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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
4/2011 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 4 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ހޯމަ، 2011 މާޗް 14 ތާރީޚް: 

 1432 ރަބީޢުލްއާޚިރު 9 

   ގައި 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  10:111ހެނދުނު  ދުކަނޑާލި ގަޑި: މެ 

 ަގއި  11:03ން  10:252 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  13:08ން  12:31 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް  1ަގޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
  ިރާޔަސުތްނ ަންނ ިއްއެވިވ ެމްނަބަރުކ ަޖްލާސިއްނ ިނުކެމަވަޑިއަގްނަނަވްނެދްނ ަޖްލާސ ެމުދަކނުޑްއވެާލްއވީ.  - 1

 5ތީ، ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ހަމަާވަވރަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ަވޑައިެގންފައިުނާވައުލްނ ަޖްލާސ ެފްއެޓުވަމްށަޓަކިއ، ަރނަގީބުލ ެޖުހުމްނެވްސ،    -2
 ޖަލްސާެގ ހުސްަވުގތުކޮޅު އެރުީވ. ނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، މި



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްބު ނައި މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    55އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   50މެންބަރުން، 

 . މެންބަރުން 67ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން

 
 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

  މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާ 



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާމިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 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  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މުޙަންމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 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 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  މަޑަވެލި 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

  މުޙަންމަދު މަސީޙުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާ 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 
 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  އިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: ވަޑަ

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއި ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

   

އަލްފާޟިލް  : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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ވ�ނ�ާޖ�ލްސ .15ާދ�އުރުގެާާފުރ�ތ�މ�ވ�ނ�ާއ�ހ�ރުގ3122ާާެ

ާދުވ�ސް.ާާހޯމ�3122ާާމ ރޗ25ާް

ާ

  



ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

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

ާމ�ޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.����

ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުން.23ާވ�ގުތުާޖ�ލްސ ާއ�ށްާހ ޒިރުވެާވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވީާާމި

 

 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ.�133/3/4/އެޖެންޑ ގެާނ�ންބ�ރ�ކީާއޖއ ދެ،ާމިއ�ދުގެާާ

ާފުރ�ތ� ާމިއޮތީ ާކ�މ�ކ�ށް ާފ ސްކުރުާާ�.�މ� ާޔ�އުމިއްޔ  ާނ�ންބ�ރު ާޔ�އުމިއްޔ  ާފެށިގެންާާ��/�131ން. އިން

ާޔ�އުމިއްޔ �131/�9ާ،4ާާ ާއ�ހ�ރުގ�131ާާެއ�ށް.ާއެއ�3ާާީއިނ�2ާާްޖ�ލްސ ގެ ާދ�އުރުގެާާ�ވ�ނ� ވ�ނ��2ާާވ�ނ�

ާފެ ާއިން ާޔ�އުމިއްޔ  ާޖ�ލްސ ގެ ާޔ�އުމ�3ާިށިގެން ާޖ�ލްސ ގެ ާހ�މ�ވ�ނ� ާމ�ޖިލީހުގެާއްޔ އ  ާޔ�އުމިއްޔ ތ�އް ާމި އ�ށް.

ާމެންބ�ރ� ާއެއްވެސް ާޝ ޢިޢުކުރުމުން ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވެބްސ�އިޓުގ�އި ާއިޞްލ ޙެއް ާގ�ވ އިދުގ�އިކު ާގޮތުގެާާނުވ ތީ ވ 

ނިންމ�އިފިން.ާމ�ތިންާމިާޔ�އުމިއްޔ ތ�ކ�ކީާރިޔ ސ�ތުންާޤ�ބޫލުކުރ ާޔ�އުމިއްޔ ތ�ކެއްާކ�މ�ށް

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާކ�ންކ�މުގެ ާއ�ންގ  ާރިޔ ސ�ތުން ާމިއ�ދު ާމިއ�ދުާާއ ދެ، ާބ�އްދ�ލުވުންތ�އް ާކޮމިޓީތ�ކުގެ ާމިއޮތީ ާފުރ�ތ�މ� ތެރޭގ�އި

ގ�އިާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީާއ އި،ާޤ�އުމީާސ�ލ މ�ތުގެާކޮމިޓީާއ އި،33�39ާގ�އިާޢ އްމުާކޮމިޓީ.���1ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ ާގޮތް.ާ

ާކޮމިޓީ.ާ ާތ�ރ�އްޤީގެ ާދިރ 3���1ޤ�އުމީ ާބިލު ާޕްރ�އިވެޓ�އިޒޭޝ�ން ާއެއީ ާކޮމިޓީ. ާވ�ގުތީ ާހޮއްވެވިާގ�އި ސ ކުރެއްވުމ�ށް

ާ 3�11ާާކޮމިޓީ. ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ�ށް ާގެދޮރުގެ ާޝ�ކުވ ތ�ކ އި ާމީހުންގެ ާޖެހުނު ާހ ލުގ�އި ާސުނ މީގ�އި އްލެއްާހ�ޖ�ހ އިރު

ާ ާކޮމިޓީ، ާހޮއްވެވި ��11ާާހޯދ�އިދިނުމ�ށް ާހ�ވީރު ާކޮމިޓީ. ާއިޤުތިޞ ދީ ާމިނިވ�ނ4�11ާާްޖ�ހ އިރު ޖ�ހ އިރު

ާހޭާކޮމިޓީ.ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެާކ�ންތ�އްތ�ކ ާބެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ  ާނ�ންބ�ރު ާއެޖެންޑ  ާމިާާސުވ ލުކުރުން.9ާދެ، ާއެޖެންޑ ކުރެވިފ�އި ާޖ�ލްސ  ާދ އިރ ގެާާމިއ�ދުގެ ާވިލުފުށީ ވ�ނީ

ާރ�ޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބ�ރު ާއެންޑުާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހ�އުސިންގ ާއޮފް ަ�ލްފ ޟިލްާއ� އެންވ�ޔ�ރމ�ންޓުާމިނިސްޓ�ރ

ާމެންބ�ރުާމުޙ�އް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާފުރުޞ�ތު ާސުވ ލުކުރެއްވުމުގެ ާސުވ ލު.ާމި ާކުރ�އްވ  ާއ�ސްލ�މ  މ�ދު

ނޑުާއ�ރުވ�ން.ާ ާރިޔ ޟުާރ�ޝީދ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�އްސ�ލ މް ާޢިއްޒ�ތްާ`. ާޢ�ލ�އިކުމް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާބޭނުންވާ ާހ�އުސިންތެރި ާކުރ�ން މިނިސްޓ�ރ 

ާރެޑްކް ާބްރިޓިޝް ާތ.ވިލުފުށީގ�އި ާއ�ޅ�އިސުވ ލ�ކީ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއެ ާއިން ާނެޝ�ނ�ލްާދީރޮސް ާއިންޖީނުގެ ފ�އިވ 

ާކުންފުންޏާ ޑިޒ  ާޔުޓިލިޓީޒް ާޕްރޮވިންސް ާދުކުނު ާމެދު ާއިންޖީނުގެ ާއެ ާސިޓީއ�ކުން ާސެންޓ�ރުގެ ސްޓ�ރާމެނޭޖުމ�ންޓު

ާޔިތުންނ އިާދެކޮޅ�ށްާވ�ނީާހ�ވ ލުކޮށްފ�ާއެވެ.ާވީމ ،ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާބ�ދ�ލުނުދީާމިާއިންޖީނުގެާނ�ގ ފ�އިާއެާރ�ށުގެާރ�އް

ާދެއްވ  ާދެއްވ ނެތޯ؟ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާރ�ށުގެ ާއެ ާބ�ދ�ލު ާއިންޖީނުގޭގެ ާއެ ާއ�ދި ާކީއްވެގެންތޯ؟ ދެއްވ ނެާާ�ނ�މ�ާވ�ނީ

ާތ ރީޚ�ކީާކޮބ�އިތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާވ�ޒީރުާޖ�ވ ބުދެއްވުމ�ށް ާ.ާ�ޝުކުރިއްޔާ 

ާ
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ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުމުޙ�އްމ�ދުާާމ�ންޓް،އެންވ�ޔ�ރާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑު

ާ ާވިލުފުށީ ާމެންބ�ރު، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރިޔ ޟުާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާރ�ށުގެާ ާކ�މ�ކ�ށް ާފުރ�ތ�މ� ާބޭނުންވޭ. ާސ ފުކޮށްލ�ދޭން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއް ާދެތިން ާސުވ ލުގ�އި ާކުރެއްވި ރ�ޝީދު

ާ ާއެ ާއެބ�ހުރި، ާތ�ނުގ�އި ާއެހުރި ާރ�ށުގ�އި. ާހުރީ ާނުއިންޖީނުގެ ާއެހެންތ ކ�ށް ާއިންޖީނުގެާއިންޖީނުގެ ާރ�ށުގެ ގެންދޭ.

ާރ� ާކ�ރ�ންޓުާބިނ ކުރީ ާއިން ާއިންޖީނުގެ ާއެރ�ށުގެ ާފޯރުކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި. ާޚިދުމ�ތް ާކ�ރ�ންޓުގެ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ށުގެ

އުފ�އްދ ާރ�ށުގެާރ�އްޔިތުންނ�ށްާކ�ރ�ންޓުާދެމުންާއެބ�ގެންދޭ.ާރ�ށުގެާއިންޖީނުގެާއިންާދޭާކ�ރ�ންޓުގެާޚިދުމ�ތުގެާއ�ގުާ

ނޫން.ާހ�މ�ާއެހެންާތ�ންތ�ނެކޭާާވ ާގޮތ�ކ�ށްާބޮޑުކޮށެއްާރ�ށ ާތ�ފ ތުރ�ށްއްދުގެާއެހެންާއެާސ�ރ�ހ�ާއެއްާނ�ގ�މުންދ�ނީކީ

ާބްރިޓިޝްާ ާއޮތީ. ނޑ�އެޅިފ�އި ާކ� ާޓެރިފް ާވެސް ާރ�ށުގެ ާއެ ާއެއްފ�ދ�އިން ާވެސް ާރ�ށްރ�ށެކޭ ާއެހެން ާއެއްގޮތ�ށް ވެސް

ާއެކުވެރިާދ�އުލ�ތްތ� ާޖ�މ ޢ�ތްތ�ކުން ާޖ�މުޢިއްޔ  ާއެހެން ާވެސް ާއެނޫން ާއ�ދި ާދެއްވ ާާކުންރެޑްކްރޮސްާއިން ސ�ރުކ ރ�ށް

ދިވެހިާރ�އްޔިތުންނ�ށްާާރ�އްޔިތުންނ�ށްާދިވެހިާސ�ރުކ ރ�ށް،ރ ންޓުާއެހީ،ާލޯނުާއެހީ،ާމިފ�ދ�ާޒ ތްޒ ތުގެާކ�ންކ�މުންާޤް

ާއެކި ާދެއްވ�ނީ ާއެހީ ާކޮންޑިޝ�ންތ�ކ ާދެއްވ  ާއެކި ާބ�އެއްާފ�ހ�ރު ާހުންނ�ނީ. ާދެއްވ ފ�އި ާމުޅިާފ�ހ�ާއެކީގ�އި ާއެއީ ރު

ޓިޝްާރެޑްކްރޮސްާފ�ހ�ރުާއެއީާވ�ކިާތ�ނެއްގ�އިާވ�ކިާކ�މެއްާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާބްރިާވ ާގޮތ�ށް.ާބ�އެއްތްޤ�އުމ�ށްާނިސްބ�

ާސުވ ލ  ާމި ާތ.ވިލުފުށީގ�އި ާއިންޖީނުގެާއިން ާވިލުފުށީގެ ާއޮތީ ާއެހީދެއްވ ފ�އި ާއޮތް ާމި އިމ ރ ތްކޮށްާާ�އެއްާގުޅިގެން

ކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާދެންާއެކ�ންާހ�ވ ލުކުރ�ނީާރ�އްޔިތުންާއެކ�ންާވިލުފުށީގެާއިންޖީނުގޭގެާޚިދުމ�ތްާރ�އްޔިތުންނ�ށްާފޯރު

ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާބެލެހެއްޓުމ�ށްޓ�ކ�އި ާޕްރޮގްާމެނޭޖުކޮށް ާމުޅި ާފޯރުކޮށްދީ ާހ�ވ ލުވެފ�އިާޚިދުމ�ތް ާއޭރ�ކު ާހިންގުމ�ށް ރ މު

ާސ�ރުކ ރ�ކ  ާރ�އްާާ.އޮންނ� ާޚިދުމ�ތްއެއީ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއިންތިޔިތުން ާސ�ރުކ ރެއް.ާދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއޮންނ� ޚ ބުކޮށްފ�އި

ާސ�ރުކ ރުންާ ާޚިދުމ�ތް ާއެ ާދ�ނީ. ާފޯރުކޮށްދެމުން ާއެހީ ާވެސް ާފ�ރ ތ�ކުން ާހުރިހ  ާމެދުވެރިކޮށް ާސ�ރުކ ރެއް އެ

ާފޯރުކޮށްދެމުންާމިާގެންދ�ނީާތ�ފ ތުކުރުމެއްާނެތި ިމަކްނ ަރްއިޔުތްނަންށ، ިވުލުފީށެގ � .ާއެހެންވީމ ރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާއިންޖީނުގެަރްއިޔުތްނަންށ ރ ާއިން ާއ�ޅ�އިާަެޑްކްރޮސް ާކޮންޑިޝ�ންާއެއް ާކުރިއިރު ާއެކ�ން ާނިންމ  ދިނުމ�ށް

ެއަކްނ ޮކްނެމ ަރްއިޔަތަކްށ ަބަދުލ � ޓްފިކެޓެއްާދޭކ�ށެއް.ާއެހެންވީމ ކޮށްފ�އެއްާނުވޭާރ�އްޔިތުންނ�ށްާހިއްސ ގެާސެ

ާކުރ�ންޖެހޭނެއެާިމީއ  ާމިކ�ން ާބ�ދ�ލުދީފ�އި ާކިޔ ފ�އި ާއޭ ާމިންވ�ރ�ކީ ާނުކުރެވޭ.ާާޖެހޭ ާޤ�ބޫލެއް ާސ�ރުކ ރ�ކ�ށް ކ�މ�ކ�ށް

ގެތ�އްާހިންގުމ�ށްާސ�ރުކ ރުންާހ�ވ ލުކުރެއްވީާކީއްވެގެންކ�ންާއެާސ�ރުކ ރުންާލިޓީޒްާކުންފުނިތ�ކ އިާއިންޖީނުދެންާޔުޓި

ާސިޔ ސ� ނޑުާގެންގުޅޭ ާއ�ޅުގ� ާކޮބ�އިކ�ން ާމެންބ�ރުތ�ކީ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑ ާވ ނެ 39ާާާއ�ޅުގ� ާކުރެއްވ�131ާިޖޫން ާގ�އި

ާ ާމި ާހ�މ� ާސުވ ލެއްގ�އި ާމިޒ ތުގެ ާސުވ ލެއްގ�އިހ�މ� ާނިސްބ�ތްކޮށްބ ރ ތުގެ ާރ�ށ�ކ�ށް ާއެހެން ާސުވ ލެއްގ�އިާއި ކުރެއްވި

ާއެހެންކުރ�ނީ.ާކޮބ�އިތޯާސ�ރުކ ރުގެާސިޔ ސ�ތ�ކީާމިކ�ންާއެ ގޮތ�ށްާކުރުމުގ�އި.ާމ�ޖިލީހުގެާޔ�އުމިއްޔ ާާކީއްވެގެންކ�ން

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ� ާވެބްސ�އިޓުން ާގެންގުޅޭާއިން ާސ�ރުކ ރުން ާކ�މުގ�އި ާމި ާސިޔ ސ�ތު ާސ�ރުކ ރުގެ ާއޮންނ ނެ. ވ�ން

ާކުރ�މުން ާއެކ�ން ާސ�ރުކ ރުާސިޔ ސ�ތ އި ާއެހެންވީމ ގެންދިޔުމުގ�އި ާރެޝ�ނ�ލް. ާގެންގުޅޭ ަ�ރުކ ރުންާސ� ން
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ންާގޮސްާއެހެންާތ�ނުންާނ�ގ�އިގެާއެާއިންޖީނުގެާއެހެރީާއެާރ�ށުގ�އި.ާއެާކ�ށެއްވ�ކިާފ�ރުދުންނ�ޤ�ބޫލެއްނުކުރ�ންާވ�ކިާ

ާހުއްޓ ލ�ންޖެހިާއެހެންާތ�ނ�ކ�ށްާގެންދ  ާޚިދުމ�ތް ާއެ ާގޮތުގ�އިާާނ�މ�ާނޫނީ ާބ�ދ�ލުގެ ާމެނުވީ ާހ ލ�ތެއްގ�އި ާކުރ  ކ�މެއް

ާއެއްޗެހިތ�ކެއްާދޭންޖެހޭނެާކ�މ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރުާޝުކުރިއްޔ  ާސުވ ލުކުރި ާއ�ރުވ�ނީ ާމި ާފުރުޞ�ތު ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، މިނިސްޓ�ރ.

ާމ�ނިކު.ާާއިންހ ނުާޙުސ�އެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިާނެތީމ�،ާވިލިމ ފ�ންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާނި

ާ

ާކެވުން:މ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްާާއިންރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާނިހ ނުާޙުސ�ވިލިމ ފ�ންނުާދ އި

ާ ާވ�ޒީރ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބޭނުންޝުކުރިއްޔ  ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާމީގ�އިާާއ�ޅުގ� ސުވ ލ�ކީ

ނޑުމެންާމ�ޖިލީސްާމިާއ�ތޮޅުތ�ކުގ�އި،ާރ�ށްތ�ކުގ�އިާ ާއ�ޅުގ� ާގިނ�ާޚ�ބ�ރު ާކ�ންތ�ކުގ�އިާވ�ރ�ށް އިންޖީނުގެތ�އްާނެގުމުގެ

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ހ�މުއޭ. ާއެބ� ާގޮތެއްގ�އިާމެންބ�ރުން ާޚ އްޞ� ާމިކ�ން ާއ�ސްލުގ�އި ާވިދ ޅުވެދެއްވ�ފ ނ�ންތޯއޭ ރ�އީސް،

ާދ�ށުންާ ާލ މ�ރުކ�ޒީާޤ ނޫނުގެ ާލިބިގެންދ ނޭ.ާވެސް ާވެސް ާކ�އުންސިލުތ�އް ާއ�ތޮޅު ާކ�އުންސިލުތ�ކ އި ާބ ރުތ�ކުން ލިބިދޭ

ނޑ�އ�ޅުއްވ ނީ ާކ� ާދެން ާސިޔ ސ�ތެއްތޯ ާކޮން ާގޮތެއްގ�އި ނޑު ާމ�އިގ� ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާއ�ތޮޅ�ކުންާާ�މި ާމިހ ރުާކިހ  އ�ދި

ާރ�ށ�ކު ާމ�ނިކުފ ނ ކިހ  ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާމި ނޑުމެންނ ހ�މ�އ�ާން ާއ�ޅުގ� ާއެބ�އ ދޭތޯ؟ ާއެބ�އ ދޭ.ާއެހެންވެގެންާާށް ހ�މ�އ�ށް

ކޮށްދެއްވ ށޭ؟ާާހ�މ�ާމިކ�ންާއޮތް ތ�ޞ�އްވުރެއްާހ މާ� ާގޮތެއްާމ�ނިކުފ ނުާދެކެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ 

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުމުޙ�އްމ�ދުާާމ�ންޓް،އެންވ�ޔ�ރާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑު

ާކުންފުނިތ�ކާ  ާޔުޓިލިޓީޒް ާސުވ ލުގ�އި ާކުރެއްވި ާނިހ ނު ާމެންބ�ރު، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާކުރީގ�އި ާފެށުމުގެ ާޢ�މ�ލުކުރ�ން ާޤ ނޫނ�ށް ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާހ�ވ ލުކުރީ ާއިންޖީނުގެތ�އް ނޑުމެން ތ�އްާކ�އުންސިލުއ�ޅުގ�

ާމިކ�ހ�ލާ�އިންތިޚ ބު ާއެބ�ހުރިކ�ން ާބ�ޔ ންވެގެން ާޤ ނޫނުގ�އި ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާއެނގޭ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކުރީގ�އި. ވުމުގެ

ާކޮ ާބ ރުތ�ކ�ކީ ާޒިންމ ތ�ކ އި ާކ�އުންސިލުތ�ކުގެ ާއ�ދި ާގޮތް. ާޢ�މ�ލުކުރ�ންވީ ާއެ ާކުރުމުގ�އި ާވެސްާކ�ންތ�އްތ�އް ބ�އިކ�ން

ާއެނގޭ ނޑ�ށް ާޤ ނޫނުގ�ާއ�ޅުގ� ާހުރިާއެ ާހ�ވ ލުކުރެވިފ�އި ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއެބ�އޮތްކ�ން. ާބ�ޔ ންވެގެން އި

ާކުރީގ�އިާ ާފެށުމުގެ ާހިންގ�ން ާތ�ންފީޛުކޮށް ާޤ ނޫނު ާކުރީގ�އި ާފެށުމުގެ ާހިންގ�ން ާޤ ނޫނު ާމިދެންނެވި އިންޖީނުގެތ�ކ�ކީ

ގެާހުދޫދުގެާތެރެއިންާޔުޓިލިޓީޒްާއެާތ�ންތ�ންާއެހެރީާހ�މ�ާޤ ނޫނުާ�ހ�ވ ލުކުރެވިފ�އިާހުރިާތ�ންތ�ންާކ�މ�ށްާވ ާހިނދު

ހ�ވ ލުކުރެވިފ�އި.ާތެދެއްާބ�އެއްާރ�ށްރ� ނޑުމެންނ ކުންފުނިތ�ކާ  ހ�މ�އ�ށްާވެސްާމ�އްސ�ލ�ާޖ�އްސ ާާށުންާއެބ�ހުރިާއ�ޅުގ�

ާޔުޓިލިޓީޒްާ ާއިންކ ރުކޮށް ާހ�ވ ލުކުރުމ�ށް ާކުންފުނިތ�ކ  ާޔުޓިލިޓީޒް ާއިންޖީނުގެތ�އް ާރ�ށްރ�ށުން ާބ�އެއް އ�ދި
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ާމިހ ވ�ރެކޭާކުންފުނިތ�ކު ާއ�ދ�ދުން ާއެއީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެބ�ހުރި. ާވެސް ާރ�ށްރ�ށް ާބ�އެއް ާހުރި ާހ�ވ ލުނުވެވިފ�އި ން

ރ�ށުގެާތެރެއިންާހ�މ�ާމ�ދުާރ�ށެއްގ�އިާއެކ�ނ3�2ާާްދ�ންނ�ވ ކ�ށްާނޭނގެ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާރ އްޖޭގެާމީހުންާދިރިއުޅޭާ

ާހ�ާ ާސިޔ ސ�ތ�ކީ ާސ�ރުކ ރުގެ ާނިސްބ�ތުން. ާއޮތީ ާޔުޓިލިޓީޒްާއެހެންވެފ�އި ާދ�ށުން ާއ�ނބުރެއްލ ގެ ާއެއް ާމިދެންނެވި މ�

ާ ާފ�ދ� ާކ�ރ�ންޓު ާއެއީ ާސ�ރ�ހ�ާސ�ރވިސ�ސް ާއެ ާދިނުމުގ�އި ާރ�ށެއްާޚިދުމ�ތްތ�އް ާހުރިހ  ާހިމެނޭ އްދެއްގ�އި

ާގޮތ�ށްާ ާގެނެވޭނެާގޮތ�ށްާއެފިޝ�ންޓުކޮށްާމެނޭޖުމ�ންޓުާގެންގުޅެވޭނެ އެއްކޮށްލ�އިގެންާއިކޮނޮމީާއޮފްާސްކޭލެއްާއޭގ�އި

އެހެންނ�މ�ވެސް،ާލ މ�ރުކ�ޒީާއުސޫލުގެާދ�ށުންާކ�އުންސިލުތ�ކ�ށްާއެއްކޮށްލ�އިގެންާކ�ންތ�އްތ�އްާހިންގުމ�ށްާބ ރުއެޅުން.ާ

ާއެާލިބިގެންވ  ާތެރެއިން ާނުކުރެވޭާާބ ރެއްގެ ާއެކ�ން ާސ�ބ�ބުން ާގޮތެއްގެ ާއިޚުތިޔ ރުކުރ  ާކުރުމ�ށް ާއެކ�ން ބޭފުޅުން

ާއ�އިސްދ ނެ ާވެސް ާއ�ޅުގ�ާހ ލ�ތެއް ާނ ދޭ.ާކ�މ�ށް ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހ ލ�ތެއް ާއެފ�ދ� ާއ�ދި ާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ނޑު

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާޙ�މްޒ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާސ ފުކޮށްލ�ންާބޭނުންވ�ނީ،ާބްރިޓިޝްާރެޑްކްރޮސް ާއ�ޅ�އިދީފ�އިާއިންާމިާއިންޖީނުގެާާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ�

ާރ�އް ާތ.ވިލުފުށީގެ ާޚ އްޞ�ކޮށްތޯ،ާވ�ނީ ާވ�ކިން ާރ�އްޔިތ�ށްާޔިތުންނ�ށް ާދިވެހި ާސ�ރުކ ރ�ށް ާދިވެހި ާޢ އްމުކޮށް ނުވ�ތ�

ާއެއްވެސްާނިސްބ�ތްވ  ާއެކ�ހ�ލ� ާޚ އްޞ�ކުރެވިގެާާގޮތ�ށްތޯ. ާބ�ޔ�ކ�ށް ާވ�ކި ާނުވ�ތ� ާސ ބިތުވ  ާމިލްކުވެރިކ�މެއް ންާފ�ދ�

ނޑުާސ ފުކޮށްލ�ން.ާދީފ�އިވ ާއިންޖީނުގެއެއްތޯ.ާ ާއެކ�ންާއ�ޅުގ�

ާ

ާކެވުން:ާވ ހ�ކ�ދެއްާއ�ސްލ�މުާމ�ންޓް،ާމުޙ�އްމ�ދުއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ

ާވ�ާ ާރ�ށ�ކ�ށްތޯއޭ ާޚ އްޞ� ާވ�ކި ާސުވ ލުގ�އި ާކުރެއްވި ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ކިާޝުކުރިއްޔ 

މިާއެހީާނިސްބ�ތްވެފ�އިާއޮތީ.ާއ ދެ،ާޖ�ވ ބ�ކީާއ ނއެކޭާމިއީާތ.ވިލުފުށީގ�އިާކ�ރ�ންޓުގެާާޖ�މ ޢ�ތ�ކ�ށްތޯއޭާމިާގްރ ންޓު

ނޑުމެންގެާ ާއ�ޅުގ� ާހިމެނޭ ާތެރޭގ�އި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފޯރުކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ޚިދުމ�ތް

ާދިރިއުޅޭާރ�ށެއްގ�އިާދިވެހިާ ާމީހުން ާތެރޭގ�އިާހިމެނޭ ާޚިދުމ�ތްާފޯޖިއޮގްރ�ފީގެ ރުކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާރ�އްޔިތުންތ�ކ�ކ�ށް

ކޮށްފ�އިާއޮތްާސ�ރުކ ރެއް.ާއެާސ�ރުކ ރުާށް،ާސ�ރުކ ރުާރ�އްޔިތުންާއިލެކްޓުިދެވިހ ަސުރާކުރ ެމުދެވިރކޮ � އެހެންވީމ 

ާވިލުފުށީގެާ ާކޮށްފ�އިާއޮތީ.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެއީާހ�މ�ާވިލުފުއްޓ�ށްާޚ އްޞ�ކޮށް ރ�އްޔިތުންނ�ށްާމެދުވެރިކޮށްާމިކ�ން

ާއެާކ�ރ�ންޓުގެާޚިދުމ�ތްާފޯރުކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާފޯރުކޮށްދެއްވިާއެހީާއެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާކިނބިދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމޫސ ާޒ�މީރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާސުވ ލ� ާބޭނުންވ  ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާވ�ޒީރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޔުާޝުކުރިއްޔ  ާމި ޓިލިޓީޒްާކީ،

ާވ ހ�ކ� ާބ�އެއްކުންފުނިތ�ކުގެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާމިސ ލ�ކ�ށް،ާާދެކެވޭތީވެ ާއ�ކީ ާޝ�ކުވ  ާލިބޭ ާމިހ ރު ފ�ހ�ރު

ާހިރިލ�ންދޫ ާޝ�ކުވ ާތ.އ�ތޮޅު ާވެސް ާއިންޖީނުގެތ�ކ�ށްާާއިން ާހިންގ  ާދ�ށުން ާކުންފުނީގެ ާޔުޓިލިޓީޒް އ�ކީ

ާސ�ބްސިޑީ ާތެލުގެ ާހިންާސ�ބްސިޑ�އިޒްކޮށްފ�އި ާރ�އްޔިތުން ާލިބޭ. ާއެބ� ާއެހީ ާވެސް ާގޮތ�ކުން ާއެހެން ގ ާނުވ�ތ�

ނޑުާދުވ�ހުގެާސުވ ލ އިންޖީނުގެތ�ކ�ކ�ށްާނުލި ގުޅިގެންާމ�ނިކުފ ނ�ށްާޖ�ވ ބެއްާދެއްވެންޏ ާވ�ރ�ށްާރ�ނގ�ޅުާާބޭ.ާއ�ޅުގ�

ާކ�މެާ ާހިނގ  ނޑ�އެޅިގެންާހ�މ�ޖެހިގެން ާކ� ާދ�ށ�ށްާޖ�ވ ބުާދެއްވިއްޔ .ާމިއީާވ�ކިާއުސޫލެއްގެާދ�ށުން އްތޯ.ާޔުޓިލިޓީޒްގެ

އެހީތ�ކެއްާއިންސެންޓިވްތ�ކެއްާސ�ރުކ ރުންާދެއްވ ކ�މ�ށްާވެއްޖެާއްސިގޮ ގޮތ�ށްާހ�މ�ޖެހިފ�އިާއޮތީތޯ.ާާއްޔ ާވ�ކިާކ�ހ�ލާ�

ާޤ�ބޫލުކުރެވެނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާވެސް ާކުންފުނިތ�ކ�ކީ ާޔުޓިލިޓީޒް އ�ދިާާ.އެއީ

ާޤ�ބޫލުކުރެވޭތީވެާރ�އްޔިތުން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާމުދ�ލުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާވެސް ާއިންޖީނުގެތ�ކ�ކީ ވެގެންާާއެހެންާ�ގެ

ާދ�ންނ�ވ ލީ.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާާއ�ސްލ�މުާމ�ދުމ�ންޓް،ާމުޙ�އްާއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގޮތުގ�އިާޝުކުރިއްޔ  ާމ ނ�ކުރެވުނު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާސުވ ލުގ�އި ާމެންބ�ރުާކުރެއްވި ރ�އީސް،ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާކުންފުނިާ ާޔުޓިލިޓީޒް ާވ�ކި ާޖ�ވ ބުދޭނ�ން. ާގޮތުގ�އި ާމ ނ�ކުރެވުނު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާސުވ ލު ާބޭނުންފުޅުވި ާއ�އްސ�ވ�ން

ާސ�ބްސިޑީ ާސ�ރުކ ރުން ާނޫން ާއެހީާވީމ�އެއް ނޑ�އ�ޅ ާއެއް ާކ� ާދިނުމ�ށް ާގެންގުޅެނީކީާާ�އެއް ާސިޔ ސ�ތެއް އެކ�ހ�ލ�

ާނުދޭންާ ާއެއްޗެއް ާއިންޖީނުގެތ�ކ�ށް ާހުރި ާހ�ވ ލުނުކޮށްފ�އި ާރ�އްޔިތުން ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާޔުޓިލިޓީޒް ާރ�އްޔިތުން، ނޫން.

ާއޮތީ ާނިންމ ފ�އި ާސ�ބްސިޑީއެއްގެާާސ�ރުކ ރުން ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއެއްޗެއްާދޭއިރު ާސ�ރުކ ރުން ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާނޫން. އެއް

ގޮތ�ށްާހިނގ ާތ�ނ�ކ�ށްކ�ންާސ�ރުކ ރ�ށްާާނ�މ�ވެސްާއެއްޗެއްާދޭއިރުާއެާއެއްޗެއްާއެާދެވެނީާއެންމެާރ�ނގ�ޅުާގޮތުގ�އި

ާކ�ށ�ާ ާޔ�ޤީންކުރ�ން ާމެނޭޖުއެކ�ން ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވޭ. ާހިނގ ވ�ރުކުރ�ން ާއެކ�ން ާއޮންނ�ންޖެހޭ ގޮތްާާމ�ންޓެއް

ާއެ ާސ ފުކޮށް ާއުފ�އްދ�ާސ�ރުކ ރ�ށް ާސ�ރުކ ރުން ާޔުޓިލިނގެންޖެހޭ. ާވ ފ�އިވ  ާކުންފުނިތ�ކ�ކީ ާޕ�ސ�ންޓ311ާުޓީޒް

ާކުންފު ާހިއްސ ވ  ާމެނޭސ�ރުކ ރު ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާއެ ާކުންފުނިތ�އްާާސްޓްރ�ކްޗ�ރާޖްމ�ންޓުނިތ�ކެއް. ާއެ ާއޮވޭ. އެއް

ާއެާ ާއޮވޭ. ާއުސޫލުތ�ކެއް ަސުރާކަރްށ ެއ ުކްނުފިނަތްއ ެއަކުއްނަޓަބްލުކުރަވްނ ަސުރާކަރްށ � ހެންވީމ ހިނގ 

ާއެހެންވީމ ފ�ސޭހ�.ާއެކ�އުން ާއޮވޭ. ާފ�ސޭހ�ވޭާާެއހީ � ޓ�ބ�ލްކުރެވެން ާސ�ރުކ ރ�ށް ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ާދިނުމުގ�އި އެއް

ާއެހީ ާއެންޓިޓީއ�ކ�ށް ާހިނގ  ާއޮވެގެން ާސްޓްރ�ކްޗ�ރެއް ާވ�ކިާާއެކ�ހ�ލ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާފޯރުކޮށްދިނުމ�ށް. އެއް

ާއެ ާކުރ ތީ ާކ�މެއް ާއެހީާރ�އްޔިތުން ާގެންގުޅެނީާއެާފ�ރ ތ�ކ�ށް ާސިޔ ސ�ތެއްާސ�ރުކ ރުން ާއެކ�ހ�ލ� ާފޯރުނުކޮށްދޭނ�މޭ ާއް

ާއެއްާނޫން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ
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ާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާބޭނުންވ  ާކުރ�ން ާއ�ރިހުން ާމިނިސްޓ�ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުޅ�ނގުާޝުކުރިއްޔ  ާމ ލޭ ސުވ ލ�ކީ،

ާޑީސ�ލް ާޕެޓްރޯލ އި، ާވ�އިމ�ތީގ�އި ާއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗް ާއެންވ�ޔ�ރާހ ބ�ރު ާހ�އުސިން ާއެއީ މ�ންޓްާވިއްކ�މުންދ އިރު

ާ ާއިން ާހުމިނިސްޓްރީ ާމިހެން ާއެއީ ާޕ�ވ�ރާސްޓޭޝ�ންތ�ކ ާާމިއްދ�ދެއްވ�އިގެންތޯ. ާއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗުގ�އި ާދ�ންނ�ވ�ނީ

ށްާދުރ ލ ާވިސްނ ފ�އި.ާވ�ނީާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާތިމ ވެއްޓ�ާދިާއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗްާޑިޒ�އިންކޮށްފ�އިއެއްޗެހިާހުރިާތ�ނ�ކ އިާއ�

ާވިއްކ ެއަފަދ ާހަލެތްއަގިއ ައއި � އެހެންވީމ  ާޑީސ�ލް ާޕެޓްރޯލ އި، ާވ�އިމ�ތީގ�އި ނ�މާ�ާވ�ނީާކ�މުގ�އިާ.ޖީ.އެމް.އެޗް

ާ ާާދިސ ހ އ�ލިފ ނުގެ ާސްޓޭޝ�ންތ�ކ�ށް ާޕ�ވ�ރ ާހިނގ�އިފިއްޔ  ާޚ އްޞ�ކޮށްާއެއް ާއ�ދި ާގެއްލުންވ ނެ. ވެސް

ާހިސ ބ� ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާއެޑްމިޓުއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗ�ކީ ާގެނެސް ާމީހުން ާބ�ލި ާސ�ރ�ޙ�އްދ�ކ�ށްވުމާ ކޮށްކުން ާއޮންނ� ފ�އި

ާއެއްާދެއްވ ފ�އިވޭތޯއޭ.ާާއްދ�ހުމިނިސްޓ�ރުާާސިންއެއްާދެއްވީ،ާހ�އުާއްދ�ހުއެކުާމިފ�ދާ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދެއްވުމ�ށް.ާނ�މ�ާޢިއްޒ�ތްތެރިާވ�ޒީރުާޖ�ވ ބުާކ�މ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގުޅުންހުރިާއ ދެ،ާމިއ�ދުގެާސުވ ލުގެާދ އިރ އ 

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާާއ�ސްލ�މުާމ�ދުމ�ންޓް،ާމުޙ�އްާއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ

ާ ާއުނދ�ގޫ ާވ�ރ�ށް ާރ�އީސް. ާއިއްޒ�ތްތެރި ާޖ�ވ ބެއްާޝުކުރިއްޔ  ާސުވ ލ  ާމިއ�ދުގެ ާހ�ވ ލުކުރެއްވީ. ާތި ޓ ސްކެއް

ާފ�ސޭހ�އެއްާގުޅުންހުރި ާއެހ  ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނިންމ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�ޝީދު،ާާކ�މ�ށް ާއިބްރ ހީމް ާއިނގޭތޯ ނުވޭ

ާސުވ ލާ  ާޕްރ�އިމ�ރީ ާކުރެވުނު ނޑ  ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާސުވ ލު ާކުރެއްވި ާތި ާރ�ޝީދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާހުރި ާޖ�ވ ބުާކ�މ�ށް.ާދެންާގުޅުމެއް ނޑުާހ�މ�ާވ�ރ�ށް ާޒ ތުގެާސުވ ލެއް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާާހިތްާދޭާއ�ޅުގ� ވެސްާވ 

ނޑުމެންނ ހ�މ�ާމިާމ�ޖިލީހުގެާއޮ ނޑ�އެޅިފ�އިާއޮންނ�ާގ�ވ އިދުާހިފެހެއްޓުމުގެާާންނ�ާގ�ވ އިދުާއ�ޅުގ� ސުވ ލުކުރުމ�ށްާކ�

ނޑުާމިއ�ދުާތިާސުވ ލ�ށްާޖ�ވ  ާބުާނުދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާގޮތުންާއ�ޅުގ�

ާ

ާއ�ޙުމ�ދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާފުށިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިލްހ މުގެމ�ނ�

ވ ލ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދުާހުށ�ހެޅުއްވިާސު

ާ ާއިޚުލ ޞްތެރިކ�މ  ާއެނުހ�ނު ާޝުކުރުާއެކު ާމިނިސްޓ�ރ ދ�ންމ�ނިކުފ ނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބޭނުންވާ ނ�ވ�ން. ކުރ�ން

ާކިޔ  ާހ ލ�ތެއްގ�އިާރ�އްޔިތުންގެާއިންޖީނުގެއޭ ާއެއްވެސް ބޭނުންކުރެވިފ�އިވ ނެތޯ.ާސ�ރުކ ރުާާސުވ ލ�ކީ،ާމިާއިންޖީނުގެ

ާހ�ވ ލުވެފ�އިވ ނެތޯ.ާރ�އްާ ާކިޔ  ާއިންޖީނުގެއޭ ާކިާރ�އްޔިތުން ާއިންޖީނުގެއޭ ާހ�ވ ލުޔިތުން ާމ�ނިކުފ ނުާހ ކުރެވޭާޔ  ލ�ތުގ�އި

ާއ�ތުލެވޭ ާއ�ނބުރ  ާދެން ާވެލިއުޤ�ބޫލުފުޅުކުރ�އްވ�ންތޯ ާއެ ާނުވ�ތ� ާބ�ދ�ލ�ކ އި ާއ�ދިާނީ ާކ�މ�ށް. ާއެއްކޮށް ކުރުމ 



 8

ާކ�މުގ�އި ާހ�ވ ލުކުރި ާބ�ޔ�ކ  ާސ�ރުކ ރުން ާއ�ދި ާއ�ތުލިޔ�ސް ާއ�ނބުރ  ާވެލިއުާާސ�ރުކ ރ�ށް ާކ�މ�ށްާވިޔ�ސް ކުރ�ންޖެހޭނެ

ާކުރ�އްވ�ންތޯ.ާާޤ�ބޫލުފުޅު

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުމުޙ�އްމ�ދުާމ�ންޓުާރއެންވ�ޔ�ާރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑުމިނިސްޓ�

ާޢި ާއެޝުކުރިއްޔ  ާސ�ރުކ ރ�ށް ާރ�އީސް. ާއިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާޕްރޮޖެންޖީނުނގޭ ާމުޅި ާއެޅުމ�ށް ާޚ�ރ�ދު.ާގެ ާހިނގި ކްޓ�ށް

ާ ާވ�ރ�ށް ާސ�ރުކ ރ�ށް ާކޮސްޓު ާޕްރޮޖެކްޓް ާއެއެހެންވީމ ، ާއެސ ފުކޮށް ާއެހީާނގެން ާގްރ ންޓު ާލިބުނު ާއެކ�މ�ށް ބ�އޮތް.

ކުރެވިފ�އޭ.ާއެތ�ންާއ�ދިާއޮތީާވެލިއުާައުޅަގނުޑ ަޤޫބުލުކަރީނ ަތްނ އެ � އެބ�އޮތްާސ�ރުކ ރ�ށްާއެނގެން.ާއެހެންވީމ 

ާމ  ާފ�ށ�އިގެން ާދުވ�ސްތ�ކެއްާހިންގ�ން ާއެހެންވީމ ާގިނ� ާނޫން. ާޑީ� ވީކީ ާދުވ�ސްވެލިއުާހ�މ� ާހިކުރ ކ�ށް ގ ާނތ�ކެއް

ާކޮސްޓުާވެސްާކޮންސްޓްރ�ކްޝ�ނ�ށްާަހަމ ުފަރަތމަ � އެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ާާދިޔ�އީކީ ާޚ�ރ�ދުާއެކ�މ�ށްާާއެދިޔ� ހިނގި

ާވެލިއު ާވިލުފުށީާއެއީ ާނ�މުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ ދެ، ާރ�އްޔިތުން ާދެން ާބ�ލ�ނީ. ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ށް

ާދެ ާއެއް. ާއިންޖީނުގެ ާއެޅި ާރ�އްޔިތުންރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އި ާވިލުފުށީ ާހ�މ� ާމިާާން ާސ�ރުކ ރެއް ާނިސްބ�ތްވ  ާވެސް

ާއިންތިޚ  ާރ�އްޔިތުން ާއެހެންވީމ ބުކޮށްސ�ރުކ ރ�ކީ. ާސ�ރުކ ރެއް. ާއޮތް ާ� ފ�އި ާޚިދުމ�ތްާހ�މ� ާއެ ރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާސ�ރުކ ރު ާއެފިޝެންޓުފޯރުކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއެންމެ ާމިއޭ ާނިންމީ ާއ�ޅުާން ާގޮތ�ކީ. ާކުރެވޭނެ ާއެކ�ން ނޑުާކޮށް ގ�

ާމި ާާތ�ކުރ ރުކޮށް ާއިންޖީނުގެ ާއެ ާއިދ�ންނ�ވ�ނީ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާޚިދުމ�ތްާާ�ދުމ�ތްޚިން ާއިން ާއިންޖީނުގެ އެ

ނޑުމެންާއެބ�ާގެންދ�މޭ.ާއެއީާވިލުފުށީާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާމުޖުތ�މ�ޢުާއ�ށްާއެާޚިދުމ�ތްާބ�ރ ބ�ރ�ށްާފޯރުކޮށްދެމުންާއ�ޅުގ�

ާނުގެާއެހެރީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާރ�އްޔިތުންނ�ށޭ.ާވިލުފުށީގ�އޭާއިންޖީ

ާ

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

ާ ާއ�ދި ާވިޔ�ސް ާއިންޖީނުގެ ާވިލުފުށީ ާސުވ ލ�ކީ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި އެހެންާޝުކުރިއްޔ 

ާކ�މުގ�އި ާއެއް ާާއިންޖީނުގެ ާޔުޓިލިޓީ ާއިންޖީނުވިޔ�ސް ާހ�ވ ލުާގެކުންފުނިތ�ކ އި ާނ�ތ�އް ާގޮތުންާކުރުމުގެ ތީޖ އެއްގެ

ާ ާއެރ�އްޔިތުން ާނޫނީ ާދިޔ�އީ. ާއިތުރުވެގެންތޯ ާޚ�ރ�ދު ާކުރ�ންޖެހޭ ާދިޔ�އީ.ާާކ�ރ�ންޓ�ށް ާލުއިވެގެންތޯ ާޖީބ�ށް މީހުންގެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުމުޙ�އްމ�ދުާމ�ންޓުާރއެންވ�ޔ�ާނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑުމި

ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކ�ރ�ންޓުާޝުކުރިއްޔ  ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޚިރ�އީސް. ާހ�ވ ލުކުރުމުގެާގެ ާކުންފުނިތ�ކ  ާޔުޓިލިޓީޒް ދުމ�ތް

ދުމ�ތްާހޯދުމ�ށްާއިތުރުާޚ�ރ�ދުތ�ކެއްާކުރ�ންޖެހުނުާގެާޚިތުންނ�ކ�ށްާކ�ރ�ންޓުާންނެއްާއޭގެާސ�ބ�ބުންނެއްާރ�އްޔިސ�ބ�ބ�ކު

ނޑ�ކ�ށެ ާއ�ޅުގ� ާފ ހ�ގ�ާކ�މެއް ާއެާކުރެވިފ�އް ާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނެތް. ާޔުޓިލިޓީޒްާއެއް އްޗެއް
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ކ�ންާހ�މ�ާގ�އިމުވެސްާއްާހިންގުމުގ�އިާއެާހުންނ�ާސްމޫތުއިންޖީނުގެތ�އްާހ�ވ ލުކުރުމ�ށްފ�ހުާއިންޖީނުގެތ�ާކުންފުނިތ�ކ 

ދުވެއޭ.ާތ�ންކޮޅެއްާރިލ�އިބ�ލްާގޮތ�ކ�ށްާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއެާވެސްާމ�ާބޮޑ�ށްާއ�އިއްސިއޭ.ާބްރޭކްޑ�އުންާމ ާބޮޑުތ�ންާމ 

ާމި ާލިބެމުންދެއޭ. ާއެބ� ާޔ�ޤީނުންާއީޚިދުމ�ތް ާހ�މ� ާއެހެންވީމ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާކ�މެއް. ާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ ިޚުދަމުތެގ � ވެސް

ޢިއްޒ�ތްތެެފްނަވުރ ަރނަގުޅެވްއެޖ ަކަމްށ ުޖްމަލ ޮގެތްއަގިއ ައުޅަގނަޑްށ ެދްނެނވޭނީ  ާރިާރ�އީސް.ާ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުވިލުފުށީާ

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާސުވ ލ�ކީ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލ�ން ާވ�ޒީރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ވ�ނ�41ާާޝުކުރިއްޔ 

ާއެބ� ާމީހުންާމ އްދ ގެާ)ށ(ގ�އި ާގޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާގޮތ ބުނޭ ާނެގޭނެ ާމުދ  ާާގެ ާކުންފުންޏ ޚިލ ފ�ށް މިާާޔުޓިލިޓީޒް

ާމ�ނިކުފ ހ�ވ ލު ާޤ ނޫނ ކުރުމ�ކީ ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑުާާނު ާއ�ޅުގ� ާދެން ާކ�މެއްތޯ. ާއޮތް ާކުރެވިފ�އި އެއްގޮތ�ށް

ާދެއްވ ފ�އި ާމ�ނިކުފ ނ�ށް ާބ�ޖެޓުގ�އި ާފ ސްކުރި ާމ�ޖިލީހުން ާމިއ�ހ�ރު ާސުވ ލ�ކީ ާބޭނުންވ  ާފ�އިސ ގ�އިާާކޮށްލ�ން ާހުރި

ާނ�ންބ�ރުާޖ�ހ ފ�އިތޯ.ާއ�ދިާއެާފ�އިސ ާމިހ ރުާހ�މ�ާއ�ށްާލިބިއްޖެތޯ.ާާހުރީާނޫޓުާފ�އިސ ގެާދިވެހިހުރީާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުމުޙ�އްމ�ދުާމ�ންޓުާރއެންވ�ޔ�ާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންގާއެންޑު

ނޑުާއެހ ާރިޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ� ނޑ�ށްާއެއްާނޫން.ާނޫޓުގ�އިާވ ކ�ށްާބޭނުމެާކ�ލްޓ�ރިތްތެރިާރ�އީސް.ާއ�ޅުގ� ނގޭާއ�ޅުގ�

ާޢި ނޑ ކީއްވެގެންކ�ން ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރު ާސުވ ލެއްކ�ންާއްޒ�ތްތެރި ާކުރެއްވި ާމުދާ ާނިސްބ�ތްކޮށް ާމީހުންގެ ާއެއީ. ވެސް

ާރެޑްކްރޮސް ާބްރިޓިޝް ާދ�ންނ�ވ�އިފިން ނޑު ާޚިދުމ�ތްާާއ�ޅުގ� ާއެ ާއ�ޅ�އި ާއެއް ާއިންޖީނުގެ ާވިލުފުށީގ�އި އިން

ާއެހީ ާފޯރުކޮާފޯރުކޮށްދިނުމ�ށް ާއެއެއް ާޚިދުމ�ތް ާއެ ާއެއީ ާފޯރުކޮށްާށްދިނީ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއެކ�ންާރ�ށުގެ ދިނުމ�ށޭ.

އްސ ާދޭންޖެހޭނޭާހިއްސ ވ ާމިންވ�ރ�ކީާމިއޭާއެާކޮންމެާރ�އްޔިތ�ކ�ށްާއެާހިއޭގެންާާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާކޮންމެާރ�އްޔިތ�ކ�ށް

ަސުރާކަރުކްނ ަޤޫބެލްއ ުނުކަރްނ � އެހެންވީމ އެއް.ާާއޮތްާއެއްޗެއްާނޫނޭާއެއީކީާއިކޮށްފ�އެާގޮތ�ކ�ށްާކޮންޑިޝ�ންާ

ޚިލ ފ�ށްާދެވިފ�އިާއޮތްާކ�މ�ކ�ށެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާާަްާފ�ރ ތ�ކ�ށްާސ�ރުކ ރުންާޤ ނޫނ ީމެހްއެގ ުމަދެލްއ ަނާގަފިއ ެއެހނ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.

ާ

ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މ�އްޗ�ށްގޮާ

ނޑުާސުވ ލުާއ�ނެއްކ ވެސްާއެހެންާކޮޅ�ކ�ށްާއ�ނބުރ ލ�ންާމިޝުކުރިއް ޖެހުނީ.ާދ ދިާާޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއ�ޅުގ�

ާމި ާއ�ނެއްާސުވ ލުާދެންމެއ�ކު ާމެންބ�ރުާކުރެއްވި ާކުރެއްވިާސުވ ލ�ކ ކުރ�ންާހ�މ�ޖެހުނުާޢިއްޒ�ތްތެރި ގުޅޭާާކ ާއިތުރ�ށް

ހޯދުމ އިާ އްޤުާކޮންމެާހ�ކުރުމުގެާމުދ�ލުންާމުއ މ�ލ ތުާ�ދިނުމ އިާ�ތ�ާކުރުމ އިާވ ރުާ�މިލްކުާކުރުމ އިާާ�ގޮތުން.ާއެއީާމުދާ 

ާލިބިގެންވެާާރ�އްޔިތ�ކ�ށް ާޤ ނޫާވެސް ާއިންނ�ނީ ާމި ާމިހެން ާއެވެ. ާ)ހ(41ާނުއ�ސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާމިހެވ�ނ� ންާގ�އި.
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ާތ. ާމިއޮތީ ާބްާާއޮއްވ  ާތ.ވިލުފުށީ ާފ�ރ ތުން ާރެޑްކޮރޮސްގެ ާާރިޓިޝް ާބްރިޓިޝްާާއ ނ،ބްރިޓިޝް ާވިލުފުށީގ�އި ތ.

ާއެހެންވީމ ރެޑްކްރޮސްާ ާކ�މ�ށް. ާއިމ ރ ތްކުރި ާއިންޖީނުގެ ާފ�ރ ތުން ައުޅަގނުޑެގ ުސާވަލީކ ިމ ަދްނަނާވ � ގެ

ާާޤނޫ  ާ)ހ(ގ�އ41ާިނުއ�ސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާގޮތުާވ�ނ� ާރ�އްދުވ�ވ  ާއޭތި ާއެން ާތ.ާނީ ާއެ ާދުނިޔޭގ�އި އ�ތޮޅުާވ�ގުތ�ކު

މީހުންގެާޙ�އްޤުާާވިާމީހުންނ�ށްާކިހިނެއްތޯ.ާމ�ރުވެދިޔ�ށްތޯ.ާދެންާމީގެާކުރީގ�އިާއުފ�ންފުއްޓ�ށްާނިސްބ�ތްވ ާބ�ޔ�ކ�ާވިލު

އުފ�ންވ ންާއޮތްާމީހުންގެާތ.އ�ތޮޅުާވިލިފުށީާމީހުންނ�ށްނުވ� އެާކ�ރ�ންޓުންާބޭނުންކުރެވޭނެތޯ.ާދެންާއ�ނެއްކ�މ�ކީ،ާާތާ�

ާޝުކުރިއްޔ .ާގ�ޑިާހ�މ�ވީ..

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ.ހ�މ�ވީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާވ�ޒީރުާޖ�ވ ބުދެއްވުންާއެދެންާލުކުރުމ�ށްާއޮތްާވ�ގުތުސުވ 

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުމުޙ�އްމ�ދުާމ�ންޓުާންރ�އެންވ�ޔ�ާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑު

ާޢިާ ާމ ޝުކުރިއްޔ  ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާވިލުއްޒ�ތްތެރި ާނ�ކުރެވެނީ ާފުށީގ�އި ާމި ާއެއީާޤ އިމުކުރެވުނު ޚިދުމ�ތް

ކުރެވުނުާފެސިލިޓީގެާރުކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާމިާބިލްޑުފުށީގެާމިހ ރުގެާޖީލ އި،ާއ�ންނ�ންާއޮތްާޖީލުތ�ކ�ށްާޚިދުމ�ތްާފޯވިލު

ާ ާތިއްބެވި ާއެ ާލ�އިފްޓ�އިމްގ�އި ާއެތ�ންާއެ ާހ�މ�އެކ�ނި ާކުރެވުނީ. ާމިކ�ން ާފޯރުކޮށްދިނުމ�ށޭ ާޚިދުމ�ތް ާއެ ބ�ޔ�ކ�ށް

ދުނިޔޭގ�އިާތިބިާމީހުންނ�ކުރެވުނުއިރުާތްއިމ ރ  ށްާއެކ�ންޏެއްާނޫނޭ.ާއ�ދިާހ�މ�ާއެާޚިދުމ�ތުގެާކ�ދުނިޔެާއ�ށްާއ�އިއްސާ�

ާމީހުންނ�ށް ާތިބި ާއ�ންނ�ން ާއ�ށް ާދުނިޔެ ާއެާލ�އިފްޓ�އިމްގ�އި ާއެކ�ންކޮށްފ�އި ާގޮތ�ށޭ ާނިސްބ�ތްވ  ާދެންާާވެސް އޮތީ.

ާާމ�ރުވެ ާމީގ�އި ާބ�ޔ�ކ�ށް ާލިހިއްސ ގޮސްފ�އިވ  ާޚިދުމ�ތް ާއެ ާއެއް ާގޮތެއް ާބޭނެ ާއެއީާހ�މ� ާނޯންނ ނެ. ޔ�ޤީނުންވެސް

ނޑ�ށްާއެކ�ންާމ ނ�ކުރެވޭާގޮތް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ ާާއ�ޅުގ�

ާ

ާމ�ޑުއްވ�ރީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާވިސ މްާޢ�ލީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާރ.ޝުކު ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފެންޕްލ ންޓެއްރިއްޔ  ާހުރި ާބޭާާމ�ޑުއްވ�ރީގ�އި ާހ�މ� ާދީފ�އިވެސް ާޖ�މ ޢ�ތ�ކުން ާރުގެ

ނުލ�އިާާވ�ނީާރ�އްޔިތުންގެާރުހުމ ާމިހ ރުވެސްާހ�މ�ާމ�ނިކުފ ނުގެާމިނިސްޓްރީގެާނ�މުގެާދ�ށ�ށްާާހުރިާފެންޕްލ ންޓެއް

ާމިާ ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ�ދ�ލުދޭންޖެާއީބ�ދ�ލުކުރ�އްވ ފ�އި. ާހ�މ� ާވިލުވެސް ާއިންޖީނުގެ ާމި ާކ�މެއް. ފުށީގ�އިާހޭނެ

ާދެމުންާނ�މ�ވެސްާހުރި ާޚިދުމ�ތް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއިންޖީނުގެާާއ�ދި ާމިހ ރު ާނ�މ�ވެސް ާއ�ކީާާދިޔ� ާފ�އިދ  ާލިބޭ އިން

ާލިބެމުންދ ާއެއްޗެއްާނޫން.ާ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއ�ކީާމިހ ރުާސީދ ާވިލުފުށީގެ ާއެއްޗެއް.ާއެާފ�އިދ  ާލިބޭ އެހެންާބ�ޔ�ކ�ށް

ާވިޔ�ފ ރި ާޙ�އްޤުއ�ދި ާރ�އްޔިތުންާކުރުމުގެ ާވިލުފުށީގެ ާމިހ ވެސް ާބޭނުންކޮށްގެން ާމުދ  ާނެތް.ާނ�ކ�ށްާއެ ާޙ�އްޤެއް ާއެ ރު

ާކ�މ�ށްާމ�ނިކުފ ނުާދެކެވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ�ނީާކީއްވެގެންތޯ.ާިމަކްނަކަމީކ ަބަދުލދޭްނެޖޭހ ަކެމއް � އެހެންވީމ 
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ާާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުމުޙ�އްމ�ދުާމ�ންޓުާރއެންވ�ޔ�ާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑު

ާ ާރ�އީޝުކުރިއްޔ  ާވިސ މުޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑުާާސް. ާއ�ޅުގ� ާސުވ ލުގ�އި ާކުރެއްވި ޢ�ލީ

ާކު ާޔުޓިލިޓީޒް ާއިންޖީނުގެތ�އް ާފުރ�ތ�މ� ާކުރެވެމުންާންފުނިތ�ކ ދ�ންނ�ވ�އިފިން ާޢ�މ�ލު ދިޔާ�ާހ�ވ ލުކުރެވުނުއިރު

ާލ މ�ރުކ�ޒީާހ  ާޢ�މ�ލުކުރެވެމުންދ  ނޑުމެންާމިހ ރުާމި ނޑުމެންނ�ށްާފެންނ�ންާލ�ތުގ�އިާއ�ޅުގ� ޤ ނޫނުގެާތެރެއިންާއ�ޅުގ�

ާބ ރުާ ާނިންމުމުގެ ާކ�ންކ�ން ާކުރުމުގ�އި ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމިޒ ތުގެ ާޚ އްސ�ކޮށް ާކ�އުންސިލްތ�ކ�ށް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް އެބ�ހުރި

ާއޮންނ� ާއޭރުާހ�މ�ާސ�ރުކ ރ�ށްތ�ން.ާއެހެާލިބިފ�އި ާރ�އްޔިާންނ�މ�ވެސް ާލިބިގެންވޭ ާބ ރު ާއިޚުތިޔ ރ އި ތުންގެާފުރިހ�މ�

ާއިންތިޚ ނ�މުގ� ާރ�އްޔިތުން ާއެހެންވީމ ، ާނިންމުމުގެ. ާކ�މެއް ާއެާއި ާސ�ރުކ ރ�ކުން ާސ�ރުކ ރެއްގ�އި ާއޮތް ބުކޮށްފ�އި

ާނިންމެވީާރ�އްޔިތުން ާސ�ރުކ ރ�ކުން ާނިސްބ�ތްވ  ާއެާ�ވެސް ާއެކ�ން ާއެކ�ންކޮށް ާނ�މުގ�އި ދޭނެާޚިދުމ�ތްާރ�އްޔިތުންގެ

ާރ�ނގ�ޅު ާމިާއެންމެ ާއެާއީާގޮތ�ކީ ާއެހ ާާއެ � ހެންވީމ ކ�މ�ށް. ާނިންމ ފ�އި ާސ�ރުކ ރުން ާއެގޮތ�ށް އޮތީ.ާާލ�ތުގ�އި

ާދޭންައުޅަގނަޑަކްށ ަޤޫބެލްއ ުނުކެރވޭ ަރްއިޔުތްނނ� އެހެންވީމ  ާބ�ދ�ލެއް ާސީދ  ާއެއ�ށް ާކ�މ�ކ�ށް.ާަ�ކ�ށް ޖެހޭނެ

ާއެ ާފޯރުކޮށްނުދީ ާޚިދުމ�ތް ާއެ ާފެސިލިޓީާނޫން، ާއެ ާމުދ  ާއެ ާސ�ާތ�ނުން ާއެހެންއެއް ާގެންގޮސް ތ�ނ�ކ�ށްާާރވިސް

ނޑުާާގެންދ  ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ.ާއ�ޅުގ� ާއެޚިދުމ�ތް ާހ�މ� ާއ�ނެއްކ ވެސް ާގޮތުގ�އި ާބ�ދ�ލެއްގެ ާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާދެން ނ�މ�

ާފ�އިސ  ާއ�ގުދޭންޖެހޭ ާއ�ގުކޮށްފ�އި ާފ�އިސ  ާއެއީ ާނުކުރ�ން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާޤ�ބޫލެއް ާޝުކުރިއްޔ  ާކ�މ�ކ�ށެއް. އެއް

ާރ�އީސް.ާ

ާ

ާލިބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މްާމުއްޠ�އިބްރ ހީމެންބ�ރުާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ާކުންފުނިތ�ކ�ށްާ ާޔުޓިލިޓީ ާމިހ ރު ާސ�ރުކ ރުން ާސުވ ލ�ކީ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާސ�ބްސިޑީ ާއެހެންނ�މ�ވެާޒްއެބ� ާހ�މ� ާކ�ރ�ންޓުދެއްވ . ާޖީބުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާޚ�ރ�ދުާާސް ާކުރ  ޚ�ރ�ދ�ށް

ާކުރީގ�އިާ ާސ�ރުކ ރުން ާނޫނީ ާސ�ރުކ ރުން ާކުރީގ�އި ާބޮޑުވ�މުންދ�ނީ. ާއިތުރ�ށް ާކުޑ�އެއްނުވޭ. ާއެއްގޮތ�ކ�ށްވެސް

ާދިންާސ�ބްސިޑީޒް ާވ�ރ�ށްާއިރުގ�އިާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއޮތީ.ާކީއްވެގެންތޯާއެާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާލުއިވެފ�އި ގޮތ�ށްާާބޮޑ�ށް

ާ�ދެއްވ�އިގެންާޤ ނޫނުާާޒްންނ�ވ ތޯާސީދ ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާރ�ށުާކ�އުންސިލްތ�ކ�ށްާސ�ބްސިޑީސ�ރުކ ރުންާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�

ސ�ރުކ ރުންާާއ�ށްާގެންދެވުމ�ށްާންތ�އްތ�އްާފުރިހ�މ�ގޮތ�ށްާރ�އްޔިތުންނ�ށްާރ�އްޔިތުންގެާކ�ާލ މ�ރުކ�ޒީާޤ ނޫނުގ�އިާއޮތް

ާ.ތޯވިސްނ ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ 

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުާމ�ދުމ�ންޓް،ާމުޙ�އްާއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ
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ާ ާދ އިރ ގެ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމުއްޠ�ލިބު،ޝުކުރިއްޔ  ާމެންބ�ރު ާކުރެއްވިާާޢިއްޒ�ތްތެރި އެ

ާސ�ބްސްޓޭންޝިއޭޓެއްާ ާބޮޑުކޮށޭ. ާމ  ާލިބެނީ ާމިހ ރު ާއ�ގުހެޔޮކޮށޭ ާމ  ާލިބެނީ ާޚިދުމ�ތް ާއެ ާކުރީގ�އި ާ ސުވ ލުގ�އި

ވ�ރ�ކީާކުޑ�ވިާާގޮތުންާސީދ ާމިއޭާބޮޑުވިާައުޅަގނަޑަކެށްއ ެއާއ ެބހޭ � .ާދެންާއެހެންވީމ އެއްާނުކުރ�އްވ ާއެާވ ހ�ކ�

ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކިޔ ކ�ށް ާއެހެން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާމިވ�ރ�ކީ ާދ�ންނ�ވ�އިފިން ނޑު ާނެތިން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއ�ޅުގ� ވ�ގުތ�ކު

ާޖ�ވ ބުގ�ާ ާސުވ ލެއްގެ ާކުރެއްވި ާކުރިން ާޔ�ޤީމެންބ�ރ�ކު ާހ�މ� ާފެންވ�ރު ާޚިދުމ�ތުގެ ނޑުމެންނ�ށްާނުންއި ާއ�ޅުގ� ވެސް

ތ�ނ�ކ�ށްބޮޑުވެގެންާހިނގ�އްޖެއޭ.ާ ނޑުާތ�ފ ތުކުރުމެއްާނުގެންގުޅެއެއްާއ�ޅުާވ ތީއޭާކިޔ ފ�ާާދެންާރ�އްޔިތުންާހިންގާ  މޭ.ާގ�

ާހިނގ�މުންދ ާއެހެންނ�މ�ވެސްާމެނޭޖްމ�ންޓުާސްޓްރ�ކްޗ�ރ ާކ�ން ާދޭާއެހީާގޮތުންާސ�ރުކ ރ�ށްާއެާއ�ށް އެއްާާތ�ނ�ކ�ށް

ާގޮ ާބޭނުކުރެވޭ ާއެކ�އުންޓ�އެ ާބ�ޔ�ކު ާއެކ�ންކުރ  ާތ�ންބ�ލްތް ާހިންގ  ާގޮތ�ށް ާފ�ސޭހ�އޭ.ާއެހެންވީމ ކުރެވޭ ާދޭން � ތ�ނ�ށް

ާއެާޚިދުމ�ތްާނޫނީާސ�ބްސިޑީހ ަްާަބެއއ ާފ�ހ�ރެއްގ�އިާފެންނ�ންާހުރެދ ނެާއެާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާއެއްާނޫނީާއެހީާާލ�ތުގ�އި

ާތ�ން.ާ ާހިނގ�މުންދ  ާއެކ�ން ާގޮތ�ކ�ށް ާފ�ސޭހ� ާއެ ާގޮތ�ކ�ށް، ާލުއި ާތ�ންކޮޅެއް ާފ�ސޭހ� ާސ�ރުކ ރުން ާދިނުމުގ�އި އެއް

ާތެރިާރ�އީސް.އެއީާމިދެންނެވިާސ�ބ�ބ�ށްޓ�ކ�އި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތް

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމިނިސްޓ�ރ.ާމިހ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާނ�ންބ�ރު ާއެޖެންޑ  ާވ�ގުތުާއ�9ާހިސ ބުން ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ށް

ާ ާމިހ�މ�ވީ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާާއ ދެ، ާނ�ންބ�ރު ާއެޖެންޑ  ާމ�އ�6ާދ�ނީ ާހުށ�ހ�ޅާ ށް. ާމޭޒުން ާރ�އީސްގެ ޖިލީހުގެ

ާދ�ށުންާތ�ޞްދީޤ�3ާުނުއ�ސ ސީގެާ.ާމ�ޖިލީހުންާފ ސްކުރ�އްވ ާޤ ނ6.3ޫކ�ންކ�ން.ާ ކުރެއްވުމ�ށްާވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެ

ާމ�ޖިލީހ�ށްާ ާވިސްނުމ�ށް ާއ�ލުން ާބިލު ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ާތެލެސީމިއ  ާފޮނުވުނު ާއ�ރިހ�ށް ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާގުޅޭފޮނުއްވ  ާމިކ�މ  ާމ�އްސ�ލ�. ާޖ�ލްސ ާފ�އިވ  ާސިޓީފުޅު ާފޮނުއްވި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އ�ށްާާގޮތުން

ނޑުާއ�މީންޢ އްމ�ށްާދ�ންނ�ވ�ން.އިއްވ�ވ�އި ާދެއްވުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިއްވެވުން:ާއިދ ރީ

ާޢ�ބްދު ާއ�ލްފ ޟިލް ާރ�އީސް ާމ�ޖިލީހުގެ ާهللاާރ�އްޔިތުންގެ ާރ�އްޔިތުންާޝ ހިދ�ށް،ާވެދުން ާދ�ންނ�ވ�މެވެ. ސ�ލ މ�ށްފ�ހު

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

ާބިލުާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފޮނުއްވުމުން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާތ�ޞްދީޤުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބިލުތ�އް ާފ ސްކުރ�އްވ  މ�ޖިލީހުން
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ާގެންދ� ާޤ ނޫނީތ�ޞްދީޤުކުރ�މުން ާކުރިމ�ތިވެދ ނެ ާފެށުމުން ާޢ�މ�ލުކުރ�ން ާތ�ޞްދީޤުކޮށް ާބިލު ާއެ ާއ�ދިާާ�ނީ އިޖުތިމ ޢީ

ާމ� ާތ�ންފީޛުއިޤްތިޞ ދީ ާޤ ނޫނު ާއެ ާދ�ތިތ�އްސ�ލ�ތ�ކ�ށ އި ާދިމ ވެދ ނެ ާރިޢ ޔ�ކުރުމުގ�އި ާފ�ހުގ�ކ�ށް ވެ.ާއެާާށްކުރުމ�ށް

ާ �2ާާމިގޮތުން ާއ�ންގ ރ��131ޑިސެމްބ�ރު ާރ�އްޔިތުންގެާވީ ާއޮތް ާާދުވ�ހު 31ާާމ�ޖިލީހުގެ ާއ�ހ�ރުގެ ވ�ނ�ާާ�ވ�ނ�

ާ ާޖ�ލްސ ާ��ދ�އުރުގެ ާސިޓީއ ާވ�ނ� ާހ�ވ ލ�ދީފ�އިވ  ާފ ސްކުރ�އްވ  ނޑ�ށްާާއިން ާއ�ޅުގ� ާތ�ޞްދީޤުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި އެކު

ވ�ނ6ާ�ާނީާޖެނެރ�ލްގެާޤ ނޫނީާލ�ފ ާހޯދުމ�ށްާފޮނުވުމުންާބިލުގެާރއ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެާބިލުާއެޓ�ފޮނުއްވިާތެލެސީމި

ންޓ�ރެއްާމިާޤ ނޫނުގެާސްާސެންޓ�ރުގެާނ�މުގ�އިާސެހިމޮގްލޮބިންާނޯޕ�ތީއ�ދ�ރާާއްދ ގެާ)ހ(ގ�އިާތެލެސީމިއ ާއެންޑުމ 

ާމި ާދ�ށުން ާމ އްދ ގެ ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިާާއުފެއްދީާމި ާާވ ކ�މ�ށް ާބިލުގެ ާމ އްދ ގ6ާާެކ�މ އި ާއެ ާ)ށ(ގ�އި ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ާމ�ރުކ�ޒުާއުފެދުމ  ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިވ  މިހ ރުާނެޝ�ނ�ލްާތެލެސީމިއ ގެާސެންޓ�ރުގެާނ�މުގ�އިާހިންގ�މުންާާއެކުާާ)ހ(ގ�އި

ލ�ތްތ�ކ އިާބ ރުތ�އްާއެާމ�ރުކ�ޒުގެާދ�ށ�ށްާބ�ދ�ލުވެާނޭޝ�ނ�ލްާމ�ރުކ�ޒުގެާއެންމެހ�އިާއިޚްތިޞ ޞްތ�ކ އިާވ�ސީާއ�ންނ�

ާއުވު ާސެންޓ�ރު ާވީނ�މ�ާނީތެލެމީއ  ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އި ާތެކ�މ�ށް ާނެޝ�ނ�ލް ާސެންޓ�ރ�ވެސް ާހެލްތުާލެސީމިއ  ާމ ލޭ ކީ

ާލިމިޓެޑު ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާކޯޕ�ރޭޝ�ންާސ�ރވިސ�ސް ާއެ ާބ�ދ�ލުކުރެވި ާދ�ށ�ށް ާތ�ނ�ކ�ށްގެ ާހިނގ�މުންދ  ާދ�ށުން ާ�ވ ތީާގެ

ާޤ ނޫނީ ާނެގުމ�ކީ ާއ�ނބުރ  ާސ�ރުކ ރ�ށް ާތ�ނެއް ާހުރި ާދ�ށުގ�އި ާކުންފުންޏެއްގެ ާއެހެން ާފ ސްވިއިރު ގޮތުންާާބިލު

ާކ�މެއް ާާކުރެވިދ ނެ ާއެޓ�ފެނިވ�ޑ�އިނުކ�މ�ށް ާކ�މ�ށް ާޖެނެރގ�ންނ�ވ  ނޑ�ށްާލ�ފ ދެއްވ ފ�އިާނީ ާއ�ޅުގ� ވެާއެވެ.ާއ�ދިާރ�ލް

ާޚިދުމ�ތްާ ާޞިއްޙީ ާފ�ދ� ާސެންޓ�ރު ާތެލެސީމިއ  ާހެލްތުާނެޝ�ނ�ލް ާމ ލޭ ާތ�ންތ�ން ާކޯޕ�ރޭޝ�ާާދޭ ންާސ�ރވިސ�ސް

ާބ�ދ�ލުކުރެއްވުމ ލިމިޓެޑު ާހެލްތުާއެންޑުާގެާދ�ށ�ށް ާމިނިސްޓްރީާއޮފް ާޚިދުާފެމިލީގ�އިާވެސްާގުޅިގެން މ�ތްާދޭާޞިއްޙީ

ނޑުާމިހ ރުާވ�ނީާއުވ ލެވިފ�އިާކ�މ�ށްާކ�މ ާތ�ންތ�ންާސީދ ާހިންގުމ  ބެހޭާާބެހޭާމުވ�އްޒ�ފުންާއ�ދިާއެކ�މ ާބެހޭާއޮނިގ�

ާވުޒ ރ އެއް ާމިނިާސ�ރުކ ރުގެ ާއެންޑުކ�މ�ށްވ  ާހެލްތު ާއޮފް ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިާފެމިލީާސްޓްރީ ާވީމ ާއިން ާއެވެ. ާ�ވެ

ާމ�ޖިލީރ�އްޔި ާފ ސްކުރ�އްވ ތުންގެ ާތެާހުން ނޑ�ށްާފޮނުއްވި މުގެާރުލެސީމިއ ާކޮންޓްރޯލްކުތ�ޞްދީޤުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ�

ާއ�ލުންާާގުޅޭާބިލ  ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާމެދު ާމ�އްސ�ލ�އ  ާމިދެންނެވި ނޑު ާއ�ޅުގ� ގޮތުން

ާޤ ނޫނުއ� ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ށްޓ�ކ�އި ާ)ހ(ގ�އިާވ�ނ��3ާސ ސީގެ ާގޮތުގެާާމ އްދ ގެ ވ 

ާމ�ޖި ާބިލު ާއެ ާފޮނުވީމެވެ.ާއިހުމ�ތިން ާއ�ނބުރ  ާއެދެމެވެ.ާލީހ�ށް ާގ�ބޫލުކުރެއްވުން 3�ާާތިރ މު 34��ާ،3�ާޞ�ފ�ރު

ާ.ާޚ ދިމުކުމްާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދުާ)ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ (.�133ޖެނުއ�ރީާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާމ�އްސ�ާ�އ ދެ ާގޮމި ާމެދު ާބ�ހުލ�އ  ާނިންމުމުގެ ނޑުތެއް ާއ�ޅުގ� ާބ�ހުާސް ާގ�ޑިއިރުގެ ާއެއް ސެއް.ާހުޅުވ ލ�ން

ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތ�ރުތީބުން ާމިާާއެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާފުރުޞ�ތު ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެންދ ނ�ން. ާއ�ރުވ�މުން

ާމ�ޢުޞޫމ�ށް.ާهللاާއ�ރުވ�ނީާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދު

ާ

ާމ�ޢުޞޫމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުކެލ ާދ އިރާ 

ާފ�އިދ ވ ާ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާފެންނ�ނީ ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ނޑުމެންާބިލެއްާފ ސްކޮށްފިއްޔ ާރ�އީސު ނުކޮށްާއ�ނބުރ ާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާބިލުާތ�ޞްދީޤުގޮތ�ށްާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާމިާމ�ޖިލީާތ�ން.ާއެާންާދ ފޮނުވ�މު ލ�ބިއްޔ�ތ�ކުންާފ ސްކުރިާހުންާފ ސްކުރި،ާނުހ�ނުާބޮޑުާއ�ޣުގޮތުންާއ�ޅުގ�

ާފޮނުވ ލ ފ�އިާާ�ތެލެސީމިއ އ ާބެހޭާބިލުާވެސްާ ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާއެކ�މާ ާ�ވ ތީާތެލެސީމިއ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ނޑު އ�ޅުގ�

ނޑުމެންާބ�ލ�އިލ އިރުާމިާސިޓީގ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާހިތ މ�ކުރ�ން.ާމިާކ�މުގެާއ�ސްލ�ށްާއ�ާ ޅުގ�

ާގޮތުންާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއްާދިމ ވ ާވ ހ�ކ�.ާއެކ�މ�ކު،ާމިާމ�އްސ�ލ�އިގެާފެށުމ�ށްާއ�ންނ�އިރުާމިާާވ�ނީާޤ ނޫނީާވިދ ޅުވެފ�އި

ާދ�އުއޮންނ� ާރ�ނީ ާނުފޫޒު ާސ�ރުކ ރުގެ ާބޭނުމ�ށް ާސ�ރުކ ރުގެ ާމުދ  ާރ�އްޔިތުންގެ ާމުދ ، ާމ�އްޗ�ށްާލ�ތުގެ އްޔިތުންގެ

ާވިދ ޅުވ ާ ާއެ ާސިޓީގ�އި ާމި ާއ ދެ، ާމ�އްސ�ލ�. ާދިމ ވ  ާސ�ބ�ބުން ާނެގުމުގެ ާސ�ރުކ ރުން ާހިންގުމ�ށް ާގޮތުން ސިޔ ސީ

ާ ާބިލުގެ ާމި 6ާާގޮތުން ާއ�ދި ާއުފެދި ާސެންޓ�ރެއް ާއ�ލ�ށް ާމި ާ)ހ(ގ�އި ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(6ާވ�ނ� ާމ އްދ ގެ އިންާާވ�ނ�

ާސެންޓ�ރުާއުވ ލެާ ާތެލެސީމިއ  ާއެ ާމިހ ރު ާއޮންނ ތީވޭ ާބިލުގ�އި ާސެންޓ�ރުާާ�ވ ހ�ކ� ާމިހ ރުާތެލ�ސީމިޔ  ާވިދ ޅުވ�ނީ މި

ާ ާމިހ ރު ާސ�ރުކ ރުން ާނޫނޭ. ާމުދ�ލެއް ާދ�އުލ�ތުގެ ާނ�ގ ފ�އޭ.ާއެއޮތީ ާހެލްތުސ�ރުކ ާއޮތީ ާސ�ރުކ ރުން ާނ�ގ ފ�އި ާރުން

ާދ�ށުން ާހެލްތުކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާމި ާހިންގ�ނީ. ާއެ ާއެތ�ން ާާނޭ ާމިތ�ން ާދ�ށުން ާދިމ ވ ާކޯޕ�ރޭޝ�ނެއްގެ ހިންގ އިރު

ާއެބ�ޖެހޭ.ާދ�އުލ�ތުންާރ�އްޔިތުންގެާމުދ ތ�އްާސ�ރުކ ރ�ށްާާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ  ނޑުމެންާމިއ�ދުާވ ހ�ކ�ާދ�އްކ�ން ދޭތެރޭާއ�ޅުގ�

ާ ާކ�ންތ�ކުގ�އި ާމިކުރ  ާނ�ގ�އިގެން ާގޮތްގޮތުން ާޚިދުމ�ތ ާތުހެލްއެކި ާާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ފުރ�ތ�މާ�ދޭތެރޭ

ާޚިދު ާސެންޓ�ރުން ާތެލ�ސީމިޔ  ާއެހެންވީމ ، ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެާސުވ ލުކޮށްލ�ންޖެހޭ. ާހެލްތު ާކުދިންނ�ށް ާދ  ާހޯދ�ން މ�ތް

ާދިޔު ާމިތ�ން ާދެންާދ�ށ�ށް ާކ�މެއް. ާސުވ ލުކޮށްލ�ންޖެހޭ ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާފެންވ�ރު ާޚިދުމ�ތުގެ ާލިބޭ މުން

ާސުވ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޕޮއިންޓ�ކ�ށް ާއ�ޑިާއ�ނެއް ާކ�ންތ�އްތ�ކުގެ ާކުރ  ާކޯޕ�ރޭޝ�ނ�ކުން ާމިފ�ދ� ލުކޮށްލ�ންޖެހެނީ

ާއެާ.ފެނޭތޯއޭ ާތ�ންއ�ޑި ާއެ ާކިހިނެއްތޯ؟ނގޭތޯއޭ. ާހޯދ�ނީ ާމުދ  ާބިޑުާާތ�ނ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެާކޮންގޮތ�ކ�ށް ކޮށްގެންތޯ.

ާނ�ހ�މ�ާފ�އިސ  ާފ�އިސ އެއްތޯ ާކިހ  ާސުވ ލުއިން ާކުރެވޭ ާދ�ނީ.ާމިއީ ާބޭނުންކުރެވިގެން ާމިފ�ދާ�ގޮތުގ�އި ތ�އް.ާދެންހ�މ�

ާމިތ�ންާ ާދ�ށުން ާދ�އުލ�ތުގެ ާސީދ  ާދ�ނީ ާނ�ގ�މުން ާލޯނުތ�އް ާތ�ފ ތު ާސ�ރުކ ރުން ާއުފ�އްދ�ވ�އިގެން ކޯޕ�ރޭޝ�ންތ�އް

ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ާބެހޭާހުންނ�އިރު ާއެކ�މ  ާޒިންމ ދ ރުކުރެވޭ ާތ�ން ާއެ ާގޮތ�ކީ ާއެހެންވީމ ،ާާވ  ާސުވ ލުކުރެވޭ. ގޮތުން

ާހ�ދ�އި ާކުންފުންޏެއް ާ%ގެާވ�ކިން ާސ�ރުކ ރުގެ ާމި ާބޭނުންާވ ާހިއްސ 311ާން ާކިޔ ފ�އި ގޮތ�ކ�ށްާާކުންފުންޏެކޭ
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ނޑުމެންގެާބިޑު ާއ�ޅުގ� ާދ�ރުވ�ާކޮށްގެން ާޑޮލ�ރ�ކުން ާމިލިޔ�ން ާއެތ�އް ާމިރ�އްޔިތުން ާމިގޮތ�ށްާާމުން ާއެހެންވީމ ، ދ�ނީ.

ާބ އްވ�ވ ފ�އިާ ާމިކ�ންތ�އް ާވެރިާމިހެން ާމުދ�ލުގެ ާއޮތީމ� ާސުާރ ތ ފ�މިހެން ާއުފެދޭވ ދޭތެރޭ ާބިލުާލު ާކިޔ ފ�އި ތިއްޔޭ

މިނިސްޓްރީގެާދ�ށުގ�އިާާޅުވެފ�އިާއޮންނ�ނީާމިހ ރުާހެލްތުވިދ ާއޮންނ�ނީ.ާދެންާއ�ނެއްކ ާމިާާއ�ނބުރ ާފޮނުވ ލ ފ�އިާމި

ާބ�އެކޭ.ާ ާވ�ކި ާއެއީ ާވެސް ާމުވ�އްޒ�ފުން ާތިބި ާއުވ ލެވިފ�އޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިތ  ާމިއޮތީ ނޑު ާއޮނިގ� ާމުވ�އްޒ�ފުންގެ ތިބި

ނ ާކޯޕ�ރޭޝ�ންތ�ކ�ށްާއ�ޅުގ� ާހ�ދ ފ�އި ާކޯޕ�ރޭޝ�ން ާމިހ ރު ާއެބ�އޮތް. ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާވ�ރ�ށް ާއެކ�ން ޑުމެންނ�ށް

ާހުރިހާ  ާމި ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުން. ާތިބޭ ާކުލ�އެއްގ�އި ާވ�ކި ާދ�ށުން ާނުފޫޒެއްގެ ާސިޔ ސީ ާވ�ކި ާސީދ  ާހ�މ� ލ�އްވ�ނީ

ާމ�އްސ�ލ� ާޤ ނޫނީ ާމި ާބ�ލ ފ�އި ާރ�އީސުލްާކ�މ�ކ�ށް ާމ�އްސ�ލ�އެއްާކ�މ�ށް ާމިއޮތް ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި އ�ކީާާޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމ�އްސ�ލ� ާއޮތް ާދިމ ވެފ�އި ާސ�ބ�ބުން ާއ�ތުލުމުގެ ާސ�ރުކ ރުން ާމުދ ތ�ކެއް ާރ�އްޔިތުންގެ ާވެސް ާފުރ�ތ�މ� .ާއެއްާއެންމެ

ނޑުމެންނ�ށްާމިބިލުާއ�ދިވެސްާފ ސްކުރ�ންާބޭނުންވ ތީމުބިލުގެާމުހިއްާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާމި ނޑުާާ�ކ�މުންާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާމިާ ާވެސްާާހުށ�ހ�ޅ�ން ާކުޑ� ާބ�ދ�ލުކުރ�ންޖެހޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާމި ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ބިލު

ާއިން ާތެލ�ސީމިޔާ ާ�ނ�މ�ާޕޮއިންޓެއް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާލޮބުވެތި ާދިވެހި ާފ ސްކޮށްފ�އި ާގެނެސް ާއ�ނެއްކ  ބ�ދ�ލުކޮށްގެން

ާމ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާބިލުާފ�ހުންާފ ސްވެގެންާދިޔުާމިގޮތ�ށްާާއެއްާލިބޭާފ ކުދިންނ�ށްާމިކ�މުންާރ�ނގ�ޅުާމ�ން

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ މިދުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނ�ށްާއެބާ� ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާތެލ�ސީމިޔ ާކޮންޓްރޯލްާބިލުގ�އިާމިބ�އިާމިހެންާއޮތުމުންާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާއެމް.ޑީ.ޕީާފ ހ�ގ�ކުރެވޭާދެާޕ ޓީގެާދޭތެރޭގ�އިާފ�ލްސ�ފ ގެާތ�ފ ތެއް ކ�ންކ�ންާކުރާ ާގެާފ�ރ ތުންާމިކ�ން.ާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާާއުޅުނުާއުސޫލ ާހުރިާތ�ފ ތެއްާމިމިކ�ންކ�ންާކޮށްާކުރީގ�އިާވެރިކ�ންާކުރިާބ�ޔ�ކުާާއިއުސޫލ  ފެންނ�ނީ.ާއ�ޅުގ�

ވ ހ�ކ� ޚިދުމ�ތްާާ�ޚ�ރ�ދުާކުޑ�ކޮށްާުކިރައްށުވރެ � ކުރީމ ންގެާޚިދުމ�ތްތ�އްާކޯޕްރ�ޓ�އިޒްާޔިތުއ�ކީާމިކ�ހ�ލ�ާރ�އްާމިާދ�އްކާ 

ނޑުމެންގެާވ ދ�ވެރިާފ�ރ ތްތ�ކުންާޤ�ބޫލުކުރ ާއުސޫލ�ކ�ށްާ ާކ�މ�ށް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެއީކީާއ�ޅުގ� ރ�ނގ�ޅ�ށްާދެވިދ ނެ

ާޤ�ބޫލުކުރ�ން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާއެގޮތ�ށް ާއެކ�ން ާދ�ތިވެދ ނެ ާއެާނުވ ތީވެ ާމ�ސ�އްކ�ތްާމް.ޑީ.ޕީމިއ�ދު ާސ�ރުކ ރ�ކުން ގެ

ާތ�ފ ތު.ާާމި ާވ�ރ�ށް ާސިޔ ސ�ތުތ�އް ާވިޔ�ފ ރީގެ ާއ�ދި ާއިޤްތިޞ ދީ،ާއިޖުތިމ ޢީ ާގެންގުޅުނު ާރ އްޖޭގ�އި ާކުރީގ�އި ކުރ�ނީ

ާތެލ�ސީމިޔ ާއެ ާމ�އްސ�ލ�އ�ކ�ށްވ ތީގޮތުން ާބޮޑު ާރ އްޖޭގެ ާއެ ާކުރުމ�ށް ާކ�ންކ�ން ާދ ދިާ�ގެ ާމ�އްސ�ލ� ާމިާއެ ާފ�ހުން

ާހެލްތު ާކުރީގ�އިާސިވިލްާއުފެއްދީ ާވެއްދީ.ާއެކ�ން ާމި ާތެރެއ�ށް ާތެރެއިންާކުރ ާސ�ރވިސްާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ގެާނިޒ މުގެ

ާކުރީގެާާގޮތ�ށްވުރެާ ާނ�މ�ވެސް ާއޮތް ާއެހެން ާކ�ން ާބ�ލ�އިގެން. ާކ�މ�ށް ާކުރެވިދ ނެ ާކުޑ�ކޮށް ާޚ�ރ�ދު އެފިޝ�ންޓްކޮށް

ާއެހެ ާވިސްނުން. ާކުރީގެ ާވިވިސްނުމ�ކީ ާބ�އްޓ�ންންވީމ ،ާއެ ާތެރޭސްނުމ�ށް ާބިލެއްގެ ާއޮތް ާމިކ�ންކ�ންާކުރެވިފ�އި ގ�އި

ާއޮންނ ނެ ާހިތ�ށްއ�ރ�ނީާއ�ޅުގ�މިހެން ނޑު ނޑުމެންނ�ށްާވެސްާއިނގޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދުާކ�ން ނޑުމެން

ާކޯޕްރ�ޓ�އިޒް ާބ�ލ�ންވީ ާއޭާމި ާއޭރުން ާކޮބ�އިތޯ. ާއެޑްވ ންޓޭޖ�ކީ ާކުރުމުގެ ާކުޑ�ކޮށް ާޚ�ރ�ދު ާއ�ށްވުރެގެ ރ�ނގ�ޅުާާއެ
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ނޑުމެންގެާމިާބ�ހުސްާފެށުމުގެާކުރިން ކުރިންާވެސްާދެއްކީާހ�މ�ާއެާޒ ތުގެާާވެސްާއޭގެާޚިދުމ�ތެއްާދެވިދ ނެތޯާއ�ޅުގ�

ާއޯާާވ ހ�ކ� ާރ�އްޔިތުންގެނ�ށް ާތ�ކެތި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެއީ ާމިގ�ނ�އިޒްއެއް. ާކުރީގ�އި ާގޮތެއް. ާޚިލ ފު ާކުރިޔ  ާކޮށްދެވޭނެ

ާސ� ާސިވިލް ާރވިސްާއޮންނ�ނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާތެރެއިން ާސިވިލްާޕްރ�ާބުނ�ނީާމިގެ އިވ�ޓ�އިޒޭޝ�ނ އި

ާހ�އްލެއް.ާސ�ރވިސްއ  ާމެދު ާއެފިޝ�ންސީާާދޭތެރޭ ާއެހެންވީމ ،އެއީ ާއެކ�ންާއ�ޅުގ�ާއ�ށްޓ�ކ�އި. ާހިތ�ށްއ�ރ�ނީ ނޑު

ާފ�ދެނެގ�ނެ ާތ�ންކޮޅެއް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކޯޕ�ރ�ޓ�އިޒްކޮށްފިއްޔ  ާމިކ�ން ާހެލްތުސޭހ�ވ ނެއޭ ކޯޕ�ރޭޝ�ނެއްގެާާގެން

ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާއެއްބ�ސްވ ން. ާދިނުމ�ށް ާޚިދުމ�ތް ާމި ާއ�ނެއްކ ާާތެރެއިން ާއ�ނބުރ ާހުށ�ހ�ޅ�ނީ ާމި ވެސް

ާމިކ�މ ާ ާފޮނުވ�ން. ާާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާއެއ�ށް ާބ�ހުސްކޮށް ާމިއ�ށްވުރެާގޮތެމެދު ާމ�ފްހޫމު ާކޯޕ�ރ�ޓ�އިޒޭޝ�ންގެ ާވެއްޖެއްޔ  ާއް

ނޑުމެންގެާވ ދ�މިޓީގެާތެރޭގ�އިާވ ހ�ކ�ށްާމިާކޮސ ފުކޮ ވެރިާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްާމިއީާކޮންާމ�ޤުޞ�ދެއްގ�އިާކުރ ާދެކެވިާއ�ޅުގ�

ާއޮޅުންފިލުވ�އި ާހީވ ތީކ�މެއްތޯ ާކ�މ�ށް ާލިބިދ ނެ ާވެސް ާވ�ގުތު ާއިތުރ�ށް ާއ�ދި ާހުށ�ހ�ޅ�ނީާއ�ޅުގ�ާ�ދިނުމ�ށް ާމި ނޑު

ާތްތެރިާރ�އީސް.ާވެސްާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާފޮނުވ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�އ�ނެއްކ ާ

ާ

ާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުވި

ކުރުމުގެާބިލެއްާމިާމ�ޖިލީހުންާސް.ާއ ދެ،ާތެލ�ސީމިޔ ާކޮންޓްރޯލްއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީ

ާ ާއޭގ�އި ާފޮނުވުމުން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވިދ ޅުވެާފ ސްކުރުމ�ށްފ�ހު ާކ�މ�ށް ާހުރި ާއ�ނބުރާ ާ�މ�އްސ�ލ�ތ�ކެއް ބިލު

ާ ާޚ އްޞ� ާވ�ރ�ށް ާމިއީ ާއ ދެ، ާހިތ މ�ކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ  ާތިބިާހ ފޮނުވ ލީތީވެ ާކުރިމ�ތިވެފ�އި ާމިއ�ދު ލ�ތެއް

ނޑުމެންާމިާދ�އްކ�ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއ�ދުގެާސ�ރުކ ރުންާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާވ�ރ�ށްާސ  ފުކޮށްާބ�އެއްގެާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ�

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާތެރޭގ�އި ާޚިދުމ�ތްތ�ކުގެ ާމ އްދ ާ��އ�ސ ސީ ާޞިއްޙީާާވ�ނ� ާތެރޭގ�އި ާޙ�އްޤުތ�ކުގެ ާއ�ސ ސީ އިން

ާޚި ާއޮތް ާމ�ޖުބޫރުކޮށްފ�އި ާފޯރުކޮށްދޭން ާދ�އުލ�ތުން ާމިކ�ންތ�އްާއިރުވީދުމ�ތ�ކ�ށްޚިދުމ�ތ�ކީ ާމިއ�ދުގެާވެސް ތ�ކުން

ލިއްޔ�ތުތ�އްާހ�ވ ލުކުރ�މުންދ ތީާނިާހ�ދ ާއެާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްާމިާމ�ސްއޫކުންފުާގެއެކިާވ�އްތ�ރުާ�ސ�ރުކ ރުންާބޯދ�މ�އިގ�ނެާ

ާއ�ޅުގ�ާ ާކުށްވެރިާއެކ�ން ާމިއ�ދު ާހ�ރުއ�ޑުން ާނޑު ާޤ ނޫނ�ށް ާސ�ރުކ ރ�ކީ ާމި ާމިއ�ދުގެ ާނުހިތ ހުކުރ�ން. ާ�ރ�މ�ތްތެރިކޮށް

ާ ާއ�ށް ާނުހިތ ހުޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ާޚުދުޢ�ދުާ�ރުމ�ތްތެރިކޮށް ާނުކުރ  ާލޯބި ާވެމުޚްލުއިންޞ ފ�ށް ާއ�ނިޔ ވެރި ރިކ�މެއްާތ ރު

ާބ�އެއް.ާމިބ�އި ާއެބ�ޖެހޭާހޯދ�ން.ާއެކ�މ�ށްޓ�ާހިންގ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ�ޙުމ�ތެއް ާބޭރުކުރެވޭނެ ާޤ�އުމުން ާމި ކ�އިާމީހުން

ނޑުމެންާއެބ�ޖެހޭާކުާއްކުރެވެންާހުރިާމ�ސ�އްކ�ތްތ� އް،ާމުާކ�ންތ�އްތ�ކެާރ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކ�ހ�ލ�ާމުހިއްވެސްާއ�ޅުގ�

ާމުހިއްމިކ� ނޑިވ�ޅެއްގ�އިާހ�ލ� ާދ� ާކ�ންތ�އްތ�ާ�މު ާއ�ނިޔ ވެރި ާފެނިގެންދ ތީވެކެމިކ�ހ�ލ� ާތެރެއިން ާސ�ރުކ ރު ާމި ާ�އް

ާބޭ ާބ�އެއް ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީ ާމި ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާހިތ މ�ކުރ�ން. ާނިހ ޔ�ތ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ފުޅުންާއެކ�މ 

ކީއްތޯާމިާކުރީ.ާއެާކޯޕ�ރޭޝ�ންާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ�ނީާހެލްތުާކޯޕ�ރޭޝ�ނެއްާހެދިއްޖެއޭ.ާހެލްތުާކޯޕ�ރޭޝ�ނެއްާހ�ދ�އިގެންާ

ާމިާ ާއެންމެން ާހުރިހ  ާތިބި ާގޮތުގ�އި ާމުވ�އްޒ�ފުންގެ ާސ�ރވިސް ާސިވިލް ާދޭން ާޚިދުމ�ތް ާތިބި ާސ�ރވިސްގ�އި ސިވިލް
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ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކުލ�އިގެ ާސޮއިކުާރީނދޫ ާހެލްތުރުވ ފ�އ�ށް ާއ�ނިޔ ވެރިާާއި ާމިކ�ހ�ލ� ާދ�ނީ. ާދެމުން ާވ�ޒީފ  ކޯޕ�ރޭޝ�ނުން

ާމި ާކުރ ތީއޭ ާމިާާކ�ންތ�އްތ�އް ާމި. ާހ�ޅޭއްލ�ވ�ނީ ާތިބެ ާމިތ  ާމިާބޭފުޅުން ާދ�އްކ ތީ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ވ ހ�ކާ�ާވ ހ�ކ�

ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިާ.ދ�އްކ ނ�ން ާމިހެން ާނުދޭާޔ�ކ�މިކ�ން ާމިކ�ން ނޑުމެންނެއް. ާއ�ޅުގ� ބ�ދ�ލުކުރ ނ�ންާނ�ން

ނޑުމެން.ާހ�މ�ާލ ހިކ� ާމުއްދ�ތެއްާއ�ޅުގ� ާކުޑ� ާވ�ރ�ށް ާއޮންނ ކ�ށެއް.ާބ ކީާއޮތީ ާމިގޮތ�ށް އެާމުއްދ�ތުގެާާ.އެއްާނުވ ނެ

ާ ާމިކ�ހ�ލ� ާއެހެންވީމ ، ާގެންނ ނ�ން. ާނިމުމ�ކ�ށް ާމިކ�ން ާމުހިއްކުރީގ�އި ާޚ އްޞ� ާމިފ�ދ� ާކ�ންތ�އްތ�ކުން ލ�ތްާހ މު

ާމި ާބ�ޔ�ކ�ށް ާތިބި ާމިކުރ ާދިމ ވެފ�އި ާސ�ރުކ ރުގ�އި ާމި ާކުރ ތީ ާސ�ރުކ ރުން ާމި ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާއ�ނިޔ ވެރި ކ�ހ�ލ�

ނޑުާވ ހ�ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާރ�އީސްާހިމެނޭާނޑުާނިހ ޔ�ތ�ށްާކުށްވެރިކުރ�ން.ޢ�މ�ލުތ�އްާއ�ޅުގ�ާ ކ�ާމިާގޮތ�ށްާއ�ޅުގ�

ާއ�މީންޢ އްމ  ާމިާދ�އްކ�ނީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާއެހެންވީމ ، ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއެކު. ާފޮނުވ ލިއިރުގ�އި ބިލު

ާޖެނެރ�ާ ާއެޓ�ރނީ ާމިހިރީ ާވިދ ޅުވެފ�އި ާލ�ފ�ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޖެނެރ�ލްގެ ާއެޓ�ރނީ ނޑުމެންާާޔ ލް. ާއ�ޅުގ� ދޭތެރޭ

ހ�މ�ާއެާާ�ހިތުގ�އިާސުވ ލުާއުފެދެއޭ.ާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާމިދިޔ�ާދ�އުރުގ�އިާމިތ�ނުންާއޭނ�ާބ�ލ�އިނުގ�ތީ،ާބ�ލ�އިނުގ�ތީމ�

ާއޭނ�ގެާނ�ންާއ�ދ�އު ާހ�މ� ާދ�އުރުގ�އި ާރ�އީސްާއެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާޑީލެއްގެާދ�ށުން ާކޮންމެވެސް ާއޮތް ލުންާއ�ނބުރާ ރުގ�އި

ާބ�ލ�އިގެ ާބ�ލ�ާމ�ޖިލީހ�ށް ާދ�އުރުގ�އި ާއެ ާނުކުރެވޭނެ. ާއެކ�މެއް ާނުކުރެވޭނެ. ާއެކ�މެއް ާާންފި. ާމިތ ާއެއް ނުގ�ނެވޭނެ.

ާބިލ  ާހިނގ ނީާއޮންނ ނެ ާއ�ށް ާއޭނ� ާޙުކުމެއް ާއެާދ�އުރ�ކުާނުލެވޭނެ.ާއެއެއް ާބޭރުކުރ ާބިލެއް ާދ�އުރުގ�އި ގޮތްާާ.ާއެ

ާއ�އި ާއެއްޗެއް ާއެ ާވެސް. ާވ�ޒީރ�ށް ާއެހެންާއޮންނ�ންވ ނީ ާބޭރުކުރ�ންޖެހޭނީ. ާއެއްޗެއް ާއެ ނޑުާގޮތ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ވީމ ،

ާސުވ ލު ާހިތުގ�އި ާމިތ�ނުން ާމިއ�ދު ާގޮތ އުފެދޭ ާކުރ  ާއެހެންވީމ ާދޭތެރޭގ�އިާކ�ންތ�އްތ�އް ާއޮތްާާ�ވެސް. ކުރިއ�ށް

ާމިކ�މ  ާއ�މީންޢ އްމު ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާރ�އީސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވިސްނ�ވ�ންާާތ�ނުގ�އި ާފުންކޮށް ވ ނެ.ާދޭތެރޭގ�އި

ާއެހެންމެ،ާ ާހ�މ� ާވ ނީ. ާވ�އްދ�ން ާމ�ގުން ާއެ ާމ�ގު ާވެއްދޭނެ ާމިތ�ނ�ށް ާދެން ާއެއްޗެހި ާބޭރުކުރ  ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާމުހިއް ާރ�އްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ�ާއްތ�ކ ކ�ންތ�މު ާމިތ�ނ�ށް ާސުވ ލުކުރ�ން ާއިންނާ�ދޭތެރޭގ�އި ާމިތ  ޑ�އިގ�ތީމ�

ާމ�ލ މ ތްކޮށްފ�އިާއެާވ�ޑ�އިގެންނެވީ...ާ.ކޮށްފ�އިާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރުންނ�ށްއ�ސްލ�މުާމިއ�ދުާވެސްާމިދިޔ�އީާމ�ލ މ ތް

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާމޫސ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފ ސްކުރުމ�ށްފ�ޝުކުރިއްޔ  ާމ�ޖިލީހުން ާފޮނުވ  ާހު ކުރުމުގ�އިާތ�ޞްދީޤުބިލުތ�އް

ާފޮ ާހިނގ ާކ�މެއްާނޫން.ާބިލުތ�އްާއ�ކީ،ާމިއީާާނުވ ލ�މުންާގެންދ ާމ�އްސ�ލ�ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ނބުރ  އޮޅުމ�ކުން

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ފ ސްކުރުމުގ� ާާއި ާބިލުތ�އް ާއެ ާހިމ�ނ ފ�އިާއ�ށް ާމ އްދ ތ�އް ާބިލުގ�އި ާގޮތ�ށް ތ�ޞްދީޤުނުކުރެވޭ

ާ ާއިދިކޮޅު ާފ ސްކުރުމ�ކީ ާކުރ�މުންގ�ސްތުފ�ރ ތްތ�ކުން ާއ�ށްާާގ�އި ާރ�އީސުލުމްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކ�މެއް. ގެންދ 

ާލިބިގެންވ އިރު ާބ ރު ާތ�ޞްދީޤުާތ�ޞްދީޤުކުރުމުގެ ާޤ ނޫނީާހ�މ�ާއ އިާކުރ ާބިރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިގެާތ�ރ�ހ�ލުތ�ކ�ކީ

ާހިނގ ނެާ ާހ�މ� ާފޮނުވ ލުމ�ކީ ާއ�ނބުރ  ާއެ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެހެންކ�މުން ާވ ންޖެހޭ. ާބިލުތ�ކ�ކ�ށް ާހުރި ތެރޭގ�އި
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ާރ�އް ާސ�ރުކ ރުން ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�އްކުވ�ން ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާއިދިކޮޅު ާމީގ�އި ާދޭންޖެހޭާކ�މެއް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް ޔިތުންނ�ށް

ާވެސްާފެންނ�މުންާމިދިނުމުގ�އިާފ�ސްޖެހުާޚިދުމ�ތް ާހެލްތުާާމުންދ ާމ�ންޒ�ރު.ާއެކ�ންާމިއ�ދު ކޯޕ�ރޭޝ�ންާާދ�ނީ.ާމ ލޭ

ކޯޕ�ރޭޝ�ންާމިއ�ދުާވ�ނީާާނިފ�އިވ ާތ�ނެއް.ާނ�މ�ވެސްާހެލްތުާދ�ށުގ�އިާހުރިާތެލެސީމިއ ާސެންޓ�ރ�ކީާމިާބިލުގ�އިާހިމެ

ާގޮތުގ�އިާތ�ނުގެާާތ�ނުގެާބ�ޖެޓ އިާއެާވ�ކިާކުންފުންޏެއްގެާގޮތުގ�އިާވ�ކިކުރެވިާއެ ާކުންފުންޏެއްގެ ހުރިހ ާކ�މެއްާވ�ކި

ާފ ސްކުާއިާހިނގ ނެާގޮތ�ށްާހ�މ�ޖ�އްސ ފ� ާއިޚްތިޞ ޞް.ާއެހެންކ�މުންާމިއ�ދު ާކުންފުނީގެ ާބިލ�ކުންާއެ ާތެރޭގ�އިާރެވޭ ގެ

ާދ�ށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާކުންފުންޏ�ކީ ާއެ ާސ�ބ�ބ�ކީ ާނުވ ނެ. ާފ�ސޭހ�ކ�މ�ކ�ށް ާއެހ  ާއެއީ ާނިގުޅ�އިގ�ތުމ�ކީ ާބ�އެއް ާހިމެނޭ

ާހ�މާ� ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީ ާމިފ�ދ� ާއެހެންކ�މުން ާވ ތީ. ާކުންފުންޏ�ކ�ށް ާލިބިފ�އިވ  ާހ�އިސިއްޔ�ތު ާޤ ނޫނީ އުފެދިފ�އިވ 

ާ ނޑ�އެޅިގެން ާފ�ސްޖެހޭކ�ންާގ�ސްތުާކ� ާސ�ރުކ ރުން ާދިނުމުގ�އި ާޚިދުމ�ތްތ�އް ާބޭނުންވ  ާދޭން ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ގ�އި

ކ�މެއް.ާމިާފ�ހ�ކ�ށްާއ�އިސްާފ ސްކުރެވޭާހުރިހ ާބިލުތ�ކުގ�އިާމިފ�ދާ�ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާދެއްކުމ�ށްޓ�ކ�އިާކުރ�މުންާއ�ންނ�

ާއެކުލެވުމުާ ާފޮނުވ ލ�ންމ އްދ ތ�އް ާޤ ނޫނީާގެާސ�ބ�ބުންާއ�ނބުރ  ާއ�ނބުރ ާފޮނުވ ލުމުގ�އި ާވެސް ާބިލު ާމި ޖެހެނީ.ާމިއީ

ާއެާ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެ ާފެށިގެން ާހިސ ބުން ާދެއްވ ފ�އިވ  ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ�ރ�ށްާާހުރީާލ�ފ  ފެންނ�ން

ގ�ނެާއެާލުާޤ ނޫނީާހ�އިސިއްޔ�ތުތ�އްާދެނެސ ފުކޮށް.ާއެހެންކ�މުންާރ�ނގ�ޅ�ށްާބިލުާފ ސްކުރުމ�ށްފ�ހުާރ�ނގ�ޅ�ށްާއެާބި

ާތ�ޞްދީޤުކުރ�ންާ ާއ�ރިހ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރިޢ ޔ�ތްކޮށްފ�އި ާމ�އްޗ�ށް ާކ�މެއްގެ ހުރިހ 

ާރ�އީސުާ ާބިލެއް ާއެ ާކުރިންާފޮނުވުމުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފެންނ�ނީ ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާތ�ޞްދީޤުކުރ�އްވ ނެ. ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާގޮތުންާ ާޤ ނޫނީ ާބިލުގ�އި ާއުފެއްދުމ�ށްޓ�ކ�އި ާނ�ފުރ�ތު ާހިތުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާދޭތެރޭގ�އި ާސ�ރުކ ރ  ނ�ންގ�ތްހެން

ާހިމ� ާބިލުތ�ކުގ�އި ާގޮތެއް ާހުރިހ  ާނުކުރެވޭނެހ  ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއ�ރިހ�ށްާނ ފ�އި މްހޫރިއްޔ ގެ

ނޑުތ�ޞްދީޤު ާމ�ންޒ�ރު.ާއ�ޅުގ� ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާާކުރ�ން ާއ�ލުން ާބިލު ާމި ާތ އީދުކުރ�ން ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ވެސްާހ�މ�

ާބިލުގ� ާމި ާއ�ލުން ާމި ާއިޞްލ ޙުގެންދިއުމ�ށްފ�ހު ާކ�ންތ�އްތ�އްއި ާދ އިރ ގެާއިޞްލ ޙުާކުރ�ންޖެހޭ ާކެލ  ކުރުމ�ށްފ�ހު

ާހުށ�ހެޅުއްވިާހުށ�ހެޅުމ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.ާާތްތެރިާމެންބ�ރުާމ�ޢުޞޫމުޒ�ޢިއް

ާ

ާޢ�ލީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއްވ�ރީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާވިސ މުމ�ޑު

ާރ�އީ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހ�އިރ ންޝުކުރިއްޔ  ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެއްާސް. ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާމި ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޖެ

ާމިާ ާލިޔުއްވ ފ�އި ާވ ހ�ކ�ތ�ކެއް ާހެއްވ  ާވ�ރ�ށް ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާފޮނުއްވ ލެއްވިއިރު ާފޮނުއްވ ލެއްވީމ�. ހުރީ.ާާމ�ޖިލީހ�ށް

ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�އިސިއްޔ�ތުން ާމީހެއްގެ ާހުށ�ހެޅި ާބިލު ާމި ާހ�މ� ނޑު ާވެސްާާ�އ�ޅުގ� ފުރ�ތ�މ�އިނުންސުރެ

ާއެމް. ާބޭފުޅުކީއްވެގެންތޯއޭ ާފ�ލްސ�ފ އ ޑީ.ޕީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުާންނ�ށް ާދޭތެރޭާާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާބިލ  ާމި ދ�އްކ�ވ�ން

ާއ�އީމ� ާބިލ ާނޭނގުނީ.ާފުރ�ތ�މ�ާމިާބިލުާހުށ�ހެޅިގެން ާބޭފުޅ�ކުާމި ާއެއްވެސް ާގޮތުންާއެކ�ހ�ލ�ާއެއްވެސްާާވެސް ބެހޭ

ހުާތިއްބެވިާހުރިހ ާބޭފުޅުން،ާއެމް.ޑީ.ޕީާވެސްާހިމެނޭާއެއްާނުދ�އްކ�ވ .ާބިލުާފ ސްކުރ�ންާވެސްާމިތ ާއެާދުވ�ާވ ހ�ކ�
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ާވޯޓުދެއްވި ާބިލުާފ ސްކުރ�ން ާދުވ�ހުާމި ާބޭފުޅުންާއެ ާހުރިހ  ާފ�ގޮތ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދުވ�ހ�ކު ާވ�ކި.ާއެ ގޮތ�ކ�ށްާާލްސ�ފ 

ާއ�ނބުރ ާމިާބިލުާއެއްާއެާއޮތްާވ ހ�ކ� ފޮނުއްވ ލ�އްފ�އިާާބޭފުޅުންނެއްާނުދ�އްކ�ވ .ާއ�ދިާމިއ�ދުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާހެލްތުާމި ާބ�ދ�ލުވެފ�އިވ ތީއޭާާއޮންނ�ނީ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާސެންޓ�ރުގެ ާތެލެސީމިއ  ާދ�ށ�ށް ާކޯޕ�ރޭޝ�ނުގެ ސ�ރވިސ�ސް

ާއެ ާވިދ ޅުވެ.ާާއ�ށް،ާވިދ ޅުވެ ާވ ހ�ކ� ާނެތް ާކުރެވެން ާކ�ންތ�އްތ�އް ާހުރި ާބިލުގ�އި ާމި ާދެން ާމިހ ރު އެހެންވީމ 

ާލ�ފ ާ ާމި ާހ�އިރ ންވި ާހ�މ� ނޑު ާބޭފުޅ�ކުާއ�ޅުގ� ާދެއްވި ާއ�ށް ާހިތ�ށްާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑު ާއ�ޅުގ� އ�ރާ ާވެސް

ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާސ�ރުކ ރުގެާހުރިހ ާދެންާާވ�އޭާމި.ާމިހ ރުާއެހެންވިއްޔ ކޮންކ�ހ�ލ�ާގޮތ�ކ�ށްާލ�ފ ދެއްވ ާބޭފުޅެއްބ 

ާތ�ންތ�ން ާހިންގ  ާއުސޫލުން ާވިޔ�ފ ރި ާހ�ދ ާކ�ންކ�މ�ކ�މ�ކީ ާހުރިހ ގޮާކ�ންކ�ންާ�ގޮތ�ށް ާހ�ދ  ާމިނިސްޓްރީތ�ކ ާތ�ށް

ާއެއްޗެއްާއިތުރުކުރެއްވީމ�ާކޮމްޕެނީާލިމިޓެޑްާނޫނިއްޔ ާއެއްޗެހިާފ�ހ�ތ�ށް ނޑުމެންާާ�އެކ�ހ�ލ�ާކޮންމެވެސް ދެންާއ�ޅުގ�

ާކޮންމެާކ�މެއް ާއ�ސ�ރެއްާނޯންނ ނެ.ާއެއީ ާކުރ ނެ ާޤ ނޫނ�ކުން ާދ�ށ�ށްާގޮއްސިއްޔ ާާމިތ ާހ�ދ ނެ ވެސްާކުންފުންޏެއްގެ

ނޑުާހ�މާ�ާ�އެއް.ާއެހެންވީމ ވޭާމިކ�ހ�ލ�ާވ ހ�ކ�ާމިގޮތ�ށްާއ�އިމ�ކ�މ�ކ�ށްާނުާާޤ ނޫނ�ކުންާއެކ�މެއްާކުރެވޭާރުމިހ  އ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ� ާމިއޮތް ާލިޔުއްވ ފ�އި ާސިޓީގ�އި ާމި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިފ�ހ�ރު ާހެލްތުާހިނިއ ދޭ ސ�ރވިސ�ސްާާކީމ�.

ާރ�ނގ� ާވ�ކިން ާކުރީމ� ާމިކ�ންކ�ން ާދ�ށުން ާއެއްވެސްކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާހ�މ� ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވިދ ޅުވ އިރު ާޅުވ ނެއޭ

ާހެލްތު ާނުފެނޭ ާއިޝ ރ ތެއް ާއ�ންނ�ާާކ�ހ�ލ� ާރ�ނގ�ޅުވ�މުން ާކ�މެއް ާއެއްވެސް ާދ�ށުން ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާސ�ރވިސ�ސް

ނޑު ާހ�މ�ކ�މ�ކ�ށް.ާއ�ޅުގ� ާނިޒ މު ާޚިދުމ�ތުގެ ާޞިއްޙީ ާމިާމެންގެ ާދުވ�ހ�ށް ާއ�ނެއް ާާއެއްދުވ�ހުން ާދ�ށ�ށް ދ�މުން.ާދ�ނީ

ާކިޔ ފ�އިާކުންާހެލްތު ާކޯޕ�ރޭޝ�ން ތ�ނެއްާާއްާވ�ކިާރ�ނގ�ޅުވ ކޮންމެހެނެާފުންޏ�ކުންާމިކ�ންކ�ންާހިންގީމ ،ސ�ރވިސް

ާ ާނުފެނޭ. ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އްާއެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާތ�ފ ތުގެ ާޤ�ބޫލުކުރެވޭނީާފ�ލްސ�ފ ގެ ޔިތުންނ�ށް

ާދ�ށުންާހެލްތު ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާޚިދުމ�ާސ�ރވިސ�ސް ާރ�ނގ�ޅު ާރ�ނގ�ޅުާ�ދޭނ�މ�ާތެއްވެސް ާފ�ލްސ�ފ  ާއެާާއެ ވެގެން

ާއެ ނޑުާާރ�އްޔިތުން ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާމިހ ރު ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއުޅެވިދ ނެ. ާކ�ންކ�މ  ާއެ ާޤ�ބޫލުކޮށްގެން ކ�ންކ�ން

ާކުރިއެރުމެއްާ ާކ�ހ�ލ� ާއެއްވެސް ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ކުން ާގެންދ�ވ  ާއެ ާމިހ ރު ާދ�ންނ�ވ ލ�ންޖެހެނީ

ާދޭތެރޭާ ާސުވ ލ  ާހިނގި ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާކުރިން ާދެންމެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާދެން ާނުފެނެއޭ. ނޑުމެންނ�ކ�ށް އ�ޅުގ�

ާވިދ ޅުވިާވ ހ�ކ� ާބިލ ާާމިނިސްޓ�ރު ާއެބ�ާއ�ރ ާމި ނޑުާހިތ�ށް ާމިކ�ހ�ލ�ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ބެާއެއްާއ�ޅުގ� ާގޮތުން އިރުގ�އި.ާހޭ

ާވި ާމުދ�ލ މިނިސްޓ�ރު ާރ�އްޔިތުންގެ ާގޮާދ ޅުވީ ާފުރުޞ�ބެހޭ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާސ�ރުކ ރުން ާރ�އްޔިތުންގެާތުން ާއޮވެއޭ ތު

ާ�ހެންވީމ ާބެހޭާގޮތުންާކ�ންކ�ންާނިންމުމުގ�އި.ާސ�ރުކ ރ�ކީާރ�އްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކޮށްފ�އިާއޮތްާސ�ރުކ ރެކޭ.ާއެާމުދ�ލ 

ާކ�ންކ�މ  ާއޮވޭާރ�އްޔިތުންގެ ާއިޚްތިޔ ރު ާފުރިހ�މ� ާސ�ރުކ ރ�ށް ާނިންމ�ން ާކ�ންކ�ން ާދޭތެރޭގ�އި ކީއްވެގެންތޯއޭާ.

ާހިތ�ށް ނޑު ާމިާއ�ޅުގ� ާމިާއ�ރ�ނީ ާނެތިގެން ާއިޚްތިޔ ރު ާފުރިހ�މ� ާސ�ރުކ ރ�ށް ާހެލްތުާާކ�މުގ�އި ާހ�މ� ާމި ާއުޅެނީ.

%ާ ާސ�ރުކ ރުގެ ާގޮތްގޮތ�ށްާާހިއްސ 311ާކޯޕ�ރޭޝ�ނ�ކީ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާމިކ�މުގ�އި ާކީއްވެގެންތޯ ާކުންފުންޏެއް. ވ 

ާމި ާނެތިގެން ނޑުާއިޚްތިޔ ރު ނޑ�އެޅީމ ާއުޅެނީ.ާއ�ޅުގ� ާކ� ާކ�މެއް ާޤ ނޫނ�ކުން ާކޮންމެހެންާާ�ދ�ންނ�ވ ނީ ާއެއ�ށް ދެން
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ނޑ�އެޅީމ�ާއެާއޮންނ�ާއުސޫލ�ކުންާ ކޯޕ�ރޭޝ�ނެކޭާކިޔ ފ�އިާއެއ�ކުންާބޯާދ�މ�އެއްާނުގ�ނެވޭނެއޭ.ާޤ ނޫނ�ކުންާކ�މެއްާކ�

ާޖެހޭނީ.ާއެހެންވީމ  ާކ�ންކ�ން ާދެން ާހ�މ�ޖ�އްސ ށޭ ާގޮތ�ކ�ށް ާއޮތް ާޤ ނޫނުގ�އި ާޤ ނޫާ�އެ ާމިާމި ާކިޔ ފ�އި ާޕޮއިންޓެކޭ ނީ

ާފޮނުއްވެވީމ� ާާ�ވ ހ�ކ� ާއިރ�ކުާހ�މ� ާކޮންމެ ާދުވ�ހ�ކު ާކޮންމެ ާސ�ރުކ ރެކޭ ާއޯގ ތެރި ާމި ާހިތ މ�ކުރ�ންޖެހޭ. ނޑު އ�ޅުގ�

ާއ�ޅުގ�ާ ާއޯގ ތެރިކ�ން ާމި ާގެންދ އިރު ާކިހިނެތްވިދ ޅުވ�މުން ާފެންނ�ނީ ާމި ވެސްާާކ�މެއްާނޑުމެންނ�ށް

ާ ާހ�މ� ާނޭނގޭ. ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާކުރިއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާހިތ�ށްކ�ރ�ންޓުގެ ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެއްކީމ� ާމިހ ރުާާން އ�ރ 

ގެންދ�ނީާރ�އްޔިތުންގެާާރ�އްޔިތުންގެާއިންޖީނުގެތ�އްާނ�ގ�މުންާއެާތ�އް،އިންޖީނުގެާޓިލިޓީޒްާކުންފުނިތ�ކ�ށްާކ�ރ�ންޓުޔު

ާރުހުާރުހުމ  ާރ�އްޔިތުންގެ ާދެކޮޅ�ށް. ނޑ�އެޅިގެން ާނ�ާމ ކ� ާދެކޮޅ�ށް ނޑ�އެޅިގެން ާގެންދ އިރުާކ� ާއެކ�މ�ކުާގ�މުން ގ�އި

ާ ާމި ާވިދ ޅުވ�މުން ާމިކ�ންކ�ންާވެސް ާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އޭ ާއޯގ ތެރިބ�އެކޭ. ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާތިމ�ންނ�މެން ގެންދ�ނީ

ާމ�ޑުއްވ�ރީގ�އި ާހ�މ� ާމިހ ރު ާއެާާމިކޮށްދެނީ. ާމ�ގުމ�ތީގ�އި ާނެގުމުގެ ާއިންޖީނުގެ ާއ�ނެއް ާނ�ގ ފ�އި ާއިންޖީނުގެ ވެސް

ާރ�އް ާކ�ހ�ލ�ާއުޅެނީ. ާއެއްވެސް ާސ�ރުކ ރުން ާނުނ�ގ�އިފިއްޔ  ާއިންޖީނުގެ ާއެ ާދެން ާބިރުދ�އްކ�ނީ ާމި ޔިތުންނ�ށް

ާޔުޓިލި ާއޮތީ ާއިނގޭތޯ ާފ ސްކޮށްފ�އޭ ާމ�ޖިލީހުން ާއެކ�މު ާދޭއ�ޅ�އެއްނުލ ނ�މޭ. ާސ�ބްސިޑީ ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާކ�މ�ށްާާޓީޒް

ެއ ަސްބިސޑީ ީދެގްނ ީކްއެވެގްނޯތ � އެހެންވީމ ާސްާސ�ބްސިޑީާލިބޭނެއޭ.ރ�އްޔިތުންގެާއިންޖީނުގެތ�ކ�ށްާވެާވ�ންޏ 

ާއެދޭަރްއިޔުތްނަންށ ަފިއާދ ިލޭބ ޮގަތަކްށ ެއަކްނަކްނ ުނިހްނެގްނވީ  ާއެކ�މ�ށް ާރ�އްޔިތުން ާވ�ންޏ ާާކ�މ�ށްާ.

ާމި ާދޫނުކޮށްލެވިގެން ާސ�ރުކ ރ�ށް ާކީއްވެގެންތޯ ާއޮތީމ�ާއެކ�ންކ�ން ާއިޚްތިޔ ރު ާސ�ރުކ ރ�ށް ސ�ރުކ ރުންާާ�އުޅެނީ.

ާކޮންމެހެންާބޭނުންކު ާމިދ�ންނ�ވ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާސ�ރުކ ރޭ ާގޮތ�ށްތޯ. ާފ�އިދ ވ  ާސ�ރުކ ރ�ށް ާހ�މ�އެކ�ނި ާވ�ނީ ރ�ން

ާފ�އިދ  ާކ�ންކ�ންރ�އްޔިތުންނ�ށް ާސ�ރުކ ރުން ާގޮތ�ކ�ށް ާއެާވ  ާބ�ޔ�ކ�ށް، ާތިބޭ ާސ�ރުކ ރުގ�އި ާނޫން. ާއެއް ކުރ ތީ

ާއެކްޓިވިސްޓުންނ� ނޑުމެންާމިޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިތ�ކުގ�އިާތިބޭާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ�ޅުގ� ާކޮށްދެންތޯ އުޅެނީާާށްާފ�އިދ ތ�ކެއް

ާކ�މެއްާ ާބ�އިވ�ރު ާއެތ�އް ާމިކ�ހ�ލ� ާނ�ގ�އިގެން. ާސ�ރުކ ރ�ށް ާނުރުހުމުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއިންޖީނުގެ ރ�އްޔިތުންގެ

ނޑުމެންގެާމި..... ާއ�ޅުގ�

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ ޒިމުމ�ޑ�ވެލީާދ އި

ާ ާމި`. ާހުށ�ހެޅިގެން ާމި ާމިއ�ދު ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޤ ނޫނެއްާާޝުކުރިއްޔ  ާތެލ�ސީމިޔ  އުޅެނީ

ާމ�ޖިލީހ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާމިކ�މ ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވ ލުމުން ާއ�ނބުރ  ާބ�ހުާށް ާމި ާހިނގ�މުންާގުޅިގެން ސް

ާއ� ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި.ާމިދ�ނީ. ާބ ރެއް ާއޮންނ� ާލިބިފ�އި ށް

ާވ ހ�ކ�ާކީއެއީާ ާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރުމުގެ ާމ�ޝްވ�ރ ކޮށް ާދޭތެރޭގ�އި ާމި ާކޮންމެހެން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއ އި އެއްާނޯވޭާާއެމް.ޑީ.ޕީ

ާމ�ޖި ާމި ާބިލެއް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވިދ ޅުވޭ ާއެބ� ާސ ފުކޮށް ާވ�ރ�ށް ލީހ�ށްާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި.ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި

މ�ނިކުފ ނ�ށްާާމ�ނިކުފ ނ�ށްާއޭގ�އިާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އިާކ�ންބޮޑުވ ާކ�މެއްާއެާާދެވ�ނ�ާފ�ހ�ރ�ށްާވިސްނުމ�ށްާނުވ�ތ�ާއެ
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ާބ ރު ާއިޚްތިޔ ރ އި ާފުރިހ�މ� ާކުރުމުގެ ާއެކ�ން ާބޭފުޅ�ކުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިސްނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންޏ  ާކޮންމެ އ�ކ�ށް

ާރ�އްާާއެ ާރ އްޖޭގެ ާއެވ�ގުތުގ�އި ާހުއްޓ�ސް ާއިންތިޚ ބުކޮށްފ�އި ާބ ރެއްާާޔިތުން ާދިން ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީން މ�ނިކުފ ނ�ށް

ާއެާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާނޫން. ާކ�މެއް ާކުރި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާޑީ.އ ރު.ޕީާާއެއީ. ާވިދ ޅުވ  ާތިޔ� ާލިޔުނީ ވ ހ�ކ�

ާދިމ  ާމިއ�ދު ާދެން ާއެއީ. ާކ�މެއް ާކުރި ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއޮވެގެން ާދިމ ކުރިާއ�ޣުލ�ބިއްޔ�ތެއް ާކ�ން ާނ�ސީބު ާގޮތ�ކީ ވި

ާދެރ�ވިޔ�ސްާ ާވ�ރ�ކ�ށް ާކިތ�ންމެ ާހިތ މ�ކޮށް ާދިޔ�އީ.ާއެކ�މ  ާބ�ދ�ލުވެގެން ާބޭފުޅ�ކު ގޮތ�ކީާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެހެން

ާރ�އީސުލްޖ9ާުމިާ ާމި ާތެރޭގ�އި ާދުވ�ހުގެ ާޞިއ�ހ�ރު ާއެހ ާއްޙީމްހޫރިއްޔ  ާހިނދ�ކު ާހުންނެވިހ  މ�ނިކުފ ނުާާލުކޮޅުގ�އި

ާބިޑު ާވ ހ�ކ�ާހުންނ�ވ ނީ. ާކޮންމެާކުރ  ާއ�ދި ާއެއ ާއ އި ާފޮނުވީމ� ާއ�ނބުރ  ާޔުޓިލިޓީާާދިމ ނުވ ާބިލެއް ގޮތުން

ާވ ހ�ކ�އިންޖިނު ާއުޅޭ ާނ�ގ�ން ާމިާގެތ�ކެއް ާބިާއ އި ާއެ ާޙ�ޤީޤީ ާކުރ�ންޖެހޭ ާބިލުން ާއެ ާދެއްކިޔ�ކ�ސް ލުާވ ހ�ކ�ތ�ކެއް

ާމ�ޤު ާހ ސިލުފޮނުވި ާވެސް ާޞ�ދެއް ާއ�ޅުގ�ާނުވެގެން ާހިނގ�އްޖެވ ނެ. ާފެނިގެން ާއ�ހ�ރ�1ާާުާނޑުމެންނ�ށް ވ�ރ�ކ�ށް

ާވ ހ�ކ� ާއެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދިޔ�ގޮތް. ާހިނގ  ާކ�ން ާތެރޭގ�އި ާމިއ�ދު.ާާދުވ�ހުގެ ާނެތިން ާދ�އްކ ކ�ށް ާކޮންމެހެން އެއް

ާމި ާދުނިޔޭގ�އި ާާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާޚުރ އްޖޭގެ ާވެރިކ�ން ާދުމުޚްތ ރު ާދިޔ�ބ�ދ�ލުވެގެން ާހިނގ  ާބ�ލ ފ�އިާާކ�ން ގޮތ�ށް

ާއޭރުގެާ ާސ�ރުކ ރުން ާއޯގ ތެރި ާރ އްޖޭގ�އި ާނިންމީ ާމި ާމިހ ރު ާމުޒ ހ�ރ ކޮށް ާނުކުމެ ާޤ�އުމުތ�ކުން ާއެހެން ދުނިޔޭގެ

ާމިހ ރު ާއެނގިއްޖޭ. ާގޮތް ާކ�ންކުރ�ންވ  ާހ�އްޔ�ރުނުކުރީމ  ާހިފ  ާވ�ޒީރުންނ ާވެރިންތ�އް ާހުރިހ  އ�ދިާާމިސްރުގ�އި

ާލ  ާޖ�ލ�ށް ާވެސް ާމީހ  ާކުރި ާނިންމ�ވެރިކ�ން ާއެ ާއެން ާއެއީ ާނޭނގިގެނެާނީ. ާއެމީހުންނ�ށް ާނޫން. މީހުންނ�ށްާާއް

ާދިމ�ދިމ  ާއެހެން ާވ�ންނ ނެ. ާވެސް ާތެރެއ�ށް ާމ�ޖިލިސް ާދޫކޮށްލ�އިފިއްޔ  ާބ�ޔ�ކު ާމިފ ޑުގެ ާވ�ދެގެންާާއެނގޭ އ�ށް

ާމިތ�ނ� ާދެން ާފެށިފ�އި. ާއެކ�ން ާމިއޮތީ ާއުނދ�ގޫކުރ ނެ. ާއ�ނެއްކ ވެސް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޤ ނޫނެއްާރ އްޖޭގެ ާކޮންމެ ށް

ދ�އްކ�ވ�ނީ.ާރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއެބ�ާއެނގެއޭާާއ�ނބުރ ާފޮނުވީމ ާކޮންހ ާވ ހ�ތ�ކެއްތޯާމިާ�ހުށ�ހެޅުނީމ 

ާހިފާ ާމި ާމިހ ރު ާތ�ޖުރިބ ކޮށްގެން ާއެ ާމީހުންނ�ށް ާމިސްރު ާބ�އެއްކ�ން. ާކޮން ާވ�އްޓ ލީ ާތެރެއ�ށް ާހ�ލ ކުގެ ރ އްޖެ

ނޑުާދ�ންނ�ވ ނީާސ ބ�ހޭާމިސްރުގެާރ�އްޔިތުންނ�ށް.ާމިާއެާގުދ�ނ�ށްމިނިސްޓ�ރުންާހ�އްޔ�ރުކޮށްާހުރިހ ާ ާލ�ނީ.ާއ�ޅުގ�

ާއެާ ާވެސް ާމިާާރ އްޖެ ާވ�ޒީރުންނ އި ާކުރި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއ�ނިޔ  ާމި ާދޫކޮށްލ ފ�އި ާބ�ސް ާއޯގ ތެރި ާހެދިނ�މ� ގޮތ�ށް

ާހިފ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުރި ާއިސްާމ�ޤ މުގ�އި ާއެންމެ ާކުރި ާމިކ�މ�ކ ާ�ހ�އްޔ�ރުކޮށްާއ�ނިޔ  ާޖ�ލ�ށްލިާނ�މ�ާމިއ�ދު

ނޑުާހ�މާ� ދިވެހިރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުންާދިމ ކުރ ކ�ށްާނުޖެހުނީސް.ާދެންާކޮންާވ ހ�ކ�ތ�ކެއްތޯާމިާވިދ ޅުވ�ނީ.ާމިއީާއ�ޅުގ�

ކިޔ�އިގެންާާދެރ�ވެާހިތ މ�ކުރ�ންާމިތ�ނުގ�އިާރ�އްޔިތުންގެާލޭާބޮއެގެންާތިބިާބ�ޔ�ކުާވެސްާނުކުމެާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އޭ

ާތިބީާ ާރ�އްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާމޮޔ�ވެގެންތޯ. ާއުޅެނީ ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ�ބޫލު. ާމިކ�ން ާކ ކުތޯ ާމި ވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީ.

ގެާތެރެއިންާގިނ�ާއ�ދ�ދެއްގެާރ�އްޔިތުންއޮޅިފ�އިތޯ.ާމިާސ�ރުކ ރ�ކީާޤ ނޫނީާހ�މ�ތ�ކުގެާމ�ތީންާދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާ

ާއިންތިޚ ބުކޮ ާރ�އްޔިތުން ާއޮތް ާމިކ�މ ށްފ�އި ާމިއީ. ާދ�އުލ�ތެއް ާމިާޤ ނޫނީ ާގޮތ�ށް ާއުފެދޭ ާޝ�އްކު ާދޭތެރޭގ�އި

ނޑުާއ�ނެއްކ ާވ ހ�ކ� ާމިސްރުގެާރ�އްޔިތުންާދ�އްކ�އިގެންާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ� ާތ�ކުރ ރުކޮށްލ�ންާބޭނުންވ�ނީ ވެސް
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ާ ާމިކ�މެއް ާދޫކޮށްލ�އިގެން ާމީހުން ާމި ާހ�އްޔ�ރުކުރ�ންވީއޭ. ާހިފ  ާލޮބުވެތިާސ ބ�ހޭ. ާރ އްޖޭގެ ނުވ ނެ.

ާއޯގ ތެރިކ�މ  ާއުޅެވޭާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބިނގ  ާހިނގ  ާމ�ގުމ�އްޗ�ށް ާރީތިކ�މ ާއެކީގ�އި ާއުޅުމުގެާާގޮތ�ށް އެކީގ�އި

ާސ�ވ ރުވުމ�ށްޓ�ކ�އިާ ާބޮލ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ާއޮޅުވ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއ�ނެއްކ ވެސް ާދިނީމ  ފުރުޞ�ތު

ާނުކުމެާމިއ�ދުާކޮންާާގެންރ�އްޔިތުންގެާލޭާބޮއެާ ާބ�ޔ�ކު ާވިދ ޅުވ�ނީ.ާތިމ�ންނ މެންާާވ ހ�ކ�ތ�ކެއްތޯާމިތިބި ާމި ތ�ނުގ�އި

ލްސްާމިނިސްޓްރީާހިންގ�ވ�ންާހ�ވ ލުވެފ�އިާއ�ހ�ރުާވ�ންދެންާއެޓ�1ާޮބެނީތޯ.ާމިވެނިާކ�މެއްާކޮށްފީމޭ.ާފުރުޞ�ތުާނުލި

ހ�މ�ޖ�އްސ�ންާނެތީތޯ.ާތިޔ�ާކިޔ�ވ ާވިދ ޅުވެގެންާތިއްބެވިާއ�ހ�ރުާދުވ�ސްާވ�ންދެންާޤ�އުމުގެާއިޤްތިޞ ދ�1ާާުނެތީތޯ.ާ

ާމިާވިދ ޅުވ�ނީާތިމ�ންނ މެންނ�ކ�ށް ާކ�މެއް.ާކިހިނެއްާރ�ނގ�ޅުާބޭފުޅުން ާއެއްވެސް ާވ ނީ.ާކޮންތ ކުންާނުވ ނޭ ާކ�މެއް ތޯ

ނޑުމެންާވެސްާމިާޤ�ާހޯދިާފ�އިސ އެއްތޯާމ ލޭގެާގެދޮރުާގ�ތީ.ާކޮންތ ކުން އުމުގ�އިާތިބެގެންާހޯދިާލ ރިތ�ކެއްތޯ.ާއ�ޅުގ�

ާލ ރި ާގ�ންނ ކ�ށް ާބިމެއް ާމ ލޭގެ ާނުލިބުނު ާބ�އެކޭ. ާދެންާާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާހޯދީ. ާލ ރި ާވ�އްކ�ންކޮށްގެން ާވެސް. އެއް

ާއެ ާާމިއ�ދު ާސ ފުވ ނީ.ާމ ލޭގެ ާކޮންބ�އެއްގެާކުރިމ�ތީގ�އިތޯ.ާއިޤްތިޞ ދ21ާާުބިންާާ�ވ ހ�ކ� ާތިބީ ާއ�ޅ ފ�އި އިމ ރ ތް

ާހ�ވ ލު ާއ�ޅުވ�ން ާހ�މ�އ�ކ�ށް ާގ�ނެލީ. ާއެއްކޮށް ާމ ލެ ާމުޅި ާރ�އްޓެއްސ�ކ�ށް ާއޭނ ގެ ާކުރިކ�މ�ކީ ާމީހ  ބިނ21ާާްކުރި

ާޖ�ހ  ާސިއްކ� ާކ�މުގެ ާތިމ�ންނ  ާމ ހިރ�ކީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާނުލެވޭނެ. ާއޮޅުވ�އެއް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާރ އްޖޭގެ މިާާ�އެބ�އޮތޭ.

ާދ� ާދ�ރިންނ އި ާގޮސް ާދ�ރުވ  ާކިޔ  ާރ�ނގ�ޅުކުރުވ ނ�މޭ ާއިޤްތިޞ ދު ާމިއ�ދުާޤ�އުމުގ�އި ާދ�ރުވ ލ ފ�އި ާދ�ރިން ރިންގެ

ާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ� ާއ�ދިވެސް ާމިތިބީ ާތިމ�ންނ މެން ާވިދ ޅުވ�ނީ ާއެހެންވީމ ނުކުމެ ާޚިދުމ�ތްކޮށްދޭށޭ. ެތަލީސިމާޔ � އި

ާއެއ އ�ޅުގ�ާާ�ިބުލަގިއ ުއޫސެލްއ ެނިތ ާވަހަކަދްއާކތީ  ާސީދ  ާބޭނުންވ�ނީ ާވެސް ާމިާނޑު ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން. ާދެކޮޅ�ށް

ާބިލެ ާތ�ނ�ށް ާއޭގ�އި ާކޮންމެހެން ާހުށ�ހެޅުނީމ� ާވެސްއް ާއެއްޗެއް ާނުކުމެާާއޮތް ާބޭފުޅ�ކު ާކޮންމެ ާނޫން. ވިދ ޅުވ�ނީކީ

ާއެާާމްހޫރިއްޔ އ ާރ�އީސުލްޖު ާބ�ވ ލީމ  ާާދިމ ލ�ށް ާޝޯވް ާމި ާބޭނުންވ�ނީާމިާނިދުވ�ހުގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދިޔ�އީ. ގެން

ާއ�ނި ާހުރި ާކޮށްފ�އި ާމީހ  ާހުރި ާކޮށްފ�އި ާރ�އީސްކ�ން ާކުރީގ�އިާކުރީގ�އި ާހ މ�ކުރުން. ާޙ�ޤީޤ�ތް ޔ ވެރިކ�ން

ާމީހުންާކޮށް ާތިބި ާއެާނިމުނީާއެާމިާާފ�އިާހުރިާޚިޔ ނ ތ އިާވ�އްކ�މ ވ�ޒީރުކ�ންކޮށްފ�އި ާމ�ޖިލީހުގ�އިާޝޯވްާކުޅެދިނީމ�

ާއެ ާދެއްވ�ނީ ާފުރުޞ�ތު ާވެސް ާރިޔ ސ�ތުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާބ�އި. ާމިާދުވ�ހުގެ ާވ ހ�ކ�ފުޅެއްާާގޮތ�ށް. ާކޮންމެ ތ�ނުގ�އި

އްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ކުާވިދ ޅުވިޔ�ސްާބިލ�ކ�ށްާބެލުމެއްާނެތި،ާއުސޫލެއްާނެތިާމުޅިާމ�ޖިލިސްާމިދ�ނީާޚ�ރ ބުވެގެން.ާޢި

ާ ާމ�ޖިލީހުގެ ާނެތިހުމި ާއުސޫލެއް ާއެއީ ާރިޔ ސ�ތުން. ާސީދ  ާގެއްލުވ ލ�ނީ ާކ�ރ މ�ތްތެރިކ�ން ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާ�ރުމ�ތ އި

ާދެ ާފުރުޞ�ތު ާދެއްކުމުގެ ާވ ހ�ކ�ފުޅެއް ާކ�ނބޭނުން ާހ�މ� ާރިޔ ސ�ތުން ާމި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ ާނީ. ާޑ�އެޅިގެން

ާވިދ ޅުވެއްޖެާ ާއެއްޗެއް ާއެދިމ ލ�ށް ާއެއީ ާބޭފުޅެއް. ާއިންނ� ާރިޔ ސ�ތުގ�އި ާހިނިފުޅުވ�ޑުވ ނެ ާވ�ރ�ށް ބޭފުޅެއްާާއްޔ 

ާމި ާކ�މުގ�އި ާރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނޫނިއްޔ  ާބޭފުޅެއް ާމ ދ�މ ާހިތްހ�މ�ޖެހޭ ާހުރީ.ާއެކ�މ�ކު ާގޮތެއްާާވ�ގުތު ކ�ންވެދ ނެ

ދ ނެ.ާވެރިކ�މުގެާއ ރ އިާބ ރ އިާލ�އްޒ�ތުާވ�މުންާއިާނިމިފ�އިާއޮތްގޮތ�ށްާކ�ންތ�އްތ�އްވެސްާނޭނގޭނެ.ާއިލ ހީާޤ ނޫނުގ�

ާވެގެންާ ާކ�ން ާވެސް ާއެހެންގޮތ�ކ�ށް ާފ�ހ�ރުގ�އި ާމ ދ�މ  ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް. ާއ�ންނ� ާފ�ރ ތ�ކުން ާވ�ކި ާއެއީ އޭގ�އި
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ާމުއ�ސް،ާމިއ�ގ�އިދ ނެ.ާއެހެންނ�މ�ވެނހި ާހިތ މ�ކުރ�ނީާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމީޑިޔ ާދު ާމުޅި ާއ�ދި ާވެއްޓި ާޤ�ދ�ރު އްސ�ސ ގެ

ާ ާބޭފުޅުން ާމީޑިޔ ގެ ާފިލްމުކުރިމ�ތީގ�އި ާކުރީގ�އި ާހޯދ  ާފ�އިސ  ާތ�ނ�ކީާާވެސް ާގެންގުޅޭ ާގެންގުޅުނުހެން ސްޓ ރުން

ާމި ާމ�ޖިލިސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާވ ހ�ކ�ާމިހ ރު ާދ�އްކ�ވ  ާއ�ދިާބޭފުޅުން ާމިާޅުބޭފުާމިާއ އި ާޢ�މ�ލުތ�ކ އި ާންގެ

ާހުންނ� ާމިާާކ�ންތ�އްތ�އް ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ާކުރިމ�ތީގ�އި. ާރ�އްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާދ�ނީ ާދ�އްކ�މުން ާރީއްޗ�ށް ގޮތް

ާއެންމެ ާނިމިއްޖެ. ާފ�ޟީހ�ތްވެ ާމިާާމ�ޖިލިސް ާދ�ނީ ާދ�އްކ�މުން ާމިހ ރު ާވެސް ާވ ހ�ކ� ާބ�ރ�ހ�ނ ގެ ާގޮސް ފ�ހުން

ާބޭފުޅ މ�ޖިލީހުގެާ ާއިންނެވި ާރިޔ ސ�ތުގ�އި ާދިމ ލ�ށްާއ�ދިާމިއ�ދުގެާމ�ޖިލީހުގެ ާއެކ�ންާާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ  އ�ކީ

ާބޭފުޅ ކ� ާތުހުހިންގ�ވ  ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާބ�އެއް ާވެސް ާއެން ާހުރީ ާއ�ޑީގ�އި ާޝުކުރިއްޔާ ާބޭފުޅ ާމ�ތުކުރ�މުންދޭ ކ�މ�ށް.

 ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާޢ�ލީާވ�ޙީދުތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާ

ާތެލ� ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކޮންޓްރޯލްޝުކުރިއްޔ  ނޑުާާކުރުމ ސީމިޔ  ާއ�ޅުގ� ާފޮނުވ ލީމ� ާއ�ނބުރ  ާބިލު ބެހޭ

ާ ާހެޔޮ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިތ މ�ކުރ�ން.ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާހުއްހ ވ�ރ�ށް ާނުހުންނ�ންޏ ލުގ�އި ާހ�މ�ހޭގ�އި ާދާ ާޓ�ސް ހ�މ�

ާއެއް ާއ�ރާ ކޮންމެ ާހިތ�ށް ާއެބ� ާމިއ�ދު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާކ�މެއް. ާއެކ�ށީގެންވ  ާއ�އުމ�ކީ ާމިކޮޅ�ށް ޗެއް

ާމިމިސްރުގ�އިބ ާ ާހުރެވުނީ،ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އިާއޭ ާބޮޑ�ށް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމިސްރ ބ އޭ.ާއެއީ ާމިދ�ނީ ާބެހޭާާވ ހ�ކ�ދެކެވެމުން

ާރ އްޖެއ  ާާގޮތުން. ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭނުންވޭ ާވ�ރ�ށް ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާގޮތުން ކޮށްާތ�ޢުރީފުގުޅޭ

ާވެސް ާސިޓީގ�އި ާއޮތް ާފޮނުވ ފ�އި ާމިއ�ދު ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާހެލްތުާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން. ާމ ލޭ ާބެހޭާާކޯޕ�ރޭޝ�ނ ާމިއޮތް

ާތ�ޢު ނޑ ލީމ� ާކ� ާބޯ ާކުދިންގެ ާއުޅޭ ާވިހ�ން ާދެން ާކިހިނެތްތޯ ާމި ާހ�މާ�ގޮތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ނީ. ރީފްކޮށްފ�އި

ާކިހިނެއްހި ާއ�ރ  ާތ�ޢުރީފުތ�ށް ާބުނެލ ނީބ އޭ ާބ�ހެއް ާސ�ރުކ ރ ާ�ގެ ާސިޔ ސީާދިމ ލ�ށް.ާކޯޕ�ރޭޓ�އިޒްާމި ާދ�ނީ ކުރ�މުން

ާ ާތ�ނުގެ ާދ�ނީ. ާފުރ�މުން ާފޯމް ާޚިބޭނުމ�ށްޓ�ކ�އި. ާފ�ރުވ ާޞިއްޚީ ާޞިއްޚީ ާއެތ�ނ�ށް ާފެންވ�ރު ާހުރި ާދެވިފ�އި ާދުމ�ތް

ާަޙީޤަޤުތަގިއ ަފްލަސފެާގ ަތފެާތްއ ޫންނ މި � ގ�ޅ�ށްާއެނގިގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ހޯދ�ންާދ ާމީހުންނ�ށްާވ�ރ�ށްާރ�ނ

ާ ާމި ާނެތުމ އުޅެނީ. ާބޯ ާއިނުމ އި، ާބޯ ާމިާވިހ އިރު ާތ�ފ ތެއް ާޢ އްމުާާމިކ�ހ�ލ� ާއެނގޭނެ ާއެއްޗިހި ާމި އުޅެނީ.

ާ��މިާއިއްތިފ ޤުންާމިާމ�ޖިލީހުގެާސ�ފ ގެާތ�ފ ތެއްާއުޅެންޏާ ަ�ލްފ� އިން.ާއެހެންވީމ ާވ�ރ�ށްާފ�ސޭހ�ރ�އްޔިތުންނ�ށްާ

ާއިނގޭތޯ.ާއެާ ާމިއީ ާބިލެކޭ ާފ ސްކުރި ާއިއްތިފ ޤުން ާމެންބ�ރުންގެ ާހުރިހ  ާހ ޒިރުވި ާމ�ޖިލީހެއްގ�އި ާހިމެނޭ ާމެންބ�ރުން

ޞްރުގެާއެާހުރިާދ�ނީާމިާަޙީޤަޤުތަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެއނިގެގްނ މި � ހުާކޮބ�އިތޯާފ�ލްސ�ފ .ާއެހެންވީމ ދުވ�

ާމިާވ ހ�ކ�ާމ ާއެ � ހެންވީމ އެއްާމިއ�ދުާމިހުރީ.ާއެާކ�ހ�ލ�ާވެރިާހުސްނީާމުބ ރ�ކު ާމިރުތ�ކުރ ާބޮޑ�ށް ާކުރެވެނީ.ާއޭނ�

ާއ ނ ާމޫޑުދޮންކ�ލޯމެންާ� ބުނ�ނީ ާމިހެނޭ،ާބ�ދ�ލުކޮށްލ ށޭ.ާާގޮސް ާބުނެފިއޭ ާސ�ވ ދު ާކޯޕ�ރޭޓ�އިޒޭޝ�ނ�ށް ާއެބ�ޖެހޭ މި

ާވޯޓުލީ.ާާއެހެނޭ.ާއެ ާދެދުވ�ހު ާދެކޮޅ�ށް، ާއ�އިސް ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީ.ާއެހެންވީމ އިާއ�ނގ�ާމިއ�ދު ާމި ަޙީޤަޤުތަގިއ � ން
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ނޑ�ށްާހީވ�ނީާއެމް.ޑީައުޅަގނުޑެމްނ ިހާތަމކު  ރ�ާނުދީާޓްރީާގުރޫޕުގެާމެންބ�ރުންނ�ށްާމުސ .ޕީގެާޕ ލިމެންރ�ން.ާއ�ޅުގ�

ާއެ ާމުސ ރ�ާދީފ�އި ާމ ާމުހިއްގެންނ�ންވީ.ާާމިތ�ނ�ށްާހެންމީހުންާވ�ޒީރުންނ�ށް ާމިއީ ާބ�އެއްާނޫންއެއީ ކ�ންނޭނގެާާމު

ާސ�ރު ާވޯޓުމި ާދުވ�ހު ާއެއް ާއެއީ ާއ�ނެއްކ ރ�ކ�ށް. ާއިާލ ފ�އި ާދިމ  ާވ ހ�ކ�ާދުވ�ހު ާމި ާއެހެންވީމ ،ާދިކޮޅ�ށް ދ�އްކ�ވ�ނީ.

ާމި ާމިހެން ނޑުމެންާހިތ މ�ކުރ�ން ާއ�ޅުގ� ާސިޓީއެއްގ�ާާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާކޮންމެ ާފޮނުވ  ާމި ާކުރ�މުންދ ތީ.ާދެން އިާކ�ންކ�ން

ނޑ�ކ�ށްާހިޔެާތިމ ޢީާގޮތުންނ އިާއިޤްތިޞ ދީާގޮތުންާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާބ�ލ�މޭ.ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާއ�ާިއޖު � ވެސްާއެބ�އޮވޭ ާއްާޅުގ�

ާތެލ�ސީމިޔ ާސެންޓ�ރ ާނުވޭާމި ާގުޅުންހުރިާކ�މެއްހެނެއްާމިާބިލުާއ�ނބުރ ާފޮނުވ ލުން.ާޙ�ޤީޤީާމ�އްސ�ލ�ާާނެޝ�ނ�ލް

ާ ާއެއީ ާނެތީ. ާފ�އިސ  ާނެތީ. ާފ�އިސ  ާމިތ�ނުއ�ކީ ާހޭދ�ކޮށްލ ފިއްޔ 9ާގ�އި 31ާާާމިނެޓު މިނެޓ�1ާާުމިލިއ�ން.

ާހޭދ�ކޮށްލ�އި ާބ��3ާާފިއްޔ  ާއެބ� ާބޭފުޅުންނ�ށް ާމި ާއެހެންވީމ މިލިއ�ން ާފ�އިސ � ހ�ންޖެހޭ. ާއިނގޭތޯ.ާާނެތޭ އެއް

ފިޔ ާއިންާއެއްާދެހ ސްާރުފިޔ ާއިންާދެހ ސްާރުާ.ާމިާސ�ރުކ ރުންާފެށިާއ ދ�ިކިހެންއޯތ ިމަކްނ ުކާރނީ � އެހެންވީމ 

ާދިދެ ާބ�ހ�މުން ާއިން ާރުފިޔ  ާއެންމެހ ސް ާދިޔ�އިާާފ�ހުންާާޔ�އީ. ާދ�ރިވ�ރުން ާދެޔުނިވ�ރސިޓީގެ ާވެމ� ާނެތް.ާހ ހެއް ސް

ާދިޔ�އިާާއެއްާވެސްާނެތް.ާތެލ�ސީމިޔ ާސ�ތޭކ�ހ ހެއްާވެސްާނެތް.ާފ�ސްާ ާއެއްޗެހި ހ ހެއްާނެތް.ާހ ހެއްާމ�ާދެކުދިންގެ

ާ ާފ�ސް ާއެހެންާސ�ތޭކ�ނެތް. ާނެތް. ާައުޅަގނުޑމެ � ވީމ އެއް ާކ�ންބޮޑުވ�ން ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާސ�ރވިސްާން ާހެލްތު މ ލޭ

ާބޯާ ާވެސް ާކުދިން ާތެލ�ސީމިޔ  ާއެއީ ާވެސް. ާއުޅޭތީ ާލ ން ާސެންޓ�ރު ާތެލ�ސީމިޔ  ާނެޝ�ނ�ލް ާދ�ށ�ށް ކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ

ާފ� ނޑ ފ�އިާބޭރ�ށްާނެރެން ާކޮމިޓީަޙީޤަޤުތަގިއ ައުޅަގނުޑ ެއެދީނ ހަ � ށ ފ ނެާމިާސ�ރުކ ރުން.ާއެހެންވީމ ކ� ާމ�ާމި

ާމ�ސ�އްކ�ތްާއ�ށް ާކުރެވޭތޯ ާއެއްގޮތް ާފ�ލްސ�ފ އ  ާބުނ  ާމި ާނުވ ނެާކުރުން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެާގެންގޮސްގެން އްގޮތެއް

ާފެނ�ކ  ާތެލ އި ާއިނގޭތޯ. ާފެނ�ކ  ާާތެލ އި ާނުވ ނެ. ާއެއެއްގޮތެއް ާއެބ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރުާމީގ�އި ނގޭ

ާހިން ާވެސް ާއޭނ�ާގ�މުންދ�ނީއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗް ާނ�ސީމް. ާކެރ�ފ  ާހުރީ ާއެތ  ާކޯޕ�ރޭޝ�ނުން. ާހެލްތު ހުރިހާ ާގެމ ލޭ

ާވިއްކ ނު ާވެސް ާއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗް ާވިއްކ ފ�އި، ާއެޕޯލޯއ މުދ�ލެއް ާމީހެއް. ާއުޅޭ ާއެޑްވ ންސްާާލެވިގެން ާޑީލްގެ އެޅުވި

ާމިާާލ�އްކ�ާޑޮލ�ރުާމިާސ�ރުކ ރުންާއެބ�އޮތްާއިސްރ ފުކޮށްލ ފ�އި.ާކ ކުތޯާމިާޕޭމ�ންޓ�ށްާދޮޅު ާއ�ށްާޒިންމ ވ�ނީ.ާކ ކުތޯ

ާމިޞް ާޒިންމ ވ�ނީ. ާޤ�އްޒ ފީއ�ށްއ�ށް ާއިނގޭތޯ. ާލ�ދުގ�ންނ�ންޖެހޭނެ ާކިޔ�ން ާލީބިޔ އޭ ާވެރިާރޭ، ާނުލ�ފ  ާނުބ�އި ާވުރެ

ާރ އްޖޭ ާމި ާއެހެންވީމ ،ާމިޞްއެއް ާއިނގޭތޯ. ާހުރީ ާމި ާމ ާގ�އި ާދެއްކިއްޔ  ާވ ހ�ކ� ާލީބިޔ ގެ ާނުދ�އްކ�އި، ާވ ހ�ކ� ރުގެ

ާޙ�ޤީ ާގޮންޖ�ހ ފ�އި.ާރ�ނގ�ޅުވ ނެ. ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމި ާފޮނުވ ލ�ނީ ާއ�ނބުރ  ާމިތ�ނ�ށް ާބިލެއް ާކޮންމެ ާދ  ާމިތ�ނުން ޤ�ތުގ�އި

ާނުހިންގޭ ާދ�އުލ�ތެއް ާސ�ރުކ ރެއް ާހ�ދ�އިގެނެއް ާސްޓޭޖުއެހެން ާކޮމިޓީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާސ�ރުކ ރުާނެ. ާވެސް ގ�އި

ާވ ހ�ކ� ާދ�އްކ  ާމ�ސ�އްކ�ތްމެންބ�ރުން ާއ�ޑުއ�ހ�އިގެން ާދ�ތ�އް ާއިއްތިފ ޤުން.ާކުރ�މުން ާރިޕޯޓު ާނިންމީ ާކޮމިޓީން ާއެ ނީ.

ާއ�ނގ� ާދެ ާދ�އްކ�ނީ ާމި ާއ�އިސް ާމިއ�ދު ާއިއްތިފ ޤުން. ާނިންމީ ާއެހެންވީމ ާމ�ޖިލީހުން ާވ ހ�ކ�. ައުޅަގނުޑ � އިން

ާގުރޫޕުަދްނަނާވީނ  ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާބ�ދ�ލުކުރ�ންވީއޭ. ާވެސް ާރ�އީސް ގެ

ާމުޅިާމެ ާޙ�މްޒ ާފ�ދ�ާބޭފުޅ�ކުާބ�ދ�ލުކޮށްފ�އި،ާމި ާއ�ޙްމ�ދު ާގުރޫޕުންބ�ރު ކުރިއްޔ ާމާ ފޯމެޓުާއެމް.ޑީ.ޕީގެާޕ ލިމެންޓްރީ
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ރެވޭނެާއިނގޭތޯ.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާކުރ ާވ ހ�ކ�.ާނުކުދ�އްކ ާކުރީގެާމީހުންާހ�އްޔ�ރުާއެއ އެކުާއެބ�ާރ�ނގ�ޅުވ ނެ.ާދެންާހ�މ�

ާނ� ާމިފ�ހ�ރު ާވެސް ާރ�އީސ�ކ�ށް ާއ�ޅުއިބު ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ�ލްހ ގ�ާހޮވޭނީ ާބޭރުކޮށްލި ާޕ ޓީން ންާނޑުމެން

ާމީހުންާހ�މ�....ާހެން.ާހިފ ާހ�އްޔ�ރުކުރ�ންޏ ާމިފ�ހުމީ

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދު

ާ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ނބުރާ ޝުކުރިއްޔ  ާބިލު ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ތެލ�ސީމިޔ 

ާނުކުތ  ާއ�ސ ސީ ާއެންމެ ާތެރެއިން ާވ ހ�ކ�ފުޅުތ�ކުގެ ާދ�އްކ�ވ ފ�އިވ  ނޑ�ށްާާފޮނުއްވ ލެއްވިއިރު، ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ށް އެއް

ާވ ހ�ކ� ާކުންފުންޏެާފ ހ�ގ�ކުރެވުނު ާވިދ ޅުވެއޭ ާޖެނެރ�ލް ާއެޓ�ރނީ ާވީމ ،އ�ކީ ާތ�ނެއް ާހުރި ާދ�ށުގ�އި ށްާދ�އުލ�ތ�ކ�ާއްގެ

ނޑުމެންާމ�ޖިލީހުގެާޤ ނޫނެއްގެާދ�ށުންާނުނެގޭނޭ ނޑ�ށްާހީވ�ނީާމިހ ރުާއ�ޅުގ� .ާއެކ�ންާކުރ�ންާދ�ތިވ ނެއޭ.ާމިއީާއ�ޅުގ�

ާވެސްާ ާއ�ކީ ާއުނދުޅި ާއޮންނ� ާބ�ދިގޭގ�އި ާގެއެއްގެ ާމީހެއްގެ ާމ�އްސ�ލ�އެއްހެން. ާވެއްޖެ ާމުޚ ތ�ބުކުރ�ން ފެންވ�ރުގ�އި

ާފ ސްކުރ ާޤ ނޫ ާދ�އުލ�ރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުން ާނިންމ�ންޖެހޭ.ާތ�ށްާނެގިދ ނެާއެއްޗެއް.ާބ�ދ�ލުނ�ކުން ާކ�ންތ�އް ދިނުމުގެ

ާމުއ�އްސ�ސ  ާއ�ނެއް ާމުދ�ލ�ކީ ާހުންނ� ާތެރޭގ�އި ާމުއ�އްސ�ސ  ާއެއް ާއެއްޗެއް.ާާދ�އުލ�ތުގެ ާނެގިދ ނެ ާދ�އުލ�ތ�ށް އ�ށް

ާސ�އްތ� ާހިއްސ  ާބ�ާދ�އުލ�ތުގެ ާނުވ�ތ� ާމުދ�ލ�ކީ ާކުންފުންޏެއްގެ ާއޮތް ާސ�އްތ� ާބ�އިކުޅ�ބ�ޔ�ކީާއިން ާނުވ�ތ� ޔ�ކީ

ދ�އުލ�ތ�ށްާނެގިދ ނެާއެއްޗެއް.ާހ�މ�އެކ�ނިާއޮންނ ނީާއެއްާއ�ތުންާއ�ނެއްާއ�ތ�ށްާބ�ދ�ލުކުރ އިރުާއެާއ�ންނ�ާގެއްލުމ�ށްާ

ާބ�ލ އިރުާ ާޤ�އުމުތ�ކ�ށް ާބ�އެއް ާމ�އްސ�ލ�. ާބ�ދ�ލުގެ ާކޮންޑެމްދޭންޖެހޭ ާއެއީާގ�އި ާޑޮމެއިން ާއެމިނެމް ާނުވ�ތ� ނޭޝ�ން

ާކިޔ ާއެމެރިކ ގ�އި ާއުސޫލ�ށް ާދެންނެވި ާމިާާމި ާއިނގިރޭސިވިލ ތުގ�އި ާއެއީ ާޕ�ރޗޭސް ާކޮންޕ�ލްސ�ރީ ާގޮތް. އުޅޭ

ާގޮތް.ާ ާކިޔ  ާމިކ�މ�ށް ާއޮސްޓްރޭލިޔ ގ�އި ާއެއީ ާއެކިއުޒިޝ�ން. ާކޮމްޕ�ލްސ�ރީ ާގޮތް. ާކިޔ  ާއުސޫލ�ށް ދެންނެވި

ާނެޝ� ާގޮތް. ާކިޔ  ާމިކ�މ�ށް ާއެފްރިކ ގ�އި ާސ�އުތު ާއެއީ ާމިއެކްސްޕްރޮޕްރިއޭޝ�ން. ާމިާނ�ލ�އިޒޭޝ�ން ާހ�މ� ާވެސް އީ

ާކ�މެއްާާމްާދޭހ�ވ ދެންނެވިާމ�ފްހޫ ާބޭނުންކުރ ާބ�ހެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީކީާރ އްޖެާއ�ށްާއ�ލ�ށްާއ�އިސްގެންއުޅޭ ގޮތ�ށް

ނޑ�ކ�ށްާ ާއ�ޅުގ� ާސ�ބ�ބެއް ާއެއްވެސް ާހ�މ� ާނުކުރެވެންވީ ާމިކ�ން ާރ އްޖޭގ�އި ާކ�މެއް. ާހިނގ  ާދުނިޔޭގ�އި ާމިއީ ނޫން.

ވިދ ޅުވިާފ�ލްސ�ފ ގެާއުސޫލުންާބ�ލ އިރުާއިޤްތިޞ ދީާސިޔ ސ�ތުާާނޫނީާގޮތުން.ާއެހެނެއްާނޫން.ާދެންމެާއެނުފެނޭާޤ 

ާޚިދުމ�ތްތ�އްާ ާއުސޫލުން ާވިޔ�ފ ރި ާބ�ދ�ލުގ�އި، ާދިނުމުގެ ާޚިދުމ�ތްތ�އް ާދ�އުލ�ތުން ާގެންގުޅުއްވ�ނީ ާސ�ރުކ ރުން މިއ�ދު

ާކ�މ�ށް ާކުާ�ވ ތީާދިނުމ�ށް ާކޯޕްރ�ޓ�އިޒްކޮށްގެން ާކ�މ�ށްާާތ�ކެއްންފުނިާނުވ�ތ� ާތެރެއިން ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާއެ ހ�ދ�އިގެން،

ނުކުރެއްވުންާއްވުންާނުވ�ތ�ާމިާބިލުާތ�ޞްދީޤުނުކުރެމިާބިލުާތ އީދުވ ނ�މ�،ާއެކ�މ ާހެދިާމިާބިލުާފ ސްނުވުންާނުވ�ތާ�

އެކ�މ�ކުާއެާބ�ހުސްގެާާ.ާމިތ ާބ�އެއްާއެހެންާމެންބ�ރުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވިާފ�ދ�އިން�އެއްާއެއީާމުޅިންާއެހެންާމ�އްސ�ލ�

ާވ�ގުތުާއެއީާމިހ ރުގެާވ�ގުތެއްާނޫން.ާއެާބ�ހުސްގެާވ�ގުތ�ކީާމިާބިލުާފުރ�ތ�މ�ާހުށ�ހެޅުނުއިރުގ�އިާދ�އްކ�ންޖެހޭާވ ހ�ކ�ާ

ާއެދިވ� ާޢ�ލީގެ ާވިސ މް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ�ޑުއްވ�ރީ ާޑްރ ފްޓުއެއް. ާބިލު ާމި ކުރުމުގެާޑ�އިގ�ތުމ�ކ�ށް
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ނޑު.ާމިާބިލުާޑްރ ފްޓުކުމ�ސ�އްކ�ތްާ ކުރުމުގެާމ�ސ�އްކ�ތުގ�އިާތެލ�ސީމިޔ ާކުދިންނ އި،ާތެލ�ސީމިޔ ާކުދިންގެާރީާއ�ޅުގ�

ާކުދިންނ ބެލެނިވެ ާތެލ�ސީމިޔ  ާތެލ�ސީމިޔ ާާރިންނ އި، ާއ�ދި ާޖ�މ ޢ�ތްތ�ކ އި ާހިންގ  ާކ�ންތ�އްތ�ކުގ�އި ގުޅޭ

ކީާއެާކުދިންނ�ށްާވ�ރ�ށްާބޮޑުާއެހީތެރިކ�މެއްާމިއ�ދުާވެސްާވ ހ�ކ�ާދެއްކުނު.ާޙ�ޤީޤ�ތ�ާސެންޓ�ރުތ�ކުގެާބ�އެއްާމީހުންނ 

ވެގެންާއެބ�އުޅޭކ�ން.ާާލ ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އިާމިކ�މުގެާޝިކ ރ�އ�ކ�ށްއެއްހ ާޢ އ911ާިންާބޭނުންވ ކ�ން.ާދ�އުލ�ތުގެާފ�ރ ތު

އުޅޭާއެއްޗ�ކީާޤ ނޫނީާާަދްނަނަވްނ މި � ކ�ން.ާއެހެންވީމ މީހުންނ�ކީާއެތ�އްާވޭނެއްާއުފުލ ާބ�އެއްާާދުވ�ހ�ކުާއެާކޮންމެ

ނޑުާާމ�އްސ�ލ� ާއ�ޅުގ� ާޖ�ވ ބުގ�އި ާވިދ ޅުވީމ ،ާއޭގެ ާކ�މެކޭ ާމިއީާނުކުރެވޭނެ ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާމިކ�ން ާގޮތުގ�އި އެއް

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ާބޭނުންވ�ނީ ާާބުނ ދ�ންނ�ވ�ން ާ)ށ(�1ާގޮތުން ާމ އްދ ގެ ާވ�ނ� ާބުނ ާ�ގެ ާނ�ންބ�ރު ގޮތުންާާވ�ނ�

ާކ�މ�ކ�ާާބޭނުން ާކޮންމެ ާފ ސްކުރާ ވެއްޖެ ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާހެދެއޭ. ާޤ ނޫނު ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ށް

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .އިާއެހެންާފ�ރ ތ�ކ�ށްާދެވިދ ނޭއެކުާނ�ގ�ާޤ ނޫނ�ކުންާދ�އުލ�ތުގެާމުދ�ލެއްާބ�ދ�ލުދިނުމ 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދ އި ާދެކުނު ާމ ފ�ންނު ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ  ާރ�ޝީދު. ާއިބްރ ހީމް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ރ ގެ

ާފުރުޞ�ތުާދޫކޮށްލެއްވީ.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާޙ�މްޒ .

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާޙ�މްޒ 

ާރީނދޫާ ާއ�ދި ާއެއްވެސްާ`.ާއ ދެ،ާނޫާވިސްނުމ�ކުންާވިސްނ ާރ�އްޔިތެކޭ ވިސްނުމ�ކުންާވިސްނ ާރ�އްޔިތ�ކ�ށް

ާތ�ފ ތެއްާ ާވެސް ާވޭންއެޅުމުގ�އި ާބ�ލިާޖެހުމުގ�އިާމި ާނެތް.ާއ ދެ،ާމި ާތ�ފ ތެއް ާޖެހުމުގ�އި ާބ�ލި ާމި ކ�ހ�ލ�ާތެލ�ސީމިޔ 

ނޑުާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންވ ާވ ހ�ކ� އިވ ާއ�ކީާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާފޮނުއްވ ފ�ާާނެތް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ާއެކ�މ  ާއ�ދި ާގޮތް. ާއޮތް ާމިކ�ން ާވ�ނީ ާވިދ ޅުވެފ�އި ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާމިާާސިޓީފުޅުގ�އި ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން މެދު

ާހެލްތުާ ާސުވ ލ�ކީ، ާއޮތް ާކުރިމ�ތީގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާމިއ�ދު ާހިތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެއްވުމ�ށް. ާމ�ޖިލީހުން ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާސެންޓ� ާތެލ�ސީމިޔ  ާނެޝ�ނ�ލް ާވ�ކިާާރުކޯޕ�ރޭޝ�ނ�ށް ާޤ ނޫނު ާމި ނޑުމެންާާބ�ދ�ލުވެފ�އިވ އިރުގ�އި ާއ�ޅުގ� ގޮތ�ކ�ށް

ާވެސްާ ާއ�ލީގ�އި ާނުކުތ ގެ ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިވ  ާމި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދެން ނިންމ ފ އިވ އިރު

ނޑުމެންާމިާޤ ނޫނުން އ�ޅުގ� ނޑުމެންާބޭނުންވ�ނީާމިާދެންނެވިާގޮތ�ށްާމިާދެންނެވިާކ�ހ�ލާ� އުފ�އްދ ާސެންޓ�ރުާާއ�ޅުގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާމި ާއެ ާނޫންތޯ. ާނުވ�ތ� ާއުފ�އްދ�ންތޯ ާގޮތުގ�އި ާތ�ނެއްގެ ާއ�އު ާބޭރުކޮށް ާކޯރޕ�ރޭޝ�ނުން ާދެންނެވި މި

ާއެާ ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި. ާކ�މެއް ާއޮތީ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކ�މެއް. ާއޮތް ާއ�ތްޕުޅުމ�ތީގ�އި ާމެންބ�ރުންގެ މ�ޖިލީހުގެ

މުންާއެކ�ންާއޮތްާގޮތްާބ�ޔ ންކޮށްދެއްވުމުން،ާއ�ދިާއެކ�ންާކިހިނެއްތޯާވ ނީާދެންނެވުމ�ކުންާއެއީާކ�މެއްާފ ހ�ގ�ކުރެއްވު

ާއެންމެާ ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާދެކިވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ކީ ާކ�މ�ށް ާހުރ�ސްއ�ޅުއްވ�ނީ ާމިކ�މ�ށް ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 
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ާއ�ާ ާގޮތްކ�މ�ކ�ށް ާއެހެންކ�މ ާރ�ނގ�ޅު ާނުދެކެން. ނޑެއް ާާއެކުޅުގ� ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ޢިއްޒ�ތްތެރިާއ�ޅުގ�

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ�އީސް،ާހ�މ�ގ�އިމުާ ާހ�އިސިއްޔ�ތުން ާޕ ޓީގެާމެންބ�ރެއްގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާމ�ސ�އްކ�ތްޕުޅު ާކުރ�އްވ  ކ�ށްޓ�ކ�އިާތ�އ�ލްފ ޟިލްާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދުާރ އްޖޭގެާއޯގ ތެރިާސ�ރުކ ރެއްާބިނ ކުރެއްވުމ�ށް

ާއެއ ާ ާއ�ދިހ�މ� ާއ އި، ާއ�ދި ާމ�އިންނ�ށ އި ާއެކ�ނިވެރި ާއ69ާެއެކު ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާމ�ތީގެ ބޭފުޅުންގެާާއ�ހ�ރުން

ާ ާހ�މ�ޖެއްސުމ�ށްޓ�ކ�އި ާދެއްވ �111ާކ�ންކ�ންތ�ކ�ށް ާއެާރުފިޔ  ާާގޮތ�ށް ާސ�ރުކ ރ  ވ ލުވެާހ�މ�ނިކުފ ނު

ާޤ�ބޫާހ�މ�ޖ�އްސ�އިދެއްވި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާކ�ންތ�އްތ�އްާކ�މީ ާބީދ�އިން ާމިދެންނެވި ާޙ�ޤީޤ�ތެއް. ލުކުރ�ންޖެހޭ

ާތެލެސީމިއ ާ ާމިާާހިނގ�މުންދ އިރު، ާހޯދުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއެއް ާޝިފ  ާބ�އްޔ�ކ�ށް ާވޭންދެނިވި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ފ�ދ�

ާދ އިރ  ާމ�ޑުއްވ�ރީ ާޚ އްޞ�ކޮށް ާއ ދެ، ާމ�ސ�އްކ�ތެއް، ާމުހިއްމު ާބޮޑު ާކުރި ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޢިއްޒ�ތްތެރި ޒ�ތްތެރިާގެ

ާވިސ މު ާމިާމެންބ�ރު ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ާކުރެވުނު ާއެ ާނެންގެވުމ�ކ�ށް ާއިސް ާއެާޢ�ލީގެ ާއިޖ ބ�ދީ ވ�ނީާާމ�ޖިލީހުން

ާމިާ ާފޮނުވިފ�އި. ާހެދުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބިލު ާމިދެންނެވި ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާގޮތުގ�އި، ާޤ ނޫނެއްގެ ާއ�ރިހ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރ�އީ ާވެގެންދ ނީ ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާބިލު ާއެހެންނ�މ�ވެސްާދެންނެވި ާތ�ޞްދީޤުކުރެއްވުމުން. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނިޒ މުގެ ާއެ ާދ�ށުން ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާލ�ފ ދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ދ�ށުންާއ�ށް

ާޤ�ބޫލުކުރިޔ�ާ ނޑުމެން ާކ�މުގ�އިއ�ޅުގ� ާހިތްހ�މ�ނުޖެހުނު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާޤ ނޫނީާސް ގޮތުންާާވިޔ�ސް

ާހުރިމ�އްސ� ާހުންނ�ވ ނ�މ�ާކ�މުގ�އިާާލ�ތ�ކެއް ާބޭފުޅ�ކު ާޖެނެރ�ލ�ކ�ށް ާއެޓ�ރނީ ާލ�ފ ފުޅުާާއެާ�ވިޔ�ސް ބޭފުޅެއްގެ

ާއެކ�ން ާއ�ޑުއ�ހ�އި ާއޮތްާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހ�މ� ާއެއީ ާޢ�މ�ލުކުރުމ�ކީ ާކ�ންކ�މުގެާާކ�މ�ށް ާމިދެންނެވި ކ�މެއް.

ާމި ާމިހ ރު ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާާއ�ލީގ�އި ާޖ�ވ ބުާޢިއްޒ�ތްތެރި ާސުވ ލުގެ ާއޮތް ާކުރިމ�ތިކޮށްފ�އި މ�ޖިލީހ�ށް

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާބުނ�ންވީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެޖ�ވ ބުގ�އި ާސ ފުވެގެންދ ނެ. ާވ�ރ�ށް ާދިނުމުން ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާހެލްތުާގޮތ�ށްާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާބޭނުންވ�ނީ ނޑުމެން ާނޭޝ�ނ�ލްާާއ�ޅުގ� ާމިދެންނެވި ާދ�ށުގ�އި ކޯރޕ�ރޭޝ�ނުގެ

ާފ ސްކޮށްފ�އިތެލެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބޭނުންވ�ނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނުވ�ތ� ާއޮންނ�ންތޯ ާސެންޓ�ރު ގޮތ�ށްާާވ ާސީމިއ 

ާހެލްތު ާހެލްތުާާކޯރޕ�ރޭޝ�ނުން،ާމިދެންނެވި ާނެާމ ލޭ ާމި ާބޭރުކޮށްާކޯރޕ�ރޭޝ�ނުން ާސެންޓ�ރު ާތެލެސީމިއ  ޝ�ނ�ލް

ާބ އްވ�ންތޯ؟ ާގޮތުގ�އި ާތ�ނެއްގެ ާއ�އު ާބޭނުންވ�ނީ ނޑުމެން ާޖ�ވ ބުާމިާއ�ޅުގ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ދިނުމުންާސުވ ލ�ށް

ނޑުާހިތުންާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާގިނ�ާމެންބ�ރުންާބޭނުންފުޅު ނޑުާހިތުންާމިކ�ންާނިމިގެންދ ނެ.ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ�

ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންގެާއ�ރިހުންާއެނިމިގެންދ ނެކ�ން.ާއެހެންކ�މ ާގޮތ�ކ�ށްާއޭރުންާމިކ�ންާވ  ދެނީ،ާއެކުާއ�ޅުގ�

ާމެންބ�ރުާމި ާދޭދޭ ާދޭތެރޭގ�އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއީ ާނ�ކ�މ�ކީ ާޒުވ ބ�ކ�ށް ާކުރ  ާމެދުގ�އި ާމިކ�ންާންގެ ހ�އްދ�ވ�އި

ާޞުވީހ  ާރ�ނގ�ޅުވެސް ާއެދޭާލްޙ�ވެރި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިންމ�ވ�އިދެއްވުމ�ކީ ާދ�ންނ�ވ�މުންާާކ�މެއްާާގޮތ�ކ�ށް ކ�މ�ށް

ނޑުގެާވ ހ�ކ�ކޮޅުާނިންމ ލ ނ�ން.ާޝުކުރިއް ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.އ�ޅުގ�  ޔާ 
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ާހިމެނޭާ ާބ�ހުސްގ�އި ާމިދ  ާކުރިއ�ށް ާމިއ�ދު ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،

ނޑުމެންނ ރ�އީސު ާމިާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ޅުގ� ާސިޓީގ�އި ާމިާފޮނުވ ފ�އިވ  ާބިލ�ށްާާހިމެނިގެންާާހ�މ�އ�ށް ާތެލެސީމިއ  ދިޔ�

ާފޮނުވީމ ާ ާފ ސްކޮށްފ�އި ނޑުމެން ާމ އްދ ގ�އ�3ާާިއ�ޅުގ� ާއެާވ ާވ�ނ� ާފޮނުއްވ ލ�އްވ ފ�އިާާގޮތުން ާއ�ނބުރ  މ�ނިކުފ ނު

ާޚ އްޞ� ާޕ ޓީ، ާދެ ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާތ�ޅުމުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާމިާދެން ސ�ރުކ ރ�ށްާާގޮތެއްގ�އި

ާކުރ�މުން ާމިކ�މުގ�އިާދިފ ޢުކުރެއްވޭތޯ ާބޭފުޅުންާހ�މ� ާހ�މާ�ާނިސްބ�ތްވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ނޑު ާމ�ސ�އްކ�ތް،ާއ�ޅުގ� ގެންދ 

މިހިނދުގ�އިާވެސްާދ�ންނ�ވ ލ�ންާމިާމުހިއްމުާބިލުާމ�ޖިލީހ�ށްާފޮނުއްވެވިާމ�ޑުއްވ�ރީާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާ

ާކުރ�އްވ  ާމި ާޢ�ލީ ާތިއްބެވިވިސ މް ާމިތ�ނުގ�އި ާހ�މ� ާއޭރުގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާވޯޓުދެއްވ ާާފ�އިވ  ާއެންމެން ާބޭފުޅުން

ާއެއީާ ާފޮނުއްވ ލީމ� ާއ�ނބުރ  ާއ�ލުން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހ�މ� ާމިއ�ދު ާކުރުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާމިކ�ން ނިމިގެން

ާދިފ ޢުކުރުމ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ  ާމ�ންމ�ނުާވ ހ�ކ�އެއްކ�މުގ�އިާޤ�ބޫލުކުރ�އްވ�އިގެންާއެ އިރުާހ�މ�ާމ�ންމ�ނުާމީހ ާވ ނީ

ާމީހ ާމީހ  ާކ�ނު ާވ ނީ ާކ�ނުމީހ  ާއިނގޭތޯ.ާާއ�ށް. ާބ�ރ�ވެއްޔ�ކ�ށް ާވ ނީ ާއ�ދިވެސް ާހ�މ� ާލީމ� ާކޯޓު ާބ�ރ�ވެލި އ�ށް.

ާއޮޅުންނުފިލ ،ތ�ނެއްދޮރެ ާއެއްާާ�އ�ލިފެއްާއް ާނޭނގޭާ�ޔ  ާއެއް ާކޮމެންޓުާބ  ާމީހުންނ�ށް ކޮށްާމީސްމީހުން

ޤ�އުމުގެާމީގެކުރީގެާާދިވެހިންނ�ށްާދ�ސްކޮށްދެއްވީާމިަީމިއ ގެާނ�ން،ާމިާބ�ލީގެާނ�ންާިމ ެތެލސ� ންވީމ�ވ�ވ ހ�ކ�ދ�އްކ�

ާއެކ�މ�ނ  ާއ�ނބިކ�ނބ�ލުން. ާޢ�ބްދުލްޤ�އްޔޫމުގެ ާމ�އުމޫން ާއ�ލްއުސްތ ޛު ާސޮސ�އިޓީާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އުފެއްދެވި

ާތެރެއިން.ާއެާފޮރާހެލްތު ާނުކުމެާާވ�ރުގެާތ�ނެއްާދޮރެއްާއެޑިއުކޭޝ�ނުގެ ާތ�ންތ�ނ�ށް ާނުދ�ންނ�ާގ�މ ރުން ދޮރ އްޓެއް

ނޑުމެންާޤ�ބޫލެއްާނުކުރ�ން.ާއެާާއިރ ޤޭާބުނީމ�ކ � ރީރޭ،ާމިޞްރޭ،ާއިރ ނޭާމ�ންނ މެންާމިވެނިާއެއްޗެކޭ،ާތ�ހުތި އ�ޅުގ�

ާތިާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެއްކީކީ. ާވ ހ�ކ� ާއެ ާއ�ޑުއ�އްސ�ވ�މުންާާބިލ�ކ�ށްާނޫން ާއިންނ�ވ�އިގެން ގެންދެވި.ާތ�ނުގ�އި

ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ާ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމިވ�ާމި ާވެގެން ާހުރޭ. ާއުސޫލުތ�ކެއް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާންޖެހޭ ާމި ާމިތ�ނުން ާގޮތ�ކީ، އުޅޭ

ާބްރޯޑްކ  ާމޯލްޑިވްސް ާނިންމީ ާހ�މާ�ާސްޓިންާމ�ޖިލީހުން ާމ�ސ�އްކ�ތް. ާޤ ނޫނެއްގެ ާކިޔ  ާއެމް.ބީ.ސީ ކޯރޕ�ރޭޝ�ން،

ާމޯ ާޓެލެވިޜ�ން ާއެނގިގެން ާއުޅޭކ�ން ާފ�އްޓ�ން ާނ�މުގ�އި ާމުދ�ލެއ3��1ާްލްޑިވްސްގެ ާހުރިހ  ާހުރި ާފ�ހުކޮޅުއްސުރެ ގެ

ާހުއްދ�ާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެނގޭތީވެ ާދޭންޖެހޭނެކ�ން ާމިހެންވީމ� ާއ�ނބުރ  ާއ�ލުން ާއޭތިކޮޅު ާޖ�މ ކޮށްފ�އި ކުންފުންޏ�ކ�ށް

ާ ާއޮތް ާޣ�ނުދީ ާތ އީދުނުކުރ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނެތް ާފުރުޞ�ތެއް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނީ، ާނ�އިބ�ކުާއިރު ބ�ންޑ ރ�

ާމި ާޖެހިގެން ާވ�ގުތެއް ާމެދުތެރެއިން ާވ�ގުތު ާދެބ�އިވ  ާހޭ ާއެއްކ�ލ� ާލ�ފ ދީގެން ާއ�ށް އުޅެނީ.ާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމި ާދެރ�އެއްނުވޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިތ�ނ�ށް. ާއ�ންނ ނެ ާއެއްޗެހި ާޤ ނޫނީާާމިކ�ހ�ލ� ާޣ�އިރު ާމިއީ ާދ�އްކ ކ�ށް. ވ ހ�ކ�

ާރ�އްޔި ާދިވެހި ވ ހ�ކ�ާދ�އްކ�ވ�ންާާފ�ދ�ާއ�ނިޔ ވެރިާވެރިކ�މެއްާމިއީ.ާއޯގ ތެރިއޭާއެާތުންގެާތ ރީޚުާނުދެކޭޚުދުމުޚުތ ރު

ާވިދ ޅު ާއެ ާދެންމެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިތ�ނުން ާހެލްތުލ�ދުގ�ންނ�ންޖެހޭނެ. ާާވެދެއްވީ ލ�ތ އިާހ ކޯރޕ�ރޭޝ�ނުގެ

ާހިސ ބ�ށްާދިޔ�އިގޮތް.ާމުޅިާޤ�އުމުާއެލ ާފެންވ�ރުާހުރި ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާރޓ�ށްާއ�ންނ� ާބުރިކޮށްލި ާކ�ރު މ�ާކުއްޖެއްގެ

ާ ާއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ާކެރުނީ. ާހ ކުށްވެރިކޮށްލ�ން ާސެންޓ�ރުގެ ާތެލެސީމިއ  ާނޭޝ�ނ�ލް ާހިސ ބު، ާއޮތް ހ ލ�ތު،ާލ�ތު
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ާނުކެރޭނެކެތް ާކެތްކުރ ކ�ށް ާކ�ލޭމެންނ�ށް މ�އްސ�ލ�ާާގޮތ�ކީ.ާއ�ކީ.ާއެއީއޭާވ ާމ�އްސ�ލ�ާއީކުރ ކ�ށެއް.ާއެއޭ.ާނުކެރޭނެ

 ....އ�ކީ

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު....

ާ

 ޙުސ�އިންާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާނިހ ނުވިލިމ ފ�ންނުާދ 

ާއެވ ހ�ކ�ާދ�އްކ�ންޖެހެނީ....ާ�ވ ތީާނުކެރޭނެ.ާއ�ނިޔ ވެރިާވެރިކ�މ�ކ�ށް

ާ

 ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�

ާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުންާއެދެން.ާ

ާ

 ޙުސ�އިންާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާނިހ ނުވިލިމ ފ�ންނުާދ 

ާވެރިކ�މ�ކ�ށްވ ތީ ާާ�އ�ނިޔ ވެރި ާދ�އްކ�ންޖެހެނީ.... ާއުއެވ ހ�ކ� ާވެގެން ާމިާާޅޭއެއީ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ގޮތ�ކީ.

ާވ ހ�ކ� ާނުކެރޭނެ ާމެންބ�ރުންނ�ކ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާއ�ޑުއ�ހ ލ�ންާާމިާއ�ކީާމ�ޖިލީހުގ�އި، ތ ނގ�އި

ާ.....ތިއްބ�

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާރުމ�ތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމ�ށްާނ�ޞޭޙ�ތްތެރިާވ�ން.ާހުމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާގ�ވ އިދ�ށްާ

ާ

 ޙުސ�އިންާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާނިހ ނުވިލިމ ފ�ންނުާދ 

ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާމެންބ�ރުންނ�ކީ. ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނޫން ާބ�އެއް ާތިބި ާޤ ބިލުކ�މެއް ާތިބުމުގެ ާކ�ންތ�އްާާއ�ޑުއ�ހ�ން

ާ.....އެހެންވ�ނީ

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާރުމ�ތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމ�ށްާނ�ޞޭޙ�ތްތެރިާވ�ން.ހުމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާގ�ވ އިދ�ށްާ

ާ
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 ޙުސ�އިންާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާނިހ ނުވިލިމ ފ�ންނުާދ 

ތުންނ�ށް.ާދެންާއ�ނެއްކ ާމިތ�ނުގ�އިާދެންމެާހ�މ�ާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާއ�ނިޔ ވެރިކ�މ އިާއެކުގ�އިާދިވެހިާރ�އްޔި

ާވެރިއ�ކ�ށްާ ާސ�ރުކ ރުގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިއ�ދުގެ ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން. ާވ ހ�ކ� ާދޮގެއްގެ ާހެދި ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާހ�މ� މެންބ�ރު

ާ ާދޭ ާނ�ޝީދު ާމުޙ�އްމ�ދު ާކެނެރީގެ ާާރުފިޔ �111ާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫން ާމީހުންނ�ށ69ާާްއެއް ާމ�ތީގެ އ�ހ�ރުން

ާޤ ނޫނުތ�ކުނ36ާާްދެނީ.ާމިާމ�ޖިލީހުންާމީގެާ ާހެދި ާމ�ޖިލީހުންާނިންމ�ވ ފ�އިާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ވ�ނ�

ާމި ާއެއްޗެއް. ާއޮޅުވ ލ�އިާާދޭ ާމ�ކ�ރުހ�ދ�މުންާ�ވ�ރ�ށް ާކޮންާދޮގުހ�ދ�އި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާބ�ޔ�ކު ާއޯގ ތެރިކ�މެއްތޯާދ 

ާ ާއުބ�އްޔުބިهللاާޢ�ބްދުއޮންނ ނީ. ާސ�ާން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާބުނު ާހިމެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާނުބ�އޭ ލޫލ�ށްވުރެ

ާގޮތ�ކީ.ާވާ ާއިއެއްާމެންބ�ރުންާއިނގޭތޯ.ާއެއީާމީގ�ބ�

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު....ާ

ާ

 ޙުސ�އިންާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާނިހ ނުއިރ ގެާވިލިމ ފ�ންނުާދ 

ާއެނގިާ ނޑުމެންނ�ށް ާމެންބ�ރުންާޔ�ޤީންވެގެންާގެންާއ�ޅުގ� ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާކ�މ�ކީ ާމ�އްސ�ލ�އެއްާދ  ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ނ�ކީ

މީހުން ާ.....ނެތިާމ�ކ�ރުހ�ދ�މުންދާ 

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފ�ންނު ާގ�ވ އިދ�ށް ާމެންބ�ރު ާހުއްޒ�ތްތެރި ާނ�ޞޭޙ�ތްތެރިރުމ�ތްތެރިކޮށް ވ�ން.....ާހިތްތެވުމ�ށް

ާ ާގ�ވ އިދ�ށް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފ�ންނު ާހިތުމ�ށްާރުމ�ތްހު)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ތެރިކޮށް

ތެރިކޮށްާރުމ�ތްހުރ ހީމްާރ�ޝީދުާގ�ވ އިދ�ށްާވ�ން.ާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްނ�ޞޭޙ�ތްތެރި

ާނ�ޞޭޙ�ތްތެރި ނޑ�ށްާހިތުމ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�ޝީދު، ާއިބްރ ހީމް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފ�ންނު ވ�ން.

ާއެދެން.ާ ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފ�ންނު ާއިއްވ�ން. ާނ�ން ާޖެހޭނީ ދެން

ާޖެ ާދެން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރު، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާމ ފ�ންނު ާއިއްވ�ން. ާނ�ން ހޭނީ

ާމެންބ�ރުންާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  ާތިއްބެވި ާކޮޅ�ށް ާއެދެން. ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާމެންބ�ރުންާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  ާއ ދެ، ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެދެން. އިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން

ާއެދެން.ާާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  އެދެން.

ާމެންބ�ރުންާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  ާއެދެން. ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި )ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(
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ާއި ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެދެން. ާއެދެން.ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން

މ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާާ�)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާއ ދެ،ާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު

ާ ާމެންބ�ރުާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑު، ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެދެން. އިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން

ާމެންބ�ރުއިށީނދެވ�ޑ�ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެދެން. ާމެންބ�ރުާާ�އިގެންނެވުން ޢިއްޒ�ތްތެރި

ނޑުާމިހ ރުާމިާނ�ންާއިއްވ�ނީާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާ އިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުންާއެދެން.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ�

ާތ� ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�ޝީދު ާއިބްރ ހީމް ާރ�ޝީދު. ާއިބްރ ހީމް ާއެދެން.ާމެންބ�ރު ާނިކުމެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާދޫކޮށް ޅުން

ާވިލިމ ފ�ންނުާ ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެދެން. ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި )ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ،ާމިހ ރު ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެދެން. ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިާދ އިރ ގެ ާނޑު

ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާމެންބ�ރުާާވ�ނީ... ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފ�ންނު ވ�ނީ

އިބްރ ހީމްާރ�ޝީދުގެާނ�ންާއިއްވ ފ�އި.ާއިބްރ ހީމްާރ�ޝީދުާމ�ޖިލީހުގެާތ�ޅުންާދޫކޮށްާނިކުމެވ�ޑ�އިގެންނެވުންާއެދެން.ާ

ާއެދެން.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާއ ދެ،ާޢިއްާ ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ާމެންބ�ރު ޒ�ތްތެރި

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފ�ންނު ާއ ދެ، ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއެދެން. ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން މެންބ�ރު

ގޮތުގެާމ�ތިންާާވ ާގޮތްާއެއްާޖިލީހުގެާގ�ވ އިދ .ާއ ދެ،ާމ�މެންބ�ރުާޖ�ލްސ ގެާމ ލ�މުންާނިކުމެވ�ޑ�އިގެންނެވުންާއެދެން

ާމެންބ�ރުާ ާއެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުނިކުންނ�ވ ތީ ާދޫކޮށް ާތ�ޅުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާމެންބ�ރ�ކު ާއިއްވ ފ�އިވ  ާނ�ން ނޑު އ�ޅުގ�

ާރ�ނގ�ބީލުާ ާކޯރ�މް ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ނޑ ލ�ނީ. ާމެދުކ� ާހިސ ބުން ާމިހ  ާޖ�ލްސ  ނިކުމެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންދެން

ާހ�މ�ނުވ ތީޖެހުމ�ށް ާކޯރ�މް ާވެސް ާާ�ފ�ހު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޖ�ލްސާ މިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެން ނޑ ލ�ނީ. ާމެދުކ� ާޖ�ލްސ  މި

ާޖ�ހ އިރު.33ާފ�ށ ނީާހުސްވ�ގުތުކޮޅ�ށްފ�ހުާ

ާ

 ]އ�ށ33:1�ާާްއިނ31��9ާާްހުސްވ�ގުތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާގެންދ�ާ`. ާކުރިއ�ށް ާޖ�ލްސ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ�ށ�ނީ ާމި ނޑ ލިން ާމެދުކ� ާއެޖެންޑ ާހިސ ބުާޖ�ލްސ  ާއެއީ ން.

ާ ާކޮންޓްރޯލ6.3ްނ�ންބ�ރު ާތެލ�ސީމިއ  ާއެއީ، ާއ�ލުންާާކުރުމުގެ. ާފޮނުވުމުން ާފ ސްކުރ�އްވ ފ�އި ާމ�ޖިލީހުން ބިލު

ާފޮނު ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމިމ�އްސ�ލ�އިާާވ ފ�އިވ އްވިސްނުން ާފުރުޞ�ތު ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ�ހުސް. ާހޯރ�ފުށިާާގެ ާއ�ރުވ�ނީ

ާރ�ޝީދ�ށް.ާާމ�ދުއ�ޙުާމެންބ�ރުާޢިއްޒ�ތްތެރިާދ އިރ ގެ

ާ

ާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ޙުމ�ދުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާހޯރ�ފުށި
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ާތެލ�ސީމިާ`. ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބިލުާރޯލްކޮންޓްާއ ާޝުކުރިއްޔ . ކުރުމުގެ

ާޢިއްޒ�ތް ާޤ�އުމުގެ ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އީސްާމި ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ�ނީ،ާއ�ޅުގ� ާމި ާފޮނުއްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތެރި

ާއެދެކޭ ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާޤ ނޫނީ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އްާާގޮތުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާއެ ާކ�މެއް. ާކުރ�ންޖެހިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  މ�ނިކުފ ނ�ށް

ާއ�ޅުގ� ާދެން، ާމިއޮތީ. ާހިނގ ފ�އި ާމިކ�ން ާމ�ގުން ާހިނގ�ންވ  ާއެ ާބީދ�އިން ާނކޮށްއުޅޭ ާމިޑުމެންނ�ށް ދ�ނީާާާފެނިގެން

މިފ�ދ�ާކޮންމެާބިލެއްާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހ�ށްާހުށ�ހެޅުނުާކ�މުގ�އިާވިޔ�ސްާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާސިޔ ސީާވ ދ�ވެރިކ�މުގެާ

ާހޫނުވެގެން ާއެކ�މުާތެރޭގ�އި ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާތ�ން. ާސިޔ ސީާާގެާދ  ާތެދުވެ ާފ�ރ ތުން ާދެ ޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ

ާމި ާދ�އްކ�ާބ�ހުސްތ�ކުގ�އި ާކިތ�ވ ހ�ކ� ާވެސް ާކުރުކޮށް ާކިތ�ންމެ ާހ�މ� ާންޏ  ާދެއްކޭނެ ާވެސް ާދިގުކޮށް އ ޚިރުާންމެ

ާވެގެން ާރ�ާ�ދ ނީާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް ާލޮބުވެތި ާރ އްޖޭގެ ާމ�ޖިލީމި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާބޭފުޅުންގެާއްޔިތުން ާތިބި ާބ�ލ�ން ސް

ާވެއްޓިގެންާދިޔުާކުރިމ�ތީގ�އި ނޑުާއެކުާާމ�ޔ ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާހ�މ�ާހިތ�މ�ޖިލިސްގެާއ�ގު ދ�ންނ�ވ�ންާއ�ޅުގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމި ާމި ާކޮންޓްރޯލްާވ�ގުތު ާމެޖޯރިޓީ ާޕ ޓީތ�ކުންާކ�މ�ށްާކުރ�މުންމ�ޖިލީހުގެ ާވ ދ�ވެރި މިާާ�ވ ތީާާގެންދ�ނީ

ާމި ާނުކުރެވި ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ދި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ޖިލީހުގެ ާއ�ނބުރ ާާޢިއްޒ�ތްތެރި ގޮތުން

ާޢިއްާާފޮނުވ ލެވޭ ާމި ާއ�އުމުންނ ބިލުތ�އް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާނެާާޒ�ތްތެރި ާމ ނ�އެއް ާތ�ފ ތު ނޑުމެންާއ�ދި ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ށް ތް

ާވެގެންވ ހ�ކ� ާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް ާާދެއްކުމުގެ ާލިބިގެން ާމ�އްޗ�ށް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާނުރުހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ން.ާދިޔުދ ނީ

ާދިޔުފުރ�އްސ  ާލިބިގެން ާމ�ލ މ�ތް ާމިކ�މ�ށްޓ�ރ�ކުރުމ އި ާހިތ މ�ކުރ ާން. ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ކ�އި

ާމި ާހ�މ� ާދ�ންނ�ވ�ން. ާއ�ނބުރާ ާވ ހ�ކ� ާބިލު ާމި ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ހ ލުގ�އި

ާބިލުގ�ާފޮނުވ�އިލ ފ�އިާމި ާމ�އްސ�ލ�އެއް ާމިލްކިއްޔ ތުގެ ާމިާބިލުާތ�ސްދީޤުާވ�ނީ ާދިމ ވެގެން އ�ދިާާ�ނ�މ�ާކުރ�އްވ�އިފިއި

ާބިލު ާއ�ނެއްކ ާާމި ާދެން ާއެއްާތ�ސްދީޤުކުރުމުން ާޝ�ރީޢ�ާވެސް ާއ�ފ�ރ ތުން ާދ ނީ ާވެސްާތ�ށް ާފ�ރ ތުން ނެއް

ާމ�ރުޙ� ާމި ާމިހެން ާއުޅޭނީ. ާކ�ޑ�ާާލ ގ�އިއިސްތިޢުނ ފުކުރ�ން ާދުވ�ސްތ�ކެއް ާއެތ�އް ާމީގެާއްތުނުނިމި ާގޮސް ވ�މުން

ާމި ާޞުާސ�ބ�ބުން ާއ�މ�ންއ�މ ންކ�މ އި ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ާލްޙ�މ�ސްލ�ރ އްޖޭގެ ާބ ވ�ތުގެ ާމި ާއ�ދިާސްކ�މ  ާބުރޫއ�ރ ނެތީ ކ�ށް

ާޤ�އު ާޢިއްޒ�ތްތެރިާވެރިޔ ާމުގެާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވ�ލިއްޔުޚ އްޞ�ކޮށް ރ�އީސްާފ�ޚ މ�ތުއްާލްއ�މުރުާކ�މ�ށްވ ާޤ�އުމުގެ

ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެންާއެާާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދު.ާއެ ާބޮޑ�ށް ޤ�އުމުގެާޤ ނޫނީާލ�ފ ާދެއްވ ާާމ�ނިކުފ ނ�ށްާމ�ނިކުފ ނުާވ�ރ�ށް

ނޑ�ށްޤ ނޫނީާލ�ފ ާދެއްވިާގޮތ�ށްާވ�ރ�ށްާތ�ފްާ�ބޭފުޅުން ހ�މ�ާޤ�ބޫލުކުރ�ންާދ�ތިާމިާާސީލީާސިޓީއ�ކ ާއެއްކޮށް،ާއ�ޅުގ�

ާއެ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާފޮއްނުވ މ�ނިާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާމި ާވ�ރ�ށްާކުފ ނު ާސިޓީގ�އި ާއޮތް ާފޮނުވ ފ�އި ލ�އްވ�މުން

މުނުވ ނެާއެއްވެސްާބޭފުޅ�ކުާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހ�ށްާއެވ�ރުާފ�ހު� ށްާސ�ބ�ބުާބ�ޔ ންކޮށްދެއްވ ފ�އިާއިނީމ ތ�ފްސީލުކޮ

ާހޮވ  ާދ އިރ އ�ކުން ާއެއްވެސް ާޤ�އުމުގެ ާދިވެހި ާކ�މ ާމި ާނުފޮނުވ ނެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�މާ�ާފ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� މެދު

ާދެ ނޑުާއުއްމީދުކުރ�ން ާމިާބިލުާނުހ�އްދ�ވ�އި،ާބިލުގ�އިާާންޔ�ޤީންކުރ�ން.ާއެހެންކ�މުން،ާއ�ޅުގ� ާބިލ�ކ�ށް މިާސިޔ ސީ

ޕޮއިންޓު ތ�ކ�ށްާރިޢ ޔ�ތްކޮށްގެންާހުރިހ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާވެސްާއ�ދިާއ�ނބުރ ާފޮނުވ ލިާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާމިހިރާ�
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ާ ާވ ދ�ވެރި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާނިސްބ�ތްވ  ާޕ ޓީއ�ކ�ށް ނޑުގެ ާމ�ސ�އްކ�ތްާއ�ޅުގ� ާވެސް ާބޭފުޅުން އްވ�މުންާކުރ�ޕ ޓީގެ

ާނިންމ ލ�ާގެންދ�ވ ނެ ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިާކ�މ�ށް ާބިލެއް ާމިއޮތީ ާހިނގ ފ�އި ާބޭނުން ާދ�ަ�ންނ�ވ ލ�ން ާވެސް މުން

މިާ� އިކޮމިޓީގެާފ�ރ ތުންާބެލުމ � އިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހ�ށްާހުށ�ހެޅުމ އިާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާކޮމިޓީއ�ށްާދިއުމ 

ާމ� ާއ�އިސް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާބ�ހުސްކުރުމ ޢިއްޒ�ތްތެރި ާފްލޯރގ�އި ާމެންބ�ރުންނ�ށްާާޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި އެ

ާއެ ާތެރެއިން ާބ ރުގެ ާޤ ނޫނީ ާގޮތ�ކ�ށްާާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާފ ސްވެގެންާާބޭފުޅުންނ�ށް ާބިލެއް އެ

އ�ރިހ�ށް،ާވ�ޒީރުލްާއ�މުރުގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާގެާއ�ދިާދެންާއޮތްާމ�ރުޙ�ލ ާކ�މ�ށްވ ާޤ�އުމުދިއުމ ާ

އ�ރިހ�ށްާތ�ސްަެދީޤުާކުރުމ�ށްާފޮނުވުމ އިާއެމ�ނިކުފ ނުާބ�އްލ�ވ ާއ�ދިާޤ ނޫނީާލ�ފ ާދެއްވ ާބޭފުޅުންާދެއްވ ާގޮތ�ށްާއެާ

ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކޭ ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭ ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއީ، ާފޮނުވުން. ާމ�ޖިލީހ�ށް ާއ�ނބުރ  ާބިލު

މިާާ�ކުރ�ންޖެހޭާމ�ރުޙ�ލ ތ�ކުގެާތެރެއިންާރޯލްކުރ�މުންާއ�އިސްާމިތ�ނ�ށްާވ�ދެފ�އިާއޮތްާބިލެކޭކ�ޑ�އްތުާތެރެއިންާބިލެއް

ާވެސް ާވ ހ�ކ� ާސިޔ ސީ ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާސިޔ ސީ ާހ ލެއްގ�އި ާއެއްވެސް ާމިއީ ާއ�ދި ާނޫނޭ.ާާބިލ�ކީ ާބިލެއް ދެކެވޭ

ާގެންދ�ވ ާއެަެހންވީމ ،ާމިކ�މ  ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާރިޢ ޔ�ތްކޮށް ާއުއްމީދުކުރ�ން.ާވ�އްސ�ލ މްދޭތެރޭގ�އި ާކ�މ�ށް ލ�އިކުމް.ާޢ�ާނެ

ނޑ�ށްާފުރުޞ�ތުާދެއްވީތީ.ާ ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާއ�ޅުގ� ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމުއްޠ�ލިބުާއިބްރ ހީމްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާފ�ރެސްމ ތޮޑ 

ާވ ހ�ކ�ާ` ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާމ�ޑިފުށީ ާތ.އ�ތޮޅު ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާސ�ރުކ ރުންާރ�އްޔިދ�އްކ�ން ތުންނ�ށް

ފެންާއުފެދިާާއެތ�ންތ�ނުގ�އި� އެއްގެާފ�އުންޑޭޝ�ންާކޮނެގ31ާާެގެާއެޅުއްވުމ�ށްޓ�ކ�އ4�ާާިވިާދެއްވ�ންާނިންމެއ�ޅުއްވ�އި

ާއުފެދިާތ�ނުގ�އިާއެ ާބ�ންދުކުރ�ންޖެހިފ�އިވ ތީާ�ބ�ލިމ�ޑުކ�މެއް ާސްކޫލް ާސ�ބ�ބުން ާހިތ މ�ކުރާ ާ�އެކ�މުގެ ނޑު އ�ޅުގ�

ނޑުގެާވ ހ�ކ�ވ ހ�ކ�ާދ� ނޑުމެންާވ ހ�ކ�ާމިންނ�ވ�މުން،ާއ�ޅުގ� ދ�އްކ�ނީާާފ�ށ ނ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ާމިާމ�ޖިލީހުންާާވެހިދި ާއެހީތެރިވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާކުދިންނ�ށް ާބ�ޔ�ކ�ށް.ާއ ދެ،ާތެލ�ސީމިއ  ާނިކ�މެތި ރ އްޖޭގ�އިާތިބިާވ�ރ�ށް

ާ ާފޮނުވ ފ ސްކުރި ާއ�ނބުރ  ާޢިބިލެއް ާވ ހ�ކ�. ާހ�މ�އެކ�ނިާލި ާފ ހ�ގ�ކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާ ާރ�އީސް، އްޒ�ތްތެރި

ާނުކުތ  ާއޮތް ާފ�ހ ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާސެންޓ�ރުާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެލ�ސީމިއ  ާދ�ށ�ށް ާކޯޕ�ރޭޝ�ނުގެ ާހެލްތު އ�ކީ

.ާތެލ�ސީމިއ ާބޮޑުާމިލްކިއްޔ ތެއްާއޮތްާތ�ނެއްާނޫންާތ�ނ�ކީާމ ާތ�ނުގެާމިލްކިއްޔ ތުގެާވ ހ�ކ�.ާއެާާއެާ�ވ ތީާާގޮސްފ�އިާ

ާހ�މ� ާނ�މ�ށް ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާހެލްތު ާވ�ކިން ާހުރީ ާއ�ދިވެސް ާދ�ށ�ސެންޓ�ރު ާކޯޕ�ރޭޝ�ނުގެ ާހެލްތު ާއެތ�ންާއެކ�ނި ށް

ާއިންތިހ  ާޚިދުމ�ތްތ�އް ާދޭ ާއެތ�ނުން ާއެކ�މ�ކު، ާއޮތީ. ާވ ހ�ކ� ާާބ�ދ�ލުވި ާއ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމިހ ރު ާދ�ށްވެފ�އި. ވ�ނީ

ާ ާކޯޕ�ރޭޝ�ނެއް ާހެލްތު ާދިވެހިރ�އީސް،ާމ ލޭ ާއެާހ�ދ�އިގެން ާނުލިބި ާޚިދުމ�ތެއް ާމުހިއްމު ާލިބެންޖެހޭ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާވ� ާއެާކ�ންތ�އް ާއުދ ސްވެ ާމ ޔޫސްވެ، ާރ�އްޔިތުން ާނޫނީ ާވޭންާާޅުޖެހި ާތ�ހ�އްމ�ލްކުރ�ންޖެހޭ ާރ�އްޔިތުން ކ�ންތ�އްތ�ކުން

ާހ�އްލުއިތުރުވެއްޖެ ާއެކ�ންތ�އްތ�އް ާމ�ސ�އްޔ  ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ނޑުާއްކ�ތްކުރެވޭތޯ ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ކުރ�ންޖެހޭނެ



 34

ާއެ ާއުފ�އްދ  ާކޯޕ�ރޭޝ�ނެއް ާހެލްތު ާމ ލޭ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ�ާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ާއ�އި.ޖީ.އެމް.އެޗްާތ�ނުގެ ށ�ށް

ާޔ�ހޫދީންނ ގެ ާއެާއެތ�ންާންދެވުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާނ�ތީޖ  ާހ�ވ ލުކުރުމުގެ ާކ�ރުާާހިންގ�ން ާކުއްޖެއްގެ ތ�ނުން

ާއިާބުރިކުރ�ންޖެހުނުކ�ން ާޔ�ހޫދީންނެއް ާދިޔ�އީ. ާފެނިގެން ާދުވ�ހު ާއިހ�ކ�ށް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ސްލ މުންނ�ކ�ށްާއެއީ

ާއި ާނޭދޭނެ. ާފެނިގެންާހެވެއް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާ ާމިތީ ާނޭދޭނެ. ާހެވެއް ާވެސް ާދިވެހިރ�އްޔިތުންނ�ކ�ށް ޔ�ހޫދީންނެއް

ާއ� ާއުނިކޮށް ާމ އްދ  ާމި ާބިލުގ�އި ާމި ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފޮނުވ�އިފިދިޔ�އީ. ާމިކ�ންތ�އްާާނބުރ  ާދެން ނ�މ�

� ގެާފުރުޞ�ތުާއެބ�އޮތް.ާއެހެންވީމ އ�ނބުރ ާއ�އުމުާބިލުާމިއ�ނެއްކާ ކުރ ނެާތ�ނެއްާބ�ޔ ންކުރެވިފ�އިާނެތީތީާތ�ންފީޛު

ާމިކ�ންާކުރިއ�ށް ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާއުނިކުރެވޭނެާގޮާކޮމިޓީ ާމ އްދ  ާމި ނޑ�ކ�ށެއްގެންދ�ވ އިރު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާފެންނ�ންާާތެއް

ާސެންޓ�ރާ  ާތެލ�ސީމިއ  ާނޫނީ ާޚިދުމ�ތް ާމި ާކޯޕ�ރޭޝ�ނުން ާހެލްތު ާމ ލޭ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނެތް.

ާޚިދު ާދޭންޖެހޭ ާއެތ�ނުން ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާދުވ�ސްތ�ކުގ�އި ާވޭތުވެދިޔ� ާމި ާއުނިވެގެންާހ�ވ ލުވުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާމ�ދު، މ�ތް

ާހިނގ�އްޖެ ާއެކ�މ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޑެސްފ�ކ�ން ާނުލިބިާރޯލ ދޭންޖެހޭ ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާއެނޫން އި

ާމިާ ާޢިާމިހ ރު ާދިޔ�އީ. ާއެހެންމެ، ާހ�މ� ާރ�އީސް، ާވ ހ�ކ�ާމިއްޒ�ތްތެރި ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ންާބިލުގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ދ�އްކ އިރު

ާބިލު ާޔުނިވ ރސިޓީ ާތ�ސްދީޤުކުރެއްވިއިާޤ�އުމީ ާއެރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އުވ ލ�އްވ ފ�އިވ ާާމ�ނިކުފ ނުާރު

ާއިސްލ މިއްޔ ކުއްލިޔ�ތުއް ާގ އިމުކުރ�ންޖެހޭނެާދިރ ސ�ތުލް ާގޮތ�ށް ާހުރި ާބިާއެ ާއެ ާބިލުާކ�މ�ށް ާއެ ާއޮތްވ  ލުގ�އި

މ�ށްާވިދ ޅުވެާމިާނުކުރެވޭނެާކ�ޏ ،ާމިާތެލ�ސީމިއ ާސެންޓ�ރުާވ�ކިއޮތީ.ާއެހެންކ�މ�ށްވ�ންތ�ސްދީޤުކުރ�އްވ ފ�އިާހ�މ�ާއެ

ާތ�ސްދީޤު ާރ�އްޔިތުންބިލު ާދިވެހި ާލިބިގެންނުކުރުމުން ާމީހުންނ�ށް ާތެލ�ސީމިއ  ާތެރެއިން ާއެއީާާގެ ާހިތްދ�ތިކ�ން ދިޔ�

ާފ  ނޑުމެން ާކުއްޖ�ކުާހ�އ�ޅުގ� ާތެލ�ސީމިއ  ާތިބި ާތެރޭގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާޙ�ޤީޤ�ތ�އި ާކ�މެއް. ގ�ކުރ�ންޖެހޭ

ާޢ އިލ  ާއެ ާހުރެއްޖިއްޔ  ާއެކުއްާޢ އިލ އެއްގ�އި ާއެބ�ވޭ. ާޢ އިލ އ�ކ�ށް ާނިކ�މެތި ާވ�ރ�ށް ާއެޅުއ�ކީ ާލޭ ާޞިއްޙީާޖ  މ އި

ާއެބ�ޖެހޭ.ާޚިދުމ�ތްާދިނުމ�ށްޓ� ާހުއްޓ ލ�ން ާމުޅިާޢ އިލ ގެާހުރިހ ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާވޭނ�ކ�ާކ�އި ާށްާއެމީހުންނ�ށްާވ�ރ�ށްާބޮޑު

ާލުޔެާ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާހޯދ�އެބ�ޖެހޭ.ާއެފ�ދ� ާމިއިއް ާބިލުާާދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާފޮނުވުމުން ާތ�ސްދީޤުކުރ�ން ާބިލު ާފ ސްވެ،ާމި ބިލު

ާއެކ�މ ތ�ސްދީޤުނުކު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާފޮނުވ ލުމ�ކީ ާހިތ މ�ކުރ�ންޖެހޭާރ�އްވ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާދޭތެރޭގ�އި ާކ�މެއް. ނެ

ާރ�އީސް...

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމ�ޚްލޫފުާއ�ޙުމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާގ�ލޮޅު

ާ ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމިތާ އ ދެ، ާމިއ�ދު ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާ ާކޮންމެހެން ާނ�މ�މ�ޝްވ�ރ ކުރެވޭ ާމ�އްސ�ލ�ާނޫން ާމިއޮތް ާއ�އިއްސ� ާާމިތ�ނ�ށް ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ާއ�ކީ ާތެލ�ސީމިއ 

ާމ�އްސ�ލ� ާވެސް ާހުރިހ  ާނޫނޭ.ާމި ާކ�މެއް ާއެމް.އެން.ާގުޅުންހުރި ނޑުމެންާާމިތ�ނުންާާބީ.ސީ،އ�ކީ ނޫންނ�މ�،ާއ�ޅުގ�

ާޤ ނޫ ާއެމް.ބީ.ސީ ާމިފ ސްކުރި ާމިތ  ާމިއ�ދު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�އްސ�ލ�އެއް. ާގުޅުންހުރި ނޑުގެާވ ހ�ކ�ާނ  ާއ�ޅުގ� ދެކެވޭއިރު
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ނޑުމެންާއެމް.ބީ.ސީގެާޤ ނޫނުާމިތ�ނުންާފ ސްކޮށްފ�އިާފޮނުވ�އިލީމ ާ ހިތ�އްާމިއ�ންނ�ާސުވ ލ�ކީާކީއްވެގެންބ ވ�އޭާއ�ޅުގ�

ާއެާ ާނ�ޝީދު ާތ�ސްދީޤުާރ�އީސް ާބިލު ާއެ ާމޯލްދުވ�ހު ާމިއުޅެނީ ާބްރޯޑްކ ސްކުރެއްވީ. ާނޭޝ�ނ�ލް ޓިންާޑިވްސް

ާސ�ރވިސ�ސްާކޯޕ�ރޭޝ�ނުގެާވ ހ�ކ�.ާއެއްާާތުާމިތ ާދެންާމިާދެއްކެވެނީާމ ލޭާހެލްާކޯޕ�ރޭޝ�ނ ާހ�މ�ާއެހެންމެ،ާމިހ ރު

ާ ާޤ ނޫނު ާއެމް.ބީ.ސީގެ ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ ާވ ހ�ކ�. ާކުންފުންޏެއްގެ ާދެ ާފ ސްކޮށްާވ�އްތ�ރެއްގެ ާމިތ�ނުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ�

ާޓީވީ.މޯ ާޤ ދ�އުލ�ތުގެ ާއެ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާވޮއިސް ާއ އި ނޑުލްޑިވްސް ާއ�ޅުގ� ާމިތ�ނުން ާދ�ށުން ންާމެނޫނުގެ

ނޑުމެންާފ ސްކުރިާޤ ނޫނ ާގުޅިގެންާބޮޑުާޢ�އްޔ�ންކުރިާބޯޑ ާ ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށްާބުނެ ހ�ވ ލުކޮށްގެންާއެތ�ންާހިންގ�ންވ ނެ

ާ ާއެކ�ން ާހެދި ާއެކ�މ ާގޯހެއް ާނުކުރ�އްވ�ވ ތީ ާޝ�ކުވ އެާާއެގޮތ�ށް ާނޫންނ�މ�ގުޅިގެން ާގޮތުގ�އި ާއިތުރ�ށްާާ�އްގެ އެކ�ން

ާކޮ ނޑުމެން ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ.ާއ�ޅުގ� ނޑު ާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ� ާނިންމުމެއް ާއޮތް ާނިންމ ފ�އި ާނުދިނުމ�ށް ާގޮތެއްާފެންމ�ތިވެ ންމެ

ާމިއ�ދުާއެހެންާބ�އެއްާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާމިތ ާއެާފ ހ�ގ�ކުރެއްވިހެންާމިއީާމ�އްސ�ލ�ާވިޔ�ސްާވިސްނ ލ�ންޖެހެނީާ

ނޑުމެންގެާޤ�އުމ�ށްާދިމ ވެފ�އިވ ާވ�ރ�ށްާސީރިއ�ސްާމ�އްސ�ލ�އެއް.ާވ�ރ�ށްާާ�އ�ކީާާއ�ކީ.ާތެލ�ސީމިއ ގެާމ�އްސ�ލ� އ�ޅުގ�

ާ ާބެލެނެވެރިންތ�ކެއް ާނިކ�މެތި ާމީހުންގެ ާއެާއެ ާހ ލެއްގ�އިާާކުދިންނ�ށް ާނިކ�މެތި ާވ�ރ�ށް ާނުދެވިގެން ޚިދުމ�ތްތ�އް

ާއެހެންކ�މ�ށްވުމ އެކުދ ާދިރުއުޅ�މުން ާކ�ން. ،ާ ާއިތުރ�ށް ާމ�އްސ�ލ� ާމި ާތ�ނުގ�އި ާއެއްވެސްާމި ާދިމ�ވ ނެ ލ�ސްކުރުމ�ށް

ާ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާއެދޭކ�މެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިދެންނެވިހެން،ާކ�ނުކުރުމ�ކީ ާއޮތްާމެއް. ާޤ ނޫނު އެމް.ބީ.ސީގެ

ާއެ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާމި ާހ�މ� ާާގޮތ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާފ ސްކުރެވެންޖެހޭނެ ާމިާގޮތ�ށް ނޑުމެން ޤ�ބޫލުކުރ�ން.ާއ�ޅުގ�

ާހ�ޖ�މު ާދ�އްކ ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހިތ މ�ކުރ�ން.ާއ ދެ،ާވިލިމ ފ�ންނު ނޑު ާއ�ޅުގ� ނުކުރެވޭތީ

ާމ�ނިކުާދެންމެާމިތ ނގ�އިާވ ހ�ކ�ފުޅުާދެއްކެވިާއިރުގ�އިާއެމް.ޑީ.ޕީގެާާޙުސ�އިންާމ�ދުާނިހ ނުޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙު

ނޑުާހިތ މ�ކުރ�ން.ާއްނުކުރެވިގެންާތެދުވެާހ�ޅޭދެއްކިާވ ހ�ކ�ތ�އްާހ�ޖ�މުާބ�އެއްާމެންބ�ރުންނ�ށްާއެ ާއ�ޅުގ� ލ�ވ�އިާހެދިމ 

ާކުރީގެާ ާވެސް ާފ�ރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނޫން. ާބ�އެއް ާވ�ކި ާފ ޑުކިޔ�ނީކީ ާސ�ރުކ ރުތ�ކ�ށް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި މި

ނޑުާސ�ރުކ ރ�ށްާފ ޑުކިޔ ާމިހ ރުާއ�ޅުގ� ނޑުމެންާމިާސ�ރުކ ރ�ށްާވެސްާއެބ�ާފ ޑުކިޔ�ން.ާއެހެންކ�މ�ށްވުމ އެކު،ާއ�ޅުގ�

ާއެއް ާދ އިރު ާކުރިއ�ށް ާބ�ހުސްތ�އް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާބޭނުންވ�ނީ ާއ�ނެާާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާފުރުޞ�ތުދީގެންާބ�ޔ�ކު ާބ�ޔ�ކ�ށް އް

ާއ�ނިޔ ކުރ ކ�މ�ށްހ�ޖ�މު ާދ�ސްކުރ�އްވ ށޭ. ާނޫންނ�ާކުރ�ން ާއ�ނިޔ ވެރިކ�މ  ާމިާާ�މ�ވ ނ�މ� ާވ ހ�ކ� ކޮރ�ޕްޝ�ންގެ

ާދ�އްކ ާކ�މ�ށްވ ނެާއެ ާދ�އްާސ�ރުކ ރުގ�އި ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާކުރީގެ ާވިޔ�ސް ާތިބޭށޭ.ާހ�ދ�ހ�ދ�އިގެން ާއ�ޑުއ�ހ�ން ކ އިރުާވ ހ�ކ�

ާހ�މ�ގ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ�ޖ�މުކުރ�ންވެސް ާއެބ�ހުރި. ާޤ ބިލިއްޔ�ތުކ�ން ނޑުމެންގެާާއިމުވެސް ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާއެބ�ހުާޤ ބިލިއްޔ�ތުކ�ން ާތިބުމުގ�އި ާއ�ޑުއ�ހ�ން ާއެރި، ާއެހެންވުމުން، ާއެާވެސް. ާދެއްވުމ�ށްާާފުރުޞ�ތު ގޮތ�ށް

ާވިހ އިރުާ ާކުދިން ާހޮސްޕިޓ�ލްތ�ކުން ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވިހެން ާއެ ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ނޑު އ�ޅުގ�

ާބުރިކުރީމ� ާކ�ރު ާކުދިންގެ ާނުދ�އްކ�އިާާއެާ�އެ ާމިގެންާއ�ޅުގ�ނޑުމެންވ ހ�ކ� .ޕީގެާތ ނގ�އިާނުތިބެވޭނެ.ާއެމް.ޑީާާނ�ކ�ށް

ާތ�އްާހ�ވ ލުކުރީމ�ާއެާޖެކްޓުމިލިއ�ންާޑޮލ�ރުާދީގެންާކޮރ�ޕްޝ�ންާއެކުލެވޭާގޮތ�ށްާޕްރ�3ާޮގެާލީޑ�ރުާޕ ލ�މެންޓްާގްރޫޕު



 36

ާއެތ�އްވ ހ�ކ� ާތިލ�ފުށިން ާބިންތ�ކ ާދ�އްކ�ންޖެހޭނެ. ާއ�ކ�ފޫޓެއްގެ ާއެާހ ސް ާއޮތީމ� ާދީފ�އި ާވެާއެއްޗެހި ާމިވ ހ�ކ� ާސް

ނޑުާދ�ންނ�ވ ނީ.ާމ�ޑ�ވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއެ� ނގ�އިާދެކެވެންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ތ  ފުރުޞ�ތުާދެއްވ ށޭާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާއިހ�ކ�ށްާދުވ�ހުާާމެންބ�ރުާނ ޒިމުމެންާފ�ދ�ާބޭފުޅުންާކުރީގެާއ�ނިޔ ވެރިާވ ހ�ކ�ާމި ތ ނގ�އިާދ�އްކ އިރުާއ�ޅުގ�

ނޑެއްދޫ ާާކ  ާދިޔ�އިރު ާގެނެާއެންމެންގެއ�ށް ާބޯންދީގެން ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއެތެރޭ ާގ އުކ�އި،ާމީހުާސް ާހުރެގެން ާތެރޭގ�އި ންގެ

ާމިާއިނގިލިާރ�ނގ�ޅ�ށްާލ�ންބ ނުލެވި.ާކޮންާވ ހ�ކ�އެއްތޯ.އ�ދިވެސްާމިހިރީާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާهللاއިހ�ވ�ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާޢ�ބްދު

ާއ�ޅު.ާ` ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޖ�ޕ ނ�ށްާޝުކުރިއްޔ  ާދުވ�ހު ާހުކުރު ާމިދިޔ� ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާވ ހ�ކ� ނޑު ގ�

ާ ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ނޑ އި ާއ�ޅުގ� ާޢ އިލ ތ�ކ�ށް ާލިބުނު ާގެއްލުނު ާސުނ މީގ�އި ާއ�ދި ާބިންހެލުމ  މެންބ�ރުންގެާއ�އި

ދިޔ�ާޢ އިލ ތ�ކ�ށްާތ�ޢުޒިޔ ާދ�ންނ�ވ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމީހުންނ�ށްާމ�ރުވެާމްދ�ރުދީާފ ޅުކޮށްާއެބ�އިހ�ފ�ރ ތުންާ

ާ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވ�އިލުމުން ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާބ�ހުސްކުރ�މުންދ  ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ސިޓީގ�އިާއެ

ާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާއެއީ.ާޙ�ޤީޤ�ތު ާބ�ލ�އިފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިވ  ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއްތޯ ޤ�ބޫލުކުރާ ލުންާއެއީާއ�ޅުގ�ނޑުާގ�އިާވެސް

ނޑުމެންނ�ށްާފެނިގެންާހިނގ�އްޖެާ ނޑުމެންާކުރ�ންޖެހޭނެާކ�މެއް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ގޮތުގ�އިާމިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ާނ�މ� ާގޮތުން ާދ�އްކ ލުމުގެ ާބ ރު ާއ�ދި ާނޫނީ ާނ�މ�ވެސް ާގޮތުން ާސ�ބ�ބ�ކ�ށްޓ�ކ�އިާޖ�ދ�ލުކުރުމުގެ ާއެހެން ާނޫނީ ާވެސް

ާއެާބިލުާހ�މ�ާފޮނުވ�އިލިާދުވ�ހުާހ�މ�ާއެާއޮތްާާ�ލީމ ސްނުމ�ށްޓ�ކ�އިާބިލެއްާފޮނުވ ވިނ�މ�ވެސްާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާއ�ލުންާ

ާފޮނުވ ާ ާހ�މ� ާއ�ނބުރ  ާވެސްާގޮތ�ށް ާދޭތެރޭގ�އި ާނ�ތީޖ  ާނުކުތް ާސ�ބ�ބުން ާއެކ�މުގެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާމ�ންޒ�ރު. ލ 

ނޑުމެންާވިސްނ ލ�ންާއެބ�ޖެހޭ.ާއ�ޅުގ� ހޭާބިލެއްާމިާމ�ޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާބެާނޑުާވިސްނ ލ�ންާއެބ�ޖެހޭާވ�ޒީފ އ އ�ޅުގ�

އޭރުާމ�ޖިލީހުގ�އިާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންާވެސްާއ�ދިާވ�ޒީފ ާދެއްވ�ންާތިބިާފ�ރ ތްތ�ކުންާވެސްާއެާޤ ނޫނ�ށްާާ�ފ ސްކޮށް

ާވެސްާޢ�މ�ލު ާދިޔ�އިރު ާވިދ ޅުވ�މުން ާސ ފުބ�ހުން ާވ�ރ�ށް ާކ�މ�ށް ާނުހިންގޭނެ ާޤ ނޫނު ާއެ ާއ�ދި ާކ�މ�ށް ނުކުރެވޭނެ

ނޑުމެ ާނެތިއ�ޅުގ� ާބެލުމެއް ާއެއ�ށް ާޤ ނޫާ�ން ާތ�ސްދީޤުމިދެންނެވި ާފޮނުވ�އިލީ ާޤ ނޫނުާނުާފ ސްކޮށް ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާއެ

ނޑުމެންާވިސްނ ލ�ންާމ�ލުކުރ�ންޖެހުނުާހިނދުާވީޢ�ތ�ސްދީޤުވެގެންާއެއ�ށްާ ޖެހޭ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއެބ�ާގޮތްާވެސްާއ�ޅުގ�

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ންާމި ާޤ ާއުޅޭާވ ހ�ކ�ާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންާހިތުާއ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނ�ކީ ާކޮންމެ ނޫނެއްާހެދޭއިރުގ�އި

ާވެއްޖެާާހުރި ާއެއްޗ�ކ�ށް ާހ�ދ  ާގޮތ�ކ�ށް ާއެއ�ށް ާއުނދ�ގޫމ�ޢ�އްޔ  ާދ�ތި ާއޮންނ�ނީ ނޑުާލުކުރުން ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ކ�ށްވެފ�އި.

ާވެާ ާދޭތެރޭގ�އި ާދ�ތިތ�ކ  ާދިމ ވެދ ނެ ާމިކ�މުގ�އި ާމީހުންނ�ށް ާއ�ދި ާވިސްނ  ާދުރ�ށް ާތ�ންކޮޅެއް ާވެސް ާއ�ދިާސް ވިސްނ 

ާ ާތ�ންފީޛުކުރުމުގ�އިަި ާހުޤ ނޫނު ާދޭތެރޭގ�އި ާހުރ�ސްތ�ކ  ާގޮތުގ�އިާރެދ ނެ ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުމ�ކީ ވެސް

ާބިލު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއް. ާއޮތް ާއޭގ�އި ާދ�އުރެއް ާވެސް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުން ނޑުމެން ާފ ސްކޮށްާއ�ޅުގ� ތ�އް

ާމ� ާމިދެންނެވި ާހ�ދ�މުންދ އިރު ާނޫނޭ.ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާކ�މެއް ާނެތް ާއެއީ ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވިސްނ ލުމ�ކީ ގ�ށް
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ާފ ސްކުރ�މުން ާމިހ ރު ާއ�ދި ާވެސް ާބިލުގ�އި ާމިދެންނެވި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާގިނ�ާާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ�ރ�ށް ދ 

ާވެސް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީާބިލުތ�ކުގ�އި ނޑުމެންނ�ށް ާކ�ންތ�އްއ�ޅުގ� ާކ�ހ�ލ� ާބ�އެއް ާއ�ދި ާތ�ޢ ރުޟުވ  ާމިާއ  ާއެއީ ތ�ކީ

ާއެ ާވެގެން ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ާކ�މ�ށް ާނުހިންގިދ ނެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާދ�އްކ�ވ ހ�ކ�ާމުޖުތ�މ�ޢުގ�އި މުން.

ާދިޔ�އިމިދެން ާފ ސްވެ ާއޮވެވެސް ާގޮތ�ށް ާދެންނެވި ާއެކ�މ ާމ  ާފޮނުވ�އިލީމާ ާއ�ލުން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާވިސްނ�ން ދޭތެރޭގ�އި

ާ ާވ�އްތ�ރުގެ ާތ�ފ ތު ނޑ�ށް ާވެސްާާއިފ ޑުކިޔުމ އ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާޒ ތްޒ ތުގެ ާއެހެނިހެން ާވ�އްތ�ރުގެ ާތ�ފ ތު އ�ދި

ާޒިންމ ދ ރުކ�މ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތްާާދެއްކެމުންދޭ. ާމ�ގުާއެކު ާމިދެންނެވި ކުރުމުގ�އި

ާގޮތެއް ާރ�ނގ�ޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާާދޫކޮށްލުމ�ކީ ާނުކުރެވޭ. ާޤ�ބޫލެއް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް،ާކ�މުގ�އި ޢިއްޒ�ތްތެރި

ނޑުމެންާމ�އް ާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާއ�އިއްސިއ�ޅުގ� ާއ�އިއްސ�ާއޮތްާމ�އްސ�ލ�ާކ�މ�ށްާާސ�ލ�އެއް އ�ކީާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާާވ ނ�މ�ާއެ

ާ ާދިމ ވެދ ނެ ާވެސް ާހޯދ�ކ�މެއްތޯ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތުން ާބެހޭ ާއެކ�މ  ާހޯދާ ބ�ލ�އި ާމ�ޢުލޫމ ތުތ�ކެއް ާހުރި ން

ާ�ހ�އްލެއްާހޯދ�އިާވ ނ�މ�ާއެކ�ންތ�އްތ�ކ ާދޭތެރޭގ�އިާހޯދ�ންާއޮތްާާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީާޙ�ޤީޤީާކ�ންކ�މެއްާކ�މުގ�އިާމިދެންނެވިާ

ާގެނެހ�ނެވެންާއޮތްާނޫނީާގެ ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ ާސްާމިދެންނެވިާމ�ގުންާމ�ސ�އްކ�ތްއްލެއްާއެާބިލ�ށް ާކުރުމ�ކީާއެއީާއ�ޅުގ�

ާއޭގެާ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާމ�ންފ ގޮތުގ�އި ާއެންމެ ާރ�އީސް،ާން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވެގެންދ ނެ. ާގޮތ�ކ�ށް ާލ�ބ ހުރި ާއ�ދި ހުރި

ނޑުާތ އީދުކުރ�ނީާކުރި ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާންާވެސްާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ކުާއ�ދިާއ�ޅުގ�

ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިފިާާޙ މިދު ާވެސް ާވިާާ�ޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރު ާއ�ލުން ާގެނެގޮސް ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާބިލު ާމ�ގުންާސްމި ާމިދެންނެވި ނ 

ާވ ހ�ކ�ާމ�ސ�އްކ�ތް ާތ އީދުކުރ  ާއެކ�މ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑުާާކުރުމ�ށް ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންގެ، ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ވެސް

ތ�ކ�ށްާޤ�ބޫލުކުރ ާގޮތުގ�އިާއެންމެާމުހިއްމުާވ ޖިބ�ކީާރ�އްޔިތުންނ�ށްާވީހ ވެސްާރ�ނގ�ޅ�ށްާފ�އިދ ހުރިާއ�ދިާލ ބ�ހުރިާގޮ

ާބ�އްޓ�ން ާދިޔުޤ ނޫނުތ�އް ާފ ސްވެގެން ާރ�އީސްކޮށް ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އި ދެންނެވިާާމި� ން

ާމ�ސ�އްަްކ�ތް ާކުރިންގޮތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިންމ ލ�ނީާާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދެމުން ާތ އީދު ާދިން ވެސް

ާން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ދ�ންނ�ވ�މުާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށްޓ�ކ�އިާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސ�ށްާޝުކުރު

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާފުވ�އްމުލ�ކު ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރުާޢިއްޒ�ތްތެރިާދ އިރ ގެާާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާއ�ރުވ�ން.ާމިނެޓުާ�ޙ�ސ�ންާާޤުރ�ފީާމ�ދުއްމުޙ� ާއިރުގެާފުރުޞ�ތުާއ�ޅުގ�

ާ

ާޙ�ސ�ންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާރ�ފީޤުާމުޙ�އްމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވ�އްމުލ�ކު

ާރ�އީ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކޮންޓްރޯލްޝުކުރިއްޔ  ާތެލ�ސީމިއ  ާއ ދެ، ާސް. ާއ�ރިހ�ށްާކުރުމުގެ ާރ�އީސްގެ ބިލު

ާފޮނުއްވ ލެއްވިާތ�ސްދީޤު ާއ�ނބުރ  ާފޮނުއްވުމުން ާމިާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމީގ�އި ާާއިރުގ�އި 6ާާއޮންނ� ާ)ހ(ާވ�ނ� މ އްދ ގެ
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ސްާސެންޓ�ރުގެާނ�މުގ�އިާސެންޓ�ރެއްާއުފެއްދުމ�ށް.ާއެކ�ންާތީންާޕެގްލޮބިސެންޓްރ�ލްާއުފ�އްދ�ން،ާހިމޮާބުނ ާގ�އިާމި

ާކޮށްފިާއެ ާގުޅޭާގޮތ�ށް ާސިޓީއ  ާފޮނުއްވި ާބ�ޔ ންކުރ�އްވ ފ�އި ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއް ާދިމ ވެދ ނެ ނޑުާާނ�މ� ާއ�ޅުގ� ގޮތުން

ާ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާވ އިރުގ�އިާދ�ންނ�ވ�ންޖެހޭނީ ާބިލ�ކ�ށް ާބޭނުންތެރި ާމުހިއްމު ާނިހ ޔ�ތ�ށް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބިލ�ކީ މި

ނޑުމެންާއެބ�ާވިސްނ ލ�ންާއެބ�ޖެހޭ ންނ�ާފ�ރ ތްތ�ކ އިާމ�ާމިާޚިދުމ�ތްާލިބިގ�މިާބިލުާޤ ނޫނ�ކ�ށްާވެގެންާދިޔ�އިާއ�ޅުގ�

ާ ނޑ�ކ�ށް ާގ ތްގ� ާޢ އިލ ވ�ރ�911ާއ�ދި ާާކ�ށް ާކުދިންއ�611ާާއ�ށް ާގިނ� ާވެސްާށްވުރެ ާމިހ ރު ާޚިދުމ�ތް ާމި ނ�ކީ

ާދެމުންާ ާކުރިން ާމީގެ ާޚިދުމ�ތްތ�އް ާމި ާއެބ�ޖެހޭ ާވިސްނ ލ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާކުދިން. އިާއިރ ާއ�އިާލިބެމުންދ 

ާއުފ�އްދ� ާކޯޕ�ރޭޝ�ން ާދެން ާކޯޕ�ރޭޝ�ންާވ�އިގެންމިހ ރު ާދުވ�ހުގެާހެލްތު ާއ�ހ�ރެއްހ  ާމިވީ ާގެންދިޔ�އިމ� ާދ�ށ�ށް ގެ

ާޚިދު ާމި ާއުނދ�ގޫތ�އްތޯ.ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާތެރޭގ�އި ާނޫނީ ާލުއިތޯ،ާފ�ސޭހ�ތޯ ާލިބިގެންދިޔ�އީ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާލިބިގ�ންނ� މ�ތް

ާވ�ރ�ށްާ ާހ�މ� ާފެށިގެން ާދުވ�ހުން ާއ�ޅ�ންފ�ށ  ާލޭ ާކުއްޖ�ކީ ާކޮންމެ ާލޭއ�ޅ�ންޖެހޭ ާކޮންމެ ާމިއިން އެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ

ނޑ�ކ�ށްާއ�ދިާޚ އްޞ�ާޑެާގިނ�އިންާގޮސްާއެ ވ�ންދެންާާގ�ޑިއިރ2ާުދުވ ލ�ކުާާ�ސްފ�ރޯލްާގުޅ�ންޖެހުނީމ�ކުދިންާގ ތްގ�

ާބ�އެއް.ާއެ ާހޭދ�ކުރ�ންޖެހޭ ާވ�ގުތު ާމ�ރުކ�ޒެއްގ�އި ާގިނ�އިރުާާއެ ާއެހ  ާބ�ލ އިރު ާޚިދުމ�ތްތ�ކ�ށް ާލިބެންޖެހޭ މީހުންނ�ށް

ނޑުމެންނ�ށްާ އ�އިވީާ ގ�ންނ�ވ ނެ.ާއެނގިވ�ޑ�އިާއެއްާގުޅ�އިގެންާއެހެންާއޮންނ�ންޖެހޭއިރުާދިމ ވެދ ނެާކ�ންތ�އްތ�އްާއ�ޅުގ�

ާއި ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވެއ ދެ، ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާތ�ހ�ނގޭ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާދެންނެވި ާމި އްމ�ލުކުރ�އްވ�މުންާސް

ާދެންނެވިާ ާމި ާވިސްނ ލ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާތިއްބެވިކ�ން.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ާއެބ� ާކޮންމެވެސްާވ�ރ�ކ�ށް ާބެލެނިވެރިން ގެންދ�ވ 

ާއިހ�ކ�ށްާދުވ�ހުާކުދިންނ�ށްާމިާޚިދުމ� ތްާދިނުމުގ�އިާމިހ ރުާއެާޚިދުމ�ތްތ�ކުގެާފެންވ�ރުާދ�ށ�ށްާގޮސްފ�އިވ ވ�ރު.ާދ ދި

ާއެ ާކުއްޖ�ކު ާލިބިގެންދ  ާޚިދުމ�ތް ާދެންނެވި ާމި ާއިން ާމީޑިޔ  ާފެނިގެންދިޔ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ކުއްޖެއްގެާާވެސް

ާއ�ޑު.ާއ ދެ،ާއެހެންކ�މުންާކުދިންނ�ށްާއުނދ�ގޫވ ންާދިމ ވ ާމ�އްާއ�މިއްލ�ާދުލުންާމިހ ރުާއެ ސ�ލ�ތ�ކުގެާވ ހ�ކ�ާދެއްކި

ާމި ާބިލު ާމި ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާމި ާދ�ންނ�ވ ލ�ންޖެހެނީ ނޑު ާހ�މާ�ާއ�ޅުގ� ގޮތ�ށް

ާހ� ާބިލު ާމި ާހުށ�ހ�ޅ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެކެމޭ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާމުހިއްމުކ�މެއްގެ ާކޮންމެހެން މާ�ފ ސްކޮށްދެއްވުމ�ކީ

ާމެންބ�ރުންގެާއިއްތިފ ޤުންާފ ސްކޮށްދެއްވ�ން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ��މ�ޖިލީހުގެާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާޢީސ .ާމިހ ރު ާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދު ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރު.ާކެނދިކުޅުދޫ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއ�ށްާބ ކީާއޮތީާދޮޅުމިނެޓުއިރު.ާ

ާ

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާޢީސ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާ ާވ�ރ�ށް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިޝުކުރިއްޔ  ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާއުނދ�ގޫ ާބ�އެއްާާޤ�ބޫލުކުރ�ން ތ�ނުގ�އި

ާފ�ހ�ކ�ށް ާމި ާމެންބ�ރުން ާާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ �3ާާއ�އިސް ާމ އްދ ގެ ގެާ)ހ(ވ�ނ�

ާފުރިހ�މ� ާއެންމެ ާއިޚުތިޔ ރު ާމިއޮންނ� ާލިބިފ�އި ާާދ�ށުން ާއެ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާގޮތުގ�އި

ާފުރިހ�މ� ާއެންމެ ާޒިންމ  ާއޮތް ާއެޅިފ�އި ނޑުފުޅުގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރެއްވީމ ާކޮ ާއ�ދ ކުރ�އްވ�ން އ�ޅުއްވ�މުންާާ�ގޮތުގ�އި

ާގެންދ�ވ .ާ ާދ�އްކ�ވ�މުން ާއެބ� ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާބ�އެއް ާއުނދ�ގޫ ާޤ�ބޫލުކުރ�ން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވ�ރ�ށް ާގެންދ�ވ  އެބ�

ނޑުމެންާމިތ� ދިޔ�ާބ�އެއްާޤ ނޫނުތ�ކ�ށްާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބ�ރުންާާތ�ނުގ�އިާހެދެމުންާނުގ�އިާހ�މ�ާއ�ޑުއ�ހ�އިފިންާމިއ�ޅުގ�

ދިޔ�ާހ ލ�ތްތ�ކުގ�އިާހ�ޅޭއްލ�ވ ނެާާކ�މ�ށްާބުނެާއިންކ ރުކުރ�މުންާގޮތ�ށްާހެދޭނެާޤ ނޫނުތ�ކެއްާނޫންާާއެާޤ ނޫނުތ�ކ�ކީާއެ

ާވޯޓ�ށްާއ�ހ ާ ާރ�އީސުލްޖުމްކ�މެއްާނެތޭ ާދިޔ�އިމ�ާހޫރިއްޔ އ ާފ ސްވެގެން އްޔ ާތ�ޞްދީޤުނުކޮށްާބޭނުންާނޫނިާ�ހިސ ބ�ށް

ާ ާއ�ޑުފޮނުވ ލ�ންވީ ާވ ހ�ކ�ދެއްކި ާހ�މ� ާމިތ�ނުގ�އި ާބުނެ ާގޮސްފ�އިާާނޫންހެއްޔޭ ާއިވެމުން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާބ�ލ�ން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނޫނީ ާއެާޤ ނޫނުތ�އްާކ�މުނުދިޔ�އިމ� ާކ�ންތ�އްތ�ކެއްާއެބ�ހުރި.ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޖެހޭ

ާހ�މ�ާއެކ�މ�ށްާފ ޑުކިޔުންާރ�އްދުވ�މުންާމިާ�ފުރިހ�މ�ނުވ ކ�މ�ށްާޤ�ބޫލުފުޅުކުރެއްވޭތީާ ދ�ނީ.ާާއ�ނބުރ ާފޮނުވ ލީމ�ާވެސް

ާއެާ ާޤ�ބޫލުކުރެއްވިޔ�ސްާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާލ�ފ  ާޤ ނޫނީ ާނ�އިބުގެ ާބ�ންޑ ރ� ާގޯސްވ�ނީ. ާކ�ންތ�އް ކުރ�އްވ 

ާޤ�ބޫލުނުކުރެ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާކ�މ�ކުނުދޭ ާހ�މ� ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ�ކ�ށް ާމީގ�އި ާކ�މ�ކުނުދޭ. އްވިޔ�ސް

ާއުފުއްލ�ވ�ންޖެހޭާ ާގޮތެއް ާއެއްވެސް ާއުފުއްލެވޭނެ ާޒިންމ  ާއުފުއްލ�ވ�ންޖެހޭ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިން ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ

ާއެާ ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާދ�ންނ�ވ�ނީ ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނިންމާ ކ�މ�ށް، ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާނޯވޭ. ާގޮތެއް އްވެސް

ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭ ާބ ރ�ކުން ާހުރިހ  ާހުރި ާދެން ާދ�އުލ�ތުގެ ާނިންމުމެއް ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ.ާާކޮންމެ ާމި ނޑުމެން ކ�މ�ށްާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާނިންމ ާނިންމުމެއްާއެއީާއެންމެާރ�ނގ�ޅުާނިންމުމ�ާއެއްާއެންމެާފުރިހ�މ�ާއެއީކީ ށްާގޮތ�ކ�ށްާނުވ ނެ.ާއ�ޅުގ�

ާޤ�ބޫލުކުރ ާނުވެދ ނެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅުއްވިާާކ�މ�ށް ާބިލު ާމި ގޮތުގ�އި

ާމެންބ�ރު ާމ�ޤުޞ�ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�ނގ�ޅު ާވ�ރ�ށް ާމ�ޖިލީހުގ�އިާހުށ�ހެޅުއްވީ ާމި ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ދެއްގ�އި.

ާއެހީ ާޚ އްޞ� ާކ�މެއް ާާވ�ކ ލ ތުކުރި ާބޭނުންވ  ާވެސްާއ�ށް ާހެދެމުންދިޔ�އިރު ާޤ ނޫނު ާބިލު ާދިނުމުގެ ާއެހީ ކުދިންނ�ށް

ާއެހީ ާކުދިންނ�ށް ާތެލ�ސީމިޔ ގެ ާވ�ކ ލ ތުކުރިން ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑު ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެާއ�ޅުގ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއް

ާކ�މ�ށް.ާއެއީ...

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑ�އެޅިފ�އިވ ާވ�ގުތުާހ�މ�ވީ.ާމިއ�ދުގެާވޯޓ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު.ާއ ދެ،ާ އެޖެންޑ ގެާމިާއ�އިޓ�މ�ށްާކ�

ނޑުާދެންާމިހ ރުާމިދ�ނީާއެޖެންޑ ގ�އިާ އެހުމުގެާވ�ގުތުގ�އިާމިާބިލ ާދޭތެރެާގޮތެއްާނިންމުންާއޮންނ ނެ.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ�

ާތ�ކ�ށް.ާމުބ ކީާހުރިާއ�އިޓ�
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ާ

ާ

ާޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރި

ނ�ންބ�ރުާ ާގ�އިާމިއ�ދުާމ�ސ�އްކ�ތެއްާނެތް.2ާާއ�ދިާާ�އެޖެންޑާ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާނ�ންބ�ރު ާ�އެޖެންޑ  ާއިބްތި، ާބ�ހުސް. ާދ ޢީ ާމިއޮތީ 3ާ.�ފުރ�ތ�މ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި، ާދ އިރ ގެ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ 

ބެހޭާޤ ނޫނ�ށްާާގެާކުންފުންޏ ދިވެހިރ އްޖ�6/31ާާޭހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރުާާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބު

ާގެނ�އުމުގެ ާގެންދިޔުާއިޞްލ ޙު ާކުރިއ�ށް ާބ�ހުސް ާފުރ�ތ�މ�ބިލުގެ ާބިލުގެ ާމި ާއިކިޔުާން. ާާއްވ ފ�އިން 12ާވ�ނީ

ާ ާއިބްރ ހީމ�131ާްޑިސެމްބ�ރު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިދެއްވުމ�ށް ާބިލު ާމި ގ�އި.

ާޕޯޑިއ�މ�ށްާވ�ޑ�އިގެންދެއްވުންާއެދެން.ާާމުއްޠ�ލިބު

ާ

ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބުާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާ ާރ�އީސް.ާ������ ����� ������ ������ ������ ��� ���� � ���� ���`. ާޢިއްޒ�ތްތެރި .

ާވ�ރ�ޙުމ�ތު ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް ާهللا ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ދިވެހިރ އްޖޭގ�6/31ާާެވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ.

ާފ�ހ�ކ�ށްާފުންޏ ކުން ާހުށ�ހ�ޅ�ންޖެހުނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެނ�އުމ�ށް ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނ�ށް ާސ�ރުކ ރުންާާބެހޭ އ�އިސް

ާގެންދ�ވ  ާޕ�ބްލިކުާޢ�މ�ލުކުރ�އްވ�މުން ާހިއްސ ވ ާކުންފުނިތ�ކުގ�އިާާގޮތުން ކުންފުނިތ�އްާޚ އްޞ�ކޮށްާދިވެހިާރ�އްޔިތުން

ާހިއްސ ދ ރުން ާއެ ާނޫނީ ާތ�މްސީލުކުރ  ާހިއްސ  ާޙ�އްޤުތ�އްރ�އްޔިތުންގެ ާބޭންކުާގެ ާފެށުމުން. އޮފްާާގެއްލިގެންދ ން

ާއެ ާއ އި، ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީމޯލްޑިވްސް ާއ އި، ާބ�ޔ�ކުާމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާބޭނުންވ  ާސ�ރުކ ރުން ާބޯޑ�ށް ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ގެ

ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮާ ާއޭގެޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީށް ާބޭނުންވ ތެރެއިން ާސ�ރުކ ރުން ާބޯޑު ާމުޅި ގޮތ�ކ�ށްާާގެ

ާބޭނުންވ ޢ�އް ާސ�ރުކ ރުން ާއެތ�ނުން ާކުާޔ�ންކުރުމ�ށްފ�ހު ާކ�ންތ�އްތ�އް ާގެންދިޔުގޮތ�ށް ާކުންފުންޏ ރ�މުން ބެހޭާާން.
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ާއޮންނ� ާއެއްޗ�ކ�ށްާާޤ ނޫނުގ�އި ާފ ސްކުރ�ންޖެހޭ ާހިއްސ ދ ރުން ާޢ އްމު ާރިޕޯޓ�ކީ ާބޯޑުގެ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާގޮތުން

ާފ ސްކުރިާާ�ވީހިނދު ާއިން ާޖ�ލްސ  ާޢ އްމު ާއެ ާބޯޑުން ާރިޕޯޓ ާއެ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއ ދެ،ާޢ އްމު ާބޯޑު ޑިރެކްޓ�ރުންގެ

ާލިބެންޖެހޭނެ ާޢ�މ�ލުކޮށްފ�އިވުން.ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށްާފ�އިދ  ާޑިރެކްޓ�ރުންގެާބޯޑުން ާއެކުލ�ވ ލި ާފ�ހުން ކ�މ�ށްާާޚިލ ފ�ށް

ާފ�އި ާއޮތް ާރިޕޯޓުގ�އި ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއެ ާއޮވެމެ ާރިޕޯޓުގ�އި ާބޯޑުގެ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާނުދޭނެކުންފުނީގެ ކ�މ�ށްާާދ 

ާއިޞްލ ޙ�ކީާ ާމި ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިޢުލ ނުކުރުން. ާއެކ�ން ނޑ�އ�ޅ  ކ�

ާޕ� ާކޮންމެ ާޢ�އްޔ�ންކުރ އިރުގ�އި ާބޯޑ�ށް ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއިތުރުންާާބްލިކުކުންފުނިތ�ކުގެ ާއޭގެ ާނުވ�ތ� ކުންފުނިތ�އް

ާޕ�ސ�ރުކ  ާސ�ރުކ ރުން ާހިއްސ ވ  ާާބްލިކުރު ާސ�ރުކ ރުާާރ�އުސްމ ލުކުންފުނިތ�ކ އި، ާހިންގ  ނޑ�އެޅިގެން ކ�

ާޒިންމ ވ � ކުންފުނިތ�ކ އި ާދ�ރ�ންޏ�ށް ާވެސް ާނ�މެއްގ�އި ާމިނޫން ާއުާކޯޕ�ރޭޝ�ންތ�ކ އި ާކުންފުނިތ�ކުގެާގޮތ�ށް ފ�އްދ 

ނ�މާ�ާޑިރެކްޓ�ރުކ�މުގެާމ�ޤ މ�ށްާޢ�އްޔ�ންކުރ ާމީހ�ކީާހ�މ�އެކ�ނިާސ�ރުކ ރުންާޢ�އްޔ�ންކުރ ާފ�ރ ތ�ކ�ށްާވެއްޖެާމެނޭޖިން

ާގެއްލުމ  ާހިތްހ�މ�ޖެހޭާާވ�މުންދ  ާމިއ�ށްވުރެ ާބ�ދ�ލުކޮށް ާޤ ނޫނު ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާއެނޫން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� އެކީގ�އި

ޖެހުންާހޯދ�އިދިނުމ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްކުރުން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމިހ ރުާގޮތ�ކ�ށްާކުންފުނީގެާހިއްސ ދ ރުންނ�ށްާހިތްހ�މ�ާ

ާބޮޑުާާވ ާމި ާކިތ�ންމެ ާކުންފުންޏ�ށް ާއެ ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާޢ�އްޔ�ންކުރެވޭ ާބޯޑ�ށް ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާކުންފުންޏެއްގެ ގޮތ�ކީ

ާއެކ�މ�ކ ާާގެއްލުމެއް ާމިދިޔ�ާާވިޔ�ސް ާއ�ށް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާނުފެނޭ. ާތ�ނެއް ާމިލިޔ�ންާއ�ހ�ާއ�ޅ ލެވޭ ާއެތ�އް ރު

ާގެއްލުން ާސ�ބ�ބ�ކީާާދިޔ�ާވެގެންާރުފިޔ އެއްގެ ާނެތް. ާބޯޑެއް ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާޒިންމ ވ ނެ ާއެކ�މ  އިރުގ�އި

ާސ�ރުކ ާ ާބޯޑ�ކީ ާބޯޑ�ޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާތިބޭ ާޢ�އްޔ�ންކޮށްފ�އި ާއެރުން ާލިބޭާާކ�ށްވުން. ާމުސ ރ� ާބ�ރ ބ�ރ�ށް ބޭފުޅުންނ�ކީ

ާކ�ންތ�އްާއި ާއެހެން ާޤ ނޫނީނ ޔ�ތްތ�ކ އި ާޒިންމ  ާގެއްލުމެއްގެ ާއެއްވެސް ާލިބޭ ާކުންފުންޏ�ށް ާބ�ޔ�ކ�ށްވުމުން ާލިބޭ ާތ�އް

ާއެ ާހ�މ�ާގޮތުން ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނޯވޭ. ާތ�ނެއް ާއުފުލ�ންޖެހޭ ާމިާާބޭފުޅުން ނޑު ާއ�ޅުގ� އެހެންމެ

ާހިއްސ އިޞްލ ޙު ާއ�މިއްލ� ާޢ�އްޔ�ންކުރ  ާބޯޑ�ށް ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާބޭނުމ�ކީ ާއ�ނެއް ާޢ އްމުާގެނ�އުމުގެ ާނޫނީ ދ ރުން

ާސ�ރުކ ރުގެާ ާހިއްސ ވ  ާސ�ރުކ ރު ާފ�ދ�އިން ާދެންނެވި ާކުރިން ާހޮވުމުގ�އި ާޑިރެކްޓ�ރުން ާޢ�އްޔ�ންކުރ  ހިއްސ ދ ރުން

ޔ�ންކުރުމުގެާއިންާވޯޓުާދިނުމުގެާސ�ބ�ބުންާއެާބޯޑ�ށްާޢ އްމުާހިއްސ ދ ރުންގެާފ�ރ ތުންާއެއްވެސްާމީހ�ކުާޢ�އްާާހިއްސ 

ާނުލިބިދިޔު ާފުރުޞ�ތު ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ން. ާވެސް ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގިނ� ންނ�ވ ނެާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ

ާބޭންކުާގ�އިާމިފ�ދ�އިންާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެާބޯޑ�ށްާޢ�އްޔ�ން،ާާމ�އްސ�ލ�ާދިމ ވުމ�ށްފ�ހު އޮފްާމޯލްޑިވްސްގެ

ާޢ�އްޔ�ންކުރުމުގ�އިާމިދިޔ� ާޑިރެކްޓ�ރުން ާޢ�އްޔ�ންކުރ�ންޖެހޭ ާއެާާމިާއ�ހ�ރު ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާކުރިމ�ތިވި. މ�އްސ�ލ�

ާބޭނުންވި ާސ�ރުކ ރުން ާއިން ާޖ�ލްސ  ާއެ ާއ�ށް ާވެގެންާޖ�ލްސ  ާއެކ�ން ާގ�ވ އިދުގ�އިާާގޮތ�ށް ާކުންފުނީގެ ނުދިޔ�އީ

ާހޮވ�ންޖެހޭާ ާހިއްސ ދ ރުން ާއ�މިއްލ� ާޚ އްޞ�ކޮށް ާހިއްސ ދ ރުން، ާއ�މިއްލ� ާހޮވުމުގ�އި ާޑިރެކްޓ�ރުން ކުންފުނީގެ

ާނުދެވޭނެޑިރެކްޓ� ާވޯޓު ާސ�ރުކ ރ�ށް ާހޮވުމުގ�އި ާސ�ރުކ ރުާާރުން ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާއޮތުން. ާލިޔެފ�އި ކ�މ�ށް

އެކީގ�އިާޤ ނޫނުާާތ�މްސީލުކުރެއްވިާމެންބ�ރު،ާމ�ންދޫބުާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާވ�ކ ލ ތުކުރެއްވިާޤ ނޫނ ާޚިލ ފ�ށްާއެކ�ންާއޮތުމ 
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އެހެންާނުވުމުގެާސ�ބ�ބުންާާއެކ�ންާ�މ�ށް.ާއިރ ދ�ކުރެއްވީތީކ�ާވިޔ�ސްާސ�ރުކ ރ�ށްާވޯޓުާދެވެންޖެހޭނެާކޮންމެާގޮތ�ކ�ށް

ާމިއ�ދުާބޭންކު ާހިއްސ  ާމޯލްޑިވްސްގެ ާނުވިއްކިގެންާއެާއޮފް ާސ�ރުކ ރ�ށް ާބޭންކުާއުާވެސް ާބޯޑު ާޅެނީ.ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ

ާއޮންނ� ާގ�ވ އިދު ާމޯލްޑިވްސްގެ ާާއޮފް ާކޯރ�މް،ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާޖ�ލްސ އެއްގެ ާކުންފުނީގެ ާޖ�ލްސ އެއްގެާގޮތުން ބޯޑުގެ

ާހުރެގެން ާއެކ�ކު ާތެރެއިން ާހިއްސ ދ ރުންގެ ާއ�މިއްލ� ާހ�މ�ވ ނީ ާޢ އްމުާާކ�މ�ށްާކޯރ�މް ާތިބި ާކުންފުނީގ�އި ާއެ ވުމުން

ާއެއްބ�ސްނުވ ތީާ ާއެކ�މ�ށް ާބޭފުޅ�ކު ާއެއްވެސް ާތެރެއިން ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާތިން ާވެސްާާމިއ�ދ ާ�ހިއްސ ދ ރުންގެ ހ�މ�އ�ށް

ާބޭންކު ާހުރުމ ާއޮފްާސ�ރުކ ރ�ށް ާމިހެން ާކ�ން ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއޮތީ. ާވިއްކ ނުލެވި ާމިާާމޯލްޑިވްސް އެކީގ�އި

ވޭނީާޑިރެކްޓ�ރުާޢ�އްޔ�ންކުރެާާއްޔ�ންކުރ ،ާޚ އްޞ�ކޮށްާމެނޭޖިންޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙުާގެނެސްާޑިރެކްޓ�ރުންގެާބޯޑ�ށްާޢ�

ާރުހު ާމ�ޖިލީހުގެ ާވެއްޖެާއެކީގ�އިާމ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެއީާކ�މ�ށް ާބޮޑުާާނ�މ� ާވ�ރ�ށް ާލިބިގެންދ ނެ ާކުންފުނިތ�ކ�ށް އެ

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީ ާހުރި ާވިސްނ ފ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅުމުގ�އި ާއިޞްލ ޙު ާމި ހިތްހ�މ�ޖެހުމެއް.

ާނ�މ�ވެސްާ ާނުކުރ�އްވ  ާއ�ދި ާނ�މ�ވެސް ާއިޢުލ ނުކުރ�އްވ�އިގެން ާބޭފުޅ�ކު ާބޭނުންފުޅުވ  ޢ�އްޔ�ންކުރ�އްވ�ން

އެހެންމެާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢ�އްޔ�ންކުރ�އްވ ާާކުރުމުގެާފުރުޞ�ތުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށްާދިނުން.ާހ�މ�ޢ�އްޔ�ން

ާމ�ޖިލިސް ާނ�ން ާބޭފުޅެއްގެ ާފޮނުވ ، ާއ�ށް ާމ�ޖިލިސް ާގިނ�ާބޭފުޅ�ކު ާފޮނުވ ތ  ާާއ�ށް ާތެރޭގ�އ41ާާިވެގެން ދުވ�ސް

ާާޢ�އްޔ�ންކުރެވޭނެ ާއޮތުން. ާއެކ�ން ނޑ�އެޅުމުގެާއެހެންނޫންނ�ގޮތ�ށް ާކ� ާމީގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމުއްދ�ތެއް ާވ�ކި މ�

ާއެ ނޑ�ނޭޅިއްޖެާބޭނުމ�ކީ ާކ� ާނ�ންާާގޮތ�ށް ާހިނގ�އިދ ނެ. ާވެގެން ާދުވ�ހެއް ާއެތ�އް ާޢ�އްޔ�ންނުކުރެވި ާދެން ނ�މ�

ާ ާމ�ޖިލީހުން ާފޮނުވ  ާާ�މ�ޖިލީހ�ށް 4ާާމ�ސް ާއ�ދި ާހިނގ�އިދ 6ާމ�ސް ާވެސް ާއެހެންވީމ ާމ�ސްވެގެން ަވިކ � ނެ.

ާއ�ށްާުމއް  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކީގ�އި ާލ ޒިމުކުރުމ  ާވެސް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާއެކ�ންކުރުމ�ށް ާތެރޭގ�އި ދ�ތެއްގެ

ާޢ�އްޔ�ންކުރުމުގެ ާބޭފުޅ�ކު ާބޭނުންފުޅުވ  ާކުރ�ން ާބޭފުޅުން، ާޢ�އްޔ�ންކުރ�އްވ  ާވެސްާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފުރުޞ�ތު

ާދިޔު ާދެވިގެން ނޑުާން.ާއެހެންކ�މ ހ�މ� ާއ�ޅުގ� ާމިާާއެކީގ�އި ާބ�ލ�އިގ�ނެ ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާއިޞްލ ޙު ާމި އުއްމީދުކުރ�ނީ

ާކުންފުނިތ� ާހިންގ  ާސ�ރުކ ރު ާރ އްޖޭގ�އި ާސ�ބ�ބުން ާމިކ�މުގެ ާފ ސްކޮށްދެއްވ  ާއިތުރ�ށްާއިޞްލ ޙު ާއޭގެ ާއ�ދި ކ އި

ާރ�އްޔިތުންާޕ�ބްލިކު ާޕ�ބްލިކުާހިއްސ ވ  ާހިންގ  ާގޮތ�ށް ާއ�ާހިއްސ ވ  ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށ އި ދިާކުންފުނިތ�ކުގެ

ާން.ާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާޅުާމުސްތ�ޤުބ�ލެއްާފ�ހިވެގެންާދިޔުކުންފުނިތ�ކ�ށްާރ�ނގ�

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމިާ ާފުރ�ތ�މ�ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާހުޅުވ ލ�ން.ާއ�ޅުގ� ާފުރުޞ�ތު ނޑުާބ�ހުސްގެ ާމެންބ�ރު.ާއ�ޅުގ� ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރި

އ�ށް.ާ ާއ�ރުވ�ނީާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާމޫސާ 

ާ

ާކ�ދެއްކެވުން:ވ ހ�ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާމޫސާ 
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ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި �6/31ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އި ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ މިވާ ކުންފުނިތ�ކ 

ާތ ކުންތ ކު ާއެއްވެސް ާއ�އިޞްލ ޙ�ކީ ާއިޞްލ ޙެއް. ާބޯދ  ާވ�ރ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރ�ންނުޖެހޭ ާމިއ�ދު ނޑުމެން ޖެހޭނެާޅުގ�

ާވިޔ�ފ ރީގެ ާމިނިވ�ން ާހިނގ�މުންދ  ާކުންފުންޏެއްާާދުނިޔޭގ�އި ާއުޅެން. ާވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތެރޭގ�އި ސިނ ޢ�ތުގެ

ާތެރެއިންާ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއޮފް ާބޯޑު ާއެ ނޑ�އެޅުމ�ށްފ�ހު ާކ� ާޑިރެކްޓ�ރުން ާއޮފް ާބޯޑު ާކުންފުނީގެ ާއެ އުފެއްދުމ�ށްފ�ހު

ާހޮ ާވޯޓ�ކުން ާޗެއ�ރމ�ނ ނެގޭ ާކުންފުނީގެ ާބ�އެއް ާމެނޭޖިންވޭ ާކުންފުނީގެ ާއެއީާއި ާއެހެންާާޑިރެކްޓ�ރ�ކީ. ދުނިޔޭގެ

ާވެސް ާއުސޫލ ާތ�ންތ�ނުގ�އި ާއ�ންނ� ާކުރ�މުން ާފ ސްކޮށްގެންާާމިކ�ން ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުން ާޚިލ ފ�ށް ާއެއ  ހ�މ�.

ާމިާ ާދެން ާވެއްޖެއްޔ  ާހޮވ�ން ާޑިރެކްޓ�ރުން ާއޮފް ާބޯޑު ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާގޮތ�ށް ާތ�ޞްދީޤުކުރ  ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާހިންގ�ން ާޤ�އުމު ާމި ާޖެހެމ�ޖިލީހުން ާޤ�ބޫލުކުރ�ންމި ނޑުމެން ާކ�މ�ށް.ާނީ.ާއ�ޅުގ� ާނުކުރެވޭނެ ާއެގޮތ�ށް ާއެކ�ން ޖެހޭނެ

ާޤ� ާޕ�ބްލިކުމި ާއ�ދި ާވެސްާާއުމުގ�އި ާޤ�އުމ�ކީ ާމި ާމުސްތ�ޤުބ�ލުގ�އި ާވިޔ�ސް ާކ�މުގ�އި ާނެތް ާކުންފުނިތ�ކެއް ލިމިޓެޑް

ާ ާހިއްސ ހ�މ� ާޕ�ބްލިކުރ�އްޔިތުން ާއެހެންާާވ  ާޤ�އުމެއް. ާދ ނެ ާއުފެދިގެން ާވެސް ާކުންފުނިތ�ކެއް ލިމިޓެޑް

ާއެއްވެސްާހިއްސ  ާނޯންނ ނެާކުންފުނިތ�އް.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާއެާާއުފެދިގެންދ އިރުާއެާކުންފުނިތ�ކ�ކީާސ�ރުކ ރުގެ ާއެއް

ާމެނޭޖިން ާވެސް ާހޯދ�ާޑިރެކްޓ�ރާޢ�އްޔ�ންކުރުމުގ�ާާކުންފުނިތ�ކުގ�އި ާރުހުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާއިންސ ނީާންއިާމި ޖެހުންާއެއީ

ނޑުމެންާޤ�އުމުގ�އިާޕ� ލިމިޓެޑްާާބްލިކުތ�ބީޢ�ތުގ�އިާއިންސ ނީާވިސްނުމުގ�އިާމީހުންާޤ�ބޫލުކުރ ނެާކ�މެއްާނޫން.ާއ�ޅުގ�

ާފުޅާ  ާވ�ރ�ށް ާއެބ�ގެންދޭ ާކުރ�މުން ާމިކ�ން ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާހުރި ާކ�އިރީގ�އި ާވިޔ�ސް ާކ�މުގ�އި ާނެތް ކުންފުނިތ�ކެއް

އުމުތ�ކުގ�އިާވެސްާމިކ�ންާކުރ�ނީކީާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުންާފ ސްކޮށްގެންނެއްާނޫން.ާއެހެންކ�މުންާދ އިރ ގ�އި.ާއެާޤ�

ނޑުމެންާާމިާއިޞްލ ޙ�ކީާއެއްވެސްާހ ލެއްގ�އިާރ އްޖޭގ�އިާމިއޮތްާވިޔ�ފ ރީގެާމިނިވ�ންާސިނ ޢ�ތ�ށްާބ�ލ އިރުގ�އި އ�ޅުގ�

ާއެހެންވީމ ޖެގ�ންނ�ންބ�ލ�އި ާނޫން. ާއިޞްލ ޙެއް ާގޮވ ލ�ންާއ� ހޭނެ ާވެސް ާހިނދ�ށް ާމި ާހިނދުން ާމި ނޑު ަ�ޅުގ�

ާތ އީދު ާއިޞްލ ޙ�ށް ާމި ާތ�ޅުމުންާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާއިޞްލ ޙ�ކީ ާމި ާއ�ވ�ހ�ށް ާވީހ  ާހ�މ� ނުކުރ�އްވ 

 ބޭރުކުރ�ންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.ާ

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާهللاވ ާޢ�ބްދުގ�ލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއީ

ާއެ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާތ�ންފީޛުކުރ�ންާާޝުކުރިއްޔ  ާސިޔ ސ�ތު ާސިޔ ސ�ތު،ާއިޤްތިޞ ދީ ާސ�ރުކ ރެއްގެ އިރެއްގެ

ނޑުާދެާބ�އެއް.ާއެއްާބ�ޔ�ކީާމިނިސްޓްރީާ ނޑ�އ�ޅ ާތ�ންފީޛުމިާއޮންނ�ނީާމ�އިގ� ާ.ގެންދ ނެާކުރ�މުންތ�އްާސިޔ ސ�ތުާކ�

ާ ާބ�ޔ�ކީ ާހިއްސ ާއެސް.އޯ.އީއ�ނެއް ާސ�ރުކ ރު ާސް. ާވެސް ާއެއީ ާކުންފުނިތ�އް. ާއެވ  ާސ�ރުކ ރުގެާސިޔ ސ�ތު އިރެއްގެ

ާއ�ސ ސީާ ާކޮންކ�ހ�ލ� ާއެސް.ޓީ.އޯ. ާބ�ލ�ންޏ  ާމިސ ލ�ކ�ށް ާދ�ންނ�ވ�ނީ ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ�އެކޭ ާތ�ންފީޛުކުރ  ސިޔ ސ�ތު

ާއ�ގެއް ާވ�ކި ާމުދ ތ�ކެއްތޯ ާއ�ސ ސީ ާކޮންކ�ހ�ލ� ާހިފ�ޚިދުމ�ތްތ�ކެއް، ާހ�މާ�ހ�އްޓ�ގ�އި ާވެސް ާއެއީ ާދޫކުރެވެނީ. އިގެން

ާއެ ާހ�މ� ާވެސް ާއެއީ ނޑ�އެޅުން. ާކ� ާޓެރިފް ާވ�ކި ާސްޓެލްކޯ ާމިސ ލ�ކ�ށް ާތ�ންފީޛުކުރުން. އިރެއްގެާސިޔ ސ�ތު
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ާސިޔ ސ�ތ  ާހ�މާ�ާސ�ރުކ ރެއްގެ ާވިޔ�ސް ާހ�މ� ާޝ�ރުތު ާވ�ޒީރުން ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާކ�ންކ�ން. ާހުންނ� ގުޅިފ�އި

ކުންފުނިތ�ކުގ�އިާާލ ފ�އިާދެންާމިހ ރުާމިއުޅެނީާއެއްކ�ލ�ަހަމ ަނާގ ެއްއަލއި � މެންާގ�ޔ ނުވީމ ނުވިޔ�ސްާވެސްާތިމ�ންނ 

ާމެނޭޖިން ާގ�ޔ ވ ާތިބި ާތިމ�ންނ  ާގޮތ�ށްާާޑިރެކްޓ�ރުން ާގ�ޔ ވ  ާމީހ�ކު ާއ�ވ�އްޓެރި ާތިމ�ންނ ގެ ާނުވ�ތ� ގޮތ�ށް

ާމެނޭޖިން ާބޭރުކޮށްލ ނެާކ�ންނުކުރީމ  ާގޮތ�ކުން ާކޮންމެވެސް ާހޯދ�ނީ.ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާާޑިރެކްޓ�ރުން ާމި ގޮތެއް

ހުށ�ހެޅުމ އިާޤ ނޫނުާއެކުލ�ވ ލުމ�ށްާލިބިފ�އިވ ާބ ރުާތިމ�ންނ ގެާއ�މިއްލ�ާމ ލީާރ�ކ�ށްާވީތީވެާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙުމެންބ�

ާޤ ނޫނުާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާގޮތްގޮތ�ށް ާވިސްނުމ�ކ�ށް ާޒ ތީ ާއ�މިއްލ� ާވިސްނުމ�ކ�ށް ާއިޤްތިޞ ދީ ނުވ�ތ�

ާމިާޓ�ންކުރ�ންބ�އް ާސިޔ ސ�ތުާާވެގެން ާއިޤްތިޞ ދީ ާސ�ރުކ ރުގެ ާހ�މ� ާވެސް ާމިއީ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި އުޅެނީ.

ާނުދޭން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާތ�ންފީޛުކުރިޔ� ާގެންދ�ނީ. ާމި ާކުރ�މުން ާކ�ންތ�އްތ�އް ާހުރިހ  ާހުރި ާކުރެވެން ާހ�މ� ވެގެން

ާކު ާޕ�ބްލިކުރ�އީސް، ާހިންގުމ�ށް، ާމ ލިއްޔ�ތުާާކުންފުނިތ�ކ�ށްާންފުނިތ�އް ާއެބ�އޮތް. ާކޯޑެއް ާސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އެބ�އޮތް

ާއެބ� ާވެސް ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާހ�މ� ާމިއ�ށް ާކުރިމ�ތީގ�އި ާއ�ދި ާއެބ�އޮތް. ާއެއްޗ�ކ�ށްާޤ ނޫނެއް ާހުރިހ  އޮތް.ާމި

ާކޮންމެވެސްބ�ލ�އި ާވެސް ާތ�ންތ�ނުގ�އި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާާލ ފ�އި ާވިސްނ ލ ފ�އި ާގޮތ�ށް ާކ�ންކުރ  ނުވ�ތ�ާވ�ރ�ކ�ށް

ާމި ާކޮންމެވެސްާއިޤްތިޞ ދޭ ާއެއްޗ�ކ�ށް ާއޮޅުންވ�ރ�ކ�ާކިޔ  ާތ�ންދޮރު ާވިސްނ ލ ފ�އި ާއިޞްލ ޙުތ�އްާފިާށް ލުވ ލ ފ�އި

ާމ�އްސ�ލ�ާލ ނ�މ� ާއެއްވެސް ނޑުމެންގެ ާކޯޑ އި،ާާއ�ޅުގ� ާސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ާވިސްނ ލ ފ�އި ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާނެތް. އެއް

ާޤ ނޫ ާމ ލިއްޔ�ތު ާޤ ނޫނ އި، ާބެހޭ ާއ�ނެއްކ�އްޗ�ކ ާނުކުންފުނިތ�ކ  ާކޮންމެވެސްއ�ޅ ާއެކެއްޗ�ކ އި ވ�ރ�ކ�ށްާާކިޔ ލ ފ�އި

ާގޮތ�ކ�ށްާމުޖު ާއ�ށްާނޫން ާއ�މިއްލ�ާމީހ  ވ�ރ�ކ�ށްާފ�އިދ ކުރ ނެާގޮތ�ކ�ށްާާށްާކޮންމެވެސްތ�މ�ޢ�ކޮންމެވެސްާހިސ ބ�ކުން

ާރ�ނގ�ޅު ާހ�މ� ާލުމ�ކީ ާޢިާއިޞްލ ޙުތ�އް ާގޮތެއް. ާއޮތް ާވެސް ާކުރެވެން ާއެކ�ން ާއެއީ ާރ�އީސް،ާކ�މެއް. އްޒ�ތްތެރި

ާ ާވެސް ނޑ�ށް ާމިސ ލ�ކ�ށްއ�ޅުގ� ާއެބ�އ ދޭ ާޚިޔ ލ�ށް ާހުށ�ހެޅޭނެާާޕ�ބްލިކުާހ�މ� ާހ�މ� ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ކުންފުންޏ 

ާ ާވިޔ�ފ ރިއ އިޞްލ ޙުތ�ކެއް. ާމެދުފ�ންތީގެ ާއ�ދި ާއެބާ�ާކުދި ާޤ ނޫނ�ށް ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ބެހޭ

ާމެ ާއ�ދި ާކުދި ާގެންނ�ންޖެހޭ. ާމިާާދުއިޞްލ ޙު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދޭން ާފުރުޞ�ތުތ�ކެއް ާއިތުރު ާވިޔ�ފ ރިތ�ކ�ށް ފ�ންތީގެ

ނޑުމެންގެާއިޤްތިޞ ދ�ށްާ އިޞްލ ޙ�ށްާހ�މ�ާމިާޤ ނޫނ�ށްާއެބ�ާއިޞްލ ޙުާހުށ�ހ�ޅ�ންޖެހޭ.ާހ�މ�ާއެހެންމެާމިހ ރުާއ�ޅުގ�

ާވުޒ ރ ތ�ކެއްާވެާވުމ މިާދިޔ�އީާޓެކްސްގެާނިޒ މެއްާއ�ލ�ށްާތ�ޢ ރ�ފުވެގެން.ާޓެކްސްގެާނިޒ މެއްާތ�ޢ ރ�ފު ސްާއެކުާއ�އު

ާޕ�ބްލިކު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާގޮއްސި. ާހިސ ާހިމެނިގެން ާއ�ހ�ރީ ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާހުށ�ހެޅުމ ކުންފުންޏ  ާބު

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާބ�ދ�ލުގ�އި ާއޭގެ ާހުށ�ހ�ޅ�ންޖެހޭ. ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ާއެބ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް މިކ�ހ�ލ�

ާރ�އީސް،ާމިހ  ާގޮތ�ކީ ާމިވ  ާބ�ލ�އިރު ާނ�ގ  ާސ�ރުކ ރުާޤ ނޫނެއް ާބ�ލ�ނީ ާމި ާމިނ ލ ފ�އި ާފޮޅުވ�ތުން ާފޮޅުވ�ތުން ލ ފ�އި

ާ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާލ�ފްޒުންކުރެނުވ�ތ� ާދެ ާބ�ދ�ލުގ�އިާާމި ާއޭގެ ާއ�ވ�ހ�ށް ާތ ކ�ށް ާއ�ންނ� ާލ�ފްޒެއް ކޮންމެ

ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނު ާލ ފ�އި ާމ�ޖިލީސް ާކިކުރެވުނީރ�އްޔިތުންގެ ާމި ާކ�ންކުރީމާ�އޭ ާމިހެން ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޔ�ނީ.

ާޤ ނޫނ� ާޤ ނޫނ�ކ ާއެއް ނޑުމެންޤީޤ�ތ އިާލިޔެކިޔުއިޤްތިޞ ދީާޙ�ާ�އ�ޅ�އެއްާނުކިޔޭ.ާޙ�ޤީޤ�ތ އިާާކ އިާއ�ނެއް ާމުންާއ�ޅުގ�
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ާއެއްޗ�ކ ާ ާބޭރުކުރ  ާތ�ޅުމުން ާކ�ންކުރިމ�ާމި ާމިހެން ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނުވޭ. ާދިމ�ލެއް ޒިންމ ދ ރުާާކ އޭރ�ކުން

ާރ�ާ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ނޑުމެނ�ކ�ށްާގޮތެއްގ�އި ާއ�ޅުގ� ާފުރުނީއެކޭ ނޑި ާގޮ ާމ�ޖިލީހުގެ އްޔިތުންގެ

ާމިއީކީ ާނެތް. ާާދެންނެވޭކ�ށް ާއެއްވެސް ނޑުމެނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނޫންހ އެއް ާއިޞްލ ޙެއް ާބ�ލ�އިގ�ނެވޭނެ ކ�މ�ށްާާލ�ތެއްގ�އި

ނޑުާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންވޭ.ާޝު ާކުރިއްޔ .އ�ޅުގ�

ާ

ާއިންާމ�ނިކުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާނިހ ނުާޙުސ�ވިލިމ ފ�ންނުާދ އިރ 

ާއ�ޅުގ�ނ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބ�ހުއ ދެ، ާމިއ�ދު ާކުރިމ�ތީގ�އި ާމިއޮތްާޑުމެންގެ ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ސްގެ

ާ ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ، ާމެންބ�ރ�ކު ާބެހޭޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިޞްލ ޙ�ކ  ާވ ހ�ކ�ދެކެމުންދާ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ގޮތުން

ާވިސްނުންފުޅުާ ާކުރެއްވުމުގ�އި ާމިކ�ން ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެ ާދ�ންނ�ވ ލ ހިތްވޭ ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ދ�ނޑިވ�ޅު

ކުންފުންޏާ 31/�6ާގެންގުޅުއްވ ފ�އިާއޮތްާސ�ބ�ބުާދެންމެާހ މ�ކޮށްދެއްވީ.ާއ ާވ�ރ�ށްާތ�ފުސީލުކޮށްާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރު:ާ

ކ�މ�ށްާވިދ ޅުވެާކޮންމެާކުންފުންޏެއްާާވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއ�ންނ�ނިވިާގޮތ�ށްާއިޞްލ ޙުކުރެއްވުނ49ާްބެހޭާޤ ނޫނުގެާ

ާ ާކުންފުނީގެ ާހުންނ�ންާމެނޭޖިންވެސް ާމެނޭޖިންޑިރެކްޓ�ރ�ކު ާކުންފުނީގެ ާއެވެ. ާމީހ ާވ ނެ ާހުންނ� ާޑިރެކްޓ�ރުކ�މުގ�އި

ާޑިރެކްޓ� ާކުންފުނީގެ ާބޯޑުގެއ�ކީ ާާރުންގެ ާކުންފުނީގެ ާހިމެނޭ ާޖެނެރ�ލްކޮށްާހިއްސ ތެރޭގ�އި ާއެވެ. ާވ ންވ ނެ ދ ރ�ކ�ށް

ާ ާމި ާވެސް ާކުންފުނިތ�ކ�ކ�ށް ާހ ހުރިހ  ާވިދ ޅުާއޮވޭ.ލ�ތު ާޕ�ބްލިކުދެން ާރ�އުސުލްމ ލުާާވ ނީ ކުންފުނިތ�ކ އި

ާނ� ާނޫން ާމި ާކޯޕ�ރޭޝ�ންތ�ކ އި ާކުންފުނިތ�ކ އި ާސ�ރުކ ރުގެ ާހިންގ  ނޑ�އެޅިގެން ާދ�ރ�ންޏ�ށްާކ� ާވެސް ންނ�މުގ�އި

އްޔ�ންކުރ ނީާރ�އްޔިތުންގެާންާޢ�ާޑިރެކްޓ�ރުކ�މ�ށްާމީހުާފ�އްދ ާކުންފުނިތ�ކުގެާމެނޭޖިންޒިންމ ވ ާގޮތ�ށްާސ�ރުކ ރުންާއު

ާކ�ންތ�އްތ�ކުގ�އިހިއްސ އެކުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާމިހިސ ބުންާމިާބ ރުާާމ�ޖިލީހުގެާރުހުމ  ހ�މ�ާސ�ރުކ ރުާާކުރުމުގެ

ާހޯއްދ�ވ ާކުރ�ދިފ ޢު ާފ�އިސ  ާފ�ރ ތްތ�ކ އި ާހިންގެވުމުގެ ާވެރިކ�ން ާވިދ ޅުވެދެއްވ ނެ ާތ�ފުސީލުކޮށް ާމެންބ�ރުންގެ އްވ 

ާއެ ާނުވ�ތ� ާނ�ގ�އިގ�ތުމ�ށްާާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާބ ރު ާމި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާދ�ތިކުރުމ�ށް ާސ�ރުކ ރ�ށް ާކުރެއްވުމ�ށް ކ�ންތ�އްތ�އް

ާދ  ާޙ�ޤީޤ�ތ�ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ާއެކ�މ�ކު ާއެާކ�މ�ށް. ާކީ ާކުރ�ންޖެހޭާާއެއްއީ ާމިކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނޫން.

ާދ�އުރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ� ާހ�ދ  ާޤ ނޫނު ާޤ�އުމެއްގެ ާމުޅިކ�އި ާޖުމްާލ�ތް ާހިނގ�ންޖެހޭނީާާ�ލ� ާމ�އްޗ�ށް ބ ރުގެ

ާބ ރު ާއޭގެން ާއ�ދި ާބ�ޔ ންކުރ  ާރ�އްޔިތުންގެާާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާމެންބ�ރުންތ�ކެއް ާތ�މްސީލުކުރ  ާރ�އްޔިތުން ާލިބިގެން

ާއެއް ާޤ ނޫނުތ�ކ  ާހ�ދ  ާތިބެ ާމިާގޮތްާމ�ޖިލީހެއްގ�އި ާއ�ންނ�ން ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާމިފ�ދ� ާމ�ތިންނޭ. ާގޮތުގެ ޖެހޭާާވ 

ާބިލ�ކ�ށްާ ާމިފ�ދ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ތީވެ. ާބޭރ�ށް ާއިމުން ާޤ ނޫނީ ާސ�ބ�ބ�ކީ ނޑު މ�އިގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެ ާމި ާހިތ�ށްއ�ރ  ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ�ސޭހ�ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާވ ހ�ކ�ދެކެވޭއިރު ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ރި

ާބޭމ�ޖިލީ ާކުރިމ�ތީ ާމެންބ�ރުންގެ ާާއިންދިފ�ހުގެ ާޚ އްޞ�ގޮތެއްގ�އި ާޑިސްޕްލޭގ�އި ާޓ�ޗްޕެނ�ލް ާލިބޭާާއިންޓ�ނެޓުންމިހިރ�

ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޒ�މ ނެއްގ�އި ާފ�ސޭހ� ާހޯދ ލ�ން ާމ�ޢުލޫމ ތެއް ާބޭނުން ާމުއްސ�ނދިކުރެވޭ ާޚ�ޒ ނ  ާހ�މާ�މ�ޢުލޫމ ތުގެ ނ�ށް
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ާ ާމި ާކޮށްލެވޭނޭ ާލޮގިން ާވެސް ާމެންބ�ރ�ކ�ށް ާއިންޓ�ނޭޝ�ނ�ލްގ�131ާާެކޮންމެ ާޓްރ ންސްޕޭރެންސީ ާއ�ހ�ރުގެ ވ�ނ�

ނޑުާދ�ންނ�ވ ލ�ންތޯާާޝ�ންކޮރ�ޕް ާވ�ނ�އިގ�އިާޒިންބ ބުވޭާއޮތ3�4ާާްއިންޑެކްސްގ�އިާދިވެހިރ އްޖެާއޮތްާހިސ ބު.ާއ�ޅުގ�

ާއެއ�ށްވުރެ ާާއިރުގ�އި ާާމިއޮތ34�ާީދ�ށުގ�އި ާއިންޑެކްސ�112ާްދިވެހިރ އްޖެ. ާމީގެ ާއ�ހ�ރު ާާވ�ނ� ާ،2.�އ�ކީ

ާމިވ�ނީާ،9ާ.�ގ�އ�11�ާި ާދިވެހިރ އްޖެ ާފ�ންތިާާ.ށްއ�ާ�.�މިއ�ދު ާދ�ށު ާއެންމެ ާވެއްޓިފ�އިާއިނގޭތޯ.ާމިއީާާމީގެ އ�ށް

ާޖެހުނު ާހުށ�ހެޅުއްވ�ން ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�އިގ�ާއެ ާގ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާސ�ބ�ބ�ކީ.ާކ�މ�ށް ނޑު

ާ ާވިޔ�ފ ރީގެ ާކޯޕ�ރޭޓް ާާތެރެއ�ށްރ އްޖޭގެ ާއ�ނެއް ާމީގ�އި ާވ�ދެ ާދ�އްކ�ންތޯ.ާާހުއްޖ�ތްކޮރ�ޕްޝ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ހެކި

ާވެސްާ ާއެސް.ޓީ.އޯ ާތެރޭގ�އި ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާވިޔ�ފ ރި ާސ�ރުކ ރުގެ ާހުރި ާއުފެއްދިފ�އި ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ާމި މ ލޭގ�އި

ާހިމެނޭާ.ހިމެނޭ ާވެސް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާއ�އުމ�ށްފ�ހުގ�އިާާ.އ�ދި ާސ�ރުކ ރު ާމި ާފ�ހުން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� އ�ދި

ާނުކުރ�އްވ ނެ ާވިޔ�ފ ރި ާދ�އުާސ�ރުކ ރުން ާވިޔ�ފ ރިވެރިން ާއ�ދި ާވ�ތްާކ�މ�ށ އި ާނުބ�އިލ�ތުގެ ާކ�އިރީގ�އި ނޑު ާތިއްބ ނެާގ�

ާވިޔ�ފ ރިާކ�މ�ށް ާސ�ރުކ ރ ވިދ ޅުވެ ާމި ާނޯންނ ނެގުޅުންތ�ާވެރިންނ އި ާާކެއް ާވިދ ޅުވެ ާރ�އްޔިތުންގެާކ�މ�ށް ޢ އްމު

ާމެދު ާވިދ ޅުވެ ާސ�ރުކ ރުކ�މ�ށް ާފ�ންތިާާއޯގ ވެރި ާމ�ތީ ާވިޔ�ފ ރިވެރިންނ�ށް ާގޮތްާފ�ންތީގެ ާއ ދެވޭނެ ާދ�އްކ�ވ ނެާއ�ށް

ާވިދ ޅު ާލެވެކ�މ�ށް ާއިންޑ�ސްޓްރީ ާއ�ދިާކޮޓެޖު ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްވެ ާފ�އްޓ�ވ  ާނުވ�ތ� ާވިޔ�ފ ރުވެރިންނ�ށް ާ�އިޑޮނޭޝ�ނ ާލްގެ

ާތިލ�ފުށީާދެއްވ ނެާާމިނިވ�ންކ�މ � މ�ދ�ދ އިާ�އ އިާފ�އިސ ާާ�އ އިާއެހީ ާވިދ ޅުވެ ާސ�ރުކ ރުންާާކ�މ�ށް ާކުރީގެ ނ�މުގ�އި

އޭރުގެާސ�ރުކ ރުގެާވ�ޒީރ�ކުާއުފ�އްދ�ވ ފ�އިާއޮތްާފ�ޅ�ކުންާއުފ�އްދ�ވ ފ�އިާއޮތްާރ�ށެއްާކުނިާއ�ޅ�އިގެންާހިއްކިާރ�ށެއްާ

ާރ��3ާ ާޑޮލ�ރ�ށް ާވެމިލިއ�ން ާއިސް ާއެންމެ ާޕ ޓީގެ ާދިފ ޢުކުރ�އްވ  ާސ�ރުކ ރު ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޕ ޓީގެާއްޔިތުންގެ ރިޔ 

ާގްރޫޕު ާނިންމެވިޕ ލިމެންޓްރީ ާދެއްވ�ން ާރ�އީސ�ށް ާތިލ�ފުށީާގެ ާމިދެންނެވި ާއާ ާއިރުގ�އި ާނ�މުގ�އި ކޯޕ�ރޭޝ�ން

ާ ާތެރެއިން ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއޮފް ާބޯޑު ާކުންފުނީގެ ާއުފެއްދެވި ާސ�ރުކ ރުން ާވެރިޔ�ކ�ށްާއެންމެ ާހުންނެވި އިސްކޮށް

ާކ�މެއް.ާއެއެނގިވ�ޑ�އެއް ާގޮތ�ކ�ށް ާކޮން ާއޮތީ ާނިންމ�ވ ފ�އި ާނިންމެވުން ނޑުމެންާާނުގ�ންނ�ވ  ާއ�ޅުގ� ާދެން ހިސ ބުން

ާޤ ނޫނ�ކުންާ ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ފ�އި ާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާޙ�އްޤުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ އެބ�ޖެހޭ

ާހުރ�ސްއ� ާރ�އްޔިތުންގެާމިކ�ން ާނ�މ�ވެސް ާހުރ�ސްއ�ޅ�އިގެން ާހުރ�ސްއ�ޅ�ންޏ  ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާހުރ�ސްއ�ޅ ފ�އި ޅ�ންޏ 

ާމެންބ�ރެއްގެާ ާކޮންމެ ާހ�މ� ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާމި ާދޫކޮށްލ�ން. ާހ�މ�އ�ށް ާރ�އްޔިތުންނ  ބ ރު

ާމ�ސ� ާމި ާމިއީ. ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާރ�ސްމީ ާއެޅިފ�އިވ  ނޑުފުޅުގ�އި ާދިފ ޢުކުރ�އްވ�ންާކޮ ާސ�ރުކ ރު އްކ�ތުގ�އި

ާ ނޑ�ށްާހުމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ  ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާނެތްކ�ން ާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އި ާބޭނުމެއް ާއެއްވެސް ާދެއްކެވުމުގެ އްޖ�ތް

ާއެހެން ާހުރީމ�. ާއ�ތުގ�އި ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންގެ ާހެކިތ�އް ާމިދެންނެވި ާއެއީ ާކޮރ�ޕްޝ�ންާާޔ�ޤީން. ާރ އްޖެ ނޫން،

ާ ާއިންޑެކްސްގ�އި ާފ އިތުވި ާއޮތްނ�މ� ާދ�ތުރުކޮށްފ�އި ާހިސ ބ�ކ�ށް ާކުލ�ޖެހޭ ާފެންވ�ރެއްގ�އި ާތެރޭގ�އިާާ�ރ�ނގ�ޅު އ�ހ�ރު

ނޑުމެން ާސ ބ�ސްާއ�ޅުގ� ާއ�އްސ�ރިބ�ހ އި ާވިޔ�ފ ރިާސ�ރުކ ރ�ށް ާރ އްޖޭގެ ާއ�ދި ާކުންފުނިތ�ކ ާާކިޔ�ން. ާވިޔ�ފ ރި ާއ އި

ާސ�ރުކ  ާހިންގުމ ދިވެހި ނާރު ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާޒ ތުގެ ާލިބިގެންދ ނެ.ާމި ާފުރުޞ�ތު ާސ�ނ ކިޔ ނެ ޑުމެން
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ާފެނިގެން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއުފ�އްދ�ވ�އިގެން ާކުންފުނިތ�އް ާރ�އީސް،ާއެ ާހުރިާާޢިއްޒ�ތްތެރި ދިޔ�އީާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި

ރުާވެސްާދިނުމުގެާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ�މުންާދިޔ�އިށްާކުއްޔ�ށްހ�ރުާމުދ ތ�އްާތ�ންތ�ނުންާވިއްކުމުގެާނުވ�ތ�ާދިގުާމުއްދ�ތ�

ާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާ ާއެ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާނުވ�ތ� ާހުންނ�ވ  ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އި ާކ� ާސ�ރުކ ރުން ާކުންފުންޏެއްގެ އެ

ާބޯޑުގެާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާހުންނ� ާބ�ހ�އްޓ�ވ ފ�އި ާއެތ  ާދ�ށުން ާބ ރެއްގެ ާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  އ�ށް

ާއެމް.ޑީާއެކ�މ ާއިނދިކޮޅުާހ�އްދ�ވ�އިފިޗެއ�ރކުރ�އްވ�ންާހުންނ�ވ ާބޭފުޅ ާނުވ�ތ�ާޗެއ� ާވ ނ�މ�ާާރމ�ންާނުވ�ތ� ކ�މުގ�އި

ާ 9ާާހ�މ� ާއެމިނެޓު ާވ�ޒީފ ާތެރޭގ�އި ާވ�ކިކުރ�އްވ ާާބޭފުޅ�ކު ާމ�ޖުބޫރުކުރުާނުވ�ތ�ާ�އިން ާއ�ދިާއިސްތިޢުފ ދިނުމ�ށް ވ 

ާ ާބޭފުޅ�ކު ާހެއްދޭނެ ާޕ�ޕެޓް ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުން ނޑ�ކ�ށް ާތ�އްގ� ާރ�ބ�ރު ާކ�މެއްގ�އިާސ�ރުކ ރުގެ ާހިންގެވި ބ�ހ�އްޓ�ވ�އިގެން

ނޑުމެންާމި ދ ނ�ށްާގެންނ�މ ތޯ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާދިވެހިާރ އްޔިތުންގެާމިލްކިއްޔ ތ އިާނތ�ނުގ�އިާހ�ާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ�

ާދިވެހި ާމުދ�ލ އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާމުސްތ�ޤުާދިވެހި ާމ ދ�މ ގެ ާމިދާ ރ�އްޔިތުންގެ ާހިނގ�މުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާދިވެހި ބ�ލ އި

ާމިއ�ދުގެާ ާލިބިފ�އިާއޮތްާބ ރ�ކީ ާވ�ކިވެ ާބ ރު ާމިާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާފުރިހ�މ�ާޒިންމ  ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް

ާވ�ރުގ�ދ�ާއެއްާ ާތެރޭގ�އިާހިމެނިގެންވ ާއެންމެ ާމުދ�ލުގެ ނޑުމެންގެާހ�ރު ދިވެހިރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލިސް.ާއ�ޅުގ�

ާވެގެންާ ާމ ލޭާރ�އުސުލްމ ލުކ�މުގ�އި ާއިންޑިޔ ބ�އިނ�ލްާާދިޔ� ާބ�ނދ�ރު ާވ�އިގެ ާކިޔ ާއ�ޤްވ މީ ާޖީ.އެމް.އ ރު ގެ

ނޑުާމިތ ކުާދ�ންނ�ވ ކ�ށްާނެތިންާވިއްކ ލިއްޔެކޭ.ާއެކ�މ�ކު،ާފުންޏ�ކ�ށްާދިގުާމުއްދ�ތ�ކ�ށްާކުއްާކުން ޔ�ށްާދިނުން.ާއ�ޅުގ�

ާ ާތެރޭގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރެއްވުމުގެ ާއެ ާދ�ންނ�ވ އިރުގ�އި ާސީދ  ާހ�މ� ާމުއްދ�ތ�ކ�ށް ާކ�ާހިނގ ދިގު ންތ�އްތ�އްާދިޔ�

ާމީޑިޔ ާ ާއެދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެހެރީ. ާރެކޯޑްކުރެވިފ�އި ާހުންނެވިާާގ�އި ާޑިރެކްޓ�ރުންގެާާއެާ�ތ�ނުގ�އި ާހުންނެވި ތ�ނުގ�އި

ާއެތ�ނުންާ ާމ�ޖުބޫރުވެވ�ޑ�އިގެންނެވީ ާހެއްދެވީމ� ާއިނދިކޮޅު ާއެކ�މ  ާފ�ރ ތް ާހުންނެވި ާބޭފުޅ�ކ�ށް ާއިސް ާއެންމެ ބޯޑުގެ

ާކ�ާދުރ�ށް ާމިދ ން. ާސ�ރުކ ރ�ށް ާއެންގެވި ާލިޔުމ�ކުން ާނޫންާނޑ�އެޅިގެން ާކ�މެއް ާފ�އިދ ހުރި ާދިވެހިންނ�ށް ާކ�މ�ކީ

ާމި ާގެއްލުމެއްާކ�މ�ށް. ާއޮތް ާޤ�އުމ�ށް ާދިވެހިންގެ ާދިވެހިންނ�ށ އި ާބޭނުންާކ�މ�ކީ ާއެކ�މ�ކު ާއެކ�ންާާކ�މ�ށް. ގޮތ�ކ�ށް

ާބ�އިންދ�ވ ފ�އިާސ�ރުކ ރުގެާ ާޒ�ކ�ންވެގެންާނިންމ ލިއިރުާާކުރ�އްވ ނެާޕ�ޕެޓެއްާގެންނ�ވ ފ�އި ާދިވެހިންާއެތ�އް މ ނ�ކުާގ�އި

ާމ�ސ�އްކ�ތު ާބ�ޔ�ކު ާއެތ�އް ާދިވެހިންގެ ާލޭއޮހޮރުވ�އިގެން ާބ�ޔ�ކު ާއެތ�އް ާދިވެހިންގެ ާއުފެއްދެވިާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްގެން ން

ނޑުމެންގެާނ�ންާވ މީާވ�އިގެާބ�ނދ�ރުގެާބޭރުގ�އިާޖ�ހ�ންޖެހުނީާޖީ.އެމް.އ ރްާވ�އިގެާބ�ނދ�ރު.ާއ�މ ލޭާބ�އިނ�ލްއ�ޤު ޅުގ�

ާއެ ާއެާވެސް ާވެސް ާފިކުރު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާދިޔ�އީ. ާއުވިގެން ާމިާާތ�ނުން ާސުވ ލ�ކީ ާދެން ާއުފުއްލެވީ. ތ�ނުން

ާސ�ބ�ބ  ާޖެހުނު ާގެންނ�ވ�ން ާބޭފުޅ�ކު ާގެންނެވި ާވިސްނ�ންވީާއިޞްލ ޙު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާބުއްދީގެާާމެދު ނޫންތޯއޭ

ވ�ނ�ާދުވ�ހުާޖީ.އެމް.އ ރ�ށްާހިންގ�ވ�ނ�9ާާްއ�ހ�ރުގ�އިާނޮވެމްބ�ރުާބ�ހުގ�އިާވ�ނ��131ާާތ�ރ ދުންާކިރ .ާފ އިތުވެދިޔ�ާ

ާމ ލޭގެހ� ާބ�ނއިނ�ލްއ�ޤުާބ�ާާވ ލުކުރި ާވ�އިގެ ާދ�ރުާވ މީ ާހ ގެ ާމިލ�ތު ާނެޓްވޯކުއޮތީ ާފެނުގެ ާކިހިނެއްތޯ. ާއ�ދު ތެރޭގ�އިާގެ

ނޑެއްހ ާހިސ ބުާވެސްާރެއިންާގ�މެމްބްާހޭއެންމެާކުޑ�މިނުންާފެންާތ�ޣ�އްޔ�ރުނުވެާހިފެހެއްޓުމ�ށްޓ�ކ�އިާބޭނުންކުރ�ންޖެ

ާއެ ާއެާނުގެނެވިގެން ާއެާއުޅެނީ. ާވެހިކ�ލްތ�ކ އިާާބޭފުޅުން ާބޭނުންކުރ�އްވ  ާތ�ނުގ�އި ާބެއްލެވިއިރު ާވ�ޑ�އިގެން ތ�ނ�ށް
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ާއިންޑިއ  ާނުގުޅިާާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާވެހިކ�ލ�ކ  ާމި ާސްޕެއ�ރޕ�ޓ�ކ އި ާއެ ާސ�ބ�ބުން ާގެންނ�ންޖެހުމުގެ ާސްޕެއ�ރޕ ޓް އިން

މިނޫންާއެހެންާހުރިހ ާކ�ންތ�ކެއްާވެސްާހުރީާާނީ.ާޓެލެފޯނުާނެޓްވޯކްާކ�ންތ�ކ ދ�ާއެތ�އްާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއްާޖެހިގެންާއެ

މިހެން.ާދެންާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާހ�މ�ާދެންމެާވިދ ޅުވެދެއްވީާހ�މ�ާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ށްާ

ާ ާދިޔ� ާކ�ންތ�އްތ�އް ނޑުމެއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާނުވ  ާފ�އިދ  ާންގޮތް. ާފެނިގެންާާއ�ހ�ރުާ�ނ�ށް ތެރޭގ�އި

ާކ�ންތ�އްާވެާ ާދެން ާބޭންކު،ާބޭންކުދިޔ�އިރު ާދިވެހިންގެާއ�މިއްލ� އޮފްާމޯލްޑިވްސްގެާާގެންާދިޔ�ާގޮތް.ާރ އްޖޭގެާބޭންކު

ނޑުމެންނ�ކ�ށްާނޭނގޭާއެާލ�ތުާމިއ�ދުާއޮތްހ  � ކ�މެއް.ާއެހެންވީމ ާރ�ނީާކިހިނެތްތ�އްތ�އްާކުތ�ންތ ާކ�ންާގޮތް.ާއ�ޅުގ�

ާފ�ރެސްމ ތޮޑާ ާމި  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުށ�ހެޅުއްވި ާމި ާސުވ ލުކުރޭ. ނޑުމެންނ  ާއ�ޅުގ� ާރ�އްޔިތުން ހިސ ބުން

ާމި ާގެންނ�ން ާމިހެން ާއިޞްލ ޙުތ�އް ާމި ާކުރ ތީވެ ާސުވ ލުާރ�އްޔިތުން ާވެސް ާމެންބ�ރ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޖެހުނީ.ާާދ އިރ ގެ

ނޑުމެންނ�ށްާދެންމެާއިވިގެންާއެާކޮބ�އިތޯާމީގެާ ާތެރެއ�ށްާާގޯހ�ކީ.ާއ�ޅުގ� ދިޔ�އީާމިގޮތ�ށްާކ�ންތ�އްކުރުމުންާމ�ޖިލީހުގެ

ާއެ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ . ާޖ�މ ކުރ�އްވ�ން ނޑުމެންގެާާބ ރު ާއ�ޅުގ� ާކުޑ�މިނުން ާއެންމެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ވިދ ޅުވ ހެން

ާދ�ންނ�ވ  ާވިސްނ ލ�ން ާކ�މ�ކު ާއ�ހ ލ�ން ާކ�މ�ކު ާނުވ�ތ�ާކ�މ�ކު، ާއިނދިކޮޅ�ށް ާސ�ރުކ ރ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ލިޔ�ސް

ާކ�މެއް ާދިމ ލ�ކުން ާހުރި ާމެންބ�ރ�ކު ާހުރި ާހޮއްވ�ވ ފ�އި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާފިކުރުގ�އި ާވިސްނުމ އި ާއެ ކޮށްދޭކ�ށްާާރ�އްޔިތުން

ާވ ހ�ކ� ާކުޑ�ކުޑ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުވޭ. ާމިާއެއްބ�ހެއް ާމޭރުމުން ާމި ާހ�މ� ާދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާއެސްާއެއް އ�ކީާާ.ޓީ.އޯތ�ނުގ�އި

ާޕ�ބްލިކުާ ާނިސްބ�ތްވ ާާ.ކުންފުންޏެއްާވެސް ާދ އިރ އ�ކ�ށް ާއެ ާއ�ޅުގ�ނޑު ާދޭން. ާޚިދުމ�ތް ާސ�ރުކ ރ�ށް މިގޮތ�ށް

ާކު ާއެސް.ޓީ.އޯގެ ާވިލިގިނލީގ�އި ާއޮންނ� ާވ�ކިން ާމ ލެއ  ާވ�ކިން ާނުވ�ވިލިމ ފ�ންނުގ�އި ާޔުނިޓެއް ާވ�ރެއްގެ ތާ�ޑ�

ާތ�ާއެސް.ޓީ.އޯ ާވިއްކ ނެ ާއެއްޗިހި ާވިއްކ  ާމުޅިާއިން ާއެބ�ދ�ން. ާއ ދޭސްކުރ�މުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހެދުމ�ށް ނެއް

ާވެސް.ާނވިލި ާތ�ނެއް ާގ�ނެލ�ންދ ނެ ާއިސްކުރެއް ާގޮތުގ�އި ާހ ޑްވެއ�ރއެއްގެ ާކުޑ�މިނުން ާއެންމެ ާނެތް ގިއްޔ�ކު

ާއ�މިއްލ� ނޑު ާާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާދެންނެވިން ާގުޅ ފ�އި ާވެސް ާޗެއ�ރމ�ނ�ށް ާއެސް.ޓީ.އޯގެ ާއިސްާއ�ށް ާވެރިންގެާސ�ރުކ ރުގެ

ނޑުމެންގެާރ�ށުގެާވިލި ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްދީގެންާނއ�ރިހުގ�އިާއެބ�ާދ�ންނ�ވ�ންާއ�ޅުގ� ނޑުމެންާބިންާލިބޭތޯ ގިލީގެާއ�ޅުގ�

ާއެސް.ޓީ.އޯގެާ ާސްޓޯރެއް ާހ ޑްވެއ�ރ ާއެތ�ނުގ�އި ާކޮށްދީފ ނ�މޭ. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާވެސް ާއެހީތެރިވެދީގެން ސ�ރުކ ރ�ށް

ނޑުމެންނ�ާފ�ރ ތުންާބ�ހ�އްޓ�ވ�އިދެއްވ ށޭ.ާކީއްވެގެންތޯ ށްާމިކ�ހ�ލ�ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށްާޢ�މ�ލީާސިފ�ާނ ންނ�ނީ.ާއެއީާއ�ޅުގ�

ާދ�ންނ�ވ ލެވުނީމ  ާވ ހ�ކ� ާއެއްބ�ހެއްާއެ ާކުރ ކ�ށް ާރ�އްޔިތުންާާއެކ�ން ާނުގ�ންނ�ވ .ާނ�މ�ވެސް ގެާނުވޭ.ާވިސްނ ވ�ޑ�އެއް

ާރުހު ާއެާންމ�ޖިލީހުގެ ާއެމް.ޑީއ�ކު ާނުވ�ތ� ާސީ.އޯއ�ކު ާހުންނ�ވ  ާާލިބިގެން ނޑުމެތ�ނުގ�އި ާއ�ޅުގ� ނ�ށްާންހުންނ�ވ�ންޏ 

ާއެ ާޙ�އްޤުގ�އި ާރ�އްޔިތުންާާރ�އްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެދެމޭ ާއެބ� ާވ�ރ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގުޅ ލ ފ�އި ފ�ރ ތްތ�ކ 

ާމި ާއެދެއޭ ާކ�މެއްާއެބ� ާކ�ހ�ލ� ާމިވެނި ާމިާާތ�ނުގ�އި ާއެބ�ހުރި ާސ�ބ�ބުތ�ކެއް ާކިތ�ންމެ ާކިތ�ންމެ ާމިކ�ހ�ލ� ކޮށްލ�ން.

ާއި ާކޮޒ ތުގެ ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހުގެ ާއ�ދި ާއ�ންނ�ންޖެހޭ. ާމ�ޖިލީހ�ށް ންމެހެންާޞްލ ޙު

ާދިފ ޢުކުރ�އްވ�އި، ާތ�ާސ�ރުކ ރު ާރ�ބ�ރު ާނުތިއްބ�ވ ސ�ރުކ ރުގެ ާވެގެން ނޑ�ކ�ށް ާމިފ�ދާ�ާއިޚްލ ސްތެރިކ�މ ާއްގ� އެކު
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ާކުރ�އްވ�އިފި ާދުނިާކ�ންތ�އްތ�އް ާމީކީ ާވ ނ�މ� ާކ�މެއްކ�މުގ�އި ާނުފެންނ ނެ ާޤ�އުމެއްގ�އި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެާާޔޭގެ ނޫން.

ާހުރިހ ާކ�މެއްާޓ�މެއްާހުސްއެކ�ނިކޮންާޤ�އުމެއްތޯާއެާވިދ ޅުވ ާސިސް ާމުޅިާކެޕިޓ�ލްާާސ�ރުކ ރ�ށް ކުރުމުގެާބ ރުދީފ�އި

ާ ާއޮތީ ާދީފ�އި ާސ�ރުކ ރ�ށް ާބ ރު ާކ�މެއްގެ ާއެހެާ�ހުރިހ  ާނިޒ މެއް. ާރިޔ ސީ ާއޮތް ާވ�ކިވެފ�އި ާޤ�އުމުތ�އްާބ ރު ންނޫން

ާވެސްާ ާލީބިޔ  ާމިޞްާއެބ�ހުރި، ާކ�އެހެރީ. ާވެސް ާއެހެންވީމ ރުގ�އި ާދިޔ�އީ. ާއެ ަޑްށ ުއުޅްއަވްނ � ންތ�އްތ�އް ެއ ފާ

ާވިދ ޅުވެފ�އިާާިތަމްނާނެމްނަނީކ ިއްޚާލްސެތިރްނޭނ ިޑޮމްކަރީސ ީރިތ ަހުރަދާނ ަނޫމާނެއްއަގޭއ މި  ތިއްބެވީ

ާކުރ�އްވ  ާާއެހެން ާވެނ�މ� ނޑުމެން ާރ�އ�ޅުގ� ާތ އީދުކޮށް ާއެާސް ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  ާބޭނުންފުޅުވ  ާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑުމެންާމިމިލްކުނިކުފ ނ�ށްާޤ�އުމުާވެސްާމ� ާތ�އްޔ ރ�ށޭ.ާއ�ދިާއެާކޮށްދޭންާއ�ޅުގ� މ�ނިކުފ ނުާާއެާއިމ�ނިކުފ ނ ާތިބީ

ާވެރިކ�މުގ�އ911ާިއ�ހ�ރުާކީއްކުރ�ނ21ާާްނިސްބ�ތްވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާޕ ޓީާ ނޑުމެންާާއ�ހ�ރުާވެސް ބ�އިތިއްބ�ންާއ�ޅުގ�

ާތ�އްޔ ރ�ށޭާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއިޚްލ ސްތެރިކ�މ  ާދ�ށުންާާގ�އިއެކުާޤ ނޫނުާމިތިބީ ާޤ ނޫނުނުއ�ސ ސީގެ ާމި ާއ�ދި ާގޮތ�ށް ވ 

ކ�މުގ�އިާވ ނ�މާ�ާއިންާމިކ�ހ�ލ�ާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރ�އްވ ދ�ލޭާބީނުގެއްާއުފެދިގެންދ ާޤ ނޫނުތ�ކ އިާރ�އްޔިތުންގެާޙ�އްޤުތ�އްާ

ނޑުމެންނ�ށްާއ�ޅުގ�ާ ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއޮބްޖެކްޝ�ނެއް ާއެއްވެސް ާނެތޭ ނޑުމެންނ�ކ�ށް

ާހުންނ މ�އްސ�ލ�ޖެހެންޖެހެނީާމިދެންނެވިާކ� ާމިހެން ާކުރިންާމިދެންނެވިާހ�ލ�ާކ�ންތ�އްތ�އް ނޑު މިސ ލުާާ�ތީވެ.ާއ�ޅުގ�

ާބ�ާޚ އްޞ� ާވ�އިގެ ާބ�އިނ�ލްއ�ޤްވ މީ ާމ ލޭ ާނގޮތެއްގ�އި ާދިގު ާމ ލެާދ�ރު ާއ�ދި ާހިސ ބ އި ާދިން ާކުއްޔ�ށް ާމުއްދ�ތ�ކ�ށް

ނޑުމެނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާފ�ރ ތުން ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާތިލ�ފުށި ާމިހިރ� ާފެންނ�ން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނުކުމެާއިން ާމިހ ރު

ާ ާބޮޑެތި ާބޮޑެތި ާމިދ  ާއެފެނިގެން ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް. ާކުރެާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާކޮރ�ޕްޝ�ނުގެ ާއ�މުރު ާމިހ ރުާކޯޓުން އްވިއޭ

ާއެވީާތިލ�ފު ާމ�ޖުބޫރު ާބޯޑ�ށް ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެ ާއިސްތިއުނ ފުާށި ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ން.ާއެ ާއ�ށް ާމ�ރުޙ�ލ  ާކޯޓު ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާބ ރުގ�އިާކިހިނެއް ާސ�ރުކ ރުގެ ާކޮޅ�ކ�ށްާތިއްބެވިާާވެގެންތޯ. ާއ�ށްާސ�ރުާ�ވ ތީާބޭފުޅުން ާޕ ޓީ ކ ރު

ާމިާ ާމ�ޖިާނިސްބ�ތްވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާރ�އްޔިތުންގެ ާހުންނ� ާއެމްތ�ނުގ�އި ާލީޑ�ރެއްލީހުގެ ާމެޖޯރިޓީ ާފ�ޅީގެ ގެާ.ޑީ.ޕީ

ާއޮތްާ ާދެއްވ ފ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްެއަކްނ ިދފާޢު � ވ ތީާތ�ނ�ކ�ށްާކުންފުންޏ�ކ�ށް ާނުވ�ތ�ާކުރުމ�ށް ާއ�ންގ�ވ ނެ. ހޫރިއްޔ 

ާއެާޕްރެޝ�ރާއ�ންނ ނެ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމިާކެ ާޕްރެޝ�ރާއ�ންނ ނެ.ާނުވ�ތ�ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާތެރެއިން ާއީާބިނެޓ�ށް

ާިމ ިއްޞާލަޙީކ ައުޅަގނުޑ ަހަމ ާތީއުދުކާރ ިއްޞާލެޙއް � އ�ކީ.ާއެހެންވީމ ާމ�އްސ�ލ� ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި އެާ.

ާމި ާމިކ�ން ާދިވެހިާހުށ�ހ�ޅުއްވ  ާގެންނެވީ ާއެއްާާހިސ ބ�ށް ާއ�ދިވެސް ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ާކ�މުގ�އި ާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އި

ނޑުާދ�ންނ�ވ ލ�ންާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ފ�އިާއޮތްާބ ރުާވ�ކިވެާ�މިާކ�މ�ކީާާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ށޭންބ�ރުންާވިސްނ މެފ�ހ�ރުާއ�ޅުގ�

ާއ�އު ާނިޒ މެއްގ�އި ާޤ�އުމުތ�ކުާކ�މެއްާރިޔ ސީ ާއެހެން ާނޫނޭ. ާރީސ ރޗްވެސް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ކޮށްލެވެންާގ�އި

ާކ�ރ�ޕްޝ� ާދިވެހިރ އްޖެ ާހެއްކ�ކީ ާއެއް ނޑު ާމ�އިގ� ާމީގެ ާއެބ�ހުއްޓޭ. ާކުރީގެ ާފްރީކޮށް ާލ�ތ�ހ ނުން ނޑުމެންގެާށް އ�ޅުގ�

ާގ�އިމު ާހ�މ� ާޤ�އުމުގެ �112ާާވެސް ާއ�ހ�ރު ާ�.�ވ�ނ� ާއެވްރެޖު ާރ�ގ�އި ާރ�ނގ�ޅ�ވ�ރެއްގ�އި ާކުޑ�ތ�ންކޮޅެއް ށްާނގ�ޅު.

ާއެ ާބ ާހިސ ބ�ށްާއޮތީ. ާދ�ތުރުކުރެވޭތޯ ާވެސް ާއޮތް ާބ ކީާ�ކީ ާސ�ރުކ ރުގެ ާމި ާާއ�ހ�ރު އ�ހ�ރުާާ�އޮތް
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ނޑުމެންނ�މ�ސ�އްކ�ތްކޮށްދެާ ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އިާކީއްވުމ�ށް ާބ�އެއްގެ ާވ�ރ�ށްާއެހީތެރިވ  ާޝުާވ�މ ތޯއޭ. ކުރިއްޔ ާބޮޑ�ށް

ާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.ާ

ާ

ާންާފ�ހުމީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ލްހ 

ާޤ  ާމި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިޞްލ ޙ ޝުކުރިއްޔ  ާހުށ�ހެޅުނު ާމި ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާާގުޅޭާާނޫނ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ގޮތުން

ާއ�ދިާާބޭނުން ާގޮތ އި ާއޮންނ ނެ ާބ�އްޓ�ންކުރެވިފ�އި ާޤ ނޫނު ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާވިޔ�ފ ރި ާއުސޫލުތ�ކ އި ާވިޔ�ފ ރީގެ ވ�ނީ

ާ ާމުޖުތ�މ�ޢުތ�ކުގ�އި ާތ�ރ�އްޤީވެފ�އިވ  ާދުނިޔޭގެ ާމިއ�ދު ާއުސޫލުތ�ކ އިާމި ާއ�ންނ� ާހިގ�މުން ާކ�ންތ�އްތ�އް ވިޔ�ފ ރީގެ

ނޑުތ�ކ�ށްާބ�ލ އިރުާވިޔ�ފ ރިކުންފުންޏެއްގެާ ނޑ�އެޅުމ އިާއެާވިޔ�ފ ރިާހިންމިންގ� ގުމ އިާއ�ދިާވިޔ�ފ ރީގެާސިޔ ސ�ތުާކ�

ނޑ�އެޅުމ�ކީާވ�ރ�ށްއްޔ�ންއެާކުންފުނީގެާބޯޑުާޢ� ާކ� ާވިޔ�ފ ރީގެާސިޔ ސ�ތު ާކުންފުންޏ�ށްާާކުރުމ އި،ާކުންފުނީގެ ބޮޑ�ށް

ާޤ ނޫ ާޒ ތުގ�އި ާއޭގެ ާކުންފުންޏ�ކީ ާބ ރެއް. ާޝ�ޚްސ�ލިބިގެންވ  ާނީ ާވުމ  ާއެާކ�ށް ާއެާކުންފުނީާއެކު ާޑިރެކްޓ�ރުން ާގެ

ާމެނޭޖިން ާކ�ންތ�އްތ�ކ ާޑިރެކްާކުންފުނީގެ ާކުންފުނީގެ ާމުޅިާާބެހޭާޓ�ރާއެ ާއެއީ ާގޮތ�ކީ ާއުފުލ�ންޖެހޭނެ ާޒިންމ  ގޮތުން

ލެއްގ�އިާހ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއްއެވްސ � އިާއޮތްާކ�ންތ�އްތ�ކޭ.ާއެހެންވީމ ދުނިޔެވެސްާމިއ�ދުާޤ�ބޫލުކުރ ާއެއްާހ�މ�އެއްގ�ާ

ާމިާމި ާވ ހ�ކ�ދ�ާތ�ނުގ�އި ާސ�އިންސްގެ ާރޮކެޓް ާާއްކ�ނީކީ ާނޫން. ާއީޖ ދުތ�ކެއްާއެއް ާއ�އު ާއ�އިސް ކުއްލިއ�ކ�ށް

ާއ�އު ާއުފ�އްދ�އިގެންާހ�ދ�އިގެން ާތ�ޢ ާއެާއުފެއްދުންތ�ކެއް ާއ�ށް ާދުނިޔެ ާޤ�އުމެއްރުކ�ންތ�އްތ�އް ާނޫން.ާާފުކުރ  ވެސް

ންވ�ނީާކުއްލިއ�ކ�ށްާސ�ރުކ ރުާކުންފުނިތ�ކުގ�އިާިމައުދ ައުޅަގނުޑ ަހިއރާ � ވެސްާނޫންާމީއ�ކީ.ާއެހެންވީމ ާމ�ޖިލީހެއް

ާ ާސ�ރުކ ރު ާކުންފުނިތ�ހިނުވ�ތ� ާމެނޭޖިންއްސ ވ  ާޢ�ާކުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެާާކުރުމ�ކީއްޔ�ންޑިރެކްޓ�ރުން ރ�އްޔިތުންގެ

ާމ�ސ�އްކ�ތްޒިންމ  ާބ�ދ�ލުކުރ�ން ާމިާކުރ�މުންއ�ކ�ށް ާކ�މ�ކީ ާއެއްވެސްާާއީދ  ާކ�މެއް. ާހިތ މ�ކުރ  ާވ�ރ�ށް ނޑު އ�ޅުގ�

ާރ�އްޔިތުންާ ާމ�ޖިލީހ�ކީ ާރ�އްޔިތުންގެ ާހ ލެއްގ�އި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމެންޑޭޓުންާގެ ާއޮންނ� ނޑ�އެޅިފ�އި ކ�

މ�ޖިލީހ�ކ�ށްާވެގެން ނުާހެދުމ އިާސ�ރުކ ރުާއ�ކީާޤ ނޫާމ�ޖިލީހުގެާދުސްތޫރީާޒިންމ ާނުވ ނެ.ާމިާބޭރުންާމ�ސ�އްކ�ތްކުރާ 

ާވިޔ�ފ ރިކު ނޑ�އ�ޅ�އިޒިންމ ދ ރުކުރުވުން.ާސ�ރުކ ރުން ާކ� ަސުރާކުރްނ ާމީލ ިސާޔަސުތަތްއ ަކނަޑެއުޅަމީކ � ރ�ން

ާއެއީ.ާއެހެންވީމ ާބ ރ�ށްާލިބިދީފ�އިެއީއ ާޤޫނުނައާސީސަގިއ ަދުއަލްތ ިހްނާގ  ާއިޚްތިޞ ޞެއް ޭއެގެތެރިއްނ � ވ 

ާމ�ސ�އްކ�ތްއަ  ާވ�ންނ�ން ނޑުމެން ާއެއްގޮތ�ކ�ށްޅުގ� ާމީ ާާކުރުމ�ކީ ާކ�ންކ�މުގެ ާކ�މ�ކ�ށްާހ�ާވެސް ނޑުާާއްލެއް އ�ޅުގ�

ާ ާމިސ ލ�ކ�ށް ާނުދެކެން. ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެާމި ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުށ�ހެޅުއްވި މ�އްސ�ލ�

ާ ާއ�މިއްލ� ާއ�ށް ާއ�މިއްލ� ާނުވ�ތ� ާއުޅުން ާފޯރުވ�ން ާނުފޫޒު ާމ�އްޗ�ށް ާބޯޑުގެ ާސ�ރުކ ރުން އްސ ާހިާމ�އްސ�ލ�އެއްގ�އި

ކ�ންކ�މުގެާާކ�މ�ށްާއެާކުރިމ�ސ�އްކ�ތްނ�ށްާފުރުޞ�ތުާނުދޭންާކުރ ާމެންބ�ރުންތ�މްސީލު ވިދ ޅުވ ާވިދ ޅުވުންާމިާހުރިހާ 

ާޖެހުނީމ� ާމ�އްސ�ލ� ާދެމ�ފިރިން ާގޭގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާމ�ޖިލީހެއް ާރ�އްޔިތުންގެ ާރ�އްޔިތުާހ�އްލ�ކީ ންގެާވެސް

އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާރުހުންާވެސްާރ�ާއެއް.ާމީހ�ކ ާއިންނ�ންޖެހުނީމ�ާއްޔ ާއެއީާމ�އްސ�ލ�މ�ޖިލީހ�ށްާއ�ންނ�ންޖެހިއްޖެ
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ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާހިސ ބ�ށް ާވ�ރ�ށްާހޯދ�ންޖެހޭ ާއެއީ ާމ�އްސ�ލ�ާގޮއްސިއްޔ  ާއެހެންވީމ ާާބޮޑު ާއެއީ. � އެއް

ާާައުޅަގނުޑެމްނ ިމައުދ ިވްސަންނެޖިހްއެޖ ަތްނޮކެޅްއ ުފާޅ ާދިއާރެއްއަގިއ ޮކްނެމ ަކަމަކށް  އްލެއްާހ�ވެސް

ާ ާއެކ�މ�ކ�ށް ާގޮތ�ށްާާއްލުހ�ހޯދޭނީ ާއ�ންނ� ނޑ ފ�އި ާދުންކ� ާހ�މ� ާކ�މެއް ާތެރެއިން.ާކޮންމެ ާމ�ގެއްގެ ާއޮންނ� ާއެ ހޯދ�ން

ާއެ ާކޮޅ�ކުން ާއޮތް ާއ�ޣުލ�ބިއްޔ�ތު ާވ�އްދ�އިގެން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ާބޭނުންާާއ�އިސް ާގޮތ�ކ�ށްާާމީހުން ވ 

ާ ާކ�ންކ�މުގެ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ނިންމ ލުމ�ކީ ާއެއީކީ. ާނޫން ާެއްއވެ � ހ�އްލެއް ާހ ސް ާސ�ރުކ ރު އްސ ވ ާހިލެއްގ�އި

ާއެނޫން ާއ�ދި ާމެނޭޖިންވެސްާކުންފުންާކުންފުންޏެއްގ�އިާނުވ�ތ� ާޢ�ާޏެއްގެ ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތުާއްޔ�ންާޑިރެކްޓ�ރ�ކު ކުރުމުގެ

ނޑުމެންާ ާމ�ސ�އްކ�ތްާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުވ�ން ާވިލިގެާބޮލުގ�އި ާދ އިރ ގ�އި ާއިސްކުރުާނކުރެވިގެންާނުވ ނެ.ާވިލިމ ފ�ންނު ގިލީގ�އި

ާފިހ ރ�ާާކ ވިއްާ ާވިއްކ ނެ ނޑޫ ާހ� ާނުވ�ތ� ާނެތިގެން ާއެކ�މ ާތ�ނެއް ާނެތިގެން ާއ�ށްާާއެއް ާއެސް.ޓީ.އޯ ގުޅޭގޮތުން

ާއެ ާފިހ ރ�ާދ�ންނ�ވ ލ�އިގެން ާމެނޭޖިާތ�ނުގ�އި ާއެސް.ޓީ.އޯގެ ާނެހެދުނީމ ، ާޗެއ ރމ�ނ�ކީާާންއެއް ާނުވ�ތ� ޑިރެކްޓ�ރ

ާޢ� ާމ�ޖިލީހުން ާއެރ�އްޔިތުންގެ ާހެދުމ�ކީ ާމީހ�ކ�ށް ާއްޔ�ންކުރ  ާކުންފުނިތ�ކުންާހާ�އީ ާކުރ  ާވިޔ�ފ ރި ާނޫން. އްލެއް

ާވިޔ�ފ ރި ާއެ ާވިސްނ ނީ ާފުޅ އ�ބ�ދުވެސް ާވިާއެއް ާއެ ާފިހ ރ�ޔ�ފ ރިކުރ ނީ ާމ�ރުކ�ޒެއްގެ ާއެހެނިހެންާކުރ  ާއ�ދި ތ�ކ އި

ާ ާތ�ންތ�ނުގ�އިާޤ އިމުޚިދުމ�ތްދޭ ާއެސެންޓ�ރުތ�އް ާވިޔ�ފ ރީާާކުރ ނީ ާާގޮތްާއެއްާާގެާސިޔ ސ�ތ ކުންފުންޏެއްގެ ާގޮތުގެާވ 

ާޗެއ ރމ� ާސ�ރުކ ރުން ާއ�ދި ާޢ�މ�ތިން. ާބޯޑެއް ާސ�ރުކ ރުން ާލިޔ�ސް، ާމެނޭޖިންާއްޔ�ނ�ކު ާސ�ރުކ ރުން ާންކުރިޔ�ސް،

ާސްޓެލްކޯ ާލިޔ�ސް، ާސްޓެލްކޯާޑ�އިރެކްޓ�ރ�ކު ާފެނ އި، ާވިއްކ  ާއިން ާއެމް.ޑ�ބްލިޔު.އެސް.އީ ާވިއްކ  ާދޭާާއިން އިން

ާވިއްކ ާތ�ކެ ާޖެހޭ.ާާހ ތީގެާއ�ގުާސ�ރުކ ރުންާބުނ ކ�ރ�ންޓްާޚިދުމ�ތ އިާއެސް.ޓީ.އޯާއިން އ�ގެއްގ�އިާވިއްކ ކ�ށްާނުވެސް

ާއެހެންވީމ  ާހެދޭނެ. ާނުވެސް ުކްނުފްނެޏްއ ޭބުންނޮކްށެގްނ ުކްނުފްނެޏްއެގ ިވަޔފީާރެގ ެތެރިއްނ � އެހެން

ާއެކ�ންކ�ާަރްއިޔުތްނ ައްތފާޯރ ަފަށްށ ަކްނަތްއަތްއ ާންނަނ ަކަމށް  ާދެން ާޖެހޭނީ ާސ�ރުކ ރުން ންާވެއްޖިއްޔ 

ާހ� ާމ�ގެއް ާއެހެން ާޑިރެއްލުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާކުންފުނީގެ ާބ�ދ�ލުކޮށްާހޯދ�ން. ާލޮސްގ�އިާކްޓ�ރުން ާކުންފުނި ގެން

ާދ�ރ�ނިވެރި ާކުންފުނި ާޚިދުމ�ތްާއޮޕ�ރޭޓުކޮށްގެން ާބޭނުންވ  ާނުވ�ތ� ާކުރީމ�ކ  ާޚ�ރ�ދުތ�އް ާރ�އްޔިތުންގެ ކުރުވ�އިގެން

ާކުންފުންޏެއްާ�ދިނީމ�ކ  ާދެމިާއެ ާނޯންނ ވެސް ާޤ�އެއް ާމި ާމުސްތ�ޤުބ�ލުގ�އިާާއުމެއްނެ. ާނޯންނެ. ާދެމިއެއް ވެސް

ާއެހެންވީމ ާޚިދުމ�ތެއް ާނުދެވޭނެ. ާޗެއ ރމ�ނ�ައިދ ަހަމ ައުޅަގނުޑެމްނ ީމަހުކ ގ� ވެސް ާއެސް.ޓީ.އޯ ށްާަުޅ ލ ފ�އި

ާދ�ންނ�ވ ލ�އިގެން ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ ާކުންފުންޏެއްގެ ާއ�ނެއް ާދ�ންނ�ވ ލ�އިގެން ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ ބޭނުންވ ހ ާާދ�ންނ�ވ ލ�އިގެން

ާމި ާކުރުމ�ކީ ާތ�ރ�އްާއީކ�ންތ�އް ާޒ�މ ނުގެ ާމުޖުމ�ތ�ޢުާވެފ�އިޤީމި ާސިޔ ސީ ާގޮތެއްއޮތް ާކުރ  ާކ�ންކ�ން ނޫންާާތ�ކުގ�އި

ާމ  ާއެއީ ާކުާއެއީކީ. ާއެކ�ން ާއެގޮތ�ށް ާއެހެންވީމ ކުރިން ާއ�އީ. ައުޅަގނުޑެމްނ ެއަބެޖޭހ ިމ ަރުއްސާމީލ � ރ�މުން

ނޑުމެންާމިއުޅެންިނާޒެމްއެގ ެތޭރަގިއ ިމިނަވްނ ިވޔަ  ވ ާގޮތްާވ�ރ�ށްާރ�ނގ�ޅ�ށްާާފ ރީގެާނިޒ މެއްގެާތެރޭގ�އިާއ�ޅުގ�

ާވ�ރ�ށް ާޚުދުމުޚުާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ާކ�ންތ�އްތ�އްބޮޑ�ށް ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުންވ ހ  ާތިމ މެން ާއުސޫލ�ކުން ކޮށްގެންާާތ ރު

ާއޮވެއްޖެާ ާކުންފުންޏ�ށްކުންފުންޏެއް ާއެ ާހިންގ�އިާއްޔ  ާބ ރު ާވިސްނުމުގ�ވެސް ާއެ ާމ�ސ�އްކ�ތްާގެން ާމިާއި ާއީާކުރުމ�ކީ
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ާހުރ�ސް ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާދިޔުމ�ށް ާކުރިޔ�ށް ނޑުާމިޤ�އުމު ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއް. ާސ�ރުކ ރުާާއެޅިގެންދ ނެ ާޤ�ބޫލުކުރ�ން ވެސް

ާއެކުރ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީާއެއީާވ�ރ�ށް ވެސްާއޭގެާާބޮޑ�ށްާސ�ރުކ ރުގެާމ ލީާސިޔ ސ�ތުާހިއްސ ވ ާކުންފުންޏެއްގެާބޯޑުން

ާހ ސިލު ާކ�ންކ�މ�ށްތެރެއިން ާކުރެވޭ ާގޮތ�ށް ާހ�މ�ާކުރެވޭ ާއ�ދި ާހިއްސ ވ ާއެހެާވ ންޖެހޭނެ. ާސ�ރުކ ރު ންމެ

ާލ ފ�އިކުންފުންޏެއް ާޑިރެކްޓ�ރުންނ�ށް ާއެާގެ ާނުވ�ތ� ާސ�ބ�ބުން ާނިންމުންތ�ކެއްގެ ާނިންމ  ާބ�ޔ�ކު ކުންފުންޏެއްގެާާތިބޭ

ާއެާާމެނޭޖިން ާސ�ބ�ބުން ާނިންމުމެއްގެ ާނިންމ�ވ  ާއެާށްކުންފުންޏ�ކ�ާޑިރެކްޓ�ރު ާޒިންމ  ާގެއްލުމެއްގެ މީހ�ކުާާވ 

ާބޭނުން ާސ�ރުކ ރުން ާއެއީ ާވިޔ�ފ ރިއ ނުާާ�ވިޔ�ސްާއުފުލ�ންޖެހޭނެ. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނު،ާކުންފުންޏާ ާވިޔ�ސް ބެހޭ

ާނިޔ ކުރ  ާޤ ނޫނު ާާބެހޭ ާމެނޭޖިންގޮތުގެ ާބޯޑުންާާމ�ތިން ާކުންފުނީގެ ާނިންމުމެއް ާއެފ�ދ� ާމ�އްޗ�ށް ޑ�އިރެކްޓ�ރުގެ

ާސ ބިތުވެއްޖެާ�ނ�މ�ާނިންމ�އިފި ާކ�މެއް ާއެފ�ދ� ާއުފުލ�ންޖެހޭާކ�މ�ށްާނުވ�ތ� ާޒިންމ  ާއެކ�މުގެ ާމީހ�ކު ާއެ ނެ.ާވ ނ�މ�

ާއ�ކީާކުންފުނީގެާމޭޖިން ާދިވެހިރ އްޖޭގެާކ�މ ާބެހޭާޤ ނޫނުތ�އްާމ ނ� ާމީހ�ކުާނިޔ ާޑިރެކްޓ�ރ�ކީ ާމ�ތީންާއެ ާގޮތުގެ ކުރ 

ާވ  ާލ�ޔ�ބ�ލް ާާޕ ރސ�ނ�ލީ ާއ�މިއްލ� ާއ�ކީ ާމ ނ� ާކ�މެއް. ާއުފުލެންއ�ށް ާޒިންމ  ާގެއްލުމެއްގެ ާޝ�ރީޢ�ތުގެާއެ ޖެހޭނެ

ާމި ާކ�މެއް ާއޮތް ާސ ފުކޮށް ާއެހ  ާވެސް. ާމީހ�ކުާާކުރިމ�ތީގ�އި ާބޭނުންވ ހ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާއެހެންވީމ  ކ�މ�ކީ.

ސްާރ�އްޔިތުންގެާގެންާބޭނުންވ ހ ާގޮތ�ކ�ށްާކުންފުނިތ�އްާނުހިންގިގެންާކުއްލިއ�ކ�ށްާއ�އިގެާބޯޑ�ށްާނ�އިސްާކުންފުންޏެއް

ާހިއްސ  ާސ�ރުކ ރު ާޢ�އްޔ�ންމ�ޖިލީހުން ާބޯޑު ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާކުވ  ާއެ ާޗެއ�ރމ�ނުންލުމ�ށ އި،ާކުރުމ�ށ އި ންފުނިތ�ކުގެ

ނޑުމެންގެާމިާދުސްތޫރީާާމެނޭޖިން ނޑުމެންާނ�ގ�ންާއުޅޭާއުޅުމ�ކީާމިއީާއ�ޅުގ� ޑިރެކްޓ�ރލުމުގެާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތުާއ�ޅުގ�

ާޚިލ ފުާމ�އް ާވ�ރ�ށް ާމިނިޒ މ  ާއެއް.ާއ�ބ�ދުވެސްާބ�ލ�ން ާހ�ރުދ�ނ ާސ�ލ� ާނިޒ މުގެާޖެހެނީާމިާސިސްޓ�މް ކުރެވޭތޯ.ާމި

ާގޮތ�ކ�ށްާ ާބޭނުންވ ހ  ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ާހ ސިލުކުރެވޭތޯ. ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާލ ފ�އި ތެރެއިން

ާމ�ޞްލ�ޙ�ތުާކުއްލިކުއްލިާއ�ށްާނިޒ މުާބ�ދ�ލުކުރީމ ާވ�ކިވ�ކިާއ�ފުރ  ާމުާމ�ޞްލ�ޙ�ތުާގެއްލިގެންާއިސްކުރެވިާޢ އްާދުންގެ

ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތުން ާބެހޭ ާއިޞްލ ޙ  ާހުށ�ހެޅުވި ާއެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެންވީމ  ާވ�ނީ. ާގޮތް ދ 

ާޢ�ބްދު ާއީވ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހ�މ� ާބޭނުންވ�ނީ ާއެހެންާهللا ާދުނިޔޭގެ ާކ�ންކ�ން ާފ�ދ�އިން ާވިދ ޅުވި ވެސް

ާކުއްލިއ�ކ�ށްާާތ�ންތ�ނުގ�އި ާހ�މ� ާކުރ�އްވ ށޭ. ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާޒިންމ ދ ރު ާތ�ންކޮޅެއް ާބ�އްލ�ވ  ާގޮތް ާއޮންނ� ވެސް

ާމީގެާ ާއ ނ، ާދިމ ވ އިރ�ށް ާމ�ޖިލީހުންާާއެކްސިޑެންޓެއް ާރ�އްޔިތުންގެ ާބ�ލ�ހ�އްޓ ނީ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާޓްރެފިކް ފ�ހުން

ާރ�އީސްާހުއް ާމ�ޖިލީހުގެ ާމ�ޖިާދ�ހުށ�ހ�ޅ ާގޮތެއްގެާމ�ތިންާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�މީންޢ އްމުާދެއްވ�އިގެންާރ�އްޔިތުންގެ ލީހުގެ

ާނޫނިއްޔ ާއެކ�ންާނުބެލޭާގޮތ�ށް.ާމިއީާކިހ ާބޮޑުާާއެކްސިޑެންޓު ހިނގިާސީނ�ށްާވ�ޑ�އިގެންާދެންާބެއްލެވުމ�ށްފ�ހުގ�އި

ނޑުމެންގެާމިާޑިސިޕްލިންާބ�ދ�ލުކުރ�ން.ާމިާާ�ޖޯކެއްތޯާމިއީ.ާއެހެންވީމ  ނޑުމެންާޖެހިއްޖެާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާސިޔ  ާތ�ރ�އްޤީވެފ�އިވ  ާވެސް ާތ�ންތ�ނުގ�އި ާއެހެން ާމ�ޖިލީހެއް ާހ�ދ  ާޤ ނޫނު ާމިާދުނިޔޭގެ ާމުޖުތ�މ�ޢުގ�އި ސީ

ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ސ�އްކ�ތްާކުރ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނޑުގޮތ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޖެހިއްޖެ. ާބްރޭންޑެޑްާކުރ�ން ާރ�ނގ�ޅު ާވ�ރ�ށް މެން

ާއ�ޅ�އިގެންާއ�އިާގ�މީހެއްާލ�އިގެންާރީތި ާއ�ރ�އިގެންާސ�ޅިާޓ�އީއެއް ާމިކ�މެއްާނުވ ނެ.ާތ�ރ�އްޤީވެ،ާބޫޓ�ކ�ށް ާއ�ދި މ�ކ 
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ާމީހ�ކ�ށްާ ާތ�ހުޒީބު ާތ�ރ�އްޤީ ާމ  ާކ�ންތ�އްތ�ކުން ާކުދިކުދި ާކޮށްލ  ާމިހެން ާތިމ  ާހ�މ�އެކ�ނި ާކޮންމެހެން ތ�ހުޒީބުވުމ�ކީ

ާއެހެދި ާވ�ނީ ާތ�ރ�އްޤީ ާވެށި ާދިރިއުޅޭ ާމީހ  ާވ�ނީ ާތ�ރ�އްޤީ ާމީހުން ާނޫން. ާއުޅުމެއް ާވިސްނުންާާގެން މީހުންގެ

ާބޫޓ�ކުންާވ ތ�ރ�އްޤީ ާހެދުމ�ކުން،ާއ�ރ  ާނޫންާމިާކުރެވިގެން.ާލ  ނޑިއ�ކުންާވ ކ�މ�ކީ.ާއިށީނާކ�މެއް ާގޮ ކ�މެއްާާދެވޭ

ާމިކ�މ�ކީ.ާއެހެންވީމ  ާއެންމެާފުރ�ތ�ާ�ނޫން ނޑުމެން ާރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ� ާކ�ންކ�ން ާޤ�އުމުގެ ާބ�ލ�ންޖެހެނީ މ�

ާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާ ާހުރި ާތެރޭގ�އި ާނިޒ މުގެ ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާބިނ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމުސްތ�ޤުބ�ލު ޤ�އުމުގެ

ާއ�ާ ާރ�ނގ�ޅުރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާއެހެންވީމ ާޅުގ� ާޖެހިއްޖެ. ާބޭނުންވ ާާ�ކުރ�ން ާމީހ�ކު ވ�ކި

ނޑުމެންާމިތ�ނުންާ ާއ�ޅުގ� ާއުސޫލ�ކީ ާދޫކޮށްލ�ންވީ.ާޤ ނޫނުާހެދުމުގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއުސޫލު ާކުރ  ގޮތ�ށްާކ�ންތ�އްތ�އް

ާނިންމ  ާޢ އްާމި ާމިއީ ާވެސް ާނިންމުމ�ކީ ާއެހެންވީމ ކޮންމެ ާނިންމުމެއް. ާނިންމޭ ާބޭނުންމ�ށްޓ�ކ�އި ާތ�ންފީޛީ ާ�މު

ކ�ންތ�އްތ�އްާމިގޮތ�ށްާކުރުމ�ކީާމިއީާާހ�އިޖެކްކުރުމުގެާބޭނުމުގ�އިާމިާވ�ކިވ�ކިާޚ އްޞ�ާކ�ންތ�އްތ�ކެއްާޤ ނޫނުގެާދ�ށުން

ާމިާ ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާކ�މެއް ާއޮތް ާމީގ�އި ާމ�ޞްލ�ޙ�ތު ާރ�އްޔިތުންގެ ާޤ�އުމުގެ ާމި ާހ ލެތްގ�އި އެއްވެސް

ނޑިވ�ޅެއް ާދ� ާދެއްކެމުންދ  ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާމި ާގޮވ ލ�ން ާވެސް ާސ�ރުކ ރ�ށް ވ ތީ.ާާކ�މ�ށްާފުރުޞ�ތުގ�އި

ާޤ  ާއެކ�ށީގެންވ  ާކ�މ�ށް ާބޭފުޅުންނ�ކީ ާޢ�އްޔ�ނުކުރ�އްވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޯޑ�ށް ާކުންފުނިތ�ކުގެ ބިލުާސ�ރުކ ރު

ާހ�އްދ�ވ�އި ާކ�މުގ�އި ާއެބޭފުޅުން ާއ�ދި ާޢ�އްޔ�ންާދެއްވ ށޭ. ާއ�ދ ކުރެއްބޭބޭފުޅުން ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތު ާނުކުރެއްވޭާވުމ�ށްފ�ހު

ާކުންާކ�މުގ�އިާ ާނެތްވ ނ�މ�، ާޤ ބިލުކ�ން ާހިންގުމުގެ ާދ ާކ�މ�ށްާފުނި ާފ�ހ�ތ�ށް ާނުގޮސް ާކުރިއ�ށް ާކުންފުނި ާވ ނ�މ�،

ާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ ާއެާކ�މ�ށް ާބޭނުމެއްާާނ�މ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކޮންމެހެން ާވ�ކިކޮށްދެއްވ ށޭ. ާމިހ ރ�ށް ާމިހ ރުން ބޭބޭފުޅުން

ާމ�ޖިލީހުންާއެ ާމި ާއެާނޫން ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާޢ�އްޔ�ނުކޮށްފ�އި ާސ�ކ�ރ ތްޖ�މީހުން ާމި ާވ�ކިކޮށްފ�އި ހ ކ�ށް.ާކޮންމެާމީހުން

ާ ާވެސް ާއެބ�ޔ�ކ�ށް ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތު ާއޮންނ� ާއެ ާތެރޭގ�އި ނޑުގެ ާއޮނިގ� ާމި ާމިާާދ�އުލ�ތެއްގެ ާކުރީމ ، ާއ�ދ  ބ�ޔ�ކު

ާފުރުޞ�ތުގ�އިާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާދ ނެ. ާނިމިގެން ާތެރެއިން ާއުސޫލެއްގެ ާހ�މ�ޖެހޭ ާވ�ރ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�އް ޤ�އުމުގެ

ާއިޞްލ ޙެއްާާނޑުާހ�މ�ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންއ�ޅުގ�ާ ާތ އީދުކުރެވޭނެ ވ�ނީާމިާއިޞްލ ޙ�ކީާމިއީާއެއްވެސްާހ ލ�ތެއްގ�އި

ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާއެދެނީ ާވެސް ާއ�ރިހުން ާމެންބ�ރުންގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�ށްާާނޫނޭ. ާވ ހ�ކ� މި

 ށްދެއްވުމ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާމިާއިޞްލ ޙުާމ�ޖިލީހުގެާތ�ޅުމުންާބޭރުކޮާތ އީދުކޮށްދެއްވ�އި،

ާ

ާކެވުން:ޙ�ސ�ންާވ ހ�ކ�ދެއްާއްމ�ދުާރ�ފީޤުފުވ�އްމުލ�ކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�

ާއިޞްލ ޙ�ށް ާބިލުގެ ާމިދ  ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�މުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި މިާާ�ޝުކުރިއްޔ 

ާއޮވެގެން ާސ�ބ�ބުތ�ކެއް ާބ�އިވ�ރު ާހުށ�ހ�ޅ�ންޖެހުނީ ނޑުާއިޞްލ ޙު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުާކ�މ�ށް ާކުރ�ނީ.ވެސް

ާ ާާއ �112ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާކުންފުނިތ�އް ާމިފ�ދ� ާހުރި ާރ އްޖޭގ�އި ާވިޔ�ސްާާކ�މ�ށްޖެހެންދެން

ާކ�މ�ށް ާބޭންކުާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާއ�ދި ާމޯލްޑިާވިޔ�ސް ާދި ާކުންފުންޏ�ކުންާަްާކ�މ�ށާވްސްއޮފް ާކޮންމެ ާމިއިން ވިޔ�ސް
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ނޑުމެންނ�ށްާ ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއ�އީ. ާލިބެމުން ާއިތުރުވ�މުން. ާއ�ހ�ރުން ާއ�ހ�ރުން ާފ�އިދ  ާބޮޑެތި ާވ�ރ�ށް އ�އީ

ންނ އިާގެާއެމް.ޑީާއ އިާއ�ދިާހުރިހ ާކުންފުނިތ�ކެއްގެާއެމް.ޑީޓީ.ޑީ.ސީާވ�ނ�ާއ�ހ�ރުގެާއެމް.�112ާދިޔ�އީާާފެނިގެންާމި

ާކުންފުނިތ�ކ�ށްާލިބިގެންވިާބޭފުޅުންާބ�ދ�ލުވެގެންާދިޔ�އިއ�ދިާއެހެނިހެންާބ�އެއްާމ�ޤ މުތ�ކުގ�އިާތިއްބެާ ާބ�އެއް ދިޔާ�ާމ�

ާ ާމިދިޔ� ާފ�ދ�އިން ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާއ�ށް ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާއ ދެ ާބޮޑ�ށ�11�ާްގެއްލުން. ާވ�ރ�ށް ާވ�ނީ ގ�އި

އިންާދެވޭކ�ށްާނެތް.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާބޯޑުންާާލިބެންޖެހޭާފ�އިދ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާލިބުނުާފ�އިދ އ�ކ�ށްާންވެ،ާހިއްސ ާގެއްލު

ާފ�އިދ  ާވ�ރެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާގޮތ�ކ�ށް ާހ�މ�ާނިންމެވި ާނިންމެވީ. ާދެއްވ�ން ާއިންާާއެާއެއް ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގޮތ�ށް

ާ ާއ�ހ�ރު ާކުރީ ާއޭގެ ާދިޔ�އީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނ�ށް 6�ާާއ�ޅުގ� ާހިއްސ ާރުފިޔ  ާއިރު ާޖެހުނު �11�ާާއ�ކ�ށް 49ާއ�ހ�ރު

ާޖެހިގެންާހިއްސ ރުފިޔ ާ ާއެހ ާއ�ކ�ށް ާތ�ން.ާއ ދެ،ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާލިބުނުާާދިޔ� ާފ�އިދ  ާޢ އްާވ�ރ�ށް ާވިޔ�ސް މުާކ�މުގ�އި

ާނިންމެވި ާގޮތ�ށް ާނުދެއްވ  ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާހ�މ�ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާއ ދެ، ނޑުމެންނ�ށްާާތ�ން. ާއ�ޅުގ� އެއ އެކު

ާއެސް.ޓީ.އޯގ�އިާނިގެންފެ ާއ�ދި ާވެސް ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގ�އި ާ%ާދިޔ�އީ ާބޯޑ�ކީ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ސ�ރުކ ރުނ311ާާްވެސް

ާޖެހުނީާކީއްވެގެންތޯ.ާއެއީާކުރީގ�އިާދިޔ�ާތ�ން.ާއ ދެ،ާއެހެންާވ ންާބޭނުންފުޅުވިާގޮތ�ށްާބޭނުންފުޅުވިާބ�ޔ�ކުާހޮވިގެން

ާއެ ާއިވިގެން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދެންމެ ާހ�މ� ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވިާާދިޔ�ާވެސް ާއެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފޭދޫ

ާބ�ދ�ލު ާއެމް.ޑީން ާއެކ�މ ކުއްލިއ�ކ�ށް ާހުށ�ހެޅުނީމ� ާއިޞްލ ޙެއް ާާކުރ�ން ާކުރ�އްވ�ންާއުފެސުވ ލު ާއެކ�ން އްދެވި.

ާކުރިން ާއޭގެ ާާވެސްާޖެހިވ�ޑ�އިގ�ތީ ާޤ ނޫނ  ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާމި ާއެއްާހ�މ� ާއޮތީ ންނ�މ�ވެސްާގޮތ�ށް.ާއެހެާގ�ވ އިދުތ�އް

ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއިރެއްގ�އި ާއެއްވެސް ާފެނިގެންނުދޭ ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހިއްސ ވ ާާއޭގެކުރިން ާސ�ރުކ ރުން ބޯޑ�ށް

ާތ�ނެއް.ާނިސް ާނެންގެވި ާޑިރެކްޓ�ރުން ާބޭނުންފުޅުވި ާސ�ރުކ ރުން ާވޯޓުލ�އްވ�އިގެން ާފ�ރ ތުން ާސ�ރުކ ރުގެ ބ�ތުން

ާއެ ާވ�ރު ާއޮތް ނޑ�އެޅިފ�އި ާކ� ާތިއްބެވީ.ާސ�ރުކ ރ�ށް ާޑިރެކްޓ�ރުން ާހ�މ�އެކ�ނި ާއ�ދ�ދ�ށް ާމިާާކޯޓ ގެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް

ާ ާމ�11�ިދެންނެވި ާކުންފުނީގެ ާދެ ާމި ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާއ އި ާއެސް.ޓީ.އޯ ާދިޔ�އީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގ�އި

ާ ާބޭނުންވ  ާސ�ރުކ ރުން ާސ�ބ�ބުން ާދެއްވުމުގެ ާވޯޓު ާސ�ރުކ ރުން ާމި ާގޮތ�ށް ާހ�މ�އެކ�ނިާޑިރެކްޓ�ރުދެންނެވި ން

ާކިހިނެއްތޯ.ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާޢ�އްޔ�ން ާދިޔ�ާތ�ން.ާއ ދެ،ާނ�ތީޖ އ�ށްވީ ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާއ�ށ�11�ާާްކުރެވިގެން ވ�ނ�ާއ�ހ�ރު

ާމޯލްޑިވްސްާލިބިގެން ާޓުއ�ރޒް ާޔޮޓް ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ. ާގެއްލުން ާބޮޑު ާާދިޔ� ާޑޮލ�ރ9ާާު.�އ�ށް މިލިއ�ން

ާތިއްބެވިާާދެއްވ�ންާކޯޓުންާބޭރުގ�އިާޖެހިފ�އި އޮތްާމ�އްސ�ލ�ާނިންމުމ�ށްޓ�ކ�އިާދެއްވ�ންާނިންމެވީާއޭރުާއޮތްާބޯޑުގ�އި

ާ ާހިއްސ ވ  ާޑިރެކްޓ�ރ�ކުާއ9ާެރ�އްޔިތުން ާއެއް ާތެރެއިން ާކުއްލިާާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާވ�ޑ�އިގެންާނެތީސް ާމ ލޭގ�އި ވ�ގުތު

ާ ާހ�މ� ާތިއްގޮތ�ކ�ށް ާކުދެން ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ ފ�އި ާމެދުގ�އި ާބޭފުޅުންގެ ނޑ�ށްާބެވި ާއ�ޅުގ� ާނިންމެވީ. ާނިންމެވުމެއް އްލި

ާބ� ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއެކ�މ  ާވ�ކ ލ ތުއެނގުނު ާދެކޮޅ�ށް ާބޭފުޅުން ާގޮތުންާއެއް ާއ�މިއްލ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ކުރެއްވި.

ާނިންމުން ާއެ ާތ އީދުކުރެއްވީމ� ާބޭފުޅ�ކު ާއެއް ާކޮންމެވެސް ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ ާބ�އެއް ާތިއްބެވި ާއެާާވ�ޑ�އިގެން ާވެސް

ާގޮތ� ާއެދިޔ� ާސ�ބ�ބ�ކީ ާއެއް ާދިޔ� ާވެގެން ާގެއްލުމެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާކުންފުންޏ�ށް ާއެ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާނިންމެވީ. 9ާ.�ށް
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ނޑުމެންާވިސްނ ލ�ންޖެހޭާކ�މެއް.ާާގޮތ�ށްާދެއްވ�ންާނިންމެވިާނިންމެވުންާއެއީާމިލިއ�ންާޑޮލ�ރުާއެ ވެސްާހ�މ�ާއ�ޅުގ�

ާއެ ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާއެތ�އް ާމިފ�ދ� ާމިާގޮތ�ށްާއ ދެ، ާއ�ށްާއޮތީާދިމ ވެފ�އި ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ .

ާފ�އިދ ވ31ާިާގ�އ�11�ި ާާމިލިއ�ން �112ާއިރު 3�3ާާގ�އި ާއ�ދި �11�ާމިލިއ�ން ާފ�އިދ ވި.26ާާގ�އި މިލިއ�ން

ާއެއްވެސްާ ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާކުންފުނީގެ ާއެ ާމިދެންނެވީ ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� އެހެންނ�މ�ވެސް

ާލިބިގެނެއްާއެ ާާއްޗެއް ާހ�މ�އެކ�ނ�11�ާާިނުދިޔ� ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�އެހެންމެ ާއ ދެ، ާއ�ހ�ރު. ވ�ނ�

ާމިފ�ދާ�.އެމް ާހިއްސ ވ  ާސ�ރުކ ރު ާރ�އްޔިތުންނ އި ާއ�ދި ާހިއްސ ވ  ާސ�ރުކ ރު ާކުންފުނިތ�ކުގ�އި ާމިފ�ދ� ާނޫން ޑީންނެއް

ާބ�ދ�ލުވ ންޖެހެނީކު ާއެކ�ންޏެާންފުނިތ�ކުގެ ާއިން ާބ�ދ�ލުވ ންޖެހޭ.ާއެމް.ޑީ ާވެސް ާޗެއ�ރމ�ނުން ާހ�މ�އެގޮތ�ށް ާނޫން. އް

ާމިހ  ާޚ އްޞ�ކޮށް ާސ�ބ�ބުން ާޕްރެޝ�ރުގެ ާއ�ންނ� ާސ�ރުކ ރުން ާވެސް ާޗެއ�ރމ�ނުންނ�ށް ރުާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ

ާއެާ ާގޮތުން ާކުރ�އްވ  ާއ�ހ�ާކ�ންތ�އް ާމިދިޔ� ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ާދެކުނިން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުފޫޒު ާހިންގ�ވ  ާއެ ރުާބޭފުޅުން

ނޑުމެން ާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ� ާގޮތް.ާޚުދުމުޚްތ ރުގެ ާކ�ންތ�އްާކުރެއްވި ާދުށިާއ�ހ�ރީާޖ�ލްސ ގ�އި ނޑުމެން ންާދ�އްކ އިރުާއ�ޅުގ�

މުާހިއްސ ދ ރުންނ�ށްާޒިރުވެާތިއްބެވިާޢ އްއެރޭާއެާޖ�ލްސ ގ�އިާޚުދުމުޚްތ ރުކޮށްާކ�ންތ�އްާކުރެއްވިާގޮތް.ާއެާތ�ނ�ށްާހ 

ާފުރުޞ�ތުދެއްވި ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވިާވ ހ�ކ�ދެއްކުމުގެ ާހ�މ�ާވ�ރ އި ާއ�ދި ާތިއްބެވިާާގޮތ އި ާވ�ޑ�އިގެން ާސ�ރުކ ރުން އެހެންމެ

ޅުއްވިާފ�ހުންާވޯޓުލ�އްވ ފ�އިާވެސްާވޯޓުާފޮށީގ�އިާއ�ތުންާޖ�ހ ފ�އިާއެާކުާންމެއެާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީގެާޑިރެކްޓ�ރު

ނޑުމެންާދުށީ ނޑުމެންގެާހ ޒިރުގ�އި.ާއެހެންވީމ ރޯލުާއ�ޅުގ� ގޮތ�ށްާހިނގ ތީވެާާފ�ދ�ާއެތ�އްާކ�ންތ�ކެއްާމިމިާ�މުާއ�ޅުގ�

ާގެން ާބ�ދ�ލުތ�އް ާބ�ދ�ލުމިކ�ހ�ލ� ާޤ ނޫނުތ�ކ�ށް ާއެނ�ންޖެހެނީ. ާއެާގެނ�އުމ�ކީ ާއެކ�މ ާވ�ގުތ�ކު ާޤ�އުމ�ކ�ށް ާއެ ާތ�ނ�ކ�ށް

ާ ާއެންމެ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާހުރި ާގޮތ�ގުޅުން ާހުރި ާއެހެންވީމ ފ�އިދ  ާކ�މެއް. ާކުރ�ންޖެހޭ ގ�އިާގޮތުާައުޅަގނުޑ ެދކޭ � ކ�ށް

ާވ�ގުތުާގެންނ�ންޖެހިއްޖެާބ�ދ�ލެއް.ާކުރީގ�އިާމިާނޫންާގޮތ�ކ�ށްާކ�ންތ�އްާކުރ�މުންާާމިފ�ދ�ާބ�ދ�ލ�ކީާހ�މ�ާކޮންމެހެންާމި

ާބ�ދ�ލު ާއިރ�ކު ާވެސްދިޔ� ާބޭނުންފުޅެއްާހުށ�ހ�ޅ ކ�ށް ާބޭފުޅ�ކު ާއެހެންނ�ާއެއްވެސް ާމިގޮތ�ށްާމ�ވެނުވޭ. ާމިއ�ދު ސް

ނޑ�ށްާާނެވިާކ�ހ�ލ�ާއެތ�އްާސ�ބ�ބުތ�ކ ދެންާޖެހެނީާމިބ�ދ�ލުތ�އްާހުށ�ހ�ޅުއްވ�ންާމިާ ހެދި.ާއ ދެ،ާކޮންމެއ�ކ�ސްާއ�ޅުގ�

ާނޫން.ާ ާއެކ�ންޏެއް ާކުންފުނިތ�އް ާފ�ދ� ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާއ އި ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާގޮތުގ�އި ޤ�ބޫލުކުރެވޭ

ާއެން ާލިބެންޖެހޭ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއެދ�ނީ ާވެސް ާއ�ށް ާއެސް.ޓީ.އޯ ާމިއ�ދު ާރ�ނގ�ޅުާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ މެ

ާގޮސް ާދ�ށ�ށް ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާފ�އިދ  ާލިބެންޖެހޭ ާނުލިބި. ާއެާ�ކުރިއެރުންތ�އް ާއ�ގުތ�އް ާހިއްސ ގެާާހިއްސ ގެ ވ�ނީ

ާއެހެންވީމ  ާގޮއްސ�. ާދ�ށ�ށް ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއެާ�ބ ޒ ރުގ�އި ާއެބ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިާއެއިން ާމިހ ރު ނގޭ

ާމި ާބޯޑުތ�ކުގ�އި ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާމިާާކުންފުނިތ�ކުގެ ާއެާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާބޭފުޅުންގެ ާއެންމެާާކުރ�އްވ  ދ�ނީކީ

ނޑުމެންނ�ށްާމިހ ރުާކޮންމެހެންާމިފ�ދ�ާބ�ދ�ލުތ�އްާގެންނ�ންާމި ޖެހެނީ.ާާރ�ނގ�ޅ�ކ�ށްާނޫންާކ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ�

ާ ާއ�ޅުކޮންމެއ�ކ�ސް ާއ ދެ، ާއިޞްލ ޙެއް. ާތ އީދުކުރ  ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ކީ ނޑުމެންާމި ގ�

ާމި ާއ�އިސްގެން ާއިޞްލ ޙު ާކުންފުނިތ�ކުގެާޑިރެކްޓ�ރުންނ�ކީާހ�މ�ާާއުއްމީދުކުރ�ނީާމި ސްބ�ތުންާނިާހިއްސ ގެދެންނެވި
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ާމިއ�ށްވުރެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެވިގެން ާހިންގޭނެާާޑިރެކްޓ�ރުން ާއުސޫލުން ާގ�ވ�ރނ�ންސްގެ ާގުޑް ާމިއ�ށްވުރެން ޑިމޮކްރެޓިކްކޮށް

ާން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާންފުނިތ�އްާވެގެންާދިޔުރ އްޖޭގެާކުކުންފުނިތ�ކ�ކ�ށްާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާންދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާޢ�ބްދުއިހ�ވ�

ާރ�އީސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ.ާ ާނ�ންބ�ރު ާހުށ�ހެޅިފ�އިވާ ާކުންފުންޏ �6/31ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނ�ށް ބެހޭ

ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރުާާއިޞްލ ޙ�ށް ާޢ�މ�ލުކުރ�މުންދ ތ  ާމިޤ ނޫނ�ށް ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ބޭނުން

ާ ނޑ�ކ�ށް ާކ�މ�ށ39ާާްގ ތްގ� ާއެބ�ޖެހޭ ާވިސްނ ލ�ން ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�ވ�މުން. ާމިދ�ނީ ާއ�ހ�ރު ވ�ރ�ކ�ށް

ާޤ�ބޫލު ނޑ�ށް ާތ�ންތ�ނުގ�އ�ޅުގ� ާއޮންނ� ާސިސްޓ�މް ާޕ ލިމ�ންޓްރީ ާއ�ދި ާނިޒ މުތ�ކ އި ާރިޔ ސީ ާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރެވެނީ އި

ާދުނިޔޭާ ާއ�ދި ާމުޖުތ�މ�ޢުކުރ�މުންދ ާހ�މ�ތ�ކ އި،ާއުސޫލުތ�ކ އި ނޑުާާތ�ކުގ�އިާކ�ންާކުރ�މުންގެާތ�ހުޒީބު ާގޮތް.ާއ�ޅުގ� ދ 

ާ ާހިތްހ�މ�ނުޖެހޭއިރ�ށް ާކ�މ�ކ  ާގޮތ�ށް ާބޭނުންވ  ނޑު ާކޮށްލ�އިގެންާއ�ޅުގ� ާބޭނުން ާބ ރެއްގެ ާއޮތް ާއ�ތުގ�އި ނޑުގެ އ�ޅުގ�

ާ ާމ�ޞްބ�ދ�ލުގެނ�ޤ ނޫނ�ށް ާއެންމެ ާއެއީ ާޤ�ބޫލެއްާއުމ�ކީ ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާގޮތް ާރ�ނގ�ޅު ާއެންމެ ާހުރި ލ�ޙ�ތު

ާމިާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާފ�ދ�އިން ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާއެހެން ާބ�އެއް ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނުކުރެވޭ.

ާވެދ ނެ ާކ�މުގ�އި ާތ�ން ާކުރ  ާކ�މެއް ާހުރިހ  ާމ�ޖިލީހ�ކީ ާކ�މ�ށްާކ�މުާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވެދ ނެ ާނޫނީ ާހީތ�ށް ގެ

ނޑުމެންނ�ށްާމިއ�ންނ�ނީާފެންނ�މުން.ާ ނޑުމެންނ�ށްާމިއ�ދުާޤ�ބޫލުކުރެވޭާތ�ންާމިއ�ންނ�ނީާނޫނީާމ�ންޒ�ރުާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާފ�ރ ތްތ�ކާ  ާއެކިއެކި ާޢ�މ�ލުކުރ�ން ާޤ ނޫނުތ�ކ�ށް ާއެ ާހ�ދ  ާޤ�ނޫނުތ�އް ާމ�ޖިލީހުން ާމިޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާކ�ރ�މުންގެންާވ ލުކުރީމ ހ� ާއެ ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާއެ ާޤ ނޫނ ދެން ާނޫނީ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާއެާާދ  ާޢ�މ�ލުނުކުރީމ  ާއެއްގޮތ�ށް

ާއިންތިޒ މު ާބެލޭނެ ާމިކ�ންތ�އްތ�އް ާތ�ރުތީބުތ�އް ާމެންބ�ރ�ކުާާތ�ކ އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެންމެ ނޑ�އެޅިފ�އި. ާކ� ވ�ނީ

ާ ާވ އިރ�ށް ާއެކްސިޑެންޓެއް ާފ�ދ�އިން ާމ�ޖިލީހުގެާާއެތ�ނ�ށްފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ާމި ާދެން ާދ�ންނ�ވ ފ�އި ާރ�އީސ�ށް މ�ޖިލީހުގެ

ާހިނގ  ާހ�މ�ޖެހޭާާބޭފުޅ�ކުާއެކ�ން ާއެއީާއެންމެ ާދިޔ�އިމ  ާކ�ންތ�އް ާމިާމ�ޖިލީހުގެ ާހިސ ބ�ށް ާފޮނުވ  ާބ�ލ�ން ދިޔ�ާގޮތް

ާވިސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ�ންނ�ވ�ން. ާވެސް ާވ ހ�ކ� ާދ�ތި ާޤ�ބޫލުކުރ�ން ނ�ންޖެހޭާއުސޫލުކ�މުގ�އި

ާ ާމިހ ރު ާއ�ދި ާކުންފުނިތ�ކ�ށްވ އިރު ާއުފ�އްދ ފ�އިވ  ާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާވިޔ�ފ ރިތ�އް ާކުންފުނިތ�ކ�ކީ ވ�ނ�3ާ�ާކ�މ�ކީ

ާކުންފުނިތ�ކުންާ ާއެ ާމ�ތިން ާހ�މ�ތ�ކުގެ ާއުސޫލުތ�ކ އި ާވިޔ�ފ ރިގެ ާމިނިވ�ން ާއުޅެމުންދ އިރު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ޤ�ރުނުގ�އި

ާހ ސިލުކު ާތ�ރ�އްޤީ ާމިނިވ�ންކ�މ ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށް ާފުރިހ�މ� ާފުރުޞ�ތު ާކުރިއެރުވުމުގެ ާވިޔ�ފ ރިތ�އް ާނޫނީ ާރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާލިބިދޭންޖެ ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާއެ ާމިއ�ދުާހޭއެކު ާކުންފުނިތ�އް ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ކ�ން.

ާއެ ނޑ�އެޅިާާހިންގ�މުން ާކ� ާމުއްދ�ތ�އް ާދިގު ާނޫނީ ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާއ�ހ�ރ�ކ�ށް ާޕްލޭންތ�ކ އިާދ�ނީ ާވިޔ ފ ރީގެ ގެން

ތ�ޞ�އްވ�ރުތ�ކެއްާހެދިގެންާއެާތ�ޞ�އްވ�ރުތ�ކުގެާޙ�ޤީޤ�ތްާހެދޭނެާގޮތެއްގެާމ�ތިން.ާކުންފުނީގެާބޯޑުތ�ކުންާމިދެންނެވިާ

ާކުރު ާއެކ�ންތ�އްތ�އް ާއ�ށް ާފުރިހ�މ� ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްާއެންމެ ާހުންނ� ާހިންގ�ން ާއެޕްރޫވްކޮށްާކުންފުނި މ�ށްޓ�ކ�އިާޕްލޭންތ�އް



 57

ާމ�ސްއޫޒި ާއެހެންާާއެާާހ�ވ ލުކޮށްގެން.ާލިއްޔ�ތުތ�ކެއްންމ ތ�ކ�ކ އި ާނޫނީ ާވ�ދެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތެރެއ�ށް ކ�ންތ�ކުގެ

ގެއްލުމ�ކ އިާނޫނީާއެާާހ ނ�މ�ާއެާކުންފުނިތ�ކ�ށްާލިބޭާހުރިާކުރ�ންާވެއްޖެކ�ންތ�އްތ�އްާގ�ޑުބ�ޑުާމިވ�ދެާއިދ ރ ތ�ކުންާ

ާޒިންމ ާމުގެދިޔުވިޔ�ފ ރިާހ�ލ ކުވެގެންދ ާ ނޑުމެންާނޫނީާމިދެންނެވިާފ�ރ ތްތ�ކުންާހުރިހ  .ާއެއްާއުފުލ�ންޖެހޭނީާއ�ޅުގ�

ާކޮށްގެންާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއީކީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާނޫން. ާކ�މެއް ާކ�މުގެވ ނެ ާގ�ޑުބ�ޑުާއެ ާވ�ދެ ކޮށްގެންާތެރެއ�ށް

ާހޯާ ާރުހުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާނޫން. ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާވ ނެ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާވެސް ާމ�ޤ މުތ�އް ދ�ންޖެހޭ

ާކޮށްާނުދިނީމާ  ނޑުމެންާވ�ކިާމީހ�ކ�ށްާގުޅ ލ އިރ�ށްާއެކ�މެއް ނޑ�އެޅިފ�އިވޭ.ާއ�ޅުގ� ާތ�ފްޞީލުކޮށްާކ� ރ�އީސް،ާވ�ރ�ށް

މ�ޤ މެއްާއެާމ�ޤ މ�ކީާމ� ނޑ�އ�ޅާ  ދެންާޤ�އުމުގެާކ�ންތ�އްތ�އްާާވ ނ�މ�ާކ�މ�ށްާކ�މ�ށްާހ�ދ�ންާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ ާާޖިލީހުންާކ�

ނޑ�ާދުާމިތ ާހުރެދ�ލުވެގެންާދ ނެާގޮތްާއެއީާމިއ�ބ� ނޑުމެންާއ�ޅުގ� ށްާދ�ންނ�ވ ކ�ށްާއެހ ާފ�ސޭހ�ާކ�މެއްާނޫން.ާއ�ޅުގ�

ާވެސް ނޑުމެންނ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާާއެބ�ޖެހޭ ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާއެހެން ާއެހެންާދުނިޔޭގ�އި ާދުނިޔޭގ�އި ާގޮތ އި ާކުރ  ކ�ންތ�އްތ�އް

ާމުޖުތ�މ�ޢުާކުރިއ�ރ ފ�އިވ  ާއެތ�ކުގ�ތ�ހުޒީބު ާއޮާއި ާކޮށްފ�އި ާބ�ލ ،ާތްކ�ންތ�އްތ�އް ާޢިބުރ�ާގޮތް ާއެކ�މުން ތްތ�ކެއްާހޯދ 

ާމިރ އްޖެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިާލިބި ާއެާއ އި ާހޯދ ،ންާޤ�އުމ�ށް ާގޮތްތ�ކެއް ާފ�އިދ ހުރި ާމ�ގ�ށްާާމެ ާއެ ވިސްނ 

ާވ ން.ާމި ާކ�މުގ�އި ާބ�ޔ�ކު ނޑުާނޫންާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތްކުާގޮތ�ކ�ށް ާމިާރެވޭމެންނ�ށް ގ�އިާޤ�އުމުާާނ�މ�

އ އިާކުރިއެރުންާނުލިބިާމުޅިާޤ�އުމުާއެހެންާާރ�އްޔިތުންނ�ށްާލިބެންވ ާފ�އިދ ޤ�އުމުގެާާހުރިާކުންފުނިތ�އްާހ�ލ ކުވެާމި

ާއެ ާޤ�ބޫލުކުރެވޭތީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންާާދިމ ލ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ�ންނ�ވ�ން. ާވެސް ވ ހ�ކ�

ނޑ�އ�ޅ ާމިތ�ނުާހިއްސ އ�ކ�ށްބ�ހ�ންވީާމިންވ�ރުާބުނެދީާކުންފުނިތ�ކުންާާކުންފުނިތ�ކ�ށްާފ�އިދ  ންާދޭންވީާމިންވ�ރުާކ�

ާވެއްޖެ ާނިންމ�ން ާގޮތެއް ާާމ�ޖިލީހުން ާކ�ންތ�ކ ނ�މ� ާއުނދ�ގޫ ާދ�ތި ާދިމ ވެދ ނެ ާހިންގުމ�ށް ާވެާކުންފުނިތ�އް ސްާމެދު

ާވިސްނ ލ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާރ�އީސްއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނިންމ�� . ާބޯޑުތ�ކުން ާކުންފުނީގެާކުންފުނީގެ ާގެންދ�ނީ މުން

ާ ާދ ނީ ާފުޅ ކުރ�މުން ާނޫނީާާ�ކޮންގޮތ�ކ�ށްާާ�މިސްރ ބ�ކ�ށްާކޮންވިޔ�ފ ރި ާވިޔ�ފ ރީގެ ާބ�ލ  ާކުންފުނިތ�ކުން ކިހިނެއްކ�ން

ާއެބ�ހުރޭ.ާ ާސިޔ ސ�ތުތ�ކެއް ާވިޔ�ފ ރީގެ ާހުންނ� ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާއެބ�އިކ� ާބ�ލ  ާނިސްބ�ތުން ާވިޔ�ފ ރިާމީހުންާފ�އިދ ގެ ގެ

ނޑ�އ� ާކ� ާކިހިނެއްކ�ން ާދިމ ލ�ކުން ާކޮން ާކުރ�ނީ ނޑުމެންނ�ފުޅ  ާފ�ސޭޅ�މުންދޭ.ާއެއީކީާއ�ޅުގ� ާތިބެާބުނ�ން ާމިތ  ހާ�ށް

ނޑުާބ�ލ ާމީހުންާއެކ�ންތ�އްތ�ކެއްާނޫން.ާއެބ�އި ާމިންގ� ާފ�ހުގ�އިާއެބ�އިހ�މ�ތ ކ އި ާބެލުމ�ށް ާއެންމެާާތ�ކ�ށް މީހުންނ�ށް

ާއެންފ�އިދ ހުރިާނޫނީާކުންފުން ާއެބ�އިޏ�ށް ާގޮތްތ�ކ�ކ�ށް ާފުޅ ކުރުމ�ކީާމިާމެާރ�ނގ�ޅު ާވިޔ�ފ ރި އީާދުނިޔޭގ�އިާމީހުންގެ

ާގޮސްފ�އިާ ާމިއ�ކުރިއ�ރ  ާއ�ދި ާކުންފުނިތ�ކުގ�އިހުރި ާކިޔ  ާނ�ގ  ާާދު ާގޮތް.ާއެނޫންާމ�ލުކުރ�މުންޢ�ވެސް ގޮތ�ކ�ށްާާދ 

ާކުރެވޭ ާާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެންމެ ާކުރެވޭ ާއެއީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްނ�މ� ާކ�މުގ�ރ�ނގ�ޅު ނުވ ނެ.ާާއެއްކ�ތް

ާޢ�މ�ލުކުރ�މުންދާ  ާކުންފުނިތ�ކުން ާބޮޑެތި ާއެންމެ ާހުރި ާދުނިޔޭގ�އި ާބ�ލ�އިލ�މ ތޯ ނޑުމެން ާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާބ�ލ�އިލ އިރުގ�އިާސ�ރުކ ރުާ ާމ�އްޗ�ށް ާހ�މ�ތ�ކުގެ ާއެބ�ހުރި.ާއ�ދިާާހިއްސ ވ އުސޫލ އި ާވެސްާމީގެތެރޭގ�އި ާކުންފުނިތ�އް

ާ ާމިދެންނެވި ާވެސް ާކުންފުނިތ�އް ާފ�ރ ތްތ�ކުގެ ާއ�މިއްލ� ާއެބ�އިކުންފުނިތ�ގިނ� ާއެބ�ހުރި. ާތެރޭގ�އި މީހުންާާކުގެ
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ކ�ންތ�އްތ�ކީާާވެސްާއެާކުންފުނިތ�ކ�ށްާބ�ލ އިރުާހިއްސ ވާ ދ ާހ�މ�ތ�ކ�ށްާބ�ލ އިރުގ�އިާނޫނީާސ�ރުކ ރުާާޢ�މ�ލުކުރ�މުން

ާޤ ނޫނު ާޤ�އުމުތ�ކުގެ ާާއެ ާވ�ދެ ާއޭގެތެރެއ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާހ�ދ  ނޑ�އ�ޅ�އިގެން ާކ� ާގެންދ ާގޮތްތ�އް ހިންގ�މުން

ާނުހިފެހެއްޓޭާ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�ތ�އް ާމިދެންނެވި ާނެތް. ާފެންނ ކ�ށް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އި ކުންފުނިތ�ކެއް

ާކުރިންާކ�މުގ�އިާ ާމެންބ�ރުާވ ނ�މ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފ�ދ�އިންވެސް ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ާއ�ޑީާއެމް.ާން ާބ�ހެއް ނޑުމެންާގެ ޅުގ�

ާއެމް.ޑީ ާނޫނީ ާއ�ޅުހޯދ�ން ާފ�ރ ތުން ާނުވީމ ގެ ާއެކ�ން ާއެދޭއިރު ާކ�މ�ކ�ށް ނޑުމެން ާއ�ދިާ.އެމްާގ� ާބ�ދ�ލުކޮށްލ ފ�އި ޑީ

ާ ާކ�ންތ�އް ާއެދޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެދޭއިރު ާކ�މ�ކ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�ރިހުން ޗެއ�ރމ�ންާާ�ނުވީމ ޗެއ�ރމ�ންގެ

ާކ�މުގ� ާމިާއިބ�ދ�ލުކޮށްލ  ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދެން ާމިާވ ނ�މ� ާކުރެވޭނީ ާތ ނގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއްާދެންނެވި ޒ ތުގެ

ނޑުާއެއ�ށްވުރެާ.ނޫން ށްވުރެާބޮޑ�ށް،ާއެއ�ށްވުރެާދުރ�ށް،ާމެންާމިއ�ދުާއެއ�މ ާއެހެންާކ�ހ�ލ�ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް.ާއ�ޅުގ�

ާ ާއެއ�ށްވުރެ ާވިސްނ ، ާާއިޤ�އުމ ާމިފުޅ ކޮށް ާޤ�އުމުގ�ާމިއ�ދި ާނޫނީ ާކ�ންތ�އްތ�ކ އި ާމިފ�ދ� ާހިންގ  ވިޔ�ފ ރީގެާއި

ާ ާހުރ�ސްނޭޅޭނެ ާބ�ހ�އްޓ�އ�ާމ�ތިންާގޮތެއްގެމުޢ މ�ލ ތްތ�ކ�ށް ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާޅުގ� ާޤ ނޫނުތ�ކ�ށްާންޖެހޭ. އ�ދި

ާ ާމ�ގުންގެނެވޭ ާމިދެންނެވި ާވެސް ާބ�ދ�ލުތ�ކ�ށްާނޫންާބ�ދ�ލ�ކީ ާގެނެވޭ ނޑުމެންާާގޮތ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެބ�ޖެހޭ. ާވ ން

ާކުންފުކު ާމ�ސ�އްކ�ތ�ކީ ާރ�ންޖެހޭ ާއެމް.ޑީާނިތ�ކުގ�އި ާވެއްޖެހުރި ާޚިޔ ނ ތްތެރި ާއޭނ�ާގެ ާއޮންނާ�ާއ ނ�މ� ާއެ ދޭތެރޭގ�އި

ާފިޔ�ވ�ޅުާހ�މ� ާތެރެއިން ާއުސޫލުގެ ާވ�ކިވ�ކިާޔ އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިދެއެޅުން.ާއ�ދި ާފ�ރ ތްތ�ކުންާމެންބ�ރުންނ�ށް ންނެވި

ާވުރެާ ާޒ ތ�ށް ާާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްދޭ ާޤ�އުމ�ށް ާމުޅި ާބޮޑ�ށް ާވުރެން ާއެހީތެރިވުމ�ށް ާނޫނީ ާވިޔ�ފ ރިާާއެބ�އިބޮޑ�ށް ާމީހުންގެ

ނޑުމެންާމިއ�ދުާރ�އްޔިތުންގެާާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ ާބ�ޔ�ކ�ށްާއެބ�އިާާއ�ށްާވިސްނުންާބ�ހ�އްޓ�އިގެން މީހުންާވ ންޖެހޭ.ާއ�ޅުގ�

ާ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންާ��މ�ޖިލީހުގ�އި ާތިބިއިރު ާމެާމެންބ�ރުން ާވ�ކިކޮންމެ ާއެބ�އިާާންބ�ރ�ކ�ށް ާގޮތ�ކ�ށް

ނޑުމެންާ ާއ�ޅުގ� ާދ�ތި.ާއ�ދި ނޑ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރ�ންާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާކުންފުނިާހިންގިދ ނެ ާމެންބ�ރުންާއެދޭާާ��މީހުންނ�ށް

ާބ� ާވެސްާކުންފުނި ާކ�މެއްާނޫންއްޓ�ންގޮތ�ކ�ށް ާކުރެވޭނެ ާދ�ތި.ާމިއީކީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އިާދ�ންނ�ވ�ން .ާކުރެވިދ ނެ

ާމ� ާހ�މ�ތ�ކުގެ ާވިޔ�ފ ރި ާއެއްގޮތ�ކ�ށްމިއީ ާބ�ލ އިރުގ�އި ާނޫނީާތިން ާބ ރުއ�ޅ�ން ާއެކ�މ�ށް ާވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާމިދެންނެވިާ ާކ�މ�ކީ ާކުރ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާވ ނެ ާއެދިގެން ާއެކ�މ�ށް ާވެސް ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާފުމީހުންގެާާމިސްރ ބ�ށްާޤ�އުމ�ށްާނޫނީާއެބ�އި ާތ�ރ�އްޤީވިޔ�ފ ރި ާއެާކުންފުނިތ�އް ާކުރެވެންާހުރިާޅ ކޮށް ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ނޑ�ށްާމިާއިޞްލ ޙ�ށްާާދ ާރ�މުންމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ�ށްާނޫނީާކު މ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ�ށްާއެހީތެރިވެާއެއްބ ރުލުންާދިނުން.ާއ�ޅުގ�

ާ ާމ�ގުން ާމިދެންނެވި ާފެންނ�ނީ ާމެނޭޖިންބ�ލ�އިލ އިރު ާކުންފުނީގެ ާމ�ޖިލީހުންާާއެއްކިބ ވެ، ާވެސް ޑިރެކްޓ�ރ�ކީ

ާކުންފުނީގެާ ާނޫނީ ާތެރެއިން ާހިއްސ ދ ރުންގެ ާމިދެންނެވި ާވެސް ާޗެއ�ރމ�ނ�ކީ ާބޯޑުގެ ާއ�ދި ާމީހ�ކ�ށްވެ ޢ�އްޔ�ންކުރ 

ނޑ�ކ�ށްާމިާއިޞްލ ޙުންާމިާފެންނ�ނީާ ތެރެއިންާޢ�އްޔ�ންކުރެވޭާމީހ�ކ�ށްވެ،ާކުންފުނިާހިންގުމުގެާހުރިހ ާކ�މެއްާގ ތްގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެ ނޑުާމި ާއ�ޅުގ� ާމިއީ ާމ�ސ�އްކ�ތ�ކ�ށްވުން. ާކުރެވޭ ާއެއްގޮތ�ށް ާރުހުމ  ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާގެނެވި، ާމ�ޖިލީހ�ށް ރި

ނޑުާއެދެނީާމިާ ދ�ންނ�ވ ނީާމިއީާމިާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރެވޭނެާގޮތެއްާނޫން.ާއ�ދިާކުރެވޭނެާހ�މ�އެއްާވެސްާނޫން.ާއ�ޅުގ�



 59

ާމި ާއ�ދި ާވެސް ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާހުށ�ހެޅި ާއިޞްލ ޙު ާމިކ�މ ާދެންނެވި ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާހުރިހ  ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާކުރިއ�ރ ފ�އިވ ާ ާއ�ދި ާވެސް ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާތ�ރ�އްޤީވެފ�އިވ  ާއެހެން ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ށްފ�ހު ާފުންކޮށް ދޭތެރޭ

ާބ�ހ� ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމ�ތިން ާހ�މ�ތ�ކުގެ ާއުސޫލ އި ާވެސްާޢ�މ�ލުކުރ�މުންދ  ާމިާކުންފުނިތ�ކުގ�އި އްޓ�އިގެން

ާދިޔުދެން ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތުގެާނެވި ާކުރ  ާމި ނޑުމެން ާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ން.

ާފ�އި ާމިތ�ނުންާހެދޭާޤ ނޫނުތ�ކުގެ ނޑުމެންނ�ށް ކުރެވިގެންާނޫނީާދ ާމިދެންނެވިާމ�ގުންާމ�ސ�އްކ�ތްނ�ތީޖ ާނޫނީާއ�ޅުގ�

ާކުންފުން ާރ�އްޔިތެއްާކ�މ�ށްާޏެއްާކ�މ�ށްއެއްވެސްާދިމ ލ�ކ�ށް ާއ�ދި ާކ�މ�ށްާާވިޔ�ސް ާއެއް ާއިދ ރ  ާއ�ދިާއެހެން ާވިޔ�ސް

ާކ�މެއް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ނޑުާގ�ބޫލުކުރ  ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ނޑު،ާނުލިބޭނެކ�ން ާއ�ޅުގ� ާކުރެވޭނެާނޫނީާލިބޭނެކ�މީާއެއީ ވިޔ�ސް

ާފުޅ ކޮ ާމިއ�ށްވުރެ ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންރ�އީސް، ާއ�ޅުގ� ާއުސޫލުާާށް، ާކުރ  ކ�ން

ާތ�ހު ާފުޅ މިއ�ށްވުރެ ާމިއ�ށްވުރެ ާޚިޔ ލު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުމ އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ކ�ށް ދ އިރ އެއްގ�އިާާޒީބު

ާއުސޫލުތ�އްާ ާކޮށްއުޅޭާހ�މ�ތ�ކ އި ާވެސް ާއެހެންާތ�ންތ ނގ�އި ާކ�ންތ�އްތ�އްާދުނިޔޭގެ ާކ�ހ�ލ� ާމިދެންނެވި ބ�ހ�އްޓ�އިގެން

ާޤ�އުމުގެާވެ ާމި ާބ�ދ�ލުގ�އި، ާހުށ�ހެޅުމުގެ ާއ�ށް ާމީހ  ާހިތްހ�މ�ނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާފ�ހުގ�އި ާދެނެގ�ތުމ�ށް ސް

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާތ�ނ�ވ�ސްކޮށްދިނުމުގެާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއްާމި ާމ�ގު ާހިންގޭނެ ާފ�އިދ ހުރިާގޮތ�ކ�ށް ާރ�ނގ�ޅު ކުންފުނިތ�ކ�ށް

ާކޮށްދެއްާ ާާވެސް ާމެންބ�ރުން ާހުރިހ  ާމ�ޖިލީހުގެ ާމިއީ ާރޫހ�ވުން. ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ންވީ ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާމިއީާއ�ޅުގ� ކީ.

ާގ�ބޫލުކުރެވެނީ.ާ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާކ�މ�ށް ާވިސްނުމެއް ާގެންގުޅެންވީ ާމ�ސ�އްކ�ތުގ�އި ާމިއ�ދު ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ނޑުާރު ާނުލިބިދ ނެ.ާނޫނީާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް ާފ�ހ�ރެއްގ�އި ާމީހ  ާރުހޭ ާއެންމެ ނޑުމެން ހޭާމީހ ާއ�ށްާއ�ޅުގ�

ާނުލިބިދ ނެ.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެއިންާކޮންމެ ާހިންގ�ން ާކުންފުންޏެއް ާމީހ އާ ާވެސް ާހުރި ާމީހ ާނޫނީ ާއެާލީ ފ�ހ�ރ�ކީ

ާމ�ސ�އްކ�ތްދެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެާކޮޅ�ށް ާނޫނިއްޔ  ާބޭނުންވ  ާހިންގ�ން ާއެ ާކުންފުނި ާއެ ާބ�ދ�ލުގ�އި ކުރުމުގެ

ާ ާބިޒްނ�ސް ާހ�ދ ފ�އިވ  ާއެ ާއެބ�އިކުންފުނިތ�ކުން ާރ ވ ފ�އިވ ާާޕްލޭންތ�ކ�ށް ާފުޅ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާވިޔ�ފ ރި މީހުންގެ

ާޤ ނޫނުތ�އްާ ާއިޞްލ ޙުތ�ކ އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ކ�ށް ާހިންގޭނެ ާހ�ރ�ކ ތްތ�އް ާބޭނުންވ  ާހިންގ�ން ރޭވުންތ�ކ އި

ާމި ާވިސްނ ، ާއެންމެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ގުން ާމިދެންނެވި ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�ހ�ލ�ާާބ�އްޓ�ންކުރުން. ދެންނެވި

ާދެއްވ ނެ ނޑ�އ�ޅުއްވ�އި ާކ� ާތ�ރުތީބެއް ާހިންގޭނެ ާކުންފުނިތ�އް ާދެންނެވި ާމި ާދެންނެވިާާމ�ގ�ކ�ށް ާމި ާއ�ދި ކ�މ�ށް.

ކުރެވޭނެާއިޞްލ ޙ�ކ�ށްާނުވ ތީ،ާމިާއިޞްލ ޙާ ކ�ތްއިޞްލ ޙު،ާމިހ ރުާހުށ�ހެޅިފ�އިާމިވ ާއިޞްލ ޙ�ކީާމިާމ�ގ�ށްާމ�ސ�އް

ާވި ާފުންކޮށް ާއިތުރ�ށް ނޑުދޭތެރޭ ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތްސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާމިސްރ ބ�ށް ާއެދޭ ާމިާމެން ާފުރުޞ�ތު ކުރުމުގެ

 .�����ާ������ކ�މ�ށް.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާާމ�ޖިލީހުންާވެސްާތ�ނ�ވ�ސްކޮށްާދެއްވ ނެ

 

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދުވިލު

ާބެހޭާޤ ނޫނުގެާދ�ށުންާމިާހުށ�ހެޅިފ�އިާއޮތްާ. �����ާ���� ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއ ދެ،ާމިާކުންފުންޏ 

ނޑ�ކީ.ާ އިޞްލ ޙ�ށްާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ންޖެހޭާމީހުންގެާތެރޭގ�އިާމިާމ�ޖިލީހުގ�އިާމިކ�ންާކޮންމެހެންާކުރ�ންޖެހޭާމީހެއްާއ�ޅުގ�
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ާއ�ނިޔ ާ ާކުންފުނިތ�ކުން ާމިފ�ދ� ާމިއީ ނޑ�ކީ ާވ ހ�ކ�ލިބިއ�ޅުގ� ާމީހެއް.ާމި ާހުރި ާކުންފުނިތ�އްާފ�އި ާޖެހެނީ ާމި ދ�އްކ�ން

ނޑުމެންާވިޔ�ފ ރީގެާމ ތްާމ�ޤްޞ�ދުގ�އިާއުފ�އްދ ާކުންފުނިތ�ކ�ކުންާސިޔ ސީާކުޅިތ�ކެއްާކުޅެމުންދ ތީވެ.ާއެކ�ންާ އ�ޅުގ�

ާ ާގޮތ�ކުން ާދިން ާވޯޓު ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާހުއްޓ�ން. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ސ�ރުކ ރުގެާއެބ�ޖެހޭ

ނޑ  ާކ� ާޚިދުމ�ތްތ�ކެއް ާއ�އި ާދެމުން ާމ�ސ�އްކ�ތްާކުންފުންޏ�ކުން ާކުންފުންޏެއްގ�އި ނޑ�ށްޓ�ކ�އިާލި ާއ�ޅުގ� ާމީހެއް. ކުރި

ާއެހެން ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާގޮތުން. ާދިން ާވޯޓު ނޑު ާއ�ށްާވެގެާއ�ޅުގ� ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިތ ނގ�އި ާވ ހ�ކ� ާމި ާނުވ ނެ. ނެއް

ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާމެންބ�ރު ާދ�އްކ�ވ�ނީ.ާއެނިސްބ�ތްވެ ާގޮތ�ކ�ށްާާގޮތ�ށްާއެާންާވެސްާއެ ކ�ންތ�އްާނުކުރ ށޭ.ާޒިންމ ދ ރު

ނޑުމެންާމިފ�ދ�ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާމިފ�ދ�ާއިޞްލ ޙުތ�އްާތ�އްާހ�ވ ލުކުރީމ�ާއެާމ�ސ�އްކ�ތްކުންފުނި ކުރ ށޭ.ާއ�ޅުގ�

ާގެނ� ާޤ ނޫނުތ�ކ�ށް ާއެހެން ާއ�ދި ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާތ�ންކުންފުންޏ  ާމި ާމުސްތ�ޤިއްލުސްގެން ާސ�ބ�ބ�ކީާތ�ން ކުރ�ންޖެހޭ

ާތ�ފ ތު ާފިކުރު ާކ�ހ�ލ�ާސ�ބ�ބު.ާސިޔ ސީާގޮތުން ނޑުާމިާދެންނެވި ވ ާމީހުންނ�ށްާބ�އެއްާކުންފުނިތ�ކުންާހ�މާ�ާއ�ޅުގ�

ާދ�އުލ�ތުގެާ ާއ�ދި ާކުރެވޭކ�ން. ާމިކ�ން ާބުރ�ވެގެން ާފ�ރ ތ�ކ�ށް ާވ�ކި ާނުލިބޭކ�ން. ާޚިދުމ�ތް ާއިންސ ފުން އ އި

މިއ�ދުާސ�ރުކ ރުާކުންފުނިތ�އްާބޭނުންކުރ�މުންާމިދ�ނީާއެއިރެއްގ�އިާއޮންނ�ާސ�ރުކ ރެއްގެާޕްރޮޕެގެންޑާ ާކުންފުނިތ�ކ�ކީ

ާނޫން ާއެާފެތުރުމ�ށް ާހޯދުމ�ށްާާނ�މ� ާވ�ސީލ�ތްތ�ކެއް ާލިބޭނެ ާއ މްދ�ނީ ާއެމީހުންނ�ށް ާއިތުރުކުރުމ�ށް ާބ�އި މީހުންގެ

ާތ�ންތ�ާ ާހ�ދ  ާދޭން ާވ�ޒީފ  ާއެކްޓިވްސްޓުންނ�ށް ާވެގެންއެމީހުންގެ ާތ�ންތ�ން ާމި ާގޮތުގ�އި ާމިއީާާނުގެ ދ�ނީ.

ާފ�ހ�ކ�ށް ާއ ދެ، ާކ�މ�ކީ. ާކ�ންބޮޑުވ ންޖެހޭ ނޑުމެން ާކުންފުނިތ�ކުންާާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� އ�އިސް

ާލޯކ�ާޒިންމ ދ ރުކ�މ  ާމިދިޔ� ާމިދޭތެރެއިން ާއެބ�ހުރި. ާސ�ބ�ބުތ�ކެއް ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާކުރ�ންޖެހޭ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާލްާއެކު

ާވިލު ާތ.އ�ތޮޅު ާބޭފުޅުންާއިންތިޚ ބުގ�އި ާޓީމެއްގެ ާބޮޑު ާއެމް.ޕީ.އެލްގެ ާއ�ށް ާދ އިރ  ާތ�މްސީލުކުރ  ނޑުާމި ފުށީ،ާއ�ޅުގ�

ާއެތ�ނުގެ ާމެނޭޖިންާވ�ޑ�އިގެންނެވި. ާއެތ�ނުގެ ާާޗެއ�ރމ�ނ އި ާހޯމް ާމިނިސްޓ�ރ އި، ާހޯމް މިނިސްޓ�ރުގެާޑިރެކްޓ�ރ އި،

ާމިނިސްޓ�ރ  ަޑިއގެ � ސްޓޭޓް ާދިމ ގ�އިންފ�ިމ ޭބުފުޅްނ ަވ ާވިލިފުއްޓ އި ާވިދ ޅުވި ާދ�އްކ ފ�އިާާއި ާތ�ނެއް ާބޮޑު އޮތް

ާކޮ ާހ�ދ ށޭ.ާމިކ�ން ާބ�ނދ�ރެއް ާޓްރ ންސިޓް ާމިތ  ާވިލުތިމ�ންނ މެން ާގުޅިގެން ާމިކ�މ  ާއެާންމެއ�ކ�ސް ފުށީގެާރ�އްޔިތުން

ާމިބ�އި ާާއުއްމީދުގ�އި ާވިލުމީހުންނ�ށް ާބ9ާެފުށީގެ ާއެކ�މ  ާކ�އުންސިލުގެ. ާދީފި ާވެސް ނޑި ާސުވ ލުކޮށްާާހޭގޮ ގޮތުން

ާފިނޭންސުންނޭ.ާ ާރ�ނގ�ޅުވ ނީ ާއެންމެ ާދޭން ާޖ�ވ ބެއް ާތިކ�މުގެ ާވިދ ޅުވީ، ާފޮނުވީމ� ާއެއް ާސިޓީ ާއ�ށް އެމް.ޕީ.އެލް

ނޑުާލިޔުނީމ�ާކީކޭތޯާވިދ ޅުވީ.ާއެާާތިމ�ންނ�މެންނ�ށްާތި ާކ�މ ާބެހޭާއެއްޗެއްާދެންނެވޭކ�ށެއްާނެތޭ.ާފިނޭންސ�ށްާއ�ޅުގ�

ާއެ ާޚިޔ ލެކޭ ާއެާބޭފުޅުންގެ ާއެާއީ. ާއެއީ. ާޚިޔ ލެކޭ ާވިލުބޭފުޅުންގެ ާއެއީ. ާޚިޔ ލެކޭ ާރ�އްޔިތުމް.ޕީ.އެލްގެ ންގެާފުށީ

ާވިލުާ ާކޮބ�އިތޯ. ާއެހެންވީމ ާއުއްމީދުތ�އް ާކޮބ�އިތޯ. ާވޯޓުތ�އް ާދިން ާރ�އްޔިތުން ިމަކަހަލ ުޚުދުމްޚާތުރ � ފުށީ

ނޑުމެންާމިާޮއުޅާވުލްނަތާކިއ ަކްނަތްއަތްއ ިމަފަދ ުކްނުފިނ ޭބުންނޮކްށެގްނ ަކްނަތއް  ޖެހެނީާތ�އްާކުރ ތީާއ�ޅުގ�

ާކުރ�ން.ާއެހެންވީމ  ާ.ާއެާިމަތްނާތ ިތޭބ ޯބުޑަގިއ ިތޭބ ޭބުފުޅްނަނީކ ިޒްނާމާދުރ ަބަޔަކްށ ާވްނެޖހޭ � މިކ�ން

ާތެދު ާއ�ކީ ާވ ހ�ކ� ާދ�އްކ  ާކުރިމ�ތީގ�އި ާރ�އްޔިތުން ާއެއްޗެއްސ�ކީ ާވިދ ޅުވ  ާދުލުން ާއެބ�.ާާބޭފުޅުން ާވ ންޖެހޭ ކ�މ�ށް
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ނޑުމެންނ�ށްާގޮތުާސިޔ ސީ ާއ�ޅުގ� ާކުރ ތީ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމިކ�ހ�ލ� ާހ ސިލުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމ�ޤްޞ�ދެއް ާވ�ކި ން

ާގޮތުގ�އިާހ�ދ�ން.ާމިއ�ދުާ ާމިތ�ނުންާދުރުކުރ�ން.ާމިާބޭބޭފުޅުންނ�ކީާމުސްތ�ޤިއްލުާބ�އެއްގެ ާބޭބޭފުޅުން މ�ޖުބޫރުވ�ނީާމި

ާހިމ ޔ�ތްކުރުމ�ށްޓ�ާއެ ާސ�ރުކ ރު ާމި ާމ�ޖުބޫރުވޭ ނޑިތ�އްާބޭފުޅުންނ�ށް ާގޮ ާއެ ާބުނީތީވެ ާސ�ރުކ ރުން ާމި ކ�އި

ާދޮގުހ�ދ�ން ާއެތ  ާގޮސް ާވިލުކ މިޔ ބުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާޗެއ�ރމ�ނ�ކީ ާކުންފުނީގެ ާއެ ާބޭފުޅެއް،ާ. ާނިސްބ�ތްވ  ފުއްޓ�ށް

ާވިދ ޅުވި،ާތިމ�ންނ�ާމިާވ ހ�ކ�ޙުސ�އިންާނިޒ ރު.ާއޭނ�ާރ�އްޔިތުންާކ�އިރީގ� ާމިާޖެހުނީާތިމ�ންނ�އ�ށްާއޮތީާއި ދ�އްކ�ން

ާދޮގުާާދެ ާއެ ާދޮގެކޭ. ާމިއީ ާފ�ސޭހ�އޭ. ާއ�ށް ާތިމ�ންނ  ާދޮގުހ�ދ�ން ާމި ާދޮގ�ކީ ާއެއް ާއޭގެތެރެއިން ާހ�ދ�ންޖެހެނީ. ދޮގޭ

ާހ�ދ� ާވިލ9ާުއިގެން ާކ މިޔ ބުކުރީ ނޑި ާއެގޮ ާއެމް.ޕީ.އެލްގެ ާވިލުބޭފުޅުާފުށީން. ާބ�ނދ�ރެއް ާޓްރ ންސިޓް ފުށީގ�އިާން

ާވ�ޢުދުވެާއ�ޅ�ން ާއެއްކޮށްފ�އި ާރ�އްޔިތުން ާމިހ ރުގެކ�މ�ށް ާމިނިސްޓ�ރު. ާހޯމް ާވ ހ�ކ�ދެއްކީ ާޖ�ލްސ ގ�އި ާއެ ާގެން.

ާއ�ޚުާޙ�ސ�ންާޢ�ފީފު ނޑުގެ ާމިނިސްޓ�ރު،ާމެދުއ�ޅުގ� ާމުޖުޠ�ބ .ާާ.ާސްޓޭޓް ދެކުނުާޕްރޮވިންސްގެާސްޓޭޓްާމިނިސްޓ�ރު

ާމިތ ކު.ާހުރި ާގ�ޑީގ�އި ާމި ާކޮއްކޮ.ާނުވެސްާނެތް ނޑުާއ�ޚުގެ ާއެާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ފުރުޞ�ތެއްާާދ�އްކ�ންނ�މ�

ާނިޒ ރު ާޙުސ�އިން ާވ ހ�ކ�ދެއްކީ ާޖ�ލްސ ގ�އި ާއެ ާދޭނެ. ާމެނޭޖިންެއ ޯބުޑެގ ެޗައރަމން � ނުވެސް ޑިރެކްޓ�ރ،ާާ.

ވ�ނީާކީކޭތޯ.ާޚިޔ ލެކޭާއެއީ.ާސީ.އޯއ�ކ�ށްާވެސްާވެދ ނެ.ާހިލްމީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވީާއެާޖ�ލްސ ގ�އި.ާއެކ�މ�ކުާމިހ ރުާވިދ ޅު

ާބޭނުންވޭާވިލު ާރ�އްޔިތުން ާޚިޔ ލ�ޚިޔ ާ�ފުށީ ާއެ ާނޫން. ާވިލުލެއް ާއެއް. ާދިނީކީ ާވޯޓު ާނޫން ާރ�އްޔިތުންާކ�ށް ާފުށީ

ާ ާވިލ9ާުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދިނީ ނޑި ާމިހ ރުާގޮ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ތީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދިނީ. ާހ�ދ�ން ާބ�ނދ�ރެއް ާޓްރ ންސިޓް ފުށީގ�އި

ނޑުާމިއުޅެބ�ާވިދ ޅުވޭާއެކ�ންާކުރިޔ�އެ ފުއްޓ�ށްާއެކ�ންތ�އްާއ�ވ�ހ�ށްާވިލުނީާޖ�ވ ބުދ ރީކޮށްާނުދޭންާއުޅޭާމީހެކޭ.ާއ�ޅުގ�

ާއެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކީއްކުރ�ންތޯ ާއުޅެނީ. ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހޯދ�ން ާމ�ގެއް ނޑުގެާާވ ނެ ާއ�ޅުގ� ާހުރ�ސްއ�ޅ�ންވީ. ކ�ންތ�ކ�ށް

ނޑުާ ނޑ�ކީާއެާރ�ށުާމީހެއް.ާދެންާކީއްކުރ�ންތޯާއ�ޅުގ� ނޑުގެާލޭާއުފެދިފ�އި.ާއ�ޅުގ� ވެސްާއ�މިއްލ�ާރ�ށްާއެއީ.ާއ�ޅުގ�

ާކީކޭތޯާދެކޮޅުހ�ދ� ާދ�އްކ ތީވެ ނޑު ާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ� ާބުނ�ނީާމިހ ރުާމި ންވީ.ާއެކ�މ�ކުާމިާރީނދޫާއ�ނިޔ ވެރިާސ�ރުކ ރުން

ާކ� ާހ�މ� ާކުރިޔ�ބުނ�ނީ. ާމިކ�ން ާބުނ�ނީ ާމިނޑ�އެޅިގެން ާހިނގ ދިޔ�ާނުދޭށޭ ާނިކ�ންާާއުޅެނީ.ާކ�ން ާއ�ޅެ ާމިއޮތީ. ގޮތް

އްާދެއްކިތޯ.ާމިާތިއްބެވިާ.ާމިއިންާޙ�ޤީޤ�ތ ާޚިލ ފުާވ ހ�ކ�އެާމީތިާކޮޅުކޮޅ�ށްާއ�ނބުރ�ާއ�ނބުރ�އިގެންާމިާޓޭޕްާޖ�ހ ބ�ލ�

ާއެނ ޒިމު ާބޭފުޅުންނޭ. ާއިޚުލ ޞްތެރި ާވ�ރ�ށް ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ�ޑ�ވެލި ބޭބޭފުޅުންާާމެން

ާއެމ�ސ�އްކ�ތް ާބޭނުންވ ނެބޭާކުރ�އްވ�ނީ ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެންދ�ން. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމި ާއ�ތޮޅުތ�ކ�ށް ނޫންތޯާާފުޅުންގެ

ާމުޙ�އްމ�ދުާރިޔ ޟްމެން.ާއެާހ�މ�ާއެ ކުރ�އްވ�އޭ.ާބޭފުޅުންާމ�ސ�އްކ�ތްާގޮތ�ށް.ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު

ާއެބ� ާގޮތެއް ާދ ނެ ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވެސް ާއ�ޅުގ�ނޑު ާއުޅެނީ. ާކ�އިރީގ�އި ާވ�ރ�ށް ާއ�ޅ�ން ާއެއ�ރޕޯޓެއް އޮތް.ާާމިހ ރު

ާނި ާއެއ�ރޕޯޓު ާތިމ�ރ�ފުށީ ާދެނީާއ�ވ�ހ�ށް ާމި ާބޭބޭފުޅުން ާމި ާބޭނުމ�ކީ. ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއީތޯ ާއެހެންވީމ ، ންމ .

ާއެކ�ންާާމިލިއ�ން ާމީހ�ކު ާހުރި ާހ�މ�އިގ�އި ާމިއ�ދު ާސޮއިކުރ ށޭ. ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާބުނ�ނީ ާމި ާދީފ�އި ާރުފިޔ  މިލިއ�ން

ޖިލީހުގ�އިާއ�ނގ�އިންާވެސްާނުބުނޭ.ާކުރ ނެތޯ.ާނުކުރ ނެާނޫންތޯ.ާބޮޑުާއ�ގުާދީފ�އިާގެންދިޔ�ާމީހުންާކިހިނެއްތޯވީ.ާމ�
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ާވެސް.ާ ާބުނ�ން ާނުކެރޭނެ ާބުނ ނެ. ާނުވެސް ާނުބުނޭ. ާވެސް ާއ�ނގ�އިން ާދީފ�އި. ާމީހ�ކު ާހުންނ ނެ ާވެސް ނޑު އ�ޅުގ�

ާއެ ާހުރީ ާހ�މ�ތ�އް ާމީހުންގެ ާހުރިހ  ާތިބި ާއެހެންވީމ ގޮތ�ާގ�ނެފ�އި ިމައުދ ިމ ަސުރާކަރްށ ައުޅަގނަޑްށ � ށް.

ާބުނ�ނީަމުޖޫބުރެވެގޭނ ާއނ ަބސ ާސ�ރުކ ރ ަް ާމި ާއެާާ.ާމ�ޖުބޫރުވެގެންނޭ ާއެކ�މ�ކު ާބުނ�ނީ. ާއެއްޗެއް އެއްކޮޅ�ށް

ނޑުގެާނެތޭ.ާބިރުފިލ�އިފި...ާމ�ޖުބޫރު ާކ�މެއްާމިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމ�ޑ�ވެލިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ ޒިމް

ާމިއ�ދުާ ާރ�އީސް.ާއ ދެ، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި`.ާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބ�ރުާާހުށ�ހެޅިގެން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެންމެ އުޅެނީ

ާއެ ާއިޞްލ ޙުާފ ހ�ގ�ކުރެއްވީ ާމި ާއެބޭފުޅ ގެ ާކުންފުންޏ�ކުން ާކޮންމެވެސް ާބޭނުމ�ކީ ާޚިޔ ލުާާގެނ�އުމުގެ ބޭފުޅުންގެ

ާގ�ބޫލުނުކުރެވޭާސ�ބ�ބ�ކީ.ާސ�ރުކ ރުާ ނޑުމެންނ�ށް ާއެކ�މ ާހިތްހ�މ�ނުޖެހިގެންނޭ.ާމިއީާއ�ޅުގ� ާނުފޫޒެއްާފ ޅުކުރެއްވީމ  ގެ

ާވ�ންނ ނެ ާވ�ންނ ނެާއޭގެތެރެއ�ށް ާތެރެއ�ށް ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާވ�ާކ�މ�ށް ާތެރެއ�ށް ާދ�އުލ�ތުގެ ންނ ނެކ�ންާކ�މ�ށ އި

ާދެއު ާއެއީ ާވ ހ�ކ�ދެއްކުމ�ކީ ނޑުާާޅިއެއްނުވ  ާމ�އިގ� ާސ�ރުކ ރުގެ ާއުފ�އްދ�ނީ ާމި ާރ�އްޔިތުން ާސ�ރުކ ރުން އެއް.

ާ ާގެންނ�ން ާސ�ރުކ ރުން ާސިޔ ސ�ތުތ�ކ�ކ އި، ާއެ ާހ މ�ކޮށްދިނީމ�. ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ސ�ރުކ ރުގެާބޭނުންވ 

ާތ�ންފީޛު ާސ�ރުކ ރުގެސިޔ ސ�ތުތ�އް ާއ�ދި ާކުންފުނިތ�ކ އި ނޑ�އ�ޅ ާވުޒ ރ ތ�ކުންާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއިދ ރ ގެާާކ� ޤ�އުމީ

ާރޭވެމު ާސިޔ ސ�ތުތ�ކެއް ާއިޤްތިޞ ދީ ާދ�އުލ�ތުގެ ާތިބެ ާބުރ�ވެ ާމ�އްޗ�ށް ާއެ ނޑ�ކ އި ާސ�ރުކ ރުގެާއޮނިގ� ާދ�ނީ. ން

ާނޫން.ާ ާކ�މެއް ާކުރެވޭނެ ާއެއީކީ ނޑ�އ�ޅުއްވ ނީ. ާކ� ާސިޔ ސ�ތުތ�އް ާމ ލީ ާކިހިނެތްތޯ ާނުވ�ދެ ާއޭގެތެރެއ�ށް ނުފޫޒެއް

ާއެއްވެސްާ ާސ�ރުކ ރުގެ ާމިދ�ނީ ާވ�ކ ލ ތުކުރ�އްވ�މުން ާމި ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާއ�ކީ އެހެންނ�މ�ވެސް،ާހިތ މ�

ާކުންފު ާއެއްވެސް ާނުވ ނޭ.ނުފޫޒެއް ާއޮވެގެން ާމ�އްޗ�ށް ާމުއ�ާންޏެއްގެ ާއެއްވެސް ާދ�އުލ�ތުގެ ާމި އްސ�ސ އެއްގެާއ�ދި

ާވެ ާއޮވެގެންމ�އްޗ�ށް ާނުފޫޒެއް ާސ�ރުކ ރުގެ ާވ�ސް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާސ ފު.ާނުވ ނޭ. ރ�ށް

ާ ާޒިންމ ޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކީކޭތޯ. ާރ�އީސުލްާވިދ ޅުވ�ނީ ާމ�އްޗ�ށްާއެއް، ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާދ�އުލ� ާކ�މެއް ާހ�އިސިާލ ޒިމްކުރ  ާވެރިޔ ގެ ާމ�ތީ ާއެންމެ ާހިނގ ،ާމިތުގެ ާޤ�އުމުގ�އި ާމި ާހިނގ ާާއްޔ�ތުން ރ އްޖޭގ�އި

ާއިންޞ ފުވެރިކ�މ ާއެންމެހ�އި ާޢ�ދުލުވެރިކ�މ އި ާނިޒ މުާކ�ންތ�އްތ�އް ާހިނގ  ާއެކ�ން ާއެކ�ންާާއެކީގ�އި ބެލެހެއްޓުން.

ނ�މ�ާދ�އުލ�ތުގެާތެރޭގ�އިާއެބ�ހުރިާތިންާބ ރުާވ�ކިވެފ�އި.ާއ�ދިާމިާނިޒ މ�ކީާކުރީގ�އިާާމ�ށްާވ�ނީާކ�ާށްާކުރ ގޯސްާގޮތ�

ނޑުމެންާމިާކ�ންާހިނގ  ާބ�ދ�ލުާމިާގެނ�އީާމިާޗެކްާއެންޑުާާގޮތ�ށްާކ�ންާހިންގ�ންާއޮތްާނިޒ މެއްާވެސްާނޫން.ާއ�ޅުގ�

ންާޝ�ރުޢީާމ�ރުޙ�ލ ާވ�ކިވެފ�އިާއޮންނ�ާނިޒ މެއް.ާއެާބެލެންސްާއޮންނ�ާއ�ދިާތިންާބ ރުާވ�ކިވެފ�އިާއޮންނ�ާއ�ދިާމުޅި

ާނޯން ާތެރެއ�ކ�ށް ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާނިޒ މުގެ ާސ�ރުކ ރ�ކ�ށް ާގެންނެވިާނ ނެ ާއެ ާކުރީގ�އި ާއ�ދި ާބ ނ�އިގެން ާއ�ތް ވެސް

ާކ�ންތ�އް ާހިންގި ާއެ ާކުރީގެ ާކުންފުނިތ�ކ�ކުން ާމިހ ރު ާތެދެއްމެ، ާކުރެވޭކ�ށް. ާއެކ�ން ާގޮތްގޮތ�ކ�ށް ތ�އްާޙުދުމުޚްތ ރު

ާއެާ ާއުޅުނ�ކ�ސް ާއ�ދިާާކުރ�ން ާގޮތް ާލިބޭނެ ާފ�އިސ  ާބޮޑެތި ާއ�ށް ާމ ލިއްޔ  ާދ�އުލ�ތުގެ ާނުކުރެވޭނެ. ކ�މެއް
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ާއޮތްާ ާވ�ންނ�ން ާސ�ރުކ ރ�ށް ާރުފިޔ  ާމިލިޔ�ން ާއެތ�އް ާބިމެއް ާދެ ާވިއްކ�ން، ާތެޔޮ ާބިމެއް ާދެ ރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އި

މ�ހެއްގެާމ�އްޗ�ށް.ާދެންާކޮންާވ ހ�ކ�ފުޅެއްތޯާއެާވިދ ޅުވ�ނީ.ާާރުފިޔ އ�ށ�111ާޭބޭފުޅ ާއ�ށްާދީފ�އިާއޮތީާާއިރުގ�އިާއެ

ގޮތ�ށްާހިންގ ކ�ށްާމިާާމިލިޔ�ންާރުފިޔ ާއެކެއްގެާއ�ތްމ�އްޗ�ށްާދޫކޮށްލ ފ�އިާއ�9ާެއެއް.ާތެލ�ށްާއޮތްާާރ�ނގ�ޅުާވ ހ�ކ�

ާޚިޔ ލު ާބ�ދ�ލުކުރުމ�ށް ާބޯޑު ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާާސ�ރުކ ރުގެ ާވެސް ާނެތް ާކ�މެއް ާމެންބ�ރުން.ާކުރ�އްވ ނެ ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާއެކުލެވުން.ާ ާސިޔ ސ�ތެއް ާހ�ރުދ�ނ  ާމ ލީ ާބޭނުންވ�ނީ ާދެކެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ކީ ާއެދޭ ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާސިޔ ސ�ތެއްގެާ ާހ�ރުދ�ނ  ާރ�ނގ�ޅު ާއިޤްތިޞ ދީ ާބ ރުކުރުން. ާދުވެލި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާގޮތ�ކީ ާއެދޭ ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ޚިލ ފ�ށްާާނޑެއްާއެކުލ�ވ�އިދިނުން.ާއެގޮތ ސީގެާތެރެއިންާހިންގޭނެާރ�ނގ�ޅުާއޮނިގ�ާމ�އްޗ�ށްާއެކުލެވޭާސ�ރުކ ރުގެާޕޮލި

ާފ�އިދ  ާރ�ނގ�ޅު ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާކުރެވޭތީ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީ.ާާއެކ�ން ާހިތްހ�މ�ނުޖެހިގެން ާއެކ�މ  ާލިބޭނެތީވެ އެއް

ާމ�އްސ�ލ� ާކ�ންބޮޑުވެފ�އިވ  ާއެންމެ ާމިއ�ދު ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއެާކީއްވެގެންތޯ ާއުޅެނީ.ާާއ�ށް ާހުށ�ނ ޅުއްވ�ން އިޞްލ ޙު

ާގ�ވ�ރުނ�ރުާާޑޮލ�ރުގެ ާއެމް.އެމް.އޭގެ ާއ�ދި ާޤ ނޫނ އި ާމ ލިއްޔ�ތު ާއެކ�މ�ށް ާކީއްވެގެންތޯ މ�އްސ�ލ�.

ާރ�އްޔިތުންާ ާމ�ސ�އްކ�ތްނުކުރ�އްވ�ނީ.ާރ އްޖޭގެ ާކީއްވެގެންތޯ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވިދ ޅުވ  ާތިޔ� ޖ�ވ ބުދ ރީކުރުވުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާކ�ންބޮޑުާމި ާއެކ�މުާތިބީ ާނޫން. ާލިބެނީކީ ާޑޮލ�ރެއް ނޑ�އ�ޅ�އިވެފ�އި. ާކ� ާޤ ނޫނ�ކުން ާސިޔ ސ�ތު ާއޮތްާގެ ދެއްވ ފ�އި

ހ ާދެކޮޅުނުޖެހޭާދ�އުލ�ތުގެާމ ލީާސިޔ ސ�ތުތ�އްާމީާކުރ ާކ�މެއް.އެމް.އެމް.އޭގެާމ�އްޗ�ށްާލ ޒިމުާކޮބ�އިތޯ.ާއެއީާާފ�ރ ތ�ކީ

ާވ ހ�ކ�ާމިާއުޅެނީާކޮންާބ�އެއްތޯ.ާމިއ�ދުާރީއްޗެއްާނޫނޭާމިކ�ޅުާބ ޒ ރެއްާއުފ�އްދ�ންާއ�ށްާރުފިޔ 39ާގޮތ�ކ�ށްާޑޮލ�ރުާ

ާމި ާދެއްކުމ�ކީާގޮތ�ށް ާޖ�ވ ބުދ ރީާތ�ނުގ�އި ާއޭގެ ާއ�ށް ާކ�އ�މިއްލ� ާއ�ޚްާވ ންޖެހޭ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެއް.

ާއުފ�ލ  ާމެންބ�ރުާނުހ�ނު ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޑޮލ�ރުާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާމ�އްސ�ލ�އެކީގ�އި ާގެ

ާގެންނ�ން ާހ�އްލެއް ާމިާއ�ށް ާއުފ ވ ނޭ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނ�މ�ހީ ާހުށ�ހެޅުނު ާއިޞްލ ޙެއް ާކުރުމ�ާވެސް ށްޓ�ކ�އިާކ�ންކ�ން

ނޑުާވެސްާތ އީދު ނޑ�އެޅިގެންާސ�ރުކ ރުގެާއ�ޅުގ� ދޭނ�މޭ.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާމިއ�ދުާހުށ�ހެޅިގެންާމިއުޅޭާއިޞްލ ޙ�ކީާކ�

ާދ�އުލ�ތް ާމި ާއ�ދި ާސިޔ ސ�ތ އި ާާމ ލީ ާހުރ�ހ�ކ�ށްވެ ާބޮޑު ާވ�ރ�ށް ާއެޅޭނެ ާކުންފުނިތ�ކުގެާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމި އ�ދި

ާއެއީާާމެނޭޖިން ާހިންގުމ�ކީ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާއެދޭ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާވ�ކި ާނުވ�ތ� ާޤ�ބޫލުފުޅުވ  ާބ�ޔ�ކު ާވ�ކި ޑިރެކްޓ�ރުންނ�ކީ

ނޑުމެންާޤ�ބޫލުކުރެވޭނެާއުސޫލެއްާވެސްާނޫން.ާކުންފުނިތ�ކުގެާމެނޭޖ�ރުންާވެސްާ ރެކްޓ�ރުންާޑިާމެނޭޖިންއ�ދިާއ�ޅުގ�

ާމުއ� ާއެހެން ާއ�ދި ާބ�ޔ�ކ�ށްާވެސް ާރ�ނގ�ޅު ާޤ ބިލު ާއެކ�މ�ށް ާވެސް ާބޭފުޅުންނ�ކީ ާތިއްބ�ވ  އްސ�ސ ތ�ކުގ�އި

ާދ ދިާ ާލ�އިފިން ާމިތ�ނ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރ�ންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ާކުރ�ންޖެހޭ ހެދުމ�ށްޓ�ކ�އި

ނޑުމެންާމީހުންތ�ކެއްާޢ�އްޔ�ންކޮށްފިން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާފޯންާކޯލ�ކުންާފ�ހ�ކުންާޖުޑިޝ�ރީގެާތެރެއި ންާވެސްާއ�ޅުގ�

ާމި ާބ�ލ� ާކުރީ. ާގޮތ�ކ�ށޭ ާއެވެނި ާކުރީ، ާގޮތ�ކ�ށޭ ާމިވެނި ާއޭ ާއ�ޑުއިވުނީ ނޑ�ށް ާތިއްބެވިާާއ�ޅުގ� ާލ�އްވ ފ�އި ބޭފުޅުން

ާޢ�ދުލު ާވެސް ާވެސްބޭފުޅުން ާކުރެވޭކ�ށް ާޙުކުމެއް ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާޒ ތްޒ ތ�ށްާާއިންޞ ފ�ށް ާއެކި ާހ�މ� ނެތޭ.

ާފ�އިދ  ާލިބުނު ާމީހުންނ�ށް ާމި ާކޮބ�އިތޯ ާބ�ލ�ންވީ ާދެން ާދ�ނީ. ާމެންބ�ރ�ކުާާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ�މުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެ އ�ކީ.
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ާކުންފުނިތ� ާހިނގި ާކުރީގެ ާގޮސްފ�އި ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ�މުން ާނުކުތ ގ�އި ާމި ާފ�އިދ ތ�ކެއްފ ހ�ގ�ކޮށްފި ާބޮޑެތި ާނުހ�ނު ާކ�ށް

ާފ�އިދ ާދ ާވ�މުން ނޑުމެންާއެާވ ހ�ކ�.ާކޮބ�އިތޯާއެ ާއިޤުއ�ކީ.ާއ�ޅުގ� ތިޞ ދީާއެންމެާބޮޑުާންމެާދިވެހިރ އްޖޭގެާދެވ�ނ�

ާމ�ސްވެ ާމ�ސްވެރިކ�ން. ާމިއޮތީ ާކ�މެއްތޯާވ�ސީލ�ތ�ކ�ށް ާކޮން ާނ�ފ އިން ާދިޔ�އީާރިކ�މުގެ ާލިބެމުން ާއ�ށް ާމިފްކޯ ވީ.

ާފ�އިދ ާލިބެ ާގޮތ�ކުންތޯ ާފ�އިދ އެއްތޯ.ާކޮން ާވ�ރުގ�ދ�ާކިހ ވ�ރެއްގެ ާއޮތްާއެންމެ ާދިޔ�އީ.ާނުލިބޭ.ާމުޅިާއުތުރުގ�އި މުން

ާ ާފެލިވ�ރުން ާފެލިވ�ރު. ާތ�ނ�ކީ ާއޮތް ާކުރީގ�އި ާއެންމެ ާރޮނގުން ާމ�ސްވެރިކ�މުގެ ާދުވ�ހުގ�1ާާެސިނ ޢ�ތ�ކީ އ�ހ�ރު

ތ�ންާާއެާތިންާހިސ ބުތ�އްާބެލިއިރުގ�އިާއޮތީާގެއްލުންވެފ�އި.ާމިއ�ދުާސ�ރުކ ރުގެާސިޔ ސ�ތ�ށްާގެނ�އިާބ�ދ�ލ�ކުންާއ�ދި

ާދެާމިލިއ�ނެއްހ ާރުފިޔ ާފ�އިދ ވި.ާދުވ�ހ�ކުާ ާމިދިޔ�ާއ�ހ�ރުގެާހިސ ބުތ�އްާބެލިއިރުގ�އި ާފެލިވ�ރ�ށްާވެސް ާއ�ދި ބ�އިކޮށް

ާކ�މ�ކ� ާފ�އިދ ވި ާފެލިވ�ރ�ށް ާދ�އްކ ފ�ވެސް ާހިސ ބުތ�ކުން ާތ�ފ ތު ާރ�ނގ�ޅުާށް ާއ�ށް ާކޫއްޑޫ ާއެހެންމެ ާހ�މ� ާނެތް. އެއް

ާބޮޑުާއ�ގެއްާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އިާމ�ސްާކިލޯއ�ކުންާބޮޑުާފ�އިދ ާއެއްާލިބިާ 3�ާމިއ�ދުާދިވެހިާތ ރީޚުންާނުދެކޭވ�ރުގެ

ާދެާާލ ރިާމިއ�ދުާލިބެމުނ�9ާްރުފިޔ ާ ާވެސް ާބ�ދ�ލ�ކުންނޭ.ާއެއީާއެއްގޮތ�ކ�ށް ދ�ނީާސ�ރުކ ރުގެާސިޔ ސ�ތ�ށްާގެނ�އި

ާކ�މ�ކުން ާކުރި ާއުފ�އްދ�އިގެން ާކުންފުނިތ�އް ާގޮތ�ށް ާއ�ދިާދިޔުޅިއެއްނުވ  ާސިޔ ސ�ތުތ�އް ާމ ލީ ާސ�ރުކ ރުގެ ާނޫނޭ. ނެއް

ާއ�ދިާއެ ާގެނ�އިާބ�ދ�ލ�ކުންާސިޔ ސ�ތ�ށްާާސ�ރުކ ރުާހިންގ�ންާތިބިާމީހުންގެާވިސްނުމ އި ާދުރުާވިސްނުމުން މީހުންގެ

ާޖީބުާ ާމ�ސްވެރިންގެ ާރ އްޖޭގެ ާމިއ�ދު ާބ�ދ�ލ�ކުން ާހ�ރުދ�ނ  ާގެނ�އި ާހިންގުމ�ށް ާކުންފުނިތ�އް ާބ�ދ�ލ�ކުން ގެނ�އި

ާއެތ�ނ� ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާއެ ާމިއ�ދު ާމ�ސ�އްކ�ތ�ކީ. ާކުރި ާސ�ރުކ ރ�ކުން ާއޯގ ތެރި ާއެއީ ާދިޔ�އީ. ާއެ ގޮތ�ށްާާވ�ސްވެގެން

ާ ާޖީބ�ށް ާމީހ ގެ ާމ�ސްވެރި ާނުކުރެވޭނެ ާހ�ޖ�މެއް ާބޭފުޅުންނ�ށް 3�ާާދ�އްކ�ވ  ާލިބ�9ާާިރުފިޔ  ާކިލޯއ�ކ�ށް ާމ�ސް ލ ރި

ާލިބެމުން ާމ�ޢުލޫމ ތު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ�ވ�ހ�ާއ�ދި ާދ ދި ާދ�ނީ ާއުފ ވެރ34ާާިށް ާލިބުމުގެ ާއެއް ާކިލޯ ާމ�ސް ާއ�ށް ރުފިޔ 

ާއުސޫލ�ކީ.ާ ާހ�ރުދ�ނ  ާހިންގުމުގެ ާކުންފުނިތ�އް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެބ�ދޭ. ާފެންނ�މުން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާލިބޭތ�ން ޚ�ބ�ރު

ާވ ހ�ާ ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާޔުޓިލިޓީ ާމިއ�ދު ާގޮތ�ކީ. ާބޭނުންވ  ާސ�ރުކ ރުން ާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި ާކުންފުނިތ�އް ާކ�ދ�އްކ�މުންާމިއީ

ާނުދޭާ ާމިހ ރު ާސ�ބްސިޑީޒް ާތ�ންތ�ނުން ާސ�ރުކ ރުގެ ާކުރީގ�އި ާހިންގ�ން ާތ�ންތ�ން ާއެ ާކޮބ�އިތޯ ދ އިރުގ�އި

ާާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�މުން 34ާާދ އިރުގ�އި ާއ�ށް ާދިޔ�އީ.�1ާާރުފިޔ  ާނ�ންގ�ވ�މުންނޭ ާއ�ގު ާޔުނިޓެއްގެ ާކ�ރ�ންޓު ާއ�ށް ރުފިޔ 

ާނެގީ.ާސްކޫލުތ�ކުން ާލ ރި ާއެ ާކޮންތ�ނ�ކުންތޯާއެާކޮންތ�ނ�ކުންތޯ ާދ�ނީ.ާނީ.ާސ�ދ�ާނެގީމ  ރުކ ރުން.ާސ�ރުކ ރުންާއެ

ނޑުާގ�ންނ�ންާއޮތްާލ ރިކޮޅުާމި ދ�ނީާކ�ރ�ންޓުާބިލ�ށް.ާދެންާޞިއްޙީާމ�ރުކ�ޒުންާއެާލ ރިާާއެއްކ�ލ�ާބޭސްާމ�ލ�ންގ�

ނޭާކިޔ�އިގެންާއެތ�ންާރުފިޔ ާއ�ށްާއ�މިއްލ�ާފ�ރ ތުނ�1ާްނެގީމ ާމިާކޮންތ�ނ�ކުންތޯާމިދ�ނީ.ާސްކޫލުގެާކ�ރ�ންޓުާބިލުާ

ާބ�ޔ�ކ�ށްާ ާއެއްވެސް ާއ�ދި ާވެސް ާޤ ނޫނ�ކުން ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާހިންގ�ނީ. ާމި ާޖ�ރީމ އެއްތޯ ާބޮޑު ާކޮންފ�ދ� ހިންގީމ 

ާވެސްާ ާމިހ ރު ާވެސް. ާހިނދުގ�އި ާއޮތް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާނިޒ މެއް ާރ�ނގ�ޅު ާވިޔ�ފ ރިކުރެވޭނޭ ާނެތި ތ�ފ ތުކުރުމެއް

ާފ�ރ ތްތ� ާއ�މިއްލ� ާޔުޓިލިޓީޒްާބ�އްލ�ވ . ާސ�ރުކ ރުން ާބ�އްލ�ވ�ންވީ. ާރޭޓުތ�އް ާނ�ގ  ާއިންޖީނުގެތ�ކުން ާހިންގ  ކުން

ާހިންގ� ާމެނޭޖިންކުންފުނިތ�އް ާރ�ނގ�ޅު ާއ�ދި ާތިބީާާވ�އިގެން ާމީހުން ާމިއ�ދު ާކުރީމ  ާއެކ�ން ާލ�އްވ  ޑިރެކްޓ�ރުން
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ާއޮންނ� ާނިދ�ން ނޑުގ�އި ާރޭގ� ާއޭނ  ާލިބެނީ ާއ�ށް ާދެގުނ� ާހިތްހ�މ�ޖެހުން ާއޭނ އެކ�މުގެ ާފ�ންކ ގެާއިރު ާދ�ރިފުޅ�ށް ގެ

ާޚިދުމ�ާފިނިކ�ން ާއޮތީ ާގެރެންޓީ ާލިބުމުން.ލިބުމުގެ ާސ�ރުކ ރުގެާާތް ާއެއީ ާކ�މ�ކީ. ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާސ�ރުކ ރުން އެއީ

ާއެއީ ާވިސްނުމ�ކީ ާސ�ރުކ ރުގެ ާނ�މިބޭނުމ�ކީ. ާކުންފުންޏ�ކ�ށް ާކޮންމެވެސް ާކުންފުންޏ�ާ. ާކޮންމެރ  ާޕެނ�ލްާކ�ށް ވެސް

ާނުޙ�އް ާވެސްާބޯޑުތ�ކެއް ާއުސޫލެއް ާކުރެވޭނެ ާއެއީކީ ާނުކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މެއް ާގޮތ�ކ�ށް ާދޭނެ ޤުން

ާއޭނ ގެާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާހިތ މ�ކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެރ�ވ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ނޫން.

ާގޮތު ާބެހޭ ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ  ާދިމ ވެފ�އިހުރި ާއިންޖީނުގެތ�ކ�ށް ާއ ދެ،ާދ އިރ ގެ ާމީގެކުރީގ�އި ާވިސްނ�ންވީ. ާފުންކޮށް ން

ާއެ ާބޯޑ އި ާޕެނ�ލް ާއެތ�ނުގެ ާގެ ާހިންގ  ާޖ�ނ�ރޭޓ�ރު ާހުރި ާދިޔ�ާފ�ރެސްމ ތޮޑ ގ�އި ާވ�މުން ާކ�ންތ�އްތ�އް ގޮތް.ާާތ�ނުގެ

ާރ�ނގ�ޅުާއ�ގުާނޫން ާއެކ�ންާލިބެންާއޮންނ� ާގޮތެއްގ�އި އިާގޮތެއްގ�ާާކޮންމެވެސްާގޮތ�ކުންާކުންފުނިާތެރެއިންާނ ޖ އިޒު

ާފ�ސ ދ�އިާ ާއެކޮރ�ޕްޝ�ނ އި ާބޭފުޅުން ާތިއްބ�ވ  ާމިތ�ނުގ�އި ާއ�ދި ާވެއްޓި ާތެރެއ�ށް ާއޭާާގެ ާގުޅުއްވ�އިގެން ބޭފުޅުންނ�ށް

ާއެހެން ާހުންނ ނީ. ާވެފ�އެއްނޫންހޭ ާމިހ ރު ާހ�ލ ކު ާމޯޓ�ރު ާއިންޖީނުގެ ާއެާކޮބ�އިހޭ ާގޮތެއްގ�އިާާބުނެ ާނ ޖ އިޒު ގޮތ�ށް

ާގޮތ�ށް ާމ�ޅިއ�ޅުވ  ާކ�ރުގ�އި ާއެާރ�އްޔިތުން ާމިއ�ދު ާނެތީމ  ނޑުާާކުންފުނިތ�އް ާއ�ޅުގ� ާދ�ނީ. ާދ�އްކ�މުން ވ ހ�ކ�ތ�އް

ާއެސް.ޓީ.އޯ ާހ�މ� ާވެސް ނޑުމެން ާދެރ�ވޭ.ާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާލ�ދުގ�ނޭ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެއްާހިތ މ�ކުރ�ން. ާބޭސްފިހ ރ� ގެ

ާއުސޫލުާމ�ޖިލީހ�ށްާގެނެތިނ�ދޫއ�ކުއެާ ާވެސްާއެާއްާނެތް.ާނެތީމ ާއެސް.ޓީ.އޯގެާއެމް.ޑީާބ�ދ�ލުކުރ  ނޑ�ށް ާވުނީމ ާއ�ޅުގ�

ާއެއްވެސްާ ާލިބޭނެ ާޤ�އުމ�ށް ާމި ާއ�ށް ާރ އްޖެ ާމި ާއެއީކީ ާއެބ�އޮތް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާކުރުމުގެާފުރުޞ�ތު ގޮތ�ށްާއެކ�ން

ނޑުާނިންމ ލ�މުންާދ�ންނ�ވ ލ�ންާއޮތްާވ ހ�ކ�ާއ�ކީާމިާއިޞްލ ޙުާލީާބޭފުޅ ާއ�ށްާއ�ދިާ ފ�އިދ ާއެއްާނޯންނ ނެ.ާއ�ޅުގ�

ާތ  ާއިޞްލ ޙ�ށް ާމިމި ާއ�ށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާވެސް ާބޭފުޅުންނ�ށް ާބޮޑުާާއީދުކުރ�އްވ  ާއެންމެ ާއޮތް ާދިމ ވެފ�އި ވ�ގުތު

ާބ ޒ ރެއްާ ާކ�ޅު ާޑޮލ�ރުގެ ާމ�އްސ�ލ�އެކޭ ާއޮތް ާހުއްޓިފ�އި ާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާޤ�އުމު ާމުޅި ާވެސް، ާޤ�އުމު ާއ�ކީ މ�އްސ�ލ�

ާމ� ާއުޅޭ ާތ�އުފެދިގެން ާގުޅުންހުރި ާމިއ  ާމިނޫންނ�ސް ާއ�ދި ާއިޤުއްސ�ލ�އޭ. ނޑުމެންާފ ތު ާއ�ޅުގ� ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ތިޞ ދީ

ާ ާމިކ�މުގެ ާއެބ�ދެއޭ. ާއޭރުންާހ�ނިކުމެގެން ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ންވީއޭ. ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާހޯދ�ން އްލެއް

ާދޭތެރޭގ�އިާ ާޑޮލ�ރ  ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންނ�ށް ާޒ�މ ނުގ�އި ާއުފ ވ  ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާކުރުމުގެާހ�އ�ޅުގ� ާމިކ�ން ާއ�ދި ާލިބި އްލު

ާއުފެދިގެންާރ�ނ ާބ ޒ ރު ާކ�ޅު ާކޮށްދެވޭނެ. ާޤ�އުމ�ށްޓ�ކ�އި ާދިވެހި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާވިސްނުމެއް ގ�ޅު

ާކުރެވެމުން ާމިކ�ން ާޚިލ ފ�ށް ާއެހެންާާޤ ނޫނ  ާކުންފުންޏ�ށް ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާތިބެ ާއ�ޅ ނުލ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ދ އިރުގ�އި

ާބ�އްޓ�ން ާޤ ނޫނު ާގޮތ�ކ�ށް ާފޯރުވޭނެ ާނުފޫޒު ާއ�ށްާބ�ޔ�ކު ާއ�މިއްލ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބެލިޔ�ސް ާހ�މ�އިން ާބުއްދީގެ ާއ�ދި ކޮށް

ާމ�ޖިލީހު ާރ�އްޔިތުންގެ ާތެރެއ�ށް ާވިޔ�ފ ރިއެއްގެ ާކުރ  ނޑ�އ�ޅ�ންސިާއެތ�ންން ާކ� ާއެކ�މެއްާާޔ ސ�ތު ވެއްޖިއްޔ 

ާ ާމިއީ ާާ�ނުކުރެވޭނެ. ާސ�ރުކ ރ  ާރ�އްޔިތުން ާނިޒ މު ާމި ާނިޒ މެއް. ާރިޔ ސީ ާއޮތް ާވ�ކިވެފ�އި ާމިާބ ރު ހ�ވ ލުކުރީ

ޖެހޭނީ.ާކުންފުނިތ�އްާހިންގާ އި.ާދެންާސ�ރުކ ރުާބ�ދ�ލުކުރ�ންކ�ންތ�އްތ�އްާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާކުންފުނިތ�އްާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�

އްލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާސ�ރުކ ރ�ކ�ށްާގޮތެއްާހުހެއްނުވ ނެާޤ ނޫނުާއ�ސ ސީންާހ�ބ�ދ�ލުކުރުމ�ކުންާއ�ދިާމިކ�މެއްާާންއެމް.ޑީ
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ޤ ނޫނުާާފ�ހުންާމިތ�ނުންާފ ސްކުރިާއެއްާނުވ ނެ.ާއެންމެާޔ ާއ�ށްާލިބިފ�އިާއޮތްާބ ރެއްާވެސްާކުޑ�ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއް

ާދިޔުޅިާ ާދެ ާމިގޮތ�ށް ާބެއްލެވުމެއްވެސް ާއ�ށް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ާގޮތ�ށް ާނ�ތީޖ އ�ކ�ށްާާއެއްނުވ  ާކ�ންތ�އްކުރުމުގެ ނެތި

ާމ ާވެގެން ާތ�ޅ ފޮޅުމ ދިޔ�އީ ާއ އި ާހިނގ�މުާރ މ ރީ ާއެގްޒެކެޓިވްާާންކ�ންތ�އްތ�އް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ދިޔ�އީ.

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާއޮފީސްތ�އް ާވުޒ ރ ތ�ކ އި ާއ ދެ،ާސ�ރުކ ރުގެ ާބ ރު ާމ އްދ 339ާާހިންގުމުގެ ވ�ނ�

ާހިނދު ާއޮތް ާލިބިދީފ�އި ާމިވެނިާާ�އިން ާއޮފީސްތ�ކ އި ާލިޔ�ނީ ާމި ާޤ ނޫނެއްގ�އި ާހިންގ  ާއުސޫލުން ލ މ�ރުކ�ޒީ

ާކ�ންތ�ންތ� ާހިންގ�ންޖެހޭނީ ާޤ �11�ާން ާއޮތް ާއުފެދިފ�އި ާއ�ހ�ރުގ�އި ާއެވެނިާވ�ނ� ާރ�ށެއްގ�އޭ ާމިވެނި ނޫނުއ�ސ ސީގެ

ާއެރ�ށެއްގ�ާ ާހ�ދ އިރުގ�އިާާއޭ. ާޤ ނޫނު ާއެއީ ާހިފ�އިގ�ތީ. ާތ�ޅ�އިގ�ތީ. ާނިމުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާއެކ�ން ާލިޔުނީމ  ގޮތ�ށް

ާއެ ާއ�ދި ާބެލުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާޤ ނޫނ�ށް ާއ�ދި ާއެކ�ންާާޤ ނޫނުއ�ސ ސީއ�ށ އި ާބ�ޔ�ކ�ށް ާކުރ  ާއެކ�ން ާސ�ބ�ބުން ޤ ނޫނުގެ

ާމ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާގޮތ�ށް ާއިޞްލ ޙުކުރ�ންހިންގޭނެ ާޤ ނޫނު ާކޮށްފިާޖިލީހުން ާމިކ�ން ާގޮތ�ކ�ށް ާއެހެންނޫން ާޖެހޭނީ.

ާއުފ ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާލިބިގެންދ ނެ. ާއ�ދ�ބު ާމިކ�މުގެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނ�މ� ާވ�ނީ ާމ ލިއްޔ�ތުާާކ�މ�ށް ާއ ދެ، ވ�ނީ

ާމ ލިއް ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމިއ�ދު ާމެންބ�ރ�ކު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާހިމެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާއ�ވ�ހ�ށްާކޮމިޓީގ�އި ާޤ ނޫނ�ށް ޔ�ތު

ވެސްާރ�ނގ�ޅުާނުާއިޞްލ ޙުތ�ކ�ކީާއެއްގޮތ�ކ�ށްލ ންވީއޭ.ާތިމ�ންނ ާމިހިރީާތ އީދުކުރ ާގޮތ�ށޭ.ާކުރީގ�އިާގެނެވުއިޞްލ ޙު

ާބ�ދ�ލުކުރ� ާމިހ ރު ާނޫނޭ. ާދ ދިާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމެދުވެރިކޮށް ާމެންބ�ރު ާއެ ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ންވީ.

ާހުށ�ހ�ޅ  ާއެާއިޞްލ ޙު ނޑުމެންނ�ށްާާ�އ�ވ�ހ�ށް ާތެރެއިންާއ�ޅުގ� ާޕ ޓީގެާހ�އ�ދިާމިކ�މުގެ އްލެއްާލިބިގެންދ ނެ.ާއ�މިއްލ�

ާގ�ވ ާ ާހުރި ާހެދިފ�އި ާވެސް ާތ�ހ�އްމ�ލުތެރޭގ�އި ާވެސް ާޤ އިދުތ�ކ�ށް ާއެ ާބ�ދ�ލުކުރ�ންހިފ ާނުކުރެވިގެން ާވެސް ނޫނުތ�އް

 ޤ ނޫނެއްތޯާހެދޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާދެންާކޮންާކ�އިބ�ޔ�ކ އިާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޢ�ބްދުއްރ�ޙީމްާهللاާމ ފ�ންނުާހުޅ�ނގުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދު

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ �6/31ާާޝުކުރިއްޔ  ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ގެާކުންފުންޏ 

ލ�ާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާހުރިާކ�މ�ށްާމްާމުއްޠ�ލިބުާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާއިޞްލ ޙުގ�އިާބ�އެއްާކ�ހ�ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީާ

ާބޭނުންވޭ.ާއެ ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ނޑު ާވިޔ�ފ ރިއ އ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާފުރ�ތ�މ� ާސިޔ ސ�ތެާންމެ ާރ�އްޓެހި ާމިާއެންމެ ާނޫން އް

ާ)ބ(ގެާާވ�ނ�ާމ އްދ ގ�އިާ)ބ(49ާޤ ނޫނުގެާ ށްާމިާގެނެވޭާއިޞްލ ޙ�ކީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ާ�،ާ�،3ާއ�ށ އި

ާކުންފުންޏެ ާކޮންމެ ާދ�ންނ�ވ�ނީ ާމި ާމެނޭޖިންާއެހެން ާކުންފުނީގެ ާވެސް ާހުންނ�ންވ ނެ.ާކުާއްގ�އި ންފުނީގެާޑިރެކްޓ�ރ�ކު

ާާމެނޭޖިން ާހުންނ� ާހިމެނޭާާމީހ ޑިރެކްޓ�ރުކ�މުގ�އި ާތެރޭގ�އި ާމެންބ�ރުންގެ ާބޯޑުގެ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާކުންފުނީގެ އ�ކީ

ގޮތ�ށްާާކުންފުނީގެާހިއްސ ދ ރ�ކ�ށްާވ ންވ ނެ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާދިމ ވެގެންާމިއުޅޭާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާމިާޤ ނޫނުާމި

ާވ�ންޏ ާިއްޞާލުޙ ެގެންސފި � ވ�ންޏ ާކ�މ�ށްާގެނެސްފި ާ%ާކ�މ�ށް ާކުންހިއ311ާްސ�ރުކ ރު ފުނިތ�ކުގ�އިާސ ވ 

ާމެނޭޖިން ާހިާކޮބ�އިތޯ ާމީހ ގެ ާހުންނ� ާމެނޭޖިންޑިރެކްޓ�ރ�ށް ާފ�ހ�ރ�ކު ާކޮންމެ ާބ�ދ�ލުކުރ�ންވީމ ާއްސ . � ޑިރެކްޓ�ރު
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ާޢ�އްޔ�ންކުރ�ންވީމ ާޫނިންއާޔ ެމޭނިޖން  ާހިއްސ ާާއޭނ ާ�ޑިރެކްޓ�ރެއް ާއެާާއ�ށް ާނުވ�ތ� ާދޭނީތޯ އެއް

ާމީހ� ާއެންމެ ާހުންނ� ާހިއްސ ޢ�އްޔ�ންކުރެވިފ�އި ާއެ ާމެނޭޖިންާކ�ށް ާއޭނ� ާއ�ބ�ދުމެ ާގޮތުގ�އިާާދީގެން ޑިރެކްޓ�ރުގެ

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ  ގޮތުގ�އިާކޮންމެހެންނެއްވިޔ�ސްާމިާޤ ނޫނުގެާމިާމ އްދ ާއ�ށްާގެނެވޭާއިޞްލ ޙުގެާާބ�ހ�އްޓ ނީތޯ.ާއ�ޅުގ�

ާމެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެވޭ ާދެން ާދޭންާނޭޖިންާސ�ބ�ބުން ާހިއްސ  ާކުންފުންޏ�ކުން ާއެ ާ%ޑިރެކްޓ�ކ�ށް ާސ�ރުކ ރުން 311ާޖެހޭ.

ާކުންފުނިތ�އް ާއެހެނިހެންާާކ�މުގ�އިާހިއްސ ވ  ާއ�ދިވެސް ާކުންފުނިތ�އް ާޔުޓިލިޓީޒް ާއެހެނިހެން ާއ�ދިވެސް ާސްޓެލްކޯ ވ 

ާއެބ� ާކުންފުނިތ�ކެއް ާބ�އިވ�ރު ާމެނޭޖިންއެތ�އް ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާއެ ާއެާާވޭ. ާޢ�އްޔ�ންކުރ އިރުގ�އި ޑިރެކްޓ�ރެއް

ާހިއްސ  ާކުންފުނީގެ ާއެ ާހުންނ�ންޖެހެނީ ާމި ާމީހެއްާކުންފުނީގ�އި ާއޮތް ާމިގޮތ�ށްާާއެއް ާޤ ނޫނުގ�އި ާމި ކ�މ�ށް

ާއެާ�ބ�ޔ ންކުރީމ  ާސ ބިތުކޮށްދެނީ. ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާސިޔ ސ�ތެއްކ�ން ާދެކޮޅުނުޖެހޭ ާމުޖުތ�މ�ޢުގެާއެއީ ާޢ އްމު އީ

ާވެސްާާއެއްވެސްާވިޔ�ފ ރިއ  ާބ ޒ ރެއްގ�އި ާވިޔ�ފ ރީގެ ާއެއްވެސް ާދުނިޔޭގެ ާނޫން. ާސިޔ ސ�ތެއް ާރ�އްޓެހި ވ�ރ�ކ�ށް

ާވިޔ�ފ ރިތ�ކެއްގ� ާމެނޭޖިންއެއްވެސް ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާވެސް ާހުންނ ކ�ށްާާއި ާމީހ�ކު ާއޮތް ާހިއްސ  ާއެތ ނގެ ާޑިރެކްޓ�ރުގެ

ބޭފުޅުންާޢ�އްޔ�ންކުރ ާބޭފުޅ�ކ�ށްާާއެާނިާނޫނިއްޔ ޓީާހިއްސ ާއޮންނ�ާބ�ޔ�ކުާޕ�ބްލިކުާލިމިޓެޑްާކުންފުނުޖެހޭނެ.ާމެޖޯރި

ާކ�މ�ކ�ށް ާވ�ނ� ާދެ ާދެން ާއެބ�ދޭ. ާލިބިގެން ާފުރުޞ�ތު ާހުރުމުގެ ާމ�ޤ މުގ�އި ާމެނޭޖިންރ�ާާއެ ާމ�ޖިލީހުން ާއްޔިތުންގެ

ާޢ�އްޔ�ންކުރ�ންވީޑިރެކްޓ�ރެ ާކުންފުނީާއްތޯއޭ ާއުފެދޭ. ާއެބ� ާވެސް ާސުވ ލު ާގ�ވ އިދުތ�ކ�ށ އިމި ާއ�ސ ސީ ާމިާގެ ާއ�ދި

ާ ާފުރ�ތ�މ��6/31ޤ ނޫނުގެާދ�ށުން ާއެންމެ ާމިއޮންނ�ނީ، ާގ�ވ އިދުތ�ކުގ�އި ާއ�ސ ސީ ާހުރި ާހެދިފ�އި ާދ�ށުން ކ�މ�ކ�ށްާާގެ

ާޕ�ބްލިކު ާހިއްސ ދ ރުންގެާޖ�ލްސ ތ�ކުގ�އިާބ�އިވެރިވެާާލިމިޓެޑްާކުންފުނިތ�ކުގ�އިާރިޕޯޓުާޗެއ�ރޕ�ރސ�ނޭ ާޢ އްމު އިއްވ 

އެންމެާކ�އިރިންާޢ އްމުާހިއްސ ދ ރުންާބ އްވ ާާަރްއިޔުތްނނާ � ންވީމ ނީ.ާއެހެވ ވ�ކ ލ�ތުކޮށްާއެާރިޔ ސ�ތުާބ�ލ�ހ�އްޓ�ން

ާހުންނ� ާޖ�ވ ބުދ ރީވ ން ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާނުވ�ތ� ާޖ�ވ ބުދ ރީވ ން ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޖ�ލްސ ތ�ކުގ�އި މީހ�ކީާާޢ އްމު

ާއެހެންވީމ ާ ާއޮންނ�އިރުގ�އި،ާޗެއ�ރޕ�ރސ�ނ�ެޗައރަޕރަސްނ ެއަކނ� ޗެއ�ރޕ�ރސ�ން. ާއޮންނ�އިރުގ�އިާށްާއެަް ކ�ން

ާމެނޭޖިންާރ�އްޔިތުންގެާ ާހ�މ�އެކ�ނި ާސުވ ލެއް.ާރ�އްޔިތުންގެާާމ�ޖިލީހުން ާއުފެދޭ ާމިއީ ާޢ�އްޔ�ންކުރ�ންވީ ޑިރެކްޓ�ރުތޯއޭ

ާމިާ ާމިއީާމ�ޖިލީހ�ށްތޯއޭ ާގެންނ�ންވީ ާސިޔ ސ�ތުތ�ކުގެާާބ ރު ާރ�އްޓެހި ާއެންމެ ާވިޔ�ފ ރީގެ ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ވެސް

ާމި ާހިާތެރޭގ�އި ާތ�ނ�ވ�ސްއޮންނ�ނީ ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާފުރުޞ�ތުތ�އް ާއެ ާނިސްބ�ތުން ާއ�އުން.ާާއްސ ގެ ވެގެން

ާޢ�އްޔ�ންކުރުން ާބޯޑ�ށް ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއެއީ ާނޯންނ ނެ. ާސިޔ ސ�ތެއް ާވިޔ�ފ ރީގެ ާމޮޅު ާާއެއ�ށްވުރެ ވިޔ�ސްާކ�މުގ�އި

ާމެނޭޖިން ާނުވިތ ކ�ށް ާޢ�އްޔ�ންކުރުންާއ�ދި ާވެސްާާވިޔ�ސްާކ�މުގ�އިާޑިރެކްޓ�ރުކ�މުގ�އި ާމ�ޤ މ�ކ�ށް ާއެހެނިހެން ނުވ�ތ�

ާއެ ާޖ�ލްސ ގ�އި ާޢ އްމު ާއ�ހ�ރީ ާނިސްބ�ތުން ާހިއްސ ދ ރުންގެ ާއެ ާބޭފުޅުންގެާާޢ�އްޔ�ންކުރުމުގ�އި ާނިންމ�ވ  ބޭފުޅުން

ާޑި ާދެއ�ތެރެއިން ާހިމެނޭ ާބޯޑުގ�އި ާހިމެނޭރެކްޓ�ރުންގެ ާއ�ދ�ދެއް ާބ ކީވ  ާއެކެއް ާގެއްލޭއިރުގ�އި ާއޮންނާ�ާކުން ގޮތ�ށް

� ރުާޢ�އްޔ�ންކުރެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ޑިރެކްޓ�ާމ�ތިންާމެނޭޖިންާކުލ�ވ ލުމ�ށްފ�ހުގ�އިާއެާބޯޑުންާނިންމ ާގޮތެއްގެބޯޑެއްާއެ

އ�ކީ.ާތެދެއް،ާާާޢްއުމ ިހްއާސާދުރްނަންށ ުފުރަޞުތ ުނިލޭބ ަމްއަސަލ ިމައުދ ިމ ެޖިހެގްނ ިމުއޭޅ ަމްއަސލަ 
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ާފ� ާމެންބ�ރު، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޤ�ބޫލުކުރ�ން ާވެސް ނޑު ާޢިއްޒ�ތްތެރިއ�ޅުގ� ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީމްާާރެސްމ ތޮޑ  މެންބ�ރު

ާއެާމުއްޠ�ލިބު ާހުށ�ހެޅިއިރުގ�އި ާއިޞްލ ޙު ާމ ާމި ާސ�ރުކ ރުން ާހުރީ ާވިސްނުން ާކުންފުނިތ�ކުގެާާމ�ނިކުފ ނުގެ ބޮޑ�ށް

ާސިޔ ސީ ާއ�ދި ާލ�އްވ  ާބޭފުޅުން ާސިޔ ސީ ާާބޯޑ�ށް ާދިވެހި ާކުރުވ ތީވެ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެހެނިހެން ވިޔ�ފ ރިާގޮތުން

ާހ�ލ ކުވެގެންދ ތީވެ.ާއެއީާއެާ ާސ�ރުކ ރުންާާމުޖުތ�މ�ޢުާއެއްކޮށް ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާވިސްނުން.ާއެކ�މ�ކު،ާއ�ޅުގ� ބޭފުޅ ގެ

ާމިގޮތ�ށްާާއ ާނޫނޭ، ާލިޔުމެއް ާމިގޮތ�ށް ާޤ ނޫނުގ�އި ާމި ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޢ�މ�ލުކުރިޔ�ނުދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ަެގޮތ�ށް

ނޑުާހ�މ�ާމިާބިލުގ�އިވެސްާލިޔެވިދ ނޭއ�ށްވުރެާމ ާފުރިހ�މ�ކޮށްާލިޔ ކ�ށްާކޮންމެހެންާނުޖެހެއޭ.ާމި ވ�ނ�6�ާާާ.ާއ�ޅުގ�

އ�ކީާއެާއިޞްލ ޙުާރ�ނގ�ޅޭ.ާާވެސްާވ ހ�ކ�ާމެދުާދ�ންނ�ވ�ންާއޮތްހ މ އްދ ާއ�ށްާމުއްޠ�ލިބުާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ ާއިޞްލ ޙ ާ

ާ ާއިޞްލ ޙުގެ ާއިންޓްރ�ސްޓުއެ ާމ�އިނޯރިޓީ ާއެާސ�ބ�ބުން ާއިޞްލ ޙު ާާއެ ާކުންފުނ6�ާާިއޮތީ ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ވޭނީާއ�ތްާޖ�ލްސ ތ�ކުގ�އިާޑިރެކްޓ�ރުންާއިންތިޚ ބުކުރުމ�ށްާނެގޭާވޯޓުާފިޔ�ވ�އިާއެހެންާހުރިހ ާވޯޓުާކ�މެއްގ�އިާވޯޓުާދެ

ާމިއ  ާވޯޓުާއުފުލ�އިގެންނޭ. ާނިސްބ�ތުން ާހިއްސ ގެ ާގ�ނެފ�އިވ  ާމެންބ�ރުން ާހ�މ�ޖެއްސޭނޭާދޭާޚިލ ފ�ށް .ާގޮތ�ށް

ާހިއް ާ%ކުންފުނީގެ ާއެދިއްޖެނ�މ�އޭ.ާާއ�ށ31ާްސ ގެ ާއެގޮތ�ށް ާމެންބ�ރުން ާތ�މްސީލުކުރ  ާއ�ދ�ދެއް ާނޫން ާމ�ދު ވުރެ

ާސިއް ާނ�ގ�ންވ ނީ ާއިންތިޚ ބުކުރުމ�ށް ާޑިރެކްޓ�ރުން ާއޮތުމ  ާމިކ�ން ާމިހެން ާވޯޓު. ާރ�އީސް،ާރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި އެކުގ�އި

ާތެ ާޖ�ލްސ އެއްގެ ާޢ އްމު ާއިންޓްރ�ސްޓް ާމ�އިނޯރިޓީ ާސޭވްމިއީ ވ�ނ�6�ާާިމ ިއްޞާލުޙ � ކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމ ރޭގ�އި

ާ ާގެނެވިފ�އިވ  ާއ�ށް ާއ�އިމ އްދ  ާރ�ނގ�ޅުކ�މުގ�އި ާވެސް ާއެގޮތް ާއ�ދި ާހ�މ�އެއ ާބ ރ ތ އި ާދ�ންނ�ވ�ން. ނޑު އެއްކޮށްާޅުގ�

ާހުރިހާ  ާހިއްސ  ާލިބިފ�އިވ  ާސ�ރުކ ރ�ށް ާޢ�އްޔ�ންކުރުމުގ�އި ާޑިރެކްޓ�ރުން ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާމި ާމިހ ރު ސ�ރުކ ރުން

ާސ�ރުކ ރ�ށްާގޮ ާދީފ�އި ާއެބ�އޮތް ާގ�ވ އިދުތ�ކުގ�އި ާއ�ސ ސީ ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާއެއްކޮށްލ�އިގެން ތ�ކުން

ާމިގޮތ�ށްާ ާޑިރެކްޓ�ރުންކ�ން. ާކިތ�އް ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާޢ އްމު ާއ�ދި ާޑިރެކްޓ�ރުންކ�މ އި ާކިތ�އް ޢ�އްޔ�ންކުރެވޭނީ

ާމ ނ�ކުރު ާވ�ރ�ށްާރ�ނގ�ޅ�ށް.ާއެކ�މ�ކު،ާއެ ާވ�ކިާއެބ�އޮތް ާޤ ނޫނުގ�އި ާއެާމި ާމ ނ�ކުރުމުގ�އިާާން ާއެ ގޮތ�ކ�ށްާނެތީތީވެ

ާބޭނުންވ ާ ާމިާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފެނިގެން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާޢ�މ�ލުކުރ�މުންދ ތީވެ ދ�ނީާާގޮތ�ކ�ށް

ާއެސް.ޓީ.އޯާ ާއ�ދި ާނެތުމ އި ާޑިރެކްޓ�ރުން ާތ�މްސީލުކުރ  ާހިއްސ  ާރ�އްޔިތުންގެ ާވެސް ާވެސްާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގ�އި ގ�އި

ގ�އިާއެސް.ޓީ.އޯާއ އި،ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާާރ�އްޔިތުންގެާހިއްސ ާތ�މްސީލުކުރ ާޑިރެކްޓ�ރ�ކުާނެތުން.ާއެހެންާމިާދ�ންނ�ވ�ނީ

ާވެގެން ާކ�ން ާހޮވުމުގ�އި ާޑިރެކްޓ�ރުން ާތ�މްސީލުކުރ�ންޖެހޭ ާފ�ރ ތުން ާފ�ހުންާާދިޔ�ާާހިއްސ ދ ރުންގެ ާއެންމެ ގޮތުން

ާދިޔ�އީ.ާާގޮތ�ށްާބ�ދ�ލުކޮށްލ�އިގެންާތިާސ�ރުކ ރުާބޭނުންވ ސ�ރުކ ރުންާވޯޓުާލ�އިގެންާމުޅިާއެ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާވ� ާހުސްވ�ގުތުކޮޅުގެ ާމެންބ�ރު ާއެހެންވީމ ޢިއްޒ�ތްތެރި ާޖެހިއްޖެ. ާއ�އިސް ެދްނ ިމ ިބަލްށ ަބުހްސުކުރްނ � ގުތު

ާމިާޮއްނަނ ުފުރަޞެތްއަގިއ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބަރްށ ައުޅަގނުޑ ުފަރަތަމ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�ރުވ ނ�ން. ފުރުޞ�ތު
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ނޑ�އެޅިާ ައުޅަގނުޑ ަޖްލާސ ެފުށަމްށަފުހ ާދީނ � ތުާމިހ ރުާމިާހ�މ�ވީ.ާއެހެންވީމ ގ�ޑިއިރުގެާވ�ގ3ާުބ�ހުސ�ށްާކ�

ާދ އިރ ުނިނިމ ުހިރ ަމަސްއަކަތށް  ާމެދު ާފުވ�އްމުލ�ކު ާއެއީ ާޝިފ ޤުާ. ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި މުފީދުާާގެ

ާޤ ނޫނު ާާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާއުސޫލ�131/1�ާުނ�ންބ�ރު ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ާހިންގުމުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ން

ާގެންދިޔުާގެނ�އުމުގެޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙު މިނެޓުގެާހުސްވ�ގުތުކޮޅެއ�1ާާްމ�ށް.ާމިހ ާހިސ ބުންާބިލުގެާބ�ހުސްާކުރިއ�ށް

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާއ�ރުވ�ން.ާ

ާ

 ]އ�ށ3��12ާާްާއިނ3���3ާްހުސްވ�ގުތުކޮޅުާ[

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާފ�ށ�ނީ.ާާ ާމި ާގެންދ�ން ާކުރިޔ�ށް ާޖ�ލްސ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑ ލުމ�ށްފ�ހު ާމެދުކ� ާހުސްވ�ގުތުކޮޅ�ށް .`

ާނ� ާއެޖެންޑ  31ާާންބ�ރު ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް. ާފ31.3ާުނުނިމިހުރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާމެންބ�ރުާވ�އްމުލ�ކު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތ�އްާލ މ�ރުކ�ޒީާއުސޫލުންާާ�/�131ޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރުާ

ާޤ  ާބިލުހިންގުމުގެ ާގެނ�އުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާމިނޫނ�ށް ާގެންދިއުން. ާކުރިއ�ށް ާބ�ހުސް ާބ�ހުސްާގެ މިބ�ހުސްގ�އިާާ�ބިލ�ށް

ާފުރުޞ�ތ�ށްާބ�އިވެރިވެވ�ޑ�އިގ�ން ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގެންދިޔުާނ�ވ  ާއެދެން.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�މުން ން

ރީާމިނެޓު.ާޖުމްހ36ާޫތު.ާޕީ.އޭާއ�ށްާސިކުނ9�ާްާމިނެޓ އިާ��ާސިކުންތު.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއ�ށ�3ާްމިނެޓ އ�6ާާިއ�ށްާ

ާ ާއ�ށް ާމިާމިނެޓ9ާުޕ ޓީ ާމިާއ�ދި ާއ ދެ، ާއެބ�އޮތް. ާބ ކީ ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވ ާާބ�ހުސްގ�އި ާފުރުޞ�ތ�ކ�ށް ވ�ގުތު

ާނެ ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގ�ސްތުާއެއްވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާމިާާ..ކުރ�ނީތް. ާއ ދެ، ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާމި ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�ާާވ�ގުތު ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއްވެސް ާވ ހ�ކ�ފުޅުދ�އްކ�ވ  ާއެހެންވީމ ާބިލ�ށް ާނެތް. � އެއް

ާގ�ސްތުާ ނޑު ާބުނުމުގެާއ�ޅުގ� ާފ�ހުބ�ސް ާމެންބ�ރ�ށް ާހުށ�ހެޅުއްވި ާބިލު ާނިންމ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބ�ހުސް ާބިލުގެ ާމި ކުރ�ނީ

ާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާފުވ�އްމުލ�ކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ފުވ�އްމުލ�ކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ

ާޤ ނޫނުގެާ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ �9ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއިސްތިސްނ ާ ާ)ށ(ާފުވ�އްމުލ�ކ�ށް ާމ އްދ ގެ ާއެކ�މ ހ ވ�ނ� ާހ ލ�ތުާާލ�ތެއްާގެނެވިފ�އިވ ތީވެ ާއިސްތިސްނ  ާއެ ގުޅިގެން

ާ ާގޮތ�ށް ާއޮތް ާއެކ�މ ގެނެވިފ�އި ާޢ އްމުާާރިޢ ޔ�ތްކުރ އިރު ާހިންގުމ�ށ އި، ާއިދ ރީ ާއ�ތޮޅުގެ ާއެ ާއެރ�ށުގެ ގުޅިގެން
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ާހ�މ�ޖެހުމ� ާތ�ރ�އްޤީއ�ށްޓ�ކ�އިއިޖުތިމ ޢީ ާގޮންޖެހުންތ�ާށ އި،ާރ�ށުގެ ާދ�ތިކ�ކުރިމ�ތިވެދ ނެ ތ�ކ�ށްޓ�ކ�އިާކ އި،ާދިމ ވެދ ނެ

ާހ�އްލު ާބިލުާހުށ�އެކ�ންކ�ން ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮކްޓޫބ�ރާމ�ހު.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާކުރުމުގެާނިޔ�ތުގ�އި ާއ�ހ�ރު ާވޭތުވެދިޔ� ހެޅީ

ާބ ރުާސްޕީޑެއްގ�އިާ ާބިލު ާވިސްނުމުގ�އިާހުރީާމ�ޖިލީހުންާމި ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާބިލުާހުށ�ހެޅިއިރު ނޑުާމި ރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ާއިންތިޚ ގެ ާކ�އުންސިލް ާކުންގޮސްާލޯކ�ލް ާމިާބިލ ާބުގެ ނޑުމެންނ�ށް ާގޮތެއްާނިންމ ލެާރިންާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް.ާވިދ މެދު ނެ

ާ ާހިތ މ�ޔ  ނޑު ާފ ހ�އ�ޅުގ� ާޢިއްއެކު ާމި ާބިލ ގ�ކުރ�ން ާމި ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާބ�ހުސްކޮށްާާޒ�ތްތެރި މެދު

ާޢި ާބ�އެއް ާކ�އުންސިލުބ�އިވެރިވެވ�ޑ�އިގެންނެވި ާމެންބ�ރުން ާމިފ�ދާ�އިންތިޚ ާއްޒ�ތްތެރި ާކީއްކުރ�ންތޯއޭ ާފ�ހުން ބުގެ

ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމިާާބިލެއް ާނ�ގ ލ�މުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާވ�ގުތުތ�އް ގެންދ�ނީ.

ާ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެފ�ދ� ާރ�އީސް، ނޑު ާބޭނުންދ�އ�ޅުގ� ާކ�އުންސިލުާންނ�ވ ލ�ން ާއިންތިޚ ވ�ނީ ބުގެާގެ

ާހުށ�ހެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ހު ާއޮކްޓޫބ�ރ ާއ�ހ�ރުގެ ާމިދިޔ� ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާހުށ�ހެޅި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބިލެކޭ.ފ�ހުން ާޅި

ާރ�އީސް، ާޤ�ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބޫލުނުކުރެވޭ ާޤ�ބޫލުނުކުރާ އ�ދި ާރ�އްޔިތުން ާއ�ތޮޅުގެ ާރ�ށުގެ ނޑުގެ އ�ޅުގ�

ާރ�ށެއްާ ާއެއް ާމިާ�ކ�މ�ކީ ާމިއ�ދު ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�ށެއް ާއޮތް ާގޮތުގ�އި ާރ�ށެއްގެ ާއެއް ާވ�ނީާޒ�މ ނުއްސުރެ

ރ�ށުގ2ާާެވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއިނ�9ާާްލ މ�ރުކ�ޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތ�އްާ

ާބ�ާ ާކ�އުންސިލުގޮތުގ�އި ާމިއ�ދު ާކުރެވިފ�އި. ާއިންތިޚ ބުއި ާބ�ތ�އް ާގޮތ�ށް ާއޮތް ާގޮއްސ� ާއ�ދިާކުރެވިގެން ލ އިރު

ާހިކ�އުންސިލު ާކ�އުންސިލުތ�އް ާޚިދުމ�ތްންގ�އިގ�ނެ ނޑުމެާތ�ކުން ާއ�ޅުގ� ާބ�ލ އިރު ާފުވ�އްމުލ�ކުންާދޭން ާމިއ�ދު ންނ�ށް

ާދ�ތިދިމ  ާގޮންޖެހުންތ�ކ އި ާމެންބ�ރ�ކުާވެފ�އިވ  ާކޮންމެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާހިތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާތ�ކުގެ

ާބ�އްލ�ވ�އިފި ާރ�ށުން ާއެ ާއ�ތޮޅުން ާއެ ާރ�އީސްާވެސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ. ގޮތުންާާއިދ ރީާ�ނ�މ�

ާބ�އި ާވެރިާއޮތްކުރެވިފ�އި ާއ�ވ�ށު ާއ�ވ�ށެއްގ�އި ާކޮންމެ ާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އި ާބ�ލ އިރު ާއެާގޮތ�ށް ާހުރެގެން ރ�ށްާާއެއް

ާލިޔެކިޔުން ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއ�އީ. ާރ�ޖިސްޓްރީހިންގ�މުން ާރ�ށްވެހިންގެ ާރ�ޖިސްޓްރީއެއްގެާާތ�ކ�ކީ ާއ�ވ�ށެއްގެ ވ�ކި

ާހިންގ�މުންާއ�އިޔުންތ�އްާބ�އިާގޮތ�ކުންާލިޔެކިާގޮތުގ�އިާއޮތުމުގެާއިތުރުންާއެހެންާއެއްވެސްާ ތ�ނެއްާނޫން.ާާކުރެވިގެން

ާހިާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާބ�އިކުރެވިގެން ާއުސޫލުން ާމިދެންނެވި ާއ�އިނވެސް ާސ�ރ�ހ�ާގ�މުން ާނޫން. އްދުތ�ކެއްާތ�ނެއް

ާހި ާއ�އިނއެއްކޮށްލެވިގެން ާޢިއްާާގ�މުން ާހ�މ�އެއ ތ�ނެއް. ާއ�ދި ާރ�އީސް، ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ންާޒ�ތްތެރި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކު

ާޢ�މ�ލުާބޭނުންވޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމި ާއުސޫލުންާމިހ ރު ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގެންދ  ކުރ�މުން

ާާހިންގުމުގެ ާ)ށ(�9ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގެ ާމިވ�ނ� ާއިންތިޚ ާގޮތުންާވ ާާގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާދ އިރ ތ�އްާރ�އްޔިތުންގެ ބީ

ނޑ�އެޅުމުގ�އި ާކ� ާކޮންމެާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އި ާޤ ނޫނުގ�އިާާވެސް ާމި ާކ�މ�ށް ާބ�ލ ފ�އިވ  ާގޮތުގ�އި ާރ�ށެއްގެ ާވ�ކި އ�ވ�ށ�ކީ

ާމ�ޖިލީ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާލިޔުނުއިރު ނޑުމެން ާރިޢ ޔ�ތްއ�ޅުގ� ާވ�ރ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ާކުރިންތޯހުން

ާއިންތިޚ  ާމ�ޖިލީހުގެ ާދިޔ�ރ�އްޔިތުންގެ ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާދ އިރ ތ�އް ާއ�ޚުާގޮތް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާބީ ނޑުގެ ރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ާމެން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާޙ�ސ�ނ�ފުވ�އްމުލ�ކު ާރ�ފީޤު ާމުޙ�އްމ�ދު ނޑ ބ�ރު ާއ�ޅުގ� ާއިލެކްޝ�ންސްާާކީ އެކު
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ާބޭފުޅެއް. ާވ�ޑ�އިގެންނެވި ާއިންތިޚ ާކޮމިޝ�ނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާޤ ނޫނުގެ ނޑ�އެޅުމުގެ ާކ� ާދ އިރ ތ�އް 31ާބީ

ދުތ�އްާދޫކޮށްލ ފ�އިާއްހުރިާސ�ރ�ހ�ާލ ފ�ށްާޖެހިޖެހިގެންޚިާވ�ނ�ާނ�ންބ�ރ 6ާވ�ނ�ާނ�ންބ�ރު،6ާާގެާވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ހ(

ާ ާގޮސްގެން ާއ�ވ�ށް ާއ�ނެއް ާމ�ތިން ާއ�ވ�ށް ާއިންތިޚ އެއް ާގޮތ�ކ�ށް ާވިސްނުމެއްާމިފ�ދ� ނޑ�އެޅުމުގެ ާކ� ާދ އިރ ތ�އް ބީ

ާކޮ ާއެއ އިލެކްޝ�ންސް ާގެންގުޅުއްވީތީވެ ާރ�ށުގެާމިޝ�ނުން ާރ�ށްާާވިދިގެން ާގެއްލި ާހ�މ�ޖެހުން އިޖުތިމ ޢީ

ގެާކެންޑިޑޭޓެއްގެާގޮތުގ�އިާހުންނެވިާބޭފުޅެއް.ާމ�ނިކުފ ނ�ކީާޑީ.އ ރު.ޕީާާގެންާއެގުޅިާާބޮލިކ�މ�ކ�ށްާވެއްޓިގެންާދިއުމ ހ�ލ�

ާ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމީހެއް. ާހުރި ާގޮތުގ�އި ާކެންޑިޑޭޓެއްގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑ�ކީ ާވިސްނުމ�ކ�ާމީހުންގެާ�އ�ޅުގ� ށްާވެސް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމިދެންނެވި ާއެގޮތުން ާއިސްކ�ންދޭންޖެހޭނީ. ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ާހ�މ�ޖެހުމޭ ާއިޖުތިމ ޢީ ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ 31ާއ�އީ

ނީާވ�ާވ�ނ�ާނ�ންބ�ރުގ�އިާމ6ާިމ�ތިން،ާާވ ާގޮތުގެާވ�ނ�ާނ�ންބ�ރުގ�އ6ާިވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ހ(ގ31ާާެވ�ނ�ާމ އްދ ގެ،ާ

ާދ އިރ އ�ށް ާއެއްާއިންތިޚ ބީ ާރ�ށެއްގ�އި ާއިންތިޚ ާއެއް ާގިނ� ާޖެހިޖެހިގެންާވުރެ ާވ ނ�މ� ާކ�މުގ�އި ނޑ�އ�ޅ  ާކ� ާދ އިރ  ބީ

ާސ�ރ�ހ�ހު ާއިންތިޚ ންނ� ާއެއް ާގޮއްދުތ�އް ާދ އިރ ގެ ާއެބީ ނޑ�އެޅުމ އި ާކ� ާގޮތުންާތުގ�އި ާއިދ ރީ ނުވ�ތާ�ާނ އިރ�ށެއް

ާބ�އިވެފ�އި ާގޮތުން ާއިންތިޚ ާއިޖުތިމ ޢީ ާރިޢ ޔ�ތްކޮށް ާގޮތ�ށް ނޑ�އެޅުވ  ާކ� ާދ އިރ ތ�އް ާރ�އީސް،ާބީ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ން.

ާއު ާދެންނެވި ާމި ާވެސް ާދިޔ�އީ ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާދ އިރ ތ�އް ާއިންތިޚ ބީ ާމ�ޖިލީހުގެ ާޖެހިޖެހިގެންާރ�އްޔިތުންގެ ސޫލުން.

ބެލެވޭނެާއެއްވެސްާގޮތެއްާާރ�ށުގެާގޮތުގ�އ2ާިއްދުތ�ކެއްގެާގޮތުގ�އި.ާއެއްވެސްާއިރެއްގ�އިާފުވ�އްމުލ�ކ�ކީާހުރިާސ�ރ�ހ�

ާއެާއެއްވެާނެތް ާތ ރީޚ�ކުން ާާސް ާޤ ނޫނުން ާމިއ�ދު ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނެތްމެ. ާނުވެސް ާފެންނ ކ�ށް ރ�ށުގ2ާާެގޮތ�ކ�ށް

ާ ނޑ�އެޅިއިރު ާކ� ާއުފެއްދިގެނ2ާްގޮތުގ�އި ާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އި ާކ�އުންސިލު ާރ�އީސް،ާމިއ�ދުާާރ�ށު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދިޔ�އިރު

ާއުފ�ާ ާރ�އްޔިތުން ާސ�ާާއްދ�މުންފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާސުވ ލ�ކީ ާާތޭކ�ގެންދ  ާވެސް ާރ�ށްރ�ށުން ާހިމެނޭ ާއ ބ ދީ ާދ�ށުގެ 9ާއިން

ާ ާބުރިބުރިކޮށް ާރ�ށް ާތިމ�ންނ�މެންގެ ާއެކުލ�ވ ލިއިރު ާކ�އުންސިލެއް ާބ�އިކޮށްލިއިރ2ާާުމެންބ�ރުންގެ ރ�ށ�ށް

ާ ާރ�ށ�ކ�ށް ާކޮންމެ ާތިމ�ންނ�މެންނ�ށް ާދެއްވީ.ާާ�ކީއްވެގެންބ ވ�އޭ ާތި ާކ�އުންސިލެއް ާއެކުލެވޭ ާމ�އްޗ�ށް މެންބ�ރުންގެ

ާހ�މ�ޢި ާރ�އީސް، ާާއްޒ�ތްތެރި ާއ ބ ދީއ�ކ�ށް ާމީހުންގެ ާސ�ތޭކ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނުޖެހޭ. މެންބ�ރުންގ9ާާެއެއް

ާމީހުންގެާ ާސ�ތޭކ� ާކިތ�އް ާއ�ވ�ށ�ކީ ާކޮންމެ ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާހ�މ�ޖ�އްސ�މު. ާއެބ� ކ�އުންސިލެއް

ާޢިއްޒ� ާމި ާހިތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރ�ކ�ށްމެާއ ބ ދީއެއްތޯ ާއެއްވެސް ާމ�ޖިލީހުގެ ތްތެރި

ނޑ�އ�ޅ 2ާާއެއްާނޯންނ ނެ.ާފުވ�އްމުލ�ކުގެާރ�އްޔިތުންާމިއ�ދުާޤ�ބޫލުކުރ�ނީާާއޮޅިވ�ޑ�އިގެންފ� ނ�މާ�ާރ�ށުގެާގޮތުގ�އިާކ�

ނޑ�އ�ޅ ާނ�މ�ާކޮންމެާއ�ވ�ށ� ކ�ށްމެާރ�ށެއްގެާނިސްބ�ތުންާއެާރ�ށުގެާރ�އްޔިތުންނ ާކޮންމެާއ�ވ�ށ�ކީާރ�ށެއްާކ�މުގ�އިާކ�

ާލިބިގެންދ ނެކ�ން ާޙ�އްޤުތ�އް ާލިބެންޖެހޭ ާނިސްބ�ތުން ާހ�މ�ހ�މ�ރ�ށެއްގެ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިންސ ފުގެާ. ކ�މ އި

ާޤ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިތ�ރ ދު ާގޮތުގ�އި ނޑުާބޫލުކުރ  ާފު ނޑުާވ�ނީ ފު

ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ާޢ�މ�ލުކުރ�ންާާއެާކޮށްލ ފ�އި. ާފ�ހުން ާމ  ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ�އިފި ާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އި ބޭފުޅުންގެ

ނޑުާމި ާކީއްކުރ�ންތޯއޭާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ާމިއ�ދު ނޑުމެންާާފ�ށ ާއެއްޗެއްގެ ާއ�ޅުގ� ާކީއްވެގެންތޯއޭ ާބިލެއް ދ�އްކ�ނީ.ާއެފ�ދ�
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ާމި ާހުށ�ހެޅިާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ާބިލު ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވޭތުވެދިޔ�ާއުޅެނީ. ާއ�ހ�ރު ާމިދިޔ� ާއެއީ އިރު

ާތ ރީޚެއްާ ާފ�ށ ނެ ާޢ�މ�ލުކުރ�ން ާބިލ�ށް ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅިއިރު ާބިލު ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ހު ާއޮކްޓޯބ�ރު އ�ހ�ރު

ާފެށިގެން.ާ ާހިސ ބުން ާޝ ޢިޢުކުރ  ާގެޒެޓުގ�އި ާތ�ޞްދީޤުވެ ާފ ސްވެ ާބިލު ާމި ާއޮންނ ނީ ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާކ� ކ�މުގ�އި

ާޤ�ބޫލުކުރީ ނޑު ާއެާއ�ޅުގ� ާގޮތ އި ާއޮތް ާއެާފުވ�އްމުލ�ކު ާއެކ�ހެރިކ�މ އި ާއ ބ ދީާާރ�ށުގެ ާއ�ދި ާއ އި ާއ ބ ދީ ރ�ށުގެ

ާބ�އިކުރެ ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާއ އި ާޖ ގ� ާއޮތް ާކ�ންކ�މ�ބޮޑުވުމ�ށް ާހުރިހ  ާމި ާގޮތ އި ާމިާވިފ�އިވ  ާރިޢ ޔ�ތްކުރ�އްވ  ށް

ާކ� ާނިންމ�ވ ލ�ދެއްވ ނެ ާއެގޮތ�ށް ާއެކ�ން ާމ�ޖިލީހުން ާއިބްތިދ މ�ށްޢިއްޒ�ތްތެރި ާބިލުގެ ާމި ާފުރ�ތ�މާ�. ާބ�ހުސްގެ ޢީ

ާ ާމި ާއެންމެދުވ�ހުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާއެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރުންހެންާާމެންބ�ރުން ާއެންމެ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވި ދުވ�ހު

ާއެ ާއެކ�ން ާހ�މ� ާޚިޔ ލުފުޅ�ކީ ާފ ޅުކުރެއްވި ނޑުާާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި، ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާކ�މ�ށް. ާވ ންޖެހޭނެ ގޮތ�ށް

ާސިޓީާހިތ  ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހިނގ�އްޖޭ. ާބ�ދ�ލުވެގެން ާރ ގު ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާމިއ�ދު މ�ކުރ�ނީ

ނޑުާދެކޭގޮތުގ�އި.ާސިޓީއެއްގެާދ�ރ�ޖ�ާލިބިގެންދ އިރުާސިޓީާކ�އުންސިލ�ކީާ ނޑެއް،ާއ�ޅުގ� ކ�އުންސިލ�ކީާއިދ ރީާއޮނިގ�

ނޑިމ�ގުާ ާދ� ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާމިއ�ދު ނޑެއް. ާއޮނިގ� ާއެާއިދ ރީ ާރ�އްޔިތުން ާއޮފީސްާާރ�ށުގެ ާއިދ ރީ ބޭފުޅުންގެ

ާހ�މ�އ�ށް.ާ ާރ�ށ  ާވ�ނ� ާތިން ާފ�ހ�ނ�އ�ޅ  ާރ�ށް ާދެ ާރ�ށް ާއެއް ާޖެހެނީ ާމި ާދ ން ާދ�ތުރުކޮށްފ�އި ހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ާމިއީކީ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެޢިއްޒ�ތްތެރި ާނޫން. ާކ�މެއް ާވެރިޔ�ކުާނެ ާޒިންމ ދ ރު ާއެންމެ ާރ�އީސް، ރި

ާހުން ާތެރޭގ�އި ާއޮފީހެއްގެ ާކުޑ�ކުޑ� �4ާާނ�ވ�އިގެން ާއެކުލެވޭ ާމ�އްޗ�ށް ާދ�ތިާމެންބ�ރުންގެ ާހިންގުމުގެ ކ�އުންސިލެއް

ާއެތ�ހ� ާރ�އްޔިތުން ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާމިއ�ދު ާކ�އުންސިލުންާާއްމ�ލުކުރ�މުން ާފުވ�އްމ�ލ�ކު ާދުވ�ހ�ށް ާދުވ�ހުން ގެންދ�ނީ.

ާފޯރުކޮށްދޭ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާމިރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އި ާމިއ�ދު ާޚިދުމ�ތް ާފޯރުކޮށްާންޖެހޭ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާވ�ނީ ނުދެވިފ�އި.

ާއިދ ރީ ާއެތ�ން ާހެދި ާސ�ބ�ބ  ާމި ާނޫން. ާކ�މެއް ާގ�ބޫލުކުރެވޭނެ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާފުވ�އްމުލ�ކު ާމިއީކީ ގޮތުންާާރ�އީސް،

ނޑ�ކީާސިޓީާކ�ންާރ�ނގ�ޅު ނޑުާކ�މ�ށްާލެއްސިާގޮތުގ�އިާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އިާއެންމެާއެކ�ށީގެންވ ާއިދ ރީާއޮނިގ� ގެާއޮނިގ�

ނޑުާމިާާފުވ�އްމުލ�ކުާރ�އްޔިތުންާގ�ބޫލުކުރ ތީވެާރ�އްޔިތުންގެާފ�ރ ތުންާގިނ�ާބ�ޔ�ކުާއެާ ކ�މ�ށްާއެދެމުންާދ ތީވެާއ�ޅުގ�

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވ�އްމުލ�ކު ާޝުކުރުދ�ންނ�ވ�ން ާއ�ޅުގ�ނޑު ާހުށ�ހެޅީ. ާބިލ�ށްާބިލު ާމި ާމެންބ�ރު އްޒ�ތްތެރި

ނޑުާޔ�ޤީމ�ނިކުފ ނުާމިާބިލ�ށްާތ ާއެާސްކުރެއްވިއިރުހުބ� ާންކުރ�ނީާމިާބިލުާބ�ލ�އިގ�ތުމ�ށްާއެއީދުކޮށްދެއްވީތީ.ާއ�ޅުގ�

ާއެންމެ ާމެޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާއ�ދި ާވެސް ާވޯޓުދެއްވ ނެކ�މ�ށްާމ�ނިކުފ ނު ާވެސް ާމ�ޖިލީހުގ�އިާމެންބ�ރުން ާމި .

ާތ  ާބިލ�ށްާޢ�މ�ލުކުރ�ންފ�ށ ނެ ާމި ާޚިޔ ލުގ�އި ާމުއްދ�ތުާފ ޅުކުރެވުނު ާމިހ ރުާއިންތިޚ ބުކުރެވިފ�އިވ ާކ�އުންސިލުގެ ރީޚ�ކީ

ާމެންބ�ރުންާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ާކ�މ�ށް ާއިންތިޚ ބެއްގ�އި ާކ�އުންސިލު ާލޯކ�ލް ާއ�ންނ� ާދެން ހ�މ�ވެގެން

ާރ�އީސް،ާއެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދިޔުާޚިޔ ލުފ ޅުކުރ�އްވ�އިފި. ާކ�މެގޮތ�ށް ާބުއްދިވެރި ާބ�ލ އިރު ާއެއްގޮތ�ކުން ކ�މ�ށްާާއްމ�ކީ

ނޑ�އެޅިއްޖެ ާކ� ާއެގޮތ�ށް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާގ�ބޫލުކުރެވޭ. ާވެސް ނޑ�ށް ާވ�ނީާއ�ޅުގ� ާލޯކ�ލްާާކ�މުގ�އި ނ�މ�

ނޑުތ�ކ�ށްާފުވ�އްރގ�ވ� ނޑ�އ�ޅުއްވ ާމިންގ� މ�ށްޓ�ކ�އިާއެާބޮޑުާމުލ�ށްާއުފުލުމ�ށްޓ�ކ�އިާގެންދިޔުމ�ންޓްާއޮތޯރިޓީންާއެާކ�
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ފ�ހިކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާކ�ންތ�އްތ�ތ�ކެއްާކުރުމ�ށްާމިއ�ދުާސ�ރުކ ރ�ށްާލ ޒިމުވެގެންދ ނެ.ާތ�ރ�އްޤީގެާއ�ށްާއެކ�ންާާއ ބ ދީ

ނޑ�ށްާ ާއޮނިގ� ާއިދ ރީ ާމިދެންނެވި ާވެސް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާއެއ އެކު ާހ�މ� ާފ�ހިވެގެންދ ނެ. ފުރުޞ�ތުތ�އް

ާއެ ާތ�ރުތީބުާތ�އްޔ ރުވެ ާކ�ންކ�ން ާރ�ށުގެ ާމ�ތިން ާއެގޮތުގެ ާޕްލޭންާންމީހުާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާތ�ރ�އްޤީގެ ާވެސް ނ�ށް

ާ ާހިމެނޭ ާކ�އުންސިލު ާރ�ށު ާކ�އުންސިލ އި ާއ�ތޮޅު ާއެއޮތް ާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އި ާމިއ�ދު މެންބ�ރުންގ�1ާާެއެކުލ�ވ ލެވޭނެ.

ާއެ ާމ�ތީގ�އި ާޚިޔ ލ ތުގެ ާފިކުރ އި ާވިސްނުމ އި ާމިދެންނެވި ާޕްާކ�އުންސިލުން ާތ�ރ�އްޤީގެ ާއ�ތޮޅުގެ ާއެ ލޭންާރ�ށުގެ

އެކުލ�ވ ލ�މުންާގެންދ ނެ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާކޮންމެާމެންބ�ރ�ކުމެާފުވ�އްމުލ�ކުާކޮންމެާ

ާއ�ރިހުންާއ�އްސ�ވ�އިފި ާރ�ށެއްގެާާރ�އްޔިތެއްގެ ާއ�ށް ާވ�ކި ާތިމ�ންނ�މެން ާޖ�ވ ބ�ކީ ާދެއްވ ނެ ާރ�އްޔިތ�ކުމެ ާކޮންމެ ނ�މ�

ާބޭނުމެއްާ ާއޮންނ ކ�ށް ާރުހުނުވެއޭާގޮތުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާފުވ�އްމުލ�ކު ާއެ. ާއެާމ އި ާވިސްނުމ  މީހުންާާމީހުންގެ

ާއ�އިާޒ�މ ނުއްސުއްރެާ ާމިާގޮތ ާދިރިއުޅެމުން ާބުރިބުރިކޮށްލ ފ�އި ާބ�ޔ�ށް ާއ�ށް ާރ�ށެއް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާޚިލ ފ�ށް ާމި ވ�ނީ

ާދުވ�ހ�ކު ާރ�އްޔިތުން ާފުވ�އްމުލ�ކު ާމިއީކީ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހ�ށްާާމ�ޖިލީހުން. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ވެސް

ާއެއ  ާހ�މ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނުދެކެން. ނޑެއް ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އި ާކ�މެއް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއެކުމ�ޢ ފުކުރ ނެ މި

ާއެ ާޚިޔ ލުފުޅުގ�އި ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބ�ރުން ާބ�އެއް ާދެކުނުގ�ހެއްޔޭާާމ�ޖިލީހުގ�އި ާހ�މ�އެކ�ނި ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ނޑުާވެސްާގ�ބޫލުކުރ�ނީާބޮޑެތިާއ ބ ދީތ�ކ�ކީާސިޓީތ�ކެއްގެާގޮތުގ�އިާޚ އްޞ�ާސިޓީތ�ކެ ާއްާއުފެދެންޖެހެނީ.ާނޫންާއ�ޅުގ�

ގ�އިާނތ�ންތ ާގޮތެއްގ�އިާބިންާބޮޑެތިާރ�ށްތ�އްާތ�ރ�އްޤީގެާފުރުޞ�ތުތ�އްާފ�ހިކުރެވިގެންާއ ބ ދީާއެއްފ�ސްކުރެވިގެންާއެ

ާދ ންޖެހޭނެވ�ސީ ާޤ އިމުކުރެވިގެން ާވެރިކ�ންކުރާ ކ�ާލ�ތްތ�އް ާމިއ�ދު ާހެދި ާސ�ބ�ބ  ާއެ ާގ�ބޫލުކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� މުގ�އި

ާސ� ާވިސްނުމ�ކ�ށްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާފުރ�ތ�މ� ާގޮތުގ�އިާރުކ ރުގެ ާސިޓީއެއްގެ ާފުރ�ތ�މ� ާފިޔ�ވ�އި ާމ ލެ ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ވީ

ާއ�މ ޒުކުރެވިގެންާކުޅުދުއްފުށީގ�އިާގި ާހ�ރ�ކ ތްތ�ކެއްާހިންގިގެންާއުފެދިގެންާދ ންޖެހޭނީާކުޅުދުއްފުއްޓޭ.ާއެކ�މ�ށް ނ�ގުނ�

ާފުވ�އްމު ާކުޅުދުއްފުއްޓ އި ާރ�ށްތ�އް ާބޮޑެތި ާބިން ާހ�މ�އެއ އެކު ާގޮތ�ާލ�ކ ދިޔ�. ާހިމެނޭ ާތިނ�ދޫ ާހުވ�ދުއ�ތޮޅު ށްާއ�ދި

ާވިސްނު ާއުފެއްދުމުގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީންާާއ�ތޮޅ ާންތ�ކެއްާއ�އްޑުސިޓީތ�އް ާވިސްނުމުގ�އި ާއުފެއްދުމުގެ ާގޮތުންާސިޓީ ހިމެނޭ

ާލ މ�ރުކ�ޒީާއުސޫލުންާހިންމިާޢި ާމ�ޖިލީހ�ށްާބިލެއްާހުށ�ހެޅީ.ާއެއީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތ�އް ގުމުގެާއްޒ�ތްތެރި

ާ ާޖ�ދުވ�ލުގ�އި ާ�ޤ ނޫނުގެ ާއ�ދ�ދު ާއ ބ ދީގެ ާބ�ޔ ންކުރ  ާއެ ާރ�އީސް،ާއ�31111ާގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާތިރިކުރުން. ށް

ާތިރިކުރެވިާ ާހުރިއެގޮތ�ށް ާކ�އިރިކ�އިރީގ�އި ާކުޅުދުއްފުއްޓ އިާސ�ރ�ހ�ާގެން ާގުޅިގެން ާ�އ އިާާތިނ�ދޫާ�އްދުތ�އް

ާދ ނެ.ާާއ�އްޑުާާ�ފުވ�އްމުލ�ކ އި ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާގޮތުގ�އި ާސިޓީތ�ކުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިތުރުން ާމ ލޭގެ އ�ތޮޅ�ކީ

ނޑުާހިތ މ�ކުރ�ނީާއެދުވ�ހުާއެާބިލުާ ޓުާއެންމެާވ�4ާޯވޯޓ�9ާާުޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުންާބޭރުވެގެންާދިޔ�އީާާމިއ�ޅުގ�

ނޑުމެންގެާއިދ ރީާއޮނިގ�ނޑުާބ�ދ�ލުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާ ވޯޓެއްާނުލިބިގެންނޭ.ާމިއ�ދުާފުވ�އްމުލ�ކުާރ�އްޔިތުންާމިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ާސ�ލ މ�ތްވުމ�ށްޓ�ކ�އިާ ާގޮންޖެހުންތ�ކުން ާކުރިމ�ތިވެފ�އިވ  ާމިއ�ދު ާއ�ދި ާއ ދޭސްކުރުމ އި ާއ ދޭސްކުރ�މުންދ  އެ

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފުރުޞ�ތު ާދިޔ�ާހިތ މ�އ ާލިބިގެންދިޔ� ާލިބިގެން ާވޯޓެއް ާއެންމެ ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން. ނ�މ�ވެސްާާއެކު
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ާ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާހިތ މ�ކުރ�ނީ ނޑު ާސ�ލ މ�ތްކުރެއްވުނީހޭ.ާއ�ޅުގ� ާބިލު ާއެ ާދުވ�ހު ާއެ ނޑުމެންނ�ށް ފ�ރ ތުގ�އިާާ�އ�ޅުގ�

ާމިއ�ާ�ތިއްބެވިާ ާފުވ�އްމުލ�ކުގ�އި ާދެއްވިނ�މ�ހީ ާވޯޓު ާނުދެއްވީތީ. ާވޯޓު ާބިލ�ށް ާއެ ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ ާއ�ޚުން ާއޮންނ ނީ ދު

ާރ�އީސް،ާމިދެންނެވިާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑު. ާއޮނިގ� ާއިދ ރީ ާކ�އުންސިލެއްގެ ާސިޓީ ނޑެއް.ާއެއީ ާއޮނިގ� ާއިދ ރީ ރ�ނގ�ޅު

ާބ�ޔ ންކުރެވިފ�އިވ ާ ާޤ ނޫނުގ�އި ާމި ާމިއ�ދު ާއުސޫލުން ާމިދެންނެވި ނޑު ާއޮނިގ� ާއިދ ރީ ާފުވ�އްމުލ�ކުގެ ާހެދި ސ�ބ�ބ 

ާއިސް ާބ�ދ�ހ ތިސްނ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާލުކުރުމ�ށްޓ�ކ�ލ�ތު ާހުށ�ހ�ޅ�ނީ. ާމި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� އި

ާމ�އްސ�ލ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާކ�އުންސިލުތ�އްާާރ�އީސް، ާއިންތިޚ ބުކުރެވިފ�އި. ާއެވ�ނީ ާކ�އުންސިލުތ�އް ާމިއ�ދު ާނެތް އެއް

ާމި ާޖެހިފ�އި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި 2ާާވ�ނީ ާމ�ޖުބޫރުވެފ�އި.2ާާރ�ށުގ�އި ާގ އިމުކުރ�ން ާއޮފީސް ރ�ށު

ާއެާ ާކޮންތ ކުތޯ ާރ�އްޔިތުން ާއ�ވ�ށުގެ ާމ ލެގ�މު ާތ�ނެއް. ާބޮޑުވެފ�އިވ  ާއެހ  ާދ�ތިކ�ން ާބިމުގެ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާބޭފުޅުންގެާއ�ވ�ށުާއޮފީސްާއިމ ރ ތްކުރ ނީާކޮންާގޮތ�ކުންތޯާމިއީާހޯދ ލ�ން..

ާާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާފ�ހުއްޒ�ޢި ާމިހ ރު ާމެންބ�ރު ނޑ�އެޅިފ�އިާތްތެރި ާކ� ާބުނުމ�ށް ާއެހެންވީމ ބ�ސް ާހ�މ�ވެއްޖެ. ާވ�ގުތު ާވަހަކުފުޅ � ވ 

ާ.ާުކުރޮކްށަލެދްއުވްނ ެއެދން 

ާ

ާމުފީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާޝިފ ޤްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާމެދުާފުވ�އްމުލ�ކު

ނޑުމެންނ�ށްާބިމުގެާދ�ތިކ�ންާވެސްާމިދެންނެވިާއުސޫލުންާއ ދެ،ާމިދެންނެވިާއުސޫލުންާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާ އ�ޅުގ�

ާރިޢ ޔ�ތްކުރ�އްވ�ާ ާކ�ންކ�މ�ށް ާމިދެންނެވި ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކުރިމ�ތިވެފ�އި. ާއި،އެވ�ނީ

ާއެާ ާކ�އުންސިލު ާއެއޮތް ާކ�އުންސިާއޮތްާމިހ ރު ާލޯކ�ލް ާއ�ންނ� ާދެން ާނ�މ�ވެސް ާބ އްވ�އިގެން ާއިންތިޚ ބ�ކީާގޮތ�ށް ލު

ާހުވ�ދު ާއ�ދި ާދ�ރ�ޖ� ާސިޓީއެއްގެ ާދ�ރ�ޖ�ާާފުވ�އްމުލ�ކ�ށް ާސިޓީއެއްގެ ާއ ބ ދީތ�ކ�ށް ާބޮޑެތި ާފ�ދ� ާކުޅުދުއްފުށި އ�ތޮޅ އި

ފ�ދ�ާގޮތ�ކ�ށްާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާވިސްނުންާގެންގުޅުއްވ�އިގެންާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްކޮށްދެއްވުން.ާާލިބިގެންާދ 

ާބ�ލ�އިގ�ނެ ާބިލު ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްދެއްވުން.ާާމި ާއެގޮތ�ށް ާހ�އްދ�ވ�އިގެން ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާއ�ވ�ހ�ކ�ށް ާވެސް ާވީހ  ާބިލު މި

ާފުވ� ާޔ�ޤީން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެ ާކ�އުންސިލުތ�ކުން ާމ�ސ�އްކ�ތްއްމުލ�ކު ާޔ�ޤީން.ާވިސްނުމުގ�އި ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ކުރ�އްވ ނެ

ާއޮތޯރި ާގ�ވ�ރމ�ންޓް ާމ�ސ�އްކ�ތްލޯކ�ލް ާވިސްނުމުގ�އި ާއެ ާސ�ކުރ ނެޓީން ާމިއ�ދުގެ ާޔ�ޤީން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ރުކ ރުންާ.

ާކުރ�އްވ�މުންާގެންދ�ވ ނެ.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.އެގޮތުގެާމ�ތިންާޢ�މ�ލު

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާމިބިލުގެ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވޯޓ�ާއިބްތިދ ޢީާޝުކުރިއްޔ  ާމިއ�ދު ާނިމުނީ. ާއެހުމުގެާބ�ހުސް ށް

ާމި ާބ�ލ�ާގ�ޑީގ�އި ާބިލު ާފެނޭތޯ ާއިގ�ންނ�ން ާއެޖެންޑާ ބެލުމ�ށް ާމިދ�ނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮންނ ނެ. ާއެހުން ވޯޓ�ށް

ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާރ�ޝީދުާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ،ާާ.ށްއ�ާ�.31ނ�ންބ�ރުާ ާނ�ންބ�ރުާހޯރ�ފުށި ާ�/�131ޤ ނޫނު

ާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙުާގެނ�އުމުގެާބިލު ފުޅުާދ�އްކ�ންާކ�ން.ާވ ހ�ޔުކުރިއ�ށްގެންދިާާމ�ޢ ފުދިނުމ އިާއ�ދ�ބުާލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ާޢި ާފުރުޞ�ތ�އެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމެންބ�ރުން ާދ�އްޒ�ތްތެރި ާއެދިވ�ޑ�އިގެންނެވުމ�ށް ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ށް ާންނ�ވ�ން.

ާއިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާސ�ލީމް.ާއޭދ�ފުށީާދ 

 

ާއޭދ�ފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާސ�ލީމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާވެސްާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާމި .ާއެއީާސ�ބ�ބ�ކީާކުރެވޭާކ�ހ�ލ�ާބިލެއްާވެސްާނޫންބިލ�ކީާބ�ހުސްާ`.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ�

ާއެއްވެސްާޖ ގ�ގެާޙުކުމްފުޅ�ކ ާދޭތެރޭގ�އިާއިތުރ�ށްާهللاމ ތް ާއެާާބ�ހުސްކުރެވޭނެ ާކ�ންކ�ންާޖެހޭނީ އެއްާނޯންނ ނެ.ާއެ

ާރ�ޝީދުާ ާއ�ޙްމ�ދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރ�ފުށީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާކުރ�ން. ާގޮތ�ކ�ށް އޮންނ�

ާއ� ާވިސްނ�ންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާތ އީދުކުރ�ން. ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއިޞްލ ޙ�ށް ނޑުމެހުށ�ހެޅުއްވި ާމިތިބީާޅުގ� ން

ާގޮތުގ�އިާ ާހުރިާމުސްލިމުންގެ ާއިސްލ މްދީނުގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތިބެގެން ާގޮތުގ�އި ާމުސްލިމުންގެ ާއެހެންވީމ ، ކ�ން.

ނޑުމެންާ ނޑުމެންާކޮންމެާމީހ�ކުާވެސްާތ�ބ ވ ންޖެހޭނެ.ާމިއީާއ�ޅުގ� އިސްލ މީާޝ�ރީޢ�ތުގ�އިާހުރިާޙުކުމްތ�ކ�ށްާއ�ޅުގ�

ާމީހެއްގެާމ�އްޗ�ށް ާވ ޖިބެއް.ާފ�ހ�ރެއްގ�އިާކޮންމެ ާމ�ރުހިފުމުގެާާއޮތް ާމ�ރ�ށް ާހީކޮށްގެންާނުވ ނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާމީގ�ާއިމ�އްސ�ލ�އިގ� ާބޭފުޅުން ާވ ާއިބ�އެއް ާތ�ފ ތު ާޚިޔ ލުފުޅު ނޑުާާއެބ�ހުރި ާދ�އްކ�ވ ފ�އި.ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ފުޅު ގޮތ�ކ�ށް

ާމ�އްސ�ލ� ާއޮންނ�ންވީ ާތ�ފ ތުވުމެއް ާޚިޔ ލު ާމިއ�ކީ ާހެއްާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫނޭ. ާފ�ރ ތުންނޭާއެއް ދެވި

ނޑުާ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާފ�ރ ތ�ށްާވުރެކުރެއްވީާމިކ�މ�ށްާއެންގެވީމިކ�މ�ށްާއ�މުރު މެންނ�ކ�ށްާބޮޑ�ށްާމިކ�ންާކުރ�ންާއ�ޅުގ�

ާއެއްވެސްާޖ ގ�މިކ�މ�ކ�ށްާވ�ކ ލ ތު ނޑުމެންާމ ދ�މާ ންާއެއްާނޯންނ ނެ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާދެާާކުރ ކ�ށްާހ�މ� އ�ޅުގ�

ނޑުމެންނ�ށްާާ�ނ�މ ދުާއޮއްވ 9ާާކޮށްފ ނެާކ�ންނޭނގެާމިއޮތީާމިސ ލ�ކ�ށްާބ�ހުސް ނ�މ ދ�ށްާހެދިދ ނެތޯ.ާމިއ�ކީާއ�ޅުގ�

ާމ�އްސ�ލ�ާ ާކ�ހ�ލ� ާއިނގޭާބ�ހުސްކުރެވޭ ާނޫނޭ ާޒ�ކ ތްއެއް ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާތޯ ާއެއ�ށްވުރ9ާާެ.�ދިނުން ާމިއީ

ާނ�ގ ާ ާޓެކްސް ާ%ާއިތުރުވެދ ނެތޯ ާ%އ�ާ�ގޮތ�ށް ާނޫނީ ާމ ތްއ�9ާށް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ�ކީ ާމިހިރީ هللاާށް.

ާއޮންނ� ާއެ ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނުކުރެވޭނެ. ާބ�ދ�ލެއް ާއެމެރިކ ގެާާޙުކުމްފުޅުތ�ކެއް ާޢ�މ�ލުކުރ�ން. ގޮތ�ކ�ށް

ާދ�އްކ  ާވ ހ�ކ� ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާދ�އްކ ާރ�އްޔިތުންގެ ާވ ހ�ކ� ާއިނގިރޭސިވިލ ތުގ�އި ާނޫނީ ތ�ކ�ށްާގޮާގޮތ�ށް

ނޑުމެންނ�ށްާ ާއެއް.ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ކ�ށްާނެތްާއެާޖ ގ� ާގޮތުގ�އިާތިބެގެންނެއްާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ށްާމުސްލިމުން އ�ޅުގ�

ނޑުމެންނ�ށްާކިޔޭކ�ށްާނެތް.ާހިތ�ށްއެއިސްލ މުންނ�ށްާއެބ�އޮވޭާމިންގ�ނޑެއްާވ ހ�ކ�ާދެއްކުމުގ�އި.ާ ރިހ ާއެއްޗެއްާއ�ޅގ�

ނޑުމެންާމިހ ރުާދިވެހިރ އް ާކ�ންނޭނގެ.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާާޖެއ�ޅުގ� އ�ށްާމިއ�އިާސުނ މީގެާމ�ތިންާހ�ނދ ންާނެތިއްޖެ

ނޑުމެންނ�ށްާމި ާއ�ޅުގ� ާއެމީހުންާހުރީާާއިހ�ށްާދުވ�ހު ާއ�އިާސުނ މީގެާމ�އްސ�ލ�.ާޓެކްނޮލ�ޖީާގޮތުން ާޖ�ޕ ނ�ށް ފެނުނީ
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ާދ�ންނ�ވ�ންޖެހޭނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�އްދުފ�ހ�ނ�ޅ ފ�އޭ ާއެާ.ހ�މ� ާގޮސްފ�އި. ާއ�އިާ� ކ�މ�ކުާކުރިއ�ށް ާހ�މ� ާމިވީ ކިހިނެއްތޯ

ާހުއްޓުވުނީ.ާ ާއެކ�ން ާކ ކ�ށްތޯ ާހ�ލ ކުވެގެން. ާދިޔ�އީ ާބ�އެއް ާއެތ�އް ާރ�ށުގެ ާބިންހެލުމ�ކުން ވީާާޓެކްނޮލޮޖީއ�ށްކުޑ�ކުޑ�

ނޑުމެންާވިސްނ ލ�ންޖެހޭާކ�ންތ�އްތ�އް ާމިާ.ކޮންކ�މެއްތޯ.ާހުރިހ ާއެއްޗެއްާގޮވ�އިގެންާހ�ލ ކުވެގެންާދިޔ�އީ.ާމިއީާއ�ޅުގ�

ާހުރެފ�އިާއ�ންނ�ާކ�ންތ�އްތ�ކެއްާނޫން.ާމިާއ�ކީާފ�ހ�ރެއްގ�އި ާހ�މ� ާމުސީބ ތް.ާމިއ�ންނ�ނީާވެސް ގެާކޯފ .ާهللاއ�ންނ�ނީ

ާއ�ޅުގ�ނޑުމެ ާމ ތްއެހެންވީމ ، ާމި ާން ާޙުކުމްފުޅުތ�ކ ާهللا ާމިޢިއްޒ�ތްތެރިާާގެ ާމިއ�ށް ާވިސްނ�ންޖެހޭނެ. ދެތޭރޭގ�އި

ާބ�ހު ާމިއ�ށް ާގޮވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދުންާމެންބ�ރުންނ�ށް ާނުޖެހެއޭ ާބ�ހުސްކުރ ކ�ށް ާމިއ�ކ�ށް ާނެތޭ ސްކުރުމެއް

ާ ާފ ސްކޮށްފ�އި ާއ�ވ�ހ�ށް ާނިންމ ފ�އި ާމީތި ާމިއ�ދ�ށް ާގެންދ�ންވީއޭ. ާކުރިއ�ށް ާޙުކުމްފުޅުތ�ކ�ކީާهللاމިކ�ން ގެ

ނޑު ާއެއްއ�ޅުގ� ާޖ ގ� ާބ�ހުސްކުރެވެން ާގޮާމެންނ�ށް ާމުސްލިމުންގެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫން.ާއެކ�ން ާއެއްޗެއް ތުގ�އިާއޮތް

ާއެހެންާ ާދުރުވެ ާމުސްލިމުކ�މުން ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނުކުރެވޭނެ. ާއެކ�މެއް ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ތިބެގެންނެއް

ާބ�ދ�ލުވ  ނޑުމެން ނޑުމެންާއެއ ާދޭތެރޭގ�އިާބ�ހުސްގޮތ�ކ�ށްާއ�ޅުގ� ާއޭރުންާވެސްާން.ާއޭރުންާއ�ޅުގ� ކޮށްފ ނެ.ާއެކ�މ�ކު

ާޢި ާމުރުތ�އްދުވެފ�އި. ާތިބޭނީ ާބ�ޔ�ކު ާދުވ�ސްތ�ކެއްާއެ ާމިކ�ހ�ލ� ާޒ�މ ނުގ�އި ާފ�ހު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، އްޒ�ތްތެރި

ާކ�މ�ށް ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންާއ�ންނ ނެ ާޙ�ދީޘްވެސް ާވ�ނީ ާރ�ސޫލ  ާކީރިތި ާމުސްލިާ.ކުރ�އްވ ފ�އިނ�ށް މުންނ�ށްާހެނދުނު

ާކ ފ�ރު ާހ�ވީރު ާތިބޭާތިބެފ�އި ާއިރުއ�ރ އިރު ާތިބެފ�އި ާމުސްލިމުންނ�ށް ާހ�ވީރު ާކ�މ�ށް. ާއެވ ނެ ާކ ފ�ރުންގެާާނީ މީހުން

ާކުރ�ންޖެހޭ.ާ ާއެބ� ާބޭނުން ާބުއްދީގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއެބ�ޖެހޭ ާވިސްނ ލ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ގޮތުގ�އޭ.

ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގޮވ ލ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ�ހުސްާއެހެންވީމ ، ާމިބިލ�ށް ާވީހ މެންބ�ރުންނ�ށް ާއ�ވ�ހ�ކ�ށްާާކުރުމެއްނެތި ވެސް

ާފ ސްކޮށްދެއް ާމިއ�މިބިލު ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބ�ހުސްވުމ�ށް ާއެއްވެސް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއޮތްާކީ ކުރެވެން

ދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއްޔ . ދިގުކޮށްާބ�ހުސްކުރ�ންާބޭނުންާނުވ ާވ ހ�ކާ� ާމ�އްސ�ލ�އ�ކ�ށްާނުވ ތީާމާ 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ ހ�ކ�ާޝުކުރިއްޔ  ާގެންދ ނެ ާކުރިއ�ށް ާވ�ގުތ�ށްފ�ހު ާވޯޓުގެ ާބ�ހުސް މިބިލުގެ

ާާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާދ�ންނ�ވ�ން.

ާ

ާ

ާންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�ތު

ާޢިއްޒ�ާ ާހުރިހ  ާޗެކްއ ދެ، ާކ ޑުކޮޅު ާމެންބ�ރުން ާއެދެން.ތްތެރި ާދެއްވުން ާއ�އިޓ�މްާާކޮށްލ� ާއެޖެންޑ  އ ދެ،

ާ ާާ.�3ނ�ންބ�ރު ާއެހުން. ާވޯޓ�ށް ާކ�ންކ�މ�ށް ާހުރި ާއެހުމ�ށް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާާކޮމިޓީންާމ ލިއްޔ�ތ3�.3ާުވޯޓ�ށް
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ާބެހޭާވޯޓ�ށްާހުށ�ހެޅުމ�ށްާ�ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާމެންބ�ރުންާރިޕޯޓ�ށް ާމިކ�މ  ާއ ދެ، ނޑުާާއެހުން. ާއ�ޅުގ� ގޮތުން

ާބޭނުން ާމ ލިާވ�ނީާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާރިޒ�ރވ ދ�އުލ�ތުގެ ާމ ލިއްޔ�ތުާާގުޅޭާއްޔ�ތުގެ ާާގޮތުން އޯގ�ސްޓްާާ�ކޮމިޓީން

�11�ާ ާއެއީ 3�ާާގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާރިާ��ވ�ނ� ާހުށ�ހެޅުއްވި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާޖ�ލްސ ގ�އި ާދެާވ�ނ� ޕޯޓ�ށް

ާބ�ހުސްާ ާޖ�ލްސ އެއްގ�އި ާޚިޔ ލު ާއުފެދުނު ާމެދުގ�އި ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�އްސ�ލ�ާކުރުމ�ށްފ�ހު ާއެ ާސ�ބ�ބުން ތ�ފ ތުވުމެއްގެ

ާރިޔ ާ ާނުގެންދެވިގެން ާޕ ޓީތ�ކ ކުރިއ�ށް ާސިޔ ސީ ާނިންމެވީ ާާސ�ތުން ާއ�މ�ޝްވ�ރ އެކު ާމ�އްސ�ލ� ާއެ ށްާކުރުމ�ށްފ�ހު

ާއެޖެންޑ ާ ާނިންމެވުމ�ށް ާއ�ށްާގޮތެއް ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔ�ތު ާވ�ނީ ާމ�އްސ�ލ� ާއެ ާރ�އީސް ާމ�ޖިލީހުގެ ާކ�މ�ށް. ކުރ ނެ

ވ�ނީާާނިންމ�ވ ފ�އިާމިާވ�ނީާއިތުރ�ށްާދިރ ސ ކުރުމ�ށްފ�ހުާވެސްާނިންމ ފ�އިވ އ�ނެއްކ ާއްޔ�ތުާކޮމިޓީންާމ ލިާ.ފޮނުވ ފ�އި

މ�ޖިލީހުންާހ�މ�ާގޮތެއްާނިންމ�ވ�އިދެއްވުމ�ށް.ާާގެނެސްނުއ�ށްާއިތުރުާބ�ދ�ލެއްާާއެާމ�އްސ�ލ�މ ލިއްޔ�ތުާކޮމިޓީާއ�ށް،ާ

ާމީާ�އެހެންވީމ  ާހުށ�ހެޅުން ާދެ ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާޖ�ލްސ ާމިހ ރު ާހުށ�ހެޅުން ާފުރ�ތ�މ� ާއިއްވ ލ�ދެއްވުމ�ށްާާގެތެރެއިން އ�ށް

ާއ�މީންޢ ންމ�ށްާދ�ންނ�ވ ލ�ން.

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިއްވުން:އިދ ރީ

ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާާގެމ�ނ�ފުށީާދ އިރ ގެާރުާރޮޒ�އިނ ާއ ދ�މްާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އި،ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�

ާާއިލްހ މު ާވ�ނީ ާހުށ�ހެޅުމުގ�އި ާތ އީދުކުރ�އްވ ފ�އިވ  ާޤ ނޫނުއ�ޙްމ�ދު ާ)ށ(އ �91ާއ�ސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާގުޅޭާާވ�ނ�

ާފ�އިސ  ާބ�ހ�އްޓ ފ�އިވ  ާގޮތުގ�އި ާރިޒ�ރވްގެ ާމ ލިއްޔ ގެ ާދ�އުލ�ތުގެ ާދިވެހި ާމުާގޮތުން، ާޚ�ރ�ދުކުރުމ ގުޅޭާއ އި ދ�ލުން

ާކ�ންކ�ންާާއެންމެހ�އި ާނިންމ  ާބޭނުމ�ށް ާމ އްދ ގެ ާއެ ާކ�މ�ށ އި، ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާނިންމ ނީ ކ�ންކ�ން

ާމި ާތިރީގ�އި ާނިންމ ނީ ާމ�ޖިލީހުން ާގޮތުގެާރ�އްޔިތުންގެ ާ)ހ(ާވ  ނޑ�އެޅުން. ާކ� ާކ�މ�ށް ާނިންމާ ާ-މ�ތިން މ�ޖިލީހުން

ާމި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާމ�ޖިލީހުގެ ާނިންމ ނީ ާާނިންމުން ާމ�ޖިލީހުންާމ�އްސ�ލ� ާހުށ�ހެޅުމުން ާމ�ޖިލީހ�ށް ދިރ ސ ކޮށް

ާގޮތުގެ ާ)ށ(ާފ ސްކުރ  ާދިރ ސ ކޮށްާާ-މ�ތިންނެވެ. ާމ�އްސ�ލ� ާމި ާކޮމިޓީން ާއެޓ�ރނީާާމ ލިއްޔ�ތު ނިންމުމުގ�އި

ާއެމް.އެމް.އޭާ ާޖެނެރ�ލ އި، ާއޮޑިޓ�ރ ާއޮޖެނެރ�ލ އި، ާމިނިސްޓ�ރ ާގ�ވ�ރނ�ރ އި، ާއެންޑުގެ ާފިނޭންސް ާޓްރެޜ�ރީއ ާާފް

ާއެވެ.ާއިާއިރުޝ ދުާހޯދ�ންވ ނެޔ އެފ�ރ ތްތ�ކުގެާލ�ފ�ާމ�ޝްވ�ރ ކޮށް

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާރޮޒ�އިނ ާއ ދ�މް.ހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:ާާާާާާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާ

ާއ�ޙްމ�ދު.ާމެންބ�ރުާއިލްހ މުާގެމ�ނ�ފުށީާދ އިރ ގެާާންބ�ރު:ާތ އީދުކުރެއްވިާމެ

ާ

6�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

�1ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

ާާާާާާާ��ާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާާާާާާާާ ާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�ތުންާ

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި 6�ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .��ާ ާޖުމްލ� ާމ6�ާި. ާއެހެންކ�މުން .

ާހުށ�ހެޅުންާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާހުށ�ހެޅުންާމ�ޖިލީހ�ށްާއިއްވ ލ�ދެއްވުމ�ށްާއެދެން.

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިއްވުން:އިދ ރީ

ާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމ�ނިކުޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެާާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އި،ާމެންބ�ރުާމޫސ  ާބިލ�ތްދޫ މެންބ�ރުާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާޙ�މްޒ  ާާއ�ޙްމ�ދު ާއިޞްލ ޙު. ާޤ ނޫނުތ އީދުކުރ�އްވ ފ�އިވ  ާ)ށ(�91ާއ�ސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާބ�ޔ ންކޮށްފ�އިވ ާވ�ނ� ގ�އި

ނޑ�އެޅުމ  ާކ� ާރިޒ�ރވް ާމ ލިއްޔ ގެ ާާދ�އުލ�ތުގެ ާކ�ންކ�ން ާޤ ނޫނެއްގެާބެހޭ ާއެކުލ�ވ ލެވޭ ާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ނިންމ�ންވ ނީ

ާ.ދ�ށުންކ�މުގ�އިާހުށ�ހ�ޅ�ން

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ 



 79

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ.ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމޫސ ާމ�ނިކުހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:ާާާާާާާާ

ާ.ތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާޙ�މްޒ ބިލެާާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބ�ރު:ާ

ާ

6�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

�9ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

�1ާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

13ާާާާާާާާާާާާާ ާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި 69ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .��ާ ާޖުމްލ� ާމ69ާި. ާއެހެންކ�މުން .

ާމ�އްސ�ލާ� ާއެ ާވ�ނީ ާރިޕޯޓުގ�އި ާފޮނުވި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާއ ދެ، ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާފ ސްވެއްޖެ. ހުށ�ހެޅުން

މ ލިއްޔ�ތުާކޮމިޓީންާފޮނުއްވިާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާާ�ގެންދ ނެާގޮތެއްާމ�ޖިލީހުންާނިންމ�ވ�އިދެއްވުމ�ށް.ާއެހެންވީމ ކުރިއ�ށްާ

މިހ އިވ�ނީާމ�ޖިލީހުންާނިންމ�ވ ފ�ާމިާގޮތެއް ާާހިސ ބުންާނިމުނީ.ާ.ާއެހެންވީމ ާއެާމ�އްސ�ލާ�

ާމ�ސ�އްކ�ާ ާމިއ�ދުގެ ާއޮތީ ާދެން ާއ�ހ�ންއ ދެ، ާވޯޓ�ށް ާތެރެއިން ާއެންމެާތުގެ ާއެހުން. ާވޯޓ�ށް ާކ�ންކ�މ�ށް ހުރި

ާމި ާވޯޓ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާާފުރ�ތ�މ� ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާފ ސްކުރ�އްވ�އި ާމ�ޖިލީހުން ާ)ހ(ގ�3ާާެއ�ހ�ނީ ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ާއ�ލުންާ ާބިލު ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ާތެލ�ސީމިޔ  ާފޮނުވުނު ާއ�ރިހ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދ�ށުންާތ�ސްދީޤުކުރެއްވުމ�ށް

ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާކެލ ާދ އި ާމ�އްސ�ލ�.ާމި ާޢ�ބްދުވިސްނުމ�ށްާމ�ޖިލީހ�ށްާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި هللاާރ ގެ

ާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާމޫސ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއުތުރުާދ އިރ ގެ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އި،ާކުޅުދުއްފުށީ މ�ޢުޞޫމް

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފޮނުއްވުމ�ށް. ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާދިރ ސ ކުރެއްވުމ�ށް ާބިލު ާމި ވ�ނީ

ާތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާގޮ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ.މ�ޢުޞޫމްهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުާާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:

ާ.ކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާމޫސ ާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބ�ރު:

ާ

6�ާާއ�ދ�ދު:ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާ

69ާާވޯޓުާދެއްވީ:

13ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ-ާާާާާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި 66ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .�4ާ ާޖުމްލ� ާމ66ާި. ާއެހެންކ�މުން، .

ާ ާހުށ�ހެޅުމ  ާމި ާފ ސްވެއްޖެ. ާޙ މިދުާހުށ�ހެޅުން ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާހ�މ� އެއްކޮށް

ވެސްާހ�މ�ާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާهللاާޢ�ބްދުލްޣ�ފޫރުާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އި،ާއިހ�ވ�ންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާޢ�ބްދު

ާފ ސްވީމ� ާހުށ�ހެޅުން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއޮތް. ާހުށ�ހެޅުމެއް ާހުށ�ހެޅި ެއ ުހަށެހުޅަމްށ ެދްނ ވަޯޓްށ � ފޮނުއްވުމ�ށް

ާކުރިންާދިރ ސ ކުރ�އްވ ފ�އިާވ�ނީާއިޖުތިމ ޢީާކ�ންކ�މ ާބެހޭާކޮމިޓީން.ާއެހެންވީމ ެއުހެމްއ ޯންނާނނެ  މިާ،ާ.ާމިާބިލު

ާކ�ންކ�މ  ާއިޖުތިމ ޢީ ާފޮނުވުނީާބިލު ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާމ�ސ�އްކ�ތުގެާާބެހޭ ާމިއ�ދުގެ ާއ ދެ، ާބ�ލ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ކ�މުގ�އި

ާދެން ާމުފީދުާާތެރެއިން ާޝިފ ޤު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވ�އްމުލ�ކު ާއޮތީ، ާދ�ންނ�ވ�ން ވޯޓ�ށް

ާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާ،ާ�/�131ހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ،ާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރު؛ާ ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީ

ާމެ ާބ�ލ�އިގ�ތުމ  ާމ�ޖިލީހުން ާބިލު ާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެ ާނިންމުން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާޤ ނޫނ�ށް ާގޮތެއް ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ދު

ގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ ާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާފުވ�އްމުލ�ކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:

ާ

6�ާާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާ
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9�ާާވޯޓުާދެއްވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

33ާާާާާާވ�ކިގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި 9�ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .��ާ ާޖުމްލ� ާއެހެންކ�މުން،9�ާ. .

ާދ އިރ ގެާޢި ާމެދު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ،ާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރު؛ާފުވ�އްމުލ�ކު ާމެންބ�ރުާޝިފ ޤުާމުފީދު ،ާ�/�131އްޒ�ތްތެރި

ާމ�ޖިލީހ�ށްާ ާބިލު ާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެ ާޤ ނޫނ�ށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނުވޭނީާޤ�އުމީާސ�ލ މ�ތ ާބެހޭާކޮމިޓީާއ�ށް.ާބ�ލ�އިގ�ތުމ�ށްާފ ސްވެއްޖެ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާފ ސްވުމ ާގުޅިގެންާމިާބިލުާފޮާ

ާކ�މ�ށްާ ާތ�ނެއް ާހިނގ  ާދ�ށުން ރޒުގެ ާއެފެއ� ާހޯމް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއ�ކީ ާއޮތޯރިޓީ ާގ�ވ�ރމ�ންޓު ާލޯކ�ލް އެއީ

ރޒ�ކީާޤ�އުމީާސ�ލ މ�ތ ާބެހޭާކޮމިޓީގެާމެންޑޭޓުގެާތެރޭގ�އިާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނިންމ�ވ ފ�އި ވުމ ާއެކުާހޯމްާއެފެއ�

ާހިމެނޭާވުޒ ރ އ�ކ�ށްާވ ތީ.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާއ�އިޓ�މްާމިާނިމުނީ.ާވޯޓ�ށްާއެހުމ�ށްާހުރިާކ�ންކ�ން.ާ

ާ

ާ

ާހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�ތުންާވ 

ނޑުާ ފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާމިހ ރުާމިދ�ނީާނުނިމިާހުރިާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ�ށް.ާމިގޮތުންާހޯރ�އ�ޅުގ�

ާ ާނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ، ާ�/�131ރ�ޝީދު ާޤ ނޫނ�ށްާ، ާލުއިކޮށްދޮނުމުގެ ާއ�ދ�ބު މ�ޢ ފުދިނުމ އި

ާއެދި ާގެންދ�ން ާބ�ހުސްކުރިއ�ށް ާބިލުގެ ާފުރުޞ�ތ�ށްާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެ ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ 

ާމިާއ�ރުވ�ނީ،ާ ާފުރުޞ�ތު ނޑުާފުރ�ތ�މ� ާގެންދެވުންާއެދެން.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� އެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�މުން

ާމ ފ�ންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިމްތިޔ ޒުާފ�ހުމީާއ�ށް.ާ

ާ

 ާދެއްކެވުން:ވ ހ�ކ�މ ފ�ންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިމްތިޔ ޒުާފ�ހުމީާ

ާރ�އީސް.ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ޚްާާ.�����ާ�����ޝުކުރިއްޔ  ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނ�ށް ާލުއިކުރުމުގެ ާއ�ދ�ބު މ�ޢ ފުދިނުމ އި

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާވ�ނީ، ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާރ�ޝީދު ާއ�ޙުމ�ދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހޯރ�ފުށީ

ާހ�މ� ާއެއްޗެހިން ާތޫނު ާދުވ ލު ާރޯމ  ާކ�ންކޮޅުތ�ކުގ�އި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ާއ އި ާމ ލެ ާގޮތުގ�އި ާމީހުންާޤ�ބޫލުކުރ  ާދީ ލ 
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ާބިރުވެރިކ�މުގ�އިކ�ންާ ާއ�ދި ާނ�ފުރ�ތުގ�އި ާއެކ�މުގެ ާޖ�ޒުބ ތުގ�އި، ާއ ދެ، ާއެކ�މުގެ ާގެންދ ތީ ާމ�ރ�މުން ޒ�ޚ�މުކޮށް

ާދިނުމ�ށްާ ާއ�ދ�ބު ާމ�ރުގެ ާމ�ރ�ށް ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވިސްނ އިރު ާއެމޭރުމުން ާއެހެންވީމ ، ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ. ނޑު އ�ޅުގ�

ާއ�ޅު ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާވޭ.ާތ އީދުކުރ�ން. ާކ�ންކ�ން ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާއިތުރު ާވިސްނ ލ�ންޖެހޭ ާއ�ދި ނޑުމެން ގ�

ާދިނުމ�ކީާ ާއ�ދ�ބު ާމ�ރުގެ ާމ�ރ�ށް ާއޮންނ�ނީ ާމި ާވެސް ާޝ�ރީޢ�ތުގ�އި ާއޮތް ާދީނުގ�އި ާއިސްލ މް ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާފިލ ވ�ޅެއް ާއެކ�މުގެ ާދުރ�ށްޖެހި، ާމީހުން ާކުށްތ�ކ  ާއެފ�ދ� ާއެއީ ާއ�ދި ާގޮތުގ�އި. ާކ�މެއްގެ ާވ  މީހުންނ�ށްާާދިރުމެއް

ާމިކ�ންާ ާތ އީދުކުރެވޭ. ާވިސްނ އިރުގ�އި ާއެގޮތުން ާއެކ�މ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ ތީވެ، ާގޮތުގ�އި ާކ�މެއްގެ ލިބިދ ނެ

ނޑުމެންގެާދީނުގ�އިާމިކ�ންކ�ންާއެގޮތ�ށްާ ނޑުމެންގެާދީނުގ�އިާވެސްާއިސްލ މީާޝ�ރީޢ�ތުގ�އިާޤ�ބޫލުކޮށްާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާއެއް ާމުހިއްމު ާވ�ރ�ށް ާއ�ދި ނޑުމެންާާދެކޭއިރު ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ . ާދީނުގ�އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާވޭ، ކ�މެއް

ާބޮޑެތިާ ާމިފ�ދ� ާބުރިކުރުން ާއ�ތް ާމީހުންގެ ާހިފުން، ާފުރ ނ� ާމީހުންގެ ާޕ�ނިޝްމ�ންޓެއް، ާކެޕިޓ�ލް މިފ�ދ�

ނޑުމެންގެާދީނުގ�އިާއެބ�ާބ  ާވިސްނ�ންޖެހޭާއ�ޅުގ� ާވެސްާޕ�ނިޝްމ�ންޓުތ�އްާމީހުންނ�ށްާދޭއިރުގ�އިާއެބ� ރުއ�ޅ ާކިރިޔ 

ބުތ�އްާޝުބުހ އެއްގެާމިންވ�ރުާވެސް،ާޝ�އްކެއްގެާމިންވ�ރު،ާޝެޑޯާއޮފްާޑ�އުޓެއްާވ ާކ�މ�ށްާވ�ނީާނ�މ�ާމިފ�ދ�ާއ�ދ�

ާކ�ާއ ދެ،ާހުދޫދުާނޫނީާޤިޞ ޞް ާއ�ދ�ބުތ�އް ާދިއުމ�ށްާއެފ�ދ� ާމީހުންާދުރ�ށް ާއ�ދ�ބުތ�ކ އި ާމިފ�ދ� ނޑ�ނޭޅުމ�ށްާހިފުމުގެ

ނޑުމެންާދީންާ ާމިފ�ދާ�ބ ރުއ�ޅުގ� ނޑ�ށްާޤ�ބޫލުކުރެވޭާގޮތުގ�އި ާއެނގެން.ާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ށްާއެބ�އޮތް އ�ޅ ކ�ންާއ�ޅުގ�

ނޑުާ ނޑުމެންގެާކްރިމިނ�ލްާޖ�ސްޓިސްާސިސްޓ�މް،ާޖިނ ޢީާޢ�ދުލުގެާނިޒ މު.ާއ�ޅުގ� އެންމެާބޮޑުާޝުބުހ ާއ�ކީާއ�ޅުގ�

ާމީހެ ާދިޔ� ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ާދ އިރ ގ�އި ާއެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި އްގެ

ާނެތޭ.ާ ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާހ�މ� ާނެތޭ. ާނިޒ މެއް ާޢ�ދުލުގެ ާޖިނ ޢީ ާއެކު ާހިތ މ�އ  ާވ�ރ�ށް ާޤ�އުމުގ�އި ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާއ�ށްާ ާމީހ  ާރ�ނގ�ޅު ާދެވެނީ ާއ�ދ�ބު ާމި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާދެވޭއިރުގ�އި ާއ�ދ�ބު ާމީހުންނ�ށް ާނޭނގޭ ނޑުމެންނ�ކ�ށް އ�ޅުގ�

ދެވޭާގޮތްާވެސްާއެބ�ާވޭާވ�ރ�ށްާވިާކުށްާނުކުރ ާމީހ ާއ�ށްާއ�ދ�ބުނުދެގ�އިާކުށްާކުރިާމީހ ާއ�ށްާއ�ދ�ބުސް.ާއޭކ�ންާވެާ

ނޑުމެންގެާޖިނ ޢީާޢ�ދުލުގެާނިޒ މުގ�އިާއެންމެާބޭސިކްާރިކުއ�މ�ންޓްސްތ�އް،ާޝ�ރީޢ�ތެއްާ ގިނ�ާފ�ހ�ރުާމ�ތީން.ާއ�ޅުގ�

ާ ާބޭސިކް ާއެންމެ ާބޭނުންވ  ާހިންގުމ�ށް ނޑުމެންާއިންޞ ފުން ާއ�ޅުގ� ާފުރިހ�މ�ނުވ ކ�ން ާވެސް ރިކުއ�މ�ންޓްސްތ�އް

ނޑުާމިކ�މ ާބިރުގ�ންނ�ނީ.ާމ�ރ�ށްާމ�ރުގެާއ�ދ�ބުާ އެންމެންނ�ށްާވެސްާއެބ�ާއެނގޭ،ާޤ�ބޫލުކުރ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ�

ާއިންސ ފުވެރި ާހިންގ އިރުގ�އި ާޝ�ރީޢ�ތް ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންގެ ާތ�ންފީޛުކުރުމުގ�އި. ާކ�ންކ�ން ާމި ޝ�ރީޢ�ތް،ާާދިނުމުގެ

ާވ�މުންދ ނީާ ާޓްރ�ޔ�ލްއ�ކ�ށް ާފެއ�ރ ާމި ާޝ�ރުތުތ�އް، ާވ  ާޓްރ�ޔ�ލްއ�ކ�ށް ާފެއ�ރ ާމިފ�ދ� ާބުނެވޭ ާޓްރ�ޔ�ލްއޭ ފެއ�ރ

ާވެސްާ ާޤ ޟީންތ�ކ�ކ�ށްާނޭނގޭކ�ން ާބ�އެއްާގިނ� ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާވެސްާއ�ޅުގ� ާވުމުންކ�ން ާކ�ންތ�އްތ�އް ކިހިނެއް

ާފ ހ�ގ�ކޮށްފ�އިާ ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާގިނ� ާޤ�އުމުގެާވ�ރ�ށް ާމި ާއެކ�ންޏެއްާނޫން.ާމިއީ ާވ ހ�ކ�އެއް ާދ�އްކ  ާއ�ޅުގ�ނޑު ވޭ.ާމިއީ

ޢ�ދުލުގެާނިޒ މުާދިރ ސ ކުރެއްވުމ�ށްާވ�ރ�ށްާގިނ�ާބޭރުގެާބޮޑެތިާބޮޑެތިާމ ހިރުންާވ�ޑ�އިގެންާއ�ދިާކުރީގެާސ�ރުކ ރ އިާ

ާބޭބޭފުޅުން ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާވ�ޑ�އިގެންނެވި ާސްޕޮންސ�ރާދ�ށުން ާސ�ރުކ ރުގެ ާހ�އިސިއްޔ�ތުންާާމިހ ރުގެ ާއ�މިއްލ� އ�ދި
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ާޖިނ ޢީާ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާނެރ�ފ�އިވޭ. ާރިޕޯޓުތ�އް ާބޮޑެތި ާމިކ�މުގެ ާބޭބޭފުޅުން ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާވ�ޑ�އިގެންނެވި ވެސް

ާފްރޮފެސ�ރާޕޯލްާ ާމިސ ލ�ކ�ށް، ާއޮންނ�ނީ. ާނޫނޭ ާގޮތ�ކ�ށް ާވ  ާގ އިމު ާނޫނޭ.ާއިންސ ފު ާރ�ނގ�ޅެއް ާނިޒ މު ޢ�ދުލުގެ

ާއިންސ ފުާާރޮބިންސ�ން.ާވ�ރ�ށް ާއެތުރިފ�އިާވ�ނީ ާރިޕޯޓެއްާނެރުއްވ ފ�އިވޭ.ާނިޒ މު ާކުރެއްވުމ�ށްފ�ހު ާދިރ ސ އެއް ބޮޑު

ގ އިމުނުވ ާގޮތ�ށޭ.ާއ�ދިާޢ�މ�ލީާގޮތުންާއެާކ�ންތ�އްާޢ އްމުާގޮތެއްގ�އިާކުރ�މުންދ�ނީާވެސްާހ�މ�ާއެާގޮތުގެާމ�ތިންނޭ.ާ

ާބޮޑެ ާމިފ�ދ� ާކ�މެއް ާބިރުގ�ންނ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގ އިމުކުރ އިރުގ�އި.ާއެއީ ާމ�އްޗ�ށް ާމީހުންގެ ާޕ�ނިޝްމ�ންޓު ތި

އ�ދިާހ�މ�ާއެހެންމެ،ާސ�ރާއ�އިވ�ންާލޯރެންސްގެާޓީމެއްާވެސްާމިާޤ�އުމ�ށްާކުރީގ�އިާޒިޔ ރ�ތްކޮށްފ�އިވޭ.ާހ�މ�ާމިފ�ދާ�

ާދ�ށުާވ ހ�ކ�.ާއ�ދިާހ�މ�އެހެންމެ،ާދ  ދިާއިހ�ކ�ށްދުވ�ހުާބޮޑެތިާރިޕޯޓުތ�އްާނެރެފ�އިާވ�ނީާޖިނ ޢީާޢ�ދުލުގެާނިޒ މުާއޮތް

ނޑުމެންނާ  ާއ�ޅުގ� ާވެރިވ�ޑ�އިގެން ާވެސް ާޖޫރިސްޓުން ާއޮފް ާކޮމިޝ�ން ާއިންޓ�ރނޭޝ�ނ�ލް ާއިން، އ�އި.ސީ.ޖޭ

ާރިޕޯޓުާ ާހޯއްދ�ވ�އި ާމ�ޢުލޫމ ތު ާވ�ޑ�އިގެން ާދ އިރ ތ�ކ�ށް ާއެކިއެކި ާއ�ދި ާބ�އްދ�ލުކުރެއްވި. ާވެސް މ�ޖިލީހުގ�އި

ާނިޒ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިވޭ.ާތ�އްޔ ރުކުރެއްވިއިރު ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާވ ހ�ކ� ާފެންވ�ރު ާދ�ށު ާއޮތް މު

ާއެބ�ާދިމ ވޭ.ާ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމިކ�ހ�ލ� ާވެސް ާއޮފީހުންާތ�ޙުޤީޤުގެާކ�ންތ�އްތ�އްާހިނގ އިރުގ�އި ނޑުމެންގެާފުލުސް އ�ޅުގ�

ާހު ާމ�އްސ�ލ� ާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާބ�ރޯސ ކޮށްގެން ާމ�އްޗ�ށް ާހެކިބ�ހެއްގެ ާދޭ ާމީހ�ކު ާޒ�މ ނުގ�އިާހ�މ�އެކ�ނި ާމި ށ�ހެޅުއްވުން.

ާމ�އްސ�ލާ� ާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާނޫން ާބިނ ކޮށްފ�އެއް ާހެކިބ�ހ�ކ�ށް ާދޭ ާމީހުން ާހ�މ�އެކ�ނި ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު އ�ޅުގ�

ާޝ�ރީޢ�ތ�ށްާ ާބ�ނދެލެވިގެން ާމީހ  ާއެވިޑެންސްތ�ކުން ާފޮރިންސިކް ާބޮޑ�ށް ާމ  ާއެއ�ށްވުރެ ހުށ�ހެޅެންޖެހެނީ.

ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާބޮޑެތިާހުށ�ހެޅެންޖެހޭނެ ާވ�ރ�ށް ާހިންގެވުމ�ށް ާތ�ޙުޤީޤު ާއޮފީހުން ާފުލުސް ާއ�ދި ގ�ބޫލުކުރ�ނީ.

ާއޮފީހުގ�އިާ ާޖެނެރ�ލް ާޕްރޮސެކިއުޓ�ރ ާއެހެންމެ، ާހ�މ� ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާދިމ ވ ކ�ން ާވެސް ދ�ތިތ�އް

ާހުންނ�ާ ާހުށ�ނޭޅި ާވ�ންދެންާނުނިމި،ާނޫނީާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާމ�އްސ�ލ�،ާއެތ�ކެއްާއ�ހ�ރު ނޑ�ށްާއެތ�ކެއް ާއ�ޅުގ� ާވެސް ކ�ން

ފ ހ�ގ�ކުރެވޭ.ާއ�ދިާޖިނ ޢީާޢ�ދުލުގެާނިޒ މުާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާފ ހ�ގ�ކުރ ާކ�މެއްާއިންސ ފުާލިބުންާލ�ސްވުމ�ކީާއިންސ ފުާ

ާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ.ާ ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާޚިލ ފުވ  ާވެސް ނުލިބުމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފ�ދ�ާޕްރިންސިޕ�ލްސްތ�ކ 

ާމިސ ލ�ކ� ާބ�ދުއ�ޚުލ ޤީާއ ދެ، ާދ�ންނ�ވ ލ�ފ ނ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތުން ާމިސ ލެއްގެ ާއެއް ާކ�ންތ�އްތ�ކުގެ ާމިފ�ދ� ށް،

ާ ާފ�ހުން ާމ  ާފ�ހުން،ާއޭގެ ާމ  ާހިންގ ފ�އި ާމީހ�ކު ާދެ ާކ�އިވެނިކޮށް،31ާާޢ�މ�ލެއް ާމީހުން ާދެ ާފ�ހުން ާއ�ހ�ރު ވ�ރ�ކ�ށް

ހ ލ�ތްތ�އްާވެސްާއެބ�ާދިމ ވޭ.ާހ�މ�ާއިނދެާދ�ރިންާލިބޭާފ�ހުންާވެސްާޝ�ރީޢ�ތ�ށްާމ�އްސ�ލ�އެއްާގޮއްސ  ނެ.ާމިކ�ހ�ލާ�

ާވެގެންކ�ންާ ާކިހިނެއް ާވ�ނީ ާކުށ�ކ�ށް ާކުށެއް، ާއެ ާހ�ވ ލ ނުދީ ާޤ ނޫނ�ށް ާއުފުލ އިރުގ�އި ާދ�ޢުވ އެއް ާކުށެއްގެ އެހެންމެ،

ާގެންދޭ ާއެބ� ާވެސް ާކުރިއ�ށް ާމ�އްސ�ލ� ާބ�ލ�އިގ�ނެ ާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާހުށ�ހ�ޅ�އިދީ ާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާހ�ވ ލ ނުދީ ާއެ .ާވެސް

ާޕ�ނިޝްމ�ންޓު،ާ ާމިފ�ދ� ާބިރުގ�ންނ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ތީވެ ާފުރިހ�މ�ނުވެ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާބޭސިކު ާގިނ� ާވ�ރ�ށް އެކ�ހ�ލ�

ާމިާބިލ�ކ�ށްާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ނޑުާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑ�އެޅުމ�ށް.ާއެަެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ� ާކ� ާއުޤޫބ ތްތ�އް މިފ�ދ�ާއ�ދ�ބުތ�އްާބޮޑެތި

ާޖިނ ޢީ ނޑުމެންގެ ާމ�އްސ�ލާ�ާތ އީދެއްާނުކުރެވޭ.ާއ�ޅުގ� ާދެ ާއެއްބ ވ�ތުގެ ާކޯޓެއްގ�އި ާއެއް ާއޮތްގޮތުން ޢ�ދުލުގެާނިޒ މު
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ާ ާމީހ�ކު ާއެ ާމީހ�ކު، ާގެންގުޅޭ ާކ�ނޑި ާފެނޭ. ާގިނ�އިން ާވ�ރ�ށް ާތ�ން ާދ  ާނިމިގެން ާގޮތ�ކ�ށް ާޖ�ލުގ9ާާެދެ އ�ހ�ރު

ާނޫ ާކުށެއް ާމިއީ ާކޮށްފ ނެ ާކޯޓުން ާއެ ާހ�މ� ާޙުކުމުގ�އި ާދ އިރުގ�އި، ާގ އިމުކުރ�މުން ާއެހެންވީމ ،ާސެންޓެންސް ނޭ.

ާރ�އިޓްސްާ ާހިޔުމ�ން ާއޮތްއިރުގ�އި ާސ�ރުކ ރު ާކުރީގެ ާމީގެ ާއެހެންމެ، ާހ�މ� ާއ�ދި ާބިރުގ�ންނ�ނީ. ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާކޯޓުތ�އް.ާ ާގޮތުގ�އިާސިފ�ވެގެންާދިޔ�އީ ާތ�ނެއްގެ ާއެންޑޯޒްކުރ�މުންދ  ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއް ާހުރިހ  ާހުށ�ހެޅޭ ވ�އިލޭޓުކޮށްގެން

ާފެންނ�ނީ ނޑުމެންނ�ށް ާތ�ން.ާާއ�ޅުގ� ާދ  ާއިއްވެމުން ާހުކުމްތ�އް ާވެސް ާމިހ ރު ާތިއްބ�ވ�އިގެން ާޤ ޟީންތ�އް ާއެ ހ�މ�

ނޑ�ށްާ ާއ�ޅުގ� ާނުވ ކ�ން ާއުފެދިފ�އި ާމިހ ރު ާމެދުގ�އި ާނިޒ މ  ާޢ�ދުލުގެ ާޝ�ރުޢީ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާގިނ� ާވ�ރ�ށް އެހެންވެ،

ނޑުމެންގެާޝ�ރީޢ�ތުގ�އިާ ނޑުމެންނ�ށްާއެނގޭާއ�ޅުގ� ވެސް،ާދީނުގ�އިާވެސްާއ�ދިާދުނިޔ�ވީާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ.ާއ�ދިާއ�ޅުގ�

ޤ ނޫނުތ�ކުގ�އިާވެސްާޖިނ ޢީާމ�އްސ�ލ�އ�ށްާއ�ދިާވ�ކިންާޚ އްޞ�ކޮށްާހ�އްދުގެާމ�އްސ�ލ�އެއްާޤިޞ ޞްާހިފ ާބ ވ�ތުގެާ

ާއ�ނެއްާ ާއުފެދޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހިނދު ާދެން ާކޮށްފިކ�ން. ާކ�ން ާޔ�ޤީންވ ންޖެހޭނެ ާހިންގ އިރުގ�އި މ�އްސ�ލ�އެއް

ާފުރ�ތ�މާ�ާސުވ ލ�ކީ، ާކޮންކ�މެއްތޯ ާކ�ންތ�ކުންކުރެ ާދ�ންނ�ވ  ާމި ާސުވ ލ�ކީ ާއ�ނެއް ާކުރ�ންޖެހޭ ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާމިާ ާޤ ބިލުކ�ން ާހިންގޭނެ ާމ�ގުން ާއިންޞ ފުގެ ާޝ�ރީޢ�ތ�ށް ާޔ�ޤީންވ ންވީ.ާނޫނިއްޔ  ާކުރިކ�ންތޯ ާކުށެއް ޔ�ޤީންވ ންވީ.

ާކ�ށ�ވ� ާފުރ�ތ�މ� ާކ�ންތ�އްތޯ ާމި ާއެބ�އޮތްތޯ. ާތެރޭގ�އި ާގ�ބޫލުކުރ ާނިޒ މުގެ ާދެކޭގޮތުގ�އި، ނޑު ާއ�ޅުގ� ރުކުރ�ންޖެހޭނީ.

ާނެތްާ ާގ އިމުވެފ�އި ާނިޒ މެއް ާއެފ�ދ� ާއެހެންވީމ ، ާއިތުބ ރުކުރ�ންޖެހޭނީ. ާނިޒ މު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިޒ މު ގޮތުގ�އި

ނޑ�އެޅުމ�ކީާބިރުގ�ންނ�ންޖެހޭާކ�މެއް.ާއ�ދިާއ�ޅުާ ނޑުމެންާމިފ�ދ�ާބޮޑެތިާއުޤޫބ ތްތ�އްާކ� ނޑުމެންގެާހ ލ�ތުގ�އިާއ�ޅުގ� ގ�

ާއ�ދ�ބުާ ާދިނުމ އި ާއ�ދ�ބު ާމީހުންނ�ށް ާވ ކ�ން ާލިބިގެން ާބ ރު ާއ�ށް ާޙ ކިމ  ާބުނޭ ާއެބ� ާވެސް ޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި

ާބޮޑެތިާ ާބޮޑެތި ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާބ�އިނ�ލްއ�ޤުވ މީ ާއެހެންމެ، ާހ�މ� ާއ�ދި ާކުރުމުގ�އި. ާމިކ�ންކ�ން ާމިފ�ދ� ލުއިކޮށްދިނުމ 

ާމިގޮ ާހ�މ� ާވެސް ާވެސްާޑިމޮކްރ�ސީތ�ކުގ�އި ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގ�އި ާވ  ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާތ�ޙުޤީޤު ާހިނގ�މުންދޭ. ާމިކ�ން ތ�ށް

ާމ ފުދިނުމުގެާބ ރުާލިބިގެންާއެބ�ވޭާ ާވެސް ާމީހުންނ�ށް ާގޮސްފ�އިވ  ާލިބޭ.ާއ�ދިާމ�ރުވެ ާބ ރު ޙ ކިމ ާއ�ށްާމ ފުދިނުމުގެ

ާރ� ާއެމެރިކ ގެ ާކުރީގ�އި ާއެމެރިކ ގ�އި. ާމިސ ލ�ކ�ށް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީތ�ކުގ�އި. ާރިޗ�ޑްާބޮޑެތި ާކުރެއްވި އީސްކ�ން

ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އިާ ާތ�ޙުޤީޤު ާދިޔ�އިރު ާހިނގ�މުން ާމ�އްސ�ލ� ާވޯޓ�ރގޭޓް ާމ�ޝްހޫރު ާވޯޓ�ރގޭޓް، ާއޭނ ގެ ނިކްސ�ން،

ާކ�ންކ�ންާ ާގިނ� ާމ ފުދީފ�އި.ާމިފ�ދ�ާވ�ރ�ށް ާއ�ށް ާފ�ހުގެާރ�އީސްާޖެނެރ�ލްާފޯޑުާވ�ނީާއޭނ� ާއޭރުގެާއޭނ ގެ ވ އިރުގ�އި

ނޑުާއެންމެާބޮޑ�ށްާފ ހ�ގ�ކުރ�ނީާވެގެންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޙ ކި މ ާއ�ށްާވ�ރ�ށްާބޮޑެތިާބ ރުތ�ކެއްާލިބިގެންވޭ.ާދެންާއ�ޅުގ�

ާއ�ދި.ާ ާނުކުރެވޭތީވެ ާއިތުބ ރު ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނިޒ މު ާޢ�ދުލުގެ ާޖިނ ޢީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާފ�ދ�އިން މިދެންނެވި

ާހުރިާކ� ާވ�ރ�ށްާބިރު ނޑ�އެޅުމ�ކީ ާކ� ާއުޤޫބ ތުތ�އް ާބިލ�ށްާއެހެންވީމ ،ާމިފ�ދ� ނޑުާމި ާކ�މުގ�އި.ާއެހެންވެ،ާއ�ޅުގ� މެއް

ާތ އީދުނުކުރެވެނީ.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާޢ�ލީ.ާ ާއ�ފްރ ޝީމް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާސިސްޓ�މ�)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާސ�އުންޑް ާކުޑ�ކޮށްާއ ދެ، ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�އްލުކުރެވެންދެކ�ށް ާމ�އްސ�ލ� ާދިމ ވި ށް

ާމ�ޑުކޮށްލ ނ�ން.ާ

ާ

 )ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

 

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

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާލުއިކުރުމުގ�131ާާެ/�`. ާއ�ދ�ބު މ�ޢ ފުކުރުމ އި

ާދ އިރ ގެާޤ  ާހޯރ�ފުށީ ާމެންބ�ރު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިދެއްވި ާބިލު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިދެއްވީތީ، ާބިލު ާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެ ނޫނ�ށް

ާއެކުގ�އިާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކ�މ  ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�ޝީދ�ށް ާއ�ޙުމ�ދު ާއ�ލްފ ޟިލް ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާއުސޫ ާޚ އްޞ� ާގުޅޭ ާޙުކުމ  ާމ�ރުގެ ާއ ދެ، ާމިއޮތްާޝުކުރުދ�ންނ�ވ�ން. ާހުށ�ހެޅިފ�އި ާގޮތުން ާބެހޭ ނޑ�އެޅުމ  ާކ� ލެއް

ާ ާމުހިއްމު ާވ�ރ�ށް ާއޮންނ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލެވެން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމ ތްާ�އިޞްލ ޙުގ�އި ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ، ާފުރ�ތ�މ� هللاާޙ�ޤީޤ�ތެއް.

ފ�ދ�ާސ ފުާސުބުޙ ނ�ހޫާވ�ތ�ޢ ލ ގެާޤ ނޫނުގ�އިާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާޤ�ޠުޢީކޮށް،ާއެއްވެސްާމީހ�ކ�ށްާއެއ ާމެދުާދެބ�ސްާނުވެވޭ

ާއ�މުރުފުޅ�ކ�ށްާ ާއެ ާގޮތ�ކ�ށް ނޑ�އެޅުއްވި ާކ� ާއެ ާއެކ�މެއް ާނ�މ�، ނޑ�އ�ޅުއްވ�އިފި ާކ� ާކ�މެއް ާއިބ ރ ތުން ޞ�ރީޙ�

ާއެކ�ލ ނގެާ ާއެއީ ނޑ�އެޅުއްވުންތ�ކ�ކީ ނޑ�އ�ޅުއްވ ާކ� ާކ� ާއެކ�ލ ނގެ ާޙ�ޤީޤ�ތް.ާމިގޮތުން ާކ�މުގެ ކިޔ�މ�ންތެރިވ ންޖެހޭނެ

ާ ާޝ�ރީޢ�ތުގެ ާއެކ�ލ ނގެ ާޙ�ޤީޤ�ތް.ާޝ�ރީޢ�ތުގ�އި ާކ�މުގެ ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާކ�މުގ�އި ބ�އެއް

ާޢ�ޤީދ އ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކީ ާއެ ާއީމ ންވުމުގެާާސ�ބ�ބ�ކީ ާއ�ށް ާއެކ�ލ ނގެ ާވ ނެތީ. ާކ�މ�ކ�ށް ާލ މެހިފ�އިވ  ގުޅި

ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ� ާކ� ާޤ�ޠުޢީކޮށް ާޝ�ރީޢ�ތުގ�އި ާކ�މ�ކ�ށްާވ ނެތީ.ާއެކ�ލ ނގެ ާވ  ާޚިލ ފުވެ،ާތެރެއިން ާކ�މ�ކ  ާއެއްވެސް އިވ 

ާމުސްލިމުންާ ާމެ. ާވެސް ާވ ނެތީ ާކ�މ�ކ�ށް ާބޭރުކުރުވ ނެ ާދީނުން ާމީހ�ކު ާއެ ާސ�ބ�ބުން ާއެކ�މުގެ ާއީމ ންނުވުމ�ކީ އެއ�ށް

هللاާއެއްގޮތ�ކ�ށްާވެސްާކޮށްގެންާނުވ ނެާކ�މ�ކ�ށްާވ ތީ.ާމިގޮތުންާބ�ލ އިރުާމ�ރ�ށްާމ�ރުާނުވ�ތ�ާޤިޞ ސްާހިފުމ�ކީާމ ތް

ާ ާމިކ�ންާސުބުޙ ނ�ހޫ ާއ�ދި ާކ�މެއް. ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާކ� ާޝ�ރީޢ�ތުގ�އި ާއެކ�ލ ނގެ ާއިސްލ މްދީނުގ�އި ވ�ޠ�ޢ ލ 

ނޑުާކުރިންާދ�ންނ�ވ ލިހެންާއެއްވެސްާމީހ�ކ�ށްާއެއ ާމެދުާދެބ�ސްާނުވެވޭާ ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އިާވ�ނީާއ�ޅުގ� އެކ�ލ ނގެާކ�

ާއ�ދިާޞ�ރީޙ�ާއިބ ރ ތުން.ާމ ތް ާބ�ޤ�ރ ާސޫރ�ތުގެާާهللاފ�ދ�ާބ ރުގ�ދ�ާޤ�ޠުޢީކޮށް،ާސ ފު 3�2ާމިކ�ންާބ�ޔ ންކުރ�އްވ�އި

��� ��� ����������ވ�ނ�ާއ ޔ�ތުގ�އިާވ�ޙީކުރ�އްވ�ނީ،ާ ������� �� ������ �� ���� �� ���� ��� ��� އ�ކީ،ާއޭ!ާާ.ާއޭގެާމ ނ���� ������� �����

ާ ާޤ�ތުލުކުރެވޭ ާމީސްތ�ކުންނޭ. ާތިޔ�ބ�އިމީހުންގެާމީހުންނ އީމ ންވެއްޖެ ާހިފުން ާޤިޞ ސް މ�އްޗ�ށްާާމެދު

ާ ާސޫރ�ތުގެ ާބ�ޤ�ރ  ާވެސް ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއ�ދި ާއ ޔ�ތ އި ާމިދ�ންނ�ވ ލި ނޑު ާއ�ޅުގ� ވ�ނ3�4ާ�ާފ�ރުޟުކުރ�އްވ�އިފީމޭ.

ާ ާސޫރ�ތުގެ ާނުލ�އ49ާާިއ ޔ�ތ އި،ާމ އިދ  ާޙ�އްޤ�ކ  ާގޮތުގ�އި ާދޭހ�ކޮށްދޭ ާނުވ�ތ� ާގޮތުގ�އި ާދ�ލީލުކޮށްދޭ ާއ ޔ�ތުން ވ�ނ�

ާމީހެއްގެ ާމ�ރ�އިފި ާމީހ�ކު ާމުޅިާާގ�ސްތުގ�އި ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާއެއީ ާހިފުންކ�މ އި،ާއ�ދި ާޤިޞ ޞް ާޢުޤޫބ ތ�ކީ ޝ�ރުޢީ
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ާދެވ�ނާ� ާސ ފުކޮށްދޭ. ާއިބ ރ ތުން ާޞ�ރީޙ� ާވ�ރ�ށް ާސ ފުކޮށް ާވ�ރ�ށް ާކ�މެއްކ�ން ާވ  ާވ ޖިބުވެގެން ާއުއްމ�ތ�ށް އިސްލ މީ

ާވީނ�މ�ވެ ާކ�މުގ�އި ާއޮތް ާއެހެން ާޙ�ޤީޤ�ތް ާމިދ�ންނ�ވ ލި ާކުރިން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ�ކިާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ، ާގޮތުން ާޝ�ރުޢީ ސް

ާމ ތް ާނުވ�ތ� ާޢުޤޫބ ތްތ�އް ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާޚ އްޞ�ާهللاގޮތ�ކ�ށް ާވ�ކި ާތ�ންޒީލުކުރުމުގ�އި ާގ އިމުކޮށް، ާހ�އްދުތ�އް ގެ

ާޝު ނޑ�އެޅިގެންާރޫޠުތ�ކެއްާއުސޫލުތ�ކ�ކ އި، ާކ� ާއ�ދ�ބު ާކުށެއްގެ ާމިފ�ދ� ާތެރޭގ�އި ާޝ�ރުޠުތ�ކުގެ ާއުސޫލުތ�ކ އި ާމި ވޭ.

ާމ�ޙުކ�މ އ�ކ�ށްާތ�ންފީޛުކުރެވެންޖެހޭ ާޝ�ރުޢީ ާމިންވ�ރ�ށް ާނުވ  ާވ�ސްވ ހެއް ާޝ�އްކެއް ާއެއްވެސް ާއެކުށެއް ނީ

ސ ބިތުވުމ�ށްފ�ހުގ�އި.ާއެާކުށެއްާޝ�ރީޢ�ތ�ށްާސ ބިތުވުމުގ�އިާއެއްވެސްކ�ހ�ލ�ާޝ�އްކެއްާވ�ސްވ ހެއްާވ ނ�މ�،ާއެކުށުގެާ

ާކީރި ާނުވ ނެ. ާތ�ންފީޛުކޮށްގެނެއް ާއެކ�ން ނޑ�އ�ޅ�އި ާކ� ާއ�ދ�ބު ާހ�އްދުގެ ާރ�ސޫލ   ��� � ���� ����ތި

ާ ���� ހ�ދީސްކުރ�އްވ�ނީ، ���� �� �� �� ާހ�އްދެއްާ .�� �������� �� ���������� ާމ�އްޗ�ށް ާމުސްލިމުންގެ ާއ�ކީ ާމ ނ� އޭގެ

ާމ�ޙުކ�މ އެއްގ�އިާ ާޝ�ރުޢީ ާކ�ށ�ވ�ރުކޮށް ާގ�އިމުކޮށް ާވ�ރ�ށް ާނުވ  ާޝ�އްކެއް ާއެއްވެސް ާއެކ�ން ގ އިމުކުރެވޭއިރު

ހ�ކ�ާޝ�ރީޢ�ތ�ށްާސ ބިތުވުމ�ށްފ�ހުގ�އިާމެނުވީާމިާބ ވ�ތުގެާކުށްތ�ކ�ށްާއ�ދ�ބުާދެވިގެންާނުވ ނޭ.ާހ�އްދުާގ އިމުކުރެވޭާވ 

ނޑުމެންާ ާއ�ޅުގ� ާމެދުގ�އި ާވ�ސީލ�ތްތ�ކ  ާކުށްތ�އްާސ ބިތުކުރުމުގެާވ ހ�ކ�ާއ އި،ާއޭގެ ާއެފ�ދ� ާތ�ނެއްގ�އި ދެއްކޭާކޮންމެ

ާކޮންާ ާމިއީ ާހ�އްދ�ކީ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޢ އްމު ާމުޖުތ�މ�ޢުގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާވިސްނ ލ�ންޖެހޭނެ. ާބޮޑ�ށް ވ�ރ�ށް

ާކޮ ނޑުތ�ކ�ކީ ާމިންގ� ާއޭގެ ާޖިނ ޢީާއެއްޗެއްކ�މ އި، ާބޮޑެތި ާމިފ�ދ� ާރ އްޖޭގ�އި ާއ�ދި ާނޫންތޯ ާނުވ�ތ� ާއެނގޭތޯ ބ�އިކ�ން

ާވެސްާ ާމިއީ ާފ�ހިކޮށްދީފ�އިވޭތޯ، ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތެއްގ�އި ާއިތުބ ރުހުރި ާވ�ސީލ�ތްތ�އް ާސ ބިތުކުރުމުގެ ކުށްތ�އް

ާބ�ލ�އި ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމިއީ ާފ�ހިވެފ�އިވޭތޯ ާނުވ�ތ� ނޑުމެން ާނުކުތ އެއް.ާއ�ޅުގ� ލ�ންޖެހޭ

ާހ�މ�އެކ�ނިާއެއްާ ާދެއްކޭއިރުގ�އި ާވ ހ�ކ� ާސ ބިތުވުމުގެ ާމ�ޙުކ�މ އ�ކ�ށް ާވ�ރ�ށްާޝ�ރުޢީ ާނުވ  އެއްވެސްކ�ހ�ލ�ާޝ�އްކެއް

ނޑ�އެޅީމ ،ާ ާކ� ާނިޔ  ާޢުޤޫބ ތުގެ ާމ�އްސ�ލ�އެއްގެ ާހ�އްދުގެ ާއިން ާމ�ރުޙ�ލ  ާކޯޓުތ�ކުގެ ާދ�ށު ާޚ އްޞ�ކޮށް ާއިން މ�ރުޙ�ލ 

ާއެއ�ށް ާމ�އްސ�ލ� ާމީހ އ�ށްާއެ ާލިބޭ ާދ�އުވ  ާފުރުޞ�ތު ާފުރިހ�މ� ާއިސްތިއުނ ފުކުރުމުގެ ާމ�ރުޙ�ލ އ�ކ�ށް، ާމ�ތީ ވުރެ

ާޒ ތުގ�އިާ ާއޭގެ ާވެސް ާހުޅުވ ނުލެވުމ�ކީ ާފުރުޞ�ތު ާއެ ާނުވ�ތ� ާވެސް ާހުޅުވ ލެވުމ�ކީ ާފުރުޞ�ތު ހުޅުވ ލެވެންޖެހޭނެ.ާއެ

ނގ�އިދ ނެާކ�މެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޝ�ރުޢީާހ�އްދުތ�ކުގެާއެާކ�މެއްގ�އިާތުހުމ�ތުގެާވ ހ�ކ�ތ�އްާދެއްކޭނޭާޖ ގ�ާހުޅުވިގެންާހި

ާފުރިހ�މާ� ާވ�ކ ލ ތުކުރުމުގެ ާވެސް ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާފ�ހު ާއެންމެ ާއިސްތިއުނ ފުކުރުމުގެ ނޑ�އެޅުމުގ�އި ާކ� ޢުޤޫބ ތްތ�އް

ާސ ބިތުކުރެ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާވ�ރ�ށް ާނެތް ާޝ�އްކެއް ާލިބިދޭންޖެހޭނެ.ާއެއްވެސް ާއ�ށް ާމީހ  ާލިބޭ ާދ�ޢުވ  ވޭނެާފުރުޞ�ތު

ާފުރިހ�މ�ކޮށްދޭާގޮތް،ާއެކ�މުގ�އިާފުރިހ�މ�ވ ންޖެހޭާ ާޝ�ރުޠުތ�އް ާފުރިހ�މ�ވ ންޖެހޭާހުރިހ  ާކ�މުގ�އި ވ�ސީލ�ތްތ�ކ އި،ާއެ

ާތުހުމ�ތުތ�އްާ ާއުފެދި ާޝ�އްކު ާޒ ތުގ�އި ާއޭގެ ާވެސް ާހޯދިފ�އިނެތުމ�ކީ ާގޮތްތ�އް ާފުރިހ�މ�ކޮށްދެވޭނެ ާޝ�ރުޠުތ�އް ހުރިހ 

ާބެ ާކ�މުގ�އި ާކ�މެއް ާޢިލްމުވެރިން،ާކުރެވިދ ނެ ާމޮޅެތި ާޒ�މ ނުގެ ާމި ާމިހ ރު ާކ�މުގ�އި ާމި ާއެހެންވީމ ، ލެވިދ ނެ.

ާފ�ހިކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި،ާ ާވ�ސީލ�ތްތ�އް ާމިފ�ދ� ާވިސްނުމ�ކީ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ  ާބޭފުޅުން ާއެ ާޢިލްމުވެރިން ާފިޤުހު ޚ އްޞ�ކޮށް

ާއި ާޖިނ ޢ�ތުގެ ާނުވ�ތ� ާޖިނ ޢީާޢ�ދުލުގެާނިޒ މު ާއެއީ ާވެއްޖެއްޔ  ާފުރިހ�މ�ވޭތޯާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ާރ�ނގ�ޅ�ށް ޖުރ ޢ�ތުތ�އް
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ާނ�މ�ކީާ ާކިޔ  ާމިއ�ށް ާފިޤުހުގ�އި ާއިސްލ މީ ާފުރިހ�މ�ކުރުން. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާހ�ދ�އި،ާއެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާޤ ނޫނުތ�އް އެކ�ހ�ލ�

މިާއިސްލ މީާފިޤުހުާތ�ކުނީންކުރުން.ާނުވ�ތ�ާފިޤުހުާކޮޑިފ�އިކުރުން.ާކޮޑިފ�އިކޮށްގެން،ާއޭގެާއެންމެާފުރިހ�މ�ާގޮތުގ�އިާ

ާޝ�ރުޠުތ�އްާ ާހުރިހ  ާފުރިހ�މ�ވ ންޖެހޭ ާމިކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާއ�ދި ާއ އި ާގ އިމުކޮށްދެވޭތޯ ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންނ�ށް ވ�ސީލ�ތްތ�އް

ާ ާހެދުން. ާކ�މުގ�އި ާޝ�ރުޠުތ�ކެއް ާފުރިހ�މ�ވެފ�އިވ  ާގޮތުގ�އި ާފުރިހ�މ� ާއެންމެ ާއޭގެ ާއެއީ ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީާާ�ވެސް ވ�ނ�

ާ ާކުށްތ�ކ އި ާބޮޑެތި ާކުރެވޭ ާޝ�ރީޢ ގ�އިާމީސްތ�ކުންނ�ށް ާއިސްލ މީ ާވެސް ާމ�ންހ�ޖ�ކީ ާކުށްތ�ކ އި،ާމ�ޢ ފުދިނުމުގެ ކުދި

ާއެއީާ ާކ�މެއް ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާޝ�ރީޢ ގ�އި ާއިސްލ މީ ާދެނެގ�ތުން. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއްކ�ން މުޤ�އްރ�ރުވެފ�އިވ 

ާއ ޔ�ތުގ� ާހިފުމުގެ ާޤިޞ ޞް ާފުރ�ތ�މ� ާއެންމެ ާއެހެންވީމ ، ާމ�ޢ ފުދިނުން. ާކުށްތ�ކ�ށް ާޤިޞ ޞްާކުރެވޭ ާވެސް އި

ާއެކ�ކުާ ާމީހުންގެާތެރެއިން ާޢ އިލ ގެ ާޢ އިލ ގެާމީހުންާނުވ�ތ� ާމީހ ގެ ާވިދިގެންާމ�ރުވި ާބ�ޔ ންކުރެވުމ  ާވ ހ�ކ� ހިފުމުގެ

ާހުޅުވ ލ�ދެއްވ ފ�އިވޭ.ާ ާވެސް ާދޮރު ާއެކ�މުގެ ާނ�މ�، ާވ�ނީ ާކ�މުގ�އި ާވެއްޖެ ާބޭނުން ާމ�ޢ ފުކޮށްދޭން ާޤ ޠިލ�ށް ނ�މ�ވެސް

ާބ�ޔ ންކުރ�އްވ�އި ާާމިކ�ން ާސޫރ�ތުގެ ާމ ތ3�2ާްބ�ޤ�ރ  ާމ ނ�އިގ�އި ާހިސ ބުގެ ާގުޅޭ ާމިކ�މ  ާއ ޔ�ތުގެ هللاާވ�ނ�

ާދ�ންނ ށެވެ.ާފ�ހެާ ާމ�ޢ ފުކުރެވުނުާމީހ  ާޤިޞ ސްގެާބ�އެއް ާފ�ރ ތުން ާއ�ޚ ގެ ާމ�ރުވި ާމީހ ގެ ާއެ ވ�ޙީކުރ�އްވ�ނީ،ާ"ފ�ހެ

ާހުއްޓެާ ާއެދުން ާދިޔ�އ�ށް ާމ�ރުގެ ާހެޔޮގޮތުގ�އި ާވ ރުތ�ވެރިޔ ، ާކިބ�އިން ާމީހ ގެ ާފ�ރ ތ�ށްާއެ ާމ�ޢ ފުކުރި ާއ�ދި ވެ.

ާވެރިާ ާމީހުންގެ ާތިޔ�ބ�އި ާއެއީ ާއ�ދި ާހުއްޓެވެ. ާއ�ދ ކުރުން ާދިޔ� ާއެ ާއެކު ާއިޙްސ ންތެރިކ�މ  ާމީހ  މ�ޢ ފުކުރެވުނު

ާމިކ�ންާ ާއިތުރ�ށް ާއ�ދިވެސް ާރ�ޙުމ�ތެކެވެ." ާއ�ދި ާލުޔެކެވެ. ާދެއްވި ާމީހުންނ�ށް ާތިޔ�ބ�އި ާހ�ޟުރ�ތުން ރ�ސްކ�ލ ނގެ

ާއެއްާކ�ށ�ވ�ރުކޮށްދެއްވ�ާ ާއޭގެތެރެއިން ާސ ބިތުވޭ. ާމިކ�ން ާބ�ސްފުޅުތ�ކުން ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާރ�ސޫލ ގެ ާކީރިތި އި،

ާމީހ ގެާ ާމ�ރުވި ާނ�މ�، ާމ�ރ ލ�އިފި ާމީހ�ކު ާނުލ�އި ާޙ�އްޤ�ކ  ާގ�ސްތުގ�އި ާމީހ�ކު ާއ�ންނ�ނީ، ާމ ނ�އިގ�އި ބ�ސްފުޅެއްގެ

ާ ާމީހުންނ�ށް ާއޭާ�ޢ އިލ ގެ ާއިޚްތިޔ ރ�ކީ ާފުރ�ތ�މ� ާއެވެ. ާދެވ�ނ�ާއިޚްތިޔ ރެއްވެ ާހިފުން. ާޤިޞ ސް ާކިބ�އިން ނ�ގެ

ާއެދުން.ާ ާމީހުންާޤ ތިލުގެާކިބ�އިންާދިޔ�ާއ�ށް ވ�ނ�ާއިޚްތިޔ ރ�ކީާޤ ޠިލުާމީހާ ާ�އިޚްތިޔ ރ�ކީާމ�ރުވިާމީހ ގެާޢ އިލ ގެ

ާއެންމެާ ާޢ އިލ ގެ ާމީހ ގެ ާމ�ރުވި ާއ�ށް ާމީހ  ާޤ ތިލު ާހ ލ�ތުގ�އި ާމ�ޢ ފުދިނުމުގެ ާމިފ�ދ� ާއ�ދި ާދިނުން. ާމ�ޢ ފު އ�ށް

ާއިސްލ މީާމެން ާޖ ގ�އެއް ާޤިޞ ސްހިފޭނެ ާކިބ�އިން ާނ�މ�،ާއޭނ ގެ ާވ�ނީ ާދީފިކ�މުގ�އި ާމ�ޢ ފު ާވެސް ާފ�ރ ތުން ބ�ރެއްގެ

ާމީހ�ކ�ށްާ ާއޮޅިގެން ާޤ ޟީއ�ކ�ށް ާތެރޭގ�އި ާކ�ންތ�އްތ�ކުގެ ާހުރި ނޑ�އެޅިފ�އި ާކ� ާދީނުގ�އި ާއ�ދި ާނޯވޭ. ާއ�ކު ޝ�ރީޢ 

ާމ�ޢ ފުކުރެ ާމީހ�ކ�ށް ާއޮޅިގެން ާވުރެ ާދިނުމ�ށް ާރ�ސޫލ ާޢުޤޫބ ތް ާކީރިތި ާކ�މުގ�އި ާއ�އުލ ވެގެންވ  ާމ  ާވެސް ާވުން

ާ ާއ�ލްއިމ މު ާޙ�ދީޘްކުރ�އްވ�ނީ، ާރިވ ކުރ�އްވ  ާތ�ނުގ�އ34�4ާާިތިރްމިޒީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއެއީ. ާޙ�ދީޘްފުޅު ވ�ނ�

ާޝ�ރީޢ ާ ާއިސްލ މީ ާއ�ކީ، ާނުކުތ  ާމުހިއްމު ާވ�ރ�ށް ާދެނެގ�ންނ�ންވީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާމި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި

ާމިކ�މ�ށްާ ާހިތުން ާމީހެއްގެ ާއެ ާވެސް ާާމީހ�ކު ާއެދެންވ ނެ.ާކޮންމެ ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާމުސްލިމ�ކު ާކޮންމެ ތ�ންފީޛުކުރ�ން

ާކީރިތިާ ާޝ�ރީޢ  ާއިސްލ މީ ާކުރ�ންޖެހޭނެ. ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އްކެއް ާބޮޑެތި ާވ�ރ�ށް ާމިކ�މ�ށް ާގޮތުން ާޢ�މ�ލީ އެދޭފ�ދ�އިން

ާކ� ާބ�ލ�އިފި ާތ�ރުތީބުން ާޒ�މ ނުއްސުރެ ާމ ތްރ�ސޫލ ގެ ާނ�މ� ާވ�ނީ ާވެސްާهللاމުގ�އި ާބ ވ�އިލެއްވުމުގ�އި ާޙުކުމްތ�އް ގެ
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ާހިމެނޭނެާހ�އްދުގެާބ�އި.ާއެހެންވީމ ،ާޢ އްމުާރ�އްޔިތުންާهللاާއެންމެާފ�ހުންާމ ތް ާޙުކުމްތ�ކުގެާތެރޭގ�އި ނޑ�އެޅުއްވި ކ�

ނޑ� ާކީރިތިާރ�ސޫލ ާކ� ާހޭލުންތެރިކުރުވުމ އި،ާމިކ�ންކ�ންާސ ބިތުކޮށްދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ނޑުާއެއީާމިކ�މ�ށް އެޅުއްވިާމިންގ�

އެއްވެސްާކ�ހ�ލ�ާޝ�އްކެއްާނުވ ާވ�ރ�ށްާޝ�ރީޢ�ތ�ށްާއެކ�ންާސ ބިތުވ ާގޮތްގޮތ�ށްާއެާވ�ސީލ�ތްތ�ކ އިާއެާޝ�ރުޠުތ�އްާ

ާނ�މާ� ާވ�ނީ ާބ�ލ�އިފިކ�މުގ�އި ާތ�ރުތީބުން ާގ އިމުކޮށްދިނުން. ާމ�ންހ�ޖު ާކުރެވުމުގެ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާވެގެން ފުރިހ�މ�

ާޒ�މ ނު ާތ�ންފީޒީާޚ�ލީފ އިންގެ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާމިކ�ހ�ލ� ާފ�ހ�ރު ާބ�އެއް ާފުރިހ�މ�ނުވެގެން ާޝ�ރުޠުތ�އް ާމި ާވެސް ގ�އި

ާމ ތް ާވެސް ާފ�ހ�ރެއްގ�އި ާއެއީ ާހުރޭ. ާދެވިފ�އި ާދޫތ�އް ާބ�އެއްކ�ހ�ލ� ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާހ�އްދުގެާهللا ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ކ�

އ�ންގ�ވ ފ�އިާވ އިރުާއެކ�ންާގ އިމުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާهللاާތްޙުކުމ�ށްާއިދިކޮޅުާހ�ދ ކ�ށްާނޫން.ާހ�އްދުާގ އިމުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާމ 

ހުރޭާވ�ރ�ށްާޚ އްޞ�ާއުސޫލުތ�ކ�ކ އިާވ�ރ�ށްާހ�ރުދ�ނ ާޝ�ރުޠުތ�ކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޝ�ރުޠުތ�އްާފުރިހ�މ�ވެގެންާއެާ

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާލޯބިކުރުމ�ކީ. ާއ�ށް ާޝ�ރީޢ  ާއިސްލ މީ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާމިއީ ާކުރެވުން ާކ�ން ާދ�ށުން ާވ ހ�ކ�ާއުސޫލުތ�ކުގެ ގެ

ާޝ�ރީޢ ާތ�ނެއްގ�އިާތ�ންފީޒުކުރުމ�ކީާ ާއިސްލ މީ ާނުވ�ތ� ާދީން ާއިސްލ މް ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ނިންމ ލ�މުން

ާހުރެގެންާ ާރޫޙު ާތ�ންފީޒުކުރުމުގެ ާޝ�ރީޢ  ާއިސްލ މީ ާނޫން. ާދެއްކުމެއް ާވ ހ�ކ� ާގ އިމުކުރުމުގެ ާހ�އްދުތ�އް ހ�މ�އެކ�ނި

ާގޮތު ާޢ�މ�ލީ ާއެކު ާމިހ ރ�ށްާއިޚްލ ޞްތެރިކ�މ  ާމިހ ރުން ާނ�މ�، ާވ�ނީ ާބޭނުންކ�މުގ�އި ާކުރ�ން ާއެކ�ން ން

ާތ�ކްނީންނުކުރެވިާ ާފިޤުޙު ާކޮޑިފ�އިކުރުން.ާއިސްލ މީ ާފިޤުހު ާއިސްލ މީ ާމުހިއްމުކ�މ�ކީ ާއޮތްާއެންމެ ނޑުމެންނ�ށް އ�ޅުގ�

ނޑުާކުރިންާދ�ންނ�ވ ލިހެންާމިކ�ންކ�ންާސ ބިތުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާ ާއެއީާއ�ޅުގ� ދ�ންނ�ބޭކ�ލުންގެާތެރޭގ�އިާއޮންނ�ާއޮތުމ�ކީ

ާޙުކުމްގެާ ާއިޚްތިޔ ރުކޮށް ާބޭފުޅ�ކު ާއެ ާއެއިން ާޤ ޟީންނ�ށް ާތެރޭގ�އި ާޚިޔ ލުތ�ކުގެ ާގިނ� ާތ�ފ ތު ާހުންނ� އުފެދިފ�އި

ނޑ�އ�ޅ�ންާވ�ރ�ށްގިނ�ާފ�ހ�ރުާޤ ޟީންނ�ށްާ ާވިސްނުމ�ކ�ށްާކ�ންާކ� ނޑ�އ�ޅ ނީާކޮން ާކ� ނުވ�ތ�ާޝ�ރުޢީާޙުކުމްގެާނިޔ 

ާދ އިރ ގެާާދ�ތިވ ތ�ންާއ ދޭ.ާއ�ދި ާވީނ�މ�ވެސްާޝ�ރުޢީ ާޤ�އުމެއްާކ�މުގ�އި ރ އްޖެކ�ހ�ލ�ާސ�އްތ�އިންާސ�އްތ�ާއިސްލ މީ

ާކ�މ�ކ�ށްާ ާހުރިހ  ާމި ާވ ތީ، ާކ�މ�ށް ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާވިދ ޅުވެގެން ާކިޔ�ވ  ާދ އިރ ތ�ކުން ާތ�ފ ތު ާބޭފުޅުންނ�ކީ ހުރިހ 

ާ ާދ�ންނ�ވ ލުމ�ކީ ާދ އިރ އެކޭ ާޝ�ރުޢީ ާއޮތް ާދ އިރ އ�ށްާއ�ހުލުވެރިނުވެވިފ�އި ާޝ�ރުޢީ ާރ އްޖޭގެ ާވެސް ފ�ހ�ރެއްގ�އި

ާގޮތ�ކީ،ާ ާހުންނ� ާވިސްނުން ާވެސް ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާމީގ�އި ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާކުޑ�އިމީސްބ�ހެއް ާދ�ންނ�ވ  ނޑު އ�ޅުގ�

ާ ނޑު ާމ ތްާ�މ�އިގ� ާއިސްލ މްދީނުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ�މ ހޭ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޙ�ޤީޤ�ތް ނޑ�އެޅުއްވިާهللا ާކ� ނޑ�އެޅިގެން ކ�

ނޑުމެންގެާޕީނ�ލްާކޯޑު،ާކ�މެއްާ ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އިާއޮވޭާޤުރުއ ނުގ�އި.ާއ�ޅުގ� އެއީާހ�އްދުާގ އިމުކުރުންާނުވ�ތ�ާހ�އްދުާކ�

ާކުރ�ންޖެހޭނެާ ާއެކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާލުން ާމިބ�އި ާވެސް ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތ�ށް

ާތ�ތުބީ ާތ�ންފީޒުކޮށް ާމިކ�ން ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއުސޫލުތ�ކ އިާގޮތް. ާއޮތް ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާކ� ާދީނުގ�އި ޢުކުރުމުގ�އި

ނޑުމެންާއުޅެވޭތޯާބ�ލ�ންވީ.ާއ�ދިާމިާޝ�ރުޠުާތ�އްާފުރިހ�މ�ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާ ޝ�ރުޠުތ�ކުާތެރޭގ�އިާވީހ ާބޮޑުކޮށްާއ�ޅުގ�

ާވ�ރު ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށް ާބޮޑ�ށް ާވީހ  ާކުރުމުގ�އި ާކުރ�ންޖެހޭާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާއުސޫލުތ�ކ އި ާޝ�ރުޢީާހ�ދ�ންޖެހޭ ބ�ލިވުމ�ކީ
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ާދެއްކުމ�ކީ.ާ ާގޮތުން ާޢ�މ�ލީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބ�އި ާޢ�މ�ލީ ާލޯބިވުމުގެ ާއ�ށް ާޝ�ރީޢ  ާއިސްލ މީ ޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި

ހިސ ބުންާނިންމ ލ ނ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް. މިހާ  ނޑުގެާވ ހ�ކާ�  އ�ޅުގ�

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާނ ޒިމުާމ�ދުމުޙ�އްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާމ�ޑ�ވެލި

ާ ާއިޞްލ ޙ�`އ ދެ، ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާފުންކޮށްާ. ށް

ާވެސްާާވިސްނުމ�ށްފ�ހުގ�އި، ާދުވ�ހުގ�އި ާދެ ާމި ނޑު ާވެސްާާއ�ޅުގ� ާދުވ�ހުގ�އި ާކުރީ ާހިނގ�މުންާާމީގެ ާބ�ހުސް މި

ނޑުާމި ާއ�ޅުގ� އ�ދިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާާ.ހުރިާވ ާކ�ންތ�އްތ�ކެއްމުގ�އިާކ�ންބޮޑުާކ�ާާދިޔ�އިރުގ�އި

ާމީގ�އިާއެބ� ާވ ހ�ކ�ތ�ކެއް ާކ�ންބޮޑުވ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާބ�ލ އިރު ާވ ހ�ކ�ތ�ކ�ށް ހިމެނޭ.ާދެންމެ،ާާމ�ޖިލީހުގ�އިާދެކެވުނު

ާމި ާޑރ.އ�ފްރ ޝީާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގެންދެވި ާދ�އްކ�މުން ާހުރިހާ ތ�ނުގ�އި ާދެއްކެވި ާޢ�ލީ މް

ާ ނޑ�އެޅި ާކ� ާގޮތ�ކ�ށް ާވ�ކި ާތ އީދުކުރ�ން.ާއިސްލ މްދީނުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޖުމްލ�ކޮށް ާވެސް ާވ ހ�ކ�ފުޅ�ށް ގެާهللاމ ތްއ�ދި

ާހިނދުވ�ކިާވ�ޙީގ�އިާ ާއ�ންގ�ވ�އިފި ާކ�މެއް ާއިންާާ�ގޮތ�ކ�ށް ާހ ލެއްގ�އި ާއެއްވެސް ާއެއ�އެކ�މ�ކ�ށް ާޖ�ދ�ލުކޮށްާކ ރުކޮށް ށް

ާފެންާއެ ާމުވ ހ�ކ� ާއެއްވެސް ާއިޚުތިޔ ރެއް ާދެއްކުމުގެ ާގޮތ�ކ�ށް ާލ ޒިމުވެފ�ނ�ހ  ާމ�އްޗ�ށް ާނެތްާސްލިމެއްގެ ާވެސް އެއް

ާއެއްގޮތ�ާ ާދޭތެރޭގ�އި ާމިކ�މ  ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާވެސް ާކ�މެއް ާވ ޖިބު ާވިސްނުމ�ކ�ށްާއެއީ ާތ�ފ ތު ާވެސް ކ�ށް

ާވ ހ�ކ�ތ� ާގޮތ�ކ�ށް ާާއެއްާފ ތު ާސ�ބ�ބ�ކ�ށްނުވެސް ާާ�ވ�ނީާދެއްކޭނެ. ނޑުމެން ދާ ާމިާމ�ލުކުރ�މުންާޢ�އ�ޅުގ�

ާމ ތްވެާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާއ�ދިގެންއ  ާއިސްލ މްދީނުގެާއުސޫލުތ�ކ އި ވ�ރ�ށްާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާާވ 

ާޙުކުމ�ކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއެބ�އޮވޭ ާލިޔެފ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއިސ ފުކޮށް ާމި ާޚިލ ފ�ކ�ށް ާއ�ސްލ�ކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ އ�ދި

ާ ާނުދެއްކޭނެމ�ޖިލީހުގ�އި ާވ ހ�ކ�އެއް ނޑުމެންއ�ދި ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�އެކ�ނި ާއެއީ، ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއ�ތުންާކ�ން. ާމި ގެއްލިގެން

ާ ާއިޚުތިޔ ރުން ާއޮތް ާވެސް.ާއެހެަެމ�ޖިލީހުގ�އި ާއޮތްާކ�މ�ކީ ާބިރުވެތިވެންބޭރުގ�އި ނޑު ނޑުާާވ ތީ،ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ހުރެ

އިލްތިމ ސްކުރ�ންާާ�ށްާބިރުވެތިވެހުރެާދ�ންނ�ވ ލ�ންާއޮތީއ�هللاާންބ�ރުންނ�ށްާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާއެންމެހ�އިާމެ

ާފ�ސްޖެހުމުގެާާމިއީ� އޮތީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިކ�މުގ�އި ާނޫނޭ. ާކ�މެއް ާއޮތް ާކުރެވެން ާބ�ހުސެއް ނޑުމެންނ�ށް އ�ޅުގ�

ާކ�ހ�ލ� ާނުވ ނޭާއެއްވެސް ާގެންގުޅެގެން ާމ�ވިސްނުމެއް ާސ ފު.ާމި ާވ�ރ�ށް ާމިއީ ާމ�އްސ�ލ�އެކޭ.ާާކޮށްއްސ�ލ�އިގ�އި އޮތް

ާ ނޑުމެން ާނުޖެހޭނެއ�ޅުގ� ާކ�ންބޮޑުވ ކ�ން ާމިކ�މުގެާމިކ�މުގ�އި ާސ ފުވޭ ާއެބ� ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވ�ރ�ށް ާތ ރީޚު ާއިސްލ މީ .

ާވެގެން ާނ�ތީޖ ތ�ކ އި ާނުކުތް ާއ�ާސ�ބ�ބުން ާގޮތ އި ާމ ންކ�މ ދިޔ� ާއޮމ ންކ�މ  ާގޮތްާއި ާއޮތް ާހިނގ ފ�އި ާކ�ން އެކީގ�އި

ާބޭފުޅ�ާ ާއެއްވެސް ާކ�ންތ�އްތ�އްާއެއީކީ ާއެންމެހ�އި ާދ�ންނ�ބޭކ�ލުންގެ ާނޫން. ާކ�މެއް ާއޮންނ� ާއޮޅިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ކ�ށް

މ�އްސ�ާއިޖުމ ޢުާއ�ދިާއިއްތިފ ޤު ނޑ�އެޅިގެންާވ�ޙީާއ�އިއްސ�ާއޮތްާކ�މ�ކ ާލ�އެއްާމިއީާއ�ދިާކީރިތިާޤުރުއ ނުވާ  ގ�އިާކ�

ާގޮތ�ކޭދޭތެރޭ ާފެންނ� ާތިމ�ންނ އ�ށް ާތިމ�ންާގ�އި ާއ�ދި ާވ ހ�ކ�ދެއްކީމާ ާނ ކިޔ�އިގެން ާކިޔ�އިގެން ާގޮތެކޭ ާވިސްނޭ އ�ށް

ާމުރުތ�އްދުވެާ ާއެާ�އޭނ  ާހުޅުވިގެން ާދޮރެއް ާފުރުޞ�ތުގެ ާތ�އުބ ވުމުގެ ާއ�މިއްލ�ާއޭނ އ�ށް ާއެހެންވީމ ާާދިޔ�އީ � އ�ށް.
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ާބިރުވެތިވ� ނޑު ާބިރުގ�ނޭ،ާއ�ޅުގ� ނޑު ާދުނިޔެވީއ�ޅުގ� ާއިތުރ�ށް ާމީގެ ާއ�ދި ާއިންސ ނ ގެާާން. ާއ�ދި ާބެލިޔ�ސް ގޮތުން

ާބެލިޔ� ާހ�މ�އިން ާމ�ރ ާބުއްދީގެ ާގ�ސްތުގ�އި ާއިންސ ނ�ކު ާއިންސ ނ ސް ާއ�ނެއް ާތިމ�ންނ ާލ ފ�އި ާހިއުމ�ންާާއ�ށް އ�ކީ

ާމީހ�ކުާ ާރޯމ ދުވ ލު ާމ�ގުމ�ތީގ�އި ާގ�ސްދުގ�އި ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާއޮތީ. ާޙ�އްޤެއްތޯ ާކޮން ާބުނުމުގެ ާމީހެކޭ ާއޮތް ރ�އިޓްސް

ާއޭނ މ�ރ ލުމ�ށްފ� ާބެލީމ ާދިމ ވާ ާހުގ�އި ާޙ�އްޤެއްތޯާއޮތީ.ާނޯންނ ނެ.ާއެއީ،ާބުއްދީގެާހ�މ�އިން އ�ށްާދިރިހުރުމުގެާކޮން

ނޑުމެންާމިއ�ދުާވ�ކ ލ ތު� އެއްޗެއް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް ގެާވ�ޙީާބ�ސްފުޅ�ކ ާމެދު.ާދެންމެ،ާއެާهللاދ�ނީާާކުރ�މުންާމިއ�ޅުގ�

ާވިދ ޅު ާސޫރ�ތުގ�ޔ އި ާބ�ޤ�ރ  ާތ�ނުގ�އި ާމި ާވީ ާއެާއ�ދި ާސ ފުކޮށް ާގޮތް ާއޮތް ާއ�އިއްސ� ާއެކ�ން ާސޫރ�ތުގ�އި މ�އިދ 

ކޮންމެާބޭފުޅ�ކުާވެސްާކީރިތިާޤުރުއ ނުގެާދިވެހިާތ�ރުޖ�މ ާތިޔ�ާާ�ނ�މ�ާވިދ ޅުވީ.ާމީގ�އިާޝ�އްކުާއުފެދޭާކ�މ�ށްާވ�ނީ

ާތިާ ާމ�ތީގ�އި ާމޭޒުކޮޅު ާތ�ރުާބޭފުޅުން ާދިވެހި ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ. ާސ ފުކޮށް ާމޮނިޓ�ރުން ާވެސް.ާއ�ދިާހުންނެވި ޖ�މ 

ާއޭގ�އި ާބެއްލެވުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާއެ ާތ�ރުޖ�މ ާވެސްާއެބ�އޮތް،ާސ ފުކޮށް ާޤުރުއ ނުގ�އިާާއިނގިރޭސި ާކީރިތި ާއ�ދި ގެާهللاވ 

ާމ�ރުވެދ ނެ.ާމިރޭާާވ�ޙީ ާވެސް ާހ�ނދުމ�ފުޅުާބ�ހ�އްޓ�ވ�ންޖެހޭނެ.ާމ ދ�މ  ާވެސް ާގޮތް ާއޮތް ާއިންކ ރުކުރ ާމީހ އ�ށް އ�ށް

ާއިތުބ ރެއްާވެސްާމ�ރުވެދ ނެ.ާއެއްވެސް ާމިާދުނިޔޭގ�އިާާމީހ�ކ�ށް ާވެސް ާހުރުމުގެާނޯންނ ނެާއެންމެާސިކުންތ�ކު އޭނ 

ާނެ ާވެސް ާފ�ރ ތެއް ާގުނޭނެ ާއެކ�ން ާކ�މެއް. ާހިސ ބެއްގެ ާކޮން ާއޮތީ ާވ�ގުތު ާއެހެންވީމ ، ާފުރ ނ�އެއްާهللاތް. ގެ

ާގ�ސްތުާ ނޑ�އެޅިގެން ާޤިކ� ާމީހ  ާމ�ރ�އިލ  ނޑ�އެޅިގެާޞ ސްގ�އި ާކ� ާކ�ންތ�އްތ�އް ާޚިލ ފ�ށްާއ�ދިާހިފުމުގެ ާގޮތ  ާއޮތް ން

ާގޮތ އިސްލ މްދީނު ާއޮތް ާއ�އިއްސ� ާޙުކުމް ާޝ�ރީޢ�ތުގ�ާގ�އި ާއިސްލ މީ ާއ�ދި ނޑ�އެޅިފ�އިވ ާގޮތ ާޚިލ ފ�ށް ާކ� ާއެކ�ން ާއި

ާމ�އްސ�ލ� ާނުދެއްކޭނެ. ާވ ހ�ކ�އެއް ާކ�ންކ�ންކުރ�މުންާޚިލ ފ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިސްލ މްދީނުގ�އިާާއ�ކީ ާދ�ނީ މި

ާ ާއ�އެކ�ންކ�ން ާޙުކުމްހިނގ  ާއެއްގޮތ�ކ�ށްާާދި ާޚިލ ފ�ށް. ާގޮތ  ާއޮތް ާވ�ލިއްޔުލްއ�އިއްސ� ާރ އްޖޭގެ އ�މުރުގެާވެސް

ނޑ�އެޅިފ�އިާއ�ތްމ�އްޗ�ށްާދޫކޮށްލީމ ާއެާއޮ އޮތްާގޮތެއްާނޫން.ާއެކ�މުގެާހ�މ�އެކ�ނިާމ�ޢ ފުދޭނެާތީާއިސްލ މްދީނުގ�އިާކ�

ާއެ ާތ�ކުރ ރުކޮށް ާދ�ންނ�ބޭކ�ލުން ާމިއޮތީ ާވިދ ާފ�ރ ތ�ކ�ށް ާއެވ ހ�ކ� ާދ�ރުސްތ�އްާދެއްވ�މުންާާޅުވ�މުން ާދީނީ ާއ�ދި ދ�ނީ

ާޢ އިލ އ�ށޭާނުވ�ތ�ާވ ރިސުންނ�ށޭ.ާއެހެންާޖެހޭނީާއްާނޫނޭ.ާއެކ�ންާއޮންނ�ންކިމ އ�ށްާއޮތްާކ�މެޙ ދ�ނީ.ާއެއީކީާާއެ އެ

ނޑުމެންާޤ ނޫނުލްޢުޤޫާއޮތްާކ�މެއްާއެއ  އެގޮތ�ށްާާކ�އިކުރުމ�ށްޓ�ބ ތުާހ�ދ ާއ�ދިާޤ ނޫނުާތ�ންފީޛުދިމ ާއިދިކޮޅ�ށްާއ�ޅުގ�

ާނުމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ސ�އްކ�ތްާކޮށްގެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއޮތްާވ ނެ. ާއެކ�ން ާއިސްލ މްދީނުގ�އި ާގޮތުގ�އި ާސީދ  ކުރ�ންޖެހޭނީ

ާމ  ާދިމ ވ ނެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާބ�ދ�ލުކުރުމ�ށް. ާއެކ�ން ާމުސީބ ތްތ�އްާާގޮތ�ށް ގިނ�

ާ ާތ ރީޚު ާއިސްލ މީ ާއިސްލ މްދީނުާކުރިމ�ތިވެގެންދ ނެ.ާއ�ދި ާފުރ�ތ�މ� ާސ ފުވެގެންވޭ.ާމ�އްކ ގ�އި ާރ�ނގ�ޅ�ށް ބެއްލެވީމ 

ާޤިާ ާމީހުން ާހ�ތ�ރުވ�ރ�ކ�ށް ާދުވ�ސްކޮޅުގ�އި ާއ�އި ާއެކ�މުގެާޞ ސްފެތުރިގެން ާމުޅި ާމެދުވެރި ސ�ބ�ބުންާާހިފުމ�ށް

ސްާމިާބ ވ�ތުގެާކ�މެއްާރ އްޖޭގ�އިާވެާއޮތީާސ ފުކޮށްާއެގެން.ާއ�ދިާމިާށްާދިމ ވިާކ�ންތ�އްތ�އްާއެއިސްލ މީާމުޖުތ�މ�ޢ�

ނޑުންާކ�ހ�ލ�ާކ�މެއްާހިނގ ފ�އިާއޮތް.ާއ�ދިާމީހުންގެާމ�ރުގެާޙުކުމެއްާވެސްާނޫންާ ހިނގ ފ�އިާއެބ�އޮތްާއ�ދިާއ�ތްާކެ

ާއޮތީާރ�ނ ނޑ�ށްާމ�ޢުލޫމ ތުާލިބިފ�އި ާކ�ންތ�އްތ�އްާއ�ޅުގ� ާއޭރުގެ ާވެސްާރ އްޖޭގެ ާއެހ ވ�ރުކ�މ�ކުން ާގޮތުގ�އިާއެއީ ގ�ޅު
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ާމިާކ�ން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެކ�ންާބިރުވެތިވިާ ވެސްާމީހ�ކުާޖެހިލުމެއްާނުވޭ.ާލ ކ�ންާއެއްތ�ކީާމީހ�ކުާމ�ރ ވ ާގޮމިހ ރު

ާފުރ ނ�هللا ާދުއްވ�އިލ ކ�ށްާގެ ާހ�މ�ލ�ދީާާއެއް ާވ�ޅިން ާނުކުމެ ާމ�ގުމ�އްޗ�ށް ާގ�ސްދުގ�އި ާނުވޭ. ާޖެހިލުމެއް އެއްވެސް

ާކ�ންތ� ާމިވ�ރުގެ ާކުރިމ�ތީގ�އި. ާމީހުންގެ ާމ�ރ�އިލ�ނީ ާއިސްލ މްދީނުގ�އިާއިންސ ނ  ާމިދ�ނީ ާމިހިނގ�މުން އްތ�އް

ާ ާއެއްވެސް ާޤ ތިލުގެ ާއޭނ  ާޙުކުމް ާއޮތް ނޑ�އެޅިފ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތްކ� ާއޭނ  ާނެތް ާސިޔ ސީާފުރުޞ�ތެއް ކުރ�ންޖެހޭނީ

ާގޮތުންާރ  ާސިޔ ސީ ާގޮތުން ާއޮތް ާބ�އްޓ�ންވެފ�އި ާވ�ލިއްޔުލްއ�މުރ�ކ�ށްާހޮވިގޮތެއްގ�އި.ާއެއީ،ާމިާޤ ނޫނު ފ�އިވާ އްޖޭގެ

ާތ ާދިމ ލ�ށްާއޭނ ާމިސްރ ބުާޖ�ހ�ނީާސިޔ ސީާގޮތުން.ާދެންާމިާދުއްވ�އިގ�ންނ�ންޖެހެނީާސ�ރުކ ރުގެާފ�ހ�ތުގ�އިާއެާފ�ރ 

ާއޭ ާއ�ރިހުން ާމީހ ގެ ާހުންނ� ާވެރިކ�ން ާހޯދުމ އި،އިރެއްގ�އި ާމ�ޢ ފު ާއެދެންޖެހޭނީ ާާނ  ާމ�ޢ ފުާމ�ޢ ފު ދިނުމ އި،

ޤ ތިލުާދ ންޖެހޭނީާއެާޢ އިލާ ންޖެހޭނީާއޭނ ާއެާކުރިާކުށުގ�އި،ާދ އެހެންނެއްާނޫންާއެކ�ންާއޮތީ.ާއޭނާ�ާހޯދުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާގޮތ�ކީ.ާ ާއޮތް ާއެކ�ން ާއިސްލ މްދީނުގ�އި ާއެއީ، ާހޯދ�ންޖެހެނީ. ާމ�ޢ ފު ާއ�ށް ާއޭނ  ާފ�ރ ތުން ާޢ އިލ ގެ ާއެ ގ ތ�ށް.

ާ ާގޮތެއްާނިންމ�ވ ފ�އި ާވ�ކި ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާކ�މ�ކ އިސްލ މްދީނުގ�އި ނޑުާހިތ ާއޮތް ާފެންނ�ހާ ދެކޮޅ�ށްާއ�ޅުގ� މ�ކުރ�ން

ާތިމ�ންނ  ާވ ހ�ކ�ާގޮތ�ކ�ށް ާކިޔ�އިގެން ާގޮތ�ކޭ ާމިވެނި ާފެންނ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާާއ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުދެއްކޭނެ. އެއް

ާ ާބޭނުންވ�ނީ ާބިهللا ާމުރުތ�އްދުވ�ނީއޭ،އ�ށް ާއެާރުވެރިތިވ ށޭ، ާއެާާކުފުރުވ�ނީއޭ ާނުދެއްކޭނެ.ާާގޮތ�ށް ވ ހ�ކ�އެއް

ާމ�އްސ�ލ�އިާ ާމި ާދެރ�ވ�ން. ނޑު ނޑުާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާބުނ�މުންދ�ނީ ާސ ފުކޮށް ާވެސް ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ގ�އި

ާއ�ޅުގ� ާނުނ�ގ ނ�މޭ، ާލ�އިނެއް ާޕ ޓީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުނ�ގ ނ�މޭ،ބިރުވެތިވ�މޭ، ާރ�ޙުމ�ތްތެރިކ�ން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާނޑު މި

ާ ާދ�އްކ ނީ ާވ ހ�ކ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ޖލީހުގ�އި ާވ�ތ�ޢ ލ ގެهللا ާާޞުބްޙ ނ�ހޫ ާޙ�އްޤުގ�އޭ ާهللا ާއ�ށްޓ�ކ�އޭ. ށްާއ�هللا

ާމީހ�ކ�ށްާބިރުވެތިވެގެބިރުވެތިވ ންޖެހޭނެ ާބިރުވެތިވ ންޖެހޭނީ.ާންާނުވ ނެ.ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާއެއްވެސް ާނޫން އ�ކ�ށް

ާގްރޫޕުއ�ޅު ާޕ ލިމެންޓް ާރ�އްޓެހި ނޑު ނޑުާގ� ާއ�ޅުގ� ާބިރުވެތިވ ންޖެހޭނީ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޫން ާލީޑ�ރ�ކ�ށް ގެ

ނ ާއ�ޅުގ� ާފ�ރ ތ�ބިރުވެތިވ ންޖެހޭނީ ާހެއްދެވި ާއެހެންވީމ ޑު ާހ�މާ�� ށް. ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިކ�މުގ�އި ނޑު އ�ޅުގ�

ށްފ�އިާތިބިާމެންބ�ރުންާމިވ ހ�ކ�ާހ�މ�ާވ�ރުގ�ދ�ކޮށްާހ�ރުއ�ޑުންާދ�އްކ�ންާއ�ދިާމިާމ�ޖިލީހުގ�އިާރ�އްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކޮ

ާއެމިކ�މުގ� ާމިކ�މުގ�އި ާބ�އްލ�ވ�ންޖެހޭނެ. ާރ�އްޔިތުން ާސ ފުކޮށް ާގޮތެއް ާދެއްވ  ާވޯޓު ާއ�ދ�ބުާާއި ބޭފުޅުންނ�ށް

ާޚިލ ފ�ށް...ާއިސްލ މްދީނުގ�އިާޙުކުމްާއ�އިއްސ�ާއޮތްާގޮތ ދެއްވ�ންޖެހޭނެ.ާމިކ�މުގ�އިާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގެއްލިއްޖެ. ާކޯރ�މް ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުންމ�ޖިލީހުގެ ާހ�މ�ވ�ންދެކ�ށް.ާާބ�ރު ާކޯރ�މް އެދެން.

ާމ�ޑ�ވެލި)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ� ާހ�މ�ވެއްޖެ. ާކޯރ�މް ާޖ�ލްސ ގެ ާއ ދެ، ާދ�އްކ�މުންާމެންާޢިއްޒ�ތްތެރިާދ އިރ ގެާހު( ބ�ރު

ާފުރިހ�މ�ކުރުމ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ގެންދެވިާވ ހ�ކ�ފުޅުާ

ާ
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ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާނ ޒިމުާމުޙ�އްމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާމ�ޑ�ވެލި

ާ ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމިާއ ދެ، ާވ�ގުތެއްގ�އި ާމުހިއްމު ާމިކ�ހ�ލ� ާހިތ މ�ކުރ�ން ނޑު އ�ޅުގ�

ާޢި ާހުރ�ސްއެޅޭމ�ޖިލީހުގެ ާވ ހ�ކ�ދެއްކުމ�ށް ާމި ާމެންބ�ރުން ާޖ�ލްސ ތ�އްާާއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލިސްގެ ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ކ�ހ�ލ�

ނޑުާއެކ�މ ކުރިއ�ށްާނުގެ ނޑުާވ�ރ�ށްާދެރ�ވޭާއެާާންދެވޭާގޮތްާވ ތީ،ާއ�ޅުގ� ނޑުާހިތ މ�ކުރ�ން.ާއ�ދިާއ�ޅުގ� ކ�މ .ާއ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ�ާ ާބޭނުންވ  ާމިާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާތެރެއ�ށްާާއ�ކީ ާމިކ�މުގެ ާއެބ�ޖެހޭ. ާވިސްނ�ން ާފުންކޮށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ކ�މުގ�އި

ނޑުމެންާއެކީގ�އިހެންާވެއްޓިގެންާނުވ  ނޑުމެންާޙުކުމްާތ�ންފީޛީއ�ޅުގ� ންާމ�ރުޙ�ލ އ�ކ�ށްާނޫނޭާއ�ޅުގ�ނޑުމެާނެ.ާއ�ޅުގ�

ާވިސްނ�ނީ.ާތ�ންފީޛުކު ާމ�ރުޙ�މި ާވ�ކި ާއެއީ ާޙުކުމްާރުމ�ކީ ާސީދ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާމިާދ�އްކ�ނީ ނޑުމެން ލ އެކޭ.ާއ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ�.ާޙުކުމްާާއ�އިއްސ� ާދެކޮޅުهللاއޮތްާގޮތެއްގެ ނޑުމެންާޙުކުމްާނުހެދުމުގެާވ ހ�ކ�އެގެާވ�ޙީގެާބ�ސްފުޅ�ށް ކޭ.ާއ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ� ާގޮތުން ާބެހޭ ާމ�ރުހ�ލ އ  ާތ�ންފީޛީ ާއ�ދި ާގޮތ އި ާނެތޭ.ދެއްތ�ންފީޛުކުރ  ާޙ�އްޤެއް ާއެއްވެސް މިކ�މުގ�އިާާކުމުގެ

ނޑުމެންާފ�ސްޖެހޭނެާއެއްވެސްާފުރުޞ�ތެއްާވެސްާނެތޭ.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްނުކޮށްާ އ�ދިާމިާއިޞްލ ޙ�ށްާވޯޓުާއ�ޅުގ�

ާާނުދެއްވ�އި، ާދެން ާހިމ ޔ�ތްކުރ ށޭ ާޤ ނޫނު ާވިދ ޤ ނޫނެކޭ، ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދެން ާއެއްވެސްާކިޔ�އިގެން ޅުވެވޭނެ

ާއެބ� ާބ�ސްފުޅެއްސްފުޅެއް ާވިދ ޅުވެވޭނެ ާމެންބ�ރ�ކ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެންވީމ ާއްވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� މިާ� ނޯންނ ނެ.

އ�ދިާމިއީާާ�ވ ތީާހުރެާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެާމ�ސްދ�ރ�ކީާއިސްލ މްދީންާކ�މ�ށްާ�ވެނޫނުއ�ސ ސީގ�އިާވ ާއެއްޗެއްާފ�ހުމުޤ 

ާ ާވ�ޚީهللاސީދ  ާާގެ ާއ�އިއްސ� ާގޮތުން ާބެހޭ ާކ�މ�ކ�ށްބ�ސްފުޅ�ކ  ާބިރުވެ� ވ ތީާއޮތް ާއެކ�މ�ށް ނޑު ތިވ�ނީ.ާއ�ޅުގ�

ނޑ�ށްާނުކެރޭނެާހ�މ� ނޑ�އެޅިގެންާއިސްލ މްދީނުގ�އިާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާވ�ކިާކ�މެއްާއ�ޅުގ� އ�ންގ�ވ ފ�އިާާޔ�ޤީނުންވެސްާކ�

ާހިނދު،ާއެއ�ކ  ާވ ހ�ކ�ތ�ކެާއޮތް ާޚިޔ ލީ ާއެއ�ށް ާހ�ދ ކ�ން.ާއ�ދި ާޚިޔ ލުދެކޮޅު ާއ�ދި ާވެސް ާދ�އްކ ކ�ށް ާމިވެނިާއް ކުރ�ނީ

ާބޭނުާގޮތ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމިދ�އްކ ކ�ށް ާޙުކުމް ާމ�ރުގެ ާޙުކުމް، ާމި ާއ�ދި ާނުވޭ. ާނޫނ�ސްާާމެއް ރ އްޖެ

ާއެމެރިކ ާތ�ންފީޛު ާވިދ ޅުވ އިރުގ�އި ާވ ހ�ކ� ާއެމެރިކ ގެ ާއެބ�ހުރި. ާޤ�އުމުތ�އް ާޙުކުމްާއިާކުރ  ާމ�ރުގެ ާވެސް ން

ާސިތ�ންފީޛު ާކ�ންބޮޑުވ�ނީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮާކުރޭ. ާމ�ރ ޔ ސީ ާދ�ންޖ�އްސ  ާމީހ�ކު ނޑުމެންާާ�ލީމ ތެއްގ�އި އ�ޅުގ�

ާދި ާއޭނ  ާގޮސް ާމ�ރ�އިލ ފ�އި ާމީހ�ކު ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާނުވޭ. ާކ�ންބޮޑެއް ާހޯދުމ�ށްޓ�ކ�އިާއެކ�މ�ކ  ާޙ�އްޤު ރިހުރުމުގެ

ާވ�ކ ލ ތު ނޑުމެން ާގެއްއ�ޅުގ� ާޙ�އްޤުތ�އް ާއިންސ ނީ ާވ ހ�ކ�ކުރ�ންޖެހެނީ ާދ  ނޑުމެންާާންޖެހެނީ.ދ�އްކ�ާލިގެން އ�ޅުގ�

ާދުވ�ހެއްާމ ތްވެ ާމުނ ސ�ބު ާމުސްލިމުންގެ ާވެރިއ�ާގެންވ  ާޤ�އުމެއްގެ ާމުސްލިމު ާދުވ�ހެއްގ�އި ާޢީދު ާމީހ�ކުާގ�އި ާހުރި ކ�ށް

ާއެންމެ ާދ�ންޖ�އްސ ވެސް ާކުރިމ�ތީގ�އި ާމީހުން.ާން ާއެމެރިކ  ާހިންގ�އިާާމ�ރ ލީ. ާޝ�ރީޢ�ތް ާމީހުން .ާގެންއެމެރިކ 

ާއެކ�ންާއެކ�ންާއެމެރިކ  ާއެކ�މ�ކު،ާއެާކޮށްގެން ާއޮތީާާކުރީ. ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނެތް. ާބ�އެއް ާދ�އްކ  ވ ހ�ކ�

ާބެލިޔ�ސްާ ާގޮތ�ކ�ށް ާކޮންމެ ާއެއީ ާއ�އީ. ާއ�އީ،ާސުނ މީއެއް ާއެއް ާކޯފ  ާއިއްޔެގ�އޭ ާބިރުވެތިވ�މޭ. ާވެސް ނިންމ ލ�މުން

ާގޮތްގޮތ�ކުންާނ�ންާދިނ�ސްާ ާއެހެން ާއ�ދި ނޑ�އެޅިގެންާާ,ސުނ މީއޭާކިޔ�ސް ާކ� ގެާކޯފ .ާކޯފ ާއ�ންނ�ނީ،ާކޯފ ާهللاއެއީ

ާއެ ާއ�ންނ ނެ ާނޭނގޭނެ.ާކޯފ  ާވ�ގުތެއް ާކ�ންތ�އްތ�އްާ އ�ންނ ނެ ާއ�ންނ ނީާހ�ޤ�އުމެއްގެ ާދެން ާދިޔ�އިމ  އްދުފ�ހ�ނ�އ�ޅ 
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ާކިޔ�ސް ާސުނ މީ ާވެސްާާ,ކޯފ . ާރ އްޖެއ�ށް ާމި ާނެތް. ާމ�އްސ�ލ�އެއް ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކިޔ�ސް ާއެއްޗެކޭ ކޮންމެ

ާމިތ�ނުންާފިލ�އިގެންާ ާދުވ�ހ�ކު ާއޮތްހ  ާދުވ�ހ�ކުާވެސްާރ އްޖެ ާއިންާއިސްލ މްދީން ާރ އްޖެ ާބޭނުންވ�ނީ ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާއި ާމި ާއ�ދި ާބ�އްޓ�ންކުރުން. ާޤ ނޫނުތ�އް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ކ�ށް ާމިާނުދ ނެ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިދެއްވީތީވެ ޞްލ ޙު

ާރ�ޝީދ�ށްާ ާއ�ޙުމ�ދު ާއ�ޚް ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރ�ފުށީ ާއ ދެ، ާފ�ރ ތް ާހުށ�ހެޅި އިޞްލ ޙު

ާތ އީދުކުރ�ން.ާ ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙ�ށް ާމި ާދ�ންނ�ވ�ން.ާއ�ދި ާޝުކުރު ާއެކީގ�އި ާއިޚުލ ޞްތެރިކ�މ  ނޑު އ�ޅުގ�

ާއި ާމި ާވ�ރ�ށްާއ�ދި ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ ސްކުރުމ�ކީ ާގޮތ�ށް ާމިއޮތް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާގެންގޮސް ާކުރިއ�ށް ޞްލ ޙު

ާއިޞްލ ޙ�ށްާ ާމި ާގޮވ ލ�ނީ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެންމެހ�އި ާވެސް ާނިންމ ލ�މުން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� އެދޭކ�މެއް.

ާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިމުމ�ކުން ާފ ސްވެ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއ�ދި ާފ�ސްޖެހޭނެާވޯޓުދެއްވ ށޭ. ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާހުރި ފ�ހ�ތުގ�އި

ާއެބ�އޮތޭާ ާމ�ރުޙ�ލ ތްތ�ކެއް ާގިނ� ނޑުމެންާބިރުގ�ންނ ކ�ށްާނުޖެހެއޭ.ާވ�ރ�ށް ކ�މެއްާނެތޭ.ާތ�ންފީޛީާމ�ރުޙ�ލ ގ�އިާއ�ޅުގ�

ާކޯޓުގެާ ާމ�ތީ ާއެންމެ ާއ�ދި ާނޫނޭ. ާމ�ރުޙ�ލ އ�ކުން ާކޯޓުގެ ާއެއް ާދ�ނީ ާނިމިގެން ާއ�ދ�ބު ާމ�ރުގެ ާހިފުމުގ�އި. ާޤިޞ ސް

ާމިއީކީާ ާނުކުރެވޭނޭ. ާތ�ންފީޛެއް ާޙުކުމް ާމ�ރުގެ ާއެ ާވެސް ާއިންކ ރުކުރ�ންޏ  ާއެކ�މ�ށް ނޑިޔ ރ�ކު ާފ� އެންމެ

ާއ�މ ންކ�މ އި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާރ އްޖޭގެ ާކުރީމ  ާމިކ�ން ާނޫނޭ. ާކ�މެއް ާކ�ންބޮޑުވ ންޖެހޭ ނޑުމެން އޮމ ންކ�މާ � އ�ޅުގ�

ާ ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއުޅެވޭނެ. ާއެކީގ�އި ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާހެޔޮާهللاާއެންމެހ�އި ާވ�ތ�ޢ ލ  ސުބްޙ ނ�ހޫ

ާވ�އްސ�ލ މްާ ާފ ސްވެގެންދިޔުން. ާއިޞްލ ޙު ާމި ާފ�ސްނުޖެހި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިކ�މުގ�އި ާއ�ދި ާދެއްވ�އި ބުއްދި

ާވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ.ާމިއީާރެކޯޑ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ�ނޑުާދެއްކިާވ ހ�ކ�އެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާهللاާޢ�ލ�އިކުމްާވ�ރ�ޙުމ�ތު

ާ

ާޖ�މ ލްާއ�ބޫބ�ކުރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒުވ�ށުާމ 

ާވ�ރ�ޙުމ�ތު ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑުމެންާهللاާ`. ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާއ ދެ، ވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ.

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާގެންދ�ނީ ާމި ާލުއިކޮށ�131/1�ާާްވ ހ�ކ�ދ�އްކ�މުން ާއެއްާމ�ޢ ފްދިނުމ އި،ާއ�ދ�ބު ާޤ ނޫނ�ށް ދިނުމުގެ

ވ�ނ�ާއިޞްލ ޙުާގެނ�އުމުގެާބިލު.ާއެއީާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާހުށ�ހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙެއް.ާއ ދެ،ާ

ާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާފ�ދ�އިން ާވިދ ޅުވި ާއެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއޭދ�ފުށީ ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު هللاާއ�ޅުގ�

ާކ�ނ ާވ�ތ�ޢ ލ  ާމެދުާވ ހ�ކ�ދެއްކުމ�ކީާސުބްޙ ނ�ހޫ ާބ�ދ�ލުކުރުމ އިާނުވ�ތ�ާއިޞްލ ޙުކުރުމ  ާއޮތްާއުސޫލެއް ޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އި

ނޑުމެންާމިާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީކީާ ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާޙުކުމްފުޅުާބ�ދ�ލުކުރުމ ާދޭތެރޭގ�އެއްާهللاާއޮތްާކ�މެއްާނޫނޭ.ާއ�ޅުގ� ކ�

ާވ  ާމ�ޖިލިސްގ�އި ާމި ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާދެއްކެވި ގެާهللاާހ�ކ�ފުޅު

ާއެއްޗެއްާ ާބޭފުޅ�ކު ާއެއްވެސް ާދެކޮޅ�ށް ާއެކ�މ  ާއެއްބ�ސްވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާހ�މ� ާމެދު ާތ�ންފީޛުކުރުމ  ޙުކުމްފުޅުތ�އް

ނޑ�ކ�ށްާފ ހ�ގ�އެއްާނުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާމީގ�އިާމ�އްސ�ލ�އ�ކ�ށްާވެގެންާމިއުޅޭާކ�މ�ކީާ މިކ�ންތ�އްާވިދ ޅުވިާކ�މ�ކ�ށްާއ�ޅުގ�

ާއ�ނެއްބ�އިާ ާކ�މ އި ާދޯދިޔ  ާކ�ންބޮޑުވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ނީ ާބޭފުޅުން ާބ�އެއް ާހުރި ާއުސޫލުތ�ކުގ�އި ާގޮތްތ�ކ އި ކުރ ނެ
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ާކ�ންބޮޑުވެވ�ޑ�އިގ�ތުންާ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާކިހިނެއްތޯއ . ާވ ނީ ާކ�ންތ�އް ާމި ާވިދ ޅުވ�ނީ ބޭފުޅުން

ާކ�ންބޮޑު ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއުފ�ލާ ފ ޅުކުރެއްވި ާވ�ރ�ށް ނޑު ާާސ�ބ�ބ�ކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ� ާފ ޅުކުރެއްވި ވެވ�ޑ�އިގ�ތުން

ާދޭތެރޭގ�އިާ ާތ�ންފީޛުކުރުމ  ާޙުކުމްފުޅު ާމި ާބޭފުޅ�ކު ާއެއްވެސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން އެކު

ާބި ާމި ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ،ާދެން ާނެތްކ�ން. ާފޮނުވ�އިގެންާޚިޔ ލުތ�ފ ތުވުމެއް ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ލު

ާމިާ ާދ�ންނ�ވ�ނީ ާމި ާއެހެން ާވ ހ�ކ�. ާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާގެންނ�ންޖެހޭ ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ާގިނ� ވ�ރ�ށް

ާވެދ ނެ.ާ ާވެސް ާކ�މ�ށް ާނ�ންބ�ރެއް ާއިތުރު ާއެއީ ާއޮތީ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާގޮތުގ�އި ާއެއް ާ)ހ( ާބިލުގ�އި ހުށ�ހެޅުއްވި

ާއ�ޅުގ�ާ ާފ ސްވެާއެހެންވީމ ، ާޤ ނޫނު ާމި ާޢ�މ�ލުކުރ�ންފ�ށ ނީ ާޤ ނޫނ�ށް ާމި ާގޮތުގ�އި ާ)ހ(ގެ ާފެންނ�ނީ ނޑ�ށް

ނޑުާހިތުންާމިއީާތ�ންކޮޅެއްާ ތ�ޞްދީޤުކޮށް،ާދިވެހިާސ�ރުކ ރުގެާގެޒެޓުގ�އިާޝ އިޢުކުރ ާދުވ�ހުންާފެށިގެންނޭ.ާއ�ޅުގ�

ާޤިޞ ޞްތ� ާމިފ�ދ� ާބ�ލ އިރުގ�އި ާތ ރީޚ�ށް ާއިސްލ މީ ާސ�ބ�ބ�ކީ ާގޮތެއް. ާހުރީާއ�ވ�ސް ާތ�ންފީޛުކުރެވިފ�އި އް

ާބިރުދ�އްކ�އިގެންާ ާމީހުންނ�ށް ާއުސޫލުން ާއެމެރިކ ގެ ާދުނިޔޭގ�އި ާގޮތ�ށް ާޙުކުމްކުރ  ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާބ�ޔ�ކުާއ�އިސްާހެކިާދީގެންާކުރީގ�އިާސޮއިކޮށްފ�އިާއޭގެާ 3ާތ�ޙުޤީޤުކޮށްފ�އިާއެއްބ�ސްކުރުވ�އިގެންާނުވ�ތ�ާދުރުާތިބި

ާ ާއެ ާފ�ހުން ާޝ�ރީޢ�ތްތ�އްާއ�ހ�ރު ާމިފ�ދ� ާނޫން. ާޝ�ރީޢ�ތްތ�ކެއްގ�އެއް ާހިންގ  ާމ�އްޗ�ށް ާއޭގެ ާއ�އިސްގެން ރިޕޯޓު

ާއ�ދިާ ާގޮތެއްގ�އި ާފެންނ� ާއެންމެންނ�ށް ާއ�ލީގ�އި ާޤ�ރީނ ގެ ާހެއްކ އި ާހުށ�ހެޅިގެން ާކުރިމ�އްޗ�ށް ާޙ ކިމ  ހިނގ�ންޖެހޭނީ

ާކ�ންބޮޑުވެވ� ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާހުރިހ  ާމި ާފ އިތުނުވ�ނީސް. ނޑ�ށްާވ�ގުތު ާއ�ޅުގ� ާމެދުހެން ާނުކުތ އ  ާމި ޑ�އިގ�ތީ

ނޑ�އެޅޭާމީހ�ކީާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާވެސްާއެާއ�ދ�ބުާދޭންޖެހޭާމީހ ާކ�މ�ށްާނުވެާ ހީވ�ނީ.ާއެއީާމ�ރ�ށްާމ�ރުގެާއ�ދ�ބުާދޭންާކ�

ާފ ޅުާ ާމި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާމި ާބިރު ނޑުހިނގ�އިދ ނެކ�މުގެ ާއ�ޅުގ� ާއެބ�އޮތް.ާކުރ�އްވ�ނީ. ާބިރު ާއެ ާހ�މ� ާވެސް

ާތ�ންފީޛުކުރ�އްވ  ާޙުކުމް ާމި ާމ�އްސ�ލ�އެއްާާކ�މ�ށްާއެހެންވީމ ، ާލ�ސްނުކޮށް ާހ�މ� ާޝ�ރީޢ�ތްކުރެވެންޖެހޭނީ ވ�ންޏ 

ާ ާހުށ�ހެޅިގެންޙ ހިނގީމ� ާހުށ�ހެޅެންޖެހޭނީ. ާއ�ރިހ�ށް ާމީހ�ކުާާޝ�އްކެއްނެތިާއެއްވެސްާކިމ  ާދ�ލީލުން ާޞ�އްޙ� ހ�މ�

ާާޝ�އްކުކުރ ނެ ާނެތްއެއްވެސް ާޤ ޟީއ�ށް ާމިާޖ ގ�އެއް، ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގ�އި ާސ ބިތުވ  ާގޮތ�ކ�ށް ކ�ންތ�އްާާކ�ހ�ލ�

ނޑުގޮާކުރ�ންޖެހޭނީ.ާއެ ާއ�ޅުގ� ާކުރ�ން ާއެކ�ން ާހ�މ�ާއެއްބ�ސް.ާއ�ތްާތ�ށް ާނެތް.ވެސް ާމ�އްސ�ލ�އެއް ާވެސް ނޑ�ން ާކ�

ނޑުމެންާހުޅ�ނގުގެާއުސޫލުންާސ�ލ�އެއްާނެތް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއްރ�ޖ�މުކުރ�ންާވެސްާމ�އ�ދިާ ތ�ޙުޤީޤުކޮށްގެންާއ�ޅުގ�

ާމ�ރުޙ�ލ  ާބުނިތ�ޙުޤީޤުގެ ާމީހުން ާތ�ކުގ�އި ާމ�އްޗ�ށް ާއ�ހ�ބުނީގެ ާފ�ސް ާއ�ހ�ރު ާހ�ތ�ރު ާތިން ާމީގެ ާކުރީގ�އިާނުވ�ތ� ރު

ާއޮތް ާއެާކ�މެއްާވެފ�އި ާބުނެ ާތ�ގޮާކ�މ�ށް ާކުރ  ާޝ�ރީޢ�ތެއްށް ާމ�ރުގެ ާމ�އްޗ�ށް ާޙުކުމެއްގެ ާކުރ  ދެވޭާާދ�ބުއ�ގ�އި

ނޑުާދ�ންނ�ވ�ންާބޭނުންާވ ނެ.ާކ�މ�ކ�ށެއްާނުާކުމްފުޅުާތ�ންފީޛުކުރުންގެާޙުާهللاމ�ކީާއެއީާއ�ދިާގޮތްވު އެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ�

ާ ާކ�ންބޮޑުވެވ�ޑ�އިގ�ތުންާމިއޮތީ ާވެސް ާހުރިހ ާބޭފުޅުންގެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުާދެއްކެވި ާމ�އްސ�ލ�އިގ�އި ާމި ޙުކުމްފުޅ ާهللاާވ�ނީ

هللاާފުޅ�ކު.ާއެންމެންާވެސްާޤ�ބޫލުކުރ ާގޮތުގ�އިާމެދުގ�އިާޝ�އްކުާއޮވެގެންާއެާވ ހ�ކ�ފުޅެއްާނުދ�އްކ�ވ�އޭާއެއްވެސްާބޭ

ފ�ހުގެާހުރިހ ާކ�މެއްާއެންމެާމޮޅ�ށްާދެނެވޮޑިގެންވ ާރ�ސްކ�ލ ނގެާކ�މ�ށްާވ ތީވެ،ާާސުބުޙ ނ�ހޫާވ�ތ�ޢ ލ ާއ�ކީާއިހ އި،
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ާ ާވެސް ާދެނެވޮޑިގެންވ ނީ ާފ�އިދ އ�ށްޓ�ކ�އިކ�ން ާމުޖުތ�މ�ޢުގެ ާމުޅި ާމ�ރ�ންޖެހޭނީ ާމީހ�ކު ާވ�ތ�ޢ ލ هللا .ާޞުބުޙ ނ�ހޫ

ާކުރުމުގެާ ާމިކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާޚިޔ ލުތ�ފ ތުވުމެއް ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންގެ ާމެދު ާއެކ�މ  އެހެންވީމ ،

ާއ�ށްާ ާޤ ޟީ ާއިތުބ ރު ާޔ�ޤީންކ�މ އި ާމިދެންނެވި ާނ�މ�ވެސް ާއިޞްލ ޙުކޮށްގެން ާފޮނުވ�އިގެން ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާމި ކުރީގ�އި

ާނިޒ މ އި ާޝ�ރީޢ�ތްކުރުމުގެ ާގޮތ�ކ�ށް ާޤ ނޫނުާާލިބޭ ާމި ާނޫނީ ާހ�މ�ޖެއްސުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާއުސޫލުތ�އް ޤ ނޫނީ

ާކ�ންބޮޑުވުންާ ާއެ ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކީ. ާކ�ންބޮޑުވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާއެއީ ތ�ންފީޛުކުރ�ން

ާކޮމިޓީއ� ާބިލު ާހުށ�ހެޅުއްވި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާބޭނުންވ�ނީ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ކ�ށްާއެބ�އޮތް.

ާމިާ ާއ�ދި ާބ�ޔ އި ާމިއޮތް ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި ާގޮތުގ�އި ާ)ހ(ގެ ާމީގެ ާވ ނ�މ� ާކ�މ�ށް ާއިޞްލ ޙުކުރ�އްވ  ފޮނުއްވ�އިގެން

ާދ އިރ ގެާ ާއުނގޫފ ރު ާއެބ�ޖެހެއޭ. ާބ�ދ�ލުކުރ�ން ާމިކ�ންކ�ން ާއުސޫލުތ�ކ  ާގެންދ�ންވ ނެ ާމ�ރުޙ�ލ  ޝ�ރީޢ�ތުގެ

ާޤ ޟީއ� ާފ�ދ�އިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބ�ރު ާއެއްވެސްާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހ�މ� ާޙުކުމްކުރ�އްވ އިރުގ�އި ާމ�އްސ�ލ�އެއްގެ ާމިފ�ދ� ށް

ކުޑ�ކުޑ�ާޝ�އްކެއްާވެސްާނެތްވ�ރުގެާޔ�ޤީންކ�މ ާއެކުގ�އިާކުރެވޭާޙުކުމ�ކ�ށްާނޫނިއްޔ ާމިކ�ހ�ލ�ާއ�ދ�ބުދީގެންާނުވ ނެ.ާ

ނޑ�ާ ާއ�ށްާކ� ނޑުާހިތުންާމިއ�ދުގެާޖ�ލްސ  ާކ�ންބޮޑުވ .ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� އެޅިފ�އިވ ާވ�ގުތުާހ�މ�ވުމ ާމިއީާހުރިހ ާބޭފުޅުން

ނޑުާ ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުންާވ�ނީާމިާއިޞްލ ޙ�ށްާއ�ޅުގ� ނޑު ނޑުގެާވ ހ�ކ�ކޮޅުާކުރުކޮށްލ�ން.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� އެކު

ާއެއްވެސްާމީހ�ކ�ށްާދެބ�ސްވެވެންާނެތްާޙުކުމެކޭ.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާމިާޙުކުމްކުރެވޭނެާއުސޫލުތ�އްާ ތ އީދުކުރ�މޭ.ާމިއީ

ާއިޖުރ ޢ  ާވ�ރުގ�ދ�ކުރ�ންާއޭގެ ާޤ ނޫނުތ�އް ާޝ�ރީޢ�ތްކުރެވޭނެ ާއެބ�ޖެހެއޭ. ާހ�ރުދ�ނ ކުރ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ތުތ�އް

ނޑ�ށްާވެސްާހ�މ�ާފެންނ�ާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާ އެބ�ޖެހެއޭ.ާއެކ�ންާކުރުމ�ށްފ�ހުގ�އިާމިާޙުކުމްާތ�ންފީޛުކުރ�ންާއ�ޅުގ�

ާވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫ.ާهللاާމ�ތުާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާވ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމްާވ�ރ�ޙު

 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާމިހާ  ާއެއްކޮށްާއ�ޅުގ� ނޑ�އެޅިފ�އިވ ާވ�ގުތުާހ�މ�ވުމ  ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު.ާމިއ�ދުާޖ�ލްސ ާއ�ށްާކ�

ާއެއްާއޮންނ ނީާ ާދުވ�ހުގ�133ާެމ ރޗ39ާާްހިސ ބުންާޖ�ލްސ ާމިާނިންމ ލ�ނީ.ާދެންާމ�ޖިލީހުގެާޖ�ލްސ  ާއ�ންގ ރ� ވ 
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