފ ގެ ާއެބޭފުުޅންގެ ާދިމ ވެ ާގޮތް ނުކުރެވޭ

ނުކުންނ ނީާއެފަދަާކަމެްއާކުެރވޭނެާދެންާއިތުުރާބަޔަުކާތިބޭނެާކަމ މެދުާސުވ ލުާއުފެދޭާަކހަލަާގޮތަކަށްާއެބިލުާެއއޮީތާ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތިންނޭ ާއެންމެ ނޑުމެންާވެފައި. ާއަުޅގަ ާއެއަށް ާއެހެންވީމަ، ާއެއޮތީ. ާފެށިފައި ާއެކަން  1340މިދަންނަވަނީ

ާގުިޅގެންާއެބޭފުޅުްނގެާފަހަތްޕުޅުންާދެންާމަސައްކަތްުޕުޅާ ާއެއ  ވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމަށްާދެކެމޭ.ާއަދިާހަމަާެއއ ެއކުަގއި

ާމިއޮތީ ާަހމަޖެހޭގޮތަށް ާބޭފުޅުން ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާެއ ާެވސް ނޑުމެންާކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެްނީވމަ، .

ާކޯޓަީކާ ާޑްރަގް ާފަދައިން ާފ ހަގަުކރި ާެވސް ާއެުދވަހު ާއަުޅަގނޑު ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުަގއި ާޖެހޭ ވިސްނ ލަން

ާދިވެހިރ އްޭޖގެާ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ންޖެހޭނީ ާެއާކޯޓު ާވ ތީ ާކަމުގައި ާކޯޓެއް ާހިމެނޭ ާނިޒ މުގައި ޢ އްމުާޝަރުޢީ

ާމާ ާޝަރުޢީ ާއޮތުމަކީ ާެއގޮތަށް ާއެގޮތް ާދ ންވ ނީ. ާހަމަޖެހިގެން ާގޮުތަގއި ާކޯޓެްއގެ ާހިމެނޭ ާެތރޭގައި ާބިލުގެ  1345ކޯޓުތަކުގެ
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ާދ އިރުާ ާއިޞްލ ޙުކުެރވިގެން ާބިލު ާމި ާއުސޫލުން ާިމދެންނެވި ާއެހެންވީމަ، ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާގޮތެއްކަމުގައި ފުރިހަމަ

ާމަރުޙަލ ގަާ ާކޯުޓތަކުގެ ާޤަބޫުލކުރ ނީ ާދ ންވ ނީާއަޅުަގނޑު ާބަދަލުވެގެން ާަބިއ ާއަންނަ ާބެހޭގޮތުން ާކޯޓ  ާުނވަތަ އި

ާބެހޭގޮތުންާ ާބިލަކ  ާމިފަދަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް. ާވަެދގެން ާތެރެއަށް ާކޯުޓގެ ާޝަރުޢީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާވ ހަކަ ާފަހުން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާކުަޑކަމ އި ާަވގުތުކޮުޅ ާކުަޑކަމ އި ާފުރުޞަތު ާއޮްތ ދަްއކަްނާވ ހަކަދެްއކުމަށް

ާދަންނަވ ލަންާ ާކުރިން ާދިނުމުގެ ާފުރުޞަތު ާއެ ނޑު ާައޅުގަ ާއެކުަގއި ާތިއްބެވުމ  ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާޕ ޓީގެ  1350އަޅުަގނުޑގެ

ބޭނުންވަނީާމިާބިލުާހެދުމަށްޓަކައިާުނވަތަާތަްއޔ ރުކުރުމަށްަޓކައިާވަރަށްާގިަނގުނަާފަރ ތްަތކެްއގެާމަސަްއކަތްޕުޅުތަެކއްާ

ާޑްރަްގާރިަކވަރީާސްޓޭޖުަގއިާިތއްބެިވާވަނީާކުަރއްވ ަފއޭ.ާމިގޮތު ނޑަށްާފ ހަގަކުެރވޭާމަދަނީާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އި ާައޅުގަ ން

ާބުަރާ ާކުެރއްވި ާޖަމުޢިއްޔ ތަކުން ާފަދަ ާސްވޯޑް ާއަދި ާޖ ނީ ާއެއ އެުކގައި ާހަމަ ާއަދި ާކުދިންތަަކކ ިއ ާޒުވ ން ވަރަށް

ާ ާމަަސއްކަތް ާކުެރއްިވ ާެއ ާއެބޭފުޅުން ާއެހެންކަމުން ާމަސަްއކަތްާމަސައްކަތްތައް. ާކޮށްދިން ާއެ ާޤައުމަށްަޓކަިއ ާމި އެީއ

 1355އަޅުަގނޑުމެންާމިާފުރުޞަތުގައިާފ ހަގަކުރުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމަށްާދެކެން.ާހަމަާއެއ އެކުަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުްނެގާ

ާ ާގުޅިގެްނާރައްޔިތުން ާކަމަކ އި ާބޮޑު ާއަމިފަދަ ާމެންބަރުންނަށ އި ާފުރުމަޖިލީހުގެ ާިލބުނު ާޕ ޓީތަކަށް ާބައެްއާދި ޞަތުތައް

ާކަމެއް.ާ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާެއއީ ާނުކުރީތީ ާބޭނުން ާގޮތުގަިއ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ ފަރ ތްތަކުން

ާހުރިހާ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާއޮތް ާޤ ނޫނަކަށްވުމަށްޓަަކއި ާބިލު ާމި ާއުއްމީދުކުރަނީ އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑު

ާެއއްބ ރުލުން ާވެސް ާވެސްާާއެންމެން ާނިންމ ލަމުން ާކަަމށް. ާކުރައްވ ނެ ާފުރިހަމައަށް ާއެންެމ ާމަސައްކަތް ާމި ދީގެން

 1360ދަންނަވ ލ ނީާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާއަޅުަގނޑުާފަޚުރުވެިރވަމޭާދިއްދޫާއަކީާޑްަރްގގެާއެްއވެސްާވަބ ާއެއްާއަދިާމިހ ތަނަށްާ

ާބެލެހެއް ާރަށް ާއެ ާމަތިން ާއެގޮތުގެ ާރަށެކޭ.ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާއެންމެންާނެތް ާދ އިރ ގެ ާއަުޅަގނޑުގެ ާއަޅުަގނޑ އި ޓޭތޯ

ާވެސްާމަސަްއކަތްކުރ ނެާވ ަހަކާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުުރޞަތަށް.

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙްމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް .`ާ ާމަސްهللا ާސަރުކ ރުްނާވަބަރަކ ތުުހ. ާތިޔަ ާބިލެއް ާބެހޭ  1365ތުވ ތަކެްއޗ 

ާމުހިއްމުާ ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލަކީ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާމަރުހަބ  ާެއަކމ  ާައޅުަގނޑު ފޮނުއްވީތީވެ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާތިބި ާޖެހިފައި ާދަލުގައި ާަމސްތުވ ތަކެީތގެ ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ބިލެއްކަމުަގއި.

ާމައްސަލަާފަރ ތް ާމި ާއަކީ. ާމަްއސަ ާއެއް ާމައްސަލަ ާނ ޒުކު ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެބަވޭ. ތަކެއް

ނެޑއްާރޭިވގެންާދ އިުރގަިއާޤ ނޫނީާގޮތުންާމިފަދަާމުހިއްމުާމަސައްކަތެއްާނިމިގެްނާ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއިާމިފަދަާއޮނިގަ

ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެާ ާދަންނަވ ީނާދެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާސަމީރުގެާދ އިރު ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ  1370ވި

ާކޮންޓްރޯލްާ ާޑްރަގް ާެނޝަނަލް ާނުކުެރވޭ ާޤަބޫލެއް ާވެސް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުެރއްވި ާވެސް ވ ހަކަފުުޅގައި

ދ ރުާބޭފުޅުންާކޮޅެްއގެާކައުންސިލުާއެކުެލވިގެްނވ ާގޮތ ާބެހޭާގޮތަކީާއެއީާމ ާރަނގަުޅާގޮތެްއާކަމަކަށް.ާއެފަދަާޒިްނމ 
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ާފުރިހަމައަށްާ ާޒިންމ  ާއެ ާއެބޭފުޅުންނަްށ ާއެކުލެވިގެްނވ އިރު ާކައުންސިލު ާމި ާމައްަޗށް ާބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް،

ާބޭފުޅުންާ ނަޑއެުޅްއވޭ ާކަ ާއެކަަމށް ާކަންނޭނގެ ާރަނގަޅު ާމ  ާއެއަްށވުރެން ާނުކުެރވޭ. ާގަބޫެލއް ާކަމަކަށް އަދ ކުރެްއވޭނެ

 1375ޤިއްލުާބޭފުޅުންާކަހަލަާގޮތަކަށްާނެންގެވޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާވެއްޖިްއޔ .ާއޭރުންާކަންނޭނގެާިމާހަމަާވަކިންާހަމަާމުސްތަ

ާދ އިމީާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާއެ ާގެންެދވޭނީ. ާކުރިއަށް ާއެކަން ާގޮތެއްަގއި ާދެމެހެއްޓެނިވި ާގޮތެްއަގިއ ާދ އިމީ މަސައްކަތް

ހިނގ ާގޮތްާރަނގަޅަށްާބަްއލަވައިާޢަމަލީާބޭފުޅުންނަށްާބޭފުޅުންގެާގޮތުަގއިާތިއްަބވަިއެގންާލަފ ދެއްވ ާއެކަންާހިނގ ާނު

ާހަމަާ ާައޅުަގނޑަށް ާތ އީުދކުރަން. ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލުުފޅަށް ާެއ ާއެހެންވީމަ، ާއަުޅަގނަޑށް. ާކަމަށް ވ ންޖެހޭނެ

ާއެއ  ާހަމަ ާއަދި ާކަމުަގިއ. ާރަނގަުޅވ ނެ ާތިއްބެވުން ާއެކަމަށް ާބޭފުޅުން ާޚ އްޞަ ާވަކިން ާމިކަމަށް އެުކގަިއާދެންނެވޭނީ

ާ ާވަކިާޚ ްއޞަާކޯޓެއްާހުންނަންޖެހޭނ4ާާެއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ  1380ވަަނާބ ބުގައިާމިއޮންނަާޑްަރގްާޯކޓު،ާމިކަމަށްޓަކައި

ާއެާ ާއަތޮޅުތަުކގައި ާރަށްރަށުގައި ާވެސް ާމިހ ރު ާދޭެތރޭގަިއ، ާއޮތުމ  ާމިއޮންނަ ާފ ހަގަކުަރްއވ ފައި ާމިބިލުގައި ކަމަށް

ާކަމެ ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާއަމުރެްއާމަސައްކަތް ާަވގުތީ ާދިމ ވެގެން ާވެސް ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެެހން ާނުވަތަ ާދިމ ވެގެން އް

ނިޑޔ ުރންގެާއެހީފުޅަކަށްާެއއީާނުރަްސމީާގަޑީަގއިާިވޔަސްާހަމަާ ނެރުއްވަންާބޭނުންފުޅުެވއްޖިއްޔ ާމިވަގުތުާތިއްަބވ ާފަ

ނގަޅަށްާކޮށްދެއްވ ކަންާފ ހަގަކުެރވިގެންާދޭ.ާވަރަށްާބުރަކޮށްާއެބޭފުޅުންާމަސައްކަތްާކުަރއްވ އިރުެވސްާެއކަންާހަމަާރަ

ާހިސ ބަށްާ ާދ  ާހަމައަށް ާޙުކުމަކ  ާޝަރުޢީ ާބަލައި ާައވަސްކަމ އެކު ާމައްސަލަތައް ާއެ ާޯކޓުތަކުްނ ާއެ  1385އެހެންވެއްިޖއްޔ 

ާައވަސްާ ާއަށް ާމައްސަލަ ާގ އިމުކުެރވިއްިޖްއޔ  ާނިޒ މެއް ާކަހަލަ ާނިމިގެންދ  ާހަމަ ާެވސް ާއެމަްއސަލަ ހިނގައްޖިްއޔ 

ާމަސްތުވ ތަކެތީގެާފި ާއެ ާއައިސް ާމީހަކު ާކޮންމެ ާއަށް ާމ ލެ ާދ ނެ. ާޙައްުލވެގެން ާއެކަން ާއަވަހަށް ާއެޅި ޔަވަޅުތަެކއް

ާގޮތެްއާ ާބެލެހެއްޓޭނެ ާއެމީހ  ާކުެރވެންދެން ާޙުކުމް ާއެ ާޯކުޓން ާއެ ާގެނެވި ާއަށް ާމ ލެ ާމީހަކު ާކޮންމެ ާޖެހޭ ޖަލުގައި

ާދ ންޖެ ާދޫވެގެން ާެއމީހ  ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާއެހެންވީމަ،ާނެތިގެން ާދ ންޖެހޭ. ާޙައްލުނުކުެރވިެގން ާދިމ ވެ ާސަބަބުތައް ހޭ

ާއެިޅގެްނާ ާފިޔަަވޅު ާައަވސްކޮށް ާރަނގަޅަށް ާސަލ މަތްކުރެވި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާދަތިތަކުން  1390އެކަހަލަ

ާ ާޑްރަގަށް ާނުފެނޭ ާއަުޅަގނޑަކަްށ ާވެްސ ާެއްއގޮތަކަށް ާދަންަނވ ލީ. ާވެސް ާއެވ ހަަކ ާފެންނ ތީ ާކޯެޓްއާދ ނެކަމަށް ވަކި

ާެއކަންތަްއާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާވ  ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާބޭކ ރު ާެއގޮތަްށ ާކަންތައްަތއް ާޚަރަދުތަކ އި ާެއކަމަށް ނަޑއަުޅއްަވއި ކަ

ާމިފަދަާ ާބޮޑަށް. ާވަރަށް ާއެަބޖެހޭ ާމަރުަކޒުތައް ާދޭ ާދަންނަވ ީނާފަރުވ  ނޑު ާދެން،ާއަުޅގަ ާކުރެްއވުން. ާޤ އިމު ނިޒ މެއް

ާ ާއެާދަލުގަާމަސްތުވ ތަކެތީެގ ާއެހެންވީމ ، ާހިމެނޭ. ާއެަބ ާވެސް ާުކޑަކުދިން ާއަދި ާުޒވ ނުްނ ާއެީއ ާފަރ ތްތައް ާެޖހޭ އި

ާ ާއޭގެ ާއަދި ާނިޒ މެްއ08ާާކުދިންނަށ އި ާކަހަލަ ާދެވޭނެ ާފަރުވ  ާބަިއކޮށްލެިވގެން ާބަޔަކަށް ާދެ ާމީހުން ާފުރިފައިވ   1395އަހަރު

ާކުެރވިފަިއވ  ާޤ އިމް ާިނޒ މް ާއެ ާމުހިއްމު. ާވަރަށް ާކުރެްއވުން ާގޮެތއްަގިއާޤ އިމް ާައވަސް ާަރނގަޅު ާެއކަށީގެްނވ  އިުރ،

ފަރުވ ާދެވޭާކަހަލަާއަދިާުލއިާފަސޭހަާގޮތެްއގައިާއެާފަރުވ ާލިބިގަނެވޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާެއަކންާރޭވުމުގެާމުހިއްމުކަންާ

ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުެރވެީނ.ާއަދި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާޖެހޭނެ ާރޭވެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބިލުގައި ާމި ާތިބިާާއެއީ ވެސް

ާއިތުުރާ ާއަދި ާގޮތުންނ އި ާޖ ަގއިެގ ާގޮތްަތކ އި، ާދެވޭނެ ާފަރުވ  ާއިތުރަށް ާއެތަންތަނުން ާގޮެތއްަގއި ާޚ އްޞަ ތަންތަން
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ާގޮތަކަްށާ ާގެންދެވޭނެ ާކުިރއަށް ާރަނގަޅަްށ ާކަންތައްތަްއ ާއެ ާޤ އިމުކުެރވިގެން ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވެްސ  1400ވަސީލަތްތަްއ

ާކުތ ތައްާފ ހަގަކުރަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަންާޝުކުރިއްޔ .ާރޭވިގެންާދިއުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާނު

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާބިލުގެާ ާމި ާފަހު ާަބހުސަކަށް ާިދގު ާވަރަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމަޖިލީހުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނިމު ާވެވޭނެާމަސައްކަތް ާސަލ މަތް ާމިކަމުން ާޤައުމުގައި ާމި ާއޮތީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރުގަިއ،  1405މަކަށް

ާކަމެކޭާމިއީ.ާމަސްތުވ ަތކެތީގެާވަބ ާއިންާސަލ މަތްާ ނޑުމެންާހަމަާވަރަށްާައވަހަށްާހޯދަންޖެހިފައިވ  ގޮތްތަެކއްާއަުޅގަ

ާމެންބަރު ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގެތެރެއަށްާކުރުމުގައި ާނުފޫޒު ާިސޔ ސީ ާގޮެތއްަގއި ާޚ އްޞަ ން،

ާމިކަންާ ާގޮތުަގއި ާަކމެއްގެ ާޮބޑު ާދިމ ވެފައިވ  ާަޤއުމަށް ާނުދައްކ ، ާވ ހަކަތަެކއް ާިސޔ ީސ ާބޮޑު ާމ  ނުވައްދ 

ާކޮމިޓީގެާ ާފެނޭ. ާއެބަ ާއުނިކޮްށ ާކަންތައްަތއް ާބައެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ާއ ދެ، ާވެއްޖެ. ބަލައިގަންނަން

ާސަރުކ ުރެގާމަރުޙަލ  ާވަނީިވއްޔ ، ާއޮތްކަމަްށ ާކުރެވެން ާވެސް ާމިއަުދ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާައޅުގަ ާދ އިުރގަިއ،  1410އަކަށް

ާކަންތައްތައް.ާ ާމީހުންގެ ާގެންދ  ާގެްނގުޅެމުން ާފައިސ  ާނެތި ާހައްދެއް ާރ އްޖޭަގއި ާއަންނަން ސަމ ލުކަމަށް

ާބެްނުކތަކުގެ ާިމާރ އްޭޖގައި ާއިނގޭތޯ ާފެނޭ ާއެބަ ާމީހުންނަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކިުޔާދަމ ލައިގެން ދޮުށގަިއާހެނދުނު

ާކުރަނީާ ާުސވ ލު ާބެްނކުތަކުން ާދޭތެރޭަގއި ާފަރ ތްތަކ އި ާމިފަދަ ާމަންޒަރު. ާގެންދ  ާިވއްކަމުން ާފައިސ  ބޭރު

ާޤައުމުގައިާ ާމި ާއިނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތޯ؟ ާފައިސ އެއް ާހުރި ާހޯދ ފައި ާިކހިނެއް ާކޮންތ ކުން ކިހ ވަރަކަށްތޯ؟

ާކުރ ާމީހުންާއުޅޭކަމ އިާއަދިާހަމަާޚ އްޞަކޮށްާވޯކްޕަރމިޓްާނެތިާއުޅޭާބޭރުާމީހުންތައްާގަވ އިދ   1415އިާޚިލ ފަށްާވިޔަފ ރި

ާތަކެީތގެާ ާއެ ާއެތެރެކޮށް ާމަސްުތވ ތަެކތި ާއަށް ާރ އްޖެ ާފަރ ތްތަުކން ާބައެއް ާމިފަދަ ާގެންދ ަކން. ާއުޅެމުން ާއެބަ ވެސް

ާދިވެ ާފަިއސ  ާއޭގެ ާފަހުގަިއ، ާކުރުމަށް ާވަދެާވިޔަފ ރި ާބެންކުތަކަށް ާގޮސް ާހިފައިގެްނ ާއެ ާލިބުނީމަ ާއިން ާރުފިޔ  ހި

ބޭނުންާވަރަކަށްާބޭރުާފައިސ ާގަނެވޭނެާއުސޫލުާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަކަމަށްާވަީނވިްއޔ ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިެވްސާ

ާސަމ ލުަކން ާސަރުކ ރުން ާމިކަމަކީ ާދޮރެކޭ. ާހުޅުވިަފއިވ  ާިވޔަފ ރިއަށް ާމަސްތުވ ތަކެތީެގ ާައިދާާހަމަ ާކަމެއް. ދޭންޖެހޭ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާދޭން ާަސމ ލުކަން ާމިކަމަށް ާވެްސ ާމުޢަްއސަސ ަތކުން ާމިނިވަން ާަދއުލަުތގެ ާފިަޔވައި  1420ސަރުކ ރު

ާލިޔެަފިއާ ާމިވ ހަކަ ާބިލުގައި ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާސީދ  ާވ ތީ ާކަމަކަށް ާހުރި ާުގޅުން ާމ ލިްއޔަތ އި ާމިއީ އެހެންނަމަވެސް،

ނީާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާސަމ ލުވެާބަލަންާޖެހެއޭ.ާއަދިާމިާބިލުގެާތެރެއިްނާމިފަދަާނެތްާކަމަކުާައޅުަގނޑުާދަންަނވ 

ާފައިސާ  ާއަދަދަށް ާގިނަ ާޚިލ ފަށް ާއ ދަޔ  ާއެއީ ާޖެހެއޭ. ާއެބަ ާބަލަން ާއެކަމެއް ާއޮތްނަމަ ާކުރެވެން ާކަންކަން ގޮތަކަށް

ާެއމީހަކަށްާފައިސ ާލިބިފަިއާހުންނަާގޮތަކ އި ާގޮތެްއާބެލޭނެާއުސޫލުތަެކއްާވެސްާާގެންގުޭޅާފަރ ތްތައްާބަަލއި އެާހުރި

ާމިއަދުާ ާއަދި ާއ އި ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނަންޖެހޭ. ނަޑއަޅ ަފިއ ާކަ  1425އަޅުަގނޑުމެން

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއެހެންނަމަެވސް، ާނުކުރޭ. ާމަނަލެއް ާމިކަންކަމެއް ާޤ ނޫނުން ާމ ލިއްޔަުތ ޢަމަލުކުރެވެމުންދ 
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ާމިނިވަންާޤ ނޫނުއަސ  ާބައެއް ާބުނެ ާޖެހެއޭ ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާކޮންމެހެން ާފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގައި ާަޙއްޤުތައް ސީގެ

ާެއގޮތަށްާ ާެއއީ ާކަެމއް ާއެއް ާދ  ާޖަހަމުން ާބޮލ ލ  ާކަންަކން ާުވޒ ރ ތަކުން ާބައެްއ ާސަރުކ ުރެގ މުޢައްސަސ ތަކ ިއ

ާފަރ ތްތަކު ާބައެއް ާބެލުން. ާކަންކަން ާފައިސ ގެ ާގޮތަށް ާކަންތައްތައްާމިދެންނެވި ާފައިސ ގެ ާމި ާމިގެންދަނީ ާބުނަމުން ން

ާހަމަާ ާމ ނަކުރޭ ާއެބަ ާީމހުން ާަބއެއް ާގޮުތގައި ާވިޔަފ ީރގެ ާއެޅެނީއޭ.ާމިނިވަން ާއަްށާހުރަސް ާވިޔަފ ރި ާމިނިވަން  1430ބެލީމަ

ާ ާހެޔޮ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާކަމަށް. ާވިޔަފ ރި ާމިނިވަން ާއެެވސް ާކޮށްފައި ާިވޔަފ ރި ާގެނެްސގެން ގޮުތގައިާމަސްތުވ ތަކެތި

ާވަރަްށާ ާގޮތް ާއޮންނަ ާހިނގ ފައި ާމުޢ މަލ ތް ާފަިއސ  ާއެ ާއަިދ ާގޮތ ިއ ާލިބޭ ާފައިސ  ާޯހދ  ާކޮށްގެން ާމަސައްކަތް ބުރަ

ާމަސްތުވ ތަކެތީެގާ ާހަމަ ާއެނގެީނ ާމި ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާިމއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނ ެނ. ާއެނގެން ރަނގަޅަށް

ާފިޔަވަ ާދިވެހިން ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ާގަނެގެން،ާވިޔަފ ރި ާފައިސ  ާވަދެ ާބެންކުތަކަށް ާގޮސް ާހަމަ ާވެސް ާމީހުން ާބޭރު އި

ާ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ ކަން. ާގަނެގެން ާފައިސ  ާުއޭޅ222ާާބޭރު ާރ އްޖޭގައި ާމި ާމީހަކު ާބޭރު ާލިބޭ ާމުސ ރައަކަށް  1435ޑޮަލރު

ބެންކުތަކުންާވެސްާމިކަުމެގާާމީހަކު،ާދުވ ލެްއގެާމަްއޗަށްާހަސަތޭކަާހަތްސަތޭކަާޑޮލަރުާަގންނަމުންާދ ކަމަށްާވަނީވިއްޔ 

ާޤ ނޫނުާ ާމި ާހުންނައިރުގަިއ، ާކުރެވިފައި ާމުޢ މަލ ތްތައް ާފައިސ ގެ ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާއަންގަންޖެހޭ. ާނަގަން ޒިންމ 

ނިމިގެންާދ އިރުަގއި،ާސަުރކ ުރންާކުރ ާތަޙުޤީޤެއްަގއިާބެންަކކުންާމިގޮތަށްާފައިސ ާިވއްކ ަފއިާވ ނަމަާފައިސ ާވިްއކިާ

ުނވަތަާިވއްިކާިވޔަފ ރިާއެްއާނުވަތަާިވއްކިާފަރ ެތއްާޒިންމ ާކުރެވޭނެާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިާބިލުަގއިާއޮތުމުންާބެންކެއްާ

ާެއީއާ ާހިެއއްނުވޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާދ ނެއޭ. ާސަމ ލުެވގެން ާއެފަރ ތް ާމިކަންކަމަށް ާދަންަނވ ނީ  1440އަޅުަގނޑު

ާފަރ ތްތަ ާބައެއް ާއެހެންނޫނީ ާކަމަކަށް. ާޤ ނޫނެއް،ާކޮންމެ ާއަްށ ާޔޫރޯ ާޤ ނޫެނއް، ާއަެނއްކ  ާޑޮލަރަށް ާބުޭނ ާއެބަ ކުން

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާކޮމިޓީ ާެއދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތެްއގައި ާޖުމްލަ ާއެހެންވީމ ، ާނެހެދޭނެ. ާެއގޮތަކަްށ ާޤ ނޫނެއް ރިޔ ލަށް

ާފަިއސ  ާމީހުންގެ ާޙައްޔަރުކުެރވޭ ާހިފޭ ާމައްސަލަތަކުގައި ާިމފަދަ ާދ އިރުގައި ާހިންގ ފައިާވ ހަކަދަްއކަމުން ާމުޢ މަލ ތް ގެ

ާއެމީހުންނަކީާ ާވަނީވިްއޔ  ާހުރެއްޖެާކަމަށް ާއެކަންާއެނިގ،ާނ ންގ  ާބެންކުތަކުން ާވ ނަމަ،ާއެ ާކަމަށް ާބެންކުތަކުން ހުރީ

ާބޭްއވުން.ާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާދ  ާފ ހަަގވެގެން ާގޮތުަގއި ާބަެއއްެގ ާހިތްވަރުދޭ ާއަށް ާވިޔަފ ރި ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ  1445ވެސް

ނޑުމެްނެގާއެއިރަށްާއަޅުގަާ ނޑުގެާފަހަތުންާއަޅުގަ ނޑުާދަންނަވ ީނާމިކަންާއެމީހުންގެާސަމ ލުކަމަށްާއަންނ ނެއޭ.ާއަުޅގަ

ނުޑާވަގުތުާކުުރކޮށްލ ނަން.ާޝުުކރިއްޔ .ާ ާޕ ޓީގެާއަދިާބަެއއްާބޭފުޅުންާވ ހަކަދައްކަންާތިބީމަާއަުޅގަ

ާ

ާދެއްެކވުން:ާާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަޣަކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލް

ާކުެރއްވުމަށްފަހުާ ާތައްޔ ރު ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާބިލު ާބެހޭ ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ އި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  1450ޝުކުރިއްޔ 

ާހަަމާ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޙްލ ޞްތެިރކަމ އެުކ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާޖެނެރަލަށް ާއެަޓރނީ ާކަމަށްޓަކަިއ ހުށަހެޅުއްވި

ާައޅުގަާ ާބިލުގައި ާމި ާއެހެންކަމުން،ާއެއ އެކު ާއެބަހުރި. ާކަންތައްަތްއ ާބައެއް ާބޭނުންވ  ާއިތުުރކޮށްލަން ާވެސް ނޑު

ާގޮތުަގއިާމަސްތުވ ތަކެިތާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން.ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ާޕޮއިންޓްތައްާވެސް ާފެންނަ އަޅުަގނޑަށް
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ާވިޔަފ  ާމަސްުތވ ަތކެތީގެ ާދ އިރު، ާފ ސްެވގެން ާބިލު ާމި ާމީހުންނަށްާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާކުރ  ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ރި

ާނުވަތަާ ާދުނިޔޭގައި ާޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޖެހޭ. ާއެބަ ާހިމަނަން ާބިލުގައި ާމި ާދިނުން ާއަދަބު  1455މަރުގެ

ާަޤއުމަކީާިސންގަޕޫރު.ާސިންގަޕޫުރަގއިާ ާއޮތް ާކޮންޓްރޯްލާކުރެވިަފއި ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމިހ ރުާމަސްތުވ ަތކެތި އޭޝިއ ަގއި

ރުގެާއަދަބުާދެވޭ.ާއަިދާސްާމަސްތުވ ަތކެތިާަވކިާަވރަކަށްާވުރެާގިނައިންާެއކަމުެގާވިޔަފ ރިކޮށްާހަދ ާމީހުންނަށްާމަވެ

ާ ާނޫނީ ާމީހުން ާތިން ާތެރޭަގއި ާސިންގަޕޫުރގަިއ4ާާއަހަރެްއގެ ާމިއަދު ާމައްސަަލިއގަިއ ާަމސްތުވ ތަކެީތގެ ާވެސް މީހުން

ާމިކަްނާ ާެވސް ާޤައުމުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެެހންކަމުން، ާހެއްކެއް. ާފުރިހަމަ ާަވރަށް ާމީެގ ާެއއީ މަރ ނުލެވޭކަން

ާބޭނުންވެއްެޖއް ނޑުމެންނަކަށްާހުއްޓުވަން ާއަުޅގަ ާނޫނިއްޔ  ާދީގެން ާއަބަެދއް ާވަރުގެ ާއެކަީށގެންވ  ާކަމަކަށް ާއެކުރ   1460ޔ 

ާފަރ ތްތަކ ިއާ ާހުރިހ  ާކުރ  ާވިޔަފ ިރ ާއޭގެ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާއެހެންަކމުން، ާނުހުއްޓުވޭނެ. މިކަން

ޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަމުންާހޯދަންާބޭނުންވާ މެދުގައިާމަރުގެާއަދަބުާދިނުމަށްާމިާޤ ނޫނުންާފ ސްކޮށްގެްނާނޫނިއް

ާެވސްާ ާރަލަކީ ާއެްއގޮތަށް ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ ިއ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނެޑއް ާކަމަކަށް ާހޯދޭނެ ާއެއް މަންފ 

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުގައިާިހމަނަންާޖެހޭނެާއެއްެޗއްާކަމަްށާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުަރން.ާއޭރުންާމިާބިލުާމުޅިންާ

ާބިލުގެާ ާމި ާވަނުމުން ާިމައށް ާވެސް ާރ  ާދ އިރުަގއި، ާފުރިހަމަެވގެން ާއެްއޗެއް ާހުރިހ  ާބެހޭ  1465މަސްތުވ ތަކެްއޗ އި

ާބޮޑަށްާ ާވުރެ ާމިހ ރަށް ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކިއ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާޤަބޫލުކުރަން. ާދ ނެކަމަށް ާއިތުރުވެގެން ފުރިހަމަކަން

ާއެހެ ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮވ ލަނީ،ާޚަރަދުތަކެއް ާމި ާވެސް ާސަރުކ ަރށް ނޑު ާއަޅުގަ ންކަމުން

ާނޫީނާ ާކޮށްގެން ާޚަރަދު ާއިތުަރށް ާބޮޑަށް ާވުރެ ާަޚރަދުތަކަށް ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ ާމިހ ރު ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި މަސްތުވ ތަކެތި

ާމ ޭލގަ ާއަތޮޅ އި ާއަްއޑު ާނުވަތަ ާދެކުނު ާމ ލޭގެ ާުނގެނެވޭެނއޭ. ާހުއްޓުވުމަކަށް ާމިކަން ާރީހެބްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ާދޭނެާ ާެއއް ާފަރުވ  ާުކދިންނަށް ާތިބި ާޖެހިފައި ާވަބ ަގއި ާމިކަުމގެ ާތިބި ާދ އިުރ،ާތިލަދުންމަތީގައި ާހިންގަމުން  1470ހަދައިގެން

ާމ ލޭަގއިާ ާނުވަތަ ާައތޮޅުގައި ާފ ހަގަކުރަން.ާއަްއޑު ާހިތ މައ ެއކު ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތްކަން ާހެދިފައި ާތަނެއް ާކަހަލަ އެްއވެސް

ާމިކަމު ާކުދިންނަށް ާމިތަންތަނުންާތިބި ާޯހދުމަށްޓަކައި ާފަރުވ  ާބޭނުންވ  ާހިނދު،ާެއކުދިންނަށް ާއަްށާބޭނުންވ  ާފަުރވ  ގެ

ނޑުާހިމެނޭާދ އިރ ާކުޅުދުއްފުށިާނުވަތަާތިލަދުންމަތީގައިާވެސްާކޮންމެާެވްސާ ފުރުޞަތުާލިބޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާ ާކުރެވޭ ާމުޢ މަލ ތްތައް ާމިކަމުެގ،ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ާފަރުވ ާވަރަކަށް ާމިކަމުގެ ާކުދިންނަށް ާތިބި ހިނދު،ާއެތަންތަނުގައި

 1475ދޭނެާއެއްވެސްާަވސީލަތެއްާހަމަޖެހިފައިާނެތްކަންާއެއީާތިލަދުންމަތީގެާދަރިންނ މެދުާވެފައިވ ާވަރަށްާބޮޑުާއިޙުމ ލެްއާ

ާސަރުކ ރަ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމިހިނދަށް ާމިހިނދުން ާއެހެންކަމުން، ާޤަބޫލުުކރަން. ާައޅުަގނޑު ާޮގވ ލަނީާކަމުގައި ށް

ާމިާ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެްއ ާފަރުވ  ާމިކަމަށް ާއަދި ާއަޅައިދިނުމަށ އި ާސެންޓަރެއް ާރީހެބިލިޓޭޝަން ތިލަދުންމަތީގައި

ާޤައުމުަގއިާ ާމިއަދު ާޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއ ެއުކ ާހަމަ ާަފހިކޮށްދިނުމަށް. ާމަގު ާލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް

ާމަާ ާހުރިހ  ާމިއުޅޭ ާކަން.ާދިމ ވެގެން ާކަންަތއްތައް ާފަހަތުަގއިވ  ާއޭގެ ާރ  ާމަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ާވެސް އްސަލަތަކަކީ

ާކޮށްގެްނާ ާއިޢުލ ން ާޙ ލަތެއް ާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ ނަމަ، ާހުއްުޓވަްނ ާމަސްތުވ ތަކެތި ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1480އެހެންކަމުން،
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ާހުއްޓުވަން.ާއަާ ާމީހުން ާކުރ  ާމިކަންތައްތައް ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއެބަޖެހޭ ާޤ ނޫުނާނަމަވެސް ާވެސް ާއަބަދު ޅުަގނުޑމެން

ާކުށްވެރިްނގެާ ާޤައުމަކީ ާބުނ އިުރގަިއ،ާމި ާަޙއްޤު ާކަމެއްގެ ާހުރިހ  ާަޙއްޤ އި ާިމނިވަންކަމުގެ ާފަރ ތައް. ާއެއް މ ނަކުރަނީ

ާހިތ މައ އެުކާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޤައުމެްއކަްނ ާދ  ާކުރެިވގެން ާޙިމ ޔަްތ ާބޮޑަށް ާމީހުންނަށްވުރެ ާނުވ  ާކުށްވެިރ ޙައްޤުތައް

ކުރަން.ާކުށްވެރިްނގެާޙަްއޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުެރވޭާފަދައިން،ާއޭގެާތިންާގުަނއަށްާކުްށވެރިާނުވ ާމީހުންގެާޙައްޤުތަްއާފ ހަގަ

ާވަރަްށާއިޙްލ ޞްތެރި ނޑު ނުޑާޤަބޫލުކުރަން.ާެއހެންކަމުން،ާއަުޅގަ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާކުރެވޭނެ ާޙިމ ޔަތް  1485ިމާާކަމ ެއކުވެސް

ާށްާޝުކުރުާދަންނަަވން.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާބިލުާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއިާސަރުކ ރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަީނާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަުރާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަުޅގަ

 1490ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއަށް.ާދެާމިނިޓުއިރުގެާފުރުޞަެތއް.

ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާ

ާމިާ ާމިހ ރު ާބެހޭގޮތުން ާމަސްތުވ ތަެކްއޗ އި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނުކު ާފުރަތަމަ ާއެބައޮތް. ާނުކުތ އެްއ ާތިން ާދެ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާބެހޭގޮުތން ާބިލ އި ތ ާހުށަހެޅިފައިވ 

ާޖެނެރަލ ިއާ ާއެޓަރނީ ާނުފެނޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާބޭފުޅުންގެ ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާަކއުންސިލުަގއި ާމި  1495އަކީ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލ އިާދެާބޭފުޅުންާހިމެނޭކަށް.ާއެހެނީ،ާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާހައްދަވ ާުއސޫލުތަކެްއގެާމަތިންާނޫނީާ

ނަޑއަުޅއްވ ާސިޔ ސަތެްއގެާދަށުންާޕްރޮ ާގޮތަްށާއޮންނަނީ.ާއެހެންކަމުން،ާކަ ސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްާމަސައްކަތްާކުރައްވ 

ާކަުމަގިއާ ާކަމެއް ާނުފެންނަ ާައޅުަގނޑަށް ާއޮތުަމކީ ާގޮތަށް ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާކައުންސިލު ާމި ޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލް

ާވަކި ާބެހޭ ާޑްރަގ އި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއިތުރު ާކޯޓެްއާދަންނަވަން. ާޚ އްޞަ ން

ނޑުމެންާވީހ ާ ނޑުމެންގެާވަސީަލތްތައްާއަުޅގަ ނޑުާއަބަދުާވެސްާދެޮކޅުާހަދ ކަމެއް.ާއަުޅގަ  1500އުފައްދަވ ކަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާޚ އްަޞާ ާަވކި ާކޯޓުގައި ާޖިނ ޢީ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާބޭނުންކުރުން.ާއަޅުގަ ާކަންކަމަށް ާގިނަ ާވަސީލަތްތައް ާމަދު ާމި ވެސް

ނޑިޔ  ާފަ ާެސކްޝަނެްއާކުރެވިފަިއވ  ާވަކި ާނުވަތަ ާބަެއއް ާވަކި ާބެހޭ ާޑްރަގ އި ާތެރޭަގިއ ާިނޒ މު ާކޯޓު ާއެ ާނުވަތަ ރުން

ާނަަމާ ާމިގޮތުްނާކޯޓެްއާއުަފއްދައިފި ާެދކެން.ާއަުޅަގނޑުމެން ާކަމެއްކަުމގަިއާައޅުަގނޑު ާމުހިއްމު ާދިއުމަކީ ހަމަޖެހިގެން

ާއިތުރަްށާ ނޑުމެންގެާވަސީލަތްަތއް ާއަޅުގަ ާދ ނީ ާެވގެން ނުޑާއިތުރަށް ާއަުޅގަ ާއިތުރުން ާމީގެ ޚަރަދުވެގެންާދިއުން.ާއަދި

ާއޮންނަނީާ ާމި ާވ ގޮތަށް ާަޖވ ުބދ ރީ ާހުންނަވ  ާރައީސަކަްށ ާކައުންސިުލެގ ާމި ާރައީސް ާނ ިއބު ާބޭނުންވޭ،  1505ދަންނަވ ލަން

އްަދވ ާމިނިސްޓަރުާމިާކައުންސިލުގެާރައީސަކަށްާހަހެލްތުާމިނިސްޓަރު.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހެލްތުާ

ާކުަޑކަމުްނާ ާވަގުުތކޮޅުެގ ާލިބިފަިއވ  ާކަމެކޭ. ާމުހިއްމު ާއޮތުމަީކ ާގޮތަށް ާހިމެނިަވޑަިއނުގަންނަވ  ާރައީސް ނައިބު



 57 

ާކުުރކޮށްލ ނީާ ާވ ހަކަޮކޅު ާައޅުަގނުޑެގ ާނަމަވެްސ، ާގިނަ. ާވެސް ާވަރަށް ާވ ހަކަތަްއ ާުހރި ާަދއްކަން އެހެންނަމަވެސް،

ާވެ ާވީހ  ާގެންޮގްސގެން ާމިކަން ާވ ހަަކާކޮމިޓީއަކަށް ާައޅ  ާބ ރު ާއަޅުަގނޑު ާނިންމެވުމަށް ާމިކަން ާައވަހަކަްށ ސް

 1510ާދަންނަވަމުން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާއ ެދ،ާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކުމަށްާިއތުރުާވަގުތުާއޮތްނަމަވެްސ،ާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާމެްނބަރުން. ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާހަމައެކަނި ާވަީނ ާއެދިވަަޑއިގެންަފއި ހ ރު

ާބުނުުމެގާ ާބަސް ާފަހު ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާުހސްވެފައި. ާމިހ ރު ާވަނީ ާވަގުުތ ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާއަށް  1515އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުާފުރުޞަތުާމެންބަރުންާހުށަހެޅުއްވިާކަންތައްތަ ކަްށާޖަވ ބުދ ީރވުމ އިާބިލަށްާފަހުާބަސްާބުުނމުގެާފުރުޞަތުާއަުޅގަ

ާއެދިަވޑަިއގެންނެވުންާ ާމެންަބރުން ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާއެކަަމށް ާއެހެންވީމ ، ާޖެހޭ. ާއަުރަވން ާއެބަ ާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

އިުރެގާފުރުޞަތެއްާބިލުަގއިާހުިރާމިނިޓ02ާުއެދެން.ާއ ދެ،ާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަްޙމަދުާޙަމްޒ .ާ

ނޑުާއަުރވަން.ާ ާކަންކަމަށްާޖަވ ބުދ ރީވުމަށްާައޅުގަ

ާ1520 

ާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާަވޑަިއގެންެނވީާ ާވެރިކަމަށް ާނަޝީދު ާަރއީސް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާެއާާމަސްތުވ ތަކެްއޗަށް ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާިހއްޕަަވއިގެންނޭ. ާވަޢުދު ާެއއް ާކުރުމުގެ ާބަންދު ާދޮރުތައް ހުުޅވިފަިއވ 

ނޑުމެންނަށްާއެނިގގެްނާ ވަޢުދުގެާމަސައްކަތްަތކުގެާހަމަާވަރަށްާމުހިއްމުާއެއްާފިޔަވަޭޅާއެޅިގެންާމިދަނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާ ާމިާޑްަރގ އި ާޚ އްޞަކޮްށާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާއަދި ނުޑާމިާދިޔަ ާއަުޅގަ ާުކރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތަުކގަިއާމަސަްއކަތް  1525ބެހޭ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާޑްރަގްެގާކަންތައްަތއްާހިނގަމުންާދިޔައިރުަގއި،ާޚ އްަޞކޮށްާފުުލހުންނ އިާއަދިާޯކޓުތަކުްނާ

ާދަްނނަ ާައޅުަގނޑު ާމިއަދު ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާނުވ  ާޤ ނޫނެއް ާއެަކށޭނަ ާއެކަމަށް ާދިޔައީ ާމިާބުނަމުން ާސަރުކ ރުން ވ ނީ

ާމިއަދުާ ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާފުރިހަމަކޮށް ާވަރަްށ ާމިވަނީ ާބިލު ާމި ާހުށަހެޅުްއިވ އެކުަލވ ލަްއވައި

ނޑުމެންގެާލީަޑރުާމޫސ ާމަނިކު.ާމިހ ރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައޭ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރައްވ ަފއިާވަނީާއަުޅގަ

ާވަޑައިގެން ާމަނިކު ާބެހޭގޮތުންާާމޫސ  ާނިންމ ލުމ އި ާބިލުގައި ާމި ާއިތުރަށް ާމަނިކު  1530އެަބާއިންނެވި.ާއެހެންކަމުން،ާމޫސ 

ާބޭނުންފުޅުާ ާގެންދަވަން ާއެަކން ާއެގޮތަށް ާކުރުކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާނަމަ ާބޭނުން ާވިދ ޅުވަން އެްއޗެއް

ާ ާކުރިއަށް ާހުރުމ އެކު ާވ ހަކަތަްއ ާއިުތރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަ ާއޮެވއްޖެްއޔ ާނުވ  ާއިޒުނަ ާރިޔ ަސތުން ގެންދިއުމަށް

ާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާގެންދ ނެާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވަން.ާ

ާ



 58 

 1535ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާާ

ާހުޅުހެންވޭރުާ ާބުނުމަށް ާބަސް ާފަހު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އ ދެ،ާބިލަތްދޫ

ާިޢއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރ5ާާިތެިރ ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންޭވރު ާއ ދެ، ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަެތއް މިނިުޓގެ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

 1540ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރަތަމަ ާދަުށން ާަގވ އިދުގެ ާައއު ާމި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރ ާޝުކުރިއްޔ  ާވެރިކަން ެގާމަޖިލީހަށް

ޕ ޓީގެާފަރ ތުންާހުށަހެޅިާބިލަކީާމިއީ.ާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާވަަރށްާގިނަާތަފ ތުާޚިޔ ލުތައްާމަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާމިނިވަންާ

ާފަރ ތްތަކުންާވަރަށްާ ާހިމެނޭ ާޕ ޓީަތކުަގއި ާފަރ ތްތަކ ިއާއަދިާިސޔ ސީ ާއަދިާިސޔ ީސާޕ ޓީތަކުެގާިއސް މެންބަރުންނ އި

ވ ހަކަތަެކއްާދައްަކވައިފި.ާޖުމްލަާގޮތެއްގައިާސަރުކ ރަްށާފެނުނީާވަރަށްާއުއްމީދީާގޮތަކަށްާމިާބިލުގެާމަސައްކަތްާާގިނަ

ާމިާ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާނަމުަގއި ާސަރުކ ުރގެ ާއެހެންަކމަށްޓަކައި ާދ ނެކަމަށް.  1545ނިމިގެން

ބ ާދަންނަވަން.ާސަރުކ ރުގެާއަމ ޒަކަށްާވެފައިާއޮތީާމަްސތުވ ތަކެީތގެާވަބ ާއިންާމިާބިލަށްާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލަށްާމަރުޚަ

ާފޯރަމްތަކ އިާ ާސިޔ ސީ ާވަޢުދެްއ. ާބޮޑު ާވަރަށް ާވެފަިއވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާކުރުން. ާސަލ މަތް ޤައުމު

ާކަމުަގއިާ ާދެއްކި ާއިްނ ާޕ ޓީ ާއިދިކޮޅު ާވ ހަކަތައް ާތަފ ތު ާތަންތަނުގައި ާދައްކަމުންާސިޔ ސީ ާރޫޙަށް ާބިލުގެ ާމި ވިޔަްސ،

ާފެނިގެންާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާމަންޒަރެްއ ާއުފ ވެރި ާހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ާސަރުކ ރު ާބަލ ިއރުގަިއ، ާއަށް ާވ ހަކަ ގެންދެވި

ާމ ތް ާކުރ ގޮތުަގއި ާުއއްީމދު ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކުަގއިާهللاާގޮސްފަިއވ ކަން ާރަޙްމަތްފުޅ އި ާހެޔޮ  1550ގެ

ާފުރިހަމަާދިވެ ާއެއްބ ރުލުން ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާސަލ މަތްވުަމށްޓަކައި ާވަބ އިން ާމި ާކުރިމަތިވެފަިއވ  ާޤައުމަށް ހި

ާބިލުެގާ ާމި ާސަބަބުން ާުވމުގެ ާއެހެން ާމިއަދު. ާލިބިއްޖެ ާސަރުކ ރަްށ ާޔަޤީްނކަން ާކަމުގެ ާލިބޭނެ ާސަުރކ ރަށް ގޮތުަގއި

ާމެން ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީއަކުްނ ާދ  ާމެންބަރުންާމަސައްކަތް ާއަދި ާކަންކަމ އި ާބަެއއް ާއަލިއަޅުވ ލ ަފއިވ  ބަރުން

ާގޮތަްށާ ާފ ޅުކުރެވިފަިއވ  ާޚިޔ ލުތަްއ ާއަދި ާގޮތަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެބޭފުޅުން ާކަންތައްތައް ާހުރި ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެންފައި

ާވ އިރުާ ާއެހެންކަމަްށ ާރުހުން. ާސަުރކ ރުގެ ާއަދި ާއެދުން ާވެސް ާސަރުކ ރުެގ ާކުރުމަކީ ާމިދެންނެވިާބަދަލު  1555ގަިއ،

ާފ ޅުކުަރއްވ ަފއިވ ާ ާއެީކގައި ާވިސްނުމ އި ާހެޔޮ ާނައިސް ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑެތި ާމައިަގނޑު ާތެރެއަށް އުސޫލުތަުކގެ

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާދިނުމުގެ ާވޯޓު ާބަދަލުތަަކށް ާގެެނވޭ ާގްރޫޕުއެާޚިޔ ލުތަކަށް ާޕ ލިމެންޓްރީ ާގެ ާސަުރކ ރުމް.ޑީ.ޕީ ާއ ދެ، .ާ

ާޕ ލިމެންޓްރީ ާކުރ  ާފުރިހަމަާތަމްސީލު ާއެާގްރޫޕުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާލިބޭނެ. ާމިކަންާނެއއްބ ރުުލން ާމިހުރީ ގި

ނޑު ާމައިގަ ާސަބަބުން ނޑުދަާކުރުމުގެ ާލަ ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާހ ސިގޮތެްއގައި ާކުރެވޭނެނޑިތަެކއް .ާކަމަށްާލު

ާ ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާބޭފުޅުންމީގައި ާގޮާހުރިހ  ާެއއްކަމެްއގެ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައިވ  ާމިވެސް ާޑްާުތަގއި ާކޯޓު  1560ެގާރަގުާއުފެއްދޭ

ްސާޔަވިާާކަމަށްާޚ ްއޞަާކޯޓެއްާ،ކަމަށްާންންޞ ފުާގ އިމުާކުރ ާދ އިރ ގެާތެެރއިމަސައްކަތްާހިގަންޖެހޭނީާހަމަާޢަދުލުއި
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ާމިާބޮޑަށްާފ ހަަގކުެރވިގެްނާދިޔަ.ާއެހެްނވީމ ،ާބިލުާކޮމިީޓގެާމަރުޙަލ ަގއިާއެކަންާކުރަުމންާގެންދ އިުރގައިާހަމަާާވަރަށް

ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނުގަިއާބުނެފަިއވ ާޚ ްއޞަާހ ލަތްތަކުަގއިާާެއއްާެވްސާމައްސަލަާގޮތަށްާއެާބަދަުލކުރުމަކީ

ާކޯޓުމަސަ ާމި ާކޯޓުތަކަްށ ާކުރެވޭ ާދ ންޖެހޭނެާއްކަތް ާިމާާެވގެން ާބޭނުން. ާއޮތުން ާބަޔ ންޮކށްފައި ާޤ ނޫނުަގއި ކަމަށް

ާބޭނުމެެެއް ާސަރުކ ރުާާސަރުކ ރުން ާކުރީ ާހުރިނުޭވ ާހަދ ފަިއ ާކޯޓުާގައި ާފުލުސް ާއިލްޒ ުމާހަދައިާގޮތަށް ާތަފ ތު  1565ގެން

ާބޮ ާެއީއާމީހުންގެ ާދޭކަށް. ާއަނިޔ  ާނުޙައްޤުން ާމީހުންނަށް ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާމައްސަލަތައް ާއަުޅަވއިެގން ލުގައި

ކުރ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާކަމެއްާނުވެސްާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާިމާސަރުކ ރުންާއެފަދަهللاާނޫން.ާާމިސަރުކ ރުގެާިވސްނުމެއް

ާަވގުތުތަެކްއާ ާކޮމިޓީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާޚިޔ ލަށް ާޖުމްލަ ާފ ޅުކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާައވަހަށް ާވަރަށް ާމިާާނުނަގ  ާއަިއސް ާތަޅުމަށް ާަމޖިލީހުގެ ާނިމިގެން ާމަސައްކަތް ާތަޞްާބިލު ާކުރެިވާބިލު ދީޤު

ާމަސްތުވ  ާމަސައްާާތަކެތިސަރުކ ރުން ާއެުކަގއި ާޫރޙަކ  ާއ  ާމަސައްކަުތގައި ާެގންދަވ  ާކުަރއްވަމުން  1570ކަތްާހުއްޓުވ ލަން

ާދ ނެ ާލިބިގެން ާސަރުކ ރަށް ާފުރިހަމަކަން ާޔަޤީންކަންާކުރުމުގެ ާފުރުޞަުތގައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެމް.ޑީ.ީޕާާކަމަށް. ދެން

ާއިއްތ ާގެ ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާއަދި ާސަރުކ ރުން ާމިާންދުހ ގެ ާރައްސަރުކ ާއުފެދިފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ޔިތުންނަށްާރުން

ާހުރަސް ާަޙްއޤުތަކަށް ާމިނިވަްނކަމ އި ާެއއްވެސްާާދީފައިވ  ާެއކީަގއިކަާއެޅޭނެ ާޔަޤީންކަމ  ާެއ ާުނކުރ ނެ. ާމިާމެއް

ާބޮޑަށްާފ ރަވެރިެވ،ާމިާކަންކަމަށްާވަަރށްާވެސްާމިާވެސްާމަޖިލީހުންއިާދަންނަވަނީާބިލެއްާބައްޓަންކޮްށާނިންމ އިރުގަ

ާނުދޭކަންކަ ާފުރުޞަތު ާއޮތްާމަށް ާކުރުމަކީ ާބައްޓަން ާބިލު ާކުށަކީާގޮތަށް ާކޮންމެ ާމީހަކުާކަމެއް. ާކޮންމެ  1575ވެސްާާެވސް

ާއެ ާކޮށްފިނަމަ ާއަނިޔ ގެމީހަާކުށެއް ާދެވެންޖެހޭ. ާއަދަބު ާއިމުގެާާކު ާޤ ނޫނީ ާނުކޮށް ާއަިނޔ  ާއަދަބުތަކަކީ ާދެވޭ ބޭރުން

ާތު ާވ ންޖެހޭ. ާއަދަބުތަަކކަށް ާދެވޭ ާޔަޤީންކަމ މަތުހުތެރެއިން ާއެްއކިބ ވެ، ާކުރެވޭާތަކުން ާހޯދިގެން ާހެކިބަސް ާެއކީަގއި

ނޑުމެންާާކަމެއް ާއަޅުގަ ާނޫން. ާމ ދަމައަކަށް ާމިއަދަކަށް ާދ ންޖެހޭނީ ާބައްޓަންެވގެން ާއެހެންވީމ ،ާބިލު ާވ ންޖެހޭ. ކަމަށް

ާއަހަރުތަކެއްކުރިއަ ާނުލ ވަންާށް ާިއޞްލ ޙަކ  ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާމި ާމިފަދަާދެްނ ާބިުލާާކުެރވޭ ާދ އިރ ެއްއގައި ފުޅ 

ާކޮށްދޭނެ ާާބައްޓަން ާބިލުާއުއްާކަމުގެ ާމި ާސަރުކ ރުން ނުޑާާމީދުގައި ާއަޅުގަ ާބުނެ ާބަސް ާފަހު ާބުނ  ާފަރ ތުން  1580ހުށަހެޅި

 .ާވަބަރަކ ތުހޫهللاާލައިކުމްާވަރަޙްމަތުނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްާޢަ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމި ާޝުކުިރއްޔ . ާމިާއ ދެ، ާބަާާހިސ ބުން ާއިބްތިދ ޢީ ާފެނޭތޯާހުބިލުގެ ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާނިމުނީ. ާމަރުޙަލ  ސްގެ

 1585ާާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާވޯޓަށްާއެހުންާމިއަދުގެާވޯޓަށްާއަހ ާގަީޑަގއިާއޮންނ ނެ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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02.1-ާާ ާއައިޓަމު ާއެެޖންޑ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާނުނިމ02.1ާިއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތަކުެގާާގެ ހުރި

ނޑުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގެންފަިއވ ާ ތެރެއިންާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއަޅުގަ

ާގެންދ ބޭފުޅުންނަ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާށް ާއަދި ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާބިލަށް ާމި ާއެބަުއޅޭ.2ާާނަން. ާހ އިރު  1590ގަިޑއެއް

ާއެންމެއަޅުގަާ ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން،ާއެނޑު ާދައްަކވަންފުރަތަމަ ާއިންާވ ހަކަ ާއިހަވަންދޫާާމް.ޑީ.ޕީ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާއަށް.ާهللاާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއެކވުންهللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާލު ާއަންހެނުންނަށް ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާބ`ާޝުކުރިްއޔ  ާހުށަހެޅިގެން ާބިލެއް ާދިނުމުގެ ާލޯނު  1595ސްާހުއި

ނޑަށްާފ ހަގަކުެރވޭާަބއެއްާކަންތައްަތކުެގާމައްޗަްށާައލިއަޅުވ ނަން.ާިޢއްޒަތްެތިރާާކުރަމުން ނިޑވަުޅގަިއާއަުޅގަ ދ ާމިާދަ

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާިހތ މަކުރިން ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބެހޭާރައީސް ާބަާބިލ  ާދުވަސްތަހުގޮތުން ާދިޔަ ާކުރަމުން ާކުގެާސް

ސްާވ ހަކަތަކެއްާމިާޢިއްޒަްތތެރިާމަޖިލީހުގައިާދެކެވެމުންާދިޔަކަން.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާތެރެއިންާއަންހެނުންނަށްާކުޑަިއމީ

ާދ  ާހިގަމުން ާވ ހަކަތަެކއް ާދަރަޖަިއގެ ާދަށު ާގޮތުން ާދިަޔއީތީާއަޚްލ ޤީ ާދެެކިވގެން ާޤަބޫލުުކރ ާާވ ހަކަ ނޑު ެވސް.ާއަުޅގަ

ާ ާގޮތުން ާއަޚްލ ޤީ ާޢަމަލުތަކެއްގޮތުަގއި ާދަރަޖައިގެ ާކަންތަްއތަކެއްާދަށު ާއެހެން ާއަދި ާހިނގ އިުރާާވެސް  1600ވެސް

ާބޭފުޅުން ާނޫން ާއަންހެނުްނ ާހަމަ ާއެާއޭގެތެޭރގައި ާފ ހަގަކޮށްލ  ާޝ މިލުވ ކަން ާރެޯކޑަށްޓަަކއިާާވ ހަކަާވެސް ވެސް

ނޑުމެންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭާދި ވެހިރ އްޖޭަގއިާމިއަދުގެާޙ ލަތުަގިއާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާޖިންސީ ާއަދި ާފުރުޞަތުތައް ާބައެއް ާޤަބޫލުާމިއަދު ާެއކަން ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމުގައި ާތަފ ތުކުރުން ާއެާގޮތުން ާނުކުރެވޭތީ

ާތަނަވަްސާާވ ހަކަ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާަބެއއް ާފުރުޞަތުތައް ާދ ނަން.ާަބއެްއކަހަލަ ާކުިރއަށް ާފަހުގައި ާދަންނަވ ލުމަށް ވެސް

ނޑުާެދކޭގޮުތގަިއާެއއީާމ ބޮޑުާަމއްަސލަވެފަ ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާޚ އްޞަާާއެއްާާއި  1605ނޫން.ާެއގޮތުން

ާއެ ާދީ ާލޯނު ާވިޔަފ ރިާކުރެިވގެން ާމަސައްާބޭފުޅުންނަށް ާއެހެނިހެންވެސް ާއަިދ ާޢަމަލީގޮތުންާއ އި ާތެރޭަގއި ކަތްަތކުގެ

ާދޮ ާވެވޭނެ ާއިްނވެސްޓު ާނުވަތަ ާހުުޅވިފައިބައިވެިރެވވޭނެ ާމުޖުއޮތުމަާރު ާެއއީ ާރައްކ ތެރިކަމ އިާކީ ތަމަޢުގެ

ންާތެރިކަންާނެްތާއެއްާކަމަށްާައޅުަގނުޑާނުދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެިރާރަީއސް،ާފުދުާބޮުޑާމައްސަލަާކުރިއެރުމަށްޓަަކއިާމ 

ާފިރިހެނުންނަށްާއަންހެނުންނ  ާނެތް ާފުުދންތެރިކަން ާއޮތުމަާއެްއގޮތަށް ާފުރުޞަތެްއ ާމިފަދަ ނުޑާވެްސ ާއަުޅގަ ާހަމަ ކީ

ާަރނގަޅު ާއެންމެ ާގޮުތގަިއ ާއެާކަމެއްާޤަބޫލުކުރ  ާޤަބޫލުކުެރވޭތީ، ާައޅުަގނޑަށް  1610ވެްސާދަންނަވ ލަން.ާާވ ހަކަާކަމުަގއި

ލ ިއރުާބައެއްާމ އްދ ތަުކގައިާހިމެިނފައިވ ާކަންތައްތަްއާެއއީާބިލުެގާބައެއްާމ އްދ ތަކަށްާބަލައިާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމި

ާއެންާމި ާއެބިލުގެ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާނޫނީ ާނުކުެރވިދ ނެ، ާކުރުމަށްޓަކައި ާހ ސިލު ާމަޤްޞަދު ާފުރިހަމަ ާމެ

ާލ ޒިމުާ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާއެގޮތަށް ާހިނދެއްގަިއ ާއެންމެާާޮކށްފި ާއެީއ ާކުރެްއވުމަކީ ާެއކަން ާގޮތަކަްށ ާނުވ ނެ ކަންތަްއތައް

ާމިާރަނގަޅު ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުދެކެން. ާއަުޅަގނޑެއް ާކަމަށް ާއޮޭވާާއިޝ ރ ތްާގޮތް ާފ ހަަގކޮށްފައި ާބިލުގައި ާމި ކުރަނީ
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ާމި ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާފަންސ ސް ާބަޖެޓުން ާއަހަރެްއގެ ާވ ނެާކޮންމެ ާއޮންނަން ާކުެރިވގެން ާޚ އްޞަ  1615ކަމަްށ.ާާކަމަށް

ާއެަކށީގެން ާއެންމެ ާެއއީ ާފިަޔވަޅަާާވާ ާފަހަރެއްގަިއ ާއެޅޭ ާމިކަމަށް ާހިަގއިގޮަތކަށް ާވެގެްނ ާަދްއޗަކަށް ާނުވަތަ ާދ ނެކަށް

ާފެންނ ތީ،ާއެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފަންސ ްސާާވ ހަކަާކަމަށް ާއަހަރަކު ާަރއީސް،ާޮކންމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަަގކޮށްލަން. ވެސް

ާބުރަައކަށް ާެއއީ ާަކނަޑއެޅުމަީކ ާރުފިޔ  ާއެާމިލިއަން ނޑު ާހިގައިދ ނެތީ،ާއަުޅގަ ާެވެގން ާމިާވެސް ދަންނަވ ލީ.ާާވ ހަކަ

ގޮތަކަށްާއޮތުމުންާއެއީާއެންމެާާބޫރުވ ާކަހަލަމީހުންގެާޖަމ ޢަތްާހެދުމަށްާމަޖ5ާުލޯނުާހޯދުމަށްޓަކައިާާހަމަާއެއ އެކުާމި

ާއެާފުރިހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާވެދ ނެތީ ާނޫންކަމުގައި ާމަގު ާއޮތް ާހޯދުމަށް ާޚިުދމަތް ާމި  1620ވެސްާާވ ހަކަާގޮތުގައި

މީހުންާއ4ާާެމީހުންާނޫނ5ާާީާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާދަންނަވ ަލން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާެއަކކަށްާލޯނުާލިބޭއިރުާއަނެއް

މީހުންނަށްާއެާލޯނ4ާާުލޯނުާނަގ އިރުާފަހަރެްއަގއިާިދމ ވެދ ނެާހ ލަތެއްާެއއީ.ާދެންާކަމެއްާދިމ ވ ާހިނުދގައިާއަެނއްާ

ާހަދ ނެގޮތެއް ާދެން ާެއހެންވެއްޖިްއޔ  ާނެތުން. ާގޮެތއް ާރަނގަޅުާދެއްކޭނެ ާއެންމެ ާއޮތުމަީކ ާީމގައި ކަެމއް.ާާވެސް

ާެއއް ާނިާހަމައެއ ެއކު ާލ ިޒމުލޯނު ާދިނުން ާލޯނު ާއަނެއް ާރަނގަޅުާމޭިއރު ާއެންމެ ާގޮުތން ާޤ ނޫނީ ާއެއީ ާގޮތްާކުރުމަކީ

ާއެާ ާނުވެދ ނެތީ ާބިުލަގއިާވ ހަކަާާކަމަށް ާދަންނަވ ލަން.ާމި ާލޯާވ ާވެސް ާއަނެއް ާނިމޭއިރު ާދަްއކ  ާލޯނު ާެއއް  1625ުނާގޮތުން

ާލ ޒިމުާ ާއޮންނަންޖެހެނީ ނޑަާކަމެއްާދިނުން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާތ އީގޮުތގައި. ާކަެމއްާދުށް ާއެމީހަކުާާކުެރވޭ ާލޯނަކީ ނޫން.

ާއެ ާހަދައިގެން ާޕްލޭނެއް ާވިޔަފ ީރގެ ާއެ ާހަދ  ާގޮުތަގއިާާޕްރޮޕޯޒަލެއް ާއެއްެޗއް ާދެވޭ ާބޭނުންވުމުން ާއެދި ާއެކަމަށް ީމހަކު

ާދައްކ  ާއަނބުރ  ާރައީްސ،ާލޯނު ާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމުަގއި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ނޑަށް ާއަުޅގަ މުއްދަުތާާއޮތުން

ާމ އްދ ގައިާބަޔ ން ާާކުރ  ާެއއީ ާދެއްކުމަކީ ާއަނބުރ  ާލޯނެއް ާމިފަދަ ާނަފ ިވޔަފ ރިެވްސ ާއޭގެ ާނޫނީާާކޮށްގެްނ އަށް

ާއެްއޗެއް ާކުެރޭވ ާތެރެއިން ާއެާވިޔަފ ރިެއްއގެ ާނުކުރެވޭތީ ާޤަބޫލު ނަޑށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން.ާާވ ަހކަާކަުމގައި  1630ވެސް

ާ ާދައްކަން ާލޯނު ާަރއީސް، ާމަަސއްކަތެއްާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރ  ާަނަގއިގެން ާލޯނު ާނޫނީ ާލިބި ާުމއްަދތެއް އެކަީށގެންވ 

ާއޮތުމަކީ ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާދައްކަން ާލޯނު ާއ މްދަނީއަކުން ާލިބޭ ާއޭގެން ާރަނގަޅުާފެށުމަށްފަހު ާއެންމެ ާއެއީ ގޮތްާާވެސް

ާއާކަމަށް ާައޅުަގނުޑ ާާވ ހަކަާވ ތީ، ާފ އިުތީވ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންަނވ ލަން. ާމިފަދަާާތަނުގައިާވެސް ެވސް

%ާ ާއަންހެނުންނަށް ާލޯނުތަކުން ާދޫކުރެވިފައ40ާިކުދިކުދި ާލޯނު ާރުފިޔ ގެ ާމިލިއަން ާހައެއްކަ ާއަދި ވ ކަްނާާލޯނު

ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަުކރަން. ާއުފަލ އެކު ނޑުާާއަޅުަގނޑު ާއަޅުގަ ާބުރަވެހުރެ ާމައްަޗށް ާކަންކަމުގެ  1635ދެންނެވި

ާގިނަގުނަ ާމިފަދަ ާހަާދަންނަވ ނީ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާތަނަވަްސވެފައި ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއަދި ާޤައުމުެގާވަސީލަތްތަެކއް މަ

ާތަރައް ާކަެމއްާޤީކުރިއެރުމ ިއ ާރަނގަޅު ާާއަށް ނޑަށް ާައޅުގަ ާޕ ީޓެގާގަކަުމގަިއ ާައޅުަގނުޑގެ ާވ ަހކަ. ބޫލުކުރެޭވ

ބޭފުޅުންނަްށާާގެންފައިާވުމ އެކުާއަދިާއެއިާވެްސާމިާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަދައްކަންާއެިދވަޑަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ާބިލ  ާވ ހަކަާާބެހޭާމި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޮގތުން ާކުރުމުގެ ާފ ހަކަ ާަކންތައްތައް ާހުރި ާފ ހަގަނުކުރެވި ނޑަށް ާާއަޅުގަ ގޮތުން

 1640ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.ާާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވަރަށް

ާ
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ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދުާ

ާބެހޭ ާދޫކުރުމ  ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ގޮތުންާާ`ާއެންމެފުރަތަމަވެސް

ކަމަށްޓަކައިާުތލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާާބިލެއްާތައްޔ ރުކޮށްާމިާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވި

ނޑުމެންާވަރަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެިރކަމ   1645ގިނަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރީާާއެުކާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ެދ،ާައޅުގަ

ާވ ހަކަ ާދެެކވެމުންާދުވަހު ާވ ހަކަ ާދިަޔއިރުަގއި ާއަންހެާދައްކަމުން ާކީއްެވެގންތޯ ާހުސްއެކަނި ާހަމަ ާލުއިާދިޔަ ނުންނަށް

ލޯނުާނޫނިއްޔ ާއިޤްތިޞ ދީާގޮތުންާފުދުންތެރިާބަޔަކަށްާއުޅެނީ.ާާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިގެންާމިާލޯނުާދިނުމ ާބެހޭ

ާވެ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާވަރަށްާާހެދުމަށްޓަކައި ާދ އިރ ައކަށްާދިނުމަށްޓަކައި ާކޮންމެ ާއެއިން ާއެަބއޮތް. ާދ އިރ ތައް ާގިނަ

ާފޯރު ާއެހީތެރިކަން ާފައިސ ގެ ާދީގެން ާެއްއބ ރުލުން ާއެހީތެރިކަމ ިއ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކޮށްދޭން.ާވެސް

ާއެއްަބއި ާޭއގެްނ ާވ އިރުަގއި ާމިާއެހެންކަމަށް ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާކުރިަމއްޗަށް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާބަލ ފައި  1650އޮތްާާކަމަށް

ާޙަޤީޤަތުގައި ާމުހިއްާބިލަކީ ާބަޔަކަށް ާުމހިއްމު ާވަރަށްާމުވެސް ާކޮށްދޭން ާކޮށްދިނުމަށްޓަަކއިާމުހިއްާކަެމއް ާކަމެއް ުމ

ާބިލަކަށް ާމިވ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާތ އީާތީ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިާބިލަށް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާދަންނަަވން. ާވ ހަކަ ާކުރެވޭ ދު

ާދިރ ސ ާ ާއިތުރަށް ާމ ްއދ ތައް ާހުރި ާބިލުގަިއ ާމި ާގެްނގޮްސ ާކޮމިޓީއަކަްށ ާބިލު ާމި ާބަލައިގަނެ މަޖިލީހުން

ާވެެގން ާޤ ނޫނަކަށް ާއައިސް ާތަޅުމަށް ާމަޖީލީހުގެ ާއަލުން ާބިލު ާމި ނޑުމެްނެގާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި ާއަުޅގަ ގޮސް

ާއެންމެންނަށްާ ާތިބި ާފޯރުކޮށްދޭން ާއެހީތެރިކަން ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާދަށުން ާބިލުގެ ާމި ާތެެރއިން  1655ރައްޔިތުންގެ

ާބޭނުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދިނުމަކީ ާފޯރުކޮށް ާމިާކަމަށްާއެހީތެރިކަން ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާތ އީާވ ތީ، ދުކުރ ާބިލަށް

ާޙަޤީޤަ ާދަންނަވަން. ާއަވ ހަކަ ާނެތް ާފުދުންތެރިކަން ާވަސީތުަގއި ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާހުންނަނީާންހެނުންނަށް ލަތްތަެކއް

ާއަދ ކުރި ާވަޒީފ އެއް ާނުވެފައި.ާއަދު ާއ މްދަނީާގިނަފަހަރަށް ާއަދި ާވިޔަސް ާމަސަްއކަެތްއާާކަުމގައި ާއެހެން ާކުރ  ހޯދަން

ނޑުމެްނގެާސްާމިއަދުާއަުޅަގނޑުމެންާއެންމެންާއެއްބަސްވ ންޖެހޭާއިާވިޔަކަމުގަ ނޑުމެންނަށްާއަުޅގަ އިލ ތަކަށްާޢ އަޅުގަ

 6ާ1660ތިބެނީާާއިލ ެއއްަގއިާމިޢ ގޮތެްއަގއިާާްނވ ާފައިސ ާނުިލބޭކަން.ާެއވްރެޖުކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާކުުރމަށްާއެކަށީގެ

ާއެ ާކަމަށްވ އިރު ާއުާމީހުން ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާކުދީންނ އި ާިކޔަވ  ާުކޑަކުދީންނ އި ާތެރޭގައި މުރުންާދުވަސްީވާމީހުންގެ

އިރުގައިާމީހުންާބެލުމަށްޓަކައިާފުދޭވަރެްއގެާބޮޑުާޚަރަދެއްާކުރަންޖެހޭ.ާއެހެންކަމުންާއޭގެާއެންމެާބޮޑަްށާާމީހުންާތިބޭ

ާއެކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާފިކުރު ާއެާވިސްނ  ާނިސްބަތްާއިލ ޢ ާކަުމގައި ާވެގެންާައށް ާއަންހެނަކު ާއެހެންކަމަްށާާވ  ދޭ.

ާ ާއެ ާބެޢ ވ އިުރގައި ާއަދ ކުރަމުންއިލ  ާއެއްވަރަށް ާޒިންމ  ާތަނަވަސްކަމެއްާާލެހެއްޓުމަށް ާމ ލީ ާމިފަދަ ާފަރ ތަކަށް ާއެ ދ 

ނޑުމެންނަށްާމިާއެ  1665ބިންގ ާނޫނީާކޮށްދޭންާއުޅޭާކަންތައްތަްއާކޮށްދިނުމަކީާޙަޤީޤަތުގަިއާާޅޭހޯދައިާދިނުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ާޔަޤީނުން ާމުހިއްމުކަމެކޭ.ާހަމަ ާކުރަން ނޑުމެން ާދ ެނާމ ާބެހޭާއ ދެ،ާބިލ ާވެްސާއަުޅގަ ިގަނާާގޮތުްނާމ އްދ ތަކަކަށް

ާދިނުމަށްޓަކަިއާާވަގުެތއް ާޚ އްޞަކޮށް ާލޯނަށް ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް ނެތް.

ާ ާފިލުމަށ އި ާދަތިކަން ާފައިސ ގެ ާތެރޭގަިއ ާކަންކަމުގެ ާޢ ހުށަހެޅޭ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާއ މްދަނީ ާތެރޭަގއި އެހެންާއިލ ގެ
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ާމަސައްކަތް ާބީދައިން ާއެއް ާާމީހުންނެކޭ ާއެ ާއ މްދަނީ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާބަޔަކަްށުވމަށ އި އިލ ައކަްށާޢ ކުެރވޭނެ

ާފަހިވެގެްނާ ާމަގުތަެކއް ާކުރުމަށްޓަަކއި ާއެކަން ާއަދި ާތަނަވަސްަކމ އި ާފައިސ ގެ ާފުރިހަމަ ާކުރުމުގެ ާކަންތައް  1670ކުރަންޖެހޭ

ނޑަށްާފެްނނ ތީާދ ނެ ދޭާލޯނުާާރޭޓެްއގަިއާމިާއިންޓްރެްސޓ6ާުވަަހށްާދޫކުރެޭވާ%އަހަރުާދ0ާާުއ ިއާމިާާކަމަށްާއަުޅގަ

ާމި ާދަންަނވ ނީ ާއަދިވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާައޅުަގނޑުމެްނާާދޭން މަޖިލީހުގައި

ާއަދ  ާއަދ ކުރ އިރު ާލޯނު ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާބަރޯސ ކޮށް ާމީހަކަށް ާފަސް ާހަތަރު ވެްސާާކުރުމަށްޓަކައިއެބަޖެހޭ

ާޙަޤީޤަތުގަާ ާއެކުރަނީ ާކަމެއް ާނަގައިގެން ާލޯނު ާއެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކުރަންޖެހޭ.ާއަދި ާމަސައްކަތްަތެކއް ިއާއަޅުަގނޑުމެން

ާެއްއގޮތަށްތޯ ާމަޤްަޞދަކ އި ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާދޫކުރުަމށް ާލޯނު ާކުރަން ާނޫނިއްޔ  ާކުރަންޖެހޭ ާހަމަ  1675ވެސްާާވެސް

ާއެހެ ާހަމަ ާއަދި ާކުރެވޭބަލަންޖެހޭ. ާބޭނުން ާފައިސ  ާލޯނުން ާމި ާކުރުމަށްފަހުގައިާާންމެ ާމޮނީޓަރ ާރަނގަޅަްށ ގޮތުގެ

ާމި ާތެރޭަގިއ ާދުވަހުގެ ާވަެރއްާއެްއއަހަރު ާކުިރއަށްދ  ާވަރަކ އި ާކުރަމުންދ  ނޑުމެންާާކަންތައްތައް ާއަުޅގަ ވެސް

ާވުމ ެއކު ާހުށަހެޅިފައި ާބައިތަްއ ާތަފްޞީލުކޮށް ާަވރަށް ާބިލުގައި ާމި ނޑުާާބަލަންޖެހޭނެ. ާއަުޅގަ ާެއއްފަހަރު އަިދެވސް

ާބިލެއް ާރަނގަޅު ާބަލައިގަންނަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލަކީ ާމި ާޢިއްޒަތްތެިރާާދަންނަވ ނީ ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ  ކަމަށް

 1680ާރައީސް.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާއައިޓަ ާއެޖެންޑ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމެންބަރު.ާމިހ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަޖެހިފައ02ާިމް ާމިއަދު ވ ާށް

ާދ ނީާމ ދަމ .ާާިއގެންާކުރިައށްއ02ާަންާދެންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާއަޅުަގނޑުމެ،ާަގޑިއިރުާހަމަވީ.ާއެހެންވީމ 0ާ

ާ1685 

ކަންކަން.00 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ00ާެމިހ ރު ާހުށަހަޅާ ކޮމިޓީާއީާށް. ާމިއަުދެގާާތަކުން ކަންތައްަތއް.

ާޮއޑިޓަރކޮމިޓީ ާިމއޮތީ ާކަންތަުކގައި ާހުށަހަޅ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީާާތަކުން ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ  1690އ އިާާޖެނެަރލް

ާތު ާވ ކަމަށް ާހިންަގވ ފައި ާޢަމަލުތަކެއް ާކޮރަޕްޝަނުގެ ާޚިލ ފަށް ާރަހުޤ ނޫނުތަކ އި ާހިތަދޫ، ާސ. ާކުރަްއވ  ންފަސްާމަތު

ާލު ާޙަސަން ާކޮމިޓީްނާޠުއަލްފ ޟިލް ާެއ ާމައްސަލަ. ާހުށަހެޅުްއިވ ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ފީ

ާހުށަ ާމަޖިލީހަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާކުރެްއވުމަށްފަހު ާހުށަހެޅުން.ާނިޒ މ ދިރ ސ  ާރިޕޯޓް ާމައްސަލައެްއާާހަޅ  ބެހޭ

ާރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެ

ާ1695 
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންާ

ާޢިްއޒަތްތެ ާމިޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާކޮމިޓީތަކުެގާރިޕޯޓްާރި ާކޮމިޓީަތކ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާބެހޭާާހުށަހެޅުމ އި

ާޢަމަލު ާޢ ންމުކޮށް ާާގޮތުން ާދަންނަވަްނާކުރ ާއުސޫލ އި ާވ ތީވެ،ާައޅުަގނޑުާސުވ ލެއް ާހުށަހެޅިފައި ާރިޕޯޓް ާމި ޚިލ ފަށް

ާމި ާމައްސަލަައކަްށ ާނިޒ މީ ާމައްސަލަާވެގެން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާފަރުދަކަށްާާވަނީ. ާއަމިއްލަ ާހުށަހެޅެނީ  1700އެއް

ާފ ހަގަކުަރއްވ ފަާ ާރިޕޯޓްގައި ާމި ާއަނެއްކ  ާެބލިދ ނެތޯ. ާކޮމިޓީއެްއގައި ާއެބަހުށަހެޅިގެން ާއޮޑިޓަރާއި ޖެނެރަލްގެާާއޮތް

ާނެތް ާމައްސަާާއިތުބ ރު ާވ ކަން.ާއަިދާލައިކަމުގެ ާގެންދެވިފައި ާއަނބުރ  ާމައްސަލަ ާއެ ާފަރ ތްތަކުން ާެދއްކި ާވ ހަކަ ަގއި

ާމިކަމ ާއަޅުަގނޑުާ ާބޭުނންވޭ ާޮއިޑޓަރާފ ހަގަކުރަން ާމައްސަލަާާޖެނެރަލްާގުިޅގެން ާކޮރަްޕޝަނުގެ ެއްއާާއަށް

ާއެން ާކޮރަކުރިމަތިވެގެން ާޝަރީޢަތަޓި ާފަރ ތުން ާބޯޑުގެ ާމައްސަލަްޕޝަން ާވ ާށް ާފޮނުވިފައި ާއެބަާއެއް ދެކެވޭ.ާާވ ހަކަ

ާބޭ ާދަންނަވަން ާމަނިކުފ ނަށް ާމުޤައްރިރެާއަޅުަގނޑުާސީދ  ާކޮމިޓީގެ ާމި ާއިންނެވިނުންވަނީ ާގޮތަށް ާނ ޒިމަކީާާއް  1705އަޙްމަދު

ާނަ ާއެމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަ ާމި ާވ އިރުަގއި ާކަމަށް ާރައީސް ާކުރައްވ އިބު ާނަޖެންޑ  ާނުވަތަ ާމަނިކުފ ނުތޯ ާވަނީ އިބުާަފއި

ނޑުާބޭނުްނވޭާއެކަންާއޮޅުންާފިުލވައިލަން.ާެއއީާއަޅުަގނުޑާނިޒ މީާނުުކތ  ެނިގާާކަމަށްާމިާއެއްާާރައީސްާތޯ.ާއަުޅގަ

ނޑެއްާނުދެކެންާމިާމައްސަލަާމިާރިޕޯޓްާއަދިާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިދ ނެާކަމަކަށް.ާޝުކު ާރިްއޔ .ާކަމަކީ.ާއަުޅގަ

ާ

 1710ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާަމއްސަލަ ާނިޒ މީ ާތިނެްނގެިވ ާމެންބަރު ާބަާއެއްާާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭކަމަށް ާސ ފުކުރަން ާނުގަންނަން. ނުންފުޅުވިާލައެްއ

ާކަން ާަބއެއް ާތެރެއިން ާތަކުގެ ާރިޕޯޓުމަޢުލޫމ ތު ާމަޖިީލހަށް ާމި ާމުޤައްރިުރާާތައްަތކަކީ ާކޮމިޓީެގ ާދ ިއރު ހުށަހެޅިގެން

ާދެއްވ ނެ ާޔަޤީންާސ ފުކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލަާކަމަށް ާމި ާަކންތައްތައް. ާބެހޭާކުރ  ާމައްސަލަާާއ އި ގޮތުން

ާވ  ާބެހޭާޝަރީޢަތުގައި ާާކަމ އި ާއިޝ ރ ތް ާގޮތުން ާއަޅުަގނުޑގެ ާމައްސަލަ ާގެނެސްދެއްވ ަފިއާކޮށްލެއްިވ ސަމ ލުކަމަށް

ާމޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ާފޮުނއްިވާވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާތ ރީޚުަގއި ާމިއަުދގެ ާމަނިކު.  1715ސ 

ާއަލުންާ ާގަވ އިދު ާަމޖިލީހުގެ ާބެލިއިރު ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ އި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް. ސިޓީއެްއަގއި

ާމައްސަލައަ ާިހނގަމުންދ  ާޝަރީޢަތުގައި ާއޮންނަ ާގަވ އިދުަގއި ާކުރީގެ ާވ އިރު ާނިންމަވ ފައި ާކުރަްއވ  ކ ިއާއިޞްލ ޙު

ާ ާަގވ އިދުގެ ާކުީރގެ ާއެއީ ާއޮތުން ާޮއންނަ ާނުދެްއކޭނެކަމަށް ާވ ހަކަ ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ 21ާާބެހޭގޮތުން ވަނަ

ާމައްސަލައަކ ިއާ ާޝަރީޢަތުގަިއވ  ާހ ލަތެއްގައި ާދެ ާވ ޮގތުން ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާއުނިކުރަްއވ ފައި. ވަނީ

ާވ ހަކަާ ާނުދެއްކޭ. ބެހޭގޮތުން ާމައްސަލަާއެއް ާކުްއލި ާހ ލަތަކީ ާޝަރީޢަތުގައިވ ާ ެއއް ާނޭޅޭނެ ާހުށައެްއ  1720އެއް

ާެއއ ިއއެުކާ ާހަމަ ާއަދި ާދަށުން. ާގަވ އިދުެގ ާކުރަމުންދ  ާޢަމަލު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާބެހޭގޮތުން. މައްސަލައަކ އި

ާޝަރީޢަ ާނުކުރެްއވޭނެ ާސުވ ލެއް ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ އި ާވެސް ާކުަރއްވ ިއރު ާސުވ ލު ާހިނގަމުންދ ާވަޒީަރކ އި ތުގައި
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާބެޭހގޮތުން.ާެދން ާފަރުދަކަށ99ާާްމައްސަލައަކ އި ާކޮންމެ ާގޮތުެގމަތީން ވަަނާމ އްދ ެގާ)ނ(ާގަިއވ 

ނުޑާ ވެސްާމަޖިލީހަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮުތގެާމަތީންާއެާމައްސަލަާބައްލަވ ަފއިާއޮތްކަމަށްާއަުޅގަ

ާދެން ާހަވ ލުާާޔަޤީންކުރަނީ. ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރިޕޯޓް ާއެ ާނިންމެވުމަށްފަހު ާރިޕޯޓް ާކޮމެޓީއަކުން  1725މަޖިލީހުގެ

ާޤަބޫލުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ާރިޔ ސަތުން ާހިމެނުމަކީ ާއެޖެންޑ ަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރިޕޯޓް ާއެ ކުރެްއވީމ 

ެއއްާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ރީ.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާެއގޮތުގެާމަތީންާައޅުަގނޑުާމިާކު

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.ާ

ާ

 1730ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާ

ާއަމިާ ާގޮތުަގއި ާެއއް ާމައްސަލަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާމިާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާކޮމެޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާފަރުދަކު އްލަ

ާގަވ އިދުާ ާއެ ާދަށުން. ާގަވ ިއދުގެ ާދިޔަ ާކުރަމުން ާޢަމަލު ާކުރީަގއި ާމީގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ މައްސަލަ

ާ ާެއއީ ާަގވ އިދުގެ ާއެ ާދަނިކޮށް. 65ާާހިނގަމުން ާ)ށ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާމައްސަަލ7ާާވަނަ ާނަންަބރުގަިއާމިވ ގޮތުން  1735ވަނަ

ާ ާމަރުޙަލ ަގއިވ ާއަކީ ާއ ދެ.ާއ ދެ،ާޝަރީޢަތުގެ ާއެބަ ާކަމަށް ާނުުވން ާކަަމކަށް ާގުޅޭ ާަމްއސަލައަކ އި ޝަރީޢަުތގަިއާއޮތް

ާގަވ އިދުންާ ާއެކުލަވ ެލވުނު ާއަލަށް ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާޭނޅޭ. ާހުށައެއް ާެއއް ާަމއްސަލަ ާގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކ އި

ާއުނިކޮށްފަާ ާމިވަނީ ާއެްއކޮށް ާމިބައި ާވ ހަކަާމައްސަލަ ާމަތީން ާހަމައިގެ ާވިދ ޅުިވ ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަިދ އި.

ދެއްކުމުަގއިާމަޖިލީހުގައިާވ ހަަކާދެއްކުމުގެާއުސޫލުތަުކގެާތެެރއިންާޝަރީޢަތުަގއިވ ާަމއްސަަލއަކ އިާުގޅޭގޮތުންާވ ހަކަާ

ާކުރެވެމު ާޢަމަލު ާމިހ ރު ާިމވަީނާއުނިކުރެވިަފއި.ާއެހެންނަމަެވސް ާވެސް ާަބއި ާދެއްކުމުގެ ާަގއި ާގަވ އިދު  1740ކަމެްއ2ާާންދ 

ާެއްއާ ާވ ހަަކ ާމެދު ާަމއްސަލަައކ އި ާމަރުޙަލ ަގއިވ  ާޝަރީޢަުތގެ ާމައްސަލ ިއގައި ާކުްއލި ާހުށަހެޅުމ އި، ޕެޓިޝަން

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާއުސޫަލކީ ާައކީ ާހަމަ ާަގވ އިުދގެ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއ ެދ،ާޖުމްލަކޮށް ނުދެކެވޭނެ.

ާކުރަންޖެހޭ ާކަމަކަްށާާޢަމަލު ާމަރުޙަލ ަގިއވ  ާޝަރީޢަތުގެ ާގޮތުްނ ާކުރެޭވ ާޤަބޫުލ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވެސް ގޮތަކީ

ާޖުމްލަާ ާޝަރީޢަތުގައިވ  ާނިންމުމުން ާއެ ާވަނީނަމަ ާަކމުގައި ާނިންމ  ާގޮތެއް ާބަހުސްކޮށް ާދައްކ  ާވ ަހކަ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަސަރުތަކެ ާވެސް ާނިންމުމަށް ާއަދި ާކޮށްފ ނެ. ާއަސަރުތަކެްއ ާއަށް ާހަމަޖެހިފައިާމައްސަލަ ާމިގޮތަށް ާކޮށްފ ނެތީވެ  1745އް

ާކުެރވުނުާ ާއިޞްލ ޙު ާަގވ އިދު ާއިރު ާކުރެވުނު ާއިޞްލ ޙު ާަގވ އިދު ާކަމުގަިއވިޔަސް ާއިއްތިފ ަގކުްނ ާއަދި މިވަނީ.

ާމ ލިއްޔަުތާ ާއަދި ާރައީސް. ާނައިބު ާވެސް ާމިހ ރުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާމުޤައްރިރު. ާވެސް ކޮމެޓީގައި

ާ ާޖުމްލަާކޮމެޓީގެ ާމި ާހަމަ ާަފހަރުގައި ާބައްލަަވއިާނިންމަވ އިރު ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާހައިިސއްޔަތުންާވެސް މުޤައްރިރެްއގެ

ާމިާ ާތެރޭގައި ާބަދަލުގެ ާމިގެނެުވނު ާުކއްލިައކަށް ާަގވ އިދަށް ާިހނގައިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް ާވެގެން ާވެސް އިއްތިފ ގަކަށް
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ނޑުމެންނަށްާބަހުސްާކުރު  1750މަށްާހަމައެަކނިާޖ ގަާދިނުމުގެާގޮތުންާމިަފދަާމުހިއްމުާއުސޫލީާކަމެްއާމައްސަލަާއަްށާއަުޅގަ

ާމިާމަޖިލީހުގައިާބަހުސްކޮށްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންާދޫކޮށްލ ާޝަީރޢަތުގެާމަރުޙަލ ގަިއވ ާކަންަތްއތަކަށްާވެސް

މަސަްއކަތްާކުރިއަށްާގެންދިޔުމަީކާޝަރީޢަތަށްާނުފޫޒުާފޯރުވުމަށްާޖ ގަާހުޅުވ ާލ ނީތޯ؟ާމިކަމަށްާގޮތެއްާނިންމަވ އިާމިާ

ާކަމުަގއިާ ާހިންގައިފި ާއެްއ ާމަްއސަލަ ާކޮރަޕްޝަްނގެ ާމީަހކު ާެއްއވެސް ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާކަުމގަިއ މުހިއްމުކަމެއް

ާވަނީނަމަާއެކަމުަގއިާދޭންޖެހޭާއަދަބުާދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާެވސްާތ އީދުާކުރ ާކަމެއް.ާުޝުކރިއްޔ .ާ

ާ1755 

ާ

ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާބެހޭ ބެހޭާާއ ދެ،ާދެންމެާނިޒ މ  ާމައްސަަލާގައި ާތިޔަާނެންގެވި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާާޮގތުން ާއޮތީ ާދަންނަވަން ގޮތުން

ާފޮނުްއވި ާއޮފީހަށް ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެިކޔުޓަރ ާެއއް ާެއއްާާމައްސަލަ ާސިޓީ ާމައުލޫމ ތުގެ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާލިބި ާވަނީ ާކޮމިޝަުނން ާކޮރަޕްޝަން ާކަމެއްާއެންޓި ާހުށަހެޅުން ާމައްސަލަ ާމި ާޝަރީޢަތަށް ާއަދި ާއެހެންވީމ ،  1760ފައި.

ާކަމުގެާ ާހިނގަމުންދ  ާމައްސަލަ ާމި ާޝަރީޢަތުގައި ާބެހޭ ާެއކަމ އި ާއަދި ާނެތް. ާއެއް ާއެނގިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މަލުާކުރަންވީާގޮުތގެާއެްއވެސްާމަޢުލޫމ ތެއްާލިބިފަާއެއްާނެތް.ާއަދިާކުރިންާވިދ ުޅވެލެްއވިާގަވ އިދ އިާބެހޭާގޮުތންާޢަ

ނޑުާޮކންމެހެންާމިއަދުާކޮންމެހެންާދ ކަށްާބޭނުމެއްާނެތް.ާގަވ އިދުާވަނީާވަރަށްާގިނަާފަހަރުާ ތަފްސީލަށްާދެންާއަޅުގަ

ާފޮނުވާ  ާއަރިހަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާއަރިހަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  މަތީން

ާޢިއް ާކުރިއަްށާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާުކރައްވ ަފއި. ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކެްއ ާިމހުރިހ  ާކުރަްއވ  ާކޮމެންޓު ާއެ ާމެންބަރު  1765ޒަތްތެރި

ާމަސައްކަްތާ ާއެ ާކަމަށްވަންޏ  ާަގވ އިެދއް ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާކުރަން ާއިޞްލ ޙު ާަގވ ިއދަކީ ާއެ ާތ ނގަިއވެސް އޮތް

ނ ާއަޅުގަ ާމަޢުޟޫޢު ާމިއަދުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާދ ނެ. ާގުޅޭާކުރިއަށް ާއައިޓަމ އި ާއެޖެންޑ  ާމިޮއތް ާކުރިމަތީަގއި ޑުމެން

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާهللاާކަމެއްާކަމަކަށްާނުފެނޭ.ާއިހަަވންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

 1770ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާމިއޮްތާާޝުކުރިއްޔ  ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާފ ހަަގކޮށްލަްނާބޭނުންވަނީ ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ިޢއްޒަތްތެރި

ާ ާެއއީ ާރިޕޯޓް 07ާާކޮމިޓީގެ ާވަރަށ2229ާާްނޮވެމްބަރު ާރިޕޯުޓގައި ާުކރެއްވި ާތަްއޔ ރު ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ަގއި

ާިނންމަ ާރިޕޯޓު ާކޮމެޓީ ާއެ ާއެަބއޮވޭ ާވިދ ުޅވެފައި ާމެންބަރުާޞަރީޙަކޮށް ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު  1775ވ ލައްވަމުން

ާވަކިާهللاާޢަބްދު ާމަޤ މުން ާނައީމް ާއިބްރ ޙިމް ާއަލްފ ޟިލް ާހުންނެވި ާމަޤ މުގައި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާރަޙީމް ޢަބްދުއް
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ާކޮމެީޓގެާ ާމ ލިއްޔަތު ާގަރ ރު ާހުށަހެޅުްއވި ާއަށް ާކޮެމޓީ ާމ ލިްއޔަތު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާކުރެްއވުމަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާމިއޮންނަނީ ާައއިސްަފއި ާރިޕޯޓު ާމި ާވިދ ޅުެވ ާމިހެން ާއިނގޭތޯ. ާވ ތީ ާފ ސްކުަރްއވ ފައި ބައްދަލުވުމުަގއި

ާމައްސަލަތަކަްށާ ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާއަދި ާބަލ އިރު ާމަސައްަކތަށް ާކޮމެޓީތަކުެގ ާަމޖިލީހުގެ ާއުސޫލ އި ާހިނގ  ކަންކަން

ާ ާކުރިން ާއޮންނަނީާމީގެ ާމި ާމައްސަލަާބަލ އިރުަގއި ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާކުރަމުންދަނީ ާޢަމަލު ާމިހ ރުާވެސް ާއަދި  1780ވެސް

ާެއާ ާދެން ާގެންދަވ ަފއި. ާެއއޮީތ ާމައްސަަލއެްއ ާއެ ާއެހިސ ބުން ާެގންދަވ އިފިކަމަށްވަންޏ  ާއަިމއްލަޕުޅަށް އެމެންބަރަކު

ނޑަްށާަޤބޫލެއްާނުކުެރވޭ.ާޢި ާއަުޅގަ ާެގނެވޭނެކަމަކަށް ާއެއ ިއއެކުާމައްސަލަާެއއްާމަޖިލީހަކަށް ްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާލުތުފީ ާހަސަން ާރަންފަސް ާސ.ހުޅުދޫ ާޮގތުގައި ާމައްސަަލއެްއގެ ާއަނެއް ާނިޒ މީ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާމައްސަލަކަމަށް...ާނިޒ މީާމަްއސަލައެްއގެާތެރޭަގއިާައޅުަގނުޑާމިވ ހަކަާދައްކަނީާއިނގޭތޯ.ާމީގައި....

ާ1785 

ާ

ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާގޮތުަގއިާތިާފ ހަގަާކުރެއްިވާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މީާމައްސަލައެއް

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާބެހޭގޮތުން ާމަްއސަލަތަކ އި ާނޫން.ާއެ ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ އި މައްސަލަތަކަކީ

ާފުރު ާވ ހަަކާދެއްކެވުުމގެ ާގޮތުގެ ާހުރި ާެއކަންތައްތަްއ ާލިބިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާމި  1790ޞަތު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާެއއް ާފުރުޞަތު...ާނިޒ މީާމައްސަލަ هللاާސ ފުކޮށްދެއްވުުމގެ

ާޢަބްދުއްާރަޙީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1795 

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުއްهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެ

ާ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާބަޔ ންކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާގަިއ99ާާޝުކުރިއްޔ  ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުއައްސަސ އަކުންާ ާކޮންމެ ާއަދި ާކޮމެޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުން ާެއއް ާމައްސަލަ ާކޮންެމ ާމީހަކު ާކޮންމެ ާމިވަނީ

މައްސަލަާެއއްާހުށަހެޅިާކަމުަގއިާވިޔަްސާެއާމައްސަލަެއއްާބެލޭނެާކަމަށް.ާެއގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަމުންާދިޔަީއ.ާ

ާތައްޔ ުރކޮށްފައިާ ާރިޕޯޓެއް ާގޮތަށް ާފެންނަ ާކޮމެޓީއަށް ާކުރުމަށްޓަަކއި ާވަކި ާޮއޑިަޓރާޖެނެރަލް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި  1800އަދި

ށްާމިާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަނެއްާކޮމެީޓންާވ ނީާއެކަންާކޮށްފައި.ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާހުށަހެޅުއްުވމަ

އެހެންވީމ ާމިހ ރުާމިތ ާމިާނިޒ މީާމައްސަލަތަެކއްާނަަގއިގެްނާމަޖިލީސްާހޫނުކޮށްގެންާނޫނިއްޔ މުންާމިކަހަލަާއޮޑިޓަރާ

ާކުރަމު ާަކމެއް ާކޮށްގެން ާސަވަޓ ޖް ާމަޖިލީސް ާމައްސަލައިަގއި ާކުރައްވަމުންދާ ޖެނެރަލްގެ ާމި ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ން
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މަސައްކަތްާައޅުަގނޑުމެންާުކށްވެރިކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް،ާބަހުސްާހުުޅވ ލ ާކަމަްށާވަންޏ ާމިހ ރުންާފެށިގެންާ

 1805ާ.ހުޅުވ ލުމަށްފަހުާކޮމެޓީާރިޕޯޓުާހުށަހަޅަންާފުރުޞަތުާދިނުމަށްފަހުާބަހުސްާހުޅުވ ލަންވީ.ާއިުތރުާގޮތަކަށް..

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބުނ ގޮތުންާ ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެންދަވ އިރުާ ާކަަމކ އިާބެޭހގޮތުންާތަކުރ ރުކޮްށާނަންގަވަމުން ާވަކި  1810ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާެއއް

ާ ާބަލައެއްާއެކަމަކީ ާކަމަކަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާއެއީ ާކަމަކަށްވަންޏ  ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާޮގތެއް ާވަކި ރިޔ ސަތުން

ނުގެނެވޭނެ.ާައޅުަގނޑުާއެހެންވީމަާމިހިސ ބުންާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާމ ލިްއޔަތުާކޮމެޓީގެާމުޤައްރިރުާމައްސަލަާއ ިއާ

ާބެހޭގޮތުންާރިޕޯޓްާހުށަހަޅުއްވ ިއާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

 1815ާއްގަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދި

ާއަލްފ ޟިލްާ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާލުތުފީ ާހަސަން ާރަންފަސް ާސ.ހިތަދޫ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިބްރ ޙިމްާނައީމް،ާދިވެހިރ އްޭޖގެާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާއަދިާޤ ނޫނުތަކ އިާޚިލ ފަށްާހިންގ ފައިވ ...

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

 1820ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޮިޅވަރަމްާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ާއެ  1825ވަނަާމ އްދ ެގ208ާާއްާމިާަނގަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާމިާބުނަނީާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ 208ާާ)ށ(ާގެާދަށުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާވަކިާ ާމަޤ މުން ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާފެނިގެން ާޮކމެޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާކަމަްށ ާމެދުވެރިެވއްޖެ ާހ ލަތެއް

ާއަޣުލަބިްއޔަތުންާ ާމެންަބރުންގެ ާަބިއވެރިވި ާވޯުޓގައި ާހ ޒިުރެވ ާޖަލްސ އެްއަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ކުރުމަށް

ފ ސްކުރުމުންާއޮޑިޓަރާޖެނެަރލްާއޭނ ގެާމަޤ މުންާަވކިވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާހ ލެްއގައިާމަަސއްކަތްާކުރަމުންާ

ާކު ާދިފ އު ާޖެނެރަްލ ާއޮޑިޓަރ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމިގެންދަނީ ާނޫން. ާވެސް ާކުރ ކަްށ ާކުށްވެރި ާއޭނަ ާުނވަތަ ާނޫން.  1830ރ ކަށް
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ާއެޖެންޑ ާ ާމިތަނުގައި ާމިވަނީ ާކުރެވިފައި ާޓޭބަލް ާމަޖިލީހަށް ާމައްސަލަ ާމި ާނެތް.ާެއހެންނަމަވެސް ާމިކަމަކު ޕޮޒިޝަނެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް...ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާމިާބުނ ގޮަތކަށްާނޫނ208ާްކުރެވިފައިާިމވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ

ާ

 1835ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަ ާމި ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ އި. ާމެންބަރު ާގޮތާ ޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެވިަފއިވ  ާއެޖެންޑ  ާރިޔ ސަތުްނާާބެހޭާަލ ގޮތުން

ާއެ ާެއހެންވީމ ، ާނިންމ ފައި. ާގޮތެއް ާނެާމިވަނީ ާއެއް ާޖ ގަ ާކުރ ނެ ާބަހުސް ާއިތުރަށް ނޑުާމައްސަލަިއގަިއ ާއަުޅގަ ތް.

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދަށްާއަރުވަން.ާ

ާ

 1840ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީ

ާމަާ ާމިއަުދވެސް ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޮޑުާޝުކުރިއްޔ  ާދ ނީ ާހަމަ ޖިލީސް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާލިބޭ. ާފުރުޞަތު ާއެބަ ާދޭން ާްސޓޭޓްމަންޓު ާުސވ ލުކޮށް ާމައްސަލަިއގައި ާނިޒ މީ ާއެއީ ނަގުލަށްތޯ؟

 1845ްނގުޅޭާމީހުންާވެސްާވ ހަކަާބެހޭާިބލަށްާމިތ ނގައިާބަނގުރ ާގެާވ ހަކަާއަކީާމަސްުތވ ތަކެްއޗ ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ 

ާއެހެންވީމ ، ާާދައްކައިފި. ާކުރިއަްށާއެ ާކުރެވުނީމ  ާއެޖެންޑ  ާރިޕޯޓު ާކޮމެޓީ ާއެ ާތިއްބަސް ާމީހަކު ާކޮންމެ ކޮމެޓީ

ާދ ންޖެހޭނެ.ާވޯޓުާނުނަގ ާމިާމަޖިލީހެއްާދެނެއްާނުހުއްޓުވޭނެ.ާވޯޓުާނަގަންާޖެހޭނެ.ާ

ާ

ާ

 1850ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާެއއްާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ާބެޭހ ާއެއްާާނޫން. ާމައްސަލަ ބެހޭ

ާއ ..ާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާهللا.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1855 

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާއެާ ާމަްއސަލަ ާނިޒ ީމ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަށުންާޝުކުރިއްޔ  ާމައްސަލަެއއްެގ ާނިޒ ީމ ާނެީގ ާމި އް

ާޢަބްދުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާއެާهللا ާއ ދެ، ާގެންދަވަނިކޮށް. ާދަްއަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު

ާނުވަނީްސާ ާސ ފު ާއެްއޗެްއ ާކީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާލެްއވެީނސް ާނުވެްސ ާނިންމަވ  ާވ ހަކަފުުޅ ާދެއްކެިވ މަނިކުފ ނު

ާނިޒ ީމާޑީ.އ ރު ާކުރަްއވ  ާޗެލެންޖު ާރައީސަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުަރްއވ  ާއަުޑގަދަ ާބޭފުޅުން ާނިްސވަތްވ  ާއަށް  1860.ޕީ

ާމިކަންާ ާދެއްވީމ  ާުފރުޞަތު ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާަޖވ ބުދ ރީވުަމށް ާވެސް ާައނެއްކ  ާތެރެއިން މައްސަލަެއއްެގ

ާޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފ ހަގަކޮށްލަމުންާމިާމަޖިލީސްގެާގަވ އިދުަގއިާމީާމަނ ކަމެއްާޢިއް

ާ

ާ

 1865ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެހޭ ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ބެހޭ

ާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1870 

ާ:ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާަގވ އިދު.ާސަބަބަކީާ ާމަސައްކަްތާކުރ  ާމި ާއަހުލުވެިރވ ން ާއަލަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަީކާމިހ ރު ާމަްއސަލަ އ ދެ،ާނިޒ މީ

ާމ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދަށުން ާގަވ އިދުގެ ާމިހ ރު ާގަވ އިދަށްވުެރއް ާއެިކާާކުރީގެ ާމިހެން ާނުކޮށް ާމަސައްކަތް ބޮޑަށް

ާ ާނުކުތ  ާނިޒ ީމ ާވ ހަކަަދއްކ  ާހަމަާފ ޑުފ ޑުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ  ާލިބޭ. ާއެބަ ާފުރުޞަތު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނަގަން

 1875ާމިހ ރުާގޮވ ލަންާމިާގަވ އިދުާުއވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާބެާއ ދެ، ާިނޒ މ  ާނޫން. ާއެއް ާމަްއސަލަ ާމެންބަރުހޭ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާެއއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ

 1880ާއިލްހ މްާއަޙްމަދް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުާިނޒ މ   1885ދ ގެާދަށުން.ާމ އްާވަނ042ާަާބެހޭާމައްސަލަާނަގަނީާަގވ އިުދގެާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާ ާނިޒ މ  ާއެއަޅުަގނޑު ާމިނަގަނީ ާއެއް ާނުކުތ  ާނުވ ާބެހޭ ާބޭނުންފުޅު ާމެންބަރުން ާވަަޑިއގަންނަވ  ާނިސްބަތްވެ މް.ޑީ.ޕީން

ާނުދޭ ާނެގުނަކަ ާމިތ ނގަިއ ާވޯެޓއް ާއެްއވެސް ާއ ދޭހ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި. ނޑަށްާާއެކު ާއަޅުގަ ދަންނަވަނީ

ާފުރުޞަތުާދެއްވ ާމިާވޯޓުާެނުގމަށްޓަކައި.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ1890 

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާާނިޒ މ ބެހޭ ާނިޒ މ  ާނޫން. ާއެްއ ާއަޙްމަދުާމައްސަލަ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއިަހވަންދޫ ާެއއް ާމައްސަލަ ބެހޭ

ާهللا.ޢަބްދު

ާ

 1895ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާްއެކވުން:ވ ހަކަދެهللاާބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެން

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަަކާޝުކުރިއްޔ  ާކޮރަޕްޝަންގެ ާކޮންެމހެން ާނެގީކީ ާމި ާއެއް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ މި

ާވޯޓަކަށްާ ާއަދި ާއޮތަސް. ާއެއް ާކޮރަޕްޝަން ާމީހަކުގެ ާކޮންމެ ާނެތް ާއެއް ާމައްސަލަ ާއަޅުަގނުޑެގ ާނޫން. ދައްކ ކަށް

 1900މަލުާކުރެވެމުންދ ާދިޔުމަކަށްާެވސްާއަޅުަގނުޑގެާމައްސަލަާެއއްާއޮތީީކއެްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާިމާމަޖިލީހުގަިއާޢަ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާގެންނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަމ ލުކަމަށް ާރަީއސްގެ ާކުރެވޭތީ ާކަމެއް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޚިލ ފަށް އުސޫލ އި

ާ ާމިއޮންނަނީ ާބުނެފައި ާކަމަށް ާހުށަހެޅުނު ާމައްސަލަ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރައީސް، ާއިނގޭތޯ.0ާާޢިއްޒަތްތެރި ާގައި ޖުލައި

ާ ާކަމަށް ާހުށަހެޅުނު ާމައްސަލަ ާއިންނަނީ ާއެންޓްރީވެފައި ާމިތަނަށް ާސިޓީ ާމ05ާާިއެވިދ ުޅވ  ާއެހެންވީމަ، ޖުލައިގަިއ.

ާމައްސަލަާވަދެގެންާއުޅޭާގޮތެްއާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ1905 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއް.

ާ

 1910ާމައްސަލަ(ާ)ނިޒ މީ
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ާ

ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުދ ންދޫާދ 

ާމަޖިލީސްގެާ ާގޮތެއް ާކަހަލަ ާދެއްކޭނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާދަްއކ  ާމައްސަލައެްއގައި ާނިޒ ީމ ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

(ާކުރިއަށްާެގންދަންވީތޯ؟ާރައީސްާމިާމ ހައުލުާގ އިމުާކުރުންާއެއީާޮކންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ާ 212ާރިޕޯޓުގެ ާނިޒ ، ާތަފްސީލުކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލަ. ާދެއްކި ާފައިސ  ާމައްސަލަާއޮފީހުން  1915މީ

ާއުޅެނީ....ާތަފްސީލުކޮށްލަންާމި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު، ާމެާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުވުމަށްފަހު ާތިރިޕޯޓު ާވ ހަކަަތްއާާންބަރު ާބޭނުންފުޅުވ   1920ވިދ ޅުވ ން

ާޤ ނޫނުެގާ ާަގވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމިވަނީ ާއެޖެންޑ ކޮށްފައި ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާދ ނެ. ާލިބިެގން ާފުރުޞަތު ވިދ ޅުވުމަށް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާއެދެން. ާދެއްވުން ާފުރުޞަތު ާެއކަމަށް ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ  ާތެރެއިން.

ާވިދ ުޅެވާ ާެއއްެޗއް ާބޭނުންފުޅުވ  ާތިވިދ ުޅވ ން ާވަޑައިނުގެން ާބަހުސަށް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމި ާރިޔ ޟު މުޙައްމަދު

ާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ1925 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުދ ންދޫާދ 

ާމަޖި ާއަކީ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާައޅުަގނޑު ާއެްއާރައީސް ާމައްސަލަ ާމަޖިލީސް ާގޮތަކީ ާއަންނަ ާކަންކުރަމުން ލީްސގެ

ާބޭފުޅ ާ ާހުށަހެޅި ާމައްސަލަ ާމިއޮީތ ާަޔއުމިއްޔ ަގއި ާޮކމެޓީގެ ާނިމުނީ. ާގެންދިަޔއިމ  ާއަނބުރ  ާމެންބަރު  1930ހުށަހަޅ ފައި

ާއަނބުރ ާގެންދަވ ަފއި.ާމަޖިލީސްގެާފްލޯއަކަށްާުނގެނެވޭނެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާމ ނިޒ  ާނޫން. ާެއއް ާމައްސަލަ ާމައްސަލަާބެހޭ ާމުޙައްމަދުާާބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު  1935އެއް

ާޝިފ ޒު.ާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1940ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާސުާ ާއ ދެ، ާބޭނުންަވނީ.. ާދަންނަވ ލަން ާުސވ ލު ާމަނިކުފ ނަށް ާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ާސުވ ެލއް ާނުކުެރވެންޏ  ވ ލު

ާެއއްެޗއްސެްއާ ާމިޒ ތުގެ ާއިންަނވަިއގެްނ ާހަމަހޭގައި ާމަނިކުފ ނު ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާފ ަހގަކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ާއެޖެންޑ ާެއއްާނުކުރ ނެ.ާމީާޮކންމެސްާއެހެންާބޭފުޅެއްގެ....

ާ

ާ1945 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިއަޅުގަާ ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު ާމިާނޑު ާިޢއްޒަތްތެިރާާއަރުވަނީ ާދ އިރ ގެ ާދިއްަގރު ާމުޤައްރިރު ާުހށަހެޅުމަށް. ރިޕޯޓު

 1950ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމަށް.ާ

ާ

ާދިއްގަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާލުތު ާހަސަން ާރަންފަސް ާސ.ހިތަދޫ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަލްފ ޟިލްާޝުކުރިއްޔ  ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ފީ

އިބްރ ޙިމްާނައީމްާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ޫނނުތަކ އިާޚިލ ފަށްާހިންގ ފަިއވ ާކޮރަޕްޝަންގެާޢަމަލުތަުކެގާ

 1955ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގެާދަށުން.ާއ ދެ،ާއެމައްސަލަާހުށަހެޅުމ ިއ99ާާމައްސަލަާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާވަީނާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާއެގުިޅގެ ާކޮމެޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅުމުގެާާން ާރިޕޯޓު ާހުށަހަޅ  ާނިމުމަށްފަހު ާދިރ ސ ކޮށް މައްސަލަ

ާމިމައްސަަލާ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާމަޖިލީސްގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެއްވީތީ ފުރުޞަތު

ވަނަާޖަލްސ ގައި.ާއެޖަލްސ ގަިއ5ާާބޭއްވުނުާކޮމެޓީގެާާވަނަާއަހަރ2229ާުމ ލިއްޔަތުާކޮމެޓީންާދިރ ސ ާކުރަންާފެށީާ

ކޮމެޓީންާނިންމެވީާއަލްފ ޟިލްާހަސަންާލުތުފީާފޮނުވިާސިީޓާއ އިާެއުކގަިއވ ާރިޕޯުޓގަިއާުހށަހަޅ ފައިވ ާކަންތައްތަުކެގާ

ާޤ  ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާލިޔެކިޔުންތަކުްނ ާލިބިފައިވ  ާއަށް ާކޮމެޓީ ާބަލ އި  1960ނޫނުތަކ ިއާޙަޤީޤަތް

ާހަވ ުލކުރަންާ ާކޮމެޓީއަކ އި ާސަބް ާކޮމެޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާމަސައްކަތް ާމި ާބެލުމަށް. ާހުރިތޯ ާހެކި ާވޭތޯ ޚިލ ފުވެފައި

ާ ާތެރެިއން ާޕ ޓީތަކުގެ ާހިމެނޭާސިޔ ސީ ާކޮމެޓީަގއި ާމ ލިއްޔަތު ާއަކީ ާކޮމެޓީ ާޕ ޓ1ާާީނިންމުނު.ާމިާސަބް ާކޮންމެ ޕ ޓީން

ކުލަވ ެލވުނުާކޮމެޓީާެއއް.ާއަދިާޕ ޓީތަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާއެއްާމެންބަރަކުާެވސްާމިާއަކުންާމެންބަރަކުާހިމެނޭގޮތަށްާއެ

ާގައުމީާޕ ީޓެގ4ާާކޮމެޓީގަިއާހިމެނުނު.ާޖުމްލަާ މެންބަރުންާއެކުލެޭވާސަބްޮކމެޓީާގަިއާއެމް.ޑީ.ީޕާއ އިާީޑ.އ ރު.ޕީާއ އި
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 1965ޝަންގެާބޭފުޅުންގެާގައިާއެންޓިާކޮރަޕްަޝންާކޮމިމެންބަރުންާހިމެނުނު.ާސަބްާކޮމެޓީގެާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާެގންދިޔުމު

ާބ ރުލުން....އްއެާާއެހީތެރިކަމ އި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާ ާމިނިޓުާއަުރވ ނީާއިނގޭޯތ.02ާާރިޕޯޓުާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ1970 

ާދިއްގަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމައްާސަބް ާމި ާރިޕޯޓު ާއ ކޮމެޓީގެ ާމޭޒުކޮޅުމަތީަގއިާާގުޅޭާސަލަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާެއުކލަވ ލ  ގޮތުން

ާ ާޖަުދވަލު ާރިޕޯުޓގެ ާފަދައިްނ4ާާބޭއްވިަފއިވ  ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނޭ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެްނމެ ާތިަޔ ާެއވަނީ. ގަިއ

ާ ާމިދެންނެވި ާކޮމެޓީގެ ާއ4ާެސަބް ާވަނީ ާއިއްތިފ ުގެވވަަޑއިެގންފައި ާގޮތަށްާބޭފުޅުން ާހިމެނޭ ާވެސް ާމެްނބަރު މް.ޑީ.ޕީގެ

ާކަމަްށާ ާކަންތައްތަެކއް ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާކަންތަކަކީ ާކުރެވިފައިވ  ާތުހުމަތު ާމައްޗަްށ ާޖެނެރަލްގެ  1975އޮޑިޓަރ

ާ ާކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލު ާއެއީ ާމިަވނީ. ާއިއްތިފ ގުެވވަަޑިއގެންފައި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުޅުމީދޫާޙަޤީގަތެއް.

ާބައްލަވ .ާ ާރިޕޯޓް ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ ަފއި.ާތި ާސޮއި ާަކމަށް ާއެ ާވަނީ ާލަބީބު ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާަވޑަިއގެންނަވ  ާބަިއވެރިވެ ާކޮމިޓީަގއި ާއެ ާރިޕޯަޓީކ ާކޮމިޓީގެ ާަވޑަިއގަންނަވ 4ާާއ ދެ،ާސަބް ާިއއްތިފ ޤުވެ މެންބަރުން

ާފ ހަގަާ ާރިޕޯޓުން ާއެ ާފޮނުއްިވާރިޕޯޓެއް. ާލުޠުފީ ާޙަސަން ާއަލްފ ޟިލް ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިްއޔަތު ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ކުރެވޭ

ާލިޔެކިޔުންތަްއާ ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާފަރ ތުން ާކޮމިޝަނުގެ ާކޮރަޕްޝަން ާއެންޓި ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ  1980ސިޓީަގއިވ 

ާ ާސެްކޝަނުން ާޕްރިވެންޝަން ާއެކޮމިޝަުނެގ 1ާާބެއްލެވުމަށްފަހު ާރިޕޯޓެްއގަިއާގ2229ާަޖޫން ާތަްއޔ ރުކޮށްފައިވ  އި

ާެއާ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާކޮމިޝަނުން ާއެންޓިކޮރަޕްޝަން ާއެދުމަކަށް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާކަްނ. ާކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވ 

ާ 5ާާކޮމިޝަންގެ ާައޅ 2229ާޖުލަިއ ާއ ިއ ާސިޓީ ާލުޠުފީގެ ާޙަސަން ާއަލްފ ޟިްލ ާިރޕޯޓ އި ާފޮނުިވ ާއ އިެއކު ާސިީޓ ގެ

ާއަލް ާކަްނާބެލުމުން ާމަޢުލޫމ ތެއް ާަނގ ފަިއވ  ާރިޕޯޓުން ާއެ ާތަކަކީ ާމަޢުޫލމ ތު ާގަިއވ  ާސިޓީ ާލުޠުފީ ާޙަސަން ފ ޟިލް

ާ ާހަވ ލ ދީފަިއވ ާާ-2އިނގޭ. ާސިޓީަގއި ާެއ ާނަމަވެސް ާނުވ  ާެފނިފައި ާސިޓީއަށް ާލުޠުފީގެ ާޙަސަން  1985އަލްފ ޟިލް

ާވަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާރިޕޯޓ އެކު ާއެންޓިކޮރަޕްަޝންގެ ާއާ އެނެކްސްަތއް ާކޮމިޓީ ާސަބް ާފޮނުއްވ ފަ. ނީ

ާޮއޑިޓްާ ާކޮމިޝަނުން ާއެންޓިކޮރަްޕޝަން ާބެލީ ާފަރ ތުން ާކޮމިީޓެގ ާސަބް ާވެސް ާެބލުމުގައި ާމަސައްކަްތ ހަވ ލުކުރެވުުނ

ާއެެނކްްސާ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާއެކުަގ ާރިޕޯޓ  ާއެ ާރިޕޯޓަށ އި ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާބެލުމަށްފަހު ާލިޔެކިޔުންަތއް އޮފީހުގެ

ނުޑާއަިލާތަކުަގއިވ ާލި ޔުންތަކަށް.ާއ ދެ،ާމިާރިޕޯޓުންާފ ހަގަކުެރވުނުާމައްސަލަތަކުަގއިާކޮމިޓީގެާނިްނމުންތަކަށްާއަުޅގަ

ާ ާމަިއަގނޑު ާއޭދަފުށިނ4ާާްއަޅުވ ލ ނަން. ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާކުެރވޭކަން. ާމައްޗަށް ާޮއޑިޓަރާެޖނެރަލް ާތުހުމަތު  1990ކަމެއްގެ

ާދަ ާރަސްމީ ާަމޝްހޫރު ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާއަށް ާފަރ ތުންާތުޅ ދޫ ާސަބްކޮމިޓީގެ ާމި ާގޮތުން ާގުޅޭ ާދަތުރުފުޅ އި ާމި ތުރުފުޅު.
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ާކުރެއްިވާ ާއަށް ާތުޅ ދޫ ާއޭދަފުށިން ާއަތޮޅު ާބ. ާނައީމް ާއިބުރ ހީމް ާއަލްފ ޟިލް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާބެލުމުގައި ބެލި

ާކަ ާދެއްކެވި ާއޮފީހަށް ާއޮޑިޓު ާއަމިއްލަފުަޅށް ާފައިސ  ާަދތުރުފުޅުގެ ާކުެރއްވި ާއެ ާބަޔ ންކުރައްވ ަފއި،ާދަތުރުފުޅުގައި މަށް

4222ާއެާތ ރީޚުާޮއޅުވ ލަންާމަަސއްަކތްާކުރަްއވ ފައިާވ ކަންާސަބްާކޮމިޓީާއަށްާކިތ ބީާހެކިާއެހެީރާސ ބިތުވ ން.ާއެާ

ާެއާ ާކަމ އި ާއޮޅުވ ލ ފަިއވ  ާފޮތްތައް ާރަސީދު ާއޮފީހުގެ ާހެއްެދވުމަށްޓަކަިއ ާކަމުގައި ާތ ރީޚެއް ާަވކި ާދެއްކެވި  1995ރުފިޔ 

ާފެން ާއޮޑިޓުާކަންކަމަކީ ާފައިސ  ާދަތުރުގެ ާމި ާއަމިއްލަފުޅަށް ާޮއޑިަޓރާޖެނެރަލް ާއެހެންކަމުން ާަޙޤީޤަތެއް. ާއޮތް ނަން

ާކުރައްވ ާ ާގަބޫލު ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާދަތުރެއްކަން ާއަމިއްލަފުޅު ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމިއީ ާހިސ ބުން ާދެއްކެވި އޮފީހަށް

ާގޮތުންާކުރީގެާތ  ީރޚުާޖަހ ފައިވ ާފައިސ ގެާރަީސދުާހަދ ފައިވ ާކަންާސ ބިުތާކަންާދޭހަވ ާކަމ އިާތ ރީޚުާޮއޅުވ ލުމުގެ

ާއޮޑިޓަރާ ާކަމަކީ ާދެވަނަ ާފ ހަގަކުރެޭވ ާމިގޮތުން ާއ ދެ، ާވަަޑިއގެންފައިޭވ. ާއިއްތިފ ުގވެ ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ ާކަމަށް ވ 

ާމައްސަލަ ާިމ ާމައްސަލަ. ާކުރައްވ  ާޚަރަދުތައް ާ ާއަމިއްލަ ާތަކުން ާކ ޑު ާކްރެޑިޓު ާއޮފީހުގެ ާގުިޅގެންާާޖެނެރަލް  2000އ އި

ާ ާނަންފުޅުގައި ާއަމިއްލަފުޅު ާދައްކ ގޮތަށް ާފައިސ  ާއޮފީހުން ާތެރޭގައި ާކަންތައްަތކުގެ ާޑޮލަުރ02ާފ ހަގަކުރެވުނު ހ ސް

ލިމިޓުާއޮންނަާވިސ ާކްރެޑިޓުާކ ޑެއްާހައްަދވ ފަިއވ ާކަމ އިާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްާއަމިއްލަފުޅަށްާސޮއިާކުރަްއވ ާބޭންކަްށާ

ާފޮނުްއވަިއގެ ާހައްދަވ ަފިއ02ާންާސިޓީއެއް ާކ ޑެއް ާއެކްސްޕްރެސް ާއެމެރިކަން ާލިމިޓެްއާއޮންނަ ާކްރެޑިޓު ހ ސްާޑޮލަރުގެ

ވ ާކަމ އިާކްރެޑިޓްާކ ޑުާބޭނުންކުރުމުގައިާޢަމަލުާކުރައްވ ެނާއޮޑިޓްާއޮފީހުގެާއޮޕަރޭޝަްނާމެނުއަލްސްާއަމިއްލަފުޅަށްާ

ާކު ާއަިމއްލަފުޅަށް ާކަމެއް ާުހރިހ  ާމި ާކަމ އި ާޚިލ ފުވެާހައްދަވ ފަިއވ  ާކަްނކަމ  ާއެ ާއަމިއްލަފުޅަްށ  2005ރެްއވުމަށްފަހު

ާ ާކ ޑުން ާވިސ  ާމިގޮތުން ާަވޑަިއގެންފަ. ާިއއްތިފ ުގވެ ާވަނީ ާޮކމިޓީން ާކަމަށް ާވ  ާރުިފޔ 90ާާވަަޑއިގެންަފއި ހ ސް

ާބ  ާލައްކަ ާހަތަރު ާކ ުޑން ާއެކްސްޕްރެސް ާެއމެރިކަން ާކަމ އި ާވ  ާޭބނުންކުރައްވ ަފއި ާބޭނުންތަކަށް ވީްސާއަމިއްލަފުޅަށް

ާއަމިއްަލާ ާއަނބުރ  ާފައިސ  ާމި ާވުމ އި ާކުރައްވ ފައި ާބޭނުމަށްާބޭނުން ާއަމިއްލަ ާލ ރި ާތިރީސްާނުވަ ާރުފިޔ  ާވިހި ހ ސް

އަށްާއަމިއްލަާބޭނުންތަކަށްާހޭދަާކުރ ާފައިސ ާއޮޑިޓުާއޮފީހަށްާއަނބުރ ާދެއްކުމަށްާއޮންނަނީާބެންކުންާސްޓޭޓްމެންޓްާ

ާދަ ާކޮށްަފއި ާިރކޮންސައިލް ާއެ ާއައިމ  ާަފއިސ  ާބައެއް ާީމގެތެރެއިން ާވ ިއރުގަިއާމިގޮތުން ާކަމަށް ާގޮތަށް  2010މަސ04ާާްްއކ 

ދުވަސްާވީާއިުރާެވސްާޮއޑިަޓރާޖެނެރަލްާއޮފީހަށްާދައްކ ަފއިާނުވ ކަންާމިާއޮީތާކޮމިީޓެގާސަބްާކޮމިީޓގެާމެންބަރުންާ

ާއޮތް ާފެންނަން ާހަމަ ާމި ާއެހެންކަމުން ާވަަޑއިގެންފަ. ާއިއްތިފ ގުވެ ާދެވަަނާާބައްލަވ ފައި ާކަމެއް ާއޮތް ާވ ން ސ ބިތު

ލައްކަާރުފިޔ ގ0ާެކަންތަކަކީާވެސް.ާއ ެދ،ާތިންަވނަާކަމަކީާހެލްތުާއިންޝިއަެރންސްގެާމައްސަލަ.ާއޮޑިޓަރާެޖނެރަލަށްާ

ާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑައަަޅިއެގން ާކަ ާއެއް 21ާާމުސ ރަ ގަިއ2228ާމ ރޗް

ާކު ާހަވ ލު ާފ ސްކޮށްފައި ާެއ ާކ ރުކޮުޅގ0ާާެރީ ާއަމިއްލަ ާގޮތަށް. ާހިމެނޭ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާތެރޭަގއި ާރުފިޔ ގެ  2015ލައްކަ

ާއަމިއްލަާ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއިންޝިއަރެންސްގެ ާހެލްތު ާަހމައެއ ެއކު ާޚަރަދުތަކ އި ޑުރަިއވަރުގެ

ާސި ާއޮތް ާފޮނުްއވ ފައި ާކުަރްއވ  ާޮސއި ާއަށް ާއަމިއްަލ ާލިޔުްއވ  ާގޮތަްށާއަތުއަކުރުްނ ާެއ ާކަމެއް ާުހރިހ  ާއެ ީޓގަިއ

ާފައިސ ާ ާިއންޝިއަރެންސް ާހެލްތު ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާބަޔ ންކުރައްވ ފަ. ާއޮތީ ާމި ާކަމަށް އޮންނ ނެ
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ާ ާއެންިޓ2ާާޖެހިޖެހިގެން ާވަީނ ާދައްކ ފަިއ ާއަނބުރ  ާފަިއސ  ާއެ ާަބޖެޓުން. ާއޮފީުހގެ ާއޮިޑޓު ާވަނީ ާަދއްކ ފައި އަހަރު

ާހެލްތުާާކޮރަޕްޝަންގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮިޑޓަރ ާއެހެންވީމަ ާފެށީމަ. ާކުަރން ާޮއޑިޓު ާތަން ާއެ ާަވދެ  2020އޮޑިޓަރުން

ާެއާ ާވެސް ާވ އިރު ާފަިއސ އަކަށް ާދައްކަވަންޖެހޭ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ާއެއީ ާފައިސ  އިންޝިއުރެންްސގެ

ާޙަޤީޤަތެއް. ާޮއތް ާފެންނަން ާކަމަީކ ާދަްއކ ފައިވ  ާއޮފީހުން ާޮއޑިޓު ާސަްބާާފައިސ  ާބެއްެލވި ާމައްސަލަ ާމި އެކަމަކީ

ާއެާ ާމަޖިލީހުން ާވަނީ ާއެކަންކުރައްވ ފަިއ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާކަެމއް. ާވ  ާނިންމަވ ފައި ާއިއްތިފ ުގވެ ކޮމިޓީން

ާދެއްެކވިކަން.ާ ާއޮފީހުން ާޮއްއވ  ާގޮުތގަިއ ާޚަރަދެއްގެ ާކުރަްނޖެހޭ ާހިމެނިގެން ާމުސ ރައިެގ ނަޑއެޅުްއވި ާކަ މަނިކުފ ނަން

ާހަމަ ާސިންގަރޕޫުރެގާއަދި ާކ ޑުން ާކްރެޑިުޓ ާނަގ ފަިއވ  ާނަމުގަިއ ާއޮފީހުެގ ާއޮޑިުޓ ާފ ހަގަކުރަން ާައޅުަގނުޑ  2025އެެެއ އެުކ

މައުންޓުާއެލިޒަބަތުާހޮސްޕިޓަލުންާޞިއްޙީާފަރުވ ާހޯއްދެވުމަށްފަހުާއެާކްރެޑިޓުާކ ޑުންާވެްސާއެާފައިސ ާދައްކަވ ަފިއާ

ާކުރަްއވަ ާފުޅަށް ާައމިއްލަ ާވެސް ާއެ ާއެހެންވީމ  ާބޭނުންކުރަްއވަިއގެންާވޭ. ާކ ޑު ާކްެރޑިުޓ ާއޮފީހުގެ ާޚަރަދެއް ންޖެހޭ

ާ ާެއއީ ާއޮތީ. 1ާާކޮށްފައި ާއ ދެ، ާކަންތައް. 4ާާވަަނ ާކުެރުވނީ ާފ ހަގަ ާގޮތުަގއި ާަކމެއްގެ ާއަހަރަށ2228ާާްވަނަ ވަނަ

ާ ާބަޖެޓުން ނޑަެއޅުނު ާކަ ާއޮިޑޓަރާޖެނެރަލަށް ާދައުލަތުން 6ާާދިވެހި ާބ ކީ ާުރފިޔ  ާގިނަ ކުެރއްވުމަށްފަުހާމިލިއަނަށްވުރެ

ާޖަމ ކުރަްއވަިއގެްނާ ާއެަކއުންޓަކަށް ާމޯލްިޑވްްސގެ ާއޮފް ާބޭްނކު ާެއާފައިސ  ާމަނިޓަީރާއޮތޯރިޓީން ާގެްނގޮސް ާފައިސ   2030އެ

ާ ާއެ ާޚަރަދުތަކެއް ާބޭނުންފުޅު ާފެންނ ނ6ާާްއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާގެްނދެވިކަން.ާމިއީ ާކުރައްވަމުން ާއިން ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތެއް. ާއޮތް ާމި ާކުުރވީ ާރަނގަޅު ާމިކަންތައް ާކުިރއިުރ2202ާާނޑުމެން ާތައްޔ ރު ާބަޖެޓު ާއަހަރަށް ވަނަ

ާެއާއެަކއުންޓްާބަންދުކުރުމަށްާ ާއެަކއުންޓުާުއވ ލ  އަޅުަގނޑުމެންާމ ލިްއޔަތުާކޮިމޓީންާނިންމިާނިންމުމެއްގެާަދށުންާއެ

ާވެސް ާއެކަން ާވަނީ ާމިހ ރު ާދަށުން ާއެްނުގމެއްގެ ާއެންިގ ާއޮޑިޓަރާާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމައެއ ެއކު ާައދި ުހއްޓުވިފަ.

ާގޮތްތަކ އިާ ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ާޤ ނޫނުގަިއވ  ާއޮޑިޓު ާޤ ނޫނ އި ާބެހޭ ާމ ލިއްޔަތ  ާވެސް ާބަޖެޓު ާމި ާވަނީ ާމި  2035ޖެނެރަލް

ާ ާމި ާގެންގުޅުްއވ ފަ.6ާާޚިލ ފަށް ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާކުރެްއވުމަށް ާބޭނުން ާގޮުތގައި ާފަންޑެއްގެ ާސްލަޝް ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާ ާއ ދެ، ާކުެރއްުވމަށްފަހު ާމަްޝވަރ ތައް ާކޮމިޓީގައި ާގުޅިގެން ާހުށަހެޅުމ  ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ހުށަހެޅުމެއ2ާާްމި

ާޞ ލިޙުާ ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާހުށަހެޅުމަކީ ާފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު.

ވަނަާހުށަހެޅުމެއ2ާާްށްާއިުތރަށްާމިާމައްސަލަާތަޙްޤީޤުކުރުމަށް.ާހުށަހެޅުއްވިާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްާހ ޒިރުކުރުން.ާހ ޒިރުކޮ

ާޢަބުދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާހުށަހެޅުއްވީ ާޢަބުދުهللا ާއ ދެ،  2040هللاާޢަބުދުއްރަޙީމް.

ޓަރާޖެނެރަލްގެާވަނަާމ އްދ ަގއިާވ ާގޮުތގެާަމތިންާއޮޑ208ާިޢަބުދުއްރަޙީމުާހުށަހެޅުއްވީާމިާކަމަކީާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާޖެނެރަލްާ ާއޮޑިޓަރ ާވ ތީ ާކަަމށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެލެވޭ ާކަމުަގިއ ާއުިނވެފަިއވ  ާއެއް ާސިފަ ާވީ ާހުންނަން ގަިއގައި

ނޑުާވަރަށްާމަސަްއކަތްާކުރިްނާ މަގ މުންާވަިކކުރުމުގެާމައްސަަލާޤަރ ރެއްގެާގޮުތގައިާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅުއްީވ.ާއަުޅގަ

ެއއްާހުށަހެޅުމަކަށްާހެދޭތޯ.ާއެެެހެންނަމަވެސްާމީގައިާޕ ޓީާލަިއންާނަންގަވަިއގެންާދުެލްއާާޚިޔ ލުާއެްއގޮތްާކޮްށގެންާމި

ާފ ސްީވާޢަބުދު ާނަގަިއގެން ާދ ން.ާޯވޓް ާޯވޓަކަށް ާމަޖުބޫރުވީ ނޑަށް ާިރޔ ސަތުގަ.ާއަުޅގަ ާއިނީ ނޑު  2045هللاާނުދެއްވި.ާއަުޅގަ
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ާފ ސްވީ.ާފ ސްވީ ާޤަރ ރު ާހުށަހެޅުން.ާހުށަހެޅުއްވި ާކަމުގެާޢަބުދުއްރަޙީމުގެ ާމި ާޞ ލިޙު ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާވެސް މަ

ާގަބޫލުާ ނޑުމެންާވެސް ާއޮޑިޓަރާެޖނެރަލ ާބައްދަލުކުރަްއވަން.ާައޅުގަ ސެންސިޓިވުާކަމުންާހަމަާއިްނސިސްޓުާކުރެްއވި

ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަ ާއެހުމަކީ.ާއެހެންކަމަްށުވމ އެކު ާވެސް ާބަސް ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާަކމަށް ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާއެ ލަށްާކުރީމު

ާޢަބުދު ާވަޑައިނުގެން ާހިތްހަމަޖެހި ާކަމ  ާއެ ާނިންމީމ  ާނިންމީ. ާއިެދގެން ާރިޔ ސަތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭން هللاާދަޢުވަތު

 2050ޢަބުދުއްރަޙީމްާވިދ ޅުވީާތިާގޮަތށްާނިންމަވ ާކަމަށްާވަންޏ ާތިމަންނަާތިމަންނަގެާޤަރ ރުާފ ސްކުރަންާބޭނުމެއްާނެތެއްާ

ާގެ ާއަނބުރ  ާއެ ާތިމަންނަ ާހެއްޔޭ. ާހުންނަާނޫން ާކަންތައްަތއް ާމަޖިލިސްގެ ާކޮމިޓީތަކ އި ާއެހެންނަމަވެސް ންނ ނީއޭ.

ގޮތުންާޕ ރލިމެންޓްރީާޕްރޮީސޖަރަކީާހުށަހަޅ ާފ ސްވ ާއެްއެޗއްާއަނބުރ ާގެންދިއުެމއްާނޯްނނ ނެ.ާނުއެއްާގެންދެވޭނެ.ާ

ާނުވެާ ާދޭނަން. ާނުެވސް ާގެްނދިޔަކަ ާަގއިމުވެސް ާހަމަ ާއިެދގެން ާިރޔ ސަުތގައި ާނުވެްސާއަޅުަގނޑު ާގެންދެވޭނެ. ސް

ޢަބުދުއްރަޙީމުާެއާއނަބުރ ާގެންދެިވާކަމަށްާެއާهللاާގެންދެވޭނެތީާމިާމިާތަނަށްާެގނެއްސަާމިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާޢަބުދު

 2055ވިދ ޅުވ ާވިދ ުޅވުމަކީާަކނަޑެއޅިގެންާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފުާކަެމއް.ާެއއީާއޮުޅވ ލުމެއް.ާއެއީާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްާމަޤ މުގައިާ

ާ ާަމއްސަަލާބަހައްޓަން ނޑަށް ާކަމެއް.ާއަުޅގަ ާކުރ  ާބަޔަކު ާބޭނުންވ  ާނުދޭން ާގެންދިޔަ ާކުރިޔަށް ާިމކަން ާބަޔަކު ބޭނުންވ 

ާޙަޤީޤަތަށް،ާ ާޙަޤީޤަތަށް. ާވ ީނ ާޙަޤީޤަތް ާއެކަމަކު ާނެަތސް. ާހުއްޓަސް ާމަޤ މުގައި ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ާނެތް އެއް

ާޙަޤީޤަތަށް...ާ

ާ

 2060ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައް ާޢިއްޒަތްތެރިާާސަލަނިޒ މީ ާ ާރަޝީދު. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ަފންނު އެއް.

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރުން. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވ . މެންބަރުން

ާމެން ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިްއޒަތްތެރި ާަގވ އިުދގަިއާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާމަޖިލީހުގެ ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ބަރުން

ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާމަތިން ާގޮތުގެ ބުނ 

ާޢިއްޒަތް ާޢިއްޒަތްތެރި.... ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާމެންބަރުްނާޢިއްޒަތްތެރި  2065ތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަތިން ާޮގތުގެ ާގަވ އިުދަގއިވ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަްށާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް މެންބަރުން

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަ ާމަޖިލީހުގެާދަންނަވަން. ާދަންނަވަން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ށްަފހު(

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތެދުވެއްޖެނަމަ ާކޮޅަށް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ގަވ އިދުަގިއވ 

ާގޮ ާމިހ ރުވ  ާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާކޮޅަށްާތިއްބަވަންޖެހޭނީ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން  2070ތުގެ

ތެދުވެއްޖެނަމަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތިއްބަވަންާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނީާއިށީނދެވަަޑއިގެން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާ
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ާބެހޭާ ާނިޒ މ  ާރަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއަރުވަނީ ާމި ފުރުޞަތު

ާލަެއއް.ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.މައްސަ

ާ

 2075ާމައްސަލަ(ާ)ާނިޒ މީ

ާ

ާއްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަާދެއްކެވުން:ޙަމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމު

ާއޮ ާެއއް ާމައްސަލަ ާއެންމެ ނޑުގެ ާރައީްސ.ާއަުޅގަ ާިރޕޯޓ ޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށްާާތީ.ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާއަުޅގަ ގުިޅގެން

ާގޮތުަގއިާ ާލިބިފައިވ  ާސަރުކ ުރގެާާމައުލޫމ ތު ާމުައއްސަސ ތަކ އި ާއެކި ާގިނަ ާވަރަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އޮޑިޓަރާޖެނެރަލް

 2080ވިޔަފ ރިާއިދ ރ ާތަކ އިާއެކިާތަންތަންާއޮޑިޓުާކުރަްއވ ފައިާވަނީާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލިސްާއަށްާފޮނުއްވ ފަ.ާއަުޅަގނޑުާ

ާމިަވގު ާމަސްއޫލިްއޔަތަކީ ާމަޖިލިސްގެ ާަރއްޔިުތންގެ ާގޮުތގައި ާރ އްޖޭެގާގަބޫލުކުރ  ާދިވެހި ާހުރި ާކޮށްފައި ާއޮޑިޓު ތު

ާއެާ ާދޭންޖެހެނީ ާމުހިއްމުކަން ާއެއީ ާބެލުން. ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާފ އިތުވިތ ނގައި ާއ ިއ ާފަސ ދަ ކޮރަޕްޝަނ އި

ާމައްސަލަތައްާހުށަހަޅ ފައިާވަީނާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާހުށަހެޅިާރިޕޯޓް.

ާ

 2085ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއް ާވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުމެން ާއިށީދެަވޑަިއގަްނނަވ . ާއިށީެދަވޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ހަމައަށ02:12ާާްޒަތްތެރި

ާ ާއޮންނަނީ ާހިސ ބުްނ ާމި ާގޮތުން ާއޮްނނަ ާހަމަޖެހިފައި ާަވގުތު ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ މިނިުޓގ12ާާެއަިއއްސަ.

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުންކުރުްނ. ާއަޅުަގނޑުމެްނާަޖހ އ0:22ާިހުސްވަގުުތކޮޅެއް ާފަށ ނީ. ާމަސަްއކަތް ާއަލުން ރު

ާ ާގެންދިއުމަށް ާފަށަިއގެން ާމަސައްކަތް ާމިާهللا ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާެއދެމުން ާވ ގި ާހަޟުރަތުން ާވަަތޢ ލ ގެ ސުބުޙ ނަހޫ

 2090ާދަންފަޅީގެާމަސައްކަތްާނިންމ ލ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާ

ާ

 ]ށ01:22ާާްނ02:12ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާރިޕޯޓު`. ނޑ ލިއިުރ ާމެދުކަ ާިޢއްޒަތްތެިރާާމެން ާދ އިރ ގެ ާިދއްަގރު ާގެންދަވަނީ  2095ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާކޮ ާއަދި ާރިޕޯޓުމެންބަރު ާމުޤަްއރިރު.ާމިހ ރު ާާމިޓީގެ ާބ ކީ ާއޮތީ ނުޑ2ާާހުށަހަޅުއްވ ާނިންމެވުމަށް ާއިރު.ާއަުޅގަ މިނިޓު

ާމުޤައްރިރަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ
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ާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާައޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއްގަރުދި

ާ ާކޮމިީޓގެ ާމ ލިްއޔަތު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 8ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިން ާޖަލްސ  ާދ އިރ ެގާވަނަ ާހުޅަނގު  2100މ ފަންނު

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެނަރަލްމެންބަރު ާޮއޑިަޓރ ާވަނީ ާނިންމ ފައި ާމި ާފ ްސކުރެްއވުމަްށ ާގަރ ރު ޤ ނޫނުތަކ އިާާހުށަހެޅުއްވި

މުގައިާހުންނެވިާއަލްފ ޟިްލާއިބްރ ހީމްާނަޢީމްާއޮޑިޓްާޤ ފެނިގެން.ާއޮޑިޓަރަާޖެނަރަލްާމަާގަވ އިދުތަކަށްާޚިލ ފުވ ކަމަށް

ާ ާނަންބަރު 2227/4ާާޤ ނޫނު ާބަޔ ންކޮށްފ1ާާަގެ ާމ އްދ ަގއި ާއަދ ކުރުުމގަިއާވަނަ ާމަްސއޫލިއްޔަތު އިވ 

ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާމ އ5ާްާއިހުމ ލުވެފަިއވ ކަމަށ އި ާބ ރުތަވަނަ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާޭބނުންދ ަގއި ާގޮތެއްަގއިާާކުގެ ނަހަމަ

 2105ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮތ އިާޚިލ ފަށްާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލ04ާާްހިފ ފައިވ ކަމަށ ިއ،ާާއެާޤ ނޫުނގެާ

ވަނ00ާާަޢުލަތުގެާމ ިލއްޔަތުާޤ ނޫނުގެާއޮފީސްާހިންގުމުގެާޚަރަދުަތއްާގެންގުޅިަފއިވ ކަމަށްާފެންނ ތީ.ާމީގެާއިތުރުންާދަ

މ އްދ ާޚިލ ފަށްާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލްާޮއފީހުގެާނަމުގައިާެއކައުންެޓއްާހުޅުވަިއ،ާއެާެއކައުންޓުްނާ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާެއ ާއ ިއ 17ާާޚަރަދުކޮށްފައިވ ތީ ާއޮފީހުގެ ާޖެނަަރލް ާޮއޑިޓަރ ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާމ އްދ  ވަނ2228ާާަވަނަ

ާއަހަ ާަފއިސ  ާބ ކީވި ާބަޖެޓުން ާއަދ2229ާާިރުގެ ާބޭނުންކޮށްފައިވ ތީ. ާކުރުމަްށ ާޚަރަދުތައް ާއޮފީހުގެ ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލ8.05ާްދަޢުލަތުގެ ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާ)ހ( ާކ ޑުންާާގެގެ ާކުރެޑިޓް  2110އަިމއްލަފުޅު

ާގަނެާ ާއޮފީހަށް ާއޮޑިޓަރާެޖނަރަލް ާލެޕްޓޮޕެއް ާހޯއްދަވައިވައި.އޯ ާއޮފީހުންާއަނބުރ  ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލް ފަިއާއެާފައިސ 

ާއިމް ާލެޕްޓޮޕަށް ާއެ ާއެންޓިާވ އިރު ާނުވ ކަމަށް ާދައްކ ަފއި ާވެސް ާޑިއުޓީ ާއިންާ-ޕޯޓް ާކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަން

ާމ ފަންނު ާއ ެދ، ާޢަބްދުާދ އިރ ގެާހުޅަނގުާފ ހަގަކޮށްފަިއވޭ. ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާޙީމްރަާޢަބްދުއްهللاާޢިްއަޒތްތެރި

ާމަ ާޖެނަރަލްގެ ާޤ އޮޑިޓަރ ާހުންނެވި ާމަާމުގައި ާނަޢީމް ާއިބްރ ހީމް ާމަޖިލީހުންާޤ އަލްފ ޟިލް ާކުރެްއވުމަށް ާވަކި މުން

ާމ ލި ާހުށަހެޅުއްވުމުން ާހުށަހެޅުްއވި ާކޮމިޓީއަށް ާޤައްޔަުތ ާކޮމިޓީެގ ާމ ލިއްޔަތު ާަބއްދަލުވ8ާުރ ރު  2115ުމގަިއާވަނަ

ާ ާއެ ާވ ގޮތުާޤަފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ ތީ ާރ ރުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަތިން ާއ208ާާެގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަ ާގޮތަށް ާ)ހ(ާގަިއވ  ާމަމ އްދ ގެ ާކުިރކަމަޤ ލް ާކަމެއް ާފަދަ ާއެކަށީގެންނުވ  ާއޮޑިޓަރާމ އި ާފެންނ ތީ ށް

ާމަ ާޮގތަޤ ާޖެނަރަލް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަ ާކުރުމުގެ ާވަކި ާދެއްވުމަށްާމުން ާނިންމައި ށް

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ2120 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބަހުސ078ާާްޝުކުރިއްޔ . ާމައްސަލަެއއްަގއި ާފަދަ ާމި ާބުނަނީ ާގަިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާގަޑިއިރު. ާދެ ާޖުމްލަ ާވ ހަަކާާކުރެވެނީ ާމެންބަރުން ާބަހުސްގައި ާމި ާހަމައެއ އިެއކު ައދި

ާގަވ އިދުެގާ ާމި ާވަގުުތާދެވޭނީ ާއުސޫލުެގާމަތިްނ94ާާދެއްކުމަށް ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާމަތިންނޭ. ާވ ގޮުތގެ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

 2125ާނެ.ދެއްވ ާލައްމުާިއއްަވވ ޢ ގުތުާހަމަޖެހިފައިވ ާގޮތްާއަމީންއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާގެންދ ނަން.ާމިހ ރުާވަ



 80 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ

 2130ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާބ ކީ ާބަހުސްކުރުމަށް ާރިޕޯޓަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާދެންމެގައި ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ 002ާމ ލިއްޔަތު

ާ ާމެންބަރ002ާުމިނިޓް. ާވަޑައިނުގަންނަވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީައކަްށ ާވަކި ާއަދި ާޕ ޓީތަކަށ އި ާބަހ ލުމުންާންނަމިނިޓް ށް

ާލިިބވަަޑއިގަްނނަވަނީާާއެމް.ޑީ.ޕީ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވަނީާާމިނިޓް.ާޑީ.އ ރު.ޕ42ާާީއަށް ާޕ ީޓއަކަްށ42ާާއަށް މިނިޓް.ާވަކި

ާަވޑައިވެނިސްބަތް ާެމންބަރުންނަށް ާޕީ.އ05ާޭުނގަންނަވ  ާާމިނިޓް. 02ާާއަށް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ މިނިޓް.1ާާމިނިޓް.

 2135ާޝުކުރިއްޔ .ާމިނިޓް.1ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށްާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާބަހުސަ ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ...ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ށްާވަގުތުާއަރުވަމުންާގެންދ ަނން.ާއަޅުގަ

ާ.އްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކުއެއްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ2140 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުންވޭހުޅުހެ

ާއެބަާ ނޑައަަޅިއގެން ާކަ ާަގިޑ ާކުރުުމގައި ާބަހުސް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާކުީރަގއި ާަރީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާެދއްކުމުގ1ާާަގެންދަން ާވ ހަކަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެންވުމުން ާވެސް. ާގަިޑއިރަށް ާެއއް ާވެްސާއަދި ާވަިކާގަިޑއިރަށް  2145އި

ނޑުމެންގެާޕ ޓީގެާމެންބަރުންނަށްާ ހަމަތަކެއްާގެންގުޅިަފއިވ ނެ.ާިމާމައްސަލ ގައިާވ ަހކަފުޅުާދެްއކުމަށްާބޭނުންވ ާއަޅުގަ

ާ ާމިނިޓ42ާުދެވިފަިއވ  ާގެ ާެގންދަވ އިުރގައި ާދެްއވަމުން ާފުރުޞަތު ާއެކަންާާމިނިޓ1ާުތެޭރގައި ާމެންބަރަކަށް ާއެ ވުމުން

ާވ ނހަ ާއެދޭ ާދިނުން ާފުރުޞަތުާދ ންކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާއިތުރުވުމުން ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ހަކަ

ާހަ ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުންާމައިކުާނުލިބިދ ނެތީވެ ނޑ ލެްއވުމަކީާމަ ާމިާމައްސަލަާކަ ާައޅުަގނޑުމެން ާބަހުްސާއިވެސް ަގއި

 2150ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާކަމަށްާެއއްާނޫންާކުރަމުންާދ އިރުގައިާޕ ީޓގެާަފރ ތުންާއެއްެވސްާމައްސަލަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމިނިޓ1ާު ާއަުޅގަ ާޖަހަވުމުން ާރަނގަބީލް ާވެސް ާމިހ ރު ާފަރ ތުންާެމން ާއެހެންީވމ ،ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ާގެންދ ނަން. މުން

ާ ާދައްކަވ ތ  ާވ ހަކަ ާމެންބަރުން ާއެްމ.ޑީ.ޕީ.ގެ ާގޮތަށް ާކަާާމިނިޓ1ާުއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާަމއިކް ާދެްއވުމަށްާވީމ  ނޑ ލަ

 2155ާއިލްޔ ސްާާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާްއާހުޅުމީދޫއެާދަންނަވަން.ާނިޒ މީާމައްސަލަާާައޅުަގނޑުާާަގއިޓުާޓޭރިއޭރެސެކް

ާލަބީބު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 2160ާލަބީބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއިލްޔ ސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާހުޅުމީދޫ

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިރުާޝުކުރިއްޔ  ާވިދ ުޅވި ާަވގުތު ާބަހުްސއެްއ002ާާީއސް،ާދެންމެ ާމީގެ ާއަދި ާވިދ ުޅވި މިނިޓްކަމަށް

ނުފެށި.ާއެހެންވީމ ާދެާަގޑިއިުރކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާިމާރިޕޯޓ އިާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަާދެއްކުވުމަށްާފެށުނުާއިުރާ

ާންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަީނ.ިމނިޓޭާވިދ ޅުވީމ ،ާއެކަންާސ ުފކޮށްލ002ާަވިދ ޅުިވ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާ

ާ2165 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

002ާާ ާނެގި ާހުށަހެޅުމަށް ާރިޕޯޓް ާދެންމެ ާބެލީ ާމި ާައޅުަގނުޑ 02ާާމިނިޓްކަމަށް ާމިިނޓް ނަޑިއގެން.ާއެއިން ކަ

ާ ާޖުމްލަ ާއަުޅގ2ާައެހެންވީމ ، ާއެއޮތީ. ާނިންމ ފައި ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތަށް ާއޮތީމަ ާދެއްކޭނެކަމަށް ާވ ހަކަ ނުޑާގަޑިިއރު

ާމެންބަރަށް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިދވަަޑއިގަންެނިވ ާދައްކަވަްނ ާވ ހަަކ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމިއަރުަވނީ ާފުރުޞަތު ާމި މިހ ރު

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަރު.... ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިާހޯރަފުށީ ާތުލުސްދޫ ާމެންބަރުާއެއް ާޢިއްޒަތްތެރި  2170ރ ގެ

ާއިނ ާއ ދަމް.ރޮޒަ

ާ

ާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

 2175ާއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒަތުލު

ާމިާނިޒ މީާމައްސަލ ގައިާދިޔަާވަގުތުާދެާގަިޑއިރުާހިމެނޭތޯ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 82 

ާހޯރަފު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުހިމަނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެޮގތަކަށް ާހެދިއިރު ާހިސ ބު  2180ށީާދެންމެ

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާރަޝީދު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އެއްާާދ އިރ ގެ

ާރަޝީދު.ާމުޙަންމަދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ2185 

ާދެްއކެވުން:ރަޝީދުާވ ހަކަާމުޙަންމަދުާާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅި

ާގަިޑާ ާތިބޭފުޅުން ާމި ާބަލ ލިިއރު ާއަށް ާމެތްމެޑިކްސް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނަޑއަޅުާ ާގަިޑއެްއ.ާޑީ.އ ރު.ޕީކަ ާވަކި ާއަށް ާޕީ.އޭ ާދެންނެވިއިުރގައި ާގަިޑެއއް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއްވ ަފއި ާަވކި ާވަިކާާއަށް އަށް

ާތެރޭ ާމެންބަރުންގެ ާއ އްމު ާއަދި ާކުގަިޑއެއް ާތަންކޮޅެއް ާމި ާގަިޑއެއް. ާވަކި ާބޭފުޅުންނަށް ާހިމެނޭ ާޖަލްސ ަގއިާގައި ީރގެ

 2190ންތްާކޮޅެކޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާރިާަރއީސްާިވދ ޅުވެފައިާޮއވޭާކޮންމެާުކއްޖަކުާވެސްާޖެހެނީާމިނިޓްގެާސިކުވެސްާޢިއްޒަތްތެ

ާޑީ.އ ރު.ޕީާޕީ.އޭ ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް. ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަްށ، ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް. ާމެންބަރުންތޯ؟ާއާ ާައށް ާކިތަން ާއެދޭތެޭރަގއި އި

ާއެ ާމެތަާކިހިނެއްތޯ؟ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑު ާއޮޅުންފިލުަވިއާޓިމެއަުޅގަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާކުަޑކޮށް ާދިމ ނުވ ތީ ާއ އި ކްްސ

ާދިނުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ2195 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާެއމަާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާފަހަރަުކާާއްސަލަެއއް ާއެަތއް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިހ ރު ައކީ

ާއިތުރަށްާ ާދެން، ާމިގެންދަނީ. ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަ ާހަދައިެގން ާހިސ ބު ާއަށް ާފޯމިއުލަރ ާއެ ާެއގޮތަށް މިތަނުގައި

ާ ާމިކަމުގައި ާޢިއްޒަތްައޅުަގނޑުމެން ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާނުގޮސް ާރަޝީދަބަހުސްއަކަށް ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ށްާތެރި

 2200ާޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.އަ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމައްސަލަ ާމިއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްަޒތްތެރި ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި އަީކާާޝުކުރިއްޔ 

ެއއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާާރަންާޖެހޭނެާމައްސަލައަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާފުންކޮްށާވިސްނ ާީމގެާމަްއޗަށްާރިޢ ަޔތްކު

ާމައްސަލަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހޮްއވެިވާާއަޅުަގނުޑގެ ާބެއްެލވުމަށް ާަމްއސަލަ ާމި ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާމައްަސލަ ާމި  2205އަީކ

މަްއސަަލާބަރަކުާއެގޮތަކަށްާވިދ ުޅވެާދެއްަވއިފި.ާމައްސަލަާހުށަހަޅުއްވ ާމެންާގކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާވަރަށްާެޗލެންޖިން



 83 

ާގެންދެ ާޢިއްޒަތްތެރިާވިާއަނބުރ  ާނުދޭނަމޭ. ާކުިރއަުކ ާއެހެން ާެއކަން ާއިންަނވަިއގެން ާމުޤައްރިރަކަށް ާތިމަްނނ  ޔަސް

ާދ އިރ ގެާ ާދިއްގަރު ާިވދ ޅުވި ާއެހެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަބަބަކީ ާއެ ާއެހެން. ާވެްސ ާވިދ ުޅެވވޭނީ ރައީސް،

ާނ ޒިމަޢިއްޒަތް ާއަހުމަދު ާމެންބަރު ާއެތަްއާާކީތެރި ާތަނުަގއި ާފ އިތުވި ާރިޕޯެޓއްަގިއ ާއެތައް ާޖެނަރަލްގެ ާއޮޑިޓް މި

ާަމއްސަލަާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމީގައި ާބޭފުޅެްއ. ާކުރެވިފަިއވ  ާުތހުމަތު ާމަްއސަލައަކަްށ ާމަސްލަޙަތެއްާާޚިޔ ނ ތުގެ ާޒ ތީ  2210އަކީ

ާގޮތަކަ ާމިކަހަލަ ާފިލުވުމަށް ާހަސަދަވެރިކަމެއް ާޒ ތީ ާތިއްބަވަިއެގން ާބޭބޭފުޅުން ާމައްސަލަހިމެނޭ ާގެާށް ނެވީމ .ާންެއއް

ާމަްއސަލަ ާެއއްެވސް ާބޭފުޅެއްގެާާއަޅުަގނުޑގެ ާކޮންމެ ާވެއްޖެ ާޚިޔ ނ ތްތެރި ާއިން ާފައިސ  ާދަޢުލަތުގެ ާނޫން އެއް

މައްސަލަާބެލެންޖެހޭނެ.ާދަޢުލަތުގެާފައިސ ާއިންާޚިޔ ނ ތްތެރިާވެއްޖެާބޭފުޅަކީާއެއީާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާަވކިާ

ާރައީްސ،ާާބޭފުޅަކަށްވީތީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރ ަނން. ާތ އީދެއް ާއަޅުަގނޑު ާގޮތަކަށް ާނުބެލޭނޭ ާމައްސަލަ ާބޭފުެޅްއގެ އެ

ާަމއްސަލަާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާުރފިާމީގައި ާއޮފް ާބިިލއަންސް ާމައްސަލަާއިންާޔ އަކީ ާޭބފުޅުންގެ  2215އަށްާާޚިޔ ނ ތްތެިރވި

ާމައްސަ ާރުފިޔ ގެ ާފަންސަވީސް ާރުފިޔ ، ާފަންސ ސް ާނުދެްއވ  ާެއާއިސްކަން ާދެިވގެން ާއަަހމިއްޔަތުކަން ލަައކަށް

ާކުރަްއވ ތީ.ާ ާމިކަން ާމަޤްޞަދުގައި ާކަތިލުމުގެ ާބޭފުޅ  ާނެރުވި ާރިޕޯޓްތައް ާއެ ާބެުލމަށް ާމައްސަލަތައް ޚިޔ ނ ތުގެ

ާޢިއްޒަތްތެ ާމި ާރައީްސ، ާއެޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާވ ޖިބެްއ ާމަޖިލީހުގެ ާޒިންމ އެްއކަމަށްާރި ާއެއް ާއިސް ާއެންމެ ހެންމެއް

ާއިްނާއަޅުގަާ ާަފއިސ  ާރައްޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ާޤައުމުގެ ާލޮބުވެތި ާމި ާއިން ާފައިސ  ާޤައުުމެގާދަޢުލަތުގެ ާމި ާދެކެން ނޑު

ާއޮޑިޓަރާޖެަނރަލް ާމަްއސަލަ ާރަްއޔިެތއްގެ ާއެަތއް ާައޅުަގނޑުމެންނަާގެޚިޔ ނ ތްތެރިވި ާޝ އިޢުކުރެވިާރިޕޯޓްތަކުަގއި  2220ށް

ާހިނގައް ާމަސްއޫފެނިގެން ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްަޔތު ާބޮޑެތިާޖެ. ާމި ާނުދިޔަ ާެވެގންނެއް ާެވސް ާވ ޖިބަކަށް ާއަދި ިލއްޔަތަކަްށ

ާހޯދ ާ ާފައިދ  ާއިން ާަފއިސ  ާފައިސ ގެ، ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހޯދައިދީ ާަޤއުމަށް ާމި ާފައިސ  އަދަދުގެ

ާ ާވ ޖިބަކަށްވީ ާމަސްއޫލިއްޔަަތކަްށ ާމައްސަލަދިނުމެއް. ާމަާތަެކއްޚިޔ ނ ުތގެ ާކޮަރޕްޝަންގެ އްސަލަތަެކއްާއޮތްކަމ އި

ާމިާ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއީ ާހިފުން. ާބަދަލު ާމިަކމުގެ ާލިެޔވުނީތީ ާރިޕޯޓްތަކެއް ާދިޔަ ާލިެޔވިގެން އޮތްކަމަށް

ާކަމެއް ާއަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ ާމަޖިލީހުން ާަރއީސް،ާާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ނެޑއް ާއަުޅގަ  2225ކަމަަކށް

އަޅުަގނޑުމެންނަކީާަދޢުލަތުގެާތިންާބ ރުގެާތެރެއިްނާއެންމެާއިސްާއެންމެާބޮޑުާާ.އިޅުަގނޑުމެންާތިބެންވ ނީާހަަމއިގަާއަ

ާނެއްޓިގެންާ ާފ ލުން ާނެއްޓި ާހަމައިން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބ ުރ. ާެއއް ާއެޅިފަިއވ  ާބޮލުގައި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ވ ޖިބުތައް

ާހަމަ ާކަންކުރ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއްކިބ ވެގެްނ ާއުސޫލުތަކުްނ ާދުނިޔެވީ ާހަމަޖެހުމެއްާއ ިއ ާމިޤައުމަކަށް ވަންޏ 

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކަންކޮޅުތަކުން ާއެިކއެކި ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެިތ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނ ންނ ނެ.

ާއުއްމީދުތަެކއްަގއިއިންތިޚ ބުކޮށް ާމިތިބީ ާހ ޞިލްކުރުމަށްޓަކައި.ާފައި ާއެބޭފުުޅން ާުއއްމީދުތަކެްއ ާއެބޭފުޅުންގެ .2230 

ާރަާ ާޢިއްޒަތްތެިރާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއިްނތިޚ ބުކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަްއޔިތުން ާމަޤްޞަދުަގއި ާމަތިވެރި ާިމ އީސް،

ާވެގެންެނއް.ާ ާބަޔަކަށް ާހިމ ަޔތްދޭ ާމަކަރުވެރިންނަށް ާޚިޔ ނ ތްތެރިްނނ އި ާނުވ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހޮވުނީމ  މަޖިލީހަށް

ާމައްސަލަ ާކަާއަޅުަގނުޑގެ ާމައްޗަށް ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލްގެ ާނޫން ާސ ބިެއއް ާއެމަމެއް ާެއއީކީ.ާޤ ުތވަންޏ  ާވަކިކުރުން މު
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ާެއކަމަށްާ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއެކަމަށް ާއިޢުތިރ ފްވެ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުަށކަށް ާވެއްޖެ ާއެސ ބިތު ާވެސް އަޅުަގނޑު

 2235ާތ އީދުކުރ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމީގެާަމއްސަލަައކީާބޮުޑާވަގުންާތިބެ.....

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޙުސައިންާނިހ ންާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާވިލިމ ފަންނު

ާޢިްއޒަތްތެ ާމެންބަރުންގެާޝުކުރިއްޔ  ާގޮުތަގއި ާމައްސަަލެއއްގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާކުރިމަީތގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ރި

ާމެދުގައި.....

ާ2240 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާގެންދިއުމު ާކުރިއަށް ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރު ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާކުރިން ގެ

ާ ާދައްަކވ އިުރގައި ާވ ހަކަުފޅު ާބޭފުޅުން ާގްރޫްޕ1ާާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ލަމެންޓް ާއެގޮތަށް ނޑ ލަނީ. ާކަ ާމި ާމައިކް މިނިޓްވީމ 

ާޑީ.އ ރު ާއޮތީމ . ާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާައއިސްފަާ.ޕީލީޑަރު ާއެދިަވޑަިއގަތުމެއް ާއެފަދަ ާއެާާއިން ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. 1ާއް

ާރަނގަބީލު ާާމިނިޓްވީމ  ާޖުމްަލ ާގެންދަވ ނީ. ާކުރިއަށް ާަދއްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާޕ ޓ42ާީޖަހ ނެ.  2245އަށްާާމިނިޓް

ާލިބިވަޑަިއގެންފަިއވ ނީ.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޙުސައިންާނިހ ންާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާވިލިމ ފަންނު

ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއޮޑިޓަރާޝުކުރިއްޔ  ާރިޕޯޓް ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން ާިމވަނީ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ރަީއސް،

ާއަމަލުތަްއާ ާކޮރަޕްޝަނުގެ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  2250ޖެނަރަލް

ާލުތު ާހަސަން ާއަލްފ ޟިލް ާރަންފަސަލް ާސ.ހިތަދޫ ާކުރަްއވ  ާތުހުމަތު ާމަޖިލީހުެގާހިންގ ފައިވ  ާރައްޔިތުންގެ ފީ،

ާހުށަހެުޅއްވިމ ލި ާކޮމިޓީއަށް ާހުށަހަޅާ ާއްޔަތު ާމަޖިލީހަށް ާކުރެްއވުމަށްފަހުާރައްޔިތުންގެ ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ަމއްސަލަ.ާއެ

ާމުޤައްރިުރާާ.ރިޕޯޓް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީެގ ާމ ލިއްޔަތު ާއެދިޔަީއ ާައޑުިއިވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެންމެއަކު ދ ދި

ާދިވެހިާއަލްފ  ާޖެހިލ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާދެްއވިކަން. ާިއއްަވވަިއ ާރިޕޯޓް ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނ ޒިްމ ާއަހުމަދު ޟިލް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލ208ާްޖުމްހޫރިއްޔ  ާ)ހ(ާއ ިއާ)ށ(ާއަށް. ާމ އްދ ގެ ާވަކިކުރުން.ާޤ މަާގެވަނަ  2255މުން

ާ ާސުރުޚީ ާއޮިޑޓަރާޖ208ެއަރިމަތީ ާވަކިކުނަ. ާއެމަގ މުން ާެއވ ާރަލް ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ  ާަގއި ާ)ހ( ާއެމ އްދ ގެ ރެވެނީ

ާމ އްދ ެގާ)ށ( ާމި ާހ ލަތެއްގައި ާމަިތންނޭ.ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލްާފަދަ ާގޮުތގެ ާެއވ  ާމަގައި ާފަދަާޤ ގެ ާއެކަށީގެންނުވ  މަށް

ާމެ ާހ ލަތެއް ާފަދަ ާުއޒުރުވެިރވ  ާއަދ ކުރުމުގެ ާމަގ މު ާއެ ާނުވަތަ ާކުރިކަމަށް ާމަާދުވެރިވެްއޖެކަމަށްކަމެއް ާއެ މުާޤ ނުވަތަ

ާގ ބިލު ާހ ލަތެއްާއަދ ކުރުމުގެ ާ)ހ(ާގަިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ަގއި ާހިނދެއްގައި.ާ)ށ(ާމި ާފެނިއްޖެ ާނެްތަކމަށް ކަން

ާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާފެނިގެން، ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ  2260ފެނިގެްނާމެދުވެރިވެއްެޖކަމަށް
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ާޖެނަރަ ާމައޮޑިޓަރ ާަބިއވެރިވިާޤ ލް ާވޯުޓގައި ާހ ޟިރުވެ ާޖަލްސ އެްއަގއި ާަމޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާވަކިކުރުމަށް މުން

ާފ ސްކުރު ާއަޣުލަބިއްޔަތުްނ ާމަމެންބަރުންގެ ާއޭނ ގެ ާޖެނަރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއޮތްާޤ މުން ާސ ފުކޮށް ާމިހ  ާވަކިވީއޭ. މުން

ާތައް ާކޮމިޓީން ާމިއޮތީ ާއަތުގައި ނޑުމެން ާމިއީ.ާއަުޅގަ ާމުޤައްރިރުާއެްއޗެއް ާރިޕޯޓް.ާކޮމިޓީގެ ާފޮނުްއވި ާކުރަްއވ ފައި ޔ ރު

ާނިންމެިވާ ާރިޕޯޓްަގއި ާކޮމިޓީގެ ާމި ާމެދު ާއ އި ާއޮޑިޓަރާޖަނަރަލް ާމިއަދުގެ ާދެއްަވއިފި ާވިދ ުޅެވ ާތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް

ާމަސަ ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ާގޮތަކީ ާފޮނުއްވަންޖެހުނު ާމިހިސ ބަށް ާރިޕޯޓް ާމިކޮމިޓީގެ ާއަދި ާފަހުގަިއާނިންމެވުންތަކ އި  2265އްކަަތއް

އެންމެާމެންބަރެއްެގާިއއްތިފ ޤުންާސޮއިާކުރަްއވ ފަިއާައޅުަގނޑުމެންނ އިާހަމައަށްާިދވެހިރ އްޖޭގެާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލްެގާ

ާމައްސަލަ ާއެންމެ ާފޮުނއްވ ަފއި. ާސ ބިތުވ ތީ ާހުިރކަމަށް ާމައްސަލަަތއް ާކޮަރޕްޝަންގެ ާކުެރވޭ ާތުހުމަތު އެްއާާމައްޗަށް

ާދެ ާމައްސަލައެާމައްސަލަާނޫން ާއިުތރު ާަވކި ާއަދި ާކުރަްއވ ފައި ާތަފ ތު ާމައްސަލަ. ާތިން ާޫނން ާަވކިންާާއް ެއއް

ާމިާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމެުދގަިއ ާރިޕޯޓ އި ާމިއޮތް ާައތުގަިއ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެބައޮތް. ާފޮނުްއވ ފަިއ ހިމަނުއްވ ފައި

ާމިތަނުގަ ާނުވަތަ ާމިގެންދަނީ ާގޮވަމުން ާރައްޔިުތން ާތިބި ާމިއަދު ާކުރައްވ ާޤައުމުގެ ާތަމްސީލު ާސަުރކ ރު ާތިއްބެވި  2270އި

ާއެކަމަުކގެާ ާނައްތ ލ ނަން. ާކޮރަޕްޝަްނ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާވިދ ޅުވަީނ ާބ ރުކޮށް ާއަޑު ާވަަރށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާރުފިޔ ާ ާބިިލއަން ާއެއް ާައދި ާނަަމވެސް ާރުފިޔ  ާެއއް ާކޮރަޕްޝަަނކީ ާހުރީ. ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާުއއްމީދުގަިއ ާބޮޑު ވަރަށް

ާލ ރިންާނަމަ ާދެ ާވެސް ާލ ރިން ާއެްއ ާއެެކްއޗެއް. ާހަމަ ާަވއްކަމަކީ ާއެެކއްެޗއް. ާޚިޔ ނ ތަކީ ާައދި ާެއްއވަރު. ާވ ނީ ވެސް

ާެއީއާ ާއެދެން. ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނުދެްއކުމަށް ާވ ހަކަ ާެއގޮތަށް ާއެހެންވެ ާވެސް. ާލ ރިން ާބިިލއަން ާއެއް ވެސް

ާަކނ ާމިުއސޫލުތައް ާއ އި ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާމި ާއިްސލ މީާޝަރީޢަތ އިާއިސްލ ީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާިމއަންނަނީ  2275ޑަެއޅިގެން

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހިނދަށް ާއެހިނދުން ާަކމުގަިއވ ތީވެ ާއެްއގޮުތގައި ާބުނެވެއުސޫލުތަކ އި ާއެްއޗެއް ާއެފަދަ ްނާމެންނަށް

ނުޑމެންާކުރިމަތީގައިާމިއޮތްާރިޕޯޓްާޔަޤީންކަންާއެބަދޭާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއޮޑިޓަ ރާޖެނަރަލްާނެތުމުގެާސަބަބުން.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާވަކިކުެރވެންާޖެހޭނެކަން.ާއެަކމަށްާއިތުރުާކޯޓަކަށްާދިއުމުެގާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާފަރ ތްތަކުން ާއެމް.ޑީ.ޕީާބައެއް ާދިޔަ. ާކުރިްނާާައޑުިއިވގެން ނޑައެޅުުމގެ ާކަ ާގޮތެއް ާޝަރީޢަތުން ާބުނަނީ އިން

 2280އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެާޕ ލަމެންޓްާގުޫރޕްގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ.ރުންާރަނގަޅުާނޫންކަމަށްރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާޙުކުމްާކު

ާޖަހައިަފިއާ ާނޫހެއްގައި ާދިެވހި ާދެްއަވއި ާހަވ ލ  ާމަނިކ އި ާމޫސ  ާރީކޯ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާއެާ ާއެބަސްވަން. ާއެއަްށ ާއިޙްތިރ މ އެކު ާވަރަށް ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއެއްތަންކޮަޅކުން.ާމިއޮތީ. ާހިސ ބަކުން އް

ާ ާލިބިފައި ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާމި ާނޫން.ާނަމަވެސް ާމަޖިލީހެއް ާމިތަނަކީާޝަީރޢަތުގެ ާޤ ނޫީނާއަޅުަގނޑުމެން އޮތް

ާއަ ާމިއީ. ާމެންޑޭޓެއް ާދެންނެވި ާމި ނޑުމެން ާކުރަންޖެހޭކަން.208ާާުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަން ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެހެން ާާމ އްދ ާއަދި ާފ ހަގަކުރަްއވ  ާއަމިއްަލ99ާާެއއް ާސިޓީަތކ އި ާފޮނުއްވ  ާމެންބަރުން ާއަމިއްލަ ާަގއި ާ)ހ(  2285ގެ

ާމިއޮތީާ ާޖެހޭކަމަށް ާބަލަިއގަންނަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާސިޓީަތަކށް ާފޮނުވ  ރައްޔިތުން

ނަޑއެިޅގެންާއެނގެން.ާމީހުންާހ ޟިރުކުރުމަށްާ ނޑުާތަުކރ ރުކޮށްލ ނަންާމިތަނުގަިއާާވަނަާމ އްދ ގ99ާެކަ )ނ(ާއަުޅގަ
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މުއައްސަސ ަތކުންނ އިާމީސްީމހުންާހުށަހަޅ ާޝަކުވ ތަކ އިާިއލްތިމ ސްތަކ އިާއެހެނިހެންާހުަށހެޅުންާބަލައިގަތުން.ާއެއީާ

ާމީަގއި ާފޮނުވަިއ ާހަމައަްށ ނޑުމެންނ އި ާއަުޅގަ ާކުެރއްވުމަށްފަހުަގިއ ާަމސައްކަތް. ާކުެރވޭނެ ާކޮމިޓީތަކުން ޤ ނޫނީާާމި

ާމައްސަލަ ާބަހުސްާާއެްއވެސް ާމި ާމަރުހަލ އެއްަގއި ާއެހެން ާނޫން ާމި ާއަދި ާނުދެެކން. ނޑު ާއަުޅގަ ާޮއތްކަމަކަށް  2290ެއއް

ހެންާގޮތަކަށްާބަދަލުކުެރްއވުމަށްާއްެބވިާބައެއްާމެންބަރުންތަްއާއެކުރިނަމަވެސްާމިާނޫންާއެހެްނާގޮތަކަްށާމިތަނުގަިއާތި

ބޭފުޅުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަުށންާމިާޤައުމުގެާވެރިކަމ އިާމަސައްކަތްާކުރަްއވ ނެ.ާެއއީާއެ

ާއޮޑިޓަރާ ާމިހ ރުގެ ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާެދއްވ  ާއަޅުްއވައި ާފ ުލ ާމަގުތައް ާއެހެން ާކޮއްެޓވި ާއެބޭފުޅުން ާއައުމަށް ހަމައަށް

ާކުރައްާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާނައީމް ާހުންނެވި ާމި ާމަގ މުގައި ާއ ކަމެއްާޖެނަރަލްގެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާެއއީ ވ ފަިއވ ކަން

ާ ާދިޔައީ ާހަވ ލުވެގެން ާމަގ މަށް ާމި ާޭއނ  ާނޫން. ާއ ކަމެއް ާއަށް ާމީޑިއ  ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއެއީ 21ާާނޫން.  2228ާ2295މ ރޗް

ާަދޢުލަތުާ.ގައި ާއިބްރ ހީމްާނައީމް ާމ ކުން ާއަލްފ ޟިލް ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާފެއްިޓގެން ާޮއޑިޓަރާޖެނަރަލްާެއާހިސ ބުން ާގެ

ާރުފިޔ ގެާޤ މަ ާއެއްަލއްކަ ނަޑެއޅުއްވި ާކަ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންގެ ާމި ާގޮުތގައި ާބޭފުޅެއްގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން މެއް

ާ ާކުރަްއވަމުން ާއަމަލު ާއޭނ  ާހުންަނވ  ާއ ިއއެކު ާމުސ ރަ ާބޮޑު ާކަންތައްަތއްާދިޔަ ާރަްއޔިުތންނަށްޓަކައި ާއަދި ގޮތ އި

ާގ ތުން ާވަަރށް ާގޮތް ާހުރި ާދެއްވިާާކުރަްއވ ފައި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާހަމަޖެހިފައި. ާނިޒ މެއް ާބެލޭނެ ދިރ ސ ކޮށް

ާ ާޭއނ ގެ ާދެއްވި ާވިދ ުޅވެ ާބަޔ ންގައި ާމިާހެލްތު ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާގޮތް. ާނަގަމުންދ  ާފައިސ   2300އިންޝުއަރަންސަށް

ާއެކަމަށްޓަ ާކަންނޭނގޭ ާޖެހިއްޖެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިން ާކަމަކަށްވުރެ ާޭއނ ހުރިހ  ާެވސް ާމަާަކއި ާވަކިކުރަން.ާޤ ާމި މުން

ާވެްސާ ާއުސޫލުތަކ އި ާހައިިސްއޔަތ އި ާއޮފީހެއްގެ ާޖެނަރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއެދިޔަީއ. ާބޭރުެވގެން ާއިން އެަކއުންޓްބިލިޓީ

ާކޮރަޕްޓެްޑާ ާަބއްލަވ  ާޖަްއސަވަ ާސ ރޗިްނގަިއ ާގޫގަލްްސ ާއިންޓަރނެޓް ާތިބޭފުޅުންގެ ާމިއަުދ ާއެދިަޔއީ. ބޭރުވެގެން

ާއެން ާޖެނަރަލް. ާހިތ މައެއްތޯއޮޑިޓަރ ާބޮޑު ާކިހ  ާނަން. ާނައީމްގެ ާއިބްރ ހިމް ާމ ކުން ާއަންނަނީ ާފުރަތަމަ ާމުޅިާމެ .

ާސަރޗްާ ާވެބް ާމި ާސަރޗްކޮށްލ އިރަާގެދުނިޔޭގެ ާޮއޑިޓަރާޖެނަރަލް ާަސރޗް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާިމއަންނަނީާތެރެއިން  2305ށް

ާއަުޅަގނޑު ާއަންނަނީާއޮޑިޓް ާދެން ާނަން. ާޖެނަރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާޤަުއމުގެ ާޖުމްލަާާމެންގެ ާމުޅި ާޤައުމެއް. ާދެ އެހެން

ާއެބަާ ާނައީމް ާއިބްރ ހިމް ާމ ކުން ާތެރޭަގއި ާއޭގެ ާމީހަކު. ާތިން ާހިމެނެނީ ާލިސްޓްގައި ާއޮިޑޓަރާޖެނަރަލްގެ ކޮރަޕްޓެޑް

ާ ާއަމަލުތަކެއް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެދު ާމީހަކ އި އަޅުަގނޑުމެންެގާާކޮށްހިމެނޭ.ާހިތ މައެއްތ .ާއެހެންީވމ ،ާމިފަދަ

ވެސްާާނުންޤީމުންާވަކިކުރަން.ާހަމަާޔަޤ ާޓަކައިާވެސްާއޮޑިަޓރާޖެނަރަލްާމަމަށްާރީތިާނަމ އިާކުރިއެރުންާހޯދުމަށްޤައު

ާހެޔޮާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދޭނަން. ާވޯޓު  2310އަޅުަގނޑު

ާއަ ާއަދިާވަރަްށާގިނަާފަހަރ އި ނޑުމެްނނަށްާއެބަާފެނޭާވަިކާގޮަތކަްށާވޯޓުާދިނުމަށްފަހުާވަރަށްާވިސްނިަވޑަިއގެން ުޅގަ

ާވިސް ާރައްޔިުތންގެ ާވަރަށް ާމަތިންޤައުމަށްޓަކައި ާހަމަތަކުގެ ާޤ ނޫނީ ާމިމަޖިލީހުގަިއާާނުމ އި ާބޭފުޅުން ާދެއްވ  ވޯޓު

އެދެން.ާއަިދާާލ ސްތެރިކަމ އެކުވަރަށްާއިޚްތިއްބަވ ކަން.ާެއއިންާބޭފުޅަކުާމިއަދުާވޯޓަށްާފިއްަތވ ާެދއްުވންާއަޅުަގނޑުާ

ާޮބޑެތިބޮޑެތިާ ާދިޔަ ާއިވިގެން ާރިޕޯޓުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާނަމަވެސް. ާިތއްބެިވ ާޕ ޓިއެްއގައި ކޮންމެ
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ާމެންބަރުންާ ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާނެތް. ާދ ކަށް ާތަފުސީލުަތކަށް ާއެ ާއަުޅަގނޑު ާއެބަހުރި  2315އަދަދުތަކެއް

ާއަ ާދޭނެ. ާކ ޑުތަްއާތަފުސީލުތައް ާއެެމކްސް ާއަދި ާކ ޑުތަކ ިއ ާވިސ  ާިހނގައްޖެ ާއެނިގގެން ުޅަގނޑުމެންނަށް

ާފަހުންާ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފަހު ާކުެރްއވުމަށް ާވިޔަފ ރިތަެކއް ާަބއިވަުރާބޮޑެތި ާއެތައް މެދުވެރިެވގެން

ާ ާމަަސއްކަތްކޮށް ާދަްއކަވަން ާފައިސ  ާއެހ04ާެއެ ާގޮސް ާމުއްދަތު ާއޮޑިޓަރާމަސްުދވަހުގެ ާއަދި ާހައްދަވ  ާމިހެން ން

ާއެކަުމެގާ ާވ ކަން. ާޢަމަލުކުރައްވ ފައި ާޚިލ ފަށް ާއުޫސލުތަކ  ާއަސްލު ާޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ާއޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ

ާއޮފީހުެގާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާަކމަކީ ާއޮންނ ނެ ާކޮށްފައި ނޑު ާައުޅގަ ާވިދ ޅުވީ ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލް ާިއއްެޔަގއި  2320ޖަވ ބުދެއްވަމުން

ާއި ާފައިސ ާފައިސ  ާދަޢުލަތުގެ ާމިއީ. ާޙުއްޖަތެއްތޯ ާކަހަލަ ާކޮން ާެދއްުކމޭ. ާއަނބުރ  ާފަހުން ާއެ ާގަނެަފއި ާއެްއޗެްއ ން

ާބެއްލެވުމަށްާ ާނުހިނގ ތޯ ާހިނގ ޯތ ާއުސޫލުން ާކޮރަްޕޝަނުގެ ާެއކަން ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާމީހަކު ާހުރި ޙަވ ލުކޮށްފައި

ާދެންާ ާކުރީމަ ާޢަމަލެއް ާމިފަދަ ާބޭފުޅަކު ާހުރި ާެއއްާާބަހައްޓ ފައި ާވ ހަކަ ާނޫން ާވ ހަކަ ާކޮރަޕްޝަނުގެ ާޤައުމުގައި މުޅި

ާވިޔަފ ިރއަކަްށާ ާނެތެއްނޫންތޯ ާއެއް ާަމއްސަލަ ާއެއް. ާލ ިރ ާހުރި ާއޮފީހެއްަގއި ާެއ ާކޮންތ ކުންތޯ. އޮންނ ނީ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއެއީ. ާނޫންތޯ ާރަނގަޅުގޮތެްއ ާހަމަ ާަދއްަކަވން. ާގެނެސް ާއަނބުރ  ާފަހުން  2325އިންވެސްްޓކުރެްއވުމަށް

ާަޙއްޤުަގއިާމިކަ ާޤައުުމގެ ނޑުެމގް ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނޭ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާތ އީދެއްނުކުެރވޭ. ނޑަކަށް ާއަުޅގަ މަކަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމުާކޮރަޕްޝަންާނެތިފައިވ ާގައުަމކަށްާހެއްދެވުުމގެާކަމަރުާއެމް.ޑީ.ޕީންާބަދެފައިާވ ާއެއަްށވުރެްނާ

ާ ާބަދ2ާެބ ރު ާއެންމެން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާއޮޑިޓަރާކަމަރެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަތުގުޅ ލަިއެގން ާވެސް ާއެބޭފުޅުންނ  ގެން

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއަޅުަގނުޑ ާފޮނުވ ލުމަށް ާެގއަށް ާމިއަދު ާނަޢީމް ާއިބަރ ހީމް ާމ ކުން ޖެނެރަލް

ާމިކަ ާނަމަެވސް ާދެއްަވިއގެން ާވޯޓު ާމ ދަމ  ާވ ނަމަ ާނުނެގޭކަމުަގއި ާވޯެޓްއ ާމިއަދު ާއަދި ާނިންމަވ ލަދެއްވ ާގޮވ ލަން.  2330ން

ާއެތަްއާ ާމަގުމަތީގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތިބެ. ާދުރުވެގަެނގެން ާއިން ާފަސ ދަ ާޮކރަޕްޝަނ އި ާޤައުމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބަހައްޓ ފައި.ާ ާއެްއޗިހި ާބޯޑުތަކ  ާބޮޑެތިާއިޝްތިހ ރު ާލީްފލެޓ އި ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާމިާފެންނަނީާކޮރަޕްޝަން މިތަނުން

ންމެާބޮޑަށްާމެންޑޭޓްކޮށްާއެެކއްާލަްއކަާރުފިޔ ގެާބޮޑުާމުސ ރަާއެްއާދެއްވ ފައިާައޅުަގނޑުމެްނާއެކަންާކުރެްއވުމަށްާއެ

ނޑުމެންނަްށާ ބެހެއްޓިާބޭފުޅ އ ާމެދުގައިާމިފަދަާބޮޑުާތުޙުމަތެއްާއައިމަާދެންާއިތުރަކަށްާމިތ ާކޮންާވ ހަކަެއއްތޯާއަުޅގަ

ާ  2335އެްއާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާނެތީމުާހަމަާކޮރަޕްޝަނުގެާމައްސަަލާދެއްކެންާއޮތީ.ާމިހިސ ބަށްާުނގެންނެވިާނަމަާމައްސަލަ

އެއްާއޮތްާހަމަާކުީރގެާސަުރކ ރުގެާބޭފުޅަުކާހުއްޓަސްާއަދިާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކުާެއގޮތަށްާއިންެނވިާ

ނ ާައޅުގަ ާެލއްވޭނެ. ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާއ ންމު ާނިންމަވ . ާހުށަހަޅުްއވަިއގެން ާމައްސަލަ ާތ އިުދކުރ ނަންާނަމަވެސް ޑު

ާމ ކުންާ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާބަިއވެރިވެެދއްވ ށޭ ާމިއަދު ާއެަކންތައްތައް.ާއެހެންވީމަ،ާިމގޮުތން ާހަމަ ާއަޑުން ާހަރު އެންމެ

ނޑުމެންާިމާޤައުމަށްާކޮރަޕްޝަންާދުރުކުރެވޭނެާމަގެއްާކޮރަޕްޝަންާ އިބްރ ހީމްާނަޢީމްާގެއަށްާފޮނުވ ލަްއވ ފައިާއަުޅގަ

ާ ާޤައުމެއްގެ ާނަމަވެސްާނެތް ާބޭނުން. ާވަގުތު ާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަހމަޖެއްސުމަށް.  2340ގޮތުަގއި
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ާަތއްޔ ރަށްާ ާއެޅުވުމަށް ާދޮށި ާހަމަ ާއުސްކޮށް ާފުންނ ބު ާވަރަށް ާހަމަ ާމިކަމަށް ާމެންބަރުން ާޕ ީޓގެ އަޅުަގނުޑގެ

ާއެބަތިއްެބވި.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާރަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަ

ާޢިއްާ ާރަްއޔިތުންނަށްާޝުކުރިއްޔ  ާދިވެހި ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް ާހަމަ ނުޑ ާައުޅގަ ާމައްސަލަިއަގއި ާމި ާރަީއސް.  2345ޒަތްތެރި

ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއަދި ާނުދޭނެކަން. ާޖ ގައެއް ާެވްސ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާކޮރަްޕޝަނަކަށް ާބޭނުންވޭ ޕ ލިމެންޓްރީާއަންަގއިދޭން

ާއެްއވެްސާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރުމަށްަޓކަިއ ާރައްކ ތެރި ާޙިމ ޔަތްކޮްށ ާކޮރަޕްޝަން ާމީހެއްެގ ާެއއްވެްސ ގްރޫޕުން

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާ ާއެއީ ާވަަޑިއގަުތން ާފެއިލްވެ ާއެބޭފުޅަކު ާތެރެއިން ާސިސްޓަމުގެ ާެއ ާނުކުރ ނަން. މަސައްކަތެއް

ާޑިފެންޑްކުރ  ާއެކަން ާގްރޫޕުން ާއޮޑިޓަރާޕ ލިމެންޓްރީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާމިތ ނގައި ާއަދި، ާނޫން. ާކަމެއްވެސް ނެ

 2350ޖެނެރަލްާދިފ ޢުކުރ ކަށްާވެސްާނުވަތަާއޭނ ާކުށްވެިރކުރ ކަށްާވެސްާެއއްެވސްާމަސައްކަެތއްާނުކުރ ކަންާހަމަާސ ފުކޮށްާ

ާޤ ނޫ ާކަންބޮުޑވަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭުނންވޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން ވަނ208ާާަނުއަސ ސީެގ

ާމަޖިލީހުގެާ ާވެއްދޭނީ ާމަިޖލީހަށް ާމި ާެއއް ާމައްސަަލ ާނެތްަކމުގެ ާއިތުބ ރު ާމަްއޗަށް ާޖެނެރަްލގެ ާޮއޑިޓަރ މ އްދ ގަިއ

ާމަޖިލީހުގެާ ާބުނ ގޮތުން ާއުސޫލުަތއް ާމަޖިލީހުގެ ާވ ތީވެ. ާހުށަހެޅިގެންކަމަށް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާެއކަން ކޮމިޓީއަކުން

ާނިން ާކަެމއް ާކޮމިޓީއަްށާކޮމިޓީއަކުން ާއެ ާލިބިގެން. ާވޯުޓ ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާމީހުންގެ ާބަިއވެރިވ  ާކޮމިޓީަގއި ާއެ މޭނީ

ާޢަބްދު ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާސ ފުކޮްށ ާވެސް ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމުޤައްރިރުގެ ާހުށަހެޅިގެން. ާފަރ ތުްނ ާމެންބަރެއްގެ  2355هللاާކަމެއް

ާހު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާގެންެދވިކަން.ާއަބްދުއްރަޙީމް ާއަނބުރ  ާހުށަހެުޅން ށަހެޅުއްވި

ާއައިސްފަިއާ ާރިޕޯޓް ާމި ާހަމައަށް ާައޅުަގނޑުމެންނ  ާމައްސަލައެްއގައި ާނެތް ާއެއް ާމައްސަލަ ާޙަޤީޤަތުަގއި އެހެންވީމަ،

ާހަދަނީ.ާ ާދެކޮޅު ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަށް ާމައްސަލަ ާއުސޫލީ ާމި ާކަމަކީ. ާހިތ މަކުރ  ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއީ ވ ކަން

ޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާޙ ެލއްަގއެއްާނުދަންނަވަންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއެާބެއްލެވިާބެއްލެވުމުގެާތެރޭަގއިާއެބޭފުޅުންާއަ

ނޑުމެންާމިާ  2360ވެސްާއަދިާަބއެއްާއެހެންާބޭފުޅުންާވެސްާކަންޮބޑުވ ާކަހަލަާކަންތައްތައްާނެތެޭކ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިާފުރުޞަތުާދަންނަވަނީާމިކަންާޓޭބަލްކުރެވިގެންާމި އައީާގަވ އިދަކުންނެއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދުާއަުޅގަ

ާއުސޫލުތަކެޭކ.ާ ާވިޔ ނުދ  ާވަރަށް ާހުޅުވ ލަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙަޔ ތުގައި ާބަރުލަމ ނީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ހުޅުވ ލައިފިނަމަ

ާހުންނަ ާމުޤައްިރރުކަމުގައި ާކޮމިޓީއެްއގެ ާެތރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާގޮތަކަށްާއޭރުން ާބޭނުންފުޅުވ ހ  ާބޭފުޅަުކ ވ 

ާކަމެއްާ ާގޮތުން ާހުންނަ ާސެންޓިމެންޓްސް ާއޭރި ާމަޖިލީހުގެ ާގެނެސްގެން ާކަމެއް ާމަޖިލީހަށް ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނަހައްދަވ  ާއެހެން ާއެހެްނީވމަ، ާހިނގައިދ ެނއޭ. ާލިބިގެން ާފުރުޞަތު  2365ފ ސްކުރުމުގެ

ާއަރިހުގަ ާގެންދަވ ފަިއާމިާގެންަނވަންާޮއންނަާޕްރޮސީޖ ގެާތެރެއިްނާރައީސް ިއާމިާދަންނަވަނީާމިާމައްސަލަާއަނބުރ 

ާއަިދާ ާގޮތުން ާތެދުވެރިވުުމގެ ާތ ރީޚަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއީ ާހިނގ ށޭ. ާކުރަމ  ާމަސަްއަކތް ާމި ގެންނަަވއިގެން
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ާކޮ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތުން ާތެދުވެރިވުުމގެ ާޤައުމަށް ާގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާތެދުވެރިވުމުގެ ާހުަވަޔށް ށްގެންވ 

އަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާކަމެކޭ.ާެއއްވެސްާޙ ލެްއަގއިާއަޅުަގނޑުެމންގެާޕ ޓީގެާވަކިާވިޕްާލައިެނއްާވެސްާނެތްާމިކަމުގައިާ

ާވޯޓުާ ާމެންބަރުން ާެއ ާގޮަތކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ  2370ާނެރެފައެއް.

ނޑުެމންގެާތެރޭގައިާމިއޮތީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަކީާއެްއވެސްާޙ ލެްއގައިާކޮރަޕްޝަނަށްާމަގުފަހިވ ނޭާ ދެއްވުުމގެާރޫޙެއްާއަޅުހަ

ޢަމަލުތަކަށްާތ އީދުކުރ ނޭާޕ ޓީާއެއްާނޫން.ާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީާައކީާކޮރަޕްޝަންާނައްތ ލުމަށްަޓކައިާމިާރ އްޭޖގައިާއެންމެާ

ާމަސައްކަާ ާދ އިރ އެްއަގއި ާއެމް.ޑީ.ީޕާފުޅ  ާސ ބިތުކޮށްދޭނެ ާމިކަން ާއެހެްނވީމަ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ޓީ ތްކުރ 

ާމިކަމުގެާ ާމިދަންނަވަނީ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާސަބަބުތައް ާޒ ތީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވެސް. ާބޭފުޅުން ާގްރޫޕްގެ ޕ ލިމެންޓްރީ

ާކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮުތން ާައއިސްފަިއވ  ާމައްސަލަ ާމި ާނުަވއްދަވ ށޭ. ާގިަނާތެރެއަށް ާވަރަށް ާކަހަލަ  2375ބޮޑުވ ނެ

ާއެާ ާބޭފުޅުން ާރިޕޯްޓތަކުަގއިވ  ާނެރުއްވ ަފއިވ  ާޖެނެަރލް ާޮއޑިޓަރ ާސަބަބަކީ ާއެބަހުއްޭޓ. ކަންތައްތަްއ

ާކުްށވެރިކުރުމުެގާ ާޫނން.ާއެއީ ާއެއް ނުޑާކުށްވެރިކުރަިނއްޔަކީ ާއަުޅގަ ާވެސް ާބޭފުޅުން،ާއެބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާއެ ާނޫން. ާވެސް ާލިުޔއްވ ަފއިވ ާޢަމަލެއް ާބޭނުންފުޅުގައި ާކަރެކްޓްކުރުމުގެ ާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގ ބޭފުޅުން

ާކޮންމެާ ާސ ބިތުނުވ  ާުކށެއް ާމަްއޗަށް ާއެމީހެްއގެ ާކޯެޓއްަގއި ާބަލަިއގަންނަނީ. ނޑު ާައޅުގަ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެްއކަމަށް

 2380ާމީހަކީ...

ާ

ާކަދެްއކެވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަ

ާޅަފަތުެގާ ާޑިމޮކްރަސީގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފަސ ަދއިގެާ ާއުެފދިފައިވ ނަމަވ  ާރ އްޭޖގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދުވަހެކޭ. ާިހތ މަވެރި ާވަރަށް ާމިއަދަކީ ދައުރުަގއި

ާނައްތ ލުމަށްޓަަކއި ާޖެނެރަލްެގާާކަންތައްތައް ާއޮޑިޓަރ ާގޮުތަގއި ާމުއައްސަސ އެްއގެ ާމުސްތަޤިއްުލ  2385މިނިވަން

ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާ ާއެކުަގިއ. ާއުއްމީދ  ާވަރަށް ާއަންނަނީ ާކުެރވެމުން ާމަސައްކަތް ާހިމެނިގެން މަސައްކަތްޕުޅު

ާޢައްޔަން ާމަޤ މަށް ާއެކު ާއިތުބ ރ  ާވަރަށް ާމަޖިލިހުގެ ާރައްޔިތުން ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާބޭފުޅެއް.ާފަދައިން ކުރެްއވި

ާއެމަނިކުފ ނުގެާ ާޚިލ ފަށް ާއ ަދޔ  ާވަރަށް ާދުވަސްވަުރަގއި ާދިޔަ ާކުރިއަށް ާފަށައިގެން ާމަސަްއކަތްޕުުޅ އެމަނިކުފ ނުގެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެްސ، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާވ ކަން ާގެްނދަވ ފައި ާކުިރއަށް މަސައްކަތްޕުޅު

 2390ފ ނުގެާސ ފުކަމ ާދޭތެރެގައިާުސވ ލުާއުފެދޭާމައްސަލަ.ާއ ެދ،ާކޮމިީޓންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާރިޕޯޓްާމިާފެންނަނީާއެމަނިކު

ާކޮންމެާ ާދިވެހި ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާނޫން. ާކަމެއް ާއޮތް ާދެވެން ާދުރަށް ާޙަޤީޤަތ  ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއީ ބެއްލެވީމަ

ާމިދައްކަނީ ާކަމަށްވިަޔސް ާބައްލަވ ލެްއވި ާރިޕޯޓް ާމި ާނޫންކަންާާރައްޔިތަކު ާވ ހަަކއެއް ާދައްކ  ާހަދައިން އަސްލުން

ސ ބިތުވ ންާއެބައޮތް.ާއެހެންީވމަ،ާފަސ ދަާއަށްާތ އީދުނުކުރ ާބައެއްކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާބޭފުޅަކުާއެާ

ާއެާ ާރ އްޖޭަގއި ާކަމެްއާނޫން. ާގަބޫލުކުެރވޭނެ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާެއއްޮގތަކަށް ާބެހެއްޓުމަކީ ދ އިރ އިްނާާމަޤ މުގައި
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ާތިއްބެވި.ާ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާިތއްބެވި ާހ ސިލުކުރައްަވއިގެން ާތަޢުލީމު ާތަޖުރިބ އ އި ާތިއްބެވި ާހ ސިލުކުރައްވ ފައި  2395ތަޢުލީމު

ާއެކަމުެގާހިރަފުސްާޖެހިފައިާނެތްާ ާއެޭބފުޅެއްގެާފަސްބަިއގައި ާތުޙުމަތުގައި ާކަމެއްގެ ާއެްއެވސް އެހެންވީމަ،ާފަސ ދަިއގެ

ާފު ާއެ ާކުރަންޖެހޭނެާބޭފުޅުންނަށް ާދުރުކުރުމަށްޓަކައި ާއިން ާފަސ ދަ ާރ އްޖެ ާހިތުން ާައޅުަގނޑު ާދެއްވުމަކީ ރުޞަތު

ާހުށަހެޅިފައިާ ާރިޕޯޓް ާމި ާގޮުތގެމަތިން ާއެއްގޮްތވ  ާޤ ނޫނ  ާގަވ އިދ އި ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑިއގަްނނަވ ނެ ާއ ދެ، ކަމެއް.

ާޢަބްދު ާޙ ލެއްަގއި ާއެްއވެްސ ާއެަބއެނގޭ. ާވ ކަން ާރަޙީމްهللا ނަޑކަށެްއާާއަބްުދއް ާއަުޅގަ ާގެންދެވިކަމެއް ާމައްސަލަ މި

ާދިަޔާކަމެއް.ާެއކަންާފ ސްކޮށްާ ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާީނވޭ.ާެއއީ ާއެއް ާވ ހަކަ ާމުޤަްއރިރުާވިދ ޅުވި ާހުށަހަޅުއްވަމުން  2400ރިޕޯޓު

ާޢަބްދު ާވިދ ޅުވީ. ާއިބ ރ ތަކުން ާއެކަހަލަ ާޖެހޭނީ ާނޫންހޭ ާގެންދަން ާމި ާއެހެންވެއްިޖްއޔ  ާއޮއްވ  އަބްދުްއާهللاާނިމިފައި

ާމަްއސަަލާ ާމި ާއ ދެ ާނުެވސްވޭ. ާވިދ ެޅއް ާގެންދެވިކަމަކަްށާއޭނެ ާަމއްސަލަ ާއެ ާިމތަނުގައި. ާއެބައިންެނވި ާވެސް ރަޙީމު

ާއެންޓިކޮރަޕްޝަްނާ ާއެނިގވަަޑިއގަްނނަވ ނެ ާނޫން. ާއެއް ާމަްއސަލަ ާގެންދަވ  ާަބއްލަވަމުން ާއެކަނި ާކޮމިޓީން ާމި އަކީ

ާބައްލަވަާ ާމައްަސލަ ާމި ާވެސް ާކަުމގަިއާކޮމިޝަނުން ާެއއް ާމައްސަލަ ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާޝަރީޢަތަށް ާައކީ ާމައްސަލަ ާމި އި

ނޑުމެންާވ ހަކަެދއްކުމަީކާދިވެހިރ އްޖެާއިންާފަސ ދަާ  2405މީޑިއ ތަުކގަިއާމިއަދުާއޮތްާވ ަހކަެއއް.ާމިކަންާދިފ ޢުކުރަންާައޅުގަ

ާއެ އްާނޫން.ާއ ެދ،ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއޮިޑޓަރާނައްތ ލުމަށްޓަކައިާުއއްމީދުާޮއތްާބަޔަކުާދައްކަންާހެޮޔވ ވަުރގެާވ ހަކަ

ާއަމިއްލަފުޅަްށާ ާއެމަނިކުފ ނު ާއަކީ، ާއިލްތިމ ސް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއިސްތިޢުފ ދެއްވުްނ ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ޖެނެރަލް

ާއަމިއްލަފު ާބޭފުޅަކު ާޮއތް ާއެޅިފައި ާތުޙުމަތު ާަމއްަސލަތަކެއްގެ ާބަދުނ މުތަކެއްާނުވަތަާސ ބިތު ާއެކަހަލަ ޅަށްާވެސް.ާެއއީ

ާނަމަާ ާބޭފުޅެއް ާލޯބިކުރައްވ  ާއަށް ާޑިމޮކްަރސީ ާގޮތް. ާީރތި ާއެންމެ ާއެއީ ާއިސްތިުޢފ ދެއްވުމަކީ ާމަޤ މުން ާއެ ވެސް

ނޑަށްާޔަޤީން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެަފިއާ  2410މިހ ރުވެސްާއެާމަޤ މުންާއިސްތިޢުފ ާދެއްވ ނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާމަ ާޮގތެއްެގ ާނިންމަވ  ާމަޖިލީހުން ާޤަބޫުލކުރ ާއޮތީ ާައޅުަގނޑު ާދެން، ާކަމަށް. ާޢަމަލުކުރައްވ ނެ ާއެމަނިކުފ ނު ތިން

ގޮތުަގއިާމިާމަޖިލީހުންާމިާމައްސަލަާމިއަދުާއެޖެންޑ ާކުެރިވފައިާވ ތީާެއކަމ ާބެހޭގޮތުންާކުއްލިއަކަށްާޭބއްވިާިނއުްސާ

ްށވިޔަްސާެއއްެވސްާކަހަލަާސ ބިތުާެހއްެކްއާބްރީފިންނެއްގަިއާވެްސާެއކަމަށްާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވި.ާވ ހަކަފުުޅާދެއްެކވިކަމަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުން ާނަޢީމަކީ ާއިބްރ ހީމް ާނުދެކެވޭ.ާއ ެދ،ާޮއޑިަޓރާޖެނެރަލް ާަވރަކަށް ާނަފީކުރެވޭ ާކަމަކަށް މިއިން

 2415ރުަގއިާރުޙުންާލިބިގެންާރައްޔިތުްނގެާތ އީދ ާއެުކަގއިާއެާމަޤ މުންާވަަޑއިގެންެނވިާބޭފުޅެއް.ާެއއީާމިާސަރުކ ރުގެާަދއު

އެާމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރެވުނުާބޭފުޅެއްާވެސްާނޫން.ާމިާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރެއްވިާބޭފުެޅއްާވެސްާނޫން.ާކުރިންާެއާ

ނޑުާދަންަނވ ނީާމިާރިޕޯޓްާމިހެންާއޮއްވ ާމިާރިޕޯޓ ާ މަޤ މުގައިާހުންނެވިާބޭފުޅެއް.ާކޮންމެާބޭފުޅެއްާނަމަވެސްާައުޅގަ

ާވާ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސިޔ ސީާއިނދިކޮޅަށް ާޖޯކަކަށޭ. ާބޮޑު ާވަރަްށ ާވ ނީ ާއެ ާކަމެކޭ. ާހެއްވ  ާވަރަށް ާެއއީ ހަކަދެއްކުމަކީ

ާއ ދެ،ާ ާވިސްނުމެއް. ާބަދަލުކުރަންެޖހޭނެ ާވިސްނުމަކީ ާއިނގޭތޯ. ާެއވ ނީ ާތަމްސީލަކަށް ާިޚޔ ލީ ާކުެޅވޭ ގޮތުން

ާމަޤ މުތަކުގައި ާބޭނުންވ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިޔަސް ާމީހެއްކަމަށް ާކޮންމެ ާވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭފުޅުންނަކީ  2420ތިްއބަވ 

ާރައްޔިތުންާ ާލިބޭ ާސަމ ލުކަން ާދައްކައިދޭން.ާރަްއޔިތުންގެ ާއެންމެންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަން ާބޭފުޅުން ާތެދުވެރި ސ ފު
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ާރަްއޔިތުންެގާ ާހުރިގޮތުން ާމިހ ތަނަށް ާޢަމަލުތައް ާަނޢީމުގެ ާއިބްރ ހީމް ާމަްއޗަށް. ާއެކަންަކމުގެ ާވެސް އިތުބ ރުކުރ ނީ

ާބަދަލުގަިއާާވިސްނުން ާބަދަލުކުރުމުގެ ާވިސްނުން ާރައްޔިތުންގެ ާިގނަ ާނޫން. ާވެސް ާކަމެއް ާކުެރވޭނެ ބަދަލުކުރުމަކީ

ންާއޮިޑޓަރާޖެނެރަލަކީާކޯޓަށްާގެންދަންޖެޭހާލަފައަކީ.ާދެއިބްރ ހީމްާނަޢީމުާމަޤ މުންާވަކިކުރުންާއަުޅަގނޑަށްާފެންނަާ

ާ ާކޯޓަށް ާގެންިދަޔކަމަށްވިޔަސް ާކޯޓަށް ާއެއީާހ ލަތެއްގައި ާއިނގޭތޯ. ާނޫން ާޖެނެރަލެއް ާއޮޑިޓަރ  2425ގެންަދންޖެހޭނީ

ާހުންނަވ ާ ާމަޤ މުގައި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާެގންދަންޖެހޭނީ ާކޯޓަށް ާނޫން. ާކަމެއް ާއޮިޅގެންވ ނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބޭފުޅަކުާފަސ ދައިގެާަމއްސަަލތަކެއް....

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2430ާަގއިާޖަހ ާރަނަގބީލުގެާއަޑު.0:25ާާތީާމިއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާޖެހޭތީާއެާއަޑުާދެންމެާތިާިއވިަވޑަިއގަާ

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

ާފަސ ދ އިެގާ ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ާމަޤ މުގައި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލުގެ ާގެންދ ނީ. ާކޯޓަށް ާނޫން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލެއް އ ދެ،

ާތަ ާޖެހޭނެާޢަމަލު ާބަލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާގެންދ ނީ. ާކޯޓަށް ާމީހަުކ ާކުރި ާއެކަން ާހިންަގވ އިފިކަަމށްވަންޏ  ކެއް

ާކުރަްއވ ފައިާ ާކުށްތަކެއް ާނަޢީމު ާއިބްރ ޙިމް ާކަމަށްވ ތީ ާނަޢީމް ާއިބްރ ޙިމް ާހުންނެވީ ާމިއަުދ ާމަޤ މުގައި ާއެ  2435ކަމެއް.

ާ ާކޯޓަށް ާނައީމް ާއިބްރ ިޙމް ާވެއްޖިްއޔ  ާިމާހުރިކަމަށް ާގޮުތގައި ާއޮތް ާެއނގިފައި ާއަޅުަގނޑަށް ާއަދި ާޖެހޭނީ. ގެންދަން

ާވެްސާ ާކަމަކަށް ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާަމއްސަލަައކަށް ާއޮތް ާޝަރީޢަތުަގއި ާނޭޅޭ. ާހުށައެއް ާވެްސ ާޝަރީޢަތަކަށް މައްސަލަ

ާފޮނުވުމަ ާއޮފީަހށް ާޖެނެރަލުގެ ާޕްރޮސެކިޔުޓަރ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާޝަރީޢަތަށް ާމައްސަލަ ާމި ާއެންޓިާނުވ ނެ. ށްޓަކައި

ާކުށެްއގެާ ާޖިނ ޢީ ާމީހަކު ާހުްނނަ ާމަޤ ުމގައި ާމި ާވަނީ. ާނިންމ ފަިއ ާގޮެތއް ާެއކަމ އިމެދު ާކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަން

ާއެީއާ ާކުރުމަކީ ާހ ޒިރު ާޯކޓަށް ާެވސް ާތުހުމަތުަގއި ާފަސ ދ އިގެ ާކޮރަޕްޝަނ އި ާޙ ްއޞަކޮށް ާއަދި ާެވސް  2440ތުހުމަތުގައި

ންާކުރެވިއްޖެާކަމަްށވ ނަމަާދެންމެއަކުާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަރަށްާހުތުރުާކަމެއް.ާއެކަންާއެހެ

ާފަސ ދަިއެގާ ާއެންމެ ާކޮަރޕްޓަޑް ާއެންމެ ާެވބްސައިޓުތަުކގައި ާފަދައިން ާވިދ ޅުިވ ާމަނިކު ާޙުސެއިން ާނިހ ން އަޙްމަދު

ާހިމެނުމަކީ ާއޮޑިޓަރާޖެނެަރލް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތެޭރަގއި ާއޮތްާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާޤައުމަށްވެސް ހަމަގައިމުވެްސާމުޅި

ނޑުމެންާިމއަުދާ ލަދުާހުތުރުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަންކަންާމިހެންާހުރުމ ިއާއެުކގަިއާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅގަ

ނުޑެގާ ާއަޅުގަ ާދެން ާވިްސނަން. ާހައިސިްއޔަތަކުން ާޤައުމީ ާވިސްނަން. ާފުންކޮށް ާަވރަށް ާމިކަމ އިމެދުަގއި  2445އެބަޖެހެއޭ

ާ ާމުސ ރަފުޅު ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއެނގުނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ލީމ  ާރިޕޯޓު ާމި ާސުވ ލަކީ ާއުފެދޭ ާރުފިޔ 0ާާހިތުގައި ލަްއކަ

ާކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ ާަކންތައް ާއަމިއްލަފުޅު ާބ އޭ ާީކްއވެގެން ާއެމަނިކުފ ނު ާވެސް ާިއރު ާއޮތް ނޑައެޅިަފއި ާކަ އަށް

ސުވ ުލާއުެފދޭާކަމެއް.ާއަމިއްލަފުޅަށްާކަްނތައްާކުރުމަށްޓަަކއިާއޮޑިޓަރާއަމިއްލަފުޅުާކްރެޑިޓްާކ ެޑއްާނުހެއްދެވީ.ާއެީއާ
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ާނުވިސްނޭ.ާ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާގޮެތއް ާއެއްވެސް ާޖެހޭނެ ާބޭނުންކުރައްވަން ާކ ޑު ާކްރެޑިްޓ ާއޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ

ާަވރަކަ ާވަކި ާވެސް ާމީހުން ާއ ދ ިއގެ ާތެރެއިން ާަރއްޔިތުްނގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާކަހަލަ ާއ މްދަނީާއަޅުަގނޑުމެން ާފައިސ   2450ށް

ާއޮތްާ ާނުކުަރއްވ  ާކަްނތައްތައް ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާެދއްަވއި. ާހައްދަވ އި ާބޭންކުން ާކ ޑު ާކްރެޑިޓް ާކަމަށްވަންޏ  ލިބޭ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާަކމެއް ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާކުުރމަށްޓަކައި ާމަގުފަހި ާފަސ ދައަށް ާފުރަތަަމ ާެއއީ ާެވސް އޮތުން

ާ ާއޮްފާރުފ1222ާިޤަބޫލުކުރެވޭ. ާބޭންކު ާގޮުތަގއި ާއޮތް ާލިބިފައި ނޑަްށާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅގަ ާކަމަށްވަންޏ  ާމީހެއް ާލިބޭ ޔ 

ާ ާއެހެންވީމަ، ާދެްއވ ނެ. ާހައްަދވ އި ާކ ޑެއް ާކްެރޑިޓް ާއެމީހެްއގެ ާލިބިވަޑަިއގެންނެވެނ0ާާްމޯލްޑިވްސުން ާުރފިޔ  ލައްކަ

ާނުކުެރއްވީ ާއެކަންަތއް ާއަިމއްލަފުޅަށް ާކީްއވެގެންޯތއޭ ާމަގުފަހިވ ނެާހުރިއިރު ާކޮަރޕްޝަނަށް ާއެީއވެސް ާއ ދެ، .2455 

ާދަތުރުާ ާރަސްމީކޮށްފައި ާބުނެ ާކަމަށް ާދަތުރެއް ާޗުއްޓީ ާއަމިއްަލ ާދެން ާަޤބޫލުކުރެވެނީ. ާައޅުަގނޑަށް ކަމެއްކަމަށް

ާކަެމއް.ާއިބްރ ޙި ާފ ހަގަކުރެވޭ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާދެއްެކވުމަކީާވެސް ާފައިސ  ާޖީބުން ާއަމިއްލަ ްމާރަސްމީކޮށްފައި

ނައީމްާބ.އަތޮޅަށްާކުެރއްވިާަދތުރުފުޅުގައިާއޮފީހުގެާބަޖެޓުންާފައިސ ާދެއްެކވުމަށްފަހުާފަހުންާއެފައިސ ާއަިމއްލަާއަްށާ

ދައްކަވ އިާއަދިާފައިސ ާެދއްެކވިާރަސީދުތައްާވެސްާބަދަލުާުކރެއްވީ.ާއ ދެ،ާިމގޮތަށްާއަމިްއލަފުޅުގެާހަވ ުލގައިާހުންަނާ

ާއަމިއްލަފު ާވަދެގެްނާފައިސ ތަކަކުްނ ާތެެރއަށް ާފަސ ދައިގެ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާެއއީ ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާކުރެވޭ ާބޭނުން  2460ޅަްށ

ދ ނެކަމެއް.ާސަބަބަކީާއެމީހަކުާބޮޑުާވިޔަފ ރިާއެއްާވެސްާކުަރންާފައިސ ާނަގަިއގެންާހަމަާެއާލޯނެއްާގޮތަށްާއަމިއްަލާ

ާ ާފައިދ  ާކުރައްވ ފަިއ ާރޯލު ާފައިސ  ާކުރައްވ ފަިއ ާބޭނުންފުޅު ާއެީއާއަށް ާއޮތުން. ާދައްކ ގޮތަށް ާއެފައިސ  ވީމ 

ާއަމިއްަލާ ާކަމެއް. ާމަގުފަހިެވެގންދ ނެ ާވަރަށްބޮޑަށް ާފަސ ދައަށް ާހަމަ ާއެއީ ާނޫން. ާތެދުވެިރވުމެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާހެއްެދވެންޖެހޭނެ.ާ ާކ ޑު ާކްރެިޑްޓ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާއެމަނިުކފ ނު ާބޭނުންުކރައްަވއިގެންުނވ ނެ. ާފައިސ  ކަންކަމަށް

ާއެ ާއެވެްސ1ާާމަނިކުފ ނަށް ާހަމަގައިމު ާއެއީ ާއ ދެ، ާވަންޏ . ާލިބިވަަޑިއގަންނަވ ކަމަށް ާގިނައިން ާރުފިޔ އަްށވުރެ  2465ހ ސް

ާކުރެްއވިާ ާެއކަންތައް ާެއވެސް ާއެހެންވީމަ ާއެބައޮތް. ާސ ބިުތވ ން ާއެ ާއިއްތިފ ގުވޭ ާެއބަ ާކުރެްއވިކަމަށް އެކަންތައް

ވަޒީެރއްގެާަގޔަށ1ާާް.ާއ ެދ،ާއިްބރ ހިމްާނައީމްާބ.ތުޅ ދޫާއަށްާދިޔައީާކަމުގަވ ނަމަާެއވެސްާވަރަށްާޮބޑުާކޮރަޕްޝަނެއްާ

ާޙައިސިއްޔަެތއްތޯާމިވެްސާ ާބެއްެލވުމަށްާކޮން ާއެކަން ާއޮތީ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގައި ާކަމަށްބުނ އިރު ާވެލިޖަހަިއގެން ބަޔަކު

ާހި ާމީހުންގެ ާދިއުމުަގިއާރ އްޖޭގެ ާގޮތަކަށް ާކުއްލި ާކަމެއް.ާއެަވުގތު ާއުފެދޭ ާއުފެދޭނެ.ާއ ދެ،ާސުވ ލު ތްތަކުގައިާސުވ ލު

ާމަސްއޫލިްއޔަތެްއާ ާއޮިޑޓަރާޖެނެރަލްގެ ާބ ރުަގއި ާކުރުމުގެ ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނު ާނުވަތަ ާބ ރުތައް ާސަލ މަތީ  2470ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމަސްލަހަތ ިއާ ާއ އްމު ާއެީއ ާނޫން. ާމައްސަލަތަެކއް ާކޮރަޕްޝަނ އިބެހޭ ާއެީއކީ ާަމްއސަލަތަކަކީ ާއެބ ވަުތގެ ާއ ެދ، އޮތްތޯ

ާއެކަންަތއްާގު ާޖެހިވަޑަިއނުގަންނަވ ނެ. ާޖެނެރަލަކަށް ާޮއިޑޓަރ ާބައްަލވ ކަށް ާމައްސަލަތައް ާއެ ާމައްސަލަތަެކއް. ޅޭ

ާއިން.ާ ާމަޖިލިސް ާމި ާއަދި ާސަރުކ ރުންނ އި ނަޑއަޅުްއވ ފަ. ާކަ ާއެބަތިބި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުލުހުން ބެއްލެވުމަށްޓަަކއި

ާހިނގ  ާރަށްރަށުގަިއ ާއަީކ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާެވްސާާއ ދެ، ާރަށްރަށަކަށް ާހުރިހ  ާހަމަ ާކަްނކަމުަގއި ާނޭދެވޭ ިމޒ ތުެގ

ާަވޒީރުާ ާބ ލުވ  ާރަށްރަށުން ާބޭފުޅުްނ ާވަޒީރު ާއުފެދެންޖެހޭ. ާސުވ ލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާބޭފުޅެއްތޯ  2475ވަަޑއިގަންަނވ 
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ާސިނގި ާަގޔަށް ާބޭފުޅުންގެ ާަވޒީރު ާއެރުވ  ާމޫދަށް ާބޭފުޅުން ާވަޒީރު ާިކސަޑުޖަހ  ާގަޔަށް ާިމާބޭފުޅުންގެ ާކަޑ  ާއަޅި ރެޓް

ާވެސްާ ާބެއްލެވީ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާހ ދިސ ތޯ ާކިތައް ާތެރެއިން ާމީގެ ާހިގ ފަ. ާއެބަހުރި ާއެއް ާހ ދިސ  ާކިތަންމެ ކަހަލަ

ާެއއްާ ާކޮއްކޮ ާޖެނެރަލްގެ ާޮއޑިޓަރ ާކޮއްތަށް، ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާސުވ ުލކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން

ާއެފް.ޑީ.އައި ާހިމެނޭ ާކަމުގައި ާއެެހންނަމަވެސް ާބ ްއވ ފަ. ާއޮތީ ާފޮރުވ ފައި ާއަތްައޅ  ާމައްސަލަިއަގއި ވަނ2227ާާަ.ީޑގެ

ާ ާއޮޑިެޓްއގައި ާޔަޤީން.2221ާާއަހަރުކޮށްފަިއވ  ާއޮެވގެންކަން ާޒ ީތގޮތެްއ ާލިޔެފަިއވަނީ ާކަންތަްއތަކެއް ާއަހަރު  2480ވަނަ

ާބު ާވެސް ާަބހެއް ާޖެނެރަލްއަށް ާއޮޑިޓަރ ާަމއްސަލައ ެމދު ާބެލޭނެާއެފް.ޑީ.އައި.ޑީގެ ާއެމައްސަލަ ާއަދި ާނެތް. ނެފަެއއް

ާއުފެދޭާސުވ ލަީކާ ާހިތުގައި ާައޅުަގނޑު ާއަިއއިރު ާމިހ ާހިސ ބަށް ާއަދި ާމިހ ރަކުާނެތް.ާދެން ކަމުގެާޔަޤީންކަެމއްާެވސް

ވ ާފަސ ދައިގެާތުހުމަތުތަކެއްާކުެރވޭާއަދިާފަސ ދަިއގެާބަެއއްާަމއްސަލަތައްާސ ބިުތވ ާބޭފުޅަކުާމިހ ތަނަށްާނެރުއްވ ފައި

ާއޮޑިޓްާރިޕޯުޓގެާސައްޚަާކަމ ދޭތެރޭގައިާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާ

ާ2485 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ.ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.

ާ

ާ(ާ)ާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ2490 

 ސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ 

ާބަހުސްާ ާމިހ ރު ާއަކީ ާމަްއސަލަ ާމިނަގ  ާގޮތުަގއި ާމައްސަލަެއއްގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމިގެންދ  ާއޮޑިޓަރ208ާާކުރެވެމުން ާއުސޫލުން ާބަޔ ންކުރ  ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާވަކިކުރުމުގެ ާމަޤ މުން ާމިހ ރުާާޖެނެރަލް ާމަޖިލީހުގައި ާަވނީނަމަ ާކަމުގައި ާމައްސަލަ ާއެ ާސ ފުކުރަން. މައްސަލަތޯ

 2495ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގަިއާބަޔ ންކުރ ާގޮުތގެާމަތިންާމިާމައްސަލަާކުރިއަްށ078ާާއަމަލުކުރެވެމުންާމިގެންދ ާަގވ އިދުގެާ

ވަނަާމ އްދ ގ94ާާެއްދ ގައިާބަޔ ންެވެގންވޭާވަނަާމ 94ާގެންދަވަްނވ ނެ.ާއަދިާއެމ އްދ ާހަވ ލ ދޭާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ންެވގެްނވޭ ާމައްސަލަތަކ އ99ާާި)ވ(ާަގއި ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާދަށުން ާ)ނ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑައެޅުން.ާމިާމަސްއޫލިއްޔަުތާމަޖިލީހުގެާއ ްއމުާކޮމިޓީާއަށްާ ވަނ94ާާަފޮނުވ ާސިޓީތަްއާފޮނުވަްނވ ނެާކޮމިޓީތައްާކަ

ާައކީާމ  ާމިމައްސަލަ ާމިާއުސޫލުން ާބޭނުންވަނީ ާހަމަާސ ފުކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެވިފަ.ާެއހެންކަމުން ާއިންާމިވަނީ އްދ 

ާކޮމިީޓއަކުްނާ ާފޮނުއްވި ާނިންމަވ  ާކޮމިޓީން ާއެ ާހުށަހެޅި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާޢ ންމު ާބަޔ ންކުރ  ާމި ާގަވ އިދުަގއި  2500މަޖިލީހުގެ

ާގެންނަވ  ާފަހު ާކުެރއްވުމަްށ ާދިރ ސ  ާމިފަދަާމައްސަލަ ާރައީްސ، ާނޫންތޯ؟ާޢިްއޒަތްތެރި ާުނވަތަ ާަމއްަސލައެއްތޯ ފަިއވ 

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާއަދި ާަފހު ާދިރ ސ ކުެރއްވުމަށް ާއަށް ާފުރިހަމަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން، ނުޑ ާއަުޅގަ މައްސަލަތަކަކީ
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ާހިނގަންވ ނެ ާގޮުތގެމަިތންާކަންާނިމިގެން ާެއއްގޮްތވ  ާަގވ އިދ އި ާއެއް.ާއެނޫންާާހަމަޖެހިފައިވ ާއުސޫލުތަކ އި މައްސަލަ

ާދިރ ސ ާ ާރަނގަޅަށް ާބަލަިއނުލެވި ާރަނަގޅަށް ާވ ހަކަތައް ާމީސްމީހުންގެ ާގޮތަކަށް ާހުރި ާހިތު ާައޅުަގނޑުމެން ގޮތަކަށް

ާެގއްިލގެންާ ާަޙއްޤުތައް ާބަެއއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާނަމަ ާވަނީ ާކަުމގައި ާދެކެވޭ ާނުކުރެވި ާތަޙުޤީުޤ ާރަނގަޅަށް  2505ނުކުރެވި

ނޑުާމިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނެގީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންކަ ާމުން،ާައޅުގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާ

ާމިާ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ާހަވ ލ ދެއްވި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާެއއް ާމައްސަލަ  2510އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭ

ާއަޅު ާފެށުނުއިރު ާބަހުސް ާމި ާވ ހަކަ ާގެންދ  ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާމ އްދ ގެ ާމި ާއަދި ާދަންނަވ ަފއި. ާވ ނީ 078ާަގނޑު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާހަވ ލ ާދީފައިވ ާމ އްދ .ާއެއީާމިާބަހުސްގައިާމެންބަރުންނަށްާވ ހަކަދެއްކުމަށްާަވގުތުާދެވޭނީާ

ާ ާގަވ އިދުގެ 94ާާމި ާމަތިންނޭ. ާވ ގޮުތގެ ާމ ްއދ ގައި ާދިނުމ އ94ާިވަނަ ާަވގުތު ާބަހުސްަގއި ާައކީ ާމ އްދ  ބެޭހާާވަނަ

ާގޮތަކީާ ާއޮްނނަންވ ނެާސައްޙަ ާކުށެއް.ާއެތަނުަގއި ާއެއޮތީ ާކްރޮްސާރިފަރެންސްަގއި ާއެްއާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެ މ އްދ 

88ާާ ާގަވ އިދުގެ ާމި ާދެވޭނީ ާވަުގތު ާވ ހަކަދެްއކުމަށް ާބަހުސްގައި ާ"މި ާމ އްދ . ާގޮތުެގ88ާާވަނަ ާމ އްދ ގަިއވ   2515ވަނަ

ާއިޞްލ ުޙވެ ާކުްށ ާއެ ާއެގޮތަށް ާަގވ އިުދގައި.ާމަތިންނޭ" ާމިވ  ާކުރިަމތީގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާއޮންނަންޖެހޭނީ ފައި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާގެންދަވަނީ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުުޅ ާއަިއއިރު ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  އަޅުަގނޑުމެން

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާ

ާ

 2520ާވޯޓަށްާއެހުން.ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށ02ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހަމައަށ0:12ާާްއަޅުަގނޑުމެން ާވޯޓ އި ާއެދުވަހަކު ާގޮެތއް ާގެންދ  ާކުރަމުން ާޢަމަލު ާވެސް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ވުމ ެއުކ

ާވ ހަކަ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއޮންނ ނެ. ާދެންނެވުން ާވޯޓަށް ާމައްސަލަތަަކށް ާހުރި ފުޅުާއައިސްަފއި

ނޑުމެންާ ނޑުާހިނދުކޮޅެއްާައރުވ ނަން.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާމިާމަސައްކަތްާއަުޅގަ  2525ނިންމަވ ލައްވަންާބޭނުންފުޅުާނަމަާއަޅުގަ

ާކޮށްލެއްވުމ އެުކާ ާއިޝ ރ ތް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަސްދުކުަރނީ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ނިންމުމަށްފަހު

ރިއަށްާގެންދިއުމަށްަފހުާބަހުސްގެާކަންަތއްާކުިރއަްށާގެންދިއުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާވޯޓުެގާމަަސއްކަތްާކު

ާކުިރއަށްާ ާކަންތައް ާވޯޓުގެ ާމަތިން ާވ ގޮުތގެ ާގަވ އިދުަގއި ާވ ތީ ާޖެހިފައި ާރަނގަބީލު ާވޯޓަްށ ާމިހިސ ބުން އަޅުަގނޑު

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާދަންނަވ ލަން. ާއަމީންޢ އްމަށް ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަށްާގެންދަން ާކ ޑުކޮޅުަތއް ންބަރުން
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ާައޅުަގނުޑާ ާެޗކްކޮށްލެްއވުމަށް ާކ ޑުކޮޅުަތއް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުރވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް  2530އަޅުަގނުޑ

ާދ އިރ ަތއްާ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާައޅުގަ ާއަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާލ މަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިގަތުމ މެދު ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ރުކަޒީ

ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާާ

ާ

 2535ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 60ާ2540ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 2545ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 60ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުަމށް .10ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،60ާ. .

ާބަލައިގަތު ާބިުލާމަޖިލީހުން ާހިްނގުމުގެ ާލ މަރުކަީޒާއުސޫލުން ާދ އިރ ަތއް ާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީ މަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާކަންތަްއ. ާކޮމިީޓއެްއގެ ާހަވ ލުކުރ ނެ ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާމި ާއޮތީ ާެދން ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އޮތީ،

ާއެާ ާހަމަޖައްސަނީ ާަކންތައް ާކޮމިޓީއެްއގެ ާފޮނުވ  ާއެ ާފ ސްކުރެއްވީަމ ާބިލެއް ާމަިޖލީހުން ާބުނ ގޮތުން، ގަވ އިދުަގއި

ާކޮމި ާދ އިމީ ާކުރުމަށްާދ އިރ ެއއްެގ ާމަޝްވަރ  ާޕ ީޓތަކ  ާސިޔ ީސ ާަހމަޖެއްސުމުގަިއ ާއެކަން ާފޮނުވުމަށް. ާއަށް  2550ީޓ

ާވަކިާ ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޮއވޭ. ާވެސް ާފުރުޞަތު ާފޮނުވުުމގެ ާކޮމިޓީައކަށް ާވަކި ާހަމައެއ ެއުކ ާއަދި އޮންނަނީ.

ނ ޑުާކުރިާމަޝްވަރ ަގއިާވިދ ުޅވެފަިއވޭ.ާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވުމަށްާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާކަމަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ އިާއަުޅގަ

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާފުރަަތމަ ާއެންމެ ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާވުމ އެކު ާވ ހަަކާވިދ ުޅވެފައި ާއެ އެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށް

ާށް.ާގޮތުްނާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވުމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަދިާެއމް.ޑީ.ޕީގެާޕ ލިމެންޓްރީާލީޑަރަށްާއަރުވަންާމިކަމ ާބެހޭ

ާ2555 

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 
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ާކޮމިީޓާހުށަހަޅ ކަށްާނޫން.ާ ާޙަޤީޤަުތަގއި ާއެދުނީ ާމި ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނުޑާފުރުޞަތަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއަދި ާހުށަހަޅ ލަން. ާއަުޅަގނޑު ާފޮުނވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާަވކި ާހަމަ ާވ ހަކަެދއްކިާއެހެންނަމަވެސް، ނޑުމެން ައޅުގަ

ާޖެހޭތީވެާ ާހުށަހަޅަން ާހުށަހެޅުން ާކަމެއްކަމަށް ާއޮްނނަންޖެހޭނެ ާދެއްކުަމކީ ާއެވ ހަަކ ާެއޮގތަށް ާފްޯލގައި ކަމުގަިއވިަޔސް،

ާޢ ންމުާ ާފިަޔވައި.ާދެން ާކޮމިޓީަތއް ާދ އިމީ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާގެންދިއުމަށް ާވަިކާޮކމިޓީއަކަށް ާމި  2560އަޅުަގނުޑާއެދެން

ާަގވ އިދަްށާއުސޫލެ ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާބޭނުންވޭ، ާދަންނަވ ލަން ާފުރުޞަތުގަިއ ާމި ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާގޮތުން ްއގެ

ާމިާ ާދެމުން ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާއިންޑިޕެންޑެންޓް ާޕ ޓީއަކަށ އި ާސިޔ ސީ ާކޮންމެ ާހަމަ ާފެށިފަހުން ޢަމަލުކުރަން

ާނަގ ކަ ާެއއް ާކޮމިޓީ ާގޮތަކަށް ާނުހިމެނޭ ާއުސޫލު ާމި ާއެވ ހަަކާއަންނަނީ. ާނޫން. ާޕ ޓީއަކުްނާޤަބޫލެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ށް

ާކޮމިޓީާ ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާއ ިއ ާކޮމިޓީ ާމި ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާހީވ ގޮތުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަން.

 2565ާހުށަހަޅުއްވ ނެާހ މިދުާޢަބްދުލްާޢަފޫރު.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒް

ނޑުާކޮމިޓީާއެއްާހުށަހަޅަން...... ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާ

 2570ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާވިލުފުީށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 2575ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާއައު ާަގވ އިދުގެ، ާރައީްސ، ާޖެހޭނ006ާާެޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަްއވަން ާިރޢ ޔަތް ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެގައި ާނަންގަވ އިރުަގއި. ާކޮމިޓީ މިހ ރު

ާފަދަ ާަބއެްއގެާފ ހަގަކުރެްއވި ާވަކި ާގޮތަކަށް ާޙުދުމުޙްތ ރު ާމަޖިލިސް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން. ާހެދީ ާގަވ އިދު ާމި އިން،

ާހުރިހާ  ާތަމްސީލުކުރ  ާމިތ  ާމިހ ރު، ާއޮންނ ނެ ާހިމަނ ފައި ާަގވ އިދުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮވެދ ނެތީވެ ާމިތ  ކޮންޓްރޯލް

ާ ާފުުރޞަތު ާކޮމިޓީތަކުން ާވަގުތީ ާނެގޭ ާޕ ޓީތަކަްށާމިގޮތަށް ާަގވ ިއދުގެާސިޔ ސީ ާމ އްދ ެގ006ާާދޭންޖެހޭނެ.ާމިއީ  2580ވަނަ

ާަގވ އިދ ިއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބެލެވޭނީ ާވެއްެޖއްޔ  ާގެްނގޮްސފިކަމަށް ާއޮންނ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާެއއ ިއާޚިލ ފަށް )ނ(ާަގއި

ނޑުާއެކަންާ މިާގެަނއީ.ާޚިލ ފަށްާމިކަންާކުރަނީާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްގެާސަމ ލުކަމަށްޓަަކއިާައުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ
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ާ

ާ2585 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޅުަގނޑުގެާސަމ ލުކަމަށްާގެންެނވިާމ އްދ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާއަުޅގަ

މެންބަރުންގެާއަދަދ އިާމެންބަރުންގެާނަންާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާަވގުތީާކޮމިޓީތަުކަގިއާތިބުމަށްާއެދ006ާޭގެންނ ނަން.ާ

ާހިމެނެންވ ނެާ ާކޮމިޓީަގއި ނަޑއަޅ ީނ ާކަ ާފުރަތަމަ ާެއޮގތުން، ާމެންބަރުންނެވެ. ާޖަލްސ އެްއގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅ ނީ

 2590ނަންާާމެންބަރުންގެާއަދަދެވެ.ާއެއަށްަފހު،ާއެާއަދަދަށްާއެާކޮމިޓީގަިއާހިމެނެންވ ނެާމެންބަރުންގެާނަމެވެ.ާމެންބަރުންގެ

ާމަޖިލީހުންާ ާކަމަށް ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާކޮމިީޓގެ ާއެ ާގޮތުަގއި ާފެންނަ ާމެންބަރަކަށް ާހުށަހަޅ  ާއެ ހުށަހަޅ ނީ

ާކޮމިޓީަތކުަގއިާ ާނަގ  ާމިޮގތުން ާއުސޫލުންނެވެ. ާހުށަހަޅ  ާލިސްެޓްއ ާމެންބަރުންގެ ާތިެބންވ ނެ ާއަދަދަށް ނަޑއަޅ ފަިއވ  ކަ

ާޕ ޓީ ާހުރިހ ާސިޔ ސީ ާހިމެނޭ ާއެެވ.ާހަނިމ ދޫާމަޖިލީހުގައި ާދޭންވ ނެ ާއިސްަކން ާހިމެނުމަށް ާމެންބަރުން ާއަިމއްލަ ތަކ އި

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ2595 

ާއްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:މުޙަހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާރަީއސް.ާޢިއް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުާޝުކުރިއްޔ  ާދޭްނވ ެނއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާއިސްކަން ޒަތްތެިރާރައީްސާިތާވިދ ުޅވީ

ާދި ާއިސްކަން ާލިސްޓުހަމަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާގޮުތން ާދަންަނވ ލ ާނުމުގެ ނޑު ާލިސްޓުއަުޅގަ ާހުށަހަޅ  ާއަުޅަގނޑު ަގއިާނަން.

ާމިާހިމެނެނީ....

ާ2600 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުމެންާމި ާނިންމަންާޖެހެނީާއަދަދު.ާާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:

 2605ާމެްނބަރުންާތިބެން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.00ާާއ ދެ،ާއަދަދަށްާައޅުަގނޑުާހުަށހަޅަންާމިާކޮމިޓީގައިާ

ާ

ާހަކަދެއްެކވުން:ފޫރުާވ ލްޣަމިދުާޢަބްދުޙ ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާއެާއަދަދަށްާތ އީދުކުރަން.ާދެންާއިތުރުާތަފްސީލެއްާއަދިާައޅުަގނޑަށްާދެިވދ ނެތޯ.ާ

ާ

 2610ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއެންމެާ ނޑުމެން ާބުނ ގޮުތން،ާއަުޅގަ ާމ އްދ ަގއި ާގަވ އިދުގެ ާއިވުނު ާދެންމެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދު މި

ނޑައަޅަން.ާއެާަކނަޑއެޅުމަށްފަހުާދެންާނަންތަކ އިާހަމައަށްާމިާދެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާފުރަތަ 00ާމަާމިޖެހެނީާއަދަދުާކަ

ާކުރައްވ ތޯާ ާއިޢުތިރ ޟް ާއެަކމ  ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްެވސް ާލިބިފައި. ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާމިއޮތީ ާއަދަދު ގެ

ާނުކުރައްވަންޏ  ާއިޢުތިރ ޟް ާބަލ ލ ނަން. ާކަމަށްާާއަޅުަގނޑު ާބަލައިގަތީ ާއިއްތިފ ޤުން ާމަޖިލީހުން ާއަދަދު ާއެ ެއގޮތަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއެހެންވީމ ، ާދ ން. ާވޯޓަކަްށ ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫނިއްޔ   2615ނިންމިދ ނެ.

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ:މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

އަޅުަގނޑުާއިޢުތިރ ޟްާކުރުެމއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއގ ރަިއގެާއަދަދަށްާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގައިާވ ގޮތަށްާހުރިހާ 

ާ ާއެގޮތަށް ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުަގނޑު ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާމެންބަރުންނަށް ާއަމިއްަލ ާޕ ޓީައކ އި  2620މެންބަރުނ00ާާްސިޔ ސީ

ާގިނަާ ާބަަޔކަށް ާޖެހޭނީ.ާވަކި ާމިހ ތަނަށްާހަމަކުރެވެން ާއުސޫލެްއާގެންުގޅެމުން ާހަމަހަމަ ާނޫން.ާމަޖިލީހުގައި ާގޮަތކަށް ވ 

ާއަިއގޮތަށްާހަމަާގަވ އިދުަގއިާެވސްާބުނ ގޮތަށް.ާއެހެންާމިދެންނެވީާވަރަށްާބޮޑުާބޭނުމަކ ާއެީކގައި.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިވަނީ ާކުރިމަތީގަިއ ާމިހ ރު.00ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަދަދު ާާގެ ާވިލުފުށ00ާާީއެހެންވީމ ، ާފ ސްކުރުމަށް ާއަަދދު  2625ގެ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުްނެގާމ00ާެހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޖުތ ޒްގެާެއާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުަރން.ާއެީއާ

 2630ާކޮމިޓީއަކަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާލިބިފައިާމިހ ރުާވެސްާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއވެސްާއިޢުތިރ ޟްާކުަރއްވ ާމެންބަރަކުާނެތުމ އެުކާ

ާނަގ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާޝުކުރިއްޔ . ާއ ދެ، ާނިންމ ލެވިދ ނެތޯ. ާމިކަން ާނުގޮސް ވަގުތީާާވޯޓަކަށް

ާ ާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވަނީ ާނަނ00ާާްކޮމިޓީގައި ާއެހެންވީމ ، ާދެން ާއެއްބަސްވެވުނީ. ާމި ާމިހ ރު  2635މެންބަރުންކަމަށް

ނޑުާހުޅުވ ލަން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ ގަވ އިދުަގއިާވ ގޮތުގެާމަތިންާނަންތައްާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުާއަޅުގަ

ާރުޞަތުާއަރުވަން.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒަށްާފު
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ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާދ އިރ ެގާ ާތޮއްޑޫ ާހިމެނެނީ. ާމި ާލިސްޓްގައި ާުހށަހަޅ ލ  ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ   2640އ ދެ،

ބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދު.ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ނޑުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒް.ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޅުގަ

ާޢަބްދު ާރަޙީމް ާޢަބްދުއް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާهللا. ާހ މިދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ޢަބްދުލްާހެންވޭރު

ާރުޤިއްޔ ާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާސަމީރު.ާމަހިބަދޫ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއަޒތްތެރި ޢަފޫރު.ާދިއްދޫ

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަފހުމީ.ާއޭދަފުށީ ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި  2645މުޙައްމަދު.ާފޭދޫ

ާރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ .ާސަލީމް.ާގުރައިދޫާދ އި

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުާތ އީުދާކުރަން.ާ ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްވިާލިސްޓަށްާއަުޅގަ

ާ2650 

ާފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޣަދުލްއިރ ގެާމެްނބަރުާހ މިދުާޢަބްހެންވޭރުާދެކުނުާދ 

ާހުށަހެީޅާ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާގޮތަކަށް ނޑު ާމަިއގަ ާއޭަގއި ާހުށަހަޅ ލ ނަން. ާލިސްޓެއް ާވެްސ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާއެބޭފުޅުންާ ާވެސް ާޕ ޓީން ާމި ާއަދި ާނެތް. ާއެއް ާމައްސަލަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދޭތެރޭގައި ާމެންބަރުންނ އި ޑީ.އ ރު.ީޕގެ

ާމެންބަރުން ާތަންކޮޅެްއާހުށަހަޅުއްވ  ނޑުމެންނަށް ާެއްއާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާމައްސަލަ ާވެސް ާދޭތެރޭގައި ނ އި

ނޑުމެންނަށްާދެާއިންޑިޕެންެޑންޓްގެާބަދަލުަގއިާައޅުަގނޑުެމންނަށްާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަާ  2655ފަސޭހަވޭާމިތަނަށްާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާޕ ޓީލައިގެން ާޤައުމީ ާއެއް ާޕ ޓީ ާަވގުތުކޮެޅއްާާއެހެން ާއެހެންވީމ ، ާހީވަނީ. ފުދޭނެހެން

ާޕ ޓީތަކަށްާ ާއެ ާޖެހޭ ާބަލ ލަން ާައޅުަގނޑުމެން ާމީގައި ާއިނގޭތޯ. ާއެބަހުރި ާމީގައި ާނޫނޭ ާމިބަޔަށް. ދެއްވަފ ނަންތޯ

ާރަނގަޅު ާވަރަށް ނޑަށް ާޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ ާހަމަޖައްސަން ާެވސް ާގޮެތއް ާވެސް ާކޮންމެ ާކަހަލަ ާދެވޭ ާހަމަހަމަކޮށް

ާވަގުުތކޮެޅއްާދެްއވިްއޔ .ާ

ާ2660 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގިނަ ާމ  ާނޫންތޯ. ާކޮށްަލއްވަްނވީ ާރިޔ ޟުާާމަސައްކަތެއް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާނުނަންގަވައްޭޗ. ހިނދުކޮޅެއް

ާރަޝީދު.

ާ
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 2665ާާ:ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން

ާރަީއސް.ާައޅު ާމަްއސަލަޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިންާނެިގާނިޒ މީ ާާަގނޑު ާއަނެްއކ  ާމ އްދ ގެާ)ނ(006ާާއ ިއާގުިޅގެން ވަނަ

ާމައްސަލަ ާނިޒ ީމ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަށުން ާމިާގެ ާވިދ ެޅއްާެއއް ާރަީއސެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެާނެގީ. ާވަިކާާނުވޭ ކަމަކަށް

ާމި ާހީވަީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމެާއެްއޗެއް. ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާދެން ާކުރިްނާމަޖިލީހަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ްނޖެހޭނީ އް

ާވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެން ާހުށަހެޅުމަކަށް ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާމަތިން ާއުސޫުލގެ ާއަޅުަގނޑުމެންާާނޫންާދެންނެވި ާވެއްިޖއްޔ  ކަމަށް

ާއެ ާމީހުން ާހެދި ާގަވ އިުދ ާބަދަލުކުރަން. ާމިާޖެހޭނީ ާމިާވ ހަކަ ާމިާދައްކަނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާނަގާ ާތ ނގައި.  2670ތަނުން

ާކޮމިޓީތަ ާވ ންޖެހޭނީ ާގޮަތށް،އް ާެއކުލެވޭ ާޕ ޓީތައް ާއެކުލެވޭާސިޔ ސީ ާމެންބަރުން ާއަިމއްލަ ާނެޭގާާއަދި ގޮތަށް

ާކޮމިޓީ ާދ ން ާކޮމިޓީތަްއާވެގެން ާަވގުތީ ާމިތަކަކަށޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހުން ާރޫޙުާގެއްލޭާާވ ނީ.ާމިކަންާކުރި ތިބީ.ާމީގެ

ާއެބަ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާމިތ ނަގއިާގޮތަށް ާއިސްކަންދޭންވ ނޭާދައްކަވ  ާނުލ . .ާރެކޯޑ ިއ

ާއެހެންވެއްޖެ ާކުަރންޖެހޭނޭ. ާއެކަން ާމ ނައަކީ ާބުނުމުގެ ާވ ނޭ ާވެާއިސްކަންދޭން ާތަންާކަމަށް ާއެ އްޖިއްޔ 

ާއަުޅަގނޑުާދ ނީާސުމ ނަާާބަދަލުކުރެވިދ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭގެ  2675ާޕްރީމްާކޯޓަށްޯތާއޭގެާމ ނަާހޯދަން.ާނޫނީާެއއްާނަގަން

ނުޑާމިކަންާއެބަޖެހޭާރައީސްާއެއަށްާރޫލިްނގ ކްލިއަރާކުރަން.ާމީގެާރޫޙަކީާިމއީ.ާމިކަްނާާހެންެއއްާދެއްވ ނީތޯ.ާއަުޅގަ

ާސިޔ ސީ ާފުރުޞަތު ާކޮމިޓީތަކުން ާނެގޭ ާމިހެން ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާމީހުންނަކީ ާއިނގޭތޯ.ާާކުރި ާދޭން. ޕ ޓީތަކަށް

ާނުދީފިގަާއަޅު ާފުރުޞަތު ާޕ ީޓތަކަށް ާިސޔ ސީ ާމިާކަަމށްާނޑުމެން ާވިހިާާވަންޏ  ާާތަނުން ާޙައްޤުތަެކއްާހ ސް މީހުންގެ

ާއަޅުަގނޑުާމިއިނގޭތޯާއެބަާެގއްލޭ ާވަންޏ ާއެއީާފަސްާާކަމަށްާދިލްާމީގައިާނުލައިފިޢ ދަންނަވަނީާަޙސަންާާ.ާއެހެން

 2680ހ ސްާާެއއީާފަސްާާވަންޏ ާކަމަށްާމްާމ މިގިލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާނުލައިފިހ ސްާމީހުން.ާގ ސިމްާއިބްރ ހީާ

ާވިލު ާއ ބ ދީމީހުން. ާމީހުންގެ ާފަސްހ ސް ާދ އިރ އަކީ ާމިާފުށީ ާއެހެންވީމ ، ާބައެްއގެާާދެންނެވީާާއެއް. ާބަިއވަރު އެތައް

ާއޮންނަ ާޝ މިލުވުން ާއެންމެންގެ ާލިބޭނެތީވެ، ާއުނިކަެމއް ާމިާޙައްޤުތައް ާނެގުމަށްޓަކައިާާގޮތަށް ާކޮމިޓީތައް ތަނުގައި

ބައެްއގެާމެޖޯރިޓީާހޯދަންާާކަމެއްާމިއީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިާގަވ އިދުެގާރޫޙ ިއާޚިލ ފަށްާަވކިާާތްއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްފައިާއޮ

ކަމެއް.ާމިއަދަީކާމިކަހަލަާކޮމިީޓައށްާނެގޭާފުރަތަމަާދުވަސް.ާާކުރުމަކީާދެރަާގައިާމިކަހަލަާކަންަތއްަތއްާމިހެންމިތ ނ

ާދެއްާ ާމަނިކުފ ނު ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާދަށުން. ާގަވ އިުދގެ ާރޫލިންގމި ާދުވަހަކުާާވ  ާދެމިއޮތްހ  ާމަޖިލިސް ާމުޅި  2685އަކީ

ާމިއަދުާ ާކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ާރިޢ ޔަްތ ާދޭތެރޭަގއި ާމިއ  ާއެހެްނވީމ ، ާިމއީ. ާގޮެަތަކީ ާކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާކަހަލަާހެދުމެއްާލައިގެންާމިާޖެނެރަލްާލ ާއަޅުަގނޑުާއޮޑިޓަރ މެންާތަނަށްާއައިތީވެ،ާއެާރުޅިާކޮންމެހެންާއަޅުގަ

ާކަމެއް ާހައްދަވ ނެ ާބ ލަން ާއެހެންވީާއެންމެންނަށް ާއަދަުބވެރިނެތް. ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރިާމ ، ކަމ ެއކު

ސްދުަގއިާގަވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާކީާއެއީާހަމ006ާާަރައީސަށްާދަންނަވަންާމިކަމ ިއާދޭތެރޭގައިާފުންކޮށްާވިސްަނވ ށޭ.ާ

ާކުރަްނވެގެްނާލިޔެ ާއެކަން ާތަޢ ރަޟެާފަިއާއޮއަޅުަގނޑުމެން ާެއއަކުާނެތޭ.ާޭއގަިއާޮއޅުމެއްްތާލިޔުމެޭކާެއއީ.ާއެއަށް  2690ާއް

ާވެސްާނެތޭ.ާވަރަށްާސ ފޭ.ާަވރަށްާކްލިއަރާއޭ.ާމިއީާހުރިހ ާއެންމެންނަށްާފުރުޞަތުާދޭންވެގެންާކުިރކަމެކޭާމިއީ.ާ
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 2695ާާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންާ

ާމިނިވަްނާ ާހަމަ ާނެގޭ ާގަވ އިދުެގާދަށުން ާމި ާފަހަރަށް ާފުރަަތމަ ާމި ނޑުމެން ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމި ާމިކަން ާމިފަހަރު ާއެހެްނވީމ ، ާކޮމިޓީ. ާަވގުތީ ާކުރަްއވ ފައިާކޮމިޓީ. ާގެންދެވޭީނާާޮގތަށް ާމިއ އެްއގޮތަށް ާހަމަ ދެން

ނޑުމެންާގެންގުޅޭާރޫޙުާބ އްވަިއގެން.ާވަކިާކަންތައްަތކުސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުގެާމީހުންނަށްާފުރުޞަ ަގިއާތުާދިނުމަށްާއަޅުގަ

ާޕ ޓީ ާބޮޑެތި ާބޭނުންވ އަޅުަގނޑުމެން ާކަމަކުާތަކުން ާކޮށްގެން ާމިކަން ާގޮތަށް ނޑު ާައޅުގަ ާނުދ ނެ. ޅިގެްނާގުމިކަމ 

ާޕ ލިމެންޓު ާގެ ާވ ހަކަާޑީ.އ ރު.ޕީ ާލީޑަރ އި ާތިމަންނަާގްރޫޕްގެ ާކުރެޭވކަށްާދެްއކީމ ،ާވިދ ޅުވި ާތިގޮތަށް ާތިކަން  2700މެންނަށް

ާތަކ އިާ ާޕ ޓީ ާއެހެން ާސިޔ ސީ ނޑުމެންނަށްެވސް ާއަުޅގަ ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑުެވސް ާއެހެންނަމަވެސް ނެތޭ.

ާއޮތް ާއެކަން ާެއއީ ާނެތް. ާކުރެޭވކަށް ާއެކަން ާނުލ  ާމެންބަރުން ނަޑށްާމިނިވަން ާއަުޅގަ ާކުެރވެންާާގޮތް. ާެއކަން ވެސް

ާދަ ާވ ހަކައޮތްގޮތް ާކިޔ  ާޑިމޮކްރެސީއޭ ާެއއީ ާޕ ޓީާންނަވަން. ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަދެފައި ާމިތަނަށް ތަކަްށާަދއްކ ފައި

ާކަމަްށާނަގަންވީމ ،ާދެންާވ ަހކަާނެތްާމީހެްއެގާމައްޗަށްާއިތުބ ރުޞަތުާދޭންވީމ ،ާބިލެއްާބޭރުކޮށްލަންވީމަާނުވަތަާފުރު

ާ ާނެތް. ާފުރުޞަތެއް ާސިފައިންާދެއްކޭނެ ާބިލުއެކަމަކު ާއޮިޅގެންާގެ ާރައީސަށް ާދައްކަމުްނޮގސް ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ  2705ގެ

ވޯޓަށްާއެހުނީމަާއޭތިާބޭރުކޮށްލުމުަގއިާގަވ އިދަްށާހަމަާއެގޮތަށްާފުރުޞަތުާގެނެެެވޭ.ާެއއީާޑީ.އ ރު.ޕީާެގ2ާާނުބައިކޮށްާ

ާކަމަށް ާރައީެސއް ާއިންނެވި ާއަޅުަގނާފަރ ތުން ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ނޑު ާައޅުގަ ާއުސޫލު ާއެ ާހަމައެްއާވ ތީވެ. ަޑކީެވސް

އަށްާޤަބޫލުކުރ ާމީހެއް.ާއެހެންާމީހުންާފަހަރެއްަގއިާނުކޮށްފ ނެ.ާއެވެްސާާކަމުންާއަުޅަގނޑުާއަމިއްލަާގެންގުޅޭާމީހެއް

ާބަލ އިރުަގއިާާމައްސަލަ ާއުސޫލަށް ާގްޫރޕުާެއއްާނޫން.ާއެހެންީވމ ،ާއެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާމިާާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިކޮމިޓީަގއި މިއަދު

ާޕ ޓީތައް ާހިމެނޭާސިޔ ސީ ާމެންބަރުން ާއިންޑިޕެންޓް ާޕ ޓީތަކަށް ާހުރިހ  ާކުރ   2710ގޮތަށްާާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާތަމްސީލު

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލައިާނުެގންނ ނެކަންާއެއްާބޫލުކުރ ތީވެ.ާނިޒ މީާމައްސަލަގަބ އްވަން ާމަނިކުފ ނު ވެސްާއެނގޭ.ާާކަމަށް

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއީ ާއެހެާާއެކަމުން ާއިށީންނައެއް. ނޑު ާއަުޅގަ ާމަނިކުފ ނުާާވީމަންންވީމ ، ވެސް

ނޑުާމި ާދެންނެވީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާވ ހަކަާމިާވިދ ޅުވ ެނކަންާއެނގޭ.ާނަމަެވސްާއަުޅގަ

ާ

 2715ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމައްސަލަ ާއަާނިޒ މީ ާނިންމަން. ާގޮތްަތކެއް ާއެބަޖެހޭ ާމިކަމުގައި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ޅުަގނޑުާއެއް

ާަގވ އިދުާހަދަިއގެންާަގވ އިދުާފަށަިއގަ ާއެބަާޭބނުންވޭ.ާއަލަށް ާއުޅޭއިުރާމިކަހަލަާމުހިއްމިކަމުގައިާމަްޝވަރ  މުާނެގެން

ާސަމ ލު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާވިލުާނުކުތ ތައް ާގެނެސްދެއްވ ތީ، ނުޑާކަމަށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ފުށީ
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ގޮތުންާާބެހޭާޑުާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަން.ާމިކަމ ރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޝުކުރުާދަންނަވަން.ާކެންދޫާދ އި

 2720 ކުރެވޭ.ާާކަމަށްާލަފ ާކޮންމެވެސްާކަހަލަާެއއްެޗއްާިވދ ޅުވ ންާބޭނުންފުޅު

ާ

ާާ:ކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ، ާހުރިހ 007ާާވ އިދުގެ ާގޮތުން ާބަޔ ންޮކށްފައިވ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާޖެހޭނެ ާހިމަނަން ާމެންބަރުން ާދޭހަާޕ ޓީތަކެްއގެ ާޕ ޓީތަކެްއގެާާއެއްާކަމަކަށެއް ާހުރިހ  ާތަންތަނުގައި ނުވޭ.ާހިމަނަންޖެހޭ

 2725ާމ ،ާެއގޮތަށްާމ ނަކުރަންާޖެހޭނެާކަމަށްާތަފުސީލުކޮށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ.ާއެހެންވީާމެންބަރުންާހިމަނަންާޖެހޭނެ

ާއެހެންނަމަވެ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެްއ ާައޅުަގނެޑއް ާލިްސޓުކަމަކަށް ާހުށަހަޅ  ާައވަސްާްސާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސަްއކަތް ާގަިއ

ާހިމެނޭާ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީއެއްގެ ާހުރިހ ާސިޔ ސީ ާޕ ޓީންާާކުރުމަށްޓަކައި ނޑުގެ ާހުށަހަޅަންާއަޅުގަ ާއަލުން ސްުދާގަގޮތަށް

ާކުރަން.ާ

ާ

 2730ާާ:ތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުހަނިމ ދޫާދ 

ނޑުާކުރިައށްާގެންދ ނަން.ާާތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނުޑގެާލިސްޓުޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތް  ތޮއްޑޫާ-0ބަދަލުާކޮށްލަންާއަޅުގަ

 އިލްހާމު ޒަތްތެރި މެދްބަރުޢިއް ގެމަދަފުފީ ދާއިރާގެ -2ވަޙީދު.  ޢަލީ އަލްފާޟިލް ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި  ހަދިމާދޫ ދާއިރާގެ -4ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ރޮޒައިދާ އާދަމް.  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ -1އަޙްމަދު. 

 -6هللا. ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޮދަދޫ  -5ތާޒް. އަޅުގަދޑު މުޙައްމަދު މުޖު މެދްބަރު

 2735ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ -7ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު.  މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހެދްވޭރު ދެކުދު 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ -9މަދު. ރުޤިއްޔާ މުޙައް ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ދޫ ދާއިރާގެމަހިބަ -8އަޙްމަދު ސަމީރު. 

 -00ދިލް. ޢާޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޙަސަދް  މަރަދޫ ދާއިރާގެ -02މް. ޤާސިމް އިބްރާހީ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު

 . އިބްރާހީމް ރިޟާ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ

 

 2740   :ދް މުޙަދްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުދްމެދްބަރު ޙުސައި މަތިވެރި ދާއިރާގެ

 ކުރަދް.  ދުހެޅުއްވި ލިސްޓަފް އަޅުގަދޑު ތާއީހުފަ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ދެދްމެ އެ ހަދިމާދޫ ދާއިރާގެ

 

  :މެދްބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުދް ހެދްވޭރު ދާއިރާގެ
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އަޅުގަދޑު ހުފަހަޅަދީ ހަމަ އެދްމެ ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް. ފުރަތަމަ ޑީ.އާރު.ޕީ އިދް ހުފަހެޅި ލިސްޓަފް. އެ ލިސްޓުގައި 

 2745ހިމަދާލީމާކ އަޅުގަދޑުމެދްދަފް ފުދޭ ކަމަފް  އިބްރާހީމް ރިޟާގެ ބަދަލުގައި ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެދްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

 އަޅުގަދޑު މި ބަލަދީ. 

 

  :ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް

 ލިސްޓް އަލުދް އިއްވާލަ ދެއްވަފާދަދްތޯ.

 2750 

 :މެދްބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުދް ހެދްވޭރު ދާއިރާގެ

ޢަލީ ވަޙީދު.  މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އްޔާ ތޮއްޑޫ އާދެކ އެހެދްވީމާކ އަޅުގަދޑު އެ ލިސްޓު ކިޔާލަދް ވެއްޖި

 މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެއިލްހާމް އަޙްމަދާއި އަދި ތުލުސްދޫ  މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެއަދި ގެމަދަފުފީ 

ދް އަޅުގަދޑާއި އަދި ރޮޒައިދާ އާދަމާއި ހަދިމާދޫ ދާއިރާގެ މެދްބަރު މުޖްތާޒާއި އަދި އޭގެފަހުދް މި ޕާޓީގެ ފަރާތު

 2755ރުޤިއްޔާ  މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެއަޙްމަދު ސަމީރާއި މަހިބަދޫ  މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެދިއްދޫ 

 މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެއަލްހާދް ފަހުމީ. އަދި ވިލުފުފީ  މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެމުޙައްމަދާއި ފޭދޫ 

އާއި އަދި ޤައުމީ ޕާޓީދް هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޮދަދޫ  ރިޔާޟް ރަޝީދު. އަދި

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް.

 

 2760 ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

 ޢަލީ ވަޙީދު. މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެދިޒާމާއި ބެހޭ މައްސަލަ އެއްތޯ. ދިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ތޮއްޑޫ 

 

 ސަލަ()ދިޒާމީ މައް

 

 2765  :ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުދް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ

އަޅުގަދޑަފް ކުޑަކޮފް އޮޅުދްއަރާތީވެ ޕާޓީތަކުދް ހުފަހަޅާއިރު. ކުރިދް ވިދާޅުވި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް ޝާމިލު ވާ 

ރު އަދެއްކާ އެމް.ޑީ.ޕީ އިދް ގޮތަފްކަދް. އެހެދްދަމަވެސް ހުރިހާ ޕާޓީތަފް ޝާމިލު ވާ ގޮތަފް ހުފަހެޅީމާކ މިހާ

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ދުލާ މި ކޮމިޓީ ހުފަހަޅަދީ ކީއްވެގެދްތޯ ސުވާލުކޮފްލަދް ވެގެދް. 

 

 2770 
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  :ޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުދްޙާމިދު ޢަބްދުލްމެދްބަރު  ހެދްވޭރު ދެކުދު ދާއިރާގެ

އި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އިދގޭތޯ. ދޫދޭ އަޅުގަދޑު ހަމަ އެދްމެފަހުދް ދެދްދެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދަދް. ޤައުމީ ޕާޓީ އާ

 ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް.

 

 2775  :ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް

މި އޮޅުދްތައް ކުޑަކޮފްލުމުގެ ގޮތުދް ހަމަ  މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުކ ހެދްވޭރު ދެކުދު 

 މެދްބަރުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދްދު ހުޅަދގު އަލުދް ލިސްޓު ވިދާޅުވެލައްވާ. ދިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މާފަ

 هللا. ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 2780 )ދިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުދްهللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމު ދާއިރާގެ މެދްބަރުމާފަދްދު ހުޅަދގު 

އައިސް އެއްޗެހި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެދގި ތިބެ ހޯމްވާރކް ދުހަދާ މިހެދް

ހުފަހަޅަދް ވެއްޖިއްޔާ ކަދްކުރަދް ވެއްޖިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ވަރަފް ބޮޑަފް ލަސްވެގެދް ދާދެ. ޢިއްޒަތްތެރި 

 2785ރައީސަފް މިހާރު ހުފަހެޅިފައިވާ ދެ ގޮތް ވެސް މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑުދް ސާފުވެގެދް ދާދެ. ވީމާކ ވޯޓަކަފް ގެދްދަވަދްވީ 

 ލަ. ވީހާވެސް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުދް. ދޫދްތޯ މި މައްސަ

 

  :ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް

ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޅުގަދޑު މަސައްކަތް މި ކުރަދީ އަވަސް ކުރެވޭތޯ. އެހެދްދަމަވެސް އޮޅުދް އަރާ ގޮތަފް 

 2790އިބްރާހީމް  ދްބަރުމެޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެއަޅުގަދޑު ކަދްތައް ކުރާކަފް ގަސްދެއް ދުކުރަދް. ފަރެސް މާތޮޑާ 

 މުއްތަލިބަފް ފުރުޞަތު އަރުވަދް.  

 

 )ދިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 2795 :މެދްބަރު އިބްރާހިމް މުއްތަލިބް ވާހަކަދެއްކެވުދް ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 00ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަދޑު ދިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މި ދެގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޮމިޓީ ހިމަދައިގެދް ހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި މިދިވަދް މެދްބަރުދް ހަމަހަމަ ރޭޝިއޯ އެއްގައި  މެދްބަރުދްދަފް މި
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 4ފް ބަދަލުކުރައްވާ ޑީ.އާރު.ޕީ  01ހަމަޖެއްސޭދެ ގޮތެއް ދެތް ކަމަފް އަޅުގަދޑަފް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ. ކޮމިޓީގެ އަދަދު 

 01މިދިވަދް މެދްބަރުދް އަދި ޕީ.އޭ ހިމެދިގެދް ކ މެދްބަރުދް ޤައުމީ ޕާޓީކ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 4މެދްބަރުދް އެމް.ޑީ.ޕީ 

 2800މީތި ފައްތަދް  00މެދްބަރުދް. އެއިރުދް ހަމަޖެހޭދެ. އެއިރުދް ބަރާބަރު ރޭޝިއޯ އަފް މީތި އަދްދާދެ. ދޫދީ 

 ހަދައިގެދް މިހާރު މިދިވަދް މެދްބަރުދް ވަކި ކުރައްވާފައި ލިސްޓު ހުފަހެޅުއްވީ. އެއަފް އަޅުގަދޑުމެދްދަފް ތާއީދެއް

 ދުކުރެވޭދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

    :ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް

 2805ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ދެދްގެވީ ދިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަމަފް އަޅުގަދޑަފް ބެލެވޭކަފް ދެތް. އެއީ އަދަދުގެ 

އިޢުތިރާޟް ކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު  ކަދްތައްތައް ވަދީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހުފަހެޅި ތާއީދު ލިބި އަދި އެ ކަމަފް

އިދްދެވިތޯ އެތައް ވަގުތެއް އަޅުގަދޑުމެދް ހޭދަކޮފްފައި. އެއިރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މިތާ އިދްދެވި. އެއިރު 

ރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ދުވޭ. އެހެދްވީމާކ މަސައްކަތް މި ގޮތަކަފް ކުރިއަކަފް ދުދާދެ. އަޅުގަދޑު ހުޅުހެދްވޭ

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މޫސާ މަދިކަފް ފުރުޞަތު އަރުވަދް. 

 2810 

  :ހުޅުހެދްވޭރު ދާއިރާގެ މެދްބަރު މޫސާ މަދިކު ވާހަކަދެއްކެވުދް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަދޑުމެދްދަފް މިހާރު މިތަދުދް ސީދާ ހަމަ އިދްޑިޕެދްޑެދްޓު މެދްބަރުދްގެ ދަދް ހުފަދާޅާ 

މެދްގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް އިދްޑިޕެދްޑެދްޓު މެދްބަރުދް ކައިރީގައި ބުދަދީ އެ ބޭފުޅުދްގެ މިހާރު އަޅުގަދޑު

ތެރެއިދް ބޭފުޅެއްގެ ދަދް ހުފަހަޅަދް. ޕާޓީ ތަކުގައި ބުދަދީ ތިމަދްދަމެދް ވާހަކަދައްކަދް ބޭދުދްވާ މީހުދްގެ ލިސްޓު 

 2815 00. މިހާރު ވެސް ހަމަ އެ ގޮތަފްކ މިހާރު ވެސް މި އޮތީ ދޭދް. ރިޔާސަތުދް އަދްގާ އެދްގުދް މީގެ ކުރިދް އެއީ

މެދްބަރުދްގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަފް ދެވޭދެ ދިސްބަތް އަޅުގަދޑުމެދް  00މެދްބަރުދް ކަދޑައެޅިފައި. 

ދް ކުރިއަފް ކަދޑައަޅާފައި އެ ގޮތަފް ދަދްތައް ގެދްދަ ފަހުދް ދިދްމާފައި އަޅުގަދޑުމެދްދަފް އެހެދް މަސައްކަތައިގެ

ާމުޅިާ ާނުހެދޭ ާހޯމްވ ރކް ާނޫން. ާބަޔަކަށް ާަވކި ާއުޅެނީ ާމި ާނެހެދިގެން ާހޯމްވ ރކް ާހީަވނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ދެވިދ ނެހެން

ާކުއްިލއަކަށްާ ާިއރުއިރުކޮޅުން ާތިބީ. ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހ ލަތެްއަގއި ާއެކަހަލަ ާއެހެްނވީމަ، ާވެްސ. ޤައުމަށް

ނޑުމެން ާައުޅގަ ާއަނެއްކ  ާގޮތަްށާާބަދަލުކުރަންވީ. ާދެންނެވި ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާނަން. ާމީހުންގެ ާޑީ.އ ރު.ީޕ  2820ލ ްނވީ

ާ 4ާާޑީ.އ ރު.ީޕއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާމިނިވަްނ4ާާޖ ގަ. ާއެއް. ާޖ ގަ ާޕ ޓީއަަކށް ާސިޔ ސީ ާކޮންމެ ާހުރި ާދެން ޖ ގަ.

ާ ާއެކުލަވ ލ ފ0ާަމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޓީ ާހަމަ ާފަހުން ާގެނެސް ާނަންތައް ާއަުޅަގނޑުމެން ާދީފައި، ާކޮމިޓީްނާޖ ގަ ިއ،

ވޯޓަކަށްާއެހިދ ނެ.ާއެހެންާޫނނިއްޔ ާއަޅުަގނަޑކަށްާހިެއއްާނުވޭާމިާހޯމްވ ރްކގެާކަންަތްއާހަމަޔަކަށްާއެޅިދ ނެހެނެއް.ާ

ާމަނިކުފ ނުާ ާލަފ  ާިއްސާމީހުންގެ ާސިޔ ީސާޕ ޓީތަުކގެ ާެވސް ާއެހެންޏ  ާއެދެން ާވަރަްށާބޮޑަށް ނޑު އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ
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ނޑުާދަންނަވަން،ާމިާގޮތަށްާމިކަންާހޯއްދަވ އިުރ،ާމިފަހަރުާމި  2825ކޮޅަށްާބައްލަވ ާވެސްާނުލަްއވ ާަވަޑއިގަންަނވ ތީާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިާލިސްޓުާގެނައިމަާދެާފަރ ތުންާވ ހަކަާދައްކ ަފއި،ާއެާިލސްޓަށްާފުރިހަމަކޮށް.ާއެީއާ ކުރުމަށްާއަދިާއަުޅގަ

ުއސޫލެއްާއެބަާގެްނގުޅޭަކންާއިނގޭ.ާއެނޭގއިރުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިނިވަންާމެންބަރުންގެާތެރޭގައިާވ ހަކަާަދއްކ 

ާމީހަުކާ ާތ އީދުކުރ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާނަގ ލ ފައި، ާއެމް.ޑީ.ީޕން ާމެންބަރަކު ާމިނިވަން ާބޭނުންވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއެާ ާދަްއކ ފައި ާވ ހަކަ ާީމހުން ާއެ ާގޮތުން ާވ  ާނިސްބަތް ާމެންބަރުން ާމިނިވަން ާުހރިހ  ާވުރެ ާލުމަށް ޑީ.އ ރު.ޕީން

ނޑަށްާމ ާމުހިއްމުކަންާބޮޑު.ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާުޝކުރިއްޔ .ާބޭ  2830ާފުޅުންގެާމެންބަރަކުާލުންާއަޅުގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮތީމަ.ާ ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާހުށަހަޅަން ާލިސްޓު ާގޮތަށް. ާއޮތް ާގަވ އިދުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދަނީ ާމި ާމިކަން ޝުކުރިއްޔ .

ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނ ާޙ މިދުާދެން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ޑު

 2835ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާލިސްޓުާހުށަހަޅުއްަވއިެލއްވުމަށް.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިެިރ ގެާެމންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު

ާއަނެއް ާހެދިއްޖެ ާވަަރަކށް ާކޮންމެވެސް ނޑުާހޯމްވ ރކް ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ާއަުޅގަ ާިއނގޭތޯ. ކ ވެސް

ާވަޙީދުާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާތޮއްޫޑާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުްއވ ަފއިވ  ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ އަނެއްކ ވެްސާހުށަހަޅ ލ ނަން

ާޮރޒައިނާ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްޫދ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިވ  ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާހަނިމ ދޫާާއަދި ާއަިދ  2840އ ދަމް

ާދ އިރ ގެާ ާފޮނަދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޕީ.ޭއގެ ާވ  ާަހމަ ާލިސްުޓގައި ާއެ ާމުޖުތ ޒު. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާއަޅުަގނޑަށްާފަހުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާސަ ާމިާއަޙްމަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމުޙައްމަދު.ާއެައށްފަހު ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ މީރު.ާއަދި

ާދެއްކެމުންާ ާވ ހަކަ ާހެދެމުން ާއިނގޭތޯ ާހޯމްވ ރކް ާހަމަ ާމަޢ ފުކުރައްވ . ާއިލްހ މް، ާއަލްފ ޟިލް ާޕ ޓީން ާމި ހުށަހަޅަނީ

ާޢިއްޒަ ާއިނގޭތޯ ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާވަގުތަށް، ާމި ާޕ ޓީގެާދ ތީވެ ާޖުމްހޫރީ ާދެން ާފަހުމީ. ާއަލްހ ން ާމެންބަރު  2845ތްެތރި

ާޕ ޓީންާ ާޤައުމީ ާއަދި ާއިބްރ ހިމ އި ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާއަދި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ނީ.00ާާވިލުފުށިާދ އިެިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާމިާލިސްޓަކީާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ކެނދިކު

ާހުށަހެޅުްއވިާ ާއެ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާދ ިއރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭުރ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2850ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ
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ާ

ާާެކވުން:ވ ހަކަދެއްާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ާއިލްހ މ އި،ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށި ާވަޙީދ އި، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ތޮއްޑޫ

 2855ތުލުސްދޫގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ އިާއަދިާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒ އިާ

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާހެންވޭރުާފޮނަދޫ ާސަމީރު. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާޢަބްދުއްރަޙީމ އި، ާމެންބަރު ރި

ާރުޤިއްޔާ  ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު، ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

މީ،ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާމުޙައްމަދު،ާފޭދޫާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހު

އިބްރ ހީމްާއަދިާމަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢ ދިލްާހިމެނޭާގޮތަށްާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ

 2860ާތެރިާރައީސް.ާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތް

ާ

ާާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާނަމ އި،ާހެންވޭރު ާހުށަހެޅުއްވި ާދެންމެާއެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާލިސްޓ އިާތަފ ތުތަކެއްާއެބައުޭޅ.ާ

 2865 

 ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާމަޖިލީހަށްާ ާލިސްޓުތައް ާއަމީންޢ އްމު ާދަންނަވ ލަން. ާވޯޓަށް ާލިސްޓް ާދެ ާމި ާކުރަނީ ާގަސްދު ާމިހ ރު  2870އަޅުަގނޑު

 އަރުވ ނަން.ާއިްއވ ލަދެްއވ ނަންތޯ؟ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު

ާއަލުްނާ ާފަށަނީ ާއަޅުަގނޑު ާޖެހެނީ. ާމި ާކިޔ ލަންހެން ާިލސްޓު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްފަހަރު ާައދި ާހީވަނީ އ ދެ،ާއަުޅަގނޑަށް

0-ާާ ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާރޮޒައިނާ ތުލުާ-2ތޮއްޑޫ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2875ސްދޫ

ާ ާުމޖުތ ާ-1ޢ ދަމް. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާމެންބަރުާާ-4ޒު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ފޮނަދޫ

ާައޅުަގނުޑ.ާާ-5ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ ާއިން ާދ އިރ  ާދެކުނު ާސަމީރު.ާާ-6ހެންވޭރު ާއަޙްމަދު ާމެންަބރު ާދ އިރ ގެ ާ-7ދިއްދޫ

ޕ ޓީން،ާ ޖުމްހޫރީާ-9ފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލުޚ ނުާފަހުމީ.ާާ-8ބަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދު.ާމަހި
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ާދ  ާއިބްރ ހީމ މިނގިލި ާޤ ސިމް ާމެންބަުރ ާއިރ ގެ ާރިޔ ޟްާާ-02މް. ާމެންބަރު ާދ ިއރ ގެ ާވިލިފުށީ ާޕ ޓީން، ޤައުމީ

 2880 .ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާދޫާދ އިރ ގެވަކިާޕ ީޓއަކަްށާނިސްބަތްާނުވ ާމިލަންާ-00ރަޝީދު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނާޢީކެނދިކުޅުދޫ ާހެންވޭރު ނޑު ާައޅުގަ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަށް ސ 

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަދިާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ2885 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާހެންވޭރު

ާ ާނަމަކަށް ާފަހު ާއިނގޭތޯ.00ާާއެންމެ ާނަމަށް ާގޮްސާއ 02ާަވނަ ާގުރައިޫދާދ އިރ ގ00ާާެިއާހިސ ބަށް ާނަމުގައި ާވަނަ

ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ 

ާ

 2890 ާކަެދއްެކުވން:ވ ހަާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއީސ 

ާދ  ާދެކުނު ާހެންވޭުރ ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުލްާޝުކުރިއްޔ  ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާއެާއިރ ގެ ޣަފޫރު

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކުރަން.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާަވގުތު ާކުޑަ ާއަިދ ާރަީއސް، ާލިސްެޓއްާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރު ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ  2895ކޮެޅއް

ތައްޔ ރުކޮށްލަން.ާމިީއާޤައުމީާމައްސަލައަކަށްާވ ީތވެ،ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސަށްާއެނގިަވޑަިއަގންނަވ ނެާމިކަމުގަިއާހުރިާ

ާޔ .ާހޫނުކަންާބޭރުާބަލައިލީމަާމ ދަމ ާނުކުންނ ނެ.ާމިއަދުާފަހަރެއްގައިާނޭނގިދ ނެ.ާޝުކުރިއްާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

ާލިސްެޓްއާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާކަންނޭނގެ. ާހިނގައްޖެ ާމަްއަޗށް ާތަންކޮޅެއް ާމިކަން ާީހވަނީ ާައޅުަގނޑަށް  2900އ ދެ،

ާއެ ާއެެހންވީމ ، ާދަންަނވ ލަން. ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާފުރުޞަުތ ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސްާހުށަހަޅ ލުމަށްޓަކައި ކަމަށް

ނޑަށްާވެސްާަވގުތުކޮެޅއްާދެއްވ ށޭާދަންނަވަން.ާޝުކުިރްއޔ .ާ ާޕ ޓީތަކަށްާދެއްވިާއުސޫލުންާައޅުގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

 2905ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާގަޮލުޅާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފު.
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފްގަލޮޅުާދެކުނުާދ 

ާމިހ ރުާ ާގޮތްގޮތަށް ާގިނަ ާވަަރށް ާލިބިގެން ާވަގުތު ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިކަމުގައި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2910ޝުކުރިއްޔ 

ާވަ ާމިކަމުގައި ާއިތުރަށް ާދެން ާއެހެންވީމަ، ާކުރެިވއްޖެ. ާލިސްޓުމަސައްކަތް ާދެ ާމިހ ރު ާނުދެްއވ ، ށަހެޅިއްޖެާހުާގުތު

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާ ާދެއްތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއަށްާޯވޓަށްާއައްަސަވއިާދެްއވުމަކީާައޅުގަ

ާ

ާ

 2915 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނަސޭޙަތަށް ާދެއްވި ާތި ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރަން. ާކަމެއް ާރިޔ ސަތުން ާއަދި ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި މަޖިލީހުގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާާ.ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާކުޅުުދއްފުށިާއުތުރުާދ ިއރ ގެޝުކުރުާދަންނަވަން

ާޣަފޫރު.ާޢަބްދުލް

ާ

 2920ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާ

ގެާ)ށ(ާގައިާއެބަާބުނޭާމިާވޯޓަށްާރަނގަބީލުާޖެހުމަށްާފަހުާވަނަާމ އްދ 060ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާގަވ އިދުގެާ

އެްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާވޯުޓގެާަކންތައްާނުނިމެނީހެންާހޯލުންާބޭރަށްާނުދެވޭނެާކަމަށް.ާދެންާރައީސްާހުއްދަާދެއްވަިއގެންާ

ާއެހެން ާގެންަދވަނީ. ާއެ ާނުކުެމވަަޑއިގަންަނވަމުން ާހަމަ ާވެސް ާމިހ ރު ާއަދި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާރަީއސްެގާވަރަށް  2925ވީމަ،

ާސަމ ލުކަމަށްާމިކަންާގެނައީ.ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާގެންނެވިާ ާސަމ ލުކަމަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާިތަކން ާމެންބަރު، ާވޯޓަްށާާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު  2930ކަމަށްޓަަކއި

އްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަރަށްާޚ އްަޞާރަނގަބީލުާޖެހުމަށްފަހުާވަރަށްާގިނަާވަގުތުަތކެއްާހޭަދވެގެްނާމިދަނީ.ާބައެއްާޢިާ

ާ ާދެންނެވުމަށްޓަކައި ާޯވޓަށް ާއިތުރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލީ. ާމި ާދޭންޖެހިގެން ާފުރުޞަތު ާކުރަްއވ ތީ 5ާއިޝ ރ ތްތަެކއް



 110 

ާމި ާމިހ ރު ާހިސ ބަށް ާޖަހަންޖެހޭ ާމިއަދު ާރަނގަބީލު ާޢިްއޒަތްތެރިާާމިނެޓްގެ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހަވދޫ ާގޮްއސި. ކަންތައް

ާމިމެންބަ ާަވގުތުތައް ާމި ާމިއަުދ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޮޑަށްާާރު، ާިމއަށްވުެރ ާޙަީޤޤަތުގައި ާވިޔަްސ، ާއެރުިވކަމުަގއި ގޮތަށް

ާހުރިހ ާ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުަރނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާއަންނަން ާަތްއޔ ރުެވގެން ާމިކަމަށް  2935އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާވަރަށްާބޮ ޑަްށާއެދެންާއަޅުަގނޑުމެންގެާަމސައްކަތަށްާތަްއޔ ރުާވުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާއަިރހުންާއަޅުގަ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރު.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރު

ާ ާެވސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުމަށްާޝުކުރިއްޔ  ާލިސްްޓ ާއެ ާަތއްޔ ުރކޮށްލަިއގެން  2940ިލސްޓެއް

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާޕ ޓީން، ާޖުމްހޫރީ ާލިސްޓަކީ ާހުށަހަޅ  ނުޑ ާއަުޅގަ އަވަްސެވގަންނަން.

ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާރަޝީދު. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާޕ ޓީން ާޤައުމީ ާއިބްރ ހިމް. އިން،ާޤ ސިމް

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޑީ.އ ރުމަހިބަދޫ ާމުޙައްަމދު. ާރުޤިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރިާރު ާދ އިރ ެގ ާތުލުްސދޫ ާއިްނ .ީޕ

ާރޮ ާއިންޑިޕެންޑެންޓުމެންބަރު ާޢ ދަމް. ާއަޙްމަުދާާޒައިނ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާހައިސިއްޔަތުން ކެންޑިޑޭެޓއްެގ

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާهللا.ާރަޙީމްާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާޢަބްދުއްާދ އިރ ގެާއ މިރު.ާޕީ.އޭގެާފަރ ތުންާފޮނަދޫ  2945އަނެއްކ ވެސް

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާޑީ.އ ރުފަރ ތުން ާޢަބްދުލްޣަފޫރު. ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާޮތއްޫޑާތްތެރި ާފަރ ތުން، .ޕީގެ

ާ ާއިްނޑިޕެންޑެންޓެްއގެ ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަ ާވެސް ާައނެއްކ  ހައިިސއްޔަތުން

ާނަޝީދު.ާއެމް.ޑީޕީގެާ ާމުޙަްއމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާނަމަކަށް ާދެވަނަ މިހުށަހަޅ ލަނީ

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާޑީ.އ ރުފަރ ތުން، ާޤަސަމް. ާމުޙަްއމަދު ާދ އިރ ގެާބަރު ާވެލިދޫ ާފަރ ތުން ާ.ީޕގެ

 2950މެންބަރުންާހިމެނޭނެ.1ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދު.ާމިާލިސްޓްގައިާބޮޑުާދެާޕ ޓީން،ާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާ

ާާއިންޑިޕެންޑެންޓު ާތެރެއިން ާމެންބަރަކ2ާާުކެންޑިޭޑޓުންގެ ާޕ ޓީއަކުން ާކޮންމެ ާހުރި ާދެން ާހިމެނޭނެ. މެންބަރުން

ާހިމެނޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާްއެކވުން:ވ ހަކަދެރިޔ ސަތުންާ

ާފުރުޞަތުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަކަްށ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުަރްއވ  ާތ އީދު ާލިސްޓަށް ާހުށަހެޅުނު ާދެންމެ  2955ޝުކުރިއްޔ .

ާމްާމުއްޠަލިބު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީާއަރުވ ނަން.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ ިއރ ގެ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއީސ 

ނޑުާތ އީދު.ާ ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޒުބައިރުާހުށަހެޅުްއވިާހުަށހެޅުމަށްާއަޅުގަ
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ާ2960 

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީާދުވ ފަރު ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެިރާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަޅުަގނޑު ާމުއްޠަލިބު، މް

ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 2965 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބު

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާޒުބައިުރ ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުދވ ފަރު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީދު. ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

ނޑުާެވސްާިމާކޮމިޓީ  2970އަށްާލިްސޓެއްާހުށަަހޅ ލުމަށްޓަކައިާފުރުޞަުތގެާާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ބޭނުންކޮށްލ ނަން.ާއ ދެ،ާއެގޮުތންާއެންމެާފުރަތަމަާމީދޫާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދު.ާ

ާދ އި ާދ އިރ ގެާކުޑަހުވަދޫ ނޑު.ާއ ދެ،ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަުޅގަ ާއިބްރ ހީާރ ގެ ާމެންބަރު ާމުއްޠަލިބު.ާއޭދަފުށިާޢިއްޒަތްތެރި މް

ާރަޝ ދު.ާދުވ ފަރުާ ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާސަލީމް.ާތުޅ ދޫ ާމެންބަުރާއަޙްމަދު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢަލީާރިޟ ާރު.ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެދ އިރ ގެ ާމެންބަރު .ާގުރައިދޫާޢިއްޒަތްތެރި

 2975ޙަމީދު.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްާ.ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ާދ އިރ ގެ

ާކުޅުދުއްފު ާނަޝީދު. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާދ އިރ ގެކުޅުދުއްފުށި ާއުުތރު ޢިްއޒަތްތެރިާާށި

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލަން.ާާމިާލިސްޓުާދަމް.އ ޣަފޫރު.ާގައްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަ  2980ޢިއްޒަތްތެރިާާން.ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަުޅގަ

ާޙަމީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޙަމީދުންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެ

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅުޢ އ ދެ، ާލިސްޓަްށާމިރު އްވި

 2985ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާނަޢީމް.ާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފުާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާފެލިދޫާދ އިރ ގެ

ާ

 2990ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާނަޢީމްާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫޞުފު

ާައޅުަގނޑުމެ ާރަީއސް. ާޕ ޓީތަަކކަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާހުށަެހޅުމުގައި ާކޮމިޓީ ާއޮތީ ާެއއްަބސްވެފައި ާމި ާމިއަދު ން

ާހިމެނޭ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީގެ ާހުރިހ  ާއެާއިސްކަންީދގެން ާވެސް ާރިޔ ސަތުން ާއެއްބަސްވެފަިއ. ާހުށަހަޅަން ކަމަްށާާގޮތަށް

ާއެ ާއޮްއވައި ާއޮތީ.ާއެހެން ާދެއްވ ަފއި ާހުށަހެޅި،ާއެާނޫންާޖ ގަ ާލިސްޓް ާބެލެވޭނީާގޮތަކަށް ާދެން ާތ އީުދާލިބުނީމ   2995އަށް

ާމައްސަލަާއެއްާކަމަށް.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާާާާާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމިރުޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ ާއޮިޅގެން ާއަުޅަގނޑަށް ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތި. ާދެންނެވ02ާާިއ ދެ، ާއަޅުަގނުޑ ާަފހުން ާއެންމެ ާއެހެންވީމ ،  3000ދެންެނވުނީ.

ނަންތައްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލަން.ާދަމުއ ޒ ހިރުާ ާގެާނަންާއުނިކުުރމަށްފަހު،ާދެންާދެންނެވިާހުރިހާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލްާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީާ.ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެޝުކުރިއްޔާ 

ާ3005 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޙަމީދުާލްކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢިލްާޢަބްދު

ާގެަނއި ާދެންމެ ާާބަދަލ ާއ ދެ، ާއަޙްމަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާތ އީދުޢ އެކު ާލިސްޓަށް ާޢިްއޒަތްތެރިާިމރުގެ ާޝުކުރިއްޔ  ކުރަން.

ާރައީސް.ާ

ާ

 3010 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާއޭދަުފށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.

ާ

ާޒ މީާމައްސަލަ()ނި
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ާ

 3015 ާވ ހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާސަލީމްާ

ާނަގަްނާ ާއެއް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުތެދުވަންވެެގން. ާމިތަނުގައި ާކެތްކޮށްފިން ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ން.ާއަުޅަގނޑުާހުށަހަޅަންާމަޖިލީހުގެާއަޅުަގނޑަށްާމަޖުބޫރުވީާމިާޮކމިޓީާއަށްާވަންނަންާއެދޭާމީހުންާގިނަވުމ އިާގުިޅގެ

ާދެބައިކުޅަާެއއްަބއިާމިާކޮމިޓީަގއިާހިމެނުމަށް.

ާާ

ާ3020 

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއަދަދ  ާޢިްއޒަތްތެރިާާބެހޭާކޮމިޓީގެ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްކުަރއްވ ަފއި. ާގޮެތއް ާވަކި ާމަޖިލީހުން ާވަނީ ާމިހ ރު ގޮތުން

ާޤަބޫލު ާބަސްފުުޅ ާތިވިދ ޅުވި ާހުށަމެންބަރު ާމިހ ރު ާނެތް. ާކުރެވޭކަށް ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު އެަބއޮތް.ާާލިސްޓ4ާުހެޅި

ާއެ ާއިއްވަވ 4ާާއެހެންވީމ ، ާމަޖިލީހަށް ާއެލިސްޓް ާއަރިހުން ާއަމީންޢ އްމު ާއެްއާލަެދއްވުމަްށ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ދެން!

 3025ާރަޝީދު.ާާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުފުށިާދ އިރ ވިލު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވިލި

ނޑުާކުރިންާވެސްާދަންނަވައިފިންާމިހ ރުާރިޔ ސަތަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެއްވޭނެާމި  3030ގޮތަްށާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާބުނ  ާގަވ އިދު ާނުވ ނެ.ާމި ާާޤަބޫލުކޮށްގެނެއް ާގަވ އިދުގެ ާމި ާ)ނ(ާބުނ 006ާގޮތުން ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ ބޫލެއްާގަގޮތުން

ާނުކުރެއްވޭނެ.ާއެފަދަާލިސްޓެްއާނުނެގޭނެ..ާ

ާ

ާ

 3035 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާތ ާއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ާތަކުާޢިއްޒަތްތެރި ާވަނީ ާމިހ ރު ރ ރުކޮށްާވ ހަކަ

ާތިކަމ  ާއަދިާބެހޭާވިދ ޅުވެަފއި. ާގޮތެއް ާނިންމ  ާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެިރާާގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާނުނިންމ . ވަނީ

ާއެދެންާ ާއަރިހުން ާއަީމންޢ އްމު ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންނެވިފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ާސަމ ލުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާތިކަން މެންބަރަށް

ާލަދެއްވުމަށް!ލިސްޓްާއިްއަވވ 4ާލިބިފައިވ ާާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާމިހ ރުާހުށަހެޅިާތ އީދު

ާ3040 
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ާ

 ާން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވު

ާދ އިރ ގެާ ާހަނިމ ދޫ ާފޮނުވުން. ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޙުސައިންާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާހުށަހަޅުއްވަިއ، ާމުޖުތ ޒު ާމުޙަްއމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާކުރައްވ ފަިއވ  ާތ އީދު ާމެންބަރުންނަކީ:ާމުޙައްމަދު ާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ  ާޢިްއޒަތްތެރިާާ-0ލިސްޓުަގއި ާދ އިރ ގެ  3045ތޮއްޑޫ

ާ ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާދ އިރ ގެާ-2މެންބަރު ާއިލްހ މުާާެގމަނަފުށި ާމެންބަރު ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާާ-1އަޙްމަދު. ތުލުސްދޫ

ފޮނަދޫާާ-5ރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެާ-4ދަމް.ާއ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާ

ާޢަބްދު ާރަޙީމް ާޢަބްދުއް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާާ-6هللا. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހެންވޭރު

ާ ާޣަފޫރު. ާޢަބްދުލް ާާ-7ޙ މިދު ާސަމީރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެާާ-8ދިއްދޫ މަހިބަދޫ

ާމުޙައްމަދު.ާޢިއް  3050ާ-02މް.ާތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަާ-9ޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ 

ާ ާޢ ދިލް. ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެާ-00މަރަދޫ ާއިބްރ ހީާގުރައިދޫ ާމެންބަރު މްާޢިްއޒަތްތެރި

ޣަފޫރުާހުށަހަޅުއްަވއި،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާލްރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދު.ާހެންވޭރުާެދކުނުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެ…ރިޒ 

ތޮއްޫޑާާ-0ސ ާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާލިސްޓުގައިާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވ ާބޭފުޅުންނަކީ:ާޢީޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަާ-2ދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާޢ ދަމް. ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާ-1ތްތެރި

ާ ާމުޖުތ ޒު. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެާ-4ހަނިމ ދޫ ާމެންބަރުާާފޮނަދޫ  3055ޢިްއޒަތްތެރި

ާޢަބްދުޢަބްދުއް ާރަޙީމް ާޢިއްޒަާ-5هللا. ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާޢަބްދުލްހެންވޭރު ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާތްތެރި ދިއްދޫާާ-6ޣަފޫރު.

ާޢި ާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާމުޙައްމަދު.ާާ-7ްއޒަތްތެރި ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަހިބަދޫ

ާއަލްާ-8 ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހ ފޭދޫ ާފަހުމީ. ާޢިްއޒަާ-9ން ާދ އިރ ގެ ާޤ ސިމްާމ މިނގިލި ާމެންބަރު ތްތެރި

ާއިބްރ ހީ ާާ-02މް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށި ާރަޝީދު. ާރިޔ ޟް ާދ އިރ ގެާ-00މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރާާގުރައިދޫ

ާރިޟ  ާއިބްރ ހީމް ާހުށަހަޅުއްަވއި،ާ…މެންބަރު ާޒުބައިރު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދުވ ފަރު .3060 

ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީާާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމެންބަރު ާމުއްޠަލިޢިއްޒަތްތެރި ާލިސްޓުާމް ާކުރައްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ގަިއާބު

ާބޭފުޅުންނަކީ:ާ ާޢިއްޒަާ-0ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީމް.ާމ މިނގިލި ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ފުށިާވިލުާ-2ތްތެރި

މަހިބަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދު.ާާ-1ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާޢިްއޒަތްތެާ-4 ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާއ ރި ާމެންބަރުާާ-5ދަމް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކުޑަހުވަދޫ

 3065ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާާ-7هللا.ާރަޙީމްާޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާ-6މިރު.ާޢ އަޙްމަދުާ

ކުޅުދުއްފުިށާާ-9ރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާތޮއްޑޫާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެާ-8ޣަފޫރުާތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޢިއްޒަ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދުާާ-02ދެކުނު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ތިނަދޫ
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ާ ާމެންާ-00ޤަސަމް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާކުޑަުހވަދޫ ާމުޙައްމަދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ބަރުާވެލިދޫ

ޙަމީދުާތ އީދުާކުރައްވ ފަިއވ ާރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްކ ށިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެ،ާހުށަހަޅުއްވ ާމިރުޢ އަޙްމަދުާ

 3070މީދޫާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދު.ާާ-0ލިސްޓްގަިއާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ ާބޭފުޅުންނަކީ:ާ

ާދ އިރ ގެާ-2 ާާކުޑަހުވަދޫ ާއ މިރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާމެންބަރުާާ-1ޢިްއަޒތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާމުއްޠަލިބު. ާާ-4އިބްރ ހިމް ާސަލީމް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާާ-5އޭދަފުށި ތުޅ ދޫ

ާ ާރަޝ ދު. ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެާ-6ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދުވ ފަރު ާޒުބައިރު. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާ-7ރި

ާދ އިރ ގެ ާރިޟ ާމިލަންދޫ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާ-8. ާއިބްރ ހީމްާާގުރައިދޫ ާމެންބަރު ޢިްއޒަްތތެރި

ާރިޟ  ާޢިއްޒަތްތެާ-9. ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްކ ށިދޫ ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާރި ާދ އިރ ެގާާ-02ޙަމީދު. ާދެކުނު  3075ކުޅުދުއްފުށި

ާނަޝީދު.ާޢިއްޒަތް ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާ-00ތެރި ާޢަބްދުލްާކުޅުދުއްފުިށާއުތުރު ޣަފޫރުާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު

ާމޫސ .

ާ

ާ

 3080 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާކުރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީާާލިސްޓ4ާާުމަތީަގއި ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބިފައި. ާތ އީދު ހުށަހެޅި

ާތ  ާތަންހުށަހެޅި ާަގވ އިދު ާަމޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާަތރުތީބުން. ާލިބިފައިވ  ާވޯޓަްށާާދޭާާއީދު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ޮގތުން

ާހު ާމި ާލިސްޓުދެންނެވޭނީ ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާށަހެޅި ާތެެރއިން ާއިވިވަަޑއިގެންެނވ1ާާިތަކުގެ ާތި ލިސްޓަށް.ާއެންމެފަހުން

ާދ އިރ ގެާ ާލިސްާކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރުގެ ާނުކުރަން.ާާޓުޢިްއޒަތްެތރި ާޤަބޫލެއް ާަކމަށް ާދެންނެވޭެނ ާވޯޓަށް އަުޅަގނޑަށް

 3085މިނެޓުގެާރަނގަބީލުާޖައްަސަވއިާދެްއވުންާެއދެން!ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(5ާާއެހެންވީމ ،ާވޯޓުާެނގުމަށްޓަަކިއާޖަހަންޖެހޭާ

ާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއެާކުޑަހުވަދޫ ާފުރުޞަތަކަްށ ާމައްސަލައަކަށް ާވަީނ.ާބެހޭ ދިވަަޑިއގެންފައި

ާަގވ އިުދގަިއާބުނ ާގޮުތގެ ާވޯޓަށްާރަނގަބީުލާޖެހުމަށްާާމަތިްނާނިޒ މ ާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލީހުގެ ާއެއް ބެހޭާމައްސަލަ

ާޢިއްޒަތްތެ ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާ)ހުސްވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާނޭރުވޭނެ. ާެޗކުާފަހު ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ާރި

ާށްާދަންނަވަން.ާހުަށހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާފުރަތަމަާލިސްޓުާއަމީންޢ އްމުާއިްއވ ަލދެއްވުންާއެދެން.ާކޮށްލެއްވުމަ

ާ3090 

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާދ އި ާމަތިވެރި ާހުށަހަޅުއްވ  ާމުޖުތ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާހަނިމ ދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ރ ގެ

ާމުޙަޙުސަ ާއިން ާބޭފުޅުންނަކީ؛ ާިހމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާލިސްުޓގަިއ ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާތ އީދު ާދ އިރ ގެާާ-0އްމަދު ތޮއްޫޑ
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ާޢަލީާވަޙީދު.ާ ާމެންބަރު ާއަޙްމަދު.ާާ-2ޢިއްޒަތްތެރި ާއިލްހ މް ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި  3095ތުލުސްދޫާާ-1ގެމަނަފުށީ

ާއ ދަމް.ާ ާމެންބަުރާރޮޒައިނ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާމުޖުތ ޒު.ާާ-4ދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހަނިމ ދޫ

ާދ އިރ ގެާ-5 ާޢަބްދުއްާފޮނަދޫ ާމެންބަރު ާޢަބްދުޢިްއޒަްތތެރި ާރަޙީމް ާޢިްއޒަާ-6هللا. ާދ އިރ ެގ ާެދކުނު ތްތެރިާހެންވޭރު

ާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަ ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާ-7ފޫރު.ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ މަހިބަދޫާދ އިރ ގެާާ-8.ާދިއްދޫ

ާ ާމުޙައްމަދު. ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަާ-9ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީމ މިގިލީ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާތްތެރި ާ-02މް.

ާ ާޢ ދިލް. ާހަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެާ-00މަރަދޫ ާއިބްރ ހީމްާާގުރައިދޫ ާމެންބަރު  3100ޢިއްޒަްތތެރި

ާ.ާރިޟ 

ާ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

 3105ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 ވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3110ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދު.މަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

15ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 11ާ3115ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

20ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

 

ާ

 3120 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަދަދުާ ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާއަދަދ68ުވޯޓުަގއި ާޭބނުންވ  ާހަނިމ ދ68ާޫ.ާޖުމްލ15ާަާ.ާފ ސްވުމަށް .ާއެހެންކަމުން

ާދ އި ާމަތިވެރި ާހުށަހަޅުއްވ  ާމުޖުތ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޙުސަދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި އިންާރ ގެ
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ާއޮތްާ ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަށް ާމިދަނީ ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްެވއްޖެ. ާލިސްުޓ ާކޮމެޓީގެ ާކުެރްއވި ާތ އީދު މުޙައްމަދު

ާކޮންޕިއުނެއްއަ ާމަޑުކޮށްލަންާ...)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާކުރ ތީ ާމަސައްކަތް ާލަހުން ާތަންކޮޅެއް ާވުެރއް ާއަޅުަގނޑަށް ޓަރ

ާމި ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާ ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ ާޖެހުނީ. ާާދަންނަވ ލަނީ ާބިލު  2229ާ3125ބެހޭ

ގޮތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާިސސްޓަމުަގިއާާބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ 

ާއަމީނ ާޖެނެރަލް ާސެކެޓްރީ ާދަންނަވ ލ ަނން. ާވޯޓަށް ާައލުން ާއުޅޭތީ ާެއއް ާސިސްޓަމްާޢ މައްސަލަ އްމު

ާކޮށް ާރިސެޓް ާސިސްޓަމް ާއެހެންވީމަ ާދަންނަވ ނަން. ާއަލުން ނޑު ާއަޅުގަ ާވޯޓު ާމި ާއެދެން. ލަނީ.ާރަނގަޅުކޮށްދެްއވުން

ާއަމީން ާކަމަށް ާރަނގަުޅވެއްޖެ ާސިސްޓަމް ާމިހ ރު ާުޝކުރިްއޔ . ާމަޢ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނޑަށް ާއަުޅގަ ލޫމ ުތާޢުއްމު

ާމި ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުން ާމެްނބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  3130ދަންނަވ ލަނީާާދެއްަވއިފި.

ާާމަސްތުވ ތަކެްއޗ  ާބިލު ާބަލައިގަތުމ މަޖިލީހ2229ާުބެހޭ ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު

ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3135 

 ވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

69ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 20ާ3140ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ--ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ 72ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .16ާ ާޖުމްލަ  3145އެހެންކަމުންާާ.72.

ާބިުލާާމަސްތުވ ތަކެްއޗ  ާގަވ އިދުަގއ2229ާިބެހޭ ާބަލަިއގަތުމަށްާފ ސްެވއްޖެ.ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތުެގާމަތިްނާާމަޖިލީހުން ވ 

ނޑުާނިންމައިފިން.ާާތިމ ޢީމިާބިލުާއިޖު ާކަންކަމުގެާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވަންާއަުޅގަ


ނިންމުން.

3150 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއޮންނ ނީ ާެއއް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާނިމުނީ. ާގަިޑ ާމަަސއްކަުތގެ ާމިއަދުގެ ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާހިސ ބުން 21ާމި

ާަގއި.9:22ާވ ާއަންގ ރަާުދވަހުގެާހެނދުނ2202ާާުމ ރޗްާ

ާާ

 3155ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالوينާربާهللوالحود

_______________ 




