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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
3/2011 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

   ޖަލްސާ ވަނަ 3 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ބުދަ، 2011 މާޗް 9 ތާރީޚް: 

 1432 ރަބީޢުލްއާޚިރު 4 

  ަގއި  9:25ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް  11:11ން  10:35 ންޓަވަލް: އި

 ަގއި  13:12ން  12:13 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި   14:34މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް  34ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްނައިބު  މަޖިލީހުެގންެގ ރައްޔިތު 

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

   ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  މެ  53އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   46ންބަރުން، 

 މެންބަރުން. 65ފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަ 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

 ޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މުޙަންމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

  ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  ަގލޮޅު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

   

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 هللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު 

 
 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  
 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: ވަ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 
 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ވ�ނ�ާޖ�ލްސ .14ާދ�އުރުގެާާފުރ�ތ�މ�ވ�ނ�ާއ�ހ�ރުގ3122ާާެ

1ާްާދުވ�ސް.ާާބުދ�3122ާާމ ރޗ

ާ

  



ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

���ާ�ާ������ާ����� �������ާ�ާ������ާ������ާ���ާ����ާ�ާ����ާ���ާ�����ާ���ާ

ާމ�ޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.����

ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުން.ާ��ވ�ގުތުާޖ�ލްސ ާއ�ށްާހ ޒިރުވެާވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވީާާމި

 

 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ.�/�133/3/އެޖެންޑ ގެާނ�ންބ�ރ�ކީާއޖމިއ�ދުގެާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�އިޓ�މް ާާ-4އެޖެންޑ  ާނ�ންބ�ރު ާއެޖެންޑ  ާއެޖެންޑ ގެ، ާމިއ�ދުގެ ާއެންގުން. ާއ�ންގ  ކޮމިޓީތ�ކުންާާ-33ރިޔ ސ�ތުން

ާމެންބ�ރުާމ�ޖިލިސްގެާގ�ވ އިދ�ށްާއިޞްލ ޙުާރ�އްޔިތުންގެާ-33.3ހުށ�ހ�ޅ ާކ�ންކ�ން.ާ ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެ ގެނ�އުމ�ށް

ާއިއްޔެގެާ ާރިޕޯޓު ާގޮތުގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުރ�އްވ  ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ާމ�އްސ�ލ� ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާމ�ނިކު މޫސ 

ާބެ ާރިޕޯޓ  ާމި ާއެބ�އޮތް. ާމ�އްސ�ލ� ާވެސް ާއެޖެންޑ ގ�އި ާމިއ�ދުގެ ާއ�ދި ާވެސް ނޑުާާހޭއެޖެންޑ ގ�އި ާއ�ޅުގ� ގޮތުން
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ާނިންމ� ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ާރިޕޯޓު ާމި ާވިސްނިއިރު ާސުއިތުރ�ށް ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާމި ާވ�ނީ ާކޯޓުންާވ ފ�އި ޕްރީމް

ާކުރި ާނިންމެވުމުގެ ާސުނިންމެވުންތ�ކެއް ާފ�ހުން ާނިންމެވި ާރިޕޯޓު ާއެ ާގޮތްތ�ކެއްާން، ާމިކ�މުގ�އި ާވ�ނީ ާކޯޓުން ޕްރީމް

ާއ�ޅު ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ�ވ ފ�އި. ނޑު ާޢ ގ�ސްތުާގ� ާއ�ނބުރ  ާއ�ލުން ާރިޕޯޓު ާމި ާފޮނުވުމ�ށް.ާކުރ�ނީ ާއ�ށް ާކޮމިޓީ އްމު

ާގޮތުންާކޮމިޓީންާގޮތްތ�ކެއްާނިންމެވުމ�ށްާބޭނުންފުޅުވެދ ނެ.ާޕްރީމްާކޯޓުގެާނިންމެވުންތ�ކުގެާއ�ލީގ�އިާމިކ�މ ާބެހޭސު

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާމިހ ރުާމިދ�ނީާ އ�އިޓ�މްާއ�ޅުގ� ާގެާދ�ށުންާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާނެތް.5.ާއެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މ5ާްއެޖެންޑާ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާރ�އީސްާާ-6އ�އިޓ�މް ާމޭމ�ޖިލީހުގެ ާގެ ާކ�ންކ�ން. ާހުށ�ހ�ޅ  ާމ�ޖިލީާ-6.3ޒުން ާސްކުރ�އްވ ފ ހުން

ކުރެއްވުމ�ށްާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއ�ރިހ�ށްާފޮނުވުނުާދީޤުމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާދ�ށުންާތ�ޞްވ�ނ�93ާާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާ

ާމިާ ާމ�އްސ�ލ�. ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާމ�ޖިލީހ�ށް ާވިސްނުމ�ށް ާއ�ލުން ާބިލު ާއިސްކ�ންދިނުމުގެ ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމ�ޖި ާސިޓީފުޅު ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއ�މީންލީމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާއިއްވ ލ�ދެއްވުމ�ށް ާއ�ރިހުންާހ�ށް ޢ އްމު

ނޑުާއެދެން! ާއ�ޅުގ�

ާ

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެވުން:

ާމ�ޖިލީހުގެާރ�އީސްާއ�ލްފ ޟިލްާޢ�ބްދު ާދ�ންނ�ވ�މެވެ.ާރ�އްޔިތުންގެާهللاާރ�އްޔިތުންގެ ޝ ހިދ�ށް.ާވެދުންާސ�ލ މ�ށްފ�ހު

ާ ާާ�މ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގ�133ާާެޖެނުއ�ރީ ާދ�ންނ�ވ�މެވެ. ާހ�ވ ލ ދީ ާއ�ށް ާސިޓީ ާފޮނުއްވި ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ދުވ�ހު

ާތ�ޞްދީޤުކުރުމ�ށް ާބިލުތ�އް ާފ ސްކުރ�އްވ  ާބިލުާމ�ޖިލީހުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފޮނުއްވުމުން، ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ޓ�ކ�އި

ާއ�ދިާ ާއިޖްތިމ ޢީ ާޤ ނޫނީ ާކުރިމ�ތިވެދ ނެ ާފެށުމުން ާޢ�މ�ލުކުރ�ން ާތ�ޞްދީޤުކޮށް ާބިލު ާއެ ާގެންދ�ނީ ތ�ޞްދީޤުކުރ�މުން

ާތ�ންފީޛުކުރުމުގ�އި ާޤ ނޫނު ާއެ ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ�ށ އި، ާރިޢ ޔ�ތްާއިޤްތިޞ ދީ ާދ�ތިތ�ކ�ށް އެވެ.ާާކުރުމ�ށްފ�ހުދިމ ވެދ ނެ

ާ �8ާާމިގޮތުން �131ާޑިސެމްބ�ރު ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއޮތް ާދުވ�ހު ާއ�ންގ ރ� �131ާާވީ ާއ�ހ�ރުގެ ވ�ނާ�ާ�ވ�ނ�
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ާ ާފ ސްކ�9ާުދ�އުރުގެ ާއިން ާޖ�ލްސ  ާވ�ނ� ާސިޓީއ  ނޑ�ށްާރ�އްވ ،ާހ�ވ ލ ދީފ�އިވ  ާއ�ޅުގ� ާތ�ޞްދީޤުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި އެކު

ާއިސް ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހޯދުމ�ށްާފޮނުއްވި، ާލ�ފ  ާޤ ނޫނީ ާޖެނެރ�ލްގެ ާއެޓ�ރނީ ާބިލު ކ�ންދިނުމުގެ

ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ�ށްާ ާއެ ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިވ ތީ، ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާދ�ންނ�ވ  ާމި ާތިރީގ�އި ާގުޅޭގޮތުން ާބިލ  ާއެ ފޮނުވުމުން،

ާއިޞްލ ޙު ާބިލ�ށް ާއެ ާރިޢ ޔ�ތްކޮށް ާބިލުގެ ާއެވެ. ާފެނެ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާ)ނ(ާ�ގެނ�އުމ�ށް ާމ އްދ ގެ ާދިވެހިާވ�ނ� ގ�އި

ާހ�ދ ާ ާދ�ށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއިދ ރ ތ�ކ އި ާއޮފީސްތ�ކ އި ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކ އި ާހުރިހ  ނޑ�އ�ޅ ާާދ�އުލ�ތުގެ ާކ� ގ�ވ އިދުގ�އި

ާފިޔ�ވ�އިާާއެންމެހ�އި ާލިޔެކިޔުންތ�އް ާހުންނ�ންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާބ�ހ�ކުން ާބޭރު ާތެރެއިން ާލިޔެކިޔުންތ�ކުގެ ތ�ންތ ނގެ

ާހުންނ� ާލިޔެކިޔުންތ�އް ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިއެހެން ާކ�މުގ�އި ާއ�ކުރުން ާތ ނ� ާބ�ހުން ާދިވެހި ާފ ހ�ގ�ކުރެވެާާންޖެހޭނީ ވ ކ�ން

ާ ާބިލުގެ ާމ އ4ާާްއެވެ. ާއެންމެހ�އިވ�ނ� ާދ�އުލ�ތުގެ ާ)ހ(ގ�އި ާއިދ ރ ތ�ކުންާާދ ގެ ާއޮފީސްތ�ކ އި މުއ�އްސ�ސ ތ�ކ އި

ާދިވެހިދިވެހިންނ� ާވ ނީ ާލިޔ�ން ާލިޔުންތ�އް ާއެންމެހ�އި ާލިޔ  ާއ�މ ޒުކޮށްގެން ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިށް ާކ�މުގ�އި ވ ކ�ންާާބ�ހުން

ާއެވެ.ާބިލުގެާ ާއެއްވުންތ�ކ އ4ާާިފ ހ�ގ�ކުރެވެ ާބ�އްދ�ލުވުންތ�ކ އި ާއޮންނ� ާބޭރުގ�އި ާރ އްޖެއިން ާ)ނ(ގ�އި ވ�ނ�ާމ އްދ ގެ

ާފ�ރ ތުާ ާނޫންާންާދ�އުލ�ތުގެާއިސްވެރިންާދިވެހިޖ�ލްސ ތ�ކުގ�އިާރ އްޖޭގެ ހުންާބ�ބ�ހ�ކުންާދޭާތ�ޤުރީރުތ�އްާދިވެހިބ�ހުން

ާރ�އްކ ކުރުމ� ާކުތުބުޚ ނ ގ�އި ާޤ�އުމީ ާނުވ�ތ� ާއ�ރުޝީފުގ�އި ާޤ�އުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެތ�ނ�ކ ާތ�ރުޖ�މ ކޮށް، ށްޓ�ކ�އި

ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިާވ ނެހ�ވ ލުކުރ�ން ާާކ�މުގ�އި ާބިލުގެ ާއެވެ. ާފ ހ�ގ�ކުރެވެ ާދިވެހ6ާާިވ ކ�ން ާސީދ  ާމ އްދ ގ�އި ވ�ނ�

ާ ާއިންތިޒ މުކޮށްގެން ާފ�ރ ތުން ާމ ހިރުންނ އި،ާސ�ރުކ ރުގެ ާޢިލްމުވެރިންނ އި، ާބިދޭސީ ާޖ�ލްސ ތ�ކުގ�އި ބ އްވ 

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމުޤ�އްރިރުން، ާވ އިދުންނ އި، ާބުނ4ާެމުރުޝިދުންނ އި، ާމ އްދ ގ�އި ާތ�ންތ ނގ�އިާވ�ނ� ާފ�ދ� ފ�އިވ 

ާތ�ދިވެހި ާތ�ޤުރީރުތ�އް،ާއެ ާދޭ ާބ�ހ�ކުން ާނޫން ާދިވެހިބ�ސް ާވ�ގުތު ާދެމުންދ  ާތ�ރުޖ�މ ޤުރީރެއް ާއިއްވ�މުންާބ�ހުން ކޮށް

ގެންދ�ންވ ނެާކ�މުގ�އިާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިވ ކ�ންާފ ހ�ގ�ކުރެވެާއެވެ.ާމިާބިލުާޤ ނޫނ�ކ�ށްވެގެންާދިއުމުންާއިސްވެާދެންނެވިާ

ާދ� ާކުރުމީ ާއެކ�ންކ�ން ާލ ޒިމުވ ނެތީ، ާމ�އްޗ�ށް ާދ�އުލ�ތުގެ ާކުރުމ�ށް ާއުނދ�ގޫާކ�ންކ�ން ާދ�ތި ާމ�އްޗ�ށް ކ�މ�ކ�ށްާއުލ�ތުގެ

ާއެާވ ނެ ާކ�މެއްކ�މ�ށ އި، ާހިނގ ނެ ާޚ�ރ�ދެއް ާބޮޑު ާވ�ރ�ށް ާދ�ތިތ�ކެއްާާކ�މ�ށްާކ�މ�ކީ ާޤ ނޫނ�ކ�ށްވުމުން ާބިލު ާމި ވ ތީ

ވ ކ�ންާާބ�ހުންާލިޔެވިދ ނެާގިނ�ާއިނގިރޭސިާބ�ސްތ�ކެއްާހިމ�ނ ފ�އިފެނެާއެވެ.ާއ�ދިާބިލުގ�އިާދިވެހިދިމ ވެދ ނެކ�މ�ށްާ

ނޑ�ށްާފޮނުއްވިާވެސްާފ ހ�ގ�ކުރެވެާއެވެ.ާވީމ ،ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުންާފ  ސްކުރ�އްވ ާތ�ޞްދީޤުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ�

ާގުޅޭ ާބިލ  ާއިސްކ�ންދިނުމުގެ ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ާއ�ޅުާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގޮތުން ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ  ާމިދެންނެވި ނޑު މެދުާގ�

ވ�ނ�93ާާސީގެާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުންާއ�ލުންާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ށްޓ�ކ�އިާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއ�ސ 

ާއެދެމެވެ.ާލީހ�ށްާއ�ނބުރ ާފޮނުވީމެވެ.ާއިހުމ�ތިންާއެާބިލުާމ�ޖިާވ ާގޮތުގެާމ އްދ ގެާ)ހ(ގ�އި ތިރ މްާޤ�ބޫލުކުރެއްވުން

ާ.ާޚ ދިމުކުމް.ާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދު،ާ)ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ (.�133ޖެނުއ�ރ34��ާ.37ާާީޞ�ފ�ރ3�ާާު

ާ

ާ
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ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�އިޝުކުރިއްޔ .ާ ާއެޖެންޑ  ާމ�އްާގ�އ6.3ިޓ�މް ާގުޅޭާވ  ާދެންމެާާސ�ލ�އ  ާސިޓީ ާފޮނުއްވި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ގޮތުން

ނޑުމެންާ ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ�ނީ ާބ�ހުސްކުރުމ�ށް ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާމި ާއިވިވ�ޑ�އިގ�ތީ. ާތި ާމެންބ�ރުންނ�ށް ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ ާމ�ތިން ާގެންދ ާއުސޫލުގެ ާބ�ހުސެއްގ�އިާއެމް.ޑ3ާީގ�ޑިއިރު.3ާާޢ�މ�ލުކުރ�މުން މިނެޓުއިރު.ާާ��.ޕީާއ�ށްާގ�ޑިއިރުގެ

ާމެންބ�ރ�ކ�ށ�3ާާް.ޕީާއ�ށްާޑީ.އ ރު މިނެޓު.ާޤ�އުމީާާ�މިނެޓުއިރު.ާވ�ކިާޕ ޓީއ�ކ�ށްާނިސްބ�ތްނުވ ާކޮންމެާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ ާއ�ށް ާާ�ޕ ޓީ ާއ�ށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއ�ދި ާާ�މިނެޓު. ާއެހެންވީމ މިނެޓުއިރު ާމިވ�ނީ. ނޑ�އެޅިފ�އި ާއުސޫލުގެާާ�ކ� މި

ާގެންދ ނ�ން.ާ ާއ�ރުވ�މުން ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާފުރުޞ�ތ�ށް މ�ތިން

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދު.

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދު

ާރ�އީސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�ހ ާ.ާއ ދެ،ާދިވެހިާޝުކުރިއްޔ  ާހ�މާ�ާޤ�އުމީ ާފޮނުވ ލުމުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބިލެއް ގުޅުންހުރި

ވ�ނ�ާމ އްދ ާމިވ�ނީާމ�ޖިލީހުންާފޮނުވ ލީ.93ާާވ�ނީާހ�މ�ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާާޓީޓީާކުޅޭާއުސޫލުންާމިހ ރުާބިލުތ�އްާމި

ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�ާ ާމިއީ ާމިދ�ނީ. ާއުސޫލުން ާމި ާފޮނުވ ލީ. ާމިކޮޅުން ާފޮނުވ ލީ. ާއެއީާއެކޮޅުން ާކ�މެއް. ާހިތ މ�ހުރި ާވ�ރ�ށް އި

ާކޮންމެހެ ާއެއް ާއޮންނ�ނީކީ ާއެ ާދީފ�އި ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ އްދ  ާއެ ާމ�ޖިލީހ އިާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ން

ާބ ރ  ާނޫންާވެރިކ�މުގެ ާކުޅޭކ�ށެއް ާޓީޓީ ާމ�އް�ދޭތެރޭގ�އި ާބޮޑެތި ާވ�ރ�ށް ާއެއީ ާނޫނިއްޔ ާ. ާހުރިއްޔ  ސ�ލ�ތ�ކެއް

ާއޮންބޭނުން ާއ�ޅުގ�ނުކުރ�ން ާކ�މ�ށް ާއެއް ާމ އްދ  ާދެންާނ� ާބ�ލ�އިލީމ�. ާމ�ފްހޫމ�ށް ާއޭގެ ާގ�ބޫލުކުރެވެނީ ނޑ�ށް

ާކ�ންތ�އްތ�އޭގެާ ާހުރި ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދިވެހިބ�ހ އިތުރުން ާބ�ލ�އިލ އިރު ާބިލުާމިާާކ�ށް ާމި ބެހޭ

ާބޮޑުވެގެންާ ާޚ�ރ�ދު ާާފޮނުވ ލ�ނީ ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮތީމ� ާތިކ�މ�ށް ާއެއީ ާހ�އިރ ންވެއްޖެ. ާޚ�ރ�ދުާާބޮޑ�ށް ވިދ ޅުވި

ާއެާ ާތެރޭގ�އި ާނުކުތ ތ�ކުގެ ާހުރި ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާއެ ާއ�ދި ާދެން ާނެތް. ާފެންނ ކ�ށެއް ާސިޓީއ�ކުން ާމި ާބޮޑުވުމެއް

ާބޮޑުވ ނެާވިދ ޅުވ ާ ާޚ�ރ�ދު ާނެތްާާގޮތ�ށް ާއެއް ާހިމ�ނ ފ� ާނުކުތ ތ�ކެއް ާގ�ބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� .ާކ�މ�ކ�ށް

ާއެބ�ާ ާޖުމްލ�އިގ�އި ާއެއް ާދިވެހިއެހެނެއްނޫން. ާތެރޭގ�އި ާބިލުގެ ާމި ާއިނގިރޭސިާއޮތް ާބ�ސްތ�ކެއް ާލިޔެވިދ ނެ ބ�ހުން

ާވ�ނީ ާތެދ�ކ�ށް ާއެއީ ާހުއްޓޭ. ާއެބ� ާކ�ންކ�ން.ާާބ�ހުން ާރ�ނގ�ޅު ާއެންމެ ާއިޞްލ ޙުކުރުން ާހ�މ� ާއެކ�ންކ�މ�ކީ ނ�މ�

ާއެމް ާފޮނުވ ނުލ  ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާގުރޫޕު.ޑީ.ޕީގެ ާއެފ�ދ�ާޕ ލިމެންޓ�ރީ ާލ�އްވ  ާމެންބ�ރެއް ގެ

ާއިޞްލ ޙުއި ާލ�އިގެން ާއ�ޅުގ�ޞްލ ޙުތ�ކެއް ާގޮސް ާވެގެން ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާމި ާބ�ހ ކުރެވުނުނ�މ� ާޤ�އުމިއްޔ�ތުގެ ާނޑުމެންގެ

ާޤ ނޫނު ާފ ސްކުރި ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާކުރ�ން ާއެހެންވީމ ޤ ނޫނ�ާ�ހިފެހެއްޓުމ�ށް ާދިޔ�އީސް. ާވެގެން ެއަކާމ � ކ�ށް

ާމިައުޅަގނުޑެމްނ ިހާތަމުކަރން  ާދޭހ�ވެގެން ާކ�ންކ�މުން ާމިފ�ދ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއ�ދުގެާާ. ދ�ނީ

ާއެކިާ ާޤ�އުމިއްޔ�ތުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދޭރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ�ހ އިތ�ކ�ށް ނޑުާާއެކި ާއ�ޅުގ� ާކުޑ�ކ�ން. އ�ހ�އްމިއްޔ�ތުގެ
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ާކު ާބޭނުންވޭ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫހ�މ�ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާތ�ޤުރީރުރީގެ ާވެސްާދިވެހިބ�ހުން ާވ�ނީާއދ.ގ�އި ކުރ�އްވ ފ�އި.ާރިއްޔ 

ނޑުމެންގެާ ާއ�ޅުގ� ާވިޔ�ސް ާކ�މުގ�އި ާހުރި ާކ�މުގ�އި ާރ�އީސް ާމީހ�ކު ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު އެހެންވީމ ،

ާއެކިއެާ ާބ�ހ ޤ�އުމިއްޔ�ތުގެ ާއިސްކި ާދޭ ާއިސްތ�ކ�ށް ާއ�ހ�އްމިއްޔ�ތުކ�ން ާނުވ�ތ� ާއެކ�ންކ�މުގ�އިާކ�ން ާއެބ�ޖެހޭ. ކުރ�ން

ާފ�ސްޖެހެންޏ ޚ�ރ� ާއ�ޅުވ ފ�އި ާއެހެންވީމ ،ާާދުގ�އި ާކ�މެއް. ާހިތ މ�ކުރ  ާވ�ރ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި އެއީ

ާއިޞްލ ޙުކުރ�ންާ ާފޮނުވ�އިގެން ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާނުހ�ދ�އި، ާކޯޅުމ�ކ�ށް ާޕ ޓީގެ ާދެ ާސިޔ ސީ ާބިލު ާމި ާއެދެނީ ނޑު އ�ޅުގ�

ާއެއ�ށްވުރެާާގޮތެއްާާޖެހެންޏ ،ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކޮންމެހެން ާއެ ާފޮނުވ ލ ފ�އި. ާއ�ނބުރ  ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ވިޔ�ސް

ާދެކ�ފިވ ންޖެހޭާ ނޑުމެންާޚިޔ ލު ާއ�ޅުގ� ާސިޔ ސީގޮތުން ާނުވ�ތ� ާސިޔ ސީާހ�ތިޔ ރ�ކ�ށް ާމިއީ ާނުވ�ތ� ބ ރ�ށްާފޮނުވ ލުން

ާއެހެންވީ ާނުކުރ ނެ. ާއެއް ާފ�އިދ  ާމީގެ ާހެދުމ�ކުން ާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާމ�އްސ�ލ�އ�ކ�ށް ާމި ާގ�ބޫލުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� މ ،

ާދެން ާއެކޮޅުން ާފޮނުވ ލ އިރު ާފޮނުވ ލ�ން. ާދެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙުކޮށްފ�އި ާމި ބޯޅ�އިގ�އިާާފޮނުވ�އިގެން

ާރެކެޓު ާކ�ންާނުޖެހޭވ�ރ�ށް ާޤ�އުމީ ާމިއީ ާބ�ހ�އްޓ�އިގެން ާދިޔުއެއްޗިހި ާދީގެން ާއެއްބ ރުލުން މ�ށްާކ�މުގ�އި

ާއ�ރ�އީސުލްޖުމް ާގޮވ ލ�ން. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�ށް ާދިވެހިހޫރިއްޔ  ާއެދެނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދި މ ޔ�ތްކުރުމުގ�އިާހިބ�ސް

ާއުވ ލ ފ�އި.ާ ާވީ ާވެސް ާމ�ރުކ�ޒު ާޤ�އުމީ ާކުރ�ން. ާވެސް ާސ�ރުކ ރުން ާއ�ދުގެ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ާމުހިއްމު މިހ ރ�ށްވުރެ

ާ ާސ�ވިދ ޅުވީ ާތެރެއ�ށް ާމިނިސްޓްރީގެ ާބ�އި،ޓޫރިޒ�މް ާބ�ާޤ ފ�ތުގެ ާއެހެން ާތ ކ�ށް ާއ�ދިާއެހެން ާވ ހ�ކ�. ާލީ އެއް

ާއެހެންވީމ ވެހ�މ�ގ�އިމު ާނެތް. ާފެންނ ކ�ށެއް ާއ�ހ�ރ ައުޅގ� ސް ާދެ ާއ�ދި ާއެދެން ނޑުމެން ާސ�ރުކ ރުގެާާަ� ާމި ބ�އި

ާމިދ�އްކ  ާކ�މެއް ާސ�ރުކ ރެއް ާކޮން ާއޮންނ ނީ ާނޭނގެ ާއޭގެފ�ހުން ާމިކ�ންކ�މ�ކީާާއެބ�އޮތް. ާއެހެންވީމ ، ގޮތުން.

ާއެކ�ންސ�މ ސ  ާސ�ރުކ ރުން ާހިތ�ށްއ�ރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބޮޑުވ އިރު ާޚ�ރ�ދު ާމިކ�ން ާދެން ާނުހ�ދ  ާއެހެނިހެންާާކ�މ�ށް ކުރ 

ާނެތިން.ާ ާދ�ންނ�ވ ކ�ށް ާއެއްޗެއް ާފ�ރ ތ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޚ�ރ�ދެއްނެތީތޯ. ާކ�ންކ�މުގ�އި ބޭކ ރު

ާބޮޑެތި ާޚ�ރ�ދު ާހ ދ� ާރެޔ ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާކުރެއޭ ާއެބ� ާއެހެންވީމ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއިނގޭތޯ. ެއަތުންނ � ދުވ ލު

ބޮޑ�ށްާއެދޭާއެދުމެއް.ާެއިތޮކެޅްއ ިމައްށ ާލަފިއ ަނަމެވްސ ިމ ިބުލ ާޤޫނަނަކްށ ެހުދަމީކ ައުޅަގނުޑެމްނ ަވަރްށ 

ޕ ޓީންާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�އިގެން،5ާާޕ ޓީ،4ާާޕ ޓީ،ާާ�ޮކިމީޓ ްސޭޓުޖަގިއ ެދ ޕާީޓްނ ާވަހަކަދްއަކިއެގްނ، � އެހެންވީމ 

ނޑުާގޮވ ލ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާމިނިވ�ން މެންބ�ރުންާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�އިގެންާއ�ވ�ހ�ށްާޤ ނޫނ�ކ�ށްާހެދުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާރ�އީސް.ާ

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާޢީސ 

ާ ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިާޝުކުރިއްޔ  ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާނުކުތ ތ�ކެއް ާރ�ނގ�ޅު ާއެންމެ ާވިސްނ ލުން ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާހ�މ� ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ.ާާނުކުތ ތ�ކ�ކީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް

ާ ާވ�ކ91ާާިޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވ ލުމުގ�އި ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާ)ހ(ގ�އި ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�
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ާޝ�ރުތުކުރ ކ�ކ�ންތ�އް ާލ ޒިމުތ�ކެއް ާށެއް ާނެތް. ާއެއް ާރ�އްޔިތުންގ91ާާެކޮށްފ� ާބުނ�ނީ، ާ)ހ(ގ�އި ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ވ�ނ�93ާާމ�ޖިލީހުންާމ�ޖިލީހުގެާޖ�ލްސ އެއްގ�އިާނުވ�ތ�ާއެާމ�ޖިލީހުގެާކޮމިޓީއެއްގ�އިާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރ�ކުާނުވ�ތ�...ާ

ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޢ ފުކުރ�އްވ  ާ)ހ(. ާާމ އްދ ގެ ާފ ސްވ ތ  ާބިލެއް ާކޮންމެ ާފ ސްވެ ާމ�ޖިލީހުން 7ާރ�އްޔިތުންގެ

ާއ�ދިާ ާއެވެ. ާފޮނުވ�ންވ ނެ ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތ�ސްދީޤުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބިލު ާއެ ާތެރޭގ�އި ދުވ�ހުގެ

ާ ާލިބޭތ  ާބިލު ާއެ ާއ35ާެރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށް ާއެވެ.ާނުވ�ތ� ާތ�ސްދީޤުކުރ�ންވ ނެ ާބިލު ާތެރޭގ�އި ބިލާ ާދުވ�ހުގެ

މެދުާވިސްނުމ�ށްާާރިއްޔ ާއ�ށްާފެންނ�ާއިޞްލ ޙ�ކ މެދުާއ�ލުންާވިސްނުމ�ށްާނުވ�ތ�ާއެާބިލުާގެންނ�ންާރ�އީސުލްޖުމްހޫ

ާއެވެ.ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމުއްދ�ތުގެާތެރޭގ�އިާމ�ޖިލީހ�ށްާފޮނުވ�ންވ ނެ ާއިޞްލ ޙ�ކ ާާއެ ާކޮންމެ ާފެންނ� މެދުާާއ�ށް

ސްކޮށްާފޮނުވުމުގެާބ ރުާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށްާދެއްވ ފ�އިާވިސްނުމ�ށްާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާއިލްތިމ 

ާބ� ާއ�ށް ާނުކުތ  ާދެ ނޑު ާމ�އިގ� ާއެއް. ާނުކުތ  ާދެ ާއޮތް ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެއްާއޮތީ. ލ އިރު

ާދިވެހި ާއ�ކީ، ާނުކުތ  ާދިވެހިމ ޔ�ހިބ�ސް ާޤ ނޫނެއްގ�އި ާބޭނުންތްކުރުމުގެ ާބ�ހ�ކުންާބ�ހުން ާއެހެން ާބ�ސްތ�އް ކުރެވިދ ނެ

ާފުރ�ތ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހުރުން. ާދިވެހިބޭނުންކޮށްފ�އި ާކިޔ�ނީ ާމި ާޤ ނޫނ�ށް ާމި ާމ� ާއެާާކުރ ހިމ ޔ�ތްބ�ސް ޤ ނޫނެކޭ.

ާދިވެހި ާސ�މ ލުކ�މ�ށްާޤ ނޫނުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާއެކ�ން ާހުރީމ� ާބ�ހ�ކުން ާއެހެން ާބ�ސްތ�ކެއް ާބޭނުންކުރެވިދ ނެ ބ�ހުން

ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާގެންނެވީާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާއިޚްތިޔ ރުާއެބ�އޮތްާބިލުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވިގޮތ�ށްާއ�ނބުރާ ރ�އީސު

ާފޮނުވ ލު ާއެއްގޮތ�ކ�ށްފ ސްކޮށްފ�އި ާއ�ކީ ާއެއީ ާވެސް. ާސިޔ ސީާން ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ވެސް

ރުގެާދެމެދުގ�އިާޖެހުންާކ�މ�ކ�ށެއްާމ ނ�ކުރ ނެާތ�ނެއްާއޮތްާމ�ޤްޞ�ދ�ކ�ށްޓ�ކ�އިާމިާބިލުާބޯޅ�އެއްހެންާދ�އުލ�ތުގެާދެާބ 

ާޤ�ބޫލެއް ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއޮތީ،ާާކ�މ�ކ�ށް ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކ�މ�ކ�ށް ާދެވ�ނ� ނުކުރެވޭ.

ާނޫ ާޢިލްމުވެރިން ާބޭރުގެ ާޖ�ލްސ ތ�ކުގ�އި ާބޮޑެތި ާބ�އިވެރިވ  ާދޭދިވެހިރ އްޖެ ާޢިއްޒ�ތްތެރިން ާބޭރުގެ ތ�އްާރީރުތ�ޤުާނީ

ާއ�ރުޝީފުާބ�ހުންދިވެހި ާޤ�އުމީ ާއެ ާއިސްާތ�ރުޖ�މ ކޮށް ާސ�ރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާނޫނިއްޔ  ާރ�އްކ ކުރެވެންޖެހޭނޭ. ގ�އި

ާއެފ�ދ�ާއެ ާޖ�ލްާވެރިޔ�ކުާބޭރުގެާޖ�ލްސ އެއްގ�އިާނޫނީ ާދިވެހިބ�ހ�ށްާފެންވ�ރުގެާއެހެންވެސް ސ އެއްގ�އިާދޭާތ�ޤްރީރެއް

ާރ�އީތ�ރުޖ�މ ކުރެވެން ާނުކުރެވޭނެާޖެހޭނޭ. ާކ�މެކޭ. ާބޮޑު ާޚ�ރ�ދު ާއެއީ ާއ�ކީ ާނުކުތ  ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޚ�ރ�ދުތ� ާދ�އުލ�ތުގެ ާކ�މެކޭ. ާބޮޑު ާޚ�ރ�ދު ާނެތް. ާއެއް ާވިދ ޅުވެފ� ާއ ކ�މެކޭ ާލިބޭ ާދ�އުލ�ތ�ށް ާކުޑ�ކޮށް މުދ�ނީއ�ކުންާއް

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ާއެއީ ާއ�ކީ ާޒިންމ  ާހިންގުމުގެ ާކޮދ�އުލ�ތް ާއ�ށް ާއޮތްާއްޔ  ާއ�ޅުއްވ ފ�އި ނޑުގ�އި

ާމ�ސްއޫ ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާކ�މެއް. ާވިސްނ�ންޖެހޭ ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ�ރ�ށްާލިއްޔ�ތެއް. ާހ�މ� ނޑު އ�ޅުގ�

ާ ާހިތ މ�ޔ  ާޤ ނޫނުތ�އް ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާއެކު ާދިވެހިާހ�ދ�މުންދ އިރުގ�އި ާޤ ނޫނ�ކީ ާއެ ވެސް

ދިވެހިާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއުފުލޭވ�ރުާއެއްޗެއްތޯާނުވ�ތ�ާނޫންތޯާބެލުމުގެާވިސްނުންާމިާމ�ޖިލީހުންާގެންގުޅެނީާ،ާޤ�އުމ�ށް

ާމުސ ރާ� ާކ�އުންސިލ�ރުންގެ ާޤ�އުމުާހިންގުމ�ށްާހެދިާޤ ނޫނު ާއުސޫލުން ާހެއްކެއްާލ މ�ރުކ�ޒީ ވ�ރ�ށްާކުޑ�ކޮށް.ާއެކ�މުގެ

ާމުޢ�އް ާމިނިވ�ން ާދ�އުލ�ތުގެ ނޑ�އެޅުމުގ�އި. ާއެއްވެސްާކ� ާމ�ޖިލީހުން ާމި ނޑ�އެޅުމުގ�އި. ާކ� ާމުސ ރ� ސ�ސ ތ�ކުގެ
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ާކ�މ�ކ�ށްާ ާއެއްވެސް ާމިއިން ާމިންވ�ރ�ކ އި ާޚ�ރ�ދުކުރެވޭނެ ާޤ�އުމ�ށް ާމި ާއ އި ާއ މްދ�ނީ ާލިބޭ ާޤ�އުމ�ށް ާމި ވ�ރ�ކ�ށް

ާމ� ާޒ ތީ ާތިބޭާސިޔ ސީާމ�ޤްޞ�ދެއްގ�އިާނޫނިއްޔ  ާނެތް.ާމިތ�ނުގ�އި ާއެއް ާވ�ރ�ކ�ށްާވިސްނ ލ ފ� ސްލ�ހ�ތެއްާއެއްވެސް

ާއ�ރ ހ ހި ާހިތ�ށް ާހ�މ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނެއްާާމ ޔ�ތްކުރ�ން ާއެ ާޤ�އުމ�ކ�ށް ާހެދިޔ�ކ�ސްާމި ާޤ ނޫނެއް ާއ�ދި ގޮތ�ކ�ށް

ާއެއީކީާ ާހެދުމ�ކީ ާޤ ނޫނެއް ާޢ�މ�ލުނުކުރެވޭ ާނުކުރެވޭނެ. ާޢ�މ�ލެއް ާއެއ�ށް ާރ�އްޔިތުންނ�ކ�ށް ާދިވެހި ނުއުފުލޭނެ.

ާބުއްދިވެރިކ�މެ ާވެސް ނޑިގެންާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާވެސްާކެ ާޤ ނޫނުގެާބޭނުން ނޑެއްާނުދެކެން.ާއޭރުންާއެ އްާކ�މ�ކ�ށްާއ�ޅުގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާހުރ�ހެއް ާބޮޑު ާވ�ރ�ށް ާއެޅޭ ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ާމިކުރ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބިނ ކުރ�ން ާދ�އުލ�ތެއް ާޤ ނޫނީ ދ ނީ.

ާއ�ޅުގ� ާދ އިރުގ�އި ާޤ ނޫނެއްާހ�ދ�މުން ާމިތ�ނުގ�އި ނޑުމެން ާއެއީ.ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށްާރ�އީސް ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ނޑުމެން

ާސިޔ ސީާ ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިސްނ�ންޖެހޭނެ. ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ރިޢ ޔ�ތްކުރ�ންޖެހޭނެ.

ާ ާހިމ�ޤްޞ�ދެއް ާމ�ސްލ�ހ�ތެއް ާޒ ތީ ާއެއީކީހިމ ޔ�ތްކުރުން، ާވިސްނ�ންޖެހޭާމ ޔ�ތްކުރުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނެާނޫން

ާ ާވިސްނ�ންޖެހެނީ،ާއެއްޗ�ކީ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ސްލ�ހ�ތ�ށް. ާޤ�އުމުގެ ާމުޅި ާވިސްނ�ންޖެހޭނީ ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ނޑުމެންާދިރ ސ ކުރ�ންޖެހޭނެާއެާޤ ނޫނ�ށްާޢ�މ�ލުކުރ�ންާއެާކުރ�ންޖެހޭާޚ�ރ�ދ އިާ ނޑުމެންާބ�ލ�ންޖެހެނީ،ާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ނޑުމެންނ�ށްާއުފުލޭވ�ރު ނޑުމެންގެާޤ ބިލުކ�ންާހުރިތޯ.ާމިާޤ�އުމުގ�އިާއުފުލ�ންޖެހޭާތ�ކުލީފުތ�ކ�ކީާއެއީާއ�ޅުގ� ގެާއ�ޅުގ�

ާއޮތްާ ާޤ�އުމެއްގ�އި ާދުނިޔޭގެ ާތ�ނ�ކުން، ާހ�މ� ާބ�ލ�ންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހުރިތޯ ާޤ ބިލުކ�ން ާއެ ާދ�އުލ�ތުގ�އި މި

ާހ�ދ� ާގޮތ�ކ�ށް ާއެރިހ  ާހިތ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތ�ޅުމ�ށްލ�އި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމި ާގެނެސް ާކޮޕީކޮށްގެން އިގެންާޤ ނޫނެއް

ނެރުނ�ކ�ސްާއ�ދިާއެއީކީާއެއްާޢ�މ�ލުކުރެވޭނެާޤ ނޫނ�ކ�ށްާނުވ ނެ.ާއެކ�ހ�ލ�ާކިތ�ންމެާޤ ނޫނެއްާއެބ�ހުރި.ާދެންާތޮއްޑޫާ

ާމެންބ�ރ�ކުާލ�އްވ ާ ާވިދ ޅުވިާބިލުާފ ސްކޮށްފ�އިާސ�ރުކ ރ�ށްާނިސްބ�ތްވ  ާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއިާ ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ާޤ�ބޫލުކުރ ާއިޞްލ ޙެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާއެއީކީ ާރ�ނގ�ޅުނޫންހޭ. ާމ  ާނ�މ� ާއުޅުނު ޞްލ ޙުކުރ�ން

ާދޫކޮށްލ އިރުގ�އިާ ާހ�ދ ފ�އި ާޤ ނޫނެއް ާމ�ޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނޫން ާއެއް ވ ހ�ކ�

ނޑުމެންނ�ށްާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާފުރިހ�ާ ނޑުމެންާދޫކޮށްލ�ންާވ ނީާއެާޤ ނޫނުާއ�ޅުގ� މ�ކުރެވުނުާމިންވ�ރ�ކ�ށް،ާއެންމެާއ�ޅުގ�

ާއިޞްލ ޙެއްާ ާދުވ�ހުން ާއ�ނެއް ާގެންނ ނީ، ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނ�ށް ާއެ ާމ ދ�މ  ާފުރިހ�މ�ކޮށްފ�އި. ާމިންވ�ރ�ކ�ށް ފުރިހ�މ�

ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެންާއިޞްލ ޙުާކުރ ނީއޭ،ާާ�ހުށ�ހ�ޅ ނީއޭ،ާ ާއިޞްލ ޙު ާބ�ލ ފ�އި ާއެއްޗެއް ާމިއ�ށްާވ  ާފ�ހުން މ�ސްާދުވ�ސް

ާއެއް ާޤ�ބޫލުކުރ އެއީކީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާގެންގުޅެންޖެހޭނެާާގޮތ�ކ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހެދުމުގ�އި ާޤ ނޫނެއް ގޮތުގ�އި

ާހެދުމުގ�އި.ާ ާޤ ނޫނު ާމި ާގެންގުޅެންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުމެއް ާޒިންމ ދ ރު ާމ  ާއެއ�ށްވުރެ ާނޫން. ވިސްނުމެއް

ނޑުާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާޢިލްތިމ ސް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބިލުާއ�ނބުރ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ކުރ�ން

ާފ ހ� ާނުކުތ ތ�ކ ފޮނުއްވ ލެވުމުގ�އި ާހުރި ާކ�ހ�ލ�ާާގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާއެއްވެސް ާވިސްނެވުމ�ށް. ާފުންކޮށް ާވ�ރ�ށް ދޭތެރޭގ�އި

ާވިސްނު ާސިޔ ސީ ާމިއީ ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާތެރެއ�ކ�ށެއް ާބިލުގެ ާމި ާމިއީ ާނެތި ާރުޅިވެރިކ�މެއް މެއްާސިޔ ސީ

ާ ާތ�ރިކ� ާޤ�އުމުގެ ާމި ާމިއީ ާނޫން. ާބިލެއް ާއެާހިާއ�ންނ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބ�ސް ާޤ�އުމުގެ ާމި މ ޔ�ތްކުރ�ން
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ާބ�ސްާ ާފ�ޚުރުވެރިވ  ާއެންމެ ާރ�ނގ�ޅުާމ�ޤުމ ހިބ�ހ�ކ�ށްޓ�ކ�އި ާވ�ރ�ށް ާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރ�ކުާޔ�ތްކުރުމ�ށް ޞ�ދެއްގ�އި

ާއޮ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާފ�ރ ތުން ާގޮތެއްގ�އިާހުށ�ހެޅުއްވި ާޒިންމ ދ ރު ާބޮޑ�ކ�ށް ާވެސް ާވީހ  ާބިލު ާމި ާބިލެއް. ތް

ާއެ ާޒިންމ  ާއެންމެންގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�ކީ ާޒިންމ  ާޤ�ބޫލުކުރ�ންފުރިހ�މ�ކުރުމުގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިާއް. ޖެހޭނެ

ާފ ޑުނުކިޔޭ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާޤ ނޫނުތ�ކ�ކީާއެއީާއެހެން ާހ�ދ  ނޑުމެން ާޤ ާމ�ޖިލީހުންާއ�ޅުގ� ާފުރިހ�މ� ނޫނުތ�ކެއްާނޫން.ާވ�ރ�ށް

ާއ� ާހުންނ ތީ ާމ�އްސ�ލ� ާއެބ�ހުރޭ. ާމ�އްސ�ލ� ާވެސް ާޤ ނޫނުގ�އި ާހ�ދ  ނޑުމެން ާހ�ދ ތާ އ�ޅުގ� ާޤ ނޫނު ނޑުމެން ޅުގ�

ނޑުމެންމ�ސް ާއ�ޅުގ� ާއެބ�ހުރި ާވެސް ާފ�ހުން ާއެހެންވީމ ާދުވ�ސް ާއިޞްލ ޙުކޮށްފ�އި. ާޤ ނޫނު ާމ�ޖިލީހުން � މި

ނޑ�ށްާިޢްއަޒްތެތިރ ަރީއްސ، ިމ ިބުލ ައނުބާރ ައުޅގ ާއ�ޅުގ� ާބ�ދ�ލުގ�އި ާފޮނުވ ލުމުގެ ާއ�އިގޮތ�ށް ނޑުމެން �ަ

ާގޮތ�ކ�ށްާވ ނީާބިލުާމ�ޖިލީހ�ށްާބ�ލ�އިގ�ނެާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިާހުރިާނުކުތ ތ�ކ�ކީާއެއީާ ޤ�ބޫލުކުރެވެނީާމީގެާޒިންމ ދ ރު

ާއި ާއެ ާވ ނ�މ� ާކ�މ�ށް ާގެނެވިދ ނެ ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާއެ ާބިލ�ށް ާމި ާބ�ލ�އި ާނުކުތ ތ�ކެއްތޯ ޞްލ ޙުތ�ކ�ކީާރ�ނގ�ޅު

ނޑުމެން ނޑުމެންާާގެނެސްގެންާމިާބިލުާމިއ�ށްވުރެާއ�ޅުގ� އިތުރ�ށްާފުރިހ�މ�ވ ނެާއިޞްލ ޙުތ�ކެއްާކ�މ�ށްާވ ނ�މ�ާއ�ޅުގ�

އެކ�މ�ށްާމ�ރުޙ�ބ ާކިޔ�ންޖެހޭނެާމިާމ�ޖިލީހުންާމިާބިލުާބ�ލ�އިގ�ތުމ�ކީާއ�ޅުގ�ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ ާގޮތުގ�އިާމިވ�ގުތުާވ�ރ�ށްާ

ާއ�ޅުާ ާކ�މެއް. ާޢިއްމުހިއްމު ާމި ާއެދެން ާނިންމ ލ�މުން ާބިލ ގ�ނޑު ާމި ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާާޒ�ތްތެރި ާފ�ހ�ރ�ށްާާ�މެދު ވ�ނ�

ާއިތުރުާ ާބިލ�ށް ާމި ާބ�ލ�އިގ�ނެ ާމ�ޖިލީހ�ށް ާބިލު ާމި ާވ ތީ ާފޮނުއްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވިސްނެވުމ�ށް

ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ�ންޏ  ާކ�މ�ށް ާއޮތް ާގޮތެއް ާއެއްވެސް ާގެނެވޭނެ ާޒިންމ ދ ރުާާފުރިހ�މ�ކ�މެއް ާވ�ރ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް އެ

ާގޮތެއްގ�އިާކުރިއ�ށްާގެންދ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުާރ�ޝީދު

ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް.ާޤ�އުމީާބ�ސްާއިސްކ�ންދިނުމުގެާބިލުާ

ާއޭގެާ ާއ ދެ، ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް. ާކ�ންބޮޑުވ  ާއެބ�ހުރި ާވިދ ޅުވެފ�އި ާފޮނުއްވ ލެއްވުމުން ާއ�ނބުރ  ތ�ޞްދީޤުނުކުރ�އްވ 

ާމި ާދ ނެކ�މ އި ާމ�އްޗ�ށް ާޚ�ރ�ދުތ�އް ާދ�އުލ�ތުގެ ާއ ދެ، ާސ�ރުކ ރުން ާހުރިާާތެރޭގ�އި ާދ�ތިތ�ކެއް ާކުރ�ން ކ�ންތ�އްތ�އް

ާވިދ ޅުވެ ާވ ހ�ކ� ާޚ�ރ�ދުގެާކ�މުގެ ާމިދ�ނީ ާފެނިގެން ާމިއ�ދު ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާމިއޮތީ. ފ�އި

ާތ ކުންތ ކުވ ހ�ކ�ދ�އްކ އި ާސ�ރުކ ރުން ާމި ާމިރުގ�އި ާފެނިގެން ާމ�ންޒ�ރު ާކުރ  ާޚ�ރ�ދުތ�އް ާބޮޑެތި ާއ ދެ،ާާނުޖެހޭ ދ�ނީ.

ާއިން ާލޯކ�ލް ާނިމިދިޔ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރު ާޚ�ރ�ދުގެ ާބ�ލ�އިލ އިރުގ�އި ާފ�އިސ ާމިހެން ާދ�އުލ�ތުގެ ާސ�ރުކ ރުން ތިޚ ބ�ށް

ނޑުާބޭނުންކޮށްގެންާއެމް.ޑީ.ޕީާކެންޕޭނުކުރ�ންާޖ�ހ�މުންާ ެއީއ � މެންާދިޔ�އީާބ�ލ�މުން.ާއެހެންވީމ ދިޔ�ާސ�ކ�ރ ތްާއ�ޅުގ�

ާކ މިޔ ބުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާަދުއަލުތެގ ަފިއސާ  ާއިންތިޚ ބު ާލޯކ�ލް ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދެންނެވީ ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ކު .ާ

ާދ� ާކުރި ާޚ�ރ�ދުކޮށްގެން ާފ�އިސ  ާމުދ�ލ އި ާއެހެންވީމ ދ�އުލ�ތުގެ ާވ ހ�ކ�. ިމ ަބްސ � ތުރުތ�ކެއްގެ

ިހާމަޔްތުކުރަމްށަޓަކިއ ަބްސ ިހާމަޔްތުކުރަމްށަޓަކިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ިމަފަދ ިބެލްއ ުހަށެހީޅަމ ަހަމ 
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ަ ލީާމިއީާޚ�ރ�ދ�ކ އިާގުޅުންހުރިާަކނަޑެއިޅެގްނ ަޚަރުދ ޮބުޑ ަކަމްށ ިވާދުޅެވ ައުލްނ ައނުބާރ ިބުލ ިމ ފުޮނވ

ނޑ�އެޅިގެންާ ކ�މެއްާނޫން.ާމިއ�ދުާމިާސ�ރުކ ރުންާފެނިގެންާމިދ�ނީ،ާސ�ރުކ ރުގެާތެރެއިންާފެނިގެންާމިދ�ނީާހ�މ�ާކ�

ާމިާ ާބ�ދ�ލުގ�އި ާޖ�ވ ބުދ ރީވުމުގެ ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާއ�ދި ާހުރ�ސްއ�ޅ  ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ާއ�ންނ� ާކުރ�މުން ާމ�ޖިލީހުން މި

ާނިން ާއ�މ�ޖިލީހުން ާފ�އިދ ހުރި ާޤ�އުމ�ށްާއެންމެ ާމި ާއެއީ ާނިންމުންތ�އް ާއެންމެާލ ބ�ޔ ާމ  ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާމ�ންފާ ދި އި

ހުރިާކ�ންތ�އްތ�އްާނޫންާގޮތ�ށްާކ�މ�ށްާރ�އްޔިތުންނ�ށްާދ�އްކ�އިދީާމިާމ�ޖިލީހުގެާއ�ގުވ�އްޓ ލުމ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން.ާ

ާޤ�ބޫލު ާމިއ�ދު ާދިވެހިރ�އްޔިތުންނ�ށް ާބިނ ކުރުވ�ނިވިާއެހެންނ�މ�ވެސް ާކޮށްފ�އިހުރި ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާދ ނެ ކުރެވިގެން

ާ ާޚ އްޞ� ާވ�ކި ާއ�ދި ާޙ�އްޤުތ�ކ އި ާމީހުންގެ ާހުންނ� ާނުކުޅެދުންތެރިކ�ން ާދިމ ވެފ�އިާހ މ�ސ�އްކ�ތްތ�އް. ާޤ�އުމ�ށް ލ�ތެއް

މިހެންާގޮސްާއެތ�އްާރުފިޔ ާއ އ�111ާާިއ�ހ�ރުވެފ�އިާތިބިާމީހުންނ�ށްާމ�ހ�ކުާދ65ާާޭތިބިާމީހުންނ�ށ އި،ާއުމުރުންާ

ާކޮށްދީފ�އި ާދިވެހިރ�އްޔިތުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާއެއީ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީ ާކެމްާބ�އިވ�ރު ާއެކ�މ�ކު ާކ�ންތ�އްތ�އް. ޕޭނުާހުރި

ާ ާމި ާވ�ންޏ  ާކ�މ�ށް ާނުދީފި ާވޯޓު ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވ ހ�ކ��111ާދ�ތުރުތ�ކުގ�އި ާދ�ނީ ާކ�މ�ށް ާނުލިބޭނެ ާވެސް ާރުފިޔ 

ާއެހެ ާދ�ނީ. ަޙީޤަޤްތ ޮއުޅާވަލްނ ާވަހަކަތެކްއ ަދްއާކިއުރަގިއ ިބެލްއ ަތްޞީދުޤުނުކުރަމްށ � ންވީމ ފ�ތުރ�މުން

ާލ�ދުގ�ންނ�ންާވަހަކަދްއާކިއުރ ަޚަރުދެގ ާވަހަކަދއް  ާސ�ރުކ ރުން ާމި ާދ�ންނ�ވ ނީާކ�ން ނޑު ޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ�،ާއ�ޅުގ�

ާމިއޮތްާގޮތ� ާގޮތ�ށްާމިާމ�ޖިލީހުންާފ ސްކުރ�ންާމިާބިލު ާމިއޮތް ާބިލު ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވ ލިާއެތިާބިލުާމި ށް

ާމިއ�ދުާ ާއެނގޭނެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވ�ރ�ށް ާހުށ�ހ�ޅ�ން.ާއެކ�މ�ކުާމިއ�ދުގެާސ�ރުކ ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ށްާފ ސްކުރ�ން އޮތް

ާމ�ޖިލީހު ާމި ާތިބެގެން ާއ�ޑީގ�އި ާމީހުން ާމިބ�އި ާގޮތުން ާހުރި ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާބ�ޔ�ކުާމި ާވ�ކި ގެ

ާއެރުކޮހިސ  ާކުރ ާާށްގެން ާގެންދިޔުމ�ށްޓ�ކ�އި ާސ�ރުކ ރުން ާކޮންޓްރޯލު ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާބިރުދ�އްކ�އިގެން މީހުންނ�ށް

ާމި ާކ�މ�ށް ާނުވެދ ނެ ާފ�ސޭހ�އިން ާމިހ ރު ާކ�މެއް ާމިކ�ހ�ލ� ާތެރެއިން ާއުއްމީދުކުރ ނެ.ާާމ�ސ�އްކ�ތުގެ ބޭފުޅުން

ނޑުމެންާ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ�ހ އިއެހެންނ�މ�ވެސް ާދީނ ާގެ ނޑުމެންގެ ކ�ންތ�އްތ�އްާާމިާއ�ޅުގ�

ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާފ�ސްނުޖެހޭނޭ ާއެހެންވީމ ާާހިމ ޔ�ތްކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރ�ކު. ާމިކ�ންާވޯޓ��9ާ އެއްވެސް ަުން

ައުޅަގނުޑ ުހަށަހަޅްނ ިމޮއްތ ޮގަތްށ ިމ � ނޑުާޝ�އްކެތްނުކުރ�ން.ާއެހެންވީމ ދޭތެރޭާއ�ޅުގ�ާފ ސްވެގެންދ ނެާކ�މ 

ާފްާސުކަރން  ާނިސްބ�ތްވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާ. ާސ�ރުކ ރ�ށް ާބޭބޭފުޅުން ާމިތިބ� ާދ�އްކ އިރު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ބ�ހުގެ

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�އިފ�ހުން ާސ�ރުކ ރެއް ާއ�ލ�ށް ާމި ާދިވެހިބޭފުޅުން ާމިދ�ނީ ާފެނިގެން ާމ�ންޒ�ރުާމެންނ�ށް ާއުވިގެންދ  ބ�ސް

ާފެނިގެންާމިދ�ނީ.ާ

ާ

ާާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމްާމުއްޠ�ލިބުދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީފ�ރެސްމ ތޮޑާ 

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ. �� ���� ��� � ����� � �����ާ�ާ�����`.ާ ވ�ރ�ށްާޝުކުރިއްޔ 

ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާއ�ކީ ާހިތ މ� ާބ�ހުސްކުރ�ންރ�އީސް، ާބިލ�ށް ާމި ނޑުމެންގެާނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބިލ�ކީ ާމި ޖެހުނުކ�ން.
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ާކ�ރ މ ތްާ ާޤ�އުމުގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫނީ ާމުއްސ�ނދިކ�ން ާޤ�އުމުގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިސްތިޤުލ ލ އި ޤ�އުމުގެ

ާ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބ�ހެއް ާއެ ާދިވެހިހިފެހެއްޓުމ�ށްޓ�ކ�އި ާކ�މ�ށްވ  ާބ�ހެއް ާޤ ނޫނެއްާމުހިއްމު ާހިމ ޔ�ތްކުރުމުގެ ބ�ސް

ނޑު ާފޮނުއްވ ލެއްވިއ�ޅުގ� ާއ�ނބުރ  ާތ�ޞްދީޤުނުކުރ�އްވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވުމުން ާފ ސްކޮށް އިރުގ�އިާާމެން

ނޑުާ ޤ ނޫނީާގޮތުންާއެކ�ންާނުކުރެއްވުމ�ށްާއެއްވެސްާހުއްޖ�ތެއްާދ�އްކ�ވ ފ�އިާނެތްކ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ާޤ  ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާގޮތުގ�އި ާއޮތްާޤ�ބޫލުކުރ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށް ނޫނުާތ�ޞްދީޤުނުކޮށްދިނުމ�ށް

ާދުވ�ސްވ�ރެއްގ�އިާ ާކުރ�މުންދ  ާރ�ޖިސްޓްރީ ާބިދޭސީން ާގޮތުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާޤ�އުމުގެ ާމި ާހުރ�ހ�ކީ ާބޮޑު އެންމެ

ާ ާޤ�އުމެއްގެ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކުރިމ�ތިވ ނެކ�ން. ާހިތްހ�މ�ނުޖެހުން ާނުރުހުމ އި ާއެާއެފ�ރ ތްތ�ކުގެ ހ�ޔ ތުގ�އި

ާމިނިވ�ންކ�މ އި،ާ ާޤ�އުމެއްގެ ާއެ ާއިސްތިޤުލ ލ އި، ާޤ�އުމެއްގެ ާއެ ާރ�އްޔިތުންނ އި، ާޤ�އުމެއްގެ ާއެ ާދީނ އި، ޤ�އުމެއްގެ

ާރ�އްޔިތުން ާޤ�އުމެއްގެ ާއެ ާގެއްލުމ�ކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާދެވޭނެ ާރ�ޖިސްޓްރީކ�ރ މ ތ�ށް ާބިދޭސީން ާގޮތުގ�އި ކޮށްދިނުން.ާގެ

ާއެއްވެސް ާޤ�އުމެއްާާމިގޮތ�ށްާދުނިޔޭގެ ާއެއްވެސް ާވެއްދި ާބިދޭސީން ާރ�އްޔިތުންގެާތެރެއ�ށް ާޤ�އުމެއްގެ ޤ�އުމެއްގ�އިާއެ

ާއެާ ާހ�މ�އ�ށް ާވޭންާމިއ�ދ  ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއެމެރިކ ގެާޤ�އުމެއްގެ ާބ�ލ�އިލ އިރުގ�އި ނޑުމެން ާނެތް.ާއ�ޅުގ� އުފުލ�ންނުޖެހި

ާ ާރެޑ�11ާްރ�އްޔިތުން ާރ�އްޔިތުންނ�ކީ ާއެމެރިކ ގެ ާކުރިން ާއެާާއ�ހ�ރު ާކޮބ�އިތޯ؟ ާއެމީހުން ާމިއ�ދު ާއިންޑިއ�ނުން.

ާއެބޯރިޖީން.ާ ާވ�ނީ ާކ�މ�ށް ާރ�އްޔިތުން ާއެތ�ނުގެ ާބ�ލ އިރު ާއ�ށް ާއޮސްޓްރޭލިޔ  ާދެން ާނޭނގެ. ާގޮތެއް ާވީ މީހުންނ�ށް

ާއެ ާތިާމިއ�ދު ާމިއ�ދު ާދ�ންނ�ވ�ންތޯ ާނެތް. ާއ�ޑުގ�ދ�ކުރެއްވިާާމީހުންނެއް ާމިތ ނގ�އި ާވ�ރ�ކ�ށް ާކިތ�ންމެ ބޭފުޅުން

ާހ�ދ�އިފި ާއިނގިރޭސީން ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޤ�އުމުގެ ާމި ާމ ދ�މ  ާކ�ރުނ�ާާނ�މ�ވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވެއްޖިއްޔ  ކ�މ�ށް

ާހ�ދ�މުންާ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޤ�އުމުގެ ާމި ާއިނގިރޭސީން ާނޫން. ާމީހުންނެއް ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާއިނގޭތޯ. އޮހޮރ�ންޖެހޭނެ.

ާކ� ާއޮހޮރ�ންޖެހޭނެ ާކ�ރުނ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާކ�މެއް.ާތިދ�ނީ ާހިތ މ�ކުރ�ންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ  މެއް.

ނޑުމެންނ�ށްާނޭނގިާތިބެގެންާ ާގެއްލިގެންދ ނެާކ�މެއް.ާއ�ޅުގ� ާއިސްތިޤުލ ލ އިާމިނިވ�ންކ�ން ނޑުމެންގެާޤ�އުމުގެ އ�ޅުގ�

ާބިދޭ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޤ�އުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާތިއްބ  ާނޭނގި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ސީންާމިއ�ދު

ާއ�ޅުގ�ނ ާވެސް ާވ�ރ�ކ�ށް ާކިތ�ންމެ ާގެނެވޭތޯ ާސ�މ ލުކ�މ�ށް ާމިކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިދ�ނީާހ�ދ�މުންދ އިރުގ�އި ޑު

ާމިާމ�ހުާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން.ާސު ާއެބ�އޮތް.ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ާމ�އްސ�ލ� ާވެސްާމި ާފުރ�ތ�މ�3�ާޕްރީމްާކޯޓުގ�އި ގ�އި

ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއޮންނ ނެ. ާއ�ކީ.ާާއ�ޑުއެހެން ާހިތ މ� ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ާޤ�އުމ�ށްޓ�ކ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� މިއީ

ާ ާއެންމެ ާއޮތް ާދީނ�ށް ާކ�ރ މ ތ އި، ާޢިއްޒ�ތ އި، ާޤ�ދ�ރ އި، ާބ�ހ އި، ާޤ�އުމުގެ ނޑުމެން ާމިއީ.ާއ�ޅުގ� ާގެއްލުމ�ކީ ބޮޑު

ާފ�ރ ތްާިމަފަދ ަވުގެތްއަގިއ ިމަފަދ ިބެލްއ ަތްޞީދުޤުކަރްއަވިއފި � އެހެންވީމ  ާބޭރުގެ ާއެނ�މ� މ�ނިކުފ ނ�ށްާާތ�ކުން

ާ ާއެ ާއ�ދި ާޕްރެޝ�ރ އި ާހ�ދ�އިއ�ންނ ނެ ާގޮތުގ�އި ާއ�ންނ ނެާދިވެހިރ�އްޔިތުންގެ ާފ�ރ ތުން ާބޭރުމީހުންގެ ދޭ

ނޑުމެންނ�ށްާފ�އިސ ގެާދ�ހިވެތިކ�މުގ�އިާނޫނީާފ�އިސ ގެާބޭނުމުގ�އިާމިާ ޕްރެޝ�ރ�ށްޓ�ކ�އިާމިކ�ންނުކުރީ.ާމިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންގެ.....ާޤ�އުމ�ށްާބިދޭސީންާވ�އްދ�އިފި އ�ޅުގ�  ކ�މ�ށްާވ ނ�މ�ާމ ދ�މާ 
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ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމްާރ�ޝީދު.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީާނިޒ މ ާބެހޭާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މްާރ�ޝީދުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމ ފ�ންނުާ

ރެކޮށްގެންާއެތެާންބ�ންގ ޅ311ާިާކީ.ާމިހ ރުާވެސްާމުއްޠ�ލިބުާހުށ�ހެޅިފ�އިާއޮތްާއެއްޗ�ކ�ށްާނޫންާވ ހ�ކ�ާއެާދެކެވެނީ

ާވެސް.......ރ އްޖެާއ�ށް،ާމިހ ރު

ާ

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރު ާމެންބ�ރުާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�އްސ�ލ�ާާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބެހޭ އިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާނިޒ މ 

ާނޭރުވޭނެ.ާ ާފުރުޞ�ތެއް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޖ�ވ ބުދެއްވުމ�ކ�ށް ާވ ހ�ކ�ފުޅ�ށް ާގެންދ�ވ  ާދ�އްކ�ވ�މުން ާމެންބ�ރ�ކު ާނޫން. އެއް

ާން.ާމްާމުއްޠ�ލިބުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދެވުންާއެދެޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމްާމުއްޠ�ލިބުތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީފ�ރެސްމ 

ާޚިޔ ނ ތްތެރިވ ާ ާޤ�އުމުގ�އި ާމި ާމިދ�އްކ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާއެއް ާވ ހ�ކ� ާބ�ންގ ޅީންގެ ާމިދ�އްކ�ނީ ނޑު އ�ޅުގ�

ާރ�އްޔިތުންާ ާޤ�އުމުގެ ާމި ާމިދ�ންނ�ވ�ނީ. ާސ ފުކޮށް ާވ ހ�ކ�. ާމީހުންގެ ާބިދޭސީންާާގެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ގޮތުގ�އި

 ދ�އްކ�ނީާއިނގޭތޯ.ާާކޮށްދޭާވ ހ�ކ�ާމިރ�ޖިސްޓްރީ

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާޢ�ބްދުލްާާކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބ�ރު ާމެންބ�ރުންާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޣ�ފޫރު

ާ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއޮންނ ނެ ާގ�ވ އިދުގ�އި ާއެދެން.ާމ�ޖިލީހުގެ ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ތުން ާގޮތް. ާނެންގެވޭނެ ާމ�އްސ�ލ� ގޮތުން

ާމްާމުއްޠ�ލިބުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމްާމުއްޠ�ލިބުތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީފ�ރެސްމ 
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ާބުނެފ�އިާ ާނޫނެކޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމުހިއްމުކ�މ�ކ�ށް ާމިފ�ދ� ާޤ�އުމުގ�އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާދޫކޮށްލީ.ާ ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުގެންދ ނ�ން. ާކުރިއ�ކ�ށް ާވ ހ�ކ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެން ާރ�އީސް، ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ ާ ާމ ވ�ށު ާމެންބ�ރު. ާޢ�ބްދުލްޢ�ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރު ާއ�ބޫބ�ކުރ�ށްާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޖ�މ ލު ޒީޒު

ނޑުާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާ ާއ�ޅުގ�

ާ

ާޒީޒުާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ވ�ށުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�މ 

ާ`.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް...

ާ

ާސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ 

ާނިޒ މ ާބެހޭާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާމ�ނ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާޠ ރިޤު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާމ�ނ�ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާޠ ރިޤުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމ�އްސ�ލ� ާބެހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިޝުކުރިއްޔ  ާރ�އީސްާާއެއް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނެގީ

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށްތޯ ާޚިޔ ނ ތްތެރިން ާމެންބ�ރުންނ�ކީ ާހުރިހ  ާތިއްބެވި ާމިތ  ާއެމް.ޑީ.ޕީ ޤ�ބޫލުފުޅުކުރ�އްވ�ނީ

ާސުވ ލުކޮށްލ�ންާބޭނުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދެކެވެމުން ާރ�އީސ�ކީ ާމ�ޖިލީހުގެ ާމެންބ�ރު، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ތ�ކ�ށް ާވ�ކި ާބ�ހުސްގ�އި ާމީހެއް.ާދ  ާއިންނ� ނުޖެހި

ާވ ހ�ކ�ޔ ަމިޖީލުހެގ ަރީއްސ ަޤޫބުލުކާރ ޮގްތ ެއީއކ� އެހެންވީމ  ާދެކެވޭ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާކ�މެއްާނޫން.ާާަީ ގުޅުންހުރި

ނޑުާމ ވ�ށުާދ އިރ ގެ ާ.ާޒީޒުާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ންޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�ާާއ�ޅުގ�

ާ
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ާޒީޒުާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ވ�ށުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�މ 

ާކ�މ�ށްާ ާދެއްވ ނެ ާފުރުޞ�ތު ާގެންދިއުމ�ށް ާކުރިއ�ށް ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑ�ށް ވ�ރ�ށް

ާ ާދިރ ސ ކުރި ާބިލު ާމި ާއ�ދި ާހުށ�ހެޅި ާބިލު ާމި ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާމީހެއްގެާއުއްމީދުކުރ�ން. ާއިން ކޮމިޓީގ�އި

ާރ�އީސު ާސ�ވ ދު ާޑޮކްޓ�ރ ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާލ�ފ ދެއްހ�އިސިއްޔ�ތުން ާޤ ނޫނީ ާއ�ށް ާވ ާލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ފ�އި

ާއ ރުލާ ާކ�މ�ށް ާއެއްވެސް ާސ�ބ�ބ�ކީ ާއެއްވެސް ާވިދ ޅުވެފ�އިވ  ާސިޓީގ�އި ާމި ާދެއްވ ފ�އި. ާނުލ�ފ�އޭ ާއެއޮތީ ވ�ންޏ 

ާކ�މެއް ާހ�ރުދ�ނ  ާނޫންާއެއްވެސް ާއެއް ާވ ހ�ކ� ާމިދ�ންާހުރި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނ�ނ�ވ�ނީކ�މ�ށް ާޑރ. ނޑު ސ�ވ ދ ާާ.އ�ޅުގ�

ާމިބ�ހު ާއ ދެ، ާކެރިގެން. ާވެސް ާފ�ންނީާސްކުރ�ން ާތިބިާާބިލ�ކީ ާރ އްޖޭގ�އި ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ނޑުމެނ�ށް ާއ�ޅުގ� ގޮތުން

ާވ� ާގެނެސްގެން ާއެންމެން ާހުރިހ  ާޤ ބިލު ާއެންމެ ާދިރ ސ ކޮމިކ�މ�ށް ާފުންކޮށް ާޚ�ރ�ދުރ�ށް ާދ�އުލ�ތ�ށް ކުޑ�ވ ނެާށްގެން

ާއޮންނ� ާރ�އީސ�ށް ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާސިޔ ސީ ާމިާާގޮތ�ކ�ށް ާފުރިހ�މ�ކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާބިލު ާމި ާބިލެއް. ާހ�ދ ފ�އިވ  ގޮތ�ކ�ށް

ިމ ިބުލ ައނުބާރ � ވީާއެާސ�ބ�ބ�ށްޓ�ކ�އި.ާއެހެންވީމ ބިލ�ށްާއެއްވެސްާއިޞްލ ޙެއްާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބ�ރ�ކުާހުށ�ނޭޅުއް

ާކެރިގެންާފުޮނުވމ ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުދިނުންކ�ން ާއިސްކ�ން ާސ�ރުކ ރުން ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ާބޭނުމ�ކީ ާހ�މ�އެކ�ނި ަުގެ

ާސ�ބ�ބެއްކ�މ�ށް ާފުރ�ތ�މ� ާބިލުގެ ާމި ާއ ދެ، ާދ�އުާމިދ�ންނ�ވ�ނީ. ާދިވެހި ާމިވ�ނީ ާހުރިހާ ވިދ ޅުވެފ�އި ލ�ތުގެ

ާއިދ ރ ތ�ކ ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ާ ާއޮފީސްތ�ކ އި، ާގ�ާިމ ާޤޫނުނެގ ަދށު � ކ އި، ާހ�ދ  ާއެންމެހ�އިާން ނޑ�އ�ޅ  ާކ� ާވ އިދުތ�ކ އި

ާއެހެންާ ާފިޔ�ވ�އި ާލިޔެކިޔުންތ�އް ާހުންނ�ންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާބ�ހ�ކުން ާބޭރު ާތެރެއިން ާލިޔެކިޔުންތ�ކުގެ ތ�ންތ ނގެ

ާދިވެހިލިޔެކި ާހުންނ�ންޖެހޭނީ ާބޮޔުންތ�އް ާޚ�ރ�ދެއްތޯ ާއ�ކީ.ާކޮން ާމ�އްސ�ލ� ާކޮބ�އިތޯ ާތ ނ�ކުރ�ނީ. ާދެބ�ހުން ންާޑުވ ނީ.

ާއެންމެހ�އި ާލިޔ ާދ�ޢުލ�ތުގެ ާއ�މ ޒުކޮށްގެން ލިޔުންތ�އްާާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކ އި،ާއޮފީސްތ�ކ އި،ާއިދ ރ ތ�ކުންާދިވެހިންނ�ށް

ާދިވެހި ާވ ނީ ާދެންާލިޔ�ން ާނުފެނޭ. ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނީ. ާއ�ކީ ާމ�އްސ�ލ� ާކޮބ�އިތޯ ބ�ހުންނޭ.

ނޑުާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންވ�ނީާރ އް ޖެއިންާބޭރުގ�އިާބ�އްދ�ލުވުންތ�ކ އިާއެއްވުންތ�ކުގ�އިާރ އްޖޭގެާއިސްާވެރިންާއ�ޅުގ�

ާތ�ޤުރީރުތ� ާދިވެހިދެއްވ  ާމުއްދ�ތެއްާނެތް.ާވ�ރިހ�މާ�އް ާޢ�ރުޝީފުގ�އިާރ�އްކ ކުރ ާވ ހ�ކ�.ާވ�ކި ބ�ހުންާތ�ރުޖ�މ ކޮށްފ�އި

� އްޒ�ފުންާނުތިބެނީތޯ.ާއެހެންވީމ މުވ�ާއ�ހ�ރުންާވެސް.ާއެކ�ންާކުރުމުގ�އިާކޮބ�އިތޯާއޮފީހުގ�އ31ާިއ�ހ�ރުންާވެސްާާ�

ާބ�ހ�ށްާަޚަރުދ ޮބުޑާވެނ ާވަހަކ ައީކ ިމީއ ެއްއެވްސ ާތުކްނާތުކެޖޭހ ާވަހަކ ެއްއ ޫނން  ާޤ�އުމީ ާބޭނުމ�ކީ ާމީގެ .

ނޑުާވިލުއިސްކ�ންާނުދީާމިާބިލުާބޭރުކޮށްލ�އިގެ ފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާންާމިކ�ންާހިންދ ލުން.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ�

ާފޮނުވިޔ�ސްާ ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާބިލު ާދ�ންނ�ވ�ން.ާމި ާފ ސްކުރުމ�ށް ާމިގޮތ�ށް ާހ�މ� ާބިލު ާމި ާގޮތ�ށް ާހުށ�ހެޅުއްވި މެންބ�ރު

ާގެނެސްގެންާ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާޤ ބިލު ާއިލްމީ ާތިއްބެވި ާރ އްޖޭގ�އި ާނެތް. ާއިޞްލ ޙެއް ާއެއްވެސް ާއ�ންނ ނެ މިއ�ށް

ާގ�ބޫލުކުރ�އްވ ާއ�ކުރުންާއ�ކުރ�ށްާބ� އްލ�ވ ާމީތިާމިއޮތީާއެންމެާފުރިހ�މ�އ�ށްާއިޞްލ ޙުކޮށްފ�އި.ާއޭގެާސ�ބ�ބު،ާއެކ�ން

ާއެ ާވެސް. ާސ�ރުކ ރުން ިމ ިބުލެގ ިއްޞާލުޙެގ ަމުރަޙާލަގިއ ެވްސ ެއްއެވްސ ިއްޞާލެޙްއ � ހެންވީމ ދިވެހި

ާބ�ޔ�ެއމް  ާއެހެން ާއ�ދި ާވެސް ާއެހެންވީމ .ޑީ.ޕީން ާހުށ�ނޭޅުއްވީ. ާވެސް ާއ�ނބުރ ާ� ކު ާބިލު ާމި ާހ�މ�އެކ�ނި މިއީ
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ނޑުާމިދ�ންނ�ވ�ނީާވ�ރ�ށްާކެރިގެން.ާމިާބިލ�ކީާ ފޮނުވ ލުމުގެާބޭނުންާނޫންާއެހެންާއެއްވެސްާބޭނުމެއްާނެތްކ�ންާއ�ޅުގ�

ާޢ�މ�ލީ ާއެންމެ ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީގ�އި ާދިރ ސ�ކުރި ާބިލު ާއެ ާހުށ�ހެޅި ާމ�ސ�އްކ�ތުން ާވ�ރ�ށް ނޑު ގޮތުންާާއ�ޅުގ�

ވެފ�އިާމިާބިލުގެާދިރ ސ ކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އިާރ އްޖޭގ�އިާތިއްބެވިާޢިލްމީާގ ބިލުާފ�ންނީާހުރިހާ ާކ�ށްމ�ސ�އްކ�ތްކުރިާމީހ�

ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރެއްވިާ ާމ�ސ�އްކ�ތްޕުޅުތ�ކުން ާބުރ� ާވ�ގުތުތ�އްާާބޭފުޅުންގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކީއްވެގެންތޯއޭ އިރުގ�އި

ީމެގްނ ެއނެގީނ � ލ ޙެއްާހުށ�ނޭޅުއްވީ.ާއެހެންވީމ އިޞްާއޭރުގ�އިާ�ނ�މ�ާހޭދ�ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާމީގ�އިާއިޞްލ ޙެއްާއޮތް

ކ�މ�ށް.ާއެއީާާަވުގުތަތްއ، ަވުގުތ ޭބާކުރުކުރަމާށިއ ިމ ައނުބާރ ިމ ަންއާތުލަމްށަޓަކިއ ުކެރްއިވ ަމަސްއަކްތުޕެޅއް 

ާއޮ ާފުރުޞ�ތު ާހުށ�ހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާހުރިނ�މ� ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާއުނި ާމީގ�އި ާވެސް ާމެންބ�ރ�ކ�ށް ންނ ނެ.ާކޮންމެ

ާއިޞްލ ޙުތ�އްާ ާސ�ތޭކ� ާއެތ�އް ާއިޞްލ ޙުތ�އް، ާތ�ފ ތު ާބޭބޭފުޅުން ާމި ާވެސް ާބިލ�ކ�ށް ާކޮންމެ އެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ

ާހުށ�ނ ޅުއްާ ާއިޞްލ ޙެއް ާބިލ�ށް ާމި ާގެންދެވި. ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�މުން ާއިއްތިފ ޤުވެސް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާބިލު ާމި ންާވ 

ާފޮނުއްވ ލެއް ާއ�ނބުރ  ާހ�މ�ފ ސްކުރ�އްވ ފ�އި ާދިވެހިވީމ� ާބޭނުމ�ކީ ނޑުާއެކ�ނި ާއ�ޅުގ� ާނުދިނުންކ�ން ާއިސްކ�ން ބ�ހ�ށް

ާހުށ�ހެޅުމ�ށްާ ާރ�ޝީދުގެ ާރިޔ ޟް ނޑު ާނޫން.ާއ�ޅުގ� ާބޭނުމެއް ާދ�ންނ�ވ ކ�ށް ާއެއްޗެއް ާއިތުރު ނޑު ދ�ންނ�ވ�ން.ާއ�ޅުގ�

ާތ އީދުކުރ�ން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާވ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް.

ާ

ާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާބ�ރުާމޫސ ގެާމެންހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާޤ ނޫނެއްާހ�ދ ފ�އިާއެާޤ ނޫނެއްާމިތ�ނުންާނުކުމެގެންާގޮސްާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާމެންބ�ރުންނ�ށްާާއެާޤ ނޫނ ާބެހޭ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާބ�އެއް ާފޮނުވ ލީމ ާމި ާއ�ނބުރ  ާދެއްވ  ގޮތުންާޚިޔ ލުފުޅެއް

ާގްވ�ރ� ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކ�މ�ކީ ާކުރި ާއެ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހީވޭ ާއެބ� ާބޮޑ�ށް ާކ�މެކޭ.ާށް ާހިންގި ރޫޕުން

ާގެޒެޓުާާަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ އެ � އެހެންވީމ  ާނުވ�ތ� ާތ�ޞްދީޤުކޮށް ާއެމް.ޑީ.ޕީާބިލު ާފ�ހުގ�އި ާޝ އިޢުކުރުމ�ށް ގ�އި

ާގޮތް ާކުރ�ންވީ ާކ�ންކ�ން ާގްރޫޕުން ާކިޔ�ންާޕ ލިމެންޓްރީ ާމިތ�ނުގ�އި ާމިހ ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާވެސް ނޑު ފ�ށ�އިފި.ާއ�ޅުގ�

ާފޮނުވ ފ�އިާ ާމިތ�ނ�ށް ާއިންތިޚ ބުކޮށް ާރ�އްޔިތުން ނޑުމެންނ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާހުރިހ  މ�ޖިލީހުގެ

ާމ� ާމިތ�ނުގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާޕ ޓީއެއްގެ ާއެއް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުން. ާއެއީާތިބި ސ�އްކ�ތްކުރ�ނީ

ަފަހެރްއަގިއ ެވްސ � ނުންކޮށްގެންާކުރ�ނީ.ާއެހެންވީމ ދިވެހިރ އްޖޭގެާސިޔ ސީާޕ ޓީތ�ކ�ށްާދީފ�އިާއޮތްާފުރުޞ�ތުގެާބޭ

ީޓަގިއ ިތީބާމ ިމ ަމިޖީލުހެގ ެމްނަބުރްނ ެތުދެވ ެއމް  ާގްރޫޕްާަސުރާކުރ ިހްނާގ ޕާ ާޕ ލިމެންޓްރީ .ޑީ.ޕީގެ

ާހިތުހު ާއެ ާހ�މ� ާނޫންމެންބ�ރުންނ�ށް ާކ�މެއް ާރ�ނގ�ޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާވިދ ޅުވުމ�ކީ ާއެއްޗެއް ނޑުާާރިހ  ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް

ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީާ ާމިތ�ނުގ�އި ާތެދުވެ ާބޭފުޅުން ާޑީ.އ ރް.ޕީގެ ާދެންނެވިދ ނެ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވެއްޖިއްޔ  ދ�ންނ�ވ�ން.

ާޢ� ާޑީ.އ ރުهللاާބްދުމ�ޖިލީހުގެާރ�އީސ�ކ�ށް ާއިންނެވީމ� ާމެންބ�ރ�ކ�ޝ ހިދު ާއެ.ޕީގެ ނޑުމެން ާވ ތީއޭ.ާއ�ޅުގ� ގޮތ�ކ�ށްާާށް

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާނުދ�އްކ�ން. ާއެއް ާވ ހ�ކ� ާއެ ާއެހެން ާމިތ�ނުގ�އި. ާނޫންތޯ ާނުދ�އްކ�މެއް ާއެއް ާވ ހ�ކ� އެ
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ާތެރޭގ�އިާ ާބ ރެއްގެ ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީން ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ހ�ކ�ތ�ކ�ކީ ާހުރި ވިދ ޅުވެފ�އި

ާއެވ�ނީ.ާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުއްވ�ވ ފ�އި ާމިތ�ނ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޚިޔ ލުފުޅެއް ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  އ�ށް

ާދި ާހިސ ބ�ކ�ށް ާކިތ�ންމެ ާއެކ�ން ާދެން ާވިސްނ ނީ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދޭތެރޭގ�އި ާއެކ�މ  ާކިތ�ންމެާދެން ާއެކ�މ  ޔ�ސް

ާވ ހ�ކ�އިގ�ާހިތްހ�މ�ނުޖެ ާދެކެވޭ ާގުޅިގެން ާއެކ�މ  ާވިޔ�ސް ާމ�ޖިލީހުގެާނުކ�މުގ�އި ާމި ނޑުމެނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކޮންމެހެން އި

ާމ  ާކ�މެއްާތެރޭގ�އި ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ ނެ ާއެ ާއެކ�ހެރިކޮށްގެން ާމ�ޖިލީހުގ�އިާާބޮޑ�ށް ާހ�މ� ާވެސް ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ނެތް.

އިރުގ�އިާދ�އްކ�ންހުރިާވ ހ�ކ�ތ�އްާއެބ�ހުރިާބ�އިވ�ރު.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގ�އިާއެާއިޝ ރ ތްކުރ�އްވ ފ�އިވ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށްާބ�ލ 

ާމެންބ�ރު ާހުށ�ހެޅުއްވި ާބިލު ާފުރ�ތ�މ� ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ނޑު ާނިތްާއ�ޅުގ� ާލޯގޯ ާބިލުގެ ާޖެއްސެވީާއ�މިއްލ�ފުޅ�ށް ކުރީގ�އި

ާމިއީ.ާ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާކުރެއްވި ާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާއެކ�މ�ކު، ާތެދުވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�އި. ދެންމެގ�އި

ނޑުމެ ާބޭނުންންއ�ޅުގ� ާސ�ރުކ ރުން ާބިލެއް ާކޮމިޓީތ�ކުގ�އިާާވ ނ�ށް ާނުނިންމެނީ ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާކޮމިޓީ ގޮތ�ށް

ާފ� ާއިނދިކޮޅު ާތިއްބ�ވ�ނީ ާމުޤ�އްރިރ�ކ�ށް ާނެތީމ�. ާމެޖޯރިޓީ ނޑުމެންގެ ާއެހެންވީމ އ�ޅުގ� ާބޭފުޅުން. ާއެ � ރ ތްތ�ކުގެ

ާބޭނުންވ  ާޙ�ޤީޤ�ާބޭފުޅުން ާދެއްކިޔ�ސް ާވ ހ�ކ�އެއް ާކިތ�ންމެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިންމ އިރުގ�އި ތުގ�އިާގޮތ�ކ�ށް

ާނިމިގެ ާބިލު ާނޫން ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާދިވެހިއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާދ�ނީ. ާބިލެއްގ�އިާން ާގުޅުންހުރި ބ�ހ 

ާކ�އި ާއެންމެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވެސްާއެންމެ ާކިރިޔ  ާނިންމުމުގ�އި ާމިތ�ނުން ާބިލެއްގ�އި ާވެސް ާއ ދެވޭާނުވ�ތ�ާއެހެން ރިއ�ށް

ާއޮވެއްޖެ ާޕ ހިސ ބެއް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދީގެންާއްޔ  ާމެޖޯރިޓީ ާހ�މ� ާއ�ޅ�އިގެން ާވިޕް ާލ�އިން ާތްރީ ާހ�މ� ާއެއ�ށް ޓީން

ާބިލ�ށް.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާ.ާނިންމީމ�ާބިލުާމިވ�ނީާޢ�ބްދުލްޢ�މިތ�ނުންާނިންމ�ނީ ނޑުގެާޒީޒްާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރުގެ އ�ޅުގ�

ނޑ  ާއ�ޅުގ� ާމީހެއްާސުވ ލ�ކީ ާލިބުނު ާފ�ތްކޮޅު ާދެއްވ  ާމ�އުމޫނު ާރ�އީސް ާފިލްމުއެއީާއެކީގ�އި ާލިބުނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� .ާ

ާއެާ�ކުޅެގެންާ ާދޭނީ. ާމީހުންނ�ށްތ  ާއެކި ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާތ ނ�އ�ކުާއެކި ާއ�ކުރު، ާބޮޑު ާލިބުނީ ާއ�ށް ރުާބޭފުޅ 

ބޭފުޅ ާއ�ށްާާއިރުގ�އިާއެއީާއެާއ�ހ�ރުާފ�ހުންާމިތ�ނ�ށްާބިލުާހުށ�ހެޅ31ާިެއ ުދަވްސ ޭއެގ � ބޮޑުކޮށްގެން.ާއެހެންވީމ 

ާދިވެހި ާއެާބ�ހ�ށްހ�މ� ާމިތ�ާޚިދުމ�ތްކުރެވިފ�ތޯ ާމިހ ރު ާދިވެހިއޮތީ. ާވެދެވ�ޑ�އިގ�ތީމ�ތޯ ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ތީ.ާނ�ށް ބ�ސް

ާދިވެ ާމިހ ރު ނޑުމެންާދެންާހ�މ� ާގުހިއ�ޅުގ� ާވެސްާނޫން.ާމުއްޠ�ލިބުބ�ހ�ކ  ާތެދުވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާވ ހ�ކ�ފުޅުާާޅޭާބ�އެއް

ާބެހޭ ާއ�ޤީދ އ  ާއިސްލ މީ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެގޮތ�ކ�ށްާާދ�އްކ�ވ އިރުގ�އި ާނުދެއްކޭނެ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ . ާމިތ�ނުގ�އި ގޮތުން

ާއެ ާއެއް. ާވ ހ�ކ� ާާމިތ�ނ�ކު ާއިސްލ މްދީން ާއެކ�ނި ާނ�މ ދުހިބޭފުޅ  ާބ�ރ ބ�ރ�ށް ާނޭނގޭ ކުރ�އްވ ާމ ޔ�ތްކުރ�ނީ.ާއެކ�މ�ކު

ާއެހެންވީމ ާ ާވެސް. ާާެއ ާވަހަކ އެ � ކ�މެއް ާހ�މ� ާދެން ާނުވ ނެ. ާދ�އްކ�ވ�އިގެން ާމިތ�ޢ ާގޮތ�ށް ާހ�މާ�އްމުކޮށް ނުގ�އި

ާމީހ�ކުާކ�މެއްާޢ  ާމިނިވ�ންާާއްމުކޮށް ާވުޒ ރ ތ�ކ�ށ އި ާމ�އްސ�ލ�ާޖެހުނ�ސްާސ�ރުކ ރުގެާއެކިއެކި ާދެމ�ފިރިއެއްގެ ވ އިރ�ށް

ާއ�ޅ� ާކިޔ ،މުއ�އްސ�ސ ތ�ކ�ށްާސިޓީ ާޕ ޓީއެކޭ ާހިސ ބުާާމުންާދުވ ާސިޔ ސީ ާބ�އެއް.ާއެންމެާވޯޓެއްހ  ާއޮންނ� ނ�މުގ�އި

ާލިބުނިއްޔ�ކީ ާކ�މެއްގ�އި ާމެންބ�ރެއް.ާއެއީާާވެސް ާއެންމެ ާއިނީ ާމިތ�ނުގ�އި ާވޯޓެއްގ�އި ާލިބުނު ާލިބުނިއްޔ  ނޫން.ާހ�މ�
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ާއެ ާރ�ޝީދު. ާމ ާރިޔ ޟް ާވ ހ�އެއްގ�އި ާދ�އްކ�ވ  ާތެދުވެ ާޕ ޓީން ނޑުާާބޭފުޅ ގެ ާއ�ޅުގ� ާނެތްކ�މ�ށް ާބ�ރުދ�ނެއް ބޮޑު

ާގ�ބޫލުކުރ�ނީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރު،ާ ާގ�ވ އިދުގ�އިޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހުގެ ާގެންނެވުމުގ�އި ާމެންބ�ރުންގެާނ�ންފުޅު ާމ�ތިންާާމ�ޖިލީހުގެ ާގޮތުގެ ވ 

ނޑުާހ�ނދުމ�ފުޅުކޮށްާއ�ރުވ�ން.ާދ އިރ އ  ާއެކީގ�އިާނ�ންފުޅުާވިދ ޅުވުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާގެާމެންބ�ރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ 

ނޑުމެންގެާޕ ޓީގެާމެންބ�ރުންނ�ށްާއެކިއިންނެވީާހ�ާރ�އީސް،ާމިއ�ދުާތި ގޮތ�ށްާނ�ންާބުނ�މުންާާމ�ާހ�މ�އިގ�އިތޯ.ާއ�ޅުގ�

ާކިބ�އިން. ާރ�އީސްގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެދެން ާމ�ޢ ފ�ށް ާވިދ ޅުނުވީ. ާއެއްޗެއް ާއެކ�މ�ށް ާކީއްވެގެންތޯ ާގެންދިޔ�އިރުގ�އި

ާމެންބ� ާރ�ނގ�ޅުތޯ،ާވިލުޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�ޝީދު ާރިޔ ޟް ާދ އިރ ގެ،ާތ.ރު ާއެާާފުށީ ާދެކުނު.ާދެން ާމ ލެއިން އ�ތޮޅުގެ،

އެ ނޑުމެންާމިތ�ނުގ�އިާމިހ ރު� ކ�ށްާނޫންާމިާތެދުވީ.ާއެހެންވީމ ގޮތ�ށްާކިޔ ާވ ހ�ކާ� ވެސްާއ�ދިާމިކ�މ ާގުޅިގެންާއ�ޅުގ�

ާ ާބ�ހ�ކ�ށްކ�ން ާކޮން ާޚ�ރ�ދުކުރ އިރުގ�އި ާކ�މ�ކ�ށް ާމިއިން ާބ�ލ�ންޏ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ތ�ކ�ށް ާހުރި އެާދެކެވެން

ާނޭނގެތ�ރު ާލިޔ ކ�ށް ާބ�ހުންޖ�މ ކުރ ނީ ާތ�މ�ޅ� ާދިވެހިާ. ާއެއްޗެއް ާއޮންނ� ާތ�ރުޖ�މ ކުރ�ންވެއްޖިއްޔ ާދީފ�އި ބ�ހުން

ާގިނ�އީ.ާ ާމިތ ނގ�އި ާމީހުން ާދ�ންނ� ާބ�ސް ާދ ނެ.ާއިނގިރޭސި ާޚ�ރ�ދެއް ާއިތުރު ާބ�ސްާއ�ނެއްކ  ާޢ�ރ�ބި ާއުޅެނީ ދެން

ާއެ ާމީހުން. ާކިޔ ާދ�ންނ� ާޖެާމީހުން ާކޮޅެއްގ�އި ާޢ�ރ�ބިާާހޭއެއްޗެއް ާނުވޭ. ާމިހ ރ�ކު ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ކ�ށް

ާކިޔ� ާދ�ބ�ހުން ާމީހުން ާބ�އެއް ާތިބި ާހުސްނީާވ�އިގެން ާފ�ހ�ރ�ށް. ާގިނ� ާމިދ�ނީ ާނުޖެހިގެން ާކޮޅެއްގ�އި ާވ ހ�ކ� އްކ 

ނޑުމެންާކުޑ�ކޮށްާޝ�އްކުގ�އި ންާޑުނގ�ބުހިސ ާތިބެނީާއެކ�މުގ�އި.ާއެާމިާމުބ ރ�ކުާހ�ދ�އިގެންާއުޅޭާއެއްޗ�ކުންާއ�ޅުގ�

ވ ކ�ށްާާވެސްާަ�ތުގެާފ�އިސ ާޚ�ރ�ދުކޮށްގެންަސުރާކުރެގ ަދުއލ� ކިޔ�ވ�އިގެންާއ�އިާމީހުންނ ާދޭތެރޭގ�އި.ާއެހެންވީމ ާ

ާތ�ރުޖ�މ ކުރުމ� ާއެއްޗެއް ާބ�ޔ�ކ ނެތް. ާއޭގ�އިާށްޓ�ކ�އި ާމ�އްސ�ލ�ގ�ާހ�ވ ލުކޮށްފިއްޔ  ާއޮންނ ނެ.ާނވެސްާބޮޑު ާއޭގ�އި ޑު

ާފ�ހ�ރު ނޑުާމިދިޔ� ާއ�ޅުގ� ާމޮޅުވުމ�ކީާވެސް ާއިންތިޚ ބުން ާދެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިންމީ ާއިންތިޚ ބެއް ާމިތ�ނުގ�އި މެން

ނޑުމެންނ�ކީާމިާވެރިކ�މ�ށް ވެސްާއ�އީާާކޮންމެހެންާދ�އުލ�ތުގެާފ�އިސ ާބޭނުންކުރިއޭާކިޔ ކ�ށްާނުޖެހޭނެާދެއްތޯ.ާއ�ޅުގ�

ާއިދި ާދ�އުލ�ތުގެ ާމިއޮތީ ާއުފ�އްދ ފ�އި ާމިއ�ދު ާސ�ރުކ ރު ނޑުމެންގެ ާފ�އިސާ އ�ޅުގ� ާމުދ�ލ އި ާހުރިހ  ާދ�އުލ�ތުގެ ކޮޅ�ށް

ާއ�މިއްލ�ާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�އިސް ާވެރިކ�މ�ށް ާމިއޮތީ ާސީދ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތިއްބ  ާދުވެދުވެ ބޭނުންކޮށްގެން

އ�ކުންާދ�އުލ�ތުގެާފ�އިސ ާޚ�ރ�ދުކޮށްގެންާކ�މެއްާކުރ ކ�ށްާަެމް.ޑީ.ޕީާިމައުދ ައުޅަގނުޑެމްނ އ� ގ�އި.ާއެހެންވީމ ފ�އިސ 

ާހިތްދ�ތިވ ނުޖެހޭ ާއެކ�މ�ކ  ާނުޖެހޭ. ާއެއްގޮތ�ކ�ށްވެސް ާމިނިވ�ންާާ. ާބ�އްލ�ވ  ާއޮންނ ނެ. ާނުވެސް ކ�މެއް

ާ ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�އިގެން. ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކ�ށް ާދ ދިއެހެން ާމުއ�އްސ�ސ ތ�އް. ާމިނިވ�ން ާދިޔާ�ާފ�ހުންާާހުންނ ނެ ވެސް
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ާކ� ާފ�އިކުރި ާސޯޓުގެ ާއ�ރުވ ޖ�ހ  ާމީހުން ާބ�ޔ�ކު ާދުވެނނޫންތޯ ާމ�އްޗ�ށްޑ ލ�އިގެން ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާގޮސް ވެސްާާފ�އި

ާޓީ.ވީވ ކުދ�ޢު ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާނޫންތޯ. ާމީހާ ރި ާފ ސްކުރި ާބިލު ާތ�ރުޖ�މ ކޮށްގެން ާނޫންތޯ.ާދިވެހިބ�ސް ާގޮވިއެއް ތ�ކުން

ާމުއ�އްސ�ސ އ�ކުންާއެ ާމިނިވ�ން ާމ�އްސ�ލ�އެއްގ�އި.ާއެކ�މ�ކުާހ�މ�ާރ އްޖޭގެ ާކޮރ�ޕްޝ�ންގެ ާބޮޑު އޮތީާނެރެފ�އި.ާާއޮތީ

ާމިހ ރުާފ�ޚުރުވެރިކ�މ  ާހެވިފ�އި ާމިދ�ންނ�ވ�ނީ. ާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާާއެކީ ާއެހެންވީމ�، ާކުރ ނީ. ާކީއްތޯ ާމިހިރީ. ވެސް

ާމި ާނެތް. ާކ�މެއް ާދ�އްކ ނެ ާކުރިމ�ތީގ�އި ާރ�އްޔިތުން ާވ ހ�ކ�ާވ ހ�ކ� ާއެއްވެސް ާފޯރ�މެއްގ�އި އެއްާާމ�ޖިލީހުގެ

ާގްރޫޕ� ާޕ ލިމެންޓްރީ ނޑުމެންގެ ާއ�މ ޒުވެއްއ�ޅުގ� ާށް ާއ�މިއްލ� ާބ�ރ ބ�ރ�ށް. ާދޭނ�ން ާރ�އްދު ާއޭގެ ލ�އިގެންާހ ޖިއްޔ 

ާއެާ ާމިހ ރު ާކޯލިޝ�ން ާއޮތް ާތެރޭގ�އި ާޕ ޓީ ާލީޑ�ރުކ�ންާާއެއުޅެނީ ާމެޖޯރިޓީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ�ވ�ހ�ށް ާރޫޅިފ�އި. އޮތީ

ާވެދ ނެ.ާއެާތެއްސ ބިތުާކުރ ކ�ށްާނުކެރޭ.ާއ�ދިވެސްާގޮާއެކ�މ�ކުާވ�ރިާާ�ތިބީާހ�ވ ލުކުރ�އްވ�ންވީާނޫންތޯ.ާވ�ރިކޮށްފ�އި

ާބ�ޔެއްާހ  ާތިބި ާއެހެންވީމ ލުގ�އި ާމިދ�އްކ�ނީ. ާވ ހ�ކ� ަޑިއަގްނަނވާ � ގެ .ާަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ ިމަތަންށ ިވްސާނަވ

ާއެ ާއެކ�ން ާފޮނުއްވ�ވ ނެ. ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާާއެއްޗެއް ާފެންނ� ާފޮނުވ�ން ާއ�ށް ކުރ�އްވ�ނީާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑުމެން ންާއެބ�އޮތޭާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއޭގެާާނުކުރ�އްވ�އްޗޭ،ާތިާބިލުގ�އިދީޤުބިލުާތ�ޞްާފ ދެންާތިޔ�ވެސްާއެބ�ާލ�ާއ�ޅުގ�

ާއެ ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާކޮމިޓީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާލިޔެފ�އި. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާބ�އިވ�ރު ާމިާާގެއްލުންވ ނެ ާދ�އްކ�ން ާއެބ� ާވ ހ�ކ�

ާމިވެ ާއިޞްލ ޙެއްތ�ނުގ�އި. ާނެތީމ�ާނި ާމެޖޯރިޓީ ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންގެ ާބޭކ ރުކޮށްލ ފ�އިާާ�ބުނީމ� ާއެތ�ނުން ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާއ�ންނ�ނީ ާބިލުތ�އް ާއ�ންނ� ާނިންމ�އިގެން ާރ�އްޔިާއެކޮމިޓީން ާފިކުރ އ�ކީ ާމުޅި ާމ�ޖިލީހުގެ ާނޫން.ާާާތުންގެ އެއްގޮތ�ކ�ށް

ާ..ޤ ނޫނުާއ�ސ ސީގ�އިާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލިސް.

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒ� ާގްރޫޕުތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާއެދިވ�ޑ�އިގެންމެންބ�ރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓްރީ ާރ�އީސް 5ާމ�ތިންާާފ�އިވ ާގޮތުގެގެ

ާމިމިނެޓު ާއ�ރުވ�މުން ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވ�ގުތު ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއިރުގެ ާހުޅ�ނގުާދ އިރ ގެ ގެންދ�ނީ.ާމ ފ�ންނު

ނޑުާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ޢ�ބްދުއްރ�ޙީމ�هللاާބްދުމެންބ�ރުާޢ� ާން.ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާމ ފ�ންނުާހުޅ�ނގުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދު

ާދިވެހި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހިމ ޔ�ތްޝުކުރިއްޔ  ާފޮނުވ ލ ފ�އިބ�ސް ާއ�ނބުރ  ާޤ ނޫނު ާއެންމެާާމިާކުރުމުގެ ވ�ނީ

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ންޖެހެ ާފޮނުވ ލުމ�ށްޓ�ކ�އިާާނުކުތ ތ�އްާނީ.ާފ ހ�ގ�ކުރެވިފ�އިވ ރ�ނގ�ޅުާވ�ގުތުގ�އެއްާނޫނޭާއ�ޅުގ� އ�ނބުރ 

ާއެޓ ރނީާފ ހ�ގ�ކުރެވިފ�އި ާނުކުތ ތ�ކުގ�އި ނޑުާހ�މ�ާވ  ާއ�ޅުގ� ާއޮތީމ� ާލިޔުއްވ ފ�އި ާޤ ނޫނީާލ�ފ ،ާމިހެން ާޖެނެރ�ލްގެ

ާމި ާބޭނުންވޭ ާމ�ޖިލީހުންާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާރ�އްޔިތުންގެ ާހެދުމުގެ ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެޓ ރނީާާޤ ނޫނު ާވެސް

ާލ�ފ ޖެނެރ� ާބޭނުންާާލްގެ ާއެޓ ރނީާވެސް ާކީއްވެތޯ ާވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ�ނީ.ާާއެބ�ވޭ. ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ޖެނެރ�ލް
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ާ ާމ�އުލޫމ ތު ާވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ�ނީ. ާކޮމިޓީތ�ކ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުގެާހިއްސ ރ�އްޔިތުންގެ ާމި ާގޮތުންނ އި ކުރުމުގެ

ާރ�އްާ ާވ ހ�ކ� ާކ�ންތ�އްތ�ކުގެ ާކުރިމ�ތިވެދ ނެ ާދ�އުސ�ބ�ބުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނުދ�އްކ�ނީ. ާމ�ޖިލީހުގ�އި ލ�ތުގެާޔިތުންގެ

ާވ ހ�ކ� ާބޮޑުވ  ާމިތ ޚ�ރ�ދުތ�އް ާދ�އްކ  ާއެބ� ާމެންބ�ރުން ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިާނދ�އްކ�ން ާބޮޑުވ އިރުގ�އި ާޚ�ރ�ދު ާގ�އި.

ާމުވ�އްޒިނތ  ާކިހ  ާހޭދ�ކުރެވިއްޖެތޯ. ާވ�ގުތު ާކިތ�އް ާދުވ�ސް ާކިތ�އް ާހ�ދ�ންވެގެން ާމިޤ ނޫނު ާމުސ ރާ�ފުންނ�ގ�އި ކ�ށް

ާއެހެންވީމ  ާމިތ�ނ�ށްާާިމާޤޫނުނ ަހަދްނެވެގްނ ެއ ުކެރުވުނ ުހިރާހ ަޚަރުދަތަކްށ ަބާލިއުރަގއި � ދެވުނުތޯ. ވެސް

ާދިންނ�މ�ާއެޓ ރނީ ާކުރިން ާއޭގެ ާލ�ފ  ާއެ ާއ�އިސްގެން ާޤ ާ�ޖެނެރ�ލް ާމި ާމިއ�ށްވުރެާގ�އިމުވެސް ާހެދިގެންދ އިރު ާނޫނު

ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންވޭރ�ނގ�ޅ�ށްާހެދިގެންާދިޔ�އީސް.ާ ނޑު ނޑުމެންާނުޖެހޭާމިހ ރުާވެރިކ�ންކުރ ާޕ ޓީާާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާދިނީ ާއ�ޣުލ�ބިއްޔ�ތު ާރ�އްޔިތުން ާހ�ދ ކ�ށް. ާޤ ނޫނުތ�އް ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުންހ  ާއެހެންވީމ ާއެމް.ޑީ.ޕީ � އިދިކޮޅ�ށް.

ާސ�ރުކ ރ ަރްއޔ ާއެއީ ާވިސްނުން ާއޮންނ�ންާަިތުންގެ ާގޮތުގ�އި ާވިސްނުމެއްގެ ާބޭނުންވ�ނީާދެކޮޅު ާރ�އްޔިތުން ޖެހޭނެ.

ާޤ ނޫނުތ� ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުންހ  ާވ�ކ ލ ތުސ�ރުކ ރުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާހެދިޔ�ދޭކ�ށް ކުރ�މުންދ ނީާއް

ާރ�އްޔި ާއ�ޅުގ�ާާތުންނ އ�ބ�ދުވެސް ާފ�ހ�ރެއްގ�އިވެސް ާދ�ންނ�ވ�ން. ާކ�މުގ�އި ާރ�އްޔިތުންނ އެއްކޮށް ާނުތިބޭނެ ާނޑުމެން

ާވ�ކ  ާއެއްކޮށް ާޑޮލ�ރެއް ާމިލިއ�ން ާއެތ�އް ާމިލިއ�ނ�ކުނ�3ާާްލ ތުކޮށްފ�އި ާއ�ނެއް ާނުވިތ ކ�ށް ާއ�ދިވެސް މިލިއ�ނުން

ނޑުމެންާނުތިބޭނ�ންާމިތ ކު ާމިާސ�ރުކ ާއެއް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާނ�ގ�އިގެންާތިބޭާވ�އްތ�ރ�ކ�ށްާއ�ޅުގ� ރ�ށްާތެދެއް

ވ�ގުތުންާތ�ރުޖ�މ ކޮށްާކ�ންތ�އްތ�ކެއްާކުރެވެން.ާމީގެާކުރިންާކުރުމުގެާކ�ންތ�އްތ�އްާނުވ�ތ�ާޚ�ރ�ދުާބޮޑުވެދ ނެާތ�ރުޖ�މ 

ާމ�ހުާއެހިޔ ާކުރުމުގެާާއ�ހ�ރ�1ާުމުދ�ނީާނުލިބޭއިރުގ�އިާބިލިއ�ންާރުފިޔ ާއ 4ާއުލ�ތ�ށްާދ� ވ�ންދެންާގެންދިޔ�އޭާރޯދ�

ާތ� ާވ�ގުތުން ާވ�އުޟުތ�އް ާދީނީ ާއެދިން ާތ�ރުޖ�މ ކޮށްފ�އި ާވ�ގުތުން ާގެންދިޔ�އިރުގ�އި ކުރެވުނޭ.ާޖ�މ ރުޕްރޮގްރ މް.

ާޓީ.ވީ ާފެނުނޭ.ާއެހެންވީމ ލ�އިވްކޮށް ާޒ�މ ނުގ�އި.ާކިހާ ިމައުދ ީކްއެވޯތ ުނާވްނވީީކ ިމޮއްތ ެޓްކޮނލޮ � ތ�ކުން ޖީާއޮތް

ާކ�ންާ�ކުޑ�ކޮށްާޚ�ރ�ދު ާމިތ�އްކޮށްލެވޭނެ ާގޮތުންާާތ�އްތޯ ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދެން ާބޮޑުވެގެންދ ނީ. ާޚ�ރ�ދެއްތޯ ާކޮން ހުންނ�ނީ.

ާއި ާދ އިރ ތ�އް ާކ�އުންސިލ�ރުންނ�ށްއިދ ރީ ާާވޭދެާާންތިޚ ބުވެފ�އިވ  ާއ އި ނޑިޔ ރުންާމުސ ރ� ާއ އިާފ� ާމުސ ރ� ާދެވޭ ނ�ށް

ާމ�ޖިލީހ�ށްާއެބ� ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�އިއިރުގ�އި ާބޮޑުވެގެން ާމުސ ރ� ާއެބ�ފެނޭ.ާއެ ާމިހ ރު ާއުޅޭތ�ން 3.9ާާއޮތޭާބޮޑުވެގެން

ާއ  ާރިކ�ރ�ންޓު ާރުފިޔ  ާބިލިއ�ން ާއިތުރުކޮށްދީފ�އި. ާކޮށްދިރ�އްޔިމުދ�ނީ ާމ�ޖިލީހުން ާކ�މެއްތުންގެ ާހ�މާ�ާން ނެތީތޯ

ާބޭނުންވޭ ާާ�އ�ހ ލ�ން ާއ�ޙްމ�ދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކޮޅުދޫ ާބޭނުންވޭ ާސ ފުކޮށްލ�ން ސ ގެާޢީމިކ�ން

ާމ�ޖިލީ ާރ�އްޔިތުންގެ ާފ�ރ ތުން. ާއ 3.9ާހުން ާރުފިޔ ގެ ާާމުދ�ނީބިލިއ�ން ާއިތުރުކޮށްދީފ�އި ނޑިޔ ރުންއެއް މިާާނ�ށ އިފ�

ާމު ާމުސ ރ� ނޑ�އެޅި ާކ� ާމި ާދޭންވެގެން ާކ�އުންސިލ�ރުންނ�ށް ާއ�ންނ� ާއިންތިޚ ބުވެގެން ނޑުާޤ�އުމުގ�އި ާއޮނިގ� ޅި

ރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުންާކޮށްދީފ�އިވ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް.ާާަިއީމ� .ާއެހެންވީމ މިލިއ�ންާރުފިޔ �49ާވ�ނީާާއިތުރުކޮށްލީމ�

ާާއީމި ާތެރޭގ��131ާާވޭތުވެދިޔ� ާއ�ހ�ރުގެ ާކޮށްދޭާވ�ނ� ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް. ާކޮށްދީފ�އިވ  އި

ާދ�އްކ�ފ މ� ނޑުމެންާމިާނެާކޮންމެާފ�ދ�ާގޮތ�ކ�ށްސ�އްކ�ތްތ�އްާރ�ނގ�ޅ�ށްާނޭނގޭާބ�ޔ�ކު ތިބެނީާާވެސްާވ ހ�ކ�.ާއ�ޅުގ�
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ާ ާއ�ދި ާނޯޓުކޮށްގެން ާބ�ރ ބ�ރ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ާކުރ�މުންދ  ާމ�ޖިލީހުން ާއެރ�އްޔިތުންގެ ާކ�މެއްާާބ�ރ ބ�ރ�ށް ހުރިހ 

ނޑުމެންާމި ނޑުމެންާމިާބ�ލ�މުންާއ�ޅުގ� ާއުޅެންޖެހެނީާވެސްާމިާކުރުމުގ�އިާއެންމެާއިސްކޮށްާމ�ސ�އްކ�ތްާދ�ނީ.ާއ�ޅުގ�

ާގޮތުން ާމިތ ާ.ކ�ންދިމ ކުރ  ާއ�ކީ ާޕ ޓީނއެމް.ޑީ.ޕީ ާގެއ�ށްދ  ާހ�ޅޭއްލ�ވ ފ�އި ާމުލިއ ގޭގ�އިާާގ�އި ާގޮސްތިބޭނީ އެއް.

ާޢިއްޒ�ސ� ާރ�އީސް،އިބޯން. ާމިއ�ދުާާތްތެރި ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޚ�ރ�ދުކުރ ކ�ށް ާފ�އިސ  ާކެމްޕޭނ�ށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާބޭނުންވޭާ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ކު ާޚ�ރ�ދުކުރެވިދ ނެ. ާއ�ތުލ�އިގެން ާފ�އިސ  ާއ�ތުން ވިޔ�ފ ރިވެރިންގެ

ާސްކޫލް ާބޭނުންކޮށްފ�އި. ާއެބ�ހުއްޓޭ ާފ�އިސ  ާމުދ�ލ އި ާކޮންމެާކުާދ�އުލ�ތުގެ ާބ�ދ�ލުގ�އި ާފޮނުވުމުގެ ާފޮތް ދިންނ�ށް

ާރީ ާއޮތީ ާތެރޭގ�އިާނއޮޑިއ�ކ�ށް ާޗުއްޓީ ާމިދިޔ� ާމިފ�ހ�ރު ާބ�ރ ކޮށްގެންނޭ ާފޮތި ާއެ ާބ�ރ ކޮށްފ�އި. ާފޮއްޗޭ ދޫކުލ�އިގެ

ާސްކޫލް ާނެތޭ ާއޭގ�އި ާދިޔ�އީ.ާއެކ�މ�ކު ާފުރ�އިގެން ާދޯންޏެއް ާކޮންމެ ާއ�އި ާމ ލެ ާލ ނެާާރ އްޖެތެރެއިން ާފޮތް ކުދިންގެ

ާއެމްާޖ ގ� ާޤ�އުމ�ށް ާމީތޯ ާޚިއެއް. ާއޮވެގެން ާސ�ރުކ ރެއް ާގޮތ�ކީ.ާއެދުމ�ތް.ޑީ.ޕީގެ ާބޭނުންވ  ާނޫންާާކޮށްދޭން ގޮތ�ކ�ށް

ާއެން ާފުރ�ތ�މ�އިނުން ާސ�ރުކ ރުން ާއޮންނ�ންޖެހެނީކީ. ާޚ�ރ�ދުކ�ންތ�އްތ�އް ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާއ�ސ ސީ ކުރުމ�ށްފ�ހުގ�އިާމެ

ާ ާއުޅެންވ ނީ. ާކ�ންތ�އްތ�ކ އި ާއ�ތުން.ާއެހެނިހެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބ�އްޔޭވީ ާބޮޑުތ�ނުން ާއ�ދި އިންތިޚ ބުގ�އި

ާ ާލޯންޗެއްގ�އި ާއެންމެ ނޑުމެން ާބ�ރ ބ�ރ�11ާާުއ�ޅުގ� ާދުއްވ ފ�އި ާގ�ޑިއިރެއް ާތެރޭގ�އިާާ�އެތ�އް ާދުވ�ސް 335ާމ�ސް

ނޑުމެންގެާ ނޑުމެންާއިންތިޚ ބުންާކ މިޔ ބުވެގެންާއ�އީ.ާއ�ދިާއ�ޅުގ� ތެރޭގ�އިާތިބިާބ�އެއްާރ�ށ�ށްާއެރީ.ާއ�ރ ފ�އިާއ�ޅުގ�

ާ.އިާކ�ންތ�އްތ�އްާބޭނުންކޮށްގެން....މީހުންާއެމް.ޑީ.ޕީާނ ޖ އިޒުާގޮތުގ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެ ާގ�ވ އިދުގ�އިޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހުގެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުާާގޮތުގެާވ ާންބ�ރު ާބިލ�ށް ާކުރިމ�ތީގ�އިވ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� މ�ތިން

ާދެއްކެވުމ�ށްާދ�ންނ�ވ�ން.

ާ

ާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާމ ފ�ންނުާހުޅ�ނގުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދު

ާމިާ ާވ ހ�ކ� ާކ�ންތ�އްތ�ކުގެ ާމިހިރ� ާބިލުގ�އި ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޚ�ރ�ދުާޢިއްޒ�ތްތެރި ކުޑ�ކޮށްާދ�އްކ�ނީ.

ާމި ާވ ހ�ކ� ާގެންގުޅޭ ާވ�އްޓ�ފ ޅި ާާކ�ންތ�އްކުރުމުގެ ާމިއ�ދުގެ ާއެހެންވީމ ، ާޚ�ރ�ދުދ�އްކ�ނީ. ކުޑ�ކުރ�ންާސ�ރުކ ރ�ށް

ާކުޑ�ނނޭ ާޚ�ރ�ދު ާމިޤ�އުމުގ�އި ާއެނގޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާ ާގުނ�ސް ާމި ާމިޤ�އުމުގ�އިާކުރެވޭނެކ�ން ޤ�އުމުގ�އި.

ާކޮންމެހެނެޚ�ރ�ދު ާމިސ�ާއްކުޑ�ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާވިސްނުންތ�ކ ނުޖެހޭނެ ާގެންގުޅޭ ާޚ�ރ�ދުާާއެއްގޮތ�ށްާރުކ ރުން ދ ކ�ށް.

ާނޫކުޑ� ާރ�އީސްާކުރ�ންވެގެންތޯ ާދުވ�ހ�ކު. ާކޮންމެ ާއިންނ�ނީ ާބ�އިންދ ފ�އި ާއ�ކު ާއިނގިރޭސީ ާގޮތުގ�އި ސްވެރިއެއްގެ

ާމުސ ރ�ާ ާދޭ ާބ�އިންދ ފ�އި.ާއޭނ�ާއ�ށް ާއ�ކު ާއިންނ ނެާއިނގިރޭސީ ާކ�އިރީގ�އި ާއޭނ� ާސެކެޓްރީއެއްގެ ާޕްރެސް ާއޮފީހުގެ

ާމިާޤ�އުމު ާއ�ކީ ާޚ�ރ�ދުާލ�މ�އްސ�ާއީއޭާރ�އީސް.ާމިނޫސްވެރިންނ�ށްާލިބޭާމުސ ރ�4ާގެ ާގޮތ�އ�ކީ.ާމީތޯ ކީ.ާކުޑ�ކުރެވޭ
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ާދިވެހި ާސުވ ލުރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ�ހުން ާއިނގިރޭސި ާކުރ�ނީ ާއޭނ� ާނިމުނީމ� ާދ�އްކ  ާވ ހ�ކ� ާވެސް.ާއޭނ�ާާބ�ހުން

ާމުޅިާމ�ޝްރ�ޙުާއެ ާފ�ދ�ާޚ�ރ�ދެއްާސިންގ ާގޭމުާޖ�އްސ�ންއޮތީާގ�ނެފ�އި.ާބޮޑެތިާއްކޮށްާއެއ�ށް ވެސްާާވެގެންާކޮންމެ

ާމިާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ. ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާކޮށްފ ނެ ާސ�ރުކ ރުން ާމިއ�ދުގެ ދ�ންނ�ވ�ނީާާޤ�އުމުގ�އި

ާޤ ނޫ ާޤ ނޫނުގ�އިސީދ  ާއެއްޗެއް ާއޮތް ާޚ�ރ�ދުާވ ާނުގ�އި ާޢ�މ�ލުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާފ�ސްޖެހޭކ�ށްާގޮތުގެމ�ތިން ކުރ ކ�ށް

އިާނ�ފ ާއިތުރުވެގެންނޭާއ�ންނ�ނީ.ާރ�އްޔިތުންާބޭނުންވޭާނެާމ�ންފ ޔ ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާލިބޭާނުޖެހޭނޭ.ާއެކ�މުގެާސ�ބ�ބުން

ާ ާޤ�އުމީ ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާދ�އްކ  ާބޭރުގ�އި ާރ އްޖެއިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤ�އުމުގެ ާދިވެހިމި ބ�ހ�ށްާއ�ރުޝީފުގ�އި

އިާއެކ�ންާބޭނުންވ�ނީ.ާއ�ދިާތ�ރުޖ�މ ކުރެވިފ�އިާލިޔެވިފ�އިާހުންނ�ން.ާއެއީާފ�ހުގެާތ ރީޚ�ށްޓ�ކ�އި.ާފ�ހުގެާޖީލުތ�ކ�ށްޓ�ކ�ާ

ާމި ާބޭނުންވޭ ާރ�އްޔިތުން ާއެހެންމެ ާވިދ ޅުވިކ�މުގ�އިާހ�މ� ާވ�އުޟު ާދީނީ ާއ�އިސް ާބ�ޔ�ކު ާކޮންމެ ވިޔ�ސްާާޤ�އުމުގ�އި

ާމޮޅ� ާތ�ންކޮޅެއް ާނުވިތ ކ�ށް ާވ ހ�ކ�ދެއްކޭއ�ދި ާއިނގިރޭސިބ�ހުން ާބ�ހ�ކުންާާކ�މުގ�އިާށް ާއެހެނިހެން ާނުވ�ތ� ވިޔ�ސް

ާއޮފިޝިއ�ލްާޓްރ ާއެއްާތ�ރުޖ�މ ކުރެވިާއޭގެާވިޔ�ސްާއެާވ ހ�ކ�ާގ�އިވ ހ�ކ�ދެއްކިާކ�މު ާ�އްާނ�މ�ވެސްންސްލޭޝ�ނެއ�ން

ާތެރެއިންާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާބޭނުންވޭ. ާރ�އްޔިތުން ާއ�ންނ�ން ާހ�މ�ޖެހިގެން ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާވ�ގުތުން ނ�މ�ހީވެސް

ާވ ނުވ ންއެންމެ ާމި ާނޭނގެ ނޑުމެންނ�ށްާއެއް.ާދ ދިާނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވިޝ�ނެާފ�ހުން ާއ�އި.އެމް.އެފް ާރ އްޖެާފެނުނު ާއް

ާނޫނެކޭާ ާބުނ�ނީ ާތ�ރުޖ�މ ކުރީމ� ާސެކެޓްރީ ާވ ހ�ކ�.ާޕްރެސް ާދެއްކި ާއ�ދިާާއ�އި.އެމް.އެފުންއ�އިސް ނޑުމެންނ�ށް އ�ޅުގ�

ާއެއްބ�ސްާދޭލ ރި ާދ ދިާށޭ ާއޮޅިފ�އި. ާމިކ�ން ާމިއޮންނ�ނީ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާމިއ�ންނ�ނީ، ާރ�އްޔިތުން ާދެން ާމިހިރީ. ާވ�ނީ.

ާއ�އިއިހ� ާވެލްތުން ާކޮމ�ން ާލ މ�ރުކ�ޒީާކ�ށްދުވ�ކު ާމުސ ރާ�ާބޭފުޅ�ކު ާނުޖެހޭނެ ާހިންގުމުގ�އި ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރި ގޮތުން

ވ�ންޏ ާާފިާކ�މ�ށްޅިާބ�ސްތ�ކ�ށްާމުޅިާއެއްޗ�ށްާބ�ލ�އިގޮތ�ކ�ށްާނޫނޭާއޭރުގ�އިާއެބ�ސްތ�އްާހުރީކީ.ާމުާ.ާއެވެސްާދޭކ�ށް

ާ ާގެންގުޅެންޖެހޭ ާދިނުމުގ�އި ާމުސ ރ� ާއެއިނގޭ ާކ�މ�ށް ާވ ންޖެހޭ ާއުސޫލ�ކ�ށް ާހ�މ�ހ�މ� ބޭފުޅުންާާއުސޫލ�ކީ

ާމުސ ރ�ދޭންާވ�ކ ލ ތުކުރެއްވި. ާނުބުނެއޭ ާނޫސްވެރިންނ�ށްާކޮންމެހެން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެކ�މ�ކު، ާނުޖެހޭނެއެކޭ.

ާމުސ ރ�ދޭން ާއެއީ ާޚ�ާނުޖެހޭނެފ ހ�ގ�ކުރެވުނީ ާބޮޑު ާއެއީ ާއޮންނ�ނީ ާދެން ާކ�މ�ށް. ާހ�ދ�އިގެން. � އެހެންވީމ ާބ�ރ�ކ�ށް

ާގޮތުންާދޭާތ�ރުޖ�މ އެއްގެާގޮތުގ�އިާާއްާނުވ�ތ�ާނުރ�ސްމީަެހޭާއ�ންއޮފިޝ�ލްާޓްރ ންސްލޭޝ�ނެައުޅަގނުޑެމްނ ެއަބޖ

ާތ� ާކ�މ�ކ ވިޔ�ސް ާނުވ�ތ� ާނޫސްބ�ޔ ން ާބ�ޔ�ކު ާބޭރުގެ ާދީފިާރުޖ�މ ތ�ކެއް ާއެާާވ�ންޏ ާކ�މ�ށްާގުޅޭގޮތުން ާގެންނ�ން.

ާދިާބޭފުޅުންނ  ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާބޭފުއެއްކޮށް ާބ�އިވ�ރު ާއެތ�އް ާއެހެންވީމ ވެހި ާތިއްބ�ވ ނެ. ބޭފުޅުންގެާާއެ � ޅުންނެއް

ާއެ ާޓްރ ންސްލޭޝ�ން ާއ�ންއޮފިޝ�ލް ާއެ ާބޭނުންކޮށްގެން ާބޭފުޅެއް ާހ�މ� ާއެވ�ގުތުާތެރެއިން ާވެސްާާން ވ�ގުތ�ށް

ާމ�އްސ�ލ�ގެނެސްދެވޭނެ ާމިހ ރު ާއޮޅޭކ�ށްނުޖެހޭނެ. ާރ�އްޔިތުންނ�ކ�ށް ާފ�ހުން ާއެއިރުން .ާާ ރ�އްޔިތުންނ�ށްާއ�ކީ

ާމި ާއޭނ� ާމީހ�ކުާގެނެސްފ�އި ާއޭނ�ާާބުނ�ނީާމ ާމޮޅުާވ ހ�ކ�ާއޮޅުވ ލ ތީ.ާދޮން ނޑުމެންާވެސްާދ�އްކ�ނީ ާއ ާއެއް.ާއ�ޅުގ�

ނޑުމެން ނޑުމެންނ�ށްާވެސްާއެއެއްވ�ރ�ށޭާވ ހ�ކ�.ާއ�ޅުގ� ނގޭނެ.ާއޭނ�ާކުރާ ނ�ށްާވެސްާއިނގޭނެާއޭނ�އ�ށްވުރެ،ާއ�ޅުގ�

ާތިން ާމިތ  ާދިރ ސ އ�ށްވުރެހުރެގެާދުވ�ހުާާދިރ ސ  ާކުރ  ާމިާން ނޑުމެން ާާއ�ޅުގ� ވ�ންދެންާާއ�ހ�ރ�1،�3ާުތ ނގ�އި
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ާރ�ނގ�ޅުވ ނެާ ާދިރ ސ ތ�އް ާމީހުންގެ ާލ�ފ ާާދިރިއުޅުނު ާދޭ ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ދި ާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް

އެއްޗެހިާވެސްާާދޭާއިރުޝ ދ އ�ންނ�ާބޭރުާމީހ ާއެެއ ިތްނ ުދަވަހްށ � އިާވެސްާތ�ފ ތުވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ފ�ހ�ރެއްގ�

ާއެާ ާފޯރުކޮށްދެވޭނެ. ާހިސ ބ�ށް ާރ�އްޔިތުންނ އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާތ�ރުޖ�މ ކޮށްފ�އި ާއެ ާވެސް ނޑުމެންނ�ށް އ�ޅުގ�

ާ ާމިވ�ނީ ާބޭނުން ާވެސްާކީއްވެފޯރުކޮށްދިނުމ�ށް ާހުރިހ  ާއޮޅުންއ�ރ ތީ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއޮޅުންނ ރ . ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ތޯ.

ާކޮބ�އިާމ�އްސ�ލ� ާކޮންއ�ކީ. ާތޯ ާވޭތުވެދިޔ� ާބޮޑެއްނުވ ނެ. ާޚ�ރ�ދެއް ާއެއްވެސް ާބޮޑުވ ނީ. ރުާއ�ހ��1ާޚ�ރ�ދެއްތޯ

ާނުލިބުނު ާއ މްދ�ނީ ާމ ާދ�އުލ�ތ�ށް ާދ�އްކ�ނީ. ާމި ާވ ހ�ކ� ާޚ�ރ�ދުތ�ކުގެ ާހުރި ާކޮށްފ�އި ާވެސް ބޮޑެތިާާއިރުގ�އި

ާއ�ންނ� ނޑުާ.ޑީ.ޕީެއމް � ވޭ.ާއެހެންވީމ ކުރެއިރުގ�އިާނުާއ މްދ�ނީތ�ކެއްާނުލިބޭ.ާމިއ�ދުާއ މްދ�ނީތ�އްާލިބެމުން ގެާއ�ޅުގ�

ާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދ އި،ާމ ވ�ށުާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގޮވ ލ�ން ާމެންބ�ރުާާހ�މ� ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާާދުލްޢ�ޒީޒްާޖ�މ ލުޢ�ބް ާބިލު ާފ�ދ�އިންާމި ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ާއެކޮޅ�ށްާބޯޅ�ާާއިނ�9ާްއ�ބޫބ�ކުރު ާޖ�ހ  ާހ�މ� ާފ ސްކޮށްފ�އި

ާބޭނުން ާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙެއް ާމިތ�ނ�ށްާާފޮނުވ ލ�ން.ާދެން ާޖެނެރ�ލް ާފޮނުއްވ .ާއޭރުންާއެޓ�ރނީ ވެއްޖިއްޔ ާމިތ�ނ�ށް

ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންޖެހޭނެ.ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހ�ށްާ ާވެސްާމިތ�ނ�ށް ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންޖެހޭނެ.ާއ�ދިާސ�ރުކ ރުގެާފ�ރ ތުން

ާ ާވުޒ ރ އެއްގެ ާއިސް ާސ�ރުކ ރުގެ ާދުވ�ހެއްމިހ ރު ާއެތ�އް ާވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ ތ  ނޑުމެންނ�ށްާާބޭފުޅ�ކު ާއ�ޅުގ� ވެއްޖެ.

ާ ާޖޫން ާތެރޭގ�އި ނޑުގެ ާކޯޅުންގ� ާސިޔ ސީ ާމިދިޔ� ާފ�ހުން �131ާއެންމެ ނޑުގ�9ާާެ، ާކޯޅުންގ� ާފެށުނު ާދުވ�ހު ވ�ނ�

ވ�ނީާހ�މ�އެކ�ނިާބ�ޖެޓުގެާާތެރޭގ�އިާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހ�ށްާވ�ޒީރ�ކުާވެސްާއ�ދިާއެހެންާމީހ�ކުާވެސްާއ�އިސްފ�އިާމި

ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާ ާމި ާނިޒ މ�ކީ. ާހިންގ�ންޖެހޭ ާވެރިކ�ން ާމިޤ�އުމުގެ ާނޫނެއްނޫންތޯ ާއެއެއް މ�ރުޙ�ލ ގ�އި.

ާނިޒ މެއް ާވ�ކިކުރި ާބ ރު ާތިން ާނިޒ މ�ކީ ނޑ�އ�ޅ�އިދީފ�އިވ  ާާކ�މުގ�އިާކ� ާބ ރ  ާއ�ނެއް ާބ ރު ާއެއް އެއްކޮށްާވިޔ�ސް

ާމ�ޝް ާމ�ޝްވ�ރ ކުރ�ންމ�ސ�އްކ�ތްކުރެވެންޖެހޭނެ. ާއެ ާއ�ންނ�ންޖެހޭާާވ�ރ ކުރެވެންޖެހޭނެ. ާބ ރުތ�އް ާއޮތް ާދެން ވެގެން

ާރ�އްޔިތުންާ ާމިގެޔ�ށް. ާއެހެންވީމ ތ�ނ�ކީ ާގެޔ�ށް. ާމ�ޖިލީހުގެ ިމ ެގަޔްށ ައިއްސެގްނ ިމާތ ިތެބެގްނ � ގެ

ާޢިއްަމްޝަވާރުނުކެރވޭ ަބަޔުކ ިމަޤުއުމެގ ެވިރަކުމަގިއ ިތޭބަކްށ ަރްއިޔުތްނެންއ ޭނދޭނެ  ާރ�އީސް،ާ. ޒ�ތްތެރި

ާކޮމިޓީ ާއެ ާހިނގ�މުންދ ތީ ާމިހ ރުވެސް ާކޮމިޓީ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާކުރުކޮށްލ�ން ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާވ ހ�ކ�ާާއ�ޅުގ� އ�ށްާދ ންޖެހޭ

ާދ�ންނ�ވ ލ�މުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާހޯރ�ފުށިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ�އުމީާބ�ހ�ށްާއިސްކ�ންދިނުމުގެާބިލެއްާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

އ�ކީާާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުންާފ ސްކުރީމ�ާދެންާއިންނ�ާމ�ރުޙ�ލ ާޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ކުާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިމ�ޖިލީހ�ށްާޢިއް

ާރ�އީސްާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފޮނުވުން. ާތ�ޞްދީޤުކުރ�ން ާއ�ރިހ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިާ، ާވެސް ާކ�މެއް ާހުރިހ  މި

ާބ�ހުސްކުރުމ އި،ާ ާބިލ�ކ�ށް ާއެ ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާހުށ�ހެޅުމ އި، ާބިލެއް ާމ�ޖިލީހުން ޢިއްޒ�ތްތެރި
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ާދެންާ ާފ ސްވުމުން ާބިލު ާގޮތ�ކ�ށް ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމ�ޖިލީހުން ާބ�ދ�ލުކޮށްލުމ�ށްފ�ހު ާޚިޔ ލު ާއެ ވ ހ�ކ�ދެއްކުމ އި،

މިއޮންނ�ނީާޤ�އުމުގެާވ�ލިއްޔުލްއ�މުރުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއ�ރިއ�ހ�ށް.ާމިއީާޤ ނޫނީާޕްރޮސެސްާތެރޭގ�އިާފޮނުވ�ންާ

ާހިނގ  ާސިާމިކ�ން ާނުހިނގ  ާއ�ދި ާރ�އީސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިއ�ކު ާބޭފުޅުންާގޮތް. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާތެދުވެ ާޕ ޓީ ާދެ ޔ ސީ

މިާާ.ދިމ ލ�ށްާއެއްޗެހިާކިޔ ާއުމުގެާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ ދިާޤ�ގެާބޭފުޅުންާތެދުވެާއެމް.ޑީ.ޕީާއ�ށްާބ�ވ ާއ�ޑީ.އ ރު.ޕީާ

ާއެ ާހ�މ� ނޑ�ކ�ށް ާރޫހުއ�ޅުގ� ާމި ާނުވިސްނޭ ާވެސް ާމީއްގޮތ�ކ�ށް ާމ�އްސ�ލ�އެއް ާއެއްވެސް ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ންޖެހޭ ގ�އިާގ�އި

ާދެންއ�އިހެ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާއެއީ ާދިވެހިާނެއް. ާމިއިނީ ާވެސް ާބިލުގ�އި ާއިސްކ�ންދިނުމި ާއިސްކ�ންދޭތީާބ�ހ�ށް ން.

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާމ އ33ާްނޫންތޯ ާދިވެހިވ�ނ� ާބ�ހ�ކީ ާދިވެހިންގެ ާލިޔެފ�އިާާބ�ސްދ ގ�އި ާފުރ�ތ�މ�ކޮޅުގ�އި ާއެހ  ކ�މ�ށް

ާމިހ ރުގެ ާހ�މ�އެހެންމެ ާފ�ޚ ާމިއޮތީ.ާދެން ާވ�ލިއްޔުލްއ�މުރު ާމިއްމ�ތުޤ�އުމުގެ ާނ�ޝީދ�ކީ ާމުޙ�އްމ�ދު ޤ�އުމުގެާާރ�އީސް

ާދިވެހި ާހ�މާ�ބ�ހ އި ާވ�ރ�ށް ނޑު ާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ާބޭފުޅ .ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާލޯބިވ  ާއެންމެ ާދުށް ާތ ރީޚު ާމިޤ�އުމުގެ ތ ރީޚ�ށް

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުންާއެއްކޮޅ�ށްާނުކުމެާއެާާކެރިހުރެގެންާމި ާއެއްކޮޅުގ�އިާމ�ނިކުފ ާދ�ންނ�ވ�ނީާގޮންޖ�ހ ލ ފ�އި ނު

ާދިވެހި ާއެާހުއްޓ�ސް ާކ�އިރިއ�ާާބ�ހ�ކުން ާކުރިއެާމ�ނިކުފ ނު ާދިވެހިކު ާލިބޭނެނ�މ� ާނުލިބޭނެ. ާއް މ ޔ�ތްކޮށްފ�އިާހިބ�ސް

ާ ާމ�ދެއ�1ާްއޮތީހީ. ާާއ�ހ�ރު ާބ�ސް ާހިނުވ ނެ ާވެސް. ާހ�ދ ކ�ށް ާބިލެއް ާމ�ދެއ�1ާްމ ޔ�ތްކުރ  ާބ�ސްާާއ�ހ�ރު ނުވ ނެ

ާބ�ސްބ�ހި ާއެހެން ާބ�ސް ާމެޝިނ�ރީޒ މ ޔ�ތްކުރ ނެ ާތ�ރުޖ�މ ކުރ ނެ ާއެހެއެއްާހ�ށް ާވެސް. ާގެންނ ކ�ށް � ންވީމ ާޗެހި

ާައިދެވްސ ުމްއަދުތ ުކރީ  ާއިތުރ�ށް ާއ�ދި ާވ ނ61ާާީ. ާމިކ�ން ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާވެދ ނެ. ާމިކ�ން ާދިނުމުން އ�ހ�ރު

ނޑުމެންނ�ށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާހ�ޑިމުޑުދ ރުާ ނޑުމެންާތިާާއ�ހ�ރުގެާހ�ޑިމުޑުދ ރުާމ ޒ�1ާީއ�ޅުގ� ާއިންާނެއްޓިގެން.ާއ�ޅުގ�

ާތިބުނ  ާާވިދ ޅުވ  ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމ�އުއޮޕޮޒިޝ�ން ާމިއ�ދި ާޢ�ބްދުލްޤ�އްޔޫމް ާމިާމޫން ާކ ކ�ށްތޯ ާކ ކ�ށްތޯ. ކިޔ�ނީ.ާާކިޔ�ނީ

ދ�ންނ�ވ�ނީާވ�ނ�ާއ�ހ�ރުާމިޤ�އުމ�ށްާމ�ޢުމޫންާޢ�ބްދުލްޤ�އްޔޫމްާވެރިކ�މ�ށްާއ�ރ ވ�ޑ�އިގެންނެވިއިރުާރ�އީސްާހ�މ3978ާ�ާ

ާރ�އީސ� ާދިވެހިރ އްޖޭގެޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާއެންމެ ާއ�ތޮޅުންާާށް ާކުޑ� ާއ ބ ދީ އެންމެ

ާމ�ޖިލީހު ާމި ާއ�އިސް ާހޮވިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�އިގެން ާމ�ނިކުފ ނު ާއިހުތިރ މ77ާުގެ ާލޯތްބ އި ހޯއްދ�ވ�އިގެންާާމެންބ�ރުންގެ

ާތި ނޑީގ�އި ާގޮ ނޑުމެންާއިތުބ ރުކުރ ތީާތިޔ� ާއ�ޅުގ� ާހޯދ�ާ.އިންނެވީ ާތ އީދު ނޑުމެންގެ އިގެން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއ�ޅުގ�

ާހ�ރ�އީސ� ާމިށް ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާާމ� ާމ�އ3978ާުޤ�އުމުގ�އި ާއ�ހ�ރު ާޢ�ބްދުލްޤ�އްޔޫމްާވ�ނ� މޫން

ނޑުމެންގެާރީތިާ.ާކޮބ�އިާރުާމިއޮތްގޮތ ލ�ތ އިާމިހ ހ ލ�ތުާއޮތްާހ ވެރިކ�މ�ށްާއ�ރ ވ�ޑ�އިގެންނެވިއިރުާޤ�އުމުގ�އިާ ތޯާއ�ޅުގ�

ާރީތިކޮއ�ޚުލ ޤު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާކޮބ�އިތޯ ާވ ހ�. ާދިވެހިށް ާއ�އި ނޑުމެންގެާކ�ދ�އްކ�މުން ާއ�ޅުގ� ާކޮބ�އިތޯ ބ�ސް.

ާހުރިހ  ާމި ާރ�އިވެރިކ�ން. ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާކޮބ�އިތޯ ާނެތިގެންާޅެންވެރިކ�ން. ާކ�ންތ�އްތ�ާކ�މ�ކީ ާއެކ�ކުާދިޔ� އް.

ާޤ�ދ�ރުކުރުމ  ާއިހުތިރ މުކުރުމ އި ާމިއ�ާއ�ނެކ�ކ�ށް ާއިންސ ނުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދިޔ�އީ. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމިތިބީާމި ދު

ާ ާހިތުގ�އި ާއޮތީާހ�އިންސ ނުންގެ ާހިތުގ�އި ާމީހުންގެ ާތިބި ާދެން ާފިލ�އިގެންގޮސް ާއޯގ ވެރިކ�ން މްދ�ރުދީއ އި،

ާދިޔ�އީ ާގެނެސްދީފ�އި ާމިޤ�އުމ�ށް ާނޫން ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާމިނޫން ާބިރުވެރިކ�ން. ނޑުމެންާކީ ާއ�ޅުގ� އެއް.



 23

ދެއްކުމެއްާނޫންާއ�ސްލުާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި.ާމިާބިލުގ�އިާމިާހިނގ ދިޔ�އީާޤ ނޫނީާވ ހ�ކ�ތ�އްާާއްޔ ާކިއިދ ނެ.ާއެކިޔ�ންވެއްޖެ

ނޑުމެންާއެއްކ�ލ�ާހ�ޑިމުޑުދ ރުާާމ�ރުޙ�ލ  އެއް.ާމިއީާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލިސްގެާމެޖޯރިޓީާމިއ�ދުާލިބިފ�އިާމިއޮތީާއ�ޅުގ�

ާމ ޒ�1ާީ ާތިޔ�ާާއ�ހ�ރުގެ ާމިާއ�ށް ާއެއ�ށް ާއ�ށް. ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހ�ޑިާވިދ ޅުވ  ާކިޔ�ނީ ާމ ޒީއޭ.�1ާާމުޑުދ ރު އ�ހ�ރުގެ

ާމި ާމީހުންނޭ. ާގެނ�އި ާޑްރ�ގް ާމިާޤ�އުމ�ށް ާމީހުންނޭ. ާދ�ސްކޮށްދިން ާވ�އްކ�ންކުރ�ން ާދ�ރިންނ�ށް ޤ�އުމުގެާާޤ�އުމުގެ

ތެރޭގ�އިާމިާޤ�އުމުގެާރ�އްޔިތުންގެާގެާހިތުންނ އިާޤ�އުމުގެާދ�ރިންާމްދ�ރުދީާފިލުވ ލިާމީހުންނޭ.ާމިހ�ދ�ރިންގެާހިތުންާ

ާާމ ރ މ ރީ ާއ އި ާޑީ.އ ރްވ�ޅިކ�ޓ�ރުއެޅުމ އި، ާކިޔ�ނީ ާމި ާމިއ�ށް ާމީހުންނޭ ާކުރި ާޢ އްމު ާާ.ޕީ.އެޅުން �1ާޑީ.އ ރް.ޕީ.

ާހ�ޑި ާމިމުޑުދ އ�ހ�ރުގެ ާނޭގިގެން ާނެއްޓެން ާމީގެން ާމ ޒީ ާހ�ާރު ާާޑިމުޑުދ ރުއުޅެނީ. ނެއްޓިގެންާމ ޒީން

ާއ� ާކުރ�ން ާމިކ�ން ާދެވޭނީ. ާކުރިއ�ށް ާޤ�އުމ�އިގެން ނޑުމެންނ�ށް ާދިވެހިާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ކު ާދ�ސްކުރ�ންވީ. ނޑުމެން ޅުގ�

ާއެ ާތިާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާާވ�ހ�ކ�ާދެއްކެވިާބޭފުޅުން ާއ އި ާމިއޮތީާާއިވ ހ�ކ�އިގ�ދެއްކެވި ާމިއ�ދު ާވެގެން ހެއްލުންތެރި

ާމި ާމެޖޯރިާއިއްތިފ ޤުން ާމ�ޖިލީސްގެ ާޑީ.އ ރުމ�ޖިލީސް ާމިޓީ ާލިބިފ�އި. ާއ�ށް ާކ�މެއްގެާާ.ޕީ ާހުރިހ  ާކުރ  ާމ�ޖިލީހުން

ާނ�ގ ކ�ށްޒި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާންމ  ާއެތ�އް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ�ޅޭޤުނުޖެހޭނެ. ާވެގެން ާމ�ސ�އްކ�ތެއްާއްާރުބ ނެއް ާއެތ�އް ލ�ވ 

ާާކުރީމ  ާސޫތްޕ  ާދޫނި ާޤ�އުމ�ށް ާމި ާވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާބިލެއް ާމ�ޤުޞ�ދެއްގ�އިާބެހޭ ާސިޔ ސީ ފ ސްކުރި

ާާބޭރުކޮށްލިާ�ލިއެއްލ�އި ނޑުގެ ާާމ�އްސ�ލ�އ�ޅުގ� ާނޫން ާވެސ41ާްާ�ނޫންާއެއ�9ާްއެއް ާއ�ނބުރާ ާވޯޓުން އ�ލުން

ާމި ާޚ�ރ�ދުކުރެވޭނީ. ާޤ�އުމ�ށް ާއެއްޗ�ކުން ާލިބޭ ާޤ�އުމ�ށް ާާފޮނުވިޔ�ސް. ާދ�ރިޔ�ކު ާކޮންމެ ާހ�ތ�ރުާފ�ންސ ސްޤ�އުމުގެ

ާ ާރުފިޔ  ާހ ސް ާއ�ށް ާދ�ރ�މ�އުދ�ރުވ ފ�އި ާޤ�އުމު ާމުޅި ާދިޔ�އީ. ާފ�އިބ  ާވެރިކ�މުން ާޢ�ބްދުލްޤ�އްޔޫމް ވެރިާނިމޫނު

ާ ާލިބެނީ ާމިޤ�އުމ�ށް ާރުފިޔ 6ާކުރުވ ފ�އި. ާމިާބިލިޔ�ނެއްހ  ާސ�ރވިސްގެާ. ާސިވިލް ާވެރިކ�މުގެާާޤ�އުމުގެ މުވ�އްޒ�ފުން

7ާކުރީނުންާތުރުާކުރިާމިޤ�އުމުގެާހުރިހ ާސިވިލްާސ�ރވިސްގެާމުވ�އްޒ�ފުންގެާއ�ދ�ދުާއިޖ ހ�ތ އި،ާއ ހ�ތުގެާބޭނުމުގ�އިާ

ާޚ�ރ�ދުކުރ�ންާބިލިޔ�ނެއ6ާްާ�ހުންގެމީާއެާ�ރުފިޔ ާހ ބިލޔ�ނެއް ާމުވ�އްޒ�ފުންނ�ށް ާސ�ރވިސްގެ ާސިވިލް ާއެ ާރުފިޔ  ހ 

ާއ�އި.އެމް.އެފް ާމިޤ�އުމުގެ ާމިއޮތީ. ާހިސ ބުތ�ކ ާމިާޖެހިފ�އި ާމިހ ރުގެ ާމިާޤ�އުމުގެ ާބ�ލ�މުން ާއެއްޗެއް ދ�ނީ.ާާލިބޭ

ާފިާލ�ތ ހ ާޤ�އުމުގެ ާލޯބިމެދު ާދެކެ ާޤ�އުމުގެ ާދ�އްކ�ންޖެކުރުކޮށްގެން ާވ ހ�ކ� ާއ�ދިާވެގެން ާތިމ�ންނ މެންނ�ށް ހޭނީ.ާދެން

ާހިމ ޔ�ތްއ�ހ�ރުާދޭށޭާދިވެހިބ�ސ61ާާްއިތުރ�ށްާ ާވިދ ޅުވ އިރުާމިޤ�އުމުގެާސްކޫލްތ�ކުގ�އި ާމިހެން ާއ�ދި ކީރިތިާކުރ ނ�މޭ

ާދިވެހިޤުރުއ ނ�ށ  ާއ�ދި ާއިސްލ މްދީނ އި ާއި، ާމ ޒީވެދިޔ� ާމިއީ ާމ ކ�1ާުބ�ސް ާދ�ށްކޮށް ާއެންމެ ާލިބުނުާއ�ހ�ރުގ�އި ސް

ގ�5ާެއ�ހ�ރުާދުވ�ހުގެާތެރޭގ�އިާ%ާ�ާދ�ރިވ�ރުންާފ ސްނުވޭާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާމިވ7ާީންގެާތެރެއިންާ%ދ�ރިވ�ރު

ބިލުާހުށ�ހެޅުއްވިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމ ވ�ށުާާދ�އްކ�ނީ.ާމިާމިއ�އިސްފ�އި.ާކޮންާވ ހ�ކ�އެއްތޯާާއިންކްރީޒެއްާމިއޮތީ

ާޢ�ބްދުލްޢ�ާދ އިރ ގެ ާމެންބ�ރު ާޖ�ޒީޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެނގިވ�ޒް ާއ�ބޫބ�ކުރ�ށް ާވ�ރ�ށްާމ ލު ާމ�ނިކުފ ނު ާއެ ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ

ާއެނގިވ�ާ ާމ�ޤުރ�ނގ�ޅ�ށް ާމ ތް ާވ�ރ�ށް ާޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާގޮތްދޫާމިޞ�ދެއްގ�އި ާހުށ�ހެޅީ. ކުރުމުގެާބިލު

ާ....ޢިއްޒ�ތްތެރިާއްކ�ވ ށޭ.ާމިކުރުމުގެާމ�ޤްޞ�ދުގ�އިާވ ހ�ކ�ާދ�ާގ�އިާމިކ�ންާރ�ނގ�ޅ�ށްާކ މިޔ ބުއްގ�އިާމ ތްާނިޔ�ތުރޫހެ
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ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ފްރ ޝީމްާޢ�ލީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމްާ ާދިވެހިާ�` ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިސްކ�ންޝުކުރިއްޔ  ާފ ސްވެާދިނުމުގެބ�ހ�ށް ާބިލު

ާތ�ޞްދީޤުގެޒެ ާދިވެޓް ާދިޔުމ�ށްޓ�ކ�އި ާވިސްނުމ�ކ�ށް ާދެވ�ނ� ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނުކުރ�އްވ  ހިރ އްޖޭގެ

ާއެއ ާާފޮނުއްވ ލ�އްވ�ފ�އި ނޑުާބެހޭާވ ތީ ާއ�ޅުގ� ާއ�ކީާގޮތުން ާވ ހ�ކ� ާބޭނުން ާމިާ� ދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު އ�ޅުގ�

ާވ�ރ�ށްާއިމ�އްސ�ލ�އިގ� ާގޮާދެކެންޖެހޭނެ ާތްގިނ� ާނިސްބ�ތުން ާޤ�އުމެއްގެ ާކ�މ�ކީ ާފުރ�ތ�މ� ާއެންމެ ބ�ހ�ށްާގޮތ�ށް.

ާ ާދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ހ�އްމިއްޔ�ތުއ�ޅުގ� ާމެދުކ�މ  ާކ�މުގ�އިގ�އި ާޖެނެރ�ލް ާއެޓ�ރނީ ާއ�ދިާާވިސްނ ލ�ންޖެހޭނެ. ވިޔ�ސް

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކ�މުގ�އި ާބޭފުޅެއްާކ�މުގ�އިާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވީނ�މ�ވެސްާކޮންމެާތ�ނެއްގ�އިާާވިޔ�ސްާއ�ދިާކޮންމެ

ާޤ�އުމެއްގ�އި ާކޮންމެ ާނުވ�ތ� ާއެާވެސް ާމ ތ�ނެއްގެާާވެސް ާއޮންނ� ާއެާއެ ާއެއީ ާބ�ހ�ކީ ާއ�ޤީާދ�ރީ ާއެާބ�އެއްގެ ާއ އި ާދ 

ާ ާކުރިއެރުމ  ާގުޅިފ�އިބ�އެއްގެ ާާ�ހުރިާކިހ  ާބ�ލ�އިލުމ�ކީ ާއެއްޗެއްތޯ ާގުޅިފ�އިވ  ާމުހިއްކިހ  ާވ�ރ�ށް ާކ�މެއް.ާއެއީ މު

ާޤ�ތުގ�އިދ�އްކ�މުންާގެންދ ާޢ އްމުާބ�ހ�ކީާޙ�ޤީސްާއެާޤ�އުމެއްގެާމީހުންާވ�ހ�ކ�ވެާމިހެންާބ�ލ އިރުާކޮންމެާޤ�އުމެއްގ�އި

ނޑުމެންނ�ކީާސ�އްތ�އިންާސ�އްތ�ާމުސްލިމުންާކ�މ�ށްާވެސްާވ�ރ�ށްާމުހިއް ނޑުމެންގެާާ�ތީވ ާމުާއެއްޗެއް.ާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާމި ާދިވެހިާތެރޭގ�އި ާދ�އްކ  ާބ�ހ�ވ ހ�ކ� ާއ�ޤީދ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއީ ނޑުމެންކީ ާއ�ޅުގ� ާއީމ ންކ�މ އ އި ވ�ރ�ށްާާގެ

ާއެއްޗެއް.ާދިވެހި ާގުޅިފ�އިވ  ާމީހުންބޮޑ�ށް ާގިނ� ާއެންމެާރ އްޖޭގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ�ދި ާއ�ދިވެސްާނ�ކީ ާމީހުންނ�ކީ ގިނ�

މީސްތ�ކުންާދިވެހިބ�ހުންާާވީނ�މ�ވެސްާންނ�ާމީހުންާކ�މުގ�އިބޭފުޅުން.ާބޭރުބ�ސްާދ�ާާބ�ހ�ށްާފ�ރިތ�ބޮޑ�ށްާދިވެހިާއެންމެ

ާއެ ާވިސްނޭާދެއްކީމ� ާދިވެހިާމީހުންނ�ށް ާއ�ދި ާއެހެންވ�ރ އި ާވ ސިލުކޮށްދެންބ�ޔ�ކ�ާބ�ހުން ާއެއްޗެއް ާއެާށް ވެއްޖިއްޔ 

އެއްާާބ�ސް.ާދީނީާވ ހ�ކ�ންމެާފ�ސޭހ�ާބ�ހ�ކީާހ�މ�ާދިވެހިގިނ�ާމީހުންނ�ށްާއ�ދިވެސްާއެާާކުރުމ�ށްާވެސްާއެންމެތ�ޢުބީރު

ާކ�މުގ�އިާއެއްާދެއްކިާާއިޤްތިޞ ދީާވ ހ�ކ�ާވިޔ�ސްާދެއްކިާކ�މުގ�އިއެއްާާއ�ދިާޢިލްމީާވ ހ�ކ�ާވިޔ�ސްާދެއްކިާކ�މުގ�އިާ

ާ ާހ ސިލުކުރެވޭނެ. ާއޭތި ާގޮތުގ�އި ާފ�އިދ ހުރި ާއެންމެ ާމީހުންނ�ށް ާދިވެހިވިޔ�ސް ާވެސް ާހ ސިލުކުރުވޭނީ ބ�ހުންާއ�ދި

ާބޮޑ�ށްާކ�މ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއެކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބ�ހ�އްޓ�ންާވ ތީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާހ�މ�ާޖެހޭ.ހ�ނދ ނުގ�އި އެހެންމެ،

ާބ�ލ�އިލި ާާކ�މުގ�އިާާކުރިއެރުމ�ށް ާތ�ރ�އްޤީގެާވިޔ�ސް ާކ�މެއް ާހުރިހ  ާކުރެވޭ ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ވިޔ�ފ ރިކުރުމ އި

ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއްމ�ގުގ�ާ ާހުރިހ  ާކުރެވޭ ާމ�ޝްާކުރުމުގ�އިާއި ާޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރ�ން.ާވެސް ވ�ރ ތ�ކެއް

ާދެކެާއިރުގ�އިާވ�ރ�ށްންޖެހޭ.ާއެއްބ�ސްވުންތ�ކެއްާވެވޭތ�ކެއްާހ�ދ�އެގްރިމ�ންޓު ާދ ނެ.ާމިހުރިހާ ގިނ�ާވ ހ�ކ�ތ�ކެއް ވެމުން

ާދެާމީހުންާދ�އްކ ާވ ހ�ކ�ާއެާދެާމީހުންާދެާާވ ހ�ކ�ތ�ކެއްގ�އި ާދޭާމީހުން ާތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ވެސްާބ�ސްާއެއީާއ�ޅުގ�

ާހުފ�ާނ�ށްމީހުން ާވ�ސީމް ާވ�ރުގ�ދ� ާއެންމެ ާދިވެހިކޮށްދޭ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާމީހުންގެާލ�ތް. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއީ ބ�ސް

ާކުރިއެ ާވ�ސީދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވ�ރުގ�ދ� ާވ�ރ�ށް ާއޮތް ާކ�މުގ�އިރުމ�ށް ާވ ާާލ�ތެއް ާމިކ�މ  ާވެސްާއިރު މެދުގ�އި

ާލ�ންޖެހޭނެ.ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާސިޓީގ�އިާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިާހުރިާކ�ންތ�އްތ�ކުގެާތެރޭގ�އިާވިދ ޅުވެފ�އިާމިާވިސްނ 
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އިާވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ 4ާާބިލުގެާާއިާއެއ ާާވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ނ(ާ�ގެާބިލުގެާދިނުމުށްާއިސްކ�ންބ�ހ�އޮންނ�ނީާދިވެހި

ާމ އްދ ގ�އ4ާާިމިާކުރ�އްވ ފ�އި.ާއްދ ާއ�ށްާރިޢ ޔ�ތްވ�ނ�ާމ 6ާއ�ދިާއެާބިލުގެާާވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއ އ4ާިބިލުގެާާއެ

ާކ�މުގ�އި ާހިންގޭ ާއ�މ ޒުކޮށްގެން ާކ�ންތ�އްތ�އް ާދިވެހީންނ�ށް ާމިބުނ�ނީ ާދިާވ�ނީާވެސް ާއ�ދި ވެހިރ އްޖޭގެާނ�މ�

ނ�މާ�ާވ�ނީާކުރ ާކ�މުގ�އިާންާނުވ�ތ�ާއެހެނިހެންާވެސްާބ�ޔ�ކުާދިވެހިރ އްޖޭގެާމީހުންނ�ށްާބޭނުންތެރިާކ�މެއްއިސްވެރި

ާކޮާާއެ ާއ�ންގ�އިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާމިއިން ާއެއްޗެއް ާއެ ާތ�ރުޖ�މ މީހުންނ�ށް ާޖެހޭނެއޭ ާއެއްޗެއް ާދ ާންމެ ކުރެވެން.ާމިކ�މ�ށް

ޚ�ރ�ދެކޭ.ާމިާޚ�ރ�ދ�ކީާމިއީާބޮޑުާާއެޓ�ރނީާޖެނެރ�ލްާލ�ފ ދެއްވިާގޮތުގ�އިޚ�ރ�ދުާރ އްޖޭގެާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށްާ

ާރ�އްމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކ�މެއް ާއ�ންގ�އިދިނުމ�ޔިހުރިހ  ާއ�ކުރ�ށް ާއ�ކުރުން ާޚ�ރ�ދުާތުންނ�ށް ާމި ާކުރ�ންޖެހޭ ާށްޓ�ކ�އި

ާވުރެ ާރ�ނގ�ޅުާނުާކުރުމ�ށް ާކ�ހ�ލ�ކުރުން ާާވ  ާއޮތީ. ާވިދ ޅުވެފ�އި ާވ ހ�ކ�ފުޅު ނޑުާގޮތ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� އެހެންނ�މ�ވެސް،

ާވިސްނ�ވ ދ�ންނ�ވ ލ�ންާ ާފުރ�ތ�މ� ާފ�އިސ ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�އުލ�ތުގ�އިާހުންނ� ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އ�ކީާހ�މ�ާސީދާ ާބ�އްލ�ވ 

ފ�އިސ ާއިންާޚ�ރ�ދުކޮށްގެންާމިާާތުންގެޔިރ�އްާާކ�މެއް.ރ�އްޔިތުންގެާފ�އިސ .ާމިހުރިހ ާއެންމެންާއެއްބ�ސްާވ ންޖެހޭނެާ

ނޑ�އ�ޅ ާނިންމީބިާފ�އިސ ާމި ވެސްާހ�މ�ާސީދ ާރ�އްޔިތުން.ާާލުގ�އިވ ާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާއެކ�ންާއެގޮތ�ށްާކ�

ކ�ންބޮޑުވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންޖެހޭާއިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިކ�މ ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމ�އްސ�ލ�އިގ�

ާމ�އްސ�ލ� ާއ�ޅުގ�ާާ�އެއްާާއެއްވެސް ާކ�މެއް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެއްވެސް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާވ�ޒީރުންގެ ާނުފެނޭ. ނޑ�ކ�ށް

ާކ� ާކުރ�ންޖެހޭ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާންކ�މުގ�އި ާނިންމިދ ނެ. ާކ�ންކ�ން ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން އ�ށް

ާރ�އްޔި ާމ�ންދޫބުންތ�ކެއް ާތިބި ާފޮނުވ ފ�އި ާއެމީހުން ާވ�ކިގޮތ�ކ�ށްރ�އްޔިތުން ާމ�ޖިލީހުގ�އި ނޑ�އެޅިާާތުންގެ ާކ� ކ�މެއް

ާވ�ކި ާކޮމިޓީގ�އިާާއ�ނެއްކ  ާމ�ޝްވ�ރ ކޮށްގެން ާޒ�މ ނެއްގ�އި ާއެތ�އް ާނިންމ�އިގެން ާއ�ޣްލ�ބިއްޔ�ތ�ކުން ާޚ އްޞ� ގޮތ�ކ�ށް

ާވ�ކި ާގެނެސްގެން ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާހުރިހ  ާގެންނ�ންޖެހޭ ނޑ�އެޅީމ ާގޮތ�ކ�ށްާާމިއ�ށް ާކ� ާދެންާ�ޕްރިސ�އިޒްކޮށް

ާވ�ރ�ށްާނ ދިރުާއޭގެތެރެއ�ށްާރ�އީސުލްޖުމްހޫރި ާމ�ދު ާވ�ރ�ށް ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޤ�އުމ�ށްާގެއްލުންވ ާއްޔ ާވެދެވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ކީ

ާކ�މެއްގ�އިާ ާނޫން.ާދ�އުލ�ނޫނިއްޔ ާކޮށްގެންކ�ހ�ލ� ާރ�އްޔިތުންގެާފ�ވ ނެާކ�މެއް ާއެއީ ވ ތީާާއިސ ާކ�މުގ�އިާތުގެާފ�އިސ 

ާނިންމީމ  ާއެގޮތ�ށް ާރ�އީސުލްާ�ރ�އްޔިތުން ާއެއ�ށް ާޙ�އްއިޢުތިރ ޟުޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޮޑ�ށްާކުރުމުގެ ާވ�ރ�ށް ާދ އިރ  ާއެ ޤު

ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާއ�ދިާއެާދ އިރ ާހުޅުވ ލެވިފ�އިާއޮންނ�ނީާވެސްާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާހ�ނިކޮށް.ާއެހެންވީމ ،ާހ�ނި

ނޑު ާާވެސްާއ�ޅުގ� ާއިހުތިރ މ  ާވ�ރ�ށް ާބޭފުޅުންޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާދ�ންނ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިާއެވީމ� ނގޭ

ނޑުާމިހ ރުާކ�ން.ާޑރ.ސްނ ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގ�އިާވި ތ�ކުގ�އިާއިނދެގެންާއެއްާމ�ޖިލީސްސ�ވ ދ�ކީާއ�ޅުގ�

ާވ�ރ�ށްާރެވޭރ ކުމ�ޝްވ� ާނ�ޝީދ�ކީާކުހިއްސ ާާއިންގިނ�ާއިރުގ�އި ާރ�އީސް ާބޭފުޅެއް. ާދ�ންނ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ރެވޭ

ނޑުގެ ާރ�ހުާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާނުވިއެމ�ތްތެރިޝ�ޚްޞީގޮތުން ާކ�މުގ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާއް ާރ އްޖޭގެ ނ�މ�ވެސް

ާމ�ޢ ފ  ާވ�ރ�ށް ާމިކ�މުގެ ާއެހެންވީމ ، ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އި ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ކުާއެާާކ�ންކ�މުގ�އި

ާއިހުާ ާއ�ދި ާމ�އްސ�ލ�އިގ�ދ�ންނ�ވ ލ�ންޖެހޭނީ ާމި ާދ�ންނ�ވ ލ�ންޖެހެނީ ާވެސްާއިތިރ މ އެކު ނޑުގެ ވިސްނުންާާއ�ޅުގ�
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ާރ�އްޔިތުން ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާއިތުރ�ށް ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއ�ނބުރ  ާމިބިލު ާނިންމ ފ�އިާާހުންނ�ނީ މިހ ރު

ާ ާގޮތ  ާކިރިޔ މެމިއޮތް ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާތ�ޞްާދުގ�އި ާމިބިލު ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާމިކ�މުގ�އި ކުރެއްވުމ�ށްާދީޤުވެސް

ާ ާވެސްދ�ންނ�ވ ލުން. ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާގޮތްާއެއީ ާހުންނ� ާދ�ންނ�ވ ލ ނީާާ.ވިސްނުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިންމ ލ�މުން ވ ހ�ކ�

ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ތީ،މިކ�ހ� ާބިލެއް ާޙ�ޤީޤ�ާލ� ާކ�ންކ�ން ާވެސް ާރ�އްޔިތުން ާހުރިހ  ާކުރ�މުންާރ އްޖޭގެ ތުގ�އި

ާޒ�މ ނ އި،ާތ�ނ އި،ާ ާރިޢ ޔ�ތްގެންދ�ނީ ާބ�ލ�އިލ�71ާާި �61 �1ާ،41ާ،51ކުރެވިގެން.ާވޭތުވެދިޔ�ާހ ލ�ތ�ށް ާއ�ހ�ރ�ށް

ާދިވެހިާކ�މުގ�އި ާވެސް ާވިޔ�ސް ާހެދިފ�ހިބ�ސް ާބިލެއް ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާާމ ޔ�ތްކުރ  ާއެއީ ާނެތް. ވެސްާއެއް

ާދިވެހިހީފުޅުނުކު ާތިއްބެވި ާއޭރު ާޤ�އުމ�ރ�އްވ�އްޗޭ ާއ�ދި ާއެ ާޢިލްމުވެރިންނ�ށް ާދިވެހިބ�ހުގެ ާމީހުން ާލޯބިކުރ  ބ�ހ�ށްާށް

އިސްކ�ންނުދެނީާކ�މ�ކ�ށް.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާމިހ ރުާކީއްވެގެންތޯާއޭރުާބިލެއްާނުހެދީ.ާއެއީާއޭރުގެާދ�އުލ�ތުން،ާއޭރުގެާ

ާ ާއޭރުގެ ާމ�ޖިލީހުން، ާރ�އްޔިތުންގެ ާއޭރުގެ ާދިވެހިރ�އްޔިތުން، ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއ�ހ�އްމިއްޔ�ތުކ�ންާސ�ރުކ ރުން ބ�ހ�ށް

ާބިލެއްާ ާވ�ކި ާއިތުރ�ށް ާވ�ކިާދެއްވ ތީ. ާދިވެހިބ�ހ�ދ�އިގެން ާނެތީމ�. ާވ ހ�ކ�އެއް ާއ�އު ާއެހެން ާދ�އްކ ނެ ާތ ރީޚ�ށްާން ހ އި

ާމ  ާއ�ދި ާތ�ނުން ާއެ ާހުރޭ. ާއުފ�އްދ ފ�އި ާމ�ރުކ�ޒެއް ާޤ�އުމީ ާޤ ނޫނެއްާޚިދުމ�ތްކުރ  ާވީނ�މ�ވެސްާާބޮޑު ނެތްކ�މުގ�އި

ާފުރުޞ�ތުާހުޅުވ ލެވިފ�އިާއޮވޭ.ާބ�ހ�ށްާކުރުމުގެާފުމެާމީހ�ކ�ށްާޚިދުމ�ތްާކުރ�ންާބޭނުންާކޮންދިވެހިބ�ހ�ށްާޚިދުމ�ތް ރިހ�މ�

ާޅެންާ ާޝ�އުގުވެރިކުރުވޭ. ާހިތްތ�ކުގ�އި ާމީހުންގެ ާކުރިއެރުވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބ�ސް ާއެ ާދެވޭ. އ�ހ�އްމިއްޔ�ތުކ�ން

ާބޮ ާމުބ ރ ތްތ�އް ާލިޔުމުގެ ާމ�ޒުމޫނު ާމުބ ރ ތްތ�ކ އި، ާވ ހ�ކ�ދެއްކުމުގެ ާވ�ސީމުބ ރ ތްތ�ކ އި، ާގޮތުގ�އިާޑެތި ލ�ތްތ�އް

ާދ ބޭނު ާނެތިގެން ާމިކ�ންކ�ން ާއުވިގެން، ާމިކ�ންކ�ން ާމިހ ރު ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާހ�މ�ގ�އިމުާންކުރެވޭ. ވެސްާކ�މ�ށް

ާފެންނ ތީ ާމ�ޖިލީހ�ށް ާއެހެންވީމ ާާ�ރ�އްޔިތުންގެ ާއޮތީ. ާމި ާފ ސްކޮށްފ�އި ާބިލު ާމި ާބ�ލ�އިގ�ނެގެން ާބިލު ާ�މި

ނޑުާއެާވ ހ�ކ�.. ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާރިޔ ސ�ތުން

ާ ާއޮތް ނޑ�އެޅިފ�އި ާކ� ާއ�ށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހ�މ�ވީ.�3ާާޝުކުރިއްޔ  ާއެ ާމިހ ރު މިނެޓުއިރު

ނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞ�ތުާގުރ�އިދޫާދ އިރ ގެ ާއ�ށް.ާާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ާާއ�ޅުގ�

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ގުރ�އިދޫާދ އި

ާމިާ ާބިލު ާއިސްކ�ންދިނުމުގެ ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާއ�ނބުރާ  ާމ�ނިކުފ ނު ާއެ ާފޮނުވުމުން ާއ�ރިހ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާތ�ޞްދީޤުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާފ ސްކޮށް މ�ޖިލީހުން

ާއެކ�ާ�ވ ތީާފޮނުއްވ ފ�އި ނޑު ާމ�ނިކުފ ނުާއ�ޅުގ� ާއެ ާފޮނުއްވ ލުމުގ�އި ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާހިތ މ�ކުރ�ން. މ 

ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއެބ�ހުރި. ާދ�އްކ�ވ ފ�އި ާޤ ނޫނީާާގޮތުގ�އިާސ�ބ�ބުތ�ކެއް ާމި ާމ�ނިކުފ ނ�ށް އެ



 27

ާއ�ރުއްވ ފ�އިވ ލ�ފ  ާމ�ނިކުފ ނ�ށް ާއެ ާވިސްނ ވ�ޑ�އިނުގ�ތް ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާފ�ރ ތ�ކީ ނޑުާާލ�ފ�އެއްާދެއްވި ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް

ާ ާމި ާފ�ރުމ ކުރެވި ާބިލު ާމި ާގޮތެއްގ�އި ނޑު ާމ�އިގ� ާދިވެހިޤ�ބޫލުކުރ�ނީ. ާދިޔ�އީ ާހުށ�ހެޅިގެން ާގެއްލިގެންާބިލު ބ�ސް

ާރ�އްކ ތެރިކުރުމުގެާހިބ�ސްާ.ާދިވެހިެއަކުމެގ ިބަރްށަޓަކއި � ހިނގ�އިދ ނެތީ ނޑުމެންގެާމ ދ�ރީާބ�ސް މ ޔ�ތްކޮށްާއ�ޅުގ�

ާ ާއެ ާދ އިރ ގެބޭނުމުގ�އި ާމ ވ�ށު ާމ�ޖިލީހ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާޖ�މ ލުާބިލު ާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާހުށ�ހެޅުއްވީ.ާއެއ� ާމ�ާބޫބ�ކުރު ާމި ާބިލު ާއެ ާބ�ހުސްާގޮތުގެާމ�ތީން ާތ�ޅުމުގ�އި ާމި ާކޮމިޓީގެާޖިލީހުގ�އި ކުރުމ�ށްފ�ހުގ�އި

ާފ  ާބިލު ާމި ާކުރެވި ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ާވެސް ާދ�ންނ�ވ ހެންާާސްކުރެވިގެންމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާމި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ދިޔ�އީ.

ާބިލ�ކ�ށްވ އިރުގ�އިާ ާއެކުލ�ވ ލެވިފ�އިވ  ާހިނގ�އިދ ނެތީ ާގެއްލިގެން ާބ�ސް ާމ ދ�ރީ ާމި ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާތެރޭގ�އިާ ާކ�ންތ�އްތ�ކުގެ ާބ�އެއް ާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ ާފޮނުއްވުމުގ�އި ާއ�ނބުރ  ާމި ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ  ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާފ ހ�ގ�އ�ޅުގ�ާ ާމި ާދިވެހިނޑު ާބ�ސް ާމި ާއޮތްކ�މުގ�އިާކުރެވިގެންދިޔ�އީ ާލިޔެފ�އި ާއެހެންާބ�ހ�ކުން ާފިޔ�ވ�އި ވ ނ�މ�ާާބ�ސް

ާޖެހިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ކ�މުގ�އި ާތ�ރުޖ�މ ކުރ�އްވ�ން ާބ�ހެއް ާއެކ�ންކ�ންާާއެ ާސ�ބ�ބ�ކީ. ާއެއް ނޑު ާމ�އިގ� ާއެއީ ވ ތީވެ

ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ ފ� ާހިނގ  ާޚ�ރ�ދުތ�ކެއް ާމިާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާވ�ނީ. ާމި ާފޮނުއްވ ލ�އްވ ފ�އި ާއ�ނބުރ  ާމި އި

ާ ާާ�ބިލުގެ ާއ އި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ 4ާާވ�ނ� ާއ އި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމިވ 4ާާވ�ނ� ާބުނެފ�އި ާ)ނ(ގ�އި ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ާބ�ޔ ންކޮށްފ� ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާކުރ ނެ ާފ�އިދ ތ�ކެއް ާގިނ�ގުނ� ާވ�ރ�ށް ާމީގ�އި ާދިވެހިންނ�ށް ާއިވ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީ

ާދިވެހި ާއެއީ ާމ އްދ�ތ�ކެއް. ާއޮންނ�ންޖެހޭ ާބ�ހ�ކުން ާއެހެން ާފިޔ�ވ�އި ާދިވެހިބ�ހ�ށްާލ�ހ ާބ�ސް ާއެބ�ޖެހޭ ާބ�ސް ާއެ ތުގ�އި

ާތ�ރުޖ�މ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާބޭނުމ�ކީ ާއެއީ ާދިވެހިވ ން. ާދ�ންނ�ވ ހެން ާމި ާހިނގ�އިދ ނެތީވެާތެރޭގ�އި ާގެއްލިގެން ބ�ސް

ާ ާމި ާހިމެނިފ�އި ާބިރ�ށްޓ�ކ�އި ާއެ ާދިވެހިާވ�ނީ.އެކ�މުގެ ާކޮންމެހެން ާބ�ހ�ކުންާހ�މ�އެއ އެކު ާއެހެން ާފިޔ�ވ�އި ބ�ސް

ާ ާއެހެންވެއްޖެހ އޮންނ�ންޖެހޭ ާއެބ�ދޭ. ާމ އްދ ތ�ކުން ާމި ާވެސް ާފުރުޞ�ތު ާއެ ނޑުާާކ�މުގ�އިާލ�ތުގ�އި ާއ�ޅުގ� ވ ނ�މ�

ާވ  ާޚ�ރ�ދުގެ ާދެން ާނޫން. ާސ�ބ�ބުތ�ކެއް ާޤ�ބޫލުކުރެވޭނެ ާސ�ބ�ބުތ�ކ�ކީ ާމި ާގޮތުގ�އި ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ އިރުާޤ�ބޫލުކުރ 

ާއެން ނޑުމެން ާއެއ�ޅުގ� ާއެބ� ާވިސްނ ލީމ� ާވެސް ާގެންދ�ނީާމެންނ�ށް ާކުރ�މުން ާޚ�ރ�ދުތ�އް ާސ�ރުކ ރުން ާމިއ�ދުގެ ނގޭ

ާމ އްދ ގެާ)ނ(ގ�އިާއެާބ4ާުކިހިނެއްކ�ން.ާމިާ ާބުނ�ނީާތ�ޤުާވ�ނ�6ާއ ދެ،ާާ..ނ�ނީ.ވ�ނ� ާމި ރީރެއްާނުވ�ތާ�މ އްދ ގ�އި

ާދިވެހިނ�ޞޭ ާފިޔ�ވ�އިޙ�ތެއް ާދޭކ�މުގ�އިާބ�ސް ާމީހ�ކު ާބ�ހ�ކުން ާދ ންާއެހެން ާތ�ރުޖ�މ ކުރެވިގެން ާވ ހ�ކ�.ާވ ނ�މ� ޖެހޭނެ

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ  ކ�މެއްާާވ ނ�މ�ާއެއީާޚ�ރ�ދުތ�ކެއްާހިނގ ނެާދ ކ�މުގ�އިާކުރެވިގެންގޮތުގ�އިާއެާވ�ގުތުންާތ�ރުޖ�މ ާއ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ�ދެއްކިާ�ނޫން.ާއެހެންވީމ  ާމީހ�ކު ާބ�ހުން ާވިޔ�ާޢ�ރ�ބި ާއ�ކ�މުގ�އި ާތ�ޤުސް ާމީހ�ކު ާބ�ހ�ކުން ާނޫން ާއެ ރީރެއްާދި

ާދިވެހިބ�ހުންާާދެއްވި ާދޭހ�ވެގެންދ ނީ ާއެއްޗެއް ާއޭގެން ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއ�ޑުއ�ހ  ާއެ ާވ ނ�މ�ވެސް ކ�މުގ�އި

ާމި ާފޮނުއްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ  ވ�ނީާާތ�ރުޖ�މ ކުރެވިގެންދ ނެތީވެ.

ާސ� ާބިލެއްރ�ނގ�ޅު ާހ�ދ�ންޖެހޭނެ ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބިލ�ކީ ާމި ާއެހެންވީމ� ާނޫން. ާދ�އްކ�ވ ފ�އެއް ާބ�ބުތ�ކެއް

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ ާކ�މުގ�އިާނުދެކޭާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ�
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ާމީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިމްތިޔ ޒްާފ�ހުމ ފ�ންނުާއުތުރުާދ 

ާއިސްކ�ންދިނުމުގެާޝުކުރިއް ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާއ ދެ، ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް. ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޔ 

ާވ�ނީާ ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާގޮތުންާއ�ޅުގ� ާމ�އްސ�ލ�އ ާގުޅޭ ާއ�ނބުރ ާފޮނުއްވ ލެއްވި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބިލު

ާފޮނުއްވެާ ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާމި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ�ޖިލީހ�ށްާއ ދެ، ާފެންނ�ން ާރީތިކޮށް ާވ�ރ�ށް ާއޮތީ ާމި ާސ�ބ�ބު ވި

ާމ�ނިކު ާއެ ާއެއީ ާސިޓީގ�އި. ާތ�ޞްދީޤުފޮނުއްވެވި ާބިލެއް ާމިފ�ދ�އިން ާދިމ ވެދ ނެާފ ނު ާފޮނުއްވ ލ�އްވ�ނީ ނުކުރ�އްވ 

ާހު ާދ�ތިތ�ކެއް ާވެސް ާނޫން ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާހުރުމުން ާހުރ�ސްތ�ކެއް ާއިޖްތިމ ޢީ ާނޫނިއްޔ  ާޢިޤްތިޞ ދީ ރުމުން.ާޤ ނޫނީ،

ާބ�ދުބ�ހެއްާ ާއެއްވެސް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރ�އްވ�ނީ ާމި ާމިގޮތ�ށް ާޢ�މ�ލުފުޅު ާމި ާމ�ނިކުފ ނު ާއެ އ ދެ،

ާމިސ ލުާ ާނިޒ މެއްގެާރިވެތި ާގޮތ�ށްާތިންާބ ރުާވ�ކިވެފ�އިވ  ާއޮންނ� ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާމިގޮތް ާޤ ނޫނުގ�އި ވިދ ޅުނުވެ

ާ ާރ�ނގ�ޅު ާޑިމޮކްރެޓިކް ާއުފ ކުރ�ންާދ�އްކ�ވ�މުން. ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާދ�އްކ�ވ�މުން. މިސ ލުތ�އް

ާދ�ންނާ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ�އްކ�ވ ތީވެ. ާމިސ ލުތ�އް ާރ�ނގ�ޅު ާމިފ�ދ� ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ރ�ށްާލޯބިކުރ�އްވ ާއެއ�ށްާހ�ށްާވ�ާހޫރިއްޔ ާއ�ކީާދިވެހިބ�ވ�ގުތުގެާމިާހުންނެވިާރ�އީސުލްޖުމްާގޮތުގ�އިާދިވެހިރ އްޖޭގެާމި

ާޝ�އުޤުވެރިދިވެހި ާޚ އްޞ� ާތ ރީޚ�ށް ާހުންނ�،ާދިވެހި ާޝ�އުޤުވެރިކ�ން ާޚ އްޞ� ާވ�ކިން ާބޭފުޅެއް.ާބ�ހ�ށް ާހުންނ� ކ�ން

ާގޮތެއްާނުހ�އްދ�ވ ނެއެހެންވީމ ،ާދިވެހި ާއިހ ނެތިާއެއްވެސް ާހިތުގ�އިާާބ�ހ�ށް ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާފުރިހ�މ�ާޔ�ޤީންކ�ން ކ�މުގެ

ާ ާވ ހ�ކ�ފުޅުއެބ� ާޕ ޓީއ�ކުން ާއިދިކޮޅު ާދެންމެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކުޅުއްވ ާާއޮތް. ާޓީޓީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާބޭފުޅ�ކު ދެއްކެވި

ާމި ާއެާއުސޫލުންނޭ ާގޮތ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާއެހެނެއްނޫން ާމިކުރ�އްވ�ނީ ާއެާާކ�ންތ�އްތ�އް ކ�ންތ�އް

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއް ާމ�ސްއޫކުރ�އްވ�ނީކީ. ާއެލިއްޔ�ޔ ގެ ާއ�ދ ކުރ�އްވ�ާތެއް ާއެ ާއޮތްާމ�ނިކުފ ނު ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ނީ.

ާއެހެންވީމ  ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ިމީއ ަހަމ ާޤޫނީނ ަހަމަތުކެގ ަމީތްނ ުކެރވޭ ަވަރްށ � މ�ސްއޫލިއްޔ�ތެއް.

ާއެަރނަގުޅ ަކެމކޭ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވިސްާ. ާމ�ޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ނ ލުމ�ކީާވިދ ޅުވ 

ާއ ދެ،ާނެތް ާނޫނޭ. ާމިނޫންާކ�މެއް ާއެނގޭ ނޑުމެންނ�ށް ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އިާއ�ޅުގ� ާބޮޑެތި ާޑިމޮކްރެޓިކް ވެސް

ާލިބިދީފ�އި ާއ�ށް ާވީޓޯާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބިލުތ�އް ާއޮވޭ. ާބ ރުތ�އް ާމިސ ލ�ކ�ށްާވ  ާއޮވޭ. ާވެސް ާބ ރުތ�އް ކުރުމުގެ

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއް ާޤ�އުމުގ�އި ާމި ނޑުމެން ާމ އ�ޅުގ� ާގޮތ�ށްވުރެ ާލިބިދީފ�އިވ  ާވީޓޯާޔ  ާބ ރުތ�އް ކުރުމުގ�އިާބޮޑެތި

ގެާވޯޓުާހޯދ�ންޖެހޭާކޮންގްރެސްގ�އި.ާ�/�ދެއްވ ފ�އިާއެހެންާޤ�އުމުތ�ކުގ�އިާއެބ�ާއޮތް.ާމިސ ލ�ކ�ށްާއެމެރިކ ގ�އިާވެސްާ

ާއ�ނ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ�އިޑުއެއީ ާއޯވ�ރ ާބިލެއް ާފޮނުވ  ާއެނޫބުރ  ާއ�ދި ާވެސްާާންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި. ގޮތ�ށް

ާބ އްވ�ވ ފ�އިާވީޓޯ ާބިލު ާއެ ާޖީބުގ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއޮވޭ.ާއެއީ ާވެސް ާއެއް ާވީޓޯ ާކިޔ  ާވީޓޯ ާޕޮކެޓް ކުރެވޭ.

ާވީޓޯާ ާގޮތ�ށް ާރ�އިޑުނުކުރެވޭ ާއޯވ�ރ ާވެސް ާދުވ�ހ�ކު ާބޮޑެތިާދެން ާމ  ާވެސް ާބ ރުތ�އް ާއެފ�ދ� ާކުރެވުމެއް. ކުރެވޭ

ާދެއްާޑިމޮކްރެޓިކު ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޤ�އުމުގ�އި ާމި ވ ފ�އިވޭ.
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ާލިބިދީފ�ރ�އީ ާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ�ކ�ށް ާނެތް ާއެހެންވީމ އެއް ާވެސް. ާބ ރެއް ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ ައްށ � އެވ�ރުގެ

ދެރ�ވ ާކ�މެއް.ާިލިބދޭ ެއ ުކަޑުކަޑ ާބުރ ެވްސ ިމ ަމިޖީލުހްނ ިނުގަލިއަގެނވޭ ޮގަތްށ ާވަހަކެދްއުކަމީކ ައުޅަގނުޑ 

ާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުދ�އްކ�ވ�މުން ާބޭފުޅ�ކު ާޕ ޓީގެ ާއިދިކޮޅު ާދެން ާކ�މެއް. ާކުރ  ާމުއްދ�ތުގ�1ާާެހިތ މ� އ�ހ�ރުގެ

ާކޮންމެާރޯދ�ާމ�ހ�ކުާއިހްޔ ކުރުމުގެ،ާރ�މ�ޟ ންާމ�ސްާއިހްޔ  ކުރުމުގެާހ�ފުލ ތ�ކުގ�އިާބޭރުގެާމީހުންާގެނެސްާތެރޭގ�އި

ނޑުާވ�ރ�ށްާހިތ މ�ކުރ�ންާއެާކުރެވެމުންވެސްާތ�ރުޖ�މ  ާވ�ރ�ށްާފ�ޚުާދ�ނީ.ާއ�ޅުގ� ާވިދ ާރުވެރިކ�މ ވ ހ�ކ� ޅުވީތީވެ.ާއެކީ

ނޑުމެންގެާޢިލްމުވެރިންާޖ�ލުގ�އި.ާއެއީާބޭރުާޤ�އުމުތ�ކުންާމިޞްރުންާއިހްޔ  ކުރުމ�ށްާޢިލްމުވެރިންާގެންނ�ވ އިރުާއ�ޅުގ�

ާފ�ޚުރުވެރި ާއެއީ ާއ ދެ، ާކ�މެއް. ާހިތ މ�ކުރި ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއެއްާާކ�މ އ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާދެއްކޭނެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� އެކު

ރުފިޔ ާގޭގ�އ�111ާާިއ�ހ�ރުގެާމީހުންނ�ށ65ާާްނޫން.ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންާފ�އިސ ތ�އްާޚ�ރ�ދުާކުޑ�ކޮށްގެންާމިކުރ ާކ�މ�ކީާ

ންމެވެސްާރުފިޔ ާނޫނިއްޔ ާކ�111ާޮތިއްބ�ވ�ނިކޮށްާދެއްވުން،ާދެއްވ�މުންާގެންދެވުން.ާއ�ދިާއެކ�ނިވެރިންާމ�އިންނ�ށްާ

ާ ާޔ�ތީމުންނ�ށް ާދެއްވުން. ާއިނ ޔ�ތެއް ާގެންދެވުން.�111ާާއ�ދ�ދެއްގެ ާދެއްވ�މުން ާއިނ ޔ�ތެއް ާއެފ�ދ� ާނޫނިއްޔ  ރުފިޔ 

ން.ާއ�ދިާމ�ދ�ނ�އިގެާންނ�ށްާވެސްާއިނ ޔ�ތްާދެމުންާދިޔުކުދިންާބ�ލ ާމީހުާާއ�ދިާހ�މ�ާއެހެންމެާނުކުޅ�ދޭާމީހުންނ އިާއެ

ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ާދިޔުއެހީތެރިާދ�ށުން ާފޯރުކޮށްދެމުން ާފ�އިސ ާކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމިފ�ދ� ން.

ާވިދ ޅުވެއްޖެާ ާބޭފުޅ�ކު ާޕ ޓީގެ ާއިދިކޮޅު ާހ�މ� ާއ�ދި ާދެންމެ ާމ�ސ�އްކ�ތ�ކީ. ާމިކުރ  ާކުޑ�ކޮށްގެން ާޚ�ރ�ދު ޚ�ރ�ދުކޮށްގެން

ާ ާޤ ނޫނެއް ާދިވެހިާޤ�އުމުގ�އިާދިވެހިކުރީގެ ާނެތ�ސް ާކުރެއްވިާހިބ�ސް ާދ�ނީ.ާމ ޔ�ތްކުރ�ން ާކުރެވެމުންނޭ ާކ�މެއް ހުރިހ 

ާއެ ާހ�ދ�އިގެން ާޅެމެއް ާކުރީގެ ާމިއީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޚުދު ނޑު، ާތ�ނ�ކ�ށްާދިޔ�އިާއ�ޅުގ� ާފ ސްކުރ�ން ާޅެމުގ�އިާާ�މ�ޅެން އެ

ނޑުގެާބ�ޔ ނެއްާނ�ގ ފ�އިާޝ�ރީޢ�ތ�ށްާފޮނުވ�ންާއ�ޑީގ�އިާފޮނުވިފ�އިވ ާމ ނ�ާއެއްާއެބ�އޮތް ވެގެންާާކ�މ�ށްާބުނެާއ�ޅުގ�

ާމިސ ލެމ�ސ�އްކ� ާދިރިހުރި ާމިހުރީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމީހެއް. ާދިވެހިތްކުރި ާކިހިނެތްތޯ ާއެހެންވެ ާއް. ޔ�ތްކުރ�ންާމ ހިބ�ސް

ާމ�ސ�އްކ�ތް ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުކުރީގ�އި ާކ�މ�ކީ ާފުރ�ތ�މ� ާއޮތީ. ާނެތީ.ާކުރެވިފ�އި ާއެއްގޮތ�ކ�ށްވެސް ާމިނިވ�ންކ�ން މުގެ

ާދިވެހި ާކިހިނެތްތޯ ާގޮތ�ކ�ށްތްމ ޔ�ހިބ�ސް ާއެފ�ދ� ާކުރ ނީ ާބ�ހެއް ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދިވެހިންާހިމ ޔ�ތް. ކުރެވޭނެ

ޔ�ތްކުރެވެމުންާދ�ނީ.ާމ ހިބ�ސްާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ހ ާހިނދ�ކުާދިވެހިާބ�ހުންނދ�ކު،ާދިވެހިާޤ�އުމުގ�އިާދިވެހިވ ހ�ކ�ދ�އްކ ހ ާހި

ނޑ�ށްާބ�ލ�އިގ�ނެވޭނެާކ�ންކ�މެއްާވެސްާއެއްގޮތ�ކ�ށްާދ�އްކ ާވ ހ�ކ�ތ�ކ�ކީާާިއިދޮކުޅ ަފާރްތަތުކްނ މި � އެހެންވީމ  އ�ޅުގ�

ާމިާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުމ�ށް ާގެންގުޅޭ ާމި ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާއިދިކޮޅު ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޫން.

ާވެއްޓެމުންާއެމު،ާމިާސ�ރުކ ރ�ކުންާމ�ސ�އްކ�ތްޤ�އު ާޤ�އުމުތ�ކެއް ާކުރެވޭކ�ށްާނެތޭ.ާއެފ�ދ�އިންާމ�ސ�އްކ�ތްކުރިާހުރިހ 

ާދ�ނީއޭ ާމިހ ރުމިޞް. ާވެއްޓެނީ. ާއެ ާޓިއުނީޝިއ  ާވެއްޓުނީ. ާއެ ާއެހެންވީމ ާރު ާވެއްޓެނީ. ާއެ ާލީބިޔ  ތޯާކިހިނެއް،

ާޑި ާއ�އު ާދ�އުރެއް، ާއ�އު ާމިއީ ާއުޅޭނީ. ާދެކިގެން ާމިސ ލ�ކ�ށް ާއެ ނޑުމެން ާއެހެންވީމ އ�ޅުގ� ާޤ�އުމެއް. � މޮކްރެޓިކް

ާަިވެހިައުޅަގނުޑެމްނ ިމ ަމަސްއަކްތ ުކަރީނ ދ ާވެސް ާޝުކުރިއްޔ .ާމ ހިބ�ސް ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ޔ�ތްކުރ�ން.

ާވ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް.
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ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއޮތީ ާބ ކީ ާދެން ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ�ޅ3ާުޝުކުރިއްޔ . ާވ�ގުތު. ާއ�ށްާމިނެޓުއިރުގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑު ގ�

ާވ ހ�ކ�ފުޅުފުރުޞ�ތު ާއިން ާއެލ�އިންސް ާޕީޕ�ލްސް ާމިއ�ރުވ�ނީ ާކުރިން ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވ ާާއެރުވުމުގެ ދެއްކެވުމ�ށް

ާމިނެޓުއިރުާބ ކީާއޮތީ.ާާ�ޒީޒުާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރ�ށް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�ާމ ވ�ށުާދ އިރ ގެ

ާ

 ާކ�ދެއްކެވުން:ވ ހ�ޒީޒުާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރުާވ�ށުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�މ 

ާއ ދެ،ާ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑ�ށް ާބެހޭވ�ރ�ށް ާބިލ  ާމި ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއެޓ�ރނީާާއ�ޅުގ� ގޮތުން

ހެޔޮާލ�ފ ފުޅެއްާނޫނޭ.ާޖެނެރ�ލުގެާމ�ޤ މުގ�އިާހުންނެވިާޑރ.ސ�ވ ދުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށްާއ�ރުވ ފ�އިާވ�ނީާއެއީާ

މ�ނިކުފ ނ�ށްާާަުގ�އިާއެަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ ީމެގ ަފުހްނ ެވްސ ިބުލަތްއ ައނުބާރ ފުޮންއާވަލްއާވިއރ� އެހެންވީމ 

ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާމި ާނުކުރ�އްވ ށޭ.ާއެހެން މ�ނިކުފ ނުާފޮނުއްވިާސިޓީފުޅުގ�އިާާޖެހެނީާއެާއިތުބ ރުކުރ�އްވ ފ�އިާމިކ�ންތ�އް

މިާދ�އްކ�ވ ފ�އިާހުރިާހުއްޖ�ތްތ�ކ�ކީާއެއްވެސްާހ�ރުދ�ނ ކ�މެއްާނެތް،ާއޭގެާސ�ބ�ބުންާޚ�ރ�ދުބޮޑުވ ނެާއެއްވެސްާކ�މެއްާ

އްޔ ގެާެއަފަދ ަސަބުބަތެކްއެގ ަސަބުބްނ ަޙީޤަޤުތަގިއ ަރީއުސްލުޖްމޫހރި � ތްާސ�ބ�ބުތ�ކެއް.ާއެހެންވީމ ންާނެދެއްކެ

ނޑުމެންާކޮމިޓީާމ�ރުޙ�ލ ގ�އިާެއެހްނ ުނަހްއަދާވށޭ � އ�ގުާވެއްޓެނީ.ާއެހެންވީމ  .ާއ ދެ،ާމިާބިލުާފ ސްކުރުމުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާޚ�ރ�ދުާވެސް ާވ ނީ ާގޮތ�ކ�މ�ސ�އްކ�ތްކޮށްފ�އި ާބ ރުާކުޑ�ވ ނެ ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާއ�ދި ށް.

ާފ�ންނީ ާހ�މ� ާއެއީ ާގޮތ�ކ�ށް. ާމީާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާވިސްނުމެއް ާސިޔ ސީ ާކ�ހ�ލ� ާނ ންނާ�ގޮތުން،ާއެއްވެސް ގ�އި

މިާމ�ޖިލީހ�ށްާާކުރީާރ އްޖޭގ�އިާތިބިާހުރިހ ާފ�ންނީާމީހުންާބޭނުންކޮށްގެން.ާއޭގެާހެއްކެއްާނޫންތޯގޮތ�ކ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތް

ާދެއްކެވިާ ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާދެންމެ ާކެރިވ�ޑ�އިނުގ�ތީ. ާބޭފުޅ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ާކީއްވެގެންތޯ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�ން އިޞްލ ޙެއް

ާއެާ ާދެއްކެވިއިރު ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާވެސް ާމެންބ�ރ�ކު ާނ�މާ�ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރި ާއުނިކ�މެއް ާމީގ�އި ާކީއްވެގެންތޯ ބޭފުޅ�ށް

ަޑިއެގްނ ިތްއަބާވ ިއްޞާލެޙްއ ުހަށޭނުޅްއވަީމ � އެހެންވީމ ާގެާމ�ރުޙ�ލ .އިޞްލ ޙުާހުށ�ހެޅުމު ެއަކްނ ިމަކްނ ެއނިގަވ

ާބޭކ ރުކޮށްލުމުގެާައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ެއެހްނެވްއިޖްއާޔ ެއެހްނ ަސަބެބޭކ ިމޮއތީ  ާވ�ގުތު ާމ�ޖިލީހުގެ .

ާސި ާއުނި ާހުރި ާމިހ ރުާމީގ�އި ާތިއްބ�ވ ފ�އި ާވިދ ޅުނުވެ ާއޭރުގ�އިާއެއްޗެއް ާދ�އްކ�ވ�ންާމ�ޤްޞ�ދުގ�އޭ ާވ ހ�ކ� ފ�ތ�ކެއްގެ

ަޙީޤަޤުތަގިއ ެއްއެވްސ ަޤޫބުލުކެރވޭ ަކަހަލ ަސަބެބްއ ެނިތ ައނުބާރ ފުޮނާވުލުމެގ � ވ�ނީ.ާއެހެންވީމ ާބޭނުންފުޅު

ާތިާާފުޮރިވަފިއާވ ެއެހްނ ަމްޤަޞުދަތެކްއ ޮއތް  ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ. ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދެނެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާާކ�މ�ށް ާބޭފުޅުންނ�ށް

ާ ާފޮނުވ ލިާދ�ންނ�ވ ކ�މުގ�އިގޮތ�ށް ާއ�ނބުރ ލި ާމި ާނެތް ާރީޒ�ނެއް ާވެލިޑް ާއެއްވެސް ާއިނގޭތޯ.ާާވ�ންޏ  ސިޓީގ�އެއް

ިމ ަސަބަބްށަޓަކިއ ިމ ިބުލ ޮއްތޮގަތްށ ފްާސުކެރްއުވަމްށަޓަކިއ ެއ ިބުލ ައނުބާރ ފުޮނާވެލްއިވ � އެހެންވީމ 

ާމެންބ�ރުާފުޮނާވަލްއަވްނ ައނުބާރ ައުޅަގނުޑެމްނ ަރްއުދުކުރަމްށަޓަކިއ ވ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ަިލުފުށީ
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ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާފ ސްކުރުމ�ށް ާގޮތ�ށް ާމިއޮތް ާހ�މ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބިލު ާމި ާގޮތ�ށް ާހުށ�ހެޅުއްވި ާރ�ޝީދު ރިޔ ޟް

ނޑުގެާވ ހ�ކ�ކޮޅުާނިންމ ލ�ން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ާހުށ�ހ�ޅ�މުންާއ�ޅުގ�

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމިއ�ރުވ�ނީ ާފުރުޞ�ތު ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާޙ މިދުާާހެންވޭރު މެންބ�ރު

ހ�ނދުމ�ފުޅުކޮށްާއ�ރުވ�ން.3ާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރ�ށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާބ ކީާ ާމިނެޓްާއޮތްާވ ހ�ކާ�

ާ

 ާ:ވ ހ�ކ�ދެއްކެވުންހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ މިދުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާ

ާރީޒ�ނެއްާ ާވެލިޑް ާކ�މ�ކ�ށް ާދ�ންނ�ވ ލެވޭތޯ.ާފުރ�ތ�މ� ާފޮނިކޮށް ާކުރުކޮށް ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ ނ�ން ނޑު ޝުކުރިއްޔ .ާއ�ޅުގ�

ނޑުާވެސްާމި ލ�އްކ�ާރ�އްޔިތުންގެާޤ�އުމެއް،ާާ�ބ�ހ�ކީާމިއ�ދުާވިންޑޯސްގ�އިާއުޅެނީާއިނގޭތޯ.ާދިވެހިާދ�އްކ�ންާއ�ޅުގ�

�ާާ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ  ާމީހުން ާމ�ދުާލ�އްކ�އެއްހ  ާއެންމެ ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވިންޑޯސްގ�އި ާމ�އިކްރޮސޮފްޓް ބ�ހެއް.

ާއު ާމީހުން ާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ އ�ދ�ދެއްގެާވ ހ�ކ�ދ�އްކ  ާބ�ހ�ކ�ށް ާކޮށްފި.ާހި� ޅޭ ާކ�ންތ�އްތ�އްާދިވެހިން މ ޔ�ތްކުރުމުގެ

ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިާދެން ާއ�އިސްގެން ާފިކުރު ާމި ާޙ�ޤީާވ�ނީ ާޤ ނޫނުއުޅެނީ އ�ސ ސީގ�އިާޤ�ތުގ�އި

ކުރެވޭާބިލެއްގ�އިާިއްނަނަވިއެގްނ ިމެހްނ ްޑާރްފޓު � ނުވެނގ�ޅ�ށްާފ�ހުމްާނުވ ތީާއެާފ�ހުމުތ�އްާމ ާރ�މިހިރ�ާމ�ފްހޫމު

ާއެހެންވީމ މިކ�ހ� ާދިމ ވ�ނީ. ާކ�ންކ�ން ާއ�ނެއްކ ައުޅަގނަޑްށ ަހަމ ިމ ުހށަ � ލ� ާމި ާބޭނުންވ�ނީ ވެސްާހ�ޅ ލ�ން

ާކުރެވޭނެާާރ�ނގ�ޅ�ށްާވިސްނ ލ�ން ާޕްރެކްޓިކ�ލްކޮށް ާވެސް ާމިކ�ންކ�ން ާގެންނ�މ ތޯއޭ.ާސ�ރުކ ރުންާވިދ ޅުވ�ނީ އ�ނބުރ 

ައުޅަގނުޑެމްނ ްޕެރްކިޓަކްލޮކްށ ިމަކްނ ުކެރވެޭނ ޮގެތްއ ޯހަދްނ ޮކިމީޓައަކްށ � ވެގެން.ާއެހެންވީމ ާގޮތެއްާހޯދ�ން

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާފުޮނާވަލްނ ައުޅަގނުޑ ުހަށަހަޅން 

ާ

ާގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާޒުބ�އިރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ދުވ ފ�ރުާދ އިރ 

ާމ�ސ�އްކ�ާ.�����ާ����`.ާ ާބިލުާއެކުލ�ވ ލުމުގެ ާރ�އީސް.ާއ ދެ،ާމި ާމީހެއްގެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އިވެރިވި ތުގ�އި

ާބ�ހ�ށްާހ�އިސި ާޤ�އުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން. ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސް ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� އްޔ�ތުން

ބ�ހުގެާމ�ސ�އްކ�ތުގ�އިާޚިދުމ�ތްތެރިާވ�ރ�ށްާގިނ�ާބޭފުޅުންގެާމިާކ�މުގެާތެރޭގ�އިާއ ދެ،ާދިވެހިނުމުގެާބިލ�ކީާއިސްކ�ންދި

ާއެ ާއިާާޚިޔ ލ އި، ާބ�ހ�ށް ާމި ާބިލެކޭ. ާއެކުލ�ވ ލެވުނު ާއެކުލ�ވ ލެވިގެން ާވިސްނުން ާކިހިނެއްތޯާބޭފުޅުންގެ ސްކ�ންދެވޭނީ

ާވިސްނުވިސްނި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއޮތްާވިސްނުމުގ�އި ާފޮނުއްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ނު

ާ ާބިލުގެ ާގޮތުން ާމިސ ލެއްގެ ާފެނޭ. ާއެބ� ާވެސް ާހުރިހާ ާ�ސިޓީފުޅުން ާދ�އުލ�ތުގެ ާދިވެހި ާ)ނ(ގ�އި ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ާދ�ށު ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއިދ ރ ތ�ކ އި، ާއޮފީސްތ�ކ އި، ނޑ�އ�ޅ މުއ�އްސ�ސ ތ�ކ އި، ާކ� ާގ�ވ އިދުގ�އި ާހ�ދ  ހ�އިާއެންމެާން
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ާމިތ�ންކޮޅު.ާ ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާއ ދެ، ާހުންނ�ންޖެހޭ، ާކޮންމެހެން ާބ�ހ�ކުން ާބޭރު ާތެރެއިން ާލިޔެކިޔުންތ�ކުގެ ތ�ންތ ނގެ

ާލިޔެކި ާއެހެން ާފިޔ�ވ�އި ާލިޔެކިޔުންތ�އް ާހުންނ�ންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާބ�ހ�ކުން ާދިވެހިބޭރު ބ�ހުންާޔުންތ�އްާހުންނ�ންޖެހޭނީ

ާބ�ޔ ންކޮ ާކ�މުގ�އި ާއ�ކުރުން ާދިވެހިށްފ�އިވ ކ�ތ ނ� ާމ�ސ�އްކ�ތެއް.ާމީ ާކުރެވިފ�އިވ  ާބިލުން ާމި ާއިސްކ�ންދިނުމ�ށް ބ�ހ�ށް

ާ ާބިލުގެ ާއެހެންމެ، ާމ އ4ާްހ�މ� ާއެންމެހ�އިވ�ނ� ާދ�އުލ�ތުގެ ާ)ހ(ގ�އި ާއޮފީސްތ�ކ އި،ާާދ ގެ މުއ�އްސ�ސ ތ�ކ އި،

ާދިވެހިންނ� ާއިދ ރ ތ�ކުން ާލިޔ�ން ާލިޔުންތ�އް ާއެންމެހ�އި ާލިޔ  ާއ�މ ޒުކޮށްގެން ާދިވެހިށް ާކ�މުގ�އިާވ ނީ ބ�ހުން

ާދިވެހިާބ�ޔ ންކޮށްފ�އި ނޑ�ށްާވ ކ�މީ ާއ�ޅުގ� ާދެން ާމ�ސ�އްކ�ތް. ާކުރެވިފ�އިވ  ާބިލުން ާމި ާއިސްކ�ންދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ބ�ހ�ށް

ނޑު މެންާވ�ރ�ށްާފ ހ�ގ�ކުރެވުނުާގޮތުގ�އިާމިާބިލ�ކީާއިނގިރޭސިާލ�ފުޒުާވ�ރ�ށްާމ�ދުންާހިމެނިފ�އިާއޮތްާބިލެއް.ާއ�ޅުގ�

ާބޭރުާބ�ސްބ�ސްާބޭނުންކ�މ�ކީ.ާވީހ ާވެާކުރިާކ�މެއްާއެމ�ސ�އްކ�ތްގ�ދ�އ�ޅ ާ ނުކޮށްާމިާބިލުާއެކުލ�ވ ލެވޭތޯާސްާބޮޑ�ށް

ާމ�ސ�އްކ�ތްާ ާމ�ދުވ ނެކ�މ ވ�ރ�ށް ާވ�ރ�ށް ާބ�ސްތ�އް ާބޭރު ާފެންނ� ާބިލުން ާމި ާގޮތުން ާނ�ތީޖ އެއް ާއޭގެ ާމެދ�ކުާކުރީމު.

ާޝ�އްކެތް ނޑު ާއޮއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ�ން ާނ�މ�ވެސް، ާވ ހ�ކ�ނުކުރ�ން. ާދިވެހިާާތް ާބިލުގ�އި ާގިނާ�އ�ކީ ާލިޔެވިދ ނެ ބ�ހުން

ާއޮތްކ�މ�ށް ާހިމ ނ ފ�އި ާބ�ސްތ�ކެއް ނާއިނގިރޭސި ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ންވީއޭާވ ނ�މ� ާވެސް ާއެންމެން ޑުމެން

ާހުންނ ދިވެހި ާއިޞްލ ޙު ާވެސް ާބިލ�ކީ ާކޮންމެ ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާލިޔެވޭތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ� ާލ�ފުޒުތ�އް ާއެ ނެާބ�ހުން

ާފުރިހ�މ�ބިލު ާއެންމެ ާތ�ކެކޭ. ާނުވ ނޭ. ާމ�ސ�އްކ�ތްއެއް ާއ�ދިވެސް ާމީތިާއެހެންވީމ ، ާއިތުރ�ށް ާހިނގ ށޭ ކުރ�މ 

ާޚިޔ ލ�ކީާ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދިންކ�މ�ށްވ ނީ. ާއިތުރ�ށް ާއިސްކ�ން ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ފުރިހ�މ�ކުރެވޭތޯ.ާއޭރުންނޭ

ާމ� ާމީގެ ާއ�ދިވެސް ާފޮނުވ�އިގެން ާކުރިއެކޭާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާކުރުން. ާއިތުރ�ށް ސ�އްކ�ތް

ާ ާމި ާމ�ސ�އްކ�ތްއެއްފ�ދ�އިން ާބ ރ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑުގެާބިލ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ާއޮތް. ާއެބ� ާނިޔ�ތް ކުރުމުގެ

ނޑުގެާވ ހ�ކ�ކޮޅުާނިންމ ލ�ން.ާ ާޝުކުރިއްޔ .އެއްބ ރުލުންާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާދޭނެާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ�މުން،ާއ�ޅުގ�

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާހ�މ�ވެފ�އި.ާ ާވ�ނީ ާވ�ގުތު ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ�ދި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވ ހ�ކ�ދެއްކުމ�ށް ާބިލ�ށް ޝުކުރިއްޔ .ާމި

ާވ�ނީާ ާވެސް ާއިން ާޕީ.އޭ ާހ�މ�ވެފ�އި. ާވ�ނީ ާވ�ގުތު ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާވެސް ާޕ ޓީން ާޤ�އުމީ ާޕ ޓީތ�ކުން، އެހެން

ާމެންބ�ރ�ކުާވ ހ�ކ�ފުޅުާދ�އްކ�ވ�ންާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އެއްާހ�މ� ާޕ ޓީއ�ކ�ށްާނިސްބ�ތްނުވ  ވެފ�އި.ާއ�ދިާއިތުރުާއެހެންާވ�ކި

ާމި ާއެހެންވީމ ، ާާނެތް. ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާވޯޓ�ށ6.3ާާްހިސ ބުން ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިމުނީ. މި

ނޑުމެންާ ާއޮންނ ނީާއ�ޅުގ� ާއުސޫލުގެދެންނެވުން ާމިއ�ދުާާޢ�މ�ލުކުރ  ނޑުާާގ�އި.ާމ3:�1ިމ�ތިން �1ާހިސ ބުންާއ�ޅުގ�

ާބޭނުންކު ާހުސްވ�ގުތުކޮޅެއް ާޕްރޮގްރ މުމިނެޓުގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެއ�ށްފ�ހުާރ ނީ ާގޮތ�ށް. ާއޮންނ� ާހ�މ�ޖެހިފ�އި ތ�އް

ާއޮންނ  ާދެން ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާދިޔ7ާުނީ ާއ�ށް ާފެށުމ�ށްޓ�33:11ން. ާމ�ސ�އްކ�ތް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާގ�އި ާހުރިހ  ކ�އި
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ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ�މުން، ާއެދި ާދެއްވުމ�ށް ާވ�ޑ�އިގެން ާއ�ށް ާގ�ޑި ާވެސް ާާމެންބ�ރުން މިނެޓުގ�1ާާެހިސ ބުން

 .�����ާ������ހުސްވ�ގުތުކޮޅެއްާއ�ރުވ�ން.ާ

ާ

ާ]އ�ށ33:33ާާްއިނ31:�5ާާްހުސްވ�ގުތުކޮޅުާ[

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމި ާކުރިއ�ށްާގެންދ�ން ނޑ ލުމ�ށްފ�ހުާއ�ޅުގ�ނޑުާޖ�ލްސ  ާމެދުކ� ފ�ށ�ނީ.ާާ`.ާހުސްވ�ގުތުކޮޅ�ށްާޖ�ލްސ 

ާ ާނ�ންބ�ރު ާާ-6.3އެޖެންޑ  ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާފ ސްކުރ�އްވ  ާދ�ށުނ93ާާްމ�ޖިލީހުން ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ާއެޖެންޑާ  ނޑުާމިދ�ނީ ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާއ ދެ،ާމ�ޢ ފުކުރ�އްވ ތިާއ�ޅުގ� ާފޮނުވުނު، ާއ�ރިހ�ށް ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ގ�ލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާާ-7.3ހޭާބިލ އިާޤ�ރ ރު.ާއ�ށް.ާމ�ޖިލީހ�ށްާތ�ޢ ރ�ފުކުރ�ންޖ7ާެނ�ންބ�ރުާ

ާޢ�ބްދު ާهللاާއީވ  ާމ�ނ ކުރުމ އި ާއ�ނިޔ  ާކިޔުހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާފުރ�ތ�މ� ާބިލުގެ ާއެާހުއްޓުވުމުގެ ާގޮތުން ާއިއްވުމުގެ ން

މ�ނ ކުރުމ އިާހުއްޓުވުމުގެާބިލު.ާ)ވ�ގު ާތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާބިލުގެާސުރުޚީާމ�ޖިލީހ�ށްާއިއްވުން.ާއ�ނިޔާ 

ާ

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނ�ންބ�ރުާ ާގ�އިާމިއ�ދުާއެއްވެސްާއ�އިޓ�މެއްާނެތް.8ާއ ދެ،ާއެޖެންޑާ 

ާ

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ޒީޒްާޖ�މ ލުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�.ާމ ވ�ށުާދ އިރ ގ9.3ާެ.ާއިބްތިދ ޢީާބ�ހުސް.9ާއެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މުާ

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  3�/�131ާާއ�ބޫބ�ކުރު ނޑިޔ ރުންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިޞްލ ޙުާފ� ާޤ ނޫނ�ށް ގެ

ާ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިދެއްވުމ�ށް ާބިލު ާމި ާބިލު. ާވ�ޑ�އިގެންާގެނ�އުމުގެ ާޕޯޑިއ�މ�ށް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ވ�ށު

ާދެއްވުންާއެދެން.ާ
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ާ

 ޒީޒްާޖ�މ ލްާއ�ބޫބ�ކުރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ވ�ށުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�މ 

ނޑުާމިާއިބްތިދ ޢީާ����� ����� � ���� � � ������`.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާ ބ�ހުސ�ށްާ.ާއ ދެ،ާމިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާބިލ�ކީ ާހުށ�ހ�ޅ  ާމި ާނެ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު 3�/�131ާާފ�ދ�އިން ނޑިޔ ރުންދިވެހިރ އްޖޭގެ ގެާފ�

ނޑުމެންާމ އްދ އެއްގެާއ�ކުރެއްާާވ�ނ�ާއިޞްލ ޙުާގެނ�އުމުގެާބިލު.ާމިާބިލުގ�އިާއެންމެާމ އްދ ާ�ޤ ނޫނ�ށްާ އެއްާއ�ޅުގ�

ާހުށ�ހެޅީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ އިރ ތ�ކ�ށްާާއިޞްލ ޙުކޮށްކ�ން ާފ�ންނީ ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ާސ�ބ�ބ�ކ�ށްޓ�ކ�އި. ާމުހިއްމު ވ�ރ�ށް

ާގެންދ�ވ .ާ ާއެބ� ާތ�މްރީނުކުރ�އްވ�މުން ާޚ�ރ�ދުކުރ�އްވ�އިގެން ާދ�އުލ�ތުން ާދ އިރ ތ�ކ�ށް ާއެ ާސ�ބ�ބުން ާމ�ދުކ�މުގެ މީހުން

ާމިހ ރުާއިހ�ށް ާއ�ދި ާދ ދިާވެސް ާމިގޮތުން ާބޭފުާފ�ހ�ކ ާވެސް. ާފ�ންނީ ާއެއްާޖެހެންދެން ާދ�ތި ާއެންމެ ާހޯދުން ޅުން

ނޑިޔ ރުންކ�މުގ�އިާހިމެނިފ�އިާއޮތީާޝ�ރުޢީާދ އިރ .ާއޭރުގ�އިާާދ އިރ އެއް ނ ޔ�ތްތ�ކ އިާއ�ދިާއެރުވޭާއިާނ�ށްާއޭރުވޭާފ�

ާކުޑ�ކ�މުން ާއެާޤ�ދ�ރެއްގެ ާވެދ ނެ. ާވެސް ާކޮންމެހެންކ�މ�ށް ާއެއީ ާލިބެންޖެހޭާހެންނ�މ�ވެސް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާއެގޮތުންާާކ�މ�ށްާޚިދުމ�ތެއް ާތ�މްރީނުކުރ�މުން. ާބޭފުޅުން ާދ އިރ ތ�ކ�ށް ާއެ ާގެންދ�ނީ ާއ�ބ�ދުވެސް ާދ�އުލ�ތުން ވ ތީ

ާއެނގިފ�އިވ  ނޑ�ށް ާއެާާއ�ޅުގ� ާސްޕޮންސ�ރކުރ�އްވ�އިގެން ާޚ�ރ�ދުކުރ�އްވ�އިގެން ާސ�ރުކ ރުން ާސީދ  ާގޮތުގ�އި

ާ ާތ�މްރީނުކުރ�އްވ�އި،ދ އިރ ތ�ކ�ށް ާބޭފުޅުން ާނިމުާއެާފ�ންނީ ާބޭފުޅުން ާގޮތުންމ  ާމިހ ރުގެ ާޢ އްމުގޮތެއްގ�އި ާއެކުގ�އި

ާމެޖިސްޓްރޭޓުކ�ންާާ�ނ�މ� ާކޯޓުާނުވ�ތ�ާރ�ށުާކޯޓުތ�ކުގެ ބޭފުޅުންގެާާބޭފުޅުންނ�ކީާއެާވ ލުކުރ�އްވ .ާއެހ�މެޖިސްޓްރޭޓް

ާ ާކޯޓުތ�ކެއްގ�އި ާހުރިހ  ާހ�މ� ާވެސް ާތ�ޖުރިބ  ާޢ�މ�ލީ ާދުވ�ސްވ�ރު ާބޭހ ތ�މްރީނުގެ ާގެންދ�ވ  ފުޅުން.ާސިލުކުރ�އްވ�މުން

ާމ�ރުޙ�ލ އެއްގ�އިާ ާހުރިހ  ާކޯޓުތ�ކުގެ ާހުންނ ނީ ާނިމޭއިރުގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތްޕުޅު ާޢ�މ�ލީ ާއެބޭފުޅުންގެ އެހެންކ�މ�ށްވ އިރު

ާލިބިވ�ޑ�އިގެންފ�އި.ާ ާވެސް ާތ�މްރީނުތ�ކެއް ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާއެކ�މ�ށް ާއ�ދި ާލިބިވ�ޑ�އިގެންފ�އި. ާތ�ޖުރިބ ތ�އް ވެސް

ާދ� ާބޭފުޅުންނ�ށް ާއެ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާއެހެންވީމ ، ާޝ�ރުޢީ ާއ�ދ ކުރ�އްވ  ާވ�ޒީފ  ާކޯޓެއްގ�އި ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާކޯޓެއްގ�އި ށު

ާތ�ޞްދީޤުކޮށްާ ާފ ސްކޮށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާނޯންނ ނެ. ާދ�ތިކ�މެއް ާއެއްވެސް ބެއްލެވުމުގ�އި

ާ ާމި ާކުރިން ާހ�ވ ލ ޢ�މ�ލުކުރ�މުންދ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑިޔ ރުންދިން ާާގެފ� ާ)ރ(ާވ�ނ�35ާޤ ނޫނުގެ ާވ ާމ އްދ ގެ ާގ�އި

ާ ާދ�އުލ�ތުން ާމިފ�ދ� ާއިސްތިސްނ އެއްާާއެއްވެސްކ�ހ�ލ�ާވެސްާާބޭފުޅުންނ�ށްާތ�މްރީނުކުރ�އްވ ާޚ�ރ�ދުކުރ�އްވ�އިގެންގޮތުން

ނޑިޔ ރުކ�މުގެާނެތި ނޑ�އެޅިފ�އިވ ާއެދެވޭނީާއ�ށްާވ�ޒީފ ާފ� ާސިލުކޮށްގެންހ ާތ�ޖުރިބ ާމ�ޤ މުގެާާއެާމުއްދ�ތެއްގ�އިާވ�ކިާކ�

ާއެއީާާތިބުމ�ކީާނުގެނެވިާމ�ޤ މުތ�ކ�ށްާއެާފ�ރ ތްތ�ކެއްާކިޔ�ވ�އިދޭާާޚ�ރ�ދުކޮށްގެންާދ�އުލ�ތުންާމިގޮތ�ށްާވ ތީވެާކ�މ�ށް

ނޑު ނޑުާއެހެންކ�މުންާވ ނެ.ާގެއްލުމ�ކ�ށްާލިބޭނެާދ�އުލ�ތ�ށްާދިވެހިާހިތުންާއ�ޅުގ� ާމ އްދ ގެާާއެާމިއޮތީާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިާއ�ޅުގ�

ާނުކުތ އެއްާާޖެހޭނެވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންާފުންކޮށްާމ ާބޮޑ�ށްާާމ ާމިއީާހެންވީމ ،އެާއެއް.ާއިސްތިސްނ ާއ�ށްާ)ރ(

ނޑުާކ�މ�ކ�ށް ނޑ�ށްާނުދެކެން.ާއ�ޅުގ� ާފެށިގެންާއ�ހ�ރުންާވ�ނ��118ާާގޮތުގ�އިާވ ާއެނގިފ�އިާާއ�ޅުގ�

ނޑިޔ ރުކ�މ�ށްާކުރެވެމުންދ ،ތ�މްރީނު ާޤ�އުމީާރ އްޖޭގެދިވެހިާމިހ ރުގެާބޭފުޅުންކޮޅެއްާތ�މްރީނުކުރެވެމުންދ ާފ�
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ާވ ނީާާމިހ ރުާނުވ�ތ�ާގެންދ�ވ .ާއެބ�ާހ ސިލުރ�އްވ�މުންާތ�ޢުލީމުާލޯގ�އިާއެންޑުާޝ�ރީޢ ާއޮފްާފެކ�ލްޓީާޓީގެޔުނިވ�ރސި

ނޑުާނިމިފ�އި.ާވެސްާތ�މްރީނުތ�އްާާނިމިފ�އި.ާގެންދ�ވ  ާއޮންނ�ާާމ އްދ ގ�އިާވ�ނ�35ާާޤ ނޫނުގެާއިޝ ރ ތްކުރިާމިާއ�ޅުގ�

ނޑިޔ ރުކ�މ�ށްާާހ�އިކޯޓުގެާތ�ޖުރިބ އ�ށްފ�ހު.ާދުވ�ހުގެާއ�ހ�ރ7ާުާއެދެވޭނީާފ�ނޑިޔ ރުކ�މ�ށްާކޯޓުގެާޕްރީމްސުާގޮތުން ާފ�

ާތ�ޖުރިބ ،ާދުވ�ހުގެާއ�ހ�ރުާ�ާމ�ދުވެގެންާފ�ރ ތ�ކ�ށްާކޯޓެއްގެާދ�ށުާއ�ދިާތ�ޖުރިބ އ�ށްފ�ހު.ާދުވ�ހުގެާއ�ހ�ރ5ާުާއެދެވޭނީ

ާމ�ދުވ�ނީާާމިާާބޭފުޅުންާމ�ޤ މުތ�ކ�ށްާމިާބ�ލ އިރުގ�އިާގޮތުންާނެއްއ�ާދެންާއެހެންވީމ ،ާލިބެންޖެހޭ.ާއެބ�ާތ�ޖުރިބ ާމ�ޤ މުގެ

ާދުވ�ސްވީާާއުމުރުންާރ�ށްރ�ށ�ކީާގިނ�ާވ�ރ�ށްާފ�ދ�އިންާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެާާރ�ށްރ�ށުގ�އި.ާއެކިއެކިާރ އްޖޭގެާވެސް

ާއެާ�ވ ތީވެާކ�މ�ށްާރ�ށްރ�ށްާބެވިތިއްާބޭފުޅުންތ�ކެއްާގިނ�ާވ�ޑ�އިގެންފ�އިާހ�މ�އ�ށްާއުމުރ ާރިޓ�ޔ�ރކުރެއްވުމުގެާބޭފުޅުން

ނޑ�ށްާބޭނުންވޭ.ާއެބ�ާބޭފުޅުންާޤ ބިލުާޒުވ ންާރ�ށްރ�ށ�ށް ާއެކ�ންކ�ންާާމ�ޤުޞ�ދ�ށްޓ�ކ�އިާއެާހީވ�ނީާއ�ޅުގ�

ާމިާއެހެންވީމ ،ާދެއްވ�ނީ.ާތ�މްރީނުާމިާކ�ށްބޭފުޅުންކޮޅ�ާދުކުރ�އްވ�އިގެންާޚ�ރ�ާދ�އުލ�ތުންާފުރިހ�މ�ކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އިހެން

ާބޮޑުާވ�ރ�ށްާއެއީާހޭދ�ކުރެއްވުމ�ކީާއ�ހ�ރުާ�ާކުރ�އްވ�ންާވ�ކީލުކ�ންާޤ ނޫނީާއ�ނެއްކ ާމ ލޭގ�އިާނ�ށްބޭފުޅުން

ާއިދ އިރ ގ�ާާޤ ނޫނީާބޭފުޅުންނ�ކީާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާާތ�މްރީނުާމިފ�ދ�ާނ�މ�ވެސްާގޮތެއްގ�އިާކޮންމެާކ�މ�ކ�ށްވ ނެ.އުނދ�ގޫ

ާލިބިވ�ޑ�އިގެންާާމ�ރުޙ�ލ ގ�އިާކޯހުގެާތ�މްރީނުތ�ކެއްާހުރިހ ާޖެހޭލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންާދ އިރ ގ�އިާާޝ�ރުޢީާއ�ދިާއ އި

ާހުރ�ހެއްާއެއްވެސްާއ�ދ ކުރުމުގެާވ�ޒީފ ާބޭފުޅުންނ�ށްާާއެާކޯޓެއްގ�އިާާމެޖިސްޓްރޭޓުާ�ވ ތީވެާާކ�މ�ށްާކޯހެއްާފުރިހ�މ�ކުރ�އްވ 

ނޑުާާއެހެންކ�މުންާނެތް. ނޑުމެންާބޭނުމ�ކީާހުށ�ހެޅުމުގެާބިލުާމިާހ�މ�އެކ�ނިާއ�ޅުގ� ާޚ�ރ�ދުކޮށްގެންާާދ�އުލ�ތުންާއ�ޅުގ�

ނޑުާބޭފުޅުންނ�ށްާާތިާވ ހ�ކ�ާމިާވ ތީވެ،ާކ�މ�ށްާހޯދ�އިދިނުންާލުޔެއްާބޭފުޅުންނ�ށްާކިޔ�ވ�އިދެއްވ  ާދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންނ�ށްާއޭރުންާއެއީ ނޑިޔ ރުންާއ�ޅުގ� ާނުވ ނެ.ާކުރިމ�އްޗެއްާދ�ތިތ�ކެއްާާހޯދުމުގ�އިާތ�ންތ�ނ�ށްާފ�

ނ ާތ�މްރީނުާާހިންގ�އިގެންާކޯސްތ�އްާއިތުރ�ށްާއ�ދިވެސްާލެއްގ�އިހ ާތ�މްރީނުކުރ�ންޖެހިއްޖެާކޮންމެހެންާޑުމެންނ�ށްއ�ޅުގ�

ނޑުމެންނ�ށްާދީގެން ނޑިޔ ރުންާކޯޓުތ�ކ�ށްާއ�ޅުގ� ާބޭފުޅުންާތިާމެދުާމ އްދ އ ާމިާއެހެންވީމ ،ާރެވިދ ނެ.ކުޢ�އްޔ�ންާާފ�

ނޑުާއ�ދިާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާމިފ�ދ�ާާބ ރ ތްކުރ�އްވ�އިގެންއިާއެާާއ�ށްާފުރިހ�މ�ާހުށ�ހެޅުމ�ށްވުރެާއިވ ހުށ�ހ�ޅ ފ�ާއ�ޅުގ�

ނޑުާއީމިާބ�އްޓ�ންކުރެއްވުމ�ކީާޤ ނޫނުާމިާގޮތ�ކ�ށްާދެއްވޭނެާލުޔެއްާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާބޭނުމ�ކީ.ާހުށ�ހެޅުމުގެާބިލުާމިާއ�ޅުގ�

ނޑިފުޅުތ�ކުންާބޭފުޅުންގެާތިާދޭތެރޭގ�އިާމިކ�މ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތެއްާާމިކ�މ�ށްާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެންާފުންކޮށްާތ�ންކޮޅެއްާސިކު

ނޑުާާހޯއްދ�ވ�އިދެއްވުމ�ށް ާއިޞްލ ޙެއްާާއ�ކުރ�ކ�ށް،ާއެންމެާމ އްދ އެއްގެާހ�މ�އެކ�ނިާމިއީާއ ދެ،ާދ�ންނ�ވ�ން.ާއ�ޅުގ�

ާކުމުގެާވ ހ�ކ�ދެއްާާތ�ފުޞީލުކޮށްާމ ާފުންކޮށްާއެހ ާގޮތުންާބެހޭާބިލ ާމިާ�ވ ތީވެާާބިލ�ކ�ށްާށ�ހ�ޅ ހުާހުށ�ހެޅުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާވެސްާބޭނުމެއް ާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާމ�ޖިލީހ�ށްާާބ�ލ�އިގ�ނެާމ�ޖިލީހ�ށްާާބިލުާާމިާާއެހެންކ�މުންާނެތް.ާ

ާމިާާގެނެސްާތ�ޅުމ�ށްާއެނބުރިާއ�ލުންާފުރިހ�މ�ކުރުންތ�ކ�ށްފ�ހުާފުރިހ�މ�ކުރ�އްވ�ންޖެހޭާމ�ރުޙ�ލ ފ�އިާކޮމިޓީާފޮނުވ�އިގެން

ނޑުާއްވުމ�ކީހ�އްދ�ވ�އިދެާޤ ނޫނ�ކ�ށްާބިލު ނޑުާާދ�ންނ�ވ ލުމ�ށްފ�ހުާވ ހ�ކ�ާމިާއެހެންވެގެންާއެދުން.ާއެދޭާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ�

ނޑ�ށްާާވެސްާބޭފުޅުންާހުރިހ ާތިާނިންމ ލ ނީާވ ހ�ކ�ކޮޅުާ ާޤ ނޫނ�ކ�ށްާާބިލުާމިާއ�ދިާކ�މ�ށްާދެއްވ ނެާއެއްބ ރުލުންާއ�ޅުގ�
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ާޝުކުރިއްޔ ާާބޮޑ�ށްާވ�ރ�ށްާފުރުޞ�ތ�ށްޓ�ކ�އިާދެއްވިާމުން.އުއްމީދުކުރ�ާކ�މ�ށްާދެއްވ ނެާއެހީތެރިކ�ންާހެއްދެވުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާ.����� ����� � ���� � � ������ާރ�އީސް.ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރު.ާއ ދެ،ާމި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�ހުސްކުރުމ�ށްާޖުމްލ�ާާޝުކުރިއްޔ  ނޑ�އެޅިފ�އިވޭ.ާާ�ބިލ�ށް ާވ�ގުތުާކ� ގ�ޑިއިރުގެ

ާގެންދ ނ�ން.ާ ާއ�ރުވ�މުން ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ�ރ�ކުން ާއެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާފުރުޞ�ތ�ށް ާމެންބ�ރުން ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާމި ާފުރުޞ�ތު ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ އިރ ގެާާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( އ�ރުވ�ނީ،

ާށް.ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޙ މިދުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރ�

ާ

 ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ މިދުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނ�މ�ވެސްާާގ�އިާއެހެންާއޮތްވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ރ(35ާޤ ނޫނުގެާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާމިާހުށ�ހެޅުމ�ކީާމި

ާދ�ާ ާސްޕޮންސ�ރކޮށްގެން ާއިން ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝ�ން ާޖުޑިޝ�ލް ާއޮފް ނޑިޔ ރުކ�މ�ށްާޑިޕ ޓްމ�ންޓް ާފ� ށުކޯޓު

ާމ އްދ  ާމި ާދ�ރިވ�ރުން ާތ�މްރީނުކުރ  ާއ�ދި ާދެންާާތ�މްރީނުކޮށްފ�އި ާމިއޮތީ. ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އި ާއިސްތިސްނ ކުރުމ�ށް އިން

ނޑުާއެާމ އްދ  ނޑުމެން،ާއ�ޅުގ� ވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ހ(ގ349ާާެގޮތ�ކީާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާާވ ާލ އިރުާމިއ�ށްާބ�ލ�އިާއ�ޅުގ�

ާއެާ ާއެާމީހުާބޭނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާނުވ�ތ� ާވ�ކީލުކ�މުގ�އި ާޤ ނޫނީ ާނުވ�ތ� ނޑިޔ ރުކ�މުގ�އި ާފ� ާމުއްދ�ތ�ށް ާތިރީގ�އިވ  ންނ�ކީ

މީހުންނ�ށްާވ ންވ ނެާއެވެ.ާމިގޮތުންާދ�ށުާކޯޓުތ�ކ�ށްާ އ�ހ�ރުގެާމުއްދ�ތެއްާާ�ދެކ�މުގ�އިާރ އްޖޭގެާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްފ�އިވާ 

ާމުއްދ�ތުާ ާއެ ާހުށ�ހެޅުމ�ކީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ�ނީ. ާދޭކ�ށްދޫކޮާދީފ�އި ާމުއްދ�ތެއް ާވ ހ�ކ�. ާޖުޑީޝ�ލްާށްލ  ނުޖެއޭ.

ނުލ�އިާާތ�ޖުރިބ އ�ކ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝ�ންާއިންާމިހ ރުާތ�މްރީނުކުރ�މުންދ ާދ�ރިވ�ރުންާތ�މްރީނުކޮށްާނިމުނީމ�ާއިތުރުާ

ނޑުހ�ާއެާމ�ޤ މ  ފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ންާާވ ލުވުމުގެާފުރުޞ�ތުާހުޅުވ ލ�ންާލުޔެއްާދިނުމުގެާނިޔ�ތުގ�އި.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާއެހެންވީމ�ާޑުމެންާއެބ�ާބޭނުންވެއޭާތ�ޖުރިބ އ ބޭނުންވ�ނީ،ާއ�ޅުގ�ނ އޮތީާާއެާ�އެކުާތިއްބ�ވ ާބޭފުޅުން.ާއ�ޅުގ�

ާހި ާމިާމިންވ�ރު ާބޭނުންތެރިކ�މ ާޤ ނޫނުގެާތެރޭގ�އި ާޔ�ޤީންާއެހެންާބޭފުޅުންާާބެހޭމ�ނ ފ�އި.ާއޭގެ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ގޮތުން

ާދ�އް ާވ ހ�ކ�ފުޅު ނޑުާާކ�ވ ނެވެސް ާއ�ޅުގ� ާދޫކޮށްލ ފ�އި ާބޭފުޅުންނ�ށް ާއެހެން ާއެބ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ކ�މ�ށް.

ާޢިއްޒ�ތް ާތިއްބެވި ާމިތ  ާއިހުޤ�ބޫލުކުރ�ނީ ާމިކ�ން ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޝ�ރުޢީާތެރި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ސ ސްވ ނެކ�ން

ާއެކި ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�ންކ�މ�ށް ާއެާާދ އިރ ގެ ާފ ޑުކިޔ�މިންވ�ރ�ށް ާވ�ގުތު ާމިދ�ނީ.ާކި މުން

ާޝ� ާބޭނުން ނޑުމެން ާވ�ރުގ�ދ�އ�ޅުގ� ާހ�ރުދ�ނ ވެ ާދ އިރ  ާއެކ�މ�ށްާރުޢީ ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ވ ން.

ާމ�ގުފ�ހިނުވ ާމ�ގުފ�ހިވ ނެ ާއެކ�މ�ށް ާއެހެންވީމ ، ާކުރ�ންވ ނެ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރުމ�ކީާާކ�ންކ�ން ާކ�މެއް ގޮތ�ކ�ށް

ނޑުާމިާހުށ�ހެޅުމ�ށްާތ އީދެއްާނުކުރ ާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއްޔ .ާރ�ނގ�ޅުކ�މެއް ާކ�މ�ށްާނުފެންނ ތީވެާއ�ޅުގ�
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ާ

 ޙ�ސ�ންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ފީޤުފުވ�އްމުލ�ކުާއުތުރުާދ އި

ާރ�އީސް.ާއ ދެ،ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑިޔ ރުންޝުކުރިއްޔ  ާހުށ�ހ�ޅުފ� ާބިލ�ށް ާވެސްާގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ކީ އްވ ފ�އިމިވ 

ާއިޞްލ ޙެއް.ާއ ދެ،ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެާޤ�ބޫލުކުރ  ާމުހިއްމު ާވ�ރ�ށް ާއިންސ ނީާާގޮތުގ�އި ާމި ާރ އްޖޭގ�އި ފ�ދ�އިން

ާފެއްޓެވިާއެއްާ ާފުރ�ތ�މ� ާއެންމެ ާހިމެނޭ ާކޯސްތ�ކުގެާތެރޭގ�އި ާތ�ރ�އްޤީކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާތ�މްރީނުދޭންާފެއްޓެވި ާވ�ޞީލ�ތް

ާ ާއ ދެ، ާތ�މްރީނުކުރުން. ާޤ ޟީން ާރ އްޖޭގ�އި ާފ�ނޑިޔ ރުންކޯހ�ކީ ާގޮތުން، ނޑިޔ ރުންާ�ނ�މ�ާމިހ ރުގެ ާފ�

ތ�މްރީނުކުރ�އްވ�ންާފެއްޓެވުން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާހުށ�ހ�ޅުއްވ�މުންާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާވެސްާފ ހ�ގ�ކުރެއްވިާފ�ދ�އިންާ

ާދ އިރ ާ ާމިދެންނެވި ާމީހުންާރ އްޖޭގ�އި ާކުރިން ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ންާާއ�ށް ާދ އިރ ގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތުގެ ތ�މްރީނުވެގެން

ާ ާއ އި ާމުސ ރ� ާދެވޭ ާދުވ�ސްވ�ރުގ�އި ާއެއްޗ�ކ�ށްއިފެއްޓެވި ާކުޑ�ކުޑ� ާވ�ރ�ށް ނޑުމެާނ ޔ�ތްތ�ކ�ކީ ާއ�ޅުގ� ންނ�ށްާވ ތީ،

ާއ�ށްޑިހ�އި ާހ�މ� ާކުޑ�ކޮހ�ނދ ންާއެބ�ހުރި ނޑުމެންާކިތ�ންމެ ާތެރޭގ�އިާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ާއ�ހ�ރުތ�ކުގެ ާތިއްބ�ސްާގެ ާއޭރު ށް

ާޚިދުމ�ތްކު ާބޭބޭފުޅުން ާފ�ސްޖެހިވ�ޑ�އިގެންާބ�އެއް ާދ އިރ ާރ�އްވ�ން ާތ�ޢުލީމީ ާފ�ހުން ާދޫކުރ�އްވ  އ�ށްާާދ އިރ 

ާވެސްާދެއްވިާގެންާބ�އެއްާބޭފުޅުންނ�ށްާއ�ދ�ބުނުކުރ�އްވ�އިާއ ދެ،ާބ�އެއްާބޭފުޅުންާޚިދުމ�ތްާބ�ދ�ލުވެވ�ޑ�އިގެންނެވިާތ�ން.

ާ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކޮންމެާފެނިގެންތ�ން ާވ�ރ�ށްާގޮތެއްާދިޔ�. ާމިވ�ނީ ާމިއ�ދު ާއެހެންާާވިޔ�ސް ާރ އްޖޭގެ ބޮޑ�ށް

ާވެ ާދ އިރ  ާމި ާފ�ދ�އިން ާއ�އި ާކުރިއެރުން ާވެސް ާބ�ދ�ދ އިރ ތ�ކ�ށް ާއ�އިސް ާކުރިއެރުން ާއ�އިއްާސް .ާސ�ލުތ�ކެއް

ާފ ސްކުރެއްވި ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާޤ ނޫނު، ާމި ާއިހ�ކ�ށްދުވ�ހު ާމި ނޑުމެން ާއޮތްގޮތުންާާއިރުގ�އިާއ�ޅުގ� ާކުރީގ�އި ވެސް

ާޢ�މ�ލީ ާހ�އްދ�ވ ފ�އި ާސެޓްފިކެޓެއް ާއެޑްވ ންސް ާހ�މ�އެކ�ނި ާބޭބޭފުޅުންނ�ކީ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ�މުންާާބ�އެއް ގޮތުން

ާވިދ ޅުވި ާއެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާބޭފުޅުން. ާކޯސްާާގެންދެވި ާމި ާބޭފުޅުންނ�ކީ ާހުރިހ  ާގިނ�، ާއޭގެތެރެއިން ގޮތ�ށް

ާއޮން ާވ�ރ�ށްާނ�ޑިޒ�އިންކުރެވިފ�އި ާބޭފުޅުން.ާާގޮތުން ާފުރިހ�މ�ކުރ�އްވ  ާކޯސް ާލިބިވ�ޑ�އިގެން ާތ�ޖުރިބ  ާޢ�މ�ލީ ބޮޑ�ށް

ާ� އ ދެ ާނިންމެވުމ  ާކޯސް ާއެހ�މ� ާއ�މިއްލ�އެކު ާކޯޓުގ�އި ާދ�ށު ާހ�މ� ާމ�ސ�އްކ�ތްާބޭފުޅުން ާފ�އްޓ�ވ .ާއ�ށް ކުރ�އްވ�ން

ާމ  ާމިއ�ށްވުރެ ާމިސ ލ�ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާދ އިރ ތ�އް، ާޞިފ�ންނީ ާދ އިރ ކ�ށް ާތ�ޢުލީމީ ާއ�ދި ާދ އިރ  އ�ށްާާއްޙީ

ާކ� ާމިދެންނެވި ާހ�މ� ާވެސް ާއެބ�ލ އިރު ާލިބިގެންދ އިރު ާތ�މްރީނު ާތ�ޖުރިބ ާހ�ލ� ާފ�ންނީ ާއެ ާއެއްކޮށްާބޭފުޅުންނ�ށް އ 

ާރ އްޖެތެ ާވ�ޑ�އިގެން ާނިންމ�ވ ފ�އި ާދ ދިފ�ހ�ކ ކޯސް ާމިހ ތ�ނ�ށް، ާނެތިާާރޭގ�އި ާވެސް ާޑޮކްޓ�ރުންނެއް ޖެހެންދެން

ާހެލްތުމިއުނިކޮ ާވޯާޓީ ާހެލްތު ާފެމިލީ ާއ�ދި ާނޫނީ ާމ�ސ�އްކ�ތްވޯރރކ�ރުން ާމިދިޔ�އީ ާވެސް ކުރ�އްވ�މުން.ާވ�ރ�ށްާކ�ރުން

ބޭފުޅުންާާއ�ކީާލިބޭާތ�ޢުލީމ އިާދެންާއެާތ�ފ ތުކޮށްާމިާޝ�ރުޢީާދ އިރ ާއެއްާއެއީ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާއެއ ފ�ންނީާދ އިރ 

ާގެންދ�ވ އިރުގ�އި ާހޯއްދ�ވ�މުން ާތ�މްރީނު ާޢ�މ�ލީާމި ާާކޯޓުތ�ކުގ�އި ާތ�ޖުރިބ . ާތ�މްރީނު ާހޯއްދ�ވ  ާއެ އެބ�އިާގޮތުން

ާމިާާައުޅަގނަޑްށ ެވްސ ަޤޫބުލުކެރވޭ � ކޯސްާމިާނިންމ�ވ�ނީ.ާއެހެންވީމ ާބޭފުޅުންާފުރިހ�މ�ކުރ�އްވ ފ�އިާއެ ގޮތުގ�އި

ާފ�ާ ާއޮތްގޮތ�ށްވުރެ ާކުރިން ާފުރުޞ�ތު ާވ�ޒީފ ގެ ާބޭފުޅުންނ�ށް ާގެންދ�ވ  ާހ�އްދ�ވ�މުން ާފ�ސޭހ�ކޯސް ގޮތ�ކ�ށްާާހިކޮށް
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ާވ�ރ�ށް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ކީ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާމި ާއެހެންކ�މުން ާއ ދެ، ާތ އީދުކުރެވޭާާއޮންނ�ންޖެހޭ. ބޮޑ�ށް

ާބޭފުޅުންނ�ކީާ ާގިނ� ާކުރ�އްވ  ނޑިޔ ރުކ�ން ާފ� ާމި ާމިހ ރު ާރ�ށްރ�ށުގ�އި ާގިނ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، އިޞްލ ޙެއް.

ާދުވ�ސްވެފ�ާ ާގިނ� ާބޭފުޅުންއުމުރުން ާތެރޭގ�އިާާކ�މ�ށްާއިވ  ާއ�ހ�ރެއްގެ ާތިންހ�ތ�ރު ނޑ�ކ�ށް ާގ ތްގ� ާއޮތް ާކުރިއ�ށް ވ ތީ

ާއ�ޅުާވ�ރ�ށް ާއެހެންކ�މުން ާރިޓ�ޔ�ރކުރ�އްވ�ންޖެހޭނެ. ާބޭފުޅުން ާއ�ށްގިނ� ާމިދ އިރ  ނޑުމެންނ�ށް ލިބިފ�އިވާ ތ�މްރީނުާގ�

ާނުވ ނެ.ާ ާފ�ސޭހ�ކ�މ�ކ�ށް ާއެހ  ާވެސް ާހޯދުމ�ކީ ާއޮތުމާ ކ�ހ�ާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިބޭފުޅުން ާސ�ބ�ބުތ�ކެއް ާއެތ�އް ލ�

ާވ�ރ�ށް ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެާއެކުގ�އި ާތ އީދުކުރ ތީ ާފ ސްކުރުމ�ށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާބ�ލ�އިގ�ނެ ާބިލު ާމި ވ ހ�ކާ�ާބޮޑ�ށް

ާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާާދ�ންނ�ވ ލީ.ާވ�ރ�ށް

ާ

 ކެވުން:އުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ފްރ ޝީމްާޢ�ލީާވ ހ�ކ�ދެއް

ާ ާނ�ންބ�ރު ާރ�އީސް.ާޤ ނޫނު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑިޔ ރުންދިވެހިރ އްޖޭގ3�/�131ާާެއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ  ާފ� ާޤ ނޫނ�ށް ާ�ގެ

ާދ�އުލ�ތުންާ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ާވ ހ�ކ� ާތ އީދުކުރ  ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބިލ�ށް ާގެނ�އުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ވ�ނ�

ާ ާހ�ރުދ�ނ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާދ އިރ  ާކުދިޝ�ރުޢީ ާތ�އްޔ ރުކުރ�އްވ  ާޚ�ރ�ދުކުރ�އްވ�އިގެން ާކިޔ�ވ�އިދީާދ�އުލ�ތުން ން

ާ ާބ�އްޓ�ންކުރުމ�ކީތ�މްރީނުކޮށްދޭ ާޤ ނޫނުތ�އް ާގޮތ�ށް ާހ�ނިނުވ  ާޙ�އްޤުތ�އް ާއެމީހުންގެ ނޑުމެންާާކުދިންނ�ށް އ�ޅުގ�

ާދޭން ާވެސްޖެސ�މ ލުކ�ން ާކ�މެއް.ާކޮންމެާގޮތެއްގ�އި ނޑުމެންާާހޭނެ ާއ�ޅުގ� ާމިާާނުކުތ ޖެހޭނެާވިސްނ ލ�ންމީގ�އި އ�ކީ

ާދ�އުލ�ކުދިންނ�ކީާ ާއެއްބ�ސްވެވިގެންާތ އިާއެކުދިންނ ާމިއީ ާޚ އްޞ�ާއެއްބ�ސްވުމެއް ާބ�އެއް.ާދޭތެރޭގ�އި ާފެށި ކިޔ�ވ�ން

ާއެކ�ށީގެންވ ާހުތިރ މުެއްއަބްސުވްނަތަކްށ އި � އެހެންވީމ  ާހ�ރުދ�ނ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާދ އިރ  ާޝ�ރުޢީ ކުރ�ންޖެހޭނެ.

ާފެ ާދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިންވ�ރ�ކ�ށް ާތ�ޢުލީމީފ�ރުާކިޔ�ވ  ާއެއީ ާކޯހ�ކީ ާވެސްާާމ ކުރެވޭ ާގޮތުން ާތ�މްރީނުގެ ާއ�ދި ާވެސް ާގޮތުން

ާމ�ސ�އްކ�ތް ާދ އިރ ގ�އި ާރ އްޖޭގެާކުރެވޭާޝ�ރުޢީ ާއެއީ، ާއ�ދި ާކޯސްތ�އް ާހުންނ� ާފ�ރުމ ކޮށްފ�އި ާފެންވ�ރ�ށް ވ�ރުގެ

ާ ާއެމް.ކިއު.އޭ ާކިޔ�ވ�އިދޭ ާފެންވ�ރ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރ  ާއެޕްރޫވްކޮށްފ�އިސ�ރުކ ރުން ާކިޔ�ވ�އިދެވެނީ.ާއިން ާކޯސްތ�އް ާހުންނ�

ާވެސްާ ާތ�މްރީނުާދެވިގެންާއެއީާތ�ޖުރިބ އ�ކީ ާކުރެވޭވ�ރ�ށް ާޤ ޟީކ�ން ާކޯޓުތ�ކުގެ ާމިފެންވ�ރުގެާމެޖިސްޓްރޭޓް ދުނިޔޭގެ

ާއެއްބ�ސްވެވިގެންާއެ ާކޯސްތ�އް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާގޮތ�ށް ާކިޔ�ވ�ާާފ�ރުމ ކުރެވިފ�އިާހުންނ� ކ�މުގ�އިާާއިދެވުނުކުދިންނ�ށް

ާއެއް ާއ�ދި ާނ�މ� ާހ ސިލުވ�ނީ ާތ�ޢުލީމު ާމ�ތިން ާމިއ�ށްވުރެ ާވީނ�މ�ވެސް ާއ�އިކ�މުގ�އި ާބ�ޔ�ކު ާމީހުންނ ާކޮށްގެން

هللاާއޮންނ�ންޖެހޭާކ�މެއް.ާމ ތްތިރ މުކުރުމ�ކީާމިއީާއިންސ ނުންގެާތެރޭގ�އިާއިހުާއިާވެފ�އިާއޮތްާއެއްބ�ސްވުމ�ށްދޭތެރޭގ�

ާހެދުނީމާ ތ�އް،ާކޮންޓްރެކްޓު�������  ����� �� ���� ����� �����ާރ�އްވ�ނީކުވ�ޙީާނ�ހޫާވ�ތ�އ ލ ާސުބްހ  އެއްބ�ސްވުންތ�އް

ާތިމ�ންާތިޔ�ބ�އި ާއެهللاާމީހުން ާނ�މ� ާވ�ނީ ާއިމ ންވ ކ�މުގ�އި ާއިހުތިރ މުއ�ށް ޖެހޭނެާާއެއ�ށްާކުރ ށެވެ.އްބ�ސްވުންތ�ކ�ށް

ނޑުމެންާެއ ުއޫސުލެގ ަމިތްނ ައޅ� ވ�ފ ތެރިވ ން.ާއެހެންވީމ  ކ�މެއްާއެއީ.ާާކުރ�މުންާއ�އިކުރިންާވެސްާވ�ކ ލ ތުަުގ�

ާދު ާއ�ދި ާވެސްރ އްޖޭގ�އި ާއެހެންާތ�ންތ ނގ�އި ާމ�ޤ ާާވ�ޒީފ ާާނިޔޭގެ ާނުވ�ތ� ާނޯންނ ނެ ާޤ ޟީކ�ންާއެއް ާނޯންނ ނެ މެއް
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ާދިވެހިރ  ާނުދޭ. ާނޫނީ ާސެޓްފިކެޓ�ކ�ށް ާޚ އްޞ� ާއެކ�މެއްގެ ާބ�ލ�އިނޫނިއްޔ  ާގޮތުން ާތ ރީޚީ ާވެސް ފިއްޔާ އްޖޭގ�އި

ނޑ�އެާފެނި ާކ� ާނިޔ  ާނޯންނ ނެ،ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާދީފ�އެއް ާމ�ޤ މު ާއޭާޅުމުގެ ާސެޓްފިކެޓެއްާއެކ�މ�ށް ާޚ އްޞ� ރެއްގެ

ާކ�ތީބުލްކޮށްހ ސި ާނޫނިއްޔ�ކ . ާމިނިސްގެން ާއ�ތޮޅުވެރިކ�މ އި، ާނ�އިބުކ�މ ކ�މ އި، ާމިނިސްޓ�ރުގެ ލ�ާމިކ�ހ�ާޓ�ރުކ�މ އި،

ާފ�ހ�ރެއްގ�އިާ ާދީފ ނެ ާސެޓްާކ�ންކ�ން ާޚ އްޞ� ާއ�ވ�ކި ާއެހެންފިކެޓެއް ާވިޔ�ސް. ާކ�މުގ�އި ާނެތް ާނިޔާ ދި ނ�މ�ވެސް،

ާނުާ ާޤ ޟީކ�ން ާދ އިރ ގެ ާޝ�ރުޢީ ނޑ�އެޅުމުގ�އި ާމެޖިސްޓްރޭޓުކ� ާމ�ޤ ވ�ތ� ާޝ�ރުޠުތ�އްާކ�މުގެ ާޚ އްޞ� ާއެކ�މ�ށް މ�ކީ

ާނޫނީފުރިހ�މ� ާހުރިާވެގެން ާނޫން.ާއެހެންވީމ ާދެއްވ ފ�އި ކުރިންާާަ�އިައުޅަގނުޑެމްނ ިދެވިހާރްއޖޭގ� ކ�ންތ�އްތ�ކެއް

ާޤ ޟީާވެސް ާއޭރުގެ ާމީހުންނ�ކީ ާތިބި ާގޮތުންނ ހ ންނ�ށް ާތ�ޖުރިބ ގެ ާގޮތުންނ އި ާތ�ޢުލީމި ާއ�ޚުލ ޤީާާއިލ�ތުގ�އި އ�ދި

މީހުންނ�ށްާާޑްާމީހުންގެާގޮތުގ�އިާބެލެވިގެންާވ�ރ�ށްާރ�ނގ�ޅ�ށްާފުރޭނިގެންާއެގޮތުންާޝ�ރުޠުތ�އްާފުރިހ�މ�ވ ާކޮލިފ�އި

ާކ�މ�ށްވ  ާމ�ޤ މުތ�އް ާއެާާއެާތީ،ދީފ�އިވ  ާނެތި ާކުށެއް ާކ�މ�ށްާާމީހުންގެ ާނެތް ާއުނިވުމެއް ާޝ�ރުޠު ާތ�ޢުލީމީ ާމީހުންގެ

އ�ކީާއެފ�ދާ�ާމީގެާއ�ނެއްާނުކުތ ާތިބެންޖެހޭާބ�އެއްާކ�މުގ�އިާވ�ކ ލ ތުާކުރީ.ާވ�ޒީފ ގ�އިާއެއެއީާވ�ންޏ ާއެމީހުންނ�ކީާ

ާމ�ޤ  ާވ�ކިމީހުން ާމުން ނޑ�އެޅިފ�އި ާކ� ާވެސް ާގޮތްތ�އް ާދިމ ނުވ ހ ާކުރެވޭނެ ާކ�މެއް ާއެއްވެސް ާއެކ�ހ�ލ� ާއޮންނ�އިރު

ާއެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެާހިނދު ާއެހެންވީމ ާމީނުންނ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ންޖެހޭނެ. ާހޯދ�އިދޭން ާޙ�އްޤުތ�އް ާމ � މީހުންގެ

ނޑުާިއުތުރ ާވަހަކަތެކްއ ަދްނަނާވުނިލ ަކުމަގިއ ިވަޔްސ ެވްސ ިމ ިއްޞާލަޙްށ ާތީއދ ާއ�ޅުގ� ަުކުރ�މުން

ާއިާކުރުމުގެާގޮތުންނ އިހުތިރ މުާދޭތެރޭގ�އިާމިވެވުނުާއެއްބ�ސްވުމ�ށްާދ�އުލ�ތ މިާމިާމީހުންގެާާންާބޭނުންވ�ނީދ�ންނ�ވ ލ�

ާޙ�އްމީހުން ާވ�ޒީފ ގެ ާއެގެ ާދިނުމުގެާޤު ާހޯދ�އި ާގޮތުގ�އި ާފުރިހ�މ� ާއެންމެ ާމިއ�ށްާާމީހުންނ�ށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ގޮތުން

ާކ�މ�ށްނ� ާއ�ޅުގ�ާއިއްސި ާހިވ�ންޏ  ާނުޔެާނޑ�ކ�ށް ާއެާއް ާޙ�އްޤުާާވޭ ާއެ ާނުވ�ތ� ާފުރުޞ�ތު ާވ�ޒީފ ގެ މީހުންގެ

ާފ�ހިކޮށްދެވޭނެއ� ނޑުމެންނ�ށް ާއެހެންވީމ ޅުގ� ިމ ިއްޞާލުޙ ިމ ޮގަތްށ ފްާސުވަމީކ ައުޅަގނުޑ ެވްސ � ހެނެއް.

ާކ�މެއްާކ�މުގ�އިާދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާކުރ ތ އީދު

ާ

ާމ�ދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މުޙ�އްާއ�ޙްމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާނ�އިފ�ރު

.`ާާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި �131/3�ާާޝުކުރިއްޔ  ނޑިޔ ރުންދިވެހިރ އްޖޭގެ ގެާފ�

ާއިޞް ާޢ�ބްދުލްޢ�ޤ ނޫނ�ށް ާބިލެއް ާގެނ�އުމުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެލ ޙު ާދ އިރ ގެ ާމ ވ�ށު ާއެއީ ާޖ�މ ލު، ާމެންބ�ރުާޒީޒު ރި

ާޢ�ބްދުލްޢ� ާޖ�މ ލުޒީއ�ލްފ ޟިލް ާއެބ�ވޭ.ާޒް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާާއ�ބޫބ�ކުރު ާހ�މ�އެކ�ނި ާބިލ�ކީ ގެާއެއްާމ އްދ ާއެންމެމި

ާއެާ ާވީމ�އްޗ�ށް ާކ�މުގ�އި ާބިލެއް ާނ�ކުލެވިގެންވ  ާދެކޭާމ�ވެސް، ާވެސް ނޑު ާމުހިއްމުާއ�ޅުގ� ާވ�ރ�ށް ާބިލ�ކީ ާމި ގޮތުގ�އި

ާއެއީ،ާމިދ�ންނ�ވ�ންާބިލެއް.ާއެހެން ާބިލުން ާމި ާޖެހެނީ ާއިޞްލ ޙުކުކުރީގެ ާމ އްދ ގ�އި،ބިލުން ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާރ�ން

ާމ35ާިމިާ ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙުގ�އި ާމި ާމ އްދ ގެ ާާވ�ނ� ާޤ ނޫނުގެ ާ)ރ(ވ�ނ�35ާާއޮންނ�ނީާމި ާހިމެނުނުާމ އްދ ގެ ާގ�އި

ާޑިޔ ރުާކ�މ�ށްާކޮށްގެންާދ�ށުާކޯޓުގެާފ�ނސްޕޮންސ�ރޖުޑިޝ�ލްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝ�ނުންާާޓްާއޮފްޓްމެންނ�މ�ވެސްާޑިޕ 
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ާއޮތް ާމ އްދ ާތ�މްރީނުކޮށްފ�އި ާމި ާދ�ރިވ�ނުން ާވ�ޒީފ ާާއިންާތ�މްރީނުކުރ  ނޑިޔ ރުކ�މުގެ ާފ� ާއ�ދި އިސްތިސްނ ވ ނެއޭ.

ވ�ނ�ާމ އްދ ާމިާދެންނެވ35ާާީދިނުމުގ�އިާމިފ�ދ�ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށްާއިސްކ�ންދޭންވ ނެ.ާއ ދެ،ާމީގެާކުރީގެާމިާޤ ނޫނުގެާ

ނޑިޔ ރުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާޤ ނޫނުާނ�ންފ� ާއޮންނ�ާގޮތުންާކ�މ�ށ35ާްމ�131/3�ާާިބ�ރުާގެ ާމ އްދ ގ�އި ވ�ންޏާ ާވ�ނ�

ާހޯދިފ�އިާާ� ާތ�މްރީނު ާމިކ�މުގެ ާދުވ�ހުގެ ާޤ ނޫނުާމ�އެބ�ޖެހޭ.ާއެހެންނ�ާހުންނ�ންއ�ހ�ރު ާނުވ�ތ� ާއިޞްލ ޙު ވެސް،ާމި

ާބ�ޔ� ާއެތ�އް ާއ�އީ ާފ ސްވެގެން ާކިޔ�ވ�މިގޮތ�ށް ާޚ�ރ�ދުގ�އި ާސ�ރުކ ރުގެ ާދިޔ�ކު ާއެާދުވ�ސްވ�ރެާމުން ާއ�ދި އްގ�އި.

ނޑ�އެޅިފ�އިމ�ސ�އްކ�ތ� ާއ�ހ�ރުާދުވ�ހެއްާނޫންށްާއޭރުާކ� ާކުރުާމުއްދ�ތެއް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެާާވ�ނީކީާދެ އެއ�ށްވުރެ

ާ ާކ�ހ�ލ� ާނުލިބޭ ާވ�ޒީފ  ާކުދިންނ�ށް ާއ�އި ާކިޔ�ވ�މުން ާތެރޭގ�އި ާމުއްދ�ތުގެ ާޤ ނޫނުާކުރު ާފ�ހުން ގޮތ�ކ�ށް

ާކުދިބ�އްޓ�ން ާއޮވުމުންާއެ ާގެއްލިގެންދޭކުރެވިފ�އި ާޙ�އްޤުތ�ކެއް ާބޮޑު ާފެނ�ށްާާ.ންގެާވ�ރ�ށް ާވ�ރ�ށްާބޮޑުާއުއްމީދުތ�ކެއް

ާއ� ާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އިއެބ�ދޭ. ާސ�ރުކ ރުން ާޚ�ރ�ދުތ�ކ�ށްާާނެއްކ  ާބޭކ ރު ާވެސް ާޚ�ރ�ދުތ�ކ�ކީ ާއެ ާކުރެވި ާޚ�ރ�ދުތ�ކެއް ބޮޑު

ާ ާއެހެންވުމ އެކު،ާމިހ ރު ާއެދ�ނީ. ާވެގެން ާއެ ާއެ ާކުދިންނ�ށް ާކ�މުގ�އިާފުރުކިޔ�ވ�މުންދ  ާހިނގ�އްޖެ ާގެއްލިގެން ާޞ�ތު

ާޚ�ރ�ދުކޮށްގެންާާވ�ނީ ާފ�އިސ ތ�ކެއް ާބޭކ ރު ާސ�ރުކ ރުން ާއިތުރުން ާގެއްލުމުގެ ާލިބޭ ާކުދިންނ�ށް ާއެ ާއެއީ ވިއްޔ 

ާކ�މ�ށް ާކ�މެއް ާއެާކުރެވިފ�އިވ  ާދިނުމ�ށްޓ�ކ�ާވ ތީ ާފުރުޞ�ތު ާމި ާޢ�ބްދުލްޢ�ކުދިންނ�ށް ާއ�ލްފ ޟިލް ާޤ ނޫނ�ށް ޒީޒްާއި

ނޑ�ށްާފެންނ ތީާާށްމިާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާއިޞްލ ޙ�ކީާމިހިނދ�ޖ�މ ލުާ އެންމެާބޭނުންތެރިާއިޞްލ ޙެއްާކ�މުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާޙ�އްޤ�ށ  ާބ�އެއްގެ ާއެތ�އް ާފ ސްކުރުމ�ކީ ާބ�ލ�އިގ�ނެ ާއިޞްލ ޙު ާާއިމި ާޚ�ރ�ދުތ�ކެއް ާކުރެވިފ�އިވ  ވެސްާއ�ދި

ާކ�މުގ�އިާސ�ލ މ�ތްކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާކ�މެއް ާބޭނުން ނޑިޔ ރުކ�ންާާކޮންމެހެން ާފ� ާކުރީގެ ާއ ދެ، ާދެކެން. ނޑު އ�ޅުގ�

ާ ާތިބި ާތިއްބެާކުރ�އްވ ފ�އި ާދުވ�ސްވެފ�އި ާކުރ�ާނުވ�ތ� ާއެކ�ންތ�އްތ�އް ާބޭފުޅުން ާގޮސްފ�އިވި ވ�ރ�ށްާާވ�ނީާއްވ�މުން

ާއޭގެާ.ކުޑ�ކުޑ�ާމުސ ރ�އ�ކ�ށް ާޒުވ ންާޖީލެއް ާމީހުންާނުވެ،ާނުވުމުގެާސ�ބ�ބުން ާއެކ�މ�ށްާކުރިމ�ތިލ ނެ އ�ށްާތެރެާއ�ދި

ގެންދިޔ�އީާއެކ�މ�ށްާާކުރ�މުންކ�މ�ށްޓ�ކ�އިާމ�ސ�އްކ�ތްާއެއުފެދިފ�އެއްާނުވޭ.ާދުވ�ސްވެފ�އިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންާ

ާއެހެން ާމ�ޤ ާބ�ާކުރިމ�ތިލ ނެ ާއެ ާސ�ބ�ބުން ާނެތުމުގެ ާބ�ޔ�ޔ�ކު ާވެސް ާކޮންމެ ާވެސް ާއ�ދ ކުރުމު ާއެއީާކު ާމ�ކީ

ނޑ�އެޅިގެންާހ�މ�ާކިފ ޔ�ތުާފ�ރުޟެއްާ ނޑުމެންގެާމ�އްޗ�ށްާއޮންނ�ާކ� ާއެގޮތުގެާމ�ތިންާއެާާ�ވ ތީާކ�މ�ކ�ށްކ�ހ�ލާ�އ�ޅުގ�

ާއ�އީ.ާއެހެންވީމ ބޭފުޅުންާއެ ާޓްރޭނިާ�ކ�ންާކުރ�މުން ާއެބޭފުޅުންނ�ށްާއެ ާއެންމިއ�ދުާވެސް ާދީގެން ބޭފުޅުންގެާާތ�ކެއް

ގެންގޮސްގެންާމިާޒ�މ ނ�ށްާފ�އްތ�އިގެންާދ�އުލ�ތުންާޚ�ރ�ދުތ�ކެއްާކޮށްގެންާއ�ށްާކުރިމިާކިޔެވުމުގެާފެންވ�ރުާއިތުރ�ށްާ

ާ ާާއެބ�އެކ�ން ާއެހެންވީމ ކުރިއ�ށް ާޤ ނޫނުާާ�ގެންދޭ. ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާއޮންނ� ާފުރުޞ�ތު ާމި ާވެސް ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް އެފ�ދ�

ާޤ ނޫ ާމި ާއިޞްލ ޙުފ ސްކުރ�ން ާފެންނ ތީނ�ށް ާތ އީާގެންނ�ން ާއިޞްލ ޙ�ށް ާވ ހ�ކ�ކޮާކުރ�މުންާދުމި ނޑުގެ ޅުާއ�ޅުގ�

ާނިންމ ލ�ން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާއ�ާ ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމި ނޑުމެންގެ ނޑިޔ ރުންޅުގ� ާދ ދިާނ ފ� ާޤ ނޫނު ާފ�ހ�ކުންާާބެހޭ

ނޑުމެން ާާއ�ޅުގ� ާމިތ�ނުން ާޤ ނޫނެއްގެ ނޑުމެންާއެކުލ�ވ ލ�އި ާއ�ޅުގ� ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާޤ ނޫނެއް. ާނުކުތް ާޖެހިގެން ސިފ�

ާއ�ޅުގ� ާދ އިރު ާނުކުމެގެން ާވުޖޫދ�ށް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާހެދިގެން ާފުރ�ތ�މ�އިނުންޤ ނޫނުތ�އް ާވިސްނ ލ�ންޖެހޭ ާނޑުމެން

ާވެސްވެ ާދ އިރުގ�އި ާހ�ދ�މުން ާޤ ނޫނު ާމި ާކ�އިރިާސް ާވ�ރ�ށް ާކ�މ�ށް. ާނުކުންނ ނެ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ކ�އިރީގ�އިާާމިފ�ދ�

ާގެންނ�ންޖެހޭާ ާއިޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް، ާކުޑ�ނ�މ�ވެސް ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާމިފ�ދ� ާޤ ނޫނުތ�ކ�ށް ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާ ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާގެންނ�ންޖެހޭ ާއިޞްލ ޙު ާތ ނގ�އި ާކ�އިރިާއެހެންނ�މ�ވެސް، މިހ 

ާއ�ޅުާ ާމިމުސްތ�ޤުބ�ލެއްގ�އި ާތ�ޖުރިބ ނުކޮށް ނޑުމެން ާމުޅިންާއިޞްާފ�ދ�ގ� ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެނ�އުމ�ކީ ލ ޙުތ�ކެއް

ާނުކުރ�ން ާއިޞްލ ޙުާާޤ�ބޫލެއް ާމިފ�ދ� ާމުހިއްމު ާމ  ާމިއ�ށްވުރެ ާކ�މ�ކ�ށް. ާކ�މެއް ާކޮށްގެންވ ނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� މީ

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ ާގޮތުގ�އިާއެބ�ހުރި .ާމިސ ލ�ކ�ށް،ާގެނ�އުމ�ށްވުރެާމ ާމުހިއްމުާޖުމްލ�ކޮށްާމ ާމުހިއްމުާޤ ނޫނުތ�އްާއ�ޅުގ�

ާ ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާމިއިންނ�ނީ ާނޯޓުގ�އި ާމީގެ ާއިރުގ�އި ާއޮތް ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އި ާޤ ނޫނު ާމިއީމި ާާބުނެފ�އި ތ�ޢުލީމުާމިހ ރު

ާކުހ ސިލު ާކުރ  ާދިނުމުގެ ާފުރުޞ�ތެއް ާކ�މ�ށް.ާދިންނ�ށް ާއެއްޗެއް ާއޮތް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާވިސްނުމެއްގ�އި މިކ�ހ�ލ�

ނޑުާދ�ންނ�ވ ނީާކިޔ�ވ�އިގެ އެާ،ާނުކުމޭ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާތ�ފ ތުާރޮނގުތ�ކުންާއެބ�ާލުކޮށްގެންހ ސިންާތ�ޢުލީމުާއ�ޅުގ�

ާވ�ޒީފ އެއް ާއިރ�ށް ާޤ ނޫާނުކުންނ� ާގޮތ�ށް ާމިލިބޭ ާއޮތުމ�ކީ ާލިޔެވިފ�އި ާމިާާއީާނެއްގ�އި ާވިސްނ ފ�އި ނޑުމެން ާއީާއ�ޅުގ�

ޚ އްޞ�ކޮށްާމިާޝ�ރުޢީާދ އިރ ާއ�ށްާތ�މްރީނުވެގެންާނުވ�ތ�ާތ�ޢުލީމުާލިބިގެންާބުއްދިވެރިކޮށްާކުރ ާކ�މެއްތޯ؟ާާއެންމެ

ާ ާހުންނ�ންޖެހޭާބ�ލ�އިާއެބ�ާނުކުންނ�ާއިރުގ�އި ާއެާތ�ޖުރިބ  ާވ�ރ�ށްާބޮޑުާތ�ޖުރިބ އެއްާހުންނ�ންޖެހޭ.ާއެގޮތުން ލ�ންޖެހޭ

ާކ�މ�ާއެއް ާމިސ ލ�ކ�ށްކ�މެއް ާވެސް، ާހ�މ�ޔ�ޤީނުން ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތެރެއ�ށްާާށް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� އިއްޔެ

ާމ�ޢ ފުދި ާދިޔ� ާމ�ޝްވ�ރ ކުރ�މުން ާހުށ�ހެޅިގެން ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ،އިޞްލ ޙެއް ާއ�ދ�ބު ާމ�ރ�ށްާާނުމ އި ާމިއޮތީ މީގ�އި

ނޑުމެންާ ާއ�ޅުގ� ާދިޔ�އިރުގ�އި ާދެކެވިގެން ާވ ހ�ކ� ާގެނ�އުމުގެ ާއިޞްލ ޙެއް ާއެއ�ށް ާދިނުމުގެ ާއެ ާމިސ ލ�ކ�ށް މ�ރު،

ނޑިޔ ރުން ނޑުމެންގެާފ� ވިސްނ ލ�ންޖެހޭ.ާދ�ށުާކޯޓެއްާވިޔ�ސްާއ�ދިާމ�ތީާާތ�ޖުރިބ އ ާދޭތެރޭގ�އިާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާއ�ޅުގ�

ާތ�ޖުރި ާރ�ނގ�ޅު ާވ�ރ�ށް ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވިޔ�ސް ާޤ�ބޫލުކޯޓެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނެތި ނުކުރ�ންާބ ތ�ކެއް

ާ ާވިސްނ  ާދޭތެރޭ ާކ�ންތ�އްތ�ކ  ާނުވ�ތ� ާޑިސިޝ�ންތ�ކެއް ާނިންރ�ނގ�ޅު ާއިޞްލ ޙުާގޮތްތ�ކެއް ާމި ާކ�މ�ށް. މިދ ނެ

ާމިބ�ލ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތްާކޮށްފ�އި ާމިއިނީާގެންނ�ން ާމިާއިޞްލ ޙު ހެންާގ�އިާއެވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ރ(35ާޤ ނޫނުގެާާލ އިރު

ާނ�މ�ވެސް ާބ�ލ�އި� އެހެންވީމ ާއޮތް ާއެބ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ އ35ާްލ�ންޖެހޭ ާވ�ނ� ާ)ރ(. ާމ އްދ ގ35ާާެދ ގެ ވ�ނ�

ޖެހޭނޭާއޮންނ�ނީާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާއެާކޯޓުތ�ކުގެާޖ�ޖުންގެާނުވ�ތ�ާއެާޤ ޟީންގ�އިާހުންނ�ާތ�ޖުރިބ ާހުންނ�ންާާގ�އިާމި)ރ(

ާޤ ޟީ ާކޯޓެއްގެ ނޑުމެންާމިވެނި ާއ�ޅުގ� ާކޯޓ�ށް ާސުޕްރީމް ާއެގޮތުން ާއިރުގ�އި. ާޖ�ޖުކ�ންކުރ  ާނުވ�ތ� ާކުރ އިރުގ�އި ކ�ން

ާ ާއިން ާއ7ާެއެބ� ާތ�ޖުރިބ  ާވ ހ�ކ� ާހުންނ�ޖެހޭއ�ހ�ރުގެ ާބުނެފ�އިއް ާވ ހ�ކ� ާހ�އިކޯޓ�ށްާާ.ނެ ާތ�ޖުރިބ 5ާާއ�ދި އ�ހ�ރުގެ

ާދ�ށުާކޯޓުތ�ކުގ�އިާ ާވ ހ�ކ�ާހ�މ�ާއެގޮތުން ާހުންނ�ންާ�ާއެއްާހުންނ�ންޖެހޭނެ ާތ�ޖުރިބ އެއް ާއީާޖެހޭނެާކ�މ�ށް.ާމިއ�ހ�ރުގެ
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ާވ�ރ�ށް ާދިގު ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑުމެން ބޮޑުާާއ�ޅުގ�

ާ ާނެތް ާތ�ޖުރިބ އެއް ާހ�ޤީޤ�ތުގ�އި ނޑިޔ ރުންމ�ޝްވ�ރ ކުރުމ�ށްފ�ހު ާއެންމެާފ� ާނިންމުމ�ކީ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާތިބިގެން ތ�ކެއް

ާއ�ޅުާ ާނުވ ތީވެ ާގޮތްކ�މުގ�އި ާތ�ޖުރިބ ބުއްދިވެރި ާވިސްނުމ�ށް ނޑުމެންގެ ާކ�ންތ�ގ� ާމިފ�ދ� ާމިކ�ހ�ލ� އްތ�އްާހުރެގެން

ާޢ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުމ އިއްޔ�ންކުކުރުމ�ށް ާބޭފުޅުންގެ ާކ�މ�ށްާާއި،އ ާތ�ޖުރިބ ާ�ރ  ާހުންނ�ޖެހޭނެ ތ�ޢުލީމު

ނޑުމެންާނިންމ ފ�އިާއޮތްާނިންމުމެއް.ާ ފ�ހ�ރެއްގ�އިާވެސްާއ�ޅުގ�ނޑުާޤ�ބޫލެއްާނުކުރ�ންާ� އެހެންވީމ ބ�ލ�އިގެންާއ�ޅުގ�

ާ ާތ�ޢުލީމު ނޑުމެން ާވ�ޒީފ ހ ސިލުއ�ޅުގ� ާސީދ  ާކުދިންނ�ށް ާނުކުންނ� ާާކޮށްގެން ާވިސްނުމުގ�އިާއެއް ދިނުމުގެ

ާއެ ާކ�މ�ކ�ށް. ާގެންނ�ންޖެހޭނެ ާބ�ދ�ލެއް ާމިފ�ދ� ާޤ ނޫނ�ށް ނޑުމެންގެ އ�ށްާާައުޅަގނުޑެގ ައިމްއލަ � ހެންވީމ އ�ޅުގ�

ާގެންނ�ންޖެހޭނެާ ާޤ ނޫނ�ށް ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙެއް ާމިފ�ދ� ާވެސް ާފ�ހ�ރެއްގ�އި ާނުކުރ�ން ާޤ�ބޫލެއް ނޑު އ�ޅުގ�

ދ�ންނ�ވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ކ�މ�ކ�ށްާއ�ޅުގ�ނޑުާޤ�ބޫލެއްާ ހ�މާ� ާނުކުރ ތީވެާއެާވ ހ�ކާ�

ާ

ާމުފީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާޤުޝިފ ާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާމެދުާފުވ�އްމުލ�ކު

ާރ�އީސް.ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑިޔ ރުންޝުކުރިއްޔ  ާމ�ޖިލީހުގ�އިާފ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާހުށ�ހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނ�ށް ގެ

ާ ާދެކެވެމުންދ އިރު ާމީހ ާވ ހ�ކ� ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�ރ�ނީ ާހިތ�ށް ނޑު ާމ�ޤ ާއ�ޅުގ� ާހ�ދ�ންތޯ،އ�ށް ާނޫނިއްޔ ާާމު

ާހޯދ�ން ާބ�ޔ�ކު ާޤ ބިލު ާއެކ�ށީގެންވ  ާކ�މ�ކ�ށް ާބޭނުންވ  ާކުރ�ން ނޑުމެން ާރ�އީސް،ާޢިއްޒ�ތްާތޯއޭާއ�ޅުގ� ތެރި

ާ ާވ ހ�ކ�އ  ާޤ ބިލުކ�މުގެ ާކޯޓުތ�ކުގެ ާޝ�ރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއުޅެނީކީ ާއުފެދިގެން ާސުވ ލު ާމިއ�ދ�ކުާމެދު އިއްޔެއ�ކު

ާގިނ�އިންާ ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާއެހެނިހެން ާއ�ދި ާވެސް ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ާޒ�މ ނުއްސުރެ ނޫން.ާފެށުނީއްސުރެ

ނޑިޔ ރުން ާމިފ� ާސުވ ލެއް ާއުފ�އްދ  ާގޮތުން ާބެހޭ ނޑ�އ�ޅ އިއީނ  ާކ� ާމީހ�ކު ނޑިޔ ރ�ކ�ށް ާފ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެާ. ާރު

ނޑުމެންާކ�ާމީހެއްގެ ނޑުމެންާކިރ ނީ.ާމިއީާާތ�ރ ދ�ކުންތޯ،ނޑ�އ�ޅ ނީާކޮންާގޮތ�ކުންތޯ،ާކޮންާޤ ބިލުކ�ންާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާދެކެނީ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާކ�މެއް ާވިސްނ�ންޖެހޭނެ ާފުންކޮށް ާވ�ރ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި މި

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާމ އްވ�349ާރ�އީސް، ާބޭނުމ�ކ�ށްޓ�ކ�އިނ� ާ)ހ( ނޑ�އެޅިފ�ާދ ގެ ާމިާކ� ާމ އްދ އ�ކ�ށް ާއޮތް އި

ާމިބ�ދ�ލުގެ ާވ ހ�ކ� ާާނެވޭ ނޑިޔ ރުންދ�ންނ�ވ�ނީ. ާާގެފ� ާ)ރ(35ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގެ ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިވ ާވ�ނ� ގ�އި

ާމި ާވ ހ�ކ� ާބ�ދ�ލުކުރ  ާޝ�ރުޠެއް ާތެރެއިން ާތ އީދުދެާާޝ�ރުޠުތ�ކުގެ ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެދުކެވެނީ. ހެންވޭރުާާކުރ�ން

ނޑުމެންނ�ކ�ށްާމީހ�ކުާކިރ�އެއްާނުލެވޭނެާވިދ ޅުވިާވ ހ�ކ�ފުޅ�ާޒިމްާއެޢ ދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ލީާ ށް.ާއ�ޅުގ�

ާއިމްތިހ ނ�ކުންާ ާއެ ާސެޓްފިކެޓ�ކުން. ާއޮތް ާއ�ތުގ�އި ާއެމީހެއްގެ ާސ�ނ�ދ�ކުން. ާއޮތް ާއ�ތުގ�އި ާއެމީހެއްގެ ހ�މ�އެކ�ނި

ާމ ނ�ާ�ފ ސްވީމ  ާރ އްޖޭގެާާއ�ކީާއޭގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާނުވ�ތ� ާތެރޭގ�އި ާނިޒ މުގެ ާޝ�ރުޢީ ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާހުރިހާ  ާއެ ާޒ ތ އި ާއޭގެ ާބ ވ�ތްތ ކ އި ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގެ ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ އި ާކ�ންތ�އްތ�ކ އި ާހިނގ  ާތެރޭގ�އި ކޯޓުތ�ކުގެ

ާއެނގޭާކ�މ�ކ� ާއެމީހ�ކ�ށް ާކިޔ�ވ�އިއެއްޗެއް ނޑުމެންގެ ާނިށްާނުވޭ.ާއ�ޅުގ� ާއ�ދިާޝ�ރުޢީާދިނުމުގެ ާއެއީ ޒ މުގެާތެރޭގ�އި
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ާތ�މްރީ ާމީހުންާތ�މްރީނުކުރުންާކ�މުގ�އިާވިޔ�ސްާއ�ދިާއެހެންާކ�މ�ކ�ށްާމީހުން ާކ�މުގ�އިާވިޔ�ސްާއެާނުނިޒ މ�ށް ކުރުން

ނޑުމެ ާއ�ޅުގ� ާއެއްޗ�ކީ ާކ�ންކިޔެވެދެވޭ ާޒ�މ ނުއްސުރެ ާރ އްޖޭގ�އި ާމި ާއ�އިއްންގެ ާގޮހިނގ�މުން ާއޮތް ާތ އިާސ�

ނޑުމެންގެާ ނޑުމެންގެާދިރިއުޅުމ އ�ޅުގ� ާދީ� އިސ�ޤ ފ�ތ ،ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންގެ ާވ�އްޓ�ފ ޅިއ ާ� އިނ އ�ޅުގ� ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ�

ާކ�ންތ� ާހުރިހ  ާރިޢ ޔ�ތްމި ާދެވޭާއްތ�ކ�ށް ާއ�ލީގ�އި ާތ�ޖުރިބ ގެ ާއެކ�ންތ�އްތ�ކުގެ ނުވ�ތާ�ާތ�ޢުލީމުތ�ކެއްތޯާކުރެވިގެން

ާޤ�އު ާއެހެން ާދުނިޔޭގ�އި ނޑުމެންނ  ާއ�ޅުގ� ާކ�ންހިނމުތ�ކުގ�އި ާމ ޙ�އުލުތ�ކުގ�އި ާމ�އްޗ�ށްާބީރ�އްޓެހި ާގޮތުގެ ގ�މުންދ 

ާދެވޭާ ނޑުާގޮތެއްގ�އިާބިނ ކުރެވިގެން ނޑުމެންާބ�ލ�އިމ�އިގ� ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ށްާމިތ�ޢުލީމެއްތޯ ދެވެނީާާލ އިރު،ާއ�ޅުގ�

ާދ އިރ އ�ކުންތ�ޢުލީާގެބޭރު ާކޮންމެ ާނުވ�ތ� ާމ�ޤ މ�ކ�ށް ާކޮންމެ ާއެއީ، ާކ�ާމު. ާތ�މްރީނެއް ާވިޔ�ސްާދެވޭ މ�ށް

ާރ އްޖެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާގެނެސް ާއެތި ާބޭރުގެ ާއެ ާބ�ލ�ނީ ާމި ނޑުމެން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއ�ޅުގ� ާއޮޅުކުރެވޭތޯ. އ�ށް

ނޑިޔ ރ�ކ�ސް ާފ� ާވިސްނ ލ އިރު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުމުން ާމި ާމީހ�ޤ ޟީއ�ކ�� ރ�އީސް، ާކޮންމެ ާއ�ދި ކ�ސްާސް

ާމ�ޤ  ާއެ ާވެސް ނޑ�އ�ވިޔ�ސް ާކ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ކ�ށް ާޢ�ދުލުއިންސ ފު ާސީދ  ާއެމީހ�ކީ ާއިރު ާވ�ރުގެާޤ ޅ  އިމުކުރެވޭ

ާ ާވިސްނުޙުކުމުއިންސ ފ�ށް ާވ�ރުގެ ާކ�ށ�ވ�ރުކުރ�ންާކުރެވޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމީހ�ކުކ�ން ާހުރި ާޤ ބިލިއްޔ�ތުކ�މެއް މ�ކ އި

ާ ާހެދި ާސ�ބ�ބ  ާއެ ނޑިޔ ރުންާއެބ�ޖެހޭ. ާއެފ� ާލިޔެވިފ�އި ާއެވ ހ�ކ� ާޤ ނޫނުގ�އި ނޑިޔ ރުންާވ�ނީ.ާާގެ ާމިާާގެފ� ޤ ނޫނުގެ

ާމެންބ�ރުާޢ�ލީާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާ)ރ(ގ�އި ާކޯޓ�ށްާޢ އިޞްލ ޙުކުރެވޭާމ އްދ ގެ ާފ�ދ�އިންާސުޕްރީމް ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ޒިމްާއެ

ާކޯޓ�ށްާކުރިމ�ތިލ ާމީހެއ17ާްމ�ދުވެގެންާާ�ނ�މ�ާކުރިމ�ތިލ ާމީހެއް އ�ހ�ރު،ާއ�ދ15ާާިނ�މ�ާމ�ދުވެގެންާާއ�ހ�ރު،ާހ�އި

ާދެން ާކޯޓުތ�ކ�ށް ާާއެހެނިހެން ާޤ�ބޫލުކުރެވޭާާ�މި ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިއީ. ާމުއްދ�ތު ާާއ�ހ�ރުގެ އ�ހ�ރުގ1�ާާެގޮތުގ�އި

ާ ާކޯޓުތ�ކުގެ ާދެންނެވި ާމި ާމުއްދ�ތެއް ާރ�ނގ�ޅު ާހ�މ� ނޑިޔ ރުމުއްދ�ތ�ކީ ާއެހެންވީމ ންފ� ާތިބެން. ާގޮތުގ�އި ިމ � ގެ

ާކިޔ ފ�އިާަބަދުލެގެންސެގްނ ޯކްސަތެކްއ ަހަދުމްނިދަޔ ުކިދ ަބަޔަކްށ ުފުރަޞެތްއ ެގްއިލެގނ ަްދ ތީއޭ

ާޙ�އްޤުގ�އިާ ާބ�އެއްގެ ާމ�ދު ާބ�ދ�ލުގެންނ�ންވީތޯ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިޒ މ�ށް ާޝ�ރުޢީ ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާބ�ދ�ލުކުރ�ންވީތޯ.ާ ާމުޅިން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިޒ މު ާޢ�ދުލުއިންޞ ފުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާލ�އްކ� ާތިން ާމި ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް، ނޑުމެންާއ�ޅުގ� ނޑުމެންގެާމިާާއ�ޅުގ� މެންބ�ރުންނ�ކީާހ�މ77ާ�ާގޮތުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާރ�އްޔިތުންގެާ ާހ�ވ ލުކޮށް ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތު ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އްޔިތުން ާމިކ�މ�ށް ާފުދިފ�އިވ  ތ�ޞ�އްރ�ފު

ާތި ާހ�ވ ލުކޮށްފ�އި ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތު ާމި ާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމިކ�ން ާރ�އީސް،ާޙ�އްޤުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް. ބި

ނޑުާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާ ނޑ�ށްާއ�ޅުގ� ނޑ�ކ�ށްާއެއްގޮތ�ކ�ށްާވެސްާޤ�ބޫލުކުރެވޭާކ�މެއްާނޫން.ާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ނޑުމެންާ ާމ�ޖިލީހުންާބޭރުކޮށްލ ށޭ.ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރުންާމިހ ރ�ށްާމި ާބިލުާހ�މ� ާގޮވ ލ�ނީާމި ނޑިޔ ރުންާމި ާޤ ނޫނެއްާފ� ގެ

ާއެކުލ�ާ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ނޑިޔ ރުންވ ލ�އިގެން ާފުރުޞ�ތުާފ� ާތ�ޖުރިބ ގެ ާތ�މްރީނ އި، ާތ�ޢުލީމ އި، ާދޭންޖެހޭ ނ�ށް

ާކުރިއ�ށް ާއެކ�ންކ�ން ާހ�ދ�މުންދ ތީއޭާއެާހުޅުވ ލެވިގެން ާކޯސްތ�ކެއް ާބ�ޔ�ކު ާކުދި ކުދިންނ�ށްާފުރުޞ�ތުާހޯދާ�ާދ ހިނދު

ާޢ�ދު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާކިޔ ފ�އި ާގޮތުންނޭ ާގެނ�އުމ�ކީާދިނުމުގެ ާބ�ދ�ލެއް ާބޮޑު ާމިފ�ދ� ާނިޒ މ�ށް ލުއިންޞ ފުގެ
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ާވެސްާކ�ން ާރ�އްޔިތުން ނޑުމެންގެ ާކ�މެއް.ާއ�ޅުގ� ާކ�ންބޮޑުވ ންޖެހޭ ނޑުމެން ބޮޑުވ ންޖެހޭާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާވިސްނ ލ�ންާއެބ�ޖެހޭާޤ ނޫނ�ކުންާއެާގެނެވޭާބ�ދ�ލ�ކުންާކިތ�އްކ�މެއް.ާހ�މ�އެއ ާ ކިތ�އްާކ�ންތ�އްތޯއޭާއެކުާއ�ޅުގ�

ާގޮސްފ�އި ާބ�ދ�ލުވެގެން ާދިރިއުޅުމުގ�އި ާޢ އްމު ނޑުމެންގެ ާާއ�ޅުގ� ާމި ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ވ�ނ�37ާާވ�ނީ.

ާކުރިއ�ށް ާމ�ޖިލިސް ާާރ�އްޔިތުންގެ 36ާާދ އިރު ާއިންތިޚ ބުކުރީ ާމ�ޖިލިސް ާރ�އްޔިތުންގެ ާދ�އުރ�ކ�ށް.5ާާވ�ނ� އ�ހ�ރުގެ

ާއިންތިޚ ބު ާހ�މ�ވެގެންތޯއޭ ާާދ�އުރު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއޮތީ.ާކޮބ�އިތޯއ37ާާޭބޭއްވިގެން ާމ�ޖިލިސް ާރ�އްޔިތންގެ ވ�ނ�

ާގެއްލިގެންާއެ ާއެ ާކިތ�އްާފުރުޞ�ތުާާމީހުންނ�ށް ާބ�ދ�ލުގެނެވިގެން ާކިތ�އްާޤ ނޫނުންާކިތ�އް ދިޔ�ާފުރުޞ�ތު.ާއެކ�ހ�ލ�

ާގެ ާފުރުޞ�ތުތ�އް ާއެ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް. ާކިތ�އް ާއެބ�އޮތްތޯއޭ ާގޮސްފ�އި ާއެާާއްލިގެންާގެއްލިގެން ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ދިޔ�

ވ�ނީާޢ އްމުކޮށްާމުޅިާާފުރުޞ�ތުތ�އްާގެއްލުމ�ށްާދޫކޮށްލެވިފ�އިާޤ ނޫނ�ކުންާއެކ�ންތ�އްތ�އްާއެގޮތ�ށްާނިމިގެންާގޮސްފ�އި

ނޑުާރ�އްޔިތ�ށްާފ�އިދ ހުރި ހ�މ�ާާގޮތެއްގ�އިާކ�ންކ�ންާނިންމުމުގެާގޮތުން.ާއެހެންކ�މުން،ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ާސ ފުކޮށްާއެބ�ާބ�ޔ ންކުރޭާތ� ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާވ�ރ�ށް ާބޭނުންވ�ނީ ާމ އްދ ގ�އ349ާާިކުރ ރުކޮށްާދ�ންނ�ވ ލ�ން ވ�ނ�

ާ ާބ�ޔ�ކ�ށޭ. ާޤ ބިލު ާއުފުލޭފ�ދ� ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތު ާވ ޖިބ އި ނޑިޔ ރެއްގެ ާއެޤ ބިލުފ� ާހ�މ�އެކ�ނި ާއިށީންނާ�ާކ�މ�ކީ މީހ�ކު

ާނ�ތީޖ ކ�މ�ހ�މީާއެާނ�ކުންއިމްތިހ  ާލިބޭ ާއ�ކ�ށް ާބ�ލ ކ�މުގ�އިށް ނޑުމެން ާހީވ�ނީާާވ�ނީާޅުގ� ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ނ�މ�

ާރ�އްޔިތުންާ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާގެންދެވޭނީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނިޒ މު ާޢ�ދުލުއިންޞ ފުގެ ާމިރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާ ާގޮތުގ�އި ާވ�ކީލެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާނޫނޭ. ާގޮތ�ކ�ށް ާތ�ފ ތުާ�މިއެދޭ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރީމ  ާދުވ�ހުގެ ާއެކިާާއ�ހ�ރު ާޒ ތުގެ އެކި

ާއެާ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާާބ ވ�ތްތ�ކުގެ ާހިނގ ގޮތ އި ާއެކ�ން ާކުރިމ�ތިވެ ނޑިޔ ރުންމީހ�ކ�ށް ާގެންގުޅޭާާފ� އެކ�މުގ�އި

ާމީހުންނ�ށްއުސޫ ާގެންދެވޭ ާތުހުމ�ތ�ށް ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގެ ާއ�ދި ާފުންކޮށްާާއެާލުތ�ކ އި ާވ�ރ�ށް ާތެރެއ�ށް މ�އްސ�ލ�ތ�ކުގެ

ކުދިންނ�ށްާއެާާކެއްާލިބިގެންދ ނެ.ާއެާފުރުޞ�ތުާއެާވިދ ޅުވ ާކުދިންނ�ށްާލިބިގެންާއެާވ�ދެވިާއޭގެާގިނ�ގުނ�ާތ�ޖުރިބ ތ�

ާ ާއ�އިސްފ�އި ާއ�ލީގ�އި ނޑިޔ ރުންތ�ޖުރިބ ގެ ާލިބިއްޖެންކ�ފ� ާފުރުޞ�ތު ާއެާާވ�ނީާކ�މުގ�އިާާކުރުމުގެ ާއެއީ ާނ�މ�

ާއެ ާމ�ސ�އްކ�ތެއް. ާއ�ގުހުރި ާވ�ރ�ށް ާކޮށްދެވޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ށްާކުދިންާކުދިންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ނ�ށް

ާއެމުސްތ�ޤު ާހ�މ�އެކ�ނި ާމިއޮތްގޮތ�ށް ާހުށ�ހެޅިފ�އި ާމިހ ރު ާބ�ދ�ލުގ�އި ާހޯދ�އިދެވެނީ.ާއޭގެ ާއެ ާބ�އިާބ�ލު ވެރިވިާކުދިން

ާއެއިމްތިހ  ާހުޅުވ ލ�ދިނީމ  ާފުރުޞ�ތު ާއެ ާކިޔ ފ�އި ާފުރުޞ�ތެކޭ ާގެއްލިގެންދ  ާސ�ބ�ބުން ކުދިންާާނެއްގެ

ނޑީގ�އިާ ނޑިޔ ރުކ�މުގެާގޮ ާރ�އްޔިތުންާގޮސްާއެފ� ނޑުމެންނ�ށްާއެާާއިށީނީމ  ާބޮލ�ށްާއ�ރ�އިގ�ންނ ނެ.ާއ�ޅުގ� ާކުދިންގެ

ާއެ ާއ�ނިޔ . ާދެވެނީ ާއެ ާއެާާކުދިންނ�ށް ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނ�މުގ�އި ާހެޔޮއެދިގެން ާމުސްތ�ޤްބ�ލުާާކުދިންނ�ށް ކުދިންގެ

ާ ާނ�ގ ލެވެނީ. ާއެ ނޑުމެންނ�ށް ނޑިޔ ރުންާއ�ޅުގ� ާނިޒ މުގެފ� ާޝ�ރުޢީ ާގޮތުގ�އި ާކުރިއ�ށްދ ންާާގެ ާއެކުދިން ތެރެއިން

ާއެ ާމިލެވެނީ. ނޑުކޮށް ނޑުފު ާފު ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމުސްތ�ޤްބ�ލު ާއޮތް ާތ�ޖުރިބ ގެާާއެކުދިންނ�ށް ާއެ ކުދިންނ�ށް

ބޭނުންކޮށްގެންާއިތުރުާތ�ޢުލީމ އިާތ�މްރީނުގެާފުރުޞ�ތުާބޭނުންކޮށްގެންާއ�ދިާކޯޓުތ�ކުގ�އިާދެންާމިހިރ�ާހ�ރުފ�ތްތ�ކ�ށްާ

ާދިޔުރ އްޖޭާގިރ ކޮށް ާހ�މ�އ�ށް ާމ�ތިފ�ޑިޔ  ާއެންމެ ާޢ�ދުލުއިންޞ ފުގެ ނޑުމެންނ�ށްާގެ ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާފުރުޞ�ތު މުގެ
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ާގޮސްފ�އިާ ާމިދ ގޮތ�ށް ާބިލު ާމި ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާމިއޮތްގޮތ�ށް ާހުށ�ހެޅިފ�އި ާމިއ�ދު ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ހުޅުވ ލެވިދ ނެ.

ާކުދިންާވ�ނީާާކ�މުގ�އިާާފ ސްކުރެވިއްޖެ ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާއ�ޅުގ�ނ�މ� ާމުސްތ�ޤުނ�ށް ާއެކުދިންގެ ާއެާނޑުމެންނ�ށް ބ�ލު

ާކޮންމެވެސް ާއިން ާދ އިރ  ާޝ�ރުޢީ ާހ�މ�ޔ�ޤީން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާތ�މްރީނުތ�ކެއްާާނ�ގ ލެވެނީ. ާތ�ޢުލީމުތ�ކެއް ވ�ރެއްގެ

ާއެ ާކުދިންތ�ކ�ކ�ށް ާތިބި ާޔ�ޤީންާއެާ�ވ ތީާކުދިންާހޯއްދ�ވ ފ�އި ާހ�މ� ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުކުރ ނެ. ާމިކ�ން ާއެާާކުދިން

ާބޭނުމެއް ާވެސް ާމިާކުދިން ާމިއޮތްގޮތ�ށް ާމިހ ރު ާއެާނުވ ނެ ާދ ކ�ށް. ާާކ�ންތ�އްތ�އް ާބޭނުންވ ނީާކުދިން ވެސް

ާާތ�ޖުރިބ ތ�ކ�ކ  ާރ�ނގ�ޅު ނޑިޔ ރުންއެކީގ�އި ާރ�ނގ�ޅުގޮތުާާތ�ކ�ކ�ށްފ� ާއިންސ ފު ާރ�އްޔިތުންގެާވެގެން ާއ�ދ ކުރ  ގ�އި

ނޑިޔ ރުންފ�އިވ ާޝ�ރ�ފުވެރިާލިބިާލުކ�ންާރ�އްޔިތުންގެާޤ�ދ�ރުާއިހުތިރ މުބޫމ�ޤު ާވ ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާފ� ނ�ށް

ނޑ�ށްާއެއްގޮތ�ކ�ށްާވެސްާޤ�ބޫލުކުރެވޭާކ�މެއްާނޫނޭާމިހ ރުާމިއޮތްާ ނޑުާނިންމ ލ�މުންާވެސްާދ�ންނ�ވ ނީާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ނޑިޔ ރުން ާމެންފ� ާހުށ�ހެޅިާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބިލު ާމި ނޑު ާކުޅުމ�ކީ.ާއ�ޅުގ� ާމ އްދ އ  ާމި ާބިލުގެ ާއިލްތިމ ސްކޮށްާގެ ބ�ރ�ށް

ގެންދ�ވ ށޭ.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ާދ�ންނ�ވ�ނީާމިާބިލުާއ�ނބުރާ 

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑިޔ ރުންދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ.ާއ ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާ އިޞްލ ޙެއްާގެާޤ ނޫނ�ށްާފ�

ާއ�ބޫބ�ކުރުާހުށ�ހެޅުއްވީތީވެާއެޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�ާގެނ�އުމ�ށްާމ ވ�ށުާދ އިރ ގެާ މ�ނިކުފ ނ�ށްާާޒީޒްާޖ�މ ލް

ާޝުކުރު ނޑު ާމިއ�ޅުގ� ާކުރ�ން ާމިކ�ން ާއ ދެ، ާއެާދ�ންނ�ވ�ން. ާސ�ބ�ބ�ކީ ާތ�ޢުލީމުާާޖެހުނު މ�ނިކުފ ނ�ކީ

ާކުރިއ�ރ�އިގެ ާއ�ދި ާއ�ދިާއުނގ�ންނުވ�އިދިނުމ�ށް ާބޭނުންވ  ާވ�ރ�ށް ާދޭން ާޤ�އުމުން ާފުރުޞ�ތު ާޒުވ ނުންނ�ށް ާއ�ންނ� ން

ާބޭފުޅ�ކ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާދ އިރ ގ�އި ާކިޔ�ވ�އިގެންާ� ވ ތީާއެ ނޑުމެން ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް

ާ ާފުރުޞ�ތުތ�އް ާއެފ�ދ� ާބ�ލ އިރުގ�އި ާފުރުޞ�ތުދޭން ާޤ�އުމުން ާމިއ�ދު ާމީހުންނ�ށް ާޤ ނޫނެއްގ�އިާތިބި ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ނޑުމެންާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާވިސްނ�ންޖެހޭާކ�ންތ�އްތ� ގޮތުންާބ�އެއްާާބެހޭާރި.ާމިާއިޞްލ ޙ އްާއެބ�ހުކެލިޔ އިރުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާ ާދެއްކެވިއިރުގ�އި ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމެންބ�ރުން ނޑިޔ ރުންޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިފ�ދާ�ފ� ާތެރޭގ�އި ާޝ�ރުތުތ�ކުގެ ާހުންނ�ންޖެހޭ ގ�އި

ާ ާގެޝ�ރުތެއް ާމީގެމިއ�ށް ާއުފެދޭާނ�އިމ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިއީވެސް ާނ�ތީޖ އެއްތޯ ާކޮންކ�ހ�ލ� ާހ ސިލުވެގެންދ ނީ ން

ާނުވ�ތ�ާވ�ޒީފ  ާތ�ޖުރިބ ާމ�ދުާކުދިންނ�ށްާާސުވ ލެއް.ާއ�ދިާމިގޮތުންާމ�ޤ މެއް ނޑިޔ ރުކ�މެއްާދިނުމުން ާނުވ�ތ�ާފ� އެއް

ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއް ާކޮންކ�ހ�ލ� ާކުރިމ�ތިވެގެންދ ނީ ާދުވ�ހުގެާދެން ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ނޑިޔ ރުކ�މ�ކީ ާފ� ާއ ދެ، ތޯ.

ާކިޔ�ވ�އިގެންާ ާމިއ�ދު ާއެބ�ޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާމ�ސ�އްކ�ތެއް. ާކުރެވޭނެ ތ�ޖުރިބ ތ�ކ�ކ�ށްފ�ހުގ�އި

މ�ތީާާކުދިންާކިޔ�ވ ާދ އިރ ތ�ކުން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެއީާއެންމެާނުކުންނ�ާކުދިންނ�ށްާފުރުޞ�ތުާލިބެންާއެބ�ޖެހޭާއެ

ާއ�ލީގ�އިާ ާތ�ޖުރިބ ގެ ާއެ ާހުންނ�ން. ާވެސް ާކ�މެއްގ�އި ާކޮންމެ ާއެބ�ޖެހޭ ާތ�ޖުރިބ ތ�ކެއް ާވ ކ�ށްނުޖެހޭ. ާއެ ހ�ރުފ�ތ�ކ�ށް

ާތެރެއިންާ ާމިއ�ދުާޝ�ރުޢީާނިޒ މުތ�ކުގެ ާއެބ� ނޑުމެންނ�ށްާފެނިގެންދޭ ާމިވ�ރުާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރެވޭނީ.ާއ�ޅުގ� އ�މްދުން
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ާ ާތެރެއިން ާމ�ރުޙ�ލ ގެ ާއެޑިޔ ރުންފ�ނޝ�ރުޢީ ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގ�އި ާބ�އެއް ާހުށ�ހެޅޭ ާކުރިމ�އްޗ�ށް ބޭފުޅުންގެާާގެ

ާމިސ ލ�ކ� ާއ ދެ، ާކ�ންތ�އްތ�އް. ާބ�އެއް ާކުރ�މުންދ  ާއ�ލީގ�އި ާތ�ޖުރިބ ގެ ާބ�އެއް ާހުރި ާކުރިމ�ތިވެފ�އި ާދިސ ތ�ކ�ށްހ ށް

ާބ�ލ  ާސިޔ ސީާ�ނ�މ�ާވ�ނީާކ�މ�ށްާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާދުވ�ސްތ�ކުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާގޮތުންާވޭތުވެދިޔ� ާމ�ޖިލީހުގެ މި

ާމިހ ރުގެާ ާއ ދެ، ާސ�ރުކ ރުން ާއޭރުގެ ާހ ޒިރުކޮށްފ�އި ާކޯޓ�ށް ާކ�ންކ�މުގ�އި ާކުރިމ�ތިވެވ�ޑ�އިގެންނެވި މެންބ�ރުންނ�ށް

ާނުދ�ންނާ� ާތ�ނެއްދޮރެއް ާމިއީ ާބ�ހ�ނ ތ�އް ާދެއްކި ާހ�އްޔ�ރުކުރުމ�ށް ާފ�ރ ތްތ�އް ާސިޔ ސީ ާދެންނެވި ާމި ސ�ރުކ ރުން

ާގެންދިޔ�ނ�މ�ކުޑ�ކުދިންތ�ކެއް ާމ�އްސ�ލ�އެއް ާމިކ�ހ�ލ� ާކުރިމ�އްޗ�ށް ާބޭނުންވ ާ�ގެ ާކުރ ނީ.ާާސ�ރުކ ރުން ާކ�ން ގޮތ�ށް

ާއެއީާމިކ�މުގ�އިާތ�ޖުރިބާ ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެ ާއެާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާބ�ލ�ންާތިބިާމީހުންނ�ކީ ާއެގޮތ�ށްާކ�ންާނުވީ ދުވ�ހު

ާބ�ޔ�ކ�ށް ާތިބި ާސ�ާލިބިފ�އި ާއ�ނިޔ ވެރި ާމި ާމިއ�ދުގެ ާނުހ�ނުާވ ތީވެ. ާކޯޓުތ�ކުން ާޖ�ވ ބުދ ރީކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ރުކ ރު

ާޝ�ރުޢީާ ާމި ާކ�މެއް.ާމިއ�ދު ާއުފ ކުރ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގެންދޭ.ާމިއީ ާއެބ� ާކުރ�މުން ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ގިނ�ގުނ�

ާމިނިވ�ންވި ާއުފ ާނިޒ މު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނޑުކޮކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާފުނޑުފު ާނިޒ މު ާމި ާއެބ�. ާށްލ�ންާފ ޅުކުރ�ންޖެހޭ

ާކޮންމެ ނޑުމެންނ�ށް ާވ�ޒީފ އ�ޅުގ� ާކުއްލިއ�ކ�ށް ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބ�ޔ�ކ�ށް ާތ�ޖުރިބާ ާކޮންމެ ާނުދެވޭނެ. އެއް

ގޮތ�ށްާާގޮތ�ށްާކ�ރ�ޕްޝ�ނ�ށްާމ�ގުފ�ހިވ ާބޭނުންވ ާހުންނ�ންޖެހޭާއެބ�.ާމިތިބިާކ�ހ�ލ�ާވ�ކިާކ�ހ�ލ�ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއްާވ�ކި

ާމީހުންނ� ާނިސްބ�ތްވ  ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕްރޮޖެކްޓުތ�ކ މި ާބޮޑެތި ާދ�އުލ�ތުގެ ާދެމުންދ އިރުގ�އިާާށް އެއްޗެހިތ�އް

ާމި ާދިޔ�އިމ� ާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާރ�ާމިކ�ންތ�އްތ�އް ާފ�ރ ތްތ�ކ ކ�ންތ�އްތ�އް ާއެ ާބެލިފ�އި ާފިޔ�ވ�ޅުއެޅޭނެާާނގ�ޅ�ށް ދޭތެރޭގ�އި

ާމި ާއެބ�ޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބ�ޔ�ކު ާހ�ރުދ�ނ  ާއެހެންވީމ ާާކ�ހ�ލ� ާކުރ�ން. ައުޅަގނުޑެމްނ ިމަކަހަލ � ކ�ންތ�އްތ�އް

މީހުންާމިތ ާތިބެގެންާާަކްނަތްއަތްއ ިމަކަހަލ ިއްޞާލުޙަތްއ ާޤޫނުނަތަކްށ ެގްނަންނ މި  ޖެހެނީާމިކ�ހ�ލ�ާހ�ޔ ތްކުޑާ�

ާމި ާފެލިއ�ރުވ ތީވެ. ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރު ާާމީހުން ާމިއީ. ާއެއްޗެއް ާހ�ދ  ާމ�އިތިރިކުރ�ން ާމީހުންާާކެތްތެރިކ�މ މީހުން އެކު

ާވ ހ�ކ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ ާދ�އްކ  ާފުރުޞ�ތުގ�އި ާލިބޭ ާތިއްބ�ވ . ާދެއްކޭާއ�ޑުއ�އްސ�ވ�ން ާމި ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ�ކީ ާހުށ�ހެޅޭ ާމި .

ާއ�ޑުއ�ހ�ންޖެހޭާކ�ންތ�އްތ�އްާމިާާކ�މ ވ ހ�ކ�ތ�ކ�ކީާކެތްތެރި ިމަފަދ ަކްނަތްއަތުކްނ ިމައުދ � ވީމ ހުންނ�ނީ.ާއެހެންާއެކު

ާއި ާކޯޓުތ�ހ ސިލުބުރ�ތް ާޝ�ރުޢީ ާއެބ�. ާތ�ދުވ ނެާކުރ�ންޖެހޭ ާހިތ�ށް ާވ�ރ�ށް ާމިއ�ދު ާބޭފުޅުން ާތ�ޅުއ�ޅުވ  ާގޮސް ކުގ�އި

ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދެއްކީމ�. ާާމިކ�ހ�ލ� ާމިނިވ�ންކޮށްގެންނޭ ާއ�ނެއްާ�ތިބީ ާމ�އްޗ�ށް ާއެއްބ ރުގެ ބ ރުާާބ ރު.

ާދިވެާއ�ރ�އި ާނުތިބޭނެ ާމިއ�ދ�ކު ާއެހެނެއް ާތިބެންވީ. ާބ�ލ�ންތޯ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ�އްޔިތުންނެއް.ާތ�ޅ ފޮޅ އިރުގ�އި ހި

ާނުވެ ާމިއ�ދ�ކުއެއް.ާހިތ�ށްއެހެނެއްާއެކ�މެއް ާއ�ރ�އިގެންާއެއްގޮތ�ކ�ށްާސްާކުރެވޭނެ � ނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ާވެސްާއެގޮތ�ށް

މ�ާއެކ�ންާކުރެވޭވ�ރުާޤ ބިލުާމީހުންނ�ށްާފުރުޞ�ތުާަ�ދ�ާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާކޯޓުތ�ކ�ށްާދިޔ�އިައުޅަގނުޑެމްނ ެޖޭހީނ ިމފ

ާ ާމިއ�ދު ާދޭންޖެހޭނެ. ާދިމ އ�ކ�ށް ާވ�ކި ާނިޒ މުާޢ�ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޝ�ރުޢީ ާމުޅި ާބޭފުޅ�ކު ާހުންނ� އްޔ�ންކޮށްފ�އި

ާއެތ�ނުންާވ ނޑުާޑުފުނފު ާދ�އްކ�ވ�މުންާގޮތ�ށް ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމިކ�ހ�ލ�ާބޭރުން ާހިތ މ�ކުރ�މޭ. ާދެރ�ވެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ދ ތީ

ާއެއީ.ާއެހެންވެ،ާއ�ޅުގ�ާ ާބޭފުޅުންނޭ ާއެއީ.ާތިކ�ހ�ލ� ާމިބޭފުޅުންނޭ ާގެންދ ށޭ.ާާނޑު ާމީހުން ާހުރި ާތ�ޖުރިބ  ދ�ންނ�ވ�ނީ
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ާއެހެނެއްާނުވ ނެ.ާއޭރުންާއެހެނެއްާނުވ ނެ.ާއެ ކ�ންކ�ންާނިންމ ނީ.ާތ�ޖުރިބާ ާއެއްކޮށްާބޭފުޅުންާކެތްތެރިކ�މ ާއޭރުން

ރިާއެށްާހިތ�ށްރ�އެއްާދ އިާއެކުާކ�ންތ�އްތ�އްާނިންމ�ންޖެހޭނީ.ާހ�މ�ާމ�އްސ�ލ�ާކ�މ އ�ށްާބޭނުންވ�ނީާއެހެންވެ.ާކެތްތެރި

ާބޭނުންވ  ާސ�ރުކ ރުން ާނިންމ�އިގެނެއްާގޮތ�ކ�ށް ާމ�އްސ�ލ� ާތިގޮތ�ށް ނޑުމެންާާނުވ ނެ. ާއ�ޅުގ� ާމީހުން ާތިކ�ހ�ލ� ގޮތ�ށް

ާއި ާޤ�އުމ�ށް ާމި ާބޭނުންވ�ނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނުވެއޭ. ާމީހުންނޭާޚުލ ޞްބޭނުމެއް ާހ�ރުދ�ނ  ާތިބި ާކިޔ�ވ�އިގެން ތެރި

ާއ�ޅު ާބޭނުންވ�ނީ. ނޑުމެން ާނިޒ މުާމިާިމައުދ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެފިނެގން � އެހެންވީމ ގ� ާޝ�ރުޢީ ވެސްާާދ�ނީ

ތ�ނ�ށްާާއެބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާކ�ހ�ލ�ާމީހ�ކ�ށްާއެާަ�ންޏ ާނުލެވޭާކ�މ�ށްވގޮތ�ށްާފޮރޮޅ މިއ�ދުގެާސ�ރުކ ރުންާބޭނުންވ ާ

ާތި ާއެމ�ގުާބ�ންދުކޮށްފ�އިާއޮންނ�ން.ާތ�ޢުލީމީާކިޔ�ވ�އިގެން ާގޮތ�ކ�ށް ާމީހުންނ�ށްާފުރުޞ�ތުާނުލިނުވ�ދެވޭ ބޭާގޮތ�ށްާބި

ާއެހެންވީމ  ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ނީ. ާބ�އްޓ�ންކުރ�ން ާޤ�އުމު ައުޅަގނުޑެމްނ ެޖޭހެނ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަޤުއުމަގިއ � މުޅި

ާވ�ކ ލ ތުިމަފަދ ަޝުރޢީ ަމްއަސަލަތުކަގިއ ޯކުޓަތުކަގއ ާމީހުންާަި ާޤ ބިލު ާފ�ންނީ ާއ އި ާތ�ޖުރިބ  ާމީހުންނ�ކީ ކުރ 

ާހ�ދ� ާއެބ�ކ�މ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ ސިލުން ާތ�ޢުލީމު ާމިކ�މ�ށް ާއ�ހުލުވެރިވެ، ާމިކ�މ�ށް ާއ�ދި ާއ�ންނާ�ޖެހޭ. ކުރ�މުން

ާފުރުޞ�ތު ާއެާޒުވ ނުންނ�ށް ާއެބ�. ާލިބެންޖެހޭ ާއެާާވެސް ާނޫން. ާހ�ރުފ�ތ�ކ�ށެއް ާމ�ތީ ާއެންމެ ފުރުޞ�ތުވ ންޖެހޭނީކީ

ާއެ ާއ�ލީގ�އި ާއ�ޅުާތ�ޖުރިބ ގެ ާހ�ރުދ�ނ  ާދުވ�ސްވީ ާގުނ ލ�ންބޭފުޅުންނ�ކީ ާއިނގިލިން ނޑުމެން ާމ�ާގ� ދުާތިބި

ނޑިޔ ރުން ާބ�ޔ�ކ�ށްާފ� ާތެރޭ ާއެގެ ާފުރުޞ�ތު ާމިކ�ހ�ލ� ާލިބޭނީ ާއެބޭފުޅުންނ�ށް ާފުރުޞ�ތު ނ�ށްާބޭފުޅުންާވުމުގެ

ާއެހެންވީމ  ިމައުދެގ ިމ ައިނާޔެވިރ ަސުރާކުރަގިއ ިމ ިތްއަބާވ ޭބޭބުފުޅްނ ައުޅަގނުޑެމްނ � ފޯރުކޮށްދީގެން.

ާމިާ� މިާލިބިފ�އިވ ާާ�ހިފިނުހުރެވިގެންާާ�ނުތިބެވިގެންާާ�ަިލީހުގ�އިާރ�އްޔިތުންާތ�މްސީލުކުރ�މުންދ ތީވެަރްއިޔުތްނެގ ަމޖ

ާފ�އިދ އ�ށްޓ�ކ�އި ާއުޅުމ ާލިބެމުންދ  ާމިއުޅޭ ާނެތިގެން ާާކެތްތެރިކ�މެއް ާހ�މ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� އިރ ންވޭ.ާހ�ހެދި

ާ.އެހެންތ ވ ނީ..

ާ

ާލ�ތީފުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާ

ާވ�ރ�ޙުމ�ތު ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް .`ާ ާވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫهللا ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ދިވެހިރ އްޖޭގ�131/3�ާާެ.

ނޑިޔ ރުން ާދ އިރ ގެފ� ާމ ވ�ށު ާގެނ�އުމ�ށް ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނ�ށް ާޢ�ބްދުލްޢ�ާގެ ާމެންބ�ރު ާޖ�މ ލުާޢިއްޒ�ތްތެރި ޒީޒު

ާހުށ�ހެޅުއްއ� ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާއެބޫބ�ކުރު ާތ އީދުކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެާވުމ�ށް ާއ�ށްާާމ�އްސ�ލ� ާމ�ޖިލިސް ބިލު

ާކޮމި ާދިރ ސ ބ�ލ�އިގ�ނެ ާއިތުރ�ށް ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާއ�ޓީ ާހުރިކ�މ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާޤ�ބޫލުކުރެވޭތީ.ާކުރ�ންޖެހޭ ނޑ�ށް ޅުގ�

ާއޭގެ ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތ�ރ�އްޤީތެރޭގ�އި ާއިތުރ�ށް ާދ އިރ  ާބޭނުންޝ�ރުޢީ ާބޭފުޅުންާކުރުމ�ށް ާޤ ބިލު ާފ�ންނީ ވ 

ާއެންމެންާބޭނުންވެފ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާޤ�ާާވ ކ�ން ާޙ�ޤީޤ�ތެކޭ.ާއެހެންވީމ ވެސް ެއ ަސަބަބްށަޓަކިއ � ބޫލުކުރ 

ަ�ންނ�ންޖެހޭނެ.ާަސުރާކުރްނ ެއ ަތްމީރުނުކަރްއާވ ަފާރްތަތަކްށ ުފުރަޞުތ ިލޭބ ޮގަތަކްށ ެއަކްނ ަފިހެވެގްނ އ

ވެސްާާވެސްާތިއްބެވިކ�ންާކުރ�އްވ ާބޭބޭފުޅުންތްކުރެއްވުމުގ�އިާއ�މިއްލ�ާގޮތުންާމ�ސ�އްކ�ކ�ތްާތުރ�ށްާއެާމ�ސ�އްއ�ދިާއި
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ާގޮތ�ކ�ށްާ ާއެާފުރުޞ�ތުާއޮންނ� ފ ހ�ގ�ކުރ�ންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތ�ށްާސ�ރުކ ރުންާތ�މްރީނުކުރ�އްވ ާބޭފުޅުންނ�ށް

ާއެފ�ރ ތްތ�ކުއ�މިއްލ�ާ ާޚ�ރ�ދުގ�އި ާއ�މިއްލ� ާއ�މިއްލ�ާާން ާއެާާމީހ  ާތ�މްރީނުާހޯއްދ�ވ�އިފިާދ އިރ ާއ�ށް ާއެާއިން ާނ�މ�

ާގޮތ�ކ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާއޮންނ ނެ ާފުރުޞ�ތު ާކ�މެއްާާވެސް ާބޭނުންތެރި ާފުރުޞ�ތެއްގ�އި ާމިފ�ދ� ާވިސްނުމ�ކީ ާދޭތެރޭގ�އި

ާރ އްޖެ ާރ އްޖެއިންނ އި ާތެރޭގ�އި ާބޭނުންވޭ.ާއޭގެ ާދ�ންނ�ވ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެާާކ�މުގ�އި ާގޮތުން ާއ�މިއްލ� ާބޭރުން އިން

ާތ�ާދ އިރ ާާސިލުކުރ ާއެހ ތ�ޢުލީމުާ ާބޭފުޅުންނ އިން ާއިތުރުާވިސްނުންާދޭތެރޭގ�އިާޢުލީމުާޙ ސިލުކުރ�އްވ  ތ�ކެއްާވެސް

ާމުހިއް ާއޮންނ�ާމުވިސްނުން ާމިހ ރު ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާސ�ބ�ބ�ކީ ާމިދ�ންނ�ވ�ންޖެހޭ ާއެހެން ާފެންނ�ނީ. ާއ�ޅުގ�ޑ�ށް ކ�މ�ށް

ާކ�މ�ށް ާމިާގޮތުން ާކޯޓ�ށް ާދ�ށު ާާވެއްޖިއްޔ  ާއޮންނ�އިރުާާ�އޮންނ�ނީ ާއެކ�ން ާއެހެން ާއ�ދި ާތ�މްރީނެއް އ�ހ�ރުގެ

ަޑިއެގްނ � ރީނ އިާއެާތ�ޢުލީމުނުކުރިާކ�މުގ�އިވިޔ�ސްާއެާތ�މްވޭތުާއ�ހ�ރުާ�މިސ ލ�ކ�ށްާޤ ނޫނީާވ�ކީލުާކ�މުގ�އިާ ިލިބަވ

ާފެތޭާިތްއެބިވ ޭބުފުޅްނަންށ ެއަކީށެގްނާވ ަކަމްށ ަކނަޑެއިޅާދެނ  ނޑުތ�ކ�ށް ާމިންގ� ާބ�އްލ�ވ  ާއެ ސ�ރުކ ރުން

ާސެޓްފިކެޓެއްާކ�މ�ށްާވެއްޖިއްޔ ާއެާސެޓްފިކެޓްާމ�އްޗ�ށްާބިނ ކުރ�އްވ ާދ�ށުާކޯޓުންާވ�ޒީފ ާދެއްވުމުގެާވިސްނުންފުޅެއްާ

ާ ާގޮތ�ކ�ށް ާމިކ�ހ�ލ� ާއެހެންވިއްޔ  ާގެންގުޅުއްވިދ ނެ. ާާކ�މުގ�އިވެސް ާއޮާއެވިޔ�ސް ާފުރުޞ�ތު ާއެ ންނ�ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް

ނ�ށްާއިތުރުާކުރެވިާމިާބިލުާކޮމިޓީާމ�ރުޙ�ލ ާނިމިގެންާޤ ނޫނ�ކ�ށްާވެގެންާއ�އުމ�ކީާޒުވ ނުންށްާމިާބިލުާބ�އްޓ�ންގޮތ�ކ�

ާލިބި ާމިާފުރުޞ�ތުތ�ކެއް ާާޒުވ ނުން ާކުރިމ�ތިދ އިރ  ާމިއ�ށް ާއ�ދި ާއިތުރުވެ ާހޭލުންތެރިކ�ން ާއިތުރ�ށްާާލުމުގެ ދ އިރ 

ާކުރ�ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ައުޅަގނުޑ ިމ ިބަލްށ ާތީއދު � ވ ތީާތ�ރ�ޢްޤީވެގެންާދ ނެާކ�މ�ކ�ށް

 

ާހޯރ�ފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑިޔ ރުންދިވެހިރ އްޖޭގެާ ��131/3 ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރު`.ާ ާޤ ނޫނ�ށްާފ� ގެ

ާހުށ� ާއިޞްލ ޙ މި ާމިާާހެޅިފ�އިވ  ާގޮތުގ�އި ާފެންނ� ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ޤ�ތުގ�އިާޙ�ޤީާއީދޭތެރޭގ�އި

ާކުރުމެއްާވ�ރ�ށް ާތ�ފ ތު ާއ�ނެކ�ކުާާބޮޑު ާއެއްވެސްާއެކ�ކު ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާފެނިގެންދ�ނީ.ާއެ ކ�މ�ށް

ާއޮންނ�އިރުާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާމިާއިނުކުރ�ންާވ�ރ�ށްާބ ރުފ ތުތ� ކިާއިރެއްގ�އިާމިއިންާގޮތުންާވ�ކިާބ�ޔ�ކ�ށްާވ�ލ ޙުާޞްއ�ޅ 

ާޓްރެއި ާވ�ޒީފ ތ�ކެލިބިފ�އިާާނިންތ�މްރީނ އި ާބ�ޔ�ކ�ށް ާދިނުމުގެާމ�ޤުތިބި ާކޮށްފ�އިާއިންާކ�މެއްޞ�އް .ާމިާއީމިާާދުގ�އި

ާހި ާފ ސްވެގެން ާމިގޮތ�ށް ާއ�މިއްލ�ާ�ނ�މ�ާގ�އްޖެނއިޞްލ ޙު ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ާމި ާވިސްނުމުގ�އި ނޑުގެ ގޮތުންާާއ�ޅުގ�

ާހ ސިލުކުރ�މުންދ ާދ�ރިވ�ރުންާ ާހ ސިލުކުރ�މުންދ ާދ�ރިވ�ރުންނ އިާއ�ދިާއެހެންާފ�ރ ތްތ�ކުގެާއެހީގ�އިާތ�ޢުލީމު ތ�ޢުލީމު

ާޖުޑިޝ�ލްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝ�ންގެާފ�ރ ތުންާސްޕޮންސ�ރކޮށްގެންާކިޔ�ވ ާ ހ�މ�އެކ�ނިާމިާއިޞްލ ޙުގ�އިާބުނެފ�އިާމިވ 

ާ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއެހެން ާނޫން ާދިވެހިރ އްޖޭގެާދ�ރިވ�ރުން ާއ�ދި ާބ ރުއ�ޅ�އިދޭ. ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާނުލިބުމ�ށް ވ�ޒީފ ތ�އް

ނޑުާމިާފުރުޞ�ތ�ކ�ށްާބޮޑ�ށްާއެދިާމިާ ޤ ނޫނުއ�ސ ސީއ ާފުށުއ�ރ ާމ�އްސ�ލ�އެއްާކ�މ�ށްާމިާމ�އްސ�ލ�ާފެންނ ތީާއ�ޅުގ�

ާމ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ�އިސް ާމިހ ރ�ކ�ށް ާއެހެންމެ ާހ�މ� ާދ�އުރުާދ�ންނ�ވ ލީ. ާމި ޖިލީހުގެ
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ނޑުމެންނ�ށްާާ�ފެށިގެންދ އިރުގ�އިާމ�ޖިލީހުގެާމ�ސ�އްކ�ތ އިާ ހުށ�ހެޅިފ�އިވ ާބިލުތ�ކ�ށްާރިޢ ޔ�ތްކުރުމުގެާބ�ދ�ލުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާޒ ތީާ ާވ ދ�ވެރިކ�މ އި ާޕ ޓީގެ ާމިދ�ނީ ާމިހ ރު ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާމިދ  ާފޯކ�ސްކުރެވިގެން ނޑު މ�އިގ�

ާތެރެ ާދ�އުރުގެާތ�ޢ�އްޞ�ބުގެ ާމި ާރޫޙު ާމ�ޖިލީހުގެ ާހިނގ ތީ، ާމި ާމިގޮތ�ށް ާހިތ މ�ކުރ�ން ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� އ�ށް.

ާކ�މ�ށް ާހިނގ�އްޖެ ާބ�ދ�ލުވެގެން ާބޮޑ�ށްާާފުރ�ތ�މ�ކޮޅު ާވ�ރ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ�ށް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ވ�ންޏ 

ާޢިއްޒ�ތްތެ ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފުރުޞ�ތުގ�އި ާމި ާވެސް ނޑުާހުރ�ސްއެޅޭނެކ�ން ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާރ�އީސް، ރި

ާވ ދ�ވެރި ާބޮޑެތި ާހ�މ� ާކުރުމުގ�އި ާމިކ�ން ާބޭނުން ާޒ�ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާނ�އިބު ާޕ ޓިގެ ާނިސްބ�ތްވާ އިނދިކޮޅު ޢީމުންނ�ށް

ާކިޔުމ އި،ާ ާއެއްޗިހި ާދިމ އ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ  ާހުންނ� ާޤ�އުމުގ�އި ާފ�ހ�ރ�ކު ާކޮންމެ ާހ�މ� ާތެދުވެ ބޭފުޅުން

ާމި ނޑުމެން ާގ�އިގ�އިާާއ�ޅުގ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޢ�މ�ލ�ކުންނ އި ާހ�ޑިމުޑުދ ރު ާސ�ލ މ�ތްވ ން. ާމިކ�ންތ�އްތ�ކުން އުޅެނީ

ާމި ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާސ�ލ މ�ތްވުމ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�ކުން ާނުބ�އި ާހުރި ާދާ ާއ�ށ�ގެންފ�އި ދ�ނީ.

ާ ާޕ ޓީއެއްވ�ގުތެއްގ�އި ާސިޔ ސީ ނޑިވ�ޅުާއިނދިކޮޅުާޕ ޓީާވ ދ�ވެރި ާބޭފުޅުންާނެތްާދ� ާތިއްބ�ވ  ާޒ�ޢީމުންނ�ށް ގެާނ�އިބު

ާއ�ށްާ ާދ�ރ�ޖ� ާމި ާމިންވ�ރު ާއ�ޚްލ ޤީ ާބޭފުޅުންގެ ާދ�އްކ�ދޭންޖެހޭ ާމިއ�ދު ާނ�މޫނ  ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ތެދުވެ

ނޑުގެާއ�މިއްލ�ާނ�ފުސ�ށ އިާއ�ދިާމިާޤ�އުމުގެާދިވެހިާރ�އްޔިތެއްގެާހ�އިސިއްޔ�ތުންާއ�ދި ނޑުާއ�ޅުގ� އެާާދ ކ�މީާއ�ޅުގ�

ާކ�މެއް ާލ�ދުވެތިވ  ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާރ�އްޔިތުންގެ ާދ އިރ ގެ ާއިންތިޚ ބުކުރި ނޑު ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށްާާދ އިރ އ�ކުން

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ން.ާއެހެންވީމ  ނޑުމެންގެާާބ ވ�ތުގެާފިކުރ އިާވިސްނުމ އިާރޫހުިމ � އ�ޅުގ� މިާމ�ޖިލީހުގ�އިާނުހިފ ާއ�ޅުގ�

ާފޯކ�ސްކުރެވިގެ ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ނޑު ާދ ނެމ�އިގ� ާވ�އްސ�ލ މްާން ާއުއްމީދުކުރ�ން. ާޝުކުރިއްޔ ާާކ�މ�ށް ޢ�ލ�އިކުމް.

 ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑިޔ ރުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއ ދެ،ާ ނޑުގެާޤ ނޫނ�ށްާހުށ�ހެޅިފ�އިާމިވ ާއިޞްލ ޙ�ކީާފ� ވ�ރ�ށްާާއ�ޅުގ�

ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފުރ�ތ�މ� ާއެންމެ ާގުޅިގެން ާމިކ�މ  ާއ ދެ، ާއިޞްލ ޙެއް. ދިކޮޅުާއިާތ އީދުކުރ 

ާއެއީާ ާއެނގޭނީ. ާކ ކުކ�ން ާއެއީ ާދެއްކީމ� ާވިދ ޅުވެފ�އި ާނ�ން ާއެ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރު ާޒ�ޢީމުންގެ ާނ�އިބު ޕ ޓީތ�ކުގެ

ާވެ ާވ ހ�ކ�އެއް ާބިލުގ�އި ާމި ާއ�ދި ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނުދ�އްކ�ން. ާނިސްބ�ތްވޭ.ާސް ާއެބ� ވެސް

ާއިއްޔެއިންސުރެޯހަރުފީށ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތތ� އެހެންވީމ  ާމެންބ�ރު ާސިނކުޑީގ�އިާާަެރި ާކ�ންތ�އް ާމެރުމުގެ މީހުން

ާއ�ދިާ ާހޯރ�ފުށީާއްކޭާނުދެާދެއްކޭހުރެގެން ާވެސް ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާނުދެއްކިދ ނެތީ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާރ�އްޔިތުންާާވ ހ�ކ� ދ އިރ ގެ

ާއ ދެާ ާބ�އިވެރިވ�ން. ާވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާލ�ދުގ�އި ާއެ ާލ�ދުން. ާވ�ރ�ށް ާހުށ�ހެޅިފ�އިވާ ާ�ތިބީ ާމި ާޤ ނޫނ�ށް މި

ާބެހޭ ާމެންބ�ރުންާާއިޞްލ ޙ  ާބ�އެއް ާއެބ�ޖެހޭ.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވިސްނ ލ�ން ާފުންކޮށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ގޮތުންާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި

ާވެސްާ ާތ�ންކޮޅު ާވިދ ޅުވ  ާާމި ާނުހ�ދ  ާމ�އްސ�ލ�އ�ކ�ށް ާއެކ�ން ާބ�ލ�އިގ�ންނ�ން. ާވެސް ނޑު އްލުކުރެވެންާހ�އ�ޅުގ�
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ާމިފ�ދާ� ާދިނުމުގ�އި ާވ�ޒީފ  ނޑިޔ ރުކ�މުގެ ާފ� ާއ�ދި ާމިއޮންނ�ނީ ާފ�ހުބ�އިގ�އި ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާއެއީ އެބ�އޮތް.

ާއި ާއެހެންވީމ ދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާއެވެ. ާއިންާާވ�ންޏ ާާެއާހ ޮބުޑ ަމްއަސަލައަކށް � ސްކ�ންދޭންވ ނެ ާއިސްކ�ންދޭން އެ

ާމިއޮތްާ ާއިޞްލ ޙުގ�އި ާމިއޮތް ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އި ާމެންބ�ރ�ކު ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާދޫކޮށްލެވިދ ނެ. ނޑުމެނ�ށް ާއ�ޅުގ� ތ�ންކޮޅު

ާވ ހ�ކ� ާއެބުނ  ާބ�އިގ�އި ާކ�މެއްާާފުރ�ތ�މ� ާބ�ލ�އިގ�ންނ�ންޖެހޭ ާޕ ޓީތ�ކުން ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއ�ކީ

ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑިޔ ރުކ�ކ�މުގ�އި ާފ� ާއެއީ ާޢ�ާގ�ބޫލުކުރ�ނީ. ާފެންވ�ރުާމ�ށް ނޑިޔ ރުކ�މުގެ ާފ� ާނުވ�ތ� އްޔ�ންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާދ�ރިވ�ރުންތ�ކެއްާ ާއެތ�ކެއް ާކިޔ�ވ�އިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ނޑިޔ ރުކ�ން ާފ� ާސ�ރުކ ރުން ާކުރީ ރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާދ� ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާއޭގެތެރެއިން ާހ ސިލުކުރ�ން. ާތ�ޢުލީމު ާމެލޭޝިއ ާފޮނުވ ފ�އިވ�ނީ ާތ�ޢުލީާރިވ�ރުން ާވެސް މުާއ�ށް

ާދިޔ�.ާއެހެންވީމ  ަޙީޤަޤުތަގިއ ެއުކިދްނ ިމައުދ ިކަޔަވިއެގްނ ައިއްސ ަވީޒފާ ިލޭބެނ ުފުރަޞުތ � ހ ސިލުކުރ�ން

ާކުރ�ންާނެތިާާެނިތ ުނަވަތ އެ  ާއެކ�ން ާނިމިގެންާއ�އިރު ާވ�ކިާކ�މ�ކ�ށްާބ�އްޓ�ންކޮށްފ�އިާއެކ�ން ާކިޔ�ވ�އިދިނީ މީހުން

ާތިބެންޖެހޭާމީހުންާއެ ާގޮތުގ�އި ާމުވ�އްޒ�ފުންގެ ާއިދ ރީ ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓ�ރުންނ އި ާއޮފީހުގ�އި ާ�ކ�މީާއޮފީސް

ާޒިންދ�އުާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއޭގެ ާއެހެންވީމ ލ�ތުން ާކ�މެއް. ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާޤޫނީނ ޮއިނަގނުޑެގ � މ ވ ންޖެހޭނެ

ބ�ދ�ލުވުމުގެާތެރޭގ�އިާއިންާލޫޕްާހޯލ�ކުންާބ�އެއްގެާެތޭރަގިއ ުނަވަތ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެތޭރަގިއ ިމައިއ ަސުރާކުރ 

ނޑުމެންާއެއްވެސްާބ�ޔ�ކުާކޮށްާ ެއަކްނ � ގެންވ ނެާކ�މެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ޙ�އްޤުތ�އްާގެއްލިގެންާދިއުމ�ކީާއެއީާއ�ޅުގ�

ާާއެ  ާނުވުމ�ށްޓ�ކ�އި ނޑިޔ ރުންގޮތ�ށް ާކ�މެފ� ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެނ�އުމ�ކީ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާޤ ނޫނ�ށް ާއ�ދިާގެ އް.

ާއެ ާކ�ންތ�ކުގ�އި ާކ�ންބޮޑުވ  ާއެ ާމެންބ�ރުން ާއުނިކުރ�ންޖެހިއްޖިއްޔ ބ�އެއް ާތ�ންކޮޅުާާބ�އި ާއިސްކ�ންދިނުމުގެ އެ

ާމިާ ާކުރުމ�ކުންނެއް ާއެކ�ން ާނޫން. ާކ�މެއް ާނުކުރެވޭނެ ާސްޓޭޖުގ�އި ާކޮމިޓީ ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� އުނިކޮށްލުމ�ކީ

ާގެއްލިގެން ާޙ�އްޤުތ�އް ާދިޔ� ާވެާގެއްލިގެން ާކ�ން ާހ�މ�ހ�މ� ާއ�ދި ާނުދ ނެ. ާގެއްލިގެނެއް ާޙ�އްޤުތ�އް ާމީހުން ސްާދިޔ�

ާދ ނެ.ާއެހެންވީމ  ާދ�އުރުގެާއެހ ީމަގިއ ަމިޖީލުހެގ � ގ އިމުވެގެން ާބޭނުންާާމި ާކުރ�ން ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާކުރީކޮޅުގ�އިާއެކ�ން

ާބ�ލ�ވެއްޖެާ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާމި ާކޮމްޕްރޮމ�އިޒްާއްޔ  ާމީގ�އި ާކޮމްޕްރޮމ�އިޒްތ�ންކޮޅެއްާވ ންޖެހޭއިލ ފ�އި ކޮށްލިއްޔާ ގ�އި

ާއ�ވ�ސްވެގ�ންނ�ނީ ާމި ާވ ހ�ކ�ތ�ކ�ށް ާއެހެން ާބޭކ ރު ާބ�ދ�ލުގ�އި ާއޭގެ ާއެހެންވީމ ރ�ނގ�ޅުވ ނީ. ާނުގޮސްާގޮާއެ � . ތ�ށް

ާރޫހެ ާއެކުވެރި ާޝުކުރިއްޔ ާމީގ�އި ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއެދެން. ާވ�ރ�ށް ާއ�ޅުގ�ނޑު ާގެންދިއުމ�ށް ާމިކ�ންތ�އް އްގ�އި

ާ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާނ ޒިމްާރ�ޝ ދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�ާ ާވ�ރ�ޙްމ�ތު`. ާހ�މާ�ހޫވ�ބ�ރ�ކ ތުާهللاއްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .

ާގ�ބޫލުކޮށްލ�ންއެ ާވެސް ާފުރ�ތ�މ� ާންމެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުން ާޓީވީތ�ކުން ާރޭޑިއޯތ�ކުންނ އި ޢިއްޒ�ތްތެރިާޖެހެނީ

ާބެހޭ ާމިއީ.ާާމެންބ�ރުންނ  ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ ާއެބ�ޖެހޭ. ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން ާތ އީދުކޮށް ާހ�މ� ާފ ޑުކިޔުންތ�ކ�ށް ާމިކިޔ  ގޮތުން
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ާމިތ  ނޑުމެން ާކ�މ�ކީތިާއ�ޅުގ� ާމިކުރ  ާހ�މާ�ކ ކ�އްބ�ތްާބެގެން ާމިއ�ދު ާނޫންކ�ން ާއެހެންކ�މެއް ާނޫން ާކުޅުން ކުޅި

ާހިތ  ާދެރ�ވެ ާވ�ރ�ށް ާހ�މ� ނޑު ާމިއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ ހ�ގ�ކުރ�ންޖެހޭ. ާމ�އ އެކު ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ާމި ާއޯގ�ސްޓ31ާާުހެން

�131ާާ ާމިވ�ނީ ާޤ ނޫނެއް ާފ ސްކުރި ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދުވ�ހު ދީޤުކުރ�އްވ ފ�އި.ާތ�ޞްވ�ނ�

ާ ނޑިޔ ރުންއެއީ ާފ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާޤ ނޫނު. ާބެހޭ ާާ�ނ  �131ާނޮވެމްބ�ރު ާމި ާމިއޮތީ ާއިޞްލ ޙުާގ�އި ޤ ނޫނ�ށް

މ ޔ�ތްކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ނެއްާބ�އެއްގެާހިހޯދ�އިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާވ�ކިާބ�އެއްގެާޙ�އްޤުތ�އްާމ�ންފާ ާހުށ�ހެފ�އި.ާވ�ކިާބ�ޔ�ކ�ށް

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރު ާގެއްލޭ ާޙ�އްޤުތ�ކެއް ާއ ދެ، ާރ�ނގ�ޅުކ�މ�ށްޓ�ކ�އި. ާއެންމެ ާދިޔ�ސް ާގެއްލިގެން ޙ�އްޤުތ�އް

ާއެހިތ�ށްއ�ރ� ާކ�ންތ�އްތ�އް. ާބޭބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާހޯއްދ�ވ�އިގެން ާތ�ޖުރިބ  ާތ�މްރީނ އި ާކޮބ�އިބ ވ�އޭ ބޭބޭފުޅުންނ�ށްާާނީ

ާނެތި ާތ�ޖުރިބ  ާބ�ޔ�ކ�ށް ާނުކުންނ� ާހޯދ�އިގެން ާތ�މްރީނު ާމެންދުރު ާއިއްޔެ ާހ�މ� ާނުދީ ާދިނުމ�ށްާާ�އިސްކ�ން ވ�ޒީފ 

ާޢިއް ާމި ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ�އެއްގެާމ�ސ�އްކ�ތްކުރުމ�ކީ ާނޫން.ާއެއް ާކ�މެއް ާކޮށްގެންާވ ނެ ާމ�ޖިލީހުން ޒ�ތްތެރި

ނޑުާާޙ�އްޤުތ�ކ�ށްާއ�ރ�އިގ�ނެާއ�ނެއްާބ�ޔ�ކ�ށްާޙ�އްޤުތ�ކެއްާހޯދ�އިދިނުމ�ކީާކޮށްގެންާވ ނެާކ�މެއް ކ�މ�ކ�ށްާވެސްާއ�ޅުގ�

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާނުކުރ�ން. ާހ�ާގ�ބޫލުކުރ ާގ�ބޫލެއް ާއޮާގޮތުގ�އި ާދެކޮޅު ާވެސް ާއ�ޑުބ�އެއްގެ ާހ�ކުރުާކުރު ާއެހެންކ�މުން ވޭ.

ާޙ�އްޤުތ�އްާ ާބ�އެއްގެ ާއ�ނެއް ާގެއްލުވ�އިލ ފ�އި ާޙ�އްޤުތ�އް ާބ�އެއްގެ ާއެއް ާމިސ ލުން ާއޮންނ� ާދެކޮޅު އ�ޑުބ�އެއްގެ

ާހ�މ�ާހެޔޮވ ވ�ރުާކ�މެއް ނޑުމެންާކުރ�ން ާއެއީާއ�ޅުގ� ނޑ�ށްާނުފެންނ ތީާހޯއްދ�ވ�އިދިނުމ�ކީ ާއ�ޅުގ� ނޑުާާ�ކ�މ�ށް އ�ޅުގ�

ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާ ާވ ހ�ކ�ާހ�މ� ާއ�ނެއް ާާބޭނުންވ  ާކޯޓުތ�ކުގ�އި ާވެސް ާމިހ ރު ނޑިޔ ރުންއ�ކީ ާފ� ތިއްބެވިާނ�ށް

ާގ ބިލުާބޭބޭާޢިލްމީގޮތުންނ އިާތ�ޖުރިބ ގެާރެވުބޭފުޅުންނ�ށް ާމ  ާވ�ކ ލ ތުކުރ�އްވ�ންާގޮތުން ާވ�ކީލުކ�މުގ�އި ާޤ ނޫނީ ފުޅުން

ާ ާފެންވ�ރު ާއެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ނޑިޔ ރުންއެބ� ާހުފ� ާއ�ދިާގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ންނ�ޖެހޭ

ނޑިޔ ރުން ާއެާފ� ާވެސް ާމ�ދުވެގެން ާއެންމެ ާމިދެވެނީ ާވ�ކ ލ ތުކުރ�ން ާމިހ ރު ާނުވޭ. ނޑ�އ�ޅ ފ�އެއް ާކ� ާޤ ނޫނުގ�އި ާގެ

ާޑިޕްލޮ ާއ�ތުގ�އި ާމިމީހެއްގެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާއޮވެގެން. ާާމ އެއް ނޑިޔ ރުންވ�ގުތު ާބޭފުޅުންނ�ކީާނ�ފ� ާގިނ� ާތިބި ށް

ވ�ނާ�ާ�ހ ސިލުކުރ�އްވ�އިގެންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނެއްާވެސްާނޫންާއެާދ އިރ ތ�ކުން.ާއ ދެ،ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ންޖެހޭާާމ ޑިޕްލޮ

ާދެކެވެމުންދ އިރުާ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ ހ�ކ�ާމި ާޑޮކްޓ�ރުންގެ ާޓީޗ�ރުންނ އިާނ�ރުހުންނ އި ާވެސް ކ�މ�ކީާމިހ ރު

ނޑުމެންާގ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭާއ�ނެއްާޙ�ޤީ ޤ�ތ�ކީާޓީޗ�ރުންނ އިާޑޮކްޓ�ރުންނ އިާނ�ރުހުންނ�ކީާމުޅިންާތ�ފ ތުާބ�އެއް.ާއ�ޅުގ�

ނޑިޔ ރުން ާފ� ާޢ�ދުލުއިންޞ ނ�ކީ ާބ�އެއްޤ ފު ާތިބޭ ާވ�ރ�ށްާއިމުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމިމީހުންނ�ކީ ާވ އިރު ރ�ނގ�ޅ�ށްާާކ�މ�ށް

ާތ�ޖުރިބ  ާތިބިލިބިފ�ތ�މްރީނ އި ާވެސްާއި ާއެންމެން ާޙ�ޤީޤ�ތް ާމި ާވ ންޖެހޭނެ. ާއ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއެބ�ޖެހޭ. ދެ،ާގ�ބޫލުކުރ�ން

ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާ ާހ�މ� ނޑު ާތ�ޖުރިބ އ�ޅުގ� ާތ�މްރީނ އި ާނުކުރ�ން ާގ�ބޫލެއް ާކިޔ�ވާ ާއ ވެސް ާކ�މ�ކ�ށެއް. ާއެކ�އްޗެއް މިއީ

ާބ�ލ�ންޖެހޭނެާ ާތ�ޖުރިބ ކ�މ�ށް ާނުވ�ތ� ާގުނޭނެ ާތ�ޖުރިބ ކ�މ�ށް ާތ�މްރީނ�ކީ ާހޯދ  ާމީހ  ާނުވ�ތ� ާހޯދ  ާކުއްޖ  ދުވ�ސްވ�ރު

ާމި ާދުވ�ސްވ�ރުާއެއްވެސް ާކިޔ�ވ  ާނުފެނުނު.ާއެހެންކ�މުން ާހޯދ ހޯދ  ާތ ކުން ާއެއްވެސް ާހ�މ� ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ނޑެއް ންގ�

ާއޮތްާ ނޑެއް ާމިންގ� ާއެއްވެސް ާގުނޭނެ ާގޮތުގ�އި ާތ�ޖުރިބ ގެ ާތ�މްރީނ�ކީ ާހޯދ  ާއެ ާކުއްޖ  ާވ ނ�މ�ާއެ އެކ�ންާާ�ކ�މ�ށް
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ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާވެސް ާސ ފުކޮށްދެއްވުމ�ކީ ނޑުމެންނ�ށް ާދ�އުއެާއ�ޅުގ� ާއެފ�ދ�އިން ާހ�މ� ާއެދުމެއް. ާލިބޭާދޭ ލ�ތ�ށް

ާއެާާއ މްދ�ނީ ާގ�ބޫލެއްނުކުރ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރު ާގެންދ  ާކިޔ�ވ�އިދެމުން ާޚ�ރ�ދުކޮށްގެން ާބ�ޔ�ކ�ށް އިން

ވ ާާއެކ�މުގ�އިާލ�ތ�ށްާލިބޭާއެއްވެސްާގެއްލުމެއްހ�މ�ޖ�އްސ�އިާނުދެވުމ�ކީާދ�އުާތ�ކ�ކ�ށްާވ�ޒީފ ާވ�ގުތުންާވ�ގުތ�ށްފ�ރ ތް

ާދ�އުާކ�މެއް ާސ�ބ�ބ�ކީ ާކިޔ�ވ�އިދިނުންކ�މ�ކ�ށް. ާދިވެއްސ�ކ�ށް ާވ�ނީ ާބޭނުމ�ކ�ށް ދިވެއްސ�ކ�ށްާާ�ލ�ތުގެ

ނޑުމެންާގ�ބޫލުކުރ�ނުން.ާމިާކ�ންތ�އްތ�އްާމިވ�ނީާދ�އުހޯދ�އިދިތ�މްރީނު ންޖެހޭާއ�ނެއްާލ�ތ�ށްާހ ސިލުކޮށްދެވިފ�އި.ާއ�ޅުގ�

ާކިޔ�ވ�އި ާއޭނ�ހ�ާނިމުމ އެކުޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ ާވ�ޒީފ  ާވ�ގުތުން ާއޭނ ާމ� ާވެސް ާވިޔ�ސް ާކ�މ�ށް ާނުދެވުނު ާހ�މ�ޖ�އްސ�އި ާއ�ށް

ާ ާއެބ�ވޭ ާލިބިގެން ާފުރުޞ�ތު ާދ�ށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާހ�މ� ާވެސް ާާ�އ�ށް ާނުވ�ތ� ާދުވ�ސް ާދުވ�ސ5ާާްއ�ހ�ރު އ�ހ�ރު

ނޑިޔ ރ�ކ�ށްާއ�އުމުގެާމ�ގުާއ7ާޭނުވ�ތާ� ފ� އ�ށްާާއ�ށްާއެބ�އޮތް.ާއޭނ ާނ�އ�ހ�ރުާދުވ�ހުގެާތ�ޖުރިބ ާހޯދުމ�ށްާފ�ހުާހ�މާ�

ާގެއްލިގެން ާމ�ގު ާއެ ާވ ނ�މ� ާއެދ ކ�މ�ށް ާއ�ށް ާއޭނ� ާޤ ނޫނުން ާމިއޮތް ާދ ާމިހ ރު ާގެއްލިގެން ވ ނ�މާ�ާކ�މ�ށްާމ�ގު

ާވ ކ�މ�ށް ާއެބ�ޖެހެއޭ.ާާބެދިފ�އި ާއިޞްލ ޙުކުރ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނު ާމި ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ވ ނ�މ�

ާމިދެންނެާ ާހ�މ� ާކުއްޖ އެހެންނ�މ�ވެސް ާނިމުމ ާވި ާކިޔ�ވ  ާވެސް ާއޭނ�ާއ�ށް ާހޯދ�ންާާއެއްކޮށް ާތ�ޖުރިބ  ާޢ�މ�ލީ ވެސް

ާވެސްާ ާކޯޓުތ�ކުގ�އި ާރ އްޖެތެރޭ ާނޫން، ާކޯޓުތ�ކ�ކު ާމ ލޭ ާހ�މ�އެކ�ނި ާވ�ކ ލ ތުކުރ�އްވ�ންވީ. ާކޯޓުތ�ކުގ�އި ދ ންވީ.

ާވ�ކ ލ ތު ާކޯޓުތ�ކުގ�އި ާހުޅުވިފ�އިވ އިރުގ�އި ާމިއ�ދު ާފުރުޞ�ތު ާމ�ގ�ށްާާއޭނ�ާާގެންކޮށްވ�ކ ލ ތުކުރުމުގެ ާއެ ާހ�މ� ވެސް

ާހޯދުމ�ށް ނޑިޔ ރުކ�ން ާފ� ނޑުމެންާފުރުޞ�ތުާއޮތްާއ�އުމ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިާޤ ނޫނު ނޑުާގ�ބޫލެއްާނުކުރ�ން ާއ�ޅުގ� އިރުގ�އި

ާހޯދ�މުންދ ާ ާތ�މްރީނު ާކ�މ�ކ�ށެއް.ާއ ދެ،ާމިހ ރު ނޑިޔ ރުންއިޞްލ ޙުކުރ�ންޖެހޭ ާހޯދުމ ާބެހޭާގެާތ�ޖުފ� ާމިާރިބ  ާގޮތުން

ާއެލިޔެފ�އި ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ތ�ކުގ�އި ާއެއްާާވ  ާބޭފުޅުންނެކޭ ާއެހެން ާވެސް ބޭފުޅުން

ާއ�ނެ ާއިތުރ�ށް ާދެން ާހުޅުވިފ�އިވ އިރުގ�އި ާއެބޭފުޅުންނ�ށް ާމ�ގު ާމި ާއެއްފ�ދ�އ�ކުން ާޤ ނޫނުތ�ކ�ށްާއްކ އުސޫލުން ވެސް

ާކުރ�ންއުޅުނީމ  ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމި ާގެނެސްގެން ާރޭޑިއޯތ�ކުންާައުޅަގނުޑެމްނ ައެންއކާ � އިޞްލ ޙު ާއެބ�ޖެހޭ ވެސް

ާއ�ބ�ދުާ ާތިބެގެން ާމިތ  ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާތ އީދުކުރ�ން. ާއެއްޗިހިތ�ކ�ށް ާގޮވ  ާމި ާދިމ އ�ށް ނޑުމެންނ  އ�ޅުގ�

ާ ާކޮންމެވެސް ާގޮވ ފ�އި ާއެއްޗިހި ާދިމ އ�ށް ާބ�ޔ�ކ  ާއ�ނެއް ާބ�ޔ�ކު ާއެއް ާޙ�އްޤުތ�ކެއްާާވ�ކިވެސް ބ�އެއްގެ

ާދ ތީހޯ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ�މުން ާހ�ާ�ދ�އިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާއެކ�މ�ކީ ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތ އީދުކުރ ނެާމ� ވެސް

ާނޫން ާާކ�މެއް ާފެނުނު ނޑުމެނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާފ�ހުން ާދ ދި ާއ ދެ، ާދ�ންނ�ވ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑިޔ ރުންކ�މުގ�އި ާބެހޭާފ� ނ 

ާއެލ�ވ� ާމީހ�ކ�ށް ާވ�ކި ާހުށ�ހެޅި ާއިޞްލ ޙެއް ާމ�ންފ ާބިލ�ށް ާމީހ�ކ�ށް ާވ�ކި ާދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި އެއްާާންސެއް

ާބ�ދ�ލެއްހޯދ� ާވެސް ާގ�ބޫލުކުރ ާގެނެވުނުއިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެނެވިގެންާާތ�ން. ާބ�ދ�ލުތ�ކ�ކީ ާމިފ�ދ� ގޮތުގ�އި

ާ ާނޫން. ާބ�ދ�ލުތ�ކެއް ާވ ނެ ާގެންނ�މުންދ ނެ. ާބ�ދ�ލުތ�އް ާއެ ާބ�ޔ�ކު ާއޮތް ާއ�ޣުލ�ބިއްޔ�ތު ބ�ޔ�ކ�ށްާާއެއެހެންނ�މ�ވެސް

ކ�މ�ށްާާދ ާމިާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރ�މުންާ�ނެތިާފެންނ�ާގޮތ�ކ�ށްާޤ ނޫނުތ�އްާހ�ދ�މުންދ ނެ.ާޢ އްމުާމ�ޞްލ�ޙ�ތ�ށްާބެލުމެއް
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ާއ�ޅު ާމ�ޞްލ�ޙ�ތުވ ނ�މ� ާތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ާނޫން.ާގ� ާކ�މެއް ާއޮތް ާޝ�އްކެތް ާއެއްވެސް ާއެއީ ގެއްލިގެންދ ނެކ�ން

ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް. ާާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާމީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިމްތިޔ ޒުާފ�ހުމ ފ�ންނުާއުތުރުާ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް. ނޑިޔ ރުންާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙފ� ހުށ�ހެޅުނުާގެނ�އުމ�ށްާާގެ

ާބިލ  ާދ�ންާއިޞްލ ޙެއްގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑިޔ ރުމެދު ާފ� ާބޭނުންވ�ނީ ާނޫާާގެާނ�ވ ލ�ން ާއ�ކީާއ�ކީ ާޖުޑިޝ�ރީ ނިއްޔ 

ާމުހިާ ާއެންމެ ާއޮންނ ނެ ާޤ�އުމެއްގ�އި ާތ�ނެކޭ. ާއިތުބ ރުކުރ�ންޖެހޭ ާއެންމެން ނޑުމެން ާއ�ކީާއ�ޅުގ� ާމުއ�އްސ�ސ  އްމު

ނޑިޔ ރުާހ�މ�ގ�އިމު ާފ� ާނިޒ މު. ާޝ�ރުޢީ ާގޮާވެސް ާއިތުބ ރުކުރެވޭނެ ާއެންމެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެތ�ންތ�ންާގެ. ތ�ކ�ށް

ާއެހެންވެާބިނ ކުރެވެން ާޖުޑިޝ�ރީާޖެހޭނީ. ާހ�މ� ާކ�މ�ކީ ާއިސްކ�ންދޭ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާސ�ރުކ ރުގެ ާމި ގެން

ާކ�މެއްާ ާލިޔެވިގެންވ  ާވެސް ާމެނިފެސްޓޯގ�އި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރިފޯމްކުރުން. ާޖުޑިޝ�ރީ ރ�ނގ�ޅުކުރުން.

ާއިޞް ާގެ ނޑިޔ ރު ާފ� ާމިދ�ނީ ާވ�ކ ލ ތުކުރ�މުން ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވެ ލ ޙުކުރުމ�ށް.ާއެއީ.

ާހިތ މ�އ އެހެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ�ކ ލ ތުކުރ އިރުގ�އިާާންނ�މ�ވެސް ާމިފ�ދ�އިން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ�ން އެކު

ާގިނާ� ާކުރެވޭނެ ާވިޔ�ނުދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާރިފޯމް ނޑިޔ ރުގެ ާފ� ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާއިދިކޮޅު ާފެނޭ ނޑުމެނ�ށް އ�ޅުގ�

ާކުރ�މުން ާާދ ާާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ނޑުމެތ�ން. ާއެކ�މ އ�ޅުގ� ާހިތ މ�ކުރ�ން ާވ�ރ�ށް ާއެާާން ާއެއްގޮތ�ކުން ާމެދުގ�އި.

ާހުރިހ ާ ާތިއްބެވި ާކުރީގ�އި ނޑިޔ ރުންބޭބޭފުޅުންާއެބ�ާވިދ ޅުވޭ ާމ�ތީގ�އިާާފ� ާއެާޝ�ރުތުތ�ކުގެ ހ�މ�ާއެތިއްބެވިާގޮތ�ށް

ާކުލ  ާވިދ ޅުވ�ނީ ާއ�ނެއްކޮޅުން ާގޮތ�ކ�ސްތިއްބ�ވ�ންޖެހޭނޭ. ާހުރި ާކުލ ސް ނޑުކޮށް ާގ� ނޑިޔ ރުކ�މ ާށް ާފ� ާއ�ނެއްކ 

ާއެ ާދެކޮޅުހ�ވ ލުވ ން ާާވ ހ�ކ�ބ�ޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންވ�ނީ.ާއެާާނުޖެހޭ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ށް ާއެއް

އެާކޭކުާބ  ާފ�ހ�ރ�ކ ާާދެާކ�މެއްާއެއްިމ � އްވ�ންާވެސްާއެބ�ޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ބުނެވޭާވ ހ�ކ�ާއ�ކީާކޭކުާކ�އިފ ާއ�ދިާހ�މާ�

ާހުސްާނުކުރެވޭނެ.ާ ާޤ�އުމުގ�އިާތިބޭނީ ާމުޅި ާވ�ނީނ�މ� ނޑިޔ ރުންއެހެންކ�މ�ށް ާފ� ނޑުމެން ނޑިޔ ރުން.ާއ�ޅުގ� ާގެާފ� ގެ

ާކ�މ�ށްާޤ ބިލު ނޑިޔ ރު ާފ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިސްާ�އިޞްލ ޙުކުރ އިރުގ�އި ާމީހުން ާކ�ންކ�ންކުރެވޭނެ ާއެ ކުރ�ންާކުޅ�ދ ނ�

ާއެހެންވީމ  ާއެބ�ޖެހޭ. ާގެންނ�ންއ�ޅުގ�ާިރފްޯމ ަކްނަތްއަތްއ ިމޮގަތށް � ވެސް ާގޮތ�ށް ާއެދޭ ާމި ޖެހެނީ.ާނޑުމެން

ާނިޒ  ާޝ�ރުޢީ ާޤ�އުމުގެ ާމި ނޑުމެން ާދިރ ސ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އ�ޅުގ� ާއޮތްގޮތް ާއެކިއެާމު ާބޭރުގެ ާޤ�އުމ�ށްާއި ާމި ާމ ހިރުން ކި

ާކޮންމިހ ރު ާހ�މ� ާނެރުއްވ ފ�އިވޭ. ާރިޕޯޓުތ�އް ާކުރ�އްވ  ާދިރ ސ ތ�އް ާމ�ތިން ާފ�ހ�ރެއްގެ ާއެތ�އް ާވ�ޑ�އިގެން މެާވެސް

ާ ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ�ނީ ާވެސް ނޑިޔ ރުންާރިޕޯޓެއްގ�އި ާއެތ�ންތ�ންާފ� ާކ�މ�ށް. ާނޫން ާކޮންޕިޓެންޓު ާއެކ�މ�ށް ާބ�ޔ�ކު ާގިނ� ގެ

ާމ�ޖުބޫރުވެފ�އި ާކ�މ�ށް. ާރ�އްޔިތުންގެާާރިފޯމްކުރ�ންޖެހޭ ާއިތުބ ރު، ާއޮންނ� ާޖުޑިޝ�ރީއެއް ާއެހެންނޫންނ�މ�ހީ ވ ކ�ން.

ާ ާއ ދެ، ާނޯންނ ނެކ�ން. ނޑުއިތުބ ރު ާމިާއ�ޅުގ� ާކުރުާހ�މ� ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާވ ހ�ކ� ާވެސްާާ.ގޮތ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ދެން

ބޭނުންވ�ނީާރ އްޖޭގެާއެާތ�ޢުލީމުާމިާޝ�ރުޢީާނިޒ މ�ށްޓ�ކ�އިާކިޔ�ވ�މުންދ ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށްާހ�މ�ާމ�ޤ މުތ�އްާވ�ޒީފ ތ�އްާ
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ާހުރި ާކުލ ސްތ�އް ާގޮތ�ކުން ާހުރިހ  ާހ�މ� ާނޭދޭކ�މެއް ނޑު ާއެހެންނ�މ�ވެސްާއ�ޅުގ� ާކިޔ�ވ�އިާގޮާލިބުން. ނޑުކޮށް ާގ� ތ�ށް

ާ ާނިމުމ  ނޑިޔ ރުންއެކުގ�އި ާމިކ�މ�ށްާފ� ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާދ�ންނ�ވ ލ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާވުން. ނ�ށް

ާރ އްޖޭގ�އިާ ާވެސް ާއެންމެންނ�ށް ާހުރިހ  ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�. ާއެދޭ ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ށް ސ�މ ލުވެވ�ޑ�އިގެން

ކުދިން ހުރިހާ  ރ�ނގ�ޅުާމުސްތ�ޤުބ�ލެއް.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާކިޔ�ވ�މުންދާ  ާނ�ށްާވެސްާހ�މާ�

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ފްރ ޝީމްާޢ�ލީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑ�ށްާމިާވިސްނެނީާމ ވ�ށުާާ�އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާމ�އުޟޫޢުގެާ ވ�ނ�ާފުރުޞ�ތެއްާހޯދީާއ�ޅުގ�

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�ދ އިރ ގެ ާޤ ނޫނ�ށް ާމި ާމ�ފްހޫމެންބ�ރު ާއ�ސްލު ާއިޞްލ ޙުގެ ާމިވ  ާމ�ޖިލީހުގ�އިާއި މް

ާހީވ ތީ.ާާދ�އްކ�ވ ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާހ�މ� ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާދެއްކޭ ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާއޮޅިވ�ޑ�އިގެން ާބޭފުޅުންނ�ށް ބ�އެއް

ާ ާސްޓ�ޑީޒް ާޖ�ސްޓިސް ާއިން ާގޮތ�ކީާޑިޕްލޮމ  ާމިއޮތް ާވެފ�އި ާއޮފްފެޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާހިންގީާާޝ�ރީޢ ާކ�ލްޓީ ާލޯގ�އި އިން

ާކުރެވޭާާބޭފުޅުންނ�ށްާނުވ�ތ�ާއެާއެ ާޤ ޟީކ�ން ާގޮތުން ާތ�ޖުރިބ ގެ ާގޮތުންނ އި ާކުރެވޭާތ�ޢުލީމީ ާޤ ޟީކ�ން ކުދިންނ�ށް

ާއެ ާތ�އްޔ ރުކޮށްގެން ާއޭގެތެރޭާވ�ރ�ށް ާތ�ޖުރިބ  ާތ�ޢުލީމ އި ާފ�ރުމ ކޮށްގެން. ާގޮތ�ށް ާހިމެނިގެން. ނޑިޔ ރުންގ�އި ާނ ާފ�

ާ)ރ(35ާޤ ނޫނުގެާާހޭބެ ާމ އްދ ގެ ާގޮތުންާާގ�އިވ�ނ� ާވެސްާތ�ޖުރިބ ގެ ާމެޖިސްޓްރޭޓ�ރުންނ�ށްާވުމ�ށްޓ�ކ�އި ވ ާގޮތުން

ނޑ�ށްާހ�ނދ ންވ ާގޮތުންާ އ�ހ�ރެއްހ ާދުވ�ސްާބޭނުންވޭ.ާމިާކުދިންގެާސުވ ލ�ކީާތިމ�ންނ މެންނ�ށްާމިާކޯސްާާ�އ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ� ާތިމ�ންނ މެންނ  ާދ�އުލ�ތުން ާާދ�އްކ ފ�ރުމ ކޮށްފ�އި ނޑިޔ ރުންއެއްބ�ސްވިއިރު ާފ ސްވެފ�އެއްާާނ ފ� ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ

އިތުރ�ށްާކޯސްާނިންމ ފ�އިާތިމ�ންނ މެންާތ�ޖުރިބ ގެާގޮތުގ�އިާވ�ކިާދުވ�ސްތ�ކެއްާާނެތޭ.ާއ�ދިާއެާއެއްބ�ސްވުމުގ�ާއެއް

ާއެއްބ�ސްވެފ� ާނެތޭ ާހޭދ�ކުރ ކ�ށެއް ާއެާތ�ނެއްގ�އި ާމިހެން ާވެއްޖިއްޔ  ާއެހެންކ�މ�ށް ާއޮންނ�ާއެއް. އްބ�ސްވެވިފ�އި

ާޙ�އް ާލިބެންޖެހޭ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއެއްބ�ސްވުމުގ�އި ާއޮންނ� ާކުރިން ާޤ ނޫނ�ކުން ާއުފެދޭ ާފ�ހުން ޤުތ�އްާއެއްބ�ސްވުމެއްގެ

ތ�އްާމީހުންނ�ށްާއެާޙ�އްޤުާވެސްާމ ނ�ކުރ ނީާއޭގ�އިާއޮންނ�ާޕޮޒިޓިވްާގޮތ�ށް.ާއީޖ ދީާގޮތ�ށް.ާއެހޯދ�އިދިނުމުގ�އިާއ�ބ�ދުާ

ަހަމ ަބަޔުކ ަތަނުކްނ ިކެޔވީީތ ެއަބަޔަކްށ ަވިކ ާޚްއަޞ ުގުޅެމްއ ަވިކ ަބަޔުކ � އެހެންވީމ ދޭންޖެހޭާގޮތ�ށް.ާ

ާމިއޮތްާާއެާާ�ޮއްނާނތީ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާމިއީކީ. ާނޫން ާއުޅުމެއް ާއުޅޭ ާދޭން ާސެޓްފިކެޓު ާވ�ކިން މީހުންނ�ށް

އ�ކ�ށްާނޑުމެންާހ�މ�ާމިހެންާހުރެފ�އިާކުއްލިަުދުާއ�ޅުގ�ާެއ ަވޢ� ވެފ�އިާއޮތްާވ�ޢުދެއް.ާއެހެންވީމ ލ�ތުންާބ�ޔ�ކ�ށްާދ�އު

ާކ�މ�ށް ާހިނގ�އިދ ނެ ާނުފުއްދި ާވ�ޢުދު ާއެ ާޤ ނޫނ�ކުން ާއ�ދިާާ�ވ ތީާފ ސްވ  ާއިޞްލ ޙެއް. ާހުށ�ހ�ޅ  ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާ ާއިންސ ނުން ާއ�ންނ�އިރު ާހެދިގެން ާޤ ނޫނުތ�އް ާވެސް ާނ�އްޓ އޭގެއިތުރުން ާއ�ތްދ�ށުން ާވ ތީ ާވ�ރ�ށްާކ�މ�ށް ލ�އިގެން

ާކ� ާހެދިއިރުގ�އިާގިނ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނު ާމި ާއެނގޭ ާވެސް ާޔ�ޤީނުން ާޔ�ޤީންކ�ން، ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދ ނެ. ންތ�އް

ާމ�ސްރ�ހު ާޢ އްމު ާކުާއޭރުގެ ނޑުމެން ާއެނގޭނެާއ�ޅުގ� ާގެނެސްފިއްޔ  ާއ�ވ�ސްކޮށްާާރިމ�އްޗ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއ�ވ�ހ�ށް ވ�ރ�ށް

ާފ ސް ާއެހެންވީމ ކުއްލިއ�ކ�ށް ާއެއީ. ާޤ ނޫނެއް ާޤ ނޫނުތ�އްާޮކިމޓ� ކޮށްލި ާކިހިނެއްތޯ ާވެސް ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ީަ
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ާއެއްގ�ޑިއިރުންރ ސް ާކ�ާ�ރ ސްލ ފ�އި ާމ�ރުޙ�ލ ތ�އް ާބޮޑެތި ާކ�ންތ�އްތ�އް ާގ�ޑިއިރުން ާދިޔ�އީ.ާދެ ނޑ�އްތުވެގެން

ާމ�ސ�އްކ�ތްާގެއޭރުާކޮމިޓީާާ�ކ�މެއްާކ�މުގ�އިާވ ތީާާކުރިެއޮގުތްނ ެއާހ ައަވްސޮކްށ � އެހެންވީމ  ކުރެއްވިާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި

ާޑިޕްލޮމ ބޭ ާނުވ�ތ� ާސްޓ�ޑީޒް ާޖ�ސްޓިސް ާމި ާވެސް ާާފުޅުންނ�ށް ާސްޓ�ޑީޒް ާޖ�ސްޓިސް ާމ�ތިންާއިން ާކުދިންގެ މި

ގިާނއެއްާނެތް.ާއެހެންާނޭާއ�ކީާއެނގިފ�ާފިލުވެފ�އިާތިބީ.ާއޭގެާމ ނ�އެއް.ާމުޅިންާޣ ާވެސްާނެތްާރޭކ ލ ފ�ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާ

ާކ�މެއްާާއެ ާއޮތް ާނ�އްޓ ލ ފ�އި ާއ�ތްދ�ށުން ާާވީމ ،ާއެާމީހުންގެ ާނެތިގެންާާމިމީހުންނ�ށް ާހ�ނދ ން ާއެހެން ލިބޭާޙ�އްޤު

ާދ ާ ާނ�އްޓ ލ�އިގެން ާބީވެގެންާއ�ތްދ�ށުން ާއެހެން ާޙ�އްޤު ާމީހުންނ�ށް ާމި ާދޫކޮށްލުމ�ކީާާދ ާކ�މެއްގ�އި ގޮތ�ށް

ާއެއްގޮތ�ކ� ާތިބެ ާއެނގި ނޑުމެންނ�ށް ާކޮށްާށްާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ވެސް ާނޫން. ާކ�މެއް ާަވަރްށ ޮބަޑށް � ގެންވ ނެ

ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާބިލ�ށް ާމި ާވިސްނ�އިގ�ންނ�ންޖެހޭ ާތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ާކިޔ�ވ ާާއ�ޅުގ� ާތ�ނ�ކުން ާބ�ޔ�ކު ާހ�މ� ދ�އްކ�ވ އިރު

ާއެ ާވ�ޒީާނިމޭއިރ�ށް ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާމީހުންނ�ށް ާދޭން ާއުޅޭފ  ާކޮށްގެން ނޑުމެންާާވެސް ާއ�ޅުގ� ާމިއީ ާމިއީ. ާނޫން ކ�މެއް

ާދ�އުލ�ތްާއެންމެންގެ ާވެސް ާބ�. ާދ�އުލ�ތުން ާނުވ�ތ�ާއެ ާއެއްބ�ސްވުމެއް. ާނުވ�ތ� ާވ�ޢުދެއް ާއޮތް ާވެފ�އި ޔ�ކ�ށް

ާއެކ�ންާ ާއޮތީމ� ާލިޔެވިފ�އި ާގޮތ�ކ�ށް ާހުރ�ސްއެޅޭނެ ާމީހުންނ�ށް ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާއެހެން ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެހެން އެއްބ�ސްވުން

ނޑުާއެާވ ހ�ކ�ާއިޞްލ ޙުކޮށްާއެއީާއިސްތިސްނ ާހ ލ�ތެއްާކ�މުގ�އިާހ�ދ�ންޖެހޭނެާކ�މުގެާވ�ކ ލ ތުާމިާކުރެވެނީ.ާއ� ޅުގ�

ާއެނގިވ�ޑ�އިގެން،ާ ާއޮޅުން ާނުވ�ތ� ާކ�މ�ށް. ާއޮވެދ ނެ ާއޮޅުންފިލ ފ�އި ާމިހ ރު ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރ�ން ނޑު އ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ�ފުޅުާއެނގިވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ  ާހ�އްދ�ވ�އިގެން ާނެތް.ާާކ�މ�ށް ާކ�މެއް ާކުރ ނެ ާދެން ާނ�މ� ާވ�ނީ ާކ�މުގ�އި ދ�އްކ�ވ 

ާނިންމ ލ�މުން ނޑު ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއ�ޅުގ� ާމި ާކޮމިޝ�ނުގ�އި ާސ�ރވިސް ާޖުޑީޝ�ލް ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާބޭނުން. ދ�ންނ�ވ ލ�ން

ާޢ�އްޔ�ންކުރުމުގ�އިާ ާޤ ޟީން ާކ�ހ�ލ� ާމި ާކޮމިޝ�ނުން ާސ�ރވިސް ާވ ތީ،ާޖުޑީޝ�ލް ާމީހ�ކ�ށް ާތ�މްސީލުކުރ  މ�ޖިލިސް

ާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގެންގުޅެން. ާއުސޫލުތ�ކެއް ާޚ އްޞ� ާވ�ރ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ އި ނޑިޔ ރުންާއ�ސ ސީ ގެާފ�

ާއުސޫލުތ�އްާ ާހ�ދ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރިޢ ޔ�ތްކުރެވިގެން ާއެއްޗ�ކ�ށް ާހުރިހ  ާމި ާޤ ނޫނ  ާބެހޭ ާކޯޓުތ�ކ  ާއ�ދި ޤ ނޫނ އި

ާކުރ ާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރ�މުންދ އިރު ާކ�ންތ�އްތ�އް ާދ�ށުން ާއުސޫލުތ�ކުގެ ާއެ ާހ�ދ�އިގެން ާއުސޫލުތ�އް ާއެ ހ�ދ�ނީ.

ާއިތު ާއެއީ ާދެކޭ.ާކ�ންތ�އްތ�އް ާބ�ޔ�ކު ާގިނ� ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކ�މުގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ާބ�ލ�އިގ�ންނ� ާހުރި ބ ރު

ާއެއްޗެއްާބުނެލުމ�ކީާާ�އެހެންވީމ  ާމިކ�މ�ށް ާވެސް ާކޮމިޝ�ނުން ާޖުޑީޝ�ލްާސ�ރވިސް ާގޮތުގ�އި ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ  އ�ޅުގ�

ާޙ�ޤީޤ� ާދ�ންނ�ވ ލ ނީ، ާނިންމ ލ�މުން ާވ ހ�ކ� ާބޭނުންކ�މެއް. ާކޮންމެހެން ާއެންމެންގެާއެއީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ތުގ�އި

ާމެންބ�ރުާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އި ާމެންބ�ރުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއެއްޗެއް. ާދ�ންނ�ވ ލ  ޙ�އްޤުގ�އި

ކީާމިތ ނގ�އިާބ�ތްކ�އްކ ާކުޅޭާބ�އެއްާކ�މުގ�އިާދޭހ�ވ ާގޮތ�ށްާނ�ނ ޒިމްާރ�ޝ ދުގެާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އިާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރުން

ާވ�ރ�ށްާއޭ ާހީފުޅުނުކުރ�އްވ ށޭ.ާމިއީ ާއެހެން ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާވ�ނީ، ާބޭނުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެއްބ�ސްވެވ�ޑ�އިގ�ތީމ� ނ�

ާދެބ�ސްވެލ ،ާ ާތ�ފ ތުވެގެން ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގ�އިާޚިޔ ލު ާހީވ�ނީ ާމީހުންނ�ށް ާވ ހ�ކ�އެއް.ާރ އްޖޭގެާބ�އެއް މުހިއްމު

ާދެބ�އިާމީހު ާޚިޔ ލުތ�ފ ތުވެގެން ާމޮޔ�އިންތ�ކެކޭ.ާނުވ�ތ� ާމީހުންނ�ކީ ާއެ ާފ�ހ�ރ�ކު ާކޮންމެ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ލ  ާގޮތ�ކ�ށް ންާދެ
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ާކޮންމެާ ާދުނިޔޭގެ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރު ާކ�ންކ�މުގ�އި ާބޮޑެތި ާކ�ންކ�މުގ�އި ާބ�ޔެކޭ. ާމ�ސ�އްކ�ތެއްކުރ  ާބޭކ ރު ނުވ�ތ�

ާވ�ރ�ށް ާދ ނީ ާދ�އްކ އިރު ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާސިޔ ސީ ާގޮތެއްގ�އި ާޚ އްޞ� ާވެސް ާއެހެންވީމ ،ާާޤ�އުމެއްގ�އި ވ ދ�ވެރިކޮށް.

ާވ ހ�ކ�ދެއްކުމ�ކީާ ާވ ހ�ކ�ދެއްކޭ ާވެގެން ާދެގޮތް ާވިސްނުން ާފ�ރ�ޤުވެގެން، ާރ�ޢުޔު ާމީހުންގެ ާދެބ�އި ޚިޔ ލުތ�ފ ތުވެގެން

ާއެާ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ އި ާކުރެވުނު ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫން. ާކުޅިއެއް ާބ�ތްކ�އްކ  ފ�ހ�ރެއްގ�އިވެސް

ާރ�އްޔިތުންާމ�ސ�އްކ� ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނ�މ�، ާވ�ނީ ާބ�ލ�އިފިކ�މުގ�އި ާއިތުބ ރ�ށް ާހ�ރުދ�ނ ކ�މ އި ތްތ�ކުގެ

ާޤ�ބޫލުކުރެއްވިާ ާއެގޮތ�ށް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާމިއީ. ާމ�ޖިލީހެއް ާޤ�ބޫލުކުރ  ބ�ލ�އިގ�ންނ�

ާބ�ލ�އިގ� ާއެއްގޮތ�ކ�ށްވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރ�ށްާޤ�ބޫލުކުރެއްވުމ�ކީ ާއެ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާނޫން.ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއް ންނ�

ާ ާއޭނ�ގެ ާއިހުސ ސްތ�ކ އި ާއިމޯޝ�ން ާއެހެން ާގެނެސް ާއ�ނބުރ  ާއ�ލުން ާވ ހ�ކ� ާކުރިއ�އެ ާނެރެގެންާޢ ޠިފިއްޔ�ތު ށް

ސ�ލ�ާއޮޅޭނެ.ާވ ހ�ކ�ތ�އްާދެއްކުމ�ކީާމިއީާއެއްގޮތ�ކ�ށްވެސްާކުރެވިގެންވ ނެާކ�މެއްާނޫން.ާރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުންނ�ށްާމ�އް

ާވ ހ�ކ�ާ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ�މުން ާކ�މުގ�އި ާމ�ޖިލީހެއް ާބ�ލ�އިގ�ންނ� ާވެސް ާރ�އްޔިތުން ާހުރިހ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާނިންމ ލ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.

ާ

ާމ�ޑ�ވެލިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ ޒިމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާފ ސްކުރިާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތެރޭގ�އި ާޓ މް ާނިމިދިޔ� ާމިއ�ދު ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާގޮތުގ�އިާ ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިދ�ނީ. ާބ�ހުސްކުރ�މުން ާއިޞްލ ޙ�ށް ާއެ ާހުށ�ހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙެއް ޤ ނޫނ�ކ�ށް

ާތ އީދުކުރ�އް ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވެސް ާޔ�ގީނުން ާހ�މ� ާވެސް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއޭރުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާހުރިހ  ވ 

ާދިޔ�އިރު،ާއ�ދިާ ާފ�ރުމ ކުރެވެމުން ާދިޔ�،ާއެާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙު،ާއެާޤ ނޫނު ާވ�ކ ލ ތުކުރ�މުން މެންބ�ރުންާމިކ�މުގ�އި

ނޑިޔ ރުންޖުޑީޝ�ރީއ ާބެހޭާގޮތުންާ ާހެދެމުންދިޔ�ާއިރުގ�އިާއެއ�ށްާފ� މުހިއްމުާނ ާބެހޭާގޮތުންާޤ ނޫނެއްާމިާތ�ނުގ�އި

ާވެސްާ ާވ ހ�ކ� ާއިޞްލ ޙުގެ ާއުޅޭ ާބޭނުންވެގެން ާމި ާމިއ�ދު ާނުވ�ތ� ާއިޞްލ ޙު، ާގެންނ� ާމި ާމިއ�ދު ބ�ދ�ލުތ�ކެއް

ާމ�ޤ މުާ ާއެ ާޚ އްޞ�ގޮތެއްގ�އި ާތެރޭގ�އި ާޖުޑީޝ�ރީގެ ާދ�އްކ�މުން. ާވެސް ާދުވ�ހުގ�އި ާއެ ާދިޔ�އީ ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާ ާޤ ބިލު،ާފ�ންނީ ާތެރޭގ�އި ާބޭފުޅުންގެ ާއެބ�ޖެހޭ.ާތ�ފ ތުާއ�ދ ކުރ�މުންދ  ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ން ާއެ ާތިބެންޖެހޭ. ާއެބ� ބ�ޔ�ކު

ނޑުާ ާދެންމެާއ�ޅުގ� ާމިާތ�ނުގ�އި ާދިރ ސ ތ�ކުން ާއ�އިސްާކުރި ާބެހޭާފ�ރ ތްތ�ކުން ާކ�މ  ާރ އްޖޭންާބޭރުގެ ހިސ ބުތ�ކުން

ާނު ާރޮނގުން ނޑިޔ ރުކ�މުގެ ާފ� ާއ�ދި ާޖުޑީޝ�ރީގ�އި ާއ�ދި ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއް ާޤ ނޫނީާއ�ޑުއެހިން ވ�ތ�

ާއެާވ ހ�ކ�ފުޅުާ ާވެސް ާމެންބ�ރ�ކު ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާތ�ޢުލީމުާހ ސިލުކުރ�އްވ�އިގެންާއިންނެވި ާމ�ތީ ރޮނގުން

ާބެހޭާ ާކ�މ  ާއ�ދި ާތ އީދުކުރ�ން. ާއ�ޅުގ�ނޑު ާވ ހ�ކ�އެއް. ާރ�ނގ�ޅު ާއެހިން.ާއެއީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�ޑު ާވިދ ޅުވި ާގޮތ�ށް އެ

ާ ާއެމެރިކ ގެ ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާއޮތީާއެކި ާވެސް ާދިރ ސ އެއްގ�އި ާކުރި ާއ�އިސް ާއ�ށް ާރ އްޖެ ާއ�އިސް ާމ ހިރ�ކު ާބެހޭ ކ�މ 

ދ އިރ�ކީާޖުޑީޝ�ރީކ�މ�ށް.ާއެާ އ�ދ ކުރާ  ދިވެހިރ އްޖޭގެާހުރިހ ާމުއ�އްސ�ސ ގެާތެރެއިންާއެންމެާނ ޤ ބިލުާމީހުންާވ�ޒީފާ 



 57

ާވ  ާއެންމެންގެ ާތިބި ާދ އިރ ގ�އި ާހިންގުމުގެ ާތިބި ާޖުޑީޝ�ރީގ�އި ާމުޅި ާއެހެންނ�މ�ވެސްާތ�ނުގެ ާނޫން. ހ�ކ�އެއް

ާތެރެއިންާ ާމީހުންގެ ާލެވެލްގެ ާއެކި ާތ�ނުގެ ާމި ާކިޔ ލ އިރު ާއ�ޅ  ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކ�ށް ާއެކިއެކި ާރ އްޖޭގެ ނިސްބ�ތުން

ޚ އްޞ�ގޮތެއްގ�އިާމިާޖުޑީޝ�ރީާތެރޭގ�އިާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ންާތިއްބ�ވ ާއެކިާދ�ރ�ޖ�ތ�ކުގެާއެކިާގިންތިތ�ކުގެާމީހުންނ�ށްާ

ާތ�ންކ�ންާާބެލިއިރުގ�އި ާމި ާއޮތީ ާދ�ށްފ�ންތީގ�އި ާއެންމެ ާކިރ އިރުގ�އި ާއ�ޅ  ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކ  ާއެހެން ރ އްޖޭގެ

ާނުލިބިގެންާ ާވ�ޒީފ  ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުން ާއެކި ާއެހެން ާވ�ނީާނ�މ� ާކ�މ�ށް ާގޮތ�ކ�ށްާދ�ންނ�ވ  ާއެހެން ާއ�ދި ފ ހ�ގ�ކުރެވޭ.

ާ ާވ  ާބ�ދ�ލުވެފ�އި ާވ�ޒީފ އ�ށް ާދ އިރ ގ�އި ާމި ާމީހުން ާގިނ� ާއޮތްކ�މ�ށްާތިބި ާފ ހ�ގ�ވެފ�އި ާރިޕޯޓުގ�އި ާއެ ާވެސް ކ�މ�ށް

ާއެންމެންާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދެކެވެނީ. ާމި ާމިއ�ދު ާވ ހ�ކ�އެއް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާލިބިފ�އިވ�ނީ. ާމ�ޢުލޫމ ތު ނޑ�ށް އ�ޅުގ�

ާއެ ާބ�ޔ�ކު ާފ�ންނީ ާޤ ބިލު ާކ�މ�ށް ާވެސް ާދ އިރ ތ�ކ�ކީ ާއެހެން ާއ�ދި ާވެސް ާއ�ކީ ާޖުޑީޝ�ރީ ާއެބ�ޖެހޭ ބ�ާޤ�ބޫލުކުރ�ން

ާއެކ�މުގ�އިާ ާދިޔ�އީ ާވ�ކ ލ ތުކުރ�މުން ާން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދިޔ�އިރުގ�އި ާހެދެމުން ާޤ ނޫނު ާއެހެންވީމ ،ާއޭރުގ�އި ތިބެންޖެހޭ.

ާތިއްބ�ވާ  ާޖުޑީޝ�ރީގ�އި ާވެސް ާދިޔ�އީާއޭރުގ�އި ާވިސްނ�މުން ނޑުމެން ާހ�އްލެއްާއެބ�ާއޮންނ�ންޖެހެއޭ.ާއ�ޅުގ� ރ�ނގ�ޅު

ާގޮ ާއެކި ާއ�ދި ާތ�ޢްލީމ އި ާމުހިއްމޭ.ާބޭފުޅުންނ�ކީ ާޤ ނޫނެއް ާހެދުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއެކ�ށޭނ� ާއެކ�މ�ށް ތްގޮތުން

ާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އިާ ާފ�ސޭހ�ވެގެންދ ނެއޭ. ާގޮތް ާކުރ�ންވ  ާކ�ންތ�އް ާދެން ާއޮތީމ ، ާލިޔެވިފ�އި ާއެކ�ން ޤ ނޫނުގ�އި

ާއޭރުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާވ�ކ ލ ތުކުރިން. ާން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ�ދި ާވ�ކ ލ ތުކުރީމު. ނޑުމެން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއ�ޅުގ� ާމި އި

މ�ޖިލީހުގ�އިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ތީާއެާގޮތ�ކ�ށްާނޫން.ާއެާތ�ނުގ�އިާކިތ�ންމެާދ�ށްާފ�ންތީގެ،ާކިތ�ންމެާ

އ�ހ�ރުާވ�ންާދެނ71ާާްދ�ށްާފެންވ�ރެއްގެާމީހ�ކުާވ�ޒީފ ާއ�ދ ކުރިާނ�މ�ވެސްާއޭނ އ�ށްާދެވޭނެާއެއްވެސްާގޮތެއްާނެތް.ާ

ާހުންނ�ންޖެ ާހ�މ�އެކ�ނިާއޭނ� ާދެން ާފ ސްކޮށްގެން. ާޤ ނޫނެއް ާތިބީ ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާތ�ނުގ�އި ާއެ ހޭނީ

ާ ާއެއ�ށް، ާއިޞްލ ޙ�ކީ ާލެވުނު ާވ�ކ ލ ތުކޮށްގެން ާކ�މ�ކީ ާކުރެވުނު ާމީހުންނ�ށް ާތެރޭގ�އ7ާާިއެމް.ޑީ.ޕީ ާދުވ�ހުގެ އ�ހ�ރު

ާއޮންނ�ޖެހޭ ާޑިޕްލޮމ އެއް ާކުޑ�މިނުން ާއެންމެ ނޑިޔ ރ�ކ�ށް ާފ� ނޑުމެންނ�ށްާކޯޓެއްގެ ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާކ�މ�ށް. ނެ

ނޑ�ށްާފެންނ�މުންދ�ނީާއެގޮތެއްާ ލެވިފ�އިާއޮތީ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާމިއ�ދުާއ�ޅުގ� ވ�ރ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތުންާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔާ 

ާއެާ ާވެސް ާދިޔ�އިރު ާޤ އިމުކުރެވެމުން ާޔުނިވ�ރސިޓީއެއް ާދޭ ާތ�ޢުލީމު ާޔުނިވ�ރސިޓީ ާތ�ނުގ�އި ާމި ާނޫން. ވެސް

ާހިތްޕ�ވ�އިގެންާބޭފުޅު ާވ�ކި ާޖުޑީޝ�ރީއ�ށް ާތ�ނ�ށް ާއެ ާވ�ކިކޮށްލ ފ�. ާއޮތީ ާތ�ން ާހުރި ާކިޔ�ވ ވިދ ޅުވުމ�ށްޓ�ކ�އި ންނ�ށް

ރ އްޖޭގ�އިާތިއްބެވިާބ�ޔ�ކުާކިޔ�ވ�ންާގޮސްާއެާމީހުންނ�ށްާއެހެންާގޮތްގޮތުންާވެސްާސެޓްފިކެޓްާދޭންާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ ާ

ާލިބެމުން. ާމ�ޢުލޫމ ތު ާދ�ނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނުކުމެދ ނެކ�މުގެާާތ�ން ާތ�ނުން ާއެ ާޤ ޟީންނެއް ާފެންވ�ރުގެ ާރ�ނގ�ޅު އ�ދި

ާއެކިާ ާސިޔ ސީ ާބޭފުޅުންނ�ކީ ާއެ ާއެއީ ާކ�ންބޮޑުވ�މުން. ާއެކ�މ  ާދ�ނީ ާމިހ ރު ާރ�އްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާރ އްޖޭގެ ާމި ބިރު

ާ ާއ�ނެއްކ  ާގޮސް ާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގ�އި ާއެކިކ�ހ�ލ� ާއ�ދި ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ  ާމިާޕޯޑިއ�މުތ�ކުގ�އި ާގޮސް ފ�ހ�ތުން

ާކިޔ�ވ�އިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާ ާބ�އެއް. ާތިބޭ ާގޮސް ާތ�ނ�ށް ާމި ާކިޔ�ވ�އިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމީހުންނ�ށް ާމި ާނުވ�ތ� ކުދިންނ�ށް

ާހ�ރުދ�ނާ  ާރ�ނގ�ޅު ާކ�ހ�ލ� ާއުއްމީދުކުރ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނުކުރެވޭ ާޤ�ބޫލެއް ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� އެހެންވީމ ،
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ާމުސްތ�ޤު ާރ އްޖޭގ�އި ާޔ�ޤީންމެ،ާޖުޑީޝ�ރީއެއް ާއެބ�އޮތް. ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބިރު ާޤ އިމުވެދ ނެކ�މުގެ ާވެސް ބ�ލުގ�އި

ާޢ�ދުލުއިންސ ފުގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވ�ރުގ�ދ�ކުރ�ންޖެހޭނެ. ާނިޒ މް ާޝ�ރްޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ އެންމެން

ާއެޅުވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމ�ގ�ށް ާހ�މ� ާދިވެހިރ އްޖެ ާވ�ރުގ�ދ�ނުކޮށް ާބޭނުންވާ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމި ާގެންނ�ން ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ޑިމޮކްރ�ސީއެއްާމިާރ އްޖޭގ�އެއްާއ�ށ�އެއްނުގ�ނެވޭނެ.ާޖުޑީޝ�ރީާއޭގެޒ ތުގ�އިާރ�ނގ�ޅުާގޮތުގ�އިާރ�އްޔިތުންާޤ�ބޫލުކުރ ާ

ާއޭނ ާ ާނުވ�ތ� ާނިޔ އ�ކީ ާއިއްވި ާއޭނ  ާއެބ�ޖެހޭ ާޔ�ޤީންވ ން ާއިއްވީމ ، ާޙުކުމް ނޑިޔ ރު ާފ� ާޤ ޟީ ާމީހ  ރ�އްޔިތު

ނޑ�އެޅި ޙުކުމ�ކީާއެއީާއެންމެނ�ށްާޤ�ބޫލުކުރެވޭާޢ�ދުލްވެރިާއިންސ ފުވެރިާޙުކުމެއްކ�ން.ާއެކ�ންާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ.ާާކ�

އެއީާއެންމެާބޮޑުާޤ�ރީނ އ�ކީ.ާއެއީާއެންމެާބޮޑުާރ�ނގ�ޅުާގޮތ�ކީ.ާއެއީާރ�އްޔިތުންނ�ށްާވިސްނޭނެާގޮތ�ކީ.ާރ�އްޔިތުންާ

ާފެންނ� ާކުރިމ�ތީގ�އި ާރ�އްޔިތުން ާނިންމީމ ،ާރޯމ ދުވ ލު ާއެކ�ން ާވ�ކ ލ ތުކޮށް ާއިދިކޮޅ�ށް ާއެއ  ާކ�މެއް ާހުރި ން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކ�މ�ށް. ާގޮތެއްގ�އި ާރ�ނގ�ޅު ާދިޔ�އީ ާއެ ާނިމިގެން ާޝ�ރީޢ�ތް ާއެ ާނުގ�ންނ ނެ ާބ�ލ�އެއް ރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާވ ހ�ކ�ދެކެވެނީ.ާއ�ޅުގ�ނ ާގޮތްގޮތ�ށް ާއެކިއެކި ާމި ާދޭތެރޭގ�އި ާބޭފުޅުންނ  ާތިއްބ�ވ  ާޤ�ބޫލުކުރ�ންާޖުޑީޝ�ރީގ�އި ޑުވެސް

ކޮންމެާޝ�ރީޢ�ތެއްާނިމިގެންާދ އިރުގ�އިާވެސްާދެބ�އިާމީހުންނ�ށްާއެދެވޭނެާގޮތ�ކ�ށްާނުވ�ތ�ާދެބ�އިާމީހުންާރުއްސޭނެާ

ާމުޅިާ ާއެންމެންނ�ށް ާދ ންޖެހޭނީ ާނިމިގެން ާމ�އްސ�ލ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނިންމޭނެ. ާނުއެއް ާމ�އްސ�ލ�އެއް ގޮތ�ކ�ށް

ލްއިންޞ ފުާއޮތްާގޮތ�ށްކ�ންާއެާނިންމީކ�ންާކ�ށ�ވ�ރުވ ނެާރ�ނގ�ޅުާއުސޫލެއްގެާނިޒ މެއްގެާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއޭގ�އިާޢ�ދު

ާމިނިވ�ންކ�މ އިާ ާރ އްޖޭގެ ާހ�މ�ޖެހުމ އި ާރ އްޖޭގ�އި ާދިޔ�އިމ ، ާނިމިގެން ާއެކ�ން ާމުސްތ�ޤުބ�ލުާ މ�ތީގ�އި ރ އްޖޭގެ

ާލޮ ާއެންމެހ�އި ާރ އްޖޭގެ ާމ�ޖިލީހުންނ އި ާމިޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ށްާއޮންނ�ންޖެހޭނީ. ާޖުޑިޝ�ރީ ާރ�އްޔިތުން ބުވެތި

ާ ާއިތުބ ރު ާއ�ކީ ާޖުޑިޝ�ރީ ާއ�ދި ާގޮތ�ކ�ށް. ާހެދުމ�ށްާޤ�ދ�ރުކުރުވޭނެ ާތ�ނ�ކ�ށް ނޑުމެންާހިފޭ ާއ�ޅުގ� ޓ�ކ�އި

ނޑިޔ ރުންާކުރ�ންޖެހޭ.މ�ސ�އްކ�ތް ާދޭތެރޭގ�އިފ� ާބ�ޔ�ކ�ށްާނ  ާޤ�ދ�ރުކުރ  ނޑުމެން ާމުޖުތ�މ�ޢުާާ�އ�ޅުގ� މުޅި

ާބ�އްޓ�ންކުރ�ންޖެ ނޑުމެން ާދިާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާރ�ނގ�ޅު ާސުލޫކު ނޑުޔ ރުންނ�ކީ ާފ� ާއެހެންމެ ާއ�ދި ވެހިރ އްޖޭގެާހޭނެ.

ާލ�ފ  ާހެޔޮ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާވީއެންމެހ�އި ާބ�ޔ�ކ�ށް ާތިބި ާބުނ�ން ާބ�ސް ާފ�ހުގެ ާއެންމެ ާއެާގޮތުގ�އި މީހުންނ�ށްާާހިނދު

ާ ާހޯދ�އިރުދ�ހ�ރ�ނގ�ޅު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތްތ�ކެއް ނޑުމެާނ  ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނުން ާއެާދޭންޖެހޭނެ. ނޑ�އ�ޅ�ންޖެހޭނެ ާކ� ާން

ާއެާ ާރ�އްކ ތެރިކ�މ އި ާއެާމީހުންގެ ާއ�ދި ާސ�ލ މ�ތްތެރިކ�މ އި ާއުޅެވޭނެާާމީހުން ާމ ހ�އުލެއްގ�އި ާމިނިވ�ން މީހުންނ�ކީ

ާއެ ާއ�ދި ާކުރިއެާބ�ޔ�ކ އި ާވ�ސީލ�ތް ާއިންސ ނީ ާޤ ބިލުކ�ން ާއ�ދި ާޢިލްމީ ާދޭންޖެހޭ ާޤ ނޫނެއްާރުމީހުންނ�ށް މ�ށްޓ�ކ�އި

ާނ�މ�ވެސްހ�ދ�އިގެ ާބ ރުާން ނޑުމެން ާއެއ�ޅުގ� ާއެބ�ޖެހޭ. ާމީހުންނ�ކީާދޭން ،ާ ާއޮޅުންފިލ ފ�އި ާތ�ންދޮރު ތިބިާދުނިޔެ

ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�އްކ ލ�ން ާމިސ ލެއްގޮތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ާ�ބ�އެއްކ�ން. ާހުވ�ދުާާމިސ ލ�ކ�ށް ާނ�މ� ާވ�ނީ ކ�މ�ށް

ާ ާފުޅ ވެއ�ތޮޅުގ�އި. ާއޮތީ ާއެ ާފ�ތުރުވެރިކ�ން ާއ�ތޮޅުގ�އި ާހުވ�ދު ާޔ�ޤީންކ�މެއްާމިހ ރު ާއެއްވެސް ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ފ�އި.

ާއ�ތޮޅުާ�ނެތް ާމުޢ މ�ލ ތެއްގ�އިާާގ�އިާޖުޑިޝ�ރީގ�އިާހުވ�ދު ާހުންނ� ާބ�ހުންާލިޔެފ�އި ާއިނގިރޭސި ާބޭފުޅުންނ�ށް ތިއްބެވި

ާއެ ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާނުކުރެވޭ. ާޤ�ބޫލެއް ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާކުރެވުދ ނެ ާބ�ހެއްާާޝ�ރީޢ�ތް ާދެރ� ބޭފުޅުންނ�ށް
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ާ ނޑު ާއިސްާއ�ޅުގ� ާއ�ތޮޅުގެ ާމުޅި ާހުރި ާއެތ�ނުގ�އި ާމިއީ. ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާނޫން. ާބޭނުންވ�ނީކީ ބުނ ކ�ށް

ާ ނޑިޔ ރ�ކީ ާތ�ޢުލީމުާފ� ާޒ�މ ނުގ�އި ާމި ާއެހެންވީމ ،ާާފ�އިލިބިވ�ޑ�އިގެންާއެއްގޮތ�ކ�ށްވެސް ާނޫން. ާބޭފުޅެއް ހުންނެވި

ާބ�ލ ާގެވ�ޓ�ވ�އްރެހ ާމ ދ�މ  ާޝ�ރީޢ�ތް ާއެ ާކޮންގޮތ�ކުންތޯ ާވެއްޖިއްޔ  ާދ ން ާކޯޓ�ށް ާއެއްގ�އި ާކ ކުތޯާމ�އްސ�ލ� ނީ.

ާއިންވެސްޓުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާރިސޯޓު ާއ�ންނ�ނީ.ާނ ންނ ނެ.ާއެރ އްޖޭގެ ާހޯދ�އިގެން ާއެާތ�އް ާލޯ ާއެތ�އްާާތ�ނުގެ މީހުންގެ

ކުރ�ންާރީޢ�ތުގެާކުރިމ�ތީގ�އިާޝ�ރީޢ�ތްމިާޝ�ާޔ އްޖެރިކ�ންާއޮތީާމ�އްސ�ލ�އެއްާޖެހިއްބިލިޔ�ންާޑޮލ�ރެއްގެާސ�ލ މ�ތްތެ

ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާާއެބ�ޖެހޭ. ާރިސޯޓުތ�ކުގ�އި ާހުރި ާގެންނ�ންއާ�އެތ�ނެއްގ�އި ާއުސޫލު ާލ މ�ރުކ�ޒީ ނޑުމެން އުޅޭާޅުގ�

ާ ާއެކ�ން ާވެސް ާއ�ށް ާޖުޑިޝ�ރީ ާއެބ�ޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންާހ�ޒ�މ ނެއްގ�އި ާއ�ޅުގ� ާގެންނ�ން ާގޮތެއްގ�އި ާރުދ�ނ 

ާބޮ ާރ�ށްތ�އް ާއެހެން ާހުރި ާއ�ތޮޅުގ�އި ާއެ ާއިންވެސްޓުާއެބ�ޖެހޭ.ާއ�ދި ާއިންވެސްޓ�ރުން ާރ އްޖޭގ�އިާޑެތި ާމިހ ރު ކޮށްގެން

ދ�ނީާކުރިއ�ށްާގެންދ�މުން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނ ާވެސްާޖޮއިންޓްާވެންޗ�ރާކުންފުނިތ�އްާހ�ދ�އިންާއެ

ާއޮ ާނިމުން ާމ�އްސ�ލ� ާއޭނ ގެ ާމ�އްޗ�ށްޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ ާޖުޑިޝ�ރީގެ ާާ.ތީ ާއެހެންވީމ ، ނޑު ާވެސްާއ�ޅުގ� ނިންމ ލ�މުން

ާޢިއްޒ�ތްތެ ާއެކީގ�އި ާއ ދޭހ  ާރ�އީސް،ާހ�މ� ާރި ާކ�ންތ�އްތ�އް ާޖުޑިޝ�ރީގެ ާއޮތީ ރ�ނގ�ޅުކުަުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާދ�ންނ�ވ ލ�ން

ާމި ާވެސްާތ އީދުކުރ�މޭ.ާާވ�ނީކ�މ�ށްާގެނ�އިާއިސްލ ޙުާމިއ�ދު ާއިޞްލ ޙ�ށް ނޑުާއެ ާހިނ�މ�ާއ�ޅުގ� ނޑުގެ ތުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާބޭފުޅުންނ  ާއެ ާގޮތ�ކ�ށް ާހިތްބ�ރުދޭތެާއެއްވެސް ާރ�އްޔިތުންގެާރޭގ�އި ާހ މ�ކުރުމ�ކީ ާޙ�ޤީޤ�ތް ާނޫން. ާއޮވެގެން ކ�މެއް

ނޑުމެ ާއ�ޅުގ� ާވ ޖިބުމ�ޖިލީހުގެ ާޤ�އުމީ ާއ�ދ ކުރ�ންޖެހޭ ާން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެކިގެން ާމިމިކ�މުގ�އި ދ�އްކ�ނީާާވ ހ�ކ�

ާއ�ޅުގ�ނާފ�ހ�ރެއްގ�އި ާވ ހ�ކ�ވެސް ާމިދެއްކި ާއ�ދިާޑު ާނޫން ާވެސް ާރ�އްދުކުރ ކ�ށް ާބ�ދުބ�ހެއް ާބ�ޔ�ކ�ށް ާތެރޭގ�އި އިގެ

ާނިޔ�ތެއްގ�އި ާމިއީ.ާއެހެންވުމ ާރ�އްދުކުރުމުގެ ާޙ�ޤީޤ�ތް ާއޮތްގޮތުގެ ާނޫން.ާކ�ން ނޑުާާވެސް ާއ�ޅުގ� ާމިވ ހ�ކ� އެކީގ�އި

ާމިމިޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާއެންމެހ�އި ާހުގެ ާއ�ޑުާވ ހ�ކ� ާމިރ�ނގ�ޅ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ�ހުގ�އި ދެއްކިާއެހުމ�ށް

ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ދިާމިާއިޞްލ ޙުާވެސްާއ�ދިާޖުޑިޝ�ރީގެާކ�ންތ�އްތ�އްާރ�ނގ�ޅުމިާާ�ވ ހ�ކ�ާއ�ށްާރ�ނގ�ޅ�ށްާވިސްނ ާ

ާ ާވެސް ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާއިތުރު ާކ�އެހެން ާއެދޭގޮތް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ކީ ާވ ތީމ�ށްާމިކ�ން

ާމިވ  ާރ�އީސ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑުާާދެންނެވުމ�ށްފ�ހުގ�އިހ�ކ� ާވ ހ�ކ�އ�ޅުގ� ާޢ�ލ�އިކުމްާާނިންމ ލ ނީ.ާގެ ވ�އްސ�ލ މް

ާވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ.هللاާވ�ރ�ޙުމ�ތު

ާ

ާއިސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާރ�ޝީދުާއިބްރ ހީމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް ާވ�ރ�ޙުމ�ތު`. ާهللا ާއ ދެވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ. ާމެންބ�ރުާ، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ވ�ށު

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާއ�ބޫބ�ކުރު ާޖ�މ ލު ނޑިޔ ރުންާާދިވެހިރ އްޖޭގ�131/3�ާެޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒު ގެާފ�

ނޑުާދ�ންނ�ވ ނެާޚިޔ ލ�ކީާވ�ރ�ށްާތ�ފ ތުާއެއްޗެއް.ާމީގެކުރިންާމިާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙު ާގެނ�އުމުގެާބިލުާ.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ�

ާބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލުބި ާހުރިހ  ާދެއްކެވި ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާއިހުތިރ މުލ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ކުރ�ން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާފުޅުތ�ކ�ށް
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ާދ�ން ާއެއްޗެއް ާފެންނ� ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުނު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިނ�ވ ލ ނ�ން. ާވ�ނީާާގޮތުން ާބ�އްޓ�ންކުރެވިފ�އި ބިލު

ާ ާހ�މ�އެކ�ނި ާމިހ ރު ާހ ސިލުރ�މުންދ  ާދ އިރ ގ�އިާތ�ޢުލީމް ާމި ާވެސް ާމީގެފ�ހުން ާނޫން. ާމ�އްޗ�ކ�ށެއް ދ�ރިވ�ރުންގެ

ނޑުމެންާމިބިާތ�ޢުލީމްާހ ސިލުކޮށްފ�އިވ ާދ�ރިވ�ރުންާވެސްާހިމެނޭ ވ�ނީާހ�މ�އެކ�ނިާާކޮށްފ�އިލުާބ�އްޓ�ންާގޮތ�ށް.ާއ�ޅުގ�

ާއ�ދ�ދެ ާގިނ� ާއ�ދ ކުރ�އްވ  ާވ�ޒީފ  ާވެސް ާމިހ ރު ާދ އިރ ގ�އި ާމި ާނޫން. ާތިބެލ ފ�އެއް ާބޭފުޅުންގެާމިހެން އްގެ

ާ ާޚިޔ ލުފުޅުތ�ކ އި ާއެކުގ�އި. ާމިއިހުސ ސްތ�ކ  ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ނޑުމެންގެާާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�އް ބ ވ�ތުގެ

ާމި ާމިހ ރު ާކ�މުގ�އިާރ އްޖޭގ�އި ާފ ސްވި ާޤ ނޫނެއް �ކ�ށް ާއ�ވ�ހަ� ާކިތ�ންމެ ާއެހެންވީމ ، ާފެށިގެން. ާއ�ލ�ށް ާއުޅެނީ

ާނިމުމުގެާާ�ވިޔ�ސްާ ާކޯސް ާގޮތުން ާރޭވިފ�އިވ  ާކޯސްތ�އް ާކ�މ�ށް.ާމިފ�ދ� ާކުރ�ންޖެހިދ ނެ ާހ�މ� ާގެނ�އުމ�ކީ އިޞްލ ޙެއް

ާކޯޓުތ�ކުާއެންމެ ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާތ�މްރީނ އި،6ާާގ�އިާފ�ހު ާކޮށްފ�އިވ ތީމ�ސްދުވ�ހުގެ ާކޯޓުތ�ކުގ�އިާ�ތ�ޖުރިބ  ވެސްާާދ�ށު

ާތ�ޖުރިބ 6ާ ާކ�މުގ�އިާާމ�ސްާދުވ�ހުގެ ާފުދޭނެ ާޤ�ބޫއިން ނޑު ާސުއ�ޅުގ� ާހ�އިކޯޓ އި ާކޯޓ�ށްާލުކުރ�ން.ާނ�މ�ވެސް ޕްރީމް

ާމިާ ނޑުމެންގެ ނޑ�ށްާޤ�ބޫލުކުރެވޭ.ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާމުއްދ�ތުާކ�މުގ�އި ާރ�ނގ�ޅު ާމުއްދ�ތުާއެއީ ާއޮތް ާގޮތުގ�އި ތ�ޖުރިބ ގެ

ާވ�ކި ާތިއްބެވި ާތެރޭގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާހޯދ�އިާމ�ޖިލީހ�ކީ ާގޮތްތ�އް ާރ�ނގ�ޅު ާއޮާބ�ޔ�ކ�ށް ާކ�މ�ކ�ށްާދޭން ާމ�ޖިލީހެއް ތް

ނޑުާނުދެކެން.ާހ�މ�ާއެންމެހ�އިާރ�އްޔިތުންނ�ށްާލ ބ�ޔ އިާމ�ންފ އ� ާހޯދ�އިދީާގެއްލުމ ޅުގ� ާހ�ލ ކުާހުރިާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް އި

ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ން ާކ�މ�ކުންާސ�ލ މ�ތްކޮށްދިނުމ�ށް ާމިާހުރިާކޮންމެ ާމ�ޖިލީހެއް.ާއ�ދި ާއިޞްލ ޙުާާއޮތް ާގެނ�އި ގެާބިލ�ށް

ާމ  ާވ�ޒީފ އ�ދ ތެރޭގ�އި ނޑުލޭގ�އި ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބޭފުޅުންނ އި ާރ�ށްތ�ކުގ�އިާކުރ�އްވ  މެންގެ

ާނ�އްތ ލުމ�ށްާވ�ޒީފ އ�ދ  ާތ�ފ ތުތ�އް ާހުރި ާއޮތް ާގޮތުން ާރ�އްކ ތެރިކ�މުގެ ާއ�ދި ާމ ލީގޮތުންނ އި ާބޭފުޅުންނ އި ކުރ�އްވ 

ނޑ�ށް ާމިއުޅެނީާއ�ޅުގ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ�ޒީފ ާފެނޭ. ާބ�ޔ�ކ�ށް ާވ�ކި ާހޯދ� ާނޫނޭާތ�ކެއް ާނިޔ�ތެއްގ�އެއް ދިނުމުގެ

ާދެންނެވީ.ާއ� ނޑު ާތ�ޢުލީމުއ�ޅުގ� ާތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ާހުރިާހ ސިލުކޮށްާޅުގ� ާވ�ޒީފ  ާކުދިންނ�ށް ާތިބި ާނިކުމެފ�އި ގެން

ާވެސްާ ާމީހ�ކު ާކޮންމެ ާކޮބ�އިތޯ. ާސ�ބ�ބ�ކީ ާނުދެވެންވީ ާވެސް ނޑުކޮށް ާގ� ާވ�ޒީފ  ާއެ ާނ�މ�، ާވ�ނީ ކ�މުގ�އި

ާތެރޭގ�އިާމ�ސ�އްކ�ތްކު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާޚ�ރ�ދުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި. ާއ�ނބިދ�ރީންނ�ށް ާދިރިއުޅުމ�ށްޓ�ކ�އި ރ�ނީ

ާނ�މ� ާވ�ނީ ާކ�މުގ�އި ާހުރި ާވ�ޒީފ ާާވ�ޒީފ  ާރ�ށްތ�ކުގ�އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާބޭފުޅުންނ އި، ާވ�ޒީފ އ�ދ ކުރ�އްވ  މ ލޭގ�އި

ާގޮތުންނ އި،ާރ�އްކ ތެ ާމ ލީ ާބޭފުޅުންނ  ނޑުމެންނ�ށްާއ�ދ ކުރ�އްވ  ާއ�ޅުގ� ާނ�އްތ ލުމ�ށް ާތ�ފ ތުތ�އް ާހުރި ރިކ�މުގެާގޮތުން

ާމިާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުމެ ާނިޔ�ތެއްގ�އި ާހޯދ�އިދިނުމުގެ ާވ�ޒީފ ތ�އް ާބ�ޔ�ކ�ށް ާވ�ކި ާއުޅެނީކީ ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ފެނޭ.

ާ ާވ�ޒީފ  ާކުދިންނ�ށް ާތިބި ާނުކުމެ ާހ ސިލުކޮށްގެން ާތ�ޢުލީމު ާތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ާވ�ނީާދެންނެވީ.ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އި ހުރި

ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ނީާ ާވެސް ާމީހ�ކު ާކޮންމެ ާކޮބ�އިތޯ. ާސ�ބ�ބެއް ާނުދޭންވީ ާވެސް ނޑުކޮށް ާގ� ާވ�ޒީފ  ާއެ ނ�މ�،

ާހުރިާ ާވ�ޒީފ  ާތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާޚ�ރ�ދުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި. ާއ�ނބިދ�ރީންނ�ށް ދިރިއުޅުމ�ށްޓ�ކ�އި،

ާވ�ޒީފ ތ� ާވ�ނީާނ�މ�،ާހ�މ�ާއެ ނޑުމެންގެާތެރޭގ�އިާޝ�ރުޢީާކ�މުގ�އި ާއ�ޅުގ� ާބ�ދ�ލުގ�އި،ާދީގެން އްާނުދީާބެހެއްޓުމުގެ

ނޑުމެންާބޭނުންާވ�ނީާއެއްާދުވ�ހުންާ ާގެންދ�ންވީ.ާއ�ޅުގ� ނިޒ މުާވެސްާއ�ދިާއެހެންާނިޒ މުތ�އްާވެސްާކުރިއ�ރުވ�މުން
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ާގ  ާގޮތުގ�އި ާހެޔޮ ާޢ�ދުލުއިންޞ ފު ާދުވ�ހ�ށްާކުރިއެރުންާހޯދ�ން.ާތ�ނެއްގ�އި ާތ�ނެއްގެާއ�ނެއް ާއެ ާބޮޑ�ށް އިމުވުމ�ށްވުރެ

ާގިނ�ާ ާތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާނޯންނ ނެ. ާކ�މެއް ާއެއްވެސް ާއިތުރު ާލިބޭނެ ާއުފ ފ ގ�ތިކ�ން ރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާހ�ރުދ�ނާ  ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނިޒ މު ާޢ�ދުލުއިންޞ ފުގެ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއުޅެނީ ާމި ާގޯސްވެގެން ކ�ންތ�އްތ�އް

ާ ާއ�ދި ާފ�ރ ތުން،ާކުރެވިފ�އިނުވ ތީ، ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާބޭފުޅުންނ�ށް ާތިއްބެވި ާކުރ�އްވ�ން ާކ�ންތ�އްތ�އް އެ

ާޚ އްޞާ� ާދޭންޖެގޭ ާފ�ރ ތުން ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާފ�ރ ތުން، ާސ�ރުކ ރުގެ ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާތިއްބ� ާރ�ށުގ�އި ާވެސް ާބޭފުޅުންނ�ށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ތީ. ާހޯދ�އިދެވިފ�އި ާއ�ދިާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާވެސް ވ�އިގެން

މ ލޭގ�އިާތިއްބ�ވ�އިގެންާވެސްާއ�ދިާސ�ރުކ ރުންާފޮނުއްވެވިާކޮންމެާތ�ނެއްގ�އިާތިއްބ�ވ�އިގެންާވެސްާއެާބޭފުޅުންނ�ށްާ

ާއެއްޗެއްާ ާބިލ�ށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާލިބިގެންވޭ. ާބޭފުޅުންނ�ށް ާއެ ާޙ�އްޤު ާއ�ދ ކުރުމުގެ ާވ�ޒީފ  ރ�އްކ ތެރިކ�މ އެކު

ނ ާގިނ�ގުނ�ާބޭފުޅުންގެާއިހުސ ސްތ�ކ އިާއ�ދިާއެބޭފުޅުންނ ާދ�ންނ�ވ ލުމ�ކީާއ�ޅުގ� ާބޭނުންވ ާކ�މެއް.ާއެއީ،ާއެކ�ހ�ލ� ޑު

ާ ާއ�ދި ާހ�އިސިއްޔ�ތުން. ާމީހެއްގެ ާވ ހ�ކ�ދެކެވިފ�އިވ  ާގިނ�އިން ާކިޔ�ވ ،ާާ��ވ�ރ�ށް ާދ އިރ ގ�އި ާމި ާވ�ންދެން އ�ހ�ރު

ާހ�އި ާމުދ�އްރިސެއްގެ ާކިޔ�ވ�އިދިން ާކުދިންނ�ށް ާހ ސިލުކުރި ާވ ހ�ކ�ާތ�ޢުލީމް ާއެ ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއ�ޅުގ� ސިއްޔ�ތުން

ާއެހެންާ ާތ އީދުކުރ�މޭ.ާއ�ދި ނޑުާވ�ރ�ށް ާޖ�މ ލުާހުށ�ހެޅުއްވިާމިާބިލ�ށްާއ�ޅުގ� ދ�ންނ�ވ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒް

ާދ�ންނ�ވ ނީ.ާ ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މެކޭ ާއެދޭ ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތ އީދުކޮށްދެއްވުމ�ކީ ާބިލ�ށް ާމި ާވެސް މެންބ�ރުން

ާކުރިއްޔ ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށް.ޝު

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާهللاފޮނ�ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާޢ�ބްދު

ާ ާމެންބ�ރުާ. �����ާ����`. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވ�ށު ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި، ާއ�ބޫބ�ކުރު ާޖ�މ ލު ާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒް ާދިވެހިރ އްޖޭގ�131/3�ާާެއ�ލްފ ޟިލް އެއް،

ނޑިޔ ރުން ާތ އީދުާފ� ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ށް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާޤ ނޫނ�ށް ާހ�މ�ާގެ ާވ ހ�ކ� ާއެ ކުރ ތީ،

ާމެންބ�ރުންާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�މ�އެއ އެކީގ�އި ާތެދުވީ. ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ދ�ންނ�ވ ލ�ންވެގެން

ާބ�ތްކ�އްކ ކުޅުންާ ާއެއީ ާގެންނ�ންޏ  ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނ�ށް ާއ�ވ�ހ�ށް ާއ�ވ�ސް ާމިހ  ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާދ�އްކ�ވ�މުން ވ ހ�ކ�ފުޅު

ާ ާކ�މެކޭ. ާމ�ޖިލިސްތ�އްާކ�ހ�ލ� ާ ާހ�ދ  ާޤ ނޫނު ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު އ�ޅުގ�

ާގެނެސް،ާ ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާގެންނ�ންޖެހޭ ާޤ ނޫނުތ�ކ�ށް ާހ ލ�ތ�ށް ާއެ ާވ�ގުތ�ކ�ށ އި ާއެ ާބޭނުމ�ކީ، ާއޮތުމުގެ އެކުލ�ވ ލ ފ�އި

ނޑުމެންނ�ކީާއިންސ ނުންާ ނޑުމެންާމިއ�ދުާހ�ދ ާޤ ނޫނެއްާހ�މާ�ހ�ދ�ންޖެހޭާޤ ނޫނުތ�އްާހެދުމޭ.ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށްވ ތީާއ�ޅުގ�

ާއެއްވެސްާހ ލެއްގ�އިާ ާގ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ.ާއެއީ ނޑުމެން ާއިޞްލ ޙުކޮށްލ�ންޖެހިދ ނެ.ާއެކ�ންާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާވެސް މ ދ�މ 

ާގ�ބޫލު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށްާދެކެވ�ޑ�އިގ�ތުންާއެއީ ާކުރެވޭާކ�މެއް ާރޫހުގ�އި ާހ�މ�އެއްާސިޔ ސީާވ ދ�ވެރިކ�މުގ�އިާޕ ޓީ ކުރ 

ާ ާމި ާޖެހުނީ ާމި ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާއެހެން ނޑިޔ ރުންނޫން. ާސިޔ ސީާފ� ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދިޔ�އިރު ާފ ސްވެގެން ާޤ ނޫނު ގެ
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ާވެސްާ ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެއްކެވި ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމިތ�ނުގ�އި ާކުރީގ�އި ާހިތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮތްގޮތް މ�ސްރ�ޙު

ނޑުމެންާހުރިހ ާއެ ާއ�ޅުގ� ާއެނގޭ.ާވިދ ޅުވިހެން ާވެސް ނޑިޔ ރުންާންމެންނ�ށް ާބިލު،ާވ�ރ�ށްާކުޑާ�ފ� ާއެއޮތްާމުހިއްމު ގެ

ާވ�ގުތ�ށް،ާހ�މ�ާވ�ގުތުންާ ާފ ސްކޮށްާނިންމ ލީ.ާއެ ނޑުމެން މުއްދ�ތެއްގެާތެރޭގ�އިާވ�ރ�ށްާއ�ވ�ސްއ�ރުވ ލ�އިގެންާއ�ޅުގ�

ސްވެގެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިފ�ދ�ާކ�މެއްގ�އިާވ�ގުތ�ށްާއެކ�ންާކުރ�ންާމ�ޖުބޫރުވެގެންާބޮޑުާޕ ޓީތ�ކ އިާކުދިާޕ ޓީތ�އްާއެއްބ�

ާވިދ ޅުވިހެންާއ�ތްދ�ށުންާގޮސްާ ާޑޮކްޓ�ރާއ�ފްރ ޝީމް ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު ާގޮއްސ�ާއުނގޫފ ރު އ�ތްދ�ށުން

ާމިާ ާމިތ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާބޭފުޅުން ާބ�އެއް ާއެއ އެކީގ�އި ާހ�މ� ާދެން ާކ�މެއް. ާއެކ�ށީގެންވ  ާއެއީ އޮތުމ�ކީ

ނޑުމެންާލ�ދުގ�ންނ�ާ ނޑުާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންާވ�ނީާއެއ�ށްވުރެާއ�ޅުގ� ކުރ ާކ�ންތ�ކ ާދޭތެރޭގ�އިާލ�ދުވެތިވ�މޭ.ާއ�ޅުގ�

ާނޫނީާ ާޓިކެޓު ާޕ ޓީގެ ާވިއްކ�އިގެން، ާޓިކެޓެއް ާވ�ކި ާމ�ޖިލީހ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެބ�ހުއްޓޭ. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމުހިއްމު މ 

ާބޭފުޅެއްގެ ާމިނިވ�ން ާޓިކެޓެއް، ާއެހެންާާމިނިވ�ން ާފޮރުވިފ�އިވ  ާވ�ޑ�އިގެން ާމިތ�ނ�ށް ާއިންތިޚ ބުވެވ�ޑ�އިގެން ގޮތުގ�އި

ާވިއްކި،ާ ާކުރިމ�ތީގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާތިމ  ާމ�ންފ އ�ކ�ށްޓ�ކ�އި ާޒ ތީ ާލިބިވ�ޑ�އިގެންފ ނޭ، ާނުވ�ތ� ސ�ބ�ބުތ�ކ�ށްޓ�ކ�އި

ގުޅިވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ކީާއެއ�ށްވުރެާމ ާބޮޑ�ށްާާޓިކެޓުާވިއްކ�އިގެންާކ މިޔ ބުވެާވ�ޑ�އިގެން،ާދެންާވ�ޑ�އިގެންާއެހެންާޕ ޓީތ�ކ 

ާމ�ޖިލީހ�ށްާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާކ�މެކޭ. ާލ�ދުވެތިވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންޖެހޭ ާކުރިމ�ތީގ�އި ރ�އްޔިތުންގެ

ާފުރުޞ�ތެއްާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާހ�މ� ާހިތ�ށްއެރީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެއްކީމ ، ާމިތ  ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާއެފ�ދ� ނިސްބ�ތްކުރ�އްވ 

ާމިާއިޞްލ ޙ�ށްާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާާހޯދ�އިގެން މިާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�މޭ.ާޖުމްލ�ާގޮތެއްގ�އި

ާތ އީދުކުރ�އްވ ާ ާބިލ�ށް ާމި ާއ�ދިވެސް ާވ�ޙީދ އި ާޢ�ލީ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއ އި ާޢ�ލީ އ�ފްރ ޝީމް

ާބޭފުޅުންގެާވ ހ�ކ�ާއ�ށް ާހުރިހ  ާނިންމ ލ�ން.ާާވ ހ�ކ�ފުޅުާދެއްކެވި ާވ ހ�ކ�ކޮޅު ނޑުގެ ާތ އީދުކުރ�މުން،ާއ�ޅުގ� ނޑު އ�ޅުގ�

ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބު

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ. �����ާ�����.ާ�ާ����ާ���ާ������ާ������ާ�ާ� �����`. ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާރ�އީސް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑިޔ ރުންާރ�އީސް. ާވ�ގުތުާފ� ާމި ާހުށ�ހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙެއް ާބިލެއް،ާބިލ�ށް ގެ

ާމިާ ާއިޞްލ ޙެއް. ާރ�ނގ�ޅު ާގޮތުގ�އި ާގ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ކީ ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާމި ާދެކެވޭއިރުގ�އި ވ ހ�ކ�

ާސ�ބ�ބު ާތިއްބެވިާއިޞްލ ޙުތ�ކުގެ ާމިހ ރު ާދ އިރ ގ�އި ާޝ�ރްޢީ ާލިބި، ާކުރިއެރުމެއް ާއިތުރު ާއިން ާދ އިރ  ާޝ�ރްޢީ ން

ާހުޅުވިގެންދ ނެ.ާ ާފުރުޞ�ތު ާވ�ނުމުގެ ާއ�ށް ާދ އިރ  ާމި ާބޭފުޅުން ާޤ ބިލު ާތ�ޢުލީމީ ާއިތުރ�ށް ާބޭފުޅުންގެ ޤ ބިލު

ނޑުާގ�ބޫލުކުރ  ގޮތުގ�އިާމިާޤ ނޫނ�ށްާގެންނ�ންޖެހޭާާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއެހެންނ�މ�ވެސްާމިާއިޞްލ ޙ ާއެކުާއ�ޅުގ�

ާކޮމިޝ�ނުންާ ާޖުޑީޝ�ލްާސ�ރވިސް ާއެބ�އޮތް.ާއެއީ ާވެސް ާއިޞްލ ޙެއް ނޑިޔ ރުންާއެހެން ާކުރ�އްވ�މުންާފ� ާދ އިމީ ތ�އް

ާ ާބ�އެއް ނޑިޔ ރުންގެންދެވިއިރު ާބ�އެއްާާފ� ާތެރެއިން ާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ާތިއްބެވި ާކުރީގ�އި ާނޫނީ ާގެއްލިފ�އި، މ�ޤ މު
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ާމ�ޤ  ާއިނ ޔ�ތްތ�އްާބޭފުޅުން ނޑިޔ ރ�ކ�ށް ާފ� ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތިއްބެވި. ާއެބ� ާގެއްލިވ�ޑ�އިގެންފ�އި މު

ާގޮތ�ށްާ ާމިދެންނެވި ާދެއްކިން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއ�ދިވެސް ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާދިޔ�އިރު ހ�މ�ޖ�އްސ�މުން

ާ ާދިޔ� ާގެއްލިގެން ނޑިޔ ރުންވ�ޒީފ  ާއިނ ޔ�ފ� ާއެއްވެސް ާއިރުގ�އިާނ�ށް ާގެންނ� ާއިޞްލ ޙެއް ާމިފ�ދ� ާނުލިބޭ.ާހ�މ� ތެއް

ާ ާތިއްބެވި ާމިހ ރު ާއެބ�ޖެހޭ، ާވިސްނ�ން ނޑުމެން ނޑިޔ ރުންާއ�ޅުގ� ާގިނ�ާފ� ާނުވ�ތ� ާމުސްކުޅިވެ، ާތެރެއިން ގެ

ާތިއްބެވިާ ނޑިޔ ރުންދުވ�ސްވެފ�އި ާމިާފ� ާވެސް ނޑެއް ާއޮނިގ� ާދެވޭނެ ާދޫކޮށްލ ފ�އި ާނ�ށްާހިތްހ�މ�ޖެހުމ ާއެކީގ�އިާވ�ޒީފ 

ނޑިޔ ރުންޤ ނޫނުާތެރެއ�ށްާލ�އިދޭންޖެހޭކ�ން.ާއެހެންނޫނީާމިހ ރުާވެސްާތިއްބެވިާގޮތ�ށްާއެާ ނ�ށްާއެާމ�ޤ މުތ�ކުގ�އިާފ�

ާފ�ދާ� ާމިދެންނެވި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ކު ާއ މްދ�ނީއ�ށްޓ�ކ�އި. ާލިބޭ ާއިން ާވ�ޒީފ  ާވ�ޒީފ އ�ށްޓ�ކ�އި. ާއެބ�ޖެހޭ ތިއްބ�ވ�ން

ނޑިޔ ރުންާޖެއްޔ ާމިހ ރުާއެތިއްބެވިާއިޞްލ ޙެއްާމިާޤ ނޫނ�ށްާގެނެސްދެވިއް ނޑިޔ ރުންގެާތެރެއިންާގިނ�ާފ� ނ�ކީާއެާފ�

ާމ�ޤ މުންާ ާބޭފުޅުން ާބ�ލ�އި،ާއެ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާސިޔ ސީ ާހިނގ  ާމި ާމިހ ރު ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާއ�ދި ާއުމުރ އި ބޭފުޅުންގެ

ާ ާބޭފުޅުން. ާބޭނުންފުޅުވ ނެ ާތިއްބ�ވ�ން ާގޭގ�އި ާރީތިގޮތުގ�އި ނޑުާއިސްތިޢުފ ދެއްވ�އި، ާއ�ޅުގ� އެހެންކ�މ އެކީގ�އި

އުއްމީދުކުރ�ނީާކޮމިޓީާމ�ރުޙ�ލ ގ�އިާމިއ�ށްވުރެާފުޅ ާދ އިރ އެއްގ�އިާވިސްނ�ވ ާމިާޤ ނޫނ�ށްާކޮންމެހެންާގެންނ�ވ�ންޖެހޭާ

ާއެބ�ހުރިާ ާގޮސްފ�އި ާފެނިގެން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގެނެސްދެއްވުން. ާއެކީގ�އި ާއިޞްލ ޙ  ާމި ާވެސް ާއިޞްލ ޙުތ�އް ބ�އެއް

ާބ�އެ ާއ�ންނ�އިރުާމ ޒީގ�އި ާނިމިގެން ާމ�ރުޙ�ލ  ާކޮމިޓީ ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާހުށ�ހެޅި، ާއިޞްލ ޙެއް ާކުޑ�ކުޑ� ާބިލުތ�ކ�ށް އް

ނޑުާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާމިާބިލުާ ބޮޑެތިާއިޞްލ ޙުތ�ކެއްާހ�މ�ާގެނެވިފ�އިާހުރިކ�ން.ާއެހެންކ�މ އެކީގ�އިާއ�ޅުގ�

ާމިދެން ާބޭނުންވ�ނީ ާއިލްތިމ ސްކޮށްލ�ން ާކޮމިޓީއ�ށް ާބޭފުޅުންނ�ށްާދ  ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ  ާދ އިރ ގ�އި ާމި ާގޮތ�ށް ނެވި

ާމިާ ާގޮތ�ކ�ށް ާފ�ދ� ާއުޅުއްވ ނެ ާވ�ޑ�އިގެން ާގެއ�ށް ާދޫކޮށްލ�އްވ ފ�އި ާމ�ޤ މު ާއެކީގ�އި ާއ�ބުރުވެރިކ�މ  ޝ�ރ�ފުވެރިކ�މ އި

ާގެާ ާވ�ޒީފ  ާމިދެންނެވިގޮތ�ށް ާމިހ ރު ާއެކީގ�އި ާއިޞްލ ޙ  ާމި ާއ�ދި ާފ�ރުމ ކޮށްދެއްވ�އި، ާތިއްބެވިާޤ ނޫނު އްލިފ�އި

ާބިލުާ ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާލިބޭނެ ާއިނ ޔ�ތެއް ާކޮންމެވެސް ާމ ލީ ާއިނ ޔ�ތެއް، ާކޮންމެވެސް ާވެސް ބޭފުޅުންނ�ށް

ފ�ރުމ ކޮށްދެއްވުން.ާއެހެންކ�މ�ށްވ ނ�މ�ާމިާބިލ�ށްާއިތުރުާއިޞްލ ޙެއްާއެހެންާފ�ރ ތ�ކުންާނުހުށ�ހ�ޅ�އި،ާމިާއިޞްލ ޙާ 

ާފުރިހ� ނޑުާމިދެންނެވިާފ�ދާ�އެކީގ�އިާއެާކ�ންތ�އްތ�އްާވެސް ނޑުާއުއްމީދުކުރ�ނީާއ�ޅުގ� މ�ވެގެންާހިނގ�އިދ ނެ.ާއ�ޅުގ�

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާއ�ކީ ާދުޢ  ާއ�ދި ާއުއްމީދ�ކީ ނޑުމެން ާދިޔުން.ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙުވެގެން ާބިލު ާމި ާއެކީގ�އި އިޞްލ ޙުތ�ކ 

ާމ�ސ�އްކ�ތްކު ާއެކީ ާމުސްތ�ޤިއްލުކ�މ  ާމިނިވ�ން ާވެސް ާމިހ ރު ާއ�ކީ ާދ އިރ  ާއ�ދިާޝ�ރުޢީ ާވ އިރު ާތ�ނ�ކ�ށް ރ 

ާޔ�ޤީންކ�ންާ ާއިތުބ ރ އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމ ދ�މ  ާމިއ�ދ�ށްވުރެ ާއެކީގ�އި ާބޭފުޅުންނ  ާރ�ނގ�ޅު ާޤ ބިލު މިހ ރ�ށްވުރެ

ވެގެންާދިޔުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ ާއޮތްާދ އިރ އ�ކ�ށްާމިާދ އިރާ 

ާ

ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާ
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 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�ތުންާ

ާމިހާ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިމުނީ. ާމި ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާމި ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ، ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާބޭފުޅުންނ�ށް ާތި ާމ�ތީން.�1ާާހިސ ބުން ާގޮތުގެ ާވ  ާގ�ވ އިދުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާމިއ�ރުވ�ނީ ާހުސްވ�ގުތުކޮޅެއް މިނެޓްގެ

ާފ�ށ ނީާ ާޖ�ލްސ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދިޔުން.3ާާދެން ާކުރިއ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތ�އިގެން ާހުރި ާނުނިމި ާއޮންނ ނީ ޖ�ހ އިރު.ާފުރ�ތ�މ�

ާޤ ނޫނުާ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާލ�ޠީފް ާޙ�ސ�ން ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތ�ދޫ ާދ ނީ ާކުރިއ�ށް ނޑު އ�ޅުގ�

ންގުމުގެާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތ�އްާލ މ�ރުކ�ޒީާއުސޫލުންާހ�131/7ާިނ�ންބ�ރު؛ާ

ާމިނެޓްގެާހުސްވ�ގުތުކޮޅެއްާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާއ�ރުވ�ން.�1ާާބިލުގެާބ�ހުސ�އިގެން.ާ

ާ

 ]އ�ށ3�:3�ާާްއިނ3�:�1ާާްހުސްވ�ގުތުކޮޅުާ[

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނޑ ލުމ�ށްފ�ހ�1ާާު` ާމެދުކ� ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމެންދުރ�ށް ާހުސްވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށް މިނެޓުގެ

ާ ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާވ�ނީ ާމި ާކުރިމ�ތީގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާފ�ށ�ން. ާމ�ސ�އްކ�ތް 31ާއ�ލުން ހިތ�ދ31.3ާާޫ.

ާޤ ނޫނުާނ�ންބ� ާޙ�ސ�ންާލ�ތީފުާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު ދިވެހިރ އްޖޭގ�131/7ާާެރުާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ާކުރިއ�ށްާ ާބ�ހުސް ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެ ާޤ ނޫނ�ށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް އިދ ރީ

ާބޭފުޅުންނ�ށްާފުރުޞ�ތުއ�ރުވ�މުންާގެންދ ނ�ން.ާވ�ގުތުާބ ކީާ ނޑުާފުރުޞ�ތ�ށްާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވ  ގެންދިޔުން.ާއ�ޅުގ�

ާއ�ށްާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ �5ާާާމިއޮތީ ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިހ ތ�ނ�ށ33ާާްމިނެޓުއިރު. ާނިސްބ�ތްނުވ  ާޕ ޓީއ�ކ�ށް ާވ�ކި މިނެޓު.

ާ ާއ�ށް ާވ ހ�ކ�ފުޅުދެއްކެވީ.ާޕީ.އޭ ާމެންބ�ރ�ކު ާޕ ޓީާއ�ށ33ާާްއެންމެ ާޕ ޓީާއ�ށ5ާާްމިނެޓު.ާޤ�އުމީ 5ާމިނެޓު.ާޖުމްހޫރީ

ާއެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތ�ރުތީބުން ާގޮތުން ާއެ ާއެބ�އޮތް. ާބ ކީ ާވ�ގުތުގެ ާއ�ރުވ�ނީާމިނެޓު ާމި ާފުރުޞ�ތު ާފުރ�ތ�މ� ންމެ

ދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބު. ާފ�ރެސްމ ތޮޑާ 

ާ

 ވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މްާމުއްޠ�ލިބުާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީފ�ރެސްމ 

ާވ ހ�ކ�ާ ާގ�ސްތުނުކުރ  ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން ާބިލ�ށް ާމި ާމިއ�ދު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  `

ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ ާދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ
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 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވ  ާމެންބ�ރު.ާބިލ�ށްާވ ހ�ކ�ފުޅުާދެއްކެވުމ�ށް ާއެއްވެސްާމެންބ�ރ�ކުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރި އިތުރު

ާވިދ ޅުވުމ�ށްޓ�ކ�އި،ާ ާފ�ހުބ�ސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިމުނީ. ާބ�ހުސް ާމި ާހިސ ބުން ާމި ާނެތީމ ، ާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެން މ�ޖިލީހ�ށް

ާޢ�ބްދުާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅ�ނގު ާމ ފ�ންނު ާއ�ރުވ�ން.ާهللا ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ޢ�ބްދުއްރ�ޙީމ�ށް

ާހ�ކ�ދެއްކެވުމ�ށްާފުރުޞ�ތ�ކ�ށްާއެދިވ�ޑ�އިގ�ތީމ�.ާފ�ހުބ�ހެއްާނޫންާވ 

ާ

 ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާވ هللاާމ ފ�ންނުާހުޅ�ނގުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދު

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާލ މ�ރުކ�ޒ�131/7ާާީޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނޑުމެންގެާއ�ޚް،ާޙ�ސ�ންާލ�ތީފުާ އުސޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނ�ށްާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޅުގ�

ާތ އީދުކު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ށް ާޖެހޭާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާމި ާތ އީދުކުރ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ�ން.ާމިހެން ާވ ހ�ކ� ރ 

ާއުސޫލުންާ ާވ ތީ،ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާފިކުރ�ކ�ށް ާއުފެދިފ�އިވ  ާތެރެއިން ާވިސްނުމުގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާމިއީ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ސ�ބ�ބ�ކީ

ާޑީ ާނުވ�ތ� ާގ�ވ�ރމ�ންޓު ާލޯކ�ލް ާއ�ދި ާހިންގުމ އި ާދ އިރ ތ�އް ާޕޮލި-އިދ ރީ ާސީދާ ސެންޓްރ�ލ�އިޒޭޝ�ން ާއ�ކީ ސީ

ނޑުމެންގެާ ާއ�ޅުގ� ާއުސޫލުން ާއެ ާވ ތީވެ، ާކ�މ�ކ�ށް ާއެކުލ�ވ ލެވިފ�އިވ  ާމ�ތިން ާފިކުރުގެ ާވިސްނުމ އި ޑީ.އ ރު.ޕީގެ

ާހ�މާ� ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާޕ ޓީގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނޑުމެން، ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅުއްވީތީވެ ާއިޞްލ ޙު ާމި މެންބ�ރ�ކު

ާތ އީދުކުރ ނެ ާބިލ�ށް ާމި ާވެސް ާއ�އްޑޫާޔ�ޤީނުން ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާސ�ބ�ބުން ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި .

ާބުރ�ވެާ ާމ�އްޗ�ށް ާޤ ނޫނުގެ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއުފެދުނީ ާކ�އުންސިލު ާސިޓީ ާއ�އްޑޫ ާއުފެދިފ�އިވ  ާއެ ާމިހ ރު އ�ތޮޅުގ�އި

ާއޮންނ�ންޖެ ާކ�އުންސިލު ާކ�އުންސިލެއްާނ�މ�،ާއެ ާސިޓީ ާއުފެދިފ�އިވ  ާމ�ތީގ�އި ާވ�ރ�ށްާނޫންކ�ން.ާޤ ނޫނުގެ ާގޮތް ހޭނެ

ާޤ�ބޫލުކުރ ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެއްކޮށް ާފ ސްވުމ  ާއިޞްލ ޙު ާމި ާހިމެނޭ.ާއެހެންކ�މުން ާއެބ� ާމިާއިޞްލ ޙުގ�އި ތ�ފްސީލުކޮށް

އުސޫލ�ކީާމިާޤ ނޫނުގ�އިާވ ާގޮތުގެާމ�ތިންާއ�ލުންާއެާތ ނގެާއިންތިޚ ބުާބޭއްވިގެންާދ ންޖެހޭނެާކ�މ�ށް.ާއ�އްޑޫާސިޓީާ

ާއިންތިޚ ބުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާކ�އުންސިލުގެ ާވެސް ާވ ހ�ކ� ާއެ ާކުޑ�ކޮށް ާއެބ�ޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދިޔ�ގޮތް ކ�ންތ�އްތ�އް

ާމ�ތިންާ ާފ�ހ�ރު ާއެކި ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާކ�އުންސިލުގެ ާސިޓީ ާއ�އްޑޫ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ާރ�އީސ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ރ�އީސްގެ،

އްޤުާނިގުޅޭާގޮތ�ށްާއެާއިންތިޚ ބުާބޭއްވިގެންާއެކިާގޮތްގޮތ�ށްާކ�ންކ�ންާވ�މުންާއ�އިސްާއެންމެާފ�ހުންާރ�އްޔިތުންގެާޙ�ާ

ާއިޢުލ ނުކޮށްފ�އިާ ާކޮމިޝ�ނުން ާއިލެކްޝ�ން ާކ�މ�ށް ާނޯންނ ނެ ާއިންތިޚ ބު ާއެ ާދ�ންނ�ވ�ންޖެހެނީ ާމި ާމިހެން ދިޔ�އީ.

ާ ާބ�ރ ބ�ރު ާވޯޓުލުމ�ށް 33ާާވ�ނިކޮށް، ާރ އްޖޭގެާާ�ގ�ޑިއިރ އި ާކ�މ�ށް ާބ އްވ�ންޖެހޭނެ ާއިންތިޚ ބެއް ާހުއްޓ  މިނެޓު

ާޝ�ރު ާއޭގެ ާއޮވެގެން، ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާކ� ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާމ�1ާާިޢީ ާކޮމިޝ�ނުން ާއިލެކްޝ�ން ާފ�ހުން ާމިނެޓު ހ�ކ�ށް

ާބ�ލ�އިލ�ންާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވީއިރު ާއެކ�ން ާއެހެން ާއިންތިޚ ބުކ�މ�ށް. ާކ�އުންސިލް ާސިޓީ ާބ އްވ ނީ ާއެތ  ނިންމ�ނީ

ާ ާދެކ33ާުއެބ�ޖެހޭ ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތެރޭގ�އި ާދ�ންނ�ވ�ނީާގ�ޑިއިރުގެ ާނ�މުން ާމީގެކުރީގެ ާއޮތް، ާވ�ކިން ނުގ�އި
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ާ ާވެގެން ާބ އްވ�ން ާއިންތިޚ ބު ާއ�ތޮޅުގ�އި ާނުވޭ.ާއ�އްޑޫ ާބޭނުމެއް ާދ�ންނ�ވ ކ�ށް ާވެސް ގ�ޑިއިރުގ33ާާެނ�މ�،ާއެގޮތ�ށް

ާބޭއްވު ާއިންތިޚ ބު ާއެތ  ާހުރ�ސްކޮށް ނޑު ާކ� ާއެހެނިހެން ާހުރ�ސްކޮށް،ާއ�ދި ނޑު ާކ� ާހުވ�ދޫ ާބޮޑު ާއެއ�ށް މުގެާތެރޭގ�އި

އިންތިޒ މުތ�އްާއިލެކްޝ�ންސްާކޮމިޝ�ނުންާކޮށްފ�އިވ ާގޮތ ާމެދުާވެސްާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއެާއިންތިޚ ބ�ކީާނުބޭއްވޭނެާ

ނޑ�އ�ޅ ފ�އި،ާއެާއިންތިޚ ބުގެާވޯޓުާކ�ރުދ ސްތ�އްާތ�އްޔ ރުކުރެވުނުާގޮތ�ކ ާ އިންތިޚ ބެއްާކ�މ�ށްާއެާބޭފުޅުންާކުރިންާކ�

ނޑު ނޑުމެންާާމެދުވެސްާސުވ ލުއުފެދޭ.ާއ�ޅުގ� ާމެދުގ�އި.ާއ�ޅުގ� ާކޮމިޝ�ނ  ާއިލެކްޝ�ންސް ާއުފ�އްދ�ނީ ާމި މިާސުވ ލު

ާކޮމިޝ�ނުގެާ ާއިލެކްޝ�ންސް ާބ�ލ�ން. ާވެސް ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާއެ ާކޮމިޝ�ނުގެ ާއިލެކްޝ�ންސް ާމ�ޖިލީހުން ާމި އެބ�ޖެހޭ

ާމިކ�މު ާއެބ�ޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ�ނގ�ޅ�ށްތޯ، ާއެންމެ ާވ�ނީ ާޢ�މ�ލުކުރ�އްވ ފ�އި ާވިސްނުންތ�އްާމެންބ�ރުން ގ�އި

ާވ�ރ�ށްާ ާއ�އްޑޫގެ ާވެސް ނޑުމެންާއެބ�ޖެހޭ.ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއ�ޅުގ� ާގޮތްތޯާބ�ލ�ން ާއެންމެާރ�ނގ�ޅު ާގޮތ�ކީ ގެންގުޅެފ�އިވ 

ނޑ�އ�ޅ ފ�އިާ ާލ ނެކ�ންާކ� ާއޮއްވ ާވޯޓު ާވ�ގުތުކޮޅެއް ާމ�ދު ާރ�އްޔިތުންގެާޙ�އްޤުތ�ކެއްާނިގުޅިގެންާދިޔ�.ާވޯޓުލުމ�ށް ގިނ�

އްގ�އިާއެއްވެސްާއިންތިޚ ބެއްގ�އިާކ�ންކުރ ާގޮތެއްާނޫން.ާއެާގޮތ�ށްާކ�ންކ�ންާކުރުމުގެާސ�ބ�ބުންާމިއީާއެއްވެސްާތ�ނެ

ާބ ރުާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާވ  ާކ�ށ�ވ�ރުކޮށްދެވިފ�އި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާދ�ނީ. ާނިގުޅ�އިގ�ނެގެން ާޙ�އްޤު ރ�އްޔިތުންގެ

ާމިާއޮންނ�ނ4ާާީގެއްލިގެންދ�ނީ.ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާ ާމ އްދ ގ�އި ާފެށިގެންާވ�ނ� ާބ ރުތ�އް ާއެންމެހ�އި ާދ�އުލ�ތުގެ ދިވެހި

އ�ންނ�ނީާރ�އްޔިތުންގެާކިބ�އިންނޭ.ާއ�ދިާމިާބ ރުތ�އްާދެމިާއޮންނ ނީާރ�އްޔިތުންގެާކިބ�އިގ�އޭ.ާއެހެންާއޮތްާއިރުގ�އިާ

ާސުޕް ާބ އްވ�ންވެގެން ާއިންތިޚ ބު ާއ�އްޑޫގ�އި ާއެއްގޮތ�ށް ާޤ ނޫނ�ކ  ާނިންމ ފ�އިވ  ާމ�ޖިލީހުން ާކޯޓުންާރ�އްޔިތުންގެ ރީމް

ާދ�އްކ�ން.ާއެހެންާ ާއެބ�ޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާއިންތިޚ ބުގެ ާބޭއްވި ާޚިލ ފ�ށްާއެތ  ާވ�ނިކޮށްާޤ ނޫނ  ޙުކުމްކޮށްފ�އި

ާކޯޓެއްގެ.....

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ)ވ�ގުތުކޮ ާއެދެން. ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ތުން ާއެބ�އޮތް. ާމ�އްސ�ލ� ާކޯރ�މްގެ ާމެންބ�ރު، ާކޯރ�މްާޢިއްޒ�ތްތެރި ޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ނޑުާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާ ާހ�މ�ވެއްޖެ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދެވުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

 ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާވ هللاާމ ފ�ންނުާހުޅ�ނގުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދު

ާރ�އީސް،ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާ ާވޯޓުދިނ�6ާުޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ އްދ ގ�އި ާކުރިމ�ތިލުމުގެާވ�ނ� ާއިންތިޚ ބުތ�ކ�ށް ާޙ�އްޤ އި މުގެ

ާކިބ�އިންާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ތޮޅުގެ ާއ�އްޑޫ ާމިވ�ނީ ާމިހ ރު ާޙ�އްޤުތ�އް ާކ�ށ�ވ�ރުވ  ާވެސް ާއިން ާމ އްދ  ާމި ޙ�އްޤު

ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިާޖެހޭާސ�ބ�ބ�ކީ ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ�ން ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ.ާމިހެންާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިގުޅ�އިގ�ނެވިފ�އިާކ�މ�ށް

ާ ާއިޢުލ ނުކޮށް،33ާާރ�އީސް، ާއިންތިޚ ބު ާއެތ ނގެ ާދިނުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާވ�ގުތުކޮޅެއް ާކުރު ގ�ޑިއިރ�ށްވުރެ

ރ�ޖިސްޓްރޭޝ�ންގެާކ�ންތ�އްތ�އްާފުރިހ�މ�ނުކުރެވިާއ�ދިާހ�މ�ާއެހެންމެާއެާރ�ށްރ�ށ�ށްާދ�ތުރުކުރ�ންާތިބިާވޯޓުލ ންޖެހޭާ
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ނޑުމެންނ�ށްާއިންތިޚ ބުތ�ކުގެާމީހުންާދ�ތުރުނުކުރެވިާއޮއްވ ާއެާއިންތިޚ ބުގެާވޯޓުާ ގެާކ�ންތ�އްާނިމިގެންާދިޔ�އީ.ާއ�ޅުގ�

ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ.ާ ާއިންތިޚ ބުތ�އް ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ާނޫން ާއެނބުރުނީމ�އެއް ާއެއްކޮޅ�ށް ނޑުމެންނ  ާއ�ޅުގ� ާ ނ�ތީޖ 

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެނބުރުނ�ސް ާނ�ތީޖ  ާއިންތިޚ ބުގެ ާދެކޮޅ�ށް ނޑުމެންނ  ާމ ލެާއ�ޅުގ� މެން

ާޤ�ބޫލުކުރ ާ ނޑުމެން ާޤ�ބޫލުކުރ�ން.ާއ�ޅުގ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާސ ފުކޮށް ާވ�ރ�ށް ާނ�ތީޖ  ާއިންތިޚ ބުގެ ާކ�އުންސިލުގެ ސިޓީ

ާވެސްާ ާފޯރުކޮށްގެން ާނުފޫޒެއް ާއެތ�އް ާސ�ރުކ ރުގެ ާނ�ތީޖ . ާއިންތިޚ ބުގެ ާކ�އުންސިލުގެ ާސިޓީ ާމ ލެ ާހ ލ�ތު މިއ�ދުގެ

ނޑުގެާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާއެވ�ރުާވީކ�ންާއެއީާސ�ރުކ ރ�ށްާލިބު ނުާކ މިޔ ބުގެާގޮތުގ�އިާއެާބޭފުޅުންާފ ހ�ގ�ކުރިޔ�ސްާއ�ޅުގ�

ާނެތިން.ާ ާދ�ންނ�ވ ކ�ށް ާނ ކ މިޔ ބީއެކޭ ާލިބުނީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�ގ�އިމުވެސް ނެތް.

ދ ގެާ)ށ(ާއ އިާ)ރ(ާއ�ދިާވ�ނ�ާމ އ43ާްވ�ނ�ާމ އްދ ާއ އ43ާާިޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމިާޤ ނޫނުގެާމިހ ރުާމިއޮތްާ

ާއުފެދިގެނ3ާާް ާކ�އުންސިލު ާސިޓީ ާބޭނުންވ  ާއެ ާއ�ތޮޅ�ށް ާއ�އްޑޫ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާ)ތ(ާއިޞްލ ޙުކުރުމުން ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ާއ�ންނ ތީާ ާކ�އުންސިލު ާސިޓީ ާތެރެއިން ާފިކުރުގެ ާވިސްނުމ އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ތޮޅުގެ ާއ�އްޑޫ ާއ�ންނ�ނީ. އެ

ނޑުމެންާއުފ ކުރ ާވ ހ�ކ�ާދ� ނޑުގެާވ ހ�ކ�ާކުރުކޮށްލ ނީާމިާއިޞްލ ޙ�ކީާއ�ޅުގ� ންނ�ވ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ާކުރިއެރުމެއްާ ާއިތުރު ާލިބިގެންދ ނެ ާފިކުރ�ށް ާހިންގުމުގެ ާދިވެހިރ އްޖެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާއެދޭ ާމި ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާކ�މުގ�އިާދ�ންނ�ވ�މުން.ާވ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް.

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�ތުންާ

ާ ާޝުކުރިއްޔ . ާފުރުޞ�ތުއ�ރުވ�ން.ާާދުވ ފ�ރުއ�ޅުގ�ނޑު ާޒުބ�އިރ�ށް ާމުޙ�އްމ�ދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ދ އިރ ގެ

ފުރުޞ�ތުާދޫކޮށްލ�އްވ�އިފި.ާމިހ ރުާފުރުޞ�ތ�ށްާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ކުާމ�ޖިލީހުގ�އިާތ�ޅުމުގ�އިާ

ާ ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ާހިސ ބުން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ނޑުާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެން ާއ�ޅުގ� ާބ�ލ�އި ާނިމުނުކ�މ�ށް ބ�ހުސް

ާފ�ހުބ�ސްާ ާލ�ޠީފ�ށް ާޙ�ސ�ން ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތ�ދޫ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުށ�ހެޅުއްވި ބިލު

ާއ�ދިާޖ�ވ ބުދެއްވުމ�ށްާފުރުޞ�ތުއ�ރުވ�ން.

ާ

ާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާވ�ރ�ޙ�މްތު`.ާއ� ާއުސޫލުންާهللاާއްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ހިންގުމުގެާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙުާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިާވ�ނީާވ�ރ�ށްާމުހިއްމުާސ�ބ�ބުތ�ކެއްާހުރެގެން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންގެާ

ާބ� ާފ�ދ�އިން ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ާވެސް ާކ�މުގ�އިާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އި ާދެއްކެވި ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާގޮތްގޮތ�ށް ާތ�ފ ތު ާތެރޭގ�އި ހުސްގެ

ާކ�އުންސިލްާ ާސިޓީ ާޚ އްޞ�ކޮށް ާވ�ކިން ާދިމ ވެފ�އި. ާމިއޮތީ ާސ�ބ�ބެއް ާމުހިއްމު ާވ�ރ�ށް ާމިއީ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ވިޔ�ސް

ާމި ާވ�ނީ.ާއެހެން ާމި ާދިމ ވެފ�އި ާގޮތްތ�ކެއް ާޚ އްޞ� ާވ�ރ�ށް ާއ�ތޮޅ�ށް ާއ�އްޑު ާދިޔ�އިރު، ާސ�ބ�ބ�ކީާހެދިގެން ދ�ންނ�ވ 
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ާރ�ށުާ ާއ�ދި ާކ�އުންސިލް، ާއ�ތޮޅު ާމ�ތިން ާއުސޫލެއްގެ ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ  ާދ އިރ އެއްގ�އި ާއިދ ރީ ާވެސް ާއ�ތޮޅ�ކީ އ�އްޑު

ާހެއްދެވުމުގެާ ާކ�އުންސިލް ާސިޓީ ާސ�ރުކ ރުން ާގޮތ�ކ�ށް ާކުއްލި ާއޮއްވ  ާގޮތުގ�އި ާތ�ނެއްގެ ާއޮންނ ނެ ކ�އުންސިލް

ާއޭގެ ާދިޔ�އީ، ާވެގެން ާސ�ބ�ބުންާާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް ާޖެހިވ�ޑ�އިގ�ތުމުގެ ާކުރ�އްވ�ން ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާބޭރުން ާއިމުން ޤ ނޫނީ

ާމިާ ާފ�ދ�އިން ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާވެގެންދިޔުން. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާގޮތ�ކ�ށް ާދ  ާގެއްލިގެން ާޙ�އްޤުތ�ކެއް ރ�އްޔިތުންގެ

ާއުފ� ާވ ނެއޭ،ާއެާއޮންނ�ާއުސޫލެއްގެާޤ ނޫނުާފުރ�ތ�މ�ާފ�ރުމ ކުރެވިފ�އިާވ�ނީާވެސްާމ ލޭާސިޓީާކ�އުންސިލެއް އްދ�ން

ާގިރ ކުރެވިގެން،ާ ާމ�ރުޙ�ލ ތ�ކެއް ާއިތުރު ާދެން ާއޮވެގެން ާކ�އުންސިލެއް ާސިޓީ ާމ ލޭގެ ާހ�މ� ާއެ ާބިނ ކޮށް މ�އްޗ�ށް

ާއެހެންާ ާހިސ ބުތ�ކ�ށް ާދ�ރ�ޖ�ާއެހެން ާސިޓީއެއްގެ ނޑ�އެޅިގެން،ާއެ ާކ� ާވ�ކިާޝ�ރުތުތ�ކެއް ާބެލިގެން،ާއ�ދި އ ބ�ދީއ�ށް

ތ�ކ�ށްާދެވޭާކ�ހ�ލ�ާގޮތ�ކ�ށް.ާމިހެންާއެކ�ންާއޮއްވ ،ާސ�ރުކ ރުންާމިކ�ންާމިގޮތ�ށްާނިންމެވުމ ާގުޅިގެންާއެާސ�ރ�ހ�އްދު

ާއެގޮތުންާ ާބިލ�ކީ ާބ�ހުސްކުރެވެމުންދ  ާމިހ ރު ާދިޔ�އީ، ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާފެށިގެން ވ�ގުތުން

ާފުރިހ�މ�ކޮ ާއިތުރ�ށް ާނިންމެވުން ާނިންމެވި ާއެ ާސ�ރުކ ރުން ާދ އިރ އ�ކުން ާއިންތިޚ ބީ ާގޮތ�ކ�ށްާާ�ށް ާހިމެނޭ ބޭފުޅުން

ނޑ�ކ�ށްާ ވ�ރ�ކ�ށްާބޭފުޅުންާއ�ތޮޅުގ�އިާނުވ�ތ�ާއެާސިޓީގ�އިާތިބ3�ާާޭސިޓީާކ�އުންސިލުގެާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާގ ތްގ�

ާޚިދުމ�ންދިާ ާގ ތުން ާރ�އްޔިތުންނ  ާއޭގެއިތުރ�ށް ާއ�ދި ާގޮތ�ކ�ށް. ާކ�ހ�ލ� ާދ  ާފ�ރުމ ކުރެވިގެން ނުމ�ށްޓ�ކ�އިާގޮތ�ކ�ށް

ބޭނުންވޭާރ�ށުާކ�އުންސިލުާކުރީގ�އިާއޮތްާކ�މ�ށްާވެއްޖިއްޔ ާއ�ތޮޅުާކ�އުންސިލުާއޮތްާކ�މ�ށްާއޮންނ�އިރު.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާކ�އުންސިލުާ ާއ�ވ�ށު ާރ�ށްރ�ށުގ�އި ާއެ ާބ�ލ�އިގެން ާކ�މ�ށް ާއ�ވ�ށްތ�އް ާރ�ށްރ�ށ�ކީ ާމި ާހުށ�ހެޅުމ�ކީ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� މިހ ރު

ާކ�ާ ާކ�މ�ށް ާމިާއުފ�އްދ�ންވ ނެ ާއެހެންވީމ ، ާދިޔުން. ާބ�އްޓ�ންވެގެން ާޤ ނޫނު ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާއޮންނ� ނޑ�އެޅިގެން

ާބޮޑުތ�ންާ ާވ�ރ�ށް ާގޮތްތ�ކުން ާދެރ� ާދިމ ވެފ�އިވ  ާއެ ާމިހ ރު ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި އިޞްލ ޙުތ�ކ�ކީ

ާކ�އުންސި ާއ�ތޮޅު ާގޮތުން ާއެ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނު ާއެ ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް. ާކ�އުންސިލުާއިޞްލ ޙުކުރެވިގެންދ ނެ ާރ�ށު ލު،

ާ ާވެއްޖިއްޔ  ާކ�މ�ށް ާއޮތްގޮތުން 5�ާާކުރީގ�އި ާއެންމެ ާމިހ ރު ާތ�ނ�ކ�ށް ާތިއްބ�ވ  ބޭފުޅުނ6ާާްކ�އުންސިލ�ރުން

ާހ ސްާ ނޑ�ކ�ށްާތިރީހ�ކ�ށް ާގ ތްގ� ާބޭފުޅުންނ�ށްާވެސްާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާޚިދުމ�ތްާދޭއިރު،ާހުރިހ  ތިއްބ�ވ�އިގެން

ާދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާކިތ�ންމެާގ ބިލުާބޭފުޅުންާމީހުންގެާއ ބ ދީާއޮތްތ�ނ�ށްާއެ ާނޫންކ�ންާޚިދުމ�ތް ާއ�ދ�ދެއް އީާއެކ�ށީގެންވ 

ާއ�ވ�ށުާ ާރ�ށްރ�ށުގ�އި ާސ�ބ�ބ�ށްޓ�ކ�އި ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނުދެއްވޭނެކ�ން. ާޚިދުމ�ތް ާބޭފުޅުންނ�ށް ާއެ ާވިޔ�ސް ކ�މުގ�އި

ާ ާމި ާބުރ�ވެ ާމ�އްޗ�ށް ާއުސޫލުގެ ާއެ ާރޫހުގ�އި ާއުފެއްދުމުގެ ނޑުާކ�އުންސިލު ާއ�ޅުގ� ާގެންނ�ން ާއިޞްލ ޙު ާމި ޤ ނޫނ�ށް

ާއިތުރ�ށްާއިޞްލ ޙުކުރ�ންާ ާހ�މ� ާޤ ނޫނުގެާތެރޭގ�އި ާމި ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ ނެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ހުށ�ހ�ޅ ފ�އިާވ�ނީ.ާހ�މ�ާއެއ އެކު

ވ�ނ�ާމ އްދ ާއ�ށް،ާމ ލެާއިންާސިޓީާކ�އުންސިލުާހ�މ56ާ�ާސިޓީާކ�އުންސިލުގެާބ ބުާއެާއިޞްލ ޙ�ށްާގެންނ�ން.ާއެއީާ

ާކ�މ�ށްާއު ާއުފ�އްދ�ންވ ނެ ާކ�އުންސިލު ާސިޓީ ާއ�ތޮޅުގ�އި،ާއ�އްޑޫ ާއ�އްޑު ާއެއ އެއްކޮށް ާހ�މ� ާމ�އްޗ�ށް ާއުސޫލުގެ ފ�އްދ 

ާމިާ ާދ�ންނ�ވ ލީ ާމި ާވ ހ�ކ� ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އި. ާވ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާއިޞްލ ޙު ާއެ ނޑ�އ�ޅ ފ�އި. ކ�

ާވެއްޖިއްޔ  ާކ�މ�ށް ާކުރެވޭ ާއެކ�ން ާތެރޭގ�އި ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާާއިޞްލ ޙުގެ ާވެސް ާޚިދުމ�ތް ާއެ ާއ�ވ�ސްކޮށް ާއެ އޭރުން
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ލިބިގެންދ ނެތީ،ާއެކ�ންާއެގޮތ�ށްާކުރުމުގެާފުރުޞ�ތުާއޮތްާކ�މ�ށްާވެއްޖިއްޔ ،ާމެންބ�ރުންާކޮމިޓީާމ�ރުޙ�ލ ގ�އިާއެކ�މ ާ

ާއެދޭއެދުމ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްދެއްވުމ�ކީ ާއެކ�މ�ށް ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާވ ހ�ކ�ާދޭތެރޭގ�އި ާއެ ވ ތީ

ނޑުާގ�ބޫލުކުރ�ންާފުރ�ތ�މ�ާބ�ހުސްގެާމ�ރުޙ�ލ ،ާފުރ�ތ�މ�ާބިލުާތ�ޢ ރ�ފުކުރުމުގެާމ�ރުޙ�ލ ާއިއްޔެާ ދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާއ�ޅުގ�

ނޑުާއެދެނީާމިާބިލުާ ނޑުާހ�މ�ާދ�ންނ�ވ ލީ.ާދެންާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ� ވ�ނީާނިމިގެންާގޮސްފ�އި.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެާވ ހ�ކާ�

ާފޮ ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާމިާވ�ގުތީ ާމ�އްސ�ލ� ާމި ާކޮމިޓީއެއްގ�އި ާދ  ާއެ ާއ�ދި ާހ�މ�ޖ�އްސ�ވ�އިދެއްވުން. ާގޮތ�ށް ނުއްވ�އިދެއްވ ،

ާބިލުގެާ ާމި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއ�އިސް ާއ�ށް ާފްލޯ ާމި ާފުރުޞ�ތެއްގެތެރޭގ�އި ާއ�ވ�ސް ާދިރ ސ ކުރ�އްވ�އި ާއ�ވ�ސްކޮށް ބިލު

ާއ�ޅުާ ާހ�އްދ�ވ�އިދެއްވުމ�ކީ ާގޮތް ާހިފޭނެ ާގޮތުގ�އި ާފުރިހ�މ� ނޑުާބޭނުން ާއ�ޅުގ� ާއެދޭކ�މެއް. ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑު ގ�

ާވިޔ�ސްާ ާއެހެންކ�މުގ�އި ާދިޔ�. ާބ�ދ�ލުވެގެން ާޚިޔ ލު ާފ�ޅިއ�ކ�ށް ާދެ ާ ާޚިޔ ލުފުޅުތ�ކުގ�އި ާމެންބ�ރުންގެ ދ�ންނ�ވ ނީ

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ންާބޭނުންވ�ނީާއޭރުާވެސްާއެާބޭފުޅުންާތ�ފ ތުާޚިޔ ލުާފ ޅުކުރެއްވިާބޭފުޅުންާވެސްާވިދ ޅުވ�މުންާ ާއ�ޅުގ�

ާއެކ�މ�ކު،ާ ާކ�މ�ށް. ާބޭނުންނުވ  ާބިލު ާމި ާކޮންމެހެން ާވ�ގުތ�ށް ާމި ާބ�ލ އިރު ާހ ލ�ތ�ށް ގެންދެވީ،ާވ�ގުތުާނެތޭ.ާވ�ގުތުގެ

ާރ�ނގ�ޅ�ށްާ ާމިކ�ންތ�އްތ�އް ާއ�ވ�ސްކޮށް ާވ�ގުތ�ކު ާބޭނުން ާއޮތޭ. ާއެބ� ާހ ލ�ތު ާވ�ގުތު ާގ�ބޫލުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� މިހ ރު

ނޑުާދ�ންނ�ވ ނީާރ�އްޔިތުންނ�ށްާޚިދުމ�ތްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާ މިހ ރުާވ�ގުތުާއެބ�އޮތޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާސ�ބ�ބ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ�

ާބޭފުޅުންާމ�ޖިލީހުގެ ާހުރިހ  ާބ�ލ�އިގ�ތުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބިލު ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން،ާާމި ާދޭތެރޭ ާމެންބ�ރުންާމިކ�މ  ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ށްޓ�ކ� ާގޮތްތ�އް ާދެރ� ާދޭތެރޭގ�އިާދިމ ވެފ�އިވ  ާގޮތުންާއ�އްޑުއ�ތޮޅ  އި،ާއިޞްލ ޙުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި،ާޤ ނޫނީ

ނޑުާ ާއޮނިގ� ާބޭނުންވ  ާހ�ދ�އިދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި، ާފުރިހ�މ�އ�ށް ާކ�އުންސިލު ާސިޓީ ާއ�އްޑޫ ާކ�ންތ�އްތ�އް އެ

ާދ�ންނ�ވ�މުންާ ާވ ހ�ކ� ާއެދޭ ާދެއްވުން ާއެއްބ ރުލުން ާމެންބ�ރުންގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހުގެ ފުރިހ�މ�ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ނޑުގެާމި ާވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ.هللاާވ ހ�ކ�ކޮޅުާނިންމ ލ�ން.ާވ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމްާވ�ރ�ޙްމ�ތުާއ�ޅުގ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާާ.ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ�އިޓ�މު ާއެޖެންޑ 31.3ާާއެޖެންޑ  ާމިދ�ނީ ާމިހ ރު ާއ�ޅުގ�ނޑު ާނިމުނީ. ާމި ާހިސ ބުން ާމި

ާ ާޤ ނޫނުާާ�.31އ�އިޓ�މު ާހުށ�ހެޅުއްވ ފ�އިވ  ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ފުވ�އްމުލ�ކު

ާ ާއިޞްލ ޙެއ�131/7ާާްނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނ�ށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބ ކީާ ާބ�ހުސްގ�އި ާގެންދިޔުން.ާމި ާކުރިއ�ށް ާބ�ހުސް ާބިލުގެ ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާވ� ގެނ�އުމުގެ ާގޮތް ާހުރި ގުތު

ާ 56ާާއ�ށް ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާތެރެއިނ45ާާްމިނެޓްއިރު. ާމެންބ�ރުންގެ ާނިސްބ�ތްނުވ  ާއ�ކ�ށް ާޕ ޓީ ާވ�ކި މިނެޓްއިރު.

ާއ�ށްާ ާމެންބ�ރ�ކު.ާޕީ.އޭ ާއެންމެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުާދެއްކެވީ ާހ�މ�ވެފ�އި.36ާާމިހ ތ�ނ�ށް ާވ�ނީ ާވ�ގުތު ާޕ ޓީގެ މިނެޓް.ާޤ�އުމީ

ާޢިއްޒ�ތްތެރ5ާާިޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއ�ށްާ ާދެއްކެވުމ�ށްާފުރުޞ�ތ�ށްާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވ  ާބ ކީާއެބ�އޮތް.ާވ ހ�ކ�ފުޅު މިނެޓް

ާއ�ރުވ�ނީާ ާމި ާފުރުޞ�ތު ާއެންމެާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާގެންދ ނ�ން.ާއ�ޅުގ� ާއ�ރުވ�މުން ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� މެންބ�ރުންނ�ށް
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ާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާއިލިޔ ސްހުޅުމީދޫ ާޖ�ހާ 5ާާލ�ބީބު. ާވުމުން މިނެޓ�ށް

ާބޭ ާތިޔ� ާދެންމެ ާއ�ޑު ާއިވިވ�ޑ�އިގ�ތީ.ރ�ނގ�ބީލުގެ ާތި ާާއެއީ ފުޅުންނ�ށް ާދެންނެވުމ�ށް ާޖ�ހާ މިނެޓ�ށ5ާްވޯޓ�ށް ވުމުން

ާާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާވ�ނީ ާމި ާކުރިމ�ތީގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ދިވެހިރ އްޖޭގ�131/7ާާެރ�ނގ�ބީލު.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާމެންބ�ރުާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވ�އްމުލ�ކު ާޤ ނޫނ�ށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�ށް އިދ ރީ

ނޑުމެންާކުރިއ�ށްާމިގެންދ�ނީާ ޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާއިޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުގެާބ�ހުސްގެާމ�ރުޙ�ލ ާއ�ޅުގ�

ާއެޖެންޑ ގެ ާނ�ންބ�ރެއް.31ާާާމ�ޖިލީހުގެ ާގެންދ  ާކުރިއ�ށް ާދ�ށުން ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކުގެ ާނުނިމިހުރި ާއ�އިޓ�މް.ާއެއީ ވ�ނ�

ނޑުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން. ާއ�ޅުގ�

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން: ޔ ސްާލ�ބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިލި

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް.ާއ ދެ، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ތ�އ�131/7ާާް`.ާޝުކުރިއްޔ  ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވ�އްމުލ�ކު ާބިލު ާގެނ�އުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނ�ށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ލ މ�ރުކ�ޒީ

ާމުފީދުާހުށ�ހ�ޅުއްވ އިާއޮތްާހުށ�ހެޅުއްވު ާމިހ ރުާރ އްޖޭގ�އިާމެންބ�ރުާޝިފ ޤު ނޑުާތ އީދުކުރ�ން.ާސ�ބ�ބ�ކީ ާއ�ޅުގ� މ�ށް

ާއެކިާ ާކުރިމ�ތިވެފ�އި. ާދ�ތިތ�ކ އި ނޑުމެންނ�ށްވ�ނީ ާއ�ޅުގ� ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާތ�ރ�އްޤީކުރ�ން ާރ އްޖެ ާގޮތުން މިއޮތް

ާވިސްނު ާރ�ށްތ�ކުގެ ާއެކި ާދ އިރ ތ�ކުގެ ާއެކި ާސ�ބ�ބުން ާދިއުމުގެ ާބެހިގެން ާރ�ށްތ�ކ�ށް ާއެކި ާހުރިާއ�ތޮޅުތ�އް މުގ�އި

ާމުޅިާ ާރ�ށުގެ ާމުޅި ާނޫނީ ާއ�ތޮޅުގެ ާމުޅި ާއެއްކޮށްލ�އިގެން ާވިސްނުން ާއެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާސ�ބ�ބުން ތ�ފ ތުތ�ކެއްގެ

ާއ�ބ�ދުވެސްާ ާސ�ބ�ބުން ާއެހެންވުމުގެ ާދިމ ވޭ. ާއުދ�ގޫތ�ކެއް ާފ�ހ�ރު ާބ�އެއް ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ން ާއ�ށް ާތ�ރ�އްޤީ އ ބ ދީގެ

ތ�އްާތ�ރ�އްޤީކުރ�ންާއެހީވެދޭާޖ�މުޢިއްޔ ތ�ކ އިާއދ.ާއިންާވެސްާއ�ދިާވޯލްޑުާބޭންކުންާދުނިޔޭގެާއެކިާގޮތްގޮތުންާރ�ށްާ

ވެސްާއ�ދިާއެާނޫންާދިމ�ދިމ ލުންާވެސްާއެހީތ�ށްާދެމުންދ އިރުާބ�ލ�ނީާއ�ބ�ދުވެސްާއ ބ ދީތ�ކ�ށް.ާބޮޑެތިާއ ބ ދީތ�ކ�ށް.ާ

ާ ާދެވިފ�އިވ  ާދުރ�ށް ާވިސްނުމ  ާއެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހެދިފ�އިވ ކ�ން،ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާފުވ�އްމުލ�ށް ގޮތ�ށް

ާޤ ނޫނުާ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފެނިގެންދިޔ�އީ ނޑުމެންނ�ށް އ�ޅުގ�

ާ ާރ�ށް ާދިޔ�އިރު.ާއެ 8ާާނިމިގެން ާބެހި 8ާާބ�ޔ�ކ�ށް ނޑ�އެޅި ާކ� ާގޮތުގ�އި ާއެކުލެވިގެނ8ާާްރ�ށެއްގެ ާކ�އުންސިލް ރ�ށު

ާއ�ޅުާ ާވެސް،ާފުވ�އްމުލ�ކުާރ�އްޔިތުންާދިޔ�ތ�އް ާއެރ�ށުގެާރ�އްޔިތުން ާދިޔ�އީ.ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާފެނިގެން ނޑުމެންނ�ށް ގ�

ނޑުމެންނ�ށްާއެނގޭ.ާއެގޮތުންާފުވ�އްމުލ�ކުާ ވެސްާއެާރ�ށްާސިޓީާއ�ކ�ށްާހ�ދ�ންާނުހ�ނުާބޭނުންވެފ�އިާތިބިކ�ންާއ�ޅުގ�

ާއެރ�ށްާސިޓީއެއްގެާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާހު ށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާހުށ�ހެޅުއްވުމ ާއެއްގޮތ�ށް

ާ ާޖ�ދުވ�ލް ާޤ ނޫނު ާމި ާސިޓީގެާ�ދ�ރ�ޖ�ދީ ާފުވ�އްމުލ�ކ�ށް ާއިސްތިސްނ ކޮށް ާއެއިން ާވިޔ�ސް ާއޮތްކ�މުގ�އި ާއެހެން ގ�އި

ާފުވ�އްމުލ� ާއޭރުން ާދެކެން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އި ާކ�މެއް ާކުރ�ންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާދިނުމ�ކީ ާލ�ޤ�ބުާދ�ރ�ޖ� ާސިޓީގެ ކ�ށް

ާއ�ބ�ދުވެސްާ ާފުވ�އްމުލ�ކ�ކީ ާއ ދެ، ާކުރިއ�ރ�މުންދ ނެ. ާރ�ށްވެސްާތ�ރ�އްޤީވެ ާތ�ރ�އްޤީވެ،ާއެ ާއެއްގޮތ�ށް ލިބިާސިޓީއ�ކ 
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ާއ�އްޑޫާ ާނިސްބ�ތްވ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދިރިއުޅެމުންދ  ާރ�އްޔިތުންތ�ކެއް ާވިސްނުންތެރި ާމުސްތ�ޤުބ�ލ�ށް ާދުރު ާއ އި ތ�ރ�އްޤީ

ާރ� ާއ�ވ�އްޓެރި ާކުރިއ�ށްާސިޓީއ  ާހެދިގެން ާއ�ކ�ށް ާސިޓީ ާފުވ�އްމުލ�ކުވެސް ާއެކު ާސިޓީއ  ާއ�އްޑޫ ާހ�މ� ާވ ތީ، ށ�ކ�ށް

ާމިާ ާމިޤ ނޫނ�ށް ާއެހެންކ�މުން ާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއުއްމީދުކ�މުގ�އި ާވެސް ާއެބޭފުޅުންގެ ދިއުމ�ކީ

ާގެންދިޔު ާކުރިއ�ށް ާތ�ރ�ަ�އްޤީކޮށްގެން ާސިޓީއ�ކ�ށް ާފުވ�އްމުލ�ކު ާފުވ�އްމުލ�ކުާއިޞްލ ޙުގެނެސްގެން މ�ކީ

ާކ�މެއްާ ާފ�އިދ ކުރ ނެ ާޖުމްލ�ކޮށް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާރ�އްޔިތުންނ�ށ އި ާދެކުނުގެ ާއ�ދި ރ�އްޔިތުންނ�ށ އި

ާއިޞްލ ޙުާ ާމި ާދ�ންނ�ވ�ން. ާވ ހ�ކ� ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ށް ާއެހެންކ�މުން ާދެކެނީ. ާއ�ޅުގ�ނޑު ކ�މުގ�އި

ާވީހ ާ ާފޮނުވ�އިގެން ާކ�މުގ�އިާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާއެދޭގޮތް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެންދިޔުމ�ކީ ާކުރިއ�ށް ާނިންމ�އިގެން ާއ�ވ�ހ�ކ�ށް ވެސް

ާފެނިގެންާ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބިލ�ކީ ާހެދުމުގެ ާއ�ކ�ށް ާއ�އްޑޫާސިޓީ ާދިޔ� ާދެންމެާނިމިގެން ާއ�ދި ާދެކެން. ނޑު އ�ޅުގ�

ާއެހެންނ� ާތ�ން. ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާހ�ދ�ން ާސިޓީއ�ކ�ށް ާއ�އްޑޫ ާބިލުން ާއެ ާމިހ ރުާދިޔ�އީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� މ�ވެސް

ާސިޓީކ�އުންސިލުނާ ާއ�އްޑޫ ާބޭއްވި ާއިންތިޚ ބު ާއޭގެ ާދެވި ާއެދ�ރ�ޖ� ާބ�ދ�ލުކުރެވި، ާސިޓީއ�ކ�ށް ާނއ�ތޮޅުވ�ނީ އ�އްޑު

ާސިޓީގެާ ާއ�އްޑޫ ާދ�މުންދ އިރު ާކުރިއ�ށް ާފެށިގެން ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ާކ�އުންސިލުން ާއެސިޓީ ާއ�ދި ާއެކުލ�ވ ލެވި ވެސް

ާއި ާތ އީދުކުރ ނެާކ�ންތ�އްތ�އް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާކ�މެއް ާއެދޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބ�ދ�ލުކުރުމ�ކީ ާގޮތ�ކ�ށް ތުރު

ާފުވ�އްމުލ�ކުާ ާއެއްގޮތ�ށް ާސިޓީއ  ާއ�އްޑޫ ާހ�މ� ާއެހެންކ�މުން ާނިމިފ�އި. ާއޮތީ ާއެކ�ންތ�އް ާމިހ ރު ާނޫން. ކ�މެއްވެސް

ާކު ާބ�ދ�ލުވެގެން ާސީޓީއ�ކ�ށް ާވެސް ާފުވ�އްމުލ�ކު ާއ�ޚު ނޑުމެން ާގޮތްާއ�ޅުގ� ާއެދޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދިޔުމ�ކީ ރިއ�ށް

ނޑުގެާވ ހ�ކ�ކޮޅުާނިންމ ލ�ން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ކ�މުގ�އިާދެކޭތީާއެާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ�މުންާއ�ޅުގ�

ާރ�އީސް.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާމިާހިސ ބުންާމ�ޖިލީހުގ�އިާޢ�މ�ލުކުރ�މުންދ ާއުސޫލުގެާމ�ތިންާމިދ�ނީާޝުކުރިއްޔ ާޢިާ އްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު.ާއ�ޅުގ�

ާ ާއ�އިޓ�މް ާއ33ެއެޖެންޑ  .ާ ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާވޯޓ�3�ާއީ، ާއެއީ ާއެހުން.ާއ�ށް. ާވޯޓ�ށް ާކ�ންކ�މ�ށް ާއެހުމ�ށްހުރި ށް

ާއ�ޅުގ�ާ ާއެާމ�ސ�އްކ�ތްާފ�ށ 3:�1ާކޮންމެާދުވ�ހ�ކުވެސްާާނޑުމެންވޯޓ�ށްާއެހުމ�ށްހުރިާކ�ންކ�މ�ށްާވޯޓ�ށްާއެހުމ�ށް ގ�އި

ާކ ޑުކޮޅުތ�އްާ ާއިށީދެވ�ޑ�އިގެން ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ، ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ�ނީ. ގޮތ�ށް

ާއ�ރުވ�ން.ާ)ާވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހެއްދެވުމ�ށް ާއެންމެާޗެކްކޮށްލ�އްވ  ނޑު އ�ޅުގ�

ފުރ�ތ�މ�ާވޯޓ�ށްާމިާދ�ންނ�ވ�ނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމޫސ ާމ�ނިކުާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާޤ ނޫނުާ
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ާ ާބ�ލ�އިގ�ތުމާ �117/5ާނ�ންބ�ރު ާމ�ޖިލީހުން ާބިލު ާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެ ާވ�ނ� ާޤ ނޫނ�ށް ާސ�ރވިސްގެ ާސިވިލް ދިވެހި

ާންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުމ�ށް.މެދުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމޫސ ާމ�ނިކު.ާާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:ާ

ާ

6�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

�8ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

�4ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

11ާާާާާާާާ  ާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވެވ�ޑ�އިގެންނެވި 6�ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .��ާ ާޖުމްލ� .6�ާ.

ާ ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ ހެއްނުވި. ާބ�ލ�އިގ�ތުމ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާމިއޮތީާއެހެންކ�މުން، ދ�ންނ�ވ ލ�ން

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާފ ސްކުރ�އްވ  ާތ�ޞްދީޤުކުރެއްވުމ�ށ93ާާްމ�ޖިލީހުން ާދ�ށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއ�ރިހ�ށްާފޮނުވުމ�ށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ�އުމީާބ�ހ�ށްާއިސްކ�ންދިނުމުގެާބިލުާއ�ލުންާވިސްނުމ�ށްާ

ާމ�އްސ�ލ� ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާޤ ނޫާމ�ޖިލީހ�ށް ާފ ސްކުރ�އްވ  ާމ�ޖިލީހުން ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާމި .ާ ވ�ނ�93ާާނުއ�ސ ސީގެ

ާ)ހ( ާޤ�އުމީާމ އްދ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފޮނުވުނު ާއ�ރިހ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާތ�ޞްދީޤުކުރެއްވުމ�ށް ާދ�ށުން ގެ

ހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާބ�ހ�ށްާއިސްކ�ންދިނުމުގެާބިލުާއ�ލުންާދިރ ސ ކުރެއްވުމ�ށްާކޮމިޓީާއ�ށްާފޮނުވުމ�ށްާހުޅު

ާހުށ�ހ�ޅުއްވާ  ާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރު ާޙ މިދު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އި، ާމ�ނިކު ާމޫސ  މެންބ�ރު

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އި، ާވ�ޙީދު ާޢ�ލީ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ހުށ�ހެޅުއްވުމ�ކ އި،

ާއެބ�ވޭ.ާޢިއް ާލިބިފ�އި ާއ�ތ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅުމެއް ާތ އީދުކުރ�އްވ  ާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރު ާޙ މިދު ާމެންބ�ރު ޒ�ތްތެރި

ާމ�ޖިލީހ�ށްާ ާގޮތް ާވ  ާތ އީދުލިބިފ�އި ާހުށ�ހެޅި ާއެދެން ާއ�ރިހުން ާއ�މީންޢ އްމު ާކުރިން ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓ�ށް ނޑު އ�ޅުގ�

ާއިއްވ�ވ ލ�ދެއްވުމ�ށް.ާ

ާ
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ާ

ާން:އިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެވު

ާވ�ޙީދުާއ�ދިާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމޫސ ާމ�ނިކުާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ލީ ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެ

ާމިާ ާވ  ާތ އީދުކުރ�އްވ ފ�އި ާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރު ާޙ މިދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ހުށ�ހ�ޅުއްވ�އި،

ާމ�ޖިލީހު ާވ�ނީ ާމި ާހުށ�ހެޅުމުގ�އި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާފ ސްކުރ�އްވ�އި، ާދ�ށުނ93ާާްން ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ތ�ޞްދީޤުކުރެއްވުމ�ށްާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއ�ރިހ�ށްާފޮނުވުނުާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ�އުމީާބ�ހ�ށްާއިސްކ�ންދިނުމުގެާބިލުާ

ާއ�ލުންާދިރ ސ ކުރެއްވުމ�ށްާކޮމިޓީާއ�ށްާފޮނުވުމ�ށް.ާ

ާ

ާ

ާން:ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވު

ގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާމެންބ�ރުާާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:ާ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމ�ނިކު، ާމޫސ  ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާޢ�ލީާވ�ޙީދު.

 ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ މިދުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރު.ާާާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބ�ރު:ާ

ާ

64ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

54ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

16ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

11ާާާާާާާާ  ާވ�ކިގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ 61ާބ�އިވެރިވެވ�ޑ�އިގެންނެވި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .�3ާ ާޖުމްލ� .61ާ.

ާދ�ށުންާތ�ޞްދީޤުކުރެއްވުމ�ށ93ާާްއެހެންކ�މުން،ާމ�ޖިލީހުންާފ ސްކުރ�އްވ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާ ާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެ ވ�ނ�
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ާޤ�އު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފޮނުވުނު ާއ�ރިހ�ށް ާއ�ލުންާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބިލު ާއިސްކ�ންދިނުމުގެ ާބ�ހ�ށް މީ

ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާފ ސްކުރ�އްވ�އިފި. ާމ�ޖިލީހުން ާފޮނުވުމ�ށް ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާވޯޓ�ށްާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމ�ށް ދެންމެ

ާފުރުޞ�ތ�ކ�ށްާ ާމުއްޠ�ލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާގެންދ�ނިކޮށް ދ�ންނ�ވ�މުން

ާޤ�ބޫލުކުރެވޭާއެދިވ�ާ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކުރިން ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓ�ށް ާވިދ ޅުވުމ�ށް. ާއެއްޗެއް ާގެންދެވި ޑ�އިގ�ންނ�ވ�މުން

ާއިސްކ�ންދިނުމުގެާ ާބ�ހ�ށް ާޤ�އުމީ ާދިވެރ އްޖޭގެ ާލ�ފ ކުރެވެނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާބޭނުންފުޅުވި ާއ�އްސ�ވ�ން ގޮތުގ�އި

ާފ ސް ާއޮތްގޮތ�ށް ާމިހ ރު ާނުގެނެސް ާބ�ދ�ލެއް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ާބިލު، ާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އި ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އެއް ކުރުމ�ށް

ާވޯޓ�ށްާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެންދިޔުމ�ށް ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާކީއްވެގެންތޯ ާނުދ�ންނ�ވ  ާވޯޓ�ކ�ށް ާއެކ�މ�ށް ާވ ތީ، ތ އީދުކުރ�އްވ ފ�އި

ާގ�ވ  ާލ�ފ ކުރެވެނީ.ާމ�ޖިލީހުގެ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާއުޅުއްވި ާވިދ ޅުވުމ�ށް ާސުވ ލު ާގޮތުންާދެންނެވީ.ާއެ ާވ  އިދުގ�އި

ާގެންދ�ންާ ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާގޮތުން ާވ  ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާފެނޭތޯ. ާގެންދިއުމ�ށް ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާދެންނެވީ ާމި ފުރ�ތ�މ�

ާ ާބިލ�ށް ާމި ާރިޔ ސ�ތުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާނ�މ� ާތ�ޅުމުގ�އ�9ާާިނުފެނިއްޖެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާދ�ންނ�ވ�ންޖެހޭ. ާވޯޓ�ށް ާލިބޭތޯ ވޯޓު

ާނެތް ާތ އީދުލިބިފ�އި ާފެނިވ�ޑ�އިނުގެންނެވިާާހުށ�ހެޅި ާގެންދ�ން ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާކުރ ނ�ން، ާއެކ�ން ާރިޔ ސ�ތުން ނ�މ�ވެސް

ނޑުާވޯޓ�ށްާދެންނެވީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުގެާހިތްޕުޅުގ�އިާ ނ�މ�.ާއެހެންވީމ ،ާފުރ�ތ�މ�ާކޮމިޓީާއ�ށްާގެންދ�ންާއ�ޅުގ�

ާޤ�ބޫލުކުރ�ން.ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާއެރުވިއްޖެ ާޖ�ވ ބު ާސުވ ލ�ށް ާއ�ލުންާއޮތް ާބިލު ާނިންމި ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ދެންމެ

ނޑުާރިޔ ސ�ތުންާކޮމިޓީާއ�ށްާގެންދިއުމ�ށްާނިންމިާބިލުާާއ�ނބުރ  އިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީާއ�ށްާގެންދެވިއްޖެާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ�

ާމި ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑ�އ�ޅ�ން. ާޙ�ސ�ންާާކ� ާމެންބ�ރު ާއިޢްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތ�ދޫ ދ�ންނ�ވ ލ�ނީ

ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާލ� ާާ�ޠީފް ާނ�ންބ�ރު ާލ މ�ރުކ��131/7ާޤ ނޫނު ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުންާދިވެހިރ އްޖެގޭ ޒީ

ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނ�ށް ާހިންގުމުގެ ާބިލު ާާމ�ޖިލީހުންގެނ�އުމުގެ ާމެދު ާމެންބ�ރުންނ�ށްާބ�ލ�އިގ�ތުމ  ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުމ�ށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

�4ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

�6ާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

13ާާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި
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ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދުާ.61ާވޯޓުގ�އި ހިތ�ދޫާ.ާއެހެންކ�މުން،61ާ.ާޖުމްލ��3ާފ ސްވުމ�ށް

ާޤ ނޫ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާލ�ޠީފް ާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ން ާދ އިރ ގެާއިޢްޒ�ތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގ�131/7ާާެނުާނ�ންބ�ރުާދެކުނު

ާލ މ�ރުކ� ާދ އިރ ތ�އް ާޤ ނޫނ�އިދ ރީ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާޒީ ާގެނ�އުާ...ށް ާއިޞްލ ޙ�ށް ާވ�ނ� ާބިލު މ�ޖިލީހުންާމުގެ

ާ ާމިބ�ލ�އިގ�ތުމ�ށް ާފޮނުާފ ސްވެއްޖެ. ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާވ�ގުތީ ާވ�އްބިލު ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ާއެހެންވީމ ،ާވުމ�ށް ނީ.

ާާކޮމިޓީއެއްާ ާމ�ސ�އްކ�ތް ނޑ�އެޅުމުގެ ާގެންދިޔުމ�ށްކ� ާހުޅުވ ލ�ން.ާާކުރިއ�ށް ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(އ�ޅުގ�

ާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާއިޢްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފ�ށްާއ�ޅުގ�ނޑުާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާ

ާ

ާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމެންބ�ރު....އ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާާމ ވ�ށު ާކޮމިޓ7ާީފުރ�ތ�މ� ފޮނުވ�ންާާއ�ކ�ށްމެންބ�ރުންގެ

ނޑުާހުށ�ހ�ޅ�ން. ާއ�ޅުގ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާނުވި.ާާއ�ދިާމުޅިންާސ ފެއްާ�ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު

ާ

ާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާހ�ތެއް،ާހ�ތެއްާމެންބ�ރުންގެާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާފޮނުވ�ން.

ާ

ާ:ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން

މެންބ�ރުންގެާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާފޮނުވުމ�ށްާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފ7ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ ާދ އިރ ގެާހުށ�ހ�ޅުއްވ . ާވިލުފުށީ ާއ�ރުވ�ން. ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރ�ކ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ތ އީދުކުރ�އްވ 

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދު.

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާތ އީދުކުރ�ން،އ�ޅު ާއެާހުށ�ހެޅުމ�ށް.ާގ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާޝުކުރިއް ާއޮތް ާހުށ�ހ�ޅުމެއް ާއެހެން ާއ�ޔ . ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅުމ�ކ�ށް ާއެ ރުވ ނ�ން.ާނ�މ�

ާހުށ�ހެޅުާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެއްވެސްާއެހެން ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން. ާވޯޓ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންކ�މުން، ާނެތް. މެއް

ާއިޢުތ ރުޟުޢިއް ާމެންބ�ރ�ކު ާވޯޓ�ކ�ށްާދ�ންނ�ވ�ންޒ�ތްތެރި އެއްވެސްާާއެކު،ާއިތުރުާހުށ�ހެޅުމެއްާނެތުމ ާ.ކުރ�އްވ ާނ�މ�

ާ ާނުކުރ�އްވ ތީ ާއިޢުތިރ ޟު ާމެންބ�ރ�ކު ާމ7ާިޢިއްޒ�ތްތެރި ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެާާމެންބ�ރުންގެ ާފޮނުއްވުމ�ށް ބިލު

ާގޮތުގެާގ�ވ�އިދުގ�އި ާާވ  ާމ�ތިން ާކ�މ�ށް ާމިފ ސްވެއްޖެ ާފުރުޞ�ތު ާމިހ ރު ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިންމ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ�

ާ 7ާާއ�ރުވ�ނީ ާމެންބ�ރުންާމެންބ�ރުންގެ ާއ�ށް ާމެންބ�ރުާާކޮމިޓީ ާއިޢްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހުށ�ހެޅުއްވުމ�ށް.ާހިތ�ދޫ

ނޑުާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ޙ�ސ�ންާލ�ޠީފ� ާށްާއ�ޅުގ�

 

ާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒްާޖ�މ ލްާއ�ބޫބ�ކުރު.ާާ-3 ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާ-�މ ވ�ށުާދ އިރ ގެ ާމެދުާދ އިރ ގެ ހިތ�ދޫ

ވިލުފުށިާާ-4ފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބު.ާާ-3ާމ�ދުާރ�ޝީދު.މެންބ�ރުާމުޙ�އް

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރިޔ ޟުދ އިރ ގެ ާރ�ޝީދުާމެންބ�ރު .5-ާާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު މެންބ�ރުާފުވ�އްމުލ�ކު

ާރ�ފީޤު ާާމުޙ�އްމ�ދު ާާ-6ޙ�ސ�ން. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިބްގުރ�އިދޫ ާރިޟ މެންބ�ރު ާރ ހީމް ވިލިމ ފ�ންނުާާ-7.

 ދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާނިހ ންާހުސ�އިންާމ�ނިކު.

 

ާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާއެާކޮމިޓީންާތ�ނ ޒިލްާ ނޑުާއެއ ާާވ ންާއެބ�ޖެހޭ.ާސ�ބ�ބ�ކީާމިާއ�ޅުގ� ގުޅޭާއެހެންާމ�އްސ�ލ�އެއްގ�އިާވ�ގުތުާއ�ޅުގ�

ާކޯޓުގ�އިާހިނގ�މުންދ ތީ.ާ

ާ

ާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާނ�ންފުޅުާހުށ�ހ�ޅ�ން.ާގެާމ މިގިލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާ�ޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްއ�ލްފ ޟިލްާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއޮތްާޝުކުރިއްޔ . ާކޮމިޓީ ާހުށ�ހެޅުއްވި ާާއެ ާތ އީދުކުރ�އްވ  ާމެންބ�ރ�ކ�ށްާގޮތ�ށް ާފުރުޞ�ތުާާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑު އ�ޅުގ�

ާهللا.ާފޮނ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާޢ�ބްދުއ�ރުވ�ން.ާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާފޮނ�ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާޢ�ބްދު



 77

ާރ�އީސް.ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެޝުކުރިއްޔ  ާއިޢްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހުށ�ހެޅުހިތ�ދޫ ާއެ ާލ�ޠީފް ާޙ�ސ�ން އްވިާންބ�ރު

ނޑުާތ އީދުކުރ�ން.ާ ާކޮމިޓީާއ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާހުށ�ހ�ޅުއްވި ާއެ ާއ�ޅުގ�ނޑުޝުކުރިއްޔ . ާފ ސްކުރުމ�ށް ާގޮތ�ށް ާއެ ާދ�ާާކޮމިޓީ ނޑުާންނ�ވ ވޯޓ�ށް ާއ�ޅުގ� ލ ނ�ން.

ދެއްވުމ�ށް.ާންާއެދެންާއެާހުށ�ހެޅުއްވިާލިސްޓުާއިޢުލ ނުޢ އްމުާއ�ރިހުއ�މީން ާކޮށްލާ�

ާ

ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެވުން:

މެންބ�ރުާފޮނ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާ� ބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފްާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާއިޢްޒ�ތްތެރިާމެން

ާޢ�ބް ާލިސްޓުهللاާދުޢ�ބްދުއްރ�ޙީމް ާބޭފުޅުންނ�ކީ،ާތ އީދުކުރ�އްވ ފ�އިވ  �ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާހިމެނިވަ� ާދ އިރ ގެާާ-3ގ�އި މ ވ�ށު

ާއ�ބޫބ�ކުރު.ާ ާޖ�މ ލް ާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒް ާމެންބ�ރު ާދ އިާ-�ޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެދު ާމެންބ�ރުާމުޙ�އްހިތ�ދޫ ާޢިއްޒ�ތްތެރި މ�ދުާރ ގެ

ާ ާދ އިާ-3ރ�ޝީދު. ާއިބްރ ހީމްމ މިގިލި ާޤ ސިމް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ ގެ ާދ އިރ ާ-4. ާޢިއްޒ�ތްތެރިާވިލުފުށި ގެ

ާ-6ޙ�ސ�ން.ާާރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ފީޤުފުވ�އްމުލ�ކުާއުތުރުާދ އިާ-5.ާރ�ޝީދުާމެންބ�ރުާރިޔ ޟު

ާޢިއް ާދ އިރ ގެ ާރިޟ ގުރ�އިދޫ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބ�ރު ާޒ�ތްތެރި ާޢިއްޒ�ވިލިމ ފ�ންާ-7. ާދ އިރ ގެ ާމެންބ�ރުާނު ތްތެރި

ާސ�އިންާމ�ނިކު.ޙުާއ�ޙްމ�ދުާނިހ ނު

ާ

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމެންޝުކުރިއްޔ . ާއިޢްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިހިތ�ދޫ ާލ�ޠީފް ާޙ�ސ�ން ާދ އިރ ގެާ� ބ�ރު ފޮނ�ދޫ

ާޢ�ބްދު ާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެންهللا ާލިސްޓުތ އީދުކުރެއްވި ާއިވިވ�ޑ�އިގެންނެވި ާއެ ާކޮމިޓީާާމެ އެއީ

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާދެއްވުމ�ށް ާވޯޓު ާގޮތ�ކ�ށް ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހ�މ�ޖެއްސެވުމ�ށް ކ�މުގ�އި

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާދ�ންނ�ވ�ން. ނޑުާހ�ނުާތިާމ�ޖިލީހުގެާވޯޓުގެާވ�ގުތުގ�އި އްބެވުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާާއިލްތިމ ސްކުރ�ން.

ާ
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ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:ާާާާާާާާހިތ�ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފު.ާ

 هللا.ފޮނ�ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމުާޢ�ބްދުާާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބ�ރު:ާ

ާ

64ާާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާ

33ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

�2ާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

03ާާާާާާާާާާާާާ ާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި ާއ�ދ�ދ55ާުވޯޓުގ�އި ާބޭނުންވ  ާހިތ�ދ55ާޫ.ާޖުމްލ�28ާ.ާފ ސްވުމ�ށް .ާއެހެންކ�މުން

)ދިވެހިރ އްޖެގ�131/7ާާޭޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޙ�ސ�ންާލ�ޠީފްާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާ

ާހި ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިޞްލ ޙުާއިދ ރީ ާބިލުާންގުމުގެާޤ ނޫނު(ާއ�ށް ާވ�ގުތ7ާާީގެނ�އުމުގެ މެންބ�ރުންގެ

ާޓުދެއްވިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާހިމެނޭާކޮމިޓީންާފ ސްވެއްޖެާކ�މ�ށްާނިންމ�ން.ާކޮމިޓީ،ާދެންމެާވޯ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާދ�ށުންާާއީއެާއ�ށް.3�ާމިދ�ނީ ާއ�އިޓ�މުގެ ާމި ާމ�ސ�އްކ�ތް. ާއެހެން އިތުރު

ނޑުމެންާދެންމެާބ�ހުސްކުރ�މުންާ ނޑުާކުރިއ�ށްާގެންދ ނީާނުނިމިާހުރިާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކުގެާތެރެއިންާއ�ޅުގ� މިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ާ ާއ�އިޓ�މެއް. ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ާ�.31ގެންދިޔ� ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ފ�އިވ ،ާފުވ�އްމުލ�ކު

ާ ާނ�ންބ�ރު ާލ މ�ރުކ��131/7ާޤ ނޫނު ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖެގޭ ާއުސޫލުން ާޤ ނޫނ�ޒީ ާއިޞްލ ޙުާހިންގުމުގެ ާށް

މިހިސ ބުންާމިާބ�ހުސްާކުރިއ�ށްާގެންގޮސްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާރިޔ ސ�ތ�ށްާާގެނ�އުމުގެާބިލުގެާބ�ހުސްާކުރިއ�ށްާގެންދިޔުން.

ާޞ ލިޙުގެާ ާމުޙ�އްމ�ދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނ�ވ�ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ވ�ޑ�އިގެންދެއްވުމ�ށް
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ާއެދެ ާއެޖެންޑ ގ�އިާއ�ރިހުން ާދެން ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ން.

ާތިއްބެވުމ�ށް.ާ ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެން ާމެންބ�ރުން ާއެކުގ�އި ާމ�ޑުމ�އިތިރިކ�މ  ާދިޔުމ�ށް ާކުރިއ�ށް ާއ�އިޓ�މ�އިގެން މިއޮތް

ާވ ހ�ކ� ާދެން ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާމިދ  ާކުރިއ�ށް ާދެކުނުާބ�ހުސްގ�އި ާއޮތީ،ާހެންވޭރު ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ާދެއްކެވުމ�ށް ފުޅު

ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ މިދުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރު.ާއ�ޅުގ�ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ މިދުާޢ�ބްދުލްޢ�ފޫރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ ދެ،ާ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާނ�ންބ�ރު ާލ މ�ރ�131/7ާުޤ ނޫނު ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ކ�ޒީާދިވެހިރ އްޖެގޭ

ާޤ ނޫނ� ާހިންގުމުގެ ާފުރ�ތ�މާ�އުސޫލުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ށް ާމި ާވ�ނީ. ާމި ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާއިޞްލ ޙެއް ށް

ާކީއްވެާ ާދ�ންނ�ވ ލ ފ�އި ާވ ހ�ކ� ާއެ ާގޮތުން ާފުވ�އްމުލ�ކ�ކީާތ އީދުކުރުމުގެ ާއެއީ ާވ�ނީ. ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ގެންތޯ

ާއޮންނ�ާ ާވ�ކިން ާފުވ�އްމުލ�ކ�ކީ ާވ ހ�ކ�އެއް. ާދިޔ� ާމ�ޝްވ�ރ ކުރ�މުން ާވެސް ާފ ސްކުރިއިރު ާޤ ނޫނު ާމި ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާރ�ށްރ�ށ� ާއޮންނ�ނީ ާމި ާވެސް ާއ�ތޮޅުތ�އް ާއެހެން ާރ އްޖޭގެ ާއ�ދި ާބ�ލ ފ�. ާއޮންނ�ނީ ާމި ާގޮތުގ�އި ާކ�މ�ށްާއ�ތޮޅެއްގެ ށް

ާއ�ވ�ށ�ކީާ ާކޮންމެ ާހ�ދ ،ާއެއިން ާއ�ވ�ށްތ�ކެއް ާއެކި ާތެރޭގ�އި ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާމ�ޤުޞ�ދުގ�އި ާބޭއްވުމުގެ ާގޮތ�ށް ާއެ ވ ތީ

ާލ މ�ރުކ�ޒުކުރ�މުންާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާވިސްނ ފ�. ާގޮތ�ށް ާއެ ާމިއޮތީ ާބ�އްލ�ވ�އިގެން ާކ�މުގ�އި ރ�ށެއް

ނޑުމެންާވިސް ނ�މުންާގެންދިޔ�އީާއެންމެާޚ�ރ�ދުކުޑ�ކޮށް،ާއެހެންނ�މ�ވެސްާއެންމެާއެފިޝެންޓުކޮށްާގެންދިޔ�އިރުާއ�ޅުގ�

ާ ާފެނުނީ ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެގޮތުން ާގޮތ�ކ�ށްތޯ. ާކ�ހ�ލ� ާކޮން ާހިންގޭނީ ާކ�ންކ�ން ާވ�އްތ�ރުާާ�ރ�ށެއްގެ ތ�ފ ތު

ާއ� ާވެއްޖިއްޔ  ާއ�ތޮޅެއް ާތެރެއިން. ާކ�އުންސިލެއްގެ ާރ�ށު ާއެއްގޮތ�ކީ ާއޮންނ�ނީާމޮޑ�ލް. ާމި ާދެން ާކ�އުންސިލެއް. ތޮޅު

ސިޓީާކ�އުންސިލެއްގެާމޮޑ�ލް.ާބޮޑެތިާއ ބ ދީތ�އްާނުވ�ތ�ާބޮޑެތިާބިންތ�އްާހުންނ�ާހިސ ބުތ�ކުގ�އިާސިޓީއެއްގެާމޮޑެލް،ާ

ާވެސްާ ާތ�ންތ ނގ�އި ާއެހެން ާހ�ދ�ނީ.ާދުނިޔޭގެ ާމި ާސިޓީއ�ކ�ށް ާރ�ނގ�ޅުކ�މ�ށް ާޚ�ރ�ދުކުޑ�ވެފ�އި ާއެފިޝ�ންޓުވެފ�އި މ 

ާބޮޑުވުމުގެާއެކ� ާއ ބ ދީ ާއޮންނ�، ާއެއްކޮށް ާގޮތ�ކީ ާއެ ާނޫން. ާކިޔ�ންވެގެނެއް ާއެހެން ާސިޓީ ާކޮންމެހެން ާކުރ�ނީ ން

ާމިާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާވ ތީ. ާރ�ނގ�ޅުގޮތ�ކ�ށް ާއެއީ، ާމޮޑެލ�ކ�ށް ާއެޑްމިނިސްޓިވް ާތ�ނެއްގ�އި ާއޮތް ފުރުޞ�ތު

ާވެސް ާކުރިން ާއޮތީ ާފުވ�އްމުލ�އް ާރ އްޖޭގ�އި ާޚ އްޞާ�ާހިތ�ށްއ�ރ�ނީ ާއެހެންވީމ  ާގޮތ�ކ�ށޭ. ާތ�ފ ތު ާއ�ތޮޅުތ�ކ  އެހެން

ާކ�މ�ށްާ ާއޮތް ާޖ ގ� ާކ�ންކުރެވިދ ނެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދޭތެރޭގ�އި ާރ�ށ  ާއެ ާނުވ�ތ� ާދޭތެރޭ ާއ�ތޮޅ  ާއެ ގޮތ�ކ�ށް

ާކ� ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާގިނ� ާއ�ދި ާތ އީދުކޮށް ާމިކ�މ�ށް ާހުށ�ހ�ޅ�ނީ ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� މ�ށްާފެންނ ތީވެ

ާޓ މްާނިމުނީމ�ާ ާމި ާމިސ ލ�ކ�ށް ާއ�ދި ާހޮވިފ�އިާތިބިާގޮތ�ށްާބ�ހ�އްޓ  ާފ�ހުންާވެސްާއެާާ�ވ�ންޏ ާއ�ދިާމިހ ރު އ�ހ�ރު

ާތ އީދުކުރާ  ާހުށ�ހެޅުމ�ށް ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާބ އްވ�ން. ާހުޅުވ ލ ފ�އި ާފުރުޞ�ތު ާއ�ނބުރ ލުމުގެ މޮޑެލ�ށް

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއް އ�ޅުގ�  ޔ .ވ ހ�ކާ�

ާ
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ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާތިބި ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއ�ރުވ�ނީ ާމި ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެން އ ދެ،

ާދ އިރ ގެާ ާތޮއްޑޫ ާއ�ރުވ�ނީ، ާފުރުޞ�ތު ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެން ާނެތް. ާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެން ާމިތ�ނ�ށް ާމިވ�ގުތު ވެސް

ާންބ�ރުާއ�ލީާވ�ޙީދ�ށް.ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ލީާވ�ޙީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއެބ�ތިއްބެވި.ާ ާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެން ާރ�އީސް ާވެސް، ާމެންބ�ރުން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބެހޭާ ާއިޞްލ ޙ  ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާވ ނެ.ާމީގ�އި ާގޮތް ާއޮޅޭ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާބޮޑ�ށް ާވިދ ޅުވީމ ،ާވ�ރ�ށް އެހެންވީމ ،ާތިހެން

ާވ�ނީ ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާާގޮތުން ާއެބ�ހުރި ާވެސް ާވިސްނުމުގ�އި ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އެއް ާ�އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާ ާމި ާހިތ�ށްއ�ރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާއެބ�ހުރި. ާވެސް ާވިސްނުން ާއެގޮތ�ށް ާދ ން. ާމޮޑ�ލ�ށް ާއެ ާފ�ހުން ާ�އ�ހ�ރު

ާޙ�ޤީޤ�ތުގ� ާބ ވ�އޭ. ާމ�ޤްޞ�ދެއްގ�އި ާކޮން ާމިއުޅެނީ ާގެނެސްގެން ާމިހ ރު ާކ�ންތ�އް ާފ�ހެއްގެ ާސިޓީާއ�ހ�ރު ާއ�އްޑޫ އި

ާދިޔ�އީ ާވެސް ާކ�ންތ�އް ާއެހެންވީމ ާބޮޑުާހެދުމުގެ ާހިސ ބ�ށް. ާމ ރ މ ރީއ�ކ  ަޙީޤަޤުތަގިއ ިމަކަހަލ � ހ�މ�ނުޖެހުމ�ކ އި

އުޅޭާޒުވ ނުންނ އިާަކްނަކަމީކ ިސާޔީސ ޮގުތްނ ެއ ަރެށްއެގ ޕިޮލިޓްކްސ ުމިޅްނ ިކަލނުބޮކްށާލ ެއަރެށްއަގިއ 

ާއުސޫލުންާހ�ރުމީހުންނ  ާހެދިއްޔާ ާޖ�އްސ ާމި ާކިޔ�އިގެންާސިޓީ ާއެކ�ށްޗެއް ާއެންމެން ާބ�ދ�ލުގ�އި ާގޮތުގެ ކުރ ާކ�މެއްގެ

ާ ާގިނ� ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާރ�ނގ�ޅުވ ނެހެން. ާމ  ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާބޭނުންވ�ންޏ އ�ޅުގ� ާސިޓީ ނޑުމެންގެާާރ�އްޔިތުން އ�ޅުގ�

ާވޯޓުާ ާއެ ާވެސްާނުއެއްާނ�ގ .ާއޭރު ާވޯޓު ާއުޅެފ�އިާއެމ�އްސ�ލ�އެއްާނެތް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެ ވޯޓެއްާވެސްާާނ�ގ�ން

ާއެހެންވީމ  ާާައުޅަގނުޑ ަޤޫބެލއް � ނުނ�ގ . ާމެންބ�ރ�ކު،ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާއެއް ާއިންނ� ާއ�އިސް ާމިތ�ނ�ށް ާ�ނުކުރ�ން

ާލ�އްވ�އިގެންާއުާ ާމެންބ�ރ�ކު ާއެއް ާތިބޭއިރު ާއެއްޗެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމ މެންބ�ރުން ަޙީޤަޤުތަގިއ ިމ ަމިޖީލުހަގިއ � ޅުއްވ 

އްާމީގެންާރ�ނގ�ޅ�ކ�ށްާނޭނގޭނެ.ާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރުންާތ�މްސީލުކުރާ ބ�ރުންނ�ކ�ށްާފުވ�އްމުލ�ކުގެާރޫހެމެނ77ާްިތިބ 

ާއެރޫހ� ާތިއްބ�ވ . ާއެބ� ާމެންބ�ރުން ާދެ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާބ�ލ ނ�މ� ާގިނ�ާާށް ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާގޮތުން ާވިދ ޅުވ  ބޭފުޅުން

ާއ� ާހ�ދ ކ�ށްާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާދެން ާއ�ރ�އްޔިތުންާސިޓީ ާނެއްކ  ާހިތ މ�އ  ާވ�ރ�ށް ާމިހ ރު ނޑު ާމިާޅުގ� ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން އެކު

ނޑުާހިތ�ށްއ�ރ ާ ާފ�ހުންާމިތ ާހ�މ�ާއިރުއިރުކޮޅ ާސިޓީާހ�ދ�ންާއެބ�ާއިޞްލ ޙުާއ ދޭ.ާއ�ޅުގ� ލ މ�ރުކ�ޒީާޤ ނޫނުާނިމުނު

ާކީ ާޕ ޓީން ާހިންގ  ާސ�ރުކ ރު ާސިޓީމި ާއުތުރުގ�އި ާރ އްޖޭގެ ާކުޅުދުއްފުށީގ�އިާއްވެތޯ ާސިޓީާާނުހ�ދ�ނީ. ާހ�މ� ވެސް

ާނޫން ާއެކ�ންޏެއް ާދެކުނ�ށް ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާއިނގޭތޯ. ާއެހެންވީމ ާހ�ދ�ންޖެހޭނެ ާދ ންޖެހޭނީ. ައުޅަގނުޑ � ތ�ރ�އްޤީ

ާެދކ ާލިމިޓު ާހިސ ބ�ކ�ށް ާވ�ކި ާމިހ ރުާަޭގޮތުގ�އި ާއެއީ ާއެއް. ާމ�އްސ�ލ� ާބޮޑު ާވ�ރ�ށް ާމިއީ ާހެދެންޏ  ާސިޓީ ާމި ވެފ�އި

ާބޭ ާވެސް ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާހ�މ� ާހިސ ބުތ�މިކ�ން ާރ އްޖޭގެ ާއުސޫލ�ށް ާދޭ ާސިޓީ ާމިާސް ާމިހ ރު ާހެދުން ާސިޓީ ކުގ�އި

ާމިޢ އް ާއެހެންވީމ ާމުވެގެން ާއެކިއެކިާައުޅަގނުޑ ެއެދްނ ިމޮގަތްށ ިސީޓ ނ� ދ�ނީ. ާތ�ރ�އްޤީ ާމި ަުހ�ދ 
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ާއ�ތޮޅުގ�އިާާއްދުތ�ކ�ށްާބެހޭސ�ރ�ހ� މިއޮތީާޤ ނޫނީާގޮތ�ށް،ާތ�ރ�އްޤީާބ�ހ ލެވޭާއުސޫލ�ކުންާސިޓީާހ�ދ�ން.ާމިހ ރުާއ�އްޑު

ާމިާ ނޑުމެންާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ާއ�ޅުގ� ާހެދިފ�އި.ާދެންާޤ ނޫނީާއިމުގެާތެރެއ�ށްާފެއްތޭތޯާމިހ ރު ާއިމުގެާބޭރުންާސިޓީ

ާއެއީާ ާއެހެންވީމ ާދ�ނީ. ާނޫން. ާއެއް ާނުގެންނ�ން.ާައުޅަގނުޑ ަހަމ ެއެދްނ ިމޮގަތްށ ިސީޓ ަހަދނ� މ�އްސ�ލ� ްަ

ާމެންބ�ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާދުވ ލ�ކު ާހ�ދ�ން،ާހ�މ� ާސިޓީ ާމ މިނގިލީގ�އި ާގެނެސްފ ނެ ާއެއްފ�ހ�ރު ާގެނެސްފ ނެ، ރެއް

ާއެއީާ ާއިނގޭތޯ. ާރ�ނގ�ޅުވ ނެ ާވ�ރ�ށް ާހ�ދ ލ�ން ާސިޓީ ާހ�މ� ާވެސް ާތޮއްޑޫގ�އި ާހ�މ� ާހ�ދ�ން، ާސިޓީ ނ�އިފ�ރުގ�އި

ާސި ނޑުވެރިކ�މ ާބެހޭ ާހ�ދ ލެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ދ� ާއެއް ަެންނ�ކ�ށްާިމ ުއޫސުލްނ ިސީޓ ަހާދަކްށ ައުޅަގނުޑމ� ޓީ

އ�ހ�ރުާފ�ހުންާވ ންާއޮތްާާ�ތ އީދެއްާނުކުރެވޭ.ާއ�ނެއްކ ާބ�އެއްާމެންބ�ރުންގެާވ ހ�ކ�ފުޅުތ�ކުންާއެބ�ާއެނގޭާމިއީާއ�ދިާ

އ�ހ�ރުާފ�ހުންާވ ންާއޮތްާކ�މެއްާމިހ ރުާއެާވ ހ�ކ�ާދ�އްކ ،ާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އިާމުޒ ހ�ރ ކޮށް،ާާ�ކ�މެއްކ�ން.ާއެހެންވީމ�،ާ

ާއެއްބ�ޔ�ކު ާއެކ�މ�ށްާާރ�އްޔިތުން ާރ�އްޔިތުން ާގިނ� ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާނެތް. ާކ�މެއް ާމިކ�ންކުރ ނެ ާޖ�އްސ  އ�ނެއްބ�ޔ�ކ 

ނޑުާމިދ�ންނ�ވ ާވ ހ�ކ�ާއ�ކީާާކ�މ�ށްާބޭނުންވ  ވ�ންޏ ާސިޓީާހެދުމ�ކީާމ�އްސ�ލ�އެއްާނޫން.ާދެންާއ�ނެއްކ ާމީގ�އިާއ�ޅުގ�

ާތ�ރ�އްޤީހ� ާރ އްޖެ ާއުސޫލުން ާމިސ�މ�ހ�މ� ާވިސްނ�ންޖެހޭ. ާއެކ�ނި،ާކުރުމ�ށް ާދެކުނ�ށް ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާމިހ ރު ރުކ ރުން

ާވޯޓުާ ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާދޭކ�ހ�ލ� ާއެކ�ނި ާތ�ރ�އްޤީ ާމިހ ރު ާއެކ�ނި ާދެކުނ�ށް ާބޭނުންވޭ. ާތ�ކުރ ރުކޮށްލ�ން ާހ�މ� ނޑު އ�ޅުގ�

އޮތް.ާއެާރްއޖެޭގ އ� ގޮތ�ށްާމިވ�ނީ.ާއެހެންވީމ ާހ�މ�ކުރ�ން،ާދެކުނުގެާވޯޓ�ށްާއެކ�ނިާއުޅޭ � ހެންވީމ ަުތުރުާވެސްާއެބާ�

ބޭފުޅުންާާައުޅަގނުޑ ެއެދްނ ާރްއޖެޭގ ުއުތުރަގިއ ައިދ ާޚްއަޞޮކްށ ުކުޅުދްއުފީށަގިއ ިސީޓ ެއްއ ަހަދްނ ތި 

ާވެ ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއުއްމީދުކުރ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިކ�މ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ން. ސް

ާގޮސްގެންތ އީދުކުރ�އްވ ނެކ�މ�ށް ާދެކުނ�ށް ާހ�މ�އެކ�ނި ާވެސްާާ. ާހެދުމ�ކީ ާސިޓީ ާވެސް ާދެކުނުގ�އި ާއ�ދި ކ�މ�ކުނުދ ނެ.

ނޑުމެންާޖެހިލުންވ ާކ�މެއްާނޫން.ާއެ ވ�ންޏ ާހ�މާ�ާކ�މ�ށްާބޭފުޅުންާވެސްާއެާގިނ�ާމީހުންާބޭނުންވ ާކޮންމެހެންާއ�ޅުގ�

ާދޭންވީާއިނގޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމިރިޔ ސ�ތުން ާއ�ރުވ�މުން ާފުރުޞ�ތުާާފުރުޞ�ތު ާހ�މ�ހ�މ�އ�ށް ާޕ ޓީތ�ކ�ށް ާއެކި ާތ�ރުތީބުން ާއެދިފ�އިވ  ގެންދ�ނީ

ާމި ާގެންގުޅެމުން. ާއުސޫލެއް ާމިތ�ނ�ށްާާދިނުމުގެ ާބޭފުޅ  ާއޮތް ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ވ�ގުތު

ާާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމ�ށް.هللاާަީާޑީ.އ ރު.ޕީގެާޢ�ބްދުައުޅަގނުޑ ިމ ުފުރަޞުތ ައުރަވނ� ރުވެވ�ޑ�އިގެންާނެތް.ާއެހެންވީމ ހ ޒި

ާ

 ާދެއްކެވުން:ވ ހ�ކ�ާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމުهللاާރުާޢ�ބްދުމ ފ�ންނުާހުޅ�ނގުާދ އިރ ގެާމެންބ�

ބޮޑުާތ�ފ ތެއްާނެތް.ާކުރިންާހ�މ�ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާހ�މ�ާތިާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ ގޮތ�ށްާއ�ނެއްހެންާމ 

ާ ާމެންބ�ރުން ާވެސްދެ ާލިބުނީ ާތި ާހ�މ� ާފުރުޞ�ތު ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާދެ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ހ�މ�ާާވ ހ�ކ�ދެއްކުމ�ށްފ�ހުގ�އި
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ާއެހެންވީމ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާައުޅަގނުޑެމްނ ތި � ވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން. ާނެތިން. ާމ�އްސ�ލ�ޖ�އްސ ކ�ށް ާބޮޑ�ކ�ށް ާމ  ކ�މ�ކ�ށް

ާމ�އް ާހެދުމުގެ ާސިޓީ ާމި ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިކ�ންާރ�އީސް، ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ސ�ލ�ތ�އް

ާމ ލެ ާމިއުޅެނީ ާނޫނިއްޔ ާލ�އިގ�ނެގެން ާވީމ�ތޯ ާމ�ޝްރޫޢުތ�އްާާސިޓީއ�ކ�ށް ާތ�ރ�އްޤީގެ ާރ�ށްރ�ށުގެ ާއެހެނިހެން ރ އްޖޭގެ

ނޑުމެންނ�ށްާމިާ ާއެއްާނެތީމ�ތޯ.ާސިޓީއެއްގެާދ�ރ�ޖ�ާނުދެވޭތީތޯ.ާމިާވިސްނުމުގެާތެރެއިންާއ�ޅުގ� ނުގެންދެވެނީާސިޓީ

ާމިމ�އްސ� ާލ�އިގ�ނެގެން ާސިޓީއ�ކުންާާލ� ާކޮންމެހެން ާއ�ކީ ާތ�ރ�އްޤީ ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� އުޅެނީ.

ާވެސްާ ާއ�ށް ާއ�މިއްލ� ާގޮތުގ�އި ާސިޓީއެއްގެ ާއެތ�ން ާގޮސް ާތ�ރ�އްޤީވ�މުންވ�މުން ާނޫނޭ. ާކ�މެއް އ�ންނ�ންޖެހޭނެ

ާހިސ ބ�ށް ނޑ�އެޅޭ ާކ�ންތ�އްތ�އް.ާއެހެންވީމ ާާކ� ާހެނީާސިޓީއެއްގ�އިާވެއްޖިއްޔ ާނޑުމެންާވިސްނ�ންާމިޖެައުޅގަ � އެބ�ދޭ

ާދ�ންނ�ވ�ނީ ާކޮބ�އިތޯ.ާމިސ ލ�ކ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީ ނޑު ާކޮބ�އިތޯ.ާމ�އިގ� ާއުސޫލުތ�ކ�ކީ ނޑު ާމ�އިގ� ނ�މާ�ާހުންނ�ންޖެހޭ

ާމިާ ާކިހ ވ�ރެއްތޯ. ާޕޮޕިއުލޭޝ�ނ�ކީ ާއޮޕްޓިމ�މް ާމިާސިޓީއެއްގ�އި ާވިސްނ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނީ.ާޖެހެާކ�ންތ�އްތ�އް

ާއެކ�މ  ާއ�ދި ނޑުމެންާދިރ ސ ކޮށްާބ�ލ ފ�އި ާމިާއ�ޅުގ� ާގޮތެއްާނިންމ�ން ާޕޮޕިޔުލޭޝ�ން.ާއ�ދިާާމެދު ާއޮޕްޓިމ�މް ޖެހެނީ

ނޑުމެންނ�ށްާ އެތ ނގ�އިާހުރިާއެާސިޓީއެއްގ�އިާނޫނީާއެާހިސ ބެއްގ�އިާހުރިާއިޤްތިޞ ދީާފ�އިދ ތ�ކ�ކީާކޮބ�އިތޯ.ާއ�ޅުގ�

ާ ާއުތުރުން ާރ އްޖޭގެ ާފެނޭ ާސިޓީާއެބ� ާހއ.ހޯރ�ފުށި.ާކީއްވެތޯ ާވެސް ާއެާބ�ލ�އިލ އިރުގ�އި ާނުހ�ދ�ންވީ ގ�އި.ާނތ ާއެއް

ާކޮށްގެންާހ�ދ�ންވީނޫ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެހެނިހެން ާނުވީތ ކ�ށް ާއ�ދި ާގެންގޮސްގެން ާއ ބ ދީ ާހިއްކ�އިގެން ާބިން ންތޯ.

ާޓްރ ނއެތ  ާއެ ާހ�ދ�އިގެން ާއެބ�އޮތް. ާހެދެން ާވެސް ާބ�ނދ�ރެއް ާޓްރ ންޝިޕްމ�ންޓް ާއެތާ ގ�އި ާބ�ނދ�ރު ންޝިޕްމ�ންޓް

ނޑުމެންާއެކ�ންާނބ އްވ�އިގެންާއެތ  ގ�އިާސިޓީއެއްގެާގޮތުގ�އިާތ�ރ�އްޤީކޮށްގެންާކ�ންކުރެވެންާއެބ�އޮތް.ާކީއްވެތޯާއ�ޅުގ�

ާމިދ�ންނ�ވ�ނީ.ާ ާމިސ ލެއް ާހ�ދ�އިގެން، ާސިޓީއ�ކ�ށް ާއެކ�ނިތޯ ާދިއްދޫ ާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އިތޯ ާދިއްދޫ ާހ�މ� ނުކުރ�ނީ.

ނޑުާ ާާއ�ޅުގ� ާއެއްވެސް ާސިޓީހ ނުދ�ންނ�ވ�ން ާދިއްދޫގ�އި ާާލ�ތެއްގ�އި ާމިހ ރ� ާވެސްާއެއް ާއެއް ާވ ހ�ކ� އެާ� އޮތް

ނޑުމެންާމިާވިސްނ�ންޖެހޭާގޮތ�ކީ.ާާވެސް.ާއެކ�މ�ކުާއެއެއްާނޫންާއެއްާވިސްނުމެއްާގެންގުޅޭާވ ހ�ކ� ކ�ންނޭނގެާއ�ޅުގ�

ާދ�ންނ� ާމިސ ލ�ކ�ށް ާކޮންކ�މެއްތޯ. ާމިއ�ންނ�ނީ ާވެގެން ާސިޓީގ�އިާާ�ނ�މ�ާވ�ނީސިޓީއ�ކ�ށް ާމ ލެ ާސިޓީ. މ ލެ

ާއެދިާ ާސިޓީތ�ކ�ށް ާދެކުނުން ާރ އްޖޭގ�އި ާއެކ�މ�ކު ާމެންބ�ރ�ކު. ާއެއް ާދ އިރ ތ�ކުން ާއިންތިޚ ބީ ާމިއ�އީ އިންތިޚ ބެއްގ�އި

ާވެސްާ ާޤ ނޫނުގ�އި ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާއިޞްލ ޙު ާމިހ ރު ާވެސް ާސިޓީގ�އި ާއ�އްޑޫ ާވެސް. ާދެކޮޅުން ާމިހިރީ ހުށ�ހ�ޅ ފ�އި

ނ�ނީާއިންތިޚ ބީާދ އިރ އ�ކުންާދެާމެންބ�ރުންާއ�ންނ�ާވ ހ�ކ�.ާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އިާވެސްާހ�މ�ާއެގޮތ�ށް.ާއިންތިޚ ބީާމިއޮން

ާފުވ�އްމުލ�ކުގެާ ާއ އި ާއ�އްޑޫ ާހިސ ބ�ކީ. ާދިމ ވ  ާމި ާމ�އްސ�ލ� ާމި ާވ ހ�ކ�. ާއ�ންނ� ާމެންބ�ރުން ާދެ ދ އިރ އ�ކުން

މ ލެާސިޓީާކ�އުންސިލުގ�އިާއެއީާދިވެހިރ އްޖޭގެާކެޕިޓ�ލްާސިޓީގެާއިންތިޚ ބީާދ އިރ އ�ކުންާދެާމެންބ�ރުންާއ�އިސްފ�އިާ

ާއ�ންނ� ާމެންބ�ރ�ކު ާއެއް ާއިންތިޚ ބީާދ އިރ އ�ކ�ށް ާމ ލެާސިޓީ ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިވ  ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާހިމެނޭ ންާގޮތުގ�އި

ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާފޮމިއުލ�ރ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާހޮވިގެން. ާމ�ސ�އްކ�ތެއްމިޖެހެނީ ާބ�ރ ބ�ރ�ކ�ށް ާކޮންމެާާވެސް ނުކުރޭ.

ލިއްޔ�ތުާކުާޤ�އުމުާހިންގުމުގެާބޮޑުާމ�ސްއޫމެންބ�ރ�ކުާވެސްާއެާމެންބ�ރ�ކ�ށްާފެނުނުާއެއްޗެއްާމިާގެނެސްދެނީ.ާއެކ�މ�
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ައުޅަގނުޑެމްނ ިމަކުމަގިއ ެގްނުގެޅްނ � މ�ހ�މ�އ�ށްާބެހިފ�އި.ާއެހެންވީމ މިއޮންނ�ނީާސިޔ ސީާހުރިހ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްާހ�

ާފެންނ�ޭބުންނާވ ުއޫސަލީކ ަރއ ާމިކ�މުގ�އިާސިޓީާހ�ދ�ން ސިޓީާހެދުމުގެާފުރުޞ�ތުާދޭށޭާާވ�ންޏ ާކ�މ�ށްާަްޔިތުން

ާހ�ދ�ންާ ާސިޓީ ާރ�އްޔިތުން ާދޭން.ާއެކ�މ�ކު ާފުރުޞ�ތު ާހެދުމުގެ ާސިޓީ ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުންވ  ރ�އްޔިތުންނ�ށް.ާރ�އްޔިތުން

ާވ�ނީ ާއިންތިޚ ބެއްާއިންޞ ފުވެރިާއިންތިޚ ބެއްާބ އްވ�އިގެން،ާޚިާ�ނ�މ�ާބޭނުންނުވ ކ�މ�ށް ާހޯދުމުގެާއިންޞ ފުވެރި ޔ ލު

ނޑ�ށްާ ާއ�ޅުގ� ާކުރީމ� ާއެކ�ން ާތެރެއިން ާއުސޫލުގެ ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުގ�އި ާއެކ�ން ބޭއްވުމ�ށްފ�ހުގ�އި

ާމިއޮތީާ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއޮންނ ނީ. ާރ�ނގ�ޅ�ށްކ�ން ާއެންމެ ާއެކ�ން ޤ�ބޫލުކުރެވޭ

3ާއ�ތޮޅ އ39ާާިސިޓީ.3ާާއ�ތޮޅ އ39ާާިއ�ތޮޅުގެާބ�ދ�ލުގ�އ�1ާާިއ�ތޮޅ�ށް،�1ާާއ�ތޮޅުގެާބ�ދ�ލުގ�އ�3ާާިއިާރ އްޖޭގ�ާ

ނޑުމެން ަޭާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާޖ�ދުވ�ލުާިމާހުރ ަތާޢުރްޟ ެއަބވ� ނ�ށްާމިއޮތީާލިބިފ�އި.ާއެހެންވީމ ސިޓީާމިހ ރުާއ�ޅުގ�

ާމިހިރީާއ ާ� ާހ�ދ ލެވުނީ.ާާވެސް. ާސިޓީ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް. ާއ�ތޮޅެއްާވެސް ާއ�އްޑު ާކިޔ�ންޖެހެނީ. ާމިހ ރު ާސިޓީ އ�އްޑޫ

ާލިޔެ ާވ�ކިން ާގޮތުގ�އި ާއ�ތޮޅެއްގެ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާއެކ�މ�ކު ާއ�ތޮޅު.ާއެހެންވީމ ނުކިޔޭ. ާއ�އްޑު ވެސްާާިމއީ � ވިފ�އި

ާމެންބ� ާފ�ހ�ރ�ކު ާމިގޮތ�ށް ާޤ ނޫނުތ�އް ާމި ނޑުމެން ާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ާހިސ ބެއް.ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދިމ ވ  ާއެާމ�އްސ�ލ� ރ�ކު

ާއެ ާވިސްނުން ާމެންބ�ރުންގެ ާހ�އެއްކ� ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާހިމެނޭ ާސިޓީއެއްާާދ އިރ އެއްގ�އި ާކިޔ ފ�އި ާހުރީތިއްޔޭ ގޮތ�ށް

ާމިގޮތ�ށްާހުރީތީއޭާ ާބ�ޔ�ކުާވިސްނުން ާދ އިރ ގ�އިާހިމެނޭާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ހ�ދ ކ�ށް،ާޤ ނޫނުާހުށ�ހ�ޅ ކ�ށްާނުވ ނެ.ާއ�ދިާއެ

ނޑުމެންާއިށީނދެގެންާރ�ނގ�ޅ�ށްާމީގ�އިާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ންވީ.ާސިޓީާާކިޔ ފ�އިާވެސްާޤ ނޫނުާގެނެސްގެން ނުވ ނެ.ާއ�ޅުގ�

ާސިޓީތޯ ާކިތ�އް ާހ�ދ�ންވީ ާއުޅޭނީާާރ އްޖޭގ�އި ާމީހުން ާސިޓީތ�ކުގ�އި ާއެ ާނޫނީ ާޑިވެލޮޕްކޮށްފ�އި ާސިޓީތ�އް ާއެ އ އި

ާނިންމ�އި ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއީ ާހިސ ބ�ށްދ ވ�ރ�ށްތޯ ާއ ބ ދީއ�ކ އި ާޤ�އުމުގެާކިހ ވ�ރެއްގެ ާމި ާކ�މ�ކީ.ާމިއީ ދޭންވީ

ނޑުމެންާކޮށްދޭންވީާކ�މ�ކީ.ާވ�ކިންާހ�މ�ާއ�އްޑޫާއ އިާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އިާވ�ކިާސިޓީ.ާއުތުރ�ކ�ށްާ ކުރިމ�ގ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ�

ާއެއްވެސްާކ�މެއް.ާ ާކ�މެއް.ާދިއްދޫގ�އިާވެސްާނެތް ާއެއްވެސް ާއ�ޅ ލުމެއް.ާކުޅުދުއްފުށީގ�އިާވެސްާނެތް ާއެއްވެސް ނެތް

ވ ާނ�އިފ�ރުގ�އިާވެސްާނެތްާާރ�ފުށީގ�އިާވެސްާނެތްާއެއްވެސްާކ�މެއް.ާއ�ދިާބޮޑުާތިލ�ދުންމ�ތީގެާބޮޑުާދޮރުކ�މުގ�އިހޯ

ަތަރްއީޤ ަތްނަތަންށ ެގްނިދުއަމްށަޓަކިއ � އްާނެތް.ާއެހެންވީމ އެފ�ދ�ާވިސްނުމެއް.ާއެފ�ދ�ާގޮތ�ކ�ށްާވިސްނުންތ�ކެާ

ާދެމެހެއްޓެނިވިާއާބީދ ިމާހުރ ެބިހަފިއާވ ޮގުތްނާނިއ ާރްއޖޭ  ާއިޤްތިޞ ދު ާގޮތ�ކ�ށްާާގެ ާހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތުގ�އި

ާމި ާއ�ތުރ ލ�ން ާސިޓީތ�އް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާާބ�ލ�އިގެން ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ާވެސް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ޖެހެނީ.

ާ ާހެދުން ާސިޓީ ާއ�ދ�ދ�ކ�ށް ާވ�ކި ާވެސް ާމެނިފެސްޓޯގ�އި ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާއ�ދި ާވެސް 5ާާމެނިފެސްޓޯގ�އި ތެރޭގ�އިާއ�ހ�ރު

ާއެާާގެންދ ނެ ާއޮތް. ާބުނެވިފ�އި ާއިންވެސްޓުާކ�މ�ށް ާސިޓީތ�ކ�ށް ާއެ ާއެާކ�މ�ކު ާއ�ންނ�ނީ. ާކޮންތ ކުންތޯ ާފ�އިސ  ކުރ 

ނޑުމެންނ�ކ�ށްާނުފެނޭާސިޓީތ�ކ�ށްާ ނޑުމެންނ�ކ�ށް.ާމިއ�ދ�ކުާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާދިމ ލެއްާނެތް ާއ�ންނ ނެާއެއްވެސް ފ�އިސ 

ާދިމ ލެއް ާއ�ންނ� ާފ�އިސ  ާސިޓީއ�ންނ�ންޖެހޭނެ ާމ ލެ ާތ�ރ�އްޤީކުާ. ާމި ާބެލިގެން ާނޫނިއްޔ އ�ށް ާރ�ށްރ�ށް ާރެވިފ�އިވ 

ާއެހެންާ ާޔުޓިލ�އިޒްނުކުރެވިފ�އި. ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާމިއޮތީ ާވެސް ާބިންތ�އް ާހިއްކިފ�އިވ  ާބިންތ�އް ތ�ރ�އްޤީކުރެވިފ�އިވ 
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ނޑ�ކ�ށްާ ޑޮލ�ރުާޚ�ރ�ދުކޮށްގެންާހެދިފ�އިހުރ61ާާިމިދ�ންނ�ވ�ނީާހުޅުމ ލޭގެާއެތ�އްާބ�އިވ�ރުާބިމެއް،ާގ ތްގ� މިލިޔ�ނެއްހާ 

ާބ�އިާ ާއ�ނެއްކޮއެތ�އް ާއޮއްވ  ާވެސްާހިއްކ�ނީ.ާހިއްކާ ވ�ރުާބިމެއް ާތިލ�ފ�ޅު ާހިއްކ�ނީ.ާއ�ނެއްކޮޅުން ާގުޅީފ�ޅުާވެސް ޅުން

ާއެއް ާކިހިނެއްހުރިހ  ާވ�ނީ ާމި ާއެތ ޗެއްގ�އި ާހުޅުމ ލޭގ�އި.ާނތޯ. ާބޭނުންނުކުރެވި ާބިން ާއ�ދިވެސް ާއެބ�އޮތޭ ގ�އި

ގުޅީފ�ޅުާލޭގ�އިާއޮއްވ ާކ�އިރިންާއެކ�ށީގެންވ ާރ�ނގ�ޅުާގޮތެއްގ�އިާބޭނުންނުކުރެވިާހުރިާއެތ�އްާބ�އިވ�ރުާބިމެއްާހުޅުމ 

ރިކޮޅުާލިބޭާއެއިރެއްގ�އިާވެރިކ�ންާކުރ ާބ�ޔ�ކ�ށްާއެާލ ާތޯާޤ�އުމ�ށް.ހިންގީމ�ާވ�ނީާކޮންކ�މެއްާހިއްކ�ނީ.ާއެާޕްރޮޖެކްޓު

ާޕްރޮޖެކްޓު ާމ�އްސ�ލ�ާގޮތ�ށްތޯ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ާހިންގ�ންވީ. ާއެާެއޮގަތަކްށ ޫންނ ެއަކްނ ުކަރްނވީކީ � އ�ކީ. .ާ

ާފ�އިސ ކޮއިރެއްގ� ާއެ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާކުރ  ާވެރިކ�ން ާޕްރޮޖެކްޓުއި ާނޫން ާގޮތ�ކ�ށް ާލިބޭ ާޕްރޮޖެކްޓު�ކީހިންގ�ންޖެހޭނީާޅު .ާ

ވީާސ�ރ�ހ�އްދުންާހުޅުމ ލެާހިއްކ�ންާފ�ށ ފ�އިާވ�ނީާގ�އި.ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އިާމ ލެއ އިާހިންގ�ންޖެހޭނީާދެމެހެއްޓެނެވިާގޮތެއްާ

ާރ�އީސު ާއ�ލްއުސްތ ޛްކުރީގެ ާޢ�ބްދުލްޤ�އްޔޫމޭާލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމީާމ�އުމޫން ާއެކ�މ�ށްާބ�އެއް ާކިޔ ތީވެ، ހުން

ތ�ކީ.ާފ�ރ ތުންާއ�ނެއްާތ�ންާހިއްކ ލ�ން.ާއެއެއްާނޫންާމިކ�ންާއޮންނ�ންޖެހޭނެާގޮާގޮތުންާގޮސްާއ�ނެއްާދިނުމުގެރ�އްދު

ާވ�ންޏ  ާކ�މ�ށް ާހ�ދ  ާރ�އްާސިޓީ ާތެރެއިން ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ންނ�ންޖެހޭނީ ާވިސްނުން ާހެދުމުގެ ާބޭނުންވ ާސިޓީ ޔިތުން

ާފ�އިދ ތ�ކެއް ާއިޤްތިޞ ދީ ާއެތ�ނ�ށް ާހ�ދ�އިގެން ާސިޓީތ�އް ާޑިވެލޮޕްާހިސ ބުތ�ކެއްގ�އި ާސިޓީތ�އް ާގޮތ�ށް ވެގެންާލިބޭ

ާހ�މ�ގ�އިމުވެސްާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާސިފ�ކުރ�އްވ ނީ. ާބޭފުޅުން ާބ�އެއް ާގޮތުގ�އި ާމ�ރުކ�ޒުތ�ކެއްގެ ާވިޔ�ފ ރީގެ އ�ންނ�ންޖެހޭނީ.

ާ ާވ�ނީ ާވެސް ާދ ދިސިފ�ކުރ ހިތް ާގޮތެއްގ�އޭ. ާމ�ރުކ�ޒުތ�ކެއްގެ ާވިޔ�ފ ރީގެ ާއ�ންނ�ންޖެހޭނީ ާހެދިގެން ާމިދ ކ�ށްާާސިޓީ

ާހ� ާބ�ނދ�ރެއް ާޓްރ ންޝިޕްމ�ންޓް ާހއ.ގ�އި ާވިސްނުނު ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކުރިންާދުވ�ހ�ކު ާމީގެ ދ�ންވެގެން

ާދިޔ�ވ�ކ ލ ތު ާބޭފުޅުން ާބ�އެއް ާއެާކުރި ާއ�ރ�އި ާވިލުފުއްޓ�ށް ާތ.އ�ތޮޅު ާގޮސް ާމިގޮތ�ށް ާބުނީ ާއ�ރ  ާނގ�އިާތ ާދިމ ލުން

ާރ�ނގ�ޅުވ ނޭ ާއިންތިޚ ބ ާވެސް ާހ�ދ ލ�ން ާއެާބ�ނދ�ރެއް ާބޯޓެއްތޯ ާކޮން ާއެކ�މ�ކު ާވ�ންނ�ނީ.ާާދިމ ކޮށްފ�އި. ތ�ނ�ށް

ާވެސްާ ާބޯޓެއް ާވ�ންނ� ާއެދިމ ލުން ާއެނގޭނެ ާވެސް ާއެންމެންނ�ށް ާތިބި ާލިބިފ�އި ާމ�ޢުލޫމ ތުތ�އް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

އެއް.ާމީގެާކުރިންާފެނިފ�އިާއޮތީާއެކ�ން.ާއެދިމ ލުންާާންާއ�އްޔ ާއ�ރ�އިގެންާއ�ންނ ނީާސުނ މީނޯންނ ނެކ�ން.ާއ�ރ�އިގެ

ާރ އްޖޭގެާމެދުންާދ�ތުރުކޮށްފ�އިާއ�ނެއް ާދިވެހިރ އްޖެއ�ކ�ށް.ާމިދ�ންނ�ވ�ނީ ާދ ނެ،ާާއ�ންނ ނެާބޯޓެއްާނޯންނ ނެ ފ�ރ ތ�ށް

ާއިރުން ާއ�ދި ާނޯންނ ނެ. ާބޯޓެއް ާއެއްވެސް ާދ ނެ ާފ�ރ ތ�ށްާާހުޅ�ނގުފ�ރ ތ�ށް ާހުޅ�ނގު ާވެސް ާބޯޓެއް އ�ންނ�

ާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީ ާގޮތެއް ާއެއްވެސް ިމ ަކްނަތަކްށ ެއަބ ިރާޢަޔްތުކަރްނެޖޭހ ައުޅަގނުޑެމްނ � މ ދ�ތުރުކުރ ނެ

ާބ�ނދ�ރެއް،ާަކްނަކްނ ިންނާމިއުރަގއި  ާޓްރ ންޝިޕްމ�ންޓް ާއެތ ނގ�އި ާގޮއްސ�ކ  ާދިމ ވީމ  ާއިންތިޚ ބ އި ާހ�މ� .

ާޕް ާފެން ާމިކ�ންމިތ ނގ�އި ާނޫން ާއެއެއް ާކުރ�ންޏ ާލ ންޓެއް، ާގޮތ�ކީ. ާކުރ�ންވީ.ާާކުރ�ންޖެހޭނެ ާރީތިކޮށް ރ�ނގ�ޅ�ށް

ާސ�ރުކ ރުާ ާކ�މ�ކ�ށް، ާވ�ކި ާސ�ރުކ ރުން ާފ�އިސ ކޮޅެއްާާގެޕްރޮޖެކްޓ�ކީ ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުންވ  ާބ�ޔ�ކު ާހިންގ  އެވ�ގުތު

ާނުވ ނެ.ާރ�އްޔިތުން ާއޮވެގެން ާގޮތުގ�އި ާކ�މެއް ާހިންގ  ާވ ންޖެހޭނީ.ާހޯދ�ންވެގެން ާއެކ�ންކ�ން ާގޮތ�ކ�ށް ާފ�އިދ ކުރ  ނ�ށް

ާމީގ�އިާ ާނުކުރ�މޭ.ާއެކ�މ�ކު ާތ އީދެއް ާފުރިހ�މ�އ�ކ�ށް ނޑ�ށްާއެންމެ ާއ�ޅުގ� ާބިލ�ށް ާމި ާކުރުކޮށްލ ނީ ނޑުގެާވ ހ�ކ� އ�ޅުގ�
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ާވިސްނުންތ�އް ާއެ ާވެސް ާބިލުގ�އި ާކުރީގެ ާވިސްނުންތ�ކެކޭ. ާތ އީދުކުރެވޭ ާއެއީ ާވިސްނުންތ�ކެއް. ހުރީމ�އޭާާއެބ�ހުއްޓޭ

ާދ އިރ އ�ކުންާ ާއިންތިޚ ބީ ާޖެހެނީ.ާއެއީާކޮންމެ ާތ އީދުކުރ�ންާމި ާއިންތިޚ ބުވެގެންާާމެންބ�ރުންާސިޓީާ�އެގޮތ�ށް އ�ށް

ާމެންބ�ރުންގެާ ާއޭރުން ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތުތ�އް ާސިޓީއެއްގެ ާއެއީ ާކ�މެކޭ. ާތ އީދުކުރ  ާހ�މ�ގ�އިމުވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� އ�އުމ�ކީ

ާބޮޑ�ށް ާއ�ދި ާބެހިގެން ާގެންދެވޭނެާާމެދުގ�އި ާކުރިއ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެާާމ�ޝްވ�ރ ކުރެވިގެން ާފެންނ ތީވެ، ކ�މ�ށް

ވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާ ނޑުާތ އީދުކުރާ  ާ.�����ާ������ވިސްނުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާފުވ�އްމުލ�ކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާފ�ހުޢިއްޒ�ތްތެރި ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ،ާރ�އީސް، ާލިބޭނެހެން. ާއ�ޅުގ�ނޑ�ށް ާފުރުޞ�ތެއް ާބުނުމުގެ ބ�ސް

ާކ�މ�ށް ާއޮވެއްޖެ ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ާފުރުޞ�ތ�ށް ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފ�ހުާާއެާވ�ންޏ ާއެހެން ބޭފުޅ�ކ�ށް

ނޑ�ށްާފުރުޞ�ތުާދެއްވިއްޔ ާވ�ރ�ށްާރ�ނގ�ޅު.ާޝުކުރިއްޔ . ާއ�ޅުގ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�ރުވ ނ�ން.ާމިއ  ާމެންބ�ރ�ށް ނޑުާބިލުާހުށ�ހެޅުއްވި ާއ�ޅުގ� ާއެގޮތ�ށް ާފުރުޞ�ތު ާމިާާދެ،ާއެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެން ވ�ގުތު

ާފ�ރެސް ާވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ  ާނިސްބ�ތްވެ ާޕ ޓީއ�ކ�ށް ާވ�ކި ާއ�ރުވ�ނީ ާއިބްރ ހީފުރުޞ�ތު ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ މްާމ ތޮޑ 

ާމުއްޠ�ލިބ�ށް.

ާ

ާމްާމުއްޠ�ލިބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:އިބްރ ހީމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާފ�ރެސް

���ާ�ާ������ާ������.ާ�����ާ�ާ������ާ������ާ���ާ����ާ�ާ ޝުކުރިއްޔާ  .�����ާ�����.

ާ ާނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާދ އިރ ތ�އ�131/7ާާްޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާއުސޫލުން ާމުފީދުާލ މ�ރުކ�ޒީ ާޝިފ ޤް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވ�އްމުލ�ކު ާޤ ނޫނ�ށް ހިންގުމުގެ

ާއޮތްާ ާޤ ނޫނުގ�އި ާމިގޮތ�ށް ާސ�ބ�ބ�ކީ، ާދ�ންނ�ވ�ން. ާވ ހ�ކ� ާތ އީދުނުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ށް ހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ 

ާ ާބެހިފ�އިވ  ާރ�ށް ާއެ ާނުވ�ތ� ާހިމެނިފ�އިވ  ާރ�ށް ާއެ 8ާާގޮތ�ށް ާއ�ވ�ށ�ށް، ާއ�ވ�ށ�ކ�ށް ާރ�ށުާާ�ކޮންމެ ާމެންބ�ރުން

ާއިންތިޚ ބު ާގޮތުގ�އި ާދ އިރ އ�ކުކ�އުންސިލު ާއިންތިޚ ބީ ާއ�ނެއްކ  ާކުރުމ�ށްފ�ހު ާސިާާމެންބ�ރުންނ ާ�ން ޓީާއެކީގ�އި

ާފ�ރެސްމ ތޮޑާ  ާޤ ނޫނ�ށް ާމ ދ�މ ާއިޞްލ ޙުާހުށ�ހ�ޅ ނ�ންާމި ނޑު ާދެއްވ�ންޏ ާއ�ޅުގ� ާފުރުޞ�ތު ކ�އުންސިލެއްާހެދުމުގެ

ާގދ.ދ އިރ އ�ކ� ާނޫން. ާއެާށް ާއ�ންނ ނީ ާހ�މ� ާއޭރުން ާހ�ދ�ން. ާގޮތުގ�އި ާސިޓީއެއްގެ ާއ�ތޮޅ�ކީ ާއިތުރުާއް ތ�ނެއްގ�އި.

ާއޮތް ާމިހ ރު ާނުޖެހޭނެ. ާކުރ ކ�ށް ާހ�ރ�ދެއް ާއިތުރު ާނުޖެހޭނެ. ާބ އްވ ކ�ށް ާނ�ންާާއިންތިޚ ބެއް ާއ�ތޮޅުގެ ާއެ ގޮތ�ށް

ާނޫން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާހުރިހ ާއ�ތޮޅުތ�ކެއްގެާނ�ންާސިޓީާާނެއްހ�މ�އެކ�ނިާސިޓީއ�ކ�ށްާބ�ދ�ލުވެގެންދ ނީ.ާހ�މ�އެކ�ނިާއެހެ
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ާއެބ�ޖެހޭ.ާއެާ ާބޮޑ�ށްާސިޓީާހ�ާާއ�ށްާބ�ދ�ލުވ ން ާއެހ  ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ވ�ންާދ�އްގޮތުން

ތ�ންާބ�ދ�ލުކޮށްލާ އ�ޅުގ�ނޑުމެންާހިނގ ށޭާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާއިދ ރީާދ އިރ ތ�އްާހުރިާތ�ންާވ ނ�މ�ާބޭނުންފުޅުާކ�މ�ށް

ާމިާ ާދުވ�ހ�ކީ ާކޮންމެ ާމިާމ�ޖިލިސްގ�އި ާނިންމ�މ .ާއެހެންާނޫންނ�މ� ާމިކ�ން ާބ�ދ�ލުކޮށްލ ފ�އި ާނ�ން ާއެ އެއީާސިޓީތ�އް

ާޤ ނޫ ާނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނު ާނޫން.ާބ�ހ�131/7ާުނު، ާއެކ�ންޏެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ ނެ. ާވެގެން ާދުވ�ހ�ކ�ށް ސްކުރެވޭ

ާއެކީާ ނޑ  ާއުއްއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިންގ�އި ާހއ. ާބޭނުންވ ނެ. ާއެކ�ން ާހ�މ� ާވެސް ާގއ.އ�ތޮޅުން ާ.ހދާ�މީދުކުރ�ނީ

ާސިޓީާާ.ށާ�އިން ާސ�ބ�ބ�ކީ ާބޭނުންވ ނެ. ާމިހެން ާމިކ�ން ާވެސް ާއ�ތޮޅުތ�ކުން ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާމިހެންގޮސް އިން

ާމެންބ�ރުން ާކ�އުންސިލު ާހުރިހ  ާލިބޭ ާއެ ާއ�ތޮޅ�ކ�ށް ާދ އިރ އ�ކ�ށްާނުވ�ތ�ާއެ ާހ�މ�ާއެ ާއެާކިޔ އިރުގ�އި ާހ�މ� ގެާއ�ދ�ދު

ާތ�ފ ތ�ކ�ށް ާހ�މ�އެކ�ނި ާލިބިގެންދ ނެތީ. ާޤ ނޫނުާާއޮތްވ�ރ�ށް ާކުރ�ން ާއެކ�ން ާއެހެން ާބ�ދ�ލުވުން. ާނ�ން ާދ ނީ ވެގެން

ާފ�ސޭހ�ފުޅު ާސ�ރުކ ރ�ށް ާކުރ�ން ާއެކ�ން ާއޮތްގޮތުން ާވެސްާާވ ާމިހ ރު ާއިޝ ރ ތެއް ާސ�ރުކ ރުގެ ާވެއްޖެއްޔ  ކ�މ�ށް

ާލިބެން ާއެބ� ނޑުމެންނ�ށް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކީ ާކުރ�ންވީ ާމިހ ރ�ށް ާމިހ ރުން ާގ�ބޫލުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ޖެހޭ.

ާ ާމ�ޖިލިސްގެ ާމި ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާއ�ވ�ހ�ށް ާމ އްދ  ާއެ ާނޫނީ ާބ ބު ާހުރި ާކ�ނޑ�އެޅިފ�އި ާދ އިރ ތ�ކ�ށް ވޯޓުގ58ާާެއިދ ރީ

ލުާމިހ ރުާމިާއޮތްގޮތ�ށްާއިޞްލ ޙުވެގެންާއެހެންވުމ އެކީގ�އިާމިާބިާލ�ބިއްޔ�ތުާލިބިގެންާކުރެވިދ ނެާއެކ�ންާކުރ�ން.އ�ޣް

ާޤ�ބޫލުކުރ ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ޞްލ�ޙ�ތ އިާާދިއުމ�ކީ ާވެސް ާއ�ތޮޅުތ�ކުގ�އި ާހުރިހ  ާއ�ދިާޤ�އުމުގެ ާވެސް ގޮތުގ�އިާޤ�އުމުގ�އި

ނޑުާކ�މ�ކ�ށްވ ާާނެއެއ އިާފުށުއ�ރ  ާގެންދިއުމ�ކީާއ�ޅުގ� ާބ�ލ�އިގ�ނެގެންާކުރިއ�ށް ާމިާއިޞްލ ޙުާމިާމ�ޖިލިސްާއ�ށް ާއިރު

ާާގ�ބޫލުކުރ  ާނޫން. ާވެސް ާކ�މެއް ާރ�ނގ�ޅު ާއ�ދި ާނޫން. ާކ�މެއް ާއެކ�ށީގެންވ  އެކީގ�އިާާއޮތުމ ާއެހެންގޮތުގ�އި

ާއ�ތޮޅުގެާ ާނިސްބ�ތްވ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާއުއްމީދުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާޚިޔ ލު ނޑުގެ އ�ޅުގ�

ނޑުގެާމިާޚިޔ ލ�ށްާތ އީދުކުރ ނެއޭ ާއެހެންާއ�ތޮޅުތ�ކުގެާރ�އްޔިތުންާވެސްާމިާރ�އްޔިތުންާވެސްާއ�ޅުގ� .ާއ�ދިާރ އްޖޭގެ

ާތ އީ ާމިޚިޔ ލ�ށް ާފ ޅުކޮށްލީ ާޚިޔ ލު ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރޫހުާދުކުރ ނެއޭ. ާމިހާ ާހުރިާވ�ގުތު ާޤ ނޫނ�ށް ާއ�ދި ގޮތ އި،

ކޮންމެހެންާމިާއ�ވ�ސްއ�ވ�ހ�ށްާހުށ�ހެޅެމުންާމިދ ާއިޞްލ ޙުތ�ކ އިާމިާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށްާބ�ލ އިރުާމިދެންނެވިާއިޞްލ ޙ�ކީާ

ާއިޞްލ ޙެއް ާގެންނ�ންޖެހިއްޖެ ާކުރުކޮށްލ ނ�ން.ާާޤ ނޫނ�ށް ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުކުރެވޭތީ. ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް

ާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.

ާ

 ހިތ�ދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒ�ތް ާޝުކުރިއްޔ  ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް. ާލ މ�ރުކ�ޒ�131/7ާާީތެރި ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއިޞްލ ޙ�ށްާ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވ�އްމުލ�ކު ާބިލ�ށް ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާބޭނުންވެއްޖެ ާރ�އްޔިތުން ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތ އީދުކުރ�ން. ނޑު ާދޭންޖެހޭާާއ�ޅުގ� ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ހިނދެއްގ�އި

ާހޯދ�އިދޭންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޚިދުމ�ތެއް ާހ�މ�މިއ ކޮންމެ ާދެވެންޖެހޭނެ. ާވ ހ�ކ�. ާއިތުރު ނޑު ާއ�ޅުގ� އެއްާާއެއްކޮށް



 87

ާމިތ�ނު ާކުރިން ާއިރުކޮޅެއް ާމީގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބޭނުންވޭ. ާސިޓީއ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާއ�އްޑޫ ާބިލު، ާބ�ލ�އިގ�ތް ާބެހޭާާން

ާއިޞްލ ޙު.ގޮތު ާއޮތް ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އި ާނުކުރ�ންާން ާޤ�ބޫލެއް ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ނޑު ތ އީދެއްާާ.އ�ޅުގ�

ާސިޓީއ�ކ�ށްާ ާއ�އްޑޫ ާބޭނުންވ�ނީ ާރ�އްޔިތުން ާއޮތީ ާނިންމ ފ�އި ާރ�އްޔިތުން ާވޯޓ�ކުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާސ�ބ�ބ�ކީ ނުކުރ�ން.

ާނ� ާފެންނ�ން. ާސ ފުކޮށް ާއޮންނ ނެ ާބޭނުންވ ހ�ދ�ންކ�ން.ާއެކ�ން ާރ�އްޔިތުން ާސިޔ ސީާާގޮތ ާމ�ވެސް ާބ�ޔ�ކު ޚިލ ފ�ށް

ާމ�ސ�އްކ�ތުގެާ ބޭނުމ�ކ�ށްޓ�ކ�އިާއ�އްޑޫާރ�އްޔިތުންގެާކުރިއެރުމ އި،ާމުސްތ�ޤުބ�ލުާހ�ލ ކުކޮށްލުމ�ށްޓ�ކ�އިާކުރ�މުންގެންދ 

ާމ�ސ� ާބޭނުންކޮށް ާމ�ރުޙ�ލ  ާކޯޓު ާމ�ތިން ާދެތިންފ�ހ�ރެއްގެ ާނުދިނުމ�ށް ާވިޔ� ާއެކ�ން ާކުރި.ާތެރެއިން އްކ�ތްތ�ކެއް

ާހޯދ ފ�އި.ާ ާވ�ނީ ާއެކ�ން ާއ�ނބުރ  ާމ�ސ�އްކ�ތުން ާކުރި ާރ�އްޔިތުން ާއ�އްޑޫ ާނިކުމެ ާރ�އްޔިތުން ާއ�އްޑޫ ާހ�މ� ނ�މ�ވެސް

ާކ�އުންސި ާސިޓީ ާއ�އްޑޫގ�އި ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާސުޕްރީމްާއ�ދި ާވ ނީ ާބ އްވ�ން ާއިންތިޚ ބެއް ލު

ާޙުކުމުކޮށްފ�އޭ.ާހ� ާވެސް ާއެާޙުކުމ ކޯޓުން ާމިާާމ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ�ނީ ާރ�އްޔިތުން ާތ�ބ ވެ ާއެއ�ށް ާރ�އްޔިތުން ާއެއްގޮތ�ށް

އިންާާދ�ންނ�ވ�ނީާހުރިހ ާރ�އްޔިތުންގެާވ ހ�ކ�.ާޑީ.އ ރު.ޕީާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީާވެސްާހުރިހ ާޕ ޓީއެއްގެާވ ހ�ކ�.ާޑީ.އ ރު.ޕީ

ާވ�ނީ ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއިންތިޚ ބުގ�އި ާއެ ާވ ދ�ކޮށްގެން ާވ ދ�ކުރި. ާރ�އްޔިތުންާާވެސް ާއެހެންކ�މުން ކ މިޔ ބުކޮށްފ�އި.

ާއ�ނ ާނިންމުމެއް ާބޮޑު ާމިވ�ރުގެ ާއޮތް ާރ�އްޔިތުންނިންމ ފ�އި ާނޫނިއްޔ  ާޖ�ހ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާހުރިާބުރ  ކޮށްފ�އި

ާޤ�ބޫލުނުކުރ�ން.ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތް ާކުރ�މުންގެންދ  ާއެ ާކުރުވ�ން ާއ�ނބުރ  ާއ�ނެއްކ  މ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް

ާހޮވ�ންޖެހޭާވިދ ޅުވ�މުންގެން ާދެާމެންބ�ރުން ާކޮންމެާދ އިރ އ�ކުން ާކ�އުންސިލ�ށް ާހުރީ ާތެރޭގ�އި ާއިޞްލ ޙުތ�ކުގެ ދ�ވ�ނީ

ާއެ ާރ�އްޔިތުން ާސ�ބ�ބ�ކީ ާނުކުރ�ން. ާތ އީދެއް ާއެކ�މ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިންމުމެާވ ހ�ކ�. ާއ�ދިާއޮތީ ާނިންމ ފ�އި. އް

ާސިޓީާހ�މ�އެއ  ާއ�އްޑޫ ާބޭނުންވޭ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާއެއ�ާާއެއްކޮށް ާއެއ ާކީ ާހ�މ� ާދެން ާރ�ށެއް. ާސިޓީގެާއް ާއ�އްޑޫ އެއްކޮށް

ާބ�ހ ލ ނީާނޫނިއްޔ ާއ�ވ�ށްތ�އް ާބ ރުާާދ އިރ ތ�އް ާއެ ާވެސް ާޤ ނޫނުން ާކ�އުންސިލ�ށޭ. ާސިޓީ ާލިބިގެންވ�ނީ ާބ ރު އެ

ނޑުމެންާކ�ންތ�އްާލިބިގެންވ�ނީާސިޓީާކ�އުންސިލ�ށޭ.ާއެއީާކޮންމެހެންާޤ ނޫނ�ކުންާވ�ކިންާލިޔެވިާއެ ތ�އްާގޮތ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ ާއެ ާކުރ�ންޖެހިއްޖިއްޔ  ާއެ ާނޯންނ ނެ.ާކ�އުންސިލުން، ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާއެއްވެސް ާކުރ�ންޖެހޭނެ ާކ�އުންސިލުން ސިޓީ

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ  ާާ..ގޮތުގ�އިާމިހ ރުާއ�އްޑޫާސިޓީއެއްގެާދ�ރ�ޖ�ާލިބިާސިޓީާހިނގ�މުންާއެދ�ނީ.ާއެހެންކ�މުންާއ�ޅުގ�

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޒީޒްާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރު.ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�އެއްާމ ވ�ށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ާމ�އްސ�ލ�އ ދެ،ާނިޒ މީާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

 ޒީޒްާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޢ�ބްދުލްޢ�މ ވ�ށުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާ
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ާވ�ރ�ށް ާމ�ޢ ފުކުރ�އްވ ާއ ދެ، ާބޮޑ�ށް ާހ�މ� ާމިދ�ންނ�ވ ލީ ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގ�ވ އިދުގެާ. ނޑުމެން ތެރޭގ�އިާާއ�ޅުގ�

ާރިޔ  ާދެން ާދ�އްކ�ވ�ން. ާވ ހ�ކ� ާމ�އްސ�ލ�އ�ކ�ށް ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާއޮންނ�ނީ ާގ�ވ އިދުގ�އި ާއެއީ ސ�ތުންާތިބުމ�ށްޓ�ކ�އި.

ާސީދ ާއެާއިޝ ރ ތްާނުކުރ�އްވ ތީވެ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ�މުން ާބިލ�ކ�ށް ާއޮތް ާކުރިންާހުށ�ހެޅިފ�އި ާދެން ގެންދ�ވ�ނީ.ާާމިހ ރު

ާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ ލީާއިނގޭތޯ.ާާވީމ ،ާއެއެހެން

ާ

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�އިޓ�މެއްގ�އިާ ާއޮތް ާއެޖެންޑ ގ�އި ާދ�ންނ�ވ�ން. ާސ�މ ލުކ�މ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުން، ާޢިއްޒ�ތްތެރި އ ދެ،

ާމި ާދ�ތިފުޅުނުވ ާބ�ހުސްކުރެވެމުން ާމ�ޑުމ�އިތިރިކ�މ ާދ�ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާތިއްބެވުމ�ށްާާގޮތ�ށް އެކުގ�އި

ާޢ�ބްދުލްޢ� ާދެންމެ ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާއިޝ ރ ތްކުރ�ން. ާނިޒ މީ ާނެންގެވި ާއެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޖ�މ ލު، ޒީޒް

ާބޭނުންވ�ނީ، ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާފ ހ�ގ�ކުރެވިފ�އެއްާއ�ޅުގ� ނޑ�ކ�ށް ާއ�ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުާނެތް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެ ދި

ާމ�އުޟޫޢި ާބޭރުގ�އި ާމެންބ�ރުާާވ ހ�ކ�ދެއްކެވިާން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގެންދެވި ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ�މުން ާއެހެންވީމ ، ކ�މ�ކ�ށް.

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ން. ާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދެވުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

 ހިތ�ދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާމިދ�އްާ ކ�ނީާލ މ�ރުކ�ޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތ�އްާހިންގ�ވ�މުންގެންދ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއ�ޅުގ�

ނޑުާ ނޑުާނިސްބ�ތްވ ާދ އިރ ގެާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ� ނޑުާމިދ�އްކ�ނީާއ�އްޑޫާސިޓީގެާވ ހ�ކ�.ާއ�ޅުގ� ވ ހ�ކ�ާމިދ�އްކ�ނީ.ާއ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ� ާމ ވ�ށުގެ ނޑުާމިދ�އްކ�ނީ. ާއ�ޅުގ� ާސ ފުކޮށް ާވ�ރ�ށް ާމިދ�އްކ�ނީ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޫން ާއ�އްޑޫާާއެއް މިދެންނެވީ.

ާތެރެއިންާތިމ�ންނ�މެންނ�ށްާބ ރުތ�ކެއްާ ާޤ ނޫނުގެ ާބ�ދ�ލުގެންނ�ން ާރ�އްޔިތުންވ�ނީާގ އިމުކޮށްފ�އި.ާއެއ�ށް ާއ�އްޑޫ ސިޓީ

ާ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާކ�އުންސިލ އި، ާސިޓީ ާއ�އްޑޫ ާއ އި ާސިޓީ ާއ�އްޑޫ 6ާާނުލިބުނީތީވެ ާތެރެއިން ނޑީގެ 5ާގޮ

ނޑިާ ާއެމް.ޑީ.ޕީާގޮ ާހުރީ ާގ�ާއ  ާރ�އްޔިތުންގެާގ�އި.ާއެއީ ާއ�އްޑޫ ާބ�ދ�ލުކޮށްލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއެ ާއެހެންކ�މުން ާއެއީ. ާއިމުކ�މެއް

ާކުރެވޭނީާާވިންދ  ާއެކ�ން ާބ�ލ�އި ާކޮންކ�މެއްތޯ ާއޮތީ ާކުރެވެން ާނޫނީ ާބޭނުންވ�ނީ ާތިމ�ންނ�މެންނ�ށް ކުޅެލުމ�ށް

ާމ�ޖިލީހުގެ ާއެާތެރެއިންާރ�އްޔިތުންގެ ާކުރ�ން ާއެކ�ން ާބ�ލ�އި ާއުާާކ�މ�ށް ާއެއީ ާނޫންާޅެނީ. ރ�ނގ�ޅުކ�މެއް

ާތިއެއްގޮތ�ކ�ށްާ ާރ�އްޔިތުން ާތިހެންާހ�އްދ�ާވެސް.ާއ�އްޑޫ ާވ�ރ�ށްާވ ކ�ށްާބ�ލ�ހ�އްޓ�އިގެންާނުާބޭފުޅުން ނޑު ތިބޭނެ.ާއ�ޅުގ�

ާމި ާތިާާސ ފުކޮށް ާމިާދ�ންނ�ވ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާއ�އްޑޫާާބޭފުޅުންނ�ށް. ގޮވ ލ�ނީ

ާއެާައްއޑޫ ިސީޓެގ ަރްއިޔުތްނނާ � ގެާރ�އްޔިތުން ާއެާނުކުޅޭށޭ. ާބޭނުންވ ާބޭފުޅުންނ�ށް ގޮތ�ށްާާބޭފުޅުން

ާއެވ�ންކ�މ މިނި ާތެރޭގ�އި ާމިނިވ�ންކ�މުގެ ާމިދީފ�އިވ  ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާއެާއެކު ާސިޓީާާމީހުންގެ، ބޭފުޅުންގެ

ާނޫނިއްޔ  ާރ�ށް، ާދޭށޭާނޫނިއްޔ  ާފުރުޞ�ތު ާކުރ ނެ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމ�ޖިލީހުންާރ�އްޔިތުންގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެކ�މ�ށް .
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ާކ�އުން ާސިޓީ ާއޮންނ ނީ ާނ ޅ ށޭ.ާމިހ ރު ާގ އިމުހުރ�ސްތ�ކެއް ާއ�އްޑޫގެާސިލެއް ާކ�އުންސިލުންނޭާނިންމ ނީ ކޮށްފ�އި.ާއެ

ާ ާމި ާކ�އުންސިލުންނޭ ާމުސްތ�ޤުބ�ލުާބިނ ކުރ ނީާއެ ާއ އިާއ�އްޑޫގެ ާތ�ރ�އްޤީ ާތެރޭގ�އި.ާާ�ކުރިމ�ގ އި،ާއ�އްޑޫގެ އ�ހ�ރު

ާކ� ާއެމް.ޑީ.ޕީއެ ާތިބޭނީ ާާއުންސިލުގެ ާނިސްބ�ތްވ  ާހ�މ�އެއ މ6ާެއ�ށް ާއ�ދި ާތިބޭނީ. ާންބ�ރުން ާޤ ބިލު 6ާއެއްކޮށް

ާއެއްާ ާއ�ދިވެސް ާއ�ދިހ�މ� ާކުރުކޮށްލ ނ�ން. ާހިސ ބުން ާމިހ  ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާތިބޭނީ. ާޝިފ ޤުާާމެންބ�ރުން ފ�ހ�ރު

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވ�އްމުލ�ކު ނޑުާމުފީދު، ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ށް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާއެ މެންބ�ރު

ާތިބެންޖެހޭނެ ާސިޓީތ�ކެއް ާރ އްޖޭގ�އި ާނޫނ�ސް ާމ ލޭ ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެކެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް.ާާތ އީދުކުރ�ން.

ާވ� ާދިއުމ�ށް. ާލިބިގެން ާޚިދުމ�ތް ާފުރިހ�މ� ާލިބެންޖެހޭ ާސިޓީގެ،ާސިޓީއ�ކުން ާއެ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާގިނ� ާރ�ށްވީހ ވެސް

ާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ޒިމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ލީާ

ާ ާޤ ނޫނު ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ތ�އ�131/7ާާްޝުކުރިއްޔ  ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާހިންގުމު ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާގެނ�އުމ  ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނ�ށް ނޑުާާގޮތުންާބެހޭާގެ ާއ�ޅުގ� ާޕޮއިންޓ�ކ�ށް ާދެތިން ހ�މ�

ނޑުމެންގެާ ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނ�ކީ ާމި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއެދިލީ. ާފުރުޞ�ތ�ކ�ށް ާމި ާމ�ޤުޞ�ދުގ�އި ާއ�ލިއ�ޅުވ ލުމުގެ ާހ�މ� ވެސް

ާކުޑ� ާއިޞްލ ޙު ާގިނ� ާއެންމެ ާއުފެދުނީއްސުރެ ާޤ ނޫނު ާނުވ�ތ� ާއ�އިސް ާފ�ހ�ކ�ށް ާތެރޭގ�އިާާތެރެއިން މުއްދ�ތެއްގެ

ނޑ�ށްާދ�ންނ�ވ�ންާކެރިދ ނެ.ާއ�ދިާމިާޤ ނޫނުާވުޖޫދ�ށްާއ�އީާހުށ�ހެޅިގެންދ  ވެސްާވ�ރ�ށްާގިނ�ާާޤ ނޫނެކޭާހ�މ�ާއ�ޅުގ�

ާތ�ޅ ފޮޅުންތ�ކ�ކ ާާވ�ރ�ށް ާދިޔ�.ާާބޮޑު ާސ ފުވެގެން ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވ�ރ�ށް ާހ�މ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވެސް އެކުކ�ން

ާހުށ�ހ�ޅ އިރު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާމިފ�ދ� ާއިޝ ރ ތްކުރިާާއެހެންނ�މ�ވެސް ާވެސް ާކުރިން ާހ�މ� ނޑު އ�ޅުގ�

ނޑުމެންާމިފ�ދ�ާއިޞްލ ޙުތ�އްާހުށ�ހ�ޅ އިރުާފުރ�ތ�މ�އިނުންާމިާޤ ނޫނ�ކ�ށް އިރުގ�އިާާވެގެންާނުކުންނ�ާފ�ދ�އިންާއ�ޅުގ�

ާހިމ�ނ ފ�އިާއޮ ާކުރީބ�އިގ�އި ާމިކ�ހ�ލ�ާކ�ންތ�އްތ�އްާމިފ�ދ�ާކ�ންތ�އްތ�އްާޤ ނޫނުގެ ާވިސްނ  ާދ�ތިތ�ކ�ށް ތުމ�ކީާދިމ ވެދ ނެ

ާމިާާމުހިއްމުކ�މ�ކ�ށް ާޤ ނޫނު ާއުސޫލުގެ ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާމި ާފުރ�ތ�މ�އިނުން ާއެންމެ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ވ ތީ

ާއ�އްޑުާ ާވެސް ާފ�ހ�ރެއްގ�އި ާވެސް ާހުށ�ހެޅިއިރުގ�އި ާސ�ރުކ ރުން.ާއެ ާހުށ�ހެޅީ ާކ�އުންސިލ�ށްާާމ�ޖިލީހ�ށް ާސިޓީ އ�ތޮޅު

ނުވ�ތާ�ާހިސ ބ�ށްާއެާޑްރ ފްޓުާއިބ�އިާހިމ�ނ ފ�އިާމިާމ�ޖިލީހ ާބ�ާހެދުންާމިާހެދުން،ާފުވ�އްމުލ�ކުާސިޓީާކ�އުންސިލ�ށް

ާއެހެންނ�މ�ވެސްާ ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން. ާފުރުޞ�ތުގ�އި ާމި ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނެތްކ�ން ާވެސް ާޤ ނޫނު ާފޮނުވި ފުރ�ތ�މ�އިނުން

އ�ތޮޅ�ށްާއ�މ ޒުކޮށްާނުވ�ތ�ާާޑުސިޔ ސީާމ�ޤުޞ�ދުާހ ސިލުކުރުމ�ށްާތ�ފ ތުާބޭނުންތ�ކުގ�އިާތ�ފ ތުާޕޯޑިއ�މްތ�ކުގ�އިާއ�އްާ

ާތ�ފ ތުާ ާގ�ދ�ކުރުމ�ށް ާބ ރު ާކ�އުންސިލުގެ ާރ�ށު ާނުވ�ތ� ާސިޓީ ާއ�މ ޒުކޮށް ާރ�ށްރ�ށ�ށް ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާގިނ� މީހުން

ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއްާ ާގިނ� ާޤ ނޫނ�ށް ާމި ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެންގުޅެގެން ާވިސްނުން ާމި ާސ�ރުކ ރުން ގޮތްގޮތުން

ާމި ާބ�ދ�ލުތ�ކެއް ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާނުވ�ތ� ާމިވ�ނީ. ާޖެހިފ�އި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދ ން ާގެންނ�މުން ާވެސް ާހިސ ބ�ށް ހ 
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ާހ�ދ�ންާާސ�ރުކ ރުންާމިވ ހ�ކ�ާދ�އްކ�މުންާއ�އްޑު ާކ�އުންސިލ�ށް ާމިހ ރުއ�ތޮޅުާމިސ ލ�ކ�ށްާސިޓީ ވެސްާގ�ސްތުކުރިއިރު

ާވ ހ�ކ� ާއެއް ާނެތިއްޔ ާމިކިޔ�މުންދ  ާސިޓީއެއް ާދެވޭކ�ށްާާއ�ކީ ާޚިދުމ�ތެއް ާޞިއްޙީ ާއެކ�ށީގެންވ  އެތ�ނެއްގ�އިާރ�ނގ�ޅު

ާނެތިއްޔ ާނުހުރޭ.ާސިޓީ ނޑުާާއެާއެއް ާނެތޭ.ާއ�ޅުގ� ާގ އިމުކުރެވޭކ�ށެއް ާނިޒ މެއް ާތ�ޢުލީމުގެ ާއެކ�ށީގެންވ  ތ�ނެއްގ�އި

ާބ�ދ�ލެއް ާއ�ޅެާސިޓީާއުފެދުނީމ�ާކޮން ނޑުމެންާބ�ލ�ންާތިބެމ ާހިނގ ށޭ ތޯާއ�އީ.ާއޮޕ�ރޭޝ�ންާދ�ންނ�ވ ނީާދެންާއ�ޅުގ�

ނޑުާާކުރެވިގެންދޭތޯ،ާއެކްސްރޭާނެގޭތޯާމިހ ރުާ ާއ�އިސްފިތޯ.ާމިާސ�ރުކ ރ�ކ�ށްާއ�ޅުގ� ވެސްާއެކ�ންތ�އްތ�ކ�ށްާބ�ދ�ލެއް

ނޑިވ�ޅެއްގ�އިާ ާދ� ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުންދ  ާޖެހިގެން ާފ�ރ ތ�ކ�ށް ާވ�ކި ާބ�ޔ�ކ�ށް ާވ�ކި ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާނުކުރ�ން ޤ�ބޫލެއް

ާމި ާވެސް ނޑުާފ�ހ�ރެއްގ�އި ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާކުރެވިދ ނެ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާގޮތްތ�ކ�ކ�ށް ާރ�ނގ�ޅު ާހެޔޮ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ފ�ދ�

މް.ޑީ.ޕީާގޮތުންާއެާފ�ހ�ރެއްގ�އިާވެސްާޤ�ބޫލެއްާނުކުރ�ން.ާކޮންމެާކ�މެއްާވެސްާމިާވިސްނ�އިގ�ންނ�ނީާވެސްާސިޔ ސީ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާނުވ�ތ� ާއ�މ ޒުކޮށްގެއ�ށް ާތ ކ�ށް ާގިނ� ާރ�އްޔިތުން ާއެާގެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާކުރެވޭތޯ. ާވ�ކިކ�މެއް ާން

ާއެ ާވެސް ާއޮންނާ�ާކ�ންތ�އްތ�އް ާދެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއީ ާނެތްކ�ން ާކުރެވިފ�އި ާއ�ދިވެސް ާހިސ ބ�ށް ާމިހ  ގޮތ�ށް

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވޯާޤ�ބޫލުކުރ ާއިންތިޚ ބެއްގ�އި ާރ�އްޔިތުން ާވިާޓުގޮތުގ�އި ާއ�ށްާސްލ އިރެއްގ�އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމި ނ ލ ފ�އި

ާކ�މެއްވޯޓު ާނިންމ ނެ ާއ�ާނުލ ން ާދ�ންނ�ވ�ނީކ�މުގ�އި ާޙ�ޤީޤ�ތ�ށް ާޔ�ޤީންކުރ�ން. ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާހ�މ� ނޑު ނ�މާ�ާޅުގ�

ާސިޓީ ާރ�ށ�ކ�ށް ާވ�ކި ާލިޔެވިފ�އި ާއެބ�އޮތް ާސ ފުކޮށް ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާޤ ނޫނުގ�އި ާމި ާޤ ނޫނެއްގ�އި އެއްާާމިފ�ދ�

ާއޮތު ާލިޔެވިގެން ާޕޮއިންޓެއް ާވ�ކި ާސީދ  ާހ�މ� ާވުޖޫދ�ށްާހ�ދ�އިދިނުމ�ށް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނެއް ާމި މ�ކީ

ާކ�މެއްާ ާއޮވެގެންވ ނެ ާނުކުރ�ން ާޤ�ބޫލެއް ާއ�ޅުގ�ނޑު ާއ�ންނ�އިރުގ�އި ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާނުވ�ތ� ާއ�ންނ�އިރުގ�އި

ނެާކ�މ�ކ�ށް.ާއެއީާޖުމްލ�ކޮށްާހުރިހ ާއ�ތޮޅ�ކ�ށްާވެސްާހުރިހ ާރ�ށ�ކ�ށްާވެސްާއޮންނ�ންޖެހޭާފުރުޞ�ތެއްާނުވ�ތ�ާއޮންނ ާ

ާފ�އިދ ހުރި ާއެންމެ ާއެ ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮތުމ�ކީ ނޑ�އެޅިފ�އި ާކ� ނޑުތ�ކެއް ާމިންގ� ކ�މުގ�އިާާގޮތްާގޮތ�ކ�ށް

ާއިދ ރީ ާއ�ދި ާވެސް ާވެގެންދ ނެާކ�މެއްާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާފ�ސޭހ�ތ�ކެއް ާވެސް ާކުރުމުގ�އި ާކ�ންތ�އްތ�އް ކ�މުގ�އިާާގޮތުން

ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ާޤ�ބޫލުކުރ ތީވެ ނޑު ާއޮތްާާއ�ޅުގ� ާއެ ާދިޔ�އިރު ާއެކުލ�ވ ލ�އިގެން ާކުރިން ާއެންމެ ާޤ ނޫނު ާމި ކުރިން

ާވެއްޖިާ ާސިޓީއެއްގ�އި ާސިޓީއ�ކ�ށް، ާމިސ ލ�ކ�ށް، ނޑުތ�ކެއް ާމިންގ� ާާއްޔ އުސޫލުން ނުވ�ތ�111،�5ާާއ ބ ދީ

ާއޮންނ�ންޖެހޭނ111،�1ެ ާބ�ދ�ލުވ�ންޏ ގ�އި ާސިޓީއ�ކ�ށް ާމ�ދ�ރުާއޭ. ާނުވ�ތ� ާއެއް ާޔުނިވ�ރސިޓީ ާއެއްާއެތ�ނެއްގ�އި ސ 

ާހުންނ�ންޖެހޭނެއޭ ާއ�ދ�ދ�ކ�ށް ާބުއްދިވެރިާާ.މިވެނި ާއެންމެ ާއެއީ ާއޮތުން ނޑ�ކ�ށް ާމިންގ� ާކޮންމެވެސް މިކ�ހ�ލ�

ާވ�ކިންާ ާރ�ށ�ކ�ށް ާވ�ކި ާހ�މ� ާބ�ދ�ލުގ�އި ާއޭގެ ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ. ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ގޮތްކ�މުގ�އި

ނޑ�އެޅިގެންާއ�މ ޒުކޮށްގެންާސިޔ ސީާބޭނުމ�ށް،ާއެހެންާމިާދ�ން ނޑުާސިޔ ސީާބޭނުމޭާމިާދ�ންނ�ވ�ނީާކ� ނ�ވ�ނީާއ�ޅުގ�

ާފ�ށ ނީާ ާޢ�މ�ލުކުރ�ން ާއެބ�އޮތްާމިއ�ށް ާވެސް ާމިއޮތްާއިޞްލ ޙުގ�އި ާއޮތް ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އި ާނުވ�ތ�ާާ�މި ރުާއ�ހ�4ާއ�ހ�ރު

ާއ�ސ�ރުާފޯރުވ ާކ�ހ�ލ�ާގޮތ�ކ�ށްާނުވ�ތ�ާއެާއ�ާމިއ�ންނ�ާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބ  ާރ�ށެއްގެާދިމ ކޮށްފ�އިާމިއ�ށް ތޮޅެއްގެާއެ

ާކުރ ާ ާއެކ�ންތ�އް ާމ�ގުސ�ދުގ�އި ާހޯދުމުގެ ާތ އީދު ާއެކ�ންތ�އްތ�އްާާރ�އްޔިތުންގެ ާއެގޮތ�ށް ާވެސް ާމިފ�ހ�ރު ާހ�މ� ގޮތ�ށް.
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ާއ�އްޑުއ�ތޮޅުގ�އިާ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބ�ލ�އިލ އިރުގ�އި ާއ�އްޑުއ�ތޮޅ�ށް ާމިސ�ލ�ކ�ށް، ާދިޔ�އީ. ާއެ ކުރ�މުން

ާ ާހެދުމ�ށް ާއޮތްސިޓީއެއް ާޤ ނޫނުގ�އި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާނޫން. ާހ�ދ ށޭާާދެކޮޅުހެދީކީ ާސިޓީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ގޮތ�ށް

ާބުނ�މުން ާނުވ�ތާ�ާތ�ކުރ ރުކޮށް ާމިދ�ނީ ާވިސްނ�އިދެމުން ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާއެހެން ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ދިޔ�އީ.

ާއ�ތޮ ާއެ ާދެކޮޅުހ�ދ�ނީ ާމި ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިދ�ނީ ާއ�އްޑުއ�ންގ�އިދެމުން ާނުވ�ތ� އ�ތޮޅ�ށްާާޅ�ކ�ށް

ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާ ާވ ހ�ކ�. ާހ�ދ�މުންދ  ާއިދިކޮޅު ާގޮތްގޮތްވުމ�ށް ާފ�ސޭހ� ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާގެނ�އުމ�ށް ތ�ނ�ވ�ސްކ�ން

ާޖެހޭނެއޭާޤ ނޫނުގ�އިާ ނޑުމެން ާފ�ރ ތްތ�ކޭ.ާއ�ޅުގ� ާހ�ދ  ނޑުމެންނ�ކީާޤ ނޫނު ާއ�ޅުގ� ާމިާބުނ�މުންދިޔ�އީ ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ނޑ�އެޅިގެންާއޮތްގޮތ�ށްާކ� ާހ�މ�ާކ� ނޑުާޤ�ބޫލެއްާނުކުރ�ން ންތ�އްތ�އްާކުރ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤ ނޫނުންާވެސްާއ�ޅުގ�

ާގޮތް ާބުއްދިވެރި ާއެންމެ ާއޮތުމ�ކީ ާލިޔެވިފ�އި ާއ�މ ޒުކޮށްފ�އި ާރ�ށ�ކ�ށް ާސްޓޭޖުންާާވ�ކި ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ�، ކ�މ�ކ�ށް.

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާއޮތުމ�ކީ ނޑުތ�ކެއް ާމިންގ� ާކޮންމެވެސް ާގެންގޮސްގެން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާނުވ�ތ� ާބިލު ާމި ާއ�ށް ކޮމިޓީ

ާބޮޑުތ�ންާ ާވ�ރ�ށް ާގެނ�އުމ�ށް ާބ�ދ�ލުތ�އް ާއިތުރު ާއ�ނެއްކ ވެސް ާޤ ނޫނ�ށް ާވެސް ާމުސްތ�ޤުބ�ލުގ�އި ދ�ންނ�ވ ނީ

ާކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާމ�ޑުޖެހިގެންދ ނެާކ�މެ

ާ

ވ ާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ގެ ާހ�ކ�ދެއްކެވުން:މެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާމޫސާ 

ާޤ ނޫނ�ށްާ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފު ާހުށ�ހެޅުއްވިކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާޝިފ ޤުާވ�އްމުލ�އިޞްލ ޙު ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާއ�ޅުާކު ާވ�ރ�ށްާމުފީދ�ށް ނޑު ގ�

ާޝުކުރު ާއެކު ާއިޞްލ ޙެއް.ާއިޚުލ ޞްތެރިކ�މ  ާތ އީދުކުރ  ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ކީ ާމި ދ�ންނ�ވ�ން.

ާމި ާވ ހ�ކ� ާހ�ދ  ާސިޓީ ނޑުމެން ާމ�ޤ ާއ�ޅުގ� ާއިސް ާރ�އްޔިތުންގެ ާދެވިފ�އި ާއިސްކ�މެއް ާމިޤ�އުމުގ�އި މުތ�ކެއްާދ�އްކ�ނީ

ާއ�އްޑޫ ާފުވ�އްމުލ�ކ އި، ާކުޅުދުއްފުއްޓ އި، ާވ ހ�ކ�. ާރ�ށްރ�ކެއްގެ ާހުރި ާދ�ރ�ޖ�ާާހޯދ ފ�އި ާސިޓީގެ ާމިޤ�އުމުގ�އި އ�ކީ

ާބ�ޔ�ކުާ ާވ�ކި ާޤ ނޫނ�ކީ ާހިންގުމުގެ ާރ އްޖެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާތ�ންތ�ން. ލިބެންޖެހޭނެ

ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާހެދިފ�އިވ  ާގެއްލޭވީާބ�އްޓ�ންކޮށްގެން ާފުރުޞ�ތުތ�އް ާއެ ާއޮތީ.ާާހިނދު ާލިޔެފ�އި ާޤ ނޫނުގ�އި ގޮތ�ށް

ާއ�އްޑޫ ާފުވ�އްމުލ�ކ އި، ާކުޅުދުއްފުއްޓ އި، ާރ�ށ�ކީ ާތިން ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިޤ�އުމުގ�އިާާއެހެންނ�މ�ވެސް، އ�ކީ

އްާއ�އިސްފ�އިާބޭނުންވ ާތ�ރ�އްޤީގެާމ�ޝްރޫޢުތ�ކެއްާހިންގިާއެާމ�ޝްރޫޢުތ�ކުގެާސ�ބ�ބުންާރ�އްޔިތުންނ�ށްާތ�ރ�އްޤީތ�ކެ

ާމިއ�ދުާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިސްކ�މ�ށް ާއެ ާއެހެންކ�މުން، ާތ�ންތ�ން. ާހުރި ާގ އިމުކުރެވިފ�އި ާޚިދުމ�ތެއް ާހުރިހ  އ�ސ ސީ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކުމ�ކީ ާނުދޭގޮތ�ށް ާފުރުޞ�ތު ާއެ ާފ�ރ ތ ާވ�ހ�ކ�ދ�އްކ�މުންދ އިރުގ�އި ާތިން ާމި ާއިހުާމެދުމިޤ�އުމު ާމ ލެއްާވ 

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ ލެާާކ�މުގ�އި ާމިރ އްޖޭގ�އި ާމިއ�ދު ާކުޅުދުއްފުއްޓ�ކީ ާކުޅުދުއްފުށި. ާބ�އްލ�ވ  ާމިސ ލ�ކ�ށް ޤ�ބޫލުކުރ�ނީ.

ާޢުމްރ ނީ ާކުޅުދުއްފުށީގެާރ�އްޔިތުންާާފިޔ�ވ�އި ާއެ ާރ�ށް.ާކުޅުދުއްފުއްޓ�ކީ ާބޮޑ�ށްާތ�ރ�އްޤީވެފ�އިވ ާއެއް ާއެންމެ ގޮތުން

ާ ާމީހުން ާޤ ބިލު ާކުރެވޭވ�ރުގެ ާކ�މެއް ާބިމެއްާބޭނުންވ ނެާހުރިހ  ާބޮޑު ާދިރިއުޅުމ�ށްޓ�ކ�އި ާރ�ށެއް.ާކުޅުދުއްފުއްޓ�ކީ ތިބި
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ާސިޓީއެއްގެާ ާހ�މ� ާމިއ�ދު ާއެހެންކ�މުން،ާކުޅުދުއްފުއްޓ�ކީ ާރ�ށެއް. ާހިމެނިފ�އިވ  ާމިއ�ދު ާފ�ސޭހ�ތ�އް ާދިރިއުޅުމުގެ އޮތް

ާކުޅުދުއް ާހ�މ� ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާރ�ށެއް. ާލިބެންޖެހޭނެ ާދ އިރ ގެާދ�ރ�ޖ� ާއުތުރު ފުށި

ނޑުާއެކ�މ�ށްާކުރެވެންާހުރިާހުރިހާ ގެާވ ގިފުޅ ާهللاތްާމެންބ�ރެއްގެާހ�އިސިއްޔ�ތުންާމ  ނޑީގ�އިާހުރެާއ�ޅުގ� އެކުާމިގޮ

ާހ�މ� ާއ�ދި ާކުރ ނ�ން. ާއެކ�މ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�ޚުާމ�ސ�އްކ�ތެއް ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދ އިރ ގެާާ�އެހެންމެ ާމެދު ފުވ�އްމުލ�ކު

ނޑުާހ�މ�ާފ�ށްފ�ށުންާޝުކުރުާއ�ދ ކޮށްާާޝިފ ޤުާމުފީދުާޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުޢިއް އެކުރ�އްވ ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށްާވެސްާއ�ޅުގ�

ާކުރ�ންާ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ާތ�ރ�އްޤީކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާތ�ންތ�ން ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ތ އީދުކުރ�ން.

ާއ�އްޑު ާވެސް ާވެގެާއެބ�ޖެހޭ.ާމ ލޭގެާދެކުނުގ�އި ާހ�މ�ާސިޓީއ�ތޮޅުާސިޓީއ�ކ�ށް ާވެސް ާއުތުރުގ�އި ާމ ލޭގެ ާންދ އިރުގ�އި

ާޤ�ބޫލުާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތްކ�މުގ�އި ާއޮންނ�ންޖެހޭނެ ާއެކ�ން ާހ�މ� ާއޮތުމ�ކީ ާއެއް ނޑުމެންގެ ގ111،31ާެކުރ�ން.ާއ�ޅުގ�

ާއެާއ ބ ދީ ާވ�ސީލ�ތްތ�ކެއް ާހުރިހ  ާތ�ރ�އްޤީގެ ާބޭނުންވ  ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއެބ�އޮތް. ާކުޅުދުއްފުށީގ�އި ާދ�ނީާއެއް

ާމެދުވެރިކޮށްާ ާމ�ޖިލިސް ާމި ާމެދުވެރިކޮށް ާސ�ރުކ ރު ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާފުރުޞ�ތުތ�އް ާއެ ގ އިމުކުރެވެމުން.

ާއެންމެހ�އިާހޯދ�އިދިނުމ�ކީ ާހިމެނޭ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާކ�މެއް.ާާމި ާކޮށްދޭންޖެހޭނެ ާމިއ�ދު ާމެންބ�ރުން ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާރ�އްޔި ާކުޅުދުއްފުށީގެ ާލ�އިގެން ާވޯޓެއް ނޑުމެން ާހ�ދ�ން.ާއ�ޅުގ� ާސިޓީއ�ކ�ށް ާކުޅުދުއްފުށި ާއޮތީ ާނިންމ ފ�އި ތުން

ާއ ނ ާވޯޓުން ާކުރ�ން.ާއެހެންވީމ ާބ�ސްާބުނެފ�އިާރ�އްޔިތުންގެ ާއެކ�ން އިޚުލ ޞްތެރިކ�މާ ައުޅަގނުޑ ަވަރްށ � އޮތީ

ާފުވ�އް ާހ�މ� ާއެދެނީ ާމި ާވެސް ާއ�ރިހުން ާބޭފުޅުންގެ ާދ އިރ ތ�ކުގެ ާއެހެން ާނިސްބ�ތްވ  ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި މުލ�ކ އި،ާއެކު

ާތި ާހ�މ� ާސިޓީއ�ކ�ށް ާހ�މ� ާވެސް ާދެތ�ން ާމި ނޑުމެންނ�ށް.ާާކުޅުދުއްފުއްޓ އި ާއ�ޅުގ� ާހ�އްދ�ވ�އިދެއްވ ށޭ ބޭފުޅުން

ާއިހުއ� ާރ�އްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ާމިާޅުގ� ާއުއްމީދުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއީ. ާވިންދޭ ާރ�އްޔިތުންގެ ާމިއީ ސ ސޭ

ާ ާމި ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާވެސްާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާކުޅުދުއްފުއްޓ�ކީ ާހ�މ� ާހުށ�ހެޅިގެންދ އިރުގ�އި ާބ�ލ�އިގ�ނެ ބިލު

ާމިކ�ންާ ާބ�ދ�ލުގެނެސް ާގެންނ�ންޖެހޭ ާޤ ނޫނ�ށް ާއެ ާފ ސްކޮށްދެއްވ  ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާގޮތުގ�އި ާސިޓީއެއްގެ ހ�މ�

ނޑުމެންނ�ށްާފުރިހ�މ�ވެގެންދ ނެ ާކ�މުގ�އި.ާޝުކުރިއްޔ ާރ�އީސްާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.ާާއ�ޅުގ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާލިސްޓ�ށް ާމެންބ�ރުންގެ ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވ  ާާފުރުޞ�ތ�ށް ާމިވ�ގުތު ާތިއްބެވީާބ�ލ�އިލ އިރުގ�އި ާމި ދެން

ނޑުާއެމް.ޑީ.ޕީާންާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިާތިއްބެވިާބޭފުޅުން.ާއެހެންކ�މުން،ާއ�އިާޕީާ.ޑީ.ވެސްާއެމްާންމުޅި ގެާލިސްޓުންާޅުގ�

ާއޮތް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާދެން ާދ އިރ ގެ ާހޯރ�ފުށި ާއެއީ ާއ�ރުވ ނ�ން. ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�ޙުމ�ދުާާމެންބ�ރ�ށް މެންބ�ރު

ާރ�ޝީދު.

ާ

ާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ޙްމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާހޯރ�ފުށި
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`ާ ާއ�ވ�ސްވެގ�ންނ ނީ ާވެސް ާފުރ�ތ�މ� ާއެންމެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ފުވ�އްމުލ�ކުާ.

ާރ�އްޔިތު ާމުފީދ�ށް،ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާޝިފ ޤު ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ާއިހުސ ންތެރިވެގެންާމެދު ާއިޚުލ ސްތެރިވެގެން ާދެކެ ން

ހ�ގ�ކުރ�ންާފ އ�ޅުގ�ނޑުާއެހެންމެ،ާާޝުކުރުާދ�ންނ�ވ�ން.ާހ�މ�އ�ޅުގ�ނޑުާާންާމިާހުށ�ހެޅިާއިޞްލ ޙ�ށްޓ�ކ�އިގެވެވިާލޯބި

ާއިހު ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ާއިސ ސްތ�ކ ރ�އްޔިތުންގެ ާވިންދުާމި ާއެާދ އިރ އެއްގެާފިކުރ އި ކ�ން.ާމެންބ�ރުޖިލީހ�ށްާހުށ�ހ�ޅ ނީ

ާ ާތ�ރ�އްޤީއ�ކ�ށްޓ�ކ�އި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާފުވ�އްމުލ�ކު ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށްއެހެންވީމ ، ާބުރ� ާކޮށްދެއްވި ނޑުގެާާމި ާއ�ޅުގ� ހ�މ�

ާމުފީދ�ށްާޝުކުރުާދ�ންނ�ވ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާފުވ�ާ ާއެހެންާއްމުލ�އ�މިއްލ�ާނ�މުގ�އިާޝިފ ޤު ކީާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމިާާރ�ށްތ�ކ އިާވ�ރ�ށްާއ ދ�ޔ  ާއެކ�ހެރިކޮށްާއޮންނ�ާރ�ށެއް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެމް.ޑީ.ޕީާއިން ޚިލ ފ�ށްާމުޅިންާވ�ކިން

ާމ�ޖިލީ ާހުށ�ހެޅިގެންޢިއްޒ�ތްތެރި ާފ�ރ ތުން ާސ�ރުކ ރުގެ ާމ�ސ�އްކ�ތްއ�ޅުާ�ހ�ށް ާވެސް ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާދިޔ�އީާގ� ކުރ�މުން

ާމި ާހ�މ� ާދިނުމ�ށް. ާދ�ރ�ޖ� ާސިޓީއެއްގެ ާރ�ށްތ�ކުގ�އި ާހ�މ�ވ  ާއ ބ ދީ ާމ�ސ�އްކ�ތްދިހ�ހ ސް ާހ�ދ  ާއިދިކޮޅު ކުރިާކ�މ�ށް

ާމ�ޤ ާބޭފުޅުންނ�ކީ ާސ�ރުކ ރުގެ ާމި ާހ�މ� ާހ�ވ ކުރީގ�އި ާމުތ�ކުގ�އި ާހިންގ�މުާއ�ދިލުވެގެން ާމިހ ރުާސ�ރުކ ރު ާދިޔ� ން

ާޕ ޓީއ� ާއިދިކޮޅު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބޭފުޅުން. ާނިސްބ�ތްވ  ާށް ާއެހ�މ� ާއޭރުގ�އި ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން ާފުރުޞ�ތުގ�އި ބޭފުޅުންާާމި

ާދޭތެރެދުރުކުރެއްވީ.ާ ާއިތުރުވެދ ނެތީ ާމީހ�ކު ާބޮލެއް ާއ ބ ދީގެ ާޤ�އުމުގ�އި ާކ�މ�ކީ ާކ�1ާުކުރެއްވި ާވ�ންދެން ާރިހ އ�ހ�ރު

ާތ�ރ�އްޤީ ާރ�ށެއްގެ ާހ�މ� ާދެން، ާދޭތެރެދުރުކުރުވީ. ާކ�މ�ކީ ާވިދ ޅުވ ާާވެސް ާޞިއްޙ�ތޭ ާކޮބ ހޭާއެއް ާބުނ�ނީ ާމި އިރ�ށް

.ާމިާކ�މެއްާދެވޭކ�ށްާއެއްާނެތޭ.ާތިތ ކުާއެއްވެސްާކ�މެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއ ބ ދީާކުޑ�ާރ�ށްރ�ށ�ކ�ށްާނެތޭާސ�މ ލުާއ ބ ދީ

ާއ�އިސްާދެންާކު ާފ�ތ ރެއްާއުސޫލުންާކ�ންކުރ�މުން ާފ�ތ އިާނޫ ާފެހި އުމ�ށްާއެތެރެކޮށްގެންާވެސްާފ�ތްާމިާޤ�ާވިާކ�މ�ކީ

ިމ � މ ާބޯންާވެސްާދީނީާރ�ށްރ�ށުގެާރ�އްޔިތުންނ�ށް.ާފ�ތްާއިނ މ�ށްާވެސްާދިނީާދޭތެރެދުރުކުރިާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް.ާއެހެންވީ

ާމިާަހަރާކްތަތްއ ިހްނަގުމން  ާދެާހިންގ�މުން ާރ�އްޔިތުން ާމިއ�ދު ާއ�އިއްސ� ާބ�ދ�ލެއްާހިސ ބ�ށް ާހެޔޮ ާޤ�އުމ�ށް ާލޯބިވ  ކެ

ާ ާބޭނުންވ ތީ ާރ�އްޔިތުން ާޕ ޓީތ�ކުާާރ�އްޔިތުންއ�ންނ�ން ާއިދިކޮޅު ާދެން ާގެނ�އިމ  ާޤ�އުމ�ށް ާރ�އީސ�ކު ާލޯބިވ  ގެާދެކެ

ީމަގިއ ަޙީޤަޤަތީކ ަރެށްއ ާރްއެޖެތޭރަގިއ � ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއެހެންވީމ ާހ ސްވ ނެާބޭފުޅުންާވ�ރ�ށްާކ�ންބޮޑުވ ނެ

ާއ�މިއްލ�ާަްޤީަތަރއ ާރ�އްޔިތުން ާއެ ާފިލ�އިގެންދ ނެ ާއ�ޅުވެތިކ�ން ާމި ާއެާވެއްޖިއްޔ  ާއ�ާއ�ށް މިއްލ�ާބޭފުޅުން

ާފުއްދ�އިމުހުތ  ާއެހެންވީމ ދުތ�އް ާއުޅެވޭނެ. ާރުޖޫޢ�ވެއްޖެެއ � ގެން ާވ ދ�ވެރިާހ ލ�ތ�ށް ާއ�ންނ� ާދެކެމުން ާމި ާއެ އްޔ 

ާވެ ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކ�ށް ާހުވ�ފެން ާމިއ�ންނ� ާދެކެމުން ާއެޕ ޓީތ�ކުން ާއެއީ، ާނުދ ނެ. ާއިއްތިފ ޤުންާާގެންނެއް ާދެން ބޭފުޅުން

ާ ާތިބޭނީ ާރ�އްޔިތުން ާލިބިއްޖިއްޔ  ާޤ�އުމުގ�އި ާމި ާވެރިކ�ން ާރ�ނގ�ޅުކ�މުން ާއ�ރިހ�ށްާާއެނ�ސީބު ބޭފުޅުންގެ

ާއ�ންނ� ާއެހެންވީމ ާާހ ލ�ތެއްގ�އެއްާސ�ލ ންޖ�ހ�ން ާތ�ނ�ވ�ސްވ ނެާހ ަރްއިޔުތްނެގ � ނޫން. ާއ�ތްމ�ތި ާބ�ދ�ލުވެ ލ�ތު

ާމ�ސ�އް ާޕ ޓީތ�ކ�ކުން ާވ ދ�ވެރި ާގޮތ�ކ�ށް ާކ�ތްއެއްވެސް ާނުކުރ ނެ ާޝ�ާއީމިކ�ން ާނޫންާކެތްއްާމިއ�ދު ާކ�މެއް ާއޮތް

ާއެހެންވީމ  ާރ�އީސް. ައުޅަގނުޑ ަހަމ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ުފަވްއުމަލަކްށ ައިދ ިދެވިހާރްއޖެޭގ ެއެހްނ � ޢިއްޒ�ތްތެރި

ޙ�އްޤުތ�އްާާންާދ�ށުގެާއ ބ ދީގެާރ�އްޔިތުންނ�ށްާވެސްާމިމީގެާފ ސްހ ހުާަރްށަތުކެގ ެވްސ ައުޅަގނުޑ ަހަމ ެއެދްނ 
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ާވެސްާ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާހުރިހ  ާމ�ޖިލިސްގެ ާއެނގޭނެާމި ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާއޮތުން.ާވ�ރ�ށް ާއުސޫލ�ކުން ާލިބޭ ާއ�ށް ހ�މ�ހ�މ�

ާކ� ާއެބ�ހުރި ާދ�ރ�ޖ�ތ�ކެއް ާމި ާއ�ވ�ށ�ކ  ާރ�ށ�ކ އި ާސިޓީއ�ކ އި ާގޮތުން ާއޮތް ާއިންތިޚ ބު ާކ�އުންސިލުގެ ާއ�ދިާލޯކ�ލް މ އި

ާވ� ާވެސް ާބ ރުތ�އް ާއިޚުތިޔ ރުތ�ކ އި ާއިތުރުވެގެންދ ލިބިގެންދ ނެ ާބޮޑ�ށް ާއެހެންވީމ ކ�ންރ�ށް ައުޅަގނުޑެމްނ ިމ � .

ާރ�ެއެދީނ  ާކޮންމެ ާއެއްވެސް ާއެބޭފުޅުންނ�ށްާރ އްޖޭތެރޭގެ ާމިންވ�ރ�ކުން ާއޮތް ާދެވެން ާވެސް ާކިރިޔ  ާވެސް ށ�ކ�ށް

ާއިޚުތިޔ ރުތ�ާލުއިފ�ސޭހ� ާދޭށޭ. ާބ ރުވެރިކ�މެއް ާދޭށޭ. ާވެސް ާމިާއް ާރ�އްޔިތުންނޭ. ނޑުމެންާާއީކުރުވ�ންޖެހޭނީ އ�ޅުގ�

ާ ާމި ާهللاާ.ފިކުރ�ކީާ.ވިސްނުމ�ކީާގެންގުޅޭމިއ�ދު ާމިންވ�ރުފުޅުން ާއިރ ފުޅ އި ނޑ�13�ާާުގެ ާއ�ޅުގ� ާއ�ހ�ރު ވ�ނ�

ާނިމިގެންދ ންވ އިރ�ށ�13�ާާްާއުއްމީދުކުރ�ން ާއ�ހ�ރު ާޙ�ޤީާވ�ނ� ާރ�އްޔިތުންނ�ކީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤީ

ވ ހ�ކ�ާވެސްާދެކެވިގެންާކ�މ�ށްާވެގެންދ ނެ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާބ�އްލ�ވ ާމިާޤ�އުމ�ށްާޑޮލ�ރެއްާނުލިބޭާާބ ރުވެރިން

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ންާމިާގުޅުންާހުރިާމ�އްސ�ލ�ާހ�މ�ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާމިާސިޓީއ ދިޔ�.ާމިާ އުޅެނީާމުޅިާާއެއްާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ�

ާތެ ާއ ބ ދީގެ ާޤ�އުމުގެ ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާމ�ދު ާވ�ރ�ށް ާރުފިޔ ކޮޅު ާލިބޭ ާޤ�އުމ�ށް ާމި ާމިގެންދ�ނީ.ާާހިއްސ ރެއިން ކުރ�މުން

ާމ ާއެ ާމ ލޭގ�އި. ާމިތިބީ ާއިއްތިފ ޤުން ާމިއ�ދު ާމ�ސ�އްކ�ތްބޭފުޅުން ާހެދިގެން ާސިޓީ ާއ�އީތީވެލޭގ�އި ާމ ލެާާ�ކުރެވެމުން

ާ ާމިއޮތީ ާކުޅެފ�އި ާހިއްސ އެއް ާބޮޑު ާތ�ރ�އްޤީގެ ާއ�އި ާއ�ށް ާރ�އްޔިތުހ�މ� ާމ ލޭގެ ާތިބި ާރ�ށްވެހިވެގެން ން.ާމ ލޭގ�އި

ާބ�އްޓ�ންކުަ�ކ�ށްާބެހިގެންދ ނެާގޮތ�ކ�ށްާބިލުިމ ަތަރްއީޤ ާރްއެޖެތޭރެގ ަރްށތ� އެހެންވީމ  ރެވިގެންާޤ ނޫނުތ�އްާތ�އް

ާކ�މެއް.ާހ�މ�ާހ�މ�އެހެހެދިގެންާދިޔު ާއެދޭ ނޑުާހ�މ�ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށް ާއ�ޅުގ� އިރުގ�އިާދެއްކެވިާންމެ،ާމިތ ާވ ހ�ކ�ފުޅުާމ�ކީ

ާހއ.ޓްރ ން ާވ ހ�ކ�.މި ާބ�ނދ�ރެއްގެ ާހ�އްތ�ހ އ�ޅުގ�ާާޝިޕްމެންޓް ާބ�ނދ�ރު ާދ�ންނ�ވ ނީ ާހނޑު ާއޮތީާއ.ވެސް ގ�އި

ާ �1ާާބ�ނދ�ރޭ. ާބ�ނއ�ހ�ރު، ާހ ސް ާތިރީސް ާއޮތީ. ާހ�ދ ދީފ�އި �1ާާދ�ރު ާހއ.ާއ�ހ�ރު، ާބ�ނދ�ރު ާހ ސް ތިރީސް

ާ ާއުތުރ�ށް ާއިން ާމ ލެ ާކީއްކުރ�ން ާއެއ�މިާއ�ޅުގ�ނޑުމެންމިހ ރު ާއިންޓ�ރނޭޝ�ނ�ލް ާމ ލޭގެ ާހ�މާ�އޮތް ރޕޯޓުން

ާ ާދެން ާނ�އްޓ ލ އިރ�ށް ާހ�މ� ާވެާމުޅިންާފެންނ�ނީ ާޓްރ ންސް ާއ�ހ�ރ�ކުާާޝިޕްމެންޓްބ�ނދ�ރު، ާކޮންމެ ބ�ނދ�ރު.

ާބ�ނދ�ރ�ކާ  ާއެހެން ާނޫންތޯ ާސ�ލ މ�ތްވެގެން ާބ�ނދ�ރުތ�ކުން ާއެ ާބ�ނދ�ރު. ާދެއްވ�ނީ ާހ�އްދ�ވ  ާދިމ ކޮށް އިންތިޚ ބ 

ާއ�ޅުގ�ާދޭތެރޭގ� ާސ�ރ�ހ�އި ާމުޅި ާވިސްނޭނީ. ާއޮތިނޑުމެންނ�ށް ާފ�ޅެއް ާވިއްކ ފ�އި، ނޑު ާކ� ާވިއްކ ފ�އި، އްޔ ާއްދު

ާއެހެންވީމ  ާއޮތީ. ނޑުމެންނ�ށްާާހުރިަދަރިނެވިރެވަފިއ � ވިއްކ ފ�އި ާއ�ޅުގ� ާނޫނިއްޔ�ކ  ާސ�ލ މ�ތްވެގެން ދ�ރ�ނިން

ާމި ާނުކުރެވިގެން ާކ�މެއް ާާއިތުރ�ށް ާއުޅެނީ ާމިންهللا ނޑުމެންާއިރ ދ�ފުޅ އި ާއ�ޅުގ� ާމިވެރިކ�މުގ�އި ވ�ރުފުޅުން

ާއެކ�މ�ކާ  ާގެންނ ނ�ން. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތ�ރ�އްޤީ ާބޭނުންވ  ާގެންނ�ން ާހއ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� އިރ ދ�ކުރ�އްވިއްޔ 

ާ ާހއ. ާނެތް. ާކ�މެއް ާވިސްނ ނެ ާކުާއ�ކުޑީ.އ ރު.ޕީން ާވ�ހެއް ާޕ ޓީގެ ާވ ދ�ވެރި ާނުހުންނ ނެ.ާމިހ ރ�ކު ލ�އެއް

ާލ�އިފޮހޮާފިން،ފިލުވ ލ�އި ާއިތުރ�ށް ާދެން، ާފިން. ާއ ލ ކުރުވ�އެތ  ާކުރ ނެއެކ�ން ާވެސް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާނެތް.ާާން ކ�މެއް

ާނުވ ނެ.ާހއ.ާ ާއެކ�މެއް ާމިދެންނެވީ ނޑު ާނުވ ނެ.ާއ�ޅުގ� ާދެން ާއެއްއެކ�މެއް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދެނެއް ާޕ ޓީާާއ�ކު ާއިދިކޮޅު

ާމުސީބ ތް ާދިމ ވ  ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ާއ�ބ�ދުވެސް ާއެއީ، ާނުދިރޭނެ. ާޤ�އުމުާއެއް ާމި ާތިލ�ދުންމ�އްޗ�ކީ ާބޮޑު ތ�ކުން
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ގޮތ�ށް.ާާއެާދުންމ�ތީގެާދ�ރިންގެާވިސްނުންާހުންނ ނީސ�ލ މ�ތްކުރ ާބ�އެއް.ާވޭތުވެދިޔ�ާއޮތްާތ ނގ�އިާވެސްާބޮޑުާތިލ�

ާއެާހެންާކޮންމެބޭފުޅުންާާއެާާ.ގޮތ�ށް.ާޤ�އުމ�ށްޓ�ކ�އިާއުޅޭނީާބޮޑުާތިލ�ދުންމ�ތީގެާރ�އްޔިތުންގެާވިސްނުންާހުންނ ނީާއެ

ާބޭ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކ  ާފ�ރުދީ ާފުޅުންގެ ާޤ�އުމުގެ ާމި ާމިހ ތ�ނ�ށް ާބެލިޔ�ރީތ ނޫޅޭނެ. ާވެސްާޚ�ށް ާސިޓީ ާއެނގޭނެ. ސް

ާހ�ދ ނ�ންއިރ ދ�ކުރެ ނޑުމެން.ާއްވިއްޔ  ާމެންބ�ރު،ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާފުވ�އްާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެާމުލ�ކުގެ މެދު

ާ ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ާކުރެއްވި ާމި ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑު ާރޫޙުާއ�ޅުގ� ާއެއީ،ާހިތ  ާތ އީދުކުރ�ން. ން

ާ ާއޮތ8ާްފުވ�އްމުލ�ކުގ�އި ާާ.އ�ވ�ށް ާމ ދ�އެއީ، ނޑު، ާހޯދ� ނޑު، ާދިގުވ  ނޑިމ�ގު، ާކިޔެމުންާދ� ާކިޔެމުން ާމިހެން ނޑު

ާއިށީނންނ ނެާާ�އ�ވ�ށުނ8ާާްއ�ވ�ށްާއެބ�އޮތް.8ާާގޮސްާ ާކ�އުންސިލ�ރުން ާބ�ލ އިރުާމިހ ރުާއޮތް ކ�އުންސިލ�ރުންނ�ށް

ާއެއްވެގެންާބޭފުޅުންާއެާ�ބޭފުޅުންނ�ށްާއެއެއްގޮތ�ށްާބ�ލ އިރުާާހ ލ�ތ ޤ�އުމުގެާާބޭފުޅުންގެާވ�ސީލ�ތްތ�ކ އިާނ އިާއެތ�

ާއެބ�ާ ާދ�ތިވޭ ާނިންމުމ�ށް ާގޮސް.ާކޮންމެާއ�ވ�ށެއްާކ�މެއް ާގިނ�ވ�ގެން ާމިއީާގ�އިާކ�އުންސިލ�ކ�އުންސިލ�ރުން ާގޮސް ރެއް

ާކުރި ާޖެއްސުާއިރުލ މ�ރުކ�ޒު ާމީގެ ާތ�ޢ�އްޞ�ވެސް ާޒ ތީ ާންކުރުމ އި ާބޮޑ�ށްާބުގެ ާވ�ރ�ށް ާމިއޮތީ ާބިލު ާމި ސ�ބ�ބުން

ާއުއްމީދު ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދޭތެރެއޮޅިފ�އި. ާމިހެން ާމިާދޭތެރެކުރ�ން ާއ�އިސްގެން ާއިޞްލ ޙު ކ�ންތ�އްތ�އްާާއިން

ނޑުާރ�ނގ�ޅުވ ން.ާއެހެންނ�މ� ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބޭނުން ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާހިތ�މ�ޔ އެކު ނޑު ގެާވެސް،ާއ�ޅުގ�

ާ ާނިންމ ލ�ނީ ާމި ާވ ހ�ކ� ާއިޞްލ ޙެއްާޕީ.އޭ ާޤ ނޫނ�ށް ާމި ާހ�މ� ާކުރީގ�އި ާމީގެ ާހ�މ� ާބޭފުޅުން ާނިސްބ�ތްވ  އ�ށް

ާނެތި ާއިޞްލ ޙެއް ާއެވ�ރުގެ ާއެހެންވީމ ހުށ�ހެޅިގެން ާދެއްކެވި. ާވ ހ�ކ� ާާ.އޭަީޕ� ގެން ާވެއްޖެ ާމިއ�ދު ާރ�އްޔިތުންގެާމި

ާއެހެންވީމ  ާހ�ލ ކ�ށް. ާޕީ.އޭައުޅަގނުޑެމްނ ެއަބެޖޭހ ޕީ � މ�ޖިލިސްގެ ާވިސްނ�ން. ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާދޭތެރޭގ�އި އޭގެާ.އ 

ންާއެބ�ޖެހޭާވިސްނ�ން.ާޤ�އުމުގެާލޮބުވެތިާރ�އްޔިތުާާދިވެހި� މެންބ�ރުންނ ާދޭތެރޭގ�އިާވެސް.ާރ�އްޔިތުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާ

ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ،ާމިާމ�ޖިލީހުންާބޭރުވ ނެާގޮތެއްާވެސްާރ ވ�ންާކޮންމެވެސްާގޮތ�ކުންާއޭާއެބ�ޖެހޭާ.ޕީ � އެހެންވީމ 

ާޝުކުރިއްޔ .

 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާނިން ާޖ�ލްސ  ާމިއ�ދުގެ ާމިއ ދެ، ާމިހ ރު ާގ�ޑި ާޖެހިފ�އި.ާމ  ާާވ�ނީ ާވެސް ާދުވ�ހ�ކު ާޖ�ލްސާ �1ާ:�ކޮންމެ ވުމުން

ާނިންމ ލ ނ�ން.ާ ާހިސ ބުން ާމި ާޖ�ލްސ  ާމިއ�ދުގެ ނޑު ާގެންދ�ނީ.ާއެހެންކ�މުން،ާއ�ޅުގ� �������ާ��ާނިންމ�މުން

ނިމުނީ.ާދެން،ާމ�ޖިލީހުގެާޖ�ލްސ ާ.�������� ާޖ�ހ އިރު.9:11ާާވ�ނ�ާދުވ�ހ34ާާުއެއްާއޮންނ ނީާމިާމ�ހުގެާާޖ�ލްސާ 

ާ

�������ާ��ާ��������.ާ.ީމ�ޖިލިސްާނިމުނ
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