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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /17 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް އަންާގރަ  ވީ  2010 އޭޕްރީލް 6 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 21 

 

 ަގއި   9:01ދުނު ހެނ ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:04ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:03ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  22 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ދު ޝާހިهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 52، އިންޓަވަލް ފަހުން 53އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 69ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާ  

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މަޢުޞޫމްهللا ލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް މަނަ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނަ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 އިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސަ



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ުުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا ބްދުމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަުގ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 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  



 V 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަދު މަސީޙު މުޙަންهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތި : ން މެންބަރު   ުި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

    

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  ނުގަންނަވާ މެންބަރު: ވަޑައި 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އާދިލް 

   

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ހަނިމާދޫ   އިންޓަަވލްފަހު،  * މަނިކު،  ޙުސައިން  ނިހާްނ  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ިވލިމާފަްނނު  އާޒިމް،  ޢަލީ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މެދުހެންޭވރު 

ތީމު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކަނޑި

ދު، ގެމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަ 

މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ތިނަދޫ  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެްނބަރު  އަލްހާދާއިރާެގ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  އަދި  ޤަސަމް،  ފަހުމީމުޙަންމަދު  ޖަލްސާަގއި   ން 

އިންޓަަވލްފަހު، އަޙްމަދު   ބައިވެރިެވަވޑައިެގްނނެިވއެެވ.  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ޙާމިދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހެންޭވރު 

ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ަވޙީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ރަޝީދު، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

ބަރު ރިޔާޒް  ސަލީމް، ކެްނދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެން 

ދާއިރާ ކިނބިދޫ  ޢަބްދުރަޝީދު،  ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ  ޒަމީރު،  މޫސާ  މެންބަރު  މެްނބަރު هللا، ެގ  ދާއިރާެގ  މެދު  ފުަވއްމުލަކު 

 . އެެވެވަވޑައިެގްނނެވި ޖަލްސާއިން ަވކި މަސީޙު މުޙަްނމަދުهللا ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢަބްދުލްރަޙީމް، هللا ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު   * ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު،

ދާއިރާެގ އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށި  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މެްނބަރު    މާފަންނު 

މުޙަންމަދު  ލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަްނޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ސަލީމް، އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު  ޢަބްދު

ބަރު ރޮޒައިނާ ނާޝިޒް، މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ިވސާމް ޢަލީ، ކެްނދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެން

 ޒަމީރު،  އާދަމް، މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ

ަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި ފުهللا، ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ޖަލްސާަގއިهللا ޢަބްދު މުޙަްނމަދު  މުޙަްނމަދު  ބައިެވރިެވަވޑައިެގންެނވިއެެވ.    މަސީޙު  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މީދޫ  ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު 

 ޖަލްސާއިން ަވޑިެވަވޑައިެގްނނެިވއެެވ.

 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .1ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާދުާއަްނގ ރ0606ާަާލްއޭޕްރ64ާީާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާޖިލިސްާފެށުނީ.މަާ.وااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުންާ.ާޖަލްސ ގެާޙ.

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.00ާއަށްާޚ ޒިރުެވާވަަޑއިގެންާތިއްެބވީާާމިވަގުތުާޖަލްސ 

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ.0606/0/17ާ/ދުގެާއެޖެންޑ ގެާަނންބަރަކީާއޖމިއަާ-1.0

1.0-ާާ ާައިއޓަމު ާއެޖެންޑ  ާެއއްާގ1.0ާާަގަިއ1ާާމިއަދުގެ ާަޔއުމިްއޔ  ާދަށުން ާނަންބަުރގެ ާފ ސްކުރުުމގެ ާަޔުއމިއްޔ   20އި

ާހުށަހެޅިފަާއެއްާނުވޭ.



ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާާއަންގާ 

ާ

 25ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެ ާއެރ2ާިޖެންޑ ާނަންބަރު ާއެްއާރިޔ ސަުތންާދަންނަވ ކަށްާގަސްެދްއާޔ ަސތުންާއަންގ  ްނގުން.ާމިއަުދާއިތުރުާވ ހަކަ

ާނުކުރަން.
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ާ

ާ.ާސުވ ލު.3

 30 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

3.0-ާާ ާއައިޓަމް ާއަުޅގ3ާައެޖެންޑ  ާކުޅުުދއްފުށީާށް ާވަނީ ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާުސވ ލު ާމިއަދުގެ ާުސވ ުލ. ާމިދަނީ ނޑު

ާދ އިރ ގެ ާއެޓަރނީާދެކުނު ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޙުސްނުއްސުޢޫދާ ާއަލްއުސްތ ޛުާޖެނެރަލްާޢިއްޒަތްތެިރ

ާައުއާ ާމަޖިލީހުގެ ާސުވ ލަކީ ާމި ާކުރިން، ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާކުރެްއވުުމގެ ާސުވ ލު ާމިއަދުގެ ާސުވ ެލއް. ކުރަްއވ 

ާުސވ ލެ ާލިބިފައިވ  ާފެށިފަހުން ާަޢމަލުކުރަން ާއެއަށް ާފ ސްކޮށް ާޢިއްޒަތްތެރިާގަވ އިދު ާފ ހަގަކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ްއކަން

ނޑުާުސވ ލުާކުރުމުގެާަވުގތުގެާކަންތައްތައްާގެންދ ނީާ  35މެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާމިއަދަށްާފަހުާއަޅުގަ

ާ)ށ(ާއ އ42ާާިމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ ާގޮުތގެާމަތިން.44ާވަަނާމ އްދ ގެ ާވެްސާބުނެފައިވ  ާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއި

ާުސވ ލަީކ42ާާ ާއެ ާކުެރވިއްޖެނަމަ ާުސވ ެލއް ާަވޒީރަކ އި ާމަޖިލީހުގައި ާވަނީ ާބުނެފައި ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާވަޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދެްއވުމަށް ާޖަވ ބު ާސުވ ލަށް ާއެ ާވ ނަމަ ާުސވ ލެްއކަުމގައި ާެއއް ނޑު މިނިޓުެގ3ާާމައިގަ

ާއިތުރަށް ާސުވ ުލގައި ާއެ ާައދި ާއެުރވޭނެކަމަށް. ާާފުރުޞަތެއް 0ާާހިމެނެނީ ާއެ ާހިމެނިފައިވ ނަމ0ާާަސުވ ލެއް. ސުވ ލު

ާ ާއިތުރު ާޖަވ ބުދެްއވުމަށް ާސުވ ލަކަްށ ާވަޒީުރ0ާާކޮންމެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދި ާކަމަށް. ާއެުރވޭނެ ާފުރުޞަތު  40މިނިޓުއިުރެގ

ާ ާނިމުމަށްފަހު ާސުވ ލުކުެރއްވ03ާުޖަވ ބުދެއްަވއި ާއިތުރު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތެްއ މަށްާމިނިޓުގެ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިީލހުގެ ާވެސް ާމަތިނ44ާާްއެރުވޭނެކަމަށް ާެއގޮުތގެ ާއެެހންވީމ ، ާބުނެފަިއވޭ. ާގަިއ ާ)ށ( ގެ

ާސުވ ުލާ ާއިތުރު ާއަދި ާގެންދ ނީ. ާކުިރއަށް ާަވގުތު ާުސވ ލުގެ ާމަޖިލީހުގައި ާފެށިގެން ާމިހިސ ުބން ާދެން އަޅުަގނޑުމެން

ޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާމިއައިާގޮތުގެާމަތިންާސުވ ލުާކުރެއްވުމަްށާކުރެްއވުމުގެާަވގުުތގައިާހަމަާކުރިންާވެސްާއަޅުަގނ

16ާާ ާޖަވ ބުެދއްވުމަށް ާވަޒީރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދި ާއެރުވޭނެ. ާފުރުޞަތު ާފުރުޞަތ0ާާުިސކުންތުގެ ާއިރުގެ  45މިނިޓު

އްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާއަުޅަގނޑުާމިހ ރުާކުޅުދުއްފުށީާދެުކނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާސުވ ލުާކުެރއްވުުމގެާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާާ:މަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުންދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާކުޅުދުއްފުށީ

ާއަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާކުރުމުެގ ާޢައްޔަން ާމީހަުކ ާމަޤ މަކަށް ާނުވ  ާނަްނގެނެިވގެން  50ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާރައީސުލްޖުމް ާކަމުގަިއާލިބިދެނީ ާމަޤ މުވުމުން ާއެ ާމަޤ މަކަށް ާބޭނުންވ  ާއަދ ުކރުމަށް ާވ ޖިބުތައް ާމަޤ މުގެ ހޫރިއްޔ ގެ

ވަނަާމ އްދ ގައިާ)ޅ(ާބުނ އިރުާސޮިލސިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަޤ މުާއުފެއްދެވުންާރަީއސްގެާވ ޖިބ003ާާުޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާކިހިނެއްކަމ ިއ، ާގުޅެނީ ާވ ޖިބުާއަދ ކުރެްއވުމ އި ާޖެނެރަލްގެ ާެއޓަރނީ ާވ ޖިބ އި، ގެ
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ާއެޓަރީނާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކިހިނެއްކަން ާބޭނުންވަނީ ާސޮލިސިޓަރާޖެނެރަލަކަށް ާހިނދު ާބަޔ ންެވެގންވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

 55ާޖެނެރަލްާވިދ ޅުވެދެްއވަފ ނަންތޯ؟

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙުސްނުއްސުޢޫދުާޖެނެރަލްާއެޓަރނީ

ާރަާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއޮތީާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން ާޖަވ ުބގައި ާުސވ ުލގެ ާކުރެއްވި ާމެންބަުރ ާޢިއްޒަތްތެރި އީސް.

ާ ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކިއ003ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޤ މުެގާވ ޖިބު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބުނަނީ ާ)ޅ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާކުރުމުގެ ާމީހުންާޢައްޔަން ާމަޤ މުތަކަށް ާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާާބޭނުންވ   60ލިބިގެްނވ 

ާސ ފުކޮށްާ ާކޮބައިކަން ާމަޤ މުތަކަީކ ާބޭނުންވ  ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާވ ޖިބު ާމަޤ މުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާބޭނުންވ ާ ާއަދ ކުރުމަށް ާމަޤ މުެގާވ ިޖބު ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާނެތް.ާއެހެންކަމުން ާަބޔ ންކޮށްަފއި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާވެސްާމަޤ މުތަ ާއެްއގޮތަކަށް ާއެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ނޑައަޅަނީ ާކަ ާނުވަތަ ނޑަެއޅެނީ ާކަ ާމިހ ރު ާކޮބައިކަން ކަކީ

ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކިއާ ާވ ޖިބު ާމަޤ މު ާަރއިސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ެގ ާނެތް ާއެއް ާމ ނަކޮށްފަ ާވެްސ ާޤ ނޫނަކުން މިދެންނެވީ

ާއެހެންވީމ  ާކޮަބއިކަން. ާމަޤ މުތަކަކީ ާބޭނުންވ  ާކޮންމެހެން ،ާ ާޢަމަލުކުރަނ0666ާާްއެކަން ާއަށް ާޤ ނޫުނއަސ ސީ  65ގެ

ނަޑއަޅުްއވަމުންާ ާކަ ާވަިކޮގތަކަށް ާއެގޮތަށް ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއައީ. ާޢަމަލުކުރަމުން ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ފެށީއްސުރެ

ގޮތުަގއިާަރއީްސާާގެންދެވީ.ާިމގޮތުންާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމަޤ ުމގެާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއިާބޭނުންވ ާމަޤ މުތަކުގެ

އޮފީހ އިާރައީސްާހުންނަވ ާގެާއ އިާއަދިާސަރުކ ުރގެާބައެއްާއޮފީސްތަުކގެާއެންމެާއިސްވެިރންާޢައްޔަންާކުރައްވަމުންާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާެއގޮތަްށ ާހަމަ ާގެންަދވ . ާއަދ ކުރަންޖެހ011ާާޭއެބަ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރީނ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާ ާއަދ ކުރުމަށް ާއުފައްަދވ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމަޤ މެއް ާނަމުގައި ާޖެނެރަލްގެ ާސޮލިސިޓަރ ާދިނުމަށްޓަކައި  70އެހީތެރިވެ

ާ ާހަމަޖައްސ ފައިވޭ.003ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމީހަކު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޤ މަށް ާއެ ާދަށުން ާ)ޅ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނ011ާީޤ ނޫނޫއަސ ސީގެ ާސަރުކ ރަށް ާޖެެނރަލަކީ ާއެޓަރނީ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާކަމަށްވ ތީވެ،ާާވަނަ ާމީހ  ާދޭ ލަފ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދެންނެވިެހން ާވެސް ާކުރިން ާވަނީ ާހަމަޖައްސ ފައި ާމީހަކު ާމަޤ މަށް 011ާސޮލިސިޓަރާޖެނެރަލްގެ

ާޖެނެރަލަށްާ ާއެޓަރނީ ާއަދ ކުރުމުަގއި ާމަސްޢޫލިއްޔ ތު ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދޭ ާލަފ  ާއަދި ާޖެނެރަލްގެާއެހީތެރިވެދީ ާްޕރޮސެކިއުޓަރ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާދިނުމަށްޓަކައި. ާލަފ  ާކަންކަމުގައި  75ންޖެހޭ

ާޖެނެރަލ ިއާ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާމަސްޢޫލިްއޔ ތު ާކުރުމުގެ ާދަުއވ  ާދައުލަތުން ާމައްސަލަތަކުަގއި ާޖިނ ޢީ ާއުފައްދ  މަޤ މު

ާއާ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަ ާމަސްޢޫލިއްޔ ތު ާޭއނ ގެ ާއަދި ާބެހޭާހަވ ލުކުރަްއވ ފަިއވޭ. ާޖެނެރަލ އި ާޕްޮރސެކިއުޓަރ ާއަދި އި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓ ރނީ ާދެންނެވިހެން ާވެސް ާކުރިން ާބަޔ ްނކުރެވިަފއިވޭ. ޤ ނޫނުގައި

ާަބޔ ންވެަފިއާ ާމަސްޢޫލިއްޔަުތާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޖެނެރަލްގެ ާެއޓަރނީ ބަޔ ންކުރެވިަފއިވޭ.ާޕްރޮސެިކުއޓަރާޖެނެރަލ އި

ާއޮ  80ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުްނ011ާާތްާނަމަވެސްާސޮލިސިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަޤ މުާއުފެއްދުމަށްާބޭނުންވީާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ
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އެޓަރނީާޖެނެރަލްާއަދ ކުރަންޖެހޭާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރުމަްށާއެހީތެރިވެާދިނުމުގެާގޮތުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާރައީސް.

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާގަވ އިދުާޝު ާމަޖިލީހުގެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުުޅވ ލަން. ާފުރުޞަތު ާސުވ ލުގެ ާއިުތރު ނޑު ާއަުޅގަ  85ކުރިއްޔ .

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުކުރެއްިވ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުީށ ާމަތިން ބުނ ގޮތުގެ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އި

ާެއީއާ ާކުރުން ާޢައްޔަން ާޖެނެރަލެްއ ާސޮލިސިޓަރ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކަިއ ާމަްސޢޫލިއްޔަތު ާޖެނެރަލްގެ  90އެޓ ރނީ

ާ ާއަދ ކުރުަމށްޓަކައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމަޤ ުމ ާދަށުނ003ާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގެ ާ)ޅ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާރަ ާއެބައޮތް ާވިދ ޅުވެފައި ާމިތ ނގައި ާމިނިސްޓަރ ާފިނޭންސް ާމ ޤ މެއްތޯ؟ ާުއފެއްދިދ ނެ ާއަށް 0ާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކުރައްވ ަފއިވަީނާ ާއިޢުލ ން ާއޮފީހުން ާރައީސް ާވ ހަކަ. ާދެއްވ  ާމުސ ރަ ާޖެެނރަލުންނަށް ާސޮލިސިޓަރ ޑެޕިއުޓީ

ާ ާވ ަހކަ.ާސުވ ލަކީ ާޮސލިސ0ާިސޮލިސިޓަރާޖެނެރަލެއްގެ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ެގާޑެިޕއުޓީ ާވެސް ޓަރާޖެނެރަލުންނަކީ

 95ާމީހުންތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .0ާމަޤ މުގެާމަސްޢޫލިއްޔަތަށްާއެީހތެރިވެދޭާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙުސްނުއްސުޢޫދުާޖެނެރަލްާއެޓަރނީ

ާނަުމގައިާ ާމަޤ ުމތަކުގެ ާިސޔ ސީ ާސަރުކ ުރގެ ާުވޒ ރ ތަުކގަިއ ާސަރުކ ރުެގ ާމި ާއޮތީ ާދަންނަވަން ސިޔ ީސާާއަޅުަގނުޑ

ާމިވަނީާ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާނުަވތަ ާއައީ ާދޭހަވަމުން ާބޭނުމެއްކަމަށް ާމަޤ މުތަކުގެ ާއެ ާއެަބހުރެއޭ. ާއުފެއްދިފައި މަޤ މުތަކެއް

ާފަރ ތުެގ003ާާ ާއަދ ކުރ  ާހިންގުމުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާސަރުކ ރު ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާ)ޅ(ާެގާދަށުން ާމ އްދ ގެ  100ވަނަ

ާއަދ ކުރު ާމަޤ މު ާއޭނ ގެ ާމިދެންނެވިާގޮތުން ާމަތިން ާެއގޮތުގެ ާގޮތުން. ާމަޤ މުތަކެއްގެ ާކުރަްއވ  ާޢައްޔަން މަށްޓަކައި

ާއުފެދިފައި.ާ ާމަޤ މުތައް ާނަމުގައި ާމަޤ މުގެ ާސިޔ ސީ ާއެަބހުރި ާވުޒ ރ ަތކުަގއި ާއެކި ާމަޤ މުތަކަށް ާއެކި ާތަފ ތު ބޭނުމަށް

ާޖެނެރަ ާސޮލިސްޓަރ ާޑެޕިއުޓީ ާއަދި ާޖެނެރަލ އި ާސޮލިސްޓަރ ާމަތިން ާއެާއެގޮުތގެ ނޑައެޅި ާކަ ާވެސް ާމަޤ މު ލުންގެ

ާމަޤ މުތަކަށްާމީހުންާޢައްޔަންާކުރެވިފައިާވަނީ.ާ

ާ105 

ާާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަލަދެއްކެވުން:
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ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާައކީ ާތިމަންނ  ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާަޖވ ުބގައި ާނ އިބުގެ ާބަންޑ ރަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޔ ާޝުކުރިއްޔ 

ާލުތުފީާ ާޙަސަން ާރަންފަސް ާސ.ހިތަދޫ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއިޔތުންގެ ާބޭފުޅެްއކަމަށް. ާުހންނަވ  ާދެްއވަން ާލަފ  ާޤ ނޫނީ އަށް

ާއައިއިުރވެްސާާ ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާއެކަމުން ާޮކމިޝަނަށް. ާއެންިޓކޮރަޕްޝަން ާހަމަޖައްސ ފައި ާވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާފަހު ާދ ދި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާވ ތީ،ާމިހ ރުާހަމަނުޖެހިވ ތީ،ާއަދި ާނެރުއްވ ފައި ާރޫލިންގާއެއް ާވެސް ާކޯޓުން  110ންާސްޕްރީމް

ާކޮންާދުވަހަކުންާޙަސަންާލުތުފީާއެާމަޤ މަށްާހަމަޖެހިގެންާދ ނެތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ނޑުާފުރުޞަތުާމިއަދުގެާުސވ ލުެގާދ އިރ ާއިްނާޢިއްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާޖަވ ބުދެއްވަންާބޭނުންފުިޅއްާ ޔ ާއަުޅގަ

 115ާއަރުވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙުސްނުއްސުޢޫދުާޖެނެރަލްާއެޓަރނީ

ާކަަމކަށްާ ާސުވ ެލއް ާހުރި ާގުޅުްނ ާސުވ ލ  ާކުރެވިފަިއވ  ނޑ ިއ ާއަުޅގަ ާުސވ ލަީކ ާކުެރްއވި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެތި

ާމެންބަރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާއެހެން ާނުދެކެން. ާތިާއަޅުަގނޑު ާބޭނުން ާއަރުވަން ާސ ފުކޮށް ށް

ނޑުާވ ނީާލަފ ާއަުރވ ފައި.ާ  120ާހަވ ލ ާދެއްވިާކަންތަކުަގއިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާއަުޅގަ

ާ

ާާ:މަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުންބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާ ާމި ާއުފައްދަވ  ާމަޤ މު ާސޮލިސިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާޖެނެރަލްގެާޝުކުރިއްޔ . ާއެޓަރނީ މަޤ މަކީ

ާމިގޮތަށްާ ާއަދި ާއޮީފހެއްތޯ؟ާދެން ާއުފައްދ  ާގޮުތަގއި ާއޮީފހެއްގެ ާވަކި ާމަޤ މެއްތޯ؟ާނުވަތަ ާހަމައެކަނި ާހިމެނޭ އޮފީހުގައި

 125ާމިާމަޤ މުާއުފެއްދުމުގެާސަބަބުންާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާމ ލީާކިހ ާބުރަާއެއްާއަންނ ނެތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙުސްނުއްސުޢޫދުާޖެނެރަލްާއެޓަރނީ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާުސވ ުލގައި ާުކރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދެންނެވިހެންާއެޓަރނީާ ާވަނީ.ާކުރިންާވެސް ާމަޤ މުާއުފެދިފައި ާގޮތަކުާނޫންާސޮލިސިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާއޮފީހެްއގެ ވަކި

ާ ާމިފަދަާޖެނެރަލްގެ ާެވސް ާަޤއުމުތަކުަގއި ާބަެއއް ާއެހެން ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާއެހީތެރިވެ ާައދ ކުރުމަށް  130މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާކުަރއްވ ާ ާމަސައްކަތް ާޮގތުން ާނ އިބުގެ ާނުވަތަ ާގޮތުން ާއެހީތެރިއެްއެގ ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ާމިދެންނެވީ ގޮތްގޮތަށް

ާކުރެވި ާމުޚ ތަބު ާނަމުން ާޖެނެރަލްގެ ާސޮލިސިޓަރ ާމަޤ މުތަކެްއާާބޭފުޅަކަށް ާކުރެވޭ ާޢައްޔަން ާހަމަ ާމަތިން ެއގޮތުގެ

ނުޑާނުދެކެންާމިކަމުގެާސަބަބުންާއިތުރުާބުރައެއްާދައުލަުތގެާާރނީާއޮފީހުގެާެތރޭގައި.އެބަހުރޭާއެޓަ ހަމަެއއ ެއކުާއަުޅގަ



 6 

ާނުވަތަ ާގޮތުަގއި ާމަޤ މެއްގެ ާކުރަްއވ  ާޢައްޔަން ާބޭނުންނެތި ާމަޤ މެއް ާއިތުރު ާނުވަތަ ާނެތިާާމ ލިއްޔަތަކަށް މަސައްކަެތއް

ާއަޅުަގނުޑާ ާފ ހަގަކޮށްލަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ ެއއްކޮށް ާހަމަ ާއޮތްކަމަކަށް. ާމަޤ މު ާމި ާގޮުތގަިއ ާމަޤ މެއް  135ޢައްޔަންކުރ 

ާދެބޭފުޅުން.ާ ާތިއްބެވި ާގޮުތގަިއ ާނައިބުންގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ާހަވ ލުީވއިރު، ާޖެނެރަލްކަމ އި އެޓަރނީ

އިންާއެއްބޭފުަޅކަށްާހަމަޖެހި،ާމިދެންނެވީާނައިބެއްގެާގޮުތންާއެއްާނައިެބއްާހަމަޖެހިާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާއޭގެާތެރެ

ާއެާނައިބަކީާސޮލިސިޓަރާޖެެނރަލްކަމަށްާހަމަޖެހިފައިާވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 140ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާ ާއަދިާޝުކުރިއްޔ  ާދައުލަތަށް ާޖެނެރަލަކީ ާއެޓަރީނ ާުސވ ލަކީ، ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާވ އިުރ، ާކަމަށް ާޖެނެރަލް ާއެަޓރނީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަރުްއވ  ާަލފ  ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކު ާދީންތައް ާއެ ާއަިދ ާތަބ ވ  ާދީންތަކަށް ާޣައިރު ާމަޤ މުތައް ާބަެއއް ާމީހުންނަށްާއޮފީހުގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ރިއަުރވަން

ާދެއްވ އިރު،ާއެކަންާނުކުރެްއުވމަށްާއެއްެވސްާވަަރކަށްާމަނިކުފ ނަށްާލަފ އަރުވ ފައިާވ ނެތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ145 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަރުވަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާމިއަދުގެާސުވ ުލގެާދ އިރ ާއިންާޖަވ ބުާދެްއވުމަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމީހަކަްށާ ާއެްއވެސް ާކުިރއަރުވ  ާދީން ާަޣއިރު ާނެތް ާއެއް ާއެނގިފަ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  150ޝުކުރިއްޔ 

ާޝުކުރި ާނެތް. ާެއއް ާއެނގިފަ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއޮްތކަމެއް ާހަމަޖައްސަވ ފައި ާމަޤ މެއް ާޢިްއޒަތްތެިރާސަރުކ ރުގެ އްޔ 

ާރައީސް.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޕްރޮސިިކއުޓަރާ ާޖެނެރަލ އި، ާސޮލިސިޓަރ ާޖެނެރަލ އި، ާއެޓަރީނ ާގޮތުަގއި ާެއނގިފަިއވ  ާައޅުަގނޑަށް  155ޝުކުރިއްޔ .

ތަކުަގިއާއެޓަރނީާޖެނެރަލ އިާސޮލިްސޓަރާޖެނެރަލ އިާތިއްބަވ .ާޖެނެރަލަކީާމިއީާތަފ ތުާތިންާމަޤ މެއް.ާބައެއްާަޤއުމު

ާމަޤ މެއް.ާ ާހުންނަވ  ާދީގެން ާއެޕްރޫވަލް ާޕ ލިމެންޓުން ާޤައުމުތަުކގަިއ ާބައެއް ާވެސް ާޖެނެރަލަކީ ާސޮލިސިޓަރ އ ދެ،

ާތިއްބަ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާމަޤ މުގައި ާތިން ާމި ާަޤއުމެްއގައި ާެއއްވެސް ާދަންަނވަނީ ާައޅުަގނޑު ާދެންާއެހެންވީމ ، ވ ޯތއޭ؟

ާއެހީތެރިކަންާ ާމަނިކުފ ނު ާވަކީލުންނަްށ ާޤ ނޫނީ ާއަދި ާޑެޕިއުޓީންނ އި ާތިއްބަވ  ާމިނިސްޓްރީގަިއ މަނިކުފ ނުގެ

 160ާނުދެއްވެނީތޯއޭާއިތުރަށްާމަޤ މެއްާލެްއވީ.ާ
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ާ

ާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތީ،ާއޮފީހެއްާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން ާޖަވ ުބގައި ާުސވ ލުގެ ާކުރެއްވި ބަރު

ނުޑގެާ ާއޮނިގަ ާއޮފީހުގެ ާއެ ާމަޤ މުތަކެްއ ާެއކި ާތަފ ތު ާކުރުުމަގއި ާތަރުތީބު ާމަސައްކަތް ާއޮފީހުެގ ާެއ ާކުެރވި ޤ އިމު

ާއޮފީހުން ާއޮންަނނީ ާބިނ ވެފައި ާއަދަދު ާމަޤ މުތަުކެގ ާއެ ާއެގޮތުްނ، ާކުޭރ. ާލ ޒިމް ާހިމެނި  165ކުރަންޖެހޭާާތެރޭގައި

ާއަލުްނާ ނޑު ާއޮނިގަ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާމިގޮުތން ާމައްޗަށް. ާޚިދުމަތުގެ ާދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކ އި

ާޖެނެރަލްެގާ ާއެޓަރނީ ާދިޔައީ ާހަމަޖެހިގެން ާމި ާޖެނެރަލް ާސޮލިސިޓަރ ާއެުކލަވ ލެވުުނއިރު ާިމވަނީ. އެކުަލވ ލެވިފައި

ާމަ ާއެ ާހަމަ ާފެންވަުރގަިއާއަދި ާމިދެންނެީވާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާނައިބެްއގެ ާގޮތުން ާއަދ ުކރުމުގެ ވަަނ011ާާސްޢޫލިއްޔަތު

މ އްދ ގެާދަށުންާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާއަދ ކުރަންާޖެހޭާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާއަދ ކުރުުމގައިާއޭނ ާއަށްާއެހީތެރިވެާދިނުުމެގާ

 170ލަާގޮތަކަްށާމިާޢައްޔަންާކުެރވިފަިއާގޮތުންާއެޓަރނީާޖެނެރަލްެގާަނއިބެްއގެާހައިިސއްޔަތުންާމަަސއްކަތްާކުރަްއވ ާކަހަ

ާމިދެންނެިވާ ާކުރެވުނުއިުރ، ާތަރުތީބު ާެއކުލަވ ލ  ނުޑ ާއޮިނގަ ާއޮފީހުގެ ާެއކުލަވ ލ  ާމަަސއްކަްތތައް ާއެހެްނވީމ ، ވަނީ.

ާއޮފީހުގެާ ާމަތިން ާއެގޮުތގެ ާތިއްބަވ . ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާދަރަޖަިއގެ ާއެކި ާފެންވަރުގެ ާއެ ާމަޤ މުތަކުގެ ާތަފ ތު ގޮތަށް

ާފެްނވަރ ިއާމަސައް ާމީހުންގެ ާބޭުނންވ  ާމަަސއްކަތަށް ާއެ ާމަސައްކަްތތަކ އި ާކުރަންޖެހޭ ާއަދި ާވަަރށް ކަތ ިއާެއކަށީގެްނވ 

ާކުރެވިފަިއާ ާޢައްޔަން ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާހަމަޖެއްސި ާއޮނިަގނުޑ ާމިދެންނެވި ާުގޅިގެން ާއެކަންކަމ އި ޤ ބިލިއްޔަތ އި

ާފ ހަގަކޮށްލ  ާއަުޅަގނޑު ާދުނިޔޭގެ ާދެން ާއެޓަރީނާވަނީ. ާޕްރޮސިކިއުޝަން ާހަމަ ާޤައުމުތަުކަގއި ާބައެއް ާހަމަ  175ނަން

ާދައުލަތުެގާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނުވަތަ ާޤ ނޫނަކުން ާވަކި ާޤ ނޫނަކުން ާއަދި ާވ އިރު، ާވަކިކުރެިވފައި ާއޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ

ާޕްރޮސިކި ާޕަބްލިކް ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާކުރުުމގައި ާދައުވ  ާމައްސަލަތަކުަގއި ާޖިނ ޢީ ާނުވަަތާނަމުގައި އުޓަރެއް

ާޖެނެރަލްެގާ ާއެޓަރނީ ާމަސްޢޫލިްއޔަތު ާއެ ާވަިކކުރެވި ާމީހަކު ާނަމުަގއި ާްޕރޮސިކިއުޝަްނގެ ާޕަބްލިކް ޑައިރެކްޓަރާއޮފް

ާއެޓަރީނާ ާވެްސ ާތަްނތަނުގައި ާހުންނަ ާކޮށްފައި ާޢައްޔަން ާއެހެން ާަވކިކުެރވި ާެޖނެރަލ އި ާއެޓަރނީ ާނުވަތަ އޮފީހުގަިއ

ާ ާކުެރވި ާޢައްޔަން ާތަމްސީުލާޖެނެރަލެއް ާކޯޓުތަކުަގއި ާފަރ ތުން ާދައުލަުތގެ ާމައްސަލަތަކުަގއި ާމަދަނީ ާހަމަެއކަނި  180އެއީ

ާއަދ ކުރ ާ ާޖެނެރަލް ާެއޓަރނީ ާތެރޭަގއި ާކުރުުމގެ ާމަސައްކަތް ާދިނުމުގައި ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ާސަރުކ ރަށް ާއަދި ކުރުމ އި

ާޤަާ ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮތުްނ ާވެދިނުމުގެ ާއެހީތެރި ާއަދ ކުރުުމގަިއ ާޖެނެރަލްާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާސޮލިސިޓަރ އުމުތަުކގަިއ

ާޢައްޔަންކުެރވިފަިއވ ާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 185ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަީޒރުންނ އި ާއެހެން ާދައުލަތުގެ ާނ ިއބަކީ ާބަންޑ ރަ ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާތަފ ތުާާޝުކުރިއްޔ  މުޅިން

011ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްާަހވ ލުކުރެވިަފއިާއޮތްާބޭފުެޅއްާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިުރަގއި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ



 8 

ާެއާ ާމަނިކުފ ނަށް ާޮގތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާއެ ާދަށުން ާގެ ާ)ޅ( ާއަދި ާ)ބ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާއެ ާއެްއގޮތަށް ާރޫޙ އި ނުޑާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަުޅގަ ާއެހެން ާޤަބޫލުކުރަްއވަްނތޯއޭ؟ ާައދ ކުރެވޭކަމަށް މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާަބއިވަރުާ ާއެތައް ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޭބބޭފުޅުން ާމި ާކައުންސިލަރުންނ އި ާިތބޭ  190މިދެންނެވީ،ާރ އްޖެތެރޭަގއި

ާކަންތައްތަެކއްާކުރަމުންާދ އިުރގައިާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާއެކަަމށް...ާ

ާ

ާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއެޓަރނީ

ނޑަށްާރަނަގޅަށްާދޭހަވީކަމަށްާވަންޏ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާނުވަތަާޤ ނޫނ ިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްިވާސުވ ލުާއަުޅގަ

ނޑަށްާދޭހަާ  195ވީ.ާެއއ ިއާޚިލ ފަށްާތަފ ތުާއެކިާފަރ ތްތަކުންާކަންކަންާކުރަމުންާގެންދ ަކމަށްާފ ހަގަާކުރެްއވިކަމަށްާއަުޅގަ

ާއެޓަރނީާ ާއަދި ާޖެހޭތޯ؟ ާބުނަން ާނުވަތަ ާނުބުނަންތޯ؟ ާއެްއޗެްއ ާއެއްވެސް ާފަރ ތުން ާޖެނެރަލްެގ ާއެޓަރނީ ގުިޅގެން

ާގޮތަކަްށާ ާތަފ ތު ާމަސްޢޫލިއްޔަެތއް ާތަފ ތު ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާހިމެނޭ ާމަޖިީލހުގައި ާވަޒީރުންގެ ޖެނެރަލަކީ

ވ ީތވެާއޭަނގެާެއފަދަާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްާޮއވޭތޯ؟ާއަޅުަގނޑުާދެކޭާގޮުތގަިއާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާހަވ ލުކޮށްފަިއވ ާމީހަކަށް

ާއަދިާ ާކަންތައްތައް ާކުަރންޖެހޭ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާނަގަހައްޓ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަދި ާދެމެހެއްޓުމަކީ ާނަގަހައްޓ  ޤ ނޫނު

ާޖެހޭ ާއަދ ކުރަން ާެޖނެރަލް ާއެޓަރނީ ާނުވަތަ ާދިނުމަކީ ާލަފ  ާދޭންޖެހޭ ާތެރޭަގއިާާސަރުކ ރަށް  200މަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެ

ާލަފ އަރުވަންާ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ާއަދ ކުަރންޖެހޭ ާއެގޮތުން މިއޮންނަނީ.

އަދިާމަޝްވަރ ާދޭންޖެހޭާކަންކަމުގައިާމަްޝވަރ ާދެމުންާެގންދަން.ާމިދެންނެވިާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރުމުގެާތެެރއިން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާއެހެ ާދަންނަވަން. ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާގެންދ  ާއަދ ކުރަމުން ާައޅުަގނޑު ާއެކަން ންވީމ ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ205 

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލް. ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއެހީތެރިވުމުގެާއ ދެ، ާޖެނެރަލަށް ާއެޓަރީނ ސުވ ަލކީ

ާނުވަަތާ ާފައިސ ަތއް ާގެއްިލފައިވ  ާމ ލިއްޔަތުން ާދައުލަތުގެ ާއަދި ާރ އްޖޭގެ ާއުފެއްދުމުން ާޖެނެރަލް ާސޮލިޓަރީ ގޮތުން

ާޙިޔ ނ ތްތެރިާވެފަިއވ ާފަރ ތްތަކުގެާމައްސަލަަތއްާކިހ ާައވަަހކަށްާބެލިދ ނެކަމަށްާލަފ ކުރައްވަންތޯ؟ާ

ާ210 

ާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއެޓަރނީ

ާއަޅުަގނޑުާމިއަުދގެާުސވ ލ އިާގުޅޭާުސވ ލަކަށްާނުވ ތީާއެއަްށާޖަވ ބުއަރުވަންާދަތި.ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާބަންޑ  ާދެންމެއަކު ނުޑގެާުސވ ލަކީ،ާދ ދި ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާނައިބުާވިދ ޅުެވއްޖެާސޮލިޓަީރާޝުކުރިއްޔ   215ރަ

ާއެޓަރީނާ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަުމން ާދެއްވުމަށްކަމަށް. ާއެހީތެރިވެ ާޖެނެރަލަށް ާއެަޓރނީ ާއުފައްދ ފައިވަނީ މަޤ މު

ާއަދ ކުރުމަށްާ ާނުލައި ާމަްސޢޫލިއްޔަތުާސޮލިސިޓަރާޖެނެަރލަކ އި ާބޭނުންވ ާސުވ ލަީކ،ާމަނިކުފ ނުގެ ާކުރަން ޖެނެރަލަށް

ާކުޅެދޭކަމަށްާމަނިކުފ ނުާއިޢުތިރ ފުވެާަވޑަިއގަްނނަވަނީތޯއޭ.ާޝުކުިރއްޔ .މަނިކުފ ނުާނު

ާ

 220 ވ ހަކަދެއްެކވުން:އެޓަރނީާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާ

ާއެހެންާ ާވެސް ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާސުވ ުލގައި، ާކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާސުވ ލ ިއ ާކުރެއްވި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް،ާމެންބަރަކު ާތަފ ތު ާއޮފީހ އި ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ާދެންނެވިން ގުޅިގެން

ާވެްސާ ާދަށުން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާވެސް ާއިްނ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޙަވ ުލކުރެިވފައިެވއޭ މަސައްކަތްތަެކއް

ާއެބަހު ާޙަވ ލުކޮށްަފއި ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއޮފީހ ިއ ާޖެނެރަލްގެ ާއެމަސަްއކަތްތަްއާއެޓަރނީ ާެއހެންވީމ ، ރޭ.

ާޢައްޔަްނކުރަންާ ާމުވައްޒަފުންތައް ާއެ ާނުވަތަ ާމަސައްކަތްަތއް ާއެ ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ާމުވައްޒަފުންަތކެއް ާތަފ ތު  225ކުރުމަށް

ާކުރެޭވާ ާކަންކަން ާއެކަނި ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާއެހެންވީމ ، ާނިސްބަތުން. ާމަސައްކަުތގެ ާޙަވ ލުކުރެވިފަިއވ  ާއެ ޖެހެނީ

ވުެރ،ާމިދެންނެވީާއެކަިނާކަންކަންާކުރުމުގެާބަދަލުަގއިާއެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީހެއްާހުރޭ.ާއެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާވަރަށް

ާއޮންނަނީ.ާ ާމި ާހަމަޖެހިފައި ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާތިބެގެން ާފެންވަރުގެ ާތަފ ތު ާމުވައްޒަފުންތަކެއް ތަފ ތު

ާއެކަ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮންނަނީާއެހެންވީމ ، ާމި ާނޫން ާގޮަތކަށް ާއަދ ކުރ  ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާހުރެގެން ނި

ާއެާ ާހުރެގެން ާއޮފީހެއް ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ާނައިބުާނުވަތަ  230ހަމަޖެހިފައި.ާބަންޑ ރަ

ާއަދި ާމިއޮތީ. ާހަމަޖެހިފައި ާޒަމ ނުްއސުރެ ާއުސޫލަކުން ާކުރ  ާތިބެގެްނ ާމުަވއްޒަފުން ާވެްސާާއޮފީހުގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާުމވަްއޒަފުންާ ާތަފ ުތާފެންވަރުގެ ާއޮފީހުގެ ާއެ ާއޮފީހެްއާހުރެގެން ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާދެންނެިވާގޮަތށް ާމި ދެކޭގޮުތގައި

ާތިބެގެންާއެކަންާކުރ ގޮތަށްާަހމަޖެހިފައިާމިވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 235 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާމަދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަތިވެރީާ

ާނައިުބެގާ ާބަންޑ ރަ ާަބލ އިރު ާއަޅ  ާކުިރއ  ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިާ ާއިންތިޚ ބުތެރޭ ާގ އިުމކުރަން ާސަރުކ ރެއް ާލުއި ާމަތި ާދެން ާބުރަެވއްޖެތޯއޭ؟ ާކިހ ތަނެއް ާމަސައްކަތް އޮފީހުގެ

ާންާދަންޏ ާކިހ ތ ކުާޙ ސިލުކުރ ނެތޯއޭ؟ާސަރުކ ރުންާަވއުދުާމިދ ގޮތު

ާ

 240 ވ ހަކަދެއްެކވުން:އެޓަރނީާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއަލުންާއެާސުވ ލުާތަކުރ ުރކޮށްދެްއވުްނާއެދެން.ާ
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ާ

 މަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަތިވެރީާދ އިރ ގެާމެ

ާސަރުކ  ާމި ާދަންނަވ ލަނީ ާައޅ ާއަޅުަގނުޑ ާމަސްޢޫލިއްޔަތ ިއ ާއަދ ުކރި ާއޮފީހުން ާނައިބު ާަބންޑ ރަ ާކުރިން ާައއުމުެގ ރު

 245ބަލ އިރުަގއިާމިހ ރުާކިހ ތަނެްއާބުރަެވއްޖެތޯއޭާބަންޑ ަރާނަިއބުގެާއޮފީހުގެާމަަސއްކަތް؟ާެދންާއިންތިޚ ބުާތެރޭަގއިާމަިތާ

ާންޏ ާކިހ ތ ކުާޙ ސިލުވ ނެތޯއޭ؟ާލުއިާސަރުކ ރެއްާގ އިމުކުރަންާމިާސަރުކ ރުންާވީާަވއުދުާމިދ ގޮތަށްާދަ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:އެޓަރނީާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާ

ާޖެހެީނާ ާތަފ ތުކުރަން ާކުރިއަްށވުރެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަްނނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާސުވ ުލގަިއ ާކުެރއްިވ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސ، ާައއު ާުކރިއ ިއ، ާައއުމުގެ 0666ާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހ5ާާުޯއގަސްޓް  250ގައި

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާކުރީެގ ާެއގޮތުން ާއެބަހުރި. ާއައިްސ ާތަފ ތުތަކެއް ާސަބަބުން ާބަދަލުގެ ާއަިއ މަސައްކަތަށް

ާއެޓަރނީާ ާނުވަތަ ާޮއފީހުން ާނައިުބގެ ާބަންޑ ރަ ާކަންަތއްތަުކގައި ާމައްސަލަތަކުގެ ާޖިނ ޢީ ާދައުވ ކުރ  ދައުލަތުން

ާމަ ާއޮފީހުން ާބަދަލުެވާޖެނެރަލްގެ ާެއމަސައްކަތްތަްއ ާއެހެންވީމ ، ާމިއައީ. ާއަދ ކުރަމުން ސްޢޫލިއްޔަތުތަެކއް

ާމަދުވެފައި.ާ ާވަނީ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާދިއުމުން ާދަށަށް ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސިކިުއޓަރ އެމަސައްކަތްަތއް

ާކުރުާ ާދައުވ  ާފަރ ތުން ާދަުއލަތުގެ ާއަިދވެސް ާމައްސަލަތަކުަގއި ާމަދަނީ ާލިބިގަތުމ ިއ،ާއެހެންނަމަވެސް ާދަުއވ   255މ އި،

ާއެކުލަވ ލަންޖެހޭާ ާއަދި ާހުރިކަމަށް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއިޞްލ ޙުުކރަންޖެހޭ ާޤ ނޫނުތައް ާދިނުމ އި، ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ސަރުކ ރަށް

ާއެޓަރނީާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ާއެ ާކަމަށްވަްނޏ  ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާސަުރކ ރަށް ާހުރިކަމަށް ޤ ނޫނުތަކެއް

ާއޮފީ ާމެންބަރުާޖެނެރަލް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާމިގެންދަނީ. ާކުރަމުން ާޙަވ ލުކުެރވިފަިއވޭ.ާއެމަަސއްކަތް ާވެސް ާމިހ ރު ހ އި

ާކުރެްއވިާސުވ ުލގެާއަެނއްާބަަޔށްާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބުާިމވަގުތުާއަރުވ ކަށްާބޭނުންާނުވ ާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ260 

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއިތުާ ާމިހިސ ބުން ާެއްއާޝުކުރިއްޔ  ާވަަޑއިގެންފަ ާއެދި ާފުރުޞަތަށް ާކުެރްއވުމަށް ާސުވ ލެއް ާމެންބަރަކު ާއެްއވެސް ރު

ާޖެނެރަލަށްާ ާއެޓަރނީ ާިޢއްަޒތްތެރި ނޑު ާމިާނިމުނީ.ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާަވގުތު ނެތް.ާއެހެންކަމުންާމިއަދުގެާސުވ ލުގެ

ާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ265 

ކަންކަން.4 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ
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ހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާށް.ާމަޖިލ4ާީނޑުމެްނގެާއެޖެންޑ ާައއިޓަްމާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއަޅުގަ

 270ާއެާައއިޓަމްގެާދަށުންާމިއަދުާަވކިާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.5

ާ

ާ:ކަދެްއެކވުންވ ހަރިޔ ސަތުންާ

 275އެއީާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލު.5ާާކީ،5ާާށްާމިދަނީ.ާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމ5ާާްދެންާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމާާ-5.0

ނުޑާއެބިުލގެާސުރުޚީާމަިޖލީހަށްާއިްއވަން.ާސިޔ ސ5.0ާީ .ާސިޔ ސީާޕ ިޓގެާބިލުެގާފުރަތަމަާކިއުންާިއްއވުން.ާއަުޅގަ

ާ.ާނިމުނ5ާީްމާޕ ޓީގެާބިލު.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަ

ާ

ާކުރުން.ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާ.ާކުރިންާތަޢ ފަރުކުރެވިފައިވ 6ާ

ާ280 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއެޖެ ާައއިޓަމް ާިމދަނީ.6ާންޑ  ާއަިއޓަމްެގާާށް ާއެ ާއިްޞލ ޙުކުރުން. ާކުެށއްެގ ާބިލެްއގެ ާތަޢ ރަފުކުރެވިަފއިވ  ކުރިން

ާ.ާދަށުންާއެއްެވސްކަމެއްާމިއަދުާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާނެތް

ާ

 285ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.7

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

7.0-ާާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއޮތީ 7ާދެން ާއިބްތި، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާބަހުސް. ާކުރުމަްށ0ާާދ ޢީ ާމިއަދު ގަިޑއިރު

ެއއްގަމ3/0667ާާުހަމަޖެހިފައިވ ާމަސައްކަެތއް.ާިމއަދުގެާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލަީކ،ާޤ ނޫނުާަނންބަރުާ

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށީ ާހުށަހަޅުއްވަނީ ާމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާބިލު. ާގެނައުުމގެ ާއިްޞލ ޙު ާޤ ނޫނަށް  290ދަތުރުފަތުރުގެ

ާ ާެދއްވުމަށް ާހުށަހަޅުއްވައި ާބިލު ާނަޝީދަށް. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާފުރުޞަތ06ާާުޢިއްޒަތްތެރި މިނިޓުގެ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.ާޕޯޑިއަމަްށާ ާވަަޑއިގެންާބިލުާހުށަހަޅައިދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އި
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ާޤ ނޫުނާާ ާޤ ނޫނު، ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއެްއގަމު ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާިމއަދު ާއަޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  295ޝުކުރިއްޔ 

ާ 3/0667ާާނަންބަރު ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާބިެލއް. ާގެނައުމުގެ ާއިްޞލ ޙު ާފ ްސިވ0667ާާށް ާމަހު ާއެޕްރީލް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ާދ ތ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާޤ ނޫނަށް ާމި 03ާާޤ ނޫނެއް. 0606ާާއޭޕްރީލް 0ާާށް ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާފުރޭނެ. ވަަނ44ާާއަހަރު

ާ ާއެއް ާފަށ ތ  ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާއެަބބުނޭ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާއެއްގަުމާމ އްދ ގެ ާފަހުން ާދުވަސް އަހަރު

ާއިންޝުއަރެންްސާ ާޕ ޓީ ާކޮްށގެންނޭ.ާަތރޑް ާއިްނޝުއަރެންސް ާޕ ޓީ ރޑް ާތ  ާވ ނީ ާދުްއވަން ާއުޅަނެދއް ދަތުރުފަތުރުގެ

ާތަނަށްާ ާފަރ ތަށް، ާލިބޭ ާެގއްލުެމއް ާވެގެން ާެއކްސިޑެންެޓއް ާއުޅަނދުގެ ާދ  ާދުއްވ ފައި ާއޮންނަނީ ާމި ާބުނެފައި  300ކަމަށް

ާއެްއޗަކަށް ާާނުވަތަ ާމި ާއުސޫލު. ާނަަގިއދިނުމުގެ ާމެދުވެރިކޮށްގެން ާއިންޝުއަެރންސް ާބަދަލު ާގެއްލުުމގެ 0ާދޭންޖެހޭ

ާ ާހަމަވަީނ ާއަރ  ާދުވަސް ާނިކުމެގެނ03ާާްއަހަރު ާމިތަނުން ާމިބިލު ާކުރިން ާޭއގެ ާނޭނގެ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ އޭޕްރީލަށް.

ާމިހ  ާބޭނުމެއް ާމ ބޮޑު ާހުށަހެޅުމުގެ ާމިައދު ާބިލު ާމި ާއޮވެދ ނެކަެމއް.ާދ ނެކަމެއް.ާއަދި ާސަބަބުން ާލަސްވުުމގެ ާަވގުތު ރު

ާ ާނުލަން. ާއެއް ނޑަ ާކަ ާުއއްމީދު ާައޅުަގނުޑ ާކޮްށގެްނ03ާާއެހެންނަމަވެސް ާިއންޝުއަރެންސް ާމިދެންނެވި އޭޕްރީލަށް

ާބުނެަފިއާ ާހަމައެކަނި ާހަމަވ އިރު ާމުއްދަތު ާބުނުމުގެ ާުބނ  ާޤ ނޫުނގައި ާނުދުއްވޭނެކަމަށް ާއެްއޗެްއ ާމަގުމަތީގެ  305ނޫނީ

ާެއއް،ާޤ  ާތެރެައކު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާެއއް ާއަދި ާވ ނީ. ާދުްއވަން ާކޮްށގެންނޭ ާއިްނޝުއަރެންސް ާމިއޮންނަނީ ނޫނުގައި

ާހަމަެއއްަގިއާ ާެއއް ާއެކްިސޑެންޓުތައް ާއެ ާސަބަބުން ާއެކްިސޑެންޓުތަުކެގ ާދިމ ވ  ާކަންކޮޅުަތކުަގއި ާއެކި ރ އްޖޭގެ

ާތެ ނޑުމެްނގެ ާނެްތ.ާއަުޅގަ ާނިޒ މެއް ާެގއްލުންާތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެ ާއެ ާލިބިއްޖެއްޔ މު ާެގއްލުމެއް ާއެކްިސޑެންޓަކުން ރޭަގއި

ާބަދަލުާ ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނެތް. ާދެކުނަކަށް ާއުތުރުްނ ާނިޒ މެއް ާގޮތް ާއެއް ާރަނގަޅު ާކުެރވޭނެ ސަރވޭ

ާނަ ނޑެްއަގއި ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާނަމަވެްސ، ާޮގތުގައި ނޑެްއގެ ާއޮނިގަ ާއިދ ރީ ާުއސޫލުތަކެްއ  310މަވެްސާނަގައިދިނުމުގެ

ާދައްކަނީާ ާމި ާބުނީމ  ާދުްއަވންވ ނީ ާކޮްށގެނޭ ާއިްނޝުއަރެންސް ާޙ ލަތުަގއި ާމި ާަހމައެކަނި ާނެތް. ާއެއް އެކުަލވ ލެވިފަ

ާއިންުޝއަރެންްސާ ާވ ހަކަ. ާދޫކޮށްލެޭވ ާފުރުޞަތު ާކުރުމަށް ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާބޭނުން ާކޮމްޕެނީއަުކން އިންޝުއަރެންސް

ނެޑއްާނެތި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާިމާކޮމްޕެނީާއަށްާއެތައްާފައިސ ތަކެއްާވަދެާ ގެންާދ ާވ ހަކަާޤ ނޫނީާއިދ ރީާއޮނިގަ

ާއެބަާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާޤަބޫލުފުޅުާކުރަްއވ ކަމަްށާ ނޑުމެން ދަންނަވ ާވ ހަަކާއަީކާމިާމުްއދަތުާއަުޅގަ

ާމުއްދަތުާއިތުރ0ާާުށ0606ާާްއޭްޕރީލ03ާާްވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފަިއާމިއޮތީާމިދެންނެވިާ  315އަހަރަށ0ާާްއަހަރުވ 

އަހަަރށްާފަސްކޮށްފައިާދޮޅުާއަހަރުާދުވަސްާސަރުކ ރަށްާއަދިާދޭްނާއިންޝުއަރެންްސއ ާބެހ0ާާޭފަސްކުރަން.ާއިތުރުާ

ާގ އިމުކުރުމަށް.ާ ާނިޒ މެއް ާގޮތުެގ ާކުެރވޭނެ ާހަމައެއްަގއި ާއެއް ާތަޙުޤީޤުތައް ާގެނެްސދިނުމަށް. ނޑެއް ާއޮނިގަ ޤ ނޫނީ

ާނަަގއިދޭނެާގެއްލުމުާ ާބަދަލު ާއަދި ާގ އިމުކުރުމަށް. ާނިޒ މެއް ާކުެރޭވނެ ާސަރވޭ ާނިސްބަތް ާެގއްލުމުގެ ާމިންވަރު، ގެ

ާނަމަވެްސާ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ނޑެއް ާއޮނިގަ ާއުސޫލީ ާޢ އްުމ ާއިންޝުއަރެންސްގެ ާއަދި ާގ އިުމކުރުމަށް. ނިޒ މެއް

ާ ާދޮޅު ާގެނެސްދިނުމަށް ާނަމަވެސް ާތެެރއިން ާަގވ އިެދއްގެ ާނުވަތަ ާޭއގެ ާދީފައި ާފަހުނ4ާާްއަހަރުދުވަސް  320މަސްދުަވސް

ާހުެރގެްނާ ާއުސޫލުތަކެއް ާޤ ނޫނީ ާއިންުޝއަރެންސްެގ ާއޮތީ. ާމި ާރ ވައިދީފަިއ ާމިކަން ާފަށ ގޮަތށް ާތަންފީުޛވ ން އެކަން
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ާއިންޝުއަރެންސެްއެގާ ާއެބަހުރި. ާސަބަބުތަެކއް ާބައިވަރު ާނުޖެހޭ ާކުރަން ާލ ޒިމު ާކުރުން ާއިންޝުއަރެންސް ނޫނީ

ާކިހާ ކޮންޓް ާދައްކަންޖެހެނީ ާއަށް ާފީ ާއަހަުރގެ ާއަށް ާއިްނޝުއަރެންސް ާކޯއްޗެްއސެއްތޯ؟ ާހުންނަންޖެހޭނީ ރެކްޓަރެްއގެ

ާގުިޅގެންާ ާކުންފުންޏަކަށްާރ އްޖޭގައިާނެޭގނީާވަކިާކަމަކ އި ާއަދަދަކަށްާއިންޝުއަރެންސް ފައިސ ާއެއްތޯ؟ާއެންމެާބޮޑު

ާއެއްފަހަރުތޯ ާމަހަކު ާދައްކ ނީ ާީފ ާފީއެއްތޯ؟ 1ާާާކިހ  ާފަހަރުތޯ؟ ާއެްއ ާއަހަރަުކ4ާާމަހުން ާފަހަރުތޯ؟ ާއެއް  325މަހުން

ާއުމުރަީކާ ާއޭގެ ާކޮބައިތޯ؟ ާމިަނކީ ާބ  ާކޮބައިތޯ؟ ާމިނަކީ ާައއު ާއުޅަނދެްއގެ ާކުރެވުނު ާއިންުޝއަރެންސް އެއްފަހަރުތޯ؟

ާމަޢު ާހ މަކުަރންޖެހޭ ާތިމ  ާކުރުމަށްޓަކައި ާއިންުޝއަރެންސް ާމަޢުލޫމ ތެއް، ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާހ މަާކޮބައިތޯ؟ ލޫމ ތެއް

ާވަރަކަށްތޯ؟ާ ާކިހ  ާއުފުލ ނީ ާޒިންމ  ާތިމ  ާބަދަލު ާގެއްލުމުގެ ާއުފެދޭ ާސަބަބުން ާއެކަމުެގ ނުކޮށްފިކަމަށްވ ނަމަ

ާފައިސ ާ ާއިންޝުއަރެންސުން ާކިހިނެއްތޯ؟ ާއުޅެވޭނީ ާހޯދަން ާއެ ާނުދީފިނަމަ ާފައިސ  ާދޭންޖެހޭ އިންޝުއަރެންސުން

ާކު ާދައުވ  ާނުލިބިއްޖެއްޔ  ާއުޅެގެން ނޑެްއގެާހޯދަން ާއޮނިގަ ާކިހިނެއްތޯ؟ާމިހުންނަނީ ާހަމަޖެހިގެންދ  ާއުސޫލުަތްއ  330ރުމުގެ

ާއޮނިަގނެޑއްެގާ ާލ ޒިުމކުރ އިުރގައި ާކުރުން ާއިްނޝުއަރެންސް ާުއޅަނދު ާކުރުމުގެ ާދަތުރުފަތުރު ާެއްއގަމު ގޮތުަގއި

ާއިންޝުއަރެ ާތެރެއިން ނެޑްއގެ ާޮއނިގަ ާއެ ނޑެއް. ާއޮނިގަ ާދ ންޖެހޭނެ ާތަންފީޛުވަމުން ާނިޒ ެމއްާގޮތުަގއި ންސްގެ

ާނުުދއްވޭެނޭއާ ާެއްއޗެއް ާަމގުމަތީަގއި ާނޫނީ ާކޮށްގެން ާއިންޝުއަރެންްސ ާނެތި ނޑެއް ާއޮިނގަ ާއެ އަންނަންޖެހޭނީ.

ާއުސޫލަކަށްވ ނެ.ާ ާޤ ނޫނީ ާމަޖުބޫރުކުރ  ާގެންދަން ާެއންމެން ާައޅުަގނޑުމެން ާމަގަކަށް ާނުރަްއކ  ާވަރަށް ާމިއީ ބުނެފިއްޔ 

ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުރިކަމަށްވޭ.ާޭއގެތެރެއިނ26ާާްާމިހ ރު ާއުޅަނދު ާކުރ  ާއެްއގަުމާދަތުރުފަތުރު ާހ ސް  335ހަކަށް

ާލިބުނުާ ާއަްށ ާތިމ  ާެގއްލުން ާއެްކސިޑެންުޓވީމަ ާވެސް ާެއްއގޮތަަކށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވަނީ. ާުއޅޭކަމަްށ ާމ ލޭގަިއ ާބަިއ ބޮޑު

ށްވިޔަްސ،ާއަދިާިތމ ގެާސަބަބުންާއެާދިމ ިވާކަމަށްވިޔަްސ،ާތިމ ާއ ިއާެއކުާދަތުރުކުރ ާމީހ ާއަށްާގެއްލުންާލިބުނުާކަމަ

އެކްިސޑެންޓުގެާސަބަބުންާެގްއލުންާލިބޭާމީހ ާއ އި،ާތަނ އި،ާއެްއޗަށްާބަދަލުާނަގައިދިނުމ އިާދެކޮޅުާހަދަނީކީާނޫން.ާ

ާފައިސ ާ ާއެ ާތެރެއިން ާއިންޝުއަރެންްސެގ ާވ ނީ ާެވސް ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާޙ ލަތެއްަގއި ާއެކަހަލަ އަދި

ާފަހަތަށްާލިބުމުން ާމި ާދަންނަވަނީ، ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާވެސް  340ކަމަށް

ާއުސޫލުާ ާދެން ާޙައްލުކޮށްފައި ާފުރަތަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަބަބުތައް ާއެ ާއެބަހުއްޓޭ. ާސަބަބުތަކެއް ޖައްސ ލަންޖެހޭ

ާއެކްސިާ ާރ ްއޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާހިނގ ށޭ. ާކަމަށް.ާލ ޒިމުކުރަމ  ާޙ ލަތެއް ާނ ޒުކު ާޙ ލަތަީކ ޑެންޓްގެ

ާމަޢުލޫމ ތުގެާ ާދެްއވި ާއަޅުަގނޑަށް ާތައްޔ ރުކުިރއިރު ާމިބިލު ާފެބްރުއަރީމަހު ާމިދިޔަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޮފީހުން ފުލުސް

ާ ާވޭތުވެދިޔަ ާހިމެނޭ ާބަލަހައްވަމުނ2ާާްތެރޭގައި ާއެކަނި ާއިން ާއިދ ރ  ާފުލުހުންގެ ާވެސް ާބަލ އިުރ ާއެކަނި އަހަރަށް

ާގެން ާޖެހިފައި ާބައިްސކަލ އި ާސައިކަލ އި ާބަލ އިރު، ާސްޓެޓިސްިޓކްސަށް ާސައިކަލަކ ިއ070ާާދަވ  ާއެބައޮތް.  345ފަހަރު

ާ ާޖެހިފައި 0107ާާސައިކަލަކ އި ާޖެހި ާކ ރަކ އި ާސައިކަަލކ އި ާއެަބއޮތް. ާހިނގ ފައި ާރ އްޭޖގައި 0112ާއެކްސީޑެންޓު

ދ ާއެާވަގުތުާމަރުވެަފއިާނުވަތަާއެކްީސޑެންޓުވީާހިސ ބުްނާއެކްީސޑެންޓުާހިނގ ފައިާއެބަޮއތް.ާއެކްސީޑެންުޓވެގެންާސީ

ާ ާމަރުވެފައި ާެތރޭގައި ާގަިޑއިރެްއގެ ާވަކި ާއަދަދުތަކަކ00ާާީފެށިގެން ާމި ާޤައުމެްއގައި ާކުޑަ ާވެއްޖެ.ާރ އްޖެކަހަލަ މީހުން
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ާއެހެން ާބޮޑު. ާުނހަނު ާެވސް ާެގއްލުން ާއުފެދޭ ާސަބަބުން ާމިކަމުެގ ާއަދި ާއަދަދުތަެކއް. ާބޮުޑ ވީމ ،ާވަރަށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއެންމެްނެގާ ާއޮެވގެންާެގއްލުމަށްާބަދަލުާލިބޭނެާނިޒ މެއްާައއިއްިސއްޔ   350އިންޝުއަރެންްސގެާނިޒ މެއް

ާުއޅަނދުންާ ާދުއްވ ފައިދ  ާތިމ  ާހަމައެކަނި ާއިންޝުއަރެންްސާކުރަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއަދި ާލުއި. ާވެސް ހައްޓަށް

ާއެއްެޗއް ާނުވަތަ ާމީހ ، ާލިބޭ ާތިމ ގެާާގެއްލުން ާނޫން. ާަނގައިދިނުމެއް ާއިންޝުއަރެންސް ާއެކަނި ާތަނަކަށް ނުވަތަ

ާދުްއވ ފައިދ ާ ާއެކު ާއ އި ާތިމ  ާއުޅަނދުަގއި ާތިމ ގެ ާައދި ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާއިްނޝުއަރ ާވެސް ާނަފުސު އަމިއްލަ

ނޑުމެންާެއބަާވިސްނަންޖެހޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިާހު ރިހ ާކަމެއްާމިހެންާޕެސެންޖަރުގެާއިންުޝއަރެންްސާއަށްާވެސްާއަުޅގަ

ާ ާނަމަވެސް ާކޮށްލަިއގެްނ ާމަސައްކަތެއް ާައވަްސ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ  355އޭޕްރީލ03ާާްހުރީމަ

ާ ާދުްއވޭީނ03ާާއަންނަންވ އިރަްށ، ާއުޅަނދެއް ާހިސ ބެްއގައި ާެއއްެވސް ާރ އްޖޭގެ ާއ އި ާމ ލޭގަ ާދެން ާފަހުން އޭޕްީރލްގެ

ާބު ާބުނ  ާކޮްށގެންޭނ ާއިންޝުއަރެންސް ާހިނގ ށޭ ާހިފަހައްޓަމ  ާހިނގ ށޭ. ާއިޞްލ ޙުކުރަމ  ާއިހަށް އަހަރ0ާާުނުން

ދުވަހަށް.ާދޮޅުާއަހަރުވަރުާަސރުކ ރަށްާދެމ ތޯއޭާމިާދެންނެވިާހުރިހ ާނުކުތ ތަކަކަށްާބޭނުންވ ާޤ ނޫނީާނުވަތަާުއސޫލީާ

ާ ާޭއގެފަހުން ާގެންނަން. ނޑުތައް ާމ4ާިއޮނިގަ ާދެން ާދީފައި ާމުއްދަެތއް ާދުވަްސވަރުގެ ާނިޒ ާމަސް މުާޤ ނޫނީ

ާދެްއވީތީާ ާފުރުޞަތު ާހުށަަހޅ ލީ. ާމި ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙެްއ ާެއވަުރގެ ާަހމައެކަނި ާފަށަމ ތޯއޭ.  360ތަންފީޛުކުރަން

 ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނޑަެއޅިފަިއވަނީާ ާގ1ާޮޝުކުރިއްޔ .ާމިބިލަށްާބަހުސްކުރުމަށްާކަ ތަީކ،ާޑީ.އ ރް.ޕީާައްށާގަިޑއިރު.ާަވގުތުާހަމަޖެހިފައިވ 

 06ާ365މިނިޓުާއިރު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުންނަށ46ާާްމިނިޓުާއިރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށ46ާާް

ާ ާއަށް ާޕީ.އޭ 04ާާމިނިޓުއިރު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 3ާާމިނިޓު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާފުރުޞަތަށ1ާާްމިނިޓު. މިނިޓު.

ާތަރުތީ ާގެންދ ނަން.ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާެމންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ބަުކން

ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.

ާ

 370 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ޟްާރަޝީދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިލިފުށީާ

ާ ާ. السالم عليكم`. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަތުރުފަތުރ3/0667ާާުޝުކުރިއްޔ  ެއްއގަމު

ާމިާ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިބިލު ާގެނައުމުެގ ާއިޞްލ ޙު ޤ ނޫނަށް

ާއަޅުަގނޑު ާއެމަނިކުފ ނަށް ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއިވ ާއ ދެ،ާާމަޖިލީހަށް ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާމިޤ ނޫނުާ ާވީހިނދު، ާޤ ޫނނަކަށް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާަމއްޗަށް ާޤ ނޫނެްއގެ ާއެ ާރައްޔިތުން ާމިީއ ާދަންނަވަނީ ާމި އެހެން

 375މިހ ރުާއޮތްާގޮތުންާއަދިާއިްނޝުއަރެންސްާކުރަން،ާަތރޑްާޕ ޓީާއިންޝުއަރެންސްާކުރަންާލިބިފައިާއޮތްާމުއްދަުތެގާ
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ާވެސްާކުރުކަ ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރިހަމަ ާބެހޭ ާމިކަމ އި ާއަދި ާކުަރމުން. ާދަނީ ާރައްޔިތުން ާގިނަ ާވަރަށް ާަޝކުވ  މުގެ

މަސްާދުވަސްާކުރިންނޭާއަޅުަގނޑަށްާދެންނެވިދ ނެ.ާއ ދެ،0ާާޓްރ ންސްޕޯޓުންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާދޭންާފެށީާމީގެާ

ާމިންވަ ާކިހ  ާއޮތީ ާތަްއޔ ރުވެފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަ.ާމިކަމަށް ާބަލ ލަންޖެހޭ ާިމއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ަރަކށްތޯ

ާއިންޝުއަރެންސްާ ާޕ ޓީ ާތަރޑް ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ނޑަަކށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު އެގޮތަށް

ާކަމަށް ާފުރިހަމަެވފައި ާހުރީ ާކަންތައް ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާމިންވަރަށް ާދުއްވޭ ާެއއްޗެހި ާމަގުމަތީ ާމިފަދަާކުރެިވގެން  380.ާއަދި

ާމިފަރ ތްތަްއާ ާދ އިރުަގއި ާހިންގަުމން ާމިތަނުަގއި ާރ އްޖެއިން ާބޭރުންނ އި ާރ އްެޖއިން ާކުންފުނިތަެކއް އިންޝުއަރެންސް

ާއަުޅަގނޑަށްާ ާއެހެްނނަމަވެސް ާދެންނެވޭކަށެއް. ާނެތް ާއަުޅަގނޑަކަެށއް ާަތްއޔ ރުވެފަޭއ ާމިކަމަށް ާއޮތީކީ ވެސް

ާފުލުހު ާދިޔަ ާފެނިގެން ާކުރެިވގެްނާވަރަށްފަހުން ާމަޝްވަރ ތަކެއް ާދެމެދުގަިއ ާއިންޝުއަރެންސ އި ާއެލައިޑް ންނ އި

ާދިޔަތަން.ާ ާފޯރުކޮށްދެމުން ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބެހޭ ާމިކަމ އި ާތެޭރގައި ާޕްރޮގްރ ެމއްގެ ާޓީ.ީވެއއްގެ ާކޮންމެވެސް އެބޭފުޅުން

ާއެންމެ ާތެރޭގައި ާއިންޝުއަރެްނސް ާބަޔަކު ާމަދު ާމިއޮތްގޮަތށް ާޒިންމ ތަކެއްާާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު ާހުރިހ  ާމި  385ޕ ޓިއަަކށް

ދީގެންާމިކަންާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާމިާއިންޝުއަރެންސްާކުރުމުގެާއަގުާވެސްާއިންތިހ ާދަރަޖަާއަށްާބޮޑުެވގެންދ ނެކަމަށްާ

ާވިސްނުްނާ ާހެދުމުގެ ާކޯރޕަރޭަޝނެއް ާބެހޭ ާއިންުޝައރެންސ އި ާޤައުމީ ާެއހެންކަމުން ާޤަބޫލުކުރެޭވ. އަޅުަގނޑަްށ

ނޑުމެންާދިވެހިާރައްޔިތުްނގެާހެލްތުާާއަޅުަގނޑަށް ނުޑމެންާގެންގުޅެންޖެހޭހެންާއެބަ.ާއޭގެތެޭރގައިާއަުޅގަ ީހވަނީާއަުޅގަ

ާމިކަްނާ ާތެެރއިން ާކޯރޕަޭރޝަނެއްގެ ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާިމ ާއިންޝުއަރެންސްަތއް ާމިފަދަ ާއަދި އިންޝުއަރެންސ އި

ާޖެހޭ ާގ އިމުކުރަން ާމިއަދު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާނިޒ މެއް ާމިކަންާާކުރެވޭނެ ާނޫންގޮތަކަށް ާޮކށްގެން ާެއކަން ާއެގޮތަށް  390އެބަ.

ާމިކަމުެގާ ާއަދި ާދ ނެ. ާކުރިމަިތވެެގން ާގެއްލުންތަެކއް ާދަތިތަކ އި ާަބިއވަރު ާއެތައް ާސަަބބުން ާމީގެ ކޮށްފިކަމަށްވަންޏ 

ާލިިބގެން ާއަދަބުތަކެއް ާަބޔަކަްށ ާަބއިވަރު ާއެތައް ާސަބަބުން ާނުކުރެވުުމގެ ާއިންޝުއަރެްނސް ާމި ދ ނެ.ާސަބަބުން

ާގެންނަންާ ާބަދަލު ާމި ާމިބަދަލަކީ. ާބަދަލެއް ާމުހިންމު ާޤ ނޫނަށް ާމި ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމ ،

ާމިާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުްއފުށީ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގެންނަާއިޞްލ  ާމި ާމިހ ރު ާބިލަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާފެނ44ާާޭޙުގައި ނޑަށް ާ)ށ(ާއަޅުގަ ާމ އްދ ގެ  0ާ395އަހަރ1ާާުވަނަ

ާވެްސާ ާއެގޮތަށް ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކުރެވޭ ާއެކަން ާއަހަރުދުވަުހން ާދޮޅު ާއަދި ާބަދަލުކުރަން. ާދުވަހަށް އަހަރު

ާދެންެނވިާ ާމި ާއަދި ާކުރ އިުރގަިއ، ާއެކަްނ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާުކރެވިދ ނެ. ާެއކަން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއިޞްލ ުޙެގާ ާގެންނަ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަ ާިވސްނަންޖެހޭ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާގެންނައިުރާއަުޅގަ އިޞްލ ޙުތައް

ސަބަބުންާމިާނުކުމެގެންދ ނީާކޮންކަހަލަާމައްސަލަތަކެްއކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާބޭނުމަކީާމިާއިންޝުއަރެންސްާނުކޮށްާ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއަޅުަގނޑުެމންގެާބޭނުމަކަށްާވެގެންާމިާމަގުމަތީާއެއްޗެހިާދުްއވުމުގެާަމޤްޞަދެއްާނޫ  400ންކަމަށްާއަޅުގަ

ާކުންފުނިތަުކެގާ ާއިންޝުއަރެންސް ާކޮމްޕެޓިޝަނެއް، ާިމފަދަ ާރ އްޭޖގައި ާއަދި ާކުުރކަމަށްވެފައި ާމުއްދަތު ާމި އުޅެނީ

ާއެދަ ާސަބަބުްނ ާދަތިތަކެއްގެ ާނުކުމެދ ނެ ާމީގެން ާނެތީމ  ާކޮމްޕެޓިަޝނެއް ާމިފަދަ ނޑުމެންެގާތެރޭގައި ާއަުޅގަ ތިން
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ާއެބަާ ާކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލު ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާބޭނުމަީކ. ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއީ ާކުރަން. ާސަލ މަތް ރައްޔިތުން

ާވެގެންދ ާެއކްސިޑެންުޓގެާސަަބބުންާއެތައްާބައިވަރުާބަެއއްެގާދިވެހިރައްޔިތުންގެާފުރ ނަާ މިއަދުާރ އްޖޭގެާމަގުތަުކގައި

 405ގެއްލުންާެވގެްނާދޭާއެބަ.ާއެހެންވީމަާމިކަންތައްތަކުންާމިދެންނެވިާފަރ ތްތަްއާސަލ މަތްާކުރުމަށްޓަކައިާާއަށްާމިކަމުން

ާގ އިމުާކުެރވިގެންާަމގުމަްއޗަށްާނެރޭާނުކުންނަާ ރްޑާޕ ޓީާއިންޝުއަރެންސްާޕޮިލސީާއެއް ާއެބަޖެހޭާތ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާދުއްވ ާަތކެތިާއިންުޝއަރެންްސާކުރެވޭނެާވަސީލަެތއްާއަާ ޅުަގނޑުމެންާގ އިމުާކުރަންޖެހޭ.ާމިާބިލުގެާރޫހަށްާއަުޅގަ

ާމިާ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާމިހ ރުން ާމިހ ރުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއީ ާކުރަން. ތ އީދު

ާމި ާއ ދެ، ާައވަހަކަްށ ާވެސް ާވީހ  ާކުރުމަށްފަހުގައި ާކުރު ާބަހުސް ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަން ާމަޖިލީހަށް އަކ03ާާީމަހު

ާ ާއެ ާބުނ ގޮތުން ާޤ ނޫނު ާއެްއވެސ03ާާްމިހ ރު ާރ އްޖޭގެ ާނޫނިއްޔ  ާކޮށްގެންެނއް ާއިްނޝުއަރެންސް ާފަހުންނެއް  410ގެ

ާ ާމިއޮްތ ާއިރުަގއި ާއެހެންކަމަށްވ  ާނުދުްއވޭނެ. ާވެިހކަެލއް ާެއއްެވސް ާތެރޭަގއ06ާާިމަގެްއގަިއ ާދުވަްސ ަވރަކަށް

ާ ާއެބަޖެހޭ ާތެޭރގައ7ާާިއަޅުަގނޑުމެން ާގެންނަން.ާާދުވަސް ާޤ ނޫނަށް ާމި ާއިޞްލ ުޙ ާމި ާއެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުެމން

ާއެފަދަާ ާފަރ ތްތަކުން ާކުރަންޖެހޭ ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނު ާގޮތުން ާއޮތް ާޤ ނޫނު ާމިހ ރު ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް އެހެންނޫން

މަ،ާައޅުަގނުޑާއިންޝުއަރެންސްާނުކުރ ާވެިހކަލްާދުއްވ ާފަރ ތްތަކ ާދޭތެޭރގައިާފިަޔވަޅުާއަޅަމުންާގެންދ ނެ.ާއެހެންވީ

ާކޮށްދިނުން.ާ ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާގެނެވޭނޭ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާގޮވ ލަން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  415މިއަދު

ާކަމެއްާ ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާގޮތުގައި ާހުށަހެޅުމެއް ާއެއީ ާނިންމަން. ާމިކަން ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާހުށަހަޅައިގެން ާއެކަން އަދި

ާެއގޮ ާއެކަން ާަރއީސްާވެއްިޖއްޔ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާިމއަދު ާއަޅުަގނޑު ާުކރުމަށް ތަށް

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 420 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

7816ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ާކޮމެޓީ ާކަންކަމުގެ ާއިްޤތިޞ ދީ ާޢިްއޒަތްތެިރ1ާާަގއި ާވ ހަކަ ާފެށޭނެ ާކޮޓަީރގައި ާކޮމެޓީ ނަންބަރު

ާޢިއްޒަތްތެިރާާމެންބަރުގެ ާދ އިރ ެގ ާކެްނދޫ ާއަރުވަީނ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވ ލަން. ސަމ ލުކަމަށް

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާއަށް.

ާ

 425ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަތުރުފަތުުރގެާޝުކުރިއްޔ  ާދެކުުނާާެއއްގަމު ާކުޅުުދއްފުށީ ާގެންނެވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ޤ ނޫނަށް

ާދަންަނވަން.ާ ާވ ހަކަ ާކުރ  ާތ އީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާިމވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާއުސޫެލއް. ާޤަޫބލުކުރ  ާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުސޫަލކީ ާނެގުުމގެ ާއިްނޝުއަރެންސް ާޕ ޓީ ރޑް ާތ  ވަރަްށާާޙަޤީޤަތުގައި

ާިމާ ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާނަީޝދު ާމުޙައްމަދު ާހުަށހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާއެހެންނަމަވެސް ާމެ. ާވެްސ ާއުސޫލެއް ބޭނުންތެރި
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ާއެންމެާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިެވހި ާގޮތުން ާތަނަވަސްކަމުގެ ާމ ީލ ާގޮތުންނ އި ާއިޤްތިޞ ދީ ާކުރުމަްށ ާމިކަން  430ދުވަސްވަަރކީ

ާ ާއެކަމ އި ާނުވ ީތ ާދުވަސްވަރަކަށް ާއިންޝުއަރެންްސާފަހި ާހަމައެހެންމެ ާވިސްނަންޖެހޭ. ާއަުޅަގނޑުމެން ދޭތެރޭަގއި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާހުިރކަން ާކަންތައްތަކެއް ާުކރަންޖެހޭ ާގޮތުން ާތައްޔ ރުވުުމގެ ާމިކަަމށް ާުއސޫލުތަކ އި ކުރުމުގެ

ާކުރެާ ާއަދި ާގޮތުަގއި ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާޭއގެ ާއެކަންތައްތައް ާއަދި ާކުރަންޖެހޭ. ާމިހ ރުާޤަބޫލު ާމިަވގުތު ާނުވ ތީ ވިފައި

ާދިވެހިާ ާގިނަ ާވަރަށް ާވަންޏ  ާކަމަށް ާޖެހިއްޖެ ާކުރަން ާތަންފީޛު ާމިކަން ާގޮތަށް ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ޤ ނޫނުގައި

ާއަދިާ ާކުރަން. ާތ އީދު ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާދ ނެ. ާވެގެން ާކުރިމަތި ާދަތިތަކ އި ާއޭގެ  435ރައްޔިތުންނަށް

ާައޅުގަާ ާމިތިބީ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެން ާމެދުަގއި ާޕ ޓީތަކުގެ ާހުރިހ  ާަތއްޔ ރަށް ާވެސް ާފަރ ތުްނ ާޕ ީޓގެ ނޑުމެންގެ

ާކަމަްށާ ާއޮތް ާފުރުޞަތު ާގެނައުުމެގ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާޤ ނޫނަށް ާމި ާކުރިން ާތ ރީޚުގެ ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާމި ދައްކަިއގެން

ާކުރ  ާތ އީދު ާބިލަށް ާމި ާއަުޅަގނުޑ ާއެހެންވީމަ، ާކުުރމަށް. ާދަތުރު ާއެމަގުން ާމިާާވަންޏ  ާދަންނަވ ލުމަށް ވ ހަކަ

ާފުރުޞަތުގެާބޭނުންާކުރީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ440 

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަހްމަތު ާނަންބަރުާهللاާ`ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާދަތ0667/3ާު ާހުށަހަޅުއްވ ާެއްއގަމު ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ރުފަތުރުގެ

ާކަމ ިއއެުކާ ާއިޚުލ ޞްތެރި ާވަރަށް ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކޅުދުއްފުށީ ދެއްވީތީ

ާމި ާެވސް ާރައީސް،ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަްތތެރި ާވެސްާާޝުކުރު ާވީހ  ާއެހެންމެ ާކުރަން.ާހަމަ ާތ އީދު  445ބިލަށް

ާއެދުމެއް.ާ ާވެްސާއެދޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަ ާގެނައުމަކީ ާއިްޞލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމި ާފޮނުވ  ާކޮމެޓީައަކށް ާބިލު ާމި އަވަހަކަށް

ާއެންމެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުން ާއަވަްސކޮށްލުމަކީ ާވީހ ާވެސް ވެސްާާހަމަާއެފަދައިންާމިާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާކުރުކޮށް

ާދަންނަވ ލ ނީާމިާވަގުތުންާ ނޑު ާއެކަމަްށާތ އީދުާކުރަމުންާއަުޅގަ ނޑު އެދިާަވޑަިއގަންނަވ ނެާކަަމކަްށާވީހިނދުާއަުޅގަ

މިލިއަނ ާދޭތެރޭެގ16ާާމިލިައނ 06ާާވަގުތަށްާމިާއިންުޝއަރެންސްާކުރަންާޖެހިއްޖެާނަމަާދިވެހިާރައްޔިތުންާއަތުންާ

ާޖެހޭ ާުކރަން ާޚަރަދު ާއެބަ ާފައިސ ތަކެްއ ާމިއޮންނަނީ ާވެސް ާޕްރީމިއަމަކަްށ ާކުޑަ ާއެންމެ ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން .036ާ450 

ާ ާމިއޮންނަނީ ާއެއަށްފަހުަގއި ާދެން ާޕްރީމިއަމެއް. 536ާާރުފިޔ ގެ ާމީ ާވ ަނމަ ާއެހެންކަމަށް 06ާާރުފިޔ . 16ާމިލިއަނ އި

ާރަ ާދިވެހި ާތެރޭަގއި ާމުއްދަެތްއގެ ާކުޑަކުޑަ،ާކުރު ާމިހ  ާއަދަދަކަށް ާދޭތެރޭގެ ާޖެހުމަކީާމިލިއަނ  ާކުރަން އްޔިތުްނާޚަރަދު

ާފުރުޞަތުާ ާއިތުރު ާރަްއޔިުތންނަށް ާދިވެހި ާމިއަށް ާނުވ ތީ، ާކަމަކަށް ާކުރެވޭ ާޤަބޫލު ނަޑށް ާއަުޅގަ ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

ނޑުާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް. ާދިނުމުގެާގޮތުންާމިާބިލަށްާއަޅުގަ

ާ455 

ާންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެ
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ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާމިއަދ0667/3ާާު`ާޝުކުިރއްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާދަުތރުފަތުރުގެ ެއއްގަމު

ާަވގުތުާ ާމިއޮތީ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއޮތީ. ާލިބިފައި ާިއޞްލ ޙެއް ާހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާވެ ާކަންާކުޑަތަން ާކަންތަކުަގއި ާއިންުޝއަެރންސް ާމި ާއިުރަގއި ާައއި ާމިހ ތަނަށް ާިވޔަސް ާޮގތެއް ާކޮންމެ ަފއި.

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާމުއްދަތު ާމި ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާއިރުގައި ާބަލ  ާގޮތަށް ާއޮތް  460ހިނގ ފައިވ 

ާ ާދެންމެ ާސަބަބަކީ ާއެްއ ާބޮޑު ާއެންމެ ާަކންބޮޑުވ  ާައޅުަގނޑު ާތަފ ސްާއެހެންނަމަވެސް ާވިދ ޅުިވ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ

ހިސ ބުގައިާވެސްާވަރަށްާބޮެޑތިާކަންތައްތަެކއްާއެބަހުރި.ާުދނިޔޭގެާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާވެްސާހަމަާގިނަާޤައުމުތަކުަގއިާ

ާހެއްދުމަށްފަހު.ާ ާއިންުޝއަރެންސް ާޭއގެ ާވެސް ާކުެރވެނީ ާރަޖިސްޓްރީ ާގަނެގެން ާއުޅަނދު ާނުވަތަ ވެހިކަލް

ާބުނެާއެހެންނަމަވެ ާކަމަށް ާނުލިބުން ާަވގުތު ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާނުވަތަ ާހ ލަތަށްޓަަކއި ާމ ލީ ާމިީއާއަުޅަގނޑުމެންގެ ސް

ނޑުާ  465ބަހަނ ާއެއްާގޮުތގައިާމުއްދަތުާދިގުާކުރުމަކީާެއއީާކުިރއަށްާޮއތްާތ ނގައިާކޮްށގެންާވ ނެާަކމެއްާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާުދވަހުން ާކުރ  ާަތސްދީޤު ާނުކުރަން.ާޤ ނޫނު ާާޤަބޫލެއް 0ާާފެށިެގން ާނުވަތަ ާދ އިރުަގއ0ާާިއަހަރު ާފ އިތުެވގެން އަަހރު

ާކުރަންާ ާއެކަން ާކުރުވ  ާހޭލުންތެރި ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނު ާއެ ާވިސްނ . ާވަރަށް ާޖެހޭނީ ާތިބެން ާރައްޔިތުން އެކަމުަގއި

އިންުޝއަރެންސްާ،ާޖެހޭާމުއައްސަސ ތަކުންާއެކަްނާކުރުމަކީާއެާމުއައްސަސ ަތުކގެާޒިންމ ާއެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

ާކަމެއް.ާ ާހުންނ ނެ ާކުންފުންޏެއްަގއި ާއިންޝުއަރެންސް ާެއ ާއެއީ ނޑު ާއޮނިގަ ާއިންޝުއަރެންސް ާނުވަތަ ާއެއް ޕޮލިސީ

ާޕ ީޓާ ރޑް ާތ  ާރިޒޯޓުތަުކގައި ާަބއެއް ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާކޮންސްޓްރަކްަޝން ާދިެވހިރ އްޖޭގައި ާނޫނަސް ާޤ ނޫނަކުން  470އަދި

ާގޮ ާެއނޫން ާނުވަތަ ާއެބަކުރޭ.ާއިންޝުއަރެންސް ާމަސައްކަތް ާއެ ާނަަގިއގެްނ ާއިންޝުއަރެންސް ާވެސް ާގޮތުން ތް

ާމިަވގުުތާ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާނަމަވެސް. ާަކމުގަިއވީ ާނުކުރި ާމަޖުބޫރު ާކުރަން ާއެކަން ާޤ ނޫނަކުން ކޮންމެހެން

ނޑުމެންާމިކަންާމި ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަގުތުާކުަޑތަންވެފައިާއޮތުމ އިާއެްއކޮށްާމިއަދުާއަުޅގަ

ާމިއަުދާ ާނެތިން. ާކުރ ކަށް ާިދގު ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެހެންވީމަ، ާގެންނަންޖެހޭ. ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް މި

ާވީހ ާ ާމިކަން ާވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމެީޓގެ ާކުރުކޮށް ާބަހުސް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާުކރެވޭނީ ާމިކަން  475އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިކަާ ާކޮށްގެން ާައވަހަކަށް ާދަށްވެގެްނާވެސް ާަގއި ާނުކުރެވި ާމިކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫނީ ާޖެހޭނީ. ާކުރަން ން

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރުކޮށްލަން. ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދ ނެތީވެ ާހިނގައި ާދިމ ެވގެން ާމައްސަލަތަކެއް ބޮޑެތި

ާރައީސް.

ާ

 480ާހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވާ 

ާމިހ ތަނަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ާބިލެއް ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި `

ާނަންބަރުާ ާޤ ނޫނު ާއެހެންނަމަވެސް ާނުދަންނަވަން. ާޝުކުެރްއ ާބޭފުޅަކަށް ާދަތުރުފަތުރުގ0667/3ާާެއެްއވެސް އެްއގަމު

ާހުށަ ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޢިއްޒަތްތެިރާޤ ނޫނަށް ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާުކޅުދުއްފުށީ ާކަމަށްޓަކައި ާދެްއވި ހަޅުއްވ 
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މެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާސަބަބަކީާމިާބިލަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންގެާތެރެއިންާވަރަށްާގިަނާ

ާމަސަާ ާއަގުހުރި ާަވރަށް ާކުެރއްިވ ާއެމަނިކުފ ނު ާނުދިނުމަށްޓަކައި ާކުްށވެިރވެ ާޤަބޫުލާބަޔަކު ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް  485އްކަެތއް

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްާގޮތުަގިއާމިކަންާކުރުމަށްޓަކައިާިދވެހިާރައްޔިތުންނަށްާ އަހަރ0ާާުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާނެތޭ.ާ ާއެއް ާލިބިފަ ާރަްއޔިުތންނަށް ާދިވެހި ާކުރަނީ ާޤަބޫލު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިަކމ ބެހޭ ާވިަޔސް ާލިބިފައި ދުވަސް

ނޑަކަށްާެވސ0ާާްވ ހަކަތައްާފެންމަތިވެގެންާމިާއައީެވސްާމީގެާާމި މަހެއްހ ާދުވަސްާކުރިން.ާޭއގެާކުރިްނާހުދުާއަޅުގަ

ާިމާ ާކުއްލިޔަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާއިންޝުއަރެންސް ާެއއްޗެހި ާދުއްވ  ާމި ނޭނގެ

ާޤަބޫ ާައޅުަގނުޑ ާައއީ ާމި ާފެންމަތިެވގެން ާެވްސާކަމެއް ާފަރ ތްތަކުގެ ާކުރަންޖެހޭ ާޢ އްމު ާމިކަން ާޮގތުގަިއ  490ލުކުރ 

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާމީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާކަމަށް ާއޮތުމުން ާއިހުމ ލެއް ކޮންމެސްވަރެްއގެ

ާއި ާމި ާޤ ނޫނަށް ާިމ ާކުރުމަށްޓަކައި ާސަލ މަތް ާކުށުްނ ާމި ާއެބަޖެހޭ ާވިޔަްސ ާގޮތެްއ ާކޮންމެ ޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑުމެން

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމެވުމަކީ ާނަމަވެސް ާގެންގޮްސގެން ާކޮމެޓީއަކަށް ާމަޖިލީސް ާމުޅި ާެއކަްނ ާއެހެންވީމ ، ގެންނަން.

ގެާކުރިންާމިކަންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލ ޒިމުާކަމެއްާކަމުަގިއ03ާާވަރަށްބޮޑަށްާތ އީދުާކުރ ާކަމެްއ.ާއޭޕްރީލްާ

ާދަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާކުރުމ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއިންޝުއަރެންސް ާވެހިކަލްަތއް ާއަމިއްލަ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވަނީ  495ންނަވ ލަން

ާކުރ ާ ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާސަލ މަތ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާހުރިކަމެއް.ާއެކަމަކީ ާޚިލ ފު ާރައްޔިތުްނެގާތެރޭގައި ާވެސް ނުކުރުމަކީ

ޤަބޫުލކުރަނީ،ާހެލްމެޓްާއެޅުންާމަޖުބޫރުކުރުންާާކަމެއްކަމަށްާވ ނަމަާއެއަްށވުެރއްާމ ާައއުލ ކަންާބޮޑުާކަމަށްާއަޅުަގނޑު

ދުއްވ ާެއއްޗެހިާދުްއވުންާވެސްާމަދުވ ނެ.ާއަދިާއަމުދުްނާމީހުންގެާފުރ ނަާސަލ މަތްާާނޫނަކުން.ާއޭރުންާެވސްވެސްާޤ 

ާމަނ  ާއެޅުން ާހެލްމެޓް ާހަަމ ާމިއޮތީ ާވެސް ާއެ ާއެެހންވީމަ ާކަމަކަްށވ ނެ. ާއެހީތެރި ާބޮުޑ ާވަރަށް ާވެސް ،ާކުރުމުގައި

ާރައްޔިތުންެގާ ާނަމަވެސް ާއެހެްނ ާއޮތް. ާރ އްޖޭގައި ާކުރިން ާތަންކޮޅެއް ާޤ ނޫނެއް ާކުރ  ާމަޖުބޫރު ާއެޅުން  500ހެލްމެޓް

ާމަޖިލީހުންާ ާުއވ ލީ.ާރައްޔިތުންގެ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާއެ ާގުިޅގެން ާއިތުރުވުމ އި ާދެކޮޅުހެދުން ާއެމީހުންގެ ނުރުހުންތެރިކަމ އި

ާއެހެންނަ ާފ ސްކުެރއްވި. ާކުރިން ާކުރުންާތަންކޮޅެއް ާއިންޝުއަރެންސް ާވެހިކަެލްއ ާކޮންމެ ާމިއޮތީ ާމިއަުދ މަވެސް

ނޑުމެންާ ަގއިާފ ސްކޮށްަފއި.ާއެކަމަކީާވެސްާރައްޔިތުްނގެާތެރެއިންާކިހ ވަރަކަްށ0667ާާމަޖުބޫރުކުރ ާޤ ނޫނެއްާއަޅުގަ

ާހޯ ާބަދަލު ާޭއގެ ާނުވަތަ ާސަލ ަމތްކުރުން ާވެހިކަެލއް ާއެމީހެއްެގ ާކަމެއްތޯ؟ ާޤަބޫލުކުރ  ާއެމީހެްއެގާމީހުން ާއެީއ ދުން

ާމިއޮތީާ ާމިހ ރު ާކޮްނމެއަކަސް ާކަމެއް. ާއޮތް ާތެރޭގައި ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެވެސް ާއޮުތން ާކަމެްއކަމުަގއި  505އަމިއްލަ

ާކުޑަެވގެންާ ާމުއްދަތު ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާނޫން. ާއެއް ާމަރުޙަލ  ާދެއްކުުމގެ ާވ ހަކަ ާުނކުރުމުގެ ާކުރުމ އި އިންޝުއަރެންސް

ާކުާ ާމިއޮތް ނޑުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށްވިޔަސް ާލ ޒިމްކުރި ާޤ ނޫނުން ާއެއީ ާތެރޭަގއި ާމުއްދަތުގެ ރުކުރު

ާނޫން.ާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާފައިސ ެގ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާހަމައެކަނި ާކަމަށް. ާނުވ ނެ ާއެކަމެއް ާއޮތީ ާހިތް ޤަބޫލުކުރ 

ާމަ ާވަރަށް ާވެސް ާމީހުން ާއިނގޭ ާމަގުތަްއ ާހިނގަިއގަންނ ނެ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާއެހެންވީމާ އިންޝުއަރެންސް ދުވ ނެ.

ާރ އްޖޭަގިއާ ާވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ާމަނ  ާދުއްވުން ާއެއްޗިހި ާމަގުމަތީގަިއ ާނޫނީ ާއިންޝުއަރެްނސްކޮށްގެން  510އަޅުަގނޑުމެން
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ާމިކަމުންާ ާއެހެންވީމ  ާބެދިފައި. ާތެޭރގައި ާކުށެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާތިބޭނީ ާމީހުން ާިގނަ ާވަރަށް ާދުއްވ  ވެހިކަލް

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާތެރެއިންާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެނެސް ާއިޞްލ ޙު ާމިޤ ނޫނަށް ން

ާއަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ، ާެއބަޖެހޭ. ާކުރުވަން ާސަލ މަތް ާކުށުން ާމި ާއެންމެން ާއެ ާކަމަށްވ ތީ ާދުްއވ  ާެއއްޗިހި ާބަޔަކު ގިނަ

ާމަސަްއކަތްކޮށްފިކަ ާިހތެއްަގއި ާއެއް ާއެންމެން ާއަުޅަގނޑުމެން ާއޮތީ ާހިތް ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަ ާވަންޏ  ަމށް

 515ކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުަވިއގެންާނަމަވެސްާނުވަތަާމުޅިާމަޖިލިސްާއެކީާކޮމިީޓއަކަށްާހަދަިއގެންާނަމަވެސްާމިާބިލުާއަވަހަށްާ

ާތެރޭަގއިާ ާގަޑިެއއްހ އިރު ާަހމަ ާބިލެއްކަމަށްވ ތީ ާކުރުކުރު ާނޫން.ާވަރަށް ާބިލެއް ާދިގު ާމ  ާމީ ނިންމ ލެވިދ ނެ.ާސަބަބަކީ

ާނިން ާކުރުމަށްަޓކަިއާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަން ާއެހެންވީމަ ާުކރަން. ާފ ަހގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާބިލެއް މ ލެވިދ ނެ

ާދަތުރުާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާހިންަގވ ށޭ. ާމަސައްކަތްކުރަމ  ާހިތަކ ެއކު ާއެއް އެންމެން

ާ ާމި ާޤ ނޫނަށް ާކުރުމުގެ ާދަުތރުފަތުރު ާެއއްގަމު ާމަޖިލީހަށްާފަތުރުކުރުމުގެ ާބިލެއް ާމި ާގެަނއުމަށްަޓކައި އިޞްލ ޙު

ާިމާ ާއިންިތޒ ރުަގއި ާއެކަމުެގ ާއެނިގގެން ާވަރަކަށް ާކޮްނމެވެސް ާތެރޭގައި ާއ އްމުންގެ ާޚަބަރު ާކަމުގެ ާއުޅޭ  520ހުށަހެޅިގެން

އިާޚަރަުދާނިމޭނީާކިހ ާމުއްދަތެއްގައިތޯާބަލަބަލ ާވެސްާބަޔަކުާއެބަާިތބި.ާއެާސަބަބަކީާއިންޝުއަެރންސްާކުރުމަށްޓަކަ

ާކަމުގެާ ާނުކުރެވޭނެ ާެއަކންތައް ާއުނދަގޫކަމުން ާމަގުތައް ާގަންނަްނީވ ާހިނގައި ާއެަކމަށްޓަކައި ާއ އި ާފައިސ  ކުރަންޖެހޭ

ާ ާއޭޕްރީލް ާގޮތެްއވިޔަްސ ާކޮންމެ ާެއއީ ާއޮތީމަ ާފަރ ތްތަކަްށ ާގިނަ ާކަމަްށ03ާާޔަޤީންކަން ާކަމެްއ ާނުވ ނެ ާުކރިން ގެ

ާފަރ ތްތަކު ާގިނަ ާވަރަށް ާސަލ މަތްވ ނެާބަލައިގެން ާމިކަމުން ާކުރިްނ ާއޭގެ ާބޭނުންވަނީ ާއެފަރ ތްތަކުން ާއެބަތިބި. ން

ާހަމަާ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަމަށްޓަަކިއ ާއެހެންވީމަ ާދިުއން. ާތަނަވަްސެވގެން ާތެރެއިން ާޤ ނޫުނގެ ާަމގެއް  525ކޮންމެވެސް

ާމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލު ާުކރުކުރު ާމި ާބިލު ާމި ާައަވސްގޮތެްއަގއި ާވެސް ާވީހ  ާގޮތަކުންާހުށަހަޅަން ާކޮންމެ ޖިލީހުން

ާނަމަވެްސާ ާހަދައިގެން ާކޮމިޓީައކަްށ ާއެްއކޮށް ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާނަމަވެްސ ާފޮުނވަިއގެން ާކޮމިޓީައކަށް ނަމަވެސް

އޭޕްރީލްގެާކުރިންާމިާބިލުާތަސްދީޤުކުރުމުގެާފުރުޞަތުާލިިބވަަޑއިގަންަނވ ނެާމުއްދަތ03ާާުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލުާާއޮްއވ  ާމި ާކުރުކޮށްލަނީ. ާވ ހަަކ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ ާހެދުން. ާޤ ނޫނަކަށް ފ ސްކޮށް

 530ހުށަހަޅުއްވައިާެދއްވިާކަމަށްޓަަކއިާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަދިވެްސާ

ސްކޮށްދެއްވުމަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންގެާެއއްބ ރުލުންާލިބޭނެާއެއްފަހަރުާޝުކުރުާދަންނަވަުމންާމިާބިލުާވަރަށްާއަވަހަށްާފ 

ާ.…ކަމުގެާުއއްމީދުަގއި.ާަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމް

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙްމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާهللاާ`. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާދަތުރުފަތ0667/3ާުވަބަރަކ ތުހު.  535ުރެގާއެްއގަމު

ޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުެގާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާމިހ ާމުހިންމުާވަގުެތްއގަިއާފޮނުްއވައިާެދއްވީީތާކުޅުުދއްފުށީާދެކުުނާ

ާޝުކުުރާ ާކަމ އެކު ާއިޚްލ ސްތެރި ާވަރަށް ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަުދ ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ
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ާރަ ާބިލަކީ ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާދަތިވެފައިވ ާއަދ ކުރަން. ާފަރ ތްތަކަށް ާގިަނ ާވަރަށް ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް އްޔިތުންނ އި

ާފ ހަގަކުެރވޭ.ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާބިލެއްކަމަށް ާސަލ މަތްކުރެވިދ ނެ ާގެއްލުމަކުން ާބޮޑު ާއަދި ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާދަތިކަމެއް އަދި

 540މަރުޙަލ ާގ ތްަގނޑަކަށްާމިހ ރުާއަހަރެއްހާ ާއ ދެ،ާމިާޤ ނޫނުާތަޞްދީޤުާކުރައްވ ާޢަމަލުާކުރަންާފެއްޓެީވާފެއްޓެވުމުގެ

ާމައްޗަްށާ ާއެމީހުންގެ ާޤ ނޫނުގައި ާމީހުންނަކަށް ާގިނަ ާތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާެވސް ާދިޔައިރު ާެވގެން ދުވަސް

ާއެކަުމެގާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާހޭލުންތެރިކަން ާނޭނގެ. ާކަންތައްަތކެްއ ާގިނަ ލ ޒިމުކުރ 

ޒިންމ ާނަންަގވަންޖެހޭާފަރ ތްޕުޅުތަކުންާއެކަންާފުިރހަމަާއަށްާޒިންމ ާނެންގެވުނުާކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުެރވޭ.ާާއަސްލު

ާހ ލަތަށްާބަލ އިރުާ ާމ ލީ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާމިވަނީ.ާމިހ ރު ާދިމ ވެފައި ާކަންތައްތަކެއް ާމުހިންމު ާމިކަހަލަ އޭގެާސަބަބުން

ާމިހ ރު ާކަންތައްތަެކއް ާވަރަށްގިނަ ާވ ދިނަްސާާވެސް ާީފާދެއްކުން.ާރޯޑް ާއަހަރީ ާއެބަދޭ.ާމިސ ލަކަށް ާކުރެވެމުން  545ވެސް

ާ ާއަަހރަކު ާވ ދިނަސް ާރޯޑް 0ާާހެދުން. ާނުވަތަ 1ާާފަހަރު ާނުވަތަ ާއެބައ ދ2ާާޭަފހަރު ާފަހަރުތައް ާހަދަންޖެހޭ ފަހަރު

ާ ާމިކަހަލަ ާދައްކަމުން ާފީ ާއިންިޝއުރެްނސަށް ާއަނެއްކ  ާއިުތރަށް ާއޭގެ ާއެހެންވީމ  ާރައްޔިތުންާމިހ ރު. ާމިަވގުތު ގޮތެއް

މިކަހަލަާދަތިތަކެއްާއުފުލަންާެވއްޖިއްޔ ާއެއީާވަރަށްާބޮޑުާަދްއޗަކަށްާވެގެންދ ނެ.ާއަދިާއެންމެާކުޑަމިނުންާމިސ ލަކަށްާ

ާއަްށާ ާކ ކުޯތ،ާކޮންަބއެްއތޯ،ާކިހިނެއްތޯ،ާމީހ  ާޒިންމ ވަނީ ާމީގެ ާނުވަތަ ާނެތި ާނިޒ މެއް ާރަނަގޅު އިންޝުއަރެންްސގެ

ާގެއް ާލިބޭާލިބޭ ާއުޅަނދަކަށް ާއެ ާނުވަތަ ާވެހިކަލަށް ާހަމައެކަނި ާޒިންމ ވ ނެތޯ ާފަރ ތުން ާއިންުޝއަރެންސްގެ  550ލުންތައް

ާއިންުޝއަރެންްސާ ާވ ގޮތަކަްށާނުވަތަ ާޒިންމ  ާއެ ާއަނެއްކ  ާއަދި ާދެްއވ ނީ. ާޚަރަދު ާއެ ާޒިންމ  ާހަމައެކަނި ގެއްލުމަށްތޯ

ތަާއެާޚަރަދުާދެއްވ ނީާއެމީހ ާއެާދުއްވ ާެއްއޗެއްާދުްއވިާމީހ ާކުރަްއވ ާފަރ ތްތަކުންާދެއްވ ީނާފައިސ ާދެއްވ ނީާނުވަ

ާކަމެއް.ާ ާއުފެދޭ ާސުވ ލުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަްށ ާމިއީ ާއެެހން ާދިމ ެވގެންތޯ. ާގޮތެްއ ާކަަހލަ ާނުޖެހޭ ާއުފުލަން ޒިންމ 

ެޔްއގެާގެއްލުމެްއާއެމީހުންގެާވަރަްށާގިނަާަޝުކވ ތަެކއްާއަންނ ނެ.ާއެމީހުންާިޒންމ ވ ނީާމިސ ލަކަށްާޭއގެާއެްއވެސްާބަ

ާއެމީހުންާނިންމަފ ނެ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ާކަމަށްާވެސް ާެއކްސިޑެންޓްަތއް ާދިމ ވ  ާކަހަލަާގޮތަކަށް  555ޒިންމ ާނުއުފުލަންޖެހޭ

ާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންެވާއެާ ާބެިލގެން ާވެސް ާގޮުތގައި ާފައިދ ތަެކއްގެ ާހަމައެކަނި ާލިބޭ ާަހއްލަކީ.ާބަަޔަކށް ާމީގެ ކޮބައިތޯ

ާފައިދ ާާސަބަބަށްޓަކައި ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރިހ  ާކުރެވި ާގ އިމު ާނިޒ މެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމީގެ ާއެބަޖެހޭ ވެސް

ކުރަނިވިާރަނގަޅުާނިޒ ެމއްގެާތެރެއިންާމިާމަސައްކަތްާހިނގ ނެާގޮތަކަށްާފުރުޞަތުާލިބޭެނާގޮތަކަށްާފަހިކޮށްދިނުން.ާ

ާއިޚްލ ސްތެ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއެސަބަބަށްޓަަކއި ާއެހެންވެ ާމަހުގެ ާމި ާދަންނަވަން ާކަމ އެކު ާކުރިނ03ާާްރި ގެ

ާވަގުތަކީާ ާކޮންމެ ާކޮންެމާފަހަރަކީ ާވެސް.ާއެ ާނުކޮށް ާއިންޝުއަރެްނސް ާދުއްވ ނެ ާމީހުން ާގިނަ ާނުނިމިއްޖިއްޔ   560މިކަން

ާ ާއަތުން ާވެްސާއެމީހުްނާހިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށ536ާްއެމީހ ގެ ާިމސަބަބަށްޓަކައި ާވަގުެތއް.ާއެހެންވީމަ ާދ ނެ ޓަކައިާރުފިޔ 

ާކަމުަގިއވިޔަްސާ ާެއއްކޮްށގޮްސގެން ާމަޖިލިސް ާިމސ ލަކަށް ާތެެރއިންވެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމަސަްއކަތްޕުޅެއް އަވަްސ

ާެވްސާ ާވެއްޖިއްޔ  ާކަމަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާނިންމަން ާވަުގތުން ާފްލޯގައި ާހަމަ ާވަކިން ާއަިދ ާތ އީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާގޮތަކަށް.ާއެހެ ންވީމަާމިހ ރުާިމާބިލުާހުށަހެޅިފައިވ ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާގޮތަށްާއެްއވެސްާއަޅުަގނުޑާމިހިރީާތ އީދުކުރ 
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ާބޭފުޅުންެގާ ާހުރިހ  ާމައްސަލަ ާމި ާއަަވސްކޮށް ާަދންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާައޅުގަ ާެއގޮތަށް ާނެތި  565އިޞްލ ޙެއް

ާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއުއްމީުދކުރަމުން ާކަމަށް ާދެއްވ ނެ ާނިންމަވައި ާނިންމ ލަން.ާއެއްބ ރުެލއްވުމ ެއކު ާވެސް ވ ަހަކކޮޅު

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ  .`ާ ާދަތުރުފަތުރުގ0667/3ާާެއ ދެ،  570އެްއގަމު

ނުޑާތ އީުދކުރަން.ާއ  ދެ،ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާފަދައިންާައއްުޑާއަތޮަޅކީާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިްޞލ ޙަށްާއަުޅގަ

ނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ާހުޅުދޫާ ާއަތޮޅު.ާއަުޅގަ މ ލެާފިޔަވައިާރ އްޖޭެގާއެންެމާގިނަާެއްއގަމުާއުޅަނދުާފަަހރުާދުއްވ 

ާނިސްބަތްވ  ާައޅުަގނޑު ާއަކީ ާމައްސަލަ ާގެންުގޅޭ.ާމި ާއުޅަނދުފަހަރު ާއެްއގަމު ާގިނަ ާވަރަށް ާެވސް އަތޮޅުްނާާމީދޫގައި

އަދިާދ އިރ ާއިންާވެސްާވަރަްށާގިނަާަރއްޔިތުންތަެކއްާއެދެުމންާއަންނަާމައްސަލަާއެއް.ާެއބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ާގޮުތަގއިާ

ާއެބޭފުޅުންާ ާކުރިމަތިލ ނެ. ާދަތިަތކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުްނނަށް ާޖެހިއްޖިއްޔ މުން ާކުރަން ާމިކަން ާމިހ ރަށް  575މިހ ރުން

ާވެ ާައޅުަގނޑު ާއަދި ާޤައުުމާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަަމށް. ާކަެމއް ާކުރަންޖެހޭ ާއިންުޝއަރެންސަކީ ާޤަބޫލުކުރަން ްސ

ާދުނިޔޭގެާ ާއެބަޖެހޭ. ާުކރަން ާއިންޝުއަރެންސް ާތ ީއދުކޮށް ާމިކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަންަނއިރު ތަރައްޤީވަމުން

ާޤައުމުތަކުަގއި ާއަންނަ ާތަަރއްޤީވަުމން ާއަދި ާވެސް ާަޤއުމުތަކުްނ ާދުްއވ ާާތަރައްޤީވެފަިއވ  ާެއްއގަމުަގއި ވެސް

ާެއގޮތުންާ ާެއވެ. ާހަމަޖެހިފައިވެ ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާބަދަލު ާެއއަށް ާއެކްިސޑެންޓެްއވީމަ ާއިންޝުއަރކޮްށ އުޅަނދުފަހަރު

ނުޑގެާދ އިރ ަގއިާވެްސާ  580ރ އްޖޭަގއިާވެސްާމިކަންާތަޢ ަރފްކޮށްާއެކަްނާކުރުމަކީާހަމަާމިާއަތޮޅުަގއިާވެސްާއަދިާއަުޅގަ

ާއެދޭ ާކަމުގަިއާާރައްޔިތުން ާނޫން ާވަގުތު ާލ ޒިމު ާއެންމެ ާކުރުން ާމިކަން ނޑިވަަޅކީ ާދަ ާމި ާއެހެްނނަމަވެސް، ގޮތް.

ނޑުާެވސްާހަމަާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލުާހުށަހެޅިފައިވ ާގޮތަށްާ އެބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަނީ.ާެއކަންާހަމަާއަޅުގަ

ާމިއ ިއއެާ ާތ އީދުކުރަން.ާއަދި ނޑު ާއަޅުގަ ާފަސްކުރުމަށް ާއަތޮުޅގަިއާމިކަން ާއަްއޑު ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ކީ

ާފީާ ާއަހަރީ ާވެހިކަލްތަކުން ާވެސް ާސަރަޙައްދަކުން ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާވެހިކަލްތަކުން ާހުރިއިރު ާވެހިކަލްތައް ާގިނަ ވަރަށް

ާހެދި ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާވަނީ ާހިނގަމުންދޭ.ާމަގުތައް ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާހެދުމ އި ާއެްއާނޫން.ާއ ިއ،ާރޯްޑވަރދިނަސް  585ފަ

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާމ ލިއްޔަތަށް. ާދައުލަތުގެ ާލިބެނީ ާފައިސ  ާނަގ  ާއިން ާފީ ާއަހަރީ ާނޫނީ ާއިން ާރޯޑްވަރދިނަސް އެ

ނުޑާ ާފައިސ ާމަގުތައްާހެދުމަށްާޚަރަދެއްާނުކުރެވޭ.ާމިކަންާކުެރޭވނެާގޮތްކަމުަގއިާއަުޅގަ އެންމެާއެކަށޭނަާގޮުތަގއިާއެ

ާޕް ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާެއާދެކެނީ ާފައިސ  ާނަގ  ާވެހިކަްލތަކުން ާލިބޭ ާޕްރޮވިންސަކުން ާއެ ާހެދިގެން ރޮވިންސްތައް

ނޑައެިޅގެން.ާއެހެްނވީމަ،ާމިާފުރުޞަތުގައިާވެްސާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެިރާ ޕްރޮވިންސްގެާމަގުަތކަށްާހެދޭނެާގޮތެއްާކަ

ާޕް ާތ އީދުކޮށް، ާބިލަށް ާއުސޫލު ާލ މަރުކަޒީ ާދަންނަވަން ާމެންބަރުންނަށް ާމިކަމަށްާހުރިހ  ާތ އީދުކޮށް ާހެދުމަށް  590ރޮވިންސް

ާެއއްބ ރުލުންާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާހެދުމަށް ާމަގުތައް ާރަށްތަކުގެ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއޭުރން ާދެްއވ ށެވެ. އެއްބ ރުލުން



 23 

ާ ާގެ ާ)ނ( ާބިލުގެ ާމި ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއަޅުަގނޑަްށ ާބެލިއިރު ާބިލު ާިމ ާއަުޅަގނޑު ާއެވެ. ާމިއޮތ0ާާީލިބޭނެ ގައި

ާކުރުން.ާއިންޝުއަރެ ާއިޢުލ ން ާގަވ އިެދއް ާހިމެނޭ ާއުސޫލުތައް ާޢ އްމު ާކުރ ނެ ާއިންޝުއަރެންސް ާކުންފުނިން ންސް

ާއެާ ާކުންފުނިތަކަށް. ާއިންޝުއަރެންސް ާޖެހޭނީ ާދޫކޮށްލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާމިީއ ާދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

 595ާވ އިދަކުންާކުރުންާއެީއާއެންމެާެއކަށޭނަާގޮތެއްާމެންާޤ ނޫނަކުންާނޫނީާގަނޑުކުންފުނިތަކުންާކުރަންޖެހޭާކަެމއްާއަޅުގަާ

ާ ާެއާކަމުގަިއ ާއުސޫަލކ ިއ، ާިހނގ ނެ ާތަޙުޤީޤު ާއެކްިސޑެންޓް ާއެކްިސޑެންޓެްއވުމުން ާއެ ާއަދި ާނުދެކެން. ައޅުަގނޑު

ާަގވ އިަދކުްނާ ާއުސޫލު ާޢ އްމު ާނަގައިެދވޭނެ ާބަދަލު ާެގއްލުމުން ާއެ ާގޮތ އި، ާދެނެަގންނ ނެ ާނިސްބަތް ގެއްލުުމގެ

ނޑަާ ާއޮތުމަީކާކަ ާދޫކޮށްލ ފައި ާކުންފުނިތަކަށް ާެއާއިންޝުއަރެންސް ާފަރ ތްތަކަށ އި ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާއެ ާބަދަލުަގއި އެޅުމުެގ

ނޑުާދަންނަވަން.ާއެހެންަކމުން،ާމިާބިލުާޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެާއެކަށޭނަާގޮތްކަުމގައިާއަޅުަގނޑުާދެކޭތީާއެގޮތަށްާައޅުގަ

ާހުށަހަޅުއްަވއިާދެއްވަ ާމިާބިލު ާމެންބަރު ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާބިލަށ0606ާާްއެޕްރީލ03ާާްމުންާވެސް ާމި ާފެށިގެން  600އިން

ާވީހ ާ ާކުރުކޮށް ާވ ހަކަ ާވެސް ާވީހ  ާއެހެންކަމުން، ާވެްސާއެދެން. ާއަޅުަގނޑު ާފަސްކުރުމަށް ާމި ާފެށޭއިރު ޢަމަލުކުރަން

ާޤ  ާމި ާއިން ާމަޖިލިސް ާމި ާނިންމަިއގެން ާމި ާފޮނުވަިއގެން ާކޮމިީޓއަކަށް ާއަވަަހކަށް ާގެނައުަމީކާވެސް ާއިޞްލ ޙު ޫނނަށް

ާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަމެއްާކަމުަގިއާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 605ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަޢުލޫމ ތުާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާލީޑަރު ާގްރޫުޕގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާެގ ާޑީ.އ ރު.ީޕ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ރު.ީޕގެާއިުތރުާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާމިާބިލ ާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކަވންާބޭނުންފުޅުނުވ ނެކަމަށް.ާފޮނުއްވައިފިާޑީ.އ 

ާފުރުޞަތުާ ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއވ  ާދައްކަވަން ާވ ހކަފުޅު ާޑީ.އ ރު.ޕީން އެހެންވީމަ،

ާފަރެ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއިބްރ ހީމްާނ ރުވ ނަން. ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ސްމ ތޮޑ 

 610ާމުއްޠަލިބަށް.ާ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއިްނޝުއަރެންސަކީ ާޕ ޓީ ރޑް ާތަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާދިވެ ާގޮތުަގއި ާއިންޝުއަރެންްސާޤަބޫލުކުރ  ާޕ ޓީ ރްޑ ާތަ ާނޫން. ާކަެމއް ާކޮްށގެންވ ނެ ާގޮތަކަށް ާއެްއވެސް ހިރ ްއޖޭގައި

 615ކުރަންޖެހޭާޤައުމު،ާކުރ ާަޤއުމުތަކުަގއިާއެާއެްކސިޑެްނވ ާވެިހކަލ އިާއޭގެާކުރިންާއެހެންާެވހިކަލަކަށްާލިބޭާެގއްލުމ ިއާ

ާތިން ާމި ާވެހިކަލ އި ާއަނެއް ާލިބޭ ާެގއްލުން ާއެކްިސޑެންޓުަގއި ާގޮތަކަށްާމިއޮންނަނީ.ާާއެ ާބަދަލުާދޭންޖެހޭ ާއެ ވެހިކަލަށް

ާ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއިންޝުއަރެންސް ާޕ ޓީ ރްޑ ާތަ 036ާާއެހެންކަމުން، ާމިއ536ާާީރުފިޔ އޭ ާިކޔ އިުރގަިއ ުރފިޔ އޭ

ާޤައުމުތަުކގަިއާ ާދުނިޔޭގެ ާއަދަދުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާޙަޤީޤަތުގައި ާނޫން. ާވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭވަެރއް
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ާތިންާއިންޝުއަރެން ާބަދަލުަގއި ާގެއްލުުމގެ ާލިބޭ ާވެިހކަލުން ާެއ ާއިންޝުއަރެންްސކޮށްފައި ާއެއީ ާހުްނނަނީ. ްސކޮށްފައި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާދޭނެ. ާހ ލަތުގަިއ ާއެ ާއައިސްފައި. ާއެބަހުރި ާވެސް ާފަހަރު ާދޭންޖެހޭ ާއިންޝުއަރެންސުން  620ވެހިކަލް

ާ ާކުރަނީ ާއިންޝުއަރެންސް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެހިކަލްތަކެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާބ  ާނޫން. ާވެހިކަލްތަެކއް ާއައު މުޅިން

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައްކަންޖެހޭނެކަމީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއިްނޝުއަރެންސްތަެކއް ާބޮޑެތި ާވެފައި އެހެން

ތުންނަށްާލިބޭާޙަޤީޤަތެއް.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާމިވަނީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލަތަެކއްާވެސްާކުރިމަތިެވފައި.ާރައްޔި

ނޑ ަފއިވ އިރުާއެމީހުންާދުވ ލަކުާއެއްަލއްކަާރުފިޔ ާފުލުސްާއޮފީހަށްާދައްކަންޖެހޭާ މުސ ރަާއިންާއެތައްާޕަސަންޓެއްާކަ

ާބަޖެޓުަގިއާ ާދައުލަތުގެ ާމިއަހަރުގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމިކުރަނީ. ާމަސައްކަތް ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  625ގޮތެްއގައި

ާދައްކ ނެ ާއޮފީހުން ާއެބައޮތްާފުލުސް ާރުފިޔ  ާމިލިޔަން ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާޕޮއިންޓް ާހައެއް ާތިރީސް ކަމަށް

ާުދވ ލަުކާ ާަމސައްކަތްކުރަމުން. ާއެ ާބަރ ބަރަށް ާގެންދަނީ ާެއ ާފުލުހުން ާމިއަދު ާލިޭބނެކަމަށް. ާގޮުތގައި ޖުރުމަނ އެއްގެ

ާ ާސަިއކަލެއް ާެއތައް ާޔ ޑަށް ާޓޯ ާހޯދައިދެމުން. ާސަރުކ ރަްށ ާރުފިޔ  ާޖުރުމަނ ެގާއެއްަލއްކަ ާސައިކަލުތަުކގެ ާއެ ަނގައި

ާގެނެސްގެްނާ ާބަދަލު ާެގންނަ ާޤ ނޫނަށް ާފުލުހުންގެ ާިމހ ރު ާކަމެއް. ާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާިމއީ ގޮތުަގއި.

ނޑުމެންގެާވެިހކަްލތައްާޕ ކުކުރ ނެާޒޯނުތަެކއްާ  630އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއެކަްނާހުއްޓުވަން.ާމ ލޭާމުނިސްޕަލްޓީންާއަޅުގަ

ާމިގޮތަށްާތަ ާބިލު ާމި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖުރުމަނ ކުރަްއވ . ާބަރ ބަރަށް ާެއކަމަކު، ާނުދެއްވ . އްޔ ރުކޮެށއް

ާކުރަންާ ާއިންޝުއަރެންސް ާޕ ޓީ ރްޑ ާތަ ާފަރ ތްތަކުން ާހުރިހ  ާަރއްޔިތުން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގޮސް ތަޞްދީޤުވެގެން

ާވެގެ ާބުރައަކަށް ާނުއުފުލޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނުޑާޖެހިއްޖިއްޔ  ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާއެހެންކަމުން، ންދ ނެ.

ނުޑާބޭނުންވީާމިާމ އްދ ާުއވ ލަން.ާައޅުަގނޑުާމިާމ އްދ ާއުވ ލުމަށްޓަަކއިާމަޖިލީހަށްާ ތ އީދުކުރަން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއަުޅގަ

ާ ާމި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާދަނިކޮށް ާތައްޔ ރުކުރަމުން ާހުށަހަޅަން  635ބިލުާބިލު

ާަވގުުތާ ާމި ާމ އްދ  ާމި ާުއއްމީދުކުަރން ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަޑުޮކށްލީ. ާނުހުށަނ ޅ  ާއިޞްލ ޙު ނުޑ ާއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ

ާލ ޒިމްާ ާކޮންމެހެން ާރައްޔިުތންނަށް ާދިވެހި ާއުވ ލ  ާމ އްދ  ާމި ާއޮތްތަނުަގއި ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބަދަލުގެނަޔަސް

ާއަޅުަގނޑު ާމަޖުބޫރުކޮށް ާއެމީހުންނަށްާކަންތައްތައް ާދޫކޮށްލައި ާމަޖުބޫރުކުރުން ާކަންތައްތައް ާޤ ނޫނުން މެން

ާދަންނަވ ލަމުންާ ާވ ހަކަ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި. ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާކުރެޭވނެ ާމިކަން ފަސޭހަގޮތަކަށް

 640ާއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާވެސްާކުުރކޮށްލ ނަންާބިލަށްާފުރުޞަތުދިނުމުގެާގޮތުން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިާ

ާ

ާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާ

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ާވެސް ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކަމެ ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާމިއީ ާސަބަބަކީ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމިާނަޝީދަށް ާއަދި ާޤަބޫލުކުރ ތީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް އް

ާދަންނަވ ނީ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާެވސް ާމިަވގުތަށް ާމިވަގުތުން ާގެނައުމަކީ ާއިޞްލ ޙު  645ޤ ނޫނަށް
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ާކަންތައްތައްާ ާމި ާމިހ ތަނަށް ާއެބައޮތް. ާެދވިފައި ާމުްއދަތުތަކެއް ާެވސް ާހެދިއިރުގަިއ ާޤ ނޫނު ާަރއީސް،ާމި ޢިއްޒަތްތެރި

ކުރަންޖެހޭާސަރުކ ރުގެާވުޒ ރ ތަކުންާވެސްާމިާރަްއޔިތުންާމިކަމަށްާހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެާަމސައްކަތްަތއްާކުެރވިފަާެއއްާ

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާވ ަހކަ. ާއިންޝުއަރެންްސެއއްގެ ާޕ ޓީ ާތަރޑް ާއިންނަނީ ާމި ާފ ހަގަކުރެވިަފއި ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާދެން ނެތް.

ާއަނިާ ާއެއީ ާއިންޝުއަރެންަސކީ ާޕ ޓީ ރޑް ާލިބޭާތަ ާއަނިޔ  ާޖެހި ާވެހިަކލަކުން ާއެ ާއެކްސިޑެންެޓއް ާއަށް ާމީހ  ާލިބޭ ޔ 

ާަޙއްޤުތަެކއްެގާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާީމގައި ާދެން ާއަކީ. ާވ ހަކަ ާބުނެދޭ ާމި ާީމގައި ާއެއީ ާލިބިދިނުން. ާބަދަލު ާއެ  650ފަރ ތަށް

ާުނކު ާއަނެއް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާީމގައި ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަނީ ާދެެކިވގެން ާޙައްެޤްއާވ ހަކަ ާމިީއ ާެއއް ތ 

ާިމާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމިހެންކަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެްނ ާއޮންނ ނެ. ާވެސް ާޙައްޤުަތކެއް ާދެފަރ ުތގެ ވެއްިޖއްޔ 

ާޕ ކުކުރ ނެާ ާއެފަރ ތްތައް ާައދި ާގެނެސް ާއުޅަނދުފަހަރު ާއެްއގަުމގެ ާނެތި ާލިމިޓެއް ާއެްއވެސް ާދިވެހިރ އްޭޖގައި މ ލޭގައި

ާިމވަ ާނެތި ާވެސް ާމަްސއޫލިއްޔަެތްއާޖ ގަ ާުވޒ ރ ތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާހަމަ ާމިހެންކަމަށްވަންޏ  ާމިދަނީ. ާބޮޑަށް ގުތު

ާގެއްލުންތަްއ،ާ ާއެހެނިހެން ާލިބެމުންދ  ާއެ ާމިހ ރު ާއެފަރ ތްތަކަށް ާދިނުމ އި ާހޯދައި ާއެފަރ ތްތަކަށް ާޕ ކްލައިން  655ޕ ކުކުރ ނެ

ާޕ ކު ާފުނިޖެހޭގޮތަށް ާެއްއތަނެއްަގއި ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާނެިތގެންާއެީއ ާޖ ގަ ާދުއްވ ެނ ާަމގުަގިއ ާޮއއްަވއި ކޮށްފައި

ާގޮތްތަެކްއާ ާަސލ މަތްކުރެވޭނެ ާވެސް ާގެއްލުންތަކަށް ާލިބޭ ާޖެހިގެން ާވެހިކަލްތައް ާއެހެން ާއަިއސް ާޮއްއވައި ޕ ކްކޮށްފައި

ާގޮތު ާފެންނަ ާައޅުަގނޑަށް ާމިަވގުތަށް ާމިވަގުތުން ާޤ ނޫނު ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހޯދަންޖެހޭ. ާހަމަާމީގައި ގައި

ާއިންާ ާދެވިފައި ާމީގައި ާެވސް ާކުީރގައި ާމީގައި ާަދންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމުޙިންމު. އިޞްލ ޙުކޮށްލުން

 660މުއްދަތުތަކެއްާތެޭރގައިާަރއްިޔތުންނަށްާލިބެންޖެހޭާމަޢުލޫމ ތުާނުދެވިާމިއިނީ.ާކުީރގައިާމިާނިމިގެންދިޔަާސަރުކ ރަކުްނާ

ާ ާމި ާނުކުރި. ާމިކަމެއް ާދެންާވެސް ާދިއުމުން ާހިސ ބަށް ާކުރަންޖެހޭ ާއިންޝުއަރެންެސއް ާނުކުރި. ާވެސް ސަރުކ ރަކުން

ާއަހަރުާ ާތިން ާމިއިނީ ާއިޞްލ ޙުގައި ާގެނެވޭ ާމި ާމިހ ރު ާވެސް ާފެނުނީ.ާއަނެއްކ  ާމި ާތަން ާތެޅިގަންނަ ާމި ކުއްލިައކަށް

ާހަމަ ާއަހަރު ާތިން ާމި ާއިލްތިމ ެސއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދެވިފައި. ާމުއްދަތެއް ާވެްސާދުވަހުގެ ާއަނެއްކ  ާދަންދެން ވެގެން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމި ާޤ ނޫނު ާިމ ާމިކަން ާނުތިއްަބވ  ާަމޑުމަޑުން ާއޮޅުންފިލުވައިނުދީ ާަމޢުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންނަށް މަޑުމަޑުން

ާހޭލުންތެރިކުރުވުންާ ާދީ ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރިހަމަ ާމިކަމުގެ ާރަްއޔިތުްނނަށް ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާއިޞްލ ޙުވެގެންދ   665މަޖިލީހުން

ާކުރުކޮށްާމި ާވ ަހކަ ާނުދައްކައި ާވ ހަކަތަެކއް ާގިނަ ާމީގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެކެވެ. ާމުޙިންމު އީ

ާމުޙިންމުާ ާއަޅުަގނޑަށް ާލަސްކުރުން ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާޤ ނޫނު ާމި ާައވަހަށް ާމިކަން ާކަމ އި ާމުޙިންމު ާމިކަމުގެ މިލަނީ

ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކަމަށްާފެންނ ތީާއެކަމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

 670ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާބިލ ާ ާމި ާއެަބއޮތް ާދެއްވ ފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުަގނޑަށް ާފަރ ތުން ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ޝުކުރިއްޔ .

ާނު ާބޭނުންފުޅު ާދަްއކަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރު ާފަރ ުތން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބިލުާބެހޭގޮތުން ވ ކަމަށް
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ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމިލަންދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާމަޤުސަދުަގއި.ާއަުޅގަ އަވަްސކުރެްއވުމުގެ

ާޢަލީާރިޒ ާއަށް.ާ

ާ675 

ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ުޙާއ0667/63ާާެޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާދަތުރުފަުތރުގެ އްގަމު

ގެނައުުމގެާބިލުާހުށަހަޅުްއވަިއދެއްވީތީާފަށްފަށުންާޝުކުުރާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޤަބޫުލކުރެޭވާގޮުތގައިާއިޤުތިސ ީދގޮތުންާ

ާރަްއޔިތަ ާދުްއވ  ާަސއިަކލެއް ާގޮެތއްަގއި ާޢ އްމު ާވެސް ާމިހ ރު ާރަްއޔިތުންނަށް ާިމއީ. ާދުވަސްަތކެއް ާދަތި ކަްށާވަރަށް

 680ރުފިޔ ާމިާއޮންނަނީާދަްއކަންޖެހިފައި.ާޙަޤީޤަތުަގިއ0666،1666ާާވެސްާމަހެްއގެާމަްއޗަށްާނުވަަތާއަހަރެްއގެާމަްއޗަށްާ

ާޚިލ ފުވެގެްނާ ާގަވ އިދ  ާޓްރެފިކް ާނުވަތަ ާނަމަވެސް ާޕ ކްކުރެވިެގން ާނުބައިކޮށް ާބައެއްަފހަރަށް ާއަދި ާއޮއްވައި މިހެން

ެއޕްރީލުންާފެށިގެންާއަެނއްކ 03ާާހ ރުާެވސްާނެގެމުންދޭ.ާހަމަާއެގޮތަށްާއޮްއަވއިާނަމަވެސްާއެަތއްާޖުރުމަނ ތަެކއްާމި

ާެއވެ.ާ ާތައްޔ ރުބ  ާމިކަމަށް ާމިހ ުރ ާރައްޔިތުން ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާފަށައިފިއްޔ  ާކުރަން އިންޝުއަރެންސް

ާމީ ާލަސްކޮށް ާތަންފީޛުކުރުން ާހަމަ ާޤ ނޫނު ާމި ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާމިާއަޅުަގނޑަށް ާ)ނ(ާގައި ާގޮތަށް ާމިއޮތް ގައި

ާ ާފަސްކޮށްަފިއ44ާާމ އްދ ގެ ާދުަވސް ާގިނަ ާވެސް ާއެއަްށވުރެ ާނުވަތަ ާދުަވސް ާއަހަރު ާތިން ާގޮތަށް  685ެގާ)ށ(ާގަިއާޮއތް

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާގެންދަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބައި ާހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ާޤ ނޫނަށް ާރައްޔިތުން ާހޭލުންތެރިކުރުވުން ޤ ނޫނަށް

ާޤަބޫ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑަށް ާއޮތް ާުކރަންޖެހިފައި ާދީގެން ާއިސްކަމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާގޮުތގައި ލުކުެރވޭ

ާޤ ނޫނުަތްއާ ާަކންކޮޅުތަުކގައި ާެއކި ާއެބަހުރި.ާރ އްޭޖގެ ާޤ ނޫނުތަެކއް ާަބއިވަރު ާއެތައް ާހުރި ާމިހެން ާނޫނަސް ާޤ ނޫނު މި

ާ ާބަަޔކު ާއެތައް ާައޙުލުވެރިނުވ  ާޤ ނޫނަށް ާނުވަތަ ާއައިމަާނޭނގޭ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިަކހަލަ ާކުއްިލއަކަށް އުޅޭއިުރަގއި

ާމިހ ރުްނާ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާމިއީކީ ާނުވޭ ާހިެއއް ާައޅުަގނޑަކަށް ާވޭނަކަށްވެފައި. ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިވަނީ  690ރައްޔިތުންނަށް

ާފ ސްވެ ާބިލު ާމި ާައވަހަކަށް ާވީހ  ާއެދެނީ ާވެްސ ާއަޅުަގނުޑ ާވީމ ، ާކަެމއްހެންނެއް. ާކުރެވޭނެ ާމުއްަދުތާާމިހ ރަށް މި

ާހުރިާ ާމިހެން ާހޭލުންތެރިކުރުަވއި ާބޮޑަކަށް ާވީހ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާތެރޭގައި ާމުއްދަތު ާއެ ާއަދި ާގޮތަކަށް ކުރުެވގެންދ ނެ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާކުުރވުމަށް. ާކަންތައްތައް ާމި ާކުރުަވއި ާއަހަންމިއްޔަތު ާހޭލުންތެރިކުރުަވއި ކަންތައްތަކަށް

ާރައީސް.ާ

ާ695 

ާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާކުޅުދުއްފުށި

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހުރައީސް. ާއަޅުަގނޑުމި ާއިޞްލ ޙަކީ ާތ ާށަހެޅިފައިވ  ާއިޞްލ ޙެއް.ާެވްސ އީދުކުރ 

ާައޅުަގނޑުެމންއެހެންނަމަ ާމިާވެސް، ާވަށަިއގެން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާހުރިހ ާވެސް ވ 

ާތަާޤައުމެްއގައި ާމި ާވެސް ާއިންޝުއަރްޑ ާމިހ ރުޕ ޓީ ާކުރެވެމުންދ ާރެންސަކީ ނޑުމެްނާާވެސް ާއަުޅގަ ކަމެއްކަން.
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ާދުވަޞ ތިއިޤު ާދަތި ާއިންޝުއަދީގޮތުން ާމި ާބުނ އިުރގައި ާމިްސވަރެކޭ ާހުށަހަޅ ފައި ާމި ާގަތުމަްށޓަކައި ާޕޮލިސީ  700ާރެންސް

ާ ާިމއ066ާުހުންނަނީ ާޕޮލިސީތަކެއް ާޚަރަދުކުރަްނާރުފިޔ ެގ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިވަުރ ާއުޭޅއިރުަގއި ާޢ އްމުކޮށް. ޅެނީ

ާޚަރަދުކުރެވެމުންދަނީާ ާމިހ ރު ާކިހިނެްއތޯ ާއ މްދަނީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާބުނ އިރުގައި ނޑުމެންާާދަތިކަމަށް ާއަުޅގަ ާއެ ވެސް

ނޑު ާއަުޅގަ ާހިންގުމަްށޓަކައި ާޕޮލިސީ ާއެހެންކަމުން،ާމި ާކަމެއް. ނޑައެޅިަފއިވ ާާވެސްާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާކަ ޤަޫބލުކުރަން

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާމިކަންތައްތައް ާކަންތައްތަކެްއ. ާއެނގެންޖެހޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަތަކަކީ އުސޫލުތަކ އި

ާމިކަމ  ާވުޒ ރާ ާއަންަގއިދިނުމަކީ ާކަމަަކށްާބެހޭ ާކުރަންޖެހޭ ާހުރިހ ކަމެއްާވީއިން ާމި ާަޓސްލ ފަިއާާހިނދު ާހުރެ  705ނުކުރެވި

ާ،ދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްންނަށްާކުރިމަތިެވގެންކުރުމުންާމީގެާދަތިތައްާރަްއޔިތުލިސީާއެްއާތަޢ ރަފްާއިންޝުއަރެންސްާޕޮ

ނޑެާ ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާމ ާއެހ އް ާމި ާއުވ ލުމަކަށް. ާމ އްދ  ާމި ާއެއްބަހެއްުނވަން ާއްދ ބޮޑަަކށް

ާއޮންނަން ާާޖެހޭނެާއަކީ ާއުޅޭކަމެއް. ާނިކުމެ ާލިބެންޖެާމަގުމައްޗަށް ާރައްކ ތެރިކަން ާޙިމ ޔަތ އި ާމީހަކަށް ހޭނެ.ާކޮންމެ

ާއަޅުަގނޑު ާލަސްކުރުމަކީ ާމިއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާމި ާހަމަ ާކަެމއް.ާާއެހެންކަމުން، ާތ އީދުކުރ  ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާހަމަ ވެސް

 710ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:އ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުކު

ނޑުާ ބިލުާާވެސްާދެާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާމިާާއެންމެާފުރަތަމަަހމަާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާއިޚުއަވަްސކުރެްއވު ާވަރަްށ ާމަަސއްކަތަށް ާކުެރއްވި ާުޝކުމަށްޓަަކއި ާއަދިާލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާދަންނަވަން. ރު

ާުކޅުދުއްފު ާދ އިރ ާށިހަމައެއ ިއއެކު ާމުޙައްދެކުނު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިގެ ާނަޝީދު ާއިޞްލ ޙެއްާާމަދު  715ޤ ނޫނަށް

ާއެކަމަްށޓަކައި ާއިޚުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ ާދަންނަވަން.ާވެސް ާޝުކުރު ލ ޞްތެރިކަމ އެކު

ާވަރަށް ާހަމަ ާޝަކުވ ތަެކއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއީާގިނަ ާއެއް ާމައްސަލަ ާމަޖިލީހުންާާއަންނަމުންދ  ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާ ނޑު ާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ާކަމެއްތޯ ާއުޅޭ ާކޮްށގެން ާއެކީްއވެގެން ާފަރ ތްތަކަށް ނޑު ނޑުމެއަުޅގަ ާއަުޅގަ ންނަްށާދަންނަވަނީ

ާ ާއޮްތ ާހިނގ ފަިއ ާމިނޫނެވެާަކމެއްއެނިގގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ .ާާ ާގިނަ ާތިބި ާމިާމަޖިލީހުގައި ާމިީއ ާވެސް މެންބަރުން

ާ ނޑުާލުވެރިޙުއަޤ ނޫނަށް ާއަުޅގަ ާހިނގައްޖެ. ާސ ބިުތެވގެްނ ާވ ހަކަފުޅުން ާމެންބަރުްނގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ  720ނުވ ކަން

ާދ އި ާމިލަންދޫ ާހަމަ ާއަދިވެސް ާފ ހަދަންނަވ ނީ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑުމެންާރ ގެ ާފަދައިން ގަކުރެްއވި

ކުރުމަށްޓަކައިާހަމަާތަފ ތުާގިނަާގޮތްގޮތްތަކަށްާްށާހޭލުންތެރިރައްޔިތުންާއެކަމަާމިގޮތަށްާހެދޭާޤ ނޫނުތައްާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބްރޯޑްކ  ާމި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާބްރޯޑްކ ސްޓްވިސްނަިއގެން ާވ ހަކަެދއްކަމުންދ އިުރގަިއ ާޤ ނޫނަށް ާފަރ ތްތަުކެގާސްްޓ ކުރ 

ާކޮންމެހެ ާމިއަުދ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާލ ޒިމްކުުރވުން ާމިކަމުގަިއ ާދައުެރްއ ާކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ޖެހިއްޖެާކުރަންން

 725ހިރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންާގެާކުރިންާމިކަމުންާދިވ03ާެނިންމައިާއެްޕރީލްާވެސްާައވަހަކަށްާާބިލުާހަމަާވިހ ާ.ާމިމެކެވެކަ

ާއަޅުަގނޑުމެންސަލ މަތް ާހައިިސއްޔަތުްނާާކޮށްދިނުމަކީ ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާހަމަ ވެސް
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ނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާައވަކަާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް ނޑުމެންާމަށްާއަޅުގަ ާވެސްާސްކޮށްލުމަށްަޓކައިާއަުޅގަ

ނޑުާާހަމަ ާއަުޅގަ ާއަވަްސކުރުމަށް ާމިކަްނ ާދީގެން ާއެއްބ ރުލުމެއް ާހުރިހ  ާވ ަހކަާާވެސްާދެވެންހުރި ތ އީުދކުރ 

ާޝުކުރިއްޔ .ދަންނަވ ލަން.ާ

ާ730 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއެދިަވޑަިއގަންނަާވ ހަކަާޝުކުރިއްޔ . ާަދއްަކވަން ާމިފުޅު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާވ ފަިއވ  ފުރުޞަތުާހ ރު

ާމިާ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތިން ާބުނ ގޮތުެގ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމަ، ާނިމުނީ. އަރުވ 

ާދ  ާދެކުުނ ާކުޅުދުއްފުށި ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާބިލ ބިލު ާމި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާބަހުސްެގާާއިރ ެގ ބެހޭގޮތުން

 735ާދެްއވުމަށް.ާވެބަސްާވިދ ޅުާާުސވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށ އިާއަދިާފަހުއެާކަމަށްވ ނަމަާނުާސުވ ލުާހުރިތެރޭގައިާއުފެދު

ާ

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާމިަވގުތުާދަންނަވ ލ ނީާއިނގޭތޯ.ާއިތުރުާވ ަހކަާހަމައެކަނިާ ާއެއްާނެތްާދަންނަވ ކަށް.ާާވަރަށްާޝުކުިރއްޔ އޭާއަުޅގަ

ާ

 740ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާމިާ-7.0 މިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާބިލުގެާއިބްދިތ ޢީާބަހުސްާމިާނިމުނީ.ާދެންާއަޅުގަ

ާބިލަށ7.0ާް ާމި 7.0ާާާކަށް. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާިމވ  ާއިޞްލ ޙުާށްނަޤ ނޫާދަތުރުފަުތރުގެާެއއްގަމ0667/3ާުގައި

މެދުާޢަމަލުކުރ ނެާގޮތެއްާނިންމެވުމަށްާވޯޓެއްާދެންނެވުންާއޮންނ ނީާމިއަދުާާބިލަށްާވޯޓަށްާބިލ އިާބިލު.ާމިާާގެނައުުމގެ

ާ ާގަީޑގައި ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއެހުމަށް ާމިހ 0.16ާވޯޓު ާއަުޅަގނޑު ާަގއި. ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާެއީއާކ7.0ާަރު ށް.

 745ދެްއވ ނީާސަުރކ ރުާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިާބިލު.ާމިއީާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުްއވ ާިބލެއް.ާމިާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުުމގެ

ާމުޙައްާހިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ޓީގެ ާއަޅުގ  ާޝިފ ޒް. ނުޑާމަދު ގަ

ާއަރުވަ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާހުށަހަޅުްއވައިާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު ާވަަޑއިގެން ާޕޯިޑއަމަށް ާދެއްވުމަށްން ެގާމިނިޓ06ާު.

ާފުރުޞަތެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާ

ާ

 750 ާމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:މެންބަރުާމުޙައްބ ރަށުާދ އިރ ގެާ

ާައއްސަލ މްޢަލައިކުާ ާހުށަހެޅުމުެގާ`. ާބިލު ާުކރުމުގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓް ާހުށަހަޅުއްވ  ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުެގ މް.

ާގްރޫޕަށްާ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާިއއްިތޙ ދުގެާސަރުކ ރަށ އި ާެދްއިވާކަމަށްޓަކަިއާއެމް.ީޑ.ޕީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ފުރުޞަތު

ާހުށަހަ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާމިާވަރަށް ާބިލު. ާކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާބިލަކީ ޅ 
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ާތަންފީުޛާ ާސިޔ ސަުތ ާކުުރމުގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓް ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާވަނީ ާކުރަްއވ ަފއި ާމަސަްއކަތް ާސަުރކ ރުން ބިލުގައި

ާކުރުމުގެާ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިދެންނެވި ާވުމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާއުފެއްުދމަށް. ާކޮމިޝަނެއް  755ކުރުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާސިޔ  ާދ ނެ. ާއެކަަށއެިޅެގން ާވ ޖިބުަތއް ާމަސްޢޫލިއްޔަުތތަކ އި ާކޮމިޝަންގެ ާކުރުމަށް ާތަންފީޛު ސަތު

ާޢ އްމުާ ާކުރުމުގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓް ާތެޭރގަިއ، ާކަންތައްތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާބޭނުންވ  ާހ ސިލުކުރަން ާބިލުން ާމި ރައީސް،

ާލަ ާކުރުުމގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާބަޔ ްނކުރުމ އި، ާބިލުގެާއުސޫލުތައް ާމި ާހިމެނޭ. ާބަޔ ންކުރުން ާގޮތް ާދޭނެ ިއސެންސް

ކަމެްއާފ ހަގަކުެރވިަފއިވޭ.ާމިގޮތުން،ާިދވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ00ާާމަޤްޞަދުތަކުގެާތެޭރގައިާަމއިަގނޑުާ

ާިއސްލ މްދީ ާއ ލ ކުރުމ ިއ،ާމ ތްެވގެންވ  ާދަމަހައްޓ  ާމިނިވަންކަން ާފ ޅުކުުރމުގެ ާޚިޔ ލު ާލިބިދޭ ާތަރަޙަތަކުެގާދަށުން  760ނުގެ

ާމުްއސަނދިާ ާކުރިއަުރވައި ާސަޤ ފަތް ާދިވެހި ާއިްސލ މްދީނ އި ާއަަށގަންނަަވއި، ާޑިޮމކްރަސީ ާބިނ ކޮށް ާަޤއުމު ތެރޭގައި

ާހެޔޮކޮށްދީާ ާފޭރ ން ާހުނަރުވެރިކަމުގެ ާފަންނީ ާއަދި ާއިޤްތިޞ ދީ ާޤައުމީ، ާިއޖްތިމ ޢީ، ާސިޔ ީސ، ކޮށްދިނުމ އި،

ާޤ ނޫ ާމި ާހިމެނޭ. ާފަރ ތްތަކެއްގެާމުއްސަނދިކުރުން ާގިނަ ާފެތުރުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާޚަބަރ އި ާތެރޭަގއި ާތަރަހައިގެ ނުގެ

ާވިސްނުމަށްާ ާހިޔަނީގެ ާތަފ ތު ާޚިޔ ލ ތ އި ާބ ވަތްތަކުގެ ާތަފ ތު ާކޮށްދިނުމ އި، ާމަގުފަހި ާގޮތަށް ާހިމެނޭ ބައިވެިރވުން

ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާޚިދުމަ ާދިނުމ އި،ާޕަބްލިކް ާހަމަޖައްސައި ާގޮތް ާލިބޭ ާޚިދުމަތ ިއ،ާފުރުޞަތު ާމީޑިއ ގެ  765ތ އި،ާއަމިއްލަ

ާރ އްޖޭަގިއާ ާއުސޫލުަތއް ާދިނުމުގެ ާޚިދުމަތް ާކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާޖަމ ޢަތަކަށް ާއެ ާހަމައެކަިނ ާބަޔަކު ޖަމ ޢަތުގެ

ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ާވުމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާހިމެނޭ. ާޤ އިމްކުރުން ާވަީސލަތެއް ާހިންގ ނެ ތަޢ ރަފުކޮށް

ާއަމ ޒުކުެރވޭނެާ،ާކުޑަކުދިންނ އިާ ާޭބނުންތަކަށް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާެއހީ އަންހެނުންނ ިއ،ާުޒވ ނުންނ އި،ާޚ އްޞަ

ާމ ލީާ ާޝައުޤުވެިރވެ ާއިްނވެސްޓަުރން ާއަށް ާދ އިރ  ާމި ާމިއ ެއކު ާދ ނެ. ާމަގުފަހިެވގެން ާފޮުނވުމަށް ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

ާމ  ާވ ދަވެރި ާއަދި ާިއންޞ ފުވެރި ާލިބިގަތުމުގެ ާމަޤްޞަދުތަކުގެާތަނަވަސްކަން ާބިލުގެ ާމި ާދ ނެ. ާއުފެދިގެން  770ޙައުލެއް

ާޕްރޮގްރ މްތައްާ ާހަމަ ާތިަލފަތް ާހެދުމ އި، ާގޮތް ާނުކުރެވޭނެ ާމޮނޮޕޮލައިޒް ާދ އިރ  ާކުުރމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ތެރޭގަިއ،

ާދޭވަ ާސަމ ލުކަން ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާއެންމެހައި ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ރުގެާކުރިއެުރވުމ އި،

ާފުޅާ  ާއަށް ާރ އްޖެ ާމުޅި ާޚިދުމަށް ާކުރުމުގެ ާހިމެނޭނެ.ާމިާބިލުގެާސަބަބުންާބްރޯޑްކ ސްޓް ާއުފެއްދުން ބްރޯޑްކ ސްޓަެރއް

ާއެހީަގިއާ ާއީޖ ދުތަުކގެ ާއ އި ާޓެކްނޮލޮޖީ ާައއު ާދޫކުރުމ އި، ާލައިސެންްސ ާބޭނުންވ ނެ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދ އިރ ެއއްަގއި

ާުއފެއްދު ާިދވެހި ާރަނގަޅު ާިމާފެންވަރު ާބިލު ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާހިމެނޭނެ. ާބ ރުއެޅުން ާކުިރއެރުވުމަށް  775ންތައް

ާކިޔުުމގެާ ާތިންވަނަ ާބިލުގެ ާޤ އިމްކުރުުމގެ ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭޝަން ާމޯލްޑިވްސް ާިއއްތިފ ޤުްނ ާވަގުަތކީ ހުށަހެޅޭ

ގޮުތގައިާއިްސެވާދެންނެވިާބިލުންާހ ސިލުާމަރުޙަލ ާނިމިާވޯޓުާނަގަންާފެށިފައިވ ާވަގުެތއް.ާނަމަވެްސ،ާއަޅުަގނޑުާެދކޭ

ާދ އިރ ާ ާމުޅި ާކުރުމުގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓް ާދ ނެ.ާމި ާހ ސިލުވެގެން ާބިލުން ާމި ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާމ  ާކަެމއް ާއެަތއް ނުވ 

ާއެދެީނާ ާމި ނޑު ާދެކެްނ.ާއަުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާުއސޫލުތަކެްއާެއކަށައެިޅގެްނާދ ނެކަމަށް ާެއއް ާކުރުމެްއާނެތި ާތަފ ތު އަށް

ާއަވަްސާސި ާއެންމެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިބެ، ާއެއްކިބ ވެ ާރޫޙުން ާޕ ީޓ ާވ ަދވެރިކަމ އި  780ޔ ސީ
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ާއަކީާ ާމީޑިއ  ާއޮތީ، ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދެްއުވން. ާނިންމަވައި ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ފުރުޞަތެއްަގއި

ަގނޑުމެންނަށްާމިވަގުތަށްާއެންެމާމުހިންމުކަންާބޮޑުާއެއްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދެކޭާޑިމޮްކރަސީާބިނ ކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުާ

ާ ާދ އިރު، ާަފށަމުން ާމަަސއްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާިނޒ މަކަށް ާރިޔ ސީ ާވަިކެވ ާބ ުރ ާތިން ާދައުލަުތގެ ވަަނ2ާާދ އިރ .

ވަނަާބ ރަްށ2ާާބ ރެއްގެާގޮުތގަިއާައޅުަގނޑުެމންާއެންމެންާމީޑިއ ގެާވ ހަކަާއެބަާދަްއކަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިާ

ާުދވަްސާ ާއަހުލުވެރިވ  ާައޅުަގނުޑމެން ާެއއަށް ާފ ސްވެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޤ ނޫނެއް ާލިބިދޭ ާބ ރު  785ޤ ނޫނަކުން

ާމީިޑއ ެގާ ާއ ދެ، ާދުވަސް. ާއުފ ވެރި ާއެންމެ ާބޭނުންވ ނެ ާދެކެން ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާމުޅި ާހިތުން ާައޅުަގނޑު އެއީ

ާކުރުމު ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާފުރުޞަތުތަކުގެާހަމަހަމަކަމ އި ާހުރި ާބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެހައި ާކުރަްއވ  ާމަސަްއކަތް ާދ އިރ ގައި ގެ

ާނުލިބޭތީވެ.ާ ާބ ރު ާޤ ނޫނަކުން ާމިކަމަށް ާދެކޭގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިދަނީ ާނުހިފި ާގޮތުަގއި ާއެދެވޭ ާއެންމެ ބޭނުން

ާ ާބިލު ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާއޮތީ ާހިތް ާުއއްމީދުކުރ  ާމިާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތެއްަގއި އަވަސް

 790ތަޅުމުންާނިމި،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަޞްދީޤްކުރ ާދުވަހުންާފެށިގެންާލިބެމުންާދ ނެކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާކުރިްނާ

ާއަވަްސާ ާއެންމެ ާވީ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެއްގޮްތކޮށް ާޚިޔ ލު ާތެރެއިން ާވ ދަވެިރކަމުގެ ާސިޔ ސީ ާފ ހަގަކުރެއްވި މި

ާމަ ާމި ާމިާފުރުޞަތެއްަގއި ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާބޭނުންވ  ާނިހ ޔަތަށް ާއަޅުަގނުޑ ާވުމަކީ ާމިކަން ޖިލީހުން

ާމަަސއްކަެތއް.ާ ާހުރި ާއަގު ާވަރަްށ ާކޮށްެދވޭނެ ާއަދި ާހުށަހެޅޭނެ ާދައުލަތަށް ާދިވެހި ާފަރ ތުން ާޕ ީޓގެ ާހިންގ  ސަރުކ ރު

ާފުރުޞަ ާމި ާޚ އްަޞކޮށް ާއަޅުަގނޑަށް ާެއްއފަހަރު ާއަދިވެްސ ާެއާމިކަމަށްޓަކައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެްއވިަކމަށްޓަކައި ތު

ާފުރުޞަތަްށާ ާދެްއވި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާފަށްފަށުން ާގްރޫޕަްށ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާފަޙުރުވެިރވ   795ޕ ޓީއަކ މެދު

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިފައިާ ާކަ ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލަށް ާމި ާވަގުުތާާޝުކުރިއްޔ . ާތިންގަިޑއިރުގެ ާވަގުެތއް. ާގަޑިއިރުގެ ާތިން ވަނީ

ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ީޕ ާގޮތަީކ، 46ާާބެހިގެންވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއިރު. ާނިސްބަތ46ާާްމިނިޓު ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި  800މިނިޓުއިރު.

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި 06ާާނުވ  ާއަށް ާޕީ.އޭ 04ާާމިނިޓުއިރު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ އަިދާާމިނިޓ3ާުމިނިޓު.

ާ ާޕ ޓީއަށް ާަވގުުތ1ާާޖުމްހޫރީ ާމަތިން ާގޮތެްއގެ ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ  ާފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާތަރުތީބުން ާމި މިނިޓު.

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތުަމށް ާބަހުސްގައި ާއިބްތިދ ޢީ ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާގެންދ ނަން. އަރުވަމުން

ނޑުާކުޅުުދްއފުށީާ ާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހުޅުވ ލަން.ާއަުޅގަ

ާ805 

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:



 31 

ނުޑާމަރުޙަބ ާދަންނަަވން.ާއަދިާއެާބިލުާ ފ ްސވެާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްިވާބިލު،ާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރުމުގެާބިލަްށާއަުޅގަ

ާލިބުމަކީާ ާރައްކ ތެރިކަން ާޤ ނޫނުގެ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާބްރޯޑްކ ްސޓް ާބ ވަތްތަކުގެ ާތަފ ތު ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ޤ ނޫނަކަށްވެ

ވަނަާއަހަރުާެއއިރުާޮއތްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނުާބިލުތަކުގެާތެރޭަގިއ0664ާާއަޅުަގނުޑގެާވެސްާއެދުމެއް.ާ

ާބިލެ ާކުރުުމގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާހިމެނުނު. ާޤ ނޫނަކަްށ04ާާްއ ާބިލު ާއެ ާދިޔައީ ާނިމިގެން ާމަޖިލިސް ާަރއްިޔތުންގެ  810ވަނަ

ާބައެއްާ ާގެންނަންޖެހޭ ާބިލަށް ާއެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެްއގޮތްވ  ާސިޔ ސަތުަތކ އި ާަސރުކ ރުގެ ާމިއަދުގެ ާކުރިން. ވުމުގެ

ާހުށަހެ ާއަލުން ާފަހު ާހޯއްދެވުމަށް ާލަފ  ާޖެހޭ ާހޯއްދަަވން ާގެންނަަވއި ާއިޞްލ ޙީާބަދަލުތައް ާހިނގަމުންދ  ާމި ޅުއްވިކަމީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާެވގެންދ ނެ. ާބ ރަކަށް ާބޮުޑ ާވަރަށް ާއެޅޭ ާއެުރވުމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް

ާބިލ ިއާ ާބްރޯޑްކ ސްޓްގެ ާބިލ ިއ ާއެ ާހަވ ލ ދެއްވައި ާބިލަށް ާކޯޕަރޭޝަންގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ާމޯލްޑިވްސް މެންބަރު

ާމަޢުލޫމ ތަކަށްާގުޭޅގޮތު ާނުސ ފު ާވަެރްއގެ ާވެސް ާކޮންމެ ާއުޅޭ ާތެރޭަގިއ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވީމަ، ާއެްއޗެއް  815ން

ާމީހަކުާ ާކަހަލަ ާކޮންމެ ާރ އްޖޭގައި ާމުޅި ާބިލަކީ ާކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާބޭނުން. ާކޮށްލަން ާމުޚ ޠިބު އަޅުަގނޑު

ާ ާބްރޯޑްކ ސްްޓ ާސިފައެއްަގއި ާކޮްނމެ ާކުރިަޔސް، ނުޑާބްރޯޑްކ ސްޓް ާއޮނިގަ ާމައި ާޤ ނޫނުގެ ާޖެހޭ ާތަބ ވ ން ކުރިޔަސް،

ާެއގޮތުން،ާ ާވ ނެ. ާހަރަކ ތްތެރި ާމީހުން ާވައްތަރުގެ ާަތފ ތު ާދ އިރ ގައި ާކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާބިލު. ނަޑއަަޅއިދޭ ކަ

ާބިލެއް ާގެންނަ ާހަރަކ ތްތެރިވުމަށްޓަކައި ާކުންފުންޏެއް ާވަކި ާގޮުތގައި ާބްރޯްޑކ ސްޓަރެްއގެ ާސަރވިސް ާޕަބްލިކް

ާގޮުތެގާ ާމިދެންނެވި ާބްރޯޑްކ ްސޓަރުންނަކީ ާސަރވިްސ ާޕަބްލިްކ ާބިލަީކ. ާކޯޕަރޭޝަންގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓިްނގ  820މޯލްޑިވްސް

ާކޮމަރޝަލްާ ާބައެއް. ާއަންނަ ާތެރެއިން ނެޑްއގެ ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާލިބިގެން ާރައްކ ތެރިކަމެއް ާޤ ނޫނީ މަތިން

ާބްރޯޑްކ ްސޓަރުންނަ ާޕްރައިވެްޓ ާުނވަތަ ާކުރ ެނާބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަކީ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާއުޫސލުން ާިވޔަފ ރީެގ ާއަިމއްލަ ކީ

ާމިއަދުެގާ ާބައެއް. ާކުރ ނެ ާބްޯރޑްކ ސްޓް ާގޮުތގައި ާޚިދުމަެތއްގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަކީ ާސަރިވސް ާޕަބްލިްކ ބައެއް.

ާބްރޯޑް ާކޮިމއުނިޓީ ާޚ އްޞަކޮށްގެން ާމުޖުތަމަޢަށް ާއެ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާދަްއަކވަމުން ާވ ހަކަ ކ ސްޓިންގެގާބިލުގައި

ާބަޔަުކާ ާދެވިގެން ާތަމްރީނުތައް ާތަފ ތު ާތެރޭގައި ާއަުޑގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާވެސް ާެއކަމަކީ ާވިދ ޅުެވއްޖެ. ާވެސް  825ވ ހަކަ

ތަމްރީނުާކުރެވިާއެހެންނަމަެވސް،ާއެާފަންނުާޤ އިމުާކުރެުވނުާނަމަވެސްާޤ ނޫނުގެާރައްކ ތެރިކަމ އިާޤ ނޫނީާނިޒ މެއްާ

ާ ާނުކުރެވި ާސަބަބުން ާމިާނެތުމުގެ ާދ ނެކަމީ ާއުފެދިގެން ާެވސް ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުން ާއެހެންވީމ ،ާކޮިމއުނިޓީ ާކަމެއް. އޮތް

ާއުފ ކުރަންޖެހޭނެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ ނެކަމީ ާލިބިގެން ާޙިމ ޔަތް ާލިބިގެންދ  ާއެ ާވެސް ާއެމީހުންނަށް ާތެރެއިން ބިލުގެ

ާއު ާކޯޕަރޭޝަން ާބްރޯޑްކ ސްިޓންގ ާނެޝަނަލް ާމޯލްޑިްވސް ާއެހެްނވީމ ، ާމޯލްޑިވްްސާކަމެއް. ާނުވަތަ ާބިލު ެފއްދުމުެގ

ާފެއްތުމަށްޓަަކިއާ ާނިޒ މަކަށް ާަވކި ާރ އްޭޖގައި ާބްރޯްޑކ ސްޓިންގ ާބިލ ިއ، ާއުފެއްދުުމގެ ާކޯޕަރޭޝަްނ  830ބްރޯޑްކ ސްޓިްނގ

ާއެހެްނާ ާަބއެްއ ާބިލުގެ ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކުރިއަށްދ  ާބަހުސް ާބިލުެގ ާގުޅުން. ާމިދެންނެވި ާހުރީ ާޤ ނޫނ ިއ ާމައި ގެންނަ

ާހަމަެއކަނިާމ އްދ ތަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާދަންނަވ ލަން ާއެްއެޗއް ނޑު ާއަުޅގަ ށް

ާރަނގަުޅާ ާވަރަށް ާއެއީ ާހުށަހެޅުްއވީތީ ާސަރުކ ރުން ާބިުލ ާކުރުމުގެ ާްބރޯޑްކ ސްޓް ާދަންނަވ ލ ފައި މިވަރަށް
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ާތެ ާނިޒ މުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާދަންނަވަމުން،ާމި ާނިކުމެ،ާޤ ނޫނަކަށްވެާފިޔަވަެޅއްކަމަށް ާއަވަަހކަށް ާވެސް ާވީހ  ރެއިން

 835މިއަދުާހަމައެކަނިާއެއްބަްސވުެމއްެގާމައްޗަްށ،ާއެވެްސާމިހ ރުާޝައްުކާއުފެދިފަިއވ ާއެއްަބސްވުމެްއގެާމަްއޗަށްާއެތަްއާ

ާކުރަމުންދ  ާޚިދުމަތް ާދ އިރ އަށް ާމި ާކުރަމުން ާބްރޯޑްކ ްސޓް ާކޮށްގެން ާއިްނެވސްޓް ާއެއް ާރުފިޔ  މީހުންނަށްާާމިލިއަން

ނޑުާވެސްާއެދޭާގޮތް.ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ ާޤ ނޫނުގެާޔަޤީންކަމ އިާަރއްކ ެތރިކަންާލިބޭނެާގޮތްވުމަކީާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއޮތް ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާއައ0ާާުއަޅުަގނޑުމެން ާައޅުަގނޑުމެން ާވަގުތު ާސުވ ުލގެ ާމިއަދު  840ާގަޑިއިރު

ނޑަށ7800ާާްނޫން.7816ާާގަވ އިދުގެާދަށުންާކުރަމުންާެގންދިއުމ އެކުާފެށިފައިާވަނީާ ަގއިާކަމަްށާއަމީންޢ އްމުާއަުޅގަ

ާ ާއެހެންީވމ ، ާދެއްވަނީ. ާއެޖެންޑ 7800ާާމަޢުލޫމ ތު ާބަހުސްގެ ާއިްބތިދ ޢީ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ަގއި

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ާނިންމ ފައި ާމަސައްކަތް.ާއައިޓަމް ާހުރި ާނުނިމި ާެއއީ ާދ ންޖެހޭނެ. ާއައިޓަމަށް ާއެޖެންޑ  އޮންނަ

ާއަނެްއކ ާ ާއަންނ ނީ ާދަންނަވ ލަން.ާޭއެގާފަހުން ާމެންބަރުންގެާަސމ ލުކަމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑު އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާދެ ާމަޑުޖައްސ ލ ފައި ާބަހުސް ާބިލުގެ ާމަޑުޖައްސ ލ ފަިއ،ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަހުސް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން  845ަގއ7800ާާިން

ާމަރުޙަލ ާ ާބަހުސްެގ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާއ ިއ ާބޭންކިްނގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފަށ ނީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހިސ ުބގަިއ ާދެން ނުވަތަ

ނޑަށްާނުަވއެކޭާމިދެންނެވީ،ާ 06800ާކުރިއަށްާގެންދިއުން.ާއަދިާއެާބިލުގެާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ،ާމަޢ ފްކުރައްވ ތިާއަުޅގަ

ާބިލު ާއެ ާގައި. ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާމަސައްކަތައް ާހުރި ާނުނިމި ާމިއަދު ާބައި ާބަހުސްގެ ާތެޭރަގިއ0ާާގެ ގަޑިއިރު

ނިމިއްޖެއްޔ ާދެންާހަމަާޖެހިގެންާއޮތްާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާެއއީ،ާބިރުދެްއކުމ އިާނުަރއްކ ތެިރާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާެއއްޗެިތާ

ާގެންދިއު ާއޮންނ ނެ.ާއަދިާހަމަެއއ ެއކުާދެންާއޮތްާައއިޓަމްާގެންގުޅުންާމަނ ކުރުުމގެާބިލުެގާބަހުސްާކުރިއަށް  850ްނާވެސް

ާއޮންނ ނެ.ާ ާވެސް ާެގންދިއުން ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާބިލުގެ ާއެޅުުމގެ ާފިޔަަވޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ކުށްކުރުން

ާަވޑަިއގަ ާބަިއވެރިވެ ާބަހުސްގައި ާމި ާމެންބަރުން، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަންނަވ ލީ ާމިވ ހަކަތައް ާޢިްއޒަތްތެރިާކުރިން ންނަވ 

ާމިހ ރުާ ނޑު ާދަންނަވ ލީ.ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާދެއްވުމުގެ ާތިއްެބވުމަށްާސަމ ލުކަން ާވަަޑއިގެން ާތައްޔ ރުވެ ާދުރ ލ  މެންބަރުން

ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރުމުގެާބިުލގެާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ގައިާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްގަިއާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވަްނާ

 855ާއަށް.ާهللاާގެންފަިއވ ާއިހަވަންޫދާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއެދިަވޑައިާ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއެކވުންهللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާހުށަހެޅިާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާބިލެއް ާކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްްޓ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާކުރަމު ާމިާބަހުސް ާއަދި ާދިވެހިާސަރުކ ރަށް ާދެްއވިކަމަށްަޓކައި ާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވައި ާބިލު ާމި ނޑިވަުޅގައި ާމިާދަ ންދ 

ާކުރުުމގެާ ާބްރޯޑްކ ސްޓް ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަދންނަވަން. ާޝުކުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންަބރަށް ާދެއްވި ާހުށަހަޅައި  860ބިލު
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ާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާނޫނީ ާހުށަހެޅުމަކީ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދެޭކގޮތުަގއިާބިލެއް ާއަޅުަގނޑު ާދިުއމަކީ ާެވގެން ާޤ ނޫނަކަށް ފ ސްވެ

ާހަމަތައްާ ާލިބި ާޔަޤީންކަމެއް ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަށް ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިއަދު އެއީ

ާޢިއްޒަތްތެ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާލިބިގެންދ ނެ ާކުިރެއރުންތަކެއް ާއިތުރު ާމިާހިފެހެއްޓުމުގައި ާރައީްސ، ރި

ާމިއަުދާ ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން. ާެއގޮތުން ާައޅުަގނޑު ާއަލިއަުޅވ ެލވިފައިވޭ. ާަކންތައްތަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ބިލުގައި

ާލިބިާ ާޙައްެލއް ާަމްއސަލަތަކަށް ާޝަކުވ ގެ ނޑުިއވެމުންދ  ާއަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފަރ ތްަތކުން ާއެކި  865އަޅުަގނޑުމެން

ހަމަތަކެއްގެާމަތިންާކޮންކޮންާކަންތައްތަެކއްާފުރިހަމަވެގެންާދިއުމުންާކަމުަގިއާާލައިސެންސްާލިބޭނީާކޮންގޮތަކަށްާކޮން

ާބިލުންާ ާމި ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަށް ާގޮތުަގއި ާމަިއާޤ ނޫނެއްގެ ާލިޔެވިފަިއވޭ.ާހަމައެއ އެކު ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާބިލުގައި މި

ާހަ ާަޢމަލުކުރަންވީ ާއެފަރ ތްތައް ާއަދި ާދ ިއރު، ާލިބިގެން ާޤ ނޫނުގަިއާޚިދުމަތްތަކެއް ާމި ާއުޫސލުތައް މަތަކ 

ާރަނގަުޅާ ާސަބަބުން ާެއަކމުގެ ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާދަންނަވ ީނ ާއަުޅަގނޑު ާިމއީ ާވ އިރު، ބަޔ ންކުރެވިަފއި

ާއަިދާ ާޕްރެކްޓިސ އި ާއޮފް ާޯކޑް ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުްނގެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ނެކަމެކޭ. ާލިބިގެން  870ކުރިއެރުންތަެކއް

ާހިފަހައްޓަންވީާގޮތްަތކުެގާމިތަނުގައިާނޫނީާމިފަދަާ ނޑު ާބޭފުޅުންގެާއަޚުލ ީޤާމިންގަ ތަންަތނުގައިާމަަސއްކަްތާކުަރއްވ 

މައްޗަށްާވެސްާމިާބިލުގައިާައލިއަޅުވ ަފއިާމިއޮތީާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާއެއީާވެސްާއެާދ އިރ ާއަށްާލިބިގެންާދ ނެާ

ާ ާދިވެހިރ އްޭޖަގއި ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާކުިރއެރުމެކޭ. ާޤަބޫލުކުރ ާއިތުރު ާވެސް ާެއންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއަދު

ގޮތުަގއިާސަރުކ ރަށްާފ ރަވެިރވ ާނޫނީާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުާކުރުވުމުަގއިާއިސްާދައުެރއްާައދ ކުރަމުންދ ާމީޑިއ ތަކުގެާ

ާއެފަ ާެއއީ ާދިއުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާތެރެއިން ާޤ ޫނނެއްގެ ާމަގު ާކުެރވޭނެ ާމަސައްކަތް ާރަނަގޅަށް ާފުޅ ވެ  875ރ ތްތަކަްށާދައުރު

ާސަބަބުންާ ާއެކަުމގެ ާވެސް ާކުރިއެރުންތަކެއް ާއެަފރ ތްތަކަށް ާއަދި ާރައްކ ތެރިކަމެއް. ާޙިމ ޔަތަކ ިއ ާލިބިގެންދ  ވެސް

ާނެތިން.ާ ާވ ހަކަދަްއކ ކަށް ާމ ދިގުކޮށް ާބިލަށް ާމި ާައޅުަގނުޑ ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާކަމެއް. ލިބިގެންދ ނެ

ާކަންތައް ާގިނަ ާބިލުގެ ާމި ާދަްއކަމުންދ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަަތއް ާއެ ާބޭނުންެވގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ަތކަކީ

ާމިކަމަށްާ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވީހިނދު، ކަންތައްތަކަކަށް

ާހަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމުމެއް ާދެންމެއަުކާނިންމި ާދ ދި ާކުރިން ާމީގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަންނަނީ.ާތަޢީދުކޮށްދެއްވ   880ނދ ނަށް

ޕ ީޓގެާދެމެދުގައިާވ ަހކަާދެކެވިާއެާބިުލ0ާާއަޅުަގނޑުމެންާއިންޝުއަރެްނސްާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއްާގެނައުމަށްޓަކައިާ

ާވެްސާ ާކަންތައްތައް ާބިލުގެ ާމި ާދިަޔގޮތަށް، ާކ މިޔ ބުވެގެން ާެއކަން ާއަޅ  ާފިޔަަވޅުތައް ާކުރުމަށްަޓކައި އަވަސް

ާޚިޔ ލުތައްާ ާއިތުުރާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާމިކަމުން ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާައވަސްކޮްށލެވިއްޖެ އެްއގޮތްކޮށްލ 

ާރަނގަުޅާ ާސަބަބުން ާެއކަމުގެ ާވެސް ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަށް ާއަދި ާވެސް ާމަސައްކަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ކުރިއެރުންތަެކއް

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވެގެްނދ ނެކަމަށް ާކުރިމަތި ާހުށަހެޅުއްވިާކަންތައްތަެކއް ާބިލު ާދެންމެ  885އީސް،

ާހަނދ ންވ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާފ ހަގަކުެރއްިވާފަދައިން،ާކުޅުުދއްފުށީ ާވެސް މެންބަރު

ގޮތުަގއިާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާމިާބިލ އިާވަރަށްާއެްއގޮތްާބިލެްއާމޯލްޑިވްސްާބްރޯްޑކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭޝަންގެާބިލުާއެއީ.ާ
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ާހީަވީނާއެހެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮަތކަށް ާކޮށްލެވޭ ާެއއްގޮތް ާގޮސް ާކޮމިޓީައކަށް ާއެއް ާބިލ އި ާމި ާބިލ އި ާއެ ންނަމަވެސް،

މަސައްކަތްާކޮށްެލވިއްެޖއްޔ ާެއއީާެވސްާލިބޭާރަނގަުޅާކުިރެއރުމަކަށްާެވގެންދ ނެހެން.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ނަށްާއ ދޭާެއާ

ާއި ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާނިމި ާމަރުޙަލ  ާބަހުސް ާކަން.ާބިލުގެ ާތެރޭގައި ާމަސައްކަުތގެ ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާހުށަހެޅި  890ޞްލ ޙުތައް

ާ ާމި ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނުޑ ާނަމަވެސް ާކަންތައްަތްއ0ާާއެހެން ާކޮށްލ  ާެއއްގޮތް ާޚިޔ ލު ބިލުގެ

 ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާނިންމ ލުމުގައިާމަޝްވަރ ކޮށްެލވިއްިޖއްޔ ާެއއީާލިބިގެންދ ާުކރިއެރުމަކަށްާެވގެންދ ނެ.ާވަރަްށާ

ާ

ާއްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރުާުޙސެއިންާމުޙަމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާސަރުކ ރަްށާ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުްއވީތީ ާބިލެއް ާކުރުމުގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓް ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  895ޝުކުރިއްޔ 

ާހ ލަތަށް ާމިަވގުތު ާރ އްޭޖގެ ާއަދި ާބަލ އިރު ާމިގޮތަްށ ާދަންނަވަން. ާބަލ އިރުާާޝުކުރު ާގޮތަށް ާހުރި ާކަންަކން ބަލ އިރު

ނޑުމެންާ ވެސްާވަރަށްބޮޑަށްާބޭނުންތެިރވެފަިއވ ާކަެމއްާކަމަށްާފެނޭ.ާބައެއްާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިންާއަުޅގަ

ާބިލުާ ާގ އިމްކުރުމުގެ ާކޯޕަޭރޝަން ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ާމޯލްޑިްވސް ާކޮމިީޓއަކުން ާހިމެނިގެންވ  ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި

ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުްނާ ާވަަރށްގިނަ ާވަަޑިއގެންނެވި ާދެއްވުމަށް ާމައުލޫމ ތު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގެންދިޔައިރު ދިރ ސ ކުރަމުން

 900ތަކުރ ރުކޮށްާފ ހަގަކުރެްއވިާަކމެއްާއެކަމަކީާއ ދެ،ާކޮންމެާެވސްާވަރަކަށްާބައެއްާބޭފުޅުންަނށްާއޮޅުންާވެސްާއަރަމުންާ

ާދެން ާއެހެންނަމަވެސް ާޕަބްިލކްާދިޔަކަމެއް. ާފަދައިން ާފ ހަަގކުރެްއވި ާމެންބަރަުކ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާމިތަނުން މެ

ސ ރވިސްާބްޯރޑްކ ސްޓަެރއްާދައުލަތުގެާފަރ ތުންާޤ އިމްާުކރުމ އިާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރުުމގެާބިލެއްާނުވަަތާެއކަމުގެާުމިޅާ

ާ ާތަފ ތު ާވަރަށް ާމީ ާކުރުުމެގާބިލެއް ާެރގިއުލޭޓް 0ާާއެކަންކަން ާވެްސ0ާާކަމަކ ބެހޭ ާކުރިން ާމިއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑު ބިލު

ދެންނެވިފަދައިންާމިކަމަށްާމަރުޙަބ ާކިޔ ާއަދިާރ އްޭޖގައިާމިަކމަށްާއަމިއްލަާފަރ ތްތައްާއިްނވެސްޓްކޮްށގެންާމަސަްއކަތްާ

ާކަމަ ާފެއްެޓވި ާމަަސްއކަތް ާބިނ ކުރ  ާމިކަން ާމަްއޗަށް ާގޮތެްއގެ ާކުެރވޭނެ ާެރިގއުލޭޓް ާމިކަން ާގެންދ ތީ  905ށްަޓކަިއާކުރަމުން

ާޕޮއިންޓްާ ާބައެއް ާފ ހަގަކުރެްއވި ާބަލ ފަ ާބިލު ާމި ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާމަރުޙަބ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެކަމަށް

ާވަގުތުާ ާމިހ ރު ާމަސަްއކަްތކުރ ނަން. ާދަންނަވ ލެވޭތޯ ާފޯމަށް ާޮޕއިންޓް ާނުވަތަ ާގޮތް ާސްޕީޗެއް ާފޯމަށް ޕޮއިންޓް

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގިއ0ާާރުމ ާެއކީަގއި.ާއ ދެ،ާަމޤުޞަދުާސަލ މަތްކުރުމުގެާރޫޙްާއުފެދިފައިާހު ވަނަާމ އްދ .ާއަުޅގަ

ާއުެފއްދެވުން.ާއެކަްނވ ންޖެހޭނ0ާާީ ާބްޯރޑްކ ސްޓަރު ާވަރުގަދަ ާދޭނެ ާސަމ ލުކަން ާމިއޮންނަނީ ާ)ވ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތަން ާއަންނަންޖެހޭނީ ާބްާލްރެްޕލޫކޮޅެއް ާުނވަތަ ާބްރޯޑްކ ސްޓަރެއްތޯ ާއެ ާައޅުަގނުޑާފޯމަށް. ާކ ސްޓަރުންތޯ.  910ރޯޑް

ާ ާއ ދެ، ާ)މ(. ާއެނަންބަރުގެ ާހަމަ ާދެން ާވ ންޖެހޭނީ. ާއުފެއްދުމަށް ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުްނ ާ)މ(.0ާާޤަބޫލުކުރަނީ ެގ

ާއޮވެަފއިާ ާވ ހަކަ ާކުރުމުގެ ާރެގިއުލޭްޓ ާދިނުމ އި ާލަިއސެންސް ާއ ދެ، ާދިނުމ އި ާލައިެސންސް ބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަށް

ާވިދ ޅުވޭާ ާއެބަ ާދަންނަވަންާާނިންމ ލ އިރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންީވމަ ާފޯރުކޮށްދިނުން. ާޙިދުމަތްަތއް ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ

މިއުޅެނީާއުފައްދ ާބިލުގެާމަުޤޞަދަކަށްާމިވަނީާބްރޯޑްކ ސްްޓާޙިދުމަތްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާނުވަތަާަގވ އިދުަތއްާހެދުމ ިއާ
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 915ނޑުާމިާބިލުާބެލިއިރުާމިާބިލުގެާމުޅިާމަޤުޞަދަކީާރެގިއުލޭްޓކުރުމ އިާއެާަގވ އިދުތައްާތަންފީޛުކުރިންތޯ.ާދެންާއަޅުގަާ

ާއެކަމަްށާ ާތަންފީޛުވެ ާެއކަން ާކުރުމ އި ާރެިގއުލޭޓް ާމ ހައުލު ާމުޅި ާކުރުުމގެ ާބްރޯްޑކ ސްޓް ާއ ެދ، ާމަސައްކަތް މި

ަވަނ1ާާާމަގުފަހިވ ނެާމ ހައުލެއްާއުފަްއދައިދިނުން.ާއެހެންވީމަާމީާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއްާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ ގައި.ާއ ެދ،

ާކަންކަންާ ާމިއޮންނަނީ ާނިމޭއިރު ާމ އްދ  ާއެ ާމ އްދ . ާކުރުމުގެ ާޤ އިމް ާކޮމިޝަން ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ާއަކީ ާ)ހ( މ އްދ 

ާެއވެ.ާ ާއުފެއްީދ ާމި ާއިން ާމިމ އްދ  ާކޮމިޝަނެއް ާނަމުގައި ާކޮމިޝަްނ ާްބރޯޑްކ ސްޓިްނގ ާމޯލްޑިވްސް ކުރުމަށްޓަކައި

 920ާންާބޭނުންވަނީ..ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ލަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަހުސަޝުކުރިއްޔ  ާއިބްތިދ ޢީ ނުޑ ާއަުޅގަ .ާ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާވަގުުތ0ާާށް ާމިއަުދގެ ގަިޑއިރު

ާއޮތް ާއަާހަމަޖެހިފައި ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްެތރި ާނިމޭނެ. ާިމހިސ ބުން ާކުރިއަގޮތުން ާއަލުން ާވ ހަކަފުޅު ނުޑ ްށާުޅގަ

 925ާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަންާފެށިގެންާކުރިޔަށްާގެްނޮގސްާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.06

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނުޑާއެހެްނވީމަާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާ-06.0 ނޑުާމިހ ުރާމިއަދަްށާމިހިސ ބ7ާުއަުޅގަ  930ންާނިމުނީާކަމަށްާބަލ ފައިާއަުޅގަ

ާއެޖެންޑ  ާާމިދަނީ ާމ06ާައައިޓަމް ާމި ާމަސައްކަތް. ާނުނިމިހުރި ާއެއީ ާާސައްކަަތކީާއަށް. ގަިޑއިރަށ0ާާްވެސް

ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއައިޓަެމއް. ާޮއންނަ ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާތ ވަލުގައި ާމަސައްކަތުެގ ާއެންމ06ާާެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގއި

ާގެންދިއުން.ާމިާބިލަށްާބަހުސްާބެޭހާބިލުގެާބަހުއިާއ ބޭންކިްނގާާފުރަތަމަާމިއަދުާމިއޮތީާދިވެިހރ އްޖޭގެ ސްާކުިރޔަށް

މިނިޓުއިރު.ާަވިކ22ާާމިނިޓު.ާއެމް.ީޑ.ޕީާއަށ21ާާްޑީ.އ ރު.ީޕާއަށްާޮގތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާާކުރުމަށްާބ ކީާވަގުތުާހުރި

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިސްބަތްނުވ  00ާާޕ ޓީއަކަށް ާއަށް ާޕީ.އޭ ާއިރު. ާޕ ޓީގ04ާާެމިނިޓު ާޤައުމީ  935މިނިޓު.

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްޙޫރީ ާހަމަވެފައި. ާއަުރވަމުނ1ާާްވަގުުތވަނީ ާވަގުތު ނޑު ާއަޅުގަ ާތަރުތީބުން ާމި ާއެހެންވީމަ މިނިޓު.

ގެންދ ނަން.ާމިވަގުތުާފުރުަޞތަށްާއެދިާވަަޑިއގެންފައިވަނީާހަމައެކަނިާއެންމެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރަކު.ާއެއީާމަަޑވެިލާ

ާމުޙައްމަ ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާފުރުޞަތުާދ އިރ ގެ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ނޑު ާނ ޒިމް.ާއަުޅގަ ދު

ާކުރިމަީތގަިއާމިވަނީާ ާކުރަްއވައިފި.ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާއިޝ ަރތް ާނޫންކަމަށް ާބޭނުންފުޅު ާފުރުޞަތު އަރުވަން.ާމިަވގުތު

ާބަހުްސގެ ާބިލުގެ ާމި ާބިލު. ާބެހޭ ާއ ިއ ާބޭންކިްނގ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއ ިއ، ާގެންދިއުން.ާާބޭންކިންގ ާކުރިއަްށ  940މަރުަޙލ 

ގެާދަށުން.ާއެހެންވީމ ާފުރުޞަތަށްާއެިދަވޑަިއގަންނަވ ާޢިްއޒަތްތެރ06ާާިނުނިމިހުރިާމަސައްކަތްތައްާއެެޖންޑ ާއަިއޓަމްާ
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ާއުތުުރާ ާމަްއޗަންގޮިޅ ނުޑ ާއަުޅގަ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާގެންދ ަނން. ާއަުރވަމުން ާުފރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ދ އި

ާ

 945ާމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެމައްޗަންގޮާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް ާިދވެހި ާދެއްވީތީ ާހުށަހަޅައި ާބިލެއް ާބެހޭ ާއ އި ާބޭންިކންގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އ ދެ،

ާަވގުތެްއގަިއާޝުކުރުދަން ާބަަލންޖެހިފައިވ  ާބޮޑަށް ާއިހަްށވުރެ ާވެސް ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާކަންތައް ާބޭންކިންގ ނަވަން.

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާބޭނުންތެރިކަމެއް ާފ ސްކުރުމަކީ ާބިލެއް ާމި ާހުށަހަޅައި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް މިފަދަ

ާދެންެނވިޔަސްާ ާތ ރީޚެކޭ ާަފހުގެ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިތ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާވެދ ނެ.ާެއކަމަކު ާކަެމއް ާުނވެދ ނެ ާދޮގަކަށް މުޅިން

ާމައްސަލަާ ާބީ.ސީ.ސީ.ައިއގެ ާކަންނޭނގެ. ާނުހުރެދ ނެ ާވެސް ާހަނދުމަފުޅު ާޭބފުޅުންނަށް ާތުއްޕުުޅ ާަބއެްއ  950ތިއްބަވ 

ާދޫކުެރިވގެ ާލައިސެންސް ާބްރ ންޗެްއ ާއޭެގ ާވެސް ާރ އްޖޭަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެަބހުރި. ާހަނދ ން ންާއަޅުަގނޑުމެން

ާދިަޔކަންާ ާފޯރައިގެން ާެވސް ާއަށް ާރ އްޖެ ާއަސަރު ާއޭގެ ާއައުމުން ާބޭުރގައި ާއެއް ާަރން ާބޭންކު ާއެ ހިނގަމުންދިޔަ.

ާހިނގ އިރުާ ާކަންތައް ާބޭންިކންގގެ ާރ އްޖޭަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ.ާވުމ އެކު ާބަހައްޓަން ާހަނދ ން އަޅުަގނޑުމެން

ާކަންތަ ާވިސްނ  ާނުވުމަށް ާެއކަންކަން ާހަމަާއެގޮތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާފޮނުއްވ ފައިވ ތީ ާބިލެއް ާގޮތުން ާހަރުދަނ ވުމުގެ އްތައް

 955ގައިމުާވެސްާޝުކުރުދަންނަަވން.ާނަމަވެސްާކުރީަގއިާބީ.ސީ.ސީ.އަިއަގއިާވަމުންދިޔަާކަންަތއްތައްާމިާރ އްޭޖގައިާވެްސާ

ާއަޅުަގނޑު ާއުޅޭކަން ާރިޕީޓެއް ާއޭގެ ާނުވަތަ ާވަމުންދ ކަން ާވަރަަކށް ާވެސް ާކޮންމެ ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާމިހ ރު މެންނަށް

އެްއކަމެއްާއެާބީ.ސީ.ސީ.ައއިެގާބޭންކުާރަންާެއއްާައއުންާުނވަތަާއޭިތާއިފްލ ސްާކުރަންާޖެހުންާނުވަތަާއެާކޯޓުތަކުްނާ

އޭގެާފްޯރޑްާުއޅޭތީާބޭންކުާިއފްލ ސްާކުރަންޖެހޭކަމަށްާނިންމިާއެއްކަމަށްާކަމުަގއިާދެެކވިެގންާދިޔައީާއެފްރިކ ގެާއޮްތާ

ންޓްާކުންފުނިތަކަކަްށާދެތިންާކުންފުންޏަކަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭންކުގެާފައިސ ތަކުްނާލެންޑްާކުރެވިފައިާވަނީ.ާފްރޮޑިއުލެ

ނޑުމެްނާ ާދެވިފަިއވަނީ.ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާމަނ  ާކޮންވެންޝަންސްތަކުން ާހަދ ފައިހުރި ާއެ ާއިންޓަރނޭޝިނަލީ  960އަދި

ާައޅު ާވެސް ާފ ސްކުރ އިރު ާޤ ނޫނު ާބޭންކުގެ ާމިއަދު ާއެބަހުރި ާބޭންކުެގ05ާާަގނުޑމެން ާވެސް ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާޤ ނޫނުގައިާ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރުން. ާހަރުދަނ  ާކަންތައްތަްއ ާލެންޑިންގގެ ާއެ ާދޫކޮށްލ ފަ ޑިރެކްޓަރުންނަށް

ސްކުާއެގޮތަްށާލިޔަންާއެއްާލެންޑަރަކަށްާމ ިގނަާއިންާލެންޑްާނުކުރެވޭާގޮތަކަށްާނުވަތަާދެތިންާހަތަރުާލެންޑަރަކަށްާރި

ާބެހިފަިއާ ާރިސްކުތައް ާއެ ާއެކަން ާމައްޗަށް ާމީހުންގެ ާގިނަ ާވެސް ާވީހ  ާއެންމެ ާކުރުން. ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާނުކުރެވޭ ދޫ

ާގ ތްާ ާވަރަށް ާދިއުމަކީ ާުދވަސް ާބޭންކުގެ ާދެން ާކުރެވުނީމ  ާއިފްލ ސް ާއެއްބަަޔކު ާރަން ާބޭްނކެްއެގ ާނޫނިއްޔ   965އޮެވގެން

ާފެންނަނީ.ާމިހ ރުާ ާހަމަގައިުމާާކަމެއްކަމަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއުޅޭކަމަށް ާދިމ ވެގެން ާމޯލްޑިވްސަށްާވެސް ާއޮފް ބޭންކް

ާއެފަރ ުތގެާ ާކޮށްފައި ާލެންޑު ާފައިސ  ާމ ގިނަ ާއެްއާފަރ ތަކަށް ާނުވަތަ ާމަދުން ާދަނީ ާފެންނަމުން ާމި ާމީޑިޔ ަތކުން ވެސް

ާދެވިފަާ ާނުވ ގޮަތކަށް ާމެްޗ ާއެ ާލޯނު ާބޭންކުން ާއެްއވަރަށް ާުއޭޅާއެސެޓްސްތަކ އި ާދިމ ެވގެން ާބޭންކަށް ާހުރުމުން އި
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ާދަތިެވގެްނާ ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާއެކަހަލަ ާލިބުމަށ އި ާފައިސ  ާބޭރު ާމީ ާރ އްޖޭެގ ާމުޅި ާސަބަބުން ާޭއގެ ާއަދި ދަތިތަކެއް.

ނުޑމެންާމިާޤ ނޫނުގައިާއެބަހުރިާއެމް.އެމް.އޭާޤ ނޫނަށްާވެސްާހަވ ލ ާދީފައި.ާއަޅުަގނޑަށްާ  970ދ ތަންާފެނޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާކުރ އިރުާފެ ާފ ސް ާމީ ާމިތ ނގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާއ އި ާބޭންކިންގ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ންނަނީ

އެމް.އެމް.ޭއާޤ ނޫނުގަިއާެވސްާހުރިާބޭންކިންގާއ އިާބެހޭާަކންކަންާއަލުންާދިރ ސ ކޮށްާމިާބިލުގެާއަީލގަިއާބޭންކިންގާ

ާއަ ާލިެޔވުން. ާއޭެގ ާގެނެސްަފއި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާިމާއ ިއ ާެވސް ާއަބަދު ާބޭންކެއް ާވެސް ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާބޭންކަކަށް ިދ

ވިސްނިފައިާހުންނަނީާކޮންމެާވެސްާބަަޔކުާައއިސްާމިތަނުަގއިާބޭންކެއްާހިްނގ ނެާގޮތަށްާއޭގެާއިތުރަށްާމިާރ އްޭޖގަިއާ

ާކަހަަލާގޮތަކަ ާކުެރވޭނޭ ާެއކަން ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާބޭނުން ާފަށަން ާޭބންކެއް ާވެސް ާމީހުން ާރ އްޖޭގެ  975ްށާއަުޅަގނޑުމެްނާމި

ާމިހ ރުާ ާފެނޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާކުރުން. ާހަރުދަނ  ާކަންތައް ާބޭްނކެްއެގ ާއެ ާއަދި ާލިޔުން ާަގވ އިދުތަކެްއ ާމީަގއި ވިސްނ 

ާެއއްާ ާސީ.އީ.ޯއ ާބްރ ންޗެްއގެ ާބޭންެކއްެގ ާހުންނަ ާރ ްއޖޭގައި ާމި ާބޭންެކްއގައި ާލިޔ އިރު ާބިެލއް ާބެހޭ ާއ އި ބޭންކިންގ

ާނުހު ާމީހަކަށް ާބޭރު ާގިނަާގޮތަށް ާވަރަށް ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާލިޔަން.ާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ރެވޭ

ފ ޑުާކިޔުންތައްާއަިއސްފި.ާބޭރުގެާސީ.ީއ.އޯާއިންާބޭންކުގެާސީ.އީ.ޯއގެާގޮތުަގއިާހުރެފައިާދެންާއެމީހުންާރ އްޖޭާއިންާ

ނުޑމެންނަށްާއެކަންާބަލަންާދަތިވެގެން  980ދ ތަން.ާއެހެންވީމ ،ާބޭރުގެާފަރ ތެއްާނޫންާގޮތަށްާާފުރައިގެންާދިޔުމުންާއަޅުގަ

ާއޮންަނާ ާެއގޮތަށް ާވިްއޔ  ާބޭންެކްއ ާކުރ  ާއޮޕަރޭޓް ާރ އްޭޖގައި ާމި ާގޮތަށް ާއެްއ ާީސ.އީ.އޯ ާބޭންުކގެ ާމީހެއް ރ އްޖޭގެ

ާކެރީބިއަން ާހުރޭ ާގޮތަށް ާކުރެވޭ ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލިޔަން ާޤ ނޫނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެގާގޮތަށް،

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާމިހ ހިސ ބަށް ާޔަޤީން ާހަމަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއެހެްނވީމަ، ާކޮށްފައި. ާެއކަން ާވެްސ ާރަށެއްަގއި ކިތަންމެ

ާމިހ ރުާ ާދިވެހިން ާހުރި ާފެންވަރު ާޤ ބިލިއްޔަތ އި ާވަރުގެ ާކުރެޭވ ާެއކަން ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަިއއިރު ޤައުމު

ާއެކަ ާޤ ޫނނުގައި ާއެހެންވީމަ، ާހަމަާތިބޭނެކަން. ާއަޅުަގނޑަށް ާަކމަށް ާކަމެއް ާމުހިންމު ާޮކންމެހެން ާނިންމުމަކީ  985ން

ނޑުމެންާ ގައިުމވެސްާފެނޭ.ާއަދިާލިޔަންާއަޅުަގނޑުާހުށަާވެސްާއަޅަްނ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާމިާބިލުާބަލައިގަނެާއަުޅގަ

ނޑުމެންގެާބޭން ކުތަކަށްާމިހ ރުާވަމުންދާ ވިސްނ ާމިާބޭންކިންގގެާކަްނތައްތައްާހަރުދަނ ާކުރެވޭނެާގޮތަށްާއަދިާއަޅުގަ

ާމިާ ާކަންކަން ާގޮތްގޮތ އި ާހުިރ ާކޮށްފައި ާޑިވަިއޑް ާއެީމހުން ާރިސްކު ާގޮތ އި ާހުރި ާޝިޓުޭއަޝން ާލެންޑިްނގ ގޮތ އި

ާކަްނކަްނާ ާއެ ާކުރަްއވ ފައި ާދިރ ސ  ާކުރަްއވ  ާގެންނަވ ،ާސުވ ލު ާއެބޭފުޅުން ާބަލ އިުރާއިތުރަށް ާގޮްސގެން ކޮމެޓީއަކަށް

 990ށްާނުދ ނެާގޮތަކަށްާހަމަާަގއިމުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެްނގެާނެޝަނަލްާބޭންކެއްާގޮތަށްާމިާހުންނަނީާމިހ ރުާއެހުރިާހ ލަތަ

ާގޮތަްށާ ާކުެރވޭނޭ ާއެކަން ާހ ލަތެއްގައި ާނޫން ާހ ލަތު ާއޮތް ާމިހ ރު ާމޯލްޑިވްސުން ާއޮފް ާމޯލްޑިވްސް.ާބޭންކު ާއޮފް ބޭންކު

ާއުޅޭާބޭންުކގެާުމވަްއޒިާ ފުންނަށްާރައްކ ތެރިކަންާލިބޭެނާގޮތަކަްށާެއކަންާކުރުން.ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންެގާބޭންކުަތކުަގއި

ނޑަށްާޚަބަރުާލިބޭާގޮތުަގއިާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްްސގެާމެނޭޖަރަކަށްާހުންނަާމީހ ގެާމުސ ރަާއ ިއާ މިހ ރުާވެސްާއަުޅގަ

ކަންާކުރެޭވާގޮތަްށާދެންާބ ކީާތިބިާހުރިހ ާދިވެހިންގެާމުސ ރަާއ އިާނުަބއްދަލު.ާއެހެންވީމަ،ާއެނޫންާގޮަތކަށްާެވސްާއެ

ާމަަސއްކަތްާ ާއެތ  ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާބޭންކުތަކުން ާރ އްޖޭގެ ާމީހުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާބެޭހާކަންކަން ާބޭންކިންގާއ އި  995ވިސްނ 
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ކުރ ާމީހުންނަށްާވެސްާރައްކ ެތރިކަންާލިބޭނެާގޮތަށްާމިާބިލުާފަރުމ ާކުރެވިގެންާދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުާކުރ ާ

ނުޑާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.ވ ހަކަާދަންނަވަމު ާންާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިހ ތަނަށް ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަިދ7ާާޝުކުރިއްޔ  ާދައްަކވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ާމެންބަރަކު  1000ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުެމންާމިހ ާހިސ ބުންާމިވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފުރ0ާުއިތުރުާ ޞަތަކަށްާއެދިާވަޑަިއގެންފައިާއެބައޮްތ.ާއަުޅގަ

ާ ާބޭނުންކުރ  ާޢ އްމުކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރެވިފަިއ.16ާާގ ތްަގނޑަކަށް ާދަތުރު ާހަމައަށް ާހުސްަވގުތުކޮޅ އި މިނިޓުގެ

ާ ާފެށޭނީ ާއަލުން ާމަސައްކަތް 00866ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއ00866ާަގައި. ާފަށ އިރު ާކުރިމަތީަގިއާަގއި ނޑުމެްނގެ ުޅގަ

ާ ާވަަޑއިގެންަފއިވ  ާއެދި ާދަްއަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާއެެހންވީމ ، ާގެންދިޔުން. ާކުރިއަށް ާބަހުްސ ާބިލުގެ ާމި 0ާއޮންނ ނީ

ާދ އިރ ެގާ ާމުލަކު ާއަދި ާމުސްތަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމެންބަރުން  1005ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެން ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ާބަރު ާهللا ާއެހެންީވމ ، ާއަރުވ ނަން. ާުފރުޞަތު ާައޅުަގނޑު 00ާާޔ މިނަށް ާެއ 0ާޖަހ އިރު

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއަރުވ ނެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް މިނިުޓެގ16ާާޢިއްޒަތްތެރި

ާހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްާތަންދެން.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

 1010ާ]ށ00866ާާްނ06816ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ 16ާާއަޅުަގނޑުމެން ާރަނގަބީލުޖަހ  ާކޯރަމް ނޑ ުލމަށްފަހު، ާމެދުކަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ާބެލުމަށްފަހ3ާާުމިނިުޓގެ މިނިޓު

ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާއަރިހުން ނުޑާހުރިހ  ާމިދަނީ.ާއަުޅގަ ާފެށިގެން ާޖަލްސ  ާމި ާހަމަެވގެން ާކޯރަމް އެދެްނާާމިއަދު

ާދެއްވަމުންާ ާސަމ ލުކަން ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާފެށޭތޯ ާއަށް ާގަޑި ާމަސައްކަްތ  1015އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ަގއިާވެސްާފަށަންާޖެހުނީާކޯރަމްާރަނގަބީލުާޖަހ ާވަގުތުާބެލުމަށްފަހުާކޯރަމ7866ާާްގެންދެވުމަށް.ާމިއަދުގެާޖަލްސ ާ

ާޢިއް ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާމިހ ރުާހަމަވެގެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ޒަތްތެރި

ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއެީއ ާމަސައްކަތަށް. ާގެންިދޔަ ާކުރަމުން ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާހުރިާާ-06މިދަނީ ނުނިމި

ާއަ ާބަޙުސް. ާކުރަމުންގެންދ  ާބެހޭގޮުތން ާބިލ އި ާބޭންކިންގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަސަްއކަތްާމަސައްކަތް. ޅުަގނޑު

ނޑ ލިއިރުާދެންނެިވާގޮުތގެާމަތީންާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއެންމެާފުރަތަމަާމުލަކުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާ  1020މެދުކަ

ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.ާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ
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ާކަދެްއކެވުން:ވ ހަޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާهللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޝުކުރުދަންަނވަންާޝުކުރި ާއަުޅަގނޑު ާފޮުނއްވީތީ ާބިލެއް ާބޭންކިްނގ ާސަުރކ ރުން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި އްޔ 

 1025ސަރުކ ރަށް.ާަޝއްެކއްާވެސްާނެތްގޮތުަގއިާކޮމ ޝަްލާބޭންުކތައްާެރގިޔުލޭޓްާކުރުމަށ އިާކޮމ ޝަލްާބޭންކުތަުކގެާނިޒ ުމާ

ާ ާބޭންކިންގާބިލެއް ާގެނައުމަށް ާތެރެއަށް ާހުދޫދުގެ ާދުަވސްވެއްޖެ.ާއެހެންކަމ އެީކާޤ ނޫނީ ާލައްކަ ާއޮންނަތ  ބޭނުންވެފައި

ާއެއ އެކީާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާޝުކުރުވެިރވަން. ާސަރުކ ރަށް ާހަމަ ާއައީމަ ާބިލު ާބޭންކިންގ ާމި ާނަމަވެސް ލަހުން

ނޑުމެންާޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެާބޭންކަކީާޤައުމެްއގެާތަރައްީޤގެ ހަމަާއެންމެާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާޙަޤީޤަތުގައިާއަުޅގަ

ާބޭންކިްނގާއަީކާ ާބެިލާނަމަވެސް ާއަިދާއެހެންާސިނ ޢަތްތަކަށް ާވީނަަމވެސް ާކަމަށް ާޕ ޓްނަރު.ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ބޮޑު

ާކިހ ވަަރކަށްާ ާއަްށ ާތަރައްޤީ ާޤ ނޫނަީކ ާބޭންކިންގ ާހެދޭ ާިމ ާއެހެންވީމަ، ާޕ ޓްނަރު. ާޮބޑު ާއެންމެ ާތަަރއްޤީެގ  1030ޤައުމުގެ

ާއަ ާތަރައްޤީ ާނޫނީ ާނޫނިއްޔ ާހުރަސްއަޅ  ާޤ ނޫނެއްތޯ ާއޮތް ާއެކުަލވ ލެވިަފއި ާލިބޭގޮތަކަށް ާކުރިއެރުމެއް ާކިހ ވަރަކަށް ށް

ާއެހެްނވީމަ،ާ ާގެންނަންވ ނީ. ާބަދަލުތަކެއް ާގެންނަންވ  ާއެއަްށ ާބަލ ލ ފައި ާބަލ ލަންވ ނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބިލެއްތޯ

ާބިލަ ާބޭނުންތެރި ާބޭންކިންގާބިލަކީ ާމި ާައކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާބަލައިގަންފައިާދަންނަވ ލަން ާބިލު ާމި ާެއކީ ާއ އި ާވ ތީ ކަށް

ނޑުާތ އީދުކުރަމޭ.ާމިާބޭންކިްނގާ އަޅުަގނޑުމެންާގެންނަންާބޭނުންވ ާިއޞްލ ޙުތަކެްއާގެަނއުމުގެާޖ ަގާހޯދުމަށްާއަުޅގަ

ާޢ އް ާިމއޮތް ާބޭންކިންގާއިންޑަސްްޓރީގައި ާމިހ ރު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަބލ ކަމަށްވަންޏ  ާމ އްދ ތަކަށް ާހުރި ާމޫްޑާބިލުގައި  1035މު

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާެއހެންނަމަވެސް، ާދައްަކއިދޭ. ާބިލުން ާބޭންިކންގ ާމި ާރަނގަޅަށް ާަވރަށް ާޙ ލަތު ާޢ އްމު ނޫނިއްޔ 

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާހަދަނީ ާޤ ނޫެންއ ާވެސް ާއެހެން ާނޫނީ ާޤ ނޫެނއް ާބޭްނކިންގ ާއަކީ ާވ ހަަކ ާބޭނުންވ  ދަންނަވ ލަން

ާ ާހުރިހ  ާބަލ ފައި ާމުސްތަޤްބަލަށް ާވިސްނޭ ާޙ ލަތަކަްށާދުރަށް ާވަކި ާބިލެއް. ާހަދ  ާގޮތަކަށް ާހިފޭ ާބޭނުން ޙ ލަތަކަށް

ާބިލަށްާ ާބޭންކިންގ ާމި ާމިއުޅޭނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ާނުވ ނެ. ާބިލަކަށް ާހަދ  ާއެކަނި އެޑްރެްސކުރުމަށް

ާތަ ާދަންނަވ ލެވެނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާޑިޕްެރސިންގާބިލެއް ާވަރަށް ާހަމަ ާައޅުަގނަޑށް  1040ރައްީޤެގާބަލައިފިކަމަށްވަންޏ 

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާތަފްސީލަށް ާޭއގެ ާދެން ާބަލައިފިކަމަށްވަންޏ . ާމ އްދ ތަކަށް ާހުރި ާބެހޭގޮތުން ާލެންޑްކުރުމ  މަޝްރޫޢުތަކަށް

ާއެންމެާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާައއީމަ ާބިލެއް ާބޭންކިންގ ާބޭުނންވަނީ ާދަންނވ ލަން ާއެއ އެކީ ާއެހެންނަމަވެސް، އަންނ ނަން.

ާޢ އްމު ާއެންމެ ާވެސް ާއުޭޅާާފުރަތަމައިނުން ާބަހައްޓަިއގެން ާަފއިސ  ާބޭންުކގައި ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާގޮތުން ފަރުދުންގެ

ާކްރެޑިޓަރުންނަށްާ ާއެހެން ާލިބޭ ާފައިސ  ާބޭންކަށް ާނޫނިއްޔ  ާލެންޑްކުރ  ާބޭންކަށް ާައދި ާވެފައި ޑިޕޮސިޓަރުންކަމަށް

ާއެމް.އެ ާވެްސާނެތްގޮތުަގއި ާޝަްއކެއް ާައއީމަ ާބޭންކިންގާިބލެއް ާމަރުަކޒީާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާނޫނިއްޔ  ާިބލަކުން  1045މް.ޭއގެ

ާއެމީހުންާ ާއެދޭނެ ާހަމަާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސް ާއައީމަ ާބޭންކިންގާބިލެއް ާކަވަރުާނުވ ކަމަށްވަންޏ  ާބިލަކުން ބޭންކުގެ

ާރަްއކ ތެރިކަމެްއާ ާއެކަހަލަ ާލިބޭނެކަމަށް. ާރައްކ ތެރިކަެމއް ާހިމ ޔަތެއް، ާކަހަލަ ާވެސް ާކޮންެމ ާއަށް ާފައިސ  ބަހައްޓ 

ާކަމެއް.ާނު ާއުފެދޭނެ ާސުވ ލު ާހަމަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއެއީ ާައއިސްފިކަމަށްވަންޏ  ާބިލެއް ާބޭންކިްނގ ާގޮތަކަށް ލިބޭ

ާހަމަާ ާމިދަންނަވ ލީ ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއުފައްދ ނެ. ާއެސުވ ލު ާފަރ ތުން ާމަންދޫބުންގެ ާރައްޔިތުންެގ އެހެންކަމަށްވަންޏ 



 40 

ާނި ާމުޤައްދިމ  ާފުރަތަމަ ާހަމަ ާބޭންކިންގާބިލުގެ ާމިއޮތީ ާމ އްދ ައކަށް ާވަރުގަދަ ާއެންމެ ާމ އްދ .0ާާންމ ލ ފައި  0ާ1050ވަނަ

ާަޙއްޤުތަްއާ ާކްރެޑިޓަރުންގެ ާޑިޮޕސިޓަރުންނ އި ާބޭންކުގެ ާމިބުނަނީ ާވެސް ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާހަމަ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާނިންމ ލ އި ާމ އްދ  ާއެ ާހަމަ ާމިބުނަނީ، ާނިންމ ލ އިުރ ާއެހެންނަމަވެސް، ާެއކަމަކުާޙިމ ޔަތްކޮށްދޭނަމޭ. ާމިބުނަނީ، ރު

އެކަންކަުމގެާފުރިހަމަާޔަޤީންކަމެއްާނުލިބޭނޭ.ާޤ ނޫނެއްގައިާމިވަރުާއެްއޗެއްާލިޔުނީމަާވެްސާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ ،ާ

ާޙިމ ޔަްތކޮށްދޭްނާ ާަޙއްޤުތައް ާމައްސަލައެކޭ. ާހަމަ ާެވސް ާމިީއ ާވެސް ާލިޔުނީމަ ާއެްއޗެްއ ާމިވަރު ބިލެއްަގއި

ާއެ ާހަމަ ާފުރިހަމަާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާނޫނިއްޔ  ާޙައްޤު ާފުރިހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް ާމިބުނަނީ ާނިންމ ލ އިރު  1055ޖުްމލަ

ާފަިއސ ާ ާކްރެޑިޓަރުްނގެ ާޑިޕޮސިޓަރުންނ ިއ ާނުދ ނަމޭ ާހޯދަެއްއ ާބިލަކުން ާމި ާެވސް ާއެްއގޮތަކަްށ ޔަޤީންކަމެއް

ާހު ާބޭންކްަގއި ާޑިޕޮސިޓަރުންގެ ާތަންތަނުގައި ާއެހެން ާބަެއްއ ާދުނިޔޭގެ ާފައިސ ާބަހައްޓ ކަށް. ާޑިޕޮސިޓަރުންގެ ންނަ

ކޮންމެވެސްާމިންވަރަކަށްާއިްނޝުއަރާކުރެވޭ.ާމިސ ލަކަށްާއެމެރިކ ަގއިާކަމަށްވަންޏ ާއެފް.ޑީ.ައއި.ސީ،ާެއއީާފެޑްރަލްާ

ާފައިސ ާ ާޑިޕޮސިޓަރުންގެ ާހުންނަ ާބޭންކެއްަގއި ާކޮންމެ ާހަމަ ާދަށުން ާކޯޕަރެޝަންގެ ާއިންޝުއަރެންސް ޑިޕޮސިޓް

ާޕަސަންޓޭޖަ ނޑައެޅިދ ެނާ%ކޮންމެވެސް ާކަ ާއަކީ ާމ ނަ  46ާ1060އަްށ،ާނޫނިްއޔ ާ%66ާއަށް،ާނޫނިްއޔ ާ%56ާކަްށ،ާއޭގެ

ާއެއްާ ާގެރެންޓީ ާޑިޮޕސިޓަރުންނަށް ާއެ ާވަނީ ާއެ ާބޭނުމަކަށް ާއެ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާއިންުޝއަރާކޮްށދެވޭ. ާވެސް އަށް

ާ ާއެމީހުންގެ ާނަމަވެސް ާދިމ ވި ާދަތިކަން ާބޭންކުތަކަށް ާފައިސ  ާއެމީހުންގެ ާއަނބުރާ ދިނުން ާއެމީހުންނަށް ާައކީ ފައިސ 

ާކުީރާ ާތަހައްމަލު ާހިްތދަތިކަން ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމ ޒީއަުކާނޫން ާދުރު ާމ  ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލިބޭނެކަން.ާދެން

ވަރަށްާގިނަާބަޔަކަށްާއެނގޭެނާއަޅުަގނޑުމެންގެާތެރޭަގއިާހަމަާބޭންކެއްާބަނގުރޫޓްެވގެންާދިޔަ.ާމުޅިާދުނިޔޭގައިާެއާ

ާލިބުނުާާބޭންކު ާހަމަ ާދިޔައީމަ ާެވގެްނ ާބަނގުރޫޓް ާބޭންކު ާއެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހަމަ ާދިަޔއީމަ  1065ބަނގުރޫޓްެވގެން

ާއަިދާ ާފައިސ  ާޑިޕޮސިޓަރުންގެ ާބޭންކުގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ، ާއެއ އެކީ ގެއްލުންތަްއ.

ާރައްކ ތެރި ާފައިސ  ާމީހުންގެ ާކުރ  ާލެންޑް ާކްރެޑިޓް ާއޮންނަންޖެހޭނޭ.ާބޭންކަށް ާކޮންމެވެްސާނިޒ މެއް ާކުެރވޭނެ ކަމ އެކީ

ާބިލުާ ާމި ާނޫނީ ާމިއޮތީ ާމަސައްކަތްކުރަްއވ ފަިއ ާސަރުކ ރުން ާބަދަލުަގއި ާގެންނެވުމުގެ ާމިގޮތަށް ާނިޒ މު ާމި ދެން

ނެވޭނީ.ާބޭންުކާހުށަހެޅުއްވިއިރުާމަަސއްކަްތކުަރއްވ ަފއިާމިއޮތީާބޭންކުާއޯވަރާރެގިޔުލޭްޓކުރަންކަމަށްާއަުޅަގނޑަށްާދެން

ާދެންާ ާމިއޮތީ. ާގެންނަވ ފައި ާތެރެއަށް ާޤ ނޫނުގެ ާއަށް ާވަުރަގދަ ާވަރަށް ާރެގިޔުލޭޝަން ާހިންގުމުގެ ާބޭންކު  1070އުފައްދ 

ާދެންާ ާއިންުޝއަރާނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏ  ާސީދ  ާމިންވަރަކަށް ާއަންނަ ާއެ ާހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ާކްެރޑިޓަރުން ބޭންކުގެ

ާޙަާ ާބޭންކުްނ ާކަމަކީ ާހަރުދަނ ާކުރެވޭނެ ާދ އިރ  ާޙަރަކ ތްތެރިވ  ާބޭންކުން ާނޫނީ ާެތރޭގަިއ ާަގވ އިދުތަުކގެ ރަކ ތްތެރިވ 

ކުރުމަށްާކުރ ާމަސައްކަތެއްާުކރެވޭނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލުންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާމިއޮތީާ

ާވަރަ ާހުރި ާމީގަިއ ާކަމަށް. ާބިލެއް ާއޮތް ާކުެރވިފަިއ ާެރގިޔުލޭޓް ާއެކަންކަްނާއޯވަރ ާޤ ނޫނުން ާކަންތައްަތކަކީ ށްގިނަ

ާދިނުންާ ާބޭންކަށް ާމަރުކަޒީ ާތެރޭަގިއ ނޑުތަެކްއގެ ާމިންގަ ާބ ރުތަކެްއ ާދޭ ާޤ ނޫނުން ާނޫނިއްޔ  ާބ ރު ާތަފްސީލީ  1075ކުރުމުގެ

ާގޮތްަތކެ ާވަކި ނޑައެިޅގެން ާކަ ާޤ ނޫނުން ާބަދަލުަގއި ާދިނުން.ާއޭގެ ާބޭންކަށް ާއަށްާސެންޓްރަލް ާއެމް.އެމް.އޭ ްއާނޫނިއްޔ 
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ާގެނެސްގެްނާ ނަޑއަޅ ފަިއ،ާއަދަދުތަކެްއާަކނޑަައޅ ފައިާހުރީމަާމިާނުކުްނނަާއުނދަގުލަީކާހަމަާޤ ނޫނަށްާއެާބަދަލު ކަ

ާނޫނިއްޔ ާ ާލެވްރެޖެއް ާަކހަލަ ާެއއްވެސް ާއަށް ާެއމް.އެމް.އޭ ާނޫނިއްޔ  ާކަހަލަ ާެއއްވެސް ާހަމަ ާބޭންކަކަށް ނޫނިއްޔ 

ާަބދަލުގެނައުމު ާއެއަށް ާޯނވޭ ާކުރަންާބ ރުވެރިކަމެއް ާބިލުގައި ާދަންނަވ ލ ނަން،ާމި ާއަޅުަގނޑު ާބ ރެއް.ާމިސ ލަކަށް ަގއި

ާރ އްޖޭަގިއާ ާެވއްޖިއްޔ  ާރ އްޖޭަގއި ާއެއީ ާބޭންކު ާެދންނެވިން ާައޅުަގނޑު ާތެރޭަގއި ާެއއްަކމެއްގެ ާއޮތް  1080މަސައްކަތްކޮށްަފއި

ާހަ ާމަޝްރޫޢަށް ާތަަރއްީޤގެ ާއެަޤއުމެްއގައި ާކަމަްށވަންޏ  ާތަނެްއަގއި ާއެހެން ާބޭންުކގެާއަދި ާޕ ޓްނަރޭ. ާބޮޑު ާއެންމެ މަ

ާމިާ ާވަރުގަދައަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމިއޮތީ ާލެންޑިންގާޕޮލިސީ.ާލެންޑިންގާޕޮލިސީ ާބޭންކުގެ ާވ ނީ ާވަރުގަދަކަަމކަށް އެންމެ

ާބިލުގަިއާ ާމި ާމިއޮތީ. ާކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ާއެކަން ާހަމަ ާައށް ާވަުރގަދަ ާމ  ާނޫނިއްޔ  ާއޯވަރާރެިގޔުލޭޓްކޮށްަފއި ބިލުން

ާބޭންުކެގާމ އްދ  ާޓިޔަަރކީ ާއެްއ ާބަހ ލ ފައި. ާބޭންކުތަްއ ާމި ާޓިޔަަރކަށް ާއުޅޭެނާދެ ާބިލުގަިއ ާމި ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ތަކަށް

ާ ާކެޕިޓަލް ާޕެއިްޑއަޕް ާނޫނިއްޔ  ާކެޕިޓަލް ާޓިޔަރުަގިއ46ާާސަބްސްކްރައިބް ާއަނެއް ާހަނދ ންވަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ  1085މިލިޔަން

ާ ާއަުޅގ006ާައުޅޭނީ ާއަދަދު ާއަކީާމިލިޔަްނާކަންޭނނގެ. ާމ ނަ ާދަންަނވ ލ ނަން.ާޭއގެ ާބަލ ލ ފައި ާމ އްދ  ާހަަމާމި ނޑު

ާ ާކެޕިޓަލްގެ ާކުރ  ާސަބްސްކްރައިބް ާކެޕިޓަލް ާހުންނަ ާބޭންކުަގިއ ާއުފައްދ އިރު ާކަމަށްވަންޏ 46ާާބޭންކު ާއުޅޭ މިލިޔަން

ާލެންޑްާކުރ އިުރާެއއްެވސްާެއއްާ ާއެްއާޕ ޓީައކަށް ޕ ޓީައކަށްާލޯނުާދޭއިުރާމިއިންާމިާހުއްދަާދެނީާބޭންުކންާއެްއވެސް

ާ ާމިދެނީ ާދޭއިރު ާނަމަވެްސާލޯނު ާވީ ާުކންފުންޏެއްކަމަށް ާބޮޑު ާކިތަންމެ ާވަރިހަމަ ާދޭްނ0ާާއެ ާލޯނު ާރުފިޔ ގެ މިލިޔަން

 1090ހުއްދަާމިއޮންނަނީ.ާޭއގެާމ ަނާއަކީާސިންގަލްާޕ ީޓާކްރެިޑްޓާއެކްސްޯޕސަރެްއގެާވ ހަކަާީމގަިއާމިއަންނަނީާމަފްޙޫމެއްާ

ާމ ނަ ާއޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާާގޮތަށް. ާއެވަރޭ. ާގިނަވެގެްނ ާދޫކުރެވެނީ ާއެ ާލެންޑްކުރ ކަމަށްވަްނޏ  ާއެްއފަރ ތަކަށް އަކީ

ާހަމައެކަނިާ ާދެނީކީ ާލޯނު ާމީހުންނަށް ާކުރަނީކީ،ާބޭންކުން ާލެންޑް ާބޭންކުން ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާނޫނޭ.ާ ާކެޕިޓަެލއް ާސަބްސްކްަރއިބްޑް ާހުންނަ ާތަނެކޭ.ާބޭންކުގައިާބޭންކުގައި ާހޯދ  ާފަިއސ  ާގޮތްގޮތުން ާއެހެން ބޭންކަކީ

ާެއއްާ ާެއއީކީ ާއެެހންނަމަވެސް، ާަފއިސ . ާކްރެޑިޓަރުންގެ ާހުންނ ނެ ާބޭންކުަގއި ާފައިސ . ާޑިޕޮސިޓަރުންގެ ހުންނ ނެ

 1095ންނަމަވެސްާެއއީާބޭންކުގެާސަބްްސކްރައިްބޑްާެކޕިޓަލެއްާނޫން.ާބޭންކުެގާރަުއސްމ ލުގެާތެރޭަގއިާހިމެނޭާެއްއޗެްއ،ާއެހެ

ާ ާމިބުނ  ާޓިަޔރުގައި ާމިބުނ  ާމީގަިއ ާބޮުޑ46ާާބޭންކުން ާމ  ާއެއަްށވުރެ ާނޫން. ާއެްއޗެްއ ާހިމެނޭ ާތެރޭގަިއ މިލިޔަނުެގ

ާ ާހުންނަނީ ާބޭންކުަގިއ ާފަށ އިރު ާބޭންކެއް ާއުނދަޫގވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމަ، ާެއއީ. މިލިޔަނ46ާާްއަދަދެއް

މިލިޔަންާއެއީާސިްނގަލްާޕ ޓީައކަށ0ާާްސ ދ ރުްނގެާލ ރިކަމަށްަވންޏ ާއެާލ ރިންާރުފިޔ ކަމަށްވަންޏ ާެއއީާބޭންުކގެާޙިއް

ާއެއްާ ާތަރައްޤީ ާހަމަ ާދަންަނވ ނަން ާއަޅުަގނޑު ާއަދަދުަކމަށްވަންޏ  ާބޮޑު ާއެންމެ ާއެއްފަރ ަތކަްށާދޫކުރ  ދޫކުރަންާނުވަތަ

ާބަލ ކަމުގަިއވަ ާބޭންކުތަކަށް ާބޮޑތި ާުއޅޭ ާޓިޔަރުގައި ާދެވަނަ ާދެން ާމިއުޅެނީާނ ންނ ނެ. ާބޭންކުތަކަށް ާބޮޑެތި  1100ންޏ 

ާރައުސުލްމ ލަށް،ާ ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާކްރެޑިޓަށް ާހުންނަ ާބޭންކުަގިއ ާމިއުޅެނީ ާއެކްސްޕޯަޝރއަކަށް ާޕ ޓީގެ ސިންގަލް

%ާ ާމިއުޅެނީ ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާކެިޕޓަލަށް ާސަބްސްކްރައިބްޑް ާނޫނީ ާބަލ  ާކެޕިޓަލަށް ނުޑ03ާޕެއިޑްއަޕް ާއަުޅގަ .

ާމިކަ ާއޮންނަންޖެހޭާދަންނަވ ނީ ާދޫކޮށްލ ފައި ާތެރޭަގއި ާބްރެކެޓެްއގެ ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާކަންތަކަީކ ހަލަ
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ކަންތައްތަކެޭކ.ާެއއީާބޭންކަކީާޕްރޫޑަންޓްކޮށްާނޫނީާބޭންކަކީާއެކަީށގެންވ ާގޮތުަގއިާބަލަިއެގންާއެކަންާކުރ ާބޭންަކކަްށާ

 1105ފ ނެތީާހުރިހ ާބޭންކުތަކަކަށްާމިާމަޅިާއަޅުވ ކަށްާނޫނީާތަޅުާއަޅުވ ކަށްާވ ކަމަށްވަންޏ ާެއއްާބޭންކުންާހަދ ާގޯހެއްާހަދ 

ނޑުާހިތަށްާއަރަނީ.ާއެހެްނވެގެންާމިއަށްާޖ ގަާދީފައިާއެްމ.އެމް.އޭާެރގިއުލޭޝަނަްށާ މަސައްކަތްާކުރ ކަށްާނުވ ނޭާައޅުގަ

ހަރަކުާޤ ނޫނުާބަދަލުކޮށްގެންާނޫނީާއެާމިބައިާދޫކޮށްލަންވީ.ާޤ ނޫނެއްަގއިާއޮތީމަާފްލެކްސިބިލިޓީާނޯންނަނީ.ާކޮންމެާފަ

ާެއކްސްޕޯޝަރާމިހ ާ ާމިދަންނަވ  ާމައްސަލަައކަށްޭވ ާބޮޑު ާވަރަށް ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާނުގެނެވެނީ. ބަދަލު

ާދޫކޮށްލަްނވީ.ާ ާަބއި ާއެބައި ާމައްސަަލއަކަްށވޭ. ނޑަށް ާައޅުގަ ާއޮތީމަ ާމިހ ވަރަށް ާކުރޭވަރު ާލެންޑް ާއަށް ާޕ ޓީ ސިންގަލް

 1110ހިންގަންާތިބޭާބަޔަކަށްާބޭންކުގެާބޯޑަށްާދޫކޮށްލަންވީ.ާބޭންކުންާއެމް.އެމް.އޭާއަށްުވރެާބޮޑަށްާބަލ ނެާބޭންކުެގާާބޭންކު

ާރަނގަުޅާ ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާވ ގޮތަކީ ާހެދީމަ ާމިހެން ާބޭންުކން ާމަރުަކޒީ ާއެެހންނަމަވެސް، ާސަލ މަތަށްޓަކައި. ޢ އްމު

ާމައްސަލައަކަ ާއައުމަްށ ާމިތަނަށް ާތަރައްީޤގެާބޭންކުތައް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޭންކުތަަކކީ ާކަމަކީ ާދެވަނަ ާދެން ްށވ ނެ.

ާހަމަާ ާައޅުަގނޑަށް ނޑު ާމަިއގަ ާމީގެ ާއެއީ ާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ. ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަކަށް ާވ ނެ ާކަމަކަށް ޕ ޓްނަރުން

ާޢިއްޒަތް ާދިޔަީއމަ ާކޮމިޓީއަކަށް ާދ  ާމި ާއެދެްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާއިޝޫ. ާއެއް ާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެވޭ ތެރި

ާޕ ޓްނަރެއްގޮތަްށާ ާމަަސއްަކތްކޮށްދޭނެ ާމަޝްރޫޢުަގއި ާތަރަްއޤީގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބޭްނކަކީ ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ   1115މިކަމަށް

ާބިލާ  ާއެަބއޮތް ާމަސައްކަްތކުރަްއވ ފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބިލުގައި ާމި ާކަމަކީ ާދެވަނަ ާދެން ާދިއުން. ާބަދަލުވެގެން މީތި

ާމަޢުޟޫޢު ާގުޅޭ ާބިލުެގާާވަރަށް ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަެވސް، ާމިއީ. ާކަންނޭނގެ ެއއް

ާވަުރގަދަ،ާ ާއެހެން ާވެސް ާއުޅެނީއޭ.ާއަެނއްކ  ާަމްއސަލަތަކެއް ާީމގައި ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާގެންނެވީމަ ާމި ތެރެއިން

ނަލްާއަްޤވ މީާފައިސ ާވަންނަާގޮތަށްާނޫނީާއަިދާމިއީާހަމަާޭއގެާޒ ުތަގއިާަވކިާބިލެއްާއޮންނަންޖެހޭާކަމެއް.ާެއއީާބައި

ާއެހެންވެްސާ ާނޫނިއްޔ  ާމިހުންނަނީ. ާޢ އްމުކޮށް ާެތރެއިން ާބޭންކުތަުކގެ ާގޮތަށް ާެދވޭ ާބޭރަށް ާަފއިސ   1120ރ އްޖޭގެ

ާބޭންކިްނގާ ާތެރޭަގއި،ާކޮމ ޝަލް ާޤ ނޫނުގެ ާބޭންކިންގ ާމި ާމިހުންނަނީ. ާތެރޭަގއި ާއިންޓަރމީޑިއަަޓރީގެ ފައިނޭންޝަލް

ާފައިސާ ޤ ނޫނު ާމި ާޙަރަކ ތްތަކަށް ާޓެރަރިސްޓް ާއ އި ާލޯންޑްރިންގ ާމަނީ ާމިއޮތީ ާމަސަްއކަްތކުރަްއވ ފައި ާތެރޭގައި ގެ

ދިނުމުގެާކަންތައް.ާމަނީާލޯންޑރިންގާއ އިާޓެރަރިސްޓްާހަރަކ ތްތަކަށްާފައިސ ާދައުރުކުުރމުގެާކަންތައްާއެކަީށގެންޭވާ

ތެރެއިްނާކަމަށް.ާއެކަމަކުާއެނޫންާއެެހންާކިތަންމެާފައިނޭންޝަލްާާއޭގެާޮބޑުާބަެއއްާހިނގ ނީާޮކމ ޝަލްާބޭންކުތަކުގެ

ާކުންފުނި.ާއެހެންވީމަ،ާ ާެއއް ާޭއގެ ާލީޒިންގާކުންފުންޏަކީ ާވެސް ާއުފެދިދ ނެ.ާމިހ ރު ާރ އްޭޖަގއި  1125އިންޓަރމީޑިއަރީެސއް

ާދަތުރުކު ާބޭރުަގއި ާއިން ާއ ިއާރ އްޖެ ާރ އްޖެ ާމިފައިސ  ާހަމަ ާހިނަގނީ ާމި ާފައިސ .ާއެހެްނވީމަ،ާމީގެތެރޭަގއިާވެސް ރ 

ާގިަނާ ާައޅުަގނޑަށް ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ާއެހެންވީމަ، ާލިބެންވ ނެ. ާޖ ގަ ާމިއަށް ާކުރިއަށް ާހަދ ކަމަށްވަންޏ  ޤ ނޫނެއް

ާދޫކުރުމ އި،ާ ާފައިސ  ާމިގޮތަށް ާހަރަކ ތްތަކަށް ާޓެރަރިޒަމް ާއ އި ާލޯންޑރިންގ ާމަނީ ާހުންނަނީ ާފެނިފައި ތަންތަނުގައި

ާދުކު ާފައިސ  ާކަމެއްާމަފްކުރައްވ . ާއޮންނަ ާތެރޭގައި ާފަންކްޝަންގެ ާބޭންކުގެ ާކޮމ ޝަލް ާމިކަންކަމަކީ ާބެލުމ އި ެރޭވތޯ

 1130ނޫން.ާކޮމ ޝަލްާބޭންކުާރެގިުޔލޭޓްާކުރ ާކަންތައްތަުކގެާތެޭރގައިާއެާބޭންކިްނގގެާޤ ނޫނުެގާތެރޭގައިާއޮންނަާެއއްެޗްއާ
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އްވީމަާމިވ ގޮތަކީާކޮމ ޝަްލާބޭންކުންާމިާކަންކަމަށްާނޫނޭ.ާއޭގެާޒ ތުަގއިާމިއީާވަިކާޤ ނޫނެކޭ.ާމީގެތެރެއަށްާމިބައިާލެ

ނޑުާަހމަާހިތަށްާއުފެދޭާސުވ ލަީކ،ާ ބަލައިގެންާފިަޔވަޅުަތއްާއަޅަިއާރައްކ ތެރިކަުމގެާފިަޔވަޅުަތްއާއަަޅއިާހެދީމަާއަުޅގަ

ާލެންޑްކުރ އި ާނޫނިއްޔ  ާކެޕިޓަލް ާއޮފް ާޮކސްޓް ާވަރަށް ާހަމަ ާކުރުމަކީ ާވެްސާލެންޑް ާމިހ ރު ާވަަރްށާރ އްޖޭަގއި ުރާހަމަ

ާތެރެއަށްާ ާމީގެ ާބެލުންތަކެއް ާތަކުލީފެއް ާއިތުރު ާމި ާއަނެއްކ  ާލެންޑްކުރަނީ. ާިމ ާއިންޓްރެސްޓަކ އެކީ ބޮޑު

 1135ލައިފިކަމަށްވަންޏ ާއަެނއްކ ާެވސްާހަމަާވިޔަފ ރިކުރަންާތިބޭާފަރ ތްތަކަށްާބޭންކުންާފައިސ ާނަގަންާތިބޭާފަރ ތްތަކަށްާ

ާބޮޑު ާއަުގ ާލިބޭ ާަފއިސ  ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާބޭންކުގެ ާއަޅުަގނޑަްށ ާބޮުޑވެގެންދ ނެކަމަށް ާރޭޓް ާއިންޓްރެސްްޓ ެވގެންދ ނެ،

ާނޭދެވޭާ ާމިކަހަލަ ާޙަަރކ ތްތަކ އި ާޓެރަރިޒަމްގެ ާލޯންޑްރީންނ އި ާމަނީ ާއަރަނީ ާހިަތށް ާއަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،

ޝަލްާބޭންކުާޤ ނޫނުގެާދަށުންާކަންތައްތަކަށްާމިާފައިސ ާދޫުކރުމުގެާކަންތައްާނޫނީާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތްާބެލުންާކޮމ 

ާމިއ އިއެީކާ ާދެން ާހިތަށްއަރ . ނޑު ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުވ ެނއޭ ާމިއަށް ާއޮެވއްޖިްއޔ  ާޤ ނޫނެއް ާއެހެން ާމުޅިން ބޭރުން

 1140ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިާކޮމ ޝަލްާބޭންކުާޤ ނޫނުެގާެތރޭގަިއާމިއޮތީާވަރަށްާވަރުގަދަާގަވ އިދުތަެކއްާހައްަދވ ފަިއާ

ާަގވ އިދުތަ ާކަމެއްާއެ ާމިކަހަލަ ާެދއްވ ަފއި. ާއަށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާއޮންނަނީ ާމި ާއިޚުތިޔ ރުތަެކއް ާޢަމަލުކުރެޭވނެކަމުގެ ކަށް

ާފައިސ ާ ާގޮތަކަށް ާފެންނަ ާއަށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާޮއންނަނީ ާމި ާވެސް ާއުުޅނުކަމަށްވަންޏ  ާަޝއްެކއް ހިނގ ކަމުގެ

ާހިތްހަމަ ާދޭތެރޭަގއި ާއެކަމ  ާބުނަނީ ާމި ާދެން ާދެމަސްާހިފަހައްޓ ފައި ާމި ާމިޖެހެނީ ާއެމީހަކަށް ާކަމަށްވަންޏ  ނުޖެހޭ

ާމިާ ާއެމީހަކަށް ާސ ބިތުކުރުވަން. ާމީހެއްކަން ާބަރީޢަވެގެްނވ  ާކުށުން ާއަކީ ާއޭނަ ާޮގސްގެން ާކޯޓަށް ާތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ާކުރަންދެންާ ާކުށެއް ާނޫން. ާއެެއއް ާއުސޫލަކީ ާޢ އްމު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަކު،  1145އޮންނަނީ.

ާޝަްއކުކުެރވިއްެޖާސ ބި ާަކމެއްަގއި ާއެކަހަލަ ާިމވ ގޮަތކީ ާީމގައި ާއެކަމަުކ، ާމީހެއް. ާމަުއޞޫމް ާއެމީހަކީ ތުވަންދެން

ާެއާ ާއެކަމަކު، ާއޮންނަނީ. ާމި ާއިޚުތިޔ ރުދީފައި ާޤ ނޫނީ ާއެޅުްއވުމުގެ ާފިޔަވަޅު ާމިކަހަލަ ާއަްށ ާއެމް.އެމް.އޭ ކަމަށްވަންޏ 

ާަބޔ ންކު ާީމގައި ާޞަރީޙަކޮށް ާޒ ުތގަިއާފިޔަވަޅުތަެކއް ާޭއގެ ާއަރަނީ ާހިަތށް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާނެްތ. ާއެއް ރެވިފަ

ާއެވެ.ާ ާހައްލުވެގެންދ ނެ ާމައްސަލަމައްަސލަ ާމި ާއޮވެއްިޖއްޔ  ާޤ ނޫނެއް ާވަކި ާކަންކަމަށް ާމިކަހަލަ ާލޯންޑްރީންނ އި މަނީ

ާމައްސަލައަާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާައކީ، ާވ ހަކަ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެަބވޭ،ާދެން ާއަޅުަގނޑަށް  1150ކަށް

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާބ ރުތައް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާކަމަްށވަންޏ  ާނިޒ މެއްަގއި ާރިޔ ސީ ާޤަބޫލުކުރަްނ ާވެސް އަޅުަގނޑު

ާއަްށާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދ އިރ ގައި ާވިޔަފ ީރގެ ާއ އި ާދ އިރ  ާކޮމ ޝަލް ާމިއީ ާއެހެންނަމަެވސް، ވަރުގަަދވ ންވ ނެ.

ާފޯރުވޭގޮ ާސީދ  ާބިލަށްާބ ރު ާމި ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަްނޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޒ ުތގަިއ ާއޭގެ ާހަމަ ާޮއތުމަކީ ތަްށ

ބަލައިފިކަމަށްވަންޏ ާހުރިހ ާކޮމ ޝަލްާބޭންކުތަކަށްާނޫނިއްޔ ާވިޔަފ ރިާބޭންކުތަކަށްާހުއްދަާދޭާފަރ ތަކަށްާމިާއޮންނަނީާ

ާބިލުގަ ާމި ާއެހެން ާވެސް ާޤ ނޫނުގައި ާއެމް.އެމް.އޭގެ ާވަުރގަަދާއެމް.އެމް.އޭ. ާވަރަށް ާއެހެން. ާއޮންނަީނ ާމި ާވެސް  1155އި

ާއެާ ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާިމވ ގޮަތީކ ާވެސް ާުކރައްވ އިރު ާކުރަްއވަނީ. ާމިކަން ާއެކުަލވ ަލއްަވިއގެން ގަވ އިދުތަެކއް

ގަދަާދިރ ސ ކުރ ާދިރ ސ ކުރުންތަކެްއާބަލ ފައިާމިާޤ ނޫނަށްާނޫނީާމިާބިލަށްާބައްލަވައިފިކަމަްށަވންޏ ާހަމަާވަރަށްާވަރު
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ާއަނެްއކ ާ ާއިޚުތިޔ ރުދީފައި. ާއޮންނަނީ ާމި ާކުަރއްވަން ާދިރ ސ ތަެކއް ާވަުރގަދަ ާވަރަށް ާހޯއްދަވަިއގެްނ މަޢުލޫމ ތުތަކެއް

ާޕްރޮޯޕޒަެލްއާ ާއެ ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާނޫނީ ާބޯޑަށް ާއެމް.ެއމް.އޭގެ ާކުަރއްވ ަފއި ާއެކަން ާއޮންނަނީ. ާމި ކުރެްއވޭނެކަމަށް

ާޤ ނޫނު ާމި ާކުރީމަ ާޑައުން ާދެއްވ ފަިއާޓަރން ާޖ ގަ ާމިއޮތީ ާވެްސ ާއަނެްއކ  ާބިލުގައި ާމި ާނޫނިއްޔ   1160ގައި

ާމިކަންާ ާކަމަށްވަންޏ  ާއިލްތިމ ސްޮކށްފި ާކަމަށް.ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިްލތިމ ސްކުރެވިދ ނެ ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

އެމް.ެއމް.އޭ.ާއެއްފަރ ތަށްާލ ފައިާކުރަންާތިބޭާމީހުންާއެއްފަރ ތަށްާލ ފައިާމިކަންާރެގިއުލޭޓްކުރަންާތިބޭާމީހުންާއެއީާ

ާދިރ ސ ކުރަްއވ ފައިާ ާޕްރޮޯޕޒަލެއް ާއެ ާނަންގަަވއިގެން ާޕެނަެލްއ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާއަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ ފައި. ާމިއޮތީ ާޤ ނޫނުން ާމި ާއިޚުިތޔ ުރ ާދެއްވުމުގެ ާހުއްދަ ާެއ ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤަބޫލުކުރެ ާެއއްވެްސާޤައުެމއްަގއި ާޤަޫބލެއްނުކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަށް ާމިއީކީ. ާޫނން ާކޮންސެޕްެޓއް  1165ވޭ

ާތަނެއް.ާ ާފަންނީ ާައކީ ާއެހެންވީމަ،ާއެމް.އެްމ.އޭ ާމީހ ކަމަކަްށާވެސް. ާއެނގެްނވ ނެ ާޮމޅަށް ާކަމެްއާއެންމެ ާހުރިހ  އަކީ

ާ ާރިސަރްޗކުރ  ާތަނެއް، ާފަންނީ ާބޭންކަކީ ާބަލ ފައިާމަރުކަޒީ ާއުސޫލުތަކަކަށް ާބަލަންޖެހޭ ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ތަނެއް.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާއުސޫުލން ާކުރ  ާއިސްތިޢުނ ފު ާދެްނ ާޕްރޮޕޯޒަލެއް ާއެ ާކުރީމަ ާަޑއުން ާޓަރން ޕްރޮޕޯޒަލެއް

ާހުއް ާބޭންކަށް ާއެ ާނަަގިއގެން ާޕެނަލެއް ާއެހެްނ ާމުޅިން ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮްސގެން ާދެްއޭވާމޭޒުކޮޅަށް ދަ

ާހުއްދައެއްހެން.ާ ާހީވަީނާސިޔ ސީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދެއްވެނީ ާނޫން.ާއެ ާއެއް ާހުއްދަ ާކޮމ ޝަލް ާދެއްވެނީ ާއެ  1170ކަމަށްވަންޏ 

ާގޯެހއްާ ާބަޔަކު ާދަށުން ާހުއްަދއެްއގެ ާބޭންކިންގ ާެދްއވ  ާއެގޮތަށް ާދެން ާއަކީ ާމައްސަލަ ާނުކުންނަ ދެން

ޖުމްހޫރިއްޔ ހެއްޔޭާއެމް.އެމް.އޭާހެްއޔޭ.ާއެމް.އެމް.އޭާއެއްާނުނަގ ެނާހަދައިފިކަމަށްވަންޏ ާއޭގެާޒިްނމ ާނަގ ނީާރައީސުލް

ާވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާ ާޕްރޮޕޯަޒލަކަށް ާއޮތް ާކޮށްފައި ާޓަރްނާޑައުން ާއެމް.އެމް.އޭ ާެފށުނުއިރު ާފުރަތަމަ ާެއއް.ާއެއީ ޒިންމ 

ާރައީސުލްޖުމް ާމި ާހަމަ ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ އިރު ާއިން ާކޮިމޓީ ާހަމަ ާބޭނުންވޭ ާބ ރުތަކުގެާއަޅުަގނޑު ާހުންނަ ާއަށް ހޫރިއްޔ 

ާދެްނާ ާކަމަށްވަންޏ  ާޓަރްނާޑައުްނާކޮށްފި ާބޭންކުން ާމަުރކަޒީ ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާބޭްނކިންގާޕްރޮޯޕޒަލެއް ާމި  1175ތެރޭގައި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާކަމަްށަވންޏ  ާއިލްތިމ ސްކޮށްފި ާައށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފަހަރަށް ާދެވަަނ ާޕްރޮޕޯޒަެލއް އެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަނެއް ާފޮނުއްވ ށެވެ. ާއަށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާފަހަުރ ާދެވަނަ ާިއވެލުޭއޓްކުރަްއވ ފައި ާއެ ާވެސް ކ 

ާމައްސަލަާ ާބޮޑު ާހަމަ ާފ ހަަގކުރެވިަފިއވ  ާއަޅުަގނޑަށް ާނުކުަރއްވ ެށވެ. ާއެކަން ާނަންަގަވއިގެން ާޕެނަލެއް އަމިއްލަފުޅު

ވ ލަންާހުީރާމިާޕްރޮޕޯޒަލަށްާބަލ ކަމަށްވަންޏ ާލައިސަންސްާދޫކުރ ާއެއް.ާދެންާތިންާވަނަާކަމަކަްށާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ާރެގިއުލޭޝަންާ ާހުރިހ  ނަޑއަުޅއްވ ަފއި.ާޤ ނޫނަކުން ާކަ ާމީަގއި ާރެގިއުލޭޝަންތަެކއް ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ާމިހިރީ ާއަށް  1180ޕ ޓީ

ާޖެހި ާވެްސ ާދުރަށް ާއެއަްށވުރެން ާނުލިބެނީ. ާފްލެކްސިބިލިޓީ ާޭއގެ ާވ ގޮތަކީ ނަޑއެުޅއްވީމަ ާއެއަށްވުރެންާކަ ނުލެވެނީ

ާބަަޔީކާ ާއަެނއް ާދެން ާވިދ ުޅވެފައި، ާމައްސަލަތައް ާބޮޑެތި ާުއސޫލީ ާކަހަލަ ާބައެއް ާނުކުރެްއެވނީ. ާވެސް ާހަނި ދ އިރ 

ާވިސްނަިއާ ނޑުމެން ާމިހ ުރާއަުޅގަ ާވ ންވީ. ާއެއްެޗއް،ާަކންތައްތަކަކަށް ާބަލަންޖެހޭ ާއިޚުިތޔ ރުދީގެން ާބޭންކުން މަރުކަޒީ

އިރުާކަންތަްއތަކެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމީަގއިާލިޔެވިދ ނެ.ާއެކަމަުކ،ާހ ލަތުާބަދަލުވެގެންދ ނެ.ާހ ލަތުާހ ލަތްތަކަށްާބަލ 



 45 

ާިމާ ާއެއް ާހުއްދަ ާރެިގއުޭލޝަންގެ ާއިތުރު ާނޫިނއްޔ  ާއެއް ާހުއްދަ ާގެނައުުމގެ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއިތުރު  1185ބަދަލުވެގެންދ އިރު

ާހުރިކަމަށްވަ ާލިޔެވިފައި ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާނޫނިއްޔ ާޤ ނޫނުން ާގެނެސްގެން ާބަދަލު ާޤ ނޫނަށް ާވެސް ާައނެއްކ  ންޏ 

ާމުޙިންމުާ ާބޭނުްނވ  ާޒ ތުގައި ާއޭގެ ާޤ ނޫނަކީ ާމިހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުެރޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާޤ ނޫ ާއިޚުތިޔ ުރާލިބޭ ާލިބޭ ާޖ ގަ ާިދުއމުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާކުރިއަށް ާަކވަރުކޮށްަފއި ާވެްސާވ ްނާކަންތައްތަެކއް ނަކަށް

ާތެރޭގަިއާ ާބިލުގެ ާމި ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން އެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑު

ާއިންޑަސްޓްރީާ ާމުޅި ާސެކްޓަރު ާމުޅި ާހަމަ ާގޮސްފިްއޔ  ާފ ްސެވެގން ާގޮތަށް ާއޮތް ާމީތި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ  1190ހިމަނުއްވ ފައި

ާރެިގއުލޭްޓވެގެންދަނީ ާމިާއޯވަރ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާކަންކަމަށް ާއ ދަިއގެ ާތަންކޮޅެއް ާދެން އޭ.

ާޤ ނޫނުގަިއާ ާިއންވެސްޓްމަންޓް ާފޮރިން ާވެސް. ާޤ ނޫނަށް ާއިންވެސްޓްމަންްޓ ާފޮރިން ާދޭންޖެހެއޭ ާއެބަ ާހަވ ލ  ޤ ނޫނުން

އޮޕަރޭޓްކުރ ކަމުގެާފުަރތަމަާލައިސަންސްާމިދެނީ.ާޙަޤީޤަތުގައިާރ އްޖޭަގއިާބިދޭީސާބަޔަކުާއޮޕަރޭްޓކުރ ކަމަްށވަންޏ ާއެާ

އަދިާއަމަނަށްާގެއްލުންާލިބޭަކމެއްާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާފޮރިންާއިންވެސްޓްމަންޓްާޤ ނޫނުގެާަދށުންާއެާއަމަނަށްާގެއްލުްނާ

ާއެ ާނެތް ާބިލަކު ާމި ާއޮންނަނީ. ާމި ާަކނޑަައޅ ފައި ާގޮތް ާފިޔަވަުޅއަޅ ނެ ާޭދތެރެ ާބަޔަކ އި ާހިންގ   1195ބައެއްާާލިބޭކަމެއް

ާމިާ ާވެސް ާޤ ނޫނ  ާއިންވެސްޓްަމންޓް ާފޮރިން ާ ާއަަރނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމަ، ާެއއް. ނަޑއަޅ ފަ ކަ

ާކުޑަމިނުންާ ާއެންމެ ާކުރ ކަމަްށވަންޏ  ާމިތ  ާބަޔަކު ާއަމިްއލަ ާމަސަްއކަތް ާޭބންކެއްެގ ާއަެނއްކ  ޓައީވ ންޖެހެއޭ.

ާލަާ ާލިމިޓެޑް ާއެ ާކަންނޭނގެ ާބުނެލަންޖެހޭ ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެން ާކުެރވޭނީ. ާއެކަން ާހަދައިގެްނނޭ ާކުންފުންޏެއް އިިބލިޓީ

ާފުލްާޓައިމްާދެާސްޓ ފުންާ ާވިދ ުޅވ ގޮތުންާެވއްޖިްއޔ  ހަމަާއެކަންާކުރ ާަބއެްއގެާްޕރޮޓެކްޝަނަށްާވެްސ.ާމިާބިުލގައި

ާވެސް ާމިނިމަމް ާއިނގޭތޯ ާނުފެނޭ ާހިަތކަށް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު، ާހިންގިދ ނެ. ާބޭންކެއް ާދެާާތިބެގެން  1200ފުލްޓައިމް

ާފުލްޓައިްމާ ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާމީަގިއ ާވެސް ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާމިނިމަމެއް ާކަމަކަށް. ާކުރަންވ ނެ ާމިކަން ާތިބެގެން ސްޓ ފުން

ާކަމަށްވަންޏ ާ ާއެހެންވިދ ުޅވ  ާެއވެ. ާހިންގިދ ނެ ާބޭންކެއް ާތިބެގެްނ ާދެމީހުން ާގޮތުަގއި ާމުވައްޒަފުންެގ ާދ އިމީ މީހުން

ާކުރެވެ ާމި ާފ ހަގަ ާއެހާ މިހެން ާޒ ތުަގއި ާޭއގެ ާހިންުގމަކީ ާއޮޕަރޭޝަްނ ާބޭންކެއްެގ ާއަހަންމިއްޔަތު. ާދޭ ާމިކަމަށް ީނ

ާބޭްނކެްއާ ާތިބެގެންނެއް ާފަހަތުަގއި ާަކއުންޓަރެްއގެ ާކުޑަ ާތިބެގެންނެއް ާދެމީހުން ާއެހޖންީވމަ، ާނޫން. ކުޑަކަެމއް

ާއޯވަރާެރގިއުލޭްޓކުރަ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއެހެންވީމަ،ާެއއްޮކޅުން ާިމާނުހިންގޭނެ. ާއަނެްއކޮޅުން ާމަސަްއކަތްކުަރއްވ އިރު  1205ން

ާއެވެ.ާ ާފެށިދ ނެ ާވިޔަފ ރި ާބޭންކެްއގެ ާފަށަިއގެން ާބޭންކެއް ާެވސް ާގޮތަކަށް ާއ ދައިގެ ާވަރަށް ާމެސެޖަކީ ދެއްވ 

ާއ ދައިެގާ ާވަރަށް ާހަމަ ާެއީކ ާއެއ އި ާހަމަ ާދެން ާެއއް. ާއެީއކީ ާނޫން ާޮކންސެޕްޓެއް ާޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ާހަމަާާކަންތައްތަުކގެ ާބޭނުންކޮށްގެން ާލަފްޒު ާއެ ާބޭންކު ާވިދ ޅުވޭ ާެއބަ ާމީަގއި ާފ ހަގަކުރަން ާއަުޅަގނޑު ތެރޭަގއި

ާއެމް.އެމް.ޭއގައިާ ާުނކުރެވޭނެޭއ ާކަެމއް ާެއއްެވސް ާދޭ ާޚިދުމަްތ ާކަހަލަ ާއެްއވެްސ ާނޫީނ ާވިޔަފ ިރކުރ  އެްއވެސް

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަަމކު، ާނޫނިއްޔ . ާބޭންކަކަށް ާކޮމ ޝަލް ާޙ ލަތަށްާރަޖިސްޓްރީކުރ  ާޢ އްމު ާއަޅުަގނޑުމެންގެ  1210މެން

ާކޮމ ޝަްލާ ާނަުމގައި ާބޭންކެއްގެ ާކޮމ ޝަލް ާކޮންމެ ާއެހެންީވމަ، ާއެބައިނގޭ. ާޯކްއޗެްއކަން ާބޭންކަކީ ބަލ ކަމަށްވަންޏ 
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ާބޭންކުާއަންނ ނެ.ާއެކަމަކު،ާެއނޫންާކަންކަމުގައިާވެސްާއެބަުހރޭާހަމަާބޭންކުާބޭނުންކޮށްފައިާވިޔަފ ރީގެާނަންނަމުަގއި.

ދުނިޔޭގެާއެހެންާތަންތަނުަގއިާވެސްާބޭނުންކުރޭ.ާފުޑްާބޭންުކާއެބަހުރޭާނޫނިއްޔ ާކަލަރާޭބންކުާއެބަހުރޭ.ާއެހެންވީަމ،ާ

ނޑުާހިތަށްާ އެގޮތަށްާޤަނޫނަކުންާބޭންުކގެާލަފްޒުާއެހެންގޮތަކަށްާބޭނުންުނކުރެވޭނެއޭާކިޔ ަފއިާމިގޮތަށްާއޮތުމަކީާއަުޅގަ

ާ ާެއ ާވިޔަފ ރިކޮށް ާމިހ ރު ާބޮޑެިތާއަރަނީ ާފުދޭވަރެއްގެ ާހަމަ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާހުރި ާއެސްޓަބްލިޝްކޮްށފައި  1215ނަންނަން

ާމަސައްކަތްކުރ ާ ާޒ ތުަގިއާބޭންކު ާއޭގެ ާއެއީ ާބޭުނންނުކުރުން ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާނަން ާލިބޭނެކަމެެކވެ.ާބޭންުކގެ ގެއްލުން

ާެގއްލުންވ ނެާކަމެއްާވެސްާނޫން.ާއެހެްނވީމަ،ާމިކަހަލަ ާއަށް ާކުރ އިުރާެވސްާާއިންޑަސްޓްރީ ަބއެްއާކުދިކުިދާކަންތައް

ާސަމ ލުކަްނާ ާބިލުަގއި ާމުޅި ާދެން ާއެވެ. ާބަލައިލަންޖެހެ ާކަންަތއްތަކަްށ ާބަެއއް ާީމގަިއ ާއަރަނީ ާހިތަށް އަޅުަގނުޑ

ާއެތައްާ ާއެހެން ާނޫން ާމަސަްއަކތް ާދ އިރ ގައި ާޭބންކުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭންކަށް. ާހަމަ ާމިއޮތީ ދެއްވ ފައި

ާމިދެްއވަީނާާދ އިރ ެއއްަގއި ާޖ ގަ ާއެއަށް ާަބއްލަވ  ާމީގައި ާެރގިއުލޭްޓކުރެްއވޭތޯ ާޮކންޓްރޯލްކުރެއްވޭތޯ  1220މަސަްއކަތް

ާަފއިނޭންސްާ ާލީޒް ާހަމަެއކަނި ާތެެރއަށް ާއިންޓަރމީޑިއަރީސް ާފައިނޭންޝަލް ާުހރީ ާމިަވގުތު ދިވެހިރ އްޖޭެގ

ާމިއަންނަނީ. ާނަން ާކުންފުނީގެ ާަފއިނޭންސް ާލީޒް ާލީްޒާާކުންފުންޏެއްކަމަށްވ ތީ ާނުދެްއވޭ ާއެއް ާޖ ގަ ާެއއަށް އެކަމަކު

ާއެބައިާ ާހަމަ ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއިންޓަރާމީޑިއަރީޒަށް. ާފައިނޭންޝަލް ާއެހެން ާނޫން ާކުންފުނި ފައިނޭންސް

ާހަމަާ ާދޭ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާއެްއކަހަލަ ާބޭންކ އި ާއެ ާވ ްނވީޭއ. ާިޑވެލޮޕް ާމީގައި ާކޮންސެްޕޓް ާއެ ާއައިސް މިއަށް

ނޑުާާފައިނޭންޝަލް ާއަުޅގަ ާވެްސާނޫން.ާދެން ާކުންފުންޏެއް ާލީޒިން ާެއަކނި ާބަިއވަރު.ާހަމަ ާހަމަ  1225އިންޓަރާމީިޑައރީޒް

ާކަަމީކާ ާވަޑަިއގަންނަވަން ާވިސްނ  ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާހަމަ ާބެހޭގޮތުން ާބޭންކ އި ާމި ާހަމަ ާއަދިވެސް ދަންނަވ ލ ނަން

ާމަސައް ާބޭންކެްއެގ ާކޮމ ޝަލް ާެވއްޖިއްޔ  ާވިސްޭނގޮތުން ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާއަޅުަގނޑަށް ާގެންނަ ާކުރ ކަމަްށވަންޏ  ކަތް

ާމެނޭޖްމަންޓުގެާ ާުކންފުންޏެއްގެ ާއޮތް ާބަނގުރޫްޓވެފައި ާތެރޭގައި، ާމެނޭޖްމަންޓުގެ ާކުންފުންޏެއްގެ ާބުނޭ ާއެބަ ތެރޭގައި

ާ ާއަންނަކަމަށްވަންޏ  ާއެޕްލިކޭޝަން ާކުންފުންޏަކަށް ާހަދ  ާއަލަށް ާމީހަކު ާހުރި ާމަސަްއކަތްކޮށްފައި ާމީހ ގެާތެރޭގައި އެ

ާމެނޭޖްމަންޓްގައިާ ާކުްނފުންޏެއްގެ ާއިންސޮްލވަންޓް ާނޫނިއްޔ  ާޕ ރސަންނެއްތޯ ާއިްނސޮލްވަންޓް ާއެއީ ާހިމަނަންޏ   1230ނަން

ާކަަށވަރުކޮށްާ ާބިލުން ާމި ާއަރަީނ ާހިތަށް ާައޅުަގނޑު ާެއކީ ާއެއ އި ާއެކަަމކު ާއަްނގައިދޭށޭ. ާނޫންތޯ ާމީހެއްތޯ އުޅުނު

ާޕްރެކްޓިސްާކުރ ާއެހެންާފަރ ތްތަކަށްާމިާކަވަރުކޮށްދޭންާދެއްވަންާބޭނުންާވަނީާދިވެހިރައްޔިތު ންނަށްާއަދިާރ އްޖޭަގއި

ބޭނުންފުޅުާވަނީާެއއްފަހަރ އިާލިކިއުޑޭްޓވެފަިއާނޫނީާެއއްފަހަރުާއިންސޮލްވަންްޓވެފަިއާހުިރާމީހަކުާދެނެއްާބޭންކިްނގާ

ނޑުމެންާބޭނުންވޭާބިޒްނަސްގެާތެރެއަށްާނ ދެވޭނެ.ާއެއީާމިާދ އިރ ގެާއިތުބ ރުާބޮޑުާކުރުމަ ށްޓަކައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ

 1235އެކަަށވަރުކަންާވެސްާމިާބިލުާނިމިގެންާދ އިރުާއެްއވެސްާޭބންކެއްާނޫނިްއޔ ާފައިނޭޝަލްާމަސައްކަތެްއާކުރ ާތަެންއެގާ

ަފއިާއޮްތާމެނޭޖްމަންޓުގައިާއުޅުނުާމީހަކީާއެާމެނޭޖްމަންޓްާއިންސޮލްވަންޓްާނޫނިއްޔ ާމެނޭޖްމަންޓަކީާލިކިއުޑޭޓްާކުރެވި

ާެއްއވެސްާ ާދިނުމުގެ ާލައިަސންސެއް ާބޭންކިންގ ާމީހަކަށް ާުއޅުުނ ާމެނޭޖްމަންޓްގައި ާއެ ާދެން، ާވަންޏ  ާކަމަށް ތަނެއް

ާވެސް.ާ ާހަމަަގއިމު ާމެނޭޖްމަންޓުގައި ާނުކުރަން ާަޤބޫލެއް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކުެރވިދ ނެ ާމަސައްކަތް މިންވަރަކަށް
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ާއެދެވޭ ާވަަރށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިުރާާއެހެންވީމަ، ާގޮްސ ާއަށް ާޮކމިޓީ ާިމއޮތީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާސަރުކ ރުން ހަމަ

ާޚިލ ފުާ ާޤ ނޫނ އި ާމިކަހަލަ ާނޫނިއްޔ  ާހަރަކ ތްތަކަށް ާޓެރަރިޒަމް ާމި ާގޮތްތޯ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމި ާހަމަ  1240އަޅުަގނޑުމެން

ާހަމަ ާލޯންޑްރީެގާމަސައްކަުތގައި ާމަނީ ާޚަރަދުކުރުމ އި ާފައިސ  ާހަރަކ ތްތަކަށް ާބޭންކުާރެގިއުލޭޝަްނާާއެހެން ކޮމ ަޝލް

ތެރެއިންތޯާކުރުންާއެންމެާރަނގަޅީ.ާކޮމ ޝަލްާބޭންކުާރެގިުއލޭޝަންގެާތެރެއިންާމިކަންާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނުޑާ

ާމަތިވެގެންާ ާރޭޓަށް ާއިންޓްރަސްޓް ާނޫނީ ާކެޕިޓަލް ާއޮފް ާކޮްސޓް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާއަނެއްކ  ާބުނަނީ ާހިތް ހަމަ

ާކަ ާމި ނޑުމެންާދ ނެއޭ. ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ާރެގިއުލޭޝަންެގ ާބޭންކިންގ ާމި ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރ އިރު ންކަން

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާކުެރވޭތޯ. ާުކޑަ ާކެޕިޓަލް ާއޮފް ާކޮސްޓް ާރ އްޖޭެގ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާބަލަންވީ  1245މަސައްކަތްކޮށްަފއި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާޝުކުރިއްޔ . ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާއަށް ާޕީ.ޭއ ާެއކު ާވ ހަކަފުޅ  ާމެންބަރުގެ ނުޑާާމިނިޓ04ާުޢިްއޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ހަމަވީ.

 1250ާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާމިާއަރުަވނީާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ ާއަށް.

ާ

ާވުން:މަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެއްބަރުާމުޙަތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާމެން

އިާބެހޭާހަރުދަނ ާޤ ނޫނެއްާއޮތުމަށްާމިހިނދުންާގާއާ ލައިކުްމ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބޭންިކންޢަ`.ާައއްސަލ މް

މިހިނދަށްާއޮތުމަށްާވެސްާބޭނުންވ ތީާމިފަދަާބިލެއްާސަރުކ ުރންާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާއަުޅަގނޑުާސަރުކ ރަށްާުޝކުރުާ

 1255ވަނަާމ އްދ ގައިާބޭންކުތަުކގެާފައިސ ާބަހައްޓ ާފަރ ތްތަކ އިާފައިސ 0ާާާލުގެދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބި

ނަގ ާފަރ ތްތަުކގެާަޙއްޤުތައްާކަށަވަރުކޮށްދީަފއިާވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެބަވޭ.ާޚ ްއޞަާގޮތެްއގަިއާބޭންކުތަުކގަިއާފައިސ ާ

ާގޮތ އި،ާބި ާބިލުގެ ާގޮތ އި ާކޮށްދީފައިވ  ާހިމ ޔަތް ާޙައްޤު ާމީހުންގެ ާބަހައްޓ  4ާާުލގެ ާބ ބުގެ ާމ އްދ ަގިއ03ާާވަނަ ވަނަ

އިންޓްރަސްޓުާނެގުމ އިާއިންްޓރަސްޓ އިާނުލ ާފައިސ ާބެހެއްޓޭނެާގޮތ އިާއުސޫލުތަކ އިާރަހުނުާކުރުމ އިާއަދިާރަހުނަކ ާ

ާސެކިއުރިޓީާ ާއެހެނިހެން ާސްޓޮކ ިއ ާނޯޓ އި، ާޕްރަވަސަރީ ާއެކްސްޗޭންޖ އި، ާއޮފް ާބިލު ާޗެކ ިއ، ާދޫކުރުމ އި ފައިސ 

ާޚިދުމަތްާާސްޓޮކް ާރޭޖް ާކުުރމ އި،ާބްރޯކް ާގަތުމ ިއ،ާިވްއކުމ އި،ާއަންޑަރާަރއިޓް ާނަމުގައި  1260ބޮންޑ އި،ާަކސްޓަމަރުންގެ

ާމިނިމަމްާ ާލޯނުާދޫކުރޭނެވަރ އި ާމިނިމަމް ާދޫކުރޭނެވަރ އި ާލޯނު ާމެކްސިމަމް ާތެރެއިން ދިނުމ އި،ާބޭންކުގެާރައުސްމ ުލގެ

ާއުސޫލު ާއަދަދ އި ާބެހެއްޓޭނެ ާގޮތުަގއި ާދެންނެވޭނީާރިޒ ވް ާވަނީ ާަކނަޑެއޅިފައި ނޑުތައް ާމިންގަ ާހަމަތަކ އި ތަކ އި

ާވަިނާ ާމި ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާފަރުމ ކޮށް ާބިލު ާމި ާަރނގަޅަށޭ. ާވަރަށް ާއިރުގައި ާބަލ  ާބޭންކިންަނށް ާދުނިޔޭގެ މިއަދުގެ

ނޑުާދަންނަވަނީާިމއީާއިްނޓަ ރނޭޝަލްާބޭންކިންނ އިާހަމައެކަނިާމިާރ އްޖޭަގއިާބޭްނކިންނ އިާބެހޭާބަެއއްާނޫން.ާައޅުގަ

ާތަްއޔ ރުކޮށްފަިއާ ާއެްއގޮތަށް ާކޮންސެޕްޓ އ  ާކުރެިވގެން ާމަޝްވަރ  ާމ ހިރުންނ އި ާބެހޭ ާމިކަމ އި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް  1265ބެހޭ
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ާބޮުޑާ ާމ  ާބިލަށް ާމި ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާކުރަން.ާއަުޅގަ ާތ އީދު ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމި ބިލެއް

ާވިޔަފ ީރވެރިންނަށްާާއުނިއިތުރުތަެކއް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާފ ސްވެއްޖެނަމަ ާއަވަަހށް ާވެސް ާވީހ  ާބިލު ާމި ނުގެނެސް

ާޔޫރަޕ ިއ،ާސެންޓަލްާ ާޔޫރަޕ ިއ،ާހުޅަނގު ާރަީއސް،ާއިރުމަތީ ާލިބޭނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަގުތެއް ާނިދ ލ ނެ ހަމަޖެހިލައިގެން

ދުނިޔޭަގއިާވެސްާވަަރށްާމަޝްހޫރުާެވގެންާދިޔަާާއެމެރިކ ާއ ިއ،ާފ ރިސްޓ އިާިމާސަރަޙައްުދގެާމިާއޭރިޔ ގެާައދިާމުޅި

ާދަންނަވަންޏ ާ ާކުރުކޮށް ާކްެރޑިްޓ ާއޮފް ާބޭންކް ާކޮމ ސް. ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާއެންޑް ާކްރެޑިްޓ ާއޮފް ާބޭންކް  1270ބޭންކެއް

ާބީ.ސީ.ސީާއ އިާައޅުަގނޑުާަދންކޮޅެއްާައވަްސވެފައިާހުރިމ ާއަޅުަގނޑަށްާމިާއުޅެނީާދިގުޮކށްާނުކީގެން.ާއ ދެ،ާބޭންކް

ާވަރަްށާ ާޤަބޫލުކުރި ާދުނިޔެ ާމުިޅ ާބ ރަށް ާއެންމެ ާދުނިޔޭަގއި ާމި ާއިންޓަރނޭޝަނަލަކީ ާކޮމ ޝް ާއެންޑް ާކްރެޑިޓް އޮފް

ފ ސްޓްާކުރަމުންާދިޔަާބޭންެކއް.ާެއކަމަކުާނަތީޖ ާައކަށްވީާސައުީވސްާަގޑިއިރުާތެޭރަގއިާއެާބޭންކުާބަނގުރޫްޓެވގެންާ

ާއަތުެވއް ާހ ލަތެއް ާއެފަދަ ާއިރ ދަކުރަވިްއޔ ާދިއުން.ާނަމަވެސް ާގޮތުން ާއޮތް ާމި ާބިލު ާމި ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަ ޖެނަމަ

ާބިލުންާ ާމި ާހިމ ޔަތް ާމީހުންގެ ާބަަހއްޓ  ާފައިސ  ާބޭްނކުތަކުަގއި ާމިރ އްޖޭގެ ާކަމެްއާދިމ ވިޔަސް ާއެކަހަލަ  1275މާރ އްޖޭގައި

ާކަ ާުއގޫބ ތް ާބިލަކީ ާބިލު،ާމި ާމި ާހަމައެކަނި ާވ ނީ ާަދންނަ ނޑު ާދީފައިވޭ.ާއަުޅގަ ާެވގެންާހޯދަ ާވެސް ާބިލަކަށް ނޑަައޅ 

ާއުފުދުނުްއސުރެއްާ ާޭބންކެއް ާމަރުކަޒީ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާޚ އްަޞޮކށް ާތ ރީޚަކީ ާބޭންކިންގ ާރ އްޭޖގެ ާމި ާނުވ ނެ. ވެސް

ފެށިގެންާމިާރ އްޖޭގެާބޭންކިްނގާތ ރީޚަކީާވަރަށްާބޮޑަށްާކިަލނބުވެފައިވ ާތ ރީޚެއް.ާހަޑިާތ ރީޚެއްާއޮތީ.ާިޢއްޒަތްތެިރާ

ާކަންތައްތަްއާއެބަހުރިާރައީސް،ާއަޅުާ ާބައެއް ާވަރަްށާގިނަ ާހ ލެއްަގއި ާެއްއެވސް ާނެތޭ ާބިލުގައި ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ގަ

ާކޮމިީޓާ ާދަންނަވ ނީ ާދަންނަވ ަނން، ާއަޅުަގނޑު ާެއބަހުރި ާމަދުކޮށްަފއި ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާހުންނަންޖެހޭ  1280ބައެއް

ާަކންތަ ާމި ާގެނެސް ާއިޞްލ ޙެއް ާކަންތައްތަކަްށ ާމި ާވަރަްށާމަރުހަލ ގައި ާކޮންމެވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާޖެހޭނެ އްތަކަށް

ާ ާމިރ އްޖޭަގއި ާގޮުތގައި ާދަންނަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ ާލޯނ06ާާުއަލިއަުޅވ ލަން. ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާފުރިފަިއވ  އަހަރު

ާ ާގެދޮރު ާއޭނ  ާެއޅުމުގެ ާގެދޮރު ާއޭނ  ާތަންޮކޅެްއާލިބުނީމަ ާބަހ ިއގެން ާއޮންނަންެޖހޭނެ.ާގެ ާފުރުޞަތު ެއޅުމުެގާލިބުމުގެ

ނުޑާ ފުރުޞަތުާއޭނަާއަށްާލިބެންާޖެހޭނެ.ާބޭންކުންާއެާލޯނުާއޭނ ާއަށްާލިބުމުގެާފުރުޞަތުާއޮންނަންާޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ާކުރުމ ިއާ ާޢިމ ރ ތް ާއެ ާބިންގަތުމ އި ާގަތުމ އި ާޯގތިގެދޮރު ާެވސް ާތަންތ ނގައި ާެއހެން ާދުނިޭޔގެ ާގޮތުަގއި  1285ދަންނަ

ބޭންކުންާދައްކ 66ާާދެއްީކމ ާ%06ާއިާބޭންކުތަކުންާފައިނޭންސްާއެބަދޭާ%ާމިކަންކަމަށްާނޫނިއްޔ ާގޯތިގެޮދރުާހަދ ފަ

ގޮތަށް.ާމިއީާމިާދުިނޔޭަގއިާިމހ ރުާވެސްާއެންމެާކައިިރާޤަުއމުތަކަށްާބެލިޔަސްާދުރުާަޤއުމުތަކަށްާބެލިޔަސްާކުރަމުންާ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާނުކުރޭ. ާމިަކމެއް ާބޭންކުަތކުން ާރ އްޖޭގެ ާމި ާނަމަެވސް ާގޮތް. ާރ އްޖޭެގާާއަންނަ ާމި ވިސްނަންވީ

ާމީގެާ ާކެޕިޓަަލކީ ާހުޅުވ  ާބޭންެކއް ާރ އްޖޭގައި ާހިފައިގެނެްއާނޫން.ާމި ާރުފިޔ  ާހުރީީކާމިލިއަން ާއަިއސްފައި ބޭންކުތަކަށް

ާލިބިގެންާ ާފައިސ  ާއަތުން ާރައްޔިތުންގެ ާނިކަމެތި ާމިއީ ާޑޮލަރު. ާލައްކަެއއްހ  ާޑޮަލރު. ާދެލައްކަެއއްހ   1290ކުރީަގއި

ާ ާރައްޔިތުންާމުއްސަނދިވެފައި ާރ އްޖޭގެ ާމަގު،ާމި ާދިރިއުޅެވޭނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއެެހންވެއްޖިްއޔ  އެތިބީ.

ބޭނުންވ ާކަންތައްަތއްާފުރިހަމަާކޮށްދެވޭނެާަމގުާމިާބޭންކުަތކުންާފުރިހަމަާކޮށްދެވެންާޖެޭހނެ.ާހަމައެކަނިާމީހެްއގެާެގާ
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ާހ  ާގެްނގޮސް ާޝަރީޢަތަށް ާމީހ  ާއެ ާކުރީމ  ާޯމގޭޖް ާމަގުމަތިކޮށްލ ާއެއް ާިވއްކ ލަިއ ާގެދޮުރ ާއެމީހ ެގ ާއަރުވ ލ  ހަށް

ާބޭންކަކީާ ާމަރުކަޒީ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވ ނެ. ާެވގެން ާގޮުތގައި ބައެްއގެ

ނޑުާމިތ ނގައިާނެތްާމީހެއްާވީމަ،ާވ ަހކަާވީމ ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ަކށްާނެތިން  1295.ާމިާރ އްޖޭގައިާއަޅުަގނަޑކަށްާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނަުކާ ާއިސްލ މީ ާޤ ނޫނެްއގައި ާެއއްވެސް ާތަނެއްަގއި ާއެއްެވސް ާދުނިޔޭގެ ާމި ާމީހުން. ާކުރ  ާލޯންޑް ާމަނީ އެބައުޅޭ

ާއެއީ.ާ ާކުރުން ާލޯންޑް ާމަނީ ާނޫން ާކުރ ކަމެއް ާހުއްދަ ާޤ ނޫނެއްަގއި ާއެްއވެސް ާސަމ ވީ ާނޫން. ާއިސްލ މްދީނަކު ނޫން

ާޮއޅުވ ަލއި ާރ އްޭޖގެ ާމި ާއެަބާއެކަމަކު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަލަބަލ . ާމިއޮންނަނީ ާަސރުކ ރު ާއެކަމަކު ާއެބަކުރޭ. ގެން

ާމިާ ާއެހެންވީމަ، ާވެސް. ާބައެއްަކން ާކޮން ާތިބެނީ ާައޑީަގއި ާީމގެ ާވެސް. ާބައެއްކަން ާކޮން ާކުރަނީ ާމިކަން އިނގޭ

 1300ނެތް.ާއެްއވެސްާތަފ ތެއްާނެތް.ާާާބޭންކުތަކ އިާމިާދެންނެވިާމީހުންނ އިާއަޅުަގނޑުާދަންނަާގޮުތގައިާއެްއވެސްާފަރަެގއް

ާކުއްޔަްށާ ާބިން ާމުއްދަތަށް ާދިގު ާގޮތަށް ާއެ ާހަމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭންކު. ާމަރުކަޒީ ާރ އްޖޭގެ ާމި ޚ އްޞަކޮށް

ާގޮްތާ ާލިބޭ ާލޯނު ާވެސް ާއަްށ ާއޭނ  ާދިޔ މ  ާބޭންކަށް ާހިފައިެގން ާެއގްރިމަންޓް ާއޭނ ގެ ާމީހ  ާކުރ  ާޢިމ ރަތް ހިފައިގެން

ފަހިވ ންވ ންޖެހޭނެ.ާބޭންކެއްގެާއަސްލުާވ ޖިބަީކާއެއީ.ާބޭންކެއްާތަނަކަށްާޤަުއމަކަށްާގެނެސް،ާގެންނަނީާާއޮތުންާމަގު

ާރ އްޭޖގަިއާ ާމި ާނުވ ކަމަށްވަންޏ  ާކ މިޔ ުބ ާމަޤުޞަދުތައް ާެއ ާއޮތީމ ، ާމަޤުޞަދުތަކެއް ާބޭނުންތަެކްއގަިއ ާވެސް ކޮންމެ

ާދީގެން ާހުއްދަ ާޭބންކުތައް ާއެ ާދަންނަވ ނީ ާރައްޔިތުންާާއަޅުަގނޑު ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހަމައެކަނި ާރ އްޖޭގައި ާމި  1305ނުވ ނެ.

ާމިތަނުންާ ާހޯދ ގެން ާފައިސ  ާމިތަނުން ާހޯދ ގެން ާފައިސ  ާއަތުން ާރަްއޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާމި ާނުވަތަ ާފެލ ގެން އަތުން

ާެވވަަޑއިނުގަން ާތިބޭފުޅުން ާއެއްަބސްެވ ާނެތް. ާކަެމއް ާއަންނ ނެ ާރ އްޖެއަކަްށ ާމި ާހިންގ ކަން ާިމާބޭންކުތައް ަނވ ށޭ.

ާކަމެްއާ ާއެބަހުރި.ާކޮންމެއްޯތާވަނީ،ާއެްއވެސް ާރ އްޖޭގެ ާބޭންކު.ާމި ާނަންބަރާވަން ާދުނިޭޔގެ ާމި ާއެބަހުރި ރ އްޖޭަގއި

ނުކުރެވޭ.ާސިޓީާބޭްނކ އިާއެޗް.އެސް.ބީ.ސީާއ އިާްސޓޭންޑެޑްާޓ ޗަރާބޭންކ އިާމިާބޭންކުަތަކކީާމިާދުނިޔޭގެާއެްއވަަނާ

ާބޭންކުތައް ާހިންގޭ ާދަރަޖ ގައި ާވަނީ ާހުޅުވިތ  ާބޭންކު ާމީހަކަށ06ާާް. ާެއްއވެސް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއަްއސަވ ަބއްލަވ   1310އަހަރު.

ާބޭންކަކުން.ާލޯނެްއާދިންތޯ.ާރަނގަޅު.ާ ާއެިއން ާވީތޯ ާލ ަބާެއއް ާމީހަުކާދިޔަިއްއޔ 03ާާއެްއވެސް ރިސޯްޓާހިފައިގެން

ާނި ާރ އްޖޭގެ ާމި ާޖެހޭނީ ާދިރިއުޅެން ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާލ ރި. ާދީފ ނެ ާއަށް ާރަީއސް،ާއޭނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެވސް. ކަމެތިން

ނޑުާދެއްކެްނާ ނޑުާޕ ޓީާއަށްާއޮތްާވަގުުތގައިާމިާބޭންކިންގާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުާގަސްދުކުރަނީާައުޅގަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާމީހުން، ާޕ ީޓގެ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއެދެން. ާޮބޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްއކަްނ ާެއއް ާވ ހަކަ ހުރި

ާެދއްވުމަށް.ާާތިބޭފުޅުންގެ ާވަގުތު ާއެ ާައޅުަގނޑަށް ާވެއްޖިްއޔ  ާބޭނުން ާދައްކަްނ ާވ ހަކަ ާކޮންމެހެން ާތިބޭފުޅުްނ  1315ަވގުތު

ާއޭނާ  ާހިނގ . ާބަލަމ  ާހ ލަތައް ާމީހ ގެ ާކުރ  ާމަްސާއެކްސްޕޯޓް ާރ އްޖޭގައި ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހިފައިގެ ާއެލްސީ ާދަނީ ާމި ާކޮށްފައި،ާއޭނ  ާއެކްސްޕޯޓް ާއޭނ ާމަސް ާކުރިން ާކުރުމުގެ ާއެކްްސޕޯޓް ާމަސް ން.ާނޫނިއްޔ 

އޭ.ާބުނީމާ 36ާމިދަނީާއެލްސީާހިފައިގެންާގޮްއސަާމިާބުނަނީާތިމަންނަށްާދޭށޭާމިާބ އްވ ލ ފައިާޕެކިންާކްރެޑިޓް.ާ%

ާއެއްާ ާކުރެވޭ ާބުނަނީާނުލިބޭނެއޭ.ާޤަބޫލު ާަކއިރީަގިއާމި ާއެއްލ ލ ފަިއ،ާއޭނ  ާަނގ  ާއެްއޗަކީ ާހަދ  ާމި ެޗއްާނޫނޭ.ާބޭންކު
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ާއިންނަ ާމި ާއެލްސީަގއި ާބުނ އިރުގައި ާއެހެން ާރިއަމްބ ސްމަންޓް ާޓީޓީ ާކްރެޑިޓް. ާލެޓަރާއޮފް ާއެވޮރޯކަބަލް ރްޑާނީ  1320އެލ 

ކޮށްފައިާހުއްދަކޮށްފައިާމިާއިންނަނީ.ާބޭންކިންގާޤ ނޫނުާބުނ ާގޮތުގަިއ،ާބޭންކުާގަވ އިދުާބުނ ާގޮތުގައިާއެމް.އެމް.ޭއާ

ާރައްޔިތު ާކީްއެވގެންތޯ ނޑުާއިން ާއަުޅގަ ާއަށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާބިލަކީ ާމި ާއޮންނަންވީ. ާރީްއޗަށް ާހަދ އިރުގައި ާމި ްނ

ާބޭރުންާ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާކުރަން. ާތަންފީޛު ާޖެހޭނެ ާޤ ނޫނު ާމި ާރ އްޖޭގައި ާމި ާނޫން. ާމުދަލެއް ާއެމީހެްއގެ ވ ރުތަކޮށްދޭ

ާ ާަރއްޔިތުންނ އި ާރ އްޭޖގެ ާމި ާގޮތަކަށް ާހުރިހ  ާހިތު ާބޭންކުތަކަށް ާދެނެއް.ާއަރ ހުރި ާނުކުެރވޭނެ ާކަންަތކެއް ދޭތެޭރގައި

ާފައިސ ާ ާއަށް ާއެލްސީ ާމި ާމިމީހުންނަށް ާވަނީ. ާކިހިނެއްތޯ ާޤިޔ މަތްވެފައި ާމީހުން ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ  1325އަޅުަގނޑު

ާމަްސާ ާވީމ ، ާޑޮލަރު. ާޔޫ.ެއސް ާއެއްަލއްކަ ާލިސްޓަކީ ާަނގަންޖެހޭ ާކުރަނީ. ާވެލިުއ ާއަންަޑރ ާރ އްޖެ ާމި ނުލިބުނީމ 

ބުނ ނެާތިމަންނަާދޭނަމޭާތިރީސްާހ ސްާޑޮލަރު.ާބ ކީާހަތްދިހަާހ ސްާޑޮލަރުާއަންނ ށޭާތިމަންނަާޤައުމަށްާާގަންނަާމީހ 

ާމިހުންނަނީ.ާ ާވ ގޮތް ާނުލިުބނީމ  ާފެސިލިޓީސް ާއަށް ާމީނަ ާނުލިބުނީމ  ާފައިނޭންސް ާބޭންުކ ާއަށް ާމީނަ ާމިއީ ބަލ .

ާއެ ާގޮސް ާމިދަނީ. ާބަލ  ާޑޮލަރު ާހ ސް ާހަތްދިހަ ާއޭނަ ާގޮތަކަްށާާއެންމެފަހުން ާބޭނުންހ  ާފައިސ  ާޤައުމަކީ ާދ  ބަލ 

ާބޭރުާ ާތި ާވަގަށޭ ާކަލޭ ާބުނަނީ ާމި ާހިފަނީ.ާހިފ ފަ ާފައިސ  ާނޫން.ާއެއަރޕޯޓުން ާޤައުމެއް ާގެެނވޭ ާއަޅ ލައިގެން  1330ދަބަހަށް

ސ ާކުރަނީާމިތަނުންާފައިސ ާތިާބޭރުާކުރަނީ.ާއެހ ާތަނުންާފެށިގެންާޤައުމުންާފައިސ ާބޭރުވީ.ާޤައުމުަގއިާހުރިާފައި

ާއެްލސީތަކ ިއާ ާބަެއއް ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި. ާިރސްކުތަެކްއ ާބައިވަރު ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާެގއްލުނީ. އެއް

ާގޮތަށްާ ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާތެެރިއން ާިވޔަފ ރިވެރިްނގެ ާތެެރއިން ާރައްޔިތުްނގެ ާހުންނަ ާީދފައި ާޖ ގަ ާއެލްސީތަކަށް މިކަހަލަ

ާކޮށްފަ ާހުއްަދ ާއެލްސީތަކުަގއި ާއެލްސީަތކަށްާއަންނަ ާހުއްދަކޮށްފައިވ  ާރިއެމްބ ސްމަންޓުން ާީޓޓީ ާއެލްސީތަކަށް އިވ 

 1335ފައިސ ާވަގުތުންާދޫކުރެވެންޖެޭހނެ.ާއޭނ ގެާޑޮކިއުމަންޓްާއޭނަާހުށަހެޅުމުންާއޭނ ާއަށްާބޭންކުންާއެއްވެސްާޝަރުތަކ އިާ

ބުނަނީ.ާއެހެންނޭާބުނަނަނީ،ާމިހެންނޭާާނުލ ާފައިސ ާދޭންޖެހޭނެ.ާއޭނ ާދިޔައީމ ާކަސްޓަމަރީާޕްރަކްޓިސްގައިާމިގޮތަށޭ

ާމިއަުދާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާޒަމ ނެއް ާބޭނުންކުރ  ާޓެލެސް ާމިއީ ާމިއަދު ާނ ދޭޭއ ާއެއް ާފައިސ  ބުނަނީ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާބޭނުންާކުަރނީާސުވިފްޓް.ާހަމަެއކަނިާދުނިޔޭގެާމ ލީާއިދ ރ ތަކަށްާއޮންނަާކޮމިއުނިކޭޝަެނއްާއެީއ.ާ

ާއެާއިނގިރޭިސވިލ  ާތެރޭަގއި ާދެގަޑިއިރު ާފޮނުވ ލީމ  ާފައިސ  ާމީހަކަށް ާހުންނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމީހ  ާހުންނަ ތުަގއި

ާއަދަދުެގާ ާބޮޑެތި ާޖަމ ކުރ  ާބޭރުްނ ާއިން ާރ އްޖެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި ާހަނދ ން ާއަުޅަގނޑު ާރިއަަލއިްޒވޭ.  1340ފައިސ 

ނޫނިއްޔ ާމިވެިނކަމެކޭާެއަވނިކަމެކޭާޓެލެކްސެއްާވެްސާފައިސ ތައްާއައިމ ާއެބަާބުނޭާޓެސްޓްާވެރިފައިާއެއްާުނކުރެެވއޭާ

ާބޭންކުަގިއާ ާޑޮލަރު ާލައްކަ،ާޔޫ.އެސް ާހަތަރު ާތިން ާލައްކަ ާދެ ާލައްކަ ާއެމީހ ގެ ާބޭނުމަކީ ާކޮށްލަނީ.ާކޮބ  ާއިގްނޯ ނ ދެއޭ

ާ ާމި ާުކރ އިރުަގއި ާމިކަންތައްަތއް ާުކރ އިރުަގއި ާަވއްކަންތަްއ ާމި ާބޭނުންވަނީ. ާއަނބުރ ލަން ރ އްޭޖެގާބަހައްޓ ލ 

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުބޭްއޭވނެ. ާފޮތެއް ާދެ ާބޭންކެއްަގއި ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހޭލ . ާވ ނީ ާއޮންނަން ާބޭންކު ސެންޓަރަލް

ާޤައުމުަގިއާ ާމި ާޤައުމުަގއި. ާމި ާނުބޭްއވޭނެ ާދެނެއް ާފޮތެއް ާއޮންނަ ާފޮރުވ ަފއި ާވަށްަގނުޑާދަށުގައި ާބޭްއވޭނީ.  1345އެއްފޮތް

ާބޭ ާތ ރީުޚގަިއ ާބޭންކިްނގ ނޑުާބޭއްވޭނީ ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރ  ާމަަސއްކަތް ާބޭންކިންގ ާރ އްޖޭަގިއ ާދެން، އްވޭނީ.
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ނޑަކީާ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާގެންގުޅެވޭނީ. ާފޮތޭ ާއެއް ާނުގެންގުެޅވޭނެޭއ. ާފޮތެއް ާދެ ާތިބޭފުޅުންނަށް ގޮވ ލަނީ

ނޑުާމިާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާތަޖުރިބ ާއ ިއާމިކަހަލަާކަންތައްތަކުަގއިާވަަރށްާތަޖުރިބ ާލިބިފައިވ ާމީހަކަށްވ ތީވެާއަޅުާ ގަ

ާލޯކަލްާ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހަކަށްވ ތީ. ާހުރި ާފޭސްކޮށްފައި ާކަންތައްަތކ އި ާމި ާހިތްޗ އި ވޭނ އި

 1350ދާ އެލްސީާހުޅުވުުމގެާދޮރުާވެްސާހުންނަވަނީާހުޅުވިފައިއޭ.ާތ.އަތޮޅުާތިމަރަފުށީގައިާހުންނަާމީހ ާއޭނަާމ ލެާއިންާމު

ާއެލްީސާ ާވެިރއަކު ާވިޔަފ ރި ާހުންަނ ާމ ލޭަގއި ާހުޅުވީމ  ާއެްލސީ ާއޭަނ ާޮގސް ާބޭންކަށް ާވޭމަންޫޑ ާބޭނުންވީމ  ގަންނަން

ާލިބެންޖެހޭނެ.ާ ާމުދ  ާއަށް ާއޭނ  ާއެރުވީމ  ާމުދ  ާެއއްގޮތަށް ާއޭނ  ާެއްއގޮތަށް ާޓ މްސްތަކ އި ާއެލްީސގެ ާއެ ހުޅުވީމ ،

ާނުހުޅުަވންވީ ާއެލްސީ ާީކއްވެތޯ.ާކުރެިޓޑަކީްއވެގެންތޯ ާމައްަސަލާާިއޒީ ާދެރަ ާބިލުގައި ނުހުޅުވެންވީ.ާހުުޅވެންޖެހޭނެ.ާމި

ނޑުމެންާ ނަޑއަޅަްނާޖެހޭނީކީާއަޅުގަ ނޑަައޅަނީާުއގޫބ ތް.ާމ ލީާއުގޫބ ެތއްާނޫންާކަ އަކީާމިާބިލުގައިާހަމަެއކަނިާމިާކަ

ާލ ބަޔަށްޓަކައިާ ާަރއްިޔތުންގެ ާފައިދ އަށްޓަކައި. ާރަްއޔިތުންނަށް ާގެންނަވީ ާމިާޤ ނޫނެއް ާމަންފ  ާލ ބަޔ އި ާރައްިޔތުންގެ .1355 

ާޖެހުނުތ ނގައި.ާ ާޖެހެނީ ާހަަމ ާމިވެސް ާނޫން. ާއެްއޗެއް ާބޭނުން ާވެސް ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާނެތިއްޔ  ާފެންނަ ޤ ނޫނުން

ނޑުވެަފިއާ ނޑުފު ާފު ާވިޔަފ ރިެވރިއަކު ާކިތަންމެ ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާއެބަހުރި ާހަނދ ން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ންސ ސްާމިލިއަންާރުފިޔ ގެާކެޕިޓަލްާހުންނަާމީހ ާއޭނ ާއަތުާކުޑަކުަޑާލ ރުކޮޅެއްާނެތިގެންާއޭނ ގެާއެބަތިބި.ާސަތޭކަާފަ

މުދ ާވީރ ނ ާވެގެންާދ އިުރގަިއާމިާރ އްޖޭގެާބޭންކުތައްާޮއެވގެންާނުވ ނެ.ާއޭނ ާގެންގޮސްާސެކިއުރިޓީާބޭންކަށްާލީމ ާ

ާެކޕިޓަ ާރަނިންގ ާއޭނ ގެ ާގޮތް ާހިންަގއިގަންނ ީނ ާމުދ  ާދޭންޖެހޭނެ.ާއޭނ ގެ ާކެޕިޓަލެއް ާވޯރކިންގ ާނޫނިއްޔ   1360ލެއް

ާތިާ ާގޮވ ލަނީ ާއަޅުަގނޑު ާެއއީ. ާދުޝުމަނުންތަކެއް ާރ ްއޖޭގެ ާތިެބގެން ާރ އްޭޖގައި ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ނުދޭކަމަށްވަންޏ 

ާނޫން ާތަނެއް ާހުރި ާވަްއކަންުކރަން ާބޭފުޅުން ާތި ާއަކީ ާރ އްޖޭ ާމި ާވަންޏ  ާކުރ ކަމަށް ާކަންތައް ާގޮތަށް ާއެ .ާބޭފުޅުން

ާސަރުކ ުރގަިއާތިބިާ ާކުރީގެ ާކަންތަކެްއާނުކުރެވޭނެ. ާެއފަދަ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާފަހުން ާުނކުރ ނަމޭ.ާމީގެ އަޅުަގނުޑާދުލެއް

ާމިވެނިާ ާކޮށްލ ފައި ާފޯނު ާމެނޭޖަރަށް ާބޭންކުތަކުގެ ާމިނިސްޓަރުން ާތިބި ާހަވ ލު ާކުންފުނިތަކ އި މިނިސްޓަރުން

ާެއކަ ާހުރި ާއެްސޓީއޯަގއި ާިމވެނި ާއެަކއުންޓަކަްށާއެަކއުންޓެްއގައި ާއެހެން ާަނގ ަނމޭ ާވީ ާދެން ާފައިސ   1365އުންެޓއްެގ

ާމިއީާ ާމިއަދު ާނުދޫކޮށްފިއްޔ  ާޑޮލަރު ާހަމިލިއަން ާމީހަކަށް ާއެވެނި ާބަދަލުކުރ ނަމޭ. ާބޭންކަކަށް ާއެހެން ބަދަލުކުރ ނަމޭ،

ާކަމަކަ ާކޮންމެ ާބިލެްއގައި ާކޮންމެ ާނޫން. ާއެދުވަެހއް ާމިއީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނޫން ށްާއެދުހެއް

ާބ ރ ިއާ ާލިބިދީފަިއވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާަކނުޑވ ލަން ާއ ރު ާބ ރ ިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

ާފިލުވ ފަިއާ ާފުރަތަމަ ާހަޑި ާހުރި ާަގއިގ  ާކަމެްއާނެތް.ާތިމ މެންގެ ާވ ހަަކާދަްއކ ނެ ާބިަލކަށް ާކޮންމެ ާަކނުޑވ ލަން އ ރު

ނުޑވ  ާކަ ާއ ރު ާބ ރ އި ާމީހުންގެ ާބޭންކަކަްށާއެހެން ާެއއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއަދު ާކުަރންޖެހޭނީ. ާމަސައްކަތް  1370ލަން

ާތިާ ާފައިސ  ާހުރި ާެއކަުއންޓެއްަގއި ާމިވެނި ާރައީސްާސަރުކ ރުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދ ުޅވެްއާނުވ ނެ ާއެއް ާކޮށްފައި ފޯނު

ހަދަން.ާއޭނ ާއަށްާހަާމިލިއަންާޑޮލަުރާާބޭންކުާނޫންާއެހެންާބޭންކަކަްށާބަދަލުކުރ ނަމޭާމިވެނިާމީހަކުާދ ނެއޭާރިސޯޓް

ާމީހެއްާ ާޤައުމުަގއި ާނެތް ާެއްއ ާމައްސަލަ ާމީހެއް. ާނެތް ާއަތުަގިއ ާވެސް ާއެަކއްެޗއް ާކ ުކތޯ. ާމީހަކީ ާއެބުނ  ާއޭރު ދޭށޭ.
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ްނާއުފެއްދުނީ.ާެއކަމަކުާަޤއުމުަގިއާމުއްސަންޖެއްާއުފައްދަންވ ީނކީާޤައުުމގެާބައިތުލްާމ ލުންާަވއްކަންާކޮްށގެންނެއްާނޫ

 1375ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާވެސްާތ އީދުާކުރަން.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާމިާ

ާމިރ އްޭޖގެާ ާޚ އްޞަކޮށް ާބޭންކުަތްއ ާކުރި ާސްޓ ޓް ާއެްއކޮށް ާލ ރިޮކޅަކ  ާކުަޑކުޑަ ާބޭންުކތައް ާރ އްޭޖގެ ާމި ގޮވ ލަނީ

ރުފިޔ އަކަށްާއެމީހުންާކެޕިޓަލްާާހުޅުވިާބޭންކުާމިއަދުާއެހެރީާއެތައްާބިލިއަންާމަރުކަޒީާބޭންކުާދެާލައްކަެއްއހ ާޑޮލަރު

އަރ ފައި.ާއެމީހުންާބޭންކަށްާޮގސްާރ އްޖެތެރޭާނޫނިއްޔ ާއަޮތޅުތެރޭާދިރިއުޅޭާރަްއޔިތަކުާޮގސްާއ ދޭސްާކުރީމ ާއޭނ ގެާ

ދޯނިާމޯގޭޖްކޮށްފައިާލ ރިކޮޅުާދީފައިާދެދުވަސްާނުވަނީސްާއޭނ ގެާފަނަރަާލައްކަާރުފިޔ ގެާދޯނިާތިންާމަސްާތެރޭގައިާ

 1380ލައްަކާރުފިޔ ގ06ާާެމަސްާރިޕީޓްާެވއްޖިްއޔ ާމިއަްނގަނީާދޯނިާވިްއކ ލ ނީާނީލަމުަގއޭ.0ާާނުދެްއކިްއޔ ާނޫނީާާފައިސ 

ާ ާނީލަމުގަިއ ާވިްއކ ލަނީ ާއޭނ ެގ26ާާދޯނި ާއ އި ާއޭނ  ާވަނީ ާނަތީޖ އަކަްށ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަށް ާރުފިޔ  ހ ސް

ާމަގުމަތިވެ،ާފަީޤރުވެ،ާނިކަމެިތވެ،ާހަލ  ާބޭންކުން.ާއަނބިދަރީން ާޮކންބައެއްތޯ.ާމި ާމިކޮށްލަނީ ާދިއުން.ާހަލ ކު ުކެވގެން

ާނުހިންގޭނެ.ާ ާބޭންކެއް ާއަންހެނުންނަކަށް ާދެތިން ާވައިފުންނަކަށް. ާހައުސް ާނުހިންގޭނެ ާބޭންކެްއ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާައޅުަގނޑުމެ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީ ާެއއް ާޒިންމ  ާމަސްއޫިލއްޔަެތއް ާމ ބޮޑު ާމިހ ރުާއެއަްށވުރެން ާނުޖެހޭނެ ން

ާއެބަތިިބާ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާވެސް. ާބައިތިއްބ ކަށް ާމެނޭޖަރުން ާބޭރުން ާއިން ާރ އްޖެ ާމި ާކޮންމެހެން ާގެނެސް  1385މިރ އްޖޭގައި

ާއަޅުަގނުޑާ ާމީހުން. ާތިބި ާހަދ ފައި ާލޯ ާބޭންކިންގ ާމީހުން. ާކެރޭ ާމީހުން. ާދަންނަ ާމީހުން. ާޤ ބިލު މިކަމަށް

ާއެމީހު ާއެހެންވީމ  ނޑުމެްނެގާމިދަންނަވ ލަނީ ާއަޅުގަ ާނުދޭށޭ. ާފުރުޞަތު ާމި ާވެސް ާމީހުންނަށް ާބޭރު ާވެސް، ންނަށް

ާމީހުންާ ާބ ވަތުގެ ާިމދެންނެވި ާއަޅުަގނޑު ާކޮށްފައި ާހިނގ ށޭ. ާކުރަމ  ާއަށް ާއަމިއްލަ ާައޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް

ނޑު ެވސްާޤަބޫލުކުރަންާބޭންކުގެާާބޭންކުތަކުންާދުރަށްލ ނީއޭ.ާނުބައިާތިއްބަމ ާހިނގ ށޭ.ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

 1390ރިސްކުާެއއީާމިނިމައިޒުާކުަރންޖެހޭާއެއްޗެްއ.ާތަންފީޛުާކުަރއްޖެހޭާއެްއޗެއް.ާޤ ނޫނުާތަންފީޛުާކުރަންޖެހޭނެ.ާއެކަމަުކާ

ާ ާބޭންކުން ނަޑއެިޅގެން 04ާާކަ ާރ ވަިއގެން ާގެދޮރެއް ާމީހެްއެގ ާދީފައި ާރުފިޔ  ާއެމީހާ 46ާލައްކަ ާއަށް ާރުފިޔ  ަލއްކަ

ާނިގު ާއަތުން ާގަތުމަށްަޓކަިއ 04ާާަޅއި ާބަދަުލގައި ާރުފިޔ ގެ ާނުގަެނވޭނެ.46ާާަލއްކަ ާެއއް ާނަގަ ާެއްއ ާރުިފޔ  ލައްކަ

ާރަހުނ ިއާ ާއެްއޗަކީ ާމިހަދ  ާބޭންކުން ާބުނީމ ، ާހަވ ލުކޮށްފީމޭ. ާރަހުނު ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ާމިވެނި ާމިއަްނގަނީ ކޯޓުން

ާ ާތިބެނީ ާނިދ ފައި ާނުޮގސް ާނުދަނީ. ާވ3ާަހަވ ލުވ ން ާތިބެނީ.ާއަހަރު ާހޯދަންވެގެން ާލ ރި ާނޫން ާނިދ ފައި ންދެކަށް.

ާ ާކޯޓުްނ3ާާގޮސްފައި ާވަގުތުން ާރަހުނަކީ ާތެޭރގައި. ާދުވަހުގެ ާއެއްއަހަރު ާމިއީ ާގެ. ާކޮބައިހޭ ާމިބުނީ ާފަހުން  1395އަހަރު

3ާއަށް.ާަލއްކ04ާާަހަވ ލުކުރީމ ާރަހުނ އިާހަވ ލުުނވަނީ.ާެއއިރުާއިންނަނީާއޭނ ެގާލޯނުގެާއަދަދުާއަރ ފައިާއިންނަނީާ

ާ ާބަލ އިުރާއިންނަނީ ާގޮސް ާފަހުން ާމޯލްޑިްވސ46ާާްއަހަރު ާއޮފް ާަރއީްސ،ާބޭންކް ާއަރ ފައި.ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަށް ަލއްކަ

ާއަލިފ ނުންާ ާއިމ ރ ަތކީ ާއެ ާބޭންކެއް. ާހުރި ާހެދިފައި ާއަލިފ ނުން ާއެީއ ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާއިމ ރ ތް ާހުރި ހަދ ފައި

ނުޑާވެސްާޤައުމީާބޭންކަކަށްާވ ތީވެ،ާދެންާއެއަށްާމަރުޚަބާ ހެދިފައިާހުރިާބޭންކެއް.ާދެންާމައް ސަލަާއެއްާނެތްާއަޅުގަ

 1400ވެސްާކިޔަންޖެހޭ.ާެއކަމަކުާަޙޤީޤަތްވ ނީާޙަޤީޤަތަށްާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާކުރީެގާސަރުކ ރުންާއެާބޭންުކާއަޅ ަފއިވަީނާ
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ާ ާއިސްލ މީ ާދަންނަވަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއަލިފ ނޭ ާވަނީ ާވަަށއިގެން ާނުކުރ ވަރުެގާއިމ ރ ތުގެ ާޤަބޫލު މުޖަތަމަޢުއަކަށް

ާކުރ ާ ާހަވ ލު ާރަހުނު ާކޯޓުަތުކން ާދަންނަވަނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަްތތެރި ާއިމ ރ ތަކީ އިމ ރ ތެކޭ

ާކޮށްލ ފައިާ ާމަގުމަތި ާެއމީހުން ާވިއްކ ލ ފައި ާމުދ  ާރައްޔިތުންގެ ާހީލަތުން ާޤަބޫލުކުރަން.ާމަކަރ އި ާޖެހޭނޭ ާރަހުނު ހިނދު

ާމިާއެ ާނުބެހެއްޓޭނެ. ާބޭންކެއް ާނުހުޅުވޭނެ. ާބޭންެކއް ާޚިޔ ުލގައި ާގަތުމުގެ ާއަތުަލއި ާެއްއޗެއް ާއޮތް ާއަތުަގއި މީހުންގެ

ާލޯނުާ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަންނަވަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވ ނޭ ާދީގެން ާފުރުޞަތު ާއެ  1405ޤ ނޫނުން

ާއެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާއަށް ާބިހޭިވއ  ާދޫކުރުމުގެ ާބޭނުންވަނީ ާމީހަކު ާއިނޭގ.ާމިސ ލަކަށް ާޑޮލަރު.16ާާބަ މިލިއަން

ާ ާެކޕިޓަލަކީ ާބޭންކުގެ ާއެ ާގޮތަކީ ާހަދަންޖެހޭ ާމި ާކަމަށްވަންޏ  36ާާބޭނުންވ  ާއަށް ާޑޮލަރު.ާއޭނަ މިލިއަްނ16ާާމިލިއަން

ާ ާމިޖެހެނީ ާެވސް ާއަނެއްކ  ާބޭންކު ާވަންޏ  ާގޮތުން ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާދޭކަމަށްވަންޏ  ާޑޮލަުރާމިލިއ066ާަޑޮލަރު ން

ާއެކަން.ާސަރުކ ރުެގާ ާޤަބޫލުކުރަން ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާއެބަުހރި. ާފިއްތުން ާފިއްތ  ާވެސް ާބޭންކުން ާރަނގަޅު ގެންނަން.

 1410މިލިއަނ066ާާްއިޙްމ ލުާވެސްާއެބައޮތް.ާމިއީާދެކޮޅަށްާވ ހަކަދެްއކެންާއޮތްާމައްސަލަާއެއް.ާއަނެއްކ ާބޭންްކާމިޖެހެނީާ

ާ ާއިންކްރީްޒ ާކެޕިޓަލް ާއޮފްާޑޮލަރަށް ާބޭންކް ާސުވ ލަކީ ނުޑެގ ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީ. ާކުރަން ާބޮޑު ާމިޖެހެނީ. ކުރަން

ާބޭްނކެްއގެާ ާއެ ާޫދކުރެވެނީ ާބޮޯރއަކަށް ާސިންގަލް ާބުނ ގޮުތަގއި ާަގވ އިދު ާބޭންކު ާފައިސ  ާހުރިހ  މޯލްޑިވްްސގެ

ާމ03ާުކެޕިޓަލްގެާ% ާހުރި ާބޭންެކއްގެ ާކިިހނެއްތޯއޭ ާދޫކުރެވެނީ.ާދޫކުރ އިރު ާމަްއަޗށް ާމީހެޭއގެ ާއެންމެ އްގެާިޅާފައިސ 

ާ ާނެތިއްޔ . ާކަރަޕްޝަން ާކުރ ނީ ާޖަމ  ާއެަކއުންޓަށް ާއަނގަކީ ާއައިނުެގ ާމި ާރައީސް، ރުފިޔ 0666ާާޢިއްޒަތްތެރި

 1415ރުފިޔ ާއަށް.ާމިގޮތަްށ666،36ާާކަމަށްވަންޏ ާބޭންކުގައިާތިބޭމީހުންާކުރަންާބޭނުމިއްޔ ާމިާއައިނުގެާއަނގުާހެދިދ ނެާ

ާބޭންކުގަ ާމުޅި ާސަރުކ ރުަގއި،ާައޅުަގނޑުާހަދ ފައި ާކުރީގެ ާޖަމ ކޮށްފައި ާއެަކއުންޓަށް ާމީހެއްގެ ާއެންމެ ާފައީސ  ާހުރި އި

ާބޭނުެމްއާ ާވެސް ާފޮރުވ ކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވ ނެ. ާބުނަން ާއެްއޗެހި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމިއީ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެމަނިކުފ  ާބޭފުޅަކު ާހުރި ާވެިރއަކަށް ާސަުރކ ުރގެ ާކުރީގެ ާނޫން. ާޗެކް.ާވެސް ާދޫކުރައްވ ށޭ ާވިދ ޅުވަީނ،ާމަނިކުފ ނު ނު

ތިމަންނަގެާކެމްޕެއިނަށްާފައިސ ާބޭނުންވެއޭާޚަރަދުާކުރަން.ާއެކައުންޓަށްާފައިސ ާޖަމ ކޮށްދޭނޭ.ާފަހުކަމެއްތ އޭާފައިސ ާ

ާ ާރ އްޖޭގެ ާުއސޫލަކަށް ާމި ާމެޓަެއކޭ. ާއެއި ާއަދ ކޮްށލުން ާލޯނު ާތި ާައތުލެވުނީމ ، ާސަުރކ ރު ާތިއީ.  1420ބޭްނކެްއާދެއްކުން

ާމިއަދުގެާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާނޯންނ ނެ. ާމިނިވަންކަމެއް ާމ ލީ ާނުިހންގޭނޭ. ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭންކަށްާ ާަރީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާމިއަދުގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާނުކުރައްވ ނޭ ާެއކަމެްއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނިާމީހަކަށްާލޯނުާނުދީފިއްޔ ާއެކަުނންޓުާބަދަލުކުރ ނަމޭާމިވެނިާފޯނުކޮށްފައިާމެނޭޖަރުާކައިރިއަކުާވިދ ޅެއްާނުވ ނެާމިވެ

ނޑަށްާައނޑުާިއިވގެންާހިނގައްޖެާދެްނމެާމިާބިލަށްާފ ޑުާކިޔ ފައިާވ ހަކަދެއްިކއިރުާމިާރ އްޖޭެގާ ދިމ ލަކަށެއް.ާއަުޅގަ

ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރަނީ ާމަނީލޯންޑް ާއަީޑގަިއ. ާތިބީ ާޮކންބައެއްތޯ ާކުރަނީ. ާމަނީލޯންޑް ާތިޭބާާކ ކުތޯ ާއެތަންތ   1425ރައީސް

ާބިލަތްހުނިާ ާއެއީ. ާުކރ ކަމެއް ާަފއިސ ވެރީން ާތިބޭ ާއެތަެނއްަގއި ާޤައުމުތަުކގައި. ާނޫން ާމީހުންނެއް ާވިއްކ  ބިލަތްހުނި

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހިނަގއްޖެ ާއެނގިގެން ާދ ދިފަހުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކުރެވޭނެކަމެްއ ާމީހަކަށް ވިްއކ 
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ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންތަނަކުންތޯ ާދިޔައީ. ާޮގވަމުން ާމީޑިއ ަގއި ާމުޅި ާވ ހަކަަތކެއް. ާކުރި ާދައުވ  ާމަްއޗަށް 0ާބަރެއްގެ

ާއޮންނ ނީާ% ާބަލައިފިްއޔ  ާހޯދީ.ާޙަޤީޤަތް ާކޮންތަނަކުންތޯ ާހޯދީ.ާވިދ ޅުެވާބައްލަވ  ާޑޮލަރު ާެއ03ާާ،ާ%06ލައްކަ ށް

ާތިމ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާިއންނ ނީ. ާދޫކޮށްފައި ާވެސް ާއެހެންާާފައިސ  ާދެން ާފިލުވ ފައި ާވަްސ ާހުރި  1430ގައިގައި

މީހުންނަށްާކިޔ ށޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާބޭންކުތަަކށްާމިާގޮވ ލަނީާތިބޭފުޅުންާ

ާއެމީހާ  ާބ ރު، ނޑުުމގެ ާކެ ާފައިސ  ާހަމަވުމުން ާމުއްދަތް ާައއީމ  ާބިލުތައް ާކ ޑުތަކަށް ާކްރެޑިޓު ާހުރި ެގާދޫކޮށްފައި

ާެއްއާ ާއެއް ާފައިސ  ާހުންނަ ާެއކައުންުޓގަިއ ާމީހެއްގެ ާިވއަސް، ާލިބިފައި ާބ ރު ާެކނުޑމުގެ ާފައިސ  އެަކއުންޓުން

ާވެރިމީހ ާ ާއެަކއުންޓުގެ ާއެ ާހެދޭީނ ާގޮތްގޮތް ާއުކ  ާނަގ  ާއޭގެްނ ާޓްރ ންސްފަރކޮށް ާއެަކއުންޓަށް ާއަނެއް އެަކއުންޓުން

ާއަތެ ާއެަކއުންޓަކަށް ާއެމީހ ގެ ާއަހ ފައި. ާައޅުަގނުޑާކުރެން ާއެއް. ާނޫންވިއްޔަކ  ާލިބިގެން ާހުއްދަ ާެއމީހ ގެ ާނުލެވޭނެ  1435އް

ާއެޕްރޫްވާކުރަނީ،ާ ާކ ޑަކުން ާމޯލްޑިްވސްެގާކްރެިޑޓު ާއޮފް ާއެްއާބޭންކް ާދިމ ވިާމައްސަލަ ާދ ދިފަހުން ާއެބަހުރި ހަނދ ން

ާފަހުން. ާދެދުވަސް ާޖަހ ލަނީ ާިމ ާކެންސަލޭޝަން ާިމހަދ ގޮތަކީ ާކޮށްފައި ާއެޕްރޫވް ާޢިއްޒަތްތެރިާާޕޭމަންޓް މިހުންނަނީ

ާކުެރވޭާަވއްކަމަކީ.ާވަްއކަމަީކާ ާވަްއކަންާމިހުންނަނީ.ާއެއީާދުވ ުލގެާއަީލގައި ާއަލީަގއިާކުރެވޭ ރައީސްާކުެރވޭާދުވ ލުގެ

ާދެންމެާ ާވަްއކަމެއް ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނޫނޭ ާިދއުމެއް ާހިފަިއގެން ާމުޅޯ ާިހފައިގެން ާމަރުތެޔޮ ާބޮޑު ހަމައެކަނި

ާމިކީާ ާމެނޭޖަރުންނަށްާއަޅުަގނޑު ާބޭންކުތަކުގެ ާއެކައުންޓްތައް ާހުންނަ ާއަޅ ފައި ާފައިސ  ާއެއީ.ާސަރުކ ުރގެ ާވެސް  1440ގޮތަށް

ާވެސްާ ާެއއީ ާވެސް ާެދއްކުން ާބިރު ާކަމުެގ ާނަގ ެނ ާެއކައުންުޓތައް ާނުދީފިއްޔ  ާފައިސ  ާއަްށ ާއަނެކ  މަޖުބޫރުކޮށްގެން

ާައޅު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރ އްޖޭގެާވަްއކަން ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާޮގވ ލަނީ ނޑު ގަ

ާމަގުފަހިވެގެންާ ާބިލުން ާިމ ާގޮތް ާލިބޭނޭ ާލޯނު ާގޮތުގައި ާފަސޭހަ ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާއުޤޫބ ތް ާމ ލީ ާމިއީ ާހަމަެއކަނި ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރެވެންޖެހޭނޭ ާބައްޓަން ާބިލު ާމި ާއެގޮތަށް ދޭާދަންޖެހޭނޭ.

ނޑުާ ނޑުާަދއްކަންާއެބަހުރިާވ ހަކަ.ާއަުޅަގނޑަށްާހީވަނީާއަުޅގަ  1445ބިލަކަށްާެވގެންާނުވ ނޭ.ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަތިބިހެން. ާވ ހަކަދައްކަން ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާކޮންމެވެސް ޕ ޓީގެ

ާއުާ ާއަުޅަގނޑުެގ ާކުުރކޮށްލ ނަން. ާރ އްޭޖގެާވ ހަކަ ާމި ާބިލަކަށްވެ ާިބލު ާމި ާައވަހަކަށް ާވެްސ ާވީހ  ާބިލު ާމި އްމީދަކީ

ާ ާބިލުނ3ާާްވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާމި ާމިންވަރު ާނިދ ލެޭވނޭ ާކައިރީަގއި ާއަނބިދަރީން ާއޭނ ގެ ާހޯދ ލައިގެން ރުފިޔ 

ާކަވަރުކޮށްެދވޭނެާކަމަށް.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ1450 

ާާ:ންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވީ ާމެންބަރު،ާދެންމެ ާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީގ00ާާެޝުކުރިއްޔ  މިނިޓު

ނޑުާއިރުކޮަޅކުންާއެބަާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއރުވަނީާމީދޫާ ވަގުުތގެާދެންާބ ކީާއޮތްބައިާއަޅުގަ

ާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދަށް.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު
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ާ1455 

ާާ:މަދުާވ ހަކަދެއްެކވުންޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަ

ާބިލު.ާއ ދެ،ާމިފަދަާهللاާ`.ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތު ާބޭންކިްނގާއ ިއާބެހޭ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބޭންާ ާއަދި ާއިޤްތިޞ ދަށް ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާމިއަދު ާވެްސާބިލަކީ ާކަުމގައި ާބިލެްއ ާބޭނުންވ  ާކުރުމަށް ާވިޔަފ ރި ކުތަަކށް

ާދިވެހިރ އްޭޖގެާ ާރެގިއުލޭޝަންތަކަކީ ާހަދަމުންދ  ާބޭންކުން ާސެންޓްރަލް ާރ އްޖޭގެ ާިމވަގުތު ާއ ދެ، ާދެކެން. އަޅުަގނޑު

ާވިޔަފ ރި ާއަދި ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާއަްނނަ ާކުިރއަރަމުން ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަދި ާބޭނުންވ ާާވިޔަފ ިރވެރީންނަށް  1460ފަްއޓަން

ާރަނގަޅުާ ާޤ ނޫނު ާބޭްނކިންގ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާރެިގއުލޭޝަްނތަކެއް. ާނުރައްކ ތެިރ ާނ ުޒކު ާވެސް ާވަރަށް މީހުންނަށް

ާނޫނިއްޔ ާ ާނެޝަނަލް ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާކުރަްނވީ ާރަނގަޅު ާފުރަތަމައިނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަދަލުަގއި ކުރުމުގެ

ާބޭންކް. ާސެންޓްރަލް ާބޭންކުތަކަށްާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކޮމަރޝަލް ާއުފެދިފައިވ  ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމިހ ރު ާބޭންކުން މި

މަޖުބޫރުާކުރަމުންދަނީާއެާބޭންކުތަކަށްާމުސްތަޤްބަލުގައިާވިަޔފ ރިާނުކުރެވޭނެާހުރިހ ާގޮތަަކށްާމަގުތައްާބަންދުކުރަމުންާ

ާިއކޮ ާނުރައްކ ތެރި ާއުނދަގޫ ާދަތި ާމިފަދަ ާފ ހަގަކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ ާސެންޓަރަލްާދ ކަން ާކްަރިއސެސެްއގައި  1465ނޮމީ

ާއަދަެބއް.ާ ާޮބޑު ާވަރަށް ާދެވޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާމުޅި ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާޢަމަލުތައް ާމިފަދަ ބޭންކުން

ާައއިްސާ ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާބޭންކްތައް ާކްރައިސެސެްއަގއި ާއިކޮނިމިކް ާމިފަދަ ާިވސްނ ލަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިހ ރުާާބޭންކްތަކުން ާއެގޮތުން ާނޫން. ާހޯދުމަކަްށ ާގެއްލުން ާބަދަލުގައި ާފައިދ ގެ ާހޯދުމަށް. ާފައިދ  ާކުރަީނ ިވޔަފ ރި

ާވެސްާ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރިހ  ާއަދި ާފަރ ތްތަކަށް ާބައެއް ާހުރި ާދޫކޮށްފައި ާލޯނު ާބޭްނކުތަކުްނ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދަ ާފައިސ  ާބޭްނކަށް ާވެސް ާގަވ އިދުަގއި ާބޭންކުެގ ާއިންޓަރނޭޝަނަލީ ާދުވަްސ ާތެޭރގައ76ާާިްއކަންޖެހޭ  1470ދުވަުހގެ

ނުދައްކައިފިނަމަާއޭތިާނޮންާޕ ރފޯމިންގާއެކައުންަޓކަށްާބަދަލުވެގެންދޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާދ ދިފަހުންާއެމް.އެމް.އޭާއިްނާ

ާ ާމި ާމިއޮންނަނީ ާރެިގއުޭލޝަނެއްަގއި ާފޮނުވި 76ާާބޭންކުތަކަށް ާކުަޑކުރުމަށް.ާމިކަމުގެާސަބަބ16ާުދުވަސް ންާުދވަހަށް

ާވަރަށްާ ާބޭންކުތަކަށް ާކުރަުމންދ  ާވިޔަފ ރި ާމިަވގުތު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއަދި ާބޭންކުތަކަށް ާހުރި ާއަންނަން ދިވެހިރ އްޖެ

ާމިހ ރުާ ާދޫކުރުން ާލ ރި ާދިވެހިންނަށް ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާދިވެހި ާއެމީހުން ާއަދި ާކުރިަމތިވެ ާގޮންޖެހުންތަކެއް ބޮޑެތި

ާަވރަ ާބަންދުކޮށްފައި.ާމިއީ ާވިސްނަނީާމިވަނީ ާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިތ ހުރި  1475ށް

ާކޮންމެާ ާނޫނިއްޔ  ާވެސް ާއެއްެޗްއ ާކޮންމެ ާއ އި ާވިޔަފ ރި ާއޮތް ާކުިރއަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމުސްތަޤްބަލ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއިޤް ާޤައުމެްއގެ ާއެ ާވިޔަފ ރި ާޤައުމެްއގެ ާއެ ާދ ނީ ާކުިރއަށް ާެވސް ާކުިރއަްށާޤައުމެއް ާގޮުތަގއި ާރަނގަޅު ާޭއގެ ތިޞ ދު

ދިއުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިއީާއެމެރިކ ާެއއްާނޫން.ާމިއީާިއގިރޭިސވިލ ތެއްާވެސްާޫނން.ާމިއީާސައުތުާއީްސޓްާ

ާރ އްޖޭގަިއާ ާކުރެވެންޖެހޭނީ ާބައްޓަން ާއިޤްތިޞ ދު ާޤައުމުގެ ާމި ާޤައުމެއް. ާކުޑަކުޑަ ާއަންނަ ާކުރިއަރަމުން އޭޝިއ ަގއި

ާހުރިާާހުރި ާރ އްޭޖގައި ާއަދި ާމުއްސަނދިކަމ އި ާއިޤްތިޞ ދީ ާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ާއަދި ާމަސައްކަްތތަކ އި  1480އިޤްތިޞ ދީ

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާމިއީ ާެގންދ ނަމަ ާހަދަިއގެން ާރެގިއުލޭޝަން ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާބަލައިގެްނ ކެރިކުޅަދ ނަކަމަށް
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ާވިޔަފ ރި ާބިލުން ާރައީސް،ާމި ާެއއް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާކެޕިަޓލްގެާ%ާމައްސަލަ ާބޭންކުގެ ާމީހަކަށް ާއޮތ03ާާްކުރ  ޫދކުރަން

ރޫމްާހަދ ާތަނެއްގަިއވެއްިޖއްޔ 066ާާއޮތުމަކީާއެއީާޙަޤީޤަތުަގއިާވިަޔފ ރިާކުރެވޭނެާގޮތެއްާނޫން.ާމިހ ރުާރިސޯޓެއްގެާ

66ާާ ާބޭންކުތަކުނ76ާްމިލިއަން ާއަަދދެއް ާކުޑަ ާމިފަދަ ާެއހެންވީމ ، ާޚަރަދުވަމުންދޭ. ާޑޮލަރު ދޫކުރަންާާމިިލއަން

ާމުސްތަޤްބަލުގަިއާ ާިވޔަފ ރި ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާަޙޤީޤަތުގައި ާމިީއ ާލިބިގަތުމަކީ ާޤ ނޫނަކުން ާނޫނިއްޔ   1485ނިންމުމަކީ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާބިލުން ާމި ާެއހެންވީމ ، ާދަންނަވަން. ާައޅުަގނޑު ާކަމެްއކަމުަގއި ފުޑުފުޑުެވގެންދ ނެ

ާާމިކަންތައްތައްާރަނަގޅުާކުރަްނޖެހޭ.

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

 1490ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ތަނަށްާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަވަންާއެިދވަަޑިއގެންާޖަލްސ ގައިާވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާ

ާފުރުޞަތަށްާ ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއިތުރު ާނިމިއްޖެ. ާއަރުަވއި ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ނޑުާމިާބިލުގެާބަހުސްގެާމިާމަރުޙަލ ާނިމުނީކަމަށްާބަލ ނީ.ާއެދި ަވޑައިާނުގަނަްނވ ާކަމަށްަވންޏ ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުގަ

އެހެންވީމ ،ާފަހުާބަސްާވިދ ުޅވުމަށްާއަދިާބިލަށްާބަހުސްގެާވަގުުތަގއިާއުފެދުނުާސުވ ލުތަަކށްާޖަވ ބުދެއްވުުމގެާގޮތުންާ

ާދެއްވިާ ާހުށަހަޅުްއވަިއ ާބިލު ާފުރުޞަތުާާއަޅުަގނުޑ ާއަްށ ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ބިލަތްދޫ

06ާާއަރުވަން.ާ ާމަސައްކަތުގެ ާނުނިމިހުރި ާމި ާލިބިވަަޑިއގަންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުުރޞަތެއް  1495ަގޑިއިުރ0ާާމިނިޓުގެ

ޖަހ އިރު.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެިރ00ާާަވގުތުގެާހުްސވަގުުތކޮޅަށްފަހުާފެށުނީާފަހުންކަމަށްވ ތީާނިމޭނ16ާާީމަޖިލީހުގެާ

ާ ާމެންބަރަށ06ާާްމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާފެށިގެން ާމިހ ރުން ާފުުރޞަތެއް މިނިޓުގެ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 1500ާާ:މްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަބިލަތް

ާރައީ ާޢިްއޒަްތތެރި ާއޮންނަންޖެހޭކަންާނުވަތަާ`ާޝުކުރިްއޔ  ާބިލެއް ާބެހޭ ސް.ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާބޭންކިންގާއ އި

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލަކީ ާމުޙިންމު ާމިކުރެވޭ ާމިައދު ާއ ދެ، ާކަށަވަުރކަމެއް. ާއެއީ ާއޮންނަންޖެހޭކަން ޤ ނޫނެއް

އްޓިާމިއަުދާދުނިޔެާއަށްާމިާދިމ ވިާމ ލީާދުނިޔޭގެާމ ލީާމ ރުކޭޓުަތއްާަގވ އިދުތަަކކުންާބަދެވެހުރެާއެާގަވ އިދުތަކުންާނެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ ހިނދު. ާކުރެވެމުން ާމަސައްކަތް ާިއތުރަށް ާކުރުމަށް ާރެގިއުލޭޓު ާއެކަންކަން ާމިއަދު ާހެދި ހ ލަތ އި

ާދިމ ވެފަިއާ ާއަްށ ާިދވެހިރ އްޖެ ާކުޑަުކޑަ ާމި ާއަދި ާއ ިއ ާމަޖިލީހުަގ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާިމއަދު  1505ރައީސް،

ާކުރ ީނާމިއޮ ާރެިގއުލޭޓު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރ  ާބޭންކިންގެގ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއ ެދ، ާގޮންޖެހުމަކީ ާބިލުގެ ާމި ތް

ާބ ޒ ރުތަްއާ ާބ އްވ ީނާކިހ ވަރަކަށްތޯ؟ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާމ ލީ ާދޫކޮށްލ ފައި ާއެކަން ނޑުމެން ކިހ ވަރަކަށްތޯ؟ާއަުޅގަ

ާމީ ާކޮންމެ ާބަލަމުންދ  ާަކއިރިްނ ާދ ގޮތް ާދުނިޭޔގެާހިނގަމުން ާޚ އްޞަކޮށް ާިމހ ރު ާއެނގިގެންދ ނެ. ާވެސް ހަކަށް
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ާމިހ ރުާ ާއިން ާކޮމިޓީ ާބޭންިކންގ ާސެނެުޓގައި ާޚ އްޞަކޮށް ާއެމެރިކ  ާމިއަދު ާއެެމރިކ ަގއި ާބ ޒ ރު، ާމ ލީ އެންމެބޮޑު

ާބޭން ާެސންޓްރަލް ާޚ އްޞަކޮށް ާގޮތުން.ާއ ެދ،ާއެމެރިކ ގެ ާބެހޭ ާެރގިުއލޭޝަންތަކ  ާވ ހަކަ  1510ކު،ާފެޑެރަްލާތަޢ ރަފުކޮށްފައި

ާވޯްލާ ާބ ޒ ރު، ާމ ލީ ާއެެމރިކ ގެ ާއ ދެ، ާދ އިރު، ާެދކެމުން ާވ ހަކަ ާފުޅ ކުރުމަށް ާވަރުގަަދކޮށް ާބ ރުަތއް ރިޒަރްވގެ

ާެއންމެާރަނގަޅުާގޮތްާނޫންާކަަމށްާބުނަމުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކަމ ާދެކޮޅުާހަދަމުން.ާއެއީ ސްޓްރީޓުންާމިއަދުާދަނީާއެ

ާ ާހ ލަތުގައި ާދެންނެވި ާމި ާވ ާރައީސް، ާބޭނުންވެފައި ާމި ާކުރިއެުރުވމަށް ާއިޤުތިޞ ދު ާކުޑަކުޑަ ާމި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ މި

ާނުލިބިގެންާ ާފައިސ  ާބޭނުންވ ނެ ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާފަންތީގެ ާމެދު ާއަދި ާކުދި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ބޭންކިންގ،ާޚ އްަޞކޮށް

ާބައްޓަންެވގެން ާބިލު ާމި ާގޮތަކަށް ާނުލިބޭނެ ާއެކަން ާކުރަމުންދ އިރު ާހިތުންާާމަސައްކަތް ނުޑ ާއަުޅގަ  1515ިދއުމަކީ

ާިމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެާ ާގުިޅގެން ާލޯނުތަކ  ާނަގ ފަިއވ  ާބެންކުތަކުން ާޚ އްޞަކޮށް ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަގަކޮްށ ާޙަޤީޤަތެއް ތ ނގައި

ާނުދެއްކޭ ާގުިޅގެންާާފައިސ  ާއ  ާަކނަޑައޅ ނެ.ާސުނ މީ ާގޮތްަތކެއް ާދައްކ ނެ ާފަިއސ  ާއަލުން ާއެ ާެބންކުތަކުން ާއެ ނަމަ

ާވަނީާ ާއެދިފައި ާއެކުަލވ ލުމަށް ާތ ވަލަކަށް ާއ  ާގޮތް ާދައްކ ނެ ާއަލުން ާދައްކަން، ާފައިސ  ާބޭންކުތަކަށް ރ އްޖޭގެ

ާދޯނިފަހަރުތަ ާއޮޑި ާރ އްޖެތެރޭގައި ާވިޔަފ ރިން. ާބޮޑެތި ާެއާޚ އްޞަކޮށް ާގަވ އިދުން ާފަރ ތްތަކުން ާލިބުނު ާގެއްލުން  1520ކުގެ

ނޑުމެންނަށްާއެނގުނުާއެްއޗަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމ ލީާ ފައިސ ާދައްކަމުންާދިަޔއީ.ާއ ދެ،ާމިާކަމުންާވެސްާއަުޅގަ

ާކަންޮކޅުތަުކގަ ާއ އި ާރަށްރަށުގަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޚ އްަޞކޮްށ ާނޭގުމ ، ާގޮތް ާހިނގ  ާކަންތައްަތއް ާތިބިާބ ޒ ރުަގއި އި

ާތިބިކަން.ާ ާދައްކަން ާފައިސ  ާބަރ ބަރަށް ާދީ ާއަަހއްމިއްޔަުތކަން ާކަންތައްތަކަށް ާބޭންކުތަކުގެ ާމި ާޚ އްަޞކޮށް ރައްޔިތުން

ާއޮތޯރިީޓާ ާމަނިޓަރީ ާބޭންުކ،ާމޯލްޑިވްސް ާމަރުކަޒީ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑުެމންގެ،ާޚ އްޞަކޮށް ާކަމުން އ ދެ،ާމި

 1525ޚ އްޞަކޮށްާރ އްޖޭގެާމެދުާއަދިާކުދިާފަންތީގެާވިޔަފ ރިެވރިންނަށްާމިާބޭންކިންގެގާ،ާއިންާއެބަޖެހޭާމިާކަމަށްާވިސްނ 

ާވެްސާ ާވީހ  ާއެކަންތައްަތއް ާބޭނުންކޮށްގެން ާބ ރުތައް ާވ  ާހުށަހެޅިފައި ާދިނުމަށް ާބޭންކަށް ާމަރުކަޒީ ާމި ާދަށުން ޤ ނޫނުގެ

ާރަީއސް،ާައޅު ާަކނޑަެއޅުން.ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރެވޭެނާގޮތް ާވ ާހެޔޮގޮތުަގއި ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލުން ާމި ަގނުޑާދެކޭގޮުތަގއި

ާބައެއްާ ާބެލެވޭނެ ާކަމަށް ާކުރުްނ ާރެިގއުލޭޓު ާއޯވަރ ާނަމަ ާގޮތުަގއި ާކިޔ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންަތއްތަކަކީ ބައެއް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބޭންކިންގާއ ާބެހޭ ާކަންކަންާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާވ ާހަނގުރ މަާވެރިންނ ިއ،ާ  1530ބިލެއްަގއިާމަނީާލޯންޑްރިންގާއ އިާޓެރަިރޒަމްާނުވަތަާޚ ްއޞަކޮށްާހައްދުާފަހަނައަޅ ފައި

ާނުހިމަނައިފިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލުގައި ާމި ާވ ހަކަތަެކއް ާގޮުތން ާބެހޭ ާއ  ާފައިސ  ާީމހުންގެ ާޖަމ ޢަތްތަކުގެ ާދައްކ  ބިރު

ާދުނިޔެއަށ އި ާމުޅި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުފެދިގެންދ ާާނަމަ ާފައިސ ތަކަށް ާމިފަދަ ާއަކީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާބ ޒ ރަށް ާމ ލީ ދުނިޭޔގެ

ާމަީނާ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާވީއިރު ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާދ ނެަކން ާވެގެން ސުވަުރގެއަކަށް

ނޑު ދެކޭާަކމެއް.ާއަދިާސަރުކ ރުންާެއާާލޯންޑްރިންގާއ އިާޓެރަރިޒަމ ާބެހޭާބައިާމިބިލުގައިާއޮންނަްނޖެހޭާކަމީާއަޅުގަ

 1535ހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަކީާމިާދެެެންނެވިާފެހިާސިގުނަލް،ާފައިސ ާދޮންނަާފަރ ތްތަކަށ އިާއަދިާހަމަާއެއ ާއެކުާބިުރާ
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ާއަުޅަގނުޑާ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާއަދި ާސިގުނަެލއް. ާރަތް ާދެވޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާހޯދ  ާފައިސ  ާފަރ ތްތަކުްނ ާއެކި ދައްކަިއގެން

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެގެންދ އިރު،ާިދވެހިރ އްޖެާދަންނަ ވ ލަންާބޭނުންވޭާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާމަގުާ ާގެެނވުމަށް ާއަށް ާރ އްޖެ ާފައިސ  ާމ ކެޓުތަކުން ާކެޕިޓަލް ާހުރި ާދުނިޔޭަގއި ާއަދި ާަރއްޓެިހ ާބ ޒ ރ އި ާމ ލީ އަކީ

ާދުނިޔޭ ާހެދުން. ާބިލު ާމި ާބިލަކަށް ާޤ ނޫނުތަކުގެާފަހިކޮށްދޭނެ ާމީހުންގެ ާބައި ާއެ ާއެބަހުރި ާޤައުމުތައް ާކުދިކުިދ ގައި

ާކޮށްފަިއވ ާ ާކަންކަން ާމެދުެވރިކޮށް ާގޮްތގޮތް ާމޮޅެތި ާަރނގަޅު ާނުހަނު ާަރއްޔިތުންނަށް ާެއާބަިއާމީހުންގެ  1540ބޭނުންކޮށްގެން

ނޑުމެްނގެާރ އްެޖާއަކީާމިފަދަާވެއްޓެއްާ ނޑުާހިތުންާއަޅުގަ ގ އިމުުކރުމަށްާވަރަށްާވެސްާފަހިާޤައުމުތައް.ާީވއިރުާއަުޅގަ

ާދުނިޔޭގަިއާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމިތ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ާއަޅުަގނުޑ ާކަުމގައި ޤައުމެއް

ބިރުވެރިކަމ ާއަމ ންކަންާއެންެމާނެތްާއެއްާޤައުމެއްާކަުމގައިާވ ާއަފްޣ ނިސްތ ނުގެާޠ ލިބ ނުންާވެސްާނިންމީާއެާބައިާ

ާރ  ާއ ދެ،ާމީހުން ާކަމަށް. ާޤައުމެްއ ާއޮތް ާރައްކ ތެރިކަން ާމީހުންނަށް ާބަިއ ާެއ ާއެންމެ ާބޭްއވުމަކީ ާަބއްދަލުވުމެްއ އްޖޭގެ

ާޤަބޫލުކުެރވިފަިއވ ާ ާވެސް ާޖަމ ޢަތްތަކަށް ާއެ ާއޮތްކަން ާމީސްމީހުންނަށް ާޙިމ ޔަތް ާރަްއކ ތެރިކަމ އި ާރ އްޖޭެގ  1545މިއީ

ާމ ހައުލުާ ާސިޔ ސީ ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާބިލުްނާފެންވަރު. ާބޭންކިންގގެ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަލީަގއި ގެ

ާތަޢ ރަފުާ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާނުަވތަ ާރެގިއުލޭޝަންތަެކއް ާނުވަތަ ާގަވ އިދުަތކެްއ، ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާމި ާއަށް ދިވެހިރ އްޖެ

ނޑުމެންގެާރ އްޖެއަށްާދުނިޭޔގެާމ ލީާބ ޒ ރުަގއިާހުރިާފައިސ ާގެެނވުމަށްާމަގު ފަހިވެގެންާދިއުީމާކުރެިވއްޖެާނަމަާއަޅުގަ

ނޑުާހިތުންާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާވިދ ުޅިވާ ވަރަށްާގ ތްާކަމެއް.ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

 1550މިލިއަންާރުިފޔ ާއިން.ާިމއަދުާެއާބޭންކަީކ2ާާަލއްަކާޑޮލަުރންާނުވަތ2ާާަފަދައިންާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިްވސްާއުފެދުނީ،ާ

ާއެނގޭ ާއަޅުަގނޑަށް 0666ާާގޮުތގަިއ ާއ ދެ، ާބޭންކެއް. ާރުިފޔ ެގ 2ާާމިލިއަން ާއިން ާރުފިޔ  މިލިައްނ0666ާާމިިލއަން

ާފަރ ތްތަކުްނާ ާކުރި ާވިޔަފ ރި ާބޭންުކަގއި ާއެ ާވެސް ާހަމަގައިމު ާވަނީ ާޖަމ ވެފައި ާބޭންކަށް ާއެ ާރުފިޔ  ާއެ ާއަށް. ރުފިޔ 

ާބިލަ ާމި ާހިުތން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާއިން. ާފައިދ  ާބިލެްއާދިން ާބެހޭ ާއ  ާޯމލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކް ކީ

ނޑުމެންާ ނޫން.ާމިާބިލަކީާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭގެާބޭންކިްނގގެާނިޒ މުާަހރުދަނ ކޮށްާބޭންކުތައްާެރގިއުޭލޓުާކުރުމަށްާއަުޅގަ

ނޑުާހިތުންާމުލަކުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަގަކުރެއްވިާމިާއޯވަރާރެގިއުލޭ  1555ޓުާކުރުމ ާހެދޭާޤ ނޫނެއް.ާއަޅުގަ

ާހިންގުމަށްޓަކައިާ ާބޭންކެއް ާއުފެއްދުމަށްޓަަކއި، ާބޭންކެއް ާވ އިރު، ާހުށަހަޅ ފައި ާހުށަހެޅުންތައް ާބިލުގައި ާމި ދިމ ލަށް

އެންމެާދެާމުވަްއޒަފަކުާތިެބެގންާވެސްާހިންގިދ ނެާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިހ ރުާޕްރައިވެޓްާބޭްނކިންގާއަީކާ

ާކަމެ ާހިނގ  ާކުަޑކޮށް ާހުރުމަީކާއެހ  ާމ ލިއްޔަުތަގއި ާޭއނ ގެ ާޑޮލަރު ާބިލިއަން ާެއއް ާެވސް ާކަސްޓަމަެރއްެގ ާއެންމެ އް.

މިހ ރުާއެކަށީގެްނވ ާކަެމއް.ާެއކަންާމެނޭޖުކޮށްާއެކަންާހިްނުގމަށްާޤ ބިލުާއެކެްއާދެާމީހަކުާތިބުމަކީާހަމަާއެކަީށގެންވ ާ

ާެއހެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެވިދ ެނ. ާއެކަން ާބޭނުންވަނީ،ާގޮތެްއގައި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ  1560ނަމަވެސް

ާެއާފައިސ ާ ާެއާފަރ ތްތަކުން ާފަިއސ އިންނޭ. ާފަރ ތްތަކުގެ ާދޭ ާބޭންކަްށާފައިސ  ާހިންގަީނާޢ އްމުގޮެތއްަގއި ބޭންކުތައް

ާރައީސް،ާާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަށަވަރު. ާގައިމު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާނުލ ނެކަން ާބޭންކަކަށް ާނެތް ާޔަޤީންކަން ާއެ އެއް
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ާއަށްާއަ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއެދި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިތުން ޅުަގނޑު

ާހޯދައިދިނުމަށް،ާ ާލޯނުތައް ާބޭނުންވެފައިވ  ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާފަންތީގެ ާމެދު ާއަދި ާކުދި ާޚ އްޞަކޮށް މިހ ރު

ާދިވެހިރ އް ާޚ އްޞަކޮށް ާޤ ނޫނުން ާމި ާމިހ ރުާލިއްބައިދިނުމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއަޅ ، ާބ ރު ާބޭންކަށް ާމަރުކަޒީ  1565ޭޖގެ

ާހަދަންާ ާޤ ނޫނަކަށް ާައޅުަގނުޑމެން ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާބިލު ާމި ާއަޅ ، ާބ ރު ާބޭންކުތަކަށް ާހުރި ގ އިުމވެފައި

ާބޭނު ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލަމުން ާވ ހަަކކޮުޅ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ންވަނީ،ާއެބަޖެހެއޭ.

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާރައްޔިތުންނ ިއ، ާދިވެހި ާފުރ  ާކަންނެއްޔަށް ާބޮޑު ާޚ އްަޞކޮްށ ާއަށް ދިވެހިރ އްޖެ

ކުދިކުދިާވިޔަފ ރިަތއްާކޮށްާއުޭޅާރައްޔިތުންނ އި،ާދަތުރުފަތުުރާރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނަށްާއެިކާއެކިާނިޒ މުންާފޯރުކޮށްދީާ

ާވި ާމިއަދު ާރައްޔިތުންނ ، ާދަންނަވ ީނާއުޅޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންވ ، ާމީހުންނަށް ާބައި ާއެ ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ  1570ޔަފ ރި

ާެއއީާ ާނުލިބުމަކީ ާޭބންކުތަކުން ާއެހީ ާފައިސ ގެ ާބޭނުންވ  ާދެމިތިބުމަށް ާމަސައްކަުތގައި ާުނވަތަ ާކެޕިޓަލް ވޯރކިްނގ

ާމަޖިލީހު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެކޭ. ާކުރ  ާހިތ މަ ާހުރެާއަޅުަގނޑުމެން ާވެ ާމެންބަރަކަށް ގައި

ނޑަށްާުކރެވެންާހުރިާހުރިހ ާކަމެއްާ ާއަުޅގަ ާއެދޭެނާގޮތަކީާވެސް އަޅުަގނުޑގެާހަމަަގއިމުާެވްސާއަޒުމަީކ،ާއަޅުަގނޑު

ާމީހުންނަށްާ ާބައި ާއެ ާއެކު ާސ ބިތުކަމ  ާތިބެ ާތެދުވެ ާމައްަޗށް ާފައި ާމީހުންގެ ާބައި ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދެންނެވި މި

ާމީ ާަބއި ާއެ ާކަެމްއާބޭނުންވ  ާހުރިހ  ާހުރި ާކުރެވެން ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަަކއި ާފުދުންތައް ާދުވަުހގެ ާދުވަހުން  1575ހުންެގ

ާތޫުނާ ާމެންބަރުންގެ ާައވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާބިލު ާމި ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުން ާދަްނނަވަމުން ާވ ހަކަ އަޅުަގނުޑާކުރ ނެ

ާކޮށްދެ ާމަސަްއކަތް ާގެނެސްދެްއވުމަށް ާޤ ނޫނަަކށް ާެއކު ާވ ހަކަކޮުޅާވިސްނުންފުޅ  ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެދެމުން ްއވުމަށް

 ނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ

 1580 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާމިާނިމުނީ.ާމިާ ާބަހުސް ާބިުލގެ ާބެހޭ ާބޭންކިންގާއ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެްނބަރު.ާމިާހިސ ބުން ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކުރި ާމަޖިލީހުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާދަށުްނާބިލ  ާައއިޓަމުގެ ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާިނންމެވުން ާގޮެތއް ާގެންދަވ ނެ އަށް

ާ ާައއިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިާހިސ ބުން ާހަމަ ާގެންދ ަނން.ާއަދި ާކުރިއަށް ާަކނޑަެއޅިފަިއވ 06ާާއަޅުަގނޑު ަގޑިއިރ0ާާުއަށް

ާވެސްާމިާނިމުނީ.ާ

ާ1585 

ކަންކަން.00 ާ.ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ
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00.0-ާާ ާައއިަޓމް ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއ00ާެއެހެންވީމ ، ާިމާށް. ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީތަުކން ީއ

ނަޑއެޅިަފއިާަވނީާ  1590ގަިޑއިރު.ާިމއަދުެގާކޮިމޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަްނ،ާައއިޓަމުގެާދަށުންާިމާއޮީތ،0ާާމަސައްކަތަށްާކަ

ލުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާިނމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްާކުރެއްވުމުގެާމަަސއްކަތްާކުރިއަްށާިރޔ ސީާަދއުރުާބަދަލުުވމުގެާބ00.0ާި

ގެންދެވުން.ާމިާކޮމިޓީާރިޕޯޓ ާބެހޭާގޮތުންާމިހ ތަނަށްާވ ހަކަާދެކެވިފަިއވ ާގޮތްާދަންނަވ ލ ަނން.ާމިހ ތަނަށްާޑީ.އ ރު.ީޕާ

ާ 1ާާއިން ާބ ކީ ާދައްކަވ ަފިއވޭ. ާވ ހަކަފުޅު 01ާާބޭފުޅަުކ ާއެބަ ާމިިނޓު ާވެސް ާިއން ާއެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަުކ1ާާއޮތް.

މިނިޓްާބ ކީާއެބަާއޮތް.ާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްާނުވ ާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ަފ01ާާވ ހަކަފުޅުާދައްަކަވއިފި.ާ

ާޭވ.7ާާއެއްާނުވޭ.ާ ާދަްއކަވ ަފއި ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅަކު ާއެއް ާއިން ާއޮތް.ާޕީ.އޭ ާއެބަ ާބ ކީ ާއަދ0ާިމިނިޓު  1595ވެސްާާމިނިޓް

ާ ާޕ ޓީއަކަށް ާކޮންމެ ާނުދައްަކވ . ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅަކު ާއެއްެވސް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއަދި ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާއޮތް. ާއެބަ 1ާބ ކީ

ާފުރުޞަތުާ ާނިސްބަތަކުން ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ  ާފުުރޞަތަށް ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއެަބއޮތް. ާަވގުތު މިނިޓްގެ

ާފު ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާވ ހަކަފުުޅާއަރުވަމުން ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއަރުވަނީ، ާމި ާފުރުޞަތު ރަތަމަ

ާދެއްކެވުމަށްާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.

ާ1600 

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ނަޝީދުާމަދުާމުޙައްދ އިރ ގެާމެންބަރުާާނޮޅިވަރަމް

ލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާަރޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާބިލ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވި

ާހ ސިލުކުރުމަށްަޓކަިއާ ާމަޤުޞަދުަތކެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާމިީއ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ބެހޭ

ާައޅުގަާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަޔ ތުަގއި ާބިލެޭކ.ާެއީއާމިފަހަރު ާދައުުރާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާރިޔ ސީ ާިމާފެނުނު ނޑުމެންނަށް

ާމައުމޫްނާ ާއަލްއުސްތ ޛު ާހުންނެިވ ާކަުމގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޭރު ާތެރޭގައި ާމަރުޙަލ ގެ  1605ބަދަލުވުމުގެ

ާވ ކަންާ ާކޮށްދެއްވ ަފއި ާއިންިތޒ މު ާކަންތައްަތއް ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ާ ާމި ާވަަޑއިގެންެނިވާއަޅުަގނޑު ާހޮވި ާކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުން ާއެ ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ފުރުޞަތުަގއި

ާބޭނުްނވ ާ ާރައީސަށް ާނައިބު ާމަނިކު، ާޙަސަން ާވަޙީދު ާޑޮކްޓަރާމުަޙއްމަދު ާއަދި ާނަީޝދަށ އި ާމުޙައްމަދު އަލްފ ޟިލް

ާކަ ާފަތުރުގެ ާދަތުރު ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާއިދ ރީާސަލ މަތީ ާހިންގެވުމ ، ާޮއފީސް ާއަދި ންތައްތަކ އި

 1610މުވަްއޒަފުންނ އި،ާމިާކަހަލަާވަރަށްާގިނަާކަންތައްތައްާއެާބޭފުޅުންނަށްާފަހިކޮށްދެއްވ ފައިާވަނީ.ާއަދިާރިޔ ސީާދައުރުާ

ާބޭފުޅުން ާަވޑަިއގަްނނަވ  ާބޭރުން ާރ އްޖެއިން ާރަސްމިއްޔ ތަށްަޓކައި ާހުވ ުކރުމުގެ ާދަޢުވަތުާބަދަލުވުމަށްޓަކަިއ،ާއަދި ނަށް

ާވ ާ ާކޮށްދެްއވ ފައި ާގޮތެއްަގއި ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާަކންތައްތައް ާއިންތިޒ މުގެ ާދުވަހުގެ ާކަންތައްތަކ އި،ާއަިދާއެ އެރުވުުމގެ

ކަމަށްޓަކައިާއަްލއުސްތ ޛުާމަުއމޫންާޢަބްދުލްާޤައްޔޫމަށް،ާމިހ ާސުމޫތުކޮށްާމިކަންާގެންގޮސްދެއްވިާކަމަށްޓަަކއިާދިވެިހާ

ާހަ ާކޮންމެާދަރިއެްއގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާފުރުޞަތުގައި. ާމި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ަލން ާޝުކުރު ނޑު ާައޅުގަ އިސިްއޔަތުން

ާކަންތައްަތއްާ ާމި ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުމެން ާކަެމއް. ާެއކަށީގެްނވ  ާނުވުމަީކ ާގޮތަްށާމެދުވެރި ާމި ާހ ލަތު ާމި  1615ފަހަރަކު
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ާއަޅުާ ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާލިެޔވިފަިއ ާގޮުތގަިއ ާބަދަލުވުމުެގާޤ ނޫނެއް ާދައުުރ ާިރޔ ސީ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ގަ

ބިލުގައިާއެާއަހަރެްއގެ،ާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުާއޮންނަާއަހަރެްއގެާބަޖެޓުަގއިާއެކަންާހިމަނަިއގެންާއަދަދުތަެކްއގެާފަިއސ ާ

ާއަޅުގަ ާކަމަްށ ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާމިއީވެސް ާއޮތުން ާހަމަޖެހިފައި ާގޮތް ާހޭދަކުރެވޭނެ ާކަމަށްޓަކައި ާޤަބޫލުކުރަން.ާމި ނޑު

ާގޮތަްށާ ާބަދަލުވި ާދައުރު ާރިޔ ީސ ާެއކު ާއަމ ންކަމ  ާއޮމ ންކަމ  ާމިފެނުނު ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާމިއަދު އޭރުން

ނޑުމެްނގެާތ ރީޚުގެާތެޭރަގިއާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންގެާ  1620އަޅުަގނޑުމެްނގެާރިޔ ސީާަދުއރުާބަދަލުވުމުގެާފުރުޞަތުާައުޅގަ

ާައޅުަގނޑުމެ ާގޮުތަގއި ާބިުލގަިއާސަޤ ފަތެއް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫުލކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާަކމަށް ާލިޔެިވގެންދ ނެ ންނަށް

ާއިްނާ ާޕ ީޓ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމެންބަރުން، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިަނ ާވަރަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާނުކުތ ތަކ  ނޑު ާމައިގަ ާހުރި ދެން

ކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާބޭފުޅަކުާިޚޔ ލުާފ ުޅކުރަްއވ ފައިާވުމ ާެއކުާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާކުރ1ާާުވެސްާ

 ރައީސް.ާ

ާ1625 

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާނެތް.ާ ާމެންބަރަކު ާެއއްވެސް ާއިތުރު ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ާވަގުތު ާމި ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

މުގެާބަހުސްަގިއާއެްއވެސްާއިތުރުާބޭފުަޅކުާކޮމިޓީާއިންާހުށަހަޅ ާކަންކަ،00ާއެހެންކަމުންާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާމިާ ާގޮތުން، ާބެހޭ ާކަމ  ާމި ާދެން ާނިމުނީ. ާމި ާހިސ ބުން ާމި ާއައިޓަމް ާމި ާނުވ ތީ ާބޭނުންފުޅު ާދައްަކވަން ވ ހަކަފުޅު

 1630ރިޕޯޓުގަިއާވ ާބިލ ާބެހޭާގޮުތންާވޯޓަށްާދެންެނވުންާެވސްާމިއަދުގެާވޯޓަށްާދެންެނވުމުގެާމަރުޙަލ ގައިާކުރިއަްށާދ ނެ.ާ

ާ ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއެކަަމުކ00ާާއަޅުަގނޑު ާކަންކަން. ާހުރި ާއެހުމަށް ާވޯޓަްށ ާއެއީ ާދ ންޖެހޭނީ. ށް

ނަޑއަޅ ފައި.ާއެކަންާފެށިގެްނާދ ނީާ ނުޑމެންާވަކިާއުސޫަލކުންާމިހ ރުާކަ ާަގއި.0816ާާއެކަންާމިާއޮންނަނީާއަުޅގަ

ާ

ާ.ތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.ާއ01ާި

ާ1635 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

06.0-ާާ ާައއިޓަމް ާދަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާފަސްކޮށްލުމަށްފަހު ާހިސ ބުން ާއެ ާައއިަޓމު ާއިތުރ01ާާުއެހެންވީމ ،ާއެ ެއއީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއޮންނަނީ ާބުެނފައި ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމަސައްކަތްަތއް ާއެހެން ާއިުތރު ާމަސައްކަތްަތއް. އެހެން

ާހުރި ާނިންމަން ާތެރެއިން ާދަނީާާމަސައްކަުތގެ ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުން ާގެންިދއުން.ާއެ ާކުިރއަށް މަސައްކަތްތައް

ާ ާއައިޓަމް 06ާާއެޖެންޑ  ާއ06.0ާެގެ ާގެންުގޅުންާށް. ާއެއްޗެހި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި، ާނުރައްކ ތެރި ާދެއްކުމ އި ާބިރު  1640އީ

ާއަޅުަގނޑު ާައއިޓަމަށް ާެއ ާގެންިދއުން. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސް ާބިލުެގ ާމިހ ރު.ާާމަނ ކުރުމުގެ ާދަނީ މި

ާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެދއްެކުވމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާދަށުން ާއަށ23ާާް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާމިައއިޓަުމގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއިރު. ިމނިޓް
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މިނިޓް.ާއަދ1ާާިމިނިޓް.ާޤައުމީާޕ ީޓގެާަވުގތުާވަނީާހަމަވެަފއި.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށ04ާާްމިނިޓްާއިރު.ާޕީ.ޭއާއަށ30ާާް

މިނިޓްެގާވަގުތުާއަދިާއެަބއޮތް.ާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުނ05ާާްނިސްބަތްާނުވ ާމެންބަރުންނަށްާާވަކިާޕ ޓީައކަށް

ާެވސްާ ާބޭފުޅުން ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ރު ާބޭފުޅުންނަށް. ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް  1645ގެންދ ނަން

ާހ ޒިުރވެ ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއޭރުން ާއަިދާާދަންނަވ ލ ނަން. ާވ ނީ. ާފަސޭހަފުޅު ާތިއްަބވަން ަވޑަިއގެން

ާއަރުވ ލަދެްއވ ނެ.ާ ާމިހ ރު ާއަމީންޢ އްމު ާނަންފުޅުތައް ާއެ ާވެސް ާސްކްރީނަށް ާޓީވީ ާމިވ  ާކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނ ާކަ ާމެދު ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާދިޔައިރު ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާފަހުން ާއެންމެ ޑ ލަންާއަޅުަގނޑުމެން

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާޖެހުނީ ާގެންދަވަނިކޮށް.ާهللا ާދައްކަވަމުން ވ ހަކަފުޅު

ާފުރުޞަތަށްާ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާމެންބަރަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއަުރވ ީނ ާފުރުޞަތު ނޑު ާައޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ  1650އެހެންވީމ 

ާދ  ާއިހަވަންދޫ ާވަނީ ާޢަބްދުާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާهللاއިރ ގެ ާދ އިރ ެގާ، ތިމަރަފުށީ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާޑީ.އ ރު.ޕީންާ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާވަނީ ާއެދިވަަޑއިގެންފަިއ ާފެލިދޫާފުރުޞަތަށް ާމަޚުލޫފު، ާައޙްމަދު ންބަރު

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާނަޢީމް، ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާނުވ ާ ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާމުޙައްމަދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާޙަސަން،  1655ރަފީޤު

ާ ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުންނަކީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާވަނީ ާއެދިަވޑަިއގެންފައި ފުރުޞަތަށް

ާޒ ހިރުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަގއްދޫ ާރިޟ ، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމިލަންދޫ މުއްޠަލިބު،

އްގަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމް.ާއ ދަމް.ާޕީ.އޭާއިންާފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގެންަފއިާއެަބވޭާދި

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި އެހެންވީމ ،

 1660ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާދުގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދ އިރާ ާއިހަވަންދޫ

ނޑ ލަްނާ ާމެދުކަ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާބިލަށް ާމި ާދުވަހު ާުކރީ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި `ާޝުކުިރއްޔ 

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރ ަނން. ާމަސައްކަތް ާގެންދަން ާކުިރއަްށ ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާއޮތް ާގޮސްފައި ާއިރު ޖެހުނު

ާޖެހޭާާމިއަދު ާހޯދަން ާހައްލެއް ާައވަަހށް ާވަރަށް ާވިސްނ  ާދޭތެރޭ ާކަމ  ާމި ާވަނީ ާމި ާހ ލަތު ާޤައުުމގެ ނޑުމެްނގެ  1665އަުޅގަ

ާރައްޔިތުްނގެާ ާސަބަބުން ާއިތުުރވުުމގެ ާކުރުން ާކުށް ާއަިނޔ ވެރި ާބޮޑެތި ާކުރެވޭ. ާޤަބޫލު ާކަުމގައި ާގޮސްފައި ހިސ ބަށް

ާފެތު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަނީ ާމި ާބިރުވެިރކަން ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާތެރޭގައި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮސްފައި. ރިގެން

ާމިފަދަާ ާމަންޒަރުތަކުން ާދ  ާފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއަދި ާއަޑުތަކުންނ ިއ ާއިވެުމންދ  ާފަރ ތްތަކުން އެިކއެކި

ާއަނިޔ ތަކުން ާމިފަދަ ާދޭ.ާއަދި ާހ މަވެގެން ާއެބަ ާދ ކަން ާއިތުރުވަމުން ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާލިބޭ ާެގއްލުމަްށާާގެއްލުން ލިބޭ
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ާވެްސާ ާއަށް ާފުރ ނަ ާމީސްީމހުންގެ ާހ ލަތްތަުކގައި ާބައެއް ާއަދި ާފެނޭ. ާވެސް ާތަން ާކުރަންޖެހޭ ާޚަރަދުތައް  1670ބޮޑެތި

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭ. ާއަނިޔ ވެިރކަން ާއެބަ ާހިސ ބަށް ާދ ންޖެހޭ ާދޫކޮށް ާދުނިޔެ ާމި ާދުނިޔެއ އި ާމި ގެއްލުްނވެ

ާއަ ާމިއަދު ާކަންތައްތަކަކީ ާވިސްނ ާމިފަދަ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭ ާކަމ  ާއެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ޅުަގނޑުމެން

ާަމގުމަތީންާ ާއަދި ާފޭރުމ އި ާމުދ  ާކުރެވޭ.ާމީހުންގެ ނޑަްށާޤަބޫލު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާަކންކަން ާޖެހިފައިވ  ާހޯދަން ހައްލެއް

ާއެހެނިހެ ާވެސް ާގޮތްގޮތަށް ާނޫން ާމަގުމަތި ާދެއްކުމ ިއ ާބިރު ާދިޔުމާ އެިކވައްތަުރގެ ާދެވެމުން ާއިންޒ ރުތައް ާތަފ ތު ން

 1675މިފަދަާކަންތައްތަކުގެާސަބަބުްނާމީހުންނަށްާނަފްސ ނީާގޮތުންާދިމ ވ ާނޫނީާނަފްސ ނީާގޮތުންާކުރިމަތިވ ާބިރުވެިރކަމ ާ

ާަރއީ ާކަމެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަްނވެއްޖެ ާެއއީ ާގެަނއުމަކީ ާހުއްޓުމަކަށް ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަ ާގެއްލުންތައް ސް،ާނޫނީ

ާއަމ ންކަމުގެާ ާމީހުންނަށް ާދ  ާދިރިއުޅެމުން ާމުުޖތަމަޢުގައި ާހުއްޓި ާމިކަންތައްތައް ާސަބަބުން ާޤ ނޫނެއްގެ މިފަދަ

ާކަމެކޭާ ާބޭނުން ާޮކންމެހެން ާނަމަ ާވިސްނ ލ  ނޑު ާައުޅގަ ާހައިިސއްޔަތުން ާޤައުމެްއގެ ާެއއީ ާލިބުމަކީ ޔަޤީންކަން

ާހި ާަމގުމަތީަގއި ާއެކު ާޖެހޭ.ާޢ އިލ އ  ާޔަޤީންކަންާދަންނަވ ލަން ާކަުމގެ ާދިިރުއޅެވޭނެ ާރަނގަޅަށް ނގ ލުމ ިއ،ާގޭތެޭރގައި

ާޖެހޭ.ާ ާއުފެދެން ާއެބަ ާޔަޤީންަކން ާވެސް ާދޭތެރޭގައި ާމ ހަުއލ  ާމަސައްކަުތގައި ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާއޮންނަންޖެހޭ.  1680އެބަ

ާވެ ާއަަބދު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރ ނަމަ ާމަަސއްކަތް ާމ ހައުލެއްަގއި ާނެތް ާޔަޤީންކަމެއް ާޖެހޭނީާމިފަދަ ާތިބެން ސް

ާެއއީާ ާކުރުމަކީ ާސަލ މަތް ާަރއްޔިތުން ާޤައުމ އި ާކަންަތްއތަކުން ާމިފަދަ ާތެރޭަގއި. ާކަެމްއގެ ާބިުރވެރި ހ ސްކަމަކ އި

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅަގނޑުމެންގެާޒިންމ ެއކޭ.ާއަދިާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުންާމިާކަމ ާދޭތެރޭާވިސްނ ާގޮތްތަކެއްާ

ާެއއީ ާވެސް ނަޑއެޅުމަކީ ނޑަށްާާކަ ާއަުޅގަ ާބަލައިލ އިުރގައި ާބިލަށް ާރައީސް،ާމި ާޢިއްޒަްތތެރި ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭ ަހމަ

ާއެބަޭވާ ާފ ހަގަކޮށްފައި ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާބިލުގައި ާމި ާގޮުތން ާމި ާދަންނަވ ލ ނަން. ާކަންތައްަތއް ާަބއެއް  1685ފ ހަގަކުރެވޭ

ާނަ ާފްލިޕް ާޭއގެތެޭރގައި ާވ ހަކަ. ާވަޅީގެ ާހުންނަ ާގޮތަށް ާތަކުގެާހުޅުވ ލެއްޕޭ ާވަޅި ާފަދަ ާނައިފް ާބަޓަރފްލައި އިފ އި،

ާގޮްތގޮތުްނާ ާއެކި ާފ ހަގަކުެރވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާނެތް ާމީގައި ާއެއ އެްއކޮްށ ާހަމަ ާއަދި ވ ހަކަ.

ވަތްތަުކގެާމީހުންނަށްާބޮޑެތިާއަނިޔ ާދެިވދ ނެާފަދަާއުފެއްދުންތަކުެގާެތރޭގައިާތޫނުާދަނގަޑ އިާއަދިާއެާނޫންާމިފަދަާބ 

ާމިފަދަާ ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާރަނގަުޅކަމެކޭ. ާއެންމެ ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާހިމަނ ލުމަކީ ާެވސް އެްއޗެހި

ނުޑާ ނަޑއެޅިާމިއީާޢ އްމުކޮށްާގެންގުޅުންާމަނ ާއެއްޗެިހާކަމުގައިާވީމ ާއަުޅގަ  1690ޤ ނޫނެއްާހެދިާއަދިާމިފަދަާއެއްޗެހިާކަ

ާބަލަން ާކަންތައްަތއް ާއެ ާދެއޭ.ާާދަންނަވ ނީ ާލިިބގެން ާލުއިތަކެއް ާފަސޭހަތަެކއް ާއެކަުމގައި ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ތިބޭ

ާއެކިާ ާފަރ ތްތަކަށް ާތިބޭ ާކުރަން ާތަންފީޒު ާކަންތަން ާއެ ނޑަެއޅުނީމ  ާކަ ާތަކެތި ާމަނ  ާޤ ނޫނަކުން އަޅުަގނޑަށް

ރައްވ ަފއިވ ާެއއްޗެހިާކަުމގަިއާމީސްމީހުންާއަތުގައިާހުންނަާއެްއޗެހިާބަލ ާހޯދ ާދެނެގަތުމުގައިާއެީއާޤ ނޫނުާމަނ ާކުެު

ާއެްއޗެއްޯތާ ާމަނ  ާެއއީ ާއެއްެޗއްތޯ ާމަނ  ާމިއީ ާލިބިގެންދޭ.ާއެެހންނޫންނަމަ ާފަސޭހަތަކެއް ާޮބޑެތި ާވަރަށް ނަޑއެޅުމަށް ކަ

ާތަކެތިާ ާވ  ާމަނ ކަމަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާބައެއް ާކުރިމަތިވެ. ާދަތިތަކ އި ާގިނަގުނަ ާތަފ ތު ނޑައެޅުުމަގއި ާކަ ާނޫނީ  1695ވިސްނ ލ 

ާއުސޫލުތަެކްއާއަނެއް ާއެއް ާސަލ މަތްކޮށް ާކަންތައްތަކުން ާމިފަދަ ާއ ދޭ. ާއެބަ ާވެސް ާނުވ ތަން ާމަނ  ާފަރ ތްަތކަށް ބައި
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ާކަންތައްތަކުެގާ ާމި ާނޫނީ ާމަރުޙަލ ގަިއ ާތަންފީޒީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްަތއް ާއެްއގޮތަކަށް ާނޫނީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ނުމުގައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެްއގޮތްާިވސްނުންތަކެއްާގެްނގުޅެާެއްއާސަބަބުންާއަނިޔ ާލިބޭާފަރ ތްތައްާހިމ ޔަތްާދި

ާމިފަދަާ ާކުރުކޮށްލ ނީ ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑު ާބޮޑޭ. ާމިއަދު ާމުހިއްމުކަން ާކުރުމުގެ ާޢަމަލު އުސޫލަކުން

ާއުފަލުގައިާ ާހިތްހަމަޖެހުމ އި ާއަރ މ އި ާރައްޔިތުންނަށް ާސަލ ަމތްކޮށް ާޤައުމު ާމުޖުތަމަޢެއްާާކަންތައްތަކުން  1700އުޅެވޭނެ

ާިމއަުދާ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތެްއ ާހުރިހ  ާކުރަންޖެހޭ ާކޮށްދިނުންމަށްޓަަކއި ާގ އިމު ާމ ހައުެލއް ާރައްކ ތެރި ބިނ ކޮށް

ާކަމުންާ ާމި ާހަދ  ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ސްކޮށް ާގޮތަކަށް ާއަަވސް ާބިލު ާމި ާދެކި، ާަކމުގައި ާވ ޖިބެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހިމ ޔަތްތެރި ާޮބޑަށްާރައްޔިތުންނަށް ާވަރަށް ާވ ޖިެބކޭ. ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކޮށްދިނުމަކީ ާތަނަަވްސ ާމަގެއް ާލިބޭނެ ަކން

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1705 

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޚުގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަ

ާގެ ާއެްއޗެހި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރައްކ ތެރި ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަނ ާޝުކުރިއްޔ  ންުގޅުން

ާދަންނަވަން.ާައޅުަގނުޑާ ާއަޅުަގނުޑާސަރުކ ރަްށާޝުުކރު ާދެްއިވާކަމަށްޓަަކއި ާފޮނުއްަވއި ާމަޖިލީހަށް ާބިެލއް ކުރުމުގެ

ނޑުާފަށ އިުރާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއެންމެާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއީާވަރަށްވެސްާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާމިާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާއަންނަނީ ާމި ާފަިއާާފުރަތަމަވެސް ާބައްޕަގެ ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާދުވަހު ާއިހަކަށް ާޑޮކްޓަރާޑީޑީ ާމިނިސްޓަރު  1710ފިޝަރީޒް

ބިންދ ލިާކަންތަކުގެާމަތިން.ާޭއގެާކުރިންާކަިއވެނިާަބއްލަަވިއގެންާުއޅުނުާރަޝިޔ ާއަންހެނެއްގެާަގއިަގއިާއިސްތިރިންާ

ކ ރުާހިންގަންާތިއްެބިވާބޭފުޅުންނ ާވެސްާވަރަްށާޖައްސ ާބިރުދައްކ ާއަނިޔ ކުރިާމަތިން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލ ާމިާސަރު

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާ ނޑުާވަަރށްާބޮޑަށްާކުށްވެރިާކުރަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ބޮޑުާގުޅުެމއްާހުރިކަންާފ ހަގަޮކށްާއެާޢަމަލުާއަުޅގަ

ާކޮށްގެންާނޫންނަމަ،ާވަޅިާއެއްާނޫންނަމަ ާބޭނުން ާހަތިޔ ރު ާތޫނު ާދެއްކޭނީ ާިބރު ާގައިމުާވެސް ާހަމަ ނިޑާ،ާގޮތުަގއި ކަ

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަެަށް ާމިއަދު ާނޫން. ާކޮށްގެެނއް ާބޭނުްނ ާހަމައެކަނި ާއެްއޗެްއ ާއެފަދަ ާއެހެން ާނޫންނަމަ  1715އެއް

ސަރުކ ރުގެާކަންތައްަތއްާފެންނަންާއޮތްާގޮތުންާނޫންާނަމަާޢަމަލުތައްާހުރިާގޮތުންާއެކަހަލަާބައިވަރުާކަންތައްތަކެްއާ

ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާފެނޭ.ާއަުޅގަ ާބަަޔކުާިސވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަންާާއެބަ ާއެމް.ޑީ.ީޕާއަށްާނިސްބަތްވ  ހިގައްޖެ

ާހިގައްެޖާ ާފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާތަން. ާދެއްކި ާބިރު ާމުވައްޒަފުންތަކަކަށް ާތިބި ާތ ނގައި ާއެ ާވަދެ ތެރެއަށް

ާއެމް ާދައްކ  ާބިރު ާފުލުުހންނަށް ާތަކެއް ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދޫކުރަމުންާރައްޔިތުން ާމެންބަރުން .ޑީ.ީޕގެ

ާމަޖިލީހުންާ ާމަޖިލީހުންާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިގައްޖެ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތަން.ާހަމައެހެންމެ  1720ދިޔަ

ާމިާ ާކޮމިޝަނަކީ ާއެ ާޮއއްވ  ާޢައްޔަްނކޮށްފައި ާގޮތުަގއި ާެއްއ ާމުއައްސަސ  ާމިނިވަން ާކޮމިޝަްނ ާސަރިވސް ސިވިލް

ރުާޤ ނޫނީާޮގތުންާވައްޓ ލަންާުނވަތަާބަޣ ވ ތެއްާގެންނަންާއުޅޭާަބއެްއާަކމަށްާބުނެާބިރުާދެއްކުމުެގާސަރުކ ރުންާޣައި

ާމިއީާ ާވެސް. ާތަން ާހުށަހެޅި ާޕޮލިހަށް ާމައްސަލަ ާމިނިސްޓަރާއެ ާފިނޭންސް ާކުރުމަށް ާތަޙުޤީުޤ ާަމއްސަލަ ާއެ ގޮތުން
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ާއޭގެ ާދެއްކުމޭ. ާބިރު ާހުސް ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާހިނގާ ހައްތަހ  ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާައޅުަގނޑުމެްނގެ އިތުރުން

ާނޫނޭ.ާ ާއެއް ާކުޑަ ާވަކި ާދަންނަވ ީނ ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާބިރު ާގަންނަވ  ާއެ ާގޮތުން ާހޯދުމުެގ ާވޯޓު  1725ކަންތައްތަުކގައި

ާރިޔ ޟު،ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާވ  ާކަމަށް ާމެންބަރެއް ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެގްރީމެންުޓާއަޅު ާއޮތް ާަހދ ފައި ާއެކު ާއ  ާތިމަންނަ ާދެއްކުމުެގާގޮތުން ާބިރު ާއަށް ާތިމަންނ  ާވިދ ުޅވި ާގ ުތގައި ަގނޑު

ާފަރ ތުންާ ާހުންނެވި ާހިންަގވަން ާއެތަން ާވަގުތު ާމި ާައދި ާހުރި. ާހަދ ފައި ާއ  ާއެްސ.ޓީ.އޯ ާކޮށްފިޔޭ. ާބ ތިލު ވެސް

ާގަންނަވ  ާބިރު ާިދމ ކޮށް ާވޯޓަކ  ާކޮންމެ ާާތަކުރ ރުކޮށް ާމީގެ ާގ ުތގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުރިނ0ާާްވ ހަަކ ުދވަހެއް

ާމިާ ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާފަހުން ާދ ދި ާއެހެންމެ ާދެއްކުން.ާހަމަ ާބިރު ާހުސް  1730ވިދ ޅުިވ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ

ާކުރިން ާދޭތެރެދޭތެރެިއން ާމަނިކު ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމޫސ  ާހުޅުހެންވޭުރާދ އިރ ގެ ާަދއްކަން ބޮުޑާބަޣ ވ ތެްއާާވ ހަކަ

ާމިހ ުރާ ާއ ދެ ާހިތަށް ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދައްކ އިރު ާވ ހަަކ ާީލ ާޖަލަށް ާކަމެއްަގއި ާޤ ނޫނީ ާޣައިރު ގެންނަން

ާއޮފީހަށްާހ ޒިރުާކުރުމ އިާިމީއާ ާގެންދިޔަގެންދިޔުމ އިާފުލުސް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާބިރުާދެއްުކމުގެާގޮތުންާދޫނިދޫާއަށް

ާދެ ާބިރު ާދެްއކުމޭ. ާބިރު ާހަމަ ާކުީރާވެސް ާހ ޒިރު ާހ ޒިރުކޮށް، ާތަނަްށ ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަރަީކ ާހުރި އްކުން

 1735ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީސްާތެރޭަގއިާހިނގ ާދިޔަާހަމަާނުޖެހުމަކ ާގުިޅގެންާކަމަށްާބުނެ،ާއެާތަނަށްާދިޔައިމ ާއަދިާއެބަާ

ާކަެމއްާނޫން.ާކޮންމެާ ާވެސް ާބެހޭ ނޑ  ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާމަްއސަލަ.ާއެަމއްަސލަ ާެއއް ާތަަޅއިާއޮތޭ ާަގިއގައި ާމީހެއް ެވސް

ާހިރީ.ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާމި ާދެއްުކން ާބިރު ާހުށަހަޅައިގެން ާމައްސަލަތައް ާތަފ ތު ާކަހަލަ ާމަްއސަލަ.ާމިީއާމި ާއޮތް ގަނެގެން

އަޅުަގނޑުމެްނގެާމިާބިލުގެާިމާހިމަނ ފައިާއޮތްާކަންތަކަށްުވރެާމިާސަރުކ ރުންާމިއަދުާމިދައްކ ާބިރުާނުވަތަާގަންނަވ ާ

ާއަ ާމިައއިާބިރު ާހިސ ބަށް ާމި ާަޤއުމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާައޅުަގނޑުެމން ާއ ެދ، ާބޮޑޭ. ާމ  ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ުޅގަ

ާތަޖުރިބ ާ ނޑަްށާކުެރވުނު ާއަުޅގަ ާދުވަުހގައި ާވީ ާމި ާުއމުރުން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާވެސް ާގައިމު ާހަމަ ާވިސްނ ލ އިރު  1740ހ ލަތަށް

ާއަ ާފެށިގެންނޭ، ާހިސ ބުން ާައއި ާވުޖޫދަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާއިތުރުާއަކީ ާކަންތައްތަެައް ާމިފަދަ ާޤައުމުަގއި ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ނޑުާެއންމެާކުޑައިރުްއސުރެާއުޅެމުްނާއައީާވަރަށްާއަމ ންާއޮމ ްނާ ވެގެންާގޮސްފައިާމިާއޮތީ.ާހަމަާގައިމުެވސްާއަުޅގަ

ާ ާއޮަގސްޓު ާނަމަވެްސ ާހުރެ. ާިހނިތުންވެގެން ާއެކު ާއުފ ވެރިކަމ  ާވަރަށް ާެއއްަގއި. ާރ އްޖެ 00ާމިނިވަން އ 01ާާ.

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާވަނީ ާމި ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގައިމުާެވސް ާހަމަ ާހަނދ ނުން ާއަޅުަގނުޑގެ ާފެށިގެން ހިސ ބުން

ާދީާ ާހިތްވަރު ާމީސްމީހުންނަށް ާތިބި ާތެރޭަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގޮްތގޮތުން ާއެކި ާއުފެދިފައި. ާހަމަނުޖެހުން  1745ބައިބަިއވެ

ވެރިންނަކީާެއއްާެވސްާބަޔަކަށްާނުހަދ ާއެާމީހުންނަށްާއިޙުތިރ މްާކުރުމަކީާދެރަާކުށްކުރުމަށްާވަނީާހިތްވަރުާީދފައި.ާ

ާއުފެދިފައިވ ާ ާކުރަން ާގ އިމު ާއަމަންއަމ ންކަން ާނުވަތަ ާފުލުހުންނަށް ާސިފައިންނ އި ާދިވެހި ާހަދ ފައި. ާވަނީ ކަމަކަށް

ާމަސަ ާވަނީ ާަކނޑުވ ލުމަށް ާބ ރު ާތަންތަނުެގ ާއެ ާައގުަވއްޓ ލ  ާމިާމުއައްސަސ ަތކުެގ ާޙަޤީޤަތުަގއި ްއކަތްޮކށްފައި.

ާކަމަްށާ ާއަިއސްފަިއވ  ާހިސ ބަށް ާމި ާަޤއުމު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިއަދު ާވެްސ ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާހަމަ ާހެދި ސަބަެަބުތަކ 

ާއެމް.ީޑ.ޕީންާ ާމަސައްކަތަށް ާކުރި ާކުރުމަށް ާރަނގަޅު ާކަންތަްއތައް ާސަރުކ ރުން ާއެ ާއޭުރގައި ާޤަބޫލުކުރަން.  1750އަޅުަގނޑު
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ާވަރަ ާވަނީ ާއެއީާއޭރު ާކުރިޔަސް ާބަންދު ާކަމެއްަގިއ ާމީހަކު ާކިރިޔ  ާޙަޤީަޤތް. ާމިއީ ާއަޅ ފައި. ާހުރަސް ާބޮޑަށް ށް

ާސިޔ ީސާ ާެއއީ ާވިޔަސް ާކަުމގަިއ ާބަންދުކުރި ާކަމެއްަގއި ާމ ރ މ ރީގެ ާުނވަތަ ާވިޔަސް ާކަމެްއގަިއ މަސްތުވ ތަކެތީެގ

ވަނީާކޮށްަފއި.ާޖަލުތަުކގައިާތިބިާކުްށވެރިންނަށްާެއާމީހަކަށްާހަދ ާއޭނަާދޫނުކޮށްލެވިގެންާއެތައްާަބއިވަރުާކަންތައްތަކެއްާ

ަގޑިއިރުތެޭރގަިއާދޫޮކށްލ ނެާކަމަށްާވަޢުުދވެ،ާެއ02ާާމީހުންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަްށާވެިރަކންާލިބިއްޖެާކަމަށްާވ ނަމަާެއންމެާ

ާޖަރީމ ތައް ާފ ޑުފ ުޑެގ ާތަންތަނުގައި ާއެ ާހިންގ  ާހަމަނުޖެހުން ާވަނީ ާތަންތަނުަގއި ާއެ ާލައްވ  ާމިާާމީހުން  1755ހިންގ ފައި.

ާވެްސާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެމދުވެރިވީ ާއައުމަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހ ލަތު ހިސ ބަށް

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ އިރު ާމަޖިލީހަށް ާބިލުތައް ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއައުމުންޭނ. ާވުޖޫދަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ާ ާވ ްނވ ނީ ނޑުމެންެގާވިސްނުމަކަށް ާއަުޅގަ ާވ ނީ ާވ ން ާވިސްނުމަކަށް ާވެސް ާހަަމގައިމު ާބިލުގެ ާމި ާވެސް ާބިލުގައި މި

ާވަރަށްާ ާވަނީ ާމި ާުއެޅންޖެހިފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާގ އިމުކޮށްދިނުން. ާއަމ ން،ާއޮމ ްނާމ ހައުލެއް ރައްޔިތުންނަށް

ާހުރި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެެހންވީމ ، ާމ ހައުލެްއގައި. ާއެދޭނެާބިރުވެރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާެވސް ާރައްޔިތުން  1760ހ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިނިވަންަކމ އިާއަމ ންކަމ އިާއޮމ ންކަމ ާއެކުާދިރިއުެޅވޭނެާމ ހައުލެއްާގ އިމުކޮށްާދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާޮބޑެ ާބަޔަކަށް ާހ ލެއްގަިއ ާެއްއވެސް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާެއއީ ާވ ނީ ާވ ްނ ާމަގުސަދަކަށް ާބިލުގެ ތިާމި

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތަގއިާ އަދަބުތަކެއްާދިނުންާކަމަށްާެވއްޖިއްޔ މުާއޭގެާސަބަބުންާއިުތރުާމައްސަލަތަކެއްާިނކުމެާއަުޅގަ

ާކަންަތއްތަްއާ ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާހިސ ބަށް ާމި ާޤަޫބލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއިތުުރެވގެންދ ނެ ާމީހުން ކުށްކުރ 

ނުޑާހަމަާ  1765ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާމިދިަޔާދުަވސްތަކުަގއިާވަރަށްާބޮޑަްށާއަިއއްސަާއޮތްާއިުރާއަުޅގަ

ާވެސްާ ާަގއި ާބްރީފިންގ ާޕްެރސް ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާޕޮލިހުން ާފަހުން ާދ ދި ާޮގއްސަ. ާއިތުުރެވގެން ާވަނީ ާމި ކުށްކުރުން

ާއި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައދަދު ާކުށްކުރުމުގެ ާގޮުތަގއި ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާވަނީާއަޅުަގނޑަށް ާގޮސްފައިވ ކަން ތުރުވެެގން

ާބޭނުން.ާދެންާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާބިލެއްކަން ާމުހިއްމު ާހަމަ ާިމއީ ނޑިވަޅަށް ާދަ ފ ހަގަކޮށްފައި.ާއެހެްނވީމ ،ާމި

ާދިއުމަކީާ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާމި ާއެކު ާއިޞްލ ޙްތަކަކ  ާތ އީދުކުރަން. ާގޮތެްއގައި ާޖުމްލަ ާބިލަށް ާމި އަޅުަގނޑު

ާއަޅުަގނުޑވެ ާބިުލގެ ާމި ާައޅުަގނޑު ާއެދުމެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާމ1ާާިސް ާޭއަގއި ާބަލައިލިއިރު ާ)ޅ(އަްށ ާމ އްދ ގެ  1770ވަނަ

ާއެއްެޗްއާ ާތޫނު ާނުވަތަ ާހަތިޔ ރެއް ާނުރައްކ ތެރި ާތަނެއްަގއި ާއެްއވެސް ާއެހެން ާފިޔަވައި ާތަނެއް ާޢ އްމު އޮންނަނީ

ާެއއް ާއެ ާތަޙުޤީޤެއްގައި ާފެނިގެްނާހިންގޭ ާވަނިކޮށް ާހ ލަތްތަކުގަިއާބަހައްޓ ފައި ާނޭނގޭ ާކ ުކކަން ާވަނީ ާބަހައްޓ ފައި ެޗއް

އެާއެްއޗަކަށްާޒިންމ ވ ންޖެހޭީނާއެާފަދަާއެއްޗެއްާފެނުނުތަނެއްގެާވެރިމީހ ާނުވަތަާއެާތަނަކ ،ާއެއިަރކުާހަވ ލުވެާުއޅޭާ

ާމެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެހ ާސ ފެއްާނޫން.ާދ ދިފަހަކުން ާބަޔެކޭ.ާމީގެން ާކ ރުޮކޅުްނާމީހެއް.ާނުވަތަ ންބަރެއްގެ

ާެއާ ާޤަބޫލެްއާނުކުރަްނާއިނގޭޯތާެއާބޭފުޅ  ނޑު ާޙަޤީޤަުތގަިއާއަުޅގަ ާވެސް ާދިަޔާކަންތަކުަގއި  1775ބަނގުރ ތަކެްއާފެނިގެން

ާކުރަްއވ ނެާކަަމށް.ާއެކަމަކުާމީހުންގެާއިނގިިލާއެބަާދިއްކުެރވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިާކަހަލަާކަންތައްާބިލުާ ގޮތަށްާއެކަން

ާތައްޔ  ނޑުާއެްއޗިހި ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާެއގެން ާކ ކުކަން ާޒިންމ ވ ންޖެހޭނީ ާއެކަމަށް ާސ ފުކޮށް ާއޭގެ ުރވެގެންދ އިުރ
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ވަނަާމ އްދ .ާެއއީާތޫުނާެއއްޗެިތ2ާާވަނަާމ އްދ ެގ2ާާދަންނަވ ނީާހަމަާވަރަށްާމުހިްއމުާކަމެކޭ.ާހަމަެއއ ެއކުާބިުލެގާ

ާިމނި ާމިއޮންނަނީ ާގަިއ ާ)ހ( ާޭއގެ ާއެތެރެކުރުން. ާއަށް ާިލޔުމަކުންާރ އްޖެ ާހުއްދަ ރްޒގެ ާއެެފއ  ާހޯމް ާއޮފް ސްޓްރީ

ާއަްށާ ާރ އްޖެ ާނައިފް ާބަޓަރފްލައި ާނައިފ އި ާފްލިކް ާހުންނަ ާތައްޔ ުރކޮށްފައި ާގޮތަށް ާލެއްޭޕ ާހުޅުވ  ާމެނުވީ  1780ލިބިގެން

ާއަދަބު.ާ ނޑައަޅ ފަިއާއޮންނަ ާކަ ާކަމަށް ާއެ ާއޮްނނަނީ ާމި ާ)ށ(ގައި ާއެއ އެކު ާހަމަ ާދެން ާކުށެކޭ. މީގައިާއެތެރެކުރުމަކީ

5ާވައްތަެރއްގެާބ ވަތެްއގެާވ ަހކަ.ާެއއީާބަޓަރފްލައިާނައިފަކ އިާކޮންމެވެސްާފްލިކްާނައިފް.ާއެކަމަކ0ާާުމިއޮތީާއެންމެާ

ާެއްއާ ާަވޅި ާބ ވަތެްއގެ ާެއއްެވސް ާއ ދޭ ާއެބަ ާޭއގައި ާއޮންނައިރު ާމ ނަކޮށްފައި ާާތޫުނާއެްއޗިހި ާ)ރ(ގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނިޑއ ިއާހަންޖަރު،ާރޭޒަރުތިާ ާިމާގޮތަްށާކަ ާމުޅޯ ާއ އި ާޯކރ ޑި ާއ އި ާފުރޯ ާއ އި ާތިލަ.ާކަތިަވޅި ާަކޓަރު ާއ ިއާކަޓަރ އި ލަ

ާެއާ ާއެހެންވީމ ، ާމ ނަކޮށްފައި. ާއެބަހުރި ާބަޔ ންކޮށްދީފައި ާކޮަބއިކަން ާއެއްިޗއްސަކީ ާތޫުނ ާކަންތައްަތކެއް.  1785ބައިވަރު

ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާނޫންތޯ ާމަނ ކަމެއްތޯ ާެއއީ ާއެތެރެކުރީމަ ާގޮތުން.ާާއެްއޗިހި ާއޮތް ާމި ާމިހ ރު ާނުވޭ ސ ފެއް

ާހެދުމަކީާ ާޤ ނޫނަކަށް ާެގނެސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާބިލު ާމި ާރަނގަުޅކޮށްލ ފަިއ ާކަންތައްތަްއ ާހުރި ާގޮތުން ާމި އެހެންވީމ ،

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ާމުޖުތަމަޢު ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާހ ލަތަށް ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

އެދެވިގެްނވ ާކަމެކޭ.ާވަރަށްާރައްޔިތުންާއެާކަމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދިއެދިާތިބިާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއިވާމުހިއްމުާ

 1790ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަ

ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަނ ކުރުމުެގާާޝުކުރިއްޔ  ާއެއްޗިިހާގެންގުޅުން ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ނުރަްއކ ތެރި

ާަމގުމަތީެގާ ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާދަންނަވަން. ާެއާކަމަްށާޝުކުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްވީތީ ާހުށަހަޅ  ާސަރުކ ރުން ބިލެއް

ާެއޅު ާވަޅި ާމަގުމަީތގައި ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާމީހުންނަށް ާނަގ ލ  ާސަލ މަތްކަން ާވަްއކަްނާރައްކ ތެރިކަމ އި ާފޭރުމ އި  1795މ އި

ާމިާ ާނޫން. ާކަމެްއ ާއަިއ ާފެށިގެްނ ާވެރިކަުމގަިއ ާމި ާކަްނަކމަކީ ާމި ާކުރުމ އި ާޒިނޭ ާހިފަހައްޓ ފައި ާގަދަކަމުން ކުރުމ އި

ވަަނ0756ާާކަންކަންާފެށިގެންާައއީާމީެގުކރިންާމިާރ އްޖޭގައިާއޮތްާަސރުކ ރަކުން.ާައޅުަގނުޑގެާހަނދ ންާއެބަހުރި.ާ

ާނިޔަލަށް ާނިދަނީާާއަހަރުގެ ާގޭގޭގައި ާނިދަނީ ާޭގަގިއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުަޑއިރުަގިއ ާއަޅުަގނޑުމެން އަިއއިުރގަިއ

ނެޑއްާ ާފޮތިގަ ާއެހެން ާކޮންެމވެސް ާނޫނިްއޔ  ާއެލުވ ލ ފަ. ާަގނެޑްއ ާގޯނި ާއޮންނ ނީ ާަފހަރު ާގިނަ ާނުޖަހ . ާވެސް ދޮރު

ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާއެހެނެއް ާމިއަދު ާއެކަމަުކ ާއޮންނ ނީ. ާވެރިކަްނާާއެލުވ ލ ފަ ާބަޔަކު ާޤަުއމުގައި ާމި  1800ރައީސް.

ާހެދުމަށްޓަކައިާ ާމުދަލަކަށް ާވ ރުަތ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާމިލްކު ާވެިރކަްނ ާދަހިވެތިކަުމގަިއ ާވެރިކަުމގެ ހިސ ރުކުރުމަށްޓަކައި

ާދީފައިވ  ާޤައުމަށް ާމި ާގަސްތުަގއި ާމީހުން ާތިބި ާވެރިަކމުގައި ާއޮތް ާކުރިން ާމީގެ ާޤައުމުގައި ާމި ާއައިސް ާފަހަކަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނެތް. ާކަމެއް ާރޯނެ ާނެތް. ާކަމެއް ާކުރ ނެ ާހިތ މަ ާކަމަކ  ާއެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދަކު ނޑެއް. ލަ

ާމިާ ާއޭރިޔ ގެ ާމި ާއެބަހުރި. ާހަނދ ން ާއަޅުަގނޑު ާހޯދަންވީ. ާމަގު ާކުރެވޭނެ ާއިޞްލ ޙު ާކަންކަން ާމި ާކަމަކީ ކުރަންވީ
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ާދުނިޔޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއކީ ާރަްއޔިތުންނ  ނޑުމެންާސަރަހައްދުގެ ާއަުޅގަ ާއިރުަގއި ާދަތުރުކުރ  ާމިތަނަށް ާއެތަން  1805ގެ

ާތިބެނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަންަގން ާޕ ސްޕޯޓެްއކަން ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާތިބެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަޚުރުވެރިވެފައި ޕ ސްޕޯޓު

ާޔޫރަ ާބަލައިލ ފައި ާކަމަށް ާމީހެއް ާޤަުއމެއްގެ ާކައިރި ާމިތ  ާބަލައިލ ފައި ާފުރަތަމަ ާޖަހައިގެން. ާޤައުމުތަުކެގާޖީބަށް ޕް

ާހެވިލ ފަިއާ ާއެނގުނީމ  ާޕ ސްޕޯޓެއްަކން ާދިވެހި ާފެށިގެން ާތަނުން ާއެހ  ާރުޅިއަިއއްސަ. ާތިބޭނީ އިމިޤްރޭޝަންތަކުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއޮތީ ާމި ާމިއަދު ާއެކަމަކު ާފ ސްކޮށްލަދޭ. ާއިމިޤްރޭޝަނުން ާމީހ  ާއެ ާއެްއގޮަތށް ާޕަސްޕޯޓ  ޑިޕްލޮމެޓިކް

ާބަދަލުވެފައިާ ާމަންޒަރު ާމިާރައީސް ާވެއްޖެ ާދުވަސްކޮޅެއް ާވެްސ ާއަނެްއކ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއުފުލަންޖެހޭނީ ާޒިންމ  ާމީގެ .1810 

ާއެްއާ ާހުއްޓަ ާވ ހަކަ ާއެ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް. ާނުދައްކ ތ  ވ ހަކަ

ާ ާކުރީަގއި ާޤައުމުގައި ާމި ާއުފުލަންޖެހޭނީ ާޒިންމ  ާމީގެ ާވެިރކަނ16ާްނުލެވޭނެ. ާމިާާއަހަރު ާޚުދުމުޚުތ ރު ކޮށްފައިހުރި

ާބޮުޑާ ާކިތަންމެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާވެރިޔ  ާައނިޔ ވެރި ާނުދެކޭވަުރގެ ާތ ރީޚު ާރ ްއޖޭގެ ާމި ާސަުރކ ރު ރ އްޖޭގެ

ާރަްއކ ތެރިާ ާހިމަޔަތަކ އި ާހޯދ ފަިއވ  ާމަޖުބޫރުން ާއެއީ ާިވަޔސް ާކަމުގަިއ ާހުރި ާދީފައި ާކަެމްއ ާރަްއކ ތެރި ހިމ ޔަތަކ އި

ާޢިއްޒަ ާހިންގިދ ނެ.ާކަމެއް ާވެސް ާކަމެއް ާފަދަ ާކޮންމެ ާއޮެވއްޖިްއޔ  ާމެޖޯރިޓީ ާއަތުަގއި ާބަޔަކުންގެ ާަރއީސް.  1815ތްތެރި

ާއެީއާ ާނިންމުމެއް. ާނިންމި ާޕ ރލިމެންޓުަގއި ާހޮންކޮންގގެ ާދ ދިފަހުން ާއިނގޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަށް ާއަނބިމީހ  ާފިރިމީހ  ާނިންމީ ާއެމީހުން ާމީހެއް. ާއޮތް ާޙައްޤުާާމެޖޯރިޓީ ާމަރ ލުމުގެ ާފިރިމީހ  ާވެއްޖިއްޔ  ޚިޔ ނ ތް

ާތިިބގެްނާ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާއިސްލ މުންކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބ ރު.ާދެން ާމެޖޯރިޓީގެ ާލިބިދޭކަމަށް.ާމިއީ ާއަށް އަނބިމީހ 

ާމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ނޑުމެން؟ ާއަޅުގަ ާކުރަްނީވތޯ ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާޤަބޫލުކުރަންީވތޯ؟ ޖިލީހުގައިާއަޅުަގނޑުމެން

ާގެންނަންާ ާސަރުކ ރު ާމި ާހަވ ުލެވ ާސަރުކ ރ  ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާނުެކކޭނެ. ާެއއްެޗއް ާހުރިހ  ާއަތަކުން  1820މެޖޯރިޓީ

ާމަގުމަތިކޮށްާ ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭެގ ާމި ާއަޅުވެިތކޮށް ާރައްޔިތުްނ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމަސަްއކަތްކުީރ އަޅުަގނޑުމެން

ާޘަޤ ފަ ާމިކަހަލަ ާއަނިޔ ވެިރވެ ާފެށިގެންާރައްޔިތުންނަށް ާދުވަހުން ާއެނގުނު ާއުފައްދައިފިކަން ާރ އްޖޭގައި ާމި ތެއް

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުއްޓަން ާއެކަންކަން ާމިއުޅެނީ ާސަރުކ ރު ާމި ާވެސް. ާފެށީ ާމަސައްކަްތކުަރން އަޅުަގނޑުމެން

ާމަ ާހުއްޓުވަން ާކަންކަން ާމި ާތެރޭގައި ާސަރކ ރު ާމި ާހުއްޓުވ ނެ. ާސަރުކ ރުން ާމި ަސއްކަތްނުކުރ ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާކުރީގެާ ާފަރ ތަކީ ާއުފުލަންޖެހޭ ާޒިންމ  ާކަންކަމުގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުރެޭވނެ. ާވެސް  1825މިނިސްޓަރަކަށް

ނޑައަޅ ަފއިވ ާުވޒ ރ ތަުކގަިއާ ސަރުކ ރުާކަުމގަިއވިޔަްސާމިާރ އްޖޭަގއިާއަމަްނއަމ ންކަންާހިފަހައްޓަންާމިާރ އްޖޭަގއިާކަ

ާމި ާޒިންމ ެއކޭ ާވެރިންގެ ާޒިންމ ާތިބި ާތިބޭފުޅުންގެ ާވ ނަމޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާތިގޮތަކަށެއް. ާނުތިެބޭވނެ ާގޭގައި ާތިބޭފުޅުން ީއ.

ާވޯޓުލ ާ ާނެތްކަމުގެ ާއިތުބ ރު ާމައްޗަށް ާތިބޭފުޅުންގެ ާނުވެއްޖިއްޔ  ާޒިންމ ދ ރު ާނޫނިއްޔ  ާނުވެއްޖިއްޔ  ާހަވ ލު ތިބޭފުޅުން

ާހުރެގެ ާތެރޭގައި ާޕ ޓީ ާވ ނަމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހ ކަމުގައި ނުޑާފުރަތަމަ ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑަކީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ން

ާއެކަމަްށާ ާބޭރުވިޔަސް ާިއން ާޕ ޓީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއިންސ ފު ާހަމައ އި ާހުރިަކމުގަިއވިޔަސް ާޕ ޓީގައި  1830ނިސްބަތްވ 

ާމިާ ާވެސް ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާއަދި ާއެނގޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާވެްސ ާއެކަމަކު ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާމީހެއް އިންކ ރުކުރ ނެ
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ާައޅުަގނުޑާސަރުކ ރު ާވެއްޖިްއޔ  ާއިުޙމ ލު ާކޮށްިފއްޔ  ާކަމެއް ާެއއް.ާެއކަހަލަ ާއަދި ާނެތް ާއެއް ާޮކށްފަ ާކަެމއް ާއެފަދަ ން

ާރ އްޖޭގަިއާ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި ާހަނދ ން ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިދިކޮޅަށް ނުކުންނ ނަން

ާފިހ ރަތަ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާައއިއިުރަގިއ ާދުނިޔޭގެާވިޔަފ ރިކުރަމުން ާލ ފައި. ާތަޅެއް ާއިންީޗެގ ާބައި ާއޮންނަނީ ުކގައި

ާހައިރ ންވެފަިއާ ާކުރ އިުރގަިއާއެބަބުނޭ ާްސޓޮކް ާއައިސް ާބަލަން ާސްޮޓކް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާޤައުމުތަކުން  1835އެތަންމިތަނުން

ނޑުމެންާކިޔ ނީާސުބުޙ ނަهللاާސުބުޙ ނަ އެމީހުންާއެަބާهللا.ާމިއީާއެމީހުންގެާބަހުންާއެމީހުންާކިޔ ނީާމައިާގޯޑް.ާއަުޅގަ

ާުކޑަުކަޑާ ާއެހ  ާހުިރާތަނެއްަގއި ާއަޅ ފައި ާމުދ  ާރުފިޔ ގެ ާމިލިޔަން ާއެަތއް ާބޮޑު ާކުޑަ،ާމިއޮތް ާމިހ  ާކިހިނެއްހޭ ބުނެލ 

ާއޮްތާ ާދުނިޔޭގައި ާމި ާޤަުއމަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފަޚުރުވެރިވެލ ފަިއާބުނަނީ ނޑު ާހަމައަށް.ާއަޅުގަ ާނިދޭހޭ ާލ ފައި ތަޅެއް

ާސަލ މަތްތެރިކަ ާމިއަްށވުރެންާއެންމެ ާޤައުމެއް ާހަމަހިމޭން ާމިއަްށވުރެ ާަޤއުމެވެ. ާލިބިގެްނވ  ާރައްކ ތެރިކަން މ އި،

ނޑުާ  1840ސުލްޙަވެރިާޤައުމެއްާމިާދުނިޔޭގައިާބިމުަގއިާނުވެއޭ.ާވަރަށްާފަހުރުވެރިާކަމ އިާއެކުާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސްާއަޅުގަ

ާނަ ާކަށެއް. ާގޮވ ލެވޭ ާއެހެން ާނެތް ާމިއަދަކު ާެއކަމަކު ާވިއްކ ާގޮވ ލަނީ. ާޑޮލަރަށް ާފަސް ާއަޅުަގނުޑމެން ތީޖ އަކަށްވަނީ

އެތިާބޭރުންާމުދ ާގަންނަންާައންނަާމީހ ާއަށްާއެތ ާތަޅުާެފނުނީމ ާރ އްޖޭގެާރަްއކ ތެރިކަމ އިާސަލ މަތްތެރިކަންާއޮްތާ

ާމި ާވޮލަންޓިއަރވެގެން ާއަށް ާއަިމއްލަ ާއޭނ  ާދަނީ ާައުގ ާއެތީެގ ާިވއްކ  ާޑޮލަރަށް ާފަސް ާއެނގުނީމ  ބުނަީނާމިންވަރު

ާދުރުަގިއވ ާ ާޤައުމުތަކ އި ާތިބި ާކައިީރަގއި ާދުނިޔޭގެ ާމި ާރައްޔިތުްނެގ ާދިވެހިންނަކީ ާޑޮލަރު. ާހަތް ާދޭނަމޭ ތިމަންނަ

ާިމާ ާެއއް ާބްލެސިންގ ާމިހުރިހ  ާެއކަމަކު، ާަބއެްއ. ާލިިބފައިވ  ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާއިޙުިތރ މު ާލޯތްބ އި،  1845ޤައުމުތަކުެގ

ާކަނޑުވ ލަާ ާޤައުމުން ާމި ާކަމެއް ާރައީސް.ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާސަރުކ ެރއް ާދޮޅުއަހަރުގެ ާމި ނޑުވ ީލކީ ާކަ އިފި.

ާބަފާ  ާދަރިާމަރައި،ާދަރި ާބަފ  ާދަހިވެތިަކމުގައި.ާއ ދެ،ާވެިރކަމަކީ ާވެރިކަމުގެ ާދަންނަވ ހެން ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑވ ލީ ކަ

ާފައްތ ލ ފަ ާދަރި ާއެބަހުރި. ާފެންނަން ާދުނިޔެއިން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާބޭނުންވ ނީާމަރ ވަރު ާވެސް ާބަފ  ާވެސް އި

ާއަރ މަށްޓަކައި،ާޖ ހަތަށްޓަަކއިާ ާއުފަލ އި ާފައިދ އަްށޓަކައި،ާތިމ ގެ ާއަމިއްލަ ާތިމ ގެ ާެވސް ާއަރަން.ާެއކަމަކު ވެރިކަމަށް

ާވީމ ،ާ ާއެއީ. ާނޫން ާއެއް ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރ ނެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާުނލެވޭނެ ާއެއް ާގަންބަ ާޤައުމު  1850މުޅި

ާސީނިއަރާާއަޅުަގނޑު ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހުށަހެޅީމ  ާބިލު ާހުށަހެޅި ާއިްއޔެ ާައޅުަގނޑު ދަންނަވ ނީ،

ާމީހަކުާ ާއޯޑަެރއްާނެތޭ.ާދެންާމިކިޔަނީ ާލޯާއެންޑް ާޤަުއމުގައި ާމިާވިދ ޅުވަނީ ާފ ޑުކި.ާއަނެއްކޮޅުން ާއެކަމަށް ދެބޭފުޅުން

ނޑަށްާަވޅިޖަ ހ ާމީހަކުާމަރ ލ ފައިާއައިސްފައިާމިބުނަނީާތިމަންނަާހަނުހުރެފީމޭ.ާބަލަންާހުއްޓައިާދުވ ލުގެާއަލީގައިާބަ

ާގަދަކަމުންާ ާހަނުހުރެފީމޭ. ާތިމަންނަ ާމިބުނަނީ ާއަިއސްފައި ާލައިގެން ާޖީބަށް ާފޭރިގެްނފައި ާމުދ ތަކެއް މީހެއްގެ

 1855ީވތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާހިފަހައްޓ ފައިާރޭޕްކޮށްފައިާމިުބނަނީާއައިސްަފއިާތިމަންނަާހަނުހުރެފީމޭ.ާމިއީާޤަބޫލުކުރަން

ާޙުއްަދއެްއާ ާއެްއވެްސާޤ ނޫނެއްގަިއާމި ާނޫން.ާސަމ ވީ ާެވސް ާއެއް ާހަމަ ާނޫން.ާދީނީ ާއެްއާެވސް ާދުނިޔެީވާހަމަ މިއީ

ާޙައްޤުާ ާހަނުހުރުމުގެ ާޤައުމެއްގައި ާދުނިޔޭގެ ާނުޖެހޭ ނުޑމެން ާނުހުރެވޭނެ.ާއަޅުގަ ާމީހުންނަށްާހަނުާވެސް ނުކުރ ނެ.ާމި

ނޑުމެންނެއްާނުޖެހޭނެާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާލިބިދެއޭާބުނީމ ާ ާއެާޤަބޫލުކޮށްެގންާހަމައެއްކަމަށްާބަލ ކަށްާއަުޅގަ
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ާ

 1860ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1865ާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ނަޑށްާހީވަނީާެއާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާއެާވ ހަކަ ަދއްަކވަނީާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަުޅގަ

ދިަޔާާކުރިއަށްާހަމަާއެކަންާފ ހަަގޮކށްލީ.ާހަނުހުރުމުގެާވ ހަކަާއޮީތާއިްއޔެަގއި،ާަގއިާއޮތްާބިލަށްހެން.ާެއހެންވީމ އިްއޔެ

ާބިލުގައިާއެހެންވެގެން.ާ

ާ

ާ1870 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ާ ާގެންދެވުން ާކުިރއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާނޫން. ާއެްއ ާމައްަސލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  އ ދެ،

ފިޔަވަޅުތަެކއްާއެޅުުމގެާާގައިާއޮތީާކުްށުކރުންާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާޚ ްއޞ06.1ާައަޅުަގނޑުމެްނގެާއެޖެންޑ ގެާައއިޓަމުާ

ބިލުގެާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދިއުން.ާެއއީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާހުށަހެޅުއްިވާ

 1875ބިލު.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލުގެާބަހުސްާނިމުމަށްފަހުާޢިއްޒަތްތެތިާމެންބަރަށްާއެާބިލ ާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުުމެގާ

ާރުޞަތުާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފު

ާ

ާމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްތިމަރަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާމިއަދުގެ ާހ ލެއްަގިއ ާެއްއވެސް ާއަުޅަގނޑަކަށް ާރައީްސ، ާބޭްސކުރ ކަށްާާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަުޅގަ

ާއިނގޭޯތާ ާލ ރީގައި ާއެ ާހިފ ނަން ާނުވެސް ނޑު ާދީފައެއްނުވ ނެ.ާއަޅުގަ ާޑޮލަރު ާފަންސަވީސްހ ސް ާޑޮލަރެއް  1880ތިރީސްހ ސް

ނޑަކަށްާނެތްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާދަްއކަމުންާއައިާވ ހަކަާމިހ ރުާފްރީކުއެންސީާގެްއލުނީ.ާއަޅުގަ

ނޑަށްާހަނދ ންާނެތިއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ކުރިއަށްާގެންެދވޭކަ ާށް.ާމަުއޫޟޢުާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ
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ާމިާ ާބިލު ާމަނ ކުރ  ާގެންުގޅުން ާހަތިޔ ރު ާތޫނު ާނުަރްއކ ތެރި ާބިރުދެްއކުމ އި ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1885ޝުކުރިއްޔ 

ާހު ނޑުާމަޖިލީހަށް ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާމެންބަރުންނ ިއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެްއިވ ާއެކަން ށަހަޅުއްަވއިދެްއިވކަމަށްޓަކައި

ާބިލުާ ާމި ާބިލެއް.ާއަދި ާމުޙިންމު ާވަރަށް ާހަމަ ާބިލަކީ ާމި ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ނޑު ާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ޝުކުރު

ާގޮތުންާހަމަާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާހުރިހާ ބަލައިގަތުމަށްާއަުޅަގނޑުާހުިރހ ާބޭފުޅުންނަށްާދަންނަ ވަން.ާއ ދެ،ާޢ އްމު

ބިލަކީާއެހ ާފުރިހަމަާއަށްާހުންނަާބިލެއްާނޫން.ާއެގޮތުންާމިާބިލުގައިާވެސްާބަެއއްާދިމަދިމ ލުންާކިއްސަރުާގެއްލިފަިއާ

 1890ރަށްާމިާބިލުގެާއުސޫލުތައްާހުރިކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުަރން.ާވީމ ،ާކޮމިޓީންާމިާބިލުާއިތުރަށްާދިރ ސ ކުރަްއވ ާއިތުާ

ާގެނެސްދެއްވުމަްށާ ާބައްޓަންކުަރއްަވއިގެްނާމަޖިލީހަށް ާައލުން ާގޮތެްއގައި ާރަނގަޅު ާިމާބިލު ާހިމުންކުރައްވ  ރަނގަޅުކޮށް

ާނުކުތ ތަކެއްާ ާމުޙިންމު ާަވރަށް ާތިޭބފުޅުންާސަމ ލުވެލައްވަްނވީ ާގޮވ ލަން.ާއެގޮތުން ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާައޅުަގނޑު ވެސް

ނޑަށްާނުަވތަާޖ ނަށް،ާމ ލަށްާގެއްލުްނާާއަޅުަގނޑުާ ފ ހަގަކޮށްލަންާަގސްދުކުރަން.ާމީހެއްގެާފުރ ނަާއަށްާނުވަތަާހަިށގަ

ާއެބަޮއވޭ.ާިމފަދަާކުށެއްާކުިރާމީހެއްެގާ ލިބިދޭާފަދަާގޮތަކަށްާބިރުދެްއކުމަކީާކުެށއްާކަމަށްާމިާބިުލަގއިާބަޔ ންކޮށްަފއި

ާ 0ާާއަދަބަކީ ާނުވަތަ ާދަންނަވ ަލްނާމަސްދ00ާުމަސްުދވަހަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެަބއޮވޭ. ާވެސް ާކަމަށް ާޖަލަށްލުން  1895ވަހަށް

މިއުޅޭާވ ހަކަާއަީކ،ާމިާބިލުަގއިާއެބަބުނެއޭާކުށެއްާކުރުަމކީ،ާއެއީާބިރުާދެްއކުމަކީާކުށެެކެވ.ާއެކަންާކޮށްފިާމީހެއްެގާ

ާ 0ާާއަދަބަކީ ާބިރުދެއްކުުމގ00ާަމަސްދުވަހ އި ާއެކަމަުކ، ާޖަލަށްލުމެވެ. ާމީހ ެގާމަސްދުވަހަށް ާބޭނުންކުރި ާހަިތޔ ރެއް އި

ނޑަކަށްާއެހ ާރަނގަޅެއްާނޫން.ާއެކަންާއޮީތކީާެއހ ާހަމަޖެހޭާގޮތަކަށްާނޫން.ާ ކުށްާމީގައިާގެނެސްފައިާއޮތްާގޮތްާއަުޅގަ

ާއަދަބު ާތަންކޮެޅްއާހިތްހަމަޖެހޭގޮތަށް ާމީހ  ާބޭނުންކުރި ާހަތިޔ ެރއް ާތޫނު ާބިރުދެއްކުމުަގއި ާމީހ އަްށވުރެ ާބިރުެދއްކި ާއެއީ

ާފ ހަގަކޮށްލަދެއްވުްނާ ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ ާދ  ާބިލު ާމި ާދެންނެިވ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެަކން ާއެހެންވީމަ،  1900މިއޮންނަނީ.

ާބިރުދެއްކުމ އި،ާ ާމިދަނީކީ ާޢ އްމުވެގެްނ ާކަންކަން ާމި ާރ އްޖޭގަިއ ާމި ާަޤބޫލެއްނުކުރަން ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، އެދެން.

ޔ ކުރުމ އިާިމފަދަާކަންކަންާޢ އްމުެވގެންާިމދަނީކީާޤ ނޫނުތަކެއްާުނވަތަާމީހުންނަށްާއުނދަގޫާކުރުމ ިއ،ާމީހުންނަށްާއަނި

ާބޯާ ާމީހުން ާމިކަންކަމަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާގަވ އިދުަތްއ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާނޫން. ާނެތިގެނެއް ގަވ އިދުތަެކއް

ބިރުވެރިާކަމެއްާއިތުރުެވގެންާާނުލެނބުމުގެާސަބަބުންާމިކަންތައްާޢ އްމުެވގެންާގޮސްާއަުޅަގނޑުމެންގެާމެދުަގއިާމިފަދަ

ާބިރުދެއްކުމ އި،ާނުިކޔަމަންތެރިކަްނާ ާމިދަނީ ާތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާއިތުުރވެގެން ާކަމެއް ާބިރުވެރި ާމިފަދަ  1905މިދަނީ.

ާވެިރކަމުެގާ ާސަބަބުން. ާދިނުމުގެ ާހިތްވަރު ާބަޔަކު ާމުުގރުމަށް ާޤ ނޫނުތައް ާނުކުމެ ާމަގުމައްޗަށް ާމީހުންނަށް ދެއްކުމ ިއ،

ނޑުމެްނގެާދަހި ާއަުޅގަ ާމިކަންކަން ާސަބަބުން ާނުކުތުމުގެ ާފޫގަޅ ަފއި ާބަޔަކު ާޢ އްމުކުރަން ާމިކަންކަން ވެތިކަމުަގއި

ާދެއްެކވިާ ާއެވ ހަކަފުޅު ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއެހެންވީމަ، ާމިދަނީ. ާހަލ ކުެވގެން ތެރޭގައި

ާހެދިޔަ ާޤ ނުނުތަކެއް ާއަިދ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފަދައިން ާމިަކންކަމުން ާހެދިޔަސް ާގަވ އިދުތަެކއް ކަްސ،

ާމަރުހަލާ  ާތަންފީޛީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްކުރަްނވީ ާގަދައަޅ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތް.  1910ސަސ މަތްވެޭވކަށް

ާއަޅުަގނޑަްށާހަރުދަނ ކުރެވޭތޯ.ާއަޅުަގނ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާބެހޭ ާހެއްކ  ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއެބަ ާވެސް ާބިލުން ާހަދަންާމި ޑުމެން
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ާކުށްކުރުުމެގާ ާއަދި ާެއބަޖެހޭ. ާހަދަން ާައޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުތަެކއް ާހިމ ޔަތްކުރެވޭ ާމީހުން ާދޭ ާހެކިބަސް ޖެހޭކަން.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަުމަގއި ާކަންކަން ާބޭނުންކުރެވޭ ާޝަރީޢަތަށް ާއެއީ ާހެކި ާބައެއްކަހަަލ ާލިބޭ މ ހައުލުން

ާއަ ާމިކަންކަން ާއެބަޖެހޭ. ާމިކަންކަމުންާބަލައިގަންނަ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާނޫނިއްޔ  ާހަރުދަނ ކޮށްގެން ނޑުމެން ޅުގަ

ާކަންތައްަތއްާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ނީ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާޖުމްލަގޮތެްއގައި ާއެހެންވީމަ، ާނެތް.  1915ސަލ މަތްވެޭވކަށް

ާއަޅުާ ާނޫނޭ. ާނެތިގެން ާަގވ އިދުތަެކއް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިއޮީތކީ ާގޮސްފައި ާިސޔ ީސާމިހ ހިސ ބަށް ާބަެއއް ނޑުމެންގެ ގަ

ާދިމ ާ ާބޭނުމުގަިއ ާކަމެްއގެ ާވަކި ާހަމަ ާފޭރ ން ާއިޖުތިމ ޢީ ާރީތި ާއޮތް ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ފަރ ތްތަކުން

ާސިޔ ީސާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ، ާިމއުޅެނީ. ާދިމ ވެގެން ާމިކަން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާސަބަބުން ހަލ ކުކޮށްލުމުގެ

ާވެސް ާމިކަންކަމަށްާާފަރ ތްތަކުން ާވަރަކަްށ ާވެްސ ާކޮންމެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލ  ާކަންަތއް މިދެންެނވި

ާއަޅުަގނުޑާ ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވީަމ، ާނެތް. ާކުރެވޭކަށް ާމިކަންކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫނީ  1920ފަރުވ ތެރިެވގެން

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތް ާޝުކުރިއްޔ  ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމެްނބަރު. ާަނގ ނީ.16ާާތެރި ާހުސްވަގުުތކޮޅެއް މިނިޓުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދަންނަވ ލަން ާކުރިން ާދިއުުމގެ ާހުސްަވގުުތކޮޅަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭނުންކުރ ނީ.  1925ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ

ާމެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެފަިއވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާދަންނަވ ލ ނަން.ާމެންބަރުންނަށް ާނަންފުޅުތައް ންބަރުންގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާނ ޒިމް، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލީ

ާދ އިރ ގެާ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމުޙައްމަދު، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާޙަސަން، ާރަފީޤް މުޙައްމަދު

ާރިޒ ،ޢި ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމުއްޠަލިބް،ާމިލަންދޫ ާއިބްރ ީހމް ާމެންބަރު ގައްޫދާދ އިރ ގެާާއްޒަތްތެރި

 1930ކެނދިުކޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަުދާޢީސ ،ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް،

ާޙަ ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު ާނައިފަރުާާމްޒ ،ޢިއްޒަތްތެރި ާއަޙްމަދު، ާއިްލހ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ގެމަނަފުށީ

ާމިާ ާއ ޒިމް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު،ާމެދުހެންވޭރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާއެދިަވޑަިއގެްނފައިވޭ. ާދައްކަވަން ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާހުސްަވގުތުކޮެޅއ16ާާްއަުޅގަ މިނިޓުގެ

ާމެންބަރުންާ ާހުރިހ  ާޢިްއަޒތްތެރި ާތިޔަ ާކޮށްދެއްވުމަށް ާމަސައްކަްތ ާފެށޭތޯ ާއަށް ާގަޑި ާބަރ ބަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު

ނޑ ލަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް. ނޑުމެންގެާމަސައްކަތްާމެދުކަ  1935ާއަރިހުންާއެދެމުންާއަޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާ

ާ]ށ01866ާާްނ00816ާާްސްވަގުުތކޮޅުާހު[

ާ



 73 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންގެާކުރިމަތީގައިާމިވަީނާ ނޑުމެންާމަސައްކަްތާފަށ ނަން.ާމިހ ރުާއަޅުގަ  1940`.ާހުސްވަގުުތކޮޅަށްާފަހުާއަޅުގަ

ާބަހު ާބިލުގެ ާމަނ ކުރުމުެގ ާގެްނގުޅުން ާެއއްޗެިތ ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރައްކ ތެިރ ާދެއްކުމ ިއ ާމަރުޙަލ .ާބިރު ސްެގ

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުަލކު ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ އަޅުަގނޑު

ާރަފީޤްާޙަސަނަށް.ާ

ާ

 1945ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤު

ނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާ މިާބިުލގެާދެވަަނާމ އްދ ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ އަށްާބަލ އިުރގަިއާމީަގިއާއަުޅގަ

ނޑަށްާުނވަތަާމުދަލަށްާ އެްއކަމަކީ،ާބިރުދެްއކުމަށްާމިޮއންނަާ)ހ(ާގައިާމިއޮންނަާ"ީމހެއްގެާފުރ ނަާ އަށްާނުވަތަާަހށިގަ

ާ ާކުރަން ާކަމެއް ާމިއިން ާނުވަތަ ާދެއްކުމަކީ ާބިުރ ާދީފ ނެކަމުގެ ާމީގެާގެއްލުމެއް ާބުނެފައި ާމިހެން ާކުެށކޭ" އުޅުމަކީ

ާ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށް ާމަސްދުވަހ އި ާމަސްދުވަހ ިއާބ ރަ ާދެ ާމިއޮންނަ ާ)ށ(ާގަިއ ާގޮތުން ާއަދަބެްއގެ ާލުްނާމި ޖަލަށް

ާކުެށއްާ ާަބޔ ންކުރ  ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާމި ާމީަގއި ާގޮތުން ާ)ނ(ާގަިއާމިއޮންނަ ާމ އްދ ގެ ާދެވަނަ ާމި  1950އޮވެަފއި،ާހަމަ

ާމިދަީނާކުރުމު ާކުރެިވގެން ާިއތުރު ާއެމީހަކަށް ާނަމަ ާޭބނުންކޮށްފި ާހަތިޔ ެރއް ާނުރައްކ ތެރި ާުނަވތަ ާެއްއޗެއް ާތޫނު ގަިއ

ާޤަބޫލުކުެރވޭާ ނޑަށް ާމިީއާއަުޅގަ ާއަދަބު ާމުއްދަެތއްެގާއަދަބެްއ.ާއެހެންކަމުން،ާމި ާމަސްުދވަހުގެ ާހަ ާމަސްުދވަހ އި އެއް

ޖެހޭނެާއަދަބެއް.ާދެންާހަމަާއެހެންމެާމީގެާބިރުާދެއްކުމުގެާއެކަމުގެާކުޑަާާގޮތުަގއިާމިއަްށވުރެާތަފ ތުާބޮުޑކޮށްާދެވެން

ާގޮުތގައި.ާ ާކަމެއްގެ ާމުޙިންމު ާވަރަށް ާދެކެނީ ާއަޅުަގނޑު ާެއވެސް ނަޑއެޅުން ާކަ ނޑު ާމިންގަ ާބ ވަތ އި ާއަދި ބޮޑުމިނ އި

ާ ާބިލުގެ ާމި ާހަމައެހެންމެ، 1ާާދެން ާމަސައްކަތުެގ ާއޮންނަ ާމި ާަގއި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާޢ އްމުާވަނަ ާނުވަތަ  1955ބޭނުމަށް

ާބައެއްފަހަރަށްާ ާގޮތުން، ާމިއޮްނނަ ާބެހެއްޓުުމގައި ާގެްނގުޅުމ އި ާއެއްޗެހި ާތޫނު ާބޭނުންކުރ  ާބޭނުންތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ

ާގޮތްާ މިފަދަާހަތިޔ ރުާނޫނީާތަކެތިާގެންގުޅުުމގައިާދިމ ވ ާގޮަތކުްނާވަރަށްާހަމަާފަސޭހަކަމ އެުކަގއިާއެމީހ ާކުްށވެރިވ 

.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުަރށްާމީގައިާ)ހ(ާއިންާފެށިގެްނާގޮސްާ)ރ(ާއ އިާދޭތެރޭަގއިާމިހުރިާމ އްދ ތަކަށްާވެްސާދިމ ވެދ ނެ

ާއެޭދާ ާއަޅުަގނޑު ާކުރެްއވުން ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ތައް ާއެ ާވިސްނ ވަަޑިއެގން ާއެ ާކުރަްއވައި ާރިޢ ޔަތް ާމަރުޙަލ ގައި ކޮމިޓީ

ާމ  ާތިންވަނަ ާމި ާހަމައެެހންމެ، ާދަންނަވ ލަން. ާއެހެންާވ ހަކަ ާފިޔަަވއި ާތަނެއް ާ"ޢ ްއމު ާމިއޮންނަ ާަގއި ާ)ޅ(  1960އްދ ެގ

ާހިންގޭާ ާފެނިގެން ާަވނިކޮށް ާބަހައްޓ ަފއި ާއެްއޗެްއ ާޫތނު ާނުވަަތ ާހަތިޔ ރެްއ ާނުަރްއކ ތެރި ާތަެނއްަގއި އެްއވެސް

ވ ންޖެހޭނީާއެފަދަާތަޙުޤީޤެއްަގއިާއެާެއްއޗެއްާބަަހއްޓ ފައިާވަނީާކ ކުކަންާނޭނޭގާޙ ލަތްތަކުގައިާއެާެއއްަޗކަށްާޒިންމ ާ

ާއޮތުމުންާމިއީާ ާމީހ ކަން"ާމިގޮތަށް ާހުރި ާހަވ ލުވެގެން ާއެއިަރކު ާއެތަނަކ އި ާވެިރމީހ ާނުވަތަ ާތަނެއްގެ ާފެނުނު އެްއޗެއް

ާިމާ ާރ އްޖެތެރޭގައި ާޚ އްޞަކޮށް ާފަހަރަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާބަލ އިރު، ާދ ގޮތަށް ާހިނގަމުން ާކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާރަށްތަކުަގއި ާއެހެންކަމުން،ާާބޮޑެތި ާއެަބއޮތް. ާގޯތިަތއް ާނުދ  ާދިރިއުޅެމުން ާެވސް ާމިހ ރު ާގޯތިތައް ާގިނަ ާަވރަށް  1965ެވސް
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ާއަދަބެއްާ ާބޮޑު ާމިފަދަ ާއަށް ާމީހ  ާނެތް ާކުެށއް ާއެއްވެސް ާނުބެހޭ ާއެކަމ  ާކަމަކުން ާމިފަދަ ާދިމ ވ  ާނޭނގި އެބަޔަކަށް

ެއކަންާއޮެވގެންވ ެނާގޮެތްއާނޫން.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުްނާާލިބިގެންާދިއުމަީކާެއއީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިފަދަާޤ ނޫނެއްަގއި

ާމިާ ާކަންތައް ާކުރެވިފަިއވ  ާފ ހަގަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމ އްދ ގެ ާދެ ާމިދެންނެވި ާހުރި ާފ ހަގަކުެރވިފައި ާބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށްާމިާބިލުގައިާވ ހަކަދަްއކަންާހުރި،ާފ ހަގަކޮށްލެާ ވުނުާޕޮއިންޓްތަްއާދަންނަވ ލީ.ާކޮންމެއަކަސްާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުގަ

ނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ  1970ާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަ

ާއެާ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާމުިޙންމު ާރައީސް.ާމިއަދަކީ ާޢިްއަޒތްތެރި `.ާޝުކުިރއްޔ 

ާގެންގުޅުްނާބިލ މެ ާއެއްޗެތި ާހަތިޔ ުރާތޫނު ާއ ދެ،ާބިރުދެއްކުމ އި،ާނުރައްކ ތެރި ާދުވަހެއް. ާކުރެވެމުންދ  ާބަހުސް ދުގައި

ާބަދަލުވަމުންާ ާޚިޔ ލުތައް ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާމަޖިލީހުގައި ާއެކީަގިއ ާހުށަހެޅުމ އި ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާބިލެއް.  1975މަނ ކުރ 

ާއެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިާމިދަނީ. ާބަދަލުކުރަމުން ާގޮްތގޮތަށް ާއެކި ާވިސްނުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ކި

އަންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަޫބލުކުރަންާއެބަޖެހޭާމިާބިލަކީާމިއީާސިޔ ސީާބިލެއްާނޫންާަކން.ާމިާބިލަކީާދިވެހިރ އްޖެާ

ާ ާހުރުމ އެީކގަިއ ާމައްސަލަތަެކއް ާގިަނގުނަ ާެތރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމިަވގުތު ާމަްއޗަށްާއަށް ާއެ ާނުވަތަ ާތަބ ވެ ެއއަށް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށްދިނީމަ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޤ ނޫނެއް ާޖެހޭނެ ާޢަމަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ާމިާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއގޮތުން ާގެެނވޭނީ. ާހުްއޓުވުަމކަށް ާކުށްތައް ާމިބ ވަތުގެ ާމިހިރަ ާތެރޭގައި  1980މުޖުތަމަޢުގެ

ާތިއްެބވިާޢިއްޒަތްތެ ާމަޤ މުތަކުގަިއ ާިއްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިބި ާތެޭރގަިއ ާފުލުހުންގެ ާކޮމިޓީތަކަށް ާތަފ ުތ ާމަޖިލީހުގެ ރި

ާކަމެއްާިމާ ބޭފުޅުންާހ ޒިރުކުރެވިާމިާިޢްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާހުރިހ ާޕ ޓީތަކުަގއިާތިބިާހުރިހ ާބޭފުޅުންާއިއްތިފ ޤުވ 

ދުާކުރަންާޖެހޭނެާކަމެއްާކަމަށް.ާމިާޤ ނޫނީާގޮތުންާމިކަންތައްތައްާތަންފީޛުާބިލުގައިާމިހިރަާގިނަާކަންތަްއތަކަކީާމިއަ

ާމިގޮތަްށާ ާުނވަތަ ާބިލެއް ާމިޒ ތުގެ ާއަންނަނީ ާކުރެވެން ާަޙްއލު ާކަންަތއްތައް ާހުރި ާދިމ ވެފައި ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ  ކުރުމުގެ

 1985ކޮންމެާގޮތަކަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާބިލެއްާފަރުމ ކުރެވިގެންާކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާކޮންމެާބިލެއްާ

ާހިމެނޭާ ާބިލުގައި ާއެ ާޖެހިގެން ާކުލަ ާޕ ޓީ ާނުވަތަ ާޕީ.އޭ ާނުވަތަ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނުވަތަ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ހުށަހެޅުނަސް

ާކަމެއް.ާ ާޖެހޭ ާކަންބޮޑުވ ން ާއެކަމ  ާައޅުަގނޑުމެން ާިމއަދު ާދ ކަމީ ާގެއްިލގެން ާއަސ ސްތައް ާބޭނުންވ  ރައްޔިތުންނަށް

ާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުގަާ ާދެންމެއަކު ނޑު ާއަުޅގަ ާތިބެގެން. ާބުރަވެ ާމަްއޗަްށ ާޙަޤީޤަތެްއގެ ާދައްކަނީ ާމި ާމިވ ަހކަ ނޑުމެން

ާ 0666ާާބެލިއިރުަގއި ާައހަރުގައި ާބޭނުންކޮށްގެން.020ާާވަނަ ާއެއްޗެހިން ާތޫނު ާއެބަހުރި ާހަމަލަދީފައި މީހުންނަށް

 1990ަވނަާއަހަރުަގއިާމިާދުނިޔެާދޫޮކށްފައި.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެނ0666ާާްމީހަކުާއެބައޮތ3ާާްއޭގެތެޭރގަިއާފުރ ނަާދޫކޮށްފަިއާ

މީހުންނަށްާވަޅިންާނުވަތަާތޫނުާއެއްޗެހިނ020ާާްވަނަާއަަހރުގައ0667ާާިކަންބޮޑުވ ންާޖެހޭާކަމެއް.ާހަމަާއެއ ެއީކގައިާ

ާ ާއަހަރުަގއި ާއެ ާހަމަ ާއެބަހުރި. ާއ4ާަހަމަލ ދީފައި ާމިއީ ާއެބަހުރި. ާދޫކޮށްފައި ާދުނިޔެ ާިމ ޅުަގނޑުމެންާމީހަކު
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07ާވަނަާއަހަރުާއ ދެ،ާމިއަހަރުގެާމިދިޔަާމ ރޗްާމަހ އިާހަމައަށ0606ާާްކަންބޮޑުވ ންާޖެހޭާކަމެއް.ާހަަމއެއ އެީކގައިާ

ާބުރަވެާ ާޙަޤީޤަތަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއީ ާދޫކޮށްފައި. ާދުިނޔެ ާވަނީ ާމީހަކު ާއެއް ާއަދި ާހަމަލ ދީ ާމިބ ވަތުގެ މީހަކަށް

ާދެއްޭކއިރުާ ާމިވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުރަންާތިބެގެން ާވެސް ނޑު ާކަމެކޭ.ާއަުޅގަ ާމުޙިންމު ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިއަދު  1995ަގއި

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފުލިދޫ ާއެއ އެީކަގއި ާހަމަ ާފަަރޤުތައް. ާއެބަހުރި ާގޮތަށް ާެއކި ާމ އްދ ތަކުަގއި ާއެކި ާބިލުގައި މި

ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާނުކުތ  ާފ ހަގަކުެރއްވި ާނަޢީމް ާޔޫސުފް ާގޮތެްއާާމެންބަރު ާރަނަގޅު ާވެސް ާެއއީކީ ާޔަޤީންކުރަން ހަމަ

ާަގިއާ ާ)ނ( ާއަދި ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާދެވަނަ ާބިރުދެއްކުން ާެއީއ ާއ ދެ، ާމ އްދ ަގއި ާއެ ާަވނީ ާސަބަަބކަށް ާއެއީ ނޫންކަން.

ނުޑާވެްސާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއަންނަންޖެހޭ ާތަފ ތުތަކެއް ާއެައށް ާބަލ އިރު ާައޅ  ،ާއޮތްގޮތ އި

ާމިާ ާގޮަވއޭ ާއެބަ ާމުޖުތަމަޢު ާއެބަވޭ ާބޭނުން ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާއެަބޭވ ާބޭނުން  2000އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއަދުާ ާމުޖުތަމަޢު ާނުވ ނެ. ާީދގެން ާކަންފަތެއް ާބީރު ާެއއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާކަމެްއގެ ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެާގޮވަީނާތިމަންނަމެންާސަލ މަތްާކޮށްދޭށޭ.ާރަ ްއޔިތުންާއެދެނީާތިމަންނ މެންާސަލ މަތްާކޮށްދޭށޭ.ާިއއްެޔގަިއާއަުޅގަ

ާ ާހަވީރު ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤ މު ާއޭނ ގެ ާމީހަކަށް ާހިމެނޭ ާއިްސ4823ާާދ އިރ ަގއި ާނުކުމެގެންާސްކޫލްގެ ާގެއިން ގައި

ނ ގެާމޫނުމައްޗަށްާހަމަލ ާެއއްާދިނީ.ާމަޤ މުގައިާހުރިާމީހަކުާގެއިްނާހިނގ ފައިާދަނިކޮްށ،ާރަށުާޮއފީސްާކުރިމަތިންާއޭ

ާިކޔަވަންދ ާ ާސްކޫެލްއގެ ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއި ާވ ޖިބު ާއޭނ ގެ ާހެނދުނުހެނދުނ  ާެހނދުނުގެ ާގޮތެްއަގއި ާބޮޑު  2005ފ ޅުކަން

ާސުަޕވަިއޒަރަކަްށާ ާއިސް ާހުރި ާމަޤ މުަގއި ާސްކޫލެްއގެ ާގދ.މަަޑވެލި ާމީހަކު، ާހުރި ާމަޤ މުަގއި ާއިސް ސްކޫލްގެ

ާމިއަ ާނޫނޭާހަމަލ ދިނީ. ާކަމެއް ާކުރި ާިތމަންނ  ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއޭނ  ާފަހުގައި ާދިނުމަށް ާހަމަލ  ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ދު

ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމއީާ ާއެަބޮއތް. ާފަރުޖައްސ ެލވެން ާއަށް ާއޭނ  ާއޮތީމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސިން ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ނުވަތަ

ާ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާގޮތެއް ާއެދޭ ާބިލ ިއާމުޖުތަމަޢު ާމި ާނުވޭ ާަކންބޮޑެއް ާރައީސް ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑަްށާލިބޭނެާެއްއެވސްާެގއްލުމެއްާނެތް.ާއަިދާ ނޑަށްާކަަށަވރުާއެަބވޭާައޅުަގނުޑާމިާބިލުންާއަުޅގަ  2010ދޭތެރޭގައި.ާއަުޅގަ

ާތެޭރގަާ ާތަފ ތުވުމެއްގެ ާޚިޔ ލު ާސަުރކ ރުން ާއެއިުރގެ ާކަަށވަރުީވ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާބިލުތަކުން ާހުރި ިއާކުރީަގއި

ާއެތަނުަގިއާ ާހިނދެއްގައި ާނުކުރ ހ  ާކުެށއް ާައޅުަގނޑު ާކަަށަވރުވީ ާައޅުަގނޑަށް ާވެސް ާޖަލަށްލީމަ ާގެްނގޮސް އަޅުަގނޑު

ާ ާސަބަބަކަްށ46ާާބަންދެއްގައި ާެއއީ ާނުކުެރވޭނެކަން. ާކަެމއް ާއެްއވެސް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާވިޔަސް ާޮއތްކަމުގައި ުދވަސް

ާއަޅު ާނަފްސަށް ާއަިމއްލަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާނުޖަހަން.ާވަނީ، ާަގއިަގއި ާމީހެއްގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮވޭ. ާެގރެންޓީ ނޑަށް ގަ

ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ާނޫނަސް ާއެހެން ާއަދި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުރަން. ާބޭނުން ާއެްއޗެއް ާތަކެީތެގ ާމަސްުތވ   2015އަޅުަގނޑު

ާ ާނުނިކުމެވޭހ  ާބޭރަްށ ާޙުދޫދުން ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ާއަދި ާކަންތައްތަކ އި ާުހރި ާމަނ ކޮށްފައި ހިނދެްއގައިާޤ ނޫނުތަކުން

ާޙުކުެމްއާ ާމައްޗަްށ ާައޅުަގނޑުެގ ާހުއްަޓސް. ާދުވަހެއް ާކިތަްނމެ ާޙައްޔަރުަގއި ާނުލިބޭނެ ާއަދަބެއް ާޭއގެ އަޅުަގނަޑކަށް

ާއަންނަީނާ ާމި ާވ ހަކަދެއްކެން ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ނ ންނ ނެ.

ާކަ ާއަުޅަގނޑު ާގޮތެްއގައި. ާވ ހަކަެދއްކޭތީ.ާސިޔ ސީ ާގޮތެްއގަިއ ާިސޔ ސީ ާދޭތެރޭަގއި ާބިލ އި ާމި ންޮބޑުވޭ
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ާަބއެއް ާއެތައްާހ ސް ާދިަޔއީ.ާސަލްޓަންޕ ކަށް ާެވގެން ާކަންަތއްަތއް ާކިހިނެއްތޯ ާިތއްބައިާާކުރީަގއި ާެއއްވެ ުމޒ ހަރ އަކަށް

ާރ އްޭޖގެާ ާިމއީ ާމިކަން ާހިންުގވީ. ާމ ރ މޭރި ާދީފައި ާއަތަށް ާގްރޫެޕއްެގ ާަބއެްއގެ ާގޮސް ާެއއްޗެހިްނ ާތޫނު ކޮންބައެއްޯތ

ާ ާަދއްަކއިގެން ާއެވ ހަކަ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަެވސް، ާނޫން. ާކަންަތއްތަކެއް ާއޮޅޭނެ ާއަހަރ0666ާާުރައްޔިތުންނަށް ވަނަ

ާކަމެއް ާާހިނގި ާހުރ0664ާާިނުވަތަ ާމިއަދު ާމުޖުތަމަޢުގައި ާދަްއކަިއގެން ާވ ހަކަ ާަކމެއްގެ ާހިނގި ާއަހަރުގައި ވަނަ

ާނުކޮށްފިކަމަށްާ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރަން ާސަލ މަތް ާއަުޅަގނޑުމެން ާވަބ  ާމި  2025ނުރައްކ ތެރި

ާ ާލިެޔވިގެްނދ  ާތ ރީުޚގަިއ ާިދވެިހރ އްޖޭގެ ާވ ނީ ާމިކަން ާއަުޅަގނޑުާވަނީނަމަ ާގޮުތގައި. ާމަޖިލީހެއްގެ ާަރއްޔިތުންެގ ކަޅު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާބޭނުންވ  ާައދި ާގެންޮގސްފައި ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާއެންމެަހއި ާޢިްއޒަތްތެރި ގޮވ ލަން

ާހިމަނައިގެ ާބިލުަގއި ާމި ާއިތުރަށް ާކަްނތައްތައް ާއެންމެހައި ާބޭނުންފުޅުވެލަްއވ  ާމެންބަރުން ާބިލުާއެންމެހައި ާމި ން

ނޑުާކުީރަގއިާމިދެންނެވިާގޮތަށްާމިާ އަވަހަށްާފ ސްކޮށްލަދެްއވ ށޭ.ާެއއީާމިާބިލަކީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާއަުޅގަ

ާއަދިާ ާވިސްނުމ އި ާފުލުހުންގެ ާކުރެިވގެން ާމަޝްވަރ  ާކޮމިޓީތަުކަގއި ާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާއެިކ ާމަޖިލީހުގައި  2030ޢިއްޒަތްތެރި

ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނު ާބިލެއްކަމަްށާާމިކަން ާއޮތް ާކުެރވިފައި ާަބއްޓަން ާެއއްގޮތަށް ާވިސްނުމ އި ާފަރ ތްތަކުގެ ކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންާ ވީހިނދު،ާއަދިާއިތުރަށްާފުރިހަމަާކުރުމަށްޓަކައިާކޮމިޓީާމަރުަޙލ ގައިާމިކަންާކުރުމަކީާމުޙިންމުާކަމެކޭ.ާއަުޅގަ

ާއަ ާފިތުނަވެރިކަމ ިއ ާއަދި ާތަޢަްއސުބ އި ާޒ ތީ ާނުވެއޭ ާބިލުތައްާބޭނުމެއް ާމިކަހަލަ ާތެރެއަށް ާކޯޅުމެްއގެ ާޕ ޓީގެ ާދެ ދި

ާމަޖިލިސްވުމަީކާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަޖިލީހަކަށް ާނުކުރެވޭ ާއެްއ ާމަންފ  ާމައުަނވީ ާއެދެވޭ ާަރއްޔިތުންނަށް ވައްަދއިގެން

ާސަމ ލުކަ ާހަމަ ާެވސް ާރަީއސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެީކގަިއ ާއ ދޭހ އި ާއަޅުަގނޑު ާނޫނޭ. ާއެދޭގޮެތއް ާމިާއަޅުަގނޑު  2035މަށް

ާެއއްޗެހިްނާ ާތޫނު ާކަންބޮޑުވ  ާމުޖުތަމަޢު ާމުޅި ާމިއަދު ާހުރި ާގުޅުން ާސީދ  ާަރއްޔިތުންނ އި ާބިލުތައް ާމިޒ ުތގެ ގެނުވަނީ

އަހަުރ05ާާހަމަލަދީާމީހުންގެާފުރ ނަާގެއްލުންާދެމުންާދ އިރުގައި،ާއޭނ ގެާދަރިއަކު،ާައޅުަގނުޑގެާައމިއްލަާދަރިޔަކުާ

ާމަުގމަ ާުކއްޖަކު ާހުންނަ ާކުެރޭވާވެފައި ާއަްށ ާއަމިއްލަ ާޭއނ  ާމަރ ލީމަ ާވަޅިހަރ ލ  ނޑަށް ާބަ ާއޭަނގެ ާހުއްޓ  ތީގައި

ރިންގެާދައިޙުސ ސްާމިާބިލުންާއިޙުސ ސްާކުރެވެންާޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަށްަޓކައިާެވސްާައމިއްލަާދަރިންނ އިާ

ާ ާއެބަ ާފ ސްކޮށްދެްއވަން ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާބިލު ާމި ާވެސް ާޙައްޤުަގއި ާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާދަރީންގެ ނޑު ާއަޅުގަ  2040ޖެހޭކަމަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާބިރުާދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެއްޗެހިާގެންުގޅުންާމަނ ކުރާ 

ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑުާާބިލެއް ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާުޝުކރު ާއަދި ާކަެމއް ާވެްސާއުފ ކުރ  ާައޅުަގނޑު ާދ ކަމީ  2045ހުށަހެޅިގެން

ާބިލެްއާ ާވެފަިއވ  ާޢަމަލުކުރަން ާފ ސްކޮށް ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާބިލެއް ާމުޙިންމު ާވަަރށް ާމިއީ ާގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރ 
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ާީމސްމީހު ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާބައެްއ ާފަަހރު ާަބއެއް ާދެކެން. ާއެބައިމީހުންެގާކަމުގަިއ ާސަބަބުން ާދެއްކުމުެގ ާބިރު ންނަށް

ާފ ހަގަކުެރވޭ.ާ ާވ ކަން ާެވފައި ާކުރިމަތި ާހުރަސްތަކެއް ާފަހަރަްށ ާގިނަ ާވަރަށް ާވެސް ާހޯދަިއގަތުމުަގއި ޙައްޤުތައް

ާއެމީހެްއެގާ ާޯކޓަށް ާހޯދުމަށްޓަކައި ާފައިސ ތަެކއް ާއޮތް ާނުދީ ާފަިއސ ތަކެްއ، ާމީހެއްގެ ާދަންނަވ ނަމަ، މިސ ލަކަށް

 2050ޒީފ ގައިާުއޅޭާމީހަކުާއޭނަގެާއެާޝަރީޢަތްާހިންގުމަށްޓަކަިއާކޯޓަށްާދ ާމީހ ާއަށްާވެސްާބިރުދައްކ ާއޭނ ާއެބަާހުރޭާވަ

ާބިރުާ ާކަމުގެ ާހިންގަފ ނެ ާމ ރ މޭރިއެއް ާނުވަތަ ާދޭނެކަމަށް ާހަމަލ  ާވަޅިން ާއަށް ާއޭނ  ާފޮނުވ ލ ފައި. ާފަހަރަށް ބައެއް

ާ ާކަންަތްއތަކުަގއި ާއެކަހަލަ ާކުށްާދައްކަިއގެން ާގޮސްފައި. ާެގއްލިގެން ާަޙއްޤުތައް ާމީހުންގެ ާވަރަްށާގިނަ ާއެބަހުރި ެވސް

ކުރުންާޢ އްމުާވެފަިއވ ާދުވަްސވަރެްއގައިާަރއްޔިތުންާމިތިބީާވަރަށްާބޮޑަށްާމ ޔޫސްވެަފއި.ާަޙޤީޤަތުގައިާވެސްާމިކަހަލަާ

ދުވަްސވަރެްއާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިުލާާބިލެއްާފ ސްވެާމިކަހަލަާބިލެްއގެާފައިދ ާަރއްޔިތުންނަށްާބޭނުންތެރިވެފައިވާ 

 2055ކޮމިޓީގައިާއިތުރަށްާދިރ ސ ކޮްށލަންާޖެހޭާކަމަށްާފ ހަގަކުރެވޭާބައެއްާކަންަތއްތައްާއެބަހުރި.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ނަމަާ

ާގެއްލުމެާ ާމުދަލަށް ާުނވަތަ ާހަށިަގނޑަށް ާނުވަތަ ާއަށް ާފުރ ނަ ާމީހެއްގެ ާިބރުދެއްކުން ާމ އްދ ގައި ާދެވަނަ ްއާބިލުގެ

ދީފ ނެކަމުގެާބިރުާދެއްކުމަކީާނުވަތަާމިއިންާކަމެއްާކުރަންާއުޅުމަކީާކުށެކޭ.ާ)ށ(ާަގއިާމިއޮންނަނީ،ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާ

ާ ާމަސްުދވަހ އި ާދެ ާކުށުެގާއަދަބަކީ ާިމ00ާާގަިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަ ާދުވަހޭ. މަސް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާަގއ1ާާިއްާމިޙުކުމްާވެސްާބޮުޑވ ންާއެޖެހެއޭ.ާހަމަާއެގޮތުންާމުއްދަތުާކުޑަޭއ.ާމިއަށްވުރެާަތންކޮޅެ

ާ ާމަސްދުވަހ އި ާދެ ާވެސް ާއަދަބަކީ ާކުުށގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާގޮސ00ާާްމި ާމިހެން  2060މަސްދުވަހޭ.

ާކަމަށް ާލުިއ ާތަންކޮޅެްއ ާދަންަނވ ީނ ާައޅުަގނޑު ާއަަދބުތައް ާުމއްދަތުތައް ާހުރި ާކޮމިޓީގެާާމީގައި ާއެހެންވީމ ، ފެެނއޭ.

މަރުޙަލ ގައިާމިކަންކަމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިކަންކަމ އިާވިސްނ ާވީހ ާައވަހަކަށްާމިާބިލުގެާަފިއދ ާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނެާ

ނުޑާެވސްާއެދޭކަެމއް.ާބިލުާހުށަހަޅުްއވައިާެދްއވީތީާއަިދވެސްާއެއްަފހަރުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ ގޮތަކަށްާވުމަކީާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ2065 

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބިރުދެއްކުމ އި،ާނުަރއްކ ެތރިާހަތިޔ ރ އިާތޫުނާެއއްޗެހިާގެންގުޅުްނާމަނ ކުރ ާބިލަީކާ

ާ ާމުޙިންމު ާވަރަށް ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑުމެްނގެާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާހުރިގޮތުން ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމި ާބިލެކޭ. ބިލަކަށްވ 

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާމައިންބަަފިއންނަށ އި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޅަދަރިންނަށ ިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަލ ކުވެ، ާފޭރ ން އިޖުތިމ ޢީ

ާބިލެާ ާމުޙިންމު ާބިލަކީ ާމި ނޑިވަެޅްއގައި ާދަ ާދ  ާފޯރަމުން ާބިރުތައް ާމި ާވިަޔސްާދަރިންގެދަރީންނަށް ާއެހެންކަމުަގއި  2070އް.

ާބިލުާ ާމި ާނޫނީ ާކުރެިވގެން ާއިޞްލ ޙުތަެކއް ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާބިލަކީ ާމި ާބޭުނންވަނީ އަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަން

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާ މަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއައިސްގެްނާނުވ ނެާބިލެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީ ާރަނގަުޅކުރުމަްށާާވަނީ ާކަންތައްތައް ާއުނި ާހުރި ާމީަގއި ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ާރަނގަޅަށް ާދިރ ސ  ާމި މަރުޙަލ ގައި
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ާަމއްސަލަތަެކއްާ ާމ ނަކުރުމުގައި ާމީގައި ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ާގެނައުން. ާހަމައަށް ާފްލޯއ އި ާމަޖިލީހުގެ ފަހު

ާބެ ާގެްނގުޅުމ ިއ ާެއްއޗެހި ާތޫުނ ާީމގައި ާުއޅޭ. ާއެްއވެްސާއެބަ ާނެތި ާސަބަބެއް ާމަޤުބޫލު ާމ އްދ ަގއި ާތިންވަނަ  2075ހޭގޮތުން

ާޢ އްމުާ ާބުނ އިރު، ާކުށެކޭ ާގެންުގޅުމަީކ ާތަނެއްަގއި ާޢ އްމު ާެއއްެޗއް ާތޫނު ާނުވަަތ ާހަތިޔ ރެއް ާނުރަްއކ ތެރި ބ ވަތެްއގެ

ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންގުެޅވިދ ނެކަމަށް ާއެކަން ާވެސް ާބޭނުމަށްޓަކައި ާކަމެއްގެ ާހަމަ ާގެންގުޭޅާާތަންތަނުގައި ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާލިބުމަކީާ ާއަދަބު ާމީހަކަށް ާބިނ ކޮށްގެން ާމަްއޗަށް ާރިޕޯޓެއްގެ ާދޭ ާބަޔަކު ާނުވަތަ ާުއފެދިގެން ާސުވ ލު ާެއއީ ގެންގުޅުމުން

ާނުަވަތާ ާޑިފައިްނކޮށް ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާއެކަންަތއް ާއެހެންީވމ ، ާނޫން. ާއުސޫލެްއ ާހަމަޖެހޭ ާދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ

ާބަޔ ންކޮށްަފިއާާއެކަންތައްަތއް ާމީގަިއ ާެވސް ާކޮބައިކަްނ ާތަންތަނަކީ ާޢ ްއމު ާއެބަޖެހޭ. ާއެނގެން ާރަނަގޅަށް  2080ވަރަށް

ާއެބަާ ާސ ފުވ ން ާވެސް ާެއއްެޗހި ާއެ ާބޭނުމެއްގައިތޯ ާކޮން ާގެންގުޅުނީ ާއެ ާމީހަކު ާތަނެއްަގއި ާޢ އްމު ާެއކަމަކު އެބައޮތް.

ާމަޤު ާތަނެއްަގއި ާއެހެން ާފިަޔވައި ާތަނެއްގައި ާޢ އްމު ާތޫނުާޖެހޭ. ާނުވަތަ ާހަތިޔ ރު ާނުރައްކ ެތރި ާނެތި ާސަބަބެއް ޫބލު

ާވެސްާ ާކ ރު ާމިހ ރު ާޑިކީ ާކ ުރ ާމީހެއްގެ ާމިއަރަނީ ާހިަތށް ާއަޅުަގނޑު ާބުނ އިރު ާކުށެޭކ ާބެހެއްޓުަމކީ އެްއޗެއް

ާމަޑިދަުށގައިާ ާފެންނަނީާސައިކަލު ާމި ާޢ އްމުކޮށް ާފެންަނނީ ާމި ާމަންޒަރު ާހަލ ުކވެފަިއާއޮންނަ ާިޑކީ ެވސްާާދޭތެރެއަކުން

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާނަގ ަފއި. ާފަޅ ލައިގެން ާވަނީ ާފަހަރު ާބައެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއްޗެހި  2085ހުންނަ

ާމަީޑެގާ ާޭއގެ ާނުވަތަ ާަފހަތެއް ާަސއިކަުލގެ ާުނވަތަ ާކ ރުގެ ާެއއްފަހަރު ާދުވ ލަުކ ާދަނިކޮށް ާދުްއވަމުން ާސަިއކަލު ނޭނގި

ާ ާނުކުރ ނެކަމަށް ާޗެކް ާނުބަލ ނެ ާޮގްސާދަށެއް ާތަނަކަށް ާޢ އްމު ާދަތުރުކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާޔަޤީން. އަޅުަގނޑަށް

ާވަކިާ ާފުލުހުން ާއައިސް ާފަހުން ާއޮންނ ނީ. ނޑި ާތަޅުދަ ާއަތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާފައިަބއިގެން ާބަހައްޓ ފައި ސައިކަލް

ިމަކހަލަާހަތިޔ ރެއްާނުވަތަާިމާއުސޫލެްއގެާދަށުންާެއކަންތައްާހިންގ ކަމުަގއިާވަނީނަމަާޗެކްާކުރެިވގެންާޭއގެާދަުށގައިާ

 2090ވިދ ޅުވ ާކަހަލަާއެްއޗެއްާޮއެވްއޖެއްޔ ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާޙުުކމްާއަންނަންވީތޯާއެއީާުސވ ލަީކ.ާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާ

ާކުރ ާ ާމިކަން ާބަޔަކ އި ާކުރ  ާމިކަން ާކަމ އި ާބައެއް ާކޮން ާކުރަނީ ާމިކަން ާމީގެތެރޭގައި ާނޫން. ާއުސޫލެއް ާހަމަޖެހޭ އެއީ

މިާހުރިހ ާކަމެއްާެވްސާއެބަާއެނޭގ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއަށްާރިޢ ޔަތްކޮްށގެންާނޫނީާމިފަދަާބިލެއްާފަރުމ ކޮށްގެންާާގޮތ އި

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާވެސްާ ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ ނުވ ނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާދެ ާބިލަކީ. ާމި ާބިލެކޭ ާކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރާ އިޞްލ ޙު ާވެސް ާއަބަދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާއަދަބުތަކުގެ ން

ާެއްއޗެއް.ާ ާިކޔ  ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާއަބަދު ާއެއީ ާނޫނޭ. ާޙައްެލއް ާކަމުގެ ާދިނުމުން ާމީހަކަްށ ާއަދަބު ާމިއީ  2095ކަމެއް

ނުޑާދެޭކޮގތުގައިާއަދަބުާދިނުމެއްާނޫނޭާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންވީ.ާމުޖުތަމަ ޢުގައިާމިާމައްސަލަަތއްާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާހިންގަީނާ ާގަތުލުޢ އްމުތައް ާތެޭރގައި ާީކއްވެތޯ.ާމުޖުތަމަޢުގެ ާހިންގަނީ ާމ ރ މ ރި ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާކީއްވެތޯ ޖެހެނީ

ާވެްސާ ާއަބަދު ާވަނީ. ާޯހދަން ާޙައްލު ާމިއަށޭ ާކޮށްގެން ާރިޢ ޔަތް ާސުވ ލުަތކަށް ާމި ާސުވ ލުަތކެއް. ާއުފެދޭ ާމިއީ ކީްއވެތޯ

ާައޅުަގނޑުމެްނާއަޅުަގނޑުމެ ާއުސޫލުން ާބުނ  ާގުޅިފަޭއ ާބޭހ އި ާވަނީ ާޝިފ  ާބައްެޔއްވ  ާކަމަށް ާހިނީގމަ ާކަެމއް ން

 2100ހަމައެކަނިާކޮންމެާފަހަރަކުާހުންާއައީމަާބޭސްދޭާއުސޫލުން.ާއެކަމަކުާއެާހުންޖެހޭނީާއެބެްކޓީރިއ ާައކީާކޮަބއިތޯާބަލަިއާ
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ައށްާއެާހުމެއްާނުޖެހޭނެ.ާމިާދަންނަވަންާއުޅޭާވ ހަކަާައީކާާއެާދުނިޔެާއިންާނައްތ ަލއިފިްއޔ ާދެވަނަާފަހަރަކަށްާއޭނަ

ާބަެއއްޯތާ ާކޮން ާކުރުވަނީ ާމިކަންަތްއ ާކީްއވެތޯ ާކުރަނީ ާމި ާމިކަންތައް ާކުދިން ާމި ާުހއްުޓވުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް މި

ާއަ ާޫނނީ ާހޯަދއިގެން ާފަރުވ  ާއަސްލު ާއެބަޖެހޭ.ާމިކަންތައްތަކަށް ާއިނގޭ،ާބަލަން ާއެބަ ާެދކޭގޮުތަގިއާމިއެއްޗިހި ނޑު ުޅގަ

ާ ާއަކީ ާވ ހަަކ ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން ާނުފުދޭނެ. ާދިނުމަކުން ާޙުކުމ00ާާްއަދަބެއް ާޖަލަށްލުމަކީ ާއަުރވ ލުމަކީ މަސްދުވަހަށް

ާކުރެވިދ ނޭ.ާ ާކުށެއް ާައތުން ާވެސް ާއިންސ ނަކަށް ާކޮންމެ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާހަމަޖެހޭ ާދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ާއަުޅގަ  2105ކުރުމަކީ

ާ ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއަީކ ާމ ނަ ާއޭެގ ާކުށްކުރީމަ ާލިބިދ ނޭ. ާއެްއ ާއޮތުމަީކ00ާާއަނިޔ  ާޖަލުގަިއ ާދުވަހު އަހަރު

ާ ާއަދި ާވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާފުރަތަމަ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއެކަމުަގއ0ާާިއަޅުަގނޑު ާއުމުރު ާމީހ ގެ ާވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ވަނަ

ާއެ ާލިބިގެން ާައދަބު ާގެނައުމަށްޓަކައި ާމަގަށް ާއިޞްލ ުޙ ާއެމީހ  ާއައުމަށްޓަކަިއާާނެތިވެގޮސް ާމަގަށް އިޞްލ ޙު

ާޒ ުތގަިއާ ާއޭގެ ާައދަބުތަކަކީ ާބަެއއް ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ ާވެގެންުނވ ނޭ. ާހުރަސްއެޅުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭ

ާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދަބުތަކެއް. 00ާާމ ބޮޑު ާމީހަކު ާކަމެއްވ ތަނުން ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަހަކީ  00ާ2110އަހަރު

ާދު ާމިކަންތައްާއަހަރު ާއެހެްނާބޭފުޅުންނަށް ާފަހަރެއްގައި ާމީ ާދެން ާނޫން. ާއުސޫލެއް ާހަމަޖެހޭ ާއެއީ ާޖަލަށްލުމަކީ ވަހަށް

ާ ާދަތިވެދ ނެ.ާދެންާމީގަ ާއެހެނ1ާާްޤަބޫލުކުރަންާވެސް ާިމމ އްދ ގެާ)ރ(ާގައި ާއެބަާވިދ ޅުވޭ ާމ އްދ ެގާ)ބ(ާގައި ވަނަ

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކުެށއްާނުވަތަާދައުވ ާެއއްާމީހަކުާމައްޗަށްާާގޮތަކަށްާނަމަވެސްާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާނުވަތަާ)ށ(ާގައި

ާިމާ ާގެްނގުޅެަފއިވަނީ ާފިަޔވަިއާމެނުވީ ާގެންުގޅުން ާހަިތޔ ރެއް ާުނވަތަާނުަރއްކ ތެރި ާެއްއޗެއް ާތޫނު ާއޭނ  ާހިނދު ކުރެވޭ

 2115ހެނީާއޭނ ާއަމިއްލައަށޭާބުނާ މ އްދ ގެާ)ރ(ާަގއިާބަޔ ންކޮްށފައިވ ާމަޤުބޫލުާސަބަބެއްާޮއެވގެންާކަމަށްާސ ބިތުކޮށްދޭންޖެ

ާތިމަންނަާ ާބުނެވޭނީ ާއަށް ާއެމީހ  ާއުސޫލަކުންތޯއޭ. ާޮކން ާސ ބިުތކޮށްދެވޭނީ ާއެއީ ާދަންނަވަީނ ނޑު ާއަުޅގަ ބަހުގެ

ާމިވެނިާ ާއެރީ ާކ ރަށް ާނުކުރަމޭ.ާތިމަންނަ ާޗެކެއް ާތިމަންނަ ާަސއިކަލު ާނޭނެގއޭ ާގަިޑއެްއގައޭ ާމިވެނި ާއެރީ ސައިކަލަށް

ާ ާކ ރުގެ ާތިިބާގަިޑއެްއގައޭ ާގިނަބަޔަކު ާވަރަށް ާދަތުރުކޮށްފަިއ ާއަޅުަގނޑު ާއެކަމަކު ާނުބަލަމޭ. ާއެއްެޗއް ާހުރި ިޑކީަގއި

ާވެްސާ ާގައިމު ާހަމަ ާއޮތީ. ނޑި ާތަޅުދަ ާއަތުަގއޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ. ާބ އްވ ަފއޭ ާކ ރު ާގޮސް ާތަނަށް ާއޮތް ޝޯއެއް

ާއެާނުފުދެއޭ  2120.ާއެާހ ާހިސ ބުްނާމީހެއްގެާަމއްޗަށްާުޙކުމޭާއަޅުަގނުޑާޭއގެާތެޭރގަިއާެއްއޗެއްާނުލަމޭާބުނ ާބުނުމަކުން

ާނޫނޭ ާސިޔ ސަތެއް ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމިއުޅޭާމިއަންނަނީ. ނޑުާާދަންނަވަން ާއަޅުގަ ާދެން ާއަކީ. ވ ހަކަ

ާއެސް.އެމް.އެސްަތކުންާ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދައްކަވ އިރު ާވ ހަކަ ާދެއްކުމުގެ ާބިރު ާމީގަިއ ާބޭނުން ދަންނަވ ލަން

ާބިރުދައްކ ާބިރުދެއްކުމ  ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާލިޔަންޖެހޭ. ާއެބަ ާސީދ  ާހަމަ ާވ ހަކަ ާމި ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާކޯލުން ާފޯނު އި

ާކަެމއް.ާދ ދިފަހުންާ ާރ އްޭޖގަިއާޢ އްުމވެފަިއވ  ާމިހ ރު ާކޯލުތަކުން.ާމިކަންތައްަތކަކީ އެަކއްޗަީކާއެްސ.އެމް.އެސ ިއާފޯނު

 2125ށްާހޫނުވެގެންާދިޔަާމައްސަލ ަގއިާޮއޑިަޓރާޖެނެރަލްާމައްސަލ ގައިާމިާމަޖިލީހުގައިާއެނގިަވޑަިއަގންނަވ ނެާއެންމެާބޮޑަ

އަޅުަގނުޑގެާއަންހެނުންނަށްާގުޅ ާސިަފއިންެގާއޮފިސަެރއްަވނީާބިރުާދައްކ ަފއި.ާއެސް.އެްމ.އެސްާވެސްާކުރަްއވ ފަިއ.ާ

ާސިފައިްނެގާ ާނުވަތަ ާއޮފިސަރަކަްށާހުރެގެން ާސިފައިންގެ ާއެހެްނވީމ  ާކުރައްވ ަފއި. ާމަޤ މެއްގައިާފޯނުފުޅު ާމަތީ އެފަދަ
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ާނުދަންނަން.ާ ާއަޅުަގނެޑއް ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާުކރެވިގެންދ ނެ ާވެސް ާކުރުމަކީ ާމިކަންތައް ާދައްކަވ  ާބިރު ހުންނަވައިގެން

ާވެ ާވެސް ާކުށަކަށް ާދެންނެވުމަީކާމިވަގުތު ާމަނިކޭ ާޒުެބއިުރާއަޙުމަދު ާކެޕްޓަން ާދަންނަވަްނާފަހަރެއްގައި ާއެކަމަކު ދ ނެ.

 2130ކަކީާހުއްޓެންޖެހޭާކަންަތއްތަކޭ.ާމިކަންތައްތައްާރަނގަުޅވ ންާއެބަޖެހެއޭ.ާއެހެްނވީމ ާމިާައކީާމިކަންތައްތަާާކަމިއުޅޭާވ ހަާ

ާޞައްަޚާ ާހަމަ ާވަރަށް ާބިލުގައި ާމި ާދެޭކގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަންތައް ާކުރުމ އި ާފޯނު ާކަންތަކ އި އެސް.އެމް.އެސް

ާލިޔެ ާމިކަންތައް ާލިޔަންޖެހޭހެން. ާއެބަ ާގެންގުޭޅާއިބ ރ ތުން ާހަތިޔ ރު ާހަމަެއކަނި ާދެޭކގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާނޫނީ ގެން

ާއެކަނިާ ާނޫން ާމީހުންނެއް ާގެްނގުޭޅ ާއެއްޗިހި ާމި ާއެހެންވީމަ ާވެސް. ާކުށްކުރަނީކީ ާނޫން ާއެކަނި ާނޫން މީހުންނެއް

ާއެ ާވެސް ާމީހުން ާކުްށކުރ  ާމީ ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ ާެވސް. ާކުރަނީކީ ާކުށް ާހޯދަންޖެހޭ.ާހަމައެކަނި ބަ

ާކުރުމަީކާ ާފުރިހަމަ ާއެަބއިތައް ާބިލުގެ ާއެހެންވީމަ ާހޯދަންޖެހޭ. ާއެބަ ާވެސް ާމީހުން ާކުުރވ  ާމަގުފަހި  2135ކުށްކުރުވަްނ

ާގަލޮޅުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދެން ާކަމެއް. ާމުޙިންމު ާަވރަށް ާގޮތުަގއި ާދެކޭ އަޅުަގނުޑ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިސްޓްރީންާދެކުނު ާއައީ ާފެށިގެން ާމިކަންތައްަތއް ާވިދ ޅުވިގޮތަށް ާމަޙްލޫފް ާއަޙުމަދު މެންބަރު

އައީާކިހިނެއްތޯ.ާމީާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާމިާސުވ ލުގެާޖަވ ބުާެއބަާހޯދަންޖެހޭ.ާޤައުމުގެާފޭރ ންާހަޑިކޮށްލީާކޮންބައެއްތޯ.ާ

ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާ ާހަޑިެވގެންޮގސް ާފޭރ ން ާއުފެޭދާާޤައުމުގެ ާމީ ާކިްއވެގެންތޯ. ާދިޔަީއ ހ ލަތު

 2140ސުވ ލުތަެކއް.ާައޅުަގނޑުާވަަރށްާތ އީދުކުރަންާައޅުަގނޑުމެްނގެާމުސްތަފ ،ާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ިރކަމަްށާމުސްތަފ ާވިދ ޅުވިާގޮތަށްާމަންމަާއަށްާބައްޕަާމަރ ލ ފައިާދަރިާވެރިކަމަށްާއަންނަނީާދަރިާމަރ ލ ފައިާބައްޕަާވެ

އަންނަނީ.ާއެއީާތެދުފުޅެއްާެއިވދ ޅުވީ.ާއެާދުނިޔެާކަންކުރ ާޮގތް.ާމިހ ތަނަށްާވެސްާރ އްޖޭގައިާފޭރ ންާރ އްޖޭގައިާއޮްތާ

އިޖުތިމ ޢީާފޭރ ންާހަލ ކުކޮށްލ ާރ އްޖޭަގއިާއޮތްާއަމަންއަމ ްނކަމ އިާހިތްހަމަޖެހުމ އިާތަނަވަސްކަމ އިާމިހުރިހ ާެއއްޗިިހާ

ނޑުާހަލ ކުކޮށްލ ާވެރި ާހަމަާތެދުފުޅެއް.ާއަޅުގަ ކަމަށްާމިއަުދާއައިްސގެންާއުޅޭާބަަޔކީާެވސްާއޭގެާަބއެއް.ާއެާވިދ ުޅވީ

ާއެފަދަ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާވިދ ުޅވީތީ. ާެއވ ހަކަ ާކުރަން ާރެސްޕެކްޓް  2145ާއެމަނިކުފ ނަން

ާވ ހަކަ ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން ާމިހުާވެރިކަމެއް. ާޢ އަކީ ާކަމެއް ާއަިއްސާރިހ  ާވުޖޫދަށް ާބަޔަކު ާވަިކ ާދިަޔއީ އްމުެވގެން

ާ ާބަދަލުކުރަން ާމ16ާާިވެރިކަން ާޙަޤީޤަތެއް. ާަޤބޫލުކުރ  ާމީ ާހިސ ބުންނޭ. ާއަިއ ާބަދަލުކުރަްނ ާވެިރކަން އަހަރު

ާމަންޒަރޭ.ާ ާދިަޔ ާޢ އްމުވެގެން ާމ ރ މ ރީ ާހިސ ބުން ާެއހ  ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ޤަބޫލުކުރައްވ ށޭ.

ާބޭނުންާއަޅުަގނ ާދޫކުރުމަށްފަހު ާޕ ސްޕޯޓް ާއެ ާބުނުމުން ާމޯލްޑިވްްސއޭ ާޕ ސްޕޯޓް ާގެންގުޅޭ ާައޅުަގނުޑމެން ޑުމެންނަކީ

ާބައްަލވ .ާ ާދެްއވަ ާޖަވ ބު ާސުވ ލަްށ ާމި ާއެހ ލުަގއިތޯ. ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާބަެއއް. ާދަތުރުކުެރވޭ  2150ޤައުމަކަށް

ާތިއް ާބޭފުޅުން ާކިތައް ާއޭރު ާރިސޯޓްތަކަށް ާޓޫރިޒަމްާޓޫރިސްޓް ާކިހ ވަރަކަށް ާވަރަކަްށތޯ ާކިހ  ާަވޑަިއގެންނެިވއިރު ބެވިތޯ.

ާމ ނަެއއްތޯ.ާ ާކޮން ާނަގަނީ ާމީހުން ާބޭރު ާބުނީމ  ާޓޫރިޒަމްއޭ ާއޭުރ ާކިހިނެއްތޯ. ާޤަބޫލުކުރަނީ ާމީހުން ާިދޔަތޯ. ފުޅ ވެގެން

ާމ ނައެއްތޯ ާކޮން ާނަގަނީ ާބުީނމ  ާމޯލްިޑވްްސއޭ ާޭބރަށްގޮއްސަ ާއިން ާރ އްޖެ ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެން .ާޕ ކިސްތ ނަށްގޮސް

ާރ އްޭޖގެާ ާުސވ ލުތަކެއް.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއުފެދޭ ާއަެޑްއތޯ.ާމީ ާކޮން ާއިިވގެންދަނީ ާމިހ ރު ާދެން މޯލްޑިވްސްޭއާބުނީމ 
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ާޖ ނުންާ ާގޮސް ާބަޔަކު ާތެެރިއން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާެވސް ާޕ ކިސްތ ުނގެ ާވިދ ޅުވި ާދ ދިފަހުން  2155ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކަ ާވ ަހަކާފިދ ވުމަށްޓަކައި ާތިބި ާޓެަރރިސްޓުން ާތެޭރަގއި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާވ ހަަކ. ާކުރ  ންތައްތަެކއް

ާރ އްޖެާ ާދޭތެރޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނ  ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާމީ ާއިޢުލ ންކޮށްފަ. ާއ ްއމުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވަނީ

ާޤައުމު ާތި ާސުވ ުލކުެރވޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަތުރުތަކަށް ާބޭރުންކުރ  ާއުޅޭކަމަށްާއިން ާމިހ ުރާޓެރަރިސްޓުން ާވެސް ން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވަީނާވިދ ޅުވެފައޭ.ާެއއީާތެދުފުޅެއްޯތއޭ.ާމިކަހަލަާބިލެއްގެާވ ހަކަާަދއްކ އިރުާައޅުަގނޑުާހިތުންާީމާ

ނޑުމެްނގެާފޭރ ންާހަލ ކުކޮށްާމުސްތަފ ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެ  2160ޢިއްޒަތްތެިރާާމުޙިންމުާވ ހަކަތަކެއް.ާވ ހަކަަދއްކ އިރުާއަުޅގަ

ާމިއޮތީާ ާޒަމ ން ާކުރ  ާވެރިކަން ާއައިސް ާމަރ ލ ފައި ާދަރި ާމަންމަ ާމަރ ލ ފައި، ާބައްޕަ ާމަންމަ ާވިދ ޅުވިގޮތަށް މެންބަރު

ާަޤއުމުގެާ ާމި ާހަލ ކުކޮށްލ  ާފޭރ ްނ ާޤައުމުގެ ާމި ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާެއޒަމ ނުަގއި އަިއއްސަޭއ.

ާ ާއަނެަކކަށް. ާެއކަކު ާބުނ ާރައްޔިތުން ާއެްއޗެއް ާދަރިފުޅު ާކުރިމަތީގަިއ ާމަންމަ ާނ ހަން ާައެޑއް ާކުީރަގއި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާމަގުމަތިންާ ާނ ހަން ާައޑެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނ ހަން. ާއަެޑްއ ާބުނ  ާއެއްޗެއް ާމަންމަ ާކުރިމަތީަގއި ާދަރިފުޅު އަޑު.

ާހި ާމީހުން ާދަނިކޮށް ާކ ރުަގއި ާނ ހަމު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޑު. ާދިމ ކުރ  ާވ ހަކަ.ާމީހުންނ އި ާއަނިޔ ކުރި  2165ފަހައްޓ 

ާދިރިއުޅެމުންާ ާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަމ ންާމ ހައުލެއްަގއި ާހަމަހިމޭން ާވަަރށް ާއަުޑއެހީމު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާއަެޑއްާނ ަހންާރަށެއްގެާބަނދަރަށްާދިޔަަތނުންާގޮސްާވ ފުރ ލ ފަާދޯނިާނުވަދެިވގެންާުއޅޭާވ ހަަކ.ާ ދިޔައީ.ާއަުޅގަ

ާރައްޔިތުންގެާއަޅުގަާ ާނ ހަން ާައޑެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ. ާޖަހ  ާވެލިތަކެއް ާޗަކަސް ާނ ހަން ާއަެޑއް ނޑުމެން

މަޖިލިސްގެާމެންބަރަކުާދ ތަނުންާއެާމެންބަރަކ އިާދިމ ކުރ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނ ހަމުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަުކާ

 2170ކ އިާދޭތެރޭގައިާޢަމަލުކުރ ާވ ހަކަ.ާއެކަމަކުާގއ.ގެމަނަފުއްޓަްށާރ އްޖޭގެާރަަށކަށްާަވޑަިއގަންަނވ ތަނުންާއެާމިނިސްޓަރަާ

ހަމީދުާވަޑަިއގެންނެވިާއެމަނިކުފ ނ ާދޭތެރޭާهللاާއަޅުަގނޑުާއުޅޭާރަށަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާކުީރގެާމިނިސްޓަެރއްާޢަބްދު

ާބޭ ާިތއްބެިވ ާސަރުކ ުރގައި ާމިއަދު ާަބޔަކީ ާކުރެްއވި ާއެކަންތަްއ ާކިހިނެއްތޯ. ާދެންނެވުމަީކާކަންތައްކުެރއްީވ ފުޅުންނޭ

ާއަީކާ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއެހެްނވީމަ ާބޭފުޅެއް. ާޭއގެ ާވެސް ާހުންނެވީ ާކައުްނސިލްގައި ާމިހ ރު ދޮގަކަށްނުވ ނެ.

ާސަރުކ ރުންނޭ.ާ ާމިއަދުގެ ާއެމް.ީޑ.ޕީއޭ. ާމިއަދުެގ ާވައްޓ ީލ ާހ ލަތަކަށް ާމިފަދަ ާހަލ ކުކޮށްލ  ާފޭރ ން ާއިޖުތިމ ޢީ މިއަދުގެ

 2175ގެާޒިންމ ާނަގ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިާބިލަށްާހަމަާފުލީާއިޙްތިރ މްކުރ ާސަޕޯޓްކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެބޭފުޅުންާމީ

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލ ލަން ާެވސް ާކިހިނެއްތޯ ާކަންެވގެންދިޔަީއ ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ަލން ާއަށް ާމ ީޒ އެކަމަކު

ާމިހ  ާބިކަވެފައި. ާމިއަދު ާމިވަނީ ާރަްއޔިތުން ާދަންނަވ ނީާރ އްޖޭގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިންޖުކުރުމަށްޓަކަިއ ާއަޅުަގނޑު ލުން

ާވިދ ޅުވަީނާ ާމިއަދުެއ ާއެބަޖެހެއޭ. ާރަނގަުޅކުރަން ާމިަކންތައް ާވެްސ ާހަަދއިގެން ާއެްއޗެއް ާއެހެން ާނޫން ޤ ނޫނެއް

ނޑެއްާދަމ ފައިާމަގު މަތީަގއިާބެހެއްޓުްނާއިޙްތިރ މްާކުރ ށޭ.ާއިޙްތިރ މްާލިބިގަންނ ށޭ.ާއިޙްތިރ މްާކުރަްއވ ށޭާކިޔ ާފޮިތގަ

ާހިތ މައިގެާ ާއޮހޮރަމުން ާކަރުނަ ާދައްކަނީާސަމ ސަާސަމ ސައަކަށްާނޫނޭ.ާލޮލުން ާމިވ ހަކަ ނޑު  2180ނުފުދޭާއިނގޭތޯ.ާއަުޅގަ

ާކުރ ާ ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާމީ ާކީްއތޯ ާވެގެންދ ނީ ާމ ދަމ  ާދަރިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަރުނައިަގ.
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ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުދވަހަކުާދަތުރުތަކުގައި ާއަޅުަގނޑު ާމީ ާކިހިނެއްތޯ؟ ާެވގެންދަނީ ާަކންތައް ާސުވ ލުަތކަށް ާކުރެވޭ ނ އި

ވެސްާދެކުނުާމަންޒަެރއްތޯ؟ާޯމލްޑިވްްސއޭާބުނީމަާނިމުނީާއެހ ާހިސ ބުން.ާޕީސްފުލްާޤައުމެްއކަންާއެބައިނގޭ.ާއެކަމަުކާ

ާނިންމ  ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާނުވޭ. ާއެއް ާދޭހަ ާއެގޮތަކަށް ާފުރުޞަތުާމިއަދު ާބޭފުޅުންނަށް ާއެހެން ާއަލުން ލަން

 2185ާދިނުމ އެކުާަވއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާ

ާ

ާމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުނދިކުކެ

ާމެންބަރުންނެކޭާ ާއެހެން ާޢިްއޒަތްެތރި ާވ ހަކަެދއްެކވި ާމިތަނުގައި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބިލެކޭ.ާއެއްފަދައި ާތައީދުކުރ  ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ން

ާފ ސްކުރަންާ ާމަޖިލީހުން ާިމ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިކަހަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެބަުކރަން ާޤަބޫލު  2190އަޅުަގނޑުމެން

ާދެމެހެއްޓު ާހަމަޖެހުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާހ ލަތ އި ާޤައުމުގެ ާހަމަާއެބަޖެހޭކަމަށް. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހކައަކަށް ާފުރަތަމަ މަށްޓަކައި.

ާ ާމިދިޔަ ާހަމަ ާކުއްލިއަކަށް ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާއަހަުރ06ާާފ ހަގަކޮށްލަން ވަރަކަށް

ާބިރުދެއްކުމ ިއާމިކަހަލަ ާމީހުންނަށް ާމ ރ މ ރީތަކ އި ާޖަރީމ ތައް ާުކށްތަކ އި ާޮބޑެތި ާރ އްޭޖގައި ާމީާާތެރޭގައި ކަންތައްތައް

ާިމއަ ާއިތުރުވެގެން ާީކއްެވގެންތޯ.ހަމަ ާމިކަމ އިާާއީ ާއެބަހުރި. ާސަބަުބތަކެއް ާީމގަިއ ާގޮުތގައި ާޤަބޫުލކުރ  ައޅުަގނޑު

ާައޅުަގނުޑާ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާހަމަ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާބޮޑު ާގުޅުން ާވަރަށް ާތަެކއްޗ އި  2195މަސްތުވ 

ާއަާ ާފެށިގެން ާމި ާއަިމއްލަާޤަބޫލުކުރަން ާއެބޭފުޅުންެގ ާބޭުފޅުން ާސިޔ ސީ ާަބެއއް ާމ ހަުއލުގައި ާސިޔ ީސ ާވ ދަވެރި އި

ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ އިާ ާމިދެންނެވި ާކުރަން. ާފުރިހަމަ ާމަޤުޞަދުތަކެއް ާސިޔ ސީ ާައމިއްލަ ާެއއް ާއެޖެންޑ  ސިޔ ސީ

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާކުެރވި ާގ އިމު ާގުޅުންތަކެއް ާއެބޭފުޅުންނ އި ާޖަމ ޢަތްތަކ އި ާއެއްކޮްށާާގުޅުންހުރި އެހީތެރިކަމ އި

ާބޭނުްނާ ާއިތުރުކޮށްލަން ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާލިސްޓަށް ާމި ާހަމަ ާއަދި ާައއިކަމަށް. ާޢ އްމުެވގެން ާމިހެން މިކަންތައްތައް

ާީމގެާ ާވެސް ާބޭނުމަށްޓަކައި ާއަމިއްލަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާބޭުފޅުން ާގެންުގޅުްއވ  ާފައިސ ކޮޅު ާބަެއއް ާތިއްެބވި  2200ރ އްޖޭަގއި

ދަާޖަމ ޢަތްތަކަށްާގުރޫޕްތަކަށްާފަިއސ ާދީގެންާއަމިއްލަާމަޤުޞަދުތައްާފުރިހަމަާކުރަންާމަސައްކަްތާތެރެއަށްާވަދެާމިފަ

ނޑ ިއާ ކޮށްފައިާހުރިކަންާވެްސ.ާބިރުާދެއްކުމުގެާވ ހަކަާބުނީމ ާއަުޅަގނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާމިކަމަކީާއަުޅގަ

ާ ާކޮށްފައި ާތަޖުރިބ  ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާކުރ ާއަޅުަގނޑު ާއަދ  ާވަޒީފ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެކޭ. ހުރި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަުތގައި ާކުރުމުެގ ާޙިމ ޔަްތ ާަޙއްޤުތައް ާެއ ާދަްއކަމުން ާވ ހަކަ ާޙައްޤުތަުކގެ މަސައްކަތްތެރިންެގ

ނޑަށްާބިރުާދެއްކުނު.ާފޯނުާކޯލު  2205ތަކުން،ާމަގުމަތިންާފަށައިގެންާހިސ ބުންާފެށިގެންާތަކުރ ރުކޮށްާއެތައްާގޮަތކަށްާއަޅުގަ

ާވ ަދވެިރާ ާިމ ާސިޔ ސީ ާނިކުތްފަހުން ާއަްށ ާދ އިރ  ާިސޔ ސީ ާއަިދ ާދެއްކުނު. ާބިރު ާގޮްތގޮތަށް ާގިނަ ާވަރަށް ދިމ ކޮށް

ާހީވަީނާ ާހެދުނު.ާއަޅުަގނޑަށް ާއިްނޒ ރުދީ ާދައްކ  ާބިރު ާގޮްތގޮަތށް ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާވެސް މ ހައުލުގައި

ާމިެހން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަ ާކޯލުތަކ އި،ާާއެއީ ާފޯނު ާގިނަ ާއުނދަގޫހ  ާބުނެލަން ާއަަދދެއް ާގުނ ލ  އަދަދެއް
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ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކަންތަކެއް. ާކިތަްނމެ ާމިކަހަލަ ާދެއްކުމ ިއ ާބިރު ާދިމ ކޮށް ާމަގުމަތިން ާަހމަ ާއަދި އެސް.އެމް.އެސްތަކ އި

ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ. ާކަމެއް ާހުރި ާކޮށްފައި ާތަޖުރިބ  ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާއަވަހަކަްށާާއެހެންވީމަ ާއެންމެ  2210ވީ

ާކުރަން.ާޤ ނޫނެއްާ ާެވއްޖެހެންާމިކަން ާހީވަނީާލަސްާވެސް ނޑަށް ާޤ ނޫނު،ާއަޅުގަ ާމިތަނުން ާހުއްުޓވަން އަޅުަގނޑުމެން

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާކުރަން ާޙައްުލ ާމައްސަލަތައް ާިއޖުތިމ ޢީ ާމިހުރި ާދަްއކ އިުރ ާވ ހަކަ ާހަދ  ާއަޅުަގނޑުމެން ހަދަން

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގައިާވ ހަކަާަދއްކ ާބަހުސްކޮށްާމިާނިންމ ލީާޤ ނޫނުތައްާހަދ ާވ ހަކަާދަ ްއކ އިރުާިއއްެޔގަިއާއަުޅގަ

ާަޙއްޤުތަކ ިއާ ާއަސީސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބިލެއް ާހުރި ާގުޅުން ާހަމަ ާމިއ އި ާހަމަ ވެސް

ާޖެހޭކަމަށް ާއުނިކުަރން ާޙައްޤުތަކެއް ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާަބެއްއާާމިނިވަންކަމުން ާވެސް ާވ ހަކަދައްކަމުން  2215އެބިލަށް

ނޑުމެންާއެބިލަށްާވެސްާވ ހަކަެދއްކީާއިޖުތިމ ޢީާހަމަޖެހުންާ ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާއަުޅގަ ބޭފުޅުންާފ ހަގަކުރި.ާއަުޅގަ

ްނާކުރަންާގ އިމުާކުރަންާކޮންމެހެންާައަޅންާޖެހޭާފިޔަވަެޅއްެގާގޮތުްނާއަޅުަގނޑުމެންާހަދަންޖެހޭާޤ ނޫނަކަށްާވީީތާއެކަ

ާަޙއްޤުތަކ ިއާ ާއަސ ސީ ާއެއް ާކުީރކީ ާމަަސއްކަތް ާވެސް ާއެްއގޮތަަކށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުކރީ. ާމަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެބަޖެހޭާ ާވިސްނ ލަން ާއަުޅަގނޑުެމން ާނޫން. ާއުިނކުރ ކަށެއް ާޙައްޤުތަކެއް ާލިބޭ ާރައްޔިުތންނަށް ާބ ބުން މިނިވަންކަމުގެ

ާޤ ނޫ ާއައު ާމި ާމިނިވަންކަެމްއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބައިވަުރ ާވަަރށް ާޙައްޤުަތކެއް ާބައިވަުރ ާވަަރށް ާދަށުން  2220ނުއަސ ސީެގ

ާއެކަންަތއްތަްއާ ާައރުވަންޖެހޭ ާކުރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެދން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިދަޔއިރުަގއި ާލިބިގެން ރައްޔިތުންނަށް

ާކުރިއަރުވަންޖެ ާައޅުަގނުޑމެން ާކުރަން ާގ އިމު ާހަމަޖެހުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާޖެހޭާމިދެންނެވީ ާހިފަހައްޓަން ާކަންަތއްތައް ހޭ

ާކަމަށްާ ާދަންނަވ  ާމިސ ލަކަށް ާނެތް. ާކުރެވިަފއި ާަތރައްޤީ ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިފަހައްޓަން ހިފެހެއްޓުންތައް

ާކުރުމުގެާ ާތަޙުޤީޤު ާއެްއގޮތަކަްށާވެސް ާކުރެވެމުންާމިއައީ ާތަޙުޤީޤު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަްނދެން ާޒަމ ންތަކެއް ވަންޏ ާދިގު

ާކުރީ.ާނަމަވެްސާހުނަ ާތަޙުޤީޤު ާނޫން.ާލަޓިބުރިއަކުން ާކުރިއެުރވިެގންނެއް ާހުނަރު ާއެ ާޮއވެގެން ާތެރޭގައި ާފުލުހުންގެ  2225ރު

ާކުރަްނާ ާއެބަދަލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތިގެން ާކުރެވެްނ ާެއޮގތަށް ާެއކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަުދ ާކުީރ. ާޙުކުމް ކިޔ ފަިއ

ާހަނު ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާމިސ ލަކަށް ާމައްސަލަާާމިއުޅެނީ. ާކުރުމުގެ ާެއމ ނަ ާމިއަދު ާާއޮތީމ  ާދީފައި ާޙަްއޤު ހުރުމުގެ

ާކުރުމުެގާމައްސަލަ.ާ ާއެްއާނޫން.ާޙައްުޤާމ ނަ ާރައީސް،ާެއާޙައްުޤާހިފަހައްޓަނީކީ ާމިުއޅެނީ.ާޢިްއޒަްތތެރި ދިމ ވެގެން

ކުާމަރ ލ ާއެތަނުންާހަމަލ ދީާމިއީާމިސ ލަކަށްާވަޅިޔަކުންާީމހަކަށްާހަމަލ ދީާމ ރ މ ރީާއެއްާހިންގ ާއަނިޔ ދީާނޫނީާމީހަ

ާވެްސާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާބަޔަުކ ާކުރ  ާތަޙުޤީޤު ާެފނުނީމަ ާވަޅި ާގޮތުަގއި ާަހތިޔ ރެްއގެ ާގެްނގުޅުނު ާމަރ ލަން  2230އޭނަ

ާެއާ ާތެެރއިން ާދ އިރ ގެ ާހުރުމުގެ ާހަނު ާކުރޭ ާޙުކުމް ާއެަބ ާކޯޓުަތކުން ާމިއަދު ާޕްރިްނޓް. ާފިންގަރ ބޭނުންވ ނީ

ންަގރާޕްރިންޓުާދިނުމަކީާވެސްާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާނޫންާކަމަށް.ާހެއްކެއްާހޯދުމުގެާގޮތުްނާމިނިވަންކަމުގެާތެރެއިންާފި

ާައކީާ ާވ ަހކަ ާމިއުޭޅ ާދަންަނވަން ާކަމެއް. ާތެޭރގަިއވ  ާދ އިރ ިއގެ ާހުރުުމގެ ާހަނު ާއެއީ ާވެްސ ާދިނުމަީކ ާލިޔުން އަތު

ކުންާއެބ ާމ ނަކޮށްދެންޖެހޭ.ާއެހެންނޫންާކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާހަނުާހުރުމަކީާކޮބައިކަންާއަޅުަގނޑުެމންާޤ ނޫނަ
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ާޯކުޓާ ާއެބަެއޅޭ. ާހުަރސްތަކެއް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާކުރުމުގެ ާތަޙުޤީޤު ާފުލުހުންނަށް ާމަރުޙަލ ަގއި ާތަޙުޤީޤުގެ  2235ވަންޏ 

ާމަރުޙަލ ގައިާޙުކުމްާިއްއވަންާހެކިންާހޯދުމުގެާހުރަސްތަކެއްާެއބަާކުރިމަތިވޭ.ާ

ާ

 ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާމެންބަރު،ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،0816ާާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަޖެހިފައި ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާވޯުޓގެ ަގއި

ާފުރުޞަތުާ ާއަޅުަގނޑު ާއަުލން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިުރ ާކުރިއަށް ާއައިޓަަމއިގެން ާއެޖެންޑ  ާމި  2240އަޅުަގނޑުމެން

ާއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން..ާވޯޓ00ާަ

ާ

 2245ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުގަާ-00.0 ާމިދަނީ ާިމހ ރު ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއެހުމ00ާަނޑުމެންގެ ާވޯޓަށް ާހުރިާއަށް.ާއެއީ ށް

ތީާއެންމެާފުރަތަމަާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމުގެާލިސްޓުާމިއަދުާމިއޮ

ާިއއްެޔާ ާދެންނެވުން.ާެއއީ ާވޯަޓށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުރި ާހުށަހެޅިަފއި ާބިލަށް ާކުރުމުގެ ާގ ިއމު ކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަން

ާފުރަތަމަާ ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާިއޞްލ ޙުތަްއ ާހުރި ާބ ކީ ާއެބައިގެ ާދެން ާނިންމ ފައި. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަނީ ާއެއްަބއި މީގެ

ާވޯޓަްށާދަންނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލު ާކުރުމުގެ ާގ އިމު ާޯކޕަރޭޝަން ާކ ސްޓިންގ ާބްރޯޑް ާމޯލްޑިވްސް ާއެއަށްފަހު  2250ވ ނީ.

ާ ާދެން 1ާާދަންނަވ ނީ. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިއޮތީ ާައށް ާއިޞްލ ުޙ0667/3ާާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާދަތުރުފަތުރުގެ ެއއްގަުމގެ

ާފެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާާގެނައުުމގެ ާދެންނެުވން. ާވޯޓަށް ާމިއޮީތ2ާާގޮަތކަށް ާއަށް ވަނަ

ާދެންނެވުން.ާ ާވޯޓަށް ާޮގތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާބޭންކިންގާއ ިއާބެހޭ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާދެންނ3ާެދެން ާވޯޓަށް ާގޮތަށް ާފޮނުއްވި ާކޮމެޓީން ާބިލު ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާމިއޮތީ ާއަށް ވުން.ާވަނަ

ާ ާމި ާވެސ3ާާްއެހެންވީމަ، ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާދެންނެވުން. ާވޯޓަށް ާއެބައޮތް ާމިއަދު  2255ކަންަތްއ

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާއަުޅަގނޑު ާޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް ާކ ޑުކޮޅުަތއް އިށީނދެވަަޑިއގެން

ާމޯލްޑިވްސް ާމިވަނީ ާކުރިމަތީަގއި ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބިލުގެ ާގ އިުމާކުރުމުގެ ވަނ0ާާަބްރޯްޑާކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަން

ާ ާަގވ އިުދގަިއ ާމަުރޙަލ  ާކުރުުމގެ ާރިޕޯޓު ާއިޞްލ ޙުތަކަްށ61ާާކިޔުމުެގ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާ)ށ(ާެގ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާަގވ ިއދުގެ ާއިއްެޔވަނީ ާމިގެންދަނީ. ާދަންނަވަމުން ާވޯޓަށް ާދަށ61ާުމިހ ރު ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހެޅިފައިވ ާވަނަ ން

ާ ާއެއީ ާދަންނަވ ފައި. ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާމިހ ރ7ާާުފުރަތަމަ ާކަންތަްއވަނީ ާއިްޞލ ޙުގެ ާއެ ާ)މ( ާމ އްދ ގެ  2260ަވނަ

ާ ާއިޞްލ ޙަކީ ާއޮތް ާދެން ާޢިއްޒަތްތެރ7ާާިނިމިފައި. ާދަންނަވ ލީ ާމި ާތަރުތީބުން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ގ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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ާލިޔުންތަ ާއަތްޕުޅުގަިއވ  ާއަމީންޢ އްުމާމެންބަރުންގެ ނޑު ާގޮތުން.ާއަޅުގަ ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާކޮށްލެވުމަށް ާތަރުތީބު އް

ާއަރިހުންާއެދެންާމިހ ރުާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަާެދއްވުމަށް.ާ

ާ

 2265ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާކު ާގ އިމު ާކޯޕަރޭޝަން ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގ ާމެންބަރުާމޯލްޑިވްސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާބިލު. ރުމުގެ

ާތ އީދުާ ާހަމީދު ާޢަބްދުލް ާއިސްމ އިލް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބު  2270އިބްރ ޙިމް

ާަވނަާމ އްދ ގެާ)ގ(ާއުނިކޮށްާެއހެންާއަކުރުތައްާތަރުތީބުާކުުރން.7ާާކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2275ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2280ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ކ ށިދޫާދ އިރ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

17ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 01ާ2285ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

63ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާބޭނ40ުވޯޓުަގއި ާފ ސްވުމަްށ .ާ ާއަދަދު 10ާންވ  ާޖުްމލަ ާމ40ާި. ާއެހެންކަމުން .2290 

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާކުެރންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2295ރިާފަރެސްމ ތޮޑ 

ުއނިކޮށްާއެހެންާައކުރުތަްއ6ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގ06ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާތަރުތީބުކުރުން.ާ

ާ

ާ

 2300 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2305ާގެާނަތީޖ :ވޯޓު

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 63ާ2310ާވޯޓުާދެްއވީ:

36ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

62ާާާާާާކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަިކގޮތަ

 

 

 2315 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 41ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .10ާ ާޖުްމލަ ާމ41ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއް
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ާ

ާ

 2320 ާވުން:އްވެާއިދ ރީމޭޒުންާއިާ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާމ ވަށު ާލަޠީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހިތަދޫ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުިނުކރުމަށް.02ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

ާ

ާ

 2325 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2330ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުވެާ

 35ާ2335ާވޯޓުާދެްއވީ:

61ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

65ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 2340 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 46ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .10ާ ާޖުްމލަ ާމ46ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.އިޞްލ 

ާ

ާ

 2345 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ
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ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާފޮނަދޫ ާލަޠީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހިތަދޫ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާުއނިކުރުމަށް.02ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާهللاާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ

 2350 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2355ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޠީފް.ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 30ާ2360ާވޯޓުާދެްއވީ:

62ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

00ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

 

 2365 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަިއވެރިާ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 34ާވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .07ާ ާޖުްމލަ ާމ34ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 2370 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާހުށަހަޅު ާނ ޒިމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާޢިްއޒަތްތެރިާމަޑަވެލި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  އްވ ،

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއުނިކުރުމަށް.05ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ުޙ.ާބިލުގެާ
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ާ

ާ

 2375 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2380ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 06ާ2385ާވޯޓުާދެްއވީ:

14ާާާާާާާްއވ :ވޯޓުާނުދެ

61ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 2390 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 42ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .11ާ ާޖުްމލަ ާމ42ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާން.އިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެ

ާ

ާ

 2395 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ވަިއކަރަދޫ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާުއނިކުރުމަށް.15ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާهللاާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ

 2400 ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ
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ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2405ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 16ާ2410ާވޯޓުާދެްއވީ:

04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

61ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 2415 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 42ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .11ާ ާޖުްމލަ ާއެހެންކަމ42ު. ާމިާ. ން

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމިދަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެްނ ާފ ސްެވއްޖެ. ާހުށަހެޅިފަިއވ 61ާާއިޞްލ ޙު ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާދަށުން ާއަކުރުގެ ާމި ާމ އްދ ގެ ާމި ާއިޞްލ ުޙ3ާާއިޞްލ ޙުތަކަށް. ާފުރަތަަމާފުށަހެޅިފައިވ  ާހުށަހެޅިފައިވޭ. އިްޞލ ޙެއް

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ2420 

ާ

 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމ ަވށު ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާއިތުރުކޮްށ0ާާމެންބަރު ާއަކުރެއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާއަކުރަާ ާއެ ާކުރުން. ާތަރުތީބު ާއަކުރުތައް ާއެހެްނ ާހަމަޖައްސ  ާކަމުގައި ާ)ހ( ާއެމ އްދ ގެ ާއަށ0ާާްކީ ާމ އްދ   2425ވަނަ

ާ ާައކުރަކީ، ާހުށަހަުޅއްވ ަފއިވ  ާ)ހ(0ާއިތުރުކުރަްއވަން ާމ ްއދ ގެ ާޘަޤ ފަތ ިއާާ-ވަަނ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާދީނ ިއ އިސްލ މް

ާ.ބަސްާކުރިއެުރވުމަށްާފުޅ ާދ ިއރ އެްއގައިާމަަސއްކަްތކުރުން

ާ
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ާ

 2430 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2435ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.މ ވަށުާދ އިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 41ާ2440ާވޯޓުާދެްއވީ:

60ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

62ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 2445 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާފ ސްވ42ުވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  11ާމަްށ ާޖުްމލަ ާމ42ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 2450 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާޢިާ ާދ އިރ ގެ ާތިަނދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ އްޒަތްތެިރާފަރެސްމ ތޮޑ 

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާައކުރެއްާއިތުރުކޮށްާއެާައކުރަކީާެއ5ާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއަކުރަީކ،5ާާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއިާހަމަޖައްސ ާއެހެންާއަކުރުތައްާތަރުތީބުާުކރުން.ާ

ާމ އްދ ެގާ)ހ(5ާ ާބޭރުްނާާ-ވަނަ ާއަޚްލ ޤުގެ ާިއސްލ މީ ާބޭނުމެއްގަިއާނަމަވެސް ާއެނޫން ާބޭނުމުގައި ާހޯދުމުގެ އ މްދަނީ

 2455ާފ ހިޝްާކަންތައްތަކަށްާމަގުފަހިވ ފަދަާމަންޒަރުތަކ އިާގަިއގޯޅިާމަންޒަރުތައްާދެއްކުން.

ާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށް

ާ2460 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2465ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

00ާާޓުާދެްއވީ:ވޯ

36ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 64ާ2470ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާބ40ޭވޯޓުަގއި ާފ ސްވުމަްށ .ާ ާއަދަދު 10ާނުންވ  .ާ ާމ40ާިޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން، .

 2475ާށްާއިްއވަވ ލަާެދއްވުންާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެން،ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާ ާދ އިރ ގެ ާވަިއކަރަދޫ ާއ ރިފްޢިްއޒަްތތެރި ާޢަލީ ާާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްވ  ާފޮނަދޫ ާމެންބަރުާިޢއްަޒތްތެރި ދ އިރ ެގ

ާޢަބްދު ާއިޞްލ ޙު.ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ާކުރައްވ ަފއިވ  ާއަކުރެ 00 ތ އީދު ާަފހަތަށް ާ)ރ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާއިތުުރކޮށްާވަނަ  2480އް

ާކުރުން. ާތަރުތީބު ާކުުރމުން، 00 އަކުރުތަްއ ާއިތުރު ާއަކުރެއް ާފަހަތަށް ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ެގާ 00 ވަނަ ވަނަ

)ބ(.ާމިާމ އްދ ެގާ)ރ(ާގަިއާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެާމަތިްނާއިޢުލ ންާކޮްށގެންާކުރިމަތިިލާފަރ ތްތަކުގެާއަދަދުާބޯުޑގެާ

ާދެ ާއަދަދުގެ ާ)ރ(ާާމެންބަރުންގެ ާމ އްދ ގެ ާމި ާނަންތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާކުރިމަތިލި ާވިޔަސް ާކަމަށް ާމަދު ާވުރެ ގުނައަށް

ާމަތިން ާވ ގޮތުގެ ާކޮމެާގައި ާއަދި ާކުރަންވ ނެ. ާފަާކުރަންާންޓުއިޢުލ ން ާކޮބޭނުންވ  ކުރުމަށްފަހުާާންޓުމެރ ތްަތކުން



 93 

ާކޮމެ ާރައްޔިތުާންޓުނުވަތަ ާހަމަވުމަށްފަހު ާމުއްދަތު ާދީފައިވ  ާދިރ ސާ ކުރުމަށް ާކޮމިޓީން ާބެހޭ ާކަމ  ާމަޖިލީހުގެ  2485ންގެ

ކުރުމަށްފަހުާބޯޑަށްާޢައްޔަްނާުކރަންާފެންނަާފަރ ތްތަކެއްެގާނަންތައްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަންވ ެނާެއވެ.ާމިާގޮތުންާފޮނުވ ާ

ާ ާމަޖިލީހުން ާނުވަތަ ާނަމަ ާމަދު ާވުރެ ާއަދަދަށް ާމެންބަރުންގެ ާކުރަންޖެހޭ ާޢަްއޔަން ާބޯޑަށް ާއަދަދު ބޯޑަށްާނަންތަކުގެ

ާވެްސާ ާއަނެްއކ  ާކޮމިޓީން ާނަމަ ާމަދު ާވުރެ ާއަދަދަށް ާމެންބަރުންގެ ާބޯުޑގެ ާއަދަދު ާނަންަތކުގެ ާހޮވި ާކުރުމަށް ޢައްޔަން

ާނިމެންދެންާ ާހޮވ  ާމަޖިލީހުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާމަތިްނާބޯޑު ާގޮުތގެ ާަބޔ ންކުރެވިަފއިވ  ާމ އްދ ަގއި ާމި އިޢުލ ންކޮށް

 2490ާކުރިއަށްާގެންދ ނީާެއވެ.

ާ

 

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ2495 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާއ ރިފް.ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ގެާވަިއކަރަދޫާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2500ާ.هللاދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

40ާާވޯޓުާދެްއވީ:

62ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2505 60ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 44ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ ާޖ12ު. .ާ ާމ44ާިމްލަ ާއެހެންކަމުން، .

 2510އިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންމެާމިާފ ސްާކުރެވުނުާއިޞްލ ޙުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާމޭޒުކޮޅުާމަތީަގއިާލިޔެވިަފިއާ

ވަނަާފޮޅުވަުތަގއިާނަންތައްާިމާމ އްދ ގެާ)ރ(ާަގިއވ ާގޮތުގެާތަންާއެާގޮތަށްާލިެޔވިފަިއ1ާާއޮތްާއިުރާއެާއިޞްލ ުޙގެާ

ނަމަވެސްާއަމީންޢ އްމުާދެންމެާވިދ ޅުވިއިރުާއެާއިމްލ ާކުށްާރަނގަޅުާކުރައްވ ފައިާވިދ ޅުވެަފއިާވ ނީާާމިާއޮތީ.ާއެހެން
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މ އްދ ގެާ)ރ(ާަގއިވ ާގޮުތގެާމަތިން.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުާކަމަށްާދަންނަވ ލީ.ާއަިދާ

ާއަޅުާ ާގެންނެވީތީ ާމިކަން ާސަމ ލުކަމަށް ާޝުކުރުާރިޔ ސަތުގެ ާމެންބަރަށް ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ނުޑ ގަ

 2515ާދަންނަވަން.ާދެން،ާއޮތްާއިްޞލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާ:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން

ާ ާދ އިރ ގެ ާވަިއކަރަދޫ ާއ ރިފްޢިްއޒަްތތެރި ާޢަލީ ާާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްވ  ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ބަރުާމެންޢިްއޒަތްތެރި

 2520ވަނަާމ އްދ ާައކީާެއާމ އްދ ެގާ)ހ(ާކަމަށްާހަމަޖައްސ ާ 22 ތ އީުދާކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާއިތުުރކުރުން. ާއިޞްލ ޙަީކ، 22 )ށ(ާެއއް ާކުރަްއވ  ާއިުތރު ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާމިާ 22 ވަނަ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާދެ ާޯކޕަރޭޝަންގެ ާއުފެދޭ ާޗެދަށުން ާމޯލްިޑްވސ ނަްލގެ ާޓެަލވިޜަން ާއަުޑާޮގތުގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އި

ާމަދުާ ާފުރަތަމަ ާހިނދެއްަގއި ާފެނިއްޖެ ާބޯޑަށް ާކަމަށް ާމަދުކުރަންޖެހޭ ާއަދަދު ާމުވައްޒަފުންގެ ާދިއުމަށްފަހު ހަމަޖެހިގެން

ވެފަިއވ ާމުވަްއޒަފުންާފިޔަވ ާލުާުކރިންާޚިދުމަތްާކުރުމަށްާބަދަާކުރަންޖެހޭނީާސިވިލްާސަރވިސްާމުވައްޒަފުްނގެާގޮުތގައި

 2525ާއެހެންާމުވަްއޒަފުންނެވެ.

ާ

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ2530 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރިފް.އ ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ގެާވަިއކަރަދޫާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.هللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2535 

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

21ާާވޯޓުާދެްއވީ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 60ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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 2540 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަިއވެރިވި ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު 44ާމެންބަރުންގެ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ ާމ44ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެން،ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަާެދއްވުންާއެދެން.

ާ2545 

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާ ާދ އިރ ގެ ާވަިއކަރަދޫ ާއ ރިފްޢިްއޒަްތތެރި ާޢަލީ ާހުށަހަޅުއްާމެންބަރު ާވ  ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ މެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ާއިތުރުކޮށްާ 23 ތ އީދު ާމ އްދ  ާައންނަނިވި ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކުރުން. ާތަރުތީބު ާމޯލްޑިވްސު -. )ހ(24 މ އްދ ތައް ާޓެލަވިޜަން ާން ާެދާނުވަތަ ާމި ާނުވަތަ ާއަޑުން  2550ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއެުކާފަ ާފަރ ތްތަކ  ާއެކި ާއިދ ރ އަުކން ާއުފައްދ ފަިއވ  ާސަރުކ ރުން ާހިންގުމަށް ާނުވަތަ ާބެލެހެއްޓުަމށް ާކަންކަން ރ ތުގެ

ާއެާ ާދޭގްރިމަންޓުކޮށްފައިވ  ާއުފެދޭތ  ާބޯޑު ާތައް ާމުރ ޖަާ(0)އް ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ ާާޢ މަސް އެވެ.ާކުރަންވ ނެ

ާމުރ ޖ ޢ އެގްރިމަންޓު ާއުވ ލަންާތައް ާއިޚުާާތައްއެގްރިމަންޓުާފެންނަާކުުރމަށްފަހު ާުއވ ލުމުެގ ާލިބިގެްނވެާތިޔ ރު ާބޯޑަށް

ާއުފުލަންޖެހޭާާ-އެވެ.ާ)ށ( ާދަށުން ާުއވ ލ އިުރާެއގްރިމަްނޓްގެ ާެއގްިރމަންޓެއް ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިވ  މި

 2555ާާއެއްާބޯޑުންާއުފުލަންވ ނެާެއވެ.ާާމ ލީާޒިންމ ާއެއްާއޮތްާނަމަާެއާޒިންމ 

ާ

 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

  ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ2560 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާއ ރިފް.ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ގެާވަިއކަރަދޫާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2565ާ.هللاޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

37ާާވޯޓުާދެްއވީ:

63ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2570 61ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 42ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .11ާ ާޖުމްލަ ާމ42ާި. ާއެހެންކަމުން، .

 2575ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާމިާހިސ ބުންާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙަކަށްާވޯަޓށްާދަންނަވ ާމިާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާމޯލްާ-00.0 ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާދެން،ާޯވޓަށް ނޑު ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭާއަޅުގަ ާބިލަށްާޑިވްސް ާގ އިމްކުރުުމގެ  2580ޝަން

ާގޮތަކަްށާ ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެްއވުމަށް ާއެކުާފ ސް ާގެންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކ  މަޖިލީހުން

ާވޯޓުާދެްއވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2585 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

20ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 01ާ2590ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 61ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 43ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުަމށް .11ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،43ާ. .2595 

ާމަޖިލީ ާބިލަށް ާގ އިމްކުރުުމެގ ާކޯޕަރޭޝަން ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގ ާބިލުާމޯލްޑިވްސް ާއެުކ ާބަދަލުތަކ  ާގެންނެވި ހުން

ާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާދަާ-00.1 ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާދަނީ ާމި ާދެން ނޑު، ާޤ ނޫނުއަޅުގަ ާއެއީ ާއައިޓަަމށް. ާތިންވަނަ ާއޮތް  2600ނަންބަރުާާންނަވަން

ާމަޖިލީހުނ0667/3ާާް ާބިލު ާގެނަުއމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާދަތުރުފަތުރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާާއެްއގަމު ާމެދު ބަލައިގަތުމ އި

ާނަންބަރުާ ާޤ ނޫނު ާދަންނަވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާދެްއވުމަްށ. ާވޯޓު ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  މެންބަރުންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެރ0667/3ާާި ާމެދު ާބަލައިގަތުމ އި ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާގެނަުއމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާދަތުރުފަތުރުގެ އެްއގަމު

ާރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާމެންބަ

ާ2605 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 47ާ2610ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

45ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ2615 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާވޯޓުަގިއ43ާ.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ45ާުވެރިިވާމެންބަރުންގެާއަދަދުާވޯޓުަގއިާަބއިާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާިއއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްަޒތްތެރި ާަވޑަިއގެންނެވި ާދަތުރުފަތުުރެގ0667/3ާާބައިވެރި އެްއގަމު

ާބަލައި ާމަޖިލީހުން ާގެނައުުމެގާބިލު ާއިޞްލ ޙު ާގޮތުެގާމަތިންާޤ ނޫނަށް ާަގވ އިުދގަިއވ  ާފ ސްވެއްޖެ.ާމަޖިލީހުގެ ގަތުމަށް

ާ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމަށް ާފޮނުިވއްޖެ ާއަށް ާކޮިމޓީ ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާބިލު ާމިާމި ާވޯޓަށް ާދެން ނުޑާމިހ ރު ާއަުޅގަ  2620ނިންމަން.

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާބޭްނކިންނ ދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޭބންކިންނ ާބެހޭާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ ިއާބެހޭާގޮތުން.ާ
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ާެދްއވުމަށްާ ާވޯޓު ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެްނބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ާބަލައިގަތުމ އި ާމަޖިލީހުން ާބިލު ބެހޭ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

 2625ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 45ާ2630ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާނުދެްއވ :ާވޯޓު

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 2635ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ ާކުޑަކޮށް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާގެންދ އިރު ާދަންނަވަމުން ާނަތީޖ  ާަދންނަވ ލ ނަން. ާނަތީޖ  ާއަލުން އަޅުަގނުޑ

ނޑުާޝުކުުރވެރިވ ނަން.ާ ާއަުޑއައްަސވަންާތިއްެބވިްއޔ ާައޅުގަ

ާ

ާ]ވުންާވޯޓުދެއްާ[

ާ2640 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

45ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 2645ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

60ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ 45ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް ާޖ12ު. .ާ ާއެހެންކަމުނ45ާާާްމްލަ .2650 

ާބޭންކިްނގއ  ާމަޖިލީހުގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފ ސްކުރަްއވައިފި. ާމަޖިލީހުން ާމި ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ބެހޭ

ާނިްނމަން.ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާއަށްާޮފނުވިއްޖަކަމަށްާައޅުަގނޑުާންާބިލުާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީތިގަވ އިދުަގިއވ ާގޮުތގެމަ

ނ ާއަޅުގަ ާވޯދެން ާމިދަނީ ާޑު ާއޮތް ާދަންނަވަން ާރ3ާިަޓށް ާއެއީ ާމަސައްކަތަށް. ާބިލުާވަނަ ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ޔ ީސ

ާފޮނުއްވިާ ާއެހެންވީމ ،ާާކޮމިޓީން ާމިވަނީ. ާިނމިފައި ާބަހުސް ާނިމި ާމަސައްކަތް ާކޮމިީޓގެ ާހުށަނޭޅި ާިއޞްލ ޙެއް ގޮތަށް

ާފޮނުވި ާކޮމިޓީން ާބިލު ާބަދަލުވުުމގެ ާދައުުރގެ ާފ ާރިޔ ސީ ާމެންބަރުންނަށްާގޮތަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  2655ސްކުރެްއވުމަށް

ާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާާގޮތަކަށްާޯވޓުާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2660ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

47ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

46ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2665ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާހ ޒިުރވ46ާެ.ާޖުމްލ13ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ46ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާޢިއް ާހުރިހ  ާބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެވި ާއިއްތިފ ޤުވޯޓުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާބިލުާޒަތްތެރި ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ  2670ން

ާފޮނުއްވިކޮމި ާމިާާޓީން ާމިާާގޮތަށް ާކަންތައްަތއް ާދަންނަވަންހުރި ާވޯޓަށް ާމިހިސ ބުން ާފ ސްކުރައްވައިފި. މަޖިލީހުން

ާޔަޤީނުން ާމިއަދު ާމަސަާނިމުނީ. ާމަޖިލީހުގެ ާހިމެނިގެންދ ނީ ާހަުލވިކަމ އެާވެސް ާވަރަށް ާުދވަހެްއާއްކަތްތައް ާހިނގި ކު

ާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާއެކަމުގެާުޝުކރުާދަންނަވަން.ާކަމުގައި.ާއެހެންވީމ ،ާިތޔަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

 2675ާއެހެންާމަސައްކަތް.ާ.ާއިތުރ01ާު

ާ
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ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާޖެހެާ،އަޅުަގނޑުމެން ާދ ން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމަސ01ަނީ ާއެހެން ާއެހެްނާ.ާއިތުރު އްކަތްތަްއ.ާއިތުރު

ނުޑމެންނަ ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަތްާމަސައްކަތްތަުކގައި ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާވޯޓަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ ާކުރިއަށް ާއެންމެ ާށް

ާގެންދިޔަާ ާކުރަމުން ާގެންިދއުން.ާާހުއްޓ ލިއިރު ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް  2680ާތޫނުާހަތިޔ ރ އިާުނރައްކ ތެރިާބިރުދެްއކުމ އިއެއީ

ާގެންދިާބިލުާމަނ ުކރުމުގެާގެްނގުޅުންާއެްއޗެތި ާކުރިއަށް ާމަުރޙަލ  ާހުރިބަހުސްގެ ާބ ކީ ާވަގުތު ގޮްތާާއުން.

ާދަންނަ ާައށް ާޑީ.އ ރް.ޕީ 06ާާވ ލ ނަން ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާނިސްބަތްނުވ ާމިނިޓ00ާުމިނިޓުއިރު. ާޕ ޓީއަކަށް ާވަިކ އިރު.

ާޢިއް ާމެންބަރުންނަށް 04ާާޒަތްތެރި ާއަށް ާޕީ.އޭ ާހަމަވެމިނިޓ04ާުމިނިޓުއިރު. ާވަީނ ާަވގުތު ާޕ ޓީެގ ާަގއުމީ ފައި.ާއިރު.

ާ ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއެދިވަާމިނިޓ1ާާުއަށް ާލިސްޓުއެބައޮތް.ާފުރުޞަތަށް ާބޭފުޅުންގެ ާއެންެމާޑަިއގެންފަިއވ  ނޑު ާއަުޅގަ ަގއި

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާޢީސ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ނޑުމެްނާޒަތްތެރި ާއަުޅގަ  2685އެއީ

ާޢި ާގެންެދވި ާދައްަކވަމުން ާވ ހަަކފުޅު ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާވޯޓަށް ާފުރުަޞތަށް ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

މެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާިޢއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާދަންނަވ ލ ނަން.ާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވެލިދޫ ާރަޝީދު. ާއަޙްމަދު ާމުޙައްމެންބަރު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާމެދުހެންވޭރުާޢިއްޒަތްތެރި މަދު.

ާމުއްޠަލިބް.ާ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާޢ ޒިމް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާދ އިރ ގެ ާގައްދޫ ާމެންޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއ ދަމް.ާމ ވަށު ާޒ ހިރު ާޢަމެންބަރު ާޢަބްދުލް ާއަބޫބަކުރު.ާބަރު ާޖަމ ލު  2690ޒީޒު

ާދ އި ާދިއްގަރު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއެހެންވީމ ، ނުޑ ާއަުޅގަ ާނ ޒިމް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާއަރުވަީނާމިރ ގެ ފުރުޞަތު

ާމަޖިލީހުގެާ ާދެއްވުމަށް. ާގެްނޮގސް ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާޢީސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑުާއަުރވަން.ާގޮތަކަށްާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުންާކޮމިޓީތަކަާކޯރަމްާހަމަވ ނެ ާށްާވަަޑއިގަތުުމގެާފުރުޞަތުާއަުޅގަ

ާ

 2695ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާާާާާާ

ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ާކުރުކޮށްލ ފައި ާކުޑަކޮށް ވަްނާދަންނަހަމަ

ާ ާައކީ، ާވ ހަކަ ާއަޅުގަާމަސައްކަތްކުރި ާހަދ ފައި ާމިހ ރު ާތަންފީޛުނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ކުރަންާމި

ބަބުންާމިކަހަލަާޖެހެއޭ.ާއެާޤ ނޫނުތައްާނެތުމުގެާސައަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުންާއަދިާވަރަށްާބަިއވަރުާޤ ނޫނުތަެކއްާހަދަން

އަށްާއެންެމާާމަރުޙަލ ޯކޓުގެާާ،ކޯޓުތަކަށްާ،އަށްާތަޙުޤީޤުާމަރުޙަލ ާތައްާހުއްޓުވުމުގެާފުލުހުންނަށް،އިޖުތިމ ޢީާމައްސަލަ

 2700ާމަޖލީހުގައިާވަރަށްާގިނަާާގޮތުންާމިގެާަފއިާއެބަހުއްޓޭ.ާމިސ ލެއްންދަންާހުރަސްތަކެއްާކުރިމަތިވެގޮތުގައިާގެފުރިހަމަާ

ާކަމެއްއި ާއަންނަ ާފ ހަގަކުރަމުން ާހިނގަމުންާން ާކޯުޓަގއި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާޝަރީޢަތްތައް ާހިްނގުމުދ  ަގިއާގޮތުގައި

ާވަރަށް ާއޮތް ާހެއްކ އިާއެޅިފައި ާހުރެހެކޭ ާވ ހަކަަތެކްއާާބޮޑު ާބައިވަރު ާވަރަށް ާމިހެންގޮސް ާނެތުމަކީ. ާޤ ނޫނެއް ބެހޭ

ާދައްކަން ާމިބިލަާ.އެބަހުރި ާވ ހަކަާސީދ  ާއޮތް ާދަންނަވަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށްވަންޏ  ާދަްނނަވ  ާެއއްެޗއް ނޑު ާއަުޅގަ ށް
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ާ ާވަާއަެނއްކ އަކީ، ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާމ އްދ ތަކަށްާވެސް ާބިލުގެ ާއެހެންނަމަެވސް، ާމިއީ. ާބިލެކޭ ާތ އީދުކުރ  ރަށް

ާއަޅުަގނޑު ާާބަލ ލ އިރު ނޑު ާއެބަހުރި.ާއަުޅގަ ާމ އްދ ތައް ާބައެއް ާކަންބޮުޑވ  ާކުޑަކޮށް ާވެސް ާކޮމިޓީާހަމަ  2705އުއްމީދުކުރަން

ާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކުރަާމި ާކޮމިޓީން ާވ ހަކަތަކަްށާރިޢ ޔަތް ާހުރި ާދެކެވިފައި ގޮތުްނާެގާކަމަށް.ާމިސ ލެއްާއްވ ނެމަޖިލީހުގައި

ާދަ ާމަޤުބޫލުާސައަޅުަގނޑު ާކަމަށްަވންޏ  ާގެްނގުޅުންާާބަބެއްންނަވ  ާހަތިޔ ރެއް ާނުރަްއކ ތެރި ާބ ވަތެްއގެ ާއެްއވެސް ނެތި

ާ ާމ އްދ 1ާމިއީ ާވަރަށްާ.ވަނަ ާފުޅ ކޮށް ާަވރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމ އްދ  ާމިއީ.ާާމި ާމ އްދ އެއްހެން ާއޮތް ބޮޑުކޮްށ

ނޑުމެންާާކަށްާވަޅިމިސ ލަ ގުޅުންާބޮޑުާއެްއޗެއް.ާާވަރަށްާދިވެހީންގެާދިރިުއޅުމުގައިާޚ ްއޞަކޮށްާހަމައަކީާމިއީާައޅުގަ

 2710މުކޮްށާއުމުރުންާދުަވސްވީާމީހުންނަކީާޢ އްތަންކޮޅެއްާހަމަާމުކޮށްާފުޅުންާބަްއލަވައިފިްއޔ ާހަމަާޢ އްރ އްޖެތެރެއަށްާތިބޭ

ާ ާމީހުން. ާގެްނގުޅޭ ާހިތަވަޅި ާާށްއަޅުަގނޑު ާތެރޭަގއި ާސަބަބުަތކުގެ ާއެކަށީގެންވ  ާމިބުނ  ާމީގައި މަސަްއކަތުެގާއަރަނީ

ާޢ އް ާނުވަތަ ާބޭނުމަށް ާޖަހ ލ ފައި ާހަމައެކަނި ާމިހެން ާބޭނުމަށް ާދިރިއުޅުމުގެ ާއިނުމުންމު ާއެހެންާާމި ާއިތުރު ދެން

ާގެްނގުޅު ާހަތިޔ ރެއް ާނުރަްއކ ެތރި ާއެ ާހަމަ ާޮއވެއްިޖއްޔ  ާބ ވައޭ. ާނޯންނ ނެ ާކެޓަގަރީބޭނުމެއް ާެއ ާދިއުމަީކާާމުގެ އަށް

ާއޮތް ާމި ާ)ބ(ާބުނެފައި ާިމމ އްދ ގެ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާބަދަލުގައި ާކަމެޭކ.ާޭއގެ ާމިާއެކަީށގެންވ  ާމިހ ރު އިންާާގޮތް

 2715ހެންާއަޅުަގނޑަށްާީހވަނީާެއއީާކޯޓުންާސ ބިުތާާދަޢުވ ކުރ ާފަރ ތުންާ.ކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާބަދަލުކުރަންވީހެންުކޑަކޮށްާގޮތްާ

ާމީހ ކޮށް ާގެންުގޅުނު ާވަޅި ާއެ ާމީހ ާދޭންޖެހެނީ ާއޮތް ާއަތުަގއި ާހަތިޔ ރެއް ާތޫނު ާނޫނީ ާާއަކީ ާއެއީ ާއްކ ތެރިނުރައަކީ

ާސ ބިތުކޮށް ާއެްއޗެްއކަން ާގެންގުޅުނު ާއޭނ  ާގޮތުން ާހިންގުމުގެ ާއަތުަގިއާާޢަމަލެއް ާވަޅި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ދިނުމަކީ

ާދެކޮޅަށް ާއ އި ާއޭނަ ާބޮޑަށް ާމީހ އަށްވުރެ ާހަމަާާއޮތް ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާދެން ާފަރ ތަށްހެން. ާދަޢުވ ކުރ  ާނޫނީ ޝައްުކކުރ 

އެހެންާާަވނަާމ އްދ ގެާ)ކ(1ާކަށްާހަމަާމިާވެސްާިވސްނ ލަންޖެހޭާމ އްދ އެކޭ.ާދެަވނަާމ އްދ އަާހުރީާެއއީާވިސްނުން

ާހިތަށްާބޭފުޅުން ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުަރްއަވއިފި. ާބިލުާވެސް ާބެހޭ ާތަެކއްޗ އި ާމަސްތުވ  ާމިާގައިއަަރނީ  2720ވ ހަަކާާވެސް

ކަށްާހަމަާރައްޓެހިްނެގާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާމީހެްއގެާގެއަާއަޅުަގނުޑާފ ހަގަކުރިން.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ާކަމަށްވަންޏ ާ

ވެސްާބަިއވަރުާމީހުންާއަންނަނީާމިކަހަލަާވ ދަވެރިާސިޔ ސީާމ ހައުލެއްަގިއާާވެސްާދަންނަާމީހުންގެާގޮުތގައިާގޮތުަގއި

ވެސްާގޭތެރޭަގއިާބ ްއވ ފަިއާާެވސްާހަމަާކޮންމެފަދަާއެއްެޗއްމީހަކުާތެރެއަށްާޒިޔ ރަތްކޮށްލަންާއަންނަާާހަމަާއެހެންާގޭ

ާހިނގ  ާއަޅުަގނަޑކީ،ާދ ނެ.ާމިސ ލަކަށް ނޑު. ާއަުޅގަ ާކަމަށްވަންޏ  ާމިވަގުތުާދަންނަވ  ާޕ ޓްމަންޓެްއަގއިާާހަމަ ާއެ ވެސް

ާމީހެއް ާުއޅޭ ާޔަޤީނެއްާ.އެކަނި ނޑަކަށް ާައޅުާއަުޅގަ ާނޫން ާުކޑަޮދރެއްއެަގނޑު ާލައިެޓްއާާޕ ޓްމަންްޓގައި ާފެން  2725ވެސް

ާއެއްޗެއްާއެްއޗެއް ާކޮންމެފަދަ ާހަމަ ާމީހަކު ާހުރެދ ނެ. ާހުޅުވިފައި ާހަމަ ާގޭތެރެާާެވސް ާއެއްލަފ ނެ.ާމިކަހަލަާާވެސް އަށް

ާއެނގުމެއް ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ާސަބަބުން ާތެޭރގައިާކަމެއްގެ ާކަމެްއގެ ާމިކަހަލަ ާާނުވ  ށިވުަމކީާތ ާމިވެސް

ާމިުއޅޭާވ ހަކަ ާދަންނަވަން ނޑު ާކަމެޭކ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާމިާއެކަީށގެންވ  ާފުޅ ކޮށް ާވަރަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާައކީ

ާމީހަކުާތަޙުޤީޤުގައިާލިބިާހަމަާއަށްާކުށެްއާނެތްާމީހަކަށްާއަދަބެއްާާފުރިހަމަމ ާވެސްާމިއޮތީ.ާމީތިާމިައށްވުރެާާމ އްދ 

ާއަނިޔ ތަ ާކެާހައްޔަރުވެ ާއެބައޮތޭ. ާފުރުޞަތު ާލިުބމުގެ ާމ ހައުލެްއގަިއާއް ާސިޔ ސީ ާވ ދަވެިރ ާމިކަހަލަ  2730އަނެއްކ 
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ާޭބފުޅުން ާމިާސިޔ ސީ ާވިސްނ ވަަޑއިގަްނނަވަންޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާއެ ާހަމަ ނޑަްށާހީވަނީ ާއަޅުގަ އޮންނަާނެހެން

ާާޒ ތީ ާސަބަުބން ާކަމެއްރުޅިވެރިކަމެްއގެ ާކޮންމެފަދަ ާމީހަކު ާހަމަ ާާވެސް ާއެހެންވީމ ،ާާމިކަހަލަވެސް ާކޮށްފ ނެ. ކަމެއް

ނޑި ާބޮ ާމީހަކަށް ާމީހަކު ާދަންނަވަނީ ާމިކަހަލަާއަޅުަގނޑު ާދިނުމުެގާގޮތުން ާވީހ ާވެސްާކަމެއްާކުާއެއް ާފުރުޞަތު ރ ނެ

ާމަރުާކަހަލަާހަނިވ  ާކޮމިޓީ ާކުރުމަކީގޮތަކަށް ާބައްޓަން ާމ އްދ  ާމި ާއެދުމެކޭ.ާާޙަލ ގައި ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާަވރަށް އަޅުަގނޑު

 2735ންާހަމަާކުރިންާވެސްާއެހެންާމެންބަރަކުާވެސްާމިތ ނގައިާފ ހަގަާކުރައްަވއިފިާމިާމަޖިލީހަށްާއަންނަާކޮންމެާބިލަކީާދެ

ާބޭނުންާ ާބޭނުން،ާޤ ނޫނެއްތޯާނޫނީ ާޤައުމަށް ާމިވަގުތު ާކަމަކީ ާއެއްަޗކަށްާނުވ ނެ.ާމުޙިންމު ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާހަމަ އެއީ

ާފުރުޞަތެއް ާހަދ ނެ ާޤ ނޫނެއް ާކޮމިޓީާދ އިރ އަކުން ާއެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންޏ  ާފަހިވެގެންދަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ތޯ

ާބަދަލުކުރ  ާފުރުމަރުޙަލ ގައި ާބިލުާނެ ާއެ ާހަމަ ާއެދެނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަންޏ  ާއޮތްކަމަށް ާވަަރކަށް ާއެްއވެސް ޞަތު

ާކޮމިޓީ ާޚިޔ ލ އި ާހުރި ާފ ުޅކޮށްފައި ާމަޖިލީހުގައި ާމެްނބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުންެގާބަލައިގަނެ ާތިއްަބވ  ަގއި

 2740ވިސްނުމ އިާެއއްގޮތަށްާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާބަދަލުކުރުމުގެާމަސައްކަތްާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާމިވަގުތުާހަމަާކޮންމެހެންާ

ާވ ހަކަދަްއަކވ ާ ާވިސްނުމަކުން ާިސޔ ސީ ާވ ހަކަދައްކ އިރުަގއި ާބިލަކަށް ާކޮންމެ ާމިކަހަލަ ާމަސައްކަތަކޭ. ކުރަންޖެހޭނެ

ވެސްާއެަބާވިދ ޅުޭވާޤައުމ ިއާޤައުުމގެާރަްއޔިތުްނގެާަޙއްޤުަގއޭ.ާއިޖްތިމ ޢީާހަމަޖެހުމުގެާޙައްޤުަގއޭ.ާއެހެންާާމެންބަރުން

ާމިވެނިކަމެްއާ ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެވެސް ާވ ހަކަ. ާފެނުނު ާރ  ާކ ރުްނ ާބޭފުޅެއްގެ ާޮކންމެވެސް ާމިދައްކަވަނީ ވިދ ޅުވެަފއި

ާކަމަށްވަންޏ  ާވ ހަކަދަްއކަވ  ާއެހެން ާމެންބަރުންާާކޮށްފިއޭ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާބޭފުޅުން ާތިއްބަވ  ާދެން ހަމަ

 2745ވެސްާދައްަކވ ނެާވަރަށްާަބއިަވރުާވ ހަކަތަކެއްާހުންނ ނެ.ާބިރުދައްކ ާވ ހަކަާަދއްކަިއގެންާމިެވނިާމީހަކުާތިމަންނަާއަށްާ

ާކޮށް ާމިކަން ާޕ ޓީއަކުން ާމިވެިނ ާކޮށްިފއޭ. ާއެސް.އެމް.އެސް ާކޮށްފިއޭ. ާކޯލު ާކިޔ ކަމަށްވަންޏ ާފޯނު ާއެހެން ފިޭއ.

އަޅުަގނޑުމެންާވެސްާހަމަާުބނެލ ނެާވ ހަކަާމިދިޔަާިދގުާަޒމ ންތަކުގައިާިދވެހިާަރއްޔިތުްނނަށްާހަމަާވޯޓުލުމުގެާަޙއްޤުާ

ނޑުމެްނާދައްކަންވީާވ ހަކަާއަކީ.ާ ވެސްާނުދީ،ާބިރުާދަްއކަިއގެްނާވޯޓުާވެސްާލެްއވީާއިނގޭތޯ.ާއެއީާއެއްާނޫންާއަުޅގަ

ނޑުމެްނާއަޅުގަާ ާއަުޅގަ ާއޮތީމަ، ާގެއްލިފަިއ ާހަމަޖެހުން ާިއޖްތިމ ޢީ ާޤައުުމގެ ާިމއަދު ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދަްއކަންީވ ނޑުމެން

ާސަބަބު.ާ ާއުޅޭ ާގެއްލިގެން ާއެނގޭ ާއެބަ ާއެންމެންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަށް. ާގެއްލިފައި ާޤަބޫލުކުރަން ާއެބަ  2750އެންމެން

ާޤަބޫލުކުރެޭވާމި ާއެބަ ާއެންމެންނަށް ނޑުމެްނާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތް.ާއެހެްނވެއްޖެަކމަށްވަންޏ  ާހަްއލުކުރެވޭނެ ކަން

ާޢިލްމީާ ާތަންކޮެޅއް ާެއައށްވުރެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަދަލުގައި ާވ ހަކަެދއްކުމުގެ ާވިސްނުމުން ާއެ ާބިލަކަށް ާކޮންމެ މިކަހަލަ

ާކޮށްފައިާ ާެއއްކިބ  ާވިސްނުން ާިސޔ ީސ ާއެ ާދެކިވަަޑިއގެން ާދޭތެރޭަގިއ ާބިލ އި ާއެ ާހަމަޖެހުމަށްާާގޮތަކަށް އިޖްތިމ ޢީ

ާބައްޓަންކޮްށާ ާބިލުތައް ާހުށަހެޅޭ ާމިތަނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކަށް ާހައްލުކުރެވޭނެ ާއެކަން ާބަލ  ާހ ލަތަށް ޤައުމުގެ

ާވަޅިާ ާނުހުއްޓުވޭނޭ.ާޙަޤީޤަތުަގއި ާކަންތައްތަކެއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާމިކަހަލަ ާމަސައްކަްތާނުކޮށެއް ާހަދަން  2755ޤ ނޫނުތައް

ނަޑށްާކަމެއްާހަމަލ ާދޭނީީކ.ާާހިފައިގެން ނުކުންނަާމީހ ާނުުކމެާހަމަލ ާދޭނީކީާހަމައެކަނި،ާކިހިނެއްތޯާއެނގެނީާއަުޅގަ

ާމީހަކުާ ާއުޅޭ ާނުކުމެ ާފަހަނަޅައިގެްނގޮސް ާހައްދު ާއެހެން ާދޭނީ. ާހަމަލ  ާކަމެއް ާދަރިންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ނޫނިއްޔ 
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ާބަ ާއެއްގޮތަކަށް ާހަމަ ާމީގަިއ ާވެސް ާމީހަކަށް ާއަނިޔ ާކޮންމެ ާއިން ާގިނަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމީހުން ާނެތް ާކުށެއް ިއވެރިުނވ 

ާކަމަށްާ ާމުޙިންމު ާަވޑަިއގަތުން ާވިސްނ  ާހަމަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާެވސް. ާހުރީ ާގޮސްަފއި ލިބިގެން

 2760ާޔ .ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާދެްއިވާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުާައދ ކުރަމުންާއިށީންދެލ ނަން.ާޝުކުރިއް

ާ

ާާ:މަދުާވ ހަކަދެއްެކވުންއްވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަ

ނޑިވަުޅގަިއާ ާދަ ާމި ާއިތުުރަވމުންދ  ާކުށްަތއް ާބިރުވެރި ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަިނޔ ެވރި ާޢިްއޒަްތތެރި `ާޝުކުިރއްޔ 

ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރައްކ ތެރި ާބިރުދެއްކުމ އި ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާކުރިމަްއޗަށް ާގެްނގުޅުންާާއަޅުަގނޑުމެން އެއްޗެތި

ާވ ހަަކާ ނުޑމެންާމަރުޚަބ ާކިޔ  ާއަުޅގަ  2765މަނ ކުރުމުގެާބިލެއްާިމާމަޖިލީހަށްާސަރުކ ރުާފަރ ތުންާހުށަހެޅުއްވީީތ،ާއެކަމަށް

މ އްދ ގެާމަްއަޗށްާކިތަންމެާކުރުކޮށްާނަމަވެސްާއެކުލެިވގެންާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމައްޗަށްާއައިސްާިމވ 5ާާދަންނަވަން.ާ

ާވަރަށް ާއިތުރަްށާާބިލަކީ ާގެްނގޮސް ާކޮމިީޓއަކަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާއެހެންކަމުން ާބިލެއް. މުޙިންމު

ާވަރަްށާ ާމިކަމަށް ާވެސް ާަގއިމު ާހަމަ ާެއއީ ާައއުމަކީ ާެވގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާތެރެއަށް ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ފުރިހަމަކޮށްގެން

ާބިލަ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާިލބިގެންދ ނެ ާހަމަޖެހުންތަކެއް ާގިނަގުނަ ނޑު ާމައިގަ ާބިލުްނ ާބަލ ލ އިރުގައި ކަމެްއ2ާާށް

 2770އަޅުަގނޑަށްާފ ހަގަކުެރވޭ.ާޭއެގތެރޭގައިާބިރުާދެއްކުމ ިއ،ާހަތިޔ ރުާގެންގުޅުމ އި،ާހަތިޔ ރުާއެތެރެކުރުމ ިއ،ާއަދިާހަމަާ

ާ ނޑު ާމައިގަ ާމި ނަޑއެޅިފަިއ. ާކަ ާއަދަބު ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާމިކަންކަން ާފ ހަގ2ާާައެހެންމެ ާއަޅުަގނޑަށް ކުރެޭވ.ާކަމެއް

ާމަޤްޞަދު.ާ ާއުޅޭ ާހ ިސލުކުރަން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރިހަމަވެެގންދޭ ާއެބަ ާބިލުން ާމި ާވ އިރުަގިއ ާއެހެންކަމަށް އ ދެ،

ާއެބަާ ާިކޔ ލީމ ، ާމ އްދ ތައް ާބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާުނވޭ. ާއެއް ާބަޔ ންކޮށްފަ ާތަފްީސލު ާއެހ ބޮޑ ކަށް ބިލުގައި

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލުން ާމި ާެއއްާާއެނިގގެންދޭ ާމ އްދ  ާކޮން ާބޭުނންވަނީ ާހ ސިލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޤ ނޫނުން

ާފައިސ ާ ާމީހުންގެ ާއަދި ާއަްށ ާފުރ ނަ ާމީހުންގެ ާއ ދެ، ާކަން. ާކަމެއް ާކޮން ާބޭނުންވަނީ ާކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2775ކަން.

ަގއިާވީނަމަވެސްާމަގުމަތީަގިއާފޭރިގަތުމ އިާބިރުދައްކަިއގެންާމިފަދަާކަންތައްތައްާކުރުމަކީާމިއީާހަމަާގޭތެރޭގައިާވީކަމު

ާމިކަންކަންާ ާއެހެންކަމުން ާމިީއ. ާކަމެއް ާހިނގަމުންދ  ާެވްސ ާރަށްރަުށަގއި ާއ އި ާމ ެލ ާވީނަމަވެސް ވީކަމަށް

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމުޅިާމުޖުތަމަޢަށްާފަރުދުންގެާލެވެލްގަާވެސްާއަިދާހަމަާސަރުކ ރުންާވެސްާ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިާއަުޅގަ

ާމަސަ ާގިަނގުނަ ާބިންގަލެްއާވަރަށް ާއަޅައިެދވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާުކރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ާއެ ާކުރަން. އްކަެތްއ

ާހަމަާ ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ާދެއްކުމަށް ާދ ނެ.ާބިރު ާިދޔ އީމ  ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާބިލު ާވެްސާމި ާޔަޤީނުން ާހަމަ  2780ކަމުގައި

މުންާގެންދޭ.ާމަގުމަތީގަާެވސްާބިރުދައްކަމުންދޭ.ާއެކިާއޮފީސްާއޮފީހުގަާއ އިާއދިާަހމަާބޭންކްތަކުގައިާވެސްާބިރުދައްކަ

ާބަހ ިއާ ާހަތިޔ ރު.ާއަދި ާފަދަ ާބިުރާގަންަނވ  ާއެނޫންާވެސް ާހަތިޔ ރ ިއާއަދި ާބޭނުްނކޮށްގެން.ާތޫނު ާހަތިޔ ރު ފ ޑުފ ޑުގެ

ާ ާެވސް ާކުރިން ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިބިލު ާއ ދެ، ާފ ހަަގކުަރން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިުރގަންނަވ ަކން ާވެސް ދެންނެިވާއަމަލުން

ާތެޭރގަިއާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއީ ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާދަންަނވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާބަލައިގަންނަން ފަދައިން
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ާިމކަމަކަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާިފޔަަވޅެއް. ާވެްސާއެޅޭ ާހަމަގައިމު ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ާކުށްތައް ާމިއަންނަ ާއިތުރުވަމުން  2785މިހ ރު

ށްާމިވަގުުތާބިލުންާފަރުމ ާކުެރވިފައިާއޮތްާކަަމކަށްާފެންނ ަކށްާނެތް.ާމިހެންާމިދެންނެވީާހައްލެއްާމ ބޮޑަކަްށާފެންނ ކަ

ދުވަސްާުދވަހަށ00ާާްމަސްާދުަވހ އ0ާާިމަސްާދުވަހަށްާމިފަދަާކަމެއްާކުރިާީމހެއްގެާއަދަބަކ00ާާީމަސްާދުވަހ އ0ާާި

ާމި ާބޮޑު ާކުަޑ ާކުުށގެ ާއެ ާެއއް ާއެއީކީ ާކަމަށްވ ކަމަށްވަންޏ  ާއެންމެާޖަލަށްލުން ާެވއްޖިްއޔ  ާކުށެއް ާކުޑަ ާބަލ ފައި ނަށް

ރަނގަޅުާމަްއސަލަާެއއްާނެތް.ާއެހެންާނަމަވެްސާމީގެާތެޭރަގއިާއެބަޭދާމީހުންާމެރުމ އިާމިަކހަލަާބޮޑެތިާމައްސަލަތަްއާ

ާވެާ ާއެބައިަތއް ާކުރ އިރުަގއި ާދިރ ސ  ާ ާބިލު ާމި ާއެަބޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ އިރުަގއި ާއެހެންކަމަށް ާއެބަދޭ.  2790ސްާވެސް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިަނ ާވަރަށް ާކުީރގަިއ ާއަުޅަގނޑުެގ ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާމިަކން ާރިޢ ޔަތްކޮްށގެން މިއަށް

ާބޮޑުާ ާމ  ާކޮންމެހެން ާެނތިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާގޮްތގޮތަށް. ާއެިކއެކި ާފ ޅުކުރައްަވއިފި. ާޚިޔ ލު ާގިނަ ވަރަށް

ާމީގަ ާޑީޓެއިލަކަށް ާބޮޑު ާމ  ާބިލަކީާތަފްސީލަކަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ާވެސް ާފަހުން ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ކަށެއް. އި

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާފޮނުވަިއގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާބިލެކޭ.ާމިބިލު ާމުޙިންމު ާމުޖްތަމަޢަށްާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާރަްއޔިތެްއގެ ާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ާދިއުަމކީ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަްށ ާައއިސް ާމައްޗަށްާާތެރެއަށް  2795މޫނު

ނޑުާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާމިާބިލުާފޮނުއްވިކަމަށްޓަަކިއާ ހިނިތުންވެރިކަންާފޯރުކޮށްދޭނެާކަމެކޭ.ާއެހެންކަމަށްވ ީތ،ާއަުޅގަ

ނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާސަރުކ ރަށްާޝުކުރުާދަންނަަވމުންާއަޅުގަ

ާ

ާާ:ލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުންރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠައިފަރެސްމ ތޮޑ ާދ 

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްެތރި ާގިނަ ާއަިއއިރު ާމިހިސ ބަށް ާދެން ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި  2800`ާޝުކުިރއްޔ 

ާޚިޔ  ާރިޕީޓް ާހަމަ ާދެން ާފ ހަަގކުރަންޖެހެނީ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާވުމ އެީކގައި ާވަރަްށާކުރުކުުރާބިލަކަށް ލުތަކެްއާދައްކަވ 

ނޑުާމިއަދުާވ ހަކަާނުދައްކ ނަން. ާކަމަށްވ ތީާއަުޅގަ

ާ

ާާ:ޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުންށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަމ ވަ

ާބިރުދެއްކުމ ިއާ ާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވަނީ ނުޑގެ ާަރީއސް،ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ  2805`.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާހަތި ާވަރަށްާނުރައްކ ތެރި ާބަލ އިރުަގއި ާމަޤްަޞދަށް ާބިުލގެ ާއެ ާބިލަކީ ާމަނ ކުރުުމގެ ާގެްނގުޅުން ާއެްއޗެހި ާތޫނު ޔ ރ އި

ާބޭނުންވަީނާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަމަވެސް ާގޮތަކުން ާޮކންމެ ާބިލެކޭ. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޤްޞަދެއްގަިއ ބޭނުންތެރި

ާގެންގުޅުމުާ ާެއއްެޗހި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރަްއކ ތެިރ ާމުޖްތަމަޢުންާބިރުދެއްކުމ އި ާދިވެހި ާބިރުވެިރަކމުން ގެ

ާބޭނުންވ ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާެދން. ާއަޅުަގނުޑާވެްސާތަރުޚީބު ާެއކަމަށް ސަލ މަތްވެފައިވުން.

ާބެނދެވޭާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނަކުން ާއެ ާއަްނނައިރުަގއި ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާބިލެއް ާސަބަބަކީ ާއެބައޮތް.  2810ކަމެއް

ާއ ދެ،ާބެނދެވުމ  ާއެބަޖެހޭ. ާިވސްނ ލަން ާމަްއޗަށް ާެގއްލުމުގެ ާއ އި ާފައިދ  ާލިބޭ ާސަބަބުން ާއޭގެ ާރަްއޔިތުންނަށް އި
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ާއޮްތާ ާލިޔެފައި ާޤ ނޫނަކީ ާނޫން. ާވ ނެކަމެއް ާެއއް ާަފއިދ  ާއޭގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ހަމައެކަނި

ާކުރެާ ާޢަމަލެއް ާެއއްެވސް ާއެީއކީ ާއަކުރުަތކެއް. ާފިޔަަވުޅާރަމްޒުތަކެއް ާޢަމަލީ ާއެއަށް ާބޭނުންަވނީ ާނޫން. ާއެްއޗެއް ޭވނެ

ާބިލުތަކެއްާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުގެންގޮސް ާމިމަގަށް ާމިކަންަތއްތައް ާއެހެންވީމ ، ާބައެއް. ާކަންކުރ ެނ ާއަތްތަެކއް. އަޅ ނެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަ ާވިއަްސ ާހެދިކަމަށް ާކަމަށް ާލިޔުންތަކެްއ ާހުންނަ ާގޮތުން ާރަމްޒީ ާެއއީ ާމިާފ ސްކޮށްފައި  2815ކަށް

ާދިަޔާ ާހިނގ  ާޖަލުގައި ާދ ދިފަހުން ާފަދައިްނ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނޭ ާއ ދެ، ާނުވެވޭނެ. ާސަލ މަެތއް ބިރުވެރިކަމަކުން

ާމިނިވަންކަމ އެކުާ ާެއމީހުންނަށް ާދަްއކ އިުރގައި ާވ ހަކަ ާގެއްލުންތަކުެގ ާލިބުނު ާސަަބބުން ާހަމަލ ގެ ނުރައްކ ތެރި

ާއެާ ާއެްއޗެހިތައް ާފައިބ  ާއަރ  ާއެކަމަކުާފ ރުމަތިން ާނެތް. ާޤ ނޫނެއް ާެއއްވެސް ާދޭކަށް ާިމނިވަނަކަން ާުއޅުމުގެ އްކޮށް

ާމީހުންާ ާތިބޭ ާބަންދުކޮށްފައި ާޖަލުަގއި ާުމއްދަތަކަށް ާދިގު ާއަިދ ާލިބިއްޖެ. ާއެމީހުންނަށް ާފުރުޞަުތ ާކުރުމުެގ އެކަންތަްއ

ާއެމީހު ާގެނެސް ާމ ލެ ާއެމީހުްނ ާމުއައްސަސ އަކުން ާަވކި ާނަމުގައި ާކުރުމުގެ ާދޫކުރުމުގެާތަޙުޤީޤު ާބަންދަށް ާގޭ ާމ ލޭ  2820ން

ާމިކަންކަމުންާ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާވެްއޖެ. ާެވސް ާއެކަންތަްއ ާނެތް. ާެވސް ާޤ ނޫނެްއ އެްއވެސް

ސަކ މަތްވުމަށްޓަަކއިާައޅުަގނުޑމެންާއެބަާބޭނުންވެއޭާޤ ނޫނުަތއްާހުރުމ އެކުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޢަމަލުކުރ ނެާބަަޔކުާ

ނޑުެމންނަށްާމަދުވެގެންާމިއުޅެނީ.ާމިާބިލުގައިާހުރިާގިނަާކަންަތއްަތކަކީާައޅުަގނޑަށްާއެހެްނާވެސް.ާެއކަން ތަކޭާއަުޅގަ

ނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގެާމ އްދ ތަކަށްާ ޤ ނޫނުތަކުންާހަމަާފިޔަވަޅުާެއޅެންހުރިާކަންތައްތައްާކަމުަގިއާއަޅުގަ

ާ ާބިލުގެ ާމ2ާިބަލ ލ އިރުަގއި ާމ އްދ ގައި ާހޯމްާވަަނ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއެތެރެކުރުން. ާއަށް ާރ އްޖެ ާއެއްޗެހި ާތޫނު  2825އޮތް

ާނައިފ އިާ ާފްލިކް ާހުންނަ ާކޮށްފަިއ ާތަްއޔ ރު ާލެއްޕޭގޮތަށް ާހުޅުވައި ާނޫނީ ާލިބިގެން ާލިޔުމަުކން ާހުއްދަ ރްޒގެ އެފެއަ

ނުޑާދަންނަވ ނީާައޅު ަގނޑުމެންާޖީބަށްާލައިގެްނާބަޓަފްލައިާނައިފްާރ އްޖެާއަްށާއެތެރެާކުރުމަީކާމަނ ާކަމެކޭ.ާއަުޅގަ

ނޑުާ ާދަގަ ާއ އި ާބުރިބުރި ާހިލަ ާބޮޑެތި ާވ ކަމަށްވަންޏ  ާހަތިޔ ރަަކށް ާނުރައްކ ތެރި ާއެއީ ާފިޔޮިހ ާކުދިކުދި ާކޮށ  ގެންގުޅޭ

ާއިނގޭތޯ.ާ ާފަޅ ލެވިދ ނެ ާޖަހ  ާބޯ ާމީހަކު ާބުރިއަކުން ނޑު ާދަގަ ާހަމަ ާނުވ ނީ. ާހަތިޔ ރަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ކީްއވެގެންބ އޭ

ާޙަޤީ ާޢ އްމުކޮްށާމިއީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާލެވިދ ނެ. ާވެސް ާދުއްވ  ާދުަވސް ާަގއިގަޖަހ  ާމީހެއް ނޑަކުން ާހިލަގަ ާއަދި  2830ޤަތް.

ާޖެހެންޏާ  ާނަގަން ާހުއްދަ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާގެންނަން ާއެްއޗެހި ާފިޔޮހި ާކުދިކުދި ާގެްނުގޅޭވަުރގެ ާފިޔ ކޮށަން ބަނދިގޭަގއި

ާބޮޑެ ާކަހަލަ ާހިލަ ާނޫނީ ާެއއްޗެހި ާކަހަލަ ާއެްއާދަނގަޑުބުރި ާއަނިޔ  ާދެން ާނެތް ާއެއް ާމައްސަލަ ާވެލި ާކުދި ާހިލަ، ތި

ާކީްއެވގެންާ ާގެންނަން ާބޮޑެިތާހިލަ.ާެއެއްއޗެހި ާއެއަްށވުރެ ާހިލަ ާގެްނގުޅޭ ާކުރަން ނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެްސާކޮްނކްރީޓް

ާބަޔަކުާ ާމިއީ. ާކަމެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުޖެެހނީ. ާނަގަން ާުހއްދަ ނުރައްކ ތެިރާާބ ވައޭ

ާމީހުންނަށްާ ާވެސް ާަގށައިގެން ާސިމެންތި ާހަމަ ާވެސް ާކޮންކްރީުޓން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރ ކަމަށްވަންޏ   2835ކަންތައްތައް

ާކުރުމަކީާ ާމިކަންަތއް ާހަަމއެކަނި ާއެހެންވީމ ، ާހެދިދ ނެ. ާެވްސ ާއެްއޗެހި ާތޫނު ާެހދިދ ނެ. ާއެްއޗެހި ާކަހަލަ ާދޭ ހަމަލ 

ާފަ ާލިބޭނެ ާއުނދަގުެލއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ނީ ާޢ އްމުންަނށް ާސަބަބުން ާިމކަމުގެ ާެގއްލުމެއްތޯ. އިދ އެއްތޯ

ާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއަށްާ ާިތންވަނަ ނުޑާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެން ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ފަސޭހައެއްތޯ
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ާނުރައްކ ތެ ާތަނެއްަގއި ާއެްއވެސް ާއެހެން ާފިޔަވައި ާތަނެއް ާޢ އްމު ާއެއްެޗއްާބަލ ލ އިރުަގއި ާތޫނު ާނުވަތަ ާހަތިޔ ެރއް ރި

ާޙ ލަތްތަކުަގިއާ ާނޭނގޭ ާކ ުކކަން ާވަނީ ާބަހައްޓ ފައި ާެއއްެޗއް ާއެ ާތަޙުޤީޤެއްގައި ާފެނިގެްނާހިންގޭ ާވަނިކޮށް  2840ބަހައްޓ ފައި

ގެންާއެާެއްއޗަކަށްާޒިންމ ވ ންާޖެެހނީާއެފަދަާެއއްެޗއްާފެނުނުާަތނެއްގެާވެރިމީހ ާނުވަަތާއެތަަނކ އިާއެއިަރކުާަހވ ލުވެާ

ާދުއްވ ާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިސ ލަކަށް ާއެއް. ާމ އްދ  ާނުރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާމިއީ ާބުނުމަކީ ާބައެކޭ ާނުވަތަ ާމީހެއް އުޅޭ

ާެއއްާލ ފައިާއަުޅަގނޑަށްާކިހިެނއްތޯާ ާވަޅި ާެއންމެންނަށްާއަތްލެވޭނެ.ާއެތ ނގެާތެރެާއަށް ސައިކަލުތަުކގެާމަޑިާދަށަށް

ަވޅިާއެއްާކަން.ާނުވަތަާއެހެންާއެއްެޗއްާކަންާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޙ ލަތުަގިއާާސ ބިތުާކޮށްދެވޭނީާމިވެނިާމީހެއްގެ

ާކަމަްށާ ާކަމެއް ާކުށްވެރިވ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާނުދެވުން ާސ ބިތުޮކށް ާކަން ާއެްއޗެއް ާމީހެއްގެ ާއެހެން ާއެއީ  2845އަޅުަގނޑަށް

ާޤ ނޫނަކީ ާހަދ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުުކރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާފައިދ އަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނަޑކަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ޤ ނޫނަކުންާއެހެންާބައެއްގެާަޙއްޤުތައްާގެއްލިާއެހެންާބަޔަކަްށާކުށަށްާހުށަހެޅިގަތުމުގެާފުރުޞަތުާފަހިވ ާގޮތަށްާބިލެްއާ

ާދަންނަވ ލަ ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންީވމ ، ާނޫން. ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ންާހެދުމަކީ

ާހަަމާ ާެއއީ ާގޮެތްއގަިއާގެންުގޅުމަކީ ާނުރަްއކ ތެރި ާެއއްޗެހި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާދެއްކުމ ިއާނުރައްކ ތެރި ާބިރު ބޭނުންވަނީ

ާނޫނޭ.ާ ާކަމެއް ާޖެހޭނެ ާމަނ ކުރެވެން ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާގެްނގުުޅން ާއެްއޗެހި ާތޫނު ާއެކަމަކު ާކަމެކޭ. ާޖެހޭނެ  2850މަނ ކުރަން

ާެޖހޭނެ ާމަނ ކުރެވެން ާގެްނގުެޅގެްނާބިރުދެއްކުން ާއެްއޗެހި ާޫތނު ާޖެހޭނެއޭ. ާމަނ ކުރެވެން ާހަތިޔ ުރ ާނުރައްކ ތެރި އޭ.

ާެއާ ާއެހެންވީމ ، ާނުކޮށޭނެއޭ. ާވެސް ާމަހެއް ާނުކެއްކޭނެއޭ. ާވެސް ާއެއް ާރިހަ ނޑުމެންނަކަްށ ާއަުޅގަ ނޫނިއްޔ 

ާމަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެބަުހރިހެން ާވެސް ާނަމުގައި ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބިރުދެއްކުމ ިއާޙ ލަތްތަކުގައި އްސަލަ

ނޑުމެންާމަނ ކޮށްގެންާ ނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެހިާގެންުގޅުން.ާތޫނުާއެްއޗެހިާގެންގުޅުންާކިހިެނއްތޯާައޅުގަ

ާތުނބުިޅާ ާޖެހޭނެ. ާވެސް ާަކނޑަްނ ާނިޔަފަތި ާއެމީހުން ާގެންގުޅެންޖެހޭނެ ާއެްއޗެހި ާޫތނު ާދިިރއުޅޭނީ.  2855އަޅުަގނޑުމެން

ާޖެހޭ ާވެސް ާެއީއާބ ލަން ާގެްނގުޅުމަީކ ާއެްއޗެހި ާއެހެންވީމ ،ާތޫނު ާޖެހޭ. ާޙިތ ނަކުރަްނާެވސް ާކަންތައް ާއެޫނން ާއަދި .

ާކުރިްނާ ާއަޅުަގނޑު ާވީމ  ާނުކުެރވޭ. ާޤަބޫލެއް ާއަުޅަގނޑަކަށް ާވ ކަެށއް ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާމަނ  ާޙ ލަތެއްގައި ހުރިހ 

ާމަޤްޞަދެއް ާރަނގަުޅ ާވަރަްށ ާަމޤްޞަދަކީ ާބިލުގެ ާމި ާފޮނުވުމ އިާދަންނަވ ލިހެން ާކޮމިޓީައކަށް ާބިުލ ާއެހެންވީމ ، .

ާކޮމިޓީއަކަްށާ ާބިލު ާމި ާުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެްތ. ާއިޢުތިރ ޟެއް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ނުފޮނުވުމ އި

ާތެރެއަްށާ ާކުެށއްެގ ާއަށް ާއަމިއްަލ ާކަހަލަ ާއެޅޭ ާތަޅު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމިބ ވަތުގެ ާހުރި ާބިުލެގ ާވ ނަމަ  2860ހިނގައްޖެކަމަށް

ާއެހެންނޫނިއްޔ ާހު ާހެދުން. ާޤ ނޫނަކަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަްއވަިއގެން ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ތައް ާކަހަލަ ށަހެޅިދ ނެ

ާެއއީާ ާހުށަހެޅިގަތުމަކީ ާކުަށށް ާއަށް ާއަމިއްލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކުން ާހަދ  ާއަިމއްލަައކަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ާވަ ާއަދި ާބޭކ ރު ާބޮޑު ާަވރަށް ާކުެރވޭ ާައޅުަގނުޑާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ، ާވ ނެ. ާކަމަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ަރށް

ާ ާއަދި ާއ އި ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާތިންވަނަ ާއެީއ ާމ އްދ ތަކުގެ ާމިކަމ މެދ2ާާުމިދެންނެވި ާމެދު ާއ އި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫނީ ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާކުރަްއވ ނެކަމަށް ާރިޢ ޔަތް ާބޭފުޅުން  2865ންނަށ އިާދިރ ސ ކުރަްއވ 
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ާލިބުމަީކާ ާއުޤޫބ ތް ާކުށްތަކެްއގެ ާތިއްބ  ާމީހުންނަށްާނޭނގި ާއެަބއި ާަބޔަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާތެރެއިން ދިވެހިާރައްޔިތުްނގެ

ާއިތުރަށްާ ާމީގައި ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުަގއި ާއޮންނ ނެ ާކައިީރގައި ާވަރަށް އެއީ

ާ ާަގސްދު ާމި ާފ ޅުކުަރްއވައިފި.ާވ ހަކަދަްއކަން ާޚިޔ ލުތައް ާބިނ ކުރަނިވި ާތަފ ތު ާބޭުފޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ނުކުރަނީ

ނޑުެގާވ ހަަކކޮުޅާ ާވުމ އެުކާއަުޅގަ ާދައްކަވަްނާބޭނުންފުޅު ާވ ަހކަފުޅު ާއަދި ާވެސް ާއަޙަށް ނޑުމެންގެ އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

 2870ާތު.ާވަބަަރކ هللاާމިހިސ ބުންާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާ

ާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާކަމެްއާފ ހަގަކޮށްލަން.ާފުރަތަމަާ ާތިން ާބޭނުންކުރަނީ ާފުރުޞަުތާމި ާމި ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮ ާވަނީ ާބިލު ާޢިޖުރ ތުގެ ާިޖނ ޢީ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތ އި ާވަދެ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާެއާކަމަކީ ާފޮުނވިފައި. މިޓީއަކަށް

ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ާމި ާމިހ ރު ާގެަނއުމަށްޓަކަިއ ާޤ ނޫނަކަށް ާސިފަިއގަިއ ާޤ ނޫނެއްގެ ާމި ާމިހ ރު ާކަންަތއްތަެކއް  2875ބިލުގަިއވ 

ާވުމާ  ާމިއޮތީ. ާިސފައިަގއި ާބިުލގެ ާމަނ ކުރުމުގެ ާގެްނުގޅުން ާެއއްޗެިތ ާތޫނު ާަހތިޔ ރު ާނުަރއްކ ތެރި އެުކާބިރުދެއްކުމ އި

ާދެވަނަާާއަޅުަގނޑު ާކޮށްދެއްވުމަށް. ާމަސައްކަތް ާއަވަްސކުރުމަށް ާބިލުތައް ާއެ ާއެދެނީ ާއަރިހުން ާރަީއސްގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ާއޮްތާ ާބުނެފައި ާމި ާބިލުގައި ާމި ާބެހޭގޮތުން ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާބޭނުންވަނީ، ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ނުކުތ އަކަށް

ާތަފްސީ ާތަންކޮޅެއް ާެއބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފެންނަާމ ނަކުރުން ާގެންނަން ާއެއަށް ާބަލ ލަން.ާބަލ ލުމަށްފަހު ާޮގތަކަށް ލީ

ާޖިނ ީޢާ ާޚ އްޞަކޮށް ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާބޭނުންވަނީ، ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި  2880ބަދަލުތަކެއް.

ާދެވަނަ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއޮތުން. ާއޭަގއި ާޢަމަލު ާނިޔަތ އި ާއެމީހެއްގެ ާކަމެކޭ ާމުޙިންމު ާމިާާކުށްތަކުަގއި މ އްދ ގައި

ާދެއްކުމަށްާ ާބިރު ާދީފ ނެކަމުގެ ާގެއްލުމެއް ާމުދަލަށް ާނުވަތަ ނޑަށް ާހަށިގަ ާނުވަތަ ާއަށް ާފުރ ނަ ާމީހެއްގެ ާއޮތީ ބުނެފައި

ނޑުާދަންނަވ ނީާ ނުވަތަާމިއިންާކަމެއްާކުރަންާއުޅުމަކީާއ ދެ،ާއެއީާނިޔަތްާެއކަނިާއަދިާޢަމަލެއްާނެތްާވީއިރުާއަޅުގަ

ަދއްަކއިފިނަމައޭާެއާކުރަންާއުޅުމަީކާެއއީާކުަށކަށްާނުވ ެނއޭ.ާެދަވނަާނުކުތ އަކަްށާައޅުަގނުޑާާހަމައެކަނިާމީަގއިާބިރު

 2885ވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(ާވަރަްށާސ ފު.30ާާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާިތނެއްގެާ)ބ(ާއ އިާއަދިާ)ޅ(.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާސ ބި ާކުށް ާމައްޗަށް ާއެމީހެއްގެ ާކުރ އިުރަގިއ ާދައުވ  ާމިާދައުލަތުން ާވީއިރު ާފަރ ތުން. ާދައުލަތުގެ ާޖެހޭނެ ތުކޮށްދޭން

މ އްދ ގެާ)ބ(ާަގއިާއެމީހެްއެގާއަތުަގއިާތޫނުާއެްއޗެއްާއޮްތކަމަށްާފެނިއްޖެނަމަާއެމީހަކުާކުށްވެިރވ ާގޮތަށްާޮއވެާއެއީާ

ާއެ ާއޭނ ގެ ާއެއީ ާސ ބިތުކޮށްދޭން ާއެބަޖެހޭ ާއޭނ  ާއެބަޖެހޭ. ާސ ބިތުކޮށްދޭން ާކަމަށް ާެއއް ާޒިންމ  ާނޫންާއޭނ ގެ ްއޗެއް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނޫނޭ. ާމިގޮތަކަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާޚިލ ުފ30ާާކަމަށް. ާއ އި ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުމެންާއިޞްލ ޙުާުކރ ށޭ.ާއަދިާީމގެާއިތުރުްނާ  2890މ އްދ އެކޭ.ާީވއިރުާ)ބ(ާއ އިާ)ޅ(ާައޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނީާެއާއަުޅގަ

ާޢ އް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާވަޅި،ާއަޅުަގނޑު ާފުރޯ، ާބޭނުމަށް ާއަމިްއލަ ާމީހުންގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާތަންތ ނގަިއ މު

ާޖެހޭނީާ ާސ ބިތުކޮށްދޭން ާކަމަށް ާކުރަން ާބޭނުން ާގޮތުގައި ާނަހަމަ ާއޭނ  ާގެންގުޅޭއިުރަގއި ާތަކެތި ާމިފަދަ ކަތިވަޅި
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ާކަމަކަށް ާޖެހޭ ާމީހަކުާސ ބިތުކޮށްދޭން ާގެްނގުޅޭ ާއެ ާވެސް ާފަރ ތުންނޭ.ާއެްއޮގތަކަށް ާތަނެއްާާދައުވ ކުރ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާއަސ ީސާ ާބުނެފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނުދޭ.

 2895ޙައްޤުތަކ ިއާޖިނ ޢީާޤ ނޫނުތަުކންާލިބިދޭާޙިމ ޔަތުގެާބޭނުމަީކާފުލުސްާމީހ ާއަުތގަިއާއޮންަނާލ ޓީާކޮންޓްރޯލުާކުރުމޭ.ާ

ާއޮން ާއަތުަގއި ާއޭނ  ާކުރުމަށްާނުވަތަ ާކޮންޓްރޯލު ާމީތި ާލ ީޓ ާއޮންނަ ާއަުތގައި ާއޭނ  ާނުވަަތ ާބަޑި ާުނވަތަ ާޗ ބޫކު ަނ

ާ ާީވއިުރ ާަޙއްޤުތަކަކީ. ާއަސ ސީ ާބުނެފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޤ ނޫނ އި ާެއއްޗެޭކ ާއޭރެްއަގއިާއޮންނަ ސަރުކ ރަކީ

ނޑުމެންާޖިނ ޢީާޤ ނޫނުތައްާދޫކޮށް ލައިގެންާނުވ ނެ.ާޖިނ ޢީާޤ ނޫނުތަކުގެާއޮންނަާއޯގ ތެރިާސަރުކ ރަކަްށާބަލައިާއަޅުގަ

ނޑަށްާބަލަންާޖެހެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ ނޑުަތއްާއޭރެްއަގއިާއޮްނނަާސަރުކ ރަކަށްާނޫންާބަލަންާޖެހެނީކީ.ާއެާމިންގަ މިންގަ
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ނިންމުން.

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޢިއްޒަ ާދެންމެ ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިލުާޝުކުރިއްޔ  ާއިޖުރ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ާވ ހަކަދައްަކވަމުން ާމެންބަރު  2905ތްތެރި

ާއަިދާ ާދަންަނވ ލިން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާއިްއޔެ ާވިދ ުޅވެފަިއވ ތީ، ާވ ހަކަ ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާވ ހަަކ، ާވަދެފައިވ  މަޖިލީހަށް

ތްާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާަވނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާޖިނ ޢީާއިޖުރ ތުގެާބިލުާވަދެފައިާނ05ާެމިހ ތަނަށްާމަޖިލީހަށް،ާ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއަދި ާދަންަނވ ލަން. ާމިވ ހަކަ ާވެސް ާއަނެްއކ  ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާވެސްާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއޮފީހުން ާޓޭބަލް ާމަޖިލީހުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާބިލުތަކުގެ ދައުރުވަމުންދ 

 2910ަދންނަވަން.ާޤ ނޫނުލްާޢުޤޫބ ތުެގާމަސައްކަްތާމިހ ރުާވަނީާކޮމިޓީއަކ އިާަޙވ ލުާކުެރވިފައި.ާާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެާވ ަހކަ

ނޑުމެންާއަލަށްާޢަމަލުކުރަންފެށިާގަވ އިުދގަިއވ ާގޮތުގެާމަތިންާއެާކޮމިޓީާއިންާވެސްާބައްދަލުކުރަްއވ ަފިއާ އަދިާއަުޅގަ

ާމަ ާނުެވ ާލަހެއް ާތ ރީޚެއް ާނިްނމަވ ނެ ާމަަސއްކަތް ާބިލުގެ ނުޑާއެ ާއަުޅގަ ާައންގަވ ނެކަމަށް ާރިޔ ސަތަށް ޖިލީހުގެ

ާ ާކޮށްދެއްވުމ އ5ާާިޤަބޫލުކުރަން. ާއެ ާޖެހޭނެ. ާކޮށްދެްއވަން ާވެސް ާއިން ާޮކމިޓީ ާއެ ާމަސަްއކަތް ާއެ ާެތރޭގައި ދުވަުހގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަނީ. ާކުރ ގޮތަށް ާއިޢުލ ން ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާއަުޅަގނޑު އެީކގައި

ާލަހެއްާ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާގެްނދަވ  ާއެދިވަަޑިއގަންނަވަމުން ާއެ ާމިހ ރު ާމެންބަރުން ާަމޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީތަކުން  2915އުއްމީދުކުރަން

ާހަމައަށްާ ާބޭފުޅުންނ  ާއެކަްނާތިޔަ ނޑު ާއެުކާއަުޅގަ ާފޮނުްއވުމ އި ާކަމަށް.ާހަމަ ާޮފނުއްވ ނެ ާހަމައަށް ާައޅުަގނޑ އި ނުވެ

ާމިއަ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއެްއާގެންނ ނަން. ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާނިމުނީ. ާމި ާމިހިސ ބުން ާމިހ ުރ ާމަަސއްކަތް ދުގެ
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