
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /16 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  16 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް 5 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 20 

 

 ަގއި   9:03 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:03ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:05ން  12:32 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  23 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 މުޙަަަންމަދު ޙުސައިންއަލްފާޟިލް ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު   

 

 54، އިންޓަވަލް ފަހުން 60އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 70ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا ޢަބްދު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 



 III 

 އިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާ 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 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  

 މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިން 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

  މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ަުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސ 

 ޝާހިދުهللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ ދާއި 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަުގށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއި 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  



 V 

 މަދު މަސީޙު މުޙަންهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ : ން މެންބަރު   ަި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

    

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

  

ޢަލީ   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އަލްފާޟިލް  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 ހާޝިމް

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

މެްނބަރު   އިންޓަަވލްފަހު،  * ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ  ޢާރިފް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ަވއިކަރަދޫ  މުޖްތާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ 
ވަޙީ  މުޙަްނމަދު،  ޙުސައިން  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  ދާއިރާެގ  ދު،  ެގމަނަފުށި  މުޙަންމަދު،  އަޙްމަދު ސިޔާމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މީދޫ 

މުފީދު މެްނބަރު ޝިފާޤް  ދާއިރާެގ  މެދު  ފުަވއްމުލަކު  އަދި  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  އިންޓަަވ  މެންބަރު  ބައިވެރިެވަވޑައިެގންނެިވއެެވ.    ލްފަހު،ޖަލްސާަގއި 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިހަަވްނދޫ  ދީދީ،  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މެްނބަރު  هللا، މައްޗަްނޮގޅި  ދާއިރާެގ  އަލިފުށި 
ިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު  މުޙަްނމަދު ނާޝިޒް، ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްނމަދު ޒުބައިރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މާމި 

މެްނބަރު އަޙްމަދު  ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަްނމަދު، ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ  
މުޙަންމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަްނމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ިވލިނިގލި  މެްނބަރު  ޙަމްޒާ،  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ފުަވއްމުލަކު  ރިޔާޒް،   

 . އެެވެވަވޑައިެގންެނިވޖަލްސާއިން ަވކި  މަސީޙު މުޙަންމަދު، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަލްހާން ފަހުމީهللا ޢަބްދު
ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު، ހުޅަނގު   *  މާފަންނު  ދީދީ،  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ޢަބްދު  މައްޗަންޮގޅި  މެްނބަރު  هللا ދާއިރާެގ 

ޮނޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު  هللا، ޢަބްދުއްރަޚީމް،  އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު
ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު  މުޙަްނމަދު ނާޝިޒް، ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްނމަދު ޒުބައިރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަ

މެްނބަރު އަޙްމަދު  ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަްނމަދު، ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ  

ދާ ިވލިނިގލި  ޢާމިރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކުޑަހުވަދޫ  މުޙަންމަދު  ޙަމްޒާ،  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދާްނދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަްނމަދު  މެންބަރު  އިރާެގ 
ޢަބްދު މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ފަހުމީ هللا ރިޔާޒް،  އަލްހާްނ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  އަދި  މުޙަްނމަދު،    މަސީޙު 

 ބައިވެރިެވަވޑައިެގްނނެިވއެެވ. 
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ާވަނަާޖަލްސ .6ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާދުާހޯމ2010ާަާލްއޭޕްރ05ާީާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسم
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.وااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުންާ.ާޖަލްސ ގެާޙ.

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.22ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ މިވަގުތުާޖަލްސާ 

ާ15 

ފ ސްކުރުން..3ާ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ.2010/1/16ާއެޖެންޑ ާނަންބަރަކީ،ާއޖ/ާމިއަދުގެާ-3.1

 20ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ަގއިާަޔއުމިއްޔ ާފ ްސކުރުމުގެާައއިޓަުމގެާދަށުންާޔައުމިްއޔ ާެއއްާހުށަހެޅިފަާއެއްާނެތް.ާ-3.2



އެންގުން.ރިޔ ސަތުންާ.4ާ ާާއަންގާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

4.1-ާާ ާއައިޓަމް 4ާއެޖެންޑ  ާމަޖިލީާ-4.1. ާރައްޔިތުންގެ ާަގވ އިުދގެ ާމަތީނ128ާާްހުގެ ާގޮތުގެ ާމ އްދ ަގއިވ   25ވަނަ

ާކޮމިޓީ ާއެ ާމައްސަލަަތއް ާފޮނުވޭ ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުެގާމަޖިލީހުގެ ނަޑއަުޅއްވ  ާކަ ާސުންަގޑި ާނިންމަވ ނެ ަތކުން

ާގަވާ  ާމަޖިލީހުގެ ާސުްނގަޑިަތއް ާއެ ާކޮމިޓީތަކ އި ާއަްނގަވ ަފއިވ  ާއެ ާެއގޮތުން ާއަންަގވަންޖެހޭ. ާރިޔ ސަތަށް 128ާއިދުގެ

ާ ާކޮމިީޓ، ާއިޖުތިމ ޢީ ާއިޢުލ ްނކުރަން. ާއަޅުަގނުޑ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ާއިޖުތިމ ޢީާާ-1ވަނަ ޢ ންމު



 2 

ާ ާއަކީ ނޑި ާސުންގަ ނޑައަުޅއްވ ަފިއވ  ާބިލު،ާކަ ާހުއްޓުވުުމގެ ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ނޑުތަކ އި 30ާާމިންގަ .2010ާއެޕްރީލް

ނާ-2 ާބިލު،ާކަ ާކުރުމުގެ ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާއަކީ ނޑި ާސުންގަ 30ާާޑަައޅުްއވ ފަިއވ   30ޚ އްަޞާާ-2010ާ.3އެްޕރީލް

ާ ާއަކީ ާސުންަގނޑި ނަޑއަުޅއްވ ަފިއވ  ާކަ ާބިލު، ާބެހޭ ާަރއްކ ތެރިކުރުމ  ާޙައްޤުތައް ާމީހުންެގ ާބޭނުންވ  ާއަށް 30ާއެހީ

ނޑިާައކީާާ-2010ާ.4އެޕްރީލްާ ނޑަައޅުއްވ ަފިއވ ާސުންގަ .ާޤައުީމ2010ާޖޫނ30ާާްމަސްތުވ ާތަކެއްޗ ާބެހޭާބިލު،ާކަ

ާކޮމިޓީ،ާ ާާ-1ތަރައްޤީ ާއަކީ ނޑި ާސުްނގަ ނޑައަުޅއްވ ަފއިވ  ާބިލު،ާކަ ާލޯނުގެ 30ާާދަރިވަުރންގެ ާ-2010ާ.2އެޕްރީލް

ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވ ާސުންަގނޑިާައކީާ އަންހެނުންނަށްާލުއިާާ-2010ާ.3އެޕްރީލ30ާާްޕްރީާސްކޫލުާހިންގުމުގެާބިުލ،ާކަ

ނަޑައޅުއްވ ފަާާލޯނުާދޫކުރުމުގެާބިލު، ނޑިާައކީާކަ  35ާ.2010ޖޫނ30ާާްިއވ ާސުންގަ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.5

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެން ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާސުވ ލު.ާމ5ާިޑ  ާދިޔަާއަށް.ާއެއީ ާޢަމަލުކުރެވެމުން ާކުިރން ާމަޖިލީހުގެ އީ

ާއެހެން ާސުވ ލެއް. ާފޮނުއްވ ަފިއވ  ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދަށުން ާޢަމަލުކުރަމުންާގަވ އިދުެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  40ކަމުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެއްވުމަށް ާޖަވ ބު ާމިނިސްޓަރު ާސުވ ލުުކރެއްވުމުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަތީން ާއުސޫލުގެ މިގެންދ 

ާކުރެްއވުމަްށާ ާސުވ ލު ާއިތުރު ާދެްއވުމުން ާަޖވ ބު ާުފރުޞަތުގައި ާއަރުވ ނަން.ާއެ ާަވގުތުޮކޅެްއ15ާާފުރުޞަތު މިނިުޓގެ

ާއޮންނ ނެ ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާކުރެއްވުމަށް ާސުވ ލު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާަވގުތުޮކޅުަގއި ާއެ ސިކުންތުެގ30ާާ.

ާ ާމިނިސްޓަރަށް ާެދއްވުަމށް ާޖަވ ބު ާސުވ ލުތަކަށް ާއެ ާއެުރވޭނެ. ނޑ2ާާުފުރުޞަތެއް ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު މިނިޓުގެ

 45ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީ

ާޓް ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާހ ސިމ ޢަބްދުލްޙަމީދު، ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ާުސވ ލަށްާާރެޜަރީ ކުރައްވ 

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާސުވ ލަކީ،ާޝުކުރިއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  50ޔ 

ާޢަމަލީާ.ކ ާެއްއވެސް ާކިހ ތ ކުތޯ؟ާމިކަމ ގުޅޭ ާވަރުވ ނީ ާފެށޭ ާމަސައްކަތް ާޢަމަލީ ާވިންްޑާފ ރމްގެ ާހަދ  ާފަޅުަގއި ގ ފަރު

ާކުރެވިަފއި ާކުެރވިފަިއވޭތޯ؟ ާމިހ ތަނަށް ާކޮންވ ނަާމަސައްކަތެއް ާއެއީ ާނިާަމ ާމިމަސައްކަތް މުމަށްާންމަސަްއކަތެއްތޯ؟

ާމި ާކޮބައިތޯ؟ ާމުއްދަތަކީ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކުރ މަސައްކަތުާކަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާގ ފަރުގެ ާކޮންްނ ާފައިދ ެއއްތޯ؟ާނީ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ55 
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ާން:ވ ހަކަދެްއކެވުމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާ

ާއިސްމ ޢީްލާ ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާމިާއަުރވަނީ.ާފުރަތަމަާސުވ ުލަގއިާކ.ގ ފަރުަގއިާވިންޑްާފ ރމްެގާ ޢަބްދުލްޙަމީދުާކުރެއްވިާުސވ ުލގެާޖަވ ުބާއަުޅގަ

ާޕްލޭނަށް ާރޭވިަފއިވ  ާކުރުމަށް ާާމަސައްކަތް ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާފެށޭނީ ާކޮންސްްޓރަކްޝަންާމަސަްއކަތް ެގ2012ާާބަލ އިރު

ާބައެްއާ ާގުޭޅގޮތުން ާމަޝްރޫޢ އި ާއެ ާސުވ ލުގައި ާދެވަނަ ާލަފ ކުރެވެނީ. ާފެށޭނެކަމަށް ާތ ނގައި ާމެދެއްހ   60ޖުލައި

ާ ާގެންދ  ާކުރިއަްށ ާބަހ ލ ފައި ާފިޔަވައްސަކަށް ާދެ ާމިއީ ާފެށިފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ާދެާމަސައްކަތްތައް މަޝްރޫޢެއް،

ާ ާފަރުމަތީގައި ާގ ފަރު ާވަނީ ާމަޝްރޫޢުގައި ާމި ާބަހ ލަިއގެން. ާހެދުމ ިއ75ާާފިޔަވަްއސަކަށް ާފ ރމެްއ ާވިންޑް މެަގވޯޓް

ވަިއގެާަވސީލަތްާލިބިދ ނެާދުވަސްތައްާހޯދ ާބަލައިާވިންޑްާފ ރމަށްާބެކަޕްާސިސްޓަމެއްާޤ އިމްކުރުން.ާމިއީާމ ލެާއ ިއާ

ާ ާބޭނުންވ  ާސަރަހައްދު ާގޭސްޓަރަބއިްނާމ ލެ ާއެއީ ާސިސްޓަމް ާބެކަޕް ާމަޝްރޫޢެއް. ާހިންގޭ ާހޯދުމަށް ކަރަންޓު

ނޑުާ ާމައިގަ ާކުރަންޖެހޭ ާސ ރވޭ ާވަނީ ާމިހ ރު ާެބހެއްޓުމަށް ާހުޅުމ ލޭގައި ާސިސްޓަމެއް ާޭގސްޓަރބައިްނ  65ސިސްޓަމެއް.

ާތައްޔ ރުކުާ ާމިހ ރު ާުކރެހުންތައް ާބޭނުންވ  ާއެތަންތަން ާއަދި ާކުރެވިަފއި. ާފ ހަގަ ާގ ފަރުާތަންތަން ާއެބަދޭ. ރެވެމުން

ާ ާމަދުވެގެން ާހޯދުމަށް ާހުންނަަވރު ާަވއި 12ާާސަރަހައްދުަގއި ާނުވަތަ ާެއއ18ާާްމަސްދުވަސް ާސްޓަޑީ މަސްދުވަހުގެ

ާބ ވަތްތަްއާ ާބުރަފަތީގެ ާޓ ރބައިނ އި ާަވއްތަުރގެ ާބޭުނންވ  ާއެއީ ާފެށެމުންދ ނެ. ާމެދުތެރޭގަިއ ާމިމަހު ހެދުމަށް

ާތަހުލީލެ ާކުރ  ާމ ެލާނިންމުމަށްޓަކައި ާޔޫރަޕުން ާިއކުއިޕްމަންޓު ާމ ސްޓ ރއި ާބަހައްޓަންޖެހޭ ާޑޭޓަރާނެގުމަށް ާވަިއގެ އް.

ާއޭޕްރިލްާ ާއެއީ ާމިމަހު، ާމޯލްޑިވްސ އި ާލިންކް ާފްރައިޓް ާކުންފުންޏެއްކަމަށްވ  ާފޯވަޑިްނގ ާފްރައިޓް ާގެނައުމަށް  70އަށް

ވ ބަީކާމިާމަސައްކަތްާނިމުމުންާކަރަންްޓާަވނަާސުވ ލުެގާޖ3ާަމިއަދުާނުވަތަާމ ދަމ ާމ ސްޓ ރާލިބޭނެކަމަށްާބެލެވޭ.ާ

ާ ާވަނީ ާޕްލޭންކުރެވިފައި ާމިއަހަރު ާވަޒީފ ެގ2013ާާދޫކުރަން ާމީހުންނަށް ާގ ފަރު ާމަޝްރޫޢުގައި ާމި ާއަހަރުގައި. ވަނަ

ާހުޅުމ ެލެގާ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާމެޝިންތަްއ ާޭއގެ ާސިސްޓަމުން ާބެކަޕް ާބެހެްއޓޭ ާއެ ާހުުޅމ ލޭގައި ާއަދި ާލިބޭނެ. ފުރުޞަތު

ާނަށްާވެސްާވަޒީފ ގެާފުުރޞަތުާހުޅުވިގެންދ ނެ.ާޝުކުިރއްޔ .މީހުން

ާ75 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތުާ ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާސުވ ލު ާއިތުރު ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާޢި ާސުވ ލުކުެރއްވި ާމަތީން ާގޮުތގެ ާގަވ ިއދުގަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާދ އިރ ގެާމިއަރުވަނީ ާކ ށިދޫ ާމެންބަރަށް. ްއޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.

ާ80 

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޙަމީދުާޢަބްދުލްކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާ
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ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާއިތުރަށް ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ނުންވަނީާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާއިތުރުާ ާފަދަ ާހެދުން ާއެއް ާފެކްޓްރީ ާބިމުގައި ާއެ ާިއތުރުން ާފ ރމްގެ ާވިންޑް ާހަދ  ާހިއްަކިއގެން ާބިން ާފަޅުން ކ.ގ ފަރު

ާމިންވަރަކަްށާ ާކިހ  ާފުރުޞަތު ާވަޒީފ ގެ ާފެށުމުން ާޕްރޮޖެކްޓް ާމި ާއަދި ާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ ާކުރ ގޮތަށް މަސައްކަތެއް

ާފ ރ ާވިންްޑ ާއަިދ ާޔުނިެޓްއާހުޅުވިގެންދ ނެތޯ؟ ާކަރަންޓް ާމިހ ރު ާފެށުމުން ާދޫކުރަން ާކަރަންޓް ާނިމި ާމަސައްކަްތ  85މްގެ

ާކޮށްދެްއވ ނީާ ާކ.ގ ފަރަށް ާޕްރޮޖެކްޓުން ާމި ާއަދި ާހެޔޮެވގެންދ ނެތޯ؟ ާައގު ާޔުނިޓެްއގެ ާކަރަންޓް ާައގަށްވުރެ ވިްއކ 

ާކޮންކަމެއްތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑް

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާއެުދވަްސވަރު ާނަގ  ާޑޭޓަރ ާވަިއގެ ާއެ ާމ ސްޓުން ާބަހައްޓ  ާއެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާތަހްލީލް  90ފުރަތަމަ

މިކަމ ބެހޭާފައިނޭންޝަލްާޕްލޭނ އިާމިކަމ ބެހޭާބިޒްނަސްާޕްލޭންތައްާތައްޔ ރުެވގެންދ ނެ.ާބިޒްނަސްާޕްލޭންގައިާކުރިއަްށާ

ާ ާއޮތީ ާޕްލޭންކޮށްފައި ާކުރީގައި ާމިހ ރު، ާހަރުކުރުމަށް ާޓަރބައިންތޯ ާކިތައް ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކުރަންޖެހޭ 30ާއެ

ާ 2.5ާާޓަރބައިން، ާމިހުރިހާ 30ާމެަގވޯޓްގެ ާތެރޭގައި ާއަހަރު ާދޮޅު ާމި ާމިހުރިހ  ާމިގޮތުން ާހަރުކުރުމަށް. ޓަރބައިން

ނަޑކަށްާފުރިހަމަާޖަވ ބެއްާދެވޭކަށްާމިަވގުތުާނެތް.ާކަމެއްާރޭިވގެންދ ނެ.ާެއއީާޕްލޭންތައްާބަލ ފައިާނޫނި ާއްޔ ާައުޅގަ

ާ95 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޙުސައިންާމަނިކުާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ 

ާޕްރޮޖެކްޓަށްާ ާމުޅި ާުސވ ަލކީ،ާމި ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާއަރިުހން ާވަޒީރު ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ތަނަށްާކިހ ާފައިސ ާއެއްާޚަރަދުވ ނެކަމަށްާލަފ ކުރަްއވަްނތޯއޭ؟ާއަދިާެއްއވެސްާވަރަކަްށާފައިސ ާލިބިވަަޑިއގެންފައިާމިހ 

ނަޑކަްށާ ާގ ތްގަ ާނިމެނީ ާމިކަން ާނިންމަން؟ާވިދ ޅުވެދެްއވައިފި ާމަސައްކަތް ާމި ާޢަމަލ2013ާާީއެބަހުރިތޯއޭ ާއަދި ަގއޭ.

ާ ާއެހ2012ާެމަސައްކަތްތަްއާފެއްޓޭނީ ާދިމ ލަކުްނާގައޭ. ާެއްއވެސް ާދަށުްނނ އި ރޑީތަުކގެ ާސްޓަ ާމި  100ްނވީމަ،ާމިހ ތަނަށް

ާލިބިއްޖެތޯާނުވަތަާނޫންތޯ؟ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާ

ާއިޢުލ  ާއެކަން ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާލިބިގެން ާނަތީޖ  ާމަސައްކަތުން ާއެކުރ  ާފުރަތަމަ ާފެށުމުން ރޑީަތއް ންކުރެވޭނެ.ާސްޓަ

 105ާކުރ ނަން.ާއަވަހަކަށްާއަުޅަގނޑުެމންާޝ އިޢުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭހ 

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު
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ނޑުމެން ނޑުާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަީކ،ާއަުޅގަ ނަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާޕްރޮޖެކްޓުފެނިގެންާމި ާބޮޑެތި ާމިކަހަލަ ާބޮދަނީ ާހަމަ ާހުަރައށްތައް ާލަްއގ  ާމ ެލާލަާޑަްށާޚ އްޞަކޮށްަފއި ާއުސޫލުން އްގ 

ާޓ ގެޓު ާިމވީއަށް ާސުވ ލަކަށް ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާރޭވިގެްނާދ ކަން.ާދެން ާރަށްތަކަށްާާކުެރިވގެން  110ރ އްޖެތެރޭގެ

ގެާއަގުހެޮޔާކުރުމުެގާޕްލޭނެްއާށްތަުކގެާަރއްޔިތުންނަށްާކަރަންޓުާއްޖެތެރޭގެާދިިރއުޅޭާރަމިްލގެާއެީހގެާދަށުންާރ ާވިންޑު

ާގައި؟ާބޭފުޅުންގެާލިސްޓުާހިމެނިފައިާވޭތޯާތި

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މްާނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ޝިމިނިސްޓަރާއޮފްާފި

ާޑިމ ންޑުމި ާއިތުރަށް ާއެންމެ ާާވަގުތު ާބޮީޑ ާއެންމެ ާއެާޚަރަދުތައް ާނުވަތަ ާކުޑަކުުރވުމަށް ާޚަރަދު ާކަމަްށވ ތީ  115މ ލޭގައި

ޮކށްގެންާކުރިއަށްާމިދަނީ.ާއްކަތްތަކުަގއިާމ ލެާއަށްާޓ ގެޓުވަސީލަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާއަގުާުކޑަކުރުމަށްާކުރ ާމަސަ

ާދ އިރ  ާބޮޑު ާއ ބ ދީ ާއެހެން ާވެސް ާދ އިރ ަތކުަގއި ާއެހެން ާއެހެންމެ ނޑުމެންހަމަ ާއަުޅގަ ާެވސް ކޮށްގެްނާޓ ގެޓުާާތަކަްށ

ާކުރިއަށްާގެންދ ނަން.

ާ

 120ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަސަންާރ ގެާެމންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާވިްނޑްާ ާބަހައްަޓވ  ާމި ާވިދ ުޅވި ާޖަވ ބުދެއްވަމުން ާެދންމެ ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާުހޅުމ  ާބެކަޕްާސިސްޓަމް ާބޮުޑާމިނެއްޯތާފ ރމްގެ ާކިހ  ާކިހ ވަެރއްެގ،ާބިމުގެ ާބަަހއްޓަވ ކަމަށް.ާެއހެންވީމަ،ާމިއީ ލޭގައި

ާދޭތޯ؟ާ ާއެބަ ާހެދެމުން ާރިޕޯެޓއް ާއީ.ައއި.އޭ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާއަދި ާދެން ާމަސައްަކތަށް؟ ާމި ބޭނުންކުރައްވ ނީ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ125 

ާދެްއކެވުން:ވ ހަކަމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާ

އަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލަނީާިމހ ރުާމަސައްކަތްާރޭވިަފއިާހުރިާޕްލޭންާއިނގޭތޯ.ާެއއީާވިންްޑާމެޝިނަރީާސިސްޓަމ އިާ

ާއިންާ ާމޭ ާކުރ ނީ ާއެަނލިސިސް ާއިކޮނޮމިކް ާމިދަނީ.ާދެން ާކުެރވެމުން ާތެރޭަގއި ާމިއަހަރު ާެއއީ ާހަރުކުރުމަށް އެާމ ސްޓް

ާހަމައަށް.ާެއކޮާ ާޖޫނ އި ާފެށޭނީާފެށިގެން ާމަަސއްކަތް ާތަްއޔ ރުވަމުންދ ނެ.ާއީ.ައިއ.އޭގެ ާޕްލޭންތަެކއް ާއެނަލިސިސް ނޮމިކް

ާ ާއެ ާޖޫން،ާޖުލައި ާހަރުކުރުމުން ާމ ސްޓް ާމި ާކުރަމުންދ ނީ.3ާާހަމަ ާަމސައްކަތްަތއް ާއީ.އައި.އޭ ާތެޭރގައި  130މަސްުދވަހުގެ

ގެްނގޮސްފަިއާޭއގެާނަތީޖ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާާއެހެންވީމަ،ާއަދިާކިރިޔ ާމިާަމސައްކަތްަތއްާފެށުނީ.ާފެށިގެްނާކުރިއަށްާ

ާއިޢުލ ންކުރެވޭނީާމިއަހަުރގެާފަހުކޮޅު.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 
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ާއެއްެވްސާ ާހިނގައިފިނަމަ ާގޮތަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާފ ރމް ާވިންޑް ާމި ާމިހ ރު ާުސވ ލަކީ ނޑު ާއަުޅގަ  135ޝުކުރިއްޔ .

ާލީާބުރަާއެއްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއަންނ ނެތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .ކަހަލަާމ 

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާ

ާމީެގާ ާއަންނަގޮތަކަްށ ާލުޔެއް ާމ ލީ ާައކީ ާޕޮލިސީ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާތައްޔަުރކުރުމަށް ާޕްލޭންތައް ާފައިނޭންޝަލް މި

ާމަސަ ާއެހެންާއިންވެސްޓްމަންޓް ާނުވަތަ ާކްރެޑިޓްސް ާކ ބަން ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް  140އްކަްތތައް

ާނުީދާ ާގެރެންޓީ ާސަރުކ ރުން ާރ އްޖޭގެ ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާއެ ާޔޫްސކޮށްގެން ާވޯރކްސްތަކެްއ ާފްރޭމް އިންވެސްޓްމަންޓް

ސްާރ އްޖެާއަްށާއެޓްރެކްޓްކޮްށގެންާމިއަށްާއެހެންާއިތުރަށްާއެާކ ބަންާކްރެޑިޓްސްާހޯދައިގެންާކ ބަންާިއންވެސްޓްމަންޓް

ާފައިނޭންސްާކުރުމަށްާގެންދިުއން.ާ

ާ

 145ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް

ާސަރަހައްދުތަކަށްާ ާބޮޑު ާއ ބ ީދ ާެއވިދ ޅުވީ ާމިނިސްޓަރު ާދެންމެ ާސުވ ލަކީ ނުޑެގ ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާމަސައްާ ާުސވ ލަީކ،ާއަމ ޒުކުަރއްަވިއގެން ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެގޮތުްނ ާވ ހަކަ. ާޤަސްުދކުރަްއވ  ާކުރަްއވަން ަކތްތަކެއް

އަްއޑުއަތޮޅުާހިތަދޫަގއިާހަދ ާިވންޑްާފ ރމްގެާޢަމަލީާމަސައްކަތްާފެއްޓެވޭނީާކިހ ާހިސ ބަކުޯތ؟ާއޭގެާސަބަބުންާމިހ ރުާ

ާލުޔެއްތޯ؟ާޝުކުރިްއޔ .ކަރަންޓުގެާޚިދުމަތްާލިބެމުންދ ާފަރ ތްތަކަށްާލިބިގެންދަނީާކޮންކަހަލަާ

ާ150 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާ

ާހަމަާ ާނަމަވެސް، ާނެތް. ާއަުތގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިވަގުތު ާމަޢުލޫމ ތު ާއޭގެ ާނުވ ތީ ާުސވ ލަކަށް ާގުޅޭ ާމިއ އި އަޅުަގނޑު

ާސީުލާއެހެންާފުރުޞަތެއްަގއިާއަުޅަގނޑުާއަުރވ ނަން.މިފަދަާޕްރޮޖެކްޓެއްާރޭވިފަިއވޭާއަްއޑުާއަތޮޅަށް.ާއޭގެާތަފް

ާ

 155ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާދަންނަވ ލަންާ ާކުރިން ާކުރުމުގެ ާމިއަދުާސުވ ލު ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތަމްސީލުުކރ ާވިލުފުށީާދ  އިރ ަގއިާހިމެނޭާތ.މަޑިފުށީގެާރައްޔިތުންނަށްާބޯފެންާލިބޭނެާއިންތިޒ މެއްާބޭނުންާއަޅުގަ

ާ ާސަބަބުން ާބުއިމުގެ ާފެން ާނަޖިސް ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާމަރުކަޒުނ30ާާްހަމަޖެހިފައި ާޞިއްޙީ ާރަށުގެ ާއެ ކުއްޖަކަށް

ާހަ ާދަންނަވ ލަން. ާއޮތްކަން ާކަންބޮުޑުވން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުިދންނަށް ާއެ ާދ ތީވެ ނުޑާފަރުވ ދެމުން ާއަުޅގަ ާއެއ ެއއްކޮށް މަ

ާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ަލކީ،ާގ ފަރުަގއިާވިްނޑްާފ ރމެއްާކިހ ާހިސ ބެއްަގިއތޯާމީގެންާރައްޔިތުންނަށްާ  160މިއަދުާވަޒީރ 

ާޚިދުމަތްާލިބޭނީ؟ާހަމަާއެއ އެުކގައިާމިފަދަާއިތުރުާފ ރމެއް....
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނި ާޢިްއޒަތްތެރި ާުސވ ލަށްާޝުކުރިއްޔ . ާދިޔަކަމަށްވ ނަމަ ާހަމައަްށ ާސުވ ލަކ އި ާދެްއަވން ާޖަވ ބު ސްޓަރަށް

 165ާޖަވ ބެއްދެްއވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

ާެކވުން:ވ ހަކަެދއްތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާޢިްއޒަ ާއެުސވ ލު.ާސުވ ލަީކާޝުކުރިއްޔ  ާއުޅުނީ ާއަހ ލަން ާހަމަ ާއ ދެ،ާައޅުަގނުޑވެސް ާރަީއސް. ވަަނ2013ާާތްތެރި

ާ ާނޮވެމްބަރު ާޔަޤީންކަެމއ11ާާްއަހަރުގެ ާކިހ ވަރެްއގެ ާއެނބުރިދ ނެކަމުގެ ާއެއް ާފަންކ  ާއެއްވެސް ާމިތަނުން ާކުރިން ގެ

ާތެރެއިންލ  ާދ އިރ ގެ ާސުވ ލުގެ ާމި ާައދި ާއެބައޮތްތޯއޭ؟ ާއޮިތއްޔ މުންާމަނިކުފ ނަށް ާދެއްވެން ާޖަވ ެބއް ާނަމަވެސް  170ފައި

ާމަނިކުފ ނުާހިފަހައްޓަވ ފައިވ ާމުވަްއޒަފުންގެާމުސ ރަާކިހ ތ ުކާދޫކޮށްލެއްވިދ ނެތޯ؟ާޝުކުިރްއޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެ ާފުދޭނެ. ާޖަވ ބުދެއްވުމުން ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިން ާދ އިރ  ާސުވ ުލގެ ާމިނިސްޓަރަށްާމިއަދުގެ ރި

 175ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާ

ާ ާހަމަ ާިދންހެން ާޖަވ ބު ާކުރިން ާމިހ ރ2013ާާުއަޅުަގނޑު ާނިމޭނެކަމަށް ާހަރުކޮށް ާޓަރބައިނެއް ާވިންޑް ާހުރިހ  ަގއި

ާ ާޯއަގސްޓް ާިމއޮތީ ާބެކަްޕ2013ާާއަންދ ޒ ކޮށްފައި ާނުވަތަ ާއޯްލޓަރނޭޓިވް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިން ާޭއގެ ަގއި.

 180ސިސްޓަމެއްާޤ އިމްކުރ ނެ.ާބެަކޕްާސިސްޓަމުގެާދަށުންާމިކޮޅުގައިާހަރުކުެރވޭާސިސްޓަމ އިާތަހުލީލުކުރަންާއެާހަރުކުރާ 

ާސަްއކަތްާކުރިއަްށގެންދ ނެ.ވިންޑްާޓަރބައިންާހަރުކުެރވޭެނ.ާއެއީާމިާމަހުގަިއ،ާމިހ ރުާމިާއެޕްރިލުންާފެށިގެންާއެމަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާސުވ ުލކޮށްލަންާ ނޑު ާައޅުގަ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާހަދ  ާފ ރމެްއ ާވިންޑް ާގ ފަރު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާތެރެ ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިތުރު ާދ އިރ އެްއގަިއ، ާއެހެން ާހިމެނޭތޯ.ާބޭނުންވޭ ާގއާހިސ ބު ާގދ، ާނޫނީ ާފަރެސްމ ތޮޑ   185ިއން

ާެއްއޗިހިާ ާކޯޕަރޭޓްތަކ އި ާގޮުތން ާކުޑަކުރެްއވުުމގެ ާޚަރަދު ާދައުލަތުގެ ާމިނިސްޓަރު ާސުވ ަލކީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ އަސްލު

ާކުަރއްވަީނާ ާޚަރަދުކުަރްއވަިއގެން ާފައިސ  ާަދއުލަތުެގާބަޖެޓުން ާޚަރަދުކުރައްވ އިރު ާެއާތަންތަނަށް ދައުލަުތެގާއުފައްދަވ 

ާހިންގުމުގެާޤ ބިލިއްޔަތުާއެވަަރށްާނެތީތޯ؟
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ާ

 190 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ސިމްާ

ާކުރިއަްށާ ާކަމެއްާވެސް ާހުިރހ  ާކުޑަކޮށް ާޚަރަދު ނޑުމެްނގެާިވސްނުމަކީ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ިލާފަދައިން ާކުރިން އަޅުަގނޑު

ާގޮތަށް.ާޭއގެާމ  ނަާއަކީާމިހ ރުާމިއޮތްާލޯނުތައްާވެސްާކޮމ ޝަލްާލޯނުާނުނަގ ާހަމަާއެހެންމެާލޯންގްާޓ މްާގެންދެވޭ

ކޮންސެޝަނަލްާލޯނަށްާބުރަެވާމަސައްކަތްާކުރުމަށް.ާހަމަާއެއ އިާއެީކގަިއާމިކަހަލަާޕްރޮޖެކްޓެއްާކުރިއަްށާގެންދ އިުރާ

ާއިންސްޓްރޫ ާެއ ާއޮތިްއޔ  ާއިންސްޓްރޫމެންޓްސް ާފައިނޭންސިންގ ާގެންދަން.ާއެހެން ާކުިރއަށް ާބޭނުންކޮށްގެން މެންޓްސް

ާގެނެސްފަިއާ ާސްޓެބިލިޓީ ާއިކޮނޮިމކް ާމިތ ނގައި ާޓ މެއްަގއި ާލޯންގް ާކުޑަކޮށް ާޚަރަދު ާވެސް ާމަޤްޞަދަކީ ާހުރިހ   195މީގެ

ާފިސިކަލްާޑިސިޕްލިންާހަރުދަނ ާކުރުމަށްާކުރ ާމަސައްކަތްތަްއާމިއީ.ާ

ާ

ާާ:ޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުންާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީން

ާފައިނޭންޝަލްާ ާޕްލޭނ އި ާބިޒްަނސް ާއ އި ާވ ހަކަ ާކުރަްއވ  ާެއއް ާސ ވޭ ާމިކަމުގައި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއުސޫލުންާ ާވިޔަފ ރި ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމަކީ ާއަދި ާމިހ ރު ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާމިނިސްޓަރު ާެދންމެ ާވ ހަކަ ާހައްދަވ   200ފީޒިބިލިޓީ

ާކަ ާޖެހޭނެ ާެއއްވެސްާދެކޮޅު ާއެހެްނވެއްިޖއްޔ މުން ާމިބަލަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާނޯންނ ނެކަމަށް ާަކށަވަރުވެަފއި މެއްކަން

ޔަޤީންކަމެއްާއެބައޮތްޯތއޭާމިާިބޒްނަސްާޕްލޭނ އިާފީޒިބިލިޓީާަހއްދަވ އިރުާކޮންމެގޮަތކަށްާނަީތޖ ާނުކުތްކަމުގަިއާިވއަސްާ

ާޔަޤީންކަން. ާކަމުގެ ާކުރިއަްށދ ނެ ާޕްރޮޖެކްޓ އިގެން ާބައްލަވ ފައިޯތާާމި ާއަށް ާނަތީޖ  ާސ ވޭގެ ާމިހައްދަވ  ނޫނިއްޔ 

ާޙަޤީޤަތުގައިާމިާމަޝްރޫޢުާފެށޭނީ؟ާ

ާ205 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މްާންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ޝިމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭ

ާއި ާކުރީގައި ާހެދުމުގެ ާޕްލޭން ާބިޒްނަސް ާހަމަ ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑއިގެންަނވ ނޭ ާމެންބަރަށް ްނސެޕްޝަންާޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޝްރޫޢުގެާ ާމި ާބެލުމ އި ާަވއިބެލިޓީ ާމަޝްރޫޢެއްގެ ާމިކަހަލަ ާބޭނުމަކީ ާޕްލޭނުގެ ާއިންސެޕްޝަން ާހަދ ނެ. ޕްލޭން

ާމަސައްކަތްާ ާިއންސެޕްޝަން ާކުރ ކަމެއް. ާނެގުމަށްޓަކައި ާޑިސިޝަެނއް ާގޯ ާނޯ ާގޯ ާނޫންތޯ. ާގެންެދވޭނެތޯ ކުރިއަށް

ާއޭެގާޑީެޓއި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުމަީކާނިމިގެން ާހެދުމުގެ ާގެންދަނީ.ާޑީޓެއިްލާސްޓަޑީ ާހަދަމުން ާސްޓަީޑާމި  210ލް

ާސިސްޓަެމްއާ ާބެކަޕް ާސައިޒްގެ ާކޮން ާކިހ ، ާސިސްޓަމެއް ާބެކަޕް ާއޭގެ ާނުލިބުމުން ާަވއި ާދުވަސްތަކެއްތޯ ކޮން

ާކިހާ  ާލުއެއްތޯ. ާކިހ ވަެރްއގެ ާއެއަންނަނީ ާއަގަށް ާއެހެންމެ ާއަދި ާކުރުމ އި ާއަންދ ޒ  ވަރެްއގެާބޭނުންވ ނެކަމަށް

ާމަސައްކަތްަތްއާ ާކުރަންޖެހޭ ާކުޑަކުރުމަްށ ާވެސް ާކޮސްޓް ާއިންވެސްޓްސްމެންޓްެގ ާގެންނަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމެންޓްްސގެ

ާއިންބެކްެޓއްތޯާ ާކިހ ވަރެްއގެ ާއެނގޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނިމުމުން ާސްަޓޑީ ާއެ ާމިހަަދނީ. ާސްޓަޑީ ާމި ކުރުމަށް

 215ާނޑުމެންނަށްާއަންދ ޒ ާކުރެވޭނީ.ާއަންނ ނީ.ާހަމަާސީދ ާއެާއަދަދަށްާއަޅުގަާ
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ާ

ާާ:މަދުާތ ރިޤްާވ ހަކަދެއްެކވުންމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާމިާ ާމުޅި ާމިކުރަނީ ާަފއިދ  ާޕްރޮޖެކްްޓގެ ާހިންގ  ާގ ފަުރަގއި ާމި ާސުވ ލަީކ ާައޅުަގނޑުގެ ާއ ެދ، ޝުކުރިއްޔ .

ގެާސަބަބުންާއެާރަށުގެާއިޖްތިމ ޢީާތަރައްޤީާއަްށާޕްރޮވިންސަށް.ާއެހެންވީމ ،ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއިާގ ފަރަށްާމިާޕްރޮޖެކްޓް

ނޑުގެާސުވ ަލކީާއެަރށުގެާމަގުަތއްާހެދުންާފަދަާ  220އެްއވެސްާކަހަލަާކަމެްއާމިާްޕރޮޖެކްޓ އިާގުިޅގެންާކުެރވޭނެޯތ؟ާއަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓުންާމިކަހަލަާއެއްެވސްާކަމެްއވޭތޯ؟ާހަމަާއެހެންމެާމިާޕްރޮޖެކްޓްާފުޅ ވެގެންާގޮސްާނ.އަތޮޅ ިއާހިސ ބަށްާމިާ

ާފައިދ ާކުރ ނެކަމަށްާފެނިވަަޑިއގަންނަވ ތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މްާންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ޝިމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭ

 225ތިއަށްާޖަވ ބުެދޭވނީާވަރަށްާނުސީދ ކޮށް.ާމިާޕްރޮޖެކްޓުގައިާސީދ ާފައިދ ާކުރ ނީާމިާސަރަޙައްދަށް.ާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާ

ާބަޖެޓަށްާކަރަން ާކުަޑކުރެިވގެން ާހޭދަތައް ާއެ ާކުޑަކުރުމުން. ާއަގު ާޖެހޭ ާޔުނިޓަކަށް ާނުވަތަ ާުކޑަކުރުުމން ާޚަރަދު ޓުގެ

ާއެދ އިރ ތަުކެގާ ާޕްރޮިވންސްތަކ އި ާއެހެން ާދ އިރ ތަކަށް. ާއެހެން ާކުރ ނެ ާމަންފ  ާޭއގެ ާލިބިގެން ާލުއި އެއަންނަ

ނެކަަމށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސޭވިްނގްސްާލިބިއްޖެްއޔ ާކުިރއަށްާއިލެކްޓްރިސިޓީާޕްލޭނަށްާމީެގންާކޮންޓްރިބިއުޓްާކުެރވޭ

ާދ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާނުީސދ ގޮތަކަށްާެއއަށްާައޅުަގނޑަްށާޖަވ ބުާދެވޭނީ.ާ

ާ230 

ާ:އިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާހަމްދޫންާޢަބްދުލްާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ގުިޅގެްނާއެްއވެސްާފަރ ަތކަށްާރަށެއްާނުވަތަާބިމެއްާއެހެންވެްސާާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނުޑގެާުސވ ލަކީާމިާޕްރޮޖެކްޓ އި

ާދޭތެޭރގަިއާ ާއެގްރީމެންޓަކ އި ާއެކަހަލަ ާމިހ ރު ާގެންދަވަްނތޯ.ާނުވަތަ ާވިސްނަމުން ާެދްއވުމަށް ާއިނ ޔަތެއް އިޤްތިޞ ދުގެ

ާއެއްވެ ާބަޖެޓުން ާޕްރޮޖެކްޓަށް ާމި ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާގެންދަވަންތޯ. ާކުރަްއވަމުން ާޚަރަދެއްާމަޝްވަރ  ާކަހަލަ ސް

ާކިހ ވަރެއްތޯ؟ާއަިދާ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާއ އި ާބަޖެޓުނ2013ާާްކުރަްއވ ފަިއވޭތޯ ާދިވެހި ާްޕރޮޖެކްޓަށް ާމި ާހަމައަށް  235އ އި

ާކިހ ާފައިސ ާެއއްާޚަރަދުާވ ެނކަމަށްާލަފ ކުރައްވ ަފއިވޭތޯ؟ާ

ާ

ާ:ންވ ހަކަދެްއކެވުމްާންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ޝިމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭ

ާޙަޢިއްޒަތްތެ ާޢަބްދުލް ާހަމްދޫން ާމެންބަރު ާމިހ ތަނަށްާރި ާއަދި ާޖަވ ބަކީ ާދޭންޖެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާސުވ ލަށް ާކުރެއްވި މީދު

ާޚަރަދެއްާ ާއެއްވެސް ާބަޖެޓުން ާނުވ ނެ. ާއެއް ާމ2013ާިކޮށްފަ ާގެންދެާގައި ާކުރިއަށް ާއަިދާވުޕްރޮޖެކްޓް  240މުން

ާ ާޓަރމް ާމީޑިއަމް ާވ ރކެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާާފްރޭމް ާޕްލޭންކޮށްގެނ3ާާްެއއީ ާބަޖެޓް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު އަހަރަށް

ާކިހ ވަރެއްޯތާ ާއެނގޭނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާލިބުނީމ ، ާޑީޓެއިްލސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަޖެޓަށް ާއަދި މިދަނީ.
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ނިސްބަތުންާއެާވޯރކްާތެރެއިންާާމީދުކުރަނީާމިާއިންވެސްޓްމަންޓްާފްރޭމްއުޓްާކުރަންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާއުއްކޮންޓްރިބި

ާކުރަންޖެހޭާހޭދަތައް.ާއެާކަމަށްާބަޖެޓުންާާވަރަށްާކުަޑވ ނެ

ާ245 

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިާ ާވިންޑްފ ޝުކުރިއްޔ  ާަރީއސް. ާއިފެއްޒަތްތެރި ާަސއިޑް ާއެްއވެސް ާސަބަބުން ާބެހެއްޓުމުގެ ާަރއްޔިތުންނަްށާމް ކްޓެއް

މިހެންާމިދެންނެވީާާސެންޓްާއަގުހެޮޔވ ނެތޯާަކރަންޓް؟ދެންާއަދިާމ ލޭގެާރައްޔިތުންނަށްާމިކަމުންާކިތަްއާޕަާނެތޯ؟ފޯރ 

ާލިބިދ ނެކަމަްށާބަލ ފައިވޭތޯ؟ާއެހެންވީމ ،ާ ާެގއްލުމެއް ާވަަރކަށް ާކޮންެމވެސް ާއިރުަގއި ާއެނުބރޭ ާބުރަފަތި ވިންޑްފ ރމަކީ

 250ޖެހުމ އިާއެއްޗެހިތަްއާހަލ ކުވުމ އިާކަންތައްަތއްާހުރޭާއިންޖީނުާހިންގުމުގައި.ާާރޯގ ކުރީަގއިާދުންާއަރަިއގެންާވެްސާމިާ

ާފެކްޓެއްާއަންނ ނެތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .ާްސާކަހަލަާއިއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާެއއްވެާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންމްާންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާޢަލީާހ ޝިމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭ

ާޢި ާުހރިހ  ާކުރަން ާކަަށވަރު ާބޭނުންވ ނެއަޅުަގނޑު ާތަފްޞީލުތައް ާމިޝްރޫޢުގެ ާމި ާމެންބަރުންނަށް ކަމަށް.ާާއްޒަތްތެރި

ނޑުެމންާމިކުރ ާތަޙުއެކަމުންާމި  255ާކަެމއްާޤީޤުތައްާކޮށްާނިމުނީމަާނޫނިއްޔ ާތަފްޞީލުާއެރުވުމަކީާރަނގަޅުަވގުތުާއަުޅގަ

ާސްޓޭޖްގަ ާކޮންސެޕްޝަން ާެއީއ ާހިސ ބުތަކެއް. ާއަންދ ސ  ާމުޅިން ާއޮތީ ާމިހ ރު ާއެާނޫން. ާހިސ ބުތަކެއް. ާކުރި ިއ

ާބަދަލުވެގެންާދ ނެކަމަށްާއަުޅަގނޑުާހީކުރަން.ާ

ާ

ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަ ާރަީއސް.ާއަޅުާޝުކުރިއްޔ  ާއެީކާޖަޕ ނުާގަތްތެރި ާޖަޕ ނުާސަރުކ ރ އި ާހިނަގއްޖެ ާއިިވގެން  260ނޑަށްާވަރަްށާފަހުން

ާއެީހގައި ާއެާާސަރުކ ރުގެ ާވ ހަަކ. ާސޮއިކުރި ާޕްރޮޖެކްޓެްއަގއި ާއުފެއްދުމުގެ ާކަރަންޓް ާބޭނުންކޮށްގެން ާހަކަތަ އިުރގެ

އިާމިވަނީާކުރެވިފަާާއަްށާއަމ ޒުާވެސްާމ ލެރޮޖެކްޓ އިާހުރިާގުޅުމަކީާކޮބައިތޯ؟ާއަދިާއެާޕްރޮޖެކްޓުާޕްރޮޖެކްޓ އިާމިާޕް

ާާކީްއވެގެންތޯ؟

ާ

 265ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންމްާޢަލީާހ ޝި،ާންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭ

ާޕޮޕިއުލޭަޝންގެާނިސްބަތުާގައިދ އިރ މިހ ރުާމިާ ާމިާސަރަޙައްދުގައި ާދ ތީ،ާނުވަތަ ާބޮޑުވެގެން ވެްސާޕްރޮޖެކްޓ2ާާުން

ާމިއޮ ާއަމ ޒްކޮށްަފއި ާމި ާދިމ ލަށް. ާމި ާދޭތިންޕްރޮޖެކްޓ2ާުތީ ާހަމަ ާގުުޅމަކީ ާޔުނިޓުާގެ ާކުރ ނެ ާކޮންޓްރިބިއުޓު ާވެސް

ާކޮސްޓުތަ ާކުރުމަށްއް ާޓަަކއިދަށް ާކޮސްޓުާވަސީލަތުނ2ާް. ާލިބޭ ާިމ ާއިންވެސްޓްވެސް ާތަފ ތު. ާކޮްސޓުތައް ާމަންޓު

ތަންކޮެޅއްާބޮޑުކަމަށްާފެށޭއިރުާފުރަތަމަާާހަދ ާޕްލ ންޓުަގިއާޔުނިޓުާކޮސްޓުާބޮޑުވަނީާއިުރގެާހަކަތަާބޭނުންކޮށްގެންާއެ
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ާކޮސްޓ5ާު ާވަރަްށާމަތި.ާއަހަރުގެ ާދުވަހައ20ާަތައް ާކޮސްޓުހަރު ާބަހ ލ އިރަށް ާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެާާށް  270ާދަސްވަުމން

ާކޮސްޓު ާލިބޭާސޭވިންގްުސންާޔުނިޓު ާމިފެންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާފުރަތަމަާޓެކްނޮލޮޖީން ާއަޅުަގނޑަށް ާދަްށވ ނެކަމަށް ތައް

ާޕްރޮޖެކްޓެއްާިމީއ.2ާާއެކްސްޕެރިމެންޓެްއކަމަށްާކުރިައށްާގެންދ ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމިހ  ާމިޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްެތރި ާރު ާޖަވ ބުދެްއވިތ  ާމިއަދުެގާާމިނިޓ15ާުނިސްޓަރު ާމިހިސ ބުން ާއެހެންީވމ ،  275ހަމަވީ.

ާސުވ ލުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާމިިނމުނީ.ާ

ާ

ކަންކަން.6 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 280ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއައިޓަމްާާދެން ާއެޖެންޑ  ާއިތުރުކަމެއްާއެާާރައީސްގެާމޭޒުންާ.ާމަޖިލީހުގ6ެމިއޮތީ ާކަންކަން.ާމިއަދުާހުށަހަޅ  ހުށަހަޅ 

ާއައިޓަްމގެާދަށަކުންާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.7

ާ285 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެންޑ ާ-7.1 ާާދެން ާކުރަންޖ7ާާެއައިޓަމް ާތަޢ ރަފް ާމަޖިލީހަށް ާމިދަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށްާށް ާމިއަދު ާބިލު. ހޭ

ަނއުންާމަނ ތަކެތީގެާޤ ނޫނަށްާއަށްާގެާ.ާިދވެހިރ އްޖ75/4ެނަންބަރުާާޤ ނޫނ7.1ާުއޮތީާާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލަކަށްާމިާ

ާޖިލީހަށްާއިްއވުން.ާބިލުގެާސުުރޚީާމަާިއއްވުން.ާިމގޮތުންާބިލުގެާސުރުޚީާލ ޙުާގެަނއުމުގެާބިލުގެާުފރަތަމަާކިއުންއިޞް

 290ާގެނައުމުގެާބިލު.ާާނައުންާމަނ ތަކެތީގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާއަށްާގެާދިވެހިރ އްޖ75/4ާެނޫނުާނަންބަރުާއަކީާޤ 

ާ

ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.8 ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 295ކުރެވިަފއިވ ާބިެލްއެގާކުށެްއާއިޞްލ ޙުާކުރަންާތަޢ ރަފްާާާށް.ާކުރިނ8ާްމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާއަޅުަގނޑުާ

ާކަމެއްާމިއަދަކުާނެތް.ާާމެއްާކުރުން.ާެއފަދައޮތްާނަމަާއެކަ
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ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.9

ާ

 300ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

9.1-ާާ ާައއިޓަމް 9ާއެޖެންޑ  ާއަިއޓަމް ާެއޖެންޑ  ާމިއަދު ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ންާކުށްކުރުާއޮތީާާގަިއާމ9.1ާިެގ9ާާ.

ާބަހުސަށްާމިއަދު ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލު.ާމި ާއެޅުމުގެ ާފިަޔވަޅުތައް ާޚ އްޞަ ާަކނަޑއެޅިފަިއާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާއެޖެންޑ ގައި ގެ

ާ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކިއ1ާާވަނީ ާކުްށކުރުން ާފަށ ނަން. ާމަސައްކަތް ާެއ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހިސ ބުން ާއެހެންވީމ ، ަގޑިއިރު.

ާފިޔަވަޅުތަާ ާބިލު.ކެޚ އްޞަ ާއެޅުުމގެ ާހުށަހަޅުއްވ ީނާާއް ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާބިލެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަރުކ ރުން މިއީ

ާދ އީ ާތިމަރަފުށީ ާމެންބަރު، ާގްރޫޕްެގ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޕ ޓީެގ ާހިންގ  ާމުޙައްމަދުާސަރުކ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި  305ރ ެގ

ނޑުާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމުސްތަފ  މިނިޓުގެާފުރުޞަތެްއ10ާާިއގެން.ާޕޯޑިއަމަށްާވަޑަާ.ާއަޅުގަ

ާރިާމެންބަރަށްާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އީރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްތަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާައއްސަލ މް .`ާ ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިޢަލައިުކމް.  310ރ ެގާތިމަރަފުށީ

ާހައިސިާމެންބަރު ާފިަޔވަޅުތަާގެ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއާޚ އްޞަ ާުކށްކުރުން ާމިކެއްޔަތުން ާސަރުކ ރުން ާއެޅުމަްށޓަކައި ބިލުާާއް

ާއަނި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާބޭނުމަކީ ާއިތުރުވުުމގެާހުށަހެޅުމުގެ ާކުރުން ާކުށްތައް ާޮބޑެތި ާރައްޔިތުންެގާާޔ ވެރި ސަބަބުން

ބިރުވެރިކަންާއިތުުރވުމުެގާާއިތުުރވުމުގެާސަބަބުންާރައްޔިތުންގެާތެރޭަގއިާބިރުވެރިކަން،ާތެރޭގައިާބިރުވެިރކަންާއިތުުރވެާ

ާޖ ނ އިާ ާރައްޔިތުްނގެ ާމުޖުާސަބަބުން ާމުޅި ާލިބި ާެގއްލުން ާމ ލަށް ާބުރުާތަމަޢުގެ ާއެކަްނާާހަމަޖެހުމަށް ާދ ތީ، އަރަމުން

ާދައުލަތުާ ާމަސައްކަުތގައި ާއެ ާެއޅުމަށ އި ާފިޔަވަޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ާމެދުވެިރވ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާމުައއްސަސ ތަކަށް  315ގެ

މަގުފަހިކޮށްީދާސަލ މަތްތެރިކަމ އިާއަިދާާޤ ނޫނީާގޮތުންއެާފަރ ތްތަކަްށާެއޅުމަށްާާޅުތައްޔަދަތިތައްާހުރުމ އެކުާއެފަދަާފި

ާ ާދިނުމަށް.ާދ ދިފަހުން ާހޯދައި ާރަްއޔިތުންނަށް ާމ ހައުލެއް ާމަރުވެފައިވ ،ާމަންމައެއ4ާާްއަމ ން ާެއއް ާމަންމަ ގެާކުދީންގެ

ާބައެްއާ ާމެނޭޖަރަކަށ އި ާބޭންްކ ާފެނިފައިވޭ. ާތެރެއިން ާއިމ ރ ތެއްގެ ާަހދަމުންދ  ނޑު ާހަިށގަ މަރުވެފައިވ 

ާއަދިާ ާފޭރިގެންފައިވޭ. ާފައިސ ތަެކއް ާހުރި ާއަތުގައި ާއެމީހުންގެ ާހަމަލ ދީ ާއެއްޗެހިން ާތޫނު ވިޔަފ ިރވެރީންނަށް

 320މަްއސަލައަކ އިާމަރުގެާމައްސަލަާއެއްާއެހ މެާއަނިޔ ވެިރވެފަިއާާފުވައްމުލަުކގައިާހިނގ ަފއިވ ާގަދަކަމުންާޒިނޭާކުރުމުގެ

ބިރުވެރި.ާމިކަމުގެާސިހުމ އިާނުތަނަސްކަންާޢ ންމުންގެާމެދުގައިާވަނީާއުފެދިފައި.ާވީމ ،ާޤައުމުަގއިާސުލްޙަވެރިކަމ އިާ

ާޢި ާކުރުވ . ާމަޖްބޫރު ާހ ލަތު ާއެޅުމަށް ާފިޔަވަޅުަތކެއް ާޚ ްއޞަ ާޤ އިމުކުރުމަށް ާރައީސް،ާމ ރ މޭރީާއަމ ންކަން އްަޒތްތެރި

ާއެކަީށގެންވ ާ އ އިާފޭރުމ އިާމަރުެގާމައްސަަލތަކ އިާމަސްުތވ ތަކެީތގެާމަްއސަލަތަކުަގއިާދަުއވ ާލިޭބާމީހުންގެާމަްއޗަށް
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ާދަީނާ ާހ ސްކަން ާނުތަނަަވސްކަމ އި ާހިތްތަކުަގއި ާރަްއޔިުތންގެ ާދިއުމުން ާނުވެ ާސ ިބތު ާދަުއވ  ާނެތިގެން ހެކި

ާފު ާސ ބިުތާއިތުރުވަމުން. ާކުށް ާގޮުތަގއި ާފ ހަަގކުރަްއވ  ާކޯޓުތަކުން ާއޮފީުހންނ އި ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެކިއުޓ   325ލުހުންނ އި

ނުވުމުގެާމައިަގނޑުާސަބަބުަތކަކީާހެކިާބަސްާދޭާމީހުންާހިމ ޔަތްާކުރުމަށްާއެކަށީގެންވ ާގޮތެްއގައިާފިަޔވަޅުާނޭޅޭތީ،ާ

ާޤ ނޫނުއަ ާފަސްޖެހުމ އި ާދޭން ާހެކިބަސް ާބޭނުންކުރ ނޭާއެފަރ ތްތަކުން ާިމނިވަންކަން ާޙައްޤުތަކ އި ާލިބިފައިވ  ސ ސީން

ާއެފަދަާ ާހޯދުމ އި ާހެކި ާހޯދ  ާއަލީަގއި ާސައިްސގެ ާނުވަތަ ާހެކި ާފޮރެންސިކް ާނެތުމ އި ާޤ ނޫނުތައް ާބަޔ ންކުރ  ގޮތް

ާއެކަށީގެ ާއެންމެ ާފަރ ތްތަކުގައި ާއެންމެހ  ާތަންފީޛުކުރ  ާޤ ނޫނު ާޤ ބިލުކަން ާދެނެގަތުމުގެ ާބަލ  ާފެންވަރަްށާހެކިތައް ންވ 

ާ ާއައިސްަފއިވޭ. ާބަދަލުތައް ާޮބޑެތި ާކުށްކުރުމަށް ާތެރޭަގއި ާއަަހރުގެ ާހައެއްަކ ާމިދިޔަ ާއަހަރުްނ2005ާާނެތުން.  330ވަނަ

ާ 2007ާާފެށިގެން ާއިތުުރވުމަށްފަހު ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާަވއްކަންކުރުްނ ާއެިކއެިކ ާއަހަަރށް ާއަހަރުނ2007ާާްވަނަ ވަނަ

ާ ާފެނިފައިަވނީ ާއަިއއިރު ާޒިނޭކުރުމ ިއ،ާފެށިގެން ާގަދަކަމުން ާފޭރުމ ިއ، ާވަްއކަމ އި، ާކުރ  ާރ ވަިއގެްނ ގޭންގްތަކުން

ާޒ ތ އިާކުރ ާކުށުގެާބ ވަތްތަްއާ މ ރ މޭރީާއ އި،ާމަރުގެާމައްަސލަތައްާއިންތިހ ާއަށްާއިތުރުެވފައިވ ާތަން.ާކުށްކުރުމުގެ

ާކު ާގޮންޖެހުންތަކެއް ާބޮޑެތި ާސ ބިތުވުމުަގއި ާކުށް ާސަބަބުން ާރައްޔިތުންގެާބަދަލުވުމުގެ ާޢ ންމު ާވެފައިވ ތީ، ރިމަތި

ާހުއްޓުވ ާ ާކުރުން ާކުށް ާރަީއްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާެގއްލިފައި. ާވަނީ ާއިތުބ ރު ާމުއަްއސަސ ތަކުގެ ާދައުލަުތގެ  335ކުރިމަތީގައި

ާެއޅިފަިއވ ާ ާކުރުމަށް ާސ ބިތު ާކުްށ ާފިލުވުމަށްޓަކަިއ ާހ ްސކަން ާބިރުވެިރކަމ އި ާއުފެދިފައިވ  ާމެދުގައި ޢ ންމުންގެ

ާހު ާމެދުވެރިކޮށް ާޤ ނޫނު ާމި ާެއގޮތުން ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާސަރުކ ރުން ާކަމަށް ާނައްތ ލަންޖެހޭ ާ މަޤްޞަދެއ3ާާްރަސްތައް

ހ ޞިލުކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާބޭނުންވޭ.ާއެއީާޝަރީޢަުތގެާމަޖިލީހުގައިާހެކިބަސްާދޭާމީހުންާހިމ ޔަތްކުރެވޭނޭާނިޒ މެްއާ

ާ ާަކނޑަައޅ ފަިއވ  ާމިބިލުގައި ާމީހުންނަށ5ާާްޤ އިމުކުރުމ އި ާބަންދުކުރެވޭ ާތުޙުމަތުގަިއ ާކުށުގެ ާޖިނ ޢީ ަވއްތަރުެގ

ާހަމަޖެހުމަށްޓައިާ ާސަލ މަތ އި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާދިވެހި ާމި ާޙައްޤުަތއް ާއަސ ީސ ާބައެއް ާލިބިދޭ  340ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ހުށަހެޅުމ 16ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ކުށުެގ5ާާއިާމިާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާކޮންމެވެސްާމިންވަރަކަށްާހަނިކުރުމަށްާހުށަހަޅާ 

ތުހުމަތުގައިާބަންދުާކުރެވޭާމީހުންާތަޙްޤީޤުގައިާދޭާއިޢުތިރ ފްާބަޔ ނަކީާކުށްާސ ބިތުކުރުމަށްާޝަރީޢަތަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާ

ާ ާމި ާއަދި، ާބެލުން. ާކަމުގައި ާޝަރީޢަްތ5ާާހެކިބަހެއް ާކުރެވޭ ާމައްޗަށް ާމީހުންގެ ާބަންދުކުެރވޭ ާތުޙުމަތުގައި ކުށުގެ

ާބަ ާއެމީހުން ާހުށަހަޅ ފައިވ ނެ.ާނިމެންދެން ާބިލުގައި ާމި ާވެސް ާހަމަޖެއްސުމަށް ާއިންތިޒ މެއް ާބޭތިއްބޭނޭ ންދުގައި

ާޮއތްާޖީލަށްޓަކައިާސިޔ ސީާ ާމިާޤައުމަށްޓަކައިާއަންނަން  345ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާައޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާފަޚުރުވެރިވ 

ާޯކޅު ާސިޔ ސީ ާޮގވ ލަން. ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާބަދަލުކޮށްލުމަށް ާކޯޅުންތަކުްނާމިސްރ ބު ާސިޔ ސީ ާހުްއޓ ލ  ންތައް

ާމިދާ  ާފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާނެތް. ާއެއް ާަފއިދ  ާއެއް ާމަންފ  ާެއއްވެސް ާކުރ ނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސަލ މަތްތެރިކަމ އިާ ާވީމ ، ާމިންވަެރއް. ާުކޑަ ާވަރަށް ާބަލ އިރުަގިއ ާމުސްތަޤްބަލަށް ާައޅުަގނޑުމެންެގ މިންވަރަކީ

ާކޯޅުންަތްއާާއަމ ންކަމ އި ާސިޔ ސީ ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާވ ސިުލކޮށް ާޤައުމު ާމި ާޖީލަށް ާއޮތް ާއަންނަން ަރއްކ ތެރިކަމ އެުކ

ާމުޅިާ ާޑިޮމކްރަސީެގާބައްޕަކަމަށް ާަފއިދ އަށްަޓކައި ާަރއްޔިތުްނގެާސަލ މަަތށްޓަކައި ާޤައުމީާމަސްލަޙަތ ިއާރައްކ   350ހުއްޓ ލ 
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ާގޮތަށްާ ާއޮންނަ ާއެމެރިކ ަގއި ާިއއްތިފ ުގވ  ާދިއުމަށް.ާާދުނިޔެ ާއެރޭޖްމަންޓަކަށް ާޕ ްޓޝަން ާގޮވ ލަީނާބައި ާމި ނޑު އަުޅގަ

ާކުރ ނެކަމަށް.ާ ާތ ޢީދު ާޮގވ ުލމަށް ާމި ާޕ ޓީން ނުޑގެ ާައުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނުޑ ާުއއްމީދުކުރަން، އަޅުަގނުޑ

ާއި ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާއަދި ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާލީޑަުރެގާޢިއްޒަތްތެރި ންތިޚ ބީ

ރިޔ ސީާބަޔ ުނގަިއާދެއްިކާވ ަހކަާވަރަްށާރަނގަޅަްށ،ާވިދ ޅުިވާއެްއޗެހިާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއަޅުަގނުޑގެާހަނދ ނުަގިއާ

ާއެހެންކަމަށްާ ާގޮސްފައޭ. ާަވނީ ާޯއޑަރ ާއެންޑް ާލޯ ާޤައުމުގެ ާވިދ ޅުވީމޭ ާމަނިކުފ ނު ާމިޮގވ ަލނީ ާއަޅުަގނޑު  355އެބަހުރި.

ާއެ ާލޯ ާމަނިކުފ ނު ާގޮވ ލަީނާވ ނަމަ، ާމި ާއަޅުަގނޑު ާވ ނަމަ، ާބޭނުންވ ކަމުަގއި ާހިފަހައްަޓން ާަޤއުމުަގއި ާއޯޑަރ ންްޑ

ާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާތ އީދު ާބިލަށް ނޑުެގާމި ާައޅުގަ ާޤައުމަށްަޓކައި ާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ާޖ ނުން ާރޫޙ އި ހިތ އި

ާމި ާގޮތުގައި ާދަންނަ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމިހިނދަށް ާމިހިނދުން ާގެނެސްެގްނާާރައީސް، ާޙައްލެއް ާޤ ނޫނީ ބިލަށް

ާއެްއވެްސާގޮެތއްާނެތް.ާ ާަޙއްލުކުެރވޭނެ ާދިމ ވެަފިއވ ާމައްސަލަަތއް ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ނޫންވިއްޔ 

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާލީޑަުރ،ާެކންދޫ ާއިންތިޚ ބީ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާޮގވ ލަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް  360ިރާފަށްފަށުން

 މެންބަރަށްާމިާބިލަށްާތ އީދުާކޮށްދެއްވުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާބަހުސް ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 365ަގއިާިއޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާތިންާނަންަބރުާކޮމިޓީާކޮޓަީރަގއިާފެށޭނ9:30ާާެމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލ ނަން،ާ

ވ ހަކަ.ާމިާބިލަށްާބަހުސްކުރުަމށްާހަމަޖެހިފައިާވަނީާތިންާަގިޑއިރު.ާތިންާގަިޑއިރަށްާއޮންނަިއރުާގަޑިަތއްާހަމަޖެހިފައިާ

ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދަންަނވ ލަނީ. ާމި ނޑު ާއަުޅގަ 60ާާވ ގޮްތ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއިރު. ާމިނިޓު ާވަކ60ާާިއަްށ ާއިރު. މިނިޓު

މިނިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ16ާާްމިނިޓުާއިރު.ާޕީ.އޭާއަށ28ާާްޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްާނުވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

މިނިޓު.ާމިާތަރުތީބުންާގަޑިަތއްާހަމަޖެހިފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާފުރުޞަތަްށ3ާާމިނިޓު.ާއަދިާޖުމްހޫރީާޕ ީޓާއަށ5ާާް

ާފުރަތަމަާއެދިަވޑަިއގަން ާއެންމެ ނޑު ާައޅުގަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަުތ ާއަޅުަގނޑު ާމަތިން ާގޮތުެގ  370ނަވ 

ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ  ާކެންދޫ ާޓަކައި ާއަްށ ާަޔއުމިއްޔ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރަތަމަ ންމެ

ާވިދ ުޅވެފަިއާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެންެމާތިމަރަފުށީ ާވ ހަކަ ާިއްއވި ާރިޔ ީސާބަޔ ން ާމެންބަރު  375ޢިއްޒަތްތެރި

އްމަުދާނަޝީދު.ާއެހެންވީމ ،ާެއާވ ތީާެއއީާކުެށއްކަންާދަންނަަވން.ާރިޔ ސީާބަޔ ންާިއއްވަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމުޙަ

ާދަންނަވ ލަންާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާފަހު ާދަންނަވ ލަން.ާއެއަށް ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާޔަުއމިއްޔ ަގއި ާކޮށްލަން ާއިޞްލ ޙު ކުށް
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ާފޮުރވިފަިއާ ާީމގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެކޭ. ާރީތި ާމޫުނމަތި ާވަރަށް ާމަޤްޞަދެއްަގއި ާމ ތް ާވަރަށް ާމިއީ ބޭނުންވަނީ،

ާސިޔާ  ނުޑާއޮތީ ާއަުޅގަ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާެއއްެވސް ާއެހެން ާނޫން ާހުއްުޓވ ުލން ާހަރަކ ތްތަްއ ާިސޔ ސީ ާމީހުންގެ ސީ

ާގެނަިއއިރު،ާޙަޤީޤަތުަގއިާ ާބިލެއް ާއެޅުުމގެ ާޚ އްަޞާފިޔަވަޅުތަެކއް ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާކުުރން ާކުށް ާގޮތުަގއި  380ޤަބޫލުކުރ 

ާކުްށވެރިން ާއ އި ާުކށްތަކެއްތޯ ާކޮން ާމިއުޅެނީ ާކަމެްއާހުއްޓުވަން ާކުރ ނެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާެއކަން ާދޭތެރޭގައި ނ އި

ާސ ފު.ާ ާވަރަށް ާމަޤްޞަދު ާީމގެ ާގެަނއުމުގެ ާއަރުވ ލ ފަިއ ާައވަސް ާހަމަ ާބިލެއް ާަގނޑުެގ ާހަތަރު ާހަމައެކަނި ނުލިޔެ،

ާ ާހުއްޓުވ  ާލީމަ ާބިލުތަްއ ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާތަޅުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދުަވހު ާުދވަސް ާަބއެއް އުސޫލުްނާއަނެއްކ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާބ އޭ. ާކީއްވެގެްނ ާމިތިބެނީ ާހުއްޓ ނުލ  ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިއަދު ާހިތަށްއަރ  އަޅުަގނޑު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވ ނަމަ، ާމަތިން ާއުސޫލުތަުކގެ ާކުރަްއވ  ާޕްރެކްޓިސް ާމިތ  ާމުޅިްނ48ާާއެބޭފުޅުން ާމ އްދ އ   385ވަނަ

ާވެ ާއެޖެންޑ  ާވެސް ާމިއަދު ާބިލެއް ާއެހެންވީމ ،ާޚިލ ފު ާމިދަނީ. ާމިހ ރު ާވެގެން ާއެޖެންޑ  ާނުވަތަ ާއޮތީ. ާމި ފައި

ާދުވަސްވަުރާ ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްަޞ ާއެނގޭނެ ާބަލައިލީމަ ާނުވަަތ ާބެލެހެއްޓީމަ ާރިކޯޑްތައް ާއެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާމޭ ާއަރައިގެްނ ާތަންތަނަށް ާކޮންބައެއްތޯ. ާއުޅުނީ ާމިރ އްޖޭގައި ާގެންނަން ާޙައްޤު ާއަރަިއގެްނާހަނުހުރުމުގެ ޒުމައްޗަށް

ާއެހެންާ ާގޮތުން ާކީއްތޯ.ާމިއަުދާސިޔ ސީ ާކުރީ ާތެރޭގައި ާތަޅުމުގެ ާމި ާމެންބަރުން ާފަރ ތްތަކުަގިއާތިބި ާއިދިޮކޅު އެއިރު

 390ވަަނާމ އްދ ގެާ)ނ(ާަގއިާަބޔ ންވެަފއިާމިާއޮންނަާ"ތިމ ާއަކ48ާާީފަރ ތްތައްާައޑުގަަދވ ންާފެށީމަ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާއަންަގއި ާލިބިގެްނވ ާކ ކުކަން ާއެމީހަކަށް ާހަނުހުރުމަކީ ާނުދީ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެްއވެްސ ާއެހެން ާއިތުރު ާފިަޔވައި ދިނުން

ާއޮްތއިރު،ާ ާލިޔެފައި ާދޭންވ ނެއޭ" ާއެމީހަކަށް ާފުރުޞަތު ާލިިބގަތުމުެގ ާޙައްޤު ާއެ ާައންގ ، ާއެމީހަކަށް ާކަން ޙައްޤެއް

ާލަ ާޤ ނޫނެއް ާފ ޑެއްގެ ާމިތަނަށް ާނުކޮށް ާއިޞްލ ޙު ާހަދަންާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ ނޫނެއް ާލައިގެން ާބިލެްއ ާނުވަތަ އިގެން

ާދ އިރ ެގާ ާކެންދޫ ާމަލ މ ތެއް.ާަތކުރ ރުކޮށް ާކުރ  ާއަށް ާޑިމޮކްަރސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ އި ާރ އްޖޭގެ ާކުރުމަކީ މަސައްކަތް

ާކަންނޭނގެ ާއެުޅވޭތޯ ާެއްއޗެއް ާބޮުލަގއި ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާގެންނެވީ ާއެ ާެމންބަރު ާއެ ާނަންފުޅު  395.ާމެންބަރުގެ

ާއެއަށްވުެރާ ާމެންބަރުން ާތިބި ާމަޖިލީހުގަިއ ާަރްއޔިތުންގެ ާރ އްޖޭގެ ާަރއްޔިތުންނ އި ާިދވެހި އެހެންނަމަވެސް،

ާކަމުދ ާ ާއޮތީ ާހަމައެކަނި ާބިުލގަިއ ާމި ާގޮުތގައި ާަޤބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ހޭލުންތެރިކަމަށް

ާ ާެއއީ ާއެއް. ާމ އްދ  ާހެކ4ާިއެންމެ ާމ އްދ . ާއެކަްނާވަނަ ނަޑއެޅުން. ާކަ ާމީހެއްކަން ާދޭންޖެހޭ ާޙިމ ޔަތް ާމީހަކީ ބަސްދޭ

ާމިސ ލަކަށްާ ާއެްއޗެއް ާުހރިހ  ާހުރި ާލިޔެަފއި ާމީގައި ާެދން ާއެހެންނަމަވެސް، ާެއބަޖެހޭ. ާވެސް ާކޮންމެހެން ކުރަން

ާހަނިކު ާދ އިރ  ާޙައްޤުގެ ާހަނުހުރުމުގެ ާމ އްދ ަގއި ާދެވަނަ ާމީގައި ާދަންނަވ ލަފ ނަން ާހަމަ ާލިޔެފައިާއަޅުަގނޑު  400ރުން

ާމިހ ުރާ ާކުށް. ާޓެރަރިޒަމްގެ ާއެބައޮތް ާިލޔެފައި ާމީގައި ާބަލ ލ އިުރ ާޕޮއިންޓްތަކަށް ާހުރި ާލިޔެފަިއ ާމީަގއި އޮތްއިރު،

ާގޮތުންާެއއްެޗއްާަސރުކ ރ އިާދިމ ލަށްާބުންޏަސްާމިވަނީާޓެރަރިސްޓުންނަށްާނުަވތަާބ ޢީންނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާ ސިޔ ސީ

ޮއތްއިރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވަަރށްާސ ފުކޮށްާއެނގޭާއެމް.ޑީ.ީޕގެާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫްޕެގާާމިާހުރިހ ާއެއްެޗއްާިލޔެފައި

ލީޑަރުގެާސްޕޮންސަރެްއގެާގޮުތގަިއާގެަނއިާމިާބިުލގެާމަޤްަޞދުާވަރަށްާސ ުފކަން.ާެއއީާއެޭބފުޅުންގެާއަޑުާމަުޑެވގެންާ
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ާެގއްލުަވއިލެ ނޑި ާގޮ ާމީހުންގެ ާކުރ  ާއަޑުގަަދ ާދެން ާމިހ ރު ނޑަށްާދ ތީވެ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާުކރުން ާމަަސއްކަތް  405ވޭތޯ

ާގޮތަކަޭށާ ާއެހެން ާކުރަންޏ މުން ާެއކަން ާއެއީކީ. ާނޫނޭ ާކަެމއް ާވ ނެ ާއެކަމެއް ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ފ ހަގަކުރެވެނީ.

ާބޭނުންވޭ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކަިއާދަންނަވ ލަން ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްެތރި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާކުރަންޖެހޭނީ.ާދެން ،ާއެކަން

ާވެްސާ ާލީގަލްޓީމަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާދޭތެރޭގައި ާނުވޭތޯއޭ.ާމިކަމ  ާހަމަ ާޚިލ ފު ާބިލު ާމި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ މިއަދު

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނެތިން. ާހުއްުޓވ ކަްށ ާތަޅުން ާަމޖިލީހުގެ ާވެސް ާަގއިމު ާހަމަ ާައޅުަގނޑުެމންނެއް ނުބައްލަވ ނެތޯއޭ.

ާނޯމްސްތަކަ ާކުރ  ާޕްރެކްޓިސް ާހެޔޮވ ވަުރެގާމިތ ނގައި ާވެސް ާކުރަން ާބަހުސް ާމިއީ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ލ އިރު،  410ށް

ާކުރުންާ ާކުށް ާއެީއ ާޭބނުން. ާބަލައިގަންނަން ާހަމަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާސުރުޚީ ާމީގެ ާޫނން ާއެހެންނެްއ ާނޫން. ބިލެއް

ާއެބަ ާެއކަން ާއެބަޖެހޭ. ާއަޅަން ާވެސް ާޙަޤީޤަުތގައި ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާޚ ްއޞަ ކުރަންޖެހޭ.ާާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

އެހެންނަމަވެސް،ާހިތ މަައކީާމިއަދުާޖަލުގަިއާބޯއަޅ ލަންާވެްސާއޮތީާހަާއިްނޗީެގާއެިޅގަެލއްާކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަުދާ

ާމިނިސްޓަރުާ ާހޯމް ާދިމ ެވއްޖެއްޔ  ާމިއޮތީ.ާކަމެއް ާޙ ލަތެއްަގއި ާނެތް ާވެސް ާޖަލެއް ާރަސްމީ ާކަމުދ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި މި

ާކޮން ާމިއޮންނަވަނީ ާއޮތްއިރު،ާވެސް ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާހުރިހ  ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއަރ މުކުަރން. ާރިޒޯޓެްއގައި  415މެެވސް

ާބޮުޑާޖޯކެކޭ.ާެއއީާ ާމިީއާވަރަށް ނުޑާދަންނަވ ނީ ާގެަނއީަމާއަުޅގަ ާބިލެއް ާމިތަނަށް ާިކޔ ފައި ާނަމެއް ާރީތި ސަރުކ ރުން

ާއަދި ާތިިބާމީހުން ާހަމަޔަށް ާކުޅަނދު ާފަސް ާތެޭރަގއި ާރަްއޔިތުންގެ ާއެހެންވީމ ،ާދިވެހި ާދުނިޭޔގަިއާއެަބއުޅޭ. ވެްސާމި

ާބިލެްއާ ާއަލުން ާދެން ާރަނގަޅު. ާމ އްދ އެޭކ ާއެންމެ ާއިނީ ާމީަގއި ާބަލައިގަންނަންޏ  ާިބލު ާމި ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ާމީެގާ ާީރއްޗަްސ ާނަން ާޙަޤީޤަތުގައި ާޖެހޭނީ. ާކުރަންށޭ ާޑްރ ފްޓް ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޓީމުންނ އި ާލީގަލް މިތ ނގެ

ާރައްޔިތުްނެގާމަޤް ާިމ ާޙަީޤޤަތުގައި ާކަްނކަމަކީ ާމިއުޅޭ ާއެީޗވްުކރަން ާުނވަތަ ާކުރަން ާމީަގއި ާސ ފުވިޔަްސ  420ޞަދު

ާއެބަހުރިާ ާހަނދ ނުގައި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކަމެކޭ. ާބިުރވެިރ ާވަރަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއަދި މަޖިލީހަށ އި

ނޑަކަށްާހިއެއްާނުޭވާާރ އްޖޭަގއިާމަސްތުވ ާތަކެތީގެާވިޔަފ ރިާކުރ ާބޮޑުާވަގުްނގެ ވ ހަކަާވެސް.ާއަދިާމިހ ތަނަށްާއަޅުގަ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާމީހުންގެ ާެއފަދަ ާވެސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާސަލ މަތ އި ާޤައުމީ ާދަންނަވަނީނަމަ ާމަޖިލީހުގެ،ާމިސ ލަކަށް މި

ޑަިއގަންނަވ .ާއެއިންާއެނގިާހުރިހެންނެއް.ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ާއަދިވެްސާއެބަާުހންނެވި.ާއެބޭފުޅ ާއަށްާއެބަާެއނގިވަާ

 425މީހަކުާޙައްޔަރުާކުީރކީާއެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާޙަޤީޤަތްތައްާއޮްތއިރު،ާރީތިާނަމެްއާކިޔ ފައިާަބޔަކުާމީހުްނެގާ

ާޑިމޮކްަރސީއަށ އިާ ާޙަީޤޤަތުގައި ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެނައީމަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއަުޅވަން ާެއއްެޗއް ބޮލުގައި

ާއަށް ާމެންބަރުްނާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއުުޅއްވި ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްޞަ ާމިއަދު ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމަލ މ ތެކޭ. ކުރ 

ާދ ާ ާއަށް ާއަޑި ާބ ޭއ.ާނުދައްަކވ ނެ.ާސަބަބަކީ ާވ ހަކަދައްކ ނެ ާމިތ  ާދިފ ޢުކުރަން ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ތެދުވެަވޑަިއގެން

ަގިއާއެބަޖެހޭާބަންދުާއަުޅވަން.ާެއހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާއެްއޗެްއާދިފ ޢުާކުރުމަށްޓަކަިއާއަުޑގަދަާމީހުންގެާއަނަގއި

ާވ ހަކަަތްއާ ާދައްކ  ާދެކޮޅަށް ާސަރުކ ރ އި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދިެވސް ާނުވިޔަސް ާފ ސްވިޔަސް ާބިލު ާމި  430ދަންނަވ ނީ

ނޑިާެއއްާެވްސާނުގެއްުލވޭނެއޭާެއއްާކަެމއްާެވސްާނުކުރެވޭނެއޭ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް.ާާދައްކ ނަމޭ.ާގޮ
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ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާކުށްާކުރުންާހުއްޓުވުމުގެާބިލެއްާސަރުކ ރުްނާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކަިއާ

ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާުޝކުރު ާމިކަމަށްޓަަކއި ާބައެްއާާއުފ ކޮށް ާހިތ މަކުރަން  435ަވރަށް

ާބޮޑުާ ާފ ޅުކަން ާވަރަށް ާކުރ ނަޭމ. ާކުށް ާނުވިަޔސް ާފ ސްިވޔަސް ާބިލު ާދައްކަވަމުން ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާރަނގަޅަށްާ ާދަރަޖަ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާޙ ލަތު ާމިޤައުމުގެ ާތިއްބ ، ާބަލަން ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ގޮތެްއގައި

ާމިާއެނިގވަޑަާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެރަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަމަްށޓަކައި ާގެންަދވ ތީ ާިވދ ޅުވަމުން ާހުންނަވ  އިގެްނ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާނޫން. ާހިފެހެއްޓުމެްއ ާޙައްޤުަތކެއް ާދީފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ބިލަކީ

ާއެ ާމަނ ކުރުން ާކުށްތައް ާއެ ާބަޔަކަށް ާނޫޅެވޭ ާއެއީ.ާއެްއގޮތަށް ާމަނ ކުރުން ާކުށްތަކެއް ާދ  ާކުރަމުން ާއެ  440އީކީ.

ާވަންޏ ާ ާނުދެވޭކަމަށް ާއަދަބުތަކެއް ާކުށަށް ާެއކުރ  ާކުރެވި ާކުށް ާއަނެއްކޮޅުން ާދީފައި ާޙައްޤުތަކެްއ ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާ ާޤައުމަށް ާވ ންޖެހޭ.ާމި ާހަމްދަރުދީ ާޤައުމ މެދު ާރަީއސް،ާމި ާެވގެން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢ އްމު ާދ ނީ އަހަުރ30ާާއެކަންތައް

ާނުވ ނެާ ާކުށްކުރުން ާޒައީމުްނނަކަށް ާނައިބު ާތިއްެބވި ާފަހަތުގައި ާމީހުންގެ ާކުރި ާެއާއަނިޔ  ާކޮށް ާއަނިޔ ތަކެއް ވަންދެން

ާއުފަެލއްާ ާެއއީ ާއ ދަގަނެ ާއަށަގަެނ، ާޠަބީޢަތުގައި ާެއބައެްއގެ ާކުރުމަކީ ާކުށް ާއަދި ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަކަށް ބޮޑު

ާކުްށާކުރ  ާހެދިގެން ާމިާާކަމަށް ާވ ނީ ާމުހިންމު ާބިލު ާަރއީސް،ާމި ާުނވ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުހިންމެއް ާބިލު ާމި  445ަބޔަކަށް

ާލޯބިވ ާ ާދަރިންނަށްޓަކައި ާއެބައެްއެގ ާވ ނީ ާމުހިންމު ާބިލު ާމި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަަޔކަށް. ާލޯިބވ  ޤައުމަށްޓަކައި

ާއެާބައެްއގެ ާބިލުާމުހިންމުާވ ނީ ާލޯތްބެއް،ާކުލުނެްއ،ާާބަޔަކަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމި ާދަރިންނަށްޓަކައި ދަރިންގެ

ާނުވ ނެ.ާ ާމުހިންމެއް ާބިލު ާމި ާބަޔަކަށް ާނެތް ާރަީއސް،ާމިކަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޔަކަށް. ާހުރި ާހިތުގައި ާއެއް ހަމްދަރުދީ

ާރައީސް" ާ"ޢިްއަޒތްތެރި ާގިނައިން ާތަންކޮޅެއް ާދެން ާޙަޤީޤަތަކީ ާޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާމި ާރައީްސ، މިހެންާާޢިއްޒަތްތެރި

ާމުޙ ތަބުކޮށްާ ާރައީސ އި ާވިދ ުޅވ ތީ. ާރައީސް ާިޢްއޒަތްތެރި ާމ ގިނައީއޭ ާނުކުމެ ާވިދ ުޅވ ނެ ާަރއީސް  450ވިދ ޅުވ ތީ

ާމުހިންމެއްާ ާބިލެއް ާަރީއސް،ާމި ާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހެނީ ާދަންނަވަން ާމިހެން ާޖެހޭތީ ވ ހަކަދަްއކަން

ނޑުާމިދެންނެެވނީާނުބައިާ އަހަރުާޮގސް،30ާާކަމެއްގެާތެރޭަގއިާއ ދަވެާއަަށގަނެާެއކަންާކުރުންމަތީގައިާނުވ ނެާއަުޅގަ

ާކުރ ާ ާމަސައްކަތް ާިފކުރުަގއި ާކުރުމުގެ ާރަނަގޅު ާމިކަންަތއްތައް ާއަހަރަކުން ާއެއް ާދެދުވަހަުކން ާދުވަހަކުން އެންމެ

ާނުވ  ާމުހިންމެއް ާބިލު ާމި ާަބޔަކަށް ާނެތް ާވިސްނުމެއް ާދިނުމުެގ ާެއއްބ ރުލުން ާިމާބަޔަކަށް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނެ.

 455ބިލުާމުހިންމުާވެގެންާމިދަނީ،ާމިރ އްޖޭގައިާތިބިާޑްރަގްގެާވަބ ަގއިާޖެހިފައިާތިބިާދަރިން،ާއެާދަރިންާބެލުމުގެާބުރަާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެހީތެރިވުމަށްޓަކަިއ. ާމަންމައިންނަށް ާއެ ާމަންމައިންނަށް. ާދ  ާކުރަމުން ާއިޙުސ ްސ ާދެރަ ާއެ ތަޙައްމަލް

ހަމައެހެންމެ،ާމިާބިުލާމުހިންމުވެގެންާދަނީާއެާއަނބިންގެާފިރިންތަކެއްާޖަުލގައިާޑްރަްގގެާވަބ ަގއިާޖެހިގެްނާާރައީސް،

ާުއޭޅާ ާޙ ލުގައި ާދަތި ާނިަކމެތި ާމަގުމަިތވެގެން ާދަިރންތަކެއް ާދެމަފިރިންގެ ާއެ ާޮގސް، ާކުރަމުން ާތަންފީޛު ޙުކުމް



 18 

މުހިންމުވެގެންާމިދަނީާމަގުމަތީގައިާހިނގ ާގޭންގްާމ ރ މ ރިތަކުންާާރައްޔިތުންތަކަކަްށ.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާމިާބިލު

 460ލޮބުވެތިާއެަތއްާކުދިންނެއްާަމރުވެގެންާގޮސްާތިބިާމީހުންނަށްާހަމަާއ އިާއިންޞ ފުާހޯދައިިދނުމަށްޓަކައި.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާބޮާ ާނުރަނގަޅު ާނުބައި ާމިކަހަލަ ާރޭޕްކުރުމ އި ާމިދަނީ ާމުހިންމުވެގެން ާބިލު ާމި ާފަރ ތްތަްއާރައީސް، ާކުރ  ާކުށް ޑެތި

ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހެންކަމުން ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާބިލެކޭ.ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި.

ާ ާބިލުން ާމި ާބައެްއގެާއަދި ާއަނިޔ ކުރަމުންދ  ާއެީއ ާނޫނޭ. ާޙައްޤުަތކެއް ާއެއީ ާކަންތައްަތކަކީ ާމިއޮތް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާގޯްސވެފައި.ާއަނިޔ ތަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާިމވަނީ ާމިއަދު ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާުހއްުޓވުމޭ. އް

ާކޮންމެ ާހަދަންޖެހޭ ާޤ ނޫނެއް ާތިބެގެން ާމަޖިލީހުގައި ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާކުރަްނީވާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެން  465ފަހަރަކު

ާމި ާދުަރށްގޮސް ާއެްއކިބ ވެ ާބަލާ ޢިާމަޖިލިސްާމަސައްކަތުން ާމައްސަލަ ާމިވަނީ ާވެފައި ާމިއަދު ާރައީސް، އްޒަތްތެރި

ފަހުގެާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަްތތަކެއްާއިސްކޮްށގެންާކުރ ާާމިާމަޖިލީހުގެާމާ ޕެޓިޝަންާހުށަހެޭޅާތަނަކަށ އި،ާތަނަކަށ އި،ާ

ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާވ ަހކަ ާމި ާގޮުތގައި. ާމިާދަންނަވަންާބައެއް ާހަާޖެހެނީ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އްެގާމެންބަރެމަ

ާ ާހިތ މަވެ ާމިހައިސިއްޔަތުން ާމިހެން ާއަޅުަގނޑު ާހުރެ. ާައޅުަގނޑުމެންާާދަންނަވަންާދެރަވެ ާރައީސް،ާބައްލަވ  ޖެހުނީ

ާނަމޫނ  ާމ ރ މ ރި ާބައެްއ ާވ ންޖެހޭ ާތިބިއަކަށް ާއ ދަވެފައި ާމިާހިންގުން ާފެނިގެންާާބަޔަކު ާދ ނެ ާފެނިގެން  470މަޖިލީހުން

ާރައްޔިުތންހިނގަ ާމިރ އްޖޭގެ ާމައިކުއްޖެ ާމި ާބުރަކައްޓަށްާާނަށް. ާއައިސް ާފުރަަގހުން ާހުއްޓ  ާވ ހަކަދައްކަން ކައިރީަގިއ

ާމަ ާދޭ ާދަށުހަމަލ  ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާމިާންޒަރު. ާބަޔަކަށް ާތިބޭ ާވެއްޓިފައި ާނުވ ނެ.ާބިލުާދަރަޖައަކަށް ާމުހިންމެއް

އެނިގަވޑަިއގަންނަވ ެނާދަނީ،ާާވެގެންާމިންމުާހަނުހުރުންާމަނ ކުރުންާމުހިާބިލުގައިާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާމި

ާބަޔަ ާތިބި ާކޮށްފައި ާުކށްތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާޤައުމުގެ ާހަނުމި ާކުރީމަ ާހ ޒިރު ާކޯޓަށް ާއެތަްއާުކ ާޤައުމުގެ ހުންނަނީ.

 475ާހ ޒިރުކުރީމަކޯަޓށްާހެކިާބަހަށްާާމިލްިކއްޔ ތ ިއ،ާމ ލިއްޔަތަށްާއަަރއިގަނެރަިއގަނެ،ާޤައުުމގެާރައްޔިތުންގެާަޙއްޤަކަށްާއަ

ާހަނު ާމަރުޙަލ  ާޝަރުޢީ ާކިހިނެއްތޯ ނޑުމެންާހަހުންނަނީ. ާއަުޅގަ ާމަގު ާކުެރވޭނެ ާމިކަން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނުވެ ރުދަނ 

ދޭނީ.ާނުކުރެވޭނެާމިކަމެްއ.ާއެްއކޮޅުންާބުނަންވީާމިކަންާަތއްާއަންނަންާއޮތްާޖީލަށްާހޯދައިތަނަވަސްކޮށްާނުދީާއެާަޙއްޤު

ާކުރަންވީ.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނުޑގެާމައްަސލަކުރެވޭކަށްާނެތޭ.ާއަނެްއކޮ ާތަާއެއްާޅުްނާވައްކަންާެވސް އްރަފުާސަނޫން

ާ ާޅަކުދިން ާަޒއީމުންނަނުފުދޭ ާނ އިބު ާޕ ޓީތަކުގެ ާނަގަިއގެން،ާސިޔ ސީ ާށް ާމިކަހަލަ ާާލަޙަތުޞްމަޤައުުމގެ ބިލުތަކ ާހުރި

ާޢިއް ާނޫން ާލޯބިވުެމއް ާދެކެ ާޤައުމު ާެއއީކީ ާވ ަހކަދެއްކުން ާމީަގއިާއިދިކޮޅަށް ާއެހެންވީމ ، ާރަީއސް.  480ޒަތްތެރި

ާޒިންމ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާޒިންމ ާެއްއ،ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާާޢިއްޒަތްތެރި ދުާޙުއެއް

ާެއްއާމިކަހަލަާކަންތައްަތއްާހުްއުޓވުމަށްޓަކަިއާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާބިލުތަކަށްާެއއްބ ރުލުންދީާާއަޅުަގނުޑާެވސްާޒިންމ 

ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެން ާފ ސްކުރުން. ާގޭޖެހެނީ،ާާމިކަންތައްތައް ާމ ލޭގައި ާމި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ްންގާރޯމ ދުވ ލު

މީހުންާހިފަހައްޓ ާފައިސ ކޮޅުާދަމައިގަނެ،ާަވޅިހަރ ާއެމީހަކަށްާއެބަާހަމަލ ާދޭ.ާމިކަހަލަާހަދައިގެންާގޮސްާމަގުމަތިންާ

ާ ާޝަރުޢީ ާނެތް ާމިއަދަކު ާމީހުންނަކަށް ާޞ ޢަދުލުއިންދ އިރ  ާާދ އިރ ފުގެ ާމިކަންތައްަތއްާތަޙުޤީއިން ާަމރުޙަލ އަކުން  485ޤީ
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ާމި ާސަރުކ ރުން ާވުމުން ާމިހެންކަަމށް ާހުއްޓުވޭކަށް. ާހުއްުޓވުން.ާާބަލ  ާމިކަންތައްތައް ާމަޤްޞަދަކީ ާހުށަހެޅި ބިލު

ާމި ާމިދަންނަވަނީ ާބ ޔަންކުރެވިަފއިާއަޅުަގނޑު ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއެަބއޮތްާބިލުގައި ާބަޔަާ، ާބ ވަތެްއގެ ކަްނާާކަށްކޮްނ

ާނިުގޅައިާ ާމަސަލަސްކަމ އެުކާމިޙައްޤުތަކެްއާމި ާސުްލޙަ ާބޭނުންުނވ ާާގަނެެވނީ.ާއެީއާމިނިވަންކަމ އި ާއުޅެން ޤަުއމުގައި

ާފިަލއިގެްނާ ާއިްނސ ނިއްޔަތުކަން ާޖެިހގެން ާފިކުރުތަކެއް ާނުބަިއ ާއ ދަަތކަކ ިއ ާނުރަނގަޅު ާހިތުަގއި ާަބއެްއގެ ާއެ ބައެއް.

ާގޮސް ާގެނެސްިދނުމަށްޓަކައި ާއިންސ ނިއްޔަުތކަން ާހިތަށް ާބަޔަކަށް ާޞ ންޢަދުލުއިފަިއވ  ާމިާފު  490ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި

ާފުރ ނަ ާމީހެއްގެ ާއެބައޮތް ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމިވަނީ. ާކުރެވިފައި ާމަނ  ާކަންަތއްތަެކްއ ާގެއްލުންާާމ އްދ ތަކެްއގައި އަށް

ެއއްާާއަށްާޖިންސީާގޯނ ާމީހަކަށްާއަނިޔ ާކުރުން.ާހިފަހައްޓ ފައިާއެމީހާ ާލިބިދ ާފަދަާތޫނުާއެއްޗަކުންާހަމަލ ާދިނުން.

ާ ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާމ4ާިކުރުން. ާކުށް ާހަމައެކަާބ ވަތެްއގެ ާމީހުންނަށް ާމިބ ވަުތގެ ާމިވަނީ. ާަމނ ކުރެވިފަިއ ނިާބިލުަގއި

ާ ާއިން ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާޙައްޤުތަކެއް ާޙައްޤެއް ާކިޔ  ާޙައްޤޭ ާހަނުހުރުމުގެ ާޤ ނޫނުދީފަިއ، ބަޔ ންކުެރވިފަިއާައސ ސީަގއި

ާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމަނ ކުރެވޭނީާާމިއެބައޮތް ާމިންވަރަކަށް ާެއްއވެްސ ާޙައްޤެއް ާބަޔ ންުކރެވިފަިއވ   495ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާމިކަހަލަާކުށްތައްާމަނ ކުރުމަށްޓަކައިާޢިްއޒަތްތެރިއެއީާހެދިގެންދ ާޤ ނޫނަކުންނޭ.ާމިއީާހަމަާފުރުޞަތުާލިބިގެންާވަނީ.ާ

ާމިރައީސް ާވެސް ާއެްއގޮަތކަށް ާއެހެންވީމ ، ާނެތްާ. ާބޭނުން ާވ ހަާބިލަކީ ާމަޤްޞަދެއްާބިލެއްކަމަށް ާސިޔ ސީ ކަދަްއކ 

ާހިފ  ާބޭނުން ާިސޔ ީސ ާމިާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޖިލިސްާތ ކަށް ާއަޅުަގނޑުާދ ާެވގެންާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށްޓަކައި

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައްޔިތުްނގ17ާެާހިތ މަކުރަން ާާވަނަ ާމިހ ތަނަށްާމަޖިލިސް ފެށިގެން

ާއޮތީާމިާއ އިާމިިއއިރު،ާމ ރ މ ރިާއަ  500ރިާމަޖިލީހުން.ާމިާމަޖިލީހަކީާދިވެހިާޢިއްޒަތްތެާހުރިހ ކަމެއްާފެށިގެންާގޮސްފައި

ާރަްއޔިތުން ާއެންމެހައި ާލޮބުވެިތ ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަމޖިލީހަކީ ާމި ާބ ރެއް. ާނަމޫނ ާރައްޔިތުންެގ ނަށް

ާމި ާތަނެއް. ާވ ންޖެހޭ ާމިާބަޔަކަށް ާކަންތައްތަކެްއ ާބުނައި ާފެށިގެންާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެާދ ާާމަޖިލީހުން ާހެއްަކކީ ކަމުގެ

ާހިތ މަހުރިާތެރޭގައި ާމިއީ ާހަދ ކަްނ. ާއިދިޮކޅު ާބިލުތަކަށް ާމިކަހަލަ ާތިއްބަަވއިގެްނ ާޭބފުޅުން ާމިބ ވަތުެގ ކަމެއްާާވެސް

ާކުިރއްޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަަކއި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޝުާ

ާ505 

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާރައީސް.އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުިރއްޔ  ާޚ ްއޞަ ާހުއްުޓވުމަށް ާއެޅުމުެގާކުށްކުރުން ފިޔަވަޅުަތކެއް

ނުޑގެާބިލުާހުށަހަޅުއްަވއިާާަސރުކ ރަށްާއަދިާމިާބިލުާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވީީތވެާައޅުަގނޑުާބިލު.ާމި ާދެްއވިާއަުޅގަ

ާމުސްޠަފ  ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާއަާއަޚް ާއ ދެ،ާއަށް ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ޅުަގނޑު

 510ރުާވިދ ޅުވިާބަްސކޮޅަްށާމަނިކުފ ނުގެާވ ހަކަފުުޅަގއިާރިޔ ސީާބަޔ ނަށްާޖަވ ބުާދެއްަވމުންާމިާމަޖިލީހުގެާމެޖޯރިޓީާލީޑައެ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާުމޙައްާއަލިއަުޅވ ލިކަން ާމިއަދު ާއަދި ާެއްއގޮތަށްާފ ހަގަކުރަން. ާރޫޙ އި ާފ ޅުުކރެއްވި ާއެ ާމުސްޠަފ  މަދު

ާގެންދ ކަމަށް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާއެއްބ ރުލުމ ިއާާއަޅުަގނޑުމެން ާތެރޭގައި ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ވަންޏ 
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ނޑުމެންާމިއެުކވެރިކަންާއުފެދިާ ާވެެގންާގެާމަސައްކަތްާހަލުވިާކުރަންާމިއުޅޭާމަސައްކަތްާއ ދެ،ާމިާމަޖިލީހުާާއަދިާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑު ާަރއްޔިތުންނަށްާާދ ނެކަމަށް ާޤ ނޫުނއަސ ީސގައި ނޑުމެން ާަރއީސް،ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ވެސް

ާހަާލިބިފައި ާޤ ނޫނުތަކުްނ ާއެކި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙައްޤުތައް ާވިސްނަންޖެހޭާހުރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ  515ނިކުރަމުންދ އިރު

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާަހނިކޮށްފައި ާޙައްޤުތަެކއް ާލިބޭ ާޤ ނޫނުތަކަކުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެދންނެވީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެން ކަމެއް.

ާޙަވ ލުކުރަ ާމި ާމިކަން ާކުރަންޖެހޭ ާތަންފީޛު ާކަްނކަން ާފަރ ތްނީ ާކުރަންޖެހޭ ާތަޙުޤީޤު ާއ ދެ، ތަކަށް.ާފަރ ތްތަކަށް.

ދޭްނޖެހެނީާކޮންާސަބަބަކ ާހުރެެގންތޯ.ާމިއީާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާއެަބާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާމި

ާތަނެއްގައި ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާނޫން. ާމިފަދަާާކުރ ކަމެއް ާއެހެންވީމ ، ާޙައްޤެއް. ާލިބޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެތަެނއްގެ ވެސް

ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިންަވރަކަށްާޙައްޤެއް ާކޮން ނޑުާާކަންހިފެހެއްޓޭނީ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާވެސް  520މެންގެ

ާޙ ލަތެއްގަިއކަްނާ ާކޮން ާމިންވަރަކަށްކަން ާކިހ  ާނިގުަޅއިގަެނވޭނީ ާޙައްެޤއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާއަދި ާއެަބއޮތް. ލިޔެވިފައި

ާައޅުަގނޑުމެން ާއެެހންވީމަ، ާއެބައޮތް. ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިދަނީާވެސް ާފެނިގެން ާމިއަދު ނަށް

މ ރ މ ރީާހިންގުމަށްޓަކައިާަވިކާޤ ނޫނެއް.ާޖިނ ޢީާބައެއްާކަހަލަާކުށްތަކަށްާވަކިާޤ ނޫނެއް.ާބޮޑެތިާަވއްކަންތަކަށްާވަިކާ

ާއިޖުރ އ ތުެގާ ާޖިނ ޢީ ާގެންދަނީ ާމި ާދަންނަވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ނުޑ ާައުޅގަ ާހެދިގެންދ ތަން. ޤ ނޫނެއް

ާނިންމައިފިާޤ ނޫ ާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާމ ދަން ާނޫނީ ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  525ނު

ާ ާކަމެއްގެ ާހުރިހ  ާމި ާނުކުރޭ.ާކަމަށްވަންޏ  ނޑުމެންނެއް ާައޅުގަ ާމިކަން ާއެވެ. ާފެނިގެންދ ނެ ާޤ ނޫނަކުން ާއެއް ޙައްލު

ނޑުމެންގެާމިާ އަދުާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާމިހެންާއަންނަާކޮންމެާބިލެއްާއައުމ ިއާމިކަންާކުރުމުގެާވިސްނުންާެވސްާއަުޅގަ

ާކުރެިވގެންދަނީ.ާ ާބަހުސްތަކެއް ާބަިއވަރު ާއެަތއް ާެގއްލި ާަވގުތުތަެކއް ާބަިއވަރު ާއެަތއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގުިޅގެން

ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވީނަމަވެސް ާތ އީދުުކރިކަމުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާރޫޙަށް ާބިލުގެ ާމި ާރައީްސ، ާހިތަށްއަރ ާޢިއްޒަތްތެރި އެބަ

ާވީިޑއޯތަަކކީާ ާެނގޭ ާމަރުަޙލ ގައި ާތަޙުޤީޤު ާއެ ާމިހ ރު ާއެަބޮއޭވ ާބުނެފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަްށ ާބިލުގަިއ ާމި  530މިއަދު

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރ އިރުަގިއ ާެއއް ާީވޑިއޯ ާޝަރީޢަތަށް ާއެއްެޗކެވެ. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް

ާައޅުގަ ާހ ލު ާތިބޭ ާމީހުން ާނުތިބުމަީކާތެރޭގައި ާހަމައިގައި ާނުތިޭބ. ާއެއް ާހަމައިގަ ާިގނަފަހަރު ާއިނގޭ. ާ ނޑުމެންނަށް

ާީވޑިޯއާ ާއެ ާކިހިނެއްތޯ ާހ ލަތެއްަގއި ާކޮން ާހ ލަތުގައި ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރެވޭ. ާޤަޫބލެއް ާކަމަކަށް ާއެއް މައްސަލަ

ާކަމެއް.ާއެެހންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެ ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއަތްމަްއޗަށްާމިކުރަނީ.ާމިވެސް ާމިއަުދާފުލުހުންގެ ން

ާމުޖުތަމަޢުގަިއާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާދޫކޮށްލ އިރު ާތަޙުޤީޤުކުރަން ާމިކަން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދޫކޮށްލަްނ ާބ ރުތަކެއް  535މިކަހަލަ

ާދޭތެރެާ ާރައްޔިތުންނ އި ާފުލުހުން ާވިސްނަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނުޑމެން ާދޭތެރޭަގއި ާގޮތ ިއ ާހިނގ  ާކަންތައްަތއް މިއަދު

ާމިފަދަާޢަމަލު ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަ. ާވިސްނަްނޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭތެރެ ާގޮތ އި ކުރ 

ާމުޖުތަމަޢުގެާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދޫކުރެޭވވަރަށްވުރެ ާފ ސްކޮށްފައި ާގޮތަކަށް ާފޮނުވ ހ  ާހަމަ ނޑ  ާކަ ާހަމަ ާމިހެން ބިލުތައް

ނޑުާމިާދަންަނވަނީާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާތެރޭގައިާކަންތައްަތއްާހުރީާެއއަށްވުރެާމ ާގޯ ސްކޮށް.ާގޯްސޮކށޭާއަުޅގަ
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ާހަމައެހެންމެާ ާގޯހުންގޯހަށް.ާއަދި ާވަރަށް ާއޮތީ ާވެސް ާކަންތައްތައް ާމި ާހިންގުމ އި ާމ ރ މ ރީ ާވެސް ާތެރޭގައި  540ޢ އްމުންގެ

ާތަޙުޤީުޤުކރަމުންދ އިރުގަިއާވެްސާައޅު ާވެސް ާފުލުހުން ާެވސް ާފަރ ތްތަކުން ާޤަބޫލުނުކުރެޭވާތަޙުޤީޤުކުރ  ަގނޑުމެންނަށް

ާމަދަނީާ ާތިމަންނަމެން ާވިދ ޅުވޭ ާއެބޭފުޅުން ާއެބަދޭ. ާހިނަގމުން ާތެރޭގައި ާފުލުހުންގެ ާކަންތައްތަެކްއ ާަބއިވަރު އެތައް

ާހުންަނާ ާނަމުގައި ާެވރިމީހ ގެ ާއެ ާސީދ  ާއެބަހުރި ާއެއްޗެހި ާމަދަނީ ާމީހުންގެ ާނުަވންނަމެވެ. ާތެެރއަށް މައްސަލަތަކުގެ

ނަޑއެިޅގެންފަދަާރަޖިސްޓްރީ ާކަ ާއެގްރީަމންޓުތައް ާހުންނަ ާވެަފއި ާއޭނައ ިއއެކު ާއެބަހުރޭ ާއެއްޗެހި ާހުންަނ ކުރެވިފައި

ާއެގްރީމަންޓުތަުކގަިއާ ާުހންނަ ާހެދިފައި ާހުއްަޓއި ާބ ރުތައް ާހުރި ާދީފައި ާއަްށ ާވެރިމީހ  ާއެީތެގ ާެއ  545އެގްރީމަންޓްތަުކގަިއ

ާއޭނަ ާހުއްޓައި ާގޮތަށް ާހިމ ޔަތްކުރ ނެ ާފަރ ތަކަށްާވެރިފަރ ތް ާއަނެއް ާެއބަހުރޭ ާއެއްޗެހި ާހުރި ާރަޖިސްޓްރީ ާނަމުަގއި ގެ

ާމިހެންާ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާއެހެްނވީމަ، ާކަންތައްތައް. ާހިނގ  ާމިއަދު ާމިއީ ާބަދަލުކޮށްދީފައި. ާއެބަހުރޭ ފުލުހުން

ތްކުރެވޭނެާގޮތްަތކެއްާެވސްާހިނގަމުންދ އިރުާއަޅުަގނޑުެމންާއެބަޖެހޭާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދޭއިރުަގއިާއެފަދަާމީހުންާޙިމ ޔަ

ނަޑއެޅެންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާއިނގޭާައޅުަގނޑުމެންެގާބިލެއްާދ ާކޮންމެާކޮމިޓީއަކުންާމިކަހަލަާއެތައްާބައިވަުރާ ކަ

ާފޮނުވަނީ.ާ ާމަޖިލިސްާފްލޯރާއަށް ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރުމަށްފަހުގަިއަކން  550ދިރ ސ ތަކެއް

ާއަޅުަގނުޑާއެހެންވީ ާރިޢ ޔަތްކުރ ނެކަމަށް ާދޭތެރެ ާކަންތައްތަކ އި ާދެންނެވި ާމި ާއިން ާކޮމިޓީ ާދ  ާބިލު ާމި މަ،

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގިނ48ާާައުއްމީދުކުރަން. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެީއ ާއަކީ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާފުރުޞަތެއްކަ ާލިބޭ ާބަރީޢަވުމަށްޓަކައި ާކުށުން ާއެްއާރައްޔިތުންތަކަކަށް ާމ އްދ  ާއެފަދަ ާހިނދު ާޤަބޫލުކުރ  މަށް

ާވެސްާ ާއަހ ލުމަކީ ާމިއަދު ާކައިރި ާބައެއް ާތިބި ާކުރަން ާއެކަން ާކީއްކުރަންތޯ ާލިޔުނީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

 555ދިާެއާބޭނުންތެރިާމުޙިއްމުކަމެއް.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާމަސައްަކތްކުރެްއވިާގިނަާބޭފުޅުންާމިތ ާއެބަާތިއްބެވި.ާއަ

ާފަދަާ ާއިސްމ ޢީލް ާިއބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ ލޭގެ ާެއއިުރގެ ާއަދ ކުެރްއވި ާއިްސާދަުއރެއް ޑްރ ފްޓްކުރުމުަގއި

ާޑްރ ފްޓްކޮްށގެންާ ާމ އްދ  ާއެ ާގޮްތގޮތަށް ާތަފ ތު ާޑްރ ފްޓްުކރުމުގައި ާއެ ާކުރުމުަގއި ާމިކަންތައް ާމިއީ ބޭބޭފުޅުންނަކީ

ާއެހެންނަމަވެ ާގެނެވުނު. ާފ ސްކުރަްނާމިތަނަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމ އްދ  ާމި ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިޮކޅު ސް،ާއެއިުރަގއި

ާއަބަދުވެސްާ ާއެ ާކޮބައިތޯ ާބ އްވ ކަށެއް. ާމި ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ާސަރުކ ރުން ާއޮތް ާެއއިރުަގއި ާއެހެންނަމަވެސް، ބޭނުންވި.

ާމަގުާ ާބޭނުންވ  ާަސރުކ ރުން ާެއ ާބޭނުންވ ނީ ާސަރުކ ރަކުން ާއޮންނަ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަަކިއާއެއިެރއްަގއި  560ސަދުތައް

ާުކޑަކުރަން،ާ ާޙައްޤުތައް ާހުިރ ާރައްޔިތުްނގެ ާނަމަވެސް ާގޮތަކުްނ ާކޮންމެ ާއެހެން ާނޫން ާބިލަކުންނެއް ޤ ނޫނަކުންނެއް

ާރައްޔިތުްނާ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަސައްކަތްކުރ ނީ. ހަނިކުރަން

ާގޮ ާބިލުާޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެ ާމި ާއެގޮތަށް ާުކރަން. ާކަންތައްަތއް ާގޮތަކަށް ާޤ އިމްކުރެވޭެނ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ަތކަށް

ާއިތުރަްށާ ާއަދިވެސް ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތް. ާއެއް ާމައްސަލަ ާމިައކު ާވެއްިޖއްޔ  އޮެވއްޖެކަމަށް

ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގަ ާމިކަން ާއިތުރަށް ާއިން ާކޮމިޓީ ާދ  ާބިލު ާމި ާމިާގޮވ ލ ނީ ާބަދަލުތަކ އިއެކު ާއިތުރު ާބިލަށް ާމި  565އި

ާފްލޯރާއަށްާފޮނުވައިދިނުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާއޮތް ާދައްކަވަން ާވ ހަަކފުޅު ާދެން ާމެްނބަރު.ާއަޅުަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކުރި ާއަމީންޢ އްމުާއެރުވުުމގެ ާެއއް ާވ ހަކަ ާއިވޭ ާއިން ާދޭތެރެދޭތެރެ ާތަޅުމުގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ  570ން

ާއޮތްާ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބިެލއް ާއިޖުރ އ ތުެގާޤ ނޫނުގެ ާޖިނ ޢީ ާެގނެސްދެއްަވއިފި.ާެއއީ ާސަމ ލުކަމަށް އަޅުަގނުޑގެ

ާއެއް ާމ ނަ ާއެކަހަލަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކޮންމެެވސް ާއަށް ާދެެކވޭ.ާާވ ހަކަ ާއެވ ހަކަ ާއެބަ ާތަކުރ ރުކޮްށ ދޭހަވ ގޮތަށް

ާއަދިާ ާވ ހަކަ. ާނެތް ާހުށަހެޅިފައި ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބިލެްއ ާއެފަދަ ާަޔޤީންކޮށްދެއްވ  ާއަޅުަގނޑަށް އަމީންޢ އްމު

އިާމިާބިލ ާވަނަާަރއްޔިުތންގެާމަޖިލީހުގ16ާަމަޖިލީހަށްާއެއްވެސްާފަރ ތަކުްނާމިާބިލުާފޮނުއްވ ފައިާވެސްާނެތްކަމަށް.ާ

ާ ާއެެހންނަމަވެސް، ާއިނގޭ. ާވެސް ާއަުޅަގނޑަށް ާިދޔަކަން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޝްވަރ ކުެރވި  575ވަަނ17ާާބެހޭގޮތުން

ާއަނބުރ ާ ާވަނީ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާއެ ާބިލެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާނުނިމި ާފެށުމ އިެއކު ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ނޑުާމިހ ރުާފޮނުވ ފައި.ާއޭގެާފަހުންާއަދިާޖިނ ޢީާއިޖު ރ އ ތ އިާބެހޭާބިލެއްާމަޖިލީހަކަށްާއައިސްފަާއެްއާނެތް.ާއަޅުގަ

ާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާމައްަޗންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާއަށް.ާ

ާ

 580ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާމަޖިލީހަށްާޝުކުރި ާބިލެއް ާއެޅުމުގެ ާފިަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ާކުށްކުރުން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި އްޔ 

ާވެްސާ ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާފަރ ތަށ އި ާސްޕޮންސަރކުރެްއވި ާއަދި ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާައޅުަގނޑު ހުށަހަޅައިދެއްވީތީ

ާމުޖުތަމަޢުގަ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާދަންނަވަން. ާބެހޭގޮތުންާޝުކުރު ާއެކަމ އި ާއިތުރުވަމުންދ ކަމ އި ާކުށްތަކެއް އި

ާމިދޭތެރެއިންާ ާއެެހންނަމަވެސް، ާވ ހަކަަދއްކ . ާތެރޭގައި ނޑުމެްނެގ ާއަޅުގަ ާމީހުން ާގިނަ ާވަރަށް ާފ ޅުކޮށް ކަންބޮޑުވުން

ާމެ ާތަމްސީލުކުރ  ާމ ލެ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާހަމަގަިއމު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަދުކަން ާހިނގ ދިަޔވަރަށްވުރެ  585ންބަރެއްހެންާއެކަން

ާއެބަހުރި.ާ ާކަންތައްތަެކއް ާޤަބޫލުނުކުެރޭވ ާބިލުގައި ާމި ާވެްސ ާައޅުަގނޑަށް ާއ ދެ، ާދަންަނވ ލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު

ާ ާޤަބޫލުކުެރޭވ2ާާމިސ ލަކަށް، ާއަޅުަގނޑަށް ާއެއީ ާހަނިކުރުން ާދ އިރ  ާޙައްުޤގެ ާހަނުހުރުމުގެ ާެއއޮތް ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ނޑުމެންާޤ ނޫނު ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާމިާޙައްޤުާއަޅުަގނޑުމެންާދިނީާވަރަށ48ާާްއަސ ސީގެާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާދެިކގެން.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަންޖެހިއްޖެކަމަށް ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާވިސްނ ފައި ާވެސް ާވަރަްށ ާނުވަތަ ާފުރިހަމަ ވެސް

ނޑުާހަނދ   590ންވ ާގޮުތގަިއާއޭރުާހއ.ެގާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގަިއާއެކަންާބަހުސްކުރަމުންާދިަޔއިރުާެވސްާއަުޅގަ

ާދަތިާ ާތެދުވެވަަޑއިގެންމި ާމުޢިއްޒު ާއަހުމަދު ާބޭފުޅ  ާހުންނަވ  ާޖެނެރަލަކަށް ާޕްރޮސިކިއުޓަރ ާމިހ ރު މެންބަރު.

ނޑަކީާވެސްާއެާދ އިރ ަގއިާމަސަްއކަތްކުރިާ ނޑުމެންާގ ތުގައިާވިދ ުޅވަމުންާވަަޑޮއގެްނާއަދިާއަުޅގަ ދިމ ވ ނެކަންާއަުޅގަ

ާއަ ނޑުމެްނާމީހަކަށްވ އިރު ާއަުޅގަ ާއެހެންވިޔަސް ާދިމ ވެދ ނެކަމަށް. ާެއގޮތަށް ާދަތި ާއެ ާފެނިގެންދިޔަ ާެވސް ނޑަށް ުޅގަ
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ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާކުރުަމށް.ާއަޅުަގނޑު ާެއގޮތަށް ާއެކަން 21ާާނުކުތީ ާއަދި ާވެސް ާބަލައިލ އިރު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނ2ާާަވަނަ

 595މިއްލަާއިޚުތިޔ ުރގައިާއެުކށަށްާއިޢުތިރ ފުވ ތަންާެއާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާޚ އްޞަކޮްށާބަލައިލ އިރުާވެސްާމިާއިންަނނީާއަ

ާައކީާ ާވ ހަަކ ާމިއުޭޅ ާދަންަނވަން ާބެލިދ ނެކަމަށް. ާޮގތުގައި ާއިޢުތިރ ފެްއގެ ާއެ ާަޝރީޢަތަށް ާެއކަމުަގއި ވީިޑއޯކޮށްފަިއ

ާއިންވޯކެާ ާއެމީހ  ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާކޮންމެހެން ާކުރ ކަމަށްވަންޏ  ާއެަކން ާއިޚުތިޔ ެރއްަގއި ާއެވެ.ާއަމިއްލަ ާނުކުރ ނެ އް

ާމ ާ ާއެކަުމގައި ނަޑކަށް ާައުޅގަ ާއޮތްއިރު ާއެހެން ާއެހެންވީމަ، ާއެވެ. ާދޭނެ ާބަޔ ން ާއެ ާޒ ތުަގިއ ާއޭގެ ާއެކަން އެމީހ 

ާޙައްޤަކީާ ާހަނުހުރުމުގެ ާޤަބޫލުުކރެވޭ ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާމ އްދ . ާދެވަނަ ާމި ާނުފެނޭ ނަޑކަްށ ާއަޅުގަ ހަމަޖެހޭކަމަކަށް

ާތަނެއްގަާ ާހުރިހ  ނޑުމެންާދުނިޔޭގެ ާއަުޅގަ ާޫޓލެއްކަމަށް ާބޭނުންކުރެވިދ ނެ ާނަހަމަޮގތެއްަގއި ާޒ ތުަގއި ާޭއގެ ާވެސް  600އި

ނޑުމެންާއެނޫންާގޮތަކަށްާވިސްަނއިާއެަކންާގެންދަންޖެހޭނެާކަމަށްާ ލޯޔަރުންާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވިޔަސްާއަުޅގަ

ާކޮމިޓީއަ ާބިލު ާމި ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުެރވެނީ. ާހަނުހުރީމަާއަޅުަގނޑަށް ާމީހ  ާދ އިރު ކަށް

އިނގިރޭިސވިލ ތުަގއިާވެސްާޮއވޭާެއއަށްާއެްޑވައިސްާއިންފަެރންސެސްާނުވަތަާއޭނ ާއެހެންާއެއ އިާދޭތެރޭަގއިާއިތުރުާ

އެްއޗެއްާނުބުނ އިރުާއެމީހަކ ިއާދޭތެރޭގައިާދެންާހުރިާެހއްކ އިާޤަރީނ ާއަްށާބަލ އިރުާއޭނ ާއެްއޗެްއާނުބުނީާެއކަމ އިާ

 605އިާއޭނަާެއކަންާކުރިަކމަށްާބެލެވިދ ނެާކަހަލަާއިންފަރެންސެސްާކޯޓަށްާނެގިދ ނެކަމަށް.ާއެއީާދުނިޔޭގެާއެހެްނާދޭތެރޭގަ

ާނުބުެނާ ާެއއްެޗއް ާއެމީހ  ާވެްސ ާއިންފަރެންސް ާނެގެޓިްވ ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީަމ، ާގޮތެއް. ާއޮންނަ ާވެސް ތަންތ ނގައި

ާއެގޮ ާބުނުން ާެނގިދ ނެކަމަށް ާއެއިން ާސަބަބުން ާނޫން.ާހުރުމުގެ ާކަމެއް ާއިޢުިތރ ޟްކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހަނިކުރުމަކީ ތަށް

ާދޭާ ާއިޚުތިޔ ރުަގއި ާައމިއްލަ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއެމީހ  ާބަޔ ނަކީ ާއެ ާނުވަތަ ާދޭއިރު ާބަޔ ްނ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޭރަށް

ާޒަމ ންތަުކގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިދިޔަ ާބުުނވުމަށްޓަކައި ާއެްއޗެއް ާވަކި ާލައްވ  ާއެމީހ  ތެރޭަގިއާާއެްއޗަކަްށވ އިރު

ާއެނޫްނާ ާއަދި ާއ އި ާޖަލުތަކުގަ ާއެ ާތެރޭަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީަމކަމަށް  610މަސައްކަތްކުެރވިފައި

ާކުށްކުރުްނާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދިޔައީ. ާލިބެމުން ާއަނިޔ ތަކެއް ާވެސް ާމީހުންނަށް ާހުރި ާހިފެހެއްޓިފައި ގޮތެްއގައި

ާފިޔަ ާޚ އްޞަ ާއެހެންވީމަ،ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާދެކެން. ާކަމުގައި ާކަމެއް ާބޭނުންތެރި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއޅުމަކީ ވަޅުަތކެއް

ާއެްއެޗްއާ ާއެމީހ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުބުނެ ާހަނިކުރުމޭ ާސީދ  ާއެ ާއުޭޅކަމަށްވަންޏ  ާހަނިކުރުމެއް ާމ އްދ ަގއި ދެވަނަ

ާކުރިކަމަްށާބެލެވިދ ނެާ ާއެކަން ާއެއީ ާދޭތެރޭގައި ާއެމީހ އ  ާހުރުމަކީ ާގޮތަށްާނުބުނެ ާބެލިދ ނެ ާކޯޓަށް ާކަމަށް ާއެއް ޤަރީނ 

ނޑަށްާހަމަާދެކޭާގޮތުގައިާދުނިޭޔގެާއެހެންާތަންތ ނގައިާެވސްާއެކަންާކޮްށާ  615އެކަންާހަނިކުރަމުންާގެންދެވުމަކީާއަުޅގަ

ާބަންދުގައިާ ާނިމެންދެން ާޝަރީަޢތް ާއ ދެ، ާގޮތެއް. ާކުެރިވދ ނެ ާެއކަން ާވެސް ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާއަދި އުޅޭގޮެތއް.

ާވެްސާބެ ާތަންތ ނގައި ާއެެހން ާދުނިޭޔގެ ާގޮތްތަެކއް ާބަހައްޓ  ާބަންދުގައި ާނިމެންދެން ާޝަރީޢަތް ހެއްޓުން.

ާކުެރވޭ.ާ ާެއކަން ާެވސް ާނުރައްކަލަކަށްޓަަކއި ާލިބިދ ނެ ާައށް ާއަމިއްލަ،ާއެމީހ  ނަޑއެޅިފަިއވޭ.ާަބއެއްފަހަރަްށާއެމީހ ގެ ކަ

ާކަމަށްވަންޏ  ާއެމީހ ާނުކުމެއްޖެ ާކުެރވޭ.ާއަިދާާއަނެއްބައިފަހަރަށް ާއެކަން ާވެސް ާބެލިގެން ާކޮށްފ ނެކަމަށް ާުކށެއް އިތުރު

ާވެްސާ ާކުެރވިދ ނެތީ ާކަންތައްތަކެއް ާކަހަލަ ާލިބިދ ނެ ާގެްއލުން ާހެކިންނަށް ާސަބަބުން ާނުކުތުުމގެ ާއެމީހ  ާއިތުރަށް  620އޭގެ
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ާއަުޅަގނޑުމެ ާބަލަިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަްނކަން ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއޮތް. ާގޮތެއް ާކުެރވޭ ާއެހެންާއެކަން ާދުނިޔޭގެ ން

ާއެާ ާެއގޮތަށް ާއެބައި ާބަލައި ާއެހެންވީމަ، ާހުރޭ. ާަކންކަން ާމި ާތެެރއިން ާއިޖުރ އ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ާެވސް ތަންތ ނގައި

ާވިސްނ ވަަޑިއގެންާ ާއެކަމ  ނޑިޔ ރުްނ ާފަ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަދި ާޮއވެ ާލިޔެވިފައި ނޑަެއިޅގެން ާކަ ާސީދ  ޝަރުތުތައް

ާމި ާއިތުރުކޮށްދެއްވ އިރު ާެއާމުއްދަތު ާއިނޭގގޮތަށް ާއިތުރުކޮްށދެއްވަނީ ނޑިޔ ރެއް ާފަ ާއެ ާކަްނ ާސަބަބަކަށްޓަކައި ވެނި

ނޑަށްާހީވަނީާމީހަކުާޝަރީޢަތްާނިމެންދެންާބަންދުގައިާބަހައްޓ ނަމަާއެގޮތަށްާ  625އަމުރުާއޮންނ ނެާކަހަލަާގޮތަކަށްާއަޅުގަ

ނުޑާހަމަާމިާފްލޯރގައިާއެމީހަކަށްާއެާަރއްކ ތެިރކަންާލިބޭނެާކަހަލަާގޮތަށްާެއކަންާކުރުމަކީާބޭ ނުންތެރިކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާކަންކަމެއްާ ާނޫނީާސިޔ ސީ ާމަޤުސަދެއްގައި ާެވސްާސިޔ ސީ ާއެއްގޮތަކަށް ާބިލަކީ ާބޭނުންވަނީ،ާމި ާދަންނަވ ލަން މިހެން

ާހުންނ ނީ ާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ާހަމަ ާވެސް ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫނެވެ. ާބިލެއް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާހ ސިލުކުރުމަށް

ާެއގޮތުްނާ ާހޯދުމަށްޓަކައި.ާއަދި ާގޮެތއް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާތަންދީގެން ާއަށް ާޑިމޮކްރަސީ ާއެ ާނުވަތަ ާމީހުންނަށް ސިޔ ސީ

ނުޑމެންނަށްާފ ޑުކިޔަމުންދ އިރުާެވސްާކެތްތެރިކަމ އިާއެީކަގިއާ  630ރައްޔިތުންެގާގިނަާަބޔަކުާވަަރށްާގިނަާގޮްތގޮތަށްާއަުޅގަ

ާއިދިކޮޅު ާަބއެްއ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާހަމަާާއަދި ާކުްށކަން ާސ ބިތުވ  ާއަިދ ާކުށްކަން ާކުރަްއވަނީ ާެއ ފަރ ތްތަކުން

ާބަލައިނުގަނެޭވާ ާއެހިސ ބަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ާއައިސް ާދޫދެމުން ާކެތްތެރިކަމ އިެއކު ާެވސް ާއިނޭގއިރު ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާ ާބަޔ ނަށް ާރިޔ ސީ ާއޮތް ާވިދ ޅުވެަފއި ާއޯަޑރއޭ ާއެންޑް ާލޯ ާއެ ާފެށީމަ ާދ ން ާކަންކަން ާދެއްވަމުްނާހިސ ބަށް ޖަވ ބު

ާވިސްނުންފުޅުާ ާއެގޮތަްށކަން ާވެސް ާއެފަރ ތުން ާއެީކގައި ާއ ިއ ާކަމަށްވ އިރު ާވިދ ޅުވި ާއެެހން ާީލޑަރު ާފަރ ތުގެ އިދިކޮޅު

ާއެީކާޤަބޫލުކުރ ާ ާމުޅިން ާމުޖުތަމަޢު ާވެްސާމިއަދު ާހަމަގައިމު ާއަޅަންޖެހުމީ ާއެކަންކަމ ިއާފިޔަވަޅުަތއް ާއެނިގގެން  635ހުރީ

ާ ާހެކިބަސް ާހުރޭ.ާކަމެއް. ާހ ލަތްތަކެއް ާޚ އްޞަ ާތަންތ ނގައި ާބޭރު ާެއވެސް ާކުރުން. ާބޭނުން ާވީޑިއޯ ދިނުމުގަިއ

ާތަންތ ނަގއިާ ާއެހެން ާވެސް ާދުނިޔޭަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ާއިްނވެންޓްކުރ ކަްށ ާފުޮރޅު ާިމއުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާގެންގުޅެނީ. ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޕްރޮސީޖަރތަކެއް ނޑުާހުންނަ ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާދެކޭޮގތުގައި ނޑު

ާބޭރުގެާ ާގޮތަށް ާހުްނނަންޖެހޭ ާއެ ާއެކަން ާެގންގޮސްގެން ާކޮމިޓީައކަށް ާބަލައިގަނެ ާބިލު ާމި ާގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރ 

ާގޮތަްށާ ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާބަލަިއގެްނ ާގޮތް ާގެންުގޅޭ ާއެ ާމުޖުތަމަޢުއެއްަގއި ާިޑމޮކްރެޓިކް ާއެކަން ާވެސް  640ތަންތަނުގައި

ާކުށަްށާއަޅުަގނޑުމެ ާނުވަތަ ާހުއްޓުވުމަށް ާކުށްކުރުން ާވެސް ާހަމަގައިމު ާކަމެއް. ާބޭނުންތެރި ާުކރުމަކީ ާމަސައްކަތް ން

ާއެިކއެކިާ ާމިއަދު ާއަދި ާަކމެއް. ާބޭނުންތެރި ާޤ އިމްކުރުމަކީ ާތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމުޖުތަމަޢެއް ާކަހަލަ ތަންނުދޭ

ާމަސްތުވ ތަކެތީ ާބޮޑެތި ާކޯޓުަތކުން ާމީހުންނ އިާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާހައްޔަރުކުެރވޭ ާދެިކގެން ާކަމުގައި ާިވޔަފ ރިވެރިން ގެ

ާމުޖުތަމަޢުގައިާ ާމީހުންކަމަށް ާތިބޭ ާމަރ ލ ފައި ާއެމީހުން ާމީހުން ާތިބޭ ާމަރުވެފައި ާމީހުން ާސަބަބުން ާމ ރ މ ރީގެ އަދި

ާފ ޅުކުރަމުން ާކަންބޮުޑވުން ާއެކަމ އި ާދޫކުރަމުންދ ތީ ާމީހުން ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާމީހުންނަށް ާވަގުެތއްަގިއާބައެއް  645ދ 

ާމިާ ާފިކުރުކޮށް ާވިސްނަިއ ާދޭތެރޭަގއި ާމިކަމ ިއ ާތިބެ ާގޮުތަގއި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާހެކިބަހ ިއާ ާއަދި ާަފނޑިޔ ރުންނ އި ާިތއްބެވި ާއެ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުެގ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގޮެތއްަގއި ާއެދެވޭ ބިލަށް
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ާއަ ާއ އި ާހޯދުމުގަ ާމިވަގުުތާޤަރީނ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހ  ާެވސް ާއެވިޑެންްސގައި ާފޮރެންސިކް ާކަހަލަ ާއެހެން ދި

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޚަރަދުތަކ އިާއެްއޗެހިާހުރިގޮތުންާމުޅިންާއެާބޭރުގެާތަންތަނ އިާއެްއވަރަްށާއެކަންާނުކުރެވިދ ނެކަމަށްާ

ާހުންނަ ާތުޙުމަތުގައި ާކުށްކުރިކަުމގެ ާެއ ާއެހެންވިަޔސް، ާކަހަަލާާޤަބޫލުކޮށް ާލިބޭނެ ާރައްކ ތެރިކަން ާވެސް ާއަށް  650މީހ 

ާބަލައިގަންނަންާ ާބިލު ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވަމުން، ާކަމުގައި ާކަމެއް ާބޭނުންތެރި ާއިޞްލ ޙުުކރުމަކީ ާބިލު ާމި ގޮތަކަށް

ާވ ހަަކާ ާއިލްތިމ ސްކުރ  ާވެސް ާމަޖިލީހަށް ާެއގޮތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާދަންނަވަމުން، ާތ އީދުކުރ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

ނޑުާއިީށންދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުަޞތަށް.ާދަ ާންނަވަމުން،ާއަުޅގަ

ާ

 655ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދަންނަވ ލަ ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާބިލ  ާމި ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ންާޝުކުރިއްޔ 

ާއެންމެންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއަޅަންޖެހިފަިއވ ކަން ާފިޔަަވުޅތަކެއް ާޚ އްޞަ ާމަދުކުރުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ބޭނުންވަނީ

ާމިއޮތްވަރަށްވުެރާ ާމިހ ރު ާރ އްޖޭަގިއ ާހ ލަތު ާއޯޑަރގެ ާއެންޑް ާލޯ ާޙަޤީޤަތެކެވެ. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު ވެސް

ާމަސައްކަތް ާޚ އްަޞ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާއަމ ންކަން ާމަގުތަކުގެ ާުކރަންޖެހޭ. ާއެބަ ތަކެއް

ާެވސްާ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާކުރަންޖެހިފައިވ ކަމަށް ާމަސަްއަކތްތަކެއް ާބޮޑެތި ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  660ސުލްޙަމަސްލަސްކަން

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާދަންނަވ އިރު ާެއއްެޗއް ާދޭތެރޭގަިއ ާބިލ  ާމި ާފުރަތަމަާޤަބޫލުކުރަން. ާއެންމެ ުނންވަނީ

ާވޭތުވެިދަޔާ ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާތެޭރގައި ާޭއގެ ާއެބަހުއްެޓވެ. ާކަންތައްތައް ާބަެއއް ާަކންބޮޑުވ  ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާމުޙިންމުާ ާގެނެވިަފއިވ  ާރައްކ ތެިރކުރުމަށްޓަަކއި ާަޙއްޤުތައް ާއިންސ ނީ ާރ އްޭޖގައި ާތެރޭގައި ާއަހަރެއްގެ ާފަސް ހަތަރު

ާައޅުަގނޑުމެންާބަދަލުތަކަ ާދޭތެރޭގައި ާއެކަމ  ާހުރީމ  ާމީގައި ާއިޞްލ ޙުތައް ާބައެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާފަހަތަށްދ ގޮތަށް ށް

ާޙައްުޤާ ާހަނުހުރުމުގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލައިލ އިރު ާމިގޮތުން ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނަން  665އިތުރަށް

ާއޮތީ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާމީގައި ާހ ލަތްތަކެއް ާވިސްނައިާނިގުޅަިއގަެނވޭ ާފުންކޮށް ާދޭތެރެ ާެއއ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީައކީ މ 

ާމިހ ރުާ ާނޫން ާއެހެނެއް ާނޫން. ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަަކށް ާއެީއކީ ާަކމެއްކަމަށް ނޑައަޅަންޖެހޭ ާކަ ގޮތްތަެކއް

ާ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޤަރީނ  ާހެއްކ އި ާކަަހލަ ާބައެއް ާގޮތުން ާމ ނަކުރެވިފަިއވ  ާޙައްޤު ާސ މްޕަލްާހަނުހުރުމުގެ ބޭނުންވ 

ާބިލެއްެގާ ާމިނޫން ާނޫނީ ާތެރެއިން ާބިލުގެ ާމި ާހޯދުމަށް ާހައްލެްއ ާކަންތައްތަކަށް ާކަހަލަ ާހުރަސްތައް ާހުރި ދިނުމުގައި

ާގިަނާ ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރުމަކީ ާމަސަްއަކތް ާނަމަވެސް  670ތެރެއިން

ާހަނުހުރުމުގެ ާކަމަކަށްާާކަންތައްތަެކއްަގއި ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާއެއީީކ ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާނިގުޅައިގަތުމަށް ޙައްޤު

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާހަމައެހެންމެ ާނުކުަރން. ާޤަބޫލެްއ ާކަހަަލ2ާާއަޅުަގނަޑކަށް ާަބެއއް ާމިވަނީ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކުރެވޭ ާކަންަކން ާބުަރވެ ާމައްޗަށް ާަބޔ ނުގެ ާއިޢުތިރ ފްގެ ާމިކަންާހ ލަތްތަކުގައި ާކޮށްފައި. ާތަޢ ރަފް ާއަެނއްކ  ާގޮތެއް ނެ

ާޤަރީނ ގެާ ާހެްއކ އި ާޫދކޮށްލައި ާމިކަން ާޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި ާއެތަްއާމައްސަލަތަެކއް ާނުކުތް ާއޮތުމުެގާސަބަބުން މިގޮތަށް
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ާޤ އި ާމި ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުމެން ާބުރަވުމަށް ާމަރުޙަލ ަގއި ާތަޙުޤީޤުގެ ާއ އި ާމަރުޙަލ ގަ ާޝަރީޢަތުގެ  675މްކޮށްފައިވ ާމައްޗަށް

ާެއއ ިއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާމިއީ ާއެހެންވީަމ، ާެދކެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާފިަޔވަޅެްއކަމުަގއި ާއެޅޭ ާފަހަތަށް ނިޒ މަށް

ާޤ ޟީއެއްގެާ ާމީހުން ާބަންދުކުރެވޭ ާތުޙުމަތުގައި ާކުށުގެ ާހަމައެހެންމެ ާކަމެއް. ާިވސްނަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ދޭތެރޭގައި

ާވަާ ާބަންދުގައި ާނެތި ާެއާއިޚުތިޔ ރު ާވެސް ާމަފްޙޫމަކީ ާމިވ  ާތައ ރަފުކޮށްފައި ާމިބިލަށް ާޮގތަށް ާބެހެއްޓޭނޭ ާމުއްދަތަކަށް ކި

ާބަންދުގަިއާ ާއަށް ާޤ ޒީ ާކަމެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާެއއ ދޭތެރޭަގއި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ވެސް

 680ކުރެވިަފއިާމިވަނީ.ާެއީއކީާއެގޮތަށްާޮއެވއްޖިއްޔ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާބައްޓަނ3ާްބަހައްޓަންާލ ޒިމްވ ާގޮތަށްާމިާބިލުގެާ

ނޑުމެންާމިހ ތަނަށްާމިާކުރިާމަސައްކަތުންާރައްކ ތެިރކޮށްދީފަިއާމިވ ާއަސ ސީާޙައްޤުތައްާ އޭގެާސަބަބުންާވެސްާއަުޅގަ

ާވިސްނަން ާއިތުރަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާދޭތެރޭަގއި ާެއކަމ  ާކަަމކަށްވ ތީ ާދ ނެ ާމީެގާނިގުޅަިއގަެނވިގެން .

ާދ އިރ ގެާ ާއުތުުރ ާމަްއޗަންގޮިޅ ާވ ހަަކ ާވަަޑިއގަންނަވ  ާކަންބޮުޑެވ ާއެކަންކަމ  ާރިޢ ޔަްތކުރަްއވ  ާކަންތައްަތކަށް ބައެއް

ާޝުކުރުާ ާއަށް ާއެކަމަނ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކައި ާފ ހަގަކުރެްއވި ާދީދީ ާއަޙުމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުށްކު ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާމަދުކުރުމަށްޓަކައިާދަންނަނަވަން. ާހ ަލތްތައް ާކުށްކުރ  ާނޫނީ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި  685ރުން

ާނިކުމެދ ނެާ ާމައްސަލަތައް ާއިތުުރ ާސަބަބުން ާތަކުގެ ާފިަޔވަޅު ާއެއަޅ  ާޤަބޫލުކުރިޔަސް ާއަޅަންޖެހޭކަމަްށ ފިޔަވަޅުތަެކއް

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާބަހައްޓަންޖެހޭ. ާވިސްނުން ާައބަދުވެސް ާދޭތެރޭގައި ާމަސައްކަތަކުްނާކަންތައްތަކ އި ާއެތައް ްނ

ާބިލެްއގެާ ާހަދ  ާައވަްސޮކށްލ ފައިވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާަމތިން ާގޮތެްއގެ ާދ ނޭ ާނިއުޅިގެން ާކަންތައްތަްއ ޙ ސިލްކޮށްފައިމިވ 

ސަބަބުންާނޫނީާޤ ނޫނަކަށްާފ ސްެވގެންާދިޔ މަާއެާޤ ނޫނެއްގެާސަބަބުންާކަންތައްތައްާފަހިވެގެންާދިއުމަކީާވެސްާެއީއާ

ާހަނިކުރުމުަގިއާއަޅުަގނޑުމެ ާމިޙައްޤުތައް ާއަދި ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނުޑ ާކަމަކަެށއް ާކަމެއް ާކޮްށގެންވ ނެ  690ން

ާއުސޫެލްއާ ާއަމަލުކުރ ނޭ ާހަނިކުރުމުގަިއ ާނޫނީ ާހިފެހެއްޓުމަށް ާޙައްޤުތައް ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ނޑައަޅ ދީަފއިވޭ.ާޤ ނޫ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކުރ 16ާާނުއަސ ސީގެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާަރނގަޅަށްާކަ

ާއެކަްނާ ާކަމަށްވަންޏ  ާހަނިކުރ  ާކަމަށްވަންޏ  ާހިފަހައްޓ  ާަހއްޤެްއ ާއަސ ސީ ާއެްއވެސް ާމިއިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތުން

ާމިންވަ ާެއކަންކޮށްފަިއވ  ާއުސޫލުން ާކޮންއުޭޅ ާއެކަން ާވެސް ާޤައުމުތަުކަގއި ާޑިމޮްކރެޓިކް ާއެހެނިހެން ރަްށާކުރަންވ ނީ

ާމިާ ާގޮތަށް ާބިލުަގިއާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާދ ިއރ އެްއގައި ާފުޅ  ާނުކުރަން ނެޑްއާޤަބޫލެއް ާއަުޅގަ  695ރިޢ ޔަތްކޮށްގެން.

ާގޮތެްއާ ާފެތޭ ާއުސޫލަށް ާެއކަންކުރ  ާޤައުމުތަުކަގއި ާޑިމޮކްރެިޓވް ާގިނަ ާއެީއ ާހަނިކޮްށލުމަކީ ާަޙއްޤުތައް އަސ ސީ

ާމިަކންކަމަށް ާއެހެންވީމ  ާބިލުގައިާާކަމަކަށެއް. ާމި ާނޫން ާއެހެނެއް ާޖެހޭނެ. ާރިޢ ޔަތްކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބަަޔީކާ ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާހިމ ޔަތ އި ާލިބިދޭންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާހެކިބަސްދޭ ާތެރެއިން ާކަންތައްަތކުެގ ފ ހަގަކޮށްފަިއވ 

ާފަރ ތް ާހެކިބަސްދޭ ާކަމެއް. ާހޯދަންޖެހޭ ާގޮތްތަެކއް ާެއއަށް ާިވސްނ ފައި ާރައްކ ތެރިކަްނާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންވ  ތަކަށް

ާގެެނޭވާ ާތުހުމަތުގަިއ ާުކށުގެ ާނިމި ާކަންކަން ާަމރުޙަލ ގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާކަމަށްވަންޏ މު ާނުދެވޭ ާހޯދ   700އަޅުަގނޑުމެން

ާދިނުމުގައިާ ާހެކިބަސް ާއަދި ާއެބަހުރި. ާދަތިތަކެއް ާދިނުމުގައި ާހެކިބަސް ާސައްޙަ ާދޭންޖެހޭ ާދޭތެރޭގައި މީހުންނ އި



 27 

ާތަ ާފުރިހަމަާބޭނުންކުރެވޭ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާގެނެސް ާބަދަލުތައް ާެގންނަންޖެހޭ ާތައ ރަފްކުރުމަށްޓަަކއި ާވަސީލަތްތައް ފ ތު

ނޑުމެްނާޕޮޒިޓިްވކޮށްާެއކަމ ދޭތެރޭާ ކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާހުިރނަމަާއެކަންކަންާފުރިހަމަާކުރުމަކީާވެސްާއެއީާއަުޅގަ

ނޑަައޅަންޖެހޭނެާކަންތައްތަ އްާކަުމަގއިާެވސްާައޅުަގނޑުާޤަބޫުލުކރަން.ާއެހެންވީމަާޖުމްލަކޮށްާވިސްނ ލ ާގޮތްަތކެްއާކަ

ާއެއްުދވަހުންާއަެނއްދުވަހަށްާ ާއޮތް  705އަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭުނންވަނީާކުށްކުރުްނާމަދުކުރުމ ިއާރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާމި

ާޚ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާރަނގަޅު ާހ ލަތު ާއޯޑަރގެ ާއެންޑް ާލޯ ާދަމުންދ  ާމަސައްކަތްތަެކްއާދަށަށް އްޞަ

ާބަހައްޓަންޖެހޭނޭާ ާބޮޑަށްާވިސްނުން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާތެރޭަގއި ާކުރުުމގެ ާއެާމަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ.ާއެކަމަކު

ާޙ ސިލްކޮށްފައިމިވ ާ ާައޅުަގނުޑމެން ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާައއު ާމިހ ރު ާމަަސްއކަތަކުން ާއެތައް އަޅުަގނޑުމެން

ާލިބިދީ ާދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެން ާމައްސަލަތަކ އި ާނިކުމެދ ނެ ާސަބަބުން ާހަނިކޮްށލުމުގެ ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާމިވ  ފައި

ާނުކުރެވޭ.ާ ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށެއް ާެބލެންސެއް ާރަނގަޅު ާބެލެންސަކީ ާގެންުގޅެފައިވ  ާމީގައި ާބިލުގައި  710މި

ާ ާނޫނީ ާހިފަހައްޓ ނަމަ ާހައްެޤއް ާއެްއވެްސާައސ ސީ ާފުންކޮްށާއެަބާއަޅުަގނޑުމެން ާވަރަށް ާއެކަމ ޭދތެރޭ ހަނިކޮށްލ ނަމަ

ާކަމެއްާ ާމުހިއްމު ާނިންމުމަކީ ާގޮެތއް ާދޭތެރޭގައި ާބިލ  ާމި ާރިޢ ޔަތްކޮށްފައި ާމިކަންކަމަށް ާއެހެްނވީމަ ވިސްނަންޖެހެއޭ.

ނޑުާދެކޭާވ ހަަކާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް. ާކަމުގައިާއަުޅގަ

ާ

 715ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާޔ މީންهللاާބަރުާޢަބްދުމުލަކުާދ އިރ ގެާމެން

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާކުށްކުރުންާހުއްޓެވުމަށްަޓކައިާޚ ްއޞަާފިޔަވަޅުަތކެއްާއެޅުމަްށާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ެދ،ާޤ ނޫނީާބ ރުާހޯއްދަވަންާމިތަނަށްާފޮނުއްވ ފަިއާއޮތްާބިލުާޮފނުއްވިކަމަށްަޓކައިާސަރުކ ރަށްާ

ާކޮންމެހެންާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތުން ާހުރި ާހ ލަތު ާމިހ ރު ާމުޖުތަމައުގެ ާމީ ާގޮުތަގއި ާނެތް ާެވސް ޝައްެކއް

ާއެހެންވެސްާ ާވ ނެ. ާދެނެަގންނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮގތްތައް ާހުއްުޓވޭނެ ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާއެހެން ާކަމެއްމީ. ކުރަންޖެހޭ

 720ވ ަލންާބޭނުންވަނީާމިކަހަލަާބިލެއްާގެންނަވ އިރުާމިާމައްސަލަިއގެާޒ ތަށްާބަލ އިރުާކުށުެގާމިއ އެކީާައޅުަގނޑުާދަންނަ

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެީނާމިާބިލަކީާރިސ ރޗްކުރެވިފަިއާއޮތްާބިލެއްާނޫންކަމަށް.ާ ނެޓެމީާއަށްާބަލައިފިކަމަށްވަްނޏ ާއަޅުގަ

ަހލަާކަންތައްތަކެއްާލިުޔއްވ ަފއިާފޮނުވ ފަާއޮތްާބިލެއް.ާމިާމީގައިާަވގުތީާައވަސްާހައްލުަތކެއްާހޯދުމަށްޓަކައިާބައެއްާކަ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ ލީމަ ާކުރަްއވ ފަިއ2ާާބިލު ާމަސައްކަތް ާކުރެްއވުމަށް ާކޮމްބައިން މަފްޙޫމެއް

ާކުރަ ާހަނިކުރުމަށް ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާމިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާިމއޮތީ ާއެްއކަމަކަށް ާއެއީ ާމިއޮތްާމިއޮތީ. އްވ ަފއި

ާހޯއްދެވުމަްށާ ާހިމ ޔަތެއް ާމީހުންނަށް ާހެކިބަސްދޭ ާމިއޮތީ ާަބޔަކަށް ާބޮޑު ާބިލުގެ ާިމއޮތީ ާއަެނއްކަމަކަށް  725މަސައްކަތް.

ާނޫނީާ ާމަދުކުރުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާޒ ތުަގއި ާއޭގެ ާތަންތަނުގެ ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާމަސައްކަތް. ާއޮތް ކުރަްއވ ފައި

ާހުއްޓުމަށްޓަަކއި ާޭއެގާާކުށްކުރުން ާނުވަތަ ާޕްޮރޓެކްޝަނަކީ ާވިޓްނަސް ާކަމެއްތޯ ާޮއންނަ ާތެޭރަގއި ާބިލެއްގެ މިއޮންނަ

ާހަމަާ ާމީ ާލިބޭ ާސިފައިަގއި ާޤ ނޫނެްއގެ ާޕްޮރޓެކްޝަނަކީ ާވިޓްނަސް ާޙައްޤުތަކެއްތޯ ާއޮންނަ ާަވކިން ޒ ތުަގއި



 28 

ންާުއޅުީނމަާދިމ ވ ާމައްސަލަތައްާމިާމަފްޙޫމެއްާެއއްާބިެލއްގެާތެޭރަގއިާގެންނ2ާަސުވ ލުކޮށްލަންާޖެހޭކަމެއް.ާިމކަހަލަާ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ާގޮތަށް ާވ ހަކައެްއގެ ާފުރަތަމަ ާައޅުަގނޑު ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއޮްތކަމަށް  730ބިލުގައި

ާއެކަަމކުާ ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭ ާމަސައްކަތަކީ ާކުރަްއވަންޖެހޭ ާުހއްޓުމަށް ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާގޮުތަގ ާނެތް ާެވސް ޝައްެކއް

އެކީާބިލެއްާސަުރކ ރުންާހުށަހަޅ ާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނުޑާހިތަށްާއަރަނީާއެބޮޑެތިާކުށްތައްާދިމ ވަނީާކީްއެވގެންތޯ.ާއެއާ 

އެާދިމ ވ ާމައްސަލަތައްާހައްުލކުރެވެނީާޤ ނޫނެއްގެާތެރެއިންާކަމަށްވަންޏ ާއެއަށްާކަންނޭނެގާއެޑްރެސްާކުރަންޖެހެނީ.ާ

ނިކުރުމަށްޓަަކއިާނޫނީާޙައްޤުތަކެއްާިނގުަޅއިާގަތުމަްށޓަކައިާކުެރވޭާމަަސއްކަތަްށާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިދޭާޙައްޤުތަކެއްާހަ

ާ ާބިލުގެ ާއޮތް ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާމި ާޙ އްަޞކޮށް ާބިުލގެ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާއެއީ ާވެސް  735ވަނ2ާާަބަލ ކަމަށްވަންޏ 

ާކުށް ާބޮޑެތި ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަްއ. ާމިދައްކ  ާވެސްާމ އްދ ގައި ާފަރ ތަކުން ާހުރިހ  ާކުރުމުގަިއ ތައް

ާމަސްތުވ ތަކެީތގަިއާ ާއަރަިއގަނެވެނީ ާކުށްތަކަށް ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާކުރުމުގައި ާކުށްތައް ާބޮެޑތި ާކަންނޭނެގއޭ އެއްބަްސވޭ

ާތެރޭގަ ާމީހުންގެ ާކުރ  ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާމި ާކަންކަމޭ ާުކރ  ާތިބެގެން ާހ ލުގައި ާމަސްތުވ ތަކެތީަގއި ާމީހުން ިއާބޭނުންކުރ 

ާމިއޮތްާ ާކަމަށް ާހައްޤެއް ާައސ ީސ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއެކަމު ާމިދަނީ. ާފ ހަގަކުރެިވގެން ހަމަ

ާދަންނަވ ނީާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރަތަަމ ާމަސައްކަތްުތގައި ާއޮްތ ާކުަރްއވ ފައި ާމި ާހަނިކުރައްވަން ާޙައްޤު  740ހަނުހުރުމުގެ

ާ ާރިޢ ޔަތްކުަރއ16ާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއަށް ާމ އްދ  ާއޮްތާވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާހަނިކުުރމަށް ާަޙއްޤު ާއަސ ސީ ާމި ވ 

ާދ އިރ ގެާ ާކެންދޫ ާއަދި ާދީދީ ާއަޙުމަދު ާމ ރިޔ  ާއަދި ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުުރ ާމައްޗަްނގޮޅި އިރުވެްސ

ާއަޅުާ ާތ އީދުކުރެވޭ. ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ާތަސްމީނު ާއަޙުަމދު ާމެންބަރު ނޑުާޢިއްޒަތްތެރި ގަ

ާނޫނޭ.ާ ާވެސް ާއެކަންޏެއް ާކަންތަްއ ާހުންނަ ާަޤއުމުތަކުަގއި ާޑިމޮކްރެޓިކް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާކަމަކީ ާކުރަްއވަްނޖެހޭ ާވެސް ާުފރަތަމައިނުން ާވެސް ާކުރިން ާއިނ16ާާްއެއަްށވުރެން ާމ އްދ   745ވަނަ

ާޤ ނޫނުއަ ނޑައަަޅއިދެނީ ާކަ ާމި ނަޑއެިޅގެން ާކަމެްއކަމަށްވަންޏ ާކަ ާތައ ރަޒުވ  ާަކނަޑއެިޅގެން ާމ ްއދ އަކ އި ސ ސީގެ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާއެެހން ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. ާކަމެްއ ާކުރެވޭނެ އެކަމަކީ

ާ ާގ52ާޮޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިއުތިރ ފްގެ ާޤަބޫލުކުެރެވނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމެްއކަމަށް ާތައ ަރޒުވ  ާމ އްދ އ  ތުން.ާވަނަ

ވަނަާމ އްދ ާލިޔެފައިާއޮތްގޮތުނ52ާާްއެހެންާމަސައްކަތްތަކަކީާޤަޫނނުއަސ ސީގެާމިހ ރުާާއިއުތިރ ްފގެާއިތުރުންާމިކުރ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިން ާފަސޭހަ ާއެހ  ާހަމަ ާއަރަނީ ާހިތަށް ާައޅުަގނޑު ާއެބުނ ގޮތަްށ16ާާވެއްިޖއްޔ  ާމ އްދ ގެ  750ަވނަ

ނޑުމެންނަށްާިމާތައ ރަޒުާުނވ ކަމެޭކާނުބުނެވޭެނ.ާދެންާއެާ ނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭނުންަވނީާއަުޅގަ އ ެއކީަގއިާވެސްާއަުޅގަ

ާނުރައްކ ތެިރކަމެްއާ ާކަންތައްތަކެއް ާބޮޑެތި ާއިތުރު ާަކމަކުން ާކުރެވޭ ާމި ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާމަސައްކަުތަގއި ކުރެވޭ

ނޑުމެންާމިާކުރ ކަމަީކާކުރެވޭާމަަސއް ކަަތކުންާފުލުހުންނަށްާއެކަށީގެްނވ ާއިތުުރާނުކުމެގެންދ ނީތޯާބަލ ލަންޖެހޭ.ާއަުޅގަ

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާރަނގަޅު. ާއެންމެ ާިވސްނ ލަން ާދޭތެރޭގައި ާއެއ  ާހަމަ ާވަންޏ  ާކަމެްއކަމަށް ާއަންނ ނެ ކުރިއެރުމެއް

ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްަވންޏ  ާކުެރވޭ ާކަންތައްތައް ާހޭދަކުރެވިގެްނ ާބޮޑަށް ާމިހ  ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ  755ާފުލުހުންނަށް



 29 

ާތަޙްޤީޤުާ ާއިތުރަކަށެްއ ާމީހުން ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާމ ރ މ ރީ ާބޮޑެތި ާމީހުންނ އި ާިހންގ  ާގޭންގުަތއް ާބޮޑެތި އަރަނީ

ާޙައްޤުާ ާހަނުހުރުމުގެ ާއޮންނަ ާއެމީހުންނަށް ާއަދި ާނުޖެހޭ. ާދޭކަށް ާބަޔ ންތަކެއް ާއެމީހުން ާއިތުރަކަށް މަރުޙަލ ގައި

ާމ ފްކުރަ ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާނޫނީ ާވ ހަކަތަކެްއާހިމ ޔަތްކޮށް ާއިތުރު ާއެީމހުން ާބީކޮށް ާކިބައިން ާއެީމހުންގެ ްއވ 

ާކަމަްށވަންޏާ  ާބައެްއ ާުކރ  ާކުށްަތކެްއ ާެއވަުރގެ ާކުްށކުރ  ާފުރަތަމަ ާނުޖެހޭ. ާބ ރުޭދކަށް ާޤ ނޫނަކުން ދައްކ ކަްށ

ާނުކު ާވެސް ާހ ޒިރު ާމަރުކަޒަށް ާުފލުހުންގެ ާފުރަތަމަ ާނޫނިްއޔ  ާހުރެގެން ާޤަރީނ ަތކެްއ ާކަމަށްާއެކަީށގެންވ   760ެރވޭނެ

ާމީހަކުާ ާކަންނޭނގެ. ާކުަރންޖެހޭ ާއެބަ ނަޑއްތު ާކަ ާއެއް ާމަރުހަލ  ާއެތައް ާއެހެން ާއެެހންވީމަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ާ ާމީގަިއ ާއޭނ2ާާަގެނެއްަސ ާކަމަްށވަންޏ  ާކުރ  ާދޭތެޭރ ާއެމީހަކ  ާޗ ރޖު ާކަންަކމުގެ ާބޮޑެތި ާމިބުނ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާ ާއޭނަ ާނޫނީ ާނުެވގެން ާއަޅުަގނޑަްށާއިއުތިރ ފް ާހިތަކަށްނ ރ . ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއުޅެްނޖެހޭ ާނުދީގެން ބަޔ ނެއް

ާތެރެއަްށާ ާީމގެ ާމަސައްކަތްތައް ާމީހުންގެ ާއުޅޭ ާހަދައިގެން ާގޭްނގު ާބޮޑެތި ާމިސ ލަކަށް ާމުހިންމު ާމ  މިއަށްވުރެން

ާކަންތަކަ ާހުންނަ ާތެރޭގައި ާމަސަްއކަތުގެ ާމީހުންގެ ާއުޅޭ ާހަަދއިގެން ާގޭންގު ާކަމަށްވަންޏ ާއަިއއްޔ . ާގެނެވޭ ާަބލ ފައި  765ށް

ާމަސައްކަްތާ ާހަނިކުރަން ާޫނނީ ާިނގުޅަިއގަންނަން ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާއޮންނަ ާއެ ާއެމީހުންނަށް ާދޭތެރޭގައި އެމީހުންނ 

ާކުށުެގާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާރަނަގޅޭ. ާމ  ާެއއަށްވުެރ ާއަރަނީ ާހިތަށް ާއަުޅަގނޑު ކުރިއްޔ 

ބަލ ކަމަށްވަންޏ ާާހަމަާމިހ ތަނަށްާކުރެވިފައިާހުރިާހުރިހ ާމަސައްކަތުންާއަދިާޤައުމީާސަލ މ ތ އިާބެހޭާާއެނެޓަމީާއަށް

ާވެްސާޤަބޫލުކުެރޭވާ ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާބަޔ ންތަކަށް ާއައިްސާދީފައިހުރި ާއެިކާމުއައްަސސ ތަކުން ކޮމިޓީގަިއާސަރުކ ުރގެ

ާހ ލު ާމަސްތުވ  ާހަމަ ާމިކުރަނީ ާޮބޑުބައި ާހިންގ ާކުށްތަކުގެ ާފަރ ތުން ާތިޭބާބައެްއގެ ާބޭނުންކޮށްގެން ާމަްސތުވ ތަކެތި  770ގައި

ނޑުާހިތަށްާއަރަނީާކީްއވެގެންާބ ވައޭާހަނުހުރުމުެގާޙައްޤުގެާތެރޭަގއިާމިހ ރުާ ކަންތަކެްއކަމަށްވަންޏ .ާއެހެންީވމަާއަޅުގަ

ނުހުރުމުގެާޙައްޤު.ާެއކަމަކުާބޮޑެިތާއަމަލުާކުރެޭވާއުސޫލަށްާބަލ ަކމަށްވަންޏ ާޔޫރިންގާސ މްޕަްލާނުދިނުމަކީާވެސްާހަ

ވަނަާމ އްދ އަކުންނެއްާލ ޒިމެއްާވެސ2ާާްކުށްތައްާހުއްުޓވުމަށްާމަސަްއަކތްާކުރ އިރުާޔޫރިްނގާސ މްޕަްލާދޭކަށެއްާމީގެާ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާއިނގޭތޯ ާފަސޭހަ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާައޅުގަ ާެއކަމަކު ާނޫޅޭ. ާވެސް ާހަނިކުރ ަކށް ާޙައްޤު ާއެ ނުކުރޭ.

 775ޢުގައިާއެންމެާބޮޑުާމައްސަލަެއއްާކަމަށްާމިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާވެސްާއަދިާމުޖުތަމަޢުގެާހުރިހ ާއަފްރ ދުންާމުޖުތަމަ

ވެސްާވ ހަކަދަްއކ އިރުާމަސްުތވ ތަކެތިާބޭނުންކުރުންާކަމަށްިމވަނީާއެންމެާބޮޑެތިާކުށްތަކަްށާއަރަިއގަންނަާއަަރިއގަތުންާ

ޤުތައްާހަނިކުރަމުންދ ިއރުާވެސްާީމގައިާިމއޮންނަނީާއެތަކެތިާވިްއކ ާމީހުންނ އިާއިތުރުެވގެންާމިދަނީ.ާެއކަމަކުާމިާޙައް

ާފުރަތަމަާ ާމީހުންނަށް ާިވއްކ  ާއެކަމަކު ާވ ހަކަ. ާކުރ  ާހަނި ާޙައްޤުތަކެއް ާމީހުންގެ ާުކރ  ާވިޔަފ ރި ާބޮޑެތި އެތަކެީތގެ

ާއޭާ ާނޫނީ ާމީހުންތަކެއް ާއޭެގާޔޫްސާކުރ  ާމިއޮންނަނީ ާމ ރކެޓެްއާެވސް ާއޮެވއްޖެކަމަށްވަންޏ .ާވިްއކުމަށް ާޑިމ ންޑެއް ގެ

 780އެކަމަކުާޑިމ ންޑްާސަިއޑުންާމިއޮންނަާކަމަކަށްާއެޑްރެސްުކރ ކަށްާމިއަކުާމަސައްކަތްާކުެރވިފަާއެއްާނެތް.ާއެހެންވީމަާ

ނޑުާތ އީދުކުެރވ2ާާޭއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާީމގެާ ާވަނަާމ އްދ ގެާމިހުރިާކަންތައްތަކަށްާބަލ ާކަމަށްވަންޏ ާެވސްާއަުޅގަ

ާކަމެްއާ ާކުރަންޖެހޭ ާިދނުމަކީ ާސްޓޭޓްމެންޓެއް ާދޭންޖެހޭ ާއ ޚިުރގަިއ ާކަމަްށވަންޏ  ާހިންގ  ާކަންތައްތަްއ ާބޮޑެތި ބޮޑެތި
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ާކަންތައްތަްއާ ާމިދ  ާނެއްޓިގެން ާތެރެއިން ާމީގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާމިއ އެީކގައި ާއެކަމަކު ކަންނޭނގެ.

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުހިންމޭ. ާމ  ާޔޫރިްނގާާއަޅުަގނޑުމެން ާމީހުންގެ ާބޭުނންކުރ  ާމަސްތުވ ަތކެތި ާއެބަ ާމުހިންމުވޭ މ 

ާވެސްާ ާވ ހަކަ ާހައްދ  ާެއވިޑެްނސް ާފޮރެންސިކް ާޮގތެއް. ާކުެރވޭނެ ާެއކަން ާއުޭޅކަަމށްވަންޏ  ާނުލިބިގެން  785ސ މްޕަލް

ނުޑާދަންނަވ ލަ ާއަުޅގަ ާއެއ އެކީ ާއަންނަންވީ.ާދެން ާކަންނޭނގެ ާބިލެއް ާހަމަާއެބަދައްކ .ާެއއަށްވެްސާަވކި ާބޭނުންވޭ ން

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާައޅުަގނަޑކަށްާމިހ ރުާމިއޮތްާގޮތަކުންނެްއާއެހ ާބޮޑަކަށްާތ އީެދއްާނުކުެރޭވ52ާާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާ

ާ 16ާާމީގެ ާބިލުގެ ާމި ާދެއްވ ަފއި ާހަވ ލ  ާމ އްދ އ  ާއޮތ2ާާްވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާކުރަްއވަން ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާެއއ ެއކީ ާދެން ާހަމަާކަންތަކެއް. ާމި ާދޭހަވަނީ ާހަމަ ާބޮަޑށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ލީމަ ާބިލު ާމި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާމީހުންގެާ ާހެކިބަސްދޭ ާއެކަމަކު ާހިމ ޔަތް. ާމީހުންގެ ާދޭ ާހެކިބަސް ާމިއޮތީ ާުކރައްވ ަފއި ާމަސައްކަތެއް ާބޮޑު  790ވަރަށް

ރަނގަޅުާކަންކަމުަގއިާވީާނަމަެވސްާމިއޮންަނާއިާހިމ ޔަތުގައިާމިާބިލުާހުށަހަޅުްއވ ފައިާހުރިާކަންތައްަތކަކީާއޭެގާޒ ތުގަާ

ާގޮްސގެްނާ ާކޯޓަށް ާޮގސްގެން ާރިކުއެސްޓެއް ާފަރ ތުން ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެކިޔުޓަރ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބަލ  ޕްރޮސީޖަރަށް

ާއަރަީނާ ާހިތަށް ނޑު ާައޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބަލ  ާކަންަތއްތަަކށް ާކުރަްއވ  ާމި ާނެރުްއވަިއެގން ާއަމުރެްއ ކޯޓުން

ާވިޓްނަސަކަްށާދިވެހި ާނޫނިއްޔ  ާމީަހކަށް ާދ ްނވ އިރަށް ާއެއް ާމަްއސަލަ ާހިސ ބަށް ާއެހ  ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމިއޮތް ރ އްޖޭަގއި

ާނިޭމއިރުާ ާފައިސަލ ކޮށް ާމައްަސލަ ާމި ާކަމަށް ާއަތުވެދ ނެ ާނުރައްކަލެްއ ާމީހަކަށް ާުފދިދ ނެ ާެހއްަކކަށް ާނޫނީ  795ހެއްކަކަށް

އައިްސާނިމިފައި.ާއެއަްށވުެރއްާައވަސްާޕްޮރީސޖަރެއްގެާތެެރއިންާމިކަންާއޭނަާއަށްާއަންނ ނެާނުރައްކަެލއްާއޮންނ ނީާ

ާވަންަނާ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާވަންނަ ާއޮފީހަކަށް ާުނވ ނެ.ާސަރުކ ރު ާމިކަމެއް ާނޫނިއްަޔކ  ާިވްއޔ  ާއިންިތޒ މްތަކެއް ކުރެވޭނެ

ާއުޅޭ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢު ާޢ އްމު ާމަޢުލޫމ ތ އި ާއޭގެ ާމައްސަލަ. ާބޭރުވ  ާމިހ ރު ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާާދުވަހު މައްސަލަ.

ނަޑކަށްާޤަބޫލެްއާނުކުރެވޭާވިޓްނަސްާޕްރޮެޓްކޝަންާލިބޭާކަމަކަށްާވެސް.ާ މީގެާމިއޮތްާޕްރޮސީޖަުރގެާތެެރއަކަށްާއަުޅގަ

ާބިލެކޭ.ާ ާމުހިންމު ާކަމެކޭ. ާމުހިންމު ާމީ ާގޮތުން ާނެތް ާޝައްކެްތވެްސ ާައކީ ާވ ހަކަ ާމިުއޅޭ ާދަންނަވ ލަން  800އެހެންވީމަ،

ާ ާގަނެފަާއެކަމަކު ާދެނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކީއްެވގެންތޯ ާވަނީ ާކުށަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ާނޫނިއްޔ  ާވަނީ ާކުަށކަށް ކުށެއް

ާކަންނޭނގެ.ާ ާވ ނެ ާރަނގަޅު ާމ  ާދެނެގަީތއްޔ  ާީކއްެވގެންތޯ ާމިއުޅެނީ ާނުލިބިގެން ާަޙްއލެއް ާއެކަންކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި

ާނުކުރެވި ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނުތައް ާއެމީހުންގެ ާމަސައްކަތްާފުލުހުންނަށް ާމަދުކުރަން ާކުށް ާނޫނިއްޔ  ާއުޅެނީ ާއެ ގެްނ

ާދިމ ވިާ ާދުވަހު ާމިދ ކަށް ާދ ދި ާއެބަޖެހޭ. ާދެނެގަންނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާީކއްެވގެންތޯ ާއުޅެނީ ާއެ ނުކުރެިވގެން

ާކު ާކުށް ާކަހަލަ ާބައެއް ާމީހުން ާތިބޭ ާފެންވަރުތަކުަގއި ާބައެއް ާނޫނީ ާމީހުން ާބައެްއާކަހަލަ ާެވސް  805ރީަމާމައްސަލަތަކުަގއި

އެކުުށގެާމައްސަލަާބަލ ކަށްާެވސްާއަދިާބޭނުމެއްާުނވޭ.ާއެަކމެއްާލީކުީވާފުލުހުންގެާތެރެިއންާލީކުވީާކީްއވެގެންތޯާކުރ ާ

ނޑުމެންާހަމަާމިާ ނުޑާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާކުށްާމަދުކުރަްނާއަުޅގަ ތަޙުޤީޤެއްާމިާކުރަންާޖެހެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާއި ާޕ ޓީންނ އި ާހިންގ  ާދިވެހިާސަރުކ ރު ާއެއީ ާވ ނޭ، ާވ ން ާބޭނުން ާއެކީ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ އި ާފަރ ތްތަކުން ދިކޮޅު

މުޖުތަމަޢުއަށްޓަކައިާމަސްލަހަތަށްޓަކައި.ާބޭނުންވ ާކަމަށްާވަްނޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަްނާޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާކޮންމެާ
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ާކަ ާއަރ  ާކުށްަތކަށް ާބޮޑެިތ ާމިކަހަލަ ާަނމަވެސް ާމީހަކު ާހުރި ާއެހެންާހިސ ބެއްަގއި ާދޭތެރޭަގއި ާއެީމހަކ އި ާވަންޏ   810މަށް

ާމިކަންާ ާވ ނޭ.ާކެރިގެން ާކެރެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކުރަން ާޢަމަލު ާގޮތަށް ާކުރެވޭ ާޢަމަލު ާދޭތެރޭ ާފަރުދުންނ އި ޢ ންމު

ާއެހެންވީމަ،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ާއެކީ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ އި ާވަންޏ  ާކަމަށް ކުރ 

ާބިލުާއަޅު ާބިލެކޭ. ާކުރ  ާތ އީދު ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާކުުރގޮތަަކށް ާވެސް ަގނޑު

ނޑަށްާޤަބޫލުާކުރެވޭ.ާ ބަލައިގެންފައިާެއކަށީގެްނވ ާމަސައްކަތްތަެކއްާއެހެންނަމަވެްސާކުރަންާޖެހޭާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުގަ

ާއޮ ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާުނުކރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާހިނަގއިދ ނެާއަޅުަގނަޑކަށް ާފުދިގެން ާކަންަތއްތަެކއް ާމ ބޮޑެތި ާގޮތުން  815ތް

ާހިތްވ ާ ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިލްތިމ ސަކީ ާބޭނުންވ  ާކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާމިއ ިއއެކީ ކަމަކަށް.ާދެން

ާރަނގަ ާވ ނީ ާހިއްޕަވަްނ ާބޭނުން ާމީގެ ާދިަޔއިމ  ާފ ސްެވގެން ާެވގެން ާބިލަކަށް ާމިބިލު ާެވއްޖިއްޔ  ާގޮތުަގއޭ.ާގޮތުން ޅު

ާބިލުާބޭނުންާކުރެއްވުމުގެާ އެްއގޮތަކަށްާވެސްާސިޔ ސީާީމހުންނަށްާމިއިންާއިތުރުާދުއްތުރ ތައްާއަންނ ނެާގޮތަކަށްާމި

ާެވްސާ ާކަމަކަށް ާކުރަްއވ ނެ ާއެކަން ާެއގޮތަށް ާއަދި ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާކަމަކަށް ާއޮންނ ނެ ބޭނުމެއް

ާޤަބޫެލއްާނުކުރަން. ާފަރ ތްތައްާާއަޅުަގނޑު ާދޭ ާހެކިބަސް ާމީ ާވަރަށްާރަނަގޅު ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމަރުޙަލ ަގއި  820ކޮމެޓީގެ

ާމަސައްކަތުގެާ ާމިކުރ  ާކުުރމަށް ާރަްއކ ތެރި ާދިނުމަށްޓަކައި ާޙިމ ޔަތް ާއެމީހުންނަށް ާޫނނީ ާކުރުމަށްޓަަކއި ޕްރޮޓެކްޓް

ާކޮންކަހަ ާިލބެނީ ާިދޔައިމ  ާދިގުލައިގެން ާިމހެން ާޕްރޮސީޖަރުން ާމި ާރިޢ ޔަތްާތެރޭގައި ާމިއަށް ާބައްލަަވއި ާގެއްލުެމއްތޯ ލަ

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގޮތުންާެވއްޖިްއޔ ާުކށްާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާބިލެްއާ ކުރަްއވ ފައިާމިކަންކަންާކުރެްއވުން.ާދެންާއަޅުގަ

މަށްާވަންޏ ާއައިްސާމީާވަރަްށާމުހިންމުާބިލަކަށްާވ ނެ.ާއެކަަމކުާބިލެްއާއައިްސގެންާމިާބިލ އިާދޭތެރޭަގއިާވިސްނ ާކަ

 825އަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުާކުރެވޭާގޮުތގައިާމިހ ރުާމިާބިލުާއޮތްާވަރުންާހަމަާއިތުރުާވަރަށްާބޮޑެތިާމަސައްކަތްތަކެްއާ

ކޮށްގެންާނޫނިްއޔ ާމިާބިލުާެއކަށީގެްނވ ާބިލެއްާކަމަކަށްާބިަލކަށްާހެދިދ ނެާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫެލއްާނުކުެރވޭ.ާ

ާކުރަްއވ ޭށާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނ ާރިސަރޗް ާއިުތރަށް ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ޑު

ާނުހިންގިފައިާ ާތަޙުޤީޤު ާމިހ ތަނަށް ާދޭތެޭރގައި ާކުށ އި ާެއކުށް ާއ އި ާކީްއވެގެންތޯ ާކުްށާކުރަނީ ާއެ ާމީހުން ާކުށްކުރ  މީގެ

ކުންާފެންނަންާހުންނ ނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންކަންާޭއެގާހުރީާކީއްެވގެންތޯާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅަށްާފުލުހުންގެާފައިލުތަ

ާސްވިޕިންގާ ާބިލަކުން ާމިަކހަލަ ާއަނެއްކ ވެސް ާަކންނޭނގެ. ާވ ނެ ާރަނގަޅު ާމ  ާކުިރއްޔ  ާއިންޕްލިމަންޓު  830ޒ ތުަގއި

ާކަންތައްތަާ ާގޮތަކަށް ާކަަހލަ ާަވކި ާތަޙުޤީޤަށް ާލިބިގެން ާފުލުހުންނަށް ާަޕވަރސް ާްސވިޕިްނގ ާނޫނިްއޔ  އްާބ ރުތަކެއް

ާމުޖުތަމަޢުާއަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙަޤީޤަތަކީ ާޖެހޭ ާކުރުމަްށވުރެއް.ާޤަބޫުލކުރަން ާއެގޮތަށް ާމަސައްކަތް ާކުރ  ގެންދިޔުމަށް

ާމިުއޅޭާ ާތުހުމަތުގައި ާުކށުގެ ާއަދި ާއިރު ާދިޔަ ާކުރަމުން ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެއީއ ާކަންތައްތަަކކީ ބޭނުންވ 

ާޙިމ ޔަ ާޙައްޤުތަކ އި ާލިބެންވ  ާމިހ ރުާމީހުންނަށް ާއެކަްނކަން ާޒ ތުގައި ާޭއގެ ާއެހެންވީަމ، ާއެއީ. ާވެްސ ާލިބުން ތްތައް

ާލިޭބާ ާމިއިން ާނޫނީ ާކަންަތއްތަކަްށވުރެއް ާޙައްލުވ  ާމިއިން ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތުަގއި ާކުރ   835ހަނިކުރަން

ާމުޅި ާއަނެްއކ  ާނޫނީ ާދިޔައިމ  ާބޮުޑެވގެން ާގެއްލުން ާލިބޭ ާމިއިން ާވުެރއް ާއަށް ާނުރައްކ ވެގެްނާާފައިދ  މުޖުތަމަޢަށް
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ާދިރ ސާ  ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާކުރެވެްނ ާރިސ ރޗް ާބިލު ާމި ާރަނގަޅަށް ާމިއަށްވުރެއް ާއެހެންީވމ ، ާއެކަީށގެންވ  ދިޔުމަކީ

ާކުރެވެންާޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރެވޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 840ާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާ `ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުގެާނަމ ާމަޤުސަދަށްާބަލ އިރުާއަޅުގަ

ނޑަްށާ ނޑުމެްނނަށްާފެނި،ާއަޅުގަ ބިލަކީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާބިލުގެާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުާއަުޅގަ

ާ ާދަނީ ާޢިއްޒަތްތެިރާފެނިގެން ާތަން. ާކުެރވެންޖެހޭ ާސުވ ލު ާކުރެވިދ ނެތޯ ާހ ސިުލ ާމަޤުސަދު ާއަސްލު ާޤ ނޫނުެގ މި

ާހިފެހެއްޓުމަށްާ ާޙައްޤުތައް ާެއ ާލިބިދީފަިއވ އިރު ާޙައްޤުތަކެއް ާނޫނީ ާކަންތައްަތކެއް ާވަކި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ރައީސް،

ާވި ާޭދތެރޭ ާއެކަމ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާކުރ އިރު ާފ ސް ާރަީއސް،ާޤ ނޫނެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެްއ. ާޖެހޭނެ  845ސްނަން

ާބެހެއްޓުމުްނާ ާތަނެއްަގއި ާނުަވތަ ާގެްނގުޅުން ާހަތިޔ ރެއް ާނުރައްކ ތެިރ ާބ ވަެތްއގެ ާއެްއވެސް ާނެތި ާސަބަބެއް މަޤުބޫލު

ާފަސޭ ާވަރަށް ާުއފެއްދުމަކީ ާޙ ލަތު ާއެ ާފުލުހުންނަށް ާކުރަްއވ  ާމަފު ާސިފައިންނަށް ާޙ ަލތު ާއެ ާވ ނަމަ ާކުށްވެރި ހަާމީހ 

ާއޭނ ާ ާނުކުެރވި ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމ ބޮޑެތި ާދިފ ޢުގައި ާމީހ  ާކުށްވެިރވ  ާނޫނީ ާކުށްވެރިޔ  ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ކަމެއް.

ާިގނަާދުވަސްތަެކއްާހުންނަންާ ާގިނަާދުަވސްތަކެއްާހުރެާބަންދުަގއި ކުށްވެިރވެގެންާހިނގައިދ ނެާަކމަށްޓަކައި.ާޖަލުަގއި

ާއަޅުަގނޑު ާމިއީ ާކަމެއް. ާައޅުަގނޑުމެންާޖެހިދ ނެ ާދ އިރު ާހެދިގެން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާކަމެއް. ާވ ންޖެހޭ ާކަންބޮޑު  850މެން

ާ ާބަންދުަގއި 30ާާޤ ނޫނުގައި ާދުވަސްތަެކްއ30ާާުދވަހުން ާބެހެއްޓޭނެ ާގިަނެވގެން ާއެންމެ ާކުރެިވގެން ާއިތުރު ދުވަހުން

ާބަހަ ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާދުވަސްތަެކއްަގއި ާގިނަ ާއެހެްނނޫނީ ާއެބަޖެހޭ. ނަޑއަޅަން ާދޫކޮށްލެވޭާކަ ާމީހ  ާބޭނުންނުވ  އްޓ ފައި

ތަންާއަންނ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޤ ނޫނަށްާބަލ އިރުާކުށްވެރިންާހެކިންާޙިމ ޔަތްާކުރުމ އިާބެހޭާމ އްދ ާއެްއާ

ނޑުމެންނަށ4ާްއެބައޮތް.ާ ނޑުާހިތަށްާއަރ ާިމކަމަކީާއަުޅގަ ާވަނަާމ އްދ .ާހެިކންނަށްާޙިމ ޔަތްާދިނުމުގެާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާނޫސްތައްާބަލ ލ އިރުާފެނިގެންާދަނީާފުލުހުންާޝަރުޢީާކޯޓުތަކަށްާހ ޒިރުާ  855ކުރެވިދ ނެާކަމެއްތޯ.ާމިއަދުާައޅުގަ

ާއެކަްނާ ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއް ާއޮންނަ ާކޮށްފައި ާލ ޒިމު ާޤ ނޫނުގައި ާފުލުހުންގެ ާކުރުމުގައި ާހ ޒިރު ާމީހުން ކުރަންޖެހޭ

ާ ާވަަޑއިަގންނަވ  ާފަސްޖެހި ާމިާކުރުމުގައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެަފއި ާތަން.ާއެހެންކަމަށް ާނުކުރެވޭ ާއެކަން ތަން.ާނޫނީ

ޤ ނޫނުންާއެާޝަރުޢީާކޯޓަކުްނާޙުކުމެއްާކުރިާނަމަެވސްާއެާޙުކުމްާތަންފީޛުާކުރުމުަގއިާނޫނީާހެކިބަސްާދޭާމީހ ާއަށްާ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާރޯލެއްތޯ ާކޮން ާކުރ ނީ ާއަދ  ާފުލުހުން ާދިނުމުގައި ނުޑާޙިމ ޔަތް ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާޖެހޭ ވިސްނަން

 860ގައިާފ ްސވުމުގެާކުރިންާހެދިފައިާއޮތްާފުލުހުންގެާޤ ނޫނ2008ާާުޯއގަސްޓ7ާާްޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީާާ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާ ާޖެހޭ.ާއެއީ ާކުރެވެން ާއިޞްލ ޙު ާވެސް ާޤ ނޫނު ާެއބަޖެހޭ.ާސިފައިންގެ ާކުރެވެން ާއިޞްލ ޙު މިއަދު

ނަޑއެިޅގެންާފުލުހުންނ އިާސިފައިންގެާމުައއްސަސ ާއުފަްއދުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުްނގެާވަނަާމ އްދާ 236ާ ގެާއެބަާބުޭނާކަ

ާއުފައްދަންާެޖހޭނެާކަމަށް.ާއޭަގއިާމ ނަާ ާދެާމުއައްސަސ  މަޖިލިސްާއިންާޤ ނޫނެއްާފ ްސކޮށްާއެާޤ ނޫުނގެާދަށަށްާއެ
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ާކު ާއެކަން ާޤ ނޫނަކުން ާއޮތް ާއުފެދިފައި ާކުރިން ާނުކުެރވޭ ާދެާއެއް ާއެ ާމިހ ރު ާވ އިރު ާއެހެންކަމަށް ާކަމަށް. ރެވިދ ނެ

ާޝަރުޢީާ ާކަންބޮޑުވަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާކުރެވެންޖެހޭނެ. ާއެކަްނ ާއިޞްލ ޙުކޮށް  865ޤ ނޫނު

ާގޮތަ ާކުރެވޭ ާެއކަން ާބެހެއްިޓގެން ާހައްޔަުރަގއި ާުދވަްސތަކެްއގެ ާގިނަ ާއަށް ާމީހ  ާުކރެވޭ ާހައްޔަރު ާނޫނީ ްށާމަރުހަލ ގައި

ާއޭނ ާ ާދިނުމަށްފަހުގައި ާަބސް ާމީހ ،ާހެކި ާދޭ ާބަސް ާހެކި ާއަކީ ާވ ކަން.ާއަނެްއާމައްސަލަ ާފަރުމ ކުރެވިފައި ާޤ ނޫނު މި

ާފެންނަނީާ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާކަން. ާނެތް ާކަންަތއްތަކެްއ ާކުރެވޭނެ ހިމ ޔަތުގައި

ާ ާއުޅޭ ާއ ްއމުވެގެން ާމަގުމަތީަގއި ާމ ލޭާކުށްވެރިން ާމީހުން ާތިބޭ ާޙުކުްމކޮށްފައި ާމުއްދަތަކަށް ާދިގު ާޖަލުަގއި ތަން.

ާދެބައިންދެދަިރާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއަެޚއް ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާތަން.ާއަޅުގަ ާއުޅޭ ާޢ އްުމކޮށް  870މަގުމަތީގައި

ާމަސްުތވާ  ާހުރި ާބޯޓެްއގައި ާދިޔަ ާއޭނަ ާެއއީ ާެއއް. ާމައްސަލަ ާުއޅޭ ާދިމ ެވގެން ާބޭލިއިުރާކުއްޖަކަށް ާރަށަކަށް އެްއޗެހި

ާއަްށާއެންީގާއޭަނާމަރ ލ ނަމޭާ ާއޭނަ ާއޭނަ. ާކުރަނީ ާތުހުމަތު ާމީހުން ާއެހެންވީމަ،ާމި ާއަތުލަިއގަތީ. ާއެއްޗެހި ފުލުހުން

ާރަށުގައި.ާ ާޖެހުނީ ާހުންނަ ާދެން ާގެއްލުނީ. ާެވސް ާަވޒީފ  ާއޭަނގެ ާފޭބީ. ާބޯޓުން ާމިހ ރު ާއޭނ  ާއައިިސއްޔ . މ ލެ

ާކުްށވެރިންާމިތަނުގައިާމިހ ާއ އްމުކޮށްާއުުޅމުގެާސަބަބުންާނުކުންނަާމައްސަލަ...އެހެންވީމަ،ާމިއަދުާ

ާ875 

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާނ ޒިމްާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމަޑަވެލި

ާސަރުކ ރުްނާ ާބިލު ާއުޅޭ ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާމިއަދު ާއ ދެ، ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާުޝކުުރާދަންނަވަން.ާހަމައެހެންމެާމުލަކުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާއަުޅަގނޑުާ

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާލީޑަުރ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާހަމައެހެންމެ ާއަިދ ާޝުޫޢރ އި ާފ ޅުކުރެއްިވ މެންބަރު

ާއިޚްލ ޞްތެރި ާފ ޅުކުެރއްިވ ާމެދުގަިއ ާބިލ އި ާމި ާޢަލީ ާތަސްމީން ާޝުކުރުާާއަޙުމަދު ާފަށްފަށުން ނުޑ ާައުޅގަ  880ޝުޢޫރަށް

ާވިސްނުމުަގއިާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެންމެހައި ާގޮތުަގއި ާޤަޫބލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން.

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާކަމަށް. ާބޭނުންތެރިކަމެއް ާބަލ އިރު ާޒ ތަށް ާމީގެ ާމިކަމަކީ ާބޭނުންވ ކަމަށް. ާމިކަމަށް ާމިއަދު އެބަހުރި

މީގައިާހިމެނޭާބަެއއްާމ އްދ ތަކ އިާބެހޭާގޮތުންާބަެއއްާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުންގެާޚިޔ ލުފުުޅަގއިާތ ފ ތުތަކެްއާއެބަހުރި.ާ

ާިސޔ ސީާ ާދޭތެރޭގައި ާމިިބލ އި ާއެހުރީ ާވިސްނުން ާއެބޭފުުޅންގެ ާޤަބޫުލކުރަން ނޑު ާައުޅގަ ާކަންބޮޑުޭވ، އަޅުަގނޑު

 885މިާބިލ އިާޭދތެރޭގައިާވ ހަކަާދަްއކ ާބޭފުޅުންާއެގޮތަށްާވ ހަކަާދެްއކިަޔްސާާމަޤުސަދެއްަގއިާނޫންާކަން.ާސިޔ ސީާގޮތުން

މިާމަޖިލީހުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާހަމަާވިސްނުމުގައިާިތއްބެވިާގިނަާބޭފުޅުންާމިާބިލަށްާތ އީދުާއެބަާކުރޭ.ާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަޖެހޭ 48ާާބަލަން ާ)ނ(.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމ އްދ ގެ ާހަނުހުރުމުގެާވަނަ ާމިދަނީ ާހަނިވެގެން މި

ާވެްސާ ާއަބަދު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމ ާކަމެއް. ާކަންބޮޑުވ  ާއެންމެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާެއއީ ޙައްޤު.

ާގޮތަށްާ ާޚިލ ފުވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާތަބ ވ ންޖެހޭނެ. ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާރޫހުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިދަނީ ދައްކަމުން

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާއެހެންނަމަވެްސާއަުޅަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާކަންތައްތަ  890ްއާކުެރވިގެްނާނުވ ެނ.ާއެކަމަށްާއަުޅގަ
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އެންމެފަހުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާނިމިގެންާދިޔަާކުޑަކުދީންނަށްާޖިންސީާގޯނ ާކުުރމުގެާބިލުަގއިާއެާބިުލގަިއާ

ާއަ ާޙައްޤަށް ާހަނުހުރުމުގެ ާމި ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަުޅަގނޑުމެން ާވިސްނ ނުލިކަމަކީ ނޑުމެން ުޅގަ

ާކުެރވިފަިއ.ާ ާކަންތައްތަކެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވިސްނ ނުލ  ާވެސް ާމަފްޙޫމަށް ާމި ާއޮީތ ާއެ ާބިލުަގއި ާއެ ކަމެއް.

ާހު ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެަބޖެހޭ ާބަލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޒ ތަްށާބަލ ިއރު ާހުރިހާ އެހެންވީމަ،ާީމގެ ށަހަޅަމުންދ 

 895ބިލްތަކުގައިާެވސްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫހ އިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދޭާޙައްޤެއްާއޭގެާޒ ތުަގިއާ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކީަގއި ާހިތ މައ  ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެކޭ. ާމުހިންމު ާކުރުމަކީ ާއެކަންަތއް ާގޮތަށް އުނިނުވ 

ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމަޖިލީހުންާާމިއަދު ާޚ އްޞަ ާއޭރުގެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ޖެހޭނީ

ާއެންމެންާ ާހަމަ ާިއންސ ނަކު ާއޮުޅވ ލަިއގެންާނުވ ނެ.ާއެމަޤުސަދަކީ ާމަޤުސަދު ާއެ ާމަުޤސަދު ާލިޔުނު ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާހަނުހުރުމު ާތަޙުޤީޤުަގއި ާފުލުހުންގެ ާގޮްސާވެސް ާކަތިލ ފައި ާތިއްބ  ާވިަޔްސާބަލައި ާއޮތްކަުމގައި ާއަށް ާއޭނ  ާޙައްޤު ގެ

ާކޮށްގެންނެއްާ ާބޭނުން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާެއގޮތަށް ާކުރެވެން. ާއެކަން ާއެބައޮތޭ ާއެކަން  900ފުލުހުންނަށް

ާބުނުފައިާ ާބަހެއް ާއަމިއްލަ ާއޭނ ެގ ާވެސް ާކޯޓުތަކަށް ާަޝރުޢީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއަދި ާއ އި ާޤ ނޫނުތަކުގައި ާއަދި ާނުވ ނެ.

އިޢުތިރ ފުވެާއަމިއްލަާދުލުންާނެތުނީމ ާޝަރީޢަތްާނުކުރޭވޭާކަހަލަާގޮތަށްާއެާޤ ނޫނުތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހެދެންޏާ 

ާހުރިހާ  ާދުނިޔޭގެ ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާޤ ބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑުމެން އެކަމަކީ

ާއަ ާއެކަން ާއަދި ާއޮންނ ތީެވ ާެވސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާޤައުމެްއގައި ާއަދި ާނުވ ނެ. ާހިފެހެއްޓިގެން ނޑުމެްނނަށް ުޅގަ

ާމިާ ާގޮތުން ާހިނގަމުންދ  ާކަންތައްތަްއ ާއެކި ާމަޖިލިސްގައި ާމި ާނުވ ނެ. ާވެސް ާދޫދީެގން ާެއކަން  905އަޅުަގނޑުމެން

ާނިމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެންމެފަހުން ާދައްެކަވމުންދ އިރު ާވ ހަަކ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ އި ާމި ާދޭ ާއެބަ ާދިަޔާމަޖިލީހުން ގެން

ާއެަތއްާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާނިމިއްޖެ. ާކަންތައްތަކެއް ާވެސް ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާވެސް ބިލުގައި

ާއޭނ ެގާ ާވެސް. ާއުސޫލެއް ާކުރަންޖެހޭ ާކަންަތއް ާިދނުމުގައި ާވޯޓު ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިމެނިފައިވ ނެ މ އްދ އެްއަގއި

ާ ާމަޞްލަޙަތެއް ާޒ ތީ ާޢިއްޒަތްތެރިާއަމިއްލަ ާނުދެވޭނެ. ާވޯޓެއް ާމެންބަރަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި އޮތްކަމަކަށް

 910ރައީސްގެާސަމ ލުކަމަށްާއަުޅަގނޑުާގެުނވަންާމިާބިލުގައިާެވސްާއަދިާކުރިއަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭނެާ

ާއޮތްކަ ާމަޞްލަޙަތެއް ާޒ ތީ ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލިސް ާވެސް ާނިންމ ފައި،ާބިލުތަކުގައި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި މެއް

ާއޯޑަރާ ާއެންޑް ާލޯ ާެއކީަގއި ާހަމަެއއ އި ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާއަމަލުޮކށްދޭން ާވ ގޮތަށް ގަވ އިދުަގއި

ާއެކަ ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުަރން. ާއަޅުަގނޑުމެން ާފ ހަގަކޮްށފި. ާޕ ޓީން ާބޮޑު ާއެންމެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާއޮތީ،ާނެތް ން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަން ާނޫން ާމިންވަރެއްަގއި ާއޮންނަޖެހޭ ާބަލ އިރު ާކުށްތަކަށް ާމިހިރަ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި މިއަދު

ާމިއަދުާ ާވިޔަްސ ާއެްއކޮޅު ާިވޔަސް، ާދެކޮޅު ާއަދި ާިވޔަސް، ާއިދިކޮޅު ާެއއީ ާޙަޤީޤަތެއް. ާއެީއ ާއެބަޖެހޭ.  915ޤަބޫލުކުރަން

ާރައްޔިތު ާކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލު ާއެކަްނާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާހައިިސއްޔަުތން ާބައެްއގެ ާަވކ ލ ތުކުރ  ންނަށްޓަކައި

ޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭނެ.ާއެއީާޙަޤީޤަތް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލުގަިއާވ ހަކަާދެއްކިއިުރަގއިާއެކަންާވެސްާއެންމެާބޮޑުާޕ ޓީންާ
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ހެންމެާގޭންގުތަުކގެާބިލެއްާމިއީ.ާމިާބިލުާފ ހަގަކުރެްއވީތީާެއކަމަށްޓަކައިާވެސްާައޅުަގނޑުާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާހަމައެ

ާއެްއޗެހީގެާ ާުކޑަކަމުދ  ާޭއނ ގެ ާއަދި ާގޮތުން ާބެހޭ ާެއއ އި ާމީހ  ާިވއްކ  ާޑުަރގް ާނުވަތަ ާނެީތމ  ތެރޭގަިއާގޭްނގުެގާވ ަހކަ

ާފ ަހގަކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާއެކަން ާފ ހަގަކުރަްއވ ތީ ާއޮތްކަމަށް ާމީަގއި ާގޮތަކަށް ާނެހެދޭނެ ާހެދޭނެ  920.ާޓެސްޓްތައް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާހުށަހެިޅފައި. ާވެސް ާބިލެއް ާމަނ ކުރ  ާހުއްުޓވުމަށް ާގޭންގުަތއް ާވ ނެ ާމަޖިލީހަށް މިޢިއްޒަތްތެރި

ާއެކަންާ ާފަރުމ ކޮށްލީމ  ާމިަކން ާއަކުން ާކޮމިޓީ ާއެއް ާދ  ާއެ ާއެްއކޮށް ާބިލ  ާއެ ާވެސް ާބިލު ާމި ާގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރ 

ާޤަބޫލު ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއަކީާހަމަޖެހިގެންދ ނެ ާމައްސަލަ ާނިކުންނަ ާމި ާމިދަނީ ާއިވެމުން ާމިއަދު ާދެން، ކުރަނީ.

ނޑުާހަމަާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާ ސިޔ ސީާގޮތުންާތިމަންނ ާއަށްާގެއްލުމެއްާވެދ ނެީތވެާދެކެވޭާވ ހަކަތައްާވެސްާއަުޅގަ

ާަމގުމަްއޗަ ާގޮތުން ާިސޔ ސީ ާކުރަމުންދ ިއރުގައި ާމަސައްކަތްތަެކއް ާސިޔ ސީ ާވަނީ ާނުކުނަންޖެހޭ.ާސަބަބަކަށް  925ށް

ާމަގުަމއްޗަްށާ ާއެއީ ާއެއީ. ާކަމެއް ާމުހިންމު ާއެއީ ާުއޅުމަކީ ާމަގުމަތީަގއި ާހ ލަތްތަކުގައި ާނުކުންނަންޖެހޭ މަގުމައްޗަށް

ާމަގުަމއްޗަްށާ ާއެގޮތަށް ާައޑުނޭހީމ . ާސަރުކ ރު ާނުވަތަ ާއަޑުނޭހުީނމ  ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާރައްިޔތުން ާސަރުކ ރު ނުކުންނަނީ

ާއ ދަކުރަން ާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަތއްާނުކުންނަން ާކުަރނީ ާޚިލ ފުކަމެއް ާަގވ އިދ އި ާޤ ނޫނ ިއ ާސަުރކ ރަކުން ާވެސް ޖެހެނީ

ާހެދިފައިވ ާ ާމަގުމައްޗަށް. ާޖެހުނީ ާނުކުންނަށް ާރައްޔިތުން ާއެއީ ާދެން، ާގޯނ ކުރަނީ. ާރައްޔިތުންނަށް ހިފަހައްޓަނީ

ާއުސޫލުތަކުާ ާހަމަތަކ އި ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާއަދި ާނުކުންނަާގަވ އިދުތަކ އި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާމަތިން.  930ގެ

ާގޮތެްއގަިއާ ާޒިންމ ދ ރު ާެއކަން ާފުލުހުން ާހ ލަތްތަކުގައި ާގެންދަންޖެހޭ ާދަށަށް ާބެލުމުގެ ާފުލުހުންގެ ފަރ ތްތައް

ާވަރަށްާ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރި ާގެންދެވިފައި ާއޮންނަންާޖެހޭނެ.ާއެގޮތަށް ާފުލުހުންނަށް ާވެސް ާޙައްޤު ާކުރުުމގެ އެމަސައްކަތް

ާކުރަމޭ.ާރަ ާތަޢުރީފް ާތިމަންނަމެން ާފުލުހުންނަށް ާއަންނަނީ ާބުނަމުން ާފަރ ތްތަކުން ާއިިދކޮުޅ ާބަސްތަކެއް ނގަޅު

ާއުޅެނީ.ާ ާއުފެިދގެން ާަޝއްކު ާދޭތެރޭގައި ާބ ރުތަކ އި ާލިބޭ ާމި ާފުލުހުން ާީކްއވެގެންތޯ ާމިއަދު އެހެންވެއްިޖއްޔ 

ާފުލުހުން ާފަރ ތްތައް ާކުރި ާމުޒ ހަރ ތައް ާވެސް ާއައިްސާއެންމެފަހުން ާނުކުމެގެން ާއަދި ާގެންގޮސް ާދަށަށް ާބެލުމުގެ  935ގެ

ާއެފަރ ތުންާ ާއަދި ާރަނަގޅަށޭ. ާވަރަށް ާކުރީ ާކަންތައް ާފުލުހުން ާިތމަންނ މެން ާވަނީ އިންޓަިވއުތަުކގަިއ

ާނުޖެހޭ.ާ ާކަންބޮޑުވ ކަށް ާމިއަުދ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެންެވްއޖިއްޔ  ާވ ހަކަ. ާކުރި ާކަންތައްަތއް އޯގ ތެިރކަމ އެީކަގއި

ލުހުންނަށްާލިބިދޭާބ ރެއްާމިއީ.ާސަުރކ ރަށްާލިބިދޭާބ ރެްއާނޫން.ާއަދިާހަނުހުރުމުގެާަޙްއޤުާވެސްާއަދިާމިާބިުލގަިއާފު

ާބިުލާ ާމި ާެއހީތެރިވުމަށްޓަކައި ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާފުލުހުންނަށް ާގޮތުން ާސީދ  ާމ އްދ ތަކުން ާހުރިހ  ހިމެނޭ

ނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ކަންާނުޖެހޭ.ާއިރ ދަކުރަވިްއޔ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާފަރުމ ކުރެވިފައިާއޮތީ.ާއެހެްނީވމަ،ާމިކަމަކ އިާ  940އަުޅގަ

ާފ ސްާ ާބިލު ާމި ާއިޚުލ ޞްތެރިަކމ އެކީަގއި ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތެއްަގއި ާރަނގަޅު ާބިލު ާމި ާގޮތުން ާހުރި ާރޫހު މަޖިލީހުގެ

ާވެގެންދ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުާކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤުާމުޙަންމަދުާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު



 36 

ާފިޔަަވޅުތަެކއްާ ާޚ އްޞަ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކިއ ާކުށްތައް ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`945 

ނޑުާވެސް ވަަނ2005ާާދެކެން.ާއ ދެ،ާާއެޅުވުމަށްަޓކައިާމިާފޮނުއްވިާބިލުާމިއީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެއްކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާގޮސްފަިއވ އިރުަގިއާ ާއ ންމުވެގެން ާވެސް ާދިމ ލެއްގައި ާހުިރހ  ާރ އްޖޭގެ ާވަްއކަންތައް ާބޮެޑތި ާވަރަށް ާފެށިގެން އަހަރުން

ާ ާގޮތެްއގައި ާބަދުއަޚުލ ީޤ2007ާާޚ އްޞަ ާފޭރުމ އި ާަވއްކަންތަކ އި ާރ ވަިއގެންކުރ  ާގޭންގްތަުކން ާބޮޑެތި ާފެށިގެން ުކން

އަދިާމ ރ މ ރީާއ އިާމަރުެގާމައްސަލަަތއްާމިީއާފަހަކަށްާއަިއސްާއިންތިހ ާއަްށާއިތުުރވެގެންާގޮސްަފއިވ ާާއަމަލުތަކ އި

ާކަންތައްތަެކއް،ާ ާއަހަރުނ2009ާާްކަންތައްތަެކއް.ާއ ދެ،ާމިދެންެނވިާފަދަާކަންަތއްތަުކގެާތެޭރަގއިާހިމެނޭާބޮޑެތި  950ވަނަ

ާއަޅުާ ާމިވަނީ ާވެސް ާމިއަހަރު ާއަދި ާއައިސް ާއ ަދޔ ިއާފެށިގެން ާފުވައްމުލަުކގައި ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ ައކަށް ާއެ ނުޑ ގަ

ާކުރީކޮުޅގަިއ2009ާާޚިލ ފަށްާއިތުރުެވގެންާޮގސްާޮބޑެތިާކަންތައްަތކެއްާހިނގ ފައި.ާއ ދެ،ާއޭގެތެޭރަގއި،ާ ވަނަާއަހަރު

ާދޫކޮށް ާދުނިޔެ ާސަބަބުން ާމަސްތުވ ަތކެްއޗެްއގެ ާފޮުނވި ނޑަށް ާަހށިގަ ާކުއްޖަކު ާއަންހެން ާއަދިާާޒުވ ން ގޮސްފަިއވޭ.

ާއެއަހަރުެގާމެދުތެރޭގަިއާ ާވަރަްށާބޮޑަްށ18ާާހަމައެހެންމެ ާޙަމަލ އަކުން ާދިން ާގްރޫޕަކުން ާކުއްަޖކަށް އަހަރުެގާފިރިހެން

ާމިދެންނެިވ،ާ ާމިއަހަރުގެ ާއަިދ ާވަނީ. ާސަލ މަތްވެފައި ާފުރ ނަ ާުކއްޖ ގެ ާެއ ާއިރ ދަކުރެއްވީީތ ާއެހެންނަމަވެސް  955ޒަޚަމްވެ

ާއަހަރ2009ާު ާުއޅެނިކޮށްާާވަނަ ާގޮސް ާޖަހ ލަން ާބުރެއް ާއެމީހުން ާޭރަގނޑެްއަގއި ާދެމަފިރިއަކު ާވަީނ ފަހުޮކުޅގަިއ

ާެއާ ާގޮތަކަށް ާލ އިންސ ނީ ާވަރަްށ ާގޮތަކަށް ާއިހ ނެތި ާަވރަށް ާއެމީހުންނަށް ާހުއްޓުވައި ާއެމީހުން ާދިމ ކޮށް ގްރޫޕަކުން

ާވަ ާއަންހެންނަށް ާއޭނ ގެ ާބަދެފައި، ާއޭނަ ާހިފަހައްޓ ފައި ާއޭނަާފިރިމީހ  ާގޮތުގައި ާނަހަމަ ާއަނިޔ ތަެކއްީދ ާބޮޑެތި ރަށް

ާއެމީހުްނާ ާގުރޫޕެއް ާދިޔަ ާކުރަމުން ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާހަމަ ާފަދަ ާމިދެންނެވި ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާވަނީ. ބޭނުންކޮށްފައި

 960އަެނއްކ ާޭއގެާާތުޙުމަތުގައިާގެންޮގސްާތަޙުޤީުޤާހިންމަށްފަހުގައިާހަމަާކުަޑާދުވަސްޮކޅެްއގެާތެޭރގަިއާދޫކޮށްލ ފައިާވަނީ.

ާ ާޖެނުއަރީ ާމިއަހަރުގެ ާތެރޭގައި ާދުވަހު ާދެމަހެއްހ  ާފަހުން ާފަދ26ާާަދުވަސްކޮެޅއް ާމިދެންނެވި ާވަނީ ާރޭ ާދުވަުހގެ ވަނަ

ބޮޑުާޖަރީމ ާއެއްާއަނެްއކ ާެވސްާހަމަާއެފަދަާގުރޫޕަކުންާިހންގ ފައި.ާއ ދެ،ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވ ނެާޭއގެާނަތީޖ އަކަްށާ

ާރޭަގނޑެާ ާދިަޔއީ ާހަމަލ ގައިާވެގެން ާދިން ާއެ ާގޮސް ާގްރޫޕަކަށް ާޒުވ ން ާހ ދިސ ގައި ާމި ާހިނގި ާއިރ ކޮޅު އްަގިއ

ާތިިބއިރުާ ާކުއްޖަކު ާހަ ާިލބުނު ާއަިނޔ  ާެއކިވަުރވަުރގެ ާއަެންއކ  ާމަރުެވ، ާއެްއކުއްަޖކު ާތެރޭަގިއ ާގަިޑއިރު ސައުީވސް

ާޒަޚަމް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާކުއްަޖކަށް ާނިޔ ވެ،ާއަެނއް ާއެްއކުއްަޖކު ާފުވައްމުލަކުާއޭގެތެެރއިން ާއޭނަ ާަސބަބުން ާލިބުމުގެ  965ތައް

ާުނެވ،ާ ާރަނގަޅު ާވެސް ާކޮްށގެން ާއޮޕަރޭޝަނެއް ާތިން ާވެސް ާގެނެސްގެން ާމ ލެ ާއަިދ ާހޮސްޕިޓަލުންނ އި އަތޮޅު

ާފަރުވ ދެވެމުން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނުޑާ ާއެދަނީ ާއޭނަ ާވެސް ާމިހ ރު ާގެންގޮސްގެން ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާއޭނަ އެންމެފަހުން

ާދަން ާފަދަާމިވ ހަކަ ާމިދެންނެވި ާއަށް ާއެކުއްޖ  ާބޭނުންވޭ ާގެންނަން ާހިތަށް ާހަނދ ންވޭ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިރު ނަވ ލ 

ާފަރުވ ދިނުމަށްފަހުާ ާބ ްއަވއިގެން ާހޮސްޕިޓަލުގައި ާގެނެސް ާމ ލެ ާއަދި ާގެނައުމ އި ާމ ލެ ާލިބިގެން ާއަނިޔ ތައް ބޮޑެތި

ާއެކަީށގެންވ  ާއޭނަ ާވީއިރު ާޮފނުވ ލަން ާއޭނަ ާނުވެގެން ާއެކިާާރަނގަޅު ާނުލިބިގެން ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ  970ގޮެތްއގައި

ާވަރަކަށްާ ާފުދޭ ާދެން ާިމހ ރު ާފަރުވ ދޭ، ާއެ ާއޭނަ ާގޮސް ާބޭރަށް ާއެމީހުން ާމަސައްކަތުން ާކުރި ާއެމީހުން ގޮތްގޮތުން
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ާއެާ ާގޮތުން ާފައިސ ގެ ާމިދެންނެވީ ާކަން. ާޖެހިފައިވ  ާއޮންނަން ާނުނިކުމެވެ ާއޭނަ،ާހޮސްޕިޓަލުން ާވ އިރު ާރަނގަޅުވެަފއި

ާއެތަްއާ ާބޮޑެތި ާފަދަ ާދެންނެވި ާމި ާނ ދެވިފައިވ ކަން. ާއަށް ާރ އްޖެ ާއަދި ާނުނިކުމެވެ ާނެތިގެން ތަނަވަސްކަން

ައކުންާފެށިގެންާމިހ ތަނަށްާޚ އްޞަާގޮތެްއގައިާފުަވއްމުލަކުަގއިާހިނގ ފައިވ ާަކްނ2009ާާކަންތައްތަެކއްާމިދެންނެވި،ާ

ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާހިތ މައ އިެއކު ާހަމަ ާހަމައެއ ިއއެކުާާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކުރ އިރު ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތައް ާމި  975އ ދެ،

ާއެކަންތައްަތއްާ ާދ އިރުަގއި ާހިންގަމުން ާކަންތައްތައް ާފަދަ ާމިދެންނެވި ާއެބައޮތް.ާެއއީ ާެއއްކަެމއް ާކަންބޮުޑވ  އަޅުަގނޑު

ާކުރައްވަ ާސަރވިސުން ާޕޮލިސް ާއެޅުމަށްަޓކަިއ ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅަންޖެހޭ ާމަސައްކަްތާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ންޖެހޭ

ާއ ދެ،ާ ާކަން. ާއެޅިފައިވ  ާހުރަސް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވެސް ާވަސީލަތްތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެބޭފުޅުންަނށް ކުރެްއވުމަށްޓަކައި

އެގޮތުންާކުީރގައިާފުަވއްމުލަުކގައިާބޭނުންާކުރަމުންދިޔަާތިންާވެހިކަލެއްާޕޮލިސްާސަރވިްސގައިާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެްސާ

ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާވެހިކަލެއްާމިހ ރު ާއެންމެ ާހަމަާ…ބޭނުންކުރަމުންދ  ާއަދި ާނޫން ާއެކަންޏެއް ާވެހިކަލް ާއެހެންވީމަ،ާމި .980 

ާހަމަެއއ އިެއކުާ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުރިކަން ާދަތިަތއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާެވސް ާވަސީލަތްތަުކަގއި އެނޫން

ާމިދެންނެވިާފަދަާބޮޑެތިާކުށްތައް.....

ާ

ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާ ާމެންބަރު. 10.30ާާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައ30ާާިވީމ  ާގޮތަށް ާދ ންޖެހޭ ާހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް  985ިމނިޓުގެ

ާދެންާމިާ ނޑުމެން ާވ ނަަމ،ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާމެންަބރު އަމަލުކުރަމުންާމިގެންދަނީ.ާެއހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރި

ރުޞަތުާއަރުވަންާައޅުަގނޑުާގަސްދުކުރަނީ.ާއެހެްނވީމަ،ާެއގޮތަށްާކުރިއަށްާގެންދ ނީ.ާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދ އިރުާފުާ

ާ ާއައިަޓމް ާއެޖެންޑ  ާމިހިސ ބުްނ9ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެްއގަިޑއިރު ާބަހުސްގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާކުރެވުނު ާބަހުސް ާމި ާދަށުން ގެ

ާ ާފަށ ީނ ާމަަސއްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން، ާހަމަވީ. ާމި ާހ30ާުމިއަދު ާޖަހ އިރުާމިނިޓުގެ ާއެގ ރަ ްސަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު

ނޑުމެންާބަހުސްާއޮންނ ނީާޢ ންމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުމުެގާ  990ނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާެއންމެާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާދިވެހިރ އްޖޭ ާވ ނަމަ ާަކމަށް ާނިމިއްޖެ ާތެޭރގައި ާަވގުތުކޮޅު ާެއއްަގޑިއިުރގެ ާެއމަސައްކަތް ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ެގާބިލު

ބޭންކިންގާއ އިާބެހޭާބިލުގެާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދ ނަން.ާައދިާހަމައެއ އިެއކުާބިރުާދެއްކުމ ާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާ

ާތަންދޭނަމަާ ާަވގުތު ާެތރޭގައި ާަވގުތުގެ ާމިއަދުގެ ާވެސް ާބަހުސް ާބިލުގެ ާކުރުމުގެ ާމަނ  ާގެްނގުޅުމުގެ ާއެއްޗެތި ދޫނި

ާގަސް ާައޅުަގނޑު ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށ30ާާްުދކުރަން. ިމނިޓުގެ

 995ާތަންދެން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

ާ]ށ11:00ާާްނ10:30ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ
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ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.10

ާ1000 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

10.1-ާާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމަސައ30ާް`. ާހުްސަވުގތުކޮޅަށްފަހު ާގެންދަން.ާމިނިޓުގެ ާކުިރއަށް ާފަށަިއގެން ކަތް

ާ ާއަިއޓަމް ާޞ10ިއެޖެންޑ  ާޢ ްއމު ާހުރިާ. ާނުނިމި ާމިއޮތީ ާގެންިދޔުން ާކުރިއަށް ާބިލު ާުކރުމުގެ ާރައްކ ތެރި އްޙަތު

މަސައްކަތްާތަކުތެާތެރެއިންާމިއަދުާއެންމެާފުރަތަމަާއަށް.ާމިހ ރުާމިބިލުގެާވ ހަކަާދެއްކެުވމަށްާވަގުތުތައްާބ ކީާހުރިާ

ާނިސްބަ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު 23ާާތް ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕ ޓީައކަށ42ާާްމިނިޓު، ާވަކި  1005މިނިޓު،

ާ ާމެންބަރުން ާނުވ  21ާާނިސްބަތް ާއަށް ާއިުރ،ާޕީ.އޭ ާޕ ީޓާއަްށ11ާާމިނިޓު ާޖުމްހޫރ5ާާީމިނިޓު،ާޤައުމީ ާއަދި މިނިޓު

ާ ާއަށް ާައޅ3ާުޕ ޓީ ާއޮތް. ާއެބަ ާބ ކީ ާއަދި ާވަުގތު ާޢިއްޒަތްތެިރާމިނިޓުގެ ާއެދިަވޑަިއގަތްފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ނޑު ގަ

ާގެމަނަފުށީާ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާގެމަނަފުށީ ނޑު ާައޅުގަ ާއަޙްމަދަށް. ާއިލްހ މް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ރުެގާދ އިރ ގެ

 1010ފުރުޞަތުާމިވަގުތުާބޭނުންފުޅުާނުވ ކަމަށްާވިދ ުޅވ ތީާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަރަހްމަ ާތު`ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާބިލެއްާهللا ާބެހޭ ާކުރުމ އި ާރައްކ ެތރި ާޞިއްޙަތު ާޢ އްމު ވަބަރަކ ތުހޫ.

 1015ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާދެްއވީތީާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާ

ާބައްލަވ ލަްއވ ފަިއވ  ާދ އިރ ެއްއގަިއ ާފުޅ  ާވަރަށް ާިމއީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާކުރަން. ާބިލުގެާާއަދ  ާމި ާބިލެއް. ާބޮޑު ވަރަށް

ާވ ހަކަފުޅުާ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާދިމަދިމ ލުން ާތަފ ތު ާވަނީ ާބޭފުުޅން ާގިނަ ާވަރަށް މައްޗަށް

ާޭއެގާ ާވެްސ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަދއްަކވ ފަިއވީ. ާވ ހަކަފުޅު ާބައްަލވ ަލއްަވއި ާމަްއޗަށް ާމުހިންމުކަމުގެ ާބިުލގެ ާމި ދައްކަވ ަފއި.

ާދަންނަވ ނީާާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަްށ ާފުރަތަމަ ާތެރެއިން ާޭއގެ ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާކަމެްއ ާހަތަރު ތިން،

ާ ާެއއީ ާމ އްދ  ާކުރުން.ާމި ާަޢއްޔަން ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާއެަބޮއވ10ާޭބައެއް ާމ އްދ ަގއި ާއޮފިާވަނަ  1020ސަރުންާވެޓެނިރަރީ

ާއަާ ާތެރޭަގއި ާގޮތުން.ާއޭގެ ާބެހޭ ާކުރުމ އި ާއަްށާޢައްޔަން ާރ އްޖެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާައކީ ާދ އިރ  ާއެ ާަބލ ލ އިރު ޅުަގނޑު

ާތަކުަގއިިވޔަސްާނެތްކަމަްށާ ާއަޮތޅު ާއަދި ާރަށްފުށުގައިާެވސް ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާިއން ާދ އިރ  ާއެ ާވަރަށް ބަލ އިރު

ާކަމަ ާކަެމއް ާދެވޭ ާމުހިއްމުކަން ާއެއަްށވުރެްއ ާއެހެންވީމަ، ާކުެރވެނީ. ާފ ހަަގ ާފ ަހގަކުެރވޭާއަޅުަގނޑަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ްށ

ާއެާ ާއޮފިސަރުން. ާހައިޖިންގ ާއެންޑް ާސެނިޓޭޝަން ާވޯަޓރ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގައި ާމަޤ މެއްގެ ބައެއް

ާއެފަދައިންމެާ ާހަމަ ާދެން ާބޭނުްނވީ. ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާޚިޔ ލ އި ާޭއގެ ާގޮތަށް ާކުރެވޭެނ ާއިތުރު  1025މުވަްއޒަފުން
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ުކރުމަށް،ާއޭނަގެާިކޔަމަންތެރިަކންާއަދ ާކުރުމަށްޓަކައިާއޭނ ާކުރ ާއަމުރުތަކ އިާބެޭހގޮތުންާާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާއަމުރު

ާވެކްސިންާ ާއޮންނަނީ ާމި ާމިސ ލަަކށް ާކުރައްވ ފައި. ާއެބަހުރި ާޖުރުމަނ ތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ މިއޮންނަ

ާ ާދަށުގަިއވ  ާބެލުމުގެ ާއޭނަގެ ާލިބިގަތުމ އި ާހަދ އިފިާާއަަހރ18ާުދިނުމ އި ާދެކޮޅު ާއޭނަ ާބެހޭގޮުތން ާކުއްޖަކ އި ނުފުރޭ

ނޑަައޅުްއވ ާ ރުފިޔ ގެާބޮޑުާޖުުރމަނ ާއެއްާކުެރވޭނެާގޮތަކަްށ15000ާާކަމަށްާވެއްިޖއްޔ ާއެާކުރެވެީނާކުށެއްާކަމަށްާކަ

 1030އެމީހަކުާއެކަމ އިާމިއޮންނަާއޮތުން.ާފަހަރެއްގައިާވެދ ނެާއޭނަާއަށްާރަނގަޅަށްާއެާމަޢުލޫމ ތުތައްާނުލިބުމުގެާސަބަބުންާ

ާލިބިފައިާ ާމަޢުލޫމ ތު ާރަނގަޅަށް ާއެ ާކަމެއް ާދިމ ވ  ާފަހަރު ާގިނަ ާވަރަށް ާއ ދޭ. ާވެސް ާފަހަރު ާޖެހޭ ާހަދަން ދެކޮޅު

ހުރެގެންާވެސްާދެޮކޅުާހަދ ފ ނެ.ާއަދިާއަެނއްކ ާއެމީހ ާޚިޔ ުލގެާގޮތުންާއެމީހ ާއަށްާއެާެވްކސިނެއްާލިބިގެންފިާކަމަށްާ

ލިބިދ ނެާގެއްލުމަކ އިާދޭތެރޭިއގަާިވސްނ ފައިާހަމަާމަޑުކޮށްލ ތަންާވެސްާދިމ ވެދ ނެ.ާއެހެންާާވެއްިޖއްޔ ާއެުކއްޖ ާއަށް

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާވެގެންދ ނެ. ާެގއްލުމަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާެއއަށް ާނެރުއްަވއިފިްއޔ  ާއަމުރު ާެއ ާަވގުތުން ާހަމަ ވެއްިޖއްޔ 

ާހަދަ ާދެކޮުޅ ާއޭަނ ާމިންވަރަަކއި ާހުރި ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާބިނ ކޮށްގެންޯތާއެމީހެއްެގ ާމައްޗަށް ާމިންވަރެްއެގ ާކިހ   1035ނީ

ާދިޔުމަީކާ ާެވގެން ާބައްޓަން ާބިލު ާމި ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކުޑަކުެރވޭެނ ާމިންވަރު ާއަަދބުތަކުގެ ާދެވޭ ާއެ ބެއްލެވުމަށްފަހު

ާކައުންސިލުތަކ ިއ، ާރަށު ާމިއޮންނަނީ ާމީގައި ާބެލެހެއްޓުން. ާކުޅިފައިތައް ާހަމަެއހެންމެ ާއެދޭކަމެއް. އަތޮުޅާާއަޅުަގނޑު

ކައުންސިލުތަކ އި،ާސިޓީާަކުއންސިލުތަކުގެާއިހްތިސ ސްާިހނގ ާސަރަޙައްުދގެާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާކުޅިކުޅިާއ އިާޢ ންމުާ

ާއަށަގަތަާ ާސޫފ ސޫފި ާއެހެނިހެން ާބ ވަތުގެ ާފަތުރ  ާބަލި ާއ އި ާމަދިރި ާތަންތަނުގައި ާެއފަދަ ާފ ތަކ އި ނޑުތަކ އި، ފެންގަ

ާ ާކަންކަން ާކުރަންޖެހޭ ާއެްއާކަމަށް.ާއެހެންާނުދިނުމަށް ާޒިންމ  ާަކއުންސިލެްއގެ ާެއާސަރަޙައްެދްއާނިސްބަތްވ   1040ކުރުމަކީ

ާގޮތުންާ ާއ ބ ދީގެ ާއަދި ާޮގތުން ާކަމުގެ ާތަނަވަސް ާގޮތަކުން ާދިމ ވ  ާނުވަތަ ާނުކުރެިވގެން ާއަދ  ާޒިންމ  ާއެ އޮންނައިރު

ނަާގޮތުނަާކަަމށްާވެއްިޖއްޔ ާމިާމ އްދ ެގާދިމ ވެދ ނެާރަށްރަށުގެާއެފަދަާތަންތަންާހަމަާއެބަހުރި.ާއެކަމަކުާމީގަާމިއޮން

ާމީހަުކާ ާހަވ ލުވެަފއިވ  ާމަްސއޫލިްއޔަތު ާއެ ާކަުއންސިލެއްަގއި ާއެ ާކޮށްފިނަމަ ާޢަމަލު ާޚިލ ފަްށ ާގޮތ އި ާގަިއވ  )ހ(

24ާރުފިޔ ާއަށްާވުެރއްާބޮޑުާނޫންާއަދަދަކުންާޖުރުމަނ ާކުރުން.ާނުވަތ30000ާާައެކުރަނީާކުށެކޭ.ާެއކުށުގެާއަަދބަކީާ

 1045ސްދުވަހަށްާވުެރއްާދިގުނޫްނާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުންާކަަހލަާބޮޑެތިާއަދަބުތަެކއްާއެބަހުރި.ާއެީއާހަމަާވެދ ނެާއެމީހ ާމަ

ާމީހުންގެާ ާއަދި ާވެސް ާގޮުތން ާކަމެްއގެ ާއެތަނަވަސް ާދ އިރ ައކަށް ާނިސްބަތްވ  ާއެަކއުންސިލު ާމިސ ލަކަށް ާއެތަނަށް އަށް

ާހުރެދ  ާވެސް ާއަދިާނުކުެރވި ާވެސް ާޒިންމ ާގޮތުން ާއެ ާގޮތަކުން ާކޮްނމެވެސް ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާކޮށްފި ނެ.ާގަސްދުަގއި

ާޤަބޫލުާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާޖެހޭ ާހުންނަން ާގޮތްތަެކއް ާލުއި ާމިކަހަލަ ާކަހަލަ ާދިނުން ާއިންޒ ރު ާމީހަކަށް ނުއުފުލ 

ާ ާފެންނ ތީވެ ާކަމަށް ާކަމެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ާއިތުރަށް ާމީ ާެއވެްސ ާއެހެންވީމަ، ާދެންާކުރެވެނީ. ާދަންނަވ ލަން. އެވ ހަކަ

ާަވކިާ ާމިއޮންނަނީ ާގައި ާ)ރ( ާތެޭރގައި ާބަިއގެ ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާސަފުތ ހިރުކަން ާތަްނތަނުގެ ާވިއްކ  ާކ ނ   1050މިއޮންނަނީ

ާައކީާ ާއޭނ  ާުނވަތަ ާފ ހަަގާކުެރވިފަިއާވ ނަމަ ާކަމަށް ާީމހެއް ާހުރި ާަބއްެޔއް ާއަރ  ާއޭނ ެގާަގިއގަިއާަގއިްނގައިން މީހަކީ

ބަްއޔެްއގެާފަތުރ ާވަސީލަތަކަށްާހުށަހެޅިފަިއވ ާީމހެއްާކަމަށްާފ ހަގަާކުރެވިަފއިާވ ނަމަާކ ނ ާއުފެއްދުމުެގާވަކިާކަހަލަާ



 40 

ާނުވަަތާ ާބައިވެރިެވގެން ާޭއނ  ާމަރުޙަލ ެއއްަގއި ާެއއްވެސް ާވިްއކުމުގެ ާކ ނ  ާނުވަތަ ާމަރުޙަލ އެްއަގއި އެްއވެސް

ނޑައެާ ާކަ ާހަމަ ާތެރޭގައި ާޭއެގ ާުނވ ނޭ. ާބަލ ލިއިރުާބައިވެިރކޮށްގެން ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެން ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ޅިެގން

ާގޮތްަތކެްއާ ާކަހަލަ ާވަކި ާބަލިތަކަކީ ާކަހަލަ ާއެޗް.ައއި.ވީ ާއެބަހުިރ ާދެއްވ ަފއި ާއިރުޝ ދު ާއިދ ރ ަތކުން  1055ބައިނަލްއަޤްވ މީ

ާމީ ާެއކަހަލަ ާއެހެންވެއްޖިްއޔ  ާަކމަށް. ާނޫން ާބަްއޔެއް ާއަރ  ާގައިްނަގއިން ާނޫނީ ާފުރުޞަތުާމެދުވެރިެވގެން ހުންނަށް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާދަންނަވ ލަން. ާެއވ ހަަކ ާފ ހަގަކުރެވޭތީ ާކަމަށް ާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް ާއިތުރަށް ާއެއީ ާގޮތަކަށްވ ވުން ނޯންނަ

ާއެއް.ާ ާނުކުތ  ާހަތަރު ާިތން، ާކުެރވިފަިއވ  ާފ ހަގަ ާއަުޅަގނޑަށް ާމިދަންނަވ ލީ ާއަުޅަގނޑު ާގޮެތްއގައި ނޑު މައިގަ

ާމަޖި ާބިުލ ާމި ާއިޞްލ ޙުތަކ އިާއެހެންވީމ ، ާފެންނަ ާގެންނަން ާއިތުރަށް ާގޮްސގެން ާއަްށ ާކޮމެޓީ ާެއ ާބަލައިގަެނ ލީހަށް

ާއެވ ހަކަާ ާވ ތީ ާކަމަކަށް ާކުރެޭވ ާތ އީދު ާވ ތީ ާކަމަކަށް ާފެންނަ ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާދިޔުމަކީ ާކުރިއަށް  1060އެްއކޮށް

 ދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ކޮމިޓިެއްއގެާމަސައްކަތްާފެށޭނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.3ާާާގަިއ11:15ާާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރު.ާ

11:15ާ ާކޮމިޓީ ާތަރައްޤީ ާަޤއުމީ 1ާާގައި ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތުގެ ާޮކޓަރީގައި.ާަޤއުމީ ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓ2ާާީނަންބަރު  1065ނަންބަރު

ާކޮ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ާކޮޓަރީަގއި ާމެންބަރުންެގ3ާާމިޓީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަަކ ާފެށޭނެ ާކޮޓަރީަގއި ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާމަޖިލީހުެގާ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތް ާދެން ނޑު ާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަ ސަމ ލުކަމަށް

ާބަލ10ާަގަވ އިދުެގާ ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތު ާމަތިން ާގޮތުގެ ާަމޖިލީހުގެާރައީސ ިއާނައިުބާވަނަާނަންބަރުގަިއވ  ަހއްޓަވ ނެ

ާ ާއިތުރުން ާގަވ އިދުަގިއވ 5ާާރައީސްެގ ާމަޖިލީހުގެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާަކނަޑއެޅިަފއި. ާމިހ ރުވަނީ ބޭފުޅެއް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާދެްއވުމަށް ާވަަޑިއގެން ާރިޔ ސަތަށް ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުން ާޖަލްސ ގެ ާމި ާމިައދުގެ ާއެހެންވީމ   1070ގޮތުގެމަތިން.

ާދ  ާޢިްއޒަކޮމަންޑޫ ާދ އިރ ގެ ނޑިތީމު ާކަ ާކުރައްވ ތި. ާމ ފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ތްތެިރާއިރ ގެ

ާޙުސަ ާމުޙައްމަދު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މެންބަރު ާދަންނަވ ަލން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާިޞއްޙަތުާާިއނަށް ާޢ އްމު .`

ޅުަގނޑުާިރޔ ސަތ އިާަހވ ލުމިވީާމަޖިލީހުގެާރައީސްާެއާރައްކ ތެރިާކުރުުމގެާބިލުގެާބަުހސްާމިހ ރުާކުރިޔަށްާމިދަނީ.ާއަ

ާގޮތުންާ ާއެކަމ ބެހޭ ާއިތުރަށް ާދެން ާއެހެންވީމ  ާމަތިން. ާގޮުތގެ ާމ އްދ ަގއިވ  ާވިދ ުޅވި ާއެ ާަގވ އިދުގެ ވިދ ޅުިވާފަދައިން

ާއ  ާބެހޭގޮތުން ާބިލ ިއ ާމި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާނުދަންނަވ  ާއެްއެޗއް ާޢ އްުމާއަޅުަގނޑު  1075ދެ،

ާދ އިރ ެގާ ާމ ވަށު ާއެިދވަަޑއިެގންފައިވ  ާދެއްެކވުމަށް ާވ ހަކަުފޅު ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާކުރުމުެގ ާރަްއކ ތެރި ޞިއްޙަތު

މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާޖަމ ލު ާޢަޒީޒު ާރެކޯޑަށްަޓކައިާާޢަބްދުލް ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާކުރިން ާފެއްޓެވުުމގެ ާަދއްަކވަްނ ާވ ހަކަފުޅު އަޫބބަކުރު

ާ ާމިހ ރު ާމިެގންދަނީ ާކުރިޔަށް ާޖަލްސ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުން ާމ ލަމުގައ20ާާިނޯޓްކޮށްލަން ާޖަލްސ ކުރ  މެންބަރުން
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 1080ގެާކޮމިޓީތަކަށްާޚ ްއޞަުކރެވިފަިއވ ާކޮޓަރިަތކުަގއިާތިއްބަަވއިގެން.ާިމވަގުުތާމަޖިލީހުގެާބަެއއްާކޮމިޓީތަްއާމަޖިލީހުގެާގޭާ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާައދަދެއްަގއި ާކައިރި ާމިހ  ާނުވ  ާހަމަވ  ާކޯރަމް ާމިހ  ާއެހެންވީމ  ާއެދަނީ. ާފެށެމުން ާނުވަތަ ފެށިއްޖެ

ާކޮމިޓީތަ ާނެތް ާވަަޑއިގެން ާމިވަގުތު ާމ ލަމުގައި ާކުރ  ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދ ތީވެ ާކުިރއަށް ުކެގާމަސައްކަތ ިއގެން

ާމިވަގުތުާ ާހިސ ބުހިސ ބުގައި ާއެކިެއިކ ާގޭގެ ާމަޖިލީހުގެ ާނަމަވެސް ާއެހެން ާނެތް ާވަަޑއިގެން ާމިަވގުތު މަސައްކަުތގައި

ތިއްބެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިކަންާފ ހަގަކުރުއްވ ާކަަމށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާމިހ ރުާ

 1085ާ.ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.މިާބަހުސ އިގެންާކުރިޔަށްާދ ަނން

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާއަޅު ާފެށޭތީ ާމިހ ރު ާޖަލްސ  ާކޮމިޓީގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާހިމެނޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުާޝުކުރިއްޔ  ގަ

ނުގޮސްގެންާޖަލްސ ާވެސްާުނބޭއްވޭާހިސ ބަށްާދިޔ މަާއަުޅަގނޑަށްާރަނަގޅީާފަހުންާފުރުޞަތުާދެއްަވއިފިްއޔ .ާކޯރަމްާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހުރުމ އެކުަގއި ާބިލުތަކެއް ާމުހިންމު ާަވރަށް ާކަމަށް. ާދ ން ާއަށް ާޮކމިޓީ ނޑު ާއަުޅގަ  1090ހަމަވެއްޖިއްޔ 

ނޑުާފުުރޞަތުގެާބޭނުންކޮށްލ ނަން.ާގަސްތުކުރަނީާމިަވގުތުާައޅުަގނޑުާކޮމިޓީާއަ ާށްާގޮްއސަާފަހުވަގުެތްއގައިާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލިބިފަިއވ ާ ާއަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާފު ާމިވަގުތު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދައްކ ގޮތުން ާވ ހަކަފުުޅާލިސްޓް ާދެން ާވަނީިވއްޔ  ާކަމަށް ާދޫކޮށްލައްަވއިފި  1095ރުޞަތު

ާނެތުމ އެީކގަިއާ ާވަޑަިއގެން ާމ ލަމަށް ާޖަލްސ ކުރ  ާވެސް ާމެންބަރު ާވެސް، ާމެންބަރުންގެ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ދައްކަވަން

ާވ ހަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ . ާނިންމ ލަން. ާބަހުސް ާމި ާމިހިސ ބުން ާޖެހިދ ނެ ކަފުޅ އިގެްނާއަޅުަގނޑަށް

ާއަދިާ ާހިސ ބުގައި. ާތިޔަ ާޮއތީ ާވެސް ާކަންތައް ާވިދ ޅުވި ާިތަޔ ާއ ދެ، ާަގސްތުކުރަްއވަނީތޯ. ާަވޑަިއގަންނަވަން ކުރިޔަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ . ާހިސ ބުަގއި. ާދެންނެިވ ާއަުޅަގނޑު ާ ާއޮތީ ާވެސް ާކަންތައް ާދެންނެިވ ާކުރިން އަޅުަގނުޑ

 1100ާން.މެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާފެއްޓެވުްނާއެދެ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެހެންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިބުނީތީވެ. ާފުރުޞަތު ާމި ނޑަށް ާައޅުގަ ާނަމަވެސް ާހަނިގޮތެއްަގއި ާވަރަްށ ާއިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔ 

ާރައްކ  ާޞިއްޙަުތ ާޢ އްމު ާކުުރކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަ ާވަރަށް ާިދވެހިާނަމަވެސް ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާބިލަކީ ާކުރުމުގެ ތެރި

ާމިއަދުާ ާސަބަބަކީ ާޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބިެލްއކަމުގައި ާބޭނުންތެރިވެފައިވ  ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާއަށް  1105ރ އްޖެ

ާލިބިފަިއވ ާ ާދިވެހިންނަށް ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއަމަލުކުެރވެމުންދ  ާތައ ރަފްެވ ާރ އްޭޖގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާކަންކަންާމިނިވަން ާަބއެއް ާނުރަްއކ ތެރިވ  ާޞިއްޙަތަށް ާޢ އްމު ާހިނދު ާދ  ާބޭނުންކުރެވެމުން ާދ އިރ އެްއަގއި ާފުޅ  ކަން

ާޞިއްޙަުތެގާ ާޢ އްމު ާެވސް ާކަންތައްތަުކގައި ާބ ވަތުގެ ާމި ާނެތިގޮސް ާވިސްނުމުން ާޢ އްމުންނަށް ާބަެއއް ވެސް

ާހިފު ާބޭނުން ާމިނިވަންކަމުގެ ާމިދެންނެވި ާކަންތައްަތކަށްެވްސާކަންތައްތަުކގަިއވެސް ާބައެއް ާމިބ ވަތުގެ ާނަމުގައި މުގެ

ާބަލިތައްާ ާއަރ  ާަގިއންގަޔަށް ާއެރުމަށްޓަކަިއ ާަގިއންގަޔަށް ާމިސ ލަކަށް ާއެބަދޭ. ާދިމ ވަމުްނ ާގޮތް  1110ހުރަސްއެޅޭ

ާޢ އްމު ާފަދަ ާކުރުން ާކޮލޮިރން ާވަޅުތައް ާއަދި ާދިނުމ އި ާެވކްސިން ާދެވޭ ާމަތަކުރުމަށްޓަކައި ާ ާދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދޭ. ާައޑުތަްއާއިވެމުން ާމެދުވެރިވަމުންދ ކަމުގެ ާވެސް ާކަންތައް ާކަހަލަ ާބުރޫއަރ  ާޚިދުމަތްތަކަށް އިޖުތިމ ޢީ

ާދާ  ާފެތުރެމުން ާރ އްޖޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނަމަވެސް ާކޮށްގެން ާތަޢ ރުފު ާތެރެއަށް ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާބިލެއް މިފަދަ

ާބަލިތަ ާފެތުރިދ ނެާނުރައްކ ތެރި ާއަޅަންޖެހިފައިާއަދި ާިފޔަވަޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާރައްކ ެތރި ކުންާރައްޔިތުން

ާއަޅަންޖެހޭާ ާެވސް ާެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމީހަކު ާއ ދެ،ާއެންމެ ާކަމެއް. ާޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1115ވ ކަމީ

ާދިއުމުގެ ާފެތުިރެގން ާބަްއޔެއް ާއެ ާދޫކޮށްލުމުެގާސަބަބުން ާނ ޅ  ާދ ނެ.ާާފިޔަވަެޅއް ާބޮޑުެވގެން ާވަރަްށާބޮޑަށް ފުރުޞަތު

ާދޭންޖެހޭާ ާދަރިންނަށް ާޅަފަތުގައި ާގޮތުން ާޞިއްޙީ ާއަކީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑމެން ާއަޅުގަ މިސ ލަކަށް،ާމިއަދު

ާދެމެހެއްޓުމަކީ ާއެކަން ާވީހިނދު، ާޤައުމަކަށް ާހ ސިލުޮކށްފައިވ  ާކ މިޔ ބުތަކެއް ާެއކަށީެގންވ  ާދިނުމުގައި ާވެކްސިން

ާމިފަދަާ ާއެހެންކަމުން، ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާކުރުމަށްަޓކައި ާރައްކ ތެރި ާޞިއްޙަތު ާޢ ންމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިސ ލަކަށް،ާ ާދ ނެ. ާިލބިގެން ާފުރުޞަތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވުމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާކުރުމަށްޓަކައި  1120ކަންތައްތައް

ާަގވ އިދަާ ާއަިއ ާޢަމަލުކުރަމުން ާކުރިން ާުކއްޖެްއގެާއަޅުަގނޑުމެން ާޔަޤީްނކަން ާވ ކަުމގެ ާދީފައި ާވެްކސިން ީކ

ާޖެހޭނެާ ާދަމަހައްޓަން ާެއަކމަކީ ާއ ދެ، ާއުސޫލެއް. ާނުެވްއދުމުގެ ާސްކޫލަށް ާއެކުއްަޖކު ާނޫނީ ާދިނުމުން މައިންބަފައިން

ާކަމެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫުލކުރަން.ާސަބަބަކީ...ާ

ާ

 1125ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާމުސްޠަފާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާނެންގެވުމަށް އެްއ

ާއެދިަވޑަިއގަތުމ އިާގުިޅގެންާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1130 

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ނޑު ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާބުއިމ އިާސިނގިރޭްޓ11:15ާާޢިއްޒަތްތެރި ާޮކފީ ާދޮށުގައި ާކުޑަ ާދ ންވޭ.ާބޭރު ާއަށް ާކޮމިޓީ އަށް

ބުއިމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާއެތަކެއްާމެންބަރުންނެއްާއެބަާތިއްބެވި.ާރަްއޔިތުންގެާައތުންާސަރުކ ރުގެާމުސ ރަާ
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ާމި ާމިކަންާނަންގަަވއިގެން ާގޮތެްއަގއި ާކުޑަ ާޒިންމ ދ ރުކަން ާމިހ  ާއައިސް ާމީގައިާާގޮތަށް ާއެންމެން ކުރުމުން

ާެއހެން ާއަންނަނީ. ާފ ޚ ބަދުނ މުވެގެން ާިއންނަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ،ާވީމ ، ާނުދެވިފައި. ާވެްސ  1135ނ އަކަށް

ާއިލްތިމ ސްާއަޅުަގނޑު ާަރީއސަށް ާހަމަވާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޯރަމް ާތެރޭަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާގޮވ ލ  ާމެންބަރުންނަށް ާކުރަން

ާރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާގޮތަށްާމަސައްކަތްާކު

ާ

ާ

 1140ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތި ާތެރޭަގއި ާވ ޖިބުތަކުގެ ާއަދ ކުރި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއިށީނދެ ާމިތ  ނޑު ާމެންބަރު.ާއަޅުގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ޔަާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާވ ނީާދަންނަވ ލ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާގޮތްާނޫންާއެހެންާގޮތަކަށްާައޅުގަާވިދ ޅުވިާވ ހަކަާތިޔަާވިދ ުޅވި

ތެރެއިންާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތަުކގަިއާތިއްެބވިާމެންބަރުންނ އިާކޮމިޓީތަކުންާބޭރުަގއިާިތއްބެިވާމެންބަރުންނ އިާއެާހުރިހ ާ

ނުޑާއެާ ާައުޅގަ ާމޭރުމަކުން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާވެސް ާކޮށްފަާބޭފުޅުންނަށް ާއިޝ ރ ތް ާވ ނީ ާއެހެންވީމ ،ާކަމަށް އި.

ނޑުާހިތ މައ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިޔަާފ ހަގަކުރެްއވިާމައްސަލަާއަކީާިނޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫން  1145ކަމުގައިާއަުޅގަ

ާމި ާހިނގަމުން ާމަޖިލިސް ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާއެެހންނަމަވެސް ާފ ހަގަކުރަމުން، ާއަދަދެއްގެާާއެީކގައި ާމަދު ާމިހ  ދަނީ

ާއެކީ،ާޖަލް ާއަދިާމެންބަރުންނ އި ާފ ހަގަކުރަްއވ  ާކަން ާތިބެގެން ާމެންބަރުން ާއަދަދެްއގެ ާމަދު ާމިހ  ާމ ލަމުގައި ާކުރ  ސ 

ާވެސްާ ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާހިތްވަރެއް ާއިތުރު ާދިއުމުަގިއ ާކުިރއަށް ާމަސައްކަަތއިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަމުން،ާާނެލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެާގޮތެްއގެާމަތިންާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާޢަމަލުާކުރައްވ 

 1150ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަަކފުޅަށްާފުރުޞަތުާދެން.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާެއހެންނަމަވެސް ާމިހުރީ. ާބޭނުންވެފައި ާދ ން ާކޮމިޓީއަކަްށ ާހަމަ ާވެްސ ާައޅުަގނޑު ާޝުކުިރއްޔ . ާއ ދެ، ފުރުޞަތުާ،

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(10ާާގެއްލިދ ނެތީާބޭނުންކޮށްލީ.ާއ ދެ،ާބިލުގެާމ އްދ ތަކަށްާބަލ ލ އިރު،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަްނާ

ާައްށާ ާއޮތޯރިީޓ" ާޕްރޮެޓކްޝަން ާ"ހެލްތް ާބަދަލުަގއި ާނަމުގެ ާމި ާއެޖެންސީ" ާޕްރޮޓެކްޝަން ާ"ހެލްތް ާއޮތް ާއެ  1155ގަިއ

ާ.ާސަބަބަކީާެއއީާަވކިާކަްނތައްތަކެއްާކުރުމުގެާބ ރު....ާބަދަލުކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 1160ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާގެންެދުވން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާސ ާކުރ ާމ ލަމުގައިާކޯރަމްާހަމަވެފައިާވަނީ.ާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާގޮތުަގއިާމިހ ރުާޖަލް

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

 1165ާޝުކުރިއްޔ ....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާެމދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް.ާ

ާ

 1170ާމީާމައްސަލަ()ނިޒ 

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާދެާ ާއަދަދަކަށް ާވަކި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮށްލަންާބޭނުންވ ތީވެ.ާމެންބަރުންާއެކަނިތޯާމިތ ާތެރޭގައިާތިބުމަށްާހަމަާއަންގ ފައިާއޮންނަނީާހަމަާސ ފު

ާ1175 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުަގއިާދަންނަަވންާޖެހެނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމައްސަަލާއެއްާނޫންާންބަރުާތިޔަާވިދ ުޅވީާނިޒ މީދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަަކފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެެދން

ާ1180 

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާދަންނަވ ލަމުންާގެންދިޔައީާ ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާގައިާއޮންނަާހެލްތްާޕްރޮޓެކްޝަންާއެޖެންސީގ10ާާެއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާހެލް ާބަދަލުގައި ާއެޖެންީސެގ ާއޮތް ާހަމަޖައްސަވ ަފއި ާއުަފއްދަވަން ާެއއްާނަމުގައި ާއޮތޯރިޓީ ާޕްރޮޓެކްޝަން ތް

އުފެއްދެވުމަށްާައޅުަގނޑުާހުަށހަޅ ާވ ހަކަ.ާދެންާއެާމ އްދ ެގާދަށުންާއެާމަޤ މުތަކަށްާމީހުންާހަމަޖެއްސުމަކީާސިވިލްާ

ާައޅުަގނޑުާ ާތެރެއަްށ ާމަޤ މުތަުކގެ ާޖެހޭ ާަހމަޖައްސަވަން ާއޮތްއިުރަގއި، ާޒިްނމ އެއްކަމަށް ާކޮމިޝަންގެ  1185ސަރވިސް

ާމި ާހުށަހަޅަން ާއޮތީ 10ާާހ ރު ާމަޤ މެއް. 9ާާޭއގެއިތުރަށް ާއޮތީ. ާހެލްތ10ާާްމަޤ މެއް ާއިތުރުކޮށްލަްއވ ފަިއ އެްއ

ނޑަށްާފެންނަާވ ަހކަާދަންނަވަން.ާސަބަބަކީ،ާިމއަދުާރ އްޭޖގެާރަށްާފުށުގައިާޞިއްީޙާ އޮފިސަރުންާހިމަނުއްވަންާއަުޅގަ
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ާހެ ާޕަބްލިކް ާޚ އްޞަކޮްށ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާއެންމެ ާކުރ ާޚިދުމަތް ާކަންތައްަތއް ާިޞއްަޙތ އިބެހޭ ާޢ އްމު ާނުވަތަ ލްތް

އިލ ގެާއެހީތެރިން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއެާދެާމަޤ މުާހިމެނޭގޮތަށްާކިޔަނީާމ ޢަތުގެާޞިއްޙިާއެީހތެރިންނ އިާއ ބަޔަކީާޖަ

ާއޮފިސަރުން ާހެލްތް ާއެހެްނވީމ ، ާވަނީ. ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޮފިސަރުންކަމަށް ާޢ އްުމާހެލްތް  1190ނަކީ

ނޑަށްާލިބޭނެާާޞިއްޙަތުާރަްއކ ތެރިކުރުމަށްަޓކައިާވަރަށްާބޭނުންތެރިާބަޔަަކށްވ  ހިނދުާއެާފަރ ތްތަކުގެާިޚދުމަތްާއަޅުގަ

ެއްއާއިތުރުކުރަްއވ ފައިާހެލްތ10ާާްތަކުގެާތިރިއަށްާނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިވ ާަނންބަރުވ10ާަކަހަލަގޮތަކަށްާއެާބިލުގެާ

ާއިތުކުރެއްާ ާއޮފިސަރުން ާބަލ އިރުގައި ާމ އްދ ތަކަށް ާއ ދެ،ާމިބިލުގެ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު 12ާވުމަށް

ާމ އް ާޖެނެރަލަވަނަ ާޑިރެްކޓަރ ާދަށުން ާވަރަާކަށްދ ގެ ާބ ރަކީ ާއ ދަޔާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ  ާބ ރުާާށް ާއެ ާބ ރެއް. ޚިލ ފު

ާކަހަލަާނަހަމަ ާނުކުރެވޭ ާބޭނުން ާމިބިުލގައިާގޮތެއްގައި ާކުަރއްވ އިުރގަިއާާގޮތަކަށް ާމަސައްކަތް ާމަރުޙަލ ގެ  1195ކޮމިީޓގެ

ާ ާޤަބޫލުކުެރވޭހިމަނުއްވައި ާައޅުަގނޑަށް ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއަުޅަގނޑު ާޓީ.ީބާާެދއްވުމަށް ާރ އްޖޭަގއި ާމިއަދު ގޮތުަގއި

ާފަރުވާ  ާއެ ާފަރުވ ގެާސަބަބުން ާެދވޭ ާހޭނުާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ާއިތުރުވަމުއަށް ާއެ ާޓީ.ީބެގާމުގެާސަބަބުންނ އި ންދ 

ާ ާބައްެޔއް ާނުރަްއކ ެތރި ާވަރަށް ާއެއީ ާެދވޭާބަލި ާބައްޔަށް ާމިދެންނެވީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަނީ. ާފ ހަަގކުރެވިފަިއ ކަުމގައި

ާފަރުވ  ާބަލީގެ ާއެ ާހޭނިގެްނ ާސަބަބުން ާނުކުާފަރުވ ގެ ާއަސަރު ާއިތުރުެވގެންއިން ާބަލިތައް ާކަހަލަ ކަމަށްާާދ ރ 

ާެއކަން ާނުރައްާފ ހަގަކުރެވޭތީ ާމި ާވެސް ާރައްކ ތެރިކުރުކ ތެރި ާިޞއްޙަތު ާޢ އްމު ާފ ހަގަކޮށް ާޮގތުގައި  1200ުމގެާބައްޔެއް

ނޑުާދަންނަވަން.ާއަޅުާގޮތެްއާިބލުގަިއާހިމެނުއްވުްނވުމަށްާެވސްާތެރެއިންާމިކަމަށްާައޅުަގނޑުެމންނަށްާޙަވ ލ ާދެވޭނެާ ގަ

ާޖުމްލަގޮ ާބިލައ ދެ، ާމުހިންމު ާަވރަށް ާމިބިލަީކ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާކޮމިޓީއަކަްށާެތއްަގއި ާމިބިލު ާވ ހިނދު ކަށް

ާމަްޝވަރ  ާޤ ނޫނަކަށްާކުެރއްުވމަށްާގެންދަވަން ާބޭނުންވޭފަހުގައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު .ާމިކަމުެގާވުުމެގާއުއްމީދު

ާޞި ާއިޖުތިމ ޢީ ާޞިއްސަބަބުން ާޢ އްމު ާރަނގަުޅވެ ާޙ ލަތުގެ ާޙަތުގެ ާއެކަށީގެްނވ ގޮަތކަށް ބައްޓަންެވގެްނާއްޙަތު

ާއެާާދ ނެކަމަށް ނޑުާއުއްމީދުކުރަން. ާއަުޅގަ ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީައކަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާއަވަހަށް  1205ހެންކަމުން،ާމިބިލު

ާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 1210ާބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއި

ާޢިްއޒަތްތެ ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލު ާރައްކ ތެރިކުރުމުގެ ާޞިއްޙަތު ާޢ އްމު ާރަީއސް. ާދ އިރ ެގާރި ާކުޅުދުއްފުށީ ހުށަހެޅުއްވި

ާނަޒަރުާ ާމ އްދ ތަކަށް ާެއކިއެކި ާމިބިލުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ގޮތަށްާރިޢ ޔަތްކޮްށާާހިނގ ފަިއވ ާކަންކުރީެގާ،ާދިާހަމައެހެންމެހަަގކުރެޭވާބަެއްއާނުކުތ ތައްާއެބަހުރި.ާއަހިންގ އިރުާފ 

ާއެންމެ ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާދަންނަވ ނެ ާމައްސަލަާއެްއޗެއް ާާބޮޑު ާސުވ ލަީކ،ާއަކީ ާަމއްސަލަ.ާދެން ާޑެފިސިްޓވުމުގެ ބަޖެޓް
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ާވަނީ؟ކީއްާ ާޑެފިިސޓް ާބަޖެޓް ާދަނީ؟ާދައުލަތުާާވެގެންޯތއޭ ާބޮޑުެވގެން ާަޚރަދު ާމިހ  ާފ އިުތިވާގެ ާސުވ ެލއް. ާއުފެދޭ  1215މިއީ

ާނިޒ މްާވަރަށްާދޯހަޅިކޮށްާއޮތީ.ާމީގެެތރޭގައިާބޭސްާރ އްޖެާއަށްާާއްޙީރ އްޭޖގައިާކަްނކޮށްފައިާއޮތީާޞިތ ނގައިާދިވެހި

ގުލީާބޭސްާއެތެރެކުރުމ ިއާއިާވެސްާގިނަާބޭސްތަަކކީާޭއގަިއާޞައްޙަާބޭެހއްާނޫން.ާނަާއެތެރެކުރ ާބޭްސާބޭހުގެާތެޭރގަާ

ާރޭއްޖެ ާބޭހަށް ާނުގުޑައިގެން ާބޭސްފަރުވ ާބޭހަށް ާބަޔަކު ާއެތައް ާބޭރަށް ާއަދިާއިން ާދިޔުމ ިއ ާހޮޓާ ާއަށް ހަމައެހެންމެ

ާ ާޭބފުޅުހިންރެސްޓޯރަންޓްތައް ާސ ފުތ ހިރުގ  ާމިބޭފުޅުންގެ ނޑުތަކަމުގަންނަށް ާމިންގަ ާގެްނގުެޅންޖެހޭ ާއެ ކަށްާއި

ާ ާސަބަބުން ާބ ރުނުފެތުމުގެ ާބަޖެޓަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާމީގެ ާފުޅ ވެ ާބަލިތައް ާއ ދެ،ާޖެހޭ ާބައްޔ އި ާބަލި  1220ާޖެހޭ

ާ ާވަނީ ާބޮޑުވެ ާގިަނގުނަ ާފ ްސވެގެްނާވަރަށް ާމިބިލު ާދެޭކޮގތުގައި ާައޅުަގނޑު ާޙައްަލކީ ާީމގެ ާކުރިމަިތވެފައި. ދަތިތަކ އި

ނޑަްށާޤަބޫލުކުރެވޭކޮމިޓީއަކަށްާގެންޮގސްފައިާމިާއިޞްލ ޙުތަކ އިާެއއްކޮށްާއައިާ ގޮތުަގއިާމިއީާާސްފިކަމަށްވަންޏ ާއަުޅގަ

ާނި ާރަނގަޅު ާޞިވަރަށް ާދެކެނީ. ާއަުޅަގނޑު ާބަދަލެއްކަމުގައިާޒ މެއްކަުމގައި ާބޮޑު ާވަރަށް ާއަންނ ނެ ާނިޒ މަށް އްޙީ

ާވަރަށް ާމިބިލުގެ ާދެން ާދެކެން. ާމ އްދ ތަެކްއާހުރުމ އެާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ތަާއްކޮށްގިނަ ާހުރިހ  ާވަކިަވކިންާމިބިލުގެ ކަށް

 1225ާއެއްކޮްށާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުުރކޮށްލ ނަން.ާާވ ހަކަާދެްއކެންާނެތުމ 

ާ

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާޞިާޔާ އްޝުކުރި ާޢ އްމު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަްއކ ތެރިކުރުމުގެ ާއްޙަުތ ާމިބިލުާބިުލގެ ާދ އިރު ާކުރިއަށް ބަހުްސ

ާޢިއްހުށަ ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާފަރ ތްކަުމގަިއވ  ާނަހެޅުއްވި ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާވަރަްށާޒަތްތެރި ޝީދަށް

 1230ކަށްާނިކަމެތިެވާއްޙީާދ އިރ ާދުަވހެއްާދުވަހަން.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާރ އްޖޭގެާޞިއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުާދަންނަވަ

ނޑިަވޅެްއަގިއާއެމަނިކުފ ނުހަލ ކުވަމުންދ ާ ނޑުމެންާާމިފަދަާމަސައްަކތެއްާއިސްާނަްނގަަވިއގެންާކުެރއްވިާދަ ކަމީާއަުޅގަ

ާމި ާމިވަގުތު ާކުރިއެރުމެއްާދިވެހީންނަށް ާލިބުނު ާއަށް ާއެންމެާދ އިރ  ާވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާީވމ  ާދެކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ަކމުގައި

ާެގންގޮސްާމިބިލުާއިޞްލ ޙުތަކ ެއކުާމަޖިލީހަ ާށްާގެނެސްާއަވަހަކަްށާމިާކޮމިީޓއަކަށް ނޑުާއެޭދާފ ްސުކރެއްވުމަށް އަުޅގަ

ާދަންނަވަން ާހިތ މަވެރިވ ހަކަ ާވަރަށް ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާމިހެން ާެވސްާާ. ާއިޚްސ ސްތަކެއް ާހިތްދަތި ވަރަށް

ާވ ހަކަާ.ކުރެވޭީތއ ެއކު ާިމއުޅޭ ާޞިާާއަކީާދަންނަވަން ާރަށްރަުށގެ ާއަށް ާރ އްޖެ ާލިބޭާިމއަދު ާޚިދުމަތް ާދ އިރ   1235ްއޙީ

ާއ ދަތަންތަނު ާއެންމެ ާގއ.ން ނޑޭ، ާގއ.ކޮ ާމިކަިއގެ ާަކނޑުހުޅުދޫ ާޞިާދިޔަދޫ، ާވެސް ާރަށްރަށުން ާކުދިކުިދ އްޙީާހަލަ

ާހިތ މަކުރަންޖެ ާމިއީ ާަކން ާނެެގވޭ ާއަގު ާވ ހަކަާޚިދުމަތްތައް ާބިލެއްގައި ާމިފަދަ ާއެއް ާވ ހަކަ ާމިކަހަލަ ާކަމެކޭ. ހޭ

ާޞި ާމިއަދު ާދައްކަމުންދ އިރު ާްއޙީ ާވ ހަކަާހުރިދ އިރ ގައި ާހިތުާގޮންޖެހުންތަކުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީާވެސް ާދެއްކުމަކީ ން

ާކަމެއް ާތިއްއޮތް ާރ އްޖޭަގިއ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހިތ މަޔ އެކު. ާމިޖެހެނީ ާދަންަނވ ލަން ާއެވ ހަކަ ާތަޢުލީމްާ. ާޮޑކްޓަރީ ބެވި

ާޞި ާދ އިރ ނުވަތަ ާތަޢުލީމުާާއްޙީ ާމަތީ ާމިަވގުުތާާއިްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިސްޓެއް ާބޭބޭފުޅުންގެ ާތިބި  1240ހ ސިލުކޮށްގެން

ާދަންނަވ ވެސްފުޅުތިބޭ ާބޭނުންފުޅިއްޔ  ާވަނީާ.ފ ނަންން ާމިއަދު ާނުވަތަާާޑޮކްަޓރުންތައް ާދޫކޮށް ސަރުކ ރު
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ާއެމް.ެއޗްއައި.ޖީ. ާބޭނުންފުޅު ާައދ ކުރަން ާަވޒީ ާަގއި ާވޭތުވެިދޔަ ާހަމައ1ާަނުވ ތީ ާމިައދ  ާއެތައްާއަހަރ އި ާވަނީ ށް

ާ ާވަނީ ނޑުާޑޮކްޓަރުންނެއް ާއަުޅގަ ާޫދކޮށްލައްވ ަފއި.ާއެއީ ާޑޮކްޓަރުން.ާއެންމެާވަޒީފ  ާމަްޝހޫރު ާއެންމެ ާތެރޭަގއި މެންގެ

އ އިާމަންފާ ާމަޝްހޫރުާނަރުހުން.ާމިއީާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލެއްާޤ ނޫނަކަށްވެާމީގެާފައިދ 

ާލިބޭދޭ ާދަާރައްޔިތުންނަށް ާކަމުަގއި ާދުވަހެއް ާބޭނުންވ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދިއުމީ  1245ންނަވ ލަން.ާމިއަުދާގޮަތކަްށާކަންެވގެން

ާމަލަންކޮޅެއް ާބޭްސ ާއަަޑކީ ާއިވޭ ާރަށްރަށުން ާރ އްޖޭގެ ާބޭސްާވެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަ. ާނުލިބޭ ާގަންަނން ސް

ާވެާމަލަންކޮޅެއް ާހަމައެއ އެުކ، ާވ ހަކަ. ާނުލިބޭ ާބޭާބޭސްއަޅަންާސް ާގޮސްގެން ާފަރުވ ާވެސް ާނެތިގެން ާމަލަންކޮޅެއް ސް

ާ ާވެްކސިްނގއެއް ާވ ހަަކ. ާާނުލިބޭ ާއަނެއް ާރަށްރަށުން ާލިބެމުންދިޔަ ާވެްކިސން ާއަތޮޅު ާފުރަިއގެންދާ ނުލިބިގެން ރަށަށް

ާއަ ާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ާެވކްސިންވ ހަކަ. ާދުވަހޭ ާއަނެއް ާނޫން ާމ ދަމ  ާވިދ ޅުވަނީ ާދިަޔއިމަ ާގަީޑގައި ާހަވީރު ދޭންާާްށ

ާމި ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާވ ނީ. ާވަހަމަޖެހިފައި ާވެކްސިނެއް ާެވނި ާހުސްެވފައޭ. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާނީ  1250މިއީ

ާއިޞްލ ޙުާ ާމިކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހެނީ ާހަނދ ން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވަގުތެްއަގއި ާމިފަދަ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ކަމެއް.

ާމެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާއަަވސްކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަމަށްޓަކައި ާިމއަުދެގާންބަރުން ާއެއީ ެވގަތުން.

ާމިސަރު ާވަީނ ާނުޅެދިފައި ާޞިކ ރުން ާގޮތުަގއިއަދު ާރަނގަޅު ާދ އިރ  ނޑުމެންާާއްީޙ ާއަުޅގަ ގެންދިއުަމށްޓަކައި.

ާޞިާ ާއަޑުިއވެނީ ާައޑުިއިވގެންާދޭތެރެއަކުން ާދޭތެރެއިން ާވ ހަަކ. ާނެޭގ ާއަުގ ާިޚދުމަތަކުން ާކަހަލަ ާިމވެނި ާދ އިރ  ްއޙީ

 1255ެގާޑުމެންނަށްާކުރީކަމެއް.ާއަޅުަގނަހކަ.ާމިއީާހިތ މަކުރަންޖެހޭާއަށްާއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްާިވއްކަންާއުޅޭާވ ާމިދަނީާއެޕޯލޯ

ާކުރީ ާއޭެގ ާއދި ާވެސް ާސަރުކ ރުންސަރުކ ރުން ާސަރުކ ރުންާާގެ ާކުީރގެ ާއޭގެ ާއަދި ާފަރ ތްތަކަށްާވެސް ާބޭރުގެ ާވެސް

ާދޭން ާހިންގަން ާއުސޫލުން ާހަދަްނާނޭނގިގެނަކުންާކުންފުނި ާއެގްރިމަންޓެއް ާުކންފުނި ާނޫން ާއެާާނޭނގިގެނަކުން ނޫން

ާ ާފަރ ތްތަކަށް ނޑުމެންާމި ާއަުޅގަ ާއޮތީ.ާމިއީ ާނުވިއްކ  ާމިގޮތަށް ާމުދ ތައް ާހަރު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކޮށްފައި އެގްރިމަންޓް

ާމިއުޭޅާވ ހަކަާ ާދަްނނަވަން ާސުވ ލެއް. ާމުހިންމު ާކޮށްަލން ާނަފްސ  ާއަިމއްލަ ާސުވ ލެއް. ާބޭނުންވ  ާކުރަން ައީކާާމިއަދު

ާދުނިޔޭގައިާ ާހޮސްޕިޓަލް ާބޮެޑތި ާއަދިެވސް ާއުޭޅކަން ާއެޕޯޯލވެސް ާވެްސާއެނގިަވޑަިއގަންަނވައޭ ާކުީރގެާސަރުކ ރަށް  1260އޭގެ

ާކިޔ ަފިއާ ާޝަޢުޤުވެިރވެޭއ ާތިމަންނަމެން ާގޮްތގޮތުން ާއެކި ާނުވަތަ ާއެޕްލަިއކުރަމުން ާފަރ ތްތަަކށް ާއެ ާހަމަ އުޅޭކަން.

ާ ާފ ޅުކުރަމުންޭނ ާއެއޮތްދިޔައީޝަޢުޤުވެރިކަން ާމުޢަްއސަސ  ާބޮޑު ާއެއޮްތ ާސަުރކ ރުެގ ާެއކަމަކު ާޢ އްުމާާ. ާތަން ޮބޑު

ާދަންނަވަްނާޔިރައް ާއޮތީމައޭ. ާސަބަބުތަކެއް ާނުދިނީ ާމުޢައްސަސ  ާނޫޅެވޭނެ ާނުލ  ާޚިދުމަތަކ އި ާއެ ާެއކަމަކ  ތުންނަށް

ާ ާއަމިއުޅޭ ާރ އްޖޭެގާޢ ވ ހަކަ ާއެހ ވަުރގެކީ ާއަތުަގއި ާރައްޔިތުްނގެ ާާސާ އިފަާއްމު ދަތިވެފަިއާއަްށާާނެތޭ.ާއިންތިހ ެއއް

ާ ާއަްށ ާއެޕޯލޯ ާެވސް ާއަެނއްކ  ނޑިަވޅެްއގަިއ ާއަުޅގަައއިދަ ާދިނުމަކީ ާަރއްޔިތުްނާ.ޖީ.އެމް.އެޗް ާރ އްޖޭގެ ާެދކޭޮގތުގައި  1265ޑު

ާޞިާނިކަމެތިވެގެންދ  ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއުުޅއްވ ދިއުެމއް. ާދ ިއރ ގައި ާާއްޙީ ާއަޅުަގނޑ  ާޑޮކްަޓރުން ަރއްޓެިހާދެތިން

ާާކުރީގެ ާޑޮކްޓަރެއްމަޝްހޫރު ާާދެތިން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބަލަ ާކުީރެގ30ާާވިދ ުޅވީ ާމައުމޫނަށ30ާާްއަހަރުގެ އަހަރުގެ

ާބޭފުޅަކަށް ާއެހެން ާއަިދ ާނުކުރަމޭ ާސަޕޯޓެއް ާއެކަމަކުާވެސް ާނުކުރަމޭ. ާސަޕޯޓެއް ާމިއަދުާާވެސް ާދ އިރ  ާޞިއްޙީ މި
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ާކަ ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާއަނދަވަޅުން ާމިވ  ާމިާވެއްޓިަފއި ާމެންބަރު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާނުވަތަ ާކުދިން ލޭެމން

ާދ އިރ ާ ާޞިއްޙީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮށްލަދޭށޭ. ާމިކަންތައް ާމިދެންނެވީ، ާއ ދޭހ އެކު ާކޮށްދެްއވަފ ނަންތޯއޭ.  1270މަސައްކަތް

30ާާވަނީ،ާ ާޭއގެ ާވަނީ ާމިހ ރު ާކުރިއެރުން ާލިބުނު ާތެދުފ25ާުއަހަރުން ާގޮސްފައޭ.ާއެއީ ާދަށަށް ާއިނގޭޯތ.ާއަހަރު ޅެއް

ާވެްކސިންާ ާދިަޔާއެއްެޗއް.ާެއއް ާއިތުރުވަމުން ާފަސޭހަކަމ އެކު.ާެއއީ ާއެއްެޗއް ާހުންނަ ާލިބެން ާއިން ާރ އްޖެ ވެކްސިަނކީ

ާތަޢ ރަފްކޮށްފީމޭާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެކްސިެނއް ާއަނެއް ާއަުޑއިެވނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދޭތެރެއަކުން ތަޢ ރަފްވުމަށްފަހު

ާބަދަލުގަ ާޭއގެ ާއަޑު. ާއެންމެާބުނ  ާޢ ންމުކޮށް ާވ ހަކަ. ާނުލިބޭ ާވެކްސިން ާއެއްކަލަ ާއިވެީނ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

 1275އ ދަިއގެާވެކްސިްނވެސްާނުލިޭބާވ ހަކަ.ާިމއީާމިއަދުާހިތ މަުކރަންޖެހޭާވ ހަކަާެއއް.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަްއޑުާއަތޮުޅގެާ

ާެއވިދ  ާއެރަުށގަިއ ާވ ހަކަދަްއކ އިުރ ާހޮސްޕިޓަލެްއެގ ާސިންގ  ާޑޮްކޓަރެްއާބޮޑު ާއެންމެ ާބެހޭ ާއަންހެނުންނ  ޅުވަނީ

ާނަންބަރެއްާ ާޮގސް ާދައްކަން ާޮޑކްޓަރަށް ާވެސް ާއިން ާދ އިރ  ާޮބޑު ާއެއޮތް ާއައްޑޫ ާފުަވއްމުލަކ ިއ ހުންނަވައިގެން

ާނުލިބިގެންާމޭޒުާމައްޗަށްާއަަރއިގެންާގޮސްާހަޭޅއްލެވީމ ާއެމީހ ާމޫދަށްާފުންމ ލައިގެންާއެމީހ ާވީނުވީާއެއްާނޭނގިގެންާ

ާއެންމެާ ާމިވ ހަކަދަްއކ  ާއަޅުަގނޑު ާމިއަދު ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާސަލ މަތްކުރި ާއެމީހ  ާގޮސްެގން ާފުލުހުން ކުއްލިައކަށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ އިުރ ާބެޭހގޮތުން ާބިލ  ާމި ާއަުޅަގނޑު ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަަތއް  1280އެކަީށގެންވ 

ާ ާނަރުހުން ާހެލްތު ާޕަބްލިކް ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާީމގަިއ 10ާާވިދ ޅުވެފަިއވ އިރު ާމ ްއދ ގެ ާވިދ ުޅވަީނ7ާާވަނަ ަގއި

ާ ާމިއަންނަ ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާނަހުރުން ާހެލްތު ާއަޅުަގނުޑ7ާާޕަބްލިކް ާނަރުހުން. ާހެލްތު ާޕަބްލިްކ ާމިއޮންނަނީ، ަގއި

ތް.ާޕަބްލިކްާހެލްުތާދެކޭގޮުތގައިާޕަބްިލކްާހެލްތުާޮއފިސަރުންާކިޔުްއވިާކަމުަގއިާިވޔަސްާައޅުަގނުޑގެާމަްއސަލަެއއްާނެ

ާަވކިާ ާވ ޖިބެއް ާވަކި ާނަރުހުންނަކީ ާކުރެވެނީ ާމ ނަ ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާނަރުހުންނަކީ ާމީގަިއ. ާކަންނޭނގެ އޮފިސަރުން

ާވ ހަަކާ ާއެދޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރުމަްށ ާއިޞްލ ޙު ާއެަކންތައްތައް ާއެހެންވީމަ، ާޭބފުޅުންކަން. ާިތއްބަވ  ާކުރުމަށް  1285ކަމެއް

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަންނަނީާދަންނަވަން. ާކުރަމުން ާމިހ ތަނަށް ާކުރުމަށް ާކަންތައްތަްއ ާބެހޭ ާމަސައްކަތ  ާޢ ންމު ނަށް

ާައއުމަކީާ ާއިޞްލ ުޙ ާމި ާއެހެްނީވމަ، ާބޭނުންވޭ. ާފ ަހގަކޮށްލަން ާމިަވގުތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާޯވކަރުންަކން ާހެލްތު ކޮމިޔުނިޓީ

ާކު ާމިކަންތައް ާލައްވ  ާކަމެއް.ާނަރުހުން ާެދކޭގޮުތގަިއާމުހިންމު ާެއްއާއަޅުަގނޑު ާަމއްސަލަ ާގޮތުން ާުއސޫލެްއގެ ުރވުމަކީ

ާކޮންެމވެްސާ ާނަމަވެސް ާއޮފިސަރ ާހެލްތު ާޕަބްލިކް ާއެބަޖެހޭ ާބަދަލުވ ން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނަން ާއެ ާއެކަމަކު ނޫން.

ނުޑާ  1290މަޤ މަކަށްާނަރުހުންާއަދިާއެާޒިންމ ާއުފުއްެލވިކަުމގަިއާިވަޔސްާމިާމަޤ މުގެާނަންާމިގޮތަްށާބަދަލުކުރުމަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާއެ ާއަޅުގަ ާޙ ލަތުން ާިމ ާމިއަުދގެ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާބޭުނންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއެއ އެކު ާހަަމ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ދޭ

ާވަޅުަގނޑުންާ ާފުން ާމިއޮތް ާމިއަދު ާނިޒ މު ާޞިއްޙީ ާރ އްޭޖގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާދިއުމަށްޓަކައި ާޙ ލަތަށް ބޭނުންވ 

ާއަޅުގަާ ާބިލުތަކަކީ ާމިފަދަ ާބިލުތަކަށްާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާމި ާބިލުތަކެކޭ. ާއަވަްސކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން

ާތިބޭނީާ ާރަްއޔިތުން ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާދެޭކގޮުތގަިއ ާައޅުަގނޑު ާނަމަ ާނުކޮށްފި ާއަވަްސ ާމަޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ާދިވެހި ާކޮންމެ ާހިތުން ނޑު ާައޅުގަ ާދައްކ އިރު ާމިވ ހަކަ ާމިއަދު ާޙ ލަތެއްގައި. ާނިކަމެތި ާމިހ ރުާާވަރަށް ާވެސް  1295ދަރިއަކު



 49 

ާދަްއކަންާ ާޑޮކްޓަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާމިހެންނޭ. ާހުރީ ާޙ ލަތު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއިންނެވިޔަްސާވިދ ޅުވ ނެ ާބައްަލވަން ޓީ.ވީ

ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗާ ާނެތޭ. ާެވސް ާޑޮކްޓަރެއް ާދައްކ ނެ ާދިޔައީމަ ާދައްކަން ާޑޮކްޓަރަށް ާނުލިބުނޭ. ާބޭސްގުަޅއެއް ދިޔައީމަ

ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނުލިބޭ.ާާއިން ާޑޮކްޓަެރއްެގާނަންބަރެއްވެސް ާކުަޑކުދިންގެ ާައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗގައި ާެއއްޗަީކ ާެވސް އެނގޭހ 

ާވ ހަކަދަްއކަްނާ ާބޭފުޅުން ާވެްސާއިުތރު ނޑުެގާޕ ޓީން ާައޅުގަ ާހިތުން ާެއބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑު ާރަނގަުޅވ ން މިކަންތައްތައް

ނޑުާަވގުތުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާދެއްވިާފު  1300ާރުަޞތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާއެދުމ އެކުާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް

ާބަޙުްސާ ާބިލެއްގެ ާބެހޭ ާރައްކ ތެިރކުރުމ  ާޞިއްޙަތު ާޢ ންމު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާޤައު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބަލ ލުމަކީާކުރަމުންދ އިރު ާބެހޭގޮތުްނާއަޅުަގނޑުމެން ާހުރިގޮތ  ާޙ ލަތު ާޞިއްޙަުތގެ ާޢ ންމު މުގެ

ާދިވެހިާ ާދައުލަތުން ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދެކެން. ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ  1305ކޮންމެހެން

ާއަ ާއައި ާހިންގަމުން ާސަރުކ ުރން ާދިވެހި ާދައުލަތުން، ާދިވެހި ާަބއެްއެގާޚަރަދުކުރައްަވިއގެން ާބޭރު އި.ޖީ.އެމް.އެޗް

އަތްމައްޗަށްާިދވެހިާސަރުކ ުރެގާޚަރަދުން،ާދައުލަތުގެާބަޖެުޓންާޚަރަދުކުރައްަވިއގެންާއެހެްނާބަޔަކަށްާުކއްޔަށްާދިނީތީާ

އަހަރަށްާކުްއޔަށްާދެމުންާދިަޔ15ާާއަޅުަގނުޑާހިތ މަކުރަން.ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއަުޑާިއވެމުންާައއީާައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗާ

ވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗްާގެާެއގްރީމެންޓްާހ މަވީއިރުާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗްާުކއްޔަށްާދެްއވ ފަާެއއްާނޫން.ާ

ާ ާއޮތީ ާދުވަހަށްާ%15ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ާ%20ާައހަރު ާޚަރަދު ާހިންގުމުގެ ާނޫނީ ާިދވެހ20ާާިފައިދ ައކަށް  1310ދެްއވ ގޮތަށް

ާޚަރަދުކުރަްއވ  ާބަޖެޓުން ާހިތްަވީނާާދައުލަތުގެ ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާޙަވ ލުކުަރއްވ ަފއި. ާހިްނގުން ގޮތަށް

އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްާބޭރުާބަޔަކ ާހިންގަންާޙަވ ލުކުރުންާވެގެންާދިޔައީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތުގައިާހުންނެވިާމިނިސްޓަރުާ

ާމިއަ ާސަރުކ ރު ާމައްސަލައަކަށޭ.ާިދވެހި ާދިމ ވި ާސަބަުބން ާޤ ބިލުނުވުމުގެ ާޚިދުމަތްާއެކަމަށް ާޞިއްޙީ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ދު

ާޚަރަދުކޮްށގެންާ ާއިން ާފަިއސ  ާދައުލަުތގެ ާދިވެހި ާިއން، ާފައިސ  ާސަރުކ ުރގެ ާިދވެހި ާނުކުޅަދިފައިވ ތީ ދިނުމަށް

ާދިވެހިާސަރުކ ރުަގއި،ާ ާމަޖުބޫރުވެއްޖޭ.ާމިއަދު ާބަޔަުކާގެންނަން ާބޭރު ާމުޢައްސަސ ަތްއާހިންގުމަށްޓަކައި  1315ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނޑަށްާމިއަުދާދިވެހިާދަ އުލަތުގައިާކަމަށްާޤ ބިލުާކަންާހިންގޭވަރުގެާެއއްެވސްާމީހެއްާނެތޭ.ާމިނޫންާމ ނަާއެއްާއަުޅގަ

ާމުއައްސަސ ތަެކއްާ ާހުރިހ  ާދައުލަތުގެ ާމިފެންނަނީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާނެތް. ދޭހަވ ކަށެއް

ާ ާދިއުން. ާެއތަންތަނަށް ާއުފައްދ  ާކޮމިޓީންާކޯޕަރޭޝަންތަކެއް ާފަރުމ ވެގެން ާިބލު ާމި ާހިތްވަނީ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ އަުޅގަ

އަންނައިރުާމިާބިލުގެާސަބަބުންާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާފައިދ ާނުވ ގޮަތކަށްާހެދޭާއެއްވެސްާޯކޕަރޭޝަނެއްގެާދަށަށްާދިވެހިާ

ާފަރުމ ކޮށްދެއްވުން ާބިލު ާމި ާނުދ ނެގޮތަށް ާއެއް ާމުޢައްސަސ  ާއެއްެވސް ާޚަރަދުކުރ  ާވަކިާދައުލަތުން ާމިއަދު  1320.ާސަބަބަކީ

ާތަންތަނެއްާ ާހުރިހ  ާޚިދުަމތްދޭ ާޞިއްޙީ ާސަރުކ ރުގެ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާަކންތައް ާފައިދ ވ ގޮތަށް ބަޔަކަށް

ާތަންތަންާ ާހިންގ  ާޚަރަދުޮކސްގެން ާަދއުލަތުން ާދިވެހި ާެއއީ ާދެމުންދ އިރުގައި ާެއތަންތަނަށް ާއުފައްދ  ކޯޕަރޭޝަންތަކެއް
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ާިޢއް ާދިއުން. ާެވގެން ާމިފަދަާކަމަށް ާހުރި ާއުފެދިފައި ާިމ ާކުރިން ާމީގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާަރއީސް، ޒަތްތެރި

ާދައުލަތުންާ ާދިވެހި ާމުޢައްސަސ ތަކަށް ާއެހެން ާދެން ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަލ އިރުަގިއ މުއައްސަސ ަތކަށް

ާޚަރަދުކުރަ ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާވެސް ާތަންތަނަކަށް ާހުރިހ  ާކިހ ވަރެއްތޯ. ާދެމުންާޚަރަދުކުރަނީ ާދަނީ،ާސަބްސިޑީޒް  1325މުން

ާދިވެިހާ ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާއެހެންކަމުން ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ދަނީ.

ާކޮމިޓީާ ާވަަޑިއގެން ާވިސްނ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިކަމަށް ާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ާޚިދުމަތް ާޞިއްޙީ ާދޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާ ނުޑާމަރުޙަލ ގައި ާއަުޅގަ ާހަމަވުމ އެކީ ާވަގުުތ ާއޮތް ާލިބިފައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެދެން. ާކޮށްދެއްވުން ާއިޞްލ ޙު ާބިލު މި

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާދައްކ ނީ. ާއެއް ާވ ހަކަ ާހުރި ާދެން ާައޅުަގނޑު ާލިބިއްޖިއްޔ  ާފުރުޞަތެއް ާއެހެން އިށީންނ ނަން.

 1330ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާެކވުން:ވ ހަކަދެއްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާއްއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙަާފުވައްމުލަކު

ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާ ާހުރިާހަމ3ާާައ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ  ާބިލުގައި ާމި ާމިދަންނަވ ލީ ވަަނާފަހަރަކަށްާވެސް

ާމި ާދަންނަވ ލިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާބޭނުންވ ތީ.ާއ ދެ،ާކުރީގައި ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާހަމަ ާއިތުރަށް ާމ އްދ ތަކަށް ާބައެއް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާބިލެއް. ާއޮްތ ާފަރުމ ކުަރއްވ ަފއި ާކުރަްއަވއިގެން ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާވަރަްށ ާފަންނީ ާވަރަށް  1335ބިލަކީ

ާހުރިގޮތުންާ ާމިހ ރު ާަކންތައް ާދ އިރ ގެ ާޞިއްޙީ ާޙ ލަތު، ާޞިއްޙީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިނގަމުންދ އިރުަގއި މިކަންތައް

ާރިޢ ޔަްތާކުރަންޖެހޭ،ާވި ާެއއަށް ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާއިތުރަށް ާހުރިމ އެކުަގިއާއަޅުަގނޑު ާކަންަތއް ާބައެއް ސްނ ލަންޖެހޭ

ާމައިާ ާމި ާދ އިރ ަގއި ާޞިއްޙީ ާކަމެއް ާކަންބޮޑުވ  ާވަރަށް ާވެްސ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއ ދެ، ާބޭނުންކޮށްލަނީ. ފުރުޞަތުގެ

ާހިން ާބަެއއް، ާބޭރު ާއެްއކޮށް ާހޮސްޕިޓަލް ާލިޓަރަލް ާނޫނީ ާޮހސްޕިޓަލް ާމައި ާހުރި ާަބޔަކ ާސަރުކ ރުަގއި ާބޭރު ގުން

ާހިންގަންޖެހޭާ ާކޮންމެހެން ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާެއއީ. ާނިންމެވުން ާނިންމަވ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން  1340ހަވ ލުކުރުމަށް

ާޙ ލަތުާ ާިޞއްޙީ ާޕްރޮގްރ ްމ،ާުކޑަކުދިންގެ ާވެކްސިނޭޝަން ާމިސ ލަކަށް ާހިންގުމުަގއި ާމަޝްރޫޢުތައް ާމުހިންމު ޞިއްޙީ

ާމޮނިޓަރކުރުމު ާމުހިންމުާބެލެހެއްޓުން، ާވަރަށް ާހެލްތުގެ ާޕަބްލިކް ާކުރުމުަގއި ާކަންތައް ާބައެއް ާމިކަހަލަ ާމެކޭނިޒަމް ގެ

ާސަރަޙައްދުގައިާ ާމި ާއަޅުަގނޑުެމންނަކީ ާފ ހަގަކޮށްލިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުރިން ާެއގޮތުްނ ާއޮންނ ނެ. ދައުރެއް

ާ ާއެންމެ ާކަވަރޭޖު ާވެކްސިނޭޝަން ާވެސް ާނިސްަބތުގައި ާދުނިޭޔގެ ާަޤއުމުކަމަށްާކީއްކުރަންތޯ ާއޮތް ާނެގިފައި ރަނގަޅަށް

ާރަނގަުޅާ ާއެކަށީގެްނވ  ާނޫނީ ާޮބޑުކޮްށގެން ާިޞއްޚަތެްއގައި ާރަނގަޅު ާކުދިން ާތުއްތު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  1345ވ އިުރގައި

ާކަންބޮޑުވުންާ ާއެ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެހެން ާއެހެންަކމުން ާއުފެއްދޭނެ. ާނުއެއް ާބަޔަުކ ާލިބިގެްނވ  ޞިއްޚަތެއް

ާނޭޅޭނެގޮތަކަށް،ާާފ ޅުކުރެްއވި ާހުރަސް ާޕްރޮގްރ މަށް ާއެ ާބޮޑަްށާފ ހަގަކޮށްލަން ާވަރަށް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ފަދައިން

ާޕްޮރގްރ މެްއ،ާ ާިއންޑައިޒޭޝަން ާހުރިހ  ާދެވެމުންދ  ާމި ާރ އްޭޖަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާގޮަތކަށް ނޑޭނެ މެދުނުކެ

ާކުރިއަށް ނޑި ާމެދުނުކެ ާވެސް ާވެކްސިނޭޝަންތަކެއް ާއިންތިޒ މުކޮށްދެއްވުން.ާާހުރިހ  ާސަރުކ ުރން ާގޮތަކަށް ގެންދެވޭނެ
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ާެއކުއްޖ ގެާ ާބަރުދަނ އި ާެއކުއްޖ ގެ ާއަދި ާއުފަންވުމުން ާކުއްަޖކު ާދެންނެވިހެން ާވެސް ާކުިރން ާއެއ އެުކގައި ާހަމަ  1350އ ދެ،

ާހަމަޖެހެންޖެހޭނެ. ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާެވސް ާއިންތިޒ މުތަކެއް ާބެލޭނެ ާކުރިއަށްދ ގޮތް ާޚ ލަތު ާހުރިާާޞިއްޙީ ާުގޅުން އެއ އި

ާެވކްސިނޭޝަންާ ާއަދި ާޮގތ އި ާކިރޭނެ ާއެއްފަހަރު ާމަހަކު ާގަވ އިދުން ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާކަންތައްަތކެއް ާގިނަ ވަރަށް

ާމިއ އެުކާ ާހަމަ ާދެން ާއެބަެޖހޭ. ާކުރަްނ ާކަންތައްތަެކއް ާއެަތއް ާމިކަހަލަ ާގޮތ ިއ ާގެންދެޭވނެ ާކުިރއަށް ޕްރޮގްރ މް

ާފ ހަަގކޮށްލަ ާވ ހަކަފުޅުގަިއާފ ހަގަކުެރއްިވާއަޅުަގނޑުމެން ާދެންމެ ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ންޖެހޭ

ާމީހުން،ާ ާބަލި ާތިބި ާވެފައި ާރެސިސްޓެންސް ާބައްޔަށް ާޓީ.ީބ ާވެސް ާރ އްޖޭަގއި ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު  1355ފަދައިން

ާމި ާއެއީ ާތިބިކަން ާއެބަ ާމީހުން ާބަލި ާފަދަ ާނުުގޑ  ާއަށް ާފަރުވ  ާޓީ.ބީާމިދެންނެވީ ާދުނިޔޭގެ ާފަހުން ާއެންމެ ދިޔަ،

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެވސް ާބިލުގައި ާމި ާއިޢުލ ންކުރައްވ ަފއި.ާއެހެންކަމުން ާވަނީ ާމިހ ރު ާއެކަން ާވެސް ާސަުރކ ރުން ދުވަހުގައި

ާބަލިޖެހިފައިާ ާއަރ  ާަގއިންގަޔަށް ާެއއީ ާގޮތުން ާއޮތް ާމ އްދ އެްއގައި ާކޮންމެވެސް ާނެތް. ާހަނދ ނެއް ާއެއް ާމ އްދ  މިހ ރު

ާއަދަބުަތކ ިއާާތިބޭ ާއޮތް ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާކުރުމަށް ާތަންތ ގަިއާމަސައްކަތް ާކުރ  ާތައްޔ ރު ާކ ބޯތަކެތި ާނޫނީ ާކ ނ  މީހުން

ާކަމެްއާ ާބޮޑަްށާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ާވަރަށް ާއެްއގޮތަށް ާއުސޫލުަތކ އި ނަޑއަޅ ފަިއާއޮތް ާކަ ާމި ާދުރުކުރުމަށް ާެއއިން  1360އަދި

ާމިދަާ ާމިހެން ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ނުޑާކަމަށް ާއަުޅގަ ާބަލިތަކުގައި ާއަރ  ާަގއިންަގޔަށް ާޢ ންމުގޮތެްއގައި ންނަވ ލީ

ާމީހުންނަކީާ ާބަލި ާފަދަ ާމިދެންނެވި ާއޮންނައިުރަގއި ާަބލިތައް ާކަހަލަ ާއެކިެއކި ާތަފ ތު ާވަަރށް ާދެންނެވިހެން ކުރިންވެސް

ާނުަރއްކ ތެރި ާވަރަށް ާގިނަ ާވަރަްށ ާފަރ ތުން ާމީހުންގެ ާއެބައި ާމީހުންނަށް ާއެހެން ާދިމ ވެދ ނެާާއެއީ ކަންތައްތަެކއް

ާޕޮއިންޓްަތކުެގާ ާދަންނަވ ލެވުނު ާމި ާކޮންމެައކަސް ާއ ދެ، ާމިދަންނަވ ލީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާޚ އްަޞގޮތެްއަގއި ކަމަކަށްވ ީތވެ،

ާކުރެިވގެންާ ާފަރުމ  ާމި ާރިޢ ޔަތްކުެރިވެގން ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމިޓީ ާުއއްމީދުުކރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  1365އަލީަގއި

ާޤ ނޫަނކަށްެވގެންާދިއުން.ާދެްއވިާއަންނައިރުގަާ ާބިލެއްކަމުގަިއވެ ާައންނ ނެ ާފުރިހަމަވެގެން ާބޮޑަށް ާެވސް ާމިހ ރަށްވުރެ އި

ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ާަރއީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޞިއްޙަުތާޝުކުރިއްޔ  ާޢ އްމު ާމިދަނީ ާމަރުޙަލ  ާބަޙުްސގެ ާކުިރމަތީގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ  1370ސް.

ނޑުާފުދޭވަރަަކށްާރަނގަޅަށްާކިޔ ލ ާދިރ ސ ޮކށްލެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރިން.ާ ރައްކ ތެރިކުރުުމގެާބިލު.ާމިާބިލުާހަމަާއަޅުގަ

ާމެ ާބައެއް ާނޫން.ާނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހެއް ާފަންނީ ާމީގެ ާވަރަްށާއަޅުަގނަޑކީ ާމިއީ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ންބަރުން

ާހުށަހެޅުްއވިާ ާބިލު ާއެ ާދެއްީވތީވެ ާގެނެސް ާހަމައަށް ނޑުެމންނ  ާއަުޅގަ ާބިލު ާމަސައްަކތްތަކެއް.ާމި ާފަންނީ ާވަރަށް ބުރަ

ާނަޝީދަށްާ ާމުޙައްމަދު ާއަލްއުސްތ ޛް ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިކުރެްއވި،ާިމާއަ ާކުަރއްވަްނާމަސައްކަތް ާުޝކުރުދަންނަވަން.ާއެމަނިކުފ ނު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާހަމަ  1375ޅުަގނުޑވެސް

ާމިފަދަާ ާަދންނަވަންޖެހޭ.ާއެއީ ާފިޔަވަޅެއްކަުމގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޙ ލަތަށް ާމިއަުދގެ ާޤައުުމގެ ާމި ާފިަޔވަަޅކީ ނެންގެވި
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ޤައުމު.ާއަދިާމިއީާޤައުމުގެާވަރަށްާގިނަާބަޔަކަށްާމީގެާމަންފ ާއ އިާނަފ ާއަދިާާބިލުތަކަކުންާހިމ ޔަތްވެގެންާދ ނީާމުޅި

ާޤ ނޫނުއަސ ީސ،ާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދަންަނވަންޖެހޭ. ާކަުމގައި ާލިބިގެންދ ނެ ާއެުކވ ހެން ާރައްޔިތުްނ ާޢ އްމު ސަރުކ ރ އި

ާ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާޙައްޤުތައް ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ާ)23ާއިޤްތިޞ ދީ ާމ އްދ ގެ ާޞިއްޙީާވަނަ ާފެންވަުރގެ ާަރނގަޅު ނ(ާަގއި

ާެއގްެޒކެިޓވްާ ާގޮތުަގއި ާބޮީޑެއއްގެ ާކުރ  ާރެގިޔުލޭޓް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާކުރޭ ާއެބަ ާލ ޒިމް ާސަރުކ ރަށް ާލިބުން  1380ޚިދުމަތް

ާޒަމ ނުއްސުރެާ ާމިދަނީ ާައޑުިއވެުމން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާގެންިދއުމަށް. ާުކރިއަށް ާިމކަންތައްތަްއ ޕަވަރއިން

ާއަިދާއަޅުަގނޑު ާފުޅ ވެފަިއވ  ާޒަމ ނުއްސުރެ ާއޭރިޔ  ާހެލްތު ާޕަބްލިކް ާރައްކ ކުެރވި ާޞިއްޙަތު ާޢ އްމު ާތެރޭގައި މެްނގެ

ާކުޑަކުދިންނަށްާ ާއަދި ާރޭޓ އި ާދިރިހުރުމުގެ ާނިސްބަތުން ާދުނިޔޭެގ ާެވސް ނުޑގައި ާމިންގަ ާބައިނަލްއަްޤވ މީ ާއަކީ ރ އްޖެ

ާއުފަްނވ  ާކުޑަކުދިން ާއަިދ ާކަންތަކ އި ާބަލިމަޑު ާޞިއްޙަތ އިާޖެހޭ ާޅަދަރިންގެ ާަމއިންނ ިއ ާނިސްބަތ އި، ާަމރުވ  އިރު

ާޑަބްލިޔު.ެއޗް.ޯޔެގާ ާެއބަހުރި. ާއެނގެން ާޤައުެމއްކަން ާހ ސިލްކޮށްފަިއވ  ާުކރިއެރުންތަކެްއ ާޮބޑެތި ާވަރަށް  1385ބެހޭގޮތުން

ތުާރައްކ ތެިރކުރުމަށްާލިޔުންތަކުންވެސްާއަދިާއޭޝިޔ ާސަރަހައްދ އިާއަދިާކުދިާޖަީޒރ ާޤައުމުތަކުގެާޢ އްމުންގެާޞިއްޚަ

ާނަަމވެސްާ ާކަންތައްތައް. ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކ މިޔ ބަކީ ާހޯދ ފައިވ  ާސަުރކ ުރ ާކުީރގެ ރ އްޖޭގެ

ާތަޢ ރަފްވ ާ ާފެށުމުގައި ާބިލުގެ ާމި ާޚ އްޞަގޮތެްއގައި ާނިންމުމަށް ާމިގޮތަށް ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާރެގިޔުލޭޓްރީ ޤ ނޫނެއްގެ

ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާމަސައްކަތްކުރަްއވ ފަިއާާނަމ އި ާވިދ ޅުވެދެްއަވން ާރަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާޞަފްޙ ގައި ާފަހު އެންމެ

ާނަމުގަިއާ ާމަޤްޞަދުތައް ނުޑ ާމަިއގަ ާބިުލގެ ާދިގުކޮށް، ާވަރަްށ ާމަޤްޞަދުތައް ާބޭނުންވ  ާހ ސިލްކުރަްއވަން  1390އެބަހުރި

ާއެބަހުރި. ާޮޕއިންޓްތަކެއް ާމ އްދ ތަކެއް، ާބަިއަވރު ާވަރަށް ާރައްޔިތުްނާާގ ތްަގނޑަކަށް ާދިވެހި ާެއއްިޗްއސަކީ މި

ާޤ ނޫނެއްގެާ ާމެންބަރުން ާތިއްަބވ  ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްަޞޮގތެއްަގއި ާއަދި ާވިސްނ ވަަޑއިގެންަފއި ާމިއ މެދު ޙަޤީޤަތުގައި

ާތެރެއިްނާ ާޤ ނޫނުގެ ާެރގިއުލޭްޓ، ާޚިދުމަތްތަކެއް ާދޭންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާޙިމ ަޔތްކޮށް ާަރއްޔިތުން ސިފ ގައި

ާވެސްާކުރަްއވ އިރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންަނަވންޖެހޭ. ާަމޤްޞަދުތަކެއްކަުމގައި ާމ އްދ ތަކެއްކަުމގަިއ، ާމުހިންމު ާވަރަްށ ގަިއ

ާތަރައްޤީަތްއާ ާޞިއްޙީ ާމިދެންނެވި ާތަރައްޤީތައް، ާމިދެންނެވި ާއަލިއަޅުވ ލ ހިތްވޭ ާހަމަ ާދަންނަވ ލަމުން ާމިހެން  1395މިވ ހަކަ

ާައޅުގަާ ާމިއަދު ާހ ސިލްކޮށްފަިއވ އިރު ާއަުއާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިދަނީ ާއަޑުިއވެމުން ނޑުެމންނަށް

ާބިރުާ ާއެކަމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާސަބަބުން ާކަްނތައްތަުކގެ ާބައެއް ާހުރި ާނިންމަވ ފައި ާޢަމަލުކުރައްވަން ސަރުކ ރުން

ފ އިތުެވާދިަޔާާހީވ ންޖެހޭާހިސ ބަށްާކަންތައްަތއްާގޮސްފަިއާހުރިކަން.ާހެލްތުާސެކްޓަރާުނވަތަާހެލްތުާިނޒ މުާމިދަނީ

14ާާ ާއަތްފޯރ ފަށަށ15ާާްނުވަތަ ާއަރަިއގެން. ާއަތްނުފޯރ ފަށަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި ާމަސްދުވަހުގެ ވަަރކަށް

ާެއްއވެްސާ ާއިވެމުންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ާދިމ ލަކަށް.ާއަޅުގަ ާއެހެން ާމުޅިން ާދަނީ ާއެަކންތައްތައް ާވިދ ޅުވެ  1400ގެންނަވ ނެކަމަށް

ާައޅުަގނޑު ާހަމަާވައުދުތަަކކ ިއ ާއެީއ ާދިމަލެއްނުވޭ. ާބަހަކ  ާޢަމަލަކ  ާވައުދުތަަކކ ިއ ާއެްއވެސް ާފެނިފައިވ  މެްނނަށް

ާފަރ ތަކުންާ ާކޮންމެ ާދިރ ސ ކުރ  ާބަލ  ާރަނގަޅަށް ާޙ ލަތު ާމިއަދު ާހަމަ ާޤައުމުގެ ާމި ާޤަބޫލުކުރަްއވ ނެ ާއެކަން ޙަޤީޤަތް.

ާހެލް ާަޕބްލިކް ާނުވަތަ ާތަންތަނެއް ާހުރިހ  ާޚިދުމަތްދޭ ާިޞއްޙީ ާޚިދުމަތް،ާވެސް. ާޞިއްޙީ ާިހމެނޭ ާތެޭރގައި ތުގެ
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ާކޯޕަރެޓައިްޒާ ާމިވަނީ ާމިއަދު ާޚިދުމަތް ާކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ާލިބެން ާޚިދުމަތް ާޞިއްޙީ ާމިކުރ  ާބަޔ ން ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާދ ދިފަހުންާ ާސިޔ ސަތެއްކަުމގައި ާަރސްމީ ާސަރުކ ރުގެ ާދީއްލ ލ ފައި. ާދ ން ާފަރ ތްތަަކށް ާބޭރުގެ  1405އުސޫލުން

ނަޑއަުޅއްވ  ަފއިާވަނީާރ އްޖޭގައިާހިނގ ާހުރިހ ާިޞއްޙީާޚިދުމަތްާދޭާތަންތަންާކޯޕަރެޓައިޒްާއުސޫލުންާއަތޮޅުތަުކަގާކަ

ާއެހެްނާ ާދިޔައީ ާއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިގޮތުން ާސިގްނަލް. ާފެއްޓިދ ނެކަމުގެ ާދޭން ާމ ލޭަގިއވެސް ާއަދި އ އި

ާދި ާބީދައިްނ ާފ ހަގަކުރެްއވި ާވެސް ާމެންބަރުން ާބޮޑުާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެ ާހުރި ާމައްޗަށް ާއެންމެންގެ ވެހިރ އްޖޭގެ

ާކުންފުންޏަކަށްާ ާބޭރުގެ ާހޮސްޕިޓަލް ާމެމޯރިއަލް ާގ ްނދީ ާއިންދިރ  ާައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗ، ާގޮުތގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ

ާ ާބިލެއް ާދިނުމުގެ ާޚިދުމަތް ާމިައންނަނީ.ާމިއީާޞިއްޙީ ާބައި.ާމީގެން ާވ ހަކަ.ާމިީއާޚިދުމަތުގެ ާދ   1410ނޫން.ާވިްއކ ލަިއގެން

ާމަފްޚޫމަކަށްާ ާމިދެންނެވި ާޙ ލަތުަގިއ ާމި ާއެހެްނވީމަ، ާބިަލކީ. ާމި ާބިެލއް ާކުރުމުގެ ާރަްއކ ތެރި ާޞިއްޚަތު ާޢ ންމު މިއީ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލެއް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާމިހެންވީމަ. ާގުޅުންހުރީ ާނަމަވެސް ާހިނަގއިދ ނެ. ވ ހަކަނުދެއްިކ

ާކޮށ  ާައޅުަގނޑުެމން ާނިމޭއިރުަގއިާާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާފ ސްކޮށް ާގެނެްސ ާނިންމ ފައި ާމަރުހަލ  ާކޮމިޓީ ާއަދި މަށ 

ާދިނުމަށްާ ާޚިދުމަތް ާރަްއިޔތުންނަށް ާކަށަވަުރކޮށްދޭ ާކަށަވަރުކޮށްޭދ،ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާދިނުން ާޚިދުމަތް ާމި ސަރުކ ރުން

ާޢިއް ާދައްކަންޖެހޭތީވެ ާއަުޅަގނުޑމެން ާވ ހަކަ ާގޮުތގެ ާޢަމަލުކުރައްވ  ާސަރުކ ރުން ާމެންބަރުންާއޮތް ާބައެއް  1415ޒަތްތެރި

ާވެސްާ ާކުީރގައި ާަޤއުމުަގއި ާައޅުަގނޑުމެން ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި. ނޑު ާއަުޅގަ ާެއެގންދަވަނީ ާަދއްަކވަމުން އެވ ހަކަފުޅު

ާއެބަހުރި.ާ ާވެފައި ާކަންތައްތަކެއް ާދަށުން ާަގވ އިދުތަެކްއގެ ާނެތްނަމަވެސް، ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއަދި ާނަމަވެސް ކުދިކޮށް

ާވެކް ާބައްަލވަމުންާމިސ ލަކަށް ާހައްދަވަިއގެން ާޔުނިޓްތައް ާފަދަ ާޔުނިޓް ާކޮންޓްޯރލް ާޑިސީސް ާޮކންޓްރޯލް، ާބޯން ޓަރ

ާނުވަަތާ ާވ ނަމަ ާައއިްސފިކަމުގައި ާބަޔަކު ާއަށް ާރ އްޖެ ާޖެހިގެން ާބައްެޔއް ާއެފަދަ ާއަދި ާަބއްޔ އި ާއަރ  ގައިްނގަޔަށް

 1420އްގ ާެއއްަޗކުންާނުވަަތާރ އްޭޖގެާއެތެރޭަގއިާއުފެދިއްޖެނަމަާރ އްޖޭަގއިާއުފެިދއްޖެކަމުަގއިާވ ނަމަާނުވަތަާރ އްޖެާއަށްާލަާ

ާދިވެިހާ ާރަްއޔިތުންނ އި ާކޮށްފައި ާކުީރގައި ާމީގެ ާމިޤަުއމުގައި ާވަނީ ާގޮތް ާދ ނެ ާޢަމަލުކުރަުމން ާއެްއޗަކަށް އެފަދަ

ާމި ާމިކަން ާދިޔަ. ާެވސް ާކަންތައް ާބަލިމަޑު ާެއހެން ާއައި، ާެވސް ާޝިަގއްލ  ާމިތަނަށް ާނުކުމެ. ހ ުރާސަރުކ ރުން

ާމ އްދ ތަކުގެާ ާމުހިންމު ާހުރި ާބިލުގައި ާލިބިދީގެން. ާތެރެއަށް ާމީގެ ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާކުރެވޭ ާކަމަކަށް ާމިހުރިހ  މިކުރެވެނީ

ާބަޔ ންކޮށްޭދާ ާވަޒީރުކަމަށް ާއުފުލ ނީ ާޒިންމ  ާއަސ ސީ ާއެަބދޭ ާފެނިގެން ާއަިލއަޅުވ ލ އިުރގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ތެރެއަށް

 1425ންމުާޞިއްޙަތުގެާއެއްާިޒންމ ާޙަވ ލުކުރެވިފަިއވ ާފަރ ތް.ާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާހެލްތުާދެވަނަާބައިާޤ ނޫނުާހިންގުން.ާޢ 

ާިމާ ާއެކަށައަުޅއްވ  ާަމޖިލީހުން ާވަޒީރުްނގެ ާތެރެއިން ާބޭފުުޅންގެ ާިތއްބެވި ާހިންގަވަން ާސަރުކ ުރ ާނުވަތަ މިނިސްޓަރު

ާޒިންމ  ާމީގެ ާފަރ ތް ާތިއްބެިވ ާތަންފީޛުކުރަްއވަން ާދަމަހައްޓ  ާއެހެންވެގެންދ އިުރާާސިޔ ސަތުތައް މިވަނީ.

ާކުރަްއވަީނާ ާއިޢުލ ން ާމި ާވަޒީުރ ާއިޢުލ ންކުރަްއވަނީ، ާމި ާއިން ާުވޒ ރ  ާޞިއްޙީ ާހަމަ ާައޑުިއވެީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކޮްނާ ާހުންނ ނީ ާީޑގްޭރޑްކޮށްފައި ާމ ދަމ  ާޕޯސްޓްތައް ާހެލްތު ާހުރި ާއަތޮޅުތަުކަގއި ާނޫޭނ ާޔަޤީެނއް އަޅުަގނަޑކަށް

ާކަމެއް ާއޮޅުްނާނަމެއްގައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާދޭނީ. ާކަމެއް ާކުންފުންޏަކަށް ާހުރި ާކޮންތ ކު ާބަެއއްގެ ާކޮން .1430 
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ާހިމެނޭާ ާތެރޭަގއި ާމަސައްަކތްތަކުގެ ާކުރައްވަންޖެހޭ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިއުޅެނީ. ނުފިލައިގެން

ާމިތިއްބެ ާވަޒީރުްނ ާސަރުކ ރުގެ ާކުރުުވމަށް ާޒިންމ ދ ރު ާުސވ ލުކުރީމަާސަރުކ ރު ާގެނެސްގެން ާޓޭބަލްތަކަށް ވި

ާުކިރާ ާކުރިން ާއެއަށްވުރެ ާކުރިން ާދޮޅުއަހަރު ާމީގެ ާނޫނޭ. ާޔަޤީނެއް ާއަދި ާޖަވ ބަކީ ާލިބިގެންދ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްާކަޅ ާހުދުންާނުވަތަާކުަލއިންާމިހުރީާފެންނަންާމިވެނިާކަމެއްާިމވެނިާ ހޮވ ތަކުަގއި،ާަވއުދުތަުކގަިއާައޅުގަ

ާއެނގިަވޑަެއއްާ ާވަޒީަރކަށް ާވެްސ ާވަޑަިއގަންަނވ އިރު ާމިައދު ާމިތަނަށް ާއަދި ާވިދ ޅުިވ. ާކަމަށް ާކުަރއްވ ނެ  1435ދުވަހަކު

ނުގަންނަވ ާމިއަށްާފައިސ ާެއއްާލިބުންކަމެއް،ާފައިސ ާއެްއާލިބެންާއޮތްކަމެއް،ާފައިސ ާއެއްާޗ ޕުކުރ ނެާކަމެްއވެްސާ

ާދެ ާތ ކު ާބަޔަކު ާވ ހަކަ ާމިކަމުގެ ާހަމަާމިކަމަށް. ާތިބެފައި ާމިދަނީ. ާވެގެން ާމިކަން ާވ ހެން ާމ ލޫދަށް ާވެސް. އްކިކަމެއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާވ . ާނޭނގޭ ނޑުމެންނަކަްށ ާއަުޅގަ ާވަޑަިއގަްނނަވަނީ. ާކިޔ ފައި ާމ ލޫދު ާރޯކޮށްލ ފަިއ ާއެއް ނޑި ދުންދަ

ާއަޑު ާދިުގކޮށް ާގިނަކޮްށ ާމިވ ހަކަތަްއ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދިަޔއީމަ ާމިކަންތައް ާއަުޑާާމިހިސ ބަށް ހަުރކޮންނ އި

ާ ާިބލުގެ ާމި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަްއކަންޖެހެނީ ާއެޖެންސ6ާާީމަޑުކޮންނ އި ާޕްރޮޓެކްޝަން ާހެލްތް ާމ އްދ ،  1440ވަނަ

ާހެލްތްެގާ ާޕަބްލިކް ާއޮފް ާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލް ާދ ނެ.ާއަދި ާއުފެިދގެން ާކުރޭ ާލ ޒިމް ާއެބަ ާބިލުން ާމި ާދިއުން އުފެދިގެން

ާއަންނ  ާފަރ ތެއް ާމިދެންނެވިާމަޤ މަށް ާބައިތައް ާމުހިންމު ާމުޅި ާބިލުގެ ާއޮތްގޮތުން، ާފަރުމ ކުރެވިފައި ާބިލު ާއަދި ނެ.

ާމުހިންމުާ ާހުރި ާދެން ާީމގައި ާނަމަވެްސ، ާކުރި ާަމސައްކަތް ާކޮމ ންޑަށް ާަވޒީުރގެ ާަވޒީރު. ާކުރުވ ނީ ާޒިންމ  ފަރ ތުން

ާއެހެންވީމ  ާގޮތަްށ. ާމަޤ މުތަކެްއގެ ާަސރވިްސގެ ާސިވިލް ާމިދަނީ ާކަުމގަިއާ،ާމަޤ މުތައް ާކޮށްފި ާމިކަން އިންސ ފ ިއއެުކ

ާޖެހޭ.ާ ާދަންނަވަން ާކަމުގަިއ ާއެކަަށއެޅިފައި ާިމއޮތީ ާިބލުގައި ާމި ާގޮތަކަށް ާކުރ ނެ ާފައިދ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާމުޅި  1445ވ ނަމަ

ާމި ާމިއަދު ާކުަލއަކަށް ާޕ ީޓެއއްގެ ާވަކި ާސަބަބުން ާޢަޔަންކުރ ނީ.ާކުރުމުގެ ާބަޔަކު ާިމކަމަށް ާސަރވިސުން ާިސވިލް ާއެއީ

ާނުކޮްށާ ާވެސް ާއެކަހެރި ާނަމަވެސް ާޖެހުނު ާބައްެޔއް ާއަށް ާއޭނަ ާއަދި ާކަމަކަށްޓަކައި ާއުޅޭ ާކުރަން ާމީހަކު ާވަކި ވ ހެން

ހިނގައިދ ނެ.ާއެކަހަލަާކަންތަްއތައްާމިއަދުާމިދަނީާހަމަާކަޅ ިއާހުދުންާފެންނަމުން.ާކޮންމެާދުވަހަކު،ާކޮންމެާދުވަހަކުާ

ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާނުކުންނަނީ. ާމި ާވެްސާާމިކަން ާކ ރު ާއެ ާވެސް ާވެއްެޖއްޔ  ާރަޖިސްޓްރީކޮށްލަން ާކ ރެއް ާވ ތީ މެންބަރަކަށް

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާ ާކަްނތައްތައް.ާހަމަ ާދ  ާކުރަމުން ާޢ އްުމާޙ ލަތުގައި ާހަމަ ާނުޭވ.ާމިއީ ާވެސް ާކަމަކަށް ާކުރެވޭ  1450ރަޖިސްޓްރީ

ާ ާޤައުމު ާމިއަދު ާގޮތަށް ާނެތް ާކުެރވެން ާެވސް ާމިވަރު ާނޫނީ ާވިްއޔ  ާމިފަދަާމެންބަރަކަށް ާދ އިރު، ާވަމުން ަބއްަޓން

ާބުރަާ ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާސަލ މަތްކުރެްއވުމަށް ާަވކިތަުކން ާމިކަންތައް ކަމަކުން

ވަަނ10ާާމަސައްކަތަށްާއަނެްއކ ާވެސްާހަމަާތ އީދުާކޮށްލ ފައިާއެމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުާއަދ ކޮށްލަންާއެބަޖެހޭ.ާބިލުގެާ

ާމަޤ މުތައްާމ އްދ  ާއަންނަނިވި ާއެޖެންސީގަިއ ާޕްރޮޓެކްޝަން ާހެލްތް ާޢައްޔަންކުރުން. ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާބައެއް .

ާމަޤ މުެގާ ާއެ ާމަތިން ާޮގތުގެ ާޤ ނޫނުަގިއވ  ާިސވިްލާސަރވިްސގެ ނަޑއަޅ ،ާދިވެހި ާކަ ާޝަުރތު ާެއާމަޤ މުތައް  1455އުފައްދ 

ާމަޤ މުތަކަ ާެއ ާަހމަޖައްސައި ާޢިނ ޔަތްަތއް ާއ އި ާކޮމިޝަންެގާމުސ ރަ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާހަމަޖެއްސުމަކީ ާމީހުން ށް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާބަެއއް ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާއުފައްދ އިުރ، ާގުިޅގެން ާމިބަޔ އި ާއ އި ާއިދ ރ  ާމިދެންނެވި ޒިންމ އެކޭ.
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އްދ ގެާމެންބަރުންާދަންނަވ ލިާފަދައިންާމީގައިާބަެއއްާކަންަތއްާުއނިކަމަށްާއެބަާލަފ ކުރެވޭ.ާނަަމވެސް،ާފަހުންާމިާމ 

ާއަްށާ ާއެޖެންސީ ާކުުރމަށްޓަކައި ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނު ާމި ާެވސް ާއިތުރަށް ާއެަބވޭ،ާމަޤ މުތަކަށް ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާަގއި )ށ(

ާސަރވިްސާ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާދިވެިހ ާމަޤ މުތައް ާއިދ ރީ ާމަޤ މުތަކ އި ާފަންނީ  1460ބޭނުންވ 

ާޝަރުތުތަކ  ާމަޤ މުތަކަށް ާއެ ާއުފައްދ  ާމަތިންާކޮމިޝަނުން ާގޮުތގެ ާޤ ނޫނުގަިއވ  ާއެ ާޢިނ ޔަތްތައް ާއ އި ާމުސ ރަ އި

ާހަމަޖައްސައިދޭންާވ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާގިނަ.....

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ1465 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމި ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާގެންދަވަިނކޮށް ާދައްަކވަމުްނ ާވ ހަކަފުުޅ ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަހުސަށްާޝުކުރިއްޔ  ބިުލގެ

ާދެއްވިާ ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދިަޔއީ. ާހަމަވެގެން ާަވުގތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާަބިއވެރިެވވަަޑިއަގތުމަށް ބަހުސްގައި

ާބަހުްސަގިއާ ާބިލުގެ ާމި ާމިއޮތީ، ާއަރުވަްނ ާފުރުޞަތު ާދެން ާއަުޅަގނޑު ާަދންނަވަން. ާޝުކުރު ޙިއްޞ އަށްަޓކަިއ

ާއެިދަވޑައިާ ާބިލުެގާބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމަށް ާބޭފުޅަކަށް. ާއެރުިވފައިވ  ާފުރުޞަތު ާވެސް ާކުިރން ާމީގެ  1470ގަންނަަވއިގެން

ބަހުސްގައިާެއއްފަހަރަށްާވުރެާގިނަާފަހަރުާބަިއވެިރވެަވޑަިއަގތުމަކީާހިނގަމުންާދ ކަމެއް.ާެއހެންވީމ ،ާެއގޮުތގެާމަތިްނާ

ާންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަުރވަނީ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާފުރިހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއްއބައި ާވ ހަަކއިެގ ާދިޔަ ާދަްއކަމުން ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1475ޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަ ާމި ާައޅުަގނޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮޭޅާކޮށްލ ނަން. ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާމިޖެހުނީ ާދައްކަން ކަ

ކަހަލަާބައެްއާވ ަހކަތައްާއަުޅަގނޑުމެންގެާީމޑިއ ގަިއާުއޅޭތީ.ާއަޅުަގނޑަްށާިއއްެޔގަިއާެވސްާއަދިާމިދިޔަާހުކުރުުދވަހުާ

ނޑުާއެޕޯލޯާާމިލިއަންާޑޮލަރުާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަްށާއިްނވެސްޓްާކުރ ނ20ާާެވެސްާއިވެމުންާިދޔަާޚަބަރަީކ،ާ ވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާައޅުަގނޑަީކާ ާނޭނގޭނެ ާއެބޭފުޅުންނަަކށް ާހިމެނޭ. ާެތރޭގަިއ ާމީހުންގެ ާބައްދަލުކުިރ ާބޭފުޅުްނނ އި ާބަެއއް ހޮސްޕިޓަލުގެ

ާއެްއވެސްާ ާބައިރުފިޔ  ާއެްނމެ ާވިދ ޅުވީ ާއެބޭފުޅުން ާއެހެންނަމަވެްސ، ާމެންބަރެއްކަން. ާމަޖިލީހުގެ  1480ރައްޔިތުންގެ

ާދިވެހި ާހަމައެކަނިާތިމަންނަމެން ާމިތިބީ ާތިމަންނަމެން ާނުކުރ ނަމޭ. ާޚަރަދެއް ާއައި.ޖީ.އެމް.އެަޗކަށް ރ އްޖޭެގ

ާ ާމި ާމިހެންވީމަ ާއައިސްަސއޭ. ާއެއްޗެއްޯތ20ާާހިންގައިދިނުމަށް ާއަންނަ ާތަނަކުން ާކޮން ާޑޮލަރަކީ މިލިއަން

ާ ާޚަރަދުކުރ  ާބަޖެުޓން ާދައުލަުތގެ ާދިވެހި ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާއެޕޯޯލާމިލ20ާިއަޅުަގނޑުމެން ާނޫނީ ާޑޮލަރުތޯ އަްނ

ާ ާޚަރަދުކުރ  ާކަންަތއްތަްއ20ާާކުންފުނިން ާބަެއއް ާތެރޭގައި ާއޮޅުވ ލުުމގެ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާމިއީ ާޑޮލަރުތޯ. މިލިއަން
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ާަރއީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިޖެހުނީ. ާަދއްކަން ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ތީ ާދައްކަމުން ާވ ަހކަ ާބަެއއް ާދ ތީ  1485ކުރެވެމުން

ާވަާ ާިސވިްލާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފޯރުވުމަށްަޓކަިއ ާނުފޫޒު ާމަްއޗަށް ާބަެއއްެގ ާވަިކ ާނޫނީ ާބަަޔކު ކި

ާޤަބޫލުާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަލ ކުކޮށްލުމަކީ ާޚިދުމަތް ާިޞއްީޙ ާއޮތް ާރ އްޭޖގަިއ ާހަލ ުކކޮށްކުމަށްޓަަކއި ސަރވިސް

ާ ާޞިއްޙީ ާރ ްއޖޭގެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާނޫން. ާކަމެއް ާހުރިހާ ކުރެވޭނެ ާދޭންޖެހޭ ާދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތެއްާދިނުމަށްޓަކައިާމިހ ރުާސިވިލްާސަރވިސްަގއިާތިިބާމުއްވަޒަފުންާިޞއްޙީާޚިދުމަތުގެާދ އިރ ގައިާތިބިާމީހުންާ

ނޑުމެންާައވަހަށްާއެބަޖެޭހާޤ ނޫނެއްާހަދަން.ާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާނޫންނަމަާއެ  1490ހެންާޙިމ ޔަތްާކުރެވޭނެާގޮތަކަްށާައޅުގަ

ނޑުމެންާއެމީހުންާރައްކ ތެިރާކޮށްދޭންާއެބަޖެހޭ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާލިބެންާޖެހޭާ ޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާވެސްާއަުޅގަ

ާއެީކގަިއާ ާމިނިވަންކަމ އި ާފުރިހަމަކޮށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޚިދުމަތް ާޞިއްޙީ ާހެދޭ ާތެރޭަގއި ާޚިދުމަތްތަކުގެ އަސ ސީ

ާސ  ާހިލޭ ާއައީ ާލިބެމުން ާގޮތެއްާމިހ ތަނަށް ާލިބޭނެ ާކޮށްގެން ާޚަރަދެއް ާކުޑަ ާސަރުކ ރުން ާނޫނީ ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ބަހަށް

އަޅުަގނޑުމެންާހޯދައިދިނުމަކީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާމައްޗަށްާވ ޖިެބއްކަމަްށާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ

ާދި ާޚިދުމަތް ާކަަރންޓް ާދިޔައީ ާމި ާފެނިގެން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާއުފެދިގެންާސަބަބަކީ، ާކުންފުނިތަކެއް  1495ނުމަށްޓަކައި

ާ ާރަށަކަށް ާކޮންމެ ާޕްރޮވިންސްގެ ާދެކުނު ާމަތި ާހިމެނޭ ާދ އިރ  ާދ އިރ ،ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހިމެނޭ ނޑު 50ާދިޔަތަން.ާއަުޅގަ

ާ ާޚަރަުދާކުަރއްވ .ާމ ފްކުރައްވ  ާއެބަ ާދިވެިހާސަުރކ ރުން ާރުފިޔ  ާއެބ50ާާަމިލިއަން ާދިވެހިާސަުރކ ރުން ާރުިފޔ  ހ ސް

ާޚަރަ ާއެ ާމަހަކު. ާކޮންމެ ާކުރައްވ  ާއަުޅަގނޑުމެންެގ50ާާދު ާދީފިއްޔ  ާރަށަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާރުފިޔ  ހ ސް

ާަވޒީފ ާ ާބަަޔކަށް ާވަކި ާއުފަްއދ  ާެއއް ާމުޢައްސަސ  ާަވކި ާދޭނަން. ާކަރަންޓް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިލޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާސަރވިްސގަ ާސިވިލް ާކުރައްަވިއގެން ާކަންތަްއ ާއެފަދަ ާޚިދުމަތުގެާދިނުމަށްޓަކައި ާޞިއްޙީ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާހިމެނޭ  1500އި

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާނިންމ ލ ނަން. ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާޮގވ ލަމުން ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ާނުލުމަށް ާހަލ ކުކޮށް ދ އިރ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިާއޮތީާތިންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެ  1505ރިާކުރުމުގެާބިލުގެާބަހުސަށްާކަ

ގަިޑއިރުެގާަވގުތެއް.ާއެާތިންާގަިޑއިރުެގާަވގުތުެގާތެރެއިންާއެްއގަޑިާތިީރސްާމިނިޓަށްވުެރާގިނަާވަގުތުާމިހ ރުާވަީނާ

ާ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަިދ ާނިމިފައި. ާއ20ާަބޭނުންކުރެވި ާގިނަ ާވުރެ ދަދެއްެގާމެންބަރުންނަށް

ާއޮްތާ ާދެން ާގެންދިއުމުަގއި ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާދައްަކވ ފައި. ާވ ހަކަފުޅު ާވަނީ މެންބަރުން

ފުރުޞަތަކީާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުމުގެާބިލުާ

ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާއަލްއުސްތ ޛުާާމި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްުފށީ ާމެންބަރު  1510ޢިއްޒަތްތެރި
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ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާއެހެންވީމ ، ާއެރުވުން. ާފުރުޞަތު ާނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

ނޑުާފުުރޞަތުާއަރުަވއިފިން.ާ ާދެއްކެވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނު

 1515ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަެދއްެކވިާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމި...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާއެދިވަޑަިއގަތުމ ިއާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނެންގެވުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއް

ާގުިޅގެންާއެާމެންބަރަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވައިފިން.ާ

ާ1520 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާރައީސް، ާދ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުތަކަށްާާކުރެވެމުން ގޮތުން،

 1525ފުރުޞަތަށްާއެދިފައިާތިބޭާމެންބަރުންާހޯލުގައިާނުހުންނަާގަޑިެއއްަގއިާބިލުގެާމަސައްކަތްާނިމޭއިރުގަިއ،ާއެާމެންބަރުާ

ާމަތީާ ާއިނީ ާއޭނަ ާނޫންނަމަ ާއުޅެނީ ާގޮސް ާނަގަންތޯ ާފައިސ  ާބޭންކެްއަގއި ާބޭނުމެްއގައި ާއަމިއްލަ އުޅުްއވަނީ

ާކުރިއަްށާކޮޓަރިެއއްގަާ ާނޫިނއްޔ  ާަބއްލަވ ަލްއވ ފައި ާެއވަރު ާޖަލްސ އެްއގައިތޯ. ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާނޫނީ ާއިޖުތިމ ޢީ އި

ާއެކަހަލަާ ާފެނޭ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށް ާރަނގަޅެއް ާބަންދުކުރުން ާފުރުޞަތު ާއެ އޮތްތ ނަގއި

ާމަޖި ާއެތެރޭގަިއ ާީމހުން ާތިބި ާއެދިފައި ާމިކަންތައްތައް ާއިްސވެ ާކުރިން ާމަސައްކަެތއްަގއިތޯ ާގޮތަްށާާލީހުގެ ދެންނެވި

 1530ާބެންކުގައިތޯާވީާެއވަރުާބައްަލވ ލައްވަން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްާދެްނމެާތިޔަާނެ މައްސަލަާއެްއާާންގެވިާމައްސަލަާައކީާނިޒ މީއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާދެންނެވޭ ާއިށީނދެފަިއާކަމަށް ނޑީަގއި ާގޮ ާމި ާގެންދިއުމުަގއި ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނެތް.ާއަޅުަގނޑު  1535ކަށެއް

ާދެވަަނާ ާކޮށްލެްއވީމަ ާއިޝ ރ ތެއް ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާކުިރން ާވިދ ޅުވުމުގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދި އެއްފަހަރު

ާއ  ާވ ހަކަ ާބަހުސްގެ ާހިނގަމުންދ  ާމި ާވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާިމާފަހަރަކު ާއ އި ާވ ހަކަ ާއަދަދުގެ ާތިބި ާމެންބަރުން އި
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ާގެނެސްދީފައި.ާ ާވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާސަމ ލުކަމަށް ާބޭފުޅުންގެ ާބޭނުންފުޅުވ  ާބަިއވެރިެވވަަޑިއަގންނަވަން ބަހުސްގައި

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާތިއްެބވި ާމ ލަމުަގއި ާމި ާވ ކަމަްށ ާކުެރވިފައި ާވަަރކަށް ާކޮންމެވެްސ ާމަަސއްކަްތ ާއެ އެހެންވީމ ،

ާމެންބަރުންނަށްާމެންބަ ާތިއްބެވި ާކަްނކަމުަގިއ ާވެސް ާއެނޫން ާއަިދ ާއ އި ާކޮމިޓީތަކުގަ ާބޭރުގައި ާމ ލަމުން  1540ރުންނ އި

ާދެންމެާ ާވެްސ ާތ ނގަިއ ާޮއތް ާކުިރއަށް ާއެދެނީ ނޑު ާައޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާފަ ާވިދ ޅުިވ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާެދއްެކވި ާބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަްނާވ ހަކަފުޅު ާބަހުްސގަިއ ދައިން،

ާބައިވެިރެވވަަޑއިގަތުުމގެާ ާބަހުސްަގިއ ާގެންދަވ  ާބަްއލަވަމުން ާދ ގޮތް ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާފުރުަޞތު ާދެން ނޑު ާހިއްޕެުވން.ާއަުޅގަ ާބޭނުންފުޅު ާކުީރގަިއާނިޒ މީާފުރުޞަތު ާއަުރވަނީ ާނެންގެާާމި ވުމުެގާމައްސަލަ

ާމެންބަރުެގާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަަސއްކަްތާކުެރއްވި ާދަްއކަވަްނާފައްޓަވަން ާވ ހަކަފުޅު  1545ކުރީަގއި

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެންމެާބޮޑަށްާމިާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަާދެއްކިއިުރާފ ހަގަކުރެއްވިާއެއްާނުކުތ ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއް

 1550އަކީާޙައްޤުަތއްާހަނިކުރުމުގެާވ ހަކަާމިާބިލުގައިާެދކެވެމުްނާދ ތީާއެކަމ ާމެންބަރުންާކަންބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނވ ާވ ހަަކ.ާ

އޮންނަނީާދެާމުޢ ހަދ ާއެއް.ާއިންޓަނޭޝަނަލްާކޮވްނެންޓްާއޮންާސިވިލްާދުނިޔޭގައިާައސ ސީާޙައްޤުތަކ އިާބެހޭގޮތުންާމި

ާމުޢ ހަދ ާ ާދެ ާރައިޓްސް.ާމި ާކަްލޗަރަލް ާއިޮކނޮމިކްާސޯޝަލް ާއޮން ާރައިޓްސް.ާއިންޓަޭނޝަނަލްާކޮވްނެންޓް ޕޮލިޓިކަލް

ާ ާރ އްޖެ ާބައިާވަނީާވެސް ާމުޢ ހަދ ގެ ާދެ ާތަރުޖަމ ހުވެިރެވފައި.ާއަިދާމި ާރ އްޖޭގެާާލ ސ  ޤ ނޫނުއަސ ީސގެާދެވަަނާާއެއް

ނޑުމެންާމިއަށްާމިކިޔަނީާމަދަނީާއަދިާސިޔ ސީާޙައްޤުތަކުގެާ މުޢ ހަދ އ އިާއަޤްވ މީާާބަިއނަލްބ ބުގައިާއެަބއޮތް.ާއަުޅގަ

ާޙައްޤުތަކު ާސަޤ ފީ ާއަދި ާއިޖުތިމ ޢީ ާމުޢ ހަދ .އިޤްތިޞ ދީ، ާއަޤްވ މީ ާބައިަނލް ާއެާާގެ ާހަނިކުރުމަށް ާޙައްޤުތައް  1555މި

ާ ާަކނަޑއަަޅއިއެމުޢ ހަދ ގައި ާއުސޫުލތަކެއް ާެއްއާބަހުރި ާހަނިކުެރވޭ ާޙައްޤުތައް ާމި ާތެރޭަގއި ާއުސޫލުތަުކގެ ާެއ ދީފައި.

ާމި ާާސަބަބަކަށް ާޕަބްލިކް ާޞިއޮންނަނީ ާޢ އްމު ާރައްކ ތެރިކުރުން. ާސިޔ ސީާހެލްތް ާމަދަނީ ާރައްކ ތެރިކުރުމަކީ އްޙަތު

ާޙައްޤުާޙައްޤުތައް ާސަޤ ފީ ާއަދި ާއިޖުތިމ ޢީ،ާއިޤްތިޞ ދީ ާބިލުާާތައްވެސް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާހަނިކުރެވިދ ނެ ވެސް

ާވ ހަކަދައްކަވ ފައި ާބޮޑަށް ާތެރޭަގއި.ާދެން ާދ އިރ ގެ ނުޑގެ ާއޮނިގަ ާމިދެންނެވި ާމިއޮތީ ާފަރުވ ދިނުމުގެާާހުށަހަޅ ފައި ހުރީ

ާ ާަބއެއްނިޒ މުގައި ާޞިާހުރި ާއަށް. ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަުކގެ ާއުިނ ާފަރުވ ، ާދިނުމުޞިއްޙީ ާޚިދުމަތް ާހުރިާއްޙީ  1560ގައި

ާވ ހަކަާ ާދަތިތަުކގެ ާާބައެއްކަހަލަ ާޚިދުޞިއަށް ާއްޙީ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާތަންތަނުން. ާދޭ ާޕްރޮަވއިްޑާމަތް ާސަރވިސް ބިަލކީ

އްޙަުތާޞިާޒުކުެރވިފައިާއޮްތާބިލެއް.ާޢ އްމުތިބޭާތަންތަނަށްވުރެާބޮޑަށްާޕަބްލިކްާހެލްތްާރައްކ ތެރިކުރުމަށްާއަމ ކުރަންާ

ާއަާ ާމިރައްކ ތެރިކުރުންކަމަށް ާބައްޔ ިއާާޅުަގނޑުމެން ާއަރ  ާަގއިންަގޔަށް ާމިކިޔ  ާޑިޒީޒަްސއޭ ާކޮމިއުނިކަބަލް ބަލަނީ

ާއ އިާ ާވައްޓަފ ޅި ާމިކިޔ  ާޑިީޒޒަްސޭއ ާސްޓައިލް ާލައިފް ާަބއްޔ އި، ާނުރައްކ ތެރި ާމިިކޔ  ާޑިީޒޒަްސއޭ ޑޭންޖަރަސް
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ާމައިގަ ާމިކަހަލަ ާބަލިތަކ އި ާކުރަންޖެހޭ ާރިޕޯޓް ާއަދި ާބައިަތކ އި ާގުޅިފައިހުރި ާރ އްޖޭަގއ4ާާިނޑު ާބަލިތައް  1565ދ އިރ އެްއގެ

ާކޮންޓްރޯލްާ ާހިނދެއްގަިއ ާފެތުރިގެންިފ ާހިނދެއްގަިއ، ާއުފެދިއްެޖ ާނުދިނުމަށ އި ާއުފެދުނަ ާނުދިނުމަށ އި ފެތުރުނަ

ާވ ހަކަ ާނިޒ މެްއގެ ާކުުރމުގެ ާކަންތައްތައް ާއެާކުރުމ އިބެހޭ ާބައްޔެއް ާދަންނަވ ނަމަ، ާއެހެންގޮތަކަށް ާކުރިންާއް. ވުމުގެ

ާދީގެން.ާބަ ާއިސްކަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާަސއިޑަށް ާޕްރިވެންޓިވް ާއެކަަށއެޅުމަށް ާނިޒ މެއް ާރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމުެގ ލިން

ާމިކަމާ  ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާކޮްށފައި ާބައްޓަން ާއަޅުަގނޑު ާމިކަން އެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަގޮތަކަށް

 1570ާހުރިާނަމަވެްސާމ ބޮޑުާގުޅުމެްއާނެތޭާދަންނަވަންާމެވެްސވަރެްއގެާުގޅުމެއްއްޙީާޚިދުމަތްާދޭާހޮސްޕިަޓލްތަކ އިާކޮންޞި

ާމައްސަލަާ ާއުފެދޭ ާގުިޅގެން ާސިޔ ސަތ އި ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރު ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާވެދ ނެ. ާއެހެން ާފަހަރުގައި ާޖެހެނީ.

ާމަސަްއކަތްތައްާއެއް ާޕްރިވެންޓިވް ާބޮޑަށްވެސް ާވަރަށް ާިމހ ތަނަށް ާއެއީ ާއުޅޭނެ. ާޢ އްމުާވެސް އްޙަުތގެާޞިާވެސް

ާގެންޮގސްފައިާމަސައްކަތްތައްާ ާމެދުވެރިކޮާެވސް ާހޮސްޕިޓަލްތަްއ ާހުރީ ާމެުދވެރިކޮށް ާމަރުަކޒުތައް ާުނވަިޞއްޙީ ަތާށް

ާމެދުވެރިކޮާ ާޕޯސްޓްތައް ާބައެއްހެލްތް ާމިހ ރު ާކޯޕަރޭޝަންތަކަކަށްާށް. ާތަްނތަން ާނުވަތަާާބަަދލުކުރެވެމުންާޭއގެ ދ ތީ

ާއު ާކޯޕަރޭޝަންތަކެއް ާއެތަންތަނަށްޞިފެއްދިަފިއ ާދިނުން ާޚިދުމަތް ާޞިާާއްޙީ ާޢ އްމު  1575އްޙަތުގެާބަދަލުވެގެންދ ިއރުގަިއ

ާޢާ  ާކިހިނެއްތޯ. ާވ ނީ ާޞިދައުރަށް ާަދއުރުއްމު ާމިއީާާއްޙަތުގެ ާކޯޕަރޭޝަންތަކަށްތޯ. ާމިދެންނެވި ާވަދެގެންދ ނީ ެވސް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނާޤީޤަތުގައިޙަ ާސުވ ލެއް. ާއުފެދިދ ނެ ާވެސް ާޞިއްޙަުތާުޑގެ ާޢ އްމު ާމިއޮތީ ާހުށަހަޅ ފައި ބިލު

ޕަބްލިްކާާގެާދަށުންާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްއަކީާވަޒީރުާާއްޙަތުާރަްއކ ތެރިކުރުމުގެާޒިންމ ޞިާއެގޮތަށްާނުދ ގޮތަށް.ާޢ އްމު

ާބ ރުވެރިކަން ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޤ ނޫނުގެ ާަދށުން ާއެޖެންސީެއއްގެ ާޕްރޮޓެކްޝަން ާހެލްތް ާހުރެގެން ލިބިގެްނާާހެލްތެއް

ާރައްކ ތެިރކަން ާމ ލީ ާބޭުނންވ  ާއެކަމަށްަޓކައި ާކަމުގަިއާހެދުމަށް.ާއަދި ާނިޒ މެއް ާހިންގޭ ާަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި  1580ާރ އްޖޭގެ

ާވެސްާދައުލަުތގެާބަޖެޓްެގާތެރެއިންާލިބިދޭގޮތަށްާއެާިނޒ މްާރައްކ ތެރިކޮށްާދިނުމަށް.ާއެހެްނވީމ ،ާމިހ ރުާކޮންމެވެސްާ

ީރގަިއާަކއިވެިނކުރެވިަފއިާއޮްތާދެާނިޒ މް.ާފަރުވ ާދިނުމުގެާނިޒ މ އި،ާޢ އްމުާިޞއްޙަތުާކުދ ނެާާވަރަކަށްާވަިރވެގެންާ

ނޑަށްނިޒ މު ާައޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، .ާާ ާމުހިންމު ާވިސްނ ލެްއވުން ާވެދ ނެހީވަނީ ާދެާނުކުތ އަކަށް ންާކަންނޭނގެ.

ާމި ާނަންތައް ާބައެއްކަހަލަ ާދޭތެާއަނެއްކަަމކީ ާހުރިގޮތ އި ާހެލްތްގެާާރޭގައިބިލުގައި ާޕަބްލިކް ާދައްކަަވއިފި ާވ ަހކަ ވެސް

ާވ ާނަރުހުން ާހުރި ާޢ އްުމކޮްށާމަޤ މުތައް ާރ އްޖޭަގއި ާއ އި ާނުވަަތާއިޖުތިމ ޢީާހަކަ ާޯވރކ ސް ާހެލްތް ާކޮމިއުނިޓީ  1585މިތިބޭ

ނެތްާމީގައިާާމިކަހަލަާނަންތައްޞިއްޙީާއެހީތެރިން.ާއްޙީާއެހީތެރިންާނުވަތަާފެމިލީާހެލްތްާވޯރކ ސްާނޫނީާޢ އިލީާޞި

ާެއއްެޗއް.ާއެްއާ ާކިޔ  ާގޮތްގޮަތށް ާނަމަީކާެއކިެއިކާޤައުމުތަުކގަިއާެއކި .ާިވޔަސްާކުިރކަމަށްާމަަސއްކަތެއްާވ ހަކަ.ާނަން

ާޤަ ާބަެއއް ާއެހެން ާތަފ ތު ާއެާމިއީ ާމަްއޗަށް ާމިސ ލުތަކެއްެގ ާނެގިަފއިވ  ާޤ ނޫނަކަށްއުމުތަކުން ވ ީތާާކުލަވ ެލވިފަިއވ 

ާޒަމ ނީ ާމި ާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާފަހަރެއްގައި ާހުރުމަކީާއެކަށީގެްނވ  ާވަދެފައި ބައެްއކަހަލަާނަންނަންާމީގެތެރެއަށް

ާމ ނަ ާވޯާއޭގެ ާހެލްތް ާފެމިލީ ާުނަވތަ ާދައުރު ާވޯރކަރުްނގެ ާެހލްތް ާކޮމިއުނިޓީ ާެގއްުލވ ލަނީއެޭކާއަކީ  1590ރކަރުންެގާދައުރު

ާކިޔ ަފއިހުނޫން.ާއެމީ ާނަމެއް ާއެއަްށވުެރާހިތްގައިމު ާާންނަށް ާކަމަށްއައު ާކޮްށދެނީ ާޮޕޒިޝަން ާވެދ ނެ.ާާގޮތަކަށް ވެސް



 60 

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުަތކަކ  ާކޮންމެާާއިތުރު ާމިފަދަ ާހަމަޖެހިފައިވ ގޮތުން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާކޮންެމއަކަސް ެއކުަގއި.

ރިާހުރިހ ާދ އިރ ތަކެއްާހުގުުޅންިމއްލަާޖަމ ޢަތްތަކ އިާމިކަމ ާއަމ ބެހޭާހުރިހ ާދ އިރ ތަކެއްާސަުރކ ރ ިއ،ާވެސްާކަާބިލަކީ

ާ ާކޮމެންޓަށް ާއަދި ާހޯދި ާކޮމެންޓް ާލިޔުމުން ާފޮނުވިގެން ާއެ ާހޯދުމަށްފަހު ާކޮމެންޓް ާލިޔުމުން ާކަމ ބެޭހާއޭގެ މަްއޗަށް

ާކޮށްގެން ާހ ޒިުރ ާމީހުން ާާދ އިރ ތަކުގެ ާހޯދޭނެ ާަމޢުލޫމ ތު ާދިރ ސ ކޮށްާސުވ ުލކުރެވި ާބިލު ާތެރެއިން  1595ގޮތެއްގެ

ާގަާ ާއޮތް ާމިާވ އިދެއްކަމަށްއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާދެކޭގޮުތަގއި ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންާާވ ތީ ާބެހޭގޮތުން ބިލ ިއ

ާކަންބޮޑުވުންފ ޅުކުރަ ާހުރިހ  ާފުރިހަމަާާތަަކކަށްްއވ ފަިއވ  ާވަރަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓ ާދެވޭާވެސް ާޖަވ ބު ނެކަމަށްާއަށް

ާ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނާމިއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅިއިރުަގއި ާމަޖިލީހަށް ާމިނިބިލު ާވަނީ ާއަރިހަށްާޑު ާހެލްތް ާއޮފް ސްޓަރ

ާކޮޕީާމިާވެސް ާމިހ ރުާާބިލުގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާިތއްބެވި ާުވޒ ރ ގައި ާއެކަމަނ ގެ ާޤަބޫލުުކރަނީ ާފޮނުވ ފައި.ާައޅުަގނޑު ެއއް

ާސަިއޑުންާމި ާސަރުކ ރުގެ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާާ،ބިލު ާމި ާދިމ ވެދ ނެ ާސައިޑުން ާހިންގުމުގެ  1600ާނިޒ މްާދަުއލަތް

މެދުާބިލ ާއަޅުަގނުޑގެާމިނުންފުޅެއްާއުފައްަދވ ފައިާކަމަށް.ާށްޓަކައިާދިމ ވ ނެާދަތިތަކަށްާމިހ ރުާވ ނީާވިސްއެކަށަެއޅުމަ

ނޑުާހުށަހަޅ ާބިލުތަކަކީާވަރަށްާދިގުާބިލުތަކެއް ާވ ހަކަދަްއކަވ ާދެްއވިާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ

ބައްަލވ ލަްއވ ާޞަފްޙ ގެާމައްޗަށްާއޮތްާބިލެއް.91ާާވެސްާާބިލަކީާދ ޅުވޭ.ާމިކަމަށްާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވި

ާޝު ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާއެއްފަހަރު ާއަިދވެްސ ާެދއްވީތީ ާވިދ ޅުވެ ާމި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާދޭތެރޭާކުރު ބިލ އި

ާމިގ އޯ ާެދއްވ  ާދެކިަވޑަިއގެން ާޤަބޫލުކޮށްދެއްވުންާތެިރކޮށް ާމަޖިލީހަށް ާއަުޅގަާބިލު ާދަންނަވަންާވެސް ާވ ހަކަ ާއެދޭ  1605ނޑު

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިކުރުމުގެާބިލުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާބިުލެގާބަހުސްާވެްސާ ާއެ ާއެކުެއކީަގއި ާނިމުމ  ާދަްއަކވ  ާވ ހަކަފުޅު ާދަންނަވ ލަން.ާމެންބަރު ނޑު  1610ނިމުނީކަމުަގިއާއަުޅގަ

މިާބިލުގެާބަހުސްާނިމުމ އިާގުޅިގެންާދެންާއޮންނ ނީާމިާބިލުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމުގެާވޯޓުާނެގުން.ާ

ާަވިކާ ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާެއކަމަށް ާވެސް ާޖަލްސ ގައި ާދުވަހެއްގެ ާކޮންމެ ާއޮންނަނީ ާމިހ ރު ާނެގުން ާވޯޓު އެކަމަުކ،

ާބެލުމަށްާގަޑިާ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ތޯ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި އެްއގަިއކަމަށްވ ީތވެ

ާބަހުސްގެާ ާބިލުގެ ާތެރޭަގއި.ާއެހެްނވީމ ،ާމި ާވަގުުތގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާވޯޓުާނެގުމަށް ާޖަލްސ ގައި ާމި ާވޯޓުާނެގޭނީ ނެގޭ

ާދެން ާނިންމުމަށްފަހުގައި ާއ ދެ،ާާމަރުޙަލ  ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާތެރެއިން.. ާއެޖެންޑ ގެ ާމަސައްކަތުގެ ާހުރި  1615ނުނިމި

ާއަޅުަގނޑު.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ

ާ

ކަންކަން.11 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 
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ާ

 1620ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޖަލްާ-11.1 ާއެޖެންޑ ގެ ނޑ11ާުސ ގެ ާއަުޅގަ ާނަންބަރައިގެން ާކުރިއަށްދ ންވަނަ ާމިހ ރު ާމިވަނީ.ާއެއީާާމެން ޖެހިފައި

ާމަަސއްކަތްާ ާބައެއް ާއަމީންޢ އްމު ާކަންތައްތަުކގަިއ ާއިދ ރީ ާކަހަލަ ާބައެްއ ާޖެހިވަޑަިއގަތުމ ކުރިން ުގޅިގެންާާކޮށްލަްއވަން

ާ ާމިޖެހުނީ. ާހޭދަކޮށްލަން ާވަގުުތކޮެޅއް ާހިމޭން ާކުޑަުކޑަ ާމ11ާިއަޅުަގނޑަށް ާއައިޓަުމގައި ާކޮމިޓީތަކުްނާާވަނަ އޮތީ

ކަން.ާމޯލްޑިވްްސާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭޝަްނާޤ އިމުކުރުމުގެާބިުލގެާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާހުށަހަޅ ާކަން

ާތެރެއިްނާ ާަގޑިއިުރގެ ާއެއް ާޖުމްލަ ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާއައިަޓމަށް ާމި ާގެންދެވުން. ާުކރިއަށް ާމަސައްކަތް  1625ރިޢ ޔަތްކުރުމުގެ

ާ ާބޭނުންކުރެވިފައިވަީނ ާާމިނިޓުއިރު.21ާމިހ ތަނަށް ާބިލަށ38ާާްއަދި ާމި ާއެބައޮތް. ާބ ކީ ާަވގުތުކޮެޅއް ާކުޑަ މިނިޓ އި

ވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަންާއެިދވަަޑއިގެންފަިއވ ާމެންބަރުންގެާިލސްޓުާވެސްާައޅުަގނުޑގެާއަަތށްާމިހ ރުާވަނީާލިބިފައި.ާއެާ

ާތަ ާލިސްުޓަގއިވ  ާމި ާތެރެއިން ާމ ލަމުގެ ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތެެރއިން ާބޭފުޅުްނގެ ާމިާލިސްޓުގަިއވ  ާބަލ އިރު ރުތީބަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާއޮތީ ާނަންފުޅު ާކުރީަގއި ާއެންމެ ާތެރޭގައި ާމެންބަރުންގެ ާފެންނަ ާތެރެއިން މ ލަމުގެ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން.ާ  1630ާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދު.ާއެހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާވެލިދޫާދ އިރ ގެ

ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންެމާޝުކުރިއްޔ  ާބިުލގެ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާކޯޕަރޭޝަން ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގ ާމޯލްިޑވްސް އ ދެ،

ާޝުކުރުާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައީސަްށ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެއްވީތީ ާފުރުޞަތެއް ާދަންނަވ ލަން ާއެއްެޗއް ާމަރުޙަލ ގައި ފަހު

ާހިނގަމުންާދަން ާމިހ ރު ާތަޢ ރަފްެވގެްނދިޔައިމ  ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާތެރެއަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބިލު ާމި ާއ ދެ،  1635ނަވަން.

ގެންދ ާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ްސޓިންގާކޯޕަރޭޝަނަށްާޤ ނޫނީާހައިސިއްޔަެތއްާލިބިގެންދިަޔއީ.ާއ ދެ،ާއެާކޯޕަރޭޝަނުްނާ

ނަޑއެޅޭާއުސޫެލްއގެމަތިންާއެާޤ ނޫނުގައިާބުނ ގޮަތކަށް..ާކުރަމުންާއަންނަާކަންތައްތައްާވަކިާޤ ނޫނެްއގެ ާދަށުންާކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޙުސައިންާ ާނިހ ން ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހެޅުމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ  1640ނިޒ މ ބެހޭ

ާ.ާމަނިކުާއެދިވަަޑިއގަތުމ އިާުގިޅގެންާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1645ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ
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ނޑުމެންާހަމަާތިބޭތ ާއިރުތަެކްއާާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅަގނޑުގެާިނޒ މީާމައްސަަލއަކަްށާމިވީާމި ތަުނގަިއާއަުޅގަ

ާމި ާކުޑަދޮށުގަާވެގެން ާހަމަ ާއެހެާދަނީ. ާތިއްބަވަނީ.ާއ އި ާއެ ާމެންބަރުންތައް ާއެ ާހަމަ ާމ ލަމުތަކުގައި ން

ާމި ާފ ޚ ނ އަށ އިާގެންނަވަްނވީނޫންތޯއޭ ާނުކުންނަންޖެހޭނެ ާބޭރަށް ާެވސް ާމެންބަރުން ާއެހެން ތަންތަނަށްާާަތނަށް.

ާވ ަހކަާދަންނަވ ލަން.ާާއެ،ާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ 

ާ1650 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމުޅިންާފެތިގެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ާގިުއަގނޑަށް ދ ާވ ަހަކާާދެންމެާވިދ ޅުިވާވ ަހކަފުޅަކީާިނޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއގެ

ާއަދަދުެގާމަްއޗަށްާ ާތިބި ާމެންބަުރން ާޤަބޫލުކުރެވޭކަްށާނެތް.ާއެހެްނނަމަވެސް،ާމ ލަމުަގއި ނޑަކަށް ާއަުޅގަ އެްއާކަމަކަށް

 1655މެންބަރަކުާތިާފަދައަކުްނާވަނީާވ ަހކަފުޅުާދަްއކަވ ަފއި.ާެއކަންާާބައްލަވ ަލއްވ ަފއިާމީެގާކުރިްނާވެސްާިޢއްޒަތްތެރިާދެާ

ނޑުާއެުރވިާޖަވ ބުާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާއެރުވިާޖަވ ުބާާުގޅޭާަގނޑުާނޯުޓކުރަން.ާއަދިާއެާކަމ އަޅު ގޮތުންާއަުޅގަ

ާކޮޓަރިތަާ ާކޮމިޓީ ާމެންބަރުންނަށ އި ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ާމ ލަމުގައި ާމަސަްއކަތްކުަރްއވ ާމަޖިލީހުގެ ކުަގއި

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްެބވި ާތަންތ ނގައި ާއެކިެއކި ާވެސް ާއެނޫން ާއަދި މެންބަރުންނަށ އި

ާކަުމގަ ާއޭގެާއެނިގވަަޑއިގެންަފއިވ ނޭ ާއަދި ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާބޭރަށްާއި ާއަމީންޢ އްމު ާމަޖިލީހުގެ އިތުރަށް

 1660ާމަަސއްކަުތގެާތެޭރގަިއާތިޔަާވިދ ޅުވިާޒ ުތގެާމަސަްއކަތްާވެްސާހިނގަމުންދ ނެާނުކުމެވަަޑއިގެންާކުރަްއވަމުންާގެންދަވ 

ާގެންދެވުްނާ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމުޙައްމަދުގެ ާޢަލީ ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ . ާދެކެނީ. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާއެދެން.ާ

ާ

ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާވީނަމަވެްސާ،ާއ ދެ ާގުޅުްނާނެތްކަމުގައި ާއ އި ާމައުޟޫޢު ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމުޅިން ާއަދި ާވ ހަކަިއަގއި ނޑުގެ  1665އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާއަށްާދަންނަވަންާބޭނުންވޭާމަޖިލީހުގައިާއެއްފަހަރ ާޖަލްސ ާހިނގަމުންދަނިކޮށްާތިންާ

ާދަ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާހިންގުމަކީ ާއެގ ަރާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީއެއްަގއި ާކޮންމެ ާދެންނެވީ ާމި ާކަމެއް.ާމިހެން ތިެވގެންދ ނެ

ާ ާހިމެނިވަޑައިގަންަނވ އިުރގައި ާބޭނުންވާ 33ާމެންބަރުން ާފްލޯރާއަށް ާތިބެފަިއާމި ާއެންގޭްޖވެގެން ާެއކަމަށް މެންބަރުން

ާހަމަ ާގެންދިއުމަކީ ާކޯރަމެއްަގއި ާރަނގަޅު ާތިބެގެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިކަމާ ާވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވެދ ނެތީ

ނޑުާއެދޭާއެދުމެްއކަމުަގއިާެއވ ަހކަ...ާ  1670ާވިސްނ ަވޑަިއގަތުމަކީާއަުޅގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުަޙއްމަދުާވ ހަކަފުުޅާކު  1675ިރއަށްާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެކަުމގަިއާައުޅގަ

ާގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާގެންދ އިުރގައި ާުކރިއަށް ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާކޯ ާބްރޯްޑކ ސްޓިންގ ާމޯލްޑިވްސް ާމިއުޅޭ ާދޭން ާހައިސިއްޔަެތއް ާޤ ނޫނީ ާއ ދެ، ާބެހޭގޮތުން. ާބިލ   32ާ1680ޕަރޭޝަްނގެ

އަހަރުގެާދިގުާތަރައްީޤގެާޚިދުމަތްތަކެއްާރ އްޖެާއަށްާފޯރުކޮށްދެމުންާއަންނަާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސ އިާއަދިާހަމަާއެއަށްވުރެާ

ާައޑު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފޮނުވަމުންދ  ާޕްރޮގްރ މްތައް ާެއހެން ާެއކިެއކި ާއަދި ާޚަބަރ  ާމަޢުލޫމ ތ އި، ާުދވަހު ާގިނަ ްނާވެސް

ާގިނަގިނަާ ާކަހަލަ ާމަންފ ކުރ  ާވެސް ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެއީާ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއެހެންކަމުން، ާދެވިފައި. ާވަީނ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާރަނގަޅު ާއެކަީށގެންވ  ޚިދުމަތްތަކެއް

 1685ދެާޗެނަލްއެއްގެާގޮތަށްާހަމަޖެހިގެންދ އިރުގައިާއެާދެާޗެނަލުންާޓީ.ީވާާސަރުކ ރުންާނޫނިއްޔ ާމިާކޯަޕރޭޝަނުންާހިންގ 

ާކަންތައްތަްއާވ ންާޖެހޭނީާދެފުށްާފެންނަ،ާ ާއަދިާައުޑންާވެސްާދޭާމަޢުލޫމ ތުތަކ އި،ާޚަބަރުތަކ އި މޯލްޑިވްސުންާވެސް

އިާކުރެޭވާކަންތައްތަެކއްގެާގޮުތގަިއާހަމަާއ އިާއިންސ ފުން،ާވަިކާފަރ ތަކަށްާނުޖެހޭާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ހުރިާގޮތެްއގަ

ާމިާ ާމިހެން ާބޭނުމަކަށް. ާއެންމެ ާހަމަ ާދަންނަވ ލީ ާފުރުަޞތަށް ާހުސްއެކަނި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ންޖެހޭނީ. ވެގެން

ާދެންނެވީާ ާމި ާމިހެން ާހުށަހެިޅފައި. ާވެސް ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާކުރިމަީތގައި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެބައޮތް ާމިހ ރު ދެންނެވީ

ާމިާާކުއްލިައކަށް ާމުވައްޒަފުންތަކެއް ާތިބި ާގޮތުަގއި ާސަރވަންޓެްއގެ ާސިވިްލ ާދަށުން ާސަރުކ ރުގެ ނޑުމެން  1690އަުޅގަ

ާމުވަްއޒަފުންާ ާބ ރެއް، ާހުރިހ  ާކޯޕަރޭޝަންގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާދަށަށް ާކޯޕަރޭޝަންގެ ާހެދިގެންދިޔައިަމ ކޯޕަރޭޝަން

ާއެތަނުގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާވަިކކުރުމުގެ ާލަފ ގެމަތިން.ާާޢައްޔަންކުރުމ އި ާބޯޑުގެ ާޑިެރކްަޓރަށް މެނޭޖިންގ

އެހެންކަމަށްވ އިުރަގއިާމިހ ރުާސިވިލްާސަރވަންޓުްނގެާގޮުތަގއިާތިބިާގިނަާމުވައްޒަފުންތަަކކަށްާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާމިާ

ާކަމުާ ާސްޓ ފުންތަކެއް ާމަަސއްކަތްތެރި ާހީވ ގި ާަވރަށް ާކުޅަދ ނަ ާވަރަށް ާފަންނީ ާވަރަްށ ާތިބީ ާވެސް ގަިއާދެތަނުގައި

ާއިްސާ ާތަންތަނުގެ ާއެ ާމަޢުލޫމ ތުތަކުންނ އި ާލިބެންހުރި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެންނެވީ ާމި ާމިހެން ާދެކެން.  1695އަޅުަގނޑު

ާއެތަންތަނުަގިއާ ާސ ފުވެގެންދޭ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަތަކުން ާދައްަކވ  ާވެރިން ބައެއް

ާމުވަްއޒަފުންތަކެ ާހީވ ގި ާވަރަށް ާރަނަގޅަކަްށާމަސައްކަތްކުރަނީ ާތަނެއްގައި ާެއްއވެްސ ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާކަމަށް. އް

ާކަންތައްަތްއާ ާއެތަންތަނުގެ ާގޮތަކަށް ާކުެރވޭނެ ާމަސައްކަތް ާރަނގަޅަށް ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާތިބި ާއެތަނެއްަގއި ނުހިންގޭނެ

ާއިތުބ  ާފުރިހަމަ ާއެކަށީގެންވ  ާއެމީހުންނަށް ާނޫިނއްޔ .ާއަދި ާދިޔަިއއްޔ  ާބޭނުންވާ ބައްޓަންެވގެން ާޭދންޖެހޭނެ.ާއަދި ރެއް
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ާފަހުާ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާދ ންޖެހޭނެ. ާކުިރއަށް ާވެސް ާމަސައްކަތްަތއް ާއިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ާޢިލްމު ާއަދި  1700ހުނަރ އި

ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ާކަންތަްއތައް ާބެހޭ ާމުވަްއޒަފުންނ އި ާޤ ނޫނުން ާމި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދަންނަވ ނީ، ވ ހަކަައކަށް

ާގަވ  ާހެދޭ ާތެެރއިްނާފަހުން ާއިޞްލ ޙުތަކުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާގެންދ ކަމަށްވ އިުރގަިއ ާދަށުން އިެދްއގެ

ާތ އީދުކުރެވޭީތާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާހެދުމަށް ާގޮުތަގއި ާސަރަވންޓުންގެ ާިސވިލް ހުށަހެޅިފައިވ 

ާވެސް ާވީހ  ާބޭނުންވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތން ާދަންނަވ ލުުމގެ ާޤ ނޫނީާާއެވ ހަކަ ާއަށް ާމުއައްސަސ  ާމި ައވަހަކަށް

ާކަހަލަާ ާހުރިހ  ާފޯރުކޮށްދޭ ާއެ ާއިން ާރ އްޖެ ާރައްިޔތުންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެަތނުން ާލިބިގެން  1705ހައިސިއްޔަެތއް

ާއެންމެންނަށްާ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާފަހިގޮތެއްގައި ާމ  ާރަނގަޅު ާމ  ާމިހ ރަށްވުރެ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ޚިދުމަތްތަކެއް

ާނެާގޮތެއް.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާާލިބިގެންދ 

ާ

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާބިލުާ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާކޯޕަޭރޝަން ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ާނެޝަނަލް ާމޯލްޑިްވސް ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  1710ޝުކުރިއްޔ 

ާކުޅުުދއްފު ާގޮތަްށާހުށަހެޅުއްވި ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ށި

ހޮއްެވވިާކޮމިޓީންާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމުަގއިާކުަރއްވ ަފއިވ ާބުރަާމަސައްކަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނުޑާ

ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާބޭނުންވަނީ، ާމައްސަލަާާދަންނަވ ލުމަށް ާިޢބ ރ ތްކުރުމުގެ ާޤ ނޫނުތަކުގައި ހަދ 

ާމ ނަާ ާގޮތުން ާޢިބ ރ ތްކުރެވޭ ާގޮތުންނ އި ާއަތުރ ެލވޭ ާމ އްދ ތަކުެގާލަފްުޒތައް ާކަމަްށ.ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކުރެވޭ ހުންނަކަން

ާހުން ާއިްޞލ ޙުތައް ާބަެއއް ނުޑާހުށަހެޅި ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާމި ާކަމަށް. ާދިމ ަވމުންދ  ާވެސް ާގޮތް ާއެކަންާއަރ ރުންވ   1715ނ ނީ

ާ ާއަދި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއަޅުަގނޑު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާމި ާއެގޮތުން ާބަލ ފައި. ާކުރެވޭތޯ ވަނ9ާާަރަނގަޅު

ާހުށަހެިޅާ ާރަީއސް،ާައޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވެްސާފ ހަގަކުރަން. ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅި ާއަުޅަގނުޑ ާއަށް ާ)ފ( މ އްދ ގެ

ާ ާބަލ ިއރު ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާދަންނަވ ލަނ9ާާްއެހެން ާފ ހަގަކުރަމުން ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅި ާއަށް ާ)ލ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާސިޔ ސީާ ާހުރިހ  ާޖ ގަ ާބުނ  ާއަކުުރަގއި ާއެ ާއޮތްގޮތުން ާއަކުުރ ާއެ ާބިލުގައި ާމި ާނިންމެވި ާއިން ާކޮމިޓީ ބޭނުންވަނީ،

ާއަ ާއެ ާބިލުގެ ާމި ާދެންނެވީ ާމި ާމިހެން ާކަމެއްކަމަށް. ާއެކަށީގެންވ  ާނުލިބުމަކީ ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކަށް ާ"އެއް  1720ކުރުަގއި

ާސިޔ ސީާ ާދެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާއޮތުމުން. ާމިގޮތަށް ާލިބިގެންވ " ާޖ ގަ ާއަށް ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާގިނަ ޕ ޓީއަށްވުރެ

ާއިޞްލ ުޙގަިއާ ާހުށަހެޅި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާޕ ޓީ. ާސިޔ ީސ ާގިނަ ާޕ ޓީއަށްވުރެ ާިސޔ ީސ ާެއއް ާވެސް ޕ ޓީއަކީ

ާޕ ީޓއަކަށް ާސިޔ ސީ ާކޮންމެ ާހުށަހެޅިފައިވ ާާވ ނީ ާބިލަށް ާމި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިޭބގޮަތށް. ާޖ ގަ ވެސް

ާވ ހަަކކޮުޅާ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާުއއްމީދުކުރަމުން، ާވިސްނ ވަަޑިއގަންނަވ ނެކަމަށް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި އިޞްލ ޙުތަކަށް

 1725 ނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާޙ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލް

ާދިރ ސ ާ ާބިލު ާކުރުމުގެ ާގ ިއމު ާކޯޕަރޭޝަން ާބްޯރޑްކ ސްޓިންގ ާމޯލްިޑވްސް ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންާމިާ ނޑަކީާވެސްާއެާކޮމެީޓގެާމެންބަރެއްާކަމުގައިާދަންނަވަމުން،ާއަުޅގަ ކުރަްއވަންާހޮއްެވވިާކޮމެޓީަގިއާއަޅުގަ

 1730ުމގައިާޑީ.އ ުރ.ޕީާއ އިާއެމް.ޑީ.ޕީާއ އިާވަރަްށާބޮޑަށްާވ ހަކަެދކެވިާދެފަރ ުތެގާވެސްާރޫހ އިާެއއްގޮތަށްާމަސައްކަތްާކުރު

ާައއިާ ާއެްއކޮށް ާިއޞްލ ޙުތަކ އި ާއައި ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަަތ ާކަމުަގއި ާބިލެއް ާައއި ާނުޖެހިގެން މައްސަލަތަކެއް

ާދެޭކގޮތުގަާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާކަމުަގއި ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގާބިލެއް ާމޯލްޑިވްސް ާމިކަަމކީ ާނުވަތަ ާބިލަކީ ާިމ އި

ާކުރަންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާބިލެއް.ާމިއީ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާކުރުމުެގ ާގ އިމު ކޯޕަރޭޝަން

ާޙ ލަ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާޭބނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާކަުމގަިއ ާކަމެއް ާއޮތް ާހުރިގޮތުންާޖެހިފައި ތު

ާއަނިޔ ވެރިާ ާހުދުމުހުތ ރު ާަވކި ނޑުތަކެްއާޖެހި ާތަްތގަ ާވަކި ާބިަކވެ ާވަނީ ާައޑު ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާމޯލްޑިްވސ އި  1735ޓެލެވިޜަން

ާކުރުމަށްާދަންނަާމީހުންާނުދަންނަާ ާގެންުގޅޭާމިނިވަްނާކަމ ިއއެކުާމަަސއްކަތް ާވަކިާުއސޫލުތަކެއް އުސޫލުތަކަށްާތަބ ވ 

ާޙަޤީ ާކަމުގެ ާމީހަކުާތަނަކަށްވެ ާއެހެން ާޮކށްފައިވ އިރު ާކަމެއް ާބަޔަކު ާދެއްކުމ އި ާވ ހަަކ ާއޮުޅވ ލ  ާޙަޤީޤަތް ާޮއއްވ  ޤަތް

ާގޮސްަފިއާ ާއަޑު ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމޯލްޑިވްސ އި ާޓެލެވިޜަން ާމިއަދު ާގޮތަށް ާތަފ ތު ާމިަކހަލަ ާބުނުމ އި ާކުރިކަމަށް ކަން

ާދެ ނުޑ ާއަޅުގަ ާހިނދު، ާަޤބޫލުކުރ  ާދިވެހިރައްޔިތުން ާޤ ނޫނަކަށްވެާވ ކަމަށް ާފ ސްވެ ާބިލު ާމި ާގޮތުގައި ކޭ

ާދިވެހިާ ާމިއަދު ާދުވަހަކަށް ާލިބޭނެ ާމަންފ  ާޙަޤީޤީ ާމޯލްިޑވްްސގެ ާޓެލެވިޜަން ާއަޑ އި ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ  1740ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ  ާއޮތީަމ. ާވެްސ ާސަބަބުތަކެްއ ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާބޭނުންވެަފއި. ާިމވަނީ ެނާރައްޔިތުން

ނޑުމެންނަށްާއަޑުާއިިވގެންާދިަޔއީާުކއްލިޔަކަްށާމިާކުންފުންޏެއްގެާދަށަށްާިދވެހިރ އްޭޖެގާ ކަންނޭނގެާދ ދިފަހުންާއަުޅގަ

ާނޫން.ާ ާވެސް ާކަމެއް ާކުެރޭވނެ ާމިކަމަކީ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާމަންޒަރު. ާބަދަލުކުރި ާމޯލްިޑވްްސ ާޓެލެވިޜަން އަޑ އި

ާ ާދެތަން ާދި.އެފް.އެމ އި ާއ އި ާބުނ ާދި.ޓީ.ވީ ާމިގަވ އިދު ާޖެހުނީ ާކުަރން ާރަޖިސްޓްރީ ާދަށުަގއި ާކުންފުންޏެްއގެ ާދެ ވެސް

ާރަޖިސްޓްރީާ ާނަމުގައި ާދެ ާހަދައިގެން ާނަން ާދެ ާކުންފުންޏެއްެގާދަށަށް ާދެ ާނުވ ތީ ާކަަމކަށް ާކުެރވޭނެ ާމިކަމަކީ  1745ގޮތުން

ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާވެސް.ާއެކަމަކު ާދި.އެފް.އެމް ާއ އި ާދި.ޓީ.ވީ ާޖެހުނީ ާދަށަށްާާކުރަން ާކުންފުންޏެްއގެ ާއެއް ޚިލ ފަށް

ާމުދ ާ ާދެ ާހަރު ާފަތުރ  ާޕްރޮެޕެގންޑ  ާވަުރގަދަ ާއެންމެ ާތެރެިއން ާހަރުމުދ  ާސަރުކ ުރގެ ާމުައއްސަސ  ާތަން،ާދެ ާދެ މި

ާބިލުަގއިާ ާމި ާވ ހަަކާދައްކ އިރު ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާހިތ މަ ާމިއީ ާބަދަލުކޮށްފައި. ާމިވަނީ މިއަދު

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާހުރި ނޑަށްާރަނަގޅުާވ ނެކަންާެވސްާދެންާރަނގަޅުާވ ނެކަމަށްާއަޅުގަ ހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާއަުޅގަ

ނުޑާވެްސާބުރަާމަސައްކަތްތަެކއްާކޮްށގެންާތައްޔ ރުާކޮށްަފއިވ ާނުވަަތާ ނޑުާއިންާކޮެމޓީއަކުންާއަުޅގަ  1750ސަބަބަކީާއަުޅގަ

ާބިލަކަށް ާއޮތް ާޖައްސ ަފއި ާކުލަ ާދިވެހިރ އްޭޖގެާާއަޅުަގނޑުމެން ާމޯލްޑިވްސ އި ާޓީ.ވީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައުޅގަ ވ ތީ.

ާމުަވއްޒިފުންނޭ.ާ ާސ ރވިްސގެ ާސިވިލް ާސ ރވިްސގަިއ، ާިސވިްލ ާެއއީ ާކުރީގެ ާމުަވްއޒިފުންނަކީ ާިތއްބެވި އަުޑގައި

ބައްދަލުާކޮށްަފިއާާތިއްބަވަނިކޮށްާގ ތްަގނަޑކަށްާދެާގަޑިއިރުާުނވަތަާތިންާގަިޑއިރުގެާނޯޓިެސއްާނުވަތަާބޭފުުޅންތަކެއް
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ާއިންާ ާމ ދަމ  ާނުވަތަ ާެފށިގެން ާމިއަދުން ާއިން ާވަޒީފ  ާއޮންަނނީ ާޭއގަިއ ާކުރުމަށް. ާސޮއި ާއެްއޗެްއަގއި ާަވކި ވިދ ޅުީވ

ާކުންފުންޏަށްާ ާމި ާމުވަްއޒިފުން ާތި ާނުވަތަ ާކުދިން ާކަލޭމެން ާތަނޭ. ާދެ ާހިނގ  ާދަށުން ާކުންފުންޏެްއެގ ާމިއީ  1755ފެށިގެން

ޔ ާަވޒީފ ާއިންާވަިކާކޮށްެލވޭނޭ.ާީވމ ،ާމިހ ރަށްާމިހ ރަށްާމީތީގަިއާސޮއިކޮށްަލާދޭށޭ.ާދ ނެާމީތީގައިާޮސއިާުނކޮށްފިއް

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާ ާހަޔ ތުގައި ާމޯލްޑިވްްސގެ ާެނތް.ާޓެލެވިޜަން ާކަމެއް ާނެތް.ާކުރ ނެ ާތަނެއް ާލިބޭނެ ާނެތް.ާވަޒީފ  ކޮޅެއް

ންާތަޢުލީމުާހ ސިލުާކުރެިވާަކމުގެާފަންނީާހުނަރުާލިބިާއަުޑގެާހަޔ ުތގަިއާމަސަްއކަތްަތއްާކޮްށާތަޖުރިބ ތައްާލިބިާބޭރުާ

ާއެތަންާ ާނުވަތަ ާމުއައްސަސ  ާއެ ާވެދ ނެތީ، ާދަތިކަމަކަށް ާނިންމުމަކީ ާގޮތެއް ާކުއްލިޔަކަށް ާބަޔަކަށް ާތިބި ތިބިފައި

ާ ާޖެހުނީ ާމުަވއްޒިުފންނަށް ާެއ ާނުވަތަ ާއެޭބފުޅުން ާއުނދަޫގވ ތީ ާއުނދަގޫވެދ ނެ، ާދ ންޖެހޭނެތީ  1760މިދަންނަވާ ދޫކޮށްލ ފައި

ާނުހިމެނިާ ާމުވައްޒިފުންނަށް ާސ ރވިްސެގ ާސިވިލް ާކުއްިލޔަކަށް ާގުިޅގެން ާކުރުމ އި ާސޮއި ާކުރަން. ާސޮއި އެތީަގއި

ާބަދަލުެވގެންާ ާކުއްލިޔަކަށް ާއަކީ ާހިތ މަ ާމީގެ ާދިޔައީ. ާބަދަލުވެގެްނ ާތެރެއަށް ާކުންފުނީގެ ާމިދަންނަވ  ކުއްލިަޔކަށް

ނޑުމެންާދިޔުމ އިާގުިޅގެންާމިއަދުާއެާމުވަްއޒަ ފުންާއެވަނީާބިކަވެަފއި.ާމުސ ރަތައްާވަނީާއުނިކުރެވިަފއި.ާމ ދަމ ާއަޅުގަ

ާދިޔައިމާ  ާބަދަލުވެގެން ާތަން ާދެ ާމި ާދަށަށް ާކުންފުނީގެ ާމިއުފެދޭ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާނުވަތަ ާކުންފުނި ާމިހަދ  އަނެއްކ 

ާަރއީ ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ާގިނަ ާުމވަްއޒަފުންތައް ާސުވ ލަކީ ާވެްސާއުފެދޭ ާފަހުން ާދ ދި  1765ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމޯލްޑިްވސ ިއާ ާޓެލެވިޜަން ާމުވައްޒިފުންނޭ. ާމަދު ާަވރަށް ާހިްނގަނީ ާދި.ޓީ.ވީ ާދި.އެފް.ެއމ އި ާވަނީ ވިދ ޅުވެަފއި

ާޓެެލވިޜަންާ ާއެކަންތަކ އި ާވިދ ޅުވެަފިއ ާލައިގެންނޭ. ާމުވައްިޒފުން ާއަށް ާއިންތިހ  ާހިންގެނީ ާމިއަދު ާައޑު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ވްްސގެާމުވަްއޒަފުންނ އިާދިވެހިރ އްޖޭގެާއަުޑގެާމުަވއްިޒފުންާއިހުތިޖ ޖުކޮށްާހިތްހަމަާނުޖެހިގެންާރައީސްާއޮފީްސާމޯލްޑި

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާކުރިކަމުގެ ާމުޒ ަހރ  ާތެރޭަގއި ާއަޑު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމޯލްިޑވްސ އި ާޓީ،ވީ ާއަދި ާކޮށް ާމުޒ ހަރ  ކައިރީ

ާމިދަ ާވ އިރު ާލިިބފައި. ާވަނީ ާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަން ާަވކިކޮށްފި ާއިން ާަވޒީފ  ާުކއްލިޔަކަށް ާމުަވއްޒަފުންތަެކއް  1770ންނަވ 

ާއުފެދޭާ ާމިއީ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ާދ ނީ ާވެގެން ާސޮއި ާެއކުރި ާއެއްކަލަ ާއެދުވަހު ާކޮންގޮތަކަށްތޯ. ާދ ނީ ާކަންވެގެން ދެން

ނުޑާޤަބޫލުކުރަނީާސުވ ލެއް.ާައޅުަގނޑުާެދކޭާޮގތުގަިއާމިާކުންފުނިާއުފެިދގެްނާއަންނަާއިރުާުއސޫލެްއާގޮތުާ ންާއަުޅގަ

ާގޮުތަގިއާ ާދެކޭ ާހިނދު،ާއަޅުަގނޑު ާވެފައިވ  ާކުންފުނި ާމި ާމިއަދު ާކުންފުންޏަކަށް ާނެތް ާއެއް ާލަމަ ާއެއް ާހަމަ ޤ ނޫނީ

މިއަދުވެސްާއެބޭފުޅުންނަކީާެއީއާސިވިލްާސ ރވިްސގެާމުަވއްަޒފުންނަށްާވ ންާއެބަޖެހޭ.ާއެބޭުފޅުންނަށްާމިާކުންފުނިާމިާ

ާގޮތުން ާއެާާޤ ނޫނީ ާޖެހޭނީ. ާބަދަލުވ ން ާކުންފުންޏަށް ާއެބޭފުޅުން ާފެށިގެންނޭ ާދުވަހުން ާއުފެދޭ ާކުންފުނި  1775އުފެދޭ

ާގިަނާ ާއެބަތިއްބޭ ާެއތ ނގައި ާައކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާޖެހޭނޭ. ާލިބެން ާއެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

ާކު ާމި ާއުސޫލުން ާޒިންމ ވ  ާދަރަންޏަށް ާއެތ ާމުވަްއޒަފުންތަކެއް.ާކުންފުނިާއުސޫލުން ާވަނީނަމަ ާކަމަށް ާހިންގަން ންފުނި

ާކޮންަބއެއްޯތާ ާޖެހުނީތ އޭ.ާއެހެންވިއްޔ  ާހ ލުގައި ާއެމީހުން މުވަްއޒަފުންތަކެއް،ާވަކިކުރ ޭނާމަދުކުރ ނޭ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ 

އްާނޫނޭ.ާމީގެާޒިންމ ާވ ނީ؟ާކުީރަގއިާެއާއުފެދިފައިާއޮތްާބޯޑުންތޯ.ާައބަދުާވެސްާވިދ ުޅވ ނޭާއެއީާެއހެންާބުނިާއެއްޗެާ

ާޓެލެވިޜަްނާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން ާމައްސަލައެކޭ. ާމިއީ ާޖެހޭނީ. ާދ ން ާކޯޓަށޭ ާސްޕްރީމް ާވެސް  1780ދެން
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ާވ ެނާ ާމިނިވަން ާއަށް ާއިންތިހ  ާމިތިބީ ާބޭނުންވެފައި ާދިވެހިަރއްޔިތުްނ ާމިއަދު ާއަޑު ާިދވެހިރ އްޭޖގެ މޯލްޑިވްސ އި

ާހިނގ  ާހަދަމ  ާއެދުވަަހށް ާމިއަދަކީ ާޓެލެވިޜަްނާދުވަހަކަށޭ. ާމިއަދަކީ ާހިނގ ށޭ. ާހަދަމ  ާެއވަގުތަށް ާމިއަދަކީ ށޭ.

ާކަމ އިެއުކާ ާމިނިވަން ާޖެހިލައިގެން ާހިތްހަމަ ާމުަވއްޒިފުން ާއަުޑގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމުަވއްޒިފުންނ ިއ މޯލްޑިވްްސގެ

ާހަދަ ާވަުގތަކަށް ާކުެރވޭ ާމަސަްއކަތް ާކަމ އިެއކު ާމިނިވަން ާއޮންނަ ާދ އިރ އިަގިއ ާމިީއާނޫސްވެރިކަމުެގ މ ތޯއޭ.

 1785ާރައްޔިތުން....

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަްށާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާގެންދަވަނިކޮށް ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  1790ޝުކުރިއްޔ 

ާހަ ާަވގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ާބިލާ ކަ ާމި ާދެން ާދިަޔއީ. ާަދއްަކވަންާގޮތުާބެހޭާމަެވގެން ާވ ހަކަފުޅު ާމަރުޙަލ ަގއި ާމި ން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާލިސްޓުން ާމެންބަރުންގެ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.

ާ

 1795ާއްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ބަރުާމުޙަމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެން

ނޑުާހުށަހެިޅާހުށަހަޅަންާލިބުނުާފުރުޞަތުާދުވަހުާއިްޞލ ޙުތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާކުރީާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަ ގައިާއަުޅގަ

ާއިޞް ާއެ ާހަމީދު ާޢަބްދުލް ާިއސްމ އިލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާޭއގަިއާާިއޞްލ ޙުލ ޙެއް ދޫކޮށްލީމަ

ާއިދ ރ  ާމަޖިިލސް ާއުޅޭތީ ާާފުށުއެރުންތަކެއް ނަޑށް ާއަުޅގަ ާމިއިން ާއޮތުމ އެީކގަިއ ާކުަރްއވ ފައި ާޚަބަރު ާއެާއެ އަދު

ާރައިޞް ާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ގެާ)ޅ(12ާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާބިލުގެާާނގަަޅށްލ ޙް ާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙ3ާާާާވަނަ އަންނަނިވި

 1800އަހަުރ3ާާސިޔ ސީާޕ ީޓއެްއގެާއަދިާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސީާމަޤ މެްއގެާވޭތުވެދިަޔާާ-3ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(12ާާކުރުން.ާ

ނޑުާއެެދންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދު ވަހުގެާމުއްދަތުަގއިާމަޤ މުާއަދ ކޮށްފައިވ ާމީހަކު.ާއެހެންވީަމާއެާއިޞްލ ޙުާއަުޅގަ

ާމިާއިޞްލ ޙަށްާވެސްާތ އީުދޮކށްދެއްވުން.ާ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްމެންާކ ށިދޫާދ އިރ ގެ

ާމަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ޝުކުރިއްޔ  ާމުޙަޑަވެލި ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާއިރ ގެ ާދެންމެ ާނ ޒިމް  1805އްމަދު

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް. ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ
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ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މްާމުއްޠައިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ ތޮޑ ާދ 

ާ ާމި ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާފުރިހަަމާ`. ާއޮތް ާކުރެވިަފއި ާަތއްޔ ުރ ާބިލު ާމި ާއަޅުަގނޑު ބިލަކީ

ާވ ީނާ ާައޅުަގނޑު ާމ އްދ ތަކަށް ާބަެއއް ާހުރި ާބިލުގައި ާއެއ އެީކާމި ާހަމަ ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާއަށް ާކޮމިޓީ  1810ކަމަށްޓަކައި

ާ ާއިުރގައި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅ ފަ. ާިއޞްލ ޙު ާހުށަހެޅިާބައެއް އިޞްލ ޙު

ާއަންަނާ ާޤައުމަށް ާއިބ ރ ތްތައް.ާއަުޅަގނޑުމެން ާބައެއް ާހުރި ާމ އްދ ތަުކަގއި ާބިލުގެ ާހުީރާމި ާކަމަކަށް ާއެއް ނޑު މައިގަ

ާުނވިސްނ ާ ާދޭތެޭރގައި ާމިކަންަތއްަތކ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޭތެރޭަގއި ބަދަލުތަކ އި

ާ ާމ ދަމ  ާދިވެިހާތިބެއްޖެނަމަ ާތ ރީޚުަގއި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާވެދ ނެ. ާކަމަކަށް ާޖެހޭނެ ާހިތ މަކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

 1815ރ އްޖޭގެާތ ރީުޚގަިއާއީސްޓަރާސަންޑޭާނުވަތަާޢީސ އީާދީުނެގާމީހުންާފ ހަގަކުރ ާއީސްޓަރާސަންޑޭގެާމުނ ސަބަުތގައިާ

ަގއި.ާިދވެހިާރ އްޖޭަގިއާހުރިާއިސްލ މީާތައުލީމުދޭާދިވެހިާރ އްޖޭގެާސްކޫލެއްާފުަރތަމަާފަހަރަށްާބަންދުާކުރެވުނީާއިްއޔެ

ާއިްއޔެަގއި.ާ ާސޮއިކުެރއްވީ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤަރ ރުގައި ާއުވ ލުުމގެ ާއިސްލ މިއްޔ  ާދިރ ސ ުތލް ާމައުހަދުއް މަރުކަޒު

ާ ާިހނގި ާުގޅިގެން ާފަހަރެއްގައި 2ާާމީ ާނުހިނގި ާގުިޅެގން ާފަހަރެްއގައި ާހިނގައިދ ނެ. މަކަށްާކ2ާަކަމަކަްށެވގެން

ާގުުޅވ ފަ.ާ ާވަރަށް ާހުންނަނީ ާއަިއސް ާއެއްޗިހި ާމެސެޖް ާމ ނަކޮށްފައި ާމި ާެއހެންނަމަވެސް ާހިނަގއިދ ނެ. ވެގެްނވެސް

ާެވްސާ ާނިމިގެންދ އިރު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާުނދިނުމަށްޓަކައި ާފުރުޞަތު ާހިންގުމުގެ ާކަންތަްއ ާމިކަހަލަ  1820އެހެންވީމަ

ާ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއެބަެޖހޭ ާބުނަން ާއެހެންވެގެންާއަޅުަގނޑުމެން ާނިމެންޖެހޭނީ. ާހުރިހ ކަމެއް ާތެރޭަގއިއޭ ިގއުަގނުޑގެ

ާމިޤައުމުގައިާ ާސަބަބުތައް ާމިދެންނެވި ާއުއްމީދުކުރަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅީ. ާމި ާއިޞްލ ޙުތަްއ ާމި އަޅުަގނޑު

ފ ސްކޮށްދެްއވުން.ާހިނގަމުންދ ތީާމިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތ އީދުކޮށްދެއްވ ާމިާިއޞްލ ޙުތައްާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިްއޔ  ާފުރުޞަތަްށ ާދެއްވި ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލުމަށްޓަަކއި ާވ ހަކަ މި

 1825ާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ  ާހޯރަފުށީ ާމިއޮތީ ާއަރުވަްނ ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ގެާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާއަރުވ އިރު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާރަޝީދަށް. ާއަޙުަމދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1830ހުސްވަގުުތކޮޅ ާދޭތެރޭަގއިާަވުގތުވަނީާވަރަށްާުކޑަވެަފއިކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާ

ާޖެހު ާގަޑި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުާފައްޓަވ . ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްެތރި ާފަށ އިރު ާައލުންދެން ާހުއްޓ ލ ފަ މުން

ާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.ާއެހެންީވމަާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުާފައްޓަވަްނާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވއިފިން.

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު
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ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމިއިނދަ ާބ ކީ ާދަންނަވ ލަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑ2ާާ. ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި  1835މިނިޓެއްހ އިރު

ނުޑާ ދަންނަވ ާމިާބިލަށްާމިއަދުާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާދަްނނަވ ލ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާމިާބިލަކީާއަުޅގަ

ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާބިލުގައި ާމި ާއެހެންނަމަވެްސ ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ާހަމަ ާކަންތައްތަެކއްާާދަންނަވ ނީ ޤަޫބލުނުކުރެވޭ

ާކޯޕަރޭޝަެންއާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ާނަމުގަިއ ާކުރުމުެގ ާމިިނވަން ާަބޔަކު ާނުކުެރވޭ ާތ އީދެއް ނޑު ާއަުޅގަ އެބަހުއްޓޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގޮތުަގއި ާބަޔެއްގެ ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ާމެންބަރުން ާކޯޕަރޭޝަނަށް ާއަދި އުފައްދ 

ނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާމަޖިލިސްާވެގެން  1840ބ ރ3ާާުދިއުން.ާއަުޅަގނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭާސަބަުބތަކުގެާތެރޭަގއިާއަުޅގަ

ވަކިކުެރިވގެންާދައުލަުތގެާމުައއްސަސ ތަުކގެާއެކިެއކިާވަކިުކރެވެންާއޮތްާހ ލަތެްއގައިާއެއްާބ ރުންާއަނެއްބ ރަށްާނުފޫުޒާ

ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކުެރވޭަތން. ާމަސައްކަްތ ާިމާާފޯރުވަން ާބ ރު. ާރައްޔިތުްނގެ ާދައުލަތުެގ ާމަޖިލީހަކީ ާޢިްއޒަތްތެރި މި

ާފެންނަނީާ ާމި ާފަހަކަށްއަިއސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާތެރެއިން ާމީގެ ާބ ރު. ާވަރުގަަދ ާއެންމެ ާމީ ބ ރަކީ

ާމަ ާބ ރުތަކުެގ ާިމވ  ާލިބިދީފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫުނއަސ ސީން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާނަމުަގއި ާމިާޑިމޮކްރަސީެގ އްޗަްށ

 1845ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާދިގުާައތްާފޯރުވ ާމަންޒަރު.ާމީާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއްާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާކަމަކީ ާކުރެވޭ ާމި ާތިބެ ާނޭނގި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ ާމިހެން އަޅުަގނޑު

ާމަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާމަސަްއކަތުންާމ ޒީވެ ާބުރަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރެްއވި ާމަސަްއކަތް ާމ ީޒަގއި ޖިލީހުގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާޙައްޤުތަކެއް ާލިބިދިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާެގނެސްދިން ާހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނ 

ނ ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު ާކުރަމުންދ  ާކޮންޓްރޯލް ާބ ރަކުން ާލިބިގެންވ  ާމިކަމަށްޓަކައިާމަޖިލީހަށް ާމިދަނީ. ާފެނިގެން ޑުމެންނަށް

ާކަވަރުކުރަމުންދ ާާ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމީޑިޔ  ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއަިދ ާމޯލްިޑވްސ އި ާޓީ.ވީ ާނުކުެރވޭ ާތ އީެދއް  1850އަޅުަގނޑަށް

ިރާމުއައްސަސ ކަމުަގއިވ ާބްރޯޑްާކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަްނގެާމަޤ މްތަކަށްާމީހުންާޢައްޔަންާކުުރމަށްޓަކައިާމިާިޢއްޒަތްތެ

ާޖެހިއްޖެކަންާ ާަވގުތު ާއަުޅަގނޑަށް ާއިޝ ރ ތްފުޅުން ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަކަށް. ާޖެހޭނެ ާކުރަން ާމިކަން މަޖިލީހުން

ާފެންނ ތީާއިށީނދެލ ނަން.ާ

ާ

 1855ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮ ާދެްއވ ަފއި ާވިދ ޅުވެ ާއޯގ ތެރިކަމ އެީކގައި ާވަރަށް ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާކޮޅ ާއ ދެ، ާހުސްަވގުތު ތީ

ާހީވެގެންާ ާނިމެނީކަމަށް ާވ ހަކަުފޅު ާގެންދެިވގޮތުން ާވ ހަަކފުޅު ާނިންމ ލައްވ ނަމޭ. ާވ ހަކަފުޅު ާތިމަންނަގެ ހަމައަށް

ާ ާަދއްކަނީ ާކަށި ާގަީޑގެ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާކަމަށްވެދ ނެ. ާބަލ ެލވުނީ ާއިތުރަށް ހިނަގއިފިކަމަށް.12:30ާާއަޅުަގނޑަށް

ާއަޅު ާއ އްމުކޮށް ާއެހެންވީމަ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާމަސަްއކަތް ާައޅުަގނޑުމެނ12:30ާާްަގނޑުމެންގެ ގައި

ާ ާޖަލްސ  ނޑ ލ ނީ.ާދެން ާމެދުކަ 30ާާމިޖަލްސ  ާފަށ ނީ ާަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު ާމެންބަުރ1:00ާާމިނިޓުގެ  1860ަގއި.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަ ާކޮށްލައްަވިއފިކަމަށް ާއިޝ ރ ތެއް ާކޮށްަލއްަވއިފި.ާދެންމެ ާދައްަކވަންާއިޝ ރ ތެއް ާވ ހަކަފުޅު ާއެ ާފެނިއްޖެ ނޑަށް



 70 

ާ ާއެހެންވީމަ ާކަމަށް. ާބޭނުންފުޅުވ  ާމެންބަރ1:00ާާުއަދި ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެށުމ އެކީަގއި ާފަށ ފައި ާޖަލްސ  ޖަހ އިރު

ާ ާދަންނަވަމުން ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނެާވ ހަކަ ާގެންދިއުަމށް ާކުރިޔަށް ނޑުމެނ30ާާްވ ހަކަފުޅު ާއަުޅގަ މިނިޓުގެާވަގުުތކޮޅަށް

ނޑ ލަން.މެ ާދުކަ

ާ1865 

 ]ށ13:00ާާްނ12:30ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަށަނީ.30ާާ`. ާމި ާއަލުން ނޑ ލުަމށްފަހު ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާހުްސވަގުުތކޮޅަަކށް މިނިޓުގެ

ނޑ އަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުާ ނުޑމެންާމަސައްކަތްާމެދުކަ  1870ިލއިރުާވ ހަކަފުޅުާަދއްަކވަމުންާރުޞަތުާއަރުވ ނީ،ާއަުޅގަ

ާ.ހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާެމންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުގެންދިޔަާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާހޯރަފުށި

ނޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ، ާހިސ ބުނ12:30ާާްުު ނޑ ލި ާމެދުކަ ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ އަށް

ާފަ ާޕަބްލިކްާއަޅުަގނޑު ާދެކެވެނީ ާމި ާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާބަލ ނަން.ާޢިއްޒަްތތެރި ާގެންދެވޭތޯ ާކުރިއަށް  1875ށ ގެން

ާކުންފުންޏެއްެގާ ާދެކެވެނީ ާމި ާބުނަންޏ  ާކޮށްލ ފައި ާތިލަ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާހަދ  ާކޯޕަރޭޝަނެއް ބްރޯޑްކ ސްޓިްނގ

ޓީންާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ާދިރ ސ ކޮށްާގެނެވުނުާއިުރގަިއާއުސޫލުންާމިކަންާކުރަންވީާއޭާމިހެންާމިާދެކެވެނީ.ާމިާކޮމިާ

ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާ ާޕަބްލިކް ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ، ާދެން، ާއެަބއޮތް. ާބަޔ ންކުރެިވގެން ާބިލުަގިއ ާތަފްސީލުކޮށް ވަރަށް

ާސ ފު ާވަރަށް ާހަމަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއުސޫލުތަކެްއ. ާހިނގަމުންދ ނެ ާކުރެިވގެްނ ާގ އިމު ކޮށްާކޯޕަރޭޝަން

ާކަންތައްަތކ ިއާ ާއުޅޭ ާމި ާކުަރން ާމަގުސަދ  ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާބިލު ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާބޭނުންވޭ  1880ދަންނަވަން

ާޮބޑަށްާ ާވަރަށް ާނުވޭ ާއެްއ ާދިމަ ާވެްސ ާއެްއގޮތަކަށް ާއ އި ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާމިވ  ާހެދިފައި ާިމވަގުުތ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާ ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެއޭ. ާއަިދާތަޢ ރުޟު ާކުެރވޭ ާދަޢުވ  ާމުަދލަށް ާކުންފުނީގެ ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ކުންފުންޏަކީ

ކުންފުނީގެާޑިރެކްޓަރުްނގެާބޯަޑށްާއިޚުތިޔ ރުތަެކއްާލިބިގެްނވ ާޤ ނޫނީާހައިސިއްޔަތެއްާލިިބެގންވ ާއަމިއްލަާޝަޚުެޞއްާ

ަރްއވ ފައިާއޮތްާމަަސއްކަެތްއާޤ ނޫނީާގޮތުން.ާމިކަންާއެނިގާހުރެާޤ ނޫނީާގޮތުންާވަރަށްާފުންނ ބުާއުސްާބޭފުޅެްއާކު

ާސިޔ ސީާ ާހީލަތްތެރި ާމަކަުރވެރި ާއޮތް ާމަގުސަދެއް ާިސޔ ސީ ާފަހަތުގައި ާމަސައްކަުތގެ ާމި ާމަސައްކަަތކީ. ާމި  1885މިއީ،

ނޑުާމިާދެންނެވީާ ނޑުާމިހެންާމިާދަންނަވަނީާއިނގޭތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހެންާއަޅުގަ މަގުސަދެއްާއޮތް.ާއަުޅގަ

ނގޭނެާޤ ނޫނީާގޮތުންާމިނިވަންކަމެއްާދީފައިވ ާަވކިާޝަޚުޞެްއގެާޑިެރކްޓަރުންގެާބޯޑަށްާބޭފުޅުންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއި

ާއިތުރަށްާ ާމިނިވަންކުރުމޭ ާކަންތައްތަްއ ާމި ާކުރުމ  ާޢައްަޔން ާބޭފުޅުން ާމަގ މުތަކަށް ާއެިކއެކި ާކުރުމަށް ޢައްޔަން
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ާވަނީާސިޔ ސީާމިނިވަންކަމެއްާދިނުމޭާިކޔ ާިމާޢިއްޒަތްތެިރާރައްޔިތުްނާމަޖިލީ ހުގެާބ ރުެގާދަށަށްާގެަނއުުމގަިއާެވސް

ާވަގުތުާ ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދެންނެވީ ާމި ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  1890މަގުސަދެއް.

ާއޮންނަނީ.ާ ާމި ާމެޖޯރިޓީ ާމަޖިލިްސގެ ާއަުތގައި ާކޯލިޝަން ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ީސ ާވ ދަވެިރ ާއިދިކޮުޅ ާގޮތުން ކަންދިމ ކުރި

ންކަމަށްވުމުންާވިސްނަުަްނފުޅުާފިކުރުފުޅުާމިާހުރީާެއާޭބފުޅުންނ ާގުިޅގެންާމިާޢިްއޒަްތތެރިާމަޖިލީހުންާދައުލަތުގެާމިހެ

ާމިާ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާމިހެން ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުން. ާކޮްނޓްރޯލް ާމުއައްަސސ ތައް އެިކއެކި

ާޢި ާމި ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާވިސްނުމެކޭ. ާފިކުެރއްާނުބައި ާޮގސް،ާސިޔ ސީ ާކައްސ ަލއިގެން ާމަގުން ާމަޖިލިސް އްޒަތްތެރި

ާގަބޫުލކުރެޭވާ ާވެސް ާެއްއޮގތަކަށް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާކުރުމަކީ ާކަންަތއްތައް ާބ ވަތުގެ ާމި ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަަކއި  1895މަގުސަދެއް

ާނޫންާ ާމ ދަމ  ާމިޖެހުނީ ާދަްނނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހެން ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނޫނޭ ާރ އްޖޭެގާާކަމެއް ާމި ކަންނޭނގެ

ލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއަދިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާވިސްނިަވޑަިއގެންާމިހ ރުާސަރުކ ރުާ

ާކަމަކުނުޭދާ ާބިލު ާރައީސް،ާމި ާޢިްއޒަތްތެރި ާދުވ ނެއޭ ާުދވަހަކުން ާުގޅިވަަޑިއގަންނަވ ނީ.ާއެ ާއ  ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕ ޓީ ހިންގ 

ާއަ ާހަމަާމިކަން ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާކަމަކީ. ާދ  ާކުރަމުން ާމިއީ ާރުޖޫޢަކުރުމަށްޓަަކއި ާއަެނއްކޮޅަށް ާއަނބުރ  ލުން

ާޤ ނޫނުއަސީސީެގާ ާމި ާަކމަކީ ާެއއް ާއެންމެާއިސް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާއެންމެނަށްާެވސްާއެނގޭ  1900އަޅުަގނޑުމެން

ާޤ  ާެއ ާހެދުން. ާޤ ނޫނުތައް ާބެލެނިވެރި ާހެދެންޖެހޭ ާަރއްޔިތުންނަްށާދަށުން ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާަފއިދ  ނޫނުތަކުގެ

ާޤަރ ރުާ ާހުށަހެޅުމ  ާޕެިޓޝަން ާމަަސއްކަތަީކ ާކުރެވުނު ާމިހ ތަނަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަދަލުަގއި ާއޭގެ ލިބިދިނުން.

ާ ާދިއުން. ާބަދަލުވެގެން ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާތަނަކަށް ާބަލ  ާމައްސަލަ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާނުބައިާހުށަހެޅުމ  ާދަނީ މި

ާދެރަވ ންޖެހޭާ ާހިތ މަކޮށް ާމިއަުދ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދެވެނީ. ާމި ާނޫން ާމަަގކުން ާދ ންވީ ާައޅުަގނޑުމެން މަގަކުން.

ާގަބޫލުކުރ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާެވސް ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެންވުމުން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެއް.  1905މައްސަލަ

ާަގބޫލުކު ާވިސްނުމުަގއި ާއެްއވެްސާއަޅުަގނުޑގެ ާގަބޫލުކުރ  ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާދަންނަ ާއަޅުަގނޑު ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއަދި ރ 

ާމިާ ނޑަށް ާނޫން.ާއަުޅގަ ާެވސް ާގޮތެއް ާކަންކުެރވޭނެ ާއަދި ާމިީއކީ ާނޫން ާއުސޫެލއް ާކުެރވޭނެ ާމިކަން ާމަތިން ހަމައެއްގެ

ާމަޢ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާުނދޭނެ ާވެސް ާވޯޓެއް ާދަންނަވަން.ާރިޕޯޓަކަށް ާއެއްކޮށް ފ 

ނޑުާނުޭދނަން.ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާރައީްސ،ާއ ދޭްސާކުރެްއވިޔަސްާއަުޅގަ

ާ1910 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ ާމިހ ރު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެދިަވޑަިއަގންފައިވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަަކފުޅަށް ާބިލަށް ާމި ޝުކުރިއްޔ .

ާދެން، ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާވޯޓަށްާފުރުޞަތު ާޑީ.އ ރު.ޕީާމިބިލަށް ާއޮންނ ނީ ާަވގުތުާާދެންނެވުން ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ އަްށ

ާއެެހންވީމ  ާހަމަވެފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ާވ ހަކަާޑީ.އ ރު.ޕީާ، ާނެތް ާމިހ ރު ާފުރުޞަތު ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަްތތެރި ގެ
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ާމިއަދު ާއޮންނ ނީ ާދެންނެވުން ާދެން،ާވޯޓަށް ާިބލު ާމި ނޑު ާބިލަށ1:30ާާްާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ާމި ާނަގ އިރު ާވޯޓު  1915ގައި

ާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކ އިާބިލުާއެކީަގއިާވޯޓަށްާދެންނެުވންާއޮންނ ނެ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

11.2-ާާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދައ11.2ާުދެން، ާރިޔ ސީ ާކޮމިީޓާއަށް. ާބިލުގެ ާބަދަލުވުމުގެ ރު

 1920ންާރިޢ ޔަތްާކުރުމަށްާހުށަހެޅުއްވުން.ާމިާބިލަށްާއެއްވެސްާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެއްާމަރުހަލ ާނިމިާމަޖިލީހު

ާތޮއްޑޫ ާދެއްވުމަށް ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީ ާބިލުގެ ާމި ނޑު ާނުވޭ.ާއަުޅގަ ާއެއް ާދ އިރ ގެާާހުށަހަޅުއްވ ފަ

ާރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާވަޙީދުާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިާޢަލީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ގެާތޮއްޑޫ

ާބިުލާ ާބަދަލުވުުމގެ ާދައުރު ާރިޔ ީސ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ   1925އ ދެ،

އް.ާރިޔ ސީާަދުއރުާބަދަލުވުމުގެާބިލުާތ.ާކޮމިޓީންާދިރ ސ ާކުރަްއވ ާފުިރހަމަާކުރެއްވިާގޮުތގެާރިޕޯުޓގެާކުޑަާތަފްސީލެ

ާހުށަހެޅުއްވި، ާމަޖިލީހަށް ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޖޫނ16ާާވިލިފުށީ ާއޮތ2009ާާްުް ަގއި

22ާާވަަނާޖަލްސ ގައި.ާއެާބިލ ާމެދުާަމޖިލީހުގެާދެާޖަލްސ ާއެްއަގއިާބަހުސްާކުރުމަށްފަހު،8ާާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެ

ާމަޖިލީހުގ2009ާާރއޮކްޓޯބަ ާއޮތް ާަގއި ާފ ޅުކުރެއްވ55ާާިުެ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގަިއ ާނިންމެވީ ާއިން ާޖަލްސ  ވަނަ

ާ ާގޮތުން، ާއެ ާފޮނުްއވުމަށް. ާކޮމިޓީައކަށް ާވަގުތީ ާކުރުމަށްޓަުަކަިއ ާއިޞްލ ޙު ާިބލު ާއެ ާއަލީަގއި  27ާ1930ޚިޔ ލުތަކުގެ

ާއޮކްޓޯބަރ ާބޭއްވ2009ާުުު ާބައްދަލުވުން ާފުރަތަމަ ާކޮމިޓީގެ ާބޭފުޅުންނަީކާގައި ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީަގއި ާމި ނު

ނޑުެގާއިތުުރން،ާ ާޢަީލާވަޙީދު،ާއަުޅގަ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުުރާދ ިއރ ގެތޮއްޑޫ މެންބަރުާާޢިްއޒަތްތެރިާފުަވއްމުލަކު

ާރަފީޤުއްމުޙަ ާމަހިބަދޫޙަސަންާމަދު ާއިހަވަންާރުޤިއްޔ ާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާ. ާދ އިރ ގެާާދޫމުަޙއްމަދު.

ާގަމުهللاޢަބްދުާއަޙްމަދުާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާއޭދަފުށިާާޔޫސުފްާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާ. ާޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ާކ ށިދޫާއަޙްމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެ ާއަދި  1935ާއިސްމ ޢީލްާާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާސަލީމް

ާބަދަ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާގެންދެވުމުަގިއާޢަބްދުލްޙަމީދު. ާކުރިއަށް ާކޮމިީޓން ާމަސައްކަތް ާކުރުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާބިލު ލުވުމުގެ

ާފުރިހަމަާ ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތް ާބިުލގެ ާކުރެވުނު.ާއަދި ާރިޢ ަޔތް ާިޚޔ ލުފުޅުތަކ އި ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން މަޖިލީހުގައި

ާހު ާގުޅުން ާޤ ނޫނުތަކ  ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާިދވެހިރ އްޭޖގެގެ ާބެލެވިފަިއވ ނެ.ާކޮމިޓީްނާކުރުމުގައި ާެވސް ާބައިަތކަށް ރި

ާނިންމެވީ، ާމަސައްކަތް ާކުރުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާބިލް ާކޮމިޓީގ2009ާާިޑސެމްބަރ22ާުާމި ާއެ ާބޭްއުވނު ާަގއި ވަަނ6ާާުެ

 1940ިވާބައްދަލުވުމުަގއި.ާބިލުގެާމ އްދ ތަކަށްާއިތުރަށްާބައްލަވ ާމަްޝވަރ ާކުރެްއވުމަށްފަހުާކޮމިޓީައށްާހ ޒިރުވެާަވޑަިއގެންނެ

ާއަދިާ ާކަމަށް. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާގެްނނަވ ފަިއވ  ާބިލަށް ާވަނީ ާނިންމަވ ފައި ާއިއްތިފ ޤުން މެންބަރުންގެ
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ާހުށަހަޅ ފައިާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއުކ ާރިޕޯޓ  ާމި ާިނންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާކުރެވިަފިއވ  ާއިޞްލ ޙު މިގޮތުން

ގެާމަަސއްކަުތގަިއާެއންމެހައިާމެންބަރުންާދެއްުްވިާއެއްބ ރުލުމަށ އިާމަޖިލީހުެގާވ ނެ.ާއަިދާމިާފުރުޞަތުަގއިާމިާކޮމިޓީ

ާމެންބަރުންގެާ ާއެއްކޮށް ާރިޕޯޓ  ާމި ާއަދި ާއަދ ކުރަން. ާޝުކުރު ާމަސައްކަތްތައް ާބުރަ ާކޮށްދެްއިވ ާމުވައްޒަފުން އިދ ރީ

 1945ާޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހ ޟީރީގެާރިކޯޑުާވެސްާހުށަހެޅިފައިވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާކޮމިޓީންާކުރަްއވ ފައިވ ާބުަރާމަސަްއކަތްޕުޅުތަަކށްޓަކައިާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށ އިާކޮމިީޓގެާމެންބަރުންނަށްާ

ާބަ ާފަހު ާބިލުގެ ާމި ާއޮތީ ާދެން ާގޮތުން ާބުނ  ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަަވން. ާުޝކުރު ާވ ހަަކާއަޅުަގނޑު ހުސް

ާަވގުތުާ ާބަހުސް ާއެއްަގޑިއިުރގެ ާގެންދަނީ ާމި ނޑަައޅަމުން ާކަ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށް ާމި ާފުރުޞަތު  1950ދެއްކުމުގެ

ާމެންބަރުންނަށްާމިނިޓު.20ާާއަށްާާމިނިޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕ20ާީާއަށްާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޕ ީޓއަކަށްާނިސްބަތްުނވ  މިނިޓު.9ާާާވަކި

ާޕ 5ާާއަށްާޕީއޭ ާއަށްމިނިޓު.ާޤައުމީ ާއަށ3ާްާޓީ ާޕ ޓީ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ 3ާާާމިނިޓު.ާޖުމްހޫރީ މިނިޓު.ާފުުރޞަތަށް

ާކ ށިދޫ ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާޝުކުރިއްޔ . ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާމަތިން ާދ އިރ ގެާާގޮތެްއގެ

ާާުރވަން.ޢަބްދުލްޙަމީދުާއަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަާއިސްމ ޢީލްާރުޢއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ1955 

ާޢަބްދުލްޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިްސމ ޢީލްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާކ ށިދޫ

ާގޮތަްށާ ާފޮނުއްވި ާކުރަްއވ  ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާބިލު ާބަދަލުުވމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ފ ސްާކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަަހޅަމުންާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިާ

ާ

 1960ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާރިޔ ސީާދައުރުާބަދަލުުވމުގެާބިލުާމަޖިލީހުންާނިންމ ފައިވ ާގޮތަކީާވަރަށްާފުރިހަމަާ

ާއަދިާ ާއަޅުަގނޑަްށާެވސްާފެންނ ތީވެ ޢަބްދުލްޙަމީދުާާއިސްމ ޢީލްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާކ ށިދޫގޮތެްއކަމުަގއި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރަން. ާއެކަމަްށ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާވ ތީ ާހުށަހަޅ ފައި ާކުރުމަށް ާފ ސް ާބިލު ާމި ާގޮތަށް ާއެ ވެސް

ާބިލުގެ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާހުށަނ3ާޭާދަންނަވ ލަން ާއިްޞލ ޙެއް ާއެްއވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާކިޔުމުގެ ާއޮތީާވަނަ ާމި ޅި

 1965ޙަޤީޤަތުގައިާވެްސާމިާބިލ ާެމދުގައިާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާދެކޭާގޮތަކީާވަރަށްާރަނގަުޅާގޮެތއްާކަމަްށވ ތީެވ،ާބިލުާ

ާގަބޫލުކުރަންާ ނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ ާގޮތަކަށްވ ތީ. ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާގޮތަކީ ާވ  ާނިމިފައި ާބިލު ފަރުމ ކުރެވި

ާވީހ  ާބަހުސް ާމި ާމަޖިލީހުެގާާއެބަޖެހޭ ާމިއަދަކީ ާއެއީ ާނިންމ ލެވޭތޯ. ާމިކަން ާވެސް ާމިއަދު ާނުކޮށް ާދިގު ވެސް
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ާިއޞްލ ޙުތަކެްއާ ާބިލުތަކ އި ާބަިއވަރު ާމިހ  ާދުވަހެއް. ާފ ހަަގެވގެންދ ނެ ާގޮތުަގއި ާުދވަހެްއެގ އުފައްދުންތެރިކަމުގެ

ާނިމިގެންދ ާކަމަށްާވަންޏ .ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ1970 

ާށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާހޯރަފުށި

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާރިޔ ސީާދައުރުާބަދަލުކުރުމުގެާބިލެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިާ

ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރަށް، ާހުށަހެޅުްއވި ާކަމަށްޓަކަިއ ާއެކުާދެއްވި ާއިޚުލ ސްތެރިކަމ  ާވަުަަރށް  1975ނޑު

ާބިލުާ ާމި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާބަެއްއ ާެދއްެކވި ާވ ހަކަ ާކުރިން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާދަންނަވަން. ޝުކުރު

ނޑުގެާިފކުރުަގިއާ ހުށަހެޅިފައިާއޮތްާގޮތްާކަމުދ ާކަމަށްާވިދ ުޅވެާބިލަށްާތަޢުރީފުާކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންނަމަވެްސާއަުޅގަ

ާއެންމެާއަޅު ާކަމަށް ާމި ާވަގުތަކީ ާއުޅޭ ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާބިލު ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހޭ ާދަންނަވ ލަން ަގނޑު

ާހުށަހެޅިާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާސުވ ެލއް. ާއުފެދޭ ނޑަށް ާމިީއާއަޅުގަ ާބ ވައޭ. ާވަގުތު މުނ ސަބު

ާފ ސްވީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާފ ސްވީމ  ާލިބިގެން ާކަމުަގިއާާތ އީދު ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤައުމުގެ ާފިކުުރަގއި  1980އަޅުަގނޑުގެ

ހުންނަވ ާބޭފުޅެއްގެާަބއެއްާަކހަލަާއަމިއްލަާކަންތައްަތކަށްާމިާބިލުގައިާބަެއއްާކަހަލަާނުޫފޒުާއެބަހުރިާފޯރ ފައި.ާމިއީާ

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ ާހަމަ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާނޭދޭ ާިމާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރުޞަތުގައި ާމި އީްސ،

ާމިާ ާަޤއުމުަގއި ާމި ާޫނނޭ.ާއެއީ ާަވގުތެއް ާކަމަށްާއެކަށޭނަ ާމި ާއެންމެ ާމުނ ސަބު ާވަގުަތީކާއެންމެ ާއުޅޭ ާމި ހުށަހެޅިގެން

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭާވަރަށްާމުހިއްމުާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރިްނާވެސްާއަޅުަގނޑުާކުީރގެާ

ާވެ ާމުހިއްމުާބިލަކަށް ާވަރަށް ާކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުިރ ާދަްއކަން ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ  1985ސް

ނޑުމެންާަމގުންާަކއްސ ލަިއގެންާޮގސްާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާކުރެވެނީާެއްއވެްސާ މަސައްކަތްތަެކއްާހުއްޓ ،ާައުޅގަ

ާއިސް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާލ ބަޔ އިާހ ލެއްގައި ާޤައުމުގެ ނަޑެއުެޅިގެން ާކަ ާތަރުތީބެއް ކަންދޭ

ާމިާ ާކުރެވިގެން ނަޑކުްނާތަރުތީބު ާމިންގަ ާތަރުތީބުންާއިސްކަންދޭ ާބަލ ާއިސްކަންދޭ ާއަށް ާމަންފ  ާލ ބަޔ އި ރައްޔިތުންގެ

ާއެއްފަރ ތު ާބިލެއް. ާދިމ ލުން ާއަެނއް ާިބލެއް. ާއެއްތަނުން ާހަމަ ާނެތި ާވިސްުނމެއް ާއުސޫލަކަށް ާމައްސަލަާކުރަންޖެހޭ ން

ާވަރަްށާ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުށަހެޅިގެން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާމި ާޕެޓިޝަނެއް. ާފަރ ތުން ާއަނެއް  1990އެއް.

ާދ ންާ ާމިހެން ާރައީސް ާޢިއްޒަތްެތރި ާކެރިގެން ާމިހެން ާދަންނަަވން ާައޅުަގނޑު ާގޮުތަގއި،ާހަމަ ާބޭކ ރުެވ،ާބޭކ ރު ބޮޑަށް

ާ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖެހެނީ ާކުރ ެނާމި ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނުޑމެން ާބޭނުން ާއެދެން ާއަިރހު ާަރއީސްެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިްސކަންދީގެންާ ާތަރުތީބަކުން ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާއެބަޖެހޭ.ާބިލު ާވެސް ާތަރުތީބެއް ާއިސްކަންޭދނެ ާއުސޫެލއް ތ ވަލެއް

ާވަގުަތކަ ާއެ ާކުރެިވދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގެންދަްނވެއްޖިްއޔ  ާއުސޫލުން ާއެާއެ ާކަމެއް. ާނޫން ާމުހިއްމު ާވަރަށް ށް
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ާނޫންާ ާބޭނުން ާވަގުތެްއގައި ާނޫން ާމުނ ސަބު ާމިއީ ާފ ހަަގކުރެިވގެންަދނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާބިލު ާމި ާބަލ އިރު  1995ވަގުަތއް

ާކަހަލަާ ާކޮންމެެވސް ާއަށް ާބޭފުޅ  ާއެ ާހުންނެވީތީ ާވަގުުތ ާިމ ާއަކަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަުއ ާަޤއުމުގެ ވަގުެތްއގައި

ާ ާމިާގޮތަކުން ާބޭނުމުަގއި ާއެ ާއެޅުމަްށޓަކައި ާހުރަސް ާމަސައްކަތައް ާބޭފުޅ ގެ ާއެ ާނުވަތަ ާކޮށްލުަމށްޓަކައި އުނދަގުެލއް

ާބިލުެގާ ާމި ާބ ވައޭ! ާނޫން ާމިއީކީ ާއަރަނީ ާހިތަށް ާމިހެން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއޭ. ާކުރެވެުމންދަނީ ާކަންތައްތަެކއް ކަހަލަ

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލުން ާމި ާބ ަވއޭ ާމިާމަގުސަދަކީ.ާކޮބ  ާކަމެއް.ާމިހ ތަނަށް ާހުންނ ނެ ާފައިދ  ލޮުބވެިތާރައްޔިތުންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާިކހ ވަރަކަށް ާމެދު ާހ ލ  ާރަްއޔިތުންގެ ާދިޔައިުރަގއި ާނިިމގެން ާމަަސއްކަތްޕުޅު ާމަޖިލީހުގެ  2000ޢިއްޒަތްތެރި

ާނިިމގެން ާކޮމިޓީން ާެއކިެއކި ާވިސްނަްނތޯއޭ. ާއެބަ ާކޮމިޓީން ާމ ލިްއަޔތު ާިވސްނަންތޯއޭ. ާރިޕޯޓްަތކަށްާާއެބަ އަންނަ

ާވެްސާ ބަލ އިރުަގއިާމީގައިާމިާއިންނަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާސިޔ ސީާފިކުރުާޖެހިފައި،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޙަޤީޤަތުގައި

ާބޭނުންާ ާއެދެން ާއަރިހު ާަރީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް. ާކަންބޮޑުވޭ ާވަރަްށ ާކަމަށް ާމި އަޅުަގނޑު

ާޕ  ާދެ ާމި ާިތާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާަރއީްސގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ާަރއީސް، ާގެންގޮްސާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން ޓީަތކުގެ

ާވެްސާ ާނަޞޭޙަތް ާވެސް ާައޅުަގނަޑށް ާހުނދު ާދެއްަވއިގެން ާނަސޭހަތް ާބޭފުޅުންނަށް ާމި ާެއއްކޮށް ާވިސްނުންފުޅ   2005ހެޔޮ

ު ،ާސިޔ ސީާމަގުސަދުްނާއެއްކިބ ވެާތިބެގެންާޤައުމީާމަޞްލަޙަތައްޓަުަކަ އި.ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާމަސައްކަްތާދެއްވ 

ކޮށްދެއްވުަމކީާމިއަދުާމިާޤައުަމށްާނިހ ޔަތަށްާބޭނުންތެރިާކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއޭުރންާމިާޤައުމުގެާލޮބުވެިތާ

ލެއްާރައްޔިތުންނަށްާއަތްމަތިާތަނަަވސްވެާއެާބޭފުޅުްނގެާޖީބުތައްާތިޔ ިގވެ،ާއެާބޭފުޅުންނަށްާއަމ ންާއޮމ ންާމުސްތަޤުބަ

ާލިބިގެންާދ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ2010 

ާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާގަލޮޅު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާކޮށްެދއްވި ާމަަސއްކަތް ާބިުލގެ ާމި ާއ ދެ، ާަރީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވަާ ާމުހިއްމުާއަޅުަގނޑުާޝުކުރު ާާކޮންމެހެން ާކުރ ކަން ނިޑވަެޅއްަގއި ާދަ ާވަކި ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ން.ާއަޅުގަ

ާނިންމިފައިާ ާމަސައްކަތް ާމި ާއަވަހަށް ާހަމަ ާއޮްއވ  ާހުށަހެޅިފައި ާބިލު ާމި ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާނޫނޭ. ާ ކަމެއް

ާނަޝީދު ާރައީސް ާއެހެންމެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާކަމަށް ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާއިންތިޚ ުބެގާާއޮތުމަކީ ާރިޔ ސީ  2015ރަްއޔިތުންނަށް

ާކަމަށް.ާެއހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާެދްއވ ނެ ާއިެލކްޝަނެްއާބ ްއވައި ާޓ ރމް ާމިޑް ާވަަޑިއގެންފައިވ ނެ ާވަޢުދު ކުރިން

ާއޮތްާ ާއެބަ ާޔަޤީންކަން ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަނީ. ާމި ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާއުއްމީުދގަިއ ާއެ ާވެސް ގައިމު

ާބިރެްއެގާއިންތިޚ  ާމި ާގޮތަށް ާމި ާދ ްނވ އިަރށް ާއެެހންވީމ ،ާއެހިސ ބަށް ާކުެރވޭނެކަން. ާކ މިޔ ބު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ބު

ާހެން.ާ ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާހީަވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާއެނެގން ާސ ފުކޮށް ާމަރުޙަލ  ާދ  ާބަދަުލވެގެން ާއެ ސިފައިަގއި

ާދަ ާއަޅުަގނޑު ާބަލ ިއރުގައި ާއެހ ތަނަށް ާމިހ ރުާއެހެންވީމ ، ާރަނގަޅަށޭ ާފުދޭވަރަކަށް ާމަސައްކަތް ާމި ާހަމަ  2020ންނަވ ީނ

ާމިާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިރު ާދަންނަވ  ާވ ހަަކ ާކުރ  ާކަންަތއްތައް ާކައްސ ަލިއގެން ާމަގުން ާދެން، ާދަނީ. ާމި ކުރެިވގެން
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ންާކުއްލިާމައްސަަލާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތަކުރ ރުކޮށްާހަމަާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާކޮަބިއތޯާމަގުންާކައްސ ލުމަކީާައޅުަގނޑުމެ

ާނޫން.ާރައްޔިތުންާ ާއެއް ާކަްއސ ލީ ާމަގުން ާއެއީކީ ާލުމަކީ ާތަނަށް ާމި ާޤަރ ރެއް ާނޫންނަމަ ާޕެޓިޝަނެއް ާނޫންނަމަ އެއް

ާއެބައޮްތާ ާލިބިދީފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަގވ އިދުން ާބ ރެއް ާއޮތް ާލިބިދީފައި ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ާ ާކުރުމުގެ ާގަބޫލުކުރ ާއެކަންކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުުރމަކީ ާގޮތަށް ާެއ ާަމސައްކަތްަތއް ާއެ ާއެހެންކަމަށްވ އިރު  2025ފުރުޞަުތ.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަންކަން ާޕެޓިޝަންތަކ  ާމައްސަލަތަކ އި ާކުއްލި ާގޮތަށް ާއެ ާނޫން. ާކައްސ ލުެމްއ ާމަގުން ގޮތުަގއި

ާއޮ ާމި ާމިައދު ާޖެހެނީ ާމި ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާހުށަހަޅައިގެން ާކުރަމުންާމަޖިލީހަށް ާކަންތައް ާޚުދުމުޚުތ ރުާސަރުކ ރުން ތް

ނޑުެމންނަށްާއަޑުިއިވގެންާމިާދިަޔީއާކުއްިލއްޔ ާުއވ ލިާވ ަހކަ.ާ ދ ާގޮތުން.ާިއއްެޔާމިދިޔަާދުަވސްކޮޅުާތެޭރގައިާއަުޅގަ

ރުންނަށްާޭއެގާއެާކަމ ާގުިޅގެންާއެަތއްާބަޔަަކށްާއެތައްާަބއިވަުރާެގއްލުންތަކެއްާލިބެމުންދ އިރުާއެާތ ަގިއާތިބިާދަރިވަ

ާމަްއސަލަތައްާ ާއެ ާތިބެގެން ާގޮތުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާޕ ޓީގެ ާއިިދކޮޅު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލިބެމުންދ އިުރ  2030ގެއްލުންތަެކއް

ާެއއީާ ާކުރ ނީ. ާކަމެއް ާކޮްނަކމެއް ާތ ގައި ާމި ާދެން، ާޭނނގެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާެދން، ާނުވައްދައިފިއްޔ  މަޖިލީހަށް

ަވނީާނަމަާދެންާދައްކ ނެާވ ހަކަާނެތް.ާދެން،ާނަޞީބެއްާކަންނޭނގެާމިާބިލުގައިާވެްސާމަގުންާކައްސ ލުންާކަމުގައިާ

ާކ ސްޓިްނާ ާބްރޯްޑ ާވ ހަކަ. ާއޮތް ާފަހަތުަގއި ާމީގެ ާވިްސނުމެއް ާިސޔ ސީ ާމެންބަރުގެ ާހުށަހެޅުްއވި ާމި ާނުިވކަން ވިދ ޅު

ނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާއެމް.ޑީ.ީޕގެ މެނިފެސްޓޯަގއިާއޮތްާގޮތޭ.ާއިނގޭތޯ.ާއެީއާާބިލުގެާވ ަހކަާދެްއކީމަާހަމަާައޅުގަ

ާހުންނ ީތާ ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާވ ހަކަ ާބޭފުޅުންގެ ާތި ާމިއަދު ާޢަްއޔަންކުރަން. ާބޯޑެއް ާތަނަށް ާއެ ާމެދުވެރިކޮށް  2035މަޖިލީހުން

ާދެއްކެވުމަކީ ާގޮތަށް ާތި ާވ ހަަކ ާއެ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާހިތ މަކުރަން. ާވެްސ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއަޅުަގނޑު

ާބިލުތަކެްއާ ާތަނަށް ާމި ާގޮތަްށ ާެއކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާސަުރކ ރަށް ާނޫން. ާގޮެތއް ާރަނަގޅު ާގަބޫލުކުރ  އަޅުަގނުޑ

ާބިލެއްާ ާހުރި ާފައިދ  ާހުށަހަޅުްއވަނީ.ާރަްއޔިުތންނަށް ާބިލުތައް ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްެތރި ާބަެއއް ނުފޮނުއްވޭތީ

ާގެނެސް ާެފންނަނީ ާމި ާއަބަދުވެސް ާމަްއސަލަާާވެއްިޖއްޔ  ާގެނެސް ާވެސް ާބިުލ ާލ މަރުކަޒީ ާތަން. ާެގންދަވ  އަނބުރ 

 2040ނިމިނިމިާއޮއްވ ާއަނބުރ ާގެްނދެވީ.ާއިމްޕޯޓުާއެކްސްޕޯުޓާިޑުއޓީގެާބިލުާހަމަާއެހެންާހެއްެދީވ.ާދެން،ާއެހެންާބޭފުޅުންާ

ާވެ ާކަަމށް ާކަްއސ ލުން ާމަގުން ާެއއީ ާހުށަހެއްުޅވީމ  ާބިލުތައް ާމުހިއްމު ާމިކަހަލަ ާތަނަށް ނުޑާމި ާއަުޅގަ އްިޖއްޔ މު

ާކަމެްއާ ާއޮތް ާއޮްތާސިއްރެއް ާފޮރުވިަފއި ާއަކީ ާވ ހަކަެއކޭ.ާއެހެންީވމ ،ާމިއީ ާހިތ މަވެރި ާވަރަށް ާހަމަ ާއެއީ ދަންނަވ ނީ

ާގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަމަކަށް ާނުކުރަން. ނުޑާބޫލެއް ާއަުޅގަ ާކަމެއް.ާސަބަބަކީ ާޖެހޭ ާފ ސްކުރަން ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާހަމަ އީ

ާފ ހަގަ ާވެސް ާމިާކުރިން ާއެހ ތަނަށް ާހަމަ ާއަންނ ީތވެ، ާގ ތްވަމުން ާވަރަށް ާއިލެކްޝަން ާޓ ރމް ާމިޑް ކޮށްލިންެހން

 2045ާވެރިކަންާބަދަލުވުުމގެާބިލެއްާޮއތުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމަކަްށާވ ތީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.

ާ

ާވުން:އަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެާާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމ ވަށު
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ާމެންބަރުންނަށްާ ާއަށް ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާެއީއާ ާވިސްނުންފުޅުަގއި ާބޭފުޅުންގެ ާެއ ާގެންދަވަނީ ާހުށަހަޅުއްަވމުން ާބިލުތައް ާދަށުން ާއިޚުިތޔ ރުެގ ލިބިވަޑަިއގަނަްނވ 

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަމ  ާއެ ާވ ތީވެ. ާކަމަށް ާބިލެއް ާެއާާމުހިއްމު ާެދއްެކވުމަކީ ާވ ހަކަ ާކުަޑއިމީސްޮކށް ާބޭފުޅަކަްށ  2050އެ

ާރިޔ ސަތުންާ ާމަޖިލިސްެގ ާހ ލެްއަގއި ާެއއްެވސް ާކަމެއް. ާއަންނ ެނ ާއުނިކަްނ ާވެްސ ާޝަޚުޞިްއޔަތަްށ މަޖިލިސްގެ

ާއެއްކިބ ވެފައިާ ާމަގުން ާޚިލ ފުެވ ާމަގުސަދ  ާމަޖިލިސްގެ ާގަބޫލުކުރެވެނީ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަްށ ާނުކުރަްއވ ނެ ވ ާއެޖެންޑ 

ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަ ާކުްށވެާއެްއވެސް ާައޅުަގނޑުމެން ާޚިޔ ލުތަަކކ ާމަށް ާފެންނަ ނޑުމެންނަށްާވެސް ާއަުޅގަ ރިނުކޮށް

ާގަބޫލުކުރަންާ ާފަހަރަށް ާފުރަތަމަ ާކަމަށް ާއިޚުިތޔ ރެއް ާވ  ާލިބިފައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަކީ ާމައްސަލަތައް ފެންނަ

ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާމިާއަޅުާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަދޭ ާދެކެވެމުން ާވ ަހކަ ާމަޖިލީސްގައި ާމި ާިގނައިން ާވަރަށް  2055ަގނޑުމެން

ާކުރެވޭާ ާމ ނަ ާކަމަށް ާފ ސްކުރުން ާއަހަިއގެން ާވޯޓު ާބިލުަތކަށް ާމަސައްކަތަކީ ާހަމައެކަނި ާހަމައެކަނި، މަޖިލީސްގައި

ާމަޖިލީސްައކީ ާމި ާނޫނޭ. ާވިސްނުްނފުޅެއް ާރަނގަޅު ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާަޖވ ބުދ ރީާާގޮތަކަށް. ސަރުކ ރު

ާދ އިރ ގެާ ާއެ ާމަޖިލީހުގެ ާކަންތައްތަަކކީ ާކުރައްވ  ާސަރުކ ުރން ާވެފައި ާއަކަށް ާމަޖިލީސް ާޖެހޭ ާވެސް ކުރުވަން

ާބޭފުޅެްއެގާ ާއެ ާކުރުވުމަށްޓަކައި ާޖަވ ބުދ ރީ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާކަހަލަ ާނުކުރެވޭ ާގަބޫލު މެންބަރުންނަށް

ާމަސަ ާގޮތަަކށް ާހުރި ާރައްދުާވިސްނުންފުޅުަގއި ާބޭއިޙުތިރ މް ާބޭފުަޅަކށް ާއެ ާހ ލެްއގަިއ ާެއްއވެސް ާކުރުމަކީ  2060އްކަތް

ާނުދޭނީ.ާއަދިާ ާވޯޓު ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނުފެންނަ ާކަމެއް ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެއް ކުރަންޖެހޭ

ާަދއް ާވ ހަކަ ާވެސް ާޮގތަކަށް ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާޚިޔ ލެްއާފެންނަ ާއެހެން ާބަހުސްާއަޅުަގނޑުމެން ާއަކީ ކ ނީ.ާމަޖިލީސް

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާެއހެންވީމ ، ާތަނެއް. ާއޮތް ާނިންމުމަށް ާކަންތައްަތއް ާތެރެއިްނ ާމަރުަޙލ ގެ ާދިނުމުގެ ާވޯުޓ ކުރުމ 

ާމަސަްއކަތްާ ާގޮތަށް ާމި ާވެްސ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާހިފެހެއްޓުމަށްަޓަކއި ާއަގު ާމުއައްަސސ ގެ ާމުހިއްމު މަޖިލީހުގެ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަޝީދުާކޮށްދެއްވުން ާރިޔ ޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާިވލުފުށީ ާއ ދެ، ާއެދެން. ާބޮޑަށް  2065ވަަރށް

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާރިޔ ސީާަދުއރުާބަދަލުވުމުގެާބިލަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރ ާގޮތުަގިއާޤައުމުގެާރިޔ ސީާަދއުރުާ

ާކު ާކަންތައްަތކުން ާަދނިޑވަުޅގަިއާހިނގ ފ ނެާނޭދެވޭ ާދ  ާެއާބަދަލުވެގެން ާަމގުސަދުަގއި ާމ ތް ާރަްއކ ެވާތިބުމުގެ ރިޔ ލ 

ާގަބޫލެްއާ ާހ ލެއްަގއި ާއެްއެވސް ާައޅުަގނޑު ާކުރަނީ. ާގަބޫުލ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާބިެލއް ާހުށަހެޅުއްވި މަނިކުފ ނު

ާބިެލްއާ ާހުށަހެޅުއްވި ާއޮެވގެން ާަމގުސަދެއް ާވަކި ާއަމިއްލަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލުފުށީ ނުކުރ ނަން

ނޑަްށާވެސްާެއާފުރުޞަތުާހަމަާކަ ނޑަށްާވެްސާވަކިާބިެލއްާހުށަހަޅަންާފެންނަާކަމަށްާވަންޏ ާއަުޅގަ  2070މަކަށެއް.ާއަުޅގަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ. ާކުރަްއވަިއގެެނއް ާބަދުނ މު ާއަުޅަގނޑު ާތިބޭފުޅުން ާކަމ  ާއެ ާވ ނެ. ާދެއްވަން ާބޭފުޅުން ތި

ާ ާމަރުޙަލ  ާކޮމެޓީ ާހުށަހެޅުނީމ  ާބިލެއް ާގެނައިމ ާމަޖިލީހަށް ާނިންމ ފައި ާގޮތަކަށް ާނިމޭ ާއެ ާގޮްސގެން އަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ސްކުރަންާފެންނަާކަމަށްާވަންޏ ާއަޣުލަބިއްޔަތުންާފ ސްާކުރ ނީ.ާނުފެންނަންޏ ާފ ސްާނުކުރ ނީ.ާ

ނުކުރައްވ ނީ.ާއަދިާފ ސްކުރ ާބިލެއްާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަސްދީޤުާކުރައްވަންާފެނިވަޑައިާުނގަންނަވަްނޏ ާތަސްދީޤުާ
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ާހުށަހެޅޭާ ާތަނަށް ާމި ާއަުގވެއްޭޓާގޮތަށް ާމަޖިލީސްގެ ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮްއވ  ާމަރުޙަލ ތަކެއް ާހުރިހ   2075މި

ނޑުާހަމަާހިތ މަާކުރ ާ ކޮންމެާހުށަހެޅުމަކީާމިއީާަމުގންާކައްސ ަލިއގެންާކުރ ާކަމެްއާކަމުެގާއިްލޒ މުާެއޅުވުމަީކާައޅުގަ

ާޙަޤީޤަުތގައި ާިނޒ މުެގާާކަމެއް. ާވޯުޓގެ ާކުރުމ  ާބަހުްސ ާތެެރއިން ާިޑމޮކްރަސީގެ ާދަސްކުރަންެވއްޖެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ާދަސްކުރަްނާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރުން ާކަންތައް ާމަތީން ާެއގޮތުެގ ާކަމަކީ ާއޮތް ާކަމަށް ާނިންމުމަކީ ާކަންކަން ތެރެއިން

ާހުށަހަޅުއްވ  ާމި ާކޮމެޓީން ާގޮތުްނާބަލ އިރުަގއި ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާކުރުމުެގާވެއްޖެ. ާބަދަލު ާިރޔ ީސާދައުރު ާރިޕޯޓު ަފއިވ 

ާގިނަާ ާފ ސްކުރަން ާޒަިރއްޔ އިން ާވޯޓުގެ ާއަޅުަގނޑު ާިރޕޯޓް ާގޮތުގެ ާކުރި ާފުރިހަމަ ާކުރައްވ  ާދިރ ސ  ާކޮމެޓީން  2080ބިލު

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާެއދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާައޅުގަ ާފ ސްކުރައްވަން ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވަންޏ  މެންބަރުންނަށް

ާކަމަށްާއަޅުގަާ ނޑަްށާނުފެންނަ ާއަުޅގަ ާދޭނަން.ާފ ސްކުރަން ާވޯޓު ާވަންޏ  ާކަމަށް ާފެންނަ ާފ ްސުކރަން ާމި ާވެސް ނޑަށް

ާވަރަްށާ ާދ ނީ ާކަންތައްތަްއ ާގެންދިޔައިމ  ާކަންތައްަތއް ާމަތީްނ ާގޮުތގެ ާމި ާެއހެންވީމ ، ާނުދޭނަން. ާވޯެޓއް ވަންޏ 

ާއެާ ާއެހެްނވީމ ، ާމަގުން. ާތަުރތީބު ާވަރަށް ާގެްނގުެޅ،ާާއިންތިޒ މުެވގެން ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިވސްނުމެއް ކަހަލަ

ާވ ާ ާބަދުނ މު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުންތަކަކީ ާހުށަހަޅ  ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުގެ ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީސްގެ ާބޭފުޅަކު  2085އެްއވެސް

ާވަހަަކާދަންނަ ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނުދެއްެކވުަމށް ާވ ަހކަފުޅު ާކުރެޭވާގޮތަށް ާމ ނަ ާގޮތަކަށް ވަމުން،ާއަުޅަގނޑުާކަހަލަ

ާއުއްމީުދާ ާކަމަށް ާަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާވިސްނ  ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާބޭފުޅުން ާތި ާމެދު ާޝުޢޫރުތަކ  ާއިޚުލ ޞްތެރި މި

ާކުރަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަޮކޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާަވރަށްާބޮޑަށް.ާ

ާ

 2090 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަން

ާދިރ ސާ  ާކޮމެޓީން ާބިލު ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާމީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއައިސްަފއި.ާއ ދެ،ާ ާހަމައަށް ާައޅުަގނޑުމެންނ  ާވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާރިޕޯޓު ާގޮުތގެ ާކުރެވޭ ާފުރިހަމަ ކުުުރެްއވުމަށްފަހުގައި

ާކަން ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާހުރިާމިހ ރު ާޖެހިފައި ާހަދަން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ބޮުޑވޭ

ާމިާ ާނޫން ާރަނގަޅަކަްށ ާއެްނމެ ާގޮުތގަިއ ާގަބޫލުކުެރވޭ ާވެްސ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަމސައްކަތް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ އިރުަގއި

ާކަ ާމީގެ ާކަމަކީ ާއެއް ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެްސ ާައވަްސާގެންދެވެނީކީ.  2095ންތައްަތއް

ކުރުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންެގާހަމަާކޮންމެާމެންބަރެއްގެާެވސްާމުހިއްމުާދައުރެއްާއެބަާޮއތްކަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާ

މިދަންނަވ ލީާާބަެއއްާބިލުތަްއާކޮމެޓީތަކަށްާިދޔުމުންާމަސަްއކަތްާކުެރވެމުންާދ އިުރގަިއާހަމަާރަނގަޅުާކަމެއްާެދއްޯތާ

ނުޑމެންނަށްާއެާކޮމެޓީތަކުގެާއަޅުަގނޑުމެންާކޮ ންމެާމެންބަރަކުާވެސްާވިސްނ ާވަަޑިއގަންނަވަންާކިހ ވަރަކަށްތޯާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަުތގައިާބަިއވެރިާވެވެީނ.ާމަސައްކަތްާައވަސްާކުރަންާކިހ ާވަރެްއގެާކޮންޓްރިބިުއަޝނެއްތޯާއަުޅގަ

ާކޮ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަކަީކ ާމިހިރަ ާައވަސްާދެވެނީ. ާަވޑަިއގެން ާވިސްނ  ާބޮުަޑަށް ާވެސް ާމެންބަރަކު  2100ންމެ

ާގަބޫުލާ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާކަމުގަިއ ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާކުރެްއުވން ާކަން ާއެ ާއަޅުްއވ  ާބ ރު ާވަރަށް ާހަމަ ކުރެްއވުމަށް
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ާއަުޅގަ ާހަމަ ާވެްސ ާބިަލީކ ާމި ާފަދައިން ާފ ަހަގކުރެްއވި ާއެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދެންމެ ާއ ދެ، ނޑަށްާކުރަން.

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާމި ާމަޖިލީހަށް ާވެްސާމި ާމެންބަރަކު ާިޢއްަޒތްތެރި ާބިލެއް.ާކޮންމެ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާގޮތުަގއި ގަބޫލުކުެރވޭ

ާމީެގާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުށަހަޅުއްވަނީ.ާހުށަހެޅުްއުވމުން ާވ ތީ ާބިަލކަށް ާމުހިއްމު ާޚިޔ ުލފުޅުގައި ާބޭފުެޅްއގެ ާއެ ބިލުތަކަކީ

ާ ާކަޑައްތު ާކޮމެޓީންާމަރުޙަލ ތައް ާކުރެްއވި ާދިރ ސ  ާމި ާމިވަނީ ާބިލު ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2105ކުރުމަްށފަހުގައި

ާދަނީ.ާއެހެންކަމުންާ ާމި ާކުރަމުން ާބަހުސް ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެން ާއައިސް ާތަޅުމަށް ާމި މަސައްކަތްާނިންމަވ ާއަނބުރ 

ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާނަމަ ާއޮތް ާއުނިކަެމއް ާބިލުގައި ނޑަށްާމި ާއަުޅގަ ާައއިސްފައިހެން ާހަމައަށް ނ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާ ހީވަނީާއޮތީ.ާކޮންމެއަކަސްާިމާބިލަކީާމ ދިގުާބިލެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލަކީާއަޅުގަ

ްނާގައިާިރޔ ސީާދައުރުާބަދަުލވެގ11ާެވަނަާައހަރުގެާނޮވެމްބަރ2008ާާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއް.ާދ ދިާއިހަކަށްާދުވަހުާ

ނޑުމެންާހަދ ންކޮށްލުންާ ނޑުާހިތުންާައޅުގަ  2110ދިޔައިރުާވެސްާމިފަދަާބިލެއްާނެތުމުންާދިމ ވިާބައެއްާކަންތައްާހަމަާއަުޅގަ

ާަވގުުތާ ާއެ ާވެސް ާނެތީސް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާގޮުތގައި ާގަބޫުލކުެރވޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާރަނގަޅު. އެންމެ

ާވަރަ ާހަމަ ާދިަޔއީ ާކުެރްއވިގެން ާއަޅުަގނުޑާކަންތައްތައް ާގޮެތއްަގއި.ާއެހެންކަމުން ާއެކަީށގެްނވ  ާރަނގަޅަށް،ާވަރަށް ށް

ހަމަާމިާފުރުޞަތުގައިާއޭރުގެާއ ދެ،ާއޭުރގެާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަްލއުސްތ ޛުާމައުމޫނުާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާޝުކުރުާ

ނޑުމެްނނަށްާކުރިންާމިާދެންނެވިާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާދެންާރިޔ ސީާދައުރުާބަދަލުވެގެންާދ އިަރކުާއަޅުާ ގަ

ާނުޖެހޭނެ.ާ ާިވސްނ ކަށް ާޮއވޭ. ާކަންބޮޑުވުން ާމެދު ާކަމ  ާެއ ާނެތިގެން ާއުސޫލުތަެކއް ާގޮތުެގ ާކުރަންޖެހޭ ާކަން  2115ފަދަ

ާގޮެތއްަގއިާ ނޑު ާމައިގަ ާިވަޔސް ާކަމުަގއި ާބިލެއް ާކުރު ާކިތަންެމ ާއަދި ާބިލަކީ ާމި ާގޮުތގައި ާގަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުާވެްސާކަންތައްާކުރަ ނޑައެޅިަފއި.ާއ ދެ،ާއެެހންކަމުންާއަޅުގަ ްއވަންާޖެހޭާގޮތުގެާއުސޫލުތަެކއްާމިހ ރުާމިާވަނީާކަ

ާމިާ ާިމއަދު ާބިލު ާމި ާބަަލިއގަނެ ާބިލު ާމި ާފަދައިން ާކުެރއްިވ ާފ ޅު ާޝުޢޫރު ާެމންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަެއއް އެދެނީ

ާއޮ ާދެން ާޮގސް ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާމި ާކުރައްވ  ާފ ސް ާިމާތަޅުމުން ާދ އިުރގައި ާަބދަލުވެގެން ާދައުރެއް ާރިޔ ސީ ންނަ

ނޑުާ  2120ޤ ނޫނުގެާއަލީަގއިާައޅުަގނޑުެމންނަށްާމަސައްކަތްާކުރ ނެާޮގތްތަކެއްާފެނިގެންާގޮސްފައިާޮއންނ ނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާއުއްމީދުާކުރަނީ.ާއ ެދ،ާދެްއިވާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނ ޒިމަށް.ާޝުކުރި ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާދެން އްޔ .

ާއަރުވަމުނ1:30ާާް ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާވ ހަކަ ާއެ ާޖެހޭނެތީ ނޑ ލަން ާމެދުކަ ާވ ހަކަފުޅު ާވޯޓަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2125ގައި

ާރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި
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ނޑުާމިާބިލުަގއިާވ ހަކަާދަްއކަްނާލިބުނުާފުރުޞަތެއްާކުީރާ `ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާއިޞް ާއިނީމ  ާއެްއަގއި ާކޮމެޓީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަެވސް ާވެސް. ާަވގުތުާކޮޅުަގއި ާބޭނުމުގައި ާހުށަހަޅ ލުމުގެ  2130ލ ޙެއް

ާއ ދެ،ާ ާބޭނުންވީ. ާދައްކ ލަން ާވ ހަކަ ާފުރުޞަތެއްގައި ާދެަވނަ ާނުދެއްކުނީތީވެ ާވ ހަކަ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާޖެހުނީމ  އައިސް

ާދޫކޮށްލީ.ާ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާއިނގޭތޯ ާކުރ ތި ާމަޢ ފު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާގޮުތަގއި ާގަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާޑުާގަބޫލުާކުރަނީާކުީރާބިލަށްާކަމަށްާވ ހަކަާދައްކަީނ.ާއަޅުަގނ

ާ

 2135ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެ

ނުޑާ ނަޑއެޅުުމގެާިބލ ާދޭތެރޭގައިާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާހުށަހަޅ ފައިވ ާބިލުާިރޔ ސީާދައުރުާކަ

ާިރޔ ސީާއެްއޗެްއާދަންނަވ ލ ނަން ާއަހަރެްއގެ ާހ ސް ާއިންތިޤ ީލާމަރުޙަލ ގަިއާމިހ ރު.ާއެަތއް ާިމާތިބީ ނޑުމެން .ާައުޅގަ

ނޑުމެންާމިާތިީބާާ ނޑުމެންާމިތިބީާޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށްާބަދަލުވެ،ާމިހ ރުާއިނގޭތޯާމިހ ރުާއަުޅގަ ރަސްކަމަކަށްފަހުާއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެާވ ިޖބަ ނޑުމެންގެާވ ޖިބަކީާމިާހިސ ބަށްާއައިސް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ ކީާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުގަިއާއަޅުގަ

ާނުހަދާ  ާޤ ނޫނުތައް ާމުހިއްމު ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާދެން ާނުހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ާއެކަމަކު ާހެދުން.  2140ޤ ނޫނުތައް

ާތަޢުލީ ާމަތީ ާެގއްލިަފއި. ާފުރުޞަތުަތއް ާިކެޔވުމުގެ ާތިބީ ާއެ ާކުދިންނަށް ާިބލު. ާޔުނިވަރސިީޓގެ ާހ ސިލުާމިސ ލަކަށް މު

ނޑަައޅ ާއަެނއްކ ާެވސްާމިާއިތުރަށްާމިާ ކުރުމަށްާފުރުޞަތުތައްާގެއްިލފައިާއޮްއވ ާއަެނއްކ ވެސްާރިޔ ސީާދައުރެއްާކަ

ާއިންސ ފުާ ާނިޒ މަށް ާކުުރމުގެ ާގ އިމު ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާތެރޭަގިއ ާހުސްކަމެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާކުރުމުން ާކަންތައްތައް ކަހަލަ

ާނުކުރެވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާއަ ާފަސޭހަވ ނެާގ އިމު ާފަރ ތަށް ާހިންގ  ާބ ރުތައް ާވެރިކަމުގެ ާެއބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ޅުަގނޑުމެން

 2145ގޮތަށްާމިާކަންކަންާކުރަން.ާައދިާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލިސްާއިންާއެބަޖެހޭާގެންނަާބިލުތައްާއެާބިލުތައްާ

ާތަ ާމި ާނަމަ ާއިންޖީނެއް ާޔަންމ  ާމިސ ލަކަށް ާނަމަ. ާއިންޖީނެއް ާފިސްޓަނެްއާމިސ ލަކަށް ާހޮންޑ  ާއަްނނަނީ ާމި ނުން

ާބަެއއްާ ާއެބަހުރޭ ާވެސް ާއުސޫލުަތއް ާކޮމިއުނިސްޓު ާއެަބާގެނޭ ާނަމަ ާތެރެއިން ާނިޒ މެއްގެ ާއުސޫލު.ާމިސ ލަކަށް އަޅުވ 

ާކުއްޔަށްާ ާތަންތަން ާދިުިރިއުޅޭ ާެވސް ާބިލުތަކުގައި ާތަންތ ގެ ާދޭ ާކުއްޔަށް ާގެދޮރު ާމީހުންގެ ާމީހުން ާމިހ ރު ބިލުތައް.

ާަބިއވަރުާާދިނުމުގެ ާއެތައް ާއިޖުތިމ ޢީ ާސަބަބުން ާބިލެްއގެ ާއެ ާގޮަތށް ާެއ ާހަމަ ާއުޅޭ ާއެބަ ާވެްސ ބިލުތަކުަގއި

ނޑުމެންާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލިހެއްގެާވ ޖިބުާއަދ ކުރަންާ  2150މައްސަލަތަކެއްާއަންނ ނެާބިުލތަކ ާެއއްޗިހި.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާއަުޅގަ ާމަޖިލިސްގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާކަށްނޭނގެ. ާތަމްސީލުކުރުން.ާއެބަޖެހޭ ާރައްޔިތުން ާއެއީ ާތަމްސީލުކުރުމަކީ ނުޑމެން

ާމަޖިލިސް.ާ ާއެއް.ާިމީއާރައްޔިތުންގެ ާއެއީކީ ާތަމްސީލުުކރުމެއްާނޫން ާއައިސް ާޓަިއާއަޅ ފައި ާތަނަށް ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑެއޅުމ ާމިާބިލުތައްާހުއްޓ ލ ފަިއާޔުނިވަރ ނޑުމެންާހީވަނީާރިޔ ީސާދައުރުާކަ ސިޓީާބިުލާތަކ ިއާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާވެއްޖެހެންާ ާހަދަން ާހިންގޭގޮތް ާދައުލަްތ ާގެނެސް ާެއއްޗިހި ާޤ ނޫނުތަކ  ާބެހޭ ާހެއްކ  ާބިލުތަކ ިއ ާއިޖުރ ތުގެ ޖިނ ޢީ

ާއުސޫލުންާ ާމި ާވެސް ާކޮންމެހެނެއް ާއެއީ ާހީވަނީ. ާހެން ާދަނީ ާމައްޗަށް ާމ  ާދެން ާމިހ ރު ާހީވަނީ.  2155އަޅުަގނޑަށް
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ާކަ ާނުކޮށްފި ާކަންކަން ާމި ާމިީއާއަޅުަގނޑުމެން ާބޮްއސުންލ ، ާޤައުމު ާިމ ާތެރޭަގއި ާހުސްކަމެއްެގ ާޤ ޫނނީ ާވަންޏ  މަށް

ާމިސ ލަކަށްާ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެިރ ާގޮުތގައި ާދައުލަެތއްގެ ާިދވެހި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދައުލަތް ދިވެހި

ާހުން ާޚ އްޞަެވގެން ާނިޝ ން ާދައުލަތުގެ ާހުންނަނީ ާމި ާހިސ ބު ާހުރި ާގޮއްސަ ާސިނކުޑި ނަނީާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހަނދުފަޅިާ ާއ  ާތަރި ާތިން ާނިޝ ނަކީ ާމިއިން ާކުިރމަތީގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންނަމަވެސް ާއަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާެއކަމަުކާ ާނިޝ ން. ާއެ ާއިންނަންޖެހޭނީ ާކ ރުކޮުޅަގއި ާަރއީސްެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުދޫދު. ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއެީއ  2160އަކީ

ާޖަ ާނިޝ ން ާަދއުލަތުގެ ާއިންނަނީ ާމި ާހުރިާާއަޅުަގނޑު ާއޭރުަގއި ާވެސް ނޑައެިޅއިުރ ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ހަިއގެްނ.

ާބޮއްސުންލ ފަ.ާ ާއޮތީ ާތެރޭަގިއާމި ާމަޤުސަދުތަކެްއގެ ާއަމިއްލަ ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ ާބ ރުތަކެއް ާވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާއެހެންވީމ ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާއެަބޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާހުންނަާއެހެންވީމ ، ާއެ ން

ާއެބަާ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާވެރިކަމ  ާއަިމއްލަ ާދައުލަތ އި ާިދވެހި ާނިޝ ންތަކ އި ާދައުަލތުގެ ާރަްމޒުކޮށްދޭ ލޯގޯތަކ އި

ާއަުޅވ ަފިއާ ާފިސްޓަނު ާހޮންޑ  ާއިންޖީނެއްެގ ާގެންނަހ  ާހަމަ ާކިޔ ފައި ާހަދަންށޭ ާޤ ނޫނު ާހަމައެކަނި  2165ދެނެގަންނަންޖެހޭ.

ނޑުެމންނަށްާމިާދައުރުާވެސްާމިާަދނީާހަމަާއެކިާގޮްތގޮތަށް.ާާދޫކޮށްލީމަާކަމަކުނުދ ނެ.ާއެއް ކަމެއްާެވސްާނެތޭާއަުޅގަ

ާހ ންތިވެފަިއާ ާހަމަ.ާވެރިކަމަށް ާހ ންތިވެފައި ާގޮެތއް.ާވެިރކަމ  ާބަޔެއް.ާވެރިކަމަށްާއެރޭނެ ާތިބި ާހ ންތިވެފައި ވެރިކަމަށް

ާގޮ ާތަންވަްސވ ނެ ާފުރުޞަތުތައް ާގޮެތްއާއެ ާއެރޭނެ ާވެރިކަމަށް ާމަސަްއކަތެްއާތިބޭ ާނޫނީ ާފިކުރުގައި ާއެ ާހޯދަމުން ެތއް

ާގެނެސްގެްނާ ާބިލު ާޔުިނަވރސިޓީ ާކުރަްއވ  ާއެއްަކއިރި ާބިލު ާމި ާބިލު ާ ާޔުނިވަރސިޓީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ނުވޭ.

ނޑައަަޅްނާ ާކަ ާއުސޫލެއް ާޢ އްުމ ާޤ އިމުކުރެވޭނެ ާމިތ  ާޞިއްަޙތު ާުއގަންނައިދޭނެ ާތައުލީމު ާކިޔަަވއިެދވޭނެ  2170ކުދިންނަށް

ާރަށްާމުހިއްމު.ާޝުކުރިްއޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާވަ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.12

ާ

 2175ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

12.1-ާާ ާވ ހަކަފުޅުަގިއ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާޔުނިވަރސިޓީޝުކުރިއްޔ . ާ ާގޮތަށް ާވިދ ުޅވި ާބިުލާާއެ ާބެހޭ އ 

ާގެންާކޮމިޓީން ާައވަހަނިންމަވ ފައި ާދަންނަވަން.ާެނވިހ  ާވ ހަކަ ާކުރ ނެ ާއެޖެންޑ  ާބިލު ާއެ ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ކަށް

ާ ާގޮތުން ާއޮންނަ ާހަމަޖެހިފައި ާތ ވަލު ާމަސައްކަުތގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވޯުޓެގ1:30ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއޮންނަނީ ާމި ގައި

ގޮސްާނިންމަންހުރިާކަންތައްތައްާނިންމުން.ާާމަސައްކަތްާއެާދުވަެހއްގެާަމސައްކަުތގެާދ އިރ ގެާތެރެއިންާވޯޓ ާހަމައަށް

ާ ާކަމަކީ ާއޮތް ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެބައޮތް ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާގޮތުން ާތަންތަނުންާޓޫރިސްއެ ާދޭ  2180ުޓާޚިދުމަތް

ނަވ ާވިްއކ ާތަެކއްޗ ާދޭާޚިދުމަތުގެާއަގުންާެޓކުސްާނެގުުމގެާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިޔަށްާގެންދެވުމ ާމެދުާފެނިވަޑަިއގަން

ާގެންދިއުމ ާ ާކުރިޔަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާކުރުމުގެ ާރައްކ ތެރި ާޞިއްޙަތު ާޢ އްމު ާފަހުން ާދެންނެވުން.ާއޭގެ ާވޯޓަށް ގޮތަށް



 82 

ާކުރުމުެގާ ާގ އިމު ާކޯަޕރޭޝަން ާބްރޯްޑކ ސްޓިްނގ ާމޯލްޑިވްސް ާއެއަށްފަހު ާދެންނެވުން. ާވޯޓަށް ާނިންމުން. ާގޮތެއް މެދު

ާއިޞްލ ޙުތަކަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާކޯޕަރޭޝަންާބިލަށް ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގ ާމޯލްޑިވްސް ާ ާއެއަށްފަހު ާދެންނެވުން. ާޥޯޓަށް ށް

ާ ާމި ާނިންމެވުން. ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާކުރުުމގެ ާވޯޓަްށ4ާާގ އިމު ާގޮތުން ާބެހޭ ާކަންތަކ  ާބެހޭ  2185ކަންތައްަތކ 

ާޢިއްޒަތްތެ ާހުރިހ  ާކުރިން ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމ  ާއޮންނ ނެ. ާމިއަދު ާވެްސާދެންނެވުން ާމެންބަރުން ރި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާޝުކުިރއްޔ . ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ާއަުރވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަށް ކ ޑުކޮޅުަތއް

ާ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާޓެުކސްާޓޫރިސްމިހ ރު ާއަގުން ާޚިދުމަތުގެ ާޭދ ާތަެކއްޗ  ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ޓު

ާހުންާބަލައިގަތުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮތަށްާވޯޓަށްާދެްއވުމަށް.ނެގުމުގެާބިލުާމަޖިލީ

ާ2190 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 70ާ2195ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

68ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ2200 

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

.ާއެހެންކަމުން،ާވޯޓުަގިއ68ާ.ާޖުމްލ35ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ68ާުވޯޓުަގއިާަބިއވެރިިވާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާިވއްކ ާ ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަްތ ާޓުއަރިސްޓު ާިއްއތިފ ޤުން ާމެންބަރުންެގ ާިޢއްޒަތްތެރި ާވަަޑިއގެންނެވި ބައިވެިރވެ

ާ ާދޭ ާގަވ އިުދެގާތަކެއްޗ  ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްވެއްޖެ. ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާނެގުމުގެ ާޓެކުސް ާއަގުްނ ޚިދުމަތުގެ

ާހިސ ބުްނ117ާާ ާމި ާވ ތީ ާބިލަކަށް ާހިމެނޭ ާތ ވަުލގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބިލަކީ ާމި ާމަތިން، ާޮގތުގެ ާވ  ާމ އްދ ަގއި  2205ވަނަ

މުިޅާމަޖިލިސްާއެުކގަިއާކޮމިީޓއެްއގަިއާމަސައްކަްތާކުރުުމގެާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާެއކުަގިއާކޮމިޓީައކަށްާހިނަގއްޖެ.

ާއެުކގަިއާ ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމަތިން ާގޮތުެގ ާެއ ނޑައަޅ  ާކަ އުސޫލުތައް

ާން.ާކޮމިޓީއެްއގެާގޮތުަގއިާބައްދަުލވ ނެާތ ރީޚަކ އިާަވގުތުާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާފަހުންާއިޢުލ ނުާކުރ ނަ

ާ
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 2210ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުމުގެާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ ާާ-12.2 އަޅުގަ

ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަްށާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2215 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

66ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 2220ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

 2225ވޯޓުަގިއާ.ާއެހެންކަމުން،66ާ.ާޖުމްލ34ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ66ާުވޯޓުަގއިާަބިއވެރިިވާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާބިުލާ ާކުރުމުގެ ާރައްކ ތެރި ާޞިއްޙަތު ާޢ އްމު ާއިްއތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާަވޑަިއގެންނެވި ބައިވެިރވެ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާމި ާމަތިން ާގޮތުގެ ާބުނ  ާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްވެއްޖެ. ާބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން

ާކަ ާހިނަގއްޖެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދަންނަވ ލަނީ،ާކަންކަމުގެ ާމި ާޯވޓަށް ާދެން ާައޅުަގނޑު ނޑައަޅަން. ާކަ ާރިޔ ސަތުން މަށް

ާފުރަތަމަާ ާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާއެންމެ ާހުށަހެޅިފައި ާިބލަށް ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް

83ާާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއިޞްލ ޙުތައް. ާވ  ާހުށަހެޅިފައި ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާލިބިފައިވ ާވަނަ ާތ އީދު  2230ހުށަހެޅި

ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ަލދެއްވުމަށްާއަމީންޢ އްމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:
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ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާކެލ  ާޢ ރިފު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  2235هللاާވަިއކަރަދޫ

ާކުރައް ާތ އީދު ާމޯލްޑިވްްސާމަޢުޞޫމް ާކުރުން. ާއިްޞލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާސުުރޚީ ާބިުލގެ ާއިޞްލ ޙު. ވ ަފިއވ 

ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމުކުރުމުގެާބިލު.ާ

ާ

ާ

 2240ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2245ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޢުޞޫމް.هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 53ާ2250ާވޯޓުާދެްއވީ:

06ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަކިާ

 

ާ

 2255ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާވައިކަރަދ59ާޫ.ާޖުމްލ30ާަ.ާފ ސްވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ59ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާެކލ  ާޢ ރިފު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުދ އިރ ގެ މަޢުޞޫމްާهللاާމެންބަރު

ާތ އީދުކުރެްއވިާިއޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާެއދެން.ާ

ާ

ާ2260 

ާާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:



 85 

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާކުރެްނދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ކ ށިދޫ

ާއިޞްލ ޙުާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާާމެންބަރު ާގޮތަށ1ާާްބިލުގެ ާއަންނަނިވި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގޮުތގަިއ،ާދަުއލަތުގެާމީޑިއ ާޤ އިމުކޮްށ،1ާާ.ާއިޞްލ ޙުކުރުން ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާމިއީ،ާޕަބްލިކްާބްޯރޑްކ ސްޓަެރއްގެ

ާހިން ާކުންފުނި ާއެ ާސިފަަތކ އި ާޢ އްމު ާކުންފުނީގެ ާލ ބަޔ ިއާއެ ާރައްޔިތުްނގެ ާބަޔ ންޮކށް، ާއުސޫލުތައް ާޢ އްމު  2265ގުމުެގ

ާއުނގަންނައިދިނުމ އި،ާ ާކަްނަކން ާއަންގައިދިނުމ އި، ާކަންަކން ާރަްއޔިތުންނަށް ާމަސްލަޙަތަށްޓަކައި، ާއ އި މަންފ 

ާއުފުލަނިވި ާޒިްނމ  ާހެޔޮ، ާފޭރ ން ާެއއްކިބ ެވގެންވ ، ާނުފޫޒުން ާމުނިފޫހިފިލުވައިިދނުމ އި، މިނިވަންާާރައްޔިތުން

ާކޯޕަރޭޝަނުންާ ާއެ ާަނމުގައި ާކޯޕަރޭޝަްނގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓިންގ ާނެޝަނަލް ާމޯލްޑިވްސް ާޚިދުމަތެއް، ބްރޯޑްކ ސްޓިްނގ

ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާއުސޫލުތައްާަބޔ ންކުރުމުގެާޤ ނޫނެވެ.

ާ2270 

ާާާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށް

ާ

 2275ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2280 

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

33ާާދެްއވީ:ާވޯޓު

31ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

04ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2285 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 64ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .33ާ ާޖުމްލަ ާމ64ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ނޑުމެންާއެންމެާުފރަތަމަާފަސްކުރިާއިޞްލ ުޙގަިއާއިޞްލ ޙުާފ ްސވެއްޖެ.ާމިާިއޞްލ ޙުާފ ސްވިކަުމގަިއާިވޔަާ ސްާއަުޅގަ
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ާމިާ ާއެުކ ާބަދަލުވުމ  ާސުރުޚީ ާބިުލގެ ާބިލަށް ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާކޯޕަރޭޝަން ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގ ާމޯލްިޑވްސް ާފަދައިން  2290ވ 

ހަކަާޢިއްޒަތްތެިރާބިލުގައިާއެޑިޓޯިރއަލްާގޮތުންާމިާނަމަށްާގެންނަންޖެހޭާބަދަލުތައްާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ާއިންާެގންނ ނެާވ 

ާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަން.ާދެންއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަާެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 2295ާާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގ ާކުެރންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢަްބދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ކ ށިދޫ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިވ2ާާިވަނަާމ އްދ ގ2ާާެާބިލުގެދުާމޫސ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާ ާއިޞްލ ޙުކުރުން 2ާާގޮތަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާހުރިހ ާަވނަ ާރަްއޔިތުންގެ ާފޯރުކޮށްދެވޭ، ާހިސ ބުތަކަކަށް ާހުރިހ  ޤައުމުގެ

ާ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާހެޔޮ ާފޭރ ން ާލިބޭ، ާމަންފ  ާޕްރޮގްރ މްތަެކްއާގިންތިތަކަކަށް ާނުވ  ާޚިލ ފު ާއުސޫލުތަކ  ރިވެިތ

 2300ާބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމަށްާމަގުފަހިޮކށްާދިނުން.ާ

ާ

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ2305 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2310ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

28ާާވޯޓުާދެްއވީ:

37ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2315 03ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ
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ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާތުންރިޔ ސަ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 65ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަްށ .33ާ ާޖުްމލަ ާމ65ާި. ާއެހެންކަމުން، .

 2320ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާދ އިރ ގެ ާމުއްޠަލިބުމެާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއިބްރ ހީމް ާާންަބރު ާނ ޒިމުާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި

ާ ާއިޞްލ ުޙާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙުކުރުން.5ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާގޮތަށް ާ)ތ(ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގ5ާާެވަނަ  2325ވަނަ

ާ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާވިޙު)ތ( ާެއިކއެކި ާަރއްޔިތުްނގެ ާތެރޭގައި ާޖަމުސްދޫދުެގ ާމަދަނީ ާލިބިޭދ، ާޖ ގަ ޢިއްޔ ތަކުެގާނުމަށް

ާ.ރުާހަރުދަނ ކުރެވޭ،ާަރއްިޔތުންގެާބަިއވެރިވުންާފުޅ ާދ ިއރ އެްއގައިާލިބިދޭާޚިދުމަތަކަށްުވންދައު

ާ

ާ

 2330ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ދެްއވުންާވޯޓު[

ާ

 2335ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާމަޑަވެލީާދ އިރ ގެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 13ާ2340ާވޯޓުާދެްއވީ:

49ާާާާާާާ:ވޯޓުާނުދެްއވ 

06ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ
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ާ

 2345 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .32ާ ާޖުްމލަ ާމ62ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 2350 ާވުން:މޭޒުންާިއއްވެާއިދ ރީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލީ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާިއޞްލ ޙު. ާވ  ާތ އީދުކުރަްއވ ފައި ާނ ޒިމު ާމުޙައްމަދު ާގޮތަށ8ާާްމެންބަރު ާއަންނަނިވި ާ)ބ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ)ބ( ާއ ާާ-އިޞްލ ޙުކުރުން. ާތެރޭަގއި ާހުދޫދުގެ ާދީނުގެ ާއިސްލ މް ާބޭނުންކޮށްގެން ާބ ރުގެ ާސިުކނީޑގެ ހުނަރުވެރިކަމ 

ާޚިޔ ލުތަކ އިާފިކުރުަތއްާއީޖ ދުޮކށްދޭާބަޔަކަށްާވުން.

ާ2355 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 2360ާ]ްއވުންާވޯޓުދެ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާމަޑަވެލީާދ އިރ ގެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2365 

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

15ާާވޯޓުާދެްއވީ:

48ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

05ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2370 
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 63ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .32ާ ާޖުްމލަ ާމ63ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ2375 

ާ

 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލީ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ވަނަާނަންބަރުާއަންނަިނިވ4ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(ާެގ8ާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

 2380މިާއަކުރުގެާފުރަތަމަާޢިބ ރ ތްާކަމުގަިއވ ާ"މުޖުތަމަޢުގެ"ާމިާާ-4ވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(ާގ8ާާެލ ޙުާކުރުން.ާގޮތަށްާއިޞް

ާއިބ ރަތުގެާބަދަލުަގއިާ"ަރއްޔިުތންގެ"ާމިާގޮތަށްާލިޔުން.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2385ާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2390ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމުާާމަޑަވެލީާދ އިރ ގެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

64ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 03ާ2395ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

02ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 67ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .34ާ ާޖުްމލަ ާމ67ާި. ާއެހެންކަމުން .2400 

ާ.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވުްނާއެދެން

ާ

ާ

 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާހަނިމ ދޫާ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2405ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުރައްވ ަފިއވ  ާތ އީދު ާމުޖުތ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާ)ނ(9ާާދ އިރ ގެ ާމ އްދ  ވަނަ

ާގޮތަ ާއަންނަނިވި ާކުރުން. ާއިޞްލ ުޙ ާ)ނ(9ާށް ާމ އްދ ެގ ާތަފ ތުާާ-ވަނަ ާތެރޭަގއި ާޙުދޫދުގެ ާދީނުގެ ިއސްލ މް

ާވިސްނުންތަކަށްާެވސްާޖ ގަާިލބިާދޭާމުޖުތަމަޢަކަށްާޤައުމުާހެދުން.ާ

ާ

ާ2410 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2415 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 70ާ2420ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

16ާާވޯޓުާދެްއވީ:

48ާާާާާާާދެްއވ :ވޯޓުާނު

04ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :
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ާ2425 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 64ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .33ާ ާޖުްމލަ ާމ64ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން.ާ

ާ

ާ2430 

 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުެރންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުރައްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާއިޞްލ ުޙ9ާާމެންބަރު ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމ 9ާކުރުން. ާ)ބ(ވަނަ ާގިަނާާ-އްދ ގެ ާވިސްނުމަްށވުރެ ާެއއް ާކަަމކަށް ާެއއް ާތެރޭަގއި ާޙުދޫުދގެ ާދީނުގެ އިސްލ މް

 2435ާވިސްނުންާހުށަހަޅައިާދޭާބަޔަަކށްާވުން.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުން

ާ2440 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާނަތީޖ :ާވޯޓުގެ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2445ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

14ާާވޯޓުާދެްއވީ:

49ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2450 04ާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށް
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 63ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .32ާ ާޖުްމލަ ާމ63ާި. ާއެހެންކަމުން .

 2455ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން.

ާ

ާ

 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާޢިްއޒަތްތެިރާކ  ާދ އިރ ގެ ާކުރެްނދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ށިދޫ

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ުޙ. ާކުރައްވ ަފިއވ  ާތ އީދު ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާގޮތަށ9ާާްމެންބަރު ާއަންނަނިވި ާ)ފ( ާމ އްދ ގެ  2460ވަނަ

ާ ާކުރުން. ާ)ފ(9ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ގެ ާސަބަބުްނާާފަޤީރުކަމުގެާ-ވަނަ ާނޫޅެވުމުގެ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ސަބަބުންނ އި

ާއެކަހެރިވެަފއިާވ ާމީހުންާމުޖުތަމަޢުގެާތެރެއަށްާގެނެސްދިނުމަށްާމަސައްކަތްާކުރ ާބަަޔކަށްާުވން.

ާ

ާ

 2465 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.އެދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2470ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސާ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 67ާ2475ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވ :ވޯޓުާނުދެއްާ

01ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 



 93 

ާ

 2480 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 67ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .34ާ ާޖުްމލަ ާމ67ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވުްނާއެދެން.

ާ

ާ

 2485 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމ ަވށު ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ތ(ާގެާފެށޭާޢިބ ރ ތ9ާާްމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާގޮތަށް ާ)ތ(ާއަންނަނިވި ާކުރުން. ާޢިބ ރ ތަށްާާ-އިޞްލ ޙު ާދީނުގެ"ާމި ާ"އިސްލ މް ާތަން ާއޮތް "ޑިމޮކްރެޓިކް"ާމިހެން

ާބަދަލުކުރުން.

ާ2490 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުން

ާ

 2495ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާާާމެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2500 

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

03ާާާާާާދެްއވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނު

ާ2505 
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 64ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .33ާ ާޖުްމލަ ާމ64ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން.

ާ2510 

ާ

 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާިޢއްޒަތްތެިރާފަރެސްމ ތޮ ާދ އިރ ގެ ާތިަނދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ޑ 

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާޤަސަމް ާމުޙައްމަދު ާގޮތަްށާއިޞްލ ުޙ9ާާމެންބަރު ާމ އްދ ެގާ)ލ(ާައންނަނިވި ވަނަ

ާ ާ)ލ(9ާކުރުން. ާމ އްދ ގެ ާޕ ީޓއަކަށްާ-ވަނަ ާސިޔ ސީ ާބަޔަކަްށާާއެއް ާގިނަ ާލިބިގެންވ ، ާޖ ގަ ާއަށް ާޕ ޓީ ާގިނަ  2515ވުރެ

ާގޮތުންާ ާޖަމ ޢީ ާފަރުދީގޮތުންނ އި ާއަަށގެންނެވުމަށް ާއެއް ާޑިމޮކްރަީސ ާިއސްލ މީ ާލިބިގެންވ  ާފުރުޞަތު ބައިވެިރވުމުގެ

ާމަސައްކަތްާކުރ ާބަަޔކަށްާވުން.

ާ

ާ

 2520 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2525ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމްާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރު

 12ާ2530ާވޯޓުާދެްއވީ:

49ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

07ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :
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ާ

 2535 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 61ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .31ާ ާޖުްމލަ ާމ61ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން.ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތް

ާ

ާ

 2540 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާކުރެްނދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ކ ށިދޫ

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ުޙ. ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާމޫސ  ާއަޙްމަދު 9ާާމެންބަރު ާ)ލ( ާމ އްދ ެގ ާގޮތަށްާވަނަ އަންނަިނވި

ާ ާކުރުން. ާ)ލ(9ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ގެ ާިދވެހިާާ-ވަނަ ާކޮންމެ ާއަދި ާޖ ގަލިިބގެންވ  ާވެްސ ާޕ ޓީއަކަްށ ާސިޔ ސީ ކޮންމެ

ރައްޔިތަކަށްާވެްސާބަިއވެރިވުުމގެާފުރުޞަތުާލިބިގެްނވ ާޑިމޮކްރަސީާެއއްާއަށަގެންެނވުމަށްާފަރުދީާގޮތުންނ އިާޖަމ ީޢާ

 2545ާކަްށާވުން.ގޮތުންާމަސައްކަްތކުރ ާބަޔަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާ

ާ2550 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2555ާރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ކުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

64ާާވޯޓުާދެްއވީ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 03ާ2560ާާާާާނުދެއްވ : ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާބ65ޭވޯޓުަގއި ާފ ސްވުމަްށ .ާ ާއަދަދު 33ާނުންވ  ާޖުމްލަ ާމ65ާި. ާއެހެންކަމުން، .

 2565ާޞްލ ޙުާއިްއވ ލަާދެްއވުްނާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއި

ާ

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާއިބްރ ހ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރIާިފަރެސްމ ތޮޑ  ާދ އިރ ގެ ާަމަޑވެލި ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު މް

 2570ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޒ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙ9ާާބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާތ އީދުާކުރަްއވ ފައިާވ ާއިޞްލ ުޙ.ާމެން

ާ)ޒ(9ާކުރުން.ާ ާމ އްދ ގެ ާމަޢުލޫމ ތ އިާާ-ވަނަ ާދިރިއުޅުމަށްޓަަކިއާލިބިދޭންޖެހޭ ާމީހަކު ާއެްއގައި ާޑިމޮކްރަސީ އިސްލ މީ

ާފޯރުަވއި ާވެސް ާއަަބދު ާމުއްސަނދިކަން ާޭއގެާޚަބަރުގެ ާކަްނކަން ާއެިކއެކި ާހިނގ  ާމުޖުތަމަޢުގައި ާގެްނދިއުމ އި ދެމުން

ާރަނގަޅުާގޮުތަގއިާވިސްަނއިގަުތމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާތަފ ތުާއެިކއެކިާޚިޔ ލުަތކ އިާވިސްނުންތަްއާލިބެމުންާދިޔުން.

ާ

ާ2575 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ގޮތަކަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2580 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 70ާ2585ާ:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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49ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

08ާާާާާާކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަިކގޮތަ

ާ

ާ2590 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 61ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .31ާ ާޖުމްލަ ާމ61ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާްއވަވ ލަާެދްއވުންާއެދެން.ލ ޙުާއިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞް

ާ

ާ2595 

 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާ ާވ  ާކުރައްވ ަފއި ާތ އީދު ާޤަސަމް ާ)ޔ(ާއަްނނަނ9ާިމުޙައްމަދު ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ުޙާވަނަ ާގޮތަށް ވި

ާޙަޤީޤީާތެދުާޚަބަރ އިާމަޢުލޫމ ތުާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާގެެނސްދެމުންާދިއުން.ާާ-ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޔ(9ާކުރުން.ާ

ާ2600 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

 2605ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާނަތީޖ :ވޯޓުގެާ

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2610 

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

66ާާވޯޓުާދެްއވީ:

02ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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01ާާާާާާށްާވޯޓުާނުދެްއވ :ވަިކގޮތަކަ

ާ2615 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 68ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .35ާ ާޖުމްލަ ާމ68ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާޞްލ ޙުާއިްއވ ލަާދެްއވުްނާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއި

ާ2620 

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާފަ ާދ އިރ ގެ ާކުެރންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާވ  ާކުރަްއވ ފައި ާތ އީދު ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާއިޞްލ ުޙ9ާާމެންބަރު ާގޮތަށް ާއަްނނަނިވި ާ)ޖ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 2625ޙުދޫދުގެާެތރޭގައިާތަފ ތުާެއކިެއކިާވިސްުނންތަކުންާބަނދެވިގެންާވ ާއިސްލ މްދީނުގެާާ-ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޖ(9ާކުރުން.ާ

ާތަފ ތުާއެކިެއކިާވިސްނުންތައްާކުރިއަށްާނެރޭާމީހުންނަށްާވެސްާފުރުޞަތުާލިބިގެންާވުން.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2630ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2635ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

40ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 23ާ2640ާާާާާާްއވ :ވޯޓުާނުދެ
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05ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 63ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .32ާ ާޖުމްލަ ާމ63ާި. ާއެހެންކަމުން، .2645 

ާޞްލ ޙުާއިްއވ ލަާދެްއވުްނާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއި

ާ

ާ

 ާރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ 

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2650ފަރެސްމ ތޮޑ 

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޗ(ާއަްނނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙ9ާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާތ އީދުާކުރަްއވ ފައިާވ ާިއޞްލ ޙު.ާ

9ާާކުރުން.ާ ާ)ޗ(ވަނަ ާހަމަތަކ ިއ،ާޢަދުލްއިންޞ ފ އި،ާޞުލްަޙެވރިކަމ އި،ާއެުކވެރިކަމ ިއ،ާާ-މ އްދ ގެ އިސްލ މްދީނުގެ

ާސަފުަގިއާ ާއިްސ ާއެންމެ ާކުިރއެރުވުމަށް ާއެކަްނކަން ާއަިދ ާކުރ ، ާއިޙުތިރ މު ާފުރިހަމައަށް ާޙައްޤުަތކަށް އިންސ ނީ

ާމަސައްކަތްާކުރ ާބަަޔކަށްާވުން.

ާ2655 

ާ

 ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަ

ާ

 2660ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޒިމު.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2665 

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

61ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

07ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ2670 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 61ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .31ާ ާޖުމްލަ ާއެހ61ެ. ާމިާ. ންކަމުން،

ާްއވ ލަާދެްއވުްނާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއި

ާ2675 

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާތިަނދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާައންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙ10ާާވ ފައިާވ ާއިޞްލ ުޙ.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާތ އީދުާކުރައްާ

ާ ާވިސްނުންތަކަްށ10ާާކުރުން. ާއެިކއެކި ާތަފ ތު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާތެރޭގައި ާޙުދޫދުެގ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ  2680ވަނަ

ާނެސްިދނުން.ފުރުޞަތުާދެވޭާފަދަ،ާފޭރ ންާހެޔޮާޕްރޮގްރ މްތަކެއްާއުފައްދ ،ާހަދ ،ާހުށަހަޅައިދީ،ާގެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2685ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2690ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

14ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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 50ާ2695ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

04ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާފ ސްވުމ64ަވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  33ާްށ ާޖުމްލަ ާމ64ާި. ާއެހެންކަމުން، .2700 

ާލ ޙުާިއްއވަވ ލަާެދްއވުންާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞް

ާ

ާ

 ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކުރެންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނ ޒިމު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ  2705ބަރުާމަޑަވެލި

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާވ  ާކުަރްއވ ފައި ާތ އީދު ާމޫސ  ާކުރުން.11ާާއަޙްމަދު ާއިޞްލ ޙު ާ)ނ(ާއަންނަނިިވާގޮތަށް ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާމެންބަރުންނަށްާމަދުކުރުން.7ާނ9ާާްޑިރެކްޓަރުންގެާޯބޑުގެާމެންބަރުންގެާޢަދަދުާާ-)ނ(

ާ

ާ

 2710 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާއިގަންަނވ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2715ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަ

 31ާ2720ާވޯޓުާދެްއވީ:

34ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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03ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

 2725 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 65ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .33ާ ާޖުމްލަ ާމ65ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާޙުާިއްއވ ލަާދެްއުވންާއެދެން.ޞްލ އިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއި

ާ

ާ

 2730 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުެރންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާިއޞްލ ޙު. ާވ  ާކުރަްއވ ފައި ާތ އީދު ާމޫސ  ާއަޙްމަދު 11ާާމެންބަރު ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ 1ާާވަނަ ނަންަބުރާވަނަ

ާ ާކުރުން. ާއިޞްލ ުޙ ާގޮތަށް 11ާާއަންނަނިވި ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ެގ ާފެންވަރަކަށ1ާްވަނަ ާމަތީ ާތަޢުލީމުން ާއިސްލ މީ .

ާތަޢުލީމުާހ ސިލުާކޮށްފައިވ ާމީހަކުާކަމުގައިާވުން.

ާ2735 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާންާއެދެން.ގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

 2740ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2745 

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

59ާާވޯޓުާދެްއވީ:

06ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :



 103 

04ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ2750 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 65ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .33ާ ާޖުމްލަ ާމ65ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާދެން.ޞްލ ޙުާއިްއވ ލަާދެްއވުްނާއެއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއި

ާ2755 

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނ ޒިމު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލި

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު. ާވ  ާކުރަްއވ ފައި ާތ އީދު ާޢަބްދުލްޙަމީދު 12ާާއިސްމ ޢީލް ާގެ ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ އަންނަނިިވ3ާާވަނަ

ާއި ާގޮތަށް ާގެ ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާ)ބ( ާކުރުން. ާިސޔ ސީާާ-3ޞްލ ޙު ާސަރުކ ރުގެ ާައދި ާޕ ޓީެއްއގައި  2760ސިޔ ސީ

ާމަޤ މެއްގައިާވޭތުވެިދޔަާތިންާއަހަރުާދުވަހުގެާމުއްދަުތގައިާަމޤ މެއްާއަދ ކޮށްފައިާވ ާމީހަކު.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2765ާ.ގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެންޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2770ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަ

15ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 47ާ2775ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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06ާާާާާާނުދެއްވ : ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .32ާ ާޖުމްލަ ާމ62ާި. ާއެހެންކަމުން، .2780 

ާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙު

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނ ޒިމު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  2785މަޑަވެލި

ާ ާިއޞްލ ޙު. ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާތ އީދު ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް 14ާާމެންބަރު ާމ އްދ ެގ ާގޮތަށްާވަނަ ާއަންނަނިވި )ހ(

ާކުރުން.ާ 14ާާއިޞްލ ޙު ާމުއްދަތު ާބޯޑުގެ ާ)ހ(ާޑިރެކްޓަރުންގެ ާމ އްދ ގެ 6ާާވަނަ ާދުވަހުން ާދުވަހުެގ4ާާއަހަރު އަހަރު

ާމުއްދަތަށްާކުޑަކުރުން.ާ

ާ

ާ2790 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2795 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 70ާ2800ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

34ާާވޯޓުާދެްއވީ:

35ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :



 105 

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 

ާ2805 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 69ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .35ާ ާޖުމްލަ ާމ69ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ.އިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން

ާާ

ާ2810 

ާދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:އި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުެރންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުރައްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާއިޞްލ ުޙ20ާާމެންބަރު ާގޮތަށް ާއަްނނަނިވި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާސަރވިްސެގ20ާާކުރުން. ާސިވިލް ާވ ީނ ާމުވައްޒަފުްނވ ން ާޢ އްމު ާއެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ާ)ހ(. ާމ އްދ ެގ ވަނަ

 2815ާމުވަްއޒަފުންނަށެވެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ2820 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާވިާމެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 2825ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

04ާާވޯޓުާދެްއވީ:

63ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 02ާ2830ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 67ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .34ާ ާޖުމްލަ ާމ67ާި. ާއެހެންކަމުން، .

 2835ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެންބަރުންާާވަިއކަރަދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހަނިމ ދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާއ ރިފު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ާުކރައްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާމުޖުތ ޒު ާއިޞްލ ޙުކުރުން.21ާާމުޙައްމަދު ާގޮތަށް ާއަންނަނި ާމ އްދ   2840ވަނަ

ރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންެގާމެނޭޖުމަންޓުާމަޤ މުތައްާބޯޑުންާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(.ާމޯލްިޑވްްސާބ21ާްމެނޭޖުމަންޓު،ާ

ާޗެނަލްތަކުގެާޑިޕ ޓުމަންޓުތަކ ިއ،ާ ާރޭިޑއޯ ާޓީ.ީވާއަދި ާހިންގ  ާކޯޕަރޭޝަނުން ާެއވެ.ާޯކޕަރޭޝަނ އި ާޖެހޭނެ ނަޑއަޅަން ކަ

ާ)ށ( ާއެވެ. ާހިމެނޭނެ ާމަޤ މުތަކުގައި ާމެނޭޖުމަންޓު ާފަރ ތްތައް ާއިސް ާމ އްދ ގެާ-ސެކްޝަންތަުކގެ ާގައިވ ާާމި )ހ(

ނަޑއެޅުމަށްާފަހުާއެާމަޤ މުތަކަށްާމިާޤ ނޫނުެގާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއވ ާގޮުތގެާމަތިން،ާބޯޑުްނ18ާާމަޤ މުތައްާކަ

 2845މިާމަޤ މުތަކަށްާޢައްޔަންކުރ ާމީހުންާފިޔަވައިާމިާމަޤ މުތަުކގަިއާތިބިާމީހުންާވަިކވ ނެާެއވެ.ާވަިކވ ާުމވަްއޒަފުންނަށްާ

ާމު ާމަތިންާޚިދުމަތްކޮށްފައިވ  ާގޮތުެގ ާޢަމަލުކުރ  ާމުައއްސަސ ަތކުން ާެއކި ާދައުަލތުގެ ާރ އްޭޖގަިއ ާބިނ ކޮށްގެން އްދަތަށް

ާކޮމްޕެންސޭޝަންާދޭންވ ނެާެއވެ.ާ

ާ

ާ

 2850ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2855ާނަތީޖ :ވޯޓުގެާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 39ާ2860ާވޯޓުާދެްއވީ:

26ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

05ާާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

 

ާ

 2865 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 63ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .32ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުހ63ާ. ާމި .

ާ ާގަވ އިދުގެ ާހުރީާމަޖިލީހުގެ ާއެދެން.ާދެން ާއިއްަވވ ލަދެްއވުން ާމަޖިލީހަށް ާއިްޞލ ޙު ާއޮތް ާވަނ83ާަފ ސްވެއްޖެ.ާދެން

ާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައް.ާފުރަަތމަާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ2870 

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާމު ާމެންބަރު ާއިޞްލ ޙު، ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާނ ޒިމު ާއަކުރުަތއ9ާާްޙައްމަދު ާއެހެން ާުއނިކޮށް ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތަރުތީބުކުރުން.ާ

ާ2875 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 2880ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ
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ާމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާފަރެސްާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 2885 މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާ

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

03ާާވޯޓުާދެްއވީ:

59ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 05ާ2890ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .32ާ ާޖުމްލަ ާމ62ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާތެރެއިން ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާބިލަށް ާމި ާނުވި.ާއަދި ާފ ހެއް ާމ އްދ ގެ،ާމަޖިލީހުގ83ާާެއިޞްލ ޙު  2895ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(83ާާއިޞްލ ޙަކ އި،ާަގވ އިުދެގ6ާާއްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުންާހުށަހެޅިފަިއވ ާވަނަާމާ 83ާގަވ އިދުެގާ

ާ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާދަށުން ާދެްނ5ާާގެ ާގަސްދުކުރަނީ ާއެބައޮތް.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ިއޞްލ ޙެއް

ާއުމަށް.ާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންަނާދުވަހަކުާމިާވޯޓަިއގެންާކުިރައށްާދި

 

 2900ނިންމުން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން.

 ގައި.9:00ާވ ާއަްނގ ރަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާުއޭޕްރީލ06ާާްދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާ

ާާ

 2905ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالمينާربާهللوالحمد

_______________ 




