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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /23 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  23 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް  20 : ތާރީޚު 
 1431ޖުމާދަލްއޫލާ  5 

 

 ަގއި   9:05ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:03ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:05ން  12:28 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:10 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  55 ަގޑިއިރާއި 3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 

 54، އިންޓަވަލް ފަހުން 51އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 68ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެ 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ންބަރު އަޙްމަދު މަޙްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއި 

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮ 

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމި 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ   

 ރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ޢާމިރުރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއި 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ރު ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  ތިނަ 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު   



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 ބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

       

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށި ދާއި  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

  

ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓަރ އޮފް   : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 
 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 2 އަދަދު: ޢާންމުންގެ  
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ޢަބްދުއްރަޙީމް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުން،  އިންޓަވަލްފަހު  *

ދާއި ވިލިމާފަންނު  ރަޝީދު،  ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް  ނޮޅިވރަމް  މުޖުާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  މަނިކު،  ޙުސައިން  ނިހާން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ރާގެ 

ބަރު ވިސާމް  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންމެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލްފަހުން، ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  ޢަލީ، ވިލިނގިލި ދާއިރާ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ގުރައިދޫ    ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުهللا، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

هللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮ

މެންބަ ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  ގެމެނަފުިށ  ޝާހިދު،  ޒަމީރު،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ  ޙަމީދު،  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ރު  އަޙްމަދު،  ދާއިރާގެ  އިލްހާމް 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا، އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުހުޅުހެންވޭރު ދާ  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ަތސްމީން ޢަލީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކެންދޫ  ދު މޫސާ،  ގެ މެންބަރު އަޙްމަޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކަނޑިީތމު 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ޮތއްޑޫ  ރިޒާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އާދަމް، ގުރައިދޫ  މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ މެންބަރު    ުތލުސްދޫ  މާމިގިލި 

ހިދު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު،  ޝާهللا ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މެންބަރު   ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމެނަފުިށ  ޒަމީރު،  މެންބަރު މޫސާ  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު هللا ޢަބްދުކިނބިދޫ    މަސީޙު 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޙަމްޒާ    ގުތުކޮޅަްށފަހު،ހުސްވަ  ޖަލްސާގައި  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  ޢަބްދުލްޙަމީދު،  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން 
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާއަންގ ރާާަާއޭޕްރީލާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ ާދުޢ.5 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن

ާސްާފެށުނީ.މަޖިލި



. ްޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުނ.10 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުން.46ާމިވަގުތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެަވަޑއިގެންާތިއްެބވީާ



. ާ.ްފ ސްކުރުނ  15ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/3/45އޖ/ާޑ ގެާނަްނބަރަކީމިއަދުގެާއެޖެންާ-5.3

ާއެއްާހުށަހެޅިފަާގެާދަށުންާަޔއުމިއްޔ 5.4ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގައިާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުމުގެާއަިއަޓމުގެާދަށުންާާާ-5.4

 20ާނެތް.ާއެއް



. .ްއެންގުނ ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަިއޓަމް ާއެންގ6ާުއެޖެންޑ  ާއަންގ  ާމިއަދަުކާރިޔ ަސތުން ާއިތުރުކަެމއް ާވެސް ާދަށުން ާއަިއޓަމުގެ ާއެޖެންޑ  ާމި  25ން.

ާާދަންނަވ ލ ކަށްާއަދިާނެތް.

ާ
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ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

 30ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާައއިޓަމް ާއެެޖންޑ  ާމެންބަ.ާސ7ާުދަނީ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާުފވައްމުލަކު ާމުޙައްމަދުާވ ލު ރު

ރަްއވ ާކުާއަސްލަމ ާުމޙައްމަދުާއެްނވަޔަރަންމަންޓްާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯޓްާ،ާހައުސިންގާއޮފްާމިނިސްޓަރާޙަސަންާރަފީޤު

ާމިއޮތީ. ާިމއަދު ާގޮތްާސުވ ލެއް ާހިނގ  ާމަޖިލީހުގައި ާމިހ ރު ާކަންތައް ާސުވ ލުގެ ާމެންބަރުނަށްާާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ 

ނޑުމެންގެާައއުާގަވެާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު އަމަލުކުރަންާފެށިފަހުންާާވ ިއދަށްސްާއަޅުގަ

ާސުވ ލަށް ާވަޑަިއގެން ާސުވ ލުގަިއާާމިކޮޅަށް ާނުކުރ ނަން.ާމިއަދުގެ ާތަކުރ ރެއް ާއިތުރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްވ ފަިއވ ތީ  35ޖަވ ބު

ާޢިއް ާހިމެނޭތީ ާސުވ ލު ާދެ ާިއތުރު ާުސވ ލ އި ާއެއް ނޑު ާމަޖިލީހުގެމައިގަ ާމިނިސްޓަރު ާބުނ ގޮުތެގާާޒަތްތެރި ގަވ އިދުަގއި

ާ ާދިނުމަށް ާޖަވ ބު ާލިބިަވޑަިއގަމިނިޓުާ;މަތިން ާޖަވ ބުެދއްވުމަްށާއިރުގެާާފުރުޞަތު ނޑުާސުވ ލަށް ާމަިއގަ ންނަވ ނެ.ާެއއީ

ާޖަވ ބުދެއްާމިނ7ާި ާސުވ ލައް ާދެ ާއަނެްއ ާޓ އި، ާސުވ ލަކަށް ާކޮންމެ ާފުރުޞަތުާމިނިޓ4ާުވުމަށް ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ އިރު.

 ށް.ާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަނަަވއްމުލަކުާއުތުުރާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްމިއަރުވަނީާފު

ާ40 

ާސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ .ާާ ާއަރިހުން ާފުަވއްމުސ ފުމިނިސްޓަުރެގ ާބޭުނންވަނީ ާފެނ އިާކޮށްލަން ލަކު

އަށްާލަިއސަންސްާދީފައިވ ާހިނދުާމިާާވަނަާއަހަރުާެއމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީާ;422ނަރުދަމ ގެާމަސައްކަތްކުރުމަްށޓަކައިާ

ާތ ކުތޯ؟އ އިާމިާމަސައްކަތުގެާއަމަލީާމަސަްއކަތްާފައްޓަވ ނީާކިހ ާާމަސައްކަތްާމިހ ރުާގޮސްފައިަވނީާކިހ ާހިސ ބަކަށްތޯ

ާއެހީގައިާލިބިފަިއވ ާފަިއސ ާގއިންާއިނ އިާޑީެޓއިލްާޑްރޮޑިޒަާއަދިާމިާމަޝްރޫޢުގެާ  45ާއިންާާނިމިފައިވ އިރުާައއި.ޑީ.ބީާލޯނު

ާޝުކުރިއްޔ .ާމުޅިާޕްރޮޖެކްޓްާނިންމ ލެވޭނެތޯ؟

ާ

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާމަދުާއަސްލަމ ާޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާިޢއްޒަތް ާިޢއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާފުވައްމުލަކު ާރަީއސް. ާކުރެއްވިާތެރި ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ރި

ާއަމަލީާސުވ ލުަގއި ާމަސައްކަތް ާނިޒ މުގެ ާނަރުދަމ ގެ ާފެނ އި ާތ ކުތޯާފުަވއްމުލަކު ާކިހ  ާފަްއޓަވ ނީ  50ކުރެްއިވާާގޮތުން

ާގު ާސުވ ލ  ާއެ ާހަމަ ާދެން ާއޮތީ ާދަންނަަވން ާަޖވ ބުަގއި ާުސވ ލުސުވ ލުގެ ާދެވަނަ ާޑީެޓއިްލާާުޅަވއިގެން ާއޮތީ. ވެސް

ާޑިަޒއިނ  ާޑްރޮާއި ާޯލނުއިންޑީޓެއިްލ ާައއި.ީޑ.ބީ ާފަިއސ ާގާނިމިފައިވ އިުރ ާލިބިަފއިވ  ާއިން ާޕްރޮޖެކްޓްާާއެހީ ާމުިޅ އިން

ާމަސައްކަތަށް ާމި ާވ ހަކަ.ާައއި.ޑީ.ީބން ާާނިންމ ލެވޭނެ ާއޮތީ ާހޯއްަދވ ފައި ާއިރު ާހޯއްދެވި ާލޯނު މިލިއަންާާ;.9ސަރުކ ުރން

ާ ާދެން ާއަލްހަބްޝީާާ:422ޑޮލަރު. ާތެޭރގައި ާއަހަރުގެ ާކުަވއިތުާވަނަ ާޑީޓެއިލްާކިޔ  ާމަސައްކަުތގެ ާކުންފުންޏަކ  ާޑްެގ



 3 

 55ކޮންޓްރެކްެޓއްާކުރެވިފަާއޮތީ.ާއެމީހުންާކުރަމުންާައއިާާންސީާސްޕަވިޝަންާމަސަްއކަްތތައްޑިަޒއިންކުރުމަށ އިާކޮްނސަލްޓެާ

އިާފްެޓއްާޓެންޑަރާޑޮކިއުމެންޓްސާ ގައިާޑްރ ފްްޓާފައިނަލްާޑިޒައިންގެާޑްރ 4232ާމ ރޗްާާމަސައްކަތްާކުރެވެމުންާައއިސްާ

ހުށަހަޅ ފަިއވަނީ.ާއެާހުށަހެޅިާއިރުާކޮންސަލްޓެންޓުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއެކަމަށްާހިނގ ނެކަމަށްާކޮންސަލްޓަންޓުާާއިއެީކގަ

ާޚަރަދު ާފުާލަފ ކުރ  ާނަރުދަމ ގެާވެސް. ާފެނ ގެ ާޑިަޒއިނިޒ ާވައްމުލަކުގެ ާޑީޓެއިލް ާޤ އިމުކުރުމަށް ާމަސަްއކަްތާމު ންގެ

ާާނިންމުމަށްފަހުާ ާއަދަދަކީ ާލަފ ކުރ  ާކޮންސަްލޓެންޓު ާައއިއިރު ާމަސައްކަތް ާހިސ ބަށް ނޑ39ާާުއެ ާޑޮލަރު.ާއަޅުގަ މިލިއަން

ާދެންނެވިހެ ާއައި.ޑީ.ބީކުރިން ާަމސައްކަަތއް ާމި ާސަރުާން ާެސކިޔޯާން ާލޯނެއް ާާކ ރުން ާއޮތީ  60މިލިއަންާާ;.9ކުަރއްވ ަފއި

ާ ާއެހެންވީމަ ާާވަރަކަށްާ;ޑޮލަރަށް. ާއުޅޭ. ާއެބަ ާފޯލެއް ާޝޯްޓ ާޑޮލަުރގެ ާހަމަާ;.9މިލިއަން ާޑޮލަރަކީ ެއކަިނާމިލިއަން

ެއއްވެްސާނޫން.ާފުރަތަމަާއެާޯލނުާނެންގެިވާއިރުާނަްނގަވ ަފާާއޮތްާލ ރިާއ އިާފެނުގެާނިޒ މަށްާފުވައްމުލަުކގެާނަރުދަމ 

ާއުތީމުގަ ާއެއީ ާާއޮތީ ާަހމަ ާފުރަތަމަާވެސް ާއެންމެ ާއެހެންވީމަ، ާކަމަށް. ާތެރެއިން ާއޭގެ ާޤ އިމުކުރަނީ ާނިޒ މު ނަރުދަމ ގެ

ާބޮޑަށް ާހަމަާވަރަށް ާމިހ ރު ާމިާއެނގެނީ ނޑުމެންނަން ާއަޅުގަ ާައދަދު ާކުރެްއވި ާއަންދ ޒ  ާގޯްސކަށް.ާދެންާާއެކަމަށް ވެސް

ާއަދަދަކުން ާވ ކަެށއްާއެ ާއެކަންާސަރުކ ރަށްާއެކަމެއް ާދެން ާމިހ ރުާާވިސްނެންާނެތް.ާނެތީމ  ާޑިޒައިން ާޑީޓެއިލް  65ފަށައިފި

ާކުީރގަ ާސަބްމިޓްކުރުމުގެ ާހިސ ބުން ާކޮމެންޓ ާއިއޮތް ާމިނިސްޓްރީގެ ާކުރަމުން ާސަބްމިޓް ާިޑަޒއިން ާސްޓޭޖުތަުކގައި ާއެކި

ާއޮތީާޑްާއިއެީކގަ ާުއޅެނީ.ާއަދި ާއެ ާފައިނަލްާސްޓޭޖުގައިާޑީެޓއިލްާޑިަޒއިން ާމިހ ރު ާގެްނގޮސް ރ ފްޓެއް.ާިރވަިއޒްކުރަމުން

ާމަސައްކަތްކުރުމަްށާ ާމި ާގަސްތުކުރެްއވީ ާސަރުކ ރުން ާއެނގޭތީ ާނުކުންނަކަން ާމިހެން ާމައްސަލަ ާމި އެހެންވީމަ،

ާ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރާ ވެސްާއެހެންާދިމ ލަކުންާފައިސ ާއިންޖެކްާކުރެްއވޭނީާކިހިނެތްތޯާބެލުމައްާއެހެންގޮތެއް

ާ ާތިވިދ ޅުވިހެާހަވ ލުވުމަށްފަހު ާއަހަރުާ;422ން ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީވަނަ ާތެރޭަގއި ާއެީކގަާާގެ  70ިއާއ އި

ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީާ ާޚިދުަމތް ާނަރުދަމ ގެ ާފެނ އި ާފުަވއްމުލަުކގައި ާެދވުނު ާަލއިސަންސް ާ.އަށް

ާމަސައްކަތްާ ާއެބޭފުޅުން ާހަމަދެން ާގެންދަވަީނ ާއެ ާއެކުރަްއވަމުން ާހަމަމް.ޑަބްިލއު.އެާއެކަނި ާައކީ ާެއާސް.ސީ އެކަނި

ާުކންފުންޏެއް ާއުފެދިފައިވ  ާދިނުމަށް ާޚިުދމަތް ާފުވައްމުލަކަށް ާނޫނީ ާދިުނމަށް ާޚިދުމަތް ާރ އްޖޭަގއިާާސަރަޙައްދަކަށް ނޫން.

ދެއްވުމަށްާއެބޭފުޅުންާާވެސްާތަންތަނުގައިާޚިދުމަތްާހަމަާމިހ ރުާމ ލޭގައިާޚިދުމަތްދޭާފަރ ތަކީާއެބޭފުޅުން.ާއަދިާާއެނޫން

ާފެނ އިާނަރުދަމ ެގާާސައްކަތްމަ ާއޮތް ާރ އްޖޭގައި ާމިވަގުތު ާފެނުނީ ާެގންދަވ .ާއެހެންވީމަާއޭރުާސަުރކ ރަށް ާއެބަ  75ކުރަމުން

ާމަަސއްކަތަށްާ ާއެ ާގެނައިމަ ާތެރެއަށް ާމީގެ ާއެމީހުން ާއެހެންވީަމ، ާެއީއއޭ. ާހަމައެކަނި ާކުންފުންޏަކީ ޚިދުމަތްދޭ

ާއިންޖެ ާލ ރި ާއިތުރު ާއެހެން ާކުެރވިދ ނެކައަޅުަގނޑުމެންނަން ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީްކޓް ާދެން ާމަސަްއކަތްާމަށް. ާން

ާފުވައް ާެއކަމަށް ާގެންދެވީ ާތަންތަނަންާމުލަކަށްކުރަމުން ާއެހެން ާއަދި ާާެވސް ާވެސް ާފޯރުކޮއެ ށްދިނުމަށްާޚިދުމަތް

ާކުރަމުާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ާމަސައްކަތް ާއެ ާބަލަމުން ާކޮބައިތޯ ާމަގުތަކަކީ ާލިބޭނެ ާފައިސ  ާއަށް ގެންދިަޔއީ.ާން

ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ާއޮތީ ާރ ވ ފައި ާނޮވެމްބަރ އ4232ާިން ާއަަހރުގެ ާއަށްާާވަނަ ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  80ހިސ ުބގަިއ

ާފައިނޭންސެ ާބޭރުން ާކަމުގައިއަދި ާނުލިބުނު ާުފވައްާްއ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާެފނުގެ ާދިނުމަކަށެއްވިަޔސް ނޫން.ާާމުަލކުަގއި
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ާޕްރޮވި ާެއ ާރަށަަކށްއެހެންނަމަވެސް ާއެހެން ާހިމެނޭ ާފެްއޓުމަށްާްނސްގަިއ ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާއިންޓ ނަލްާާއެ އެމީހުންގެ

ާއެތެރެއިްނާޖެނެރޭޓްކު ާހަމަ ާނޫން ާފައިސ އަކުން ާގެންނަ ާބޭރުން ާކުރުމަށްއިތުރު ާއެކަން ާފައިސ އަކުން ވ ފަިއާނިންމަާރ 

ާމިހެންާގޮސް ާއޮްއވ ާސަުރކ ރުންާސަދަންާޔޫޓިލިއޮތީ.ާމިކަން ާިމާޮގސް ާއ ިއވެސް ާޔޫޓިލިޓީޒް ާއުަފއްދަވ ފަާަސދަން ޓީޒް

ާކު ާއެމީހުންނަން ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާސަރަޙައްުދގަިއ ާެއ ާއެމީހުންނަށްމަސައްކަތް ާބެލުމަށް ާކޮންކަމެްއތޯ  85އެާާރެވެންހުރީ

ާ ާޔޫޓިލިޓީޒުމަސައްކަތް ާސަދަން ާކުންފުންޏެއްހަވ ުލކުރީމަ ާއިނގިޭރސި ާޯވޓ ޒް ާބައި ާމަަސްއކަތުން ާކުރި އެމީހުންނ ާާން

ާއައިސްާމ ރޗް ާެނގޯޝިއޭޝަންަތކެްއާހިންގަމުން ާމިއަހަުރގެާމ ރޗްާއެީކގައި ާތެރޭގައި ާތެރޭގައިާސަދަްނާމަހުާމަހުގެ ގެ

ާވޯޓ ޒ  ާބައި ާޮސއިކޮށްފަިއަވނީޔޫޓިލިޓީޒުން ާެއްގރިމެންޓެއްގައި ާޕ ޗެސް ާޯވޓަރ ާއެީކގައި ާޕ ޗެސްާާ.އި ާއެކަން ދެން

ާޮސއި ާތ ވަލެއްއިުރާޚިކުރިއެގްރިމެންުޓގައި ާއޮތް ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާދިނުމަށް ާއެަބއޮތްާދުމަތް ާވ ންޖެހޭާާެވސް ާދީފައި.ާދެން

 90ިއާެއކީަގއިާކުންފުންޏެއްާސަދަންާޔޫޓިިލޓީޒ ިއާބައިާވޯޓ ޒ ާސްޕްޝަޕްާޖޮއިންްޓާވެްނޗަރާގޮތަކީާދެންާކުރަންާއޮތްކަމަކީާ

ާމި ާހިްނުގމަށް ާމަސައްކަތް ާއަމަލީ ާހިންގުމަށް.ާއެ ާމަސައްކަތް ާވެންޗަރާދަންނަވ އަމަލީ ާއުފެއްދުމަށްާާޖޮއިންޓް ކުންފުނި

ާއޮތްގޮތު ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުަގނޑަށް ާމިހ ރު ާލިޔެކިޔުންަތއް ާފައިނޭންސަބޭނުންވ  ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ށްާން

ާކުންފުނިާހުށަހަ ާއުފެދޭ ާމި ާއެީކގައި ާވޯަޓރޒ އި ާަބއި ާޫޔޓިލިޓީޒ އި ާސަދަން ާޚިދުމަތްތަޅ ފައިވަނީ. ާދަންނަވ  ާމި އްާން

ާދިނުމަށްާފުވައްމުލަުކގައި ާައއްޫޑަގއި ާއޮތީާއ އި ާއެީކގަިއާާ.ނިންމ ފައި ާގޮސް ާމަސައްކަތް ާމި ާއެމީހުން ާތެރެއިން އޭެގ

ާޢި ާއަުތގަިއާއެބައޮތްާޝެޑިއުެލއް.ާއަުޅަގނޑު ާއަޅުަގނޑު ާކޮށްފައިާއެބައޮތް ާމެންބަރުގެާނިންމުމަށްާޝެޑިއުލް  95އްޒަތްތެރި

ާއަރުވަފ ާއަތްޕުޅަށް ާޝެޑިއުލް ާމި ާއިންޮގތުން ާއޭގައި ާދެން ާމުޅ4234ާާިނަން. ާހަމައަށް ާސެޕްޓެމްބަރ އި ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާޚިދު ާނަރުަދމ ގެ ާފެނ އި ާއިންފްރ ޕްރޮވިންސްަގއި ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށް ާއޮތީ.ާމަތް ާނިމޭނެކަމަށް ާޤ އިމުކޮށް ސްޓްަރކްޗަރ

ާކުޑަކޮށް ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެންނެވީމަ ާމިހެން ާބަާދެން ާއަރ ނެކަން ާޔޫޓިލިީޓޒުޮއޅުން ާސަދަން ާވޯރަޓޒ އި ންާއި

ާކީއްާ ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީމިކަންކުރ އިރު ާލައިސަންސައާ ާެވގެންތޯއޭ ާއެ ާއޮތް ާެއކީަގއި ާދެންާއި ާކިހިނެއްތޯއޭ. ާވ ނީ ްށ

ާއަސްލުާ ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީާާސަރުކ ރުން ާލަާބޭނުންނުވީ ާއޮތް ާކުީރގައި ާެއީކގައި ާބ ޠިލުކުރ ކަށްއ އި  100.ާއިސަންސް

ާފޯރުކޮށްދެމުންާާޑަބްލިއު.އެސް.ސީާއެމް. ާމަޢުލޫމ ތު ާެއ ާިކޔައިދެމުން ާރަނގަޅަން ާގޮތް ާހިނގަމުންދ  ާމިކަން އަށް

ާމިގެންދަނީ ާއެމް.ޑަބްިލއު.ެއސް.ސީއެހެާ.ސަރުކ ރުން ާބ ޠިއާ ާންނަމަވެސް ާލައިސަންސް ާއޮތް ާއެީކަގއި ުލކުރ ކަްނާއި

ފެށެންދެންާކުެރވޭާމަަސއްކަތްާގޮސްާަޢމަލީާމަސައްކަތްާއެާގަިއާއިާއެކީާވޯޓ ޒ އިާސަދަންާޔޫޓިލިޓީޒާ ާނުވޭ.ާަބއިާބޭނުމެއް

ާދަންދެން ާހިސ ބަށް ާބޭނުންނުވ ާއެ ާހުއްޓ ލަން ާމަަސއްކުރުްނ ާޓްރެުކގައި ާައނެއް ާޔޫޓިލިީޓޒ ިއާއެ ާސަދަން ާައދިވެސް ތީ

ރޒު ާވޯޓ  ާކުރަމުންދ އިރުބައި ާމަަސއްކަތް ާއެމް.ޑަްބލިއު.އެާން ާއޮސް.ސީވެްސ ާއެ ާަލއިސަްނސް ާއެ ާއޮތީ.ާާތްގެ  105ގޮތަށް

ރޒ އިާސަދަންާޔޫޓިލިޓީޒާ އެހެންނަމަވެސްާމިާ އިާެއކީަގއިާކުރަމުްނދ ާމަސައްކަތްާގޮސްާފޯްމވީމ ާދަންނަވ ހެންާބައިާވޯޓ 

ކުރ ނެާވ ހަކަާއިާއެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީާއަށްާއޮތްާަލިއސަންސްާބ ޠިލްއ އިާއެީކގަާާޅުަގނޑުމެންާއެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީއަ

ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެ ާވ ސް.ީސަގއި ާބޭފުުޅންނަށްދަންނަވ ފަ ާެއމް.ޑަބްލިއު.އެްސ.ސީގެ ާއެކަން .ާއެނގިވަަޑިއގަންނަވ ާނީ.
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ނޑަށްާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާުސވ ުލތަކަށްާޖަވ ބުާދެިވއްޖެކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާއުއްީމދުކުރަންާއަ ުޅގަ

ާޙަާދެން ާުސވ ލަކީ ާއޮތް ާޖަވ ެބއްއައްަސވ ފައި ާާދެންާދިނުމަށް.ާޤީޤީ ނޑު ާައޅުގަ ނޑަްށާހީވަނީ ާމަހ ާއަުޅގަ ާަކއްޓ   110ހަމަ

ާމީހެއް ާޙަޤީޤީ ާހަމަ ާޙަހުރީ ނޑު ާައޅުގަ ާޝުކުިރއްޔ ާ. ާމިދަންނަވ ލީ. ާެއއްެޗްއ ާހުރި ާއެނިގ ާއަުޅަގނޑަށް ޤީޤަުތގަިއ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 115މަތިންާއިތުރުާުސވ ލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާައޅުަގނޑުާހުުޅވ ލަން.ާައޅުަގނުޑާގޮުތގެާވ އިުދގަިއވ ޝުކުރިއްޔ ާމަޖިލީހުގެާގަ

ާދ އިރ ެގާ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާުސވ ލުކުރެްއވި ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާށް.ރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަނަޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޤުާޙަގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ 

ާމިހ  ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެނިގގެންާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވިދ ުޅިވގޮތުން ާއެ ާމިނިސްޓަރު  120ރު

ާހަމަ ާމި ާުފވައްމުލަެކއްހިނގައްޖެ ާމަސައްކަތްާ.ނޫންކަންާއެކަނި ާފުަވއްމުލަކުެގ ާއަތޮޅ ިއ ާާއަްއުޑ ާމި ސަދަންާކަން

ާކުންފުނި ާފެިށގެންދ އިރުާޔޫޓިލިޓީ ާަމސައްކަތް ާމި ާއެހެންކަމުން ާކުަރއްވަނީ. ާމި ާކުރެިވގެންދ އިުރާާގައިން ޝެޑިއުލް

ާޓަކައި.ާުޝކުރިްއޔ .ާމިާދެންނެވިާޕްރޮޖެކްޓްާހިންގުމަށްފުވައްމުލަކަށްާކިހ ވަރެްއގެާިއސްކަމެއްދެްއވ ނެތޯާކުރިންާ

ާ

 125 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާމަދުާއަސްލަމ ާޙައްސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ން

ވެސްާމަސައްކަތްާޚ އްަޞކޮށްާރައްޔިތުންނަންާބޭނުންވާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާސަރުކ ރުންާހަމަާޔަޤީނުން

ާތަފ ތުކުރުމެއް ާރަށަކަްށ ާަވކި ާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް ާއަސ ސީ ާދެންާާއެކަންާނެތިާމިކަހަލަ ާގެންދަނީ. ކުރަމުން

ާދެ ާފަހަރުާއެރަށަށްއެހެން ާބަެއއް ާފައްޓ ނެ.ާހުރިހ ާއެއްާރަށަށްާާންނެވިޔަސް ާމަސައްކަތް ާރަށެްއގެ ާއަނެއް ާކުރިން ުވރެން

ާއިންފްރ ާ ާމުޅި ާގޮސް ާމަސައްކަތް ާދަންނަވައިފިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާނުފެއްޓޭނެތީ. ާއެއްފަަހރ  ާމަސަްއކަތް ރަށެއްގެ

ާެޝޑިާއިޓްރަކްޗަރާއެީކގަާސް ާއޮންނ ނެކަމަށް ާތ ރީޚުނިމިފައި ާއޮްތ ާކޮށްފައި ާސެޕްޓެމްާ.ދަންނަަވއިފިންާއުލް  130ބަރާެއއީ

ާޕްރޮވިންސ4234ާަ ާމުޅި ާެއއީ ާއަށޭ. ާމިދަންނަވ  ާށް ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށް ާސްޓްރަކްޗަރާޤ އިމުކޮްށާސަރިވސް އިންފްރ 

ާއަޅުގަ ާދެން ާއޮތީ. ާއެބަނިމޭނެކަމަށް ާއަުތަގއި ާެޝޑިއުލެނޑު ާސްޓޯންތައްާ.އްާއޮތް ާމައިލް ާބައިވަރު ާއެބަހުރި ާ.އޭަގއި

ާބައްލަވ  ާއަުރވަފ ނަން. ާއަތްޕުޅަން ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެއަޅުަގނޑު ާހުީރާާލެްއވީމަ އެ

ާކިހިނެތްކަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ135 
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ާހަކަދެއްެކވުން:މްޒ ާވ ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަ

ރޒ ާޮކށްލަންޝުކުރިއްޔ ާައޅުަގނުޑާސ ފު ިއާެއްއކޮށްާކުންފުންޏެއްާއުފައްދ ާއިާސަދަންާޔޫޓިލިީޓޒ ބޭނުންވަނީާމައިާވޯޓ 

ާޚިދުމަތެ ާއެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީއެ ާދިނުމަށް ާތަފ ތުާއަާއް ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ީސގެ ާދީފަިއވ އިުރަގއި ާަލިއސަނެއް ށް

ާހިއްސ ދ ރުން ާދައުވ ކޮްށފިނަމަވ އިރު ާހޯދުމަށް ާބަދަލު ާެގއްލުމުެގ ާލިބޭ ާސަރުކ ރުން ާހަދ ނީ؟ާއެމީހުން ާކިހިނެތްތޯއޭ

 140ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާމަދުާއަސްލަމ ާޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާރަީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެންނެވިާ.ޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަންކުރެވެމުންދަނީ ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީހެްނ ާއަށްާާހަމަ

ާައޅުގަާ ާޔޫޓިލިޓީޒާ ވެސް ާސަދަން ާޯވޓަރޒ އި ާބައި ާނޑުމެން ާއެީކގައި ާިއ ާފޯރުކޮށްދިއެ ާޚިދުމަތް ާެއ ނުމަށްާމަސައްކަތް

ާއެްމ.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ާއެާއަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ކަން ާއެނގެމުން ާރަނގަޅަން ާވަރަށް ާހަމަ  145މަޢުލޫމ ތުާާެވސް

ނޑު ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީާއިންާެއއްވެސްާއިންވެސްޓްމެންެޓއްާމެންާމިާގެންދަނީ.ާދެންާމިހ ތ ކަށްފޯރުކޮށްދެމުންާއަޅުގަ

ާއޮތް ާޕްރޮވިންސްގަާާތަނެއްާާކޮށްފައި ާސަދަން ާއިނޫން .ާ ާއަމަލީދެްނ ާއެކަން ާފައްަޓވ ނެާާއެބޭފުޅުން ާނުވެްސ ގޮތުން

ާޔޫިޓލިއަ ާސަދަން ާއެީކގަޓީޒ ޅުަގނޑުމެން ާނުޖެހެނީސްާއިއި ާކޮޅެްއގައި ާވަކި ާގޮސް ާމަސައްކަތް ާދަންނަވ  ދެންާާ.މި

ާމިދެންނެވީ ާކޮންއިަރކުތޯ ާއޮތް ާއެބަ ާޝެޑިއުްލގައި ާވެންޗަރާދަންނަވައިފިން ާމަސައްކަތްާާޖޮއިންޓް ާހެދިގެން ކުްނފުނި

ާސަރު ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނުގެންދެވޭ ާމަސައްކަތް ާޓ ގެޓްތަަކށް ާއެވ  ާޓްރެކެއްަގިއާފެށޭނީ.ާދެން ާއެންމެ ާބޭނުންނުވަނީ  150ކ ރުން

ާމަސައްކަތް ާނުވަނީސްާމި ާފަރމް ާގޮތަކަށް ާވަކި ާގޮސް ާާކުރަމުން ާޓްރެކް ާއޮތް ާއަސްލުގައި.ާދެން ދޫކޮށްލަން

ާމިދަންނަވ ލީއެްއގޮތަށް ާއެވ ހަކަ ާމަސައްކަތްކުެރވެމުންދ ތީ ާކުރެވޭޯތ ާމަސައްކަތް ާމި ާގޮތަްށ ާގިނަ ާދެންާވުރެން .

.ާއޮްބޖެކްޝަނެއްާނެތްާމިކަމަކުގެާންާއެނގިފަާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީާންާހަމަާމަޢުލޫމ ތުާރަނގަޅައެސް.ސީއެމް.ޑަބްލިއު.

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރިއސް.ާ

ާ155 

ާސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަތިވެރިާދ އިރ ާމެންބަރުާޙު

ާަރީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދ ޅުާ.ޝުކުރިއްޔ  ާމިނިސްޓަުރ ާވެއްިޖއްޔ ޢިއްޒަތްތެރި ާދެކުނުާާިވގޮތުން ާފުވައްމުލަކ  މިހ ރު

ާމުހިންރަށް ާއެންމެ ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް ާނަރުދަމ ެގ ާފެނ އި ާފަރ ތަކަށްރަށ އި ާމަސައްކަތްކުރ  ާސަދަންާާމުކޮށް މިވަނީ

ނޑުާކުީރާޔޫޓިލިޓީސްާއަދިާސަދަންާޔޫޓިލިޓީާކުންފުނިާބޭރުގެާކުންފުންޏ ާގުޅިގެންާމަސައްކަތްާކުރަުމންާމިދަނީ.ާއަޅު ގަ

 160ތަެކކޭ.ާކުންފުނިތައްާއަދިާހުރީާނަންބޯޑުޔޫޓިލިޓީާާންނަވ ލިާސުވ ެލއްގެާަޖވ ބުަގއިާމަނިކުފ ނުާިވދ ޅުވިާމިދުވަހެއްަގއިާދަ

ާކުންފު ާޔޫޓިލިޓީ ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާކިހިނެތްތޯއޭ؟އަޅުަގނޑު ާޚިދުމަތް ާހަމަޖެާނިތަކުގެ ާހޭތޯއޭ؟ހިތްޕުޅު

ާާއިާކިތައްާީމހުންާއެބަތިބިތޯއޭ؟ގަާއިސްާމަޤ މުތަކު
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ާ

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާމަދުާއަސްލަމ ާޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާމަޖިލީހުެގާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަންަނވ ލަފ ނަން ާކެރިގެން ާވަރަްށ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  165ޝުކުރިއްޔ 

ާތައެްއވެ ާަޔޤީނުންވެސްސް ާހަމަ ާބޭނުންކޮށްފަކަާނެްއގައި ާިއބ ރ ތުން ާކުރެއްވި ާއެބޭނުންފުޅު ާމެންބަރު އެއްާާޢިއްޒަތްތެރި

ާހަމަާދަންނަވ ފަކަ ާޖަވ ބެއް. ާނޯންނ ނެ ާހުރީކީއެއް ާނަންބޯޑުތަކެކޭ ާއެިކާާއެކަނި ާކުންފުނިތައް ާޔޫޓިލިޓީސް ާދެން އެއް.

ާއެ ާގެންދަނީ ާމަސަްއކަތްުކރަމުން ާޔޫޓިލިޓީޒްސަރަޙައްދުަގއި ާއެކްިޓވްކޮްށާާ.ކިވަުރެގ ާވަރަށް ާތަންތަނުގައި ބަެއއް

ާ ާތަންކޮޅެއް ާތަންތަނުގަިއ ާއަނެއްބައި ާގެންދޭ. ާއެބަ ާކުރަމުން ާހުރީ.މަސައްކަތް ާކަންތައްތައް ާއޭގައިާާމަޑުޖެހިފައި ދެން

ާގުޅި ާޤ ބިލުކަމ އި ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބެވި ާކޮންމެހެންާތަނުގައި ާެއއީ ާފަހަރެއްގައި ާކަމަކަށްާނުވެދ ނެ.ާވެދ ނެ ާހުރި  170އެއީާފައި

ާވިޔަފ  ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާބަޔަކަށްތަނެއްަގއި ާަބލ  ާކަމެއް ާއުޞޫލުން ާތަފ ތުކަމަށްާާރި ާެއއީ ާހުިރާމިންވަރު ޕޮޓެންޝަލް

ާދެ ާޕްރޮވިންަސކީވެދ ނެ. ާސައުތް ާއެހެންވީމަ ާބޮޑުާން ާާ،އ ބ ދީ ާކުަޑ ާއަނެއްކ  ާބޮުޑވެފައި ާޖިޮއގްރަފިކަލްާއ ބ ދީ

ާވ ތީާޝަނެލޮކޭ ާތަަނކަން ާއޮންނަ ާަތނަވަސްކަންާްއގައި ާަފއިސ ގެ ާހުރިާާއަދި ާއަުތަގއި ާރައްޔިތުންެގ ާއެތަުނގެ ވެްސ

ާަބަޔކަށްތަ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާިވއުައކުންާާނެއްކަމަށް ާއޮފް ާޕޮއިންޓް ާބިޒްނަސް ާއެތަނަން ާވަންޏ  ާަކމަށް ާފ ހަަގކުރެވޭ އެގޮތަށް

ާބޮޑުވ ނެ ާމިންވަރު ާއިންޓްރެސްޓްާނަގ  ާކުރަންއަާ.ބަޔަކު ާކަންކަން ާެއހެންވީމަ ާފަާނެްއކ   175ސޭހަވެދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާވެސް

ާގޮތ އި ާއޮންނަ ާތަނެއް ާގޮތަކ އިާޖިއޮގްރަފިކަލީ ާއޮތް ާމިހ ރު ާއިކޮނޮީމ ާއެތަނަކަށްާާއެތަނެްއގެ ާގުޅޭނެ ާބޮޑަށް ާވަަރށް

ވެސްާތަންތަނަށްާާރަންާއެްއގޮތަކަށްކަންތައްތައްާކުރުމަށްާމަގުާަފހިވ ާމިންވަރަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާުނކު

ާކޮ ާބޭފުޅުްނގެ ާތިބި ާގުޅުެމއްލެވިފައި ާހުރި ާޤ ިބލުކަމ  ާއެބޭފުޅުންގެ ާކޮންެމވެްސާާިލފިކޭޝަނ އި ާއެެވސް ާދެން ކަމަށް.

ެއއްާްލކޮށްާބަލައިފިކަމަށްވެއްިޖއްޔ ާއަުޅަގނޑުާެއގޮތަކަށްާބަލ ފަކަާޑީޓެއިާޓ އެްއކަމަށްާބެލިދ ނެާކަންނޭނގެވަރެްއގެާފެކް

ނޑަށްާހީވަނީާމީހުންގެާވ ހަކަ.ާކިހ ާއަދަދަކަށްާމީހުންާލ ފައި،ާދެންާއެސްެސވިާުސވ ުލެގާ  180ނެތް.ާދެންާއެއްެސވީާއަުޅގަ

 ޖަވ ބެއްާައޅުަގނުޑގެާސިުކނޑިއަކުާހަމަާޓަސްލ ފައިާދަންަނވ ކަށްާނޭނގެ.ާ

 

 ތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާލިބިފައިވަނީ.ާޝުކުރިއްޔާ  ާމަޢުލޫމ ތު ާައޅުަގނޑަށް ާނިމިފައިވ ކަމަށް ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ާކުރެހުމުގެ ާނަރުދަމ  ާތިނަދޫ .

ާވ ީނާ ާއިޢުލ ންކުރެވޭވަރު ާހޯދުމަށް ާފަރ ތެއް ާކުރ ނެ ާމަސައްކަތް ާޢަމަލީ ާނަރުދަމ ގެ ާތިނަދޫ ާސުވ ަލކީ  185އަޅުަގނުޑގެ

ާކިހ ތ ކުތޯއޭ؟ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 ެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.  މިއަދުގެާުސވ ލުގެާދ އިރ އިންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ެބއްާދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ190 
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 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާމަދުާއަސްލަމ ާޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

އު.އެްސ.ސީންާތިނަދޫގައިާވެސްާމަަސއްކަތްާކުރުމަށް،ާސަރުކ ރުންާފެނުެގާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެމް.ޑަބްލިާ

ާެއާ ާމަސައްކަތެްއ. ާނަރުދަމ ގެ ާނިމޭ ާނުެއއް ާޑިަޒއިންކޮށް ާއަދިެއއް ާދެން ާޙަވ ލުކުރެވިފަިއވަނީ. ާދިނުމަށް ޚިދުމަތް

ނަޑކަށްާއެާޑިަޒއިންގެާމަސަްއކަތްާހިނ ގަހިނގ ާއޮްއވ ާމިވެނިާދުވަެހޭކާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާދަންނަވަްނާ ާދުވަހެއް ާމި ާދަންނަަވން ާއަޅުަގނޑު ާއެކީ ާމަޢ ފ އި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަތި. ާވަރަށް  195ދަންނަވަން

 އަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާދަތި.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާަވޒީރ އިާކޮްށލަންާބޭނުންވަނީާދެާސުވ ލެއް.ާއެއްާސުވ ލަކީާތ.އަޮތޅުަގއިާޝުކު

ާފެށޭނެތޯ؟ާއެގޮތަްށާ ާއޮްތާައހަރުގައި ާކުިރއަށް ާެއްއވެސްާމަޝްރޫޢެްއާމިއަހަރުާނޫނީ ާފެނުގެ  200ނަރުދަމ ާނިޒ މުާނޫންނަމަ

ާސުވ ލަކީ ާދެވަަނ ާޕްލޭންކުރައްވ ަފއިވޭތޯ؟ ،ާ ާވިދ ޅުވެއްެޖ ާމަނިކުފ ނު ާަކމަށް ާެއާާ;.9ައއި.ޑީ.ބީން ާޑޮލަރު، މިލިއަން

ާފަހުން؟ާ ާއިޢުތިރ ޟްކޮށްފ ނެތޯ ާކުންފުނި ާއެ ާދޭތެރޭ ާދޫކުރުމ އި ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރި ާކުންފުންޏަކަށް ާޔުޓިލިޓީޒް ފައިސ 

ާކު ާިވޔަފ ރި ާއެްއޗެްއ ާދޭ ާމިހެން ާދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތެްއ ާަރއްޔިތުންނަށް ާމަޤްޞަދުާއެއީ ާއޭެގ ާދިނީމަ ންފުންޏަަކށް

ާގެއްިލގެންާރަްއޔިތުންނަށްާބޮޑުާއަގު....

ާ205 

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާމަދުާއަސްލަމ ާޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާައއި.ޑީ.ބީާ ާކުންފުނިތަކަށް ާޔުޓިލިީޓޒް ާައޅުަގނޑު، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދީފ ނެތޯ.ާޝުކުރިއްޔ  ާލޯނު ާއެ ން

ާފައިނޭންސުންާ ާއޮފް ާމިނިްސޓްރީ ާވ ހަކަދެްއކިން. ާެވސް ާައޅުަގނޑު ާއ އި ާައިއ.ޑީ.ބީ ާމިހ ރު، އަޅުަގނޑުމެން

ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާއެބަާގެންަދވ ާރަސްމީާޗެނެލްަގއި.ާައއި.ީޑ.ބީންާސަރުކ ރުންާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުންޏަކަށްާއެާލޯނުާއޮންާ

ާަމއްސަ ާކުރުމުގެ ާނޫން.ާލެންޑް ާއޮތީކީ ާަމއްސަލަެއއް ާެއކަމުަގއި ާއައި.ޑީ.ީބގެ ާޕްރިންސިޕަީލ ާއެަބއޮތްތޯ.  210ލަެއއް

ާއެާމަްއސަލަާދ ންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ އެހެންނަމަވެސްާބޭންކްާޕްރޮެސސަކީާހަމަާވަރަށްާިދގުކަމެއް.ާބޭންކްާބޯޑަށްާވެސް

ގެީވާލޯނު،ާސަުރކ ރުންާނަންގަވ ަފއިާޔުޓިލިީޓޒްާމިދަންނަވ ާއެާލ ރިާސަރުކ ުރންާހަމަާނަންގަވ ފަިއ،ާސަުރކ ރުންާނެން

ާެއއްބަްސވޭ.ާ ާއެކަމަށް ާއެޭބފުޅުން ާޕްރިންސިޕަލީ ާޤަސްދުކުރަްއވަނީ.ާދެން ާލެންޑްކުުރމަށްާސަރުކ ރުން ާއޮން ކުންފުންޏަށް

ާކުރަމު ާމަަސއްކަތް ާއެކަމަށްޓަކައި ާއެާނިންމަވ ނީ.ާދެން ާބޯޑުން ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާގެންދޭާއެހެންނަމަވެސްާޑީެޓއިލް ާއެބަ ން

 215 މިހ ރުާސަރުކ ރުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 މަސީޙުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާތިން ާއަދި ާކަންތައް ާނަރުދަމ ގެ ާފުވައްމުލަުކގެ ާވިދ ޅުިވގޮތުން ާމިނިސްޓަރ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިނިސްޓަރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިޔައީ. ާހ މަވެގެން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނުނިމޭނެ ާވެސް ާއަހަރުން ހަތަރު

ާއަދިާ ާތ ކުތޯ؟ ާކިހ  ާދެކޭނީ ާއަލިކަން ާދުނިޔޭގެ ާުކންފުނި ާވެންޗަރ ާޖޮއިންޓް ާވިދ ޅުވ  ާއެ  220ވިދ ޅުވެެދްއވަފ ނަންތޯ

ާުމއް ާޕްރޮޖެކްްޓގެ ާމި ާދިރ ސ ގަިއ ާކުރި ާއެ ާކިހ ާއަލްހަބްޝީން ާއޮީތ ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާއަލްހަބްޝީން ދަތެއްކަމަށް

ާދުވަހެއްތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާމަދުާއަސްލަމ ާޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއަަތކު ނޑުގެ ާރަީއސް.ާއަލްހަބްޝީން،ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތަށްާާޝުކުރިއްޔ  ާއަލްހަބްޝީން  225ނެތް

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާުސވ ލަކަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާެއހެންނަމަވެސް، ާކިހ ވަެރއްކަމެއް. ާއޮތީ ާބުނެފައި ާމުއްދަތުކަމަށް ނަގ ނެ

ާޮޑކިއުމެންޓްސްާ ާހުރި ާސަބްމިްޓކޮށްފައި ާއަލްހަބްޝީން ާއެހެންނަމަެވސް ާނުދެވޭނެ. ާަޖވ ބެއް ާހުރެފަކަެއއް މިތ ނގައި

ާ ާއަންދ ޒ ކުރ ާތެރޭގައި ާއެމީހުން ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާފޮނުވ ފައި ާތަްއޔ ރުކޮށްަފއި ާޑޮކިއުމެންޓްސް ާޓެންޑަރ ފެނ އި

ާތެޭރގަިއާ ާކަރުދ ސްތަކު ާހުރި ާއަތުަގއި ާއަުޅަގނޑު ާދަްނނަވަން ާއެކު ާމަޢ ފ އި ާޮއންނ ނެ. ާޖަހ ފައި ާއޭަގއި މުއްދަތެއް

ާޢި ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތް. ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެ ާއެާމިތ ކުއެއް ާވަޑަިއގަންނަވ ކަމަްށވަންޏ  ާބޭނުންފުޅުވެ ާމެންބަރު  230އްޒަތްެތރި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދެން ާނަގ ނެކަމަށް. ާމަސައްކަތަށް ާމި ާއަހަރު ާހަތަރު ާތިން ާދެން ާއަުރަވފ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ މަޢުލޫމ ތު

ނިމޭނީާކިހ ާތ ކުކަން.ާދަންނަވައިފިންާޖޮއިންޓްާވެްނޗަރާކުންފުނިންާމިކަންާކުރ ަކމަށްވަންޏ ާއެކަންާކުެރވޭނީ،ާގޮސްާ

ނޑުާސަރުކ ރުންާސެކުއަރާކޮށްފަިއާއޮތްާލޯނު،ާއޭގެާއެާފައިސ ާއިންާމިކަންާނުކުރެވޭކަމަްށާ ދެންާއައި.ޑީ.ބީންާއަުޅގަ

ާޭއގެާ ާއެްއޗެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާހަމަ ާދެން ާދައްކ . ާއެބަ ާއެސްޓިޭމޓުން ާކޮސްޓް ާިޑޒަިއން،ާއޭނަގެ ާއޭަނގެ ކޮންސަލްޓެންޓް

ާކުަޑކުޑަ ާއެބަޖެހޭާާއިތުރަށް، ާހޯދަން ާއަދަދެއް ާމ ބޮޑު ާއަދަދަށްވުރެ ާހުރި ާލިބިފައި ާއަދަދެއް، ާބޮޑު ާހަމަ ާނޫން  235އެްއޗެއް

ާއޭުރާ ާނޫނީ ާއަންދ ޒ ، ާކުރެވުނު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރިިއރު ާސެކިއަރ ާލޯނު ާއެހެންީވމ ، ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ.

ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަންދ ޒ  ާކުރެވުނު ާދެންާާސަރުކ ރަށް ާއެީވ. ާއެހެން ާއެކަން ގޯސްވީމަހެން

ާއަންދ ޒ ާ ާއެހެންވީމ ، ާނޯންނ ނެ. ާޑިަޒއިނެއް ާޑީޓެއިލް ާއޮންނ ނީ. ާކޮށްފައި ާއޭރުގައި ާެއްއ ާއަންދ ޒ  އެހެންނަމަވެސް

ާނުވީސްހެންާ ާމިވަރު ާލ ފައި،ާލެއްވިނަމަ ާމ ޖިންސް ާސޭފްޓީ ާެއކަހަލަ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެސްޓިމޭޓްކުރ އިރު ާބަޖެޓެއް

%ާ ާއަދަދަށްވުރެ ާބޭނުންވ  ާމިހ ރު ާހީވަނީ. ާހޯދިފަކައެއް.72ާާއަޅުަގނޑަށް ާނެތް ާގޮތުަގއި ާލޯނުގެ ާއެ ާއަސްުލގައި  240ވެސް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

 

 ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާސުވ ލަީކ، ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާނިސްބަތުންާާ`. ާއ ބ ދީެގ ާރ އްޖޭގެ ާއަޮތޅަކީ ައއްުޑ

 245އެންމެާބޮޑުާއަތޮޅު.ާމިހ ާދުވަސްވީއިރުާައއްޑުާއަތޮޅުގެާފެނ އިާނަރުދަމ ގެާނިޒ މަށްާރައްޔިތުންާނުހަނުާބޭނުންވެފައިވ ާ
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ާސަރުކ ރުންާ ާމިހ ރުގެ ާދެން ާއެަބއޮތްތޯ؟ ާކޮށްފައި ާސަރުކ ރުްނ ާކުީރގެ ާމަަސއްަކތެއް ާއެއްވެސް ހިނދު

ާގެންަދވ ކަމަށްާއެމް ާއެބަ ާކުަރްއވަމުން ާއެީކ ާކުންފުންޏ އި ާޔުޓިލިީޓޒް ާސަދަން ާއަދި ާއެކީ ާއ އި .ޑަބްލިއު.އެސް.ީސ

ާމިކަމަށްާ ާދުވަްސވަންދެން ާގިަނ ާމިހ  ާރައްޔިތުން ާފުވައްމުލަުކެގ ާދެން ާލިބޭ. ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަށް

މަތްދޭންާއޭރުގެާސަރުކ ރުންާބޭނުންާނުވީތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ ާއިންތިޒ ރުކުރަންޖެހުނީާކީްއެވެގންތޯ؟ާއެާބޭފުޅުންނަށްާއެާޚިދު

 250ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިއަދުގެާުސވ ލުގެާދ އިރ ާއިްނާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރަވން.ާ

ާ

 255 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާާމަދުާއަސްލަމްޙައްޓްާމުމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަން

ާނިޒ މުގެާ ާނަރުދަމ ގެ ާފެނ އި ާފޯކަސަށް ާސަރުކ ރުގެ ާނިޒ މަށް، ާނަރުދަމ ގެ ާފެނ އި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކުރަްނާ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާަހމަ ާމަސައްކަތް ާެއ ާގޮތުން. ާހުިރ ާފެންނަން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފަހުން ާވަރަށް ާެއއީ ކަންތައް

ާކަންތައްތައްާސަރުކ  ާއެހެން ާހުރީ ާދެވިަފިއ ާއަހައްމިއްޔަތުކަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފަހުން. ާވަރަށް ާފެށީ ާފަށައިގެން، ރުން

ާބޮޑަށްާ ާފެނަްށވުރެ ާވެސް ާޭއެގ ާކަންތައްަތކަށް، ާަނރުދަމ ގެ ާފެނ އި ާފަހުން ާސުނ މީގެ ާޚ އްަޞކޮށް ާދެން ކުރުމަށް.

ާދެ ާއޮތީ. ާދެވިފައި ާއިސްަކން ާއަސްލު ާއަށް ާއެްއާނަރުދަމ  ާނަރުދަމ  ާއަސްލު ާވިސްެނނީ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  260ން

ނޫނޭާމައްސަލަާއަކީ.ާއަސްލުަގއިާމައްސަލަާއަކީާފެނޭ.ާފެންާތަޣައްޔަރުވެފައިާހުންނަާރަށެއްަގއިާނަރުދަމ ާލައިދިނަސްާ

ާރަށެއްގައި،ާމިސ  ާހުންނަ ާތަޣައްޔަރުވެފައި ާއެހެންވީމ ،ާފެން ާނުވޭ. ާރަނގަޅެއް ާފެނެއް ާފެންާއަސްލު ާތިނަދޫގައި ލަކަށް

ތަޣައްޔަރުވެަފއިާއޮތީމަާތިނަދޫގައިާނަރުދަމ ާލައިދިނުމަކުންނެއްާނުފުދޭާފެނުގެާމައްސަލަާއެއް.ާހަމަާފެން،ާއެހެންވީމ ،ާ

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު، ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާދެން ާއިސްަކންދޭނީ. ާސަރުކ ރުން ފެނަށޭ

ާފު ާމި ާދޭތެރެާއަޅުަގނޑު ާއެ ާކަމުގަިއވިަޔސް ާީކ ާނަރުދަމ  ާފެނ އި ާައސްލުގައި ާދަންނަވ ލަން،ާސަރުކ ރުން  265ރުޞަތުަގއި

ާފެންާ ާރަުށގެ ާއަދި ާލަިއދިނަކަސް ާނަރުދަމ  ާއަދި ާނޫނިއްޔ  ާލިބުނީމަ ާފެން ާފޯރުކޮށްިދނުމަށް.ާސ ފު ާފެން އިސްކަންދޭނީ

ާގޯާ ާގޯްސވެފަިއާހުރި،ާަތނެއް ާދެން ާވޭ. ާެއއީާރަނގަޅެްއާވެްސާނުެވސް ާލައިދިނުން ާނަރުދަމ  ާނުދިނުމަށްޓަަކއި ސްިވޔަ

ާވަނީާ ާައއިސްސަ ާފޯކަސެއް ާސަރުކ ުރން ާކަންތައްތަކަށް ާނަރުދަމ  ާފެނ އި ާމިދަންނަވ ހެން ާއެހެން ާކަމެއް.ާދެން މުހިންމު

ާސުނ މީގެާފަހުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ270 

 ެކވުން:ކިނބިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރުާވ ހަކަދެއްާ
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ާއަޅުަގނޑަްށާ ާސުވ ަލކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާައރިހުން ާވަޒީރު ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާމީޓަރަކަށް ާކޮޑި ާދެއްވ އިރުަގިއާފެނުގެ ާޚިދުމަތް ނޑުަގއި ާމިހިސ ބުގަ ާޔުޓިލިޓީޒުން ާސަަދން ާއޮތްގޮުތަގއި ާ;8އެނގިފައި

ާގޮތަށްާިހނގ ކަމެްއާވީމަާސަުރކ ރުންާލ ރިާނަްނގަވ ެނަކމަށްާމިާ;5ރުފިޔ ާ ާއަނެްއހެންާމޮނޮޕޮލީާއެއް އޮތީ.ާދެންާމިއީ

ާމަނިކުފ ނަށްާ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާދެން ާކުަރއްވަންތޯ؟ ާއިންޓަރވީން ނޑަެއޅުމުަގއި ާކަ ާައގު ާީމގެ ާވަރަކަށް  275އެްއވެސް

ާކުންފުނިތަކު ާވެސް ާމިކަންކަމަށް ާގުޅުމ އި، ާހޮޅި ާފ ޚ ނ  ާދެން ާއަިދާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ތޯ ާއެއްެޗއް؟ ާނަގ ފ ނެ ން

ާޭއެގާ ާައގެއްތޯ؟ ާއޮތް ނޑަެއިޅފައި ާކަ ާގޮތުަގއި ާމ ކެއްގެ ާބެންްޗ ާވ ަހކަދެކެިވގެން ާސަރުކ ރ އި ާއަަގކީ ާމި އޭެގއިތުރުން

އިތުރުންާޔުޓިލިީޓޒްާކުންފުނިަތކަށްާމިާދެާޓްރެކުންާމަސަްއަކތްާކުރީމަާމިހ ރުާވެސްާުޔޓިލިޓީޒްާކުންފުނިތަކ އިާދޭތެރޭާ

 ...މީހުން

ާ280 

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާާމަދުާއަސްލަމްޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާއޭެގާ ާއީ.ޕީ.އޭ ާދެން ާސަރުކ ރަުކންނެއް. ާއެއް ާއަދި ާނެތް ާއެްއ ާފ ސްކޮށްފަކަ ާއަެގއް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާސނިޓޭޝަ ާެއންޑް ާވޯޓަރ ާއިންނަނީ ާއެްއާދަށުގައި ާއަދި ާއަގެއް. ާފ ސްކުރ ނަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއޮތޯރިޓީ. ން

ާދޭންާ ާއެމީހުން ާހިނގ ނީ. ާއެކަްނ ާމަޝްވަރ ކުެރވިގެންޯތއޭ ާސަރުކ ރ އި ާސުވ ަލކީ ާއެއްސެވި ާދެން ސަރުކ ރަކުންނެްއ،

 285ސަރުކ ރުންާއެާައގުާއެީއާބޭނުންވ ނެ،ާޚިދުމަތްާދޭންާެއާބޭނުންވ ާައެގއްާއެމީހުންާުހށަހަޅ ނެާސަރުކ ރަށް.ާހުށަހެޅީމަާ

ާަވިކާ ާނެތް ާއަދިެއއް ާއެަކމަކު ާސަރުކ ރަށް. ާދެކެވޭނެ ާވ ހަކަަތްއ ާބެޭހގޮތުން ާއެކަމ އި ާނޫނީ ާައެގއްތޯ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނަޑއެޅިފައިާމިާއަުގަގއޭާދޭނީކީާއެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާހަމަާކޮމްޕެޓިޓިވްކޮށްާރ އްޖޭަގިއާއެާޚިދުމަތްާއެހެންޏ ާވެސްާ ކަ

ާދޭވަރަްށވު ާެއާއެ ާޚިދުމަތެްއވީމަ ާއަސ ސީ ާެއ ާއެކަން ާހަމަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާދެން ާުނކުރ ނެ. ާއެކަމެއް ާބޮުޑކޮށެއް ރެ

ާއަގުަތއްާ ާއެކަމަށްޓަކައި ާއެީމހުން ާދެން ާހަދައިދެއްވ ނެ. ާސަރުކ ުރން ާގޮެތއް ާޯފރުކޮށްދެވޭނެ ާއެ ާހަމައަށް ރައްޔިތުންނ އި

ނޑަށްާދަންނަވަންާއެނގޭނީާކިހ ވަ  290ރަކަށްތޯާއެައގުާުކޑަކުެރވޭނީ.ާދެންާކިހިނެއްތޯާހަދ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާހުށަހެޅީމަާއަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާގި ާވަރަށް ާފުވައްމުލަުކގެ ާވަންދެކަށް ާޒަމ ންތަެކއް ާގިނަ ާވަރަްށ ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނަާއ ދެ،

ާހިސ ބަށްާ ާމިހ  ާދެން ާއަދ ކޮށްަފއިވޭ. ާަވޒީފ  ާއޮފީހުގައި ާރަީއްސ ާއ އި ާމަޤ މުތަކުގަ ާިއސް ާވަރަށް ާސަރުކ ުރގެ  295ބަޔަކު

ާއިޙުތިރ މްާ ާލޯތްބަކ އި ާހުރި ާދޭތެރޭގައި ާފުވައްމުލަކ އި ާހަމަ ާމީހުން ާމި ާމިއޮތީ ާނައިސް ާޙައްލެއް ާމިއަށް އަިއއިރުަގއި

ާކުާ ާފަރުވ  ާނޫނީ ާނުވަތަ ާކޮށްފަިއވ ަކްނާބޮޑުެވގެންތޯ ާކަމެްއގައި ާމިއިްނ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެްއވެސް ާމީގެ ޑަެވގެންތޯ؟

ާއެްއވެސްކަހަލަާގޮތަކަށްާއެނެގންާއެބައޮތްތޯ؟ާ
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ާ

 300 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާާމަދުާއަސްލަމްޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާއަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުޑަާޝުކުރިއްޔ  ާފަރުވ  ާވީކަމެްއ ާއިުހމ ލު ާބަޔަުކ ާނޭނގޭނެ ާދަންަނވ ކަށް ނަޑކަށް ުޅގަ

ާކުރިކަމެއް.ާއެކަންާބަލަނީކީެއްއާސަރުކ ރު،ާެއކަންާބަލ ާސަރުކ ރުގެާމުޢައްސަސ ާއަކީާއަުޅަގނޑުެގ...

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާނެންގެވުމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާމައްސަލަާާނިޒ މ ބެހޭ ާނިޒ މ ބެހޭ ާަމތިން  305ބުނެފައިވ ގޮތުގެ

ނުޑ،ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާ ނެންގެވުމަށްާއަުޅގަ

ާނަޢީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ310 

 ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢި ާޖަވ ބެްއާޝުކުރިއްޔ  ާއެ ާމިހ ރު ާމިނިސްޓަރ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫެލއްނުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރީއސް. އްޒަތްތެރި

ާނުެދވޭނެކަމަށްާ ާޖަވ ބެއް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ާުސވ ލަކަށް ާކުެރވުނު ާއިން ާދ އިރ  ާުސވ ުލެގ ާިމއަދުގެ ދެއްވަނީކީ

ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާުޝުކރިއްޔ .
ާ315 

ާ

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިއަދުގެާސުވ ލުގެާދ އިރ ާއިންާޖަވ ުބާ

ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ

ާ320 

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާާމަދުާއަސްލަމްޙައްމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމު

ާއަސްުލގަިއާޝުކުރި ާޓ ސްކެއް ާޑިފިކަލްޓް ާވަރަށް ާހަމަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި އްޔ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާުސވ ުލގައި ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެްސ ާއިނގޭތޯ. ާެއއީ ާގުުޅވ ލުން ާފަހަރު ބައެއް

ނޑުެގާދ އިރ ގެާކަމެއްާނޫނޭ .ާއަޅުަގނޑަށްާޙަވ ލުކުެރވިފައިާއޮތްާަމސްޢޫލިއްޔަތެއްާނޫނޭާަބޔަކު،ާދަންނަވައިފިންާއަުޅގަ

ާރަނގަޅަްށާ ާއެގޮތަްށ ާބޭފުޅުން ާއެ ާއިހުމ ލުވިތޯ ާަމސައްކަތަށް ާެއ ާބޭފުޅުންކޮެޅއް ާިތއްބެިވ ާތެޭރގައި ާއޮފީސް  325ރައީސް
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ާކުރެއްިވާސުާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާަޖވ ބެއް.ާމަސައްކަތްާނުކުަރއްވ ޯތ.ާއެެހންވީމ ،ާައޅުަގނަޑކަށް ާދޭނެ ވ ލަށްާނޭނގެ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

 ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދެއްވަްނާ ާޚިދުމަތް ާފެނުގެ ާއ އި ާނަރުދަމ  ާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ާފުވައްމަލަކަށް ާއަތޮޅ ިއ ާައއްޑު  330ޝުކުރިއްޔ .

އަުޅަގނޑުމެންނަށްާފެނުނީާބައިާވޯަޓރާއޭާކިޔ ާކުންފުންޏަކ އިާެއކުާެއގްރީމެންޓެއްާކުެރވިގެްނާހަމަޖައްސަވ ފަިއވ އިުރ،ާ

މިލިއަންާޑޮލަރުާެއއީާކުްނފުނިންާޙިއްސ ާކުރަންޖެހޭ،49ާާމިލިއަންާޚަރަދުކުރައްވ އިުރ،64ާާދިޔަތަން.ާއެާޕްރޮޖެކްޓަށްާ

ާ ާޭއގެިއތުރަށް ާކުންފުނިން. ާސަރުކާ 37ާޔުޓިލިޓީޒް ާކުެރވޭނެކަމުެގާމިލިއަން ާިމކަންތައްތައް ާދެއްވ ގޮތަކަްށވ އިުރ، ރުން

ާވިސްެނވިާ ާގެންނެވިއިރު ާތަފ ތެއް ާމިކަހަލަ ާކޮބައިތޯ ާސުވ ަލކީ؟ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެަބޮއތްތޯ ާޔަޤީންކަެމއް އެްއވެސް

 335ާމިންވަރަކީާކޮބައިތޯ؟ާަރއްޔިުތންނަށްާމިހ ާމުހިންމުކަމަކަށްވ އިރު.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 ވުން:ވ ހަކަދެއްކެާާމަދުާއަސްލަމްޙައްއުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަންމަންޓްާމުމިނިސްޓަރާއޮފްާހަ

ާއަދަދުތަކަީކ،ާ ާވިދ ުޅވި ާއެ ާސުވ ުލަގިއ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެދުފުޅެއް. ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވެްނޗަރާކުްނފުނިނ49ާް ާޖޮއިންްޓ ާަބއިވޯަޓރޒް ާޑޮލަރު ާާމިިލއަން ާޔުޓިލިޓީޒުން ާސަދަްނ މިލިއަްނ37ާާރެއިޒްކުރަނީ.

 340މިލިއަްނގެާތެރެއަށްާެއާކޮންޓްރިބިއުޝަނެްއގޮތަށ37ާާްރެއިޒްކުރަންޖެހޭނީ.ާދެންާސަަދންާޔުޓިލިޓީޒުންާރެިއޒްކުރަންެޖހޭާ

ތޯާސަރުކ ރުްނާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާސެކިއަރާކުރަްއވ ފައިާއޮތްާއައި.ޑީ.ބީާލޯނު،ާއެާލޯނުާއެާދިމ ލަށްާޑަިއވަރޓްކުެރވޭ

މިލިއަންާއެއީާޖޮއިންޓްާވެންޗަރާކުންފުނިންާރެއިޒްކުރ ާއަދަދެއް.ާދެންާޚިދުމަތެއ49ާާްމަސައްކަތްކުރަމުންާމިގެންދަނީ.ާ

ާމިލިއަންާޮޑލަރުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ....62ާދެވޭނީާހަމަާޚިދުމަތެއްާގ އިމުޮކށްގެން.ާދެންާ

ާ

 345 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާޝުކުރިއްޔ ، ާދެއްވިފަހުން ާޖަވ ބު ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށް ާހިނގައްޖެ.37ާާހ ރު ާހަމަވެގެން މިނިޓު

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ާމި ާމިހިސ ބުން ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާސުވ ުލގެ ާމިއަދުގެ އެހެންކަމުން

ާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ކަންކަނ8ް  350ާ..ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމ8ާޭހ ރު ާރަީއސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނެގާ. ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ޒުން

މަޤ މުގެާތެެރއިްނ5ާާވަަނާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގަިއވ ގޮުތގެާމަތިންާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރަންޖެހ33ާާޭމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

ާރައްޔި ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަޤ މަށް ާއަީމންޢ ންމުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާ)ނ(34ާާތުންެގ ާމ އްދ ގެ  355ވަނަ

ގަިއވ ގޮތުގެާމަތިންާމީހަކުާޢައްޔަންކުރުމުގެާމައްސަލަ.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކުޑަހުވަޫދާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ާޢ މިރު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ360 

 އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ 

ާމިާ ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާަވގުުތ ާއެދުމުގެ ާފުރުޞަތު ާުސވ ލަްށ ާމި ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ާހަމަ އަޅުަގނުޑ

ާނަންާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާފިއްތީމޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާވަގުތުަގއި ާފިއްތި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުންނެވި ާޖެހިގެން ކައިީރގައި

ާޖިސްޓަރީވެފައިާވަނީާކިހ ާހިސ ބެއްަގއިތޯާސ ފުކޮށްލަން.ރަ
 365 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެކަމެްއާ ާހިނގަމުންދ ނަމަ ާކަމެްއ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ ިއ ާތެރެިއން ާނިޒ ުމގެ ާމަޖިލީހުގެ ާތިކުެރްއވީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާތިުކރެ ާުސވ ލެއް ާނޫނެ. ާކަމެއް ާކުެރއްވި ާމައްސަލަެއްއެގާއެންެގވުމުެގގޮތުން ާނިޒ މ ބެހޭ ާަގވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ އްވީ.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެހެންކަމުން ާނޯންނ ނެ. ާފުުރޞަތެއް ާސުވ ލުކުރުމުގެ  370ދަށުން

ާމަޢުލޫމ  ާއެ ާގުުޅއްަވއިގެން ާސެކްރެޓޭރިއެޓ އި ާވ ނަމަ ާމަޢުލުމ ތެއް ާބޭނުންފުޅުވ  ާސ ފުކުރެއްވުމަށްާސ ފުކުރަްއވަން ތު

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާިނޒ މީާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ375 

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުާނިޒ މީާމައްސަެއއްގޮުތގައި މިާފ ހަގަކުރަނީ،ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ

ާމުއްދަުތާ ާބުރ ްސފަތިކަމަށްވަނީިވއްޔ  ާހަފްތ ގެ ާމި ާއޮތީ ާހަމަޖައްސ ފައި ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާބިލަށް ހިންގުމ އިބެހޭ

ވޭެނާގޮތެްއާހަދައިދެްއވުންާއެދި.ާކުރުކަމަށްވ ީތވެާކޮމިީޓގެާސަމ ލުކަމަށްާމިކަންާގެނެސްާއަދިާއެއްާހަފްތ ވަުރާއިތުުރކުރެ

 380ާވަރަށްާކުރުާމުއްދަތެއްާިމއޮތީ.
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބައްަލވައިިފއްޔ ާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު، ާިޢއްޒަްތތެރި ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 385ަތއްތަކ އިާބެޭހގޮތުންާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާމަޖިލީހުގައިާހިނގ ާތިކަހަލަާކަން

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާރައީްސގެ ާމަޖިލީހުގެ ާތިކަންތައްތައް ާނުދޭ. ާތަނެއް ާގަވ އިދަކު ާިމހ ރުގެ ާފުރުޞަތެއް ނެންގެވުމުގެ

ާމި ާދަންނަވަން.ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަ ާހުްނނ  ާގޮތްތައް ާއެހެން ާގެްނނެވޭނެ ާބޭނުންވ ނަމަ ާއެޖެންޑާ ގެންނަވަން ާމިދަނީ ހ ރު

ވަނަާމ އްދ ގ33ާާެށް.ާމަޖިލީހުގެާަރއީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަްނަކން.ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގ8ާާެއައިޓަމްާ

ާ ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާމަތިން ާއަމީންޢ ންމުގ5ާާެ)ހ(ާގަިއވ ގޮުތގެ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާތެރެއިން މަޤ މުގެ

ާާމަޤ މަށް ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢައްޔަންކުރުމުގ34ާާެރައްޔިތުންގެ ާމީހަކު ާމަތިން ާގައިވ ގޮުތގެ ާ)ނ( ާމ ްއދ ގެ  390ވަނަ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޖަލްސ ތަކ އ326ާާިމައްސަލަ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާކިއުންތަާ ާލިޔެ ާހަމަޖައްަސއި ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުެގާބެހޭ ާހިންގުމަށ އި ާރ ވ  ާމަަސއްކަތްަތއް ާއިދ ރީ ާބަލަހަްއޓައި އް

ާމަތީްނާ ާގޮތުގެ ާގަވ އިދުަގއިވ  ާމަޖިލީހުގެ ާެއހީތެރިވުމަށް ާމަސައްކަތުަގއި ާއެމީހުންގެ ާމެންބަރުންނަށް ރައީސ އި

ވ ނެާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވުމ ެއކު،ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާއެާމަޖިލީހުގެާއަމީންޢ ންމުގެާމަޤ މަށްާމީހަކުާޢައްޔަންކުރަން

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަޤ މަށ34ާާްރައްޔިތުންގެ ާއަމީންޢ ންމުގެ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާގައިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ  395ވަނަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާފަރ ތަކުން. ާެއންމެ ާވަނީ ާކުރިމަތިލައްވ ަފއި ާމަޤ ަމށް ާއެ ާހުޅުވ ލުމުން ާޢ ންމުކޮށް ާފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ

ާހަަމ34ާާދުެގާގަވ އި ާވަނީ ާކުރިމަތިލައްވ ަފއި ާވެސް ާއިޢުލ ންކުރުމުން ާފަހަރަށް ާެދވަނަ ާދަށުން ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގެ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމުޙައްމަދު. ާއަޙްމަދު ާއަލްުއސްތ ޛު ާގ.ސިަކންދަރުގޭ ާެއއީ ާބޭފުޅެއް. ާއ ިއ326ާާއެންމެ ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާގ33ާެމަޖިލީހުގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޢައްޔަންކުރުމުގެާާަވނަ ާައމީންޢ ންމު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ދަށުން

ާ ާގަވ ިއދުގެ ާހުށަހަޅަން.ާމަޖިލީހު ާމަޖިލީހަށް ާއަޅުަގނޑު ާ)ހ(33ާާމައްސަލަ ާމިމ އްދ ގެ ާވަނީ ާ)ނ(ާގައި ާމ އްދ ގެ  400ވަނަ

ާޖުމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވެްސ ާމީހަކު ާޢައްޔަންކުރެވޭ ާމަޤ މަކަށް ާޮކންމެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ހޫރިްއޔ ާގަިއ

ާ ާގަވ އިުދެގ ާމަޖިލީހުގެ ާ)ށ(34ާާޤ ނޫނުއަސ ސީ....)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ާމ އްދ ގެ ާމި ާވަނީ ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ުނވަތ5ާާަގަިއވ ާގޮުތގެާމަތީންާެއާމަޤ މުތަކަށްާކުރިމަތިލުމަށްާހުޅުވ ލުުމންާކޮންމެާމަޤ މަށްާކުރިމަތިލިާމީހުންގެާއަދަދުާ

ާއ5ާެ ާނަމަ ާމަދު ާވުެރ ާމަޖިލީހުގެާއަށް ާހުށަހަޅ  ާމަިޖލީހަށް ާނަންތައް ާމީހުންގެ ާފުރިހަމަވ  ާޝަރުުތ ާތެރެއިން ީމހުންގެ

ާއެހެންކަމުްނާ ާެއވެ. ާފ ްސކުރ ނީ ާއަޣުލަިބއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާޯވޓުގަިއ ާހ ޒިރުެވ  405ޖަލްސ އެްއގަިއ

ާބޭފުޅެއްކަމަ ާއެްނމެ ާވަނީ ާކުރިމަތިލައްވ ފައި ާމަޤ މަށް ާމިހ ރުާއަމީންޢ ންމުގެ ާޤަސްުދކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ށްވ ތީ،

ކުރިމަތިލައްވ ަފއިވ ާގ.ސިކަްނދަރުގޭާއަްލއުސްތ ޛުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުގެާނަންފުޅުާމިއަުދާވޯޓަށްާދެންނެވުުމގެާގަީޑގަިއާ

ާމިހިސ  ާއެހެންކަމުން ާދިއުމަށް. ާކުރިއަްށ ާމިކަމުގައި ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަްށ ާނަތީޖ ގެ ާޯވޓުެގ ާެއ ާހުށަހަޅ  ބުންާވޯޓަށް
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ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާކަންކަން ާހުށަހަޅ  ާމޭޒުން ާރަީއސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދެނ8ާާްއަޅުަގނޑު ާނިމުނީ. މިވަގުތަށް

 9ާ410އަޅުަގނޑުމެންާއެާމަްއސަލ ަގއިާކުރިއަށްާދ ނީާމިއަުދގެާވޯުޓގެާަގޑީަގއި.ާައޅުަގނޑުާދެންާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.އަށް.ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއް،ާުހޅުހެންވޭރުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 415 ާހަކަދެއްެކވުްނ:ވ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާތި ާތެރޭަގއި ާކަންކަމުގެ ާހުށަހަޅ  ާމޭޒުން ާރަީއސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިވަނީ ާމައްސަަލއަކަށް ާނިޒ މީ އަޅުަގނޑަށް

ާމަ ާބަހުއްސައަމީންޢ ންމުގެ ާގުޅިގެން ާއ ިއ ާގުިޅގެްނާލަ ާއެކަމ އި ާއަދި ާނުހުޅުއްަވންތޯ. ާފުރުޞަތެއް ާއެްއވެސް ސްކުރ ނެ

ކޮމިޓީއަކުންާެއކަންކަންާބަލ ނެާފުރުޞަތެއްާނުބ އްވަންތޯ.ާއެކަންާކުރުމެއްާނޫންާބޭނުންވަނީ.ާއެކަމަކުާހަމަާއައިސްފަިއާ

ާއެހުމަކީ ާވޯޓަށް ާކުރައްވ ފައި ާއިޢުލ ން ާއެއީކީ.ާާއޮތްާނަމެއް ާެއްއވެސްާމައްސަލަެއއްާނޫން ާވަނީވިއްޔ  ާގޮްތާކަމަށް އޮތް

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާއަދި ާކަން. ާއަމީންޢ ންމު ާއިންނެވި ާވެސް ާމިހ ރު ާހުށަހަޅުއްވަނީ ާތި ާިމހ ރު ާއެނގޭ  420އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހެންނަމަވެސް،ާއެހެންާބަޔަުކާއަޅުަގނޑުާތަމްސީުލކުރ ާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕުގެާުރހުންާއެކަމުަގއިާއެބަާއޮތް.ާއެާ

ާމިދަންނަވ ނީާ ާގޮތުން ާފަސޭހަކުރުމުގެ ާމަސައްކަތަށް ާމަނިުކފ ނުގެ ާމައްސަލައަކަށްޓަަކއި ާޖައްސަފ ނެ ާވަގުުތަގއި ވޯޓުގެ

ާމިވ ހަކަ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާ425 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަީމންޢ ންމ  ާވަނީ ާބުނެފައި ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާަކއުންސިްލާޝުކުރިއްޔ . ާއަދި ާއ މްސް ާއެްޓ ާސ ރޖެންޓް އި،

ާ ާތެެރއިން ާނަންތަކުގެ ާއެ ާފަހު ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާނަންތައް ާމީހުންގެ ާކުރިމަތިލ  ާމަޤ މަށް 5ާޖެނެރަލް

ާވޯޓަކު ާހުށަހަޅ  ާޖަލްސ އަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބަހުާނަމެއް ާއެހެންވީމ ، ާނިންމުމަށް. ާއެކަން ާމަރުޙަލ ން ާާސްކުރުމުގެ މިާއެއް

ާގޮއައިޓަމުާ ާބުނެފައިވ  ާޢަމަލުުކރަން ާމިކަމުގައި ާއަދި ާނެތް. ާބުނެަފއެއް ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާދަށަކުންނެއް ާގެ  5ާ430ތުން

މުގެާދެާވަނަާަފހަރަށްާވެސްާއިޢުލ ނުާކުރަްނޖެހޭ.ާއެގޮތުންާއަމީންޢ އްާފިއްޔާ ނަމަށްާވުރެާމަދުންާމަޤ މަށްާކުރިމަތިލައި

ާމަކަށްާކުރިމަތިލައްވަންާބޭނުންފުޅުާބޭފުޅަކަށްާދެވަނަާފަހަރަށްާވެސްާމިާއަމީންޢ އް،ާނަާފަހަރަށްވަނީާދެވަާނަންފުޅުާމި

ާބޭފުޅެ ާއެންމެ ާކުރިމަތިލެްއީވ ާވެސް ާއެފަހަރު ާހުޅުވ ލ ަފއި. ާފުރުޞަތު ާަހއިސިވަނީ ާރައީެސއްގެ ާމަޖިލީހުެގ ްއޔަތުންާއް.

ފުޅެއްތޯާވަނީާބަލ ފައި.ާއަދިާހަމަާއެއ އެކުާއަެނއްާދެާމަޤ މަށްާބޭފުޅަކީާމަޤ މަށްާޝަރުތުާފުރިހަމަވ ާބޭާއަޅުަގނޑުާއެ

ާކުރިމަތިލައްވ ފައިންބޭފުޅ5ާު ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވުރެ ާއެހީތެރިވެާނަށް ާރަީއސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެކަމުަގއި  435ަވޑަިއގެންާާވ ތީ
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އްޔަތުންާަހއިސިާާލީހުެގާރައީެސއްގެބޭފުޅެއްގެާޕެނަެލއްާމަޖ5ާިދެއްވުމަށްާމަޖިލީހުގަިއާތަޖުރިބ ާލިބިވަަޑއިގެންާިތއްެބވިާ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ނޑިތީމު ާކަ ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވަނީ، ާޕެނަްލގަިއ ާއެ ާއުފައްދ ަފއި. ާވަީނ އަޅުަގނުޑ

މުޙައްމަދުާޙުސައިން،ާުކޅުދުްއފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާއަދިާހިންނަވަރުާދ އިރ ެގާ

ާމެންބަ ާޞ ލިޙުޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމަތީންާރު ާލަފައެްއގެ ާދެއްވ  ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުން ާތިން ާމި .

 440މަޖިލީހުގެާ،ާމަސައްކަތްާކުރަމުން.ާއެހެންވީމ ާގެންދަނީާއަޅުަގނޑުާއެހެންާނަންފުޅުތަްއާމަޖިލީހަށްާގެނައުމަށްާމިހ ރުާމި

ާއިތުރުގަވ އިދު ާމަތީން ާމިާމައްސަލައަކުާނެތް.ާނިޒ މީާމައްސަލަބަހުާަގިއވ ާގޮތުގެ އެއް،ާާސަކަށްާދިއުމުގެާފުރުޞަތެއް

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ445 

ާމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުާ

ާަގވ އިދުަގއިވ  ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަމީާޝުކުރިއްޔ  ާމަތީން ާފަރ ތުގެާންޢ އްގޮތުެގ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޤ މަށް މުގެ

ާދެންމެ ާގޮުތަގއި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާފޮުންއވ  ާދިރ ސ ކުރަްއވ ފައި ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ މަކުރެްއވީ.ާާމަޢުލޫމ ތަކީ ާތި ވެސް

ާގޮުތގެ ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާރައީސް ާއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅ  ާއެ ާކުަޑމިނުން ާމަޢުލޫާއެންމެ ާޢިއްޒަތްތެބެހޭ ާމި ރިާމ ތު

ާބަޔޯ ާރޫޙ ނީާމަޖިލީހަށް ާހަމަ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާގެނެސްދެްއވުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާކޮންމެވެްސ  450ޑޭޓަރާނަމަެވސް

ނޑުމެންނ ާހަމައަށްާިހއްސ ާާގޮތުންާމީހެއްެގާނަންާފ ސްުކރުމަށްވުރެާއެާމަޢުލޫމ ތު ކުރެްއވެންާއޮްތާނަމަާއެކަްނާއަުޅގަ

ާއެާާކުރެްއވުމަކީ ާދެކޭތީ ާކަމުަގއި ާގޮތް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާިމާާޭއގެ ާނުވަތަ ާގޮތުަގއި ާދެކެވަޑަިއގަންނަވ  ާމަނިކުފ ނު ކަމަކީ

ާ ާމިާހިމަޖިލީހަށް ާދަންނަވ ލަމުން ާނަމަވެސް ާސުވ ލެއް ާދަންނަވ ލަމުން، ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމެއްތޯ އްސ ކުރެްއވިދ ނެ

ާކުެރއްވުމަކީާ ާމަޖިލީހުގައި ާކަެމއް ާއެފަދަ ާކަމެްއާާފުރުޞަތުގައި ާރަނގަޅު ާުކރެއްވުމަށް ާިރޔ ސަތުން ާވެސް ހަމަގައިމު

 455ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާުޝކުިރއްޔ .ާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޖެންޑ ާކެވެމުންާދަނީާއެވ ހަކަާދެާއ ދެ،ޝުކުިރއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއއްާނޫން.ާއަޅުަގނުޑާދެކޭގޮތުަގއިާމިހ ރުާމި

ާވެސްާއައިޓަމުާ ާއަބަދު ާމިކަމުގައި ާއެހެންނޫނީ ާގެންދަވަނީ. ާވިދ ުޅަވމުން ާވ ހަކަަތއް ާބައެއް ާމެންބަރުން ާދަށުން  460ގެ

ާނިޒ މ  ާބުނަންޖެހެނީ ާމެާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލައެއް ންބަރުންނަށްާބެހޭ

ާމަްއސަލައިާ ާމި ާއަްލއުސްތ ޛުގަިއާެދންނެވޯޓަށް ާކުރިން ާަބޔޯާާވުމުގެ ާމުަޙއްމަދުގެ ާއަރިހަށްާޑޭއަޙުމަދު ޓަރާމެންބަރުންގެ
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ނޑުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޝުުކރުާދަންނަވަންާތިޔަާެދއްިވާފޮނުވައި ދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަްނ.ާއަުޅގަ

ާޚިޔ ލަށް.ާ

ާ465 

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލު.9

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމިދަނީާ ާައޅުަގނޑު ާބަލ ފައި ާނިމުނީކަމަްށ ާމިވަގުތަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމި ާމިހިސ ބުން އެހެންވީމަ،

ނޑުާ-9ައއިޓަމްާާއެޖެންޑ   470ކޮޕީާރަިއޓ ިއާާ-9.3މެްނގެާކުރިމަީތގަިއާމިވަނީާމިާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލު.ާއަުޅގަ

އިއްވުން.ާާމަޖިލީހަށްާްއވުމުގެާގޮތުންާއެާބިުލެގާސުރުޚީނިހެންާޙައްުޤތަކުގެާބިލުގެާފުރަތަމަާިކޔުންާއިއެއ އިާުގޅޭާއެހެ

ާމިހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.9ާާގުޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުގެާބިލު.ާއެޖެްނޑ ާއަިއޓަމްާާކޮޕީާރައިޓ އިާއެއ 

ާ

ާން..ާކުރިންާތަޢ ރުފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުާ:

ާ475 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮ ާދެން ާއައިޓަްމ ާއެޖެންޑ  ާކުރިން:ތީ ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ ާާ. ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާކުށެްއ ާބިެލއްެގ ތަޢ ރުފުކުެރވިަފއިވ 

ާއެކަހަލަާކަމެއްާމިއަަދކުާނެތް.ާ

ާ

 480ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއައިޓަާާދެން ާއެޖެންޑ  ާމިއޮތީ ާާ-;މް ާތ ވަުލގައި ާމިއަދުގެ ާމިއީ ާބަޙުސް. ާހުޅުވ ެލވިފަިއވ ،3ާާއިބްތިދ ޢީ ގަިޑއިރަށް

ާ ާައއިޓަމް، ާއެޖެންޑ  ާމަސަްއކަެތއް. ާނަމުަގއިާާ-3.;ތ ވަލުކުެރވިފަިއވ  ާަގވ އިުދގެ ާުސލޫކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެދި ާފ ސްކޮށްެދއްވުން ާމ އްދ ގެާ::ގަވ އިދެއް ާާވަނަ ާގެ ާޙަވ ލ ދ4ާާީ)ހ( ާނަންބަރަށް  485ވަނަ

ާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ 364ާާރައްޔިތުންގެ ާގަވ އިުދގެ ާއެ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަްށ ާމ އްދ  ާދަށުނ366ާާްވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާވަނީ ާިއއްވ ަފިއ ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާޤަރ ރުގެ ާމި ާޤަރ ރު. 34ާާހުށަހަޅ  4232ާާއެޕްރިލް ާދައުރުގެ ވަަނާާ;3ފުރަތަމަ

ާމުޙައްމަދުާޖަލްސ ގައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށީ ާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާޤަރ ރު .ާމި
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ނޑުާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ މިނިޓުއިުރގެާފުުރޞަތެއްާޕޯިޑއަމަށްާވަަޑއިގެނ32ާާްނަޝީދު.ާއަުޅގަ

 490ާޤަރ ރުާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުކުޅުދު

ާަގވ އިެދއްާ ާނަުމގަިއ ާަގވ އިދުގެ ާސުޫލކުެގ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ .`ާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެދި ާާ::ފ ސްކޮށްދެއްވުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ާޙަވ ލ ދ4ާީވަނަ ާނަންބަރަށް ރައްޔިތުްނެގާާވަނަ

 495ވަނަާމ ްއދ ގެާދަށުންާހުށަހަޅ ާޤަރ ރު.366ާާަވނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮްށާއެާަގވ އިދުގ364ާާެމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާކަމުގަިއާ ާމަޖިލީހ  ާަރއްޔިތުންގެ ާވަނީ ާހަވ ލުކުރެިވގެން ާބ ރުތައް ާއެންމެހ  ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފަހެ، ދެން

ާޖު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމުހިންމ7ާާުމްހޫރިްއޔ ގެ ާހިންގުމުގެ ާދައުލަތް ާހިނދު،ާއަދި ނަޑއަޅ  ާމ ްއދ ާކަ ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާަދށުންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާމަތިކުރެވިފައިާވ ހިނދު،ާއަދ92ާާިއެތައްާޒިންމ ތަެކއްާޤ ނޫނުައސ ސީގެާ

ާއިންތިޚ ބު ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާމަޖިލީހަކީ ާމަންދޫބުންގެާރައްޔިތުންެގ ާރައްޔިތުްނގެ ާެއ ާފޮނުވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާއެ ކޮށް

ާދައުލަތުގެާ ާތަމްސީލުކޮށް ާރައްޔިތުން ާތިބެ ާމަޖިލީހުގައި ާއެ ާއަދި ާވ ހިނދު، ާމަޖިލީހެއްކަމުަގއި ާއެކުެލވިގެްނވ   500މައްޗަށް

ާހިންގަންާ ާަމއްޗަށް ާަރއްޔިތުންގެ ާދައުލަތ އި ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާތެރެއިން ާރައްޔިތުްނގެާާބ ރުތަކުގެ ާބަޔަކީ ތިބޭ

ާލިބިގެންވ ާ ާޤަދަރު ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަކީ ާއެ ާއަދި ާހިނދު، ާވ ންޖެހޭ ާކަމުގައި ާބަޔަުކ ާލިބިގެންވ  އިޙްތިރ މު

ާއެާ ާމަޖިލީހ އި ާއެ ާބަލަިއަގންނަނ ނީ ާަރއްޔިތުން ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާއަދި ާހިނދު، ާވ ންޖެހޭ މުޢައްސަސ އަކަށް

ާމެންބަ ާމަޖިލީހުގެ ާދައުލަުތގެ ާވ ހިނދު،ާއަދި ާދެމިއޮތްހ ާނިސްބަތަކުންކަމުަގއި ާއިތުބ ރު ާމައްަޗށްާރައްޔިތުްނގެ 5ާރުންގެ

ާެއާ ާއިތުރުން ާމެންބަރުންނަކީާމަޤ މަށްާޤ ބިލުާބަޔަކަްށވުމުގެ ާެއއްބ ރުކަމުަގއިވ ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެ  505ބ ރުގެާތެރެއިން

ާސުލޫކެއް ާފަދަ ާހިފެހެއްޓޭ ާޙުރުމަތް ާއަިދާމަޤ މުގެ ާވ ހިނދު، ާޙަޤީޤަތަކަށް ާޤަބޫލުކުރ  ާދުނިޔެ ާވުމަކީ ާބަޔަަކށް ާވެރި ގެ

ާަމއްޗަްށކަމުަގިއާ ާރިވެތިކަމުގެ ާސުލޫުކގެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާވަނީ ާބިނ ވެގެން ާޤަދަުރ ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ުކގެާމެްނބަރުންާތަބ ވ ންޖެހޭާސުލޫކީާއަދިާދުނިޭޔގެާގިނަާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލިސްތަކުގައިާވެސްާއެާމަޖިލިސްތަ،ާވ ހިނދު

ާޚިލ ފުާ ނޑަކ  ާމިންގަ ާތެރެއިން ނޑު ާމިންގަ ާއެ ާލ ޒިމުކޮށް، ާތަބ ވުން ނޑުތަކަށް ާމިންގަ ާެއ ާެއކަށައަޅ  ނޑުތަެކއް މިންގަ

ާއަދިާ ާހިނދު، ާހިންގަމުންދ  ާއެކަަށއަޅ  ާތެޭރގައި ާިނޒ މުގެ ާމަޖިލިސްތަކުގެ ާއެ ާިނޒ މެއް ާއެޅޭނެ ާފިޔަވަޅު  510ވ ހިނދު

ާދިވެހި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާާ::ރ އްޖޭގެ ާ)ހ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާސުލޫކ4ާާީވަނަ ާއެފަދަ ާވެސް ާނަންބަރުން ވަނަ

ާހިނދު،ާމިއަުދާ ާިއޝ ރ ތްކުރ  ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާކަމަށް ާއެކަަށއެިޅދ ނެ ާވެސް ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައި ނޑުތަެކއް މިންގަ

ާހުށަހަޅ  ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުލޫކުގެާާމި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްިޔތުންގެ ާގޮުތަގއި ާޖަދުވަލުގެ ޤަރ ރުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާމައްޗަށް ާަގވ އިުދެގ ާެއވ  ާޖަދުވަލުގައި ާއެ ާހިމަނައި، ާކޮޕީ ާދެލި ާަގވ އިެދްއގެ ާނަމުަގއި ގަވ އިދުގެ

 515އްިޔތުންގެާމަޖިލީހުގެާސުލޫކުެގާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްާކޮށްދެއްވ ،ާއެާަގވ އިދަކީާއަސ ެސއްާަކމުގައިާބައްަލވ ާދެްއވ ،ާރަާ
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ގެާއަޣުލަބިއްޔަތުންާފ ސްކޮްށދެއްވުންާއެދިާރަްއޔިތުންެގ5/4ާާގަވ އިދުެގާނަމުގަިއާަގވ އިެދއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާ

ުޑާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާމިާޤަރ ރުާއަޅުގަނ366ާަވނަާމ އްދ ާއަށްާހަވ ލ ދީާއެާގަވ އިުދގ364ާާެމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

ާހަތަރުާ ާދެތިން ާބެހޭގޮތުން ާމިަކމ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާލިޔުން. ާޤަރ ރުގެ ާހުށަހެޅި ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލެުވނީ ާމި ހުށަހެޅީމެވެ.

ނޑުާއެންެމާ ނުކުތ އަކަށްާެއއްެޗއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާސިޔ ސީާިނޒ މެއްާެއކުލަވ ަލިއގެންާދައުލަތްާހިންގުމުގެާމަިއގަ

ާއޮ ާވެފައި ާބޭނުމަކަށް ާއެއް ާމަސަްއކަތްާބޮޑު ާއިުޚލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާގޮތުގައި ާހެޔޮ ާއަށް ާލ ބަ ާހެވ  ާރައްޔިތުންގެ  520ންނަނީ

ާ ާނިޒ މުގެ ާސިޔ ސީ ާދެންނެވި ާމި ާހަވ ލުކުރުން. ާއެމީހުންނ  ާއެކަްނާކުރަން ާނެރެދީ ާބަޔަކު ާވ ޖިބަކަށ4ާާްކޮށްދޭނެ ވަނަ

ާދެމިތިބޭ ާމަތީ ާޚިދުމަތްކުރުން ާަރއްޔިތުންނަށް ާއެމީހުން ާއޮންނަނީ ާސުލޫުކގަިއާވެފައި ާހެޔޮ ާއަޚުލ ގުަގއި ާރިވެތި އިރު

ާއެމީހުންާ ނޑުތަކަށް ާމިންގަ ާެއ ާއެކަަށއަޅ  ނޑުަތކެއް ާިމންގަ ާކުެރވޭނެ ާމަަސއްކަތް ާލައްވ  ާއެމީހުން ބައިތިއްަބވަިއގެން

ާރައްޔި ާހުށަހެޅީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާަގވ އިެދއް ާނަމުގައި ާަގވ އިދުގެ ާސުލޫކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ތުންގެާތަބ ކުރުން.

ާަމއްޗަށްާ ނޑުަތކުގެ ާމިންގަ ާސުލޫުކެގ ާބަދަލުވަމުންދ  ާރިޢ ޔަްތކޮށް ާމަްއޗަށް ާހ ލަތްތަކުގެ ާބަދަލުވަމުންދ   525މަޖިލީހުގެ

ާހަމަތަކެްއާ ާއުސޫލީ ނޑު ާމަިއގަ ާއެއްބަސްެވވޭ ާެއންމެނަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާމެދުގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ބިނ ކޮށް

ާމިންގަ ާއެ ާޤަބޫލުކޮށް ާކަމަށް ާމަސައްކަުތެގާހުންނަންވ ނެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާައޅުަގނޑުމެން ނުޑގައި

ާިމާ ާއެކުލަވ ލ  ާގަވ އިދު ާމި ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ާއެުކއެީކގައި ާއަދ ކުރުމ  ވ ޖިބުތައް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލިބިގަތީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާބ ރު ާހުށަހެޅުމުގެ ާމ އްާ::ޤަރ ރު ާވަނަ ާގެ ާ)ހ( ާނަންބަރު.4ާާދ ގެ ވަނަ

ާހަމަތައްާ ާކުރަންޖެހޭ ާތަޢ ރުފު ާއުސޫލަށް ާނިޒ މަށް ާހިންގުމުގެ ާމަޖިލީސް ާކަމަށް ާއެަކށައެޅިދ ނެ ނޑުަތކެއް ާމިންގަ  530ސުލޫކީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަމަށް ާކުރެވިދ ނެ ާާ::ތަޢ ރުފު ާގެ ާ)ހ( ާމ ްއދ ގެ ާބަޔ ްނ4ާާވަނަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ނަންބަުރގަިއ

ާއެ ާއެޅިދ ނެާކޮށްފައި ާނަމަ ާވެއްޖެކަމަްށވ  ާޚިލ ފު ނޑަކ  ާމިންގަ ާތެރެއިން ނޑުތަުކގެ ާމިންގަ ާދެންނެވި ާމި ާއަދި ާއޮތް. ބަ

ާފިަޔވަޅުތަަކީކާ ާބަެއއް ާއޭގެެތރެއިން ާއެހެންނަމަވެސް، ާަބޔ ންކޮށްފަިއވޭ. ާައކުރުަގއި ާއެ ާވެސް ާފިަޔވަޅުަތއް ބައެއް

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާފ 5/4ާރައްޔިތުންގެ ާއަޣުލަބިއްޔަތުން ާމައްޗަށްާގެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫނީ ސްެވގެން

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާޤަރ ރު ާމި ާހުށަހެޅުމުގައި ާޤަރ ރު ާމި ާނޫން. ާފިޔަވަޅުަތކެްއ ާކުރެވޭނެ ާއަޣުލަބިއްޔަތުްނ5/4ާާޢަމަލު  535ގެ

ގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގަިއާފ ސްކޮށްދެއްވ ތޯާވަކިންާއަުޅަގނޑުާމިާދަންނަވ ލީާމިާދެންނެވިާމަޤުޞަދަށްޓަކައި.ާަރއްޔިުތން

ވަނަާމ އްދ ގަިއާބުނަނީ،ާމަޖިލީހުގެާއުސޫުލގެާހިންގުުމގެާއުސޫލަށްާގެނެވޭާބަދަެލއްާނުވަތަާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދަށ364ާާް

ާރަްއޔިތުންެގާ ާގޮތުަގއި ާޤަރ ރެއްގެ ާބަދަލެއް ާގެެނވޭ ާގޮތަށް ާހިންގ ނެ ާމަސައްކަތް ާމަިޖލީހުގެ ާނުވަތަ ާބަދަލެއް ގެނެވޭ

ާގަވ އިުދެގާމަޖިލީ ާމައި ާޢ އްމު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހުށަހެޅީ ާމި ާޤަރ ރު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާހުށަހެޅިދ ނެ ހަށް

ާގަވ އިުދގެާ ާސުލޫުކގެ ާމަިޖލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާގޮުތގައި ާބަެއއްެގ ާހިންގ  ާވަކިން ާއެހެންނަމަެވސް، ާގޮތުަގއި  540ބައެްއގެ

ާޢަމަލު ާގޮތުަގއި ާގަވ އިދެއް ާހިންގ  ާމަޖިލީހުެގާާނަމުގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާދެންނެވި ާމި ާބަލައިގެން. ާަކމަށް ކުރެވޭނެ

ާ 364ާާގަވ އިދުގެ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަށް ާމ އްދ  ނުޑ366ާާވަނަ ާއަުޅގަ ާގަވ އިދު ާމި ާލިބިގެން. ާބ ރު ާއިން ާމ އްދ  ަވނަ
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ާއަސް ާހެދުމުގަިއ ާވެސް ާގަވ އިދު ާކުރެވެމުންދ  ާޢަމަލު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިހ ރު ާމިވަނީ ާރިޔ ީސާހަދ ފައި ާބެލި ލަކަށް

ާައސްލަކަށްާ ާުއސޫލުތައް ާކޮްނގްެރސްގެ ާކަމުގަިއވ  ާމިސ ލު ާފ ހަގަކުެރވޭ ާމި ާއިސްކޮށް ާއެންމެ ާތެރެއިން ނިޒ މުގެ

ާކޮމެޓީެއއްާ ާއޮފިޝަްލާކޮންޑަކްްޓާކިޔ  ާއޮފް ާސްޓޭންޑަޑްސް ާއޮން ާކޮްންގރެސްގަިއާވެްސާކޮމެޓީ ާއެމެރިކ ގެ  545ބަލައިގެން.

ާއެާ ާހަމަ ާއޮޭވ.ާއަދި ާިކޔ ާއެބަ ާއެތިކްސް ާކޮްނގްރެޝަނަލް ާއޮފް ާއޮފީސް ާކުރުމަށްޓަކ  ާެއކުަގއިާމަސަްއކަތް ާއ އި ކޮމެޓީ

ާއޮްފާ ާއޮފީސް ާކޮންޑަކްޓ އި ާއޮފިޝަލް ާއޮފް ާްސޓޭންޑަޑްސް ާއޮން ާކޮމެޓީ ާހުރޭ. ާކުރެިވފައި ާގ އިމު ާވެސް އޮފީހެއް

ާކޮންގްރެ ާވަނީ ާވެަފިއ ާޒިންމ އަކަށް ނޑު ާމައިގަ ާއެތިކްްސގެ ާސުލޫކުގެާކޮންގްރެޝަނަލް ާހިފަހައްޓަންޖެހޭ ާތެރޭަގިއ ސްގެ

ާިފޔަވަުޅާ ާއެ ާއަދި ާހެދުމ  ާޮގތް ާއެޅޭނެ ާފިޔަވަޅު ާމެދު ާމެންބަރުްނނ  ާޚިލ ފުވ  ާނިޒ މ  ާެއ ާކޮށްދިނުމ  ާގ އިމު ނިޒ މު

ާއެ ާގ އިމުކޮށްީދގެން ާމ ހައުލެއް ާކުެރވޭނެ ާމަަސއްކަތް ާގޮތެްއގައި ާމިނިވަން ާއެްއކިބ ވެ ާފިކުރުްނ ާސިޔ ސީ  550ާއެޅުމުަގއި

ނިޒ މުާހިންގުން.ާވަކިާއުސޫެލއްގެާމަތިންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާކަންކަންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ގެާތެރޭަގއިާއ އިާކޮމެީޓާ

ާގޮތެްއގަިއާ ނޑު ާހެދުން.ާމައިގަ ާގޮެތއް ާހަރިމްެގާެތރޭގަިއާހަމަޖެއްސޭނެ ާމަޖިލީހުގެ ާއ ިއާއަދި ާތެޭރގަ ބައްދަލުވުންތަުކގެ

ާމަ ާއަސ ސްތަުކގެ ާދެންނެވި ާދެާމި ާބޭނުންކުރ  ާއެމީހުން ާއެހެންނަމަެވސް، ާވަނީ. ާެއކުލަވ ލެވިފައި ާަގވ އިދު ާމި އްޗަށް

ާނަމަާ ާބޮޑުވެއްޖެ ާކަންތައް ާމ  ާހ ލަތްތަކެްއގައި ާވަކި ާފިޔަަވޅަކީ ާއެއް ާނުވ ނެ. ާިހމެނިގެން ާގަވ އިުދގައި ާމި ފިޔަވަެޅއް

ާެއމީހުން ާއެއީ ާވަކިކުރުން. ާމެންަބރުކަމުން ާމަޖިލީހުގެ ާކަހަލަާރައްޔިތުންގެ ާވަކި ާކަމަކީ ާވަނަ ާދެ ާބ ރެއް. ާއޮންނަ  555ނަށް

ާކޯޓުެގާ ާއޮފް ާކޮމްޓެމްޕްޓު ނީޑމަ ާކެ ާހުރުމަތް ާޝަރީޢަތުގައި ާބ ރު. ާލުމުގެ ާޖަލަށް ާވ ނަމަ ާކޮށްފިކަމަށް ކަންތައްތަެކއް

ާ ާރައްޔިތުްނގެ ާތ ނގެ ާއެ ާވެސް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާބ ރު ާއެ ާގޮތަށް ާކުރެވޭ ާޙުކުމް ާަވގުތުން މަޖިލީހަށްާގޮތުަގއި

ާމީގައިާ ާއެބައިތަެކއް ާނުދޭތީ ާތަން ާމަގަށް ާއެ ާޤ ނޫުނައސ ސީ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ލިބިދީފައިވޭ.

ނޑުމެްނގެާ ހިމެނިފައެއްާނުވ ނެ.ާހިމެނިފައިވ ާފިަޔވަޅުަތކަކީާއެހެންާބަެއއްާމަޖިލީސްތަކުަގއިާެވސްާެގންގުޅޭާއަދިާއަުޅގަ

ާ ާހުއްދަުކރ  ާެވސް ާރަްއޔިތުންެގާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބޭނުމެއް. ާުކޑަ ާވަރަށް ާހަމަ ާބޭނުމަކީ ާީމގެ ާިފޔަަވޅުތައް.  560ބ ވަތުގެ

ާހަމަތަކެްއެގާ ާބަލަިއގަންނަ ާޤަބޫލުކުރަްއވ  ާއަިމއްލަފުޅަށް ާވަަޑިއގަތުމ ެއކު ާއެއްބަްސވެ ާރުހުމ  ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ާތެރެ ާހަމަތަކުގެ ާއެ ާއަދި ާބެލުން. ާއުޅެވޭތޯ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމީހަކުާމަތިން ާތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާހަމައަކ  އިން

ނޑުމެންނ ާމެދުާޢަމަލުކުރެވޭނެާގޮެތއްާވުން.ާ ނޑުމެންާއެއްބަްސވެފަިއވ ާގޮތެްއގެާމަތިންާއަޅުގަ ޚިލ ފުވެއްޖެާނަމަާއަުޅގަ

ނޑުމެންގެާާއަޅުަގނުޑާއެދެނީާމިާިޢއްޒަްތތެރިާމަޖިލީހުންާމިާޤަރ ރ ާދޭތެރޭގައިާފުްނކޮށްާިވސްނ ަވަޑއިގެންެދއްވާ  އަުޅގަ

 565ާމަޖިލިސްާރަނގަޅުާމިސްރ ބަށްާގެންދިއުމަށްޓަަކއިާމިާޤަރ ރަށްާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ންާޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުގެާަގވ ިއދުގައިާބުނެފަިއވ ާގޮުތގެާމަތިންާޤަރ ރަށްާވެސްާމަޖިލީހުގެާނިޒ މުގެާތެޭރގައިާހިނގަމު

ާ ާބަހުސްކުރުމަށް ާޤަރ ރަށް ާމި ާމަތިްނ ާެއގޮތުގެ ާއެހެންވީމަ، ާއުސޫލު. ާހިނގ  ާބިލަށް ާަކނަޑއަޅ ފަިއ5ާާދ ނީ ގަިޑއިރު
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ާ ާއަށް ާޑީ.އ ްރ.ޕީ ާވަނީ ާބެހިގެން ާވަގުތު ާމި 82ާާމިވަނީ. ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕ ީޓއަކަށ82ާާްިމނެޓުއިރު ާވަކި  570މިނެޓުއިރު.

ާ ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާމިނ5ާެނިސްބަތްނުވ  ާައށް ާޕީ.އޭ 38ާާޓުއިރު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާަޤއުމީ މިނެޓުއިރު.7ާާމިނެޓުއިރު.

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޢިއްޒަތްތެިރ5ާާޖުމްހޫރީ ާގެންދ ނަން. ާއަުރވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާައޅުގަ ާމަތިން ާއުސޫލުގެ ާމި މިނެޓު.

ާއަޅު ާއަދި ާދަންނަވަން. ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާގެންދެވުމަށް ާއެދިވަަޑއިގެން ާފުރުޞަތަށް ާދަންނަވ ލަންާމެންބަރުން ނޑު ގަ

ާ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި، ާމެންބަރުންގެ 52ާާ.;ޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ.4ާާގަިއ ާހިނގަމުންދ  ާފެށިގެން ާމަަސއްކަތް ކޮމިޓީެއއް

ާ ާއަދި ާކޮޓަރީަގއި. ާކޮމިޓީ ާނަންބަރު ާެއއް ާކޮމިޓީ ާމިްނވަރ52ާާު.;މ ލިއްޔަތު ާއަދ ކުރ  ާމަސްޫއލިއްޔަތު ާސަރުކ ުރގެ  575ަގއި

ާ ާކޮމިޓީ ާނަނ4ާްބަލ  ާހަމައެކ ެއކު ާއަދި ާކޮޓަރީގަިއ. ާކޮމިޓީ ާތަންތަނ67ާާް.;ބަރު ާއަުޅކަންކުރ  ާދީންތަކުގެ ާޣައިރު ަގއި

ާ ާބިލު ާމަނ ކުރުމުގެ ާގ އިމުކުރުްނ ާވ ހަަކ5ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހިނގަމުންދ  ާެފށިގެން ާކޮޓަރީގައި ާކޮމިޓީ ނަންމަރު

ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަާާދަންނަވ ލަން. ާއެންމެ ާގެންދ ނަން. ފުރުޞަތުއަރުވަމުން

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދަށް.

ާ580 

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް. ާެވސްާާ`. ާޙަޤީޤަތުގައި ާގަވ އިދު މި

ާސިޔ ީސާ ާމަޖިލީހަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނުވ ނެ ާނެތިގެން ާހަނދުމަފުޅު ނޑުމެން ާމުހިންމު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ވަރަށް

ާޙ ލަތަްށާ ާއަމިއްލަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހުދު ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހެއްކަން. ާއޮތް ާއެޑިކްްޓވެފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ގޮތުން

ާރައީސްެގާވި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޙްތިރ މުކުރަންޖެހޭ ާއެންމެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކުރިމަތިން ާައޅުަގނޑުގެ ާއަޅުަގނޑަށް  585ސްނައި.

ާމުސްކުިޅާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާވިސްނަން. ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމެދުވެސް ޙ ލަތ 

ާ ާމަެއްއގައި ާބަފައެްއގައި ާބުނެުއޅޭ، ާފެނިގެްނާހަރުބަހެއްގައި ާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާހުންނ ނެއޭ. ާދަރިންގެ ާއަްޚލ ޤެއް ހުރި

ހިނގައްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާޙަމަލ ދޭާމަންޒަރުާއިނގޭތޯ.ާ

ާދެާ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބ ރުތަެކްއ ާބޮޑު ާވަރަށް ާބިލުގައި ާމި ާރައީްސ، ނޑުެގާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ. ްއވ ފައި

 590ފިކުރަނީާއަޅުަގނުޑގެާވިސްުނމަކީާއަޅުަގނުޑގެާކަންބޮުޑވުަމކީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާރައީސްާަވކިާފަރ ތަކަށްާވަކިާ

ާނުހިފ ނެބ އޭ. ާރައީސް ާޢިްއޒަްތތެރި ާކަުރގައި ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާފ ސްވީމ  ާގަވ އިދު ާމި ާއިންނަަވއިެގން ާބުރަވެ ާޕ ޓީއަކަށް

ނޑުމެންނަށްާއެންމެާވޯޓެްއގެާަޒރިއްޔ ާއިންާަރއްޔިތުންނަްށާ ނޑަށްާއުފެދޭާސުވ ލަކީ.ާމިާވިހ ާތަނުންާއަޅުގަ މިއީާއަުޅގަ

ިޢއްޒަތްތެރިާާލ ބަޔ ާމަންފ ާހުރިާކަންތައްަތކެއްާނިމެންާއޮްއވ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީްސގެާވޯޓުާދިަޔއީާީޑ.އ ރް.ޕީގެާކޮޅަށް.

ާމި ާމަޖިާރައީސް، ާކޮންޓްރޯލުކުރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާލީޑަރަކު ާހުރި ާޕ ޓީެއއްަގއި ާަވކި ާރައީސަކީ ާމިއިންނެވި ާމިހ ރު ލީހުގައި

 595ާޕަޕެޓެއްާގޮތަށްާއިންެނވިާބޭފުެޅއް.ާމިއީާކަންބޮުޑވުމަކީ.ާމިއީާގަވ އިދެއްާނޫން.ާމިާަގވ އިދުާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވޭ.ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާުޅާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙްލޫފް.ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާގަލޮ

ާ

 600ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަދުާމަޚްމެންބަރުާއަޙުާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ރައީސ ާާސްކުރަމުންާދ އިރުާމިހ ރުާވެސްާޢިްއޒަތްތެރިމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާބަހުގޮތުްނާާމިކަހަލަާގަވ އިދަކ ާުގޅޭ

ާމި ާގޮތަކަށް ާޕަޕެޓެއް ާޫނން. ާބަސްފުޅެއް ާޤަބޫލުކުރ ނެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާބަސްފުޅަކީ ާވިދ ުޅވި ާއެ ާދެންމެ ާމުޚ ތަބުކޮށް

ާ ާމަސަްއކަްތޕުޅު ާަރއީސް ާޙަޤީޤަތަކީާކުތަނުގައި ާއެކަމަުކ، ާނުކުަރން. ާޤަބޫލެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކަމަކަށް  605ރަްއވ ނެ

ާ.ޕީާއަށް.ނީާޑީ.އ ރުބަތްވެާވަަޑއިަގންނަވަމަނިކުފ ނުާނިސް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށި ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާމައްސަލައެއް  610ނިޒ މ ބެހޭ

ާ ާކަމުގައި ާރަީއސް ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާމަތިން ާގޮުތެގ ާބުނެފަިއވ  ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ ާއަދިާދަންނަވ ލަން ވިަޔސް

ާއޮންނަނީ.ާ ާބުނެަފއި ާަގވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވ ަހކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ާއިޙްތިރ މ އެުކ ާވިޔަްސ ާކަމުަގއި މެންބަރެއް

ާެއާ ާވެސް ާއަުޅަގނޑަށް ާވިޔަސް ާމީހެއްކަމަށް ާނިކަމެތި ާކިަތންމެ ާއިނީ ާިމަވގުތު ާރިޔ ސަތުގައި ާމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމަ،

ނޑުާުއއްމީދުކުރަން.އިޙްތިރ މުކުރަްއވ ނެކަމަށްާއަ ާުޅގަ

ާ615 

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާހަމަާ ާމިއީ ާނީންނ ނެ. ާިމތ ކު ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާޯލބިވ ނެ ާަވކިން ާވުރެން ނޑަށް ާައޅުގަ ާދެެކ ާަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާހު ާފިކުރު ާސިޔ ސީ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވީމ ،ާޙަޤީޤަތް. ާގޮތޭ. ާދ ނެ ާވެގެން ާކަންތައް ންނެވީތީ

މީގައިާއެބައޮތްާޖިނ ޢީާކަންތައްތަކަށްާއަދަބުދިނުން.ާއިންަނއިރުާމިއިންނަނީާމިާމަޖިލީހުގެާރައީސް.ާެއއީކީާއެްއގޮތަކަްށާ

ާދަންނަވަނީކީނޫން ާނިސްބަތްކޮށް ާބޭފުޅަކަށް ާވަކި ާއިންނެިވ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާމިަވގުތު ާދެންާވެސް .620 

ާގޮތަކަްށާ ާބަލ ހިތްވ  ާމީހުން ާއަުޑއަހ  ާހަމަ ާއެގޮތަށް. ާހުންނ ނެ ާރޫުޙ ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާޢ އްމުގޮތެްއަގިއ އަޅުަގނުޑގެ

އިނގޭތޯ.ާދެންާމިާދަންނަވަްނާމިއުޅެނީާމިާަގވ އިދުާމިހ ރުާމިާހިނގ ާގޮތުންާމިާމަޖިީލހުގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާސިޔ ީސާ

ާމިއިނީާ ާދެބަިއވެފައި ާމ ދަމާ ފިކުރުގައި ާޕ ޓީ. ާއަެނއް ާޙ ލަތުގައި ާއިންަނވ  ާރައީސް ާޕ ޓީއެްއގެ ާވ ަދވެރި ާއިންއިރުަގއި .
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ާމިދަންނަވަނީާ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާކުރަން. ާރައީސްކަން ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާތިތ ނގައި ާނޫންޯތ؟ ާއަޅުަގނޑު އިންނަވ ނެ

ާމިކަ ާހިފުމ އެކު ާބަދަލު ާހަމަ ާތަފ ތުވ ެނ.ާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާއޮވެދ ެނާހިތުތެރޭގައި.ާޮއވެއްިޖއްޔ ާއަޅުަގނުޑގެ  625ންތައްތައް

ާއިންނެވީމ ާ ާރަީއސްކަމުަގއި ާބޭފުަޅކު ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ާިއއްތިފ ގުން ާމެންބަރުންނަށް.ާމިއަދު ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ކިހ ާނިކަމެތިވ ނެތޯ

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެްނާކިހ ާނިކަމެތިާގޮތްަތއްާމެދުެވރިވ ނެތޯާއެމް.ޑީ.ޕީާބޭފުޅުންނަށް.ާމިއީާމިދަންނަވ ާއެްއޗަކީ.ާއަ ުޅގަ

ާޚިލ ަފށްާ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާިވޔަސް ާނެތްކަމުަގއި ާގަވ އިެދއް ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާސުލޫީކ ާމިތަނުަގއި ދިޔައޭ

ާއަެނއްާ ާމެންބަރަކު ާެއއް ާއަްތލެވި ާަގޔަށް ާދިޔަ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހަމަ ާައޅުަގނޑުމެން ާކުެރވި ކަންތައްތަެކއް

ާއި ާމި ާތިތ ނގަިއާމެންބަރަކަށް ާއިންނެވިާރައީސް ާއޭރުަގއި ާހަމަ ާހިނަގިއގެން.ާރައީސް ާކަންަތއްތަކެއް  630ޙްތިރ މުާނުކުރެވި

ާރަނގަުޅާ ާކޮންެމވެސް ާއޭގައި ާއިންނެވިނަމަ ާމަނިކުފ ނު ާނެތްކަން. ާމަނިކުފ ނު ާނަސީބު ާބަލަހައްަޓވަިއގެން. އިންނެވި

ނޑުާދަންނަވަން ިމއުޅުނީާމީަގއިާމަޖިލީހުގެާަރީއސަށްާއެބައިނޭާވަރަށްާޮބޑުާާފިޔަވަޅުތަެކއްާއެުޅއްީވސް.ާެއވ ހަކަާއަުޅގަ

ބ ރުތަކެއްާދެއްވ ަފއިާމިާބ ރުތައްާސިޔ ސީާފިކުރެއްާތަފ ތުުކރުމެއްގެާތެރެއިންާގޮސްފި.ާމިާތަފ ތުކުރުމުގެާތެރެއިންާމިާ

ާެތރެއަ ާކަމެއްގެ ާނަހަމަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާދ ނީ ާމި ާަކމަށްވަންޏ މުން ާބޭނުންކުަރއްވ  ާގަވ އިދުންާބ ރުތަކުގެ ާމި ާއަދި ށޭ.

ާއަންނ ނީ.ާ ާތަނޭ ާހ ސިލުނުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައް ާބޭނުންވ  ާފުރިހަމަ ާކ މިޔ ބ އި ާފުރިހަމަ  635ލިބެންޖެހޭ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާިއއްތިފ ގުން ާމިާވަގުތު ާޖެހުނުާސަބަބަކީ ާމި ާދަންނަވަން ާމި ާމިހެން އަޅުަގނޑު

ާތަމް ާއަމުރުތަކަށްާރައީސްކަން ާނިންމަވ  ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރް.ޕީެގ ާނިސްބަތްވ  ާއަްށ ާީޑ.އ ރް.ޕީ ާގެންދަވަނީ ސީލުކުރަމުްނ

ާބޮޑުާ ާމިހ  ާރައީސަށް ާމި ާަގވ އިދުަގއި ާމި ާއޮތްއިުރގައި ާެއގޮތަްށ ާެއކަން ާބޭފުޅެކޭ. ާޖެހިވަަޑިއގެންނެވި ކިޔަމަންވ ން

ާއަންނ ނެާ ާމީގައި ާަކމަށްވަންޏ  ާއިން ާދެވިފައި ާމުސްތަޤުބަލުަގއިާާބ ރުތަކެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ތަފ ތުކުރުން.

ާމިތ ނގައިާއޮތުންާރަނގަޅުާ  640ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭނެތީާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާމިާދަންނަވަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިާގަވ އިދެއް

ާފަރ ތެ ާަވކި ާއެޑިްކޓްވެ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާއޮތްކަުމގަިއިވޔަސް ާަގވ އިެދއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަޔަކުާއިނގޭތޯ. ާެއއް އްެގ،

ާސަރުކ ރަށްާ ާދެއްކުމަށް. ާކަންތައްަތކަމަށް ާނުރަނގަޅު ާެއއީ ާކަންތައްތަކެއް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމިކުރަނީ މަސައްކަތް

ާ ާމި ާމިކުރަނީ ާމަސަްއކަތް ާޕ ޓީ ާކަމެްއ7ާާނިސްބަތްވ  ާކޮށްެދވޭތޯ.ާރަްއޔިތުންނަށް ާކަެމއް އަހަރުތެޭރގަިއާރައްޔިތުންނަށް

ާހަމަ ާއެނގޭނެާާކޮށްދެވިއްިޖއްޔ  ާމިކަން ާލޯބިވ ެނާކަމަކަށް. ާދެކެ ާސަރުކ ެރއް ާއެ ާަރއްޔިތުން ާވ ނެ ާމި ޔަޤީނުްނާވެސް

ާބޭފުޅުންާ ާޕ ީޓގެ ާމަަސއްކަތްކުރ  ާއިނިދކޮޅަށް ާއެގޮތުން ާއެހެންވީމަ، ާވެސް. ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާޕ ީޓގެ  645އިނދިކޮޅު

ާރައްޔިތު ާނުކޮށްެދޭވ ާކަމެއް ާަރއްިޔތުންނަށް ާމިކުރަނީ ާނުދެޭވާމަސައްކަތް ާޚިދުމަތެއް ާކަހަލަ ާއެްއވެްސ ންނަށް

ާއޮްތާ ާމ ޙައުެލއްަގއި ާވ ދަވެރި ާމަސައްކަްތކުރަމުންދ  ާރޫޙެްއގަިއ ާނުބައި ާމިކަހަލަ ާދިުނމަށް. ާދައްަކއި ސަރުކ ރެްއކަން

ާ ނެޑއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާއަޚްލ ޤީ ާދެން، ާއިނގޭތޯ. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާޙަޤީޤަތް ާމި ާމަޖިލީހަކީ. ާމިހ ރު މިާމަޖިލީހެއް

ާކޮޕީކުރަްއވ ާއިނގޭތޯ.ާޭއރުންާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާރަނގަޅަށްާތިބޭނީ.ާވަަރްށާ ބޭފުޅުންާހިފަހައްޓަންޏ ާއަޅުަގނޑު

ާފަހުންާ ާމީގެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާއެހެންވީމަ، ާމިދަނީ. ާދައްކަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޚްލ ޤެއް  650މ ތް
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ާނަ ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޝުކުިރއްޔ ާހުރިހ  ާއުއްމީދުކުރަން. ާކަމަށް ާމަސައްކަތްކުރ ނެ ާބަލަިއ މޫނ އަކަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާދ އިރު ާވެރިކަންކުރަމުން ާނިޒ މުން ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  655ޝުކުރިއްޔ 

ބ ުރާވަކިންާމިއޮތީ.ާިޢއްޒަތްތެރ5ާާިވިަފއިާމިއޮތީާވެިރކަމުގެާބ ރ އިާތިންާހަތަރުާބ ރެއްާމިއޮތީާަވކިަވކިންާބައްޓަންކުރެ

ާިމާ ާރައީސަކަށް ާބ ރުގެ ާއެ ާމިއޮތީ ާދިމ ވެފައި ާމިއަދު ާކަން ާމަޖިލިސް. ާރައްޔިތުްނގެ ާބ ރަކީ ާެއއް ާެއގޮތުން ރައީސް،

ާޢަބްދު ާބޭފުޅެهللاާއިންނެވީ ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާއެބޭފުޅ އަކީާޝ ހިދަކީ ާހުންނެވިާރައީސަކީ އް.ާވެރިކަުމގައި

ނޑުމެންނަކަށް.ާހަމަގައިމުވެސްާކޮންެމެވސްާޕ ޓީއަކަށްާއެބޭފުޅ ވެސްާ އެމް.ޑީ.ޕީާބޭފުޅެއްާނޫންކަމެއްާވެސްާނޭނގެާއަުޅގަ

ާއިޞްލ ޙު ނޑުމެްނާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަުޅގަ ާައކީ ާވ ހަަކ ާިމުއޅޭ ާދަންނަވަން ާނިސްބަތްވޭ. ާމިއޮތީ ާަވކިވ 5ާާކޮްށފައި  660ބ ުރ

ާއެކަމުގަިއާ ާދެން ާއެގޮތަށޭ. ާއޮންނ ނީ ާއެކަން ާހިންގ ކަމަށްވަންޏ  ާކަން ާނިޒ މުން ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާއެއީ ގޮތަށޭ.

އަޅުަގނޑުމެންާއިތުރަކަށްާދެްނާމިހ ރުާކުރ ނެާކަމެއްާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާަރއްޔިުތންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާ

ާމި ާހުށަހެޅުމަށްާއަޚުލ ޤީ ާހުށަހެޅުްއވި ާއެ ާިމއަުދ ާސިފަިއގައި ާޤަރ ރެއްގެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރަނަގުޅކުރުމަށްޓަކައި ނޑު ންގަ

ާޮބޑަށްާ ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާިމއަދު ާފެންވަރު ާއަޚުލ ޤީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާތ ީއދުކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަްށ އަޅުަގނުޑ

ާކަ ާމީހަކަށް ާއިްނނަ ާރިޔ ސަތުަގއި ާރިޔ ސަތުްނާގެއްލިފަިއ. ާދަތިވެފައި. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާކުރުމަށް  665ންކަން

ާނުފެނޭ.ާ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާތަނެއް ާބޯލަނބ  ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާވެސް ާހަމަަގއިމު ާއެންގުންތަކަށް އަންގ 

ާ ާމަޖިލީހަށް ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާަތޅ  ާމޭޒުމަީތގައި ާވީދ  ާފޮތްތަްއ ާހުންނަ ާއެހެންާމޭޒުމަތީގައި ާއެްނގުންތައް އަންގ 

މަޑުމަޑުންާމިާމަޖިލީހުގައިާިތއްބަވ ާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާައޑުނީވޭާހިސ ބަށްާކަންތައްަތއްާމިާމަޖިލީހުގައިާެވސްާއެބަދޭ.ާ

ާނެތް.ާ ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާެދން ާއިތުރަކަށް ާރައީސަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުން ާތަންދޭ ާގަވ ިއދު ާމަޖިލީހުގެ ާމި މިހ ރު

ާވެްސާއަޅުަގނ ާހިސ ބަށް ާއަތްލ  ާަގޔަށް ާމެންބަރެްއގެ ާއަނެއް ާމެންަބރަކު ާއެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަހުރި ާހަނދ ން  670ޑުމެން

ާއޭރުާ ާވ ަހކަދެއްިކ. ާފ ޑުފ ޑުގެ ާފަޑުކިޔ  ާއެކަމަށް ާމެންބަރުން ާބައެއް ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދިޔައިމ  ކަންތައް

ާއެހެންނަ ާުކށްވެރިވެަފއި. ާއޮތީ ާމީހުން ާބަސްތަުކެގާއެވ ހަކަެދއްިކ ާބޭނުންކުިރ ާއެ ާއެމީހުން ާއެދުވަހު ާޙަޤީޤަތަކީ މަވެސް،

ފެންވަރަށްާމިއަދުާމިާމަޖިލީހުގެާކަންތައްާމިއޮތީާގޮސްފައޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެުދވަހުާއެާބޭނުންކުރެވުނީާޙަޤީޤަތުަގއިާހަމަާ

ާޤަރ ރު ާނުވަތަ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހޭ. ާޢިއްޒަތްެތިރާާބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާަވކިާކަންތައްތަެކއްާނޫންާބޭރުާ ނޑުމެންާވެސްާއެބަޖެހޭާހަމައެކަނިާއަޅުަގނޑުމެންގެ  675މެންބަރުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއަޅުގަ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާނޫން ާކަންަތކެއް ާވަކި ާބަލައިގެން ާކަންތައްަތކަށް ާކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ޤައުމުތަކުަގއި

ނޑުމެންާކުރި އަށްާގެންދަންވ ނީ.ާއަުޅަގނޑުމެންގެާތެރޭަގއިާއެާގަވ ިއދުތަކ އިާޤ ނޫނުތައްާހިފެހެއްޓޭާގޮތަށްާވެސްާއަުޅގަ
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ާމަޖިލީހުެގާ ާގޮތަށް ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާތ އީދުކުރަން ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތުން ާބައްޓަންުކރަން. ާޤ ނޫނުތައް އެބަޖެހޭ

ާހަރިއްމަ ާނުވަތަ ާތެރެއަށް ާހަމަޖައްސަން.ާހަރިއްމަ ާވެސް ާޮގތަށް ާބޭތިއްބޭ ާމެންބަރުން ާެއކަހެރިކުެރވިފައި ާބޭރުަގއި އިން

ާފަހުންާ ާމީގެ ާމަޖިލީހުގައި ާކަމެްއ ާއެފަދަ ާމަނ ކުރެވިފަިއވ  ާމެންބަރުން ާއެ ާއެަކމަކު ާހަމަޖެއްސޭނީ  680އެގޮތަށް

ާމަޖި ާތެރޭަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގެންގޮްސގެން ާވެސް ާއެހިސ ބަށް ާމަސަލަސްކަްނާކޮށްފިކަމަށްވަންޏ  ާސުލްޙަ ލީހުގައި

ނޑުެމންާމަގުފަހިކޮށްދޭންާއެބަޖެހޭ.ާ ނޑުމެންާމިާކުރަންާބޭނުންވ ާކަންތައްތައްާކުރެވޭާގޮތަށްާއަުޅގަ ގ އިމުކޮްށގެންާއަުޅގަ

ނޑުާވޯާ ުޓާއެހެންވީމަ،ާމިާޤަރ ރަކީާމިާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަްށާތ އީދުކުރ ާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލަށްާއަޅުގަ

ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާމިާބިލުާބަލަިއގަެނާ ާއެދެނީާމިާމަޖިލީހުގައިާތިއްެބވި ދޭނަމޭ.ާއަޅުަގނޑު

ާއުޭޅާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާބޭރުގައި ާމަޖިލީހުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަދި ާވޯޓުދެއްވުން. ާބިލަށް ާމި ާބަލައިގަނެ ާޤަރ ރު  685މި

ާރިވެ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާއަމ ންކަމ އިާއުޅުމުަގއި ާއެގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑުެމން ާދައްކައި ާބަެއއްކަމަށް ާވެރި ާއަޚުލ ޤެްއގެ ތި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމިވަގުތުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް ާބެހެއްޓުމަށް ާސުލޫކު ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާެއއްކޮށް ސުލްޙަވެރިކަމ 

ާމެންބަރުންނަށ އިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާޮގވ ލަން.ާޝުކުިރްއޔ .

ާ

 690ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާހުޅުހެންވޭރު

ާކޮްނާ ނޑުމެނަކީ ާއަުޅގަ ާދ އިުރގައި ާވ ަހކަދައްކަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިއޮތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާބަެއްއތޯ ާތިބި ާޢައްޔަންކޮށްފައި ާމިތަނަށް ާކީްއކުރަން ބަރުލަމ ނީާާބަޔަކު

ާޮއވެެގންާ ާޕ ީޓ ާއިނދިކޮޅު ާއ ިއ ާޕ ޓީ ާވެރިކަްނކުރ  ާނިޒ ެމއްަގއި. ާރިޔ ސީ ާމިޮއތީ ާނޫން. ނިޒ މެއްަގއެްއ

ާދުވަހެއްާ ާޖެހޭ ާހިތުގައި ާަވރަށް ާމިއީ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމ ޙައުލެއްަގއި ާދ  މަސައްކަތްކުރަމުން

ާރަ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާވެސް. ާޙަޤީޤަތުގައި ާވަެދވުނީ ާފުރަތަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނެގ38ާާއްޔިތުން  695ވަނަ

ނުޑ4227ާާމަޖިލީހަށްާ ވަނަާއަހަރު.ާވަތްއިުރަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާއަބުިއކަމ އިާކަރ މ ތްތެރިކަމ އިާސުލޫީކާމިންގަ

ާައޅުގަާ ާނުބުނެވޭ. ާވެްސ ާއަނގައިން ާހަމަ ާަޙއްުޤގަިއ ާރަްއޔިތުންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާބޮޑުކަމުން ާއޮތް ާއޭުރަގއި ނޑަށް

ާޢަމަލުކުރ ާ ާނުވަތަ ާގޮތަކުން ާދޭ ާވޯޓު ާުނވަތަ ާވ ހަކައަކުން ާދަްއކ  ާޖަލްސ ެއއްަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ފެނުނީ

ާމީހުންާ ާކިޔަީނ ާބޭފުޅަކަށް ާއިންނެވި ާމަޤ މުަގއި ާތި ާއިންނެީވ، ާއޭުރގަިއ ާއެދުވަހު ާނޭޅޭެނއޭ. ާފިަޔވަެޅއް ގޮތަކުން

ާހަނދ ންާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު ާޒ ހިރު. ާސީނ  ާނަމަ ާގޮތުން ާބުނ  ާބަަޔުކ ާއަނެއް ާއަޙައްމަދު، ާރައްިޔތު ާގޮތުންނަމަ  700ދަްއކ 

ާސަރުކ ރުންާ ާބުނީ ާެތދުވެފައި ާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނެ. ާބެއްލެވީަމ ާޔައުމިްއޔ  އެބަހުރި

ނޑުގެާއެާވ ހަަކާއަށްާބ ރުލ ާއޭުރގެާމ ލޭެގާކަންތައްތަްއކުރ ާގޮތުންާއެންމެާފަހުންާހަރުފަާގޯނި ންާނުކުންނ ނެއޭ.ާއަުޅގަ

ާމިތަނުންާ ާޖަލްސ  ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާތ އީދުކުރުމުން ާއެކަމަށް ާއިސްލ ޢީލް ާއިބްރ ހީމް ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުގެާގ ުތަގއިާއައިސްާބުނީާނިމުނީމަ،ާމިާމ ާދުރަކުާނޫން،ާމިާއިދ ރީާމޭޒުގެާކުރިމަތީަގއިާމަޖިލީހުގެާރައީސްާ
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 705ކީކޭާހިތަށްާއަަރިއގެންހޭާތިއުެޅނީ.ާކޮންާކަމެްއާކުރ ނަމޭާހިތ ހޭާތިއުޅެނީ.ާކިިރޔ ާގަޔަށްާޮބލަށްާލޮލަށްާއަރ ާހިސ ބަްށާ

ާހުރި. ާޖަހ ފައި ާފޮޓޯ ާޭއގެ ާެދއްކި.ާޫންސތަކުަގއި ާމީޑިއ ގައި ާދިވެހިރ އްޖެ ާރަާނުދިޔައީ.ާެއވ ހަކަަތއް އީްސ،ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޚުދުމުހުތ ރުާ ާެވގެން. ާޤުރުބ ނީއެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބުނީ ާފުރުޞަތު ާއަުޑއުފުލުމުގެ ާމިތަނުގައި ާަޙއްޤުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ާވިން.ާ ާގުރުބ ނީތަކެއް ާބޮެޑތި ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރުމަށްޓަަކއި ާމަސައްކަތް ާއެ ާތެޭރގައި ވެރިކަމެްއގެ

ަގއިާަގޔަށްާއަތްލ ާލޮލަށްާއިނގިލިާކޮއްޕ ލ ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާނުހިނގ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއއިންާއެްއެވސްާއިރެއް

ނޑުމެންާހުންނ ނީާމިތަނުންާ ނޑުމެންނަށްާއެންގިާކޮންމެާފަހަރަކުާއަޅުގަ  710މަޖިލީހުގެާރައީސްާމިތަނުންާނުކުންނަންާއަޅުގަ

ުރގެާތެރޭަގއިާެވސްާހަމަާވަރަށްާހަލަބޮލިކޮށްާނުކުމެފައި.ާެއއަށްފަހުާއައީާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާދުވަްސވަރު.ާއެާދުވަްސވަ

ާވެގެްނާ ާނެތިގެން ާގަވ އިދެްއ ާުނވަަތ ނޑެއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާުއޅެނީ ާެވގެން ާމި ާމިއަދު ދިޔައީ.

ާވެރިކަ ާއޮތް ާެވއްޓިފައި ާގަދަކަމ އި ާއަމިއްލަ ާތިމ މެންގެ ާނުވިސްނ  ާއެކަން ާތިމ މެނަށް ާއެީއ ާނޫން. ާގޮތެއް މެްއަގިއާއުޅޭ

ާއެކަުކާ ާގޮސް ާރުޅީގަިއ ާއަރަިއަގންނަ ާޖޯށުަގއި ާއެކަުމގެ ާއޮތީމ  ާެގއްލިފައި ާއަރ މު ާޭއގެ ާލަްއޒަތ އި ާހުރި ލިބިފައި

ާގަވ އިުދާ ާއެ ާއިނގޭތޯ. ާނުވ ނެ ާކޮންޓްރޯލެއް ާމަޖިލީހެއް ާއަދި ާހެދުމަކުން ާގަވ އިދެއް ާއަތްލެވެނީ. ާަގޔަށް  715އަނެކަުކގެ

ާއެހެންނަ ާއޮންނ ނީ. ނޑުމެންާއޮތްތަނުަގއި ާއަޅުގަ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެން ާހަދ އިރުގައި ާަގވ އިެދއް މަވެސް،

ނޑުަތއްާ ާމިންގަ ާހުރި ާމައްސަަލތައް ާަރއްޔިތުްނގެ ާތެޭރގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމިގެންދ  ާވ ހަކަަދއްކަމުން މިތަނުގައި

ާައޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެނގޭނެ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަްށ ާހަމަ ާަޙއްޤެްއާބައްލަަވއިލެްއވީމަ ާއޮންނަ ާދީފައި މެންަނށް

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާހަނިކުރުމަށް ާމަސައްކަތެއް ާކުރަްނޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުވަތަ

ާ ާމަޖިލީހުެގ2ާާ;ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާނުވަތަ ާޖަލްސ ެއއްަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާމިބުނަނީ ާމ އްދ ގަިއ  720ވަނަ

ާގޮުތގެާކޮމިޓީއެއްާ ާނުވ ނެ ާޚިލ ފު ާައސްލަކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ ާމީހަކު ާވެްސ ާއެނޫން ާނުވަތަ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ަގއި

ާގޮތެްއެގާ ާޢަމަލުކުރި ާދިނުމުގައި ާވޯޓު ާނުވަތަ ާސަބަބުން ާހުށަހެޅުމެއްގެ ާހުށަހެޅި ާުނވަތަ ާވ ހަކަެއއް ާދެއްކި މަތިން

ކ ާމެދުާއެއްވެސްާތަޙުޤީޤެއްާހިންގަިއާނުވަތަާހައްޔަރުކޮށްާނުވަތަާސަބަބުންާކޯޓަކަށްާއެމީހަކުާހ ޒިރުކޮށްާނުވަތަާއެމީހަ

ާމިާ ާއިނގޭޯތ، ާކުރީަގއި ާމީގެ ާބައްލަވ  ާނުވ ެނއޭ. ާހަދައިގެން ާކޮށް ާދަޢުވ އެއް ާމެދު ާއެމީހަކ  ާނުވަތަ ާކޮށް ބަންދެއް

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއަޑުއަހ . ާއެއްިޗހި ާބުނ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރީަގިއ ާފ ސްވުުމގެ ާވ ހަަކާގަވ އިދު ާއަނަގިއގައި  725ންގެ

ާކޮންޓްރޯލްާ ާބޮޑުވީމަ ާބައި ާތަންކޮޅެއް ާހީވަނީ ާަމނިކުފ ނަށް ާއެއީ ާއިށީންނަހަރޭ. ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާމަނިކުފ ނު އޮްއވ 

ާައޑަީކާ ާބޭނުްނވ  ާއިސްވަން ާައޅުަގނޑުމެން ާައކަމަކުވެްސ، ާކުރަނީ. ާއެކަން ާހިތަށްއަރައި ާއެހެން ނުކުރެވިދ ނެއޭ.

ާއަޑު.ާމި ާައޅުަގނުޑާާރައްޔިތުންގެ ާވުމަކީ ާމެންބަރަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހުރެ ާނޭނގި ާއެްއޗެއް ާބުނ  މ އްދ ަގއި

ާދ އިރ އެްއގަިއާ ާފުޅ  ާވަރަށް ާމިބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ާމި ާސިފަެއކޭ. ާހުންނަންވ ނެ ާގަިއގައި ާގަމ ރެްއގެ ާއެއީ ދަންނަވ ނީ

ާއޮތްާ ާހުއްދަ ާތަޅ ފޮޅުުމގެ ާތެރޭގައި ާމިތަނުގެ ާނުބުނޭ ާތެރޭގައި،ާާމީހަކު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނުބުނޭ ާމިތަނަކު  730ވ ހަކަެއއް.

މަޖިލީހުގެާރައީސ ާދިމ ލަށްާހަޑިހުތުރުާއެއްޗިހިާޮގވ ާވ ހަަކެއއް.ާމިތަނަކުާނުބުނޭާއެއްާމެންބަރަކުާއަނެއްާމެންބަރެއްެގާ
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ާއިން ާމ އްދ  ާމި ާމިއޮތީ ނޑު ާމިންގަ ާސުލޫީކ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަެއއް. ާއަތްލ ންޖެހޭ ނަޑއެޅިފަިއ.ާާގަޔަށް ކަ

ާވ ހަަކއެްއ،ާ ާދެއްކި ާމަތިން ާގޮތުގެ ާނުވ ނެ ާޚިލ ފު ާއަސްލަކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ ާައޅުަގނޑުެމން އެހެންނަމަވެސް،

ާހުރިހ ާ ާެއ ާއެހެންވީމަ، ާޮގަވން. ާއެްއޗެްއ ާއަތުޖެހުނު ާއެމީހަކަށް ާއަެނކަކަށް ާއެކަުކ ާޮއވޭތޯ ާއަސްލުަގއި އިސްލ މްދީނުގެ

ާއަާ ާބޭރުވީމަ ނޑުތަކުްނ ާއެކަްނާމިންގަ ާވެސް ާމިހ ރު ާއެބަޮއވޭ. ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާައޅަންޖެހޭ ާދޭތެރޭގަިއ ނޑުމެންނ   735ޅުގަ

ާމައްސަލައެްއާ ާޖިނ ޢީ ާނޫން. ާބައެއް ާތިބި ާއެއްކިބ ެވގެން ާމައްސަލަތަކުން ާޖިނ ޢީ ނޑުމެނަކީ ާއަުޅގަ ކުރެވޭނެ.

ާކުރީާ ާޭއގެ ާދަޢުވ ކުރެވޭ. ާދޭތެރޭގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާކޮށްފިއްޔ  ާއެުދވަސްވަުރ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިޔަ ގައި

ާ ާޚިލ ފުވުން، ނޑ  ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާފެންނަނީ ާމި ާބަަލއިލުމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާގަވ އިުދ ާމި ވަނ44ާާައެހެންނަމަވެސް،

ާ ާޚިލ ފުވުން ާޤ ނޫނަކ  ާއެްއެވސް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާގައި ާ)ހ( ާޭއގެ ާއެބަޮއވޭ. ާމ އްދ ގައި ާމިތ  ާކަމެްއގެާއެތެރޭގައި ކުެރވޭ

ާޚި ާމިޤ ނޫނ އި ާލ ފުނުެވާކިހިތެރޭގައި ާޤ ނޫނަކަށް ާއޮންނަ ާކަމަކީ،ާހަދ ފައި ާކުރަނީ.ާފުރަތަމަ ާއެބަޖެހޭާފ ނެއްތޯ  740ޑުކިޔަން

ހެންވީމ ،ާޤ ނޫނ އިާޚިލ ުފވެވިަފއިާއެާޤ ނޫނުާމިާބަދަލުކުރަނީ.ާއެާއަތުޖެހުނުާކޮްނމެާއެްއޗެއްާކިަޔއިގެންހެސްކިޔ ފައި.ާ

ނޑުާޤ ނޫނެއްާހަދަމުންދ އިރުާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ ޤ ނޫނ އިާވ ހަކަދެްއކުމުން.ާއަޅުަގނޑުާަޤބޫލުާމިާސުލޫކީާމިންގަ

ާއެަބއޮްތާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއިރުަގއި ާގެްނގުޅޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ ނޑު ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމި ާއެކަމަުކ ާއެކަަމކު، ގެންގުޅެން.

ނޑުމެންާމިާވަރަށްާސަިއްޒވެ މިާގެންާިމވަރަށްާުކޑަެވގެންާސުލޫކީާކޮމިޓީެއއްާހަދ ފައި.ާރައްޔިތުންެގާކުރިމަތީަގއިާައުޅގަ

ާ ާވ ހަކަފުޅުާމަސައްކަތް ާމެންބަރަކު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދެންމެގައި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާުސވ ލެއް. ާއެއީ ާބ ވަޭއ؟  745ކުެރވިދ ނެ

ާވިދ  ާދައްކަވަމުން ާސިޔ ސީ ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާވ ދަވެރިުޅވިހެން ާތެރޭގައިާދެ ާތިާާކަމެްއގެ ާރައީސް ާތަނެއް. ހިނަގމުންދ 

އެމް.ީޑ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވ ާމީހެއްާވެސްާނޫން.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާާޑިޮކޅުަގއިާއަދިާނ އިބުާރައީސަކީާވެސްއިންނެވީާޮގނ

ނޑުމެންނަށްާރަްއޔިތުންގެާަޙއްޤުޤައިާުނވަތަގަވ އިދަށްާޢަމަލުކޮށްާނިމޭިއރުގައިާާތިބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމި ާއަުޅގަ

ާބުނ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޙައްޤުަގއި ާސަރުކ ރުގެ ާމިކަން ާއުސޫލަކުން ާއެ ާނެތް. ާއެއްެޗއް ނޑުމެންނަށްާނެ ާއަޅުގަ ބުނަނީ.

ނޑުާ  750އަތުަގއިާޮއތްާލ މަރުކަޒީާބިލުާބަަލއިލީމަާއިނގޭާިދވެހިާސަުރކ ރެްއާނުެވސްާނެތްާޭއަގއި.ާލ މަރުަކޒީާމިއަދުާއަުޅގަ

ާއޮ ާމ ލޭަގއި ާހިންގ އިރުަގއި ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާަކއުންއުސޫލުން ާާސިލަކުންާންަނާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ާގޮތަށް އަތޮޅުތަުކެގާއަންގ 

ވެސްާމަޑުން.ާއަޅުަގނޑުާއެްއގޮތަކަށްާބިލުާބައްޓަންާކޮްށގެންާމިގެންނަނީ.ާދެންާމިތަނުގައިާކިހިނެއްތޯާތިބޭނީާމަޑުާއޭގެ

ާ ާމިތަނުަގއި ާވ ނެ ާއަުޅަގނޑު ާނޫން ާކަމެއް ާއަޚުޤަބޫލުކުރ  ާާގޮތުންާލ ޤީހުރި ާެއކަކަށް. ާރަނގަޅު ާަރއްޔިތުްނގެއެންމެ

ާއަޚު ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަ ާފ ޅުގައި ާމިތ  ާނަހަދ  ާދޮގު ާޙައްޤުަގއި ާރަްއޔިތުންގެ ާވ ނެ.ާއެއީ ާއެކަކަށް ާރަނގަޅު ދައްަކްނާލ ޤު

ާމިތަނުގަާާކެރޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާއެކަމަކީ. ާއެއީ ާމީހ  ާއަރ ، ާބޮލަށް ާގަޔަށް ާމީހުންގެ ާމަޖިލީހުަގއިާިއ  755އެކަމަކު

ާ ާާހިނގ ާކަންކަންބައެއްފަހަރު ާހަމަޖެހިގެންދ ގޮތުން ާކަންތައްަތއް ާހުރެާމަޖިލީހުގައި ާައޅ ނުލުން ާރަީއސްގެ ގެންާގޮތުން

ަގއިާަގވ އިދުންާާެވގެންދ ާބޮޑީާހޫނުާގޮތުންާއެޖެންޑ ާކުރ ާމައްަސލަތަކުގެާސަބަބުންާލޭާާކަްނާކުރާ ނުވަތަާރައީްސާކަން

ާދެކޮޅުގައި ާމިތ  ާފޯޓީސެަވންާނޫން ާޭއކޭ ާދެކޮޅުގައި ާަކއިަވތް ާހިފަގެ ާބަޑި ާތިއްަބސް ާއަނެކަކަށް.ާާދ ނެއިގެން އެކަކު
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ާކޮ ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާކުރެވެން ާހައްޔަރު ާފަހުން ާދެން ާށްފައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމީހަުކާދ އިުރަގއި ކޮންމެ

ާކުރ ގެންގޮްސާކުަޑާގޮިޅާ ާއެކަން ާބައެއްތޯ ާޮކން ާަރއްޔިތުންެގާޙައްުޤގަިއާމިތ  ާދެން ާހައްޔަުރާކޮށްފައި ާލ ަފއި  760ނީ.ާއަށް

ހެން.ާންނަށްާކައުންސިލިންގާދޭްނވީމިާަގވ އިދުާހެދުމުގެާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީގައިާއޮތީާފުރަތަމަާ

ާކޮމިޓީ ާއެ ާކޮމިީޓއެްއ ާއުފައްދ ފައި ާއެބައޮތް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރެައށް ާކަންކަމުގެ ާސުލޫކީާާމަޖިލީހުގެ އަކީ

ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ނޑުތަކ އި ނޑުއަޅުާ.މިންގަ ާގަވ އިދުާގަ ާމި ާޤަބޫލު ާކަންކަން.ާވަރަށް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާއެބަހުރި ަގއި

ާއެްނމެންނަކީާގަމީހަށްާރޫާ ނ ރ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްީވާވެްސާހަމަާވަރަށްާމުހިްނމުާބޭނުމެއްގައި.ާެއކަމަކު

 765އަހަރުާރައްިޔތުންގެާއަޑުާމިތަނުަގއިާީނިވ52ާާނޫން.ާއެޮގތަށްާމިތިބީާާގިރުވ ުނގައިާތ ންޖަހަިއގެންާރީއްޗަށްާތިބޭާބަެއއް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރަްއޔިތުންހެ ާދިޔައީ. ާބިަކެވގެން ާޙ ލުގައި ާިނކަމެތި ާރައްޔިތުން ާނުކުރެވި ާމިތ  ާއެްއވެްސކަމެއް ރައްޔިތުންގެ

ާފަރީްއކު ާަގނޑުވަރުން ާކުރައްވަިއގެން ާބޭސް ާސިންގަޕޫުރން ާވަަޑިއގަންނަވ  ާގަޑިއެްއަގއި ާބޭނުން ުޅވަިއގެްނާމެންބަރުން

ާވެދ  ާމީހަކަށް ާޭއެގ ާފަހަރެއްަގއި ާވެސް ާމަނިކުފ ނަކީ ާކުރެއްީވ. ާދަތުރު ާއަރިހުަގއި ާމިއަދުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނެ.

ނޑުމެްނެގާހުރިހ ާކަމެއްާހަމަޖެހިާނިމުނީމަާރައްޔިތުންެގާޙައްުޤގައިާއަޅުަގނަޑކީާވެސްާއެ ކަހަލަާީމހަކަށްާވެދ ނެ.ާއަުޅގަ

 770ެވގެންާނުކުެރވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާަސއިޒްާާނުދެްއކޭ.ާރަްއޔިތުންެގާޝުޢޫރުތަކެްއާމިތަނުގައިާފ ެޅއްާއެއްާާމިތަނުގައިާވ ހަކަ

ނޑުމެންނަށްާމަަސްއކަތްާނުކުެރވިޖިއްޔާ  ނުޑމެންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާލިމިޓްާވެގެންާގޮްސާއެންމެފަހުންާއަުޅގަ ަގއިާއަުޅގަ

ާކަމަ ާނުކުެރވުނީ ާކަންކަން ާހުރި ާބުނެފައި ާކުރަން ާރައްޔިތުްނެގާފުރިހަމަ ާއ ދެ، ާދ ނީ. ާފެނިެގން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ށް

ނޑުމެންނަްށާއެނގޭާރައްޔިތުންާއެާމީހާ ގަިއަގއިާހުންނަންވ ާސިފަތަކ ާާމަޖިލީހަށްާކުރިމަތިލ ާމެންބަރެއް އެްއޗެހިާއަުޅގަ

ާއެ ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާކުރ ާއިންތިޚ ބުކޮށް ާކަންަކން ާއެ ާދ އިރުގައި ާދޭން ާވޯުޓ ާމައްޗަށް ާރަނގަޅަށްާމީހ ގެ ާގޮތް ނެ

ާ ާރަނގަޅު ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާދ ނެ. ާއެްއޗެއްއެނިގގެން ާެގނައި  775ާކަމުަގިއވިޔަސްާާވިސްނުމެއްަގއި

ާވ ދަާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާނެިގއްޖިްއޔ  ާގޮތެްއގަިއ ާނުބ  ާފައިދ  ާނ ޖ އިްޒ ާޕ ޓީތައްާމީގެ ާިސޔ ަސތުތައް އޮްތއިރުަގިއާާވެރި

ާއުރައްޔި ާކުރިމަިތވެގެްނާހިނގ ދ ނެއޭ.ާމިއަދުތުންެގާައޑު ާާފުލުމުަގިއާގެއްލުންތަެކއް ާކޮން ާކޮބައިތޯ ަގވ އިެދއްގަޯތާވެސް

ާ ާއަނެަކކ  ާެއަކކު ާތެރޭަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާހިނގ ިދޔަާއޮތީ ާމިތަނުަގއި ާމައްސަލައެއް ާޖިނ ޢީ ާޖެހޭނެއޭ. ާގަންނަން ާފޮޅ  ތަޅ 

ާދިޔަ.ާއެކަމަުކ،ާއެންމެ ާއެނިގގެން ާމަޖިލީހުެގާާމިހ ތަނަށްންނަށް ާއަދި ާވެސް ާފަރ ތުން ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ުރގެ އ އިުރގައި

ނޑުމެންާމިތަނަށްާވަންނަނީާއެކަކުާއަނެަކކ ާ  780ކޮމިޓީއަކުންާެވސްާފިޔަވަޅުާެއޅިާއެކަމަށްާގޮތެއްާހޯދިފަެއއްާނެތް.ާާއަޅުގަ

ނޑުމެންާާނޫންާމިތަނަށްާރުޅިާއަންނަާމޫޑަކުމިތަނަށްާފޮތްތައްާއުކ ާެއކަުކާއަނެކަކ ާހަޅޭލަވ ާ އަިއސްާވަންނަނީ.ާއަުޅގަ

ާއަ ާފިކުރަުކާނޫން.ާއެކަމަާހެނދުނު ާޚިޔ ލ އި ާއެ ާރުޅި..ންނަނީ ާމީހުން ާކުރ ގޮތުން ާކަންތައްތައް ާަވދެ ާބައްަލވ ާާކު މިއަދު

ާނިންމަނީ.ާ ާނޫން ާކޮމިޓީއަކުން ާރައީސް. ާނިންމެނީ ާކަމެއް ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީއަކަށްތޯ ާޮކން ާކޮމިޓީތަކުގެ ާމަޖިލީހުގެ މި

ނޑުމެންާރިޕޯޓެއްާތަްއޔ ރުކުރުާމިޓީކޮ ލީހުގެާކޮމިޓީަގިއާމަޖިމަށްޓަަކއިާަކންކަންާބެލުމަށްާފޮނުވަން.ާއެަކމަކު،ާއަކީާއަުޅގަ

ނޑ ލ ަފޭއާ ާކަ ާޕްރޮވިންސްތައް ާމިހ ރު ާމިއޮތީ ާބުނަނީ ާއެ ާފ ޅުަގިއ ާތެެރއަށް ާރައްޔިތުންގެ ާސީދ  ާއަރ   785ވ ހަކަދަްއކ ލ ފައި
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ާގެެނސް ާަގވ އިެދއްެގާދަށުންާދެންާއެާމެންބަރަކުާާދެންާނިކަންާޕްރޮވިންސް ބަލ ށޭ.ާއ ނާދޮނޭގާިކޔ ފައިާތިބޭއިުރގައި

ނޑުމެންާތިބެންވީ.ާއެހެންވެއްިޖއްޔ ާައޅުަގނޑަްށާހީވަ ނީާމ ާރަނގަޅުާވ ނެާކުރިކަމަކ ާއިިދކޮޅަށްާެއއްެޗއްާނުބުނެާއަޅުގަ

ާޓޭ ާމިންގަމ ސްކިންގ ާސުލޫީކ ާބެހެއްޓިްއޔ . ާވައްދ ފައި ާމިތަނަށް ާރައީސްާޕް ާތަނުން ާވަންނަ ާޭޓޕޭ. ާމ ސްކިންގ ނޑަކީ

ާ ާދުވަހަކު ާާއެންމެންގެާބޭނުންވ  ާބައިިތއްބ ނީ. ނއަޅ ފައި ާއަުޅގަ ާދުވަަހުކ ާބޭނުންވ  ާޑުމެން ާަގއި ާޕ ޓީ އަޅ ނީ.ާއިދިކޮޅު

 790ވަރަށްާމަާނޫން.ާއެަކމަކުާއަޅުަގނޑުާހަާއެހެންވީމ ާއެާއުސޫލުންާއެާަކންކަންާކުރުމަކީާމިތަނުގައިާކޮށްގެންވ ނެާކަމެއް

ާަގވ އިދަީކާ ާއޮތް ާލ ފައި ނޑަށް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމި ާއަދި ާަގވ ިއދ  ާހުށަހެޅުއްވި ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާކުރަން އިޚްތިރ މް

ާއެކަންާ ާކުެރވޭާކަެމއްެގާސަބަބުން ާއޮތްތޯ.ާއެކަަމކު،ާަބއެއްފަހަރަށް ާގެންަދންާެވގެންާބޭނުންވ ތީ މިއީާަވކިާއުސޫލަކުން

ލަވ ާމިާމަޖިލީހަށްާހޮވިފައިާތިބިާމެންބަރުންގެާތެރޭގައިާމިާރ އްޖޭެގާބަޖެޓްާހުށަހެޅުނީމަާރައީސްާގޯްސވެގެންާދަނީ.ާބައް

މިއޮތީާމީތިާމަކަށްާއިންނެވިާބޭފުޅަކުާއޭރުގައިާއަމީންޢ ންތެދުވެފައިާއެބަހުރިާވިދ ުޅވެފަިއާ`ާބަޖެޓްާހުށަހެޅުނީ.ާ

 795ައކީ.ާމެންބަރަކުާތެދުވެާތިމަންނަގެާއަތޮޅެއްާނީންނ ނެާއިށީނދޭާާހުށަހަޅ ފައި.ާކޮބައިތޯާމެންބަރުންާދައްކަންާވީާވ ހަކަ

މަޖިލީސްާނިމުނީ.ާއަނެއްާުދވަހުާއިޢުލ ންާކުރ ނެާބަޖެޓްާއެއޮތީާފ ްސވެފައޭ.ާާالعالوينާربާهللوالحودއެާނިމުނީ.ާ

ާ ާކަންތައްަތއް ާއުސޫލުންތޯ ާއެ ާައޅުަގނޑުެމން. ާކުރަންީވ ާކަންަތއްތައް ާމިއަދު ާއުސޫލުންތޯ ާއިންނެވިާކުއެ ާއޭރު ރަްނވީ.

ާދިމ ލަރައީސ  ާއަމީންޢ ންއި ާނިމުނީ ާބަލައިލިަޔސް ާހުރީ.ާށް ާކަންތައް ާހިސ ބުގައި ާކޮށްޕ ލ  ާއިނގިލި ާވެސް ާލޮލަށް މުގެ

ާޑިމޮކްރަސީއެ ާިމއީ. ާމިއަދު ާނޫން ާައޅުަގނޑުމެންާދުވަހެއް ނަޑއަޅ ނީ ާކަ ނޑުަތއް ާމިންގަ ާކުރަންޏ  ާމަަސއްަކތް ެއްއގައި

ާހަ ާވެސް ާމީޑިޔ ަގއި ާމިޑިޔ ގައި ާއެބައޮތް. ާބ ރު ާއެ ާވެްސާމަ ާހިންގަމުން ާއެބަ ާއެކަން ާއެަކން ާއެބަ  800ގެންދޭ.ާހިންގަމުން

ާއެބަާ ާބ ރުތައް ާމިދެްނނެވި ާވެސް ާސަރުކ ރުަގއި ާއެކަމަކު ާގެންދޭ. ާއެބަ ާކުރަމުން ާއެަކން ާމިތަނުގައިާއޮތް ހަމަ

ހަކަާދަްއކަފ ެނާެވސްާމިތަނުގައިާެއވ ާބިންދ ލަިއގެންބެހޭާކަެމއްތޯާއެީއާމިނިސްޓަރެްއގެާބައްަޕެގާފައިާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ާތަނުން ާިމއަދުާާއިރުއަރ  ާއެކަމަކު ާޭބނުމަކަށްޓަކައި. ާކޮށްގެންާާިސޔ ސީ ާލިމިޓް ާމީތި ާމިދެންނެިވގޮތަށް ާވ ނެގޮަތކީ ވެސް

މުސީބ ތެއްާބޮލުަގއިާާމީގެއިންާލިބޭާހުރިހ ާޒިންމ ެއއްާއަދިާހުރިހ ާކަމެްއާމިތަނުަގއިާވ ހަކަާނުދެްއކިގެްނާއަންަނާހުރިހ 

ާ ނޑުަތކެްއ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާއެހެންީވމ ، ާރައްޔިތުން. ާދިވެހި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ  805ޖެހޭނީ.ާާއަންނަންާހުރެގެންއަޅަންޖެހޭނީ

ޮބޑުާޒިންމ ެއއްާއަދ ކުރަންޖެހޭާާތުންެގާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެކޭާބުނ އިުރގަިއާމިއަދުާޤ ޫނނުއަސ ސީާބުނ ގޮތުންާހ ދަރައްޔި

ނުޑާދެޭކގޮތުަގިއާވެއްދުމުަގއިާމީހ ާެއއީ.ާއެހެންީވމ ،ާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކޮށްާމިާތަންތަނަށްާއެާމީހެކޭާ ަބލ ނެާއަުޅގަ

ާލ.އައަޅު ާދ ިއރ  ާހުޅުހެންވޭރު ާކުރިމަތިލަިއގެންާަގނޑު ާއަށް ާދ އިރ  ާހުޅުހެންވޭރު ާހުރެފައި ާޮގތުގައި ާމެންބަރެއް ތޮޅުގެ

ާދ އި ާހުޅުހެންވޭރު ާމަޤ މަށް ާމި ާމިހިއަޅުަގނޑު ާހޮވ ފައި ާރައްޔިތުްނ ާއަޚުލ ޤ ިއާރ ގެ ާޕ ލިމަންޓްގެ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ރީ

 810ތެޭރަގއިާށްާމިތ ާއެވީމަ.ާއެކަމަކުާިމއަދުާދެންާރައްޔިތުންެގާޙައްުޤގަިއާމަސަްއކަތްާނުކޮާރަނގަޅުާާޕ ލިމަންޓްގެާއުސޫލު

ނޑުަތއްާނަގ ލ ފައިާނިސު ނޑުާހަމަާކުންނަާމީހ އަކަށްާރަްއޔިތުންާނުދޭނެާވޯޓެލޫކީާމިންގަ އްާމިއަދަުކ.ާއެކަމަކު،ާއަުޅގަ

ާ ާހަމަާވަރަށް ާޙަޤީޤަތް ާގޮތް.ާއޭގެ ާޤަބޫލުކުރ  ާއޭގައި ާހަމަ ާައޅުަގނުޑާވެސް ާނިންމ ގޮތަކީ ާމެންބަރުންާމިކަމުގައި ހުރިހ 
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ާހޫނުާ ާއެންމެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފެނޭ ާއެބަ ާމިތަނުން ާވެސް ާއެނބުރިލ އިރު ާފަހަތަށް ާއަޅުަގނޑަްށ ާގޮތް. ޤަބޫލުކުރ 

ާދު ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާކުރެްއވި ާރައީްސކަން ާމަޖިލީހުގެ ާޚ ްއޞަ ާރަްއޔިތުންގެ ާވަސްވަުރ ާއިންެނވީ. ާކިތަްއާއެ ަބއްލަވ 

ާ ާތަޅ ފޮފަހަރުތޯ ނޑ  ާައޅުގަ ާމަނިކުފ ނ އި ާކަެމއްާއެ ާއެއްެވސް ާނޯންނ ނެ ާޖެހީ. ާއުފުއްލ ފައި ާިމތަނުން ާގަނެ  815ޅ 

ާމައްސަހިނ ާއުޭޅ ާިމވެގެން ާތިމަންއަާލަގ ފައެއް. ާޖަޒުބ ތ ކީ ާތިމަންމެންގެާަނމެންގެ ާޖޯޝ ، ާުޒވ ންަކމުގެ އި،

ާާސިޔ ސީގޮތުން ާބ ރުތަކެއްގެ ާއޮްތ ާމަޑުމަޑުންާލިބިފައި ާމިތބީ ާމިއަދު ާއަރަިއގަންނަނީ. ާއަނެކަކަށް ާއެަކަކކު ތެޭރގައި

ާމިދަންނަވަނީއަޅު ާވެސް ާމިހ ރު ާއެްއގޮތަށްާަގނޑު ާގަވ އިދުތަކ ިއ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާބޮޑުޮކށް ާފ ޅު ާމަޖިލީސްާާވަރަށް މި

ާކަމެްއާ ާޚިލ ފު ނޑ އި ާމިންގަ ާސުލޫީކ ާއެތެޭރގައި ާމިތަނުގައި ާގްރޫޕަކުން ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހިނދަކު ހިނގ ހ 

ާ ާސްޓައިލްތ  ާދެންހަމަ ާެއއީ ާދ ނެ ާއެްއޗެހި ާކުދިކުދި ާދިމ ލަށް ާއ އި ާރައީސް ާއެހެންނޫން ާނޯންނ ނެ.  820ާވ ހަކަާެދއްތޯ.

ދަާދިވެހިރ އްޖޭގެާޢިއްޒަތްތެިރާޝ ޙިދުާފަهللاާއަކީާޢަބްދުާރުަގއި.ާއެހެންާކޮންމެާވ ހަކަާދެއްކުމުގެާުއސޫލުތައްާގެްނގުޭޅއި

އްޔ ާައޅުަގނުޑާއިލ އަކުންާވަަޑިއގެންާއިންނެވިާބޭފުޅެއްގެާޤަދަރ އިާޢިްއޒަތ އިާސުލޫކަށްާއަރަިއގަނެވޭނެާަކމަށްާވަނީވިއ 

ާއ  ާނިކަމެތި ާެވސްކަހަލަ ާމީހެއްގެ ާއުފަން ާއަށް ާމ ލެ ާކޮާއިލ ައކުން ާސުލޫކެއް ާއެއަްށާއިންނ ނެ ާހިސ ބެްއގައި ްނމެވެސް

ާެއަކކު ާުނވ ނެ ާއަރަިއގެން ާވާ ާވެސް ާއިންނަން ާއ ެދ ާެވސް. ާުއޅޭގޮަތކީ. ާމިެވގެން ާއެީއ ނޑުމެްނގެާނެތ . ާއަުޅގަ މިއަދު

ާ ާމި ާމަްއސަލަމ ތެރޭގައި ާމީގެ ާނޫން ނޑުމެންނެއް ާއަުޅގަ ާމިއުޅެނީ ާނުެފތިގެން ާސުލޫާާހ އުލަށް ާބައްަލވ   825ީކާއަކީ.

ާ ނޑުމެންތޯ. ާއަޅުގަ ާޢަމަލުކުރަނީ ނަޑށް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާއަޅުަގނޑުމެންގެތޯ ާހަދަންވީ ނޑު ާއޮތްއިރުގަިއ5ާާމިންގަ ބ ރު

ާތަމްސީލުކުރަްނާ ާދައުލަތެއް ާހިންގަްނ ާދައުލަތެއް ާކުރަނީ. ާއިޚްތިރ މް ނޑަށް ާމިންގަ ާުސލޫކީ ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ސަރުކ ރުން

ާމެންބަރު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާތިބޭ ާގޮުތަގިއ ާންގެ ާތިބޭއިުރަގއި ނޑުމެން ާމިއޮްތާާމުޅިއަުޅގަ ރ އްޭޖގައި

ާ ާދަށުން ާއަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިއޮތް ނެޑއް ާމިންގަ ާސްސުޫލކީ ާމަޖީދިއްޔ  ާމިހިރަ ާކައިީރަގއި ާސުލޫކީާުޅަގނޑުމެން ކޫލުން

ނޑަާ ާކަ ާައޅުަގނޑުމެން ނެޑއް ާުދވަހުތޯމިންގަ ާކިތައް ާނިކުމެގެންދ އިާއަަޅއިފިންތޯ. ާމިތަނުން ާައުޑާާެއކަމުގެރު  830ކަންކަން

ާ ާމީގެ ާޤައުމު ާމުޅި ާއުޭޅގޮތަކީ ާމިެވގެން 52ާާއިވެނީ. ާބައްޓަނ62ާްއަހަުރާނުވަތަ ާފަށައިގެން ާކުރީއްުސރެ ވަމުްނާއަހަރު

ާބައްޓަން ާދެން ާކުރީމަ ާކަމެއް ާީމހ  ާބޮޑު ާމިއައީ ާވަމުން ާއަޅ ނުލ ނެ ާމީހަކަށް ާވަރިހަމަާއެއެ ާދެން ާކަމެއްާާމީހ  ކޮންމެ

ާ ާނުހިނގ ާއިންއެކުރިޔަސް. ާޤ ނޫނު ާމައްޗަށް ާާއެމީހެއްެގ ާބައްަލވ  ާމިއަދު ާއައީ. ާމި ާއޮންނަމުން ބ ުރ5ާާގޮތަށް

ާއަޅުާ ާވަރަށްވަިކވެގެންދ އިރު ާމިއީ ާއެދެން ާަވރަށް ނޑު ާާގަ ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާލިޔުްއވ ަފއި ާބޭފުޅަކު ާއުސް ާފުންނ ބު މިާހަމަ

ާ ާއަދި ާފެންވަރަށް ނުޑމެނުވަތަ ާއަުޅގަ ާރަނގަޅަށް ނަޑއަޅ ފަިއާމިއަށްވުރެ ާކަ ނޑު ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ  835ން

ނުޑގެާތެރެއަށްާގެންނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާންޞ ފުާޤ އިމްކުރ ާދ އިރ ާސުލޫކީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިއޮތްާޢަދުލުއި މިންގަ

ާޤ އިމް ާބޮޑެތިާޢަދުލުއިންޞ ފު ާިގނަގިނަ ާވަރަށް ާތިބި ާނަގ ފައި ާފ ސްތައް ާބޮޑެތިާސިންގ  ާތިބޭ ާއަރާ ާކޮށްދޭން ޤ ޟީން

ާޤައުމުގެާ ާމިހިސ ބުގައި ާއެހެްނީވމ ، ާގޮވ ފ ނެ. ާއެްއޗެހި ާނޫސްވެރިންނަށް ާމީހުންނ އި. ާސިޔ ސީ ާކޮށްފ ނެ ދިމ 

ާމަްއސަލަާ ާމި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާސުޫލކީ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާތެރޭަގިއ ނޑު ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާހަމަ ާމިހިރީ. ކަންތައްތައް
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ާ ާމިއަދު ާއަދި ާރަނގަޅު. ާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީާއެފޮނުވަން ާރަްއޔިތުންގެ ާމީގެތެރޭގައި ާބައްލަވ  ާމިކަންކަން ާފަރ ތުން  840ގެ

ާއޮތުމަީކާ ާއެޭޅގޮތަށް ާފިޔަވަޅު ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާހުރި ާހުރަސްނޭޅެން ާއަދ ކުރުމަށް ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ ާއެމީހުންގެ މެންބަރުން

ާކަމެއް ާކުރ  ާިއޚްތިރ މް ާކަމެއް.ާވަރަށް ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ާމިގޮތަްށާއަޅުަގނޑު ާމިކަން .ާއެކަމަުކ،ާސުވ ލަކީ

ާ ާމިއަދު ާސަރުކ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާހަދަނީ. ާކިހިނެއްތޯއޭ ާދެން ާކޮށްފިއްޔ  ާކަމެއް ާއެކަހަލަ ާދެން ހިންގަންާއޮްއވ 

އޭ.ާތިބީތީވެާއިދިކޮޅުާޕ ީޓގައިާމިާތިއްބެވިާައޅުަގނޑުމެންގެާއަްޚާމެންބަރުންާދަމައިާގެންގޮސްާކުޑަާގޮޅިާއަށްާލ ންވީތޯ

ާގްރޫޕްެގާ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދިމ ލަށް ާއަޅުަގނޑ  ާތިބޭނެތޯއޭ. ާމިތަނުަގއި ާއައިސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  845ލ ފައި

ނޑުމެންާސަރުކ ރުަގއިާދަންނަވަިއގެންާއެބޭފުޅުންާގެންޮގސްާހައްޔަުރާ ރައީސްގެާހ އިބަތ އިާކަރ މ ތްާކުޑަކޮްށގެންާއަުޅގަ

ާމުޒ  ާއެހެންވީމ ، ާއެތެރޭގައި. ާމިތަނަށްާހިރ މިތ  ާގެްނދަނީ ާނިކުތަސް ާނޫންތޯާާއަށް ާނެތެއް ާދެން ާގެންދަނީ. ނިކުތަސް

ާމިާ ާނ މ ންކަމ އި ާޤައުމަށް ާބަންުދވެ ާޚަޔ ތް ާޑިމޮކްރަިޓކް ާމީހ ގެ ާއެހިސ ބުން ާއަިއސްގެްނާާސަލ މަތެއް. ާކަމެއް ހުރިހ 

ާޤަ ާރަދ ނެ. ާތިބޭ ާޤަުއމެއްަގއި ާއެ ާބައްލަވ  ާދަނީ ާުކރިއަށް ާތަރައްޤީވެ ާކަންކަމުަގއިާއުމެއް ާފުދުންތެރިކަމ އި އްޔިތުންގެ

ާެއހެންވީމ ،ާއަޅު ާމައްޗަށް. ާގޮތެްއގެ ާދަންނަވަންވިސްނ  ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ާާަގނޑު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  850ވަަނ2ާާ;އޮތީ

ނޑުމެންާތެރޭގައިާ ާމ އްދ ގައިާ)ހ(ާަގއިާލިޔެފަިއާމިވ ާއެއްެޗއްާނޭނގޭާމީހަަކށް.ާގަވ އިދެއްާހެދިޔަސްާނޭނގޭނެ.ާއަުޅގަ

ާ ާނޭނގޭެނ ާމީހަކަށް ާނޭނގޭ ާެއ ާވ ހަކަެއއް ާބުނ  ާކުރީަގއި ާވަަރކަށް ާމަޖިލީހުގެާކިތަންމެ ާރަްއޔިތުންގެ ާބުނެދިނަސް.

ާކޮށްެގންާމެންބަރުންގެ ާއެކަން ާގެންދެވޭނީ ާކުިރއަްށ ާކަްނކަން ާމިންަގނޑުތަކ އި ާާ.ސުލޫކީ އެއްަބޔަުކާއެހެންނޫން

ާބުނެ ާތަނުން ާފައިބ  ާނަމ ދުން ާކުރަީނ ާއެހިސ ުބގަިއާމަސައްކަތް ާގޮސްފައޭ. ާކައިިރައށް ާމީހެއް ާމިވެނި ާނިކުތީ ާތި ފ ނެ

ނަޑކީާ.ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެާަރއީސ ޤައުމުާމިއޮތީާމިއަދު ނޑ ާމިއީާަރއްޓެހިާދެާމީހުންާއަުޅގަ  855ކ ރަްށާމިއީާިއާއަުޅގަ

ާވެ ާދުވަހަުކ ާވިްއކިންތޯ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް. ާދުވަހަކު ާމީހެއްތޯ ާވިްއކ  ާއަރުަވއިގެން ާއެކަމަުކާރ  ާިވއްކިންތޯ. ސް.

ާ ާބުނިތ  ާދަރިއެކޭ ާނަހަލ ލު ާއަޅުަގނަޑކީ ާއެބަބުނޭ ާފ ޅުަގއި ާނިޔ ެވގެްނ6ާާރޭޑިޔޯަގއި ާބައްޕަ ނޑު ާއަޅުގަ ދުވަސްފަހުން

ާއެްއޗެިހާ ާބަޔަކަށް ާއަނެއް ާއެއްަބޔަުކ ާއެހެންވީމ ، ާޤައުމުގައި. ާމި ާހުރީ ާކަންތައްތައް ާމިހިސ ބުގަިއ ާދިޔައީ. ވަޅުލަން

ރ ނީާމިހ ރުާމ ކުރަމުންދ ާމ ހައުލެއްގެާތެޭރގަިއާއުޭޅއިރުާވަަރށްާފަސޭހަވ ނެާދެންާރައީސްާވެސްާއިޢުލ ންާކުކިޔަމުންާދި

ާއެހެންވީާކުރީގަ ާކަމަށް. ާމިއީ ާއޮްތގޮތަީކ ާހިނގ ަފއި ާސުލޫީކާކަންތައްަތއް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއުސޫލުްނ ާއެ  860މ ،

ާސުލޫކީ ާއުޅުނަސް ާއުޅެން ާރަނގަޅަ ާކިތަންމެ ާގޮސްފައި.ާާއަޅުަގނޑުމެން ާނައްޓަިއގެން ާއޮތީ ާމިހ ރު ނޑު މިންގަ

ާޕ ޓީާ ާދެ ާނޫން ާމެންބަރަކަށް ާވަިކ ާމަޖިލީހުގައި ާމިާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރުން ާނިސްބަތްވ  ާދިނުމ ިއާއަށް ާވޯޓު ކަމުގައި

ނޑު ބަެއއްފަހަރުާާކަންތައްތައްާކުރުމުަގއިާވަރަްށާރަނގަޅަށްާވިސްނ ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.ާއަމިއްލަާއަށްާޭފހޭާއިލޮށިގަ

ާއ އިާހަމައަށްާހިނގ ދ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާވަންނަގޮތަށްާގޮސްާގޮޮބޅިލޮލަށްާ

ާ865 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު
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ާޤަރ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިފަދަ ާމިާމަޖިލީހަށްާހުޝުކުިރއްޔ  ނުޑާށަހެޅެރެއް ާއަޅުގަ ތީވެ

ާނުނިދަާ ާނިދި ާރޭ ާެއއް ާއަޅުަގނޑު ާހެދިގެން ާހަމައެހެންމެ،ާމިކަމ  ާމިއަދު.ާއަދި ާކުރަން ާކުްށވެރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް މިކަން

ނުޑާނުނިދަންާާހުރެއްޖައިން.ާމިާޤަރ ރުާައޅުަގނޑަށްާފެނުނުާދުވަހުންާފެށިެގން.ާއެ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއްސާރެައކުާއަުޅގަ

ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގެއިނގޭތޯ. ާރަްއޔިތުންގެ ާާނޑުމެން ާމިހ ރު ާމައްޗަްށ ާނުހިންގޭމެންބަރުންގެ ާކުށެްއާވެސް ާއެްއވެސް  870ނެ

ނޑުމެންާކުށެއްާކޮށްފިާކަމަށްަވންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭޭޅނެާއެްއވެސްާފިަޔވަެޅއްާނެތް.ާނެތް.ާޖިނ ޢީާ ގޮތުންާއަުޅގަ

ާމިތަނަށް ާއެއްެޗއް ާނުލަފ  ާނުބައި ާމިފަދަ ާޭރިވާާއެހެންވީމ ، ާމިކަން ާދުއްވ ލަން ާދުަވސް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ގެނެސްގެން

ާދަޢުވ ާބަޔަކު ާމައްޗަށް ާއެމީހުންގެ ާދުވަހުން ާޤިޔ މަތް ާވެސް ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާޙައްޤު ާމިއަދަކުާކުރުމުގެ ލިބިގެންވޭ.

ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާދުވަހު ާމިދެންނެވި ާއެކަަމކު ާނުކުރެވޭނެ. ާައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާާއެކަމެއް ާއެާވެސް ާދަޢުވ  އަޅުަގނުޑގެ

ާކަމުެގާ ާކުެރވޭނެ ާހުވ  ާއ ދެވޭނެަކމުގެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑ ނަން. ާނުކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭ  875މީހަކ 

ާއިރ ދ  ާމިތިބީ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާެއހެންނަމަވެސް، ާނެތް. ާވެްސ ާޔަޤީންކަން ާކޮށްގެން ާއެކަން ގެާهللاކުރެްއވިްއޔ 

ާަޙއްޤުތަްއާރަޙުމަތްފުޅ އެކު.ާއެހެންވީމ ،ާއަ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޤަރ ރަކުން ާމިކަހަލަ ާމިއުޅެނީ ާދ ން ނޑުމެން ާއަަޅގަ ނެއްކ 

ގެން.ާމިއ އިާހެދިެގްނާނިގުޅަިއގަންނަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިކަެމއްާނުކުެރވޭނެާމިގޮތަކަށެއްާޤަރ ެރއްާމިތަނަށްާލައި

ާ ާރައްޔިމިކަމ  ާމި ާއޮންނ ނެ ާިއއްޔެ ާައޅުަގނޑު ާމެންބަރުންެގާކަންބޮޑުެވގެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ާމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ާބިލު ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާމަޖިލހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާޙިމ ޔަްތކުރުމަށްޓަަކއި ާއޮންާޙައްޤުތައް ާައޅުަގނޑު ނުޑ ާއަުޅގަ  880ނ ނީާއިްއޔެ

ާލ  ާމިކަމ  ނޑު ާއަުޅގަ ާފައި. ާއަޅުަގނޑު ާބިުލ ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާަކންބޮޑުެވގެން ާނުއިްއޔެ ާނުބ  ާމިަކހަލަ ާކަންތައްާލީ. ލަފ 

ާވަޒީ ާއިރެްއަގއި ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުނވ ނެ.ާހުޅުހެންވޭރު ާހެޔޮ ާހުރީީތވެާކުރ ކަށް ާކޮށްފައި ުރކަން

ާ ާމިއޭރުަގއި ާރ ވަިއގެން ާބަޔަކު ާފިުލވ ަލން ާަމއްޗަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޙަޞަަދވެރިކަން ާކަންތައްަތކެްއގެ ާދިމ ިވ ފަދަާއެ

ާކުރީއޭ. ާެއކަާކަމެއް ާޤަރ ރުާއެހެން ާމި ާހުށަހަޅަން ާދަންނަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑު ނޑު ާއަުޅގަ ާނުވ ނޭ ާކޮށްގެން ން

ާ ާމީގެ ާވިސްނ އިރުަގއި ާވިސްނަން. ާފުންކޮށް ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ އި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކަމަށްވަންޏ   6ާ885ފ ސްކުރ 

ާ ާ)ވ(ާއަދި ާމ އްދ ގެ ާ)ވ(7ާާވަނަ ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(ާ)ނ(.ާާވަނ33ާާަވަނަ 34ާާމ އްދ ގެ ާމ އްދ  ާމ އްދ 35ާާަވނަ ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ،45ާާާ،ވަަނާމ އްދ 44ާާ،ވަނަާމ އްދާ ާ:3ވަނަާމ އްދ ،39ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(.38ާާ)ހ(ާ)ށ(ާ)ނ(.ާ

ވަނަާމ އްދ ާއުވ ލަނ64ާާްވަނަާމ އްދ ،58ާާވަނަާމ އްދ ،57ާާވަނަާމ އްދ ،53ާާވަނަާމ އްދ ،47ާާވަނަާމ އްދ ،46ާާ

ާއެހެންވީމ ،ާިމކަހަލަާއަޅު ާިމތަނުން. ާިމާޤަރ ރު ާވެއްިޖއްޔ  ާަކމަށް ާފ ސްކުރ އިުރގައި.ާފ ސްކުރ  ާމި ަގނުޑާހުށަހަޅަން.

ާނުވ ނެ ާކޮށްގެެނއް ާވ ހަކައެްއާާ.ކަންތައްތަެކއް ާބޭނުންވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިތިބީ ާއައިސްފައި ާމިތަނަށް ނޑުމެން  890އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާނޫން ާވ ހަަކއެއް ާޙައްޤުގަާާބޭނުންވ  ާަރއްޔިތުންގެ ާވެގެން. ާަދއްަކން ާވ ހަކަ ާމިތ  ިސޔ ީސގޮތުްނާއި

ާމިކަހަލަާ ާފުރުޞަތު ާހަްއޔަުރކުރުމުގެ ާގެންގޮސް ާމީހ  ާނުވ  ާހިތ  ާތިމ  ާމީހަކު ާއޮންނަ ާނުފޫޒެއް ާކަހަލަ ާއެހެން ނޫނިއްޔ 

ނޑުމެންާކުރަންާހެޔޮވ ވަުރގެާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާމިދެނީ.ާާޤަރ ރަކުން ނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިކަހަލަާމިއީާއަޅުގަ
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ާރިޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާކުރ އިރު ާމިކަންތައްތަކ ކަންތައްތައް ާއެަބޖެހޭ ާވެސް ާާސަތުން ާވިސްނަން. ރަްއޔިތުންެގާދޭތެރޭގައި

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާބަލައިލަންޖެހޭ.ާމަޖިލީހުގެ ާމިކަންވެސް ާމިއުޅެނީ ާކުރަންތޯ ާހަނި ާކިހ ވަަރކަށް ާއިމްތިޔ ޒުތައް  895ލިބިގެންވ 

މަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާކަންތައްަތކެއްާހިނގަިއގެންާހިނގައްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮބައިތޯާއެާކަންތައްތައްާހުއްޓުމަށްޓަަކއިާ

ާފިޔަަވޅުތައް ާއެޅުނު ާދަށުން ާމިާގަވ އިދު ާޢަމަލުކުރ  ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ދެ ނޑުާއޭރުެވސްާާ.ރިޔ ސަތުން އަުޅގަ

ހަތަރުާފަސްާޖަލްސ ަގއިާފިަޔވަުޅާާދިޔަާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާއ76ާާެންާމިާގަވ އިދުެގާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސަށްާދެންެނވި

ާކިހިނެއްތޯާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާގޮސްފިއްޔ  ާކޯޓަށް ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޮގވަިއގެން ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާނެތް. އަޅ ފަެއއް

 900އި.ާކަންތައްަތއްާހިނގ ފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާނެތޭާފިޔަވަޅުާައޅުއްވ ފަާއަުޅަގނޑުމެންާއެކަމުންާސަލ މަތްާވ ނީާ

ާފުރިހަ ާއެންމެ ާވ ޖިބުތައް ާމަނިކުފ ނުގެ ާނޫނީ ާއިސްތަށިފުޅުަގިއ ާމަނިކުފ ނުގެ ާއަދ ކުރެވުނުނަމަ ާގޮތުގަިއ ާމިތަނުންާމަ

ާ ާއެތައް ާބަިއވަރު ާނެރެ ާބަަޔކު ާއިނގޭ ާމަނިއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް. ާވެގެްނދ ނެ ާއެކަން ާކަމަކަށް ާުއނދަގޫ ާތިާދަތި ކުފ ނު

ާކަންެވްސާ ާދަިތވ ނެ ާއަޅަން ާފިަޔވަުޅ ާދޭތެރޭަގއި ާކަްނތައްތަކ ިއ ާހިނގ  ާމިތަނުަގއި ާވެސް ާގޮތުން ާޕ ޓީެގ ތަމްސީލުކުރ 

އިނގޭ.ާއެއީާއަބަުދވެސްާމިަތނުންާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވަމުންާދަނީާމަނިކުފ ނުާމިާހުރިހ ާކަމެއްވެްސާ

ާޕ ޓީ ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެގޮތަކަށް.ާމަނިކުފ ނުާާކުރ ނީ ާޤަބޫލެއްާނުުކރަން ާއެކަން ނޑު ާައޅުގަ ާގޮތަށޭ.ާއެކަަމކު ާފައިދ ވ   905އަށް

ާިތާ ާވަޑަިއގެން ާތިތަނުން ާހައިިސއްޔަުތން ާމެންބަރެއްގެ ާޢިްއޒަތްެތރި ާއަޅުަގނޑުމެން.. ާޢިްއޒަތްތެރިަކން ާވަރަށް އެކަމަކު

ާއަ ާހުރެގެން. ާޤ ބިލުކަން ާަލޔ ޤަތ އި ާއެކަމަކު ާމަޖިލީހުގަިއާއިންނެވި ާއަދިވެްސ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގަިއ ޅުަގނޑު

މަނިކުފ ނަށްވުރެާޤ ބިލުާމީހެއްާތިާކަމަކަށްާނެތް.ާމ ދަމ ާެވސްާއިތުބ ރުާނެތްކަުމގެާވޯެޓްއާނަގަންާމީހަކުާހުށަހެޅިޔަްސާ

ާެއބައޮތް. ާތ އީދު ާއުމުރަށް ނޑުގެ ާައޅުގަ ާނުވ ނަން.ާމަނިކުފ ނަށް ާަބއިވެިރެއއް ާއެކަމަކ  އެާއެހެންނަމަވެސް،ާާއަޅުަގނޑު

 910ށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާެއްއގޮތަށްާގޮތުަގއި.ާމިާަގވ އިދ ާއެްއގޮތަާތ އީދުާމަނިކުފ ނުާބޭނުންާކޮށްގެނެއްާުނވ ނެާނ ޖައިޒު

ާކުަރއްަވންޖެ ާކަންތައް ާކަންތައްތައްމަނިކުފ ނު ާއެނޫންގޮތަށް ާނަަގއިެގްނާހޭނީ. ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާމިތ  ާކަމަްށވަންޏ  ދ 

ައޅުަގނޑުާފަހަަގކުރަމުންާގެންދ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންވީމ ،ާިމއީާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާޤަރ ރެއްާާވެސްާއެކަން

ާމަޖިލީސްާާ.މިއީ ާރައްޔިތުްނގެ ާނަގ ލުމަށްަޓކައި ާއިމްތިޔ ޒުތައް ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާޤަރ ރަކީ މި

އިާއޮތްާޤަރ ރެްއ.ާޤުަތއްާނިގުޅ ގަތުމަްށޓަކައިާލ ފަހުގެާމެންބަުރންގެާޙައްމެންބަރުންގެާކުރިމަގުާއަދިާަރއްޔިތުންގެާމަޖިލީ

ާތ އީދެއް ނުޑ ާއަޅުގަ ާޤަރ ރަކަށް ާމައްަޗށްާމިފަދަ ާލޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިީއ ާިމއީާނުކުރަން. ާޤަރ ރެއް. ާވަރުގެ  915ދ 

ްށާއަިނޔ ވެރިާޤަރ ެރއް.ާމިާޤަރ ުރާދ ާޤަރ ރެއް.ާމިާޤަރ ރަީކާވަރަޙައްުޤތަކެއްާިނގުަޅއިގަެނގެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާހުރިހ 

ާހޯދީ ާއެ ާޚިޔ ލެއް ާއެފަދަ ާމަޝްވަރ އެާާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާކޮން ާަބެއއްގެ ާބަލަްނާކޮން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް ާމަތިންތޯ ްއގެ

ާ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއަދި 5ާބޭނުންވޭ. ،6ާާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަކ އި ާވެސްާމިކަން ާކޮންމެހެން ާވިދ ުޅވި ާކޮށްލީަމ މަްޝވަރ 

ފްާބުނިާމިކަންާކޮންމެހެންާރަންޖެހޭނެއޭ.ާއ ދެ،ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫމިކަންާކު

ާމެކުރަްއވަން ާހިތ މަކުރ  ާވަަރށް ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާައޅުަގނޑު ާ ާޖެހޭނެއޭ. ާމިއަށް ާއެކަަމކު ާއެއީ.  920ވޯުޓާންބަރެއް
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ާމިކަ ާމައްޗަްށ ާައޅުަގނޑުެގ ާމިކަން ާވޯދެއްަވއިފިއްޔ  ާފ ްސކުަރން ާއެްއޗެއް ާައނިޔ ވެރި ާެއާހަލަ ާދެްއަވއިފިއްޔ  ޓު

ާައޅުަގނޑުޢިއްޒަތްތެ ާދޭތެރޭގައި ާމެންބަރ އި ާހުށަހެޅުންާރި ާޮއންނ ނެ ާކަހަލަާވެސް ާމިދެންނެވި ާކުރިން ާއެީއ ތަކެއް.

ާ ާއެހެންވީމ ، ާކަަމކަށްިވޔަސް. ާރަނގަޅު ާކިތަންމެ ާބުނަން ާނޫނޭ ާެޖހޭނީ ާައޅުަގނޑު ނޑުމެްނާކަންތައްތަުކގެ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާލިބިފައިާހުރިާއިމްތިޔ ޒުތައްާހަިނކުރެޭވގޮތަށްާމިކަހަލަާކަންތަްއތައްާކުރަންާެއއްވެސްާމީހަުކާ

ާމި ާުނވ ނެ. ާކޮށްގެން ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގައި ނޑުތަެކއްާާމި ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާދޭތެރޭަގިއ ާމެންބަރުންނ އި  925މަޖިލީހުގެ

ާކޮމިޓީ ާއެާބަލަހައްޓ ނެ ާކޮމިީޓއެއް. ާސުލޫކީ ާއެަބޮއތް ާަގވ އިުދގަިއ ާމި ާިމތިބީ. ނޑަައޅަިއގެން ާކަ ާއަުޅަގނޑުމެން ެއއް

ކޮމިޓީގެާމަސްޢޫލިްއޔަތެއްާިމީއާމިއަދު.ާމެންބަރުންާގަވ އިދ ާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާޢަމަލެއްާމިތ ާކޮށްފިާކަމަށްާެވއްޖިްއޔ ާެއާ

ާފަރ  ާއެ ާއެޅުަމކީ ާފިަޔވަޅު ާދޭތެރޭގައި ާއަނެްއާފަރ ތްތަކ އި ާމެންބަރަކު ާއެްއވެސް ާމިއީ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ތުން

މެންބަރުންނ އިާދޭތެރޭާޒ ތީެވެގންާމިތަނަށްާލ ާބައެްއގެާދުަވސްާދުްއވ ލަންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްނޫންާމިއީ.ާވަރަށްާނުބ ާ

ނުޑާމިއަދުާޮގވ ލަންާމިއަށްާޑްރ ފްޓްާޮކށްގެންާމިތަނަށްާފޮނުވ ފައިާޮއތްާއެްއޗެްއ.ާއެހެްނވީމ ،ާއަމިާނުލަފ ގޮތަކަށްާ  930ުޅގަ

ާމި ާނެތި ާބަހުސެއް ާގޮސްމ ބޮޑު ާވޯޓަށް ާމިހ ރަށް ާފޮނުވ ލަން.ާބޭރުކުރ ާހ ރުން ާއަނބުރ  ާނޫން.ާއަނބުރ ާާމިތަނުން ކަށް

ާކަެމއް.ާ ާކަންބޮުޑވ  ާހަަމާވަރަށް ާފޮުނވަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިީއާއަުޅަގނޑު ާެދވަަނާވިސްނުމަކަށް ފޮނުވ ލަން.ާވިސްނުމަށް

ނޑުާއޮްނނ ނެާތިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާއ އެކުަގއިާއަުޅަގނޑުާޢިއްޒަތްތެމަާމިމިއީާހަ ރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވަންާއަޅުގަ

ާއެއަށްާތިބޭފުޅުންާޭބނުންވ ާއިޞްލ ޙަކަށްފަހުަގއިާއޭތިާފ ސްކުރޭާމި..ާމެންބަރުންގެާއިމްތިޔ ުޒގެާބިލުާލ ފައި.

ާ935 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމ ލުާޢަބޫބަކުރުމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބުދުލްޢަޒީޒުާޖަ

ާަވރަޙްމަތު ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލިސްެގާهللاާ`. ާރައްޔިތުންގެ ާއ ދެ، ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާިތއްަބވ ާ ާއަްއޔަންކުރަްއވ ފައި ާދ އިރ ަތކުން ާއެިކއެކި ާރައްޔިުތންގެ ާއުފުލުމަށްޓަަކއި ާއަޑު ާރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންނަކީ

ާކުރައްވަންޖެހޭެނާމެންބަ ާމެންބަރުން ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުްނގެ ާގޮުތގަިއ ާމަންދޫބުންގެ ާރައްޔިުތންގެ ާއ ދެ، ރުން.

ާއ ިއާ ާލ ބަ ާރައްޔިތުންގެ ާކުރައްވ އިރުަގިއ ާފ ސް ާޤ ޫނނުތައް ާއެކިއެކި ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  940މަސައްކަތެްއކަމަށް

ާވ ހަކަފުޅު ާއެގޮތަށް ާވިސްަނވަިއެގން ާކަންތައްތަކުގަިއާާމަންފ އަށްޓަކައި ާތަފ ތު ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލިސަށް ާއަދި ދެއްެކވުން.

ާއ ދެ،ާ ާހުށަހެޅުްއވުން. ާރިޢ ޔަތްކުރަްއަވއިގެން ާޙ ލަތަށް ާަރއްޔިުތންގެ ާޚިޔ ލެއް ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ބަހުސްކުރައްަވިއގެން

ކަށްާވެްސާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއެކަންކުަރއްވ އިރުާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާސުލޫކ އިާޚިލ ފުވުމަކީާއެްއގޮތަ

ާވެސްާ ާހިފެހެއްޓުމެއް ާމިނިަވންކަން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމަޖުބޫރުކުރުމަކީ ާތިބެން ާތެރޭަގއި ާސުލޫެކްއގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަދި

ާއަުޑގަދަކުރު ާގޮތުަގއި ާޤަބޫުލުކރ  ނޑު ާެވސްާނޫން.ާއަުޅގަ ާއަރަިއގަތުމެއް ާއިމްތިޔ ޒަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ  945މ އިާނޫން.ާއެއީ

ާނޫން.ާ ާކަެމއް ާހިމެނޭ ާތެޭރގައި ާމަސްއޫލިްއޔަތުެގ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާބެއްދުމަކީ ނިޑ ާބަގު ާހިފ  ހަޅޭއްލެވުމ ިއ

ނަޑއަަޅއިގެންާނަަމވެސްާގަވ އިދެްއާހަދައިގެްނާ ނެޑއްާކަ އެހެންވީމަާެއކަންކަންާއެގޮތަްށާނުވ ނެާގޮަތކަށްާސުލޫކީާމިްނގަ
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هللاާނަމަވެސްާކުރުމަކީާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރ ާކަމެއް.ާސަަބބަކީާއިންސ ނުންނަކީާމ ތްނަމަވެސްާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްެގންާ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާބޭނުންކޮށްގެން ާުބއްދީެގ ާދެއްވި ާއަށް ާިއންސ ނ  ާަހއިވ ނުން. ާދެއްވި ބުއްދި

ާލިބިގަތުމަށްޓަ ާެއކަން ާއަޚްލ ެގއް. ާސުލޫކަކ އި ާރީތި ާކަމަކީ ާކުރުމަީކާލިބިގަންނަންޖެހޭ ާހުރިހ ކަމެއް ާކުަރންއޮތް  950ކައި

ާޤަރ ރުަގިއާ ާމި ާބިލުގައި ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާއެހެްނވީމަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ ާމެންބަރުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަރުކަިށކަމަށް ާަގވ އިދުަގއި ާސުޫލކީ ާިމއޮތް ހިމަނުއްވ ފައި

ާއަލުންާކަންތައްތަކެާ ާޚިޔ ލުފުޅ އެްއގޮތަށް ާމެންބަރުންގެ ާުލއިކޮށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެކަންކަން ާހުރިކަމަށްވ ނަަމ އް

ާމިންަގނުޑާ ާސުލޫކީ ާތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް ާކަމެއް. ާކުރެވިދ ނެ ބައްޓަންކޮށްކުރުމަކީ

ާގޮަތކަށް ާނުކުރެވޭ ާކަންތައް ާކުރަންޖެހޭ ާފެންނަކަމެއްނޫން.ާާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާހަމަގައިމު  955އޮތުމަކީ

ާކޮންމެާ ާކުެރވޭ ާހިފެހެްއޓުމަށްޓަކައި ނޑު ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންެގ އެެެހެންކަމުން

ާއަ ާރައްޔިތުްނގެ ާހ ލެއްަގއި ާެއއްވެސް ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ ނެ ާައޅުަގނޑު ުޑާމަސައްކަތަކަށް

ާވ ހަކަާ ާޚިލ ފު ާއަދަބ  ާކޮންމެހެން ާނުޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްުޕޅުަގއި ާކުރަްއވ  ާމެންބަރުން އުފުލުމަށްޓަކައި

ާހަމަާ ާަދއްކ އިރުވެްސ ާވ ހަކަ ާކަމަކ ބެހޭގޮތުން ާނުޖެހޭ ާހިތްހަމަ ާއެމީހަކު ާފ ޅުކުރ ކަށް. ާރުޅިވެިރކަން ދައްކ ކަށް.

ނޑުާވ ހަކަދަްއކ އިރުާކުރިންާވ ހަކަދެްއކެިވާމަޑުމައިތިރިާކަމ އެކުާވ ހަކަެދްއކިދ   960ނެ.ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާ ާދ އިރ ެގ4ާާޢިއްޒަތްތެރި ާވިލުފުށީ ާމަނިކ އި ާމޫސ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭރު ާަކމުގަިއވ  މެންބަރުން

ާތަފ  ާކުޑަކޮށް ާވ ހަކަފުޅ  ާރަޝީދުގެ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާބޭފުޅުްނެގާޢިއްޒަތްތެރި ާދެ ާއެ ާވ ަހކަދައްކަނީ. ާމި ތުކޮްށ

ވ ހަކަފުޅަށްާައޅުަގނޑުާއިޙްިތރ މްކުރަން.ާއެއީާއެބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލުފުޅު.ާއެއީާެއއްވެސްާަމްއސަލަާއެއްާނޫން.ާއެހެްނވީމަާ

ޑައިާނުގަތަސްާއެކަމ ާއެބޭފުޅެްއގެާޚިޔ ލުފުޅ ާއިދިކޮަޅށްާއެހެންާބޭފުޅަކުާވ ހަކަާނުދެއްެކވިޔަސްާއަދިާހިތްޕުޅުާހަމަޖެހިވަ

ާމެންބަރަކުާ ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔިުތން ާދެކޭގޮުތަގއި ާައޅުަގނޑު ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވުމަކީ ާގޮތަކަށް ާޚިލ ފު  965އަޚްލ ގ 

ާމެންބަރަކަށްާ ާނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވ  ާަވކިޕ ޓިައކަށް ާަރީއސަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާނޫން. ާކަމެއް ާވ ނެ ކުރަްއވަިއގެން

ާވަިކާވެަވޑަިއގަންނަވާ  ާމެންބަރުންނަކީ ާކެިބނެޓްގެ ާއަދި ާއަކީ ާރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާިދވެހިރ އްޖޭގެ އިުރގައި

ާނޫން.ާކޮންމެާ ާެއއް ާމައްސަލަ ާއެހެން.ާެއއީ ާއޮންނ ނީ ާބޭފުޅުން.ާއެކަންކަްނެވސް ާަވޑަިއަގންނަވ  ާނިސްބަތްވެ ޕ ޓީއަކަށް

ާސު ާއަޚްލ ގ  ާނިސްބަތްެވވަަޑިއގަަތސް ާތެޭރގަިއާޕ ޓީއަކަށް ާއިންސ ނުންގެ ާެއއީ ާކުެރއްވީމ  ާކަންތައްތައް ާތެރެިއން ލޫުކގެ

ނޑުމެންާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެމންގެާތެރެއިންާރަްއޔިތުންެގާ  970ހުންނަންޖެހޭާރަނގަޅުާއުސޫުލކަމަށްާއަުޅގަ

ާ ާއިނ ޔަތ38ާްމަޖިލިސްގެ ާބޭފުޅެއްގެ ާވަކި ާމެންބަރުންނަކީ ާތިއްެބވި ާދަުއރުގައި ާބޭސްާާވަނަ ލިބިވަޑަިއގެން

ާބޭފުޅުންނަކީާ ާބަެއއް ާމެންބަރުންެގާެތރެއިން ާތިއްބެވި ާމިހ ރު ާައޑުއެަބއަހަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދ އިރުަގއި ފަރުވ ކުރަްއވަން

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާއެްއާނޫން.ާއެއީ ާމައްސަލަ ާވެސް.ާެއވެސް ާކަމަށް ާބޭފުޅުން ާފަރިއްކުުޅއްވ  ނުޑވަރުން ާގަ ާރިޔ ސީ ހަމަ

ާޖެހޭނެާލިބިވަޑަިއގަ ާވ ހަކަދަްއކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިތަންތަނުގައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއެކަންކަމ  ާއިނ ޔަެތއް. ންަނވ 
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ާކަމެއްާ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާވެސް ާތެރޭގައި ާމަޖިލިސް ާކަމަށްވ ނަމަ ާކަމެއްހިގ  ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާދެން ާނޫން.  975ކަމެއް

ާއިންސ ނުންގެ ާސަބަބަކީ ާޤަބޫލުކުރަން. ާކަެމއް.ާާހިންގ ފ ނެ. ާއެކަީށގެންވ  ާހިނގުމަކީ ާވެސް ާކަންތައް ާނޭދެވޭ ތެރޭގަިއ

ނޑުމެންާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާއަލުންާޢަމަލުކުރ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާގަވ އިދ ާ ގަވ އިދ ާޚިލ ފުކަމެއްާހިނގިާަކމުގަިއވިޔަސްާއަުޅގަ

ާޚިލ ފުވު ާގަވ އިދ  ާއަުލން ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާެއަކން ާކަމެއްކޮށްފިްއޔ  ާކަެމއްާޚިލ ފަށް ާަޙއްލުވ ނެ ާއެކަން ާެއީއ މަކީ

ާއެހެްނާ ާކަމެއްކުރަްއަވއިފިކަން ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާވެސް ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާރައީސްެވސް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޫން.

ާއެޅުމަކީ ާފިަޔވަޅު ާހައްލުކުރުމަށްަޓކައި ާއެކަން ާމަތިން ާަގވ އިުދގެ ާވެސް ާދެން ާއެނިގވަަޑއިގެންިފއްޔ   980އެއީާާމެންބަރަކަށް

ާސުލޫކީާ ާއޮންނަންޖެހޭނީ. ނެޑއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާެއހެންވީމ  ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމުގައި ކުރަންޖެހޭނެ

ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރީަމާ ާއިދިކޮޅަްށ ާސަރުކ ރ  ާވިދ ުޅެވއްޖެ ާމެްނބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާކުރަންޖެހެނީ. ާހަރުދަނ  ނޑު މިންގަ

ނޑުާދަންަނވ ނީާޖަލަށްާލެއްވޭނެާޖަލަށްާލަްއވ ނެ.ާތިމަންނަމެންާޖަލަށްލ ންވީާނޫންހޭ .ާޖަލަށްާނުލ ާތިބޭާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

އެއީާކިިރޔ ާވެސްާކަންފުޅެއްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ އިރަށްާއެާަމއްސަލަާޕީޖީާއޮފީހަށްާވެސްާެއބަާހުށަހަޅުއްވ .ާއެހެންވީމ ާ

ާމިނިވަ ާއޮންނަ ާދީފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިހ ރު ާނުފޮނުއްވަނީ ާފޮނުއްވެންާޖަލަށް ާޖަލަށް ާއެގޮތަށް ާސަބަބުން.  985ންކަމެއްގެ

ާމެންބަރަކަށްާ ާއެްއވެްސ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާދިނުމުަގއި ާވޯޓު ާދެން ާފ ހަަގކޮށްލަން. ާއަުޅަގނޑު ާެއވ ހަކަ ނޯންނ ތީވެ.

ާވިދ ޅު ާޢަމަލުކުރުމަށް ާގޮަތކަށް ާަވކި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދޭތެރޭަގއި ާއެބޭފުޅަކ  ާެއއީ ާދިނުމަކީ ާޯވޓު ވަންޖެހޭނެާވަިކގޮތަކަށް

ާއެމީހަކަށްާ ާއެބައޮތް ާލިބިވަޑަިއެގންފައި ާމިނިވަންކަން ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާނޫން. ކަމެއް

ާވ ނަމަާ ާޤަރ ރެއްކަމަށް ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ  ާފ ސްކުރަން ާެވސް ާޤަރ ރަކީ ާމި ާދެއްވުން. ާޯވޓު ާގޮތަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާފެނިަވޑަިއގަ ާބޭފުޅަކަށް ާލިބިަވޑަިއގެންފިާއެ ާއަުޣލަބިއްޔަތު ާނިންމަވ ނީ. ާއެކަންތައް ާދެްއވަިއގެްނ ާޥޯޓު ާގޮަތކަށް  990ންނަވ 

ނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކުާދެއްެކވިާވ ހަކަފުޅ ާ ކަމަށްވ ނަމަާފ ސްީވކަމަށްާރިޔ ސަތުންާއިއުލ ންކުަރްއވ ނެ.ާެދންާއަުޅގަ

ާމިސ ލަކަށް ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްތަްއާާގުިޅގެން ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާރައީްސއަީކވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާރިޔ ސަުތގަިއާ ާސަބަބަކީ ާނުަބއިންދ ނެ. ާރިޔ ސަތަކު ާަރީއސް ާއަޅުަގނޑުމެންނެއް ާވ ަނމަ ާބޭފުޅެްއކަމަށް ކުރަްއވ 

ާއަޣުލަ ާޯވޓަކުން ާއެންމެންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާ ާއިންނަނީ ާއެ ާބައިންދ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވޯޓުާއެމަނިކުފ ނު ބިއްޔަތު

ާބަސްތަކުންާ ާބޭއަދަބީ ާކުރަްއވ ކަމަށްަވންޏ  ާކަންތައް ާއެމަނިކުފ ނު ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާއެހެްނވީމަ  995ލިބިވަޑަިއގެން.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއަނެއްކ . ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާޚިލ ފުވަނީ ާގަވ ިއދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމުޙ ތަބުކުރުމަކީ އެމަނިކުފ ނަށް

ާއެމަ ާކަމަކީ ާއެހެންާކުރަންޖެހޭނެ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ާގިނަ ާވަންޏ  ާނެތްކަމުގައި ާއިތުބ ރު ނިުކފ ނު

ާހަޑިހުތުރުބަހުްނާ ާޚިލ ފުވެގެން ާސުލޫކ  ާޙ ެލއްަގއި ާއެްއވެސް ާކަމަކީ. ާކުރަންޖެހޭނެ ާއެަކންތައް ާެއއީ ާަލްއވ ނީ. ރައީސަކު

ާކަމެ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާވ ހަކަދެއްކުމަީކ ާމ ތްމުޙ ތަބުކޮށް ާއިންސ ނުންނަށް ާއެއީ ާނޫން. ާއް ބުއްިދާهللا

ާސަބަބުން.ާ ާބުއްދީގެ ާކުރަނީ ާތަފ ތު ާއިންސ ނުންނ އި ާޖަނަވ ރުްނނ އި ާކުރުމަށްޓަކައި. ާބޭނުން ާބުއްީދގެ  1000ދެއްވ ފަިއވަނީ

ާއެއްގޮތަށްާ ާސުލޫކ  ާއެހެންވީމަ ާލިބިގަންނަންޖެހެނީ. ާުސލޫކު ާއަޚްލ ގ އި ާރީތި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާބުއްދީގެ
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ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކޮންމެކަމަކަށް ާކުރަންޖެހޭ ާަބއްޓަންކުރުަމށްޓަކައި ާބަސްތައް ާޢަމަލުތަކ ިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާެއއްވެސްާ ާއެހެން ާޖަނ ވ ރުންނ އި ާއިންސ ނުންނ އި ާތ އީުދުކރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާހަމަގައިުމ ތ އީދުކުރަންޖެހޭނެ.

ާަކއިޮބއި ާހަމަ ާއެއީ ާނުފެޭނ. ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާލިބިފަިއާާތަފ ތެއް ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހިނގ . ާއެ ާދަރިމައިވޭ އުޭޅ

ާބުއްދީެގާ ާލިބިފައިވ  ާއަށް ާއިންސ ނ  ާމިދަނީ ާކުރިއަރ  ާތަރަްއޤީވެ ާއިންސ ނ  ާކަންތައްކުރަނީ ާމަތިން ާއުސޫލެްއގެ  1005އޮންނަ

ާގޮތު ާހ  ާުކކުޅު ާއަިދވެސް ާހ  ާުކކުޅު ާފެންނަ ާކުޑައިުރވެސް ާެއންމެ ނޑުމެން ާުއޅެނީ.ާސަބަބުން.ާއަުޅގަ ާުއޅޭގޮަތކަށް ަގއި

ާތަރައްޤީވަނީ.ާ ާމި ާސަބަބުން ާބުއްީދގެ ާދެްއވ ފަިއވ  ާއަށް ާއިންސ ނ  ާނޭނގެނީ. ާތަރައްީޤވ ން ާނެތީމަ ާުބއްދި އެއީ

ާމ ތް ާހިފުމަކީ ާހެޔޮގޮުތގަިއ ާބޭނުން ާބުއްދީގެ ާެއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިފުމަކީާهللاާއެހެންވީމަ ާބޭނުން ާބުއްދީގެ ދެއްވ ފަިއވ 

ނޑުމެންާވެއްޓޭނީާޖަނަވ ރުްނގެާދަރަޖަާާއަޅުަގނޑުމެންާރީތި ސުލޫކ ާއަޚްލ ުގގެާތެރޭަގއިާތިބުން.ާެއހެންނޫނިއްޔ ާއަުޅގަ

ާެއއީާ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަްތ ާބ ރުްނ ާޙ ސިލްކުރުމަށް ާަކންކަން ާމީހ  ާބ ުރގަދަ ާަހޅޭއްލެވުމ އި ާދެްއކުމ އި ާގަދަބ ރު  1010އަށް.

ާސިފަާ ާޖަނަވ ރުންގެ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބ ުރގަަދާޙަޤީޤަތުގައި ާސިފައެކޭ. ާމެހީގެ ާމަސްމަހ  ނުޑގެ ާކަ ާނުވަތަ އެޭކ.

ާއެމީހަކުާ ާމީހ ާއެއްާނޫން.ާއެއީ ާބ ރުގަދަ ާގޮތުން ނުޑގެ ާަހށިގަ ާހ ލެްއގައި ާެއއްވެސް ާމީހަކީާވެސް ާއަދިާވަރުގަދަ މީހަކީ

ާ ާީރތި ާގަަދވެގަނެ ާަމއްޗަށް ާރުޅީގެ ާެއ ާކެތްތެރިކަމ އެުކގަިއ ާހަމަ ާެވސް ާަވގުުތގަިއ ާވ ހަކަދަްއކ ާރުޅިއަންނަ އަޚްލ ަގކުން

ާވުމަކީާ ާވ ހަަކވުމަށް ާޚިލ ފު ާވ ަހކަފުޅ  ާދެއްިކ ާބޭފުޅުން ާއެހެްނ ާވ ހަކައަކީ ާމިދެއްކި ނުޑ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ މީހ .

ނޑުގެާޚިޔ ލު.ާމިކަމަށްވެސްާއެހެންާބޭފުޅަުކާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަާެދއްކުްނާ  1015އެކަީށގެންވ ާކަެމއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމީާއަުޅގަ

ާއަ ާމުޙ ތަބުކޮްށާއެއީ ާައޅުަގނޑ  ާނިސްބަްތކުރަްއވ  ާއެކަމ  ާއެހެންނަމަެވސް ާކަމެއް. ާއިޚްތިރ ްމކުރ  ނޑު ުޅގަ

ާއެބައޮްތާ ާެވސް ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާަކމެއް ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަދެއްކުަމކީ އަޑިހުތުރުބަހުން

ާވ ހަކަ ާބޭނުން ނޑު ާޙައްޤެްއ.ާއަުޅގަ ނުޑާދަންނަވ ލަންާާއަޅުަގނޑަްށާފެންނަ ާއަުޅގަ ާދެްއކުމުެގާޙައްޤު.ާއެހެންީވމަ ެއއް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާނަމަވެްސ ާފ ސްކޮްށގެން ާގަވ އިދެްއ ާނަމުގައި ާގަވ އިދުެގ ާސުލޫުކގެ ާމަިޖލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންވަނީ

ާކުރަންޖެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެއްކުމަކީ ާރަްއިޔތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާއަޚްލ ގު ާސުލޫކ އި ާރީތި ާކަމެކޭ.ާމެންބަރުން  1020ހޭނެ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާތ އީދުކުރަމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާކޮންމެކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ މިކަންކުރުމަށްޓަކައި

ާކުރުމަކީާ ާިއސްލ ޙް ާމަރުަޙލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާއެކަންތައް ާވ ނަމަ ާހުރިކަމަށް ާޢިބ ރ ތްތަކެއް ާހަރުކަށި އެކަީށގެންނުވ 

ާނުކުެރވޭ ާމަސަްއކަތްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކޮމިޓީ ާމައްޗަށް ާބިލުތަުކެގ ާތަފ ތު ާވެްސާކޮމިޓީަގއި ާިމއަދު ާނޫނޭ. ާކަމެއް ެނ

ާަގވ އިުދާ ާމިއޮތް ާޤަރ ރ އެުކގައި ާމި ާވެސް ާގަވ އިދު ާމި ާނުވަތަ ާވެސް ާޤަރ ރު ާމި ާވެސް ާބިލު ާމި ާގެންދަވ އިރު ކުރަމުން

ާފެ ާމެންބަުރންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާފޮނުަވއިެގން ާކޮމިީޓއަކަށް ާއިޞްލ ޙްކުަރއްަވިއގެންާވެސް ާޮގތަކަށް  1025ނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާައޅުަގނޑަްށާ ާކަެމއްކަމަށް ާއެކަީށގެްނވ  ާއެންމެ ާހަމަ ާޮއތުމަކީ ާގަވ އިދެއް ާސުލޫކީ ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ފ ސްކޮށްގެން

ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިުތންގެ ާދަންނަވ ނީ ާނިންމ ލަމުންވެސް ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ މެންބަރުންގެާާފެންނަ

އަޚްލ ޤ އިާސުލޫކުާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާކޮންމެާކަމެއްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީުދކުރަމޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާ
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ާތަނެއްކަންާ ާނިންމ  ާކަންތައް ާޥޯޓުން ާބަހުސްކޮށް ާތެރެއިން ާސުލޫކެްއގެ ާރީތި ާމަޖިލިސަކީ ާރައްޔިތުްނގެ ގޮތުަގއި

ާދެއްކުމަ ާނޫން.ާރައްޔިތުންނަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާެއްއެވސް ާތަފ ތުވުމަކީ ާޚިޔ ލު ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1030ކީ

ޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމަކީާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެާތަފ ތުާޚިޔ ުލތަކަށްާއިޚްތިރ މްކުރުމަީކާކޮްނމެާމެންބަރަކުވެސްާކުރަްއވަްނާ

ާއަނެާ ާިޚޔ ލަކީ ާފ ުޅުކރައްވ  ާއެބޭފުޅަކު ާކަމެއް. ާނުޖެހޭނެ.ާވ ނެ ާވެސް ާވ ކަށް ާިޚޔ ލަަކށް ާެއއްގޮތް ާިޚޔ ލ  ާބޭފުެޅއްގެ އް

ާރައްދުދެްއވ ފަިއާ ާޚިޔ ލުފުޅަށް ާބޭފުެޅްއެގ ާކުރަްއވ  ާިޚޔ ލުފ ޅު ާއިިދކޮޅަށް ާއެބޭފުަޅކ  ާމ ނަައކީ ާޭއގެ އެހެންނަމަވެސް

ާަބއެއްާ ާވެސް ާމިދެްއކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާނޫން. ާވެސް ާދެއްކުމެއް ާވ ހަކަ ާޚިޔ ލުފުޅ ިއާާހަޑިހުތުރުބަހުން މެންބަރުންގެ

ާއިޚްތިރ މްކުރުމ ެއކުަގއި.ާ ާވ ަހކަފުޅަށް ާބޭފުޅުންެގ ާއެ ާމިދެންެނވީ ާވ ހަކަ ާމި ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަފުޅެއް.  1035ތަފ ތު

ނުޑާނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ލ ނީާ ނޑުާމިިނވަންކަމ އެކުާމިާދަންނަވ ލީ.ާއަުޅގަ ނޑުގެާޚިޔ ލުާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާގަ ާސުލޫކީ ާހިފެހެއްޓުމުގެާމި ާރީތިގޮުތގަިއ ާއަޚްލ ުޤ ާސުލޫކ އި ާމެްނބަރުންގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާުހށަހެޅުއްީވ ާމި ވ އިދު

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ނަަމާ ާފޮނުވަން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމި ާތ އީުދކުރަމޭ. ާެއކަމަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށްވ ނަމަ މަޤްޞަދުގައި

ނޑުމެންގެާމެންބަރުންގެާސު ލޫކ އިާއަޚްލ ޤަީކާރީތިާފުރިހަމަާއެއްެޗއްކަމުަގއިާަރއްޔިތުންނަްށާފޮނުއްވަިއގެންާވެސްާއަުޅގަ

 1040ާދެއްކުމަކީާކުރަްނވެއްޖެާކަެމކޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާުހސްަވގުތ52ާުހިސ ބުން ާބޭނުންކުރ ނީ.ާމިނިޓުގެ ކޮެޅއް

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާަމއްޗަްނގޮިޅ22ާާ>33އަޅުަގނޑުމެންާއަލުންާމަސަްއކަތްާފަށ ނީާ ގަިއ.ާައޅުގަ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅޫ ާެއއަށްފަހު ާއަށް. ާދީދީ ާއަޙުމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1045އުތުރު

ާއަޙުމަ ާޢަބްދުމެންބަރު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއެއަށްފަހު ާމަޙްލޫފު. ާދު ާމިާهللا އަށް.

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަްތތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ަގއ22ާާި>33ތަރުތީބުން

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާގަިޑއަށް ާފެށޭތޯ ާވަގުތުާާމަސައްކަތް ާމި ާދަންނަވަމުން ާދެއްވުަމށް ާވަަޑިއގެން ވެސް

ނޑ ލ ނީ.ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްާމެދުކަ

ާ1050 

 ]ށ25ާާް>33ނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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`ާ ާއަުޅގ52ާާަ. ާހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ާމިމިނިޓުގެ ާެގންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާއ ދެ،ާާނޑު ފަށަނީ.

 1055އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާކުިރއަށްާމިގެންދ ާައއިޓަމްާއިބްިތދ ޢީާބަހުސް.ާއަޅުަގނޑުާފުަރތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާ

ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާއަށް.ާ

ާ

ާދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަ

ާމިާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިހ ރަށް ާހޯދ ލީ ާފުރުޞަތެއް ާމި ާމިއަދު ާވެސް ނޑު ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާެއާ ާސުޫލކީ ާޭއގަިއވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން. ާިޚޔ ލެއް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުން ާޤަރ ރ  ާއުޅޭ  1060ހުށަހެޅިގެން

ާމައް ާޭއގެ ނޑުތަކ  ާީދބ މިންގަ ާޤަރ ރުގެ ާއެ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑަށް ާކުރިން ާދިޔުމުގެ ާޕެރެގްރ ފ އިާޖ ސަަލތަކަށް ާވަނަ ާދެ ގެ

ާހިންގުމުެގާ ާދައުލަތް ާ"އަދި ާއޮންނަީނ ާމި ާޕެރެގުރ ފުގައި ާވަނަ ާދެ ާމި ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެއް ބެހޭގޮތުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޒިންމ ތަކެްއ ާއެތައް ާދ92ާަމުހިއްމު ާމ އްދ ގެ ާމަތިކުރެވިފައިވ ާވަަނ ާމަޖިލީހ  ާރައްޔިތުންގެ ށުން

ާހިންގުުމގެާ ާވެރިކަން ާވަކިކޮށް ާތިންބ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކުރަން. ާއުނި ާޕެރެގުރ ފު ާއެ ާފެނޭ ނޑަށް ހިނދު"ާއަޅުގަ

ާ ާއަިދ ާހަވ ލުކޮށް، ާއެއްަބޔ  ާހިންގުމ92ާުބައި ާސީދ  ާގޮތުން ާހިންގުމުގެ ާދައުލަތް ާވެސް ާބަލ އިރު ާއަށް ާމ އްދ   1065ގެާވަނަ

ާވެްސާ ާކުރުާސުރުީޚަގއި ާއޭގެ ާއަދި ާއަޅުަގނޑަށްާނުފެންނ ތި ާހުއްޓ  ާލިޔެވިަފއި ާކަމެއް ާެއއްެވސް ާވަންނ ނެ ާއަށް ދ އިރ 

ާމިނިވަންާ ާއަދި ާފ ރަވެރިވުން ާސަރުކ ރަށް ާގުިޅގެން ާއެއ  ާހުރި ާދެން ާލިޔެފައި ާއެހެން ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ހަމަ

ާފ ަރވެރިވުން.ާއަދި ާވެސް ާދީބ ޖ އަށްާާމުއައްސަސ ަތކަށް ާމި ނޑަްށާހަމަ ާއަުޅގަ ާއިރު ާބ ރުތަކަކަށްވ  ާެއހެން މިނޫންެވސް

ާއެްއޗެްއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިޔ ފައި ާޒިންމ ތަކެކޭ ާއެތައް ާމުހިއްމު ާހިންގުުމގެ ާތެރެއިން ާދީބ ޖ ެއްއގެ ާވެސް ފަހަރެއްގައި

 1070އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލ ނަންާމިާާލިޔުމަކީާއަޅުަގނަޑކަށްާނުފެނޭާމީގަާކޮންމެހެންާބޭނުންތެރިާކަމެއްާކަމުަގއި.

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާއ ދެ، ާދިޔުން. ާއުނިކޮށްފައި ާއެބައި ާވިޔަސް ާކަުމގައި ާފ ސްކުރ  ާވެސް ާގައިުމ ާހަމަ ާމިބައި ޤަރ ރުގެ

ާޓްރ ންސްސިޝަނެްއގެާ ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާވަގުެތްއގަކަން. ާބަދަލުގެ ާއަންނަނީ ާމި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭ ޤަބޫލު

ާއޮޅުންާތެރޭ ާކަންކަން ާއެ ާިއންތަކ  ނޑުތަކ  ާމިންގަ ާއޭގެ ާތަސްދީޤުކޮށް ާއަލަށް ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއުޅެނީ ާމި ގައި

ފިލުވުމެއްގެާތެޭރަގއިާމިާއޮްނނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމ ާުކރީާތ ރީޚެއްަގއިާނޫންާގޮެތްއަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުގައިާ

ާހަ ާމީހުންނޭ ާހޫނުކުރ  ނޑި ާގޮ ާމީހުންނަކީ ާބައެްއާތިބޭ ާއައި ާބުނަމުން ާވެސް ާބައެކޭ ާތިބޭ ާއެކަނި ާއުފުލ ލަން ާއަތް  1075މަ

ާވެްސާ ާވީހ  ާވެސް ާވ ަހކަެއއްަގއި ާކޮންމެ ާގުިޅގެން ާބަދަލ  ާިމ ާައއިސް ާމިހ ރަކަށް ާެއއ އެީކގަ ާއަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ.

ޖިލީހުގައިާމަަސއްކަތްކުރ ާމީހ ޭއާގިނަާވ ަހކަާދަްއކ ާުނވަތަާިގނައިރުާފްލޯާނަގ ގެންާހުންނަާމީހ ާއަކީާއެންމެާބޮޑަށްާމަ

ާއަދިާ ާކުރެވޭ. ާވެްސާމަސައްކަތް ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއޮޅިދ ނެ ާހީވެ ާއެހެން ާތެރޭގައި ާޢ ންމުން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާހީވ  ވެސް

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގަާމިާއަދ ކުރ ާޒިންމ ާއޮޅޭާކަަހލަާގޮތަކަށްާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކޮށްާޒިންމ ދ ރުާގޮތެްއގަތޯާ

 1080ސަރުކ ރުންާމަސައްކަްތާކުރަީނ،ާއެާބެލުމަކީާމުިޅާސަރުކ ަރށްާހުށަހަޅ ާކޮންމެާއެްއޗަކަށްާހުއްޓުވ ލަންާމަސަްއކަތްކޮްށާ
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ާއަންނ ނެކަހަލަާ ާކުރެވިގެން ާޑިފަިއން ާރޯލުކަމަށް ާއެީއ،ާޮއޕަޒިޝަންގެ ާމެދުވެރިކުރުން ާޮގތެއް ާނުކުރެވޭނެ ާއެކަން ނުވަތަ

ާުކރެ ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާމިާގޮތަކަށް ާބަލ ލަންޖެހޭ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާކުރަން. ާިހތ މަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ތީ ވެމުން

ާދޭތެރޭަގއިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާއެ ާެއއްބަސްެވގެން ާކުރިން ާގޮތެްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެޭހޮގތުން ނޑުތަކ  ާމިންގަ ސުލޫކީ

ާުއޅޭއި ާކުރަން ާަކމެއް ާއެހެން ާިލޔެގެން ާުސލޫކުތަކެއް ާގެންގުޅޭނެ ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެން ާމަްއޗަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ރު

ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހުންނަކަމަށް ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުތަކެްއގެ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސުލޫކުތަެކްއ ާލ ޒިމުކުރ   1085ވެސް

ާއިސްލ މްދީނަށްާ ާނަން( ާ)މީހ ގެ ާ"އަހަރެން ާހުވ  ާކުރ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރަތަމަިއނުން ާއެންމެ އެގޮތުން

ާދެމެހެއްޓުމަށޭ"ާހުރުމަތްތެރި ާޙައްޤުތައް ާރައްޔިތުްނެގ ާއ އި ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިތުމަށ  ކޮށް

ާނުވަަތާ ާކުރުމަކީ ާޤަބޫލު ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާއަންނަނީ. ާފަށ ިއގަނެގެްނ ާެވސް ާހުވ  ާިމ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ކިޔ ފައި

ާޤ ނޫނުއަސ  ާކުރުމަކީ ާޢަމަލު ާެއއްގޮަތށް ާއ އި ާެއގޮތަްށާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވެސް ާކަންކަމެއް ާކުރެޭވ ާއެ ާދަށުން ސީގެ

ނޑަކަށްާމިާމަޖިލީހުގަާހުރެފަާމިއަދަކުާނުބުނެވޭނޭާމ ފަންނުާއުތުރުާ  1090ޤަބޫލުކުރުން.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާައކީާއަުޅގަ

ާމެންބަރު ާއެ ާގޮުތގެމަތީން ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ  ާއެދިމ ލުން ާއަކީ ާފަޙުމީ ާއިމްތިޔ ޒު ާމެންބަރު ާތިމަންނަާދ އިރ ގެ ކަމަށް

ޤަބޫލުާނުކުރަމޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުންާއިވިގެންާހިނގައްޖެާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާދަށުްނާ

ާޤަބޫލުާ ާކަމަށް ާެއއް ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާނުކުރ  ާޤަބޫލު ާތިމަންނ  ާައކީ ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުެރވިފަިއވ  އިންތިޚ ބު

ާވެ ާމީހެކޭ ާތެެރއިްނާނުކުރ  ާހުވ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެއކަމަކު ާައޑު. ާބުނ  ސް

ާަގއިުމާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރުމ  ާވެރިމީހ ކަން ާެއާވެރިަޔކީ ާކުެރވިފަިއވ  ާއިންތިޚ ބު ާގޮުތން ާއެވ   1095ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާ ާތެރެއިން ާރައްޔިތުްނގެ ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުރޭ.ާވެސް ާލ ޒިމު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމީހުންނ  ާތިބި ހުވ ކޮށްގެން

ާރިޔ ސަތުްނާ ާއަދި ާނުކުރައްވ  ާފ ހަގަ ާބޭފުޅަކު ާއެްއވެސް ާމައްސަލައެއްހެްނ ާނިޒ މީ ާެވސް ާއެދުވަހު އެހެންކަމަށްވ އިރު

ނޑުމެްނގެާސުލޫކީާ ނޑެްއާލިެޔގެްނާވެސްާއެކަންާފ ަހގަާނުކުެރވިާއެހެންާދިޔައިުރާައޅުަގނޑުާިހތަށްާއަރ ާއަުޅގަ މިންގަ

ާއ ދެ،ާ ާކުރެވިދ ނެތޯއޭ. ާމިކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވަރަކަށް ާކިހ  ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއުޅޭ ާކުރަްނ ާމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

 1100ދެންމެާމިާފްލޯގައިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާެއއްާޕ ޓީެއއްގެާމެންބަރަކުާފ ހަގަކުރައްަވއިފިާއ ދެ،ާހައްޔަރުާކުެރވޭާގޮތަްށާ

ާނަ ާސަުރކ ރުްނާއޮންނަ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއުފ ކުރަން ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާސަރުކ ރުން. ާކުރީހޭ ާވެްސ ާހައްޔަރު މަ

ާގޮތަްށާ ާކުރެވޭ ާ"ހަްއޔަރު ާަވޑަިއގަތީމ .ާއެއީ ާއެއްބަްސވެ ާމެންބަރުާވެސް ާޕ ޓީގެ ާއެ ާޤ ނޫނ ާއެއްގޮތަށްކަން ޢަމަލުކުރަނީ

ާރަނގަޅުާ ާވަރަށް ާހަމަ ާކުރީހޭ"ާއެއީ ާހައްޔަރު ާނަމަ ާވެްސާޤަބޫލުކޮށްގެްނާާއޮންނަ ާއެކަުކ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއް. ވ ހަކަ

ާވެްސާ ާގޮުތަގއި ާމެންބަރެއްގެ ާކަމަށް ާބައެއް ާނޫން ާކުރިމަތީގަިއާހަމަހަމަ ާޤ ނޫނުގެ ާއެަކީކާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުވ ނެ

ާނުލިބޭނެ ާއިމްތިޔ ޒެއް ާެއއްެވސް ާއިތުރަށް ާއިމްތިޔ ެޒއްެގ ާލިބިފައިވ  ާތ ނަގިއ ާމި ާއެހެްނވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެން .1105 

ާޖެހޭނެކަްނާ ާކުެރވެން ާހައްޔަރު ާޖެހޭނަމަ ާކުެރވެން ާހައްޔަރު ާމީހުން ާތިބޭ ާހަދައިގެން ާޤ ޫނނު ާއެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ޤަބޫލުކުރަންާވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާެއގޮތުންާައޅުަގނޑުމެންާަސރުކ ރުންާެއާއޮންނަާގޮތަށްާަޢމަލުާކުރަްއވ ާކަމަށްާވިދ ުޅެވާ
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ާފްލޯގަ ާމަޖިލީހުގެ ާވިދ ުޅވީމ ާމި ާދޭތެރޭ ާސަރުކ ރ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބަހެއްހެން ާރަނަގޅު ާވެސް ާބަހެއް ާއެަވރު އި

ާހުރިާ ާލިޔެވިަފއި ާމި ާމިންަގނޑުތަކަށް ާސުލޫކީ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާކުރަން. ާއުފ  ާެވސް ާހަމަަގއިމު އަޅުަގނޑު

ާދެއްކުމު ާވ ހަކަ ާބަލ ލަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ ލ އިރު ާއިހަށްާކަންކަމަށް ާފްލޯގައި ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހަމަތައް.  1110ގެ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާކެލ  ާވެްސ ާަބސްފުޅަކީާهللاާދުވަހު ާވިދ ުޅވި ާވިދ ޅުެވ ާކަމަށް ާދެްއކި ނޑު ާއަުޅގަ މައުސޫުމ

ާއެްއވެސްާހ ލަތެއްަގއިާމިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްާބުނިކަމަށްާބު ނެވިާިމާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާޔައުމިްއޔ ާވެސްާަނގައިފިން

ާބުނެާ ާބުނީކަމަށް ާމެންބަރަކު ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާުބނުމަކީ. ާއެހެން ާެއގޮތަށް ާނޫން ާަކމެއް ާތަންދޭ ާގަވ އިދު މަޖިލީހުގެ

ާވ ީނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެދުވަހު ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާވިދ ޅުވިކަން ާބަހެއް ާދެރަ ާކުރައްވ  ާމުހ ތަބު ރައްޔިތުންނަށް

ާވިޔަ ާއެހެން ާމަޖިލީހުގެާފ ހަގަކޮށްފަ. ާިވޔަސް ާަކމުގައި ާފ ހަގަކުެރވުނު ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެން ާޔައުމިްއޔ ތަކުން ާއަދި  1115ސް

ާނިންމ ފައި.ާ ާވަނީ ާމިވަގުތު ާއަުޅަގނޑު ާގޮތަށް ާުނގެންދ  ާއަށް ާކޮމެޓީ ާސުލޫކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާކަމަށް އަޚެއް

ާސުލޫކީާ ާވެްސ ާހަަމަގއިމު ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާުގޅިގެްނ ާެއކަމ  ާވ ަހކަދެއްެކވުމުެގާާއެހެންވިޔަްސ ނޑުތަކުެގ މިންގަ

ނޑައެިޅގެންާދޮެގްއާ ނޑުާހުށަހެޅިގެންާވ ހަަކާދައްކ އިރުާމެންބަރެއްގެާވ ހަކަިއގައިާބަހުސްަގއިާބުނިކަމަށްާބުނެާކަ މިންގަ

ާބަހުންާ ާސީދ  ާއެ ާލިޔަން. ނޑުތަުކގައި ާމިންގަ ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށް. ާމަނ ކަމެއް ާއެއީ ާހެދުން

ާވެްސާ ާހަމަގައިމު ާބުނުމަކީ ާގޮތަކަްށ ާއެހެން ާނޫން ާގޮތް ާބުނެވޭ ާއެ ާބުނ އިރު ާއެހެން ާބުނެ ާކަމަށް ާބުނީ  1120މީހަކު

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާނޫން ާވ ނެކަެމއް ާކޮށްގެން ާއެގޮތަށް ާެއކަްނ ާތިބޭއިރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާަވކީލުންހެން ރައްޔިތުންގެ

ނޑުތަކ  ނޑުާމިާސުލޫކީާމިންގަ ބެހޭގޮުތންާމިާހުށަހެޅިފައިާއޮތީާވަރަްށާދިގުާކަންކަމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާޤަބޫލުކުރަން.ާއަުޅގަ

ާމީެގާ ާވަޑަިއގެންފައި. ާއެދި ާވެްސ ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާތިއްބެިވ ާއެބަ ާބޭފުޅުންތަކެއް ާގިނަ ާޕ ޓީން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

މަޖިލީހަށްާވެސްާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާާތެރޭގައިާއިމްތިޔ ުޒގެާމައްސަަލތައްާވެސްާހިމެނިފައިާއޮތީމަ،ާއިމްތިޔ ުޒގެާބިލެއް

ާހަމަގައިމުާވެސްާމިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިމެނޭާގޮތަށްތޯާސުލޫކުާފ ސްކުރ ނީާނުވަތަާނޫންތޯާވެސް ާއިމްތިޔ ޒުާެވސް  1125ވ ތީ

ާކަމަށްާ ާކަމެއް ާބޭނުންތެރި ާވެސް ާހަމަގައިމު ާވަޑަިއގަތުމަކީ ާވިސްނ  ާދެއްކޭއިރު ާވ ަހަކ ާޮގސްގެން ކޮމެޓީއަކަށް

ާވިސްނާ އަޅުަގނޑަ ާމެންބަރުން ާޭބނުންވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދ  ާކޮމެޓީއަކަށް ާޤަރ ރު ާމި ާފެނޭ. ށް

ާއިޞްލ ުޙކުރިާ ާގަވ އިދު ާމި ާކުރީ. ާއިޞްލ ޙު ާމި ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދުވަހަކު ާއިހަށް ވަަޑއިގަންަނވަން

ާއެއީ ާމަސައްކަތްުޕޅު ާބޭފުޅުންގެ ާތިްއބެވީ ާއެ ާކޮމެޓީގައި ާއެ ާދެްއަވއިގެްނާާއިރު ާވަގުތުތަކެއް ާިގނަ ާވެސް ހަމަގައިމު

 1130މިކަމުގައިާތިއްަބވަިއގެންާކަްނާކުރެއްވިާބޭފުޅުންތަކަކ ާއަދިާއެބޭފުޅުންގެާއެާމަސަްއކަތްޕުުޅާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަނެވުމުންާ

ާމަޖި ާެވސް ާހަމަގައިމު ާަމސައްކަތްޕުަޅކީ ާމަސައްކަތްޕުުޅގެ ާޮކމެޓީގެ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާބަލައިގަނެވޭާއަޅުަގނޑަށް ލީހަށް

ނޑުމެންާ ނޑުމެްނގެާސުލޫކުާތެރޭަގއިާއަބަދުާެވްސާހަދ ންކުރަންާއަޅުގަ ނުޑާބޭނުންވޭާއަުޅގަ ާކަން.ާއަުޅގަ މަސައްކަތެއް

ޤައުމަށްާއިޚުލ ޞްތެރިވުމަށްާުހވ ކޮްށގެންާތިބޭާބައެްއކަމ ިއ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނަށްާއަިއސްގެންާމިާމަސައްކަްތކުރަނީާ

ާމަސައް ާިވޔަްސާޤައުމީ ާފ ޑުީކކަމުަގއި ާބިނ ކުެރެވނިވި ާއަދި ާތެރެއިން ާތަފ ތުެގ ާޚިޔ ލ އި ާސިޔ ސީ ކަެތއްކަމ އި،
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ާނެގުމަށްޓަަކިއާ ާއެއް ާފައިދ  ާސިޔ ސީ ާއަމިއްލަ ާނުވަތަ ާގޮތްގޮތަށް ާކަހަލަ ާދެރަވ ނެ ާރައްޔިތުންނަްށ  1135އަޅުަގނޑުމެން

ކަންކަންާކުރުންާހުއްޓ ލުމުގެާގޮތުންާމަސަްއކަތަކެްއާާރައްޔިތުންނަށްާދެރަވ ނެާކަހަަލާބަސްާބުނުމ އި،ާދެރަވ ނެާަކހަލަ

ާޖިނ ޢީާ ާއަދި ނޑުމެންނަކީ ާައޅުގަ ާއަދި ާެވސް، ނޑުަތއް ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަދި ާޖެހޭކަން ާކުރަން މިތ 

ާނެރެ ާއަމުރުތަކެއް ާމަްއޗަްށ ާރައްޔިތުންގެ ާފ ސްކޮށްގެން ާމިތަނުން ާވިޔަސް ާކުށްުކށް ާއެހެން ާިވޔަސް ާތިބޭާކުށެއް ން

ާކަމެްއާ ާމުހިންމު ާބެހެއްޓުމަކީ ާތެޭރގައި ާވެްސާވަިކާއިންތަެކްއގެ ނޑު ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ އިރު ބަޔަކަށް

ާގަވ އިދު،ާ ާވެސް ާދެންނެވިހެން ާކުީރގަިއ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންަނވ ލަމުން ާއެވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނ ތީ  1140ކަމަށް

ާަގވ  ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދަވ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކޮމިީޓއަކަށް ާމި ާދޭތެރޭަގއި ާއ ިއ ާކޮިމޓީ ާއިޞްލ ޙުކުެރއްިވ އިދު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާއިށީނދެލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ަލމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާބެހެއްޓެވުމަށް ާފިކުރުފުޅު މަޖިލީހުގެ

ނޑަށްާދެްއވިާުފރުޞަތަށް. ާރައީސްާއަުޅގަ

ާ

 1145 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާލޫފްންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްދ އިރ ގެާމެާގަލޮޅުާދެކުނު

ާމަްއޗަށްާ ނޑުެގާއުޙްުތގެ ާައޅުގަ ާމިޖެހެނީ ާވެސް ާއެންެމާފުރަތަމަ ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާތަފ ތުކޮށް ާޚިޔ ލު ާުކޑަކޮށް ާއ ިއ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުުރ ެއއްެޗްއާާމައްޗަންޮގޅި

ާނުކުރ ނަމޭ،ާ ާއެކަމެއް ާޚިލ ފަކަށް ާަގވ އިދ  ާޤ ނޫނ އި ާސަުރކ ރުން ާތިމަންނަމެންގެ ދަންނަވ ލަން.ާސަބަބަކީ،ާވިދ ޅުވެއްޖެ

ާމިނިވަންާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދ ދިފަހުން ާވިދ ޅުވެވުުނއިރު ާއެހެން ާނުކުރ ނަމޭ. ާހައްޔަެރްއ ާކަމެއް، އެކަހަލަ

ާއިތުބ  ާބޭފުެޅއްެގ ާޮއްއަވާމުޢައްސަސ ެއއްގެ ާފްލޯރގައި ާމަޖިލިސް ާއެަމއްސަލަ ާއޮްއވަ، ާވޯުޓ ާނެތްކަމުގެ  1150ރު

ާ ާހައްޔަރުޮކށްފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަްނ5ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވަނީ ާދޫނިދޫގައި ާހިމެނޭގޮތަށް ާެވސް މެންބަރަކު،ާއަޅުަގނޑު

ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއެކަން ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ ާކުރެވިަފއިވ ކަން ާނަަމވެްސ ާހަމަާއެނިގވަަޑއިނުގެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއަށްފަހު .

ާވ ީތާ ާވިދ ުޅވެފައި ާބަސްތަކެއް ާމިތ  ާދެރަކޮށް ާވަރަށް ާމުހ ޠަބުކޮށް ާރައީސ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ާޢަބްދު ާމިއަދު ާޙަޤީޤަތެއް، ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ަލން ާއަޅުަގނޑު ާކުްށވެިރކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެކަން ޝ ހިދަކީާهللا

ާަގވ އިދ ާޑީ.އ ރު ާނެތި ާތަފ ތުކުރުމެއް ާއެްއވެސް ާމިތަނުގައި ާހަމަ ާެއކަމަުކ ާބޭފުޅެއް. ާނިސްބަްތވެަވަޑއިގަންަނވ  ާއަށް  1155.ޕީ

ާަބއެއްފަހަުރާ ާފ ހަގަކުރެްއވި ާބޭފުޅުން ާަބއެްއ ާއަދި ާޤަބޫުލކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާވެްސ ާހަމަަގއިމު ާގެންދ ކަމަށް އެްއގޮތަށް

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާމަޖިލީހުެގާފްލޯރާހޫނުވެގެންދ ާަވގުތުާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާކަންތައްަތއްާކުރައްާ ވ ާވ ހަަކ.ާެއއީާއަުޅގަ

ާެއކަހަލަާ ާބަޔ އި ާނަްނާއިްއވުމުގެ ާއެ ާކަމަށް.ާނަމަވެސް،ާެއގޮތަށް ާނުކުަރއްވ ތީ ާކަްނތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއިއްވުމ އި ނަން

ާބައް ާމަސްލަޙަތަށް ާހަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާނުކުަރއްަވނީ ާއެ ާހުރިހާ ކަންތައްތައް ާފަސޭހަކޮށް ާވެސް ާވީހ  ލަވަިއގެން

ާމިއ އެކުާ ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ާަވަޑއިގަތުމަށް ާކުިރއަށް ާދެއްަވއިގެން ާފުރުޞަތު ާވެސް  1160މެންބަރުންނަށް

ާ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާހުށަހަޅުއްވ ެދއްިވކަމަށްޓަަކއި ާޤަރ ރު ާމި ާކަމަކީ ާއަެނއް ާބޭުނންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ޮބޑަށްާއަޅުަގނުޑ
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ާމިހ ރަށްާ ާމިހ ރުން ާވެސް ާހަމަގަިއމު ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

ާމަްޝވަރ ކުެރިވގެްނާ ާެމދުގައި ާގްރޫްޕގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޕ ީޓގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދެން ާއެްއޗެއް. ާޖެހޭނެ ފ ސްކުރަން

ާއަޅުަގނ ާނިންމަވ ގޮތަކަްށ ާއަިމއްަލާއެބޭފުޅުން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާެވސް ާހަމަަގއިމު ާއަޅުަގނޑު ާތ އީުދކުރ ނަން. ޑު

ާމިދާ  ާހިނގަމުން ާތެރޭގައި ާމަޖިލިސް ާމި ާމިހ ރު ާސަބަބަކީ ާތ އީދުކުރެވޭ. ާކުރަން ާމިކަން ާއަޅުަގނޑަށް  1165ޙައިޞިްއޔަތުން

ޓިާތަފ ތުާކަންތައްތައްާހިނގަންާކަންތައްތަުކގެާސަބަބުންާމިާފިޔަވަޅުާނޭިޅގެންާދިއުމުންާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްތައްާުހއް

ާ ާގޮތުން ާއޮތް ާގަވ އިދު ާމި ާމިހ ރު ާމެދުވެރިވަނީ. ާއަޅ 46ާާމި ާވިޔަސް ާބަލ ލިކަމުގައި ާއެކަިނ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާއަިދާ ާކުރުމ އި ާސަސްޕެންޑް ާޖަލްސ ތަކަކަްށ ާަވކި ާކުރުމ އި، ާޖުރުމަނ  ނޑުމ ިއ، ާކެ ާމުސ ރަ ާތެޭރގައި ފިޔަވަޅުތަުކގެ

ގެާކޮމިޓީއެއްގެާމުޤައްރިރުކަމުަގއިާހުންނެވިނަމަާއެާކޮމިޓީއެއްގެާމުޤައްިރރުކަމުންާވަކިކުރުމ އިާމިކަހަަލާއެހެންމެާމަޖިލީހު

ާތ އީދުކުރ ކަމަށްާ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާމިއަށް ާެވސް ާހަމަގައިމު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާހިމެނިެގންދޭ. ާކަންތައްތަކެްއ  1170ތަފ ތު

ާމިތ ނގައި ާޭބނުން. ާދަންނަވ ލަން ާކަންތަްއާާއަޅުަގނުޑ ާތެރޭގައި ާމަޖިލިސް ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ަބއެްއ

ާފަހުންާ ާދ ދި ާވިދ ޅުެވއްޖެ. ާވެްސ ާވ ހަކަ ާއަތްލ  ާގަޔަށް ާމީހުން ާފަހަރު ާަބއެއް ާވިދ ޅުވެ ާވ ހަކަ ާގޮތުގެ ހިނގަމުންދ 

ާއިން ާޑީ.އ ރު.ީޕ ާއަތްލ ފައި ާގަިއގައި ާފަހުމީ ާއަލްޙ ން ާޮގސް ާތެރޭގައި ާމަޖިލިސް ާމި ާއޮްތާާއަޅުަގނޑު ާނަގ ފައި ވަގަށް

ާނުވަތަާ ާަވގަށް ާބަަޔކަށް ާޙ ެލްއގައި ާެއއްވެސް ާކުރީކީ ާެއކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބުނި. ާދޭށޭ ނިޑ ާގޮ ާތި ާިތއީ. ނިޑއެކޭ ގޮ

 1175މީހުންތަކަކަށްާނުފެންނ ނެާގޮތަކަށްާކުރިކަމެއްާނޫން.ާމިާޤަރ ރުާހުށަހަޅުއްވ ދެމުންާވެސްާުކޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާ

ާމެ ާމެންބަރުންާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާޕ ލިމެންޓްތަކުަގއި ާޤައުމުތަކުގެ ާެއހެން ާބޭރުގެ ާވިދ ޅުވިހެން ާނަޝީދު ންބަރު

ާޮއވޭ.ާ ާެގއްޭލގޮތަށް ނޑި ާގޮ ާބަދަލުވުމުްނ ާޕ ޓީއަކަށް ާެއހެން ާނޫން ާޕ ޓީ ާއެހުންނެވި އިންތިޚ ބުެވވަަޑއިގަންަނވ އިުރ

ތަށްާނުކުެރވޭީތވެާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެާފުރުޞަތެްއާނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާއޮްތގޮތުންާެއކަންާއެގޮ

ާމިތ ާާ ާއަލްޙ ން ާބޭނުންވީ ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދުވަހު ާޙަްއޤުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާޕ ޓީގެ ާައޅުަގނުޑމެން ާއެހެންވީމަ، ނެތް.

ާ ާއޭނަ ާޮގތަށް ާފެންނ ނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާވަދެ ާފަހަތަށް ާއެ ާއޭނަގެ ާދިޔައިުރގަިއާވެސް ާޑީ.އ ރު.ީޕާވ ހަކަދަްއކަމުން  1180ަކއިރީ

ާިތއްބެިވާ ާމި ާގައި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވެސް ާހަމަަގއިމު ާއަލްޙ ނަކީ ާދެން ާބުނަން. ާދޭށޭ ނިޑ ާގޮ ާއޮތް ާނަގ ަފއި ާަވގަށް އިން

ާަގއިަގިއާ ާއޭނަ ާއެހެންވީމަ، ާބޭފުޅެއް. ާހުރި ާއުޅުްއވ ފައި ާދުވަުހ ާގިނަ ނޑުމެންނ ެއކު ާއަޅުގަ ާއަދި މެންބަރުންނަށްވުރެ

ާގޯްސކޮށް ާެއއީ ާގޯްސާާއަތްލެވުނީ ާއަތްލުމަކީ ާއެދެން.ާގައިަގިއާމީހެއްގެ ާމަޢ ފަށް ާއެަކމަށް ާވ ނަމަ ާކަމެއްކަމަށް ކުރެވުނު

ނޑަށްާހީވަނީާމިާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާހަމަާއަބަދުާވެސްާއެކަންާކުެރިވާ ކަމެއްާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުގަ

ާމިހިސ ބަށް ާއ ދެ، ާޯގސްަކމެއްހެން. ާއެއީ ާހުންނ ތީ ާމިީއާާކުރެވި ާކީއްވެގެންތޯ ާމިޖެހެނީ ާދ ން ާކަންތައްތައް  1185މަޖިލީހުގެ

ާމަޖިލީހުެގާ ާޚ އްޞަ ާރައްޔިތުންގެ ާލިބުނީ ާފުރުޞަތު ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ސުވ ލެއް.

ާމި ާައއިއިުރގަިއ ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއޭުރ ާަހއިޞިްއޔަތުން. ާމެންބަރެއްގެ ާމިހ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ތަނުގަިއ

ާޒިުބާ ާއަރ ަވޑަިއގެން ާކޮޅަށް ާމައްޗަށް ާމޭޒު ާތިއްބެވީ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާތިއްބެވި ާގޮތުަގއި ާަވޒީރުންގެ ދައުލަތުގެ
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ނޑިާ ާގޮ ާބޯމަްއޗަށް ާތިބީ ާަބޔަކު ާއަެނއް ާއަރަިއ، ާކޮޅަށް ާމަްއޗަްށ ާޭމޒު ާިތއްބެވީ ާަބޔަކު ާއަނެއް ތިރިކުރަްއވަިއގެން.

ާއޭާ ާނަމަވެސް، ާނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވ ާދަމ ލައިގެން. ާައށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާތިއްެބވި ާތެރޭގައި ާމަޖިލިސް ާޚ އްޞަ  1190ރު

ާރައްދެއްާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބަވަީނ. ާޖެހިލުންވެަވޑަިއގަންނަވ ަފއި ާވަރަށް ާވަޒީރުން ާދައުލަތުގެ ާއަދި މެންބަރުންނ އި

ާތެ ާފިއްތުންަތކެްއގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާކެރިަވޑަެއއްނުގަްނނަވ . ާމިއޮތީާދެއްވ ކަށް ާޙ ލަތު ާމިއަދު ާނަމަވެސް، ާތިބީ. ރޭަގއި

ބަދަލުވެފައި.ާޙަޤީޤަތަކީާމިއަުދާޑީ.އ ރު.ީޕގައިާވެސްާތިބީާަވރަށްާޒުވ ންާޖޯޝ ާފޯރިއ އިާއެީކގައިާކެރިގެންާހިތްވަރ އެުކާ

ާހައި ާބަޔަުކ ާަވކި ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާމިހ ރު ާއެހެްނީވމަ، ާވ ީތ. ާބައެްއކަމަށް ާކެރޭެނ ާތިޭބ ޖެްކކޮށްގެންާމަސައްކަތްކުރަން

ާިމާ ާޔަޤީންކަން ާކުރ ނެކަމުގެ ާމަަސއްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާހަމަގައިމު ާުނދިނުމަށް ާިވޔަ ާތަނަކަށް  1195ހިންގޭނެ

ނޑަށްާހަމަގައިުމާ ފުރުޞަތުގައިާެވސްާއަރުވަން.ާހަމަާމިވ ހަކަާފ ހަގަކޮށްލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއަޅުގަ

ހުގެާަވކިާޕ ޓީއެއްާނޫން،ާހުރިހ ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާރައްޔިތުންާވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީ

ާކުރުމ  ާެއއްވެާާއިތުބ ރު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިތިބިމެދު ާޑީ.އ ރު.ޕީަގއި ާސަބަބަކީ ާނެތް. ާޝައްެކއް ާހަމަގައިމުާސް ާމެންބަރުން

ާކުރ  ާތ އީދު ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމެންބަރުންނ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއެމް.ޑީ.ީޕާާވެސް ާއެބައޮތް. ާސަޕޯޓް ާއެންމެންގެ ހުރިހ 

ާއެބައޮތް.ާހަމައެކަިނާ ާތ އީދު ާމެންބަރުންގެ ާކުރ  ާސަޕޯޓް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއަދި ާމެންބަރުންނަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ  1200މެންބަރުންނ 

ާޤަބޫ ާއަުޅަގނޑުާެވސް ާމުހިއްމުާމަގުސަދަކަށް ާއެންމެ ާކުރުމުގެ ާމިހެންާފ ސް ާަގވ އިދު ާމި ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަނީ ލު

ާދަންނަވަެަންާ ާ ާއެކަމަކު ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ާބޮޑަށް ާަވރަށް ނޑު ާއަެަުޅގަ ާއެއީ، ާހިފެހެްއޓުން. ާގަދަރު މުއައްސަސ ގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާކޮށްލ އިރު ާފ ހަގަ ާމިވ ހަކަ ާހަމަ ާހިނގަިއގެންނޭ. ާކަންތައްތަކެއް ާމިދަނީ ާމިހިސ ބަށް ާއަކީ ާވ ހަކަ މިއުޅޭ

ާސި ާޕ ޓީ ާބޭނުން ާކަންތައްަތްއާފ ހަގަކޮށްލަން ާެއކަހަލަ ާެއގޮތަށް ާހިނގަމުންދ އިުރ ާކުރިއަށް ާޤައުުމ ާގޮުތަގއި ސްޓަމެއްެގ

ާއެހެންާ ާދުނިޔޭގެ ާޙަޤީޤަތް ާމިީއ ާވަމުންދ ނެ. ާއެކަންކަން ާއެގޮތަށް ާދ ނެ ާިހނގަިއގެން ާމަޖިލީހުގައި  1205ރައްޔިތުންގެ

ާތެރޭ ާމަޖިލިސް ާއަޅުަގނޑުެމން ާގޮތް. ާހިނގ  ާކަންތަްއ ާވެސް ާހަމަނުޖެހުންތައްާޤައުމުތަކުަގއި ާތަފ ތު ާމިޮގތަށް ގަިއ

ާއެހެންާ ާދުނިޔޭގެ ާވެސް ާމެދުވެރިޮކށް ާނެޓް ާއިންޓަރ ާއެ ާހަމަ ާހުންނ ނެ ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާދ އިރުގައި ހިނގަމުން

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލ ލ ފައި. ާކިހިނެއްތޯ ާިހނގަމުންދަނީ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާމަޖިލިސްތަުކަގިއ ޤައުމުތަކުގެ

ާޤައުމުތަކުެގާާރައްޔިތުންނަށް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާމެދުވެރިކޮށް ާނެޓް ާިއންޓަރ ާވެސް ާއެބޭފުޅުން ާގޮވ ލަން ާހަމަ ވެސް

 1210މަޖިލިސްތައްާޕ ޓީާސިސްޓަމްާނިޒ މުާއެކުލެވިފަިއވ ާމަޖިލިސްތަކުަގއިާމިކަހަލަާކަންތައްާހިނގ ާގޮތްާބައްލަވ ަލއްވަން،ާ

ާވެ ާގ ތެއް ާއެތަންތަނ އި ާމިއީ ާމަޖިލިސް ާހަމަގައިމުވެްސާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމަށް ާހިނގ ތަނެްއ ާކަންކަން ސް

ާިމއޮީތާ ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާިމ ާދ ނެ. ާވެްސާމަޖިލީހުގައި ާކަންތައްތަްއ ާމިކަހަލަ ާއެެހންވީމަ، ާނުފެނުން. އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑުމެްނގެާެދާޕ ޓީއަކީާވަރަށްާެވސްާބޮޑަްށާވިސްނުމ ާފިކު ރުާތަފ ތުާދެާބޮޑުާދެާޕ ޓީާއެމް.ޑީ.ޕީާއ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަުޅގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދ ނެ ާހުއްޓިެގން ާމަޖިލިސް ާއެގޮތަށް ާމައްސަލަތަުކގަިއ ާކަހަލަ ާބައެއް ާވ އިރުަގއި ާއެހެންކަމަށް ޕ ޓީ.

ާޑީ.އ ރު.ޕީންާ ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާހިސޯރު ާމަޖިލިސް ާބޭނުމުގައި ާނިންމުމުގެ ާކަމެއް ާގޮތަކަށް ާަވކި ާއެކަމަކު  1215ޤަބޫލުކުރަން.
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ާމަޖިލީހު ާމި ާެއކަމަކަްށާއަޅުަގނޑު ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާޤަބޫުލކުރ ނެ ާއަޅުަގނޑު ާހައިިސއްަޔތުން ާމެންބަރެއްގެ ާހުރި ަގއި

ާތިމަންނ މެންާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުދޭނަމޭ. ާވެސް ފުރުޞަތެއް

ާކަންތަ ާެއއްގޮތަްށ ާގަވ އިދ  ާޤ ނޫނ  ާމަޖިލިސްަގއި ާމި ާގޮތަށްާހަމަގައިމުވެސް ާމި ާދޭނަމޭ. ާފުރުޞަތު ާހިނގ ނަމަ އްތައް

ާހަމަަގއިމުވެސްާ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުުކރ  ާައޅުަގނޑު ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިދަނީ ާމަޖިލިސް ާހ ލަތަށް ާމި ާދިމ ވަނީ މިކަންކަން

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާދ ތިފަހުން ާނުެދއްވ ތީ. ާފުރުޞަތު ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާެމންބަރުން ާތިއްެބވި ާގަިއ  1220އެމް.ޑީ.ޕީ

ާިމާ ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާތަކުރ ރުކޮްށ ާމައްސަަލ ާޖެަނރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާގެންދިޔަ ާަދއްަކމުން ާވ ހަކަ އަޅުަގނޑުމެން

ާކުިރއަްށާ ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާތިމަންނަމެން ާވ ތީ ާމައްސަލައަކަށް ާޕޮރަސީޖަރަލް ާެގންދެވީ ާވިދ ުޅވަމުން މަޖިލީހުގައި

ާެއގޮ ާުދވަހު ާކިތައް ާނޫނޭ. ާބޭނުމެއް ނޑުމެންނަށްާގެންދ ކަން ާއަުޅގަ ާވެސް ާެއކަމަުކ ާހުއްޓުވ ެލްއވީތޯ. ާމަޖިލިސް ތަށް

ާކުރިައކަްށާ ާއެކަެމއް ނުޑޮކށްލ ގެން ނޑުބަ ާގަ ާމިތަން ާމުޅި ާހަޅޭއްފަޅެއްޖަހަިއގަތީމުން ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާނުދޭ ފުރުޞަތެއް

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހުން ާކުރެވުނު ާވަކި ާމަގ މުން ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލް ާނިމި ާޚަބަރުާނުދިޔަ.ާމައްސަލަ ާޓީވީން  1225ަހމަގައިމުެވސް

ާތިމަންނ މެންާ ާައޑު ާވިދ ޅުިވ ާަދއްަކވަމުން ާވ ހަކަ ާަޖލްސ ގައި ާހަރުޭގގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމަނިކު ާމޫސ  ާދެކުނިން އަިއއިރުަގއި

ާކޮންފަރެންސ ާ ާޑޯނ ސް ާއޮތް ާމިތަނުަގއި ާދުވަސްކޮޅު ާއެ ާއެީއ ާފަސްކުރ ށޭ. ާމައްސަލަ ާޖެނަރަލްެގ ާއޮޑިޓަރ ބޭނުންވީ

ާޑީ ާލަްސކުރީއޭ.ާދިމ ކޮށް ާގަސްދުަގއި ާތިމަންނަމެން ާޤަބޫލުކުެރވޭތީ ާތިމަންނައަށް ާކަމަށް ާކަެމއް ާއުޅުނު ާކުރަން .އ ރު.ޕީން

އެކަންތައްާއޮންނ ނީާކޮށްފައޭ.ާހަމަާމިާޢިބ ރ ތުންާސިދ ާވިދ ޅުވެާއެާޚަބަރުާައޅުަގނޑުާދި.ޓީވީންާބެލިން.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާމިހު ާމަސަްއކަތްތައް ާމިތަނުގައި ާެއާކޮންމެހެން ާނޫން. ާޚިލ ފުެވގެނެއް ާޤ ނޫނ އި ާުނވަތަ ާޚިލ ފުވެގެން ާަގވ އިދ   1230އްޓެނީީކ

ާކުރިންާ ާޭއގެ ާކުރަނީ. ާޤަބޫލު ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާހުްއޓުވ ލަނީ ާގަސްދުަގއި ާހަމަ ާއެކަން ާކަމެްއވީމަ ާނުކުރެވޭ ޤަބޫލު

ާހުއް ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާހިނގައްޖެ. ާހުއްޓިގެން ާތެރޭ ާމަޖިލިސް ާހަމަ ާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއޭގެ ާހިނގައްޖެ. ޓިެގން

ރައީސުންނަށްާދޭާއިނ ޔަތުެގާބިލުާހުއްޓިގެްނާހިނގައްޖެ.ާެއއްވެްސާހ ލެްއގަިއާޤ ނޫނ ާަގވ އިދ އިާޚިލ ފުާެވގެނެްއާނޫނޭާ

ާހަމައެކަނިާދެާޕ ޓީގައިާހުރިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމެއްގެާސަބަބުނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަގައިމުެވސްާޔަގީންކަންާއަުރވަދީފ ނަން

ާކުރަްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމެންބަރުން ާީޕއޭގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ، ާނުވަތަ ާމެްނބަރުން ާޕ ޓީގެ  1235ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ާކަމަށްާ ާހުރި ާއެބަ ާގ ބިލިއްޔަތު ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާވ ނަމަ ާކަމަްށ ާދެއްވ  ާފުރުޞަތު ާކުަރން ާމަސައްކަތްަތއް ބޭނުންވ 

ާތި ާއަުޑހަން ާތިބެން، ާނުދަންޏ ާކެތްތެރިކަމ އެުކ ާކަންތައްަތއް ާިމޮގތަށް ާެއކަމަކު ާތިބެން. ާވެްސ ާމަޑުމައިތިރިކޮްށ ބެން،

ާއުޅެން.ާ ާދައްކ ލަިއގެން ާވަރު ާތަންކޮޅެއް ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަހަރު ާބައެއް ާމިޖެހެނީ ާވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާފުރު ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާކުރަްނ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންގެާއެީއކީ ާހުރިހ  ާދިވެހި ޞަތުގަިއ

ނުޑާެއކަމަކަށްާ ާެއދެން.ާއަުޅގަ ާމަޢ ފަށް ާއެކަމަށް ާކުެރވިަފއިވ ނަމަ ާކަމެްއާގޯްސކޮށް ާގ އިުމެވސް ނޑަށް ާއަުޅގަ  1240އަރިހުން

ާަވރުވެގެންނޭ.ާފަހަރުަގއިާޓީ ާކަންތައްާދަނީާވަރަށްާބޮޑު ވީްނާލަދެއްާނުގަނޭ.ާެއކަމަކުާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާއެހިސ ބަށް

ާނުފެނިދ ނެ.ާ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާހިނގަމުންދ  ާތެރޭގަިއ ާމަޖިލިސް ާމި ާބޭފުޅުންނަށް ާގެްނދަވ  ާބައްަލވަމުން ޖަލްސ ތައް
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އެންމެފަހުންާއެާމައްސަލަާމިާމަޖިލީހުގައިާދިމ ވިާދުވަހުާކަްނތައްތައްާެވގެންދިޔައީާކިހިނެްއތޯ.ާހުއްޓ ނުލ ާމިާމަޖިލިސްާ

ާިނސްބަ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެއއްާތެރޭގައި ާޢިްއޒަތްތެރި، ާބައެއް ާޮގސް ާކުރަމުން ާގަދަ ާއަޑު ާމެންބަރުން ާވަޑަިއގަންަނވ  ތް

ާއެއްާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާެއއަށްފަހު ާއެއްލ ލި. ާރިޕޯޓް ާެޖނަރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާދިމ ލަށް ާރިޔ ސ ތ އި ާމެންބަރަކު  1245ޢިއްޒަތްތެރި

ާދި ާރިޔ ސ ތ  ާހުއްޓ  ާގޮސް ާގޮސް ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމެންބަރަކު ާދިޔަ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގައިަފއި މ ލަށް

އެއްާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރަކުާވ ހަކަާަދއްކަންާހުންނަވަނިކޮްށާހުއްޓ ާނުލ ާފޮތަކުންާެތޅިތެޅީހެންާއަތުަގއިާޖެހުނީާކިަތްއާ

ާކެތްނު ާވެސް ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާހިނގައިގެން ާކަެމްއ ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާނޭނގޭ. ާކަމެއް ކުރެިވގެންާފަހަރު

ނޑުމެންނަށްާވެސްާކުރަންާމަޖުބޫރުާވަނީ.ާ ނޑުންނޭާބުނ ާއުސޫލުންާދެން،ާއަޅުގަ ނޑަށްާޖެހޭނީާދަ ނޑުާކަ އެްއކަލަާދަގަ

ާބޭނުްނވ ާ ާވެސް ާއުޅެން ާއަލުަގނޑުެމން ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާުކރ  ާބޭނުންވެގެން ާކުރަން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިީއކީ  1250އެހެންވީމ ،

ާ ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނޫނޭ. ނޑަްށާގޮތެއް ާއަުޅގަ ާތިެބގެން ާމިތ ގައި ާމަޑުަމއިތިރިކަމ ެއކު ާރީއްޗަށް ާހަމަ ބޭނުންވަނީ

ާބޭފުޅަުކާ ާބޭނުންވ  ާދައްކަން ާވ ަހކަ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާަދްއކ ފައި، ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާލިބޭ ާދަްއކަން ވ ހަކަ

ާޯވޓަކަށްާޮގސްގެން ާދީފައި ާފުރުޞަތު ާއެ ާއެބޭފުޅުްނނަށް ާގަޑި ާދަްއކ  ާގޮަތކަށްާނިމުނީ.ާއެކަެމއްާއޭރުންާާވ ހަކަ ނިންމ 

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީާރައްޔިތުންާބޭނުންނުވ ާ ރައްޔިތުންާބަލަިއގަންނ ނެ.ާޕްރޮވިންސްާމައްސަލ ގައިާމިސ ލަކަށް،ާއަުޅގަ

ާވަނީާ ާފައިދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާކުރަްއވަނީ ާޤަބޫލު ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާބޭނުން. ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާހަދަން. ާޕްރޮވިންސް  1255ާކަމަށް

ޕްރޮވިންސްާހަދައިގެންާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާމަޖިލީާއަކީާރ އްޖޭަގއިާހުރިހ ާރައްޔިތުންާހޮވ ފައިވ ާމަޖިލީހަކަށްާވ އިުރާ

މިާމަޖިލީހުންާވޯޓުާނިމޭާގޮތަކީާރައްޔިތުންާބަލަިއގަންނ ނެާގޮތް.ާއެާފުރުޞަތުާދެްއވ ށޭ.ާޙަޤީޤަތަކީާރައީސްާނަޝީދު،ާ

ަމގ މަށްާއިންތިޚ ބުާކުރެވުނުތ ާއެންމެާހަާމަސްާދުވަސްފަހުްނާމިާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަުމގެ

އިންތިޚ ބުާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާގެްއލިގެންާދިޔަާކަން.ާމިއީާޙަޤީޤަތެއް.ާއޭރުންާރައީސްާނަޝީދުާތަކުރ ރުކޮށްާވިދ ޅުވިާހަމަާ

ާުނދޭނަ ާވެސް ނޑި ާގޮ ާހަތް ާެއންމެ ާފަރ ތަކަށް ާއިދިކޮޅު ާނޫން.ާހިލ  ާއެހެނެއް ާދިޔައީ ާވެެގން ާކަން ާނަމަވެސް  1260މޭ.

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާހިސ ބުން ާވަިކވި ާދޮގ ،ާތެދ އި ާރަްއޔިތުންނަށް ާލިބިގެން ާހަމަހޭވެރިކަން ާރަްއޔިތުންނަށް އިރ ދަކުރެްއވީތީ

ާނި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާނިންމުނީ ާއިންތިޚ ބުަގއި ާިރޔ ސީ ާއޭރުގައި ާތިމަންނަމެންނަށް ާއަދި ާއެނިގއްޖެ ާނޫންާވެސް ންމުން

ާ ާެއންމެ ާލިބިަވޑަިއގަތީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާގޮތުން ާދެއްވި ާވޯޓު ާބޭފުުޅން ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާއިދިކޮުޅ48ާާކަމަށް. ޮގނޑި.

ނޑިތައްާލިބިގެންާދިޔައީ.ާއެހެންަކމަށްވުމ އެކުާސަރުކ ރުންާަވކިާގޮތަށްާބޭނުންވެގެންާކުރަްނާ ފަރ ތްތަކަށްާދެންާހުރިާގޮ

ާދެން ާކަންތައްަތއް ާޤަބޫލުާާއުޅޭ ާކަމަށް ާއުސޫލު ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާތިބި ާތަނުގައި  1265މި

ާމިާ ާބައެއްފަހަރު ާއެއީކީ ާމިދަނީ. ާހުއްޓިގެން ާމަޖިލިސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާހެއްދެވީމ  ާދެކޮޅު ާއެކަންކަމ  ނުކުރެިވގެން

ާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާބައެްއާމެންބަރުންާވިދ ޅުވ ނެ ާމަޖިލީހުގެ ާއުޅުއްވަީނާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން ާވަޑައިަގންނަވ  ާނިސްބަތް އަށް

ާިމާ ާކެރިގެން ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާގެންނ ށޭ. ާފިއްތުންތައް ާސަރުކ ރަށް ާހުއްުޓވ ށޭ. ާމަސަްއކަތްަތއް ާސަރުކ ރުެގ މި

ާނެ ާިވސްނުމެއް ާއެްއވެސް ާހަމަަގއިމުވެސް ާޕ ޓީގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއިޚުލ ސްތެރިކަމ އެކު ާހަމަ ާމިާދަންނަވ ލަނީ ތޭ
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ާޕްޮރވިންސްާ ާނުކުރަްއވ ށޭ ާޤަބޫލުުފޅު ާކުރުމަކަށް. ާޖެއްސުން ާސަރުކ ރަށް ާހުއްޓުވ ަފއި، ާކަންތައްަތްއ ާކުރ   1270ސަރުކ ރުން

ާކަމަށް.ާ ާކުރަން ާޖެއްސުމެއް ާސަރުކ ރަްށ ާެއއީ ާނުވަނީ ާބޭނުން ާހަދަން ާޕްރޮވިންސް ާއަުޅަގނޑުމެން މައްސަލ ަގއި

ާގެންނަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާޤ ނޫނަށް ާކަމަކަށްާމ ލިއްޔަތު ާކަމެއް ާކުރ  ާެޖްއސުމެއް ާސަރުކ ރަށް ާިއޞްލ ޙަކީ ާމިއުޭޅ ން

ާސަުރކ ުރާ ާ ާނުވަތަ ާޖެއްސުމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިއޞްލ ޙަކީ ާމިއުޅޭ ާގެންނަން ާޤ ނޫނަށް ާސިަފއިންގެ ނުބައްލަވ ށޭ.

ާހުއްޓުވުމަށްާކުރަންާުއޅޭާކަމަަކށްާނުބައްލަވ ށޭ.ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނަންަގވ ތީ..

ާ1275 

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ނަންގަވަްނވީާގޮތަށްާނެންެގވީމ ،ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަން.ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުގެާވ ަހކަފުޅުާކުިރއަށްާ

ާގެންދަވ .ާ

ާ

 1280ާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާގަލޮޅު

ާދަންނަާ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާއެެެހެްނވެގެން ާމެންބަރަކު،ާއ ދެ، ާއެއް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބޭނުންވަނީ ވ ލަން

ާޭގަގއިާ ާހަރު ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާގޭގަިއ، ާހަރު ާހަމަ ާނ ޒިމް ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަމަޑވެލި ާހަނދ ންވަނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާަސރުކ ރު ާމި ާކުރަމުންދަނީ ާމަަސއްކަތް ާމި ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާެއހިން. ާައޅުަގނޑު ާައޑު ާގޮތުންާވިދ ޅުިވ ޣައިރުޤ ނޫނީ

ވައްޓ ަލއިާބަޣ ވ ެތއްާގެންނ ށޭ.ާއެގޮތުންާކުރ ކަމެކޭާސިފައިްނގެާޤ ނޫނަށްާމިގެނައިާއިޞްލ ޙަކީ،ާެއގޮތުންާކުރ ާކަެމކޭާ

 1285މިާއެމް.އެން.ބީ.ީސގެާބިލަކީާިމާކަހަލަާދެާތިންާކަމެއްާފ ހަަގކުރެްއވި.ާެއކަމަކުާއެގޮތަށްާިވދ ޅުާނުވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާ

ާހ ލެއްަގއިާއެްއވެ ާއެއްެވސް ާވިްސނުމަކީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާއިޞްލ ޙުތައް ާމިގެންނަ ާެއކަންަކމަށް ާހ ލަތެއްަގއި ސް

ނޑުމެންނ އިާމަޝްވަރ ކޮްށގެންާ ސަރުކ ރުާހުއްޓުވަންާނުވަތަާސަރުކ ރަކަށްާޖެއްސުންާކުރ ަކށްާކުރ ާކަމެއްާނޫނޭ.ާއަޅުގަ

ކަންާނިންމަންާމަސައްކަތްާކުރ ކަމަށްާވ ނަމަާެއކަންކަމުގެާނަތީޖ ާފެންނ ނެ.ާދެާޕ ޓީާދެމެދުގައިާވ ހަކަާދެްއކިގެންާކަން

ާފިކުރެއްަގިއާ ާދެ ާިވސްނުމެއްަގއި ާދެ ާބަޔަކު ާތިބި ާކުލައެްއގައި ާދެ ާޕ ޓީއެްއގެ ާދެ ާދ ނެ.ާއެކަމަކު ާރަނގަޅަށް އެކަންކަން

ާފިކު ާވިސްނުމ އި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާހަމަ ާބަޔަކު ާެއީއާތިބި ާދ ެނއޭ. ާވެގެން ާތަފ ތު ާހަމަ  1290ުރ

ނޑުމެްނގެާ ާުނބައްލަވ ށޭ.ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ާކަމެއް ާކުރ  ާޖެްއސުމަށް ާސަުރކ ރު ާނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ުރާހުްއޓުވަން

ާކަަމކަްށާ ާއެްއވެސް ާއެހެން ާކޮށްދިނުމަށް. ާކަމެއް ާކޮންމެ ާވ ނެ ާފައިދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރީ ާވިސްނުން ހަމަގައިމުވެސް

ނޑުމެންނ އިާބަްއދަލުވ ާރައްޔިތުންާައޅުަގނޑުެމންގެާރަށްރަށަށްާގޮއްސަާިމާއަ ޅުަގނޑުމެންާހުރަހެއްާނ އަޅ ނަމޭ.ާއަޅުގަ

ާޖެހުނީމ ާ ާކަންފަތުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބަސްތައް ާއެީމހުންގެ ާއަހ  ާއިިވ، ާައޑު ާރަްއޔިުތންގެ ާޖަލްސ ަތކުން ބ އްވ 

ނޑުމެންާމިތަނަށްާައިއސްާވ ހަކަާ ނޑުމެންާގެއަްށާދިޔ މ ާައޅުަގނޑުމެންާމިާނަގ ާފޯނުތަކުންާއަެަުޅގަ  1295ަދއްކަނީ.ާއަުޅގަ

ާބައްދަުލވެާ ާމީހުންނ އި ާދ ިއރ ގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާަދއްކަނީ. ާމި ާމިތ ަގއި ާއައިސް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަަކ ާދަްއކ  އެ
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ޓުވ ކަްނާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާކަމެއްާއެމީހުންާދައްކ ާވ ހަކަާއަުޅަގނޑުމެންާމިތ ާމިާދައްކަނީ.ާެއއީކީާމިާސަރުކ ރުާހުއްާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާޤަރ ރަކީާނުވަތަާމިާ ނޑުާހަމަާވ ހަކަާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާއަޅުގަ ނޫން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރ ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޭއރުން ާސަބަބަކީ ާކަމެކޭ. ާޖެހޭނެ ާފ ހަގަކުރަްނ ާމި ާޮކންމެހެންވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގަވ އިދަކީ

ނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރ ތީ.ާމިާގޮތު ނޑުމެންނަކީާެވސްާސައިެޒއްަގއިާތިބެެެންޖެހޭާބަޔަކަށްާތިބޭނެާކަމަށްާއަޅުގަ  1300ަގއިާއަުޅގަ

ާެވގެްނާ ާރަނގަޅު ާަކންތައްތައް ާސުލޫކ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ާއަޚުލ ޤ  ާމެންބަރުންގެ ާމިތަނުގައި ާސަބަބުން ާފިޔަވަޅުަތކުގެ އެޅޭ

ާއަޅުަގނޑަ ާހަމަގައިމުެވސް ާކަމަށް ާމަޖިލީހުގެާދ ނެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއހެންކަމަށްވުމ އެކު ާޤަބޫުލކުރެވޭ. ށް

ާކޮށްދެްއވުމަށް.ާ ާފ ސް ާގޮތަށް ާއޮތް ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާަގވ އިދު ާމި ާމިއެދެނީ ާކިަބއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާމަސައް ާައަވހަށް ާވީހ ވެސް ާވެސް ާރަްއިޔތުންނަށް ާއިރ ދަކުރެްއވީތީ ާލިބިންޖެހޭާއޭރުން ާއެ ާނިމި،ާރައްޔިތުންނަށް ކަތްތައް

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާލިެބމުންދ ނެ. ާެވސް ާބ ރުތަކެއް ާެއާލިބެންޖެހޭ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާލިބެމުްނދ ނެ. ާމަންފ ެއއް  1305ފައިދ އަކ 

ާއަުޅގަ ާޕެޓިޝަންތައްާނުވަތަ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤަރ ރުތައްާނުވަތަ ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ 

ާނޫން.ާ ާކަެމއް ާކުރ  ާޖެްއސުމަށް ާސަުރކ ރަށް ާމި ާހ ަލތެއްަގއި ާެއްއވެސް ާމައްސަލަތަެަކަީކ ާކުއްލި ާހުށަހަޅ  މަޖިލީހަށް

ާަބއެްއެގާ ާތިބި ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާމިތަނުަގއި ާރައްޔިތުން ާވ ނަމަ ާކުރ ކަމަށް ާޯގސްކޮށް ާކަންތައްަތއް ސަރުކ ރުން

ާމަން ާަރއްޔިތުްނގެ ާވ ނެ.ާހައިސިއްޔަތު ާމަޖުބޫރު ާކުރަން ާއެކަންަކން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހައިިސއްޔަތުްނ ދޫބުތަކެއްގެ

ާކިަޔވަމުންދ ާ ާއެތަނުގައި ާދައްކަން. ާވ ހަކަ ާއެތަނުގެ ާުއވ ލ އިުރަގިއ ާކުއްލިއްޔ  ާމަޖުބޫރުވ ނެ  1310އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހެންވީމަ،ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާސަުރކ ރަށްާދަރިވަރުންގެާަހއްޤުަގއިާއަުޅަގނޑުމެންގެާއިސްލ މްާދީނުެގާޙައްޤުަގއި.ާއެ

ާވ ަހަކާ ާއެ ާތަކުރ ރުކޮށް ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރ  ާހިނގަން ާމަގަުކން ާނުބައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާކުރަން ޖެއްސުން

ންެގާމިތަނުގައިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާިނސްބަތްާވަަޑިއގަންނަވ ާމެންަބރުންާދައްަކވ ތީާައޅުަގނުޑާމިާދަންނަވަނީާައޅުަގނޑުމެ

ާގްރޫޕްގެާ ާޕ ލަމަންޓް ާނުވަތަ ާމެންބަރުންނަށް ާޕ ޓީގެ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާނެތޭ. ާވިްސނުމެއް ާއެ ާވަރަކަށް އެްއވެސް

 1315ލީޑަރުންނ ާވެްސާމަޝްވަރ ޮކށްގެންާކުީރާބަިއގަިއާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާކަންކަމުެގާމަޝްަވރ ާކުރަްއވ ށޭ.ާަރއްޔިތުންނަްށާ

ނޑުމެންގެާތ އީދުާލިބޭނެ،ާޚ ްއޞަކޮށްާގަލޮުޅާދެކުނުާދ އިރ ާާފައިދ ާވ ނެާކަެމއްާކަުމގައިާވ ނަމަ ހަމަގައިމުވެސްާއަުޅގަ

ނޑުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްގެާތ އީދުާއެކަމަށްާދޭނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ،ާަވއްސަލ މްާައލައިކުމް. ާއިންާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމިހ ރު ާމިއަދު ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާސުލޫކުާާޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާާރައްޔިތުން ާބަހުސަކީ ާކުރެވެމުންދ   1320މި

ާ ާަގވ އިދު ނޑު ާއެހެންީވމަ،ާއަުޅގަ ާކުރަމުންދަނީ. ާމި ާމިހ ރު ާބަހުސް ާޤަރ ެރްއގެ ާހުށަހެޅިަފއިވ  68ާގަވ އިދުެގާނަމުގައި

ާވ  ާމެންބަރުންގެ ާމަްއޗަށް ާމައްސަލ ގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާިރޢ ޔަތްކޮށް ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާބިނ ކުރުމަށްާވަނަ ހަކަ

ާއިންާ ާމައުޟޫ ާބަހުސް ާމި ާހީވަީނ ނަޑ ާއަުޅގަ ާވެއްިޖއްޔ  ާަދއްަކވަން ާމި ާއެއް ާވ ހަކަ ާހުރިހ  ާދަންަނވަން. އަޅުަގނޑު



 50 

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާހެން.ާއަޅުގަ ާހިނަގއިދ ނެ ކައްސ ަލއިގެން

 1325ާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަދެއްކެވުން:ާތުޅ ދޫ

ނޑުާވެްސާهللاާ`.ާއަްއސަލ މްާއަލަިއުކމްާވަރަޙުމަތު ވަބަރަކ ތު.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާބަ ާމިނިވަންކަމ އެުކާބަހުސްކޮށް ާވަރަށް ާަވކީލުންނަށް ާމަްނދޫބުންނަށްާރައްޔިތުންގެ ސްބުނުމުެގާޤަބޫލުކުރަންާރައްޔިތުްނގެ

ާަވކިާހުދޫދެއްާ ާއިމެއް ާވެްސާވަކި ނޑުާޤަޫބލުކުރަންާމިނިވަންކަމުގެ  1330ޙައްޤުާއޮންނަާޖެހޭނެާކަމަށް.ާހަމައެފަދައިންާއަުޅގަ

ާޢިލްމުވެރިންާ ާބަހުގެ ާމިނިަވންކަން ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާމި ނޑުމެން ާކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާޖެހޭނެ ާއޮންނަން ާހައްެދއް ވަކި

ާމ ނަ ާއަދީބުން ާކުެރވިފަިއާާބަހުގެ ާމ ނަ ާމިނިވަންކަން ާއެބަޖެހޭ. ާބަލ ލަން ާައޅުަގނޑުމެން ާކިހިނެއްތޯ ާވެސް ކުަރއްަވނީ

މިއޮންނަނީާތިމ ގެާމިނިވަންކަމުގެާގޯީތގެާފ ރުާހުރަސްކޮށްާއަނެކ ގެާމިނިވަންކަުމގެާއިމުާހުރަސްކުރެވޭާހިސ ބުާއެާއޮީތާ

ނޑުމެންާއަނެއްާމީހ ގެާަޙއްޤަކަށްާއަަރއިގަެނވިފައި.ާއެހެންކަމު ނޑުމެްނގެާވ ހަކަތައްާބިނ ުކރަންާޖެހޭނީާއަޅުގަ ންާއަުޅގަ

ާޤަބޫުލާ ނޑަށް ނޑަްށާޤަބޫލުކުރެވޭތީ،ާއަުޅގަ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާތެޭރން ާއިމުގެ ާދެންނެވި ާމި ާދަްއކަންޖެހޭނީ ާވ ހަކަެއއް  1335ދައްކ 

ާއޮންނަޖެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމިންަގނޑުތަެކއް ާސުލޫކީ ާގޮުތގައި ނޑުަތްއާކުރ  ާމިންގަ ާއެ ާއަދި ހޭނެ.

ާރައީސް،ާައޅުަގނުޑާ ާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްަޒތްތެރި ނޑު ާައޅުގަ ާކަން ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާޖެހޭނެ ާހިފަހައްޓަން އަޅުަގނޑުމެން

މ ާދިގުާވ ަހކަތަކެްއާދައްކ ކަްށާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާވަރަްށާކުޑަުކޑަާޭދއްެޗއްާދަންނަވ ަލންާވެެެގެްނާމިާފުރުޞަތުގެާ

ާސުބޭނު ާއ ދެ، ާކުރަނީ. ާސުލޫީކާން ާމެންބަރުންގެ ާިޢްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާއޮތުމުން ާަގވ އިދެއް ާބެހޭ ޫލކ 

ނުޑގެާހިުތގަިއާއުފެދޭާުސވ ލެއް.ާގަވ އިދުންާއޮތުމަކުްނ،ާ  1340އެންމެހައިާކަންަތއްތައްާހަމަެއކަށްާއެޅިދ ނެބ ވައޭ.ާމިއީާއަުޅގަ

ާހަމައެ ާކަންތައްަތއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮތުމަެަކުން ާނުކުެރވޭ.ާޤ ނޫނެއް ާޤަބޫލެއް ނޑަްށ ާައުޅގަ ާކަމަކަށް ާއެިޅގެންދ ނެ ަކށް

92ާވަނަާމ އްދ .92ާާއެހެނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަމަލުާކުރަންޖެހޭާޤ ނޫނުއަސ ސީާވެސްާއެބައޮތް.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާއިންާމިާަރއްޔިުތންާމަޖިލީހަށްާއެންމެހައިާބ ރުތައްާލިބިާދީފަިއާމިާވަނީާިދވެހިރ އް ޖޭެގާޤ ނޫނުާހެދުމުެގާވަނަާމ އްދ 

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދޭއްަގއިާމިާބުނަނީާބޭނުންވެއްޖެާކޮންމެާކަމަކ އިާބެޭހ92ާާއެންމެހައިާބ ރުތައް.ާއެހެންނަމަވެސްާ

ާހެދުމާ  ާޤ ނޫނު ާގޮތަށް ާނުވ  ާޚިލ ފު ާއަސްލަކ  ާއިްސލ މްދީނުގެ ާގޮތަށް. ާނުވ  ާޚިލ ފު ާައސްލަކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ  1345ގޮތުން

ާބަދަލު ާމިއ އިާާޤ ނުނަށް ާފެނުނީ ާލިބިގެންވޭ.ާިއއްެޔ،ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާައށް ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުން ާބ ރުތައް ދިނުމުގެ

ާތަން.ާ ާނިންމި ާގޮތެއް ާބުނެ ާބަސް ާކަމެއްގައި ާޚިލ ފު ާއަސްލ  ާއިސްލ މްދީނ  ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ޚިލ ފަށް

ާބެހޭ ާސުލ ކ  ާމި ާއުފެދެނީ ާސުވ ލު ާިމ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންަތއްތައްާާއެހެންކަމުން، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހެދުމުން ަގވ އިދެްއ

ާބޭނުންވ ާ ާދަންނަވ ލަން ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިޅގެންދ ނެބ ަވއޭ. ހަމައަކަށް

ާިއސްލ މްދީނަށްާ ާއަހުރެން ާއޮންނަނީ ާމި ާގަިއ ާހުވ  ާބަެއއް. ާތިބި ާކޮށްގެްނ ާވެސް ާުހވަެއއް  1350އަޅުަގނޑުމެންނަކީ
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ާދެމެހެއްޓުމަށ ިއާހު ާޙައްޤުަތއް ާރަްއޔިތުްނގެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިތުމަށ އި ރުމަތްތެރިކޮށް

ނޑުމެންނަކަށްާއިްސލ މްދީނުގެާއަސްލަކ ާޚިލ ފުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިްއޔެާޤ ނޫނުއަސ ސީާވެސްާނުދެމެހެއްޓުނު.ާއަޅުގަ

ާއެ ާނުތިބުުވނު. ާއިްއޔެ ާވެސް ާބެހޭާނުވެ ާސުލޫކ  ާއަދި ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ހެންކަމަށްވ ނަމަ

ާމިާ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދ ނެ. ާއެިޅގެން ާހަމައަކަށް ާކަންަތއްތައް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާހެދުމަކުންނެއް ގަވ އިދެއް

ާކަންތަ ާކުރ  ާތ އީދު ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާކަންތަްއތަކަކީ ާގިނަ ާވ  ާބަެއއްާޤަރ ރުގައި ާއެެެހެންނަމަވެސް  1355އްަތކެްއ.

ާމިާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާކަންތައްތަެކއް ާގެންނަންޖެހޭ ާއިްޞލ ޙު ާކުދިކުދި ކަންތައްތަކަީކ

ާމެންބަރުންާ ާހުށަހެޅުން ާޝަުކވ  ާއިމްތިޔ ްޒ، ާކަްނތައްތަކ އި ާސުލޫކީ ާވަނީ ާމި ާބައިަތއް ާމައިަގނޑު ޤަރ ރުގެ

ާާބަންދުކުރުމ އި ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާވ އިރު ާކަމަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާސުލޫކީ.38ާާމިކަންތައްތަކ  ާމ އްދ އަކީ 38ާަވނަ

ާ ާނޫން، ާއެއް ާމ އްދ  38ާާވަނަ ާނުވަތަ ާބ ބު ާގޮތުްނ38ާާވަނަ ާބެހޭ ާކަންތައްތަކ  ާސުލޫކީ ާމެންބަރުންގެ ާބަޔަކީ ވަަނ

ނޑުމެންާމިގޮތަށް  1360ަވކިންާއަނެއްކ ާވެސްާޤަރ ރެއްާހެދުމުގެާބަދަލުގައިާނުވަތަާާގަވ އިދުަގއިާެއކުލެވިަފއިވ ާަބެއއް.ާއަުޅގަ

ާކަމަށްާ ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާހަމަ ާކުރުމަކީ ާއިތުރު ާމިބައިތައް ާަގވ އިދަްށ ާހެދިފައިވ  ާމިހ ރު ާބަދަލުަގިއ ާހެދުމުގެ ގަވ އިދެއް

ާނިންމ ލަންާ ާވ ހަކަކޮޅު ނުޑގެ ާައުޅގަ ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކަ ާދެކޭީތ،ާއަުޅަގނުޑާއެ ާިޢއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑު .ާޝުކުރިއްޔ 

ާރައީސް.

ާ

 1365ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާބަހުސްަގިއާ ާމި ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއަލަިއކުމް، ާއަްއސަލ މް .`

ާުފރުޞަތަ ާެވގެން ާދަންަނވ ލަން ާގޮތެއް ާހުރި ާވިސްނުން ާގިނަާއަޅުަގނުޑގެ ާވަރަށް ާއަިއއިރު ާއެދުނީ.ާމިހ ހިސ ބުން ކަށް

ާަގސްދެްއާ ާަދއްކ ކަން ާދިުގކޮްށާވ ހަކަ ާއެހ  ނޑު ާވ ހަކަފުޅުތަްއާދެްއކެީވމަ،ާއަުޅގަ ާގިނަ ާވަެަރަށް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަންނަ ާޔަޤީންކަމ ެއކީަގއި ާވަރަށް ާަކމ އެކީަގއި ާސ ބިތު ާވަރަށް ނޑުގެ ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުންާނުކުރަން. ވ ލަން

ާމިާ ާނުވަތަ ާޤަރ ރު ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު  1370ކުޅަދުއްފުށީ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލީ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާކަމަށް. ާއެއްެޗއް ާއޮތް ާމިއަށް ާތ އީދު ާފުރިހަމަ ާއަޅުަގނުޑގެ ގަވ އިދަކީ

ާމަޖި ާރައްޔިތުންގެެެ ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަުޅގަ ާދެން، ާއެއީ ާއިމްތިޔ ޒް ާއެލިބިވަޑަިއގަންަނވ  ާމެންބަރަކަށްވީތި ލީހުގެ

ނޑުާޤަބޫލުާުކރަނީ.ާމިާމަޖިލީހުގެާތެރޭގަިއާ ެެގެންާުނވ ެނާކަމަށޭާއަުޅގަ ބޭނުންާކޮންމެއްާކަމެްއާކުރ ާއިމްތިޔ ަޒކަށްާވެ

ާދޭ ާމަޖިލިހ  ާރައްޔިތުްނގެ ާގޮުތގަިއާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރ  ާވަެަރަްށާއަޅުަގނޑު ާވަނީ ާގޮތް ާރައްޔިތުްނާދެކޭ ާޢ ންމު ތެރޭގައި

ާމިތަުނގަިއާ ާއަނެއްަބޔަކު ާގެންދ ިއރު ާކިޔަމުން ާތަނެކޭ ާުކޅޭ ާކަސޯޓީ ާމި ާމިތަނަށް ާީމހުން ާބަެއއް ާބަދަލުވެފައި.  1375ބޮޑަށް

ާޤަބޫ ާއަޅުަގނޑު ާއޮންނައިރު ާގެންދޭ.ާމިާހ ލަތަށްާގޮއްސަށް ާކިޔަމުން ާއެބަ ާތަނެކޭާވެސް ާމިއީާމ ރ މ ރީާހިންގ  ލުކުރަނީ

ާަޤއުމަށްޓަކައިާ ާމަސައްކަތެކޭ ާމުހިއްުމ ާވަެަރަށް ާކަމެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާހ ލަތަށް ާމި ާވަގުތަށް ާމި ާކޮންމެހެން ހަމަ
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ާޢިއްޒަ ާމަިޖލީހުގެ ާަރއްޔިތުން ާިޢއްޒަތްތެިރާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާޤަދަރު ތ އި

ާމުޙައް ާމިފަަދާމެންބަރު ާއެީކގައި ާއިްޙލ ޟްތެރިކަމ  ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމަށްވ ތީ ާކޮށްދެްއވީ. ާއެ ާނަޝީދު މަދު

ާރައްޔިތުންނ ާ ާޢ އްމު ާހިފަހައްޓ  ާޤަދަރު ާހައިބަތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމަސައްކަތެއް ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ނޑިވަޅެއްަގއި ާދަ  1380މުހިންމު

ތުންގެާމަިޖލީހުގެާޢިއްޒަތ އިާޤަދަރ އިާަހއިބަތުާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާއެާދިވެހިާޤައުމުެގާރަްއޔިތުންެގާކުރިމަތީގަިއާރަްއޔި

ާދަންނަވަމެވެ.ާ ާޝުކުރު ާމަނިކުފ ނަން ާއެ ާއެީކގައި ާއިޙްލ ްޟތެރިކަމ  ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާމަސަްއކަތަްށ ާބުރަ ކޮށްދެއްވި

ާ ާފަހަރަކު، ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީސްއަށް ާބިލެއް ާމިދަފަ ާނުވަތަ ާޤަރ ރެއް ާޢިއްޒަތްތެިރާމިފަދަ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ގަލޮޅު

ާޑީ.އ ރު.ޕީާ،ޕީ.އޭާކޯލިޝަނުންާ ާޑީ.އ ރު.ޕީާނުވަތަާޕީ.އޭާުނވަތަ މެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިން.ާއެއީ

 1385ޏ ާއެީއާނޫންާނަމަާމިއަދުާވެރިކަންާހިންގ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެާވިސްނުމ ާދިމ ނުވ ާބޭފުޅަކުާހުށަހެޅުއްވިާެއއްެޗއްާކަމަށްާވަން

ާކުރަްނާ ާޖެއްސުން ާސަރުކ ރަން ާނޫނީ ާގޮުތަގއި ާއެްއޗެްއގެ ާހުށަހަޅ  ާކުރަން ާއުނދަގޫ ާހިންަގން ސަރުކ ރަން،ާސަރުކ ރު

ާައޅުަގނޑުާ ާކަމީ ާދައްކ  ާވ ހަކަުފޅު ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާފ ހަގަކުރަްއވަިއގެން ާގޮުތގައި ާއެއްެޗއްގެ ހުށަހަޅ 

ާދަންާ ާކަމެކޭ ާހިތ މަކުރ  ާސުރުޚީާމިއަދު ާބިލުގެ ާމި ާގުިޅގެން ާބިލަކ  ާކޮންމެ ާމިފަދަ ާއަދި ާބޭނުން. ާވަރަށް ާހަމަ ނަވ ލަން

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާެއީއާ ބޭނުންކުރައްަވއިގެންާތަފ ތުާެއތައްާވ ހަކަތަެކއްާމިތަނުގައިާދައްކަމުންާގެންދިއުމަކީާއަުޅގަ

ާކަމަ ާރަނގަޅުވ  ާއެންމެ ާއަޚުލ ގު ާބޭފުެޅއްގެ ާއެ ާސަބަބެްއާމަޖިލީސްގައި ާވިދ ޅުވ ންޖެހޭ ާއަމިއްަލައށް ާބޭފުޅަކު ާއެ  1390ށް

ނޑުާޤަބޫެލއްާނުކުރަން.ާމިހެންާމިާދެންނެވީާމިސ ލަކަންާމިއަދުާހުށަހެޅިގެންާމިާއުޅޭާބިލަށްާވ ހަކަާ ކަމަކަށެއްާާއަުޅގަ

ާގޮތަ ާޖުމްހޫރިއްޔަތެއްެގ ާރަސްކަން ާައިއ ާކުރެވެމުން ާޒަމ ނުއްސުރެ ާރ އްޖޭގައި ާދިވެހި ާދިޔަާާދައްކަމުން ާބަދަލުވެގެން ށް

ާ ާއ އި ާދީނަްނާާ;ވ ހަކަ ާކްރިސްޓިއަން ާީދނުން ާއިސްލ މް ާވަަޑިއގެން ާައށް ާގޯވ  ާރަސްގެފ ނު ާަޙސަން ވަނަ

ބަދަލުވެވަަޑިއގެންާދިވެހިާރ ްއޖޭގެާވެރިކަންާހޯއްަދވަންާމަސައްކަތްާކުެރއްވިާވ ހަކަާއ އިާލ މަރުކަޒީާބިލުންާޕްރޮވިންސްާ

ާ ާއ އި ާވ ހަކަ ނޑ ެލއްވި ާހުށަހެޅިގެްނާކަ ާއެ ާއަދި ާެއއީކީ ާދެއްެކވިަޔކަސް ާވ ހަކަ ާހޯދ  ާރ ފުޅިަތއް ާއިން ާިޑކީ  1395ކ ރުކ ރުގެ

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ނޑަކު ާއަޅުގަ ާހިތެއް ާދަންނަވ  ާކީއޭ ާކުރެވެނީ ާއިންސ ފު ާމައުޟޫޢަށް އުޅޭ

ާޤަރ ރަ ާަގވ އިދަްށާނުވަތަ ާމާެިއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ާިމއަދު ާވެސް ާނެތިން.ާހަޤީޤަތުގައި ާދައްކ ކަން ާވ ހަކަ ާދިގުކޮށް ާމ  ށް

ާލިބިފައިވާ  ާމެންބަރަކަށް ާއެ ާވެސް ާމެންބަރަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާމަޖިލީސްގެ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާބޭނުންފުޅުވ  ާހުށަހަޅަން ާގޮތުން ާތަންދޭ ާަގވ އިދު ާމަޖިލީސްގެ ާމި ާމެންބަރަކަން ާެއ ާނުވަތަ ާދަށުން ބިލެްއާާއިމްތިޔ ުޒގެ

ާލިބިވަަޑއިގެންަފއިވ ާ ާއިޚްތިޔ ރު ާހުށަހެޅުމުގެ ާގޮތަށް ާނުވ  ާޚިލ ފު ާއަސްލަކ  ާދީނުގެ ާއިސްލ މް ާޤ ނޫނ އި ާރ އްޖޭގެ  1400ދިވެހި

ބޭފުޅެކޭ.ާެއާބޭފުޅަކުާބިލެންާުހށަހެޅުއްވީމ ،ާެއއަށްާފ ުޑާވިދ ޅުވުމުަގއިާއާެެބޭފުޅަުކާެއާހުށަހަޅުއްވ ާއެާބިުލގެާފޭރ ްނާ

ާއެ ާނޫނީ ާއެއީީކާދެރަވެގެން ާދެއްކުމަކީ ާހުއްޖަތް ާވިދ ުޅެވ ާކަމަށް ާއެްއޗެއް ާވ  ާތަޢ ރުޟު ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އީ

ާފުރަތަމަާ ާކުރަނީ. ާގަސްތު ާނިންމ ލަން ާވ ަހކަކޮޅު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ފައި ާވ ހަކަކޮޅު ާމި ާނުވ ނެއޭ. އިންސ ފަކަށް

ނޑުާދެންނެވިންާއަޅުަގނޑުާދަ އްކ ކަށްާމ ގިނަާވ ހަކަާެއއްާނެތޭ.ާެއއީާމިާަގވ އިދަކީާވ ހަކަފެށުމުގެާކުރިންާވެސްާައޅުގަ
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ނުޑގެާވ ހަަކާ ނޑުގެާުފރިހަމަާތ އީދުާއޮތްާގަވ އިދަަކށްާވ ތީާއެހ ގިނަާވ ހަކަތަެކއްާނުދައްކ ާއަުޅގަ  1405މިާގަވ އިދަށްާއަުޅގަ

ާބޭފުޅުްނާއަޅު ާގިނަ ާވަރަށް ާވ ހަަކާދެއްކި ާބަހުސްގައި ާާމި ާއައިއިރު ާހިސ ބަށް ާހުރިާނިންމ ލ ނީ.ާމިހ  ާދަްއކަން ަގނޑު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާއެ ާގެނެސްދެްއވީީތ ާކަމެއް ާލުއި ާވ ހަަކއަށް ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަްއކ  ާވ ހަކަަތއް ާގިނަ ވަރަށް

ާމެންބަރުންނަންާވެސްާޝުކުރުާދަންނަވަމުން،ާވައްސަލ މްާަޢލައިކުމް.

ާ

 1410ާ:ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން

ާގޮތްތަކ އިާ ާދައްކ ނޭ ާވ ހަކަ ާ ާއ ދެ،މަޖިލީހުގައި ާޢަލަިއކުމް ާައއްސަލ މް ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަޮލޅު ާދެންމެ ާދެކެވޭއިރު ާވ ހަަކ ާމެދު ާގޮތްތަކ  ާހުންނ ނެ ާޢަމަލުތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޚްލޫފު ާއަޙްމަދު ާވ ހަކަފުޅުަތކުެގާާމެންބަރު ާަބއެއް ާެދްއކެވި ާގޮތަށް ާނިސްބަތްވ  ާއެމް.ޑީ.ީޕާއަށް ޕ ޓީ

ނޑުމެްނގެާމިާޕ ޓީެގާމެންބަރުންާމިާ ނުޑވެސްާކުަޑކުޑަާއެްއެޗއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަުޅގަ ތެރެއިންާވ ހަަކއަކ ާމެދުާއަުޅގަ

ާގޮތަ ާނޭދެވޭ ާވަރަށް ާމެދު ާގޮތްތަކ  ާބަހައްޓ  ނުޑ ާމިންގަ ާއަޚްލ ގު ާވިދ ޅުވަމުްނާތަނުގައި ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު  1415ކަށް

ާއެކަމަކުާ ާކަމަށް. ާދ  ާއުފައްދަމުން ާހަމަނުޖެހުން ާތަނުގައި ާިމ ާއިންކ ރުކޮށް ާކަމެއްަގއި ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެދަނީ

ާމިާ ާވެސް ާގައިމު ާހަމަ ާވެސް ާމެންބަރަކީ ާކޮންމެ ާވަޑަިއގަންަނވ  ާނިސްބަތްވެ ާައށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުަގނޑުމެން

ނުއަސ ސީާނެގެހެއްޓުމަށްަޓކައިާކުެރވޭނެާހުރިހ ާމަސައްަކތްތަކެއްާމިާމަޖިލީހުގައިާކުރ ނޭާބައެއް.ާއެާނޫންާގޮތަކަށްާޤ ނޫ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގަިއާމަސައްކަތެއްާުނކުރަން.ާއަިދާއަޅުަގނޑުމެންގެާސަރުކ ރުްނާމީސްމީހުންނަންާއަނިޔ ކުރާ 

ާވ  ާވެސް ާއިބ ރ ތަކުްނ ާކަހަލަ ާމިހ ރުެގާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްއކަަވއިފި.  1420ހަކަފުޅު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާމުޙައްމަދުާނަޝީދަކީާާކުރީގެާސަރުކ ރުގެާބޮޑުާޝިކ ަރައކަށްާވެަވޑަިއގެންާބޭފުޅެކޭ.ާ

ާދިވެހިރ އް ާލިބިވަަޑއިގެން ާއިޚްތިޔ ރު ާބ ރ އި ާމަނިކުފ ނަން ާއެ ާއަރ ވަަޑއިގެްނާއެހެންނަމަވެސް ާކަމަށް ާަރއީސް ޖޭގެ

ާހިްތވަރުާ ާނ ކ މިޔ ބުގައި ާތިރިކުރ ށޭ. ާހިތް ާކ މިޔ ބުގައި ާގެންދަނީ ާވިދ ުޅވަމުން ާއެ ާޭބފުޅ  ާއެ ާެވސް ހުންނަވ އިރުަގއި

ާމިާ ާހިންގަމުން ާމި ާވެރިކަން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަތިން ާޝިޢ ރުގެ ާމި ާމީ. ާޝިޢ ރެއްތޯ ާމަިތވެރި ާކިހ  ގަދަކުރ ށޭ.

ނޑުމެްނާގެންދަނީ ާއަުޅގަ ާބަސްފުޅަކީ ާގެންދަވ  ާވިދ ޅުވަމުން ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޚްލޫފު ާއަޙްމަުދ ާއެހެންވީމ ، .1425 

ާކުީރަގިއާ ާމިސ ލަކަށް ާކަންތަްއތަކަކީ ާއިންކ ރުކުރަމުންދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަނެއްކ  ާނޫން. ާކަންކަެމއް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ގެާމައްޗަށްާެއއްވެސްާބ ވަތެްއގެާޝަރީޢަތެްއާތަޙުޤީޤެއްާނުހިންގޭނެާކަމަށްާރައީސްކަންާކުެރްއވިާބޭފުޅަަކންާއެާބޭފުޅެއްާ

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާކަންތައްތައް ާއެކަހަލަ ާމަސައްކަތްކުރިން ާގަަދައޅ  ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުމެން ާހުށަހެޅި.ާއަުޅގަ ާބިލެއް ކުރީަގއި

ާއި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއިންސ ިނއްޔަތަށްޓަަކއި ާެއއީ ާނުދިނުމައްޓަކައި. ާމަޖިލީހުގެާކ މިޔ ބު ާޚިލ ފަށް ާއުޫސލުތަކ އި ންސ ނީ

 1430ބިލުތައްާފ ސްިވޔަާނުދޭނަން.ާއެހެންވެާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންގެާގޮތުަގއިާމަަސއްަކތްާކުރަމުންާގެންދިަޔއީ.ާދެްނާ

ާނޭނގެންޏ ާ ާސުޫލކު ާއަްޚލ ގ އި ާރީތި ާމީ ާދަންނަވ ނީ ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާެބހޭ ާޤަރ ރ  ާމިވ  ހުށަހެޅިފައި
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ނުޑާއަޅު ާއަުޅގަ ާޤަރ ރެކޭ. ާެއކުލެވޭ ާފިލ ވަޅުތަކެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާދެނެގަތުމަށްޓަކައި ާކަންތައްަތއް ާއެ ަގނޑުމެން

ާއަދިާ ާމަޖިލީސް ާކުރ  ާަތމްސީލު ާރައްޔިތުން ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާދެން ާކަންތައްަތއް. ާެއ ބަލައިގަންނަން

ާމިއީ ާއެއްބ ރު. ާތެރެިއން ާބ ރުގެ ާތިން ާރަނގަޅުާާދައުލަތުގެ ާވަރަށް ާމައްޗަށް ާއަޚްލ ޤުެގ ާރިވެތި ާވަރަށް ނުޑމެން އަުޅގަ

ނޑުަތކެއްާހިފަހައްޓަިއގެންާމަސައްކަތްާކުރަންވ ނީ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިާމަޖިލީހަކީާވަރަށްާމަތިވެރިާ  1435ސުލޫކީާމިންގަ

ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާ ާއ އި ާވ ތީ ާބަޔަކަށް ާއަދ ކުަރންޖެހިފައިވ  ާމަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭނީ.ާާމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ގޮުތގައި

ާކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާއެކު ާތެދުވެރިކަމ  ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ާއަންނަންޖެހޭނެ. ާަވގުތަށް ާބަހައްޓަންޖެހޭނެ. ޑިސިޕްލިން

ނޑުމެންާހަދަނީާހަމަާމިާގޮތުގެާމަތިން.ާައޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުންގެާމަޞްލަޙަތުާަނަގހައްޓަންޖެހޭނެ.ާޤ ނޫނުތައްާއަޅުގަ

ާެވސްާ ާގޮތެއް ާތަފ ތުވ  ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާބޭބޭފުޅުންނ  ާމުއައްސަސ ަތކުގެ ާމިނިވަން ާމީުހންނ  ާމުއައްސަސ ަތކުގެ އެހެން

ާެއާ ާއެހެްނވީމ ، ާނޫން. ާބަެއއް ާސިޔ ީސ ނޑިޔ ރުންނަީކ ާފަ ާމިސ ަލކަން ާބަެއއް. ާިސޔ ސީ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ  1440އޮވޭ.

ާގޮތް ާމަްއޗަށް ނޑުގެ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާފިަޔވަޅުތަެކއްާބޭބޭފުޅުންގެ ާމަްއޗަށް ނޑުަތކުގެ ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ާނިްނމިދ ނެ. ަތކެއް

ާފުޅާ  ާވަރަށް ާތަފ ތު ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަޔަކަށްވ އިރު ާސިޔ ސީ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް އެޅިދ ނެ

ާއަދަބުތަކެއް ާައޅުަގނޑުމެންނަން ާދައްކ އިރުަގއި ާވ ަހކަދައްކަންެޖހިގެން ާގޮތަކަްށާާދ އިރ ެއއްަގއި ާކަހަލަ ނަޑއެޅޭ ކަ

ާަރއްޔިތުްނާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާެދކެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާކަމެްއ ާއުނަދގޫވ ނެ ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާވަރަށް ާެއއީ އޮތުމަކީ

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާބޭބޭފުޅުންނ އި ާމިނިވަން ާއެހެން ާވ ީތވެ ާބަޔަކަށް ާހޮވ  ާވޯޓަކުން ާޢ އްުމ ާވޯޓަކުން ާބައެއް.  1445ހޮވ 

ާވަނީ ާސުޫލީކާތަފ ތު ާނޯވޭ ާޝަރުތުތަކެއް ާމައްަޗކަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހޮވ އިރު ާމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން .

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާނެތް. ާއެއް ނޑައެޅިފަ ާކަ ާޝަރުތެއް ާވަިކ ާަކނަޑއެޅިފައި ާގޮްތތަކެއް ާބަހައްޓ ނޭ ނޑު މިންގަ

ާދެާ ާވެސް ާެއއް ާވ ހަކަ ާކޮންމެ ާފަދަ ާނުވ  ާިޚލ ފު ާއަސްަލކ  ާމައްަޗކަށްާއިސްލ މްދީނުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކެވިދ ނެ.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބަޔ ންވެގެްނވޭ. ނޑަެއޅިގެްނ ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކަމަށް ާނުކުރެވޭނެ ާޝަރީަޢތެއް ާތަޙުޤީޤެއް އެްއވެސް

 1450ާއަޅުަގނޑުމެންނަންާވަރަށްާުފޅ ާދ އިރ ާެއއްަގއިާވ ހަކަާަދއްކ ާހެދޭގޮތަށްާމިާއޮންނަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާގޮުތަގއި

ާއެންމެާގ ތްކުރ ާޝަުރތަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނ ާބުއްދިާހަމައަށްާހުރިާމީހަކުާ ނޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެާސުލޫކީާމިންގަ

ާބަހައްޓަްނވީ.ާ ާވިސްނުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް ާޝަރުތުގެ ާމި ާކުރިމަތިލ އިރު. ާމެންބަރަކަން ާވ ންޖެހޭނެއޭ ކަމުގައި

ާސަލ މަތުން ާބުއްދި ާމިީއ ާެވްސާާއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ާމިންގަ ާސުލޫީކ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނަމަ ާވަނީ ާކަަމށް ާބައެއް ހުރި

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާއެއްެޗއް ާހިފެހެއްޓޭނެ ާއަމިއްލައަށް ާމަތިން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނުޑމެން ހުންނަންޖެހޭނީާރިވެތިާގޮތުގެ

ާއެމެ ާމިސ ލަކަށް ާވެސް ާޤައުމުތަުކަގއި ާބައެއް ާބޭރުގެ ނޑުތަެކއް. ާމިންގަ ާމީހުންާސުލޫކީ ާއެ ާކޮންގުރެސްަގއި  1455ރިކ ެގ

ާއިބ ރ ތަކުްނާ ާނޭދެވޭ ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާމެދު ާމެންއަކ  ާކޮްނގުެރސް ާެއއް ާމެން ާކޮްނގުރެސް ާކަމެއް ާބަލ  މިސ ލަކަށް

ާވަޑަިއެގންާ ާތެދުވެ ާމެންބަރު ާކުރެވުނު ާމުޚ ތަބު ާއެ ާދެން ާތެރޭަގއި. ާކޮންގުރެސްގެ ާމަޖިލީހުގައި، ާކުރީ މުޚ ތަބު

ާ ާގޮތަްށާރިޔ ސަތުަގއި ާއެ ާވިދ ޅުވުމަީކ ާވިދ ުޅވި ާއެ ާމެންބަރަކު ާވެނި ާމި ާމެދުގައި ާތިމަންނ އ އި ާދެންމެ ާދަންނަވަނީ މި
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ވިދ ޅުެވވިދ ނެާވ ހަަކއެއްތޯ.ާިރޔ ސަތުންާއެންެގވީާނޫނެކޭ.ާއެާހިސ ބުންާއެާމެންބަރުާއިށީދެާވަޑަިއގަތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާ

ާހިފަހައްޓަމު ނޑު ާިމންގަ ާސުލޫކީ ާގޮތަކަން ާިމާކަހަލަ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެޭކގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާގެްނދެވޭނީ.  1460ން

ާކަންތައްތަެކއްާ ާަދސްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަދންނަވަމުން ާޝުކުުރ ާކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހެުޅއްިވ ާޤަރ ރަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާމީގެތެރޭަގއިާވެސްާހިމެނޭާކަަމށްާދެކޭކަމުގައިާދަންަނވަމުންާއިށީދެލ ނަންާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللاާއިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުދ ާކެލ 

ާ ާސުލޫކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިއަދުާގަޝުކުރިއްޔ  ާހަމައަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނ   1465ވ އިދު

ާދ އިާއަންނަކަންާއެނގުމ  ާވިލިފުށީ ާރިޔ ޟުެއއްކޮށް ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ނުޑގެާގޮތަާރަޝީދުާވިދ ޅުވިާރ ގެ ާއަުޅގަ ާށް

ާނިންޖަށް ާާވެސް ާއަސަރުކުރި. ާކަންބޮޑުވި.ާކުޑަކޮށް ާކަމ  ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއައިމަ ާމިތަނަން ާގަވ އިދެްއ މިފަދަ

ާއަންނަންޖެހެނީ.ާމިފަދަާ ާކީްއވެގެންތޯާމާެިތަނަން ނޑުމެްނާވިސްނ ލަންޖެހެނީާމިފަދަާގަވ އިެދއް ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންގެާޢަަމލުތައްާހުންނަާގޮތުން.ާމިފަދަާަގވ އިދެންާހަދަިއގެންާނޫނީާގަވ އިދެްއާމިހިސ ބަށްާއަންަނންޖެ ހެނީާއަޅުގަ

ާކުރިމަތިވ ތީ.ާ ާދަތިތަކެއް ާނެރުމަށް ާކ މިޔ ބުތަެކއް ާއިން ާމަޖިލީސް ާނެހެދޭތީ. ާތަނަކަން ާމަސައްކަތްތެރި ާމަޖިލީސް  1470މި

ާފައިންާ ާއިނިގއްޔަށް ާޮބޑުަވއި ާއަމިއްލަ ާގޮުތގައި ާަޝއްެކއްނެތް ާިމާާކުޑަެވސް ާއެހެންނަމަވެސް ާަތދުވ ނެ. އަަރއިފިއްޔ 

ާބޮުޑވ ާ ާއަމިއްލަ ާހެދުމަށްޓަކައި ާތަނަކަން ާދެވޭނެ ާުކރިއަށް ާގޮތުން ާކަމުގެ ާމަސައްކަތްތެރި ާމަޖިލީސް ރައްޔިތުންގެ

ާވެސްާ ާގަވ އިދު ާމި ާމަތިން ާގޮުތެގ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާތަްއޔ ަރށް. ާމިހިރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރަްނ ާފައިން އިނިގއްޔަށް

ނޑުެދކެން.ާއެެހންނަމަވެސްާބަދަލުތަކެއްާގެންނަންޖެހޭ.ާމިާގަވ އިދަށް.ާެއީއާފ ސްކު ރުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމަށްާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާޮކންމެާގޮތެްއގަިއާވެްސާބޭނުންވ ނެާޚ އްަޞކޮށްާޑިމޮކްރަީސެގާޒަމ ނުަގއި ާއިންސ ނަކު ާއެ  1475މިާގަވ އިދު

ާދުލުން ާދިޔުމުަގއި ާކުރިއަްށ ާފ ުޅކުރުމުެގާާބޭނުންވ ނީ ާޚިޔ ލު ާމިނިަވންކަން ާބުނުމުެގ ާެއއްެޗއް ާބޭނުންވ  ބުނަން

ާކަމެއް.ާ ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާަވޒަންކޮްށެގން ާައގު ާއެކަމުގެ ާަވޒަންކުރ  ާވަރަށް ާއިންސ ނ  ާމިނިވަންކަމަކީ މިނިވަންކަން.

ާއަ ާއިރު ާއަންނަ ާަގވ އިެދއް ާކަހަލަ ާބަނދެވޭ ާައމިއްލައަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލައިލަންާއެހެންވީމ ، ާމިއަން ުޅަގނޑުމެން

ާފަިއސ ާ ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ ާމި ާގަވ އިދު ާމި ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުިރން އެބަޖެހޭ.ާއެހެންނަމަވެސް

ާއޮތްާ ާމި ާމިހ ރު ާހޯދުން. ާަމގެއް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާހަރުދަނ ކޮށް ާމިހ ރަށްވުރެ ާމަސައްކަތް ާކުރ  ާމިތ   1480ބޭނުންކޮށްގެން

ާއެހެްނވީމ ،ާގަވާ  ާބަނދެވިފައިވޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާމ  ާވުރެ ާވަރަށް ާހިތްހަމަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާބަލައިލ އިރު އިދަން

ާހަދައިގެންާ ާގަވ އިދު ާަވރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާދޫކޮށްލަން ާކުޑަކޮށް ާގަވ އިދު ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ކޮމިޓީ

ވަރަކަށްާމ އްދ ާއަްށ32ާާއިރުާމިހ ރުާމީގައިާހުރިާމ އްދ ތަކުގެާތެރެިއންާއަޅުަގނޑުމެންނަންާކުރިއަށްާެދވޭނެާގޮތަށްާދ 

ާ ާފުރަތަމަ ާބޭނުން.ާއެންމެ ާއަިލއަުޅވ ލަން ާއޮްތ6ާާއަޅުަގނޑު ާއެބަ ާތެރޭގައި ާހަމަތަކުގެ ާޢ އްމު ާސުލޫކީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ނޑުމެންާހަދިޔ ާބަދި ާބެހޭާގޮތުންާއޮތްާބ ބެއް.ާއަުޅގަ  1485ޔ ާބަަދލުކުރުންާކޮންމެާހަދިޔ ާއެްއާއޭގެާ)ރ(ާހަދިޔ ާބަިދޔ ާއ 
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ާއެީއާ ާީހވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާގެންދަން. ާމަތިން ާުއސޫލެއްެގ ާދަށުން ނޑުތަެކްއގެ ާމިންގަ ާސުޫލކީ ާވެސް ބަދަލުކުރުން

ާ ާދެން ާބޮުޑވަރުހެން. ާވެސ6ާާްތަންކޮޅެއް ާހަދަން ާލިޔެކިޔުން ާމަޖައްލ ތަކަށް ާއޮންނަނީ ާމި ާ ާގަިއ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނިންމ ާލިޔުންފޮނުވ  ާކޮމިީޓއިން ާސުލޫކީ ާކޮމިޝަަނކުން ާސުލޫކީ ާމަޖިލީހުގެ ާަކއުންސިލުން ާސުލޫކީ ާއެަބ ާވެސް އިރު

ނިންމުމެއްގެާދަށުންާއުސޫލެްއގެާދަށުންާމަޖައްލ ތަކަށްާލިެޔކިޔުމ ެއއްޗެހިާފޮނުވުން.ާއަުޅަގނޑުމެންގެާޚިޔ ލުފ ުޅކުރުމުގެާ

ާ ާދުވަްސވަރެްއަގއި ާުއޅޭ ާބޭނުންވެގެން ާޤ ނޫނުައސ ސީއިްނާމިނިވަންކަން ާޚ އްޞަކޮށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ  1490ައޅުަގނޑުމެންނަން

ާ ާހަމަ ާދެން ާކަމެއް. ާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭ ާވުމަކީ ާބަްއޓަން ާަގވ އިުދ ާިނުއޅައިލެޭވާގޮތަްށ ާަޙއްޤުތައް ާއޮންނަ ވަަނ6ާާދީފައި

ާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑު ާވ ންޖެހޭ ާއަހުެދއް ާއިތުރު ނޑުމެން ާއޮްތާއަުޅގަ ާއެބަ ާ)ފ(ާގައި ާއ އިާމ އްދ ގެ ާޤ ނޫނ  ާތިބީ ާމި މެން

ާމިާތިބީ.ާސިއްުރާމަޢުލޫމ ތުާ ާައއިސް ާއައިްސާހުވ ކޮށްގެން ާކޮށްގެންާާމިތަނަން ާއަހުދެއް ާއެްއގޮތަށް ާއ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ނޑުމެންާސިއްުރާހިފަހައްޓ ނެކަމަށްާޤަރ ރުަގއިާިމާ ބަދަލުކުރުމުގައިާއަނެްއކ ާއިުތރުާޤަރ ރެްއގައިާސޮިއކޮށްފައިާާއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެާާކަންތައް ާއަުޅގަ ާގޮތެްއގައި ާޢ އްމު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާހިތުން ނޑު ާައުޅގަ ާވެސް  1495ކުރުމަކީ

ާެއއް.ާ ާވ ހަކަ ާއެ ާނުޖެހޭ ާލިޔ ކަެށއް ާމީގައި ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާއޮންނ ނެ ާތެރޭަގިއ ނުޑގެ ާމިންގަ ސުލޫކީ

ާ ާބަލައިލަންޖެހެނީ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމީގައި ާާވަނ9ާަދެން ާއ އި ާއަމިއްލަާާ:މ އްދ  ާޒ ތީ ާއޮތް. ާއެބަ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާމިާޮއންނަނީާސީދ ާނުވަތަާނުސީދާ 9ާމަސްލަޙަތަކ ާގުޅުންާއޮންނަާަކންތަކ ާބެހޭާގޮތުން.ާމިާ

ާމި ާކަްނބޮޑުވޭ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާއޮންނަނީ. ާމި ާދ އިރު ާހިސ ބަށް ާކަންތައްަތކ  ާގުޅުންހުރި ާގޮތުންާާގޮތުން ނުސީދ 

ާގުުޅވ ލަިއގެންާ ާދެން ާވެސް. ާހިސ ބަކަށް ާކޮންމެ ާއިނގޭތޯ ާގުޅުވ ލަފ ނެ ާގޮތުން ާނުސީދ  ާކަންތައްތައް. ާހުންނަ  1500ގުޅުން

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދައްކ ފައި ާގެއްލުންތަކެއް ާދިޔައިމަ ާހިސ ބަށް ާއަދަބުތަކ  ާއޮންނަ ާދޭން ާކޮމިޓީއިން ާސުލޫކީ ާމި ގޮސް

ާދައްކަންޖެ ާކަންތަްއާމަޖިލީހުގައި ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާއަރ ނެ. ާބޮޑަްށާބުރޫ ާވަރަށް ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާވ ހަކަތަކ ިއާމި ހޭ

ާއެްއޗެްއާ ާނުގުޅުވޭނެ ާގޮތުން ާނުސީދ  ާމިހ ރު ާގުޅުވަންޏ  ާނުސީދ ގޮތުްނ ާނުގުޅުވ ނީ. ާދެން ާނުގުުޅވަންޏ  ސީދ ގޮތުން

ނޑުމެންާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާގައިާމިާއޮންނަނީާއަމިއްާ:ނޯންނ ނެ.ާދެންާ ލަާމަސްލަހަތެއްާުނވަތަާދައުރެއް.ާހަމަާއަުޅގަ

ާދައުެރއްާ ާޚ އްަޞކޮށް ާިއނގޭތޯ. ާއަންނ ނެ ާދައުެރއް ާނުވަތަ ާމަސްލަހަތެއް ާއަމިއްލަ ާކަމެްއަގިއވެސް ާކޮންމެ  1505ބަހުސްކުރ 

ގައިާވިޔަސްާވެްސާނެތްާކަމެއްގައިާވަރަށްާމަދުފަހަރަކުާބަހުސްކުރެވޭނީާމީގައިާއިސްތިސްނ ާކުރ ާހ ލަތްތަކެއްާއޮތްާކަމު

ާކަންތަެކއް.ާ ާފުދޭވަަރކަްށާވިސްނަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާކަންތަަކކީ ާއޮތް ާމި ާވ ހަކަ ާފުުށއަރ  ާމަސްލަހަތަށް ާއަމިއްލަ މި

ނޑުާހިތަށްާއަރ ާމީގައިާއެބަހުރިާވަރަްށާާ;ދެންާމިާ ވަނަާމ އްދ ގައިާމިާބުނަނީާމ ލީާބަޔ ނ ާބެހޭާގޮތުން.ާދެންާއަޅުގަ

ާޕޮއިންޓު ާދެންާރަނގަޅު ާކަމެއް. ާރަނގަޅު ާަވރަށް ާޕޮއިންޓުތައް. ާުހށަހަޅަންޖެހޭ ާބަޔ ުނގައި ާމ ލީ ާފ ހަަގކުރެވިފައި. ތަެކއް

ާހިސ ބު.ާ ާދަރަނީގެ ާއަރަންޏ  ާއެބައޮްތ ާމީގައި ާހިތްވޭ ާކޮށްލ  ާއަށް ާއަމިއްލަ ާސުވ ލު ާކުަޑކޮްށ ނޑު ާއަުޅގަ  1510އެކަމަކު

ާމީހުންނަންާ ާތިބޭ ާދަރ ފައި ާމީހުން ާކަހަލަ ާއެާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަނެއްކ  ާފޮނުވީމ  ާތަނަން ާމި ާހިސ ބުތައް ދަރަނީގެ

ާހިސ ބުާ ާދަރަނީގެ ާއަރަންޏ  ާއެހެންވީމ ، ާހިފެހެއްޓޭނީ. ާސިއްުރ ާވެސް ާއެކަމުަގއި ާބ ަވއޭ ާކިހ ވަަރކަށް އެްއޗެހިތައް
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ާ ާދެން ާއަރ . ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވަންޖެހޭތޯ ާކަނ34ާްކޮންމެހެން ާހިނގ  ާގޭަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ  ތައްަތްއާވަނަ

ާހިނގައިިފއްޔ ާ ާކަެމއް ާފްލޯތެރޭގައި ާމަޖިލީސް ާއޮތްގޮތުން ާމި ާކަެމއް.ާމިހ ރު ާއަޅުަގނުޑާކަންބޮޑުވ  ާމިއީ ާބ ރު ބެލުމުގެ

ާހިސ ަބކަްށާ ާނޯވޭ.ާބެލޭ ާބެުލމެއް ާއޭތި ާނޫނިއްޔ  ާއަންގަަވިއގެން ާަރއީސް ާމަޖިލީހުގެ ާވެސް ާވިޔަސް ާކަެމއް ާޖިނ ޢީ  1515އެއީ

ނޑު ާއަުޅގަ ާކަެށއް. ާދެވޭ ނޑަްށާާނެތް ާއަުޅގަ ާސީދ  ާެއކަމަކުން ާކުރުމަކުން ާކަމެްއ ާއެެތރޭގަިއ ާމިތ  ާމީހަކު ހިތުން

ާމިތަނުގަިއާ ާދެން ާއަަސރުކޮށްފިއްޔ ، ނޑަށް ާއަުޅގަ ާސަބަބުން، ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާެއއީ ާިވއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް އަސަރުކޮށްފި

ާއެ ާއެއް ާހަމަލަ ާއެކަހަލަ ާތިއްބަވ . ާއެބަ ާވެސް ާބޭބޭފުޅުން ާބ ރުގަދަ ާދަޢުވ ކުރުންާވަރަށް ާހ ލަތެއްގައި ާއަިއްއސި އްެޗއް

ާގަވ އިދަކުްނާ ާމިކަހަލަ ާޙައްޤު ާއެ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާއަޅުަގނޑަށް ާޙައްޤު ާލުމުގެ ާމައްސަލަ ާއެ ާސީދ  އަޅުަގނޑަށް

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާދެން ާނުފެނޭ. ާަކމަކަށް ާކަެމއް ާރަނގަޅު ާޖިނ ޢ35ާާީނިއުޅ ލުން ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ނ(ާގައި ާމ އްދ ގެ  1520ވަނަ

ސ ބިތުާވ ާހަލަތެއްަގިއާނޫނީާއެކަހަލަާކަމެއްާނުެއްއާބެލެވޭނެާކަމަށް.ާއެކަމަކުާސ ބިތުވެގެންާވ އިރުާވ ެއްއޗެއްާާކުށެއް

ާހުރަްސާ ާކަމަކަށް ާކުރ  ާއައިްއސަ ާތަނަން ާމި ާމުއަްއަސސ ތަކަށް ާއެެެހެން ާެއހެންވީމ ، ާއޮންނ ނީ. ާނޫންތޯ ވެފައި

ާރިޕޯޓު ާއެޅުމަށް ާހުަރސް ާވަގުެތްއގައި ާހައިިސއްޔަތުންާއަޅަންޖެހޭ ާއަމިއްލަ ާރިޕޯޓުކުރަން. ާހ ލަތުގައި ކުރަންޖެހޭ

ާބެހޭާ ާއެންގުމ  ާމަޢުލޫމ ތު ާކޮމިީޓއަްށ ާއިމްތިޔ ޒު ާދެން ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާކަމަށް ާލިބެންޖެހޭނެ ާަޙއްޤު ާވެސް އަޅުަގނޑަށް

ާ 37ާާގޮތުން ާދަުޢވ  ާތަނަކުން ާެއއީ ާނަމަ ާލިބިއްޖެ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއޮންނަނީ ާމި ާމ އްދ ަގއި ާވަނަ ާމ އްދ ގ35ާާެއެއް  1525ވަނަ

)ހ(ާގައިާއޮތްާގޮތަށްާދަޢުވ ާއެއްާއެްއޗެއްާކުރ ާކަމަށްާެއނގިއްޖެާހ ލަތެްއގައިާއިމްތިޔ ޒުާކޮމިޓީއަށްާއެާމަޢުލޫމ ތެއްާ

ާބޭފުޅެްއާ ާކޮން ާއަންގ ނީ ާހ ލަތެއްގައި ާލިބިއްޖެ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާބަލަމުންދ ކަމުގެ ާކަމެއް ާއެވެ. ާއަންގަންވ ނެ ާނަމަ ލިބިއްޖެ

ާބަލަންޏ ާކަމެ ާތަނަކުން ާއެއް ާމައްސަލަ ާއަމިއްލަ ާމަޞްލަޙަތު ާއަިމއްލަ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއެއީ ާދެން ާނޯވޭ. ާލިޔެފަކ  އް

ާއެހެްނާ ާއެހެންނަމަވެސް ާރަނަގޅު. ާއަްނގައިފިްއޔ  ާއަށް ާއަމިއްަލ ާއަްނގަނީތޯ. ާއަށް ާކޮިމޓީ ާއިމްތިޔ ޒު ާއަށް އަމިއްލަ

 1530އްޔ ާސުލޫކީާޮކމިޓީގެާމައްސަލަަތއްާހުންނަާގޮތުންާވަރަށްާގޯސްޭވާއެބަ.ާމީހެއްގެާމަްއސަލަާެއއްާބަލަިނކޮށްާއަްނގައިފިާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާނިންމ ފައި ާޮކމިޓީން ާާދިަޔއިމ ، ާއަްށ ާކޮމިޓީ ާސުލޫީކ ާއެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާއަކ  ާމައްސަލަ ާކޮންމެ ާބަލ  އެއީ

ާެއބަދޭ ާެއކަންތައް ާިވޔަސް ާގޯްސކަމެއް ާވިޔަސް ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާެއއީ ާިއއްވ ަފއި ާމަޢުލޫމ ތުާރިޕޯޓެއް ާއެހެންވީމ ، .

ނޑ  ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާދެން ާފ ހަގަވ ންޖެހޭ. ާއެބަ ާކޮންބޭފުޅެއްކަން ާހ މަކުރ ނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާނަމަ ާާލިބިއްޖެ 44ާޚިލ ފުވުން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާމަޖިލީހުގެާޤަދަރަށ44ާާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(،ާ

 1535ލިބޭފަދަާޢަމަލެއްާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްާކުރުން.ާކިހ ވަރަކުންތޯާމަޖިލީހުގެާޤަދަރަށްާއުނިކަމެއްާލިބޭނީ.ާެއީއާއުނިކަމެއްާ

ާޤަދަރަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާުކރީމަތޯ ާކިހ ވަރެއް ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާމިައދު ާއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަ ާައޅުގަ ާމިހ ރު ާލިބެނީ. ާފ ުޅކުރުމުގެާއުނިކަމެއް ާޚިޔ ލު ާބ ރުގައި ާމިައއި ާބަދަލުވެގެން ާޒަމ ން ާމި ާއޮތީ ާމި ށް

ާެގއްލިފައި.ާ ާއަބުރު ާވެސް ާއަބުުރެގ ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަބަބުން ާބޭނުންކުރުމުގެ ާނ ޖ އިުޒގޮތުަގިއ މިނިވަންކަން

ނެޑއްާހިފަހައްޓަންޖެހޭތީާއެހެންވީމ ،ާމިާތަނުގައިާވ ހަަކާދައްކ ާވަގުތުަތކުަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާހަމަާފުދޭވަ ރެއްގެާމިންގަ
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ާބ އްވަންޖެހޭ.ާ ާކަމުަގއި ާޚިލ ުފވުން ނެޑއްގެ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާކުރުމަކީ ާޢަމަލެއް ާލިބޭފަދަ ާއުނިކަމެއް ާޤަދަރަށް  1540މަޖިލީހުގެ

ާހ ލަތަށްާ ާޤައުމުގެ ާަޤބޫލުކޮށް ާއަޑިން ާހިތުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭ ާގޮތަކ  ނޑައަޅ ނެ ާކަ ނޑު ާމިންގަ ާއެ އެކަމަކު

ާމިންަގނުޑާ ާނުލިބޭ ާުއނިކަމެއް ާޤަދަރަށް ާބަލ ފަިއ ާއަށް ާއ ދަކ ަދ ާަޤއުމުެގ ާބަލ ފައި، ާވިސްނުމަްށ ާޤައުުމގެ ބަލ ފައި،

ނޑުމެންާއެބަާދެނެގަންނަންޖެހޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާމިާސުލޫކ އިާިޚލ ފުވީމ ،ާއަޅ ާފިަޔވަޅުަތކުެގާ ތަކަކީާކޮަބއިތޯާއަުޅގަ

ނޑ ލުމުގެާބައިާއަޅުަގނޑަކަށްާެއއްގޮަތކަށްާވެސްާކަމަކުނުދޭ.ާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމ48ާިތެރޭގައިާމިާ އޮންނަާމުސ ރަާކަ

ާމިހެންާ ނޑ ، ާކަ ާޕަސެންޓޭޖު ާއުނިކޮށް ާއެ ނޑ  ާކަ ާއިން ާމުސ ރަ ާއެހެންނަމަވެސް ާރަނގަޅު. ާކުރުން ާޖޫރިމަނ   1545އެއީ

ކަމެްއާކުރަްއވަންޏ ާޖޫރިމަނ ާެއްއާހަދަންފެށީމ ާމިާކުރިން،ާއޮިޑޓުާކުރ ާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާަދތިފުޅުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާގަވ އިުދާ ާސުލޫކީ ާމި ާނުފެނޭ. ާކަމަށް ާރަނގަޅު ާކުރެްއވުން ާއެޖެސްޓު ާބައިބައި ާއެ ާއިން ާމުސ ރަ ާކޮންމެހެން ކުރަްއވ .

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަކީާފައިދ ާހުރިާތަނެްއގެާގޮތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހަށްާމިާަވގުތުާބޭނުން.ާެއއީާައޅުގަ

ާފ ޅުކުރުުމެގާމަ ާޚިޔ ލު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގަވ އިަދކުން ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް ާގެންިދުއމަށްޓަކައި. ާކުިރއަށް ސައްކަތް

ާމިހ ރަށްވުރެާ ާމަޖިލިސް ާމި ާފުރިހަމަވ ންޖެހޭނީ ާގަވ އިދަކުން ާމިފަދަ ާއަރައިގެްނާނުވ ނެ.ާހަމައެކަނި ާބުރޫ  1550މިނިވަންކަމަށް

ާންދެވޭނެާގޮތަށްާަމގުފަހިުވން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ފައިދ ާހުރިާގޮތެްއގައިާކުިރއަްށާގެ

ާ

 ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާިމީއާ ާހިތްވަނީ ާއަހ ލ  ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާސު ާމަޖިލީހުގެ ާގަވ އިދުތޯ.ާރައްޔިތުންގެ ާސުލޫކީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫނިއްޔ  ނޑުތޯ ާމިންގަ  1555ލޫކީ

ާގޮތުގައި،ާ ާހުށަޅ ފައި ާމެންބަރު ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާބަހުސްކުރެިވެގންދ ނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމި ާޯކއްަޗކަށްތޯ މީގައި

ާއެްއޗެ ާއޮންނަ ާޢަމަލުކުރަން ާމެންބަރުން ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ ާމައްޗަްށާއަޅުަގނޑު ާއެ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ްއަގއި

ނޑުތަްއާ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާުނވަަތާމި ާަގވ އިދު ާއޮންނަންވ ނީ.ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް،ާމި ާގޮތުަގއި ާއެްއެޗއްގެ ޢަމަލުކުރެވޭ

ާއެކަ ާކުރުމުގައި ާމިކަން ާއެހެންނަމަވެްސ ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ނަޑއެޅުމުަގއި މުެގާކަ

ާމިހާ  ާކަންތައް ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމުގަިއ ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާަވރަށް ާއުޅުަމކީ ާތެރޭގައި  1560ހުދޫދުގެ

ާއެތެރޭގަިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭ ާެއބަ ާޤަބޫލު ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާއަސްލެއް ާދިއުމުގެ ހިސ ބަށް

ާމ ރ  ާޮގތ އި ާހިނގ ފަިއވ  ާއެަބާކަންތައްތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަްއޗަށް ާގޮުތގެ ާހިނގ ފައިވ  ާިމކަންަކން ާއ އި މ ރީ

ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާދ ދިާދެންމެއަކުާވ ަހކަފުޅުާދެްއކެިވާގަޮލޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގެާ

މަންނ ާހަމަާބޭނުންވެގެންާގަސްުތގައިާތިމަންނަާވ ހަކަިއަގއިާއެާމަނިކުފ ނުާައމިއްލަފުޅަށްާއިޢުތިރ ފުންާއެާވިދ ޅުވަނީާތި

ނޑިާެއއްާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާޮގނޑިައކީާބުނީމ ާރިޔ ސަތުންާ  1565ގޮސްާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާަވގަށްާނެގިާގޮ

ާވަގަްށާ ާތ ކުން ާއެއްެވސް ާނުހުންނ ނެ ާިމާމަޖިލީހަކު ާހިތުން ނޑު ާވިދ ޅެްއާނުވެއޭ.ާއަުޅގަ ާއެްއެޗއް ގެެނއްސަާއެްއވެސް
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ާަވގުތުާ ާމި ާމައްސަލަ ާހިނގި ާހ ދިސ  ާއެ ާއެކަން، ާބުުނމުން ާއެހެން ާވ ހަކަ ާއެ ާއެހެންީވމ ، ާެއއް. ނިޑ ާގޮ ހުރި

ާމަނިކުފ ނުާ ާއެ ާެފނިގެންދ ނެއޭ ާއަށް ާސަރވިސް ާމޯލްިޑވްްސާޕޮލިސް ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ނަމަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުން

ާ ާކުެރއްވި ާއެކަން ާއިޢުތިރ ފުން ާއަމިއްލަ ނޑުމެންާސީދ  ާއަޅުގަ ާމިހިރީ ާއެހެްނީވމ ، ާކުރެއްިވކަން. ާޤަބޫލުފުޅު ކަމަށް

ާއެާ ާފަހުން ާނޫނޭ ާކުރެްއީވާމިހެނެއް ާއެކަން ާތިމަންނ  ާދެން ާކުަރއްވ ަފއި ާކަންތައް.ާެއކަން ާވިސްނ ލަންޖެހޭ  1570އަމިއްލައަށް

ާރަނގަުޅވ ނެ ާމ  ާނުކުރެްއވުން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއެ ާކަންަތއްތައް ާއެ ާބަދަލުގައި ާދެކެން.ާާބުނުމުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ކަމުގައި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިާކަންކަންާމިާގޮތަށްާފެށިފައިާވަނީ،ާމިާކަންކަންާމިާގޮތަށްާގޮްއސަވަނީާކޮންޓްރޯލްާއަމިއްަލާ

ާމަޖިލީހ ާ ާމި ާރައްޔިތުން ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާނަމަ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ނަފުސަށް

ާއެފަަދާދޭތެރޭގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާބޮޑަށް ާވުރެ ާކަރ މ ތަށް ާޢިއްޒަތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދެކެމުންދ ނީ އިކަން

ާމިާ ާޤަބޫލެއްާނުކުރަން ާޮގތަކަށް ާއެްއވެސް ާަކމަށޭ.ާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގައިާނެތް ާމި ާކަރ މ ތެއް ާޢިއްޒަތެއް  1575މެންބަރުންގެ

ނޑުާހަމަާެއއްވެްސާޮގތަކަށްާޤަމަޖިލީހުގައިާމިފަދަާއުސޫލެްއާގަވ އިދެްއާނެތްކަމު ިމާނުކުރަންާާބޫލެއްަގއިާވިޔަްސާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތ ިއާކަރ މ ތްާ ާަމޖިލީހަކީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަރ މ ތެްއާެގއްލިގެންދ ެނާކަމަކަށް.ާމި ާޢިްއަޒތ އި ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާތިއްަބވ  ާޮގތުގަިއ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާތަނެއް. ާމީހުންެގާާއޮތް ާއެ ާުމޢ މަލ ތްކުރުމ އި ބޭފުޅުންެގ

ާދެކެނީ.ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޮގތުގައި ާކަމެްއގެ ާގެއްިލގެންދ ނެ ާކަރ މ ތް ާޢިއްޒަތ އި ާމީހުންގެ ާއެ ާއެއީ ާގޮތް ާހުންނަ ޢަމަލުތައް

 1580ތައްާހުރީާިމާއެހެންކަމުންާރައްޔިތުންާއެފަަދާކަންތައްތައްާފ ހަަގކުރަމުންާއެާދަނީާމިވެނިާެއވެނިާމެންބަރެއްގެާކަންތައް

ާފުރަތަަމާ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަަލއިލ އިުރ ާއުސޫލަށް ާމި ާނުަވތަ ާަގވ އިދު ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމަތިންނޭ. ގޮތުެގ

ާޚިލ ފުވ ާ ާަގވ އިދު ާމި ާބ ބ  ާމިނިވަންކަުމގެ ާޙައްޤުތަކ އި ާައސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާބޭނުންަވނީ، ާދަންނަވ ލަން ވެސް

ާޤަބޫުލުކރެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމިނިވަންކަމަކީ ާފ ުޅކުރުމުގެ ާޚިޔ ލު ާމ އްދ ގަިއ49ާާވޭ. ވަނަ

ާބުއްދިއަްށާ ާމީހެއްގެ ާއެ ާމަތިން ާގޮެތްއގެ ާޚިލ ފުނުވ  ާއަސްަލކ އި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާފިކުރުކުުރމ އި ާއެކު މިނިވަންކަމ 

 1585ފ ޅުކުރުުމގެާމިނިވަންކަންާކޮންމެާމީހަކަށްާފެންނަގޮތްތަކ އި،ާިޚޔ ލުތައްާުދލ އިާގަލަމުންާއަދިާމިނޫންާވެސްާގޮތްގޮތަށްާ

ލިބިގެންެވއޭ.ާއެާމިނިވަންކަްނާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާކިަބއިންާއުންޏެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެުކގައި ާމިއ  ާހަމަ ާެދކެން. ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާވިސްނ ލަްނޖެހޭ ާމެދުގައި ނަާވަާ::ކަންކަމ 

ާމަތިން.ާ ާގޮތެްއގެ ާޚިލ ފުނުވ ނެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެަބޮއވޭ.ާމި ާވ ހަކަ ނަޑއެޅުމުގެ ާަގވ އިުދާކަ ާހިްނގުމުގެ މ އްދ ގައި

ވަނަާނަންބަރުގައިާރަްއޔިުތންާފުރިހަމައަށްާތަމްސީލުވ ނޭާއަދިާއެބައިާމީހުންާފުރިހަމ4ާާަހަމަާމިއ އެކުަގއިާއެާމ އްދ ގެާ

ާދިމި ާލިބޭނޭ ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްާބައިވެިރވުން ާބޮުޑާގޮތްަތަކކަށް ާހ މަކަން ާއެކުލެވޭެނާޖަވ ުބދ ރީވ   1590ޤުރ ީތާއުސޫލުަތއް

ާތެރޭަގއި،ާ ާަގވ އިދުތަުކގެ ާއެ ނޑަައޅަންވ ެނއޭ. ާކަ ާމަިޖލީހުން ާއެ ާއުސޫލުތައް ާަގވ ިއދުތަކ އި ާބޭނުންވ ނޭ ހިންގުމަށް

ާއޮންަނން ާގަވ އިދު ާމި ާބޭނުންވަނީާމިއޭ ާދަންނަވަން ާއޮންނަންވ ނީ.ާއަޅުަގނޑު ާތެރޭގައި ނަޑކީ.ާމިާހުދޫދުގެ ާމިންގަ ވ ނެ

ާގުޭޅާ ާއ އި ާހ ޒިރީ ނުޑތަކ އި، ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމެްނބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާތެޭރަގއި ާގަވ އިދުތަކުގެ މި
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ާފ ސްވެ ާއަޣުލަބިއްަޔތުން ާދެބަިއގެ ާތިންބައިކުޅަ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާއެެހންވީމ ، ާހިމެނިދ ނެއޭ. ާެއާއުސޫލުތައް ާނަމަ އްޖެ

ާތެރޭގަިއާ ާހުދޫދުގެ ނޑައެޅިދ ެނއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާކަ ާވެސް ާގޮތްަތއް ނޑޭނެ ާކެ ާޢިނ ޔަތްތައް ާއ އި ާމުސ ރަ  1595މެންބަރެއްގެ

ނޑުާ ާެދކެނީ.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއުޅެންވ ނެ ނޑު ާމިންގަ ާގަވ އިދުާނުވަތަާމިާސުޫލުކގެ މި

ކުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިފަދަާގަވ އިެދއްާހެދުމުންާމިާގަވ އިުދގެާތެރޭގައިާރިޔ ސަތުންާހަމަާވަގުތުގެާގޮތުންނ ާއެ

ާރިޔ ސަތުްނާނަގަންޖެހޭނެއޭ.ާއެންމެފަހުންާ ާޒިންމ  ާކަްނތައްތަުކގެ ާދިމ ވ  ާދެން ާމަްއސަލައިަގއި ާނުކުރުމުގެ ޢަމަލުނުކުރ 

ާއަޅުާ ާގަވ އިުދގަިއ، ާހ ދިސ ގައި ާހިނގ ދިޔަ ާމިތަނުގެ ާވިސްނ ާވެސް ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ަގނޑު

ާބޭފުެޅއްެގާ ާއިންނެވި ާރިޔ ަސތުގައި ާަވގުތު ާމި ާސީދ  ާައޅުަގނޑު ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމަށް  1600ވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާދަންނަ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިއުޅެނީކީ. ާނޫން ާދަންނަވ ކަށް ާވ ހަަކއެްއ ާޭބފުޅެއްެގ ާއެހެން ާުނވަތަ ާިތާވ ހަކަެއއް ވަނީ

ާމިާ ާއެބަހުއްޓޭ. ާމިންަގނޑުތަެކއް ާއުސޫލީ ާަބއްލަވަންޖެހޭނެ ާިވޔަސް ާއިންނެވިކަމުަގއި ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ރިޔ ސަތުަގއި

ާ ާހުރުމަތ އި،5ާާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަގވ އިދ ިއާއެ ާމަޖިލީހުގެ ާިމވަނީ،ާަރްއޔިތުންގެ ާފ ހަގަކޮށްފައި ާނަންބަރުަގއި ވަނަ

ާމަ ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާއެްއވެްސާޤަދަރު ާއަންނަފަދަ ާއުނިކަން ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަސްއޫިލއްޔަތެޭކ. ާރައީްސގެ ޖިލީހުގެ

ާކަމެްއާ ާއެްއވެސް ާބެލެވޭ ާކަމަށް ާއަުތވެދ ނެ ާއުނިކަމެއް ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާނަމަ ާހިނގައިފި  1605ޢަމަލެއް

ާ ާކަންކަން ާކުރަންޖެހޭ ާހުއްޓުވުމަށް ާއެކަެމްއ ާނަމަ ާޒިންމ ެއކޭ.ާފ ހަގަކުރެިވއްޖެ ާފުރިހަމަ ާަރީއސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ކުރުމަކީ

ާރިޔ ސަތުްނާ ާމަޖިލީހުގެ ާކަންތައްތަުކގައި ާހިނގ ދިޔަ ާއެ ާމ ރ މ ރީ ާދުވަހު ާއެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ންާއެާުދވަހުާއަޅަންޖެހޭާފުރިހަމަާފިޔަވަޅުާއެާދުވަހުާއެޅިފަިއާނުވ ކަންާހިތ މަާއ ާއެުކާފ ހަގަކުރަމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަ

ާެއކަންާ ާއަިދ ާައއިއިުރ، ާިހސ ބަށް ާމިހ  ާެއއް ާޒިންމ  ާއެްއވެސް ާރިޔ ސަުތގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެކަމުަގިއ ާއަދި ާދިޔަ. ހިނގ 

ާޙަޤީޤަތެއް.ާ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާވެްސާހަމަ ާުނވ ކަމީ ާިވދ ޅުވެފައި ާފ ުޅަގއި ާއަިއއިރު ާިހސ ބަށް ާމިހ  ާގޮެތއް  1610ހިނގ ފައިވ 

ާއެހެ ާަރއީސް، ާވ ަހކަވެްސާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސްެގ ާމަޖިލީހުގެ ާތެޭރގަިއ ނެޑްއގެ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމިފަދަ ްނކަމުން

ާދޭތެރޭގައިާ ާމަނިކުފ ނ  ާއެ ާގޮތަކުްނ ާޢަމަލުކުރައްވ  ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާއެއީ ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް އަންނަންޖެހޭނެ

ާވޯޓަކުން ާކޮންފިޑެންސްގެ ާނޯ ާހަމައެކަނި ާނުޖެހުނީމ  ާހިތްހަމަ ާބަދަލުކުރުމުގެާާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޤ މުން ާމަނިުކފ ނު އެ

ާމައްސަލަަތއްާ ާގެންނަންވ  ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާަހއިސިްއޔަުތން ާރައީެސއްގެ ާމަޖިީލހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ބަދަލުގައި

ާދެކެން.ާމައްސަލަ ާއަުޅަގނޑު ާކަމުގައި ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާއެއް ާޒިންމ  ާފުރިހަމަ ާމަނިުކފ ނުގެ ާއެ ާވެސް  1615ަތްއާގެނައުުމގައި

ާނިންމެވީމ ާ ާގޮތްތަކެއް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމެދު ާމައްސަލަތަކ  ާއެ ާގެންނަވ ފައި މިތަނަށް

ާފުރިހަމަާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލުމަކީ ާދޫކޮށްލ  ާވިދ ުޅެވ ާނެތޭ ާޒިންމ ެއއް ާމަނިކުފ ނުގެ ާތިމަން ނިމުނީއޭ.

ާކަމުގަ ާނެގުެމއް ާެނގޭ ާވ ހަކަފުުޅަގއިާޒިންމ އެއް ާރަޝ ދުގެ ާނ ޒިމު ާދެންމެ ާނުކުރަމޭ. ާޤަބޫެލއް ނޑެއް ާއަުޅގަ އި

ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާއެފަދަާހ ލަތެްއާމެދުވެރިެވގެންާެއާގޮތަށްާައންނަާއައުމުަގއިާދެންާދިމ ވ ާ ފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިންާއަުޅގަ

ާވޯޓު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމައްޗަށްާމައްސަލަތަކަކީ ާއެމީހުންގެ ާމެދު ާނިންމުމ  ާނިންމ   1620ން
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ާއެހެންާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާހަމަވުމ އި ާަވގުތު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިއުމޭ. ާހިސ ބަށް ާދިއްކުެރވޭ އިނގިލި

ާމަްއޗަންޮގޅީާ ާމައްސަލައިަގއި ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ، ާނިންމ ލަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކުަގއި ާދޭންޖެހުމ  ާވަގުތު މެންބަރުންނަށް

ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަ.ާއު ާފުރިހަމައަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާއަޙްމަދުާދީދީގެ ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުރު

 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ1625 

 ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްެތރި އ ދެ، ާކުޅުުދއްފުށީާާޝުކުރިްއޔ  ާޤަރ ރަކީ ާމިދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާކުރިމައްޗަްށ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ރައީސް.

ާީމގަިއާ ާއ ދެ، ާޤަރ ރެއް. ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުަޙްއމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާމެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާމިއީ ާފ ހަަގކޮށްެލވޭ ާގޮެތްއގައި ނޑައެޅުުމގެާޚ އްޞަ ާކަ ނޑުަތކެއް ާމިްނގަ ާސުލޫކީ ންބަރުންގެ

ާޑިމޮކްަރސީާ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތަކީ ާމިފަދަ ާއަިދ ާމަސައްކަތެއް. ާޤ ނޫނީ ާކުަރއްވ ަފއިވ   1630މަސައްކަތެްއ

ާކަމެއް ާވ ނެ ާމުހިއްމު ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާދ އިރުގައި ާކުރިއަްށ ާެވގެން ާޑިޮމކްރަސީައކަށް ާއިންސްޓިޓިއުޝަނަަލއިޒް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާބައެއް ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެދުގައި ާޤަރ ރ  ާމުހިއްމު ާމި ާނަމަވެސް ާދަންނަވަންޖެހެނީ. ކަމުގައި

ާހަމަާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާއަދި ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާައޅުގަ ާވިސްނ ފައި ާގޮތަށް ާެގންދަވ  ާމި ާވ ހަކަތައް މެންބަރުން

ާުނވޭބ ަވއޭ.ާ ާހޭލ ކަށް ާނުވަތަ ާކަންތައްަތއްާހޭލެވޭކަށް ާބަެއއް ާހުރި ާޤަރ ުރަގއި ާމި ާއެބަދޭ ާއެނިގގެން ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

 9ާ1635،ާމ އްދ 68ާހުށަހެޅިގެންާމިދިޔަ،ާީމގެާެއނެކްސްގެާހިމެނޭާޤަރ ުރގެާަޖދުވަލުގެާނަުމގަިއާމިާހިމެނޭާގ ތްަގނޑަކަްށާ

ާބޭނުމެއްގައި ާޮކން ާކޮންކަމަކަށް ާމިއީ ާއޮތްއިރު ާއެކުަލވ ފައި ާމައްޗަށް ާއަޅުަގނުޑާާބ ބުގެ ާއެްއޗެއްތޯ. ާއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ާ ާގެންދަވ އިުރަގއި ާދަްއަކމުން ާވ ހަކަ ާމި ާއަރިގުއމެންޓުގައި ާމި ާނޫން ާމަޖިލީހަކ39ާާީއެއްބަހެއް ާރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ާމެންބަރަ ާއެްއވެސް ާެތރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބުނެ ާމަޖިލީހެކޭ ާކުރ  ާކަންތައްަތއް ާފެންވަރުގެ ާދަށް ާގޮތުން ކުާއަޚުލ ޤީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުްނގެ ާބަހުސެއްަގއި ާކުރައްވަންޖެހޭ ާގުިޅގެން ާކަންތައްތަކ  ާހިނގަމުންދ  ާނިންމ ކަށް. އެކަން

ާބަހުސްކޮްށާ ާދިނުން. ާވޯޓު ާވަކ ލ ތުކޮށް ާބަހުސްކޮށް ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދައުރަކީ  1640މެންބަރެއްގެ

ޖެހިއްޖެާަކމުގައިާވ ނަމަާކޮންމެވެސްާަމްއސަލަތަކެއްާނުކުންނ ނެ.ާއެްއާވަކ ލ ތުކުރުުމގައިާދެާފަރ ތަަކށްާވ ހަކަާދަްއކަން

ާެދާ ާެއއްަގއި ާވިއު ާެއއް ާއެހެންވީމ ، ާދައްަކވ ނީކީ. ާވ ހަކަ ާބޭފުަޅކު ާއަނެއް ާނޫން ާގޮތަަކށް ާޤަބޫލުކުރަްއވ  ބޭފުޅަކު

ާނިާ ާމައްސަލަ ާވަންޏ  ާކަަމށް ާދަްއކަވ  ާވ ހަކަ ާފަރ ްތތަކަކުން ާިތއްބެވި ނޑުމެންާވިސްނުމަކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ކުންނ ނެ

ާަޤއުމުތަކުެގާ ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއަދި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާޑިފޯލްޓުންާވެސް ާބައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ.ާއެއީ

ާމިާ ާނޫން. ާކަެމއް ާނެތް ާދިއުަމކީ ާހޫނުެވގެން ާތެރޭގަިއ ާޑިބޭުޓެގ ާއަދި ާޑިބޭޓުކުރުމ ިއ ާހަމަ ާވެްސ  1645ޕ ލަމެންޓުތަކުގައި

ާގަވާ  ާބަެއއް ާހަމަ ާއަރ  ާިހތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާެދއްކުމުެގާކުރިން ާވ ހަކަ ާވ ހަކަފުޅުާއިދުެގާމަްއޗަށް ާމެންބަރުން ިޢއްަޒތްތެރި

ާދޫކޮށްލަންެވއްޖޭ.ާ ާމިހ ރުއްސުރެ ާރަސްމީކޮށް ާބައި ާކުްށވެރިކުރުުމގެ ާބަޔަކު ާއަނެއް ާބަޔަކު ާެއއް ދައްކަވަމުން
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ާއަުޅގަނ ާއ ދެ، ާރައްޔިުތން، ާޢަމަލުކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމި ާފ ސްކޮށްފައި ޑުމެްނ

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާކުޑަުކަޑ5ާާދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިއޮތް ާބ ބުގައި ާބަޔ ންކޮްށދޭ ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންގެ ާބ ުބ، ވަނަ

ާއު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެނގޭެނޭއ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާވިދ ޅުވެަލއްވަިނކޮށް ާެއއް ާމ އްދ  ާހަތަރު  1650ޅެްނވީާދެތިން

ާކޮށްގެްނކަންާ ާކޮންކަހަަލާއުއްމީދުތަެކއް ާކަެމއްޯތާއ ިއ،ާަރއްޔިތުން ާކޮން ާައއީ ާކުރަން ނޑުތަކ އި،ާައޅުަގނޑުެމން މިންގަ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާމިންަގނޑުތަަކކަށް ާސުލޫީކ ާދިގު ާމިހ  ާހިސ ބުން ާެއ ާތިބީ. ާމި ާޮފނުވ ފައި ާތަނަށް ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާކަމަ ާެއ ާއަދި ާފ ސްކޮށް ާއިުތުރާޤަރ ރެއް ާއަދި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއެ ާެއކުލަވ ަލއި ާއެްއ ާކޮމިޓީ ާޚ އްޞަ ށްޓަކައި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ ާނުހެދިއެްއކަމަކު ާބަަހއްޓ  ާދީ ާއިން ާފަިއސ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާމުސ ރަ މުވަްއޒަފުންތަކަކަށް

ާއުޅެވިދ ނެ.ާއުެޅވިދ ނެާގޮތްަތކެްއާދަ ނޑުާލަފ ކުރ ގޮތުަގިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިންަގނޑުަތކުގެާތެޭރަގއި  1655ންނަވަން،ާއަުޅގަ

ާ ާޚ އްޞަކޮްށ ާމަޖިލީހުގެ، ާިމ ާމީަގއި ާެއއް ާަމްއސަލަ ާކުޑަުކޑަ ާއެބައޮތް ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ވަނ39ާާައަޅުަގނުޑ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާސަބަބު. ާދ ންޖެހުނު ާހޫނުވެގެން ާތަުޅން ާމަޖިލީހުގެ ަވނ92ާާަރައްޔިތުންެގ

ާާމ އްދ ގެ ާގެ ާބ ުރެގ5ާާ)ށ( ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާސ ފުެވގެންދ ނެ ވިދ ޅުެވލެއްވީމަ

ާއަިދާ ާކުރުވުން. ާޖަވ ބުދ ރީ ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާބެލުމ އި، ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ  ާކަންތައްތައް ާކުރ  ފަރ ތުން

ާޤ ނޫނު ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުްނެގާމިކަންކަން ާމިއީ ާއެޅުން. ާފިޔަވަޅުތަްއ ާމަތިން ާގޮުތގެ  1660ގަިއވ 

ާމެންބަރެއްގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާބަޔ ންކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއަންނަނީ. ާމި ާދައުރު ާމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ

ާ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާކުެރްއވުމަށް ާމަސައްކަތް ާިމ ާދެންނެވީ. ާމި މެންބަރުްނ99ާާދައުރަކީ

ވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއާސަރުކ ރުާދިފ ޢުާކުރެއްވުމަށްާމެންަބރުންތަކެއްާމިާތަނަށްާަވޑަިއެގންނެވި.ާމިހިސ ބުންާމައްސަލަާ

ާސުޫލކީާ ާމި ާިމއީ. ާކަމެއް ާފަސޭަހ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް. ާނ ރ  ާއޮޅުމެްއ ާމައްަސލަ ާއަސްލު ާޖެހެނީ. މި

ނެޑއްގެާވ ަހކަާވެސްާއަދިާއެ  1665ހެންާވ ހަކައެއްާދެްއުކމުގެާކުރީަގއިާވެސްާމިާގޮތަށްާސަރުކ ރުާދިފ ޢުކުރެއްވުމަށްާމިންގަ

ާކޮންމެާކަމަކަށްާއ ނބަސްާ ާބީދައިންާސަރުކ ރުންާފޮނުއްވ  ނޑެްއގެ މިާތަނަށްާވަޑައިގެންނެވިާމެްނބަރުންާރަބަރުާތައްގަ

ރުމަށްާގަދަާބ ރުންާގަދަާފައިާވިއްދ ލ ކަމުަގއިާވިދ ޅުވެާއަދިާސަރުކ ރުންާފ ސްކުރަންާބޭނުންވ ާކޮންމެާއެއްެޗއްާފ ސްކު

ބ ރުާަވކިވެަފއިާއޮްތާރިޔ ސީާނިޒ މެްއގައިާއޮތްާިއދިކޮޅުާޕ ޓީތަކ އިާގުޅުންހުރ5ާާިވ ނަމަާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުުކރުމުގެާ

ާމެ ާުނވަތަ ާބަޔަކު، ާއޮތް ާމެޖޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާނުވަތަ ާކޯިލޝަން ާމަޖިލީހުގެ ާނެްތާރައްޔިތުންެގ ޖޯރިޓީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާފެހި ާމި ާކުުރން ާމަަސއްކަތް ނޑުމެން ާައުޅގަ ާނަމަެވސް ާދަށުން ާިއއްތިހ ދެއްގެ ާުގޅިފަިއވ   1670ނަމަވެސް

ާމަޞްލަޙަތުާ ާހޫނުވެ ާޒުވ ބު ާތެރޭަގއި ާމައްސަލަތަކެއްގެ ާނުކުމެގެންދ  ާބީދައިން ާލ ިޒމުކުރޭ.ާއެ ާމައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކަމުގަާ ާހިނަގއްޖެ ާމީހުންާގެއްިލގެން ާބަޔަކު ާކަމަށް ާނުޖެހޭ ާތ ކުންތ ކު ާމަޖިލީސް ާަރއްޔިުތންގެ ާެއކަމަކީ ާވ ނަމަ އި

ާކަމެއްާ ާކަންބޮުޑވ  ާެވްސާއެކަމ އި ާގައިމު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދިއުމަކީ ާދަްއކަމުން ާތ ނގައި ާއެހެން ާނޫނީ މީޑިއ ަގއި

ާކުރީމަ ާމަސައްކަތް ާައޅުަގނޑުމެްނ ާސިޔ ސީގޮތުން ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުކުރ ާާނޫން. ާވެސް ާދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެން
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ާއޮްތާ ާލިބިފަިއ ާއެ ާމީިޑއ ތަުކގައި ާފ ކޮށް ާމައްޗަްށ ާއަުޅަގނުޑމެންގެ ާކަންތައްތަްއ ާނ ރ  ާވެސް ާހިތަށް  1675ކަންތައްތަކ އި

ާފަހަކަށްާ ާެވސް ާހަމަގައިމު ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރ ނެ. ާބަޔަކު ާކުރ  ާއެކަން ާހަތަރުދަމު ާދުވ ލުދ  ާއަލީަގއި މިނިވަންކަމުގެ

ާހަމަާޖެހި ާކުރިމަތިލީ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުކަމަށް ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަްނނު ާނިކުތީ. ާމައިދ ނަށް ާސިޔ ީސ ާނޫން ގެންނެއް

ާސުޫލކީާ ާކޮންމެ ާގަވ އިދެްއ، ާކޮންމެ ާއަސ ީސ، ާކޮންމެ ާިނޔަތުަގއި. ާކުރުވުމުގެ ާޒިްނމ ދ ރު ާސަުރކ ރު ާމި ކެރިގެން

ާ ާޒައްރ  ާނޫން ާއެ ާނޫނީ ާމީިޑއ  ާޓީވީ ނެޑއް،ާއަދި ާމިާމިންގަ ާނަމަވެސް ާދެއްކި ާބިރެއް ާކިތަންމެ ާމެދުވެރިކޮށްގެން އެއް

ާނުޖެހޭނަން.ާ ާފަހަތަކަށް ާއަުޅަގނޑު ާމަްއޗަކުން ާފިޔަވަޅު ާތެދުވެހުިރ ާައޅުަގނޑު ާކުރުުވމުގައި ާޒިންމ ދ ރު  1680ސަރުކ ރު

ާދ އި ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާތ އީދު ާހަަމާފުރިހަމައަށް ނޑު ާދެންނެވީ.ާއަުޅގަ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތް ާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނުޑގެ ރ ގެ

ާމެދުަގއި.ާޖުމްލަގޮތެްއަގިއާ ާމިއ އި ާގޮތް ާގެްނގުޅުްއވި ާމިއަދު ާވިސްނުންފުޅު ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާމަޚްލޫފު ާއަޙްމަދު މެންބަރު

މިާކަންތައްތައްާފެިށގެންާއަްނނަގޮތުގެާމަރުޙަލ ގެާމަްއޗަށްާދެއްކެިވާވ ހަަކއަށް.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާިމާ

ާ ާރައްޔިތުންނަށްާއުސޫލު ާހެދުމަށް ާޤ ޫނނު ާަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއޮތް ާބ ރު ާޤ ޫނނީ ާކުރުމުގެ ާޒިންމ ދ ރު ާސަރުކ ރު ާރައްޔިތުންގެ ާރަްއޔިުތންނަށް ާފަސޭހަތަކ ިއ،  1685ލުއި

ާއަދ  ާދައުރު ާފުރިހަމަ ާމެންބަރުންގެ ާދަންނަވަން.ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަކުރ ރުޮކށް ާހަމަ ާއަދިެވސް ކުެރްއވޭނެ.

ވަނަާބ ބު،ާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގ5ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޤަރ ރުާފ ސްކުރުމަށްވުރެާކުރިްނާވެްސާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާބައްލަވ ެލްއވީމަ ާރަނަގޅަށް ާދައުރު ާިމާމެންބަރެއްގެ ާމެންބަރުން އެއް

ާހުވ ާ ާކުރައްވަންޖެހޭ ާތިްއބަވަން ނޑިތަކުަގއި ާގޮ ާމި ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާދަންނަވަން.ާ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާއަދި ާނުކުރ ކަށް. ާތަުކރ ރެއް ާއެެއއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރަކަްށ  1690ވިދ ޅުވެެދްއވައިފި.

ާ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާބ ްއވ ނެާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާހުދުން ާކަޅ އި ާލިެޔވިަފއި ާނުވަތަ ާލިޔެވިފަިއ ާގޮތުަގިއ މެނުއަލެއްގެ

ާޤަރ ރުާ ާމި ާގޮތުން ާުއސޫލެއްގެ ނޑުެވސް ާބޭްއވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާބޭއްވިދ ނެ.ާސުލޫކީ ޤަރ ރެއް

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ ިއރ ގެ ާކެލ  ާޤަރ ރުގައި ާމި ާއަދި ާތ އީދުކުރަން. ާޮޑކްޓަރާޢަބްދުބަލައިގަތުމަށް ާމެންބަރު މަޢުޞޫމްާهللاާރި

ާވަރަްށާ ާޖެހޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި ާކަންތައްތަެކއް ާުމހިއްމު ާފ ޅުކުެރއްވިފަދަ ާއެ ދެންމެ

ާހ ލަތ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާތަންތަން.ާއަދި ާބައިވަރު ާހުރި ާހ އަޅަން ާފެނޭ.ާއެހެން ނަޑށް ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަެކއް  1695އިާގިނަ

ާކަންތައްތަކ އި،ާ ާމިދ  ާުކރަމުން ާޕްރެކްިޓސް ާހިސ ބ އި،ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮތް ާމި ާޑިމޮކްރަީސެގާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިާ އަޅުަގނޑުމެންާަޤއުމުގެާހ ލަތ އިާައޅ ާިކޔ އިުރގަިއާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމުޅިާއެތިން،ާައޅުގަ

ާއަ ނޑުާހަމަާއޮތްާޤަރ ރުަގއިާއަލިފުންާޔ  ާއަުޅގަ ކަށްާހުރިހ ާކަމެއްާމިާތަނަކަށްާމިާވަގުަތކަށްާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާއެކަން

ާވަރަްށާ ާމެންބަރަކީ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާުކޅުދުއްފުށީ ާކެރިހުރެގެން ާވަރަށް ފ ހަގަކޮށްލަން.ާހަމަ

ާބޭފުޅެ ާފޮނުއްވ  ާތަނަށް ާމި ާހައްދަވައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއިޙްތިރ މުހިއްމު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާމިާއް.  1700މު

ާކުެރވޭާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމެންބަރުންނަކީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކޮންމެހެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ކަމުގައި.ާނަމަވެްސާމިއީ
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ާވަ ާތަނަށް ާމި ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާޫނން. ާބައެއް ާތިބި ާވަދެ ާިމތަނަށް ާނޭނގިގެން ާއެއް ަޑއިގެްނާނުކުރެވޭ

ާ ާމެޖޯރިީޓ99ާާތިއްބެވި ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާތަމްސީލުކުަރއްވ  ާއެަބޔަކު ާެތރެއިން ާރަްއޔަތުންގެ ާިދވެހި ާވެސް މެންބަރުންނަކީ

ާޔަޤީނުންާ ާހަމަ ާބަެއއް. ާއޮތް ާތ އީދު ާރައްޔިތުންތަކެްއގެ ާިދެވހި ާބޭފުޅުން. ާވަަޑއިގެން ާމާެިތަނަށް ާހޯއްަދވަިއގެން ވޯޓު

ާކެާ ާގޮތް ާތަނުގައި ާމި ާމައްސަލަތައްާވެސް ާމިތަނުގައި.ާޖެހޭނެ ާނޫން ާބައެއް ާތިބި ާެނތިގެން ާއަޚްލ ޤެއް ާއަދަެބއް  1705ނޑިގެން

ާހިސ ބުންާ ާއެ ާއުޅޭނެ. ާމައްސަލަ ާބޭފުޅަކު ާއަެނއް ާިވއުއަށް ާއޮންނަ ާއެ ާވ ނަމަ ާތަފ ތުަކމުގައި ާޚިޔ ލު ސިޔ ސީގޮތުން

ާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާތަނުގަިއ، ާމި ާއިޙްތިރ ުމކޮށްގެން ާނުގަންަނވ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެނިގވަަޑއެއް ާބޭފުޅުންނަށް ގިނަ

ާ ާނަަމވެސް ާތަނުގަިއާހިނގި ާޑިބޭޓެްއާމި ާހޫނު ާކިތަންމެ ާބޭުނން ާއެމް.ޑީ.ީޕާާމިއަޅުަގނުޑާނޯޓުކޮށްލަން ާއަދި ތަނުގައި

ާވަ ާމެންބަރުންނަކީ ާެއންމެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާީވނަމަވެސް ާޖެހިކަމުަގއި ާސަކަރ ތެއް ާކިތަންެމ ާއ އި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ރަށްާއ އި

 1710އެުކވެރިާއަޚުންތަކެއްާކަހަލަާބައެއް.ާނޫނީާއުޚުތުންތަކެއްާކަަހލަާބައެއްގެާގޮުތގައިާައޅުަގނޑުމެންާމިާއުޅެނީ.ާމިތަނުންާ

ބޭރަށްާނުކުމެާއަދިާމައްސަލަާއެއްާޖެހޭާުދވަހެއްަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާުކޑަާދަުށގައިާވެސްާއަދިާއެހެންތ ކުާެވްސާ

ހަކަާދައްކ ާހަދަމުންދ އިރުާވެސްާހަމަާރައްޓެހިާއެކުވެރިާދިވެިހާޤައުމައިގެންާކުިރއަށްާދ ންާއަދިާފޯނުާމެދުވެރިކޮށްާވ 

ާސަރުކ ރުާ ާއުސޫލުން ާދެންނެވި ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާފެންނަ ާހަމައެކަނި ާގޮުތގައި.ާއަުޅަގނޑަށް ާބައެއްގެ ތިބި

ާެއއްޮކޅަށް ާސަރުކ ރ އި ާބަޔަކު ާތިބެންޖެހޭ ާކުރުމަށް ާދިއުމުގެާާޒިންމ ދ ރު ާހ ލަތަށް ާމަޖުބޫރުވ  ާވ ހަކަދައްކަން ތިބެން

ާމިއަްށާ ނުޑާތ އީދުކުރަމޭ.ާއަދި ާއަުޅގަ ާބަލައިގަތުމަށް ާަޤރ ރު ާމި ާމިއީ.ާޖުމްލަގޮތެްއަގއި ާއޭ ާނަތީޖ  ާނުކުންނަ  1715ސަބަބުން

ާއަ ާަދންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ ނެ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއިރ ދަކުެރްއވިްއޔ  ާހަމަ ާޕ ޓީެގާއަޅުަގނޑު ނޑު ުޅގަ

ާފުރުޞަތަށް.ާ ާެދއްވި ާޝުކުރިއްޔ  ާވަިކވެލަން. ާއަޅުަގނޑު ާދެމުން ާފުރުޞަތު ާދެއްކެމަށް ާވ ހަކަ ާމެންބަރުންނަށް އެހެން

ާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.

ާ

 1720 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައިާވަކިާއުސޫލަކުްނާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިާމަޖި ނޑުަތކެއްާކަ ލީހުގެާްސލޫކީާމިންގަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅި ާަގވ އިެދްއ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުާުޝކުރުާދަންނަަވން.ާއެާމަނިކުފ ނުާބިލުާހު ށަހަޅުއްވަމުންާބިލުާހުށަހެޅުްއިވާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަުޅގަ

ާތަނުަގިއާ ާމި ާޙަޤީޤަތެއް ާޤަބޫުލކުރ  ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާކިަޔއިދެްއވަިއފި. ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަްށ ާމަޤުޞަދު ނޑު މައިގަ

ާތަބ ވުމަީކާ ާމައްޗަށް ާގޮްތތަކެްއގެ ާަކނަޑއަޅ  ާއެ ނޑައަަޅއިގެްނ، ާކަ ާގޮތްތަެކއް ާކުރ ނެ ާކަންތައްަތއް  1725އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާމިާތަނަށްާރައްޔިތުެުންަތކެއްާޮހވ ފައިާިމާތަނަށްާަވއްދ ފަިއާއަޅުަގނޑު މެންާހަމަާކުރަންޖެޭހނެާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާހަމަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަން ާނޫން. ާކަށެއް ާކުރ  ާކަންތައްތަކެްއ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާއަޅުަގނޑުމެން ތިބީކީ

ާ ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ ާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށްާހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެ. ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދީފައި އިތުބ ރު
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ާމ ތްާ ާވަރަށް ާވެސް ާހިތްތަުކގައި ާރައްޔިތުންތަުކގެ ާއެ ާވަނީ ާހޮވިފައި ާހަމަ ާލިބިގެން ާތ އީދު ރައްޔިތުންތަެކއް

ާގޮަތކަށްާ ާަވކި ާމިްނަގނޑުތަެކއް ާސުލޫކީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނުތަކެއް  1730މަޤުޞަދުތަކެއްަގއި

ާއެހެންވީމ ،ާގެންގުޅުމަ ާއެއް. ާއިންތިޚ ބުގަ ާނ ހަން ާވޯޓަކަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާޗެކްކުރުމަކަށެއް ާބަލ  ާެއކަން ށްަޓކައޭ.

ާތ އީދުާ ާރައްޔިތުންގެ ާތިބީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހޮވިފައި ާމަޖިލީހަށް ާތަނަށް ާމި ާނުދެންނެވޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާކަ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާައޅުަގނޑުެމން ާދެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީާލިބިގެންނޭ، ާނުވެވޭނެ. ާވިދ ެޅްއ ާއެހެނެއް ާކުރ ނަމޭ. ންަތްއ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާގެންދ އިރު ާމ ނަކުރަްއވަމުން ާބޭުފޅުން ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާަރއްޔިތުްނގ5ާާެވެސް ާބ ބުގައި ަވނަ

 1735ސްލަކ އިާޚިލ ފުނުވ ާމަޖިލީހަށްާލިބިގެންވ ާބ ރުގެާތެރޭގައިާބޭނުންާެވއްޖެާކޮންމެާކަމަކ ާގުޅޭާގޮތުންާއިސްލ ްމދީނުގެާއަ

ކޮންމެާކަމަކ ާގުޅޭާގޮތުންާޤ ނޫނުާހެދުމުގެާބ ރުާމިާމަޖިލީހަށްާލިބިގެންވ ާކަމަށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ްނެވގެންާ

ވަނަާބ ބުގައިާއެބަާބުނޭާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުވ ،ާޚިލ ފުކުރ ާކޮންމ35ާާެވ ހިނދު،ާހަމަާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާކަ ާބ ޠިލު ާބޭނުމަކަށްޓަކަިއާކަމަކީ ާަވކި ާވެސް ާއަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، މެކޭ.

ާބައިވަރުާ ާލިބޭ ާނިކަމެތިކަން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާމި ާޤ ޫނނުއަސ ސީެއކޭ. ާހަދ ފައިވ  ކޮށްފައިވ ،

ާމި ާިމއަދު ާމިއީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެަކމަކު ާއެބަހުއްޓޭ. ާަރއްޔިތުްނެގާާކަންތައްތަެކއް ާކަންތައްަތއް ާކުރަންީވ  1740މަޖިލީހުގަިއ

ާތިެިިބާ ާވައްދ ފައި ާތަނަށް ާމި ާގޮތަްށާކަންތައްތަްއާކުރުމަށްޓަަކއި ާކުރަިނވި ާމަންފ  ާއ އި ާލ ބަ ާރަްއޔިތުންނަށް ޙައްޤުަގއި

ާގަ ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާތަނުގައި ާމި ާއަދ ކުރަންޖެހޭ. ާވ ިޖބުތައް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާތަނަށްާބައެކޭ. ާމި ވ އިދެއް

ާއެބަާ ާތަނުން ާމި ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހެދިކަން ާސަބަބަކ  ާކޮން ހުށަހެޅުނީ

ާމިާ ާެވސް ާރިޔ ސަތުން ާހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ާބައެއް ާހިނގ  ާތަނުގައި ާމި ާހިތ މަކުރަން ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާވޭ. އިއްތިފ ޤު

ާކަ ާހިނގ  ާމ ރ މ ރީ ާނުހިނގ .ާދޭދޭާތަނުގައި ާއެއް ާމ ރ މ ރީ ާތަނުގައި ާގޮތަށް.ާމި ާހ މަކުރެވޭ ާއަށް ާމީޑިޔ  ާވިދ ޅުވެ  1745މަށް

ދެމެދުގައިާހިނގ ާކުދިކުދިާަބހުސްތަކުގަިއާހޫނުެވގެންާދިައަޔސްާމިާތަނުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންގެާތެރޭަގއިާމ ރ މ ރީާއެްއާ

ާވަކި ާޕ ޓީތަުކން ާބޮޑެތި ާސިޔ ސީ ާބޭނުމަކަށްޓަަކއި ާވަިކ ާހެދުމަށްޓަަކިއާާނުހިނގ . ާސްޓަންޓުތަކެއް ާސިޔ ސީ ކަހަލަ

ާއުނަދގޫވޭ.ާ ާއުޅެން ާނިކުމެ ާތެރޭަގއި ާރައްޔިތުންގެ ނުޑމެންނަށް ާފެތުރީމ ،ާއަޅުގަ ާޚަބަރު ާގޮްތގޮތަްށ ާެއކިެއކި މީޑިޔ ަގއި

ާރައްޔިތު ާމަޖިލީހުގައި ާިމ ާވެސް ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާވެްސ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާިދއްކުރުްނ ާއިނގިލި ާއެ ްނގެާހަމަ

ާކުރ ނީ.ާ ާކީއްތޯ ާއެކަމަކު ާދިއްުކރޭ. ާއިނގިލި ާވެސް ާިދމ ލަށް ނޑ  ާއަުޅގަ ާހަމަ ާވ ތީ ާމެންބަރަކަށް ާހިމެނޭ  1750މަޖިލީހުގައި

ާކަމެްއަގިއާ ާއެްއވެސް ާކަމެއްަގއި ާއެްއވެސް ާތިއިން ާމީހެކޭ. ާހުންނަ ާރީިތކޮށް ާޮގނޑީަގއި ާހަމަ ާވެސް އަޅުަގނަޑކީ

ާހަމަނުޖެާ ާއެއްެވސް ާނީންނ ނެ ާކަންތައްތަްއާއަޅުަގނެޑއް ާބ ވަތުގެ ާމި ާއެހެންީވމ ، ާެއއް. ާބައިވެރިވެފަ ާތެރޭގަިއ ހުމެއްގެ

ާކުރުމަށްޓަަކިއާ ާކަންތައްތަްއ ާއުސޫަލކުްނ ާވަިކކަހަލަ ާކުރީމ  ާކަންކަން ާއެ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާކޮްށގެންވ ނެ ާެއއީ ނުކުރ ށޭ.

ާމި ާކުރިއަކުން ާގަވ ިއދެކޭ. ާމުހިއްމު ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާގަވ އިދަކީ ާބަލާ ާމިފަދަ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި މަޖިލީހަކީ

 1755މަޖިލީހެއްާނޫން.ާދިވެހިާރަްއިޔތުންނަކަށްާމަޖިލީހުގައިާހިނގ ާއެްއވެްސާކަމެްއާނޭނގޭ.ާެއކަމަކުާދިވެހިރ އްޖޭގެާހުރިހ ާ
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ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތްތަކެއް ާކުރަްނވ  ާކަންަތއްތައް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާބަލަމުންދޭ. ާމިހ ރު ާމަޖިލިސް ާމި މެންާކަންކޮޅުތަަކކުން

ާތަބ ވ ންޖެހޭ،ާއެނގޭތޯ.ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތްތަަކށް ނަޑއަޅަންޖެހޭ.ާއެ ާހަމަެއކަިނ92ާާކަ ާގޮތުން ާބުނ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާގޮތަށް. ާއެ ާކުަރންޖެހޭ ާކަންަތއްތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ޖިބަީކ. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނޫން ާހެދުމެއް ޤ ނޫނުތައް

ާޤަ ާއަޅުަގނޑު ާގަވ އިދަކީ ާބޭފުޅުންާމިފަދަ ާތި ާހަމަ ާވ ނަމަ ާއިޞްލ ޙުތަެކްއ ާމީގެ ާގަވ އިދެޭކ. ާމުހިއްމު ާހަމަ ބޫލުކުރަނީ

ާއިޞްލ ޙުތަކެްއާ ާމަތީން ާއުސޫލުަތެކއްގެ ާތަބ ވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަތީން، ާއުސޫލުތަެކއްގެ ާއުެޅވޭނެ  1760އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑައަޅަންޖެހޭ.ާޝުކުރިއް ނޑުމެްނާގޮތްތަކެއްާކަ ާޔ .ާހުށަހެޅުމަށްފަހުާއަޅުގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޒު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާގޮުތގައި ާގަވ އިުދގެ ާސުލޫކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާ ާމިައދު ާއަދި ާހުށަހެޅިފައި. ާޤަރ ރެއް ާފ ްސކުރުމަށް ާގަވ އިދެއް ާއޮތީ ާމި ާމިއަދު ާކަމ ާމަޖިލީހަށް ާމި  1765އަޅުަގނޑުމެން

ާކަންބޮުޑވުންާ ާމިކަުމގައި ާތަފ ުތވެ ާިޚޔ ލު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާަބއެްއ ާބަހުސްކޮށް ގުޭޅގޮތުން

ާއެބަހުރި.ާ ާކަްނތައްތަކެްއާމީަގއި ާވަރަްށާގިނަ ާވެްސާކަންބޮުޑވ  ނޑު ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާއެބަދޭ.ާޢިްއޒަތްެތރި ފ ޅުކުރަމުން

ާއެކިެއކި ާައޅުަގނޑުމެންާާތަފ ތު ާއެެހންނަމަވެސް، ާނެތް. ާވެސް ާވަގުެތއް ާދަންނަވ ކަށް ާތަފްސީލުކޮށް މ އްދ ަތއް

ާމީެގކުރިްނާ ާގޮތ އި ާއެކުލެވިފަިއވ  ާމަޖިލިސް ާޚ އްޞަ ާރައްޔިުތންގެ ާމަޖިލީހ އި ާރައްޔިތުންގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާޑީ. ާިމއަދު ާގޮތް ާއައި ާކުރަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާސްޓޭޕެއްގެާއެކަންކަން ާރަބަރު ާބޭފުޅުން ާނިސްބަްތވ  ާއަށް  1770އ ރު.ޕީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޚ އްޞަ ާރަްއޔިތުންގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންބޮުޑވޭ. ާވަރަށް ާއަޅުަގނުޑ ާދެްއކީމަ ާވ ހަކަ ާއެ މ ނ ގައި

ާވަނީ ާނަގ ލ ފައި ާކަރ މ ތް ާޢިއްޒަތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާދ އިރުަގއި ާުކޑަކޮްށ ާތެރެއަށް އޭރުާާތ ރީޚުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާެއާބ ރުާލިބިފައިާވަނީާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާއޭުރގެާއެާަރީއސް،ާެއއީާިރޔ ުޒގެާގަިއކޮޅަށްާ

ާތެރެއިންާ ާމިނިވަންކަމުގެ ާފ ޅުކުރުމުގެ ާޚިޔ ލު ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިންގީ. ާމ ރ މ ރީ އަތްލ 

ާފިކުުރކުރުމ  ާއެކު ާބުއްިދއަްށާމިނިވަންކަމ  ާމީހެއްގެ ާއެ ާމަީތން ާގޮތުގެ ާޚިލ ފުނުވ  ާައސްލަކ އި ާއިސްލ މްދީނުގެ  1775އި

ާރަްއޔިތުންގެާ ާދިޔަީއ ާވ ހަކަަދްއކަމުން ާައޅުަގނޑު ާއޭުރ ާމިސ ލަކަްށ، ާފ ޅުކުރުން. ާަގލަމުން ާދުލ އި ާޚިޔ ުލ ފެންނަގޮތ އި

ާއަދި ާފުރުން ނިޑ ާގޮ ާަވޒީރެްއގެ ާއިނދެ ާގޮުތަގއި ާމެންބަރެއްގެ ާކުރުންާާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުކަން ާބޯޑު ކުންފުންޏެއްެގ

ާނޫނޭ.ާ ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކުުރން ާކަން ާއެމް.ޑީ ާޗެއަރަމންކަން، ާކުންފުނީގެ ނުވަތަ

ާއޭުރާ ާއ  ާމުސ ރަ ާަމޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއ އި، ާުމސ ރަ ާކަުމގެ ާއެމް.ޑީ ާކުންފުނީގެ ާއ އި، ާމުސ ަރ ވަޒީުރކަމުގެ

 1780ގެންދެވި.ާއޭރުާއިްނާރައްޔިތުެުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާރައީސަށްާފެނުނީާއެީއާއެާވ ހަކަތަަކކީާެއއީާއެންެމާނަގަމުންާ

ާަދއްކަމުންާ ާައޅުަގނޑު ާތަުޅމުގައި ާބަދަލުވެ ާމ ހައުލު ާުދވަހުގެ ާަކމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ ާނޫން ާެއއް ާވ ހަކަ ރަނގަޅު

ާޢިްއޒަތ އި ާބޭފުޅުންގެ ާބަެއއް ާއޭރު ާވ ހަކަ ާނިންމި.ާާދިޔަ ާކަމަށް ާދެއްކުނު ާވ ހަކަަތެކއް ާކަހަލަ ާއުނިއިތުުރވ  ކަރ މަތަށް
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އަދިާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާއޭުރގެާަގވ އިުދގެާތެރެއިންާހުއްުޓވުމަށްާއަމުރުކުރި.ާނަތީޖ އަކަްށވީާއޭރުގެާެސކިޔުރިޓީންނަށްާ

ާއަޅުާ ާރިޔ ޒު ާގެންދިޔަ ާފުރަމުން ނޑި ާގޮ ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްަޞ ާދ.އަތޮުޅގެ ާހަތަރުފ ރުންާއެންގީ ާމަޖިލީހުގެ ަގނޑު

 1785ބޭރުކުރުމަށް.ާއޭރުާމިާތަުނގެާސެކިޔުރިީޓގެާއިސްާވެިރއެްއެގާގޮތުންާއެކަންާބަލަަހއްޓަމުންާައއީާސިފައިްނގެާބޭފުެޅއް.ާ

ާއަށްާ ާބޭފުޅ  ާއެ ނޑު ާައޅުގަ ާއެކު ާއ ދޭހ  ާވަރަްށ ާެވއްދި. ާއޭަނ ާނެރުމަށްޓަަކއި ާއަުޅަގނޑު ާބޭފުެޅއް. ާކިޔ  ސަލ މް

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާާދެންނެވިން ާނުނިކުންނ ކަށެއް. ާތަނުން ާމި ާނެތީމޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިީއއޭ. ާވ ހަކައަކީ ނުޑގެ އަޅުގަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާދޮރުން ާދެ ާފަރ ތުެގާމި ާދެ ާަވއްދަިއގެން ާމީހަކު ާދެތިން ާއިތުރު ާއަދި ާމަނިުކފ ނ އި ާނެރެްނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ނޑު ާކޮ ާމަނިކުފ ނުގެ ާނެރެންވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް،ާނެރެގެންނުވ ނޭ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑުދޮުރންނޭ. ާސީދ  ފުޅުމަތީގަިއ

ާބައެއްގެާ ާދިޔަ ާހިންގަމުން ާސަރުކ ރު ާއޭރު ާނުވަތަ ާއަޑު ާގެ ާދެންނެވީ.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމި ާވ ަހކަ ާގޮތުގެ  1790ކަންހިނގަމުންދިޔަ

ާދި ާަރއްިޔތުންތޯ ާކިތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދެއްެކވީ. ާއެ ާވ ހަކަ ާޚިޔ ލުގެ ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާުނވަތަ ާކިަތްއާއަޑު ވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާމިރ އްޖޭގެ ާާ:3ބޭފުޅުންތޯ ާެވގެންނުވ ެނ43ާާއަހަރ އި ާމީހުންނަށް ާެއބައި ާެއއީ ާލުމަކީ ާވޯޓު ާޒުވ ނުން ާދޭތެރޭގެ އަހަރ 

ާއޭުރގެާސަުރކ ރުެގާއަޑު.ާއެކަްނާނުކުރުމަށްޓަަކއިާ ާހަމަ ާވ ހަކަދެްއކީ.ާކިތަްއާރަްއޔިތުންތޯ.ާެއާެވސް ކަމެއްެގާގޮުތަގއި

ާމީހުން ާއައި.ާކިތައް ާހުއްޓުމަކަށް ާމަޖިލިސް ާމުޒ ހަރ ކޮށް ާކަންކަމ  ާއެ ާއުފުލ  ާމިތ  ާއަޑު ާއެ ާކުރީ. ާގޯނ ތޯ ާކިތައް ނަށް

ާގެާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމުޅި ާހަނދ ންވ ގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު ާދިޔަިއރުގައި ާހަމައަށް ާވޯަޓކ އި ާހޫނުވެ ާމަޖިލީސް  1795ނަތީޖ އަކަށްވީ

އަަހރ ާދޭތެރޭާޒުވ ނުންާވޯޓުލުމަށްޓަކައިާއެާމުހިއްމުާއަސ ސ43ާާީާއަހަރ އިާ:3ހައެއްކަާމީހުންާެވސްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ޙައްޤުާފުއްދުމަށްޓަކައިާވޯެޓއްާނުދޭ.ާއެާވ ހަކަާވެސްާޔައުމިްއޔ ަގއިާއެބަާއޮތް.ާއެާވީިޑޔޯާވެސްާމިއަދުާފެންނަންާއެބަާ

ާ ާެވސް ާދައްކ .ާއެއީ ާެއބަ ާމިތ  ާވ ހަކަތައް ާއެ ާމިއަދު ާބަޔަކު ާތިބި ނޑުާއޮތް.ާއެކަުމގައި ާޙައްޤުަގއި.ާއަުޅގަ ރައްިޔތުންގެ

ާބަޔަކ ާ ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފަިއވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބުނަނީ ާމި ާމިތ  ނޑު ާމިސ ލަކަްށާއަޅުގަ ާެއއްގޮތަށް ޚިޔ ލ އި

ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާކަމަށް ާއެރިދ ނެ ާޙައްޤަށް ާމީހުންގެ ާބަިއ ާއެ ާހ ލަތްތަކުަގއި ާބައެއް ާއަޅ ށޭ. ާފިޔަަވޅު  1800ނަށްާދޭތެރޭގައި

ނޑުންާފަހަނައަޅ ާިދޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާަގވ އިދުާއަޅުަގނޑުާބިުރގަންނަންޖެހޭާ ވިސްނިާަވޑަިއގަތީާެއއީާސުޫލކީާމިންގަ

ާއެްއކޮްށާ ާމަޖިލިސް ާައޅުަގނޑުމެން ާޤަބޫުލކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭރު ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާއެބަހުރި ހ ލަތްތަކެއް

ާރައްޔިތުން ާތިބެ ާކަންކަމުންާމަޖިލީހުގައި ާއެ ާމިއަދު ާނަތީޖ  ާމަސައްކަތުގެ ާކުރި ާއޭރު ާއެނގިގެްނ ާކަންކަން ާގ ތުން ނ 

އިދިކޮޅުާހެދިާފަރ ތްތަކަށްާމިއަދުާއޭގެާފޮނިާމޭވ ާލިބެމުންާއެބަދޭ.ާޚ އްޞަކޮށްާޕ ޓީާހެދުމަށްާސީދ ާއިންކ ރުާކުރަމުންާ

ާއޮންނަ ާކޮންމެހެން ާއަކީ ާޕ ޓީ ާރަނގަޅުކަމ  ާޕ ޓީގެ ާމީހުންނަށް ާފ ހަގަކުރޭ.ާެއްއެވާދިޔަ ާއެބަ ާގޮތުަގއި ާކަމެއްގެ  1805ންޖެހޭނެ

ާކަމުގަިއ،ާ ާނޫން ާކަމެއް ާކޮށްގެންވ ނެ ާކުރުމަކީ ާމުޒ ހަރ  ާނޫންކަމ އި، ާކަމެއް ާވ ނެ ާޮއވެެގން ާމިނިވަންކަަމކީ އުޅުމުގެ

ާކުރީަގއި ާމީގެ ާއެހީތެރިަކން ާވަކީލެްއގެ ާޤ ނޫނީ ާފ ޅުކުރުން ާޚިޔ ލު ާމަތީން ާގޮުތެގ ާވ  ާއޮްތާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ނުދީ

އޮތުންާެއއީާމިހ ރުާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާކަމަށްާމިއަދުާއެާބޭުފޅުންނަށްާވިސްނިާވަޑަިއގަތީާރައްޔިތުންާެއކަމ ާފިކުރުކޮްށާ

ާިމާ ާމިކަން ާޙައްުޤގައޭ ާރަްއޔިުތންގެ ާމިއަދު ާވިދ ުޅވަނީ ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާލިބިގެން. ާއަނިޔ ަތކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ނުކުމެ
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިތ ާާކުރަނީ. ާވ ހަކަ ާގެއްލުނު ާޮގނޑި ާއެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ާއިްނތިޚ ބެއްަގއި ާބޭްއވި ާފަހުން ާއެންމެ  1810ރައީްސ،

ނިޑާގެއްލުނުކަން.ާީކްއވެތޯާއެާޮގތަށްާއެކަންާވީ.ާސަރުކ ަރކ ާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާއަުޅަގނޑުާޤަބޫުލކުރަންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާގޮ

ާަރއްޔިތު ާސީދ  ާތެރޭގައި ާުދވަްސކޮުޅ ާވޭތުވެދިޔަ ާހިންގ ފައިާހަވ ލުވެ ާޖަރީމ ތައް ާޮބޑެތި ާޚިޔ ނ ތްތަކަށް ާވެފަިއވ  ންަނށް

ާީވާ ާައކަށް ާނަތީޖ  ާދިޔުމުގެ ާނޭިޅ ާފިޔަވަޅުަތއް ާއަޅަންޖެހޭ ާދަށުން ާބ ުރގެ ާލިބިގެންވ  ާސަރުކ ރުްނ ާފަރ ތްތަކ އި ތިބި

ާފިަޔވަ ާއެ ާތ ނގަިއ ާއޮތް ާކުރިއަްށ ާެގއްލުނީ. ާޮގނޑި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ާއަށް ާއަެނއްކ ވެްސާއެމް.ޑީ.ޕީ ުޅ

ާއެާ ާމީހުންނަށް ާތިިބ ާހިްނގ ފައި ާޖަރީމ ތައް ާޮބޑެތި ާއަދި ާމީހުންނ ިއ ާތިބި ާހިންގ ަފއި ާޚިޔ ނ ތްަތއް ާބޮޑެިތ  1815ތަކުރ ރުކޮށް

ފިޔަވަޅުާނޭޅިއްިޖއްޔ ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާއަތޮޅުަތކ އިާރަށުާކައުންސިލުަތއްާެވސްާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާގެއްިލގެންާ

ނުޑގެާވ ހަަކާާދިޔުންާހަމަ ގ ތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާގިނަާބޭފުުޅންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަންާތިބުމ ާއެކުާއަުޅގަ

ާކަމަށްާ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާފ ސްކުުރން ާގެނެއުމަށްފަހު ާއިްޞލ ޙު ާބޮޑެތި ާގެންނަންޖެހޭ ާަގވ އިދަްށ ާމި ކުރުކޮށްލަން.

ނޑުާއެ ނުޑގެާވ ހަކަާކުުރކޮށްލަން.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ހެންާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާދީާއަޅުގަ

 1820ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިބްރ ހީާއިސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ނޑުާދެކޭގޮުތަގއިާއާ ާާ.هحودال ާعلىާوާهحودާعلىާوسلماللهم صل ާ.العالمينާربާهللާالحمد `.ާ ދެ،ާއަުޅގަ

ާ ާނަމޫނ ާއަޅުަގނޑުމެން ާސިފަތަކުން ާމަތިވެރި ާމަކ ރިމުލްއަޚުލ ޤުެގ ާމެންބަރުންނަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަްތތެރި މި

ާހިރަފުސްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުވ ނެ. ާވެގެންެނއް ާބަޔަކަށް ާގޮވ  ާގުދޯގުދޯ ާއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ާބައެްއ.  1825ދައްކަވަންޖެހޭ

ާފޮތިގަ ާފޯވެފަިއވ  ާހިރަފުހުން ާފޮތިަގނޑަކީ ާގެންުގޅޭ ާވަރަކަްށާސ ފުކުރަން ާކިތަންމެ ާވަންޏ  ާކަމުަގއި ާވަނީ ނަޑކަށް

ާއެހެންާމީހެއްގެާ ާމީހަކު ާހުންނަ ާއަބުުރވެރިކަެމއް ާފިލައިގެނެއްާނުދ ނެ.ާތިމ ެގާކިބައިަގއި ާހިރަފުސް ާފޮޅިޔަސް ހިރަފުސް

ާފޭ ާައގުބޮޑު ާވަރަށް ާބޭނުންތެރި ާކަމަީކާވަރަށް ާނުކުރ ނެ.ާލަުދވެތި ާލޯްތބެއް ާއަަރިއގަތުމަކަށް ާލަދުާއަބުރަށް ރ މެއް.ާތިބ 

ާމީހަުކާ ާުނގަންނަ ާލަދު ާމ ނައަކީ ާޭއގެ ާމ ނ ަގއިވޭ. ާހަދީޘްފުޅެއްެގ ާރަސޫލ ގެ ާކުރ ށޭ، ާކަމެއް ާހިތުހުރި ނުގަންނަނަމަ

 1830ކޮށްފ ނެާކޮންމެާފަދަާކަމެއްާވެސް.ާމީހުންގެާއަބުރަށްާވެސްާއަރަިއގަންނ ކަށްާޖެހިލުމެއްާނުވ ނެ.ާއެހެނަސްާއަޅުަގނުޑާ

ާތިމ  ާގޮތުަގއި ާއަރަެއްއާދެކޭ ާއަބުރަށް ާޢިއްޒަތ އި ާމީހެއްގެ ާއެހެން ާމީހަކު ާހުންނަ ާއަބުުރވެރިކަެމއް ާކިބަިއގައި ގެ

ާޓީ.ވީާ ާކުރަންޖެހޭނެ. ާޢިއްޒަތް ާވެސް ާއަނެކުންނަށް ާފަދައިން ާޢިއްޒަތްކުރ  ާނަފްސަށް ާއަމިއްަލ ާތިމ ގެ ނުގަންނ ނެ.

ާފޮ ާަކވަރޭޖު ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއިން ާރޭިޑޔޯ ާެއާއިންނ އި ާކުރުމަށްޓަކައި ާހ ސިލު ާބޭނުްނ ާސިޔ ސީ ނުވ ތީވެ

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާކުރައްވަނީ. ާބޭނުން ާފުރުޞަތު ާއެ ާއަުގވައްޓ ަލން ާއަނެކ  ާހިތްޕުޅުން ާބޭފުޅެްއގެ ާދައްަކވ  ވ ހަކަ

ާއެ ާނޫން. ާއަެގއް ާބޭފުޅެއްެގ ާބޭނުެުންވ  ާަވއްޓ ލަން ާއަގު ާއެ ާއެއް ާައގުެވއްޓެނީކީ ާއެ ާދެޭކގޮުތގައި ާހަމަާއަޅުަގނޑު  1835އީ

ާކިހާ  ާއަކީ ާތިމ  ާހިސ ބު. ާުހރި ނޑު ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ާތިމ ގެ ާދޭހަވަނީ ާއެ ާެގއްލެނީ.ާއެއިން ާއެ ާޢިއްޒަތް ާއަބުރ  ތިމ ގެ
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަނީ. ާހ މަވެގެން ާއެއިން ާރައްޔިތުންނަށް ާމީހެއްަކން ާއަޚްލ ޤީ ާިކހ ވަރެްއގެ ާމީހެއްކަން، ފެންވަރެްއގެ

ާއަބު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަްތާލިބިގެްނވ ާމީހެްއާދެކޭގޮުތގައި ާއަބުރ  ރ ާޢިްއޒަތްާުނވަތަާައޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާމީހަކީ

ާމުސްލިމުންނަށްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ާފ ސްކޮށްގެނެއް ާޤަރ ރަކުން،ާބިލަކުން،ާޤ ނޫނަކުން ާކޮންމެހެން ާވ ނީކީ ކަމުގައި

ާ ާކޮންމެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާވީތީވެ ާއިންސ ނުންނަށް ނޑުމެން ާދައްކަންޖެހޭާވީތީެވާއަުޅގަ ާނަމޫނ  ާރީތި ާއަޚްލ ޤު ާރީތި  1840މީހަކީ

ާރީތިާ ާއަޚްލ ޤ އި ާކިބައިަގއި ާމީހުންގެ ާއެ ާދަނީ ާމަތިވެރިކަްނާހ މަވެގެން ާމ ތްކަން،ާއިންސ ނުންގެ ބައެއް.ާއިންސ ނުްނގެ

ާ ާމިންވަރަކުން. ާހުންނަ ާއުފ ކުރަާ.رسوله وللمؤمنينهلل العزة ولوސުލޫކު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުމެން  ންޖެހޭމިއީ

ދެންާރަސޫލ ،ާއޭގެތެޭރަގިއާهللاާއޮތީ.ާފުރަތަމަާ ަފރ ތެއްާމ5ާިެިކަމެއް.ާިޢއްޒަތް،ާއަބުުރވެރިަކން،ާމ ތްކަންާލިބިގެްނވ ާ

ާހަމަާ ާނައްތ ލ  ާހަނދ ން ާެއކަންަކން ާކަމެއް. ާުއފ ކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާަލއްވ ަފއިވ ަކން އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭނުން ާދުލުން ާގޮތަކަށް ާދަނީ.ާހިތުހުރި ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާަނގ ލުމަށްޓަކ  ާއަބުރު ާކިޔޭީތވެ،ާވ ހަަކާދެއްކޭީތވެ ާއެއްެޗއް  1845ހ 

ާއަބަދު ާއަޅުަގނުޑމެން ާމިއީ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާހިތ މަ ާވަރަށް ނޑުމެންނަީކާ އެއީ ާއަޅުގަ ާވިސްަނންޖެހޭނެ ވެސް

ާރައްޔިތުންނަށްޓަ ާއައިސްފަާަކއި ާކުަރން ާމަސައްކަތްަތކެއް ާމިތ ނގަިއާވަރަްށާައގުހުރި ނޑުމެން ާބަެއއްކަްނ.ާއަުޅގަ ާތިބި އި

ާވ ހަކަ ާގޮތަށް ާހުތުރުވ  ާކަރ މ ތަށް ާއަބުރަށް ާބޭފުޅެްއގެ ާއަނެއް ާކަމުަގއި އެއްބޭފުަޅކު ާެއީއާ ދަްއކ  ވަންޏ 

ާއެހެންވީމ ާނުދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާވ ހަކަެއއް ާދެެކވޭ ާِ  ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާއަިދާ، ާގޮވ ލަން ނޑު އަުޅގަ

ާޖެހިފައިވ އަޅުގަާ ާލައްަގޑެއް ާލިބ ހުގައި ާއަޚްލ ޤީ ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާއެދެން ާލިބ ްސާ ކަމަށް ނޑު ާއެ ާއަވަހަށް  1850ަވންޏ 

ާބަދަލުކޮށްލ ފައިާކުރިއަށްާއޮްތ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާަވގުތުާާޕީއޭާ.ޢިއްޒަތްތެރި ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާއަޅުަގނޑުާއަށް ާއ ދެ، ާމިހ ރު. ާފުރުޞަތުާާހަމަވެއްޖެ މިހ ރު

ާދ އިރ ގެާ ާބ ރަށު ާއޮތީ ާާއަރުވަން ާޝިފ ުޒާޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޝިފ ޒަށް. ާމުޙައްމަދު  1855މެންބަރު

ާ ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމު ާއެހެންވީމ ، ާފަސްކޮށްލެއްވުމަށް. ާވަގުތު ާއެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ ާމުޙައްމަދުާޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު

ނޑު ާފުރުަޞތުއަރުވ ނަން.ާާނަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާނޮޅިވަރަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ  ާަރއްޔިތުްނެގާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަަކއަކީ ާުމހިއްމު ާއެންމެ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ  1860ރައީސް.

ނޑައެޅިަފއިާއޮތުންާ ނޑުތަކެއްާކަ ނޑުމެންާބޭނުންވ ާކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާމަޖިލީހުގެާއަޚްލ ޤީާމިންގަ އެއީާއަުޅގަ

ާދަްއކަންާ ާގޮުތގަިއ ާބިުރވެިރކަމެއްެގ ާބޮޑު ާރައްޔިތުންނަށް ާއެއީ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާކުަރއްވ  ާސަރުކ ރުން މަޖިލީހަކީ

ވިދ ޅުވެަފއިާާވަނަާރައީސްާކްލިންޓަނ64ާްއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަްތކުރ ާތަނަކަށްާވެގެންާނުވ ނެ.ާެއމެރިކ ގައިާވެސްާ
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އެބައޮތްާސަރުކ ރަށްާފ ޑުިކޔުންާއެއީާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރަކީާބޮޑުާފުރޭތަާއެއްގެާގޮުތަގިއާ

ާފެންނަނީާ ާމި ނޑުމެނަށް ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުވ ނެއޭ. ާކޮށްގެން ާކަންތައްަތއް ާގޮަތކަށް ާފެންނ ނެ  1865ރައްޔިތުންނަށް

ާދަން ާހަމަ ާއުވ ުލމުގެާމައްސަލަ.ާޙަޤީޤަތުަގިއާމިސ ލަކަށް ާަބހުސެއްާމިއީާކުއްިލއްޔ  ާއެއް ާހޫނުވެގެންދ  ނަވަންޏ ާއެންމެ

ާކުިރއަްށާ ާދަށަށް ާކޮލެޖުގެ ާކަންތައްތަްއާސަރުކ ރުން ާނޫން.ާުކއްލިްއޔ ެގާހިންގުމުގެ ާުއވ ެލއްީވކީ ާސަުރކ ރުން ކުއްލިްއޔ 

ާކު ާތަރައްޤީ ާއެތަން ާދިރ ސ ތައްޮކށް ާއިތުރު ާއުވ ލ ާގެންދަވ  ާކުއްލިްއޔ  ާއެއީ ާފަހިކުރީމ  ާފުރުޞަތުތަކަކަށް ރެވޭނެާއިތުރު

އިސްލ މީާތަޢުލީމުާރ އްޖެއިންާނައްތ ލުމަށްޓަކައިާކުރއްވ ާަމސައްކަތްޕުެޅްއގެާގޮތުަގއިާޢ ްއމުންނަށްާދެއްކުމަށްޓަކައިާމިާ

ާއަނެއް ާދިމ ވ  ާމި ާދެން ާހޫނުވ ނީ. ާތަޅުން ާދެން ާބޭނުންކުރީމ  ާތަޅުން ާެވްސާާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގައި ާމި  1870މައްސަަލއަކީ

ާބަލައިލ އިުރގައިާ ާުސވ ލުކުރަން ާސުވ ުލކުރުން. ާަވޒީރުންނ  ާމިސ ލަކަށް ާއެީއ ާއެަބހުރި، ާހެދިފައި ގަވ އިދުތަެކއް

ާކަންކަެމއްާ ާސުވ ލުކުެރވޭ ާަވޒީރުންނ  ާމަޢުލޫމ ތަކީ ާހ ަމކުރެވޭ ާޢ އްމުކޮށް ާއެނގޭ ާވެސް ާއެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެ ާނޫން. ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާުފވައްމުލަކު ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާމިައދު ާހެންނަމަވެސް، ާރަފީޤުާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް.ާ ާހ މަކުރައްވ ަފއިވ  ާޢ އްމުކޮށް ާމިއީ ާުސވ ލު. ާކުރެއްވި ާމިނިސްޓަރ  ާހައުސިންގ ާސުވ ުލ، ކުރެްއވި

ާވ ހަކަތަްއާގެންނަވ ފަިއވޭ.ާއެހެން ާމި ާވެސް ާވެްސާޚަބަރުން ާފުރުޞަތު ާކުރެވޭނެ ާުސވ ލު ާކުރެިވގެން  1875ނަމަެވސް،ާޓޭބަލް

ރިޔ ސަތުންާއެބަދެްއވ .ާއަނެްއކ ާވަޒީރުންާމިތަނަށްާއައިސްާއެާޖަވ ބުާވެސްާދެްއވ .ާފުވަްއމުލަކުގެާފެނ އިާނަރުދަމ ގެާ

ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާުފވައްމުލަކު ާއެކަމަށްަޓކައި ާެއއް. ާވ ހަކަ ާޢ އްމުކުެރވިފަިއވ  ާާވ ހަކަައކީ ާޝިފ ގުާޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިހެންވަންޏ  ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާެއހެންވީމ ، ާކުރަްއަވވ . ާއެބަ ާވެސް ާމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ާބުރަ ވަރަށް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާތެރޭގައި. ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެބައޮތް ާވ ަދވެރިކަން ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ދަންނަވ ނީ

ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާބައެއް ާކުރ  ާމިކަން ާގޮތެއްަގއި ާިޒންމ ދ ރު ާވެސް ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ެނާޢިްއޒަތްތެރި  1880ރަީއސަށް

ާަރއްޔިތުންާ ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާވަގުުތަގއި ާދިޔަ ާމި ާޮއބ މ  ާރައީސް ާއެމެރިކ ެގ ާއިްއވުމަށްަޓކައި ާބަޔ ން ރިޔ ސީ

ސަސްޕެންުޑާކުެރވިފައިާވަނީާދ ދިާމިދ ކަށްާުދވަހު.ާތަމްސީލުކުރައްވ ާމެންބަރަކުާެއއްެޗއްާވިދ ޅުވުުމގެާސަބަބުންާއޭނ ާ

ާ ާޭއގެ ާއަުޅަގނޑުމެްނ7ާާއެހެންވީމ ، ާކަުމގަިއ ާކަެމއް ާދަށް ާގޮތުން ާއަޚްލ ޤީ ާކަމަީކ ާމި ާއެމް.ޑީ.ޕީްނ ާކުރިން އަހަރު

ާަވގުތު ާހަލަބޮލިވެފަިއވ  ާމ ލެތެރެ ާމުޅި ާއަދި ާމަރ ލ  ާބަޔަކު ާަބޑިޖަހ  ާަޖލުގައި ނަޑއެޅީމޭ. ާކަ ޮކޅެްއގައިާއަމިއްލައަށް

ާއަލްއުސްތ ޛުާ ާރަީއސުްލޖުމުހުރިއްޔ  ާއޭުރގެ ާއިްއވުމަކީ ާބަޔ ން ާރިޔ ސީ ާނިންމީ ާގްޫރޕުން ާޕ ލިމެންޓްރީ  1885އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާކުރަްއވަންާ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާެއކަން ާކަން. ާޙައްޤެއް ާލިބިވަޑަިއގަްނނަވ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މައުމޫނު

ާއެ ާގްރޫޕުންާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނެކަން. ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާކަެމއް ާއެއްވެސް ާހުރަސްއެޭޅ ާއެކަމަށް ެހންވީމ ،

ާބޭފުޅުްނާ ާއެމް.ީޑ.ޕީގެ ާޖަލްސ އަށް ާއެ ާނިންމީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިންމ ފައި ާނިންމީ. ާއޭުރ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުކުރަން

ާވެސްާ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ، ާގޮތުން. ާއިޖުތިހ ދުކުރުމުގެ ާކުރ ާާނ ންނަން. ާކަްނކަން ާގޮތެްއަގއި ޒިންމ ދ ުރ

ނޑުމެންނަށްާމިކަންކަންާކުރ ނެާގޮތްާއެނގިގެންނޭ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަިމއްލައަްށާ  1890ބައެކޭ.ާއެކަންކަންާކުރަނީާއަުޅގަ
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ާވ  ާައޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިސ ލަކަށް ާއުސޫލުތަކެްއ. ާކަހަލަ ާބަެއްއ ާގެންުގޅެން ާއެބަ ަހކަާވެސް

ދައްކ ާއުސޫލަށްާއެާރ ގަކަްށާއެާބަހުރުަވއަކުންާނޫންާައޅުަގނޑުމެންާޕ ޓީާރެލީތަުކގައިާުނވަތަާޕ ޓީާހަރުޭގަގއިާވ ހަަކާ

ނޑުމެންާވ ހަަކާދައްކަނީ.ާމިތ ނަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާމިާވ ހަކަާދަްއކަނީާ ދައްކ ނީކީ.ާއެާތަފ ތުާއޯިޑއެްނސްާއަކ ާއަުޅގަ

ާއެހެން ާއޯިޑއެންސަކ . ާބޮޑުާއެހެން ާއެންމެ ާމީގައި ާދެން ާގެްނގުޅެމުޭއ. ާއެބަ ާވެސް ާައޅުަގނުޑމެން ާތަފ ތުތައް ާއެ ީވމ ،

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދެކެވޭ ާވ ަހކަ ާއެބަ ާމިތ ނގައި ާފަހަރަށް ާބައެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާދިމ ވ  ާމި  1895މައްސަލައަކަށް

ާބޭފުޅުން ާެއ ާވަޑަިއގެން ާތަނަށް ާމި ާމީހުންނަށް ާރައްދުވ  ާވ ހަކަ ާއެާމި ާބޭފުޅުންނަށް ާނުކުރެވޭނޭ ާޑިފެންުޑ ާވ ހަކަ ގެ

ާހ ލެއްަގިއާ ާެއްއވެސް ާއެއީ ާއެހެްނވީމ ، ާއެބަދެކެވޭ. ާވ ހަކަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާހުތުރުވ  ާޢިއްޒަތަްށ ާއަބުރ އި ބޭފުޅުންގެ

ކަާނަންާކިޔ ފަިއާކަންތައްތައްާކުރެިވގެންވ ނެާޮގތެއްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާގަބޫލެއްާނުކުެރވޭ.ާޢ އްމުާފަުރދެއްގެާވ ހަ

ާއައިްސާ ާތަނަށް ާމި ާަފރ ތަކަށް ާއެ ާދަްއކަންޏ  ާވ ަހކަ ާބުނެފަިއާއެ ާނަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުންފުންޏެއްެގާވ ހަކަ ނުވަތަ

ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާވ ނެ ާދެެކިވގެން ާތ ނގައި ާމި ާވ ަހކަ ާއެކަހަލަ ާއެހެންނޫނީ ާެވވެންވ ނެ. ާަޖވ ބުދ ރީ  1900ވ ހަކައަށް

ާނުކުެރވޭ. ާޮބޑެިތާާގަބޫލެއް ާދުނިޔޭގެ ާކުރިން ާމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ާމި އެހެންީވމ ،

އަހަރުާކުރިްނާއަޅުަގނޑުމެންާމިހިސ ބަށ7ާާްޑިމޮކްރަސީތަކުންާެއއީާއަޚްލ ީޤާގޮތުންާދަށްާކަމެއްާކަމަށްާފ ސްކުރުމުގެާ

ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންީވމ ، ާތިބީ. ާމި ާސިޔ ސީާާއައިސްަފއޭ ާމިއޮތް ާތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ

ާމިއަދުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަްއކަިއެގން. ާވ ހަކަ ާނެރެވޭނެއޭ ާހައްލު ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާތެރެިއން ާތަފ ތުވުންތަކުގެ ޚިޔ ލު

 1905ގޮތެއްާމެޖޯރިޓީާއޮތްާބަޔަކުާބޭނުންާގޮތަކަށްާމެންބަރުންާސަސްޕެންޑުާކުރެވިާމިހެންާކަންތައްތަްއާވުންާއެއީާރަނގަޅުާ

ާދ އިރ ެގާ ާބ ވައޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންެގާފޭދޫ ާމުހިއްުމާޢިްއޒަތްތެރި ާވަރަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާކަމ  ާމި ާފަހްމީ ާއަލްހ ން މެންބަރު

ާރައީސް.ޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަފުޅުތަެކއްާދައްަކވަންާޭބނުންފުޅުވ ތީވެާައޅުަގނޑުާވަުގތުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔާ 

ާ

ާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާ ާިމާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާމިާނަމުަގިއާަގވ އިދެްއާެއކުލަވ ަލއްވ  ާަގވ އިދު ާސުލޫކ އި ާމަޖިލީހުގެ  1910ރަީއސް.ާރައްޔިތުން

ާ ާމި ާއަށް، ާކޮމިޓީ ާސިފަިއގައި ާަގވ އިެދްއގެ ާގަވ އިދު ާޤަޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހެޅުއްވި ރ ރުާމަޖިލީހަށް

ާ ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާކުޅުުދއްފުށި ާހުށަހެޅުއްވި ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާޢިްއޒަތްތެރި ާނަޝީދަށްާޝުކުރު ާމުޙައްމަދު މެންބަރު

ނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާވަރަށްާމުހިއްމުާޤަރ ެރއް.ާއަޅުަގނޑުާމިާޤަރ ރަށްާވަރަްށާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަން.ާމިފަދަާ ޤަރ ރަކީާއަުޅގަ

ާހަމަގަާ ނޑަކީ ާމިންގަ ާކަންތައްަތކެއް.ާސުލޫކީ ާބޭނުން ާވެސް ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާިމާމަޖިލީހަށް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާވެސް ިއމު

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާލޯބި ާއިޙްިތރ މ އި ާގަދަރ އި ާރައްޔިތުންގެ ާކުރިން ާދުވަސްތަެކއް ާމީގެ ާމަޖިލީހަކީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ  1915އ ދެ،

ާއަުޅގަނ މެންބަރުންގެާބައެްއާޢިއްަޒތްތެރިާާޑުމެްނގެާމަޖިލީހުގެލިބިފައިވ ާމަޖިލީހެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފަހަކަށްާައއިސް

ާއިޙްތިރ މ ިއާ ާލިބިފައިވ  ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާހުންނަ ާޢަމަލުތައް މެންބަރުންގެ
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ާއިމްިތޔ ޒުގެ ާދީފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމެންބަރުންނަށް ާެގއްލިފައި.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުގެ ާވަނީ ާނަހަމަގޮުތގަިއާާލޯބި ބޭނުން

ާއެތަްއާ ާތަފ ތު ާވަނީ ާހިތުގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާދޭތެރޭގައި ާމަޖިލީހ  ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުްނ ާނަތީޖ ެއއްގެ ކުރުމުގެ

ާވ ތީާ ާކަމަށް ާބައެއް ާތިބި ާއިންތިޚ ބުކޮށްަފއި ާރައްޔިތުން ާައޅުަގނޑުމެންނަީކ ާކޮްނމެއަކަސް ާއުފެދިފައި.  1920ސުވ ލުތަެކއް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީާރައްޔިތުންާއެދޭާގޮތަށް.ާރައްޔިތުންގެާރުހުމ އިާލޯތްބ އިާޤަދަރުާލިބޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެން

ާދުަވސްތަުކގަިއާ ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާހިތަށްއަރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާޖެހޭނީ. ާބަހައްޓަން ާޢަމަލުތައް ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ާމިކަހަލަާ ާދަނީ ާޢަމަލުކުރެެވމުން ާމިފަދަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހަރުފަހަރު ާބ ވައޭ.ާަބއެއް ގޮތަކަށް

ާކަހަަލާ ާއެހެން ާވަރަށް ާއެަބހުރި. ާގޮސްަފއި ާކަންތައް ާދުވަސްުދވަހު ާބަެއއް ާހިސ ބަށް ާލަދުވެިތވ  ާއިންނަން ތަނެއްަގއި

ނޑުާހިތަށްާއަީއާމީެގާގޮތްގޮތަްށާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާމެދުަގއިާކަންތައްާހިނގ ފައިާއެބަހުރި.ާަބއެްއާ  1925ބޭފުޅުްނާއަުޅގަ

ޚ އްޞަާމަޖިލިސްާއެއްާކުރަްއވަިއގެންާއުުޅްއވިާދުވަްސވަރެްއގައިާބަެއއްާބޭފުޅުންާމޭޒުާމައްޗަށްާބޫޓުބ ލަިއގެންާކޮޅަްށާ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމަންޒަރު ާދިޔަ ާކުރަމުން ާޢަމަލުތައް ާހަޑިމުުޑދ ރު ާެއއަށްވުެރވެްސ ާއަދި ާބޭފުޅުން ާަބއި ާއަނެއް ާއަރ ،

ނުޑާދެންާއެާކުރީާކޮންމެހެންާކޮންކޮންާކަންތަކެއްާކަެމއްާނުދަންނަވ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ދެކެމުންާދިޔައިން.ާއަުޅގަ

ާވެސްާ ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްޞަ ާއެ ާދުވަސްވަރު ާއެ ާއެނގިަވޑަިއަގންނަވ ނެ ާތިއްބެިވާރައްޔިތުންނަށް ާބައްަލވަން އެކަންކަން

 1930ކެއްތޯ.ާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހުގެާޢިްއޒަތ އިާޤަދަރުާމީހުންެގާކުރިމަތީގައިާެގއްލެންާފެށީާހިނގ ފައިާވަނީާކޮންާކަހަލަާަކންތަ

އެހ ާހިސ ބުންާފެށިގެން.ާއެާދުވަްސވަރުާކަންތައްތައްާހިނގ ަފއިވ ާގޮުތގެާމަތިން.ާއެކަންކަްނާމިހ ރުާވެސްާއެބަާބައެއްާ

ާއެުކވެިރކަ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާައދި ާތަކުރ ުރވޭ. ާއަނެްއާދުވަސްތަުކގަިއ ާބަަޔކު ާެއއް ާޮބޑުކަމުން ާހުންނަލެއް ާގުޅުން މ އި

ާމެންބަރަކުާ ާެއއް ާއެީއ ާދެން ާހިތުްނ ާައޅުަގނޑު ާއެބަދޭ. ާދުވަސްުދވަަހށް ާަބއެްއ ާވެސް ާހިސ ަބށް ާއަރ  ާގަޔަށް ބައެްއގެ

ާގެން ާކަންތައް ާއެ ާހިސ ަބށް ާއެހ  ާކަންނޭނގެ ާސަބަުބން ާލޯތްބެއްގެ ާއޮންނަ ާދޭތެރޭަގިއ ާމެންބަރަކ  ދަނީ.ާއަނެއް

ާއެބަާ ާކޮންމެހެންވެސް ނުޑތަކެއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމެންބަރުންގެ ާމި ާރައްޔިތުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1935އެހެންވީމ ،

ާއެާ ާެއާމެންބަރުންނަށް ާވ ތީ ާކަމަށް ާމެންބަރުންތަކެއް ާވ ންޖެހޭ ާނަމޫނ އަކަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާޖެހެއޭ.ާއެއީ ނަޑއަޅަން ކަ

ާދަ ާރަނަގޅަށް ާއަޚްލ ޤު ނޑައަޅަންޖެހޭ.ާމެންބަރުންގެ ާކަ ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަ ނުޑތަކެއް ާމިންގަ އްުކވައިދޭ

ާޤަރ ރުގަިއާ ާމި ާއެެހންނަމަވެސް، ާޤަރ ރެއް. ާރަނގަޅު ާަވރަށް ާމިއީ ާތ އީދުކުރަނީ. ާޤަރ ރަށް ާމި ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާދަތިާުއނދަގޫާގޮތްތަެކއް މެދުވެިރވ ާމ އްދ ތަކެއްާވެސްާއެބަހުިރ.ާާއެބަހުރިާބައެއްާމ އްދ ަތއްާއަުޅގަ

ާހުރިާ ާކުރަން ާއިޞްލ ޙު ާޤަރ ރުން ާމި ާބަލައިގަެނގެން ާަޤރ ރު ާއެްއާނޫން،ާމި ާޯގސްވިްއޔަކީ ާމުިޅާގަރ ރު ާއެއީ  1940އެކަމަކު

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަރ ރު ާމި ާގެނެސްގެން ާމަޖިލީހަށް ާއަލުން ާއިޞްލ ުޙކޮށްގެން ާކަމެއް ާއެ ާިވއްޔ  ާވަނީ ާކަމުަގއި ާކަމެއް

ާުދވަހެއްާ ާިވއްޔ  ާވަނީ ާނޫންަކމުގައި ާަކނޑަައޅަންޖެހޭ.ާއެހެން ާއެބަ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާޖެހޭ.ާިމފަދަ ާބަލަިއގަންނަން އެބަ

ދުވަހަކަށްާައޅުަގނޑުމެންގެާިމާމަޖިލީހ ާދޭތެރޭގައިާރަްއޔިތުންާދެކޭާގޮތްާއަންނ ނީާބަދަލުވަމުން،ާެއާމީހުންގެާހިތުަގިއާ

ާމައްޗަށްާކުރިާ ާއެއްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަންނ ނީ ާއުނިކަން،ާލިބެމުންދ ާއުނިކަން ާއަންނ ނީ ާޤަދަރަށް ާލޯތްބ އި ާދެފައިވ  ން
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ނޑުާަކނަޑއަަޅއިދޭާ  1945ދުވަހުންާއަނެްއާދުވަހަށްާއިުތރުވަމުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާގަވ އިދުގެާތެޭރަގއިާހުރިާމިާސުޫލކީާމިންގަ

ާ ާކަމެއް ާހުިރ ާގޯސްކޮށް ާތެރޭގައި ާކަންކަމުެގ ާހުރި ާއިޞްލ ޙުކޮށްާގަވ އިދުަގއި ާރަނގަޅުކޮށް ާކަމެްއ ާއެ ވިއްޔ 

ާތ އީދުކުރ ާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާކަމުގަޔ އި ާކަމެއް ާފެންނަ ާައޅުަގނޑަށް ާބަލައިގަތުމަކީ ާގަވ އިދު ާމި ގެނައުމަށްޓަަކއި

ާޤަރ ރެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަކޮޅުާނިްނމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 1950ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާމިާ ާައއިސް ާވަގުތު ާހުސްވަގުުތކޮޅުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާބޭފުޅުންނަށް ާތި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްކޮށް ާެނތުމ  ާވަގުތު ާއަރުވ ނެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާއިތުރު މިނެޓުގ52ާާެޖެހެނީ.

ާ ާއަުރވ ނަން. ާދ އިރ ެގާޖަހ 3ާހުސްވަގުުތކޮޅެއް ާތިމަރަފުށީ ާައރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހު ާފެށުމަށް ާޖަލްސ  އިރު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް.ާއޭގެާފަުހގައިާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާފަހުގައި ާއޭގެ ާާލަޠީފަށް. ާއަށް. ާހުސްވަގުތުކޮެޅއ52ާާްފަހުމީ  1955މިނެޓުގެ

ާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.ާ

ާ
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ާ

 1960 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ނޑުާފުރަތަމަާ ނޑ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދަންާމިާފަށަނީ.ާއަޅުގަ `ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްާެމދުކަ

ާއަރު ާމި ާދ އިފުރުޞަތު ާތިމަރަފުށީ ާމުޞްާވަނީ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެާރ ގެ ާތިރަފުށީ ާއަށް. ޠަފ 

ާޠަފ .ާންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

 1965 ޠަޓާ ވާހަކަޔެއްކެވުދް:މުޞް މުޙައްމަޔު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު ގިމަޒަޓުފީ

ީނާއިނގޭތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާޝުެުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާައޅުަގނޑުާއަދިާމިވަ

ާއަޅަންސު ާއެކަށަ ނޑެއް ާމިންގަ ާދަންަނވ ީނާލޫކީ ާއަޅުަގނޑު ާނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން. ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ޖެހޭނެ

ާ ާމ އްދ 49ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާިލބިދީފައިވ ާވަނަ ާއަޅުަގނޑަށް ާނިގުޅައިާާއިން ާއިޚްިތޔ ރު ގޮތަކަްށާާގަެނވޭމިނިވަންކަމ 

ާމ ނަ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާއައުމަކުން ާކުެރވިގެން ާަބއްޓަން ާބިލެއް ނޑެްއާާއެްއވެސް ާމިންގަ ާމިއީާސުލޫކީ އެއްާނުކުެރވޭ

ނޑަައޅ ފަިއާާ ާކަ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާއެހެންވީމ ، ާކަމަކަށް.  1970ދެވެނީ

ާޢިއްޒަތްއޮންނަން ާކަމަށް. ާޖެހޭނެ ާރައީްސ، ާދުރޫސުލްާތެރި ާވ ހަަކާމަކ ރިމުލްއަޚްލ ޤ އި ާސިފަތަކުގެ ާމ ތް އަޚްލ ޤުެގ
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ނޑުމެންާއެހެންާމީހަަކށްާސުލޫކީާމިންަގނެޑއްާދޭާ ާއަޅުަގނޑުމެންާަދއްކ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނީާއަުޅގަ

ާވެގެ ާއަކަށް. ާނަމޫނ  ާމީހުންނަށް ާއެހެން ާއެބަޖެހޭ ާވ ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއްާހިނދު ާމީހުން ާތިބޭ ާދެން ާނޫނީ ން

ާވ ން.ާ ާނަމޫނ އަކަށް ާެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮގވ ލ ނަމަ ާކަމަކަށް ާރަނގަޅު ާމީހަކު ާހަމައެފަދައިން ނުކުރ ނެ.

ާއެާ ާނޫޅޭނެ.ާާއ އަޅުަގނޑުމެން ާބަޔަކު ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާއެކަން ާގޮވ ލުމަކުން ާގޮވ ުލންތައް ާރަނގަޅު ާތިބެގެން  1975ޚިލ ފުވެަފއި

ާމިއަޅުަގނޑު ާމިާމެންނަށް ާފެނިގެން ާމަންޒަރު ާކަހަލަާތަނުން ާއެހެން ާވަރަށް ާބޭފުޅުންާާދަީނ ާތަފ ތު ާވަރަށް ގޮަތަކށް

ާމި ާއޮންނަނީ ާކޮންގެރެސްތޯ ާވ ހަަކ ާކޮންގްރެްސގެ ާއެެމރިކ ގެ ާވިދ ޅުޭވ ާއެެެބަ ާމިހެންނޭ.ާާބައެއް ާއެހެންނޭ ގޮތަށޭ

މިލިޔަްނާމީހުންނެއްާވެސްާދިިރއުޅޭ.572ާާ.ާމިާޤައުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަީކ،ާއެމެރިކ ެގާކޮންގްރެސްާެއއްވެްސާނޫން

ާވެްސާ ާބަހުންނެއް ާދިވެހި ާދައްކަީނކީ ާވ ހަކަ ާމުޅިން. ާނޫން ާވެސް ާއިސްލ މުންނެއް ާތިބީ ާގައި ާކޮންގްރެސް އެމެރިކ ގެ

ާއެ ާާނޫން. ާއޮންނަ ާސަޤ ފަތެއް ާއަމިއްލަ ާނޫން. ާބައެއް ާއޮްތ ާވެސް ާބަހެއް ާއަމިއްލަ ާއެމެރިކ އަީކ  1980ެވްސާާބައެއްގޮތުން

ާއެެމރިކ އަށް ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާބަެއއް.ާާނޫން. ާއޮތް ާދީނަކ އި ާބަަހކ އި ާއަމިއްލަ ާސަޤ ފަތަކ އި ާމުްއސަނދި ާމ  ވުރެ

ާސަޤ ފަތ އި،ާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކުރަންޖެހޭނީ ާބައްޓަން ާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާއުޅެމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއާދީނ އި، ނަޑއަޅ  ާކަ ނެޑއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާހަމަ ާބެލިގެން. ާމިގޮްތގޮތަްށ ާއައިގޮތ އި ން

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނުޑގަިއ ާކަމަކަްށާއަމިންގަ ާހ ސިުލވީ ާއެކަން ާޭރވުމަކުންނެްއ ާަކންތައްތައް ާލިބޭގޮތަށް ދަބު

ނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނީާގަލޮޅުާެދކުނުާދ އިރާ   1985އަޚްމަދުާގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނުދެންނެވޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ނޑުާދަންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާމަޚްލޫފު ވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާވިދ ޅުވީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާރަހުއިސް ާއިންސ ނިއްޔަަތށް ާވ ލ މްދީނަކީ ނުޑގެ ާމިންގަ ާދީނޭ.ާސުލޫކީ ާމެދުމިނުގެ ާދީނެކޭ ާފޮނުއްވި ާކަމުގައި ހަަކާމަތެއް

ާހުންަނާ ާބިުރވެތިވެ ާއެކަމަށް ާއޭނ  ާހީކޮށް ާކަމަށް ާހިފިދ ނެ ާބަދަލު ާއަށް ާއަނެކ  ާކިބައިން ާތިމަންނަ ާމީހަކު ދައްކ އިުރަގއި

ާމިއަދުގެާ ާސިފަޔަކީ. ާމ ތް ާއެންމެ ާެއއީ ާވަގުތަކީ ާދޫކޮށްލ  ާއޭނައަށް ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާހިފަން ާބަދަލު ވަގުުތަގއި

ާހިފުމު ާބަދަުލ ާތ އީދުކޮށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާއެހެންެވގެްނ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޯންނ ނެ. ާރޫޙެއް  1990ގެ

ާމި ާނ ކ މިޔ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރުމަށް ާހިތްތިރި ާކ މިޔ ބުގައި ާުކރުމަށްތިބީ. ާހިތްވަރު ާރީތިާާބުގައި ާގޮވ ލެވެނީ މި

ެއްއގޮތަށްާކަންާހިނގ ތޯާބަލަމ .ާާޢަމަލ ބަހ އިާސިފަތަކެއް.ާދެންާައޅުަގނޑުެމންާބަލަންވީާހިނގ ށޭާޢަމަލ އިާއެްއގޮތަށްާ

ާޝައްކެތްާ ާއެާ.ނެތްވެސް ާބަހުން ާޢަމަލ އި ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާސ ބިތުާާމި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކަން އޮތީ

ާއަނިޔ ވެރި ާނުކުރޭ. ާހައްޔަރެއް ާމީހަކު ާނުހިފ  ާބަދަލެއް ާގޮވަނީާާކޮށްދެއްވ ަފއި. ާމި ނޑު ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ ާނުވޭ. އެއް

 1995އަހަރުަގއިާވެރިކަންާކޮށްަފއިާހުރިާބޭފުޅެއްާމިާރ އްޭޖެގާވެރިކަންާދޫކޮށްަފއިާވެިރކަމުންާގެއަށްާވަަޑިއގެންނެވީމަކ 52ާާ

ވަރެްއގަިއާމިާމަޖިލީހުގަިއާއެާމަނިކުފ ނ އިާދިމ ލަށްާމިއަދުާމިކިޔ ާެއއްިޗއްެސއްާވެިރކަމުަގއިާހުިރާދުވަސްާނޫނިއްޔ ާއެާ

ާއަުޅގަ ާބުނަާނުކިޔ .ާދެން ާޚުުދމުޚުނޑު ާއޮތް ާއޭުރަގއި ާެއއީ ާއޭރުެވސްާންވީ ާނުކުރުނީއޭ. ާިކޔަން ާޮއެވގެން ާވެރިކަން ތ ރު

ާބުނުމުގެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅު ާއެއްޗެއް ާބޭނުން ާލިބިފައިވޭ ާއިޚްތިޔ ރު ާދެކޮޅުމަޖިލީހަށް ާވ ހަކަ ާދައްކ  ޖައްސަްނާަގނޑުމެން
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ާަރއީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމއީއެބަޖެހޭ. ާައޅުަގނޑު ާދައްކަާްސ، ާބޭނުވ ހަކަ ާވަރަށް ާހިތ މަަޔކީާން ާނަމަވެސް ާމީހެއް. ާންވ 

ނޑާ  ާއަުޅގަ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީެގ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާމީހުްނ ާޕ ީޓގެ ާކުރ ކަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމެްއ ާވ ެނ ާހިތްަކޅު  2000މެދު

ނޑު ނޑުާކުުރކޮްށލެވޭތޯާބަލ ނަން.ާއަުޅގަ ާބިލ ާާދަންނަވ ނީާމަޖިލީހުގެާމިާއަޅުަގނޑުާބޭނުެމއްާނުވޭ.ާެއހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާާބެހޭ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ އިރުަގއި ާއަގޮތުން ާިހނގ ށޭ.ާމ ލީ ނަޑއަޅ  ާކަ ޤޫބ ތް.ާއެއީާޢުދަުބާއަޅުަގނޑުމެން

ާ ާޢުއެއް ާެއްއޗަކީ ާދެވަނަ ާރަނގަޅުޤޫބ ތެއް ާމ  ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާހުވ ނެ ާހުޖޫމެޖޫމަކަށް ާޢުޤޫބ ތަކީ.ާއް ދެވަނަ

ާހު ާމ ނައަކީ،ާމީހުޖޫމަކަށް ާޖެހީޖޫމުގެ ާތަނެއްގައި ާފިލ ހަކު ާއެ.ާކަންފަތް ާއޭނަ ާހަމަ ާޖެހީމ  ާޖަހަންވީ.ާއެއީާާމަތީ ވަރަށް

ާގޮތަކީ ާދެ ާމި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޙުކުމަކީ. ާފެންނަ ާއަޅުަގނޑަށް ާަކނަޑައޅަން ާީމގައި ާހަމަާާއަޅުަގނޑަށް  2005ވެސް

ނޑުމެންނަކީާަފނޑިޔ ރުާެގާއަށްާޮގސްާމިކަން ކަންާކުެރޭވނެާބައެއެެްާނޫން.ާމިގޮތަްށާރަނގަޅުާގޮތެއްހެން.ާެއއީާއަުޅގަ

ާމި ާާމިހ ރު ާއޮތް ާއޮތްބިލު ާއަޅުަގނަޑކަށްާާގޮތަށް ާދެން ާބެންޗުަގއި. ާކޯޓުގެ ާޖިނ ޢީ ާިތބެންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނަމަ

ާ ާކޮންމެވެސް ާނިކުމެ ާބޭރަްށ ާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނީ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނެ. ާހަމައެއް ާވެސް ާކޯރަމް ބަޔަކުާމިތ 

ާހަމަކުރަންހޯ ާކޯރަމް ާމެންބަރުންނެއްާދަން ާހޮވި ާތިމަންނަމެން ާިތއީ ާގޮަވިއގަންނަވ ނެ ާއަނެްއކޮޅުން ާރައްޔިތުން ޖެހޭނީ.

ާޖި ާދެން ާޖެހޭނެ. ާމައްސަލަތައް ާއެހެންވީމ ،ާމި ާބަޔެކޭ. ާހޯދި ާމަގުމަތިން ާބެންޗުނޫނޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޯޓުގެ  2010ތަްއާނ ޢީ

ބައެއްާމީހުންާގޭބަންދުކޮށްފައިާތިބޭއިރުާާބަންދުވުމ ވެސްާނުވ ނެ.ާއަުރވ ލުމ އިާގޭާފުރ ލ ފައިާތިބޭއިރުގައިާމ ކަާރީއްެޗއް

ާމިާ ާބިލަކީ ާާމި ނުޑާދަންނަވ ނީ ާޖެހިގަންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާކުށްކުރުމ އި ާއަނެްއކ  ނިކުތުމ އި

ާމީގެ ާެއކަަމކު ާއެއްޗެއް. ާޮއންނަންޖެހޭނެ ާބަލ އިރުަގއި ާރޫޙަށް ާާބިލުގެ ާމިދެންނެވިއަމިހިރަ ނޑު ާައޅުގަ ގޮތުންާާދަބުތައް

ާވަރަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާތ ީއދުކުރަން ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާކަމެްއ. ާއެދޭ ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާކޮށްދިނުމަކީ ބައްޓަން

ނޑުާކުރ ާބޭފުޅެއްާއަުޅަގނޑުގެާއަޚުާއިޚްތިރ މް  2015ހަމަާާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާއަުޅގަ

ާވ ތީެވާާއެ ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނެވި ާލިބިފައި ާތަޖުރިބ  ާވަރަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާތ ީއދުކުރަން.ާއޭނަައކީ ާއަށް ާވ ހަކަ ބޭފުޅ ގެ

ާފެނޭާ ާވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލުެި ާއ ދެ، ާތ އީދުކުަރން. ާމިކަމުގައި ާހަމަ ާެވްސ ާއަށް ާއޭނަ އަޅުަގނޑު

ާއަޅުަގނޑުމެންާގެންނ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބިލުގައިާހުރިާއިޞްލ ެޙއްާފަހުން

ާ

 2020ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙްމަތު ާهللاާ`ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ ާގަވ އިދުާާރައްޔިތުންގެވަބަރަކ ތުހޫ. ާސުޫލކުގެ ާޑްރ ފްޓެްއާމަޖިލީހުގެ ގެ

މަދުާނަޝީދަށްާތެރިާމެންބަރުާއަލްއުސްތ ޛުާމުޙައްީތާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ާދެއްވީ

އެއްާާގޮތުންާސުލޫކުާކޮމިޓީާއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޙަޤީޤަތުގައިާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުާބުނ ާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ާމަސްއޫއޮން ާކޮމިޓީގެ ާސުލޫކު ާތެރޭަގއިާނަންޖެހޭ. ާމަސްއޫާިލއްޔަުތގެ ާމި ާމެންބަރުންގެާވެސް ާހިމެނޭ. ާއެބަ ލިްއޔަތު

ާުގޅޭ ާތަންފީޛުާސުލޫކ އި ާއުސޫލުތައްާާހަމަތައް ާއިދ ރީ ާކުރަންޖެހޭ ާތަޢ ރުފު ާފިޔަވަޅުތަކ އި ާއިދ ރީ ާައޅަންޖެހޭ  2025ކުރުމުގައި
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ާއަމ ޒަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ނަޑއެޅިފަިއވ އިރު ާކަ ާޒިންމ  ނަޑއެޅުން.ާއެހެްނވީމ ،ާމި ާމިާވ ސިލުާާކަ ވުމަށްޓަަކއި

ާމުހިއް ާވަަރށް ާަގވ އިދަީކ ާބެހޭ ާކޮންެމވެސްާސުލޫކ  ާޚިޔ ލުގެ ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާކަމުަގއި. ާއެްއޗެއް ާބޭނުންތެރި މު

ާދިރ ސ ޮކްށާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަނގަޅަްށ ާެއއަށް ާަގވ އިުދގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމި ާހުރެދ ނެ. ާތަފ ތުތަެކއް ވަރެްއގެ

ާފިކުރުކުރުމަށްފަ ނަޑއެެެޅުމަށްފަހުާވިސްނ  ާކަ ާފިަޔވަުޅތަކެއް ާހަމަތަެކއް ާެއަކށީގެންވ  ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ހު

ާބޭނުންތެިރާ ާވަރަށް ާިނންމުމަކީ ާަގވ އިދު ާމި ާނުވަތަ ާމަްއސަލަ ާމި ާމަތީން ާގޮެތްއގެ ާއެެެއްބަްސވެޭވ  2030އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑައެޅި ާކަ ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާތެޭރގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުންކަމެއް. ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާާަފއިވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވެސް

ނޑުމެންނަށްާއެނގެންާއެބައޮތް.ާއެއަްށާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރ ާ އުސޫލުތަެކއްާވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާގޮތެްއަގއިާއަުޅގަ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާވެއްިޖއްޔ  ާހޯދޭނެ.ާއެެެހެންަނމަވެސް،ާއޭހަާކަމަށް ަގއިާުއސޫލުތަކެްއާއްލުތަކެއް

ާވީކަުމގައި ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ނަޑއަޅުްއވ ފަާކަ ާކަ ާފިަޔވަޅުތަެކއް ާއެހެްނވީމ ،ާާވިޔަސް ާަގވ އިުދގައި. ާމަޖިލީހުގެ ާނެތް އެއް

ާސަބަބަ ާއެ ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާށްޓަކައި ާފިޔަަވޅުތަެކްއާމުހިއްމިހ ރު ާޭއގެ ާެއކުލެވުމުގެ ާގަވ އިެދއް ާސުލޫކީ ާވަނީ  2035މު

ނޑުމެންނަށްާބައެއްފަހަރުާއެޅިގެންާނޫނީާއަ ޅުަގނޑުމެްނނަށްާނުވަތަާފިޔަވަޅުަތކެއްާޮއންނަާކަމަށްާބެލިގެންާނޫނީާއަޅުގަ

ާކަމެއްާ ާކޮން ާއޮތީ ާފަހުގައި ާމީގެ ާނ ންނ ނެ ާހަނދ ނަކަށް ާކުެރވެމުންދ އިރު ާަކންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭއިރު ާކަންތައްތައް

ާކަންތައްތައް ާއެ ާރަނގަޅަ ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާދިއުމަށްޓަކައިާކަމަށް. ާމަގަށް ާމިސްރ ބަކަށްާާަރނގަޅު ާރަނގަޅު ވެސް

ާކުރުމަށްޓަކައި ާމުހިއްމުާދަތުރު ާސަބަބަށްޓަަކއިާވެސް ާއެ ާއެެހންވީމ ، ާއޮތުން. ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާފިޔަަވޅުތަެކްއ ާއެ ވ ނެ

ނޑުާހަމަާަވރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ   2040ދުމަތްާފ ހަގަކުރަން.ާމިއީާއެކުާިމާޚިާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވޭާއަުޅގަ

ާމި ާކުރަްއވ ފައި ާބޮޑުާމަސައްކަތްޕުެޅއް ާބޮޑުާފަސޭހަާވަރަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކޮމިޓީގެާމަސައްކަަތއް ކަމެއްާާވަނީާސުލޫކު

ާފުލިބިގެން ާގަވައިދު ާމި ާފެށިއްދ ނެ ާޢަމަލުކުރެވެން ާއަށް ާކަންތައްތައްާރިހަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅަގނޑުެމންގެ ާއަދި ޖިއްޔ .

ާ ާކުރެިވގެންވެސް ާބަްއޓަން ާެއއްގޮަތކަށް ާިނޒ މަކަށް ާރަނގަޅަށް ާޤަބޫލުކުެރވޭ.ާކުިރއަށްާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަްށ ދ ނެ

ާސަބަބަށްަޓކަިއާ ާަތންފީޛުއެހެންވީމ ،ާއެ ާގަވ އިދަށް ާމި ނޑު ާނުވަތަާާއަުޅގަ ާއޭގެާކުރުމަށް ާބަލައިގަެނގެން ާަޤރ ރު ްނާމި

ާއަ ާތ އީދުުކރަން. ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާއެންމެންގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެދެނީ ާހިއްސ ޅުަގނޑު ާލިބިގެންާާެވސް  2045ާމިއަށް

ާކަންނޭނެގާއަ ާެއއިރުން ާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވުން. ާހެދޭތޯ ާަގވ ިއދު ާމި ާެއއްޗަކަށް ާޢަމަލުކުރ  ާއެންމެން ޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންގެާމެދުންާނިމޭާވ ންާމިހިރީ.ާޙަޤީޤަތުގަިއާއަޅުަގނޑުާވެސްާބޭނުންވަީނާާއަޅުަގނޑުާވެސްާޭއަގއިާހިްއސ 

ާފ ޑު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަދި ާހިއްސ ވެ ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކިޔ ާނިމުން ާމިާާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެއަށްފަހު

ާއެާ ާފައިދ ކުރ ނެ. ާމީގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެެހންވެއްޖިްއޔ  ާެއްއޗަކަްށވުން. ާޢަމަލުކުރެވޭ ާމިއަށް ނިންމައިގެން

ާއަުޅގަ ނޑުމެްނެގާސަބަބަށްޓަކައި ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުުކރެވިގެން ާގޮސްގެން ާކޮމިީޓއަކަށް ާބަލަިއގަނެ ާގަވ އިދު ާިމ  2050ނޑު

ާއެޭދަކމަކަށް ާައޅުަގނޑު ާއެްއަޗކަށްވުމަކީ ާޢަމަލުކުރެވޭ ާޝުކުރުާާތެރޭގައި ާފުރުޞަތަށް ާެދއްވި ނޑަށް ާއަުޅގަ ވ ތީ

ނޑުގެާވ ަހކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ ާއަދ ކުރުމަށްާއަުޅގަ
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ާއިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫާދ 

ާބެހޭ ާޤަރ ރ  ާގެންދ  ާމިާވ ހަކަދައްކަމުން ެްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެން ާޢިއެ  2055ގޮތުންާާ`.ާޝުކުރިްއޔ 

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާހުރިާާއެންމެ ާހަވ ލ ދެއްވ ަފއި ާއަދި ާއ އި ާސުރުޚީ ާޤަރ ރުގެ ާމި ވަނީ،

ާޤަރ ެރއްާ ާޓޭބަލްކުރެިވގެންވ ނެ ާގެނެވި ާފްލޯރއަށް ާަމޖިލީހުގެ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާޤަރ ރަކީ ާމި ާބަލ އިރު ާމ އްދ ތަކަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާސަބަބަކީ ާދެންނެވި ާމި ާނުދެކެން.ާމިހެން ާއަުޅަގނޑު ާާ::ކަމަކަށް ާ)ހ(ާގެ ވަނ4ާާަވަަނާމ އްދ ގެ

ރިއިރުާމިާކުރަްއވ ފައިާހުާވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތ364ާްލީހުގެާގަވ އިދުެގާނަންބަރަށްާހަވ ލ ދެއްވައިާރަްއޔިތުންގެާމަޖި

ާރި ާއޮތްކްރޮސް ާރެަލވަންސެއް ާެއއްވެސް ާހުރިާފަރެންސްތަކުގެ ާގުޅުެމއް ާއެްއވެސް ާއަޅުަގނޑަކަްށާާކަމަށް  2060ކަމަކަށް

ާ ާާ::ނުފެނޭ. ާ)ހ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާތަމްީސލ4ާުވަނަ ާފުރިހަމައަށް ާަރއްޔިތުން ާމިބުނަނީ ާއެބައިާަގއި ާއަދި މީހުންގެާާވ ނޭ

ާ ާފުރިހަމަ ާލިބޭނޭ ާބައިވެރިވުން ާބޮޑުގޮތެްއގަިއާދީމިފުރިހަމަ ާހ މަކަން ާޖަވ ބުދ ީރވ  ާއެކުެލވޭ ާއުސޫލުތަކެއް ޤުރ ތީ

ާެއާ ާއެވެ. ނަޑއަޅަްނވ ނެ ާކަ ާމަޖިލީހުން ާއެ ާއުސޫލުތައް ާގަވ އިދުތަކ ިއ ާބޭނުންވ ނެ ާހިންގުމަށް ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ާއުސޫލުަތްއާގަވ އިދުތަކުާ ާުގޅޭ ާއ އި ާހ ޒިރީ ނޑުތަކ ިއ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްިޔތުންގެ ާތެރޭަގއި ގެ

ާ ާމަހިމެނިދ ނެ ާެއއީ ާޭއގެއެވެ. ާަގވ އިދު. ާހިންގ  ާަގވ އިދުެގާޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަ. ާއުސޫލުަތކެްއގެ ާހިމެނޭ  2065ތެޭރގައި

364ާާ ާޤަރ ރުގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާމ އްދ ަގއި ާމަޖިލީހުގެާވަނަ ާފ ސްކުރަނީ ާޤަރ ރު ާއޮންނަނީ ާމި ާއޭގައި ތަޢުރީފެއް.

ާއެ ާއުސޫލެްއ ާހިންގ ނެ ާކޮށްާމަސައްކަތް ާަބޔ ން ާބަދަލުތަްއާގޮތަށް ާގެނެވޭ ާުއސޫލަށް ާހިންގުމުގެ ާމަޖިލީހުގެ ދިނުމަށ އި

ާދޭތެރޭާ ާކަމަކ  ާމަޖިލީހުން ާއަދި ާބަދަލުތަކ އި ާގެެނވޭ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާދެކޭފ ސްކުރުމަށ އި ާހަމައެކަނިާާގައި ގޮތް

ދެންނެވިާފަދަާހިންގުމުގެާއުސޫލަށްާގެނެޭވާާހ މަކުރުމަށްޓަކައިާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާޤަރ ރަކީާމިާ

ާއުސޫ ާހިންގުމުގެ ާއަދި ާނޫން ާެއއްެޗއް ާހ މަކުރ  ާބަދަލެއް ާކަމަކަށްއެްއވެސް ާހިމެނޭ ާތެރޭަގއި ާބަދަލެއްާާލުތަުކގެ  2070ާހުށަހެޅޭ

ާޤަރ ުރެގާ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބުނަނ4ާާީާވަނަާނަންބަރުގ4ާެވެސްާނޫން.ާހަމައެއ އެުކާމި ާ)ށ(ާަގއި ވަަނާމ އްދ ގެ

ާ ާނަމުގައި ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާހިނގ ނީ ާގަވ އިދު 39ާާމި ާމަޖިލީހުން 4ާާވަނަ އެްއގަިއ4232ާާމ ރޗް

ާ 5ާާފ ސްކޮށް ާފ4232ާަމ ރޗް ާހިނގަން ާފެށިގެން ާގޮތުގަާން ާގަވ އިދެްއގެ ާވަކި ާވަކިްނ ާގަވ އިދަކަށް .ާއޭށ ފައިވ 

ވ ލ ާެދއްވ ަފިއހުރިާގަވ އިދުގެާމ އްދ ތަކ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމ އްދ ާއަްށާއީާހުށަހަުޅއްވ ަފއިާއޮްތގޮތަށްާހައެހެންވީމ ،ާމި

ނަޑކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ  ނޑުާދެކެނީާމިާމައްސަލަާ،ާބަލ އިރުާމީގައިާއެްއވެސްާުގުޅމެއްާހުރިާކަމަކަށްާއަޅުގަ  2075ާއަޅުގަ

އެއްާމަޖިލީހުގެާފްލޯރާއަށްާހުށަހެޅުންާނުވަތަާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާހިނދުާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާއެޖެންޑ ާކުރެްއވުމުެގާ

ާކަންތައްތަކަށް ާވަރަށް ާބައްލަވަންޖެހޭ ާމިާކުރިން ނޑުމެްނެގާާނުބައްލަވ  ާއަުޅގަ ާމިއީ ާގެނައުމަކީ ާމައްސަލަތައް ގޮތަށް

ާބޭނުންތެރިާމައްސަލަ ާކޮންމެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑުމެން ާަކމަށް.ާއަޅުގަ ާހުރަހެއް ާއެޅޭ ާއަިދާާއެއްާމަސައްކަތަށް ވިޔަސް

ާމައްސަލައަކަށްާ ާނެތް ާއޮާބޭނުން ާަކނޑަެއޅިފައި ާމަޖިލީހުގައި ާައންނަންޖެހޭނީ ާތަޅުމަށް ާުއސޫލ ވިޔަްސާމަޖިލީހުގެ ާންނަ



 78 

ާމަތިން.ާއ ެދ،ާއެާ ާގޮުތގެ ާއެްއގޮތްވ  ާރިޔ ސަތުން ާމައްސަލަ ާމި ާދެން ާފްލޯރގަިއާއަށްފަހު ާގޮެތްއާވިޔަްސާމިހ ރު  2080ކޮންމެ

ާމިއ  ާގެންަދވ ތީ ނޑުާާބެހޭާާކުރިއަށް ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްަތކެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ގޮތުން

ާރައްޔިތުންދަން ާބޭނުންވަނީ ާމިންނަވ ލަން ާސުލޫކީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހިގެ ނޑައެޅުުމގައި ާކަ ނޑުތަކަްށ ންގުުމގެާގަ

ނޑައެޅު ާކަ ާއުސޫލުތަެކއް ނޑުތަކަކީ ާމިންގަ ާިވސްނަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަުއްސާުމގަިއ ާވަކި ާއެމެރިކ ގެ ކޮބައިތޯ.

ާޢަމަލުކުރ އެ ާތަނެއްަގއި ާަވކި ާއިންޑިޔ ގެ ާުނވަތަ ނުޑމެންނަކަާްއގައި ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރ ކަށް ާނޫންާށްގޮަތކަށް .ާލ ޒިމެއް

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާމެންބަރުންނަކީ ާަމޖިލީހުގެ ާރައޔްެިތުންގެ ާރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުެުކުރ ގޮުތގަިއ  2085އަޅުަގނޑު

ާމި ާއިންތިޚ ުބާކޮށްފައި ާތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ާމީހުން ާއެބައި ާއެާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރުންނަކީ ާޤަބޫލުކުރ ާާތިބަ މީހުން

ާއެ ާހުރި ާމިންަގނޑުާަޤބޫލުކުރ ާމީހުންާސިފަތައް ާއެއަޚްލ ޤީ ާތެޭރގަިއ ާކޮށްގެްނާާަތކުގެ ާބައްޓަން ާދިރިއުޅުން މީހުންެގ

ާމީހުން ާިތބި ާއައިސްަފއި ާހަމައަށް ާމިާ.ާއެހެންނޫނަމަކ މިއަދ  ާމިާމިއަދު ާކުރ ކަށް ާތަމްސީލު ާރައްޔިތުން ތަނުގެާާތަނަށް

ާާއެްއވެސް ާނުގެންނެވީސް. ާވަަޑެއއް ާވިސްނަމެންބަރެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިއަދުާދެން ާނުކުތ ައކީ ާއަނެއް ންޖެހޭ

ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާޑިމޮކްރަީސގެ ާދައްކ ިއރުާ،އަޅުަގނޑުމެން ާވ ަހކަ ާވެިރކަމުގެ ާމަޖިލީހުގައިާާ،ަރއްޔިތުްނގެ  2090ރައްޔިތުްނގެ

ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާއަުޑއުފުލުމުގެ ާކޮންޓްރެކްޓެއްގެާާ،ރައްޔިތުންގެ ާސޯޝަލް ާޤަބޫލުކުރ  ާމި ާރައްޔިތުން ާއަޅުަގނޑުެމން

ާ ާނުވަތަ ާއަގުދަށުން ާއިޖުތިމ ޢީ ނުޑމެންނ އި ާއަުޅގަ ާދަށުން ާއެހަެދއްގެ ާތަމްސީލުާާވ ލުކުރެވޭ ާބ ރުތައް މީހުންގެ

ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާބަލ  ާއެމީހުން ާުރޅިާކުރުެުމުގައި ާރައްޔިތުންނަކީ ާއެބަހުރި. ާބައެއްާވެސް ާއަންނ ނެ ާ.ވެސް

ާބައެއް.ރައްޔިތުންނަ ާކުރ ނެ ާވެްސ ާއަުޑގަދަ ާަގޑީަގިއާރައްޔިތުާކީ ާއަންނަ ާކަންތައްތަކެއް ާބޭނުންވ  ާމީހުން ާއެ ންނަކީ

 2095ތިބީާާވެސްާަބއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންާައޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަށްާހޮވ ފައިާމިާއެކުާކަންތައްަތއްާކުރ ނެާޖަޒުބ ތ 

ާކިބަިއގަ ާކަާއެާާއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހުރި ާސިފަތައް ާހުރި ާކިބައިގަ ާމީހުންގެ ާއެ ާއެދޭ ާމިާމީހުން ާބަޔަކު ާޤަބޫލުކުރ  ާމަށް

ާމައްސަލަައކ ތަ ާަމޖިލީހުގެ ާމި ާުނކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާގެނެސްފައި. ާމެދުގަިއާާނަށް ާޕ ޓީތަުކެގ ާސިޔ ސީ މެދު

ފޯރިގަަދެވގެންދ ާަރކަށްާވަާތަުނގައިާކޮންމެެވސްާމިާައޑުގަަދވެސަބަބުންާނުވަތަާިޚޔ ލުާތަފ ތުވުމުެގާފިކުރުާތަފ ތުވުމުެގާ

ާާދިއުމަކީ ާބަޔަކު ާެއއީ ނޑުން ާމިންގަ ާސުލޫީކ ާއަޚްލ ޤީނިކުމެ ާދިއުްނާާނުވަަތ ާެވއްިޓގެން ާދަރަޖައަކަށް ާދަށު ގޮތުން

ާ ާކަމަކަށް ާއެްއވެްސ ނޑު ާހ އަުޅގަ ާވެސް ާރަްއޔިތަކު ާދިވެހި ާއެްއވެސް ާއަދި ާނުކުރަްނ. ާޤަބޫލެއް ާކަމެއްލެއްގައި  2100ާއެާާއެ

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރ ނެ. ާޤަބޫލެއް ާގޮެަތަކަށް ާބޭފުޅުްނ ާަބއެއް ާތެރޭގައި ާއަބުއިމެންގެ ސިޔ ސަެތއްާާވަރަށް

ާމަޑުމައިތިރިކަމ  ާަވރަށް ާގެްނގުޅުްއވ  ާާވިސްނުމެއް ާކޮންމެއެކު ާތިބެންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް.ާާތަނެއްަގއި

ާމިތ  ާއަިއއްަސ ާކުރަން ާމުދިންކަން ާމިސްކިުތގެ ާހ ލެއްަގއި ާއެްއވެްސ ާބައެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ނޫން.ާާތިބި

ާއްާަރއްޔިތުްނާބޭނުންވ ާގޮތަށް.އަޅުަގނޑުމެންނަކީާަރއްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކެއްާހޯދަންާރައްޔިުތންގެާކަންތައްަތކެ

ާ2105 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމިހ ރުާ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަވީ. ާހިސ ބުން ާމިހ  ާވަގުތު ނޑަެއޅިފައިވ  ާކަ ާއަށް ާއެމްޑީޕީ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދަށް.އަރުވަނީާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެާޞަތުާމިފުރު

ާ

 2110ާއްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ސައިންާމުޙަމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙުާ

ާގަވ އިާ ާސުލޫކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނެގ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާގަވ އިދެްއާާމިާދު ނަމުގައި

ާއަުޑިއވެމުންާފ ސްކުރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލުތައް ާތަފ ތު ާހިގަމުންދ އިރުގައި ާބަހުސް ާޤަރ ރަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  މަށް

މައްސަަލާާމްކޯޓަށްާފޮނުވަންވީާނޫންބ ވައޭ.ާއ ދެާމިސުޕްރީވެސްާއަނެްއކ ާާމައްސަލަާއެބަދޭ.ާމިހ ރުާއެބަާހީވ ގޮތްޭވާމި

ާމެންބަ ާޢިއްޒަްތތެރި ާމެންބަރު ާޤަރ ރުހުށަހެޅުއްވި ާހުށަހެޅުއްވި ާހަދ ާާގެރު ާޤ ނޫނު ާދުނިޔޭގެ ާެއބަވޭ ާވިދ ޅުވެަފއި ދީބ ޖ 

ާއެާާމަޖިލިސްތަކުގައި ާއެކަަށއަަޅއި ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާތަބ ވ ންޖެހޭ ާމެންބަރުން ާމަޖިލިސްތަކުގެ ާއެ  2115ާެވސް

ާލ ޒިމު ާތަބ ވުން ނޑުތަކަށް ާމިންގަާމިންގަ ާއެ ާކޮށް ނޑަކ އި ާމިންގަ ާ ާތެރެއިން ާއެޭޅާނޑުތަުކގެ ާފިޔަވަޅު ާހިނދު ިޚލ ފުވ 

ާނިޒ މުނި ާމަޖިލިސްތަުކގެ ާއެ ާމައްޗަށްާޒ މެއް ާސަބަބު ާއެ ާދ ތީ ާއ ދެ، ާހިނދު. ާހިގަމުންދ  ާއެކަަށައޅައި ާތެޭރގައި ތަކުގެ

ާސަބަބެއްާ ާރިޢ ޔަތްކުެރވި ާއެބަާއެއީ ާވިދ ުޅވެފަިއ ާމިކަްނާާކަމަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، އޮވޭ.

ނިޔަތ އިާމިނިޔަތުގެާވ ހަކަާދެްއކުމުެގާާދ އިރުގައިާމިާހުށަހެޅުއްވިާޭބފުޅ ގެާނިޔަތ އިާއެާންާބަހުސްކުރަމުންއަޅުަގނޑުމެ

ާމިފަދަާ ާސުލޫކީ ާއ ދެ، ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާމިފަދަ ާވިސްނ ލުން ާވ ނީ ާީކއްތޯއޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2120ބަދަލުގައި

ާރަްއޔިތު ނަޑއެޅުމުން ާކަ ާަގވ އިދުތަެކއް ާއެެދޭވާއުސޫލުތަކަކ އި ާއަންނ ނީ ާކުރ ީނާފައިދ ތޯ ންެގާމަޖިލިސްގެާމަސަްއކަތަށް

ާރަގަ ާވ ނީ ާބަދަލެއްތޯ ާއ  ާމަޖިލިސް ާަރއްޔިތުން ާހޮވ ފައިޅަށްތޯ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ނީާާމެދު ާދެކޭގޮތަށް ާރައްޔިތުން ތިބި

ނޑުމެންާިމއަދުާކިހިނެއްތޯ.ާދެޭކގޮތްާރަަގޅުވ ެނތޯާނޫންތޯ.ާއ ދެ،ާމި އިންާބަހުްސާާމިާމަޖިލިސްާވެސްާާކަުމގަިއާއަުޅގަ

ާރައީސް ާމަޖިލިސްގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާކަހަަލާާއަށްާހިގަމުންދިޔައިރުަގއި ާއެހެން ާވަރަށް ެވސް

ާއެ ާއަޅުަގނޑު ާދިަޔކަން. ާއަމ ުޒެވގެން ާރައީސްާބަސްތަކެއް ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާއ ދެ، ާިހތ މަކުރަން.  2125އަކީާާކަމ 

ާބުކޮށްާހޮވ ފަިއވ ާަރއީސްާވ ާގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެންާއިންތިޚ ާންާޢަމަލުުކރަމުންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެ

ާއެ ާއެހެްނވީމ  ާތެެރއިްނާާއެއް. ާގަވ އިދުގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާެއވެސް ާމިހެންކިޔ އިރު ާއެހެންނޭ ާމިހެންނޭ މަނިކުފ ނު

ާކުރަންވ ނެ ާނޫނިއްޔ  ާތެރެއިން ާއުސޫލުތަެކްއެގ ާާނޫން.ާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެން ާތެދެއް ާރައ38ާްއ ދެ، ޔިތުްނގެާވަނަ

ާވ ޖިުބާ ާއޮޕޮޒިޝަެނއްގެ ާއަދި ާކުރުމ އި ާޒިންމ ދ ރު ާސަރުކ ރު ާބަހުސްކުރުމ އި ާހަމަތަކުން ާޑިމޮކްރެީސގެ މަޖިލިސްގައި

ާމަަސއް ާޤަބޫލުއަދ ކުރަން ާމިީއ ާއަިއކަން ާފެށިގެން ާައޅުަގނޑުކަތްތަެކްއ ާއަދި ާޙަޤީޤަތެއް.  2130ާއެާވެސްާާކުރަންޖެހޭ

ާދުށިން.ާއެ ާކަންތަްއތަކެއްާމަންޒަރުތައް ާޤަބޫލުކުރ  ާފ ހަގަކޮށް ާހަމަ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާމެ.ާއ ދެ،ާއޭރުާާކަްނކަމަކީ ެވސް

ާ ާފަރ ތްތަކުްނާޕ ޓީާއިދިކޮޅު ާހަރަކ ތްތެރިވި ާގޮތުަގއި ާމެންބަރުންެެގެ ާއިިދކޮޅު ާުނވަތަ ާފަރ ތް ާަހރަކ ތެރިވި ާގޮތަށް އެްއގެ

ާމަޖިލިސްެގާމެންބަ ާއިތުބ ުރާނެތްވަޒީރުްނގެ ާމައްސަލަތައްާރުންގެ ާޯވޓުާކަުމގެ ާއެބަހުރި.ާާވެްސާަވއްދ  ވެްސާނެގިަފއި
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ާރައްދު ާބިލުތަަކށް ާހުށަހަޅ  ާމަސައްކަތްކޮށްަފއިާސަރުކ ރުން ާބޭުރކޮށްލަން ާއެިކއެކިާާދީ ާތަފ ތު ާއަދި ާއެަބހުރި. ވެސް

ާކަންތައް ާއިތުރު. ާއެހެނިހެން ާއެބަހުރި ާަހރަކ ތްތަތަްއ ާއިތުރު ާހިއ ދެ، ާގޮުތގަިއ ާކަންތައްނކުެގ ާަރއްޔިތުްނގެާާގި  2135ވެސް

ާރަ ާއޭރު ާުސވ ލަީކ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާިހގައްޖެ. ާިއވިގެން ާތެޭރގައި ާބަހުސްގެ ާމި ާއޭުރާނމަޖިލިސްގެ ާކަންަތއްތަކެްއ ގަުޅވި

ކުންާކުރުމުްނާބޭފުޅުންާވަކ ލ ތުާކުރިާކަންަތއްތަކެްއާމިއަުދާއިދިކޮުޅާޕ ޓީތަާއިދިކޮޅުާޕ ޓީަތކުންާކުރަންޖެހޭނެާކަމަށްާއެ

ާމި ާޕ ީޓގެާާކީްއވެގެންތޯ ާއިދިކޮޅު ާކޮބައިތޯއޭ ާކަމަށް. ާޖެއްސުންކުރުން ާސަރުކ ރަށް ާކުރުމ އި ާދަތި ާަރއްޔިުތންނަށް ވަނީ

ާަވގުތުޮކޅަްށާ ާލިބިފަިއވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާކޮްނކަމެއްޯތއޭ. ާކުރަންވީ ާޕ ޓީން ާއިދިކޮޅު ާކޮަބއިތޯ ދައުރަކީ.

ނ ާއަުޅގަ ާމިބަލ އިރުަގއި ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާމިއަދުގެ ާނުވ ނެެހން ާމ ދިގުކޮށްގެން ާީހވަނީ ނޑުާާޑަށް ާއަޅުގަ  2140ޤަރ ރަށް

ާގެންދ  ާކުރިޔަށް ާމިކަން ާއ ދެ، ާމަޖިލީހުންާާކަމަށްާވިސްނ ލ އިުރގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާގެންދިއުމަްށ ާކުރިޔަށް ވ ނަމަ

ާާނިންމައިފި ާގޮތުަގއި ާފެންނަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާވ ނަމަ ާމ އ33ާްކަމަށް ާނުވަތަާވަނަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާ)ހ(ަގިއ ދ ގެ

ާމި ާގަވ އިދުަގއި ާއިތުރުވ ންޖެހޭނެ.ާއަދިާާމަޖިލީހުގެ ާމިބައި ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލިސް ާއިތުރުވ ންޖެހޭނެ.ާ)ށ(ާވެސް ޮގތަށް

ާމ35ާި ާނުވަތަ ާނަން ާމި ާގަވ އިދަށް ާސުލޫކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއެ ާއ ދެ، ާ)ނ(ަގއި ާމ އްދ ގެ ާމިާާވަނަ ގޮތަށް

ާމިއަ ާަގވ އިދުާާިއއްސަ ާތަރަހ35ާަެގާވަނީ ާ)ނ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާައޅުާވަނަ ާއެ ާތެރެއިންތޯ ާކޮމިޓީއަކުންާއިގެ ާމިދ  ނޑުމެން  2145ގަ

ާއ ދެ،ާބަލައި ާއަދި ާއެބަފެނޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާމުޅިންާ:3ލަން ާފެންނަނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާމ އްދ  ވެސްާާވަނަ

ކީާސުލޫކީާޮކމިޓީާއެކުލެިވގެންވ ާގޮތްާމިކަންާއަންނަންޖެހެނީާމަޖިލިސްގެާއަާވަނަާމ އްދ ާ:3ކުރަން.ާއުނިކުރަން.ާޑިލީޓު

ނުޑާދެކެނީ.ާ ާއަުޅގަ ާކަމަށް 46ާާގަވ އިދުަގއި ާމ އްދ ގެ 46ާާއ ދެ،6ާާވަނަ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ އުނިކުރަންޖެހޭނ6ާާެވަނަ

ާމި ާފެންނަނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެނިާާކަމަށް ާނުފެނޭ. ާއަޅުަގނަޑކަށް ާޖޫރިމަނ ކުރަން ާސުލޫީކާތަނުން ާފިޔަވަޅުތައް ހެން

ާކަމަށް ާއަޅ  ާއަދިާފިޔަވަޅުަތއް ާވެދ ނެ.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑު ާމަތިން ާގޮތެއްގެ ާނިންމ  ާކޮމިޓީން ާދަންނަވ ނީާާވަްނޏ   2150ވެސް

ާމިކަމުން ާވިސްނަމ ތޯއޭ ާމަޖިލިސްާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަމ  ާރައްޔިތުން ާެގްއލުންތޯ. ާފައިދ ތޯ ާދެޭކގޮތަށްާކުރ ނީ ވ ީނާާއ 

ާ ާމިކަމ ކޮންކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިގޮތުން ާފޯރ ނީ. ާހުށަހެޅިފައިވ ާާއަސަރެއްތޯ ާމި ާމީގައި ާއަދި ާބަލަމ ތޯއޭ މެދު

ާކޮމިޓީާކަންތައްތައް ާނަމަވެސް ާފުރުޞަތުާހިތްެްހަމަނުޖެހޭ ާގެަނއުމުގެ ާބަދަލުތަކެއް ާގެންނަންޖެހޭ ާގެްނގޮްސގެން އަށް

ާއިދިކޮ ާކީްއވެގެންޯތއޭ ާޕ ީޓއަކީ ާއިިދކޮޅު ާއަދި ާމިއެބައޮތޭ. ާޕ ޓީ ާރަާުޅ ާިއރެއްަގއި ާއެއް ާކަންތަްއާނކިޔަނީ. ަގޅުީވ

ާ ާމޮޅުކަންތައް ާމ  ާއެްއއިރެްއަގއި ާކަމުކަމުގައި ާމިހ ރު ާކަންތައްތަކަށް ާގޯސް ާމ  ާިމހ ރު ާކަންތައްތައް ާކަންތަވީ  2155ކަށްާނުދ 

ާކިހިނެއްާވ ކަމެއްތޯޭއ.ާގެންާމިުއޅެނީާކީްއެވގެންތޯއޭ.ާމިއީވެ

ާ

ާމަދުާޝިޔ މްާމުހައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަހު

ާއަ ާައއްސަލ މް ާވަރަޙުމަތުާ`. ާަލއިކުމް ާމެންބަރުންނަށްާވަބަަރކ ތުހޫهللا ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއ ދެ، .

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާގަވ އިދެއް ާކަމެއް.ާސްޫލކުގެ ާބޭނުންވ  ާކޮންމެހެން ާިމއަދު ާެދކޭގޮުތގައި ނޑު ާައުޅގަ  2160ހެދުމަކީ
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ާމިާސަބަބަކީ ނޑުމެން ާރަްއޔިތުންާާއަުޅގަ ާހޮވުމަށް ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާހޮވުމަށް ތަނަށް

ާމި ާތިބީ ާދީފައި ާރަާވޯޓު ނޑު ާމިންގަ ާސުލޫކީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާައޚުލ ޤ އި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގަުޅާނމަިޖލީހުގައި

ާއިސް ާމ ތްެވގެންވ  ާބެހެއްޓުމަށްަޓަކއި. ާސުލޫކާ ފެންވަރެްއގައި ާއަސްލު ާައޚްލ ޤަށްލ މްދީނުގައި ާބ ރަީކާާއި ދެއްވ ފަިއވ 

ނޑުމެންާދެބަސްވ ާހިނދެއްގައިާނޫނިްއޔ ާޚިޔ ލުާ އަޅުަގނޑުމެންާެއއްެވސްާމީހަކަށްާއޮިޅގެންވ ނެާެއއްެޗއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާއެކަ ާއަދި ާއަރައިގަނެ ާައބުރަށް ާއަެނކަެކއްގެ ާއެކަކު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިނދެއްގައި ާއެިރާތަފ ތުވ  ާގަޔަށް ާއަނެކަެކއްގެ  2165ުކ

މިކަންތައްތައްާއިތުރަކަްށާދިޔަާކަންތައްތައް.ާާތަނުންާމިދިޔަާދުވަސްތަކުަގއިާފެނިގެންާނޫނިއްޔ ާމ ރ މ ރީާހިންގުމަކީާމި

ާބޭނުމެއްރިޕީޓު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެާވ ކަށް ާަރއްޔިތުްނ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުމެއްާނުވޭ. ުނޭވާާމީހުން

ާއަްށާާށްއެްއގޮތަކަ ާއަިމއްލަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދ ކަށެއް. ާކުރިޔަށް ާމަސައްކަތް ާބީދައިން ާމި ާމީހުން ާތިބޭ ާމިތ  ވެސް

ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާކޮަބއިތޯ. ާވ ޖިބަކީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއުޭޅާާހަދ ންކުރަންވީ ާދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާކުރަްނ ތަނުަގއި

ާހަ ާއުޅޭ ާދޭން ާަރއްޔިތުްނނަށް ާކޮބައިތޯ. ާމިމެސެޖަކީ ާދޭން ާމިަތނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮބައިތޯ. ާއެާދިޔ ައކީ  2170ާއުޅެނީ

ާއެ ާުކރުން. ާމަސައްކަތް ާދިނުމަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާޙައްޤުތައް ާމަސައްކަްތާާމީހުންގެ ގޮތަށް

ނޑުމެްނގެާޙައްޤުާައޅުަގނުޑމެންގެާއަސްލުާވ ޖިބުާއަދ ާުނކު ނޑުާނުކުރެވޭާކަުމގައިާވ ނަމަާއަުޅގަ ރެވޭނެާކަމަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާއަމިއްލަާ ހަމަާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ާމިާގަވ އިދަކީާއަދިާމިާގަވ އިަދކީާއަޅުަގނޑުމެންާއަމިއްލަާައށްާއަޅުގަ

ާަގވ އިދަކަށްާ ާއަޅ  ާބިޑި ާއަތުަގިއ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިާއަށް ާތެޭރަގއި ާމެދުމިނެއްގެ ާުނވ ނެ. ާހެދިގެން ގަވ އިުދާާެވސް

ާގޮްސާއޮންނަންޖެހޭ ާއަރައިގެން ާބުރޫ ާމަސައްކަތްަތކަށް ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާގަވ އިދުގެ ާމި  2175ނެ.ާއަދި

ާާގެނެސްގެން ާސަބަބުން ާޭއގެ ާއަދި ާނުދ ނެ. ާއުަދގޫވެސް ާއިތުރު ނޑުމެންނަށް ާވޭންތަެކއްާައުޅގަ ާއިތުރު ތަކަކ އި

ާައޅުަގނޑުމެްނގެާއައިްސގެނެއްާ ާސަބަބުން ާމިާވެްސާނުވ ނެ.ާމީގެ ާުހވ ކޮްށގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރަން ާރަްއޔިތުންނަށް

ާއެެެން ާތިބި ާއެންމެ ާމަެަސައްކަތް ާމެހ  ާވައްސަލ މް ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށް ާކުރެވޭނެ ލައިކުްމާޢަރަގަޅަށް

ާ.ހޫވަބަރަކ ތުهللاާވަރަޙުމަތު

ާ2180 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާކު، ާބަހުސް ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދާ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރަމުން

އެޖެންޑ ގެާދެްނާާގެާދަށުންާިއތުރުާބޭފުޅަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާއެރުވޭހ ާވަގުެތއްާއަުޅަގނޑުމެންގެއެޖެންޑ ާައއިޓަމު

ނޑުާގަސްތުާއޮތްާައއިޓަމަ ނުޑމެންާވޯޓުގެާމަަސއްކަތަާާަގއ52ި>3ކުރަނީާާށްާދިއުމުެގާކުިރންާނެތީމަާއަޅުގަ އިގެްނާއަުޅގަ

 2185ާކުރިޔަށްާދިއުމަށް.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާދަނީ ާމި ާމިހ ރު ާވޯޓަށ34ާާްއަޅުަގނޑު ާކަންކަމަށް ާެއހުމަށްހުރި ާނަންބަރަށް.ާވޯޓަށް  2190ވަނަ

ާއެހުން.34.3ާާާ.އެހުން ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާގޮސްފައިވ  ާހިސ ބަށް ާނިންމ  ާވޯޓުން ާތެރެއިން ާމަސައްކަތްތަުކގެ ދުވަުހގެ

ާދަންނަ ާވޯޓަށް ާޖުމްހޫމިއަދު ާރ އްޖޭގެ ާއޮީތާދިވެހި ާވަން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާގޮުތގ326ެރިއްޔ ގެ މަތިންާާވަަނާމ އްދ ގަިއވ 

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ 33ާާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުންާވަނަ ާދަށުން ާ)ހ(ގެ ާމަޤ މުާމ އްދ ގެ ތަކުެގާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ

ާއަމީންޢ ާތެރެއިން ނޑުާާއްމުާކަމަށްާބޭފުަޅކުާހަމަޖެއްސުމ ރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާވޯޓު.ާއަުޅގަ ާނަގަންއޮތް ާގޮތުން ބެހޭ

 2195ެޗކްކޮށްެލއްވުމަށްާހަދުމަކޮށްާއަުރވަން.ާާވެސްާކ ޑުކޮޅުަތއްާވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުގެާކުރިންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއ ދެ، ާވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއަޅުަގނުޑާާ) ާކަމަށް ާޗެްކކޮށްަލއްަވއިފި ާކ ޑުކޮޅުަތއް ވެސް

ނޑުމެންގެާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާމައްސަލަ.ާއަޅުާ ާވޯަޓށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިހ ރުާއަޅުގަ ނޑު ނޑުާމިޔަޤީންކުރަނީ.ާއަުޅގަ ާގަ

ާރ އް ާދިވެހި ާޖުމްހޫދަންނަވ ލަނީ ާޖޭެގ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާގޮތުގ326ާެރިއްޔ ގެ ާމ އްދ ަގިއވ  ާރައްޔިތުްނގެާާވަނަ މަތިން

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖ33ާިމަޖިލީހުގެ ާދަުށން ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ެގ ާމަޤ މުވަނަ ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ާތެރެއިންލީހުން ާތަކުގެ

ާއަމީްނޢ  ާމަޖިލީހުގެ ާއްމުރައްޔިތުންެގ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާމަޤ މަށް ާަގއިވ 34ާާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  2200ވަނަ

ާާގޮތުގެ ާކުރިމަތިލެްއވި ާމުޙަމަތިން ާއަޙުމަދު ާއަްލއުސްތ ޛު ާސިކަންދަުރގޭ ާހަމަޖެއްސުމ ގ. ާމަޤ މަށް ާއެ މެދުާާއްމަދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާާ2205 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ:8ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

89ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2210 -ާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާާާާާ

ާާާާާާާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރިވ ާބ89ޭވޯޓުގައި ާފ ސްވުމަށް .ާ ާއަދަދު 56ާނުންވ  ާޖުމްލަ ާއެެހނ89ް. ކަމުންާ.

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާމަޖިލީހުގ326ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ަވނަ
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ާ ާރަްއޔިތުންެގ33ާާގަވ އިދުެގ ާތެެރއިން ާމަޤ މުތަކުގެ ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާދަށުން ާ)ހ(ެގ ާމ އްދ ގެ  2215ވަނަ

ާމަ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަޤ މަށް ާއަމީންޢ އްމުގެ ާމަތިްނ34ާާޖިލީހުގެ ާގޮތުގެ ާ)ނ(ގަިއވ  ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާމަޤ މަށް ާއެ ާމުޙައްމަދު ާއަޙުމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާިސކަންދަރުގޭ ާގ. ކުރިމަތިލެއްވި

ާމަޖި ާހަމައެއ ެއކު ާއަދި ާވޯުޓގަިއާފ ސްކުރަްއވައިފި. ާހަމަޖެއްސެވީ ާމުޙައްމަދު ާއަޙުމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާމިމަޤ މަށް ލީހުން

ާިމާ ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވަން. ާައޅުަގނުޑ ާވެްސ ާކަމަށް ާިއއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާުހރިހ  ާވަަޑިއގެންނެވި ބައިވެިރވެ

ާދަންނަވަ ާތަހުނިޔ  ާމުޙައްމަދަށް ާއަޙުމަދު ާައލްއުސްތ ޛު ާއަމީންޢ އްމު ާމަނިކުފ ނުފުރުޞަތުގައި ާވެްސާާން.ާއެ  2220މިހ ތަނަށް

ާދެްއވ ފަިއވ ާ ާވެަވޑަިއގެން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ާތިޔަ ާއަދި ާއަޅުަގނޑަށ އި ާމަސައްކަތްތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ

ާގަވ އި ާދަންނަވަން.ާމަޖިލީހުގެ ާކަމަށްޓަކައިާޝުކުރު ާފުރިހަމަ ާގެންދަވ ފަިއވ ެލއް ާމަސައްކަތްަތއް ާއެހީތެރިކަމ އި 33ާދުގެ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާވަީނާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކޮންމެާމަޤ މަކަށްާޢައްޔަންކުެރވޭާމީހަކުާވެްސާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާއިޙުތިރ މްާކުރުމަށ އިާއޭނ ގެާމަޤ މުެގާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކ ިއާވ ޖިބުަތްއާ

 2225މ ނ ތްތެރިކަމ ާއެކުާއޭނ ެގާޤ ބިލިއްަޔތުާތަންާދިންާއެންމެާފުޅ ާމިނެއްަގއިާއަދ ކުރުންާމަތީާދެމިާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ އިާއަ

ހުރުމަށ އިާމަޖިލީހުގެާސިއްރުާމަޖިލީހުގެާސިއްރުގެާގޮތުަގއިާހިފެހެއްޓުމަށްާއަހުދުވެާއެާއަުހދުގެާލިޔުމުަގއިާރަްއޔިތުންާ

ހުުދގެާލިޔުންާމަޖިލީހުގެާރައީސ ާހަވ ލުާކުރަންވ ނޭ.ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާހ ޒިރުަގިއާސޮއިކޮށްާއެާއަ

ާކުރެްއވުުމެގާ ާސޮއި ާއަީމންޢ އްމު ާިލޔުމުަގއި ާއަހުދުގެ ާއެ ާއިންތިޒ ުމކޮށް ާމިކަން ާއަޅުަގނޑު ާވަގުެތއްަގއި މ ދަމ ގެ

ާބަިއވެ ާއިސްބޭފުޅުން ާޕ ީޓތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާމިކަމުގައި ާައދި ާބ ްއވ ނަން. ާދެއްވުމަށްާރަސްމިއްޔ ތު ާވަަޑިއގެން ިރވެ

ާއެއީ.ާ ާކަމަކީ ާހަމައެކަނި ާގޮސްފަިއވ  ާހަމައަށް ާވޯޓ  ާމިައދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއަުރވަން. ާދަުޢވަތު  2230އަޅުަގނޑު

ާއެހިސ ބުންާނިމުނީ.34ާާއެހެންވީމ ،ާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމްާ

ާ

ާ.ާއެހެނިހެންާމަސައްކަތް.35

ާ

 2235ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިދަ ާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމަސައްކަތްތައް.35ާނީ ާއެހެްނ ާމިއޮީތާާއިތުރު ާތެޭރގައި ާމަސައްކަތްތަކުގެ މި

ާބ ީކާ ާވަގުތު ާމިހ ރު ާގެްނދިޔުން. ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާޤަރ ރުގެ ާމިގެންދިޔަ ާކުރަމުން ާަބހުސް ާކުރިްނވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއޮތީ ާބ ކީ ާދަންަނވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް ާޕ ީޓއަކަްށާމިނ32ާެއޮތްގޮތް ާވަކި ާހަމަވެފައި. ާވަނީ ޓު،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާަވގުތު

މެންބަރަކުާިމހ ރުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަަވއިފި.ާޕީ.އޭގެާަވގުތުާވެސްާވަނީާހަމަވެފައި.ާަޤއުމީާޕ ޓީެގާަވގުުތ5ާާނިސްބަތްނުވ ާ

ާ ާއަދި ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ާހަމަވެއްޖެ. ާއ5ާަވެސް ާފުރުަޞތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތް. ާެއބަ ާބ ކީ ާގެންދ ނަން.ާމިނެޓު  2240ރުވަމުން
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ާއިލްހ ްމާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންނަށް. ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ޑީ.އ ރު.ޕީން

 އަޙްމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަނަ

ާރައީާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާފ ސްކޮށްެދއްުވްނާޝުކުރިއްޔ  ާގަވ އިދެއް ާނަމުަގއި ާގަވ އިދުގެ ާސުލޫކުގެ ާމަޖިލީހުގެ  2245ސް.ާރައްޔިތުންގެ

364ާވަަނާނަންބަރ ާހަވ ލ ދީާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ4ާާުވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ2ާާަ:އެދިާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއިާ

ާ ާަގވ އިދު ާއެ ާރިޢ ޔަްތކޮށް ާމ އްދ އަށް ާދަށ366ާުވަނަ ާމ ްއދ ގެ ާުކޅުދުއްފުށީާވަނަ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާޤަރ ރަށް ާހުށަހަޅ  ން

ާދަންނަވަން.ާ ާުޝކުރު ާއެކު ާއިޚުލ ޞްތެިރކަމ  ާވަރަށް ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާމިން ާސުޫލކީ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާގޮތުން ާދ  ާކަްނތައްތައް ާފަހަރު ާބަެއއް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދަންަނވ ނީ ނޑަްށާއަޅުަގނޑު ގަ

ާމިންަގނަޑކީާ ާސުލޫކީ ާއެ ާނަމަެވސް ާކަމެކޭ. ާބޭނުންވެފައިވ  ާވެސް ާކޮންމެހެން ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރުމަކީ  2250ތައްޔ ރު

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާމިންަގނަޑކ ާހުރެާއުނދަގޫވެ...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތެ ާނުވ ނޭ ާދަތިފުޅު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދައްަކވ  ާޢަމަލުތައްާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަތީން އްގެ

ނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާ  2255ާބެހެއްޓެވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާނު ާބަރުދ ސްތު ާއުނދަގޫވެ ާސަބަބުން ނެޑްއގެ ާިމންގަ ާސުލޫކީ ާއެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިންަގނޑަީކ ާސުލޫކީ ކުރ ާއެ

ނޑުާ ާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުުކރ  ާއަޅުަގނޑު ާހަމަގަިއމުާވެސް ާވުމަކީ ނޑަކަށް ާމިންގަ ާލިިބގެންދ ާސުލޫކީ ވޭންތަކެއް

ނޑުާނުވަތަާސުލޫކީާގަވ އިދުާނުވަތަާމިާހުށަހަޅާ   2260ވެސްާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާއޮތީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމިާސުލޫކީާމިންގަ

ާރަނގަ ާކުެރވި ާއިޞްލ ޙު ާނުކުތ ާޤަރ ރު ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާމީަގއި ާކަމަށް. ާފ ްސެވގެންދ ނެ ާގޮތަކަށް ޅު

ާފަސ ދަކުރިާ ާމަޖިލީސް ާއަުޑގަދަކޮްށާމުޅި ާމަޖިލީހުގައި ާުކރީގެ ާބޭފުޅުން ާަބއެއް ާވ ހަަކާދައްަކވ އިރު ާއަނަގއިން ާދެ އަކީ

ާ ާެއއް ާމައްސަލަ ާެވސް ާއެއީ ާނެތީމު. ާަހނދ ން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސްާހަނދ ނެއް ާެއއީ ާޒަމ ނެއް. ާވެސް ާެއއީ ނޫން.

ާފެނިއްެޖާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަީކ ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާމި ާދަްނނަވަން ާއުޅެނީ. ާމި ާނޫން ާދަންނަވ ކަށް ާވ ހަކަ ާއެ ވަގުެތއް.

ާހަމައެއ ެއުކާ ާމަންޒަރު. ާތަޅ ލި ާވެސް ާބޯޑު ާއިންނަ ާމި ާޖަހ ފައި ާނަން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާތެރެއިން  2265މަޖިލީސް

ާވެސް.ާއަޅު ާމަންޒަރު ާއެއްލައިލި ާއުފުރ ލ  ާވެސް ާމައިކުތައް ާހުރި ާރޫމުގައި ާކޮމެޓީ ާމަޖިލީހުގައި ާފެނިއްޖެ ަގނޑުމެންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންެެެގާ ާފެނުނު ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާމަންޒަރުތައް. ާފެނުނު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާއެއީ ާމ ޒީ. ާވެސް އެއީ
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ލަށްާނުވަތަާކުރިމަތިފުޅަށްާފެންފުޅިާއެްއާވެސްާއެއްލިާމަންޒަރު.ާއެީއާޝ ހިދުާއ ާދިމ هللاާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާޢަބްދު

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާ ނޑުމެންާދެކުނުާމަންޒަރުތަްއ.ާމިާމަްނޒަރުތައްާަތކުރ ރުާނުކުރުމަށްަޓކައިާއަުޅގަ ވެސްާކުރީަގއިާއަުޅގަ

ާއަުޅގަ ާއަކީ ާިރޔަލިޓީ ާމިއީ ާޙަޤީޤަތަކީ. ާމިއީ ާހަދަން. ނޑުތަކެްއ ާމިންގަ ާމިާސުލޫކީ ާދަންނަވަން ާދަންނަވ . ާމި  2270ނޑުމެން

ާސުލޫކީާ ާނުވަތަ ނެޑއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާމިކަންތަްއތައް ާައކީ ާވ ހަކަ އުޅޭ

ާވޭ،ާ ާއުފ ވެސް ާވަރަށް ާއެަބފެނޭ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާައކީ ާއުޭޅާވ ަހކަ ާމި ާދަްނނަވަން ާަކނަޑއަޅަން. ގޮތްތަެކއް

ާމިހ ުރާާވަރަށް ާހަޭޅއްފަޅޭއްަލވ  ާމަޖިލީހުގައި ާކުީރގައި ާވެސް ާަދއްަކަވމުން ާވ ހަކަ ާއަނަގއިން ާދެ ާޖެހޭ ާވެސް ހިތްހަމަ

ާވ ހަަކާ ާމަރުެވގެން ާމީހަކު ާދަްއކަވ  ާވ ހަކަ ާވެްސާހަޅޭއްފަޅޭއްލަވ  ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަ ާބިލަަކށް ާއ ަދއިގެ ާއެންމެ ވެސް

ާހަޅޭއްފުޅު ާބ ރަށް ާހަމަ ާވެސް ާހަމަާދައްކ އިރު ާވެސް ާމިއަދު ާވެސް ާކުަރްއވ އިުރ ާކަންތައް ާަދއްަކވ  ާވ ހަކަ  2275ލަްއވ 

ާއެާ ާވ ހަކަ ނޑެްއގެ ާމިންގަ ާސުލޫީކ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވެސް ާދ އިރު ާދައްކަމުން ާވ ހަަކ ާގޮތަށް ާއެ އެމަނިކުފ ނު

ާނަން ާބޭފުެޅްއގެ ާވަކި ާކުރަން. ާއުފ  ާވަރަށް ާައޅުަގނުޑ ާދަްއަކވ ތީ ާއަނަގއިން ާނޭނގެ.ާާމަނިކުފ ނު ދަންނަވ ކަން

ާވެްސާ ާވ ހަކަ ާއެ ާވެސް. ާދ އިރ ެއކޭ ާހެންވޭރު ާއަދި ާވެސް ާމީހެކޭ ާކަޅު ާމީހެކޭ ާދޮން ާނޭނގެ ާދަންނަވ ކަށް އަޅުަގނޑު

ާކުރަްއވ ށޭ.ާ ާޤަބޫލު ާރިޔަލިޓީ ާމި ާޙަޤީޤަތޭ. ާމިއީ ާއަކީ ާވ ަހކަ ާއުޅޭ ާމި ާދަންނަވަން ާނެތް. ާއެއް ާމ ނަ ދެންނެވުމަކުން

ާމިއަދު ާދެަރއީ ާހަޭޅއްލެިވާާއެކަމަކު ާކިޔ  ާނެތޭ ާމިްނަގނޑެއް ާސުލޫކީ ާމިތ ނގައި ާދަްއކަވަމުްނ ާވ ހަކަ ާައނގައިން  2280ދެ

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފުާވިދ ޅުވިާގޮތަށްާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާ އިރުަގއިާއަުޅގަ

ާވަރަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ާވިދ ޅުވި ާމަޚުލޫފު ާއަޙްމަދު ާމައްޗަށްާމެންބަރު ާމޭޒު ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާއެ ާގަނޭ ާލަދުވެސް ށް

އަރ ާޒިބުާކިޔ ާެއއްެޗއްާތިރިޮކށްލިާމަންޒަރުާވެސް.ާެއއީާމ ޒީާެއާވ ހަަކާދަންނަވ ކަށްާެނތިން.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވަްނާ

ނޑުމެންނަްށާފެނިއްޖޭާފެންނަންާނުޖެހޭާއެތަ އްާކަހަލަާމަންޒަރެއް.ާމިާމިއުޅޭާވ ހަކަައކީާރައްޔިތުްނެގާމަޖިލީހުންާއަޅުގަ

 2285މަންޒަރުތައްާހުއްޓުވުމަށްަޓކަިއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާޤަރ ރެއްާފ ސްކުރަން.ާޤަރ ރެއްާހަދަން.ާ

ާކުރިންާ ާދެންނެވި ާމި ާމެންބަރުންތައް ާަވޑަިއގަންނަވ  ާނިސްަބތްވެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާފެނިގެންިދޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަޖިލީސްާާދެންނެވި ާއުކުމ އި، ާފެންފުޅި ާދިމ ލަށް ާރައީސ  ާތަޅ ލުމ އި، ާބޯޑު ާމަޖިލީހުގެ ާއުފުރ ލުމ އި، މައިކު

ާނުކުރުމަށްޓަަކިއާ ާރިޕީޓު ާމަންޒަރުތައް ާމި ާމަންޒަރުތައް. ާދިޔަ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިމއީ ހުއްޓުވ ލުމ އި

ާމި ާދަންނަވ ީނ ާއަުޅަގނޑު ާނުވުމަށްަޓކ  ާިއޔ ދަ ާއަޅުަގނުޑާމަންޒަރުތައް ާއެބަޖެހޭ. ާހަދަން ާޤަރ ރު ާމި ާމިހ ރަށް ހ ރުން

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާގިނަކަން ާަވރަށް ާވެސް ާމަސައްކަތްތައް ާހުރި ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާމި  2290ހިތުން

ާވެ ާަމނިކުފ ނު ާމަނިކުފ ނޭ ާނުދައްަކވ  ާވ ަހކަ ާއަނގައިން ާދެ ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާމަނިކުފ ނުގެާއެކަމަކު ސް

ާވެްސާ ާމަނިކުފ ނަކީ ާޤަބޫލުކުރަމޭ ާވީމ  ާލީޑަރަކަށް ާމަނިކުފ ނަކީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަްއވ ށޭ. ާމަސަްއކަތް ގޮތުަގއި

ާގަވ އިދަީކާ ާމިފަދަ ާވ ހަކަައކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަްށ ާެއވ ހަކަ ާބޭފުޅެކޭ. ާޖެހޭ ާގެންުގޅެން އުސޫލެއް

ާހެދުނު ާގަވ އިދެއް ާއަސްލަްށާވެސް ާެއބައޮތޭ.ާަގވ އިަދކީ ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަމުަގިއާވިޔަސް
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ާޢަމަލުާ ާައޅުަގނޑުމެން ާމަްއޗަށް ާއޭެގ ާަގވ އިަދކީ ާނޫން. ާެއްއޗެްއ ާެއކުލެިވގެްނވ  ާއެްއ ާމ ަނ ާމ ބޮޑު ާޭއަގއި  2295ބަލ އިރު

ާއެއްެޗއް ާނުޖެހޭ ާތ ކުންތ ކު ާވެްސ ާގަވ އިދަކީ ާމަހާ ނުކޮށްފިއްޔ  ާމަހ ، ާކ ްއޓ  ާއެއްފަހަރު ާކިޔަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން .

ާނުކުރ ހ ާ ާޢަމަލު ާމައްޗަށް ާޭއގެ ާވ ހަކަައކީ ާއުޅޭ ާމި ާވ ހަކަދެއްކެނީ.ާދަންނަވަން ާމި ާޮގތަކަށް ާިކޔޭކަހަލަ ާދެކޮޅަށް ކ އްޓ 

ާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާއެބަ ާޤ ބިލުކަން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނުވޭ. ާެއއްަޗކަށް ާވެސް ާގަވ އިދަކީ ާބ ރު.ާހިނދަކު ހަޖަމުކުރުމުގެ

ާބ ރު.ާ ާކުރުމުގެ ާތަންފީޛު ާގަވ އިުދ ާއެ ާހެދީމ  ާގަވ ިއދެއް ާހުންނަންޖެހޭ ާއެބަ ާޤ ބިލުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހުރިހާ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަަމ ާވަނީ ާކަމުަގއި ާބައެއް ާުހރި ާރަނގަޅަށް ާނިޒ މު ާކުރުމުގެ ާހަޖަމު  2300އަޅުަގނޑުމެންނަެަކީ

ނޑުމެންނަށްާއަދިވެސްާފެނިގެންާނުދެއޭ.ާކަމަކަށްާހޭނެންާއެބަޖެހޭ.ާދަާ ންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާައކީާއެަކންތައްތައްާއަުޅގަ

ާއެދިފަިއާ ާފުރުޞަތަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން މިހ 

ާބޮޑަ ާވަރަށް ާކުރުކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަ ާމިހ ހިސ ބުން ާއެކު، ާކުޅުދުއްފުީށާއޮތުމ  ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާޤަރ ރު ާމި ާޝުކުރިއްޔ  ށް

ާަވއްސަލ މްާ ާދަންނަވަން. ާޝުުކރު ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

 2305ާޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާޢިްއޒަތް ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާގަވ އިދު ާސުޫލކުެގ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ާަރއީސް. 5/4ާތެރި

ާމުޙައްމަދުާ ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއެދި ާފ ސްކޮށްެދއްުވން އަޣުލަބިއްޔަތުން

ނުޑާފުރިހަމަާއަްށާ  2310ތ އީދުާކުރުމ ާއެުކާެއާމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާނަޝީދުާމިާހުށަހެޅުއްވިާޤަރ ރަށްާއަުޅގަ

ާސުލޫީކާ ާއަދަބ އި ާއިހުތިރ މ އި ާއިރުަގއި ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ާއެންމެން ާހުރިހ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއަޅުާ ާއަދި ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ާިއންސ ނުން ާހުރިހ  ާއެީއ ާދެއްކުމަކީ ާވ ހަަކ ާތެރޭަގއި ނުޑގެ ނޑުމެންެގާމިންގަ ގަ

ނަޑއަުޅއްވ ަފއިާއޮތްާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާދިވެިހާ މ ތްވެގެްނވ ާިއސްލ މްދީނުގައިާވެސްާކަ

ާވެރިންނ އިާ ާތިބޭ ާއިސްކޮށް ާއެންެމ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނޫން. ާމަންޒަރެއް ާއެ ާމިދަނީ ާފެނިގެން މުޖުތަމަޢުން

ާވ ންޖެ ާނަމ ނ އަކަްށ ާކިބައިންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި  2315ހޭ.

ާނުފެނޭ.ާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާމަންޒަރެއް ާއެދޭ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއުއްމީދުކުރ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވެސް

ާވ  ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާވަގުތު ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ާހަމަ ނުޑާއަޅުަގނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާކުރުކޮށްލުމުގެ ހަކަ

ާމީޑިޔ .ާ ާއެއީ ާބަޔަކީ ާސަމ ލުވ ންޖެހޭ ާކަންކަމަށް ާމި ާބޮަޑށް ާއެންމެ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލ ނަން.

ާރޭވުމަކުންާ ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާއެ ާއ އި ާއެމް.ޑީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާވެސް ާޓީ.ވީން ާޤައުމީ ާމި ާރ އްޖޭގެ ާހަމަ އެހެންނަމަވެސް

ާވ ހަކަަތްއާާނޫން ާވެސް ާމެދުގައި ާއ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިސްެވރިޔ  ާއެންމެ ާރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާނޭނގެ ާެވސް  2320ކަމެއް

ާއޮންަނާ ާމި ާިއސްލ މްދީނުގައި ާއެނދޭ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިރުަގއި ާދ  ާކުރެވެމުން ާިނސްބަތް ާނުވަތަ ދެއްކެވުުމގަިއ
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ާގޮތުންާ ާސަޤ ފީ ާބަލ އިރު ާގޮތުން ާތ ރީޚީ ާދައްކ ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާވ ހަކަ ާމީހުންނ  ާމީހުން ާރ އްޖޭގެ ބަލ އިރު

ާއުސޫލުންާ ާކިޔ  ާބޮޑުެބ ާދީިފއްޔ  ާޮބނޑިބަތް ާނުވަތަ ާދީފިއްޔ  ާލ ރި ާކުރަނީ. ާނޫްނާމުޢ މަލ ތު ާގޮތަކަށެއް މުޢ މަލ ތުކުރ 

ާ ާއެ ާނަގ ލަުމން ާިޢއްޒަތް ާއަބުރ އި ާމީހުންގެ ާއެދުުމގައި ާދުނިޔޭގެ ާިވއްކ ލުމަށްޓަަކއި ާއެްއގޮތަކަްށާޕްރޮގްރ މުތައް ގެންދަނީ

ނޑުާހަމަާމިާޤަރ ރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާ  2325ވެސްާއެާމީހުންނަކަށްާނޭނެގާމިއީާކިހ ވަރެްއގެާކަމެއްާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެންާ ާކަ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއ ާދަންނަވ ލ ނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުީރަގއި ާނިންމ ލުމުގެ ާޭއގެކުީރަގއި ާދަންނަވަން. ވ ހަކަ

އޮތަސްާނެތަސްާއަދިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގައިާވެސްާމިާވ ހަކަާއޮތަްސާާމިާވ ހަކަާއެ

ނެޑއް،ާ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާެވސް ާހަމަަގއިމު ާދީނުގައި ާމ ތްެވެގންވ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ނެތަސް

ނޑެއްާވ ހަކަަދއްކަންާއޮވޭ.ާެއއަށްވުރެާވަ ނޑުމެްނާރިފަރާކުރަންޖެހޭާއެްއޗެްއާއަޚުލ ޤީާމިންގަ ކިްނާބޮޑުާޤ ނޫނެއްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަމުންާ  2330ނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާގަވ އިދުާހެދުމަކީާމިއީާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެން

ާމަޖިލީހުގެާސުލޫުކެގާ ާދަންނަވ ލީާރައްޔިތުންގެ ާއެދި ާފުރުޞަތަކަށް ާވެސް ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާނަމުަގއި 3ާާ:ގަވ އިދުެގ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ާމަޖިލީހުެގ4ާާވަަނ ާހަވ ލ ދެްއވ  ާނަންބަރަށް  2335ވަނަ

ާގަވ އި ާއަދ366ާާިދުެގ ނޑަައޅ  ާކަ ނޑުަތކެްއ ާމިްނގަ ާސުޫލކީ ާކަމަށްޓަަކއި ާފޮނުްއވި ާޤަރ ރު ާމި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަަނ

އެއަށްާޢަމަލުކުރުމަށްޓަަކއިާަގވ އިެދއްާހައްަދވ ާއެާަގވ އިދުާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްާއެދިާޤަރ ެރއްާހުށަހަޅުްއވ ފައިާވ ތީާެއާ

ާުކޅު ާކަުމގަިއވ  ާފަރ ތް ާފޮނުއްވި ާމުޙައްމަދުާޤަރ ރު ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ދުއްފުށީ

ނަޝީދަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުުކރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާޤަރ ރަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާމިާޤަރ ރުގައިާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ީސާ

 2340އ ިއ،ާޖަލްސ ގަާއ އިާއަދިާއެާބޭފުޅުންާާއިންާވެސްާބ ރުއަޅަނީާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާޢަމަލުތައްާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައި

ނަޑއަޅަންާ ނޑުަތކެއްާކަ ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާޢަމަލުތައްާބަހައްޓ ާގޮތ ާބެހާގޮތުންާސުލޫކީާިމންގަ ާއ އި ދައްކ ާވ ަހކަގަ

ާމިހ ާ ާބައެއް ާބޮޑު ާމީގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާއޮތް. ާއެބަ ާބުނެފައި ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާަހދަން ާގަވ އިދެއް ާކަމަށް، ރުާޖެހޭނެ

ާމިާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާކަވަުރކޮްށފައި. ާއޮތް ާއެބަ ާވެސް ާގަވ އިދުަގިއ ާމަޖިލީހުގެ ާމިދ  ާޢަމަލުކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ާއެަބއިތަްއާ ާއޮތް ާއެބަ ާވެސް ާަގވ އިދުަގއި ާވ  ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާޑްރ ފްުޓ، ާވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއެްއކޮށް ޤަރ ރ އި

 2345މ ާބޮަޑކަށްާތަފްސީލަކަްށާދ ކަށްާނެތިން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާައޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާހިމަނ ފައި.ާޙަޤީޤަތުގައިާއަުޅަގނޑުާ

ކުރިންާވެްސާބަެއއްާޢިްއޒަތްެތރިާބައެްއާމެންބަރުންާވ ހަކަާދެއްކެިވާފަދައިންާމިތަނުަގއިާއެްއވެސްާމީހަކ ާބެހޭާގޮތުންާ

މަާެއާމީހެއްެގާއަބުރ އިާނޫނީާއެާމީހަކަށްާެއްއވެސްާވ ހަކަާދެެކޭވއިރުާއެމީހަކީާަޖވ ބުދ ރީާނުވެވޭނެާމީހެްއާކަމަްށާވ ނަ

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންމެ ާހަމަ ާެއްއާދެކެިވގެންނުވ ނެ.ާއަދި ާވ ހަކަ ާއެްއވެސް ާލިޭބާކަހަލަ ާގެއްލުން ާއެގޮތުން ކަހަލަ
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ާއަދަބުތަކ  ާދެއްކުމުެގ ާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދަނީ ނޑަައޅަމުން ާކަ ނޑުަތކެއް ާމިންގަ ާސްލޫކީ ާހަމަާގަވ އިދު ާއަދި އި،

 2350އެހެންމެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާޢަމަލުތައްާހުންނަގޮތ ،ާބަެއއްާދުވަސްާދުވަހުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާބަެއއްާމެންބަރުންާ

ނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާއެާމަންޒަރުތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޓީވީާއިްނާ ތިބޭާމަންޒަރުާވެސްާއަުޅގަ

ާގޮތަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަހަލަ ާއުނިވ  ާޤަދަރަށް ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމެންޓުތަކ އި ާދޭ ާއެ ާބެލުމަށްފަހުގައި ާފަރ ތްތަކުން އެކި

ާއަޅުަގނޑުމެްނެގާ ާވަގުތު ާމި ާއެހެންކަމުން ާޤަބޫލުކުރ ނެ. ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ ކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން

މަާއެހެންމެާޤަރ ރ އިާއެޭޓޗުާކުެރވިފައިާިމވ ާަގވ އިދަކީާެއއީާމުހިއްުމާކުރިމައްޗަށްާހުށަހެޅިފައިާމިއޮްތާޤަރ ރ އިާއަދިާހަ

 2355އެްއޗެްއކަމަށްާވ ތީ،ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއަގއިާއެބަހުރިާއިޞްލ ޙުާގެންނަންޖެހޭ،ާބަދަލުާގެންނަންާޖެހޭާބައެއްާތަންތަން.ާ

ާޤަރ  ާމި ާފޮނުވައިގެން ާއަކަށް ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއެީއާއެހެންކަމުން ާގަވ އިދު ާމިވ  ާއެްއކޮށް ރ 

ާވުމަީކާ ާގޮތް ާޢަަމލުކުރެވެމުންދ ނެ ާމި ާގެނެސް ާހަދައިގެން ާަގވ އިދަކަްށ ާކަހަލަ ާަޢމަލުކުރެވޭ ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާމިދ  ާހިނގަމުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާޔަޤީނުންާވެސް ާހަމަ ާވަރަށ39ާާްއެއީ ާހިނގުމަށްޓަކައި ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ާވެސްާފުރި ާމ ލަން ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާމަޖިލީހ އި ާމެންބަރުންނަށ އި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާގެނެސްދޭނެ ާކަމެއް ހަމަ

 2360ރައްކ ތެރިކަމ ާެއކުާއަމ ންއޮމ ންކަމ ާއެއްކޮށްާކުރިއަށްާގެންދެވޭނެާމަގުާތަނަވަސްާވެގެްނދ ނެާކަމުގައިާފެންނ ތީާދެއްިވާ

ާންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސަލީމް.ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާއޮތީ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާދެން ޝުކުރިއްޔ .

 2365ާމިނެޓުއިރު.3ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތީާ

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ ާރުާޢަލީާސަލީމުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަފުނަ

ާއެްއާ ާވ ހަކަ ާހުރި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމިނެޓަކުން ާއެންމެ ާބަލ ނަން. ާައޅުަގނޑު ާކުރުކޮށްލެވޭތޯ ވަރަށް

ާޝުކުުރާ ާއެކު ާއިްޙލ ޞްތެރިކަމ  ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާވެސް ާފުރަތަމަ ާކަންނޭނގެ. ާނުެލވޭނެ ދަންނަވައެއް

 2370ބިލޭާމިދެންނެވީ،ާމަޢ ފުާކުރައްވ ތި.ާޤަރ ރުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށްާޝުކުރުާދަންނަވ ާހ ލުގައި،ާައޅުަގނުޑާާދަންނަވަން.

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާމިކަހަލަާމަސައްކަތްތަކެއްާކޮްށގެންާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންގެާސުލޫީކާ

ާގޮތެްއގަ ާބަލަިއގަންނަ ާރައްޔިތުން ނޑު ާލިބިގެންވ ާމިންގަ ާސިފަތައް ާމ ތް ާމަކ ރިމުލްއަޚުލ ޤުގެ ާހަމަތަކުން ާދީނީ ާއަދި އި

ގޮތެްއގައިާައޅުަގނޑުމެންާބެހެއްޓުމުގެާމަސައްކަތްާކުރަންޖެިހފައޭާމިއަދުާވަނީ.ާމަޖިލީހުގެާތ ރީޚަށްާބަލައިލ އިރުާވަރަށްާ

ާހ  ާހިތ މަވެރި ާވަރަްށ ާއެބަހުރި. ާހިނގ ފައި ާހަަމ ާކަންތައްތައް ާެއކަންކަންާހަޑިހުތުރު ާއެބަހުރި. ާހިނގ ފައި ދިސ ތައް

ނޑުާދަންނަވ ލ ކަށްާނެތީމު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލިސްާބައްލަވ ާލޮބުެވތިާރައްޔިތުންނަށ އިާއަދިާމިާ  2375ތަކުރ ރުކޮށްާއަުޅގަ
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ާސ ފުކޮްށާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާހޭދަކުރަްއވ ފަިއވ  ާތ ރީޚެްއ ާދިގު މަޖިލީހުގެ

ާއިރުަގިއާއެނ ާބަލައިލ  ާޤަރ ރަށް ާބަހުސްކުރެޭވ ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާިމއަދު ާކޮންެމއަކަްސ،ާޙަޤީޤަތުަގއި ިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާމަޖިލީހެއްގެާ ާމިކަހަލަ ާނޫނިއްޔ  ާއޮންނަންޖެހޭ ާމެދުގައި ާަރއްޔިތުްނެގ ާރ އްޖޭގެ ނޑު ާމިްނގަ ާސުލޫކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާނަންޖެހޭނެާބައެއްާދ އިރ ތަކަށްާއެބަހުރިާވަރަށްާަރނގަޅަށް....ާމަސައްކަތްާކުރ ާަބއެްއގެާމެދުގައިާއޮން

ާ2380 

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ 

ާޤަރ ެރއްާ ާނަމުގައި ާަގވ އިުދގެ ާސްލޫކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދެ ާކުޅުުދއްުފށީ ާހުށަހެޅުއްވިާފ ސްކުރުމަށްޓަކައި ާޤަރ ރެއް ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ކުނު

ާގޮުތގަިއާ ާވިދ ޅުވ  ާިޢލްމުވެރިން ާޤ ނޫނީ ާއ ދެ، ާއަދ ކުރަން. ާޝުކުރު ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށްޓަކައި

ާމީސްތަކުން ާނޫން. ާދިނުމެއް ާއަދަބު ާމީސްތަކުންނަށް ާބޭނުމަކީ ާހެދުމުގެ ާއެހެންވީމ ،ާާޤ ނޫނު  2385އިޞްލ ޙުކުރުން.

ާވެްސާ ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތަކަކީ ާދިމ ވ  ާމި ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހުރިާޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާނޫނީާކަންތައްތައްާނުކުެރވޭާކަހަލަާގޮެތްއާމެދުވެރިާވަނީ.ާޤ ނޫނެއްާނެތްާކަމުގައިާވ ނަމަާހިތު

ކަންތައްާކުރަމުންާމިާއަންނަނީ.ާއެހެންކަމަށްާވ ތީވެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުތައްާހަދަންާމިާޖެހެނީ.ާއެާގޮތުެގާާގޮތަކަށް

ާހިފެހެއްޓެންޖެހޭ.ާ ނޑުތަކަކަށް ާމިންގަ ާަވކި ާސުލޫކު ާެވސް ާމެންބަރުންގެ ާެވސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ މަތިން

ާމަޖިލި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ނޑުމެްނެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްތައް ާގެންދ  ާކުރަމުން ާތެރޭގައި  2390ސް

ާފެނިގެންާ ާމަންޒަރުތައް ާއެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއެކަމަެަކު، ާޒަރިްއޔ އިން. ާޓީވީގެ ާދޭ ާފެނިގެން ާއެބަ ާވެސް ޅަދަރިންނަށް

ާޢަމަލުތަކެ ާނުބައި ާޢަމަލުތައް ާގޯސްވެ،ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާައޚުލ ޤު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާފެނިގެންދާ ދ އިރުަގއި ާގޮތުަގއި ްއގެ

ނޑުމެންނ ާ ާއަުޅގަ ާމަންޒަރުތައް. ާއެ ާދ ނީ ާކުރެިވގެން ާކޮީޕ ާވެސް ާޅަދަރީންނަށް ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ ނަމަ ކަމަށް

ާއުޭޅާ ާކުޑަކުދިން ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާމިހ ރު ާއ ދޭ ާބުނަމުން ާމީސްމީހުން ާބައެއް ާތެރެއިން ާރައްޔިތުްނގެ ާބައެއް މުޚ ތަބުކޮށް

 2395ނުަބއޭ.ާއެއީާކުޑަކުދިންާއުޅޭާޕްރީސްޫކލްގައިާވެސްާއެާކުދިންާއުޅޭީނާއެާކުދިންާބޭނުންވ ާގޮތަްށާާޕްރީސްކޫލަކަށްާވުރެ

ާމިހ ރުާ ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުން ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޮގތަކަށޭ، ާެއކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާނުހަދ ނެ. ާގޮތެއް ާބުނ  އ ންޓީން

ާަބއެއްާ ާއަށް ާދިމ  ނޑ  ާއަުޅގަ ާއެީއ، ާދަނީ. ާކުރަވަމުން ާއަންނަާާސިފަ ާބުނަމުން ާމީހުން ާަބެއްއ ާތެރެއިން ރައްޔިތުްނގެ

ނޑުމެްނގެާމިާމަޖިލީހުގައިާހަމަގައިމުާ ނޑުާހިތަށްާއެރިާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާއަުޅގަ ވ ހަކަާއެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާ ާމި ާއެބ39ާަވެސް ާހިނގ ފައި ާޢަމަލުތަކެއް ާނޭދެވޭ ާވަަރށް ާތަޅުމުގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިުތން ާއެހެންވީމ ،ާވަނަ ހުރި.

 2400އެކަންކަންާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާމިާޤަރ ރެއްާފ ސްާކުރިާނަމަވެސްާއަދިާޤ ނޫނެއްާފ ްސާ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ ާކަމުގަިއ ާނެތް ާއެކަމެއް ާހުއްޓަން. ާއެބަޖެހޭ ާޢަމަލުތައް ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާނަމަވެސް ކުރި

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާުނވަތަާނޭނގެނީ ާޤަރ ރެއް ާނުވަތަ ާޤ ނޫެނއް ާއެއީ. ާގޮތުަގއި ާޤަޫބލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާގޮތް. ާއުެޅންޖެހޭ ން
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ނޑުމެންާއެވަރުާުނވިސްނަނީ.ާއެހެންެވއްޖެާކަމަށްާ ނޑުމެންނަށްާނޭނގެނީ.ާއަޅުގަ ގަވ އިދެއްާނެތްާކަމުަގއިާވ ަނމަާއަޅުގަ

ނޑުމެްނގެާމިާނުބައިާޢަމަލުތައްާއެބަޖެހޭާމިތ ާތެރޭގައިާވ ނަމަާޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާވެސްާކޮންމެާގޮތަކަށްާވެސްާއަޅުާ ގަ

ާޤަރ ރުާ ާމި ާއަދި ާއ އި ާވ ހަކަ ާކުރ  ާތ އީދު ާޤަރ ރަށް ާމި ާެއއްފަހަރު ާެވސް ާއަދި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެްނވީމ ،  2405ހުއްޓުވަން.

ާއަ ާޝުކުރު ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާކުޅަދުއްފުށީ ާހ ުލަގިއާހުށަހެޅުއްވި، ދ ކުރ 

ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަރުވ ާ ާފުރުޞަތު ާބޭުފޅުންނަށް ާހުރިހ  ާެއދިވަަޑއިގެންފަިއވ  ާަދއްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  2410ޝުކުރިއްޔ 

ާގަވ އި ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރ ެގާނިމުނީ. ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާދެން ާމަތިން ާގޮުތގެ ުދގަިއވ 

ާތެރޭގައިާ ާބަހުސްގެ ާމި ާމެންބަެަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާޤަރ ރު ާމި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާދެއްވުމަްށ ާޖަވ ުބ ާސުވ ލުަތކަށް ާވިދ ުޅވުމ32ާައުފެދުނު ާބަސް ާފަހު ާމިނިޓ ިއ ނޑ7ާާުށް ާއަުޅގަ ާއިރު. މިނިޓު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ2415 

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއުނިާ ާހުރިހ  ާބެލެވޭ ާކަމަށް ާހުންނ ނެ ާމެންބަރެއްގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނިސްބަތަށްާސިފަ ާއެ ާހަމަ ނޑުެގާަގއިަގިއާވެސް ާކަމެއް،ާއަުޅގަ ާނުކުޅަދުންތެރި ާޖަޒުބ ތުަތކަކ ިއާހުރިހ  ާހުރިހ  ތަކަކ އި

ާ ާވެްސާމި ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު.99ާާހުންނ ނެ. ާއެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާއެކުލެިވގެްނވ  ާމަްއަޗށް މެންބަރުންގެ

ާކޮބަ ާމަޖިލީހަކީ ާަރއްޔިތުްނގެ ާވ ޖިބ އި،ާއެހެންވީމ ، ާމަސަްއކަތ ިއ، ާމެންބަރެްއގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްިޔތުންގެ  2420އިކަމ އި،

ނޑުގެާހަޔ ުތގެ،ާ ނޑަށްާވެސްާވަރަށްާސ ފުޮކށްާއެނގޭ.ާއަުޅގަ އަހަރުާވޭުތެވގެްނ37ާާހައިސިއްޔަަތކީާކޮބަިއކަންާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމ ، ާހައިިސއްޔަތުން. ާއެކި ާތެރޭގައި. ާވަނުމުގެ ާއިމ ރ ތަށް ާމި ާދިޔައީ ާމެންބަރަކުާާމި ާމަޖިލީހުގެ ރައްިޔތުންގެ

ޖަޒުބ ތީވުން.ާފްރޭމުންާބޭރުވުން.ާލައިނުންާބޭރުވުން.ާދައްަކންާނުޖެހޭާވ ހަކަާދެއްކުން.ާރުޅިާއައުން.ާއެހެންާކަންކަންާ

ނޑުާަގއިގ ާެވސްާހުންނ ނެާކަންތައް.ާހުރިާކަންތައްތައްާވެސް މެާއިސްވ ާގޮތްވުން.ާމިާހުރިހ ާކަމަކީާވެސްާހަމަާއަޅުގަ

ާވ ނެ.ާ ާވެސް ާއެނިގވަަޑއިގަންނަން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  2425އެކަންކަން

ާކަހަލަާ ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންގެ ާއެއީ ާއެބައޮތް. ާކަމެއެެް ާއެހެން ާޤަބޫލުކުރ  ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ އެކަމަުކ،

ާަރއް ާމައްޗަށް ާަމސައްކަުތގެ ާކުރެވޭ ާައޅުަގނޑުމެންާމުއައްސަސ އެްއަގއި ާމަސައްކަތް ާއެ ާދެމިއޮންނ ނީ ާއިތުބ ރު ޔިުތންގެ

ާއެއަްށާ ާދިޔައިމައޭ. ާުކރަެަމުން ާއެކަންކަން ާތެރެއިން ާއޮނިަގނެޑއްގެ ާަވކި ާތިބެގެން ާތެޭރަގއި ާސުލޫކެްއގެ ާަވކި ވެސް

ާގޮތުަގިއާާއިތުބ ރުާއަންނ ނީ،ާއެާބަލަިއާގަންނ ނީ.ާމިއަދުގެާަޤއުމުެގާޙަޤީޤަތަކީާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހ  ދޭތެރޭގައިާދެކޭ
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ާދަނީާ ާސިފަވެގެން ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާމީހުންނަށް ާއެ ާދެކެވެނީ. ާމިހ ރު ާރައްިޔތުންނަށް ާނިކަމެތިކޮށް  2430ތަންކޮޅެއް

ާމިާ ާައޅުަގނޑު ާމަސައްކަތަކީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާމަްއޗަށް. ާމަންޒަެރއްގެ ާދައްކުވައިދޭ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާވިސްނު ާޢ އްމުާވިސްނި ާސުލޫކީ ާކުރަންޖެހޭ ާއަމަލު ާމެންބަރުން ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާތެރޭގައި ާައޅުަގނޑުމެންގެ މަކީ

ާހަދަިއގެންާ ާއަމިއްލައަށް ާއަުޅަގނުޑމެން ާނިޒ ެމއް ާކުރެވޭނެ ާތަންފީޛު ާދެމެެެހެއްޓޭނެ ާުސލޫކު ާއެ ާހުރެ ނޑުތަެކއް މިންގަ

ާއަމިއްލަށްާމަްއޗަށްާއެާތަންފީުޛކޮށް ނޑުތަެކއްެގާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންގެާުސލޫކުާވަިކާމިންގަ ފިާކަމަްށާވ ނަމަާއަުޅގަ

ާމަގުފަހިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހޯދުމަށް ާއިތުބ ރު ާަރްއޔިތުންގެ ާމަސައްކަތްތައް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހިފަހައްޓ   2435ތެރޭގައި

ާރައް ާހަމައެަކނި ާއޮްތ ާދުނިޔޭގަިއ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާދެން، ާމަޖިލީހަކީާވެގެންދ ނެ. ޔިތުްނގެ

ނޑުމެންނަށްާވުރެާމ ާގިަނާ ނޑުމެންނަށްާވުރެާމ ާދުވަސްވީ،ާއަުޅގަ ދިވެހިރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުންގެާަމޖިލީހެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ނުޑމެންނަށްާވުރެާމ ާބައިބޯާމަޖިލިސްތައްާވެސްާމިާދުނިޔޭަގއިާ ހައިޖ ނުތަކުގެާތެރެއިންާދަތުުރކޮށްފައިާތިބިާއަދިާއަުޅގަ

ާ ާއެާއެބަހުރި. ާވެސް. ާޤައުމުތަކުަގއި ެިރު ާފަޤީ ާވެސް ާޤައުމުތަކުަގއި ާކުިރއަރަމުންދ  ާވެސް ާޤައުުމތަކުަގއި ކުރިއަރ ފަިއވ 

ާހުރޭ.ާ ާޢިބ ރ ތްތައް ާބަހުރުވަތަކ އި ާކަހަލަ ާކުރެވިދ ނެ ާބޭނުން ާމަޖިލިސްތަކުަގއި ާރަްއޔިތުންގެ ާވެސް ާތެރޭގައި  2440މީހުންގެ

ާނުކުެރވޭނެ ާކަންތައްަތކ އި ާކަހަލަ ނޑައެޅިަފއި.ާާކުރެވިދ ނެ ާކަ ާހުންނަނީ ާއުސޫލުަތއް ާއެ ާހުރޭ. ާކަންތައްތައް ކަހަލަ

ާކުެރްއޭވާ ާުނވަތަ ާވ ހަކަފުޅެްއގައި ާދައްަކވ  ާގޮތަްށާޖަޒުބ ތީެވގެން ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާމެންބަރުން ާހަމަ ާފަހަރު ާަބއެއް އެކަމަކު

ާ ާއެހެން ާތަފ ތަކީ ާދޭ. ާެވސް ާފަހަނައަޅައިގެން ާއުސޫލުތައް ާމިދެންނެވި ާމީހުންެގާކަމެއްަގއި ާއެ ާދިޔައިމަ ފަހަނައަޅައި

ާގޮތަީކާ ާމިވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާައޅ ކަން. ާފިޔަވަޅު ާަކމަށް ާއެ ާތެރެއިން ާުއސޫލުތަކެްއގެ ާހުންނަ ާތެރޭަގއި ނިޒ މުގެ

ާއެންެމާ ާޭއގެ ާވެސް ާޙައްޤުތައް ާބޭނުން. ާމިނެއް ާފުޅ  ާހުިރހ  ާބޭނުން. ާކަމެއް ާމިނިވަން ާހުރިހ   2445އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާެއއްެވްސާާދުރުމިނަށް ާަމއްޗަްށ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާެއކަމަކު، ާކުރަން. ާބޭނުން ާެއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާކޮށްގެން ފުޅ 

ނެޑއްާއަންނަޏ މުާއެާބެލެވެީނާ ބަނދެވުމެއްާައއިްސގެންާނުވޭ.ާއެްއވެސްާކަހަލަާމިންަގނެޑްއާއައިްސގެންާނުވޭ.ާމިްނގަ

ާހަދަ ާދެކޮޅު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާެއއީ ާކުރަްނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަންދު ާއަނގަ ނޑުމެންގެ ާކަމަށް.ާއަުޅގަ ާކަމެއް ންޖެހޭ

ނުޑމެންގެާވ ޖިބަށްާހުރަސްާއަޅ ާކަމެއްާކަމަށް.ާއެާގޮތަށްާދުށުމަކީާރަނގަޅުާކަމެއްާނޫން.ާ އުޅޭާކަމެއްާކަމަށް.ާއަުޅގަ

ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއެބައޮތް ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމިސ ލެްއ ާުކޑަކުޑަ ާނުވެ،ާާއަޅުަގނޑު ާޚިލ ފު  2450އަސްލަކ 

ާމިނިވަންކަްނާ ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާބޭނުން ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ ާމަސައްކަްތތުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

2ާ;.ާޤ ނޫނޫއަސ ީސގެާ…ޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރަކަށްާލިބިދޭާއިމްތިޔ ޒުގެާގޮުތަގއި

ާއެހެން ާމ އްދ . ާަބއެއްާާވަނަ ާއަދި ާވެްސ ާފުޅ ކޮށް ާމ  ާމިއަްށވުރެ ާޮއވޭ ާގޮތަށް ާމި ާމ އްދ  ާމި ާހަމަ ޤައުމުަތކުަގއި

ާމީހަކުާ ާއެ ާކޮބައިތޯ ާޭބނުމަކީ ާއެބައޮވޭ. ާލިބިދީފައި ާޙައްޤު ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލިސްތަުކެގ ޤައުމުތަކުގެ

ާވ ޖި ާަފރ ތުން ާރަްއޔިތުންގެ ާހ ލަތުގައި ާތަމްސީލުވ  ާެއއްވެްސާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާމީހަކަށް ާއެ ާއިރުގައި ާއަދ ކުރ   2455ބު

ާތަޙުޤީޤުާ ާކަމުގެ ާކޮށްފ ނެ ާދަޢުވ  ާމެދުގައި ާއ  ާމީހ  ާއެ ާއެއްަޗކުން ާބުނ  ާމީހ  ާއެ ާނައުން. ާހުރަހެއް ކަހަލަ
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ާއޭަނގެާ ާޚިޔ ެލއް ާއޭަނާބޭނުންވ  ާއަށް ާއޭނަ ާެއކު ާމިނިވަންކަމ  ާބިރެްއާނެތުން. ާކޮށްފ ނެކަމުގެ ާބަންދު ހިންގަފ ނެކަމުގެ

ާެއާރަ ާއިރުަގއި ާކުރ  ާބޭނުން ާމަޖިލިސްތަުކގަިއ ާަޙއްޤު ާއެ ާއެކަަމކު، ާގޮތްވުން. ާކުރެޭވ ާފ ުޅ ާޙައްުޤަގއި އްޔިތުންެގ

ާމުނ ފިޤެކޭ،ާެއީއާ ާަވގެކޭ،ާއެއީ ާއެއީ ާމީހަކު ާޖަވ ބުދ ރީާނުވެވޭ މަޖިލީހުގައިާއިނދެގެންާނުވަަތާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެގެން

 2460ިޚޔ ނ ތްތެރިއެޭކާނުބުނެވޭނެ.ާމިާމަޖިލީހުގައިާަޖވ ބުދ ރީާވެވެނޭާމީހަކަށްާޫނީނާާދޮގުާހަދ ާމީހެކޭ،ާއެއީާކ ފިރެކޭ،ާއެއީ

އިލްޒ މެއްާނޭުޅވޭނެާބޮލަކު.ާމިތ ގަިއ،ާައޅުަގނޑުމެންާދިވެިހާރައްޔިތަކ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަާދައްކ ާއިުރގައިާއެާމީހަުކާ

ާރަ ާއެްއޗަަކށް ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާިމތ ގައި ާނުވެވޭ. ާހ ޒިރެއް ާކުރ ކަްނާމިތަނަށް ާދަޢުވ  ާކޯޓަކަށް ާއެމީހ ެގ ާނުދެވޭ. އްދެއް

ާއޮތީ.ާ ާަޙއްޤެއްތޯ ާކޮން ާއޭނ ގެ ާނިންމ ލީމ  ާފަޟީޙަތްކޮށް ާމީހ  ާެއ ާތަނެއްަގއި ާތިބޭ ާަބލަން ާއެންމެން ާރަްއޔިތު ނުދެވޭ.

ާއޭނ  ާހުންނަންވީތޯ، ާއޭނަ ާކިޔ ަފއި ާއިމްތިޔ ޒޭ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތން ާކުރ ނީ. ާީކއްތޯ ކަތިެލވިެގްނާާއޭނ 

ާބެހޭާ ާމީހަކ  ާނުވެވޭ ާޖަވ ބުދ ރީ ާހ ޒިރުވެ ާތަންތ ގައި ާއެ ާމިހ ރު ާކަމެއް ާމަނ  ާމަޖިލިސްތަކުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާވެސް.  2465ދ އިރު

ާކުށެއްާސ ބިތުވެަފއިާ ާބުނުން.ާއޭނ ެގާމައްޗަށް ާމީހެކޭ ާިކޔ ފައި،ާަކނަޑއެޅިގެްނާއޭަނާއަީކާމިވެިނާަކހަލަ ގޮތުންާނަން

ާމީހ  ާހިނދަކު. ާެއކަމަކުާނެތްހ  ާބުނެވިދ ނެ. ާވަގެކޭ ާައީކ ާއޭނ  ާޮއވިއްިޖއްޔ  ާސ ބިުތވެފައި ާކުށެއް ާކޮށްގެން ާވައްކަން ކު

ނޑުމެން.ާ ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭ ާބޭނުން ާއެބަ ާތަފ ތު ާއެ ާނުބުނެވޭ. ާއިރުަގއި ާހިނގ  ާއެއް ާދަޢުވ  ާއިރު ާކުރެވޭ ތުހުމަތެއް

ާ ާައޅުަގނޑުެމން ާމިނިވަންކަން ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާއަމިއްަލށްާއެހެންވީމ ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާކުރ އިރުަގއި ބޭނުން

ާއޮތްާ ާކުރިއަރ ފައި ާއެންމެ ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިހަކަށްދުވަހަކު ާހުންނަންޖެހޭނެ. ާހަމަތަކެއް  2470ޤަބޫލުކުރ 

ާހަމަ ާޭއ ާަލޔަރ ާތެދުވެފަިއ ާމެންބަރަކު ާކޮންމެެވސް ާދައްަކވަނިކޮށް ާވ ހަކަ ާަރއީސް ާއެމެރިކ ގެ ާބުނީ.ާޤައުމު އެކަނި

ކިހިނެއްތޯާއޭނ ާއ ާދޭތެރޭަގިއާޢަމަލުާކުރެވުނީ.ާއޭނަާއެބަާކޮންގުރެްސގަިއާކޮޅަށްާބަަހއްޓ ފައި،ާއޭނަާެއކުރިާޢަމަލަކީާ

ކުށްވެރިާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާަކމަށްާމުޅިާކޮންގްރެސުންާފ ސްާކުރިާޤަރ ރެއް.ާއެހެންާނުކިޭޔނެާކަމަށް.ާއިނގިރޭިސވިލ ތްާ

ބޮޑުާތަން.ާައބަދުާޒުވ ބުާކުރުންާއޮންނަާމަޖިލީހެއް.ާކޮންމެާބުދަާދުވަހެްއގައިާޮބޑުާަވޒީރ އިާއިދިކޮުޅާއެންމެާހައިޖ ނުާ

 2475ލީޑަރުގެާމެދުަގއިާހަނގުރ މަާހިނގ ާތަނެއް.ާެއކަމަކުާއެތ ަގއިާވެސްާޔޫާއަރާަލއިންާބުނެފިާކަމަށްާވަންޏ މުާސްޕީކަރުާ

ާހަދަ ާޮދގު ާއަކީ ާއޭނަ ާނުބުނ ށޭ. ާތިހެން ާބުނޭ ާމިާއެބަ ާބުނ ށޭ. ާނޫނޭ ާތެދެއް ާެއއީ ާވ ހަކަ ާދެއްކި ާއޭނަ ާނުުބނ ށޭ. ނީއޭ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާމިއަދު ާބަހެްއ ާކުަޑކުޑަ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިފަހައްޓ . ާއެބަ ާބަހުރުވަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ފެންވަރަށް

ާމި ާބަރަހަނ ވުން. ާބޭނުންކުރ . ާވެސް ާމީހ  ާކުޑަ ާއެންމެ ާޮގސް ާތަޢ ރުފުވެގެން ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިެިލިސް އީ

ާމަޖިލީހުެގާ ާއެހެނަމަވެސް ާެއްއ. ާވ ހަަކ ާދައްކ  ާނިސްބަތްކޮށް ާއޮިރޔ މަށް ާނޫން. ާބަހެއް ާބޭނުންކުރ  ާތެޭރގައި ާގޭ ޢ އްމު

ާވެްސާ ާކޮންމެ ާތެރޭަގއި ާމަިޖލިސް ާޭބޒ ރުކުރުމަށް ާސިއްރު ާމީހުންެގ ާނިއުޅ ލުމަށް ާޢަމަލުތައް ާހުންނަ ާކޮށްފައި  2480މީހުން

ާލަ ާބަރަހަނ ގެ ާކަމަށްާގޮތަށް ާބޭނުން ާބުނަން ާފ ޅުކޮށް ާކަެމއް ާވެސް ާއެންެމާކުޑަކުދިން ާމިއަދު ާއައިސް ާއަިއާގޮތަށް ފުޒު

ާފޭިދގެންާ ާތެރެއަށް ާަރއްޔިތުންެގ ާނުފޫޒު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާފެންވަރަްށ ާމި ާބުނ ނެ. ާހިނގ ށޭ ާކޮށްލަން ާބަރަހަނ  ވަންޏ 

ާހި ާަޙއްުޤގަިއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަހމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަޞައްރަުފާދ އިރުަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތިބެންވީތޯ. ފަހައްޓަިއގެން
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ާއުޅޭާ ާހޯދައިގެން ާހަމަތަކެއް ާޤަބޫލުުކރ  ާއަމިއްލައަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާނުވޭތޯ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަޔަކަށްވ އިރު ާތިބި ފުދިފައި

ާ ާވ ހަކަ ާކިޔ  ާގޮތް ާމަްއޗަށް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާމީހަކު ާއެހެން ާދައްކަނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން.ާކަން.  2485ެއއް

ާެއއަްށާ ާގެންުގޅިގެން ާއުޫސލުތަކެއް ާއަމިއްލަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަމިއްަލއަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދައްކަނީ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާގޮތަކަްށާ ާކަްނކުރ  ާެއމެރިކ ގައި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއަނެއް ާއަުޑާއެހި ނޑު ާވ ހަކަ.ާދެން،ާއަުޅގަ ާދަސްކުރ  ާކުރަން އިހުތިރ މް

ާނު ާކުރ ކަން ާނިޒ ުމާއަޅުަގނޑުމެން ާސުލުކީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާއެީއކީ ާއޮތަކަސް ާނިޒ މު ާސުލޫކީ ޖެހެއޭ.ާއެމެރިކ ގެ

ާހެދިާ ާމީހަކު ާކެނަޑ  ާއެއްެޗއްތޯ. ާހެދި ާކ ކު ާއަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ބޭނުން

 2490އެްއގޮތަށް.ާައޅުަގނުޑމެންާމިހ ރުާމިާމަޖިލީހުގައިާއެްއޗެއް.ާއެާހަދ ފައިާއޮތީާޮކންާތަނަކ ާގުޅޭާގޮތުންތޯ.ާއެެމރިކ ާއ ާ

ބޭނުންކުރ ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިަދކީާޯކއްެޗއްތޯ.ާިމހ ރުާމިާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ ާގޮތަކީާކޮބައިތޯ.ާއެމެރިކ ގެާ

ާޚުލ ސ ކޮށްފަ ާއެްއ ާތަރުޖަމ  ާދިވެހި ާއޭެގ ާގޮތަށް. ާއެ ާހަމަ ާއުޫސލުތައް ާމަޖިލީހުގެ ާެއާރައްޔިތުންެގ ާއެހެންވީމ ، އި.

ާއެާ ާއެމީހުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާސުޫލކ  ާނަގ އިުރގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުސޫލުަތއް ާމަސައްކަުތގެ ާހުންނަ ާވެސް މީހުންގެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާޭއގެ ާއެއީ ާނުވޭ. ާބޭނުމެއް ާކުރ ކަން ާބޭނުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާއުސޫލުތައް ގެންގުޅޭ

ާއަންނ ތީ.ާއަޅުަގނޑުމެ ނުޑާބަނދެވުމެއް ާމިންގަ ާދެ ާގޮތަކަށްާނޫޅެވޭތީ.ާމި ާހުރި ާނުގޮވޭތީ.ާހިތު ާއެއްޗެއް ާހުރި ާހިތު  2495ން

ާނުކުރަްނވީ.ާ ާޤަބޫލު ާއެްއޗެއް ާއެއްވެސް ާނުކުރަންޏ  ާަޤބޫލު ާެއއްެޗއް ާބޭރުގެ ާނުވ ނެ. ާގެްނގުެޅގެން އަޅުަގނޑުމެން

ާޤަބޫ ާއެްއޗެއް ާއެްއެވސް ާކޮންގުރެްސގެ ާނުކުރަންނ  ާޤަބޫލު ާއެްއޗެއް ާމަޖިލީހުެގާއެމެރިކ ގެ ާނުވޭ.ާރައްޔިތުްނގެ ލުކޮްށގެން

ާއަްށާ ާއެ ާގޮތަށް. ާއޮތް ާރޫލްސް ާަހއުސް ާރެްޕރެޒެންޓިޓިވްސް ާއޮފް ާހައުސް ާކޮންގުރެްސގެ ާއެމެރިކ ގެ ެ އިދަކީ ގަވ 

ާ ާމ ރޗް ާވަނީ. ާމި ާމަހެްއ ާއެތައް ާކުރަމުންދ ތ  ާއަމަލު ާމިހ ރު ާުއޅެނީ.4ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާއޭަގއި ާފެށިގެން އިްނ

 2500އޭގެާކޮްއކޮާަގވ އިދުަގއިާމިާއޮންނަނީާސުލޫކ ާބެހޭާގަވ އިދެއް.ާއޭތިާއަޅުަގނޑުމެްނާޤަބޫލުާކުރ ކަންާބޭނުމެއްާާއެކަމަކު

ނޑުާހަމަާނޯޓުކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާދެން،ާއޮތީާ ނުވޭ.ާއެއީާއެމެރިކ ގެާއެްއޗަަކށްާވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާވެސްާއަުޅގަ

ތޯާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރަކުާޖނ ޢީާކުށެއްާކުރީމ ،ާއޭގެންާބަރީޢަާވަނީ.ާޖިނ ޢީާކުށުގެާވ ހަކަ.ާކޮންާޤައުމެްއގެ

ާތިމ ،ާ ާކޮބައިތޯ. ާއަކީ ާމ ނަ ާބަހުގެ ާބުނޭ ާއިމްތިޔ ޒޭ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުން ާލިބިގެްނވަނީ. އިމްތިޔ ޒު

ނޫނީާވ ޖިބަށްާހުރަސްާނ ޅ ށޭ.ާޤ ނޫނީާވ ޖިބަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާހަިއސިްއޔަތުންާއަދ ުކރަންޖެހޭާޤ 

ާހުރިހ ާ ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާޖިނ އީ ާއިމްތިޔ ޒަކީ. ާނޫންތޯ ާއެީއ ާެވގެްނވޭ. ާއިސްތިސްނ  ާިތމަންނަ ާކަންަތއްތަކުން  2505ހުރަސްއެޅޭ

ާފުލުހުން ާބުނެވޭނީ ާކިހިނެްއތޯ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުތަކެއް. ާހިނގ ނެ ާހަމަހަމަކޮށް ާަމއްޗަށް ނަށް،ާރައްޔިތުންގެ

ާމަޖިލީހުެގާ-އެންޓިާ ާރައްޔިތުްނގެ ާޯކޓުތަަކށް ާޝަރުޢީ ާނުވަތަ ާޖެނަރަލަށް ާޕްރޮސެިކއުޓަރ ާކޮމިޝަނަށް، ކޮރަޕްޝަން

ާއަުޅަގނޑުމެ ާއިނގޭތޯ. ާނުބުނެވޭނެ ާނެތޭ ާއިޚްތިޞ ޞެއް ާނެތޭ ާބ ރެްއ ާމައްޗަށް ާކަމަށްާމެންބަރުންގެ ާކުރ  ާކުށެއް ން

ށްާވެސްާބެލޭާުއސޫލުންާބެލެންވ ނެ.ާހަމައެކަނިާތަފ ތަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާކުށެއްާހަމަާއެހެްނާމީހެއްގެާކުާވ ނަމަާއެ

ާގޮތްވުން.ާއެކަމަުކާ ާބެލޭ ާއެަކން ާއުސޫަލކުން ާޚ އްޞަ ާވ ތީ ާބަަޔކަށް ާއަދ ކުރ  ާވެސް ާމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ާއެހެން  2510ޤ ނޫނީ
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ނޑުމެންެގާމައްޗަށްާކަމެއްާކޮށްފ ނެތޯާއިސްތިސްނ ާެވގެންާނުވޭ.ާެދން،ާސުވ ލަކީާނުނިއަެތއްާލަިއގެންާފުލުހުންާއަޅުގަ

ާލަިއގެންާ ާނުނިއަތެއް ާކޮށްފ ނެތޯ. ާއެއް ާދަޢުވ  ާމައްޗަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކޮމިަޝނަެަކުން ާލަިއގެން ނުނިއަތެއް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާމިއަދުގެާިސޔ ސީާމ ޙައުުލގަިއާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާދިރިއުޅުމަށްާއުނދަގޫާކޮށްފ ނެތޯ.ާތެދުފުޅެްއ،ާއަުޅގަ

ާއުޅެވެންާއަ ާހިތްފަސޭހަކޮށް ާއެހ  ާމީހަކީ ާެއއްެވސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާގޮތަށް ާތިބަ ާމި ާބައިބަިއވެަފއި ޅުަގނޑުމެން

ާހުރެާ ާއެނގި ާވެސް ާެއކަންކަން ާެވސް. ނޑު ާއަޅުގަ ާޚުދު ާއުޅޭނީ ާތެރޭގައި ާޕްރެޝަރު ާބައިވަރު ާނޫން. ާމީހެއް  2515އޮތް

ާއޮތީ.ާމި ާމި ާލ ފައި ާަގވ ިއދު ާކަންތައްތަްއާއަޅުަގނޑުާމިާސުލޫކު ާފުލުހުންގެ ާކުރެވޭތީ.ާިމއަދު ާތ އީދު ނޑަށް އަށްާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަްށާ ާއަުޅގަ ާކިޔ ފަކ  ާނެތޭ ާއިތުބ ރެއް ާބޮޑު ާމ  ާއަދި ާމައްޗަށް ާފުލުހުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ހުރި

ނޑުމެްނގެާމަްއޗަްށާބ ރުާނުހިނގ ނެކޭ.ާބ ރުާިހނގ  ނެ.ާެއާމީހުންާގޯސްކޮށްާބުނެވިގެެނއްާނުވ ނެާއެާމީހުްނނަށްާއަުޅގަ

ާބެހޭާ ާޚިދުމަތްތަކ  ާއެބަހުރި.ާސަލ މަތީ ާތެރޭގައި ާނިޒ މުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާެވސް ާގޮތް ާުކރެވޭނެ ާރަނގަޅު ާކުރަންޏ  ކަންތައް

ާ ާއޮތް. ާއެބަ ާފުޅ 463ާާކޮމިޓީ ާިމކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާކުރުވޭނެ. ާޖަވ ބުދ ރީ ާެއމީހުން ާއޮތް. ާއެބަ ާކޮމިޓީ  2520ަނންބަރު

ނޑުާެދކެން.ާމިާގަވ އިުދގެާމަޖިލީހުގެާމަންޒަރަކަށްާއަޅުާ ނޑުމެންާިވސްނ ލުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމަށްާއަުޅގަ ގަ

ާއެކަހަލަާ ާނޯންނ ނެ ާވިދ ޅުޭވ. ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާަބެއއް ާވެސް ާވ ަހކަ ާދޭ ާބ ރުތަކެއް ާމ ގިނަ ާއަށް ރައީސް

ާބ ރުތަްއާދީ ާޮބޑަށް ާަރއީަސށްާވުރެ ާކޮށްފަިއާބ ރުތަކެއް.ާމަޖިލީހުގެ ާފުރަތަމަ ާަގވ އިދަށް.ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާއޮންނ ނީ ފައި

ާބަލ ނެާ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާެވއްޖެ ާޚިލ ފު ާހަމަތަކ  ާއެ ާކަމަކީ ާއޮތް ާކޮށްފައި ާދެން ނަޑއެޅުން. ާކަ ާހަމަތަކެއް ާކަމަކީ ހުރި

 2525އިާހަމަވ ާގޮތަށް.ާވަޒަންާކޮމިޓީއެްއާއުެފއްދުން.ާއެާކޮީމޓީާވެސްާއޮންނަނީާމަޖިލީހުގެާސިޔ ސީާހުރިހ ާިވސްނުމަކަށްާބަ

ާކޮށްފިތޯާ ާކަމެއް ާޚިލ ފު ާސުލޫކ  ާކަމެއް ާޚިލ ފު ާަގވ އިދ އި ާއޭނަ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާދެން، ާބެހިފައި. ާގޮތަށް ހަމަވ 

ާއެތިކްސްާ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއޮފް ާކައުންސިލް ާހުންނަންޖެހޭ ާއެބަ ާމީހަކު ާލިބޭ ާއިއްތިފ ޤު ާއެންމެްނގެ ާވަކިން ބެލުމަށްޓަކައި

ާވަާ ާއޮންަނާކިޔ ފައި ާއަށް ާރައީސް ާގޮތަކީ.ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތް ާރ ވ ފައި ާނިޒ މު ާކަންކަން.ާމިއީ ާމި ާދޭން ާނިންމަ ާމީހެއް ކި

ާދިނުން.ާދެންާ ާގެނެސް ާހަމައަށް ާމަޖިލީހ  ާތަންފީޛުކޮށްދިނުމ އި ާނިންމުންތައް ާނިންމ  ާކޮމިޓީތަކުން ާދެންނެވި ާމި ބ ރަކީ

ާއެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާއެއ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަދަބުތައް. ާމަޖިލީހުގެާހުރި ާރައްޔިތުްނގެ ާނޫްނ. ާބޭނުންމެއް ާދަންނަވ ކަން  2530ްއޗެއް

ާހިްތވަނީާ ާކިޔ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާިފޔަަވޅުތައް. ާއަދަބުތަކ އި ާެއ ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއޮ ާމި ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރެއްވިދ ނެ. ާތަރުތީބު ާހަމަ ާއެކަްނކަން ާބައެއްާފިޔަވަޅުތަޭކ. ާއިން ާމުސ ރަ ާދުވަހު ތީ

ާވަިކާމުއްދަތަކަށްާނުވަެދވޭާގޮްތުވންާނުވަތަާއޭނ ާމިސ ލަެަކަްށާ ާގޮްތވުން.ާނުވަތަާމަޖިލީހުގެާހަރިއްމަާތެރެއަށް ނޑޭ ކެ

ާަވގުތަަކްށާ ާއެ ާއިމްތިޔ ޒު ާެއ ާޮއިވއްޔ  ާމަސްއޫލިްއޔަތެއް ާޚ އްޞަ ާކުރުމުގައި ާތަމްސީލު ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުން

ާދ ންާނިގުޅަިއގަތުން ާދަތުރެއްަގއި ާނެގުން. ާމުޤައްރިރުކަން ާކުރަންޏ  ާމުޤައްރިރުކަން ާކޮމިޓީއެްއގެ ާމިސ ލަކަށް .2535 

ހަމަޖެހިފައިާއޮތީާވިއްޖިއްޔ ާދަތުރުާހުއްޓުވ ލުންާނުވަތަާމަޖިލީހ ާބެހޭާގޮތުންާއެހެންާތަނެއްާތަމްސީލުާކުރުމަށްާވަކިެިާ

ާކަމެއް ާއެ ާވ ނަމަ ާމީހަކަށް ާހުރި ާފޮނުވ ފައި ާކޮންމެވެްސާާތަނަކަށް ާނިގުޅަިއގަނެ ާއިމްތިޔ ޒުތަްއ ާމިކަހަލަ ހުއްުޓވ ލުން.
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ކަހަލަާގޮތަކަށްާއޭނައަށްާނަތީޖ ާއެއްާއެބަާއަންނަންޖެހޭާއޭނަާއެާކުރިާކަމަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިާދައްކަނީާއޭނަާޖަލަށްާ

ާފަށަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާެއއް ާވ ހަކަ ާކުރ  ާވަކި ާމެންބަރުކަމުން ާނޫން. ާެއއް ާވ ހަކަ ާަބއެްއާާލ  ާދެންނެވިން ވެސް

 2540މަޖިލިސްތަކުގައިާމީހުންާކުރ ާކަންތަކުންާއެާމީހުންާމެންބަރުާކަމުންާވަކިާކުރުުމގެާބ ރުާެވސްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާ

ނޑުމެންނަކަށްާއެހިސ ބަކަށްާެދވޭކަްނާ އޮވޭ.ާއެކަަމކުާައޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެކަހަލަާކަމެއްާނެތީމ ާއަުޅގަ

ާނޫން.ާނެތް ާކަމެއް ާނުކުރެވޭނެ ާކުރުމަކީ ާޖޫރިމަނ  ާނިސްބަތުން ާޖެހޭ ާދުވަހަށް ާއިން ާމުސ ރ  ާއެހެންނަމަވެސް .

ާ ާާ::ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ 4ާާވަނަ ާރަނގަޅަށް، ާވަރަށް ާއެކަން ާވެސް ާނަންބަރުން ވަަނާާ::ވަަނ

ާ ާގެ ާ)ހ( ާއ4ާެމ އްދ ގެ ާއެބަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާވެސް ާަނންބަރުން ާެއާވަނަ ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމައެކަިނ ނގޭ.

ާ ާއަޣުލަބިއްޔަތުން ާދެަބއިގެ ާތިންބައިކުޅަ ނޑުމެންެގ79ާާގޮތަށް ާއަުޅގަ ާއެކަން ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާނިންމައިފި ާއެކަން  2545ވޯޓުން

ާހިނގ ނެ.  އެހެދްވީމާކ މި ހުޒިހާ ކަމަކީ ވެލް ބަޔަޑުކުޒެވޭދެ ކަދްގައް. ޔެދް އަދެއްކަމަކީ އަޅުސަދޏަކީ މައްޗަށް

މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ ޓަޒުޔެއް. އަޅުސަދޏަފް ޑިބިހުޒި ޓުޒުޞަގެއް  99ހަމައެކަދި މި ޢިއްޒަގްގެެޒި މަޖިޑީހުސެ 

މެދްބަޒުދްދަފް ހަމަ އެ ދިލްބަގަފް ޑިބިވަޏައިސެދްވޭ. އަޅުސަދޏު މި  98މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުސެ އަދެއް 

އިދްދަ މީހެއްސެ ހައިލިއްޔަގުދް މި ދިޒާމުސެ ގެޒޭ ހަޒަކާގްގެޒިވާ މީހެއްސެ  ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ކަދްކަދް ބަޑަދް

 2550ހައިލިއްޔަގުދް މިކަހަޑަ ސަވާއިޔެއް ސެދްދަދްޖެހޭދެ ކަމަފް ޓެދި އަޅުސަދޏުސެ ދާޤާބިޑު ލިކުދޏިއަފް ވިލްދޭ ސޮގަކަފް 

ޒުކޮފްސެދް މި މަޖިޑީހަފް މި ސެދެލްޔިދީ އަޅުސަދޏަފް ކުޒެވުދު ޔިޒާލާގަކެއްސެ މައްޗަފް އަޅުސަދޏު ޏްޒާޓްޓެއް ގައްޔާ

މެދްބަޒުދްސެ ކުޒިޓުޅުމަގީ މި ބާއްވައި ޔިދީ. ޔެދް އެއަފް ސެދްދަދްޖެހޭ ބަޔަޑުގައް ސެދެލް އެ ޤަބޫޑުކުޒާދެގޯ  98މި 

ދޫދްގޯ ދިދްމަވައި ދުވަގަ އެ ޤަބޫޑު ދުކުޒައްވަދްތާ ގަޅުމުދް ބޭޒުކުޒެއްވުމުސެ ޓުޒިހަމަ އިޚުގިޔާޒު އެ ހުޒިހާ 

ބޭޓުޅުދްދަފް ޑިބިވަޏައިސެދްވޭ. އެހެދެކޭ ކިޔާޓައި އަޅުސަދޏަފް ޤިޔާމަގް ޔުވަހާ ހަމައަފް ވެލް މަޢާޓު ކުޒަދްދުޖެހޭ 

 2555ހިލާބަފް ކަދްގައްގައް ސެދްޔެވުމަކީ އަޅުސަދޏު އެޔޭ ކަމެއް ދޫދް. މި ކަމާ ޔޭގެޒޭސައި އެހާ ޖަޒުބާގީކޮފް 

ދުޖެހޭހެދް. ޔެދް އަދެއް ކަމަކީ މި ޢިއްޒަގްގެޒި މަޖިޑީހުސެ  ޔެކެވަޏައިސަދްދަވާކަފް އަޅުސަދޏަފް ހީވަދީ އަޔި

މެދްބަޒުދްދަފް ވާހަކަ ޔެއްކެވުމަފް ޑިބިޔޭ ޙައްޤަފް މިއިދް ބުޒުއަޒާ ކަމަފް ވިޔާޅުވާ ވާހަކަ. އެއިޒުދް ޒައްޔިގުދްސެ 

ޅޭ ވަޒަފް މި ސެދްޔޭ. މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒެއްސެ ހައިލިއްޔަގުދް ގިމާ ޤާދޫދީ ވާޖިބު އަޔާކުޒުމަފް އެބަ ހުޒަލްއެ

އަޅުސަދޏު އޭސެ ޖަވާބުސައި ވެލް ޔަދްދަވަދް ބޭދުދްވަދީ ޤަބޫޑުޓުޅު ކުޒައްވާފޭ އަޅުސަދޏުމެދް އެކަދްތެއް ދޫދޭ 

 2560 7222ޒައްޔިގުދް އިދްގިޚާބުކޮފްޓައި ގިބި މަދްޔޫބުދްސެ ސޮގުސައި މަޖިޑިލްގަކުސައި ގިބީކީ. އަޅުސަދޏުމެދް މި އުޅެދީ 

ކުޒަދް އައިލް އުޅޭ ބަދްޔޫބެކޭ އަޅުސަދޏުމެދްސެ ގެޒެއިދް ކޮދްމެ މީހަކީ. މިޑިޔަދުދް މިޑިޔަދުދް މެދްބަޒުދް ގަމްލީޑު

ޒައްޔިގުދް ގަމްލީޑުކުޒާ މަދްޔޫބުދް ވެލް މަޖިޑިލްގަކުސައި އެބަ ގިއްބޭ. އެ މީހުދްދަފް އަޔި މާ ސިދަ ޙައްޤުގަކާއި 

ދިޔަގެއް ދެގޭ ޤާދޫދީ ވާޖިބު އަޔާކުޒެއްވުމަފް ޒައްޔިގުދްސެ  ބާޒުގައް ވެލް ޑިބިޔީޓައި ހުޒެއޭ. އަޅުސަދޏުސެ އެއްވެލް

މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒަކު ކުޒާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަފް މަލައްކަގް ކުޒުމަފް. އަޅުސަދޏު ވެލް ޤަބޫޑެއް ދުކުޒަދް އަޅުސަދޏުސެ 
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 2565އަޅުސަދޏު އަމިއްޑައަފް ކުޒާ އަހަޒު އުޅެޓައި އޮގްއިޒުސައި  37މުޅި ޙަޔާގުސައި ޤާދޫދީ ޔާއިޒާސައި އުޅެ މަޖިޑީހުސައި 

ކަމެއްސެ ލަބަބުދް އަމިއްޑައަފް އަދސަ ބަދްޔުކުޒަދް ކަމެއް ކުޒަދް މި ގަދަފް ސެދްދާދެ ކަމަފް. އެވަޒުސެ ސަމާޒު 

އިދްލާދެއް ދޫދް އަޅުސަދޏު ވެލް މިއީކީ. އެހެދްވީމާކ މިހާކަފްހާ ވަޒަފް ޔެދް އަޅުސަދޏަފް މި އިއްޒަގްގެޒި 

ޒުދް ކުޒެއްވި ލުވާޑުގަކަފް ދުވަގަ ޓާޅުކުޒެއްވި ކަދްބޮޏުވުދްގަކަފް ޖަވާބު ޔެވޭދީ. އަޅުސަދޏު މަޖިޑީހުސައި މެދްބަ

ޤަބޫޑެއް ދުކުޒަދް މި ސަވާއިޔުސެ ލަބަބުދް މަޖިޑީހުސެ އިމްގިޔާޒަކަފް ބުޒޫ އަޒާ ކަމަކަފްކ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ 

 2570ވަދަ  4ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ސެ  ::ޤާދޫދުއަލާލީސެ  އިމްގިޔާޒަފް ބުޒޫ އަޒާ ކަމަކަފް. އަޅުސަދޏު ޔެކޭސޮގުސައި

ދަދްބަޒުދް ލުޑޫކީ މިދްސަދޏުގައް ކަދޏައެޅުމަފް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ބާޒު ޑިބިޔޭ. އެ އޮދްދަދްވީ ލިޓައަކާއި 

މަ ލައިޒަކާއި ބައްޓަމެއް އަޅުސަދޏުމެދްދަފް އެދްމެދްދަފް ކަދޏައެޅޭދެ. އަޅުސަދޏު މި އަޅައިޔިދީ ހަމައެކަދި ޓުޒަގަ

ޓިޔަވަޅު. ޤަބޫޑުޓުޅު ދުކުޒައްވަދްތާ ހަމަ މި ވަސުގު ވެލް މި ކަދްގައް ބާޠިޑުކޮފްޑުމުސެ ޓުޒިހަމަ އިޚުގިޔާޒު ހުޒިހާ 

މެދްބަޒުދްދަފް ޑިބިވަޏައިސެދްވޭ. އަޅުސަދޏުސެ އެއްވެލް މައްލަޑަ އެއް އެހެދް ހެއްޔެވި ދަމަވެލް ދޯދްދާދެ. 

 2575މިދްސަދޏަކީ އަޅުސަދޏުމެދްދަފް ބޭދުދްގެޒި އެއްޗެއް ކަމަފް. ޝުކުޒިއްޔާ އެކަމަކުކ އަޅުސަދޏު ޔެކެދީ މި ލުޑޫކީ 

 ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. 

 

 ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު. މި ހިލާބުދް އަޅުސަދޏުމެދްސެ ކުޒިމަގީސައިވާ ޤަޒާޒުސެ ބަހުލްސެ މަޒުޙަޑާ މި 

 2580ޒު މަޖިޑީހަފް ބަޑައިސަދޭގޯ ވޯޓަފް ޔެދްދެވުމުސެ މަޒުޙަޑާ. އެކަދް އޮދްދާދީ ޔެދް ދިމުދީ. ޔެދް އޮދްދާދީ މި ޤަޒާ

އަޅުސަދޏުމެދް މަލައްކަގްކުޒާ ޔުވަހެއްސެ ޖަޑްލާސައި. އަޅުސަދޏުމެދް މަޖިޑީހުސެ އެޖެދްޏާސައިވާ ކަދްގައްގަކަފް 

ދް ޖަޑްލާ އެއް ބާއްވައިސެދް އަޑުދް މަޖިޑީހުސެ ކުޒިމަގީސައިވާ މަލައްކަގްގަކަފް ބަޑާއިޒު މާޔަމާ އަޅުސަދޏުމެ

މަލައްކަގެއް ކުޒާދެ އެޖެދްޏާ އައިޓަމެއް ދެގް. އެއީ މަޖިޑީހުސެ ސަވާއިޔުސައި ބުދާ ސޮގުދް މެދްބަޒުދްސެ އަޒިހަފް 

ދް ޔުވަލްވުމަފްޓަހު އިބްގިޔާޢީ ބަހުލް ޓެފެ 9ޓުޒަގަމަ ކިއުދް ދިދްމުމަފްޓަހު މެދްބަޒުދްސެ އަޒިހަފް ބިޑުގައް ޓޮދުވައި 

 2585އޮދްދަދީ. އެހެދްވީމާކ މާޔަމާ އަކު އަޔި އަދެއް ޔުވަހަކު އަޅުސަދޏުމެދްދަފް މަލައްކަގެއް ކުޒެވޭކަފް ދެގް. 

އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު ސަލްގު ކުޒަދީ މާޔަމާ އަޅުސަދޏުމެދްސެ މުޅި މަޖިޑިލް ކޮމިޓީ އަފް ޓޮދުވާޓައިވާ މަލައްކަގްގައް 

ސައި އެ ކޮމިޓީސެ  22>32ކޮމިޓީސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ބާއްވަދް. މާޔަމާ  ކުޒުމުސެ ސޮގުދް ކޮމިޓީސެ މުޅި މަޖިޑިލް

ބައްޔަޑުވުދް އޮދްދާދީ މި މާޑަމުސައި އަޅުސަދޏު އެ ޖަޑްލާ ބާއްވާދީ. އެހެދްވީމާކ މިކަމާ ބެހޭ ސޮގުދް ހުޒިހާ 

އަފް ޔަދްދަވާ އުލޫޑުސެ  ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒުދްދަފް އަޔި މަޖިޑީހުސެ އިޔާޒާއިދް އަދްސަވާ އުލޫޑުސެ މަގިދް ކޮމިޓީ

 2590މަގިދް އެ އަދްސަވައި ވެލް ޔެއްވާދެ. އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏު ހިގަފް އެޒީ މި ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދް. މާޔަމާ 
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އަޅުސަދޏުމެދްސެ މަލައްކަގް އޮދްދާދީ މުޅި މަޖިޑިލް ކޮމިޓީ އަފް ސޮލްސެދް ކުޒަދް ހުޒި މަލައްކަގްގައް ކުޒިއަފް 

 ސެދްޔިއުމަފޭ. 

ާ

.ސ ާނިންމުންާޖަލްާ

ާ2595 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 ސައި. 22>;ވާ ހޯމަޔުވަހު ހެދޔުދު  4232އޭޕްޒީޑް  48ޔެދް މަޖިޑީހުސެ ޖަޑްލާ އެއް އޮދްދާދީ 
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