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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /19 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  19 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް  12 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 27 

 

 ަގއި   9:01 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:01ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:03ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:29މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  23 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 57، އިންޓަވަލް ފަހުން 61އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 71ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ންނެވި މެންބަރުން ވަޑައިގެ 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙު 

 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 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ޞޫމްމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީ  

 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 

 ރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 އިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާ  

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ބްދުލްޚަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

  ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަުގށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއި 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  



 V 

  އިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާ  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

 މަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް ގައްދޫ ދާއިރާެގ 

    

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

   

އެންޑް   ން: އިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލްސާއަށް ވަޑަ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ،  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް،  އިންޓަވަލްފަހު، މެދު ހެންވޭރު ދާ  *

ރޮޒައިނާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  މުޙަންމަދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޮތ  ނޮޅިވަރަމް  ދާއިރާގެ  އާދަމް،  އްޑޫ 

އި އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މުޙަންމަދު ޖަލްސާގައި  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  އަދި  ވަޙީދު،  ހެންވޭރު ދެކުނު  ންޓަވަލްފަހު،  މެންބަރު ޢަލީ 

މާރިޔާ   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ޙާމިދު  މެންބަރު  ވައިކަރަދޫ  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު ސަމީރު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ  ދީދީ،  އަޙްމަދު 

ދު ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަ 

އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާ

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  ނާޒިމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  މުޙަންމަދު هللا ރާމިޒް،    ޖަލްސާއިން   މަސީޙު 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ހުޅަނގު    ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މާފަންނު* ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  

މަދު ސަމީރު، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢަބްދުއްރަޙީމް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަ ޒުބައިރު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  މެންބަރު  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ،  ދާއިރާގެ  ޑުއްވަރި 

 ރާމިޒް،   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދުވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ

 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާމަސީޙު މުޙަންމަދު  هللا މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ާވަނަާޖަލްސ .1ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާދުާހޯމ1222ާަާލްއޭޕްރ21ާީާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.وااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުންާ.ާޖަލްސ ގެާޙ.

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުން.11ާމިހ ރުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެވަަޑއިގެންާތިއްެބވީާ

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ.1222/2/21ޖެންޑ ގެާަނންބަރަކީ،ާއޖ/މިއަދުގެާއެާ-1.2

 20ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާއަިއޓަމްގައިާަޔއުމިްއޔ ާފ ސްކުރުުމގެާައއިޓަމްގެާދަށުންާއިތުުރަކމެއްާނެތް.ާާ-1.1



ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 25.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީުހެގ1.2ާންާއަންގ ާއެންގުން.ާތުށްާރިޔ ސ1ާަނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާދެންާއަޅުގަާާ-1.2

ާ ާކޮމިޓީތަކުނ211ާާްގަވ އިދުގެ ާއެ ާމަްއސަލަތައް ާފޮނުވޭ ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ވަނަ

ނޑައަުޅއްވ ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތަށްާއަންގަވ ަފއިވ ީތ،ާކޮމިޓީތަކ އިާެއާސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުެގާާނިންމ ނެާސުންގަޑިާކަ



 2 

ާ ާބިުލ211ާާގަވ އިދުެގ ާޔުިނވަރސިީޓގެ ާަޤއުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރުން. ާއިޢުލ ން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ވަނަ

އޭޕްީރްލ12ާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވިާޮކމިޓީ،ާމިާބިލުގެާސުންަގޑިާެއއްާކަމުަގއިާކޮމިޓީާއިންާނިންމަވ ފައިވަނީާ

 30ާެއއް.1222ާާ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.5

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާމި ާދެން ާއަޅުަގނުޑ ާައއިޓަމް ާއެެޖންޑ  ާިމއަދުގ5ާެދަނީ ާސުވ ލު. ާއެީއ ާދ އިރ ެގާާށް. ާވިލިފުށީ ާމިއޮތީ  35ސުވ ުލ

ާއެންަވޔަރަންމަންްޓާ ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިންގ، ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާރިޔ ްޟާރަޝީދު، ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަްސލަ ާމުޙައްމަދު ާޢަމަލުކުރަންާއަލްފ ޟިލް ާގަވ އިދަށް ާައއު ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާސުވ ެލއް. ާކުރަްއވ  މ އި

ނޑުމެންާމިާސުވ ލުާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާކުރެއްވީމ ާމިނިްސޓަރާޖަވ ބުާދެްއވުމަށްާ 5ާފެށުމ އިާއެކުާމިހ ރުާއަުޅގަ

ާސުާ ާއިތުރު ާެއއަށްފަހު ާއަިދ ާިލބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާފުރުޞަތު ާޢިްއޒަތްތެިރާމިނިޓުއިރުގެ ާކުރެްއވުމަށް ވ ލު

ާ ާއެދިަވޑަިއގަތީމ  ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.12ާާމެންބަރުންނަށް  40ސިކުްނތު

ނުޑ1ާާއެކުަރއްވ ާުސވ ލަކަށްާަޖވ ބުާދެއްވުމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާ މިނިޓުއިރުގެާފުުރޞަތުާއެރުވޭނެ.ާއަުޅގަ

ާދ  ާފުރުޞަތުާވިލިފުށީ ާވަޑަިއގަތުމަށް ާކުިރއަްށ ާސުވ ލ އިގެން ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި އިރ ގެ

ާއަރުވަން.ާ

ާ

 45 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމަޑިފުށި.ތާގެއްލިފަިއވ ާބޯހިޔ ވަހިކަންާާކ ރިޘ ގައިާސުނ މ1221ާީާޑިސެމްބަރ12ާ. السالم عليكم`.

ެގ11ާާދިުނމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާއިއިލ ތަކަށްާއަޅައ ންޖެހޭާއްޔިތުންގެާތެރެއިންާސަރުކ ރުންާބޯހިޔ ވަހިކަންާފޯރުކޮށްދޭާރަ

ާ ާިމހިނގ  ާަފއިސ  ާބޭނުންވ  ާހިމަނ ފަިއވ1222ާެއެޅުމަށް ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ާއެާާވަނަ މަސައްކަްތާާެއވެ.ާނަމަވެސް

ދެންެނވިާވެެއވެ.ާވީމ ،ާމަޑިުފށީގަިއާސަރުކ ރުންާއަުޅއްަވއިެދއްވަންޖެހޭާިއސްާުނވެާއެއްާެވސްާފެށިފަާމިއަދ ާހަމައަށް

 50ާާޭގގެާޢަމަލީާމަސައްކަތްާފެށޭނެާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯ؟11ާ

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާުސވ ުލގަިއާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެްއވި ާަރޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ީއސް.ާވިލިފުށީ

ާ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއަުޅއްަވއިދެްއވުމަށް ާސަރުކ ރުން 11ާާމަޑިފުށީގަިއ ާއެޅުމަށް ާބަޖެްޓގަިއ1222ާާގެ ާއަހަުރގެ ވަނަ
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ާލަސްވެފަިއވަނީ ާނުފެށި ާމިހ ތަނަށް ާއެމަސައްކަތް ާހިމެނިފައިވ އިރު، ާޖަވ ުބަގިއާާފައިސ  ާސުވ ުލގެ ާކުެރއްވި  55ީކއްވެޯތ

ާއޮތީ،ާ 1222ާާދަންނަވަން ާބަޖެޓްގައި ާފ ސްކުރެއްވި ާމަޖިލީހުން ާމި ާބަޖެޓްގައި، ާއަހަރުގެ ާރުފިޔ 15ާާވަަނ މިލިއަން

ާބަޖެޓްގަިއާ ާދައުލަތަށް ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއޮތްކަމުަގއިިވޔަސް ާހިމަނުއްވ ފައި ާކުރުަމށް ާމަަސއްކަތް ާމި އެއް

ާހިނގ ާހިމަނ  ާއެ ާފ ސްކުރ އިރު ާބަޖެޓް ާއަހަރަކަށް ާއޮންނަ ާކުރިައށް ާއެ ާދައުލަތުން ާއެއްޗެްއސަކީ ާހުންނަ ފައި

ާދައުލަތަްށާ ާދެން ާައދަދުތަކެއް. ާހުންނަ ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާޚަރަދުކުރުަމށް ާފައިސ ައކުން ާިލބޭ ާޚަރަދުކުރުމަށް، އަހަރަކަށް

 60ށްާލިބޭާސީދ ާއ މްދަނީ.ާއަނެއްާގޮަތީކާބޭރުގެާފަރ ތްތަކުންާލިބޭާފައިސ ާލިބެނީާދެތިންާގޮތަކުން.ާއެްއގޮތަކީާދައުލަތަ

މިލިއަންާުރފިޔ ާބަޖެޓްގަިއާހިމަނ ފައ15ާާިހިލޭާއެހީ.ާއަނެްއގޮތަީކާދައުަލތުންާއެކިާމަަސއްކަތްާކުރުމަށްާނަގ ާލޯނު.ާ

ލީހުން،ާސަރުކ ރުންާބަޖެޓްާމިލިއަންާރުފިޔ ާއަންނަނީާކޮންާތ ކުންާކަމެއްާއެއީާމިާމަޖ15ާިއޮތްކަމުަގއިާިވޔަސްާއެާ

ާ ާެއ ާައއިޓަމެއް ާއިތުރުކުރެްއވި ާބަޖެޓަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާސަރުކ ރުނ15ާާްފަހުން ާއެހެންވީމ ، ާައކީ. ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާ ާއެ ާކޮނ15ާާްހޯދަންޖެހުނު ާފައިސ އަކުންތޯ ާިލބޭ ާތަނަކުން ާކޮން ާލިބޭ، ާސަރުކ ރަށް ާނެރޭނީ ާރުފިޔ  މިލިައން

ާއަ ާދެން ާއ މްދަނީއަކުންތޯ. ާފަންޑުން ާއަބޫދ ބީ ާމިހ ތަނަށް ާމަސައްކަތުން ާކުރި ާޔޫ.އެްސ25.2ާާޅުަގނޑުމެން  65މިލިއަން

ާއެހެންާ ާއަދިވެސް ާއެޅުމަށ އި ާގެ ާދެން ާއެޅުމަށް. ާގެ ާކޮޅުފުށީގެ ާވަނީ ާމިހ ރު ާަސރުކ ރުން ާނަގ ފައި ާލޯނެއް ޑޮލަރުގެ

ާޖަ ާހިސ ބު ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޭއގެތެރެއިން ާކުރުމަށް. ނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްތައް ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ހ ފައި

ާ 11ާާމަޑިފުށީގެ ނޑަަކށް ާގ ްތގަ ާކުރަނީ ާއަންދ ޒ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުންވ ، ާއެޅުމަްށ ާމިިލއަނ12ާާްެގ ހަކަށް

ނޑުމެންނަށްާޚަރަދުކުރެވިދ ނެކަމަށ12ާާްރުފިޔ ކަމަށްާއެކަމަށްާޚަރަދުވ ނީ.ާ މިލިއަންާރުފިޔ ާމިާލޯނުގެާތެރެއިންާއަުޅގަ

ާއެާފ ހަގަކުރެ ާއެީކގައި ާފަންޑ އި ާއަބޫދ ީބ ާއަދި ާފައިނޭންސ އި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާެބހޭގޮތުން ާެއކަމ އި  70ިވގެން

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަަވހަކަށް ާލިބުނުހ  ާއ ނާބަސް ާއެކަަމށް ާފަންޑުން ާއަބޫދ ބީ ާމިދަނީ. ާކުެރވެމުން މަޝްވަރ ތައް

ާ ާއެ ާކުރުމަށް، ާމަސައ11ާްމަސައްކަތް ާއެ ާއިޢުލ ންކޮްށ ާއެޅުމަށް ާހަމަާގެ ާދެން ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަށް ކަތް

ާހަމަޖެހިފައިވ ާ ާކުރަން ާމަސަްއަކތް ާދެން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދަށުން ާލޯނުގެ ާމިދެންނެވި ާދަންނަވ ލަްނ އެއ އިެއކީަގއި

ާއެބޭފުޅުންާ ާނިންމ ފައި ާޚަރަދުކުރުމަށް ާފަންޑުން ާއަބޫދ ބީ ާކުރިން ާއެއީ ާވެސް، ާމަސަްއކަތްތައް ކޮޅުފުށީގެ

 75ގެާމަޑިފުށީަގއ11ާާިކަމަކަްށވ ތީާއެާމަސައްކަތްާމިހ ރުވަނީާއިުޢލ ނުކޮށްާނިމިފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާާއެއްބަްސވެފަިއވ 

އެޅުމުގެާމަސަްއކަތްާއަދިާއިުޢލ ންާކުރެވިފައިާނުވަނީާއަބޫދ ބީާފަންޑުންާއެކަމ އިާގުިޅގެްނާއަދިާއ ނާބަސްާލިބިފައިާ

ނޑުމެންާއެާމަސައްކަތ އިގެްނ،ާއެާަމސައްކަތްާޓެންޑަރާކުރުމަްށާނުވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާީވހ ާއަވަހަކަށްާއަުޅގަ

 އެާއިޢުލ ންތައްާކޮށްާއެކަމ ިއެގންާކުރިއަށްދ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.

ާ

 80 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާކު ާސުވ ލު ާިއތުރު ާމަތިން ާވ ގޮތުގެ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާފުރަތަމަާޝުކުރިއްޔ . ާއެންމެ ާފުުރޞަތުގައި ރުމުގެ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަުރވަނީާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 85އިތޯ؟ާއެހެންވީމ ،ާފައިސ ާބަޖެޓްަގއި،ާޭގގެާޢަމަލީާމަސައްކަތްާފެށޭނެާތ ރީޚަކީާކޮބ11ާައަޅުަގނުޑގެާސުވ ަލކީ،ާއެާ

ާއެބަާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިހ ުރ ާނަމަވެސް ާގެަނއިކަމުަގިއވީ ާއިތުރު ާއުނި ާބަޖެޓަށް ާއަދި ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ާަވޒީރުެގާ ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫންކަން. ާވެސް ާގޮތް ާކުެރވޭނެ ާއެކަން ާހިމެނުމަކީ ާފަިއސ  ާއަދި ާބަޖެްޓގައި އެނގޭ

ާއެހެންވީމަ،ާާވ ހަކަފުުޅގައި ާވ ހަކަ. ާގެންދ  ާބަލަމުން ާހަމަޖެހޭތޯ ާފައިސ  ާއެ ާފަންޑުން ާއަބޫދ ބީ ވިދ ުޅެވއްޖެ

ާއަޅުަގނުޑގެާުސވ ލަކީާކިހ ވަެރއްގެާޔަޤީންކަމެއްތޯާއޮތީާިމއަހަރުާއެާމަސައްކަތް....

ާ90 

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް

ާތ ރީޚަކ އިާ ާސީދ  ާނޭނގެ ާައޅުަގނޑަކަްށ ާކޮަބއިތޯ. ާތ ރީަޚކީ ާސީދ  ާެއއްސެީވ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާެއކަމަށްޓަަކިއާ ާކުރެއްވިާސުވ ލުެގާޖަވ ބުގައި ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާމިދެންނެވީ ނޑު ާދަންނަވ ކަށެއް.ާއަުޅގަ ސިކުންތު

ާހޯދުމަ ާފައިސ  ާހޯދަންާސަރުކ ރުން ާސަރުކ ރުން ާފަިއސ  ާއެކަމަށް ާއޮތްކަމުގަިއވިަޔސް ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓްގައި ށް

 95އެބަޖެހޭ.ާސަރުކ ރަށްާލިބޭާެއއްަޗކުންނޭާބަޖެޓްގައިާހިމަނ ފައިާހުންނަާއެއްެޗއްާސަރުކ ަރށްާޚަރަދުކުރެވެނީ.ާއެކަމަްށާ

ާމިގެންދަނީ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާހޯދުމަށް ާފައިސ  ާދިމ ލަކުންކަން ާހިމެނޭާކޮން ާފަރ ތެއް ާބޭރުގެ ާއެއީ ާދެން .

ާމަސައްކަތްާ ާމި ާނޫނީ ާުބނީމަ ާއ ނާބަސް ާއެފަރ ތުން ާއެީކަގއި ާއ އި ާމަޝްވަރ  ާކުރެވޭ ާެއކީ ާއެފަރ ތ އި ކަމަކަށްވ ތީ

ާދެންާ ާދަތި. ާވަރަށް ާހަމަ ާދަންނަވަްނ ާތ ރީޚެއް ާވަކި ނަޑށް ާއަޅުގަ ާނުލިބެނީސް ާބަސް ާއ ނ ާއެ ނުފެށޭނެކަމަށްވ ތީ

ާެދވަ ާކިހ ވަރެްއގެާއެއްެސވީ، ާފެށޭނެކަމުގެ ާމަސައްކަްތ ާއެ ާތެރޭގައި ާމިއަަހރުގެ ާއެއްސެވީ ާތި ާދެންމެ ާސުވ ލަކަްށ ނަ

ާމަސަްއކަްތާ ާއެ ާތެރޭގައި ާމިއަހަރުގެ ާދަންނަވަން ާޔަޤީންކަމ އިެއކީ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބައޮތްތޯޭއ.  100ޔަޤީންކަމެއް

ާފެށޭނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 މ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލި

ާހުރިާ ާދިމ ވެފައި ާޙ ލަތް ާމިފަދަ ާވަޒީރު، ާސުވ ލަކީ ާބޭނުން ާކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެބަުހއްޓޭ ާވެސް ާދިމަދިމ  ާމުހިއްއެހެން ާަހމަ ާއެީއވެސް ާރަ.ާތ.މަޑިފުށި ާއެއް ނޑުާ،ާ.ާއެެހންވީމ ށެކޭމު  105ެއއީ،ާއަުޅގަ

ާމި ާކުރަްއވ ކަން ާއެބަ ާމަސަްއކަތް ާވަޒީރު ާަވރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާދެންމެާާޤަބޫލުކުރަން ާކުެރވޭތޯ. ކަންތައްތައް

ާމަސައްކަތްތައް ާލޯުނެގ ާއޭ.ޑީ.ބީގެ ނުޑާާވިދ ޅުެވއްޖެ ާއަުޅގަ ާުސވ ލު، ާކުރެއްވި ާދެންމެ ާދެން ާއެ ާއެަބދެއޭ. ވެސް



 5 

ާކުރަ ާވެސްާޙަޤީޤަތުގައި ާރަށްތައް ާއެހެން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާނިމޭތޯއޭ؟ ާމިއަހަރު ާސުވ ލަކީ ާބޭނުން ން

ާހިސ ބެއްަގިއާ ާކިހ  ާގޮތަކަްށތޯއޭ؟ ާކޮން ާއޮތީ ާދެކެަވޑަިއގަންނަވ  ާަވޒީރު ާދޭތެރޭގައި ާމިކަންތައްތަކ އި އެބަހުއްޓޭ.

 110 ވަހިކަން.ާނިންމ ލެވޭނެތޯއޭާއެހެންާރަށްތައްާވެސްާިމގޮތަށްާހުރިާދ އިމީާހިޔ 

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާސަރުކ ރ ިއާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާސުވ ުލގަިއ، ާކުރެްއވި ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަަސއްކަުތގައި ާކުރި ާސުނ މީާާޙަވ ލުވުމަށްޓަަކއި ާތެރޭަގއި ާއަހަރު ާެއްއ ާކަމެއް، ާވީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވަޢުދަކަްށ އެްއ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެވ ހަކަ ާދެން ާގެަނއުމަށް. ާތެރެއަށް ާބޯހިޔ ވަހިކަމެއްގެ ާދ އިމީ ާމީހުން ާޖެހިފައިވ  ާޙ ލުގައި  115ކ ރިޘ ަގއި

ާކޮށް ާހަނދ ން ާއަޅުަގނޑަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާބޭފުޅަކު ާތީގެން ާނޫން. ާއެއް ާނެތުނީކީ ާައޅުަގނުޑާހަނދ ން ާކުރީގައި ދިނުމުގެ

ާގެންދަން.ާ ާއެބަ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާސަރުކ ރުން ާއެކަމަށްޓަކައި ާމިދަންނަވ ލީ. ާެއވ ހަަކ ާވެސް ާއަށް އަމިއްލަ

ާ ާގެންދަން. ާއެބަ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ނޑިނޭިޅ ާކެ ާހަމަ ާެވސ2ާާްއަޅުަގނޑަށް ާޮގއްސިކަން ާފ އިތުވެގެން އަހަރު

ާހަމައެ ާއެނގޭ. ާއެހެންާއަޅުަގނޑަށް ާހަމަ ާގެންދަނީ. ާކުރަުމން ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން ާމަޑިފުށްޓަކަށް ަކނި

ނޑަްށާއެންމެާފުރަތަމަާކުރެވުނުާުސވ ުލގެާޖަވ ުބގެާދަންނަވައިފިންާކޮޅުފުީށގެާ ނޑުމެން،ާއަުޅގަ  120ދިމަދިމ ާވެސްާއަުޅގަ

ާޓެންާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާޓެންޑަރ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނުޑމެން ާވެސް ާއެަތކެތިާމަސައްކަތް ާތައްޔ ުރކޮށް ާޑޮިކއުމެްނޓްސް ޑަރ

ވަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފައިނޭންސްާއަށްާފޮނުވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމަސަްއކަތްާވެސްާުކރިއަށްާއެބަދޭ.ާއަދިާއެހެްނާ

ާުޝކުރިްއޔ  ާއެބަގެންދޭ. ާކުިރައށް ާބ ރުލ ފައި ާސަރުކ ރުން ާހަމަ ާކަންތައްތަކ އިގެން ާމިފަދަ ާހުރި ާވެސް ާތަންތ ނގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ125 

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއޮީތ،ާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގުޅިގެން ާވިދ ުޅވުމ އި ާވިދ ޅުވި ާމިނިސްޓަރާތި ާޢިއްަޒތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާމި

ާކޮޅުފު ާުކރީގައި ާއޮތީާސުނ މީާކ ރިޘ ާއަށްާމިހ ާިގނަާދުވަސްީވއިުރގައިާވެސް ށީ،ާވ ރެޔ ފުީށގަިއާވެސްާމަްއސަލަތައް

ާއެސަރުކ ރުންާ ާނުކުރެިވގެން ާއެކަން ާމީހުންނަށް ާއުޅުނު ާކުރަން ާއެކަން ާއައިސް ާހިފައިގެން ާލ ރި ާހިލޭ ނުނިމި.

ާއުޅުްއވަނީ؟ާ ާތި ާދިރ ސ ޮކށްފައިތޯ ާބައްލަވ  ާތިބޭފުޅުން ާއެކަން ާކީއްވެގެންޯތ، ާދ ންޖެހުނީ ާފުރަިއގެން  130ދެބަސްވެގެން

ަގއިާދައުލަތުގެާބަޖެޓްާފިަޔވ ާއޭުރގައިާސީދ ާބޭރުންާއެަކމަށްާފައިސ ާހިފައިގެންާއަިއސްާބަޔަކުާތިބިއިރުާއެކަންާއޭރު

ާކުރިޔަާނުދިނީާކޮންާބަޔަކުތޯ،ާކީްއވެގެންތޯާއެކަންާހިނގ ފަިއާއޮތީ،ާެއކަންާމަނިކުފ ނުާބެއްލެވިންތޯ؟

ާ

 ަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެންާ
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ާއެއްޗެްއާ ާހުރި ާފެންނަން ާލިޔެކިޔުންތަކުްނ ާހުރީ، ާފެންަނން ާައޅުަގނޑަށް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  135ޝުކުރިއްޔ 

ތުންނ އިާލިޔެކިޔުންތަކުްނާފެންނަންާހުރިާގޮުތގަިއާކޮޅުފުީށގަިއާޭގާެއުޅމަށްާޖެހުނުާމައްސަލަާއަީކ،ާކޮޅުފުށީގެާަރއްޔި

ާވަކިާ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާބަިއ ާތިން ާއެ ާފަރ ތ އި ާދިން ާއެހީ ާކުރުމަށް ާަމސައްކަތް ާއެ ާނޫނިްއޔ  ސަރުކ ރ އި

ާޕްލޭންގަިއާ ާއެ ާހަދ ފައި ާޕްލޭެންއ ާއިތުރު ާއެޅުމަށް ާގޭ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާޮކޅުފުށީގައި ާނ ދެވުނީ އެއްބަްސވުމަކަށް

ާސަރަަހއް ާއުޅޭ ާމީހުން ާޢ ންމުކޮށް ާގެްނގުޅެވުނު.ާކޮޅުފުށީަގއި ާެއާޕްލޭނެއްގެ ާދިރިުއޅުމަށް ާތަނެއްަގއި ާއެެހން ާނޫން ދު

ާޭގާ ާޭގގަިއ ާބޭނުންވީ ާބަޔަކު ާއަެނއް ާބޭނުންވީ. ާދ ން ާކުިރައށް ާމަސަްއކަތް ާއެްއކޮށް ާޕްލޭނ  ާެއ ާެއއްބަަޔކު  140ރަށުގެ

ާކަ ާމަްއސަލަެއއްަގިއ ާކ ކުގެ ާއެަތނުން ާނޭނގެ ާދަންނަވ ކަށް ނަޑކަްށ ާއަުޅގަ ާދެން ާެއއްބަސްވުަމކަށްާއެޅުމަށް. މެއް

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާދެން ާަކމެއް، ާއެއް ާޒިންމ  ާރައްޔިތުންގެ ާކަމެއް، ާެއއް ާޒިންމ  ާފަރ ތްތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ނ ދެވުނީ.

ާބޭނުންާނުވ ނެާމިހ ރުާ ާވަަރށް ާބަޔަކު ާތިބި ާބޯހިޔ ވަހިަކންާނެތިފައި ާއެަބޔަކަށް ާހަމަގައިުމާވެސް ާރަްއޔިތުން އެނގެނީ

ާތިބޭކަށެއް.ާދެންާއެހެންވީމަ،ާސީދ ާއިނގިލިާދިއްކޮށްަފއިާމިވެނިާމީހެއްގެާޒިންމ ެއކޭާއެތިބަގޮތަށްާަވގުތީާ ހިޔަލުަގއި

ާވަިކާ ާފަރ ތަށް ާތިން ާމިދެންނެވި ާއެހެންނަމަވެސް، ާެނތް. ާެއއް ާބެލިފަ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާވަރަކަްށ ާދަންނަވ   145އެހެން

ނޑުމެންނަށްާއެއްބަްސވުމަކަށްާނ ެދވިގެންާޮކޅުފުށީގެާމަސަްއކަތްާއޭރުާނުުކރެ ވިފައިާއޮތްކަމަށްާލިެޔކިޔުްނތަކުންާއަުޅގަ

ާބައްަލވަމުންާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަްށ ާކަންތައްަތއް ާސުނ މީގެ ާވެސް ާކޮމިޓީއަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއޮތީ. ފ ހަގަކުރެވެން

ާއަ ާއޭަގއި ާއެނިގވަަޑިއަގންނަވ ނެހެން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާވެްސ ާއަްށ ާކޮމިޓީ ާހީަވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ިދާގެންދެވި.

ާއެކަމުެގާ ާޮއވެދ ނެ ާއެނިގވަަޑިއގެންފައި ާއަށްާވެސް ާއެާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާއިތުރަށް ާެއއްަޗކަށްވުރެ ސަރުކ ރަށްާއެނގޭ

 150ާޙަޤީޤަތްާކިހިނެތްތޯާއެކަންާހިނގ ފައިާއޮތީ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް

ާޝުކު 12ާާރިއްޔ . ާގެއްލުެމއ1221ާާްޑިސެމްބަުރ ާބޮޑު ާއެންމެ ާކ ރިޘ ަގއި ާސުނ މީ ާދިމ ީވ ާއަށް ާރ އްޖެ ާމުޅި ަގއި

މިލިޔަްނާޑޮލަުރ25ާާލިބުނުާއެްއާރަށަކީާމ.އަތޮޅުާކޮޅުފުށި.ާބޯހިޔ ވަހިކަންާތަރަްއޤީކުރުމަށްޓަކައިާއަބޫދ ބީާފަްނޑުންާ

ާހިމަނ  ާބަޖެޓްގަިއ ާލިބޭނެކަމަްށ ާގޮުތަގއި ާލޯުނާލޯނުގެ ާމިދެންނެވި ާުސވ ލަކީ، ާައޅުަގނުޑގެ ާެއބައޮތް.  155ފައި

ާއެއްބަްސވުމުަގއިާޮސއިކޮށްާމިާޕްރޮޖެކްޓްާފެއްޓޭނެކަމަށްާލަފ ކުރެވުނީާކިހ ާތ ކުތޯ؟ާ

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަ ާުސވ ލުަގިއާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެއްވި ާޤަސަމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާރައީސް. ތްތެރި

ާ ާއަުޅަގނޑުމެންާސޮއިކުރީ 15ާާމަސައްކަުތގެ،ާލޯނުަގއި ާޮކޅުފުށީެގ1221ާާޮނެވމްބަރު ާޮސއިކޮށް ާލޯނުގައި  160ގައި.ާދެން

ާޑޮ ާޓެންޑަރ ާބޭނުންވ  ާެއކަމަށް ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ާއެޅުމުގެ ާޓެންޑަރާގެދޮރު ާއެ ާތައްޔ ރުކޮށް ކިޔުމަންޓްސް
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ޑޮކިޔުމަންޓްސްާސްޕެސިފިކޭަޝންތަކ ާއެކީަގއިާމިހ ރުާވަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފައިނޭންސަށްާފޮނުވިފައި.ާމިނިސްޓްރީާ

ާގޮތުަގިއާ ާއޮތް ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާެގންދަވ .ާއަުޅގަ ާކުރައްވަމުން ާޕްރޮސެސް ާެއބަ ާއެކަން ާފައިނޭންސުން އޮފް

ތައްާމިމަހުގެާފަހުކޮޅުާބިޑްތައްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފައިނޭންސަށްާލިބޭނެ.ާލިބުނީމަާއިވެލުއޭޓްާކުރުމުގެާމަސަްއކަްތާބިޑު

 165ާގައި.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.1221ާޮނެވމްބަރ15ާާުފެށިގެންދ ނެ.ާލޯނުާއެގްރީމެންޓްގައިާޮސއިކުެރވުނީާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒް

ާ ާއެނގުނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުުޅން ާސުވ ލަކީ،ާމިނިސްޓަރުގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ނޑައެޅިފަިއ15ާާ`. ާކަ މިލިޔަން

ާފައިސ ާ ާމި ާސުވ ލަީކ، ާައޅުަގނުޑގެ ާިލބިވަަޑއިނުގެންކަން. ާފައިސ  ާއުޅެނީ ާނުކުރެއްިވގެން ާއެކަން ާބަޖެޓަކުން އޮތް

 170ާފިްއޔ ާބަޖެޓަށްާއެާލުއިކަންާމިާއަހަރުާނިމޭިއރުާލިބޭނެތޯއޭ؟ާލިބިވަޑައިުނގެން

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާސުާ ާކުރެްއވި ާއެ ާޖަމ ލު ާޢަޒީޒް ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  15ާވ ލުަގއި

ާައޅުަގނޑުާ ާދެން ާމިއުޅެނީ. ާނުކުެރިވގެން ާއެކަން ާނެިތެގންނޭ ާލ ރި ާއެ ާޮއްއވ  ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓްގަިއ މިލިޔަން

 175ދަންނަވައިދީފިންާމިހ ރުާއެާލ ރިާހޯދ ނީާކޮންާދިމ ލަކުންކަންާސަރުކ ރުންާނިންމަވައިފިއޭ.ާދެންާއެާނިންމަވ ފައިާެއާ

ާޚަ ާއެކަމަށް ާނޫނީ ާހޯދުމަށް ާެއވ ހަަކާފައިސ  ާސަުރކ ރުން ާއެީކގައި ާފަރ ތްތަކ  ާބައިވެިރވ  ާމިކަމުގަިއ ރަދުކުރުމަށް

ދައްކަވަމުންނޭާމިގެންދަނީ.ާޭބރުގެާލޯނަކަށްާމީތި،ާމިާފައިސ ާއަކީާބޭުރގެާލޯނެއްގެާތެެރއިންާއަންނަާެއއްަޗކަށްާވ ީތާ

ާ ާއެއްބަސްވ ންޖެހޭ ާމިކަމަށް ާއެފަރ ތުން ާސަރުކ ުރން، ާއެީކަގއި ާއެވ ހަކަަތއްާއެފަރ ތ އި ާއެހެންވީމަ، ާކުރުމަށް. އެކަން

ާ ާއެއޮތް ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓްގައި ާއެހެންވީމަ، ާމިދަންނަވ ލީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާނޫނ15ާާީދެކެވެމުންދ  މިލިޔަން

ާކުރިްނާ ާއަޅުަގނޑު ާސަރުކ ރުން ާޚަރަދުކުރުމަށް ާއޮތް ާއެ ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓްގައި ާމަސައްކަތްކުރުމަށް  180މިދެންނެވި

ާޝުކުިރްއޔ ާާމިދެންނެވި ާމިގެންދަވަނީ. ާމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ާސަރުކ ުރން ާގެނައުމަށް ާފައިސ  ާއެ ދިމ ލުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް

ާދަްއކ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާނެތް ާފައިސ  ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަޖެްޓގަިއާޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރުގެ ާިމދިޔަ  185އިރު

ާ ާއެޅުމަށް ާގެތައް ާއަލުނ121ާާްކޮޅުފުށީގެ ާަބއްލަަވއިގަންނަން ާޙިއްޞ  ާކުންފުނީގެ ާފެން ާއޮްއވ  ާހިމަނ ފައި މިލިޔަން

ާވ ހަކަާ ާނެތް ާެއއް ާފައިސ  ާއެހެންވީމަ، ާދެކެން. ާލިބިފައިކަމަށް ާހުންނ ނީ ާމިހ ރު ާފައިސ  ާއެ ާިވއްެކވުމުން ޙިއްޞ 

ާީކއްެވގެންތޯ؟ާއެދައްަކވަނީ
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ާ

 190 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއެނިގވަޑަާ ާރަނގަޅަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްެތރި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ިއގަންނަވ ނެާޝުކުރިއްޔ 

ާބަޖެޓު ާޖައްމަޖިލީހުގައި ާފައިސ  ާބަޖެޓުާސަވ އިަގއި ާޖައްަސވ ފަާރު ާނަންބަރު ާނޫުޓަގއި ާއެއް ާޖައްަސވަނީކީ ާަފިއސ  ގައި

ާލިބޭނެ ާސަރުކ ރަށް ާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނެ ާަރނގަޅަށް ާހަމަ ާބަޖެޓަކީ ާނޫން. ާކުރ ާއެއް ާއަންދ ޒ  އެްއޗަކަށްާާކަމަށް

ާބަޖެޓު ާިޢއްބިނ ކޮށްފައި ާހަމަ ާއެްއެޗއް.ާޭއގެެތރޭގައި ާހުންނަ ާހިމަނ ފައި ާހަމަާަގއި ާމެންބަރުންނަށް ާމަިޖލީހުގެ ޒަތްތެރި

ާތި ާގޮތެއްަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާއެްއެޗްއާާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާބަޖެޓުގައި ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދައްކ   195ވ ހަކަ

ާމަސައްކަތްާ ާސަރުކ ރުން ާހޯދުމަށް ާފައިސ  ާސަރުކ ރަށް ާނޯވެ. ާސަރުކ ރަކަށް ާކުެރވޭކަެށއް ާޚަރަދެއް ާއެ ޖެއްސަކަސް

ާރަމުންާގެންދަނީާއ މްދަނީާއިތުރުާކުރުމަށ އިާއަދިާސަރުކ ުރންާއެކިާގޮތްާގޮތުންާލޯނު...ާކު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 200ާއެއްާކުޅުދުްއފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ާ ާރައްޔިތުން ާވަޒީަރކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުން ާނިޔ ުކރ  ާގަވ އިދު ާމެންބަރުންނ ާޝުކުރިއްޔ . ާޢިއްޒަތްތެރި  205ާއެާާމަޖިލީހުގެ

ާތަބެއްާނުކުރެްއވޭނެ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްާއެކަންާުހއްޓުވަންާވ ނެ.ާގޮތަށްާމުޚ 

ާ

ާ

ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާމައްސަލަ ާމިާނިޒ މީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާޖަވ ާއެްއގައި ާއެހެންވީމ ވަީނ ާޖެހިފައި. ާއަރުވަން ާބު  210ޢިއްޒަތްތެިރ،ާ،

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާރީތިކޮށް.. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާމަޑަވެލި ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާމަޖިލީހުގެމެންބަރު، ާމެންބަރު ާހިއްާރި ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ނޑުާަގވ އިދަށް ާއަުޅގަ ތެވުމަށް

ާނިޒ މ  ާނެންގެވި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ާނަސޭޙަތްތެރިވަން. ާމަްއސަލަ ާމަޖިލީހުގެާާުގޅޭާބެހޭ ގޮތުން

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާދެއްެކވުމުަގިއާާރިޔ ސަތުން ާވ ހަކަފުޅު ވެސް

 215މިާމަޖިލީހަށްާވަޑައިގެންާަޖވ ބުާ،ާަގވ އިުދގައިާއެބަވޭ.ާއެހެންވީމ ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށް
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ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާައދި ާެވސް ާަވޒީރުން ާކުރިއަްށާާގަވ އިދ ާދެއްވ  ާވ ހަކަފުޅު އެްއގޮަތށް

ނޑުާިޢއްޒަތްެތރިާމިނިސްޓަރަށްާބ ކީާވަގުތުާއަރުވަން.ގެންގޮސްެދއް ނުޑާއެދެން.ާއަުޅގަ ާވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

 220 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާދަން ނަވަމުންާގެންދިޔައީާއެހެންވީަމ،ާބަޖެޓުގަިއާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޖަވ ުބގައިާައޅުގަ

ހިމަނ ފައިާހުރިާއެއްޗަކަށްާަފިއސ ާހޯދުމަށްާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްާކޮްށގެންާއެާލިބޭާފައިސ ައކުންނޭާބަޖެޓުގައިާއެާ

ާސަރުކ ރު ާވެސް ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާމަޑިފުށީގެ ާއެހެންީވމަ، ާސަރުކ ރަށް. ާކުރެވެނީ ާޚަރަދެއް ާއޮތް ންާހިމަނ ފައި

ާސަރުކ ރުންާ ާތަނެކޭ ާހޯދ ނެ ާފައިސ  ާއެ ާއަދަދު ާއޮތް ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ާކުރުމަށް ާޚަރަދު ާއެ ާއޮތް ާހިމަނ ފައި ބަޖެޓުގައި

ނޑަކަްށާ ާމިގެންދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާކުރަމުން ާއެަމސައްކަތޭ ާފ ހަގަކުރެވިގެން ާމީ ާމިހ ތަނަށް ާކޮްށގެން  225މަސައްކަތް

ާކުރެ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެްސާކޮަބިއާނުފެނޭ ާގުޅުމަީކ ާހުރި ާުސވ ލ އި ާމިއަދުެގ ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާސުވ ލ އި ްއވި

ކަމެއް.ާފެންާކުންފުނީގެާވ ހަަކާއެއްާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑ އިާއެާކުެރއްވީ.ާބަޖެޓ ާބެހޭާމަޑިފުށީގެާމިާ

ާގެދޮރުާއެޅުމ އިާބެހޭގޮތުން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 230ާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާުސވ ލ އިާގުިޅގެންާމިނިސްޓަރުާ

ާ ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް ާިވަޔސް ާހިމެނިކަމުަގއި ާަބޖެޓުގައި ާވިދ ޅުވީ ާދެއްިވއިރު ާއ ިއާޖަވ ބު ާއެހީ ާހިލޭ ާއަދި ާއ އި އ މްދަނީ

ާބަނދަރުގެާ ާުސވ ލަީކާފުވައްމުލަުކގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިގޮތުން ާހިންގޭނީ. ާޕްރޮޖެކްޓެއް ާިމފަދަ ާކަމަށް ާލިބިގެން ާއެހީ ލޯނު

ާމިހ ރުާ ާރިންގުަތއް ާއެހެރަ ާގުޅިފައި ާތޮށްޓ އި ާބޭރު ާބަނަދރުގެ ާހިމެނިފަިއވޭ. ާަބޖެޓުގައި ާވެސް ާހެދުމަށް ާތޮށި ބޭރު

ާފެންނ ނީާހަލ ކު ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާތެޭރގައި ާދުވަސްކޮެޅއްގެ ާކުަޑ ާހަމަ ާމީ ާދ އިރުގައި ާފައިބަމުން ާހިލަތަށް ާއެ  235ވެ

ާބަނދަރުާއެއްކޮށްާބަންދުެވގެްނާދ ތަން.ާއެހެންވީމަ،ާމި..

ާ

 ން:މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވު

ާސުވ ލަްށާ ާއެކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ާައޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނަޑކަށްާ ާގެންދޭ.ާއަޅުގަ ާެއބަ ާކުރެވެމުން ާއެަބއޮތް.ާއެމަސައްކަތް ާތައްޔ ރަށް ާއަދި ާއަުތގައި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާޖަވ ބު  240ދޭނެ

ާމިއަދުގެ ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާނޭނގޭ ާކަމެއް.ާާއެކަމަކު ާުގޅުމެއް ާކިހ ވަރެްއގެ ާހުރީ ާުސވ ލ އި ާުކރެއްވި ާއެ ސުވ ލ އި
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ާދޭންާ ާޖަވ ބު ާސުވ ލަށް ާެއ ާނޫންގޮަތކަށް ާއެީކގައި ާއިންސްޓްަރކްޝަނަކ ިއ ާރަީއސްގެ ާޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ާއަޅުަގނޑުާރިލަންޓަންޓުާވ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 245ާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ 

ާފަރ ތްތަކަްށާ ާޖެހިފައިވ  ާހ ލުަގއި ާކ ރިޘ ަގއި ާސުނ މީ ާސުވ ަލީކ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނިހ ޔަ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާމަަސއްކަތްތަކަށް ާގެންދަވ  ާކުަރއްވަމުން ާސަރުކ ރުން ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަށްާބޯހިޔ ވަހިކަން

ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާހަމަާމިާގޮތުންާދ.ވ ީނގެާަރއްޔިތުްނނަކީާވެްސާވަރަށްާހ ުލގައިާިމހ ތަނ ާޖެހެންދެކަށްާމިހ ރުާ

ވެސްާތިބިާބައެކޭ.ާއެރަށުގެާަރއްޔިތުންާއިތުރުާރަށަކަށްާބަދަލުވުމަށްޓަކައިާނުހަނުާއިންތިޒ ރުތައްާކުރަމުންާގެންދެއޭ.ާ

ާދަށުާ ާޕްރޮގްރ ެމއްގެ ާކުރަްއވަންތޯ؟ާއެްއވެސް ާގަސްތު ާކުަރއްަވން ާއެކަން ާމުސްތަޤުބަލެއްަގއި ާކައިރި ާހިމެނިގެން  250ން

ާކުރަްއވ ނަމަާކޮބައިތޯާއެާތ ރީަޚކީ؟ާ

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަަމާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑަށް ާވެސް ާއަެނއްކ  ާުސވ ލު ާކުރެްއވި ާެއ ާމެންބަރު ތްތެރި

ާެއކުރެްއިވާ ާދެންމެ ާސުވ ލ އި ާކުެރވުނު ާމިއަދު ނޑ އި ާއަުޅގަ ނަޑކަށް ާއަޅުގަ ާޖެހެނީ ާދަންނަވަްނ ާއެކީ ާއ އި  255ހިތ މަ

ާރައްޔި ާރަށުގެ ާއެ ާވ ހަަކ. ާރަށެއްގެ ާވަކި ާސީދ  ާހަމަ ާއެއްސެވީ ާެއ ާގުޅުމަކީ.. ާހުރި ާކަމެްއާސުވ ލ އި ާވަކި ތުންނަށް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާވަގުުތަގއި ާުސވ ުލގެ ާމި ާމިއަުދގެ ާއެހެންވީމަ، ާކިހިނެއްތޯ؟ ާއޮތީ ާނިންމ ފައި ާސަރުކ ރުން ކުރުމަށް

ނަޑއެޅިަފިއާ ނޑަށްާުސވ ލަށްާޖަވ ުބާދިނުމަށްާކަ ނޑަށްާމިާމަޖިލީހުގަިއާއަުޅގަ މެންބަރުާއެާކުެރއްިވާުސވ ލަށްާއަުޅގަ

ާމުޅި ާަގވ އިދ އި ާމިާއޮންނަ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާސުވ ލަށް ާތިދެންނެިވ ާއެކު ާމަޢ ފ އި ާފެންނ ީތ ާކަމަށް ާުނވ  ާެއއްގޮތް ން

 260ާފްލޯގައިާމިއަދުާއެާަޖވ ބުާދެެވންާނެތްާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މީާމައްސަަލާއެއްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިާ

ާ

 265ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތން ާނެގީ ާމި ާއެއް ާމަްއސަލަ ާނިޒ މީ ނޑު ާ)ހ(ާެގ21ާާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ށުން.ާއެާމ އްދ ގައިާބުނަނީާވަޒީރުާހ ޒިުރވެާޖަލްސ ގައިާމަޖިލީހުގެާރައީސްާދޭާފުރުޞަތުގައިާއެާުސވ ލަށްާޖަވ ުބާދަ

ާކަމަކަށްާ ާޖަވ ބު ާއަދި ާއެއީ ާވިދ ުޅވިޔަަކސް ާެއްއޗެކޭ ާނުދެްއވ . ާޖަވ ެބއް ާުސވ ލަށް ާކުެރްއވި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ނޭ.  270ދޭން

ނޑުާދެކެން.ާާ،ޑުާޤަބޫެލއްާނުކުރަން.ާއެހެންވީމ އަޅުަގނ ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާކަމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 275ނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެްއިވާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެްއވުމުންާއެާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާ

ާދ  ާބިލެތްދޫ ނޑު ާނިންމ ފައި.ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާކަމަށް ާޖަވ ބެއް ާއެއީ ާޙަމްޒާ ވަނީ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަބިލެތް

ާސ ފު ާައޅުަގނޑު ާއާ ޝުކުރިއްޔ . ާކ ރިސ  ާސުނ މީ ާބޭނުންވަނީ ާމަޑިފުީށެގާާކޮށްލަން ާޖެހުނު ާހ ލުގައި  280ގުިޅގެން

ުރކ ރުންާމިހ ރުާކިހ ވަރެްއގެާޚަަރދެއްާހިނގަމުންާދ ތޯ؟ާއެކަްނާސ ފުކޮށްދެވެންާއޮތްނަމަާރައްޔިތުންާބެހެއްޓުމަށްާސަ

ާސ ފުކޮށްދެއްވުން.ާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާިޢއްޒަތްތެރި ާސީދ ާާޝުކުރިއްޔ  ާެވސް ާޖަވ ބަށް ާުސވ ުލގެ ާކުރެއްވި ާޙަމްޒ  ާައޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  285ރަީއސް.

ާމިހެންާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވަން ާހިތ މައ އިެއކީ ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްެސވީ. ާވ ަހކަ ާއަދަދެްއގެ ފައިސ ގެ

ާކަމަކަ ާހަމަނުޖެހޭ ާވަރަށް ާއެއީ ާދަންނަވ ލުން ާއަދަދެއް ާފައިސ ގެ ާކިޔުމަީކާހުރެފައި ާހަމަާކުށެއް ނަޑށް ާވ ނީ.ާއަޅުގަ ށް

ނޑުެގާ ހަމަާވަރަށްާެއކަށީގެންާވ ނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާކުރެްއވިާުސވ ލުެގާޖަވ ބުާމިާފްޯލަގއިާމިަވގުުތގައިާއަުޅގަ

ނޑިންާދެންނެވެންާނެތްާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާސިކު

ާ290 

ާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ 

ާވޭޯތާ ާގޮސްަފއި ާނަގަމުން ާަފއިސ  ާކިހ ވަރަކަށް ާިމގޮތަށް ާކިަޔއިގެން ާސުނ މީއޭ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގ1221ާެ ނޑުމެން ާނުނިމުނު.ާއަުޅގަ ާދުވަހަކުާސުނ މީައކުން ާމީ ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެން ނޑު ާފެށިގެން؟ާއަުޅގަ ދޮރުާން

ާގޮތެްއާ ާއެޅޭނެ ާގެދޮރު ާއެމީހުންނަށް ާނޫނަސް ާއެބަތިިބ.ާސުނ މީ ާވެސް ާމ ލޭގައި ާރައްޔިތުން ާވަރަށްގިނަ ާތިބި ނެތިފައި
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ާކުރީަގއިާ ާމި ނުޑވ ލ ފައި ާކަ ާނަން ާސުނ މީގެ ާމި ާވ ތީވެ ާކަމަކަށް ާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަީކ ާހަމަޖައްސ   295ވެސް

ާއެއްޗެ ާހުރިހ  ާއެހީތަކ އި ާހުރިހ  ާގެދޮރުާނެގިފަިއވ  ާމީހުންނަށް ާހުރިހ  ާނެތް ާގެދޮރު ާހިސ ބުކޮށްލައްވ ަފއި ާމީ ހިތަެކއް

ާއަޅ ދެވޭނީާކިހ ތ ކުތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމެ ާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮީތާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން ނޑު ާައޅުގަ ާޖަވ ުބަގއި ާުކރެއްވިާސުވ ުލގެ  300ންބަރު

ާއެބަާ ާއެހެން ާއަޅ ދޭނަމޭ، ާއަޅ ދޭނަމޭ، ާއަޅ ދޭނަމޭ، ާގެދޮރު ާރިޕީޓަޑްލީ ާހަމަ ާވ ހަކަ ާއެޅުމުެގ ާގެދޮރު ސަރުކ ރުން

ާ ާދެން ާގެންދަން. ާދަންނަވަމުން ާޕްރޮގްރ މެއ22222ާްއަޅުަގނޑުމެން ާއެޅުުމގެ ާޔުނިޓްްސ ސަުރކ ރުންާާހަުއސިންގ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރަމުންދ ާކަން ާމަސައްކަތް ާގެންދިޔުމަށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއެ ާެއކަމަށް ރ އްަވއިގެން

ާއެއްޗެހިާ ާހުރި ާފެންނަން ާޑޮމެއިުނގައި ާޕަބްލިކް ާެއކަމަކީ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާރަނގަޅަށް ާހަމަ މެންބަރުންނަށް

ާފަރ ތްތަކު ާއެކި ާއެަނއުންްސާސަރުކ ރުގެ ާމަތީން ާފަހަރެއްގެ ާއެކި ާެއވ ހަކަ ާވެްސ ާހަފްލ ތަކުަގއި ާޢ ންމު ާއެިކއެކި  305ްނ

ާެއވ ހަަކާ ާވެސް ާކޮލީކުން ާއެހެން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާމަޖިލީހުގަ ާމި ާވ ނެ. ކުރަްއވ ފައި

ާމަ ާފަހަރެއްެގ ާެއތައް ާެއވ ހަކަ ާވެްސ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ނެ. ާއެހެންވީމަ،ާދައްކުވ ަފއި ާވ ނެ. ާދައްަކވ ފައި ތީން

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދ ގޮތް ާކުރަމުން ާމަސަްއކަތް ާެއަކމުގައި ާއޮތްގޮތ އި ާސިޔ ސަތު ާސަރުކ ުރގެ ާކަންަތކަށް ގެދޮރުގެ

ާޢ ންމުާމަޢުލޫމ ތެއްގެާގޮތަށްާހ މަ....

ާ310 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ރު ާމިނިސްޓަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާކުރުމުގެ ާސުވ ލު ާއިުތރު ާފަހުން ާދެްއވި ާޖަވ ބު 25ާމިނިސްޓަރު

ނޑުާިޢއްޒަތްެތރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ ާމިނިޓުގެާަވގުތުާމިހިސ ބުންާމިާހަމަވީ.ާއަުޅގަ

ާ

ކަންކަން.2  315ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ރު ާދަނީާއަޅުަގނޑު ާއެާމި ާައއިޓަމް ާރައީއ2ާަޖެންޑ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެޖެންޑ ާށް. ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާޭމޒުން ސްގެ

ާ 2ާއައިޓަމް .2.2ާާ ާޤ ނޫުނއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާދައުލަުތގ11ާާެިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާިދވެހި ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުއ ހަދ  ާބައިނަްލައޤްވ މީ ާބައިވެރިވ  ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާވެިރކަން ާރައްޔިތުންގެާނަމުގައި ާވ ނީ ާޢަމަލުކުރަން  320ތަކަށް

ާވ ތީާ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކަމަށް ާގޮތުގެމަތީން ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާއެ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާމަޖިލީހުން ާއެ ާހުށަހަޅ  މަޖިލީހަށް
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ާިދވެހިރ އްޖެާ ާއެޯވޑްްސގައި ާފޮރިންާއ ރބިޓަރަލް ާއޮފް ާއެންފޯސްމަްނޓު ާރެޮކްގނިޝަންާއެންޑް ާދި ާއޮފް ކޮންވެންޝަން

ާއަމީންޢ ންމުާ ާފޮނުއްވ ފައި. ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަނީ ާމައްސަލަ ާމި ާަމއްސަލަ. ބައިވެިރވުމުގެ

ާާމަޖިލީހަށްާިއއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިވ ާސިޓީފުޅު
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ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ  ާމ އްދ ގ39ާާެސީެގާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަުއލަތުގެާނަމުަގއި،ާވެރިކަންާ(ާހ)ވަނަ ާިދވެހި ަގއި

ާހުށަހަޅައިާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާޢަމަލުކުރ ންވ ނީ ާމުޢ ހަދ ތަކަްށ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާބައިވެިރވ  ާފަރ ތުން ހިންގ 

 330ކޮންވެންޝަންާއޮންާަދާ"ކޮށްފައިވ ީތ،ާކަމަށްާބަޔ ންާންއެމަޖިލީހުންާނިންމ ާގޮތުގެމަތީ، އެމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްފަހު

ާއެޯވޑްސް ާއ ިބްޓރަލް ާފޮރިން ާއޮފް ާއެންޯފސްމަންޓް ާއެންޑް ާރިކޮގްނިޝަން ާިދވެިހރ އްޖެ" ާަބިއވެރިވުމުގެާާަގއި އިން

ާމައްސަލަާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުން.

ާ

ާ

 335ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއައިޓަމަށް ާއެޖެންޑ  ާާޝުކުރިއްޔ .ާމި ާވަނީ ނޑައެޅިަފއި ާއަށ2ާާްގަޑިއިރު.2ާާކަ ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާބަހުސެއްަގއި ަގޑިއިުރގެ

ާމިނިޓ12ާު ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިނިޓ12ާު. ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި .ާ ާނިސްބަތްނުވ  ާމިނިޓ1ާުމެންބަރުންނަށް ާއަށް ާޕީ.އޭ .5ާ

ާމިނިޓު .ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާމިނިޓ5ާުޤައުމީ .ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާލިބިވަޑަާމިނިޓ1ާުއަދި ޢިއްޒަތްތެރިާއިގަންަނވ ނެ.

ާފުރުޞަތަ ާމެންބަރުން ާގޮެތއްގެ ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ  ާށް ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަީތން ގެންދ ނަން.ާއަރުވަމުން

 340ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ 11ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގެ ާގޮުތގެާ(ާހ)ވަނަ ާހިންގ ާމަތިާގަިއާބުނ  ާވެރިކަން ން

ާބައިވެރިވ ންޖެހޭ ާގެންދާ ާފަރ ތުން ާހުށަހަޅަމުން ާސަރުކ ރުން ާބައިވެިރވުމަށްޓަަކއި ާމުޢ ހަދ ތަކުަގިއ ަބއިނަލްއަޤްވ މީ

ާރަްއޔިތުންކަ ާމިހ ންކަން ާމަޖިލީހުން ާިދވެހިރ އްގެ ާހުރި ާއެކަްނކަމުގައި ާއަދި ާބަލައިގަނެ ާވަނީ ާވެސް  345ޭޖެގާތަނަށް

ާތަޢ ުރޟު ާއ އި ާއަސްލުތަކ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާމ ތްވެގެންވ  ާއަދި ާބަލ  ާއޮްތތޯ ާކަެމއް ާެއއްވެސް ވ 

ކަންތައްަތއްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރުމުެގާާތަުކގައިާުހރިާބައެއްާފުގޮަތކަށްާމިފަދަާކޮންވެންޝަންއުސޫލުތަކ އިާޚިލ 

ނޑަައޅ ާބެލުމަށްފަހުގައިާމީގެކުީރގައިާވެސްާަވނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާމިކަންކަމަށްާރުހުންާދީފައި.ާާދަރަޖަތައް ކަ

ާާއެގޮތުން ާއެންފޯސްމަންޓް ާއެންޑް ާރިކޮގްނިޝަން ާދަ ާއޮްނ ާެއޯވޑްސްކޮންވެންޝަން ާއ ބިޓްރަލް ާފޮރިން ަގިއާއޮފް
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ާދިވެހިރ އްޖެއި ާައކީ، ާމައްސަލަ ާަބއިވެިރވުމުެގ ާދަން ާދިވެހި ާހަމަ ާމުޢ ހަދ ސަުރކ ރުން ާމިފަދަ  350ތަކުގަިއާއުލަތަށްޓަކަިއ

ާއޭގެބައިވެިރެވގެ ާގެންިދއުމުން ާކުރިއަށް ާން ާޤައުމަށ އި ާފައިދ ތަެކއް ާކަމެއްން ާލިބޭނެ ާވިސްނ ާާރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް

ާކަންކަމުގަ ާމިފަދަ ާފަހަސަރުކ ރުން ާއެހެން ާނިންމުމަށް ާނިންމ  ާބައިވެިރވުމަށް ާދީފައިވ ާރުއި ާރުހުން ާވެސް ފަހަރު

ާމިފަހަރު ާއަޅުަގނޑުާާފަދައިން ާއެދި ާދެއްވުމަށް ާރުހުން ާިމ ާީމގެާވެސް ާއަދި ާދަންނަވ ަލން. ާދިވެިހާެވސް ން

ާސީދ  ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތެއް ާެއނގޭނެ ާވެސް ާފައިދ ތައް ާކުރ ނެ ާއޮންނަާާގޮތުަގިއ ާމަޖިލީހުގެ މި

ާއ  ާމިކަމަށް ާބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ާކޮމިޓީއަކުން ާބަލަންޖެހޭ ާމިކަންކަން ާސަރުކ ރުާާނކޮމިޓީތަކަކުން ާބުނުމަކީ  355ބަސް

ާކަން ާެއާާއެދޭގޮެތއް ާއޮތިްއޔ  ާކުރެވެން ާއެގޮަތށް ާއެކަން ާގަވ އިދުަގއި ާމިއަުދގެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއަުޅަގނޑު ވެސް

ާގެން ާއެކަން ާހުށަހެޅުމެއްާއުސޫލުން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެދުމަކަްށވ ތީވެ ާއެދޭ ާއަޅުަގނޑު ާވެސްާާިދއުމަީކ ާއެވ ަހކަ ގޮތުަގއި

ާޤ ނޫނުއަސ  ާޭބނުންވޭ ާއެބަ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ އިާދަންނަވ ލަން.ާހަމަާމިއ އެީކަގއި ސީ

ާޤ ނޫނު ާޮއެވެގން ާގަވ އިދަކ  ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާކުރަމުންާތަކަކ އި ާމަސަްއކަތް ާމިތަުނަގއި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާރައްޔިތުްނގެ ާހ ޒިެރއްަގިއ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިުތންގެ ާހިނގައްޖެ ާެއނގިގެން ާެވސް ާމިއަދު  360މިގެންދަނީ.

ާއަުޑގަދަމި ާތަންކޮޅެއް ާގޮނިސްޓަރަކު ާެވގެންދ  ާމެންބަރުންނަށްާވެސް ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަާރައްޔިތުްނގެ ތްަތއް.ާވީމަ

ނޑުާއެާޕ ޓީާއޮތްއިުރގައިާަސރުކ ރުންާބޭނުންއެހެންާއެކަންާ ާވެގެންާމިތަނަށްާހުށަހަޅ ާމައްސަލަތަކުގެާތެެރއިންާއަުޅގަ

ާތަމްސީލު ާއެމް.ޑީ.ޕީއެއް ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާމިގެންދަނީާކުރ  ާހުށަހަޅަމުން ާމިތަނަށް ާމައްސަލަތައް ާމިއަދު ާފަރ ތުން ގެ

އެްއާާއ އިާއަދިާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ ާެއއްގޮތަށްާހުށަހެޅުމުންާއެާމައްސަލަދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާއެާ ާފޮނުވުމަށްފަހު ާކޮމިީޓއަކަށް ާފޮނުވ ލެވޭ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންެގ ާއޮންނަނީ ނަޑެއޅިގެން ާކަ ާއުސޫލުން  365ނިންމުމުގެ

ާގެންނަ ާކޮިމޓީން ާއެ ާދިރ ސ ކޮށް ާއިއްާާކޮމިޓީން ާމިތަނުގައި ާރުހުންާާފަހުގައިވުމަށްރިޕޯޓެއް ާދީ ާއ ނާބަސް މިތަުނން

ާ ާރައްޔިދީގެން ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންަނނީ. ާކޮމިޓީކުރެޭވގޮތަކަށް ާބަެއްއ ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަތުންގެ ާތަކުަގއި

ާކޮމިޓީތަކުްނާއަ ާއެ ާފޮނުވީމ  ާބ އެއް ާކޮމިޓީތަުކގެ ާއެ ާއަށް ާތިމަންާރުމިއްލަ ާފަރ ތްތަކުން ާހުރި ާމިވެނި ކަމެއްާނަމެން

ާގޮތަ ާމިވެނި ާށް ާަރއްޔިތުންގެާކޮްށ ާރުްއސުމަށްޓަކައި ާމީހުން ާޕ ޓީެގ ާނުވަތަ ާކުރިމަތީަގިއ ާރަްއޔިތުންގެ ނިންމ ފައި

ާވެްސާ ާކުށްވެރި ާއެކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ހަަގކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދ ކަން ާމުގުރަމުން ާއުސޫލުތައް ާޢ އްމު  370މަޖިލީހުގެ

މުންާވަކަާދައްކަާބަެއއްާމެންބަރުންާނެރިގެންާވ ހަގެާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާޑީ.އ ރް.ޕީާޒީކުރަން.ާއެހެންާމިދެންނެވީާލ މަރުކަ

ނޑުމެންާިމއަދު ާމިާފޮނުވ ަލނީާމިާކޮންވެންޝަުނގައިާާގެންދ ާބަޔ ންތަކ އިާގުޭޅގޮތުން.ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާއަުޅގަ

ާބެހޭބަ ާއަޅުގައިވެިރވުމ އި ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާމިކަން ާކޮމިޓީއަކަށް ާކޮމިޓީގޮތުން ާހުށަހެޅީ.ާމ ދަމ  ާމި ދިޔައިމަާާށްއަާނޑު

އަށްާއަރާ ާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުމަށްާނުވަތަާސަރުކ ރ އިާނުގަބޫލުވ ާބަަޔުކާތިބިާކަމަށްވަނީވިއްޔ ާއެބައިާމީހުންާމީޑިޔ 

ާކޮ ާނިންމީއޭ ާމިހ ރު ާކޮމިޓީން ާރަްއޔިތުާންވެންޝަުނގައިާމިހ ރު ާެއހެންވެއްޖިްއޔ  ާދެން ާނުވ ގޮތަށް.  375ންގެާަބއިވެިރ

ާ ާހޮވ ފައ77ާާިމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަރއްޔިތުްނ ާކޮބައިތޯ ނަޑކީ ާމިންގަ ާއޮތް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރުންެގ
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ާ ާކޮބައިތޯ. ާކަމަކީ ާހަވ ލުކުރި ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުެވާމިތަނަށް ާައޅުަގނޑަށް ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ެއހެންވީމ ،

އެހުމުެގާާވޯޓަށްާ،މަޖިލީހުގެާމިާތަޅުމުގައިާކުރެޭވާމަސަްއކަތުެގާރޯލ އިލ އި،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައިާރޯާދެއްވަްނވީ

ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހ ރު ާނަހަދ  ާރޯލ އި.ާއެެހން ާއެކަމ އިާާރޯލ އި،ާކޮމިީޓގެ ާބިުރގަނޭ.ާރަްއޔިތުން ާއެބަ ާފޮުނވަން އެްއޗެއް

ާއަޅު ާދ އިރ ެގާމީހުން ާކުރޭ.ާހުޅުހެންވޭރު ާެއބަ ާދިއަޅުަގނޑުމެންނ އިާުސވ ލު ނޑުމެންނ އި ާއަޅަމުންާގަ ާލޯ ާއެބަ  380މ ލަށް

ާމައްސަލަިއގަާގެންދޭ ާމި ާލ މަރުކަޒީއިމިހ ރު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާބެހޭގޮތުންާާުއސޫުލންާ. ހިންގުމ އި

ާފެންނަާ ާކޮމިޓީން ާއެ ާފޮނުވީ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިތަނުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޭގެާބިލެއް ާކޮމިޓީން ާއެ ާނޫން. ާހަދ ކަށް ާގޮތެއް

ާސިފަިއގަާ ާރިޕޯޓެއްގެ ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާފިކުރު ާާއިާޚިޔ ލ އި ާރިޕޯޓަށް ާއެ ާގެނައިމަ ާއެކަންާމިަތނުގައި ާދީގެން ވޯޓު

ާރައްޔިތު ާމިވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާހިސ ބަށްނިންމަން. ާއޮޅުވ  ާކަންަކން ާހަމަޖެހިގެންާންނަށް ާމަނިކުފ ނު ދ އިުރގަިއ

ނޑުާވެސްާހަމަ  385ލެްއާކިހ ވަރަކަށްާބ ަވއޭާމީަގިއާށްއަރ ާމަނިކުފ ނުގެާރޯންވޭ.ާީމގެާހިތަވަރަށްާހައިރ ާއިންނަވ ތީާއަުޅގަ

ކުރ ނެާމީހެއްާާކަންތައްާަގއިާމަނިކުފ ނަކީާެއކަަހލަޕ ޓީާއަށްާހެޮޔއެދުމުގެާޮގތުން.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރ ާގޮތުއޮތީާ

ާ ާނުކުރައްވ ނެ. ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާެވސްނޫން. ާކުަރއްަވިއގެންާާކޮށްގެން ާާނުވ ނެ. ާހުވ  ވެސްާާއިންހުރި

ާކަންތައްާކުރުމަްށޓަކައި....ނެާެއކަންާއެގޮތަށްާހިނގ ެނކަން.ާއެހެންީވމ ،ާމިގޮތަށްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

 390ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފު.އެއްާާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 395ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފް

ާޢިއްޒަތްތެ ާއެއްާޝުކުރިއްޔ  ާަރީއސް. ާހުށަހެޅިފައިާރި ާާކަމަކަށް ާގުޭޅޮގތަކުން ާަމއްސަލަައކ އި ާހުޅުހެންވޭރުާއޮތް ނޫން

ާދ އި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރ ގެ ާވ ހަކަ ާއެހެންމެ، ާހަމަ ާއަިދ ާަދއްަކވަނީ. ާއެރިޔ އެ ާމުޚ ތަބުކޮށް ވިދ ުޅވ ާާސަތ ިއ

ާާބަސްތަކަކީ ނުޑ ާކަމަށް.ާއަުޅގަ ާއެްއ ާވ ހަކަ ާަދއްކ  ާޮއޅުވ ލުމަށް ާރައްޔިތުންނަށް ނޑައެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ދަންނަވ ލަން

ްްޔ .  ޝުކުރިއެ

ާ400 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާރަ ާވ ހަކަފުޅަށް ާދައްަކވ  ާމެންބަރަކު ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާެއއްެޗއްާއ ދެ، ާގޮތުން ާެދއްވުުމގެ އްދު

ާރިޔ ސަތަށްާ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުްުޅުހެންވޭރު ާޯނންނ ނެ. ާފުރުޞަތެއް ވިދ ޅުވުުމގެ
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ާބަހުސްގެާ ާމި ާއަރުވ ނަން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ަސތުން ާޖަވ ބު ާވ ހަކަފުޅުތަކުގެ ާދަްއކަވ  ާކުރައްވ  މުޚ ތަބު

ާއާ ާބޭރުްުން.ާއެއީ ާމައްސަލަ ާހުށަޖެޅިފައިވ  ާބަހުސްގައި ާއޮންނަނީ ާުބނެފައި ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ  405އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބެހޭްޭާގޮތުންާވ ހަކަދެްއކެވުމަްށ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަަކފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާދަންނަވަން.

ާ

ާ:ާވ ހަކަދެްއކެވުންހުްުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ނޑުމެްނގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގިއާ އ ދެ،ާމިާގޮތުންާކޮންމެާކޮމިޓީއަކަށްާމައްސަލަާދިޔަާކަމަށްާވިއަސްާމިއަދުާއަުޅގަ

ނޑަައޅ ާކޮމިީޓަގިއާ  410މިާއޮންނަނީާއެާކޮމިީޓއަކުންާއެާމަސަްއކަތްާނިންމ ާއެާަމސައްކަތްާކުރ ނެާގޮެތްއގެާތ ަވލެއްާކަ

ާމަޖިލީހަށްާފ ސްކުރުން.ާފ ސްކު ާރަްއޔިތުންގެ ާގޮތެއް ާކޮމިޓީތަުކެގާމަސައްކަތްތަްއާހިނގ ނެ ާދ އިމީ ާއަދި ރުމަށްފަހުގައި

ާޮބޑުާ ާވަރަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ.ާމި ާފ ްސކުރަން ާެއކަންކަން ާމަިޖލީހުންާވެސް ާެއާރަްއޔިތުންގެ ގެނެސް

ާފ ސްކޮްށގެާ ާމިތަނުަގއި ާަގވ އިދު ާއެ ާހަަދއިގެން ާރައްޔިތުންނަށްާގަވ އިދެއް ާފެށީމ ، ާޢަމަލުކުރަން ާަގވ އިދަށް ާއެ ން

ާދިވެހިާ ާަބއިވެިރވުމަށްޓަަކއި ާކޮންވެންޝަންގައި ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާގުޅިގެން ާކަމ  ާމި ާމ ދަމ  ާއެހެންކަމެއް. ފެންނަނީ

ާ ާމުޖުތަމަޢަށް ާބައިނަލްއަުޤވ މީ ާަސރުކ ރުން ާދިވެހި ާއަދި ާހުށަހެޅުމ  ާއޮްތ ާހުށަހަޅ ފައި ާއޮްތާސަރުކ ރުން  415ހުށަހަޅ ފައި

ހުށަހެޅުމުގެާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްާމިާމަސައްކަތްާހިނގަހިނގ ާޮއތްވ ާމިކަންާދ ންވީާކޮމިޓީންާއަންގަފ ނެާއ ނ،ާމިހ ރުާ

ާކުރަނީ.ާ ާކަމެއް ާމި ާކަމަކީ.ާސަރުކ ރުން ާމި ާކަމެއް ާބައިވެރިވ  ާނިންމީއޭ.ާޙަޤީޤަތަކީާސަރުކ ރުން ާނުވ ގޮތަށް ބައިވެރި

ާމަޖިލީ ާކޮމިޓީައކުންާރައްޔިތުންގެ ާފިޔަަވއި ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާރައްޔިތުްނގެ ާރުހުން.ާއެހެންނަމަވެސް ާދޭންޖެހެނީ ާމި ހުން

ާކަންތައްާ ާމީހުން ާގިނަ ާވަަރށް ާރައްޔިތުްނގެ ާދެން ާހަމަޖެހުނީއޭ. ާނުދޭގޮތަށް ާރުހުން ާމިހ ރު ާއުހޫނ، އަންގަފ ނެ

ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ާމި ާއަޅުަގނޑު ާުސވ ލުކުެރއޭ،ާއެއީ ާއެބަ ާނުހިގ ެނާާބޮޑުެވގެން ާގޮތަށް ާއެ  420ައކީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަން

ގޮތަކަށްާހަމަޖައްސ ށޭ.ާމިއަދުާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާއެކަންާކުރަނީ.ާމ ދަމ ާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާއެަކންާކުރަންވީ.ާއަނެއްދުވަހުާ

ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކުރަނީ. ާެއކަން ާބޭފުޅުން ާއެ ާނުޖެހުނީމަ ާހިތްހަމަ ާމީހުން ާުނވ  ާނިސްބަތް ާަބޔަކަށް ާއެާވަކި ހ ރު

ާކިހ ވަަރކަށްތޯ.ާ ާއޮތީ ާކުރިަމތީގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާއަނގު ާމުއައްސަސ ގެ ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދިޔައިމ  ާމިކަން ހިސ ބަށް

ާމިާ ާދެން ާޖަހަނީ. ާއުފުްއލ ފައި ާއަނެއްުދވަހު ާއަޅަނީ. ާކަޓަުރ ާއަނެއްދުވަހު ާފޮޅައިަގންނަނީ. ާތަޅ  ާމިތ  އެއްުދވަހު

ާިޢއްޒަތް ާމިކަންދ އިރުގައި ާއެދިާހިސ ބަށް ާބޭއްވުމަށް ާކޮންްޓރޯލެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާމިކަމުގަިއ ާރަީއސް  425ތެރި

ާތިބީާ ާވަޑަިއގެން ާތަނަށް ާމި ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ. ާވ ހަކަ ާމި އަޅުަގނޑު

ާމެންބަ ާހެޔޮ ނޑުަތއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާރަނގަޅު ާތަޖުރިބ ކ ރު ާވަރަށް ާހަމަ ާޒުވ ން ާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާވަރަށް ރުން

އެާބޭފުޅުންާވެސްާހަމަާފަހަރުގަިއާހެދޭާގޯހަީކާރަްއޔިތުންާމުސްތަޤުބަލުގައިާއެާބޭފުޅުންާވެރިކަމަށްާވަަޑއިގަތީމަާެއާ

ާއަރަނީ.ާ ާވެސް ާމައްޗަށް ާފ ރު ާގޮސް ާފުންމައިގެން ާއެރީމަ ާހިތަށް ާހަމަ ާކަންތައްތައް. ާދިމ ކުރ ނެ ާވެސް ބޭފުޅުންނ 

ނޑުެގާވ ހަަކާައކީ.ާއެާބައިަތްއާދޮރުގައިާވެ  430ްސާއެިލގަންނަނީ.ާއެާކަހަލަާކަންތައްަތއްާހިގަުމންާދިއުމެއްާނޫންާއަުޅގަ
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ާކުރ ާ ާކޮމިޓީައކުން ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާައކީ ާވ ހަކަ ާސީދ  ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާކަންތައްަތުކގައި. ާސިޔ ސީ ހިގ ނެ

ާޢ  ާެއކަްނ ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާނިންމުމަށްފަހުަގއި ާރިޕޯޓުގައިާމަސައްކަތެއް ާކޮމިޓީގެ ާކުރަްނޖޭހޭނީ ާއިޢުލ ނު އްމުކޮށް

ާމުޤައްރިރުާ ާކޮމިީޓގެ ާތިބެަފއި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާައީކ ާކުރަނީ ާއިޢުލ ނު ާެއކަން ާމަޖިލީހުގައޭ. ރައްޔިތުންެގ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާނުވަން. ާަބއިވެިރ ާކޮންވެންޝަނުަގއި ާމި ާދެން ާނިންމީއޭ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާމިހ ރު ާޮގސް ްނާފުންމައިގެން

ާސަލ މަތުގެާ ާޤައުމީ ާކުރަންވީތޯއޭ ާއިޢުލ ނު ާނުކުމެ ާމ ދަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީގައި. ާބެހޭ ާސަލ މަތ  ާޤައުމީ  435މިތިބީ

ނުޑގަިއާ ާބަ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއުވ ލ ަފއި ާއުވ ލަން. ާއ  ާފުލުހުންގެ ާއ އި ާސިފައިންގެ ާނިންމައިފީމޭ ކޮމިޓީން

ންާނުކުމެާމަގުމަތީގައިާހަމަާހިނިއަިއސްފައިާބަަލން.ާއެާއުސޫަލކުންާނޫނޭާވ ޖަހ ފައިާދަމަން.ާދެންާރައްިޔތުންާއެންމެ

ާމިާ ާފޮނުވ އިރުަގއި ާކަމެއް ާކޮމިީޓއަކަްށ ާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކުަރންޖެހޭނީ. ާކަްނކަން އަޅުަގނޑުމެން

ާމި ާގޮުތގައި ާުއއްމީދުކުރ  ނޑު ާދަންނަވ ލީ.ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާތަކުރ ުރކޮށްލުމުގެ ާަބއިވެިރވުމަްށާާވ ހަކަ ކޮންެވންޝަންގައި

ާދީނުގެާ ާިއސްލ މް ާމ ތްެވގެންވ  ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެްނެގ ާއަޅުގަ ާކަމަކީ ާމި ާބަލ  ާމަޖިލީހުން  440ރައްޔިތުންގެ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދިނުން ާުރހުން ާމި ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާަކމެއް ާނުދ ނެ ާނެއްިޓގެން ާތެެރއިން ާއުސޫލުަތކުގެ ހަމަތަކ އި

ާގެާހުރިހ ާމެންބަރުންގެާކިބައިންާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހު

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާާވ ހަކަދެްއކެވުން

ނޑުާކުރިންާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާެދއްެކވިާއިރުާދަންނަވ ެލވުުނާ  445ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަުޅގަ

ާކު ާމުޚ ތަބު ާވ ހަކަފުޅ ާރިޔ ސަތަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ާދެއްވ ނެ ާފަހުން ާޖަވ ބު ާުސވ ލުތަުކގެ ާކުރެއްވި ރައްވ 

ާޖަވ ުބާ ާއޭގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާކަްނތައްތަކަކީ ާަބއެއް ާއައި ގުިޅގެން

ާބަ ާބަހުސްގައި ާކަމަކަށްވ ތީ، ާވެދ ނެ ާބޭނުންފުޅު ާއޮތުން ާގޮތަކަށްާލިބިވަޑަިއގެންފައި ާނޫން ާގޮތުން ިއވެިރވުމުެގ

ާވަަރްށާ ާގޮތް ާހިގަންވީ ާކޮމިޓީތަުކަގއިާމަސައްަކތް ާގަވ ިއދުގައި ާބަލ ނަން.ާމަޖިލީހުގެ ާދެންނެޭވތޯ ާމިާވ ހަކަ އަޅުަގނޑު

ާއެްއާ ާޖަލްސ  ާސިއްރު ާއެއީ ާފަސްކޮށް ާކޮމިޓީތަކުން ާޢ އްމުންނަށް ާމަސަްއކަތަކީ ާކޮމިޓީަތކުގެ ާލިޔެފައިވޭ.  450ސ ފުކޮށް

ާވަނުމުގެާކަމަ ާޖަލްސ ތަކަށް ާެއ ާއަކަށް ާމީޑިއ  ާހުރިހ  ާޖަލްސ ަތކެއް. ާހުޅުވ ެލވިފަިއވ  ާޢ އްުމކޮށް ާއިރަކު ާނުހަދ ހ  ށް

ާެއާ ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާވަްނނަ ާބެލުމަށް ާކަންތައްތަްއ ާހިނގ  ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާޭއގެިއތުރުން ާއަދި ާލިބޭ. ފުރުޞަތު

ާ ާއަދި ާލިބިގެންވޭ. ާފުރުޞަތު ާއެ ާކޮމިޓީައކަށްާކޮމިޓީތަކުަގއި ާަމސައްކަތްަތއް ާކުރެވޭނެ ާކޮމިޓީތަކުން ާއެއ ެއކު ހަމަ

ާއެބަވޭ.ާ ާލިޔެފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރައް ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތްތައް ާޢަމަލުކުރެވިދ ނެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާކަމަކ  ފޮނުވޭ

ާޔަޤީންކޮ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހު ާދަންނަވ ލުމަށް ާެއވ ހަކަ ާއެހެްނާއެހެންވީމ ، ާއަދި ާއަރުވަން،  455ށް

ާކަންތަްއާ ާއިނދެގެން ާިރޔ ސަުތގައި ާައޅުަގނޑު ާައރުވަން ާޔަޤީްނކޮށް ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާތެރޭަގއި.ާެއާ ާއިުމގެ ާޤ ނޫނޫައސ ސީގެ ާމިވ  ާކުރިމަތީގައި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާބަލަނީ ާމި ކުރެވޭތޯ
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ާމި ާއަުޅަގނޑު ާއެހީތެރިކަމ ިއާާގޮތަށް ާދެއްވ  ާތި ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަްތތެރި ާތިޔަ ާކުރުމުަގއި މަސަްއކަތް

ާގޮތަށްާ ާވ  ާގަވ އިދުަގއި ާެއ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއއ ެއކު ާހަމަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާައޅުަގނޑު އެއްބ ރުެލއްވުމަށް

ާޢިއްޒަ ާތިޔަ ާގެންދެވޭނީ ާކުރިއަށް ާކަންތައްތައް ާސުލޫކީ ާކުރިއަްށާމަޖިލިހުގެ ާގަވ އިދު ާމި ާވެސް ާމެންބަރުންނަކީ  460ތްތެރި

ނޑުމެންނަށްާ ގެންދަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅުންކަމުގައިާައޅުަގނޑުމެންާއެްނމެންނަށްާރައްޔިތުންގެާއެންމެންނަށްާއަޅުގަ

ާހެ ާެއއީ ާމީހަކު ާއިންނަ ާރިޔ ސަުތގަިއ ާކަމެްއަގއި ާކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެިރ ޑްމ ސްޓަެރއްެގާހ މަކޮށްދެވިގެން.

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކުށްހީެއއް. ާެއއީ ާކުރެްއވޭނަމަ ާޤަބޫލުފުޅު ާއަިމއްލަފުޅަްށ ާކަމުަގއި ާމީހެއް ާކުރ ނެ ާމަަސއްކަތް ގޮތުަގއި

ާމަޢުޞޫމަށް.ާهللاާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ465 

ާ:ާދެްއކެވުންމްާވ ހަކަމަޢުޞޫهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާކެލ ާދ އިރ ގެ

ާބަހުސްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަނި ާހަމަ ާއެދުނީ ާފުުރޞަތަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،

ކުރެވެމުންާމިދ ާކޮންވެންޝަނަކީާމިާފ ސްވެއްޖެނަމަާރައްޔިތުންގެާމައްޗަށްާކޮންވެންޝަްނެގާސަބަބުންާކަންތައްތަކެްއާ

މައްސަލައެްއގެާގޮުތގައިާައޅުގަޑުމެންާމިާކަހަލަާކަމެްއަގއިާބަހުސްާކުރަމުންާދ އިރުާއަންނ ނެތީ.ާއެހެންވީމ ،ާިނޒ މީާ

 470ާމެންބަރުންާތިބޭނެާކަމަށްާފެންނ ތީ،ާއެހެންވެާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ަލންާވެގެން.ާޝުކުިރއްޔ .11ާާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ)ަވުގތުކޮޅަ ާމެންބަރު. ާސަމ ލުާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ސަުތގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކެލ  ކަށްފަހު(

ާކަމެްއގަިއާ ާމިފަދަ ާވަނީ ާބުނެަފއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޮއތީ ާދަންނަން ާގޮތުްނ ާބެހޭ ާއ  ާމައްސަލަ ާތިގެންނެިވ ކަމަށް

ާ ާކަމުގައި ާޯކރަމް ާމަޖިލީހުގެ ާއަހ އިރު ާކ11ާަވޯޓަށް ާތިއްބަވަންޖެހޭނެ ާއެހުންާމެންބަރުން ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމ ،  475މަށް.

ާއަޅުަގނުޑާ ާގަީޑގަިއ. ާައހ  ާވޯޓަްށ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިމިެގން ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާިނމި ާމަސަްއކަތް ާމި އޮންނ ނީ

ާ ާއަހ ނީ ާވޯޓަށް ާމިހ ރ11ާާުއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއއްަގއި. ާޖަލްސ  ާތިބި ާވަަޑިއގެން ާހ ޒިުރެވ މެންބަރުން

ާވަނީާކުޅުދުްއފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތްެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށް.ާފުރުޞަތުާމިާއަރު

ާ

 480ާ:ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާވަަޑއިާ ާބައިވެިރވެ ާސަރުކ ުރން ާމުޢ ހަދ ގައި ާމިވ  ާފޮނުއްވ ަފިއ ާރަީއސް.ާސަރުކ ރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ގަތުމ ާޝުކުރިއްޔ 

ާޤައުމުތަކުގަިއާ ާތ އީުދުކރަން.ާބޭރުގެ ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާދެއްުވމަށް ާރުހުން ާމައްސަލަިއގައި ާއޮތް ާދެއްވުމަށް ާރުހުން މެދު

ނުޑގެާތެޭރގައިާތަންފީުޛެވގެންާދިއުންާ ތަޙުކީމުގެާުއސޫލުންާނިންމޭާމައްސަލަތައްާއެާގޮތަށްާރ އްޭޖގެާޤ ނޫނީާއޮިނގަ

ނަމަވެސްާހަމަާމިއ އެކުގައިާަދންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާދެާނުކުތ ާއެބަާއޮތް.ާނިސްބަތުންާމިާމުޢ ހަދ ގެާބޭނުމަކީ.ާއެހެންާ
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ާރ އްޭޖގެާ ާގިނައޭ. ާކަންކަން ާނިންމޭ ާޙުކުމްތަކުން ާކޯުޓތަކުގެ ާޝ ރުޢީ ާވުރެ ާކަންކަމަށް ާނިންމޭ ާއުސޫލުން  485ތަޙުކީމުގެ

ޙުކުމްތައްާހުރޭ.ާއެާޙުކުމްތައްާތަންފީޛުކުރެޭވެނާާބައެއްާފަރ ތްތަކ ާދޭތެރޭގައިާބޭރުގެާޤައުމުތަކުގެާކޯޓުަތކުަގއިާނިންމ 

ނޑެއްާނެތުމުގެާމައްަސލައަކީާމިާފަހަކަށްާއައިސްާަވރަށްާބޮޑަށްާދިމ ވެފައިވ ާމަްއސަލައެކޭ.ާއަދިާސަރުކ ުރެގާ އޮނިގަ

ާ ާިވސްނުންފުޅެކޭ. ާގެންދަވ  ާކުަރއްވަމުން ާވެސް ާމަަސއްކަްތ ާއެކަމަށް ާހުރެގެން ާެއކަން ބަެއްއާވިސްނުންފުޅުަގއި

ާގޮތަްށާ ާއެ ާހަމަ ާޙުކުމްތައް ނަޑއަޅ  ާކަ ާނިންމުންތައް، ާނިންމ  ާކޯޓުތަކުން ާަޤއުމުތަކުގެ ާބޭރުގެ ާހުރޭ ޤައުމުތަކުަގއި

 490އެހެންާޤައުމެްއގައިާތަންފީޛުާކުރެވޭނެާނިޒ މުަތއްާކޮށްދީފައި.ާރ އްޖޭަގއިާެވސްާއެފަދަާނިޒ މެއްާޑިަޒއިންާކުެރވިާޭއެގާ

ާކުެރވެމުާ ާވެސް ާކަންކަްނާމަސައްކަތްތައް ާތަޙްކީމުގެ ާއެހެންީވމ ، ާލިބިފައިވޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ާެވސް ާއަޅުަގނޑަށް ންދ ކަން

ާރ އްޖޭގަިއާ ާއުސޫލުންާނިްނމޭާނިންމުންތައް ާތަޙްކީމުގެ ާކުެރވޭ ާދޭތެރޭަގއި ާރ އްޖޭެގާފަރ ތްތަކ އި ާޤައުމުތަުކގައި ބޭރުގެ

ީކގަިއާބޭރުެގާޝަރުޢީާޯކޓުތަކުންާނިންމ ާޙުކުމްތައްާއެާގޮތަށްާތަންފީޛުާކުރެވޭެނާމަގުާހުޅުިވގެންާދ އިރުާއެއ ާއެުކއެ

ާއެުކަގިއާ ާބައި ާދެ ާމި ާވުަމކީ ާގޮތް ާކުރެވޭނެ ާތަންފީޛު ާރ އްޖޭގައި ާނެތި ާބެލުމެއް ާމައްސަަލ ާއެ ާއިރުތަށް ވެސް

ނަޑށްވެސްާއެނގޭާ  495ނަާވ11ާަގެންދެވޭނެާގޮތްވުަމކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއްާކަުމގަިއާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާމިާމުޢ ހަދ އަށްާމަޖިލީހުންާރުހުންާާދިންާކަމުގައިާވ11ާާީމ އްދ ގެާދަށުންާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ނަމަވެސްާމިާމުޢ ހަދ ގައިާވިދ ޅުވެފަިއވ ާކަންތައްަތއްާރ އްޭޖގެާރައްޔިތުްނގެާމައްޗަށްާތަންފީޛުާކުރެވޭނީާރައްޔިތުްނގެާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައާބަޔ ްނކޮްށފައިާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،11ާާގެާދަށުން.ާއެހެންާމަޖިލީހުގެާއެކުލަވ ލ ާޤ ނޫނެއްާ

އެާޤ ނޫނުާއަންަނއިރުަގއިާަސރުކ ރުގެާވިސްނުންފުުޅގައިާޭބރުގެާޝަރުޢީާކޯޓުެގާޙުކުމްތަކ އިާއަިދާތަޙްކީމުެގާެއކިެއިކާ

 500ގޮަތކަށްާބަޔ ންެވގެްނާއައުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާާމުއައްސަސ ަތކުގެާތަޙްކީމީާިނންމުންތައްާއެކުަގއިާތަންފީޛުާކުރެވޭނެ

ާކަމެއްާކަމުަގއިާނޯޓުކޮށްލަންާބޭނުންވެގެންާމިާވ ހަކަާދަންަނވ ލީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާާ:ވުންވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެާ

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢަލަިއކުމް.ާޝުުކރިއްޔ  ާތ އީުދާއައްސަލ މް ާައޅުަގނޑު ާބަިއެވރިވުމަކީ ާމުޢ ހަދ ގައި ާއ ދެ،ާމި އީސް.

 505ކުރ ާކަމެއް.ާހަމަާއެހެންމެާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީުދކުރަން.ާ

ާބެހޭ ާކަމ  ާމި ާއޮތް ާދެތިންކަމެްއާއެބަ ާބޭނުންވ  ާފަަހަގކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާަރއީސްާާހަމައެއ ެއކު ގޮުތން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމީގެާ ާއަދި ާބައިވެިރވަމުން. ާދަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމުޢ ހަދ ގައި ާމިފަދަ ާބައިަނލްއަޤުވ މީ ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާވެްސާ ާކަންތައްތަކެއް ާވިސްނަްނޖެހޭ ާމީަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ އިރު ާބަިއވެރި ާބަިއވެިރވެފައި. ާވަނީ ާވެސް ކުރިން

ާސަ ާމީގެ ާ ާގޮތުންާއެބަހުރި. ާއެ ާއެބަހުރި. ާމިައދު ާވެސް ާމައްސަލަތަކެއް ާކުރިމަތިވ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަބުން

ާކަހަލަާ ާބަެއއް ާގެންދ  ާބަހުސްކުރަުމން ާމަޖިލީހުގައި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާމިހ ރު ާފ ހަަގކޮށްަލން ާހަމަ  510އަޅުަގނޑު

ާތަޢ ރު ާމުޢ ހަދ ތަކ  ާއެއްބަްސވެފަީއ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެބަހުރި ާމިސ ލަކަށްާޤ ނޫނުތަކުގައި ާކަންތައްތައް. ޟުވ 
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ާދ އިުރގަިއާ ާދައްކަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާީމހުންގެ ާކުރ  ާކުށްތަްއ ާތަފ ތު ާހަތިޔ ރ އި ާތޫނު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާމިާ ހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާއަުޅަގނުޑމެންާނިގުޅަިއގަންނަންާއެާބިުލތަކުަގއިާަކނަޑއެޅިފައިާއޮތްާިއރުގައިާއަުޅގަ

ާއެކަހަ ާެއީއާތިބީ ާޙައްެޤއް ާލިބިގެންވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާޮސއިކޮށްަފއި. ާަބއިވަުރާމުވ ހަދ ތަކެއްަގއި ާއެތައް ލަ

ާއޮތްާ ާދީފައި ާރުހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއަށް ާއިރުގައި ާތ އީދުުކރ  ާައޅުަގނޑުމެން ާތަކުގައި ާމުޢ ހަދ   515ބައިނަލްއަޤުވ މީ

ާއަޅުަގނ ާވީީތ، ާއިންސ ަނކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ނުޑާއިރުަގއި ާއަުޅގަ ާަމއްޗަށް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާަޙއްެޤއް ާލިިބގެންވ  ޑަށް

ާލިބިގެްެްނވ ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއ އޭާނުބުނުމަކީ ާމައްޗަްށާއަޅުަގނޑު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާތުުހމަތުގައި އ އޭާނުބުނުމުގެ.ާކުެށއްގެ

ާތި ާމި ާައޅުަގނޑުމެްނ ާުމޢ ހަދ އެއްަގއި ާބަިއވަރު ާއެަތއް ާއެކަހަލަ ާެއއީ. ާޙައްެޤއް ާސޮއިކޮށްގެން.ާއިންސ ނީ ބީ

އެހެންވީމ ،ާމިއަދުާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހ ާހަމައަށްާމިކަހަލަާމުވ ހަދ ތައްާއަންނައިރުާއަުޅަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާޤ ނޫނީާ

ާކޮމިޓީަގިއާ ާެވގެންދަނީ. ާތަޢ ުރޟު ާމިކަން ާމިންވަރަށްކަން ާކިހ  ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  520ގޮތުން

ާއަ ާމީހަކަށް ާކުރ  ާވެސްާމަސައްކަތް ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބަެއއް ާހުރި ާކުރިމަތިވެފައި ާައޅުަގނޑ  ާވ ތީެވ، ޅުަގނޑު

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއ ދެ، ާދަނޑިަވޅެްއަގއި. ާކަހަލަ ާމި ާކަމެއް ާާބޭނުންތެރި ާވެސް ހިއްސ ކޮށްލުމަކީ

ާއ15ާަ ާއެހެންނަމަވެސް ާމީހުން. ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާއެބައޮްތ ާމ އްދ ގައި ާފަހުންާވަނަ ާވަރަށް ނޑުމެން ޅުގަ

ާބައިނަލްއަުޤވ މީާ ާގުިޅގެން ާކުރުމ  ާތައްޔ ރު ާތަނުން ާމި ާބިލެއް ާާބޭނުންވ  ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ޚ އްޞަ

ނޑައެިޅގެންާެއަބާ  525އެހެންާމުޢ ހަދ ތަކުގައިާސޮއިޮކށްފައިާއޮތަތީެވ،ާއެާހެލްތުާމިނިސްޓްރީންނ ާއެހެންާދިމަދިމ ލުންާކަ

ާ ާމިވެނި ާމީގަިއާބުނޭ ާނުލިޔެވޭނޭ. ާގޮަތަކށް ާމި ާބިލުގައި ާމި ާއޮތީީތވެ، ާޮސއިކޮށްަފއި ާމުޢ ހަދ އެްއގައި ކަހަލަ

ާގޮތަކަްށާ ާވަކި ާއޮތީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެްނާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއަުޅގަ ާޢިބ ރ ތަކުންނޭ.ާއެކަމަކު ާމިވެނި ލިޔަންޖެހޭނީ

ާކަންތައްތައް ާހުރި ާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައް. ާއެ ާނިންމ ލ އިރުާާލިޔެފައި ާގެނެސް ާމަޖިލީހަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާނިންމަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނުބަލަން.ާގިނަފަހަރަށްާފޮނުވ ާކޮމިޓީާއެއްާވެސްާބަލައެއްާނުލ .ާގިަނާ

 530ކީާވެސް.ާފަހަރަށްާމިާކަހަލަާއެއްޗެހިާކޮމިޓީއަކުންާބަލ ާދިރ ސ ާކުރުމަށްފަހުާއެއްވެސްާނޫންާމިކަންާކުރަމުންާދަނީއަ

ާނުލެވޭނެ.ާ ާޮއޅުަވއެްއ ާޙަޤީޤަތެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާުކރޭ. ާއެްއޗެްއ ާކުރ  ާވެސް. ާކުރިައސް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ދެން

ާއަންނަާ ާތަނަށް ާމި ާއެންެމާމީހަކު ާުއޅެނީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާމި ާކުރަންކަން ާކީްއކަން ާއިނގޭ ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއޮޅުވ  ާބަޓަން ާބުނެ ާރުހުންާދޭާއެްއޗިއްސަށްާނޫނޭ ާމިހިރީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެއްޗެްއަގއި ާގެންނަހ  ާތަނަށް ކަށްާނެތިން.ާމި

ާތިބޭއިުރާ ާފުދިފައި ާަތަޞއްރަފު ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ާމިހ ރު. ގޮތަށް

ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ޖިބުތައް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކަންތައް. ާައންނަ ާމައްޗަށް ާއަދިާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ  535އެގެންޖެހޭނެ.

ާރައްޔިތުންެގާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިއ  ާއަންނައިރުަގއި ާހަމައަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނ  ާކުރެވިގެން ާއެޖެންޑ  ާކަމެއް މިވަރު

ްްޒަތްތެރިާރަީއސްާވެސްާމިއ ާބެހޭާގޮތުންާކޮންމެވެސްާއެްއޗެްއާބުނެލުމަކީާ މަޖިލީހުގެާއިދ ރ ާއިންާވެްސާނުވަތަާޢިއެ

ާ ާބޭނުންތެރި ާކުރ ާކޮންމެހެން ާއިތުބ ރު ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޫހެލޭ ާވަރަށް ާރައީަސކީ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ކަމެއް.
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ާބޭފުެޅްއާ ާކުރައްވ ަފއިވ  ާވަންދެން ާޒަމ ނެއް ާއެތައް ާވެސް ާމިނިސްޓަރުކަން ާފޮރިންގ ާމުއްސަނދި ާމަޢުމޫލ ތު އަދި

ާއެތައް ާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާކަހަލަ ާެވސް ާތަޖުރިބ  ާމުހިއްމުާާކަމަށްވ ތިެވ،ާއެ ާޮސއިކުރުުމގެ  540މުޢ ހަދަތަކެްއގައި

ދައުރުތަކެއްާއަދ ވެސްާކޮށްފަިއާހުންނެވިާބޭފުޅެްއާކަމަށްާވ ީތވެ،ާއެާޔަޤީންކަމ ާއެުކގަިއާަރއީސަށްާކުރ ާއިތުބ ެރްއގެާ

ާދެންނެވިާ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާކުރިން ާއެހެންނަމަވެސް ާމިހިރީ. ާތައްޔ ރަށް ާދޭން ާރުހުން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަށް ާސަބަބުން

ާމަޖިލީހާ  ާމަޢުލޫމ ތެއް ާކޮންމެެވސް ާކަމަލަ ާދެންނެވި ާފަހުގަިއާމި ާކުރުމަށް ާރިޢ ޔަތް ާމަނިކުފ ނު ާމެުދގައި ކަންތައްތަކ 

ާމެންބަރުންގެާ ާއެއީ ާގެނެސްާދިނުމަކީ ާހުށަހެޅުމަކުން ާއަންނަާކޮންްެމެ ާއަންނަާކޮންމެާބިލަކުންާނޫނީ ާމިހެން ހަމައަށް

ާއިތުރަށްާމުއްސަނދިވެގެން ާކަމެއްާކަމަށްާާމަޢުލޫމަތު ާލިބިގެންދ ނެ  545މެންބަރުންނަށްާކަންކަންާނިންމުމަށްާފަސޭހަތަކެއް

ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާއޮންނަ ާހަމަޖެހިފައި ާގަވ އިދު ާމަޖިލީްުގެ ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީގެާާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސަކީ ާމަޖީލީހުގެ ގޮތުން

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއިތުރު ާބަހުސެއްަގއި ާއެްއވެސް ާކުރެވޭ ާގޮތަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާމީހެއް ާބަިއވެރިެވވޭ  550ބަހުސްގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއ ެއކު ާނޯންނ ނެ. ާެދންނެވޭކަށް ާއެްއޗެއް ާގޮތުން ދިނުމުގެ

ލަން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވިާސިޓީފުޅ ާެއުކަގއިާސަރުކ ރުންާާތަްއޔ ރުާުކރައްވ ަފއިވ ާމިާކަމ ާބެހޭާދަންނަވ 

ާކުރިންާ ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅަކަށް ާއިތުރު ާމިހ ރު. ާއަތްޕުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާވ ނީ ލިޔުންތަކެއް

ނަންބަރ1ާާުއެއްާފެށިގެްނާހިނގަމުންދ ާވ ހަކަ.ާއެއީާޢ އްމުާކޮމިޓީާކޮމިޓ1ާާީގައ1312ާާިއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ާ ާކޮމިޓީ ާއިޤުތިޞ ީދ ާއަދި ާމިހ ރ1ާާުކޮމިޓީގަިއ. ާއަޅުަގނޑު ާެއބަދޭ. ާހިނަގމުން ާފެިށގެން ާކޮމިީޓގައި  555ނަންބަރު

ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާގެމަަނފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދަށް.ާ

ާ

ާާ:ފުށީާދ އިރ ގމެންބަރުާިއލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުންގެމަނަ

ަވނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުނ11ާާްޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިްއޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ނ ާވ ތީ،ާއަުޅގަ ާއެދިފައި ާަސރުކ ރުން ާފުރުޞަތެއް ާބައިވެިރވުމުގެ ާމުޢ ހަދ ގައި ާރުހުންދޭާބައިނަލްއަޤުވ މީ ާކަމ  ާއެ  560ޑު

ާރުހުންާ ާވެސް ާގޮތަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކަ ާއޮތް ާރުހުްުން ާައޅުަގނުޑގެ ވ ހަކަ

ާހަމަަގއިމުާ ާވުމަކީ ާގޮތް ާރަނގަުޅ ާަޤއުމަށް ާވެސް ާސޮިއކޮްށގެން ާމުޢ ހަދ ތަކުަގއި ާޤައުމުަތކުގެ ާއެކި ާދުނިއޭގެ ދީގެން

ާބޭނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުޅުމަީކާވެސް ާފ ޑުިކޔ  ާައޅުަގނޑުމެން ާެއއްޗަކަްށ ާކޮންމެ ާފޮުނވ  ާސަރުކ ރުން ާގޮތެކޭ. ވ 

ާމިާ ާކިޔަން. ާމަރުޙަބ  ާވެސް ާއަބަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަމަ ާވަނީ ާކަމަށް ާރަނގަޅު ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރ  އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާތިޭބ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅނޑުމެން ާ"ެއާކަމަކީ ާވ ހަކަެދއްކޭތީ. ާއަނަގއިން  565ދެ
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ާއަނަގއިންާ ާދެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ އިރު ާކަންތައްތައް"ާމިހެން ާދިމ ކުރ ނެ ާަވޑަިއގަީތމަ ާވެރިކަމަށް ބޭފުޅުން

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާކޯްއޗަކަށްތޯ. ާވަނީ ާމި ާެދއްެކވީމަ ާހިމ ޔަތްކުރަްނާވ ހަކަ ާސަުރކ ރު ާައއިސް ާމިއަދު ާދަްއކަވ ަފއި ވ ހަކަ

ާވ ހަަކާހީ ާމި ާހިތަށްއެރީ ާކަންނޭނގެ. ާނޫން ާވެސް ާއެއް ާވ ހަކަ ާމުހިއްމު ާމ  ާމިއީ ާވ ހަކަަދއްކ އިުރ ާމީގަިއ ވަނީ

ާކަެމއް.ާ ާކުރ ނެ ާފައިދ ަތކެްއާޤައުމަށް ާސަބަބުން ާމީގެ ާމުޢ ހަދ ތަކަކީ ާމިފަދަ ާެދކޭގޮުތގައި ދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާއަޅުަގނޑު

ާވ ހަކަދެ ާވެްެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާވ ހަަކާއެހެންވީމ ، ާވިސްނުމެްއގަިއ ާބަިއވެރިވުުމެގ ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި  570ްއކުމުަގއި

ާމިާ ާއެހެންވެ ާވ ހަކަ ާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަަކ ާއެދޭ ާގެންދެވުން ާކުރުގޮަތކަށް ާވެސް ާވީހ  ދައްކަވ 

ާކުރުކޮށްލަނީާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާ:މުއްތަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުންމްާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

ާފަށ ނަން.ާ ާވ ހަކަ ާއެީކގައި ާތަފ ތުވުމ  ާ ާިޚޔ ލު ާކުޑަކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި  575`ާޝުކުިރއްޔ 

ާތަޞްދީޤ2151ާާު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުއްލިއަކަށް ާމުްއދަތަކަށްފަހު ާދިގު ާމުޢ ހަދ  ާމި ާފ ސްކޮްށފައިވ  ާއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެންަނށްާމިއަދުާމިާފެންނަނީާޤައުމުގެާގިނަާތަންތަންާވިޔަފ ރިާކުރަންޖެހޭތީާއަޅުަގނޑުާ ކަންޮބޑުވ ާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާމުޢ ހަދ ާ ާމި ާިތއްބ  ާމިހ ލަތުގައި ާތަން. ާދ  ާިވއްކަމުން ާދެމުން ާކުްއޔަށް ާދީ ާފަރ ތްތަަކށް ާބޭރުގެ އުސޫލުން

ނުޑާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާާތަޞްދީޤުކޮށްފިނަމަާއަޅުގަޑުެމންނަށްާކުރިމަތިވ ނެާމައްސަަލތަކެއްާހުރި ކަމަށްާއަުޅގަ

ާ ާބޭނުންވ ނެ. ާައޅުަގނޑުެމން ާަވގުތު ާގިނަ ާމިއަްށުވރެ ާކުރ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާމިފަދަ  580ކަމަށްާާމިރައީސް،

މިއީާކަމަށްާމިވަނީާކިހިނެއްތޯާމިކަމުގެާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމަށްާލިޭބނީާކޮންާގެއްލުެމއްތޯާާދިރ ސ ކޮށްާމި

ނޑުމެްނގެާަޤއުމަކީާ ވަަނާއަހަރުާއދ.ެގާމެންބަރަކަށްެވގެންާޮއްތ2125ާާއަޅުަގނޑުމެންާބަަލއިލަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާ ާވޭތުވެިދޔަ ނޑުމެްނ12ާާޤައުމަކަށްވ އިރު ާއަުޅގަ ާމުޢ ޙަދ އެްއގަިއ ާމިފަދަ ާމުއްދަތެއްަގއި ާިދގު ާއަހަރުގެ އެަތއް

ާޮއވެގެންާ ާސަބަބުަތެކއް ާއޮތީ ާއެދެީނާސޮއިނުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމ އިެއކީަގއި ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ކަމަށް

 585މިވަގުތުާމިކަްނާކުރުމުެގާކުިރންާދިވެހިރ އްޖެާއަްށާބޭނުންވ ާބައެްއާމުޙިންމުާޤ ނޫނުތައްާތަޞްދީޤުކޮށްާއުފައްަދއިާއެާ

ާ ާމި ާއެއްބަްސވެ ާއަށް ާމުޢ ޙަދ  ާމި ާނޫނީ ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ާތަޞްދީޤު ާއެންެމާޤ ނޫނުތައް ާތަޞްދީޤުކުރުމަކީ މުޢ ޙަދ 

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާހުރުމ އިއެީކގައި ާކަންތައްަތއް ާފަދައިން ާދެންނެވި ާމި ާކަމަށް.ާސަބަބަކީ ާނޫން ާކަމެއް ރަނގަޅު

ނޑުމެްނެގާޤައުމަށްާކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެާކަންތައްތަެކއްާހުރިކަމަށްާ މިާމުޢ ޙަދ ާތަޞްދީޤުކޮށްާދޫކޮށްލުމުންާދެންާއަޅުގަ

ާކަންތައްތަްއާއަ ާޤ ނޫނީ ާިމހ ރު ާއަށް ާމުޢ ޙަދ  ާމި ާއެހެންކަމ ިއއެީކގަިއ ާފެނުން. ާބަލައިލީމަ ާމުޢ ޙަދ  ާމި ޅުަގނޑަްށ

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާތަޞްދީޤުކުރުމަށް ާމުޢ ަޙދ  ާމި ާއޮވެ  590ފުރިހަމަނުވެ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އި

ާފޮރިންާ ާއޮފް ާއެްނފޯސްމަންޓު ާއެންޑް ާރެކޮގްނިޝަން ާިދ ާއޮފް ާކޮންވެންޝަން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާތަޞްދީޤުކުރަން ާކޮންވެންޝަން ާނުއުޯޔކް ާއެއް ާމުޢ ޙަދ  ާމިފަދަ ާއެޯވޑްސް  595އ ރބިޓަރަލް

ނޑުމެްނެގާފޮނުއްވައި ާއަުޅގަ ާޝުކުރުެވރިވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވައި ާމަރުޙަބ  ާސަރުކ ރަށް ާއަޅުަގނުޑ ެދްއވީތީ

ާެއިކާ ާއަދި ާއައިސް ާބޭރުެގާއިްނވެްސޓަރުން ާއިން ާރ އްޖެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުޅ ވެ ާމުޢ މަލ ތްތައް ާިވޔަފ ރީގެ ރ އްޖޭަގއި

ާއިންޝުައރެންސްތަ ާއެކި ާބޭންކުަތކުންނ އި ާބޭރު ާރ އްޖޭަގއިާގޮތްގޮތުން ާމި ާައއިސް ާެއއްޗެހި ކ އި

ާލިޔ ާ ާއެ ާކޮންޓްރެކްުޓގައި ާއެ ާއެމީހުން ާނުވަތަ ާސަރޓެއިންޓީ ާލީގަލް ާއެ ާއެމީހުންނަށް ާ ހަރަކ ތްތެރިވަމުންދ އިރު

ާފެނޭާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާމިހ ރު ާމުޙިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ާޔަޤީންކަން ާކުެރވޭނެކަމުެގ ާއެކަން  600ގޮތަކަށް

ާއެގޮތަްށާާކިތަންމެ ާއެކަން ާގޮްސގެން ާއ ބިޓްރޭޝަނަކަށް ާަވކި ާއެ ާޮއްއވައި ާެއގްރީމަންޓްތަކުަގއި ާފަރ ތެއްގެ ދޭދޭ

ާދެފަރ ތްާ ާކުރެވެމުންދަނީ ާމިކަން ާދަށުން ާެއގްރީމަންޓުގެ ާއެހެންވީމަ، ާކަމުގައި. ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާއެކަން ކޮށްފިނަމަ

ާކޮ ާމި ާއޭަގއި ާދެން ާލިޔެވެމުންަދނީ. ާއަކީާޤަބޫލުކުރ ނެކަމަށް ާމައްސަލަ ާޖެހޭ ާަބއިވެރިުނވެއްެޖނަމަ ންެވންޝަންގައި

ާޖެހޭާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާވެސް ާދެފަރ ތް ާގޮސްގެން ާއ ބިޓްރޭަޝނަކަށް ާޤަބޫލުކޮށް ާއެކަން ާއޮވެ ާއެހެން އެގްރީމަންުޓގައި

ާއަންަނއި ާޙައްުލކޮށްގެން ާެއކަން ާއުެޅގެން ާދެބަްސުވމެއް ާދެފަރ ތުގެ ާވެސް ާގޮަތކަށް ާއެނޫން ާނުވަތަ ާމިާޙ ލު  605ރު

ރ އްޖޭަގއިާެއކަންާތަންފީޛުކުެރވޭނެާގޮެތއްާނެތުން.ާދަންނަަވންާމިއުޅޭާވ ހަަކާައކީާކޯޓުަތުކންާއަނެއްކ ާއެާަމއްސަލަާ

ާމިތަނަށްާ ާހިފައިގެން ާފައިސ  ާމީހުން ާބޭރުން ާކަމަށްވަންޏ  ާކުރަންޖެހޭ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއޭގެ ާނުވަތަ ބަލަންޖެހި

ނޑުމެންާމީގައިާސޮއިނުކޮށްާމިާރިޖެކްޓްކޮށްފިާކަމަށްވަންޏ ާއިންވެސްްޓކުރަންާއައުންާވަަރށްާނ ދި ރުވ ނެ.ާއަދިާއަޅުގަ

ާކޮށްަފއިވ ާ ާއެ ާއެީކގައި ާމީހުންނ  ާރ އްޭޖގެ ާއަލުން ާވިސްަނއި ާދޭތެރޭަގއި ާއެކަންކަމ އި ާވެސް ާމީހުން ާތިބި މިހ ރު

 610ށްާފައިދ ާހުރިާގޮތަށްާއަޅުަގނޑުމެްނާއެގްރީމަންޓްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާވިސްނަންާފަށ ނެާއެވެ.ާއެހެްނވީމަ،ާރަްއޔިތުންނަ

ާމިހިނދުންމިހިނދަށްާ ާކަމަށްަވންޏ  ާބޭނުންވ  ާިއތުރުކުރަން ާއިންވެްސޓްމަންޓް ާއަށް ާރ ްއޖެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނ 

ާކުރަންޖެހޭނެާ ާމިއީ ާތިބެ ާގޮުތގަިއ ާވަކީލުްނގެ ާރައްޔިތުންގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާހުށަހެޅުމ އެކީަގއި ާމިކަން ާމިއަދު ވެސް

ާމިާާކަމެއް ާހީވ ގޮތުަގއި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާހޭދަނުކޮށް ާވަގުތު ާިގނަ ާއަޅުަގނޑު ާަދންނަވ ލަމުން، ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާވެސްާ ާމިހިނދުންމިހިނދަށް ާމީގައި ާއެހެންވީމަ، ާބަލައިގަތުމަށް. ާކޮންވެންޝަން ާމި ާހުރީ ާވެސް ާރޫޙު މަޖިލީހުގެ

ާއެވ ހަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކޭތީ ާއަޅުަގނޑު ާޝުކުރިއްޔ ާސޮއިކުރަންޖެހޭކަމަށް ާިއށީނދެލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވައި  615ކަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާޔ މީންާޢަބްދުލްާޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާނޫނި ާބަލައިގަންނަ ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިާޝުކުރިއްޔ  އްޔ 

ާކޮންވެންޝަންަގިއާ ާމިއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާހޯދަން ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާސޮިއކުރުމަށް  620ކޮންވެންޝަންަގއި

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާދަންނަވ ލީ ާމި ާއެހެން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދެޭކގޮތުން ނޑު ާއަުޅގަ ބައިވެިރވުމަކީ

ވެފައިާހުރިާޤ ނޫނުތަކެއްާނޫންކަންާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާހަމައެއ އިެއީކާޤ ނޫނުތަކަކީާހުރިހ ާޤ ނޫނެއްާހަމަ

ާފަރ ތްތަކުެގާ ާބޭރުެގ ާމަަސްއކަތަކީ ާކުރެވޭ ާއަށް ާތަރައްޤީ ާރ އްޖޭގެ ާމަސަްއކަތަކީ ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރ  އަޅުަގނޑުމެން

ާމައްޗަ ާދެންމެ ާމަސަްއަކތް. ާކުރ  ާހޯދައިގެން ާރ އްޖޭަގިއ ާޢިްއޒަތްތެރިާއިންވެސްޓްމަންޓް ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ންގޮޅި

 625މެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީގެާވ ހަކަފުޅުަގއިާމިާވ ހަކަަތްއާއެއަްށާތަފްސީލުކޮށްާގެނެްސދެއްވި.ާދެންާދަންަނވ ލަންާ

ާނޫީނާ ާވީނަަމވެސް ާއޮތްކަމުގަިއ ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާއިްނވެސްްޓމަންޓ އި ާފޮރިން ާަތނެއްަގއި ާއަދި ާއަކީ ާވ ހަކަ މިއުޅޭ

ާޕްރެކްޓިސްކުރުމުެގާވި ާއެަކންކަން ާވީނަމަވެސް ާޮއތްކަމުގައި ާޤ ނޫނުތައް ާކަހަލަ ާަބއެއް ާރެިގއުލޭޓްކުރ ނެ ޔަފ ރި

ާނޫނީާ ާކޮންފިޑެންްސ ާއިްނވެސްޓަުރންގެ ާނޫނިްއޔ  ާހިނގ ެލއް ާމިކަންކަން ާަޤއުމުތަކުަގއި ާއޮންނަ ޘަޤ ފަތެއް

ާފަށައިގަ ާއަލަށް ާއިތުރުެވގެންދޭ ާއިތުބ ރު ާކުރ ގޮތަްށވުރެން.ާއިންވެސްޓަރުްނގެ ާކަންކަން ާމި ާޤައުމުތަކުަގއި ންނަ

ާކަންތައްަތްއާ ާފައިސ ެގ ާއަދި ާކަންތައްތަކ އި ާއިޤުތިޞ ދީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާައޅުަގނުޑމެން ާައކީ  630ދިވެހިރ އްޖެ

ާއެހެންކަމ އި ާނޫން. ާޤައުމެްއ ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާޤައުމުތަުކގެ ާރެގިއުލޭޓްކުެރވޭ ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ އެކީާޤ ނޫނީގޮތުން

ާނުގެެނވޭ.ާ ާއިްނެވސްޓްމަންޓްތަކެއް ާބޮޑެތި ާބޭރުގެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާނޫނިއްޔަކ  ާމަސަްއކަތްކޮްށެގން ާގިނަ ވަރަށް

ާފެންނަނީާ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާޙިމ ޔަތްާއޮތްކަމަށްވީނަމަވެސް ާދޭ ާޤ ނޫނަކުން ާެގންނަން ާއިންވެްސޓްމަންޓްތައް އަދި

ާގަވ  ާހުރި ާހެދިފައި ާއެއްކޮށް ާދ އިރ ގައިާޤަނޫނ  ާޝަރުޢީ ާޤ ޫނނު ާއަެނއްކ  ާެނތުމ އިއެކީ އިދުތައް

ާގޮތ އިާ ާއޮންނަ ާކަންކަން ާމި ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ާބަލައިލަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަުޅަގނޑުމެން  635ތަންފީޛުކުރެވެމުންދ އިރު

ާވި ާއެހެން ާވެސް ާބޭރުގައި ާހުންނަނީ ާމި ާގެނެވިަފއި ާގިނައިން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުތަކުގައި ޔަފ ީރެގާދެން

ާހިމެނިގެންދަނީާ ާތެރެއިން ާޝަރީޢަތުގެ ާއިސްލ މީ ާމަފްޙޫމްތައް ާމި ާމަފްޙޫމްތައް. ާހުންނަ ާގެނެސްަފއި ޤ ނޫނުތަކުގައި

ބްލެންޑުވެގެންދަނީާކިހ ވަރަކަްށތޯާނޫނީާތަޢ ރަޟްވޭތޯާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާމިސ ލަކަށް،ާހަމަާވަރަށްާއ ދަިއގެާމިސ ލެްއާ

ާ ާއެހެންނަމަވެްސ ާލައިބިލިޓީާދަންނަވ ލަނީ ާލިމިޓެޑް ާުފރަތަމަ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާިމސ ލެއް. ާވަުރގަދަ ާވަރަށް މިއީ

 640ކުންފުނިާތަޢ ރަފްކުރަމުންާދިޔައިރުާލިމިޓެޑްާލައިބިލިޓީާކުްނފުނީގެާކޮންސެޕްޓަކީާމަފްޙޫމަކީާޝަރުޢީގޮތުންާނޫނިއްޔ ާ

ާ ާދޯުޅ ާއެހ  ާޕްރެކްިޓސްކުެރުވނުއިރު ާއެ ާޫނނިއްޔ  ާޝަރީޢަތުަގއި ާނުދޭ.ާއިސްލ މީ ކޮންެސޕްޓަކަށްެވގެންނެއް

ާޝަޚްޞެްއާ ާޤ ނޫނީ ާއަިމއްލަ ާކުންފުނީެގ ާަވކިން ާހިއްސ ދ ރުްނނ އި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާޤ ނޫުނގައި އެހެންނަމަވެސް،

ާއެއުޭޅާާއޮންނަންވ ނެ ާދޭން ާުކންފުނިތަކަށް ާޤ ނޫނުން ާވެްސ ާއޮްނނައިރު ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ނަޑއެޅިގެްނ ާކަ ކަމަށް

ާކުންފުން ާނޫނީ ާނުފުދިާޙިމ ޔަތެއް ާބޭނުން ާއެއުޅުުމގެ ާހަދަން ާޝަޚްޞަކަށް ާޤ ނޫނީ ާަވކި ާނޫނީ ާއެންޓިޓީއަކަށް ޏަކީ

ާޮބޑެތިާއިންވެސްޓްމަންޓްަތއްާ ާއަީކ،ާރ އްޖޭަގއި ާމިއުޅޭާވ ހަކަ ާމިދިޔައީ.ާއެހެންވީމަ،ާދަންނަވަން  645ފުރަތަމަާދުވަސްކޮޅު
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ާލިޔެފައި ާޤ ނޫނެއް ާރަށެއްަގއި ާއަދި ާގެންނަކަމަށްަވންޏ  ާއަށް ާޤ ނޫނުާާރ އްޖެ ާއެ ާވީނަމަވެސް އޮތްކަމަްށ

ާއެއްޗެކެެވ.ާ ާބަލަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާޘަޤ ފަތަކީ ާގެންުގޭޅ ާޕްރެކްޓިސްކުރުމަށް ާޤ ނޫނު ާނޫނީ އަށަގެންެނވުމަށް

ާމަލްޓިލެޓްރަލްާ ާއަކީ ާދިވެހިރ ްއޖެ ާއިތުރުން ާމީގެ ާައދި ާަބިއވެރިވެަފއި ާމުޢ ޙަދ ތަކުގައި ާމިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ާޤ ނޫނުތައްާއިންވެ ާރަށްރަށުގެ ާކަމަކީ ާކޮށްދޭ ާމި ާކަންކަމުން ާމި ާމެންބަރެއް. ާވެސް ާެއޖެންސީގެ ާގެރެންޓީ ސްޓްމަންޓް

ާކޮށްދޭކަމަކީާ ާމިއިން ާސްކީެމއް. ާއިންޝުއަރެންްސ ާކަަހލަ ާބަިއވެރިެވވޭ ާގޮތަކަްށ ާމިީއ  650ފުރިހަމަނުވ ކަމަށްވަންޏ 

ޤ ނޫނުާއެންމެާފުރިހަމަާމިނުގައިާނެތްާނަމަވެސްާތިމަންނަމެންާާއިންވެސްޓަރަށްާއެާކަށަވަުރަކންދެނީާއަދިާރަށްރަށުގެ

ާއެޖެންސީތަުކގަިއާ ާގެެރންޓީ ާއިންވެްސޓްމަންޓް ާމިކަަހލަ ާއަދި ާބައިވެިރވޭ. ާއެަބ ާކޮންވެންޝަންަގއި މި

ާކަންތަ ާހުރި ާދެން ާއެދެނީ ާެއއް ާގެރެންޓީ ާޮގތަކަށް ާއެ ާކޮމިއުނިޓީ ާއިްނޓަނޭޝަނަލް އްތައްާބައިވެިރވެއްެޖކަމަށްވަންޏ 

ާސަރުކ ރުންާ ާހުންނ ނެ ާވެްސ ާސަރުކ ރުަގއި ާކުރީގެ ާހުންނ ނެ ާވެސް ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގައި ޙައްލުެވގެންދ ނެކަމަށް.

ާއެގްރީމަންޓުަތއްާ ާބޮޑެތި ާހުންަނ ާކޮށްފައި ާެއކީ ާކުންފުިނތަކ އި ާބޭރުގެ ާސަރުކ ރުން ާނޫނީ ާހުންނަ  655ބައިވެުރވެފައި

ާތަހުކީމުގެ ާބޭރުން ާޤ ނޫނުގެ ާރ އްޖޭގެ ާސިންގަޕޫުރގަިއ،ާާހުންނ ނެ ާގެްނގޮްސގެން ާއ ބިޓްރޭޝަނަށް ާބޭރުގައި އުސޫލުން

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާވަނީ ާބޭނުމަކަށް ާއޭގެ ާހުންނ ނެ. ާނިންމަން ާތަންތަނުގައި ާއެހެން ާއަިދވެްސ ާނޫނީ މެލޭޝިޔ ގައި

ށްާފަހިވ ާޤ ނޫނުތަކަކަށްާޤ ނޫނުތަކަށްާއެަވގުތުާހުރިާޤަނޫނުތަކަށްާއެހ ާބޮޑަށްާބޮޑެތިާއިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށްާގެނަުއމަ

ާކޮންމެވެސްާ ާއޮންނ ތީ ާނުތަނަވަސްކަން ާހިތް ާނޫނިއްޔ  ާހިތްހަމަނުޖެހުން ާދެތެރޭގައި ާެއކަމ  ާއިންވެސްޓަރުން ނުވ ތީ

ާސިންގަޕޫރުާ ާއ ިބޓްރޭޝަނަކީ ާއޮފް ާސީޓް ާިމސ ލަކަށް، ާއުސޫލުން ާތަހުކީމުގެ ާދިނުން. ާކަށަވަރުކަެމއް  660ކަހަލަ

ާސިާ ާޤަބޫލުކުރެޭވ ާޤ ނޫނުތަކަށްާކަމަށްވަންޏ  ާވަުރގަދަ ާޤ ނޫނުތަކަށްވުރެ ާމި ާމީހުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ންގަޕޫރުަގއި

ާއޮންނ ނެ ާއުސޫލެްއ ާޕްރެކްޓިްސކުރުމުެގ ާސަާއަނެއްކ  ާއޮންނ ނެާކަަމށް. ާމިާާޤ ފަތެއް ާއެހެންވީމަ، ކަމަށް.

ާއެގްރީމަންޓެ ާކިތަންމެ ާހުންނ ނެ ާވެސް ާދިވެިހާސަރުކ ރުން ާހަމަ ާއުސޫލުްނާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާތަހުކީމުގެ ާކޮްށފައި އް

ާނިންމަން.ާ ާބޭރުަގއި ާކަންތަްއތައް ާނިންމ  ާމި ާމެދުވެރިކޮށް ާއ ިބޓްރޭޝަން ާެމދުވެރިކޮށް ާޓްރައިިބއުނަލެއް ނޫނިއްޔ 

ާެއއީާ ާނެތްކަމަްށވަންޏ  ާލެޖިސްލޭޝަންގައި ާލޯކަލް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާތަްނފީޛުކުރެވޭނެ ާކަންކަން ާއެ  665ނިންމ ފައި

ާޤަބޫލުކުެރޭވާާމައްސަލަ ާއަޅުަގނޑަށް ާޙައްލުެވގެންދ ނެކަމަށް ާކަްނކަން ާއެ ާއެހެްނވީމަ، ާވެސް. ާޙަޤީޤަުތގައި އެއް

ާމިއީީކާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާބަިއވެިރވީމަ. ާމުޢ ޙަދ އެްއގައި ާބައިނަލްއަޤްވ މީ މިކަހަލަ

ާސިޔ ސީާ ާެވސް ާމިާާއެްއގޮތަކަށް ާއެވެ. ާނުވ ނެ ާބޮޑެތިާކަމަކަށް ާގެނައުމަށ އި ާއިްނވެސްްޓމަންޓް ާއަށް ާރ އްޖެ އީ

ާއެހެްނވީމަ،ާ ާކުރަން. ާކަމެކޭ ާބޭނުން ާވެސް ާކޮންމެހެން ާހަަމ ާޝައުޤުވެިރކުރުމަށްޓަކައި ާއަށް ާރ އްޖެ ކުންފުނިތައް

ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރެޓިފަިއކުރުމަީކ ާބައިވެރިވެ ާފަރ ުތން ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާމުޢ ޙަދ ގައި ާމި ާހަމަ  670ވަރަށްާާއަޅުަގނޑު

ާތ އީދުކުރ ކަމަކަްށވ ތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާއިތުރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ހަަކފުޅުާދައްަކވަންާފުރުޞަތަްށާ

 675މިާބަހުސްާނިމުނުއިރުާހުށަހެޅިާތ އީދުާދެންާސްާމިހިސ ުބންާނިމުނީ.ާއެދިަވޑަިއގެންފަެއއްާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބަހު

ާ ާފޮނުވުމަށް. ާޮކމިޓީއަކަށް ާމައްސަލަ ާމި ާދެންނެވުމ ާލިބިފައިވަނީ ާވޯޓަށް ާތެރެއިން ާމަސަްއކަތުގެ އެހެންވީމަ،ާމިއަުދގެ

ާޤ ނޫ ާކޮންވެންޝަންތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮންނ ނެ. ާދެންނެވުން ާވޯޓަށް ާއެ ާދ އިރު ާހިސ ބަށް ވަނ11ާާަނުއަސ ސީގެ

ާވިސްނުުމގެާ ާވަެރއްގެ ާކޮންެމެވސް ާވ ހަކަދެެކވުމުަގއި ާބެހޭގޮތުްނ ާއެްއޗަކ އި ާަބޔ ންޮކށްފައިވ  ާގައި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާ ާިމވަނީ ާއެޖެންޑ ކޮށްފައި ާދަންނަވ ލަން. ާގޮތުން ާސ ފުކޮށްލުމުގެ ާހީކޮށް ާއުޅެފ ނެކަމަށް ތަފ ތެއް

ާމިފަދަ ާއެވެ.ާާގޮތުގެމަތިން ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާމަޖިލީހުން ާއެ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާޢަމަލުކުރަންވ ނީ  680މުޢ ޙަދ ތަކަށް

ާގޮތަކަްށާ ާަވކި ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާބަޔަކީ ާރުހުންދިނުމުގެ ާމިވަނީ. ާއެެޖންޑ ކޮށްފައި ާފ ސްކުރުމަށް އެހެންވީމަ،

ާޢަމަލުކުރު ާގޮތަކަށް ާވަކި ާވެސް ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގެާއަދި ާހަމައެކަނި ާއެ ާކަމަކަށްވ ތީ ާބުނެފައިވ  މަށް

ާހެންވޭރުާ ާހުޅު ާެގންދިއުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމައްސަލަ ާމި ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލީ. ާމި ާއަޅުަގނޑު ސަމ ލުކަމަށް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާހުށަހަޅުއްވައި، ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ރިޔ ޟްާާދ އިރ ގެ

ާއެޖެންޑ ާ ާމި ާވަގުުތގައި ާދެންނެވުމުެގ ާވޯޓަށް ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމަ، ާތ އީދުކުރައްވ ަފއި. ާހުށަހެޅުމަށް ާއެ  685ރަޝީދު

ާއައިޓަުމގައިާމިާނިންމެވިާކަްނތަކ އިާބެހޭގޮތުންާޯވޓަށްާދެންނެވުންާއޮންނ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.7

ާ690 

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ރަްއޔިތުންެގާ،7.2ާކުރަންޖެހޭާބިލު.ާހަށްާތަޢ ރަފުާށް.ާެއއީާމަޖިލީއ7ާަރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާއަޅުަގނުޑާމިހ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެދި ާފ ސްޮކށްދެއްވުން ާަގވ އިެދއް ާނަމުގައި ާަގވ އިުދެގ ާސުލޫކުގެ ާމ އްދ ެގ11ާާމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮްށާެއ211ާާވ ލ ދެްއވައިާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާހަާނަންބަރ ާވަނ1ާާަ)ހ(ާގެާ

ާ ާސުރުީޚ211ާާގަވ އިދުެގ ާޤަރ ުރގެ ާއެ ާޮގތުން ާކިޔުންިއްއވުމުގެ ާފުރަތަމަ ާޤަރ ުރެގ ާހުށަހަޅ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  695ވަނަ

ާަގވ ިއދު.ާމަޖިލީހަށްާއިއްވުން.ާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާސުލޫކުގެާ

ާ

ާކުރުން.ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާ.ާކުރިންާތަޢ ފަރުކުރެވިފައިވ 1ާ

ާ
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 700ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުެރވިފަިއވ ާބިލެްއގެާއިޞްލ ޙުާއޮތްނަމަާއެާރަފުާށް.ާކުރިްނާާތަޢ އ1ާަރުާމިދަނީާއެެޖންޑ ާައއިޓަމްާއަޅުަގނުޑާމިހ 

ާތް.ާކަމެއްާރަނގަުޅކުރުން.ާއެފަދަާއިޞްލ ޙެއްާނެ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.1

ާ705 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާާ-1.2 ާއަޅުގަ ާދެން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާބަހުސް.ާމިއީާާށް.އ1ާަމިދަނީ ނޑަެއޅިފަިއވ 2ާާއިބްތިދ ޢީ ަގޑިއިރަށްާކަ

ާއައިޓަމަ ާއެޖެންޑ  ާއޮތް ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާމިއަދު ާތ ވަލުގައި ާމަސައްަކތު ނޑު ާއަުޅގަ ާވަގުެތއް. ާޤ ނޫނ1.2ާުކީ .

ާ ާމަޖިލީހަށ1227/25ާާްނަންބަރު ާބިލު ާމި ާބިލު. ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާސަރވިްސގެ ާސިވލް ިދވެހި

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ނީ ާކިޔުންާهللا. ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ  710މި

ވަނަާޖަލްސ ގަިއ.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލ72ާާުއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާވަނަާރ1221ާ،27ާަޑިސެމްބަުރ12ާާއިްއވ ފަިއވަނީާ

މިނިޓުެގ22ާާއަށްާهللاާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުަމށްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާބިލު ާޕޯޑިއަމުން ާވަޑަިއގެން ާޕޯޑިއަމަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަރުވ ނަން. ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށްާާފުރުޞަތެއް

ާ.ާ…އެދެން

ާ715 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާސަރވިްސގެާ ާސިވިލް ާިދވެހި ާމިއަދު ާރައީސް.ާައޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި `.ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާމުޙިން ާވަރަށް ާމިއުޅެނީ ާހުށަހަޅަން ާއިޞްލ ޙެއް ާއޮތީާޤ ނޫނަށް ާހިތް ާދަންނަވ ލ  ާއަޅުަގނުޑ ާސަބަބުތަކ އިހުރެ. މު

ާމ ގިަނާ ާތަޢ ރަފުަގއި ާއޭގެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާމި ާމިައދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ނުވަތަ

ާއަޅުާ ާދަންނަވ ލީ ާމި ާމިހެން ާއިޞްލ ެޙކެވެ. ާބޮޑު ާފ ޅުކަްނ ާމ  ާބޮޑު ާހ މަކަން ާމ  ާދެްއކުމަށްވުރެ ނޑުާވ ހަކަތަެކއް  720ގަ

ާމިާ ާއ ދެ، ާޮއންނ ނެކަމަށް. ާއިޞްލ ޙު ާމި ާމިހ ރު ާމޭުޒކޮޅުމަތީަގިއ ާިޢއްޒަތްތެރިންެގ ާހުރިހ  ާތިޔަ ޤަބޫލުކުރަނީ

ިދވެހިާިސވިލްާަސރވިްސގެާޤ ނޫނަށްާައޅުަގނުޑާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ެޙއް.ާެއ1227/25ާާއިޞްލ ޙަކީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާ ާ)ބ(17ާޤ ނޫނުގެ ާފަހަތަށް ާ)ރ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅަނީ.ާ،ާވަނަ ާމި ާއަޅުަގނޑު )ޅ(،ާ)ކ(،ާ)އ(ާއިތުރުކުރަން

ާއަުޅގަ ާބޭާނޑުއ ދެ، ާހުރިހ  ާތިޔަ ާއޮތީ ާހުށަހަޅާ ދަންނަވ ހިތް ާމީހަކު ާފިކުރެްއގެ ާވަކި ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާވެސް ފުޅުން

ާ ާނޫނީ ާގޮުތގައި ާޖެއްސުންކުރުމުގެ ާސަރުކ ރަށް ާމިއީ ާޙައްޤުއިޞްލ ޙަކަްށވ ތީ ާބައެްއގެ ާނިުގޅަވަކި  725ގަތުމުެގާއިާތަކެއް

ާމަޤުޞަ ާދެެކވަަޑއިނުެގން ާިއޞްލ ޙެއްކަމަށް ާހުށަހަޅ  ާމިަވގުާދުގައި ާއިޞްލ ޙަކީ ާވަރަްށާތަމި ާޤައުމަށް ާމި ށް
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ފ ޑުިކޔުްއވުންތަެކއްާާމުވެފައިވ ާއިޞްލ ޙެްއަކމަށްާޤަބޫލުފުޅުާކުރައްަވއިގެްނާމިާއިޞްލ ޙަށްާވަރަށްާބިނ ުކރަނިވިމުޙިން

ާކިުއްއވ  ާއެނެމިއަދު ާއްާކަމަށް. ާތެެރއަށް ާތަަޢްއޞުބުގެ ާޒ ތީ ާވެސް ާސިޔ ީސާގޮތަކަށް ާއަދި ާބަދަލުގަިއ ފ ޑުިކއުމުެގ

ާރަްއދު ާމިއަށް ާތެރެއިން ާބަދަލުަގއިއްދެާޖަދަލުގެ ާިދވެހިާާވުމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާގުިޅގެްނ ާއެންމެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާމި ާޙައްޤުަގއި ާމުވަްއޒަފުންގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމިއަދު ާސަރވިްސަގއި ާެއީއާސިވިލް ާތ އީދުކޮށްދެއްވުން  730އިޞްލ ޙަށް

އަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙުާހުަށހަޅަމުންާތިޔަާލޮބުވެތިާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންގެާއަރިހުންާއެދޭާވަރަށްާބޮޑުާއެދުެމއް.ާ

ާސިވިލްާ ާދިވެހި ާސަަބބުތަކ ހުރެ ާއެކިއެކި ާތަފ ތު ާސަބަބަކީ، ާބޭނުންވި ށޑަހަޅަން ާހު ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާމި އ ދެ،

ާސަރވިސްާ ާއުުމރުން ާޖެހެމުން.ާއެއީ ާޫދކޮށްލަން ާއިން ާަވޒީފ  ާދަނީ ާމުަވއްޒަފުންތަެކްއާމިއަދު ާފުރިހަމ25ާާަގެ އަހަރު

އަހަރުާެވގެންނ އިާއަދިާއެނޫންާގޮްތގޮުތންާވެސްާދިވެހިާިސވިލްާސަރވިްސގައިާމަަސއްކަތްކުރ 55ާާވެގެންނ އިާއަދިާ

ާދޫކޮށްލަންޖެ ާއިން ާވަީޒފ  ާމިއަދު ާމުވަްއޒަފުންތަކެއް ާއެބަވޭ.ާއެހެންކަމަށްވ ތީ ާދޫކޮށްލ 55ާާހިފައި ާކުރިން  735ައހަރުވުމުގެ

ާއެއީާ ާއޮތުން ާހަމަޖެހިފައި ާދޭގޮތަށް ާޢިނ ޔަެތއް ާަބޔ ންެވގެންވ  ނޑައެޅި ާކަ ާޤ ނޫނެއްަގއި ާވެސް މުވަްއޒަފުންނަށް

ާހިތް ާޮބޑު ާވަރަށް ާލިބޭނެ ާމުވަްއަޒފުންނަށް ާދޫކޮށްލަންޖެހޭ ާއެޮގތަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަޖެހުމެއްކަމަށް.ާއަޅުަގނުޑ

ނޑައެޭޅާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާފަދައިންާދައުލަތުގެާބަޖެޓަކީާރައްޔިުތންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްގެންާޚަރަދުކުރުމަށްާކަ

އެްއޗަކަްށވ އިރުާއަދިާބަޖެުޓަގއިާަކނަޑއެޅިފައިާނެތްާކަމަަކށްާޚަރަދުކުރުމަކީާކުެރވެންާޮއންނަާކަމަކަށްނުވ އިރުާއަިދާ

ާއެްއޗެްއާދައުލަތު ާއެފަދަ ނޑައަޅ އިރު ާކަ ާދިނުމަށް ާއެއްެޗއް ާއިނ ޔަެތްއފަދަ ާބަޔަކަްށ ާނުވަތަ ާމީހަކަްށ ާފަރ ތުން  740ގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާމަްޝަވރ ކުރެވި ާދޭތެރޭގައި ާއެކަމ  ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޮގތަކީ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ދޭންވ ނެ

ާއެާޤ ނޫނަކަށްާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާާމަޖިލީހުގައިާބަހުސްކުރެިވާެއަކމ ާބެހޭާޤ ނޫނެއްގައި ތަފްސީުލކޮށްާެއކަންާބަޔ ންކޮށް

ާިމގޮތަށްާ ާއަދި ާަޤބޫލުކުރ ތީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެންދިއުންކަމަށް ާތަންފީޛުކުރަމުން ާެއާޤ ނޫނެއް ާމުްއސަސ ައކުން ދައުލަތުގެ

ާޗެކްކުރު ާކޮރަޕްޝަން ާބެލެހެއްޓުމ އި ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާކިތަންެމާހަމަޖެހިގެންދިއުމުން ާއޮޑިޓްކުރުންފަދަ މ އި

ާެވްސާ ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާލިބިދޭ ާޢިނ ޔަްތ ާއެ ާއިތުރުން ާދިއުމުެގ ާލިބިގެން ާފަސޭހަކަން ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ  745ކަމަކަށް

ާގޮތުންާ ާޤ ނޫނީ ާބަދަލުގައި ާވަޒީފ ގެ ާއުިނވެގެންދ  ާިކބައިން ާއެބޭފުޅުންެގ ާނެތި ާޖ ގަ ާއުފުލުމުގެ ާޝަުކވ ތަެކއް އިތުރު

ާކަ ާދިވެހިާލިބިދޭ ާޤަބޫލުކުރ ތީ. ާއަުޅަގނޑު ާލިބިގެންދ ނެކަމަށް ާހިތްހަމަޖެހުން ާއޮތްކަުމގެ ާޢިނ ޔަތެއް ށަވަުރވެގެްނވ 

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާރަްއކ ތެރިުވމަކީ ާޙައްޤުތަކަށް ާޙިމ ޔަތްކޮްށާއެ ާޙައްޤުތައް ާމުަވްއަޒފުންގެ ާސަރިވސްގެ ވަަނ1ާާސިވިލް

ާައސ  ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާދިވެިހ ާަގއި ާ)ބ( ާކަމުގަިއާމ އްދ ގެ ާކަމެއް ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާސިފަތަކުގެ ސީ

ާމުވަްއޒަފުންާ ާއަދަދެއްގެ ާިގނަ ާމެދުވެރިެވގެންާސިވިލްާސަރވިްސގެ ާތަފ ތުާސަބަބުތައް ާވެސް ާހިނދު  750ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ވޭާހިނދުާއެކަީށގެންވ ާޢިނ ޔަެތއްާނުލިޭބގޮތަށްާަވޒީފ ާއިންާޫދކޮށްލެެވމުންދ ތީާއެާމުވަްއޒަފުންާަވީޒފ ާއިންާދޫކޮށްލެ

ާގޮތުެގާ ާޢަމަލުކުރަންވީ ާކޮމިޝަުނން ާސަރވިސް ާސިވިލް ާގޮތުން ާރައްކ ތެރިކުރުުމގެ ާަޙއްޤުތަްއ ާމުަވއްޒަފުންގެ އެ

ާއޮންނަާ ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާސަރިވްސގެ ާސިވިލް ާސަބަބުން ާއޭގެ ާރ ވައިދީ ާތެރެއިން ާތަރަހަިއެގ ާޤ ނޫނީ އުސޫލެއް
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ާއިތުރަށް ާމުަވއްޒަފުްނނަށް ާއިތުބ ރު ާހުށަހަޅަންާާވަޒީފ ގެ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާައޅުަގނޑު ާވެްސ ާއެީއ ޔަޤީންކޮށްދިުނން

ާ ާއުފެިދ ާކޮމިޝަން ާސަރވިސް ާސިވިްލ ާސަބަބެއް. 22ާާބޭނުންވި ާކޮމިޝަންގ1221ާާެމެއި ާއެ ާަރސްމީގޮތުން  755ގަިއ

ސަޭތކަެއއްހ ާާމަސައްކަތްާފެށުނުފަހުންާމިއަދ ާހަމައަށްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާގޮތުންާެވއްިޖއްޔ ާހަެއއްކަ

ާ ާއުމުރުން ާދޫކޮށްލަންޖެހިފައި. ާއިން ާވަޒީފ  ާވަމނީ ާވެްސ55ާާމީހުން ާގޮތަށް ާނުލިބޭ ާޢިނ ޔަތެއް ާދ އިމީ އަހަރުނުވ ތީ

ާޤަުއމުގެާރައްޔިތުްނކަމަށްވުމުންާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެފަދަާމީސްމީހުންނަކީ ާއ އި ާވަިކކުރެިވފައިވ ތީ ާމުަވްއޒަފުން ބައެއް

ާެއއް ާވަޒީފ  ާދިނުމަށްާާއަދ ކުރ ނެ ާޢިނ ޔަތެއް ާއެފަރ ތްތަކަށް ާފެށެންދެން ާމަސައްކަތެއް ާލިބޭނެ ާއެއް ާއ މްދަނީ ނުވަަތ

ާިސވިލްާ ާދިވެހި ާަޤބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާޮއތުމަކީ ނަޑއެޅިފަިއ ާކަ  760ޤ ނޫނުގައި

ާތަްނފީޛު ާޕްޮރގްރ މްތައް ާފަްނނީގޮތުންާމަސައްކަްތކުރ ާސަރވިސަީކާސަރުކ ުރގެާިސޔ ސަތުތަކ އި ާހަމައެކަނި ކުރުމުަގއި

ާމިާ ާވެސް ާހިނދު ާބަޔަކަށްވ  ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ާފަރ ތަކަށްނުޖެހި ާވަކި ާއެއްކިބ ވެ ާނުފޫޒުން ާސިޔ ސީ އަދި

ާއ އިލ އ ިއއެކުާ ާގެއްލި ާަވޒީފ  ާދަނިކޮށް ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމަތިން ާހަމަތަކުގެ ާޤ ނޫނީ ާތިބެ ާޤ އިުމވެ ާއުސޫލުަގއި

ާގިަނާ ާވަރަށް ާއަދި ާތަޖުރިބ ކޮށްފައިވޭ. ާމުވައްޒަފުން ާގިނަ ާވަރަށް ާމިހ ތަނަށް ާއުޅެންޖެހިދ ނެަކން ބިކަހ ލުގައި

ާކުރިމަތިވެފައިާ ާބިރުވެރިކަން ާބުނެވުނު ާމި ާހ ާމުވަްއޒަފުންތަކަކަށް ާބިރުވެރިކަމ އި ާއެފަދަ ާމުވައްޒަފުންާވ ތީ  765ސްކަމުން

ާމިާއިޞްލ ޙުސަލ މަތް ާވެސް ާބޭނުންާކޮށްދިނުމަކީ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކި ކަންކޮޅުަތކަށ ިއާވިާސަބަބެއް.ާރ އްޖޭގެ

ާާމ ލެ ާބަލައިލި ާއޮންނ ނެާކަމުަގއިއަށް ާދެމި ާަވޒީފ  ާމުވަްއޒަފުންނަކީ ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާއިތުރުބ ރުާވިޔަސް ކަމުގެ

ާ ާމިއަަދުކ ާކަމަކަށް ާބަެއއް ާމިއޮތް ާމިހެން ާނެތް. ާދެންނެވޭކަްށ ނަޑކަށް ާކުރިންދެންާާއަުޅގަ ާދެންްެނެިވާާނެވީ ވެސް

ާމި ާާފަދައިން ާކަން ާބަޔަކު ާކޮށްފައިާއެތަްއ ާއެތަާާވ ތީާތަޖުރިބ  ާބިރުވެރިކަްނާބަޔަާއްއ އި ާމިކަމުގެ ަކށް

ާމުންދ ތީއިހުސ ސްކުރަ ާހުރުމ ާކަން. ާކުަށކ ާމިހެން ާއެމީހެއްގެ ާަވޒީފ ާއެކު ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް  770އިްނާާނުލ 

ނަޑއެޅިަފއނަމަާޤ ާމުވަްއޒަފަކުާދޫކޮށްލަންޖެހޭ ފަކަށްާޢިނ ޔަތްާލިބޭނެާްިވ ާގޮުތގެާމަތީންާއެާުމަވއްޒަާނޫނެއްގައިާކަ

ާ ާމިގޮތަށް ާއޮތުމުން ާފިލަިއގެންާހަމަޖެހިފައި ާކިބައިން ާމުަވއްޒަފުްނގެ ާހ ސްކަން ާބިރުވެިރކަމ ިއ ގޮްސާާދެންނެވި

މެދުާާކަމ ވައްޒަފުންގެާކިބައިންާފެންނ ނޭމުޚިދުމަތްކުރުމުގެާމަތިވެރިާރޫޙުާާަރއްޔިތުންނަށްޤައުމަށ އި،ާސަރުކ ރަށ އި،ާ

ާ ާއެްއވެސް ާނެތް. ާސަބަބުތަކަކަށްއ ަޝއްެކއް ާަމއިަގނުޑ ާމިދެންނެވި ާސަރވިްސާދެ، ާިސވިލް ާއަުޅަގނޑު ޓަަކއި

ާ ާމ އްދ ގ17ާާެޤ ނޫނުގެ ާވަނަ ާފަހަތަށް ާއިތުރުކުރަންާމ1ާި)ރ(ާގެ ާާއަކުެރއް ާއަޅުަގނުޑ1ާާހުށަހެޅީ.ާއެ  775ައކުރުަގއި

ާދެކޭ ާުއއްމީދުގޮާމިކަން ާއަޅުަގނޑު ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ނެ. ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާތް ާހުރިހ  ާތިޔަ ކުރަނީ

ާދެންނެވި ާކުރިން ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާމިާމެންބަރުން ާގޮތެްއަގއި ާބިނ ކުރަނިވި ާވަރަށް ާިތަޔާާގޮތަށް ާވިދ ުޅވެ ާފ ޑު އަށް

ާއިޞްލ ެޙއް ާއިތުރު ާފެނިވަޑައިގަންަނވ  ާއުނިކުރަންާާވ ނަމަާާބޭފުޅުންނަށް ާއަދި ާދެއްވ  ާހުށަހަޅުްއަވއި ާއިޞްލ ޙެއް އެ

ާއޮތްާބޭނުންވ  ާއެާކަމަށްާކަމެއް ާފ ހަަގކޮށްާާވިޔަސް ާައޅުގަާާކަމެއް ާއެީއ ާފަހަރެއްަގިއާދެއްވުން ާއެދުމެއް. ާއެދޭ ނޑު

ާ ާޖަވ ބުވެސް ާަރއްދަކަށް ާދެއްވ  ާމިއަށް ާބޭފުޅުން ާނޫން.ާއަޅުާތިޔަ ާނެތީކީ ާަތއްޔ ރަށް ާއަޅުަގނޑު ާމިހިރީާދޭން ނޑު  780ގަ
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ާތިޔަާސިޔ ސީ ާވިދ ޅުާގޮތުން ާފ ޑު ާމިއަށް ްުޅުން ާބޭފު ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާއަދިާެވްއޖިއްޔ  ާތައްޔ ރަށް. ާދޭން ަރްއދު

ާމިާ ާކަމެއްާހަމައެހެންމެ، ާޤައުމީ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާކަމަކީ ާދެކެަވޑަިއގެން ާކޮންމެާާކަމުގައި ާވިދ ޅުވ  ާމިއަށް އެީކަގއި

ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވުމަކަށް ާއިޚްލ ޞްތެިރކަމ ާފ ޑެއް ާއަިދާާވަރަށް ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާދަންނަވ ެނ ާމަރުޙަބ  އެީކގައި

ާ ާމިއަދަކީ ާަޤބޫލުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާހަމައެއ ެއކީަގއި ނަޑށް ާހިތްހަމަާވަރަށްއަުޅގަ ާދުވަހެއްބޮޑު ާލިބޭ ކަމަށް.ާާޖެހުމެއް

ާސަރިވސް ާސިވިލް ާދިވެހި ާާއެއީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާހިމެނޭ ާއެާާތުްނގެރައްޔިގައި ާބަޔަކު ާގިނަ ާއެންމެ  785ތެރެިއން

ާދ އިރ ގައި ާސަރވިްސގެ ާސިވިްލ ާހިމެނޭ ާާދ އިރ ެއއްަގއި ާުމވަްއޒަފުންެގ ާކުރ  ާރައްަމސައްކަތް ޔިތުްނގެާޙައްޤުަގއި

ާފުރުޞަތު ާފަށައިގަތުމުގެ ާުކރުމަށް ާމަސައްކަެތއް ާމިއަދުާމަޖިލީހުގައި ނޑުާާއަޅުަގނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ލިބުނީތީ.

ާކުރަޤަބޫލު ާިލބުނު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނީ ާބޮުޑ ާާހިތްހަމަޖެހުމެއްވަރަށް ާބޭފުޅުްނގެާާމިކަމަށް. ާތިޔަ ާދަްނނަވަމުން ވ ހަކަ

ާމި ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާމިއަށް ާއެއްބ ރުލުން ާވަރަށްާާއިޚްލ ޞްތެރި ާނިންމ ލަން. ހުށަހެޅުން

 790 ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާ ާވަނީ ާހަމަޖެހިފައި ާބަހުސަްށ ާއިބްތިދ ޢީ ާބަުހސަށް ާމިބިލުގެ ާވަގުުތ1ާާޝުކުރިއްޔ . ާޕ ޓީަތކަށް ަގޑިއިރު.

ނަޑއެޅިފައިާ ާކަ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާގޮތް ާމިނެޓ22ާުވ  ާައށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވަިކާމިނެޓ22ާުއިރު. އިރު.

ާޢިއްޒަާ ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ  ާމެންބަރުންނަށް ާމިނެޓ11ާުތްތެރި ާއަށް ާއަށްާމ22ާިއިރު.ާޕީ.އޭ ާޕ ޓީ  5ާ795ނެޓް.ާޤައުމީ

ާާމިނެޓު ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއަޅުަގނޑުާމިނެޓ1ާުއަދި ާމަތީން ާގޮެތއްގެ ާއެދިވަޑަިއގަންނަވ  ާފުރުޞަތަށް އިރު.

ާމި ާމެންބަރަުކ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއްއވެސް ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާބަހުާފުރުޞަތު ާގައިާބިލުގެ ސް

ާބޭނުންފުޅު ާވިދ ުޅވ ން ާކުރަްއވ ފަާާއެްއޗެއް ާއިޝ ރ ތް ާމިހ ތަނަކަށް.ާއެހެންކަމުން،ާއެްއވެްސާާކަމަށް ާއަދި ާނެތް އެއް

ނޑުާިބލުގެާފަހުބަސްާގަވ އިުދގައިާާކަމަށްެޗއްާވިދ ުޅވ ންާބޭނުންފުޅުާނުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެއް ާވ ނަމަާއަޅުގަ

ާވިދ ުޅވު ާމަތީން ާގޮުތގެ ާވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާފުރުޞަތު ާޢަބްދުުމގެ ާޢަބްދުއްރަޙީމު  800އަށްާهللا

ާާއަރުވ ނަން.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާޢަބްދުރަޙީމްާއްޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވ ނީ ާހުށަހަޅަމުންާާއަޅުަގނޑު ާާބިލު ާތިޔަ ާމެންބަރުން ާދެންނެވުމަށް ާފުދެންނެވި ރިހަމަާދެއްވި

 805ކަހަލަާާހުރިާމިާގުޅުންާޝުކުރުާދަންނަވަމޭ.ާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާަރއްޔިތުްނނ ާވަަރށްާބޮޑަށްައޅުަގނޑުާާއެއްބ ރުލުމަށް

ާއަވަސްާކަމަކަށް ާމިކަން ާބޭފުޅުން ާާތިޔަ ާވަރަށްާތިާކޮށްެދއްވުމަށް ާއަޅުަގނޑު ާެއއްބ ރުލެްއވުމަކީ ށްާބޮޑަާދެއްވި

ާަސރވިްސގަ ާިސވިލް ާދިވެހި ާހުށަހެިޅާާމަަސއްކަތްާއިފ ހަގަކޮށް ާމިބިލު ާއަދި ާނަމުގަޔ އި ާމުވައްޒަފުންެގ ާހުރިހ  ކުރ 
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ާ ާނަމުަގއިމީހެއްގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވަރަށްާާހައިސިްއޔަތުން ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ މި

ާއިތުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާދަންނަވ ނެ ާގޮތުން ާބަހެއްގެ ާދަންނަވަން.ާފަހު ެއއްާނެތް.ާވަރަްށާާރުާވ ހަކައެީކަގއިާޝުކުރު

 810ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާޝުކުރިއްޔ . ާނަންބަރު ާޤ ނޫނ1227/5ާަޤ ޫނނު ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާިދވެހި ާގެަނއުމުެގާށް އިޞްލ ޙު

ާބިލު ާަމރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާއިބްތިދ ޢީ ާއަޅުަގނޑުގެ ާނިމި،ާދެން ާހިސ ބުން ާގޮތުންާާއޮންނ ނީާމި ާބެހޭ ާއ  ާމައްސަލަ ާމި

ާވޯޓަށްާ ާމަަސއްކަތްަތއް ާނިމިފައިވ  ާތެރޭަގއި ާމިއަދުެގާމަސައްކަުތގެ ާއޮންނ ނީ ާެދންނެވުން ާވޯޓަށް ާދެންނެވުން.  815ވޯޓަށް

ާދެންނެވުމުގެާމަރުޙަލ ގެާތެރޭަގއި.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަ(.ާއަޅުާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހ1.1ާު ާމި ާމިއަދު ާދެން ނޑު ާގަ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  11/1ާާނަންބަރުާޤ ނޫނުާށް.އ1.1ާަނީ

ާފެށުމަށްާބިލު.ާމިާގެނައުުމގެާއިޞްލ ޙުާވަނ1ާާަާށްޤ ނޫނަާބެހޭާޓޫރިޒަމ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަހުސް ާިއބްތިދ ޢީ  820ާ.ބިުލގެ

ާމި ާބިލެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަރުކ ރުން ާހިާމިއީ ާސަރުކ ރު ާހުށަހަޅުއްވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާޕ ބިލު ާޕ ޓީގެ ލިމަންޓްީރާންގ 

ާގްރޫޕު ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުގެ ާދ އިރ ގެާާ.ާއަޅުަގނޑުއިބްރ ީހމް ހިންނަވަރު

ާ ާމުޙައްޢިއްޒަތްތެރި ާއިބްރ ހީމް ާޞ ލިޙަށް ާބިުލާާމިނެުޓގ22ާާެމަދު ާވަަޑއިގެން ާޯޕޑިއަމަށް ާއަުރވ ނަން. ފުރުޞަތެއް

 ހުށަހަޅުއްވައިާެދއްވުމަށް.

ާ825 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއިބްރ ހީްމާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާ

ާދިވެހިރ އް ާސަރުކ ރުން ާކުރަނީ ާމި ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޖޭގެާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުޓޫރިޒަމު ާއަުޅގަ ާވެްސ ާފުރަތަމަ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި. ާއިޞްލ ޙުތަްއ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޤ ނޫނަށް ދަންަނވ ލ ީނާާގެ

ާޓޫރިޒަމު ާމިާސަރުކ ރުން ާނަމަވެސް ާއިްޞލ ޙުތަކެއް ާމަދު ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާމިހުށަހަޅ  ާމިއަދު ާޤ ނޫނަށް ގެ

ާއިޤު ާރ އްޭޖގެ ާވެގެންދ ނީ ާނަތީޖ އަކަށް ާބަދައިޞްލ ޙުތަުކގެ ާބޮޑު ާތިޞ ދަށް ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާގެުނވ   830ކަމުަގއި.ާލުތަކެއް

ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާރ އްޭޖގެ ާާޚ އްޞަކޮށް ާމިހ ރު ާއ ާއިންވެސްޓުސިނ ޢަުތގައި ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާތިބި ކޮްށގެން

ާއަލަށް ާލިބި ާާހިތްވަރެއް ާއިްނވެސްުޓ ާއިންޑަސްޓްީރގަިއ ާޔަޤީންކަމަކ ިއާމި ާއިތުުރ ާފަރ ތްަތކަށް ާބޭނުންވ  ކުރުމަށް

ާއި ާމި ާލިބިގެންކަށަވަރުކަެމއް ާސަބަބުން ާކަމުގައިާޞްލ ޙުަތކުގެ ާާދ ނެ ާދަންނަވަން. ާއިޞްލ ޙުތަުކގެެވސް ާހުށަހަޅ  ާިމ

ނީާއަށްާދައިންޑަސްޓްރީގެާސަުރކ ރަށްާއ މުދަނީާލިބޭާއުސޫލުތަކ އިާލިބޭާއ މުާއަށްސަބަބުންާޓޫރިޒަމްާއިންޑަސްްޓރީާ
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ާއަންނައިރުާރިސޯޓު ާދައްކަްނޖެހޭާާބަދަލު ާލިބުމ އިާއިންވެސްޓުމަންުޓާއޯނަރުންާސަރުކ ރަކަށް ާލުއި ާއަދަދަށް  835ފައިސ ގެ

ނޑުާމިާފުރުކަާވެރިމިލްކު ގެާޤ ނޫނަށްާޞަތުގައިާފ ހަގަކުރަން.ާޓޫރިޒަމުމަށްާލިބޭާމުއްދަތުާއިތުރުވެގެންާދ ކަންާއަުޅގަ

ާމި ާތެރޭގައި ާއިޞްލ ޙުތަކުެގ ާހުށަހަޅ  ާާމި ާއިޞްލ ޙު. ާދެ ާމައިަގނޑު ާމިހ ރުާހިމެނެނީ ާއިޞްލ ޙަކީ ުފރަތަމަ

ާއުސޫލަާރިސޯޓުތަކުން ާނަގ  ާުކލި ާސަރުކ ރަްށ ާބަދަލު. ާގެނެވޭ ާފަޅުށް ާހެދުމަށް ާރިސޯޓު ާއިޞްލ ަޙކީ ރަށްާދެވަނަ

ާ ާހުށަހަޅ ާދޫކުރ ކުއްޔަށް ާގޮތުން ާއިުތރުކުރުމުގެ ާާމުއްދަތު ާރައީސް،ާމި ާއުސޫލަށްާއިޞްލ ޙު.ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަގ  ކުލި

ާ ާމި ާރެންޓުގެނެވޭ ާބެޑު ާމިހ ރު ާބަދަލަކީ ާސަރުކ ރަށްާބޮޑު ާނިސްބަތުން ާއެނދުެގ ާހުންނަ ާރަށެއްގައި ާެއ ާގޮތުގައި  840ާގެ

ާ ާމީޓަރަކަށް ާއަކަ ާކޮންމެ ާބަލ  ާމިނަށް ާބޮޑު ާރަށުެގާކުޑަ ާބަދަލުަގއި ާކުލީގެ ާއުސޫލަށ1ާާްނަގ  ާނަގ  ާޑޮލަރު ޔޫ.ެއސް

ާ ނޑަެއޅުން. ާކަ ާމިނަށްކުލި ާބޮުޑ ާުކޑަ ާރަށުގެ ާގޮތުްނ ާާއެ 1ާާބަލ  ާެއއީ ާވ ނެ. ާަބހ ލެވިފައި ާރަށްތަްއ 2ާގޫރުޕަކަށް

ާއަކަލައް ާާކަ ާއަކ1ާަމީޓަރ އި ާލަްއކަ 1ާާމީޓަރ އި ާައކަމީޓަރ އި ާރަށްތަކ ިއ،ާލައްކަ ާމީޓަރުނ1ާާްދެމެދުގެ ާައކަ ލައްކަ

ުކއްޔަީކާާގެާރަުށގެމީޓަރުަލއްކަާައކ1ާަަލއްކަާއަކަމީޓަރ ިއ2ާާރަށްތައް.ާމިާގޮތުންާފުރަތަމަާގްރޫޕުަގއިާހިމެނޭާމަތީގެާ

 845ާވުރެާބޮޑުވ ާކަމަށްާާސްާޮޑލަރަށްމިލިޔަންާޔޫ.އ2ާެރަކަށްާބެލީމ ާޑޮލަރުާސްކެއަރާމީޓ1ާަދެންނެވިހެންާާއަޅުަގނޑުާމި

ނޑަައޅ ފައިާޮއންނ ނީާ ނޑުމެންާކަ މިލިޔަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާކަމުގައި.ާއެއަްށވުރ2ާާެވަންޏ ާއެާރަށެއްގެާކުލިާައުޅގަ

ާދަށްވ  ާާކުލި ާއެާކަމަށް ާާވ ނަމަ ާމިނުގެ ާޮބޑު ާކުޑަ ާނިސްބަތުން ާރަށުގެ ާްސކެައރާމީޓަރަކަށް ޔޫ.އެްސ1ާާނިސްބަތުން

ާޖެހުމު ާަކނޑައަޅ ޑޮލަރު ާގޮތުަގއި ާކުީލގެ ާއެއީ ާއަދަދު ާޖެހޭ ާއެ ާާން ާގްރޫޕުގޮތަށް ާދެވަނަ ާހިމެނޭ ާމި ލައްަކ1ާާަގއި

ާމީ ާސްކެއަރ ާމީޓަރ 1ާޓަރ އި ާސްކެއަރ ާާަލއްަކ ާކުލި ާރަށްތަކުގެ 2.5ާާދެމެދުގެ ާޔޫ.އެސް ާުވރެާާޑޮލަރަށްމިލިޔަްނ

ާކަމަ ާއޮންާށްބޮޑުވ  ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ާކަުމގައި ާކުލި ާރަުށގެ ާއެ ާވ ނަމަ ާޑޮލަރު.ާއެއަްށވުެރ2.5ާާނ ނީ ާޫޔ.އެސް  850މިލިޔަން

ނޑަައޅ ނީާއަކަާމީޓަރަަކށްާާކަމަށްާކުޑަާވ  ޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާޖެހުމުގެާނިސްބަތުންާބެލީމ ާޖެހ1ާާޭވ ނަމަާއެާުކލިާކަ

ާކަމ1ާާުާލައްަކާމީޓަރުގ1ާާެއަދަދު.ާ ާކުލި ާރަށެްއގެ ާއެ ާވ ނަމަ ާބޮުޑާކަމަށް ާެއާރަށެއް ާއަަކާމީޓަރަށްވުރެ ގަިއާލައްކަ

ާ ާވ ނީ ނަޑއަޅ ފައި ާސަރުކ ރުނ1ާާްކަ ާމިހ ތަނ ޖެހެންދެން ާފަދައިން ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާޑޮލަރު. ާޔޫ.އެސް މިިލައން

ާހުށަހަޅާ  ާކުލި ާބޮޑު ާއެންމެ ާއެނދަކަށް ާއުސޫލަކީ ާޢ އްމު ާގެންުގޅުނު ާދޫކުްުރުމުގައި ާކުއްޔަށް ާރަށެއް ާހެދުމަށް ރިޒޯޓު

ާ ާއެ ާއެއީ ާއުސޫލު. ާދޭ ާރަށް ާިވޔަފ ިރާފަރ ތަކަށް ާރިޒޯެޓްއގައި ާއެ ާނަޔަްސާއަދި ާއަޔަްސ، ާުޓއަރިްސޓުން  855ިރޒޯޓަކަށް

ާއިންޑަސްޓްީރާ ާބޮޑު ާިޑމ ންޑު ާއަކީ ާއިންޑަސްޓްރީ ާުޓައރިޒަމް ާއުސޫލު. ާދައްކ  ާކުލި ާުނވިޔަްސ،ާސަރުކ ަރށް ވިޔަސް

ނަށްާކަންކުރަންާޖެހިފައިާމިާއަކަށްާވ އިުރާމިާއިންަޑސްޓްީރގައިާއިްނވެސްޓުާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާކަމަށްާވ ނަމަާމިހ ތަ

ާކަންއޮތުމުގެާ ާމިހެން ާެއއްބަްސުވން. ާދައްކަން ާަސރުކ ރަށް ާޮބޑުކޮށް ާވެސް ާވީހ  ާކުލި ާދަްއކ  ާއެނދަކަށް އޮތްގޮަތކީ

ސަބަބުންާމިކަމުގެާނުބައިާއަސަރުާމިއަދުާމިާވަނީާމުޅިާއިންޑަސްޓްރީާއަށްާކޮށްފައިާކަމުގައިާދަންނަވަންޖެހޭ.ާބައެްއާ

 860ހުށަހަޅ ފައިވ ާކުްއޔަކީާދެކޮޅުާނުޖެހޭާކުއްަޔކަށްާވުމުންާއެާރަށްތަކަށްާއިންެވްސޓުމަންޓުާކުރ ނެާފައިސ ާާރިޒޯޓުތަކަށް

ާއިްނވެސްޓުމަންޓުާ ާއެ ާސަަބބުން ާޖެހުމުގެ ާަނގަން ާުކއްޔަށް ާައގުަގއި ާބޮޑު ާމީގެއިތުރުން ާނުލިބިފައި. ާވަނީ ާމި މިއަދު
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ިވއްކަްނާޖެހުމުންާގ ތްަގނޑަކަްށާމުޅިާރ ްއޖެާމިއަދުާމިާވަނީާަހޔަރާދެކޮޅުާޖެއްސުމަށްަޓކައިާޮބޑުާއަުގގަިއާރިޒޯުޓާ

ާއައުންާ ާރ އްޖެ ާކުރުމަށް ާހޭދަ ާޗުއްޓީ ާމީހުން ާލިބޭ ާއ މުދަނީ ާފަންތީގެ ާމެދު ާަބދަލުވެފައި. ާޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް އެންޑު

ާ ާއޮތީ ާމި ާމިއަދު ާވެފައި ާނަތީޖ ައކަްށ ާވެފައި. ާކަމަކަށް ާނުކުރެވޭނެ ާވަނީ ާމި ާަބއެްއާާމިޑްމިއަދު ާބޮޑު މ ރކޭޓުގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ ާމިއަދު ާއަލީަގއި ާކަންތައްތަކުގެ ާދެންނެވި ާމި ާދިއުން. ާގެްއލިގެން ާއަތުން  865އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހުށަހެޅޭާ ާމި ާމިއަދު ާކަމުގައި. ާޖެހިފައި ާގެންނަން ާަބދަލު ާވަނީ ާމި ާމިއަދު ާއުސޫލަށް ާމި ާޖެހުނީ ާމި ޤަބޫލުކުރަން

ާފެށިގެންާ ާމިހ ރުން ާރަށްތަުކެގާާއިޞްލ ޙަކީ ާދޫކުރެވިފަިއވ  ާކުްއޔަށް ާމިހ ރު ާއަދި ާރަްށތަކ އި ާދޫކުރ  ާކުްއޔަށް ދެން

ާއިޞްލ ޙުެގާ ާމި ާހެދުމަށް ާރަށްތައް ާހުރި ާނުހެދި ާބޮޑުެވގެން ާކުލި ާމިހ ތަނަށް ާވ ތީ ާއުސޫލަކަށް ާހިންގޭ މައްޗަށް

ާހަ ާހަމައެކަނި ާދަންނަަވން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގަިއ ާމަގުފަހިވެގެންދ ނެ ާއަމ ުޒކޮށްގެްނާސަބަބުން ާމ ރކެޓަށް ޔަރާއެްނުޑ

ާހެދުމަށްާ ާރ އްޖެ ާމި ާމަންޒިަލކަށް ާކުެރވޭ ާޒިޔ ރަތް ާމީހުންނަށް ާފަންތިއެއްގެ ާހުރިހ  ާބަދަލުގައި ާހެދުމުގެ  870ރަށްތައް

ާވިޔަފ ިރާ ާއަމ ަޒކީ ާދަންނަވަން.ާސަރުކ ރުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުްުރުޞަތުގައި ާމި ާދ ނެާކަމުގައިާެވސް ާލިބިގެން ފުރުޞަތު

ާ ާލިބޭާކުރަން ާވިޔަފ ރިން ާެއާކުރެވޭ ާަމގުފަހިކޮށްދީ ާކުރެވޭނެ ާިވޔަފ ރި ާވެްސާފަސޭހައިން ާވީހ  ާފަރ ތްތަކަށް ބޭނުންވ 

ާިރޒޯޓުެގާ ާނެގުން. ާއެއް ާފަިއސ  ާކޮންމެވެސް ާދަްައުލަތަށް ާގޮުތަގއި ާޓެކުސްގެ ާޚިދުމަތަކުން ާލިބޭ ާނުވަތަ ާއިން ފައިދ 

ާދައުލަތުގެ ާސަބަބުން ާބަދަލުގެ ާގެނެވޭ ާމި ާކަމެއް.ާާކުއްޔަށް ާކަށަވަރު ާކަމީ ާއަްނނ ނެ ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑު އ މްދަީނާއަށް

ާމިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާލީސްރެންޓުގެ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލ ނަން. ާފުރުޞަތުަގއި ާމި ާއޭގެ ާތަފްސީލެއް ާކުޑަ  875އަޅުަގނޑު

މިލިއަންާރުފިޔ .11ާާސަޭތކ1ާާަހ ސ2ާާްދެންނެވިހެންާބެޑުާރެންޓުގެާޮގތުގައިާސަުރކ ރަށްާލިބެމުންާމިާއަންނަނީާ

2.111ާާ ާމީޓަރަކަށް ާއަކަ ާދެންނެވިހެން ާމި ނޑު ާރުފިޔ .ާއަުޅގަ ާނަގަނ1ާާްބިލިއަން ާޓެކުސް ާލޭންޑު ާރޭޓުން ޑޮލަރުގެ

ާ ާލިބޭނީ ާިރޒޯޓުތަކުްނ ާގޮތުަގއި ާއ މުދަީނގެ ާސަރުކ ރަށް 2ާާފެށުމުން 151ާާހ ްސ ާެއއީ ާރުފިޔ . 2.151ާމިލިައން

ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާރުފިޔ . ާއ މުދަނީންާމ577ާިބިލިއަން ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާއ މުދަނީން ާމަދުވުމެއް ާރުފިޔ ގެ ިލއަން

ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާެއއީ ާއެބަދޭ. 15ާާމަދުވެގެން ާޮޑލަރ އި ާުސވ ލަީކ52ާާމިލިއަން ާމަދުވުމެއް. ާޑޮލަުރގެ  880މިލިއަން

ާދައުލަ ާމިއީ. ާުސވ ެލއް ާކުަރއްވ ނެ ާވެސް ާރައްޔިތަކު ާޢ އްމު ާކޮންމެ ާހިތުްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިބޭާދައުލަތަށް ާމި ތަށް

ާޖައްސ ނީާ ާދެކޮޅު ާބައި ާމި ާނޫނިއްޔ  ާކިހިނެއްތޯ؟ ާކުރ ނީ ާޢަމަލު ާދެން ާކުރުމުގައި ާޚަރަދު ާމަދުވުމުން އ މުދަނީ

ކިހިނެއްތޯާކުރެވޭނެާުސވ ލު.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުންާިމާބައިާހަމަޖެއްސުމަށްާނިންމ ފައިާމިާއޮތީާމީެގކުރިންާމިާ

ާބި ާދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާވިްއކ ާމަޖިލީހަށް ާޚިދުމަތ އި ާދެވޭ ާޓުއަރިްސޓުންނަށް ާއެއީ ާބިލުން. ާޖީ.އެސް.ީޓގެ ާއެއީ ލު.

ާގޮުތަގއިާ ާޖީ.އެސް.ީޓގެ ާޖެްއސުމަށް. ާެދކޮޅު ާބައި ާއެ ާއިްނ ާފައިސ  ާަނގ  ާގޮތުަގއި ާެޓކުްސގެ ާއަގުން  885ތަކެތީގެ

ނޑަކަށްާކުރިއަށްާޮއތްާ ަގިއާމިާބައިާހަމަޖެހިގެންދ ނެާއަހަރުާދުވަުހގެާތެރ1ާޭއަޅުަގނޑުމެންާމިާބެލިާބެލުމުންާގ ތްގަ

ކަމަށްާލަފ ާކުރެޭވ.ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާމިާެދންނެވިހެންާކުްއޔަށްާމިާގެނެޭވާބަދަލުގެާސަބަބުންާަބއެްއާ

ާދަންނަވ ނަމަާ ާމިސ ލަކަށް ާއެބަދޭ. ާލިބިގެން ާލުޔެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާކުންފުނިތަކަށް ާބައެއް ާއޯނަރުންނަށ އި ރިޒޯޓުތަުކގެ
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ނޑަކަށ22ާާްާމިހ ރު 1ާމިލިއަންާޑޮލަރުާސަރުކ ރަށްާދައްކ ާކުންފުނިަތކުންާދެންާސަރުކ ރަށްާދައްކަންާޖެހޭނީާގ ތްގަ

 2.1ާ890މިލިއަންާޑޮލަރުާއެާފަރ ތްތަަކށްާލުއިާލިބިގެންާއެބަދޭ.ާބަެއއްާރިޒޯޓުަތކުގެާކުލ7ާާިމިލިއަންާޑޮލަރު.ާމ ނައަކީާ

ާ ާކުިލާބަދަލުވެގެން ާހުރި ާޑޮލަރުަގއި ާމިލިއަން 2ާާއެބަދޭ ާޑޮލަރަށް. ާދައްކަންޖެޭހ1ާާމިލިއަން ާކުލި ާޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ާ ާބޮޑުާއަގުގަިއ2ާާރަށްރަށް ާމިާއަންނަނީާފަހުން ާބަދަލު ާބޮޑު ާމި ާއެބަދޭ.ާޚ އްޞަކޮށް މިލިއަންާޑޮލަރަށްާބަދަލުވެގެން

ާމި ާދަންނަވ ލީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާުކްއޔަށް. ާރަށްތަކުގެ ާހުރި ާއަުޅަގނޑުމެންާާނަގ ފައި ބިލުގައި

ާގެނެޭވާ ާމި ާމުއްދަތަށް ާޫދކުރެވޭ ާކުއްޔަށް ާރަށުގެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާވަނަ ާއިޞްލ ޙު.ާދެ ާފުރަތަމަ ާމައިަގނޑު ހުށަހަޅ ފައިވ 

ާ ާދޫކުރެވެނީ ާކުއްޔަށް ާރަށެއް ާފަދައިން ާއެނގިަވޑަިއަގންނަވ ނެ ާމިހ ރު 15ާާބަދަލު. 15ާާއަހަަރށ އި  15ާ895އަހަރަށް.

ާކުއް ާރަށެއް ާއަހަރަށް ާެއއީ ާއަދަދު ާއިންވެސްޓުމަންޓުގެ ާކުރ  ާރަށުގައި ާދޫކުރެވެނީ ާމި ާޑޮލަރަށްވުެރ22ާާޔަށް މިލިއަން

މަތިވ ާކަމަށްާވ ނަމަ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާސަރުކ ރުގެާިވސްނުންާމިާހުރީާމިހ ރުާކުރެވޭާއިންެވސްޓުމަންޓުތަަކީކާ

ާ ާއެ ާވ ތީ ާތަކަަކށް ާއިންވެްސޓުމަންޓު ާފަރ ތަށްާއިްނވެސްޓުމަންުޓތަބޮޑު ާކުރ  ާެއާއިންވެސްޓު ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަވަރު އް

ޔަޤީންކަމަކ ިއާކަަށވަރުކަންާިއތުރަށްާއެބަާބޭނުންެވއޭ.ާމުއްަދތުާއިތުރަށްާބޭނުންވ ާކަމަށް.ާއެހެންކަމުން،ާސަރުކ ރުންާ

ާ ާމުއްދަތަކީ ާދޭ ާރަށްތަްއާކުއްޔަށް ާވަނީ ާމި ާއޮތްާއިޞްލ ޙުގައި ާހުށަހަޅ ފައި ާމި ާބަދަލުކުރުމަށް.ާއަހަރ52ާަްަމިއަދު  900ށް

ާރަށްތަކުެގާ ާހުރި ާދޫކުރެވިފައި ާކުއްޔަށް ާވެސް ާމިހ ރު ާއިތުަރށް ާރަށްތަކުގެ ާދޫކުރެވޭ ާކުއްަޔށް ާއަލަށް ާއިޞްލ ޙަކީ މި

މައްޗަށްާހިންގ ނެާއިޞްލ ޙަަކށްާވ ތީ،ާއެކަންާކުރެވޭނެާގޮްތާމިާބިލުގައިާމިާއިޞްލ ޙުަގިއާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ނެ.ާެއާ

ާވަރެްއެގާާގޮތަކީ،ާކުްއޔަށް ާވަކި ާވ ނަމަ،ާސަރުކ ރަށް ާކަމަށް ާބޭނުން ާއިތުރުުކރަން ާމުއްދަތު ާރަށްތަކުގެ ދޫކުރެވިފަިއވ 

އަހަރަށްާއިތުރުާކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،52ާާފީާއެއްާދެްއކުމަށްާފަހުާއެާރަށްތަކުގެާމުއްދަތުާބ ކީާއޮތްާބައިާ

ާިއޞްލ ޙަކީ ާދެ ނޑު ާމައިގަ ާދެންނެިވ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާފަށ ނެާމިއީ ާޢަމަލުކުރަން ާއިޞްލ ަޙށް ާމި ާއޭެގއިތުރުން .905 

ާއެކުގައި.ާ ާތ ރީޚ  ާފަށ  ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާޖީ.ެއސް.ޓީގެ ާވ ނީ، ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލުަގއި ާމި ާކަމުަގއި މުއްދަތެއް

ާޤަބޫލުކު ާސަރުކ ރަށް ާކަމަށް ާފޯރ ނެ ާގެއްލުން ާމީގެ ާފަރ ތަކަްށ ާެއއް ާޮކންމެވެސް ާވ ނަމަ ާކަމަށް ެރވޭ.ާއެހެންނޫން

ާވ ނަމަ،ާ ާކަމަށް ާފަށައިފި ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާފ ސްކޮްށގެން ާއެކަނި ާބިލު ާޖީ.އެސް.ީޓގެ މިސ ލަކަށް،

ާފ ސްކޮްށގެންާ ާއެކަނި ާިބލަށް ާމި ާބަދަލުަގއި ާއޭގެ ާދަނީ. ާމި ާކުެރވިގެން ާޓެކުސް ާއިުތރަށް ާއަތުން ވިޔަފ ިރވެރިންގެ

ާކަމަށް ާފަށައިފި ާޢަމަލުކުރަން ާެވގެން ާއެކަނި.ާާޤަނޫނަކަށް ާސަރުކ ރަށް ާދ ނީ ާލިިބގެްނ ާފައިދ  ާހަމައެކަނި  910ވ ނަމަ،

ނަޑކަށްާ ނޑުާމިާދެންނެވިހެންާގ ތްގަ މިލިއަންާޑޮލަރުާއޭރުންާމަދުވެގެންދ ނެ.52ާާދައުލަތަށްާލިބޭާއ މުދަނީންާއަޅުގަ

ާ ާކުރަުމން ާޢަމަލު ާގެންދިއުމަކީ، ާކުރިއަްށ ާފ ސްކޮްށގެން ާއެކުަގއި ާބިލު ާދެ ާމި ާމުހިއްުމާއެހެންކަމުން، ގެންދިއުމަކީ

ާބިލ  ާމި ާކުރަނީ ާުއއްމީދު ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަން. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާކަމުަގއި ާމިާާކަމެއް މެދު

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާކަމަށް.ާބަލައިލުމުން ާެވގެންދ ނެ ާަބހުސަކަށް ާއޮއްޓަުރާހުރި ާބަހުސަީކާބިނ ކުރަނިވި ާކުެރވޭ މަޖިލީހުގައި

ާ ާފެންނަން ާބޭފުޅުންނ އި،ާމަޖިލީހުން ާކުރަްއވ  ާމަސަްއކަްތ ާގޮތުން ާޢަމަލީ ާއިންޑަސްޓްީރަގިއ ާމި ާތިބި  915އެބަ
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ނޑުާމިާ އިކޮނޮމިސްޓުންނ ިއ،ާލޯޔަރުްނނ އި،ާޝަރުޢީާދ އިރ ގައިާަމސައްކަތްާކުަރްއވ ާބޭފުޅުން.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ

ނޑުގެާވ ހަކަާމިާަވގުތަށްާނިންމ ލ ނަން. ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާބަހުސަށްާފުރުޞަތުާދެމުންާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތިންަގނިޑއިރުެގާ ާވަނީ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާބަހުސް ާބިލުގެ ާމި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި  920ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއަށް ާީޑ.އ ރު.ޕީ 22ާާވަގުތު. ާައށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނިސްބ22ާަމިނެޓުއިރު. ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާނުވ ާމިނެޓުއިރު. ތް

ާ ާމެންބަރުންނަށް 11ާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް ާޕީ.އޭ 22ާާމިނެޓުއިރު. ާޕ ޓީއަށް ާޤައުމީ ާއަދ5ާާިމިނެޓު، މިނެޓު

ާފުރުޞަތުާ ާއަޅުަގނޑު ާމަިތން ާއުސޫލެްއގެ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާފުރުޞަތަށް ާވަގުތު. ާމިނެޓުގެ ާތިން ޖުމްހޫރީޕ ޓީއަށް

ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަުޅަގނޑު ާގެންދ ނަން. ާިޢއްޒަތްތެިރާާއަރުވަމުން ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެްނވޭރު ާއަުރވަނީ، ާމި ފުރުޞަތު

 925ާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާހުރިހާ  ާޤައުމުގެ ާލިބި ާއ މުދަނީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާރައްިޔތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދިވެހިާކަމެއްހެ ާއިން ާދ އިރ  ާއެ ާއަދި ާއ އި ާއ މުދަނީ ާއޮތް ާލިބެން ާއަށް ާދ އިރ  ާޓުއަރިޒަމް ާގެންދ ، ާހިންގަމުން ން

 930ރައްޔިތުންނަށ އިާަދއުލަތުގެާަބޖެޓަށްާލިބެންާއޮތްާފައިސ އަްށާބަދަލުތަކެއްާައއުމަކީާހުރިހ ާދިވެހިާރައްޔިތުންާވަރަްށާ

ާހިނގަ ާމިކަން ާގޮތަަކށް ާދެރަ ާކަމެއް. ާމިކަންާވިސްނ ނެ ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާކަމެއް. ާވ ނެ ާވެސް ާކަންބޮޑު އިދ ނެތީވެ

ާބަޔަުކާ ާމަދު ާޓޫރިޒަމް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާވަންދެން ާޒަމ ްނތަކެއް ާކަމެއް. ާކުރ ނެ ާއުފ ވެސް ާވަރަށް ާދ ނަމަ ހިނގައި

ާވ ހަ ާފ ޑުފ ޑުގެ ާދިމ ލަށް ާފަރ ތްތަކ  ާެއ ާފަރ ތްަތކުން ާބައެއް ާުގޅިެގން، ާގެންދިއުމ  ާދަްއކަމުންާހިންގަމުން ކަ

ާކުރީގެާ ާކުރި ާތަޢ ރުފު ާޓުއަރިޒަމް ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިައދު ާިވޔަސް، ގެންދިޔަކަުމގައި

ާގޮތުަގިއާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެީއ ާެއއިރުަގއި ާއަިދ ާބޭފުޅަކަށ އި ާުހންނެވި  935ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށް

ާވެރިކަ ާނ ޞިރުގެ ާޓުއަިރޒަމްާއިބްރ ހީމް ާމިއީ ާުދވަްސވަރު ާއެ ާއަދި ާމިއީ. ާއެްއ ާވިަޔފ ރި ާތަޢ ރުފުވެގެްނާދިޔަ ުމގަިއ

ރ އްޖެއަށްާތަޢ ރުފުާކުރުުމގަިއާމަސައްކަތްާކުރިާަބއެއްާއިްސާބޭފުޅުންާވެްސާމިއަދުާވެސްާދުނިޔޭގަިއާއެބަާިތއްެބވި.ާ

ާމަަސއްކަތަ ާކުރައްވ ފައިވ  ާއަންނަންދެން ާމިހ ތަނަށް ާބޭބޭފުޅުން ާއެކީަގއިާއެ ާިއޙްލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ށް

ާބަދަލަކީ،ާ ާގެންނަ ާމި ާމިއަދު ާގޮތަށް،ާސަރުކ ރުން ާދެންނެވި ާފަށަމުން ާވ ހަކަ ނޑު ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ޝުކުރު

ާހިނގުމަށްާމިާއަިއާބަދަލުތަުކގެާތެރެއިްނާިވޔަފ ރި ާއ އިާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާކަމެއް  940ތަކަްށާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާއެންެމާ ާލިބެންވ  ާފަރ ތްތަކަށ އި ާިވޔަފ ރިކުރ  ާއަދި ާގެނެސް،ާރަްއޔިތުންނަށ އި ާދ އިރ ެއްއގަިއާބަދަލުތަކެއް ާފުޅ  ވެސް

ާފުރުޞަތުތަކެްއާ ާވަދެވޭނެ ާބަޔަކަްށ ާގިނަ ާތެރެއަށް ާވިޔަފ ރީގެ ާއެ ާއަދި ާހަމަޖެހި ާގޮތްތަކެއް ާލިބޭނެ ާފައިދ  ބޮޑު
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ާއަޅަމުން ާސަރުކ ރުން ާޤަބޫލުކޮށް،ާާފުޅ ކުރުމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަުމގަިއ ާކަމެއް ާއޮތް ާތެރޭގައި ާފިޔަވަޅުތަކުގެ ގެންދ 

އަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާުޓއަރިަޒމަކީާކޮންމެާމީހަކުާވެސްާ

ާއުސޫ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަެވސް، ާެއއް. ާވިޔަފ ރި ާބޭނުންވ  ާހޯދަން ާފައިދ  ާހުރިާއޭގެ ާލ ރި ާއޮތީ ާހަމަޖެހިފައި  945ލުަތއް

ާކޮންމެާ ާހަމަ ާގެންދަނީ ާދެމުން ާފުރުޞަތުތަްއ ާބޭްނކުތަކުން ާގޮތަށް. ާކުެރވޭ ާަމސައްކަތް ާވަދެ ާޭއގެތެރެއަށް މީހ އަށް

ވެސްާމިންވަރެއްާއެާބަެއްއގެާއަތްމަތީގައިާހުރިާބަޔަކަށް.ާައދިާރިޒޯޓުތައްާލިބެމުންާގޮސްފައިާއޮތީާފަހަކަށްާއައިސްާ

ާނޫން.ާއަޅު ާބަލައިގެންނެއް ާމީހުން ާޤ ބިލު ާއެކަމުގެ ާމީހުންނ އި ާހަރަކ ތްތެިރވީ ާަމސައްކަުތގައި ާއެ ާދަންނަވ ނީ ަގނޑު

ގުރުއަތުާަލިއގެންާހޯދ ފައިާެވސްާއެބަހުރި.ާއެކަމަކުާގުުތއަުތާވެސްާެނގިފަިއާހުރީާެއއިރެްއގަިއާއޮންނަާސަުރކ ރަކަށްާ

ާއެ ާނުވަތަ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާތ އީދު ާހިންގުމަށްާާއެންމެ ާސަރުކ ރު ާއެއްަޗކުން ާލިބޭ ާސަރުކ ރަކުން ާއެ  950ވިޔަފ ރީގައި

ާދޫކޮށްލ ،ާ ާއުސޫލު ާއެ ާޮގވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކަށް. ާދޭ ާލ ރި ާގޮުތގައި ާެއއް ާމުޑި ވިއްދ 

ާނަގައިގެ ާކުލި ާބިމު ާުއސޫލުން ާެވވޭ ާބަިއވެރި ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާގޮތެއްގައި ާކަމަްށާހަމަހަމަ ާދޫކުރ  ްނާރިޒޯޓްތައް

ވ ނަމަ،ާގެންނަންޖެހޭާވަރަށްާގިނަާބަދަލުތަކެއްާއެބަާހުއްޓޭ.ާފުރަތަމަާކަމަކީ،ާއިންޑަސްްޓރީގައިާމަސަްއކަތްާކުރަންާ

ނޑުމެންާހަދަިއގެންާއެާޤ ޫނނަށްާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ތިބިާމުވައްޒަފުންނަށްާހުރިާފުރުޞަތުތައް.ާއެާޤ ނޫނަށްާައުޅގަ

 955ޤ ނޫނެއްާއޮންނަތ ާވަަރށްާގިނަާދުވަސްާެވއްޖެ.ާވަަރށްާގިނަާޝަުކވ ތަެކއްާކުރަުމންާދ ާޤ ނޫނެއްާއެބަާއޮތް.ާލޭބަރާ

ާއިޞްލ ޙުަތްއާ ާބޭނުންވ  ާގެންނަން ާޤ ނޫނަށް ާލޭބަރ ާނިމޭއިުރަގއި، ާބިލު ާޓެުކސްގެ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ާބޮޑަށް ާވީހ ވެްސ ާއިން ާދ އިރ  ާުޓައރިޒަމް ާގެނެސް، ާފައިދ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާމީހުންނަށް ާހުރިހ  ދިވެހިންނަށް

ާވ ނޭ.ާ ާލުޔަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާދ ނެ ާލިބިގެން ާކުރުމުގައި ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނު ާމި ާދިއުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާގޮތަކަށް ލިބޭނެ

ާއިންެވސް ާދ އިރ ަގއި ާޓުއަިރޒަމް ާައއީ ާތަރައްޤީެވގެން ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާދ އިރ  ާޓުއަިރަޒމް ޓުކުިރާއ ދެ،ާހަމަގައިުމވެސް

ާއަނބިދަރިންނ އިާ ާއެީމހުންގެ ާރައްޔިތުން ާދިރިއުޅޭ ާއަތޮޅުަތކުަގއި ާުކރިއެރުވުމަށްޓަަކއި ާދ އިރ  ާއެ ާއަދި  960ބަޔަކ އި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރީތީވެ. ާމަސައްަކތް ާމި ާތިބެގެން ާއެކަިނވެރިަކމުގައި ާރަްަށްތަކެއްަގއި ާވަިކ ާއައިސް ާދޫކޮށް ޢ އިލ ތައް

ާދ އިރ އެްއގަ ާފުޅ  ާވަރަށް ާމަސަްއކަތްކޮށްާމިއަދު ާދ އިރ ަގއި ާޓުއަިރޒަމް ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާއިްސކޮށް ާވަރަށް ިއ

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިއަދު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާެއުކ ާއިޙްލ ޞްތެިރކަމ  ާވަރަށް ާއެންމެންނަށް ހަރަކ ތްތެރިވި

ާުނވަ ާރަށެއްަގއި ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާމި ާވެސް. ާމިއަދު ާެއބައޮތް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއޮތް ާތިބިާހަމަ ާއަތޮޅުަތކެްއގައި ތަ

 965މީހުންނަށްާޓުއަރިޒަމުގެާފުުރޞަތުާހުޅުވ ލުމުެގާގޮތުން،ާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާކޮންމެާައތޮޅަކަށްާރަށެްއާޓުއަިރޒަމުެގާ

ާއުސޫލުންާ ާއޮންނަ ާދީފައި ާކުރަްނ ނޑުވެިރކަން ާދަ ާުކރީގައި ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަތޮޅެްއގެ ާެއ ާކުރުމަށްޓަަކއި މަސައްކަތް

ާދިނު ާގޯއްެޗްއާރަށެއް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއުސޫލުން ާދޭ ާކުއްޔަށް ާބިން ާހަމަ ާރަށަކީ ާއެ ާއަދި ާޮގވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ މަށް

ާކޮަޓިރާ ާަބޔަކަށް ާަޑިއވިންގާްސކޫލް،ާއަނެއް ާރެސްޓޯރެންޓު،ާއަނެްއާބަޔަކަށް ާއެްއބަޔަކަށް ާޫދކޮށްގެން ނަޑއަޅ ފައި ކަ

ާގޮ ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާޮއވެގެން ާފުރުޞަތު ާމީހުންނަްށާއެޅުމުގެ ާއެ ާކޮްށގެން ާއިްނވެސްެޓއް ާުކޑަ ާތަނުަގއި ާއެ ސް
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ނޑުާިމއަދުގެާުޓއަިރޒަންާމިނިސްޓަރަށ އިާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަން.ާ  970ލ ރިާލިބޭނެާފުރުޞަތުާހުޅުަވއިދިނުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

.ާއަދިާއެންމެންނަށްާއެއީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބިލުާފަށައިގަތުމުގައިާލިބޭނެާަވރަށްާބޮޑުާލުޔަކަށްާވެސްާވެެގންދ ނެ

ނޑުމެންާރަށްރަށްާބޭނުންކުރަމުންާ ނޑުމެްނާމީގެާކުރީަގއިާއަުޅގަ މިާފުރުޞަތުާއޮތްކަންާވެސްާއެނިގގެންދ ނެ.ާއަުޅގަ

ާވަރުވ ާ ާހުންނަ ާދޫކުރެވިފައި ާބަޔަކަށް ާވަރުގަދަ ާމ  ާތިބޭ ާތަނެއްަގއި ާއެހެންވެސް ާނުވަަތ ާމ ލޭގައި ގެންދިޔަީއ،

ާ ާމި ާގޮުތގައި ާޓުއަރިޒަުމެގާރަށްތަކެއްގެ ާައއިމަ ާވެގެން ާތަޢ ރުފު ާޓުއަރިޒަމު ާފަހުން ާބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ރަްށތަކުން

ާދެންނެވިާ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމީހުންނަށް. ާމަދު ާބައެއް ާތިބި ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާދިޔައީ ާލިބެމުން ާވެސް  975ފައިދ 

ާއަާ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާވަނީ ާއިްނވެސްޓުކޮށްަފއި ާޓުއަރިޒަމުގެ ާކޮށްގެން.ާބޭރުެގާފަރ ތްތަކުން ާހޭދަތައް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ގުތައް

ާހަމަެއއ ެއކީަގއިާ ާއަދި ާކޮްށގެން. ާއިްނވެސްޓު ާތަކެތި ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާެވގެން ާުޤރުބ ނީތައް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ތަންތަނަށް

ާބަެއއްާ ާއެބަހުރި، ާޮގސްފައި ާފެނިގެްނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުެރިވގެން. ާެވސް ާމޯގޭޖު ާރަށްތަްއ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަެނއްބަިއާ ާއަދި ާދީފައި ާޢިނ ޔަތްތައް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާފަރ ތްތަކަށް ާކުިރ ާމަަސއްކަތް ރަށްތަކުގައި

ާގޮތުަގއިާ ާރަނގަޅު ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާތަން. ާނުދޭ ާޢިނ ޔަތްތައް ާފަރ ތްތަކަށް ާވ  ާކޮށްަފއި ާމަަސއްކަތް  980ރަށްތަކުގައި

ާއަނެއްބަާ ާގެންދ އިުރގަިއ، ާދައްކަމުން ާފިޔަވަުޅާޓެކުސް ާދޭތެރޭގައި ާމީހުންނ  ާތިބި ާނުދައްކ  ާޓެކުސް ާފަރ ތްތަކުން އި

ާއޮންނަންޖެހޭނީާ ާަޤއުމެްއގައި ާނުވަތަ ާދައުލަތެްއގަިއ ާުކރ  ާވެރިކަެމއް ާޤ ނޫނުގެ ާތަންފީޛުކޮްށގެން ާޤ ނޫނު ނ ޅ ކަން.

ާިވޔަ ާކަމުގައި ާމީހ  ާމުއްސަނދި ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާމީހ  ާނިަކމެތި ާއަދި ާކުިރޔަސް ާހިންގުމުަގިއާވިޔަފ ރި ާޤ ނޫނު ސް

ާތެރެއިންާ ާކުލީގެ ާދައްކަންޖެހޭ ާކުީރަގއި ާއެާރިޒޯޓުގައި ާުދަވހު ާހުޅުވ  ާވީމ ،ާރިޒޯޓް ާމީހަކަށް ހަމަހަމަާއުސޫލެއް.ާވަކި

ާެއ5ާާ ާގެްނގޮސް ާގ  ާހުންނަ ާައޅަން ާމަގުތަުކަގއި ާމ ލޭގެ ާފައިސ އިން ާދައުލަުތގެ ާމަޢ ފުކޮށްފައި. ާޑޮލަރު  985މިލިއަން

އިާދެންާއ ނާމިހ ރުާރިޒޯޓުާހުޅުވުނީއޭާބުނ އިރުަގއި،ާމިާިރޒޯޓުތަކަށްާއިންވެސްޓުކޮްށގެންާދެންާތިިބާތަނުގައިާއަޅ ފަ

އެހެންާމީހުންނަށްާއޮތްާފުރުޞަތުތައްާެވސްާހަމަާއޮންނަްނޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާމިައދުގެާސަރުކ ރަށްާމިާކަހަލަާ

ާގޮތުގައި ާސީދ  ާރަްއިޔތުންނަށް ާދުރުެވ، ާދިއުން.ާާކަންތައްތަކުން ާބައްޓަންެވގެން ާމިކަންކަން ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ަފިއދ 

ާއެްއޗެްއ.ާ ާބަލަންޖެހޭ ާސަމ ލުވެ ާވަރަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއއްގޮތަްށ ާމަސްވެރިކަމެޭކ ާހަމަ ާޓޫިރޒަމަކީ އ ދެ،

ާފ ޑުކިާ ާދިމ ކުރުންތަކ އި ާގިނަ ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާމަަސއްކަތް ާޓުއަރިޒަމްގެ ާތަނުން ާމި  990ޔުންތަްއާއަޅުަގނޑުމެން

ާމަްސވެރިންނަށްާ ާިދޔައިުރގައި ާހިނގަމުން ާގޮތަށް ާއެ ާެއކަން ާހިނގައްޖެ. ާދިމ ކުރެވިގެން ާފަރ ތުން ާމީހުންގެ ސިޔ ސީ

ސަބްސިޑީާދެވެމުންާހިނގައްެޖ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރީގެާސަރުކ ރުާނިމިގެންާދިޔައިުރަގއިާފެނިގެންާދިޔަާސުނ މީާ

އަިރޒަމުގެާކަްނކަމަށްާލިބިފައިވ ާެގއްލުންާފޫބެއްދުމަށްާލިބިފައިވ ާފައިސ ތަެކއްާއ އިާގުޅިގެންާލިބުނުާފައިސ ަތކެއްާޓު

ވަކިާފަރ ތްތަކަކަށްާބަހ ލެިވެގންާދިޔަާތަންާވެސްާއަދިާެއީއާސަރުކ ރުންާއެާފައިސ ަތއްާދިނުމަށްާފަހުގައިާއަނބުރ ާ

ނޑުމެްނާބަލައިލަން.ާމިއިންާކޮންމެާހޯދުމަށްާމިއަދުާނުކުޅެދިގެންާވ ާބަެއއްާކަހަލަާފަިއސ ތައްާހުރިކަންާވެ  995ސްާއަުޅގަ

ކަމަކީާސަރުކ ރުންާއަނބުރ ާެއާފައިސ ާދައްކަންާޖެހޭާކަމެްއާކަމަށްާވަނީާިވއްޔ ،ާޓުއަިރަޒމުގައިާމަސަްއކަތްާނުކުރ ާ
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ާޓުއަިރޒަމުގަާ ާނަގ ފަިއ ާފައިސ  ާެއ ާޖީބުން ާަރއްޔިތުންެގ ާދިވެހި ާތިބި ާދުރުގަިއ ާމ  ާނުލިބި ާފައިދ  ިއާޓުއަރިޒަމުން

ާެނގުމުގެާ ާެޓކުސް ާއ ދެ ާޫނން. ާކަެމއް ާވ ނެ ާޮއެވގެން ާެއއީ ާވެސް ާދިނުމަކީ ާބައްދަން ާޫފ ާބަަޔކަށް ާކުރި މަސައްކަތް

ނޑުމެންނަށްާއެނގޭާިމއަދުާރ އްޖޭގެާޓުައރިޒަމަށްާފައިސ ާލިބެމުންާ އުސޫލަށްާމިާގެެނވޭާބަދަލުތަުކގެާތެރޭަގއި،ާއަުޅގަ

ާދައްާ ާޮގތުގައި ާޓެކުސްގެ ާބެޑު ާނިދ ،ާމިގެންދަނީ ާއެނދުތަުކގައި ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޭރަގނޑު ާެއއްަޗކ އި  1000ކ 

ޓުއަރިސްޓުާރިޯޒޓްތަުކގައިާިނދ ާމީހުންގެާއަތުންާލިބޭާލ ރިކޮޅ އިާއަދިާރ އްޖެާއަށްާއެތެެރކުރެވޭާުޓއަރިޒަުމގެާދ އިރ ާ

ާ ާބަަލއިގެން ާއަށް ާދ އިރ  ާތިން ާލ ިރކަން.ާމި ާިޑއުޓީގެ ާލިބޭ ާމުދަލުން ާގެންދ  ާތިިބާއަށް ާޓުއަރިޒަުމގައި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާވަކިންާ ާދިމ ލަކުން ާކޮންމެ ާހަދައިގެްނ ާޤ ނޫނު ާއިތުރުން، ާނެގުމުގެ ާލ ރި ާފެލައިގެން ާހިފައިގެްނ ާކަރުަގއި މީހުންގެ

ޓެކުސްތައްާެނގޭނެާގޮތެއްާހަަމޖެހިާއެާމީހުންނަށްާބިރުވެރިަކމެއްާނެތިާސަރުކ ރުާރުިޅއަްނނަާކޮންމެާފަހަރަކުާރިޒޯޓުާ

 1005ލ ނެާކަމުގެާބިރުވެރިކަެމްއާނެތިާދ އިމީާގޮތެއްގައިާދިުގާމުއްދަތެއްަގއިާއިންވެސްުޓކޮްށގެންާކުރިއަށްާގެންިދއުމަކީާއަތު

ާބަދަލުކޮށް،ާ ާގޮތަށް ާމި ާގޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުގެާސަރުކ ުރން ާކުރ  ާވިޔަފ ރި ާމި ާެވސް ާތަނެއްގައި ާހުރިހ  ދުނިޔޭގެ

ާޕ ޓީތަކުން ާިސޔ ީސ ާބަދަލަކީ ާގެނަިއ ާޢ އްމުާމި ާއަދި ާިވޔަފ ރިވެރިންނ އި ާތަމްސީލުކުރ  ާަމޖިލިސް ާމި ާއަދި ނ އި

ާބަލ އިރުަގއި،ާ ާކޮބައިތޯ ާފައިދ އަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ާކަމުގައިާރައްޔިތުންަނށް ާމި މެންބަރުންާވެސްާވިސްނ ވަަޑިއގެން

ފައިދ ާލިބެންާތިބިާހުރިހ ާމީހުންާާއެާރައްޔިތުްނގެާތެރޭަގއިާުޓައރިޒަމުގައިާމަަސއްކަތްާކުރ ާމީހުންނ އިާޓުއަރިޒަމުން

ާބަެއްއާ ާތިިބ ާޓުއަރިޒަުމގައި ާޕ ީޓއަކަށް ާހިންގ  ާއަުޅަގނޑުމެން ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާކަމެްއ. ާއޮްތ ާހިމެނުމަކީ  1010ވެސް

ާކޮްށގެންާ ާެއކަން ާޖެއްސުމަށް ާމީހުންނަށް ާެއ ާރުިޅއަިއސްގެން ާދެކެ ާމީހުން ާއެ ާނުދޭނެތީވެ ާފައިސ  މީހުން

ާއޭ ާވޯޓުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބިލުތަކުގައި ާމިފަދަ ާހަނދ ންކޮށް، ާރައްިޔތުންނަށްކަން ާމުޅި ާއެދެވެނީ ާެގއްލުން ގެން

ާވެސްާ ާކަމަްަށް ާކަމެއް ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮށް ާހަރުދަނ  ާެގންގުޅުމަކީ ާއުސޫލުތަެކއް ދިނުމުގައި

ާ ާހ ސިލު ާކަމެއް ާސިޔ ސީ ާމަޤުޞަދެްއގައި ާސިޔ ސީ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާޖެހިއްޖެާދަންނަވ ލަން. ާކުރަން ކުުރމަށްޓަކައި

ާއަްށާ ާވަރުވ  ާއެނގުނު ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާކުރީަގއި ާމީގެ ާޮއވެދ ނެ. ާގެއްލުންތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާލިބިދ ނެ  1015ކަމަކުން

ާބަދަލުވ ްނާ ާކަމަށް ާއެްއޗެއް ާސަރުކ ުރގެ ާގޮުތގަިއ ާިރޒޯޓްތަެކއްެގ ާުޓއަރިސްޓު ާެއއީ ާރަށްރަށް ާހުރި ދޫކޮށްފައި

ނުޑމެންނަކަށްާމިފަދަާފުޅ ާދ އިރ އެްއގަިއާެއާވ ހަކަަތއްާެދކެވެުމންާދިޔަާތަނެއްާނުފެނުނު.ާދިޔައިރުަގއިާ ވެްސާއަުޅގަ

ާވަުރވ ާ ާމީހުންނަށް، ާގެްނދިޔަ ާކުރަމުން ާމަސަްއކަތް ާޓުއަިރޒަމުަގއި ާރަށްތަްއ ާހުރި ާދޫކޮށްަފއި ާވަުރވ އަށް އެއިުރގަިއ

ންާދިޔަީއ.ާޓޫރިސްޓުާރިޒޯޓްާހަދަމުންާގެންދިޔަާމީހ ާއަށްާވެްސާއަށްާރަށްާކުްއޔަށްާނެގިާމީހ ާއަށްާވެސްާލ ރިާދެމު

ާސީދ ާ ާސަބަބުން ާަބދަލެއްގެ ާގެަނއި ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާއެއިުރގަިއ ާސަރުކ ރުން ާއެކަމަުކ ާދިޔައީ. ާދެމުން  1020ލ ރި

ާދޫކުރަމުން ާފަރ ތަށް ާކުރ  ާއިންވެސްޓު ާއެ ާސަރުކ ރުން ާހަމަ ާރަށް ާޓޫރިސްުޓ ާގޮތުަގއި ާދޫކުރުމަށްާާޑައިރެކްޓު ދިޔަ

ާކުރ ތީާ ާވެސް ާހައްޔަރު ާމީހުން ާފ ޑުކިޔައިފިްއޔ  ާބޮޑަށް ާމ  ާއެއިރު ާކީ. ާނަމަވެސް ާސިއްުރން ާފ ޑުކިޔުންަތކެއް ވެސް

ާއެްއަގިއާ ާދ އިރ  ާފުޅ  ާވަަރށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަމުގައި ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާބޮޑަށް ާއެއަްށވުރެ ތޯއްޗެ.
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ާަރއްޔިތުންނަށްާ ާއެޭދާކަމަކަށްާާބަހުސްކޮށްގެން ނޑު ާކުރުމަީކާެވްސާއަުޅގަ ާމިކަން ާސަުރކ ރުން ާއަްނގައިީދގެން މިކަން

ނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާމިއަދުާ  1025ވ ތީ،ާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާކުރަމުން،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުގަ

ާުޓއަ ާރ އްޖޭގެ ާިމ ާެވއްޖެއޭ ާވިސްނަން ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާއެތެެރާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާރ އްެޖއަށް ާވިސ ެއއްަގއި ރިސްޓު

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާލިބެން ާއެބަ ާއެްއ ާޓެކުސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާބުނ  ާޤ ނޫނު ާައޅުަގނުޑމެން ާއެއަށް ވެއްެޖއްޔ ،

ާއެތެރެވެަފިއާ ާވިސ ގައި ާޓުއަރިސްުޓ ާމީހުންތޯ ާކިތައް ާތިިބ ާރ އްޖޭަގއި ާދީގެން ާވިސ  ާުޓއަރިސްޓު އެހެންނަމަވެސް،

ބެޑްާޓެކުސްާނުދައްކ ާނުވަތަާރޭަގނޑުާނިދީމަާދޭންޖެހޭާލ ރިާނުދީާތިބީ.ާމިއީާކޮންާމިނިސްޓްރީއަކުންާާސަރުކ ރަށް

ާދެންނެވީ،ާ ާމި ާއެހެން ާބަލަންވެއްޖެ. ާފ ރަވެރިވެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމެއްތޯ ާކުރ  ާވުޒ ރ ައކުން  1030ކޮން

ނޑުމެްނނަށްާއެބަާއެނޭގ.ާެއކަހަލަާސަރުކ ރަށްާޓެކުސްާނުދީާއުޭޅާވަރަށްާގިނަާަބޔަކުާމިާރ ްއޖޭ ގައިާއުޅޭކަންާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނުާ ާވެއްޖެްއޔ  ާކަމަށް ާހަދ  ާކަމަށް ާބައެއް ާދޭ ާހުްއދަ ާއުޅުުމގެ ާަވގަށް ާެއއީ ާގެންގޮސްަފއި ާމ ދަމ  މީހުންނަކީ

ާދ  ާމި ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާނުކުޅެދޭ ާމިކަންކަމަށް ާނެތް.ާސަރުކ ރުން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާއެއް ާމ ނަ އިރ ތަުކގައިާހެދުމުގެ

ާހީވަނީާ ާއަުޅަގނޑަށް ާވެސް ާދިނުމަކީ ާއިސްތިޢުފ  ާމިކަމުން ާނުވެގެން ާމިކަންކަން ާމީހުންނަށް ާތިބި ާކުރަން މަސައްކަތް

ާކަމަކ ާ ާމިއިން ާފެންނަނީ، ާިމ ާފަހަރު ާބައެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދ ނެހެން. ާެވގެން ާސިފަައކަްށ ާރީތި ާވަރަްށ  1035އޮތް

މިގްރޭޝަންާޑިޕ ޓްމަންޓ ާައދިާމިހ ރުގެާލޭބަރާމިނިސްޓްީރާއ ިއާއަިދާދެންވެްސާމިާގުިޅގެންާވ ަހކަދެެކވޭއިުރގަިއ،ާއި

ާފަރ ތްތައްާ ާމިފަދަ ާއަދި ާއެބަދޭ. ާފެނިގެން ާެވސް ާމީޑިއ ގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޒުވ ބުކުރ ތަން ާމީހުން ާގުޅޭ ކަމ 

ާމީހު ާބޭުރ ާއަށް ާރ އްެޖ ާމިންވަރަްށ ާއަޅ ފަިއވ  ާަހއްދުފަހަނަ ާއެތެރެކޮށް،ާއެތެރެކުރުމުަގއި ާވިސ ަގއި ާޓުއަރިްސޓު ން

އޭގެންާަފއިސ ާނަަގިއގެންާމިހ ރުާއެާމީހުންާމަހުޖަނުންނަށްާވެގެންާޮބޑެތިާސިޔ ސީާމީހުންނަށްާވެގެންާއުޅޭާމީހުންާ

ާވިސްނ ާ ާކުޑަކޮށް ާކަންކަމަށް ާމިކަހަލަ ާނިންމ އިރު ާބިލެއް ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާމަދެއް ާއުޅޭލެއް ާމިޤައުމުަގއި  1040ވެސް

ާކުރާ ވަަޑއި ާތ އީދު ާބިލަށް ާހުށަހެޅި ާމި ާވ ތީ،ާސަރުކ ރުން ާކަމަކަށް ާއެދޭ ާކިބައިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ގަތުމަކީ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދިަވޑައިާ ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ތަނަށް ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާއެަބވޭ،  1045ގެންފަިއ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާނުވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަްށ ާވަކި ާނަޢީމް. ާޔޫސުފް ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ މެންބަރު

ގެާޔ މީން.ާއަދިާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރާ هللاާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާމުލަކުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަުދާޢީސ .ާމިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާވެސްާވަނީާފުުރޞަތަށްާއެދިަވޑަިއގެންފައި.ާ

ނޑުމެންާއަލުނ12ާާްއަޅުަގނޑުމެްނގެާމަސައްކަތްާމިހ ރުާމިވަނީާ މިނެޓުގެާހުސްަވގުތުކޮޅ ާހަމައަށްާއ ދެވިަފއި.ާއަުޅގަ

 1050ަގއިާފަށ އިުރާަބހުސްާކުރިއަްށާދ ނީާމިާބިލުެގާނުނިމި،ާމިއަދުެގާވަގުުތ22322ާާަގއި.22322ާާމަސައްކަތްާފަށ ނީާ
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ާ ާއޮތްބައި. ާނުނިމި ާޢިއްޒަތްެތިރ22312ާާތ ވަލުން ާއެހެންވީމ ، ާގެންދެވޭނެ. ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާމި ާހަމައަށް އ 

ާފަށ އިުރ،ާމަ ާކުރިއަްށާގެންދިއުމަށް ާދަންނަވ ލީ،ާބަހުސް ާމި ާނަންފުޅުތައް ާވަަޑއިގެްނާމެންބަރުންގެ ާހ ޒިރުވެ ިޖލީހަށް

ަގއިާމަަސއްކަތްާފެށޭވަރަށްާކޯރަމަށްާަސމ ލުކަންާދެއްވުމަށްާވެސ22322ާާްތިއްބެވުމަށްާސަމ ލުކަންާދެްއުވމަށް.ާއަދިާ

ާ ާމިހިސ ބުން ާދަންނަވ ލަމުން، ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުމެނ12ާާްހުރިހ  ާހުްސވަގުުތކޮެޅއް މިނެޓުެގ

 1055ާ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާބޭނުންކުރަން

ާ

ާްއިންޓަވަލ:1ާާްނ1ާްށާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާގެންދަން. ާކުިރއަްށ ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން  1060ދިވެހިރ އްޖޭގ11/1ާާެ`.

ހުސްގެާމަުރޙަލ ާމިާއޮތީ.ާއ ދެ،ާއެންމެާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާިބލުގެާއިބްތިދ ޢީާބ1ާަޓުއަރިޒަމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާ

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާއަުރވ ނީ، ާފުރުަޞތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްއަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ފުރަތަމަ

ާޔޫސުފްާނަޢީމަށް.

ާ

 1065 ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ިދވެހިރ އްޖެާއަށްާޓުއަިރސްޓުންާނަުއމަށްާއިރެއްަގއިާގޮވ ިލއެްއާ،ާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ

ކަމަކުާފަތުރުވެރިކަމ ާބެހޭާޤ ޫނނަށްާއިޞްލ ޙުާގެަނއުންާެއީއާއެާސިނ ޢަތަށްާހެޔޮާބަދަލެްއާގެނައުުމގެާމަޤުޞަދުަގއިާ

ާޝު ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަރ ތަށް ާހުަށހެޅުއްވި ާއިޞްލ ޙު ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްިވ ާއިޞްލ ޙު ާދަންނަވަން.ާމި ކުރު

ާދެންނެވިާ ާމި ާގޮތުން ާހުރި ާކުރެވިަފއި ާޑްރ ފްޓު ާމ އްދ ތައް ާބިލުަގއި ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާއަޅުަގނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް،

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުެފދޭ. ާަޝއްކު ާއަޅުަގނޑަށް ާެމދު ާކުރެވިދ ނެކަމ  ާހ ސިލު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނޑި ނޑުދަ  1070ލަ

ާވެްސާޤަބޫލުކުރަްނާ ާޑޮލަރުންާއަޅުަގނޑު ާލައްކަ ާދެތިން ާދުަވސްވަުރ ާައއި ާފެތުރިގެން ާފަތުރުވެރިކަްނ ާކުީރގަިއ މީގެ

ާވ ކަްނާ ާގޮސްފައި ާއިތުުރވެގެން ާމިލިއަނަކަށް ާއެތައް ާއަދަދު ާއެ ާމިހ ރު ާވިޔަސް ާކަމުަގިއ ާހަދ ލެވުނު ރިސޯޓެއް

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމ ނައަކީ ާމީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަން. ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާރިސޯޓުތަްއ52ާާހ ރު އަހަރަށް

ާމިާ ާމިހ ރު ާތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކުރަންވ ނީ ާއަޅުަގނޑުެމން ާއެކަން ާހަދަންޖެހުނަސް ާނޫން. ާޖެހެއެކޭ ހަދަން

ާއެންމެންނަްށާ ާުނވަތަ ާފޯރ ފަށުގައި ާއަތް ާއެންމެންގެ ާމަންފ  ާއ އި ާފައިދ  ާމިކަމުގެ ާއެންމެންނަށް ާގޮތަށް ާދެޭކވޭ  1075ވ ހަކަ

ާލި ާކަންކަން ާކުރަންޖެހޭނީ.ާއެ ާބައްޓަން ާޤ ނޫނު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮަތކަްށ ާއޮންނ ނެ ާކަންކަން ާހިސ ުބގަިއ ބޭ

ާމިާ ާުމއްދަތު ާރިސޯޓުތަކުގެ ާމިހ ރު ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުްއވި ާބިލު ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާރައީްސ،ާބިލު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާ 15ާާއޮންނަނީ ާައޅުަގނުޑާދަނ15ާްއަހަރ އި ާދެމެދުގައޭ. ާނޫނޭ.ާއަހަރ  ާވ ހަކަުފޅެއް ާރަނގަޅު ާމުޅިން ާއެއީކީ ނަވ ނީ

ާ ާރިސޯޓުތައް ާދިވެހިންނަށް ާއެަބ52ާާމިހ ރުވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފުރުޞަތު ާހިންގުމުގެ އަހަރަށް

ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާފަތުުރވެރިކަމ  ާލިބިދޭ.ާއެއީ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާލިބިދޭ.ާމަޢ ފުކުރައްވ   1ާ1080ގެ

ާވިްއކައިފިާ ާދިވެހިންނަށް ާެއއްަބއި ާދެބަިއކުޅަ ާހިއްސ ގެ ާކުންފުންޏެްއެގ ާއެ ާއެބަޮއވޭ ާވެްސ ާމިހ ރު ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާ ާރިސޯޓެއް ާއެ ާވަންޏ  ާމިހެނ52ާާްކަމަށް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފުރުޞަތު ާމި ާވ ހަކަ. ާހެދޭނެ ާދުވަހަށް އަހަރު

ާހުށަހަޅުއް ާމި ާޮއއްވ  ާގޮތަށް ާޤ ނޫނުާއޮްއވ ،ާމި ނުޑާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ާުއވ ލަން.ާއަުޅގަ ާމ އްދ ތައް ާމި ާއިޞްލ ަޙކީ ވ 

ނުޑ11/1ާާނަންބަރުާ އ ދެ،ާފަތުރުވެރިކަމ ިއާޤ ނޫނަށްާމިާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާިއޞްލ ޙުަގއިާއެަބާޮއވޭާކުީރަގއިާއަުޅގަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ާފަތުރުވެރިކަމ  ާދެންނެވި ާއުވ ލަނ1ާ،22ާ،22ާްމި ާތައް ާވެސްާިމާމ އްދ  ާމިހ ރު ާމ އްދ ތަކަކީ  1085.ާމި

އަހަރަށްާިރސޯޓުތައްާހިންގުުމގެާމުއްދަތުާފަހިވ ާގޮތަށްާއޮތްާކަމެއް.ާއެެހންވީމ ،ާއަޅުަގނުޑާވަރަްށ52ާާދިވެހިންނަށްާ

ނޑުމެންާ ހިތ މަކުރަންާމިާހެޔޮާބަދަލެއްާގެންނަވަންާމިާހުށަހެޅުއްވިާޤ ނޫނުންާމިާބައިބައިާއުވ ެލުވންކަންާމިއީާއަޅުގަ

ާވަ ާއިޞްލ ުޙގެ ާބުނެވިދިޔަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާކުރ  ާހިތ މަ ާމ1ާާިރަށް ާ)ނ( ާ)ށ(، ާމ އްދ  ވަަނ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާެދންނެވިހެން ާކުރިން ާކަންބޮުޑވަން. ާވަރަްށ ާކަމ  ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާގޮތުން ާހުރި ކަންތައްތަްއ

ާ ާމުއްދަތު ާނޫން.52ާރިސޯޓުތަކުގެ ާހަދަނީކީ ާދެކޮޅު ާހެދުމަށް ާމިާާައހަރަށް ާކުރެވިފައި ާއިޞްލ ޙު  1090އެހެންނަމަވެސް،ާމި

ާމިާ ާޤ ނޫނުގައި ާހަދަނީ.ާމި ާދެކޮޅު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންކަމ  ާމި ާވ ތީ ާގޮތަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ާފިސ ރި ާމިއީ ާގޮތް އޮތް

ާޤ ނޫނުާ ާއޮތް ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފ ސްވުމަށްފަހު، ާޤ ނޫނު ާމި ބުނަނީ،

ާފ ސްވުމަށްފަ ާރިސޯޓުތައް ާތިމަްނނަމެންގެ ާދެންވީ ާެއ ާަސރުކ ރުަގއި ާފަރ ތްތަކުން ާހިންގ  ާރިސޯޓްތައް ާމިހ ރު 52ާހު

ާހިންގ ާ ާރިސޯޓުތައް ާގޮތަށް ާމި ާކުރިން. ާފެށުމުގެ ާޢަމަލުުކރަން ާއެއަށް ާފ ސްވެ ާޤ ނޫނު ާމި ާހަދައިދޭށޭ އަހަރަށް

ާފަރ ތަ ާފެނިވަަޑިއގެންނެވި ާސަރުކ ރަށް ާދެންނެވީމ  ާަފއިސ ާފަރ ތްތަކުން ާއަދަދަކަށް ާފެނިަވޑަިއެގންނެވި  1095ކަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާމި ާއޮތީ. ާމި ާބައްޓަންކުރެވިފަިއ ާޤ ނޫނު ާމި ާގޮތަށް ާކުެރވޭ ާއިތުރު ާމުއްދަތު ާރިޯސޓުތަުކގެ ނަންގަވ ފައި

ާ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނުޑވެްސ ާކަމެކޭ. ާހިތ މަެވރި ާވަރަށް ާކަމަށް.52ާާދަންނަވ ނީ ާހަދަންޖެހޭނެ އަހަަރށް

ވެސް،ާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމުގެާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނީ،ާޢަމަލުކުރަންާފެށުމުގެާފަހުންާއެާއެހެންނަމަ

ައހަރަށްާހެދޭާގޮތަށްާމިާބައްޓަންާކުރެވެންޖެހޭނީ.ާމިހ ރ52ާާުހުޅުވޭާރިސޯޓްތައްާުނވަތަާއަަލށްާދޫކުރ ާރިސޯޓުތައްާ

ާވެ ާއަހަރަށް ާތިން ާއަހަރަށް ާދެ ާހަމަވ ން ާމުއްދަތު ާއޮޓޮމެިޓކުން ާރިސޯޓުތައް ާހުރި ާގޮތަްށ52ާާފައި ާވ   1100އަހަރަށް

ާނުކުރަން.ާ ާޤަބޫެލއް ނޑު ާައުޅގަ ާކަމަކަށް ާގެނައުން ާކަންކަން ާފޯރ ފަށަށް ާއަތް ާެއންމެން ާެއއީ ާދިއުމަކީ ބަދަލުވެގެން

ާމި ާެއއީ ާބެހެއްޓުން ާފޯރ ފަށުގައި ާައތް ާަރއްޔިތުން ާެއއީ ާައގު ާޚިދުމަތުގެ ާމުދަލ އި ާމ ީލާާރައްޔިތުންނަށް ސަރުކ ުރގެ

ާިސޔ ސަތުާ ާވިދ ުޅވ  ާއެ ާކުރެްއވީމ  ާކަންތައް ާގޮތަށް ާިމ ާސަރުކ ރުން ާވިދ ޅުވި ާކަމަށް ާނ ރެސް ސިޔ ސަތުގެ

ތަންފީޛުކުރުމ ާދޭތެރޭގައިާއެާބޭފުޅުންގެާޝައުުޤވެރިކަންާުހރިާމިންވަރ ާމެދުާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއަޅުަގނޑުާ
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ާވަ ާމި ާޤ ނޫނު ާމި ާހަމަާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާބޭނުމުަގއި. ާކަމެްއގެ ާވަކި ާއޮތީ ާމި ާގެނެސްަފއި  1105ގުތަށް

ާ ާބަޔަކަށް ާވަިކ ާރިސޯޓުތައް ާހުރި ާކައިރިވެފައި ާހަމަވ ން ާމުއްދަތު ާމިހ ރު ާދެންނެވިހެން ާމި އަހަރަްށ52ާާކުރިން

ރޭގައިާއަޅުަގނޑުާއެހ ާހިތްހަމަާދިނުމުގެާމަޤުޞަދުގައިާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވެނީ.ާެއހެންވީމ ،ާމިާބިލ ާދޭތެ

ާމިހިރިާ ާީމގައި ާަބލައިގަނެފައި ާއަދި ނުޑާތ އީދުކުރަން. ާއަުޅގަ ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލު ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމި ާނުޖެހޭ. އެއް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޤަޫބލުކުރަން.ާއަދި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަމަށް ާގެންނ ނެ ާމަޖިލީހަށް ާއިޞްލ ޙުކޮްށގެްނާއަލުން ކަންތައްތައް

 1110ާފުރުޞަތަކަށްާވެސްާެއދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާވަިކވެލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާދެވަނަާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި 22325ާާޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީ ާކަންކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާކޮޓަރީަގއި.2ާާގައި ާކޮމިޓީ ަނންބަރު

22325ާާ ާަތރ1ާަގައި ާޤައުމީ ާކޮޓަރީަގއި ާކޮމިޓީ ާމެންބަރުންެގާނަންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަަކ ާފެށޭނެ ާކޮމިޓީ އްޤީ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާއޮތީ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާދަންނަވ ލަން.  1115ސަމ ލުކަމަށް

ާޕެهللاާޢަބްދު ާއެކުަލވ ލެވިފަިއވ  ާބެލެހެއްޓެވުމަށް ާރިޔ ސަތު ާޖަލްސ ެގ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ނަލުގެާޔ މީނަށް.

ާއެދެްނ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް ާރިޔ ސަތަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނޑިތީމު ާކަ މެންބަރު

ާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާއިޞްލ ޙ11/1ާާު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ`.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު؛ާ ިދވެހިރ އްޖޭެގާޓުއަިރޒަމ ާބެހޭ

ާއެދިވަާ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުުޅ ާބިލަށް ާމަޖިލީހުގެާގެނައުުމގެ ާތެރެއިން ާމެންަބރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ޑަިއގަންަނވ ފަިއވ 

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާއޮތީ، ާމި ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާިމހ ރު ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި  1120هللاާރައީސް

ާޔ މީނަށްާއަޅުަގނުޑާފުރުޞަތުާއަރުވައިފިން.ާهللاާޔ މީނަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

 ާކަެދއްެކވުން:ވ ހަޔ މީންާهللاާލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުމު

ާބޭނުންވ ާ ާހުށަހަޅުއްވަން ާސަރުކ ރުން ާޤ ނޫނަށް ާރައީސް،ާުޓއަރިޒަމް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބި ާއޮތީ ާމި ާގެންނަވ ފަިއ ާނެތް. ާަޝްއކެްއވެސް ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ާފުންކޮްށ ާދޭތެރޭަގއި ާތަޢ ރަފުާއިޞްލ ޙ   1125ލު

ާވަުރގަަދާ ާވަރަށް ާގޮތަށް ާވިދ ޅުިވ ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާނޫނިއްޔ  ާފަރ ތުން ާސަރުކ ުރގެ ކޮށްދެއްވަމުން

ާހ ސިލުވަނީާ ާމަޤުޞަދު ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާބިލުން ާމި ާއެހެންނަަމވެސް، ާބިލެއް. ާއޮތް ާހުށަހަޅުްއވ ަފއިވ  މަޤްޞަދެއްގައި

ާބަލައިލަންޖެހޭ. ާދެާާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާއޮތީ ާމި ާބިލުގައި ާމި ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާމައްސަަލއަކީ،ާއެންމެ ާނުކުންނަ ާމި މީގައި

ާވުރެާ ާއުސޫލުތަކަށް ާދޭ ާމި ާމިހ ރު ާކަމަކީ ާއެއް ާޮގތަށް. ާވިދ ޅުވި ާތަޢ ރަފުގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާކުރަްއވަން ކަމެއް

 1130ސޯޓުގައިާައޅ ނީާކިތައްާކޮޓަރިތޯާބަލ ފައިާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްގެާމަތީންާބިމުގެާކުލިާނެގޭނާްެގޮތެއްާހަމަޖެއްސުން.ާރި

ާއައީާ ާދެމުން ާރިސޯޓުތައް ާމިހ ތަނަށް ާބަލައިގެން ާރެންޓަށް ާދައްކ ނެ ާކޮޓަިރއަށް ާލައިގެން ާނީލަމަކަށް ާކުއްޔަށް ކޮޓަރި
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ނޑުާގޮތެ ްއގަިއ.ާއެންމެާބޮޑުާކުލިާހުށަހަޅ ާފަރ ތަކަށްާރިސޯޓުތަްއާކ މިޔ ުބކުުރމުގެާފުރުޞަތުތައްާދެމުންާައއީާމަިއގަ

ާ ާމާްިއޮތީ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާކަމަކަށް ާދެވަނަ 15ާާދެން ާނޫނީ ާފެލިދ52ާާޫއަަހރަށް ާނަޢީމް، ާޔޫސުފް ާދެންމެ އަހަރު

ާ ާގޮތަށް ާވިދ ުޅވި ާވ ހަަކފުޅުގަިއ ާނަޢީމުެގ ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމުއްދަުތ52ާާދ އިރ ގެ ާމި އަހަރަށް

ާސަރުކ ރުގެ ާޮގތުން ާބެހޭ ާގޮތަކ  ާމިާާދިގުކުެރވިދ ނެ ާފަސޭހައީ ާފުރަތަމަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާގޮތް.ާދެން ާހުރި  1135ވިސްނުންފުޅު

52ާާ ާބެހ52ާާޭއަހަރުެގާކަންތަްއާވީމަ ާއ  ާނުކުތ  ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ފައި ާެއއްެޗއް ާގޮތުން ާބެހޭ އަހަރ 

އިާއިޚްިތޔ ރުާލިބޭ،ާއެބަާގޮތުންާދެވަނަާއަށްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ނަން.ާމިހ ރުާވެސްާދެތުފުޅެއްމެާޓުއަރިޒަމުގެާޤ ނޫުނގަ

ާ ާވަންޏ  ާކަަމށް ާވިއްކ  ާޢ ންމުންނަށް ާހިްއސ  ާހޯދައިދޭ ާހުރ52ާާިފުރުޞަތުތަކެއް ާވެސް ާމިހ ރު ާުމްއދަތަށް އަހަރުގެ

ާ ާދެން ާދޭން. ާެއކަނ52ާާްރިސޯޓުތައް ާނަމަވެސް ާވީ ާކަމުަގއި ާއޮތް ާގޮތެއް ާދެވޭނެ ާރިސޯޓުަތއް ާމުއްދަތަށް އަހަރުގެ

ާކީއްާ ާުއޅެނީ ާއެ ާނޫނިއްޔާ ނުވެގެން ާމަފްހޫމަކީ ާއެ ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ާކަމެއް. ާއޮތް ާހަމަ ާބަލައިލުމަކީ  1140ެވގެންތޯ

ާނުކުންނަާ ާމި ާމީގައި ާނޫން. ާލ ޒިމެއް ާވ ކަށް ާިއންތިޒ މަކަށް ާގޯސް ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ާއިންތިޒ މަކީ ާއޮތް ހަމަޖައްސ ފައި

ާމުދަލެ ާބޮޑު ާައގު ާމުދަލެއް.ާއެހ  ާބޮޑު ާވަރަްށާއަގު ާރިސޯަޓކީ ާމީހުންގެާމައްސަލައަކީ ާއެ ާއިންެވްސޓަރުންތަކެއް އްަގއި

ާހިތްވަރުާ ާމި ާސަރުކ ރުން ާއިންސެންޓިަވކީ، ާދޭ ާމި ާސަުރކ ުރން ާދެން ާކުރީމަ ާކަމެއް ާމިވަުރ ާރިްސކުަގއި އަމިއްލަ

ދިނުމަށްާމިކުރ ާކަމަކީާއޭގެާޒ ތުަގއިާއިްނވެސްޓަރުންނަށްާއިތުރުާތަކްލީފުތަކެއްާއުފުލަްނޖެހޭނެާކަމެއްާކަމަށްާވަންޏ ާ

 1145އަހަރުގެާމުއްދަތަށްާއަދިާމުއްދަތުާއިތުރުެވގެންާދިޔަކަުމގައިާވީާނަމަވެސްާމިާކަމަށްާހައްލެއްާނުވ ނެ.ާއަދިާއިުހ52ާާ

ާ ާތެޭރގައި ާވ ހަކަަތކުގެ ާދެކެވޭ ާމީހުންނ  ާސިޔ ސީ ާއެކި ާނޫނިއްޔ  ާވ ހަކަަތކުަގއި ާދެެކވޭ އަހަރުެގ52ާާސަރުކ ރުތަކ 

ާކަހަ ާހީކުރެވޭ ާކަމަށް ާލިބިދ ނެ ާމުއްދަތު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ާއޮވެަފއި ާގޮތަކަށް ާދިުގ52ާާލަ އަހަރަްށވުރެ

ާމިކަންާ ާއަދި ާޤ ނޫނަކުން ާޒ ތުަގިއ ާޭއގެ ާއޮންނައިރު ާބަޔ ންކޮށްފައި ާގޮތަށް ާދެވޭނެ ާރިސޯޓުަތްއ މުއްދަތަކަށްވެސް

ާމައްސަލަ. ާއެ ާއުޅެނީ ާދިމ ވެގެން ާމި ާމިހ ރު ާހިނގ ނެ. ާނުއެއް ާމިކަމެއް ާއަދި ާއޮތަސް ާާފަހިކޮށްދީފައި 15ާރިސޯޓެއް

ާ 22ާާމިލިޔަން، ާއިތުރުކުރަްނ12ާާމިލިޔަްނ ާމުއްދަތު ާރިސޯޓުަގއި ާއަިދ ާމީހަކު ާއުޭޅ ާއިްނވެސްޓުކޮްށގެްނ  1150މިލިޔަން

އަހަރަށްާކަމަްށާވީާނަމަވެސްާޢ އްމުކޮށްާހިްއސ ާވިްއކަިއގެންާމިކަމެއްާނުުކރެވޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،52ާާބޭނުންވަނީާ

ާބޭ ާެއއް ާގެންެނވި ާމި ާއިންޑަްސޓްރީަގިއާސަރުކ ރުން ާރިސޯޓު ާމި ާބަަޔކު ާގިނަ ާވީހ  ާަވންޏ  ާކަމަށް ާބަލ  ނުމަށް

ާދޭތެރޭަގއިާ ާެއއ  ާޭއެގާޒ ތުަގއި ާވަންޏ  ާކަމަށް ާަބިއވެރިކުރުން ާސިނ ޢަތުަގއި ާސިނ ޢަތުަގއި،ާޓުއަރިޒަމް ާމި ނޫނިއްޔ 

ާބަޔަާ ާގިނަ ާވީހ  ާބަިއވެރިެވވޭނީކީ ާމީަގއި ާބަަޔކަށް ާގިނަ ާވީހ  ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާނެގުުމެގާވެސް ާރިސޯޓު ާމި ކަށް

 1155ފުރުޞަތުާހަމައެކަނިާއޮވެގެެނއްާނޫން.ާހުރިހ ާއެންމެންނަކީާރިސޯޓުާނެގޭނެާބައެއްާނޫން.ާތެދެއްމެ،ާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ވެސްާހަމަާޤަބޫލުކުރ ާހިތްވޭާވަރަށްާހަމަާޕްޕިއުލިސްޓުާޚިޔ ލަކަށްވ ނެާވީހ ާގިނަާބަޔަކަށްާހަމަާފުރިހަމަކަމ ާއެކީގަިއާ

ާ ާެއއަށްވުެރާރިސޯޓުގެ ާެއހެންނަމަވެސް، ާކުރ ނެކަން. ާިއންތިޒ ރުތަކެއް ާެނގޭނެ ާރިސޯެޓއް ާބަިއެވރިވެގެން ޓެންޑަުރަގއި

ފަސޭހައީާރިސޯޓުަގއިާަބއިވެިރވުމަށްާއެންމެާނިކަމެތިންނަށްާފަސޭހަާވ ނީާއެާމީހުންގެާަފިއސ ކޮޅުާހިއްސ ާގަެނވޭނެާ
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ވިސްނ ަފިއާހަމަޖައްސ ފައިާއޮތްާގޮތްތަެކއްާއެއީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާގޮތްތަެކއްާހަމަޖެހިގެންާދިއުން.ާއެހެންވީމ ،ާއޭރު

ާދިރ ސ ކޮށްަފިއާ ާކަންަތއްތަކަީކާކޮބައިތޯ ާުއޅޭ ާުއޅޭނެ.ާެއާނުހިނގަިއގެން ާނުހިނަގއިގެްނާއުޭޅާމައްސަލަތަެކއް  1160އެކަން

ާ ާވުރެ ާމިހ ރަށް ާހަމަ ާޤަބޫލުުކރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވަންޏ  ާކަަމށް ާކުރެިވއްޖެ ާހައްލު ާހިއްސ ާއެކަން ާމ  ާދިވެހިންގެ ޢ އްމު

ބޮޑުވ ނެާކަމަށްާޓުއަރިޒަމްާިސނ ޢަތުގައި.ާދެންާއެކަންާކުރުމަށްޓަކައިާމިހ ރުާއެާޚިޔ ލަކީާަކމުދ ާޚިޔ ލަކަށްާނުވެގެންާ

އަހަރަށ52ާާްއަަހރަށްާދެވިދ ނޭ.ާދެންާޤ ނޫނަކުންާއެކަމަކ52ާާުހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިާއޮތީާހުރިހ ާރިސޯޓުތަކެއްާވެސްާ

ާބިޑުތަކަްށާދިނުމަ ާއަދި ާކުރެވެނީ. ާމި ާޢަމަލު ާދޭތެރޭަގއި ާއެެސޓަކ  ާވަުރގަދަ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިީއ ާޒ ތުަގއި ާއޭގެ ކީ

ާވަިކާ ާއެހެރީ ާހުށަހަޅ ފައި ާސްޓްރީމްތަެކއް ާރެވެނިޔު ާފަރ ތްތަކުން ާހުރި ާކ ިމޔ ބުކޮށްފައި ާބިޑުަތއް  1165ކުރިމަތިލައިގެން

ހިގެންާހިނަގމުންާއަންނަާއުސޫަލކަށްާލޮުޅންާއަންނަާވަުރގެާވަުރގަަދާމުއްދަތަކަށްާހުށަހަޅ ފައި.ާއެހެންާއޮްއވ ާހަމަޖެ

ކަމެއްާކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާއޭރުާބިޑުތަކަށްާކުރިމަތިލައިގެްނާއޭރުާބިޑުތައްާކ މިޔ ބުާނުކުރެވުނުާމީހުންނ ާދޭތެރޭގައިާ

ާކަންނޭނ ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާނަޒަރުން ާއަދ ލަތުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާހަމަ ާކުރިމަތިީލާއަޅުަގނޑުމެން ާބިޑުތަކަށް ާޭއރު ގެ.

ާމިހ ރުާ ާހަމަ ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއެނގޭ ާއޮންނ ނެކަން ާފުރުޞަތު ާމި ާވެސް މީހުންނަށް

ާ ާނިންމ އިރު. ާގޮތެްއ ާދޭތެރޭ ާމިއ  ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާދިނުމަކ52ާާީއަޅުަގނޑުމެން ާމުއްދަތު ާއިތުރަށް  1170އަހަރަށް

ާޒ ތުާ ާއޭގެ ާހަމަ ާޤ ނޫނުގައިާއަޅުަގނޑު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާެއކަމަުކ ާނޫން. ާކަެމއް ާއޮތް ާެއްއ ާމައްސަލަ ާެއްއވެސް ަގއި

ާޓުއަރިޒަމ ާ ާނެތީމަ. ާތިރިކުރަްއވ ފައި ާބިލުަގއި ާޤ ނޫނުގައި ާވިސްނުންފުޅު ާސަރުކ ރުގެ ާޤަބޫލުނުކުރެވެީނ އަޅުަގނޑަށް

ާއެ ާފީ ާމަތީން ާއުސޫެލއްގެ ާއޮންނަ ާަކނޑަެއޅިފައި ާއެ ާދައްަކވަިއގެން ާއެއީާވ ހަކަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދައްކަވ  އް

ާކޮންާ ާއަކީ ާފީ ާއެ ާއޮންނަްނވ ނެ. ާލިެޔވިަފއި ާމީގައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެ ާނޫން. ާގޮެތއް ާޤަބޫުލކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށް

ާސަރުކ ރ ިއާ ާނޫން ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއޮންނަންވ ނެ. ާބަޔ ންކުރެވިަފއި ާއެްއަކން ާފީ ާެނގޭ  1175އުސޫލަކުން

ާއެނިގގެްނާނެގޯޝިއޭުޓކޮށްގެ ާކީްއކަން ާކުރެވެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޮންނ ކަށެއް. ާމިކަން ާަކމަކަށް ާކުރ  ން

ާ ާނޫނިއްޔ  ާލިޔެވިގެން ާއުސޫލުަތކެްއ ާކުރެވޭ ާއެކަން ާތެރޭަގިއ ާޙުދޫދުގެ ާނުވ ނެ.52ާާޤ ނޫނުގައި ާއޮެވގެން އަހަރަށް

ނޑުާހަމަާއެންމެާކުަރންާބޭނު ންނުވ ާކަންތަްއާމިއީ.ާނެގޯޝިއޭުޓާކޮްށގެންާކުރ ާމިހެންާއޮވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއަުޅގަ

ާކުރަްއވަްނާ ާއިތުރު ާލިބޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމުއްދަތު ާކޮރަޕްޝަނަްށާޖ ދަ ާއޭެގާހަމަާފަސ ދައަށްާނޫނިއްޔ  ާވަންޏ  ކަމަށް

ާ ާއޮންނަން ާޫނން ާއިތުރުކުެރވިދ ނެއެކޭ ާދައްަކިއގެން ާވ ހަކަ ާޓުއަރިޒަމ  ާބަިއަގއި ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި  1180ވ ނީ.ާއިތުރުާމި

ާއޭރަށްާ ާޖެހޭ. ާލިޔެވެން ާއެަބ ާޤ ނޫނުަގއި ާގޮތްތަކެއް ާއިތުރުކުރެވޭެނ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއޮންނަ ާފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ާލިުޔއްވަްނާ ާއުސޫލުތަެކއް ާކުަރްއވ ނެ ާއެހެންވީމ ،ާއެކަން ާއެނގޭނީ. ާތ އީދުކުރަން ާެއއަށް ާބަލ ފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަހަރަށްާމުއްދަތުާިއތުރުާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާހަަމާއެްއވެްސާމައްސަލަާއެްއ52ާާވީމަާއެބަޖެހޭ.ާއެާއުސޫލުތަްއާލިޔުއްާ

ާމިހ ތަނަށްާ ާބަލައިގެން ާކުށްަޔށް ާބިމު ާއޮތީ ާމި ާވަންޏ  ާކަމަްށ ާއަންނަ ާނުކުތ އަށް ާފުރަތަމަ ާދެން ާނޫން. ާކަމެއް އޮތް

ނޑުމެންާހަމަާއެންމެން  1185ވެސްާޤަބޫލުކުރަންާޓުއަރިޒަމަކީާރ އްޖޭަގިއާާޓުއަރިޒަުމގެާރަށްރަށްާދޫކޮށްފައިާމިާހުރީ.ާއަޅުގަ
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އޮތްާއެންމެާހަމަާއަގުބޮޑުާރައުސްމ ލު.ާއެންމެާއަގުބޮޑުާރަުއސްމ ލެއްާވެއްޖިްއޔ ާމިާފްރީާއެންޓަރޕްރައިްސގެާވ ހަަކާ

ާއެންޓަރޕްރައި ާފްރީ ާއައީ. ާދައްކަމުން ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުގެ ާނޫނިއްޔ  ާފަރ ތުން ާެގ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމި ްޒާމިހ ތަނަށް

ާދޫކޮށްލަންޖެހޭނީާ ާއެ ާަވންޏ  ާކަމަށް ާދޫކޮށްލ  ާަރއުސްމ ލު ާއަގުޮބޑު ާއެންމެ ާވަންޏ  ާކަމަްށ ާބަލ  ާެއއްަގއި އިކޮނޮމީ

ާތިޭބާ ާކޮޓަރީަގއި ާފިނި ާމޭޒުކައިީރގައި ާނޯންނ ނެ ާގޮތެްއ ާއެނގޭެނ ާައގު ާރަނގަޅު ާެއންމެ ާައގުަގއި. ާރަނގަޅު އެންމެ

 1190އެާމުދަލެއްާނީލަމަށްާލީމަ،ާނީލަމުގައިާއެާމުދަލަކަށްާއެންމެާރަނގަޅުާާމީހުންނަކަށް.ާއެންމެާރަނގަޅުާއަގުާނިންމޭނީ

ާއަިދާ ާކަމަށް ާއޮތް ާޮގސްފައި ާއިންޞ ފުވެިރކޮށް ާއެންމެ ާމިހ ތަނަށް ާއެހެންވީމ ، ާބަަލން. ާކިހިނެއްތޯ ާލިބެނީ އަގު

ުހރިާފަރ ތްތަކ ާދޭތެރޭގައިާާއިންޞ ފުވެރިކޮށްާދ އިރުާެވްސާބައެއްާކަހަލަާކަންކަމުަގއިާިރސޯޓުތައްާެއޯވޑުާކުެރވިފައި

ާމިާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބަލ  ާއުސޫލަކަށް ާޢ އްމު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެނގޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާއަންނަކަްނވެސް ޝަކުވ ަތއް

ާރިސޯޓުތަްއާ ާނަގައިގެން ާނީލަމުން ާފަރ ތްތައް ާހުރި ާގޮްސފައި ާރިސޯޓުތައް ާސިނ ޢަތުގައި ާމި ާތެރޭގައި ސިނ ޢަތުގެ

 1195ދޭތެރޭގައިާހަމަާެއއީާއެންމެާރަނގަޅުާުއސޫލުާކަމަށްާހަމަާޤަބޫލުާނުކުރ ާއެްއވެސްާމީހަުކާާގޮސްފައިާހުރިާފަރ ތްތަކ 

ާމިާ ާދިޔައިމަ ާނުހެދިގެން ާރިސޯޓުަތއް ާނަގ  ާއަގުޖަހަިއގެން ާބޮޑު ާއަކީ ާމައްސަލަ ާނުކުންނަ ނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި

ސަރުކ ުރގެާހިތްވަެރއްާހުރިއްޔ ާކުރަންޖެހޭާކަމަކީާާނުކުންނަާމައްސަލަ.ާނުހެދިގެްނާދިޔައިމަާނުކުންނަާމައްސަަލިއގައި

ާއަުގގަިއާ ާބޮޑު ާކެރެންވީ. ާޢަމަލުކުރަން ާެއއަށް ާެއއްގޮތަށް ާޑޮކިޔުމަންޓ  ާބިޑިން ާނޫނިއްޔ  ާއެއްގޮތަށް ާޤ ނޫނ  ހަމަ

ންނ ކަށްާއަހަރުާވަްނދެންާނުހެދިފައިާއ1ާޮއަަހރުާވަންދެން،7ާާޖަހައިގެންާެއކަންާނުހެދިއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއެތަްނާ

 1200ނުޖެހޭ.ާއެހެންާވަކިކުރަންާކެރެންވީ.ާއެާޓަރމްސްަގއިާބިޑުޮކށްފައިާއެހެރީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާނުކުރެވިގެންާމިާބޮުޑާ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާޒ ތުަގއި ާޭއގެ ާދެއްކުމަކީ ާވ ހަކަ ާނުލިބޭ ާކެޕިޓަލް ާއިންެވސްޓުމަންޓު ާޖަހަިއގެން އަުގގައި

ާ ާެދން ާނޫން. ާކަމެއް ާބަަލއިގެްނާޤަބޫލުކުރެވޭ ާުކއްޔަށް ާެއ ާކުލި، ާރިސޯޓުަތކުަގއި ާަމއްސަައކީ ާނުކުންނަ ާމި އަނެްއކ 

ރިސޯޓުތައްާޓެންޑަރާކުރ ާަބޔަކުާނޫނިްއޔ ާއެޕްަލއިާކުރ ާބަޔަކަށްާއެންމެާބޮޑުާކުށްެޔްއާޖަހައިގެންާއެާަބޔަކަށްާމިާ

އިންޞ ފުވެރިާޮގތަކަށްާމިާއެސެޓުާބެހޭނެާދޭންޖެހޭާސަބަކަކީާމިއީާއެންމެާއަގުބޮޑުާަރއުސްމ ލުާކަމަށްާވ ތީ.ާއެންމެާ

 1205ގޮތަކީާހަމަާނީލަމުންާބެހޭނީ.ާއެާނޫންާގޮތަކަށްާނުބެހޭނެ.ާދެންާޓުއަރިޒަމްާކޮންސެޕްޓަށްާބަލ ފައިާމ ކުސްާދިނުމ އި،ާ

ާމ ކުސްާ ާބަލ ފައި ާއަށް ާއިންޝުއަރެްނސް ާނޫނިއްޔ  ާދިނުމ  ާމ ކުސް ާބަލ ފައި ާޑިވެލޮޕްަމންޓަށް ާރިސޯސް ހިޔުމަން

ާވަތްެކއްާދިނުމ  ާރިސޯޓު ާވަންޏ  ާކަމަްށ ާނުކޮށްފި ާެއކަން ާކަންަތްއތައް. ާސަބްޖެކްިޓވު ާވަރަށް ާހަމަ ާކަންކަމަކީ ާމި އި

ާކުރ ނެ.ާ ާެއކަން ާއަެނއްކ ވެސް ާކޮށްފައި ާއެއް ާޖޫރުމަނ  ާހަމަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާުނކޮށްފި ާއެކަން ާނުކުެރވޭނެ. ވެސް

ގެންާނަގ ާމީހަކަށްާއެއީާއެންމެާއިންޞ ފުވެރިާކަމ ާދޭތެރޭގައިާއެހެންނަމަވެސް،ާރިސޯޓެއްާެއންމެާބޮޑުާއަގެއްާޖަހައި

ާކުަރްއވ ާ ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާނޫން ާމި ާސުވ ލަކީ ާނުކުންނަ ާމި ާދެން ާނެތް. ާގޮތެއް ާެއއްެވސް ާއުފެދޭނެ ާޝައްކު  1210ހަމަ

ާރަށް ާޓުއަރިަޒމުގެ ާދެން ާމިކަްނާކުރަްއވަންޏ  ާހަމަކުރައްވ ަފއި ާބިމުެގާކުލި ާމިގޮތަށް ާވަންޏ  ާދޫކުަރއްވ ީނާކަމަށް ތައް

ާއިންޞ ފުވެރިކޮްށާ ާއެންމެ ާއުސޫލަކުންހޭ ާކޮން ާކޮށްދެއްވ ނީ ާގެރެންޓީ ާސަރުކ ރުން ާކޮބައިޯތއޭ ާއުސޫލަކުންތޯއޭ. ކޮން
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މިކަންާދ ނީ.ާހަމަހަމަާއެއްާކުލިތަކެއްާހުށަހަޅ ފައިާމިާކުއްެޔއްާމިހ ރަކުާނުވެސްާއޮންނ ނެ.ާމިހ ރުާއޮންނ ނީާމީގައިާ

ނަޑއަުޅއްވ ަފއިާއޮ ާބެޑުާރެންޓް.ާއެާއުސޫލުންާދ ާކަމަށްާވަންޏ ާދެންާކޯޗަކަށްާބިނ ކޮށްފައިހޭާރަށްާދޭނީާކަ ތްގޮތަށް

ާބިލުާ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއެހެްނވީމ ،ާައޅުގަ ާނެތޭ. ާުއސޫލެއް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާއެނގޭނީ. ާބުނަން ާމީހަކަށޭ ާިމވެނި  1215ވަކި

ާރަ ާމި ާއެނގެންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރިން ާމިކަްނާފ ސްކުރުމުގެ ާލަިއގެން ާނުކުމެގެން ާޓެންޑަރަށް ށްރަށް

ާކޮޓަރީެގާކުށްޔަްށާއޮންނަާ ާގެންދ ނެާކަމުެގާގެރެންީޓާެއްއާއެބަާލިބެންޖެހޭ.ާމިހ ރުާމި ާއިންޞ ފުންާމިކަން ކުރ އިރު

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާއެހެންެވއްޖިއްޔ  ާނުވޭ. ާކަމަކަށް ާހަމަޖެހޭ ާެއއީ ާޒ ުތަގއި ާއޭގެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާުއވ ލައިފި ންނަށްާއެތި

ާމިާ ާމައްސަލަައކީ ާއަނެއް ާނުކުންނަ ާދެވޭނީ.ާދެން ާަރށްރަށް ާއިންޞ ފުވެރިކޮށް ާބިނ ކޮށްތޯ ާކޯޗަކަށް ާދެން އެނގެންޖެހޭ

 1220ގޮތަށްާރަށްރަށުެގާބިމުާކުލިާަކނޑަައޅުްއވ އިުރާމިާނުކުންނަާމައްސަލަާެއއްާދެންމެާހިންނަަވރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާިވދ  ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުގެ ާއ522ާާެޅުވި ާނެތް، ާވެސް ާޝައްކެތް ާވ ަހކަ. ާދ  ާމަދުވެގެން ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ނޑަށްާނުކުންނަާމައްސަލަާއަކީާޖީ.އެސް.ޓީާބިުލާ ފޫބައްދަންާމިއޮތީާޖީ.އެސް.ޓީ.ާދެންާޖީ.އެސް.ޓީާގައިާވެްސާއަޅުގަ

ާހިންގ  ާމިހ ރު ާމިާނެގެނީާއަސްލުަގއިާިރސޯޓުތައް ާޖީ.އެްސ.ޓީ ާއޮތްއިރު ފަރ ތްތަކުންހެއްޔޭ.ާޖީ.އެްސ.ޓީާާގެންނަވ ފައި

ާހިންގާ  ާރިސޯޓުތައް ާކޮްނމެހެން ާދެނީ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާބުނ  ާއެ ާނެގުމަށް ާޓެކުސް ާޖީ.އެސް.ޓީ ާޚިދުމަތް، ގެ

ާެއތ ާ ާނޫން. ާފަރ ތަކުންނެއް ާހިންގ  ާރިސޯޓު ާހިންގ ނީ ާްސކޫލެްއ ާޑަިއވިން ާހުންނަ ާއެ ާއެތ  ާނޫން.  1225ފަރ ތްތަކުންނެއް

ާ ާކަރޝަން ާއެކްސް ާއެހެންވީމ ،ާހުންނަ ާނޫން. ާފަރ ތަކުްނނެއް ާހިންގ  ާރިސޯޓު ާދުއްވ ނީކީ ާދޯންޏެއް ާސަފ ރީ ނޫނީ

ާވީާ ާކަުމގައި ާނެގި ާެއއްެޗއް ާަނގ  ާއެ ާއަތުން ާފަރ ތެއްގެ ާހިންގ  ާރަށް ާއެ ާޒ ތުަގިއާޓުއަރިޒަމް ާޭއގެ ާައކީ ޖީ.އެސް.ޓީ

ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާެއއްެޗއް. ާނެގެންވ  ާހަމަ ާެވސް ާޖީ.އެސް.ީޓާައކީ ާޖީ.ެއސް.ޓީާނަމަވެސް ާއުޅެނީ ާމި ާދަންނަަވން ނޑު

ޓުއަރިޒަުމގެާރަށްާހިންގ ާފަރ ތުންާއެާލިބޭާސަރުކ ރަށްާލިބޭާއ މުދަނީގެާއިތުރުންާވަންނަާއެްއޗެކޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާެއާ

ާއެާ ާފޫބައްދަންޖެހޭނީ. ާއ މުދަނީ ާގެއްލޭ ާމި ާނޫން ާެއއަކުްނނެއް ާއެއްޗެއް. ާަވންނަންޖެހޭ ާއެްއޗަކީ ާވަންނަ  1230އިތުރުން

ސް.ޓީާައކީާމިހ ރުާވެސްާޓެކުސްާނުނެގިާހުރިާޚިދުމަތްތަކަކަށްާވ ީތވެާސަރުކ ރުންާޖީ.އެސް.ޓީާެއއްާނަންަގވަންާޖީ.އެ

ާހަ ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމެއް.ާނިންމެވިާނިންމެވުމަކީ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާވަރަށް ާކަމެއްމަ ާކުެރވޭ ާތ އީދު .ާއެހެންނަމަވެސްާވަރަށް

ާއ މު ާގެއްލޭ ާމިއަމި ާޖެހެނީ ާފޫބައްދަން ާމިދަނީ ާނުކުެރވޭ.ާދެން ާޤަބޫލެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާހަމަހަމަާގޮތަާކުން ށް

ކަްނކަމަށްާާެގާައގުާކުަޑެވގެންާދިއުމ އިާމިލްާހޯދުމ އިާނޫނިްއޔ ާިއންވެސްޓުމަންޓުޓަކުރީމ ާމިާއިްނވެސްޓުމަންޓުާކެޕި

ާއެބަާކަމަށްާވިސްނ  ާކަމެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަާވަންޏ  ާމ ކެޓުއޮތް. ާެއންޑު  1235ކީްއެވގެންތޯާާއި

ނޑުެގާވ ަހކަާައކީާރ އްޖޭގަިއާއެންމެާއަުގާބޮޑުާަރއުްސމ ލަކީާބިންާކަމަށްާޓުއަރިޒަމްާކޭޓަރާމި ވަންޏ ާާވަނީާައޅުގަ

ާނުޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޭަގއި ާވ ނީ. ާބޭނުންކުރަން ާބިން ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާފައިދ  ާބޮޑު ާއެންމެ ާލިބޭ ާބިމުން އެ

ާޚަރަދެއްާކޮންމެހެންނެއް ާކުޑަ ާއެންމެ ާނޫނިއްޔ  ާދީގެން ާކުލި ާމިާކުޑަ ާއަންނަާކޮށްގެން ރްޒާާތަނަށް ާޕެކަ ބަކް

ާިވސްނ ކަންގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާއިޤުާންނ ކަން ާުދނިޔޭގެ ާދުނިޭޔެގާނުޖެހޭ.ާއަނެއްކ  ާގުޅިގެން ާބަދަލ  ާއަންނަ ތިޞ ދަށް
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ާައއިސްރިސި ާޝަނެްެއް ާރިސިާަކމަށްފި ާދަތުރުކުރުންވަންޏ  ާއިކޮނޮމީާާއެންމެާޝަނެްއަގއި ާހުއްޓ ލ ނީ  1240ފުރަތަމަ

ާއެކު ާއެްެހެންނަމަވެސް ާމީހުން. ާދަތުުރކުރ  ާއެއަާލ ހުގައި ާމީހުންނަކަށް ާމ ެކޓު ާއެްނޑު ާހައި ާއަންނަ ކަްށާތަަނށް

ާ ާިރސިއަސަރެއް ާއަކަށް ާދުިނޔޭ ާއަދި ާވީުނކުރ ނެ ާއަިއކަމުގައި ާމިާޝަނެއް ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑުމެން ތިބީާާނަމަެވސް.

ާގެންދ ކެޕޭާާއެނދުގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރުމަށް ާއިންކްީރޒް ާކެަޕސީޓީ ާއެނދުގެ ާގޮތަށް. ާކުރ  ާއިްނކްރީްޒ ާކަމަށްާސިޓީ

ާިބޒްނަްސާ ާއެބަ ާއަހަރުން ާހަތަރު ާނޫނީ ާއަހަރުން ާތިން ާކޮންމެ ާބަދަލު ާއަންނަ ާޮގތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާހަމަ ވަންޏ 

ާރިސިާތެރެއިާސައިކަެލއްގެާ ާއެބަާން ާެވސް ާއަާޝަނެއް ާނުކުެރވޭެނާާކަމުަގއިާންނައ ދޭ.ާިރސެޝަނެއް ާއެފޯެޑއް  1245ވަންޏ 

ކުރަންާއަންަނާާިކއުޕައިގެންާމިާރޫމްާއޮއަގުާޖަހައިާތިންސަތޭކަާޑޮލަރު،ާހަތަރުާަސތޭކަާޑޮލަރުާނޫނީާމިއަްށވުރެާމަތީާ

ނޑުާޕެކަރުންނަކަށްާމިާއެފޯޑެްއާނުކުރެވޭނެ.ާއެމީހުންނަކަށްާހަމަާގައިމުާވެްސާމިއަންނަާބެކް މެްނާިހސ ބުގަިއާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމ  ާދ ން. ާހަލ ކުެވގެން ާިއންޑަސްޓްރީ ާޓުއަރިޒަމް ާހަމަ ާޖެހޭނީ ާރަނ، ާއިންޑަސްޓްރީ ގަޅުާުޓއަރިޒަްމ

ާރަނގަުޅާބެލެ ާގެންކުރުމަށްޓަކައި ާއެބަ ާެއއ ންސެއް ާހަމަ ާެއކަމަކު ާމިގުޅަންޖެހޭ. ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތަށްާާެއކީ

ނޑައަޅ ަފކައިާމި  1250ކުރެޭވާާއެންމެާދަށްާއަގުާދީގެންާއެފޯޑުާމ ނުންނަކީތުރުވެރިންނަކީާމެހުށްާއަންނަާފަތަނަާކުލިތައްާކަ

ތުންާމިާއަންނަާތިޞ ދީާގޮކުރިމަތިލ ންޖެހޭާކަންތައްާއިޤުާާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއަބަދު،ާވ ކަން.ާއެހެްނވީމ ާބަޔަކަށް

މ ކެޓަކީާއޭގެާޒ ތުަގއިާާއިާއެންޑުހަމ ކެަޓަކށްާމިާދަނީ.ާދެން،ާާއްާމީ.ާއެެހންވެގެންާހައިާއެންޑުއްތަހަމަާދަތިކަންތަ

ާކަމަށްާ ާލިިބއްޖެ ާބިންކޮޅެއް ާކ ުކތޯ ާވިޔަސް. ާބިންކޮެޅއް ާމ ލޭގެ ާސަބަބަކީ ާއަނެއް ާފައިދ ާާދ ންޖެހޭ ާބިންކޮުޅގެ ވަންޏ 

ާގޮ ާލިބޭ ާބޮޑަށް ާއިންވެސްޓުއެންމެ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާހަމަގައިމުާތަކަށް ާލިބިއްޖިއްޔ  ާބިންކޮޅެއް ާމިހ ރުާާުކރ ނީ. ވެސް

 1255ކޮންމެާމީހަކުާވެސްާާވަންޏ ާކަމަށްާގެންާނުވަތަާބިންޮކޅުާބުރިބުރިއަށްާހެދޭއެްއގެާގޮތަށްާއެަތންާހުޅުވައިާުކޑަާކަޑަާކުޑަ

ާހޯދައިާ ާކަމަށްާފައިސ  ާރިސޯެސއް ާްސެކޔަރސް ާނޫނިްއޔ  ާބަލ ނީ.ާއެީއާދަތި ާހެދޭތޯ ާބުރިބުިރއަށް ާބިންކޮުޅާއެކި ާގެން

މުދަލުގެާއެންމެާބޮޑުާފައިދ ާނެގޭތޯާހަަމާާވަންޏ ާއެާޑުާމުދަލެއްާކަމަށްވަންޏ ާނޫނިއްޔ ާއޭގެާޒ ތުަގިއާއެހ ާައގުާބޮ

ާފަހަރެއްަގއި ާނޭނގޭ ާކަން ާވެދ ނެ ާކުެރވިއްިޖއްޔ  ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާުކރ ނެ. ާވެސް ާފަރ ތަކުން އިޖުތިމ ޢީާާކޮންމެ

ާއެާޢަދ ލަތަށް ާއެްއޗައެްނގަާާރަނގަޅު ާރަނގަޅު ާއިޤުލެއް ާވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް ާހަމަާާދީތިޞާ ކަށް ާބަލަންޏ  ގޮތުން

ާާކަށްކްރައިމަ ާބޮޑު ާއަގު ާއެހ  ާބިމަކީ ާއެހެންވީމ ، ާބޮޑުކުރަންޖެހޭ.ާރައުސްވ ނީ. ާފައިދ  ާލިބޭ ާބިމުން ާވ އިރު  1260މ ލަކަށް

ާުކކުޅު ާއަޅ  ާރަްނާބިސް ާކިޔ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޒ ުތގައި ާޭއގެ ާއަކީ ާއިްނަޑސްޓްރީ ާކަމަށްާާއެހެންވީމ ،ާުޓއަރިޒަމް

ާލި ާެއއިން ާއަުގަގިއާވަންޏ  ާވަރުެގާބޮޑު ާނުހެދޭ ާަނގ ގެން ާައުގގައި ާބޮޑު ާރަށްރަށް ާދެން ާކުރަްނވ ނެ. ާޮބޑު ާފައިދ  ބޭ

ާއޭގެ ާއެއ ާނެގުމަކީ ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ާވިސްނަންވ ާޒ ުތަގއި ާނުާދޭތެރޭގައި ާެއކަމަކު ާއަގުަގިއާކަމެއް. ާބޮޑު ހެދޭ

ާނަގައިާ ާކަމަށްރަށްރަށް ާނުހެދިއްޖެ ާކެރެާގެން ާސަރުކ ރަްށ ާއަޅަންާވަންޏ  ާފިަޔވަޅު ާސަުރކ ރަށްާވެާންވ ނެ ާކުީރގެ ސް.

ާކެރެ ާސަރުކ ރަށްވެސް ާމިހ ރުގެ ާނަގައިާންވ ނެ ާއެ ާކެރެްނވ ނެ. ާާކަމަށްާފިވެސް ާޓެންޑަރ  ާވަންޏ   1265މަލުާޢައެްއވަރަށް

ލިބިގެންާރަށްާުނހެދުނީާކެޕިޓަލްާނުކުރަންވ ނެ.ާނުހެދިާފަސްާއަަހރު،ާހ ާއަހަރުާއޮތުންާެއއީކީާއޭގެާޒ ުތގައިާއެާރަށް
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ާރެންޓުކަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ ފައި ާސަރުކ ރަްށާާށް ާވެސް ާއިން ާދ އިރ  ާޓޫިރޒަމް ާނޫނިއްޔ  ާކޮށްަފއި ޓްރަވަިއޒް

ވަންޏާ ާކަމަށްާކޮށްފިާއިާއެްއގޮތަށްާއެކަްނކަންާތަންފީޛުލިބެންވ ާފައިސ ާމަދުާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާނޫންާއެއީކީ.ާއެއާ 

ޓެންޑަރާކެންސަލްާކޮށްފައިާއަލުންާޓެންޑަރުާކުރަންވީާނޫންތޯ.ާކެރަންވީާނޫންތޯާާއެކަންވ ނީާނުލިބިއްޖިްއޔ ާހަމަާއެ

ާއެކަ ާއެްެހެންވީމ އަޅުަގނޑުމެން ާކުރަްނ. ާން ާޒަމ ން، ާމިހ  ާނުވިސްނޭ ާައިއާާައޅުަގނޑަަކށް ާހިނގަމުން  1270ވަންދެން

އޮތީާހަމަާާތިންާބަލ ާބެލުމަށްާމިާކަހަލަާބަދަލެއްާގެންނައިރުާއަނެްއކ ާފެންނަާފެނުމަށްާހަމަާމިާމަތިމަާއުސޫލަކަށްާމި

ާގެއްލޭ ާއެަބިއ ާރެންޓުން ނަޑއެޅިން ާރެންޓުާކަ ާދެން ނޑުމެާކަމަށް. ާއަުޅގަ ާެއއްާފޫބައްދަން ާޓެކުސް ާއެހެން ްނ

ނުޑގެާވ ހަކައިންޓުރޮ ުތގައިާއަލަށްާވަންނަންާޖެހޭާކީާއޭގެާޒ ައކީާއެާޓެކުސްާއަާާޑިުއސްާކުރެވިދ ނެ.ާެއކަމަކު،ާއަުޅގަ

އިންޑަސްޓްީރާާޓުއަރިޒަމުމިވަރުގެާބޮޑުާބަދަލެްއާ،ާނުންކުރ ކަންާނުޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ފޫބައްދ ކަންާބޭއެާާއެއްާދަނީއ މު

ާގެންނަ ާުކރަންާކަމަށްާއަށް ާއެންމެާޖެހޭާކަމެއް.ާައޅުަގނޑަްށާމީގެވަންޏ ާިމާތަންކޮޅެްއާބޮޑަށްާދިރ ސ   1275ންާނުކުންނަ

ާމަބޮޑުާމައްސަލަ ާ.ާެއއް ާއ މުާވަނީާސަުރކ ރަށްއްސަަލއަކަށް ާލިބޭ ާރެންޓުާނޫނިއްޔ ާސަރުކ ރަށް ާކުޑަވުމުެގާލިބޭ ދަނީ

އެެހންވެއްޖިްއޔ ާރަށްރަށްާމީހުންނަށްާކުއްޔަށްާދޭނީ.ާރެންޓަކީާާބ ވަޭއ،ާއިތުރަށްާދެންާކޮންާއިންސ ފުވެރިާއުސޫލަކުން

ފުވެރިާގެާއެންމެާއިންސ ވަންޏ ާއެއީާފްރީާމ ކެެޓއްާަކމަށްއުސޫލު.ާއޮޕްޝަންާމ ކެޓެއްާލައިފިާާއެންމެާއިންސ ފުވެރި

ާނަަގއިާ ާއެސެެޓއް ާއެއުސޫލު.ާއެ ާއެާގެން ާއިނގޭނީ ާބޭނުމެއް ާކުރ ނެ ާމި ާކޮށްެގން ާތަރައްޤީ ާކުރިމަާތަން ތިލ ާތަނަށް

ާދެވޭނެފަރ  ާއަށް ާއޭނަ ާހުށަހަޅ ނެ ާއޭނަ ާއެއަށްވުރެާތަކަށް ާކުލި. ާބޮޑު ާކުރެާއެންމެ ާމިކަން ާކޮށް  1280ވޭނެާއިންސ ުފެވރި

ާއެހެ ާނޯންނ ނެ. ާރެންޓުގޮތެއް ާއެ ާކަމަށްންވީމ ، ާބޮޑު ާކަމަށްާތައް ާނުހެދިއްޖެ ާނުހެދޭނެ. ާތަންތަން ވަންޏާ ާވަންޏ 

ާކިޔ ނީ.ާއެާ ާއުޫސލު.ޢަވެސްާާމިހ ރުާއީއަލުންާނީލަން ާރެންޓުާމަލުކުރ  ާބަދަުލގައި ާއޭގެ ާައގެްއަގއިާއެކަމަކު ާވަކި ތައް

ާމި ާފޫޓަކަށްާާބަހައްޓ ފައި ާއަކަ ާމިހ ވަރުގޮތަށް ާމީޓަރަކަށް ވަންޏ ާިމާނުކުންނަާމައްސަަލާއަީކާާކަމަށްާފިހަދައިާއަކަ

ާއިންސ ފުވެރިކަމާ  ާކޮާދެން ާބަަލއިެއކު ނޑަކަށް ާމިންގަ ާމިކަްނާން ާދޭނީ. ާުކއްޔަްށ ާތެރެއަށް ާމީހުންގެ ާރަށްރަށް ެގންހޭ

ާކަމަށް ާމިާނުކުރެވޭ ާސަުރކ ރުެގާވިްސނުމެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާިމކަން ާބޭާވަންޏ  ާއެނގިލަން ާގޮެތއް ާއޮތް  1285ނުންޭވ.ާކަމުަގއި

ާއަ ާއެހެންވީމ އެއަށް ާތ އީދުކުަރން. ނުޑ ާުޅގަ ާއޮްތާާުޓއަރިޒަމުާ، ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާގެންނަަވން ާމި ާއަށް ދ އިރ 

ާެއއ ެއކީ ާއެކަމަުކ ާރަނގަުޅާއިޞްލ ޙުތަެކއް. ާވިސްނ ލަން ާހަމަ ާޒ ތުަގއި ާޭއގެ ާދަންނަވ ލަްނާާއިޞްލ ޙުތަކަްަީކ ވެސް

ާވަ ާމައްސަލަތައް ާއުފެދޭ ާމިއިން ާޚިޔ ލުުފުޅާބޭނުންވަނީ ާކުރައްވަން ާހަްއލު ާސަރުކ ރުން ާމައްސަލަތައް ާގިނައޭ.ާމި ރަށް

ނޑުމެންނަށްާހިއްސ ާކުރަްއވައިކުރަްއވ ފައިާހުރިާގޮތެއްގެާތަްފސީލުތަކެއްާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތުންާއަ ާކަމަށްާފިޅުގަ

 1290ާރިާރައީސް.ވަންޏ ާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރަންާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަވ ނެ.ާުޝުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއެިދވަަޑއި ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންެގާޝުކުރިއްޔ  ގެންފަިއވ 

ާތެރެއި ާއޮތީ ާމި ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާދެން ާއަޅުަގނުޑ، ާދ އިރ ގެން ާއިބްރ ހީމުާާޢިްއޒަތްތެރިާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމެންބަރު

 1295ވ އިރުާހަމަވ ނެ.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަނ22:12ާާްށް.ާމިާބަހުސްާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްގެާއެްއގަިޑއިރުާމުއްޠަލިބަ

ާނަން ާމެންބަރުންގެ ާެއހެން ާބަެއއް ާިލްސޓުއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެބަާފުޅުތައް ާމިހ ރުާާގަިއ އޮތް.

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވަން.މުއްޠަލިބަާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާގޮުތަގިއާ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާައޅުަގނޑު ާބަދަލުތަަކކީ ާގެނެވޭ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`1300 

ާބަދަލުތަ ާރަނގަޅު ާކަމައެންމެ ާޤ ނޫނަްށާކަެކއް ާމި ާމިއަދު ާުނކުރަން.ާސަބަބަކީ ާޤަބޫލެއް ާއޮތްާށް ާހުށަހަޅ ފައި ގެންނަ

ާއިޞްލ ޙަ ާޤ ޫނނުގެ ާމި ާބަލ އިރު ާރަށްރަށ7ާާްށް ާބޮޑެތި ާގޮތުން ާހުިރ ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާކުލި ާބިުމގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތްތަކަށްާނިސްބަތުންާމިާޤ ނޫނ ާބިފައިާހުރިާފަރ ލިބިފައިާހުރިާފަރ ތްތަކަށްާވަަރށްާބޮޑަށްާފައިދ ެވ،ާކުދިާރަްށރަށްާލި

ާއެްއގޮތަށްާކުލިާދަްއކަންާޖެހޭނެ....ާ

ާ1305 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހަމަވެްއޖެާއިދ ރީ ާކޯރަމް ާމިހ ރު ާދެއްވަނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިާާމޭޒުން ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން، ކަމަށް.

ާ ާކޮމިޓީާ:22:1ގަީޑގައި ާތިން ާފެށިގެްނ ާދިއުމަށްާން ާހިނގަމުން ާއިޖުާއެއް ާއެއީ ާއެބަވޭ. ާކޮމިީޓާހަމަޖެހިފައި  1310ތިމ ޢީ

ާމި ާކޮމިޓީ. ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާއ އި ާކޮިމޓީ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާާއ އި ާހަމަވެފައި... ާކޯރަމް ވަގުތު

ާއި ާކަމަށް ާހަމަވެފައިވ  ާޯކރަމް ާޖަލްސ ގެ ާވަގުތު ޢިއްޒަތްތެިރާާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވަނީ.ާއެހެންވީމ ،މޭޒުންާާދ ރީއ ދެ،ާމި

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދެްއުވންާއެދެން.ާާމުއްޠަލިބުާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމް

ާ

 1315ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާމި ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިޝުކުރިއްޔ  ާމިހ ރު ާގެާދެންނެވީ ާތެރޭަގއިާޤ ނޫނަށް ާބަދަލުގެ ނެވޭ

ާދެ ާމީޓަރ  ާައކަ ާއެއްާއެއްަލއްކަ ާަރށަކަށް ާމީޓަރުގެ ާއަކަ ާލިމިޓުާލައްކަ ާައގު ާޑޮލަުރގެ ކުރުމުންާާމިލިއަން

ޑޮލަުރެގާާގެާރަށަުކންާއަށްލައްކަާޑޮލަރުާދަްއކަންާޖެހޭ.ާއެއީާއަށްރ ތްތަކަްށާއެއްަލއްކަާއަކަާފޫޓުާގ ތްަގނޑަކަްށާއެާފަ

ާދެ ާއެހެންނަމަވެސް ާފޫޓުާރޭޓުން. ާއަކަ ާމިާލައްކަ ާއެްެހެންވުމުން ާޑޮލަރު. ާފަސް ާޖެހޭނީ ާދައްކަން ާބިމަކުްނ ގެ
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ާހުރިާ ާލިބިފައި ާރަށްރަށް ާބޮޑެިތ ާގެއްލުންވެ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރި ާލިބިފައި ާރަށަށްރަށް ާކުިދ ާދ އިރުަގއި  1320ބަދަލުވެގެން

ލައްކަާފަންސ ސްާހ ސްާއަކަާމީޓަުރގެާރަށެްއާާވެގެންދ ނެ.ާހަމައެެހންމެާތިންާއަކަށްފަރ ތްތަކަށްާވަރަށްާބޮުޑާފަިއދ 

ަލއްކަާުނވަދިހަާހ ސްާައކަާމީަޓރުާކުްއޔަށްާރަށެްއާހިންގ ާާކުއްޔަްށާހިފ ާފަރ ތަކަށްާނޫނީާހިންގ ާފަރ ތްާނޫނީާތިން

ާއެ ާާފަރ ތަކަށް ާޖެހެނީ ާމި ާދައްކަން ާމީޓަރަކަށް ާއަކަ ާހަމ1.1ާަބޭފުޅުން ާފަންސ ސްާޑޮލަރު. ާލައްކަ ާހަތަރު ާއެހެންމެ

ާއަަކާ ާޖެހޭނީ ާދައްކަން ާފަރ ތަކަށް ާހިންގ  ާރަށެއް ާމީޓަރުގެ ާއަކަ ާފަސްލައްކަ ާނޫނީ ާރަށެްއ ާމީޓަރުގެ ާއަކަ ހ ސް

 1325ޑޮލަރު.ާއެހެންުވމުންާޙަޤީޤަތުގައިާމީގެާބެލަންސްާގެއްލިާަވކިާބަޔަކަށްާފަިއދ ވެާވަކިާބަަޔކަށްާގެއްލުނ1ާާްމީޓަރަކަށްާ

ާަކނޑަައޅ ވެގެންދ  ާކުލި ާބިމުގެ ާދ އިރު ާބަދަލުވެގެން ާޤ ނޫނު ާމި ާބޮޑުާާކަމަށްާނެ. ާކުރަނީ ާޤަބޫލު ާއަޅުަގނޑު ވ ނަމަ

ކަމެއްާާލ އިރުަގއިާމ ާބޮޑަކަށްާއެންޖެހޭނީާއެއްާރޭޓެކޭ.ާޤ ނޫނަށްާބަލައިވިޔަސްާުކޑަާވިަޔސްާއަކަާމީޓަރަކަށްާއޮންނަ

ާ ާޤ ނޫނު ާއެހެްނނަމަވެސް ާނުކުެރވޭނެ. ާފ ހަގަކުރެިވގެންދ ނެ.ާފ ހަގައެއް ާހިސ ބުތައް ާދެންނެވި ާމި ާހަދ ލުމުން ހިސ ބު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަެނއްާކަމަކީާފަންސ ސްާއަހަރަށްާމިާރަށްރަށްާކުއްޔަށްާދިނުމަށްަޓކައިާުކޑަާައެގއްާދެިވގެންާ

ާފަރ ތްތަަކށް ާއަޅުަގނުޑާޤަބޫލުާކުރަނީާސަްަރުކ ރުާހިންގ  ނަޑއެޭޅާއިުރގަިއާެއއީ  1330ކޮރަޕްޝަނުެގާތެރެއަްށާާއެކަންާކަ

ާހުުޅވިގެން ާމަގެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާބަެއްއާާވަނުމަށްޓަކައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާެދްއކެވި ާވ ހަކަ ާވެސް ާކުރިން ާކަމަށް. ދ 

ާވ ންޖެހޭ ާމިކަން ާަފދައިން ާދެއްކެވި ާވ ހަކަ ާކުރިމަތިލައިާމެންބަރުން ާއުސޫލުން ާބީލަމުގެ ާއުސޫލުންާނީ ާބީލަމުގެ ގެން،

ާވ ހަަކާދެކެވިާއެާހުށަހެޅުމ ތްފަރ ާނޫނީާސަރުކ ރ އިާއެލެވޭާގޮތަކަށް.ާއެހެން ާވ ހަކަާދައްކ އިރުާދެަބއިކުަޅާާތަކ  އެކު

ފައިާމިކަންާކުރުމުެގާތަކަށްާރިޝްވަތުގެާގޮުތގަިއާނަގ އެއްަބއިާސަރުކ ރަށްާނޫނީާަސރުކ ރުގެާތެޭރގައިާއެާހިމެނޭާފަރ 

ާހުޅުވިގެންދޭ.ާއެހެންވީމ ާފުރުޞަތު ާޤަ،ާއެބަ ާމިައޅުަގނޑު ާބިލުގައި ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާކުރަނީ  1335ދެންނެވިާާބޫލު

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާކަން.ާހަމައެހެންމެ ާނޫން ާރަނގަޅަކަށް ާއެންމެ ާއޮތީ ާމ އްދ  1ާާދެ ާއ އި ާމ އްދ  ާމ އްދ 22ާާވަނަ ވަނަ

ާ 21ާާއަދި ާިމހ ރު ާތެރޭގައި ާފުރުޞަތުތަކުގެ ާލިބޭ ާމި ާސަބަބުން ާއުވ ލުމުގެ ާމ އްދ  ާހިންރިސޯޓުވަނަ ގާ ތައް

ާބޭނުންވެގެާ ާހިފަން ާކުްއޔަށް ާއަހަަރށް ާފަންސ ސް ާޢ އްފަރ ތްތަކުން ާނޫނީ ާފަރ ތްތަްަްއ ާއަމިއްލަ ާރައްޔިތުންނަްށާން މު

ާ ާއެބަ ާހަނިކޮށް ާފުރުޞަތު ާއޮންނަ ާިވއްކުމަށް ާމުޅިާާެލވޭ،ހިއްސ  ާއެފުރުޞަތު ާއެހެންވުމުންާާންނޫނީ އުވ ެލވޭ.

ާުއވ ލުމަ ާމ އްދ ތައް ާއެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަާއަޅުަގނޑު ާނޫނޭ. ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާެއންމެ ާވެސް ާކުރަީނާކީ ާޤަބޫލު  1340ނޑު

ާމަރުޙަ ާވިޔަްސ،ާބިންާކޮމިޓީ ާބޮޑު ާބިމުގެާކުލި ާހަމަހަމަކޮށް ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރިހ  ާއަންނައިރު ާބިލުާނިމިގެން ާމި ލ ގައި

ގެންާއަންނަން.ާައޅުަގނުޑާގޮތަކަށްާޤ ނޫނުާފަރުމ ކުރެވިާާނެާބޮޑުާވިަޔސް،ާކުޑަާވިޔަސްާެއާހަމަހަމަކޮށްާކުއްޔަށްާނެގޭ

ާކުރުމެްއާ ާތަފ ތު ާވިޔަސް ާފަރ ތަކަށް ާއެހެން ާނޫނީ ާދިވެހިރަްއޔިތަކު ާެއއްެވސް ާއިރުަގއި ާހެދޭ ާޤ ނޫނެއް ާކުރަނީ ޤަބޫލު

ާދެވޭ ާއަދި ާުކއްޔަކީ ާނެގޭ ާއެ ާކަމަށް. ާނުވ ނެ ާކުއްަޔކަށްާއޮެވގެން ާހަމަްަހަމަ ާކަމަށް.ާާކުްއޔަކީ ާދ ންޖެހޭނެ ެވގެން

ާރަ ާގެނެސްާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަކަށް ާނޫނީ ާދޫކޮށްލ އިރު ާހަދ ފަިއ ާޤ ނޫނެއް ާއަުޅަގނޑުމެން  1345ީއސް،
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ާއެ ާނޫނީ ާބަދަަލކީ ާގެނެވޭ ާއެ ާނުވެާާދޫކޮށްލ އިރު ާއެއްޗަކަށް ާފުރިހަމަ ާވުރެ ާޤ ނޫނަްަށް ާއޮތް ާކުރިން ާޤ ނޫނަކީ ހެދޭ

ނުޑމެންާއެ ާެއކު....ާއެހެންކަމ ކަމ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާާހިނގައްޖެާނަމަާއެާއަުޅގަ

ާ

ްްެކވުން: ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް

ނޑުްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމް  1350ދެްއވުންާއެދެން.ާނިޒ މ ާބެހޭާލަާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަފުޅުާވަގުީތާގޮތުންާމެދުކަ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާއެދިަވޑަާމައްސަލަ ާވ ތީ،ާއެާާިއގެންފައިއެއްާނެްނގެވުމަށް

ާ.ާ…ފިންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވައިޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1355 

ާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަްަކަދެއްެކުވން:

ާބޭނުން ާކޮށްލަން ާފ ހަަގ ާގޮުތގައި ާަމއްސަލަެއއްގެ ާނިޒ މީ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެްެރި ާބައެްއާޝުކުރިއްޔ  ވީ

ާގޮތެްއގައިާ ާޖުމްލަ ާއުޅެނީ ާމި ާކޮމިޓީތަުކގައި ާއެ ާޭބފުޅުން. ާކުރަްއވ  ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާސަބް މެންބަރުންނަކީ

ާ ާއެްެހެންވީމ ހަތަރު ާމެންބަރުން. ާވަރަކަށް ާއެބަާމި، ާނުނިކުމެފައި ާކޮޓަީރގަާތަނުަގއި ާސައި ާހަމަ ބޭުރާާއިއާ ާތިބި

ާއެބަ ާހަމަާމ ލަމުގައި ާއިދ ރީާތިއްބެވި ާއެހެންވެ، ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްކަވަްނ ާވ ހަކަ  1360މޭޒުެގާާފޮނި

ާއެ ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން ާދަންނަވ ލަންާމިާސަމ ލުކަމަށް ާިތއްަބވައިާާބޭފުޅުންނަށް ާކޮޓަރިތަނުގައިާވެސް ާފިނި ެއއްާާގެން

ާއީމި ާއެ، ާތިއްބެވިދ ނެ ާއިނގޭާހަމަ ާޚ އްޞަާގޮތަށް ާކޮށްލެއްވުމަށް. ާއަރ މު ާނިސްބަތްވާ ާކޮށްތޯ ާއަށް ާޕީއޭ މި

ާމެންބަރުންނ އިާޑީ.އ ރު.ޕީގެާެމންބަރުން.

ާ

 1365ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާގުިޅގެން ާވ ހަކަފުޅ  ާދެއްކެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީތައްާާއ ދެ، ތ ގައި

ާކޯރަާ ާޖަލްސ ގަިއ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއަދި ާމަުދާހިނގަމުންދ ކަމ  ާއަދަދަކަށް ާކަހަލަ ާމި ާނުވަމުން ާހަމަވަމުން މް

ާތިއްބަވައިާމެންބަ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ރުން ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކަން ާހިނގަމުންދ  ނެ.ާގެން

ާއަމީންޢ އް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެދެންމެ ާވެސް ާތެރޭގައި ާމަސައްކަުތގެ ާކުރެްއވިްި ާނުކުމެވަޑައިގެން ާބޭރަށް ިރާމު

ާގެންނަވ ފަިއ.ާ ާސަމ ލުކަމަށް ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާވަނީ ާކަން ާމަދު ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާތިއްބެވި ާމިތ ގައި  1370މެންބަރުންނަށް

ާ ާމިނިޓެއްހ  ާދޮޅު ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާމިއަދު ާދެން ާއިރުގެ ާމުއްޠަލިބުތެރޭގައި ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމް ާޢިއްޒަތްތެރި ގެ،

ާއަށްާގެންދެްއވުންާއެެދން.ާގެާވ ހަކަުފޅުާކުރިއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު



 52 

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ 

 1375ަނގަްނާާއަށްާައގުގޮތަށްާބިންާއަކަާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާައޅުަގނުޑާދެންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމި

.ާވަރަށްާބޮޑެިތާފަޅުތައްާއެބަހުރިާބައެއްާޅިފައިާހުރީާފަޅުާތެރޭގައޭޓަރިާއެތަުކަގއިާމިއަދުާކޮބަލ އިރުަގއިާގިނަާރިސޯޓު

ވ ނަމަާާ.ާއެހެންކަމަށް.ާމިހ ރުާމިާޤ ނޫނަކުާހިމެނިފަާއެއްތަންތަނުންާުކއްޔަށްާެނގޭނެާގޮަތކަށްާނެތްާރަށްރަށުގައި.ާއެ

ާއެާ ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެ. ާމިއަްށވުރެ ާދަންަނވ ނީ ާުކއްޔަާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމީތިާތަންތަނުން ާގޮަތކަށް ާނެގޭނެ ްށ

ާއެީކަގއި.....ާހިމެނިގެންާދިއުން.ާމިާޤ ނޫނަށްާގެނެވޭާބަދަލ 

ާ1380 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާއަްށާާމުއްޠަލިބުާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހުސް ާއިބްތިދ ޢީ ާގެންަދވަނިކޮްށ ާގެންދަވަނިކޮށް ވ ހަކަފުޅު

ނަޑއެޅިފަިއވ ާއެްއގަިޑއިރުެގާވަގު ާއެާހަމަވެގެންާދިަޔއީ.ާތުާވެސްާގ ތްަގނޑަކަށްާކަ

ާ

 1385ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.22

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންާދެންާމިހ ރުާކުރިމަތިލ ންާމ22.2ާި ވަނަާނަންބަރުަގއިވ 22ާާއޮތީާޖަލްސ ގެާއެޖެންޑ ގެާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާައއިޓަމަށް. ާމަސައްކަތުގެ ާހުރި ާައއިޓަާނުނިމި ާނުނިމިާއެ ާއެްއގަިޑއިރު. ާިމނަކީ ާދިގު ާވަގުުތގެ ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ މަށް

ާތެރެއިާހުރި ާއައިޓަުމގެ ާއެޖެންޑ  ާމިމަސައްކަތުގެ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާޚ ްއޞަާާން ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާކުްށކުރުން  1390އޮތީ

ާކުރެއްާ ާބަހުސް ާބިލަށް ާކުރިއަްށާގެންިދއުން.ާމި ާބިލުެގާބަހުސް ާއެޅުުމގެ ާވުމަާފިޔަވަޅުތަެކއް ާއޮތީ ާބ ކީ ާމިހ ރު 12ާށް

ާ ާއަށްާސިކުންތ12ާުމިނިޓ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން ާގޮތް ާހުރި ާމިހ ރު ާަވގުުތ ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ ާޕ ީޓތަކަށް .

ނޑަާ ާކަ ާަވގުތުން ާމިނިޓ 22ާއެޅިފަިއވ  ާސިކ12ާުއި ާއަށް ާމިނިޓ 1ާންތު.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޕ ޓީާސިކުނ21ާްއި ތު.ާޖުމްހޫރީ

ސިކުންތު.ާދެާޕ ީޓ11ާާއިާމިނިޓާ 21ާނަވ ާމެންބަރުންނަށްާަވޑައިުނގަންާވެީޓއަަކށްާނިސްބަތް.ާވަކިާޕ މިނިޓ1ާުއަށްާ

ާއަށްާ ާޕީޭއ ާެއއީ ާނިންަމވ ފައި. ާކުރަްއވ  ާބޭނުންފުޅު ާޕ ޓީްނ ާދެ ާެއ ާވަނީ ާމިހ ރު ާަވގުުތ ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ  1395އަކަށް

ާ ާވަގުތު. ނޑައެޅިފަިއވ  ާކަ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤަުއމީ ާަވގުތ އި ނަޑއެޅިފަިއވ  ާފުރުޞަތުާކަ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، މިހ ރު

ާވ ހަކަފުޅުާ ާބިލަށް ާއެޅުމުގެ ާފިަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާހުއްުޓވުމަށްަޓކައި ާކުށްކުރަން ާއ ދެ، ާބިލަށް ާމި ާފަށަނީ އަރުވަން

ކުރީަގިއާދައްކަންާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް،ާއެާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާފެށުމުގެާ

ާކޮަޓރީތަކުގަ ާކޮމިޓީ ާގޭގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭރުގައި ާއިން ާޖަލްސ  ާއެާއިއ ާމި ާތަންތ ަގއިާާއަދި ާބަެއއް ާވެސް ނޫްނ
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ާތިްއބެވުމ  ާމެންބަރުން ާލިސްޓުާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނުޑ ާޢިްއޒަތްތެރިާާެއކީަގއި ާއެްެއަށްފަހު  1400ދަންނަވ ލ ނަން.

ނޑުާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން ަގއިާވ ާތަރުތީބުންާިމާއަތަށްާދެންމެާލިބިފައިވ ާލިސްޓުާ.ާއަުޅގަ

ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާިލސްޓުދަންނަވ ލަނީ ާމެންބަރުންގެ ާއިަހވަންޫދާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅުންނަކީ ާހިމެނިވަަޑއިގެންފަިއވ  ަގއި

ާއަބްދު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެާދ އިރ ގެާކެނދިުކޅުދޫهللا. ޢީސ ް .ާާއަޙްމަދުާރި

ާދ އި ާބ ރަށު ާރަޝީދު. ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްހޯރަފުށި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާމަދުރ ެގ

ާޝިފ ޒު ާއެދިވަަޑއިގެންަފއިވ  ާދައްކަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާލިސްޓުގަިއާ. ާމެންބަރުންގެ  1405ޢިްއޒަތްތެރި

ާފެލިހިމެނިވަޑަިއގަ ާޢިއްާންނަވަނީ ާދ އިރ ގެ ާނަޢީމުދޫ ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނޫގފ ރު ރިާ.

ާގެމަނަފުށީ ާޢަލީ. ާއަފްރ ޝިމް ާއިލްހ މުާދ އިރ ގެާމެންބަރު ާމެންބަރު ާލިސްޓުއަޙުާޢިްއޒަތްެތރި ާމި ާއަދި ގަިއާމަދު.

ާނިއަޅު ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި ާއަދި ާއޮތް. ާއެަބ ާވެސް ާނަން ާލިސްޓުގަިއާަގނުޑގެ ާމެންބަރުންގެ ާވަަޑއިނުގަންަނވ  ސްބަތްވެ

ާނ ޒިްމާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުއްތަލިބު،ާތުޅ ދޫ ާޢިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާވަަޑިއގަންނަ ާަބިއވެރިވެ ާބަހުސްގައި ާބިލުގެ ާމި ާނަންފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  1410ވަްނާރަޝ ދު

ާލިސްޓުގައިވ ާާ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާހިމެނިފައިވޭ. ާލިސްޓުގަިއ ާމެންބަރުންގެ ާބޭފުޅުންގެ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

އަށް.ާޢިްއޒަތްތެިރާهللاާތަރުތީބުންާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާއިަހވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާފެއްޓެވުންާއެދެން.ާާވ ހަކަފުޅުهللاާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާ

 1415ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރަށްާއަހުމަދުާޢަބްދު

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާކުށްކުރުންާހުއްޓުމަށްޓަކައިާޚ އްޞަާފިަޔވަުޅތަކެއްާއެޅުމ ާބެހޭާބިލުެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކަންތައްަތުކެގާާބަހުސް ާފ ހަގަކުެރއްވި މެންބަރުން

ާެއއްބަސްެވާ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާނަމަ ާދަންނަވ  ާގ ތްަގނަޑކަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ތެރޭގައި

ކެްއޯތާވަަޑއިގަންަނވ ާމިއަދުާޚ އްޞަާފިޔަވަޅުތަކެއްާައޅަންޖެހިފައިާވ ާކަމަށް.ާއުފެދޭާސުވ ލަކީާއަޅ ނީާކޮންފިޔަވަޅުތަާ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމިއަދު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމި ާކޮންގޮތަކަށްތޯ. ާޢަމަލުކުރ ނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1420ނޫނީ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާހެްއކެކޭ. ާކަުމގެ ާކުަރްއވ  ާޤަބޫލު ާރަނގަޅަށް ާވަރަްށ ާކަމަށް ާއޮތް ާހ ލަތެއް ާމިފަދަ ާަޤއުމުަގއި ވެސް

ާދެއް ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަމުންާރައީސް. ާއެ ާަބނދެވިފައިވ ީތވެ ާަރއްޔިތުން ާހ ދިސ ތަކުގައި ާބިރުވެރި ާތަފ ތު ކެނީ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާބައެއް ާޤަބޫލުކުަރން ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާހޯދައިދިނުމުގެ ާމަެގއް ާސަލ މަތްކުރުމަށްަޓކައި ރައްޔިތުން

ނުޑާހަމަާސިޔ ސީާިމާާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެއްވިާިމީއާއެހެންާކަހަލަާމަގުސަެދއްާޮއތްާބިލެއްާކަމަށް ވެދ ނޭ.ާއަުޅގަ

 1425ކަހަލަާވ ދަވެރިާދުަވސްވަެރއްަގއިާއެކަހަލަާވ ަހކަތައްާދަްއކ ެނާކަމ ާދޭތެރެއަކުާދެބަސްވ ކަްށާނެތިން.ާއެހެންނަމަވެސްާ

ށްާޤައުމީާމިފަދަާމައްސަލަތަކުަގިއާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާނޫނީާގޮެތއްާނިންމ އިރުާޤައުމީާމަޞްަލޙަތުާއޭަގއިާހިމެނޭާގޮތަ
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ނޑަށްާއެންމެާޮބޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭާހަމަާކަުމގަިއާވެްސާދަންނަވަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީްސާ އެކަންާކުރުމަކީާއެއީާއަުޅގަ

ކަޓަރުާައޅަންާމީހަކުާފޮނުވ ަފއިާކަޓަުރއަޅަންާދިޔ ާމީހ ާހަްއޔަރުާކުރީމ ާއެއީާސިޔ ސީާުކލަާއެއްާަޖއްސ ާކަމަށްާއެާ

ްައެްއާޖައްސ  ކަމަށްާވަންނ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެބަާސުވ ލުާުއފައްދަންޖެހޭ.ާއަމިއްލަާމުދާ ާކަމުގައިާިސޔ ސީާކުލާ

ާދައްކ ާ ާކަމުަގއި ާނޫން ާއެއް ާޖަރީމ  ާއެއީ ާހުޅުޖަހ ފައި ާަގއިަގިއ ާއަމިއްލަ ާނޫނީ ާކަންތައްކޮްށފައި ާފަދަ  1430ނައްތ ލުން

ާވ ހަަކާ ާބިލުތަކަށް ާމިފަދަ ާމީސްމީހުންނަކަށް ާުއޅޭ ާހޯދަިއގެން ާބަދަލު ާުނވަަތާއެކަމުަގ ާުނވ ނެ. ާފަސޭހައެއް ދައްކ ކަށް

ާެއކަންތައްާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެްެހެންނަމަވެސް ާުނކުރ ނެ. ާތ އީދެއް ާބިލުތަކަށް ާމިފަދަ ާޢ އިލ ތަކުން އެފަދަ

ާއުޅެވޭެނާ ާއަމ ންކަންމަތީ ާރަްއޔިތުންނަށް ާމިޤައުމުގައި ާމިައދު ާއެބަޖެހެއޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ އެއްފަރ ތްކޮށްލުމަށްފަހުގައި

ާޙައްޤުތައްާގޮ ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނ ާގޮތުަގއި ާދޭހަވ  ާބިލުން ާމި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްެތރި ާހޯދައިދޭން. ތެއް

ާދިމ ވ ާ ާސަބަބުން ާނެުތމުގެ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާބަޔ ންކުރ  ާގޮތް ާބޭނުންކުރ ނެ ާމަތީ ާމިނިވަންކަން  1435ބޭނުންކުރ ނެ

ާ ާއެބަޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހޯދަން ާހައްެލއް ާކަންތައްތަްއާމައްސަލަތަކަށް ާމިފަދަ ާުމއައްަސސ ތަަކށް ދައުލަތުގެ

ާމިސ ލަކަށްާ ާއަޅަންޖެހޭ. ާެއބަ ާައވަސްފިަޔވަޅުަތކެއް ާހައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާދަތިތައް ާހުރި ާދިމ ވެަފއި ހިންގުމުގައި

ާމުޖުތަ ާމުޅި ާމީހަކު ާބިރަކަށްވެަފއިވ  ާޤައުމަށް ާމުޅި ާނޫނީ ާކޮްށގެން ާކުށެއް ާއަޅުަގނޑުމެްނ މަޢަށްާދަންނަވ ނަމަ

ާސަލ މަތްާ ާރައްޔިތުން ާޤަުއމ އި ާމައްސަލައަކުން ާނުކުމެދ ނެ ާދެން ާނޫނީ ާދިމ ވެދ ނެ ާދެން ާބެހެއްޓުމުން ދޫކޮށްފައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަޖެހޭ. ާބަޔ ންކުރަން ާަކނަޑއެިޅ ާެވސް ާގޮތްތަެކއް ާޢަމަލުކުރ ނެ  1440ވަނ11ާާަކުރުމަށްޓަކައި

ާބުނ ބު ާނޫނީ ާމިނިވަްނަކން ާދީަފއިވ  ާލިބިގެންދާ މ އްދ ގައި ާބ ރު ާއިތުރު ާކަަމށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެއީ ނުން

ކަމެއްާކަމުަގއި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާޤައުމަށްާނޫނީާރައްިޔތުންނަށްާނޫނީާފަރުދަކަށްާނިކަމެތިާކަމެއްާލިބިދ ނެާފަދަާ

ބުާއޮތްާކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާހިނދުާާޢަމަލެއްާނޫނީާޤައުމަށްާބިރަކަށްވެދ ނެާފަދަާކަމެއްާކޮށްފ ނެާކަމަށްޓަކައިާއެާސަބަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާހުރަސްއަޅ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބެހެއްޓުމަށް ާބަންދުގައި ާނިމެންދެން ާގޮތެްއ ާޝަރީޢަތުން ާމީހ  އެ

ނަޑށްވެސްާޤަބޫލުކުެރވޭާޤ ނޫނުައސ ސީންާދީފައިވ ާޙައްޤުަތއްާހަނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެްނާ  1445ޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއަުޅގަ

ާއެ ާއެ ާޤައުމަްށާނޫނި ާމުިޅ ާނޫނީ ާސަބަބުަތކެއް ާމަޤުބޫލް ާކުރަންވ ނީ ާމަސައްކަތް ާހިފެހެއްޓުމަށް ާމިްނވަރެްއ ްއވެސް

ާއެހެންާ ާބައެއް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގޮތަކަށްކަން. ާހިމެނޭ ާޭއަގއި ާކަންތައްތަކެއް ާފައިދ ހުރި ާސަބަބުން އެކަމުގެ

ާކަންތަ ާމިފަދަ ާހަނުހުރުމ  ާޤ ނޫނުަގިއ ާހިނދުާޤައުމުތަކުަގިއވެސް ާދީފައިވ  ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާމިިނވަންކަން އްތަކުގެ

ާޤައުމުތަުކަގިއާ ާބަެއއް ާަކމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ ާވެސް ާވިްސނ ލުމަކީ ާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދ 

ާ ާޢިއްފަްތތެރި ާކުޑަުކއްޖެްއގެ ާމަރ ލުން ާމީހަކު ާކުރުމުންާމިސ ލަކަށް ާކުށްަތއް ާބޮޑެތި ާކަހަލަ ާއަަރއިގަތުްނާބައެއް  1450ކަމަށް

ާލިބިާ ާމިނިވަންކަން ާހަނުހުރުމުގެ ާހިނދު ާހ ޒިރުވެވޭ ާތަޙުޤީޤަށް ާނޫނީ ާޝަރީޢަތަށް ާކޮށްފަިއ ާކަންތައްތައް މިފަދަ

ާޤ ނޫނުތަްއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކަށް ާމިފަދަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން. ާފ ހަގަޮކށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ނުދޭކަން

ާމި ާކުރަން ާމަަސއްކަތް ާބިލެްއާާލައިގެން ާއިޖުރ ޢަތުގެ ާޖިނ ޢީ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރިން ާމީގެ ޖެހެނީ
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ާރަަގޅަށްާ ާވަރަށް ާވެްސާމިކަން ާއަށް ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިންެނވި ާރިޔ ސަތުަގއި ާމިހ ރު ާގޮތުން ާީހވ  އަޅުަގނޑަށް

 1455ގެާމަިޖލިސްާނިމުނީމ ާއެާބިލުާމިާވަްަނަާަރއްޔިތުނ22ާާްއަހަރުވަންދެންާއޮތުމަށްފަހ5ާާުއެިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ.ާާމިތ ާ

ާނިންމުމަށްޓަކައިާ ާބިލު ާއެ ާވެްސ ާއަުޅަގނޑަީކ ާދަްނނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ާދިަޔއީ ާބޭރުވެގެން ާ މަޖިލީހުން

މަސައްކަތްާކުރިާކޮމިީޓގެާމެްނބަރެއްގެާހަިއސިްއޔަތުންާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާއެާބިލުާނިންމ ާއެާބިލަށްާޢަމަލުކުރަންާ

ާގިނަ ާފެށޭތޯ ާމަސައްކަްތތަކެއް ާހުރިހ 22ާާގުނަ ާމައިަގނޑު ާބިލުގެ ާއެ ާމަޖިލީހުގައިކޮށް ާަރއްޔިުތންގެ ވަނަ

ާ ާވަނިކޮށް ާއޮްތ22ާާމަސައްކަތްތަެކއްާނިންމިފައި ާބިލުާފ ސްވެފައި ާދިޔައީ.ާއެ ާމަޖިލިސްާނިމިގެން ވަނަާރައްޔިތުްނގެ

ާނުޖެހުނީ ާަދއްކ ކަްށ ާމިތ  ާވ ހަކަަތއް ާިމ ާމިއަދު ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަކަށްާނަމަ ާހުރިހ  ާމިފަދަ ާބިލުްނ ާއެ  1460ސް.

ާމިާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަމުަގިއ ާވ  މަގުދައްަކއިދީފައި

ޤ ނޫނަކަށްާހަދ ާނޫނީާމިާޚ އްޞަާފިޔަވަޅުތަެކއްާއެޅުންާއަަވސްކުރުމަކީާމިއަދުާދިވެހިާޤައުމ އިާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާ

ާބިލުާޙައް ާމި ާވަަޑއިގެން ާވިސްނ  ާފުންކޮށް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާިމކަމަށް ާކަމެކޭ. ާކުަރންވެއްޖެ ާައޅުަގނޑުމެން ޤުަގއި

ާައވަްސާފ ސްކޮށްދެ ާފިޔަވަޅުތައް ާއެޅެްނހުރި ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުން ާކަންތައްތަކުން ާމިފަދަ ާނޫނީ އްވ 

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާިނންމ ލ ނަން. ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާޔަޤީންކުަރމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާަކމުގައި ާދެއްވ ނެ ާއަުޅްއވ   1465ގޮތަކަށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ަހކަފުޅުާާޝުކުރިއްޔާ  ާބިލަށް ާއެޅުމުެގ ާިފޔަަވޅުތަކެްއ ާޚ އްޞަ ާުހއްޓުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާމެްނބަރު. ޢިްއޒަތްތެރި

ާއަރުވަީނާ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާލިސްޓުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިދވަަޑިއގެންފައިވ   1470ދައްކަން

ާޢަލީާއަށް.ާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމް

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާއަލީާވ ހަކަެދއްެކުވން:

ާޚ އްަޞާ ާހުއްޓުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާރައީސް. ާިޢއްޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޢަލައިކުމް. ާައއްސަލ މް .`

ާދަންނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާިބލެއް ާނުރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާެއޅުމުގެ ާސަބަބަކީާފިޔަވަޅުތަެކއް  1475ވ ލަންޖެހޭ.

ދަޢުވ ާލިބޭާމީހ ގެާަމއްޗަށްާުކށެއްާސ ބިތުާުނވ ހ ާހިނދުާޭއނ އަކީާއެީއާެއާކުށުންާުނވަަތާކުށުންާބަރީޢަާވެގެްނވ ާ

ާޙައްޤުތަކުެގާ ާބޮޑެތި ާެއންމެ ާއިންސ ނީ ާލިބިދޭ ާއަށް ާއޭނ  ާއެއީ ނޑަެއޅުމަކީ ާކަ ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާކަމުގަިއ މީހެއް

އަދިާިމާބޮޑުާއިންސ ނީާޙައްޤުާއޭނ ާއަށްާސ ބިތުކޮށްދީާރައްކ ތެރިޮކށްާދަމަހައްޓައިދޭާއެންމެާާތެރެއިންާއެއްާޙައްޤު.

ާ ާބިލުގެ ާއޮތް ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާއެހެންނަމަވެސް ާޙައްޤު. ާހަނުހުރުމުގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާވަސީލަތަކީ ވަނ2ާާަބ ރުގަދަ

ާހަނިކުރުމަށް،ާނުވަ ާޙައްޤު ާބޮުޑާއިންސ ނީ ާމި ާބުނަނީ ާމި ާެއާމައްދ ގައި ާކުރުމުަގއި ާކުށްތައް ާބޮެޑތި ާކަހަލަ ާބަެއއް  1480ތަ



 56 

ނޑުާޤަބޫލުުކރ ާ ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާހަމަގައިުމާެވސްާއަުޅގަ ޙައްޤަށްާނުބަލަން.ާެއާޙައްޤުާއުވ ލަން.ާިމއީާއަުޅގަ

ާކަ ާބަލައިގަެނވޭނެ ާައޅުަގނޑުމެން ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެްއ ާބަލަިއގަންނަ ާވެސްާއަޅުަގނޑު މެއް

ާދަންނަވ ލިހެންާ ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެންެމ ާތެރޭަގއި ާސަބަބުތަކުގެ ާމީގެ ާސަބަބަކީ ާމީކީ. ނޫން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާނުވަތަ ާދުސްތޫުރގައި ާހުރިހ 11ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާ)ނ(ގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހަނުހުރު ާމިއީ ާޙައްޤެްއ ާލިބިދޭ ާދިވެހިންނަށް ާބިލުގެ ާއޮތް ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާއެހެންނަމަވެސް ާޙައްޤު.  1485ވަަނ1ާާމުގެ

ާޚިލ ފުވ ާ ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެއއީ ާހުށަހަޅ ފައިވ ީތާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީ ާއުނިކުރުމަށް ާަޙއްޤު ާ)ހ(ގަިއާއެ މ އްދ ގެ

ާ ާކަމެްއ. ާފުށުއަރ  ާނުވަތަ ާއޭނަގ1ާެކަމެކޭ ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާކަމަކީ ާެއއްާާވަނަ ާދަޢުވ  މައްޗަށް

ހުށަހެޅިާއެާދަޢުވ ަގއިާއޭނަާައކީާކުށްވެިރއެްއކަންާސ ބިތުާުނކޮށްދެވޭާހ ާހިނދުާއޭނައަކީާެއާކުށުންާބަރީޢަާވެގެންވާ 

ާ ާނުކުރ . ާތ އީދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާފުޭދާމި ާިމވެސް ާވ ކަން. ާލިބ1ާާޭމީހަކަށް ާދަުޢވ  ާކަމަީކާޙަޤީޤަތުގައި ވަނަ

ާެއއީ ާއަކީ ާބިުލާާމީހ  ާމި ާހަނިކުރުމަށްޓަކައި ާަޙއްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާވެސް ާވ އިުރ ާމީހަކަށް ާވެގެްނވ  ާބަރީޢަ  1490ކުށުން

ާސ ބިތުކުރުމުަގއިާ ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާބައެއް ާކުރަްއވ ފައި ާލިސްޓު ާއޮންނަނީ ާމި ާކަމުގައި ާމަޤުސަދެއް ހުށަހެޅުއްވި

ާވަރަ ާއެީއ ާއިޤުރ ރުވުން ާމީހ ގެ ާލިބޭ ާދަޢުވ  ާނުވަތަ ާކަުމގަިއ.ާއިޢުތިރ ފު ާއެއްޗެއް ާފަސޭހަކޮށްދޭނެ ާބޮޑަށް ށް

ާެއާ ާހަމައެކަނި ާއެއީ ާކުށްތަކަކީ ާހުރި ާމި ާކުރައްވ ފައި ާލިސްޓު ާޙަޤީޤަތުގައި ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާއިޖުރ ތުތަކަށްާ ާޭއގެ ާޕްރޮސީޖަރާނުވަތަ ާޝަރީއަުތގެ ާެއއީ ާނޫނޭ. ާކުށްތަެކއް ާކުރެވޭނެ ާސ ބިތު ާއިއުތިރ ފުން ާމީހ ގެ

ާެއއްޗިިހާ ާއެ ާވަރަށް ާނުވ  ާޝަްއކެްއ ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ނޑަައޅަންޖެހެނީ ާކަ ާއަދަބު ާކުށްތަަކށް ާބޮޑެިތ ާކުށް  1495ބަލ އިރު

ާއެއީާ ާއިޢުތިރ ފަކީ ާވ  ާމީހ  ާލިބޭ ާދަޢުވ  ާމީހުން ާކުށްތަކުަގއި ާބޮޑެތި ާވީމ ، ާިއޢުތިރ ފު ާސ ބިތުވެގެން. ޝަރީޢަތަށް

ޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުގައިާއެއްފަހަރުާއިޢުިތރ ފުާވެފައިާނުވަތަާތަޙުޤީޤުާާޝައްކުާއުަފއްދ ާއެްއޗެްއ.ާމިސ ލަކަށްާމީހަކު

މަރުޙަލ ގައިާއިޢުތިރ ފުާވެފަިއާޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުގަާއޭަނާއެއިންާރުޖޫޢަާވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާވެްސާެއާހިސ ބުންާ

ާސ  ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާއެ ާހިސ ބުން ާއެ ާވަގުތުން ާއުފެދޭ ާޝައްކު ާނުވަތަ ާބޭނުންވ ާތުހުމަތުވޭ. ާމި ބިތުކުްުރުމުގެ

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާދިޔައީ. ާއެ ާވެއްިޓގެްނ ާހިސ ބުން ާއެ ާބައި ާސ ބިތުވުުމގެ ާނުވ ވަރަށް ާޝަްއކެްއ ާވަަރކަށް  1500އެްއވެސް

ާޮއންނަާބޭނުންާއެއްގޮތަކަްށާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޙަްއޤުާހަނިކުރުމުގެާޙަޤީޤީާމަގުަސދެއްާކަމުަގއިާވިދ ުޅވެފައި

ާމިއަކުންެނއް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއ1ާާިނުފުދޭނެ.ާާާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ ނުޑާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ވަނަ

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާސަރުކ ރުން ާކަމުނުދ ތީ،ާދިވެހި ާގޮތް ާކަންތައްތަްއާއޮތް ާއިޖުރ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ާއޮތް ާމި ާކުރީއްސުރެ ވަރަށް

ރިާވަރަށްާބޮޑުާމަސައްކަތުންާމިާއޮތީާމިހ ރުާމިާގޮތަށްާކުރީަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުންާދެިތންާހަތަރުާއަހަރުާދުވަހުންާކުާ

ާހަަމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިތ  ާއަިދ ާދެން ާބަދަލުވެަފއި. ާކަންތައްަތއް ާގޮތަށް ާލިބޭ ާޙައްުޤތައް ާމި  1505އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެ ާމަަސއްކަުތގައި ާކުރެއްވި ާއަހަރުވަންދެން ާހަތަރު ާދެތިްނ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާބޭނުންވަނީ ާމި ންމެާފ ހަގަކޮށްލަން

ާމިކަންާ ާބޭފުޅުން ާުކރެއްިވ ާވަކ ލ ތު ާކަމުގަިއ ާޖެހޭނެ ާޤ އިމުކޮށްދޭްނ ާ ާަޙއްޤު ާމި ާއެހީތެރިވެ ާމީހުންނަށް ާެއ ބޮޑަށް
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ާެވްސާ ާކޮންމެހެން ާަކމ އެކު ާސ ބިތު ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާއެ ާއޭރު ާތެޭރގަިއ ާުދވަހުގެ ާހައެއްކަ ާއެންމެ މިހ ރު

ނަޑއަޅ ާސ ބިތުކޮށްެދއްވިާަޙއްޤުާމިހ ރުާނިގުޅަިއގަނެ،ާއޮންނަންޖެހޭނެާޙައްޤެއްގެާގޮުތގައިާވަކ ލ ތުާކު ަރްއވަިއގެންާކަ

ާހުށަހެޅުއްވުމުަގއިާ ާބިލު ާިމ ާބިލު ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާއެއީ ާހުށަހެޅުއްވީމ ، ާމިހެން ާހަނިކޮށްލަން  1510އޭތި

ާ ާފެނޭ. ާހަމަ ާައޅުަގނޑަށް ާކަމުގައި ާދަލީލެއް ާ ާކަމުގެ ާނެތް ާވަފ ތެރިަކން ާމިާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އި ާއެހެން އެއީ

ާއޮންނަާ ާފޮރުވިފައި ާއުނިކޮށްގެން ާޙައްޤެއް.ާމީތި ާލިބެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގަިއާވެސް ދަންނަވ ލަނީާމިއީ

ާމީހުންާ ާއެ ާމީހުންނަށް ާބަެއްއ ާނުވަތަ ާކުށްތައް ާކަހަލަ ާަބއެއް ާބޭނުމުގައި ާކުރުމުގެ ާކަންތައްަތކެއް ާކަހަލަ ބައެއް

ންގެާމައްޗަށްާމިާކަހަލަާބޮޑެތިާކުށްތައްާސ ބިތުކުރުވ ާގަދަކަމުންާއިޢުތިރ ފުާކުރުވަިއގެންާެއާބޭނުންފުޅުވ ާބައެއްާމީހު

ާބޭނުމުަގިއާ ާއެ ާުނވަތަ ނޑަެއޅިފައިވ  ާބޭނުމުގަިއާކަ ާތަންފީުޛާުކރުމުގެ ނަޑއަަޅއިގެން ާކަ ާޙުކުމް ާމަްއޗަށް  1515އިޢުތިރ ފުގެ

ނޑަ ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަުމގަިއ ާބިލެއް ާރ އްޭޖގަިއާހުށަހެޅިފައިވ  ާއެކު ާއިޚްލ ްސތެރިކަމ  ާއެއީ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ްށ

އަމަންއަމ ންކަންާޤ އިމުކޮށްދީާކުށްކުރުންާމަދުކުރުންާހުއްޓުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްާކުުރވ ާބޭފުޅުންާނުވަތަާމަސައްކަތްާ

ާބޭނު ާެވސް ާއެއްގޮތަކަށް ާހަމަ ާހަނިކުރ ކަށް ާޙައްޤު ާމި ާނަމަ ާަކމެއް ާކުރަްއވ  ާގޮތުން ާނުވ ނެ.ާކުރުމުގެ ންފުޅެއް

ާމިާ ާބޭފުޅުން ާޤ ނޫނީ ާޚ ްއޞަގޮެތއްަގއި ާެވސް ާޕ ޓީަގއި ާމެންބަުރެގ ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެުޅއްވި ާބިލު ާމި އެހެންވީމ ،

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމިާބިލުގަިއާޙަޤީޤަތުގައިާހުރިާކަމަކީާ  1520މައްސަލަާއަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ޑުވިދ ުޅވެފަިއވޭ.ާއަުޅގަ

ގެާބޭނުމަކީ.ާދެންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވ ފައިާހުރީާހެކިބަހުގެާކަންތައްތަކ ާމިކަހަލަާކަންތައްތައް.ާިމީއާމީ.ާމިއީާމިާބިލު

ާކަންތައްތަކެއް.ާ ާހުރި ނަޑެއޅިފައި ާކަ ާރަގަޅަށް ާވަރަށް ާވެސް ާޤ ނޫނުގައި ާބެހޭ ާހެްއކ  ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހުރިހ  ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާހަަމާާއެހެންވީމ ، ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮތުްނާ ާސިޔ ސީ ާމީކީ ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާބަަލއިގަެނގެންވ ނެ ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ދަންނަވ ލަން

ާދިވެހިރ އް ާބަލ އިރުަގއި ާގ ނޫނަށް ާޤަވ އިދ  ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާއެްއެޗްއާނޫން.ާމިއީ ާދަންނަވ ލ   1525ޖޭގެާއަޅުަގނޑު

ާޙައްޤުތަކަށްާ ާއިންސ ނީ ާައދި ާވެސް ާދީނުގައި ާއަށްާއިސްލ މް ާމީހ  ާލިބޭ ާދަޢުވ  ާއެއް.ާމި ާޚިލ ފުާމައްސަލަ ދުސްތޫރ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާ ބަލ އިރުަގއިާވެސްާލިބިދީފަިއވ ާޙައްޤުތަކ ާވަރަށްާބޮޑަށްާފުށުއަރ ާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާއަޅުގަ

ާބަލަިއގަނެިވގެންނުވ ނެ ާައޅުަގނޑުމެްނާގޮތުަގއި ާވެސް ާެއްއގޮތަަކށް ާކަމެއް ާެގއްލުންހުރި ާަރއްޔިތުންނަށް ާއެއީ .

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާވެސް ާބިލުަގއި ާއުސޫލުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުވ ނެ. ާޤަބޫލުކޮށްެގން ާެއކަން ބަލައިގަނެ

ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާބޭނުންނުވީ ާވެްސ ާބަަލިއގަންނަން ާއޭތި ާނުދީ ާވޯޓު ާއެކަންތައްަތކުންާާއެއަށް  1530ަރއްިޔތުންނަށް

ާލިބިދ ނެާ ާެގއްލުންތަކެްއ ާބޮެޑތި ާވަރަްށ ާރައްޔިތުންތަކަކަްށ ާމިއިްނ ާމިެވސް. ާބިލެއް ާކަހަލަ ާއެ ާހަމަ ާނުވ ތީ. ފައިދ 

ނޑުގެާވ ހަކަާ ނުޑާހަމަާގައިމުާވެސްާމިއަށްާތ އީދުާނުކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ ބިލެއްާކަމަށްާވ ތީާއަުޅގަ

ާމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ނިން

ާ
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 1535ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާއެދިަވަޑއިގެންފަިއވ  ާދަްއކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  މި

ާޕ ޓީއަކަ ާވަކި ާއޮތީ ާމި ާފުރުޞަތުާއަރުވަން ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާވަަޑއިނުގަންަނވ ާމެންބަރުންގެާލިސްޓުން ށްާނިސްބަތްވެ

މެންބަރުންގެާތެރެއިންާއެިދވަަޑއިގެންފަިއވ ާބޭފުޅުންނަށް.ާއެާގޮތުންާލިސްުޓގައިާއެންމެާފުރަތަމަާމިާއޮތްާނަންފުޅަީކާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެ ާެއހެންވީމ  ާނަންފުޅު. ާމުއްޠަލިބުގެ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.މެންބަރަ  1540ާށްާއަޅުގަ

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަފަރެސްމ 

ާމަސައްކަތުގަިއާ ާކުރ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުއްޓުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާއަ ާކަމަށް ާބޭނުންވ  ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ނަޑްށާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން. ާވެސް ނޑު ޅުގަ

ާމަތިންާ ާއުސޫލުތަުކގެ ާިއްސލ މީ ާމީހުންނަށް ާކުށްކުރ  ާބޮޑެިތ ާތެޭރގަިއ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެއކަްއޗަކީ ާއޮްތ  1545ނޭނގި

ން.ާއެކަންާނަމަވެސްާއަދިާޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާނަމަވެސްާައޅުަގނޑުެމންާއެބަޖެހޭާމިހ ރަށްާވުރެާހަރުކަށިާއަދަބުާދޭ

ނުކުރެިވގެންާމިާއުޅެނީާީކްއެވގެންކަން.ާައޅުަގނޑުމެންެގާަވށައިގެންާހުރިާޣައިރުާމުސްލިުމާޤައުމުތަކުަގއިާމަސްުތވ ާ

ނޑަެއޅިފަިއާ ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާދިނުމަށް ާއަދަބު ާމަރުގެ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާިވޔަފ ރި ާއެ ާމީހުންނ އި ާކުރ  ާބޭނުން އެްއޗެހި

ާކުަރމު ާތަންފީޛު ާެއކަން ާކީްއވެގެްނކަންާއަދި ާއުޅެނީ ާިމ ާުނކުރެިވގެން ާއެކަން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ންދ އިރު

ނުޑމެންގެާއެންމެާބޮޑުާކޮންސ ރނަކަށްާއެންމެާބޮޑުާހިތްހަމަާ  1550އަޅުަގނަޑކަށެއްާުނވިސްނޭ.ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއަުޅގަ

ދޭާޙައްުޤތައްާހިފެހެއްޓުމުގެާވ ހަކަ.ާވަނަާމ އްދ ާއިންާލިބ11ާިނުޖެހުމަކަށްާމިާޤ ނޫނުގައިާމިާވަނީާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮތުން ާޤަބޫލުކުރ  ާމ11ާާިއަޅުަގނޑު ާނަމަވެސް ާހިފެހެއްޓި ާަޙއްޤު ާލިބިދޭ ާއެ ާއިން ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާސަބަަބކީ ާކަމެއް. ާނެތް ާއެަބޭވ51ާާބޭނުމެއް ާލިޔެފައި ާޢިބ ރ ތުން ާސ ފު ާވަރަށް ާމ އްދ ަގއި ވަަނ

ާކުރެ ާއިޢުތިރ ފަކީާތުހުމަތު ާއެހެން ާިފޔަަވއި ާއިޢުތިރ ފު ާވ  ާމަޖިލީހުގައި ާހުރެާޝަރީޢަތުގެ ާބުއްިދާސަލ މަތުން ާމީހ  ވޭ

 1555ހެއްކެއްާކަމުަގއިާނުބެލެވޭނޭ.ާއެހެންކަމަށްާެވއްޖިއްޔ ާއޭނ ާއަށްާކޮންމެާފަދަާއަދަބެއްާީދެގންާއަދިާމިާލިބިދޭާޙައްޤުާ

ާބަޔ ނެއް ާަވރުގަދަ ާކިތަންމެ ާހަމަާާހިފަހައްޓައިގެން ާނޫން. ާއެްއެޗއް ާބޭނުންކުެރވޭނެ ާއެއީ ާވިަޔސް ާކަުމަގއި ނެގި

ާހެކިާ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާހޯދުމ އި ާބަޔ ނެއް ާމަޖުބޫރުކޮށްގެން ާމީހަކަށް ާބުނޭ ާއެބަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމި އެހެންްެމެ

ާހެކިތަ ާބަޔ ންތަކ އި ާހޯދ  ާގޮތަށް ާމި ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާކޮށްގެންވ ނެ ާފަރ ތަކުްނ ާއެއްވެސް ާޝަރީޢަތަށްާހޯދުމަކީ އް

ާމިންވަރަކީ.ާ ާއޮތް ާހަދ ފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާިމއީ،ާައޅުގަ ާރައީސް ާުނވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން

ާމިއަދުާ ާނޫނޭ. ާޤ ނޫނެއް ާމިފަަދ ާބޭނުންވަނީކީ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާަޤބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1560އެހެންކަމުން

ނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވަނީާައވަހަށްާކު އްިލއަކަށްާމައްސަލަާނިންމޭނެާއަވަސްާނިޔ ާކޯޓުަތކެކޭ.ާމިއަދުާއަުޅގަ
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ނޑުމެންވީާއަވަސްާގޮތްަތކަށްާއަަވސްާނިޔ ގެާޙުކުމްާތަންފީޛުާ ރ އްޖޭަގއިާހުރިާމަދަނީާކޯޓ އިާޖިނ ޢީާކޯޓުގައިާއަުޅގަ

ގެްނގޮްސާބަޔ ންާނަގ ،ާަވގުތުންާާކޯޓަށްާކުރެވޭނެާއިންތިޒ މެއްާޤ އިމުުކރަން.ާކުށްކުރ ާމީހ ާހެކިންނ ާއެކީާވަގުތުން

ާހަމަޖައްސަންވީ.ާ ާއިންތިޒ މުތައް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާޙުކުމް ާހަދައި ާގޮތަކަށް ާބެލޭނެ ާމައްސަލަ އެ

ާހަމަާ ާހިގައިދ ނެ. ާހަމަޖެހިގެން ާމަްއސަލަ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާކުރެިވއްޖެއްޔ  ާގ އިމު ާދ އިރ ަގއި ާޝަރުޢީ  1565އެކަން

ނުޑމެންާހޯދަންާއެބަޖެހޭ.ާހަމަާއެހެ ންނަމަވެސްާމިފަދަާކުށްާުކރެވޭާމީހުންނަށްާބޮޑެތިާއަދަުބާދެވޭނެާގޮތްތަެކއްާއަުޅގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވެްސާދަންނަވ ލ ނީ ާނިންމ ލަމުން ާހިފެހެއްޓުގ11ާާެއަޅުަގނޑު ާޙައްޤު ާލިބިދޭ ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނެތޭ. ާމ އ51ާްބޭނުމެއް ާމިއަށްާވަނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ަނމަ ާއެހެންކަމަށް ާއޮެވގެން. ާއެހެްނ ދ 

ނޑުމެންނަކަށްާމިކަނ51ާާްބަދަލުާގެންނަންޏ ާ ާައޅުގަ ާއެބަޖެހެއޭާބަދަލުާގެންނަން.ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާމ އްދ ާވެސް ވަނަ

ނޑެއްާޤަބޫލެއްާުނކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްެތރި  1570ާރައީސް.ާާފުރިހަމަާކުރެވިގެންާދިޔަާކަަމކަށްާއަުޅގަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލިސްޓުންާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއދިވަަޑއިގެންފަިއވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިާއޮތީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާވ ހަކަފުޅުާދަ އްަކވަންާދެންާއަޅުގަ

ާޢީސ .ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާއެއީ ާމެންބަރަކަށް. ާޢިއްޒަތްެތރި  1575އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވަން. ާއެހެންވީމ ،ާއެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާދައްކަމުންާޝުކުރި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާބިލަށް ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި އްޔ 

 1580ދިޔައިރުާައޅުަގނޑަށްާފ ހަގަުކރެވުނުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާބިލުގެާއެންމެާފަހު،ާބިލުގެާމަޤުޞަދ ާބެހޭާގޮތުންާ

ރިާމެންބަރުންާއެާވަރަށްާސަމ ލުކަންާނުދެްއވ ާކަމަށް.ާމިާބިލަކީާިމީއާލިޔެވިފަިއާހުރިާބަެއއްާމ އްދ ަތކަށްާޢިްއޒަތްތެ

ާއ ިއާ ާުހއްޓުވުމަށް،ާމ ރ މ ރީ ާކަންތައްތައް ާބަލ ،ާމި ާޤައުމުެގާހ ލަތަށް ާަވގުތު ާމި ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ާހެދޭ ާގޮތުން ާއެޅުުމގެ ާފިޔަވަޅުަތެކއް ާޚ އްޞަ ާހެދޭ، ާހުއްުޓވުމަްށ ާކުށްތައް ާގޮުތގައިާާބޮޑެތި ާޤ ނޫނެއްގެ ަވގުތީ

ނޑަށްާހީވަީނާ އަޅުަގނޑަްށާސިފަެވގެންާދަނީ.ާޭއގެއިތުރުންާމިާޤ ނޫނުާމޮިނޓަރާކުރުމުަގއިާޚ އްޞަާބ ރުަތކެއްާއަުޅގަ

ާގޮތުްނާ ާއެ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަެކއް ާކުރަންޖެހޭ ާޖެނެރަލް ާޕްޮރސިިކއުޓަރ ާއޮވޭ. ާއެބަ ާމަޖިލީހަށް  1585ރައްޔިތުންެގ

ާޙައްޤުތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންނަ ާއަސ ސީ ާރައްޔިތުންނަްށ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާވަގުތު ާމި ާއެނގޭ ށް

ާހަދަންޖެހޭާ ނަޑއަޅަން ާކަ ާނެތުނީމ ، ނަޑއެޅިަފއި ާކަ ާދ އިރ  ާޭއގެ ާޙައްޤުަތއް ާބައެއް ާލިބިދޭ ާބ ބުން މިނިވަންކަމުގެ

ާމަރު ާޝަރީޢަތުގެ ާއ ިއ ާމަރުޙަލ ގަ ާތަޙުޤީޤު ާނެތުނީމ  ާހެދިފައި ާބޮޑެތިާޤ ނޫނުތަކެއް ާފަދަ ާދެންނެވި ާމި ޙަލ ގައި



 60 

ާކުރ ާ ާމަސައްކަތް ާހަދަން ާގޮތުން ާހުއްުޓވުމުގެ ާއެކަން ާލިބެމުންދ ތީ ާައކުން ާދ އިރ  ާނުބައި ާފުރުޞަތު މިނިވަންވުމުގެ

 1590ވަނަާމ އްދ ާއިންާލިޭބ11ާާޤ ނޫނެއްކަން.ާައޅުަގނުޑވެސްާމީގައިާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާހަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާހަ ާކަމެކޭ.ާޙައްޤު ާކަންބޮުޑވ  ާވަރަށް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާއޮތް ާގޮތަށް ާކުރ  ާމަޙްރޫމު ާއެއެްްކޮށް މަ

ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާތަްނކޮޅެއްާކުރިންވެސް...

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާާާ

ާ1595 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ިރާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުންާޢިްއޒަތްތެ އ ދެ،ާޖަލްސ ގެާކޯރަމްާހަމަެވއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،

ާއެދެން.ާ

ާ

 1600ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާބަދަލުާ ާއަށް ާމި ާމިއީ ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާދިޔައީ ާދަންނަވަމުން ާހަމަ ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމަޖިލީހުެގާާގެނައުމަށް ާރައްޔިތުންގެ ާގޮތް ާބޭނުންކުރަމުންދ  ާފުލުހުން ާބ ރުތައް ާހުރި ާލިބިފައި ދަށުން

މަހަކުންާމަޖިލީހަށްާބަޔ ނެއްާހުށަހަޅ ،ާމިާދެންނެވ1ާާިކޮމިޓީާއަކުންާމުރ ޖަޢ ކޮށްާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްާކޮންމެާ

ާމިއަށް ާޤ ނޫނެކޭ. ާއޮތް ާހެދިފައި ާުއސޫލުން ާކުރެވޭ ާމޮނިޓަރ ާމަޖިލީހުންާާގޮތަށް ާތައް ާއިޞްލ ޙު ގެންނަންޖެހޭ

 1605ވަނަާމ އްދ ާއިންާއެާލިބިދޭާޙައްޤު،ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ11ާާގެންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާވެސްާބުނެފައިާއެބަާއޮތް.ާއ ދެ،ާ

ނުޑާެވސ11ާާް ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކުރުމަކީ،ާއުނިކުުރމަކީ ާއެްއކޮްށާމަޙްރޫމު ާޙައްޤު ާލިބިޭދާހަނުހުރުމުގެ ާއިން ވަަނާމ އްދ 

ާގޮތުަގިއާވަ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާައޅުަގނަޑށް ާއަކީ، ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާމި ާދަންނަވަން ނޑު ާައޅުގަ ާކަމެކޭ. ާކަންބޮޑުވ  ރަށް

ާއަށްާ ާމަރުޙަލ  ާތަޙުޤީޤު ާނޫނީ ާމަޖިލީހަށް ާޝަރީޢަތުގެ ާމައްސަލައަީކ، ާއުޅޭ ާމި ާދިމ ވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކަންތަކުަގއިާ ާކަހަލަ ާމި ާަތނުގައި ާމިވީ ާދ ، ާޙައްުޤާާހުރަސްއެޅިގެން ާހަނުހުރުމުގެ ާއޮތީކީ ާޮގއްސަ ާއެިޅގެން ހުރަސް

ާވިދ ޅުވިފަދައިންާ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާުކޑަަވގުތުޮކެޅއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާނޫން.  1610ނުހިފެހެއްޓިގެނެއް

ބަާނަފީވޭ.ާކޯުޓާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާހިފެހެއްޓިކަމުގައިާވިޔަސްާތަޙްޤީޤީާމަރުޙަލ ގައިާދޭާބަޔ ންާކޯޓުާމަރުޙަލ ގައިާއެ

ާނުދޭ.ާ ާނިމިގެންނެއް ާޝަރީޢަތެއް ާއެްއ ާނޫނިއްޔަކ  ާމަްއޗަްށ ާަބޔ ނެްއގެ ާދޭ ާކުރިމަތީގައި ާޤ ޟީ މަރުޙަލ ގައި

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާހިފަހައްޓައިގެން ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާއަރަނީ ާހިތަށް ާއަޅުަގނޑުެވސް ާވަންޏ  އެހެންކަމަށް

ާލިބިފަ ާއަޅުަގނޑަށް ާކުރ ނީ. ާގޮުތަގިއާކޮންކަމެއްބ ޭއ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާމަޢުލޫމ ތުތަކަށް ާހުރި އި

ާ ާހަނުހުރުނ11ާާްހަނުހުރުމުގެ،ާމި ާދިޔައިމަ ާބޮޑުެވގެން ާއަށް ާއިންތިހ  ާމ ނަކުރުން ާމ އްދ  ާމި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  1615ވަނަ
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ާފ ހަގަ ާވ ހަަކިއގައި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދުވަހު ާއެއީ،ާކުރިން ާދިނުން ާފިންގަރާޕްރިންޓުާއެީއ،ާފިންގަރާޕްރިންޓު ުކރިހެން

ދިނުންާއެއީާހަނުހުރުންކަމުަގިއާމިހ ރުާކޯޓުތަކުންާބަލަމުންާއެބަގެންދޭ.ާއަތުާލިއުންާދިނުަމކީާެވސްާެއއީާހަނުހުރުންާ

ާމިާ ާކަމަކީ ާކުރަންވީ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއެހެންވެްއޖެ ާއެބަގެންދޭ. ާބަލަމުން ާތަކުން ާކޯޓު ާމިހ ރު ކަމަށް

ާހަނުހުރުމަކީާާޤ ނޫނުގައި ާލިޔަންވީ ާއަޅުަގނޑުެމން ާއެްއގައި ާމ އްދ  ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާަކނޑަައޅަންވީ ނޑުމެން އަުޅގަ

 1620ކޮބައިކަން.ާހަނުހުރުމުގެާދ އިރ ާއަކީާކޮބަިއކަން.ާއަޅުަގނެޑްއާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާހަނުހުރުންާއެީއކީާއެއްާމިދެންނެވާ

ާފު ާއޮތް ާމީހުންނަށް ާުކށްކުރ  ާފޮރުވަން ާހެކިތައް ާކަހަލަ ާމި ާކަމަކަށް.11ާާރުޞަތަކަށް ާެވގެންދ ނެ ާމ އްދ  ވަނަ

ާދެންާ ާޤަބޫުލކުރަން، ނޑު ާއަުޅގަ ާލިޔުނީމަ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާކޮބައިކަން. ާހަނުހުރުމަކީ ާލިޔަްނވީ ާމީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ނގަޅަށް،ާިމާއަޅުަގނޑުާމީަގއިާހަމަާއެންމެާބޮޑަށްާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާއެއްާނުކުތ ާައކީާމިާޤ ނޫނުގައިާވަރަށްާރަ

ާކުރުމުަގިއާ ާއޮތްާޝަީރޢަތުގެާމަރުޙަލ ަގއިާއެންމެާޮބޑަށް،ާޝަރީޢަތް ާއެބަ ާވަރަށްާރަނގަޅަށްާަބޔ ންކޮށްފައި ބިލުގައި

 1625ހުރަހެއްާކަމަށްާމިަވގުތުާހަމަާއެންމެންާވެްސާޤަބޫލުކުރ ާހެިކާޙިމ ޔަތްކުރުމ ާބެހޭާގޮތުންާވަރަށްާބޮޑަްށާސަމ ލުކަންާ

ާއަޅު ާއޮތް. ާއެބަ ާވަގުތުްނާދީފައި ާހަމަ ާމި ާވެސް ާކުރީަގިއ ާއައުުމގެ ާޤ ނޫނެއް ާެބހޭ ާެހއްކ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ަގނުޑ

ާވ ނަމަާ ާކަމަށް ާބަދަލުކުރެިވއްޖެ ާޤ ނޫނަކަށް ާމި ާވ ނަމަ، ާކަމަށް ާހެދިއްޖެ ާޤ ނޫނު ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަގުތުން

ާކުރިއަ ާޝަރީޢަތްތައް ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަީރޢަތުގެ ާދަންނަވ ނީ ާޝަރީޢަތްާއަޅުަގނޑު ާމައްޗަށް ާހެކީގެ ާގެންދިއުުމގައި ށް

ާމީަގިއާ ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާގޮތްަތއް ާކުރެވޭެނ ާޙިމ ޔަތް ާހެކި ާދ ނެޭއ. ާފަސޭހަވެގެން ާޮބޑަށް ާވަރަށް ހިންގުމުގަިއ

ާއަކީާމިއީާހަމަ  1630ާބަޔ ންކޮށްފައިާއެބަހުރިާވަރަްށާގިނަާގޮްތގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިާުއޅޭާވ ހަކަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާހަމައެކަިނާ ވަރަށްާމުހިއްމު،ާމިާވަގުުތގެާހ ލަތަށްާބަލ އިރުާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއްާކަުމގައިާއަުޅގަ

ާ ާތަންކޮަޅކީ ާއަޅައިގަންނަ ާހަމަ ާމީަގއި ާޤ ނޫނުގައ11ާާިއަޅުަގނޑު ާމި ާހަނުހުރުން ާބުނ  ާމި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކޮށްދި ާޑިފައިން ާބިލުަގއި ާކަމަށް.ާޑިފައިންކޮށްދިނީމަ،ާމި ާފުރިހަމަވ ނެ ާަވރަށް ާބިލު ާމި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ނީމަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ1635 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެދިަވަޑއިގެންފަިއވ  ާދަްއކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާލިސްޓު ާމުޙައްމަދުާމެންބަރުންގެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަރުވަީނ،ާނޮޅިވަރަމް ާމި ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ން

ާ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާދެއްެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބިފައިވ 1ާާނަޝީދަށް. ާއަށް ާޕ ޓީ މިނިޓެއްހ ިއރު

 1640ާ.ވަގުުތގެާތެރެއިންާބ ކީާއޮތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު

ާ

 ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާވަނީާ ާމި ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ާގޮތްތަެކއް ާހިފެހެއްޓޭނެ ާޙައްޤުތައް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހިފަ ާތަްއ ާަޙއްޤު ާވެއްެޓްއގައި ާޑިމޮކްރެޓިުކ ާޤ ނޫނުތަކަކުން. ާހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިންވަރަށްާއެއީ ހައްޓ ނޭ

 1645އަޅުަގނޑުމެންާަޙއްޤުތައްާހިަފހައްޓަންާމިާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޙައްޤުަތއްާހިފަހައްޓަންާޖެހުނީމ ާޢ އްމުާރައްޔިތުންގެާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ާދޫކޮށްލ ަފއި ާކަމެްއ ާހުރިހ  ާކިޔ ަފއި ާަޙއްޤޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާލ ބައަްށޓަަކއި ާއ އި ފައިދ 

ާ ާަމއްސަަލާނުބޭއްވޭނެ.ާދެން ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާވިދ ުޅވޭ ާއެބަ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ބަެއއް

ާދެވިދ ނޭ.ާއެހެންނަމަވެްސާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޙުކުމ ިއާއެއްޗެހި ާމަރުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއއްޗެީހގައި ާއ އި ތަކުގަ

ާ ާވަޟުޢީ ނޑުމެން ާބަލައިލަންވ ެނާއަޅުގަ ާޝަރީޢަތްތަކުގަިއާއަޅުަގނޑުމެން ާއިސްލ މްދީނުގެ ާހެދޭއިރުގައި ާތައް ޤ ނޫނު

ާަރސޫލު ާވެސް ާޚުޠުބަތުލްވަދ ޢުގައި ާއޮްތގޮތް. ާކަންތައްތައް ާމި ާޞައްލަާهللا ާޙަދީޘްފުޅުްނާهللا ާވަސައްލަމަގެ  1650ޢަލައިހި

ާޤުރުއ ުނގަ ާދީނުަގއި ާއެްއޗެްއކަން. ާކުެރވިގެްނވ  ާރަްއކ ތެރި ާއަކީ ާފުރ ނަ ާސ ބިތުޭވ ާަރސޫލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ާއެއްާهللاާސައްލަ ާފުރ ނަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނޫނީ ާގޮތްަތކަށް ާަކނަޑއެިޅފައިވ  ާޙަދީޘްފުޅުގައި ާަވސައްަލމަގެ ޢަލައިހި

ާެއއްކޮށްާ ާބަދަލުތަކ  ާވ  ާިމ ާއައިސްސަ ާބިލަށް ާމި ާޤ ނޫނަށް، ާމިހ ރު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއަނެއްކ  ާދެން ނުހިފޭނެ.

ާަހނުހުރުމުގެ ާޤަބޫުލކުރެވެނީ ނަޑއެިޅގެންާާއަޅުަގނޑަށް ާކަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކެްއ ާލިިބދޭނެ ާެވސް ޙައްޤު

 1655އެބަާއެނެގއޭ.ާއެއީާުކޅުދުއްުފށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާކުޑަކުދިންނަށްާޖިންސީާ

ާޙައްޤުތަާ ާމި ާއެބަހުރި ާވެސް ާބިލުަގއި ާަކނަޑއަޅ  ާގޮތްަތކެއް ާޚ އްޞަ ާވަރަކަްށާގޯނ ކުރުމަށް ާކޮންމެވެސް އް

ނުޑމެންގެާތެރެއިންާެއްއވެސްާބޭުފޅަކުާކަންބޮުޑވެާނުަލއްވ .ާ ހިފެހެއްޓިފައި.ާއޭރުާމިާަޙއްުޤތައްާހިފެހެއްޓިގެންާއަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންގެާރ އްޭޖގައިާމ ރ މ ރީާއ އި،ާައޅުަގނޑުމެންގެާރ ްއޖޭގައިާތަފ ތުާއެތަކެއްާުކްށާ

ާ ާމުހިއްމީ.ާކުރުން ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާރަްއކ ތެރިކުރުންތޯ ާޙައްޤު ާކުްށވެރިޔ ގެ ާއެ ނޑިވަެޅްއގައި ާދަ ާދ  އިތުުރވެގެން

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާޙައްޤު ާކުްށވެރިޔ ގެ ާުސވ ލެއް. ާބޭުނންވ  ާއަހަން ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް ާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެން  1660މިއީ

ނޑުމެން ާތިެބވިދ ނެތޯ.ާނޫން.ާއަުޅގަ ާކޮށްކޮށް ާމީހުންެގާޙައްުޤާރައްކ ތެިރކުރަން.ާމީހަކުާާރައްކ  ާލިބޭ ާއަނިޔ  އެބަޖެހޭ

މަރ ލ ފައިާގޮސްާތިމަންނަާމިހިރީާހަނުާއޭާބުނީމަާއެއްކަލަާމަރުވިާމީހ ާއ އިާއޭަނގެާޢ އިލ ާއިންާއެްއކަލަާޤިޞ ްޞާ

ކަހަލަާތަޞައްލީާއެއްާެއާހިފޭނެާގޮތެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭގަާއެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމީހުންނަށްާކޮންމެވެސްާ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބައްޓަންވ ްނޖެހޭނެ ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތްތަކަކަށް ާކަހަލަ ާލިބޭނެ ާހިތަށް މީހުންގެ

ާތަކުްނާ ާޕްލެޓްފޯމް ާސިޔ ސީ ާމަޖިލިސްތަކުންނ އި، ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ،  1665ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާކުރު ާޙިމ ޔަތް ނޑުމެންާކުށްވެރިން ާއަުޅގަ ާރޫޙުގައި ާކުރުމުގެ ާޙިމ ޔަތް ާމީހުން ާލިބޭ ާއަނިޔ  ާނައްތ ލ ފައި ާރޫޙު މުެގ

ާމަސައްކަތްާކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއެ ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  1670ދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާޝުކުރިއްޔ 

ާތެރެއިންާ ާނަންފުޅުތަކުގެ ާެއ ާއެބަހުރި. ާއަދިވެސް ާތައް ާނަންފުޅު ާބައެއް ާލިސްޓުަގއި ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށް.

ާ

 މިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ ދުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާފުރުޞަތަކަށްާމިާއެދުނީާމިާމަޖިލީހުގައިާމިާބިލ ާބެހޭާ އ ދެ،  1675ޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާެދވަނަ

ާވ ަހކަާ ާކަމެއްގެ ާކުރ  ާހިތ މަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ަކމީ ާއުފެދިގެން ާތަފ ތުވުންތަކެއް ާޚިޔ ލު ާވަރަށް ގޮތުން

ާޙަާ ާމިާދަންނަވ ލަންވެގެން. ާއަުޅަގނޑުމެން ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާދައްކ އިުރަގއި، ާމި ާވ ހަކަ ާމިނިވަންކަުމގެ އްޤުތަުކގެ

މަޖިލީހުންާކުޑަާނުކުރުވެޭނާަކމަށްާވ ހަކަާެދއްކުމަކީާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ީނާެއއީާއެހ ާިޒންމ ދ ރުާވ ހަކަާެއއްާނޫނޭ.ާ

ާކަމެކޭާ ާވ  ާނިންމ ފައި ާކޮށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާހަނުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބިުލގައި ާކުރުމުގެ ާޯގނ  ާޖިންސީ ާކުަޑކުދިންނަށް .

 1680ނުހުރެވޭނޭާކަމަށްާައޅުަގނޑުެމންާމިާމަޖިލީހުގައިާވަީނާނިންމ ފައި.ާއެހެންެވއްޖެާކަމަށްާަވންޏ މުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާގޮތުން، ާއެއ ގުޅޭ ާހަމަ ާއިނގޭޯތ. ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާައޅުގަ ާކޮންކަމެއްބ އޭ ާކުެރވުނީ ޤަބޫލުކުރަްނާާއެ

ވަނަާމ އްދ ާއ އިާއަދިާހަމަާޙައްޤުާތަކ އ51ާާިވަނަާމ އްދ ާއ އ11ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާތަޢ ރުުޟވ ާކަންތައްަތއް،ާ

ާިމާ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާަރއްކ ތެރިޮކށް ާއަސްލުަތއް ާިއސްލ މްދީނުގެ ާބުނެދޭ ާއެބަ ާގައި ާ)ށ( ާބ ުބގެ މިނިވަންކަމުގެ

ާ ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމަތިންާބ ބުގައި ާގޮުތގެ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާމިނިވަންކަމެްއ ާނުވަަތ ަޙްއޤެއް

ނޑަށްާ  1685ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންާހިފެހެއްޓުމަަކށްާމިާމ އްދ ާހުރަހެއްާނ ަޅއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާހަނިކުރުމަށްޓަކަ ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާއަކީ، ާމ ނަ ާމ ނަކުރެވޭ ާޤ ނޫނުތަކެއްާމީތި ާތަނުން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އި

ާއަްސުލާ ާބިލަކީ ާމި ާނޫނޭ. ާއެްއ ާމައްސަލަ ާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭނެ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ހެދުމަކީ

ާއެބަހުރިކަންާ ާމައްސަލަތަެކއް ާމީގެ ާބިލެކޭ. ާމުހިއްމު ާމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާވަގުުތަގއި ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ،

ާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅު ާެވސް ާއަުޅަގނޑު ާހުރިކަން ާަކންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާއިޞްލ ޙު ާޤަބޫލުކުރަން. ަގނުޑވެސް

ާިމާ ާގޮތުަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއެހެނިހެން ާައދި ާބޭފުޅުންނ އި ާޤ ނޫނީ ާތިްއބެވި ާތަނުަގއި ާމި  1690އެހެންވީމ ،

ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިޓީގެ ާެދއްަވިއެގން ާއެއްބ ރުލުން ާކޮށްދެްއވަިއގެންާާކަމަށް ާއެކަން ާވ ނަމަ ާކަންަތއްތަެކއް ަކންބޮޑުވ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެާމުޖުތަމަޢުާރައްކ ތެރިާމުޖުތަމަޢަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާއެކަންާކޮށްދެްއވ ށޭ.ާެއހެންވީމ ،ާމިާކަމަށްޓަަކއިާ

ާއ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަރިުހން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާހަމަ ާވ ހަަކާއަޅުަގނޑު ާއެދޭ ާއެކު ދޭހ 

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ1695 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާތަެކއްާ ާފިަޔވަުޅ ާޚ އްޞަ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކިއ ާކުށްކުރުން ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަަޑއިގަތުމަ ާބައިވެިރވެ ާބަހުސްަގްަިއ ާބިުލގެ ާތެރެއިންާއެޅުމުގެ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްެތރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ށް

ާދެްއވ ާ ާފުރުޞަތު ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާމެންބަރުންނަށް ާުހރިހ  ާތިއްބެވި ާވަަޑިއގެން ާވަގުތު ާމި ާމ ލަމުގައި ާކުރ  ޖަލްސ 

ާމެންބަރަ ާޢިއްޒަތްެތރި ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތީ. ާޖެހިފައި ާބަލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެންމެ ާކަމަށް ާވ ހަކަފުޅުާނިމުނީ  1700ކު

ާފުރުޞަތުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއ ާއެހެންވީމ ، ާހ މަކުރައްަވއިފި. ާދެންެމ ާަޝއުޤު ދެއްކެވުުމގެ

ާަވގުތުާ ާޖަލްސ ގައި ާމިއަދުގެ ާފަހަރުަގއި ާނިމޭއިރު ާދައްަކވ  ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެ ާއެބަޖެހޭ. އަރުވަން

ާެއަކށީ ާވެސް ާދިއުން ނުޑާހަމަވެގެން ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާވަގުުތގެ. ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާބަހުސްކުރުމަށް ާބިލަށް ާމި ގެންވޭ

ާސިޔ ްމާ ާއަޙްމަދު ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ާއަރުވަނީ، ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާަވޑަިއގަތުމަށް ާބަިއެވރިވެ ާބަހުސްގައި ާބިލުގެ މި

 1705ާމުޙައްމަދަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާފެއްެޓވުންާއެެދން.ާ

ާ

 ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މީ

.ާއ ދެ،ާކުށްކުުރންާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާޚ އްަޞާފިޔަވަޅުތަެކއްާއެުޅވުމުެގާوبركاته السالم عليكم ورحمة هللاާ`.

ާބިލެއް.ާއަޅުާ ާބޭނުންވެފައިވ  ާބޮޑަށް ާވެސް ާވަރަށް ާމުޖުތަމަޢަށް ާމި ާމިހ ރު ާބިލަކީ ާދިވެހިރ އްެޖާބިލު،ާމި ަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާއެހެންަނމަވެސް ާތަނެއް. ާއޮތް ާގޮތުގައި ާތަނެއްގެ ާޞުލްޙަވެރި ާައމ ން ާވަރަށް ާޒަމ ނުއްސުރެ  1710އަކީ

ާމީހަކުާ ާނޫން. ާގޮތަކަށެއް ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާދަނީ ާމި ާމަޑުމަޑުން ާބަދަލުވެގެން މުޖުތަމަޢު

ާއެ ާަބއެްއާާގަިއގައިޖަހ  ާއަދި ާފޭރި ާއެްއޗެހި ާހުންނަ ާބޮޑެިތާއަނިޔ ކޮްށ،ާގޭަގއި ާމީހަކަށް ާއެ ާމަރ ލ ،ާނޫނިއްޔ  މީހ 

ާހިނގަމުންދ އިުރ،ާ ާކުިރމަތީގައި ާއެންމެންގެ ާޢަމަލުތައް ާއަޚުލ ޤީ ާބަދު ާގަދަކަމުންއަރ  ާގަޔަށް ާއަނބިންގެ މީހުންގެ

ނޑުމެންާަރއްޔިތުންގެާމަޖި ީލހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާސިޔ ީސާމިފަދަާކުށްކުރ ާއިރުަގއިާައުޅގަ

ާބޭނުމަކަާ ާަވކި ާަވގުތު ާމި ާބިލަކީ ާމިފަދަ ާބޭނުމަކަށްޓަކައި ާވ ހަކަ ާކިަޔއިގެން ާބިލެކޭ ާއަންނަ  1715ދެްއކުމަީކާށްޓަކައި

ާދެއްކިާ ާވ ަހކަ ާގޮތަކަށް ާމި ާވ ހަކަ. ާަދއްކ  ާޮއޅުވ ލަން ާމަޖިލީހުގަިއާރައްޔިތުންނަށް ާމި ގެނެްއާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާއެންމެހ ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާއަޚުންނ  ާއަޅުަގނުޑގެ ާައދި ާއަޅުަގނޑ އި ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާބޭނުންވޭ ާވެސް އަޅުަގނޑު

ާއުޅުމަށްޓަަކއި.ާ ާމ ޙައުލެްއގައި ާަރއްކ ތެރި ާއެއްކޮށް ާއުފ ވެިރަކމ  ާއެއްކޮށް ާމަޞްލަޙަތުކަމ  ާޞުލްޙަ ރައްޔިތުން

ާމި ާނޫން ާބޭނުމެއް ާމިާާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކު ާއެްއވެްސާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގެ ާއަދި ާޕޮލިޓިަޝނެއް ާއެްއވެސް ތަނުގެ

ާކުރ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުއްޓުމަށް ާޖަރީމ ތަކެއް ާމިފަދަ ާދަްއކ  ާވ ހަކަތައް ާޚިލ ފު ާޙަީޤޤަތ  ާގޮތަކުންނެއް ާބެހޭ  1720ބިލ 

ާގޮ ާދެކޭ ާއަޅުަގނޑު ާބިލަކީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއެޅުަމކީ. ާހުރަސް ާބަެއްއާމަސައްކަތަށް ާބިލުގައި ާމި ާމިއަދު ތުަގއި

ާމިއަދުާ ާކޮންމެހެން ާބަލައިގަތުމަކީ ާބިލު ާފެންނަ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާވެސް ނޑަށް ާއެބަހުިރ.ާއަޅުގަ ާވެސް އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާަރއްޔިުތްނާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުއްޓަންޖެހޭ. ާމިކަން ާވ ޖިބެއް. ާމަްސއޫލިްއޔަތެއް. ާެއޅިފައިވ  ާބޮލުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާއެދެނީާއޮމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާަދއްަކއިދޭންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާމަގު ާއުޅުމުގެ ާދިރި ާއެްއކޮްށ ާއަމ ންކަމ  ން

ާދެއްވުން.ާ ާވިސްނުން ާހެޔޮ ާގޮތަކުން ާހުރިހ  ާދައްކ  ާއެއް ާމ ދަމ  ާފަހި ާވުރެ ާމިއަދަށް ާރަްއޔިތުންނަށް  1725ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާވަބަަރކ ތުހޫ.هللاާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަހްމަތު

ާ

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާދެންާ ާލިސްޓުގައި ާމި ާފަހު ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮމެޓީތަްއާ ާމަޖިލީހުގެ ާބަަލއިލ އިުރ ާައޅުަގނޑު ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާެމންބަރުންނަށް ާހިމެނިފައިވ   1730ނަންފުޅުތައް

ާބަެއއް ާދިޔުމ އި ާވެސްާާހިނގަމުން ާވުން ާުގޅިގެން ާިތއްެބވުމ  ާަވޑަިއގެން ާޝ މިލުވެ ާބޭފުޅުން ާެއ ަމސައްކަތްތަުކަގއި

އެކަީށގެންވޭ.ާއެހެންާމެންބަރަކުާމިާމ ލަމުގެާތެރެއަކުާވަަޑިއެގންާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާސަުރކ ރުންާހުށަހެޅުއްވިާމިާބިލުާ

ސްާމުޅިންާނިންމ ލުމުގެާަވގުުތާމިހ ރުާގ ތްަގނަޑކަށްާމިާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާސަުރކ ުރންާހުށަހެޅުއްވިާމިާބިުލގެާބަހުާ

ާއަދިވެްސާ ާދެއްވަނީ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމޭޒުން ާއިދ ީރ ާމަޖިލީހުގެ ާއެެހންނަމަވެސް ާޖެހިފައި. ާައއިސް އޮތީ

ާދ  ާހެންވޭރު ާމެދު ާެއީއ ާކަމަށް. ާހުށަހަޅުއްވައިފި ާދެންމެ ާއެދިަވޑަިއގެން ާމެންބަރަކު ާފުރުޞަތެއް  1735އިރ ގެާއިތުރަށް

ާވަގުުތާ ާގޮތުން ާއޮތް ާމިހ ރު ާދެއްެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްްެތެރި ާޢ ޒިމް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިނެޓުާއިރު.ާވ ހަކަފުޅުާފެއްޓެވުންާއެދެން.1ާާތަންދެނީާ

ާ

ްެކެުވން:ާރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމުމެދުާހެންވޭ ާވ ހަކަދެއް

ާފުރުޞަތަކަށްާ`ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާވަނަ ާދެ ާހަމަ ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާއ ދެ، .1740 

ާެއއްފަހަރުާ ާއަދިވެްސ ާެއއް ާވ ހަަކ ާދެތިން ާވ  ާކޮންަސރން ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަހމަ ާއެނދިލީ ާިމ ޙަޤީޤަތުގައި

ާވ ހަަކާދެއްކި ާފަރ ތުން ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ނޑުމެންާނޫނީ ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތައްާާދަންނަވ ލުމަށް.ާފަހަރެއްގަިއާވެސް ަބއެއް

މިާބިލ ާދެކޮޅުާމިާހަދަނީކީާމިާޤައުމުގަިއާލޯާއެްނާޯއޑަރާހިފެހެއްޓިޔަާނުދިނުމުގެާމަުގސަދެއްަގާެއއްާނޫން.ާނޫީނާ

ނޑުާޤަބޫުލކުރަނީ.ާއަުޅަގނޑުމެންެގާމިާ ފުލުހުންނަށްާޖެއްސުންާކުރުމުގެާމަުގސަދެްއގަާއެްއާވެްސާނޫންާކަމަށްާއަުޅގަ

 1745ޑުމެްނގެާރަްއޔިތުންނަށްާވަރަށްާގިަނާޙައްޤުތަެކއްާހޯދައިދިނުމަށްާޭއރުގެާސަރުކ ރ އިާއިދިކޮޅުާޤ ނޫނުއަސ ސީާައޅުަގނ

ާކުެރްއވި.ާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާބުރަ ާވަރަށް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާބޭރުަގއި ާމަޖިލީހުން ާއ އި ާތެރޭގަ ާމަޖިލީސް ާމި ފަރ ތްތައް

ާވި ާވެސް ާއަފްރ ޝީމު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާވެސް ާއެާއަފްރ ޝީމު ާޙައްޤުތައް ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަދައިން ދ ޅުވި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކުރުމަކީ ާމަަސއްކަތް ާނިގުްުަޅއިގަތުމަށް ާެވސް ާއަެނއްކ  ާޙައްޤުަތއް ާއެ ާހޯދައިދިނުމަށްފަހު ފަރ ތްތަކަށް

ާކަެމކޭ ާކަންކުރ  ާވިސްުނމުގައި ާކުރުމުގެ ާމިކަން ާގޮތެއްަގިއ ާޒިންމ ދ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ 

ާނުދައްކ .ާ ާެއއް ާވ ހަކަ ާޕްރޮސެްސގެ ާެއއްކަލަ ާމިއަދަކު ާައޅުަގނޑުމެްނ ާނެތް. ާދަންނަވ ލެވޭކަށް ާހަމަ  1750އަޅުަގނަޑކަށް
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އަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ީސާއ އިާޤ ނޫުނއަސ ސީާއ ާޚިލ ފަށްާހަދަންާމަސައްކަތްާކުރ ާބިލެކޭާނޫނީާގެންނަންާއުޅޭާ

ާނުދައްކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމއަދަކު ާމުޖުތަމަޢަށްާއިޞްލ ޙެކޭ ާމި ާއެަބ ާބިެލއް ާމިފަދަ ާޙަޤީޤަތުގައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ން.

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުއްޓުވުމަށް ާކުށްތައް ާމިފަދަ ާބޭނުންވޭ. ާވެސް ާޔަޤީނުން ހަމަ

ާހަނިކުރުންތަ ާމިފަދަ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހެނީ ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން ާއޮީތާއަޅުަގނޑު ާގެނެވެން ާމި އް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަތީންނޭ. ާގޮތުެގ ާެއއްގޮްތވ  ާއ  51ާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމ އްދ ގެ ާވަރަްށ22ާާވަނަ ާމ އްދ ގަިއ  1755ވަނަ

ާދ އިރ އެްއގަިއާ ާފުޅ  ާަވރަށް ާޙައްޤުަތއް ާމިނިވަންކަމުެގ ާޙައްޤުތަކ ިއ ާއަސ ީސ ާބ ބުގައި ާވަނަ ާެދ ާދ އިރ ެއްއގައި ފުޅ 

ާޙައް ާމި ާވަިނކޮށް ނޑުމެންާދެވިފައި ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަނިކުރެވޭނީ ޤުތައް

ނޑުާވެސްާޤަބޫލުާކުރަންާ ކޮންމެވެސްާކަހަލަާއިތުރުާފަސޭހަތަކެއްާލިބިގެންނޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީ.ާއަޅުގަ

ާއަތުލި ާމީގެތެޭރގައި ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާަހނި ާއެބަ ާޙައްޤު ާހުރުމުގެ ާސ މްޕަލްާހަނު ާޔޫރިން ާދިނުމ އި ާސ މްޕަލް ޔުުމގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެއްފަހަރު ާވެސް ާއަދި ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއަންނަންޖެހޭ. ާއެބަ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ  1760ދިނުމ އި

ނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ލ ނީާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަާހަމަާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުާނުކޮށްާއަުޅގަ

ނޑެއްާޤަބޫެލއްާނުކުރަމޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .މިފަދަާއި ާޞްލ ޙެއްާގެނެވޭނެާަކމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަުރވަންާ ާފުރުޞަތު ާފަަދއިން ާފެށި ާދަންނަވަން ނޑު ާައޅުގަ ާކުރިން ާމެންބަރު.ާމިހ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1765އ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ 

ާނިންމ  ާބަހުސް ާބިލުގެ ާމި ާކުރަނީ ާބޭފުޅަކަށް.ާޤަސްދު ާއަރުވަންޖެހޭ ާފުރުަޞތު ާދެއްެކވުމުގެ ާވ ހަކަފުޅު ާގޮތުން ލުމުގެ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ާބިލެއް.ާއެހެްނީވމ ،ާސަރުކ ރު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  އ ދެ،ާބިލަކީާސަރުކ ރުން

ާމެންބަރަ ާޢިއްަޒތްތެރި ާބެހޭާގޮތުންާފަހުބަސްާވިދ ޅުވުމަށް ާބިލ  ާމި ާމިާއަރުވަނީ.ާތެރެއިން ނުޑާފުރުޞަތު ާއަޅުގަ ކަށް

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާަވޑަިއގަންނަވަީނ ާެވ ާކަމުގަިއ ާމެންބަރެއް ާޢިްއޒަތްތެރި އެ

 1770ާهللا.ޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ކުރުންާހުއްޓުވުމަށްަޓކައިާޚ އްޞަާފިަޔަވޅުތައްާއެޅުުމގެާބިލ ާބެހޭާާ`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާކުށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާކަމަށްޓަަކއި ާދެއްވި ާފުރުޞަތު ާދަންނަވ ލަން ާެއއްެޗއް ާފަހުން ާއެންމެ ގޮތުން

ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމިއީ ާއެްއވެްސާމެންބަރަކު ާީނވުނު ާއަޑެއް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާެއްއވެސް ާއޮންނަންާާރައީސް، ާަވގުތު  1775މި

ނުފެންނަާކަމަކަށްާވިދ ުޅވިާައޑެއް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާހުރިހ ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާވެސްާއެްއާ

ާކަމަށްާ ާބިެލއް ާކަމަށް ާޤ ޫނނެއް ާފ ްސާކުރަންޖެހޭ ާވަަޑއިގެން ާވިސްނ  ާމެދު ާހ ލަތ  ާަޤއުުމގެ ާމިީއާމިއަދު ރޫޙެއްަގއި
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ނޑުމެންާމިާަދއްކަނީާހަނުާހުރުމުގެާޙައްޤުންާމަޙުރޫމްާއެއްބަްސވެާވަަޑއި ގެންެނވިާަތން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ކުރ ާވ ހަަކާެއއްާނޫން.ާއަުޅަގނޑުމެންާމިާދައްކަީނާަވކިާަކހަލަާކުށްތަކ ާގުޅިގެްނާަވކިާޮގތަކަށްާޢަމަލުކުރ ާވ ހަަކ.ާ

ާމިންވަރު ާހުރުމުގެ ާހަނު ާކުށްތަުކގަިއ ާކަހަލަ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާބައެއް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާކުރުމުގެ  1780ހަނި

ާމީހުންެގާ ާތިބި ާއެއްކިބ ވެ ާކުށުން ާތިބި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙައްޤުަގއި ާޤައުމުެގ ާދިވެހި ރައްޔިތުންނ 

ނޑުމެންާމިއަދުާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާމި ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާާޙައްޤުަގއިާމިާބިލަށްާތ އީދުާޮކށްދެއްވުމަކީާއެއީާއަުޅގަ

ާތ އީދުާ ާބިލަށް ާމި ާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާތަނަވަސް ާމަގު ާުއޅެޭވނެ ާވެއްެޓއްަގއި ާއަމ ން ާަރއްޔިތުންނަްށ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަޅ ާ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާކުރުން ާކުށް ާމެދު ާފަރ ތްތަކ  ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެޭހނެ ާއެއީ ކޮށްދެއްވުަމކީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާފިޔަވަޅުތަ ާމަޖިލީހެއްގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާތަމްސީލުކުރ  ާރަްއޔިުތން ާދިނުމަކީ ާެއއްބ ރުލުން ާއެހީތެރިކަމ   1785ކަްށ

ާއަމ ންކަމ ާ ާތެޭރގަިއ ާެވށީގެ ާދިވެހި ާހެދި ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާދަންްްނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ޖިބެކޭ. ާޤ ނޫނީ މެންބަރުންގެ

ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާފުރުޞަތު ާއުޅެެލވޭނެ ާޢިއްޒަތްތެިރާއެްއކޮށް ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާދިޔުމަކީ ާެވގެން ާތަނަވަސް ނަށް

މަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާއެދޭނެާއެދުމެކޭ.ާއަދިާދިވެހިާރައްޔިތުންާވެސްާއެާަކމަށްާނުހަނުާބޮޑަށްާމިއަދުާ

ާހި ާމަގުމަތީަގއި ާއެއްކޮށް ާއަމ ންކަމ  ާނިދ ލ ، ާއެއްކޮށް ާއަމ ްނކަމ  ާކަމެކޭ. ާއުެޅވޭނެާބޭނުންވެފައިވ  ާބިނގ ވެ ނގ ވެ

ާތ އީދުާ ާބިލަށް ާމި ާއެނދެނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެނދުމެކޭ. ާެވްސ ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާހުިރހ  ާެއއީ ާހޯދުމަކީ  1790މ ޙައުލެއް

ާބިލުާ ާމި ާވަަޑިއގެންދެްއވ  ާއެއްފަރ ްތެވ ާނޫނީ ާއެްއކިބ ވެ ާކުލަވަރުން ާސިޔ ސީ ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ކޮށްދެއްވ 

ާހައްދަވައިދެއްާ ާވިސްނުންފުުޅާޤ ނޫނަކަށް ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާމަންފ  ާއ އި ާލ ބަ ާމިކަމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ވ 

ާބަހައްޓަަވއިގެންާމަސަްއކަތްާޮކށްދެއްވުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1795 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފިޔަ ާޚ އްޞަ ާހުއްޓުުވމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލަށްާޝުކުރިއްޔ  ާއެުޅްއވުމުގެ ަވުޅތަކެއް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދޭތެރޭގައި ާބަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމިާނިމުނީ.ާމި ާމިހ ާހިސ ބުން ާދައްަކވ  ާވ ހަކަފުޅު މެންބަރުން

ނޑައެޅިަފއިވ ާ ާކަ ާއެހުމަށް ާވޯޓަްށ ާޖަލްސ ގައި ާއޮންނ ނީ ާއެހުން ާވޯޓަށް ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ  މެންބަރުންނަށް

ާވަގު ާމިއަުދގެ ާެއއީ 2:12ާާުތަގއި. ާއެޖެންޑ ގެ ާއޮންނ ނެ. ާއެހުން ާވޯޓަށް ާބިލަށް ާމި ާަގޑީަގއި ާެއ ވަނ22ާާަަގއި.

ނަޑއެޅިަފއިވ ާވަގުތުާހަމަވީ.ާ  1800ާނަންބަރުާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތަށްާކަ

ާ

ކަންކަން.22 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑ22.2ާާު ާއަޅުގަ ާާއެހެންވީމ ، ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާޖެހެނީ ާފަށަން ާމި ާާއަށް.22ާދެން ާއައިޓަމު  1805އަީކ22ާާެއޖެންޑ 

ާއޭގެތެެރއިންާ ާއޮތް. ާއެބަ ާކުރެވިަފިއ ާއެޖެންޑ  ާކަމެއް ާެދ ާޖަލްސ ަގއި ާމިއަދުގެ ާކަންަކން. ާހުށަހަޅ  ކޮމެޓީތަކުން

ާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިާއޮތީާ ާވަނ225ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރިއްޔ ގެޖުމްހޫާިދވެހިރ އްޖޭގެއަޅުަގނޑު

ާާ(ދ)ާމ އްދ ގެ ާަބއިނަލްއަޤުާަގއި ާޤައުމުތަކަށ އި ާސަފީރުންާބޭރު ނަޑއަޅ  ާކަ ާރ އްޖެއިްނ ާޖަމުޢިއްޔ ތަކަށް ވ މީ

ާމި ާޢައްޔަްނކުރުމަށް ާމަތީން ާމަޝްވަރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮާރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ރުްނާާތުމ އޮންނަ ގުޅިގެން

 1810ާފެނިަވޑަިއގެންނެވިާގޮުތގެާރިޕޯޓުާުކރައްވ ާއެާދިރ ސ އިންާާެއއްާހުށަހެޅުއްވުމެއްާދިރ ސ ާލަހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމައްސަ

ާމި ާއަުރވަްނ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއެާާމަޖިލީހަށް ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާފުރުޞަުތާާއޮތީ. ކަމަށް

ާދި ާކުރިމަތިލ ނަން. ާޤ ޫނނުއައެރުވުމ  ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާެވހިރ އްޖޭގެ ާ)ދ(225ާސ ސީގެ ާމ ްއދ ގެ ާގޮތުގެާާވަނަ ާަގއިވ 

ާހ.އޯިކޑްާމަތީ ާސަފީރު، ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާހުންނަވ  ާމަރުކަޒަށް ާދައުލަތްތަުކގެ ާއެުކވެރި ާހުންނަ، ާޖެނީވ ގައި ން

ާއިތު ާސަފީރުކަމުގެ ާހުންނެވި ާމިހ ރު ާއ ދަމް ާއިރުތިޝ މް ާވަރލްއަލްފ ޟިލ  އޯގަަނއިޒޭޝަނަށ އި،ާާްޓރޭޑުާޑުރުން

ާދިވެހިރ އްޖެސްވިޒަލޭ ާސަރުކ ރަށް ާސަފީރުާްނޑް ނޑަައޅ  ާކަ ާޢައްޔަންާއިން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށް  1815ކުރެްއވުމަށް

ާ ާއެދިާރައްޔިތުންގެ ާމަްޝވަރ ައކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެާހުަށހަޅުއްވ ަފއިވަަޑއިގެން ާާވ ީތ، ާދިރ ސ ކުރަްއވަިއ، ާއެނަންުފޅު

އްވައިާހުށަހަޅުމިހ ރުާވަނީާތައްޔ ރުކުރަްއވ ފައި.ާއެާޮކމިޓީގެާރިޕޯޓްާާކޮމިޓީންާާބެހޭާޤައުމީާސަލ މަތ ބެހޭާރިޕޯޓްާާކަމ 

ާސަލ މަތ  ާަޤއުމީ ާޢަބްދުާދެއްވުމަށް ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާމުޤައްރިުރ ާކޮމިޓީގެ ޔ މީނަށްާهللاާބެހޭ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ1820 

ާެކވުން:ޔ މީންާވ ހަކަެދއްهللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ާފަދައިންާ

ާާއިރުތިޝ މް ާވެސް ާމިހ ރު ާސަފީރު.ާާްސވިޒަލޭންޑުއ ދަމަކީ ާހުންނަ ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާމަރުކަޒަށް ާއދ. ާުހންނަ ގައި

ބޭފުޅ ގެާނަންފުޅުާވަނީާފ ސްކޮށްފައިާއަދިާަސފީރުކަމުގެާފަތްކޮޅުާއަރުވ ާާހުންާއެއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންގެާަމޖިލީ

ާކުރަާ ާޚިޔ ލު ާމި ާސަުރކ ުރން ާއޮްއވ  ާމިކަން ާމިހެން ާވަނީ. ާހަމަޖެހިފައި ާވޯރްލުޑާއެކަން ާހުންނަ ާޖެނީވ ަގއި  1825އްވަީނ

ާއ ާޓްރޭޑު ާިވަޔފ ރި ާާއޯގަަނއިޒޭޝަނަށް ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާމަރުކަޒަށް ާދިވެހިރ އްޖެާވިޒަލޭންޑުސްބެހޭ ާސަރުކ ރަށް

ާިވސްނުންފުޅުާ ާސަރުކ ރުގެ ާމީގެ ާދެން ާހަމަޖައްސަން. ާކަމުގައި ާކަމަނ  ާމި ާހަމަ ާވެސް ާސަފީރަކީ ާޢައްޔަންކުރ  އިން

ާވިސްނ  ާމި ާސަރުކ ރުން ާމި ާސ ފު. ާާވަރަށް ާއެއް ާެވސް ާމިހ ރު ާއެތަނުަގއި އްސަސ އަކަށްާމުއަާވަޑަިއގަންަނވަނީ

ާ ާސަފީރަކީ ާބެލުންތަކަށްާާކަމަށްާއިރުތިޝ މްހުންނަވ  ާއެހެން ާބަލަންޖެހޭ ާސަރުކ ރުން ާޮގތުންނ އި ާޚަރަދުގެ ވ ތީ.

ާއިރުތިޝ މް ާސަފީރުާބަލ އިރު ާދެ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާއަނެއް ާސަރުކ ރަށް ާޢައްޔަންކުރުމަކީ ާވެސް ާމިާާކަމަށް  1830ާގޮތުން

ާގޮެތއް ާރަނގަޅު ާހަމަ ާއަާކަމުގައި ާދެން ާފެނިވަޑައިގަންަނަވނީ. ާމައްސަލަާކަމަށް ާމި ާއަށް ާކޮމިޓީ ނޑުމެން ޅުގަ
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ާއިރުތިޝ މް ާކޮމިޓީން ާކުީރގެ ާކޮމިީޓގައި ާބެއްލެިވާާގެނެސްގެން ާމި ާޢައްޔަންކުރެއްިވއިރު ާފުރަތަމަ ސަފީރުކަމަށް

ައކީާމިހ ރުާވެސްާޢައްޔަންކޮށްފައިާުހރިާސަފީރަކަށްވ ތީާކުރީގެާާބޭފުޅ ާނުކުތ ތަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއަިދާކޮމިޓީގައިާއެ

މިޓީންާކުރައްވ ަފއިާހުރިާމަސައްކަތްތަަކކީާއެކަީށގެްނވ ާމަސައްކަތްތަެކއްާކަމަށްާޤަބޫލުކޮށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިާކޮ

ނޑުމެންާއިތުރަކަށްާމިާއޮތީމަޔ   1835ކުރުމުެގާއިތުރުާމަސަްއކަތްތަެކްއާާިއވެލުއޭޓުާބޭފުޅ ގެާމިާދެާސަފީރުކަންާެއކީާއަުޅގަ

ާކޮމިޓީއަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާެއީއާާފޯމަލީ ާވެސް ާމިހ ރު ާވެުވނީ ާއެއްބަސް ާކޮމިޓީން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ނުކުރަން.

ާސަފީރަަކށް ާހުންނަ ާކޮށްަފއި ާއެޕްރޫވް ާެއއީާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން ާސަފީރުކުރަން ާދ އިރ ގެ ާދެ ާމި ާއަށް ާމީނ  ވ ތީ

ާސަފީރުކަމ އިޯއގަނަިއޭޒޝަާޓްރޭޑްާރލްޑުވަ ާިދވެހިރ އްޖޭާލޭންޑުްސިވޒަާންގެ ނޑައަޅ ާސަރުކ ރަށް ާކަ ާފަރ ތުން ގެ

ާމިާ ާބެލުމަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދެން ާކަެމކޭ. ާރަނގަޅު ާއެްނމެ ާވިސްނުުމގަިއ ާކޮމިޓީެގ ާހަމަޖެއްސުމަީކ ާކަމަށް ާސަފީރު

 1840ެއއްޗެހިާކުީރގެާކޮމިޓީާއަށްާނޫނިއްޔ ާކުީރގެާރަްއޔިތުްނެގާާބޭފުޅ ގެާސީވީާއ ާނޫިނއްޔ ާމިާކްރެޑެންޝަލްސްބޭފުޅ ގެާ

ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާއައި. ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާލިޔުންތައް ާހުރި ާޕްރެސީޑެންޓެްއާފައި ާމީގެ ކޮމިީޓން

ާމިއެ ާކުރީ ާރިޢ ޔަތް ާފުރަތަމަ ާކޮިމޓީން ާވެދ ނެތީ ާކަންކަންާާސްޓަބްލިޝް ާމިކަހަލަ ާއިންޓަރވިުއކޮށް ާގެނެސް ބޭފުޅ 

ާރ  ާހުންނެވީ ާއިރުތިޝ މް ާބެލިއިރު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމަށްކުރަން. ާބޭރުގައި ވ ތީާާއްޖެއިން

ާއެާ ާޤަބޫލުކުރީ ާައޅުަގނޑުމެން ާޫދކޮށްލީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާހުންެނވިާއެކަންކުރުުމގެ ާމ ލޭގައި ނަމަާާކަމަނ 

ާދޫކޮށްލީާ ާމިކަން ާވ ނެއޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަުޅަގނޑުމެން ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާގެންދެވުން ާކޮށްފަިއާމިކަން  1845އިންޓަރިވއު

ާމި ާއިތުރުާާއަނެއްކ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮންމެހެން ާކުރުމަށް ާިއންޓަރވިއު ާގެނެސްަފއި ާަދންނަވަިއގެން ާއަްށ ކަމަނ 

މަްށާފ ހަގަކުެރއްީވާކަާވަގުތުަތކެްއާނަގ ލ ާޚަރަދުތަެކއްާކުރުުމގެާބޭނުމެްއާނެތޭ.ާެދންާކޮމިޓީާއެންމެާކަންބޮުޑވ ާކަމެއް

ާ ާސަފީރެއް ާހުންނެވި ާެވސް ާމިހ ރު ާއަކީ ާމީނ  ާމިކަމަނ ެގާކަމިހ ރު ާއަެނއްކ  ާފަރ ތުންނ އި ާސަރުކ ުރގެ މަށްވ ތީ

ާފުރަތަމަ ާދޭޭށ ާއޮޅުންފިލުވައި ާރުހުާކަމަށްާފަރ ތުން ާކަމަނ ގެ ާމި ާމިމިއީ ާކުރެވުނީމަ ާއޮފަރ ާސަފީުރަކމަށް ާމުގައި

 1850އަްށާާމިާކަމަނ ގުިޅެގންާސީދ ާާކަމަކަްށާސ ފުކޮށްދޭށޭާމިާކަމ ާމުަގއިާމިކަންާަޤބޫލުކުރެއްވީތޯ.ާދެވަނަކަމަނ ގެާރުހު

ާއުޖޫރަ ާއެއްވެސް ާއެހެން ާނޫނިއްޔ  ާމުސ ރަާމ ލީ ާއެއީ ާކަމަށްާއެއް ާއެލަވަންެސްއާާވީާއެއް ާހައުސިންގ ނަމަވެސް

ންާއިތޯ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާޚ ރިޖީއްޔ ާެއއްާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ާނަމަވެސްާއަދިާއެހެންާއެއްވެސްާއުޖޫރަާވީާކަމަށް

ނ ޔަތެްއާއިކަމަނ ާއަކަށްާއިތުރުާއެްއވެސްާާއިންާވިދ ުޅވަނީާމިކަމ ާުގޅިގެންނެއްާމިމިާލިޔުންާގެނައިން.ާޚަރިޖިއްޔ ާ

ާކޮންމެވެސްާއުޖޫރަ ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާދެން ާނުޖެހޭނެއޭ. ާދޭކަށް ާސީދ ާާއެއް ާކުރަން ާއެއް ާއިންޓަރވިއު ވަެރްއގެ

ނޑުހަާހަވ ލުކުެރއްިވާމުޤައްރިރ ާއަޅުަގނޑާ   1855ާކަމަނ ާއާ ާއިންާމިާސީދ ާފޯުނގެާޒަރީޢ ާވ ލުކުެރްއވި.ާއެހެންީވމ ،ާއަުޅގަ

ާއ އިާާ.ކުރިން ާވިލިންގްނަސް ާެއަކމަނ ގެ ާެއއީ ާސ ފުކުރިން. ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާބޭނުންވި ާސ ފުކުރަން ާކޮމިޓީން މި

ާރުހުާތޯގައިއެކީާ ާކަމަނ ގެ ާއެާމ އެ ާތޯ ާވ ހަކަފުަޅީކާާއެކީ ާއޭަނގެ ާއެކަމުގައި ާޤަބޫލުކުރެއްވީ.ާދެން ާސަފީރުކަން ކަމަނ 

ާހަ ާމި ާއަށް ާތިމަންނަ ާވެސްާއޮފަރާއަމަ ާއޭނަ ާކަމަކަށް ާދެވަނަ ާދެން ާދެން ާޤަބޫލުކުރީއޭ. ާވެސް ާތިމަންނަ ާހަމަ އިމަ
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ާމި ާކޮށްިދން ާކަށަވަުރ ާއުޖޫރަާކަމ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިތުރު ާމ ލީ ާކަހަަލ ާެއްއވެސް ާތިަމންނައަކަށް ެއއްާާގުިޅގެން

ާއެަލވަންސްާމުސ ރައަކަށް ާަހުއސިންގ ާއެހެވިާވިޔަސް ާއުޖޫރަޔަްސ ާއިތުރު ާގުިޅގެންނެއްާާން ާމިކަމަކ   1860ެއއް

ާމި ާއެހެންކަމުން، ާނޫޭނ. ާވެސް ާބޭނުންފުޅެއް ާ ާނުލިބޭނެއޭ ާމިާތިމަންނައަކަށް ާކޮމިޓީންާާކަންަކން އޮތީ

ާހުރިހާ ާއެދިަވޑަިއގެންނެވި ާހަމަ ާކޮމިޓީގެ ާގެނައިމަ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމައްސަލަ ާމި ާދެން ާސ ފުކުރެވިފައި. ާމިަކން ގޮތަށް

ާއިްއތިފ ޤުޢިއްޒަތްތެ ާމެންބަރުންގެ ާަވޑަިއގެންނެވީ.ާއެެހންވީމ ،ރި ާމައްސަލަާވެ ާަކހަލަ ާއެްއވެސް ާނެތޭ.ާާކޮމިީޓގެ ެއއް

ާދިވެހިރ އްޖެާްސިވޒްާއ ދަމްާއިރުތިޝ މް ާާސަރުކ ރަށް ާހަމަޖެއްސުމަށް. ާސަފީރަކަްށ ނޑައަުޅްއވ  ާކަ ާހަމަާއިްނ އަދި

ާސްވިޒަރލޭންޑުާ ާއެހެންމެ ާހުންނަ ާަގއި ާޖެނީވ  ާކަމަށްާދުނިގެ ާސަފީރެއް ާޖަމުޢިއްޔ ގެ ާބެހޭ ާއ އި ާިވޔަފ ރި  1865ާޔޭގެ

ާ ާހަމަ ާެވސް ނަޑއެޅުމަީކ ާކަ ާނަންފުޅު ާމީނަެގ ާފަރ ތުން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާފެންނަ ާއަްށ ާމިާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެކޭ.

ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކޮމިޓީަގއި ާމަތީން ާރިޕޯާގޮތުގެ ާމި ާދަްއކ ފައި ާރިކޮމަންޑު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ރަނީާކުޓުގައި

ާކަމަށް ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާމަޖިލީހަށް ާއެއީާާވަންޏާ ާރައްޔިތުންެގ ާސަފީރުަކން ާމަޤ މުގެ ާދެ ާޓްރޭޑުާާވަރްލޑުާމި

ާއޯގަަނއިޒޭޝަ ާއަދި ާސަފީރުކަމ އި ާޢަަސރުކ ރަާސްިވޒަލޭންޑުްނގެ ާސަރުކ ރުްނ ާދިވެހި ާސަފީރަީކާށް އްޔަންކުރ 

ާމަޖިލީހަާއިރުތިޝ މް ާރައްޔިތުންެގ ާކަމުަގއި ާކަމަށްއ ދަމް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާދެްއވަން.ާާށް ާއެޕްޫރވަލް ާމީގެ  1870ވަންޏ 

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާމެންބަރަށްާާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ީތ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެންގެވުމަށް އެއް

ާޢިއްޒަ ާއެ ާއަރުވ ަނން. ާފުރުޞަތު ާދ އިއަޅުަގނޑު ާތިމަރަފުށީ ާމެންބަަރކީ ާމުޙައްމަދުާތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި  1875ރ ގެ

ާޠަފ .ާމުޞް

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާއަޅުާ ާބިލަކީ ާއެޅުމުގެ ާިފޔަވަޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑާޝުކުރިއްޔ  ގަ

 1880ން.ާއެީއާހިތ މަކުރަާޞަތުާނަގ ލީތީާއަޅުަގނުޑާއެާކަމ ހުށަހަޅިާބިލެއް.ާއަޅުަގނޑުާެއާބިލަށްާފަހުާބަސްާބުނުމަށްާފުރު

ާމުހިއް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާބިލެއް. ާހުރި ާފ ހަަގކުރަން ާނުކުތ ތަކެއް ާމު ާބިލަކީ. ާެއާއެ ާކޮމިީޓގައި ާއިނީ ނޑު އަުޅގަ

ާވެ ާއެއް ާީޓވީ ާކޮމިީޓގައި ާމަޖިލީހުންާވަގުުތަގއި. ާއެބަޖެހޭ ާަކންކަމަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނުހުރޭ. ާފެންނ ކަްށ ާނުހުރޭ ސް

ނޑުެގާބަދަލުަގިއާއެހެންާމީހަކުާއަުޅަގނުޑގެާ ވިސްނަވަން.ާެއއީާައޅުަގނޑުާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާޤަބޫެލއްާުނކުރަންާއަުޅގަ

ާ ާޕަވަރާއޮފް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާލިބެންވ ނެ ާފުރުޞަތު ާބުނުމުގެ ާބަސް ާެއާފަހު ާއަނެއްކ  ާނުދެން. ާއެްއވެސް އެޓަރނީ
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ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާބުނުމަށް ާަފހުބަސް ާމި ާދެކެނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާނޫން. ާވެސް ާިހތެއް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހިތަކީ  1885މީހ ގެ

ާއަދިވެސްާާފުރުޞަތުާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާދެ ާެއާއ ދެ، ާގޮތުަގއި ާެއްއގެ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާމުޞްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ންމެ

ާމައްސަލަާ ާނިޒ މީ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޮގތުން ާބެހޭ ާކަންތަކ   1890ހުށަހެޅުއްވި

ާހަ ާމިކަން ާނެތޭ. ާދެންނެވޭކަެށްއ ާކަމުަގއި ާހުރިހާ އެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންނަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތް މަޖެހިފައިވ 

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާުނކުރަން. ާޝައްކެތް ާައޅުގނޑު ާޭއގެތެރޭަގއި ާއެގިވަަޑިއގަންނަވ ނެ. މެންބަރުންނަށް

ާ ާެއިގވަަޑއި ާގޮްތ ާހަަމޖެހިފައިވ  ާއެކަން ާވެސް ާއަށް ާމުޞްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާެއއީާމެންބަރު ާކަަމކަށް. ނުގަންނަވ ނެ

ާރަްއޔިތުންގެާ ާިތއްބަވ  ާޕ ީޓގައި ާހިންގަވ  ާސަރުކ ރު ާދެްެއްަވނީ ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާބިލު ާހުށަހަޅ  ސަރުކ ރުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާތިޔަ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއެ ާމެންބަރަކަށް. ާކުރައްވ  ާއިޚްތިޔ ރު ާޕ ޓީން ާއެ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ  1895މަޖިލީހުގެ

ާވަ ާެއާމެންބަރު ާދެްއވ ފަިއ. ާހުށަހަޅުއްަވއި ާބިލު ާއެޅުމުެގ ާިފަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާުހއްޓުވުމަށްަޓކައި ާކުށްކުރުން ނީ

ކަމަށްޓަކައިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާދެންާއޮތީާއެާބިލުގެާބަހުސްާނިމިގެންާއެާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާ

ާމަްއޗަށް ާވ ހަކަފުުޅތަކުގެ ާދެއްކެވި ާއެާާމެންބަރުން ާފުރުޞަތު. ާވިދ ޅުވުުމގެ ާއެއްެޗއް ާއެންމެފަހުން ާަލްއވ ފައި ަބއްލަވ 

ފުރުޞަތުާވެސްާއަރުވަންާމިާއޮންނަނީާއެާބިލުާހުށަހެޅުއްވީާސަރުކ ރުންާކަމަށްާވ ތީވެ،ާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީާއަށް.ާ

ނޑިވަޅުަގއިާކަންތަްއާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީާއަށްާއެާފުރުޞަތުާއެރުވުނު.ާއެާފުރުޞަތުގެާބޭނުންާހިއްޕަވަ  1900ންާޖެހުނުާދަ

ދިމ ވިާގޮތުންާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާމިާޖަލްސ ާކުރ ާމ ލަމުގައިާވަަޑއިގެންާއިންެނވިާަވގުތަކަށްާެވގެންނެއްާނުދިޔަ.ާ

ާޕ ޓީެގާ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާއ . ާޕ ޓީ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާކުރެްއިވ ާމަޝްވަރ  ާމޭޒުން ާއިދ ީރ ާމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމ ،

ާނުދެކެން.ާޕ ލެމަ ާއަޅުަގނެޑއް ާއިންނެވިަތނެއް ާަވޑަިއގެން ާމ ލަމުގައި ާކުރ  ާޖަލްސ  ާވަގުތު ާރައީްސާއެ ާގްރޫޕުގެ ންޓްރީ

ާކުރަްއވ ާ ާމަޝްވަރ  ާމޭޒުން ާއިދ ރީ ާމެންބަރުންނަށް ާބައެއް ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލަމަންޓްރީ ާދުށިން ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

 1905ރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީންާއެކަށައެުޅއްވިާގޮުތގެާމަތިންާއެާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާތަން.ާއެާގޮތަށްާމަޝްވަރ ާުކރެއްވުމަށްފަހުާސަ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއެރުީވ. ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ީޓގެ ާހިންގަވ  ާސަރުކ ރު ާފުރުޞަތު ާބުނުމުގެ ފަހުބަސް

ްނގެާނައިބުާރައީސްާކަމުަގއި.ާއެހެްނވީމ ،ާހިމެނިވަޑަިއގެންފައިާވަނީާޕ ިލމަންޓްރީާގްރޫޕުގައިާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ ާވިޕު

ާކިޭޔާ ާކުށްާބަސްާެވސްާއެބަ ާއަށް...ާދެންާމިހެންާވ ހަކަދަްއކަމުންާދ އިރުަގއިާހިސ ބަކަށް ސަރުކ ރުާހިންގަމުންދ ާޕ ޓީ

ާޕ ޓީގެާ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާޕ ލިމަންޓްރީ ާެއއީ ާވަނީ. ާކަމަށް ާނޫން ާރަީއސެއް ާނައިބު ާވިޕުްނގެ ާއެއީ ާވަނީ. ާމި ާކަމަށް

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަަވންދޫ ާަރއީސް، ާނައިބު ާްގރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާގެ  1910هللا.ާއެމް.ޑީ.ޕީ

ާބިލަށްާ ާމި ާމުޞްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެރުވީ. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ އެހެންވީމ ،
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ތްތެްެރިާމެންބަރަށްާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާޝުކުރުާަދންނަވަން.ާއެއަށްފަހުާދެންމެާދެއްވިާހިއްސ ާއަށްަޓކައިާތިަޔާޢިއްޒަ

ގެާދަުށންާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަްނކަމުގެާފުރަތަމަާކަމެްއާކަމުަގިއާހުށަހެޅިގެންާމިދިޔަާޤައުީމ22ާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ ާރިޕޯޓ  ާހުށަހެޅުއްވި ާމުޤައްރިރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާކޮމިޓީގެ ާގެންދިއުންާސަލ މަތުގެ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާދެން ާގޮތުން ބެހޭ

 1915ވަަނާބ ބުގައިާރުހުންާދިނުން.ާމިާބ ުބގަިއާހިމެނޭާބައެއްާކަމުަގިއ12ާާއޮތީ.ާމިާމައްސަލަާއަީކާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާ

ޔ ްނކޮށްފަިއވޭ.ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާގައިާބ272ާަވ ތީ،ާމިާމައްސަލަިއަގއިާޢަމަލުކުރަންާވ ާގޮތްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާކުރ ާ ާތަމްސީލު ާމަޖިލީހުގައި ާބަހުސްކުރުމަށް. ާމެދު ާރިޕޯޓ  ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާަގއި ާ)ބ( ާމ އްދ ެގ ާމި ާވަނީ އެައކުރުަގއި

ާ ާއެްއގެ ާޕ ޓީ ާސިޔ ސި 2ާާކޮންމެ ާމިނިވަން 2ާާމެންބަރަށ އި ާޖުމްލަ ާދޭންވ ނ12ާާެމެންބަރަށް، ާފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ަމއްސަލަައކ ާބެހޭާގޮތުންާގޮތެްއާނިންމުމަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާވޯަޓކަށްާއަހަންވ ެނާާކަމަށް.ާއަދިާއެއަށްފަހުާއެ

ާސިޔ ީސާ ާކޮންމެ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަ ާއެކީަގއި ާއޮތުމ  ާމިކަން ާމިހެން  1920ކަމަށް.

ާ 2ާާޕ ޓީއެްއގެ ާއެރުވުަމށ5ާްމެންބަރަށް ާފުރުޞަތެއް ާގޮތުެގާާމިނެޓުގެ ާއެ ާވަނީ. ނަޑއަޅުްއވ ފައި ާކަ ާރައީސް މަޖިލީހުގެ

ާުނގަންަނވ ާ ާަވޑައި ާނިސްބަތްވެ ާޕ ޓީައކަށް ާަވކި ާއަދި ާކުރ ނަން. ާމަސައްކަތް ާެގންދެވޭތޯ ާެއކަން ނޑު ާއަޅުގަ މަތިން

ާވަ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާެވްސ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތެއް ާމެންބަރަކަށް ާނެގޭ ާގުރުއަތުން ާތެރެއިން ނީާމެންބަރުންގެ

ާ ާެވްސ ާެއއީ ނަޑއަުޅއްވ ަފއި. ާބަހުސ5ާާްކަ ާމައްސަލައިަގއި ާމި ާނިންމަވ ފައި. ާވަނީ ާކަމުގައި ާފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ާލ ނަން.ާ ާކުރިމަތި ނޑު ާައޅުގަ ާއެރުވުމަށް ާފުރުޞަތު ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދިއުމަށް  1925ކުރިއަށް

ާއަރު ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާދަްއކަވ ާއެންމެ ާވ ހަކަފުޅު ާމައްސަލ ގައި ާމި ާފަރ ތުން ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ވ ނީ

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެްެރި ާމަނިކު. ާމޫސ  ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއެީއ ާމެންބަރަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާމޫސ ާމަނިކަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާއަރުަވއިފިން.ާ

ާ

 1930ާާ:ސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާަގިއވ 225ާާޝުކުރިއްޔ  ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހ.އޯިކޑްާ ާސަފީރު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުންނަވ  ާމަރުކަޒުަގއި ާތަުކެގ ާދައުލަތް ާއެުކވެރި ާހުންނަވ  ާޖެނީވ ަގއި ާމަތިން ގޮތުގެ

ާޯއގަނަިއޒޭޝަނ ިއާާއަލްފ ޟިލ  ާޓެރޭޑް ާވޯލްުޑ ާއިތުރުން ާސަފީރުކަމުގެ ާހުންނެވި ާމިހ ރު ާއ ދަމް، އިބްތިޝ މް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާކުރެއްވުމަށް ާޢައްޔަން ާސަފީރުކަމަށް ނޑައަޅ  ާކަ ާއިން ާދިވެހިރ އްޖެ ާސަރުކ ރަށް ސްވިޒަރލޭްނޑް

ނޑަީކާވެސް.ާއެާކޮމިޓީންާނިންމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ފައިާވ ތީވެ،ާއެާނަންފުޅުާދިރ ސ ާކުރ ާކޮާ  1935މިޓީގެާމެންބަރެއްާއަޅުގަ

ާއިތުުރާވ ހަކަަތކެއްާ ާކަމަކަށް ާގޮތް.ާއެ ާިދޔަ ާހިނގ  ާވިދ ުޅީވާކަން ާއެ ާމުޤައްރިރު ާޮކމިޓީގެ ާއެ ާބަލ އިރުގައި ނިންމުމަށް

ނޑުާުއފ ކުރަނީާމިާވަރުގެާޒިންމ ާއެއްާޤައުމަށްޓަަކއިާދިވެހިާއަންހެ ންާކަނބަލަކުާއުފުއްލަވަްނާދެއްކުމެއްާނެތް.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާބަލަނީާ ނޑުާއިޚްލ ްޞތެރިކަމ ާއެކުާުޝކުރުާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ތައްޔ ރަށްާހުންނެވީތީ،ާއެާކަަމނ ާއަށްާއަުޅގަ
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ާދ އިރ ާ ާފުޅ  ާވެސް ާވީހ  ާއަންހެނުންނަށް ާިދވެހި ާމަިއދ ނުގައި ާިސޔ ސީ ާބަލަނީ ާވެސް ާސަުރކ ރުން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާމަރުޙަބ ާދަންނަވަމުން،ާކޮމިޓީެގާއެްއގައިާފުރުޞަތުާ  1940ެދވޭތޯ.ާެއާގޮތުންާއެާކަމަނ ާއެާނެްނެގވިާފުރުޞަތަށްާއަުޅގަ

ާމަަސއްކަތަްށާ ާބުރަ ާކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީެގ ާދަންަނަވމުން، ާޝުކުރު ާވެސް ާމަސައްަކތަށް ާކުެރއްިވ މުޤައްރިރު

ާދަން ނޑު ާދަންނަވަމުން،ާއަޅުގަ ާޝުުކރު ާއެކީ ާދެއްވ ށޭ.ާމިއަކީާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާރުހުން ާކަމަށް ާމި ާމެންބަރުން ނަވ ނީ

ާއަތުކުިރާ ާއަޅުގނޑުމެން ާކުރުމަށް ާކަެމއް ާމިވަރު ާއަންހެނުންނަށްޓަކައި ާދިވެހި ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާއޮތް ާއެއް މައްސަލަ

ާކޮމިޓީގެ ާމި ާހުށަަހޅަން ާައޅުަގނޑު ާފުރިހަމަވެގެންދ ނޭ. ާމަސަްއކަތް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާތިބީމ ، ރިޕޯޓާ ާއޮޅ ލަިއގެން

 1945އެްއގޮތަށްާމިާކޮމިީޓގެާރިޕޯުޓންާދެއްވ ަފއިާއޮްތާރުހުމ ާއެްއގޮތަށްާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާމިާކަމަށްާރުހުންާދެއްވުްނ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުޞަތަްށ.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޑީ ާއަރުވ ނީ ާުފރުޞަތު ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާަދއްަކވަންާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަފުޅު ާއިން .އ ރު.ީޕ

ާބަހުސްާ ާމި ާވަޙީދަށް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1950އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ނޑުާދަންނަވ ލިާފަދައިންާސިޔ ސީާޕ ޓީާތަުކގެާތެރެއިްނާކޮންމެާޕ ޓީއަކަށްާވެސްާ 2ާހުޅުވ ލުމުަގއިާތަޢ ރަފުގައިާައޅުގަ

ރުޞަތުާދެއްވުމަށްާނިންމ ފައިާމިާވަނީ.ާއެާފުރުޞަތުާެދއްވ ާމެންބަރުާަކނަޑއަުޅއްވ ަފއިާމިާވަނީާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ާފު

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރަށް ާކުރެއްވި ާޢައްޔަން ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާދައްކަަވއިގެން. ާވ ހަކަފުޅު ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ އިން

ާމަތި ާގޮުތގެ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތަށް. ާޢައްޔަްނާދެއްވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާަމއްސަލަިއގަިއ ާއެ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ީޕ ން

ާއަރުވ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޙީދަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޑޫ ާވ   1955ކުރަްއވ ފައި

ާ.ދުމެންބަރުާޢަލީާވަޙީ

ާ

ާ:ދުާވ ހަކަެދއްެކވުންއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާވެސް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 1960ާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދެތިންާާޖުމްލަާއެއް.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމަޑުޖައްސަވ ެލއްވުން ާވ ހަކަފުޅު ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުމަށްާާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  އެދެން.

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއަށް ާމުޞްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ  ފުރުޞަތަށް

 1965ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ކެވުންފ ާވ ހަކަދެއްާމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތި

 1970ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާދެންނެވީާއަޅުަގނޑުާމިާމ ލަމުގައިާނެތިާއެާފުރުޞަތުާއެހެންާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމި ާހަމައެކަނި ާެއއް. ާފ ހަގަކޮށްފަ ާނެތް ާިރޔ ސަތުްނ ާވަރަކަށް ާެއްއެވސް ާވ ހަކަ ާދޭ މީހަކަށް

ާފ ހަ ާއެކަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެންނެީވ.ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކައި ާވ ހަކަ ާއެ ާގޮތުން ާގެނައުމުގެ ާސަމ ލުކަމަށް ާގޮތުން ގަކުރުމުގެ

ާވެސްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެނގޭ. ާއެކަްނ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެހެން ާއަދި ާގޮތަށް ާއެނގޭ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއޮންނަގޮތް އެކަން

ާދަްއކ  ާވ ހަކަ ާގިނަ ާވަރަށް ާއަށް ާއެާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނު ާވަގުތުަތކެްއާާޤަބޫލުކުރަން.ާނަމަވެސް ާގިނަ ވަރަށް

ާއަދިާ ާއ  ާވ ހަކަ ާދެއްކި ާތި ާވ ހަކަފުުޅަގއި ާމަނިކުފ ނުގެ ާތިީއ ާމަނިކުފ ނު ާދެން ާދެރަވޭ. ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ  1975ނަގ ލީތީ

ާބޭފުަޅކަށްާ ާކޮށްެދއްވި ާތަރުބިއްޔަތު ާގޮތަށް ާތި ާމަނިކުފ ނު ާދަންަނވަން. ާވެސް ާޝުކުރު ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ބަލ ޣ ތްތެރި

ާނޑުާޝުކުރުާދަްނނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ވެސްާައޅުގަާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާވ ަހކަފުޅުާ ާދެއްކެވި ާފަހުން ާވ ހަކަފުޅ އި ާދެއްެކވި ާކުރިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި  1980ޝުކުރިއްޔ 

ާހަކަފުޅުާުކރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާމަޖިލީހުގެާޔައުމިއްޔ ަގއިާވަީނާހިމެނިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ 

ާ

ާދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮ

ާވެސްާ ާޝުކުރު ާފަށްފަށުން ާގޮތަްށ ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާތި ާމަޖިލިސް ާރިޔ ސަތަށް ާަފށަމުން ާވ ހަކަ ާައޅުަގނުޑގެ އ ދެ،

ާޖެ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު ާހުންނަވ ާކުރަން. ާދައުލަތްތަކަށް ާެއުކެވރި ާހުންނަވ   1985ނީވ ގައި

ނޑުމެންގެާކޮމިީޓއަްށާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާސަފީރުާހ.އޯިކޑްާއަލްފ ޟިލ ާއިބްތިޝ މްާއ ދަމް،ާފޮރިންގާމިނިސްޓްރީންާއަޅުގަ

ާއެލަަވންސެއްާނެތްާގޮުތގެާމަތިންާސްވިޒަރލޭްނޑު ާއެއް ާއުޖޫރަ ސަރުކ ރަށ ިއާާމަޢުލޫމ ތުާދީފައިާއޮތްާގޮތަްށާއެްއވެސް

ާތިބީ.ާ ާމި ާދޭށޭ ާރުހުން ާވެސް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ނޑައަޅަން ާކަ ާއޯގަަނއިޭޒޝަނަށް ާޓްރޭޑް ާވޯލްޑު އަދި

ނޑުމެންާުއއްމީދުާކުރ ާގޮުތގައިާމިކަުމގެާސަބަބުންާދިވެހިާދައުލަތުންާއިތުުރާ އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގައިާއަުޅގަ

 1990ސްާޯގނިާގޯންޏަށ އިާފީނިާފީންޏަށ ިއާކޯޅިާކޯޅިއަްށާައޅުަގނޑުމެްނާމިާރ އްޖެާއ ރ ސްތުާކުރަންާއެްއވެސްާޚަރަެދއްާނުގޮާ

ާކުރުމަށްާ ާމިކަން ާނެތި ާޚަރަދެއް ާއިތުރު ާއުއްމީދުަގއި ާކުރަން.ާއެހެންީވމ ،ާމި ާއުއްމީދު ާކަަމށް ާލިބޭނެ ާފައިސ  ބޭނުންވ 
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ދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާގޮތަށްާމިާކޮމިީޓެގާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާހުޅުހެންވޭރުާ

ާރިޕޯޓުާމަޖިލީހުގެާވޯޓުންާފ ސްކުރަންާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާެވސްާމިާފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1995ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްެޖވުން

ާޖަލްސ ެގާމި ާމެްނބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެން ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާގެންދެވޭނީ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް 21312ާދަންފަޅީގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެިދަވޑަިއގެންފަިއވ  ާަދއްަކވަން ާވ ހަކަ ާޕީ.އޭ.އިން ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރު ވަންދެން.

ާއަށް.ާهللاާމެންބަރުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

 2000ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުއިރ ގެާމެފޮނަދޫާދ 

ނޑުާވެްސާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކޮމިޓީންާދިރ ސ ާ އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާޖެނީވާ  ާގޮތަށޭ.ާއެއީ ާކުރ  ާތ އީދު ާމިތިބީ ާވެސް ާޕ ޓީން ާއަޅުަގނޑުމެން ާރިޕޯޓަށް ާހުށަހަޅުއްވި ާމި ާހުންނަވ ާކުރަްއވ  ގައި

ާއ ދަމް،ާ ާއިބްތިޝ މް ާއަލްފ ޟިލ  ާހ.އޯކިޑް، ާސަފީރު ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާހުންނަވ  ާމަރުކަޒުަގއި ާދައުލަތްތަުކގެ އެުކވެރި

ާދިވެހިރ އްޖެާ ާޯއގަނަިއޒޭޝަނަށ އިާްސވިޒަރޭލންޑުާސަރުކ ރަށް ާޓްޭރޑް ާވޯލްޑު ާއިތުރަށް ާހުންނެވިާސަފީރުާކަމުގެ މިހ ރު

ާކަާ ާސަފީުރ ާަކނަޑއަޅ  ާއެިދާއިން ާމަޝްވަރ އަކަްށ ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުެރްއވުމަށް ާޢައްޔަން  2005މަށް

ާގޮތަްށާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާައށް ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާކުރެއްވުމަށް ާދިރ ސ  ާަނންފުޅު ާއެ ާވ ތީ ހުށަހަޅުއްވ ފައި

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވެސްާއެފ ހަގަާދެންމެގަާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާނިްސބަތްވެާވަަޑިއގަންނަވ ާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާ

ާދެާ ާއެ ާއަށް ާކަމަނ  ާއެ ާޮގތަށް ާނުދ  ާޚަރަދެއް ާއިތުރު ާމ ލިްއޔަުތން ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާކަމުަގިއ ާމި ާފަދައިން ކުރެްއވި

ާޔ .މަޤ މުާއ ދެ،ާސަފީރުކަމުގެާމަޤ މުގެާދިނުމަށްާޕީ.އޭާއިންާެވސްާތ އީދުކުރ ާވ ަހކަާދަންނަަވން.ާޝުކުރިއް

ާ2010 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި 21312ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއކީަގއި މިނެުޓެގ12ާާވުމ 

ާ ާފަށ ނީ ާދެން ާޖަލްސ  ނޑ ލ ނީ. ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ާއެޖެންޑާ 2ާހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް ާމި ާހަމަ ާފަށ އިރު ާޖަލްސ  ޖަހ އިރު.

ދެއްުކމަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުންާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުގެާދަށުންާވ ހަކަފުުޅާއައިޓަުމގެާދަށުންާވ ހަކަ

ާރިޔ ޟުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ާޕ ޓީން ާަޤއުމީ  2015ދައްކަވަން

ާހަމަ ާއަދި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނަންފުޅު ާމ މިގިީލާާރަޝީދުގެ ާަދއްަކވ  ާވ ހަކަފުޅު ާޕ ޓީން ާޖުމްހޫރީ އެފަދައިން

ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާވެސް ާނަންފުޅު ާއިބްރ ހީމުގެ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާފެށުމާ 2ާދ އިރ ގެ ާޖަލްސ  ޖަހ އިރު

ާޤ  ާމެންބަރު ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ާއޭގެތެެރއިން ާއަުރވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާތި ާއިބްރ ހީމުާއެީކގައި ސިމް
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ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާއަްނގަވ . ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއިޝ ރ ތުން ާކަމުގައި ާނޫން ާބޭނުންފުޅު ފުރުޞަތެއް

ާ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ާވ ހަަކާދެްއކުމަށ2ާާްދަންނަވަން ާފެށޭއިރު  2020ޖަހ އިުރާޖަލްސ 

ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެާ ާރިޔ ޟުާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާޕ ޓީން ާޤައުމީ ާޕ ޓީން. ާޤައުމީ .

ާ ާއެހެންވީމ ، ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާފުރުޞަތު ާޖަލްސ 12ާާރަޝީދަށް ނޑ ލީ. ާމެދުކަ ާޖަްލސ  ާަވގުތުޮކޅަކަށް މިނެޓުގެ

 ޖަހ އިރު.ާޝުކުރިއްޔ .2ާދެންާފެށޭނީާ

ާ

 2025ާ]ށ21321ާާްނ21:12ާާްހުސްވަގުުތކޮޅު:ާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެާކުރިމަތީަގއި ނޑ ލިއިރުާައޅުގަ މިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުެގާާ.22.22މިާވަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާމަސައްކަތްާމެދުކަ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއަރުވަނީ، ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާދެއްކެވުމުގެ ާވ ހަކަފުޅު ާމިހ ރު ާދަށުން

 2030ާރިޔ ޟުާރަޝީދަށް.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާޯވލްޑުާޓްރޭޑްާޮއގަނަިއޒޭޝަންާއަދިާްސވިޒަލެންުޑާސަރުކ ރަްށާ

ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާކަމަށް ާސަފީރު ާަކނަޑއަޅުްއވ  ާއިން ާހުުޅާާދިވެހިރ އްޖެ ާބޭއްވުމަށް ާނަންފުޅު ާއޮްތ ާފޮނުވ ފައި މި

ާއެާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުުކރަމުން،ާއަދިާގަޮލޅުާދެކުުނާ  2035ހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހަޅުްއވ ފަިއާވ ތީ

ާ ާމަޑުޖައްސ ލ ފައި ާހިސ ބުން ާމި ާބަހުސް ާމި ާމިއަދު ާމަޚުލޫފު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއަށްާދ އިރ ގެ މިހ ރު

ާމިާ ާމިއަދު ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑުގެ ާއެދޭތީ ާދިނުމަށް ާފުރުޞަތު ާއެ ާކަމަްށވ ތީވެ ާވޯޓެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާވޯޓަކީ އޮތް

ާހިސ ބުންާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 2040ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ޖެންޑ ާއައިޓަމުަގއިާދެންާއިތުރަށްާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިއަދުގެާމިާއެ

ާޖުމްހޫރީާ ާނިމުނީ. ާމި ާހިސ ބުން ާމި ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމި ާމަތިން ާގޮުތގެ ާގަވ އިދުަގިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާނުވ ތީ ބޭނުންފުޅު

ާއަދި ާއޮތީ. ާވިދ ޅުވެަފއި ާކަމަށް ާނުވ  ާބޭނުންފުޅު ާދައްަކަވން ާވ ހަކަފުުޅ ާއިން ާނިސްބަތްުނވ ާާޕ ޓީ ާޕ ޓީއަކަށް ވަިކ

ާައވަްސކުރުމުެގާ ާއައިޓަމް ާމި ާވަނީ ާނިންމަވ ފައި ާބޭފުޅުން ާއެ ާދަްއކަވ ަފއި ާވ ހަކަފުޅު ާވެްސ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 2045ާގޮތުންާއިތުރަށްާވ ހަކަުފޅުާނުދައްކަވަން.ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓ22.1ާަ އެްއގަމުާދަތުރުފަތުރުގ1221/25ާާެންބަރުާއަށް.ާޤ ނޫނުާނ22.1ާަމްާއަޅުގަ

ާހުށަހަޅުއްވައިާ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓު ާމި ާނިމިފައި. ާވަނީ ާމި ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބިލުގެ ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ޤ ނޫނަށް

ާމެންބަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާޢަބްދުދެއްވުމަށް ާޙަމްދޫން  2050هللاާރު

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާޙަމީދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ނޑުާމިާހުަށހަޅަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ެއއްގަމުާދަތުރުފަތުރުގ1221/25ާާެޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާ ާވަނަ ާޤ ނޫނުާޤ ނޫނަށް ާރިޕޯޓް. ާގޮތުގެ ާފުރިހަމަކުރެއްވި ާއިން ާކޮމިޓީ ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާބިލު ާގެނައުމުގެ  2055އިޞްލ ޙު

އެްއގަމުާދަތުރުފަތުރުގެާޤ ނޫނަށްާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާބިލަކީ،ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގ1221/25ާާނަންބަރުާ

ާހު ާމަޖިލީހަށް ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާވަނީާޢިއްޒަތްތެރި ާއިްއވ ފައި ާފުރަތަމަކިއުން ާބިލުގެ ާބިލެެކވެ.ާމި ށަހެޅުއްވި

21ާާ 1222ާާމ ރޗް ާއޮްތާމަޖިލީހުގެ ާވަީނ1ާާަގއި ާބަހުސްކުރެވިފައި ާއިބްިތދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާޖަލްސ ަގާއެވެ. ވަނަ

22ާާ 1222ާާއޭޕްރީލް ާމަޖިލީހުގެ ާޮއތް ާއ27ާެަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާބިލ އިމެްެދު ާމި ާެއވެ. ާޖަލްސ ގަ ާޖަލްސ ގަިއާވަނަ އް

ާއިޞްލ ުޙާ ާބިލު ާއެ ާައލީގައި ާޚިޔ ލުަތކުގެ ާފ ޅުކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގަިއ ާނިންމެވީ  2060ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު

ާމަސައްކަތްާ ާބިލުގެ ާމި ާއިން ާކޮމިޓީ ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާފޮނުއްވުމަެށވެ. ާއަށް ާކޮމިޓީ ާތަރައްޤީ ާަޤއުމީ ކުރެްއވުމަށްޓަކައި

ާ 22ާާކުރެްއވީ 1222ާާއޭޕްރީލް ާކޮމިީޓގެ ާއެ ާކޮމިޓީަގިއ2ާާަގއި ާތަރައްޤީ ާަޤއުމީ ާބައްދަުލވުމުަގއި. ވަނަ

ާޢަލީާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމިލަންދޫ ާޢ ރިފު، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާަވއިކަރަދޫ ާމެންބަުރންނަކީ، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ރުާޢަލީާސަލީމް،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާދ އިރ ގެާމެންބަާރިޟ ،ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދު،ާފުނަދޫ

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާޢީސ ، ާއަޙުމަދު ާދ އިރ ެގާهللاާމެންބަރު ާތުޅ ދޫ ނޑު. ާއަޅުގަ  2065ޙަމީދު،

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު،ާމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދު،ާކުޑަުހަވދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދު

ާރ މިޒު.ާޤ ނޫުނާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ،ާވިލިނގިިލާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ޢ މިރު،ާތިމަރަފުށި

ާ ާމަސަްއކަްތ1221/25ާާނަންބަރު ާިއޞްލ ޙުކުރުމުގެ ާބިލު ާގެަނއުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާދަތުރުފަތުރުގެ ެއއްގަމު

ާގެންެދވުމުަގއި ާކުރިއަށް ާއިން ާއެާާކޮމިޓީ ާއެެވ. ާރިޢ ޔަތްކުރެއްވި ާޚިޔ ލުަތކަްށ ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން މަޖިލީހުގައި

ާެދާ ާއެ ާއެކަމަކު، ާވަނީ. ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާއިޞްލ ޙެއް ާދެ ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ  2070ޚިޔ ލުތަކުަގއި

ތަކުގެާައލީގައިާނުވަތަާޚިޔ ލުފުޅުތަުކެގާއިޞްލ ޙަކަށްާވެސްާއެހެންާމެންބަރަކުާތ އީދުކުރަްއވ ފަާއެްއާނުވޭ.ާމިާމަޝްވަރ 

ާފ ހަގަކުރަްއވަިއާ ާކަމަށް ާެނތް ާއިޞްލ ޙެއް ާގެންނ ނެ ާބިލަށް ާކުރެްއވުމަށްފަހު ާދިރ ސ  ާބިލު ާއިން ާކޮމިޓީ އަލީަގއި
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ާގޮތެ ާމަޖިލީހުން ާގޮތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ްއާކުޅުދުއްފުށީ

ާމެންބަރުންެގާ ާވަަޑިއގެންނެިވ ާހ ޒިުރެވ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ާއެުކ ާރިޕޯޓ  ާމި ނިންމެވުމަށްޓަކައި

ާދިރ ސ ާ ާބިލު ާމި ާއަދި ާހުށަހެޅީމެވެ. ާރިޕޯްޓ ާމި ާނިންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާވީމ ، ާނިންމެވީ.  2075އިއްތިފ ޤުން

ށްާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާވަަޑިއގެންނެވިާނިސްބަތްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާލިޔުމެއްާވެސްާކުރެްއވުމަށްާބޭއްވިާަބއްދަލުވުމަާ

ޙަމީދު،ާކޮމިޓީގެާهللاާއިނގުރަިއދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު،1222ާއޭޕްރީލ22ާާްމިާރިޕޯޓ ާއެކުާހުށަހެޅީމެވެ.ާ

ާމުޤައްރިރު.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 2080ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާވަރަށްާ ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާމުޤައްރިރަށް ާކޮމިޓީެގ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

އިޞްލ ޙެއ5ާާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުނ11ާާްއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާއެކުާުޝކުުރާދަންނަވަން.ާމިާބިލަށްާގަވ ިއދުގެާ

ާ ާއޭގެތެެރއިން ާވ22ާަހުށަހެޅިފައިވޭ. ާޢިބ ރ ތަކުން ާއެްއ ާހަމަ ާައށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާވަނ21ާާީަނ ާމި އިޞްލ ެޙއް

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާއަރުވަނީ،ާހުޅުހެންވޭރު ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ނޑު ހުށަހެޅިފައި.ާއަުޅގަ

 2085ާވ ލަެދއްވުމަށް.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއ22ާްމަނިކަށްާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

ާޤ ނޫނުގެާ ާމި ާއައިއިުރަގއި ާމިހ ތަނަށް ާފަށައިގެން ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާރަީއސް،ާއ ދެ،ާމި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ގޮސްފައިާުނވ ކަންާފ ހަގަކުރެޭވ.ާއަދިާމިާކަމުަގިއާާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާބައެއްާކަންކަންާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުގަިއާވެގެން

ާ ާމިއީ ާއިނގޭ. ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިންވަރު ާހުރި ާހ ްސކަން ާފަރ ތްތަކުގެ ާގެންގުޭޅ ާަތކެތި  2090ވަަނ22ާާދުއްވ 

ާނި ާކުރުމަށް ާމިކަން ާއެއިުރަގިއ ާބިލެއް. ާބަހުްސުކރެވިފަިއވ  ާމަޖިލީހުގައި ާއެ ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ންމ ފައިާރައްޔިތުންެގ

ާެވްސާ ާތަނެއްގައި ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާޢިއްޒަްތތެރި ާހަމަ ާވެސް ާގޮތް އޮތް

ާމިާ ާބޭނުމަކަށްވެފައި ާޙަޤީޤީ ާޭއެގ ާއުޅަނދުފަހަރު. ާކުެރވިފަިއވ  ާއިންޝުއަރެންސް ާޕ ޓީ ރްޑ ާތަ ާއުޅަނދުފަހަރަކީ ދުއްވ 

ންާގެއްލުމެއްާވުމުންާއެތީގެާބަދަލ އިާއަދިާއެކްސިޑެންޓުާީވާމީހަކަށްާއަނިޔ ވެއްޖެާނަމަާއޮންނަނީާއެކްސިޑެންެޓއްާެވގެާ

 2095އޭގެާބަދަލުާހޯދައިދިނުން.ާމިައދުާމިވ ާގޮތަކީާމިފަދަާކަެމއްާދިމ ވީމަާސަރުކ ރުަގއިާއ ދޭްސކޮށްާސަލ ންޖަހަންާއެބަޖެހޭ،ާ

ާވ  ާކައިރި ާމީހުން ާހުރި ާލ ރި ާއެބަޖެހޭ، ާދ ން ާއަށް ާމަޖިލީހުެގާވެލްފެއަރ ާރައްޔިތުންގެ ާައދި ާއެބަޖެހޭ ާދަްއކަން ހަކަ

ާގޮތަށްާ ާމި ާމިކަން ާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމ ،ާމި ާކުރަންޖެހޭ. ާމިކަންކަން ާދައްކަިއގެން ާވ ހަކަ ާވެސް ާގ ތުގައި މެންބަރުން

ާހަމަޖެހިފައިާއޮތީ.ާ

ާ
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 2100ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތުގައިާއިޞްލ ޙުާހަމަާހުށަހަޅުއްވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

ާއެންމެާ ާކަމަށް ާހުށަހެޅުން ާބުނެލ ފައި ާވ ހަކަ ާމި ާހީކުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާވެގެން ާހުށަހަޅަން ާިއޞްލ ޙު އ ދެ،

ާދެންާ ާއެހެންނޫނީ ނޑަކަްށާާރަނގަޅުވ ނީ. ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ ލ ނަން. ާިއޞްލ ޙު ާއަޅުަގނޑު ާގޮަތށް ާވިދ ޅުވި ާތި  2105މަނިކުފ ނު

ާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ަޙކީ،1ާާނުފެނޭާ ާދަންމ ކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު ާދުވަހަށްާމިކަން ާމ އްދ ގެާ)ށ(22ާާއަހަރު ވަނަ

ާ ާޢަމަލުކުރަން ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާއިޞްލ ުޙުކރުން. ާގޮތަށް ާފަށާ އަންނަނިވި ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ފަށ ނީ

ާ ާފެށިގެން 21ާާތ ރީޚުން ާފ ސްވެއްޖެނަމަ ާިއޞްލ ޙު ާމި ާމ ނައަީކ ާޭއގެ ާއެވެ. ާފުރިހަމަވުމަށްފަހުަގ ާދުވަސް 21ާމަްސ

ާނުޭވާ ާއަދި ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވޯޓުދެއްވުން ާމެންބަރުން ާއެވެ. ާލިބޭނެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާމުއްދަތު މަސްދުވަހުގެ

 2110ާއެާވ ަހކަާއަހ ކަެށއް.ާާދެއްތޯ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާهللا.ާއީވ ާޢަބްދު

ާ2115 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާهللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާހުޅުހެން ާވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ެގ22ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ާތިންާއިޞްލ ޙެއް.ާތިނަދޫ ާއިތުރު ާއޮތް ާއެބަ ާޢިބ ރ ތުން ާމި ާހަމަ ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ  2120ވަނަ

ދުާޤަސަމް،ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާއަދިާހިތަދޫާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަާ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންާ ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާއަޅުގަ

ާމި ާއަދިވެސް ާވީމަ ާއިޞްލ ޙެއް ާތިން ާއޮްތ ާޢިބ ރ ތަކުން ާއެއް ާމަސަްއކަތްޕުޅުާާހަމަ ާުހށަހެޅުއްވުުމގެ އިޞްލ ޙު

ްްވަންާބޭނުންފުޅުތޯ.ާއެްއާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާތިންާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާއެދިަވޑަިއގެންފައިާިމާ ކުރައެ

ާކަމަށް.ާއެހެންކަމުން،ާ ާއޮތް ާތަފ ތު ާމުއްދަުތގެ ާއެަބާވިދ ޅުވޭ ާމ އްދާ 22ާވަނީ.ާއ ދެ،ާއަމީންޢ އްމު ާ)ށ(ާއަްށާވަނަ  2125ގެ

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާ
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ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިިވާަވނަާމ 22ާެއްއގަމުާދަތުރުފަތުރުގެާޤ ނޫނުގ1221/25ާާެއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާޤ ނޫނަށްާ ާމި ާފަށ ނީ ާޢަމަލުކުރަން ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ށ( ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާއިޞްލ ޙު  2130ގޮތަށް

ާމަސްދުވަސްާފުރިަހމަވުމަށްފަހުގަާއެވެ.ާޝުކުރިްއޔ .11ާާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިގެންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމަޑަވެލިާޢިއްޒަތްތެ ރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީުދކުަރއްވ ާމެންބަރަކަށްާއަުޅގަ

 2135ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ާމުޙައްމަދުާޤަސަމުގެާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާާ

 2140ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެާ ާއޮތް. ާއެބަ ާއިޞްލ ޙެއް ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާބ ރަށު ޝުކުރިއްޔ .

ާވ ނަމަ ާބޭނުންފުޅު ާހުށަހަޅުއްވަން ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާފަރ ތުން ާފުރުޞަތުާާޕ ޓީގެ ާއެ ާމެންބަރަކަށް ާޕ ޓީެގ ނޑު އަޅުގަ

ާއަރުވަން.ާމިާފުރުޞަތުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބަށްާއަުރަވން.ާާ

ާ

 2145ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ 

ާކިޔ ލ ނަން.ާ ާއިްޞލ ޙު ނޑު ާމ އްދ ގ22ާެޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ ާފަށ ނީާާވަނަ ާޢަމަލުކުރަން ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ )ށ(ާމި

މަްސދުވަސްާފުރިހަމަވުމަށްފަހުގަާެއވެ.ާުޝކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރ12ާާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިގެންާ

ާރައީސް.ާ

ާ

 2150ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާޢިއްޒަތްެތރި ާކުރައްވ  ާތ އީދު ާއިޞްލ ޙަްށ ާއެ ާކ ށިދޫާޝުކުރިއްޔ . ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ބަރަކަށް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ
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ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާާޝުކުރިއްޔ  ާލަބީބު ާއިލްޔ ސް  2155މެންބަރު

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

22ާޝުކުރިއްޔ .ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާފޮނުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއެބައޮތްާ

ާފުރުޞަުތާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަކަށް ާޕ ީޓގެ ާއެ ާހުށަހަޅުްއވައިެދއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާއަށް. ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2160ވަނަ

ާކަމަށްާ ާހުށަނޭޅޭ ާއިޞްލ ޙު ާެއ ާނުކުރައްވ ތީ ާބޭނުންފުޅު ާފުރުޞަުތ ާއެ ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަްތތެރި ާއެްއވެސް އަރުވ ނަން.

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށ22ާްބަލ ފައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމަނިކުާާވަނަ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާހެންވޭރު ހުޅު

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 2165ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

މ އްދ ާއެހެންާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަންނަނިިވާގޮތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާ)ނ(ާމިާޤ ނޫނުގެާތިންވަނ22ާަޝުކުރިއްޔ .ާ

އޮތްކަމުަގއިާވީާނަމަވެްސާމިާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކޮްށފައިވ ާުމއްދަތުާހަމަވުމުގެާިތންާމަސްާދުވަސްާކުރިންާިމާ

ާޤ ނޫނުާހިންގުމަށްާހަވ ލުކުރެޭވާފަރ ތުންާއަންނަނިވިާކަންކަންާކޮށްާނިންމަންވ ނެާއެވެ.ާ

ާ

 2170ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢި ާއީވ ާތ އީދުކުރަްއވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާއަރުަވން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ްއޒަތްތެރި

ާهللا.ާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާهللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ނޑުާތ އީދުާ  2175ާކުރަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުިރއަްށާ ާމަސަްއކަތް ާމި ާެއކު ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާމިހ ރު ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅުނުާދުވަހު ާމަޖިލީހަށް ާހުޅުވ ލަން.ާމިާމައްސަލަ ާބަހުސަށް ާރިޕޯޓު ާމި ާމިާހިސ ބުން ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދަން

ާމިހ ރުާ ާކުރުކުރަްއވ ފައި. ާވަނީ ާބަހުސް ާގޮތުން ާައަވސްކުރުމުގެ ާމައްސަލަ ާދައްކަވ ފައި ާވ ަހކަފުުޅ ާމެދުގައި  2180ޕ ޓީތަކުގެ
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާލަފ ކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހުންނ ނެ ާޚިޔ ލުފުޅުތަްއ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގޮތަށް ާއެ ވެސް

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުންާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑަިއގަން ނަވ ާތަރުތީބުގެާމަތިންާއަޅުގަ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއަުޅގަ

ާ

 2185ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

ާނު ާދިެގއް ާމ  ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނެތް.ާޝުކުރިއްޔ  ާދިގުކުެރވޭކަްށ ާމިކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ުކރ ނަން.

ާކުރާ  ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނު ާެއުޅމަކީ ާބ ރު ާކުރުވުމަށްޓަކައި ާއެކަްނަކން ާސަރުކ ރުން ާކަމެއް ާއޮްތ ާލ ޒިމުކޮށްފައި ޤ ނޫނަކުން

އ ާހަމައަްށ25ާާމަހުގެާާފަރ ތުންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާއޮތްާޤ ނޫނުގައިާއެާބުނ ާގޮތުްނާމި

ާވަރަށްާ ާހުށަހެޅުން ާހުށަހެޅި ާައޅުަގނޑު ާއޮތީ ާަދންނަވ ލަން ާހަމައެކަނި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާކުރަންޖެހޭ. މިކަން

ާމިއަުދ21ާާރަނގަޅުވ ނޭ.ާ ާލަިއގެން ާމުއްދަތު ާއޮންނ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާެދވިފައި ާކަމުަގއި ާމުއްދަތެްއާމި  2190މަސްދުވަުހގެ

ދުވަސްާެތރޭގައިާމިާދެންނެވީާމިާމަހުގ25ާާެލ ޙުާފ ސްކޮށްދެއްވުން.ާއެހެންާނޫންކަމަށްާވަނީާވިްއޔ ާމިާބިލުާމިާއިޞް

ާއެހެންވީމ ،25ާާ ާދ ނޭ. ާމިކަން ާހިސ ބަްށ ާޖޫރިމަނ ވ  ާިގނަބަޔަކު ާވަރަށް ާނުކުރެިވގެން ާމިކަންަކން ާހަމައަށް އ އި

ާތ އީދުކޮށްދެއްވު ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާޙަޤީޤީާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުގެ ާހުށަހެޅި ާިމ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި މަށ އި

ާއެންމެންާ ާނަގ ަނން.ާއަޅުަގނޑުމެން ާަވގުތުކޮެޅއް ނުޑާކުޑަުކޑަ ާއަޅުގަ ާަތފްސީލުކޮށްދިނުމަށް ާއިތުރަށް ާގޮތް ާއޮތް ބޭނުން

 2195އްދަެތއްަގއިާރިޔ ސީާހަމަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާސިޔ ސީާގޮތުންާމިާކަހަލަާކަންކަންާުކރުމަކީާރަނގަޅުާގޮެތއްާނޫން.ާވަކިާމު

އިންތިޚ ބެއްާބޭްއވިދ ނެތީާެއާމުއްދަތ ާދިމ ކޮށްާސިޔ ސީާޮގތުންާމިާކަހަލަާއެްއޗެއްާަލިއގެންާރަްއޔިތުންާތ ށިވ ާކަހަލަާ

ކަމެއްާނުކޮށްާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާމިާދުއްވ ާތަކެތިާެގންގުޅޭާފަރ ތްތަކަށްާލުއިފަސޭހަވ ނެާގޮތަކަށްާމިކަންާކުރަންާ

ާރަ ާފަރ ތްތަކަށް.ާއެންމެ ާކުރ  ާެއކަންކަން ާއެނގެނީ ާލިބޭކަން ާފައިދ  ާކަންކަމުގެ ާއިންުޝއަރެންސްކޮްށގެން ނގަޅުވ ނެ.

ާއެންެމާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮްތ ާކައިރީަގއި ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާޤައުމުތަުކގައި ދުނިޔޭގެ

ާވެާ ާސްރީލަންކ ގައި ާސްރީަލންކ . ާޤައުމަކީ ާނުކޮށްދޭާއަަވއްޓެރި ާއެއް ާރަޖިސްޓްރީ ާއުޅަނދެއް ާއެްއގަމު  2200ސް

ާއަދިާ ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާފައިދ ަތއް ާހުރި ާޭއގައި ާއިންުޝއަރެންްސކޮށްގެން ާއެހެންވީމ ، ާނެތިއެއް. އިންޝުއަރެންެސއް

އެންމެާބޮުޑާކަމ ާބެހޭާފަރ ތްތަކުންާރަނގަޅަށްާއެކަންާކުރ ާފަރ ތްތަކަްށާއޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަކީާެއއީާއެާކަމުަގއިާއޮތްާ

ާކަންތައްތަްއާ ާކަހަލަ ާބައެއް ާކުރ  ނޑުމެްނގެާރައްޔިތުްނގެާސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަމަށް ާވެގެންދ ނެ.ާއަުޅގަ ފައިދ ކަމުަގއި

ާއުޅަނުދާ ާއަދި ާަފރ ތްތަކަށ އި ާގެްނގުޅޭ ާއުޅަނދު ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. ާރަނގަޅެްއ ާއެންެމ ާެނގުމުން ސިޔ ސީކޮށް

 2205ުއަޅނދުގެާވެރިާފަރ ތްތަކަްށާއަިދާއުޅަނދުންާެގއްލުންާލިބިދ ނެާފަރ ތްތަކަށްާއޮތްާމިވަުރެގާބޭނުންކުރ ާފަރ ތްތަކަށ އިާ

ނަޑީކާ ނޑުެމންާދިގުާމުއްދަތަކަށްާދަންމ ލައިގެންާތިބުމަކީާއެންމެާރަނަގޅުާކަމެއްާނޫން.ާއަުޅގަ ބޮޑުާސަލ މަތެއްާއަުޅގަ

ާހުުޅމ  ާބަޔަކ އި ާމ ލެއިން ާކުރ  ާތަމްސީލު ާހުޅުމ ލެ ާއ އި ނޑުމެންެގާމ ލެ ާއަުޅގަ ާވ އިުރގައި ާމީހަކަށް ާކުރ  ާތަމްސީލު ލެ
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ދ އިރ ަގއިާމިާދިމ ވ ާއެްކސިެޑންޓުތަކ އިާއަދިާައޅުަގނޑުމެްނގެާދ އިރ ަގއިާތަކެތިާުދްއވ ާަފރ ތްތަކުގެާސަލ މަތަށްޓަަކއިާ

ެއދެންާމިާއިންޝުއަރެންސަކީާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއަދަުބވެރިަކމ ާއެކީަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާކިބައިން

ާރަނގަޅުާ ާއެންމެ ާލިބޭނެ ާފަޭސހަ ާވެސް ާކިރިޔ  ާމީގައި ާރައްޔިތުންަނށް ާގޮތަކުން ާއަވަސް ާއެއްޗެްއކަމ   2210އޮންނަންޖެހޭނެ

ާދުވަހަށްާ ާއަހަރު ާތިން ާއެަކމަކު، ާދެްއވުން. ާބ ރުއެޅުން ާކުރުމަށްަޓަކއި ާއެކަން ާދީގެން ާމުއްދަެތއް ާބަލައިގެން ގޮތްތަެކއް

ާ ާއުނދަގޫަތްއާނުވަތަ ާކުރުމުގައި ާކަންކަން ާތަންފީޛުކުރުމ  ާޤ ނޫނު ާޭބއްވީމ ، ާދިގުދަންމައިގެން ާދުވަހަށް ާއަހަރު ދެ

ާހައްދަވ ާ ާސަުރކ ރުން ާއެކުަލވ ލެޭވިއރުގައި ާއިްނޝުއަރެންސެއް ާމިފަދަ ާހަމައެއ ެއީކގައި ާދެން ކުރިމަތިވެގެންދ ނެ.

ާރަޖިސްޓްރީ ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާވ ންޖެހޭނީ ާީމގެާގަވ އިދަީކ ާކުންފުނިތަކަކަށް ާއިންުޝއަެރންސް ާިދވެހި ާހިންގ  ކޮްށގެްނ

ާރ އްޖެާ ާބޭރުން ާއިން ާރ އްޖެ ާނަމުަގިއ ާއިންޝުއަރެންސްގެ ާޕ ޓީ ރޑު ާތަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއޮތުން. ާގޮތަކަށް ާލިބޭ  2215ފައިދ 

ާފުރުޞަ ާމިފަދަ ާފަރ ތްތަކަށް ާބައެއް ާއުޅޭ ާނެތި ާހަމަތަކެއް ާކަހަަލާޤ ނޫނީ ާއެްއވެސް ާއަިއސް ާދިނީމ ،ާދިވެހިންާއަށް ތު

ދުއްވ ާތަކެީތގެާވަރަށްާގިނަާައދަދެއްގެާފައިސ ަތއްާއިންޝުައރެންސްގެާގޮުތަގއިާބޭރުގެާފަރ ތްތަކަކަށްާހިނގައިދ ނެީތވެާ

ާދަންނަވ ލަމުން،ާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާވަޑަިއގަތުމަށް ާމިކަމަށްާވިސްނ  ާފަރ ތުން ާކުރ  ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނު ާމި ާކަމަށްޓަކައި އެ

ާދެނީާމިއަދުާމިާބިލަށްާވޯޓަށްާއަހ ،ާނިންމ ލަދެއްވުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާއެ

ާ2220 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ގެާކުިރންާމިާބަހުސްާނިމެންޖެހޭނެ.2312ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާމިއަދުާމިާބިލަށްާވޯޓަށްާއެހުމަށްޓަކައިާ

ާޢިއްާ ާގޮތަށް ނުޑާއެހެންވީމ ،ާއެ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާެގންދަވ ނެ ާވ ހަކަފުޅު ާވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ާވިސްނ  ާމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ނުޑާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފަށްާއަޅުގަ

ާ2225 

ާކެވުން:ލޫފްާވ ހަކަދެއްދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުާގަލޮޅުާދެކުނު

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވައ1221/25ާިޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާދެްއވިާާގެ

ާުނާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާމިާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވިާކަމަށްޓަކައިާކުޅުުދއްފުށިާދެކު

ާޝުކުާާކަމަށްޓަކައި ނޑު ާައޅުަގނޑުާއަޅުގަ ާވެސް ާމަސައްކަތަށް ާމިކޮށްދޭ ާއިން ާކޮމިޓީ ާއެހެންމެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ރު

ާއަޙުމަދުާ ާލީޑަރު ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަން.  2230ޝުކުރު

ރު.ޕީ،ާޕީ.އޭާގެާޕ ލިމަންޓްރީާގްރޫޕުންާވެސްާތަސްމީންާޢަލީާއަދިާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޕ ލިމަންޓްރީާގްރޫޕް،ާޑީ،އ 

ާބޭނުންާ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންވޭ. ާނިންމަން ާައވަހަކަށް ާެވސް ާވީހ  ާމައްސަލަ މި

ާސަބަބަކީ،ާ ާތަފ ތު. ާޚިޔ ލު ާމުޅިން ާވިސްނުންފުޅ  ާއެ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާމިއަުދ25ާާވޭތުވެިދޔަ ާވަނީ ާރައްޔިތުން ާގޮުތން ާހިންގ ފައިވ  ާޤައުމު ާމި ާސަރުކ ރުްނ ާތެރޭަގއި ާމަސްދުވަހުގެ ވަަރކަށް
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ާއިންާ ާަވޒީފ  ާމުވައްޒަފުން ާކުަޑކޮށް، ާމުސ ރަ ާުމވަްއޒަފުންގެ ާބޮުޑވެ، ާައގު ާކަރަންޓުގެ ާޖެހިފައި. ާބިކަހ ލެްއގައި  2235ވަރަށް

ާތަ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާވަރަށްާވަކިކޮްށ،ާފެނ އި ާތިބީ ާރައްޔިތުން ާމިއަދު ާސަބަބުން ާދިއުމުގެ ާބޮުޑވަމުން ާވެސް ާއަގު ކެތީގެ

ާއަިދާ ާނިކަމެތި ާވަރަށް ާކުުރމަކީ ާރަްއޔިތުން ާވަގުތަށް ާމި ާަވގުތުން ާމި ާކަމެއް ާމިކަހަލަ ާއެހެްނވީމ ، ބިކަހ ލެއްަގއި.

ާވ ީތާމިާއިޞްލ ޙު އަހަރުާފަހުނ1ާާްހުށަހެޅިފައިާޮއތްާގޮތަށްާާއެހެންމެާއެާމީހުންނަށްާވަރަށްާދަތިވެގެންދ ނެާކަމަކަށް

ާވެްސާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތ އީދުުކރެވޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގެންދިއުމަްށ ާކުރިއަށް ާކަންތައް ާއިންޝުއަރެންސްގެ މި

ާވަޑަިއގަންނަވ ާ ާނިސްބަތްވެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހިތ މަކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަން. ާކުރަންޖެހޭނެ ާމިއީ  2240ޤަބޫލުކުރަން

ބަރުންތަކެއްާމިާމުއްދަތުާކުރުކުރުމަށްާހުށަހެޅުއްވީތީ.ާަޙޤީޤަތުގައިާމިއީާަރއްޔިތުންނަްށާއޭގެާސަބަބުންާވަރަށްާބޮޑުާމެން

ނޑުމެންާސިޔ ސީާބޭނުމެއްގައިާސިޔ ސީާކަމެއްާ ނިކަމެތިކަމެއްާލިބިގެންދ ނެާކަމެއް.ާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާމިއީކީާއަުޅގަ

ާކަމެއް ާކުރ  ާގޮތުން ާހަމައަްށާާހ ސިލުކުރުމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާހުރީތީ ާމިހެން ާހ ލަތު ާަރއްޔިުތންގެ ާމިއަދު ނޫން.

ާއެކަންާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދ ތީ ާކުިރއަށް ާިމާޝަުކވ  ާފަރ ތްތަކުން ާުދއްވ  ާފަރ ތްތަކުން،ާކ ރު ާުދްއވ  ސައިކަލު

ާގޮުތގަ ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެްސ ާމިހ ރު ާކޮންެމާފ ހަގަކޮށްލަން. ާޓޯކޮްށގެން ާސަރުކ ރުން ާމި  2245ިއ

ާފައިސ ާ ާެއ ާއަތުން ާރަްއޔިތުންގެ ާެއއީ ާއަންގ ަފއިވޭ. ާގެންަދން ާކ ރުަތއް ާަސއިކަލުތަކ އި ާއަދަދަކަށް ާވަކި ދުވަހަކު

ނޑުމެންާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާއަުޅަގނުޑމެންގެާޕ ޓީާއިންާހަމަގައިމުާ ހޯދައިގެންާސަރުކ ރުާހިންގުންާކަމަށްާވ ތީާއަޅުގަ

ާނުވ ތީާވެ ާބޭނުން ާހިންގަން ާަޤއުުމ ާހޯަދއިގެން ާަފިއސ ތަކެއް ާދުވަސްދުްއވ ަލއިގެން ާަރއްޔިތުްނެގ ާސަުރކ ރު ސް

ާދ  ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާގޮތަށް ާވ  ާހުށަހެޅިފައި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި އިރ ގެ

ނޑުމެންާތ އީދުާކުރ ތީާއެާވ ހަ ނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާގޮތަށްާއަުޅގަ  2250 ކަާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޑީ.އ ުރ.ޕީންާ ާގޮތުަގއި ާދެްއވ ަފއިވ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާލީޑަރު ާގުރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ޝުކުރިއްޔ .

ާނުކުަރއްވ ނެ. ާބޭނުންފުޅެއް ާފުރުޞަތު ާދައްކަވަްނ ާވ ހަކަފުުޅ ާބޭފުޅަކު ާފަރ ތުންާާއިތުރު ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ އެހެްނވީމ ،

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާނ ރުވ ނެ ާފުރުޞަތެއް ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވ   2255ފުރުޞަތަށް

 މިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.

 

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަވަށުާދ އިމ 

ާކުރަންާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލުާހަމަާހުށަހަޅުއް ާފ ސް ާގޮތަށް ާއޮތް ވ ފައި

 2260ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީެވ،ާއެެހންވީމ ،ާއިތުރުާވ ހަކަާެއއްާުނދައްކ ާައޅުަގނޑުާވ ހަކަ...

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ



 85 

ެމންބަރަކުާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާވެްސ1ާާޝުކުރިއްޔ .ާއެމް.ޑީ.ޕީންާވ ަހކަފުޅުާދައްަކވަންާއިތުރުާ

ާއަންަގވައިފި.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލީޑަރު ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކަމަށް ާނުދައްކަވ ނެ ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅަކު އިތުރު

ާމިހ ރުާއެހެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނ ރުވ ނަން. ާފުރުޞަތެއް ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ  2265ންވީމ ،

ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާވިލުުފށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށް.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާޟުވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ 

ނުޑާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ ްސ،ާައޅުަގނޑުާވެސްާިދގެއްާނުކުރ ނަްނ،ާވަރަށްާައވަހަށްާނިންމ ލ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާަރއްޔިތުންނަްށާ ާމުއްދަތެއް ާއިތުުރ ާެވއްޖިއްޔ  ާކަމަށް ާތަސްދީޤުޮކށްފި ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފ ސްެވގެން ާއިޞްލ ޙު  2270މި

ާލުެޔއް ާކަހަލަ ާވިދ ުޅވ  ާއެ ާސަބަބުްނ ާޭއގެ ާދ ނެ. ާކުުރާާލިބިގެން ާއޮތް ާމި ާެވއްޖިއްޔ  ާކަމަށް ާލިބިއްޖެ ރައްޔިތުންނަށް

ާކަމަށްާ ާހޯދ ނެ ާރައްޔިތުން ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާަހމަޖެއްސުމަށް ާއެކަން ާގޮތަކުން ާކޮންމެވެސް ާއެހެން ާތެރޭަގއި މުއްދަތުގެ

ާމިއަދު ާވިސްނަންެޖހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާވިސްނަނީ. ާމި ނޑުމެންާާއަޅުަގނޑުމެން އަޅުގަ

އަނެއްކ ވެްސާމިއަށްާއިތުރުާުމއްދަތެއްާދިނުމ ާގުިޅގެންާމިާމުއްދަތުގެާތެޭރގަިއާމިާފަރ ތްތަކުންާމިކަންާކުރ ނެާބ ަވއޭ،ާ

ާމިންވަެރއްގެާ ާކިހ  ާޓްރ ްނސްޕޯޓުން ާނޫނީ ާސަރުކ ރުްނ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާފަރ ތްތަކުން ާއެ ާެއކަްނ ާއަދި ާބ ަވއޭ.  2275ނުކުރ ނެ

ާ ާރައްޔިތުްނާހޭލުންތެރިކަމުގެ ާވަރަކަށް ާކައިިރވެގެްނާއަންނަ ާދުވަސް ާމި ާދ ނީ.ާއަދި ާހިންގަމުން ޕްރޮގްރ މެއްޯތާއިތުރަށް

ާހ މަކޮށްގެންާ ާމަޖިލީހަށް ާމީޑިޔ އަށ ިއާއަދި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެްއޗެީހގެ ާހުރި ާނުކޮށް ާރަޖިސްޓްރީ ާކުރުވަިއގެން ހޭލުންތެރި

ާމުހިއްމު ާކިހ ަވރެއްގެ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާއަރ .ާއ ދެ،ާާމިކަން ނުޑާހިތަށް ާައުޅގަ ާބ ަވއޭ ާދ ނެ ާކުރަމުން މަަސއްކަތްތަެކއް

ާަރއްޔިތުންެގާ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާފ ސްކުރުމ  ާބިލެއް ާކޮންމެ ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއީ

 2280ިމތ ާވ ހަކަާދައްކަން.ާއެާބިލުާާމައްޗަށްާޢަމަލުާކުރަންޖެހޭާކޮންމެާބިލަކ ާބެހޭާގޮތުންާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާއަޅުަގނޑު

ާގޮތުްނާ ާކަމެކޭ.ާއެ ާުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާހެޔޮ ާރަނގަޅު ާބެހޭ ާކަމ  ާއެ ރައްޔިތުންނަށް

ާހަމަޖައްސަންޖެހޭާ ާއެ ާކުރުމަްށޓަކައި ާމިކަން ާތެރޭަގއި ާމުއްަދތުގެ ާކުރު ާއޮތް ާއ ދެ،ާމި ާކަންތައްަތކ  ާމިހިރަ ާބިލުގައި ާމި

ހުރިހ ާއިންތިޒ މުތަކެއްާހަމަެޖއްސިގެންާއަދިާަރއްޔިތުންާމިާކަމަށްާތައްޔ ުރވިާމުއްދަުތގެާެތރޭގައިާހުރިހ ާވެހިކަލްތަެކއްާ

ާނިންމ ލަމުންާ ާވ ހަަކ ާއަުޅަގނޑުެގ ާއެއ ެއއްކޮްށ ާހަމަ ާކުަރން. ާުއއްމީދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަަމށް ާކުރ ނެ އިންޝުއަރެންސް

ާމަޖިލީހު ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަވަަހށްާއަޅުަގނޑު ާއެންމެ ާތ ރީޚުގައި ާެވސް ާމަޖިލީހުގެ ާވޭތުވެދިޔަ ާައދި ާތ ރީޚުަގއި ާވެސް  2285ގެ

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާުމޤައްރިރު ާކޮމެީޓގެ ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާއެހެންކަމުން ާބިލޭ. ާއައި ާފްލޯައށް ާމަޖިލީސް هللاާކޮމެޓީއަކުން

ާއަ ާދަންނަވަން. ާުޝކުރު ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާފުުރޞަތުގަިއ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާުކއްިލާޙަމީދަށް ާމިކަހަލަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާކޮމެޓީައށޭ.ާޝުކުރިްއޔ  ާއެ ާވ ނީ ާފޮނުވަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާދެންާެވސް ާެވއްޖިއްޔ  ާކަމަށް ާޮއެވއްޖެ ކަމެއް

ާރައީސް.ާ
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ާ2290 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަރު ާކުރުމުގެ ާރިޕޯޓު ާބިލުގެ ާމި ާމިހ ރު ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާަދއްަކވަންާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަފުޅު ޙަލ ގައި

ާބިލުެގާ ާއޮތީ ާިނމުނީ.ާދެން ާއަރުވ  ާމި ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  1ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތުްނ ާިއްއވުމުގެ ާިކޔުން ާިއއްވުން.75ާާވަނަ ާސުރުޚީ ާބިލުގެ ާމަތީްނ ާގޮުތގެ ާަގއިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނު ާއޮންނ ނ1221/5ާާީނަންބަރު ާދެން ާބިލު. ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާފަތުރުގެ ާދަތުރު  2295އެްއގަމު

ާއިޞްލ ޙުތަކ ާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބިލަްށ ާމި ާފުރުޞަތުގައި ާދެންނެުވމުގެ ާވޯޓަށް ާތެރެއިން ާދ އިރ ގެ ާމަސަްއކަތުގެ މިއަދުގެ

ާ ާމަރުޙަލ . ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓަށް ާއެކުަގއި ާމިއަޅުާބިލަށް ާކަންތައް ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓަށް ނޑުެމން ާާގަ ގަިޑ2ާާއޮންނަނީ

ާގެންދ  ާކުިރއަށް ާާބައިގަ ާހަމަޖެހިފައި. 2:15ާާގޮތަްށ ާޖެހުމަށްފަހު ާރަނގަބީލު ާއެ ާޖަހ ނެ. ާރަނގަބީލު ަގއ2:12ާާިަގއި

ާވޯޓުގެާކަންތައްަތއްާކުރިއަށްާެގންދ ނެ.ާ

ާ2300 

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.21

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ނޑުާާއ 2:12ާމިހ ރުންާފެށިގެންާ ނޑުމެންާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާކުރަނީާަގސްތުދޭތެރޭގެާަވގުތުާއަުޅގަ އިތުުރ21ާާއަުޅގަ

ާނުނި ާތެރެިއން ާމަސައްކަތްތަުކގެ ާއެހެން ނޑުމެން ާދިއުމަށް.ާއަުޅގަ ާކުިރއަށް ާމިާމިހުރިާމަސައްކަތްތަަކއިގެން  2305ކުރިމަީތގައި

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާވ ހަކަކުރުމުާވަނީ ާބިލު ާބިލު.ާމި ާާގެ ާވަގުތު ާބ ކީ ާއަށްާދެއްކެުވމަށް ާދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ހުރިގޮތް

ާއަށ57ާާް ާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްމިނެޓ52ާުމިނެޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރުންނަށްާާ.ާވަކި ާއަށ12ާާްނުވ  މިނެޓުއިރު.ާޕީ.އޭ

22ާާ ާައށް ާޕ ޓީ ާަޤއުމީ ާާމިނެޓ5ާުމިނެޓު. ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާމަސައްކަްތާމިނެޓ1ާުއަށް ާކުރީދުވަހު ނުޑމެން ާއަުޅގަ .

ާިޢއް ާދ އިރ ގެ ާމަިތވެރި ނޑ ލިއިރު ާބިލ މެދުކަ ާމި ާމުޙައްމަދު ާޙުސައިން ާމެންބަުރ ާވ ހަކަފުޅުާާބެހޭާޒަތްތެރި ގޮތުން

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާގެންަދވަނީ. ާބޭނުންފުޅުވ ާއ 2:30ާދައްކަވަމުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2310ާނަމަާހަމައަށް

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަތިވެރިާ

ނޑުާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާތަންކޮޅެއްާކުރީާދުވަހެްއގައިާނިންމ ފައިާވ ތީވެާނިންމިާހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާދައްކަމުންާ ނޑުާވ ހަކަ ާމ އްދ ެގާ)ހ1ާގެންދިޔައީާާފަށ ނަން.ާއ ދެ،ާނިންމ ލިއިރުާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާާބެހޭާާ(ާއ ވަނަ  2315ގޮތުން

ާއެ ާއޮންނ ތީވެާކޮމިޝަން ާމިެހން ާއުފެއްދިއޭ ާއުފެއްދެވުނުާާއެާކޮމިޝަން ާއުފެދޭނެތޯާނުވަތަ ާހަމަ ާއޮތުން ާއެހެން ގޮތަށް
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ާއެ ާއުެފއްދުން ާފުރަތަމަ ާކޮމިޝަން ާމިސ ލަކަށް ާނުޖެހޭނެތޯ. ާބަޔ ންކުރަން ާޤ ނޫނުގަިއ ާއިދ ރީާމަރުޙަލ ތަކެއް އަށްފަުހގައި

ާ ާއެއަށްފަހުަގިއ ާއ ދެ، ާމިއީ ާފިޔަވަޅުތަކެްއ. ާއެފަދަ 1ާާއޮފީހުން ާމ އްދ . ާކޮމިޝަނުނ1ާާްވަނަ ާއެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކަން ާހިންގަންޖެހޭނެ ާއުފެއްދުމުން ާކޮމިޝަން ާނުވަތަ ާކަން ާކުރަންޖެހޭނެ ާބްރޯޑްކ ްސޓު ާތެރޭަގއި މުެގާކުރުކަމުގެ

ާއެާ ާަކނަޑއެޅުމ  ާތަންފީޛުާގަވ އިދުތައް ާހިންގ  ާއެާގަވ އިދުަތއް ާފެނޭ.ާާކުރުން. ާއަޅުަގނޑަށް ާއިތުރުކުރަން  2320ގޮތަށް

މެންބަރުންގެާކޮމިޝަނެއ7ާާްއޮންނަނީާާވަނަާމ އްދ ަގއި.ާމ5ާިކޮމިޝަންާއުފެއްދުންާކޮމިަޝންގެާވ ހަކަާބަޔ ްނކުރަނީާ

ާ ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހ5ާައުފެއްދުމަށް. ާކުރުމަށް. ާމަދު ާމިާއްތަހ މެންބަރުންނަށް ނޑުމެންާާވެސް ާއަުޅގަ ދުވަސްވަރު

ނުޑާހުށަހަޅަން.5ާާއަބަދުވެްސާވިސްނަމުންދ ާޚަަރދަށްާވެސްާގުުޅވ ލ ފަިއާ ވަަނ1ާާމެންބަރުންނަށްާމަދުކުްުރަންާއަުޅގަ

ިދޔަާ.ާވޭތުވެރުންގެާހުރެގެންާނުވ ނެާސިފަތަކެއްއޮންނަނީާމިާޮކމިޝަންާގައިާހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވ ާމެންބަާމ އްދ ގައިާމި

ާޕ ޓ5ާީ ާސިޔ ސީ ާުދވަހުެގާތެރޭަގއި ާވަޒީއެއްާާއަހަރު ާނުވަތަ ާމަޤ މެއް ާރަްސމީ ާަގއި ާފ  ާމީހެއްެއއް  2325ކަމުަގއިާާފުރ ފަިއވ 

ާ ާޕ ޓީެއއްަގިއ ާސިޔ ސީ ާޢަމަލީހަނުވުމ އި ާމީހެއްާރަކ ތްތެރިވ  ާބައިވެިރވ  ާނުާގޮތުން ާކަމުަގިއ ާއ ދެ. އަހަރ5ާާުވުން.

ާވަނީާދުވަސްވީމ ، ާިދގު ާމިތަންކޮޅެއް ާކަްނކަން ާވަރަްށާާހުންނަާ.ާރ އްޖޭގެ ާކަންކަމަށް ާގިނަ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ގޮތުން

ާބައެއް.ާއެހެްނވީމ ،ާއެާާޝަޢުޤުވެރިކަމ  ާުއޅޭ ާކޮންމެވެސ2ާްއެކު ާނަމަވެސް ާމެންބަރުންނަށްާާއަހަރަށް ާކޮމިޓީ ަވރަކަށް

ާހުށަހަަޅން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާކުރަން ާުކރު ާވަރަކަށް ާެއއީ.ާ،ާ.ާއ ދ2ެފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމ އްދ  ާޢައްޔަންކުރުުމގެ މެންބަރުން

ާޢައްޔަން ާމެންބަރުން ާމިާކޮމިޝަން ާނޫންާާކުރުމުގައި ާއަކުރަށް ާއަކުރުން ާމުޅިން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަނެއްކ   2330ާއޮންނަނީ

ާސަލ މަ ާވަގުތު ާމިނަމަވެސް ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލ ނަން. ާގޮތުން ާބައެްއާާތްުކރުމުގެ ާކޮމިޓީ، ާބައެއް ާކޮމިޝަން އޮންނަނީ

ނޑުާހުށަހަޅަނީާމިއީާއިޢުލ ާޑުތައްާޢަްއޔަންކުރަންާދަިތެވފައިާއެބަބޯ ނުކޮށްގެންާލިބުނީާއަދިާހުރޭ.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ

ާކަމަށްާއަށްދެގުނަ ާަވރުގެ ާއިތުރުުނވ  ާދިރ ސ ކޮށްާާވުރެ ާހުށަހަޅ  ާހުށަހެޅުމަށް ާނަންތަކެއް ާއަދަދެއް ާލިުބނު ާއަދި ވިޔަސް

ާގެާ ާކުރަމުން ާޢައްޔަން ާހަދ ފައި ާރިޕީޓުންގޮސް ާމަރުޙަލ  ާހަމަނުެވގެްނާާމި ާއަދަދު ާއެހެންނޫނިއްޔ ، ާގެންދަން. ކުރަމުން

 2335ވަނ22ާާަ،ާފަހަރަށްާއިޢުލ ންާކުރަންޖެހޭާހިސ ބަށްާވެސްާއެބަދޭ.ާާއ ދ1ާެކުރަންާާނެއްކ ާދެވަނަާފަހަރަށްާއިޢުލ ނުއަ

ާ ާމ އްދ 22ާމ އްދ ގައި. ާމަސްއޫާވަނަ ާކޮމިޝަްނގެ ާަބޔ އަކީ ނުޑާިލއްޔަތުތައް ާއަުޅގަ ާއަށް ާމ އްދ  ާއެ ާމ އްދ . ންކުރ 

ވަނ21ާާަކޮށްާެއތ ާއެކަންކަންާމަސައްކަތްާތަުރތީބުކޮށްާހިންގުން.ާއިދ ރީާއޮފީހެއްާޤ އިމުއިތުރުކުރަންާއެބަާހުށަހަޅަންާ

ާމ21ާިމ އްދ .ާއ ދެ،ާ ާމ ްއދ ގައި ާބައި.ާއެާވަނަ ާދިނުމުގެ ާއިސްތިޢުފ  ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަްނގެ ާމިާއިަބއިގަާާއޮންނަނީ

ާ ާއިސްތިޢުފ  ާއޮންނަނީ ާދިނުމުން ާހުަށހެޅުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާސިޓީ ާއިސްތިޢުފ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ ދެ،

 2340ާމީހަކުާާއެދުވަސްާވަންދެނ03ާާްތ ރީޚުންާފެށިގެންާދޭާާިއސްތިޢުފ އޮތީާާމިާބޫލުކުިރކަންާއަންގަންޤައިސްތިޢުފ ާާއަށް
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ާއަ ާވ ޖިބުތަްއ ާވެްސާދެމިހުންނ ާދ ކުރުންމަތީއޭނ ގެ ާކަމަށް ާއެ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުެމން ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާއެވެ. ނެ

ާއެާޢަމަލުކުރަމުންާޢ އްމުކޮށް ާއުސޫލަކީ ާއެާާދ  ާސިޓީ ާނުވަތަ ާލިޔުން ާދިންކަމުގެ ާއިސްތިޢުފ  ާދީ ާއިސްތިުޢފ  މީހަކު

ގޮތަށްާހަމަޖެހިގެންާދ ނެކަމަށް.ާއެހެްނވީމ ،ާާކަމަށް.ާއެާރައްދުކުރުންޖެހޭާފަރ ތަކަށްާރައްދުކުރުމުންާއިސްތިޢުފ ާދެުވނީ

ާމ އްދ  ާއ އިާއަޅުަގނުޑާއެ ާމިއޮންނަނީ ާހުށަހަޅަްނ.ާއ ދެ،ާދެން ާވެސް އ ެދ،ާެއއީާމ އްދ .ާާވަނ51ާަމެުދާވިސްނުމަށް

ާޢިނ ޔަތްތައ ާމ ލީ ާއެހެނިހެން ާއ އި ާމިާއުޖޫރަ ާ)ށ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ ާއ ެދ،ާއެ ނޑުމެްނާާްް ާއަުޅގަ ާޢ އްމުކޮށް  2345އޮންަނނީ

ާ ާިމއީ ާއ ދެ، ާއުސޫެލއް. ާަރއީސ ާކޮމިޝަނުގެގެންގުޅޭ ާއުޖޫރަާއިބުނަާއި ާދެވޭ ާމ ލީާރައީސަށް ާޢިނ ޔަތްތައްާއ އި ެއާ،

ާމުއްދަތުގަިއާމަޤ  ާައޅުމުގެ ާައއިސް ާކަމަށް.ާމިހ ރަކަށް ާުނކުރެވޭނެ ާދަތިތަކުގެާަގނޑަށްއުނި ާޤ ނޫނީ ާބަެއއް ާދިމ ވެަފިއވ 

ާ ާކަމަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަާާވ ނަމައަލީަގއި ާއެއް ާފެންނަނީކީ ާކޮްނމެހެން ާކަމަށްޅުަގނޑަށް ާވިސްަނވ ލަންޖެހޭ ާނޫްނ.

ާ ާޚ އްޞަ ާރަނގަުޅ ާވިސްނަވ ލުން ާމިާހ ވ ނަމަ ާދެން ާއ ދެ، ާދެްއތޯ. ާާލަތްތަކުގައި ާކަންކަން ާމ ލީ ވަނ51ާާައޮންނަނީ

ނޑުާމިާއ ދެ،ާޚަރަދުތައްާކުރުމ ާބެހޭާއުސޫލުތައްާބަޔ ާއޮންނަނީާާވަނަާމ އްދ ގައިާމ51ާިމ އްދ .ާ  2350ންކުރުމުަގއިާއަުޅގަ

ާގަވ އިދުތަކ ާ ާޚަރަދުކުރުމުގެ ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާއަިދ ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔަުތގެ ާކުރުމުގައި ާޚަރަދުތައް ހުށަހަޅ ނީ

ާ ާގޮތަްށ ާއެ ާކަމަށް. ާކުަރންޖެހޭނެ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާއ ދެ،51ާާއެްއގޮތްވ  ާކުރުމަށް. ާއިތުުރ ާައކުެރއް ާއަްށ ާމ އްދ  ވަނަ

ާޚިދުމަ ާެއއީ ާބ ވަތްތަްއ ާކުރެވިަފއ0ާާިތުގެ ާފޯކަސް ާބޮޑަށް ާެވއްޖިްއޔ  ާހީވ ގޮތުން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާބ ބުަގއި ާއެ ާބ ބު. ވަނަ

ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާފަދަާ ާޒަމ ނުގެާމިސ ލަކަށްާސެްޓލައިޓް ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާއަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާޓެރެސްޓެރިއަލް ހުރީ

ާހިމަނަންޖެ ާވަސީަލތްތައް ާއެހެނިހެން ާއަުޅަގނޑުާނޫނިއްޔ  ާކަމަށް ާކުރައްވ ނެ ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާނޫންތޯ  2355ހޭތޯ

ާ ާއ ދެ، 42ާާއުއްމީދުކުރަން. ާމ އްދ ަގއި ާޢ އްމ42ާާުަވނަ ާއ ދެ، ާހުށަހެޅުން. ާެއދި ާަލއިސަންސަށް ާައކީ ާމ އްދ  ވަަނ

ާ ާއޮންނަނީ ާމި ހެޅުދްގަކާ ކަމަފް އެޔި ހުފަހަޅާ ހުފަ ޑައިލަދްލް ޔޫކުޒާދީ ބީޑަމުސެ އުލޫޑުދް ދުވަގަ އެގޮތެްއގައި

ކަމަފް ބަޔާދްކުޒައްވާޓައި މި އޮދްދަދީ ޓެފުމުސެ ސޮގުދް. ޔެދް މި މާއްޔާސެ ހުޒިހާ އަކުޒުގަކަފް ވާހަކަ  ސުޅިސެދް

ާވިޔަސްާދުޔައްކާ އަޅުސަދޏު ޓުޒަގަމަ ވެލް ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ މި ސޮގަފް  ާކަމަށް ާހުޅުވި ާއަދި ާބީލަންތައް މި

ާަގސްދުުކރި ާހުުޅވަން ާއަދި ާނަމަވެްސާާވެސް ާދަށުން ާގަވ އިދެއް ާދެިވގެން ާލައިސަންސް ާިމހ ރު ާވެސް ާވިޔަސް  2360ކަމަށް

ލައިސަންސްާދެިވގެންާއިންެވސްޓުކޮށްގެންާބްޯރޑްކ ސްުޓާުކރަމުންާގެންދ ާފަރ ތްތަކަށްާިއސްތިސްނ ާދޭންޖެހޭނެާކަމަށް.ާ

ާކު ާބޭރުގެ ާނުވަތަ ާކުންފުނިތަކަށް ާބޭރުގެ ާހ ެލއްަގއި ާއެްއވެސް ާރ އްޖޭގެ ާޚިދުމަތެއްާއަދި ާމިފަދަ ާގުިޅގެން ންފުނިތަކ 

ާކުންފުނިތަކަށްާ ާރ އްޖޭގެ ާޚިދުމަތްުކރ  ާއިންވެސްުޓކޮށްގެން ާރ އްޖޭގައި ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާދޭ ާފުރުޞަތު ހިންގުމަށް

ނޑަށްާފެނޭ.ާއ ދެ،ާ އިސްކަންދޭނެާުއސޫލުތަކެްއާެވސްާމީގައިާގ އިމުކުރަންާމިާމ އްދ ަގއިާއަންނަންާޖެހޭނެާކަަމށްާއަުޅގަ
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ނޑ12ާާު ާއަުޅގަ ާދޫކުރުމުގައި ާމި ާގޮތަށް ާއޮންނަނީ.ާއ ދެ،ާމި ާމި ާބެލުން ާއެޕްލިކޭޝަން ާލައިަސންސް ާމ އްދ ާމިއީ  2365ވަނަ

ާކަހަލަާ ާދ  ާބ ރުތަކެއް ާހުރިހ  ާފަރ ތަކަށް ާެއއް ާމީޑިޔ ަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަރަނީ ާމި ހިތަށް

ލަާރައްކ ތެރިަކމުގެާފިޔަވަެޅއް،ާމިސ ލަކަށްާވަކިާއަދަދަކަށްާވުރެާއިތުރަްށާގޮތަކަށްާިވޔަާނުދިނުމަށްޓަކައިާއެއްެވސްާކަހަ

ާވަރެްއެގާ ާއެްއވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާހަރަކ ތްތެރިވ  ާމީޑިޔ ަގއި ާޕްރިންޓު ާނުވަތަ ާނުލިބުން ާޗެނަލްތައް ާޓީ.ވީ ރޭޑިޔޯ،

ާވިސްނ ލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެއްތޯ ާއޮތްތޯ ާކަމެއް ާމިކަހަލަ ާދިނުން. ާއެހެންނަމަވެސްާރެސްޓްރިކްޝަނެއް ާޖެހިދ ނޭ. ން

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ ފައި ާކަމަށް ާމ ކެެޓއް ާުކޑަ ާވަރަށް ާމ ކެޓަކީ ާރ އްޖޭެގ ާބަލ ފައި ާމ ކެޓަްށ ާރ އްޭޖގެ  2370ހަމައެއ ެއކީ

ާަރއީސް،ާ ާޢިއްޒަތްްެތެރި ާޤަބޫލުކުރަީނ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާގެންުގޅެންޖެހޭނެ ާވިސްނުމެއް ާހުުޅިވގެންވ  ާވަރަށް ކަމުގަިއ

ާމިހ ރުާއަޅުގަާ ާރ އްޖޭަގއި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާަވުގތު.. ާނިންމ ލަންވީ ނޑު

ާދޫކޮްށގެްނާ ާލައިސަންސް ާދަށުން ާަގވ އިެދއްެގ ާއ ދެ، ާފަރ ތްތަކަީކ ާކުރަމުންދ  ާމަސައްަކތް އިންވެސްުޓކޮށްގެްނ

ާއަ ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރ  ާމަސަްއކަްތ ާބިލެއްާއިންވެސްުޓކޮށްގެން ާމިފަދަ ާދޭންޖެހޭނޭ، ާކަމެއް ާވިސްނުންތެރި ނޑުމެން ޅުގަ

ނޑައެޅުމ ާ ާކަ ާއުސޫލުތައް ާގަވ އިދުަތކަށް ާކުރުމުގެ ާއިޝްތިހ ރު ާކުރުމ އި ާއިޝްތިހ ރު ާއަދި ާއިރުގައި. ާނިންމ   2375ފަރުމ ކޮށް

ާމަސައްކަތް ާއިންވެސްޓުކުރަްނ ާމިހ ރު ާރ އްޖޭަގއި ާވެސް ާދިނުމުގައި ާދޭ ާހުއްދަ ާކަމުގެ ާއެ ާފަރ ތްތަކަށްާއަދި ކުރ 

ނޑުމެންާބޭުރގެާފަރ ތްތަކަށްާނުވަތަާބޭުރގެާޚިދުމަްތތައްާހަމަާއެާއަންނަާގޮތަށްާ ގެއްލުންތަެކއްާއަންނ ނެާގޮަތަކށްާއަުޅގަ

ާ ާހުށަހަޅާ  ާހޯދުމަށް ާއ މުދަނީ ާއެކަމަްށ ާދޫކޮށްގެން ާނަގަިއގެން ާފީއެއް ާދޫކޮށްލ ފައި ާމި ާނަމަެވސް ާޒަިރއްޔ އިން ކޭބަލްގެ

ާަރއީސްާފަރ ތްތަކަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާކަމެކޭ.ާޝުުކރިއްޔ  ާމުހިއްމު ާކޮްނމެހެން ާމިކަްނާކުރުމަކީ ާގޮތަކަށް ާނުެލވޭނެ ާހުޅުވ  ށް

 2380ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.21

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއ2:12ާަޝުކުރިއްޔ  ާވުމ އެކު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާގެްނދ ނީ ާކުރިއަށް ާދެން  21ާ.2385ުޅަގނޑުމެން

ާ ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާކަންކަަމށް ާހުރި ާއެހުމަށް ާހިސ ބަށ21.2ާާްވޯޓަށް ާނިންމ  ާވޯޓުން ާތެެރއިން ާމަަސއްކަުތގެ ުދވަހުގެ

ާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާއޮތް ކ ޑުކޮޅުތަްއާގޮސްފައި

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާޝުކުރިއްޔ . ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާައޅުަގނޑު ޗެކްކޮށްެލއްވުން

ާައޅުަގނޑުާ ާޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް ާކ ުޑކޮޅުތައް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްްެތެރި ާހުރިހ  ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ވޯޓަށް
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ާއަދިާ ާއަރުވަން ާދިވެހިރ އްޭޖގެާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަްށ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއްފަހަރު.  2390ވެސް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާފަރ ތުނ11ާާްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިްނގ  ާވެރިކަން ާނަުމގަިއ ާަދއުލަތުގެ ާދިވެހި ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާރައްޔިތު ާކުރަންވ ނީ ާޢަމަލު ާުމޢ ހަދ ތަކަށް ާބައިނަްލއަޤުވ މީ ާފ ސްާބައިވެިރވ  ާމަޖިލީހުން ާއެ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ންގެ

ާރެކޮގްނިޝަންާ ާދި ާއޮން ާކޮްނވެންަޝން ާވ ތީ ާަބޔ ންކޮށްފައި ާކަމަށް ާމަތީން ާގޮތުގެ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާއެ ކުރުމަށްފަހު

ޅުހެންވޭުރާއެންޑްާއެންފޯސްމަންޓުާއޮފްާފޮރިންާއ ރބިޓަރަލްާެއވޯްޑްސގަިއާދިވެހިރ އްެޖއިންާބަިއވެިރވުމުގެާަމއްސަލަ.ާހު

ާރަޝީދުާ ާރިޔ ޒު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  2395ދ އިރ ގެ

ާއ ރބިޓަރަލްާ ާފޮރިން ާއޮފް ާއެންފޯސްމަންޓު ާއެންޑް ާރެކޮގްނިޝަން ާދި ާއޮން ާކޮްނވެންޝަން ާވަނީ ާކުރައްވ ަފއި ތ އީދު

ާ ާދިވެހިރ އްޖެއިްނ ާފޮނުވުމަށް.ާއެޯވޑްްސގައި ާއަށް ާކޮމެޓީ ާބެހޭ ާކަމ  ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުން ާމައްސަލަ ބައިވެިރވުމުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމިާމައްސަލަިއގައިާފެނިަވޑަިއގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުންާެއދެން.ާާ

ާ

 2400ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

72ާާދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަ

 21ާާާާ2405ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

 2410 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުެގ ާބަިއވެރިވި 21ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .15ާ ާޖުމްލަ ާވޯުޓގަިއ21ާ. ާއެހެންކަމުން، .

ންގެާއިއްތިފ ޤުންާކޮްނވެންޝަންާއޮންާދިާރިކޮގްނިޝަންާއެންޑުާދިާއެންފޯސްމަންޓްާބައިވެިރވެާަވޑަިއގެންނެވިާމެްނބަރު

އޮފްާފޮރިންގާއ ރބިޓަރަްލާެއވޯޑްްސަގއިާދިވެހިރ އްޖެާއިންާބައިވެިރވުމުގެާަމއްސަލަާރަްއިޔތުންގެާމަޖިލީހުގެާކަމ ާބެހޭާ

ވ ނީާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކޮމިޓީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށްާނިންމަވައިފި.ާކަމ ާބެހޭާކޮމިޓީާއެއްާކަމުގައި

ާޤ ނޫުނާ ާދަންނަވަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާނިންމަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާިހނގައްޖެ ާަމއްސަލަ ާމި ާއަށް  2415ކޮމިޓީ
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މެދުާާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިްސގެާޤ ނޫނަށްާަވނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ 1227/5ާނަންބަރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ

 2420ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 12ާ2425ާާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

21ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 2430 ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުެގ ާބަިއވެިރވި 21ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .15ާ ާޖުމްލަ ާޤ ނޫނ21ާު. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާކުރިއަްށ1227/5ާާނަންބަރު ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާޤ ނޫަނށް ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ދިވެހި

ާބި ާމި ާފ ސްކުަރްއވައިފި. ާމުއައްަސސ ތަުކގެާގެންދެވުމަށް ާމިނިވަން ާމަތީން ާގޮުތގެ ާވ  ާަގވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ލު

ާވަނީާ ާމި ާދެން ާކުރިމަތީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމަން. ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާފޮނުވިއްޖެ ާކޮމިޓީއަްށ ާބެހޭ ކަންތައްތަކ 

ާބަލަ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާެއޅުމުގެ ާފިޔަވަޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާދެންނެވުން.ާކުށްކުރުން ާވޯޓަށް ާމެދު  2435އިގަތުމ 

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމެދު ާބަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާެއޅުމުގެ ާފިޔަަވޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ ކުށްކުރުން

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުންާެއދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2440 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ
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72ާާންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެ

11ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

 11ާ2445ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

21ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރުެގާއަދަދު ާބަިއވެރިވި 27ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  11ާ.ާފ ސްވުމަށް ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،ާކުށްކުރުްނ27ާ. .2450 

ާބިލުާހުއް ާމި ާފ ސްކުރައްަވއިފި. ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާަމޖިލީހުން ާބިލު ާއެޅުމުގެ ާިފޔަވަޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ޓުވުމަށްޓަަކއި

ާނިންމަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހިނގައްޖެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާމަތިން ާޮގތުގެ ާވ  ާގަވ އިުދގައި މަޖިލީހުގެ

ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާދެން ާ،ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާ)ދ(225ާާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާސަފީރު،ާ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާހުންަނވ  ާމަރުކަޒަށް ާދަުއލަތްތަކުގެ ާއެުކވެރި ާހުންނަ ާޖެނީވ ަގއި ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ގައި

ާއިތު ާކަމުގެ ާސަފީރު ާހުންނެވި ާމިހ ރު ާއ ދަމް ާއިރުތިޝ މް ާއަލްފ ޟިލ  ާއޯކިްޑ، ާޓްރޭޑުާހެންވޭރު ާވޯލްޑު  2455ރުން،

ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާ ާކަމަށް ާސަފީރު ނޑަައޅ  ާކަ ާއިން ާދިވެހިރ ްއޖެ ާސަރުކ ރަށް ާސުިވޒަޭލންޑު އޯގަަނއިޒޭސަނަށ އި

ާދިރ ސ ކުރަްއވަިއާ ާނަންފުޅު ާެއ ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ތީ، ާއެިދވަަޑިއގެން ާމަޝްވަރ އަކަްށ ާމަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާސަލ މަތުގެ ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާާޤައުމީ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ސްކުެރއްވުމަށް ާގޮތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީން

ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާ

ާ2460 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 21ާާާ2465ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާނުދެްއވ :ާށްާވޯޓުވަިކގޮތަކަ

ާ

ާ
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 2470 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުެގ ާބަިއވެރިވި 21ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .15ާ ާޖުމްލަ ާވޯުޓގަިއ21ާ. ާއެހެންކަމުން، .

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާިއއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި 225ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާހުންނަވ ާ ާމަރުަކޒަށް ާަދއުލަތްތަކުގެ ާއެކުވެރި ާހުންނަ ާޖެީނވ ަގިއ ާމަތިން، ާގޮތުގެ ާަގއިވ  ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކަމުެގާއިތުރުްނ،ާ ާހުންނެިވާސަފީރު ާމިހ ރު ާއ ދަމް ާއިރުިތޝ މް ާއޯިކޑް،ާއަލްފ ޟިލ  ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރު،ާހެްނޭވރު

ާއޯގަަނއިޒޭ ާޓްރޭޑު ާޢައްޔަްނާވޯލްޑް ާސަފީރުކަމަށް ނަޑއަޅ  ާކަ ާއިން ާދިވެހިރ އްޖެ ާސަރުކ ަރށް ާސުިވޒަލޭންޑު  2475ޝަަނށ އި

ާނަންފުޅުާ ާއެ ާވ ީތ، ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާއެދިވަަޑއިގެން ާމަޝްވަރ ައަކށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކުރެްއވުމަށް

ނުޑމެންާދެންާކުރިއަށްާގެންދަންާާދިރ ސ ކުރަްއވައިާޤައުމީާސަލ މަތުގެާކޮމިޓީންާހުށަހެޅުއްވިާގޮތަށް ފ ސްވެއްޖެ.ާއަުޅގަ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއޮތީ ާބިލުެގ1221/5ާާމި ާގެނައުުމގެ ާިއޞްލ ޙު ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާދަތުރުފަުތރ  ެއއްގަމު

އިވޭ.ާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފ1ާަމަސައްކަތް.ާމިާބިލަށްާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިާފޮނުއްވިާރިޕޯޓަށްާ

 2480ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާއޮތްާތިނ22ާާްއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވޭ.1ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުނ11ާާް

ާ ާލިބިފައިވާ 22ާއިޞްލ ޙަކ އި ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙެއް ާއޮތް ާ)ނ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވުމަށްާއަމީންޢ އްމުާއަރިުހންާއެދެން.ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ަލދެއް

ާ

ާ

 2485ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާމެންބަުރާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހުށަހަޅުއްވ ،ާގަޮލޅު ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ހުޅުހެންވޭރު

ާޢަބްދު ާއިޞްލ ޙު.ާهللاާޢީވ  ާކުރައްވ ފައިވ  ާ)ށ(ާއަންނަނިވ22ާިތ އީދު ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު 22ާޮގތަށް

21ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިގެންާ

ާމަސްދުވަސްާފުރިހަމަވުމަށްާފަހުގަާެއވެ.ާ

ާ2490 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ2495 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2500ާهللا.ގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 21ާ2505ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ25ާު.ާޖުމްލ11ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ25ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

 2510ާހަށްާއިއްވަވ ލަދެްއުވންާއެދެން.ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިްޞލ ޙުާމަޖިލީ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމަޑަވެލި ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޤަސަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިނަދޫ

ާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު،ާ ާޮގތ22ާަމުޙައްމަދުާނ ޒިމު ާ)ށ(ާއަންނަނިވި ާކުރުން.ާވަަނާމ އްދ ގެ  22ާ2515ށްާއިޞްލ ޙު

11ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިގެންާ

ާމަސްާދުވަސްާފުރިހަމަވުމަށްާފަހުގަާއެވެ.ާ

ާ

ާ

 2520ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެްެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަ

ާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2525 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 72ާ2530ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާާދެްއވީ:ާވޯޓު

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

21ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ2535 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ27ާު.ާޖުމްލ11ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ27ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާއިއްވަވ ލަދެްއުވންާއެދެން.ާާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިްޞލ ޙުާމަޖިލީހަށް

ާ

ާ2540 

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެްެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާލަބީުބ ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ހުޅުމީދޫ

ާ ާއިޞްލ ުޙ، ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާޢަބްދުލްޙަމީދު 22ާާއިސްމ ޢީލް ާއަންނަނިވި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ުޙާވަނަ ގޮތަށް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުނ22ާާްކުރުމަށް.ާ

 2545ާމަސްުދވަސްާފުިރހަމަާވުމަށްާފަހުގަާއެވެ.12ާާފެށިގެންާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ2550 
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2555ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަ

15ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

 12ާ2560ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

21ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2565.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ22ާު.ާޖުމްލ11ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ22ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެްއުވންާއެދެން.ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިްޞލ 

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެންބަުރާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހުށަހަޅުއްވ ،ާގަޮލޅު ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ  2570ހުޅުހެންވޭރު

ާޢަބްދު ާއިޞްލ ޙު.ާهللاާއީވ  ާކުރަްއވ ފައިވ  ާ)ނ(ާއަންނަނ22ާިތ އީދު ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާޮގތަށް 22ާވި

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާގައ1ާާިވަނަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާނަމަވެްސ، ާވީ ާއޮތްކަމުގައި ާއެެހން ާމ އްދ  ވަނަ

މަސްާދުަވސްާކުިރންާމިާޤ ނޫނުާހިންގުމަށްާހަވ ލުކުރެވޭާފަރ ތުންާއަންނަނިވ1ާާިބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާމުއްދަތުާހަމަވުމުގެާ

ާންމަވ ނެާެއެވ.ާކަންކަންާކޮށްާނި

ާ2575 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 97 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

 2580ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު.ާޅުއްވިާމެންބަރު:ހުށަހެ

ާهللا.އުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދުާގަލޮޅުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2585 

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 21ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2590 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ27ާު.ާޖުމްލ11ާަނުންވ ާއަދަދުާ.ާފ ްސވުމަށްާބ27ާޭވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާމިާ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއެކު ާނެތުމ  ާފ ސްވެފައި ާއިޞްލ ޙެްއ ާެއއްެވސް ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ފ ހެއްނުވި.

 2595ލަށްާމަޖިލީހުން...ާެއއްގަމުާދަތުރުަފތުރުގެާޤ ނޫނަށްާިއޞްލ ޙުާެގނައުމުގެާބ1221/5ާިދަންނަވ ލަނީ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު؛ާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަތުރުފަތުރުގ1221/5ާާެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެއްއގަމު

ާމަޖިލީހަށްާ ާބެއްލެވުމަށްފަހު ާކޮމިޓީން ާބެހޭ ާއ  ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ޤ ނޫނަށް

ާށްާފ ްސކުރުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮަތކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާގޮތަ

ާ

 2600ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 51ާ2605ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 21ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 

ާ

 2610 ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 21ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .11ާ ާޖުމްަލ ާޤ ނޫނ21ާު. ާއެހެންކަމުން .

ާ ާއެޖެންޑ 1221/5ާާނަންބަރު ާފ ސްވެއްޖެ. ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާދަތުރުފަތުރުގެ ެއްއގަމު

ންާވޯޓަްށާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަންާމިައދުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާހުރިާަކންތައްތަކަށްާޯވޓަށްާދަންނަވ ާގެާދަށ21ާުއައިޓަމްާ

ާނިމުނީ.ާ

ާ2615 

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.21

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ާގެންިދއުމަށް.21ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަާކުރިއަށް ާއެހެން ތްތަްއާއިުތރު

 2620އަޅުަގނޑުމެން،ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތަުކގެާދަށުންާމިައދުާކުރިއަށްާމިާގެންދަނީާބްރޯޑްކ ސްޓުާކުރުމުގެާބަޙުްސެގާ

ާގެންދ ނަން.ާ ާއަރުވަމުން ާފުރުަޞތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިވަޑައިގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް މަރުޙަލ .

ނުޑާމަޖިލީހުގެާކޯރަމ ާމެދުާވިސް ނޑުާއެދެން.ާއަުޅގަ ނ ާވަޑަިއގެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބޭރަށްާވަޑައިގަތުންާައޅުގަ

ާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ

 2625 ާކަދެއްެކުވން:ވ ހަގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާ

ބްރޯޑްކ ްސޓިންގާބިެލއްާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކަިއާނުހަނުާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ާއެކުާިމާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއް

ާމިއަދުާ ާބިލަކީ ާމި ާބްރޯޑްކ ްސޓިންގ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ވަރަްށާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާފ ސްވެާތަޞްދީޤުާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމުގެާހ ލަތުާއޮތްާގޮތަށްާބަލ އިރު

ކުރެވުމ ާގުިޅގެންާައޅުަގނޑުެމންގެާރ އްޖޭގެާމިާޕްރަިއވެޓުާމީޑިޔ ާނުވަތަާދިާއެފް.އެމްާ،ާދި.ޓީވީ،ާވިލ ާީޓވީާއަދިާމިާ

ާ ާމަަސއްކަތް ާދ އިރ ގައި ާބްޯރޑްކ ސްޓު ާކުރަްއވ ، ާަމސައްކަތް ާީމޑިޔ  ާޕްރައިވެޓު ާލުެޔްއާނޫނަސް ާފަރ ތްތަކަށް  2630ކުރަްއވ 

ާމިހެްނާ ާއެްއކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލު ާމި ާދެކޭގޮުތގަިއ ާއަޅުަގނުޑ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ލިބިގެންދ ނެ

ާއެހެންކަމުަގއިާ ާފ ހަގަކުރަން. ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާހުރިކަން ާކަންތައްތަެކްއ ާއުނި ާކޮންެމވެްސާވަރަކަށް ާމީގައި ކިޔ ލުމުން
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ާައޅު ާހުރިާވިޔަސް ާބިލުގައި ާމި ާފޮނުވަިއގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާބިލު ާމި ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާދަންނަވ ީނ ަގނޑު

ާދައްކ އިުރާ ާވ ހަކަ ާމިހެން ާދެކެްނ. ާައޅުަގނޑު ާގޮތުަގއި ާކަމެްއެގ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާކުރުަމކީ ާރަނގަޅު ކަންތައްތައް

ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީަގއި ާހިތުން ާކުރުމ ާއަޅުަގނޑު ާަލިއވް ާގޮތަކަށް ާަވކި ާގައި ާއެފް.އެމް ާދި  2635ދ ދިފަހުން

ާމިއަުދގެާ ާެވސް ާޕޮއިންޓުތަކެްއ ާގެ ާއެފް.އެމް ާދި ާވަނީ ާގުިޅެގން ާކުރުމ  ާަލއިްވ ާގަިޑެއއްަގއި ާަވކި ާނުވަަތ ގުިޅގެން

ާމަ ާދިމ ވ  ާސަބަުބން ާނެތުމުގެ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާދަންަނވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާަކނުޑއްވ ަފއި. ާަވކީ ާިމާސަރުކ ރުން އްސަލަތަކޭ

ާފަހަރަކުާ ާދެތިން ނޑ ލަދެއްވުމަށް ާކަ ާވެސް ާލަިއވު ާގެ ާދި.ޓީވީ ާަވޑަިއގެން ާވެސް ާއިން ާޓީވީ ާދި ާއެއ އެކު ދިމ ވަނީ.ާހަމަ

ާޢަމަލުކުރައްވ ފަިއާ ާކަންތައް ާެއ ާފޮނުއްވަިއގެން ާވެސް ާފުލުހުން ާނުކުރެއްވީމ  ާޢަމަލު ާޮގތަށް ާއެ ާއެދިވަޑަިއގެން. މަތީން

ާއެހެންވީމ ،ާ ނުޑާވަނީ. ާވީމ ،ާއަުޅގަ ާއެނގޭ. ާެއބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމުހިްއމުކަން ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގާބިލެްއގެ  2640މިއަދު

ާލިިބގެންާ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާހަމަހަމަ ާމިނިވަން ާއެކު، ާމިިނވަންަކމ  ާީމޑިޔ  ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާުދވަހަކީ ާހިތްވ  ދެކޭ

ގޮތަކީ.ާޙަޤީޤަތަށްާބަލ އިުރާމިއަދުާމީޑިޔ ާމިާހިނގަީނާާމަސައްކަތްކުެރވޭނެާދުވަެހއްާިދމ ވުންާެއއީާައޅުަގނޑުާބޭނުްނވ 

މީޑިޔ ގެާދ އިރ ،ާބްޯރޑްކ ސްިޓންގާދ އިރ ާމިާމަސަްއކަތްާުކރެވެނީާއެންމެާހަމަޖެހޭާއެންމެާފަސޭހަާއުސޫލަކުންާނޫން.ާ

ާބޭނު ާކަމަށް ާއެ ާުނވަތަ ާިޑކޯޑަރު ާއަށް ާވެްސާދި.ީޓވީ ާފަހުން ާދ ދި ާގިނަާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާކަންޭނނގެ ާވަރަށް ންވ 

ާނުކުރެވިާ ާބޭނުން ާއެއްޗިހި ާެއ ާގެނެސްގެން ާގުިޅގެން ާދެއްވުމ  ާޔަޤީންކަން ާސަރުކ ރުން ާމި ާގެނެސްގެްނ،  2645ޢ ލ ތްތަކެއް

ާ ާނުކުރެވުމުެގާމިއަދު ާބޭނުން ާެއއްޗިހި ާއެ ާައކީ ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާމި ާދަންނަވަން ާޖަހ ލ ފައި. ާފީވ އަތަށް ާވަނީ ާެއއްޗިހި އެ

ާހި ާގުދަނުގައި ާކުެރްއިވާސަބަބުން ާޚަރަދުކޮށްގެން ާެއއް ާރުފިޔ  ާހ ސް ާއެތައް ާހުރީ. ާހިސ ބުަގއޭ ާއަރ  ރަުފސް

ާ ާއެހެންވީމ ، ާބޭކ ރުވެފަިއ. ާވަނީ ާިމ ާމިއަދު ާއިންވެސްޓުމަންޓު ނޑު ާބިލުެގާއަުޅގަ ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގ ދެޭކގޮތުަގއި

ާމު ާއެންމެ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެނގެނީ.ާމިއ ެއކު ާމި ާނުކުތ އަީކ،ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާމުހިއްމުކަން ހިއްމު

 2650ބިލެއްގެާއެންމެާމުހިއްމުކަންާމިާއެނގެނީާރައްޔިތުންނ ާހިސ ބުންނޭ.ާއެއީާރައްޔިތުންާބޭނުންވޭާހުރިހ ާޗެނަލެއްާވަރަށްާ

ތަާމިނިވަންކަމ އިާފަސޭހަކަމ ާއެުކާލިބޭނެާގޮތެއްާހަމަޖެއްސުން.ާމިއަދުާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާބިލެއްާނުވަތަާޤ ނޫނެއްާނުވަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހަނިވެފައި. ާވަަރށް ާވެސް ާފުރުޞަތު ާއެ ާވަީނ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސަބަބުްނ ާނެތުމުގެ ގަވ އިދެްއ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާއ ދޭހ ާެއުކާހުރިހ ާމެންބަރުންާއަރިހުންާއެދެންާވަރަށްާފަސޭހަކަމ ާއެުކާމިާބިލުާނިންމ ާޤ ނޫނަކަށްާ

ާބޮޑަ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާދިއުމަކީ ާޝުކުރިއްޔ .ާވެގެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށްޓަކައި ާދެއްވި ާއެދުމެކޭ. ާއެދޭ ށް

ނޑަށްާދެއްވ ނެާކަމަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ  2655ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާއެހެންާފުރުޞަތެއްާއަދިާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމަޢުސޫމްهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރުާރަީއސް. ާބަހުސްކުރެވެމުން ާއައިސް ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާުކރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓު އ ދެ،

ާބިލުތަކަްށާ ާޢ އްމުކޮށް ނޑުމެން ާއައިްސާއަުޅގަ ާބޭނުންވަީނާމިހ ރަކަށް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާެވސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ އަޅުަގނޑު
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ާމިއޮ ާޮގސްފައި ާބަެއއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާެވސް ާބިލުގައި ާމި ާކޮމިޝަނެްއާބަލައިލ ހެން ާކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓު  2660ންނަނީ

ވަަނ1ާާޤ އިމުކުރުމުގެާމަްއޗަށް.ާއ ެދ،ާބިލުގައިާހަމަާދެބައިކޮށްލ ފަިއާއެއްަބއިާމިާއޮތީާމިާކޮމިޝަންގެާވ ހަކަ.ާގޮސްާ

ާކަމެްއގަ ާހުރިހ  ާހިންގުުމގައި ާޤައުމު ާމި ާބ ރުތަކ އި ާލިބޭ ާވ ހަަކ،ާކޮމިޝަނަށް ާމިާކޮމިޝަންގެ ާހަމައަށް ާވެްސާބ ބ އި އި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމީގައި ާއޮްނނަނީ. ާމި ާބައި ާބ ރުދިނުމުގެ ާކޮމިޝަނަށް ާހަދައިގެން ާކޮމިޝަންސްތަްއ ާކަހަލަ މި

ާ ާޕޮއިންޓަީކ ާއެއް ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާބަލައިލ އިރު ާކޮމިޝަނަށް ާމި ާެއީއ5ާާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާމ އްދ ގެ، ވަނަ

ާ ާބ ބުގެ 5ާާފުރަތަމަ ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމީގ7ަވަނަ ާދ އިރ ގައިާ. ާކުރ  ާބްރޯޑުކ ސްޓު ާކޮމިޔުނިކޭޝަން ާއޮންނަނީ ާިމ  2665އި

ާީހވަނީާ ާައޅުަގނޑަށް ާނުވުން. ާކަުމގަިއ ާމީހަކު ާއޮްތ ާމަޞްަލޙަތެއް ާމ ލީ ާނަމަވެސް ާނުސީދ ޮގތުން ާނުވަަތ ސީދ ގޮތުން

ކަހަލަާމަޞްލަޙަތެްއާާމިއީާއަނެއްހެންާމީަގއިާހިމަނަންާރަނގަޅުާބައެްއ،ާމިގޮތަށްާމިާކޮމިޝަނުގައިާތިބޭާބޭފުޅުންގެާއެ

ާމ ލީާ ާއަސްލު ާބޭފުޅުންނަކީ ާއުުޅއްވ  ާކަމުގައި ާމި ާވިސްނަްނޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ނެތުން.

ާއުުޅްއވ ނެ.ާ ާދ އިރ ގަިއ ާބްރޯޑްކ ްސިޓންގ ާއެީއ ާިވޔަސް ާގޮެތއް ާކޮންމެ ާމީހުން ާފުންނ ބުއުސް ާފުދޭވަެރއްެގ ދ އިރ އިން

ާއި ާމި ާީމގައި ާދޭތެރޭާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްތަކ  ާކަހަލަ ާއޮންނަ ާނުސީދ ގޮތުން ާުނވަތަ ާސީދ ގޮތުން ާބަސްކޮޅު  2670ްނނަ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭ.ާކިހ ާހިސ ބަކުންތޯ،ާސްޕޮންސަރޝިޕަކ ާހިސ ބުންާސީދ ާމަޞްލަޙަތަކަށްާދޭތޯ.ާމިކަހަލަާ

ާ ާމީގެ ާދެން ާވިސްނަްނޖެހޭ. ާދޭތެރޭ ާއޮތ1ާާްކަންތައްތަކ  ާމި ާމ އްދ ަގއި ާތެޭރގަިއ5ާާވޭުތވެދިަޔާ،ާވަނަ ާުދވަހުގެ އަހަރު

ާޕ ޓީެއްއގެާ ާސިޔ ސީ ާނުވުމ އި، ާމީހަކަުމގަިއ ާފުރ ފައިވ  ާެއްއ ާވަޒީފ  ާނުވަތަ ާމަޤ މެއް ާރަސްީމ ާޕ ީޓއެްއގެ ސިޔ ސީ

ާކަހަލަާކޮމިޝަންތަކަ ާަރއީްސ،ާމި ާކަުމގަިއާނުވުން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހަކު ާަބއިވެިރވެފަިއވ  ާގޮތުން ާޢަމަލީ ްށާހަރަކ ތުގައި

 2675އަޅުަގނޑުމެންާލ އިރުާލ ންވީާމިކަހަލަާކަމެއްގައިާެވސްާއުެޅފައިާހުރިާތަޖުރިބ ކ ރުާރަނގަޅުާމީހުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާވަޒީފ ާ ާބަރ ބަރު ާއޭނަ ާގޮްސފައި ާކޮމިޝަނަކަށް ާކަހަލަ ާެއ ާއޭނަ ާކިޔ ފައި ާއުޅުނޭ ާކަެމއްަގިއ ާވަކި ާކުރިން އޭނަ

ާމީހަކީ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާެއއީ ާނުޖެހިާއަދ ކުރެވުން ާވަކިފަރ ތަކަށް ާބަރ ބަރަށް ާއޭނަ ާދިއުމަށްފަހު ާއޭނަ ާކޮމިޝަނަށް .

ާދިނުމ ާބެހޭާގޮތުންާމިއޮތީ.11ާާމަސައްކަތްކުެރވޭާގޮަތކަށްާހުރުން.ާދެންާމީގައިާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާމިާލައިސަންސް

ާބީލަމުގެާއުސޫލުން ާދޫުކރ ނީ ާލައިސަންސް ާޚިދުމަްތާދިނުމުގައި ާކުރުމުގެ ާހުށަހަޅާ ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާއެދި ާކަމަށް ާއެ ނުވަތަ

ާހުށަހެޅުންތަކ އިާ ާހުށަހަޅ  ާނުވަތަ ާއުސޫލުން ާބީލަމުގެ ާއަންނައިރު ާޤ ނޫނުތައް ާމިކަހަލަ ާގުޅިގެންނޭ.  2680ހުށަހެޅުންތަކ އި

ާޒަމ ނުަގިއާ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއަންނައިރު ާޤ ނޫނެއް ާމިހެން ގުިޅގެންނޭ،

ާބަސްބަސްާހުޅުވ ލެވި ާކަހަލަ ާމި ާ"ނަމަެވސް" ާ"ުނވަތަ" ާގޮތްގޮތަށް ާއެހެން ާފިޔަވ  ާއުސޫލުން ާބީލަން ާގޮތުން ަފއިވ 

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާަލއިސަންސްާދޫކުެރވ11ާާޭލައިގެންާޤ ނޫނުާހެދުންާމުޅިންާރަނގަޅުާކަމަކަެށއްާނުވ ނެ.ާދެންާ

ކުާިލމިޓެޑްާކުންފުންޏެއްާުނވަތަާޯކޕަރޭޓުާކުންފުންޏެއްާކަުމގަިއާފަރ ތަކީާޕްރަިއވެޓްާލިމިޓެޑުާުކންފުންޏެއްާނުވަތަާޕަބްލި

ާހަިއސިއްޔަތުްނާ ާއަމިއްލަ ާތަންތަން ާކުރ  ާބްރޯްޑކ ސްޓު ާއަންަނއިރު ާތަރައްޤީވަމުން ާޒަމ ން ާހިތުން ާައޅުަގނޑު  2685ވުން.ާމި

ނުޑާމ އްދ ާއެއްާވެސްާހަދ ފ ނެ.ާއެހެްނވީމ ،ާެއއީާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަްނޖެހޭާނުކުތ ާއެްއ.ާދެންާމިާ ިބލަށްާއަުޅގަ
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ާގޮތެއްާ ާކޮންމެ ާތަންތަނަކީ ާޚިދުމަތްދޭ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ާފެނިްއޖެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާހުށަހަޅަން. އިތުރުކޮށްލަން

ާެއާ ާނަމަވެސް ާމެދުވެރިކޮށް ާއެހެްނވީމ ،ާޤ ނޫނެްއގެ ާކަންތަްއތައް. ާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ާވަަރށް ާގޮތުން ާސަލ މަތީ ވިޔަސް

ާއެާާތަނަށް ާކަންތައް ާސަލ މަތީ ާނަމަވެސް ާއިން ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާމެދުވެރިކޮށް ާކަންތައް،ާޤ ނޫނު ސަލ މަތީ

ާކޮންމެެވްސާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިޤ ނޫނުގައި ާދެން ާއެބަޖެހޭ. ާރައްކ ތެިރކޮށްދޭން ާއެތަން ާއެބަޖެހޭ. ާފޯރުކޮށްދޭން  2690ތަނަށް

ނުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެއީާވަިކާފްރިކުއެންސީތަކެއްާދޭިއުރާގޮތަކުންާއިންޓަރނެޓްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގެާބައިާހިމެ

ާފްރިުކއެންީސާ ާމެދުވެރިކޮށް ާއިންޓަރނެުޓ ާވެްސ ާއޮތަސް ާރޭިޑޔޯަގިއ ާޓީީވ، ާޓެކްނިކަލީ ާލިމިޓޭޝަންްސ ފްރިކުއެންސީ

ާއެހެންވީ ާފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ. ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެހެއްޓޭނީ ާކިހ ވަރަކަށްޯތ ާަބއެްއާލިމިޓޭޝަންސް ާހުރިހ  ާއެ މ ،

ާތެރޭގަިއ،ާ ާމުވ ސަލ ތުގެ ާދުވ ލު ާރެއ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުްނ ާމުވ ސަލ ތީ ާޒަމ ނަކީ ާމި ާމިއަދަކީ ހިމަނައިގެން

 2695ކޮމިޔުނިކޭޝަންާތެރޭަގއިާއުޭޅާޒަމ ނަކަށްާވ ތީާބްޯރޑްކ ސްުޓާކުރ ާބިލެއްާައޅުަގނޑުމެންާމިާކޮޅުންާނިންމ ލ އިރު،ާމިާ

ާނިންމ ލ އިރު ާބިލުާާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮތަކަށް ާބ ރުދޭ ާއަށް ާޑިމޮކްރަސީ ާފެތޭ، ާޒަމ ނަށް ާމި ާޖެހޭނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާނިމިގެންދ ން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާމަނިކުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

 2700ރުންާހުށަހެޅުްއވީީތވެާައޅުަގނޑުާވެސްާވަރަްށާބްރޯޑްކ ސްުޓާކުރުމުެގާބިލެއްާސަރުކ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާވޭ.ާ ާވެސް ާއުފ  ާވަރަށް ާއަުޑތަކުން ާއިވޭ ާމަޖިލީހުން ާމި ާމިއަދު ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއެީކގައި އިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ާހަމަ ާވެއްިޖއްޔ  ާތައުބ  ާއެއްފަހަރުާނަމަވެސް ާކުރިން ާމަރުވުމުގެ ާބުނ ާގޮތުގައި ާއެދުރުން ާދީނީ ވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމީޑިޔ ާ ާއިހައްުދވަހު ާުއޅެނީ. ާމި ާދަންަނވަން ާނޫން ާއެއް ާވ ހަކަ ާއެ ާބުނޭ. ާކަމެއް ާމެދުވެިރވ ނެ ާގޮތްތަެކއް ރަނގަޅު

ާމީހުްނާ ާބަަޔކު ާތިބި ާނުދީ ާެވސް ާގެންދިަޔ ާކުރިއަށް ާހަމަ ާނުދީ ާކުރިަޔ ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާމީިޑޔ ަގއި އަޅުވެިތކޮށްގެްނ،

ނަޑކަްށާމިއަދުާމީޑިޔ އަކީާމިނިވަންާވ ން  2705ޖެހޭނެާއެއްޗެއްކަުމގައިާވ ަހކަާދެއްކުމުންާއެއަށްވުރެާވަކިާއުފ ވެރިކަެމއްާއަުޅގަ

ާއޮްތއިރުަގިއާ ާދީފައި ާކުރީގައިވެސް ާހަމަ ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުުމގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއޮތްހެނެއް. ާނުވޭ ހިއެއް

ާމީ ާނެރުނު ާނޫހަށ އި،ާހުކުރު ާސަންގު ާހައިރ ންވޭ ާހަމަ ާމީހުންނަށ އި،ާދިވެހިާއަޅުަގނޑު ާނެރުނު ހުންނަށ އި،ާސަންދ ނު

ާއަރ ާ ާކުިރއަށް ާރުއްރުކު ާއަުޑއަހަންެވެގން ާރޭޑިޔޯ ާމީހުންނަށ އި،ާމިނިވަން ާނޫހެއްާނެރުނު ާއިންޓަރނެޓް އޮބްޒ ވަރާިކޔ 

ާކުރި ާކަންކަން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާމީހުންނަށް ާއުޅުނު ާނެރެން ާނޫސް ާމިނިވަން ާމީހުންނަށ އި، ާތިބި ގޮތް.ާވަގަށް

ާއެާ ާއެކަމަކު ާރޫޙުގަެއކޭ. ާެއ ާތިބީ ާވެސް ާމިއަދު ާމީހުން ާވ  ާނިސްބަތް ާސަރުކ ރަށް ާެއ ާނުދަންަނވ ނަން  2710އަޅުަގނޑު

ާތ އީދުކުރަންޖެހޭނޭ.ާސުވ ލަީކާ ާހަމަ ާެއއަށް ާއުޅެންޏ  ާވިސްނުންތަކެއް ާރަނގަޅު ާވެސް ާޕ ޓީަގއި ާނިސްބަތްވ  ސަރުކ ރަށް

ތިބިާޕ ޓީާއެއްާއުފެދިގެންާުއޅުނުއިުރގައިާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާނިކުމެާއެާވަރަްށާާއޭރުަގއިާހަމަާމިާޚިޔ ލުތައްާހުރިާމީހުން

ާމިއަުދާ ާމިނިސްޓަރުން ާތިްއބެވި ާއޭރުަގއި ާކުރިއިުރގައި ާމަސައްަކތް ާހޯދައިދޭން ާމިިނވަންކަން ާއެ ާކަމަށް ާއެ ހަޅޭއްލަވ 
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ލިޔުމަށްޓަކައިާަގލަންާއިނީާކިހިނެއްވެފަބ އޭ.ާާވެސްާމަޖިލީހުގައިާބައެއްާކޮުޅކޮޅުންާފެންނައިރުގައިާއޭުރަގިއާމިާބިލުތައް

ާމިއުޅެނީ.ާ ާނޫން ާދަންނަވ ކަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާކިހިނެއްވެފަބ ޭއ. ާހުރީ ާކޮޅު ާއިނގިލިތަުކގެ ާޓައިޕުކުރުމަށްޓަކައި ާބިލުތައް  2715މި

ާިދވެހިރ  ާނަމަވެސް ާގެނެްސގެްނ ާއިޞްލ ޙެއް ާޮކންމެ ާގެންނަންީވ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާހަަމ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ އްޖޭަގއިާމިއަދު

ާގޮެތއް ާކުެރވޭ ާބްރޯްޑކ ސްޓު ާއެީކގައި ާއެީއާާމިނިވަންކަމ  ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ އޮްނނަންޖެހޭ.

ާެއކަންާ ާސަރުކ ރުން ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޭންޖެހޭ. ާމިނިވަންކަން ާފ ޅުުކރުމުގެ ާޚިޔ ލު ރައްޔިތުންނަށް

ާެއހެން ާތަްއޔ ރަށް. ާފ ޅުކުރުމުެގާކުރުމަށްޓަކައި ާޚިޔ ލު ާއެ ާފަށ . ާފުރޮޅެން ާއެބަ ާމަޑުމަޑުން ާމިއަދު ނަމަވެސް،

ާބަދަލުަގިއާ ާއެކުލެވުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓަރުން ާމިނިވަން ާބަދަލުގައި،ާސަުރކ ރުން ާދޫކޮށްލުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް  2720މިނިވަންކަން

ާޖެ ާއިންނަން ާެވސް ާމިކަން ާެދއްކީ ާވ ހަކަ ާބިލެއްގެ ާތަނުން ާމި ާކޮންެމވެްސާއިހަށްދުވަހަކު ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިުތންގެ ހޭނީ

ާެއއްކަލަާ ާބަަޔކަށް ާއޮތް ާއަޣުލަބިްއަޔތު ާއެއިެރއްެގ ާމަޖިިލސްގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާެއހެންވީމ ، ާކޮންޓްރޯެލްއގައޭ. ވަރެްއގެ

ާގެންދެވޭނީ.ާއިހަށްދުވަުހާ ާކުރިއަށް ާކަންތައް ާހަވީރު،ާހެނދުނު،ާފަތިސ12ާާްބްރޯޑްކ ސްޓިްނގެ ާވަންދެކަށް ނަންާާއަހަރު

ާއެާ ާއެއީ ާދިޔައިރުގައި ާޮގވ ލަމުން ާކަމަށް ާމިނިވަން ާނޫސްތަކުަގއި ާއެ ާހަމަ ާމިއަދު ާމީހުން، ާނެރުނު ާެއއްޗެހި ނަމުގައި

ާކުރ ާ ާއަނިްިޔ ވެރިކޮށް ާވެރިަކމެއް ާޚުދުމުޚުތ ރު ާދެމެހެއްޓުމަށް ާސަުރކ ރު ާިހންގުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރު  2725ދުވަސްތަުކގައި

ާއެއީާހަމަާހުދުކ ފޫ ރަށްާހަދައިގެންާވ ހަކަާދެްއކިާނޫސްތައްާކަމަށްާވެަފއި،ާމިއަދުާއެާެއއްޗެީހގައިާމިއަުދާކަންތައްތައް

ާބޮޑަށް.ާ ާވުރެ ާއޮޅުންިފލުވައިދިނުމަށް ާކަމެއް ާަރއްޔިތުންނަށް ާނުބައިވެަފއި ާސަރުކ ރު ާމިއަދުެގ ާއޮންނަނީ ާމި ވެސް

ާ ާސަރުކ ރުން،ާކެރޭ ާސަރުކ ރުން،ާމިއަދުގެ ާރައީްސ،ާދިވެހި ާގެނައިާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލު ާމި ާކަންކަން ާމި ސަރުކ ރުން

ާބޭނުްނވ ާ ާެއކުލަވ ލަން ާއ ދެ، ާވެގެން. ާދޭން ާިމނިވަންކަން ާމީޑިޔ ގެ ާހަމަ ާއެީކަގއި ާސ ބިުތކަމ  ާވަރަށް ބޭނުމަކީ

ާލަިއގެންާ ާމީހުން ާހަޅޭއްލަވ  ާބ ރަށް ާއެންމެ ާޕ ޓީއަކުން ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާހަމަ ާަފރ ތްތަކަށް ާބޭނުްނވ   2730ކޮމިޝަންތަކ އި،

ާމީހުންާވެ ާކުރ  ާމަސަްއކަތް ާމީޑިޔ ގައި ާކޮށް. ާމިނިވަން ާޖެހޭނީ ާއޮންނަން ާމީޑިޔ  ާއުފައްދަިއގެން ާކޮމިޝަންތައް ާމި ސް

ާ ާޑިމޮކްރަސީގެ ާތިމަންނަމެންނަކީ ާބުނަމުންދޭ ާއުޅެނ1ާާީއެބަ ާދައްކ  ާމީހުން ާޢ ްއމުކޮށް ާދުނިޔޭަގއި ާއެކަމަކު ާބ ރޭ. ވަނަ

ާ ާއޮންނަނީ ާމައްޗ1ާަޑިމޮކްރަސީަގއި ާބ ރުގެ ާއެ ާއަކީ ާމީިޑޔ  ާބެހިފައޭ. ާހަމަހަމ1ާާަށް ާވެސް ާކަންތައްތައް ާކުރ  ބ ރުން

ާ ާއަީކ ާީމޑިޔ  ާަބއެކޭ. ާތިބޭ ާގެނަސްދޭން 1ާާގޮތުަގއި ާއަނެްއ ާވެަފއި ާކަމަށް ާބ ރު ާބަޔަކަްށ1ާާވަަނ ާދިމ ކުރ  ބ ރ އި

ާއަުޅގަ ާގަބޫލުކުރަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާނުދ ނެ. ާކުރިައކަށް ާއެކަްނ ާހެޮޔގޮުތގައި ާކޮންމެާވެއްެޖއްޔ  ާހަމަ، ާވެސް  2735ނޑުމެން

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއަދި ާތިބެދ ނެ. ާވެސް ާސަރުކ ރުަގއި ާތިބެދ ނެމެ. ާމީހުން. ާކަމުނުދ  ާިތބި ާއެބަ ާވެސް ދ އިރ ެއއްަގއި

ާގ ދީގޯިނާ ާއެކަމަކު ާތިބެދ ނެ. ާވެސް ާެވްސާތިބެދ ނެ.ާމީޑިޔ ަގއި ާތެޭރގައި ނޑިޔ ރުންގެ ާތިބެދ ނެ.ާފަ ާވެސް މަޖިލީހުގައި

ާަވއް ާލިޔަްނާއަޅަިއގެން ާބަޔ ން ާނޫސްތަކުަގއި ާވެގެން ާބަޔަކަށް ާރީތި ާމ  ާމިއަުދ ާބަަޔކު، ާތިބި ާއުޅެފައި ާކުރަން ކަން

ާބްރޯޑްކ ސްުޓާ ާއެހެންވީމ ، ާކަން. ާހަދަން ާކިހިނެއް ާވެގެްނ، ާކަމެއް ާކޮން ާއުޅެނީ ާމި ާއެނގޭ ާރައްޔިތުންނަށް ނުކުތީމަ

ާކުަރން ާމަަސއްކަތް ާދ އިރ ަގއި ާެއ ާހަދ ފައި، ާބިލެްއ ާކުރަްނާާކުރުމުގެ ާއެކަްނ ާއެީކ ާމިނިވަންކަމ  ާމީހުންނަށް  2740ތިބި
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ާކޮބަިއކަމ  ާޙައްޤުތަކަކީ ާރައްޔިތުންގެ ާިވސްނައިދޭންޖެހޭ ާއެބަ ާމީހުން ާއެ ާއެެކްއާދޫކޮށްލީމ  ާބުނ  އި،ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި

ާލި ާއަދި ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާވީ ާމިނިވަން ާކިތައްމެ ާޖެހޭ.ާމީޑިޔ  ާބަލަން ާއިޙުތިރ މް ާއޮންނަ ާއަށްާއަނެއްަކކަށް ޔުންތެރިޔ 

ނޑުތަކެްއާ ާމިންގަ ާކަހަލަ ާކޮންެމެވސް ާއަރައިގަތުުމގައި ާޙައްަޤށް ާމީހެއްގެ ާއަނެއް ާޮއތަސް ާފުރުޞަތެއް ާބޮޑު ކިތައްމެ

ާވ ހަކަަތއްާ ާތަފ ތު ާމީޑިޔ ަގއި ާދިމ ލަށް ާމެންބަރުންނ އި ާމަޖިލީުހގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ގެންގުޅެން

 2745ެއކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތަކެއްާހުއްޓަސްާހަމަާމިތަނުގައިާރައްޔިތުންެގާާދައްކަމުންާއެބަާދޭ.

ާެއާ ާގޮުތަގއި ާރަނގަޅު ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާތިބި ާތަނުގައި ާމި ާގެންދަނީ ާދައްކަމުން މަޖިލީހުގައި

ާ ާއެކަން ާެދއްކީމ  ާފުރުަޞތުގައި. ާކުެރވުމުގެ ާޮގވ ފައި،ާކަންކަން ާެއއްޗެހި ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާެއއްދުވަހު ފުޮރޅ ލައިގެން

ާެއާ ާވެސް ާޮގވ ފައި ާއެްއޗެހި ާމެންބަރުންނަށް ާމިނިވަން ާއަެނއްދުަވހު ާޮގވ ފަިއ، ާއެްއޗެހި ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ އަނެއްުދވަހު

ވަަނ1ާާންނެވީާޑިމޮކްރަސީގެާވަނަާބ ރެއްާޮގތުގައިާމީޑިޔ ާއޮެވގެން،ާމިދ1ާެވ ހަކަާއެބަާދައްކ .ާއެހެންވީމ ،ާމީޑިޔ ގެާ

ާޖެހޭ.ާކަމެއްގެާ ާއޮންނަން ާމިނިވަންަކން ާފ ޅުކުރުމުގެ ާޚިޔ ލު ާގޮތުަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާވަީނާވިއްޔ  ާކަމަށް ާވ  ާކަމަށް  2750ބ ރެއް

ޚަބަރެއްާގެނެސްދޭއިުރަގއިާއެާޚަބަރުާގެނެސްދީާނިމިގެންާމިކަންާކުރަމުންާމިާގެންދަނީާމީގެާކުީރގައިާވެސްާގ ީދގޯނިާ

ާޚަބަަރކަށްާއަޅައިާ ާގެނެވޭ ާއެކީ ާމިނިވަްނކަމ  ާއެ ާގެނައިމަކ  ާަޚބަރު ާއެ ާކިޔ ފައި، ާމީހެކޭ ާުއޅުނު ާކުރަން ާވަްއކަން ގެން

ނުވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާބްރޮޑްކ ްސޓްާކުރުމުގެާބިލެްއާހަދ ފައިާސަރުކ ރުންާމިާގަސްުތކުރަނީާބްރޯޑްކ ސްޓުާކުރ ާފަރ ތަކަށްާ

ާދޫކު ާެއާގޮތަށް ާދޭން.ާއެކަން ާބ ރުތައް ާކުރ ނެާއެ ާމިކަން ާދެން ާދަންނަވ ނީ ާދެން ާވިްއޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާނުގަބޫލުވ  ރަން

ާމިނިވަންކަްނާ ާކުރުމުެގ ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާތެޭރގަިއ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިއަުދ ާނޭނގެ. ާައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ާަވކި  2755އުސޫލެްއ

ނޑަެއޅިގެްނާއޮތްާވަރުާމުޅިާދުނިޔެާހެކިވ ނެ.ާއެކަންާގަބޫލުކުރ ނެ،ާއެަކންާދަންނ ނެ.ާޤ ނޫނުއަ ސ ސީގައިާއޮވޭާހަމަާކަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަނީ ާިބނ ވެގެން ާކަެމއް ާހުރިހ  ާމި ާޙައްޤުަތކ ިއ1ާާވެސް ާއަސ ީސ ާިމއޮންނަ ާބ ބުަގއި ވަނަ

ާކައި،ާ ާމަސް ާމީހެއްގެ ާއެ ާހަންދަމ ، ާރައްޔިތެއްގެ ާވިސްެނންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް. މިނިވަންކަމުގެ

ާހިސ ބަށް ާދިމ ކުެރވޭާާކަށިހަފ  ާގޮތުން ާޒ ތީ ާެއީއ ާކަން. ާނޫން ާކަމެއް ާމިިނަވން ާމީޑިޔ ގެ ާމިއަީއ ދ ންވ އިުރގަިއ

ާކަންކަްނާ ާބަެއއް ާއެއީ ާދެެކވުނު. ާވ ހަކަ ާއެ ާވެސް ާމިއަދު ާކޮމިޓީއެއްަގއި ާހިމެނޭ ާއަުޅަގނޑު  2760ދިމ ކުރެވުންތަކެްއކަން.

ާކުރެެވނީ.ާމިސ ލަކަށްާައޅުަގނުޑާދަންނަ ނޑުމެންނަްށާޢ އްމުކޮށްާއިޢުލ ނުާމި ާއަުޅގަ ވ ފ ނަންާމަސްތުވ ތަކެތި،ާކުރީަގއި

މިާއޮންނަނީާޒުވ ނުންނ އިާމިޔުޒިކް.ާުޒވ ނުންނ އިާމަސްތުވ ަތކެތި.ާމިހެންގޮސްާކިޔ ާކިޔ ާިކޔ ާއެާވ ހަކަާދައްކ ާދައްކ ާ

ާ ާުކރީމަ ާކަެމއް ާމިވެނި ާކުުރމަށްޓަކައި ާިވޔަފ ރި ާީމޑިޔ ގެ ާބޭނުމަށްޓަކައި، ާހަމަެއކަނި ާކަމަކަްށާމީޑިޔ ގެ ާއުފ ވެރި މ 

ާ ާކަންމަްއޗެްއގައި ާގޯޅި ާމިވެނި ާހިފަނިކޮށ12ާާްވެގެްނ، ާމަސްތުވ ތަކެތި ާގޮތަްަކަްށ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާތިބެގެން މީހުން

ާ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ 12ާާއަތުލަިއގެންފި.ާއަތުލައިގަެނުވނު ާކަުޓ12ާާން ާވީ.ާފިލިއިރުގައި ާޚަބަރަކަށް ާއެ  2765ފިލައިފި.ާދެން

ތިބީާދެބަިއކުޅަާެއއްބަިއާކަޓުާވެފައި.ާެދންާއެއްބަަޔކުާއެބަާވިސްނަންެޖހޭާދެބައިކޮށްފައިާއެއްބަޔަްށާާވެފައިާތިބިާމީހުން

ާގެނަސްދޭއިުރަގއިާރަްއޔިތުންެގާކުރިމަްއޗަްށާ ާޒިންމ ދ ރުާގޮތެްއަގއިާމީިޑޔ ަގއިާމިާޚަބަރު ާވީާކިހިނެއްތޯ؟ާެއކަމަކު ކަޓު
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ާކިހ ވަރަކަށް ާހ މަކުރ ނީ ާކަންކަން ާމިއަދުާމިކަހަލަ ާއޮންނަންޖެހޭ. ާދ އިރ ގައި ާބްރޯްޑކ ސްޓިންގ ާމިންަގނޑުަތކެއް ތޯ

ާމީހަކުާ ާކ ށިޫދގަިއ ާކުޑައިުރަގއި ާައޅުަގނޑުމެން ާދެންނެވިން، ާވ ހަކަެއްއގަިއ ާމިތަނުގެ ާެވސް ާކުރީަގއި ާހަމަ އަޅުަގނުޑ

 2770ކަމ ާނުނިދިާހ ސްވެގެންާއުޅުނު.ާާމަރ ލިާކަންތަކ އިާހުރެާހަފްތ އެއްާވަންދެކަށްާރޭަގނޑުާބިުރންާހުވަފެނުންާފެނި،ާއެ

ާކަމ ާ ާއެ ާވައްޓ ލީމަ ާމީހަކު ާއަޅ ަފއި ާކަޓަރު ާމަގުމަްއޗަށް ާރަށެްއގެ ާރ އްޭޖގެ ާމަގުަމއްޗަށްާނުވަތަ ާމ ލޭގެ ާމިއަދު އެކަމަކު

ާބަދަުލގަިއާ ާކުރުމުގެ ާަތޙުޤީޤު ާެއކަން ާކުެރިވގެން ާސިއްރު ާއެކަން ާވަނީ. ާެއ ާކިހިނެއްތޯ ާއެ ާނޫޅޭ. ާމީހަކު ބިރުގަންނަ

ާވެްސާ ާބަޔަުކ ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާއެްއކޮޅަށް ާއ އި ާމީހ  ާއެޅި ާަކޓަރު ާއެބަުއޅޭ. ާވެސް ާަބޔަކު ާދޫކޮށްލ  ާމީހ  ާެއޅި ކަޓަރު

ާކަޓަރުާ ާމީހުން ާހިފި ާއެ ާއިންާނޫނިއްޔ  ާެވގެންާސަރުކ ރުގެާމީޑިޔ  ާކަމަށް ާކަމެއް ާއެކަންާއެއީާަރނގަޅު އެބައުޅޭ.ާއަދި

ާފު ާަބރ ބަރަށް ާބަލ އިރުަގއި ާގޮުތަގއި ާއެޅި ާމިނަކީ ާދިގު ާކަޓަރުގެ ާދޭ. ާތަފ ސްހިސ ބު ާއަބަދު ާއަރ   2775އިންޗި.1ާާލުހުން

ާ ާހުރީ 1ާާއަޅ ފައި ާބުރިވީ ާމިނުގައި. ާފުްނ 1ާާއިންޗި ާކޮބައިތޯ؟ާީމގ1ާާެނ ރު. ާވެިލއު ާމީގެ ާވޭ. ނޑިފައި ާކެ އިނގިލި

ާދަރިްނނަ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޯކއްެޗްއތޯ؟ ާކިަޔއިދެނީ ާމި ާަރއްޔިތުްނނަށް ާކޮބައިތޯ؟ ާކޮންާބުރަދަން ާވިސްަނއިދެނީ ާމި ށް

ާއިންސ ނުން،ާ ާވެސް ާމީހުންނަކީ ާތިބި ާމީޑިޔ ގައި ާކަންތައްތަަކށް ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމ ، ކަމެއްތޯ؟

ްެކަންކަންާ ާއެ ާގޮތަްށ ާދެންނެވި ާމި ާބަލަންޖެހޭ. ާއެކަްނކަން ާވިސްނަން. ާކަމަށް ާމިކަން ާމީހުންޖެހޭ ާއެ ދިވެހިރައްޔިތުން.

ާެއކަ ާނުވަތަ ާކޯޗެކޭތޯ؟ާހަނިކުރަން ާބުނ ނީ ާމީހުން ާއިދިކޮުޅ ާމިއަދު ާުނކުމެއްޖެއްޔ  ާސަރުކ ރުން ާހުއްޓުވަން  2780ންކަްނ

ނޑުާނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާހަމަާެއާދ އިރ ަގއިާމަަސއްކަތްާކުރ ާމީހުންނޭާމިކަންާކުރަންާޖެހޭނީ.ާއަުޅގަ

ައޅުަގނޑުާދަންަނވ ލ ކަށްާނެތީމުާޑީ.އ ރު.ީޕއެކޭ.ާާވެސްާދަންނަވަންާއޮތީާވިސްނ ާވަަޑިއގަންނައްޗޭ!ާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއި

އެހެންނަމަވެސް،ާވިސްނ ާަވަޑއިގަންަނވަްއޗޭާބަެއއްާބޭފުޅުްނާމިާމަޖިލީހުގައިާއެބަާތިއްބޭާމިާދެންނެވިާސަންގުާނޫހ އި،ާ

ާޚަބަ ާނޫސްތަކުން ާމިނިވަން ާއ އި ާރޭޑިޔޯ ާއޮބްޒަރވަރ އި،ާމިނިަވން ާނޫހ އި،ާސަންދ ނ އި،ާދިވެހި ާއަހައިާހުކުރު ާއަޑު ރު

ާމީހުން.ާ ާތިބި ާއަުޅވ ފަިއާބައިތިއްބ ފައި ާބިޑި ާއެއްކޮށް ާޖަނަރޭޓަރ  ާލ ،ާއުމުރަށް ާޖަލަށް ާމީހުން ާއުޅުނު ާފަތުރަން  2785ޚަބަރު

ާނޫްސވެރިންެގާ ާއެްއވެގެން ާޅިޔަނުން ާހުރިހ  ާތިބި ާއެކަންކަްނާކުރަން ާއޭުރގައި ާކުރުމަށްޓަކައި ާއަނިޔ  ާއެ ާމީހުންނަށް އެ

ާހިނގިާގޮތަކަށްާނޫނޭާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއެކަންާކުރ ނީ.ާމިއަދުގެާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާކަންތައްާކުރިއި ުރަގއިާއެކަން

ާޖެހޭ،ާ ާއަުޑއަހަން ާވެސް ާައށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިައދުގެ ާކެރޭ. ާއަުޑއަހަން ާކެރޭ. ާދިރުވ ލަން ާހިތް ރަނގަޅަށް

ނެާއަޅުަގނޑުމެންނޭާކިަޔއިގެންާީމޑިޔ ގައިާކޮންމެާފަދަާވ ހަކަާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލަމެންޓްރީާގްރޫޕަށްާވެސްާއަުޑއަހ ލަންާކެރޭ

ާކުރ ާ ާމަަސއްކަތް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީޑިޔ ަގއި ާޙަޤީޤަްތާދަންނ ނެ. ާޭއގެ ާރަްއޔިތުން ާއެހެންނަމަެވސް  2790އެްއާދެއްިކޔަސް.

ާބަލަ ާހަމައެކަނި ާލިބުނީމަ ާކަން ާމިނިވަްނ ާހަދަިއގެން ާބިލެއް ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނެގ ާޑީކޯޑަރުތަކެްއާފަރ ތްތަކުން ންޖެހޭނީ

ާއެަބާ ާބޭފުޅުން ާބައެްއ ާނޫން. ާކުރ ކަށް ާަފއިދ  ާޭއގެން ާކޮްށގެން ާއެއް ާވިޔަފ ރި ާބޮޑު ާޭއެގން ާއަެނއްކ  އެތެރެކޮށްގެްނ

ވިދ ޅުވޭާީޑކޯޑަރުަތއްާކުނިެވެގންާހަލ ކުާވެގެންާދ ާވ ހަކަ.ާއެާދިރޭާއެއްޗެހިާގެންނަންޏ ާވ ނީާއެހެން.ާއޭގައިާއެބަހުރިާ

ރޯނިކްާއެްއޗެހި،ާކުިނާނުވ ާވައްތަުރގެާެއްއޗެހި.ާހުއްދަާެއއްާނުނަގ ާކުރީަގއިާަކންތައްތައްާކުރަމުންާގެންދިޔަާއިލެކްޓް



 105 

ާަޤއުމަްށާ ާއަކީ ާމީޑިޔ  ާޖެހޭ. ާހަމަޖައްސަން ާގޮތްތަކެްއ ާކުެރވޭނެ ާކަންކަްނ ާނަަގިއގެން ާހުއްދަތަެކއް ާޚިލ ފަށް،  2795އުސޫލ ިއ

ނޑުމެންާދަންނަވ ލަންާފައިދ ާކުރަނިވިާގޮތުަގއިާޒިްނމ ދ ރުކޮ ށްާޚަބަރުާފަތުރ ާބަޔަކަށްާވ ންޖެހޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުގަ

ނޑަށްާވެސްާހަމަާމީޑިޔ އަށްާވެސްާފ ޑުކީދ ނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް. ާއޮތީާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު

ާޢިއްޒަ ާވ ހަަކާޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާބިލެއް ާކުރުމުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާަރީއސް.  2800ތްތެރި

ާފ ހަަގކޮށްލަންާ ާކަންތައްތައް ާެއ ާވ ނަމަ، ާކަމަށް ާހުރި ާކަންތައްަތކެއް ާކަންބޮުޑވ  ާވެސް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ދެކެމުންދ އިރު

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހޯދީ. ާފުރުޞަތު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާބޮޑެތިާޖެހޭތީ ާފަރ ތްތަކުން ާައމިއްލަ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ސް،

ާބޭނުންވ ާ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާދ އިުރ ާހިނގަމުން ާއަިދާނޫސްތައް ާރޭޑިޯޔ ާއ ިއ ާީޓވީ ާކުަރއްަވއިގެން އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް

ާއަުޅގަ ާވުރެ ާހިމ ަޔތަށް ާލިބޭ ާއޮެވގެން ާޤ ނޫނެއް ާސަބަބަކީ، ާޙަޤީޤަތެއް. ާގަބޫލުުކރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްާކަމީ

ާ ާބަލ އިރު ާމ އްދ ތަކަށް ާޤ ނޫނުގެ ާރައީސް،ާމި ާބޮޑުވުން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިރު ާޖެހޭ ާގަންނަން ާނެތުމުން  2805ވަަނ1ާާޤ ނޫނެއް

ާއޮންަނާ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުގައި ނުޑާޮގވ ލަން.ާސަބަަބކީ،ާމި ާއަުޅގަ ާކުރުމަށް ާމަރުޙަލ ގަިއާއިޞްލ ޙު ާ)ބ(ާކޮމިޓީ މ އްދ ގެ

ާއެ ާވ ނީ ާރަނގަޅު ާވުރެ ާއެދެނީާާގޮތަށް ާއަޅުަގނޑު ާގަޫބލުކުރ ތީ. ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކުރުން ާއިޞްލ ޙު މ އްދ 

ާފޮނުވައިީދާ ާމަޢުލޫމ ތު ާޕްޮރގްރ މްތަކ އި ާެއކި ާއަމ ޒުކޮްށ ާގިންތިތަަކށް ާއެންމެހައި ާިދވެހިރަްއޔިތުންގެ ާކުރުމަށް އިޞްލ ޙު

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮށްލުން. ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ  ާމި ާގޮތަށް ާމި ާހެދުން. 12ާާއީސް،ާއަދި ާ)ޅ(ާގެ ވަނ1ާާަވަަނާމ އްދ ގެ

 2810އަހަރުާދުވަހަށްާކަމަށ22ާާްމ އްދ ގައިާކޮމ ޝަލްާރޭޑިޔޯާައދިާޓެލެވިޜަންާބްރޯޑްކ ސްޓުާުކރުމުގެާލައިސަންސްާދެްއވ ނީާ

ާކުރަްއވަ ާޚަރަދު ާބޮޑެތި ާސްޓޭޝަންތަކަކީ ާރޭޑިޔޯ ާައދި ާޓީވީ ާސަބަބަކީ، ާކަމެއް. ާކަންޮބޑުވ ންޖެޭހ ާއެއީ ިއގެންާއޮތުމުން

ާކުަރްއވ  ާއިންވެސްޓު ާވ އިރު، ާތަންތަނަށް ާވ  ާވ ތީ.22ާާފައި ާމުއްދަތަކަށް ާކުރު ާވަރަްށ ާއެއީ ާދުވަހަށް އަހަރު

ާސްޭޓޝަނަކުްނާ ާއެ ާތެރޭގައި ާހަމަތަކުެގ ާޤ ނޫުނގެ ާގަވ އިދ އި ާމުއްދަތު ާއެ ާކޮށް، ާިއޞްލ ޙު ާމ އްދ  ާއެ އެހެންކަމުން،

ާދެާ ާއަބަދަށް ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާކުރ  ނުޑާމަސައްކަތް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާތަންދޭންޖެހޭނެ ާޤ ނޫނުން ާގޮތަކަށް މިއޮންނ ނެ

ާޤ ނޫނުގެާ ާރަީއސް،ާމި 11ާާގަބޫލުކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުގެ ާއޮްތާގޮތުން،ާމި ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާމ އްދ ގައި  11ާ2815ވަނަ

ާ ާފަށ ފައި ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާިމ ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާ%5ާވަނަ ާތެރޭގައި ާދުވަސް ާލޯކަލްާދ75ާިއަހަރު ވެހި

ކޮންޓެންޓުސްާހިމަނަންާވ ނެާކަމަށްާލިޔުްއވ ފައިާއޮތްާއޮުތންާއަޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރަނީާެއއަށްާވުރެާމަތީާޕަސަންޓަކަްށާ

ާއެހެންާ ާވެސް ާކަންތައްތަެކއް ާއިތުރު ާއަދި ާދ އިރު ާފ ސްވެގެްނ ާޤ ނޫނު ާހަމައެހެންމެ، ާކަމަށް. ާޖެހޭނެ ާއަންނަން އޭތި

ާފ ހަގަކުރައްވ  ާވ ަހަކާމެންބަރުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަްނތައްތަކަށް ާއެ ާކުރަނީ ާއުއްމީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން، ާވޭ. ފަިއ

ާވެގެންާ ާފުރިހަމަ ާބިލު ާމި ާމަރުޙަލ ަގިއ ާކޮމިޓީ ާކުރަނީ ާުއއްމީދު ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުން. ާކުރުުމެގ ާރިޕީޓު  2820ނުދައްކ ނަން
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ާސަ ާއިންަޑސްޓްރީ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ާއޮންނ ނީާއަންނައިރު ާބިލު ާމި ާގޮތަކަށް ާއޮންނ ނެ ލ މަތުން

ާފަރުމ ާކުރެވިފައިާކަމަށް.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރު

ނޑުމެންގެާތެރެއަްށާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާބްރޯޑް ާކުރުމުގެާިބލެއްާއަުޅގަ  2825ކ ސްޓު

ާމީހުންނަށްާ ާއެ ާދީ، ާރައްކ ތެރިކަން ާހިމ ޔަތ އި ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރ  ާމަސަްއކަތެއް ާމީޑިޔ ގެ ާސަބަބަކީ، ާވެއްޖެ. އަންނަން

ނޑުމެންނަ ާައޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާކުރުމަކީ ާގ އިމު ާމ ޙައުލެއް ާކޮށްދޭނެ ާމަސައްކަްތ ާކުރާ މިނިވަންކަމ އިެއކު ާލ ޒިމު ށް

ާއެަބއެްއެގާ ާބ ުރއަޅ  ާބ އްވަން ާމީޑިޔ އެއް ާމިިނވަން ާދަުށގައި ާބެލުމުގެ ާަކއުންސިލެްއގެ ާމިނިވަން ާއ ެދ، ކަމެއް.

ާކުރުމަކީާ ާމަސައްކަތް ާުކރުމަށް ާސަރުކ ރުްނާކޮންޓްރޯލް ާބ ރުަތއް ާދެއްިކާބަޔަުކ،ާއެ ާވ ހަކަ ނަޑއަޅ  ާކަ މެނިފެސްޓޯގައި

ާ ާެއއީ ާދަންނަވ ނީ ާވެަފއި.އަޅުަގނޑު ާކަށަވަރު ާއޮތް ާމިނިވަްނާއެބަ ާމީޑިޔ ގެ  2830ާޖޯކެކޭ.ާއ ދެ،ާތެދެއް.ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި

ާއެާ ާއެބަާއިނގޭ.ާއ ދެ،ާާއެހެންވެ ނުޑމެންނަށް ާވެްސާއަުޅގަ ާކަން ާބައެއް ާަދއްކަނީާކޮން ާބިރު ާއަށް ާމީިޑއ  ާބިރުން ކަމ 

ާކުރައްވަ ާހ މަ ާބޮުޑވުން ާކަން ާޖަމުޢިއްޔ ތަކުން ާމަދަނީ ާބެހޭ ާއ  ާމީޑިއ ގެާމީޑއ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގެންދ އިުރަގއި މުން

ފަރ ތްތައްާމިނިވަންކަމ ާއެއްޮކށްާމަސައްކަތްާކޮށްދެވޭނެާމ ޙައުލެއްާމިއަދުާއޮތްާކަމަކަށެއްާއެާބޭފުޅުންާވެސްާޤަބޫލެއްާ

ާމިނިވަ ާނޫސްތައް ާމިނިވަން ާދިޔަ ާހިނގަމުން ާރ އްޖޭަގއި ާފަދައިން ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާެއއްކޮްށާނުކުރައްވ . ންކަމ 

ާތަފ ުތާ ާސަބަބަކީ ާއެޅިފައި. ާހޮޅިއަްށ ާނޭވ  ާވަނީ ާމިއަދު ާނޫސްަތއް ާބައެއް ާތެރެއިން ާނޫސްތަކުގެ  2835ހިނގަމުންދިޔަ

ާތަހައްމަލްާ ާއެކަން ާސަބަބުން ާގެއްލުންތަކުެގ ާލިބެމުންދ  ާގޮތުން ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާެއ ާކުރިމަތިވެ ފިއްތުންތައް

ާއިުޚލ ސްތެ ާއެހެންވީމ ، ާެއްއާނުކުރެިވގެން. ާމީޑިއ  ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާކުރ  ާމަަސއްކަތް ާަޤއުމަށްޓަކައި ާދިވެހި ާއެކު ރިކަމ 

ާޤ ނޫނަކުންާކޮށްދޭންާޖެހޭނެާކަމެއް.ާއ ދެ،ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާފަދައިންާދިވެހިރ އްެޖާ ނޑުމެން ދެމެހެއްޓުމަކީާއަުޅގަ

ާ ާމައްޗަށް ާރަށްތަކެްއގެ ާފެތުރިފައިވ  ާދުަރށް ާގޮތުން ާޖިޮއގުރަފީ ާނޫސްާއަކީ ާވ ތީެވ، ާކަމަށް ާރަށްަތކެއް ެއކުލެވިަފއިވ 

ާީމޑިއ ގެާޗ ުޕާކުރ ާނޫސްަތްއާ ާއެ ާކަެމއް.ާއެހެންކަމުން ާއުނދަގޫ ާފެތުރުމަކީ ާޤައުމަށް ާމުޅި ާޕްރިންޓެުޑާމީޑިއ   2840ވެރިކަން

ާކަން ާއެ ާބަަޔކަށް ާކުރ  ާއެކުާމަސަްއކަތް ާމަދުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިިނވަންަކމ  ާފަރ ތްތައް ާބޭނުންކުރ  ާކުެރވޭެނާގަނެ ަތއް

ްުގެާ ާސަރުކ ރު ާގޮތުަގއި ާޤަޫބލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކޮށްިދނުމަކީ ާތަނަވަސް ާމިންވަރަކަށް ާއޮތް ާތަނަވަސްކޮށްދޭން މަގު

ާއިޤުތިޞ ދީާ ާލިބޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާފެންނަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާއެބަޖެހޭ. ާވ ްނ ާކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަެތއް

އެާމީހުންނަށްާއެާކަންތައްތައްާނުކުރެވޭނެާކަހަލަާގޮތްގޮތަށްާމަގުާފަހިކުރަމުންާގެންދ ކަން.ާާމަންފ ތައްާވެސްާހަނިކޮށް

ނުޑާހަމަާމިާދަންނަވަނީާމިހ ރުާނުކުންނަާއެަތްއާއަހަރެންާވަންދެންާމިނިވަންަކމ ާއެކުާޚަބަުރާފަތުރަމުންާ  2845އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާކު ާމިހ ރު ާނޫސްތައް ާބައެއް ާތެރެިއން ާނޫސްތަކުގެ ާއަކަށްާގެންދިޔަ ާމަޖައްލ  ާހަފްތ  ާނޭނގިގެން ާކަމެއް ރ ނެ

ާހަތަރުާ ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރ  ާމަސަްއކަްތ ާނޫސްތަުކގަިއ ާަބެއއް ާއަދި ާއެބަދޭ. ާދެކެވެމުން ާެވސް ާވ ަހކަ ބަދަލުކުރުމުގެ
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ނޑުމެންާމީްީޑިއ ާމިނިަވންާކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކު ރ ާމަސްވަންދެންާމުސ ރަާނުދީާވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެްނވީމ ،ާައޅުގަ

ާދ ނެާ ާކުިރއަށް ާއެުކ ާމިނިަވންކަމ  ާފަރ ތްަތއް ާއެ ާބަލ  ާކޮަބިއތޯ ާދަތިތަކަކީ ާހުރި ާމީުހންނަށް ާއެ ާަދއްކ އިރުަގއި ވ ހަކަ

 2850ގޮތްތަެކއްާފަހިކޮށްދިނުމަށްާމަސައްކަތްާކޮށްދިނުމަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކޭާގޮުތގައިާސަުރކ ރަކުންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާ

ާކޮމިާ ާމިިނވަން ާަބއެއް ާހުރަސްާާއ ދެ، ާސަރުކ ރުން ާހ ަމކުރަން ާއަށް ާީމޑިއ  ާފޯރުވ ތީ ާނުޫފޒު ާސަރުކ ރުން ޝަންތަކުން

ާމީިޑއ ެގާ ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ާއެަބ ާނޫސްތަކުން ާބައެްއ ާެވސް ާވ ަހކަ ާދެްއވ  ާއިސްތިޢުފ  ާމެންބަރުން ާބަެއއް އަޅ ތީެވ

ތަކުންާކުރައްވ ާކަންތައްތައްާހ މަކުރުމަކީާވެސްާމިނިވަންާކަމަށްާވ ހަކަާދައްކ އިރުަގއިާމިނިވަންާމުސްތަޤިްއލުާކޮމިޝަން

ރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންތެރިވ ނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުންާމިާބ ވަތުގެާކަންތައްަތްއާކޮންޓްރޯލްާކުރ ތީވެާއެާކަމާ 

ނޑަށްާީމޑިއ ާަތކުންާއެބަާއިނގޭ  2855.ާއެހެްނވީމ ،ާިމާނުރުހުންާފ ޅުކުރުމުގެާގޮތުންާއިސްތިޢުފ ާދެއްވ ާވ ހަކަާވެްސާއަުޅގަ

ާއ ދެ،ާ ާމިންވަރު. ާފޯރުވ  ާނުފޫޒު ާިމއަދު ާދޭތެރޭގައި ާކަންތައްަތކ  ާމީިޑއ ގެ ާއިނގޭ ާއެަބ ނޑަށް ާއަުޅގަ ކަންކަމުން

ާމިާ ާކަމަށް، ާނެތުމުން ާޤ ޫނނެއް ާއެކަށީގެންވ  ާވަނީ ާމި ާމިހެން ާކަންކަން ާމި ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް އަޅުަގނޑު

ާހަ ާއެކު ާމިނިވަންަކމ  ާނޫސްވެރިކަެމއްާސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ ާމިނިވަން ާފަތުރ ދޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެކު ާހަމަހަމަކަމ  ރަކ ތްތެިރވ 

ާބިުލާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގ ާސަބަބަށްޓަކައި ާއެ ާކަމެއް. ާޖެހޭނެ ާކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮތުމަކީ ާއެއް ާމީޑިއ  މިނިވަން

 2860ހަމަޖެހޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާމިާބިލުާކޮމިޓީާާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުަވއިގެންާމިނިވަންކަމ ާއެކުާޚަބަރުާފެތުރޭނެާއިންތިޒ މުތަކެއް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާވުމަީކ ާޤ ނޫނަކަށް ާއައިސް ާތަޅުމަށް ާމި ާނިންމެވުމަށްފަހުގައި ާކުރަްއވ  ާމަޝްވަރ  އަކުން

ޒާހީމް މެދްބަޒު އިބްޢިއްޒަގްގެޒި ޓަޒެލްމާގޮޏާ ޔާއިޒާސެ އުއްމީދުާކުރ ާކަމެޭކ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރ ާގޮތުަގއިާ

ހާމަ ކުޒެއްވި ޓަޔައިދް ޑައިލަދްލް ޔިދުދް ވަކި މުއްޔަގަކަފް ކަދޏައެޅިޓައި އޮގް ކަމަފް ވަދްތާ އެ  މުއްޠަޑިބު

މުއްޔަގު ހަމަވަދް ވާއިޒަފް އެ މީހުދް ބިޒު ސަދްދާދެ. ޔެދްކ އަހަޒަކަފް ޑައިލަދްލް ޑިބޭދެގޯ ދޫދްގޯ. އޭސެ 

 2865ޗެހި ވެލް ޒަޖިލްޓްޒީ ކޮފްޔޭހެދް ޒަޖިލްޓްޒީ ކޮފްޔިދުމަފްޓަހުސައި ޤާދޫދާއި ބަޔަޑުސައި ޔާއިމީ ސޮގެއްސައި ލައިކަޑް އެއް

ސަވާއިޔާ ޚިޑާޓުވާ ކަމުސައި ވާދަމަ ޕޮއިދްޓު ކެދޏޭ އުލޫޑު މިހާޒު ވެލް އެބ ައޮގް. ޓިޔަވަޅު އެޅޭދެ ސޮގްގަކެއް ވެލް  

ލް ހުއްޓުވޭދެ. އެހެދްވީމާކ ޒަޖިލްޓްޒީ އެބައޮގް. މަދާ ކަދްގައްގައް ކުޒާ ކަމަފް ވަދްތާ އެ މީހުދް ހުއްޓުވަދް ވެ

ކޮފްޔިދުމަފްޓަހުސައި ޔެދް ސަވާއިޔާއި ޤާދޫދާ ޚިޑާޓު ކަދްގައްގައް ކުޒައްވާ ކަމަފް ވަދްތާ ޕޮއިދްޓު ކަދޏާ އުލޫޑަކުދް 

ފް ދަމަވެލް އެހެދް ސޮގަކުދް ވެލް އެ މީހުދް ކުޒާ ކަދްގައްގަކަފް ޓިޔަވަޅު އަޅާ އަޔަބު ޔިދުމަކީ އަޅުސަދޏުމެދްދަ

 2870ޤާދޫދަކުދް ކުޒެވިޔާދެ ކަމެއް. އަޔި ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔާ ޚިޑާޓުވާ ކަމަފް ވާދަމަ އެ ޑައިލަދްލެއް ބާޠިޑު ކުޒުމަކީ 

ވެލް ކުޒެވިޔާދެ ކަމެއް. އެހެދްވީމާކ ވަސުގީ ސޮގުދް އެގައް ޚަޒަޔެއް ކޮފްސެދް ބޮޏެގި އިދްވެލްޓުމަދްޓްގަކެއް ކޮފްސެދް 

މުއްޔަގެއް އެ މީހުދްދަފް ޔިދުމަކީ އެއީ އެ މަލައްކަގްގައް ޔެމެހެއްޓުމަފްޓަކައި  އެ މަލައްކަގް ޓަފާ ބަޔަކަފް ކުޒު

އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެޅޭ ބާޒަކަފް ދުވާދެކ ވާދީ އެ ކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެޅޭ ހުޒަހަކަފް. އެހެދްވީމާކ މި 

ސެދް އެކަފީސެދްވާ ސޮގަފް ބިޑު އިޞްޑާޙު ކަދްގައްގަކާ ޔޭގެޒޭސައި ކޮމިޓީ މަޒުޙަޑާސައި ވަޒަފް ބޮޏަފް ވިލްދާ ވަޏައި
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 2875ކުޒައްވާ ޓުޒިހަމަ ޤާދޫދެއްސެ ސޮގުސައި އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ޓެދްދާދެ ކަމަފް އުއްމީޔު ކުޒަމުދް އަޅުސަދޏުސެ ވާހަކަ 

ާކުޒުކޮފްޑަދް. ވައްލަޑާމް ޢަޑައިކުމް. 

 

 މަޚްޑޫޓްް ވާހަކަޔެއްކެވުދް: އަޙްމަޔު މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ޔެކުދު ސަޑޮޅު

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ އާޔެކ އަޅުސަދޏު ވެލް މި ބިޑަފް ވަޒަފް ގާއީޔު ކުޒަދް. ހަމަ މިއީ މުހިއްމު 

 2880ކަމެއް. ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް. ލަބަބަކީ އަޅުސަދޏުމެދްސެ މީޏިއާ އެގައް ވަޒަކުދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ އެދްމެދްސެ 

ގް ޚުޔުމުޚުގާޒު ލަޒުކާޒުދް މިކަދް އަޑުދް ޒައްޔިގުދްސެ ކިބައިދް މަލަައްކަގުދް މިދިވަދް ކޮފްޓައި އޮއްވާ މިއަޔު މިއޮ

ޓޭޒިސަދެޓައި ވާގީ މިއީ މިހާޒަފް މިހާޒަފް ކުޒަދްޖެހޭ ކަމެއް ކަމަފް އަޅުސަދޏު ވެލް ޤަބޫޑުކުޒަދް. އާޔެކ ހުޅުހެދްވޭޒު 

ޒުސައި އަޔަބުގަކެއް ޑިބިސެދް ޔިޔަ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ބައެއް ދޫލް މަޖައްޑާގަކުސެ ވާހަކަ ޔައްކާޓައިކ އޭ

ވާހަކަ ޓާހަސަކުޒެއްވީމަކ އަޅުސަދޏު ހަމަ ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދް. އޭޒުސައި ލަދްސާއިކ ހުކުޒާއިކ ލަދްޔާދާއިކ 

 2885ޔިވެހިއޮބްޒޯވަޒާކ މިދިވަދް އާ މި ހުޒިހާ ދޫލްގަކަކުދް ބަޔަކަފް އަޔަބެއް ޑިބިޓައި އޮގީމަކ އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް 

އަޔަބު ޑިބުދީ ކީއްވެސެދްގޯ. އެއީކ އަޅުސަދޏު ހަމަސައިމު ވެލް ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔުގަކާ  ބޭދުދް.

ޚިޑާޓަފް ކަދްގައްގަކެއް ކޮފްޓައި ހުޒީމަ އަޔަބެއް ޑިބޭދީ. ހުޅުހެދްވޭޒު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މި ލަޒުކާޒު 

ޖަޑަފްޑީމަ އެ ވާހަކަ މިއަޔު ޔެއްކޭކަފް އޮދްދާދެ ކަމަކަފް އަޅުސަދޏެއް  ޣައިޒު ޤާދޫދީ ސޮގުދް ވައްޓާޑަދް އުޅެސެދް

ޤަބޫޑެއް ދުކުޒަދް. ލަބަބަކީ ޣައިޒު ޤާދޫދީ އަމަޑެއް ހިދްސައިސެދް އޭޒުސައި އެ ޙުކެމެއް ކުޒީ. އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު 

 2890ހުޒީ ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔު މުސުޒާޑާޓައި ވާގީ  ޤަބޫޑު ކުޒާ ސޮގުސައި އޭޒުސައި ވެލް މި ޓަޒާގްގަކަފް މި އަޔަބުގައް ޑިބިޓައި

ކަމަަފް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކުޒަދް. ލަބަބަކީ އޭޒުސައި ކުޒިދް ޢަމަޑުކުޒަމުދް އައި ޤާދޫދުއަލާލީ ހެޔިއިޒު މިއަޔުސެ 

މިލަޒުކާޒަފް ދިލްބަގްވާ ހަމަ އިލް ބޭޓުޅުދް ގިއްބަވައިސެދް ހެއްޔެވި ދޫ ކުޑައިސެ ޤާދޫދުއަލާލީ އެއް އެއީ. 

އިދް ޑިބިޓައިވާ ބާޒުގަކާއި ޚިޑާޓަފް ޤާދޫދުގަކާއި ޚިޑާޓަފް ޤާދޫދުއަލާލީ އާއި ޚިޑާޓަފް ޢަމަޑުގަކެއް ކޮފްޓިއްޔާމު އޭސެ

އަޔަބު ޑިބެދްޖެހޭދެ ކަމަފް އަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެދް ވެލް ޤަބޫޑުކުޒާދެ. އަޔި އެކަދް ސޯލްކޮފް ސޮއްލަ ހުޒިއްޔާމު 

 2895އި ސަވާއިޔުސެ ގެޒެއިދް އޭޒުސައި އެކަދްކަދް ކޮފްޓައި ހުޒި ކަމަފް ވާދަމަ އެއީ މައްލަޑަ އެއް. އެކަމަަކު ޤާދޫދާ

އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި އެއީ މައްލަޑަ އެއް ދޫދް. އަޔި ކުޒީސެ މިދިލްޓަޒުދްގަކެއް ގިއްބަވައިސެދް އެ ކަމެއް 

އް އޭޒު ކުޒެއްވީ މިދިލްޓަޒުދްދާއި ކުޒި ވާހަކަ ވިޔާޅުވާއިޒު އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް. މިއަޔު އެ ކަދްގަ

އެހެދް ބޭޓުޅުދް ވެލް މިއަޔު ގިއްބެވީ ހަމަ އެމް.ޏީ.ޕީ ސައި. އެހެދްވީމާކ އެކަދް ވެލް އަޅުސަދޏު ހަމަ ޓާހަސަކޮފްޑަދް 

ބޭދުދް. އަޔި ހަމަ ޓާހަސަކުޒެއްވި ކަދް ބޮޏުވެ ވަޏައިސެދްޓި މިހާޒު މި މަޖިޑީހުދް ޒުހުދް ޑިބިސެދް ބޯޏުގަކާއި 

 2900ޝަދްގައް އުޓައްޔާ ވާހަކަ ވިޔާޅުވާ އިޒު އެ ބޭޓުޅުދްސެ މެދިޓެލްޓޯސައި މި ކަދްކަމަފް ވަޒަފް ބޮޏަފް ބާޒު ކޮމި

އަޅުއްވާޓައި ވާކަދް ވެލް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް. އެހެދްވީމާކ މިއަޔު އެހެދް ޑަވަ އެއް ކިޔުމަކީ އަޅުސަދޏު 
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ދް ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް. އަޅުސަދޏަފް ހީވަދީ މީޏިއާސެ ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި އެދްމެ ޒަދސަޅު ސޮގް ދޫ

ވާހަކަ ޔެކެވޭއިޒު އަޅުސަދޏު ހަމަ ޓާހަސަކޮފްޑަދް ބޭދުދް ވަޒަފް ބުޒަ މަލައްކަގުދް ވަޒަފް ބޮޏަފް މިދިވަދްވެސެދް 

އާ އެއްސެ ސޮގުސައި ޓާހަަސަކުޒެވިޓައި މީޏިއާ ސޮލް ޔުދިޔޭސެ ޓެދްވަޒުސައި ވެލް ޒާއްޖެ އަކީ ހަމަ ވަޒަފް މިދިވަދް މީޏި

 2905މަލް ޔުވަލް ގެޒޭސައި އެ އަޅުސަދޏުމެދް ކުޒި މަލައްކަގް ބޭކާޒުވެސެދް ސޮލް މިއަޔު  25ވާއިޒު މިވޭގުވެޔިޔަ 

އަދެއްކާ ޔަފު ޔަޒަޖައަކަފް ވެއްޓިޓައި އޮގް ކަމީ ވެލް މިއީ ވެލް އަޅުސަދޏު ހިގާމައާ އެކު ޓާހަސަކޮފްޑަދްޖެހޭ ކަމެއް. 

ޅުސަދޏުމެދްދަފް އަޏުއިވެމުދްޔާ ވާހަކަ ޔެއްގޯ. ޔި.އެޓް.އެމް. ގަދްގަދުުސެ ޕޮއިދްޓްލް ކަދޏާ ވާހަކަކ އެ ގަދްގަދަފް އަ

ވަޔެ އިދްޒާޒުޔޭ ވާހަކަ. ވަކި ސޮގަކަފް ޚަބަޒުގައް ބައްޓަދްކޮފްސެދް ޚަބަޒުގައް ސެދެލްޔޭ ވާހަކަ. ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލްކ 

ޔަސޫ އިދސޭގޯ. މި މައްޗަދްސޮޅި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙައްމަޔު އަޅުސަދޏަފް ވަަޒަފް ބޮޏަފް އުދ

 2910ޒަޝީޔު މާ ސަޔަ އަފް މިގާ އިދޔެސެދް އަޅުސަދޏަފް ޖޯކު ޖަހާޓައި ހެމުދް ސެދްޔާގީ. އެހެދްވީމާކ އެކަދް ހުއްޓާޑަ 

 ޔެއްވުމަފް އެޔެދް.

 

 ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ވާހަކަޓުޅު ޔައްކާވާއިޒު އެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޔަގިޓުޅުވާ ކަހަޑަ ކަމެއް އެއްވެލް  ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކު

 2915ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކު ކުޒެއްވުދް އެއީ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި ގަދްޔޭ ކަމެއް ދޫދް. އެހެދްވީމާކ ހުޒިހާ ޢިއްޒަގްގެޒި 

 ޓުޅު ދުވާދެ ސޮގެއްސެ މަގިދް މަލައްކަގްޕުޅު ކުޒެއްވުދް އެޔެދް.މެދްބަޒުދް ވެލް ވާހަކަޓުޅު ޔައްކަވާ ބޭޓުޅަކަފް ޔަގި

 

 ވާހަކަޔެއްކެވުދް: މަޚްޑޫޓް އަޙްމަޔު މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ ޔެކުދު ސަޑޮޅު

އާޔެކ ޝުކުޒިއްޔާ. އަޅުސަދޏު އުއްމީޔު ކުޒަދް އަޅުސަދޏުސެ ޓްޒީކުއެދްލީ ގިމަޒަޓުފީ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުލްޠަޓާ 

 2920 1ދުސެއްޑޭދެ ކަމަފް އަޅުސަދޏު އުއްމީޔު ކުޒަދް. އަޅުސަދޏު ހަމަ މި ބިޑަފް ބަޑާއިޒު އިދސޭގޯ. މި  އަފް ޔިމާވާހެދް

ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ސައި މިއޮގް ޢިބާޒާގުދް ވެލް ވަޒަފް ބޮޏަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އޮޅުދްގަކެއް އަޒާ. މީސައި މި 

މަސުލަޔުގައް ހާލިޑުކުޒުމަފްޓަކައި ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި  ވަދަ މާއްޔާސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ 1އޮދްދަދީ މި ޤާދޫދުސެ 

ބްޒޯޏްކާލްޓަޒުދްސެ ލިޔާލަގު ގަދްޓީޛުކޮފް އެ ލިޔާލަގު ޔިޓާޢުކޮފް ޒައްކާގެޒިކުޒުމާއި ބްޒޯޏްކާލްޓު ކުޒާ 

 ޓަޒާގްގަކުދް ލިޔާާލަގާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑުގައް ބަހައްޓާގޯ ބަޑާ އެ ލިޔާލަގުގަކާ އެކި ޓަޒާގްގަކުދް ޚިޑާޓުވާ

 2925ޓަހަޒުގަކުސައި ޓިޔަވަޅު އަޅުމަފާއި ބްޒޯޏްކާލްޓިދްސ ލިޔާލަގާ ސުޅޭ އެހެދިހެދް ކަދްކަދް ކުޒުމަފާއި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ 

ބްޒޯޏްކާލްޓު ކުޒުމުސެ ޚިޔުމަގް ޒިދްމާޔާޒު ސޮގެއްސައި ހަޒުޔަދާ ކުޒުމަފްޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ ކަދްކަދް ކުޒުމަފްޓަކައި 

ޝަދުސެ ދަމުސައި ކޮމިޝަދެއް މި މާއްޔާ އިދް މި އުޓެއްޔީ އެވެ. މި ކިޔާޑީމަ ހަމަ މޯޑްޏިވްލް ބްޒޯޏްކާލްޓިދްސ ކޮމި

އެއްޓަހަޒުދް މި އޮގީ މިހާޒު އެ ކޮމިޝަދް އުޓެޔިޓައި. އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑު ކުޒާ ސޮގުސައި މިއީ އެދްމެ ޒަދސަޅު 
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އްޔަދްކުޒުމާ ބެހޭ ސޮގުދް )ފ( ސައި ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( ސައި ވެލް މެދްބަޒުދް ޢަ 2ޢިބާޒާގެއް ދޫދް. ހަމަ އެހެދްމެ 

 2930މި އޮދްދަ ސޮގުދް ވެއްޖިއްޔާމު އިޢުޑާދުކޮފްސެދް ޒައީލް އޮޓީހަފް ދަދްގައް ހުފަހެޅުމުދް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ 

ބޭދުދްޓުޅުވާ ޓަޒާގްގައް އެކަދި މަޖިޑީހަފް މި ހުފަހެޅޭދީ. އަޅުސަދޏަފް ޙަޤީޤަގުސައި ވެލް މިއީކީ މާކަ ޤަބޫޑު ކުޒެވޭ 

އް ދޫދް. އެއީ އެމް.ޏީ.ޕީ ވެޒިކަމެއް އޮގް ކަމުސައި ވިޔަލް ޏީ.އާޒު.ޕީ ވެޒިކަމުސައި އޮގް ކަމުސައި ވިޔަލް އަޔި ކަމެ

އެހެދް ޕާޓީ އެއް އޮގް ކަމުސައި ވިޔަލް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑު ކުޒާ ސޮގުސައި ކޮދްމެ ޔިވެހިޒައްޔިގަކަފް އެ ޓުޒުޞަގު 

ޖިޑީހުދް އެ ކުޒިމަގިޑާ ހުޒިހާ ޓަޒާގްގަކެއްސެ ދަދްގައް އަދްދަދްޖެހޭދެ އޮދްދަދްވާދެ. އެހެދްވީމާކ ޒައްޔިގުދްސެ މަ

 2935ކަމަފް އަޅުސަދޏު ޤަބޫޑުކުޒަދް. އެއީ އެހެދްދޫދިއްޔާ މީސައި މިވާ ސޮގަކީ ކިޒިޔާ ވެލް އޭޒުސައި އޮދްދަ ލަޒުކާޒަކާ 

ސަދޭ ޚިޔާޑެއް އެ ބޭޓުޅެއްސެ ޚިޔާޑު ވިލްދުދް ގަޓާގުވާ ޓަޒާގެއް ދަމެއް ދާޔޭ. އެ ކަމަފްޓަކައި ޒައްޔިގުދް ވަޒަފް ބިޒު

ހާމަ ކުޒަދް ވެލް ޙަޤީޤަގުސައި ވަޒަފް ޔަގިވޭ. އެހެދްވީމާކ އެކަދް ބަޔަޑުވެސެދް ޔިއުމަކީ އަޅުސަދޏު ވަޒަފް ބޮޏަފް އެޔޭ 

. ކަމެއް. ޖުމްޑަ ސޮގަކަފް އަޅުސަދޏު ޔަދްދަވާޑަދް ބޭދުދްވަދީ މިއީ ހަމަ މުހިއްމު ބިޑެކޭ. މިކަދް އެބަ ކުޒަދްޖެހޭ

ލަބަބަކީ އަޅުސަދޏު ގަކުޒާޒުކޮފް އަދެއްކާ ވެލް ހަމަ ޔަދްދަވާޑާދަދް ޒައްޔިގުދްސެ ޚާއްޞަ މަޖިޑީހުސައި އާއި 

 2940ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި ޏީ.އާޒު.ޕީސެ ބޮޏު އަޣުޑަބިއްޔަގެއް އޮވެސެދް އޭޒުސެ ޒައީލް އަޑްއުލްގާޛު މައުމޫދު 

މެދް އެގައް ވަޒަކުދް މީޏިއާ މިދިވަދްކޮފްޔިދީމާ މިއަޔު ޒީދޔޫ ކުޑައިސެ ޢަބްޔުޑްޤައްޔޫމު ޑަޓާޓުޅުސެ މަގިދް އަޅުސަދޏު

ހުދް މީޏިއާ އަފް ވެލް ޖައްލާޑައިސެދް ބޭދުދްވާ ސޮގަކަފް ޚަބަޒުގައް ބައްޓަދް ކުޒަމުދްޔާގީ އަޑުދް 

ކަމެކޭ. ޝުކުޒިއްޔާ  ޔިވެހިޒައްޔިގުދްދަފް މިދިވަދް އިދްލާޓުވެޒި މީޏިއާ އެއް ސެދެލް ޔިދުމަފް މިއީ ވަޒަފް މުހިއްމު

 ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް.
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 ވާހަކަޔެއްކެވުދް: ދާޒިމު މަޔުމުޙައް މެދްބަޒު ޔާއިޒާސެ މަޏަވެޑި

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާއ ެދ،ާބްރޯްޑކ ސްޓުާކުރުމުގެާބިލުާމިއަދުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިގެންާމިާ

ާކު ާޤަބޫލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަނީ. ާކުރެވެމުން ާެއްއާބަހުސް ާވ ހަކަ ާކޮންމެ ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާޙަޤީޤަތަކީ ރަންޖެހޭނެ

ާރީނދޫާާ ާމިނިވަންކަން ާމީޑިއ ގެ ާނުލެވޭނެ. ާއޮޅުަވެއއް ާޙަޤީޤަތެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ދެއްކިޔަސް

 2950ންާދަނީާބަލަމުން.ާމިއަދުާހުމެއްގެާތެރެއިްނާއޮތަްސާއަިދާނޫާކުލަިއގެާހުމެްއގެާތެޭރަގއިާއޮަތސްާމިކަންާިދވެހިރައްިޔތު

ާމިީއާ ާކަންތައްަތކަީކ ާމި ާވެިރކަމ  ާހެޮޔ ާެހވ ިއ،ާމި ާއޮތް ާިމ ާލިބިފައި ާމިޤައުމަށް ާމިއަދު ާމިިނވަންކަމ  ާއޮތް މީޑިއ ަގއި

ާއ ެދ،ާ ާފ ހަގަކޮށްފި ާެމންބަރަކު ާއެއް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިތ ގައި ާއ ެދ، ާނޫން. ާކަންތައްތަެކއް ާޮއޅުވ ެލވޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

ާސަޤ ފަތަީކާހެނދުނ  ާއޮތް ާސަރުކ ރުަގއި ާކިޔުމ އި ާސަނ  ާސަރުކ ރަށް ާއޭރުަގއި ާވެސް ާނެރިގެން ާމެންދަމު ާހަވ ރ އި އި

ާކިޔުން.ާ ާބަޔަކަށްާސަނ  ާތިބޭ ާދެން ާކިޔުމ  ާެވރިންނަށްާސަނ  ާވެރިންގެ ާއަދި ާކިޔުމ އި ާވެރިންނަށްާަސނ  ާތިބި އޭރުަގއި

ާދި ާބަޔަކަށް ާނޫން ާމި ާކިޔުމ  ާސަނ  ާވެސް ާހުމެއްާކަތީބުންނަށް ާރީނދޫ ާނެތިގެން ާމ ޙައުލެއް ާއުެޅވޭނެ  2955ވެހިރ އްޖޭގައި
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ާމިއަދުާ ާދީ ާބޭސް ާއެ ާތަްއޔ ުރކޮށް ާބޭސް ާއޭގެ ާއ ދެ، ާފަރުވ ދީ ާއެހުމަށް ާނުކުމެ ާމީހުން ާބައި ާއެ ާޖެހުނީ. ޖެހެން

ާތެރޭަގއި ާމިނިވަްނކަމުގެ ާކަމަށް.ާއެ ާމިނިވަން ާފަްއޓައިފި ާކުރަން ާަމސައްކަތް ާސެލްތައް ނުޑގަިއވ  ާޤައުމުާާހަށިގަ މިއަދު

ާއޮްތާ ާމި ާޤައުމުގައި ާރަީއސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާޙަޤީޤަތެއް.ާއަުޅގަ ާކުރަންޖެހޭ ާއުފ  ާމިއީ މިދަނީ

ނޑުމެްނާ މިނިވަންކަންާއަދިާމިާއޮތްާދުސްތޫރީާވެރިކަމުގެާތެރެއިންާެއހެންާގޮތަކަށްާބައްޓަންވެާނިުގޅިގެންދ ކަން.ާއަުޅގަ

 2960ބޫލުކުރަންާޖެހޭނެާހެޔޮވެރިކަމެއްާކުރެވޭީނާއެބައިގެާއަމިއްލަާއެދުމުަގއިާއޮތްާނޫހެއްާނުވަތަާމަޖައްލާ އެންމެންާވެސްާޤަ

ާރައްޔިތުންނަށް.ާ ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާކޮށްދީފި ާތަމްސީލު ާއެކަން ާނޫން. ާނެިރެގން ާއަށް ާއަމިއްލަ އެއް

ާނެ ާނޫހެއް ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިނިވަްނާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއެއް.ާެއއީ ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާއެއީ ާއައި ރެމުން

ނޫސް.ާއެާނޫހަށްާވީާކިހިނެްއތޯ.ާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ ާެއްއަގއިާމަސައްކަތްާކުރި.ާއެާނޫހުަގއިާލިޔުނުާމީހުންނަށްާދިމ ވީާ

ކުރިތޯ.ާމިއީާދިވެހިރ އްޭޖެގާކޮންާފަދަާބޮޑެތިާދުއްތުރ ތަކެްއތޯ.ާކޮންާފަދަާބޮޑެތިާއަނިޔ ތަކެއްތޯ.ާކިަތއްާބަޔަކަށްާުޙކުމްާ

ާ ާސަރުކ ުރން ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާއެހެންަނމަވެސް ާނޫން. ާކަންތައްތަެކއް ާއޮުޅވ ެލވޭނެ ާެއކީަގއިާهللاރައްޔިތުންނަށް ާވ ގިފުޅ   2965ގެ

ާވަނީާއުވ ލ ަފއި.ާެއއީާހެޮޔާ ވެރިކަމ ާހަވ ުލވިާދުވަހުންާފެށިގެންާއެާނޫސްާމަޖައްލ ާަވނީާއުވ ލ ފައި.ާޕްރިންޓުާމީޑިއ 

ާބިލުާާވެރިކަން ާމި ާކޮންމެހެން ާއަކީ ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާމިއަދު ާދަްއަކން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާިނޔަތަކީ. ކުރުމުގެ

ާނޫން.ާ ާވ ހަކަެއއް ާކަންަތއްތަުކގެ ާހުރި ާކޮށްފައި ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާއަިދ ާކަމ އި ާހުރި ާކޮްށފައި ާއެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހެޅުނީމ 

ނޑުެމންާބަލަންާއެބަޖެހޭާޤ ނޫނެއްާޒިންމ ދ ރުާގޮތެްއަގއިާނޫސްާެވރިކަންާހިންގެންާއަ ންނަނީާޤ ނޫނެއްާޮއވެގެން.ާއަުޅގަ

ާކުރަންާ ާޤަބޫލު ާެއކަން ާނިޔަތެްއގައި ާހެޔޮ ާމަގުސަދެްއގައި. ާމ ތް ާފޮނުވީ ާސަރުކ ރުން ާޤ ނޫނު ާޖެހެނީ ާމި  2970ފަރުމ ކުރަން

ާއެކަ ާނިޒ މަކ އި ާބެލޭނެ ާކަން ާއެ ާކުރިޔަސް ާކަމެއް ާކޮންމެ ާބަޔަކު ާކޮންމެ ާމި ާއެއީ ާކުެރވޭނެާޖެހޭނެ. ާކޮންޓްރޯލް ން

ާޤ ނޫނުާ ާމި ާދެން ާބޭނުމަކީ. ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއެއީ ާޖެހޭނެ. ާއޮންނަން ާނިޒ މެއް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާފަރ ތުން ދައުލަތުގެ

ާކުރަންޖެހޭާ ާޤަބޫލު ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް ާއެއީ ާދައްކ ނެ. ާވ ހަަކ ާވިސްނުމުގައި ާތަފ ތު ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ހުށަހެޅިގެން

ާޢިްއޒަތް ާމި ާކޮންމެހެންާކަމެއް. ާގޮަތކަށް ާއެްއ ާވިސްނުންފުޅަީކ ާމެންބަރުންގެ ާއެންމެހައި ާތިބި ާަމޖިލީހުގައި ތެރި

ާވ ހަކަތަްއާ ާމި ާދަނީ. ާމި ާކުެޅވެމުން ާޝޯ ާމި ާމިއަދު ާއެހެްނވީމ ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާކަމެއް  2975ހުންނަންޖެހޭ

ާރައްޔިތުންނަ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއެހެންނަމަވެސް ާދަނީ. ާމި ާނުލެވޭނެ.ާދެކެވެމުން ާެއއް ާއޮުޅވަ ާކަމެއް ާމި ށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާމިާވ ހަކަާމިހެންާދައްކ އިުރަގއިާވެސްާމިހ ރުާފުރިހަމަކަމ ާއެީކގައިާޚ އްޞަާގޮތެްއގަިއާ

ާބްރޯޑުކ ސް ާޗެނަލްތައް ާފޮނުވ  ާއަޑުން ާހަމަ ާނޫން. ާޗެނަލްަތކެއް ާޓީ.ވީ ާއަދި ާދި.އެފް.އެމް ާފ ހަގަކޮށްލަން ޓުާއަޅުަގނޑު

ާލިބޭާ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާިގނަގުނަ ާއެތައް ާގޮތުން ާޗެނަލްތައް.ާދީނީ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާެއބަހުރި ާތެރޭަގއި ާޗެނަލްތަުކގެ ކުރ 

ާބޮޑެތިާ ާބޭނުންވ  ާއަިދާޤައުމަށް ާގޮތުންނ  ާއިޤްތިޞ ދީ ާގޮތުންނ އި ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ާއެެހންމެ ާއެބަހުރި.ާހަމަ  2980ޗެނަލްތައް

ލަުތާއޮތްގޮތްާވަރަށްާރީްއޗަށްާތަސައްވުުރކޮށްދޭާޗެނަލްތައްާއެަބހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާހިތ މަާކަންތައްތަުކގައިާަޤއުމުގެާހ 

އަކީާމިއ އިާއިިދކޮޅަށްާކަންތައްތައްާކުރ ާޒިންމ ދ ރުާކަންާކުޑަާގޮތެްއަގއިާމީޑިޔ ތައްާމިއަދުާހިނގަމުންދ ާކަންާވެސްާ
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ާމި ާވ ހަކަ ާމި ނޑު ާކުރަންޖެހޭެނ.ާއަުޅގަ ާުދވަހަކުާާއަޅުަގނުޑާފ ހަގަ ާހެިކތަކަިއގެން.ާކޮންމެ ާއެކަމުެގާސ ބިތު ދައްކަނީ

ާނުގުޅެނީތޯ.ާ ާމީހަކަށް ާއެހެން ާނޫން ާއަށް ާއޭނ  ާދުވަހަކު، ާކޮންމެ ާބޭފުޅަކަށް ާއެްއ ާކޮންެމެވސް ާޗެނަލަކުން މީޑިޔ ގެ

ާ ާދަތިވ  ާއަހަން ާައޑު ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮުބވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނުޖެހޭަވރުގެ ާަދއްކަން ާދަރަޖަިއެގާގުޅަިއގެން  2985ފެންވަުރގެ

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާެއކަންކަން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާިހތ މަ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ ކަމީ ާދައްކަމުން ވ ހަކަތަްއ

ނޑަށްާިއވުުނާޚަބަރަކީާރޭގައިާެދއްކިާޓީ.ީވާޕްރޮގްރ މެއްގެާތެެރއިންާމިާ ކޮންޓްރޯލުާކުރެވެންާޖެހޭނެ.ާދެންމެގައިާއަުޅގަ

ާދި ާމި ާޕ ޓީާދައްކަނީއޭ ާސިޔ ސީ ާހިންގަނީ ާމި ާމ ރ މ ރީ ާއަޅ  ާަކޓަރު ާތެޭރގައި ާރައްޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ވެހިރ އްޭޖެގ

ނޑުމެންާއެާ ހަދައިގެންނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާސިޔ ސީާޕ ޓީގެާކޮންާބޭފުޅެއްތޯ؟ާކ ކުާގަިއަގއިތޯާކަޓަރުާއެޅީ؟ާއަޅުގަ

ާއޮތީާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެޖހޭނެ. ާލަދުގަންނަން ާމިއަދު ާާކަމ  ާސިޔ ީސ ާބޮުޑ ާލޮުބވެތ1ާާިއެންމެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ  2990ޕ ޓީ.

ާހިްނގީާ ާޤައުމުގައި ާމި ާހަމަނުޖެހުމެއްތޯ ާކޮން ާޕ ޓީން ާސިޔ ސީ ާދެން ާޤަބޫލުކޮށްފައި. ާއެކަްނ ާތިބީ ާމި ރައްޔިތުން

ާ ާވެސް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާހިމެނިވަޑަިއގެން ާޕ ޓިަގިއ ާސިޔ ސީ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާިތާބަލަންޖެހޭނެ. މިއަދު

ާއަޅުަގނޑަކަްށާ ާކަމަކަށް ާއެޅި ާކަޓަުރ ާގަިއގައި ާމީހެއްގެ ާެއްއެވސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިންނެވީ. ާތި ނިޑކޮުޅގައި ގޮ

ާތިބީާ ާމި ާމެންބަރަކު ާޢިްއަޒތްތެރި ާެއްއވެސް ާިތއްެބވި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެެހންމެ ާހަމަ ާނެތް. ސ ބިތުވ ކަށް

ނޑަކަށްާސ ބިުތވ ކަށްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާެއާސިޔ ސީާބޭފުޅުން.ާމިއިްނާ  2995ެއްއވެސްާމީހަކުާމ ރ މ ރީާހިންގިާކަމަށްާއަުޅގަ

ާމިއީާ ާބަޔަކީ. ާއުފައްދ  ާހަމަުނޖެހުން ާމީއޭ ާދައްކ ފައި ާމަިޖލީސް ާދައްކ  ާއެބަ ާެޗނަލްތަކުން ާޓީ.ވީ ާޭރޑިޯޔ، ވ ހަކަތައް

ާގޮތުންާމިާަކންާވެ ާކުރަނީ.ާޫތނުާއެްއޗަކުންާހަމަލަދޭާބިލުާމިކަންާކުރ ާބަަޔކީާިކޔަިއގެްނާހަމަާސިޔ ސީ ސްާޕްރޮމޯޓު

ާކޮންމެވެސްާ ާބައްޕަ ާމިިނސްޓަރަކު ާކޮންމެވެސް ާދަނީ ާމި ާވ ަހކަ ާގޮތަކަށް ާގުޅޭ ާނުވެސް ާެއއ  ާެވސް ާއައިމ  ާތަނަށް މި

ާއަޅަން.ާޫނނީާމީހެއްގެާބޮލު ާކިަޔއިގެން.ާެއާބައްޕަާއޭނ ާދިޔަތޯާމީހެއްެގާބޮލުގައިާކަޓަރު ގައިާލަޓިބުިރާކަމެއްާކޮށްފިޔޭ

ާތަނަށްާ ާމި ާބިލެއް ާކޮންމެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިސްނަންޖެހޭ. ާކަންތައްތައް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޖަހަން.  3000އަކުން

ާހުށަހެޅުނީމ ާކިތަންމެާރަނގަޅުާބިލެއްާިވޔަސްާކިތަންމެާފުިރހަމަކޮށްާއޮތްާބިލެއްާވިޔަސްާއެއަށްާދިމ ނުވ ާގޮތަށްާޖޯކުާ

ާމަާ ާގޮތަށް ާމި ާކިޔ  ާހަޖޫ ާމުހިއްމުާކިޔ  ާބިލަކީ ާމި ާނޫން. ާކަމެްއ ާކުެރވިގެްނވ ނެ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާކުރުމަކީ ސައްކަތް

ބިލެއް.ާމިާބިލުގައިާހިމެނޭާިގނަާކަންތައްތަކަކީާރަނގަޅު،ާަހމަާމ ތްާމަޤުޞަދެއްގައިާހުށަހެޅިފައިވ ާބިެލއް.ާއިޞްލ ެޙްއާ

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާެމންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާކަމަށް ާކުރުމުެގާާއޮތް ާއެކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓ ާވަނީނަމަ ކަމަްށ

 3005ފުރުޞަތުާއެބަާއޮތް.ާމިާބިލުާބަލައިގަނެާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިކަންާފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާމިއީާ

ބަސްާއެަބވޭ.ާމީަގއިާމިާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމަށްާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާވެސްާއަދިާއެއްކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާވެސްާއެއް

ާދެކެވޭާވ ހަކަތަކަކީާިސޔ ސީާޮގތުންާދެކެވޭާވ ހަކަާއެއް.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާނިންމުން.
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގޮތުން ާއޮންނަ ާހަމަޖެހިފައި ާތ ވަލު ާމަސައްަކތުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ިމާާގައ1312ާިޝުކުރިއްޔ 

ާ ާމަސައްކަްތާނިންމުން.ާމިއަދު ާމިއަދުގެ 1312ާާއޮންނަނީ ާނިމޭއިރު ާމަސައްކަތް 1315ާާަގއި ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު 1ާަގއި

ގައިާިދވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ1315ާާްނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައިާެއބަާއޮތް.ާހަމައެހެންމެާ

ާކުރެއް ާދިރ ސ  ާބިލު ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާކޮމިޓީ ާހޮްއެވވި 2ާާވުމަށް ާއޮތް.ާއަދި ާެއބަ ާކޮޓަރީަގއި ާކޮމިޓީ  3015ގަިއ1:12ާާނަންބަރު

ާ ާކޮމިޓީ ާކުރަްއވ  ާދިރ ސ  ާބިލު ާކުރ  ާމަނ  ާދިވެހިރ އްޖޭގަިއާގ އިމުކުރުން ާތަންތަން ާުކރ  ާއަޅުކަން ާދީންތަކުގެ 1ާޣައިރު

ާ ާމި ާއޮތް. ާއެބަ ާކޮޓަރީގައި ާކޮމިޓީ ާއ1ާޮނަންބަރު ާބައްދަލުވުން ާމެންބަރުންގެާކޮމިީޓގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަަކ ންނ ނެ

ާގަޑިާ ާމަސައްކަތު ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ގެ ާގަޑި،ާމި ާަމސައްކަތު ާިމއަދުގެ ާދަންނަވ ލަމުން،ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ސަމ ލުކަމަށް

ގެާދުވަހުާާވ ާއަްނގ ރ1222ާައޭޕްރީލ21ާާްހަމަވުމ ާއެކުާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނީ.ާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާ
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ާާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالوينާربާهللوالحود
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