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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /19 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  19ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009ޖުލައި   13 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 20 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ށި ގަޑި: ޖަލްސާ ފެ 

 

 ށް  11:01ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

  ށް  13:01ން  12:03 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:28 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  58އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا ފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލް ރިޔާސަތު: 

 
 74 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ76ްއިންޓަވަލް ކުރިން  ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 77ފަހު ހުސްވަުގތުކޮޅަށް

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރުދެކު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަ 

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 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

 ދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭ

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 



 IV 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަ

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާ

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ޒަމީރު  ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 



 V 

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 އާދަމް ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 
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  ަމަިތވެރި ދާއިރާގެ   އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު،ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ގައިޖަލްސާ)އިންޓަވަލްކުރި ސަލާމް( މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤްވަލަށްފަހު، އިންޓ
 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާއިން  ންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެ

 
  ،ުންމަދު  މަިތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

 ގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ރިޔާޒް
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްހޯމަާާާޖުލައާިާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާهللا ާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާސްާފެށުނީާ.މަޖިލިާ.واالهާومن ާوصحبهާآلهާوعلى



 10ސުވ ލުާ. .

ާ

ާާާެވވަޑައިެގންހ ޒިރުާާޖަލްސ އަށްާތުމިވަުގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުން.ާާާޢިްއޒަތްތެރ48ާާިތިއްބެވީ

ޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާާާާިގލިާާނވިލި،ާާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާފުރަތަމަާއައިޓަމަކަށްާމިއޮތީާ

މުޙަންމަދުާ މިނިސްޓަރާާާާމެންބަރުާ ސިވިލްރ މިޒް،ާ އެންޑްާާއޮފްާ އޭިވއޭޝަންާ

މަޙް އަލްފ ޟިލްާ ސުވ ކޮމިއުނިކޭޝަންާ ކުރައްވ ާ ރ ޟީއ ާ އަޅުަގނޑުާމޫދުާ  15ލު.ާ

ސުވ ލައިެގންާާ ރ މިޒަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިނިގލިާ

ާކުރިއަށްވަޑައިަގތުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާިވލިނިގލި ާާޝުކުރިއްޔ ާ އޮފް މިނިސްޓަރާ ރަީއސް.ާ ާާއެންޑްާާސިިވލްއޭިވއޭޝަންާ

ރ ޟީއ ާާއޮނަރަބަލްކޮމިއުނިކޭޝަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރ މިޒްާާމުޙަްނމަދު ކޮށްލަންާމަޙުމޫދުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ  20އިާ

ާާ ސުވ ލަކީ، އެއަރޕޯޓެއްާާބޭނުންވ ާ ވިލިނިގލީަގއިާ ގއ.ާ ސަރުކ ރުންާ ނިމިެގންދިޔަާ

ފަންނީާާ އެްއވެސްާ އެކުލަވ ލެވިފަިއާާއެޅުމ ބެހޭާ އެމަޝްރޫޢުާ ދިރ ސ އެއްކުރެވި،ާ

ާނުވޭތޯއ އި ކުރީެގާާ، މަޝްރޫޢުއެއްާ އެޅުުމެގާ ެއއަރޕޯޓެްއާ ވިލިނިގލީަގިއާ ގއ.ާ

ކަމ ބެހޭާ ހ މަކުރައްވ ފައިވަނީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ެއކަންާ ެއކުލަވ ލައިާ ސަރުކ ރުންާ

ކުރެވި ދިރ ސ ތަކެއްާ ާއެްއވެސްާ މިނިސްޓްރީތަކ ، ކަމ ބެހޭާ  25އެކުާާސަރުކ ރުެގާ

މަޝްވަރ ތަކެްއާނުކުރަްއަވއިކަންާމަނިކުފ ނުެގާމިނިސްޓްރީައށްާހ މަކޮށްދެވެންާއެބަާާ

ާއ އިއޮތްތޯ އެޅުމ ބެހޭޮގތުން، އެއަރޕޯޓެއްާ ވިލިނިގލީަގއިާ މަނިކުފ ނުާާގއ.ާ

މަނިކުފ ނާުާ ސީދ ާ ހުންނެވިއިރު،ާ ކުރިންާ ވެރިައކަށްާ ސިވިލްޭއިވއޭޝަންެގާ
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އެޅުމ ބެހޭ ެއއަރޕޯޓެއްާ ދިޔަާވިލިނިގލީެގާ ކުރަްއވަމުންާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ޮގތުންާ

ބައިވެރިެވވަޑައި ާަގންނަވ ނަމަމަޝްވަރ ތަކުަގއިާ ރޭވުމުަގއިާ  30ާާވެސްާއެމަޝްރޫޢުާ

ެގންުގޅުާ ާާސަރުކ ރުންާ ވިލިނިގލީަގިއާާއްިވ ައދިާގއ.ާ ކޮބައިތޯެއވެ.ާ ިވސްނުންފުޅަކީާ

ެއޅުމަކީ ވިސްނުމެއްކަމަާއެއަރޕޯޓެއްާ ެގންުގޅޭާ ސަރުކ ރުންާ ާށްވެސްާމިހ ރުެގާ

ވިލިނިގ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ 30ާާާާްއޔަށް 2008ާާޑިސެމްބަރު

އަންގ ރަދުވަހު މުޚ ތަބުކުރަްއވ ާާާާވީާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ދަތުރުފުޅުަގިއާ ކުރެްއިވާ

ކުރިއަށްެގންދިއުމ  މިމަޝްރޫޢުާ މިނިސްޓްރީއ އިާާވިދ ޅުވިފަހުންާ ތިޔަާ  35ބެހޭޮގތުންާ

ވޭތޯއާ  ކުރައްވ ފަިއވ ނަމަ،ާމަޝްވަރ ކުރަްއވ ފައިާ މަޝްވަރ ތަކެްއާ އެފަދަާ އި،ާ

ވިދ ޅުވެދެއްވަފ  ހިސ ބުާ ޮގސްފަިއވ ާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްާ ނަންތޯ.ާާއެކަމުެގާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 40ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާސިިވލްއޭވިއޭޝަންާާއޮފްާމިނިސްޓަރ ވިލިނިގލީެގާ ގއ.ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާމެންބަރާުާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާާމޫދުާމަޙްާާކޮމިއުނިކޭޝަންާއެންޑް ފުރަތަމަާ ދަންނަވ ލ އިރުަގއިާ ބެހޭޮގތުންާ ސުވ ލ ިއާ ާކުރެްއވިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރ ޟީ ާާދަންނަވ ލަން. އޮފް  45ާެގާާކޮމިއުނިކޭޝަންާެއންޑްާވިލްޭއވިއޭޝަންސިމިނިސްޓްރީާ

އޮތްއިރުަގއިާާާ ފ ސްކުރައްވ ފައިާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅ ،ާ މެންޑޭޓްާ

ވަިއެގބަނދަރުާ ކަންތައްތަކަކީާ ކުރަމުންެގންދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސިވިލްޭއިވއޭޝަނުންާ

ކުރެ ޭއެގާ ކޮބައިތޯއ ިއ،ާ ލޮކޭޝަންއަކީާ ެއާ ފަންނީޮގތުންާ ހުންތަްއާާހެދުމުަގއިާ

އެާ ހެދުމުންާ ވަިއެގބަނދަރެއްާ އޭެގއިތުރަށްާ ބެލެހެއްޓުމ އި،ާ ދިރ ސ ކޮށްާ

އަދިާާ ކަންތައްތަކ އިާ މަރ މ ތުކުރުމުެގާ ނުވަތަާ ސެޓިފައިކުރުންާ  50ވަިއެގބަނދަރެއްާ

ާާ ޤ ނޫނު ދަތުރުފަތުރުެގާ ވައިެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށ2ާާާާްާ/2008މަދަނީާ ދަށުންާ ެގާ

އެކަމ ުގ ކަންތައްތައް.ާ ުގޅޭޮގތުންާާލ ޒިމްކުރ ާ ސުވ ލ އިާ އެކުރެއްިވާ ދެންާ ޅިެގންާ

އެކިއެކ2008ާާާާިދަންނަވ އިރުަގއިާާ މެދުތެރޭަގއިާ ކުރީކޮޅުެގާ އަހަރުެގާ ަވނަާ

ފުރަތަމަާ ކުރެވިފައި.ާ ދިރ ސ ތަކެްއވަނީާ ކޮންމެެވސްވަރެްއެގާ ފަންނީާ ވުޒ ރ ތަކަށްާ

 55ޓްރީާއޮފްާާސަރުކ ރުންާަވއިެގބަނދަރުާެއލޮކޭޝަންާހެއްދެވުމަށްޓަކައިާކުރީެގާމިނިސް
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ކުރަްއވަމުންާ އެކަންާ އިސްނަންަގަވއިެގންާ ޑިވެލޮޕްަމންޓުންާ އެންޑްާ ޕްލޭނިންގާ

ތަރައްޤީާާ އިޤްތިޞ ދީާ އަދިާ އިޖުތިމ ޢީާ ކަންތައްތަކަކީާ ބައްލަވ ާ އޭރުަގއިާ ެގންދެވީ.ާ

ކޮބައިތޯއ އި،ާާ ރަށްރަށަކީާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ އަދިާ ދ އިރ ތަކ ިއާ ކަނޑައެޅިފައިއޮތްާ

މިހ  ކޮބައިތޯާާއެރަށްރަށުންާ ކަންތައްތަކަކީާ ކުރެވޭާ ބަނދަރުތަކުންާ ވައިެގާ ހުރިާ ރުާ

އެންމެފަހުންާާ މިދެންނެވިހެންާ  60ަގއ2008ާާާާިއޮކްޓޯބަރ15ާާާާުބެލުމަށްފަހުަގއިާ

އެއަރޕޯޓްާާ އެއީާ އެިއމް،ާ ފ ސްކޮށް،ާ ސިވިލްއޭިވޭއޝަނުންާ ކުރެހުންތައްާ

ލިނިގލިާެއއަރޕޯޓްާާވ ލުކުރެވިފަިއވަނީ.ާދެންާވިންވެސްޓްމަންޓްާމޯލްޑިވްސްއ އިާޙައި

ުގޅިެގންާާ ެއފަރ ތްތަކ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސިވިލްއޭިވޭއޝަނުންާ މިދެންނެވިހެންާ

މިޮގތުނާްާ ލަފ .ާ ފަންނީާ ދެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދަނީ.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ

 65ވަނަާއަހަރ2008ާާާާުއެއަރޕޯޓްާއެޅުމަށްާކަނޑައެޅިފައިވ ާސަރަޙައްދުާބެލުމަށްޓަކައިާާ

ސަރުކ  ވިލިނިގއްޔަށްވެސްާާޖެނުއަރީަގއިާ ބޭފުޅުންާ މިނިސްޓްރީތަކ އިާ ކަމ ބެހޭާ ރުެގާ

ގއ.ވިލިނިގލީަގއިާ ދެންނެވިހެންާ ކުރީަގއިވެސްާ މިއޮތީާ ދެންާ ވަޑައިެގންނެވި.ާ

ކުރިއަށްެގންދެވުނުއިރުަގއިާާ މަޝްވަރ ތައްާ ބެހޭޮގތުންާ އެޅުމ ާ އެއަރޕޯޓެއްާ

ބަ ބަިއވެރިަވން.ާ ސިވިލްޭއވިއޭޝަނުންވެސްާ އެާ އިވެރިވުމުަގއިިިާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ސަރުކ ރުެގާާ ޭއރުަގއިާ ވިސްނުންފުޅަކީާ ެގންުގޅުްއވ ފައިވ ާ  70ސަރުކ ރުންާ

ހައްދަަވއިެގންާާ މޯލްޑިވްސްާ އިންވެސްޓްމަންޓްާ އެައރޕޯޓްާ ެއއިމްާ ކުންފުނިތަކުަގއިާ

އެކަންާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށ ިއާއަދިާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކަށްާއެކަންާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާ

މިޮގތުންާވަ މ ލީޮގތުންާދެކޮޅުޖެހޭނެކަމަކަށްާދެންާ ހިންުގމަކީާ ހަދ ާ އިެގާބަނދަރެއްާ

ހިންގެވުމަށްޓަކަިއާާ އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރިާ މިާ ދެމެހެއްޓެނެވިޮގތުަގއިާ ނުވ ތީެވ،ާ

ާާ ދެްއވ އިރުަގިއ ޓްރ ންޝިޓ200ާާާްާވަިއެގބަނދަރެއްާ އަދިާ ރިސޯޓަކ ިއާ  75އެނދުެގާ

ުގޅުްއވ ފަ ެއއ އިާ ޔޮޓްމެރީނ އެއްާ އަދިާ އެއަރޕޯޓްާހޮޓެލްއަކ އިާ މިޮގތުންާ ިއއޮތީ.ާ

ާާ އަހަރުެގާމުއްދަތަށް.50ާާާާހެދުމަށްާހަވ ލުކުރެވޭާރަށްތައްާމިާދެއްވ ފައިާމިއޮންނަނީ

ެއއަރޕޯޓްާާ ވިލިނިގލީަގއިާ ގއ.ާ މިމަސައްކަތްާ މިހ ރުާ މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ ދެންާ

އިންވެސްޓްމަންޓްސްާާ ެއއަރޕޯޓްާ ހަވ ލުވެފަިއއޮތީާ މިދެންނެވީާ މަސައްކަތްާ ހެދުމުެގާ

މިާާމެ އަޅުަގނޑުމެންާ އެފަރ ތ ިއާ ކަމުަގއިވ ތީވެ،ާ ކުންފުންޏަށްާ  80ނޭޖްމަންޓްގައިވ ާ

ބަލަމުންާމިެގންދަނީާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްވެސްާތަރައްޤީަގއިާމިމަސައްކަތްތައްާއެންެމާާ

ހަލުވިކޮށްާދޭތޯާނުދޭތޯާބަލަމުންެގންދިއުން.ާއެޮގތުންާމިއަހަރުާޖޫންާމަހުެގާތެރޭަގއިާ
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ކުންފުންޏ އި އެފަރ ތުންާާާާއެއިމްާ ދެއްކީމ ާ ވ ހަކަާ ބައްދަލުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެފަރ ތުންާާ ކަންތައްތައްާ ހޯއްދެވުމުެގާ އިތުރަށްާ އެފަިއސ ާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވެފައިވަނީާ

އޮތްާާ ލިބިފައިާ މިހ ތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއީއާ  85ކުރިއަށްެގންދަވ ކަުމގައި.ާ

ާމަޢުލޫމ ތަކީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

މެންބަރުންާާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވަޒީރު.ާ ޢިިިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މީެގކުރިންާދަންނަވ ލަންާާ ކުރިންާ ބޭނުންފުޅުވ ާސުވ ލުތަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުެގާ

ތިމަރަފުށާީާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ މިއަދުާ އެއީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަެއއްާ  90ބޭނުންވިާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވ .ާާދ އިރ ެގާ ހުވ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ބަރުާ

ދަންނަވަން.ާާ މަރުޙަބ އެއްާ ހޫނުާ ވަރަށްާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގ މިއަރުވަނީ،ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ދ އިރ ެގާނޑުާ ފެލިދޫާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފުާނަޢީމަށް.ާާ

ާ95 

މިނިސްޓަރ އިާާާޔޫޞުފުާާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިމިދިޔަާސަރުކ ރުންާވަނީާވ.އަތޮޅުާބޮޑުމޮހޮރ ާއ ިއާާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާާާާާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އްޔިތުންނަށްާުގޅުވަިއެގންާެއއަރޕޯޓެއްާދަމ ލެވޭނެކަމުެގާފެހިާސިްގނަލްާއެއަތޮޅުާރަާ

ބޮޑުމޮހޮރ އަކީާާ ވ.އަތޮޅުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ަމނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްވ ފަޭއ.ާ

އެޅުމަިަށްާާ އެއަރޕޯޓެއްާ ެއއީާ އަދިާ ރަށެއްތޯއ އިާ ކޮންކަހަލަާ އެޅުމަށްާ  100އެއަރޕޯޓެއްާ

ރަނަގޅުާރަށެއްކަުމަގއިާވަނީނަމަާއެކަމ ބެހޭޮގިޮތުންާސަރުކ ރަށްާދެއްވަންޖެހޭާލަފ ާާ

ާވ ނީާކޮންއިރަކުންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމަނިކުފ ނުާދެއް

ާ

ާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވންާާރިޔ ސަތުން މިއަދުާާމިއަދު،ާ މަޢ ފުކުރައްވ ތި.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

މިމަސައްކަތްތަްއާ ެއއްޮގތަށްާ ަގވ އިދ އިާ ޤ ނޫނ އިާ އެބަޖެހޭާ  105އަޅުަގނޑުމެންާ

ަވޑައިާ ަވޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލަން.ާ މިއަދުެގާާކުރިއަށްެގންދެވޭތޯާ އެއިންނެވީާ ެގންާ

އަދިާ ތައްޔ ރުެވަވޑަިއެގންކަމަށް.ާ ޖަވ ބުތައްާ ތެރޭަގއިާ ދ އިރ ެގާ ސުވ ލުެގާ

ތެރޭަގއި.ާ އެދ އިރ ެގާ ކުރިއަށްެގންދެވޭނީވެސްާ އެސުވ ލުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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އަދިާާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެްއވުމަށްާ ސުވ ލުތައްާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

 110ާަވޒީރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

އަޅުަގނޑުާާާސިިވލްއޭވިއޭޝަންާާއޮފްާމިނިސްޓަރ ކުރީަގިއވެސްާ ދެންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ

މިދެނީާާާމަޙުމޫދުާކޮމިއުނިކޭޝަންާއެންޑް އަޅުަގނޑުމެންާ ސިވިލްޭއވިއޭޝަނުންާ ދަންނަވ ލިފަދައިންާ ާމެންބަރުންނަށްާ

 115ފަންނީާލަފ .ާއެއީާފަންނީޮގތުންާއެއޮންނަންޖެހޭާދިމ އަކީާކޮބައިތޯ.ާއެާހުންނަންޖެހޭާާާާދެއްކެުވން:ރ ޟީާވ ހަކަާ

ކްލިއަރރެންސްތަކަކީާކޮބައިތޯ.ާއެާކުރެހުންތަކ އިާެއއްޗެހިާެއކަންކަންާކުރ ނީ.ާދެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބެހޮޭގތުންާ ހެދުމ ާ ބަނދަރެއްާ ވަިއެގާ ބޮޑުމޮހޮރ ަގއިާ ތިވިދ ޅުވ ހެންާ

ެއކަމ ބެހޭޮގތުންާވު ައއިމަާ ނެތް.ާ އައިިިއްސަކ ާ ރަސްމީޮގތަކުންާ ޒ ރ އަކަށްާ

ޢިޖ ބަދޭނަން.ާާ ެއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސުވ ލުކުރެވުނީމަާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ

 120ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާލަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ އިާކޮށްާފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާލުިވިި

ފަންނީާާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އެކަުމަގިއާ އެޅުމ ،ާ އެއަރޕޯޓެއްާ ގއ.ވިލިނިގލީަގއިާ ސުވ ލަކީާ ބޭނުންވ ާ

އެދ އިރ ެގާާ އޮޅުންފިލުުވމަށްޓަކައިާ ެއކަންާ ބެހޭޮގތުންާ މަޝްވަރ ދިނުމ ާ ލަފަޔ ާ

ނިސްބަތްވާ  ައޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލަކ އިާ ކުރައްވ ާ މެންބަރުާ  125ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއކިދިމަދިމ ލުަގއިާާ ތ.އަތޮޅުަގއިާ މ ޒީއެްއަގއިާ ދިުގާ ޒަމ ންީވާ ވަރަށްާ ތ.އަތޮޅަކީާ

ވ ހަކަތަކެްއާާ ެއޅޭނެކަމުެގާ ެއޅުމުެގާ އެއަިަރޕޯޓްާ އަންނަޮގތަކަށްާ ބަދަލުވަމުންާ

ާާ އަޑުިއވިެގންދ ތ  40ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވއްޖެ. އަހަރުާ ނޫން.30ާާާހަކަށްާ ހެްއާ

އަ ެއއަރޕޯޓްާ އެާ އެްއވެސްތ ކުާާއެހެންނަމަވެސް،ާ އެކިދިމަދިމ ލުަގއިާ ޅ ާސަރަޙައްދުާ

ކިހ ހިސ ބެއްަގއިކަެމއްާާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  130މަޑެއްނުވޭ.ާ

އަޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،ާ ޮގއްސައޮތީކީ.ާ ެއކަންތައްާ މިނިސްޓަރ ިއާާާާކިހިނެއްކަމެއްާ

ަގއިާތ.އަތޮޅުާާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްޮގތުާ

އަޅުްއވ ާއެއަރޕޯޓްާތިމަރަފުށީާފަޅުތެރޭަގއިާބިންާހިްއކަިއެގންތޯާނޫންނަމަާއެތަނުގެާ

ރަށެއްަގއިތޯާއަޅަނީ.ާެއކަމ ބެހޭޮގތުންާކޮންކަހަލަާފަންނީާލަފައެއްތޯާޢިްއޒަތްތެިެރިާ

ދެއްވ ފަިއާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކަމ ބެހޭާ ނޫނީާ ސަރުކ ރަށްާ މިނިސްޓްރީންާ  135މިނިސްޓަރުެގާ
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މިހ ރުާއެކަންާޮގސްފައިާއޮތީާާާާއޮތީ. ެއޅުމ ބެހޭާކަންތައްތައްާ ނޫންނަމަާއެއަރޕޯޓްާ

ާކިހ ާހިސ ބަކަށްތޯ.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ140 

މެންާސިިވލްއޭވިއޭޝަންާާއޮފްާމިނިސްޓަރ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރެއްިވާާޝުކުރިއްޔ ާ ބަރުާ

ާސުވ ލ ބެހޭޮގތުންާާ

ބަލަންާާމޫދުާމަޙްާާކޮމިއުނިކޭޝަންއެންޑްާ ބޮޑަށްާ ސިވިލްޭއވިޭއޝަނުންާ ުއސޫލެއްެގޮގތުންާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާރ ޟީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޭއެގ ބަލ އިރުާ އެންަވޔަރަމަންޓަށްާ ވ ޮގތަކީާ ީމަގއިާ ެއއީާ ައޅަން.ާ 2ާާހިއްކަިއެގންާ

ާާބައިާޮއވޭ.ާަވިއެގާ  145ފަރ ތުަގއިާހުންނަންޖެހ2ާާާޭާާބަނދަރެްއާކަނޑައަޅ އިރުަގއިާއޭެގ

މެދުަގިއާާ ރަށްރަށުަގއިާ ކުދިކުދިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮވޭ.ާ އެްއޗެހިާ ކްލިއަރެންސަސްތަކަކ ާ

ާާ ރަންޭވެގ ކަމަށްވަންޏ ާ ހަދ ާ ރަންވޭެއއްާ ރަންޭވެގ2ާާާާމިސ ލަކަށްާ އެާ ފަރ ތުންާ

ހުން ކޮންެމޮގތެއްިވޔަސްވެސްާ ބަލ ފައިާ ކަނޑ ާާސައިޒަށްާ ެއއްޗެހިާ ރުށްާ ަގސް،ާ ނަާ

ހިއްކ ާާ އެކަމުން،ާ ރަނަގޅުާ ދެންާ އ ދޭ.ާ ކަންވެސްާ އިމ ރ ތްކުރުުމެގާ އަދިާ

ކުރ ނެ.ާާ އަސަރުތަކެއްާ މ ޙައުލަށްާ ޭއގެއިންވެސްާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާ  150ކަމަށްވަންޏ ާ

ެއާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނިސްބަތުންވެސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އްކ ތެރިކުރުމުެގާޮގތުންާއެކަންާފަހިވ ތީާއެކަންާކުރަންާއޮތީ.ާސަލ މަތީޮގތުންނ އިާރަ

ދެންާމިދެންނެވިހެންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާލިބިފައިހުރިާމަޢުލޫމ ތަށްާބަލ އިރުާ

އޭެގާާ މިހ ރުާ ހަމަޖެހިފައިވަނީ.ާ އަޅ ޮގތަށްާ ހިްއކަިއެގންާ ތ.އަތޮޅުަގިއވެސްާ

ހުށަހަ ރިޕޯޓްާ އިމްޕެކްޓްެވސްާ ދެނާްާއެންަވޔަރަމަންޓްާ މިއޮތީ.ާ ހަމަޖެހިފައިާ  155ޅަންާ

ޑްރޯވިންސްތަކ ާ ޓެކްނިކަލްާ އެާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މިދެންނެވިހެންާ އޭަގއިާ

ާއެްއޗެހިާއައިމަާބަލ ާމުޠ ލިޔ ކޮށްފައިާއެފަރ ތަށްާރެސްޕޮންޑްކުރަނީާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރު.ާާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްިެތެރިާރައީސް.ާޝުކުރިއްާާ.`ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ވިދ ޅުެވއްޖެާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ  160އަޅުަގނޑުާ

ސިވިލްޭއިވއޭޝަނުންާފަންނީލަފ ާދެއްވ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާގއ.ާަގިއާާ

އެންމެފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓެކޭ.ާ ދުވ ާ ެއއަރޕޯޓަކީާ ާމިއަޅ ާ ފަންނީލަފ ާާާ
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ބުރަކަށްާާ ދެވަނަާ އަޅުްއވ ޮގތަށޭ.ާ ދިޔަދޫަގއިާ ދެްއވ ފައިވަނީާ ސިވިލްޭއިވއޭޝަނުންާ

ާާ ައޅ ޮގތަށޭ. ދިުގރަށުަގއިާ ގއ.ާ މިދިނީާ ލަފ ާ ލަފަެއއްޮގތުަގިއ3ާާާާފަންނީާ ވަނަާ

ސުވ ލަކީާާ އަޅުަގނޑުެގާ އަޅ ޮގތަށޭ.ާ ވިލިނިގލީަގއިާ ގއ.ާ މިއިންނަނީާ  165ދެއްވ ފައިާ

ެއއަރޕޯޓް ސަރވޭާވިލިނިގލީަގއިާ ތިޔަބޭފުޅުންާ ކޮންޮގތަކަށްާ ނިންމެވީާ ެއޅުމަށްާ ާ

ާާ ދެންނެވި އިސްވެާ ކުރިންާ ގއ.ަގއިާ އެއީާ މ ސިންގ 2ާާާކޮށްފައިތޯއޭ.ާ ރަށަކީވެސްާ

ާާ ކަށްާމިލިޔަންާރުފިޔ 40ާާާާބޮޑުާދެާރަށް.ާއެއީާރަށްާހިއްކަންޏ މުާގ ތްަގނޑަކަށް

ކު ޙަވ ލުކޮށްެގންާ ކުންފުންޏަކ ާ އަދިާ އެބަދޭ.ާ ރިކަމުަގއިވީނަަމވެސް.ާާބައިތުލްމ ލުންާ

ވިލިނިގލިާާ ިވސްނ ފައިތޯއޭާ ކޮންޮގތަކަށްާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ  170އެހެިެންވީމ ،ާ

ދުވަސްކުރިންާދެންމ10ާާާެނިންމ ފައިާމިއޮތީާއެއީާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބަށްާވޯޓުލުމުެގާާ

ސުވ ލަށްާާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ވިލިނިގލީަގއި.ާ ހީވަނީާ ޖައްސަފ ނެހެންާ ފްލެއިޓްާ ހަމަާ

ާވުންާއެދެން.ާާޖަވ ބުދެއް

ާ

 175ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރު...ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ކުރެއްިވާާާސިިވލްއޭވިއޭޝަންާާއޮފްާމިނިސްޓަރ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާސުވ ލުެގާާ

ދަންނަވަންޖެހޭނީާމޫދުާމަޙްާާކޮމިއުނިކޭޝަންއެންޑްާ އަޅުަގނޑުާ ލަފައެއްާޖަވ ބުަގއިާ ފަންނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ،ާ

 180ާމިއަރުވަނީާައޅުަގނޑުމެންނެއްާނޫންާއެއީާސިވިލްޭއވިއޭޝަނަކުންނެއްާނޫންާއެރަށްާާރ ޟީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަލަނާީާާ މިދަންނަވ ހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑައެޅުމުަގއިާ ރަށްާ ކަނޑައަޅަނީކީ.ާ

އޮ އެރަންވޭެގާ ރަްއކ ތެރިޮގތުންާ ރިއެންޓޭޝަންާާސަލ މަތީޮގތުންނ އި،ާ

މިކަމުަގިއާާ މިދަންނަވ ހެންާ ޭއަގއިާ އެހެންވީމަކ ާ ެއކަންތައްތައް.ާ އޮންނަންޖެހޭޮގތ އިާ

އެއ ުގޅޭާާ ދެންާ ޕްލޭނިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އުޅުއްވީާ އޭރުާ އިސްނަންަގވަިއެގންާ

ޙަރަކ ތްތަކަށާްާ ެއހުންނަާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައިާ އެކަންތައްތައްާ ވުޒ ރ ތަކުންާ  185އެހެންާ

ާބައްލަވ ފައިާ ލަފަޔަކީާާާ މިދޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަނޑައަޅުއްވަނީ.ާ ެއކަންކަންާ

ެއާާ ެއއޮންނަންވ ޮގތ އި،ާ ކަނޑައެޅުނީމަާ ރަށެއްާ ކަނޑައެޅޭާ އެާ މިދެންނެވިހެންާ

ވަިއެގާާ މިާ މިންތަކ އި،ާ އެއޮންނަންވ ާ ޑިރެކްޝަންއ ިއ،ާ އޮންނަންވ ާ
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ހުންނަންޖެހޭނީާާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނ އިާ ކޮންކޮންާދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްާ

 190ާއުސޫލުތަކެއްތޯާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ސ ފުާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ގއ.ޝުކުރިއްޔ .ާ ބޭނުންވަނީާ ާވިލިނިގލީަގއިާާކޮށްލަންާ

ހުންނ ނެކަމަށްާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރަްއވ ފައިާ ދިރ ސ ތަކެއްާ ސަރުކ ރުންާ އެޅޭއިރުަގއިާ ާއެއަރޕޯޓެއްާ

ށްާޤަބޫލުކުރެވޭާއަދިާކުންފުންޏަކަށްާދެއްވައިެގންާމިހ ރުާއެާކުންފުނިނާްާއަޅުަގނޑަާ

ދެއްަވއިފި.ާާ ވިދ ޅުވެާ މިނިސްޓަރުާ މަސަްއކަތްކުރަްއވ ކަންވެސްާ ހޯއްދަވަންާ  195ފައިސ ާ

މިޢިއްޒަތްތެރާިާ ދެއްވަފ ނަންތޯާ ސ ފުކޮށްާ މިނިސްޓަރުާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގޑުެގާ

އެނިގަވޑަިއެގން މަނިކުފ ނަށްާ ނިމުމުނާްާމަޖިލީހަށްާ ހަދ ާ އެައރޕޯޓްާ މިާ ފަިއވޭތޯާ

އެއަރޕޯޓްާހެދުމަށްދިޔަާޚަރަދުާކިހ ާމުއްދަތެްއެގާތެރޭަގިއާެއާކުންފުންޏަާނުވަތަާެއާާ

ާއެއަރޕޯޓްާހެދުމަށްާހިންގ ާބަޔަކަށްާއަނބުރ ާލިބޭނެތޯާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ200 

ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ކުރެއްިވާާާސިިވލްއޭވިއޭޝަންާާއޮފްާނިސްޓަރމި މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާސުވ ލުަގއިާާ

އެާާމޫދުާމަޙްާާކޮމިއުނިކޭޝަންާއެންޑް ހެދުމުަގއިާ ބަނދަރެއްާ ވައިެގާ މިފަދަާ އިޝ ރ ތްކުރިންާ ކުރިންވެސްާ  205ާއަޅުަގނޑުާ

ދެކޮޅުނުޖެާރ ޟީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮންނަނީާާމ ލީޮގތުންާ ނިންމ ފައިާ ުގޅުވަިއެގންާ ެއއ ާ 200ާާާހޭނެތީެވާ

އެނދުެގާރިސޯޓަކ ،ާޔޮޓްާމެރީނ އަކ ،ާސިޓީާހޮޓަލެއް.ާޭއެގާބޭނުމަކީާއެތަންތަނުނާްާާ

އެލިބޭާއ މްދަނީއިންާމިބައިތަްއާފޫބައްދަން.ާދެންާތިވިދ ޅުވިހެންާއެއަރޕޯޓެއްާހަދަންާ

އެކި ފަރ ތްތަކުންާ އެކިާ ހެދުމަކީާ ކުރަްއވ ނީ.ާާާާއަނެއްކ ވެސްާ އެކަންާ މިންވަރަށްާ

ާާ  210ވަރަކަށ100ާާާްއެހެންނަމަވެސްާހިއްކަިއެގންާހަދ ާކަމަށްވަންޏ ާހެދުމަށ އިާއެްއކޮށް

އަދަދަކީާާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ެއކަށީެގންވ ކަމެއް.ާ ލިބުމަކީެވސްާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

ނުވަތަާާ ލޭންޑިންގާ ނަގ ާ ބޯޓުފަހަރުންާ މަތިންދ ާ ޖައްސ ާ އެތ ާ ހަމައެކަނިާ

ވަރަށްާހޭންޑް ހަމަާ އެްއޗެްއކަންާ ނުޖެއްސޭނެާ ދެކޮޅުާ ެއކަނިާ ޗ ރޖަސްއިންާ ލިންގާ

ާރަނަގޅަށްާއިނޭގާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ215 
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ކަންާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެންާ ސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ދިުގކޮާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ާ އެހެންާހިނގ ފައިވ ޮގތްާ ފުރުޞަތުާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ކަށްާ ށްާ

ބޭފުޅުންނަށްާއެރުވުުމެގޮގތުން.ާއަޅުަގނޑުވެސްާހިމެނޭާދ ިއރ ާކަމުަގއިވ ާކުޑަހުވަދޫާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިމއީާ ވ ހަކަާ ހެދުމުެގާ އެައރޕޯޓެއްާ ކުޑަހުވަދޫަގއިާ ދ އިރ ެގާ

 220އިވޭ.ާއަދިާމިާއިންތިޚ ބުެގާާއަސްލުާފެހިާސިްގނަލްާވަރަށްިގނަާފަހަރުމަތިންާލިބިފަ

ނުނިވޭާ އޭތިާ ދިއްލިފައިާ ސިްގނަލްާ ފެހިާ ވަކިޮގތަކަށްާ ދުވަސްބަރުަގއިާ

އިންތިޚ ބުެގާާ އެާ ފެނިެގންދިޔަ.ާ އޭތިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަހަލަޮގތަކަށްވެސްާ

ސޮއިކޮށްފަިއވ ކަންާ ކޮންޓްރެކްޓެްއަގިއާ ފަރ ތްތަކ އިާ ބޭރުެގާ ކުރިން.ާ އެއްދުވަސްާ

ޢަމަލީާއަޅުަގނޑުމެންނަ މީެގާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ލިބިފައިވޭ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ށްާ

 225ާމަސައްކަތްާފެށިާމިކަމުެގާހުަވފެންާޙަޤީޤަތަކަށްވ ނީާކިހ ާތ ނކުތޯ.ާ

ާ

ސުވ ލުަގިއާާާސިިވލްއޭވިއޭޝަންާާއޮފްާމިނިސްޓަރ ކުރެއްިވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރި.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެާ ާދެންާ

އެީއާާާާހަދ ާމަޙްމޫދުާާކޮމިއުނިކޭޝަންާއެންޑް ދަތި.ާ ދަންނަވަންާ އެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ތ ރީޚަކ ބެހޭޮގތުންާ ާނިމޭނެާ

 230އަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިހެންާެއކަންާޙަވ ލުކުރެވިފަިއވ ާފަރ ތުންާއެކަންާކުރަްއވަމުންާާރ ޟީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކުންފު ެއއިމްާ ޙަވ ލުކުރެވިފައިވަނީާ ދ އިރ ވެސްާ ކުޑަހުވަދޫާ ދެނާްާެގންދަވަނީ.ާ ންޏ .ާ

މަޢުލޫމ ތުތަކަށްާ ލިބިފައިއޮތްާ މިހ ތަނަށްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިދެންނެވިހެންާ

މަރުޙަލ އަކީ،ާާ އޮތްާ މިހ ރުާ ނިންމ ފައިާ ެއއްޗެހިާ ކުރެހުންތަކ ާ ޭއެގާ ބަލ އިރުަގއިާ

އުސޫލީާ މިދަންނަވ ހެންާ އެސެސްމެންޓްެގާ އިމްޕެކްޓްާ އެންަވޔަރަންމަންޓަލްާ

އޭެގއިތު ހޯއްދެވުމުެގާާކަންތައްތަކުަގއި.ާ ފައިސ ާ އަނެއްކ ވެސްާ އެފަރ ތްތަކުންާ  235ރުންާ

އެނިގފަިއވަނީ.ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދަވ ނެކަމަށްާ ކުރިައށްާ އެްއޗެހިާ ކަންތައްތަކ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާ240 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()

ާ
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ނ ހަނާްާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާކުޑަހުަވދޫާ އަރިހަކުންާ ަވޒީރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފަހަރެްއަގއިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ޖަވ ބުދ ރީވީތީވެާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާޢ މިރުާ ެއކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނިމޭނެދުވަހެއްާ މަސައްކަތްާ

 245ާ.ާއަޅުަގނޑުާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ

ާ

ާ

ފުރުޞަތުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމިއަރުވަނީ،ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ250 

ާދެތިންާސުވ ލެއްާޢިްއޒަތްތެރިާވަޒީރ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާެގމަނަފުށީ

މިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު ސުވ ލަކީ،ާ ފުރަތަމަާ އެްއވެސ5ާާާާްކޮށްލަންބޭނުންވަނީ.ާ އަހަރުތެރޭަގއިާ

އެއަރޕޯޓެއްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާފެނިެގންދ ނެތޯ.ާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާތިމަރަފުށީެގާ

އެނިގލައް ޖަސ ނެދުވަހެއްާ އަޅުަގނޑުމެން،ާާފްލައިޓެއްާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ވ ތޯއޭ.ާ

ެއއަރޕޯޓެްއާާ ތިމަރަފުށީަގިއާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ  255ދ ދިފަހުންވެސްާ

ޤ އިމުކުރެޭވވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާތިޔަާމިނިސްޓްރީއިންާފަންނީާލަފ ާދެއްވ ފައިވ ނެތޯ.ާާ

 މިާދެާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެްއިވާާާއޭވިއޭޝަންާސިިވލްާމިނިސްޓަރާއޮފް

 260ާސުވ ލަށް،ާާ

ާކުރިންވެސްާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާކުރެއްިވާސުވ ލ އިުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާާާމަހްމޫދުާާކޮމިއުނިކޭޝަންާއެންޑް

ހެދުމ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރ ޟީ މިކަންކަންާ ފަރ ތްތަކުން.ާާދަންނަވ ލިހެންާ އެހެންާ ެގންދަވަނީާ އެކަންކަންާ ާއިާ

އާެާާ ނުދެންނެވޭނެާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވުޒ ރ އަކުންާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ

އެްއޗަކީ،ާާ އޮތްާ ދަންނަަވންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވ ނީ.ާ ކޮންއިރަކުންކަެމއްާ

ނިންމ ފައިާ ކަނޑައަޅައިާ ހަދަންާ ބަނދަރެއްާ ވަިއެގާ  265ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްވެސްާ

ާއޮތްކަ މުއްދަތަކީާ ދީފަިއވ ާ އޮތް،ާ އެހަދ ފަިއާ 30ާމަށްވަންޏ ާ މަސްދުވަހޭ.ާާާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ފަށ ާ އެަމސައްކަތްާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ އެ އަޅުަގނޑ30ާާާާުލަފ ކުރެވެނީާ އެއީާ ދެންާ ނިމޭނެކަމަށް.ާ ދުވަހުެގތެރޭަގއިާ މަސްާ

ަވއިާ ކޮންމެާ އެިއންާ ެއއްޗަކީ.ާ ެއއުސޫލުންާާދަންނަވ ނެާ ބަނދަރަކީވެސްާ ެގާ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ މުއްދަތެއްކަަމށްާ ޭއެގާ އެއީާ އެއްޗަކަށްވ ތީާ އޮތްާ  270ހަމަޖެހިފައިާ

ާފަންނީޮގތުންާދެންނެވެންާއޮތްާއެްއޗަކީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ބޭނުާއަޙްމަދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާމީދޫ ދަންނަވ ލަންާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސުވ ލަކީ،ާ ާންވަނީ،ާއަޅުަގނޑުެގާ

ކުންފުންޏަކާ ާާާމުޙަްނމަދުާސިޔ މް މިހ ރުާ ހެދުމަށްޓަކަިއާ ެއއަރޕޯޓެްއާ ކުޑަހުވަދޫަގއިާ ހަމަާ ާދ.އަތޮޅުަގއިާ

ބޭރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައީސްާ ނ އިބުާ ސަރުކ ރުެގާ އެިމނިސްޓްރީެގ،ާ ވަރަށްފަހުންާ  275ޙަވ ލުކޮށްާ

ެއްގރީމެންޓްގަާ ިއާސޮއިކުރައްވ ާއެކަންާާބަޔަކ ެއއްކޮށްާކުޑަހުވަދޫއަށްާވަޑައިެގންާއެާ

އިންތިޒ ރެްއާާ ދިުގާ ރައްޔިތުންާ ެއކަންާ ފެށޭނެކަމަށ އި،ާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ

ސުވ ލަކީ،ާާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ ކުރަންނުޖެހޭނެކަމަށްވަނީާ

މިއެއަރޕޯޓްާވުޖޫދަށްާައއިސްާއަދިާމިާއެއަރޕޯޓްެގާމަސައްކަތްފެށިާރައްޔިތުންނަށްާ

 280އްާދެވެންާފަށ ނީާކިހ ާދުވަހަކުންތޯއ އި،ާއަދިާމިކަމަށްާއެކަށީެގންވ ާާމީެގާޚިދުމަތްތަ

އެްއވެސްާމަސައްކަތްތަކެއްާތިާމިނިސްޓްރީއިންާކުރެވިފައިޭވތޯއ އި،ާއަދިާމިކަުމަގިއާާ

ފައިސ ާާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ެއއަރޕޯޓްާ މިާ އަދިާ ކޮބައިތޯއ ިއ،ާ އުނދަޫގތަކަކީާ ހުރިާ

ފައިސ ާލިބިފަިއވ ާފަިއސ އިންާމިާެއއަރޕޯޓްާސަރުކ ރަށްާލިބިފައިވޭތޯއ ިއ،ާއަދިާމި

އަރިހުންާ ވަޒީރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދެކޮޅުޖެހިދ ނެތޯާ ހެދުމަށްާ

 285ާސުވ ލުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ކުރެއްިވާާާއޭވިއޭޝަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާސުވ ލުެގާާ

ާޖަވ ބުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވންޖެހެނީ،ާމިދެންނެވިހެންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާާމޫދުާމަހްާމިއުނިކޭޝަންއެންޑްާކޮ

 290މިއަންނަާއެްއޗެްއސަކީާފަންނީޮގތުންާބަލައިާމުޠ ލިޢ ކޮށްާައޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރ ޟީ

ބަލަމުންެގންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ވީހ ވެސްާާާކަންތައްތަކެއް.ާ އެމަޢުލޫމ ތުާ

ދެނާްާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިައށްާ އެކަންާ އުސޫލުތަކ އެްއޮގތަށްާ ެއއޮންނަންވ ާ އަވަހަކަށްާ

އެާ މިދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އައްސަވ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ފައިސ ެގާ އަނެއްކ ވެސްާ

އެހެންާާ ރިސޯޓްތަކަކީާ ިމާ ދެންާ ހިމެނިފައިވަނީ.ާ ބައިތަކެއްާ އެާ ދެކޮޅުނުޖެހޭނެތީވެާ

 295ތަނަށްާދެއްވ ފަިއާޭއގެއިންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާެއޑްވ ންސްވެސްާނަންގ ފަިއވ ާާތަން

އަޅުަގނޑަށްާާ ބޭނުންކުރައްވ ކަމަށްާ ޭއެގތެރެއިންާ ފަިއސ ާ އެާ ފައިސ .ާ އޮންނަާ
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ތަފްޞީލުތަކ ާާ އެފައިސ ެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިދެންނެވިހެންާ ދެންާ އެނިގފަިއއޮތީ.ާ

މިދެންނެވި ެއއީާ ނޭނޭގނެ.ާ އެކަންާއެްއޗެއްސެއްާ ދަށުންާ އެކުންފުނީެގާ ހެންާ

އަޅުަގނޑުމެންވެސްާާ މިދެންނެވިހެންާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ ކުރަްއވަމުންެގންދަވަނީާ

 300އުންމީދުކުރަނީާއެފަރ ތްތަކ ާވ ހަކަދައްކައިެގންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ކޮށްދީެގންާއެކަންތައްތައްާލަސް ނުކޮށްާާވުޒ ރ އިންާކުރެވެންހުރިާމަސައްކަތެްއިވއްޔ ާ

ވ ނެކަމަށްާ އެކަންާ އަނެއްކ ެވސްާ މިދެންނެވިހެންާ ދެންާ ެގންދެވުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ

އެކަންކަންާާ ވ ނެކަހަލަޮގތަކަށްާ މިދެންނެވިާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ

 ރ ވ ފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވަންާއޮތްކަމަކީާމިހ ރު.ާ

ާ305 

މިނިސްޓަރަށާްާާާ.`ާބަރުާދ އިރ ެގާމެންާއުނޫގފ ރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުާާ

އަޅުަގނޑުމެންވެސްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ ކުރިއްސުރެާ ވަރަށްާ ސުވ ލަކީ،ާ ދަންނަވ ލަންބޭނުންވ ާ

ާާ ތަފ ތު ެއއަރޕޯޓެއްާއެޅުުމެގާވ ހަކަ.ާ 3ާއަޑުއަހަމުންާއަންނަންާރ.އަތޮޅުަގިއވެސްާ

ތަފ ތުާސަބަބުތަކ ހުރެާރަ ައއިއިރުާ ދެކެވެމުންާ ވ ހަކަާ އެޅުމުެގާ ެއއަރޕޯޓްާ  310ށެއްަގއިާ

މިާތަފ ތުތައްާބަދަލުވަމުންދިޔަ.ާއެންމެފަހުންާއަޅުަގނޑަށްާެއނިގފައިާއޮތްޮގތުަގިއާާ

ުގޅިެގންާާ ކ ރިޘ އ އިާ ސުނ ީމާ އެހެންނަމަވެސްާ ދުވ ފަރުގައި.ާ އެޅެންއޮތީާ އެއަރޕޯޓްާ

ރައްޔިތުންނަ އެކަންާކަނދޮޅުދޫާ އެކަންާ ދެންާ ދޭންޖެހުނީމ ާ އެރަށްާ ށްާ

ބަދަލުވެެގންދިޔައީާރ.އަތޮޅުާިއފުރަށް.ާމިނިސްޓަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާވިދ ޅުިވާފަންނީާ

ާާ އެހެންވީމ ، ތިއީ.ާ މިނިސްޓްރީެއކޭާ އެޅުމ ާާލަފ ދެއްވ ާ އެއަރޕޯޓްާ މިާ  315އިފުރުެގާ

ކުރެްއވުނީ ދިރ ސ ތަކެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ތިބޭފުޅުންާ ފަހުަގިއާބެހޭޮގތުންާ އޭެގާ ދެންާ ާ.

ާާ ާާއިފުރަކީ ދިރ ސ  އެެއއީާ އެންމެާ ކުރުމަށްާ މިކަންާ އޮތްނަމަާ ކަށީެގންވ ާާކުރެިވފައިާ

ލަންާފަހުަގއިާމިކަންާމިހ ރުާއޮތީާކިހ ާހިސ ބެއްަގއިތޯާދަންނަވ ރަށެއްތޯ.ާދެންާއޭެގ

ާބޭނުންވަނީ.ާާ

ާ320 

ރައީސް.ޝުކުރިއްޔ ާއޭވިއޭޝަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލް ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރެއްވިާާާާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާެގާާސުވ ލު

ާާޖަވ ބުަގއިާދަންނަވަންޖެހޭނީ،ާއެސަރަޙައްދުާާމަހްމޫދުާާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަން ާފަންނީޮގތުންާބަލ ،ާާަގއިާައޅުަގނޑުމެން
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ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރ ޟީ އިފުރަކީާ ރަށެއް.ާ ެއކަށޭނެާ އިފުރަކީާ ާބަލ އިރުަގއިާ ދިުގުމއްދަތަށްާއެކަމުާ

އެފަރ ތ އިާދަނޑުވެރިކަ އެމައްސަލަާ ރަށަކަށްވ ތީވެ،ާ ދެވިފަިއވ ާ ކުއްޔަށްާ  325މަށްާ

އަދިވ ހަކަދަ މަސައްކަތެއްާްއކަިއެގންާ ޢަމަލީާ އެތަނުަގއިާ ނުކުރެވޭތީާ ޙަްއލުާ ާ

ާ ބަލ ބެލުނުކުރެިވެގންދަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއަށްާއެހެންނަމަވެސްާ މަށްާ

އ ދެިވއްޖެކަމަށްވަ ެއއްބަސްވުމެއްާ އެކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ ޓްާާެއއަރޕޯާާތަނުަގއިންޏ ާ

ާާއަޅަިއެގންވެ މިކަމުަގިއާާސްާއެމަސަްއކަތްެވސް ެގންދެވޭނެކަމަށްވަނީ.ާދެންާ ކުރިއަށްާ

ާާ ާާމިހ ރު ރަސްމީޮގތުން ޙަާއަނެއްހެންާ ާާއެއިމްއ އިާ ނެތަސްވެސް  330ެއއިމްާާވ ލުކުރެވިފަިއާ

އެާާ ބައްލަވ ާ އެބަާ ވ ހަކަދަކުންފުނިންާ ފަރ ތ ިއާ ހިންަގވ ާ ްއކަަވިއެގންާރަށްާ

ޙައްލަކަށްކޮ ވަރެއްެގާ އެާާންމެވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ ިގފަިއާާާނވަޑަިއެގންނެވޭތޯ.ާ

ާއޮތްާމަޢުލޫމ ތަކީ.ާ

ާ

މުޙަންމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ނުކުތ އެއް،ާ  335ނިޒ މ ބެހޭާ

ާނަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މެންބަާ ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިރުާާނޮޅިވަރަމްާ މެންބަރަކަށްވެސްާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ހަމަާ  340ާރައީސް.ާ

ާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާާސުވ ލުކުރެއްވިދ ނެތޯ ާާހަމަ ބެހޭޮގތުން އެޅުމ ާ އެއަރޕޯޓެއްާ ާމިއަދާުާއެދ އިރ ަގއިާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާސުވ ލ ުގޅިެގން.ާ ބޭނުންާ އެއަރޕޯޓެާއަޅުަގނޑުެވސްާ އް.ާާނޮޅިވަރަމްަގިއވެސްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ345 

ޤަބޫލެއްނުކުނިޒ މ ބެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެްއކަމަށްާ އިށީނހޭާ ައޅުަގނޑުާާރަން.ާ ދެވަޑައިަގންނަވ .ާ

ވިލިާ މިއަރުވަނީ،ާ ނިޙ ނާްާފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ފަންނުާ

ާންާމަނިކަށް.އިޙުސަ

ާ

 350ާޢަލަިއކުމް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވިާސުވ ލުާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާާމްއައްސަލ ާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
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ާމެންބަރަކުާކުރައްވ ފައިވ ތީާަވުގތުާސަލ މަތްާކުރުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލުާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ

ާދޫކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޓެކްނިކަލްާޮގތުންާއެންެމާރަނަގޅަށްާކަންކަންާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ހުޅުމ ލޭެގާާބަލ އިރުަގއިާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއޮތީާ މިހ ރުާ އެއަރޕޯޓްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ  355މ ލޭާ

މިސަރުކ ރުާ ދެންާ ލިބޭޮގތަށްތޯ.ާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ސަލ މަތ އިާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ހުރިޮގބަދަ ކޮށްފައިާ މަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުަގއިާ ކުރީާ އަިއއިރުަގއިާ ތުންާލުވެެގންާ

ޓޫ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާާމިހ ރުާ ރ ްއޖޭެގާ ބޭނުންވ ވަރަށްާ ރިޒަމަށްާ

ަމސައް ފުދޭވަރަށްާ އ އެއަރޕޯޓްަގިއާ ކުރ ނެާ އަޅުަގނޑަށްާކަތްާ ެއބަހުރިތޯ.ާ ލ ތްާ

ބޯބުއަ ދަމ ނެާ ބޯޓުާ މަތިންދ ާ ެއއްޗެއްކަމަށް.ާާޑުއިވެނީާ އެންމެާ އޮތީާ  360ރިއެްއވެސްާ

ހަލ ކުވެފައޭ.ާާ އޮތީާ އެހެންވީމ ،ާާންއޮފްލްއިޓްތައްާާއެވެސްާ ކިުއަގއޭ.ާ ނަނީާ

ޓެކްނިކަލްާާާާގއ.ވިލިިގނލީަގއިާެއއަރޕޯޓެްއާހެދީމަވެސްާހަމަާމިޙ ލުަގއިތޯާއެތަނުެގ

ންނ ނީާާއިާއޮކަންތައްތައްާެގންުގޅުްއވ ނީ.ާނުވަތަާއެތަންތަނަށްާޚިދުމަތްާދިނުމުެގާބަ

ާއެހެންތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ365 

ކުރެއްިވާާާއޭވިއޭޝަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާސުވ ލުެގާާ

ާާމަހްމޫދުާާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަން އަޅުަގނޑުާ ާޖަވ ބުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާދަންނަވަންޖެހެނީ،ާ ާމިސަބަބަށްޓަކައޭާ

ާއެާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާރ ޟީ ާކުާ ާޙަންފުންޏަކ ާ ުގޅިެގންާ ކަންތަްއތަކ ާ އެއ ުގޅޭާ ެއާާވ ލުކޮށްެގންާ

 370ރ ވ ފައިާއޮތީ.ާެއއީާާާެގންދިއުަމށްާާާވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާކަންކަންކޮންމެވެސްވަރެްއެގ

ބޭނުމަ ާާއޭެގާ އެފަރ ތްތަކ އި އަޅުާކީާ ަގވާ ޙަވ ލުކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާ އިދުތަްއާާަގނޑުމެންާ

ކަންާާހަދައި ާާހިންުގމުެގާ މިންވަރަކަށް ކޮންމެވެސްާ ެގންދ ނެ.ާާފަސޭހަވެތައްތަްއވެސްާ

ކަންތައްތަކެްއާާ އެއ ުގޅިެގންާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައޭާ މިދެންނެވިާ އޭެގއިތުރުންާ

ާާ އެހެންވީމ ، މިދަންނަވ ހެންކުރެވެމުންދަނީ.ާ އުންމީދުކުރަނީާ އެާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެއަ ާާރސީދ ާ ާާޕޯޓުން ާާއަދި ފައިސ ެއއް އެއ ާާކަމުަގއިާނުލިބުނުހިންަގިއެގންާ  375ވިައސްާ

ރަނަގޅަށްާާާާުގޅޭާއެހެންާތަންތަނުންާފައިސ ާލިބޭކަމަށްވަންޏ ާޚިދުމަތްތަކ ާެއއްޗެހި
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އަޅުަގނޑު އެއީާ ދެންާ ޖެހޭނެކަމުަގއި.ާ ާާހުންނަންާ ޒިންމ އެއް ބަލައިމެންެގާ ާއެތ ާ

ާނެތްޮގތްާާބެލުން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ހުރިާާއެކަންކަންާއޮތް

ާ

މިނިސްޓަރ ަގއަޅުާނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާފު ޢިްއޒަތްތެރިާ ސުވ ލަކީ،ާާމިާާނޑުާ ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ  380ާއަދުާ

ހަާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއަރޕޯވިލިިގނލީަގއިާ އޮތްާ ހަމަޖެހިފައިާ ާާދަންާ ިވލިިގނލީެގ އެއީާ ާާޓްާ ބޮޑުާވަކި

ެއއަރޕޯމަޝް ައއިާ ތެރެއިންާ ާޓެްއކަމަރޫއެްއެގާ ާށްާ މަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑަށްާ

ޤައު އެމަލިބިފައިވަނީ.ާ އެހެންވީމ ،ާ ތެރެއިން.ާ ަމޝްރޫއެްއެގާ ބޮޑުާ ޝްރޫޢުެގާާމީާ

ހިމެނޭާއެއަރޕޯ ާާތެރޭަގއިާ ފުމިާށ.ޓެއް ހަމަޖެހިފައިާއޮތްާއަތޮޅުާ ހެދުމަށްާ ނަދޫަގއިާ

އެއަރޕޯ އެާ ދެންާ ާާއެއަރޕޯޓަކީވެސް.ާ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކ ރުންވެސްާޓްެގާ  385މިާ

ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާ ާސީދ ާ ާފުނަދޫއަށްާ ނަށްާާރައްޔިތުންަވޑަިއެގންާ

އުންމީދުތަކެްއާާާާޅިާއަތޮޅުެގާރައްޔިތުންނަށްާަވރަށްބޮޑުމުއެސަރަޙައްދުެގާމީހުންނަށް،ާާ

ކުންފު ާާދެއްވ ފަިއވަނީ.ާ ހަވ ލުކުރެިވ ާާންޏަކ ާ މިއަހަރުެގާާާާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ މިހ ރު

ާާ މަސަްއކަތް އެހެންވީމ ތެރޭަގއިާ ފެށޭނެކަމަށް.ާ މަސައްކަތްާ އެމަސައްާޢަމަލީާ ކަތްާ،ާ

ައޅުަގނޑުާކިހ  ދޭތޯާ ކުރިއަށްާ އެމަސައްކަތްާ އަދިާ ފެށޭނެތޯާ ހިސަބެއްަގއިާ ާ390 

ާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާ

ާ

ބަލ ލަންާާއޭވިއޭޝަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލް ކުޑަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާޖެހޭނާީާމި

އެއަރޕޯއިނާމަޙްމޫދުާާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަން ށ.އަތޮޅުަގިއާ އޮތީ.ާ މިބައިތައްާ ކިހިނެއްތޯާ  395ާވެސްާާއިާޓްގަާޭގތޯާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރ ޟީ މިހ ރު މިދަންނަވ ހެންާ އޮތީާާާމަޢުލޫމ ތުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބިފައިއޮތްޮގތުަގއިާ

ާާ ާާކުރީެގާރަންވޭ ެއދިފައިވަނީ 1500ާާާާއެފަރ ތުންާ މިހ ރު މީޓަރަށ1800ާާާްމީޓަރަށް.ާ

ރިޕޯރޓްާހުށަހެޅުމަށް.ާދެންާެއާކުރެހުންތަކ ާއެްއޗެހިާާާެގާއީ.އައި.އޭއޭާާބަދަލުކޮށްފައި

އަޅުަގނޑަށްާ ޮއތްކަމަށްާ ނިމިފައިާ އެކަންާ ހުށަހަޅައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 400ާާ.މަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ައޅުަގނޑުާާ.`ާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުޅުނުާާާޝުކުރިްއޔ ާ ާއަހ ލަންާ

ޢިއްާޙަމީދުާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު އެހެންާ އައްސަވަިއެގންދެސުވ ލެއްާ މެންބަރުންާ ާޒަތްތެރިާ ާޢިއްޒަތްތެރިާާާ
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ޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާއަނެްއާާމިނިސްޓަރުާއޭެގާޖަވ ބުވެސްާދެއްަވއިފި.ާއަޅުަގނާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަސައްކަތް އެއަރޕޯޓްތަކުެގާ ސަރަޙައްދީާ މިާ އަދިާސުވ ލަކީ،ާ ރޭވިފަިއވ ޮގތުންާ ާާ405 

ާ ިވޔަފ ރިާ ެގންދަވ ޮގތުންވެއްޖިއްޔ ާ ކުރިއަށްާ އިންސެންޓިްވޮގތުންާމިހ ރުވެސްާ

ޤީާކުރުމަށްާާޮގތުަގއިާތަރައްރިސޯޓްތައްާނުވަތަާރަށްރަށްާރިޒޯޓްތަކުގެާތަފ ތުާާއެކިއެކިާާ

ނޑުާާަގފުންޏ ާޙަވ ލުކުރެވިފައޭާވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުާދެއްވ ާއެކުންާާާފުރުޞަތުތަކެއް

ކުރުމަށްާމިއަދުެގާސުވ ލ އިުގޅޭޮގތުންާައހ ލަންާއޮތީ،ާވިލިިގނލިާއެައރޕޯޓްާތަރައްޤީ

 410ައދިާމިރަށުެގާމަސައްކަތްާާާާދެވިފަިއވ ާރަށަކީާކޮބައިތޯ.ދެވިފަިއވ ާއިންސެންޓިްވކޮށް

ފަރ ތަކ އިާާއެއިމްާާ ވަކިާ ފަރ ތުންާ އެފަރ ތުންާާވ ލުކުރައްަވއިެގންާާޙަކުންފުނީެގާ

ާާ ކަހަލަ ާާއެްއވެސްާ ލިބިފައިވޭތޯ. ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކަިއާާފައިސ ެއއްާ އެއަރޕޯޓްާ އެއީާ

އެކިާާ ރ އްޖޭެގާ އަދިާ ބެލުމަށްޓަކައި.ާ ޖަމ ވެފައިވޭތޯާ މިޮގތުންާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ

ެއއަރޕޯޓްތައްާހަދަމުންާެގންދ އިރު،ާމަނިކުފ ނުާތިެގންުގޅުއްވ ާާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގ މިހ ރުާ ކުރިއަށްދަނީާާތ ވަލުަގއިާ ަމސައްކަތްާ ެވއްޖެްއޔ ާ  415ތުންާ

ކޮންާސަރަޙައްދީާެއއަރޕޯޓްތަކުެގާމަސަްއކަތްތަކެއްތޯާމިކަންތައްާރޭވުުމެގާތެރޭަގއި.ާާ

މީެގއިތުރުންާާ އަދިާ ހަމަޖެއްސުމަށް.ާ ފައިސ ާ ފެއްޓުމަށްޓަކައިާ މަސަްއކަތްާ އަދިާ

ެއއަ ވަރަށްިގނަާ މީެގތެރެއިންާ މިތަނުންާ ސުވ ލަކީ،ާ ފަހުާ ރޕޯޓްތަކުަގއިާާއަޅުަގނޑުާ

އެއ އެކީާާ ހަމަޖެހިފައިވ އިރު،ާ ހިއްކުމަށްާ ބިންާ ބޭނުންވ ާ އެއަރޕޯޓަށްާ ސިދ ާ

 420އުމްރ ނީޮގތުންވެސްާއެރަށަށްާސަރަޙައްދަށްާބޭނުންވ ާބިންވެސްާހިއްކުމަށްާއޮންނ ނާެާ

މިފައިސ ާދޭންާހަމަޖައްސ ފައިާނޫނީާމަޝްވަރ ކޮށްފައިވ ނީާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓްަގއިާާ

އެްއވެސްާާހިމަނައިެގންނޭ މިއިންާ ވަރަކަށްާ އެްއވެސްާ އެޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

ފައިސ ާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ބަޔަކަށްާ ހިްއކުމުެގާ ބިންާ އެއަރޕޯޓެއްަގއިާ

ާކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވޭތޯއޭާމިހ ރުާ.

ާ425 

ކުރެއްިވާާާއޭވިއޭޝަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާލ ބެހޭޮގތުންާާސުވ 

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންއޮތީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވުޒ ރ ައކަށްާއެހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތެއާްާާމަޙްމޫދުާާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަން

އެުވޒ ރ އަކ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރ ޟީ ތިވިދ ޅުވިހެން،ާ ދެންާ ނުެގންދަން.ާ ެއއްކުރަމަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 430ންނޭނެގާޭއަގއިާރަނަގޅުވ ނީ.ާދެންާތިވިދ ޅުވިހެންާުގޅޭޮގތުންާސުވ ލުކޮށްލެްއވުންކަ
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ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްވެސްާއެާފައިސ ާހޯދުމަށްޓަކައިާރިސޯޓަކ އި،ާސިޓީާހޮޓަލަކ ިއ،ާާ

އަތަކުާާ އަޅުަގނޑުެގާ މިދެންނެވިހެންާ އެއ އެްއކޮށްާ ދެންާ ުގޅުވަނީ.ާ މިއ ާ މެރީނ އަކ ާ

ކޮބައިތޯ.ާއެފައިސ ާމިހ ރުާާާއެމަޢުލޫމ ތެއްނެތް.ާއެފައިސ ާލިބިފައިާހުރިާމިންވަރަކީ

ދެންާ އެއ ބެހޭޮގތަކުންނެއްނެތް.ާ އެހެންވީމަކ ާ ހިސ ބެއްގައިތޯ.ާ ކޮންާ ހުރީާ

އެއަރޕޯޓްތަކުެގާާ ިގނަާ ދަންނަވ އިރުަގިއާ ތ ވަލަށްާ އަނެއްކ ެވސްާ  435މިދެންނެވިހެންާ

ފަިއސ ާާ އެއްފަރ ތުންާ ބަލ އިރުަގިއާ ދެބަޔަކަށްާ މިދަންނަވ ހެންާ ކަންތައްތައްާ

ކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދަވަނީ.ާދެންާއަނެއްހެންާޢަމަލީާމަޝްރޫޢަށާްާާާހޯއްދެވުމުެގ

އެސެސްމެންޓްެގާާ އިްމޕެކްޓްާ އެންވަޔަރަންމަންޓަލްާ ތަންތަނުަގއިާ ިގނަާ ބަލ އިރުަގއިާ

 މަސައްކަތްތައްާމިހ ާހިސ ބަށްާޮގއްސަވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ440 

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާޝުކުރިއްޔ .ާަގއްދޫާދ އިރ ،ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ445 

ވަޒީރަކުާާާާ.`ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާއޭދަފުށީ ކަމ ނުބެހޭާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ާމިތަނަށްާެގންނެވީ.ާާކީްއވެެގންތޯާމަނިކުފ ނުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދުާސަލީމް

ާ

ާ

މިއަރުވަނީ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ  450ނިޒ މ ބެހޭާ

ާގައްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.

ާ

ޢިްއޒަތްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާގައްދޫ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރިހުންާޝުކުރިއްޔ ާ މިނިސްޓަރާ ާތެރިާ

އަޅަންާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ ދަމްާާއާ ާޒ ހިރު ެއއަރޕޯޓްާ ޑޮމެސްޓިކްާ ކިތައްާ ރ އްޖޭަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ އޮޅުންފިލުވ ލަންާ

ހައްދަވަންާާ ެއއަރޕޯޓެއްާ ގއ.ވިލިނިގލީަގއިާ ަގއިުމވެސްާ ހަމަާ  455ނިންމ ފައިވޭތޯ.ާ

ވަންާނިންމ ފައިވަނީާކޮންކޮންާާނިންމ ފައިވ ކަމަށްާހ މަެވެގންާހިނގައްޖެ.ާދެންާހައްދަާ

އެއަރޕޯޓެްއާާ ކައިރީަގިއވެސްާ ގައްދޫާ އެއ ެއކުާ ހަމަާ އަދިާ އެއަރޕޯޓްތަކެއްތޯއ އިާ
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ވ ނީާ މިކަންާ ހަޤީޤަތެއްތޯއ އިާ މިއީާ އެބައަހަން.ާ އަޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދ ވ ހަކަާ

ޢިއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔ ާ ސ ފުކޮށްލަދެއްވަފ ނަންތޯ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ރިާާކޮންދުވަހަކުންތޯާ

 460 ރައީސްާ.

ާ

ކުރެއްިވާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލްއޭވިއޭޝަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާސުވ ލުެގާާ

ގދ.މ ވަށްޑޫަގިއާާާމަޙްމޫދުާާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަން ބަލ އިރު،ާ މަޢުލޫމ ތުތަކަށްާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ާޖަވ ބުަގއިާ

މިދެންނެވިހެނާްާއެއަރޕޯާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރ ޟީ ދެންާ ހަމަޖެހިފައި.ާ މިހ ރުާ މިއޮތީާ ގ އިމުކުރަންާ  465ޓްާ

ހެދުމަށްޓަކައި.ާާ ެއއަރޕޯޓެއްާ އެބައޮތްާ ގދ.ަގިއވެސްާ އެބައޮތް،ާ ގއ.ަގއިވެސްާ

ދ.އަތޮޅުަގިއވެސްާއެބައޮތް.ާށ.އަތޮޅުަގިއވެސްާއެބައޮތް.ާތ.ައތޮޅުަގިއވެސްާއެބައޮތްާާ

ބ.އަތޮޅު ޅ.އަތޮޅުަގިއެވސް،ާ ދެންާ އދ،ާާއިނޭގތޯ.ާ ރ.އަތޮޅުަގިއވެސް.ާ ަގއިެވސް،ާ

ކުރިއަށްދަނީ.ާ މަސައްކަތްާ ހުއްދަދެވިެގންާ މިހ ރުާ މ މިިގލީަގއިާ ދެންާ

 470ނ.އަތޮޅުަގިއވެސްާއެބައޮތްާެއއަރޕޯޓެއްާއެޅުމަށްޓަކައި.ާދެންާފުވައްމުލަކުަގއިެވސްާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެއަރޕޯޓެއްާއެޅުމުެގާކަންތަްއތަކަށްާކުރިއަށްދަނީ.ާއެއީާދެންާމިހ ރުާ

ާލިބިފައިާހުރިާމަޢުލޫމ ތަކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ނިމުނީ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މިާ މިހިސ ބުންާ ވަުގތުާ ސުވ ލުެގާ މިނިސްޓަރ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 475ާވަރަށްބޮޑަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާ

ާ

ޕެޓިޝަންާ. .3

ާ

އަޅުަގނޑުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ާާދެންާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާާާށް.2ާާމެންާ މިއަދުާ

ާާ  480ަގއިާިމއޮތީ،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ2ާާާާުއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ޙަސަންާލަޠީފްާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ާޕެޓިޝަނެއް.ާައޅުަގނޑުާހިތަދޫާ

ާންާލަޠީފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަ

ާ

ވަރަޙްމަތުައއްސަލ މްޢަާާ.`ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހިތަދޫާދެކުނު ާލައިކުމްާ ރައީސް،ާާވަބަރަކ ތުهللا ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.ާ
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މިހުށަހަޅ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙަސަންާލަޠީފް މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުން.ާ  485ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދިވެ އެޙައްޤުތައްާޕެޓިޝަނަކީ،ާ ެގއްލެމުންދ ތީާ ޙައްޤުތައްާ މަސްވެރިންެގާ ހިާ

ހުށަހަޅ ާާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އެދިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ

ޕެޓިޝަނެއް.ާމިާޕެޓިޝަނަކީާަގވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާދ ާއަޅަިއެގންނ އި،ާއެނޫންވެސްާާ

މަސް ރ އްޖޭެގާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެްއާ ބޭރުެގާ މަސްާާާކަނޑުތަކުންޮގތްޮގތުންާ

ސަމ ލުކަމަށްާ ސަރުކ ރުެގާ މިކަންާ ެގނެސްާ ހުއްޓުަމކަށްާ މިކަންާ  490ނަަގމުންދ ތީާ

މަސްކަނޑުތަކުންާާ ދިެވހިާ ބޭރުމީހުންާ ޕެޓިޝަނެއް.ާ ހުށަހަޅ ާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ

ދެްއވ ފަިއވ ާާ ދަނީާސަރުކ ރުންާ ނަަގމުންާ މަސްާ އަޅަިއެގންާ ދ ާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ

ބުނެ،ާާ ރ އްޖޭެގާލިޔުމެއްކަމަށްާ އަދިާ ހިފަިއެގން.ާ ބޭނުންާ އޭެގާ ދައްކ ާ އެާ

ކަމުަގިއވ ާާ ފެކްޓްރީާ އެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ހިމެނޭާ ސިނ ޢަތުަގިއާ މަސްވެރިކަމުެގާ

އަނެއްދުވަހަށްާާ ެއއްދުަވހުންާ ހިންުގންާ ޚ ނ ެގާ މަސްބަންދުކުރ ާ  495ފެލިވަރުާ

ސަބަބުންާާ ފެކްޓްރީެގާ މިާ ހަރުދަނ ކޮށް،ާ އިތުރަށްާ މިކަންާ ދައްވަމުންދ ތީާ

މިތަންާ ޮގތެްއެގމަތީންާ ނަފ ވ ނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެންެމހ ާ ދިވެހިާ މަސްވެރިންނ އިާ

ޕެޓިޝަންާ މިާ އަދިާ ޕެޓިޝަނެއް.ާ ހުށަހަޅ ާ ޮގތުންާ ބ ރުއެޅުމުެގާ ހިންުގމަށްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވޭ.ާާ ކަންތައްތަކެްއާ އިތުރަށްވެސްާ ފަރ ތްތަކުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ

 500ރުމީހުންެގާއަތްދަށުންާމިހ ރުންާމިހ ރަށްވެސްާއޭެގތެރޭަގިއާދިވެހިާމަސްކަނޑުތައްާބޭ

ފުޅ ާާ އެންމެާ ތަންދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މަސްެވރިންވެސްާ ސަލ މަތްކުރެއްވުން.ާ

މިނިވަންކަންާ ުއޅުމުެގާ ޕ ޓީއަކަށްާ ސިޔ ސީާ ބޭނުންާ އެމީހަކުާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ

ތަފ ތުކުރުމެއްނެތިާ ސަބަބުންާ ނިސްބަތްވުމުެގާ ޕ ޓީައކަށްާ ަވކިާ ލިބިދިނުމ އި،ާ

މިހ ރާުާމަ އިޤްތިޞ ދަށްާ ދުނިޔޭެގާ ޢަމަލުކުރެއްވުން.ާ ސަރުކ ރުންާ ސްވެރިންނ މެދުާ

ސިނ ޢަތަށްާ މަސްވެރިކަމުެގާ ރ އްޖޭެގާ ސަބަބުންާ ހީނަރުކަމުެގާ  505ކުރިމަތިވެފަިއވ ާ

ނޭދެވޭާއަސަރުތަކެއްާކުރަމުންދ ތީއ އިާބޭރުެގާފަރ ތްތަކަށްާދޫކުރެވިފަިއވ ާހުއްދައިެގާާ

ކަނޑުތަކުާ ރ އްޖޭެގާ ދަށްވުމ އިާދަށުންާ މަސްވެރިކަންާ ނަަގމުންދ ތީާ މަސްާ ންާ

އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާމިހ ރުާމަސްވެރިންނަށްާކުރަމުންދ ާނޭދެވޭާައސަރުާކުޑަކުރުމަށްާާ

ދިުގާާ ކަނޑ ލ ާ އިންޓްރަސްޓްާ ލޯނުތަކުެގާ ދޫކުރެވިފަިއވ ާ މަސްވެރިންނަށްާ

މަސްވެ ހަމަޖައްސަވ ދެއްވުން.ާ އުސޫލެއްާ އަދ ކުރެޭވނެާ ލޯނުާ  510ރިންެގާާމުއްދަތަކުންާ

ތެޔޮާާ ައުގަގއިާ ހެޔޮާ މަސްވެރިންނަށްާ މަތިކޮށްދެއްވ ާ ައުގާ ަގންނަާ މަސްާ އަތުންާ
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ަގންނަންާލިބޭނެޮގތްާހަމަޖައްސަވ ދެްއވުން.ާމަސްވެރިންެގާތެރެއިންާރިޓަޔަރާކުރ ާާ

ާ މަހަކުާ 2000ާމަސްވެރިންނަށްާ އެހީެއއްާާ ފައިސ ެގާ މަދުނޫންާ އަށްވުރެާ

މަސްވެ ދެްއވުން.ާ ކަންކަންާޕެންޝަންެގޮގތުަގއިާ ުގޅުންހުރިާ ސިނ ޢަތ ިއާ ރިންެގާ

ދެއްވުން.ާާ މަސްވެރިންނަށްާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ބަހެއްާ މަސްވެރިންެގާ  515ނިންމ އިރުާ

މަސްވެރިންނަށ ިއާާ ދެކުނުެގާ ފައިދ ާ ލިބޭާ ސިނ ޢަތުންާ މަސްވެރިކަމުެގާ

ހިންގަވަންާާ ސަރުކ ރުންާ ހޯއްދަވ ދެއްވުމަށްާ ސިނ ޢަތަށްާ މަސްވެރިކަމުެގާ

މަސައްކަތްާާރ އްަވވ ފަިއވ  ަމޝްރޫޢުެގާ އެކުވެނީެގާ ަމސްވެރިންެގާ ައއްޑޫާ ާ

ބޭނުންވ ާ ޙ ސިލްކުރަންާ މަސްވެރިންާ ޕެޓިޝަނުންާ ިމާ ވީމ ،ާ އަވަސްކޮށްދެްއވުން.ާ

ޮގތުެގމަތީންާ އެޅޭނެާ ފިޔަަވޅުތަކެއްާ އަަވސްާ އެކަށީެގންވ ާ ވ ސިލްވުުމަގއިާ  520އަމ ޒަށްާ

މަޖިލީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެދިާ ވ ހަކާަާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުންާ ހުށަހެޅިާ ހަށްާ

ާދެންނެވިން.ާމިާޕެޓިޝަންާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވީާސ.ހިތަދޫ/ާއަލި،ާޙުސައިންާޞ ލިޙް.ާާ

ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(41ާާާާހުެގާަގވ އިދުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމަޖިލީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ކަނޑަނ ޅ ހ  މަޖިލީހުންާ އެހެންޮގތަކަށްާ މިވަނީާ ހުށަހެޅޭާަގއިާ މަޖިލީހަށްާ  525ހިނދަކުާ

ާާ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއްާ ބަހުކޮންމެާ މަޖިލީހުަގއިާ ސްކުރުމެއްނެތިާާހުށަހެޅުމ އެކުާ

ކޮމިޓީއަށްާާ ޕެޓިޝަންާ ހުށަހެޅުމަށްާ ރިޕޯޓެއްާ މަޖިލީހަށްާ ބަލައިާ އެކަމެްއާ

ޕެޓިޝަނަކ  ބެލެވޭނެ.ާ ބަހުފޮނުވ ނެކަމުަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ ުގޅޭޮގތުންާ ސްކުރ ނީާާއިާ

ންާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުމުންާއެާރިޕޯޓުެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށޭ.ާއެހެންވީމަ،ާާޕެޓިޝަ

ޢިްއޒަތް ޕެޓިޝަނ އެްއވެސްާ މިާ މެންބަރަކުާ އެހެންޮގތަކަށްާތެރިާ  530ބެހޮޭގތުންާ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އަޅުަގނޑު،ާ ހުށަނ ޅުއްވ ތީާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާޢަބްދު

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާނުގާދ އިރ ގެާމ ފަންނުާހުޅަާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ސ.ހިތަދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ލަޠީާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ޙަސަންާ ބަހުމެންބަރުާ ޕެޓިޝަނަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އަޅުަގނޑުާފްާ  535ާސްކުރަންާ

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާާއެދެން.ާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

ާ

ޢަބްދުާމެްނބަރުާާދ އިރ ެގާެގމަނަފުށި ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ ާމ ފަންނުާ ހުށަހެޅުމަށްާާهللا ހުށަހެޅުއްވިާ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާ
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ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ާކަދެއްކެުވންާ:އިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަ

ާ540 

މަޖިލީހުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމަ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތެއްާޝުކުރިއްޔ ާ ންާ

ާާ 5ާާނިންމެވުމަށްޓަކައިާވޯޓެއްާނަަގންޖެހޭނެ.ާވޯޓެއްާނެުގުމެގކުރިންާޖައްސަވަންޖެހޭ

ޝުކުރިއްޔ .ާާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ޖައްސަވ ދެއްވުންާ ރަނަގބީލުާ މިނެޓްެގާ

ކ ޑުކޮޅުތަްއާާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ

 545ށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާާޗެކްކޮށްލެވުމަ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ ާމ ފަންނުާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللا

އަޙްމަދުާ އިލްޙ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ

ޙަސަނާްާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާޮގތަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ  އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ކޮމިޓީއަށްާ ޕެޓިޝަންާ ޕެޓިޝަންާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ލަޠީފްާ

ާާ މަޖިލީހުަގއި ކުރިންާ ޮގތަކަށްާބަހުސްފޮނުއްވުމުެގާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ  550ކުރެްއވުމަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 555ާެގާނަތީޖ ާ:ވޯޓު

ާ.ޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 72ާ560ާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 72ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.37ާ.565 

ާާ .ާއެހެންކަމުން،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަނ72ާްާޖުމްލަ
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ރައްޔި ކޮމިޓީއަށްާލަޠީފްާ ޕެޓިޝަންާ ޕެޓިޝަން،ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ތުންެގާ

ބަހުފޮނު މަޖިލީހުަގއިާ ފ ސްކުރަްއވައިފިކަމަށްާާއްވުމުެގކުރިންާ މަޖިލީހުންާ ސްކުރުމަށްާ

ާާ ބެހޭޮގތުން ޕެޓިޝަނ ާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުާާބަހުސްބަލަން.ާ ކުރެއްވުމަށްާ

ެއއްޮގތަ ކުރީފަހަރެކޭާ އޮތީާ ާާޤަސްދުކޮށްފައިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.1ާާާާށް  570ަގޑިއިރުެގާ

ާާ 11:15ާރު،ާާަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާއެހިސ ބަށްާދ އ11:15ާާިއެހެންވީމ ،

ބަހު މިާ ައޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާަގއިާ އައިޓަމ ާ އެޖެންޑ ާ މިާ ނިންމ ލ ނަން.ާ ސްާ

ނަންާ އިދ ރީމޭޒުަގއިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާ

މަޑުްއވަރީާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނޯޓުކުރެްއވުމަށްާ

 575ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނެތީމަާާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރަޖިސްޓަރވެފައިާ ބަލ ލިއިރުާ މޮނީޓަރުންާ ވޯޓުާ ދެންމެާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

 580އަޅުަގނޑުެވސްާހަމަާފ ސްކުރަންާވޯޓުދިނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާރަޖިސްޓަރނުވ ތީާާާކަދެއްކެުވންާ:ިވސ މްާޢަލީާވ ހަ

ާކުރިއަށްާއޮތްާވޯޓުތަކަށްާއެކަންާބައްލަަވއިދެްއވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ
ާ

ާ

ނަމަވެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނޫން.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  585ސް،ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އިނީ.ާ ރަނަގޅަށްތޯާ ކ ޑުާ ބައްލަވ ލެްއވުމަށްާ ހުރިތޯާ އެމައްސަލައެއްާ

ާާ މިނެޓްއިރ3ާާާާުފުރުޞަތުއަރުވަމުންާެގންދ ނީާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްވެސް

މިއަރުވަނީ،ާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަށުން.ާ އައިޓަމުެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ

ފުރުޞަތު މެންބަރަށްާ އަރުވަންާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ކުރިންާ އެރުވުުމެގާ

ޢިއްޒަތްތެރ9.30ާާާާި ކޮމިޓީަގއިާ ސަލ މަތ ބެހޭާ ޤައުމީާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ  590ފަށަންާ

ެއާާ އެހެންވީމ ،ާ އެތިއްބެވީ.ާ ަވޑަިއެގންާ މިކޮޅަށްާ ތިއްބެވުމަށްފަހުާ މެންބަރުންާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިއަށްެގންދެވުމަށްާ މަސައްކަތްޕުޅުާ މިހ ރާުާކޮމިޓީެގާ ންާ

އަރުވަނީާާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ވަޑައިަގންނަވަނީ.ާ
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ޙަސަނާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޕެޓިޝަންާ

 595ާލަޠީފް.

ާ

ާޝުކުރުއަދ ކުރަންާހުރިހ ާާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއުފ ކޮށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ސަމ ލުކަމެއްާާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއހ ބޮޑަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މިމައްސަލައ އިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަރަށްާާ ދިމ ވެފައިވ ާ މަސްވެރިންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ މިކަމަކީާ އ ދެ،ާ ދެއްވީތީ.ާ

ފ ހަަގކުރައްވ  މަސްވެރިންާ ކަމެްއެގޮގތުަގއިާ ާބޮޑުާ މަސްވެރިންނަށްާާާ  600ކަެމއް.ާ

ިމހ ރުާއަންނަމުންދ ާއިޤްތިޞ ދީާދަތިކަމުެގާސަބަބުންާާ މަސްވެރިކަމުެގާދ އިރ އަށްާ

ފަރ ތުންާާ މަސްވެރިންެގާ ދަތިވެފައިވ ކަންާ ތަޙައްމަލުކުރަންާ ދަތިތައްާ ދިމ ވެފައިވ ާ

ބޭނުންކުރަމުންދ ާާ ބަނދެާ މަސްވެރިންާ އަުގަގއިާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކުރެިވެގންދޭ.ާ

ނިފަހަރު،ާއެާދޯނިފަހަރުންާމިހ ރުާމަސްވެރިކަމަށްާއަިއސްފައިާމިވ ާހީނަރުކަމުެގާާދޯ

ބޮޑުާ ހަމަާ ނުވެެގންޮގސްާ ދުއްވޭވަރުާ މަސްދޯނިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ  605ސަބަބުންާ

އަެގއްަގެއއްެވސްނޫންާދޯނިާބަތްާއަުގެވސްާނުލިބޭކަހަލަާޮގތެއްަގއިާނަމަވެސްާދޯނިާ

ދި އެބަާ ޮގތްވެސްާ މަސްވެރިންެގާާދޫކޮށްލަންޖެހޭނެާ މިީއވެސްާ މ ވޭ.ާ

އެފަރ ތްތަކަށްާ ައުގާ ތެލުެގާ ެއީއާ ނުކުރެވިެގންާމަލުތަހަންާާޝަކުވ އަކަށްވެފަިއވަނީ.ާ

ެގއްލުންާފޫނުބެއްދިެގންޮގސް.ާދެންާ އަދިާމަސްވެރިކަންާދަށްވުމުެގާސަބަބުންާލިބޭާ

ދުރަށްދ ން މަސްެވރިކަމ ާ ދޫކޮށްލެޭވ،ާ ދުަވސްެވެގންާ ތެރެއިންާ  610ޖެހާޭާއެމަސްވެރިންެގާ

ޕެންޝަންާސްކީ އެބަާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ތަޢ ރަފްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާފަރ ތްތަކަށްާ މެއްާ

އެއީާމިސ ލަކަށް،ާއެފަރ ތްތަކުންާކޮންމެދުވަހަކުާމަސްބ ނައިެގންާއައީމަާއެފަރ ތުންާ

ާާ މިސ ލަކަށް، އޭެގފަހުަގއިާ ނަގ ޮގތަކަށް.ާ ެއއްޗެއްާ ެވެގނ45ާާާްކޮންމެވެސްާ އަހަރުާ

ާާާާއެމީހ ާދޫކޮށްލަން އެހ ހިސ ބުނާްާއެމީހ ާމަހަށްާނުޮގސްާހުއްޓ ލަނީ.ާާމިޖެނީާނުވަތަ

އެމީހ އަށްާާ ވުމަކީާ ލިބޭޮގތަކަށްާ ެއއްޗެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެެވސްާ އެމީހ އަށްާ  615ނަމަވެސްާ

ބޭނުންތެރިކަމަކަށްާވ ނެތީ.ާދެންާއަޅު ކުރިމަުގަގިއާވަރަށްާ ަގނޑުާމުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ާާ ެއއްެވސްާމަސްވެރިކަމުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ، ެގާދ އިރ ަގއިާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ކަހަލަާސިޔ ސީާކުލަވަރެއްާޭއަގއިާއެކުލެވިެގންވ ނެާކަމަކަަމށްާއެްއވެސްާފަރ ތަކުންާ

އެންމެނަކީ ޮގތުަގއި،ޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ.ާ ބައެއްެގާ ހަމަހަމަާ ޕ ޓީއަކަށްާާާާެވސްާ ަވކިާ

 620ާނޭދޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާާއުޅޭތީާވަކިާޮގތަކަށްާކަންތަްއތައްވ ކަށްާެއއްެވސްާފަރ ތަކުންާ
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ވަރަށް އެމީހުންނަށްާ ާާއެވެސްާ ޮގތުަގިއާާޙަބޮޑަށް ކަެމއްެގާ ބޭނުންވެފަިއވ ާ އްލަކަށްާ

އެޮގތަށްާާ އެވ ހަކަާ މަސްވެރިންާ ބަެއއްާ ވ ހަކަދެްއކިާ އަޅުަގނޑ ާ ފ ހަަގކުރެވުނު.ާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކުެގާ ފެލިވަރުެގާ ދެން،ާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ

އެންެމާާއެފަރ ތް މިކަމުަގއިާ ހުރިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިަވުގތުާ އެއީާ ފ ހަަގކުރެްއވި.ާ ތަކުންާ

 625ފައިދ ާލިބޭ،ާނަފ ާލިބޭާއެްއާފެކްޓަރީކަމަށްވ ތީާއެފެކްޓަރީެގާބޭނުންާހޮޔުޮގތުަގއިާާ

މުޅިާ ވެެގންދިއުަމކީާ ހެޔޮޮގތުަގިއާ ބޭނުންާ އެތ ނެގާ އަދިާ ލިބިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކުރ  ފައިދ ާ ޭއެގާ އެތ ނެގާާރ އްޖެއަށްެވސްާ ެއކަމަށްޓަކައިާ ވ ތީާ ނެކަމަކަމަށްާ

ފ ހަަގކުރެިވެގންދިޔަ.ާާ އެދޭކަެމއްކަންާ އެންމެންވެސްާ ރަނަގޅުވުމަކީާ އެކަންތައްތައްާ

ވ ހަކަދެކެވުނުާާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުަގއިާ ކަެމއްެގާ ުގޅުންހުރިާ މިއ އިާ

އަްއޑޫަގއި ެއއީާ ދަންނަވ ލިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަވެސްާ ސަރުކ ރުންާކަމެއްެގާ ާ630 

އެތަނަކީާާ އެކުވެނި.ާ މަސްވެރިންެގާ އަްއޑޫާ ހަމަޖައްސަވ ފައިވ ާ ޤ އިމުކުރަްއވަންާ

ބިނާްާވަރަށް މިނިސްޓްރީންާ ފިޝަރީޒްާ ސަރުކ ރުން،ާ ކުރަްއވަިއެގންާ ޚަރަދެއްާ ބޮޑުާ

ވިލ ިއާާ ތަނަކީާ ުގޅިފައިވ ާ އެތަނ އިާ މިހ ރުާ ތަނެއް.ާ ހައްދަވ ފައިވ ާ ހިއްކަަވިއެގންާ

ތަނަ ފަސްަގނޑުާާުގޅިފަިއވ ާ އެތަންާ އެދަނީާ އަނެއްދުވަހަށްާ އެއްދުވަހުންާ ކަށްވ ތީާ

ދުވަސްވަމުންދ ވަރަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ އެދަނީ.ާ ކުޑަވަމުންާ އެތަންާ  635ިގރަިއެގންޮގސްާ

އެތަނުެގާބޭނުންކުރަންާބަލ އިރުާއެތ ނެގާބޭނުންނުކުރެވިާދިުއމަކީވެސްާެއކަށީެގންވ ާާ

ާާނނަށްާބޭނުންވ ،ާއެތ ކަމެއް.ާދެންާއަދިާހަމަާއޭެގާއިތުރަށްާއެތަ މ ރ ތްތައްާޢިެގ

ެގންދަވ ފަިއވ ކަންާހަމަާފ ހަަގކުރެިވެގންދިޔަ.ާވަރަށްާާ ހަދަންާބޭނުންވ ާތަކެތިވެސްާ

ފަހުންވެސްާއެތ ާމަސައްކަތްާފައްޓަންވެސްާއުޅުްއވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަބަބުތަްއާާ

 640އީާމަސްވެރިންެގާާދިމ ވެދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާމިކަންެވސްާައވަސްވޭތޯާބެއްލެވުމަކީެވސްާއެާ

ެއއީާމަސްާާތަފ ތުާޚިދުމަތްތަކެްއާދެއްވަން،ާާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެއް.ާއެތަނުންާވަރަށްާާ

ޮގތުަގއިާހިންެގވުމ އިާއަދިާއިތުރުާމަސްާރައްކ ކުރެވޭނެާޮގތްތަކ ިއާާ ފެކްޓަރީއެްއެގާ

އަދިާާ އެހެންވީމަ،ާ ޝ މިލުކުރައްވ ފައިވ ތީ.ާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ މިކަހަލަާ

ބޭނުންފުޅުވ ނެތީއ ެއއްކޮށްާާއެ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހެންާ

ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ ައޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާ އެރުވުމުެގާ ފުރުޞަތުާ  645އެބޭފުޅުންނަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ



 25 

ާާާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަބަރަކ ތުهللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާާރައީސް.ާމަސްވެރިކަމުެގާސިނ ޢަތަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދުެގާއެންމެާމުހިންމުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާ

 650އެއްތަނބު.ާއެހެންކަމުން،ާަމސްވެރިންނަށްާލިބޭާކޮންމެާއ މްދަނީއެއްާބިނ ވެފަިއވަނީާާާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މަާ ދިރިއުޅުމުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ މިކަމ ބެހޭ،ާމުޅިާ ެއހެންވީމ ،ާ އްޗަށް.ާ

މެންބަރަކުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަްއޑުއަތޮޅުެގާ އެދިާ ޮގތްތަކެއްވުންާ ހެޔޮާ މަސްވެރިންނަށްާ

ޕެޓި މިާ ވަރަށްހުށަހެޅުއްވިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާާޝަނަށްާ ދަންނަވަން.ާ ބޮޑަށްާޝުކުރުާ

މިމައްސަ ސަމ ލުކަމަށްާ މިމަޖިލިސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ލ ނީާ ލާަާއަޅުަގނޑުާ

 655ެގންނަންާމިހ ރުާއޮތީާލަސްވެފައޭ.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑަކީވެސްާމަސްވެރިާއަތޮޅަކަށްާާ

ނިސްބަތްވ ާމީހަކަށްވެފައިާަމސްވެރިންެގާޙ ލަތުާވަރަށްާރަނަގޅަށްާަވޒަންކުރެވޭތީ.ާާ

ޭއެގާާ ުގޅިެގންާ ދަތިކަަމކ އިާ ކޮންމެާ ދިމ ވ ާ މަސްވެރިންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ތަހަާ ކަންކަންާ މިސ ލަކަށް،ާާއްދަތިއުނދަޫގާ ރައްޔިތުން.ާ މުޅިާ މަލްކުރަންޖެހެނީާ

އަދިާ ހިމެނޭާ ދ އިރ ަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ އަތޮޅުަގއި،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ހިތަދޫއ އި،ާާ މ ވަށ އި،ާ ކަމުަގިއވ ާ ރަށްރަށްާ ބައެއްާ އަތޮޅުެގާ ނޫނަސްާ  660އެދ އިރ ާ

ާާ އެހެން އަތޮޅުެގާ އަދިާ ޚ އްޞަކޮށްާ މ މެންދޫާ އަދިާ ރަށެއްގެާކުނަހަންދޫއ އިާ ހުރިހ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިއަދުާ ވޭނަކީާ ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭާ މިާ މަސްވެރިންވެސްާ

ކަެމއް.ާާ ލަސްވެފަިއވ ާ ެގންނަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސަބަބުތަކެއްކަމަށްާާ މީެގާ ވެއްޖެ.ާ ޒަމ ނެއްާ އެތައްާ ނުބ ނ ތ ާ މަސްާ މަސްވެރިންާ

 665ލަފ ކުރަނީާރ އްޖޭެގާކަނޑުތަކުަގއިާދ ޖަހަމުންާާާބައެއްާމީހުން،ާބަެއއްާމަސްެވރިން

ބ ނަމުނާްާ ބޮޑުކަންނެލިާ ނުވަތަާ މިޔަރުާ ވަކިާސަރަޙައްދެއްނެތިާ ނުވަތަާ ެގންދިއުން.ާ

އަާ ާާެގންދިއުން.ާ ބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަންާ މިމަސްވެރިކަމުެގާާޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުންާ

މިއަ މަސްވެރިންނަށްާ ދިރ ސ ކޮށްާ ސަބަބުތަްއާ މިއައިާ ޖެހިފައިއޮތްާހީނަރުކަންާ ދުާ

ސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި ވަރަށްޙ ލުންާ އެބަޖެހެއޭ.ާާ ކުރަންާ މަސަްއކަތްތަކެްއާ ބޮޑަށްާ

ސަމ ލުކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޕެޓިޝަންާ މިާ  670އެހެންވީމ ،ާ

އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަެވސްާ އުފ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންނެވިކަމަށްޓަކައިާ

މަ އ މްދަނީާ ލިބޭާ ވޭންާާމަސްވެރިންނަށްާ އެކަމުެގާ ސަބަބުންާ ދުވުމުެގާ

ދަށްވީަމާާ މަސްވެރިކަންާ ސަބަބަކީާ އެންމެން.ާ ހުރިހާ  ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހެނީާ

ފިހ ރަތަކުންާާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ ނުހުރޭ.ާ ފައިސ ެއއްާ ެގންދ ނެާ ވިޔަފ ރިކުރަންާ



 26 

ބަނުގރޫޓްވަނީ.ާާ ވިޔަފަރީވެރިންާ ޮގސްާ ނަަގމުންާ ނަަގމުންާ ތަކެތިާ  675ލޭންދޭނަންާ

އެއްޗެހިާާމަސައްކަ ލޭންދޭނަންާ ދިނުމަށްޓަކައިވެސްާ މުސ ރަާ މީހުންނަށްާ ތްކުރ ާ

ިއނދަ މަސައްކަތްތަްއވެސްާ އެމީހުންެގާ މިހެންޮގސްާނަަގމުންޮގސްާ ޖެހެނީ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާއިޙްސ ސްކުރެވޭ،ާދ ދިާމިދ އްކަދުވަހުާއަޅުަގނޑުާމިައއީާައޅުަގނޑުެގާާ

އޮތީާ ރަށުަގއިާ މުޅިާ ޒިޔ ރަތްކޮށްލ ފައި.ާ ކ ރިޘ ެއއްާދ އިރ އަށްާ ިއޤްތިޞ ދީާ ާ

 680ކުރިމަތިވެފަިއވ ާކަހަލަާޮގތަކަށް.ާމަސްވެރިކަެމއްާނެތްތ ނަގއިާއެންވެރިކަެމއްެވސްާ

ހިތިާާ ދިމ ވެފައިވ ާ ތ ރީޚްަގއިާ މަސްވެރިކަމުެގާ ރ އްޖޭެގާ ދުވަހަކުވެސްާ މިއީާ ނެތް.ާ

ވ ނެކަަމކީާ ސަބަބެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މިކަމުެގާ އެހެންީވމަ،ާ ނޫން.ާ ތަޖުރިބ އެއްާ

ވެސްާޝަްއކެއްނެތިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާާއެއްާ

ައއިސްފަިއވ ާާ މިއަދުާ އެންވެރިކަމަށްާ މަސްވެރިކަމ ިއާ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ

ބައްލަވ ާާ ކަމެއްތޯާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާ ސަބަބުންާ ކަމެްއެގާ ކޮންާ  685ހީނަރުކަކަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ެއއީާ ޤައުމީާދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ޙައްލުކުރަންޖެހޭާ ށްާ

މައްސަލަެއއްކަމުަގއިާބައްލަވަިއެގންާއެކަމަށްާވަރަށްާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްާދެއްވ ާާ

ާެއއީ،..ާ.ވަރަށްާޚ އްޞަާފިޔަވަޅުތަކެއްާއަޅުްއަވއިދެްއވުން.ާ

ާ

 690ާވަުގތު..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ައޅުަގނާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެހެންވީމ ،ާ ޙ ލަތުއ ދެ،ާ މިއަދުާ މަސްވެރިންެގާ މިދަންނަވ ލީާ މިވ ހަކަާ ާާޑުާ

އިޤްތިޞ ދީާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ މިާ ޖެހިފައިވ ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ދިރ ސ ކުރަމުންދ އިރުާ ާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ތީ،ާާކ ރިޘ އަކީާމުޅިާރ އްޖެއަށްާޭއެގާނޭދެޭވާއަސަރުާފޯރަމުންދ ާކަންތައްތައްކަމަށްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަވަސްާާ މިކަމަށްާ ނަންަގވ ާ ސީރިއަސްކޮށްާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ  695މިކަންާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ޮގވ ލަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުްއަވއިދެްއުވމަށްާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ތިމަރަފުށީާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާބިލެތް ދުަވސްވުމަށްފަހުަގިއާ އެތަކެްއާ ރަްއޔިތުން`.ާ ދ އިރ ެގާ ާާާ

މިހ ރާުާާާާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ މިމަޖިލީހަށްާ މެންބަރަކުާ ފަރ ތުންާ އެރަްއޔިތުންެގާ  700ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައިާ

އަދިާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެާ ބައިވެރިވެފަިއވ ތީވެާ
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ތަމްހަމަ އެރައްޔިތުންާ ތިމަރަފުށީއެއ ެއކުާ މެންބަރުާސީލުކުރައްވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ފަރ ތުންނ އިާއަޅުަގނޑުެގާާ އަޅުަގނޑުެގާ މިމަޖިލީހަށްާ މުޙަންމަދުާމުސްޠަފ އަށްވެސްާ

ރަީއސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ ާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތުންވެސްާ ޕ ޓީެގާ

ޙައްޤުތަްއާާ މަސްވެރިންެގާ ދިވެހިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ  705އަޅުަގނޑުާ

ާާ ރަްއޔިތުންެގާާެގއްލެމުންދ ތީ އެދިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ އެޙައްޤުތަްއާ

އަޅުަގނޑުާާ ނުކުތ އެއްާ ދެތިންާ ޮގތުންާ ޕެޓިޝަނ ބެހޭާ މިހުށަހަޅ ފައވ ާ މަޖިލީހަށްާ

ކުރީެގާާ ނުކުތ އަކީާ ފުރަތަމަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ާާ ޭވ ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއ.ާާާާބެހޭމަސްވެރިކަމުެގާސިނ ޢަތ ސަރުކ ރުންާ ސިޔ ސަތުތަކެއްާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވެރިކަންކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ ބުނެާ ކަމުނުދ ކަމަށްާ  710އެސިޔ ސަތުތައްާ

ފަރ ތުންާވަނީާމެނިފެސްޓޯަގިއާކަންތައްތަކެއްާހުށަހަޅ ފައި.ާއެކަންތައްތަކުެގާދަށުންާާ

ކުރަން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލު

ާމި ޕެޓިޝަންަގިއާ ދެތިންކަމެއްާާ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޕެޓިޝަންާ

ދ ާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ މަސްކަނޑުތަކުންާ ރ އްޖޭެގާ ެއއްކަމަކީާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ

ސަރުކ ރުެގާ ހިނަގުމންދ ނަމަާ ކަމެއްާ އެފަދަާ މަސްނަަގމުންދ ކަަމށް.ާ  715އަޅަިއެގންާ

މިންވަރު ހުރިާ އަޅުަގނޑުާާކެރިކުޅަދ ނަކަންާ ހުްއޓުވުމަކީާ އެކަންތައްތައްާ ންާ

އެދޭކަމެްއކަމަށްވ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތުެގާބޭނުންކުރަން.ާާ

ޕ ޓީައކަށްާ ވަކިާ މަސްވެރިންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ އެބަވޭާ ބުނެފަިއާ ދެވަނަކަަމކަށްާ އ ދެ،ާ

ާ ބަިއވެރިނުވެއްޖިްއޔ މުާ ޕ ޓީއެްއަގިއާ ަވކިާ ނުވަތަާ އެބައިމީހުނަށްާއުޅުމަށްާ

އެބަާާ ޕެޓިޝަންަގިއާ މިާ ނުކުތ އެްއާ ދޭހަވ ފަދަާ ކުރިމަތިވ ކަަމށްާ  720ޮގންޖެހުންތަކެއްާ

މިރ އްޖޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކޮށްދީފައިވޭ.ާ

މިހ ރުާމިާޢަމަލުކުރަމުންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމުެގކުރީަގއިާއަދިާާ

ިގނަާފެށުމަށް ނިސްބަތްވ ާ ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާ ކުރީަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ފަހުގައިވެސްާ

ދިޔައި ވެރިކަންކުރަުމންާ އެާ ޕ ޓީއަށްާ ހިމެނިވަޑ އިެގންނެވިާ މިކަމުެގާާމެންބަރުންާ ރުާ

ވަރަށް ނުވުމ ިއާާތުހުމަތުތައްާ ކަންކަންާ މީހުންނަށްާ ނިސްބަތްނުވ ާ އެޕ ޓީއަށްާ  725ބޮޑުާ

މީހުންނަށް ނިސްބަތްވ ނުވ ާ މަސްވެރިންެގާާާާއެޕ ޓީއަށްާ އަދިާ ނުލިބުމ އިާ މަޤ މުތައްާ

މިވަނީާާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަެވސް،ާ އަޑެއްނ ހަމު.ާ އަޅުަގނޑުާ އޭރުާ ކަންތަކެއްާ

މިކަމެްއާާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ވ ހަކަ.ާ ދިމ ވެފައިވ ާ އެކަންކަންާ މަސްވެރިންނަށްވެސްާ
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ކުރަމުންދ ނަމަާ ފަރ ތަކުންާ އެއްވެސްާ މިކަންާ ައދިާ ނުޭވ.ާ ާާފ ހަަގކުރެވިފައެއްާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ ރ އްޖޭެގާ އެހެނީާ ނުކުރުން.ާ ކަމެއްާ އެފަދަާ އެދެނީާ  730އަޅުަގނޑުާ

މީހަކަށްވެސްާާ ކޮންމެާ އެބައޮޭވާ ބުނެފައިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ސިޔ ސީާޕ ޓީާއުފައްދ ާއެމީހަކުާބޭނުންާޕ ޓީއެއްަގއިާއުޅުުމެގާފުރުޞަތުާސ ފުކޮށްާ

އެ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ވީއިރުާ ެއާާއެބައޮތްކަން.ާ އޮތްާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ ކަމެއްާ ފަދަާ

އަޅުަގނޑަށްވުރެާާ ަވނީާ ވ ހަކަދައްކަވ ފައިާ ެމންބަރުާ އެހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރު،ާ

 735ކުރީަގއި.ާއެހެންނޫންނަމަާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމިބުނެފައިވަނީާކީކޭތޯާމިާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހިތުން އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސ ފުކޮށްދިނުން.ާ އަދިާާާާމަޖިލީހަށްާ ކުދިާ

ާމެދުފަންތީެގ...

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ740 

މިސަރުކ ރުންާާާތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެ އައިސްާ މިހ ރަކަށްާ ނިންމ ލަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއްޗެއް 2000ާާާާތަޢ ރަފްކުރިާ މިހ ރު ވ ހަކަ.ާ އިދިކޮޅުާާރުފިޔ ެގާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ

ާާ ރުފިޔ ެގާވ ހަކަާެގންނަމުންދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑ2000ާާާާުޕ ޓީތަކުންވެސް

އޮތްނަމަާ ކަނޑައެޅިފައިާ އުމުރެްއާ ކޮންމެވެސްާ ޕެޓިޝަނުަގިއާ މިާ ހިތުންާ

 745ާފަސޭހަވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާކޮންމެާބޭފުޅަކުެވސްާރިޢ ޔަތްކުރަމުން....

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާާާހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާ

ާރުފިޔ ާެއއީާހަމަޖެހޭާކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.2000ާާތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެ
 750ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދަތިތަކާ ާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ިގނަުގނަާ މަސްވެރިންނަށްާ ދިވެހިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާިއާާޝުކުރިއްޔ ާ

ކުާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ މިދުވަސްވަރުާ އެންމެނަށްވެސްާރިމަތިވެމައްސަލަތަކެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާފަިއވ ކަންާ

ސަމ ލުކަމަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ މިމަޖިލީހ އިާ މިކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

ހ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ ޕެޓިޝަނެްއާ ާާިިާެގނައުމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ެގާތަދޫ  755ދެކުނުާ

ާާޢިއް ލަޠީފ ، ޙަސަންާ މެންބަރުާ ބައިވެރިވަޑަިއެގންނެވިާާޒަތްތެރިާ މިކަމުަގިއާ އަދިާ
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އައްޑުާ އަދިާ ޞ ލިޙ އިާ އަޅުަގނޑ157ާާާާުއަތޮޅުެގާާޙުސައިންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ދަތި ދިމ ވެފައިވ ާ މަސްވެރިންނަށްާ މިދުަވސްވަރުާ ކަމަކީާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާާ ދަށްވުމ އި، ދަތިވުމ ާމަމަސްވެރިކަންާ ލޯނުލިބުންާ އަދިާ ދަށްވުމ އިާ ައުގާ ހުެގާ

ކުރިމަތިވެފަިއވ  ާުގޅިެގންާ ާާ އ ދެ،ާ ދުނިޔޭެގާާމައްސަލަތަކެއް.ާ  760މިކަންކަމ އިާ

މަސްވެރިކަުމެގާ ދ އިރ ައކީވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއބަހުރި.ާ ުގޅުންާ އިޤްތިޞ ދ ިއވެސްާ

އަސަރު ދިުއމުެގާ ދަށަށްާ މަސްވެރިކަންާ ދ އިރ އެއް.ާ ހިމެނޭާ ހުރިހ ާރަށްތަކެއްާ ާ

ބަނުމަށާްާ ދޯނިފަހަރުާ ދަށްވުުމެގާސަބަބުންާ މަސްވެރިކަންާ ފޯރ ފައި.ާ ވަނީާ ރަށަކަށްާ

އަދިާާ އޮޑިވެރިންނަށް.ާ ދަތިވެފައިާ ވަނީާ އަދ ކުރުމަށްާ ލޯނުތައްާ ނަގ ފަިއވ ާ

ލޯނުާާ ބެންކްތަކުންާ އަނެްއކޮޅުންާ ދަށްވެފައި.ާ ަވނީާ އ މްދަނީާ  765މަސްވެރިންެގާ

ދޯނިތައް ފަށ ފައިވ ާ ހުރާިާާާނުލިބޭތީވެާ ނުބ ލ ާ އަދިާ ނިންމ ފައިާ އަދިާ ނިންމުމަށ އިާ

ދަތިާާދޯނިތަކުެގ އެޅުމަށްވަނީާ ާާއިންޖީނުާ ހަލ ކުވަމުން.ާވެފައި. ދަނީާ މިދޯނިތަްއާ

ޕެޓިޝަންަގިއާާ މިާ އެހެންީވމ ،ާ ވީރ ނ ވަމުން.ާ ދަނީާ ހުރެެގންާ އޮޑިހަރުޭގތަކުަގއިާ

ލުޔެމި މިކަންކަމަށްާ ޕެވ ޮގތުެގމަތީންާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ކޮމިޓީަގއިާއްާ ޓިޝަންާ

ރިޕޯޓެްއާާ ރަނަގޅުާ މިތަނަށްާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ފަރ ތްތަކ އިާ  770ކަމ ބެހޭާ

މިފުރުޞަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅުއްވ ނެކަމަށްާ

ފ ސްކުރާިާ މިމަޖިލީހުންާ ހަމަާ ފަހުކޮޅުަގއިާ އަހަރުެގާ މިދިޔަާ ޖެހޭާ ހަނދ ންކޮށްލަންާ

އ  ދަތިތަޤަރ ރެއްާ ކުރިމަތިވ ާ މަސްވެރިންނަށްާ މަޖިލީހުަގިއާާދެ،ާ ުގޅިެގންާ ކ ިއާ

މަޖިލީހުެގާާބަހު ވެއްޖިއްޔ ާ ޮގތުންާ އަންނަާ ހަނދ ނަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ސްކޮށްާ

އެކަމަށްާާ އިލްތިމ ސްކުރުމަށްާ ސަރުކ ރަށްާ ފ ސްކޮށްފައިަވނިާ  775އިއްތިފ ޤުންާ

ފިޔަވަޅުތަ ޮގވ ލ ފަިއވ ާ އޭަގިއާ އެޅުމަށް.ާ މަސްވެރިން،ާާފިޔަވަޅުތަކެއްާ ތެރޭަގއިާ ކުެގާ

ލުއިޮގތްތަކެްއާާ އިންޓްރެސްޓަށްާ ލޯނުތަކުެގާ ނަގ ފަިއވ ާ މަސްވެރިކަމަށްޓަކައިާ އ ދެ،ާ

ހަމަޖައްސައިދިނުމ އިާއަދިާލޯނުާއަނބުރ ާދެއްކުމަށްާލުއިާޮގތްތަކެއްާހޯދައިދިނުމ އިާ

ލަސްތަކެއްނުވެ މާ  ޮގތްާ ލިބޭނެާ ލޯނުާ މަސްވެރިކަމަށްޓަކައިާ ވީހ ާާާާމަސްވެރިކަމަށްާ

 780އިދިނުމަށާްާވ ހަކަދައްކައިެގންާހަމަޖައްސަާާޮގތްތަްއާބޭންކަތަކ އިބޭނެއަވަހަކަށްާލޯނުާލި

މިވީތަނަކަށްާާ އެކަމަކު،ާ އަންނަނީ.ާ ހަނދ ނަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޮގވ ލ ފައިވ ކަމަށްާ

އަޅުަގނޑަކަށްާއަދިާއެނިގފަެއއްާނެތްާމިާޕެޓިޝަނ ާުގޅިެގންާއެްއވެސްާފިޔަވަޅެްއާާ

ނުާ ކަމެއްާ ފެނުނުކަމަށް.ާާއެޅުްއވިާ ނަތީޖ އެއްާ ެއއްެވސްާ ފިޔަވަޅަކަށްާ ެއޅުްއވިާ ވަތަާ
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ެގާެއކިާާއަޅުަގނޑަށްާލިބެމުންދ ާޝަކުވ ތައްާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާތަްމސީލުކުރ ާދ އިރ 

 785ވ ާޝަކުވ ތަކ އިާދަތިތައްާހަމަާެއޮގތުެގމަތީންާއެބަހުރިކަމަށްާާފަރ ތްތަކުންާލިބެމުން

އަ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ އަދިާާފ ހަަގކުރަންާ މިމަޖިލީހުގައިވެސްާ ޅުަގނޑުމެންާ

ެއީއާ ވ ޖިބެއް،ާ ސަރުކ ރުގެވެސްާ ދިވެހިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ހުާ ރ އްޖޭެގާ ވަރަށްމަސްވެރިންނަކީާ ހިމެނޭާ ހިސ ބެއްަގއިާ ާާރިހ ާ ކަށްާާޢ އިލ ތަިގނަ

ވ ާާދަތިތަކެއްާފޯރ ފައިާާބޮޑެތިާާނިސްބަތްވ ާބައެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެމީހުންނަށްާމިވަރުެގ

މަސައްކަތްތަކެްއާާ ކުރެވޭާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ލުއެއްާ ެއކަމަށްާ  790ދުވަސްވަރެްއަގއިާ

އެންމެން އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާކުރުމަކީާ

ިގނަާދަތިތަކެއްާކުރިމަތިވެފައިވ ކަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާޤަބޫލުކުރަނީާމިއަދުާވަރަށް

ުގޅުމ  ޕ ޓީއ އިާ ދަްއކ ކަށްާާސިޔ ސީާ ވ ހަކަތަކެއްާ މ ިގނަާ ބެހޭޮގތަކުންާ ނުުގޅުމ ާ އިާ

އަޅުަގ ބޭފުޅުންާ ހީވ ާ ނެތްކަމަށްާ ތަފ ތުކުރުންތަކެއްާ އެފަދަާ އެކަމަކު،ާ ނޑ ާާނެތް.ާ

އެޑްރެހ ިއާާ ނަމ ިއާ ތައްޔ ރަށްާާާާފޯނުވ ހަކަދަްއކަަވއިފިްއޔ ާ ދޭންާ  795ނަންބަރ އިާ

ާއެބަހުރިންާއަޅުަގނޑު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާޕެޓިޝަންާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީާޢިއްޒަތްތެރިާާާރ ެގާމެްނބަރުާާނޮޅިވަރަމްާދ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންނ ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ިމައދުާ ހަމަާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާމެންބަރަށްާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  800ުގޅިވަޑަިއެގންނެވީތީާާާާުގޅިވަޑައިެގންނެވިާތިމަރަފުށީާ

މިމައްސަލައަކީާާ މަސްެވރިންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ ާ

ދެންމެއަކުންާ ދ ދިާ މައްސަލަެއކޭ.ާ ކަންބޮޑުވ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

މުޙަންމަ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދެއްކެވިާ ދުވެސާްާވ ހަކަފުޅުާ

ާާ ާާފ ހަަގކުރެްއވި ާާފަދައިން، މަޖިލީހަށްވެސ16ާާާްމިމައްސަލަައކީ ރަްއޔިތުންެގާ ވަނަާ

ޮގތްތަކެއްާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނިންމ ،ާ ޮގތްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  805ހުށަހެޅިާ

ތަންފީޒުނުކު އެކަންކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ުއޅެނީާނިންމ ފައިވ ާ ރެިވެގންާ

ބަލ ލަންާާކީްއވެެގންތޯއޭ އަޅުަގނޑުާ އެހެން،ާާާާެއއީާ ހަމަާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންވ ާ

ސަރަޙައްދުެގ،ާާ ރ އްޖޭެގާ ވިދ ޅުެވއްޖެ،ާ ޕެޓިޝަންަގއިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަދިާާ ެގންދ ާ އަޅަމުންާ ދ ާ މަސްވެރިކަންކުރ ާ ތެރެއިންާ ސަރަޙައްދުެގާ އިޤްތިޞ ދީާ

ހިނަގމުންެގންދާ ލީއި ކަންތައްތަކެއްާ އެކިާ މަސްވެރިކަުމެގާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ  810ާާަގލްާ
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ެގންުގޅުްއވ ކަމަށް.ާާ ެއބަާ ލިޔުމެއްާ ދެއްވ ފައިވ ާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ފަރ ތްތަކުންާ

ކިހިނެއްެވެގންތޯ،ާާ ބޭފުޅެްއތޯ،ާ ކޮންާ ދެއްވީާ ލިޔުެމއްާ އެާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ

ޮގއްސަ އެކަމުއެލިޔުންތައްާ ދައުހުރީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ ލިބުނާީާެގާ ލަތަށްާ

ާާ ެގއްލުމެއްތޯ ކަންތައްތައް.ާާފައިދ އެއްތޯާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހިރީާ

 815އަޅުަގނޑުމެންެގާާއެއްސަބަބަކީ،ާާޙަޤީޤަތުަގއިާމިހެންާދިމ ވ ންާމެދުވެރިާއެންމެާބޮޑުާާ

މަސްކަނޑުތައްާވަރަށްާކުޑަާައެގްއަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބޭރުާފަރ ތްތަކަށްާވިއްކ ލީ.ާާ

އޮިއވ ލި އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ އެމީހުންާވިްއކ ލުމުެގާ އެްއޗެހިާ މިޔަރުތަކ ާ ާ

ބޭނުންޮގތަކަށްާނަގ ާައޅުަގނޑުމެންެގާކަނޑުަގއިވ ާމަސްތަްއާއަތްފުނ އަޅ ލައިެގން،ާާ

ސަބަބުންާާ ެގންދިއުމުެގާ ކަހ ލައިެގންާ އަޅ ލައިެގންާ ދ ާ ފުރ ނ ލައިެގން،ާ

 820،ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެއަށްާދިމ ވެފައިވ ާަމއްސަލަެއއްާމިމަްއސައަލަކީ.ާއެހެންވީމަ

ޖަމ ލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ މ ވަށުާ ާމިމައްސަލައަކީާ

ސައިންޓިފިކްޮގތަކުންާާޢަ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ ެއވިދ ޅުިވާ ބޫބަކުރުވެސްާ

ތަޙްލީލުވެސްާކުރަންޖެހިފައިވ ާމައްސަލައެއްާމިހެންާދިމ ވ ންޖެހޭާޙަޤީޤީާސަބަބަކާީާ

ބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިިއންާއެްއވެސްާތިޔަރީއަކީާާކޮބައިތޯ.ާެއކިާތިޔަރީތަކެއްާއެާ

މިހެންނޭާ މިވަނީާ ިމވެނިކަެމއްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ަވކިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ  825އަދިާ

އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ހުރިާ ހެކިތަކެއްާ ސ ބިތުާ ކަހަލަާ ދެންނެވޭނޭާ

މަސްވެރިންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ ވުމުެގާ މިކަންާ ލިބެމުންދ ާާާާމިހެންާ

ޚ އްޞަކޮށްާައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ަގއިވެސްާކުމުންދޫއަކީާމަސްވެރިާރަށެއް.ާާާާ.ެގއްލުން

ވަރަށްބޮޑެތިާާ ސަބަބުންވެސްާ ނެތުމުެގާ ބަނދަރެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިރަށުަގއިާ

ޕެޓިޝަނެއްވެސްާާ ބަނދަރ ބެހޭާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިމަތިވޭ.ާ އެބަާ  830ދަތިތަކެއްާ

ާާ ެއވ ހަކަާާޢިއްޒަތްތެމިހ ރު އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ކިއުަގއިާ ހުށަހަޅ ފައިާ މަޖިލީހަށްާ ރިާ

ާާ ދަްއކ ނީ. ައޅުަގނޑުާ ާާއޭރުާ މިާނަމަވެސް، މަސްވެރިކަމުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މެންާއެބަޖެހޭާމިާސިނ ޢަތާްާސިނ ޢަތުެގާހުރިހ ާދ އިރ އަކަށްާބަލ ލިޔަސްާއަޅުަގނޑު

ާާ ކޮށްދޭނެ ާާބޭލްއައުޓްާ އަޅުަގނޑުމެން އިދ ރ ތަކުެގާާޮގތެއްާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ

ިމާާ މީހ އަށްާ މަސްވެރިާ އ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޭރުންނޭާ ހަމަޖައްސަން.ާ  835ތެރެއިންާ

ޮގތްތަކެްއާާ ލިބޭނޭާ ފައިދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ ސިނ ޢަތުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަޖެހިެގންދ ނީ.ާލޯނެއްާނަގައިފިއްޔ ާެއާލޯނަކީާމަސްވެރިކަންާާ
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ދިވެހިރ އްޖޭގެާކުރުމަށްޓަ ވައްދައިކައިާ ފައިސ ތަެއއްާ އެތައްާ އިޤްތިޞ ދަށްާ ދޭާާާ

ެއއްޗަކަށްވ އިރު އިންޖެކްޓްކުރ ާ އޭރަށްާ ހުރިާާާ،ސިނ ޢަތަކަށްާ އޭނ އަށްާ އެއީާ

 840ބިރެއްކަމަށްާފަހުންާވ ންެވއްޖީއްޔ ާއެއީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެހ ާރަނަގޅުޮގތެްއާާ

ރ ތަކުެގާބަެއއްާލޯނުތައްވެސްާސަރުކ ރުންާާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާފަތުރުވެރިކަމުެގާދ އި

ލުއިޮގތްާާމިހ ރު މީެގާ ނޫނީާ މިވަނީާާމަޢ ފުކޮށްދެއްވ ާ ދެްއވ ފައިާ ހައްދަވ ާ ތަކެއްާ

އެހެންވީމ ،ާ ސަބަބުން.ާ ހީނަރުކަމުެގާ އައިސްފައިވ ާ ސިނ ޢަތައްާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ

ނޑަައޅުްއވ ާާމަސްވެރިކަމުެގާސިނ ޢަތަްއެވސްާމިާމޭރުމުންާވިސްނަވ ާޮގތްތަކެއްާކަ

ދ އިރ އަށްާާ މަސްެވރިކަމުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެވެގންދ ނީާ  845ދެއްވުމުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާއިތުރުާހިތްވަރަކަށޭ.ާދެންާމިާދ އިރ އަށްާޒުވ ނުންާނިކުމެާ

ޒުވ ންާމަސްވެރިންާައޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ ެއްއަގއިާާ

ާކޮށް..ާ.ޚ އްޞަޙަރަކ ތްތެރިވަމުން.ާާާމިެގންދަނީމިހ ރު

ާ

 850ާވަުގތު..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަސްވެރިކަމުެގާ ޙަރަކ ތްތެރިވަބޮޑުކަންނެލީެގާ އެބޭފުޅުންާ ާމުންާތެރޭަގއިާ

ާނަށްާާޑުމެންޅުަގނާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާއަެގންދަވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާސިނ ޢަތްއެާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކޮމިޓީން ޕެޓިޝަންާ ފިޔަވަޅުތަްއާ ާާއެޅެންހުރިާ އެދެންާާިވސްނެވުން ވަރަށްބޮޑަށްާ

 855ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ޢިްއޒަތްތެާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާތޮއްޑޫ ދިވެހިޝުކުރިއްޔ ާ މަސްވެރިކަމަކީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ލޭނ ރާޭާރިާ ާންެގާ

އަޅ ާާާާދުބުނ ހިނާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤައުމުަގއިވެސްާ މުޅިާ ރިހުމަކީާ އަޅ ާ ލޭނ ރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރިހުމެއްކަމުަގިއާބަލަިއަގނެާމިފަދަާމުހިންމުާޕެޓިޝަނެއްާއަްއޑުއަތޮޅުާހިތަދޫާދެކުނުާާ

ާާ  860ތީާއެކަމ ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއުފ ކުރަން.ާާޙަސަންާލަޠީފްާހުށަހެޅީދ އިރ ެގާމެންބަރު

ފިއް ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ާާދެންާ ނުވަތަ ކުރ ޮގތުެގ2ާާާާތުންތަކ ާ ކަންތައްާ ޕ ޓިންާ

އެބަާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަންނޭނެގާމިާާާމެންވ ހަކައަށްާދިއުމުެގާބަދަލުަގިއާއަޅުަގނޑު

ނުރަ ވަރަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިހުރިާ އްކ ތެރިާާޕެޓިޝަންަގއިާ

ބެހޭޮގތުން.ާާ ހަމަވ ހަކަތަކ ާ އަޅުަގނޑުާ ތެދެްއާާހިތ މަކުރަންާާާާެއޮގތުންާ އެއީާ
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އަކަމުަގއިާ ބެހެޭގޮގތުންާ ފެލިވަރ ާ ވަރަށްާވަނީނަމަާ ތެރޭަގއިާ  865ިގނަާޅުަގނޑުމެންެގާ

ވަރަށް ނައިފަރަށްާ އަޅުަގނޑަކީެވސްާ އިވެމުން.ާ ދަނީާ މިހ ރުާ ިގނައިންާާާާވ ހަކަތައްާ

ބެހޭޮގތުންާ ކަންތައްތަކ ާ ފެލިވަރުެގާ ކޮންމެފަހަރަކުވެސްާ ހަމަާ މީހަކީމު.ާ ދަތުރުކުރ ާ

ޝަކު ިއވެމުންދޭ.ާާއެކިއެކިާ ޕެޓިޝަންާާއެހެންވީމ ވ ތައްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ޖަވ ބުދ ރީވ އިރުާާ މިކަމަށްާ ސ ރުކ ރުންެވސްާ އަދިާ ބަލ ިއރުާ މިމައްސަލަށްާ ކޮމިޓީންާ

ދޭ މިެގންުގޅުއްވ ާާފެލިވަރ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ނުވަތަާާތެރޭާ  870ސިޔ ސަތަކީާ

ފަޙުމްވ ޮގތަށްާާާރަނަގޅަށްާާތުންނަށްއްތޯާރައްޔިފެލިވަރަށްާމިާހަދަންާއުޅެނީާކިިިހިނެ

އެއީ ސަބަބަކީާ ވ ން.ާ ވަާާޖަވ ބުދ ރީާ އުފެދޭާ ދޭތެރޭަގއިާ ހުމްތައްވެސްާާސަރުކ ރ ާ

ާާހަދަންފިލައިެގންާދ ނެާމި ބަެއއްފަހަރުާއިޭވާާާމިއުޅޭޮގތްާރަނަގޅަށްާސ ފުވީމަ.ާއެއީ

ބައެއްާ ހަރުކޮށްފައިހުރިާ ފެލިވަރުަގއިާ މަންޒަރުތަކުންާ ފެންނަާ ނުވަތަާ ާާވ ހަކަތަކުންާ

ާާއިބޮ ޮގތްނައްތަްއވެސް އެކިާ ހަމަާ މިދަނީާ ވ ހަކަާ އ ދެ،ާޓ ލ ާ ފެތުރެމުން.ާ  875ޮގތުންާ

ފަދައި ރ އްޖެއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މެދުާ ސިނ ޢީާންާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ާާތެރޭަގއިާ

ާާ ފެލިވަރަކީ. މަރުކަޒެއްާ ހެދިެގންާާއިޤްތިޞ ދީާ ޕްރޮވިންސްތައްާ މިާ އެހެންވީަމ،ާ

ާާ މަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުދިޔައިރުާ ބޭނުންާލިބިފައިވ ާ އެޮގތުންާ ފެލިަވރަކީާ ަގއިާ

ތައްާބަޔަކަށްާަވޒީފ ެގާފުރުޞަތ އިާއަދިާާކުރެވިފަިއވ ާތަނެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ

 880މަށްާވަރަށްާމުހިންމުާފައިދ ތަކެއްާވަމުންދިޔަާރިކަރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދ ާއަދިާމަސްވެ

ާާ ސިޔ މަރުކަޒެއް ެގންުގޅުއްވ ާ އެާ ސަރުކ ރުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާިމއަދުެގާ ސަތުތައްާ

މި މިފަހަރުާ ރަނަގޅަށްާ ހ މަވެެގންާާވަރަށްާ ތެރެއިންާ ދިއުމަކީާާާާޕެޓިޝަންެގާ

އޭރުންާާާއަޅުަގނޑު ސަބަބަކީާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަެއއްކަުމަގއިާ އެދޭާ ވަރަށްާ

އޭެގ ނުވަތަާ ރިޓަރންެއްއޮގތުަގިއވެސްާ ޭއެގާ ކަންތައްާސަރުކ ރުންާ ބަދަލުަގިއވެސްާ ާ

ރައްާ ާޔިކުރަްއވ ޮގތެއްާ ާތުންނަށްާ ޭއގެއިތުރުންާާރަނަގޅަށްާ  885ސ ފުެވެގންދ ނެތީވެ.ާ

ނުންކޮށްެގންާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާސަރުކ ރުންާމިާދޫކުރ ާލިޔުމެއްާބޭ

މަސްކަނޑުތަކުެގާާ ތަކުރ ރުކޮށްރ އްޖޭެގާ ހަމަާ މިވެސްާ ވ ހަކަ.ާ އުޅޭާ ާމީހުންާ

ެއއް.ާާެގންާޮގސްފަިއވ ާވ ހަކައިވިާާާނިމިެގންދިޔަާމަޖިލީހުގައިެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޑުާއެދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާމިާޝައްކ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނ

 890ވަހުމްާރަނަގޅަށްާރައްޔިތުންނަށްާފިލުވ ދިނުމަށްޓަކައިާމިފަދަާލިޔުންތަކެއްާމިހެންާާ

ކަންތައްތައް މިފަދަާ ނުވަތަާ ކަމެއްތޯާ މިވަމުންދ ާ މިކަންތަްއާ ނުވަތަާ ާާއެބައުޅޭތޯާ
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ނު ދ އިރ ާ ރ އްޖޭެގާ މިދަނީާ ބ ރުތަކަށާްާވަމުންާ ދިފ ޢީާ ކަނޑުތައްާ ރ އްޖޭެގާ ވަތަާ

ހުރިހ ޙިމ ޔަތް މިާ ނުވަތަާ ނުކުރެވެނީތޯާ ސަބަބަކީާާާ ސ ފުވ ން.ާ އެބަޖެހޭާ ކަމެއްާ

އުމުެގާއެންމެާމުހިންމާުާސްވެރިކަމަކީާައޅުަގނޑުމެންެގާޤަމަސްވެރިންނަކީާނުވަތަާމަ

ާާ ާާއެއް  895ފަރ ތުންާއަންނަކަމުަގއިާާާާެގޝަކުވ ތައްާމަސްވެރިންތަބަކަށްާވީހިނދުާމިފަދަ

ެއއީާާޤަބޫލުކުރަން.ާާާާވަނީނަމަާއޭރަކުާއޮންނަާސަރުކ ރުެގާޒިންމ ެއއްކަމަށްާއަޅުަގނޑު

ާާ ޖަވ ބުދ ރީވެ އެދެޭވޮގތަކަށްާ އެންމެާ ާާއެކަންާ މައްސައެކަމުެގ ވީއެންެމާާހުރިާ ލަތައްާ

ހައްލުކުރަން. މެނިފެސްޓޯގައިާާއަވަހަކަށްާ އަހަރ5ާާާުާާލިޔެފަިއާއޮތަކަސްާާހަމައެކަނިާ

ާާ ާާވަންދެން ބައިތިއްބ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާމިހ ރުންާމިހ ރަށާްާއިންތިޒ ރެްއަގއިާމަސްވެރިން

ާާ އެާމިވަމުންދ  އުޅޭނަމަާ ކޮށްދެްއވ ކަމެްއާާޯގހެއްާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ  900ޯގހެއްާސ ފުކޮށްދީާ

ދަންނަވ ލަންޖެ މިހެންާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެންމެފ ހަަގކޮށްދެްއވުމަށްާ މުހިންމާުާހޭާ ާ

ާާ މަސްވެރިއެއްސަބަބަކީ، ވ ހަކަިއެގާާބަެއއްފަހަރުާ ދެކެވެމުންދ ާ ތެރޭަގއިެވސްާ ންެގާ

ާާ ާާތެރޭަގއި ތެރޭަގިއާާޮގތުންާދެކެވޭާބައެއްާވ ހަކަތަކުޚ އްޞަކޮށްާފެިެލިވަރ ާބެހޭއަދި

ހިމެނޭާކުރީެގާސަރުކ ރުާއޮންއިރުާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާއެބަ

ާާ ފެލިވަރަށްާނައިފަރަށް ބަދަލެއްެގޮގތުަގއިާ ޭއެގާ ކިސަޑުޖެހީމަާ  905ވަޑަިއެގންަގތުމުންާ

ސަރުކ ރުންާާާމުންދ ޮގތެކޭ.ވަ މިާ މިދަންނަވަނީާ ޙ ލެއްަގއިާ ެއއްވެސްާ ައޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަެއއްނޫން ކުރައްވ ާ ކަންތައްާ ރޫމ ރސްއެޮގތަށްާ މިފަދަާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ާ.ާ

ާރެވޭކަުމަގއިާވަނީނަމަ...ދަާޮގތްޮގތަށްާތުޚުމަތުެގާިއނިގލިާދިއްކުމިފަ

ާ

 910ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެއްވުަމކީ ސ ފުކޮށްާ ާާމިކަންކަންާ އޮތުމުެގ،މިއަހަމަ ރަނަގޅަށްާ ސަރުކ ރުާ ާދުާ

އޮތުމަށްވެހަމަާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރައްޔިޮގތުަގއިާ އަދިާ ސަރުސްާ އިތުންާ ކުރ ާ ާތުބ ރުކ ރަށްާ

ާ އެހެންާފުރިހަމަވުމުަގިއވެސްާ ފައިދ އެކޭ.ާ މިކަންކަމަށްާލިބޭނެާ ވީމ ،ާ

 915ާ.ާ..ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ 

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ
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ނިންމުމަިަށްާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާތޮއްޑޫ ޮގތްތަކެއްާ ސަރުކ ރުންާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ައވަހަކަށްާ ވީއެންމެާ

 920ާއަޅުަގނޑުާާ

ާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަންާޝުކުރިއްޔ .ާާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޢަލީާ

ާ

ާާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާތަދޫކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްިެތެރިާރައީސް.ާހިޝު`.

ާާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޢިއްޒަތްތެރިާާާދިވެހިާމަސްވެރިންެގާޙައްޤުތައްާެގއްލެމުންދ ތީާމި  ފް،ޠީލަޙަސަން

ހުށަހަޅުއްވ ފައިާާ ޕެޓިޝަނެއްާ މިއަދުާ ތެރެއިންާ ތަރަހައިެގާ ގަވ އިދުެގާ  925މަޖިލީހަށްާ

މިއޮތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމީެގކުރީެގެވސްާމިކަހަލަާޕެޓިޝަނެއްާހުށަހެޅިާއަދިާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ެއާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ވަނީ.ާ އިލްތިމ ސްއެްއކޮށްފައިާ ސަރުކ ރަށްާ

ރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޕެޓިޝަނުަގއިާޕެޓިޝަންާާމެންބަރަށްާޝުކު

ކޮމިޓީންާވ ހަކަދައްކ ާނިންމ ިއރުަގިއާޮގތްތަކެއްާކަނޑައެޅެންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ފަދައިންާާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ އެޮގތުންާ  930ޤަބޫލުކުރަން.ާ

މަ ދިވެހިާ ބަލަންާ އެބަޖެހޭާ ވިއްކ ލީާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖޭަގއިާ ސްކަނޑުތަްއާ

ޙަވ ލުެވާާ ވުޒ ރ ތަކ އިާ ެއާ ވިއްކ ލިއިރުަގއިާ މަސްކަނޑުތައްާ ދިވެހިާ ކޮންބައެއްތޯ.ާ

ޙަވ ލުިވާާ ސަރުކ ރ ާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅުންނެއްތޯ.ާ ކޮންާ ތިއްބެވީާ

ހުއް ވަނުމުެގާ ކަނޑުތަކަށްާ މިރ އްޖޭެގާ ބޯޓުފަހަރަށްާ ބޭރުެގާ ފެށިެގންާ ދަާާދުވަހުންާ

 935ވަނީާނުދީފައި.ާއިތުރަށްާނުދީފައި.ާއިތުރަށްާސަރުކ ރުންާިމކަމުަގިއާވިސްނުންފުޅުާާ

ާެގންުގޅޭކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާަމޢުލޫމ ތުާލިބެނީ...ާ.

ާ

ާބެހޭާނުކުތ އެއް،ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާ.ނިޒ މ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

 940ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއ ދެ،ާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާދޮެގއްާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ެއކަންާާާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ތެދުވީ.ާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްާާހެއްދެވީމަާ

ާދެކުނިންާ.އަޅުަގނޑުެގާލޮލުންާހަމަަގއިމުވެސްާ

ާ945 
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ާ

ާާާރިޔ ސަތންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ާެގންދެވުންނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށް

ާއެދެން.ާ

ާ

 950ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑަށްާމީޑިޔ އިންާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނާީާާއ ދެ،ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ސަރުާހަކަދެއްކެުވްނާ:މުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވާ  ފެށިެގންމިާ ދުވަހުންާ ޙަވ ލުވިާ ހުއްދަާާާކ ރުާ ބޯޓުފަހަރަށްާ ދެމުންދިޔަާ ހުއްދަާ

ާާ.ާހުއްދަާދީފައިާކުރީަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުންާއޮދިނުންާހުއްޓ ލިާވ ހަކަ ކަށ40ާާާްތީ

ާާ ފަހަރަށްކަމަށް. ސަިަރުާާއެއީބޯޓުާ ބޯޓުފަހަރު.ާާކުރީެގާ ހުރިާ ދީފައިާ ހުއްދަާ ކ ރުންާ

ޓުތައްާއަތުލުމަށްާބޯޓުތަކަށްާއެރީމަާކޮންެމވެސްާބޮޑުާބޭފުޅެްއެގާވ ހަކަާާއަދިާމިާބޯ

 955އެބަާދައްކ .ާއ ދެ،ާކޮމިޓީަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ އިރުަގއިާބޭފުޅުންާެގންނަވ ާމިކަންާ

ހިންގ ފައިާއޮތްޮގތެއްާބެއްލެުވންާވަރަށްާމުހިންމު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިއަދުާމާިާ

ތުަގިއާހުށަހެޅުއްވިއިރުަގއިާމިކަންކަމަށްާކުރީެގާސަރުކ ރުންާފްލޯރއަށްާޕެޓިޝަނެއްޮގ

އ ދެ،ާާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އުފަލ އެކުާ މިައދުާ އަޅ ފައިވ ކަންާ ފިޔަވަޅުާ

ާާ އަހަރ5ާާާާުމަސްވެރިންެގާޔުނިއަނުންާސަރުކ ރަށްާޢިލްތިމ ސްކުރިާކުރުމަުގއިާމިއަދު

ާާ 6ާާާާނުވަތަ  960މަށްާބޭންކްތަކ ާވ ހަކަދަްއކަމުންާއަހަރަށްާބަދަލުކޮށްލ10ާާުއަހަރުެގާލޯނު

ާާ މިދެންނެވި އިސްވެާ އ ދެ،ާ ކުރަމުންދ ކަނ2ާާާްދަނީ.ާ ސަރުކ ރުންާ ކަންތައްތައްާ

ެއްއވެސްާާ މަސްވެރިންނަކީާ ނިކަމެތިކޮށްާ މަސްވެރިންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭނުމުަގިއާާ ވ ހަކަިައިެގާ ނުވަތަާ ބޭނުމުަގއިާ މަހުެގާ ހަމައެކަނިާ ނޫންޮގތުަގއިާ ބައެއްާ

ކިޔަިއެގންާާނު ލޭނ ރޭާ މަސްވެރިންެގާ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްާ މަސްވެރިންާ ވަތަާ

ހ މަކޮށްާާާ މަޢުލޫމ ތުާ ރަނަގޅަށްާ ކޮމިޓީަގއިާ ޕެޓިޝަންާ ވ ހަކަާ  965ދައްކަމުންދިޔަާ

ސ ފުކޮށްފިކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިކަންާރައްޔިތުންނަށްާއެނިގެގންާދ ނެހެން.ާާ

މަސްވެރިކަން ނަަގިއެގންާ ލޯނުތައްާ އެާާާއ ދެ،ާ ނުވަތަާ މީހުންާ ކުރަމުންދިޔަާ

ފަރ ތްތައްާނުވަތަާމަސްވެރިންާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާ

ސަމ ލުކަމަށްާހިތ މ އެކުާދަންނަވަންޖެހެނީާލޯނުާނަަގިއެގންާދޯންޏެއްާބަންާދެްއވަދޫާާ

 970ނ ެގާދޯނިާާއަނީސްާކިޔ ާމީހަކުާރޮއިހޭރިާއ ދޭސްކޮށްކޮށްާއޮްއވ ާބޭންކަށްާެގނެސްާއޭ

ނުވ ނެޮގތަކަށްާާ އެހެންާ އ ދެ،ާ ހިތ މަށްކުރަން.ާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ވިްއކ ލީ.ާ

ާާ މިއަދު ޮގތުަގއިާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ މަސްެވރިންާ ސަރުކ ރުންާ އަހަރ5ާާާުމިއަދުެގާ
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ާާ ނުވަތަ އިލްތިމ ސްކުރިޮގތަށ6ާާާާްދުވަހުާ ޔުނިއަނުންާ މަސްވެރިންެގާ ދުވަހުާ އަހަރުާ

އުފ ކުރަން ާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކައިެގން ބޭންކްތަކ ާ ލޯނުެގ10ާާާާާ ދުވަހަށްާ އަހަރުާ

ިމާާ މަސްވެރިންނަކީާ އ ދެ،ާ ވިސްނަމުންދ ކަން.ާ ދިުއމަށްާ އިތުރުކުރަމުންާ  975މުއްދަތުާ

ޤައުމުާާ މިާ އެމީހުންާ މަސްވެރިންާ ބައެްއ.ާ މުހިންމުާ އެންމެާ ޤައުމުެގާ

ާ..ބިނ ކުރަމަށްޓަކައިާކުރަމުންދިޔަާމަސައްކަތްާއެމީހުންާމިއަދު..

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ980 

ފުޅ ާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ވަރަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިވސްނ ލަން.ާ އެބަޖެހޭާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފޯސްއަށްާ ޑިފެންސްާ އ ދެ،ާ ދެްއކިދ ނެ.ާ މިވ ހަކަާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ

މަރުކަޒީޮގތެއްަގއިާާއިލް ބޭފުޅުންެގާ ތިޔަާ ބަހައިެގންާ ޕްރޮވިންސްތައްާ ތިމ ސްކުރަނީާ

ާނުވަތަާއެނޫންވެސްާއެހެންޮގތަކަށްާމިކަންާކުރ އިރުގައި..ާ.

ާ985 

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ކޮާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަސަްއކަތްާ ކުރެޭވނެޮގތަކަށްާ ޙިމ ޔަތްާ ޝުކުރިއްޔ ާާކަނޑުތައްާ ާށްދެއްވ ށޭ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ990 

ޝުާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަސްވެރިންެގާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ދިވެހިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާކުރިއްޔ ާ

އެޙައްޤުާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ ެގއްލެމުންދ ތީ،ާ ރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްާޙައްޤުތައްާ ާޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމ ިއާ

ޙުސައިންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލަޠީފް،ާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ އަްއޑުއަތޮޅުެގާ

މުހިންމާުާ މިހުށަހެޅުއްވިާ ުގޅިވަޑައިަގތުމ ާ ދެބޭފުޅުންެގާ ޢަލީާސ.ހިތަދޫއ އިާ ސ ލިޙުާ

އިޚްލ ޞްތެ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދިވެހިާޕެޓިޝަނަށްާ މިާ ތ އީދުކޮށް،ާ  995ރިކަމ ެއކުާ

ުގޅިފައިހުރިާާ ވިންދ ާ ފުންާ އެންމެާ ހިތުެގާ ރައްޔިތެއްެގާ ކޮންމެާ ހަމަާ ޤައުމުެގާ

ދަރިައކަށްވ ތީވެ،ާާ މަސްވެރިެއްއެގާ އަޅުަގނޑަކީާ ޚުދުާ ދަންނަވަން.ާ ކަމެއްކަުމަގއިާ

އަޑުއަހަރުކޮ ވަރަށްާ ބ ރަށްާ ވަރަށްާ ސަމ ލުކަމަށްާ ހަމަާ މިކަންާ ހަމަާ ށްާާއަޅުަގނޑުާ

މަސްވެރިންނ އިމެދުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިޙ ލަތުަގއިާ މިއަދުެގާ ބޭނުން.ާ ެގންނަންާ
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ވ ހަކަފުޅުަގިއާާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ މިއޮތްޮގތ މެދުާ  1000ކަންތައްތަްއވެފަިއާ

ބޮލުަގިއާާ ވަކިބަެއްއެގާ ނުވަތަާ ެގންުގޅުްއވ ާ ވިސްނުންފުޅެއްާ ަވކިާ ސިޔ ސީޮގތަކަށްާ

އެޅުމު މައްސަލައ އިމެދުާޢިލްޒ މްތަކެއްާ ޙަޤީޤީާ ދޫކޮށްލަްއވ ،ާ ަމްއސަލަތައްާ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށްާ

އެންމެބޮޑުާާ ަމސްވެރިންެގާ މިާ ލޭނ ރު.ާ ދިވެހިންެގާ ކޮބައިތޯާ ޤަބޫލުކުރަމ ބަހީާ

ައޅުަގނޑުާާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތްާ އަޅުަގނޑަށްާ  1005ދަންނަވ ލަދިޔަާމައްސަލަެއއްކަމުަގއިާ

ދެއްވ ށޭ.ާމަސްވެރިންާސިޔ ސީކުރުމުެގާމަސައްކަތްތަކެއްާމޯލްޑިިވއަންާޑިމޮކްރަޓިކްާާ

ޕ ޓީާކިޔ ާޕ ޓީއަކުންާއުފައްދަންާފެއްޓިާހިސ ބަކީާދިވެހިާމަސްވެރިކަންާހަލ ކުވ ންާާ

އުތުރުެގާާ އެންމެާ ރ ްއޖޭެގާ ބަދަލުަގއިާ ކިރުމުެގާ މަސްާ ފެލިވަރަށްާ ހިސ ބު.ާ ފެށިާ

މަސްއަޅ ލިާވެރިކަންކު އޮފީހަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ދިއްދޫެގާ ކަމުަގިއވ ާ ރަށްާ ެއއްާ ރ ާ

ފިކުރުާާ ފެއްޓިެގންާދިވެހިރ އްޖޭެގާމަސްވެރިންެގާސިޔ ސަތ އިާވިސްނުމ ާ  1010ހިސ ބުންާ

ސިޔ ސީާާ ބޭރުަގއިާ މ ހަޢުލުންާ މަސައްކަތުެގާ ޙަޤީޤީާ ފައްޓައިފިާ ބަދަލުވ ންާ

ދިވެހިރާ  އެމް.ޑީ.ޕީާ ކުރުމަށް.ާ ޙަވ ލުވުމަށްާާމަސައްކަތްތަކެއްާ ެވރިކަމ އިާ އްޖޭެގާ

އެބޭފުޅުންެގާާ އ ދެ،ާ މެނިފެސްޓޯާ ފެއްޓެވިާ މަސަްއކަތްކުރަްއވަންާ ެގނެސްދޭންާ

ދެއްކެިވާާ ރައްޔިތުންނ ިއާ އަތޮޅުތަކުެގާ ސިޔ ސީޮގތުންާ އެބޭފުޅުންާ ލިޔުްއވުންތަކ ިއާ

މިކަމަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަޑުއައްސަވ .ާ ރަނަގޅަށްާ  1015ވ ހަކަފުޅުތައްާ

ނުކުތ ާއިދިކޮޅު ނިޒ މީާ ކިތައްމެވަރަކަށްާ ބޭފުޅަކުާ ކެރިަވޑަިއަގންނަވ ާ ހައްދަވަންާ

އިންާ ހއ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަންނަމޭާ ޔަޤީންކަމ އެކުާ ައޅުަގނޑުާ ނެންގެވިނަމަވެސްާ

ސ.ާއަށްާތިބޭާމަސްވެރިންާޤަބޫލުކުރައްވ ނީާތިމަންނ މެންާބޮލުަގއިާތެތްާޯގންޏެއްާާ

ސަރުކ  އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ައުގތަްއާާއަޅުަވއިފިކަންާ ަގންނަާ މަސްާ މަސްވެރިންނަށްާ ރުން.ާ

ދަޅަތަކުެގާާ ދައްކަމުންދިޔަާ މަސްވެރިންނަށްާ ބުނެ،ާ ބޮޑުކޮށްދޭނަމޭާ  1020ތިމަންނަމެންާ

ދޭހުަގިއާާ އެންމެފަހަރަކުާ ކަމަކުންާ ކޮށްފިާ ވިސްނުމެއްނެތިާ މިއޮތީާ މިއަދުާ ނަތީޖ ާ

ދިވެހިރ އް މުޅީން.ާ އުމުރަށްާ އޮއްސަންޖެހިދޭާ ހިތިކަރުނަާ ޖޭެގާާިގސްލަމުންާ

ަގނެވޭނެާާ ތެޔޮާ އެމީހުންނަށްާ އަރ ފައި.ާ ައލިފ ނަށްާ މިހ ރުާ ތިބީާ މަސްވެރިންާ

އަެގްއާާ ރަނަގޅުާ މަސްތަކަށްާ އެމީހުންެގާ ނެތް.ާ ޮގތެްއާ އުސޫލެއްާ ރަނަގޅުިުާ

މިތ ނެގާ މަސްތައް،ާ ތިބިާ މިތ ާ ޒަމ ނުަގއިާ ވޯރ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ  1025ލިބެނީކީނޫން.ާ

ަގންނަ ވޯރ ވިޔަފ ރިެވރިންާ އޭރުާހިކިމަސްތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މުންދިޔައިރުާ
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އެތަްއާ ތިބެާ ނުކުރެވިެގންާ ކޮންޓްރޯލްާ އެކަންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ ވެރިކަމުަގއިާ

އެންމެފަހުނާްާ ވީ.ާ މިއަދުާ ޙ ލަތަކަށްާ ކަހަލަާ ތިބެންޖެހުނުާ ވަންދެންާ ޒަމ ނެއްާ

އަލްމަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ ބޮޑުދޮލަނުގާ ޙޫމްާވޯރ ިވޔަފ ރިވެރިންެގާ

 1030އިބްރ ހީމްާނ ޞިރުާޤަބޫލުނުކުރެއްވިާހިސ ބުންާފެށިެގންާއެކަންާބަދަލުވެެގންދިޔައީ.ާާ

މިޤައުމުެގާާ މިއަދު.ާ ޖެހިއްޖެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަދަންާ އެކަހަލަޮގތެއްާ

މަސްވެިެރިންނަށްާމިވަނީާމިއަދުާވަރަށްާނުރައްކ ތެރިާރޯގ ެއއް،ާސިޔ ސީާރޯގ ެއއްާާ

ޖައްސ ފައިާ ބަޔަކުާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާާާޖެހިފައި.ާ މިކަންތައްާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ

މަސައްކަތަށްާ ޙަޤީޤީާ ހުއްޓ ލ ފަިއާ އަޅ ކިޔުންާ ދެފަރ ތުންާ ދެފަރ ތުންާ އިތުރަށްާ

 1035ފައްޓަވ ށޭ.ާމަސްވެރިންނަށްާލޯނުވެސްާދެްއވ ށޭ.ާމަސްވެރިންނަށްާސަބްސިޓީޒްވެސްާާ

ކޮ ކޮށްދެވެންހުރިާ މަސްވެރިންނަށްޓަކައިާ އަދިާ މަސައްކަތެްއާާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ ންމެާ

ބައެއް.ާ ހުއްޓ ލ ފ ނެާ ކުއްލިއަކަށްާ މ ދަމ ވެސްާ ޓުއަރިސްޓުންނަކީާ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ

ކައިބޮެއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޒަމ ންީވާ އޮތްާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަމަކުާ

އެހެންވީމ ،ާާ ިމކަންތައް.ާ މިއޮތީާ ޮގތުަގިއާ މަސައްކަތެްއެގާ ސިނ ޢީާ އުޅެވިދ ނެފަދަާ

ސިޔ ސީާާމިކަންތައް މެންބަރުންވެސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސަމ ލުވެލައްވ ށޭ.ާ  1040ތަކ މެދުާ

ނުެގންދަވ ާާ މިކަންާ ސިޔ ސީޮގތަކަށްާ ބޭބޭފުޅުންވެސް.ާ އެހެންާ އަދިާ ޕ ޓީތައްވެސްާ

ކޮމިޓީއަކަށްާާ މިކަމ ބެހޭާ ައވަހަށްާ މަެގއްާ ކޮށްދެވޭނެާ މިކަންތައްާ ރީްއޗަށްާ ވަރަށްާ

ޕެޓި ައޅުަގނޑުެގވެސްާ ޮގސް،ާ މިކަމަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީ.ާ ޝަންާ

އަޅުަގނޑަކީާާ ދަންނަަވއިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ސަމ ލުކަންދޭނަން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ވަރަށްބޮޑުާ އަޅުަގނޑުާ މިމަސައްކަތަށްާ ހަަމޔަޤީނުންވެސްާ ދަރިއެކޭ.ާ  1045މަސްވެރިެއއްެގާ

ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކައ އިމެދުާ ފެލިވަރުެގާ މީެގފަހަށްާ ައދިާ ދޭނަން.ާ ާާއަޙައްމިޔަތުކަމެއްާ

ދަންނަވަންާއޮތީާވަރަށްާހިތ މަކުރަމޭ.ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާފެލިވަރ އިާުގޅުންހުރިާާ

ޮގއްސީމޭ.ާާ ތެރޭަގއިާ ހައެއްކަމަސްާ މިދިޔަާ ހަތަރުފަހަރުާ ދެތިންާ ނައިފަރަށްާ

ވިދ ޅުވެނުލަްއވ ށޭާ ެއއްިެެވސްބަޔަކުާ ބޮޑޭ.ާ ވަރަށްާ ޝަކުވ ާ ރައްޔިތުންެގާ

 1050ާތް..ާ.ތިމަންނ މެންނަށްާދައްޗެއްނޫންާމިމަސައްކަ

ާ

ާވަުގތު...ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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މިއީ.ާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވަުގތެއްާ ބޭނުންާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

ބޭނުންކޮާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ އެޮގތަށްާ ވަުގތުާ ލިބޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ކޮމިޓީަގއިާ ޕެޓިޝަންާ  1055ާށްާނަމަވެސް،ާ

ދެމުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސްވެރިންނަށްާ ދިވެހިާ ޚަބަރުާ އުފ ވެރިާ ކުރިއަށްެގންދ ނެކަމުެގާ މިކަންާ

ާވަބަރަކ ތު.ާهللاާވަކިވެލަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިެރިާރައީސް.ާައއްޑުއަތޮޅުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

 1060ޙަސަންާލަޠީފް،ާދިވެހިާމަސްވެރިންެގާޙައްޤުތައްާެގއްލެމުންދ ތީާއެކަމ ާކަންބޮޑުެވާާާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މިކަމުަގިއާ ވޯޓުދިނީާ ތ އީދުކޮށް،ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ޕެޓިޝަނަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ

މަ އަދިާ މަސްކަނޑުތަްއާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ސްވެރިންާބަހުސްކޮށްލަންވެެގން.ާ

ކެމްޕޭނެްއެގާ ވަރުަގދަާ ވަރަށްާ ހިންިގާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޙ ލުަގއިިިޖެހުނީާ

ހައިރ ންވ ޮގތްވޭ.ާާ ހަމަާ ކުޑަކޮށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވިދ ޅުވީމަާ ސަބަބުންކަމަށްާ

ރައްޔިތުންާާ ދިވެހިާ މަސްކަނޑުތަކުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިތަށްއަރަނީާ  1065އަޅުަގނޑުާ

ޔަނަކުާބޭނުންކޮށްެގންާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާބ ނަމުންެގންދިޔަާމަސްތައް،ާޅިާ

ނޫންބ ޭއާާ ފަށައިެގންނެއްާ ދުްއވ ލިހިސ ބުންާ އެފް.ޕީ.ައއި.ޑީންާ ފައިސ ތައްާ ލިބުނުާ

ލިބުނާުާ ލޭނ ރުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ފެށިއްޔަކީ.ާ ޙ ލުގައިޖެހެންާ މަސްވެރިންާ

ެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރީަގއިާާހުރިހ ާލ ރިއެއްާެއއްކޮށްާހިފަިއެގންދިޔަކަމަށްާއޭރުާ

އިލްޔ ސްާާ މ.ެއންދެރިމ ޭގާ އިޢުލ ންކުރީާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މައުމޫންާ  1070ހުންނެވިާ

އިބްރ ހީމްާފޮށިތަކަކަށްާައޅަިއެގންާލ ރިާެގންދިޔަާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާައޑުއެހިން.ާާ

ާބަެއްއާއެހިސ ބުންާފެށިެގންާމިކަންާމިއޮތީާއަިއސް.ާދެންާފެނިެގންދިޔައީާއ އިލ ެގ

ބޭފުޅުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓްރޭޑްެގާތެރޭަގއިާތިއްބަަވިއެގންާރޯޔަލްޓީެއއްެގާޮގތުަގއިާާ

ެގންދިޔަތަން.ާ ިވްއކަމުންާ މަސްކަނޑުތައްާ ރ ްއޖޭެގާ ނަގ ފައިާ ލ ރިކޮޅެއްާ

މަސްކޮޅުާ ބ ނ ާ މަސްވެރިންާ ރ އްޖޭެގާ ފުދުނީކީނޫން.ާ އަދިާ  1075އެވަރުންވެސްާ

ތ  ތިމ މެންނަށްާ ރ އްޖޭެގާާއެކިފަރ ތްތަކަށްާ ދޫކުރުމަށްޓަކައިާ މީހުންނަށްާ އީދުކުރ ާ

ސަރަޙައްދުާހަތަރުާފޮްއޗަށްާފޮތިޖަހ ލ ފައިާދޫކުރިތަނަކުންާރޭަގިއާއަޅުަގނޑުާމ ލެާ

މަސްވެރިކަމަށްާާ އެއޮތީާ ރަށެއްާ އޮތްާ ކައިރީަގއިާ ތިމަރަފުށިާ ތ.އަތޮޅުާ މިއަީއވެސް.ާ

ންިެނެވިާބޭފުޅަކަށްާދޫކޮށްާާއޭރުެގާސަރުކ ރަށްާތ އީދުކުރިާމިނިސްޓަރެއްާޮގތުަގއިާހު

އެާާ ދޫކޮށްިްފައިހުރީާ ބަހ ާ ކަނޑުތައްާ ރ އްޖޭެގާ ދެންާ ނުކުރެވި.ާ  1080އެްއވެސްކަެމއްާ
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މަސްާ ޒޯނަކުންާ އެާ ނެތް.ާ ފުރުޞަތެއްާ ވަދެވޭނެާ މީހަކަށްާ ދ އިރ ައކަށްާ އެްއވެސްާ

ކޮންެމާާ ފުރުޞަތެއްނޯވޭ.ާ ކައިރިވުމުެގާ ޒޯނަކ އިާ ައނެއްާ ނޫނިއްޔ ާ ބަޔަކަށްާ ަގންނަާ

ކޮންޓްރޯލްކޮށްާޙިމ ޔަތްކޮށްފައިާއޮތީާއޭރުެގާސަރުކ ރަށްާތ އީދުކޮށްެގންާތިބިާާާޒޯނެއް

ޖެހިލުމެއްނުވަން.ާާ ފަހަރެްއަގިއވެސްާ ދަންނަވ ކަށްާ އަޅުަގނޑުާ މުއްލ އިންނޭާ ބޮޑެތިާ

ފައިދ އަކަށްީވާާ ެއންމެބޮޑުާ ފައިދ ާ އައިސްެގންވީާ މިރ އްޖެއަށްާ ޕ ޓީާ  1085ސިޔ ސީާ

ރައް ވެރިކަމެއްަގއިާ ލ ރިކޮޅުާޚުދުމުޚުތ ރުާ ލިބޭާ ކޮށްެގންާ މަސްވެރިކަންާ ޔިތުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ނަސީބެކޭާ މިއީާ ދުރުކުރެވުނުކަން.ާ ެއކަމުންާ ފަރ ތްތައްާ ކަމުންެގންދިޔަާ

ރ އްޖޭެގާާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ިމފުރުޞަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީ.ާ

އަޅުަގ އަތުލުމަކީާ އެާ ފަރ ތްތަކުންާ ބަހ ފައިހުރިާ ވިްއކ ާ ނޑުވެސްާާމަސްކަނޑުތައްާ

 1090ވަރަށްާއެދޭކަމެއް.ާމިރ އްޖޭަގިއާކޯސްގ ޑުާބޭނުންކޮށްެގންާރ އްޖޭެގާމަސްކަނޑުތައްާ

ޙިމ ޔަތްކުރަންހުރިާބޯޓްފަހަރުަގއިާއެރިޔަދޫާކިޔ ާރަށަކަށްާރިހަތެލިާހިފައިެގންާދިޔަާ

ލިބާޭާ މަސްވެރިކަމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ވ ހަކައެއް.ާ ޢ ންމުާ މިއީާ ވ ހަކަާ

ތެރެ ދަންނަވ ނީާާފައިދ ެގާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްބަޔަކަށްާ ެގއްލުންވ ާ އެންމެބޮޑަށްާ އިންާ

ބިކަޙ ލުަގިއާާ ެގއްލިފަިއ.ާ މިއަދުވަނީާ މަސްވެރިންާ މ ލޭެގާ ރައްޔިތުން.ާ މ ލޭެގާ

ނެތްާ ފަޅުތެރޭަގއިާ މިއޮތްާ ވަށައިެގންާ މ ލެާ ރައްޔިތުންނަށްާ މ ލޭެގާ  1095ޖެހިފައި.ާ

މިއަކީާ ބ ްއވ ލ ކަށެްއ.ާ ދޯންޏެއްާ ކޮށްެގންާާާާއިންޗިއެްއވެސްާ ސަރުކ ރަކުންާ މިއަދުެގާ

އުޅޭކަެމއްާނޫން.ާމ ލޭެގާމަސްވެރިންާމިއަދުާވަނީާެގއްލިެގންޮގސްފައި.ާޙަޤީޤަތުަގިއާާ

ލިބުނަސް ފައިދ ެއއްާ އެހެންާ އަދިާ ލިބުނަސްާ ލޯނެއްާ އަދިާާދަންނަވ ނަމަާ ާ،

ދިމ ލަ ދ ނެާާކަނދުފޮއްޗަކ ާ މަސްވެރިންާ މ ލޭެގާ ރައްޔިތުންާ މ ލޭެގާ ދ ންވިޔަސްާ ށްާ

މަސްވެރިައކަށްާހަ މ ލޭެގާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތޭާ ދިމ ެއއްާ އެއްވެސްާ  1100މަާ

ލޯނުދިނުމަށްޓަކައިާލޯނަށްާއެދިާފޯމްާފުރ ފައިާލ ދުވަހުާނޫންާއަނެއްާދުވަހުާކުރީެގާާ

ސަރުކ ރުންވެސްާއަންަގމުންާެގންދަނީާމ ރުކޭޓަށްާބޭނުންާއަެގއްަގއިާތިބޭފުޅުންނަށްާާ

އެހެންާ ވިްއކޭނޫންތޯއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާމަސްާ އޮތީ.ާ މަސްވެރިކަންާ މިޙ ލުަގއިާ ީވމ ،ާ

ސިޔ ސީާވ ހަކަދައްކަންޏ ާސިޔ ސީާވ ހަކަދަްއކ ނީ.ާމަސްެވރިކަމ ާބެހޭާވ ހަކަދައްކ ާ

 1105ހަކަށ30ާާާާްކަމަށްވަނީިވއްޔ ާފުރަތަމަާކުރަންާއޮތްކަމަކީާދިވެހިާދަޢުލަތަށްާވޭތުވެދިާާ

ހުސްކޮށްލިާމީހުންާޝަރީޢަތަށާްާާާއަހަރުާދުވަހުާމަސްވެރިކަމުންާލިބުނުާފައިދ ާކ ލ 
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ދަޢުތަލަށާްާ ފައިސ ާ އެާ އަދި،ާ ހޯދުން.ާ ކުރިޮގތެއްާ އެކަންާ އެމީހުންާ ެގންޮގސްާ

ާއަނބުރ ާހޯދުން.ާއެއްޔަކީާފަހަރެއްަގއިެވސްާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާމައްސަލަެއއްނޫން.ާ

ާ

 1110ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މަސްކަނޑުތަކުަގިއާާއެހެންާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރ އްޖޭެގާ ެގނެސްެގންާ ޕެޓިޝަނެއްާ މިފަދަާ ާވީމަ،ާ

ލޯވަޅުތަްއާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އެާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބައްދ ލަންާ ލޯވަޅުތައްާ ހުރިާ މިހ ރުވެސްާ

ހަދ ލަންާ ފަިއދ ވ ނެޮގތެއްާ އޭެގާ މަސްވެރިންނަށްާ ދިވެހިާ ބެއްދުމަށްފަހުާ

 1115ާވ ހަކަދެްއކިްއޔ ...ާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި

ާ

ާމ ާރަނަގޅުވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާހުޅުންހެވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 1120ާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ 

ާ

ާދ ތީާއެާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިާމަސްވެރިންެގާޙައްޤުާެގއްލެމުންާާޝުކުރިއްޔ ާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

މަޖިލީހަށްާާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީ ރައްޔިތުންެގާ އެދިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ޙައްޤުތައްާ

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އައްޑުއަތޮޅުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޕެޓިޝަންާ މިވ ާ ހުށަހަޅ ފައިާ

އަޅުަގނ ޞ ލިޙަށްާ ޙުސެއިންާ ލަޠީފަށ އިާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ  1125ޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޕެޓިޝަނެއްެގާާ މިާ މައްސަލައެއް.ާ މުހިންމުާ ަވރަށްާ މިއީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ސިފައިަގއިާނަމަވެސްާމިތަނަށްާއައިކަމީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާޝުކުރުކުރ ކަމެއް.ާާ

4ާާގައިުމވެސްާައޅުަގނޑުާޝުކުރުކުރަން.ާސަބަބަކީާައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާާ

ރަށް.ާއެބޭފުޅުންނަށްާއ2ާާާެކުރަންދޫއަކީާމަސްވެރިާާރަށުެގތެރެއިންާމަކުނުދޫާއަދިާނޭ

ޭއެގތެރޭަގިއާާ އެބަހުރި.ާ ދަތިތައްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ހުރިާ ދިމ ވެފައިާ  1130މަސްވެރިންނަށްާ

ފަސޭހައިންާައއިސްާލިބޭނެޮގތްާނުވުމ ާމަސްާކިރ ނެާބޯޓެއްާއެތ ާކައިރީަގއިާނެތުމ ާާ

ވެސްާވިްއކޭނެޮގތްާނުވުަމކީާއެމީހުންާަގންނަާމަސްކޮޅުާހަލ ކުެވެގންާއުކ ލަންޖެހޭއިރުާ

ާާ މިދެންނެވި އެާ ކަންތައްތައް.2ާާާާހަމަާ ހިތ މަކުރ ާ ވަރަށްާ ރަްއޔިތުންާ ރަށުެގެވސްާ

މީހެއްެގާާ ހުރިާ އަިއސްާ މިތަނަށްާ ތަމްސީލުކުރަންާ އެމީހުންާ އަޅުަގނޑަކީާ
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ވީހ ވެސްާާ މިދަންނަވަނީާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ  1135ހައިޞިއްޔަތުންާ

މި އެމީހުންނަށްާާާއަވަހަކަށްާ ފޮނުވައިެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ ޕެޓިޝަންާ ޕެޓިޝަން،ާ

ސަރުކ ރަށްާާ އެއީ،ާ ހޯއްދަަވއިދެްއވުން.ާ ޮގތެއްާ ހޯދޭނެާ ޙައްލުތައްާ ބޭނުންވ ާ

ައޅުަގނޑުާާ ީވނަމަވެސް.ާ ޮގތެއްާ ކޮންމެާ އަދިާ ކަމަށްިވޔަސްާ ދަންނަވައިެގންާ

ނޫނީ ނަމަެވސްާ ބޯޓެްއާ ސަރުކ ރުެގާ އެތަނަށްާ ބޭނުންާ ކޮންމެވެސްާާދަންނަވ ލަންާ ާ

އެހިސ ބުެގާާ ފޮނުވަިއެގންާ ބޯޓެއްާ އެތަނަށްާ ނަމަވެސްާ ކުންފުންޏަކުންާ  1140އަމިއްލަާ

ޮގތްާާ ވިކޭނެާ ަމސްކޮޅުާ ބ ނ ާ އެމީހުންާ ލުއިފަސޭހަޮގތަކަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ހަދައިދިނުން.ާސަބަބަކީާމަކުނުދޫއަކީާރ އްޖޭެގާއެންމެާހުނޅަުގންާވަރަށްާދުރުަގއިާ

އެމީހުން ރަށެއް.ާ ިގނަާާާއޮންނަާ ދ ންވ އިރަށްާ ހިސ ބަކަށްާ އެހެންާ މަސްކޮޅުާ ބ ނ ާ

ފަހަރަށްާއޭތިާހަލ ކުވެފައިާހުންނަނީ.ާދެންާނޭކުރެންދޫ،ާނޭކުރެންދޫވެސްާއެމީހުންާ

ލިބުނުޮގތުަގިއާާ ޚަބަރުާ ދުވަހުާ މިދ ކަށްާ ދ ދިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ބ ނ ާ  1145މަސްތައްާ

ުއކ ލަންޖެހު ބަހައްޓ ފައިާ އެމީހުންާ ހަމަާާހަފުތ އެއްވަންދެންާ އަޅުަގނޑުާ ނުކަންާ

ިގނަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހިތ މައ އެކުާ މިތ ނަގއިާ

ލިބޭނެޮގތްާާ ލޯނުާ ލުއިާ މަސްވެރިންނަށްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނެތްާ ލިބެންާ ފަސޭހަކަމ އެކުާ ލޯނެއްާ އެްއވެސްާ އެމީހުންނަށްާ ނޫނިއްޔ ާ ނުވުމ ާ

އެމީހު ދެން،ާ ސަބްސިޑީއެްއާާވ ހަކަ.ާ އެމީހުންނަށްާ ދަތިވުން،ާ ލިބުންާ ތެޔޮާ  1150ންނަށްާ

މަސްވެރިކަމަށްާ ނަމަވެސްާ ދީެގންާ ތެޔޮާ ހިލޭާ ނޫނިއްޔ ާ ނަމަވެސްާ ދީެގންާ

ރ އްޖޭެގާ އެބަބުނަމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހީތެރިވ ން.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ންާއެާލޭނ ރުާއިޤްތިޞ ދުެގާެއއްާލޭނ ރޭާމަސްވެރިކަމަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަކީާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ކުރަންޖެހުނުާ ހިފަހައްޓަންާ ދަމަހައްޓ ާ

މިތިބަާާ މިތ ާ ޒިންމ އެއް.ާ ސަރުކ ރ 77ާާާާއެންމެންެގާ ދިވެހިާ  1155މެންބަރުންނ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާުގޅިެގންވެސްާމިކަންާކުރެވޭތޯާކޮށްދެވޭތޯާއެބަާބަލަންޖެހޭ.ާ

ާރިާރަީއސް.ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާޝުކުރިއްޔާ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާެގމަނަފުށި ޞ ލިޙްާާާ ޙުސެއިންާ ޕެޓިޝަންާ މިާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ހަމައެކ ެއކުާާާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްހ  ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެބޭފުޅ އަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  1160ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީާ

މަޖި ޕެޓިޝަންާ މިާ ލަޠީފަށްވެސްާ ވަރަށްާޙަސަންާ ެގންނެވީތީާ ފްލޯރއަށްާ ލީހުެގާ
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ދ އިރ ެގާާ ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދަންނަވ ލަނީާ ދެން،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ބޮޑަށްާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ މަސްވެރިކަމުެގާ ދެްއވަދޫައކީާ ކަނޑުހުޅުދުއ އި،ާ ެގމަނަފުއްޓ ިއ،ާ

ާ 3ާޙިއްސ ވ ާ މިހ ރުާާ ނުލިބޭތީާ މަންފ ެއއްާ މަސްވެރިކަމުންާ ރަށަށްވެފަިއާ

އެހެންވީމ ،ާާއެބައި ދަތިޙ ލުަގއި.ާ ނިކަމެތިާ ވަރަށްާ ދަނީާ ދިރިުއޅެމުންާ  1165މީހުންވެސްާ

ެގންދަމުންާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ ތައްޔ ރުކޮށްެގންާ ޕެޓިޝަނެއްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ހުއްށަހަޅުއްވ  ޕެޓިޝަންާ މިާ ފުރުޞަތުާާބަހުސްދަނިކޮށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކުރުުމެގާ

ށްލ ނަން.ާހަމަާއެއ އެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުާާލިބުނީމަާއަޅުަގނޑުާޕެޓިޝަންާއެއްފަރ ތްކޮ

ދެން،ާާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ.ާ ޕެޓިޝަނެއްާ މިފަދަާ އުފ ވެއްޖެއޭާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ނީާ

މަޢުލޫމ ތުލިބެއާޭާ ަވރަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ  1170އަޅުަގނޑުާ

ާާ ލިބެނީާބޮޑެތާިާއަބަދުވެސްާއަޅުަގނމެންނަށްާރެޑިޯއއިންނ ާއަދިާޓީވީންނ ާަމޢުލޫމ ތު

ބޯޓުާފަހަރުތައްާދ އަޅަިއެގންާމަސްވެރިކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންެގާޞަރަޙައްދުތަކުަގއިާާ

ވަރަށްާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ކުރަމުންދ ާ މަސްވެރިކަންާ

ިމާ ވަުގތެއްަގއިާ ކޮންމެާ އިރެއްަގއިާ ކޮންމެާ އަދި،ާ ކަމެކޭ.ާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ

 1175ތްކަމެއްަގއިިވޔަސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއާެއްގރީމެންޓްާާއެްގރީމެންޓްކުރެވިފަިއާއޮ

ކޮންެމވެސްާާ ޙުދޫދުތަކެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ބުނ ޮގތުންވެއްޖިއްޔ ާ

އަދިާާ ނޯވޭ.ާ ކުރެޭވޮގތެއްާ މަސްވެރިކަންާ ނޫނީާ އުސޫލުތަކެއްެގމަތިންާ

އަޅުަގ ެއހެންވީމ ،ާ މަނ ކަމެއް.ާ ކުރުމަކީވެސްާ މަސްވެރިކަންާ ނޑުާާދ އަޅަިއެގންެވސްާ

ވީާ މަސްވެރިންނަށްާ އޮތްާ ތިބޭފުޅުންެގާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ދަންނަވ ނީާ

މިހ ރުންާާ އެހެންވީމ ،ާ ހިމެނެއޭ.ާ ވަޢުދުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ  1180ވަޢުދުތަކުެގތެރޭަގިއާ

ެއްގރީމެންޓްާ ބަްއލަވ އިާ ޮގތެއްާ ބ ޠިލްކުރެވޭނެާ އެްގރީމެންޓްާ މިހ ރަށްާ

ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ާާާާބ ޠިލްކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ 7ާާާާވޭތުވެދިޔަ މަސްތެރޭަގއ8ާާާާިނުވަތަ

ރ އްޖޭެގާ ބޯޓުފަހަރުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފެނިެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބޭނުންާ ޮގވ ލަންާ ކޯސްޓްގ ޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަންޒަރު.ާ ވަންނަމުންދ ާ ސަރަޙައްދަށްާ

ސަރުކ ރަށްާާ ބަްއލަވ ފައިާ ިމކަންތައްާ ބައްލަވ ށޭ.ާ މިކަންތަްއާ  1185ކޯސްޓްގ ޑުންާ

ކަމަށްާެގންނަަވއިެގންާއަވަހަށްާމިކަންތައްާޙައްލުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަމ ލު

ތިބޭފުޅުނާްާ ދަނީ.ާ ދިރިއުޅެުމންާ ޙ ލުަގއޭާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންާ ހިމެނޭާ ދ އިރ ަގއިާ

މިކަންތަކަށްާރިޔ ޢަތްކުރަްއވ ށޭ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނާީާ
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ާާ އަްއޑުއަތޮޅު އަދިާ ފެންނާަާގއ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރީަގއިާ ސަރަޙައްދުތަކުންާ

ޮގސްފައިާާ ސަރަޙައްދުތަކުންާ އެކިާ ބ ނަންާ ކަންނެލިާ ބޮޑުާ  1190މަންޒަރެއްނޫންާ

ކަނދުފަތިކައިރިާދިއްލަިއެގންާމުުގރ މިާއަޅައިެގންާޮގސްާބޮޑުާކަންނެލިާބ ނަމުންދާ 

ށްާމިާދަށަށްދަނީ.ާާމަންޒަރު.ާއެހެންވުމުެގާސަބަބުންާމަސްވެރިކަންާދުވަހުންާދުވަހަ

ެއކަންތައްާކުރްއވ ާމީހުންާއެކަންތައްާާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެާސަރައްޙައްދުންާ

ހުއްޓުވ ލަދެްއވ ށޭ.ާރައްޔިތުންާޮގސްާއެކަންތައްާހުއްޓުވުމުން،ާަގދަބ ރުންާކަންތައްާާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުއްޓުވ ލަދެއްވ ށޭާ އެކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ ބަދަލުަގއިާ  1195ހުއްޓުވުމުެގާ

ކުރީަގއިާާދަންނަ މަހުން،ާ އެއ ެއކުާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ވ ނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަާ ސަރުކ ރުެގާ ވޭތިވެދިޔަާ ކުރީާ ފެނިެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދިޔައީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުެމނަށްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވަންާ

ތެލު ސަރުކ ރުންާ ދަށްެވއްޖިއްޔ ާ ނުވަތަާާމަސްވެރިކަންާ ހެޔޮކުރަްއވ ާ ައުގާ ެގާ

މަސްވެރިންނަށްާ ދެއްވަިއެގންާ ހިލޭާ ތެޔޮާ ޮގތަކަށްާ  1200ކޮންމެވެސްާ

ނުވަތަާާ އެހީތެރިވުމުެގޮގތުންާ އެމީހުންނަށްާ ނުވަތަާ ސަޕޯޓްކޮށްދެްއވުމުެގޮގތުންާ

ދެްއވ .ާާ ހިލޭާ ތެޔޮވެސްާ ޖެއްސުމުެގޮގތުންާ ލޯބިާ އެކަންތަކަށްާ ހިތުަގއިާ އެމީހުންެގާ

މިއަދުެގ ވަރަށްާާާާއެކަމަކު،ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރުއްވ ތީާ އެކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ

ދެރަވަން.ާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެނަށްާފެނިެގންދިޔަާވޭތުވެދިޔަާއަހަރުަގއިވެސްާކުރީެގާ

ހިލާޭާ މަސްވެރިންނަށްާ ދެއްަވއިާ ފަިއސ ާ ސަބްސިޑީެގޮގތުަގއިާ  1205ސަރުކ ރުންާ

ކަން އެފަދަާ ހަމަާ މަންޒަރު.ާ އަޅަުމންދިޔަާ ތެޔޮާ ތައްތަކެްއާާމަސްވެރިކަމަށްާ

ނިހ ލަސިދުއާުާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަްއވަންޖެހޭނެއޭާ

ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ދިޔަީއާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ ވިދ ޅުވ ޮގތުންާ

އެްއޮގތަށްާާ ަވޢުދުތަކ ާ އެާ ވަޢުދުތަށްވެާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ މަސްވެރިންނަށްާ

 1210ންޒަރު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެކަންތަކ ާވަރަށްާޢަމަލުކުރައްވަމުންާނުެގންދަވ ާމަ

ޑިއުޓީާ އިންޖީނުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ހިތ މ ކުރ ާ

އިންޖީނުނާްާ އެކަންތަކުންާ އެދިފައޭ.ާ މިހ ރުވެސްާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑ ލުމަށްާ

ކުރި ސިނ ޢަތުާ މިާ މަސްވެރިކަންާ ކަނޑުްއވ ލަދެްއވ ށޭ.ާ އަރުްއވަންާޑިއުޓީާ

ދަންނަވ ލަންާ ހަމައެއ ކޮށްާ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ އެކަންތައްާ ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏ ާ

ދަންނަވ ލެވިއްޖެ.ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ދިނުމުެގާ ސަބްސިޑީާ  1215ބޭނުންވަނީާ
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މިާ އަހަރުެވސްާ މިއަންނަާ ސަރުކ ރެްއާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ސަބްސިޑީައކީާ

މަސް ހިމަނުއްވައިދެްއވ ށޭ.ާ ރަނަގޅަށްާާސަބްސިޑީާ ކަންތައްތައްާ ވެރިންެގާ

ާެގންދެވުމަށްޓަކައިާތިބޭފުޅުންެގާވަޢުދ ާއެްއޮގތަށްާކަންތަްއ.ާބައެއްފަހަރު...ާ.

ާ

 1220ާވަުގތުާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އިންޖީނުންާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާެގމަނަފުށި ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއކުާ ހަމަާ އިނޭގތޯ.ާ ނިންމ ލަނީާ ާމިާ

ނަގ ާލޯނުންާއިންޓަރެސްޓްާކުޑަކޮށްދެްއވ ށޭ.ާހަމަާއެއ އެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްހ 

ދިރ ސ ކޮށާްާ ފަރ ތުންާ ދިރ ސ ކުރަންޖެހޭާ މިކަންތައްވެސްާ ދަށަށްދ ތީާ އެންވެރިކަންާ

 1225ާމިކަންތައްާޙައްލުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާަގލޮޅުާދެ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އ ދެާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ެއާާާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ެގއްލެމުންދ ތީާ ޙައްޤުތައްާ މަސްވެރިކަުމެގާ ދިވެހިާ ލަޠީފްާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ

އެ ރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ މަޖިލީހަށްާޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިާ

 1230ހުށަހަޅ ފައިވ ާޕެޓިޝަނަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާމަރުޙަބ ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާާ

މިއީާހަމަާވަރަށްވެސްާމުހިންމުާކަމެއް.ާމަސްވެރިންނަކީާައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާާ

ނޑުމެންާާވަރަށްާމުހިންމުާދައުރެއްާއަދ ކުރަމުންާެގންދ ާބައެއް.ާއަބަދުވެސްާއަޅުަގ

ބައެއް.ާާ އަންނަާ ވ ހަކަދައްކަުމންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެކިެގންާ ލޭނ ރުކަމަށްާ

ވެދެވުނުާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެންމެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ

ދެކެން.ާާ ވ ޖިބެއްކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެދިނުމަކީާ އެހީތެރިކަމެއްާ  1235ހުރިހ ާ

އެނިގ އަޅުަގނޑަށްާ މ ިގނަާާހަމަގައިމުވެސްާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ފަިއވ ޮގތުަގއިާ

ިމއީާާ ނެތް.ާއެކަމަކު،ާ ކަެމއްާއެނިގފަެއއްާ މަހަށްާވަޑަިއަގންނަވ ާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ

މުޅިާޤައުމުަގއިާކުރިއަށްދ ާސިނ ޢަތެއްކަމަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުެމންެގާފަރ ތުންވެސްާެއާާ

އ  ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބޭނެކަމުަގިއާ މަސްވެރިންެވސްާއެއްބ ރުލުންާ ދެ،ާ

ާާ ސަރުކ ރު 30ާާވޭތުވެދިޔަާ ރަން ހެޔ30ާާާޮ،ާ ބަދަލުވުމަށްާ ސަރުކ ރުާ  1240އަހަރުެގާ

ބަދަލަކަށްާއެދިާވޯޓުާދީފައިވ ކަންާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަން.ާސަރުކ ރުންާއޭރުާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ވެފަިއވ ކަންވެސްާ ވަޢުދުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ މަސްވެރިންނަށްާ
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ޤަބޫާ ހަމަާ ލިބިފައިވ ާއެންމެންާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ އޭެގތެރޭަގއިާ ލުކުރަން.ާ

ރުފިޔ އަށްވުރެާދަށްާނުވ ނެޮގތަށްާމަސްާަގތުމ ،ާސަބްސިޑީސްާދިނުމާ 14ާާޮގތުަގއިާާ

 1245ހަމަާއެހެންމެާފަސޭހަޮގތުަގއިާލޯނުާލިބުމ އި،ާއެއ އެކުާހަމަާދޫކޮށްފައިވ ާލޯނުތަްއާާ

ހަާ ޮގތްތަކެއްާ ދެއްކޭނެާ ހަމަާ މަޖައްސައިދިނުމަށްވެސްާާފަސޭހަޮގތުަގއިާ

މިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްުވމ އެކުާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ވަޢުދުވެފަިއވ ކަންާ

މިޮގތަށްާާ ޮގވ ލަންާ އަދަބުވެރިކަމ ެއކުަގއިާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރަށްާ ހަމަާ ފުރުޞަތުަގއިާ

ޕެޓިޝަނަށްާ މިާ އެހެންމެާ ދެން،ާ ެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ މިކަންކަންާ

ހަމަާބަލައިލ އި ފ ހަެގކުރެވޭާ އެބަާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީެގންާ  1250ރުާ

ާާ ބޭރުެގ ސަރަޙައްދަށްާ ކަނޑުެގާ ކުރުމަށްާބޯރ އްޖޭެގާ މަސްވެރިކަންާ ވަދެާ ޓުތަކުންާ

މިހ ރަށާްާ މިހ ރުންާ މިކަންާ އެދެނީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ހުއްދަދީފައިވ ކަން.ާ

މަސްވެރިކަ މިހ ރުާ ޙ އްޞަކޮށްާ އެއީާ ދަށްވެފައިވ ާާހުއްޓ ލުން.ާ މިހ ާ ންާ

ދަނޑިވަޅެއްިްަގއިާބޭރުންާއަިއސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސްކޮޅުާހިފައިެގންާދ ދިއުމަކީާ

އެދެން.ާާ އެކަމަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ތީާ ޮގތްކަމަށްާ ރަނނަގޅުާ  1255އެންމެާ

ާާ ވަނަާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފ ހަަގކޮށްލެވެނީާމ2ާާާިދެން،ާހަމަާމިއ އެކު

ޓްރީޓްކުރެވެމުންދ ާާސިޔ  ޮގތަކަށްާ ތަފ ތުާ މަސްވެރިންނަށްާ އުޅޭާ ޕ ޓީތަކުަގއިާ ސީާ

ވ ހަކަ.ާހަމަާއަޅުަގނޑަށްވެސްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ

ޑީ.އ ރް.ޕީެގާާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ދ އިރ އެްއަގއިާ ނ.ައތޮޅުެގާ އިންތިޚ ބުތެރޭަގިއވެސްާ

 1260އިންާދޫކޮށްފައިވ ާދޯންޏެްއވެސްާއަނބުރ ާެގންޮގސްފަިއާާމެންބަރެއްެގާއަތުންާމިފްކޯ

ފެލިވަރުަގިއވެސްާާ އެހެންމެާ ހަމަާ އެބަހުރި.ާ ެއނިގފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަންެވސްާ

އެކަހަލަާހިތ މަވެރިާބައެްއާކަންކަންާދިމ ވެފައިާހުރިކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާާ

ށްލ ފައިާުވމ އެކުާއަޅުަގނޑ ވެސްާާދެން،ާމީަގިއާހަމަާމިާލޯނުެގާވ ހަކަެވސްާފ ހަަގކޮ

ެއާާ އެމީހުންނަށްާ ބައްދަލުވެާ ބަޔަކުާ ތެރެއިންާ މަސްވެރިންެގާ ހަމަާ ފަހުންާ ދ ދިާ

ދަށްވެފައިވ ާާ މިހ ާ ޙ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ މިާ މިހ ރުާ އަނބުރ ާ ލޯނުާ ހުރިާ  1265ލިބިފައިާ

ކުރިމަތިލ ންޖެހިފައިވ ތީ ދަތިތަކ ިއާ ހަދަންާ ދައްކ ާ ކުއްލިއަކަށްާ ާދަނޑިވަޅެއްަގއިާ

ާާ އޮތް އެދިފައިާ އެއީ،3ާާާއެބޭފުޅުންާ ބޭނުން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްާ

މަސްވެރިކަމ ިއާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ާ ސީދ ާ ދ އިރ ަގއިާ މަސްވެރިކަމުެގާ

އެހެންމާެާ ހަމަާ ކަނޑ ލުން.ާ އިންޓްރަސްޓްާ ލޯނުެގާ ދޫކޮށްފައިވ ާ ުގޅިެގންާ
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ޙަކަރ ތްތެ ސީދ ާ ދ އިރ ަގއިާ ލޯނުެގާމަސްވެރިކަމުެގާ ދޫކޮށްފައިވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ  1270ރިވ ާ

ނުުގނޭޮގތަށްާާ މުއްދަތުާ ލޯނުެގާ ރަނަގޅުވަންދެންާ މަސްވެރިކަންާ މުއްދަތުާ

ާާ ފައިސ ެގ3ާާާާހަމަޖައްސަވ ދެްއވުން. ނަގ ފަިއވ ާ ޮގތުަގިއާ ލޯނުެގާ ކަމަކަށްާ ަވނަާ

ދެއްކުމަށްާާ ފައިސ ާ ނުދެއްކިފައިވ ާ ތެރޭަގިއާ މުއްދަތުެގާ ދަްއކަންޖެހޭާ ތެރެއިންާ

ހަމަޖައްސަވ ދެްއވަން.ާާމަ ބެހެއްޓޭނެޮގތެްއާ ނުދައްކ ާ ރަނަގޅުވަންދެންާ ސްވެރިކަންާ

ދަްއކ ފަިއވ ާ މަސްެވރިންތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ ބަްއދަލުކޮށްާ އަޅުަގނޑ ާ ހަމަާ  1275މިއީާ

ވ ހަކަައކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުވެސްާމިފުރުޞަތުަގއިާމިކަންާފ ހަަގކޮށްލަން.ާދެންާހަމަާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާބައެއްާ ދިޔަ މިާ ވިދ ޅުިވާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ އަހަރ30ާާާުންެގާ

ާކަންތައްތައް.....ާާ

ާ

 1280ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މިާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޗިހި.ާ ވ ހަކައ އިާ ހުރިާ ާނުވެާ

ާާޤައުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ައހަރުއޭ.ާމަސްވެރިކަމ ިއ30ާާާާމަށްާައއިާހުރިހ ާކުރިއެރުމެއްވެސްާައއީާމިދިޔަ

ކުރިއެރުމެއްާއަިއސްފައިވަނީާާ އަހަރުެގާތެރޭަގިއކަންާއަޅުަގނޑުމެނ30ާާާްހަމަާހުރިހާ 

 1285ާޤަބޫލުކުރަންވ ނެާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
 1290ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް

ާ

ޙައްޤުތަްއާާާއަޙްމަދުާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރު މަސްވެރިންެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ރަްއކ ތެރިކޮށްދިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދު ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ޙައްޤުތައްާ ެއާ ރައްޔިތުންެގާާެގއްލެމުންދ ތީާ ނުމަށްއެދިާ

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އަްއޑުއަތޮޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ ޕެޓިޝަނެއްާ މަޖިލީހަށްާ

 1295މެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިކަމަކީާމިހ ރުާ

ހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަމ ލުކަމަށްާެގންނަޖެހިފައިވ ާކަމެއް.ާއ ދެ،ާމަސްވެރިކަންާމި

ޮގތްތަކެއްާާ އުނދަޫގާ ދަތިާ ަވކީާ ެއތައްޮގތަކުންާ މަސްވެރިންނަށްާ ދަށްވެާ
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ލުއިޮގތްތަކެއްާާ ފަސޭހަާ ހެޔޮިޮާ އެމީހުންނަށްާ އެހެންވުމ ެއކުަގއިާ ކުރިމަތިވެފައި.ާ

ހޯދ ދިނުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުެމންާވަރަށްާބޮޑަށްާމަސައްކަތްކުރަންާޖެހިއްޖެ.ާއ ދެ،ާާ

ާ މަސްވެރިންނަށްާ މަސައްކަތްކުރަންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދައިދިނުމަށްާ  1300ލުއިޮގތެއްާ

އެކިއެކިާާ އެމީހުންނަށްާ އިވެމުންދަނީާ މިާ ހަްއތ ވެސްާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދ އިރުަގއިާ

އަތޮޅު،ާާ ތަމްސީލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ މެދުވެރިވަމުންދ ާ ދެރަޮގތްތައްާ

އެ ތަނެއް.ާ ހަދަމުންދ ާ ކައިބޮއެާ ކޮށްެގންާ މަސްވެރިކަންާ މީހުންނަކީާޅ.އަތޮޅަކީާ

ަގހެއްާ ރަށްރަށަކީާ ފަދަާ ހިންނަވަރުާ ނައިފަރ އިާ ބައެއްނޫން.ާ ދަނޑުވެރިކަންކުރ ާ

ތަނެކާޭާ ހަނަފަސްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ރަށްރަށެއްނޫން.ާ ހުންނަާ  1305ރުކެއްާ

މަސްވެރިކަމުންާ ރައްޔިތުންނަކީާ ރަށުެގާ ދެާ އެާ ރަށަކީ.ާ ދެާ އެާ ތަނެއްާ އެްއކަހަލަާ

ލިބޭާއެއްޗަކުންާކަ ރަށުެގާާހަމަާ ދެާ ޚ ްއޞަކޮށްާއެާ ބައެއް.ާ ބޮއެެގންާއުޅޭާ ިއެގންާ

ރައްޔިތުންެގާިގނަާއަދަދެއްެގާމީހުންާފެލިވަރުަގއިާަވޒީފ އަދ ކުރަމުންދޭ.ާފެލިވަރުެގާ

ބަނޑުފުރ ނެާ އ އިލ ތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ެއއްޗަކުންާ ލިބޭާ ވަޒީފ އަދ ކޮށްެގންާ

ވަޒީފ އަދ ކުރ  ފެލިވަރުަގއިާ އ ދެ،ާ މިހ ރުާމުއްތިކުރަމުންދޭ.ާ ބަލ އިރުާ މީހުންނަށްާ ާ1310 

ޕ ޓީައކަށްާ ވަކިާ މަސައްކަތްކުރ ާ މިކަމުަގއިާ ިއވެމުންދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަތީާާ އެކިއެކިާ ބަދަލުތަްއއަިއސްާ ހެޔޮާ ރަނަގޅުާ މީހުންނަށްާ ނިސްބަތްވ ާ

ދ ކަން.ާާ މިޮގތަށްާ މައްޗަށްޖެހިާ ވަޒީފ ާ ުގނައަށްާ ތިންހަތަރުާ ލިބިާ ޕްރޮމޯޝަންތައްާ

ޕ ޓީ ކުރިމަތިެވާާއަނެއްާ ެގއްލުންތައްާ ބޮޑެތިާ މީހުންނަށްާ ނިސްބަތްވ ާ ައކަށްާ

ރަށްރަށަށްާ އެހެންާ ނޫންާ ރަށްާ ވަޒީފ އަދ ކުރ ާ އަދިާ ލިބިާ ޑިމޯޝަންާ  1315އެމީހުންނަށްާ

އިންތިޚ ބުެގާާ ރިޔ ސީާ މިދިޔަާ ފެލިވަރުަގިއާ ިމސ ލަކަށްާ ތިބި.ާ އެބަޖެހިފައިާ ދ ންާ

އިންތިޚ ބުެގާތެރޭަގއިާއެތައްާއެތަްއާާާާތެރޭަގއ އިާއަދިާމިދިޔަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ

ބަދަލުކޮށްފައިާއެބަހުރި.ާއެމީހުންާ ރަށްރަށަށްާ ެއކިއެކިާ މުަވއްޒިފުންނެއްާ ފެލިވަރުެގާ

ރަށ އިާާ އަމިއްލަާ އެީމހުންެގާ އަތޮޅުަގއިާ އަމިއްލަާ އެމީހުންެގާ އަދ ކުރުމަށްާ ވަޒީފ ާ

ސަރަހައްދުތަކަށް ހިސ ބުާ ދުރުާ މ ާ އެތައްާ އެކަމަކުާ ަވކިާާާާކައިރީަގއި.ާ  1320އެބަތިބިާ

ޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާމީހުންާފޮނުވ ލ ފައި.ާމިއީާއަނެއްހެންާމަސްވެރިންނަށްާދެޭވާާ

ޮގވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމާ އ ދެ،ާ ައނިޔ ތަކެއް.ާ އުނދަޫގާ ދަތިާ ވަރަށްބޮޑުާ

މިކަހަލަާކަންތައްތަްއާނުކުރ ށޭ.ާމިހ ރުވެސްާފެލިވަރުެގާސަިއޒްާކުޑަކޮށްާފެލިވަރުެގާާ

ދ ކުރ ާއެތައްާބަޔަކުާވަޒީފ އިންާަވކިކުރުމަށްޓަކައިާދަނީާވ ހަކަާދެކެވެމުން.ާާވަޒީފ އަ
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ާާ މި ފެލިވަރަކީާނ،ާރ،ާބ،ާޅާ މީހުނ4ާާާްާއެއީާ އަދަދެއްެގާ ވަރަށްިގނަާ  1325އަތޮޅުެގާ

ާއަތޮޅުެގާވަރަށްިގނަާމީހުންެގ...ާ.4ާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާތަނެއް.ާވަރަށްާމިާ

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ބަނޑުފުރ ނަާއަޙްމަދުާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރު އ އިލ ތައްާ އެހެންވީމަ،ާާާާމިާ އެްއޗަކުން.ާ ލިބޭާ މިތަނުންާ  1330ާމުއްތިކުރ ނީާ

މަސައްކަތްޕުޅުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދު ކުޑަކުރުމުެގާ ސައިޒްާ ފެލިވަރުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ވެ ޕްރޮވިންސްެގާ ފެލިވަރަކީާ އަދިާ ނުހައްދަވ ށޭ.ާާނުކުރައްވ ށޭ.ާ ރިރަށެްއކަމުަގިއާ

ާއަތޮޅުަގއި...ާ.

ާ

 1335ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއެބަހުއްޓޭާމިކަހަލަާތަންތަންާޕްރޮވިންސްތައްާހަދައިެގންާެވރިކަންާހިންގ ނެާއެހެނާްާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާތަންތަންވެސް.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދު

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:  1340މިނެޓްެގާހުސްަވުގތުކޮޅަށ30ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެން

30ާާދ ހިސ ބަށްާަގޑީެގާކަށިާމިހ ރުާއެހެރީާއައިސްފައި.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އެއަ ދ ނީ.ާ ހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްާ ތަރުތީބުން،ާާމިނެޓްެގާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ށްފަހުާ

ދ އިރ ެގާާ މ މިިގލިާ ޢީސ ،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މީދޫާ އިބްރ ހީމް،ާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ މުޙަންމަދު،ާ ސިޔ މްާ  1345ބަރުާއަޙްމަދުާ

މުޙަންމަދުާރަޝީދު،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާާ

މެންބަރުންނަށް.ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ލިސްޓްާ ތަރުތީބުންާ ދެންާ

ާަގއި.ާޝުކުރިއްޔ ާ.11:00ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސަްއކަތްާައލުންާފަށ ނީާ

ާ

ިށ11:01ާްނ10:30ާާާްންޓަވަލްާއާާ1350 

ާ
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ާާާާ.`ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހިސ ބުނާްާއަޅުަގނޑުމެން ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ފަށަިއެގންާ މަސައްކަތްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުދ އިރ ެގާ ހިތަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

ާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ާާ

ާ1355 

ރައީސްާާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާހިތަދޫާމެދު ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެފުޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ާރަތަމަވެސްާ.ާ

ާމިާޕެޓިޝަންާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާއަޅުަގނޑުެގާާާާެވަގންނ ނީއަވަސްާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ  ޢިއްޒަތްތެިެރިާާާދެކުނުާާހިތަދޫއަވަށްޓެރިާ އަލްފ ޟިލްާާާދ އިރ ެގާ މެންބަރުާ

މަރުޙަ ލަޠީފަށްާ ޝުކުޙަސަންާ ނަމަވެސްބ އ އިާ ދެންނެވުމަށް.ާ އަޅުަގނޑުާާާާ،ރުާ

މ ވަށު ފ ހަަގކޮށްލަންާ ވިދ ޅުވީާާާާހިތ މައ އެކުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1360ދ އިރ ެގާ

މި ާާޕެޓީޝަނަާާފަދައިންާ ހުށަހެޅުން މަޖިލީހަށްާ މިއީާ ޮގސްފަިއވ ާާކީާ ލަސްެވެގންާ

ފ ހަަގކޮށްލަން ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ ޕެޓިޝަނުަގިއވެސްާ މިާ ާޕެޓިޝަނެއްކަމަށް.ާ

މަސްާ ދިވެހިާ ބޭރުމިއޮތީާ މިހ ރުކަނޑުތަކަށްާ އަތްދަށުންާ މިހ ރަށްާމީހުންެގާ ާާންާ

ސަލ މަތްކުރ ނީ. ކިހިނެއްތޯާ އޮތްާާާާސަލ މަތްކުރުން.ާ މ ޒީަގއިާ ވޭތުެވެގންދިޔަާ

އިޤްތިޞ ދުާާސަރުކ ރު،ާާ ރ އްޖޭެގާ ސަރުކ ރުަގިއާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގާ  1365ަމއުމޫންާ

ާާ 75ާާާާސަރަޙައްދުެގ ބޭރުން ދީފައިާާބޯޓަކަށ43ާާްމޭލުާ ހުއްދަވަނީާ އެޅުމުެގާ ާާ،ލޭނުާ

ެއާާ ކިހިނެއްތޯާ ކުރެވޭނީާ ކެންސަލްާ ލައިސަންސްތައްާ މިާ ދީފައި.ާ ލައިސަންސްާ

އަ ދެންާ ހަމަނުވަނީސް.ާ ބޭނުންވަނީމުއްދަތުާ ދަންނަވ ލަންާ ސަދަންާާާޅުަގނޑުާ

ކުރުމުެގާރަސްމިއްޔ ތުންާާމ ންޑްާއިފްތިތ ޙުކޮސަދަންާާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްާެގާާާާ،ކޮމ ންޑް

ދެްއވިާާއަޅު އެބޭފުޅުންާ އެފުރުޞަތުަގިއާ ލިބުނު.ާ ފުރުޞަތުާ  1370ަގނޑަށްާ

ރ އްޖޭެގާާ އޮތީާ ދެްއވ ފައިާ އިސްކަމެއްާ އެންމެާ އެބޭފުޅުންާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުަގއިާ

ދަންނަވ ނީާމިސަރުކ ރުންާމަށް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމ ޔަތްކުރުކަނޑުތައްާޙިމަސް

ފިޔަ ަވރަށްާރަނަގޅުާ މިީއ.ާދެންާހަމަާއެއ އެކުާާމިކަމަށްާއަޅުއްވ ފައިާއޮތްާ ވަޅެކޭާ

ޑރ.ފިޝަ މިނިސްޓްރީއ އިާ ާާރީޒްާ އަޅުާޙަވ ލުވިޑީޑީ މީޑިއ ތަކުންާ ަގނޑަށްާާފަހުންާ

އިސްކަމެއްދެްއވަިއެގންާާާާމަޢުލޫމ ތު ވަރަށްާ މިކަމަށްާ  1375ިގނަާވަރަށްާލިބޭޮގތުަގއިާ

މި ދެންާ ކުރައްވަމުން.ާ އަޅުަގނޑުާާާމަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްދަނީާ ރޫޙަށްާ ޕެޓިޝަނެުގާ

ާވަ ނަމަވެސްތ އީރަށްާ ާ،ދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާާާ ޮއޅިފައިކަމަށްާ މަޤްޞަދުާ

ކުލަވަރު ސިޔ ސީާ އެބައޮތްާ މިބިލުަގއިާ ސަބަބަކީާ މީަގިއާާޤަިަބޫލުކުރަން.ާ ާ
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ހަމަ މިމަޖިލީހަކީާ ނަމަވެސް،ާ އޮތްާނުޖެއްސުމަށް.ާ ރީދުލުންާ ނުލ ާ ޤައިމުވެސްާ

މިޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުާާމަޖިލީހަކަށްވެފައިާ މިާ މިކުލަާމަޖިލީހަށްާ ބިލުަގއިާ ާ1380 

ހަމަޖެހި ހިތ މަކުރަންާާެގންދ ނެކަމީާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޔަޤީންކަމެއް.ާ ާ

މިޕެއަޅުަގ ބަލ ލިބަލ ލުމުންާ މިތިބަނޑުާ ސަިޮއިކޮށްފައިާ އްޔިތުން.ާާރަާާޓިޝަނުަގއިާ

މަސްވެރި ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުާާމީެގާ މަދުކަމަށްާ ކެޔޮޅުންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ންާ

އިލެކްާ މީަގއިާ ޒުވ ނުންެގާާފ ހަަގކުރަން.ާ އަދިާ ޑްރައިވަރުންނައިާ ޓީޝަނުންނ އިާ

ފ ހަަގކުރަން.ާ އުފަލ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނޭކަމަށްާ ރަްއޔިތުންާ ބައެއްާ  1385ތެރެއިންާ

މިދެންނެވިހެންާކެޔޮޅުންާމަދުވެެގންާދިޔަކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާާާާ،ނަމަވެސް

އީާައއްޑުއަތޮޅުާހިތަދޫާާހަމައެއ ެއކުާއަދިާމިާޕެޓީޝަނުަގއިާނުހިމެނޭާވ ހަކައެްއާއެާ

ހަލ ކުވެ ބިންދައިެގންާ ސަބަބުންާެގބަނދަރުާ އޭެގާ އެހެންކަމުންާ އަނޑިއަށްދަނީ.ާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާމަސްވެރި ހަމަާ އެއީާ ދިމ ވެެގންދ ކަންާ ދަތިތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ންނަށްާ

 1390ާފ ހަަގކޮށްލ ކަމެއް.ާާ

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މިމަޖިލީހުގަާާާމެްނބަރުާހިތަދޫާމެދުދ އިރ ެގ އެއ އެކުާ ވ ހަކަދެންހަމަާ މަސްއިާ ރަށުއޮފީހަށްާ ދިއްދޫާ ާއެޅިާާާދެކެވުނުާ

މަސްާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ އޮފީހަށްާ ދިއްދޫާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަލަންާ އަޅުަގނޑުާ  1395ާއެޅީާާާމައްސަލަ.ާ

އެާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނޫނިއްޔ މުންާ ހޯދުމަށްޓަކައިތޯއޭާ ޙައްޤުތަްއާ ހެންާމަސްވެރިންެގާ

ާމަޤްޞަދެއްަގއިތޯއޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ

ދިވެހިާާާމ މިިގލީާދ އްިިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޙައްޤުތައްާމަސްވެރިންޝުކުރިއްޔ ާ ާެގާ

ރަްއކ ތެރިކޮށްާމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޤ ސިމްާއިބްރ ހީާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ އެޙައްޤުތަްއާ ާާެގއްލެމުންދ ތީާ ރަްއޔިތުންެގާާދިނުމަށް  1400އެދިާ

ާާ މުންދ ާޕެޓިޝަނ ާުގޅޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާާމިއަދުާހުށަހެޅިެގންާވ ހަކަދެކެވެމަޖިލީހަށް

ފަށްާވަރަށްާއިހްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާާޙަސަންާލަޠީފުރަތަމަވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ދަންނަވަން.ާާ މިާއ ދެ،ާާޝުކުރުާ ދެއްވީތީ.ާ ހުށަހަޅުއްވައިާ ޕެޓިޝަންާ ާާމިާ

ސޮ ާޕެޓިޝަނުަގިއާ އެންމެހ ާ ވަރަށްާޢިްއޒަތްތެިއކުރަްއވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރިާ

މަސްވެރި ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ  1405މަކީާާކައިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ
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އަބަދުވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިކަމެްއކަމަށްާ ުގޅިފައިާ ލޭނ ރ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އޮތްއިރު މިކަންާ މިހެންާ މިެގންދަނީ.ާ މިާއަޑުއުފުލަމުންާ ފުރަތަަމާާާާާ ޕެޓިޝަނުެގާ

މީހުންެގާއަތްދަށުންާމިހ ރުނާްާމަސްކަނޑުތައްާބޭރުދިެވހިާާާާވެސްބަލ ލ އިރުާާކަންތަކަށް

އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާާޙިާާމިހ ރަށް ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިވެސްާ މ ޔަތްކޮށްދިނުންާ

ދަންނަވަން.ތ އީ ވ ހަކަާ މަސްވެރިާާދުކުރ ާ އެންމާެާއ ދެ،ާ ތަންދޭާ ޤ ނޫނުާ  1410ންެގާ

ާާފުޅ ދ އި އުޅުމުެގ ޕ ޓީއެްއަގއިާ ބޭނުންާސިޔ ސީާ އެމީހަކުާ މިނިވަންކަުމެގާާރ ެއއްަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާބަލ ލަންޖެހޭާމައްސަލައެއް.ާާާވ ހަކަެވސް،ާިމއީވެސްާ

ާާ ާާއެހަމަ ހުރި ހުށަހެޅިފައިާ މީަގއިާ 3ާާހެންމެާ ،4ާާ ،5ާާާާ މިީއ6ާާާާއަދި ހަމަާ ވެސްާ

ކަމެ ބަލަިއަގންނަންޖެހޭާ ދެންާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އްކަމަށްާ

މުހިއެ މީހުންނ އިންމެާ ކުރ ާ މަސްވެރިކަންާ ކޮންެމާާާާންމުކަމަކަށްާ  1415ރައްޔިތުންނަށްާ

ކުރ ާާމީހަކަށް،ާާ މަހަކުާާމަސްވެރިންރިޓަޔަރާ ދިނުމަށ2000ާާާްނަށްާ ރުފިޔ ާ

ާާ ާާހުށަހެޅިފައި ދިރ ސ ކޮށްާއޮތް ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅުމަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންލ ބަލ  މެނުވީާ ާފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ބުނަންާ އެްއޗެއްާ

އެހެންނަމަވެސް ފެނޭ.ާ މުހިންމުކަމެއް.ާމިާާ،ދަތިވ ނެކަމެއްކަމަށްާ ވަރަށްާ ކަމަކީާ

މުހި މަރުޙަލ ތަކެއްެގާމިކަމުެގާ އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ މިނޫންާ އަދިާ  1420ންމުކަމ މެދުާ

ާވ ހަކަދެކެވެ ޤަބޫލުކުންޖެހޭނެކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަނީ.ާ

ާާސްކަނޑުތަކުަގއިާމިހ ރުާލޭނުމަ ދެވިފަިއވ ާާާާފަރ ތްތަކަށްއެޅުމ އިާއަދިާދ އަޅަމުންދ 

މިހ ރުން ހަމަާ އޮތްާާއެްގރީމެންޓްތައްާ ބ ޠިލްކުރެވެންާ ހަމަތަކެްއާާާމިހ ރަށްވެސްާ

ާވަރަށްާކުރުމަކީަވއިެގންާބ ޠިލްކުރެޭވނެާއުސޫލުތަކެއްާހޯއްދައެާބ ޠިލްހޯއްދަވަިއެގންާާ

ާާެގާމަސްވެރިކަންާވަރަށްބޮޑަށްާވެއްޓެބޭންތެރިކަމެއް.ާރ އްޖޭާ  1425ާެގއްލެމުންާމިދަނީުމން

ާއެސަބަބ ހުރެކަމަށް ާވަރަށްިގނަާ ޤަބޫލުކުރޭާ މިީއާާމަސްވެރިންާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

ާާ ކަންތައްތަކެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ދ އެޅުމައަޅުަގނޑުމެންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ކީާާހަމަާ

ވަ ހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާކަނޑައެޅިެގންާ އަސަރުކުރ ކަމެއްކަމަށްާ ނޭދެވޭާ ރަށްާ

ބަލ ލިޔަދުނިޔޭ ޤައުމުތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާާެގާ ެއބައިނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސްާ

ފިޔަަވޅުތަްއާާ ސަރުކ ރުންާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭޮގތުންާ  1430މިކަންތަކ ާ

ކުރަްއވ ފަިއވަ ިއޢުލ ންވެސްާ ދެއްވ ނެކަމަށްާ އެހެންނަމަވެސްއަޅުްއަވއިާ އެާާާާ،ނީ.ާ

އެްއޮގިަ ދޭބ ވައޭއެއިޢުލ ނ އިާ ޢަމަލުކުރަމުންާ ހިތަށްއަާާތަށްާ އެީއާާޅުަގނޑުާ އަރަނީ.ާ
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މިދެންނެވިހެންާާ މީހުންނަށްވެސްާ ެއްގރީމެންޓ އިާާލޭނުއަޅަމުންދ ާ ދެވިފަިއވ ާ އެާ

ލަިއސަންސްތަ އެާ އެމީހުންނަށްާ ތެރެއިންާ ެއްގރީމެންޓްެގާ ްއާާކުރެވިފަިއވ ާ

ައވަހަކަކެންސަލްކުރެއްާ ވީހ ާ ހޯއްދަވ ާ ޮގތެއްާ ވަރަށްާާވޭނެާ ކުރެއްވުންާ ެއކަންާ  1435ށްާ

ކަނޑުަގއިާާާާއެޅުމުެގާނަމުަގއިާއަންނަާބަެއއްާބޯޓުފަހަރުތަކުންމުހިންމު.ާއ ދެ،ާލޭނު

ދ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްދ އަޅަމުންާ ސ ބިތުާާކަމަށްވެސްާ ާާވަނީާ ާާކުރެވިފައި އެތަްއާާމީެގ

ެގާޖަރީމ ތައްާހިންުގމަށްޓަކައިާއެފުރުޞަތުާާއަހަރެްއެގާކުރިން.ާއެހެންވީމ ،ާއެބ ވަތުާ

ކޮށްެގންވ ނެާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ދިނުމަކީާ މަސްކަނޑުތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1440ކަމެއްނޫންކަމަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ައއްސަލ މް`ާމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ވަރަޙްމަތުލަިއކުމްޢަ.ާ ާާ ދިވެހިާާވަބަރަކ ތުهللا އ ދެ،ާ ާ.

ާެގާާމަސްވެރިން

 1445ާއެދިާާާާްއކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްމ ޔަތްކޮށްދީާރަިެމުންދ ތީާެއޙައްޤުތައްާޙިޙައްޤުތައްާެގއްލެާސިޔ މްާމުޙަްނމަދުާާާއަޙްމަދު

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖލީހަށް އެންމެމިރައްޔިތުންެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޕެޓިޝަނަކީާ ހ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ

މެންބަރު ރުހުޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްާ ކަމުަގިއާާންާ ެއއްޗެއްާ ބަލަިއެގންވ ާ މ އެއްކޮށްާ

ދެކެން.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުާ ަވރަށްިގނަާ މިތަނުަގއިާ އެއ އެްއކޮށްާ ހަމަާ

ވ ހަކަ ހުރިާ އޮށްޓަރުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާާފުޅުމެންބަރުންާ ދައްކަވައިފި.ާ ތަކެއްެވސްާ

 1450ދެކަމެއްާއެބައޮތް.ާއ ދެ،ާީމެގާެއންމެބޮޑުާމައްސަލައަކީާާމީަގއިާދަްއކ ލަންާބޭނުންވ ާާ

ބޮޑާުާމަސްވެރިން މިފަދަާ ފަރ ތްތަކަށްާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ ެއނޫންވެސްާ ނުވަތަާ ނަށްާ

އަދިާ ސަރުކ ރުންނ އިާ ދ އިރުަގިއާ ވެްއޓިެގންާ ަވޅުަގނޑަކަށްާ އިޤްތިޞ ދީާ

ޮގ ލުއިާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ކޮބޭންކްތަކުންާ ހޯދައިދިނުމަކީާ މެާންތްތައްާ

ދަނޑިވަޅެއްާ މިފަދަާ ދޭކަމެްއކަމުޤައުމެްއަގިއވެސްާ މުހިންމުކަމެއްާ އެންމެާ ަގއިާަގއިާ

 1455ައދިާސަރުކ ރުާހިންުގމަށާްާާާޮގތަށްާސަރުކ ރުެގާކަންތައްތަކ އިއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާމި

މިފަދަ ފަރ ތްތަކުންާ ތިބިާ ޢަމަލުނުކުރެވޭާާހަވ ލުވެާ ވ ނަޮގތްޮގތަށްާ ިަމަާކަމުަގއިާ

ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާއި ބަނަވެެގންދ ނެކަމުެގާާޤްތިޞ ދީާޙ ލަތުާމިހ ރަށްވުރެންވެސްާބޮޑަށް

އިންޒ ރުާއަޅުަގނޑުދޭހިތްވޭ.ާއ ދެ،ާމިކަމަށްާައޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާހަމަާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މމަސްވެރިންއެއ އެްއކޮށްާ ދ އިމީާާާނަށްާ ެގއްލުންާ ިިލިބެމުންދ ާ
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ނުވ ނޭޮގތެްއަގއި ެގއްލުންާ އެާ ާޮގތެްއަގއިާ ދ ިއމީޮގތެްއަގއިާ  1460ފައިދ ާާާ

ނިންމަންޖެހޭ.ާހޯދައި ކަންތަްއތަކެއްާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދިނުމަށްޓަކައިވެސްާ

ާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާޒަމ ނީާޓެކްނޮލޮޖީާބޭނުންކޮިަށްެގންާޓޫނ ާމަހ އިާއަދިާ

އުފައްދައި މަސްވެރިކަންާ ާ،ދިނުމަށްޓަކައިާއެހެންާ މިމަސައްކަތްާާ ނޫނިްއޔ މުންާ

އެހެންވީމ ،ާކުރުމަ އެބަހުރި.ާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަޅުތަްއާ ބޮޑެތިާ ށްޓަކައިާ

ކުރެާ ބްރީޑްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޒަމ ނީާއެތަންތަނުންާ އެހެންވީމ ،ާ  1465ވިދ ނެ.ާ

ާާވަޞީ އްތައްާއޭެގާާމިވ ާކަންތަމަސްވެރިންނަށްާދިމ ވެފައިާލަތްތައްާހޯދައިެގންާިމައދު

ާާާާޢަމަލީާސިފައެއް ސަރުކ ރަށްާމިަވުގތުާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަން.ާހަމަާެގނައުމަށްޓަކައި

ާ މިތަނުަގިއާ ާމަސްވެރިންއެއ އެްއކޮށްާ ބޭފުޅުންާެގާ ދެއްކިާ ޮގތުަގއިާ

ކަނޑުތަާވ ހަކަދެިެްއކި ބޭރުެގާ އަދިާ ދ އެޅުމ އިާ ބޯޓުތަކުންާއިރުަގއިާ ބޭރުެގާ ކުންާ

އެމަސްތައް އޮތްާާއައިސްާ މަސްވެރިކަމަށްާ ެގންދިއުމަކީާ އަތުލައިެގންާ  1470ާެއއްފަހަރ ާ

ދެކޭ.ާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ ފޯރ ނެކަމެއްކަމުަގއިާ އަސަރެއްާ ނުރަނަގޅުާ

އަދިާާ ދޯނިިުތަކ އިާ ހުރިާ ދީފައިާ ލައިސަންސްާ މިާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ވުމ ެއއްކޮށްާ

މިވަުގތުާާ އަޅުަގނޑުާ ވަކިކުރުމަކީާ މިލައިސަންސްާ ބޯޓުފަހަރުތަކުންާ ބޭރުެގާ

ދެާ މިތ ާ ވުމ ެއއްކޮށްާ ޮގވ ލ ކަެމއް.ާ ވ ހަކައަށްާާސަރުކ ރަށްާ ހުރިހ ާ އްކެިވާ

ޝުކުރުދަންނަވަމުންާާ ދެއްވީތީާ މިފުރުޞަތުާ ތ އީދުކުރަމުންާ  1475އަޅުަގނޑުެވސްާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލީ.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަޑަެވލި ާއީދުކުރެޭވ.ާއ ދެ،ާމިހުށަހެޅިފައިވ ާޕެޓިޝަންާއަޅުަގނޑުެވސްާވަރަށްާތާ `.

މީެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް އައީާ މިފެށިެގންާ މަސްވެރިކަންާ އަްއޑުއަތޮޅުެގާ ދަންނަވ ލަންއޮތީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

15ާާާާ  1480ވަރަކަށްާއަހަރުާކުރީގައޭ.ާއަޅުަގނޑުމެނ10ާާާާްވަރަކަށް،12ާާާާވަރަކަށްާނުވަތަ

މަސްވެރި ބޮޑު،ާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ހުވަދުއަތޮޅަކީާ އ ދެ،ާ ބޮޑުާާއަތޮޅު،ާ ކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ތަނެއް.ާ އަންނަާ ފ ހަަގކުރަމުންާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަތޮޅެްއޮގތުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ ހީނަރުާ މިނިކަމެތިާ ދިމ ވެފަިއވ ާ މަސްވެރިންނަށްާ

ހަމައެއ ެއކީަގިއާާ ިވސްނަން.ާ ރަނަގޅުޮގތެއްލިބޭތޯާ މަސްވެރިންނަށްާ އެބަޖެހޭާ

މަޖިލީހު ކޮންޮގތަކަށްތޯާާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންބަޔަކަށްތޯާ ބަލަންއެބަޖެހޭާ  1485ންާ

ާާ 300ާާމަސްވެރިންނަށްާހެޔޮޮގތްތަކެްއާހޯދައިދެވޭނޭ.ާހަމަެއޮގތުންާެއފް.ޕީ.އައި.ޑީއިން
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ުގޅުންހުރިކަމެއް.ާާ ސީދ ާ މަސްވެރިންެގާ މިއީާ އެބަޖެހޭ،ާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

މަޖިލީހު ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ެގންގޮއްސަ.ާ އެއޮތީާ ލޭާ ޒިންމ އަކަށްާމަސްވެރިންެގާ ެގާ

އެބަވ ންޖެހޭާމިފައިސ ާހޯދ ފައިާމަސްވެރިންނަށްާދިނުން.ާމިއަދުާނިންމަންޖެހޭކަމަކީާ

ާާ ދިނީމ 300ާާާާމި މަސްވެރިންނަށްާ ރައްޔިތުންނަށް،ާ ހޯދ ފައިާ ޑޮލަރުާ  1490މިލިއަންާ

ހަމައެއ އެކީަގިއާާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބޭނެކަމަށްާ ލުޔެއްާ އެމީހުންނަށްާ

މިލިއަންާރުފިޔ ެގ23ާާާުގތުާފިޝަރީޒްާމިނިސްޓްރީއިންާއެބަދޭ،ާާމިސަރުކ ރުންާމިވަ

ކުރީމ ާާ މިކަންތައްތައްާ ހަމަޖައްސ ފައި.ާ ވަނީާ ސަރުކ ރުންާ ލޯނުދޭޮގތަށްާ ލުއިާ

ސިޔ ސީޮގތުންާާ ދެންާ އަންނ ނީ.ާ ލިބެންާ ލުޔެއްާ ހަޤީޤީާ މަސްވެރިންނަށްާ

ރ  އެމް.ޑީ.ޕީއިންާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ  1495ަވއިެގންާާވ ހަކަދަްއކ އިރު،ާ

މަސްވެރިންެގާޙައްޤުަގއިާމުޒ ހަރ އެއްާރޭވި.ާއެމުޒ ހަރ ަގިއާކިހިނެއްތޯާކަންތައްވީ.ާާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހައްޔަރުކުރިމީހެކޭ.ާ ކުށަކ ނުލ ާ ެއއްވެސްާ އެމުޒ ހަރ ަގިއާ އަޅުަގނޑަކީާ

ދަްއކ އިރުާާ ަމޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހައްޔަރުކުރ ވ ހަކަާ ބަޔަކުާ ސިޔ ސީޮގތުންާ

ކުރިކަމެއްނޫނޭ.ާާއަޅުަގާނ މިސަރުކ ރަކުންާ އެއީާ ބަލ ށޭ.ާ ެއކަންާ މިތިބީާ ޑުމެންވެސްާ

ޙައްޤުަގއިާާ މަސްވެރިންެގާ ބަޔަކުާ އެތައްާ ރައްޔިތުންެގތެރެއިންާ ތިބިާ  1500ތިނަދޫަގއިާ

ޖަލަށްލިއޭ.ާާ ހަްއޔަރުކުރީއޭ.ާ ހިފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުކުތީމ ާ މުޒ ހަރ ކުރަންާ

ައޅު ޯގސްކަމެއް.ާ ނުކުރަމޭާ ޮގީވާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެދުވަހުަގިއވެސްާ ަގނޑުމެންާ

އެހެންވީމ ،ާ ކުރިކަމަކީ.ާ އެއީާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށް.ާ ޙައްޤުތައްާ މަސްވެރިންެގާ

ލޭބަލްެވެގންާއެމް.ޑީ.ޕީއިންާމަސްވެރިންެގާާ ކުރިކަމެްއކަމުަގއިާމިއަދުާ އެމް.ޑީ.ޕީއިންާ

ވ ހަކަދެއްކޭތީ މަޖިލީހުަގއިާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ެގއްލުވ ލީކަމަށްާ  1505އަޅުަގނޑުާާާާޙައްޤުތައްާ

ހިތ މަކުރަން.ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަކަށްާއެކަެމއްާޮއޅުަވެއއްނުލެވޭނެ.ާމިކަިަންތައްތަްއާާ

މިހެންާދ އިރުަގއިާދިވެހިާރަްއޔިތުންާތިބީާހަމަާވަރަށްާރީއްޗަށްާސ ފުކޮށްާބަލަން.ާ

ާާ 4ާާާާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމިާޕެޓިޝަންަގިއ،ާމި 4ާާދ އިރ އަކަށްާނުވަތަ

ާާ ހުށަހެޅިފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސްާޒޯނަކަށް މިާނިސްބަތްވ ޮގތަށްާމިާޕެޓިޝަންާ

 1510އަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަންާފުަވްއމުލަކުެގާދ އިރ ެގާއެްއވެސްާީމހަކުާމިާޕެޓިޝަންަގިއާާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ެއބައޮތް.ާ ީމަގއިާ ވ ހަކަވެސްާ އެބޭފުޅުންެގާ ސޮއިކޮށްފައިނެތީސްާ

އެބައ4ާާޮތިނަދޫަގއިާާ ނަންާ ފ ހަަގކުރަން.ާާބޭފުޅެްއެގާ ައޅުަގނޑުާ އެކަންާ ތް.ާ

ބަިއވެރިވީތީ.ާާ ޕެޓިޝަންތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ
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ހުރީތީވެ،ާ މީަގއިާ ވިސްނުންާ އެބޭފުޅުންެގާ މިއ ެއކީަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެގވެސްާ

ހެދީމ ާާ މިޤ ނޫނުތައްާ ދެންާ މިދައްކަމުންދަނީ.ާ ވ ހަކަާ  1515މިއަތޮޅ ބެހޭޮގތުންާ

ޒިންމ އެއް.ާާމަ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެއީާ ލުއިލިބޭނެ.ާ ސްވެރިންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންވީާަމސްވެރިންނަށްާކޮންޮގތަކުންތޯާލޯނުދެވޭނީ.ާމިތަނުަގއިާާ

ސަރުކ ރަކަށްާާ މަޖުބޫރެއްނުކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭންކްތަކަށްާ މިހިރަާ

ފްރީކޮށްދެ އިންޓަރެސްޓްާ މަޖިލީހުެގާާމިވެނިޮގތަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެީއާ އްވ ށޭ.ާ

 1520ޒިންމ އެއް.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާތިބިާމެންބަރުންާވިސްނ ފައިާ

މަސްވެރިންެގާާ ރޭވީމ ާ ކަންތައްތަްއާ ލިބޭނެޮގތަކަށްާ ލުޔެްއާ މަސްވެރިންނަށްާ

އެްއޗެްއ،ާިމާާާކަންތައްތައްާހަމައަށްާއެޅިެގންދ ނެ.ާމިާނޫާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތް

ާާ 38ާާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވެސްާމިއޮތީާއަިއސްސަ.ާޕެންޝަންާލިބުމުެގާޙައްޤު.

ވަނަާމ އްދ ަގިއާއެބަވޭާދައުލަތުެގާވަޒީފ އެއްާއަދ ކުރ ާކޮންމެާމީހަކަށްާޤ ނޫނުަގިއާާ

މިީއާާ ލިބިެގންވެއޭ.ާ ޙައްޤުާ ލިބުމުެގާ ޕެންޝަންާ މަތިންާ  1525ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ޮގތުެގާ

ޒި ޕެންޝަންާާކޮންބައެްއެގާ އެބޭފުޅުންެގާ މިއަދުާ ނުކުރީ.ާ މިކަންާ ކ ކުތޯާ ންމ އެއްތޯ.ާ

ތިބޭނީާ މަސްވެރިންާ މިއަދުާ ހެދުނުނަމަާ ޤ ނޫނެއްާ އޮތްޮގތަށްާ ލިބިފައިާ

ޙިމ ޔަތްކުރެވިފަިއ.ާމިއަދުާމިދިމ ވެެގންއުޅޭާހީނަރުކަމުެގާދަނޑިވަޅުާމަސްވެރިންނަށްާ

ކޮންބަެއއްެގ މިއީާ ލިބިފައި.ާ އޮންނ ނީާ ާާޕެންޝަނެއްާ މި މިީއާ ޒިންމ އެއްތޯ.ާ ާ7ާާ

ރައްޔިތުންެގާާ ކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ މިސުވ ލުާ ޒިންމ އެއްތޯ.ާ ސަރުކ ރުެގާ  1530މަސްދުވަހުވީާ

 މަޖިލީހުެގާޒިންމ އެއްާމިކަންކުރުމަކީ.ާ

ާ

ާވަުގތުާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

 1535ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަޑަެވލީ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާޕެޓިޝަނ ބެހޭޮގތުނާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ވ ހަކަދަްއކަވަންާާ މިހ ތަނަށްާ ހަމަވީ.ާ ވަުގތުާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ

 1540ށްާއަޅުަގނޑު،ާނިޒ މ ބެހޭާއެދިަވޑަިއެގންާފުރުޞަތުާލިބިވަޑައިނުަގންނަވ ާބޭފުޅުންނަ

ާނުކުތ އެްއ،ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާ.
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ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނިސްބަތްވ ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާފުވައްމުލަކުާމެދު އެދ ިއރ އަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1545ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޕެޓިޝަނެއް.ާާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވާޝިފ ޤްާމުފީދު ހުށަހެޅިފައިއޮތްާ ހިމެނޭޮގތަށްާ މަސްވެރިންެވސްާ ފުވައްމުލަކުެގާ

ފުވައްމުލަކުެގާާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ބައްލަވ ލެްއވީމަާ ލިސްޓްާ މަނިކުފ ނަށްާ

ާާ އެހެންނަމަވެސ3ާާާާްތަމްސީލުކުރ  އޮތީ.ާ އެދިފައިާ ފުރުޞަތަކަށްާ މެންބަރުންެވސްާ

ަވުގތުެގޮގ ކަނޑައެޅުްއވިާ ނުލިބާިާމަނިކުފ ނުާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތުންާ

ބަހެއްާ އެްއވެސްާ މަސްވެރިންެގާ ފުވައްމުލަކުާ ރައްޔިތުންނ ިއާ  1550ފުވައްމުލަކުާ

މިމަޖިލީހުަގއިާތަމްސީލުނުކުރެވިާމިާޕެޓިޝަންެގާބަހުސްާނިމިެގންދ ތީާފުރުޞަތެއްާ

ާދެއްވ ތޯާދަންނަވ ލަންވެެގންާ.

ާ

ާ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާޝުކުރިއްޔ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ1555 

މިމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްތަްއާރ ވަިއާހިންަގމުންމިެގންދަނީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާ

އެއްބަސްެވވަޑަިއަގންނަވ ާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެކުަގއި.ާ އެއްބ ރުލެއްވުމ އިާ

ޕެޓިޝަ މިާ ކޮމިޓީއަށްާާޮގތެްއެގމަތިން.ާ ޕެޓިޝަންާ ދަންނަވަންއޮތީ،ާ ނ ބެހޭޮގތުންާ

ެގންދިއުމަށްފަހުާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއިންާމިމައްސަލަާދިރ ސ ާކުރަްއވައިާެގންނެވީމަާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެއޭ.ާ އަދިާ ފުރުޞަތުާ  1560ބަހުސްކުރެއްވުުމެގާ

ފުރުޞަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ.ާ ެއބަާ ހަލުވިކުރަންާ އަރުވަމުންާމަސައްކަތްާ ތުާ

ކުރިންެވސްާާ ައޅުަގނޑުާ ތަރުތީބުން.ާ އެދިވަޑައިެގންނެވިާ ފުރުޞަތަށްާ މިެގންދިޔައީާ

އޮންނ ނީ،ާާ ދެނ11.15ާާާާްދަންނަވ ފައިާ އަރުވ ފައިާ ފުރުޞަތުާ ހަމައަށްާ އ ާ

އަމީންޢ ންމުާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ ފުރުޞަތަށްާ

ރެކޯޑަށްޓަ ޕެޓިޝަންާާއިޢުލ ންކޮށްދެްއވ ނެާ އޭެގފަހުންާ ޔައުމިްއޔ އަށްޓަކަިއ.ާ  1565ކައިާ

މައްސަލަާާ ކޮިމޓީއިންާ ކޮމިޓީއަށްދ ނީ.ާ މަތިންާ ަގވ އިދުަގިއވ ޮގތުެގާ

ބަހުސްކުރ ނެކަމަށްާާ މަޖިލީހުަގއިާ ެގނެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ

ވަރަށް ެއޖެންޑ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ިގނަާާަގވ އިދުަގއިާ
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ކުރީދުވަހެކޭާ ހަމަާ މިައދުާ ހުރުމ ެއކީަގއިާ އައިޓަމްތަކެއްވެސްާ އެހެންާ މުހިންމުާ

މިހ ރުާާ އަޅުަގނޑުާ އެރުވީ.ާ ފުރުޞަތުާ ބަހުސަށްާ ަގޑިއިރުެގާ ެއއްާ  1570އެްއޮގތަށްާ

ފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންާމިހ ތަނަށްާފުރުޞަތުާާާ،އެދެނީއަރިހުންާމިާާއަމީންޢ ންމު

ބޭ ތިއްބެިވާ ޔައުމިްއޔ އަށްޓަކަިއާާލިބިވަޑައިނުެގންާ ނަންފުޅުތައްާ ފުޅުންެގާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒު.ާާ

ާ1575 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބ ރަށުާ ޢިއްޒަތްތެރި ދެވަނަދުވަސްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ާރައީސް،ާާއ ދެ،ާ

އިޢުލ ންކުރަްއވ އިރަށްާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒުާ ހަމަާ މަނިކުފ ނުާ ފުރުޞަތަށްާ މިދިމ ވަނީ.ާ ާމިމައްސަލަާ

ހަމަާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަދުވެސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެދެން.ާ ފުރުޞަތަށްާ ހަމަާ  1580އަޅުަގނޑުާ

އަމީންޢ ންމާުާ ފަހުންާ ނުދެއްކި.ާ އެެއއްާ ސިސްޓަމަކުންާ މިާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ެއއްފަހަރ ާާއަ އެީއާ އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވިާ ކަންނޭނެގ20ާާާާޅުަގނޑަށްާ ބޭފުޅުންާ

އަޅުަގނޑެްއާާ ނުލިބެނީކަމަށް.ާ ފުރުޞަތުާ ބޭނުންކުރަްއވ ތީާ އެސިސްޓަމްާ

ކަމެއްކަމަކަށެއް.ާާ ެވެގންވ ނެާ މިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ ހަމައެއްޮގތަކަށްވެސްާ

 1585ލ ހިކުާިގނަާދ އިރ އެއް.ާާއަޅުަގނޑުެވސްާހަމަާއަޅުަގނޑުާދ އިރ އަކީާމަސްވެރިންާނު

އެތައްާބަެއއްެގާޙައްޤުތަކެއްާެގއްލިެގންދ ާވ ހަކަާދައްކ އިރު،ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަަމާ

ކުރީަގިއާާ ޙައްޤުަގއިާވ ހަކަދަްއކަންެވެގން.ާވަރަށްާ ފުރުޞަތަށްާއެދުނީާއެބޭފުޅުނެްގާ

ާއެދުނު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފުރުޞަތެއްާނުލިބުނުާމިއަދުވެސް.ާ

ާ

ާ1590 

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ އެއްފަހަރ  މިހުންނަނީާ ސިސްޓަްމަގއިާ އެއްފަހަރ 20ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭފުޅުންާ

ާާ ބޭފުޅުންާރަޖިސްޓަރީވ ނެ.ާވުމަށްފަހ20ާާާުފިތ ލައްވައިފިއްޔ ާއެާސިސްޓަމްަގއިާއެ

މެންބަރުާއަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރިާ އަންނަނީ.ާ އަނެއްކ ެވސްާ ކްލިއަރކުރީމ ާ އެާ މެންާ

 23ާާ1595މިހ ރުވެސްާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއއޮތީާމިައދުެގާލިސްޓްަގއިާާ

އެހެންވީމ ،ާާ ަވުގތުނެތީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހިސ ބަށްާ ނަންބަރަށް.ާ ވަނަާ
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ވ ހަ ޔައުިމއްޔ އަށްޓަކައިާ އެދިވަޑައިެގންފަިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކަަވންާ ކަފުޅުާ

ތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްާއިޢުލ ންކުރ ނަން.ާކޮށްފައިާދެންާމަސައްކަތ އިެގންާާ

ކުރިއަށްދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާނިޒ މ ބެހޭާ

 1600ންާއެދެންާމިާލިސްޓްާނުކުތ އެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުާ

ާކިޔ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވން: ލަޠީފްާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ

 1605ކެނދިކުޅުދޫާާާާ-1ޕެޓިޝަނަށްާވ ހަކަފުޅުދައްކަަވންާއެދިވަޑައިެގންފައިވ ާމެންބަރުން.ާާ

ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަ ަގއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާ-2ދުާޢީސ .

ާާ އ ދަމް. ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާާާ-3މެންބަރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ

ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤާްާާާ-4ސަމީރު.ާާ

ާ-6ދުާމުސްޠަފ .ާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަާާ-5ޙަސަން.ާާ

ރަޝީދު.ާާ އިބްރ ޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  1610ާާ-7މ ފަންނުާ

ާާ ޢަލީ. ވިސ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާާާ-8މަޑުއްވަރީާ ފުަވއްމުލަކުާ

ާާ ބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާ-9ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.

މުހަންމަ ާާމެންބަރުާ ޝިފ ޒު. މެންބަރުާާާ-10ދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ

ޢަބްދު ާއަޙްމަދުާ މެންބަރުާާ-11هللا. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ

ާޢަބްދު މެންބަރުާާާ-12ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާާهللا ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1615އިނުގރައިދޫާ

ާމެންބަރުާރޮޒައިނާ ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ-13ޙަމީދު.ާާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާާ ާާާާ-14ޢ ދަމް. ލަބީބު. ިއލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާ-15ހުޅުމީދޫާ

މަސީޙްާމުޙަންމަދު.ާާهللاާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާ

ޢަބްދުއްާާ-16 ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާފޮނަދޫާ ާ-17هللا.

 1620ހިންނަވަރުާދ އިރ ެގާާާ-18ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދު.ާާވެލިދޫާދ އިރ 

ާާ ސ ލިޙު. މުޙަންމަދުާ އިބްރ ޙީމްާ މެންބަރުާ ދެކުނުާާާާ-19ޢިއްޒަތްތެރިާ ހެންވޭރުާ

ާާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު. ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާާާާ-20ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ

ޒުބެއިރު. މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާ-21ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ



 61 

ާާ ރިޟ . ޢަލީާ އަޙްމަދުާާާ-22މެންބަރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ

ާާ  1625ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލިބު.ާާާާ-23ޢ މިރު.

24-ާާާާ ސަލީމް. ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ާާ-25ފޮނަދޫާ އިރ ެގާާކެލ ާ

ޢަބްދުއް މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާهللا ދ އިރ ެގާާާާ-26މަޢުސޫމް. އުތުރުާ ކުޅުދުްއފުށިާ

ާާ މޫސ . ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާ-27ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ

ކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލާްާާާ-28މެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާާ

މެންބަރުާމަާާ-29ޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  1630އްޗަންޮގޅިާ

ާާ ރަޝީދު. ޢަލާީާާާ-30މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ

ާާ ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާާާާ-31ޢ ޒިމް.

ޢަާާ-32 އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ާބްދުަގލޮޅުާ ާ-33هللا.

ތިނަދޫާދ އިރ ެގާާ-34އުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާ

 1635ަމއްޗަންޮގޅިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާާ-35ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާާ

ާާ އަޙްމަދުދީދީ. މ ރިޔާ  މެންބަރުާާާ-36މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ

މު ާާމުޙަންމަދުާ މުޙަންމަދާުާާާ-37ޖުތ ޒް. މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޭއދަފުށިާ

ާއަލިފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޝިޒު.ާާާ-38ސަލީމް.ާ

ާ

ާ1640 

ނޭރުވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުާ ަވުގތުހަމަވިިއރުާ އެދިވަޑަިއެގންާ ފުރުޞަތަށްާ ެއއީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ބޭފުޅު މެންބަރުންވެސާްާތިއްބެވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހުރިހ ާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ން.ާ

މިމައްސަލައިެގާބ ވަތުންާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވ ންާބޭނުންފުޅުކަންާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީން.ާާ

އެހުރިހ ާ ރޭވިފައިހުރިޮގތުންާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަރުވައިފިާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ މަސައްކަތްތަްއާާޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ  1645އްޔ ާ

ަގވ އިދުަގއިާާ ަމޖިލީހުެގާ ނުެގންދެވޭނެ.ާ ކުރިއަކަށްާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ

ފޮނުވުނީކަމުަގއިާާ ކޮމިޓީއަށްާ ޕެޓިޝަންާ ޕެޓިޝަންާ މިާ ޮގތުެގމަތީންާ ބުނެފައިވ ާ

ާމިހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާބަލަިއަގންނަން.ާ

ާ

. .ާަސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ1650 
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ާ

ާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި 3ާާާާދެންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް ދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާކަށް.

ާާ މ 168ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުެގަމތީންވަނަާ ަގިއވ ާ ާއްދ ެގާ)ށ(ާ އިލެކްޝަންސްާ،

ާާ ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުންާ ާާކޮމިޝަނަށްާ ނަންބަރު ށް،8ާާާާާ/2008ޤ ނޫނުާ

 1655ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާގައިވ ާޮގތުެގމަތީނ4ާާާާްެގާާޝަނުެގާޤ ނޫނުންސްާކޮމިއިލެކްޝަ

ތެރެއިން،ާާ ބޭފުޅުންެގާ އިޖ ބަދެްއވިާ އެކަމަށްާ އިޢުލ ނުކުރުމުންާ ޢ ންމުކޮށްާ

ާކުރެއްވުމަށްާާދިރ ސ ާާނަންފުޅުތައްާާާފޮނުއްވެވިާާފަހަރަށްާާދެވަނަާާހޫރިއްޔ ރައީސުލްޖުމް

ާާހ)ާާމ އްދ ގެާާާވަނ152ާާަާާަގވ އިދުެގާާމަޖިލީހުެގާާރައްޔިތުންގެާ ާާަގިއވާ 2ާާާާެގ(

އަޅުަގނޑުާާާާކޮމިޓީެއއްާާވަުގތީާާމެންބަރުންގ7ާާާެާާޮގތުެގމަތިން މައްސަލަ.ާ ނެުގމުެގާ

 1660އަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވިާސިޓީފުޅުާއިްއވަވ ލަދެއްވުމަށްާާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާކުރުމަށްޓަކައިާޢައްޔަންާމެންބަރުންާާކޮމިޝަނަށްާއިލެކްޝަންސްާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ:

 1665ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވިާސިޓީފުޅުާއިްއވެވުން.ާާ

ާ

ާ

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ތުާމިއަރުަވނީ،ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާއަރުވަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަ

 1670ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒަށް.ާ

ާ

ދެވަނަފަރަހަށްާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާންާދެާނަމެއްާމިވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާނަންތަކުެގާތެރެއިާާތ ޒުާމުޙަްނމަދުާމުޖް

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުެގ ކޮމިޝަންަގިއ16ާާާާރައްޔިތުންެގާ އިލެކްޝަންސްާ ޖަލްސ އިންާ ވަނަާ

މާިާ ނަންާ ދެާ އެާ ހަމަާ އެހެންކަމުން،ާ ނިންމަވ ފައި.ާ ނުފެންނަކަމަށްާ  1675ހުންނެވުމަށްާ

ެގާާފޮނުއްވީާކޮންާމަޤްޞަދެްއަގިއކަމ މެދުާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަން

ވަނަާނަންބަރުަގއިާމިވަނީ،ާމިމ އްދ ަގިއވ 3ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ29ާާާާޤ ނޫނުެގާާ
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ނަމެއާްާ ހުށަހަޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުެގމަތީންާ

ދުވަހުންާ އަންގ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އެކަންާ ފ ސްކޮނުކޮށްފިނަމަާ މަޖިލީހުންާ

ާާ ތެރ5ާާޭފެށިެގން އ ާާދުވަހުެގާ ނުވަތަާ ނަމެއްާ އ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  1680ަގއިާ

މިހެންއޮތްއިރު،ާާ މިމ އްދ ާ ހުށަހަޅަންވ ނެއޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ނަންތަކެއްާ

ނިންމަވ ފައިވ ކަމަކަށްާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ

އެކަމަ ފޮނުއްިވކަމަށްޓަކަިއާ ނަމެއްާ ދެާ ފޭލްވެފައިވ ާ ހިތ މަކުރަން.ާޮގންޖައްސަވ ާ ށްާ

ސީރިއަސްާ މިކުރަނީާ މަޖިލިސްާ ޤަބޫލުފުޅުނުކުރަްއވަނީތޯާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މަޖިލީހުނާްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާ  1685މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އިޙްތިރ މްކުރަްއވަންވ ނެކަމަށްާ ނިންމެވުންތަކަށްާ ދެކެން.ާާނިންމަވ ާ

ާާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ނޑުާހުށަހަޅަން،ާާހެންވީމ ،ާއަޅުަގއެ ނަުމެގ3ާާާާފަިއވ 

ހ.ނޫމުތިއްޔ .ާއަލްފ ޟިލްާޙަސަންާާާ/ާާލްާމުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމްތެރެއިންާއަލްފ ޟި

ާާ ސ.މަރަދޫފޭދޫއަކީ ބަީގޗ ެގާ 17ާާާާޝ ހް/ާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ވަނ16ާާާާަވަނަާ

 1690ށްާފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށްާާޖަލްސ އިންާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންަގއިާހުންނެވުމަ

މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާ ވޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުވެވަޑައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ

ނި ާާއަޣްލަބިއްޔަތުންާ 2ާާާާންމަވ ފައިވ  ކޮމިޝަންެގާާފަރ ތްކަމަށްވ ތީ، އިލެކްޝަންސްާ

ާ 29ާޤ ނޫނުެގާ ާާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ 3ާވަނަާ ޮގތުެގމަތިންާާ ަގިއވ ާ

ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ނުފޮނުއްވޭނެ 2ާާާާއަށްާ މި ކަމަށްވ ތީާ އަނބުރ 2ާާާނަންާ ނަންާ

ސިރ ޖްާ ޙުސައިންާ އަލްުއސްތ ޛުާ އަދިާ ާފޮނުވ ލުމަށް.ާ ފިފްޓީފްލ ވަރ،ާާާ ާ/1695 

ވަނ152ާާާާައުކުޅަސްެގާނަންާދިރ ސ ކުރުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާާއއާ.

ާާ ެގ )ހ(ާ 2ާާާާމ އްދ ެގާ ޮގތުެގމަތީން 7ާާާާަގިއވ ާ ަވުގތީ ކޮމިޓިއެއްާާމެންބަރުންެގާ

އަޅުަގ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ނަންާ މިާ އެޮގތުންާ ކޮމިޓީއަކީ،ާާހުށަހެޅުމަށް.ާ ހުށަހަޅ ާ ނޑުާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ވަޙީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާهللا ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ  1700ޢަބްދުއްރަޙީމް،ާ

ނ ާއ ދަމް،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާއަޒީޒުާމެންބަރުާރޮޒައި

ާާ ޤަސަމް،ާޢަޖަމ ލު މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ބޫބަކުރު،ާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުމީދޫާ ޢީސ ،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާ1705 

ާއ ދެ،ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާމިާފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާާާމަނިކުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާ މެންބަރުންތަކެއްާ ކޮމިޝަނަށްާ ާއިލެކްޝަންސްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާފޮނުއްވ ފައިވ ާސިޓީފުޅުަގއިާވިދ ޅުވެދެްއވިާވ ހަކަފުޅުތަްއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ދ ދިާ މީަގއިާ ނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ އިއްަވިއދެއްވީާ އަމީންޢ ންމުާ ދެންމެާ

 1710ދެންމެއަކު،ާމީެގާކުޑައިރުކޮޅެއްާކުރިންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާެއވިދ ޅުެވާދެްއިވާާ

އަޅުަގނ ާާފަދައިންާ ކަންބޮޑުވޭ ހަމަާ 6ާާާާޑުެވސްާ އަޅުަގނޑުމެނ2009ާާާްޖުލައި ަގއިާ

ާ ނިންމަވ ފައިާ ވަކިޮގތެއްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއޮގތަށްާާމިމަޖިލީހުެގާ

ވޯޓުދެއްިވާާ ހ ޒިރުވެާ މިމަޖިލީހަށްާ ނިންމ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ

އަ އަލުންާ އޮްއވ ާ ނިމިފައިާ ެއކަންާ އިއްތިފ ޤުންާ ެއާމެންބަރުންެގާ ހަމަާ ނބުރ ާ

އުފެދޭާ ސުވ ލުާ ހަމަާ ެއީއާ މަޤްޞަިަދެއްގައިކަންާ ކޮންާ އެފޮނުއްވީާ  1715ނަންފުޅުތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދަންނަވ ލ ނަމޭާ ހިތައަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މައްސަލަެއއް.ާ

ާާ އަދަދ 168ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންާ ަގިއާ )ށ(ާ

މިބުނ ާމ އްދ ެގާތިރީަގއިާއެބަާބަޔ ންކުރެވޭާއިލެކްޝަންާާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުންާާ

ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ

ތެރެއިންާާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުެގމަތިންާ  1720ޤ ނޫނުަގިއވ ާ

ންެގާާބައިވެރިވިާމެންބަރުާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގއިާހ ޒިރުވެާވޯޓުަގއި

ބަޔަކުާއެމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާާއަޣްލަބިއްޔަތުންާފ ސްކުރ 

އަޅުަގނޑުމެންާފ ސްނުކޮށްާދޫކޮށްލިާނަމެއްާކީއްކުރަންތޯާއަލުންާއަނބުރ ާފޮނުއްވީ.ާ

އޮތް.ާއަދިާއ ާނަންފުޅުތަކެއްާއެމަނިކުފ ނަށްާފޮނުއްވުމުެގާފުރިހަމަާއިޚްތިޔ ރުާއެބަ

ހަމަާާ ެގންދިއުުމެގާ ކުރިއަށްާ އެބައޮތްކަނ2ާާާާްމިކަންާ ދައުރުވެސްާ  1725ފަރ ތުެގާ

ފޭލްކޮށްފަިއާާ ކަމުަގިއވ ނަމަާ ދަންނަވ ާ އެުއސޫލުންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ފޮނުވ ލި ދެންމ2ާާާެއަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ފޮނުއްވުންާ އަނބުރ ާ އަލުންާ ނަމެއްާ

އެވިދ ޅި މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގންޖެހުމެއްކަމުަގިއާާާ މިމަޖިލީހަށްާ ފަދައިންާ

މުޖުތ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

މިާއެދެންމެާާ ވ ހަކަވެސްާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ލިސްޓަށްާ ދެްއވިާ  1730ވިދ ޅުވެާ

ޤަބޫ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ދަންނަވ ލަމުންާ ދަންނަވ ލަން.ާ ލުކުރަންާާފުރުޞަތުަގއިާ
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ހިމެނޭާާ ސިޓީފުޅުަގއިާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަދިާ މީަގއިާ އެބަޖެހޭާ

ކޮޕީާާ އޮތްާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ރިކޯޑަށްޓަކައިިިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލައެއްާ

އޮތްޮގތަށްާދަންނަވ ލ ނަމޭާހިތަށްާއެބައަރ .ާއެީއާނިންމ ލަމުންާފުރަތަމަާޞަފްޙ ގެާ

ާާާާލަާނިންމައިާތިރީަގއިާ"މިމައްސަ  1735އެދޭާވ ހަކަާދަންވަމެެވ"ާެއާާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑު

ާ ާެއއްވ ހަކަދަންވިާ ވިދ ޅުާ ދަންނަވަމަކޭާ ާވެމިިވދ ޅުވަނީ.ާ ނެތް.ާާފައިާ

ފޮނުއްވ ފައިވ ާާ ސޮއިކުރަްއވ ފައިާ އިނީޝިއަލްކޮށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ހުން ޢިބ ރ ތްތައްާ ކުށްާ މިފަދަާ އަޅުަގސިޓީފުޅެްއަގއިާ ހިތ މަނަންޖެހުންކަމީާ ާާނޑުާ

ވަރަށްާ ނަންގަވަންޖެހޭާ ސަމ ލުކަންާ ކަންތައްތަކުަގއިާ މިފަދަާ އެއީާ ާާކުރ ކަމެއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެ ެއއީާ ނުނަންގަވ ކަން.ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދައްކަމުންާގ ތަށްވެސްާ  1740ންާ

ާާ ވ ހަކަތަކަކީ. މަޖިމިދ ާ ާާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ސިޓީފުޅެްއަގިއ، ފޮނުއްވިާ ކުށެްއާާލީހަށްާ

ނަމަވެ ކަންތައްތަކުަގިއާއޮވެދ ނެ.ާ މިފަދަާ ބައްލަވަންޖެހޭނެާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ސްާ

ކަންތައްާާ މިކަހަލަާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުންނަވ ތީހެންާ އަވަސްއަރ ވަޑައިެގންާ

އަތްޕުޅުަގިއާާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ މިދިމ ވަނީާ

ާ މިޮއތްާ ތިރީަގއިާ އެންމެާ ސިޓީަގިއާ މިއޮތްާ އެއީ.ާާމިހ ރުާ  1745ޖުމްލައަކީާ

ވ ހަކަާާ އެދޭާ ައޅުަގނޑުާ ދެްއވުމަށްާ ނިންމަވައިާ މިމައްސަލަށްާ "ރިޢ ޔަތްކޮށްދެްއވ ާ

ދެން އަމީންޢ ންމުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވަމެެވ،ާާދަންވަމެވެ"ާ ދެއްވީާ ވިދ ޅުވެާ މެާ

އަ ސިޓީަގއިާ މިާ ދީނަމަވެސްާ ޕްރިންޓްކޮށްާ ކޮޕީަގިއާާޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތްާ ފައިާ

ތީާމިވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާހަމަާރިކޯޑަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާމިފަދަާާމިހެންާއޮތަ

މިކަހަލަާ ތިބެެގންާ ހަމަިައިަގާ ވަުގތުތަކެްއަގިއވެސްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ  1750ކަންތައްތަކުަގއިާ

ފައިދ ެއއްނުވ ނެާާ ޤަުއމަކަށްާ ނޫނިްއޔ ާ ކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ

ާާއެްއޮގތަކަށްވެސް.ާއެ ކަނޑައެޅިެގންާހަނިމ ދޫާާާހަމަހެންވީމ ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.

އެާ މުޖުތ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާދ އިރ ެގާ ާާވިދ ޅުވި ތ އީދުކުރ  ވ ހަކަާާލިސްޓަށްާ

ާާޝުކުރިއްޔ .ދަންނަވަމުންާއިށީނދެލަން.ާ

ާ1755 

ާާޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ނުކުތ އެއް، ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރާުާާާހުޅުހެންވޭރުކުރިއްޔ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާ.މަނިކުާމޫސ 

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1760 

ާއައިމަާމިާސިޓީެގާާަގނޑުާކޮމިޓީއެްއަގއިާއިނދެފަިއ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ  މިދަނީ ބަހުސްކުރަމުންާ މިހ ރުާ ބެހޭޮގތުންާ ޓައިޕިންގާާލަފްޒްތަކ ާ ބަލ ލަންވެެގން.ާ

އައި އިނދެފައިާ ކޮމިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިެގންދަނީ.ާ މިބަލަމުންާ ަމާާމައްސަލަތަކަށްތޯާ

ާއަސްލުާ.

ާ1765 

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިެގންދަނީާ ބަހުސްކުރަމުންާ ނޫން.ާ ނުކުތ އެއްާ ެގާނިޒ މ ބެހޭާ

މެދުާނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާާބެހޭޮގތުން.ާއަޅުަގހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ 

ާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެިެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމަށް.ާާ

ާ1770 

ހަމާަާާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށާްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކު،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ

ނޫނޭ.ާ ރޫޙެއްަގެއއްާ ސިޔ ސީާ ބައްޓަންކުރަނީާ މިާ ފަހަރެއްަގއިެވސްާ ވ ހަކަާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ އެބަާާއެހެންނަމަވެސް،ާ  1775ޔ އަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއަ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާދަންނަވ ލަންޖެހޭާ އެބޭފުޅ ވެސްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ށްާ

ައޅުަގނޑުމެންެވސްާެއބަާާދުތައްާހެދިފައިާމިއޮންނަޮގތުން.ާޤ ނޫނ އިާަގވ އިާހިތަންޖެހޭ

އެްއޮގތަކަށްާާ މިޤ ނޫނުތަކ ާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭާ އެބަާ ހިސ ބުންާ އެންމެމަތީާ

ކު މިކަމަކީާާކަންތައްތައްާ ދަންނަވ އިރުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ހަކަާ މިހެންާ ރުމަށް.ާ

 1780ައޅުަގނޑުމެންެގާާއެއީާާފަހަރެއްަގިއވެސްާައޅުަގނޑުާމ ބޮޑަށްާކަންބޮޑުވ ާކަެމއްނޫން.ާާ

ޤ ނޫނުތަކ އިާ ހަމަާ އެބަހުރިާ ރިކޯޑްތައްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިހުންނެވިާ މިހ ރުާ

ތަފ  ހަމަާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ެގންުގޅުްއވ ާާަގވ އިދުތަކ އިާ ވިސްނުންާ ތުކޮށްާ

ީމެގާ ެގންދަވ ކަން.ާ ކުރިައށްާ ބެލުމެއްނެތިާ ކަންތަކަށްާ މިކަހަލަާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ާާބައިވަރުާހެކިާއެބަހުރި.ާޭއެގާއެންާހެއްކެާމިއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިލިބުނުާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ، އެޤ ނޫނުައސ ސީ،ާ ޤ ނޫނުެގާސިޓީފުޅަކީެވސްާ ކޮމިޝަންާ  1785އިލެކްޝަންާ
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ާާާާވަނަާމ އްދ ެގ29ާާ ވަނަާނަންބަރުަގއިާއެބައޮތްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމ3ާާާިާ)ށ(ާެގ

މ އްދ ަގއިާބުނެފައިާދެވަނަާފަހަރަށްާނަމެއްާފޮނުވ އިރުަގއިާމިާނަންފުޅުާވ ންޖެހޭނާީާ

މިޤ ނޫނުވެސްާ ހަމަާ އެބައޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަމަކަށޭ.ާ އ ާ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ،ާހަމަާއެޮގތަށްާހަދަިއެގންާިމާާބަދަލުކޮށްލުމުެގާފުރުޞަތެއް.ާާ

ޚިލ ފަށާްާ މިޤ ނޫނ އިާ އަބަދުވެސްާ މުޅިާ އެހެންނޫނިއްޔ މުންާ ޮގތުންާ  1790ބަލައިަގތުމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުާ ރަނަގޅުކޮށްލުމުެގޮގތުންާ ިމާ ބަދަލުަގއިާ ދިއުމުެގާ

އިާއ ާ"ނަމެއް"ާާއިޞްލ ޙުކޮށްލަން.ާހަމަާ"އ ާނަމެއް"ާއިންތަންާއެތަންކޮޅުާނަގ ފަ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމެްއކަންނޭނެގ.ާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ މިއީާ ދިނުންާ ފުރުޞަތުާ ފޮނުވުމުެގާ

މިދަންނަވަނީާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާއެކިފަހަރުމަތީންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ާ

ކޮމިޝަނަކަށްާާ ކުރީެގާ މީެގާ ހަނދ ންވ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މީެގކުރިންާ  1795ވަރަށްިގނަ،ާ

ާ ތަކުރ ރުކޮށްާާނަންފުޅެއްާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ހަމަާ ފޮނުވިއިރުަގިއެވސްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރަްއވ ފައިާއޮތީމަާމިކަމ ާހަމަާައޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާވ ހަކަާާ

ާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯާ.

ާ

ފުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއެދުނީާޝުކުރިއްޔ ާ  1800ާރުޞަތަކަށްާ

އެހުށަހެޅުްއވިާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް މުޖުތ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ

ހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްލުމުެގާޮގތުން.ާހަމަާއެއ އެކުާއަޅުަގނޑުވެސްާފ ހަަގކޮށްލަންާާ

މިއޮ ފޮނުއްވ ފައިާ ނަންފުޅުާ ދެާ މިާ އެީއާާބޭނުންވަނީާ ޚިލ ފަށޭ.ާ ޤ ނޫނ އިާ ތީާ

ބޭރުކޮށްލާ  ފ ސްނުކޮށްާ މަޖިލީހުންާ އެބައޮތްާ ބުނެފައިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ކަނޑައެޅިެގންާ

މިކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ނަމެއްކަމަށް.ާ އ ާ ފޮނުވަންޖެހޭނީާ ދެންާ ބަދަލުަގއިާ  1805ނަމެއްެގާ

މިއ ެއކުާ ހަމަާ ދެންާ ދަންނަވ ލަން.ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުރެވޭނެކަމަށްާ މިޮގތަށްާ

މައްސަލަާރަ މިާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ސިޓީަގއިާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެހެންާާ ޮގތަކަށްކަމަށް.ާ އުފެދޭކަހަލަާ ސުވ ލުާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ނިންމ ފައިވަނީާ

ބޭނުންވަނީާާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްއިރުާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ

އެްއވެ ދޭތެރޭަގއިާ ނަމ ާ ދެާ ފ ސްކުރިާ ޤ ނޫނީޮގތުންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ  1810ސްާ

ެއޮގތަށްާާ ދޭތެރޭާ ނަންފުޅަކ ާ ދެާ ފ ސްނުވިާ ހަމައެކަނިާ ނުއުފެދެނީތޯޭއާ ސުވ ލުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިކަމެއްނުކުރެވޭނެ.ާ ިމޮގތަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ހީފުޅުވެފައި.ާ
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ވަރަށްިގނަާ ހަމަާ ޚިލ ފަށްާ ގަވ އިދ ާ ޤ ނޫނ ާ ސަރުކ ރަކީާ މިާ އ ކަމެއްނޫން.ާ

މިހ ރުވެސްާާކަންތައްތަކެާ ސަރުކ ރެއް.ާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަުމންާ އްާ

 1815ކައުންސިލަރުންތަކެއްާޢައްޔަންކުރަްއވަިއެގން،ާރިޔ ސީާކޮިމޝަނެއްާއުފައްދަވަިއެގންާާ

ނުކުރެްއވުމަށ8ާާާް މިކަންކަންާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ވަކިކުރަްއވައިފި.ާ މެންބަރަކުާ

ާނދެލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުަގނޑުާހަމަާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީ

ާ

މަޖިލީހުެގާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިބ ރ ތުަގިއވެސްާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ސިޓީފުޅުަގއިާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ މިާ  1820ާރައީސަށްާ

ާކުށްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއ ެއއްކޮށްާާާ ހަމަާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ހުރިކަމަށްާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ 29ާާާާއިލެކްޝަންސްެގާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ަގިއވ 3ާާާާވަނަާ

މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތުެގމަތީންާ މ އްދ ަގިއވ ާ މިާ ޮގތުެގމަތީން،ާ

ފ ސްނުކޮށްފިނަ މަޖިލީހުންާ ނަމެއްާ ހުށަހަޅ ާ އެކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަާ

ާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ އަންގ ާ 5ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތެރޭަގިއާާާ  1825ދުވަހުެގާ

ހުށަހަޅަންވ ނޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ ނަންތަކެއްާ ނުވަތަާ ނަމެއްާ އ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިޮގތަށްާބަޔ ންވެފައިާއޮތުމ ެއކުާއަޅުަގނޑަށްވެސްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާ

މުޖު މުޙަންމަދުާ ކުރިންާާމެންބަރުާ ެއއީާ ތ ީއދުކުރެވޭ.ާ ހުށަހަޅުއްވަފަިއވ ޮގތަށްާ ތ ޒުާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމ ފައިވ ާދެާނަންފުޅެއްާިމާާ

 3ާ1830ސިޓީއ ެއކުާައއިސްފައިާއޮތުމ އެކުާއެާދެާނަންާބޭރުކޮށްފަިއާފަހުންާމިާފޮނުވި،ާާ

ނަާ ސިރ ޖުެގާ ޙުސައިންާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާވަނައަށްާ ންފުޅުާ

ހުށަހެޅުްއިވާ އެބޭފުޅ ާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ

ވުމ އެްއކޮށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކޮމިޓީއަކީާ

ާާ މި ދިުގވެެގންޮގސްާ މިމައްސަލަާ ބޭނުމެއްނޫންާ ެއއ3ާާާާްއަޅުަގނޑުެވސްާ ނަމުންާ

ާާ ފ ސްނުވ  ވީހ ވެސްާާނަންވެސްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވީމ ،ާ ދ ކަށް.ާ  1835ދަރަޖައަށްާ

މިހ ރުާ އަދިާ ައވަހަކަށް،ާ ވީހ ވެސްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑަކަށްާ

މިކަންާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ޤ ނޫނުގައ އިާ

ާާ ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުވެސްާ ފޮނުްއވުމަށް.ާާާނަންފުޅ1ާާުކުރުމަށްޓަކައިާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

ކުރިމަތިވ ނެ.ާާ މީަގއިާފަސޭހަތަކެްއވެސްާ އެއީާދިރ ސ ކުރުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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 1840އަދިާމީެގާކުރިންާދިރ ސ ކުރެްއވިާބޭފުޅުންާމިާކޮމިޓީަގއިާނުހިމެނުމ އެއްކޮށްާމިކަންާާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ވެެގންާ އުނދަޫގތަކަކަށްވެސްާ

މާިާ ރޫޙ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އަދިާ ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިންވަރަކަށް.ާާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިައދުާ ޚިލ ފުވެވަޑަިއަގންނަވަނީާ

އެހެންާމިދަންނަވަންާމިޖެހުނީާކަނޑައެޅިެގންާސ ފުާދިވެހިާބަހުންާބަޔ ންކުރެވިފަިއާާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ކަމެްއަގއިާ ކިހިނެްއާާއޮތްާ ކުރެްއވީާ ކަންތަްއާ ެއޮގތަށްާ  1845ޔ ާ

އެބަާާ ބައްލަވ ލެއްވީަމވެސްާ ސިޓީފުޅުާ ނޭނެގ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހުންނަވައިެގންކަމެއްާ

އެނިގލައްވ ާިމއޮތީާހަމަާސީދ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޮގންޖައްސަވ ފަިއކަން.ާ

ށްާޮގންޖެއްސެވުމުެގާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާމަޖިލީހަ

އެްއވެސްާމ ނައެއްާނެތް.ާއެީއާއަޅުަގނޑަށްާމިކަންާފ ހަަގކުރެވެނީާމީެގކުރިންވެސްާާ

ނަންފުޅުާ-އެންޓި މިތަނަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮމިޝަންެގާ  1850ކޮރަޕްޝަންާ

ެގންދެވުމަށްޓަކައިެވސްާާ އެނަންފުޅުާ އެހެންޮގތަކަށްާ އަދިާ ހުށަހެޅުމަށްފަހުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާމަސައްކަތްތަ ހެދިާ ކަންތައްތަކ ާ މިކަހަލަާ ކުރަްއވ ފަިއވ ތީ.ާ ކެއްާ

ވ ކަށްވެސްާާ މަޖިލީހަކަށްާ ހ ސިލްނުކުރެވޭާ ނަތީޖ ާ ދިުގދެމިެގންޮގސްާ މަޖިލިސްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ަވުގތުކޮޅަށްާ ދެްއވިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭނުމެއްނުވޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ

 1855ާށީނދެލ ނަންާ.ޝުކުރުއަދ ކުރަމުންާައޅުަގނޑުާމިވަުގތުާއި

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާިވލުފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާާާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް.ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެކަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޒްާރަޝީދު ހުށަހަޅައިެގންާ ކަންކަންާ ބޭނުންވ ޮގތަށްާ ތިމ ާ ައވަސްކުރުމަކީާ ކަންކަންާ

ހަމައިެގމަތިންާކަންކަންާއެޮގތަށްާކުރުމެއްނޫން.ާކަންކަންާއަ ވަސްވ ނީާއިންސ ފ އިާ

 1860ކުރުން.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންމިދަނީާސިޔ ސީާމައިދ ނުންާފެންނަމުނާްާ

ކަެމްއާާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ޮގތްނޫންާ ތިމ ާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަ ބޭނުންވ ޮގތަށްާ ތިމ މެންާ ތ އީދުނުކޮށްާ ެއއަށްާ ންތައްތައްާހުށަހެޅިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ

ކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުރ ތަން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާ

މިދަނީާއެާމަންޒަރުާމިއަދު.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާމިއަދާުާ

 1865އަޅުަގނޑުމެންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފައިާހުރިާނަންތަކުެގާތެިެރެއިންާާ

ެއާާއިލެކްޝަން މިހ ރުވެސްާ ތެރެިއންާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ކޮމިޝަނުންާ ާ
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ފަރ ތުންާ އިބްރ ހީމްެގާ މުޙަންމަދުާ ކުރައްވަމުންެގންދ ާ ރައީސްކަންާ ކޮމިޝަންެގާ

ދަންނަވ ނަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ މަންޒަރުތަކެްއާ ވ ހަކަ،ާ ފެނިެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑަށްާ

ރައްޔިތުންާ ނިމިެގންދިޔަާ އެންމެފަހުންާ އިންތިޚ ބުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުެގާ ެގާ

ވަރަށްާާ ފަރ ތުންާ އިބްރ ހީމްެގާ މުޙަންމަދުާ ފެނިެގންދިޔަީއާ  1870އަޅުަގނޑަށްާ

ޓްރ ންސްޕޭރެންސީކޮށްާނޫންނަމަާވަރަށްާއެތެރެާފެންނަޮގތަކަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ ދިޔައީ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިޔަތަންާ

ރ  ޤަބޫލުކުރަންާމިއުޅެނީާ ައޅުަގނޑެއްާ ބަދަލުވެެގން.ާ މަންޒަރުާ ބަދަލުެވެގން،ާ ުގާ

މިކޮމިޝަނަށްާ މިހ ރުާ ފުރަތަަމާ އެންމެާ އިބްރ ހީމްާ މުޙަންމަދުާ އެހުންނެވިާ މިހ ރުާ

ނަންާއަލުންާއަނބުރާ  އެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާއެާ  1875ހުށަހެޅުއްވީާޑީ.އ ރު.ޕީާއިން.ާ

މިދެންނެވި ދިޔައީާ ފ ސްނުވެާ މަޖިލީހުންާ އޮެވާާމިާ މެޖޯރިޓީއެއްާ ބޮޑުާ ޕ ޓީެގާ ާ

އިންެވސްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހަމައެހެންމެާ ނުކުރީތީވެ.ާ ތ އީދުާ ނަންާ އެާ އެފަރ ތުންާ

މައިދ ންާާ ސިޔ ސީާ ޙ ލަތ އިާ މިއަދުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭނީާ

ެއއްވެާ ބ ރުާ ވަކިބައެްއެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބެލުމަށްފަހުަގއި.ާ މިންވަރަށްާ ސްާާއޮތްޮގތްާ

މުޢައްސަސ ެއއްެގާާ މިނިަވންާ އެތަންތަނެްއ،ާ ަގދަކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާ  1880ވަކިތަނެްއަގއިާ

މިއަދުާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ނުހިނގ ނެ.ާ އެތަންތަނެއްާ ޮގތުަގއިާ

ހަމައ ިއާާ ފޮނުއްވުުމަގއިާ ނަންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާ ސަރުކ ރުންވެސް،ާ

ާާ ސިޔ ސީ އަދިާ ބައްލަވަންޖެހޭނެ.ާ ހަމައ އިާއިންސ ފުާ މިދެންނެވިާ ޕ ޓީތަކުންވެސްާ

މިނިވަންކުރ ާާ މުޢައްސަސ ތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބައްލަވަންޖެހޭނެ.ާ އިންސ ފުންާ

އަލުންާ ނަމެއްާ ފޮނުވ ލ ާ މިތަނުންާ ހަމަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިދައްކަނީ.ާ  1885ވ ހަކަާ

ަވކިޮގތަކަށްާާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ އެބަާ ހީވޭާ ެއބަާ އޭެގާ ފޮނުވީމަާ އަނބުރ ާ

އޮތްާާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ހީޭވާ އެބަާ ބަލައިނުަގތީމަާ އެާ ބޭނުންވަނީއޭ.ާ ކުރަްއވަންާ

އުޅެނީއޭ.ާާ ބޭނުންވެެގންާ ކުރަންާ އެކަންާ ބޭނުންވ ޮގތަކަންާ އެމީހުންާ ބަޔަކުާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ކަމަކީާ މުހިންމުާ އެންމެާ މީެގާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ

އިން ހަމައ އިާ އެންމެާ އޮތްާ ޕ ޓީތަކުންވެއްޖިއްޔ ާާއޭަގއިާ މިކަންކަން،ާ  1890ސ ފުންާ

ތިބެެއއްނޫން.ާ ބުރަވެާ މެޖޯރިޓީއަށްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ނިސްބަތުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ

މެޖޯރިޓީނާްާ ކުރުން.ާ ކަންކަންާ މަޖިލީހުެގާ ވިސްނ ލައިެގންާ މައިނޯރިޓީއަށްެވސްާ

އުސޫލެކޭވެސް ެއއީާދުނިޔޭެގާ ބޭއްވުަމކީާ ެއކަންކަންާއެޮގތަށްާ ކުރ ޮގތަށްާ ާާކަންކަންާ
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ނަންތަނެއާްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫންނަަމާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައއީ.ާ  1895ހުށަހެޅިެގންާ

ހިނގ ނެޮގތަށްާާ މިނިވަންކަމ އެކުާ ުމޢައްސަސ ެއއްާ އުޅޭާ މިނިވަންކުރަންާ

އަ ބެހެއްޓުމަށްާ ޢަމަލުތައްާ މަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޅުަގނޑުާ

މިާ ނޫންނަމަާ ދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައި،ާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އެހެންމެާ ހަމަާ ޮގވ ލަން.ާ

ނަންތައްާބަލައިާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާފޮނުވ ާކޮމިޓީައކީވެސްާމިދެންނެވިާދެާޕ ޓީނާްާ

އަދަދުާ ބޭފުޅުންެގާ ޕ ޓީެގާ ހަދ ާ އިދިކޮޅުާ އެންމެާ މިއަށްާ  1900ނޫންނަމަާ

ެވެގންނުވ ނެ.ާާއިތުރުވެާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ނެޭގާ ެގންދ ޮގތަށްވެސްާ

އަންނ ނީވެސްާ އެނބުރިާ އަލުންާ ނަންާ މިާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔ ވެސްާ

ފެންނަޮގތަކަށް.ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ނޫނީާ ިގނަވ ޮގތަށް.ާ މ ކްސްާ ފަރ ތަށްާ މިދެންނެވިާ

ޤައު އަޅުަގނޑުެމންެގާ މެންބަރުންނ ާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ޙ ލަތ އިާާއެހެންވީމަ،ާ މުެގާ

މުޢައްސަސ ތައްާާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިނިވަންކަމ ާ ތެރޭެގާ  1905އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބަދަލުކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮންނ ނެޮގތަކަށްާ މިނިވަންވެާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާފިކުރަށްވުރެާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުަގއިާމިއަދުާހުރިާ

ޮގތުަގއިާާމައްސަލަތަކަ ބައެްއެގާ މަސަްއކަތްކުރ ާ މިނިވަންކަމ އެކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ށްާ

އެހެންވީަމ،ާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ މ ާ ކުރިއަށްެގންދިޔަިއއްޔ ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނަންފުޅުތައްާ ހުރިާ ފޮނުްއވ ފަިއާ މިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  1910އަޅުަގނޑުާ

އެާ ޮއެވއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާާބަލައިަގނެވޭޮގތަށްާ ކަންކުރަންާ

ފ ހަަގކުރެއްވިހެންާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ

މިާނަމަކީާއަލުންާއަނބުރ ާމަޖިލީހަށްާނުފޮނުވޭނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކުރެވިދ ނެކަެމއް.ާ ފޮނުވ ލުމަކީެވސްާ އަނބުރ ާ ނަންާ އެާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާއަ މ އްދ އަކުންާ އެްއވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ  1915ޅުަގނޑަކަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުފެނުނު.ާ ބަލ ބަލ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ނުފޮނުވޭނެާ ނަންާ އެާ

އެމ އްދ ެގާާ ހަމައަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނ ާ އޮެވއްޖިްއޔ ާ މ އްދ ެއްއާ ެއކަހަލަާ ރައީސަށްާ

ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާނަންބަރުާފޮނުއްވ ލެދެއްިވއްޔ ާާ

ާ
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ވ ހަކަފުޅުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1920ޝުކުރިއްޔ ާ

ނިންމ ލައްވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ ާހަމައަށްާއެއްޗެއްާފޮނުވ ާވ ހަކަާވިދ ޅުވީަމާާ

ސެކް މަޖިލީހުެގާ ކޮޕީއަކ އިާާދަންނަވަން،ާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ ރެޓޭރިއެޓުންާ

އިލެކްޝަނ ބެހޭާޤ ނޫނުެގާކޮޕީއެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ ާހަމައަށްާފޮނުއްވ ދެްއވުންާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ ތުލުސްދޫާ މިއަރުވަނީާ މިހ ރުާފުރުޞަތުާ އެދެން.ާއަޅުަގނޑުާ

 1925ާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ދެންމެާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއްޔ ާ

މެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާދެއްކެވިާވ ހަކައ އިާުގޅުވ ލ ފައިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާދެއްކެުވންާ:ރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަ

3ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ29ާާާާބޭނުންވަނީ،ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުެގާާ

އ ާާ ނެތޭާ ލިބިލައްވ ނެ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ބޭނުންވ ާ އެާ އެބޭފުޅ ާ ނަންބަރުންާ  1930ވަނަާ

ބަލ އިރަކުާާ ޤ ނޫނުާ މިާ ހައިސިއްޔަތެއްާ ފޮނުވޭނެާ ނޫންޮގތަކަށްާ ނަންފުޅެއްާ

ކުރިނާްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފެންނ ކަށެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

އޮތްާާ ފޮނުވ ލ ފައިާ ފ ސްނުކޮށްާ މަޖިލީހަށާްާނަމެއ2ާާްއަޅުަގނޑުމެންާ މިާ ާ

ބަލައިަގނެވޭނެކަމަކަށްާނުދެކެމޭ.ާއަދިާދެންމެާދެއްކިާވ ހަކައިަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާ

 1935ކުރިންާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާނަެމއްާޑީ.އ ރް.ޕީެގާމެންބަރުންާޯވޓުާނުދީެގންާފ ސްނުިވާާ

ާާ ާާވ ހަކަ ދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑުާ ޭއަގިއާާދެންނެވީމަާ ޙިކުމަތެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެއީާ

ނެާކަމެކޭ.ާޑީ.އ ރު.ޕީާިއންާމިތަނަށްާހުށަހެޅިާނަމެއްާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާމިއަދުާއޮންނ 

އިލެކްޝަންސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިންާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އެއީާ ބަލައިނުަގންނ ނީާ

އެކަންާ މިހ ރުާ ެއޮގތަށްާ މީހެއްކަމަށްވ ތީވެ.ާ ނުފެންނަާ ބައިންދަންާ ކޮމިޝަނުަގއިާ

 1940ލީހުންާބަލައިާނުަގނެފައިާޮއއްވ ާއަނެއްކ ާާނިމިެގންޮގސްާއެާނަންތައްާިމކޮޅުންާމަޖި

ލިޔެވިފައިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ފޮނުވަންޖެހޭޮގތަށްާ ނަމެއްާ އ ާ އަނބުރ ާ ނަންތައްާ ާާއެާ

ނަންތައްާއަނބުރ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްވެސްާާކަނޑައެޅިެގންާޮއްއވ ާއަލުންާއެ

ެއީއާާ ބަލަެއއްނުަގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވޭނެކަމަކަށްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ

ޤ ނޫނ އާިާ ހަމަާ ކުރައްވަންވ ނީާ ކަންތައްތައްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެވސްާ

ޮގތުެގމަތިންާ ކަނޑަެއޅިފައިވ ާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ އެްއޮގތަށްާ ރޫޙ ާ  1945ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެހެންކަމަށްވ ތީވެ.ާ
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ހުށަހެޅު މުޖުތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ ވ ހަކަާާމެންބަރުާ ތ އީދުިުރ ާ ހުށަހެޅުމަށްާ ްއވިާ

އަލުންާ ނަންތަކެއްާ ނުަގތްާ ބަލައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނުންާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ

ދަންނަވަން.ާާާސަކަށްެވސްބަހުާާއަޅުަގނޑުމެން ވ ހަކަާ ނުފެންނަާ ބަލައިަގންނ ކަށްާ

 1950ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ.ާއަޅުަގނޑުެވސްާދަންނަވަންާބޭނުންވޭާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާެއއްޗެއްާމިއ ާބެހޭޮގތުން.ާމަނިކުފ ނު،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މިކަންާ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ނިންމ އިރުާ ޮގތެއްާ މިކަމަށްާ

އެހެންނޫކަމަށްވ  ިގނަވ ނެ.ާާނިންމަވައްޗޭ.ާ ތަންކޮޅެއްާ ޝަކުވ ތައްާ މީެގާ  1955ނަމަާ

އެހެންވީމ ،ާމިާނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރުމަށ އިާމިާނަންފުޅުތައްާބަލަިއަގތުމަށްާހަމަާ

ެއއްެވސްާާ އަޅުަގނޑުެގާ ނިންމައިފިކަމަށްވ ނަމަާ މަތިންާ އުސޫލުެގާ މިދެންނެވިާ

ބޭ ހުށަހަޅ ލަންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނެތޭ.ާ ނުންވ ާމައްސަލަެއއްާ

މެދުާ ނަންތަކ ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ކޮމިޓީެއއްާ މިކަމަށްާ އަނެއްކަަމކީާ

މިތަނުަގއިާ ހުށަހަޅަމޭާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޮގތްާ ދެކޭާ  1960އަޅުަގނޑުެވސްާ

ާާ 2ާާާާޑީ.އ ރް.ޕީެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕ ޓީެގ2ާާާާމެންބަރުން،ާ ޖުމްހޫރީާ އަދިާ މެންބަރުންާ

ޕ ޓީގެާ ޤައުމީާ ާމެންބަރެއް،ާ ތަންކޮޅެއްާާާ އިތުރުންާ އޭެގާ އަދިާ މެންބަރެއްާ

ޖީ.ައއި.ޕީެގވެސްާާ އަޑުއަހަން.ާ މިބަސްާ މެންބަރު.1ާާާއުނދަޫގވެދ ނެކަންނޭނެގާ

އޮފްާާ ްގރޫޕްާ އެީއާ ދަންނަވ ލަފ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކޯްއޗެްއކަންާ ޖީ.އައި.ޕީއަކީާ

ްގރޫޕެއްެގޮގތުަގިއާާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމުަގއިާ  1965އިންޑިޕެންޑެންސްެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާމަސަ އެހެންވީމ ،ާ އެވ ހަކަ.ާ ދ ތީެވާ އްކަތްކުރަމުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވ ހައަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ތެރޭަގިއވެސް،ާ އިންޑިޕެންޑެންޓުންެގާ

ހިމަނައިދެއްވުަމކީާ ކޮމިޓީަގއިާ މިާ މެންބަރަކުާ ތެރެިއންވެސްާ މެންބަރުންެގާ އަމިއްލަާ

ާވ ނެހެންާއިނޭގތޯ.އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއިންޞ ފުވެރިާޮގތަކަށްާ

ާ1970 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ވ ހަކަެއއްނޫންާމުޙަންމަދުާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރު ބޭނުންވ ާ ައޑުއަހަންާ އެހ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ  1975ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަކިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޝިފ ޒް ކިޔަިއެގންާ މިނިަވނޭާ އެހެންވީމަ،ާ މިނިވަނުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީވެސްާ

މެންބަރަކުާއެހެންާފ ސްކުރަންވެއްޖިއްޔ މުންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާދެރަވ ާކަމެއްާއެއީ.ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްާމިކަންާެގންނަންާބޭނުންވޭ.ާާ

ާ

ާ1980 

ރައީސްެގާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  އެކަންާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ސަމ ލުކަމަށްާތިކަންާއަތުވެއްޖެ.ާކުރީދުވަހަކުވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިންާއެކަމ ާާ

ބެހޭޮގތުންާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކުޑަހުވަދޫާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާ.މެންބަ

ާ1985 

ާއ ދެ،ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލ ާނަންތަކަކީ،ާޤައުމީާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާރިޔ ޒުާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ރުާރިޔ ޒްާރަޝީދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކިޔަންާ ޢިއްޒަތްތެރިއޭާ ދިމ ވ ނެ.ާ އެހެންާ ފަހަރުާ ބަެއއްާ އެާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުންތަކުަގިއވެސްާ ބަެއއްާ ާއުނދަޫގވ ކަމަކީާ ޢިއްޒަތްތެރާިާާ

އޮތްާާ ކުރިއަށްާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ވެދ ނެާ އެހެންާ ނުހުންނ ތީވެާ  1990ޖަހ ފައިާ

ާ އެކަންާާދުވަސްތަކުަގއިާ ިގނަދުވަސްވީމަާ ތަންކޮޅެްއާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ނިލަންދޫާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތުންާ މެންބަރުންެގާ އަިމއްލަާ ދެން،ާ ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޔ ޒް،ާޢަލީާރިޒ ،ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާދެން،ާާ

ޢިްއޒަތްތެާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ޤ ސިމްާޖުމްހޫރީާ މެންބަރުާ ރިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ  1995އިބްރ ހީމް،ާ

ޙަމްދޫނާްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިނުގރައިދޫާ އަދިާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ

ާޢަބްދު ދ އިރ ެގާهللا ވިލިމ ފަންނުާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އަދިާ ޙަމީދު،ާ

ާރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ ާާމަނިކު.ާއަދި....ާ.ޢިއްޒަތްތެ

ާ
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 2000هللاާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ތަކުރ ާުގާދ އިރ ގެާމ ފަންނުާހުޅަނ ހަމަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާ ިމތ ނަގއިާ  2005ާރުކޮށްާ

ާމެންބަރުންެގާނަންފުޅުާވިދ ޅުަވމުންާދ އިރުަގއިާއެބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުާލިޔެވިފަިއވ ާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

އެހެންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނޫންާ ޮގތަށްާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވ ާ ނަންފުޅުާ އެބޭފުޅުންެގާ ނޫނީާ ޮގތަށްާ

ވިދ ޅުވ  މަޖިލީހުެގާާޮގތަކަށްާ ނެންެގވީ.ާ މިާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ތީވެާ

ރަނަގޅުކޮށްދިނުމަކީާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ ފަހަރުާ ފަހަރުާ ބައެއްާ ރައީސްެވސްާ

އޮިއވަރެއްެގާާ ނިޒ މީާ މަޖިލިސްާ މިާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ކަެމއް.ާ އެދޭާ  2010އަޅުަގނޑުމެންާ

ާތެރޭަގއިާެގނބިެގންާހިނަގއިދ ނެ.ާ

ާ

ާ

މެންބަރުންެގާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މެންބަރުންނ ާ ޮގތަށްާ އެއޮންނަާ ޤ ަވއިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ  2015ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

މުޚ ތަބުކުރައްވ ާމެންބަރުންެގާނަންފުޅުތައްާެގންނެވުންާއެދެން.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އެންމެންާމެންބަރުން ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަމުެގތެރޭަގއިާ އަލަށްާ އަދިާ ތިވިދ ޅުވިހެންާ

އުޅޭއިރުާބައެްއާފަހަރުާއެހެންާހިނގައިދ ނެ.ާެއކަމަކުާައޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސްާާ

ބަލަމ ތޯ.ާާ ދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތުަގއިާ މިާ ކެތްތެރިކަމ އެކީަގިއާ ކުޑަކޮށްާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާާކުޑަހުވަދޫާ އ މިރަށްާ އަޙްމަދުާ  2020ބަރުާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ފުރުޞަތުާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ތަްއޔ ރުކޮށްލ ނެާ ލިސްޓްާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޢ ފުކުރަްއވ ތި.ާ ބޮޑަށްާ ާވަރަށްާ

އެހެންވީމ ،ާމީކީާާނުލިބިާމިކަންާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާލިބުނީމަާއަޅުަގނޑަށްާވީޮގތް.ާާާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މ ބޮޑުާާ އުޅޭއިރުަގއިާ މީެގތެރޭަގިއާ ބޭފުޅުންާ ތުއްޕުޅުާ އ ާ މިާ ހީވަނީާ  2025އަޅުަގނޑަށްާ

ހ މަކޮށްދެއްަވއިފި.ާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެކަންާ ނޫންކަންނޭނެގ.ާ މައްސަލަެއއްާ
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ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ސަލ މަތްކޮށްދެއްވީތީވެާ މިކަމުންާ އަޅުަގނޑުާ

އެޮގ ާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރެއްެގ2ާާާާތުެގަމތިންާ ވަނަާ

ނަން.ާ މުޙަންމަދުާނަޝީދުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ޮގތުަގއިާ

 2030އަޅުަގނޑަށްާހީވޭާމިހ ރުާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާނަންާއަޅުަގނޑަށްާކިއިއްޖެހެން.ާނުކިިއާާ

ާާވ ނަމަާއަޅުަގނޑަށްާހަނދ ކޮށްލަދީފިކަމަށްވ ނަމަ ވަނަާފަހަރަކަށ2ާާާްާއަނެއްކ ެވސް

ާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުެގާބޭނުންކުރ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާަވރަށްާބޮޑަށް.

ާ

ޢިާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އިލެކްޝަންޝުކުރިއްޔ ާ ރަީއސް.ާ ާާާާްއޒަތްތެރިާ މައްދ ެގ29ާާާާޤ ނޫނުަގިއ ާވަނަާ

 2035ާއަޅުަގނޑުާރ އްޖޭެގާާިއާއ ާނަމެއްާވިދ ޅުވެފަިއވ އިރު،ާާރުގަާވަނަާނަންބ3ާާަ)ށ(ާެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު

އޮތީމާ ލްޖުމްހޫރައީސުާ ނަމެއްާ އ ާ އެންމެާ ތެރޭަގއިާ ނަންތަކުެގާ ފޮނުްއެވވިާ ރިއްޔ ާ

ކަންބޮޑު އެކަމ ާ މިއީާއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ވ ާ

ާާ ންާރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާމަޖިލީހަށްާޖެއްސުންާކުރައްވަވަރަށްާދެރަކަމެކޭ.

އެއ  ހަމަާ ހިތ މަކުރަޭމ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވީމަާ ެއކުާާއެޮގތަށްާ

ފޮނު ސިޓީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާާވިާ އެބަިވދ ޅުވޭ، ނިންމ ލަމުންާ ާާަގއިާ މި  3ާާ2040ވީމ ާ

ިއަގންނަވ ާާޅުއްަވއިެގންާމަޖިލީހަށްާފެނިވަޑަނަންފުޅުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަިަހަ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތެއްެގާާޮގތެ މަޖީލިހަށްާ އެދެމޭ.ާ ފ ސްކޮށްދެްއވުންާ މަތިންާ ްއެގާ

ދެއްވ ށޭާމަތި ފ ސްކޮށްާ މަޖިލީހަށްާާާންާ މިއަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީމ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ފ ސްކުރީ.ާ ކުރީފަހަރުާ ނޫންބ ވަޭއާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ފެނޭާ ފޮނުއަޅުަގނޑަށްާ ސިޓީފުޅެއްާ  2045ވ ލަންާާ

ާާ ވިދ ޅުީވޮގިަތަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް، ސިޓީަގިއާ ތިޔަާ ހަމަާ ކުރީފަހަރުވެސްާ

މިސިޓީަގއިާާ އޮތީ.ާ ފ ސްކޮށްދެްއވ ފައިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަށޭާ މަޖިލީހަށްާ ހަމަާ

ހި އަޅުަގނޑުާ އޮތީމަާ ދަންނަވ ލަމޭމިހެންާ ެއވ ހަކަާ އެރީާ މީަގއިާތަށްާ ދެންާ ާ.ާާ

ާާހިތ މަކު މައްސަލައަކީ، މިރަންޖެހޭާ ހީވަނީާ އަނެއްކ ވެސްާާާާއަޅުަގނޑަށްާ ދެނަންާ

ބަ ފޮނުވ ލީމައަޅުަގނޑުމެންާ ނުެގންފައިާ ާލައިާ އައިސްދ ނެ.ާާާ  2050އަނެްއކ ވެސްާ

ާާ ާާމިފަހަރުާރައީސް،ާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ ާާއަނެއްކ ެވސް ޢިއްޒަތްތެރިާާހަމަ

ާާއަާާއަށްރައީސް ބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަންާ ފޮއްނުްއވ ލަްއވ ށޭާާޅުަގނޑުާ ސިޓީފުޅެއްާ

ާާ ފަހަރުތޯާބަލ ލ ފައިާމިކޮޅަށްާމަޖިލީހަށާްާާާފަހުމިއީާއެންމެތިނިންމ ޮގތެއްާނިންމ ފައި
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ާާ އަނެްއކ ވެސް ވ ޮގތަކީާ ނޫނިއްޔ ާ ާާމިނަންެގންނަން.ާ ައއިސްދ ނެ.ާާހަމަ މިކޮޅަށްާ

އަނެއް ބަހުއައިސްެގާ މިއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދ ންޖެހިދ ނެ.ާާކ ވެސްާ  2055ސަކަށްާ

ހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާާންވީމ ،ާމަޖީލިހުެގާވަުގތުާެގއްލިެގންދ ނީ.ާއެއެހެ

އެ މިީއާ އައްސަވ ބަލަްއވ ށޭާ ކައިރިންާ ފަހަރުތާޯާންމެރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ފަހުާ

ތިޮގތަށްާފޮނުއްވ ނެ.ާދެންާޑިމޮކްރަސީއަކީާބައެްއާފަހަރުާއެންމެާމީހަކުާމަނިކުފ ނުާާ

ާާވިދ ޅުިވއަސްާރަނަގޅު.ާބައެާ ޑިމޮކްރަސީ.ާއެީއާާްއފަހަރުާއެންމެންާވިދ ޅުވ ާެއްއޗަކީ

ޑިޮމކްރަސީ ދިމ ކުރ ތީއަކީާއެހެންވީމ ،ާ ދީމްޤްރ ތީއަކީ،ާ މިކިޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2060ާާައކީާ

ކުރަންޖެހޭނާެާ ިއޙްތިރ މްާ ެއކަންތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތް.ާ ިގނަބަޔަކުާ އެއީާ

ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާނީ،ާާަގނޑުާދަންނަވާ ހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސް.ާދެންާހަމައެއ ެއކުާއަޅުާ

ވިދ ޅުިވޮގ މުޖްތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ އެކޮމިޓީއަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ތަށްާ

ހަމަދުކުރެތ އީ ދެންާ ދަންނަަވން.ާ ވ ހަކަާ ާާވޭާ ައޅުަގނޑު އިލްތިމ ސްކޮށްާއެއ އެކުާ

ާާ ބޭނުންވަނީ، މ ތްާާރ އްޖޭެގދަންނަވ ލަންާ  2065މަނިކުފ ނޭާާާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ައށް،ާ

ާާ މިފަހަރުވެމަނިކުފ ނޭ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ މަލ މ ތްާ މަޖިލީހަށްާ ނަހައްދަވ ށޭާ ސްާާތިހެންާ

އިބްރ ހީ މުޙަންމަދުާ ފޮނުއްވަިއެގންާާއަނެއްކ ާ ޙަސަންާޝ ހު،ާ އަލްފ ޟިލްާ އ އިާ މްާ

އަނެއްކ ވެސްާއެބޭފުޅުންނަކީާމަޖިލީހުންާބޭރުކޮށްލ ާބައެއްކަމަށްވަނީނަމަާދެފަހަރުނާްާ

އެލްވީއޭާފެއި ނަހައްދަވ ށޭ.ާ އެހެންާ ައުގ.ާ ާާާާބޭފުޅުންވެސްާ ައުގ ވެްއޓިެގންާާދެއްތޯ،ާ

 2070ދ ޮގތަކަށްާެއކަންތައްާނުކުރަްއވ ށޭ.ާމ ތްާމަނިކުފ ނުާފަހަރެއްަގއިާވެދ ނެާކުރީަގއިާާ

މުޙަންމަދު ބޭފުޅަކަށްވ ތީާ އުޅުއްވިާ ަގއިާ އަުގަވއްޓ ލަންާއިބްރ ހީާާޑީ.އ ރު.ޕީާ މްެގާ

ކަމަށްވެާ ކުރަްއވަނީާ ޢިްއޒަތްތެރިާކަންތައްާ ޝުކުރިއްޔ ާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ އެހެންާ ސް.ާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ރައީސް.ާާާާ.`ާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާޝުކުރިްއޔ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  2075އ ދެ،ާ

ާށްާފުރުޞަތަ

ާާމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ފަހުާންާއަލްޙ  މިއަދުާ މައްސަލައ ުގޅޭމިހުށަމިއެދުނީ،ާ އެްއޗެއްާހެޅުއްވިާ ޮގތުންާ

އޮތްާާދަންނަވ  މިހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ލުމަށްޓަކައި.ާ

ބަ ވ ހަކަތަކަށްާ ހުރިާ ލިޔުްއވ ފައިާ ސިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުާާސިޓީަގއި،ާ ލ އިރުާ

ާާ ފ ހަަގކުރިާފ ހަަގކުރެވެނީ، މެންބަރުންާ ިގނަާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ  2080މިހ ރުާ
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ާާ ފުޅ އެކުާާނަމެއްާމިފަހަރުެގާމިސިޓީވ ާދެފަދައިންާކުރިންާމަޖިލީހުންާބަލައިާނުަގނެ

ރައީސުލްޖު މިސިޓީފުޅުަގއިާ ވަރެްއެގ،ާާފޮނުއްވ ފަިއވ ކަން.ާ ކޮންމެވެސްާ މްހޫރިއްޔ ާ

ފޮނުއްވުމަށްޓަކަ މަޖިލީހަށްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ިއާ އަނބުރ ާ ބަހަނ އެްއާާނަންތައްާ ިއާ

މިމަޖިލި ޚިލ ފުދައްކަވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ޤ ނޫނ އިާ ެވއްޖެކަންާާސްވެސްާ

މިމަޖިލީހުންާާހަަގކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާާފ  ެއީއާ ފ ހަަގކުރަން.ާ  2085މިކަނާްާައޅުަގނޑުާ

ާާ ވަނިކޮށްާޤ ނޫނީާާާކައްސ ލ ފައިނިންމަންާއޮތްާމުއްދަތުެގތެރެއިންާނުވަތަާމުއްދަތު

މިނަންތައްާާޮގތުންާސުވ ލު ާާާރިޖެކްޓްާކުރިވ ހަކަާދަންނަވ އުފެދޭޮގތަށްާ ާއޮތީތީ.ފައި

ބޭނުާއަ ދަންނަވ ލަންާ ާާޅުަގނޑުާ ާާންވަނީ، އެކަންާާޙ އެްއވެސް މިމަޖިލީހުަގއިާ ލެްއަގިއާ

ދިޔައީާ އިދ ރ ާާހިނގައިެގންާ މިމަޖިލީހުެގާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާާއެހެނެްއނޫނޭ.ާ އަށްާ

ލިބުފޮނު ސިޓީފުޅެްއާ ާާވ ާ މައްސަލަެއއް މަޖިލީހަށްާ އަދިާ  2090ހުށަހެޅުނީކަމަކަށްާާމ އެކުާ

ާާ ނޯވެއޭ.އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މީއެހެންވީމ ާާބެލޭކަށްާ މަޖިލީހަށާްާ،ާ ކުރިންވެސްާ ެގާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުންާާލިއުމެއްާ ނުވަތަާސިޓީފުޅެއްާ އެާސިޓީާކަމަށްވ ނީާ ކަމަށްވ ނީާ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު.ާާ މަޖިލީހަށްާ ރިޔ ސަތުންާ ަމޖިލީހުެގާ ޖަލްސ އެއްަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ޤ ނޫނުއެހެން ބަލ އިރުާ ެއޮގތުންާ ެއކަވީމ ،ާ މަޖިލީހަށާްާއަސ ސީަގއިާ ނިންމުމަށްާ ންާ

ދެންާދެވިފައިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުދ ކަންާ ފ އިތުެވެގންާ މުއްދަތުާ  2095ވ ާ

ދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،ާާ ވަކިޮގތަކަށްާާހަމައެއ ެއކުާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ޮއއް ކުރަންާ ދައުވަކިކަެމއްާ ޚިލ ފުވިކަމަށްވިއަސް،ާ ޤ ނޫނ ާ ބަޔަކުާ ައދިާ ލަތުެގާާވ ާ

ބޯ ޤ ނޫނަށްާ ނެެގހެއްޓުމ އިާ ވެރިނލަޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނުެގާ އެންމެާބ ާ ހިންުގމުެގާ ކަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮންނަާ އެޅިފައިާ ިއސްތަށިފުޅުަގއިާ އެމީހެްއެގާ ވ ޖިބުާ އިސްާ

ކުރައްަވއިާ އެއ އެްއކޮށްމިފަދަކަމެއްާ ހަމަާ އަދިާ ނުވ ނޭ.ާ ާެގންާ  2100ޅުަގނޑުާާއަާ

ާާ ބޭނުންވަނީ، ކޮމިޝަންދަންނަވ ލަންާ ާާއައިލެކްޝަންސްާ ާާކީ ަގއިާާދިވެހިރ އްޖޭމިއީ

ހިންުގމަށްޓަކައިާ ފުރިހަމައަށްާ އެންމެާ ވެރިކަންާ ރައްޔިތުންެގާ ޑިމޮކްރަސީެގާ މިކުރ ާ

ާާ ާާމި އިސްތިޤްލ ލ ިއާާއެވެރިކަން އެކޮިމޝަނުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދޮރޭ.ާ ަވްއދ ާ ދޮރަކުންާ

ނިންމ ާާ ިމމަޖިލީހުންާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ މިނިވަންކަންާ އެކޮމިޝަނުެގާ

ރައީސުލްޖުމްކަނިންމުންތަކަ ވަރަށްާާށްާ ކުރެްއވުމަކީާ އިޙްތިރ މްާ  2105ހޫރިއްޔ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ބޭނުންތެރިކަމެ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ައކަށްާާއް.ާ

މަސައްކަތް ތަފްޞީލުތަކ އިާ އިތުރުާ ބަޔަކުާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ތަކެއްާ
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ދިާާޮގތްާއެމަނިކުފ ނުާޤަބޫލުާކުރައްވ ާވ ހަކައ ިއާއަކުރެްއވިޮގތަކ ިއ،ާކުރަމުންެގންދ 

ކު އެޕްރެޝިޭއޓްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާއެކަންތައްތައްާ ވ ހަކަާ ރައްވ ާ

ބަލ ފައިާާދަންނަވ ކަށް މިންަގނޑުތަކަކަށްާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2110ނުޖެހޭ.ާ

ާާކަާވިސްނަންޖެހޭާކަންތައްތަ ނަންފުޅުާއަނބުރ ާމިތަނުނ2ާާާްކަށްާވިސްނުމަށްފަހުާއެ

އެކަމާ  އެހެންވީމ ،ާ ކުއިޙްާާފޮނުވ ލީ.ާ ވ ހަކައަރަންާތިރ މްާ އަނެްއާ ކަށްާާއެބަޖެހޭ.ާ

ފަހަރަށާްާވަނަމިމަޖިލީހުންާވަކިޮގތަކަށްާކަެމއްާނިންމީމ ާދެދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާ

ުއސޫލުާ ނިންމަވ ާ ކަންތަްއތައްާ ލަްއވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ަގދަބ ރުންާ ޚިލ ފަށްާ އެއ ާ

 2115ެގާމަޖިލީހަށްާމާިާތުންާރައްޔިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެގންުގޅުއްަވއިެގންާނުވ ނޭ.ާމިހ ރު

ާާ އެއްޗެއްާާދެނަމެއް ދިރ ސ ކުރިާ ކުރެވިެގން،ާ ބަހުސްާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ ހުށަހެޅިެގންާ

އެހެންވީމ ،ާދިރ ސ  ނިންމ ފައި.ާ ރިޖެކްޓްކޮށްާ އެއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްފަހުާ

މިނަންތައާްާ މިމަޖިލީހަށްާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ދައްކަވަިއެގންާ ބަހަނ ތަކެއްާ ދެންާ

ޚުދުމުޚުނުއްވިފޮ ހަމަާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކަށްާކަމީާ އުސޫލުންާ ތ ރުާ

 2120ނުފޫޒުާފޯރުވަންާއެމަނިކުފ ނުާމަސައްކަތްާކުރަްއވ ކަުމެގާވަރަށްާއަލިަގދަާދަލީލެކޭ.ާާ

ތ ކުންތ ކު މިކަހަލަާ އަަވސްާާާާނުޖެހޭއެހެންވީމ ،ާ ވަރަށްާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަތައްާ

ސިޓީގަާ އިމްލ އަރުވ ލައިެގންާ ާއިވެސްާ ާކުށްތަކ ެއއްކޮށްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާ

ާާފޮ ޒިންމ ދ ރުާރައީސެްއެގާފަރ ތުންާވެެގންވ ނެާނުއްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،

އެހެންވީމ ،ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޖްތ ޒުާާާކަންތައްތަކެއްނޫނޭ.

ާާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތ އީހުށަހެޅުއްވިާ ާާއަޅުަގނޑުާ ައދި އެއ ދުކުރަން.ާ  2125އެްއކޮށްާހަމަާ

ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ،ާ ބޭނުންވަނީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާދަންނަވަންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހެދިފަިއވ ާޤ ނޫނުތަކަށްާއިޙްތިރ މްާކުރަްއވ ށޭ.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދެްއވ ށޭ.ާ އަދ ކުރިއަާ ިމމަޖިލީހަށްާ ޒިންމ ވެސްާ މިމަޖިލީހުެގާ

ޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާާއަާއަދިާާނ ޅުއްވ ށޭ.ާހަމަާއެއ އެއްކޮށްާާމަސައްކަތަށްާހުރަސްާާ

ާާ ާާބޭނުންވޭ، ވ ހަކަފުޅުަގިއ ރަޝީދުެގާ ރިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ސިޔ ސީާާޢިްއޒަތްތެރިާ  2130މިާ

ާާ ހަސަޕ ޓީތަކ އި، ސިޔ ސީާ ޕ ޓީތަކުެގާ ދެްއކެވީތީ.ާާސިޔ ސީާ ވ ހަކަާ ދަވެރިކަުމެގާ

ެގމި އަޑުައއްސަވަމުންާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ވ ތީާާވ ހަކަައކީާ ވ ހަކައަށްާ ންދަވ ާ

މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރަްއވ ށޭ.ާ ހަޤީޤަތްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އަޣްދިވެހިރ އްޖޭެގ މަޖިލީހުެގާ ދިވެހިރަްއޔިތުންެގާ އޮތީާ ރައްޔިތުންެގާާާލަބިއްޔަތުާ
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އެހެންވީމ  ނިންމުމޭ.ާ ދިވެހިރައްޔިތުންެގާ އެީއވެސްާ މިނިންމުމަށްާޕ ޓީއަށޭ.ާ ާ،2135 

ާ..ޓީެގާކަލެކްޓިވްާނިންމުމަކީ.ންާއެބަޖެހޭ.ާދިެވހިރައެޔިތުންެގާޕ ތިރ މްކުރައިޙް

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަދަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމްާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 2140ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އަޅުަގނާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނުކުއ ދެ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާާޑުާ މިނެީގ، ޕ ޓީއަކަށްާާތ އެްއާ ަވކިާ ާކަނޑައެޅިެގންާ

މިމަޖިލީހަކުންނެއްާާލަބިއްޔަތެާއަޣްާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތްކަމަކަށްާ އެއްާ ސ ފުކޮށްާ ށް.ާާޭގކަނނެތްާ

އަޣް ާާމިމަޖިލީހުެގާ އެހ39ެލަބިއްޔަތަކީ ޕ ޓީައކަށް.ާ ެއއްވެސްާ 39ާާާާންެވއްޖިްއޔ ާ

 2145ެއއްނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިީއާހަމަާކަާިގފަނސައްޙަޮގތުންާއެާާމެންބަރުންާތިއްބެވިކަމަށް

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާާ

ާ

ާ

މަޖިލީހުެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެްއާ ކަމަކަށްާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހި ކަމެްއާ ޚިލ ފަށްާ އަޅުަގނޑަާަގވ އިދ އިާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާނިގކަމަކަށްާ  2150ކަށްާ

ވ ހަކަފުޅާުާ ފަހުމީާ އަލްހ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ އަޅުަގނޑުާ

ާނިންމ ލެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ޤ ނޫނާީާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފޭދޫ މަޖިލީހުެގާ މިދެންނެީވކީާ އަޅުަގނޑުާ ޙ ލެއްަގިއާ ެއއްެވސްާ ާއ ދެ،ާ

ލިޓަރަލްާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވާފަހުމީއަލްޙ ންާ އަޅުަގނޑުާ މ ނަާ އަޣްލަބިއްޔަތުެގާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ  2155އަޣްލަބުއްޔަތުެގާ

މ ނައެއްަގއިާނުވަތަާލުޣަވީާމ ނައެްއަގިއާމިދަންނަވަނީ،ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގތެރެއިންާާ

މިމަޖިލީހުަގއިާތިބިާއެންމެިގނަާމެންބަރުންާތިބީާއަދިާޕ ޓީތަކުެގާއަޣްލަބިްއޔަތުާއޮތީާާ

ާާ ސިޔ ސީާމިމަޖިލީހުަގއި ތ އީދުކުރ ާ އެޕ ޓީއަށްާ ޕ ޓީއ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ތިބިާ

މިހިރީ.ާ ޙަޤީޤަތްތަކެއްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ހިމެނިެގން.ާ މެންބަރުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ

 2160އެހެންވީމ ،ާކޮންމެާސަބަބަކ ހެދިކަމަށްވިޔަސްާމިމަޖިލީހުެގާައޣްލަބިއްޔަތުންާނިންމާޭާ

ޕ ޓީއި ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އެއީާ ބުނެވޭކަށްާކަމަކީާ އަދިާ ނިންމިކަމެއްކަމަކަށްާ ންާ
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މިމަޖިލީހުނާްާ ެއހެންވީމ ،ާ ސަބަބަށްޓަކައި.ާ ވިދ ޅުިވާ ތިޔަާ ދެންމެާ ނުވެސްޮއވޭާ

އަދިާ އެބަޖެހޭ.ާ އިޙްތިރ މްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުމަށްާ އެނިންމިާ

ާ..ާާއިންޑިޕެންޑެންޓްާބޭފުޅުންެވސް،ާއެވިދ ޅުވިާޖީ.ައއި.ޕީެގާބޭފުޅުންވެސްާމިކަމަށް.

ާ2165 

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފޭދޫ އެދޭކަެމއް.ާޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާއިޙްތިރ މްކުރެްއވުމަކީާ

ާރައީސްާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާފަހުމީއަލްޙ ންާ

ާ2170 

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން 12ާާންބަރު.ާމިއެޖެންޑ ާއައިޓަމްަގިއާއަދިވެސްާއިތުރު

އެބައޮތް.ާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ވ ހަކަދައްކަވަންާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުހިންމުާކަންތައްތަްއވެސްާއެބަހުރި.ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ަގއިާމިއަދުާވަރަށްާ

ބަރުންނަށްާފުރުޞަތާުާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީ،ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ފުރުޞަތާުާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމުމަށް.ާ ޮގތެްއާ މިކަމުަގއިާ  2175އަރުވ ފައިާ

ާއަރުވަނީ،ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ.

ާ

ޢިްއޒަާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާނޮޅިވަރަމް ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާތްތެރިާއ ދެ،ާ

ާާަނޝީދުާމުޙަްނމަދުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާ ކޮމިޝަންއަށްާ އިލެކްޝަންާ 3ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އުފ ކުރ ކަމެކޭ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުއްވިކަމީާ އަލުންާ ނަންފުޅުާ  2180ބޭފުޅުންެގާ

ެގޒެ ނެރުއްވ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ޓްަގިއާާއ ދެ،ާ

ޝ އިޢުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުާބެލިާބެލުމުންާއަޅުަގނޑަށްާާ

އެހެނާްާ އަލުންާ ފ ސްނުވީމ ާ ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހަޅ ާ ފުރަތަމަާ ދޭހަކުރެވޭާ

އެމ އްދ ާ ހުށަހެޅޭނޭޮގތެއްާ ނަންފުޅުތައްވެސްާ ފޮނުވިާ ކުރިންާ ނުވަތަާ ނަންފުޅުތަކެއްާ

އ ދެ ފޮނުްއވ ފަިއވ ާާމ ނަކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކޮންމެއަކަސްާ ާ،2185 

މުޙަންމަދުާ ބޭފުޅުންެގތެރެއިންާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ތެރޭަގއިާ މިނަންފުޅުތަކުެގާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ މަރުޙަލ ެއއްަގއިާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ މިއީާ ނޫމުތީ،ާ ހ.ާ އިބްރ ހީމް،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ އޮތްވ ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާާޤައުމުާ ެގާ



 82 

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ނިޒ މ އި،ާ ހިންުގުމެގާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އައިސްާ

ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ އައިާ ބަދަލުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ނިޒ މަށްާ  2190ބަރުލަމ ނީާ

އިންތިޚ ބުތަކެއްާވަރަށްާކ މިޔ ބުކަމ އެކުާބ ްއވައިދެްއވިާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅެއް.ާއ ދެ،ާ

އަދ ކުރެއްިވާާކޮމިޝަ އެމަނިކުފ ނުާ ހުންނަވަިއެގންާ ރައީސެްއެގޮގތުަގިއާ ންެގާ

ހިތްހަމަޖެހޭނާެާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީާ

ާާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގާ ނުވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންނެްއ400ާާާާކަންތައްތަކަކަށްވެސްާ އެތައްާ

އަާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ ހުޠޫއަތްތެރިާ މިާ އެތައްާާކުރިމަތިލެއްވިާ  2195ޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ އިދ ރީ އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާ ދިޔައިރު،ާ ފެންމަތިވަމުންާ 77ާާމައްސަލަތަކެއްާ

އެމަނިކުފ ނުާާ ކ މިޔ ބުކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އިންތިޚ ބެއްާ ބަހ ލެިވެގންވީާ ދ އިރ އަކަށްާ

ވަރަށްާ ހަމަާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ެއކަމަށްޓަކައިާ ހިންގަވައިދެްއވައިފި.ާ

މަރުޙަލ ަގިއާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެާ ކޮމިޓީެގާ އަދިާ ބޭނުންވޭ.ާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ ކުާ

އައިކަންާާ ހަމައަށްާ ފްލޯއ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ސްވެެގންާ ނަންފުޅުާ  2200އެމަނިކުފ ނުެގާ

އެމަނިކުފ ނަކީާާ ޤ ބިލުކަމ އި،ާ އެމަނިކުފ ނުެގާ އުފ ކުރ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މިއީާ

ޅެްއކަމ މެދުާޝައްކެއްވެސްނެތް.ާއ ދެ،ާާމިފަދަާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްާއަދ ކުރެވިދ ނެާބޭފު

ރ އްޖޭަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރައްވ ާާ މަސައްކަތްތަކެއްާ މިފަދަާ އެހެންކަމުންާ ވަރަށްަމދު.ާ ވަޞީލަތްާ އިންސ ނީާ

އެާ އަލުންާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ލިބިވަޑަިއެގންާ ތަޖުރިބ ާ  2205އެމަސައްކަތްތަކެްއެގާ

މިާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ެއއީާ ެގންދެވުންާ ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްތައްާ

މުހިންމުވ ނެކަމެއްކަމަށްާ ވަރަށްާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ ނިޒ މުާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޝ ހަކީވެސްާ ޙަސަންާ ހަމައެޮގތަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާވަރަށްިގނަާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރައްވ ފައިވ ާާދަންނަވ ނީ،ާމިާމޭރުމުންާބަލ އިރުަގއި

 2210ބޭފުޅެކޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާގ ތުންާއެމަނިކުފ ނުެގާމަސަްއކަތްޕުޅުާފެނިފައިމިވަނީ.ާާ

ވިސްނުމ ިއ،ާާ ދުރުާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ދެންނެވޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާއެމަނިކުފ ނުެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާޑިމޮކްރެޓިކްާނިޒ މުތައްާހަރު

މަސަްއކަތްޕުޅަކީ،ާ އެކުރަްއވ ާ ތެރޭަގއިާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ އިލެކްޝަންތަކުެގތެރެއިންާ

އަންނާަާ ދެންާ ތަޖުރިބ އަކީާ އެލިބިަވޑަިއެގންނެވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 2215އިންތިޚ ބުތަކުެގތެރޭަގިއވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުންކުރަންޖެހޭނޭާކަންތައްތަކެކޭ.ާާ
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މަރު އިލެކްޝަންާާއިންތިޤ ލީާ ހޮވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމުމަށްފަހުަގއިާ ޙަލ ާ

ތިބިާ ކޮމިޝަންތަކުަގއިާ އިލެކްޝަންާ ހޮވިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ކޮމިޝަންަގއިާ

ބޭބޭފުޅުންެގާތެޖުރިބ އ އިާއެކަންކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކެރީާޮއންާނުކުރ ކަމަށްވަންޏާ 

ައޅުަގނޑަ މައްސަލައަކަށްާ ވަރަށްބޮޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާާއެާ ށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ެއހެންވީމ ،ާ އެދަނީ.ާ ދިމ ވެެގންާ ޤައުމަށްާ  2220އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިއޮތީާ ރައީސްކަމުެގާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނ އިބުާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންާ

މަޤ މުަގއިާހުންނެވިާސިރ ޖްެގާނަންފުޅުވެސްާއަނެްއކ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހަށްާ

އެހެ ހަމާަާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާ މިމަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޙަޤީޤަތަކީާ ންވީމ ،ާ

މިބޭފުޅުންެގާާ ބޭފުޅުންނަކީވެސް.ާ މިހުރިހ ާ ބޭފުޅުންނޭާ ފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ ާ

މިބެލެނީކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނޭާ ރައީސަށްވެސްާާާާޤ ބިލުކަމަކަށްާ  2225ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ވަރަށބޮޑަށްާ މަޖިލީހުންާހަމަާ އްޔިތުންެގާ

ފ ސްކުރަްއވަިއެގންާމިބޭބޭފުޅުންާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަންަގއިާެއތިއްބެވީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ސަބަބުން،ާާ ނިންމެުވންތަކެއްާ ނިންމެވިާ ސަބަބުންާ ތިއްބެވުުމެގާ އެތިއްބެވިާ

އިުމެގާާ ަގވ އިދުތަކުެގާ ޤ ނޫނުތަކ ިއާ ޖެހިވަޑައިަގންނަވ ނެާ ނިންމަވަންާ އެބޭބޭފުޅުންާ

ކޯޓަށްާތެރެއި ދ ނެ.ާ ކޯޓަށްާ މީހުންާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ ެއކަމ މެދުާ ޮގތްތަކެއް.ާ ވަކިާ  2230ންާ

ނިންމ ނީ.ާ ރައްޔިތުންާ ދެންާ ކުރީމ ވެސްާ ކަންތައްާ އަންގ ޮގތަކަށްާ ކޯޓުންާ ދިޔައިމަާ

އެހެންވީމ ،ާރަްއޔިތުންެގާނިންމުންާއެއޮތީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާތިމަރަފުށީެގާވޯޓުފޮށީެގާާ

އަޅުަގނޑު އެތައްާާނަތީޖ އިންވެސްާ މިކަހަލަާ އެހެންީވމ ،ާ އެނިގފައި.ާ ެމންނަށްާ

އިލެކްޝަންާާ ހ މަވެފައި.ާ އެހެރީާ ނިންމުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަކުންާ

ނަހަދ ކަށް،ާ ޮގތްތަކެއްާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2235ކޮމިޝަނަކުންނެއްނޫންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެނެގންާއެބައޮތްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާާ

މުޙަންމަދާުާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ ބޭފުޅުންނަކީާ އެންމެާ ތިއްބެވިާ ހޮވިވަޑަިއެގންާ

ބޭއްިވާާ ހުންނަވަިއެގންާ ރައީސަކަށްާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ އިބްރ ހީމްާ

އިލެކްޝަނެްއަގއިާވ ދަކުރަްއވ ާކ މިޔ ބުކުރައްަވިއެގންާަވޑަިއެގންތިއްބެވިާބޭބޭފުޅުން.ާާ

އެ ތެރެިއންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިލެކްޝަންާހަމަާ މިާ މިބޭބޭފުޅުންާ  2240ންމެންނަކީވެސްާ

އެހެންވީމ ،ާ މީހުން.ާ ތިބިާ އައިސްސަާ މިތަނަށްާ ތިއްބަވަނިކޮށްާ ކޮމިޝަންަގއިާ

އެބޭފުޅުންނަށްާ ޤަބޫލުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަންކަންާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ އެބަޖެހޭ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަޖުރިބ ައކީ،ާ ާާލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ

އެބަޖެހެއާޭާ މިތަޖުރިބ ާ ދަންނަވަންޖެހެނީ،ާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ބޮޑުވ ނީާާ ޤައުމުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އޭރުންނޭާ ެގންދަން.ާ  2245އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަރައްޤީކުރެވޭނީ.ާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިވިސްނުމުގައޭ މިސްރ ބުކުރެވޭނީ.ާ ނަންފުޅުާާާދިމ އަކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާފޮނުވ ފައިާެއއޮތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

އެންމެފަހުންާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2250ާޝުކުރިއްޔ ާ

ލިބިފައިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ނެުގނުދުވަހުާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުާާމިކަމ ުގޅިެގންާ ބަލ އިރުަގއިާ ރިޕޯޓަށްާ ވ ާ

ބައްލަވ ފަިއާާ ކޮމިޓީއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދެބޭފުޅުންނަކީވެސްާ ދަންނަވ ނީ،ާ

އެދެބޭފުޅުންނަށްާމ ކްސްާރަނަގޅަށްާލިބިަވޑަިއެގންފަިއވ ާދެާބޭފުޅުންނޭ.ާވޯޓުާދިންާ

ާާ އަދަދަކީ ހަމަަގ68މީހުންެގާ ހ ޒިރެްއނުވެވޭ.ާ އެދުވަހުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އިުމވެސްާާ.ާ

އެފަހަރުާ އިބްރ ހީމްާ މުޙަންމަދުާ ވޯޓަކުންާ ހަތަރުާ ތިންާ  2255ގ ތްަގޑަކަށްާ

ހޮވިވަޑައިނުެގންކަމަށްވަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާކުޑަކޮށްާމަްއސަލަާއެބަާކުރިމަތިވޭ.ާާ

އެންމެފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާމިމައްސަލަިއެގބ ވަތުންާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވ ލ ނަންާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ އަށް.ާާއަދިާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން

އަދިާާ އިބްރ ހީމ އިާ މުޙަންމަދުާ ފަހަރެއްަގއިެވސްާ މިެވެގންުއޅޭކަަމކީ.ާ މިއީކަންނޭނެގާ

 2260ޙަސަންާޝ ހުާކުރިކަމެއްކަމަށްާބުނެވޭކަށެއްާނެތް.ާއެއީާަވރަށްާހ މަބޮޑުޮގތެއްަގއިާ

ުގ ވޯޓުާ ދައްކައިެގންާ ދުރަށްާ ހަމަާ އެންމެންނަށާްާޓީވީަގއިާ ހަމަާ ޓީީވަގިއާ ނީ.ާ

އެނިގެގންާމީޑިއ ާތިބެެގންާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާވޯޓުލ ާނިންމީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާ

 ދަންނަވ ލަންއޮތްާއަނެއްާވ ހަކައަކީ،..ާ.

ާ

 2265ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ާޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()ނި

ާ

އެވ ހަކަފުޅުާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފޭދޫ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ
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ހުށަހެޅިފައިވ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާފަހުމީއަލްޙ ންާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ ނުފެންނ ތީާ މައުޟޫއަށްކަމަށްާ  2270އެދައްކަވަނީާ

ދައްކަވަނީާާމައްސަލައ ބެހޭޮގތުންނެއްނޫ އެވ ހަކަާ ދައްކަވަނީކީ.ާ އެވ ހަކަާ ންާ

ާނިމިެގންދިޔަާއިންތިޚ ބ ބެހޭޮގތުން.ާއެހެންވެެގންާއެވ ހަކަާފ ހަަގކޮށްލީ.ާާ

ާ

ާ

މެންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ  2275ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާފެހެއްޓުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާާވ ހަކަފުޅުާމައުޟޫެގތެރޭަގއިާހިާ

ާ

އެނޭގ.ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު އަސަރުކުރ ނެކަންވެސްާ ވަރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާވަރަށްާއެކަމ ާހިތ މަވެސްކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާާއެހެންނަމަވެސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު

 2280ހަކީާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާމިޮގނޑިާލިބުނީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާއުފ ކުރުން.ާާއުފ ކުރ ާދުވަ

މިތަނަށްާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅަކުާ ކޮމިޝަނަށްާ ކަރަޕްޝަންާ އެންޓިާ

ނަންފުޅެްއާާ އޮތްާ ފޮނުވ ފަިއާ ބ ރުެގދަށުންާ ލިބިދޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ެގ ބޭނުންފުޅުވީމ ާ ެގންދަަވންާ ވޯޓުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިތަނުަގއިާ ނުދީާ ންދިޔަާ

އަމިއްލަފުޅަށްާ ިމތަނުންާ ބޭފުޅަކުާ ބޯޑަށްާ ކަރަޕްޝަންާ އެންޓިާ މިހ ރުާ ނަަގިއެގންާ

ހުއްދަވެެގންދ އިރުަގިއާާ ޤ ނޫނުަގިއާ އެބައިާ އެއޮތީ.ާ  2285ޢައްޔަންކޮށްފައިާ

ފޮނުވުމަކީާާ ނަންފުޅެއްާ މިތަނަށްާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް،ާ

އެީއާާރައީސުލްޖުމް ދެކޭކަމެްއކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ނުކުރެވޭނެކަމެްއކަމަށްާ ހޫރިއްޔ އަށްާ

އިލެކްޝަނ ބެހޭާ މަޢ ފްކުރަްއވ ތި.ާ އިންތިޚ ބަށް،ާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ޯގހެއް.ާ

ދެފަހަރަށްވެސް.ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ނުފޮނުވޭނެއެކޭާ ނަމެއްާ ބުނެފައެއްނޯވޭާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ފޮނުވަންޖެހޭ ނަމެއްާ އ ާ ބުނެފައެއް.ާ ޤަބޫލު.ާނޯވޭާ އެކަންާ އެބައޮތް.ާ ބުނެފައިާ  2290ނެއޭާ

ބުނެފައިާ ނުފޮނުވޭނެއޭާ ނަމެއްާ ބ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ހަމަާ އެހެންނަމަވެސްާ

ާނެތީމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާއެކަންާކުރެވޭނެއޭ.ާދެން..ާ.

ާ

ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ބެހޭ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރާ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

 2295ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާ.

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގ،ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާަގލޮޅުާދެކުނު ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޤ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް އިނޭގތޯ.ާ ދެކޭތީއެއްނޫންާ އެޮގތަށްާ އެޮގތަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ  2300ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާލިޔެވިފަިއއޮތީމަ،ާޤ ނޫނުަގއި.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

މެންބަރާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 2305ާވ ހަކަފުޅުާެގންޮގސްދެއްވ ާ.

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު މީަގިއ75ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެނޭގނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބަލ ލީމަާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

ޢަމަލުކުރަންވ ނީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ާމިއޮންނަނީ،ާ ޤައުމީާާ

ެއއްވެސްާާ އަދިާ އިސްކަންދީެގންނޭ.ާ މަންފ އަށްާ ލ ބަޔ ާ ރައްޔިތުންެގާ މަޞްލަޙަތ އިާ

 2310ވަތަާއެމީހަކ އިާޚ އްޞަާުގޅުމެްއއޮތްާއެހެންާމީހެއްގެވެސްާާމެންބަރަކުާއެމީހެއްެގާނު

އަދިާ ނުވ ނެއޭ.ާ ބޭނުންކޮށްެގންނެއްާ މަޤ މުެގާ ކުރިއެރުމަށްާ މަޞްލަޙަތެއްާ ޒ ތީާ

އެބައިމީހުންާއެބައިމީހުންާއިންތިޚ ބުވީާދ އިރ ތައްާތަމްސީލުކުރުމުަގއިާމުޅިާޤައުމ އިާާ

ރިޢ ޔަ މަންފ އަށްާ ލ ބަޔ ާ ރައްޔިތުންެގާ ނ ދޭާހުރިހ ާ ީމަގިއާ ތްކުރަންވ ނެއޭ.ާ

ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެއެކޭ.ާ މިތަނުަގިއާ ކަންތައްތައްާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އެމް.ޑީ.ޕީ.އ އިާ

ރަނަގޅަށްާ ހަމަާ އެްއޗެއްާ މިކިޔޭާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ މިދަންނަވ ލީ.ާ  2315އެހެންވެެގންާ

މިއޮތްާ މިހ ރުާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެނޭގ.ާ

އެންޓިމައްސަ ކުރީަގއިާ އެންޓި-ލައަށް،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބޯޑްަގއިާ -ކަރަޕްޝަންާ

ކަރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާނަންފުޅުާލިބުނީމ ާކޮމިޓީަގއިާވ ހަކަާދައްކަދައްކ ާޮއއްވ ާާ

އެނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދަންާބޭނުންވެެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެދިވަޑަިއަގތީމ ާ

އެއް ވޯޓަކަށްާ މިތަނުަގއިާ ވޯޓަކަށްާާފޮނުވ ނުލ ާ ނަންފުޅުވެސްާ ދެާ މިާ  2320ސެިވޮގތަށްާ

ކޮމިޓީަގިއާާ ފެނިއްޖިއްޔ ާ ެގންދަންާ ކޮމިޓީއަށްާ ބަލަިއަގނެ،ާ އައްސަަވއިެގންާ

އެމަސައްކަތްާކުރިއަށްެގންދިުއމަކީާއޮތްކަމެއްާނޫންތޯއޭ.ާެއކަންާއެޮގތަށްާކުރެވޭނޭ.ާ

ކަންތަ ނުކުރެވޭާ ކަންތައްތަކ އިާ ކުރެވޭނެާ ދެންާ ނެތޭ.ާ މިދަނީާނުކުރެވޭނެެއކޭާ ކ އިާ
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ވަކިހިސ ބަކަށްާައއިމަ.ާއެހެންާއެކަންާދިމ ވ ނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާކުރިންވެސްާ

ރަންާ ދުވަހެއްާ ހިތ މަކުރ ނެާ ވަރަށްާ މީހުންާ ބަޔަކުާ މިއަދަކީާ  2325ދެންނެވިޮގތަށްާ

ޮގނޑިއެއްާެގއްލިެގން.ާެއއީާމައްސަލަެއއްެވސްާނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާ

ެގާޒިންމ ާމުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމ އި،ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންަގިއާާދަންނަވ ނީާއެކަމު

ތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާބޮލުަގއިާއެޅުވޭނެާފުރުޞަތެއްާނެތޭ.ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާދެންާާ

ެއާާ ެއވޯޓުންާ ނެިގްއޖިއްޔ ާ ޯވޓެއްާ މިތަނުަގއިާ ދޭތެރޭަގިއާ ދެބޭފުޅުންނ އިާ އެާ

 2330ާރ ނެކަމުެގާޔަޤީންކަންާއެބައޮތޭ.ާާދެބޭފުޅުންާމިތަނުންާހަމަާރަނަގޅަށްާކ މިޔ ބުކު

ާ

ދެކުނު،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގލޮޅުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ިއށީނދެވަޑަިއެގންދެްއވ .ާާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ދެކުނު ަގލޮޅުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ ެގާއިށީނދެވަޑަިއެގންދެއްވ .ާ ާ

 2335ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއ ދެ،ާމިހ ރުާބައެއްފަހަރުާއެބަހީވޭާމުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމ އި،ާޝ ހުއ އިާމެދުވެރިކޮށްާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ކޮށްފައިއޮާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ކަންތައްތައްާ މެންބަރަކުާާބައެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ މިތ ކުާ  2340ތޭ.ާ

ާއެވ ހަކަެއއްާނުދައްކަވ ާދެއްތޯ.ާާ

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާއެއީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދައްކަވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފުރުޞަ ވިދ ޅުވ ކަށްާ ެއއްޗެއްާ ޖަވ ބުދެްއވުމުެގޮގތުންާ  2345ތެއްާނޯންނ ނެ.ާވ ހަކަފުޅަކަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލެްއވީކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާ

ާާ މިހ ރު ަގޑިާ އަޅުަގނޑުމެނ12:00ާާާްއަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއދިޔައީ.ާ ފަހަނައަޅ ާ އިންާ

12ާާާާތ ވަލްާހަމަޖައްސ ފައިާއޮންނަޮގތުންާާ ށްާމިއޮންނަނީާހުސްވަުގތުކޮޅެއް.1ާާާާއިން

ާާއެހެންވީ މަސައްކަތ1ާާާާްމ ، އަދިާ ފަށ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުާ ޖަހ އިރުާ

އެދެން.ާާ ތިއްބެވުންާ އިށީނދެވަޑަިއެގންާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2350ފަށ އިރު،ާ
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ދަންނަވ ލިޮގ ކުރިންވެސްާ ފަށ ިއރުާ މަސައްކަތްާ ލިސްޓްަގއިާއަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ތަށްާ

ާ އެދިވަޑަިއެގންފަތިއްބެިވ،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވންާ ތިއްބެވިާ އިާ

ޮގތެއްާނިންމުމަށްާ މެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާމިކަުމަގއިާ

ާާ ހަމައަށ1:00ާާާާްމެންބަރުންނަށްާވޯޓަކަށްާދަންނަވ ލަންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުމެން އ އިާ

 2355ާހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްާމެދުކަނޑ ލަން.

ާ

ާ]ށ13:01ާްނ12:03ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[

ާ

އަޅުަގނޑުާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ  ކުރިއަށްެގންދަން.ާ ފަށައިެގންާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާ.`

ާާ މަްއޗަންޮގޅީާފުރުޞަތު މެިެންބަރުާާާާމިއަރުވަނީ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  2360އުތުރުާ

ާއަޙްމަދުާދީދީާއަށް.ާމ ރިޔ 

ާ

ރައީސް.ާާާދެކުނުާދ އިރ ެގާާާޅިމައްޗަްނގޮާ ިއއްޒަތްތެރިާ ފަށ އިރުވެސްާާޝުކުރިއްޔ ާ ވ ހަކަާ މިއަދުާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާދީދީާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދު ގަވ ިއދުެގ މަޖިލީހުެގާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ މ އްދ ،2ާާާާއަޅުަގނޑުާ ާވަނަާ

 2365މަޖިލިހުެގާރައީސަކީާަވކިާފަރ ތަކަށްާނުޖެހިާއިންނަަވއިެގންާމަޖިލިސްާހިންގަވ ނެާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ލި ާާބޭފުޅެއްކަމަށްާ އަދި އެޖެންޑ އަށ14ާާާްޔެފައިޭވކަމ ިއާ މަޖިލީހުެގާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކަމެއްކަންާާ އޮތްާ މެންބަރުންނަށްާ ރައީސ އިާ މަޖިލީހުެގާ އިޙްތިރ މުކުރުމީާ

ފުޅ ާާ ވަރަށްާ ވ ހަކައަކީާ ދަންނަވަންާ ފަށ ނީވެސް.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމުންާ

ނަާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތާުާދ އިރ ެއއްަގއިާވ ހަކަދައްކަވަން،ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާވަރަށްިގ

އޮތްާާ ފޮނުއްވިާސިޓީަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުޑަވެިެެގންާ އެންމެާ  2370ދެއްަވއިެގން،ާ

ވ ހަކަތަކެްއކަމަށްާ ުގޅުންހުރިާ މިމަޢުޟޫއ އިާ މިދެކެވުނީާ ވ ހަކަވެސްާ ޢިމްލ ކުށުެގާ

ވ ހަކަވެސްާާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވިމަ،ާ ބައްލަަވއިެގންކަމަށޭ.ާ

ދެވަނަާބައްލަވަާ ފަށ ނީވެސް.ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ބަލަމުންާ އިަގންނަވ ނެކަމަށްާ

އެޖެންޑ ކުރެްއިވއިރުާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަައކަށްާ

އެކަމ މެދުާ ެގންދެވީމ ާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  2375ކުރީދުވަހެްއަގއިާ

ކުރަްއވ ފައިާއޮތީާއެޤ ނޫނުަގއިާެއކަމ ބެހޭޮގތުންާާޮގތެއްާނިންމުން،ާެއޮގތަށޭާެއޖެންޑ 

މަސައްކަތުާާ ިވއްޔ ާ ރަނަގޅަށްާ އޮތީމަ.ާ މަނިކުފ ނުެގާ އުފެދޭކަމަށްާ ޝައްކެއްާ
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އަޅުަގނޑުާާ ޮއންނ ނެކަމަށްާ ކުރަްއވ ފަިއާ އެކަންާ ލަފައ އެކުަގިއާ ކޮމިޓީެގވެސްާ

ާމެންބަރުނާްާޤަބޫލުކުރަނީ.ާމިއަދުާއެޖެންޑ ަގއިާިމއޮތީ،ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނަށް

ާާ އަޅުަގނޑ7ާާާާުހޮވުމ ބެހޭޮގތުން ބެހޭޮގތުންކަންާ ހޮވުމ ާ ކޮމިޓީެއއްާ  2380މެންބަރުންެގާ

އަޅުަގނޑުާާ މިވ ހަކަކަންވެސްާ މިއޮތީާ އެޖެންޑ ަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންވީަމ،ާެއީއާޤ ނޫނުަގއިާވަކިޮގތަކަށްާނުަވތަާއޮޅުމެއްާއަރ ޮގތަށްާ

ނެތްކަ އެޮގތަށްާާއެކަންާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ދެކެވަޑައިަގންނަވަިއެގންާ ންާ

ކަމެއްަގއިާާ މިފަދަާ ެއީއާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އެޖެންޑ ކުރެއްީވކަމަށްވެސްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އ ދެ،ާ ވ ތީވެސް.ާ އެޖެންޑ ކުރަްއވ ފައިާ ޮގތަކަށްާ އެނޫންާ  2385ކުރީަގއިާ

169ާ ކޮމިޝަާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ މ އްދ ަގއިާ ނަރުންކަމަށްާވަނަާ

ތަޢުލީމީޮގތުންާ އެމީހުންނަކީާ އެބަހުރި.ާ ޝަރުޠުތަކެއްާ ޢައްޔަންކުރެވޭނެާ

ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ މީހުންކަމަށްާ ހުރިާ ޤ ބިލުކަންާ ތަޢުލީމ އިާ އަދިާ ޤ ބިލުކަންހުރިާ

މެންބަރުންާ އެާ ކޮިމޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ އެާ އިނީމުާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮންނަނީ.ާ

ކޮމި ބެލިާ އެހުރިހާ ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ ފެނުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  2390ޓީަގިއވެސް.ާ

މެންބަރުންގައިވެސްާމިދެންނެިވާޝަރުތުާހަމަވ ޮގތަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާޑިމޮކްރަސީެގާާ

ބަލަންޖެހޭނީ.ާާ މ އްދ ައކަށްނޫންާ އެންމެާ ޤ ނޫނުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ

ވަ ދަނޑިަވޅެްއަގއިާ އުނދަޫގާ ވަރަށްާ އެބޭފުޅުންނަކީާ ނ ޒުކުާޙަޤީޤަތުަގއިާ ރަށްާ

ބޭފުޅުން.ާ ކުރެއްވިާ އެކަންކަންާ ވަރަށްާ އޮއްވ ާ ޤައުުމާ މަތީަގއިާ ފައްތަރެްއެގާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އިންތިޚ ބަުގއިާ ރިޔ ސީާ ކުރީފަހަރުާ ނުދެކެމޭާ  2395އެމް.ޑީ.ޕީައކުންާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ ކެންޑިޑޭޓް،ާ

ސަ ލިބިެގންާ ެއާާމެންޑޭޓްާ ހަމައެކަނިާ އެއީާ ޙަވ ލުވެަވޑަިއަގތީމ ާ ރުކ ރ އިާ

އެޮގތަށްާ ހަމަާ ޤ ބިލުކަމެްއކަމަށް.ާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ އެާ މެންބަރުންެގާ

ހިތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިންތިޚ ބުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދިމ ވިާ

 2400ާކަހަލަާކަންކަމެއްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންެގާހިތުަގއިާވަރަށްާއުދ ސްތަކެއްާއުފެދޭނެ

އެކަމަށްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެެގންދިޔައިރުވެސްާ

ބޭފުޅުންނަކީާާ ެއތިއްބެވިާ ކޮމިޝަންަގއިާ އިލެކްޝަންސްާ ެއއީާ ބެއްލެވުމެއްނެތިާ

ހަމަވ ާ މިޝަރުޠުތައްާ ބަލ އިރުާ ތަޢުލީމަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ ޤ ބިލުކަމ ާ އެބޭފުޅުންެގާ

ދެކެވަޑަ އެހެންވީމަ،ާާބޭފުޅުންކަމަށްާ ފޮނުއްވ ފައި.ާ އެހެރީާ ިއަގންނަވަިއެގންާ



 90 

އަޅުަގނޑުާާ ނުވޭ.ާ މިކަމުަގއިާ ކަންކަމެއްާ ޒ ތީާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ  2405އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ިމުއޅެނީާ ިމވެެގންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވ ހަކަައކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ

ަމސް ބަޔަކަށްާ ވަކިާ އެްއޗެްއ،ާ ބުނެއުޅޭާ މީހުންާ ކަނޑޭާރ އްޖޭަގއިާ ނުބޭނުނީމަާ

ާނުބައިކުރ ނީާ..ާ.

ާ

 2410ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެިެރިާމެންބަރު.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ނިޒ މ ބެހާޭާާއުތުރުާދ އިރ ެގާާޅިމައްޗަްނގޮާ ވ ހަކަދައްކަވ ހެންާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާދެން،ާ

ާެގާދަށުންާކަންނޭނޭގާވ ހަކަދައްކަން.ާކަނޑު،ާިމއުޅެނީާދެބަފައިކަލުންެގާާނުކުތ އެއްާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ

ާއިލެކްޝަނަށްާރަްއޔިންތުންާނުހޮވިމ ...ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2415 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ކޮމިޝަާއުތުރުާދ އިރ ެގާާޅިމައްޗަްނގޮާ އިލެކްޝަންާ ފުރުޞަތާުާދެންާ ނިންމ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނުބައިެގން.ާ ާންާ

ާދެއްވ .ާއެހެންާާބޭފުޅުންނަށްވެސްާހަމަާއެހެންާދެއްވ .ާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ
 2420ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާނިންމ ލަދެއްވ .ާޝުކުރިްއޔ ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާފަނީާނިންމ ލަން.ާދެބަފައިކަލުންނަށް....އަޅުަގނޑުާމިހިާއުތުރުާދ އިރ ެގާާޅިމައްޗަްނގޮާ
 2425ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އަޙްމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.

ާ2430 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަމުންާެގންދަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑަިަކަށްާހީެއއްނުވޭާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާިވލިމ ފަްނނު

އަޅުަގނޑުާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ ދައްކަވަނީ.ާ ވ ހަކަާ ދެބަފައިކަލެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ މަޢުޟޫއ ިއ،ާ ާމިއަދުެގާ

ދަންނަވ ލ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިތަށްއަރ ާ ޮގނޑިާާހަމަާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ހަމައެއީ،ާ  2435ނަމޭާ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިްއޒަތްތެރި....

ާ

ާ

ޤަބޫލުނުކުރަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުތައެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ .ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 2440ރިާމެންބަރާުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެ

އަޅުަގނޑަށްާހަނދ ންކޮށްދެްއިވާވަކިާފަރ ތަކަށްާނުޖެހިާަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ހިތަންާއިންނަާމީހެއްކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާެއޮގތަށްާެގންދެވޭތޯާމިމަސައްކަތްާކުރަނީ.ާާ

ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާަވުގތަށްވެސްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތަވައިދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ

އެއޮތްާާާއުތުރުާދ އިރ ެގާާޅިމައްޗަްނގޮާ ފޮނުއްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދަންނަވ ނީާ ނިންމ ލަމުންާ  2445ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މެންބަރުންނޭ.ާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާ ތިއްބެވިާ ކޮމިޝަންަގއިާ ިއލެކްޝަންސްާ މިހ ރުވެސްާ ާމެންބަރުންނަކީާ

ބޭނުންނަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހަށްާ ނެތްކަމަށާްާއަޅުަގނޑުމެންާ އިތުބ ރުާ އަޣްލަބިއްޔަތަށްާ މަާ

ާނެޭގނެއޭ.ާާ

ާ

 2450ާިަމަެވއްޖެ.ާާހވަުގތުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އެޮގތަށްާާާއުތުރުާދ އިރ ގެާާޅިމައްޗަްނގޮާ ނުވަތަާ ޝަރުޠުހަމަނުވ ކަމަށްާ އެމީހުންާ ނުކޮށްާ އެކަންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ނިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ އަޅުަގނޑުމެންާާހިތުހުރިޮގތަިަށްާ ނޫނޭ.ާ އޮތްކަމެއްާ މިމަޖިލިހަށްވެސްާ ާންމުމަކީާ

އެްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤ ނޫނުެގާ ހިންަގންވެއްޖެއޭ.ާ މިމަޖިލިސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާ

 2455ާމ އްދ އަށްާބަލ ފައި..ާ.

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާއިނޭގތޯާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއަނެއްާމ އްދ އަށްާނުބަލ ާކަންތައްާކޮށްެގންާނުވ ނެއޭާޝުކުރިއްޔ ާ..ާ..ާދ އިރ ގެާއުތުރުާާޅިމައްޗަްނގޮާ
 2460ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާ
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ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދ.ކުޑަހުވަދޫާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ފަށަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާދ ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ލިސްޓަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އ މިރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއިރ ެގާ

 2465ތ އީދުކުރަން.ާހަމައެހެންމެ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާދަންނަވަންާއޮތީ،ާމިނަންތައްާއަނބުރ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޮގތެއްަގިއާމެންބަރުންާނިންމެވިާ އަންނަންޖެހުނީާމިމަޖިލީހުންާޒިންމ ދ ރުކަންާކުޑަާ

ާާނިންމެވުންތަ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިެގންުގޅޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަނ5ާާާާަކެްއެގމަތީންނޭ.ާ

ބ ރޭ.ާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ބ ރަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަބުނޭާ މ އްދ ަގިއާ

ާާ އެޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ރައްޔިތުންެގ75ާާާހަމައެހެންމެ،ާ ެއބަބުނޭ،ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކި ޢަމަލުކުރައްވަންވ ނީާ މެންބަރުންާ ޙައްޤުތަްއާާމަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ  2470ހިނެއްކަން.ާ

ރައްޔިތުންެގާާ އޮތްާ އެޤ ނޫނުަގއިާ ހަިަމަާ ކިހިނެއްކަން.ާ އަދ ކުރ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ަގއިާމިއޮތްާހުވ ެގާތެރޭަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ1ާާާާމަޖިލީހުެގާހުވ ،ާޖަދުވަލު

ޢިްއޒަތްތެރި ހުވައަކީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއޮތްާއެއްޗެއް.ާ މިާމެންބަރުންެގާ ާރައީސް،ާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ހިތުމަށ އިާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ އިސްލ މްދީނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ރަްއކ ތެރިުވމަށްާ ޙައްޤުތަކަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ  2475ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ާމ ތް ކޮމިޓީއަކުންާهللا މިމަޖިލީހުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުވ ކުރަނީ.ާ ަގންދީާ

ާ ޤ ބިލުކަމަށްާ އިނޭގތޯ.ާާއެބޭފުޅުންާ އޮތީާ ފޮނުއްވ ފައިާ މިތަނަށްާ ނިންމަވ ާ

އެބޭފުޅުންާާ މައްސަިަލައެއްާ ޒ ތީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާ

އެާާ ޙައްޤުތައްެވސްާ އެބޭފުޅުންެގާ ރައްޔިތުން،ާ ދިވެހިާ ެއއީެވސްާ ބޭރުކޮށްލުމުަގއ،ިިާ

ހުވައ އި ކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވއްޖިއްޔ ާ އެހެންކަމަށްާ  2480ައޅުަގނޑަށްާާާާނިުގޅަިއަގތީ.ާ

ޚިލ ފުވެވުނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމެންޑޭޓް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހުވ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ އޮތް ޕ ޓީއަކަށ75ާާާާްޢަމަލުކުރަންާ ވަކިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނެތްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ނޫނީާާ ޯވޓުދެވޭނެިެއެކޭ،ާ ބުރަތިބެާ މީހަކަށްާ ަވކިާ ނޫނީާ ތަޢައްސަބުވެތިބެާ

މަސައްކަތްކޮ ޙައްޤުބަސްާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއީާ ވ ނެއޭ.ާ ށްެގންާ

ޙައްޤުޮގތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަނެއް.ާ  2485ބުނަންޖެހޭާ

މިހުރިހ ާާ ޤަބުިުލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަނެއް.ާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ

ބޭ ދިރ ސ ކުރަންޖެހޭނެާ އަލުންާ މިމަޖިލީހުންާ އެހެންނޫނާީާބޭފުޅުންނަކީވެސްާ ފުޅުން.ާ

ކޮމިޓީންާ މަޖިލީހުެގާ ތިއޮތްާ ފަށްޓަވ ފަިއާ ކުރިންާ ޢަމަލުކުރައްވަންާ މަނިކުފ ނުާ
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ފޮނުވ ޮގތަށްާބެއްލެވުެމއްާނެތިާވޯޓަށްާައއްސަވ ކަމަށްވ ނަަމާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާާ

ެގންދަވ ށޭ.ާާ ކުރިއަށްާ ނިންމަވަިއެގންާ ކޮމިޓީކަމަށްާ އެއީާ އެކީާ މަޖިލިސްާ  2490މުޅިާ

ފޮނުަވިއެގންާާކޮމިޓީއަށް އެޮގތަށ7ާާާާްާ ެގންނަވ ފައިާ އަލުންާ ފަހުންާ ދުވަސްާ

ެއީއާމަޖިލީހުންާއިތުރުާވަުގތުތަކެއްާބޭކ ރުކުރެއްވެނީއޭ.ާާ މަސައްކަތްާނުކުރަްއވ ށޭ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ.

ާ

މެންބަރުާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިްއޒަތްތެިެރިާ ރިޔ ސަތަށްާާާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުންާ  2495ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުޖެހިާ ަވކިފަރ ތަކަށްާ މިާ ރިޔ ސަތުންާ ފަދައިންާ ހަނދ ންކޮށްދެއްވ ާ

މަސައްކަތްކުރުުމެގާއިތުރަށްާރިޔ ސަތަކީާބަހުސްަގއިާބަިއވެރިވ ންޖެހޭާފަރ ތެއްވެސްާާ

އެހެންވީމަާ، ނުދޭ.ާ ަގވ އިދަކުންާ މަޖިލީހުެގާ ހުއްދަެއއްވެސްާ ބައިވެރިވުުމެގާ ާނޫން.ާ

ނެތްކަމެްއާާ ަގވ އިދުަގއިާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ގަވ އިދަކުންާ މަޖިލީހުެގާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އެދިވަޑައިނުަގތުންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރުމަށްާ  2500އެޮގތަށްާ

ދަންނަވަންާާ އެްއޗެްއާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ އެދިވަޑަިއަގންނަވަންޏ ާ ެއޮގތަށްާ އެދެން.ާ

ޖެހިދ ނެ. ާފަހަރެއްަގއިާ މަޖިލީހުެގާާާ ޢަމަލުކުރަންވީޮގތްާ މިމައްސަލ ަގއިާ އެީއާ

މެންބަރުންާ ޢިްއިްޒަތްތެރިާ ޢަމަލުކުރެވޭނީާ ޮގތަކަށްާ އެނޫންާ އެބައޮތް.ާ ަގވ އިދުަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އެވ ހަކަާ ހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ސްކުރެްއވުމަށްފަހު.ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ

 2505ރޭޝަނަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށ އިާތިޔަާބޭފުޅުންެގާކޮންސިޑަ

ދޭތެރޭަގިއވެސްާާ ީމހަކ ާ އިންނަާ މިތ ާ ހަމްދަރުދީއެއްާ ކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ

މެދު ފުަވއްމުލަކުާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ާެގންުގޅުްއވ ށޭ.ާ

ާ.ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

ާ

ރަާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މަރުޙަބ ާ  2510ާއީސް.ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާ މިތ ނަގިއާ އ ދެ،ާ މުސްޠަފ .ާ މުޙަންމަދުާ ާމެންބަރުާ

އަދިާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބެހޭޮގތުންާ ނަންފުޅުތަކ ާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ

ޙައިސިއް ޤ ނޫނީާ ވަރަށްިގނަާާމީެގާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބެހޭޮގތުންާ ޔަތ އިާ

ސުވ ލުތަކެއްާއެބަާއުފެދިެގންދޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާޢިްއޒަތްތެރިާ

 2515މެންބަރުންާބިރުފުޅުެގންވަޑަިއެގންާނުަގންނަވ ށޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާދެންނެވީމަ.ާާ
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ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޤައުމުެގާ ހަމަާ ދިވެހިންާއެއީާ އެޮގތަށޭާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ޭއ.ާ

ފަސްއަހަރުދުވަހުެގާ މިއޮތްާ ކުރިއަށްާ މިޤައުމުަގއިާ ދެންާ އެމަނިކުފ ނޭާ ކިޔ ނީ.ާ

ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދައްކަިަވ ނީ.ާ ޒަޢ މަތުާ ތެރޭަގއިާ

ހުށަހެ ހުށަހެޅުމެއްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޅުއްިވާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ދައްކ ކަށްާާ މިއަދުާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ  2520ވ ހަކަާ

މެންބަރުންކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޤ ނޫނުހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެއީާ މ ރީއްޗެއްނޫނޭ.ާ

ޤ ނޫނުތަކަށާްާ ހަދާ  އަޅުަގނޑުމެންާ އަތުންާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވީހިނދު،ާ

އިޙް ހިއެއްނުވޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ ތިރ މްނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާ

ހިތ ނެކަމަކަށް.ާާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ

 2525އެއީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިންާފެށިެގންާޮގސްާއެންމެާއ ދައިެގާރަްއޔިތުާމީހ އ ިއާާ

ޖުމްހޫރިްއޔ ާޤ ނޫނުަގިއވ ޮގތުެގމަތީންާހަމައަށްވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާރައީސުލް

އެކަންާ މިމަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިމަޖިލީހަށްާ

ނިންމ ފަިއާާ އެކަންާ މިމަޖިލީހުންާ ދިޔަފަހުންާ ފަހަނައަޅ ާ މުއްދަތުާ ނިންމަންޖެހޭާ

ާާ އެބައޮތް. ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ ތ ރީޚްަގއިާާާާޖޫނ13ާާްއެއޮތީ.ާ

ބެހޭޮގތުންާ އެނަންފުޅުތަކ ާ ސިޓީފުޅ ާ ފޮނުއްވިާ  2530ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ޖުލަިއގައި.ާޤ ނޫނުަގިއާކަނޑައެޅިފަިއާއޮތ6ާާާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޮގތެއްާނިންމުނީ

20ާ މަޖިލީހުަގއިާާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ފ އިތުވިފަހުން.ާ މުހުލަތުާ ދުވަހުެގާ

ދި މަޝްވަރ ނުކުރެވިާ ާާމިމައްސަލައ މެދުާ މުއްދަތު، އެދިޔަާ ޖޫނ13ާާާާްުގދެމިެގންާ

ހަމައަށްާ މަޖިލީހ އިާ ުމއްދަތުާ އެދިޔަާ ދޭތެރޭަގއިާ ވަނުމާ  މަޖިލީހަށްާ ތ ރީޚަށްފަހުާ

ތިބެންޖެހޭނެކަމަށްާ ބަޔަކުާ ޒިންމ ވ ންޖެހޭނެާ އެކަމ ވެސްާ  2535ނުފޯރ އޮތްކަމަށްވަންޏ މުާ

ިމއު ވެެގންާ އެހެނެއްނޫންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ ޅެނީކީ.ާާއަޅުަގނޑުާ

އެންމެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެކޮިމޓީއަށްާ ފޮނުވަިއެގންާ މިނަންތައްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ޤަބޫލުނާްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދިރ ސ ކޮށްާ އެކޮިމޓީންާ ދީެގންާ އިޚްތިޔ ރުތަކެއްާ

 2540އިއްތިފ ޤުވިާކޮމިޓީންާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންވެސްާއ ޚިރުަގިއާާާާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެން

ފަހަރަށާްާ ފުރަތަމަާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމަކުނުދިޔަ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އުފެއްދުނުާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންާކަންކުރައްވ ފައިާއޮތްާާ



 95 

ައޅުަގނޑުމެން ުއސޫލުވެސްާ އިންޞ ފުެގާ ކަމަކުނުދިޔަ.ާާހަމައ އިާ ނަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ކަމަކުނުދިޔަ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މ ޒީވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޮގތެްއވެސްާ ކަނޑައަޅ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2545މުސްތަޤްބަލްާ

ކަމެއް.ާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހިރީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭނޭގ.ާ

ައޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން ވ ހަކަދައްކ ާ މިތ ާ ކިޔައިެގންާ ޕ ޓީތަކޭާ ސިޔ ސީާ ާ

މަޢުލޫމ ތުތަކ ިއާާ އެހޯއްދަވ ާ ެއކޮމިޓީތަކުންާ އެކުލަވ ލައިާ ކޮމިޓީތަކެއްާ އެއްބަސްވ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތަކަށްާ އެހުށަހަޅުއްވ ާ

ާާ މަންޒަރު ދިމ ނުވ ާ ޢަމަލ އިާ މިދަނީ.ާާބަހ އިާ މިފެންނަމުންާ  2550އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ

ާއެހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާހުށަހެޅުމ އިާއެްއޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށް...

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ2555 

ކަނާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާާޤ ނޫނުަގއިާ އޮތީތީވެާ ނުނިމިާ މިކަންާ މުއްދަތަށްާ ާޑައެޅިފައިވ ާ

ާއެބަޖެހޭާމިކަންާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާހުޅުހެންވޭރުެގާޢިްއޒަތްތެރިާާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނަންފުޅުތަްއާ ޮގތަށްާ އެހުށަހެޅުއްވިާ މޫސ މަނިކުާ ރިއްޔ ާާމެންބަރުާ

މެންބަރުންެގާ ތިންާ އެީއާ ފޮނުވަން.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ޮގތަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

 2560ކޮމިޓީއަކަށްާވިޔަސްާައޅުަގނޑުެގާަމއްސަލަެއއްާނެތް.ާނަންފުޅުތައްާެއއޮތްާޮގތަށްާ

ާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުަވިއެގން...ާ.

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޮގތް.ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާފުވައްމުލަކުާމެދުާާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ނިންމ ލުންާ މިކަންާ އަވަހަކަށްާ  2565ާ..ވީހ ވެސްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޝިފ ޤްާމުފީދު

ާ

މުޙަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ނުކުތ އެއް،ާ މަދާުާނިޒ މ ބެހޭާ

ާނަޝީދު.
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ާ2570 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާތިންވަނަާނަންބަރުަގއިާއޮތީާމަޖިލީހުެގާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ 152ާާާާަގވ އިދުެގ ެގ 2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާ ޮގތުެގަމތީން ާމެންބަރުންެގ7ާާާަގއިވ ާ

 2575ވަުގތީާކޮމިޓީއެއްާހޮވުން.ާއެހެންާކަންތައްތަކެއްާމިތ ާދ ތީވެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން

ެއކަންާ އެކަނި،ާ ހޮވުންާ ކޮމިޓީާ ނުެގންދެވޭނެ.ާ ބަހުސްތަކެއްާ އިތުރުާ މިދަންނަވަނީ.ާ

ާކުރެްއވޭނީ..ާ.

ާ

ާ

ނުކުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ .ާ ނޫން.ާ  2580ތ ެއއްާ

ނުކުތ އެއް،ާާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މިތަނުގައި...ާ މެންބަރުވެސްާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2585 

މަޢ ފްކުރަްއވ ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރައީސް،ާ ކޮމިޓީއަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންފުޅުާ ތިންާ ާތި.ާ

ފޮނުވަންާދަންނަވަންާއުޅުމުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑަށްާޮއޅުމަކުންާއެހެންާދެންނެވުނީ.ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާޤްާމުފީދުޝިފ 

ާއަޅުަގނޑުާނޮޅިވަރަންާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާއަރިހުންާމަޢ ފަށްާއެދެން.ާާ

ާ

ާ2590 

ޤަބޫލެްއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކަމަށްާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ނޮޅިވަރަމްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޢ ފްާ ތިވިދ ޅުިވާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުކުރަން.ާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤަބޫލުކުރަްއވ ނެހެން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާ

ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާމިއަރުވަނީ،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިާ

ާ2595 

އެންމެާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ އްޖޭެގާ އަަވސްެވަގންނ ނީާ ފުރަތަމަވެސްާ

ާާ ާާއަލްފ ޟިލް މެންބަރުންގ7ާާާެާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާތިންާނަންފުޅު

މެންބަރަކުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެޮގތަށްާ ހުށަހަޅަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ފޮނުވުމަށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެައށްފަހުަގއިާ އުންމީދުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ  2600ތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށްާ

ވ  މަޢުޟޫޢޫަގއިާ މިއަދުެގާ ފ ހަަގކުރަްއވަމުންާދަންނަވ ނީާ ބޭފުޅުންާ ހަކަދަްއކަވަމުންާ

ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ދެތިންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ނުކުތ އ މެދުަގއިާ ެގންދަވ ާ

ބައެްއާާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭާ ަމނިކުފ ނުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވެއޭ.ާ

ފުރަތަމަ އެންމެާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިކަންާ ކަމަކާީާާާނުކުތ ތައްާ

 2605ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރޭ،ާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާއެމީހެއްެގ75ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މަސްލަޙަތެްއާާ ޒ ތީާ މީހެއްެގާ އެހެންާ އޮތްާ ުގޅުމެއްާ ޚ އްޞަާ އެމިހަކ ާ ނުވަތަާ

އެކަންާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުވ ނެއޭ.ާ ބޭނުންކޮށްެގންާ މަޤ މުެގާ ކުރިއެރުވުމަށްާ

އަޅުަގނ ކުރީމަާ ނުކުރެވުނީތީާއެޮގތަށްާ އެކަންާ ޒިންދ ރުޮގތެއްަގިއާ ޑުމެންނަށްާ

ހުންނެިވާާ މަޤ މުަގއިާ ރައީސްކަމުެގާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ މިހ ރުވެސްާ

 2610މުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމ އިާއަދިާއެހެންާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތަކަށްާމިމަޖިލީހުަގއިާވޯޓުާާ

ފ ހަަގކުރަން ހިތ މަޔ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންެވެގންާފ ސްވެެގންނުދިޔަކަންާ އެކަންާ ާ.

ނެރުނުާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ނިސްބަތްވ ާ އެޕ ޓީއަކަށްާ އެބޭފުޅުންާ ހަމަާ ދިޔައީާ

މަސައްކަތްޕުޅ ާާ އިބްރ ހިމްެގާ މުޙަންމަދުާ ބަޔ ންކޮށްފައިވޭ،ާ ބަޔ ނެްއަގިއާ ނޫސްާ

ފުރިހަމަކަމުެގާާ ކުރަްއވ ފައިވ ލެއްާ އެކަންކަންާ ތަޖުރިބ އ އިާ އެކަުމެގާ އެމަނިކުފ ނުާ

މިހިރީާވ ހަ އެހެންވީމަ،ާ މިފެންނަނީ.ާ ކޯޗެއްތޯާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ  2615ކަތައް.ާ

މީހަކަށްވެސްާާ ކޮންމެާ ތެރޭަގިއާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިންތިޚ ބުތަކަށްާކުރިމަތިލުމ ިއާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަކަށްާކުރިމަތިލުމުެގާޙައްޤުެގާާ

ރުހުމެއް މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އަންނަންޖެހާޭާތެރޭަގއިާ މަޤ މަކަށްާ އޮވެެގންާ ާ

އެމީހަކ މެދާުާ މިަމޖިލީހުންާ ކުރިމަތިލުމަށްފަހުަގއިާ އެމަޤ މަށްާ މީހަކުކަމަށްވަންޏ މުާ

އަޅުަގނޑުާާ އިންޞ ފުވެރިޮގތެއްކަމަކަށްާ ނިންމެވުމަކީާ ޮގތްތަކެއްާ  2620ޒ ތީޮގތަކުންާ

މިކަންކަމަށް ޤ ބިލުކަމ ިއާ ޢިލްމީާ ތަޖުރިބ އ އިާ އޭނަެގާ ހަމަާ ބަލައިާާނުދެކެން.ާ ާ

ދީފައިހުރާިާ މިފަހަރުާ ޕޮއިންޓްތަކ އިާ ދީފައިހުރިާ ކުރީަގިއާ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވޯޓުާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރިޢ ޔަތްކޮށްެގންާ މައްޗަށްާ މިކަންކަމުެގާ ޕޮއިންޓްތަކ އިާ
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އަޅުަގނޑުާާ ެއހެނެއްނޫން.ާ ހިނގ ދިޔައީާ ކަންާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ވެެގންދ ންވ ނީ.ާ

ސަމާ  ރައީސްެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ  2625ލުކަމަށްޓަކައިާ

އެކަމެްއާާ ކަށަވަރުކޮށްފައިވަންޏ މުާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ޮގތުަގއިާ އެނިގފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ާ އެޮގތުެގމަތީންާ

އޭރުގަާ އެނަންފުޅުތައްާ ނަންފުޅުތައްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ފޮނުވ ފައިހުރިާ އިާ

އަނބުރ ާފޮނުއްވިއިރުަގއިާމިމަރުޙަލ ަގއިާކަޑައްތުކުރަްއވަންޖެހޭާމަޖިލީހުެގާވަުގތ ިއާާ

އެމަނިކުފ ނު ބަދަލުވެފައިކަމަށްާ އޮތީާ ާޙ ލަތުވެސްާ  2630ސިޓީފުޅުަގއިެވސްާާާ

ެއްއޗެއްާާބަ އެްއވެސްާ މަނިކުފ ނުާ އެކަމަކަށްާ ދެންާ ޔ ންކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ

މަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާމީެގކުރިންާއެނިގފަެއއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާއޭރުަގއިާާވިދ ޅުިވކަ

ކޮމިޓީަގއިާހުރީވެސް.ާދެންާހަމަމިއ އެކީާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ ހޯދަންާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ ޢައްޔަންކުރުމުެގާ

ޤ ނޫނެއް ބ ރެްއާ އަނބުރ ަގނެވޭނެކަމަކަށެްއާާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާ ދަށުންާ  2635ެގާ

ެއއ ެއކުަގއިާާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ކުރިންާ އޭެގާ ހަަމާ ނުދެކެމޭ.ާ އަޅުަގނޑެއްާ

ާާ ކޮމިޝަނަށ16ާާާްމީެގކުރީަގއި އިލެކްޝަންާ ހަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ވަނަާ

މެންބަރެ އ ާ ހަމަާ ހުށަހަޅައިެގންާ ދެފަހަރަށްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މެންބަރަކުާ އްގެާއެއްާ

އެނަންފުޅާުާ ހަމަާ ނޫން.ާ ޮގތުަގއެްއވެސްާ މެންބަރެއްެގާ ބ ާ އަދިާ ނޫންާ ޮގތުަގއެއްާ

 2640ދެވަނަފަހަރަށްާެގނެސްެގންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާވަނީާޕްރެކްޓިސްކޮށްފައޭ.ާާ

އެކަންާވެެގންދ ނީާމިމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާބަެއއްެގޮގތުގައިކަަމށޭާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާާ

ހިތ މަޔ އެކުާާހަމަމިއ އެކުގަާ ބޭނުންވޭ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިާ

ނުހެދުނީހާޭާ މިއަދުާ ޕ ޓީތައްާ ސިޔ ސީާ ބޭނުންޭވާ ދަންނަވ ލަންވެސްާ

މިޢިްއޒަތްތެރިާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދޫކޮށް ޤަބޫލުނުކޮށްާ ވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަންާ ހުށަހަޅައިެގންާ  2645ލ ފައޭ.ާމަޖިލީހަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއެާފިކުރ ާިވސްނުންާބަދަލުވުމަށްފަހުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިއަދުެގ..ާ.

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2650 
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ފެންނަކަމަށާްާޤައުމުެގާޙ ލަތ މެދުާވިސްނ ަވޑަިއެގންފައިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ާްއާހެދުމަށްާ

ނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަމިއ ެއކުަގއިާ އިއްތިފ ޤުންާފ ސްކުރަްއވ ފަިއާވަނިއްޔޭ.ާ

މަޤ މަށްާކޮމިޓީަގއިާާ ަގވަރުނަރުކަމުެގާ މަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީެގާ މޯލްޑިވްސްާ ދަންނަވ ނީާ

ފުރިހަ ޝަރުތުާ އެބޭފުޅަކުާ ފ ހަަގކުރެްއވީމަެވސްާއިއްތިފ ޤުންާ މަނުވ ކަމަށްާ

ވަނީާ ނަންފުޅުވެސްާ ެއާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާ މަޖިލީހުންާ  2655މިޢިއްޒަތްތެރިާ

މިކަންކަންާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ިމސަރުކ ރަކުންާ އެއީާ ފ ސްކުރަްއވ ފައޭ.ާ

ާކުރެްއވުމުަގއި..ާ.

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2660 

އެންމެާާާމެްނބަރުާާދިއްދޫާދ އިރ ެގ މިކަންކަންާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ މަނިކުފ ނުެވސްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުެގއްލޭނެޮގތަކަށްާާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙައްޤުތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ެގންދެވޭނެޮގތަކަށްާ އިންޞ ފުވެރިކޮށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާއިންތިޒ މްކޮށްދެްއވުމަކީާފެންނަކަމެއްކަުމަގއިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާ2665 

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2670 

އަޅުަގނާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މިާާރައީސް،ާ ސަލ މަތ އިބެހޭާާބަހުސްޑުާ ޤައުމީާ އިނީާ ާފެށިއިރުަގއިާ

މަނިކުފ ނުާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަންނަވ ލަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކޮމިޓީަގިއ.ާ

7ާަގިއވ ާޮގތުެގމަތީނ2ާާާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ152ާާާާއެޖެންޑ ާކުރަްއވ ފައިާއޮތީާާ

ކޮ ވަުގތީާ މިއަދުާާމެންބަރުންެގާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހޮއްެވވުން.ާ މިޓީެއއްާ

 2675މިކުރެވެނީާެއކަމ ހެނެއް.ާކޮމިޓީއެއްާހޮވ ނީތޯާނުހޮވ ނީތޯެއއްާނޫންާމިހ ރުާާާބަހުސް

ަގވ އިދ ިއާާ ޢަމަލުކުރ ާ ޢ ންމުކޮށްާ މަޖިލީހުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ މިާ

ާއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޚިލ ފަށްާމިހ ރުާދ ތީވެާމިއީާނިޒ މީާމައްސަލައެާ
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ާ

ާ

މެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ  2680ޝުކުރިއްޔ .ާ

ފަހަރެއްަގިއާާ އިންނެވީމަާ ކޮމިޓީަގއިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ

މުޅިން ލިބެމުންދ ޮގތްާ ތ އީދުާ މިހ ތަނަށާްާާާހުށަހެޅިާ ކަންނޭނެގ.ާ އެނގިވަޑައިނުަގތީާ

ާާ އެނިގފަިއވ ޮގތުަގއި 3ާާާާއަޅުަގނޑަށްާ ނުވަތަ ވަނ2ާާާީހުށަހެޅުމެއްާ ހުށަހެޅުމެއްާ

ކޮމިޓީއަށްާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައި.ާދެޮގތެއްާއެބަުއޅޭާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިާދެާާ

ާާ އިންނެީވމަ ކޮމިޓީަގއިާ ފަހަރެއްަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ  2685އެނިގަވޑައިނުަގތީާކޮމިޓީއެއް.ާ

ދ އިރ ެގާާ ބިލެތްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ިމހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކަންނޭނެގ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާ

ާ

ކޮމިޝަނަށްާާތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެ ިއލެކްޝަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ

މިމަޖިލީހަށްާާމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްާ ފޮނުއްވ ފައި،ާ އަނބުރ ާ ނަމެއްާ ދެާ ޤަބޫލުނުކޮށްފައިވ ާ  2690މިމަޖިލީހުންާ

ދައްކަވަމުންެގންދަވ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ތީާ

،ާާވ ހަކަފުޅުތަކ އިާޖަޒުބ ތުތަކަިަށްާއަޅުަގނޑުެގާހަމްދަރުދީާއެބައޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް

ާާ ޤ ނޫނުެގ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ 29ާާާާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ މ އްދ ެގ 3ާާވަނަާ

މިމ އްދ ަގިއވ ާާ ބުނެފައިއެބައޮޭވ،ާ ޞަރީޙަކޮށްާ ވަރަށްާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ

ނަމެއާްާ ހުށަހަޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ  2695ޮގތުެގމަތީންާ

ރައީ އެކަންާ ފ ސްނުކޮށްފިނަމަ،ާ ދުވަހުންާާމަޖިލީހުންާ އަންގ ާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

"ނުވަތަ"5ާާާާފެށިެގންާާ ނަމެއްާ އ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

،ާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާ"ނުވަތަ"ާނަންތަކެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންވ ނެއޭ.ާއ ދެ

ކެއްާާކީާފަހަރެއްަގއިވެދ ނެާިމއީާމުޅިންާއ ާނަންތަޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމީެގާރޫޙަ

ޤ ނޫނާީާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ މިޤ ނޫނުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  2700ފޮނުވުންކަމަށް.ާ

ލިބިދޭ.ާާ ޖ ަގާ ފޮނުވުމަށްާ ނަންތައްާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ހަމަތަކުެގމަތީންާ

ގަވ އިދ ިއާާ ޤ ނޫނ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިދ ޅުވެާތުޙުމަތުތައްާކުރަްއވ ާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާޚިލ ފަށްާޢަމަލުކުރައްވައޭާާ

ސ ބިތުނުހިފޭޮގތަށްާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅުތަކ އިމެދުާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވޭ.ާއަޅުަގނޑުާާ
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ެއާާ ފ ސްކުރ އިރުަގއިާ ކަމެއްާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ  2705ދަންނަވ ލަންާ

ވޯޓަށް ޖުމްލަާ މެންބަރުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާފ ސްކުރެްއވިާ މިާ ވުރެާ

ިގނަވ ނެ.ާ ކޮންމެހިނދެއްަގިއވެސްާ ވޯޓުާ ލިބިފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވޯޓަށް.ާ ރައްޔިތުންެގާ ބަލަންޖެހޭނީާ

ވަނަާމ އްދ .ާކީކޭތޯާބުނަނީ.ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްވ 91ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާާކޮންމެާބިލެ  2710ދުވަހުެގާތެރޭަގިއާއެބިލުާތަޞްދީޤްކުރުމަށްޓަކަިއ7ާާާާއްެވސްާފ ސްވ ތ 

އެބިލުާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އަދިާ ފޮނުވަންވ ނެއޭ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާބިލުާތަޞްދީޤްކުރަންވ ނެއޭާނުވަތަާއެބިލ މެދުާއަލުނ15ާާާާްލިބޭތ ާާ

ެގންނަ އެބިލެއްާ ނުވަތަާ ފެންނަާވިސްނުމަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ންާ

އިޞްލ ޙަކ މެދުާވިސްނުމަށްާެއާމުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާއެބިލުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާ

ބުނަނީާާ ރޫޙުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ފޮނުވަންވ ނެޭއ.ާ  2715އަނބުރ ާ

މިމަޖިލީހަށާްާ އަނބުރ ާ ވިސްނުމަށްޓަކައިާ ކަންކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އޮތްވ ވެސްާާފޮނުވޭނެކަމަށް ބުނެފައިާ މިހެންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާ.

އެީއާާ ެގންދަވަނީާ ވިދ ޅުވަުމންާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކަނޑައެޅިެގންާޤ ނޫނ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފު،ާަގވ އިދުތަކ އިާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާ

ާ ރޫޙު.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިއީާ ނުބުނާޭާވ ހަކަފުޅުތަކެކޭ.ާ  2720ިމޤ ނޫނަކުންާ

އަލުންާާ ވިދ ޅުވެފައިޭވާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ސިޓީފުޅުަގިއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ ދ އިރ ެގާ ހއ.ދިއްދޫާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވިސްނ ދެްއވ ށޭ.ާ

ަގވާ  މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ާާއެހުށަހެޅުއްިވާ ވަނ152ާާާާައިދުެގ

މެންބަރުންެގާކޮމިޓީއަށްާމ7ާާާާިވަނަާނަންބަރުެގާދަށުންާއެާހުށަހެޅުއްވ2ާާާާިމ އްދ ެގާާ

އަޅުަގނޑ3ާާާާު އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވުމަށްާ  2725ނަންާ

ަގވ އިދުތަކުެގާާ ޤ ނޫނ އިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އިތުރަށްާ

އެ ޢަމަލުކުރަމ ހިނގ ށޭ.ާ ތިބެެގންާ ކޮމިޝަނަށްާ-ންޓިމަތީަގއިާ ކަރަޕްޝަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިވ ާނަންފުޅުާއަނބުރ ާނަންާެގންދަވ ފަިއވަނިކޮށްާާ

ކ ކަށްތޯ.ާ ވެފަިއވަނީާ ެއކަންާ މިއަދުާ ފ ސްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 2730ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްތޯ..ާ.

ާ
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ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޚިލ ފަށްާާއިރ ެގާމެންބަރުާތްދޫާދާ ބިލެ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ މަޖިލީހަށްތޯ.ާ ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަނީާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މުންާ ޝަރުޢީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ  2735ޢަމަލުކުރެވިފައިވަނީާ

ާނިންމަންޖެހިފައި.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުވެސްާިމއިންނަނީާާާއ ދެ،ާމިމައްސަލ ަގއިައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާާ`.ާާާންބަރުާމެމ ަވށުާދ އިރ ެގާާ

ޤ ނޫނާުާާބޫބަކުރުާާއަާޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަ ވިސްނަން.ާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ ދައްކަވ ާ ާމެންބަރުންާ

ވިސްނުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭފުޅުންާ ެއކިާ ޮގާާފުޅުމ ނަކުރުމުަގިއވެސްާ އެބަހުރޭ.ާާެއކިާ  2740ތްޮގތަށްާ

މިާ މިތަނުަގއިާ މެންބަރަކުވެސްާ މީހަކުވެސްާކޮންމެާ ބައެއްބޭފުޅުންާވިދ ޅުވޭާކޮންެމާ

ާމަސައްކަތްކުރަނީާާ އެްއވެސްާާهللا މަތިންކަމަށް.ާ ހުވަެއްއެގާ ކޮށްފައިވ ާ ަގންދީާ

ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ އެހެންޮގތަކަށްާ ނޫންާ ޮގތްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ މެންބަރަކުާ

ހުވަ ވަރަށްބޮޑަށްާދެއްކެވުަމކީާ ައޅުަގނޑުާ މ ނަކުރެއްވީތީާ ޚިލ ފުންކަމަށްާ ޔ ާ

އެމެންބަރެްއެގާާ ދަްއކަވަނީާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުވެސްާ ކޮންމެާ  2745ހިތ މަށްކުރަން.ާ

ެއޮގތުންާމަްއޗަށްާރިޢ ޔަތްކުރައްަވއިެގން.ާާސިކުނޑިފުޅުަގއިާހުރިާިވސްނުންފުޅެއްެގާާ

ާާ މިމަޖިލީހުންާފ ސްނުކޮށްާއަނބުރ ާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެން

އެއްވެސްާާ ޤ ނޫނީާ ފޮނުއްވުމުެގާ މިމަޖިލީހަށްާ އަލުންާ ނަންތަކެއްާ ފޮނުވ ލިާ

ކޮންެމއަކަސްާާ އެއީާ ހުރިޮގތް.ާ ިވސްނުންާ ައޅުަގނޑުެގާ މިއީާ ނެތޭ.ާ ހައިސިއްޔަތެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނުނިންމެވުންާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ ޚިލ ފުވީކަމަށްާ ހުަވޔ ާ  2750އަޅުަގނޑުާ

ބިލެާާއެދެން. ދ ދިދެންމެއަކުާ އަޙްމަދާުާދެންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތްދޫާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންާ 29ާާާާޙަމްޒ ާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ3ާާާަވަނަާ

އެހެންޮގތަކަށްާާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްވަންޏ ާ މ ނަކުރ ާ މ ނަކުރެްއިވޮގތަށްާ އެާ ނަންބަރުާ

ާާ މި 3ާާާާމ ނަކޮށްފ ނަން.ާ ނަންބަރުަގއި ާާވަނަާ ޮގތުެގމަތީމިއޮތީ ންާމިމ އްދ ަގިއވ ާ

މަޖިލީހުނާްާ ނަމެއްާ ހުށަހަޅ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ  2755ރައްޔިތުންެގާ

ާާ ފެށިެގން ދުވަހުންާ އަންގ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އެކަންާ 5ާފ ސްނުކޮށްފިނަމަާ

ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތެރޭަގއިާ މިއޮތީާާއ ދުވަހުެގާ ނަންތަކެއް.ާ ނުވަތަާ ާނަމެއްާ

ާާ ެގނެސްފައި ޖަމްޢުކޮށްާ އެއޮތީާ އޭެގފަހުންާ ނަމަކަށްާ އޮތްާ މުފްރަދުކޮށްާ 1ާާކުރިންާ
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ނަމެްއާާާާއ ާާފ ހަަގކުރެއްވިނަމެއްާނުވަތަާިގނަާނަންތަކެްއ.ާއެކަމަކުާއެމަނިކުފ ނުާއެ

 2760އެއީާަވކިާމަފްޙޫމެއްކަމަށްާދެންާބޭނުންާކޮންމެާނަންތަކެއްކަމަށް.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ،ާާ

ދަންނަ ާާއަޅުަގނޑުާ މީހަކުާާާާއ ވ ނީ އެްއވެސްާ ރ އްޖޭަގއިާ މ ނަައކީާ ނަންތަކެއްެގާ

މ ނަކުރެވިދ ނެ. ވ ންޖެހޭނެއޭާ ނަމަކަމަށްާ އ ާ އ ާާާާނުކިޔ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ސިރ ޖަކީާ

ޮގތްޮގތަށް.ާާ ތަފ ތުާ މ ނަކުރެވިދ ނެާ އެއީާ ނަމެއް.ާ ބ ާ އެއީާ އިނޭގތޯ.ާ ނަމެއްނޫންާ

އަ ހުންނަާ ޤ ނޫނުަގއިާ ޙ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ ހިފަިއެގންާާާާކުރުގައިއެހެންވީމ ،ާ

ހައިރ ންވަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ދަންމަވ ތީާ ހިތްޕަވ ާ ވަކީލުންާ ޤ ނޫނީާ ކަހަލަާ  2765ތިބޭފުޅުންާ

ތ އީދެއްާ މިކަމަކަށްާ އެކަނިވިޔަސްާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ

ނުކުރ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާއެާހުވައަށްާތެދުވެރިވުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފަށްާހިންގ ާ

ާާއެއްާ މި ނުކުރ ނަން.ާ ތ އީދެއްާ ައޅުަގނޑުާ ކުރުމަކަށްާ ނަންފުޅ3ާާާުާވެސްކަެމއްާ

ކުރައްވ ފަިއވ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ފޮނުއްވުމަކީާ އަނބުރ ާ

އެހެންޮގތަކަށްާާ އެީއާ ދަންނަވ ނަން.ާ ކެރިހުރެެގންާ އަޅުަގނޑުާ  2770ކަމެއްކަމަށްާ

ވި ައޅުަގނޑުާވަކިޮގތަކަށްާ ވަކިޮގތަކަށްާާމ ނައެއްނުކުރެވޭނެ.ާ ބަހައްޓަިއެގންާ ސްނުންާ

ވ ހަކަދެްއކީމ ާއެއީާއަޅުަގނޑުާހުވަޔ ާޚިލ ފުވީާކަމަކަށްާމ ނަާކުރެވޭނެާއެްއވެސްާާ

ވ ހަކަފުޅުާ ބަެއއްބޭފުޅުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނޯންނ ނެ.ާ ޖ ަގެއއްާ

ބަޔަކުާ ވަކިާ މަދުވެެގންާ ވަސީލަތްތައްާ އިންސ ނީާ ރ އްޖޭަގއިާ ާާދައްކަވ އިރުަގއިާ

ެއވ ހަކަފުޅުާާ ނެތިެގންާ ލ ންާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންާ ހަމަާ  2775ނޫނިއްޔ ާ

އެނިގަވޑައިދައްކަވ އިރުާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ސީޓީލ ނާްާަގއިާ މިކަމަށްާ ނުަގންނަވަނީތޯާ

އެތައްާ ހުރިާ ތަޖުރިބ ތަކެއްާ އެތައްާ އިލެކްޝަންަގއިާ މިާ އިޢުލ ންކުރެްއވީމ ާ

އެނިގަވޑައިނުާ ކުރިމަތިލެްއިވކަންާ މިއަދުާާބޭފުޅުންނެއްާ ބ އޭ.ާ ަގންނަަވނީާ

ބޭފުޅުންނަކީާާ ިގނަާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ތިއްބެިވާ ކޮމިޝަންަގިއާ އިލެކްޝަންސްާ

އިންތިޤ  މިދިޔަާ ތަޖުރިބ ނޫންއިލެކްޝަންެގާ މަރުޙަލ ަގއިާ ނެތްާާތަޖުރިބ ާާލީާ  2780އެއްާ

އެއަށްވުރެ މަތ10ާާ،12ާާާީާާާބޭފުޅުންނޭ.ާ ބޭފުޅުންާ ހުރިާ ތަޖުރިބ ާ އަހަރުެގާ

މިާކޮލިފިކޭޝަނ އެ ކޮންމެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ލައްވ ފައިާ ސިޓީާ ކުާ

އަނެއްކަމަކީާ ދެންާ ލިބެންޖެހެނީ.ާ ތަޖުރިބ ާ އެކަނިތޯާ މަރުޙަލ ަގއިާ އިންތިޤ ލީާ

ާއެތަނުަގއިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަށްާތަޖުރިބ ާލިބިވަޑައިެގން..ާ.

ާ2785 
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ާާ.ވަުގތުާހަމަެވއްޖެާއިނޭގތޯާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އޭނަެގާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާާމ ަވށު ނެތީ.ާ ލިބިވަޑައިެގންފައިާ ތަޖުރިބ ާ ކީއްވެތޯާ ވަކިާ މ ހިރަށްާ ާމުޙަންމަދުާ

ކޮންމެާާބޫބަކުރުާާއަާޒީޒުާޖަމ ލުާޢަޢަބްދުލް އެހެންވީމ ،ާ ހުށަނޭޅުއްީވ.ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކީއްެވެގންތޯާ ާނަންފުޅުާ

 2790ާއެްއެގ.ާ.ބަޔަކުެވސްާވ ހަކަދައްކަނީާއެާބަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާ.ވަުގތުާހަމަެވއްޖެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ

ާ

ދަށުންާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންވީމ ،ާ ވިސްނުމަށް.ާ ާއަމިއްލަާ

ބަލަިއަގތުމަާބޫބަކުރުާާއަާޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަ ނަންފުޅުތައްާ މިާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ  2795ާކީާާހެދިފައިވ ާ

ާހަމަގައިމުވެސްާޤ ނޫނަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތުމަށްޓަކައި..ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މިހ ރުާފުރުޞަތާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާ ހަމަެވއްޖެ..ާވަުގތުާ ވަުގތުާ

ާާމިއަރުވަނީާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.

ާ2800 

ާކުރަންާމިއަދުާޑުާވަރަށްާހިތ މަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ޤ ނޫނ އިާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އުޅޭތީވެ.ާ ތެރޭަގއިާ މިމަޖިލީސްާ ކަމެއްާ ރޫޙ ނީާ

ވެއްޖިއްާ ޚިލ ފުވ ންާ ނަަގޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މިާ ސިފަތައް.ާާޔ މުާ ރޫޙ ނީާ ނީާ

ސިންިގއުލަ އަޅުަގނޑުމެރނަަގިއެގންާ ތަފ ތުކޮށްެގންާ ޕްލޫރަލްއ ވެސްާ ންާާއ ިއާ

 2805ހުރިޮގތަކަށްާއެާޕ ޓީއަކަށްާފައިދ ވ ޮގތަކަށްާމ ނަކުރަމުންާމިެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާހިތު

ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާިމއަދުާމިުއޅެނީާބޮއްކުރ ާބ ލަންާތަރައްޕަށްާއަޅައިެގންާފައްތަރު

އަރަިއަގނެެގން.ާމިއީާކޮންމެހެންާމުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމްއ އި،ާޝ ހ ،ާތިމަރަފުއްޓ ،ާ

ފޯކައިދޫއ ާުގޅުންހުރިާކަމެއްނޫންާމިއަދުާމިތަނަށްާއައިސްެގންާމިއުޅެނީ.ާމިތ ނަގިއާާ

ެއއްބަޔަކުާ ފޮނުއްވީމ ާ ސިޓީފުޅެއްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ިމއުޅޭޮގތަކީާ ވެެގންާ

ބަލައިަގންމިބޭނުން އަނެއްބަޔަކުވަނީާ ާނަން.ާ ބޭނުމެއްނުވޭ.ާާާ  2810ބަލަިއަގންނ ކަށްާ

ާ ނޮެވމްބަރުާ ޮގތުަގއިާ ލިބިފައިވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ 11ާއަޅުަގނޑަށްާ ަގއިާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ އިާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުރެްއވިއިރުާ ހުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ
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ކުރިމަ ައޅުަގނޑުާ ހުވ ކުރައްވ ފައިވޭ.ާ ހިތުމަށްާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ތީަގިއާާޤ ނޫނަށްާ

ނޫނިއްޔ ާާ ނަމެއްާ އ ާ ިމޮގތަކަށްާ އެބައޮވޭާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއޮތްާ

ޤ ނޫނީާ މ ނަކުރެވިދ ނެާ މިާ ަވއްދަިއެގންާ ބައިާ ރޫޙ ނީާ މީަގއިާ ދެންާ  2815ނުފޮނުވޭނެއޭ.ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބޭފުޅަކަށްވެސް.ާ ނޫންާ ވަކީލުާ ޤ ނޫނީާ އަދިާ ވަކީލުންނަށްވެސްާ

ވ  މިުއޅޭާ ދަންނަވަންާ މިތ ާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކެއްާ މ ިގނަާ މީަގއިާ ދެންާ ހަކަައކީާ

ދައްކަިއެގންާަވުގތުާބޭކ ރުާކުރ ނެކަމެއްނެތޭ.ާކޮންމެވެސްާެއއްޮގތެއްާނިންމަންވީއޭ.ާާ

ބޭނުންވަންޏ  އަޅުަގނޑުމެންާ ނިސްބަތްވ ާާާާމިއަދުާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ާާ  2820ުގރ ވެސްާލެވިދ ނެ.ާެއީއާާއެކުެވެގންާޤ ނޫނުާމުާާމެންބަރުންބޭފުޅުންނ ާއަދިާއެހެން

ވީމަ.ާާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީސްާ ކުރެވުނީާ އެކަމެއްާ ފިތ ލީމަާ ވޯޓަކަށްާ މިާ

ހިންަގވ ށޭ. ކުރަްއވަންާ އަވަހަށްާ ކަމެްއވެސްާ އެކުރައްވ ާ ކޮންމެހެންާާާއެހެންވީމ ،ާ

ާާ ހަމަގައިމުެވސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނުވަތަާވެރިކަންާާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގޮގތުަގއި

ބ  ާާހިންގ ާ މިއަދު އެއްބައެއްާ ކޮންމެވެސްާ ބ ރުާ ހިންގ ާ ޤ ނޫނުާ ނުވަތަާ ާާއެބަރުާ

މުުގރ .ާާ ޤ ނޫނުާ އެބަާ އެއްބައެއްާ ކޮންމެވެސްާ ނުވަތަާ ނިމޭ.ާ  2825ކުށްވެރިވެެގންާ

އަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ،ާ ާހަމަާ އަނެއްފަރ ތ އިާާާ ެއއްފަރ ތ އިާ ސިފަކުރެވެނީާ

މިއަ ފެންވަރަށްާ އެާ އެއީާ އުޅޭހެން.ާ ކުޅެންާ ދެނާްާއަކުންބަކުންާ ބަޔ އިާ ރޫޙ ނީާ ދުާ

ސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި.ާާ ކަމެްއާ ވައްދަފ ނެާ މިތަނަށްާ އިންސީންނ ވެސްާ ޖިންނީންނ ،ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާލިޔެފައިާއޮތްާއެްއޗެްއަގއިާަވކިޮގތަކަށްާއެބައިނޭގާއަޅުަގނޑުމެންާ

 2830ާާތިރ މްާ،ާޝ ހެއްާއެހެންާބޭފުޅަކަށްާއިޙްއެްއވެސްާޙ ލެއްަގއިާމުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމް

އޮންއިރުާާ ލިޔެފައިާ މިހެންާ މިޤ ނޫނުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާއިޝޫއަކީާ ނުކުރ ކަށްާނޫން.ާ

ާާ ބޭފުޅުންނަކަށްާނޫން.ާއެއްފަހަރުާރިޖެކްޓްވީާޑީ.އ ރް.ޕީއެއްނޫން.ާއެސިޓީަގިއ2ާާާާއެ

މަޖިލީހުންާފޮނުއްވިއިރުާއޮންނަންޖެހޭނީާޑީ.އ ރް.ޕީންާރިޖެކްޓްާކުރިާވ ހަކައެއްނޫން.ާާ

މަޖި މިާާރައްޔިތުންެގާ ކޮންމެހެނ2ާާާްލީހުންާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލައިނުަގތޭ.ާ ނަންާ

ނަަގންޖެހޭނާީާ ޒިންމ ާ ނުޖެހޭނެ.ާ ކިޔ ކަށްާ އެއްޗެކޭާ އެހެންާ ފޮނުވ ލީއޭާ  2835ޑީ.އ ރް.ޕީންާ

.ާއެހެންވީމ ،ާއަޣްލަބިއްޔަތުާބޮޑުވ ާދުވަހަކުންާާތްމުޅިާމަޖިލީސް.ާއެދުވަހުާއެކަންވީޮގ

ރޫޙެއް އިޔ ދުކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ކުރެވިދ ނެ.ާާކުރީެގާ ެއކަންވެސްާ ެގންުގޅެންޏ ާ ާ

ނެތް.ާ އުޅުްއވ ނެކަެމއްާ ސ ބިތުކުރަންާ އެއްޗެއްާ ކިޔަިއެގންާ ރޫޙ ނީއޭާ އެހެންވީމ ،ާ

ބަލައިަގންނަންާ ހަމަާ ނަންފުޅުާ ސިރ ޖްެގާ މިއޮތްާ މީަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ
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ޤ ނޫނެއް އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދ ންާ  2840ެގާާކޮމިޓީއަކަށްާ

މަާނަމެއްާެގނައ2ާާީލީހުންާބޭރުކުރިާާވަކިޮގތަކަށްާލިޔެވިފައިާޮއއްވ ާއެއްފަހަރުާމިމަޖި

އަދިާހަމައެއ އެކުާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމިާފޮނުވ އިރުެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އިންޞ ފުވެރިކަމ ެއކުާާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ނޭނޭގާ ދަންދެންވެސްާ އަދަށްާ އަދިާ

ކުރިމަތިލީ އަންނަންީވާާމިކަމަށްާ ލިބިެގންާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ ާ

 2845ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާފަރ ތުންާކޮންާމ ކްސްއެއްތޯާނުވަތަާކޮންާއުސޫލަކުންތޯާމިާ

ާާ އެހެން އޭރުންތ ާ އެބޭފުޅުންނަފޮނުވަނީވެސް.ާ ކަންކަމަށްާނގޭާށްވެސްާ މިކަހަލަާ ނީާ

ބޭފުޅެްއެގނުލަކުރިމަތި ވަކިާ ހަމައެކަނިާ ާާާާއްވަންާ މިތަނަށްާހިތްޕުޅުަގިއވ  ެއއްޗެއްާ

އެހެންވީމ ،ާ ވަނީނަމަ.ާ އޮންނަކަމުަގއިާ އުސޫލުާ ތ އީދުކުރ ާ އެއަށްާ އައިސްެގންާ

ރޫޙުާ މ ނަކުރުމުެގާ ޤ ނޫނުާ މިތ ާ ނެތިންާ ދަންނަވ ކަށްާ އިތުރަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އެއް މިއަދުާ މުުގރ ލަންާ ޤ ނޫނުާ ދެންާ ޤ ނޫނުާެގންުގޅޭކަށް.ާ ބޭނުންވަންޏ ާ  2850ބަޔަކުާ

އޭރުންމުުގ ރަާރ ލަންވީ.ާ މުުގރ ނީކީ.ާާ ޤ ނޫނުާ އެކަންޏެއްނޫންާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މުުގރ ނެރައް މަޖިލީހުންވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޔިތުންެގާ ހަމައެކަނިާ އޭރުންާ ާ.

އެންމެންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ ނީ.ާ ވ ހަކައެއްނޫންާ ނުހުންނަާ ހަމަހޭަގއިާ

ކުރެވި ހަމަާ ިމއީާ ދަްއކަންވީ.ާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ވަރަށްބޮޑަށްާާާާދ ނެކަމެއް.ހަމަހޭަގއިާ

 2855ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ދަންނަވ ލަންާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އައިސްާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ ނަންތައްާ މިާ ދަށުންނޭާ ޤ ނޫނުެގާ ކޮިމޝަންެގާ އިލެކްޝަންާ ާާާާ،ބޭނުންވަނީާ

އެހިާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން ވޯޓަށްާ މިއުޅެނީ.ާާާާ،ނަންތަކަށްާ ައިއސްެގންެވސްާ ނަންތަކެއްާ އ ާ އަދިާ އަލުންާ

ސ ފުކޮށްާާާާވަނ29ާާަ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޢ2ާާިމ އްދ ަގއިާ  2860ބ ރ ތެއްާ

ރައީސްާ ދެންާ ފޮނުވުން.ާ ނަންތަކެއްާ ރައީސްާ ފުރަތަމަކަމަކީ،ާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ

މަޖި ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހެޅުްއވުން.ާ ާާނަންތަކެއްާ މި ތ ރީޚުަގއިާ ނަމަކ2ާާާާީލީހުެގާ

ާާ މި ނިޒ ުމަގއިާ މަޖިލީހުެގާ 2ާާާާރައްޔިތުންެގާ ެގންުގޅޭ ތަފ ތުކޮށްާ ވަރަށްާ 2ާާބަހަކީާ

ވަނަާނަންބަރުަގިއ1ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ29ާާާާބަސް.ާފޮނުއްވުމ އިާހުށަހެޅުން.ާާ

ާާ އެކުލަވ ލ ތ  މަޖިލީސްާ އ ާ ނަންފުޅުތަކެްއ20ާާާާމިބުނަނީާ ރައީސްާ  2865ދުވަސްތެރޭަގއިާ

ާާފޮނު ކުރެއްވި. ެއކަންާ ާާއްވަންވ ނެއެެވ.ާ އެބަބުނޭ ވ ނޭެވސްާ ވަނ2ާާާާަހުށަހަޅުއްވަންާ
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ހުށަހަޅުއްވ ތ ާާ އެހެންވީމ ،ާ ނަންތަކެއ20ާާާާްނަންބަރުަގއި.ާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ވ ނީާާ ތ ރީޚަކަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިބަލަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަނީ.ާ ފ ސްކުރަންާ

މަޖިލީހުންާާ އެނަންތައްާ ހުށަހެޅުއްވުންކަމަށް.ާާރިޔ ސަތުންާ ރަސްމީކޮށްާ އިއްަވވ ާ

މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ސިޓީެއއްާ ފޮނުއްވ ާ އޮފީހުންާ  2870ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ނޫން.ާ ހުށަހެޅުއްވުމެްއާ ކަމެއްާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އައުަމކީާ އިދ ރ އަށްާ

މަފްޙޫ ސ ފުާ ެއވަރަށްާ މަފްޙޫމްާ އެާ ބަލ އިރުއެހެންވީމ ،ާ އެޮގތުންާ ަގިއާާމެއް.ާ

ާާ ފެށިެގން ތ ރީޚުންާ ިއއްެވވިާ ނަންފުޅުތައްާ މަޖިލީހަށްާ ދުވަސ20ާާާާްރައްޔިތުންެގާ

ފޭލްވެެގންާ ނަންާ ބައެއްާ ނަންތަކުންާ އެާ ފ ސްވެެގންޮގސްާ އެނަންތައްާ ތެރޭަގއިާ

ާާ މިބުނަނީ އެމ އްދ ަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ނުވަތ5ާާާަދިޔައީ.ާ ނަމެއްާ އ ާ  2875ދުވަސްތެރޭަގއިާ

އަ ފޮނުވަންވ ނެއެވެ.ާ ވ ނީާނަންތަކެއްާ ދަމ ލަންާ ދިމ ލިޔަސްާ އެްއޗެއްާ ޅުަގނޑުމެންާ

އިންސ ނީާސިކުނޑިއަށްާޤަބޫލުކުރެޭވވަރަށް.ާއ ާނަމެއްާނުވަތަާނަންތަކެއްާފޮނުވަންާ

ވ ނެއޭާބުނީމަާމިތ ނަގއިާމ ނައެއްނުކުރެވޭނެާއެންމެާނަމެއްާފޮނުވަންޏ ާއ ާނަމެއްާ

ފޮނުވަންޏ ނަމެއްވުރ1ާާާާެފޮނުވިދ ނެކަމަކަށް.ާާ ނަންާ ނަންވެސްާާާިގނަާ ބ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުތ ާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  2880ފޮނުވިދ ނެކަމަކަށް.ާ

ާ އެބަޖެހޭހެން.ވަރަށްބޮޑަށްާ ާސަމ ލުވ ންާ މަޖިލީހުަގއިާާާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދިާ

ާާ އޮތް ފެނިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ 14ާާާާހަމަގައިމުވެސްާ އަހަރުެގ15ާާާާވަރަކަށް ވަރަކަށްާ

ާާ ފަހަރަކު އެންމެާ ާާތެރޭަގއިާ އެްއޗެްއާާރައްޔިނޫނީ ބުނިާ ނޫނެކޭާ މަޖިލީހުންާ ތުންެގާ

އެއީާއަލު އެބަހުރިާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ވައްދ ފައެއްާ ސަރުކ ރުންާ ންާ

ފޮނުވިާާ ނަންފުޅުާ ރަޝީދުެގާ ޙުސައިންާ ކޮމިޝަނަށްާ  2885ވަނ16ާާާާައިލެކްޝަންާ

އޭރުވެސް ވެއްދެވީ.ާ ނަންާ އެާ އަނެއްކ ާ އަލުންާ ފޭލްވިާ ބޭފުޅުންާާާމަޖިލީހަށްާ

ާާވިދ  ެގންދެވި، އެއްފަހަރުާޅުވަމުންާ ެގންދެވިާ ވިދ ޅުވަމުންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ނަމެއް 2ާާާާފޭލްވ ާ އެދުވަހުެގާވަނަ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުވެއްދޭނެއޭ.ާ ފަހަރަކަށްާ

ނަން ެއާ އޮތްޮގތުންާ ނަމަވެސްޤަބޫލުކުރީާާއަޣްލަބިއްޔަތުާ ފ ސްނުވެާާާ،.ާ ނަންާ އެާ

މިއެންމެ މިއަދުެވސްާ ދިޔައީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާފަހުންާ އަިއސްފައި.ާ ޙ ލަތުާ އެާ  2890އޮތީާ

ހަމަާާ އަނެއްކ ާ ސަރުކ ރުންާ ދެންާ ެއްއޗެްއާ ބުނ ާ ނޫނެކޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ހުއްޓ ލަންޖެހޭނެ.ާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ުއސޫލުާ ެވއްދުމުެގާ މިތަނަށްާ ވިއްދ ފައިާ އެއ ާ

އަދ  މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ދެާ އޮެވެގންާ ވަކިންާ ބ ރުާ ދެާ އޮެވެގންާ ކުރަންާާސަބަބެއްާ
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ބ ރަށްާާ އަނެއްާ ެއއްބ ރުާ އެއީާ ފަހަރުާ ނުކިޔޭާ އެކަްއޗެއްާ ބ ރަށްާ ދެާ މިއޮންނަނީ.ާ

 2895ޚިޔ ނ ތްތެރިވަނީކަމަށްެވސްާވ ކަށްނުޖެހޭ.ާރައްޔިތުންނަށްާބޭވަފ ތެރިާވަނީކަމަށްވެސްާާ

މިޖެހެނާީާ އަދ ކުރަންާ ވަކިންާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ބ ރުެގާ ދެާ ބ ރުާ ދެާ ވ ކަށްނުޖެހޭ.ާ

ިއޙްތިރ މްކޮށްފައިާމިކަންާސަބަބުތަކެއްާހުރީމަ .ާއެހެންީވމަ،ާއެއްބ ރުާއަނެއްބ ރަށްާ

ނިންމ ލުންާއެއީާއެންމެާރަނަގޅުޮގތް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަކަށްާނުފެނުނުާއެާދެާ

ނަންފުޅެއްާފ ސްކުރ ކަށް.ާއެާދެާނަންފުޅެއްާދެންާރައީސްާފޮނުއްވަިއެގންާނުވ ނެ.ާާ

 2900ންތައްާކުރެވޭާުއސޫލެއްނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާާއެއީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާުގޅިެގންާކަ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވީތީވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އެީއާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ

ހިފަހައްޓަަވއިެގންާާ އުސޫލުތަކުަގިއާ އެާ ހުންނ ނެ.ާ އުސޫލުތަކެްއާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭާ

ތުާއަޅުަގނޑުމެންާާކުރިއަށްވަޑައިަގތުމަށްާދަންނަަވން.ާފޮނުއްވުމ އިާހުށަހެޅުމުެގާތަފ 

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

 2905 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ހިސ ބަށްާމިކަމަށްާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޢިއްޒަތްތެރާިާ ހުރިހ ާ ތިއްބެިވާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ ދަށުންާ

ފުރުޞަތު ލިބިފައިާމެންބަރުންނަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ ނިމުނީ.ާ މިާ އަރުވ ާ ާ

އ މިރުާާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އޮތްޮގތުަގިއާ

ފުރުޞަތަކަށްާ ެގންނަވަންާ ބަދަލެއްާ ކޮންމެވެސްާ ހުށަހެޅުމަށްާ އޮތްާ  2910ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ޮގތަށްާފުރުޞަތުާދެއްވަމުންާއެދިަވޑަިއެގންފައިާއެބައޮތް.ާަމޖިލީހުަގއިާޢ ންމުކޮށްާމި

ކުޑަހުވަދޫާާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތީ.ާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދަވ ކަމަށްާ

ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާ އިޞްލ ޙެއްާ އ މިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާެގންނަންާބޭނުންވ ތީާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

 2915 

ޝުާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކޮމިޝަންާކުރިއްއ ދެ،ާ ިއލެކްޝަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޔ ާ

ނަންފުޅުެގާާާއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެ ކޮމިޓީެގާ ހުށަހެޅިާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ނަންތައްާ މިާ އަދިާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ

ނަންފުޅުެގާާ ިއބްރ ހީމްެގާ ޤ ސިްމާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ތެރެއިން،ާ

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުގާެާާާބަދަލުގައި

 2920ާނަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.
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ޝުކުރިއްޔ .ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ.ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

އ މިރުެގާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފަރެސްމ ތޮޑ  އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ  2925ާއަޅުަގނޑުާ

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ
ާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވ

 

ހުށަހެޅިފަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުމެއްާޝުކުރިއްޔ ާ ދެާ އޮތްާ އިާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރ3ާާާާިއެބައޮތް. ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  2930ހުށަހެޅުމެއް....ާ

ވިދ ޅުވެލަްއވަންާ އެްއޗެއްާ ބެހޭޮގތުންާ ހުށަހެޅުމ ާ ސަމީރުެގާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ

ާބޭނުންފުޅުވ ތީާފުރުޞަތުއަރުަވން.ާ

 

ސ ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވިާއ ދެ،ާ ފުރަތަމަާ އެވީޮގތުންާ މިހ ރުާ ބޭނުމީާ ާފުކޮށްލަންާ

އެހުށަހެޅުނާްާާުވންާ:ސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެާާއަޙްމަދު ލިބުނީމަާ ތ އީދުާ ދެންާ ެގނައީމަާ އިޞްލ ޙެއްާ ފަހުންާ  2935ހުށަހެޅުމަށްާ

ވެެގންދ ނީާާ އެާ ޮގތުަގއޭާ ހުށަހެޅުމެއްާ ހުށަހެޅުނުާ ފަހުންާ އެންމެާ ވެެގންދ ނީާ

ޮގތުން ރިޔ ސަތުނާްާއުސޫލެްއެގާ ެވެގންދ ނެކަމަށްާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ އެހެންީވމަ،ާ ާ.

ާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވ ތޯާދަންނަވ ލަންވެެގން.ާާ

 

އެްއޮގތަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ އޮތީާ ދަންނަަވންާ ތީަގއިާ  2940ރިޔ ސަތުންާ

އި )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ެގންދ ނަމޭ.ާ ދ އިރ ެގާާއެކަންެވސްާ ހަވަންދޫާ

ާއަށްާފުރުޞަތުާައރުވަންާ.هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

 

ާާާބަހުސްާރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާިމާމައްސަލ ަގއިާާ`.ާޝުކުާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އަޅުަގނާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ިއނީމަާ ކޮމިޓީއެްއަގއިާ ފުރުޞަތާުާފެށުނުއިރުާ ފަހުންާ ތަންކޮޅެްއާ  2945ޑަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބޭޮގތްީވކަމަށްާ

ދެާ ތެރެއިންާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅިާ ޢައްޔަންކުރަންާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ

ށްާމިާނަމެއްާއަނބުރ ާމިާމަޖިލީހަށްާއައިސްެގންާެއކަމ ާދޭތެރޭާކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކޮ

ާާ ދަންނަވ ލަންވެެގންާާބަހުސްމަޖިލީހުަގއި އެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ކުރެވެމުންދ ތީވެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދުނީ.ާ  2950ފުރުޞަތަކަށްާ
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ރަނަގޅުޮގތުަގއިާާ މިކަންތަްއތައްާ ދިރ ސ ކޮށްާ ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ

ކަތްާއަވަސްކޮށްާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށްޓަކައިާކޮމިޓީައކ އިާާެގންދިއުމަށްޓަކައިާމަސައް

ޙަވ ލުކޮށްާއެމަސައްކަތްާކުރިައށްާެގންދިޔައީ.ާއެާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްަގއިާއެާކޮމިޓީެގާ

ލިބިަވޑަިއެގންފ70ާާާިނިންމުންާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެބައޮތްާވިދ ޅުވެާދެްއވ ފައި.ާ%

ޢަ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ ބޭފުޅަކުާ  2955އްޔަންކުރުމަށްާާކޮންމެާ

% އެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ މަތ70ާާާީފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށް.ާ

ާލިބިވަޑަިއެގންާބޭފުޅުންާެއޮގތަށް....

 

އިލްޙ މާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގަމނަފުށީާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 2960ާއަޙްމަދު.ާ

ާ 

ާތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކު

ާ

ބަހުާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރައީސް،ާ އެހެންެވެގންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުވ ލެއްވީތޯ.ާ އަނެއްކ ާ ާސަށްާ

 2965އަނެއްކ ެވސްާފެށުނީހެނާްާާާބަހުސްއަޅުަގނޑުެވސްާފުރުޞަތަށްާއެދެންވެެގން.ާމިހ ރުާާާއްކެުވންާ:މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެާއިލްހ 

ާވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ހީވ ތީާއަޅުަގނޑުވެސްާފުރުޞަތަކަށްާދަންނަ

ާ

ާ

އެރުީވާާބަހުޝުކުރިއްޔ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލީެއއްނޫން.ާ ސަށްާ

 2970ާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވ ން.ާާާهللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

 

އަޅުަގއ ދެ،ާޝުކުރިއްާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބޭފުޅުންާޔ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ ާނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއްهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ކަންބޮޑުވެވަޑަިއަގންނަވ ތީ.ާ ފުރުޞަތުދިނީމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދަންނަވ ނީާކޮމިޓީެގާމަސައްކަތުަގއިާތިބެއްޖިއްޔ ާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދައްކަންާލިބޭާ

 2975ޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދިއުމަކީާއެއީާމީެގކުރިންވެސްާކޮށްފައިާއޮތްާާވަުގތުަގއިާފުރު

ރަނަގޅުާ އެންމެާ ެއއީާ ކުރެވުމަކީާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ މިހ ރުވެސްާ އަދިާ ކަމެއް.ާ

ބުނުމަށާްާ ބަހެއްާ ފަރ ތުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީވެސްާ ކަމެއްކަމަށް.ާ

ައޅުަގނޑު މީހުންކަމަށްވީއިރުާ އައިސްތިބިާ ފުރުޞަތާުާމިތަނަށްާ އެާ މެންނަށްާ
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މިއުޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ލިބެންޖެހޭނެކަމަށްާ

% ކޮމިޓީންާ ފ ސްކޮށްާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ކޮމިޓީެގާ މ70ާާާާިވ ހަކަައކީާ  2980ލިބުނީމަާ

ޢައްޔަންކުރަންާާ އެބޭފުޅުންާ ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ އެއަށްާ މަޖިލީހުންާ

ެއާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަ ށްާނިންމަވ ާމިހުރިހ ާކަމެއްާކުރެއްިވއިރުާހަމަާއެދުވަހުާ

މަޢުޟޫޢުަގއިާވ ހަކަދައްކަވ ާބައެއްާމެންބަރުންާވަރަށްބޮޑަށްާވިދ ޅުވަމުންާެގންދިޔަާާ

މަސައްކަތްކޮށްެގންާާ މަޖިލީހުންާ މިާ ެގއްލޭޮގތަށްާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ

އެބޭފުޅު ޤ ބިލްކަމ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ދޭތެރޭާނުވ ނެކަމަށް.ާ މަސައްކަތ ާ ކުރެއްިވާ  2985ންާ

% ނުއުފައްދަވ .ާ ސުވ ލެއްާ އެދުވަހުާ ބޭފުޅަކުާ މަތިނ70ާާާްއެްއވެސްާ އަށްވުރެާ

ިމާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢައްޔަންނުކޮށްާ ކޮމިޝަނަށްާ ެއާ ބޭފުޅުންާ ހުރިާ ލިބިފައިާ

މަޖިލީހުންާއެއްލ ލީމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެކަންާެއކުރެުވނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ

ާާ ބުނޭާާއެންމެ އެބަާ ކަނޑައެޅިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ޮގތަކަށްާ ޒިންމ ދ ރުާ

ޤ ނޫނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ އެބަބުނޭާ ބަހުންާ ސ ފުާ ވަރަށްާ  2990ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ެއާާ ވ ހަކަ.ާ އިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެާ ޙައްޤުތަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އިޙްތިރ މްކުރުމ އެކުާ

ެއވ ހަ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެބަބުނޭާ މަޖިލިސްާހުވ ަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަާ

ސަބަބުންނޭާ ކުރުމުެގާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންެގ.ާ

ކޮމިޝަނަށްާ އިލެކްޝަންސްާ އެާ ެގްއލިެގންޮގސްާ ޙައްޤުާ ރައްޔިތެްއެގާ

ެއއްލ ލ ފަިއާާ ޮގތުންާ ބަދަލުެގާ މ ކްސްެގާ އެާ ލިބިާ މ ކްސްާ  2995ޢައްޔަންކުރެވޭވަރަށްާ

ފަހަރަ ދެވަނަާ ކޮންމެހެންާއޮތީތީއޭާ އެއީާ ޖެހުނީ.ާ އަންނަންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ށްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާޮގންޖެއްސެވުެމއްނޫނޭ.ާރައްޔިތުންެގާޙައްޤެއްާެގއްލިެގންނޭާ

ިމާ ހޯދުމަށްާ ޙައްޤުާ ެއާ ދިޔައީމަާ ެގއްލިެގންާ ޙައްޤުާ މީހ ެގާ ރަްއޔިތުާ މިއުޅެނީާ

ައޅުަގ އެއީާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ މެދުވެރިކޮށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާމަޖިލިސްާ ނޑުާ

ކަމެއް.ާ ދޭންޖެހޭނެާ ެއއްބ ރުލުންާ އެކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3000ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ

އެކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާލިބެންޖެހޭނެ.ާާ

ާއެއީާކޮމިޝަނ ާނޫނީާކޮމިޓީންާއަލުންާއެނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރެވިާއެާފުރުޞަތު

ދެކޭތީާާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ3005 
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ކުރިންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ މިހިސ ބުންާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެްއ3ާާާާންާާދަންނަވ ލިފަދައި އޭެގތެރެއިންާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހެޅިފައިާ ހުށަހެޅުމެއްާ

ާާ މިއޮންނަނީ 3ާާާާހުށަހެޅުމަކަށްާ ކޮމިޓީއަކަށ7ާާާާްނަންފުޅު ވަުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ެއއީާ ެގންދިއުން.ާ

މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ާހުށަހަޅުއްވައިާ ޙަމްޒ ާާާ  3010އަޙްމަދުާ

ާާ 3ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާހުށަހެޅުއްވުެމއް.ާހަމައެކީަގއި 3ާާމެންބަރުންެގާނަންފުޅު،

ާާ 7ާާާާނަންފުޅު ެގންދިއުމަށް ކޮމިޓީއަކަށްާ ކޮމިޓީެގ7ާާާާމެންބަރުންެގާ މެންބަރުންެގާ

ޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއެީއާާއި.ާއެހެންވީމ ،ާއަނަންފުޅުތަކ އެކީަގއިާއެބައޮތްާހުށަހެޅުފަ

ާާތަ މިއޮންނަނީ ބުނެފައިާ ޤަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންެގ7ާާާކުރ ރުވުމެއް.ާ

މިާާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ސްކުރަން.ާ ނަންފުޅުތައްާ ެއާ ެގންދަންޏ ާ  2ާާ3015ކޮމިޓީއަކަށްާ

ކޮންމެހެންާ ދެކޭޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ވޯޓަށްއެހުމަކީާ ހުށަހެޅުމަށްާ

ެގންދަންާފ ސްވ ނެާެއޮގތަށްާާާާެމންބަރުންެގާކޮމިޓީައކަށ7ާާްކުރަންޖެހޭނެކަމެއްނޫން.ާާ

ކުޑަހުވަދޫާާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަންޏ .ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްކުރަްއވަންާ

ފަރެސްމ ތޮޑ ާާާާދ އިރ ެގ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ އ މިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ އޮތް ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  7ާާ3020ދ އިރ ެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއހެންވީމަ،ާ ފ ސްވެފައި.ާ އެާ އެއޮތީާ ފ ސްވީމަާ ކޮމިޓީާ މެންބަރުންެގާ

ޮގތަކަށްާހުށަހެޅިފައިާމިއޮތީ.2ާާާދެކޭޮގތުަގއިާމިާއެޖެންޑ ާައިއޓަމުެގާދަށުންާމިހ ރުާާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ މިާ އަމީންޢ މަށްާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ޮގތަށ2ާާާާްއަޅުަގނޑުާ

އިއްވ ލަދެްއވުމަށްާ. ދ އިރ ެގާާާާމަޖިލީހަށްާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 3025ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހުށަހެޅުމުަގިއާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ  ވަުގތީާާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ބުނ ޮގތުންާ އެޖެންޑ ަގިއާ ފެންނަނީާ  3030ނޑަށްާ

ކޮމިޓީެއްއާާ ކަމަކީާ ކުރަްއވަންޖެހޭނެާ މަޖިލީހުންާ އެހެންވީމަ،ާ ހޮއްެވވުން.ާ ކޮމިޓީއެްއާ

ެއީއާާ ހީވަނީ.ާ އަޅަުގނޑަށްާ ނޫންހެންާ ނުފެނޭތޯއެއްާ ފެނޭތޯާ ެގންދަންާ ހޮއްެވވުން.ާ
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ސ ފުކޮށް އަދިވެސްާ އަރ ތީވެާ އަޅުންާ އެްއޗަކުންާ ވ ހަކަާާވިދ ޅުވ ާ އެދޭާ ލަދެއްވުންާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ3035 

ާ

ހީވަނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުން.ާ ސ ފުކޮށްލުމުެގާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކަންތައްތަްއާާ ހިނގ ދިޔަާ މިާ މިތަނުަގިއާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ

އަ ސ ފުވެވަޑަިއަގންނަވ ނެހެން.ާ ހުށަހެޅުންތަްއާާމިހ ރުާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މީންޢ ންމުާ

ނިޒ މ ބެހޭާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަމީންޢ ންމަށްާ އަޅުަގނޑުާ  3040އިްއވ ލަދެްއވީމަ.ާ

ާނުކުތ އެްއ،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢ ންމުާ ރަީއސް،ާ ނުވަތަާޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލެއްާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ަވުގތީާ  3045ާސޫލުންާ

ކިތަްއާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދު އެއީާ ހުށަހަޅަނީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެގންދ އިރުާ ކުރިއަށްާ މައްސަލަެއއްާ

މެންބަރުންެގާާ ހުޅުވ ލަނީާ ފްލޯރާ ދެންާ ެއއަށްފަހުަގއިާ ކޮމިޓީއެއްތޯ.ާ މެންބަރުންެގާ

އަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި.ާ އެޮގތުެގމަތިންާއަދަދުާ ޮއންނަނީާ ޤަވ އިދުަގއިެވސްާ މިާ ދިާ

ހަމަާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ެއޮގތުެގމަތިން.ާ ކުރަްއވ ފަިއވަނީާ ޢަމަލުވެސްާ އަދިާ

 3050އަރިސްކޮށްލުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދިާދަންނަވ ލީ.ާއެކަމަކު،ާމަނިކުފ ނުާ

ނިގފަިއވޭާއެހެންޮގތަކަށްާާއެނޫންޮގތަކަށްާދެންމެާޚިޔ ލުކުރެއްިވކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާއެ

ކުރިއަށްާެގންދަން.ާދެން،ާއެީއވެސްާޯގސްޮގތެއްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާނުދެކެން.ާާ

ޢަމަލުކުރެވެމުންާާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ުއސޫލުާ އެާ ަމޖިލީހުަގއިާ މިާ ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަކީާ އުސޫލަށްާ އެްއާ ެގންދެިވޮގތ ާ

ކުރަްއވަންޖެހޭނެާހިފެހެއްޓެ ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ އެކަންާ މަނިކުފ ނުާ  3055ވުމަށްޓަކަިއާ

ާކަމެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކޭތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްލީ.ާ

ާ

ާ
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(150ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ  3060ަގއިާބުނެފައިާއޮންނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަކަށްާމަޝްވަރ ާހޯދުމަށ2ާާާްާެގ

އެބައޮވޭާާ އޭަގއިާ ޮގތް.ާ ޢަމަލުކުރަންވީާ ފޮނުވައިިްފިްއޔ ާ 7ާާނަންފުޅުތަކެއްާ

މިޮގތަށްާލިޔެފައި.ާކޮމިޓީެގާައދަދުާއެބަޮއވޭާލިޔެފައި.7ާާާާމެންބަރުންެގާކޮމިޓީެއއްެގާާ

ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ފަހުންވެސްާމިާ އެންމެާ އެޮގތަށް.ާ ެގންދަނީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ެއޮގތަށް.ާ އޮތީާ ޢަމަލުކޮށްފައިާ

 3065މެންބަރުންާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނަންަގަވއިެގންާކޮންމެހެންާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވުމުެގާާ

ވިދ ޅުވެލަ ވަރަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ ޤަވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ ްއވ ފަިއާާބަދަލުަގއިާ

އަޅުަގނޑަށްާ ެއހެންނޫނީާ ެގންދެވުމަށް.ާ އެހީތެރިވެަވޑަިއެގންދެއްވަމުންާ ރިޔ ސަތަށްާ

ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދ ނީހެން.ާ ދިުގލައިެގންާ ހަމަާ މިކަންާ ހީވަނީާ

ފުރުޞަތުާާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުންތައް...ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އަމީންޢ ންމަށްާ މިއަރުވަނީާ

ނިޒ މ ބެހޭާާ މެންބަރުާމިއަރުވަނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ  3070ނުކުތ އެއް،ާ

ާهللا.ޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 3075ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނެީގާމިކުރެވޭާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ފުާާބަހުސްާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު ނޫނީާ ދިޔައިރުާ ޖެހުނުއިރުާހިނަގމުންާ ަވުގތުާ އެދުމެުގާ ާރުޞަތަށްާ

އެހެންނަމަވެސްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެން،ާ ބައްދަލުވުމެްއަގއި.ާ ކޮމިޓީެގާ ދ ޚިލީާ އިނީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

އިހަވަންދޫާ ހުއްޓ ާ ނިމުނީކަމަށް.ާ އެާ އެކަންާ ދެންާ ހުރީާ ބަލައިެގންާ އަޅުަގނޑުާ

ފުރުޞަތުާދެއްވުމ ުގޅިެގންާާާާއަށްهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

އޮބ ލަިއެގންނ ާ ބަޓަންއަށްާ މިާ އަމީންޢ ންމަށްާ އިޝ ރ ތްކޮށްލިންާ  3080އަޅުަގނޑުެވސްާ

ނުދިނާީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިޝ ރ ތްކޮށްލި.ާ އަތުންާ އަދިާ

ދަށުންތޯާސ ފުކޮށްލަންެވެގން.ާ ައކުރެްއެގާ ކޮންާ މ އްދ ެއއްެގާ ަގވ އިދުެގާކޮންާ އެއީާ

ާރިއްޔ .ާޝުކު

ާ

ާ3085 
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާމިާމަޢުޟޫޢުަގިއާވ ހަކަދެްއކުންާމިވަނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދިއުމުެގާ ހަމައަށްާ ވޯޓ ާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޖެންޑ ަގއިާ ނިމިފައި.ާ

ންނަވ ލަންާއޮތީ،ާާމަރުޙަލ ަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަޅުަގނޑުާދަ

ކުރިއަށްާާ އެހީތެރިެވވަޑައިެގންދެއްވ ާ މިކަމުަގއިާ ރިޔ ސަތަށްާ ހަމަާ އަނެއްކ ވެސްާ

 3090ެގންޮގސްދެއްވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާއެޖެންޑ ަގިއާއެބަހުރިާަވރަށްާިގނަާމައްސަތައްާާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ހުރިާ ފޮނުއްވ ފަިއާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ

މެންބަރުނާްާާާމައްސަލަތައް ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑިޝަލްާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ

ޢައްޔަންކުރުންވެސް،ާެއވެސްާވަކިާތ ރީޚެްއެގާކުރިންާމިާމަޖިލީހުންާނިންމަންޖެހާޭާ

މިކަމުގައިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމޭނީާ ެއކަންތައްތަްއާ ކަންތައްތައް.ާ

 3095ތުާމިއަރުވަނީާއަމީންޢ ންމަށް.ާއެއްބ ރުލުންާދެްއވަިއެގން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 3100ާކޮމިޓީތަކުަގއިާތިއްބަވ ފަިއާަވޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންނަށްާަވކިާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އަޅުަގނޑުވެސް.ާާާކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މަނިާމޫސ  ދެކެންާ ދެއްވަންޖެހޭނެކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ ތަފ ތުނުކޮށްާ ބޭފުޅެއްާ

ޢަބުއްރަޙީމާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ނެންގެވީމ .ާާ އަތްޕުޅުވެސްާ އަދިާ ތިމަންނ ާ އިންނެވީމޭާ މިތަނުަގއިާ އެވިދ ޅުވީާ

މަނިކުފ ނުާާއެހެންކަމަށްވ ނަ އަދިާ ދެކެންާ އަޅުަގނޑުާ ހުއްޓަެއއްާާބަހުމަާ ސެއްާ

ާާ ހުއްޓަވ ލެއްިވކަމެްއާާާާބަހުސްނުލައްވ . ތިަވޑަިއަގންނަަވނީ.ާ ެގންދަވަމުންާ  3105ކުރިއަށްާ

އެދެންާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނ ހަން.ާ ައޅުަގނޑެއްާ އަޑެއްާ އިޢުލ ނުކުރިާ

ާފުރުޞަތުދެއްވުމަށްާ.

ާ

ާ

ދަންނަވަންޖެހެނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިތ މައ އެކުާ ދެންާ މިފަހަރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3110ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ އެއީ ނެތޭ.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާ އަނެއްކ ވެސްާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ާާބަހުސްާނިޒ މ ބެހޭާ

މަޖިލިސްާާ ައޅުަގނޑުާ އިޢުލ ނުކޮށްފައި.ާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިމުނުކަމަށްާ
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ނަާފަހަރުާތަކުރ ރުކޮށްާއެވ ހަކަާދެންނެވިން.ާމެދުކަނޑ ލުމުެގާކުރިންެވސްާަވރަށްާިގ

މިތައްާ ެގންދ ނަމޭ.ާ ިމޮގތަށްާ މިކަންތައްާ ޮގތުންާ ހަލުިވކުރުމުެގާ މަސައްކަތްާ

ެގންދިޔަ.ާާ މިހުރިހ ކަމެއްކުރަމުންާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން.ާ ތިއްބެވީާ  3115މެންބަރުންނޭާ

ޢިއްޒަ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އަނެްއކ ެވސްާ ތްތެރިާއެހެންވީމ ،ާ

ބޮޑަށްާާ ޮގތްާ ހިަގމުންދ ާ ކަންާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމުަގއިާ މެންބަރުންާ

ެގންދަވ ށޭ.ާާ ދެއްވަމުންާ އެއްބ ރުލުންާ ރިޔ ސަތަށްާ މިކަމުަގިއާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ

ޮގތްތަްއާާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާ އަމީންޢ ންމަށްާ އަޅުަގނޑުާ

 3120ާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ

ާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ަގއިވ 168ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ށ(ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ޮގތުެގމަތިންާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުާާ

 3125ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(4ާާާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުެގާޤ ނޫނުެގ2008/8ާާާ؛ާނަންބަރު

ޮގ އިޖ ބ ދެްއިވާަގިއވ ާ އެކަމަށްާ އިޢުލ ނުކުރުމުންާ ޢ ންމުކޮށްާ ތުެގމަތިންާ

ާާ ާާރައީސުލްޖުމްބޭފުޅުންެގތެރެއިން ވަނަާފަހަރަށްާފޮނުއްެވވިާނަންފުޅުތަށ2ާާާްހޫރިއްޔ 

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ152ާާާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

2ާާާާ ޮގތުެގމަތިން 7ާާާާަގއިވ ާ ހަނިމ ދޫާމެންބަރުންެގ ހޮއްވެވުން.ާ ކޮމިޓީއެްއާ ވަުގތީާ

މު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ،ދ އިރ ެގާ މުޖުތ ޒުާ  3130ވިލިމ ފަންނުާާާޙަންމަދުާ

މަނިކުާ ޙުސެއިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުން.ާ 3ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާާނަމުެގ އިބްރ ހީމް މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އަލްފ ހ.ތެރެއިންާ ޟިލްާާނޫމުތީއ އި،ާ

ވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ17ާާާާމަރަދޫފޭދޫާއަކީ،ާާޙަސަންާޝ ހު،ާބަީގޗ ެގ/ާސާ.

16ާ ހުންނެވުމަށްާާާ ކޮިމޝަނުަގއިާ އިލެކްޝަންސްާ ޖަލްސ އިންާ  3135ވަނަާ

ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގން މަޖިލީހަށްާ ާފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށްާ ވޯޓުަގިއާާާ

އަޣްބައިވެރިވެާ މެންބަރުންެގާ ދެާާވަޑަިއެގންނެވިާ ނިންމަވ ފައިވ ާ ލަބިއްޔަތުންާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންސްާ )ށ(29ާާާާފަރ ތްކަމަށްވ ތީ،ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ 3ާާާާެގ ނުފޮނުއްވޭނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އެއީާ ޮގތުެގމަތިން،ާ 2ާާަގިއވ ާ
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 3140އިންާާބުރ ާފޮނުވ ލުމަށްާއަދިާއަލްއުސްތ ޛުާޙުސަނަންކަމަށްވ ތީ،ާމިާދެާނަންާއަނ

އއ. ފްލ ވަރ/ާ ފިފްޓީާ ރަްއޔިތުންެގާާސިރ ޖްާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ނަންާ އުކުޅަސްެގާ

ާާ ގަވ އިދުެގ 152ާާާާމަޖިލީހުެގާ ެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޮގތުެގމަތިން،2ާާާވަނަާ ަގިއވ ާ

ާާފޮނުވުމަށް.މެންބަރުންެގާމަްއޗަށްާހިމެނޭާަވުގތީާކޮމިޓީއަށ7ާާްތިރީަގއިާމިދަންނަވ ާާ

1-ާާާާ ވަޙީދު، ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނގުާާާ-2ތޮއްޑޫާ މ ފަންނުާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާهللاާދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާާާ-3ޢަބްދުއްރަޙީމް،  3145ތުލުސްދޫާ

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާ-4ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް،ާާ

ާާޢަބްދުލްޢަޒީ އަބޫބަކުރު، ޖަމ ލްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާ-5ޒްާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާާާތިނަދޫާ

ާާ ޤަސަމް، އަޙްމަދާުާާާ-6މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރުާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ

ާާ ާާާާ-7ޢީސ ، ލްޔ ސްާލަބީބް.ާކުޑަހުވަދޫާމެންބަރުާޢިހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި

އ  އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަދ އިރ ެގާ  3150ފަރެސްމ ތޮޑ ާާާާހަޅުއްވ ،މިރުާ

ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާާ ާާާާ-1ހުށަހެޅުން. ރަޝީދު، ރިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާ-2ވިލުފުށިާ

ާާ ރިޒ ، ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާާާާ-3މިލަންދޫާ މ ވަށުާ

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާާާާ-4ާާ،ތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުޢިއްޒަތް

ާާ މަނިކު، ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްަމދުާ މެންބަރުާ  3155އިނުގރައިދޫާާާާ-5ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢަބްދު ޙަމްދޫންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ ާާهللا ހުޅުހެންވޭރުާާާ-6ޙަމީދު،

ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނި ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާާ-7ކު،

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ.

ާ

ާ3160 

ާާމަނިކު.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ފުރަތަމަާ މިާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ ބަލ އިރުަގިއާާރައީސް،ާ  3165ާހުށަހެޅުމަށްާ
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ފޮނުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުވަތަާ ކަމެއްާ ކުރައްވ ފައިވ ާ ވ ފަިއވ ާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

ނަންފުޅެއްެގތެރެއިންާަވކިާނަމެއްާައޅުަގނޑުމެންާސިލެކްޓްކޮށްެގންާފޮނުވަންާއޮތީަމާ

އެއްސެވިދ  ވޯޓަކަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ އެާ ނުފެނޭާ ނެކަމަކަށް.ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ހުށަހެޅުމަށްާ ޮގތެްއާާބަހުސްހުށަހަޅައިެގންާާވަކިންާާާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ ކޮށްެގންާ

ނޫންތޯ. ނުވަތަާ ރަނަގޅުތޯާ އެާ ާާާާނިިިންމިދ ނެާ އެޖެންޑ ާާއެހެންނަމަވެސް،  3170މިއަދުެގާ

ާާ މިއޮތީ 152ާާާާކުރަްއވ ފައިާ ެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ 2ާާާާަވނަާ މަތިން 7ާާގައިވ ޮގތުެގާ

ކޮމިޓީއެާ ަވުގތީާ އެކޮމެންބަރުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހޮްއވެވުން.ާ މެންޑޭޓެްއާާއްާ މިޓީެގާ

ާާކަނޑައަޅާ  ަގވ އިދުެގ އެބައޮތްާ މެންޑޭޓްާ ެއކޮމިޓީެގާ އެހެންީވމ ،ާ ނެތް.ާ 152ާާކަށްާ

މ އްދ ަގއި ާވަނަާ ާބުނެފައިާ.ާ ފުރަތަމާަާާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ެއވ  އެއްސެވިދ ނެކަމަށް.ާ އެްއސެވުމަކަށްާ ވޯޓަކަށްާ ދަންނަވ ލީ.ާާހުށަހެޅުމަކަށްާ  3175ހަކަާ

ާމިއީާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާާ

ާ

ާ

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރިޔ ސަތަށްާ ހޯދުމަށްާ ލަފ ާ މަޖިލީހުެގާ ނުކުތ އެއްަގއިާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިކަމުަގއިާ ޤަސްދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  3180ލިބިެގންވޭ.ާ

ޚިޔ  ާާމެންބަރުންެގާ އަޅުަގނޑު ނެުގމަށް.ާ ވަުގތުކޮޅެއްާ ހޯދ ލުމަށްާ 2ާާލުފުޅުހުރިޮގތްާ

ޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާޚިޖަހަންދެންާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

 3185ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެިެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ`.ާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ބެހޭރައީސުާްނމަދުާތ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަ ކަމަކ ާ ަވކިާ އެދިވަޑަިއަގތުމ ާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޝްވަރ އަކަށްާ ޮގތުންާ

ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ މަޝްވަރ ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ދަންނަވަންާާުގޅިެގންާ ައޅުަގނޑުާ

ާާ ނަންފުޅުތަކެްއާބޭނުންވަނީ، ވަކިާ ބަލ އިރުަގިއާ ޮގތްތަކަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ

ފެނިކޮ ފޮނުވަންާ ކަމަށް.މިޓީއަށްާ އެއްސެވޭނެކަމަކަށްާާާާަވޑައިނުަގންނަވ ާ ވޯޓަށްާ

 3190ކޮމިޓީއަށްާފޮނުވަންާާާާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި

ާފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށް އެހެންނަމަވެސްާ މަޖިލީހުން.ާ ާ،ނިންމަވ ނީާ ވޯޓަށްާާާ

އަޅުަގ ވ ނެކަމަށްާ ފޮނުއްވުމ މެދުާާއައްސަވަންާ ކޮމިޓީއަށްާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ނޑަށްާ
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ދެ ފެނިވަޑަާކިވަޑައިަގންނަވާ މެންބަރުންާ ހޯއްދެވުމަށޭ.ާ އޭެގާާއިނުަގންނަވާ ޮގތެއްާ ކަމަށްާ

ވޯޓުދެއްވ ާާ އަްއސަވަިއެގންާ ވޯޓަށްާ އަނެްއކޮޅަށްާ ނޭއްސެޭވނޭ.ާ ވޯޓަކަށްާ އެކޮޅަކަށްާ

ާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުވެެގންދ ނީ.ާ އޭތިާ މިއޭ.ާާނިސްބަތަކުންނޭާ  3195ޤަބޫލުކުރ ޮގތަކީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ޚިޔ ލުާާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސްާ މަޖީލީހުެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުޅުްއވ ލެއްވީމަާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މިމަްއސަލ ަގއިާ ހޯއްދަވަންާ ދަންނަވަންާާައޅުަގހުރިޮގތެއްާ ނޑުާ

ާާ މިމައްސަލައަކީބޭނުންވަނީ، ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ  3200މިވަނީާާާާއަސްލުކަމުަގއިާާއަޅުަގނޑުާ

ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާާ ބަލައިނުަގންނަވ ާ މަޖިލީހުންާ އަދިާ ވަކިޮގތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ

ނަުގންނަންާާ ބަލައިާ މަޖިލީހަށްާ ތެރެއިންާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ނަމެްއ2ާާާާފޮނުއްވިާ

ާާފ ސްކުރުމަށްފަ އެ އެންުގމުންާ އަލުންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެކަންާ ނަނ2ާާާާްހުާ

ހިމެނިެގންާާ ތެރޭަގއިާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ފޮނުއްިވާ އައުމުެގާާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ

 3205ބެހޭާއ ދެ،ާިއލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުެގާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައެޅިެގންާމައްސަލަ.ާމިކަމ 

އޮއްވ  ފޮނުއްަވންޖެހޭނެކަމަށްާ ނަންފުޅުތަކެއްާ ޢަމަލުކުރީމ ާާާއ ާ އެނޫންޮގތަކަށްާ

މިއަދު އެމައްސަލަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ ާއަޅުަގނޑުާ ކުރެވިެގންާާާ އެޖެންޑ ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ އެޖެންޑ ާޮގސްެގނެއްނުވ ނެ.ާ މިމައްސަލަާ މިއަދުާ މަނިކުފ ނުާ

ޮގތެްއާ ކުރެވިފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެންާމިޖެހެނީާމަޖިލީހުންާއެއ ދޭތެރޭަގއިާ

ދެނިންމަން ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ާކޭޮގތުގައި.ާ ަވކިޮގތަކަށްާާާ  3210ޤ ނޫނުަގއިާ

އެނަންތައްާާ އޮތީމ ާ ފޮނުވ ފައިާ ނަންފުޅުތައްާ ޚިލ ފަށްާ ެއއ ާ ޮއއްވ ާ ކަނޑައެޅިފައިާ

ާާ ނަންފުޅެްއާޭއެގާތެރޭަގިއާހިމެނިފައިވ ތީާއެނަންާާާާއ އެހެންނަމަވެސް،ާާބަލައިނުަގނެ

ގަވ އިދުާ ޢަމަލުމަޖިލީހުެގާ މިކަަމށްާ ާާަގއިާ ާާކުރަން އުސޫލުން މެންބަރުންގ7ާާާެާއޮންނަާ

މަޖިލީހުންާޮގތެއްާއައިސްާާާާނުަވއިެގންާއެނަންތައްާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުކޮމިޓީއަކަށްާފޮ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާންނި ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނަންވ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ  3215މުމުެގާ

އެ ާާާާމިއަދުާ އެ ހުށަހެޅުންާ ފޮނ2ާާުހުށަހެޅިފައިވ ާ ބަލައިނުަގނެާ ވ ލުމަށްފަހާުާނަންާ

ނަންާ ފޮނުވ ފައިވ ާ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުގައިވ ާ ނަން.ާ އޮތްާ ފޮނުވ ފައިާ އަލަށްާ

މިމަޖިލީހަށާްާ މިއަދުާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ ކޮމިޓީއަށްާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ

އޮންނަންވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިކަމުަގއިާއޮތްާއެންމެާރަނަގޅުޮގތަކަށްވ ނީާާ
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ޤ ނޫ މިކަންާާކަނޑައެޅިެގންާ ވަކިޮގތަކަށްާ ދެންާާާާކަނޑަެއޅިފައިނުަގއިާ  3220އޮތީމ ާ

މިހިމި ޢިއްޒަތްތެރިާާމައްސަލަާ ނުކުރައްވ ާ އެޖެންޑ ވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ސ ބަށްވެސްާ

ފޮނު މަޖިލީހ އިރައީސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަމަ.ާ ާްއވ ލެްއވިާ މިާ ާހަމައަށްާ

ާާ މިހުށަހަޅ ފައިވ ޮގތަށް ައޅުަގނޑުެމންާ ާާެގންނަވ ފަިއވ ތީާ ކަމުެގާާޢަމަލުކުރެވޭނެމީަގއި

މި ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަުމަގއިާ ބޭނުންޖ ަގާ ކުރަން.ާފުރުޞަތުެގާ

 3225ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މިފުރުޞަތުެގާާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެިެދިވަޑަާާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ރައީސްާ ައޅުަގނޑުެގާާބޭނުންކޮށްލ ނީާ މިކަމުަގއިާ ފަދައިންާ އިެގންފަިއވ ާ

ހަނުމ ދޫާ މިއެދުނީާ މިފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޚިޔ ލުހުރިޮގތްާ

ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާާ މުޖްތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  3230ދ އިރ ެގާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހިދ ނެކަމަށްާ ވޯޓަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ކީްއކުރަންކަންާާ މިހޮވަނީާ ކޮމިޓީއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބަކީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ޤަބޫލުކުރެޭވާާ ފޮނުވ ލ ފައިާ ދެނަންފުޅެއްާ ވަކިާ އެބަހުށަހެޅޭ.ާ އެހުށަހެޅުމުަގއިާ

ނަންފުޅެއްވެސްާއެބަޮއވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިހުށަހެޅުމަށްާ

ާާ އައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާާވޯޓަށް،ާ އ ދެ،ާާދި ކުރެްއވޭނެ.ާ އެކަންާ  3235ރިޔ ސަތަށްވެސްާ

ރިޔ ސަތަށްާމިކަހަލަާކަންކަމުަގއިާޤ ނޫނީާލަފ ާބޭނުންފުޅުކަަމށްވަންޏ ާލަފ ާއެހޭނެާާ

މިލަފ ާާ ރިޔ ސަތުންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮވޭ.ާ ފަރ ތެއްވެސްާ

ާާ ާާއަހަންޖެހޭާފަރ ތްތަކުން ާާލަފ  ވޯޓަށްާއެހުމުެގާކަންތަްއާާހޯއްދަވ ފައިާމިހުށަހެޅުމަށް

ާމިއަދުާކުރިއަށްާެގންދަވ ނެކަަމށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ3240 

އަޅުަގނޑުާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިއަދުާ ހައްދަވ ޮގތަކުންާ މަނިކުފ ނުާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މަނިާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ  ކަމުަގއިާކުޑަކޮށްާ ދެބަސްވ ންޖެހުނުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާކުފ ނ އިާ ިމވ ހަކަާ ވިއަސްާ

އެޖެންޑ ާއެކުލަވ ލެްއވީާމަނިކުފ ނުާއެޖެންޑ ާއެކުލަވ ލެްއވިިއރުާވަރަށްާރަނަގޅަށްާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ށ(168ާާާމިއޮތީާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 3245މަށްޓަކަިއާާކުރެއްވުތުެގމަތިންާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންަގިއވ ާޮގ

2008/8ާާާ؛ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ވަނަާމ އްދ ެގ4ާާާާާާެގނުޤ ނޫކޮމިޝަނުެގާާއިލެކްޝަން
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އިޖ ބަދެއްިވާާ އެކަމަށްާ އިޢުލ ންކުރުމުންާ ޢ ންމުކޮށްާ ޮގތުެގމަތިންާ ަގއިވ ާ )ނ(ާ

ފޮނުއްެވވިާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަިަާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ

ދިރ ސ ކުރެއްވުަމށް ާާާާނަންފުޅުތައްާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ވަނ152ާާާާަރައްޔިތުންެގާ

ާާ ެގ )ހ(ާ 2ާާާާމ އްދ ެގާ ޮގތުެގމަތިން ކޮމިޓީއެއ7ާާާާްަގިއވ ާ ަވުގތީާ  3250މެންބަރުންެގާ

ނަންފުޅުތަކުެގާާ މިއައިާ ނެތްާ ލިުއއްވ ފައެއްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ މީަގއިާ ހޮއްެވވުން.ާ

ާާ ވަކިކުރުމަށްފަހު ދެނަންާ ނުވ1ާާަތެރެއިންާ ެގންދިއުމަށް.ާ ނަންާ އަިއާާނަންާ ތަާ

ނިންމެންާ ޮގތެއްާ ތިމަންނ އަށްާ ކަމަށްވ ތީާ ނަންާ ދެާ ައއިާ ތަކުރ ރުވެެގންާ ދެނަމަކީާ

ނެތިެގންާތިބޭފުޅުންެގާލަފައެްއާހޯދުމަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަހަރާުާ

ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ މިނަންފުޅުތައްާ ދެކެނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހޭނެކަމަށްާ  3255ވޯޓެއްާ

ކޮމި ތަފ ތުާވަުގތީާ އައިސްާ ތަފ ތުކޮށްާ އަނެއްޮގތަކީާ ދެންާ ހޮެވވުން.ާ ޓީއެއްާ

ހުށަހެޅުންތަކެއްާއޮތިްއޔ ާމަނިކުފ ނުާއަލުންާމަޖިލީހަށްާެގންނެވިދ ނެ.ާތަކުރ ރުކޮށްާާ

އެންމެާާ މީެގާ މިއީާ ނިންމަވ ދެްއވ ށޭ.ާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ އަިއސްއޮތީމަާ މިނަންތައްާ

ވޯޓަށް ެއޮގތަށްާ އޭރަށްާ މިތަނަށްާާާރަނަގޅުޮގތަކީ.ާ ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔ ާ އެހިދ ނެ.ާ

 3260ާއެޮގތްިމޮގތްާސިޓީފުޅެއްާފޮނުްއެވވީމ ،ާއެާސިޓީފުޅުަގއިާހުރިާނަންތައްާަވކިވަކިކޮށް

ާހެދުމަކީ ކުރެވިދ ނެކަމެއްހެން.ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އެންޓިާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ނަން-އެހެންނަމަވެސް،ާ ކޮމިޝަނުެގާ ފުޅެއްާކަރަޕްޝަންާ

މިތަނަށްާފޮނުއްވ ފައިާވަނިކޮށްާއެނަންފުޅުާއަނބުރ ާެގންދަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ

އެނަންފުޅުާާ ކިޔ ފަިއާ މަރުހަލ ަގއޭާ ކޮމިޓީއެްއެގާ އޮތީާ ބޭނުންފުޅުވީމަވެސްާ

އައިާާ ނިމިެގންާ އަދިާ ެއކޮމިޓީންާ މިވ ޮގތަކީާ އެހެންވީމ ،ާ  3265ނުެގންދެވިފައި.ާ

ާާ ލިބ72ާާިކަމުަގިއވިޔަސް ބ ކީކޮިަށްފ ނެ.ާމ ކްސްާ ިމތަނުންާ އޮތްނަމަވެސްާ ފައިާ

މަޖިލީހުަގއިާާ ެގނެސްާ މަޖިލީހަށްާ ބުރަދަނަކީ.ާ ައސްލުާ ޭއެގާ ކޮބައިތޯާ އެކަމަކުާ

ކޮމިޓީެގާާ ދިއުމަކުންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިވަނީ.ާ ނިންމުމަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ވޯޓެއްނެީގމަާ

މި މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ އެޖެންޑ ަގިިއާ މިއަދުެގާ ނިޒ މާީާާާނިންމެވުމަކަށްނުވޭ.ާ

 3270މައްސަލަެއއްޮގތުަގއިާމިނަަގނީާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ަގއިާމަނިކުފ ނުާކުރައްވ ފައިާއޮތީާާ

ކޮމިޓީއެްއ7ާާާާ ވަުގތީާ އެހެންވީަމ،ާ ހޮްއެވވުމޭ.ާ ކޮިމޓީއެއްާ ވަުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ނަންތަްއާާ މިޮގތަށްާ ެގންނަވ ށޭާ ޮގތުަގއިާ ަމއްސަލަެއއްާ އަލުންާ ފަހުންާ ހޮއްަވވ ފައިާ

ލިޔު ނަންތަކޭ.ާާއ އިރުަގއިާ ހުރިާ އައިސްފައިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މިަވނީާ ުމަގއިާ
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މިކުރެވެނީ.ާާ މަސައްކަތެްއާ އެހެންާ މުޅިންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

ބޭނުންވަނީާ. ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ  3275ާާއެވ ހަކަާ

ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގާއުތުރުާދ އިރ ެގާާމައްޗަްނޮގޅި އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާމިއަދުާާާތުަގިއވިްއޔ ޝުކުރިއްޔ ާ

ތިމަނިކުފ ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ ާާާާނުާ އޮތީ، ދުރުޢަމަލުކުރައްވ ފައިާ ވަރަށްާ ާވިސްނުންފުޅ އެކީަގއިާާހަމަާ
ިވސްނިވަޑައިަގންނަވ ނެކަމަށްާާާއެކަންާާއޮންނަންޖެހޭނެާޮގތަށްާާތައްޤ ނޫނުަގއިާެއކަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަނިކުފ ނަކީވެ ދެކެނީ.ާ ާާއަޅުަގނޑުާ ާާސް މެންބަރަކަށްވ އިރުާާރަްއޔިތުންެގ  3280މަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާޢަމަލުކުރަންވ ނީާވަރަށްާާ

ކިހިނެއްކަންާ ލިޔުނިންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެއްަގއި.ާ ޒިންމ ދ ރުާ

އެހެންވީމ  ވަކިކުރެވޭނީ.ާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނުެގާ ެއއޮތީާާއިލެކްޝަންސްާ އެކަންާ ާ،

ވަރަށްާޞަރީޙަާބަހުންާއިތުބ ރުާނެތިއްޔ ާއިތުބ ރުާނެތްކަމަށްާއެހުރިހ ާކަމެއްވެސްާާ

 3285ނެޭގނެކަމަށްާލިޔެފަިއ.ާހަމަާެއކަންާކުރަންާއޮތީެވސްާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން.ާ

ޤ ބިލުާާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ ނުކޮށްާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮްއވ ާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާނޫންކަމަށް މަސަްއކަތްޕުޅުާ އެކުރެްއވިާ އެބޭފުޅުންާ ނިންމެވުމަކީާ ާ

ާާ ތިއްބެވި އެހޮވުނުއިރުެވސްާ ޤ ބިލުއަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުން.ާާބޭފުޅުންާ ނޫންކަމަށްާ

އެއަށްވުރެާއަޅުަގނޑުމެންާޒިންމ ދ ރުވ ންޖެހޭނެ.ާއަލުންާފޮނުއްވީމަާތިާެގންނަވަނީާާ

 3290ކަމަށްާބަލަންޖެހޭ.ާޤ ބިލުކަމަށްާބަލަންޖެހޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބޭފުޅުންެގާޝަރުތުތައް

އޮޕްޝަންވެސްާާ އެާ ނޫންކަމަށްވަންޏ ާ ޤ ބިލުާ އެބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ

ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ ނުކޮށްާ އެކަންާ ދޫކޮށްލ ފައި.ާ މަޖިލީހަށްާ އޮތީާ

ާ އެތ ނަގއިާ އަދިާ ެގންދަވަނިކޮށްާ ކުރައްވަުމންާ ެއާާމަސައްކަތްޕުޅެއްާ

ނޫންކަމަށްާޒިންމ  ޤ ބިލުާ އެބޭފުޅުންނަކީާ ތިބެާ ބައިތިއްބަިއެގންާ އެތ ާ ދ ރުޮގތުަގއިާ

މަސައްކަތްާާ ޒިންމ ދ ރުޮގތަށްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3295ނިންމުމަކީާ

ެގާާކުރުމެއްެވސްާނޫން.ާޤ ނޫނުަގިއާއޮތްޮގތަށްާކަންތައްާކުރުމެްއވެސްާނޫން.ާޤ ނޫނު

ވިސްނަންޖެހޭ އެބަާ އެޖެންޑ ާ.ާާރޫޙަށްވެސްާ މިއަދުާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ ،ާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅަށޭ.ާ ހަމަާ ދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތްާ ކުރަްއވ ފައިާ

ާހުރިހ ކަމެއްާއެހެންާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭޮގތަކަށްާނުކުރެވޭނޭ.ާާ
ާ3300 
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ާާންާފަހުމީ.މެންބަރުާއަލްޙ ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާފޭދޫާދ އިާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރައީސްާާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ހުޅުވ ލ ފައިާާ،ޢިއްޒަތްތެިެރިާ ފްލޯރާ މަޖިލިހުެގާ ަގވ އިދުެގާާާާމިހ ރުާ  3305މިއޮތީާ

25ާާ
ލަފައެްއާާެގާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާެގާދަށުންާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއއްަގއިާމެންބަރުންާންާފަހްމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަލްޙ 

މ އްދ ަގއިާއެބަބުނޭ.ާާާލަފ ާހޯދަންާއެާާާއެމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާހޯދިދ ނެޭއާއޮންނ ތީ،ާާ

ާާ ާާާާއެފަދައެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުަގއި ދެންމާެާކުރުމެއްބަހުސްކަމަކަށްާ ނޯންނ ނޭ.ާ ާ

ާާާާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހިތުންާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަަވނީާ  3310އެާ

އެހެންވެ،ާާދިނުމަކަށްލަފ ާާމިމައްސަލ ގައި ފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުކުރިއްާާާނޫން.ާ ޔ ާާއެކަންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

ޢިއްޒަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މިއިނީ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރު.ާ ބަލަިއަގތުމަށްާތްތެރިާ  3315ލަފައެއްާ

ފުށީާާާކުޅުދުއްރުވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާއަތައްޔ ރުވެެގން

،ާާ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުތެދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

ާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާާމައްޗަންޮގޅި

ާ

 3320ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ައރުާދ އިރ ގެާާއުތުރުާމައްޗަްނޮގޅި އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީ،ާ ބަލ ލަންާ ހަމަާ ލަފ ާއަޅުަގނޑުާ އުޅުނުާ ާވަންާ

ނުކުތ އެްއާާާދީދީާާާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުމެންބަރުާ ނިޒ މީާ ނިންމެވީތޯޭއ.ާ ޮގތެއްާ މަނިކުފ ނުާ ބައްލަވ ފައިާ ާލިބުނީކަމަށްާ

ނެންގެވީމަާައޅުަގނޑުާއިށީނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާބަލަން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނު ނިމުނީތޯާ އަޑުއައްސަވ ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާާއޮތްާ އިތުރު،ާ އެރުވުމަށްާ ލަފ ާ  3325ވަތަާ

ވަުގތުާާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ ދެއްވ ނަންތޯ.ާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ ނިންމ ލަންާ

ާކަނޑައަޅަިއެގންނެއްނޫންާމަނިކުފ ނުާފެއްޓެވީކީެއއް...ާާ
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ާ

ާ

ދެކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ކުޅުދުއްފުށީާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޢ ފްކުރަްއވ ތިާ ދ އިރ ެގާާވ ހަކަފުޅު،ާ  3330ނުާ

ާާ އަޅުަގނޑު ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ އަރުވ ނަންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ

ދީދީާާާމައްޗަންޮގޅި އަޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ

ނިންމަވ ލެއްވީކަމަށް.ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ހީކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވ ލެްއވީމަ.ާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާެގންޮގސްދެއްވ ާ.ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާ

ާ3335 

ނިންމ ލުމުެގޮގތުންވެސްާާާދ އިރ ގެާާއުތުރުާމައްޗަްނޮގޅި ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

އެއްޮގތަށްާާާދީދީާާާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުމެންބަރުާ މެންބަރުންނެކޭާ އެހެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ާދަންނަވ ލަންއޮތީ،ާ

ވިސްނުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލަފައެްއާާާާއަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ އަންަގއިދިނުމަށްވެސްާ ހުރިޮގތްވެސްާ

އަރުވ އިރުަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުާކީއްެވކަންާމިހެންާމިދަންނަވަނީާދަންނަވައިދިނުމަށްާ

އަޑުއަހ ލަންާ މިތ ާ ކެތްތެރިކަމ އެކީަގއިާ އޮންނަންވ ނެ.ާ އެާ  3340އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ކޮންމެފަހަރަކު ވ ހަކަދައްކ އިރު.ާ ބަޔަކުމީހުންާ ތެދުވަންވ އިރަށްާާާާކެރެންވ ނެާ ހަމަާ

ކުރެވޭނެ.ާާ އެކަންތައްާ ނުތެދުވެވެސްާ ދަށުންާ ނުކުތ އެްއެގާ ނިޒ މީާ

ާކުރެވެންވ ނެވެސްމެ.ާހަމަާެއވ ހަކަވެސްާހަމަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާހަމަ...

ާ

 3345ާއިނ ާއ ދަމްާ.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ކެތްތެރިކަމ އެކުާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތުލުސްދޫާ މެންބަރަށްާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ ކީްއވެތޯާ ކޮމިޓީަގއިާ ާކުރީދުވަހުާ

ނިޒ މ ބެހޭާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ މަްއސަލައެއްނެތްާ އެސުވ ލުކޮށްލަން.ާ ނީދެވުނީ.ާ  3350އަޑުއައްސަވަންާ

ާކަންާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގ.ާާނުކުތ އެއްނޫން

ާ

ާ
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މެންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅީާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 3355ާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަފުޅުާނިންމ ލަދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ވ ހަކަކަންާދ އިރ ގެާާއުތުރުާމައްޗަްނޮގޅި ދަންނަވ ާ ހަމަާ ކެތްތެރިކަމ ެއކީަގއިާާއަޅުަގނޑުާ ެއވިދ ޅުވަނީ.ާ ާނޭނެގާ

ވަރަށް،ާާާދީދީާާާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަކުާ އެތުވެަވޑަިއެގންނެވުނީ.ާ ާނީންނެވިެގންކަންނޭނެގާ

އެްއވެސްޮގތަކަށްާއަންހެންާބޭފުޅަކ ާދިމ ލަށްާއެއްޗެއްާދަންނަވ ކަށްނެތިން.ާއެކަމަކުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އ  މިތ ނަގއިާާމިތަނަށްާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފަހަރެއްަގިއާ  3360ވީމަާ

ާއެއަށްވުރެާތަންކޮޅެއްާވިސްނުންތެރިކަމ އެކީގައި..ާ.

ާ

ާވ ހަކަފުޅުާނިންމ ލަދެއްވުންާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ެގންާދ އިރ ގެާާއުތުރުމައްޗަްނޮގޅިާ އެބަާ ކަންތައްތައްާ ބޭފުޅުންާ ޖިންސްެގާ އ ދެ،ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  3365ާދަވަންޖެހޭ.ާ

ރަނަގޅަށޭާާދީދީާާާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުމެންބަރުާ ހަމަާ އެއޮތީާ މަނިކުފ ނުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމުންާ ާމިވ ހަކަާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަނިކުފ ނު ހަމަާދަންނަވ ލަމުންާ އެވ ހަކަެވސްާ ޖަހ އިރަށ2ާާާާްއެޖެންޑ ކުރައްވ ފައި.ާ

މެ އެހެންާ ދެއްވ ފައިއޮންނ ތީ،ާ އެރުވުމުެގޮގތުންާާފުރުޞަތުާ ފުރުޞަތުާ ންބަރުންނަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާ3370 

މަޝްވަރ ައކަށްާާދ އިރ ގެާާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނު ނުކުތ އެްއެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ހުޅުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާމެންބަރުާ މެންބަރުާރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިސ ބަކީ،ާ ާވ ލަްއވަންޖެހިަވޑަިއެގންާ

ނަންފުޅެއްާއަނބުރ 2ާާާާނަންފުޅުެގާތެރެއިނ3ާާާާްހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާހުށަހެޅުމުަގއިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އޮތްާާ ހުށަހަޅ ފައިާ ފޮނުއްވުަމށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ނަންފުޅުާ އޮތްާ ދެންާ ފޮނުއްވ ލަްއވ ާ

 3375ންނޭނެގ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނ ވ ނީ،ާމިމައްސަލަާމިއީާއެްއވެސްާާތަންކޮޅ އިާުގޅިެގންކަ

ރައީސްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ރައީސްެގވެސް،ާ ނުވަތަާ ބޭފުޅެއްެގާ

ެއޮގތަށްާާ މަޖިލީހުންވެސްާ އަދިާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ކުރެްއވިާ ޢަމަލުފުޅެއްާ

ރަ މިއުޅެނީ.ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އީސަށްާޢަމަލުކުރެއްިވވ ހަކަެއއްނޫންާ

ވަރަށްާ ސިޓީފުޅުަގއިާ ފޮނުއްިވާ ރައީސްާ މިއޮތީާ ރައީސްާ ވިސްނިަވޑަިއަގތްޮގތްާ

ވިދ ޅުވެފައިާާ ފުރަތަމ3ާާާާަސ ފުކޮށްާ ޕެރެްގރ ފްެގާ  3380ފޮޅުވަތުަގއި.6ާާާާވަނަާ
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ާާ މި އިބްރ ހީމ އ3ާާާިާދަންނަވ ލ ނަން.ާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ބޭފުޅުންެގތެރެއިންާ

އި ނަންފުޅުާ ޝ ހުެގާ ޙަސަންާ މެންބަރުންެގާާއަލްފ ޟިލްާ ކޮިމޝަންެގާ ލެކްޝަންާ

މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ އެދިާ ޢައްޔަންކޮށްދެްއވުމަށްާ ޮގތުަގއިާ

ާާ މިހުށަހަޅަނީ، 6ާާާާއަޅުަގނޑުާ ކޮމިޝަނަށ2009ާާާްޖުލައި ިއލެކްޝަންާ ދުވަހުާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނަންތަކ އިމެދުާ ފޮނުވިާ އަޅުަގނޑުާ އެދިާ  3385ޢައްޔަންކޮށްދެްއވުމަށްާ

ުމއްދަތުާމަޖިލީ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ޤ ނޫނުަގިއާ ނިންމ ފައިވަނީ،ާ ޮގތެއްާ ހުންާ

އެދެބޭފުޅުންާ ކަމަށްވ ތީާ އުފެދޭޮގތަކަށްާ ސުވ ލުާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ކައްސ ލ ފަިއވަނިކޮށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބަލައިަގނެވޭނެކަމަށްާ އަލުންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނަންފުޅުާ

ވިސް ރައީސްއަށްާ މިީއާ މިާޤަބޫލުކުރެވޭތީއޭ.ާ ނިވަޑައިެގންނެވިޮގތް.ާ

ރައީސްއެއްާ ނޫނީާ ލަފ ފުޅުެގމަތިންާ ދެއްވިާ ރައީސްައށްާ  3390ކޮންމެވެސްބޭފުޅަކުާ

ާާ މި ރައީސްާ މިނިކުންނަނީ.ާ މިއިޝޫާ މިތަންކޮޅ ހެދިާ ނުލިއުްއވ ނެ.ާ 20ާމިޮގތަކަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުަގއި ެއވިދ ޅުވަނީާ ނޫންޮގތަށްާ މިދަްއކަވަނީ،ާ ވ ހަކަާ ދުަވސ20ާާާްދުވަހުެގާ

ާާ ާާދ20ާާާުއޮތީމަ އެްއޗެއް ފޮނުވަންޖެހޭާ ފ ސްކޮށްފައިާ ދުވަހަށްވުރ20ާާާާެވަސްތެރޭާ

މިފޮނުވަނީއޭ.ާާ އެނަންތައްާ އަލުންާ ތިމަންނަާ ފޮނުީވމަާ ފ ސްކޮށްފައިާ ފަހުންާ

29ާާާާއަޅުަގނޑުާކުރީަގިއވެސްާދަންނަވ ލިާވ ހަކަައކީ،ާާ  3ާާ3395ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއި

ާާ މިބުނަނީ ނަންބަރުަގއިާ ފުރަތަަމާ އެބައޮތޭ.ާ އެކުލަވ ލ ތ ާާނަންބަރެއްާ މަޖިލިސްާ އ ާ

ނަންބަރުަގއ20ާާާި ދެވަނަާ ފޮނުއްވަންވ ނެއޭ.ާ ނަންފުޅުތަކެއްާ ރަީއސްާ ދުވަސްތެރޭާ

ވަނ3ާާާާަމިބުނަނީ،ާރައީސްާއެފޮނުްއވ ާނަންފުޅުތައްާހުށަހަޅުއްވ ާވ ހަކަާމަޖިލީހަށް.ާާ

ފެއިލްވ ތަނ  ފެއިލްެވއްޖެއްޔ މުާ ނަންފުޅެއްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މިބުނަނީ،ާ ާާނަންބަރުަގއިާ

ާާ  3400ދުވަސްތެރޭާރަީއސްާއ ާނަންފުޅެއްާފޮނުއްވަންވ ނެވ ހަކަ.ާފޮނުްއވުމ ިއ5ާާާާއަންގ ތ 

އެހީފުޅުކުރެއްވެނީާާ ރައީސްައށްާ އެބައޮތޭ.ާ މީަގއިާ ތަފ ތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ

ރައީސްާާ ހުށަހެޅުއްވިފައޭ.ާ އެއޮތީާ ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ފޮނުއްވިާ ނަންފުޅުާ ރައީސްާ

ާާފޮނުއްވައިފިާޤ ނޫނުެގާތ  ދުވަސްތެރޭަގއި.ާއަޅުަގނޑުާތ ރީޚްތަްއ20ާާާާރީޚްެގތެރޭަގއި

ލިބިފައިމިއޮތީާާ މަޖިލީހަށްާ ސިޓީފުޅުާ ރައީސްެގާ ޖޫންަގިއ.13ާާާބަލ ލ އިރުަގއިާ

ހުށަހެޅިފައިމިއޮތީ،ާާ މައްސަލަާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލ17ާާާާަފުރަތަމަާ  3405ޖޫންަގއި.ާ

ާާ ނިންމ ފައިމިއޮތީ، މަޖިލީހުންާ 6ާާާާފ ސްކޮށްފައިާ ދުވަސްތެރޭަގިއ19ާާާާޖުލައިަގިއ.

ާާ ބަލަންޏ  ތ ރީޚުންާ ފޮނުއްވިާ ސިޓީާ ރައީސްާ އެކަމުާ ހުށަހެޅުނުތ .ާ 20ާމަޖިލީހަށްާ
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ާާ ބަލ ކަމަށްވަންޏ  ތ ރީޚުންާ ހުށަހެޅުނުާ މަޖިލީހަށްާ ބޭރުވޭ.ާ އެބަާ 20ާާދުވަހުންާ

ފޮނުވުމ ާާ މަޖިލީހަށްާ ހުށަހެޅުމ އިާ މަޖިލީހަށްާ އެހެންީވމ ،ާ އެތެރެވޭ.ާ ދުވަހުންާ

 3410.ާމީަގއިާވަރަށްާމުހިންމުާދެާމަފްހޫމެއްާމިއުޅޭކަންާއަޅުަގނޑުމެންާދޭތެރޭަގއިާތަފ ތު

ކޮންމެާ ފޮނުވ ާ އެްއޗެއްާ މީހަކުާ ނިޒ މުަގިއވެސްާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ

ބިލެއްކަމަށްވިޔަސްާާ ފޮނުވ ާ އަމިއްލައަށްާ މެންބަރަކުާ އެއީާ ފަހަރަކު،ާ

އެއިއްާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހަށްާ ެއާހުށަހެޅުނުކަމަށްވ ނީާ ކުރިންާ އެއަށްވުރެާ ވެވީމަ.ާ

ދެންާާ އިޝޫއަކީ.ާ މީެގާ މިއީހެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުވަނީ.ާ

 3415އަޅުަގނޑުާހަމައެކަނިާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،ާއެާކަނޑައެޅިެގންާއެހުށަހެޅުމުަގިއާާ

ާާ ވަނ3ާާާާައަނބުރ ާފޮނުއްވ ލައްވ ޮގތަށްާއޮތީމަާކުރަްއކޭ.ާއެތަންކޮޅުާެއާދެންާނުލ 

ދެްއަވއިފިއްޔ ާާ ފުރުޞަތެއްާ އިޞްލ ޙުކުރ ނެާ ހުށަހެޅުންާ ކުރިއަށްެގންދ ޮގތަށްާ ނަންާ

އަނބުރ ާާ ކޮންމެހެންާ ރަނަގޅޭ.ާ މ ާ ހައްދަވ ލެްއވުންާ އެޮގތަށްާ

ާާ ބަލ ފައި ދެާނަމެއްކަމެއްާ ހުށަހެޅެންާނެތްާ ވަނަާނަނ3ާާާާްފޮނުއްވ ލަްއވަނީކީނޫން.ާ

 3420ާހުށަހަޅަންާފުރުޞަތުދެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާތުންރިޔ ސަ ރިޔ ސަތުނ2.00ާާާާްޝުކުރިއްޔ . މިއޮތީާ ދެންާ ޖެހުނީ.ާ އައިސްާ މިހ ރުާ ވެސްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންނަމަންޖެހިފައި.ާ ޮގތެއްާ މިކަމުަގއިާ

މިކަުމަގިއާާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ

އެހީތެ މެންބަރަކުާާވެަވޑަިއެގންދެްއވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ އަދިާ  3425ރިކަމަށްޓަކައި.ާ

ތިއްބަވ ނެއޭ.ާާ މިތ ާ ބޭފުޅުންެވސްާ ދެއްވ ނެާ ލަފ ާ ޤ ނޫނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުވިާ

އެހެންވީމ ،ާކުޑައިރުކޮޅެއްާއަޅުަގނޑުާއެބަާބޭނުންވޭާއަޅުަގނޑުާޤ ނޫނީާލަފ ދެއްވ ާާ

މިނިޓްެގާހުސްވަުގތުކޮޅަކަށ10ާާާާްާާބޭފުޅުންނ ާމަޝްވަރ ާކޮށްލެްއވުމަށް.ާއެހެންވީމ ،

މަޖިލިސް. މެދުކަނޑ ލ ނަންާ މިހ ރުާ `.ާާާާއަޅުަގނޑުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

މަސައްކަ މަޖިލީހުެގާ މެދުކަނޑ ލީއަޅުަގނޑުމެންާ ކުޑައިރުކޮޅަކަށްާ ާާތްާ  3430ހުޅުހެންވޭރުާާ،

ާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާނެންެގވިާނިޒ މީާނުކުތ އަކ ބެހޭޮގތުންދ އިރ ެގާާ

ާާ ހޯދުމަށް ައޅުަގނޑުާ މަޝްވަރ ެއއްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 10ާާމަޖިލީހުެގާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ދިނުމަށްފަހުާ ަވުގތުކޮޅެއްާ މިނެޓްއިރުެގާ ވަރަކަށްާ

ހޯދުމަށާްާ ލަފ ާ ހޯދަންޖެހޭާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ައޅުަގނޑުާ މަޝްވަރ ެގމަތީންާ ދެއްވިާ
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ހޭދަކޮށްލުމަށްޓަކައި ނިޒ މ ބެހޭާވަުގތުކޮޅެއްާ މިމަްއސަލައިަގއިާ އަޅުަގނޑު،ާ ާ.3435 

މަނިކާުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނެންެގވިާ ނުކުތ އެއްާ

ވިދ ޅުވެފައިވަނީ،ާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާހުށަހެޅުންތަކުެގާތެރެިއންާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާ

ހުށަހަޅުއްވ ، މުޖުތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވިލިމ ފަންނުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާ މަނިކުާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 3440ހުށަހެޅުމަށްާމަޖިލީހުަގއިާޯވޓަކަށްާނޭހޭނޭކަމަށް.ާއެއީާނިޒ މ ާބެހޭޮގތުންާނެންެގވިާާ

ލަފަޔަށްާ ދެއްވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމައްސަލައިަގއިާ ނުކުތ އަކީ.ާ ނިޒ މީާ

ވިސްނުމަށްފަހުާއަޅު އަޅުަގނޑުާ މިމައްސަލައ ބެހޭޮގތުންާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ަގނޑުާ

މިކަމުަގއިާނިންމަނީ،ާމިީއާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާނޫންކަމަށް.ާއެީއާމިމަޖިލީހުަގިއާާ

ކޮމިޓީައށްާާ މީެގކުރިންވެސްާ ބަލ އިރުާ ެގންގޮއްފަިއވ ޮގތަށްާ ޢަމަލުކުރަމުންާ

ޢަ މިޮގތުެގމަތީންާ މެންބަރުންެގާފޮނުއްވުމުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބައޮތް.ާ  3445މަލުކޮށްފައިާ

މެންބަރަކަށްާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ މިކަމުަގއިާ އަތްޕުޅުމަތީަގއިވ ކަމެއްާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާެއއީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީާާ

އަމީންޢ  ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްދިއުަމށް.ާ ވޯޓ އިެގންާ އަރިހުނާްާމިާ ންމުާ

ދިއުމަށްޓަކައި.5ާާާާއެދެންާާ ވޯޓަށްާ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށްާ ރަނަގބީލުާ މިނެޓްެގާ

 3450)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިްއޔ .ާވޯޓަށްާދަންނަވ ލުުމެގާކުރިންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުންވެސްާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާާ

ހުށަހެޅުންާާއަމީންޢ  ދެާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ އެދެންާ އަރިހުންާ ންމުެގާ

ވޯޓަށްާާ އިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ ހުށަހެޅުންާ އަހ ާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާއަހ ނީާހުށަހެޅިފައިވ ާތަރުތީބުންާހަމަާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާތަންދޭޮގތަށް.

ާ3455 

ާ

ޢިާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާާހަނިމ ދޫާ މުޖުތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

މަނިކާުާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ

ނަމުެގާ ތިންާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުން.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ހ. އިބްރ ހީމްާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ޙަސަނާްާތެރެއިންާ އަލްފ ޟިލްާ އ އިާ  3460ނޫމުތީާ

ާާ 17ާާާާޝ ހުާބަީގޗ ެގާސ.މަރަދޫފޭދޫާއަކީ ވަނ16ާާާަވަނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ
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ޖަލްސ އަށްާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުަގއިާހުންނެވުމަށްާފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށްާާ

މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާ ވޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުވެވަޑައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ

ކޮމިޝަންެގާާ އިލެކްޝަންސްާ ދެފަރ ތްކަމަށްވ ތީ،ާ ނިންމަވ ފަިއވ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ

ެގ29ާާާާޤ ނޫނުެގާާ )ށ(ާ މ ްއދ ެގާ ެއީއ3ާާާާވަނަާ ޮގތުެގމަތީންާ  3465ަގއިވ ާ

ދެާނަންާއަނބުރ ާާ މިާ ދެާނަންކަމަށްވ ތީ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާނުފޮނުއްވޭނޭާ

ޖްާފިފްޓީފްލ ވަރާއއ.އުކުޅަސްެގާާފޮނުވ ލުމަށްާއަދިާއަލްއުސްތ ޛުާހުސައިންާސިރ 

ާާ ަގވ އިދު މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ މ އްދ ެގ152ާާާާނަންާ ވަނަާ

ާާ ެގ 2ާާާާ)ހ(ާ މިދަންނަވ  ތިރީަގއިާ ޮގތުެގމަތީންާ މައްޗަށ7ާާާްަގއިވ ާ މެންބަރުންެގާ

ާާ ފޮނުވުމަށް. ކޮމިޓީއަށްާ ވަުގތީާ މެންބަރުާާާ-1ހިމެނޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  3470ާތޮްއޑޫާ

ާާ ވަޙީދު. ޢަބްދުާާ-2ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ هللاާމ ފަންނުާ

ާާ-4ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް.ާާާާ-3ޢަބަދުއްރަޙީމް.ާާ

ާާ ޢަބޫބަކުރު. ތިނަދޫާ-5މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާ

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާދ އިރ ެގާ ޤަސަމް. މުޙަންމަދުާ ދ އިރ ެގާާާާ-6ންބަރުާ ކެނދިކުޅުދޫާ

 3475ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާ-7ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާާ

ާއިލްޔ ސްާލަބީބުާ.

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ3480 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

77ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 39ާ3485ާވޯޓުާދެްއވީާ:

36ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ އަދ75ަވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ  38ާ.3490ދު

ާާ މުޙަންމަދ75ާުާޖުމްލަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

އަޙްމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ މުޖުތ ޒުާ

ނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުންާފ ސްެވއްޖެކަމަށްާބަލައިަގންނަން.ާާ

ާއެއް،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ 

ާ3495 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާތިާނިންމެވިާނިންމެވުމުެގާވޯޓުެގާނަތީޖ އަކަށްާވ ނީާ،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ

ކުރަްއވ 3ާާމަނިކުފ ނުާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޖެންޑ ާ ނަންބަރުަގއިާ ެއީއާާވަނަާ ކުރެްއވުންާ ާފަިއވ ާ

 3500ާމަނިކުފ ނަށްާއޮޅިވަޑަިއެގންާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފަށް..ާ

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާރިޔ ސަތުްނާ ނުކުތ ެއއްކަމަށްާާާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

 3505ާބަރުާމޫސ މަނިކުާ.މެން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމަނިކުފ ނުާއަމިއްލަފުޅަށްާއެޖެންޑ ާހައްދަވާ ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާމޫސ  ާާމަނިކުާ  3510ކޮށްާަމސައްކަތުާކޮމިޓީއ އިާޢ ންމުާކޮމިޓީެގާޚިޔ ލުާނުހޯއްދަވ ާަވރަށްާޚުދުމުޚުތ ރުާ

ފ ހަަގކޮށްާާ ެއވ ހަކަާ ނިންމަވަމުންދ ތީާ ކަންތައްތައްާ މަޖިލީހުެގާ މަނިކުފ ނުާ

އަމިއްލަފުޅަށްާ މަނިކުފ ނުާ ވަނީާ މައްސަލަައކަށްާ ނިޒ މީާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ާބޭނުންވ ޮގތަށްާމަޖިލީސްާކުރިައށްާެގންދަވަންާއުޅުްއވ ތީއޭ.ާާ

ާ

ާ3515 
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އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ާ.

ނިޒ މ ބެހޭާާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ކޮށްފަިއާާ އެޖެންޑ ާ ނިންމައިފިން.ާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންކަމަށްާ ނުކުތ އެއްާ

އެ ނެތް.ާ ފުރުޞަތެްއާ ވިދ ޅުވ ންާ އެްއޗެއްާ އިތުރުާ ހެންވީމ ،ާާއޮތްޮގތ މެދުާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  3520އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

އަޅުަގނޑުމެން،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ފަދައިންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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