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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /21 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  21ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ 2009ޖުލައި  15 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 22 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ށި ގަޑި: ޖަލްސާ ފެ 

 

 ށް  11:00ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 - ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   11:50 މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  19އި ަގޑިއިރާ  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 
 75 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ74ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގ 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

  ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވަިއކަރަދޫ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ންމަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަ

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 ޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސި

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ަގމު ދާއިރާެގ

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް



 V 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 އްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވަ

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެ

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 
 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު : ން މެންބަރު ތިއްބެވި    ސަލާމުގައި 

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - އިނުގަންނަވާ މެންބަރު: ވަޑަ

 
އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް  މިނިސްޓަރ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ، 

  އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 
 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  13 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްބުދަާާާޖުލައާިާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

ާ

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



 10ސުވ ލުާ. .

ާ

ތިއްބެވީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙ ޒިރުވަޑައިެގންާ ޖަލްސ އަށްާ މިވަުގތުާ ފެށުނީ.ާ މަޖިލިސްާ ާ.`

ާާ މިއޮތީ،35ާާާާޢިއްޒަތްތެރި އައިޓަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެޖެންޑ ެގާ މިއަދުެގާ މެންބަރުން.ާ

ާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާާ އޮފްާާނިސްޓަރާާމިާާهللا،މެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާޢިއްޒަތްތެރި

ޓްރ ންސްޕޯ މުޙަންމަދުާރހައުސިންގ،ާ އަލްފ ޟިލްާ އެންވަޔަރަންމަންޓްާ އެންޑްާ  15ޓްާ

ސުވ ލެ ކުރައްވ ާ މެންބަރުާާއަސްލަމ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ އަޅުަގނޑުާ އް.ާ

 އަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.هللاާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

 

އަޅުަގނޑުާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އ ދެ،ާ ސުވ ލަކީ،ާާާާ`.ާ ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ މިނިސްޓަރ ާ

 20ާހައްދުންމަތީާ

އަކީާާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު މަހެުގ2004ާާާާފޮނަދޫާ ޑިސެމްބަރާ އަހަރުެގާ ދުވަހ26ާާާުވަނަާ ާވަނަާ

ކުރިމަތިވިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާނޭދެވޭާާފަށަލައަށްާފެންާރަށުެގާކ ރިޡ ގައިާސުނ މީާދިވެހިރ އްޖެއަށްާ

ާތަޣައްޔަރުވަމުންދާ ާފެންާބިމުެގާދުވަހަށްާދުވަހުންާސަބަބުންާއަސަރުތަކެއްކުރުމުެގ

އެންމެންވެސްާާާއޮތްާމިކަމަށް،ާާރަަަށަކަށްވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްލެއްކަމަށްާ

ނިޒ މެއްާ ނަރުދަމ ެގާ ހަރުދަނ ާ ެއކަށީެގންވ ާ ޙައްލަކީާ  25ޤަބޫލުކުރ ާ

ސިޔ ސަތަކީާުގޅޭޮގތުންާމިކަމާ ާގ އިމުކުރުންކަމަށްވ ތީ، ކޮބައިތޯާާާސަރުކ ރުެގާ

އެޮގތުންާ އ ދެ،ާ ާާާާސ ފުކޮށްލަން.ާ ދޭތެރެއިން ނަރުދަމ ފޮނަދޭތެރެާ ާާދޫެގާ ނިޒ މެްއާާެގ

އަދިާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ކުރީެގާ ކުރެވެމުން.ާ ސަރވޭތައްާ ދަނީާ ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާ

1721

152009

1

2
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ާާއެހެންނަމަވެސްާާމިސަރުކ ރުންވެސް. ީމެގ އަިއއިރުވެސްާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ ޢަމަލީާ،ާ

ސ ފުކޮށްލަނާްާފެށިފައިާއްމަސައްކަތެ ައރިހުންާ މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނޑުާ ނެތީމަާ ާ30 

ނިޒ މުާޤ އިމުކުރުމުެގާމަޝްރޫޢެއްާރޭވިފަިއވޭތޯއ ިއާާބޭނުންވަނީ،ާާ ފޮނަދޫެގާނަރުދަމާ 

ކިހ ާ ފެއްޓޭވަރުވ ނީާ މަސައްކަތްާ ޢަމަލީާ މިމަޝްރޫޢުެގާ ރޭވިފަިއވ ނަމަާ

ާާހިސ ބެއްަގއިތޯ ދަވަނަާސުވ ލަކީ، ފުރަތަމަާސުވ ލަކީ.ާ އެީއާ އ ބ ދީާމ .ާ މެންދޫއަކީާ

ރަށަ ބިންފުރިފައިވ ާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާާާާކަށްވ އިރުތޮއްޖެހިާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިރަށުެގާ

ާާއެންމެދަތިާއެއްމައްސަލަައކީާ ހަމަ ާާެވސްާ  35ވެފައިާނެތުމުެގާާގ އިމުނަރުދަމ ެގާނިޒ މެއް

ާާއިާއ މ މެންދޫެގާނަރުދަމ ާނިޒ މުެގާކަންތައްާރޭވިފައިާއެބައޮތްތޯާކަމަށްވ ތީ،ާާމައްސަލަ

ފެއްޓޭވަރުވ ނެތޯ މަސަްއކަތްާ މިކަމުެގާ ކިހ ތަނެއްަގއިާ ޝުކުރިއްޔ ާާ؟އޮތްނަމަާ ާ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

މެންބަރުާާހައުސިްނގ،ާާއޮފްާނިސްޓަރާމި ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މެންދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  40ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢަބްދުާޓްާއެންޑްާރޓްރ ންސްޕޯާ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާ ފުރަهللا ފޮނަދޫއަކީކުރެއްވިާ ސުވ ލުަގއިާ ާާތަމަާ ާދޫެގާާފޮނަ،

މަސައްކަތަކީާނަރުދަމ ާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް މިާ ބެހޭޮގތުންާ ާާއ އިާ ޤ އިމުކުރުމަށްާ، ނަރުދަމ އަށްާ ާފޮނުދޫެގާ

ލޯނ2004ާާާުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޭ.ޑީ.ބީެގާ އޮތްާ ނިންމަވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ކުރިންެވސްާ ސުނ މީެގާ

ާާށުންާރީޖަނަރަލްާޑިވެލޮޕްމަންއެހީއެްއެގާދަ އެމަސަްއކަތް،ާާ.ާާެގާނަމުގައ2ާާިޓްާފޭސް

އެކިކަހަލަާާ ދިުގދެމިެގންދ ތ ާ އެހެންާ މިކަންާ ޒަމ ންެވއްޖެާ ވަރަށްާ  45ތެދުފުޅެއްާ

ކޮންސަ މަސައްކަތަށްާ މަރުޙަލ ތަކުަގިއ.ާ ެއކިާ ލްޓެންޓަކުާކަންތައްތަކުަގއިާ

ބޭނުންވ  އެކަމަށްާ ކޮންސަލްޓެންޓްާ ފުރަތަމާަާާާޢައްޔަންކުރެވިާ ހަދ ާ ޑިޒައިންގތައްާ

ާާ ެގެއއްަގއި ކޮންމެާ ކުރެވުނީާ ޓޭންކެއްާޑިޒައިންގާ ރަށަށްާާއްބަހަާާސެޕްޓިކްާ ޓ ފައިާ

ފެންހިންދުމ އިާރީބެޑްާސިސްޓަމެއްާމެދުވެރިކޮށް.ާއެކަމަަަކު،ާއެީއާބިމުެގާޖ ަގއަށްާާ

ެގނެވިފަ ބަދަލުތަކެއްާ ޑިޒައިނަށްާ ނުވެެގންާ އޮތްކަމަކަމަށްާ ކުރެވެންާ  50ިއާާބަލ އިރުާ

ލަފ އ އިެއކީަގިއާާ ކޮންސެންޓެންޓްެގވެސްާ އޮތީާ ހަމަޖެހިފައިާ ކުރަންާ އެކަންާ މިހ ރުާ

ޓްރީޓްމަންޓަކ ާ ލެވެލްާ ސެކަންޑަރީާ އަދިާ މެދުވެރިަިކޮށްާ ސްޓޭޝަންތަކެއްާ ޕަންޕްާ

ސުވަ ޓްރީޓްމަންޓަކީާ ލެވެލްާ ސެކަންޑްރީާ ެއވްރެޖްކޮށްާއެކީަގއި.ާ ޓްރީޓްކުރީމ ާ ރޭޖްާ

ލީޓ20ާާަ ޕަރާ އެހ ވަރަށްާާމިލިްގރ މްސްާ މިންވަރެއް.ާ ހުންނަާ ބީ.އޯ.ޑީާ ރަގއިާ

ރ އްޖޭަގއިާާ އެއީާ ކުރ ޮގތަށް.ާ ފްލަޝްއައުޓްާ ބޭރަށްާ ރަށުންާ  55ޓްރީޓްކޮށްފައިާ
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އެންވަޔަރަންމަންޓަށްާ މެރިންގާ ބޭރަށްާ ރަށްރަށުންާ ސްވެރޭޖްާ ޓްރީޓްކޮށްފައިާ

އެހެންނަމަ މިންަގނޑެއް.ާ ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންެގންދ ާ މިހ ރުވެސްާ ވެސް،ާާބޭރުކުރަންާ

ބޭނުންކުރަމުންދ ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖޭަގިއާ ނޫން.ާ މިންވަރެްއާ ފުދޭާ އެީއކީެއއްާ

ސްޓޭންޑަޑަށްާބަލ އިރުާބިމަށްާފެންާހިންދ ކަށެއް.ާކޮންސަލްޓެންޓްާމިމަސައްކަތުަގިއާާ

ޑޮކިއުމަންޓްސްާ ޓެންޑަރާ އިތުރުންާ ހެދުމުެގާ ޑިޒައިންގާ އޮންނ ނެޮގތުެގާ  60ނަރުދަމ ާ

މަ ޓެންޑަރާާތައްޔ ރުކުރުުމެގާ އެބައޮތް.ާ ެގންޮގސްފަިއާ ކުރިއަށްާ ސަްއކަތްެވސްާ

ފޮނުވ ާާ އޭ.ޑީ.ބީއަށްާ ޑިޒައިނ ިއާ އ ާ އެޑޮކިއުމަންޓްާ ތައްޔ ރުކޮށްާ ޑޮކިއުމަންޓްސްާ

ފަރ ތްތަކުގައިވެސްާހުރޭާޓަރމްސްާ،ާާއޭ.ޑީ.ބީެގާލޯނަކަށްވ ތީ މިކަހަލަާލޯނުދޭާހުރިހާ 

ކުރުުމގައި ކަންތައްތައްާ ކޮންޑިޝަންތަކެްއާ ޤަބޫލުކުރ ާއެންޑްާ އެމީހުންާ ާ.

ނޫނީާ ފުރިހަމަކޮށްެގންާ ކަންތައްތަކެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އެމީހުންާ  65މިންަގނޑަކަށްާ

ުއސޫ ނުކުރެވޭާ ެގންުގޅޭކަންތައްތައްާ ާލުތަކެއްާ ޓެންޑަރާާ.ާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ

ހޯދަންޖެހޭ.ާާ އޭ.ޑީ.ބީންވެސްާ އެޕްރޫވަލްވެސްާ ޑިޒައިންގާ އަދިާ ޑޮކިއުމެންޓްސްވެސްާ

އޭ.ޑީ ޑޮކިއުމަންޓަށްާފޮނުވަިއެގންާ ޓެންޑަރާ ެއކީަގއިާ ކޮމެންޓްސްއ ާ .ބީެގާ

ެއާާ އަންަގަވއިެގންާ އޭ.ޑީ.ބީންާ ހުރިކަމަށްާ ބަދަލުތައްާ ބައެއްާ ެގންނަންޖެހޭާ

 70ބަދަލުތައްވެސްާެގނެސްފައިާމިހ ރުވަނީ.ާއަދިާހަމަާމިފަދަާކޮންމެކަމެއްާރ އްޖޭަގއިާާ

އެން އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭާ ޮގތުންާ ލ ޒިމްކުރ ާ ޤ ނޫނުާ ވަޔަރަންމަންޓަލްާކުރ އިރުާ

އެސެސްމެ ެއާާއިމްޕެކްޓްާ ތައްޔ ރުކޮށްާ ރިޕޯޓުެވސްާ އެާ ހަދަން.ާ ރިޕޯޓެއްެވސްާ ންޓްާ

ރިޕޯޓްާއެންަވޔަރަންމަންޓްާޕްރޮޓެކްޝަންާއެޖެންސީއަށްާހުށަހަޅ ާއެާއެޕްރޫވަލްވެސްާާ

ކެރިދ ނެ ދަންނަަވންާ އުފަލ އެކީަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުވަނީ.ާ މިއަދާުާާާލިބިފައިާ

ކޮންޓްރެކް،ާާގައިމިމަޖިލީހު މަސައްކަތަށްާ މ މެންދޫެގާ  75ޓަރަކުާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ކުރުން ޓެންޑަރާ އޮތްާާާާ،ހޯދުމަށްާ ކުރިއަށްާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ޓެންޑަރކުރުންާ

މިދެންނެވީާ ކުރެވޭނެ.ާ ޓެންޑަރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަސްާ މަހެއްހ ާ

ޓެން ހިސ ބު.ާ އޮތްާ ޮގސްފައިާ މިހ ރުާ ޕްރޮސެސްައކީވެސްާާއެމަސައްކަތްާ ޑަރިންގާ

ވަުގތުކޮޅެއްާނަގ ކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޭނުންވޭާައަވސްާކޮށްލ ފައިާެއކަންާ

އެޖެން ފަންޑިންގާ މިދެންނެވިހެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުރޭާާކުރަން.ާ  80ސީތަކުެގާ

ރިކްއެމީހު ވަކިކަންތައްތަކެްއާާއަންެގާ އުސޫލަކުންާ ަވކިާ ޔަރމަންޓްސްތަކެއް.ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާފުރިހަމަކޮށް އަޅުަގނޑުާ އޮންނަނީ.ާ ކުރެވެންާ ކަންތައްތަްއާ ެގންާ
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ސަބަބުތަކެއްާއޮތީމަާއެޮގތަށްާކަންތައްތަްއާރ ވ ފައިާއޮންނަނީ.ާެއއީާކޮރަޕްޝަނ ިއާާ

ިވޔަނުދީާ ބައެްއކަންތައްތައްާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އެހުރިހ ކަމެއްާ ޓްރ ންސްޕޭރަންސީއ އިާ

ާ ަވކިޮގތަކަށްާ ކަންތައްތައްާ ހުންނަާާބައެއްާ ރޭވިފައިާ  85ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާ

ނުހިނގ .ާާ ބ ރެއްާ މ ބޮޑުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަންތައްތަކަށްާ ދެންާ ކަންތައްތަކެއް.ާ

ޢ ންމުޮގތެްއަގއިާ ޕްރޮސެސްަގިއާ ޓެންޑަރިންގާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ.ާ އެކަންތައްތައްާ

ޓެ އެއީާ ނިމެން.ާ ޕްރޮސެސްާ މުޅިާ އެއީާ ހަެއއްކަމަސްދުަވސް.ާ ންޑަރާނަގ އުޅޭނެާ

ޓެންޑަރާާ ބައެއްާ ރިލީޒްކޮށްާ ޓެންޑޮކިއުމަންޓްސްާ ޕްރިޕެއަރކޮށްާޑަަގނެާ ރާ

 90ވަރަށްާބައިވަރުާކަންތައްތަކެއްާކުރަންހުރޭ.ާާ،ާާއޭޓްކޮށްާމިހުރިހ ިއވެލު،ާާމިޓްކޮށްސަބް

އުންމީދުކުރަންާާ ައޅުަގނޑުާ ނަގ .ާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ އެހ ކަށްދުވަސްާ އެހެންވީމަ،ާ

އެކު ބެހޭޮގތުންާ ާާފޮނަދޫއ އިާ އަޅުަގނޑަށް ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ ދެވިއްޖެކަމަށް.ާާރެއްވިާ

މ މެ އޮތީާ ރ އްޖޭެގާާންދެންާ މ ެމންދޫއަކީެވސްާ ސުވ ލު.ާ ކުރެްއވިާ ބެހޭޮގތުންާ ދޫއ އިާ

އެޚިދުމަތާްާ ނޫނީާ މައްސަލަާ ނަރުދަމ ެގާ ހަމަާ އެްއޮގތަށްާ ރަށެކޭވެސްާ ހުރިހ ާ

 95ކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާކަންާައޅުަގނޑުާޤަބޫލު.ާއެާފޯރުކޮށްދޭންޖެހިފައިާއޮތްާރަށެއް

ހަމަޖެހިާ ފަންޑުާ ރޭވިާ މަޝްރޫެއއްާ އެޮގަަތަކަށްާ ޙ ލަތުަގިއާ މިއޮތްާ ފޮނަދޫާ

މިމަޖިލީހުަގއިާ ކުރިންާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީކީެއއް.ާ އެޮގތަކަށެއްނޫންާ

ނަރުދަމ ެގާކަންތައްތަކ ާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑ ާކުރެވުނުާސުވ ލެްއަގއިާޖަވ ބުަގަަިއާާ

މިހ ރުާާާދަންނަވ ފައި ސިޔ ސަތ އިާ ެގންުގޅޭާ މިކަމުަގއިާ ސަރުކ ރުންާ އޮންނ ނެ،ާ

ޕ ޓްނަރޝިޕްެގާާ ޕްރަިއވެޓްާ ޕަބްލިކްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ޮގތް.ާ  100ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ

އެމަސަްއކަތްާާ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށްާ ެއއްޗެއްާ މިކަލަާ ބޭނުންވ ާ ރަށްރަށަށްާ ތެރެއިންާ

ސަލަވެސްާައދިާއެހެންާރަށްރަށުެގާކުރަމުންދ ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމ މެންދޫެގާމައް

ތެރެއިންލ ފަިއާާ ޕްރޮްގރ މްެގާ މިދެންނެވިާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ މައްސަލަވެސްާ

ާޙަަައްލުެވެގންދ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ105 

ސުާކަދެއްކެުވންާ:ހަރިޔ ސަތުންާވ  އިތުރުާ ުގޅިެގންާ ޖަވ ބ އިާ ދެއްވިާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ލުާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ކުރަްއވަންާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ
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ކޮށްލަންާާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވަޒީރ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްޔެރިާ  110ާޝުަުކުރިްއޔ ާ

ނިޒ މްާާދެއްކެުވްނާ:ރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަ ނަރުދަމ ާ މ މެންދޫެގާ އަދިާ ފުނަދޫއ އިާ ލ.އަތޮޅުާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ

މިއަދުގ  ބެހޭޮގތުންާ ުގޅިެގންާާއިމުކޮށްދިނުމ ާ ސުވ ލ އިާ ާާހުށަހެޅުއްވިާ ސަރުކ ރުންާާ،

ނަރުދަމ ާނިޒ މުާޤ އިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާެގންުގޅުްއވ ނެާއުސޫލަކީާކޮބައިތޯ.ާއެހެންާާ

މިދަ ކޮާއަޅުަގނޑުާ ުއސޫލަކީާ ިއސްކަންދެްއވ ާ އ ބ ދީއަށްތޯާާންނަވަނީާ ބައިތޯ،ާ

ފެންާާާ.ބައްލަވަނީ ދިމ ވެެގންާ ހ ދިސ ތައްާ ބޮޑެތިާ ކ ރިޘ ާކަހަލަާ  115ނޫންނަމަާސުނ މީާ

ތަޣައްޔަރުވެފައިާހުރިާތަންތަނަށްތޯާބޮޑަށްާިއސްކަންާދެއްަވނީ.ާއެހެންާައޅުަގނޑުާާ

އަޅުާ ތ.އަތޮޅު،ާ ފަދައިންާ ލ.އަތޮޅުާ ދ އިރ ާާމިދަންނަވަނީ،ާ ނިސްބަތްވ ާ ަގނޑުާ

ތިނާްާ މިާ ބުރުނި،ާ ައދިާ މަޑިފުށިާ ދިޔަމިިގލި،ާ އެިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ މަނިކުފ ނަށްާ

ާާ ބޭނުންނުކުރެވޭ ފެންާ ެގްއލުންވެެގންާ ބޮޑުާ ާާތުާލަޙ ރަށަކީާސުނ މީަގއިާ އޮތް 3ާާަގިއާ

ކޮންޮގތަކަށްާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ސ ފުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  120ރަށް.ާ

ވިދ ޅުިވ،ާާބައްލަަވއިެގން މިނިސްޓަރާ ކުރީދުވަހުާ ދެންާ ދެއްވަނީ.ާ އިސްކަންާ ތޯާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ ެގންުގޅުްއވ ާ ލިސްޓެއްާ ތިމަންނަމެންާ

ބައްލަވަނީާާ އ ބ ދިއަށްތޯާ އުސޫލުާ ޖުމްލަާ އެާ ރަނަގޅު،ާ ވަރަށްާ ސ ފުކޮށްދެއްިވއްޔ ާ

ތަންތަނަށް ދިމ ވ ާ ކ ރިޘ ާ އިސްކަންާދެއްވަނީ.ާާނޫނިއްޔ ާސުނ މީާކަހަލަާބޮޑެތިާ ތޯާ

 125ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ވިލިފުށީާހައުސިްނގާ،އޮފްާނިސްޓަރާމި ރައީސް.ާ ިއއްޒަތްތެަެރިާ މެންބަރުާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާރިޔ ޒްާާ

ރަށްރަށްާާއެންޑްާާޓްރ ންސްޕޯރޓް ައޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލަކުންތޯއޭާ ކޮންާ ސުވ ލުަގިއ،ާ ކުރެއްވިާ ާރަޝީދުާ

ރަނަގޅަށްާާާޙަންމަދުާމުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް ވަރަށްާ ނުދެންނެވިޔަސްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދެންާ  130ާކަނޑައެޅުުމަގިއ.ާ

ބަެއްއާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދިމ ވ ނެާ ޕްރެކްޓިކަލީާ ހަމަާ ކުރުމުަގއިާ ކަންތަްއތައްާ އެިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ

ާާ ސްތަނެްއާާހުންާފެށި.ާއޭެގާމ ނައަކީާެއްއވެފަތަންތަންާއަވަހަށްާފެށިާބައެްއތަންތަން

ބ ކީވަނީކީއެއްާނޫނޭާނޫނީާެއްއވެސްާތަނަކަށްާއަހައްމިއްޔަތުކަމެއްާނުދެކީއެއްާނޫނޭ.ާާ

ދެންާއެންމެާފެކްޓަރއަކަށްނޫންާކަމެއްާޑިސައިޑްާކުރުުމަގއިާކަންތައްތައްާނިމިފަިއާާ

ާާހުންނަނީކީއެއް ނޫންހަ. އަބ ދީއެްއވެސްާ ކަމެއްދިމ ވެފައިާާާ،މައެކަނިާ  135ހަަމެއކަނިާ

ޙައްލުކުރަންާބޭނުންވެފަިއާާ،ާާމައްސަލަާނޫން.ާއެރަށެްއެގާމ ހައުލުަގއިާއެއޮތީކީމަެވސް
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ފެނުެގާާ ރަށުެގާ ކަމަށްަވންޏ ާ މައްސަލަާ ނަރުދަމ ެގާ ެއއީާ މައްސަލަ،ާ އޮތްާ

އެމައްސަަަލަެއްއާާ ޙައްލުކުރުަމށް،ާ އެމައްސަލަާ ކަމަށްވަންޏ ާ މައްސަލަެއއްާ

ާާ ބޮޑުމިނަށް،ާއެއީާއަސްލުަގިއާާޙައްލުކުރުމަށްާއެއޮތްާމިންވަރުާނޫނީާއެކަމުެގާކުޑަ

 140އަޅުަގނޑުމެންާބަލ ނެާއެއްޗަކީ.ާޢ ންމުޮގތެއްަގއިާއ ބ ދީާިގނަާތޮއްޖެހިފައިާހުންނާަާ

ާާރަށުަގއިާއެމަްއސަލަާބޮޑަށްާއޮވޭރަށް ނޫނީާވަކިާޙ ދީސ އެްއާދިމ ވެެގންާއެކަމުެގާާ.

ދިމ ވެފައިާާސަބަބުންާރަށުެގާފެންފަށަލައަށްާެގއްލުންވެފަިއވ ނަމަާއެހެންެވސްާއެކަންާާ

އެންމެ އެހެންވީމަ،ާ ބިނ ވެފަހުރޭ.ާ މަްއޗަކަށްާ ކަމެްއެގާ ެއކަންާާކަާ ެއއްނޫންާ

އޮފްާާ ނަންބަރުާ ބަލ ފައިާ ފެކްޓަރޒްއަށްާ ބަިއވަރުާ އޮންނަނީކީެއއް.ާ

ކުރެވެނީ.ާާ އެކަންާ ބަލ ފައިާ ކްރައިޓީރިއ ޒްތަކަކަށްާ ބަިއވަރުާ  145ކްރައިޓީރިއ ޒްތަކެއް،ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

މިނިސްޓަރާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެހެންވެެގންާާާބޫބަކުރުާއަާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާ ކުށެއްހެން.ާ ކުޑަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއްޗެއްާ ާވިދ ޅުެވވުނުާ

ރަނަގޅުކޮށްލަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފޮަަނަދޫެގާާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ އެއީާ ރަނަގޅު.ާ ވަރަށްާ  150ދެއްިވއްޔ ާ

ފެށޭނެާާ ތެރޭަގއިާ އެއްމަސްދުަވހުެގާ މަސައްކަތްާ މ މެންދޫެގާ ވިދ ޅުވަމުންާ ވ ހަކަާ

ވ ހަކަާވިދ ޅުވެވުނީާއޮޅުމަކުންކަމަށްާފެންނ ތީވެ.ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމަޤްޞަދަކީާާ

ސުވ ލަ އަޅުަގނޑުެގާ ދެން،ާ ިއނޭގތޯ.ާ ވިދ ޅުެވވުންކަންާ ވިލުފުށީާާފޮނަދޫއޭާ ކީ،ާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސްާއެވިދ ޅުވިާފަދައިންާނަރުދަމ ެގާޚިދުމަތަކީވެސްާާ

 155މަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވ ާފަދައިންާޢ ންމުާއަމިއްލަާބައިވަރިވުެމްއެގާދަށުންާކުރައްވަންާާ

ޢ ންމުާ ކުރަްއވަިއެގންާ މިމަސައްކަތްާ މިޮގތަށްާ ވ އިރުާ ޤަސްދުކުރަްއވ ކަމަކަށްާ

އެކަންތަކ މެދުާާރައްޔިތު ވ ނެތޯ.ާ ކަަމކަށްާ އެފޯޑްކުރެޭވވަރުެގާ ެއކަންާ ންނަށްާ

ފ ޚ ނ ެގާ ހަްއދުންމަތީަގއިާ ސުވ ލަކީ،ާ ދެވަނަާ ދެންާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންތޯ.ާ

ކުރިއަށްާާ ދަށުންާ ބައިވެރިވުމެއްެގާ އަމިއްލަާ ޢ ންމުާ ރަށްރަށުަގއިާ އެކިާ ނިޒ މުާ

އ  ނިސްބަތަށ އިާ ބިމުެގާ ވިޔަސްާ ބައްލަަވއިެގންާާެގންދެވިކަމަށްާ ނިސްބަތަށްާ  160ބ ދީެގާ

އެހެންާ އެދެމޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަންަގވ ލަދެްއވުންާ ތަރުތީބެއްާ އިސްކަންދެްއވ ާ

ބޮޑުާާ އ ބ ދީާ މ ވަށަކީާ ހިމެނޭާ ދ އިރ ަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީ،ާ

ހ ރުާބަބުންާވަރަށްާބޮޑަށްާފެނުެގާތަޣައްޔަރުވުންާއޮތީާމިވުުމެގާސަބިންކުޑަާރަށަކަށް
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ކުރިމަތިވެފައި.ާބައެްއާހިސ ބުތަކުެގާމީހުންާެގާދޫކޮށްާއެހެންާޭގެގއަށްާފެންވަރަންދ ާާ

ރަށްރަށްާާ ކުދިާ އިސްކަންދެްއވ އިރުަގއިާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ  165ހިސ ބުަގއިާ

ނުވަތަާއ ބ ދީާބޮޑެތިާރަށްރަށްާމިޮގތަށްާއިސްކަންދެްއވ ާތަރުތީބެއްާރައްޔިތުންނަށްާާ

އޮތި ތަރުތީބެއާްާއެނިގފައިާ މިފަދަާ ހައްދުންމަތީަގއިާ އެޮގތަށްާ ފަސޭހަވ ނެތީވެާ ްއޔ ާ

ާޕްރިއޮރިޓީާތަރުތީބެއްާއޮތްތޯާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ކިޔުނުާާާހައުސިްނގާ،އޮފްާނިސްޓަރާމި އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  170ާޝުކުރިއްޔ ާ

ރަނަގޅުކޮށްކުާއެންޑްާާޓްރ ންސްޕޯރޓް ޔަޤީނުންވެސްާށެއްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާދެއްވީތީާ

އެްއވެސްާާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓްާމުޙަންމަދުާ އެހެންވީމަ،ާ ސުވ ލުެގ.ާ ކުރެއްވިާ ފުރަތަމަާ ދ އިރ ،ާ ފޮނަދޫާ ާމ ނަކުރީާ

ެއކުށްާރަނަގޅުކޮށްދެްއވީތީ.ާާއޮޅުމެއްާއަރ ފައިވ ނަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުވެރިވަންާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަިއވެރިެވެގންާާ ފަރ ތްތައްާ އަމިއްލަާ އެފޯޑްކުރެވޭނެތޯއޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދެން،ާ

މީެގކުރީާާ އަޅުަގނޑުާ ފޯރުކޮށްދޭންފެށީމަ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ  175މިކަހަލަާ

މިންވަރެއްާާ އެފޯޑްނުކުރެވޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހ މަކޮށްފަިއވ ނެާ ދުވަހެއްަގިއވެސްާ

ފެންވަރުެގާާވ  އެކިއެކިާ ތިބޭނީާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މީހ ،ާ ނުކުަުރެވޭާ ނަމަ،ާ

މީހުން.ާމުއްސަނދިންާފަޤީރުންާތިބޭނެ.ާމެދުފަންތީެގާމީހުންާތިބޭނެ.ާސަރުކ ރުެގާ

ލިބިަގތުމަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ އަސ ސީާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ މިހ ރުާ ސިޔ ސަތަކީާ

މީހުންނަށް ނުފޯރާ  މީހުންނަށްާ އެކަންާާނުކުޅެދޭާ މިންވަރަކަށްާ ނުފޯރާ  އެމީހ ާ ާ180 

ކުރުމަށްޓަކައިާ އެކަންާ ސިޔ ސަތަކީ،ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީއޭާ ހަމަޖައްސައިދިނުމޭ.ާ

ހުރިކަންވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގ.ާއޭެގތެރޭަގއިާާ ކުރަންޖެހޭާބައިވަރުާކަންތައްތައްާ

ނޑުމެންާއެބަާާބައެއްާޤ ނޫނީާކަންތައްތަްއެވސްާފުރިހަމަވެެގންާއަންނަންޖެހޭ.ާއަޅުަގ

ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ އެކަންާ މަސައްކަތްކުރަންާ

ނުުގޅޭާާ އ މްދަނީއަކ އިާ އެމީހ ެގާ ވަކިާ ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެގންާ  185ކުންފުނިތައްާ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނާެާ ސަރުކ ރުންާ ނޫނީާ މީސްމީހުންާސަބްސިޑަިއޒްކޮށްާ މިންވަރަކަށްާ

ބެނެފިޓްސްާއެންމެނަ ހަމަައކަށްާއެމީހ ެގާއ މްދަނީއ އިާނުުގޅުވ ާާސޯޝަލްާ ށްާއެއްާ

އެފޯޑްކުރެވޭނެއޭ.ާާ ޖަވ ބަކީ،ާ ސުވ ލުެގާ ދެންނެވިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ކަށެއް.ާ އެކަންާ

އެފޯޑްކުރެވެނީާމިދެންނެވިާއުސޫލުންާއަޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތައްާކުރީމައޭ.ާދެން،ާާ

އިންފްރ  މިކަހަލަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ މިާއަޅުަގނޑުމެންާ  190ސްޓްރަކްޗަރ،ާ
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އެއްޗެއް.ާާ އޮންނަާ ސްޓޭޖެއްެވސްާ އޮޕަރޭޝަނަލްާ ޭއަގއިާ އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރއަކީާ

އުސޫލަކުންާާާއެކަންކަން ނުލިބޭނެާ އަނބުރ ާ ޚަރަދުާ ކުރ ާ ެއައށްާ ނުކުރެވޭނެާ

ހަމާަާ ބެއ ކުރ ނީާ ޚަރަދުާ އެާ ދެން،ާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސް.ާ ކޮށްެގންނެއްާ ކަންތައްތައްާ

ސަރުކ ރުންތޯ ބަޔަކުާާާާމުޅިންާ އެފޯޑްކުރެވޭާ އެކަމަށްާ ރައްޔިތުންެގތެރެއިންާ ނޫނީާ

ނޫނީާ ސޯޝަލީާ އެހެންވީމަ،ާ ހިފ ނެތޯ.ާ ޚަރަދުަގއިާ ޭއެގާ މިންވަރަކަށްާ  195އެފޯޑްރެވޭާ

އޭެގތެރެއަށްާާ ޙިއްޞ ެއއްާ މީހުންެގާ ފޯރ ާ ތަންކޮޅެއްާ އ މްދަނީެގޮގތުންާ އެމީހ އަށްާ

މިކަން ތަނެއްަގިއވެސްާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ ޮގތަކީ،ާާާާެގންނ ނެތޯ.ާ ކުރ ާ މިހ ރުާ

ޢ ންމުޮގތެއްަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަންތަނުަގއިާ ިގނަާ ދަންނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަސ ސީާާ ތަންތަނުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ތަންތަންކަމަށްާ ހުންނަާ ތަރައްޤީވެފައިާ

ާާ އުސޫލު އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނަގ .ާ ައެގއްާ ޤަރުނުަގއ21ާާާިޚިދުމަތްތަކަށްވެސްާ  200ވަނަާ

ތަރައް އެބަާާއަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންެވސްާ އުސޫލުތައްާ އެާ ޤީަވމުންދ އިރުާ

ދެމެހެއްޓިނިވިޮގތެއްަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްވެސްާއެާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ.ާއެނޫނިއްޔ ާ

ރަށްތަްއާާ ލ.އަތޮޅުެގާ ެއއްސެވީާ ދެން،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

އެނިގ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްޮގތެއްާ ދ ނެތޯއޭ.ާާޕްރިއޮރަޓަިއޒްކޮށްފައިާ

 205އަޅުަގނޑަށްާމިތ ާހުރެފައިާަވރަށްާދަތިާއެާޕްރިއޯރިޓީާލިސްޓެއްާމިވެނިާރަށަކަށްާާ

މިާ ދަންނަވައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ކިޔ ކަށެއް.ާ ރަށަކަށޭާ މިވެނިާ ފަހުާ

ފްރިއޮރިޓީެއއްނޫނޭާޭއަގިއާމުހިންމީކީއެއް.ާއެހެންނޫނަސް،ާެއއްވެސްާރަށެއްާއަނެްއާާ

އިސްކަން ހިނގ ނީާާރަށަކަށްވުރެންާ ކަންތައްތައްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އަންނީކީނޫނޭ.ާ ާ

އެީއާާ ރަށަކަށްވުރެން،ާ ެއއްާ ހިނގ އިރުާ ތަރުތީބުންާ އެާ ތަރުތީބަކުންނޭ.ާ

 210ކޮންމެހެންނެއްާއެއްާރަށަކަށްާއިސްކަންދޭތީކީނޫން.ާފަހަރެއްަގއިާއެާރަށްާހިމެނިފައިާ

ތަން ޕްރޮްގރ މުތައްާ އެާ ނޫނީާ ފަސޭހައިންާ ޕްރޮްގރ ެމއްާ ހަލުިވކޮށްާާއޮތްާ ކޮޅެއްާ

އެކަންާާ އެީއވެސްާ އަަވސްވުންވެސްާ ފެށުންާ ަމސައްކަތްާ އެރަށެއްެގާ ދ ތީާ ބ ރުކޮށްާ

ނޭނެގ.ާާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ ދަންނަވ ކަށްާ އެހެންާ އެހެންވީަމ،ާ ޮގތެއް.ާ ހިނގ ފ ނެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާާ215 

ރަާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ މިނިސްޓަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދި،ާ ާއީސް.ާ
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މިނިސްޓަރ ާާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުވަސްތަކުަގިއވެސްާ ކުރިންާ އަދިާ މިއަދުވެސްާ

ސުވ ލުަގިއާާ ކުރެވޭާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަންކަމ ާ ކަރަންޓ ާ ފެނ އި،ާ ނަރުދަމ އ އިާ

ކުރުމަ މިކަންާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ސަރުކ ރުންާމަނިކުފ ނުާ ށްާ

ހުޅުވ ލައިެގންާާ ުއސޫލުންާ ވިޔަފ ރީެގާ ެއއީާ އ ދެ،ާ ޮގތް.ާ އޮތްާ  220ޤަސްދުކުރަްއވ ފައިާ

ދެން،ާާ ތިވިދ ޅުވަނީ.ާ ކުރަްއވ ކަމަށްާ އުސޫލަކުންާ ކުރ ާ އެކަންާ ދައުވަތުދެވިެގންާ

އަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާވިޔަފ ރީެގާއުސޫލުންާބަޔަކުާކަމެއްާކުރަންޏ ާއެބައިމީހުންާ

އެ ނަފ އެްއާާވިސްނ ނޭާ ބޮޑުާ އެބައިމީހުންނަށްާ އ ދެ،ާ ރިޓ ރންސްއަށް.ާ ބައިމީހުންެގާ

އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ކުރިމަތިލ ނީ.ާ އެކަމަކ ާ އެބައިމީހުންާ ލިބޭޮގތަށޭާ

އ ބ ދީާާ އެބަޮއވެޭއާ ޑިމޮކްރަސީަގއިާ އޮންނަނީ،ާ އެނިގފައިާ މިާ  225އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކ ތެރިާކުރެވޭކަހަލަާއުސޫލެއްާއެބަާާމަދުާބައިާމަދުާހިސ ބުހިސ ބެުގާޙައްޤުތައްާރައްާ

ބަޔަކުާާ ުއސޫލުންާ މިދެންނެވިާ ނުދެކެންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންުގޅެއޭ.ާ

ފުރުޞަތެްއާާ ރަނަގޅުާ ހިސ ބަށްާ ހިސ ބުާ މަދުާ އ ބ ދީާ ކުރިމަތިލ ކަމަށްވަންޏ ާ

މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންެވއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ އޮންނ ނެކަމަކަށް.ާ

އިސްކަންދެޭވާާއެބަެގންުގޅުއްވަ ހިސ ބަށްާ ހިސ ބުާ މަދުާ އ ބަދީާ މިދެންނެވިާ  230ންތޯއޭާ

އެބަާާ އުސޫލެއްާ ކަހަލަާ ކުރެވޭާ ރައްކ ތެރިާ ޙަްއޤުތައްާ އެބައިމީހުންެގާ ކަހަލަ،ާ

ާެގންުގޅުްއވަންތޯއޭ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ހުާހައުސިްނގާ،އޮފްާނިސްޓަރާމި ހިނގ ނެާ ލޯާ ނެޗުރަލްާ އޮފްާ ރޫލްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާރިހ ާާޝުކުރިއްޔ ާ

 235ާކަމެއްަގިއވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރެްއެގާބޭނުމަކީާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަންާާާއެންޑްާާޓްރ ންސްޕޯރޓް

އެއްާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެންމެންނަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޙައްޤުތައްާ އަސ ސީާ ނޫނީާ ާފުރިހަމަކޮށްދިނުންާ

ެގނެާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރުން.ާހަމައެއްަގއިާ މަސައްކަތްާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ސްދިނުމަށްޓަކައިާ

ނުވެދ ނެާާ ެއޓްރެކްޓިްވާ ތަންތަންާ ބައެްއާ ތިވިދ ޅުވިހެންާ އެހެންވީމަ،ާ

އެކަމަކުާާ ސަރުކ ރުންާ އެކަމަށްާ ދެން،ާ ވެދ ނެ.ާ ހަމަާ އެއީާ އިންވެސްޓަރަކަށް.ާ

ސަރުކ  އެހެންވީމަ،ާ ޕޮލިސީއެއްނޫން.ާ ސިޔ ސަތެއްނޫންާ  240ރުންާާސަރުކ ރުެގާ

ކުދިާ މިެގންުގޅެނީ.ާ ޕެކޭޖްކޮށްެގންާ ނުެގންުގޅެާ ރަށްރަށްާ ަވކިާ މިެގންުގޅެނީާ

ރަށްރަށ އެކީަގިއާާ ބޮޑެތިާ ހުންނ ނެ.ާ ރަށްރަށްވެސްާ ބޮޑެތިާ ހުންނ ނެާ ރަށްރަށްވެސްާ

އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ުގޅުވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމ ާ އެއްކޮށް.ާ ރަށްރަށްާ ބޮޑެތިާ
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ޕްރޮވިންސްތަ ކުރުމުަގއިާ އެކުރަނީާާކަންކަންާ ދައްކ އިރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ކުެގާ

 245އެާސަބަބުތަކަށްޓަކައޭާަވކިވަރަކަށޭާކުޑަކުރަމުންާކުރަމުންާޮގސްާކުޑަކުރެވޭނީެވސް.ާާ

ސްކޭލެްއާާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ ެގންުގޅެންޖެހޭާ އެާ މިންަގނޑެއްާ ވަކިާ އެކަމަކު،ާ

އެހެންީވމަ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ކަންތައްތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާެގންުގޅެންޖެހެއޭާ ާ،

ޖަޖްމަންޓްަގއިާއެކަންާކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަާވަރަށްާމިހ ރުާލ މަރުކަޒީާ

އެހެރީ.ާާ ކިޔ ފައިާ ޮގތަށްާ ޕްރޮވިންސްތަކެއްާ ެއއްކޮށްފައިާ އަތޮޅުތައްާ އުސޫލުންާ

 250މިކަހަލަާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާެއކަހަލަާމައްސަލަތައްާދިމ ނުވ ނެާޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާާ

ރުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީަމ،ާސުވ ލުެގާޖަވ ބަކީާއ ދެ،ާހަމަާސަރުކ ރުންާތިކަންކަމ ާާކު

ދޭތެރޭަގއިާާ ތިކަންކަމ ާ ފ ހަަގކުރެވެއޭާ ތިކަންކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޭތެރޭގައި،ާ

ލ މެހިފައިާ ސިޔ ސަތުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީ.ާ ވިސްނ ފައޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާވެސްާޭއެގތެރޭަގއިާހުރިހ ާކަމަަަށްވެސްާބެލިެގންނޭ.ާާުގޅިފައިާހުރީާތިހުރިހ ާކަމެއްާ

 255ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ިމާާާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްހ  ދެއްަވއިފ2ާާިދަންނަވ  ޖަވ ބުާ ޖަވ ބުދެްއވ ވަރުެގާާސުވ ލުެގާ ރަނަގޅު.ާ ވަރަށްާ ްއޔ ާ

މަރުޙަލ ެގާ ފުރަތަމަާ ނިޒ މެުގާ ނަރުދަމ ާ ެގމަނަފުށީާ ގއ.ާ ވަނީނަމަ.ާ ސުވ ލުކަމަށްާ

ާާ މީެގ ނިމިފައިވ ކަމަށ2ާާާްމަސައްކަތްާ ކުރިންާ އަހަރުާ އެއްާ ނުވަތަާ ކުރިންާ  260އަހަރުާ

މަސައްކަތް ދެްއވަދޫެގާ އެއ އެކުާ ހަމަާ ލިބެނީ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތައްެވސްާާއަޅުަގނޑަށްާ

ކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާކުރިއަށްާެގންޮގސްފައިވ ކަމަށްާވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާދެއްވަދުއ ިއާާ

ކިހ ތ ކުާާ އަދިާ ލިސްޓްކުރެވިފައިވޭތޯ،ާ ވަރަކަށްާ ެއްއވެސްާ މަސަްއކަތްާ ެގމަނަފުށީެގާ

ހަމަާ ރަނަގޅު.ާ ވަރަށްާ ޖަވ ބުދެްއވައިފިއްޔ ާ ސުވ ލުެގާ މިާ ފޭށިދ ނެތޯ.ާ މަސައްކަތްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާއެއ އެްއކު ވ ހަކައިންާ މަނިކުފ ނުެގާ ދަންނަވ ނީާ  265އަޅުަގނޑުާ

ނިޒ މުާ ނަރުދަމ ެގާ ދީެގންާ ކުންފުނިތަކަށްާ އުސޫލުންާ ކުންފުނީެގާ އެނިގއްޖެާ

ރަްއޔިތުންާ ފީއެްއވެސްާ މަހަކުާ ކޮންމެާ ެއއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ވ ހަކަ.ާ ޤ އިމުކުރ ާ

ެގާސުވ ލަކީާމ ލެއިންެވސްާމިާދޭންޖެހޭނެކަންާއެބައެނޭގާެއއ އެކު.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާ

އެއީާ ތޯ.ާ ނަަގންޖެހިދ ނެާ ފީއެއްާ އަތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިޒ މުންާ ނަރުދަމ ެގާ

 270ާސުވ ލަކީ.ާާ
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ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާމިއަދުެގާސުވ ލ ާުގޅޭާހިސ ބުންާޖަވ ބެއްާދެއްުވމަށް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ރައީާާހައުސިންގ،ާމިނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މިއަދުެގ އަޅުަގނޑުާ ާާސް.ާ ހިސ ބުންާސުވ ލ އި ާުގޅޭާ

ޚިދުމަތަްއާާާއެންޑްާާޓްރ ންސްޕޯރޓް ސިޔ ސަތަކީާ ސަރުކ ރުެގާ އެާ އ ދެ،ާ ފީެއއްާ ބަލ ނަން.ާ ދެވޭތޯާ  275ާޖަވ ބުާ

ވަރަކަށްާާާާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެކަންކުރެވޭނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެކަންކުރުމުަގއިާ ދެންާ ނެުގން.ާ ާފީއެއްާ

ނަގ ާާާމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަސްލަ މ ލޭަގއިާ އިނޭގޮގތުންާ ައޅުަގނޑަށްާ ހިފަހައްޓ ނަން.ާ މިންވަރެްއަގއިާ އަތްފޯރ ާ

ނަރުދަމ ެގާސިސްޓަމްާފީއެއް.ާއެާނެޭގާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާއެޮގތަށްާހިނގ .ާދެންާާ

އަޅުަގނޑަކަށްާމިތ ާހުރެފައިާމިހެންާސިކުނޑިންާވިސްނ ފަިއާއެއީާކިހ ވަރެއްކަެމްއާ

ކުރެވުނުާާދަން އަޅުަގނޑ ާ މިއަދުާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ނޭނެގ.ާ  280ނަވ ކަަަށެއްާ

ޖަވ ބުާާ އަޅުަގނޑަށްާ ސުވ ލަަަށްާ ުގޅުންހުރިާ ޖަވ ބ ާ ދިންާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލ އިާ

ާދެވިއްޖެހެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ކޮާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިނިސްޓަރާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލަކީ،ޝުކުރިއްޔ .ާ ބޭނުންވ ާ ާށްލަންާ

ާާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާ ނިޒ މެއްާ ނަރުދަމ ާ ކުރެވެމުންދ ާގ އިމުާތިނަދޫަގއިާ މިހ ރުާ  285ާކުރުމަށްޓަކައިާ

ކޮާ:ާާވ ހަކަދެއްކެުވން ާާމަސައްކަތަކީާ ނަރުދަމ ެގ ތިނަދޫަގއިާ މަސައްކަތްާާބައިތޯއ އިާ ޢަމަލީާ ނިޒ މުެގާ

ާާ ވޭާސުވ ލަކަށްވަންޏ މުާސުވ ލަށްާމިާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެާާ؟ކިހ ތ ކުތޯފެށޭވަރުާވަނީ

ާޖަވ ބުދެއްވުންާވަރަށްާރަނަގޅު.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ވިދ ޅުވަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެްއޗެއްާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިސ ބުންާ ުގޅޭާ ސުވ ލ އިާ  290މިއަދުެގާ

ާބޭނުންފުޅުނަމަާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާާ

ާ

ހުރިހ ާާޝުކުރިާހައުސިންގާ،މިނިސްޓަރާ ހިތްވޭާ ދޭާ ޖަވ ބުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާއްޔ ާ

ބޭނުން.ާއަޅުަގނޑަށްާާާާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯރޓް ހަމަާވަރަށްާއެކޮމަޑޭޓިވްާވ ންާއަޅުަގނޑުާ ާސުވ ލަކަށްވެސް.ާ

ބޭނުންފުޅުވ ކަންާާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާއިނޭގާ  295ާއެާ

މިތަނުަގިއާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފަރ ތުންާ ައޅުަގނޑުެގާ ހުރިޮގތްާ ކަންތައްތައްާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރެއްެގާ

ދޭާ މިތަނުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސ ފުކުރަން.ާ
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އޭަގއިާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ ރަނަގޅަށްާ ަވރަށްާ އެވ ންޖެހޭކަންާ ާާޖަވ ބުާ

އެހެންވީމ ،ާ ޖަވ ބުދޭން.ާ ހުރެެގންކަންާ އަޅުަގނޑުެގާ އެމަޢުލޫމ ތުތައްާ

ތިނަދޫަގއިާާ ދެނީ.ާ ޖަވ ބުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކޯޝަސްކޮށްާ  300ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ

ލުތަްއާާްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއެާތަފްޞީމަސައްކަތްތަކެއްާއެބަހިނގ .ާއަޅުަގނޑުާޢި

ހަ އެދިވަޑަިއެގންފިނަމަާ ވަރަށްާާލިޔުމަކުންާ އަދާިާތަފްޞީމަާ ދީފ ނަން.ާ ލުކޮށްާ

އޮފީހުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅުްއވ ލެއްިވޔަސްާ ފޯނުކޯލަކުންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެނޫނަސްާ

މަޢުލޫމ ތުތައްާއަޅުަގނޑުާާފައިާއެއިންނަާަގޑިެއއްަގއިާތަންކޮޅެްއާރަނަގޅަށްާސ ފުކޮށް

ހ ޒިރުކޮށްފަިއާާ އަޅުަގނޑުާ މިމަޖިލީހަށްާ ހަމަާ ނޫނީާ  305ރައްދުކޮށްފ ނަން.ާ

ެއކަމަށްާއެކަމ ބެ އަންނ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އޭރުންާ ސުވ ލުކުރަންވެސްާ ހޭޮގތުންާ

ާތައްޔ ރުވެެގން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

މ މެންދޫގެާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަދިާ ފުނަދޫައށްާ ލ.އަތޮޅުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމޫސ  ވޭތުވެދިޔަާާނަރުދަމ ެގާ ހަދ 30ާާާޒ މުާ ކިތައްފަހަރަށްާ ތެރޭަގިއާ  310އަހަރުާ

ހަލ ކުވެފަިއވޭތޯާއަޅުަގނޑުެގާފުރަތަމަާސުވ ލަކީ.ާދެންާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުެގާވ ހަކަާާ

ވިދ ޅުވީމަ،މަނި ޖަވ ބުަގއިާ އުސޫލުަގިއާާާާކުފ ނުެގާ ލ މަރުކަޒީާ ފަރ ތްތަކުންާ ބަެއއްާ

މަ ެގންދަނީާއެއީާ ޮގތުަގިއާާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާ ނިކުފ ނުާދެކެވަޑައިަގންނަވ ާ

ތަރަްއޤީކުރ އިރުާ ެއއަތޮޅުތަށްާ ބޭނުންވ ޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ ާާއަތޮޅުތަކުެގާ ފުނަދާޫާަގިއ،

ވ ހަކަަަާާ އ ބ ދީތަކުެގާ ކުދިާ ފިޔަަވއިާ އ ބ ދީތައްާ ބޮޑެތިާ ކަހަލަާ މ މެންދޫާ  315ކަހަލަާ

ތޯ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާދެއްކިދ ނެތީތޯާއެކަމ ާދެކޮޅުހަދަނީާމަނިކުފ ނަށްާއެޮގތަށްާހީވޭ

ާާދަންނަވ ލަން އޮތީ، ކޮންާާާ ފަށައިެގންާ މިމަސައްކަތްތައްާ ސަރުކ ރުަގއިތޯާ މިދިޔަާ

މީހުންާ ބަޔަކުާ ވ ހަކަާ ލ.އަތޮޅުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫނިއްޔ ާ ނިންމ ފައިާ

ނައިެގާނިޒ މުެގާވ ހަކަާދަްއކަންާންތޯާމ މެންދޫއ އިާފުނަދޫެގާފ ޚ ދައްކަންާފެށިާފަހު

 320ާއިާއޮތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ފަށ ފަ

ާ

ާާާާނިޒ މ ބެހޭާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާނުކުތ އެްއ، މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ އަޙްމަދުާަގލޮޅުާ

ާާ.މަޚްލޫފް

ާ
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 325ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (ާ

ާ

ާާާމެްނބަރުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގ ހުޅުހެންވޭރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރެްއެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް ޢިއްޒަތްތެރިާ ލ.އަތޮޅުެގާ ދައުރުަގއިާ މިދިޔަާ މޫސ މަނިކުާ ާމެންބަރުާ

ާހައިސިއްޔަތުންާއިންނެިވއިރުާކީްއވެެގންތޯާއެސުވ ލުާނުކުރެްއވީާހަމަާއެކަން...ާ.ާ

ާ330 

ާ

ނުކުތ އެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރިާާނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ ނޫން.ާ

ާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

އަޅުަގނޑުާާާހައުސިންގާ،މިނިސްޓަރާ އެއްޗެއްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  335ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދައްކ ާާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯރޓް އެހ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ެއއްޗެއްެގާ ލަމ ރުކަޒީާާހިތަށްއަރ ާ ާކަށްާނެތިން.ާ

އަޅުަގނޑުާާާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް ތަފ ތުވ ނެކަންާ ޚިޔ ލުާ މީހުންެގާ އެކިާ ކުރުމުަގިއާ ކަންކަންާ ާއުސޫލުންާ

ދަންނަވައިާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ސިޔ ސަތުާޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިނީާ

ލ މަރު ދެކޭޮގތުަގިއާ ކުރުމުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ އުސޫލުންާ ކަޒީާ

ާާ ާާސަރުކ ރުން ބިލުާމިމަޖިލީހަށް، ހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާ މީެގކުރިންާ މަޖިލީހަށްާ  340ނިމިދިޔަާ

ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއޮތީާ ކޮށްފައިާ އެބަްއޓަންާ އެހުށަހަޅ ފައިާ

ކޮށްެގންނޭ އެހެންާ ާާއެކަންާ ބަހ ލަިއެގ، ޕްރޮވިންސްތަކަކަށްާ ކުރީމަޭއާާެއާ އެކަންާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންކުރުމުަގއިާ ދެންާ ފައިދ ހުރިޮގތަކީ.ާ އެންމެާ ޤައުމަށްާ އެީއއޭާ

ބައިވަރުާކަންތައްތަކުެގާމައްޗަށްާބެލީމޭާއޭެގތެރެއިންާހަމަާއެއްކަމެކޭާިއކޮނޮމީާއޮފްާ

ކަމަކަށްވ ތީ.ާއެހެންވީމާ އިސްކޭލްާމެއިންޓެ  345،ާންކުރުން.ާެއއީާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާ

ރޭޝަނަލްެއއްާާ އެބޭފުޅުންެގެވސްާ ބޭފުޅުންާ ވ ހަކަދައްކަވ ާ އިދިކޮޅަށްާ އެކަމ ާ ދެންާ

އޮންނ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެބޭފުޅުންާޤަބޫލުކުރ ާވިސްނުންތަކެއްެވސްާާ

ާާ އެއްވެސްކަަމކީ، ާާހުންނ ނެ.ާ ނޯންނާަާކަޅ އި ފެންނަންާ ސ ފުކޮށްާ އެހ ާ ހުދުންާ

ޚ އްޞަާ ކަންނޭނެގ.ާ ކަންކަމ ބެހޭޮގކަންތައްާ ެއކިާ ދ އިރ ަގއިާ ސިޔ ސީާ ތުންާާކޮށްާ

އަޅުަގނޑުާާާކުރެވޭއިރުސްބަހު ދެންާ ހުންނ ނެކަން.ާ ތަފ ތުވުންާ ޚިޔ ލުާ  350ހަމަޔަޤީންާ

ސަރުކ  ތަްމޞީނިސްބަތްވަނީާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރު.ާާރަށްާ ލުކުރަނީާ
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އެކު މިާ ސަރުކ ރުާ އެކުލަވ ލުުމަގއިާ ސިޔ ސ ތުާ ސަރުކ ރުެގާ ލަވ ލ ފަިއާާއެހެންވީމ ،ާ

ެއކުލަވ ލެވިފަ ސިޔ ސަތުާ ޙިއެއޮތްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އްޞ ައކ ެއކީަގއި.ާާިއވަނީާ

އެހެންވީމ ،ާެއއީާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާރަނަގޅުޮގތް.ާދެންާއެކަމަކުާއެނޫންޮގތަށްާާ

 355ދެކޭާފަރ ތުންާއެޮގތަށްާއެދެކެނީާއެީއވެސްާކޮންމެެވސްާސަބަބުތަކެއްާހުރެެގންކަމަށްާާ

ޤަބޫ އެކަަމކުާއަޅުަގނޑުާ ކަމުނުޮގސްދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަބަބުތައްާ އެާ ލުކުރަން.ާ

ާާއެ ކަޅ ިއ މިދެންނެވިހެންާ ދެންާއީާ ނޫނޭ.ާ އެއްޗެއްާ އޮންނަާ ފެންނަންާ ހުދުންާ

ވޭތުވެދިޔަާާ ފަހަރުތޯއޭާ ކިތަްއާ ސުވ ލަކީ،ާ ތެރޭަގިއ30ާާާާއެއްސެވިާ އަހަރުެގާ

ާާ ވ ހަލ.އަތޮޅުެގ، ރަށެއްެގާ ވަކިާ ހަނދ ންނުވޭާ އެއްސެވިކަމެއް.ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ކަާ

ާާ  360އަޅުަގނޑަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިތ ާހުރެފައިާސިކުނޑިންާކިތައްާފަހަރުތޯޭއ،

ާާ ޔަޤީނުންވެސްާރިކޯޑްސްތައްާާއެހެންާދަންނަވ ކަށްާނޭނެގ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާޖެހޭނީ

އޮތީ.ާާބަލ  ކުރެވިފައިާ އެކަންާ ފަހަރަތޯާ ކިތައްާ ހުރީާ ތަކުަގިއާ ލިޔެކިޔުންާ ލ ންާ

ޢިއްޒައުންމީދުކު އަޅުަގނޑަށްާ ސުވ ލަރަންާ ކުރެްއވިާ މެންބަރުާ ޖަވ ބުާތްތެރިާ ށްާ

ާދެވިއްޖެކަމަށް.ާާ

ާ365 

ާވަބަރަކ ތު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާهللاާ`.ާައއްސަލ މުޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އަރިާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާާ މިނިސްޓަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ާާރައީސް.ާ ކޮށްލަންާ ާހުންާ

ރަށްރަށުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ވަރަށްިގނަާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅިެގންާ ކ ރިޘ އ ިއާ ސުނ މީާ ސުވ ލަކީ،ާ

ތަޣަ މ ފެންާ ެއޮގތުންާ ބޭނުންކުރަންާއިބައްޔަރުވެފަިއވަނީ.ާ ތަޣައްޔަރުވެާ ފެންާ ދޫެގާ

ާާނުކު  370އްޔެއްާފެތުރިެގންާާއަދިާޢ ންމުކޮށްާހަމެުގާބަރޭވަރަށްާފެންާޯގސްވެފަިއވ ތީެވ،

ރިޕޯޓްާާ ަމއްސަލަެއއްކަމަށްާ ފެނުެގާ ެއއީާ ކުރިއިރުަގއިާ ތަޙްލީލުާ ޑޮކްޓަރުންާ އެކަންާ

ކުރުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްކަމުަގއިާވިދ ޅުވެފަިއ.ާގ އިމުލިޔުްއވ ާވަނީާނަރުދަމ ާނިޒ މުާާ

ކީާާންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލައެއީާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްޮގތް.ާއެހެ

ާާއިބަމ  ނިޒ މް ނަރުދަމ ެގާ ނުވަތަާާގ އިމުދޫެގާ ވަނީ.ާ ހަމަޖެހިފައިތޯއޭާ ކުރ ޮގތަށްާ

ކިހ ތ ކުތޯއޭ ފެށޭނީާ އެކަންާ ާހަމަޖެހިފައިވ ނަމަާ ައވަހަށްާ؟. ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ  375އަދިާ

.ާާއަދަބުެވރިކަމ އެކުާދަންނަވަމޭާާމިކަންާކޮށްދެްއވުމަށްާސަރުކ ރުެގާއަރިހުަގއިާވަރަށް

ާޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއް

ާ
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ާސިކުންތުާއަދިާއެބަހުރިާެއއްޗެއްާވިދ ޅުވެާލަްއވަން.30ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުން:

ާ380 

މެންބަރުާާހައުސިންގާ،މިނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަޢަލަިއކުމުއްސަލ މް.ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މ ބައިދުއަޙްމަާާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯރޓް ސުވ ލުަގއިާ ކުރެްއިވާ ރަޝީދުާ އެއްސެވިާާާ ޚ އްޞަކޮށްާ ދޫއަށްާ

ާސުވ ލެއްާާ

ސަރުކ ރުންާާާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް މިކަންކުރުމަށްާ ރަށްރަށުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ދަންނަވައިފިންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ނުކޮާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިސްތިސްނ ާ ރަށެއްާ ެއްއެވސްާ ސިޔ ސަތު.ާ އެކަންކުރަންާެގންުގޅޭާ  385ށްާ

ވިާކަހަލަާޖަވ ބެްއ،ާާއަށްާދެންނެނިންމ ފައިާއޮތްޮގތް.ާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާފުނަދޫ

ނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ ލ ރިާއެބަހުއްޓޭާއެހެންާދެންނެޭވކަށްާ މިހ ާ މިވެނިކަމެްއެގާ

ޝުކުރިއްޔ ާ ދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ ތެރެއިންާ ޕްރޮޤްރ މްެގާ މިދެންނެވިަުާ

ާސް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ާ390 

. ާްޕެޓިޝަނ.ާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިމުނީ.1ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު.ާމިހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ާާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ 2ާާާާއަޅުަގނޑުާ ާދ އިރ ެގާމ ފަންނުވިލިކަށް.

 395ާމަޖިލީހަށްާާތުންގެާރައްޔި،ާމަނިކުާޙުސައިންާނިހ ންާއަޙްމަދުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ޕެޓިޝަނެއް އަޅުަގނޑުާާންހުށަހެޅުއްވުާހުށަހަޅުއްވ ާ ދ އިރ ެގާ.ާ ިވލިމ ފަންނުާ

ާާާރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެ

ާ

އަޅުަގނޑުާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

 400ާމިހުށަހަޅ ލ ާާ

ާާާމަނިކުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާ ފްލެޓްާލިބިާފްލެޓްާކެންސަލްކުރިާމީހުންެގާފަރ ތުންާޕެޓިޝަންއަކީ، ާހުޅުމ ލެއިންާ

މިާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޕެޓިޝަނެއް.ާ ޑޮކިއުާާހުށަހަޅ ާ ވަރަށްިގނަާ ުގޅޭާ އެބަހުރި.ާޕެޓިޝަނ ާ މަންޓްާ

މި އަތްޕުޅަށްާ މެންބަރުންެގާ އިަގންނަވ ނެކަމަށްާވަޑަާލިބިާާއެްއޗެހިާާޢިއްޒަތްތެރިާ

އު ެގންުގޅޭާާއަޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭޮގތުންާ ޕެޓިޝަނ ާ މިާ ންމީދުކުރަން.ާ

 405ާާރިާމެންބަރުންާއަތްޕުޅަށްާއަރ ނެ.ާކަރުދ ހުަގއިާގ ތްަގނޑަކަށްާކަރުދ ހުަގއިާޢިއްޒަތްތެ
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ނޑުާޭއެގާާާއަޅުަގޕޮއިންޓ ާެއކުަގއިާޖުމްލަާކަންތައްތަކެއްާލިޔުްއވ ފަިއވ ނެ.ާއަދ10ާާި

ޑޮކިއުމެންޓްތަކެ ާާސަޕޯޓިންގާ ދިމ ވި މައްސަލަާ އެާ ޮގތުަގއިާ މީހުންެގާމީސްްއެގާ

ޖަވ ބުފަދަާާމައްސަލަތަކ އި ބައެއްާ ހުރިާ ެގންުގޅެމު.ާާތަކެތިާާާާދެވިފަިއާ އެބަާ

ވ ހަކަތަކެާ ހުރިހ ާ މ ިގނަާ ހުށަހަޅަންާ ޕެޓިޝަންާ އެނޭގާ މިޮގތަކުންާއަޅުަގނޑަށްާ ާާއްާ

ނަމަ ފައްާާ،ެވސްނުދެއްކޭނެކަން.ާ އޮތީާާޓައެވ ހަކަާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ  410މުންާ

ފްލެޓ ިއާއޭެގފަހުންާމިާހަވ ލ488ާާާާުލެއިންާިވއްކުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާާމިކަމަކީާހުޅުމ 

އަތުލިާ އަނބުރ ާ އަލުންާ ފްލެޓްތައްާ އެފަރ ތްތަކުެގާ ފަރ ތްތަކ ިއ،ާ ކުރެވުނުާ

ނުޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާާތ ކުންތ ކުރަށްާާމައްސަލަތަކުެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާދެކޮޅުނުޖެހޭާވަ

ިގނަ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ާހުރީތީވެ،ާ އެމައްސަލަާާާ ބަޔަކުާ އަދަދެްއެގާ

ޚަރަދުތަްއާާ ވަރަށްިގނަާ އެއ ުގޅިެގންާ އަދިާ ނެިގ.ާ ޮގތުަގއިާ  415އެމައްސަލަތަކުެގާ

ާާއެމީހުންނަށްާކުރެވިާއެާވަރަށްބޮޑުާމައްސަ އޭެގތެރެއިންާހަމަާލައަކަށްާވެފަިއވ ތީވެ

އަިގ ާާނަާ ހިމެނި، ރައްޔިތުންާ ދ އިދަދެްއެގާ ހިމެނޭާ ައޅުަގނޑުާ ރ ާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

އ ބ ދީާދ އިރ ެގާތެރެއިންާކޮންމެާދިމ ލަކަށ11ާާާްވަތަާމ ލޭެގާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ާނު

ުއޅެންޖެހޭނެ.ާ އެމައްސަލަެއއްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަވެސްާ މައްސަލަޖެހުނުާ

އުފުއް ޖެހޭރައްޔިތުންާއެޝަކުވ ާ ހަމަގަާލަންާ  420ތުންެގާާއިމުވެސްާރައްޔިނޭ.ާއަޅުަގނޑުާ

ހޮވުމަށްޓަކައި ސަރުކ ރުންކުރަމުާާމަޖިލީހަށްާ ވަކ ލ ތަކީާ ޒިންމ ދ ރުކޮށްާާާާެގންދިޔަާ

ރަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާާޑުާއުފުލަދޭނަމޭ.ާއެމަސަްއކަތްާައޅުަގނޑުާކުާރައްޔިތުންެގާއަާ

ާާޤަބޫލު ާާފްލެޓަށްާއެދިާހުށަހެޅިާމ488ާާީކުރ ޮގތް.ާއެހެންވީމ ، 8000ާާހުންެގާއަދަދު

ާާާާއަށްާވުރެާިގނަވޭ. ާާއަށ2000ާާާްުގރުއަތުންާހޮވުނުާމީހުންެގާއަދަދުާގ ތްަގނޑަކަށް

ީމހުންުގރުއަާާ.އަރ  ހޮވުނުާ ކުރެވ480ާާިާާތުންާ ތަރުތީބުާ ފްލެޓްާ  425ާާާ،މީހުންނަށްާ

ާާ އަދަދު މީހުންެގާ ކުރެވުނުާ ކެންސަލްާ ނުބައިކަމަށްބުނެާ ށްާާއ117ާާަމަޢުލޫމ ތުާ

ާާބަދަލުވެ ކު، ާާކެންސަލްާ އަދަދު ދޫކުރިާމީހުންެގާ ފްލެޓްާ އަލުންާ ށްާއ4ާާަރުމަށްފަހުާ

ާާ ދަދުާމިހ ރުާބަދަލުވުމަށްާއެކަށީެގންވެފައިާއަދިާފްލެޓްާދޫކުރިާމީހުންެގާއަބަދަލުވެ

ދެވި ފަހުވަުގތެއްާ ހުށަހެޅުމުެގާ މައްސަލަާ އަނެއްދުވަހަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާ،މ ދަމ ނޫންާ

 430ޑައިަގންނަވ ނެާާވަގިާނ.ާމިާބަލައިފިއްޔ ާއެޖުމްލަކޮށްާމިކިޔ ލަދެނީާބައެއްާޕޮއިންޓްތައް

ޤ ނޫނ އާިާ ބިމ ބެހޭާ ދިވެހިރ އްޖެޭގާ އަންނަނީާ ދޫކުރަމުންާ ާ ފްލެޓްާ އެޗް،ޑީ.ސީންާ

ާާާާރޫޙ އި ޕެޓިޝަނުަގއިާބަޔ ންާއެބަކުރޭ.ާކުޑަާބިމެއްާސަރުކ ރަށްާޚިލ ފަށްކަމަށްާމި
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ާާާ،ނޭ.ާއެޗް.ޑީ.ސީާދޫކޮށްލ ާތަނަވަސްާބިމަކަށްާދިއުމުެގާފުރުޞަތުާނުދޭާވ ހަކަާއެބަބު

މީހަކަށްާާ ވަކިާ ކުރަނީާ މަސައްކަތްާ ކޯޕަރޭޝަނުންާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ ހައުސިންގާ

ބަޔ ންކުރޭ.ާ އެބަާ މިޕެޓިޝަނަުގއިާ ހެދުމަށްކަމަށްާ ޮގތްތަކެްއާ ވަކިާ  435ވަކިބަޔަކަށްާ

މިާާ ޚިލ ފްވ ކަމަށްވެސްާ ޯގސްވެާ މިކަންތައްތައްާ މ އްދ ތަކަކުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާާ ބަޔ ން އަޅުަގނޑުމެންާާޕެޓިޝަނުަގއިާ ބޭރުަގއިާ މިޕެޓިޝަނުންާ އަދިާ އެބަކުރޭ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ މަރުޙަލ ާ ހުށަހަޅ ލުމުެގާ އެންމެފަހުާ ޕެޓިޝަނުެގާ ކަރުދ ހެއްާ ެގންުގޅޭާ

ޕެޓިޝަންާ އައިސްފައިާ އަންނަމުންާ މީަގއިާ ވ ހަކަތަކެއްާ މިފަދަާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

އަޅުއްަވިއދެއް ސަރުކ ރުންާ ފ އިތުވީާ އަންނަނީާ ާާނިންމ ލަމުންާ  440ފްލެޓްެގ488ާާާާވި

ދޫކުރ ނެކަމަށްާ އިންސ ފުންާ ހަމައިންާ ހަވ ލުވުމ ާ ސަރުކ ރ އިާ އ ާ ތެރެއިންާ

އަތަށްާެގންޮގސްާއަދިާުގރުއަތ ާާހީކުރެވުނުާމިދެންނެވުނުާފްލެޓްތަކުެގާތެރެއިންާުގރު

ޕޮއިންޓްާާނުލައި ލިބިެގ85ާާާާ،އެންމެމަތީާ ލިބޭނެކަމަށާްާޕޮއިންޓްާ ފްލެޓްާ ންާ

ބައެއިޢުލ ން މީސްމީހުކުރުމުންާ ދިރިުއޅެމުންދ އްާ ކުއްޔަށްާ މިހ ރުާ ތަންތަނ މެދާުާާާންާ

ދަތު މަންޒިލަކަށްާ އ ާ ެގނެސްާ ނިމުމަކަށްާ އެްގރީމެންޓްތަްއާ  445ރުާކުރެވިފަިއވ ާ

ާާ ިވއްކ ، މުދ ާ ބައެއްާ ހިސ ބަށްާތައްޔ ރުކޮށް،ާ ދަރަނިވެރިވ ންޖެހޭާ ހޯދ ާ މުދ ާ އ ާ

ކުރެ އިޢުލ ންާ ލިބުނުކަމަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެފަދަާ ކުއްލިާާވުާދިޔައީާ ފްލެޓްތައްާ ނުާ

މާިާރޯނގ ެއއް ނަމަ،ާ ސަބަބުންާ އަތުލުުމެގާ އެޗް.ޑީ.ސީންާ ނިމިެގންދ ޮގތަށްާ ހެންާ

ލި ބަޔަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ުގޅިެގންާ ބަދަލުދޭނީާޢަމަލ އިާ ެގއްލުމުެގާ ބުނުާ

 450ތޯާތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާނިންމަވައިާދެއްވުންާނުވަތަާޮގތެއްާކޮންފަރ ތަކުން

އެއ އެކުާާާާހޯއްދަވައި އެބަކުރޭ.ާ ބަޔ ންާ މިޕެޓިޝަނުަގއިާ އެދޭކަަމށްާ ދެްއވުންާ

ާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ އޮތީާ ނިންމ ލަމުންާ ލިޔުްއވ ފަިއާ ރުާެގދޮޯގތިޕޮއިންޓްތަކެއްާ

ހުޅުމ ލޭާދުަގއިާހިމެނިފައިވ އިރު،ާާަވއ5ާާުެގާސަރުކ ރުެގާާެގނެސްދޭނެކަމަށްާއެމް.ޑީ.ޕީާ

ާާ ތެރޭަގއި ކޮމ ކޯޅިެއއްެގާ އުންމީދުތަކުންާހިޠ ފްލެޓްތަކަށްާ ކުރިާ ދިރިއުޅުމަކަށްާ ރުާ

ވަޢުދުތަކުެގާާ މިދެންނެވިާ އަދިާ މިސިޓީާ ވ ތީއ އިާ މަޙްރޫމްވެފަިއާ  455ރައްޔިތުންތަކެއްާ

ކޯޕަރޭޝަ ޑިވެލޮޕަމްންޓްާ ހައުސިންގާ ހުރަސްއަޅަމުންދ ތީމެދަށްާ މ ލޭެގާާާންާ

ދަތުރުނ މ  މިދެންނެވިާ ތެރެއިންާ އިބްރ ހީރަށްވެހީންެގާ ހިމެނުނުާ ރަޝީަގިއާ ާ/ދުމްާ

އެއީާމިާޕެޓިޝަނުަގއިާއެއްފަރ ތުންާސޮިއާކުރައްވ ފައިވ ާފަރ ތް.ާާާާގ.ނިއުޝ ރ ޒް،

މިޕެޓި ނަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުާާއޭނ ެގާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހުށަހެޅުމަށްާ ޝަންާ
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 460މުހިންމާުާާބޭނުންކޮށްލަން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާކޮންމެވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރަކުާމި

ާާ ާާށްާހުޅުވ ލެވިާމިެގާމަރުޙަލ އަސްބަހުމައްސަލ ަގއި ާާކޮށްލުމަށްާއަޅުަގނޑުސްބަހުާއަށް

ތ އީ ހުށަހެޅުމަށްާ ކޮށްމިހުށަހަޅ ާ މަޢުލޫމ ތުާލަދުާ ައޅުަގނޑަށްާ ދެއްވ ނެކަމަށް.ާ

ާާ ޮގތުންާއަދިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާކުރުމުެގާާތިޖ ޖުިއޙްލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާމިކަމަށް

މުެގޮގތުންާމިޮގތަށްާމިާނެސްދިނުމ ލުކަމަށްާމިކަންާެގޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަ

ކެންސަލްވި ލިބިާ ާާ،ފްލެޓްާ އެމީާ މިހ ރުާާމަުގމަތިވިކަމަށްާ އަމިއްލައަށްާ  465ހުންާ

ާާ ބައެއް މަޤަބޫލުކުރަމުންދ ާ މިރައްޔިތުންެގާ ކައިރިއަށްާާފަރ ތްތައްާ ކުރ ޭގާ ޖިލިސްާ

އަންނަކަމަށްށްާކަރ އަމުޒ ހަ މިދެންނެީވާާާވެސްާ އޮތީ.ާ ލިބިފައިާ ޚަބަރުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދަްއކ އެ މިޕެޓިޝަނުަގިއާާނުމުެގދިލަކަންާ މިތިބީާ ތިމަންނ މެންާ ޮގތުންާ

ާބައިވެރިެވެގންކަން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ470 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާބުނ ޮގތުންާއެހެންޮގަަތަކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފ ސްނުކުމަޖިލީ ުގޅިެގންާރ ހ ހުންާ ހުށަހެޅުމ ާ ޕެޓިޝަންާ މަޖިލީހަށްާ ހިނދަކުާ

.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާެގންދެުވނީކަމަށްާބަލ ނަން

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ475 

ާމަށްާހުށަހެޅުްއވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާކުރެއްވުާސްބަހުއ ދެ،ާމިޕެޓިޝަނަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާތ އީާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޕެޓިޝަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޕެޓިޝަނ މެދުާޝުކުރިއްޔ ާ ުގޅިެގންާ ހުށަހެޅުމ ާ ންާ

ާާާާދުމަށްާހުށަހެޅިާތ އީކުރުާާސްބަހު ަގވ އިދުަގިއާާވަމިހ ރު  480ނީާލިބިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާ

ވޯޓެއްބުނ ޮގތުެގ ޖަހަންޖެހޭާާމަތިންާ ރަނަގބީލ5ާާާުާާނެުގމަށްޓަކައިާ މިނެޓްެގާ

އެދެންާ.ދެއްާޖައްސަަވއި ާވުންާ ވޯޓަށްާާާ ޝުކުރިއްޔ .ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަޅުަގނޑުާ ޗެކްކޮށްލެްއވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ ކުރިންާ ާދަންނަވ ލުމުެގާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލިމ ފަންނުާ މިދަންނަވ ލަނީާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވަން.ާ

ހުށަހަޅުއްވ ،ާ މަނިކުާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ  485ޢިއްޒަތްތެަެރިާ

ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ
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ޢިއް ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ނިހ ނާްާޮގތުެގމަތީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޒަތްތެަެރިާ

ޕެޓިޝަންާ ޕެޓިޝަން،ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މަނިކުާ ޙުސައިންާ

މަޖިލީހުަގއިާާ ކުރިންާ ފޮނުވުމުެގާ މިކަމ ބެހޭޮގތުނާްާސްބަހުކޮމިޓީއަށްާ ކުރުމަށް.ާ

 490ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 495ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

71ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

68ާާދެްއވީާ:ވޯޓުާ

 500ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 68ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.35ާ.

ާާ ފޮނުވުމުެގކުރިނ68ާާްޖުމްލަ ކޮމިޓީއަށްާ ޕެޓިޝަންާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.505 

ާމަޖިލީ ނިންމައިފިން.ާާބަހުހުަގއިާ ފ ސްކުރެއްވީކަމަށްާ މަޖިލީހުންާ ސްކުރުމަށްާ

މީެގކުރިންވެސްާާ ުގޅިެގންާ ހުށަހެޅުމ ާ ޕެޓިޝަންާ ޤަސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

މިނެޓްެގާހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހ30ާާާާުޢަމަލުކުރަމުންާެގންދިޔަޮގތަށްާމިހ ރުންާފެށިެގންާާ

ޕެޓިޝަނ އ11:15ާާާާިއިނ11:00ާާާާް ހަމައަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއ ިއާ ބެހޭޮގތުންާ

 510މެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާ

މެންބަރަކަށްވެސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ އަދިާ މިނެޓްއިރުެގ3ާާާާެގންދިއުމަށް.ާ

އެންމެފުރަތަ އަދިާ ެގންދިއުމަށް.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާާފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މަާ

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާނީ،ާާއަރުވ 

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދަންނަވ ލެުވނުޮގތުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަނިކަށް.ާ
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ާާ ފެށިެގން މިހ ރުންާ އޮޅިވަޑައިެގންފިހެން.ާ ހަމައަށ10:30ާާާްމެންބަރުންނަށްާ  515ހ ިއާ

ާާ 30ާާާާކުރިއަށްެގންޮގސްފައި ާާިމނެޓްެގ 11:00ާާާާހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު 11:15ާާއިން

ފުރުޞަތަށްާ ފެށިެގންާ މިހ ރުންާ މިދަންނަވ ލީ.ާ ވ ހަކަާ ެގންދ ނެާ ހަމައަށްާ އ އިާ

މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އެންމެފުރަތަމަާ ައޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާ.

 520ާމިނެޓްއިރުާއަރުވ ނަން.5ާާާޕެޓިޝަންާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ

ާ

ހަމަޖެހިފައިވ ާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވިްއކުމަށްާ ހުޅުމ ލެއިންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާމީހުންެގާތެރެއިންާބައެއްާމީހުންނަށާްާާާފްލެޓ އިާބެހޭޮގތުންާއެާފްލެޓްާލިބުނ488ާާުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ

ވަކިހިސ ބަކުންާފްލެޓްާނުލިބޭނެކަންާއަންގ ،ާުގރުއަތުންާބ ކީކޮށްާއެާޖެހުނުާވަރަށްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑުާާ ލިބިފައިވ ކަމަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ެއފަދަާ ެގއްލުންތަކެއްާ  525ބޮޑެތިާ

އުމަންޓްސްތަކުަގއިާއެބަހުރިާމިާޔަޤީންކުރ ކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާެގންުގޅުނުާބައެއްާޑޮކި

ދިރިއުޅެމުންދ ާާ މިހ ރުާ އެމީހުންާ ުގޅިެގންާ ލިބުމ ާ އެމީހުންނަށްާ ޚަބަރުާ އުފ ވެރިާ

މަންޒިލަށްާ ބ ޠިލުކޮށް،ާއ ާ ޭގބީސީތަކުންާއެމީހުންާއެްގރީމެންޓްާ ކޮޓަރިތަކ އިާއަދިާ

ފަރުނީޗަރުފަދަ ައުގބޮޑުާ އުންމީދެއްަގއިާ ފޮނިާ ވަރަށްާ ތަކެތިާދަތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ ާ

ެއްގރީމެންޓްތަްއާާ ބައެްއާ ވުމަށްޓަކައިާ ތައްޔ ރީތައްާ އެހެންާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ  530ަގނެާ

ކެންސަލްކޮށް،ާބަެއއްާކަހަލަާވިޔަފ ރިތައްާމީެގތެރޭަގއިާކުރުމުެގާސަބަބުންާވަރަށްާ

ބޮޑެތިާެގއްލުންާމީެގތެރޭަގިއާލިބިފައިާއެބަތިބިަި.ާިމއީާރަްއޔިތުންތަކަކަށްާއެްއވެސްާާ

އަޅުަގނޑެްއާާޙ ލެއްގަާ ކަމަކަށްާ ލިބެންޖެހޭނެޮގތެއްާ ިމއުސޫލުންާ ެގއްލުންތަކެއްާ އިާ

ސަރުކ ރުެގާާ ވަކިާ މިީއކީާ ޔަޤީންކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ނަމަވެސް،ާާ ިމކުރަނީ.ާ މިއިޝ ރ ތްާ ައޅުަގނޑުާ  535މައްސަލަެއއްކަމަކަށްނޫންާ

ބޮ ވަރަށްާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރަކީާ މިއަދުެގާ އުންމީދުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ފޮނިާ ޑެތިާ

ވައުދުތަކުެގާާ ކެމްޕޭންާ ސަރުކ ރެއް.ާ ެގނެސްދިންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އުފ ވެރިާާ ެގނެސްދޭނެކަމުެގާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ޯގތިެގދޮރު،ާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ ތެރޭަގއިާ

އުންމަތުެގާާ ދިވެހިާ މުޅިާ އުފަލަކަށްެވެގންދިޔަާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެީއާ ދެއްވި.ާ ޚަބަރުާ

ހަވ ލުެވވަޑަިއެގންނެވިތ ާާއެ ވެރިކަމ ާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ  540ންމެހ ާ

ކަމ ާ ސަރުކ ރުެގާ ވަޢުދުތަްއ،ާ އެކިާ އިތުރުާ އަދިާ ތަފ ތުާ ކުރީކޮޅުަގއިާ ވަރަށްާ
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މީޑިޔ ެގާ މަންދޫބުންާ ބަެއއްކަހަލަާ އަދިާ ަވޒީރުންނ އިާ ުވޒ ރ ތަކުެގާ ުގޅުންހުރިާ

ާާ 25000ާާާާކުރިމަތީަގިއ ެގންދެވި.10000ާާާާެގަެެއްއ، ވިދ ޅުެވދެއްވަމުންާ ފްލެޓުންާ

ައޅުަގނޑަށްާާ މަްއޗަށްދިޔަ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ އުންމީދުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ އެްއވެސްާ ނޭނޭގާ އ ބ ދީއެްއކަންާ ތޮއްޖެހިފަިއވ ާ މ ލެައކީާ  545އެނޭގާ

ާާ ހިއްކ ފަިއާާމެންބަރަކުާމިތަނުަގއިާނީންނަވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމ ލޭެގާބިމުން

ފަސްދޮޅަހުެގާާ އުންމީދުަގއިާ ލިބޭނެކަމުެގާ އުންމީދުަގިއ،ާ ލިބުމުެގާ ޯގތިެގދޮރުާ

ކުރީކޮޅުންާާ އަށްޑިހ ެގާ އޭެގކުރިންާ އަދިާ ފަހުންާ ހަތްދިހ ެގާ ފެއްޓިެގންާ އަހަރުތަކުންާ

އެކަންާާ ިގނަެވެގންދިޔަ.ާ ތޮއްޖެހިާ އ ބ ދީާ ިގނަާ ދިރިއުޅުނުާ މ ލޭަގއިާ ފެއްޓިެގންާ

އެބަ ޤަބޫލުކުރަންއަޅުަގނޑުމެންާ ހިްއކ ފަިއވ ާ.ާާާ ސަރަޙައްދަކީާ  550މ ފަންނުކޮޅުެގާ

ސަރަޙައްދަކަށްވެާއަޅުަގނޑުެގާމިާދ އިރ ާވިލިމ ފަންނުާހިމެނޭާޞަރަޙައްދުަގިއވެސްާާ

ފަހުންާާ ވިލިނިގއްޔަކީާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ އަދިާ ހިމެނިާ ބަެއއްާ މ ފަންނުކޮޅުެގާ

ާާ މި މ ފަންނުކޮޅުެގާ ރަށަކަށްވެފައި،ާ ޯގތި،ާއ ބ ދުކުރެވުނުާ ކުދިކުދިާ ސަރަޙައްދަކީާ

ވަރަށްާާ ޭގބިސީތަްއ،ާ ކުދިކުދިާ ވަރަށްާ ޚިލ ފަށްާ ސަރަޙައްދުތަކ ާ އެހެންާ މ ލޭެގާ

ބަެއއް.ާއެމީހުންެގާދިރުއުޅުންާވަނީާވަރަށްާާ ލިބިފައިވ ާ ޯގތިާ ޯގތިތަކަކަށްާ  555ކުދިކުދިާ

އަލިކަމެްއާާ ުއންމީދުތަކަށްާ މިާ މ ޔޫސްވެފައި.ާ ނުތަނަސްވެާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޮޑަށްާ

ެގނެސްދިނީާކުރީެގާސަރުކ ރުންާހުޅުލޭެގާއޮތްާފަޅުެގޮގތުަގއިާއޮތްާތަންާހުޅުމ ލޭެގާާ

ހުރިާ އުންމީދުތަކުަގއިާ ެއކަމުެގާ ފައްޓައިަގތުން.ާ ކުރިައށްާ ތަރައްޤީކޮށްާ ޮގތުަގއިާ

މީހެއްާޚުދުާއަޅުަގނޑަކީވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާއުންމީދުތަކަށް،ާހަމަގައިުމވެސްާާ

އުންމީދު ނުލިބޭމެ.ާއަޅުަގނޑުެގާ ތަނެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކުލައެއްނުޖެހޭ.ާ ައދިާ  560ތަކަކުާ

ކުރެވުމަށްާާ މިކަންާ މަސައްކަތްތަކުަގއިާ މިާ ދެރަކޮށްާ ޙ ލުާ މިއަށްވުރެާ ނަމަވެސް،ާ

ކުރީެގާާ ބަޔަކަށްާ ދިރިއުޅޭާ ޮގަވއިެގންާ އ އިލ ާ އުންމީދުތަކަކ ެއކުާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

ހުޅުކޮޅެއް އުންމީދުެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދިންާ ާާސަރުކ ރުންާ އެީއ ާ488ާާާާ 2007ާާފްލެޓް

ޚަބަރުާ އުފ ވެރިާ އަޅުއްަވއިދެްއވ ނެކަުމެގާ މެދުތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

 565ވަނަާއަހަރ2008ާާާުއަހަރުާފަހުންާގ ތްަގނޑަކަށ1ާާާާްެގނެސްދެްއވިކަން.ާއ ދެ،ާއޭެގާާ

ސަރުކ ރުާާ އ ާ ދިޔައީ.ާ ނިމިެގންާ ފްލެޓްތައްާ މިާ ދަނިކޮށްާ ނިމެމުންާ

މި އޮތްާޙަވ ލުެވވަޑަިއަގންނެިވއިރުާ ކުރަްއވަންޖެހިފައިާ ސަރުކ ރަށްާ އ ާ ފްލެޓްތައްާ ާ

ރީނދޫކުލަިއެގާާ ބެލްކަނީަގއިާ ބޭރުެގާ ދިޔައީާ ފެނިެގންާ ހަމައެކަނިާ ކަމަކަށްާ
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ފްލެޓްތައްާާ މިާ އ ދެ،ާ ލިބިފައިވަނީ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަވ ދުލުންކަމަށްާ

 570ރޭޝަން،ާހުޅުމ ލެާދެއްވުުމެގާމަރުޙަލ ެގާމަސައްކަތްާހައުސިންގާޑިވެލޮޕްމަންޓްާކޯޕަ

ނަންާ ވަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އ ާ ކުރިންާ ކޯޕަރޭޝަންާ ޑިވަލޮޕްމަންޓްާ

މިާ ޭއެގދަށުންާ ދެްއވ ފައި.ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ މެންޑޭޓެއްާ އިތުރުާ ބަދަލުކުރުއްވ ފައިާ

ާާ ފެއްޓި ކުރިންެވސ488ާާާްދޫކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަވ ކަމަށްާ ޝަރުޠުާ ފްލެޓަށްާ

ާާ ޝަރުޠު މ ނަކޮށްފައިާާދަންނަވައިފީމު.ާ ެއޗް.ޑީ.ސީންާ ޮގތުަގއިާ މީހުންެގާ ހަަމވ ާ

ާާ އޮތީ 2000ާާާާމިވަުގތުާ މިއަށް ލި.8000ާާާާމީހުންނޭ.ާ ފޯމުާ މީހުންާ ިގނަާ  575ވުރެާ

އަޅުަގނމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާމިާއަދަދުންވެސްާމ ލޭެގާއ ބަދީަގއިާތޮށްޖެހުންާއޮތްާާ

ންާތިބިާމިންވަރު.ާާމިންވަރ ާރައްޔިތުންނަށްާބޯހިޔ ވަހިކަމަށްާރަްއޔިތުންާބޭނުންވެެގ

10000ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައިސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާއެބަާވިދ ޅުވޭާހަމަާވަރަށްާދެދޭތެރެއިންާާ

ހައުސިންާޔުނިޓްެގާވ ހަކަ.ާީމެގތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިއީާފްލެޓްާފަދާަާ

މިކަހަލަާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ވ ނަމަާ އެހެންެވއްޖެކަމުަގއިާ  580ތަކެތިކަމަށްވުން.ާ

ހިތްތަކަށްާާކަން ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންާ ހޯއްދެއްވުމަށްޓަކައިާ ޙައްލުާ ތައްތަކުެގާ

ފައްޓަވ ނެާާ މަސައްކަތްާ މިާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ެގނެސްދެްއވުމަށްޓަކައިާ އުފ ވެރިކަންާ

މައްސަލަތަްއާާ މިކަހަލަާ ހައްދަވ ށޭ.ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ައވަހަށްާ ޮގތެްއާ

ހަމައަށްވެސް މަޖިލީހ ާ ާރައްޔިތުންެގާ ކަންތައްތަކުަގިއާާާ މިފަދަާ ިމއަންނަނީާ

އަދިާ ކުރެޭވޮގތ އިާ މުޢ މަލ ތުާ ރައްޔިތުންނ މެދުާ  585ޢަމަލުކުރައްވަމުންދ ޮގތ އިާ

ވަކިކުރުުމަގިއާާ އެްއޗިހިާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ މަޢުލޫމ ތުދިނުމ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ާާ ެއޗް.ޑީ.ސީން ނުެގންުގޅޭތީވެ.ާ މިންަގނޑުތަކެއްާ 2ާާާާހަމަާ ާާަގއ2009ާާިޖުލައި

ނެރުއްވ ފައިާއޮތްާއިޢުލ ނުާމިހ ރުވެސްާއެާއެޗް.ޑީ.ސީެގާޮއފިޝަލްާވެބްސައިޓްަގިއާާ

ވިދ ޅުވޭ.ާާ އެބަާ ޙަވ ލ ދެއްވ ވެސްާ އަދަދ ާ ނޫހުެގާ ހަވީރުާ ިއއްޔެާ އަދިާ އެބައޮތް.ާ

އެޗް.ޑީ.ސީންާާ އެާ އައީާ މަޢުލޫމ ތުާ މިާ  590ަގިއ2009ާާާާޖުލައ2ާާާާިމީޑިއ އިންާ

ނޫސްތަކުެގާފަލަާސުރުޚީއަށްާއަިއސްާމިވަނީާާާާކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޢުލ ނުެގާމަޢުލޫމ ތު

މިޮގތަށ2009ާާާާްޖުލައ14ާާާާި އެބައޮތްާ ިއއްޔެަގއިާ ިއއްޔެގައި.ާ އެީއާ ަގއި.ާ

ދިއުމުެގާާ ކޯޓަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ަވކިކުރެއްިވާ ފްލެޓްތައްާ ފަރ ތުންާ ތިމަންނ މެންެގާ

ލައިނެ މީޑިއ ާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ޢ ންމުާ ެއވ ހަކަާ އެބައޮތޭ.ާ ްއެގާފުރުޞަތުާ

ކިޔ ުއޅޭާާ މީހުންާ ޢ ންމުކޮށްާ އެންމެާ ނޫހަކީާ ހަވީރުާ އިްއޔެަގއި.ާ މިައއީާ  595ޮގތުަގއިާ
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ބޮޑުާާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންތަކެްއެގާ އެކައްޗަކީާ ދަންނަވ ހިތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ ނޫސް.ާ

ެއކަމެއްާާ ކަމަކުންާ ތިބިާ އެދިއެދިާ ެއކަމަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޚިދުމަތްތަކުންާ އަސ ސީާ

ކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމ ތާުާއެމީހުންނަށްާ ތެރޭަގިއާ ނުވުުމެގާ ެއކަންާ އަދިާ ފަހުާ

ސ ފުކުރުމުަގއިާޖެހޭާމައްސަލަތަކެްއެގާނިމުމަކީާކޯޓުާރޫމްކަމަުގއިާވެެގންާނުވ ނެއޭ.ާާ

ކިތަްއާާ ފަސޭހަވ ނީ.ާ ަވޑަިއަގންނަވަންާ ކޯޓަށްާ ބޭފުޅުންނަށްތޯއޭާ ކިތައްާ  600މިތަނުންާ

ކޯާ ޮގވަިއެގންާ ވަކީލަކުާ ޤ ނޫނީާ އަނެއްކ ާ ވަޑަިއެގންނެވެނީާާބޭފުޅުންނަށްތޯާ ޓަށްާ

ާތިމަންނ މެންެގ.....

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ605 

ޙައްލެއްާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަަވސްާ މިމައްސަލައަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ބެލުމަށް.ާ ނޫންތޯާ ހަމަވޭތޯާ ާޝަރުތުާ

ޢިއްޒަތްތެާމަނިކުާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިން މިއަށްާެގނެސްދެްއވ ށޭ.ާ ހަމަާ ރޫޙެއްަގއިާ އެއްާ ހަމަާ މެންބަރުންާ ާރިާ

މީަގިއާާބަހުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ނިންމައިެގންާ ސްކުރައްވ ފައިާ

ާބަޔަކުާކުށްވެރިކުރުމެއްނޫން.ާިމކަންތައްާހިނަގިއެގންާނުވ ނެކަމަށް.

ާ610 

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކަކީާހަމަާވަރަށްާފޯރީަގއިާވ ހަކަދައްކަންާާާާާލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުިވ

ކަނޑައެޅިފައިާާާމަނިކުާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިން ހަމަާ ަވުގތުތަކަކީާ ެއކަމަކުާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންތައް.ާ ާބޭނުންާ

ވަުގތުތަކެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެްއިވާާއޮންނަާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެއހެންވީމަ،ާ  615އްކަން.ާ

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

އެރުވޭނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަވުގތުާ ޤަވ އިދުަގއިވ ޮގތުންާ މަޖިލީހުެގާ މިނެޓްއިރ5ާާާާުޝުކުރިއްޔ .ާ

އަރުވަމުންާާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ިގނަެވެގން.ާ

 77ާާ620ޓްއިރު.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގއިާެއޮގތަށްާއެބައޮތް.ާއަދި،ާާމިނ5ާާެެގންދ ނީާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިަވނީާޕެޓިޝަނަކ ާބެހޭޮގތުންާއެފަދަާމައްސަލައެއްަގިއާާ

ވުން.ާާ މައްސަލައެއްކަުމަގިއާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ހަމައެކަނިާ މަޝްވަރ ކުރެވޭނީާ
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ވަ ކުޑަާ މިާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަނޑައެޅިފައިާާއެހެންވީމަ،ާ ުގތުކޮޅެއްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ އެހެންވީމަ،ާ ބަހުސަށް.ާ މިާ ަގޑިއިރުާ ެއއްާ ގަވ އިދުެގާ 77ާާމިއޮންނަނީާ

 625ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވ ޮގތަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާ

އަޙްމަދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ާމިހ ރުާ

ާޙަމްޒ އަށްާ.

ާ

ސަރުކ ރުނާްާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިާ ހޯދައިދިނުމަށްާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ

 630ވަޢުދުެވެގންާދިވެހިާރަްއޔިތުންާމިވަނީާމިދެންނެވިާވަޢުދ ާެއއްޮގތަށްާއެބައިާމީހުންާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާަވހަކަދެއްކެުވންާ:

މި ބުނެާ ކަމަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާ މިއަދުާ ެގނެސްފައި.ާ ާސަރުކ ރުާ

ކުރެވެމުންާމިދަނީާހުޅުމ ލޭަގއިާފްލެޓްތަކުަގިއާުގރުއަތަށްާދޫކުރެވުނުާސްބަހުާާމިހ ރު

ެއާާ ބަލައިާ މައްޗަށްާ ަގވ އިދުތަކުެގާ އެާ އެބޭފުޅުންާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ ބައެއްާ

ާާ ައކަފޫޓްާެއ300ާާާާޓް،ާާައކަފ200ާާޫަގވ އިަިދުތަކުެގާމަތިންާއެާބައެއްާބޭފުޅުންނަށް

ޕޮއިންޓްތައްާާ އެާ އުސޫލުންާ ދޭާ ޕޮއިންޓްާ އެކަންާ އޮތީމަާ ލިބިފައިާ  635އ އިލ އަށްާ

މިކަމަކީާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އުނިކުރެިވެގން.ާ

އެބައޮތޭ.ާ ހަމްދަރުދީާ ައޅުަގނޑުެގާ އެކަމ މެދުާ ކަމެކޭ.ާ ހިތ މަކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ހަ ހުޅުމ ލޭާއެހެންނަމަވެސް،ާ ކޯޕަރޭޝަނުން،ާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ އުންސިންގާ

ކުރީެގާާ ަގވ އިދަކީާ ޮއތްާ ޢަމަލުކުރައްވ ފައިާ މިާ ކޯޕަރޭޝަނުންާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ

 640ސަރުކ ރުންާެއކުލަވ ލ ފަިއާއޮތްާަގވ އިަިދެއް.ާމިާސަރުކ ރުންާއެަެކުލަވ ލ ފައިާއޮތްާާ

ކީާމިއީާރަނަގޅުކުރަންޖެހޭާަގވ އިދެއްނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާދަންނަވަންޖެހެނީާމިކަންކަމަ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތައް.ާ

ނުދެއްކިެގންާާ ޑައުންޕޭމަންޓްާ ފަރ ތްތަކ ާ ލިބުނުާ ފްލެޓްާ ހުޅުމ ލެއިންާ ރައީސް،ާ

މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޯވޭ.ާ ޙައްލެއްާ އެކަމަށްާ ކަހަލަާ ެއއްވެސްާ ކުރީަގއިާ

ވަނީ ެއކަމަށްާާާސަރުކ ރުންާ ހޯއްދަަވއިދެްއވ ާ ލޯނެއްާ ފައިސ ާސަރުކ ރުންާ  645އެކަމަށްާ

ސަރުކ ރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ެއކަމަށްޓަކައިާ އެހެންވީމަ،ާ މަުގފަހިކޮށްދެއްވ ފައި.ާ

ުގރުއަތަށްާ މިާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅަނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ޕޮއިންޓް އުސޫލުންާ ދޭާ ޕޮއިންޓްާ މިާ ެއކިާ ކުރިންާ ބަެއްއާާދިއުމުެގާ ކެނޑިެގންާ ާ

ނުދެވެންާ ޤުރުޢަތަށްާ ިމާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބައެއްާ ތިބިާ ޙ ލުަގއިާ ނުހަނުާ ރައްޔިތުންާ
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ޢިްއޒަތްތެރިާާ ޮގވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރ ކަމެކޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ  650ޖެހުނުާ

ާާ އެނޭގ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ިގނ8000ާާާަރައީސް،ާ ވުރެާ

ާާ މިކަމަށް ާާމީހުންާ ކޮލިފައިކުރެްއވިިއރު އެާ އަދި،ާ ރަްއޔިތުނ2000ާާާްއެދުނުކަން.ާ

ާާ އ އިލ ާމިކަމަށްާކޮލިފައިވިކަން.ާޢިްއޒަތްތެރ2000ާާާާިމިކަމަށްާކޮލިފައިވިކަންާނުވަތަ

ާާ ެއ ބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދ2000ާާާާުރައީސް،ާސުވ ލަކީާމިއަދުާ

ބޭފުޅު ނުދިޔަާ ުގރުއަތަށްާ ނުވަތަާ ކިހިނެއްތޯާާޑިސްކޮލިފައިާ ތެރެއިންާ  655ންެގާ

ކިހިނެއްތޯާާ އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކުާ ހަމަހަމަކަމ ާ ެގންދ ނީ.ާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގންދިޔަާ މިާ ކޯޕަރޭޝަނުންާ އެާ މިހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޮގތަކީާ ެގންދ ނީ.ާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކެންސަލްކޮށްލ ފައިާ ކެންސަލްކޮށްލުން.ާ އެްއކޮށްާ ޕްރޮސެސްާ

ދަންނަވަންޖެހެނާީާއިތުރަށް އެހެންީވމަ،ާ ެއއްޮގތަކީ.ާ އެއީާ ކުރިއަށްެގންދިއުން.ާ ާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ދ އިރ ަގއިވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ޔަޤީނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ  660ހަމަގައިމުވެސްާ

އުޅޭ. ހުޅުމ ލޭަގިއާ ބެލިާާާރައްޔިތުންތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގ ނުވަތަާ ފްލެޓެއްާ ހުޅުމ ލެއަށްާ ދިނުމަށްާބެލުމުންާ ޕްލެޓްތައްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ެއއް،ާ

ލިބިެގންާާ ދަތިކަންާ ެގދޮރުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަނ ކަމެއް.ާ ދިނުމަކީާ ކުްއޔަށްާ އެއީާ

ވަރަށްާިގނަާބަޔަކުާވަނީާއެތަންތަންާކުއްޔަށްާދީފައި.ާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ަގިއވެސްާާ

ހުޅުމ ލެއިން. ނުލިބޭާ ެއބައިމީހުންނަކަށްާ ރަްއޔިތުންތަކެއްާ ާިގނަާ  665ދިވެހިާާ

ދ އިރ ަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިބޭ.ާ ނުވެއްާ ވީތީާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ

އެބައުޅޭ.ާާ ދިރިާ އެތ ާ ރައްޔިތަކުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ނެތީމަާ ޤ އިމުވެފައިާ ކަންތައްތައްާ

މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އުޅެނީ.ާ ހިފަިއެގންާ ކުއްޔަށްާ

ލ ޙުކުރެވެން.ާމިާކޯޕަރޭޝަންެގާމިާފްލެޓްާދެވޭާަގވ އިދުތަްއާާަގވ އިދުާއެބަޖެހޭާއިޞް

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރެޭވއިރުަގއިާ އެާ އިޞްލ ޙުކުރެވެން.ާ  670އެބަޖެހޭާ

ދ އިރ ެގާ މިާ ފީއަލިާ އަދިާ މަޫގދޫާ ބިލެތްދޫ،ާ ދ އިރ ާ ތަމްސީލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ެއއީ ހުޅުމ ލެއަކީާ ހަމަހަމަކަމ އެކުާ ރައްޔިތުންާާރައްޔިތުންނަށްވެސްާ މ ލޭެގާ އ ދެ،ާ ާ

ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކަިއާާ ެގދޮރުާ އެބައިމީހުންނަށްާ ނުލިބިެގންާ ޯގތިާ މ ލެއިންާ

ސަރުކ ރުންާހުޅުވ ލިާތަނެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދަންނަވ ލަންޖެހޭާމިާފުރުޞަތުަގއިާ

ލޯނުވެސްާާ އެާ ފައިސ އިންނޭ.ާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ވަނީާ ހިއްކ ފަިއވެސްާ ބިންާ  675އެާ

އަޅުަގނޑުާާދައްކަނީ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވީއިރުާ ރަްއޔިތުންނޭ.ާ ދިވެހިާ ާ
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ފުރުޞަތުާާ އެާ ހަމަހަމަކަމ އެކުާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ ދ އިރ ެގާ ތަމްސީލުކުރ ާ

ފުރުޞަތުަގިއާާ މިާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަދިާ އޮންނަންޖެހޭނީ.ާ ހުޅުވ ލެވިފައޭާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިހ ރުާ އެބައެނޭގާ ބުނެފައިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ލިބެންާ ތަންކޮޅެއްާ ބިމަކުންާ ނުވަތަާ ނަމަާ އޮތްާ ބިމެއްާ މީހަކަށްާ  680އޮންނަޮގތުންނަމަާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ނުލިބޭޮގތަށް.ާ ތަނެއްާ އިތުރުާ އެމީހަކަށްާ މިއޮންނަނީާ އޮންނަމަާ

އުސޫލުާ އެާ އުސޫލެއްނޫނޭ.ާ ހަމަޖެހޭާ ެއއީާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ

ާާއަޅުަގނޑުމެ ނައްތ ލަން. އެބަޖެހޭާ 6ާާާާންާ ބައްޕައ އި މަންމައ އިާ ކުދިނ6ާާާާްމީހުން،ާ

ާާ 6ާާާާތިއްބަސްާއެ އަކަފޫޓްާއޮތަސްާމިއޮންނަނީާއެއީާބިމުން،ާމ ލޭެގ500ާާާކުދިން

އެީއކީާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަޖެހިފައި.ާ މިހ ރުާ ޮގތުަގއިާ ބައެއްެގާ ލިބޭާ ތަނެއްާ  685ބިމުންާ

މިދެންނެ އެހެންވީމަ،ާ އުސޫލެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާހަމަޖެހޭާ އުސޫލުތައްާ ވިާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާހަމައަކަށްާެގންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާއެބަޖެހޭާރަނަގޅުކުރަން.ާާ

އޮތްާ ނިންމަވ ފައިާ ކޯޕަރޭޝަނުންާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

އޮތްާ މިަވުގތުާ ހިންުގމަކީާ މިކަންާ މެދުވެރިކޮށްާ ކޯޓުާ ކޯޓަށްޮގސްާ މަތިންާ ާާއުސޫލުެގާ

ާާ މިހ ރު އެހެންނޫންނަމަ،ާ ދެކެމޭ.ާ ައޅުަގނޑުާ ޮގސްފައިާާޙައްލުކަމުަގއިާ  690ުގރުއަތައްާ

ާާ ާާއ 2000ާާތިބި ފަރ ތަށްވެސްާެއވ ނީާއިންޞ ފުވެރިޮގތަކަށ2000ާާާާްއިލ އަށްާނުވަތަ

ާނޫން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

އަރިހުާރިޔ ސަތުންާވ ހކަަަދެއްކެުވން:ާާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ދަންނަވަންޖެހެނާީާޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެމުންާ މަޢ ފަށްާ ންާ

ކިއިރިޔ ސަތުގަާ ކުށެއްާ މީހަކަށްވެސްާ އިންނަާ އަޅުަގނޑުާާއިާ ދެންމެާ ެއއީާ  695ދ ނެއޭ.ާ

ޙަވ ލ ދިންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާމ އްދ ައކީާރަނަގޅުާމ އްދ އެއްނޫން.ާއެަެހެންވީމ ،ާާ

އެދެމު މަޢ ފަށްާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުާތިޔަާ ންާ

ސަމ ލުކަމަށްާާ ައޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަންާ ޝުކުރުާ އަމީންޢ ންމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގނެސްދެްއވީތީ.ާއަދިާއަމީންޢ ންމުާއަޅުަގނޑަށްާހަނދ ންކޮށްދެއްވީާމީެގކުރިންވެސްާާ

ާާދ ޮގތަެގންާާޢަމަލުކުރަމުން ބެހޭޮގތުން ޕެޓިޝަންއ އިާ ކޮންމެާބަހުކީާ  700ސްކުރުމުަގއިާ

މިނެޓޭ.ާެއހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރ3ާާާާިބަރަކަށްާއަރުވަމުންާެގންދަނީާާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އަމީންޢ ންމުާ ނުކުރައްވ ނަމަާ އިޢުތިރ ޟުާ މެންބަރުންާ
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މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ ައޅުަގނޑުާ ެގނެސްދެްއވިޮގތަށްާ

ާއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.ާާާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢި

ާ705 

ހަމަގައިމުވެސްާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މިއީާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިާސަރަޙައްދުަގއިާދިރިއުޅޭާރ އްޖޭެގާާާާނަށްާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާމ ލޭއަޅުަގނޑުމެންާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ 

ރަްއޔި ދުވަހެްއކަމަށްާއެކިާ ކުރެވޭނެާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ަވރަށްބޮޑުާ ތުންނަށްޓަކައިާ

މިއޮންނަޮގތަކީާާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ޕެޓިޝަންާ މިާ އެހެންނޫނީ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ހުށަހަޅައިެގންާާ ޕެޓިޝަނެއްާ ކޮންމެވެސްާ ދިމ ކޮށްާ ބިލުތަކ އިާ  710ސަރުކ ރުެގާ

ެއކަމުން ދުއްވ ލަނީ.ާ ަގޑިެއއްެގއިރުާ ިމާާވ ހަކަަަދަްއކ ާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ާ،

ފިކުރ ިއާާ ވިސްނުމ އި،ާ ބުއްދިއ ިއ،ާ ލެއ ިއ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތ އީދުކުރީާ

ރައްޔިތެއ މ ލޭެގާ އަޅުަގނޑަކީާ ުގޅިފަިއވ ކަެމއް.ާ ހުރިހ ކަމަކ ާ ަްާާ.އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވޭތުވެދިޔަާާ ދައްކ ލަފ ނަން.ާ މަނިކުފ ނަށްާ އަހަރުާާާތިރީހަކަށްއައި.ޑީ.ކ ޑްވެސްާ

ބިންދުވަސް މ ލޭެގާ ާތެރޭަގއިާ ހިއްކީާާާ ސަރުކ ރުންާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ  715ހިއްކީާ

ތުންނަށްާޯގތިދިނުމަށް.ާޯގތިތައްާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާދިރިުއޅޭާޚ ްއޞަކޮށްާމ ލޭެގާރައްޔި

ފ ޅުާާ ވަރަށްާ މީހުންނަކަންާ ލެޭވާ ނަންާ ރަށުެގާ ކުރިއަށްާ ނަމުެގާ ބަހ ލެވިެގންދިޔައީާ

ހު ބިންާ މ ލޭެގާ ދަންނަވަން.ާ ބަހ ފައިވ ާާބޮޑުކޮަަށްާ ދިޔައިރުަގއިާ ސްވެެގންާ

ސަރުކ ރަށ80ާާާްޯގތިާ% ނުވަތަާ މީހުންނަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ތ ީއދުކުރި،ާ ސަރުކ ރަށްާ

ބަ މީހުންނަށްާ އަތޮޅުތަކުެގާ ރ އްޖޭެގާ ތިބިާ ފ ޑަށްާ ގޯއްޗޭާާވޯޓުދޭާ ހުރިާ  720ހ ފައިާ

ާމިދަންނަވަނީ ޮއވެެގނެއްނޫން.ާާ މައްސަލައެއްާ އެބޭފުޅުންެގާ ފަހަރެއްަގިއެވސްާ

އ ދެ،ާާއެހެން ދިޔަީއ.ާ ޙ ލުޖެހިެގންާ ބިކަާ ެއކަމުންާ ރަްއޔިތުންާ މ ލޭެގާ ނަމަވެސް،ާ

ފައިސ އިން.ާހުޅުމ ލެާހިއްކުމަށްފަހުަގިއާާާާއިާހުޅުމ ލެާހިްއކީާރައްޔިތުންގެާމިއަށްފަހުަގ

މ ލޭެގާރައްޔިތުންނަށްާޯގތިާދޭންާހަމަާދެއްކިވ ހަކަާދިޔައީާތ ނކުންާތ ނކުނުޖެހި.ާާ

ދިންއިރުަގއ3ާާާި ޯގތިާ ފްލ3ާާެާާބުރަށްާ ާާބުރަށްާ ދޫކޮށްފައިވަނީ  725އުސޫލަކަށް.3ާާާާޓްާ

ހަރުދަނ ހަ ލިޔެވި،ާ ަގވ އިދެްއާ އެއްވެސްާ މިކަންާާ އުސޫލަކުންާ އެއްވެސްާ ރުދަނ ާ

ހަމަާރަނަގޅަށްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ ކުރެވިފައިާނުވ ކަންާއަޅުަގނޑަށްާއެނުގނީާ

އެދެންާމިއަދަކީާާާާރައްޔިތުންާދައްކ ާވ ހަކައިެގާޙަޤީޤަތްާބެލީމަ.ާއަޅުަގނޑުާަވރަށް

ހަޅޭލަވަންީވާާ ރީނދޫކުލައަށްާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރަށްާ ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ މިއީާ
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ދޫކޮށް އެންމެފަހުންާ ފްލެޓްތައްާ މިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ  730ފައިވަނީާދުވަހެއްނޫން.ާ

ބަދަލުވަމުންއާ  ބަހ ލ ާއުސޫލުން.ާވެރިކަންާ ޖެހުނުާއެްއޗެއްާ އިރުަގިއާއަތުޖެހުނިއްޔ ާ

ާާ ދ އިރ އަށްާއަޅުަގނޑު މ ލޭާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިއަދުާ އެދެންާ

މިކޮމިޓެގާ ހޮވުމަށްފަހުަގއިާ ކޮމިޓީއަށްާ ލައިެގންާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ނިސްބަތްވ ާ

މި އަދިާ ބެލުން.ާ މިކަންާ ގަވ އިދަށްާާާާފަރ ތުންާ މިާ ރިަވއިޒްކުރަންޖެހޭނަމަާ ގަވ އިދުާ

ފަރ  ދޫކޮށްފައިވ ާ ޯގތިާ ެގނައުން.ާ ފަރ ތްތަކުެގާާބަދަލުާ ލިބިފައިވ ާ ޯގތިާ  735ތްތަކ އިާ

އެްއވެސްކަހަލަާޙައްޤެއްާނިުގޅިެގންާނުދ ޮގތަށްާމިކަންކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ

އަޅުަގނޑުާ ފްލެޓްތަކަށްާ ވަރަށްިގނަާ ހުޅުމ ލޭެގާ ުގޅިެގންާ އިންތިޚ ބ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ދިޔައިން ތަނަކަށްާ ހުރިހ ާ ޖުމްލަޮގތެްއަގިއާ ބެލިއިދިޔައިން.ާ ރުަގއިާާ.ާ

%ާ ފްލެފ60ާާިގ ތްަގނޑަކަށްާ އެާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ދޫކޮށްފައިވ ާާޔަަވއިާ ޓްތައްާ

ނޫޅޭ އެތަނުަގއިާ ކުއްޔަށްފަރ ތްތައްާ އެތަންތަަަންާ އަދިާ އެހެންާާާކަމ އިާ  740ހިފައިެގންާ

އެްއވެސްާާ އެނިގެގންދިޔަ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުއޅެމުންދ ކަންާ ބަޔަކުާ

އެ ރ އްޖޭެގާ އެީއއަކީ.ާ ބޭްއވުމުެގާާމައްސަލަެއއްނޫންާ ތަރައްޤީނުކޮށްާ ްއވެސްތަނެއްާ

ސަބަބުންާއަތޮޅުތަކުެގާރަްއޔިތުންާމ ލެއަށްާހިޖުރަކުރަންާޖެހިފައިވ ާޖެހުމަކީާއެީއާާ

ބޯނާްާ ފެންފޮދުާ އޮންނަތަނަކަށްާ ލިބެންާ ފެންާ އެބަޔަކަށްާ ކުށެއްނޫން.ާ ރައްޔިތުންެގާ

އެހެންވީ މައްސަލަެއއްނޫން.ާ ެއއްވެސްާ ެއއީާ އަންނ ނެ.ާ އައެބަޔަކުާ  745ޅުަގނޑުާާމ ،ާ

ޮގ މިއަދުާ ޖައްސަނާްާއެންމެފުރަތަމަާ މީހުންާ ނަމުަގއިާ ދަފްތަރުެގާ މ ލޭެގާ ވ ލަންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއ41ާާާާބ އްވ ފައިާއޮތްާދަފްތަރުާއުވ ލަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ވަޒަންވެރިވުމ ިއާާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ވ ޮގތުންާ

އަނެ ލިބިެގންވޭ.ާާއެއްރަށުންާ ރައްޔިތަކަށްާ ކޮންމެާ ޙައްޤުާ ހިޖުރަކުރުމުެގާ ރަށަށްާ އްާ

ރަށެްއެގާާ ަވކިާ ބ ްއވަިއެގންާ ރަޖިސްޓްރީާ ރަށެއްަގއިާ ވަކިާ  750އެހެންކަމަށްވ އިރުާ

ނެތްކަނާްާ ހަމަޖެހިފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިއަދުެގާ ކަންކުރެވޭޮގތަށްާ މީހުންނަށްާ

ދަންނަ ދެންާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ދިނުމުަގިއާވ އަޅުަގނޑުާ ފްލެޓްާ އޮތީާ ލަންާ

އުސޫލު ާ.ެގންުގޅެފައިވ ާ ބޮލުގަާާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އިާާމިއީާ

ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިހ ންާމިމައްސަލަށްާާާއެޅުވުމަށްޓަކައިާވިލިމ ފަންނު

މަްއސަލ  އެއީާަގނެންގެވިކަުމަގިއިވޔަސްާ ސީރިއަސްކަމަކީާ ޙަޤީޤަތަކީާާއިާ  755އެއްނޫން.ާ

ބަހ ފައިާއެންމެ ބޭނުންޮގތަކަށްާ ފްލެޓްތައްާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ނިމިެގންދިޔަާ ފަހުންާ
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ާާ ހަދ ފައި އެކަމަކުަގވ އިތަކެއްާ އޮތީމަ.ާ ކޮށްފައިާ މިއަދުެގާާާއެކަންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ނޫން.ާ ތިބުމެއްާ ހަޅޭލަވަންާ ސަރުކ ރަށްާ އެާ ވ ންވީާ ވ ޖިބަކަށްާ

ެގއްލުމު ލިބިފަިއވ ާ މީަގއިާާރައްޔިތުންނަށްާ ސަލ ަމތްކޮށްދިނުން.ާ އެމީހުންާ ންާ

 760ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާވަޢުދުތަކ އި..ާ.

ާ

ާާާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާތިާދިނުން.ާމިތަންތަނުނާްާއެްއޮގތަށްާމ ލޭަގއިާދިރިއުޅޭާރައޔްަިތުންނަށްާމިކަމުންާޯގާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ލިބިދިނުންާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ  ާާފުރުޞަތުާ އެބަހުރި މައްސަލަތައްާ އ ދެ،ާ ފްލެޓްެގ400ާާާާ.ާ  765މީހުންެގާ

ާމީހުންާއޮތީާަގވ އިދ ާޚިލ ފަށް.ާ.160ާމައްސަލަށްާޖެހިެގންާއައިސްާބަލ އިރުާ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މިހުރިހ ާާާވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހުޅުހެންާ ލިބުނަސްާ ތަންކޮޅެްއާ ބިމަކުންާ ލިބުނަސް،ާ ތަންކޮޅެއްާ  770ާޯގްއޗަކުންާ

ކަމެއްހުރީާބިމ ބެހޭާގަވ އިދުަގއިވެސްާމިދެންނެިވޮގތަށްާހަދ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ 

ވިދ ޅުވ ާާ ދެއްވަންާ ސަރުކ ރުންާ ދިނުމ25000ާާުމިާ މިއުސޫލުާފްލެޓްާ ަގއިާ

ާމައްސަލަށްާބޮޑުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީ...ާ.ންުގޅެފިއްޔ ާއަދިާމިއަށްވުރެާެގ
ާ

 775ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ވިސްނ ވަޑަިއެގންާ ފުންކޮށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މައްސަލައ އިާ ާމިާ

މިކަންާާާދެއްކެުވންާ:މަނިކުާވ ހަކަާމޫސ  ނަގައިެގންާ ކޮމިޓީއެްއާ ހިމަނައިެގންާ ރައްޔިތުންާ މ ލޭެގާ މިމައްސަލައަށްާ

ާދިރ ސ ކޮށްާބެލުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ780 

މިއަދުާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ާ.`ާ

މިމައްސަލައަޅުަގނޑުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ސަމ ލުކަމަށްާ ވިލިމ ފަންނުާާާމެންެގާ ދެއްވީތީާ ާެގންޮގސްާ

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަނިކަށްާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އަ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ މިމައްސަލަޝުކުރުާ ދަންނަވ ނީާ ާޅުަގނޑުާ
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 785ލޫމ ތުތަކެއްާކ ރުންާހައްދަވ ފައިހުރިާަގވ އިދ ާޚިލ ފަށްާދޮުގާމަޢުމިހެންާދިމ ވީާސަރު

އައީ ބަޔަކުާ ސަާދީެގންާ ޗެކްނުކޮށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ެއާ ުގރުއަތައްާާަމއޭ.ާ ރުކ ރުންާ

އިނޭގކަމެއް.ާާދިޔ އިމައޭ.ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޝައްކެއްނެތްާ ެއްއވެސްާ މިއީާ

ހެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތެދުާާއަޅުަގނޑަކީވެސްާހުޅުމ ލޭެގާެއއްާފްލެޓަށްާހުށަހެޅިާމީ

ކުޑަކުޑަާާ މ ލޭަގއިާ ެއއީާ ކެޓަަގރީއަށް.ާ ދިޔައީާސީާ އަޅުަގނޑުާ ދިނުމުންާ މަޢުލޫމ ތުާ

ާާ މައްސަލަައކީ ުއޅޭާ ދިމ ެވެގންާ ިމއަދުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އޮތުމުން.ާ  488ާާ790ބިންކޮޅެއްާ

ކުރިމަ މ ލެއިންާ ޯގތިާފްލެޓަށްާ މ ލޭާ މީހުންނަކީާ ިގނަާ ތަނަަވސްކަންާތިލިާ ާާެގދޮރުެގާ

މ ލެއިން ހުޅުާ ބޭނުންވީާ އެމީހުންާ މީހުން.ާ މިއަދާުާާާހުރިާ މިސ ލަކަށްާ ފްލެޓްދޭން.ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހިނގ ފައި.ާ އެޮގތަށްާ ހުރީާ ީމެގކުރިންވެސްާ ދިމ ވިއިރުާ މިމައްސަލަާ

ފ ހަަގކުރެވޭާެއއްާމައްސަލައެްއ،ާާއަޅުަގނޑަކީާދުވަހަކުވެސްާގޯއްޗެއްާނުލިބިެގންާާ

އަ މީހަކަށްނުވ ތީާ ކަމ ބެހޭާޝަކުވ ކުރިާ ސަރުކ ރުެގާ ދުވަހަކުވެސްާ  795ޅުަގނޑުާ

މިވެނިާާ ލިބިއްޖެއޭ.ާ ޯގްއޗެއްާ މީހަކަށްާ މިވެނިާ ޝަކުވ އެަެއްނުކުރަންާ ފަރ ތްތަކަށްާ

އެކަން.ާާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ލިބިއްޖެއޭ.ާ ފްލެޓެއްާ މީހަކަށްާ

ބުރެއްގަާ ކުރީާ ކުއްޖަކަށްާ މ ކޯނިޭގާ މ ފަންނުާ ދަންނަވ ލ ނަން،ާ ިއާއަޅުަގނޑުާ

ހުޅުމ ލެއިންާފްލެޓެއްާނޫނީާގޯއްޗެއްާދެއްވި.ާއޭރުާއެބޭފުޅ ާމަސައްކަތްާކުރަްއވަނީާާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ފުރިހަމަވެސްެގން.ާ ޝަރުޠުާ ަގނޑުަވރުަގއި.ާ ރިޔ ސީާ  800ތީމުޭގަގއި.ާ

އޭރުެވސްާާ މިއީާ އެހެންީވމ ،ާ ފުރިހަމައެއްނުވޭ.ާ ޝަރުޠުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހިނގ ފ  މިމައްސަލަާ އޭރުާމިހ ރުވެސްާ ނުދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑެްއާ ނެޮގތެއް.ާ

ސަރުކ ރަކުންާނޫނީާމިހ ރުާސަރުކ ރަކުންެވސްާމިކަންތައްތަކުަގއިާއިހުމ ލުނުވެެއކޭ.ާާ

ބެއްލެވިއަސްާާ ދިރ ސ ކޮށްާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެއަކަސްާ

 805ސްާދެވިފައިާާހުޅުމ ލޭެގާފްލެޓްތައްާހުރީާމ ލޭެގާޯގތިެގދޮރުާހުރިާމީހުންނަށޭާކުރިންވެ

އެޗް.ޑީ.ސީއިންާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުންާ މިާ އެހެންކަމުންާ ލިބިފައި.ާ މިހ ރުވެސްާ އަދިާ

ކުރެްއވިާއެންމެބޮޑުާއިހުމ ލަކީާމަޢުލޫމ ތުތައްާފުރިހަމައަށްާސ ފުނުކޮށްާުގރުއަތުލަިއާާ

ސ ފުކުރެްއވިނަމަާ އެމަޢުލޫމ ތުތައްާ ކުރިންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އިޢުލ ންކުރުން.ާ ުގރުއަތުާ

ޅުންެގާމަްއޗަށްާކުރައްވ ،ާއެާދޮުގާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވިާފަރ ތްތައްާޝަރީޢަތަށްާއެބޭފު

އަޅުަގނޑުާާ އެާ ނައީސް.ާ މިމަޖިލީހަށްާ މިއަދުާ މައްސަލަާ މިާ  810ފޮނުއްވިނަމަާ

ނުވަތަާާ ސަރުކ ރުާ ހަމަެއކަނިާ މިމައްސަލަިއަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ޔަޤީންކުރ ކަމެއް.ާ
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މިދޮ ބަދަލުަގއިާ ކުށްވެރިކުރުމުެގާ ހުރާިާއެޗް.ޑީ.ސީާ ދީފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ ުގާ

އެހެންނޫނީާާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެޅުމަށްާ ފިޔަވަޅުާ ސަރުކ ރުންާ ފަރ ތްތަކ މެދުާ

އެތައްާާ ލިބެންޖެހޭާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޯގތިެގދޮރުާ ބޮޑުވެާ މިމައްސަލަާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ރަީއސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގއްލިެގންދ ނެތީ.ާ ޙައްޤުތައްާ އެމީހުންެގާ ނުލިބިާ  815ބަޔަކަށްާ

ތެދުނޫންާ ހުށަހަޅ އިރުަގއިާ އެދިާ ކަމަކަށްާ ޢ ންމުކަމެއްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަޢުލޫމ ތުާދިނުން.ާއެހެންނަމަވެސްާެއްއވެސްާސަރުކ ރަކުންާއެކަމަކަށްާފިޔަވަޅެްއާ

ދޭތެރޭާާ މީހަކ ާ ެއއްވެސްާ އެދޭޮގތްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ވީތީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނ ޅުއްވ .ާ

އެހެންނަ ނޭޅުން.ާ ބޮޑުާފިޔަވަޅުާ މިއަދުާ ނަތީޖ ާ ނޭޅުުމެގާ ފިޔަވަޅުާ އެާ މަވެސްާ

ާާ ދަންނަވަންތޯ ވެެގންމިައއީ.ާ ލިބޭމީހ ގ299ާާާެމައްސަލައަކަށްާ ބިންާ  820ައކަފޫޓްެގާ

ާާ އެބަހުރޭ އެޢިމ ރ ތްާ 10ާާާާވ ހަކަދަްއކ އިރު،ާ ނޫނީ ހެދިފައިާ ބުރިއަށ6ާާާްބުރިއަށްާ

ާާ ާާާާކުދިން.ާކޮންމެާކުއްޖަކަށްާދެާފްލޯރ3ާާހެދިފައި.ާޭގަގއިާތިބެނީ 1ާާލިބޭާނުވަތަ

ާާ މިދ ންޖެހެނީ މީހާ  ނިކަމެތިާ ޙ ލެއްނެތްާ އެްއެވސްާ އެކަމަކުާ ލިބޭ.ާ ވަނ3ާާާަާފްލޯރާ

ކެޓަަގރީއަށް.ާސީާކެޓަަގރީއަށް.ާއެއީާކީްއެވެގންތޯ.ާެއއީާމިމަޢުލޫމ ތުާޗެކްނުކުރެވުަިާާ

ޙައްޤުާާ ރައްޔިތެއްެގާ ދިވެހިާ ެއއްވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވުމުން.ާ  825މިހެންާ

ާމަކީާ،ނިުގޅަިއަގތު

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ހުއްޓ ލ ނަން.ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފަރެސްމ ތޮޑ  އަޅުަގނޑުާ ވަުގތުހަަމވީމ ާ އ ދެ،ާ އެދޭކަމެއްނޫން.ާ  830ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ސަމ ލުކަމަށްާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެާާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދޭންޖެހާޭާ ބޭފުޅަކަށްާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ  835ދަންނަވ ލަން.ާ

ާާ ކޮމިޓީ ބަލ ާ ބިލުާ ޢިނ ޔަތުެގާ ފެށިެގނ1ާާާްރައްކ ތެރިކަމ އިާ ކޮމިޓީަގއިާ ނަންބަރުާ

މިހ ރު އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާއެބަހިނގ .ާ ވިލިފުށީާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ
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އަދިާާރިޔ ޟްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާިވލިފުށިާ ހުށަހަޅައިާ ޕެޓިޝަނެއްާ މިފަދަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  840ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ

ެގނެސްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރަޝީދު ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިލިމ ފަންނުާމިކަންާ ދެއްވިކަމަށްޓަކައިާ

މިއީާ އަދިާ ނިހ ނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މައްސަލައެްއ.ާ ވަރަށްބޮޑުވެފަިއއޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެގާާމިކަންބޮޑުވ ާއެްއާމައްސަލައަކީ،ާމިާހުޅުމ ލެއަކީާމިއީާބަނޑެއްެގާމައްޗަށްާއޭރުާ

 845ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަރުްއވ ާއިންނަވ ަވޑަިއެގންާވިދ ޅުވީ،ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާ

ވަރަށްާާ މިީއާ ތަނެކޭ.ާ ހިްއކަވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ

ޣައިރުޤ ނޫނީާ ނިމުމ އެކުަގއިާ ތަންާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ނިމިެގންދިޔައީާ ކަންާ ސ ފުކަމެއް.ާ

ދެ ބަޔަކަށްާާކުންފުންޏެކޭާ ކަމ ނުބެހޭާ ނުދެންނެވުނަސްާ އަދިާ ންނެވިވެސްދ ނެ.ާ

މީެގާާ މިއީާ ފެށީ.ާ ިވއްކަންާ ބިންާ ޙަވ ލުކޮށްފަިއާ ބިންާ ހަދ ފައިާ ކުންފުންޏެއްާ

މުޅިނާްާ މަޤްޞަދުާ މީެގާ ކަމެއްނޫން.ާ ހ ސިލުވެެގންދިޔަާ  850މަޤްޞަދުާ

ޒިންމ ވ  ސަރުކ ރުާ ލޯނެއްާ ބޮޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ޮގތަށްާާބަދަލުވެެގންދިޔަކަމެއް.ާ

ނުލިބޭޮގތަށްާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ލޯނު،ާ މިާ ނަަގިއެގންާ

އެކުންފުނީެގާފައިދ އަށްޓަކައިާތަނުންާބިންާވިއްކަންފެށީ.ާމިީއާމީެގާމައިަގނޑުާެއއްާާ

ހަމަާ އޭރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއހެންނަމަވެސްާ ދިމ ވިކަމަކީ.ާ ސަބަބަކަށްާ

އެނިގެގންދިޔަާ މ ލާެާކަނޑައެޅިެގންާ ނޫންނަމަާ ެގއްލިފައިތިބި،ާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ާ855 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ އެމީސްމީހުންނަށްާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ޮގއްސަވ ތީވެާ ތޮއްޖެހިެގންާ

މީެގާާ ވިްއކަމުން.ާ ދިޔައީާ ބިންާ އެހެންނަމަވެސްާ މިއީ.ާ މަޝްރޫޢެއްކަންާ ފެށިާ

އަ ފްލެޓްތަކެްއާ އިތުރުާ ސަރުކ ރުންާ ެގންދިޔަ.ާނަތީޖ އަކަށްެވެގންދިޔައީާ ޅަމުންާ

ހިތަށާްާ ބަޔަކަށްާ ތިބިާ ހިންަގންާ އެތަންތަންާ ޭއރުަގއިާ ލިބެމުންދިޔައީާ ފްލެޓްތައްާ

ބަޔަކުާާ އޮޅުވ ލަންާ މިކަންާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ ދެމުންދިޔައީ.ާ  860އެރިޮގތަކަށްާ

މަސައްކަތްކުރިއަސްާމިކަމެއްާނޯޅޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއެބަޖެހާޭާ

މިކަން މިކަމަށްާވަރަށްބޮޑަށްާ ސަމ ލުކަންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކޮށްާ ާ

ހުޅުމ ލެއިންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަލަން.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މިކަންާ އައީތީވެާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެތަނުަގިއތޯވެސްާ ދިރިއުޅެނީވެސްާ ފަރ ތްތައްާ ލިބުނުާ ފްލެޓްާ

 865ވަރެއްަގއިާމިހިފެހެއްޓިފައިާާބަލަންއެބަޖެހޭ.ާމ ލެާތޮއްޖެހިެގންޮގސްާމ ލޭެގާއ ބ ދީާމި

ހުޅުމ ލެާ އެމަޤްޞަދު،ާ އެބަ.ާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީއްވެތޯވެސްާ މިއޮންނަނީާ
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އަޅުަގނޑުާާ ބަލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހ ސިލުވޭތޯވެސްާ މަޤްޞަދުާ ހިއްކުމުެގާ

މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ އެތަނަކުންނެއް.ާ ހ ސިލުެވެގނެއްނުދެއޭާ އެކަންާ ދަންނަވ ނީާ

ކޮމިޓީއެއްާާހުޅުހެ މަޖިލީހުންާ އެހުށަހެޅުްއީވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ންވޭރުެގާ

އެހުށަހެޅުމަށްާ ައޅުަގނޑުާ ދިރ ސ ކުރުމަށް.ާ ބަލައިާ ރަނަގޅަށްާ މިކަންާ  870ނަަގިއެގންާ

ތ އީދުކުރަން.ާއެހެންމަވެސްާެއކޮމިޓީެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށްާވ ންޖެހޭނީާހަމައެކަނާިާ

ލޭަގއިާޖުމްލަޮގތެްއަގއިާހުރިާހުރިހ ާމައްސަލައެްއާާމިމައްސަލަާބެލުމެއްނޫން.ާހުޅުމ 

ދިރިއުޅެނީާ ފަރ ތްތައްާ ހުރިާ ދީފައިާ ފްލެޓްތައްާ މިހ ރުާ އޭެގތެރޭަގއިާ ބެލުން.ާ

ކިޔ ާާ ެއޗް.ޑީ.ސީާ މިހ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ އެބަާ ބަލަންޖެހޭާ އެތަނުަގއިތޯވެސްާ

އެ އެނޫންާ ނުބެލެހެއްޓޭކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންާ އެކަންާ ނަމެއްަގިއާާކުންފުންޏަށްާ  875ހެންާ

ައޅުަގނޑަށްާ ޙަވ ލުކުރަންވެސްާ އެތަންާ ދިމ ލަކަށްާ އެހެންާ ހަދ ފައިާ ކުންފުންޏެއްާ

ކުރައްވަނީާާ އެކަންާ އެބޭފުޅުންާ މިހ ރުާ ޤަބޫލެްއނުކުރަންާ އަޅުަގނޑެއްާ ފެނޭ.ާ

އަދިާ ލިބޭނެޮގތަކަށް،ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޙައްޤުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާ

އެކަުމެގާބޯހިޔ ވަހިކަ ލިބުމުގައި،ާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ މީހުންނަށްާ ތިބިާ ެގއްލިފައިާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރ ކަމަކަށްާ ެއކަންާ އިސްކަންދީެގންާ މީހުންނަށްާ ފުރިހަމަވ ާ  880ޝަރުޠުާ

ކަންތައްތަކަށްާާ ހުރިހ ާ މިދެންނެވިާ އެހެންީވމ ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ޓީއެއްާނަަގިއެގންާމިކޮމިޓީއިންާާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކޮމި

 މިމައްސަލަާޙައްލުކުރުމަކީާެއީއާއަޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާ

ާ

 885ާވަުގތުާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާ

ައޅުަގނޑުާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާިވލިފުށި އެހެންވީމ ،ާ މިނިންމ ލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހ ސިލުނުވ ޮގތަށްާާކެުވްނާ:ވ ހަކަދެއްާރިޔ ޟްާރަޝީދު މަޤްޞަދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ

މުޅިާާ ވ ވަރުކަމެއްނޫނޭ.ާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ވިއްކުަމކީާ ބިންާ ހުޅުމ ލެއިންާ

 890ރ އްޖޭެގާއެންމެންެގާަމއްޗަށްާހަމަހަމަޮގތަކަށްާއެތަނުންާބިންާލިބޭނެާއިންތިޒ ެމްއާާ

ާއްސަވައިދެްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ސަރުކ ރުންާހަމަޖަ

ާ

ނިހ ނާްާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ އަޙްމަދުާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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މިހުށަހަޅައިދެއްވިާޕެޓިޝަނަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުވެރިވަން.ާހަމައެހެންމެާއަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ނުލިބިެގންދިޔަާާާފ ހަަގކޮށްލަން ފްލެޓްތައްާ މިާ ހުށަހެޅުއްވުމުަގއިާ ޕެޓިޝަންާ  895މިާ

ސަރުކ ރ އިާާ ކުރީެގާ ބަދަލުަގިއާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ލޮބުވެތިާ

އަޅުަގނޑުާާ މަސައްކަތްކުރެްއވީތީާ ކިޔައިދިނުމަށްާ ތަފ ތުާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުެގާ

ވ ންޖެހުނުއިރު، މިކަންާ މިހެންާ ހުށަހެޅުއްިވާާާާހިތ މަކުރަން.ާ ޕެޓިޝަންާ ޚުދުާ

ފަރ ތުންވެސްާހަނދުމަފުޅުާބަހައްޓަވަންޖެހޭނެާފެށުންާޯގސްވެއްޖެާކޮންމެކަެމއްަގއިާާ

 900އ ޚިރަތްވެސްާޯގސްވ ނެ.ާމެދުތެރެވެސްާޯގސްވ ނެ.ާނިމުންވެސްާޯގސްވ ނެ.ާމިހެންާ

ރުމުެގާވ ންޖެހުނީާމިމ ލެއަށްާތޮއްޖެހެމުންދިޔަާިގނަާއ ބ ދީއެްއެގާީމހުންތަކެއްާމަދުކު

އަލްއުސްތ ޛުާާ ދަންނަވ ނީ،ާ ައޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އެނަމުަގއިާ ނިޔަތުަގިއާ

ދަށުންާ ސިޔ ސަތުެގާ ދޯދިޔ ާ ފެއްޓެވިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ މައުމޫންާ

މީހުނާްާ މ ލެއަށްާ ހަމައެހެންމެާ ޯގސްވުމުންނޭ.ާ ޮގތްާ މަސައްކަތްޕުޅުކުރެްއވިާ

ބި މ ލޭެގާ ޙައްލުކުރުމަށްާ އެކަންާ ޯގތިތަްއާާިގނަވުމުންާ ދިޔައީ.ާ ހިކިެގންާ  905ންާ

ބޭފުޅުންނަށ އި،ާާ ަގނޑުވަރުތެރޭެގާ މީހުންނަށ އިާ ގ ތްތިމ ެގާ ދެވިެގންދިޔައީާ

ހަމައެހެންމެާ ބަޔަކަށް.ާ ލިބޭާ އެހީތެރިކަންާ ފަރ ތުންާ އެބަެއއްެގާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

ދިޔަީއާާ ވެެގންާ މިކަންާ ވިލިނިގލީަގިއވެސްާ ތަރައްޤީކުރެިވެގންދިޔަ.ާ ވިލިނިގލިާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާާާމިހެން. ރައީސަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޚުދުާ ހަމައެހެންމެާ

ބޭފުޅަކަށްާާ ގ ތްާ ވަރަށްާ އުޅުްއވިާ އަރިހުަގިއާ  910އަހަރުެގ9ާާާާއެމަނިކުފ ނުެގާ

ދަރިފުޅަށްވެސްާވިލިނިގލިންާޯގތިާލިބިފައިާއެބައޮތް.ާހަމަެއހެންމެާދެންާހުޅުމ ލޭގާެާ

ފެށިެގންާ މިކަންވެސްާ ޕްރޮްގރ މްާ މިޮގތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާާއެޗް.ޑީ.ސީާ ހަަމާ މިދިޔައީާ ާ

ހުރިހ ާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުަުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

އަދިާާ ޙައްޤ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ލޮބުވެތިާ ިމރ އްޖޭެގާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޙައްޤަށްޓަކައިާާ ރައްޔިތުންެގާ ނިކަމެތިާ ދިރިއުޅެމުންދ ާ މ ލޭަގއިާ މިާ  915މިރ އްޖޭަގިއ،ާ

އަދިާ ބަލައިަގނެާ ޕެޓިޝަންާ މިާ ދެްއވަިއެގންާ ވަރަށްާއިސްާސަމ ލުކަމެއްާ މިކަމަށްާ

ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާރީކޯާަމނިކުާެއވިދ ޅުވިާފަދައިންާކޮިމޓީއެއްާހޮއްަވވ ާކޮމިޓީެގާާ

ހޯދައިދިނުމަކީާ އިންސ ފުާ ބަޔަކަށްާ ލިބެމުންދ ާ ބޭއިންސ ފުާ ބައްލަވ ،ާ ފަރ ތުންާ

އަދި ސަރުކ ރ އިާ މިކަންާާާާމިއަދުެގާ ޒިންމ އަކަށްވ ތީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ިމާ
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އިށީނދެލަން.ާއިކޮށްދިނުމަށްާާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ވަުގތުާ  920ލްތިމ ސްކުރަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާއީާމިފަހަރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުވެސްާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާކަންބޮޑުވޭ.ާއެާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މިވ ހަކަތައްާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ުގޅުްއވ ާ އަޅުަގނޑ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ލިބުނުާ ާފްލެޓްާ

ރައްޔިތެއްެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެާ ރައްޔިތަކަށްާ ެއްއވެސްާ ެގންދަވ ތީވެ.ާ ދައްކަވަމުންާ  925ތަކުރ ރުކޮށްާ

ހުޅު އަދިާ އެދޭނެކަމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ެގއްލުންާ ޕްރޮޖެކްޓަކީާޙައްޤުާ މ ލެާ

ދުރުވިސްނުމުެގާާ އޮތްާ މުސްތަޤްބަލެއްާ ކ މިޔ ބުާ ވަރަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ޕްރިޖެކްޓެއްކަމަށްާ ހަރުދަނ ާ ކ މިޔ ބުކުރެވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސިޔ ސަތުތަކެއްާ

އެކިާާ ސިޔ ސީާ ޕްރޮޖެކްޓްާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބޭ ވ ހަކަދައްކަންވީާާބޭނުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިަވުގތުާ އެއީާ  930ނުންކުރެވިފަިއވ ޮގތްާ

މައްސަލައަކީާާ މިއުޅޭާ ދިމ ެވެގންާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ

ެއާާ ބުނެވިާ މަޢުލޫމ ތުާޞައްޙަނޫންކަމަށްާ ބަެއއްާ ފޯމުަގިއވ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެބޭ ހިމެނިެގންާ މަޢުލޫމ ތުާ ދޮުގާ ވ ތަން.ާާފޯމްަގއިާ ޑިސްކޮލިފައިާ ބޭފުޅުންާ

ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ާދިމ ވެފައިާހުރިާބައެއްާމަްއސަލަތަކަކީާމިސ ލަކަށްާމ ލޭަގިއާާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް މިޮއންނަނީާ ލިބިފަިއާ މ މައަށްާ ޯގްއޗެއް.2800ާާާާއޭނަެގާ  935އަކަފޫޓްެގާ

ާެއއްޗިހިާާދަރިން.ާއެާގެއަށްާވަދެޭވނެާމަުގތަކ އ9ާާާިއޮތީމަާެއއްކަލަާމ މަެގާއެބަތިބިާާ

ާާ ދަރިއަކަށް ކޮންމެާ މ މަާ ލިބެނީާ މިާ ބެހީމަާ ޯގތިާ ދެނ281ާާާްކަނޑ ފައިާ ައކަފޫޓް.ާ

ާާ އެބަތިބި އ އިލ ތަކުަގއިާ ބައެއްާ ބަލ ލ އިރުާ އަނެއްބަިއ9ާާާމ މަދަރިންނަށްާ ކުދިން.ާ

ާާ 4ާާާާކުދިން،8ާާާާއ އިލ ތަކުަގއި ކުދިންާތިބޭާއ އިލ އަކަށ4ާާާާްކުދިން.ާމިޮގތަށްާހުރީމ 

އެވްރެ ާާމިޖެހެނީާ 70.25ާާާާޖްޮގތެްއަގއި ތިބޭ އެބަާ މިއ ިއލ ަގއިާ ހަމަާ  12ާާ940އަކަފޫޓް.ާ

ާާ އ އިލ ތަްއވެސް، ތިބޭާ 6ާާާާކުދިންާ އ އިލ ތަްއވެސް. ތިބޭާ ތިބ6ާާާޭކުދިންާ ކުދިންާ

ާާ މިޖެހެނީ ކުއްޖަކަށްާ 46.38ާާާާއ އިލ ެގާ އ އިލ ެއއްަގިއ12ާާާާައކަފޫޓް. ތިބޭާ ކުދިންާ

ާާ ޢިްއޒަތ23.02ާާްމިޖެހެނީ އެހެންވީމަ،ާ ާާއަކަފޫޓް.ާ ރަީއސް، އަކަފޫޓްެގ23ާާާާތެރިާ

ބިންކޮޅެއްާމ ލޭަގއިާއޮތީމަާތިމަންނ ެގާމ ލޭަގިއާބިންކޮޅެއްާއެބައޮތޭ،ާތިމަންނ އަށްާ

ނުޖަހ ނާެާ ޖަހ ނެތޯ.ާ ފޯމުަގއިާ މީހަކުާ އެބައޮތޭާ މ ލޭަގއިާ ޮގތްާ  945ބޯހިޔ ވަހިކުރެވޭނެާ

ާާ ފުރާިާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީަމ،ާމިސަބަބ ހުރެާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޯންނ ނެާއެާފޯމް
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އޭނ ެގާ ެއއީާ ެގންދެޭވކަށް.ާ ޝަރީއަތަށްާ އޭނ ާ ކުށްވެރިކުރެޭވކަށް.ާ މީހ ާ

މިފަދާަާ އެހެންާ ހަމަާ ދެންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިނޭގތޯާ މައްސަލަެއއްނޫނޭާ

މިއޮންނަނީާ މަންމަެގާ އަންހެނުންެގާ އޭނަެގާ އަނެްއޮގތަކީާ ދިމ ވެފަިއވ ާ ޙ ލަތްތައްާ

ާާ އަމިއްލަ މަންމަެގާ ޯގއްޗެއް.ާ ޯގްއޗެއް.ާާއެއްމެދުާ އެންމެދުާ ނޫނޭ.ާ  950ޯގްއޗެްއވެސްާ

ބައްޕަާފަރ ތުެގާއެތައްާދޮންދަރިންނެއްާއެބަތިބި.ާމީނައަށްާެގާބަހައިެގންާމިާލިބެނާީާ

ާާ 40ާާާާއެންމެ ައކަފޫޓްެގާތަންކޮޅެއްަގއިާމީހަކ40ާާާާުއަކަފޫޓް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،

ލި މ ލޭަގއިާ އޭނައަށްާ ެއއީާ އެހެންވީމަ،ާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ނެތްާާދިރިއުޅޭނީާ ބިފައިާ

ތަރިކާަާ ތިމަންނ މެންެގާ އެބުނަނީާ މައިންބަފައިންާ ޙ ލަތުަގއިާ އަނެއްބައިާ ތަންތަނޭ.ާ

 955މުދަލަކުންނެއް،ާޯގތިެގދޮރަކުންނެއްާތިކުދިންނަކަށްާނުދޭނަމޭ.ާކަނޑަެއޅިެގންާއެހެންާާ

ބުނަމުންާެގންދަނީ.ާކަނޑައެޅިެގންާޯގތިެގދޮރުންާނެރެަެލ ފައިާމިތިބީ.ާއެމީހުންނަށާްާ

ޗެއްާނުލިބޭނެ.ާޝަރީޢަތުެގާމަރުޙަލ ތަކުންާނިންމ ފައިާމިވަނީާއެކުދިންނަށްާއެާެއއް

ނުވަތަާާ އޮތީމަާ ޯގއްޗެއްާ ބައްޕަެގާ އޭނަެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުދޭން.ާ އެެއއްޗިހިާ

ދީނަކީާާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިހިނެއްތޯާ އޮތީމަާ ޯގއްޗެއްާ އަނބިމީހ އަށްާ

އިސްލ މް ބުނެފައިާ ޚިލ ފުވ ޮގތަށްާާއިސްލ މްދީންކަމަށްާ އުސޫލުތަކ އިާ  960ދީނުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އޮތްއިރުާ ބުނެފައިާ ނުހެދޭނެކަމަށްާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަނބިމީހ އަކަށްާާ ކުރ ނެ.ާ ކަންތައްަްތައްާ މިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާ

ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ފިރިމީހ އަށްާ ދައްކ ކަށް.ާ ތަނެއްާ އިންނ ނެާ ފިރިމީހ ާ ނުޖެހޭނެާ

ކަންތައްތަްއާާހޯ ވ ޖިބުާ މައްޗަށްާ ފިރިމީހ ެގާ އެއީާ އިސްލ މްދީނުަގިއާ ދ ދޭކަށް.ާ

 965ާއިނޭގތޯާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ...ާ.

ާ

ާވަުގތު.ާ.ާާާރިޔ ސަތުަުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މިކަންތަާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދަންނަވ ނީާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ މުރ ޖަޢ ކޮށްާާއަޅުަގނޑުާ އަލުންާ ާއްތަްއާ

 970ާވީހ ވެސްާިގނަފަރ ތްތަކެއްެގާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ

ާމަސައްކަތްކުރަންވެއްޖޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ހުށަާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޕެޓިޝަންާ މިާ އ ދެ،ާ ާ.`ާާ ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގިއާާހަޅުއްވ ދެްއވީތީ
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ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް

ހުރީާ ރޫޙްާ ހުށަހެޅިއިރުާ ހިސ ބަކުންާ ވަކިާ ޕެޓިޝަންެގާ އ ދެ،ާ  975ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

އަޅުާ ޮގތަކަށްކަންާ ޕެޓިޝަންާރަނަގޅުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ަގނޑުާ

ބެހޭޮގތުންާ ސިޔ ސަތ ާ ސަރުކ ރުެގާ ވ ހަކަދެްއކިއިރުަގއިާ ފުރުޞަތަކަށްއެދިާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގއްލިއްޖެކަމަށްާ މަޤްޞަދުާ އަސްލުާ ޕެޓިޝަންެގާ މިާ ވ ހަކަދެްއކެވީމ ާ

ިގނަ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ޕެޓިޝަންަގިއާ މިާ ވ ހަކަެއއް،ާ ރަނަގޅުާ ާާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެބަހުރިކަންާ  980ކަންތައްތައްާ

ތަނަކަށްވ ތީާ ހިންގ ާ ވެރިކަމެްއާ ޤ ނޫނީާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާ މިކަންތައްތަކަކީާ

މިއޮތީާާ މީހުނ3ާާާްާއަޅުަގނޑުމެންާ ހިމެނޭާ މިމައްސަލ ފައިާ ވަކިވެފައި.ާ ބ ރުާ

ތުާމިމީހުންެގާމައްސަލަާނިމެންދެން،ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތީާމިަވުގ

ފްލެޓްތަކުެގާ އެާ ަމއްސަލަާއޮތީ،ާ ފްލެޓްތަކުެގާ ަވކިޮގތަކަށްާނިމެންދެންާއެާ ކޯޓުންާ

 985މައްސަލަޖެހިފައިާުގރުއަތުންާހޮވިފައިާލިބެންކަމަށްާއިޢުލ ންކުރިާމީހުންެގާމައްސަލަާ

ފަރ  ހުރިާ ޙަވ ލިވެފައިާ މިކަމ ާ އަންަގންދެންާ ެއއްޗެއްާ ވަކިާ ވަނާީާކޯޓުންާ ތްތަކުންާ

މިކަންާމަޑުޖެހިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީާއެފަރ ތްތަކަށްާކުރެވޭނެާކަމަކީ،ާސަރުކ ރަށްާާ

ކުރެވޭނެާކަމަކީ.ާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާކޯޓުާޯއޑަރެއްނެތިާަމއްސަލަެއއްާޖެހިއްޖިއްޔ ާާ

ާާ ވަނ3ާާާަދެާޙަސްމުންެގާދޭތެރެަގއިާަމއްސަލަާައއީމ ާދެންާެއކަންާނިންމަންޖެހެނީ

 990ތަކީާއެާޤ ނޫނީޮގތުންާެއކަންާލ ޒިމްކުރ ާފަރ ތް.ާއެއީާކޯޓުތައް،ާފަނޑިޔ ރުން.ާާފަރ 

މިއީާާ ެގނެވޭނީ.ާ ޙައްލެއްާ އިތުރުާ ދެންާ މިކަމަށްާ ނިންމީމަާ ޮގތެއްާ ފަނޑިޔ ރުންާ

ކަންތައްާާ ރ އްޖޭަގއިާ ިމވަުގތުަގިއާ ވީމ ،ާ އެީއކީ.ާ ކަެމއްނޫންާ ކުރެވޭނެާ ސަރުކ ރަށްާ

ާކުރެވޭކަށް.ާޤ ނޫނުާހިންުގމަށްޓަކަިއާސަރުކ ރުންާާހުރިޮގތުންާނެތްާެއއްެވސްާކަމެއް

ކަމެއްާހުށަހެޅިޔަކަސްާއެކަންާކުރެވެނީކީނޫން.ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާޤ ނޫނީޮގތުންާ

އެންމެފަހުންޮގސްާ ނުހިންިގެގން.ާ މިއުޅެނީާ ބ ރުތައްވެސްާ ހިންަގންޖެހޭާ  995އެބަޔަކަށްާ

ވަ ދިޔައީާ އަޑުިއވިެގންާ މީޑިޔ އިންާ ބ ރާުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ނޫނީާ ކިތަނަކަށްާ

ތިކަމެއްާކޮށްެގންނުވ ނޭ.ާދެންާކިހިނެއްތޯާ ހިންުގމަށްޓަކަިއވެސްާކޯޓުތަކުންާބުނަނީާ

މިކަންތައްާކުރ ނީާައޅުަގނޑުމެން.ާއެާޔަޤީންކަެމއްާމ ލެއ އިާއަދިާހުޅުމ ލެއ އިާއަދިާާ

ދިވެހިރ އްޖޭ މިާ ެއއީާ ރަނަގޅަށްނޫންކަންާ ހުރީކީާ ޯގތިދެވިފައިާ ެގާާވިލިނިގލީަގއިާ

 1000ހުރިހ ާރައްޔިތުންާހެކިވ ކަމެއް.ާމިއީކީާވަކިާކޮންމެހެންާއަދިާމ ލެއަށްާދިމ ވެެގންާ
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ތިއްބެވިާ އެބަާ ބޭފުޅުންވެސްާ ދ އިރ ެގާ ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައެއްނޫން.ާ އުޅޭާ

ޖެހިފައި.ާާ ދަންމަޅީަގއިާ މިާ ޖެހިެގންާ ދަފްތަރުަގިއާ ިމާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ަގދަކަމުންާ

ސަރުކ ރަށްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާއެނޭގާމީެގާހައްލަކީާރ އްޖެާާމިކަމުެގާހައްލަކީާމި

ާާ ހައްލަކީ.7ާާާާމި މީެގާ އެއީާ ކުރަނީ.ާ އިންކ ރުާ މިާ އެކަމަށްާ ހެދުންކަން.ާ މ ލެއަށްާ

ކަންތައްކުރީމ ާާ ހަދައިެގންާ ދަފްތަރުާ މީހުންާ ފުނިޖަހައިެގންާ އެއްތަނަކަށްާ  1005މިޮގތަށްާ

ހަމަ އަޅުަގނޑަށްާ ނިކުންނ ނެ.ާ މިކަންާާމިމައްސަލަތައްާ އެބަވޭާ ކަށަވަރުާ ޔަޤީންާ ާ

ެއއީ،ާާޙައްލު ކީްއެވެގންތޯ.ާ މިކުރަނީާ ޑިމ ންޑްާ ދ ންާ ހުޅުމ ލެއަށްާ ވ ނެކަން.ާ

7ާާާާއެހެންޮގތެްއާނެތީމަ.ާއެހެންީވމަ،ާމީެގާާ ވ ނެ.ާޙައްލުާހުޅުމ ލެާހެދީމ ާމިމައްސަލަ

ކުރީ ހުށަހަޅައިެގންާ ޕެޓިޝަންާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހައްލެއްނޫން.ާ ެގާާމީއީާ

 1010ސަރުކ ރަށްާބަވ ،ާމިސަރުކ ރަށްާބަވ ،ާއަންނަންާއޮތްާސަރުކ ރަށްވެސްާބެވިދ ނެ.ާ

ާާ މިކަހަލަ ދިވެހިރ އްޖެާ ހައްލަކީާ މީެގާ ހައްލެއް.ާ މިކަމެއްާ ސަރަހައްދަށ3ާާާްާނުވ ނެާ

ާާ 7ާާާާނުވަތަ ނުވަތަ 5ާާާާސަރަހައްދަށްާ މި ހަދައިެގންާ މ ލ7ާާާާެސަރަހައްދަކަށްާ

ރޮވިންސްތަކެއްާހަދަިއެގންާމިތަނަށްާޖަމ ކުރުން.ާހަދައިެގންާމިތަންތަނަށްާމީހުންާޕް

މ ލެއަށްާ އަންނަންޖެހުނީ،ާ ހުޅުމ ލެއަށްާ މިކަެމއްނުވ ނެ.ާ އެހެންޮގތަކަށްާ މިނޫންާ

ބައްޕަމެނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަނދ ންވޭާ އަޅުަގނޑުާ އަންނަންޖެހުނީާ  1015މީހުންާ

ާބުނިއަޑު....ާ.

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 

އަޅުަގނޑުމެންެގާާާއިރ ެގާމެންބަރުާާމަޑަެވލިާދ  އެއީާ ނައީއޭ.ާ އޮތޭ.ާ ލިބެންާ ޯގތިާ ތިމަންނ މެންނަށްާ މ ލެއިންާ  1020ާމިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް މި ކީްއކުރަންތޯާ އޭރުަގއި.ާ ރަނަގޅޭާ މ ާ ދުވަހުަގިއ30ާާާާވަސީލަތްތައްާ އަހަރުާ

ާާާދިމ ވެެގންާުއޅޭާކަމަކީ.މިތަނަށްާމީހުންާފުނިޖެއްސީ.ާއެއީާމީަގއިާމައްސަލައަކަށްާ

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1025 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް

ާ
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ާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭެގ3ާާޝުކުރިއްޔ ާ ެގދޮރ ާމިނެޓަކީާ ޯގތިާ ާާ

އެހެންވިޔަސްާާާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ އިރުކޮޅެއް.ާ ކުޑަާ ވަރަށްާ ޖެހިއްޖެނަމަާ ވ ހަކަދައްކަންާ  1030ާބެހޭޮގތުންާ

ދ ނީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގވ އިދަށްާ އޮތްާ ހެދިފައިާ ދެންާ ޝުކުރުދަންނަވ ،ާ އިމ ންވެާ މިންވަރަށްާ

އަވަ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެއަކަސްާ މަޖިލީހުނާްާކަންނޭނެގ.ާ ސްެވަގންނ ނީާ

ތިއް މަޢުޟޫާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަދައްކަވަންާާބެވިާ އުަގއިާ

ާާ އިތުރުކުރުމަށް. ވަުގތުާ ލިބިންދެންާ ހުރިހ 11:15ާާާފުރުޞަތުާ ނުނިންމ ާ ަގއިާ

ޯގތިެގދޮރުެގާާ މިާ މ ލޭެގާ އެއީާ ހަދައިދިނުން.ާ ލިބޭނެޮގތްާ ފުރުޞަތުާ  1035ބޭފުޅުންނަށްާ

ުގޅިފަިއވ ާާމައްސަލަ އަކީާމުޅިާރ އްޖެއަށްާއަސަރުކުރ ކަމެއް.ާމުޅިާރ ްއޖޭެގާވިންދ ާ

މިއޮތީާތޮއްޖެހިފައި.ާ ކަމެއް.ާހުރިހ ާޚިދުމަތްތައްާހޯދަންާއަންނަނީާމ ލެއަށް.ާމ ލެާ

މަުގމަތިާމިއޮތީާހަމަާހުސްާކުޅުޖަހ ާމުޅިާތަންާހަލ ކުކޮށްފަިއ.ާބިދޭސީންވެސްާއެހ ާ

ާާ އުޅެނީ އެމީހުންވެސްާ މިިގނަ.ާ މިކަުމަގިއާާާާހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ މ ލޭަގއި.ާ ކުޑަކުޑަާ

 1040އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާފެށުނީއްސުރެާޯގތިެގދޮރުެގާޙައްލެްއެގާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާމުޅިާާ

ހަމަާ މ ލޭަގއިާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ އަދިާ ދަތިކަމެއް.ާ ދިމ ވެފައިއޮތްާ ރ އްޖެއަށްެވސްާ

މ  މިތިބެނީާ މިބުނަނީާ އަބަދުެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އެއްފަިއާާއެންމެންާ ކަނ ތަކެއްހެންނޭ.ާ

ތިބޭާ އެކަހަލަޮގތަކަށްާ ަގިއަގއޭ.ާ މީހެއްެގާ އެހެންާ ޖެހެނީާ އަނެއްފައިާ ޖަހ ލައިެގން.ާ

މިވ ހަކާަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންާ އައިމައޭާ ވ ހަކައެއްާ މިކަހަލަާ ތަނެއްަގއިާ

 1045ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް.ާއ ދެ،ާމިާފްލެޓްތަކުެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާވަރަށްާާ

ހަމަޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ިގނަކަމ އި،ާ މީހުންާ އެދިފައިތިބިާ ިއވެމުންދޭ.ާ އެބަާ ބޮޑަށްާ

ޯގތިެގދޮރުެގާާ ދެއްަވންވެެގންާ ފްލެޓްާ މީހަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންާ

އެކަންާާ ެގނައީެވސްާ ވަޢުދެއްހެންާ އެާ ދެއްކެީވވެސްާ ވ ހަކަާ ޙައްލުކުރ ާ މައްސަލަާ

ހެދިފައި ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ހަމަޖެހިފައިވ ާއެޮގތަށްާ ދޭންާ ފްލެޓްތަކެއް.ާ މަދުާ ވަނީާ

 1050ަގވ އިދަކީާކުރީެގ،ާދެންާއ ާރައީސްޭއާކިޔ ާކަމަށްވަންޏ ާބ ާރައީސްާހައްދަވ ފަިއވ ާާ

ަގވ އިދުތަކެއްެގާދަށުން.ާތަނެއްާވަކިޮގތަކަށްާއިޢުލ ންކޮށްފައިާވަކިހިސ ބަކަށްާާ އޮތްާ

ށްާހީަވނީާއެއީާއުސޫލެްއވެސްާާކަންކަންާދިޔައިމ ާަގވ އިދުާބަދަލުކުރުމަކީާއަޅުަގނޑަ

ނޫންހެން.ާމީހުންާއެާފްލެޓްތަކަށްާއެޕްލައިކުރީާވަކިާަގވ އިދެްއެގާދަށުންކަމަށްވަންޏ ާ

ފެށުން.ާާ ދޭންާ އެާ ހަދ ފައިާ ަގވ އިދުާ އަލުންާ ބ ޠިލުކޮށްފައިާ މުޅިއެތިާ އެްއޮގތަކީާ

މިރ އްޖެއަށްާ އަންނ ނެކަންާ ދަތިތަކެއްާ ހަމަާ ެއވަުގތުވެސްާ  1055އެހެންވިޔަސްާ
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ކޮންމެާ ހުންނަާ ނުކުރެވިާ ބޭނުންާ ފްލެޓްތައްާ އެާ އެއީާ މިމ ލެއަށް.ާ ހަމަޔަޤީންކަމެއްާ

ދެންާާ އުޅޭނެކަމެއް.ާ ތޮއްޖެހިެގންާ އިތުރަށްާ އަނެއްކ ވެސްާ މ ލެާ މުޅިާ ހަމަާ ވަުގތަކީާ

އަޅުަގނޑަށްާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއިޙްސ ސްކުރެވޭާނޮޅިަވރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރާުާ

އެވި ނަޝީދުާ ެއާާމުޙަންމަދުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މީހުންނަށްާ މ ލޭެގާ ދ ޅުވިހެން،ާ

ިގނަާާ ދ އިރ އަކީާ އުތުރުާ ތަމްސީލުކުރ ާމައްޗަންޮގޅީާ އަޅުަގނޑުާ  1060ދިމ ވެެގންުއޅޭޮގތް.ާ

ދަރިންާތިބި،ާކުދިކުދިާޯގތިތައްާހުރިާހަމަާތޮއްޖެހިފައިާއޮތްާތަނެއް.ާއެވިދ ޅުވ ހެންާާ

ާާ ތިބި އ އިލ ެއއްަގއިާ 13ާާކޮންމެާ މ14ާާީ، ކޮންމެާ އެކަހަލަާކުދިންާ ލިބިފައި.ާ ހަކަށްާ

ނަަގިއެގންނޭާ މައްޗަށްާ ބުރިބުރިއަށްާ ހަމަާ އެއުޅެނީާ އެތ ނަގިއާ އ އިލ ެއއްާ އެތައްާ

އެބުނ ޮގތަށްާއެާޑެްގާއަޅައިެގންނޭާރ އްޖޭަގއިާއެކިޔ ޮގތަށްާތިބޭއިރު،ާހަމަާއެއިންާާ

ާާ ދިމ ލެއްަގިއ އެތައ5ާާާްކޮންމެާ ނިދ ،ާ އެއްތ ނަގއިާ ދެމަފިރިންނ އިާ  1065ާާދަރިންނ އިާ

ކަންތަކުެގާ ފްލެޓްާ މިާ އެކަމަކުާ ދިމ ވަމުންދަނީ.ާ ކަންކަމެއްާ އިޖުތިމ ޢީާ ބައިވަރުާ

ހަމަާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ ނިންމެންާ ޮގތެއްާ އޭަގއިާ މަޖިލީހުންވެސްާ ހަމަާ ކަންތައްާ

ނިންމަންވީ.ާއެަގވ އިދުވެސްާހަދަންޏ ާހަދަންވީ.ާދޭންވީާފްލެޓްތައްާހަމަާވީހ ވެސްާާ

ހީ ައޅުަގނޑަށްާ ދަށުންާކަންތައްތަކުަގއިާއަވަހަކަށް.ާ ަގވ އިދުެގާ އެއޮތްާ މިހ ރުާ ވަނީާ

 1070ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށްާހަމައެކަނިާޙައްލަކަށްާއޮންނ ނީާޝަރީޢަތަށްާޮގސްެގންާެއކަންާާ

އެންމެންެގާާ އެޕްލައިކުރިާ އެންމެންެގާ ބަދަލުކުރ ނަމަާ ގަވ އިދުާ ކުރުންހެން.ާ

ާކަންކަން...ާ.

ާ

ާމަެވއްޖެ.ާާވަުގތުާހަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1075 

ެއކަންާކުރަންޖެހޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެްއިވާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ ާކެންސަލްކޮށްފައިާ

ވ ހަކަާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުދީދީާ އޮތްާ ެއޮގތަށްާ ހުށަހެޅުންާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާދަންނަވ ލަމުން...ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އަންނަވަރުާާދެކުނުާދ އިރ ެގާާޮގޅިާންާމައްޗަ ފެންާ ލޮލުންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1080ާޝުކުރިއްޔ ާ

ިގނަާާރަޝީދުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދު ވަރަށްާ ޮގތްޮގތުންާ ވަރަށްިގނަާ ިމމައްސަލަިއަގއިާ އަޅުަގނޑަކީާ ާމައްސަލަެއއް.ާ



 41 

އުޅެމުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މީހެއް.ާ ކޮށްފައިހުރިާ ވަރަށްާާއަސަރުތަކެއްާ ކަަމކީާ ހުޅުމ ލޭަގއި.ާ ދަނީާ

މުހިންމުކަމެއް.ާއޭެގާއަސަރުާއަޅުަގނޑުާކުރޭ.ާައޅުަގނޑުާައޅުަގނޑުެގާއަޚުާނުވަތަާާ

ހުށަހެޅުއްވިާ އަޙްމަދުދީދީާ މ ރިޔ ާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅިާ އުޚުތ ާ

 1085.ާާެގާޙަޟްރަތުަގއިާޝުކުރުދަންނަވަންهللاހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރ ޙ ލު،ާއަޅުަގނޑުާާ

ކުރީަގިއާާާާލުންާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިމެންނަށްާެގއްލިފައިވ ާމިާބިކަޙ އެއީާއަޅުަގނޑު

ޮގށް ހުރިހާ ދުލުަގއިާ މުހ ލެއްވިާ ތުންާ މަހ ލ ފައިވ ާ ތުންފަތުަގއިާ ޖައްސަވ ،ާ

ެގއްލިެގންާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަޠަލުންނަށްާ

ތުރަށްާމަސައްކަަަތްކުރުމަށްާއެމީހުންނަށްާއެބައޮތްާދޮރެްއާާމިދިޔަާކަންތައްތަކުަގިއާއި

އަޅުަގނޑަކީާާ ދަތިކަނ1977ާާާާްހުޅުވ ލެވިފައި.ާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ފެށިެގންާ  1090ކުންާ

ތޮއްޖެހިފަިއވ ާާ ސަރަޙައްދަކީާ ުއޅޭާ އަޅުަގނޑުާ މީހެއް.ާ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދިޔަާ

އެނ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުމ ލޭަގއިާާސަރަޙައްދެްއކަންާ ޭގނެ.ާ

ސިފަކުރެވޭނެާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްވުރެާ މިތަނުންާ ކުރަމުންދ ޮގތްާ ކަންތައްތައްާ

ދިރިއުޅެމުންދ ާާ ހުޅުމ ލޭަގއިާ އަޅުަގނޑަކީާ ނެތް.ާ ހަމަޔަޤީނުންެވސްާ އެްއވެސްމީހަކުާ

ފެންނ ނީާ މިހ ރުވެސްާ ކުރަމުންދ ޮގތްާ ކަންތައްތައްާ އެތަނުަގއިާ  1095މީހަކަށްވެފައި،ާ

މިހ ރުާާާއަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު،ާ ބަދަލުވެއްޖެ.ާ ސަރުކ ރުާ ރަނަގޅަށް.ާ އެންމެާ

ހުންނެވީާނަޝީދު.ާއެކަމަކުާއޭެގާައޑީަގއިާވަތަބަތ ނ ަގއިާމިދެންނެވިާހުރިހ ކަމެއާްާ

ބަތ ހަރ މީކޮށްާާ ސަރުކ ރުެގާ ކުރީާ ހަމަާ ެގންދަނީާ ހިފަހައްޓަމުންާ ލިޔެކިޔުމުންާ

ެގާޙެްއކަކީާމިހ ރުވެސްާވީކެންޑްަގއިާާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ާރަްއޔިތުންތަކެއް.ާެއކަމަކުާ

 1100ކުރީެގާސަރުކ ރުަގިއާއެހެލ ފަިއާތިބިާމުސްކުޅިާމިނިސްޓަރުން،ާއުމަރުާޒ ހިރުމެންާ

އެތަނުަގިއާާ ވެހިކަލްތަކުަގއިާ އެޗް.ޑީ.ސީ.ެގާ ސަރުކ ރުެގާ މިނިސްޓަރުން،ާ ކަހަލަާ

މިހ ރުވެ ފްލެޓްތައްާ ނަގ ފަިއވ ާ އެޗް.ޑީ.ސީ.އަށްާ މަސައްކަތް.ާ ސްާކުރަމުންދ ާ

ާާ ކުރީެގ ކިޔ ލެވިދ ނެ.ާ ހަމަާ ހުރ1ާާާިާއަޅުަގނޑަށްާ ހަމައަށްާ ބްލޮކ އިާ ނަންބަރުާ

ބްލޮކްތަކުެގާތެރޭަގއިާނިކަމެތިާރައްޔިތުންާެގދޮރުާނެތިެގންާއެއުޅޭާމަުގމަތީާެއއުޅޭާާ

އަންހެނުންާާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ނ ޖ އިޒުާ އެމީހުންާ ބަލ ލުމެއްނެތިާ  1105ޙ ލަތުާ

ވަސްވ ސް މިހ ރުވެސާްާވައްދައިެގންާ ފްލެޓްާ ދެާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ާ

ހުންނ ނެާއެއަރކޯންކޮށްފައިާެއތަނުަގއި.ާއެތަނުަގއިާމިކަހަލަާވަޙުޝީާކަންތައްތަްއާާ

ެގންޮގސްާާ އަނެއްކ ވެސްާ ޙައްޔަރުކުރުމުންާ މުވަްއޒަފުންާ އެތަނުެގާ ކުރަމުންދަނިކޮށްާ
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މުވައް އެާ ހަމަާ ެގންޮގސްާ ލޯންޗްފަހަރުަގއިާ އެތަނުަގިއާާއެމީހުންާ ޒަފުންާ

މިހ ރުާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަމުންދ ޮގތްވެސްާ ކަންތައްާ  1110ބައިތިއްބައިެގންާ

ާއެންމެފަހުންާމިދިންާފްލެޓްތަކުގައި..ާ.

ާ

ާވަުގތު..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކުޑަާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ބޭނުންވ އެތިާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަކުާ އެނޭގ.ާ ކުޑަކަންާ  1115ާަވުގތުކޮޅެއްދީފަިއ،ާާވަުގތުާ

ނަގ ފައި.ާާާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދު ބްލޮކްާ ދެާ އެބަހުރިާ ފްލެޓްތަކުަގއިާ ދިންާ އެންމެފަހުންާ ާމިހ ރުާ

ވަކިާާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދޭން.ާ މުވައްޒަފުންނަށްާ ކިޔ ާ މުވަްއޒަފުންނޭާ ެއޗް.ޑީ.ސީެގާ ކީއްކުރަންތޯ.ާ

ދިވެހި އެއީ.ާ ނޫންާ ދޭކަށްާ ދިވެހިާމުވަްއޒަފުންނަކަށްާ ދިރިއުޅޭާ މ ލޭަގއިާ ރ އްޖޭަގއިާ

ހުރިާ ދަތިކަންާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނިކަމެތިާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ

އެހެންވެއްޖިްއޔ ާާ އެއީ.ާ ތަންތަންާ ހަދ ފައިހުރިާ ދިނުމަށްޓަކައިާ  1120މީހުންނަށްާ

ާއެޗް.ޑީ.ސީެގާމުވަްއޒަފުންެގާޮގތުަގއިާދ ންާބޭނުންވ ާވަރަށްާިގނަމީހުންާވ ނެ.ާ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ަވުގތުކޮޅެްއާާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ކުޑަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެނޭގ.ާ ހަމަެވއްޖެކަންާ  1125ާވަުގތުާ

ާނިންމ ލުމަށްޓަކައި.ާމީެގކުރިންާދިންާފްލެޓްތަކުަގިއވެސްާހަމަާއެޮގތަށްާނަގ ފައިހުރިާާރަޝީދުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދު

ރޯހައުސްތަކުަގއިާއެްއކޮޓަރިާފްލެޓްތައްވެސްާއެބަހުރި.ާއެތަންވެސްާހަމަާދީފައިހުރީާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާއެޗް.ޑީ.ސީ.ަގއިާއުޅޭާމީހުންނަށްާުގރުއަތަކ ނުލ .ާމިީއކީާއިންޞ ފެއްނޫން.

ާ

 1130ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާާދެކުނުާދ އިރ ެގާާާމައްޗަްނޮގޅި އަޅުަގނޑުެވސްާ ކުރިންާ ހުްއޓ ލުމުެގާ މެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ބެހޭޮގތުން،ާާާރަޝީދުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދު ހުޅުމ ލެއ އިާ މިާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ދީެގންވެސްާ ވަުގތުާ ާއިތުރުާ

ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެއއީާ ވ ހަކަދަްއކަން.ާ ބެހޭޮގތުންާ ވިންދ އިާާޯގތިެގދޮރ އިާ ައޅުަގނޑުެގާ

އެހެންާ ތިބިާ މިތަނުަގއިާ ހުސްއެކަނިާ ުގޅިފަިއވ ކަމެއް.ާ  1135އިޙްޞ ސްތަކ އިާ
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އިޚްޞ ސްތަްއާާ މިާ މިީއާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނޫން.ާ މެންބަރުންނަކަށްާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ މީހަކަށްވ ތީވެ،ާ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދ ާ

ޢިްއޒަތްތެރި އެބައޮތްާ ބޮޑަށްާާާާކަންތައްތަްއާ ވަރަށްާ ފ ޅުކޮށްލަން.ާ ރައީސް،ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާއިތުަުރުާވަުގތުާދެއްވ ނެކަމަށްާހީކުރަން.ާާ

ާ1140 

އެމީހުންެގާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރައްޔިތުންތަކެއް،ާ ދިވެހިާ ފުރިެގންވ ާ ައސަރުންާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙ ލ މެދުާ އަޅުަގނޑުާާނިކަމެތިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޙަމްދަރުދީވަން.ާ ވެސްާ

ދަންނަވަންއޮތީާހައުސިންގާޑިވެލޮޕްމަންޓްާކޯޕަރޭޝަންެގާަގވ އިދުތަކ އިާއުސޫލުތަްއާާ

އެނޫންޮގތަކަށްާާ ބަދަލުކުރަންށޭ.ާ އެކަންޖެހޭނީާ ޚިލ ފުކަމަށްވ ނަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ

ރައް ދިވެހިާ ފައިދ އެއްާ ޙަޤީޤީާ މީެގާ ކޮށްެގނެއްާ ނުކުރ ނޭ.ާއެކަންާ  1145ޔިތުންނަކަށްާ

ހަމަމިއ އެކުަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމިާުގރުއަތުލުމުެގާކުރީަގއިާސަރުކ ރުން،ާާ

ތެރެއިންާާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ދޫކުރެްއވުުމަގއިާ ފްލެޓްތައްާ މިާ ކުރީެގާސަރުކ ރުންާ

ޚިލ ފުކަމެއްކަމަށް.ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ެއއީާ ޝަކުވ ކުރައްވ ފައި.ާ ވަނީާ ބަޔަކުާ

މިހ ރުާއަ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ެއއީާ އެކަންތައްތައް.ާ ދުށީމުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޅުަގނޑުާ

 1150ބުނަނީާކޮންމެާދިވެހިާރައްޔިތަކަށްވެސްާބައިވެރިވުމުެގާޙައްޤުާލިބިެގންވ ކަން.ާވަކިާާ

ޖެހިެގންާާ ދަފްތަރެއްަގއިާ މ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީެގާ އަނެއްާ މ ލޭެގާރަށްވެއްސަކަށްެވެގންާ

ާާ ޕޮއިންޓްތަކެއް ނުވ ނެކަމަށްާޚ އްޞަާ ކޮށްެގންާ އެކަންާ ޮއވެެގންާ އުސޫލެއްާ ލިބޭނެާ

އެކަންާާ ހިފަހައްޓ ާ ޮގތްދޫނުކޮށްާ އެކަންާ ސަރުކ ރުންާ އޭރުެގާ ބުނުމުންވެސްާ

ާާ ޙަޤީޤަތަކީ އެހެންނަމަެވސް،ާ ޮއކްޓޯބަރ2008ާާާުކުރިއަށްދިޔައީ.ާ އަހަރުެގާ ަވނަާ

ާާ ފޯމްތައް އެޕްލިކޭޝަންާ ހުށަހެޅުްއވިާ އަހަރ2009ާާުމަހުަގއިާ ޖެނުއަރީާާވަނަާ  1155ެގާ

ނޫންާ ނެުގމެްއާ ުގރުއަތުާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހުން.ާ ނަަގންާ ުގރުއަތުާ މަހުަގއިާ

ނެިގާާ ފޯމްތައްާ އެާ ބަލައިަގތުމުަގއ ިއާ ފޯމްތައްާ މިއުޅެނީ.ާ މައްސަލައަކަށްެވެގންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިއުޅެނީ.ާ މައްސަލަޖެހިެގންާ ތެރޭަގއިާ ުއސޫލުތަކުެގާ ަގވ އިދ އިާ

ޅުަގނޑަކީވެސްާމީެގތެރެއިންާބޭފުޅަކ އިާއެކުަގއިާމ ލޭާރައީސް،ާމިމައްސަލަިއަގއިާއަާ

އަނބިމީހ ެގާާ އޭނަެގާ ބައްދަލުކޮށް،ާ ރައީސ އިާ އެތަނުެގާ ޮގސްާ  1160މުނިސިޕަލްޓީއަށްާ

ެގންދިއުމުންވެސްާާ ލިޔުމެއްާ ރަސްމީާ ލިޔުމެއް،ާ ނެތްކަމުެގާ މ ލޭަގއިާ ޯގްއޗެއްާ

ހި ައޅުަގނޑުާ އެކަމ ާ ޤަބޫލުނުކޮށްފައިވ ތީާ ެއކަންާ މިއީާއެޗް.ޑީ.ސީންާ ތ މަކުރަން.ާ



 44 

ނެތްކަމުެގާާ ޯގއްޗެއްާ މ ލޭަގއިާ ނަމުަގއިާ އަނބިމީހ ާ އޭނަެގާ ދ އިރ އަކުންާ ރަސްމީާ

ދޫކޮށްލީ.ާ އެކަންާ ޤަބޫލުނުކޮށްާ އެކަންާ ެއޗް.ޑީ.ސީންާ ދިނީމަވެސްާ ލިޔުމެއްާ

ދެނާްާ ވުމުންާ މިޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ  1165ހަމަމިއ އެކުަގއިާ

ވ ހަކަ ތެރެއަށްާާކުރަންޖެހޭާ ނިޒ މުެގާ ޝަރީޢަތުެގާ ފަނޑިޔ ރުންާ މިއަންނަނީާ ތައްާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ތޯާާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ށޭ.ާ ތެރެއަށްާ ނިޒ މުެގާ ޝަރުޢީާ

ޤ ނޫނ ިއާާ ެގންުގޅުަމކީާ ޑޮލަރުާ ވަުގާ އެކުރެްއވީާ ހުކުމެްއާ އިހަކަށްދުވަހަކުާ ދ ދިާ

ޔ ފައި.ާމިީއާމުޅިާދުނިޔޭގައިވެސްާާޚިލ ފުކަމެއްކަމަށްާޤ ނޫނެއްާހެދިފައިާނެތީމައޭާކި

 1170މަނ ކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކިހިނެއްތޯވީ.ާއެމީހ ާދޫކޮށްލީ.ާމައްސަލަާނުެގންދިޔަާ

އިތުބ ރެއްނެތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިޒ މަކަށްާ ޝަރުޢީާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިއަކަށެއް.ާ

ެގާެއްއވެސްާާމިހ ރަކުއެއް.ާއެފަދަާތަނަކަށްާޮގސްެގންނެއްާޢަދްލުއިންޞ ފުާލިބޭނެކަމު

ނެތް. ާއުންމީދެއްާ ބޭނުންވަނީާާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ތެރެއިންާ މިބ ބުެގާ ބ ބު،ާ މިނިވަންކަމުެގާ ޙައްޤުތަކ އިާ އަސ ސީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާާ ތަފ ތުނުކުރުން، ޮގތުަގިއާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ޭއެގާ ޙައްޤުތައްާ އަސ ސީާ  17ާާ1175ލިބިދޭާ

ޮގތުެގ ެއްއޮގތްވ ާ މ އްދ އ އިާ ފްލެޓްތަކަށާްާވަނަާ މިާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ މަތީންާ

އެދިފައިވ ާމީހުންނަށްާއެމީހުންެގާޙައްޤުާލިބެންޖެހޭނެއޭ.ާއެޙައްޤުާހޯދަދިނުމަށްޓަކައިާ

އަދިާާ ދިއުމުެގާ ެއކަންކަންާ ދިއުމުންާ މިމައްސަލަާ ކޮމިޓީއަށްާ ޕެޓިޝަންާ

ާޔަޤީންކަންެވސްާކުރަންޖެހޭނެއޭާއެންމެާފުރިހަމަާޮގތުަގިއާެއކަންކަންާކުރ ނެާކަމުެގ

މެންބަރެއްެގާާ ެއކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޕެޓިޝަންާ  1180މިާ

ޙައިސިްއޔަތުންާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންއޮތީާމިފަދަާެގދޮރުެގާދަތިކަންާާ

އިޙްސ ސްކުރެވިފަިއވ ާމީހުންނަށްާމ ލޭެގާެގދޮރުެގާދަތިކަންާޙައްލުކުރުމުެގާނަމުަގިއާާ

ކުރީަގއިެވސްާާާއެފްލެޓްތައް މީެގާ ުއސޫލުންާ ހަމަޖައްސ ފައިވ ާ ދޫކުރެްއވުމަށްާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ޮގތަކަށްކަންާ ކޮންާ ލިބިފައިހުރީާ ވަރަށްާާާާމަނިކުފ ނަށްވެސްފްލެޓްތައްާ

ތިބިާ އުޅުއްވ ފައިާ އަރިހުަގއިާ އޭެގތެރޭަގއިާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ  1185ގ ތުންާ

ތިއް ގ ތްކޮށްދޭންާ ައތްާ ކައިރީަގއިާ އަދިާާބޭފުޅުންނ އިާ ބޭފުޅުންނަށ އިާ ބެިވާ

ފްލެޓްތައްާ ޮގތަކުންާ އެހެންާ ޭއެގާ ޯގސްވީމ ،ާ ލިބުނީމ ާއެކަންާ ފްލެޓްާ ވަކިޮގތަކަށްާ

ޮގސްފައިވ ާާ ތަކުރ ރުވެެގންާ ކަންތައްތަކަކީާ މިފަދަާ މީހުންނ އިާ ލިބިފައިވ ާ
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ކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާކަންތައްތައްާމިޮގތުެގމަތީންާމިސަރުކ ެގާތެރޭަގިއާާ

 1190ާދިއުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަނީާއިންޞ ފުެވރިކަމ އެކު..ާ.ނު

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޙައްޤުާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ލިބިެގންވ ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްދެްއވ ާ ޙައްޤުތަކަށްާ ާމިބޭފުޅުންެގާ

މަސައްކަތްކުރައްވ ށޭ.ާާާން:ާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވ ހޯއްދަވައިދެްއވުމަށްާ ޮގތުެގމަތީންާ  1195ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިމައްސަލަާިމތަނަށް،ާމިާޕެޓިޝަންާާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ

ނިހ ޔަތަށްާާލްޣަފޫރުާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދު މަނިކަށްާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ

މިމައްސަލަާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުއްވީތީާ މިތަނަށްާ މިޕެޓިޝަންާ އެމަނިކުފ ނުާ  1200ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

މެންބަރުންކޮޅ އެކުާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މ ލޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ނެިގެގންދ އިރުާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

ާާމަ ވެއްޖެ. ދުަވސްކޮޅެއްާ ކުރ ތ ާ 68ާާާާސައްކަތްތަކެއްާ މި އިނ117ާާާާްކޭސް،ާ ކޭސްާ

މިދަނ68ާާާާީ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރަޖިސްޓަރެވާ އަޅުަގނޑުމެންނ ެއކުާ ކޭސްާ

މެންބަރުނާްާ ިމމަޖިލީހުެގާ ޙަޤީޤަތްާ މިމައްސަލައިެގާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ އެޗް.ޑީ.ސީއ އިާ

ހ މަކޮށްދެއްަވއިފި.ާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާާވަރަށްާ ޮގތްާ އޮތްާ ހިނގ ފަިއާ  1205މިކަންާ

އޭެގާާ ދ ދިދެންމެއަކުާ ނަޝީދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޮޅިވަރަްމެގާ ރަނަގޅަށްާ

މިސ ލެއްާޖައްސަވައިފި.ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާކުޑަކުޑަާމިސ ލެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

އަހ ާާ ލިބޭތޯާ ބިންކޮޅެއްާ މ ލެއިންާ އޭނައަށްާ ކްލިެއންޓް،ާ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ މަންމައަކީ އޭނަެގާ މިއިންނަނީ.ާ ޖަހ ފައިާ އޭނަާ ނުލިބޭކަމަށްާ 930ާާސުވ ލަށްާ

ާާ ޯގްއޗެްއ، 12ާާާާއަކަފޫޓްެގާ ބަހައިފިއްޔ  ޯގްއޗެއްާ އޮންނަާ ލިބިފައިާ  60ާާ1210ބެިއންނަށްާ

ދަރިންެގާެއކަކުާމިކަމ ާމިއުޅެނީ.ާއެހެންާކޭސްއެްއ8ާާާއަކަފޫޓްާލިބޭާމީހެއް.ާއޭނަެގާާ

ޢިްއޒަ ދަންނަވ ލ ން.ާ ވިދ ޅުވިާާއަޅުަގނޑުާ ދ ދިދެންމެއަކުާ ސަމީރުާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ވ ހަކަެއއް.ާެއއީާޝަރުޢީާދ ިއރ ެގާޙ ލަތުާހުރިޮގތް.ާހަމަާައޅުަގނޑުެގާކްލިއެންޓެްއާ

ާާ ބައްޕަެގ އޭނަެގާ އެހެންނަމަވެސް،500ާާާާއެބައުޅޭ.ާ އޮތުމުންާ އަކަފޫޓްާ އެަެއްހ ާ

 1215ދޭ،ާއޭނަެގާހުންނަނީާއޭނައަށްާކޯޓުންާޙުކުމެއްާކޮށްފައިާއިންނަނީާއޭނަާބައްޕަާނޭ
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އެންމެާއަންހެންާދަރިފުޅެއް.ާނޭދޭާއޭނައަކަށްާއެބިންކޮޅުާދޭކަށް.ާއޭނަާބައްޕަާހަމަާ

ދެކުދިންާާ އޭނަެގާ ވަރިކޮށްފައިާ ފިރިމީހ ާ އޭނަާ އޮންނަނީާ ޝަރުތުކޮށްފައިާ ކޯޓްަގއިާ

ާާފިރިމީހ އ އިާޙަވ ލުކޮށްފައިާައއީމ ާއެތ ާއުޅެވިދ ނެކަމަށް.ާދެންާއޭނަާޖަހަންޖެހެނީާ

އޭނަެގާ ބުނ ނެާ މުނިސިޕަލްޓީންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތޭ.ާ ބިންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ އެބައޮތޭ އެހެންވީމަ،500ާާާާބައްޕަެގާ ނޭނޭގ.ާ ހަދ ނެޮގތެްއާ އެހެންވީމަ،ާ  1220އަކަފޫޓް.ާ

މިަވުގތުާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކައަކީ،ާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

ެއޗް.ޑީ.ސީންވެސް ދަނީާ ާވ ހަކަދަްއކަމުންނޭާ ެވއްޓެއްަގއިާާާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ މިާ

ވަރެއްާާ ކޮންމެވެސްާ ެއޗް.ޑީ.ސީންެވސްާ ޮގތުންާ ކުރ ާ މިމަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މެންބަރުންކަމަށްާ ޕ ޓީެގާ ވެރިކަންކުރ ާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ދޫކޮށްފިއޭ.ާ

ޑިމޮކްރެޓިކްާ މިޖެހެނީާ މިކުރަންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެވސްާ  1225ވީނަމަވެސްާ

ާާ ވ ހަކަދައްކަމުންާވެއްޓެއް ލޯޔަރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިވަުގތުާ އެހެންވީަމ،ާ ޮގތަށް.ާ

ާާ 16ާާާާމިދަނީ މި އެބޭފުޅުންނަށްާ ނިޔަލަށްާ ދުވަހުެގާ ތެރެއިނ117ާާާްވަނަާ ެގާ

ާާ ެގާފަހުނ16ާާާްއެތެރެކުރެވޭނީާކިތައްާމީހުންތޯާބަލ ފައިާއެތ ރީޚްެގާފަހުން،ާއެއީ

އެބައޮތް ކޭސްާ ބަެއްއެގާ ނުކުރެޭވާ އެތެރެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެންާ ކޯޓުަގިއާ ތޯާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ހިނަގމުންދ ާ އެމަސައްކަތްާ އެހެންވީަމ،ާ  1230ވަކ ލ ތުކުރެވޭނެ.ާ

ހަމަާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ މިމަޖިލީހުެގާ

ންާމިމައްސަލ ަގިއާމިމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންނ ވެސްާއެްއކޮށްާމަސައްކަތްާކުރަ

ޚިޔ ލަށްާ އޮތްާ އެހުށަހަޅ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުމ ލޭެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ

ތ އީދުކުރަމުންާާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އެަމސައްކަތްކުރުމަށްާ ނަަގިއެގންާ ކޮމިޓީއެއްާ

 1235ާއަޅުަގނޑުާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މިހ ރު ަވުގތުާ މިނެޓ30ާާާްޅުަގނޑުމެންެގާ

އަލުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ މިއައީ.ާ ހިސ ބަށްާ ނަގ ާ ހުސްވަުގކޮޅެއްާ

ާަގއިާ.11:00ާާމަސައްކަތްާފަށ ނީާ

ާ1240 

ިށ11:00ާްނ10:29ާާާްންޓަވަލްާއާާ

ާ
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ެގންދ ނަންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރިއަށްާ ފަށައިެގންާ މަސައްކަތްާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

އަޙްމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ

 1245ާމަޚްލޫފް.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާަގލޮޅުާދެކުނުާ އެންމެފުރަތަމަާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:މަޚްލޫފްާާއަޙްމަދު މެންބަރުާމިޕެޓިޝަންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ށަހަޅުއްވައިދެްއވިާ

އަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިމައްސަލައަކީާހަމަާ

މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައެްއކަންާ މުހިންމުާ  1250ވަރަށްާ

އ ދެާ، ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ މައްސަލައަކީ،ާާާާފ ހަަގކުރ ކަންާ ބޯހިޔ ަވހިކަމުެގާ

އ ދެ،ާާ ދިމ ވެފައިހުރިާ ދިވެހިންނަށްހެންާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައަކީާ ނުލިބިވ ާ ބޯހިޔ ވަހިކަމެއްާ އެކަށީެގންވ ވަރުެގާ

ދެކުނުާާ ަގލޮޅުާ ދުަވސްވަރުވެސްާ ކެމްޕޭންާ އަޅުަގނޑުެމންވެސްާ ފ ހަަގކުރ ކަމެއް.ާ

ާ އެކަށީެގންވ ވަރުެގާދ އިރ ެގާ އެންމެާ ހަމަާ ހެދިއިރުާ ޒިޔ ރަތްކޮށްާ  1255ޭގެގއަށްާ

މަދުާާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ބޭފުޅުން،ާ ނުލިބިތިބިާ ބޯހިޔ ވަހިކަމެްއާ

ބޭފުޅުންތަކެްއާ އުޅުްއވަމުންެގންދ ާ ދިރިއުޅުމެއްާ ދަތިާ ވަރަށްާ އަދަދެްއެގނަމަވެސްާ

ހަމަާވަ ފ ހަަގކުރަން.ާ ބޮޑެތިާާތިއްބެިވކަންާއަޅުަގނޑުާ ތަންކޮޅެއްަގއިާ ރަށްާކުޑަކުޑަާ

އަޅުަގނޑުާާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަކަންާ ޢ އިލ ތައްާ

 1260ސަރުކ ރަށްވެސްާއަދިާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްވެސްާޮގވ ލަންާމިޮގތަށްާދިރިއުޅުއްވ ާާ

އެފަރ ތްތަކަށް މޮނިޓަރކުރެިވެގންާ ނިޒ މެއްެގތެރެއިންާ ރަނަގޅުާ ާާބޭފުޅުންާ

އިސްކަމެއްދީެގންާޯގތިެގދޮރުެގާމައްސަލައަށްާޙައްލެއްާހޯދައިދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އެންމެވެސްާވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭކަމެއްކަމަށް.ާއ ދެ،ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާބައެްއާާ

ކުރީެގާާ ިމއީާ މިމައްސަލައ ުގޅިެގން،ާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮށް ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާާސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަކީާ ވިދ ޅުވ ާ އޮތްކަަމށްާ  1265ފައިާ

އައިފަހުންކަންާ ވެރިކަމަށްާ މިސަރުކ ރުާ ހިނގ ފަިއއޮތީާ މިމައްސަލަާ ގައިުމވެސްާ

މިސަރުކ ރުެގާާ މިއުޅެނީާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ސީރި މިާ އަޅުވ ކަށްނޫން.ާ ޒިންމ ތަކެއްާ މައްސަލައެްއކަމަށްވުމ ެއކުާާބޮލުަގއިާ އަސްާ

މިކަމަށްާާ ބައްލަަވއިދެްއވ ާ ރަނަގޅަށްާ މިމައްސަލަާ މިއެދެނީ،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ
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ފުރުޞަތުާ ދިއުމުެގާ ކޯޓަށްާ މިހ ރުާ ހޯއްދަަވއިދެްއވުން.ާ ޙައްލެއްާ އަަވސްާ  1270ވީހ ވެސްާ

ދަންނަވ ނީ،ާާ ައޅުަގނޑުާ އޮތްކަމުަގއިިވޔަސްާ ހުޅުވ ލ ފައިާ މިފަރ ތްތަކަށްާ

ޮގތެއްަގއިާމިކަހަލަާކުދިކުދިާޢ އިލ ތަކަށްާމިހެންާދަތިާދިރިއުޅެމެްއާުއޅުްއވ ާާޢ ންމު

ލޯޔަރެްއާާ ކުރިމަތިވ ނެކަމަށް،ާ ދަތިތަކަކ އިާ ދިއުމަށްވެސްާ ކޯޓަށްާ ޢ އިލ ތަކަށްާ

ކޯޓަށްާާ ހުރުމ އެކު،ާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ހޯދަންޖެހެނީ.ާ ފައިސ ާ ހޯދަންވެސްާ

ޙައްލުކުރުމަ މިމައްސަލަާ މިކަންާެގންޮގސްާ ފަސޭހައިންާ އެންމެާ  1275ކީވެސްާ

މިފުރުޞަތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ެއކަންާ ނުވ ތީާ ނިމޭނެކަމެއްކަމަށްާ

ވ ހަކައަށްާ މުޙަންމަދުާނަޝީދުާދެއްކިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ

488ާާާާއަޅުަގނޑުެވސްާވަރަށްާތ އީދުކުރަން.ާމިމައްސަލައ ުގޅިެގންާައޅުަގނޑަށްވެސްާ،

ތެރެއިންާާ ުއޅ117ާާާާޭފްލެޓްެގާ ދިމ ވެެގންާ މިމައްސަލަާ ނުލިބިެގންާ ފްލެޓްާ

އަޅުަގނޑަށްވެސްާާ ހެދި.ާ ވ ހަކަާ ބައްދަލުކޮށްާ ުގޅ ާ އަޅުަގނޑ ވެސްާ  1280ފަރ ތްތަކުންާ

ާާ ޢ އިލ އެްއަގއި ދަންނަވ ލ ނަން.ާ މައްސަލަެއއްާ ޢ އިލ އަކަށ7ާާާާްދިމ ވިާ ތިބިާ ދަރިންާ

ާާ އޮތްިއރު، ދިމ ވެފައިާ ލިބިފައާިާމިމައްސަލަާ ފްލެޓްާ ކުއްޖަކަށްާ އެއްާ އެތަނުންާ

އޭނައަތުންާމިހ ރުާއެފްލެޓްާައތުލައިެގންާމިއުޅެނީާއޭނައަށްާއޭނަެގާބައްޕަެގާޯގތިންާ

37ާާާާ އަކަފޫޓަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވިސްނ ލީމަާވަރަށ37ާާާްއަކަފޫޓްލިބޭތީ.ާއ ދެ،

އެނިގަވޑައިާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ތަންކޮޅެއްކަންާ އ ދެ،ާާކުޑަކުޑަާ  1285ަގންނަވ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިފުރުޞަތުަގިއ،ާމިކަަމށްާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ރަނަގޅުާާ ފުރުޞަތެއްަގއިާ ައވަސްާ ވީހ ވެސްާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ އެންމެންވެސްާ

ފުރުޞަތެއްަގއިާާ ައވަސްާ ވީހ ެވސްާ މިމަސައްކަތްކޮށްެގންާ ހޯދައިދެްއވ ށޭ.ާ ޙައްލެއްާ

ައވަ ސަބަބުންާާރަނަގޅުާ ދިމ ވުމުެގާ މިކަންތަްއާ ހޯއްދަވައިދެއްވ ށޭ.ާ ޙައްލެއްާ ސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގއްލުންވެފަިއހުރިކަންާ ނަފްސ ނީޮގތުންާ ޢ އިލ ތަކަށްާ  1290ބައެއްާ

ފ ހަަގކޮށްލަން.ާބައެއްާޢ އިލ ތަކުންާހަމަާއުޅޭތަންާދޫކޮށްލ ފައި،ާކުްއޔަށްާއުޅެމުންާ

ކުދި ތުއްތުާ ފްލެޓަށްާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ބަލައިާާދިޔަތަންާ އެތަންާ ގޮވަިއެގންޮގސްާ ންާ

އެތަންާ އަލުންާ މިއަދުާ ނަމަވެސްާ ުއންމީދުތަކެއްލިބި،ާ ވަރަށްބޮޑެތިާ އެކުދިންނަށްާ

އަދިާ ޖިސްމ ނީޮގތުންވެސްާ އެކުދިންނަށްާ އަޑުިއވުމުންާ ނުލިބޭވ ހަކަާ

ިމއަދުާމައްސަލަތަކެްއާމިއަދުާދިމ ވެފައިވ ކަންާފ ހަަގކުރަން.ާާ  1295ނަފުސ ނީޮގތުންވެސްާ

ާާ ައޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މައ އެކުާފ ހަަގކޮށްލަންާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާާއ ދެ،
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ޒ ހިރ އިާ ޢުމަރުާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ރަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި.ާ ދެރަާނިކަމެތިޮގތަކަށްާ ދިމ އަށްާވަރަށްާ

ެގާވ ހަކަާމިތ ާމިދެއްކެނީވެސްާކުރީެގާސަރުކ ރުން،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާހުޅުމ ލޭ

 1300އ ދެ،ާއަލްއުސްތ ޛުާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގާބެއްލެވުމުެގާދަށުންާޢުމަރުާޒ ހިރާުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިައދުާ ސަބަބުންާ މަސަްއކަތްޕުޅެްއެގާ ކުރެްއވިާ ހަމަާ އެތ ާ

މިއަދުެގ އަދިާ އެތަނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިފެންނަނީ.ާ ވަުގތެްއަގއިނޫންނަމަާހުޅުމ ލެާ ާ

ބޭފުޅުންނ ެއކީަގިއާާ ެއޗް.ޑީ.ސީެގާ އެތަނުެގާ ޮގސްާ އެތަނަށްާ ދުވަހަކުންާ ކޮންމެވެސްާ

ެއއްެވސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ދުއްވ ލަންާ އެތަނުަގއިާ

 1305ާމައްސަލަެއއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުެމންާއެކަން..ާ.

ާ

ާވަުގތުާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ވީހ ވެސްާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާދެކުނުާާަގލޮޅު މިކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ވަޒަންކުރަންވ ން.ާ ައުގާ ބޭފުޅުންެގާ ާކޮށްދެއްވިާ

ފުރުޞަތުާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:މަޚްލޫފްާާއަޙްމަދު އަޅުަގނޑުެގާ ޮގވ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދުމަށްާ ޙައްލެއްާ  1310އަވަސްާ

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވންރިޔ ސަތުންާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީެގ11.00ާާާޝުކުރިއްޔ ާ ތަރައްޤީާ ޤަުއމީާ ަގއިާ

ާާ 1ާާާާޖަލްސ އެއް އަދި ކޮޓަރީގައި.ާ ކޮމިޓީެގ11.00ާާާާނަންބަރުާ މ ލިއްޔަތުާ ަގިއާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ފެށުނުާ ކޮޓަރީަގއިާ ނަންބަރުާ ދެާ  1315ޖަލްސ އެއްާ

ނޑަށްާއަމީންޢ ންމުާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ ޮގތުަގިއާާމެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި.ާއަޅުަގ

މިހ ރުާވަުގތުާދިުގކުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާހުށަހެޅުންާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތުން،ާއެީއާާ

ވަނީާ ދީދީާ އަޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅީާ

ޢިްއޒަ އެވ ހަކަވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަވ ފައި.ާ މެންބަރުންެގާއަނބުރ ާ ތްތެރިާ

ފެލިދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ  1320މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްއަށް.ާ
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މިާާޔޫސުފްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާފެލިދޫ ފުރަތަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ`

ާޕެޓިޝަންެގާާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މްާނަޢީ ކުރެޭވ އެއ އެްއކޮށްާާސްބަހުމައްސަލަިއަގއިާ ހުށަހަޅަން.ާ އިތުރުކުރުމަށްާ ަވުގތުާ  1325ަގއިާ

މިއުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ

ތައްޔ ރުެވާާ އެކަމަށްާ އެބަޔަކުާ ލިބިާ ފްލެޓްާ ހުޅުމ ލެއިންާ ޕެޓިޝަނަކީ،ާ

ާއެކަމަށްާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތަކެއްާކުރިފަހުންާއެބައިމީހުންާއަތުންާާއުންމީދުތަކެއްކޮށްާ

ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މިމަޖިލީހަށްާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ އެކަމ މެދުާ ެގއްލުނީމ ާ ފްލެޓްާ

އެމީހުނާްާ ބަލައިދޭންާ ފަރ ތުންާ މިމަޖިލީހުެގާ މިޕެޓިޝަންަގއިާ އ ދެ،ާ  1330ޕެޓިޝަނެއް.ާ

އެބައޮާ ކަންތައްތަކުެގތެރޭަގއިާ އަތުލުމުެގާއެދިފައިވ ާ ފްލެޓްާ އެޗް.ޑީ.ސީިއންާ ވޭާ

ބަދަލުދޭނީާ ެގއްލުުމެގާ ލިބުނުާ ބަޔަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިޢަމަލ ުގޅިެގންާ ސަބަބުންާ

ބައްލަަވއިދެްއވ ށޭވެސްާއެބަޮއވޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާ ކޮންާފަރ ތަކުންތޯާމިމަޖިލީހުންާ

ޕެޓިޝަ ދ ާ ކޮމިޓީައށްާ ޕެޓިޝަންާ ޢ ންމުކޮށްާ ޕެޓިޝަނަކީާ ނެކޭ.ާދަންނަވ ނީާ

މިކަންތައްތަްއާާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ކޮމިޓީެގާ  1335އެހެންވީމ ،ާ

ކޮންާ ދިމ ވީާ ޙ ލަތުާ މިއުޅޭާ ދިމ ވެެގންާ ބައިމީހުންނަށްާ މިާ ބައްލަަވއިދެްއވ ާ

ބަލައިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކުންތޯާ ކުރިާ ކޮންބައެއްާ ކަމަކުންތޯާ ކުރިާ ފަރ ތަކުންާ

ތަޙްޤީޤުކޮށްދެއްވުމަށްެވސް ީމަގިއާާާާއެކަންާ ހަމައެއ އެކުާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ

މިމަޖިލީހުނާްާ މިކަންކަންާ ފ ހަަގކޮށްލަދެއްވ ފައި.ާ ޕޮއިންޓެއްާ ހަތަރުާ ތިންާ އެބަޮއވޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ  1340ބައްލަަވއިދެްއވ ށޭ.ާ

ހު ކޮށްދެއްވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ރިާމިޕެޓިޝަނ ބެހޭޮގތުންާ

ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބަދަލުަގިއ،ާ ވ ހަކަދެއްކުމުެގާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަަަކުެގާ

ކަންތައްތަކުެގާ ހުރިާ ކޮށްދެއްވ ފަިއާ އެކަމަކުާ ކޮށްދެްއވައިފިކަމަށް.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

ިމާާ ބޭފުޅުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޕެޓިޝަންާ އެބޭފުޅުންާ ޕެޓިޝަންަގިއާ މިާ ބަދަލުަގއިާ

ބައްލަވަާ ފޯކަސްކޮށްެގންާޕެޓިޝަންަގއިާ ކަންތަްއތަކަށްާ މިވ ާ ވިދ ޅުވެފައިާ  1345އިދެްއވ ށޭާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެުވމަށްވެސްާ ކުރިއަށްާ އެކަންކަންާ

ބޭފުޅަކުާާ ކޮންމެވެސްާ ހުށަހެޅުމަށްާ މިހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަންާ

ާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
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ާާާބަރުާދ އިރ ެގާމެންާާގައްދޫ ނިންމީ ދޫކުރަންާ ހުޅުމ ލެއިންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  485ާާާ1350ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ ހިރުާއ ދަމް ކަންނޭނެގ.ާ 485ާފްލެޓްާ ޕެޓިޝަނަކީާާާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ފްލެޓ ބެހޭޮގތުންާ

ޕެޓިޝަނެްއާާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ހުށަހަޅަންޖެހިެގންާ މިތަނަށްާ މިީއާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

އިނޭގތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުންާމިއަދަށް،ާމިހ ރުންާމިހ ރަށާްާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާައޅުަގނޑުާޮގވ ލަނީ،ާހުޅުމ ލޭާއެޗް.ޑީ.ސީާޑިވެލޮޕްމެންޓްަގިއާާ

 1355ޢައްޔަންކުރައްވ ާއެތަންާހިންަގވަންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާއެތަނުންާ

ާކުރެވޭާބަޔަކުާއެތަނަށްާލައްވ ށޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބަދަލުކުރައްވ ާއެކަން

މިއާީާ މީހުންނަކީާ ކެންސަލްވެެގންދިޔަާ ނުވަތަާ ފްލެޓްތަކަކީާ ދިޔަާ ކެންސަލްެވެގންާ

ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ވެފައިއޮތްޮގތަކީާ މިކަންާ ވ ންޖެހޭކަމެއްނޫން.ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

މިފޯމްތައް ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ މިކަންތައްާާާއެތ ނަގއިާ އިވެލުއޭޓްނުކުރެިވެގންާ

 1360ނުކުރެިވެގން،ާއެބައިމީހުންނަށްާކަމެއްާކުރެވުނުކަންާއަންގ ލަންވެެގންާއެބައިމީހުންާ

ަގވ އިދަކީާާ ެއޗް.ޑީ.ސީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިީއ.ާ ކޮށްެގންުއޅޭކަމެއްާ

ެއހެންވީމ ،ާއަޅުާ ގަވ އިދެއް.ާ ޚިލ ފަށްާއޮތްާ ަގނޑުާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ

މިގަވ އިދުާާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މިއަދަށް،ާ މިއަދުންާ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބައެއް،ާ ެގއްލިެގންދ ާ ޙައްޤުތައްާ ބައެްއެގާ އެތަކެއްާ ބަދަލުކުރަން.ާ

ެގދޮރުާއަޅަިއެގންތިބިާމީހުންާއެބަތިއްބޭާ  1365ރައީސް،ާބޮޑުާައުގދީފައިާބިންާަގނެެގންާ

ާާ ނެތިފައި މިީއާާކަރަންޓްާ ިމޮގތަށް.ާ ބައްލަވ ާ ހުރީާ ތޯާ ޭގާ ކިތައްާ ނެތިފައި.ާ ފެންާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީިއންާއެބައިމީހުންނަށްާލިބިދީފަިއވ ާޙައްޤުތަކެކޭާމިއޮތީާާ

ހިންަގންާާ ތަނެއްާ އެފަދަާ ބަޔަކުާ އަނިޔ ވެރިާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ނިުގޅަިއެގންފައި.ާ

ރައްޔިތުން ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީ.ާާތިބުމަކީާ ހިތ މައެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ލިބޭާ ނަށްާ

ދަންނަވަންކެރެނީ،ާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ  1370ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނޭނޭގާާ ތަކުރެއްާ ޙަސަނެއްާ ބަކުރެްއ،ާ ައކުރެއްާ ބަޔަކީާ ތިބިާ ހިންުގމަށްާ އެތަންާ

ދަާބަޔަކުާާއުޑެއްާބިމެްއވެސްާނުދަނޭ.ާެއހެންވީމަ،ާއެފަާާރައްބިެއއްާރަސޫލެއްާ،ބައެކޭާާ

ދިވެހިާރައްޔިތުަުންެގާމަްއޗަށްާވެރިކަންާހިންަގންާތަނެއްަގއިާބޭތިއްބީމ ާވ ނެޮގތްާާ

މިވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހެނީާމިއީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅެނާްާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ޕެޓިޝަނެއްނޫނޭ.ާ ހުށަހެޅެންޖެހޭާ  1375މަޖިލީހަށްާ

ޕެޓި މިތާ ނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލަްއވ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅިެގންާ ޝަނެއްާ
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މިތިއްބެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާލައްވ ާބަޔަކުާމީހުންނަށްާބަވަން،ާެއއްޗިހިތަކެއްާާ

މިއީާ ބަވަން،ާ ސަރުކ ރަށްާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ނުވަތަާ ބަވަންާ ސަރުކ ރަށްާ ގޮވަން،ާ

ކޭ.ާިމއީާހުސްެއކަނިާދެތިންާމީހެއްެގާާއެްއވެސްާއިންސ ފެއްނެތިާކުރެވެމުންދ ާކަމެ

 1380ޢަމަލ އިާޙަރަކ ތުންާހިނގައިެގންާއުޅޭާކަމެކޭާމިއީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާމީސްމީހުންނ ާާ

ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށްއެދިާާ އިންސ ފުވެރިކޮށްާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ދޭތެރޭަގއިާ

ސަރުކ  ކުރީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގވ ލަމޭ.ާ ރުންާއަޅުަގނޑުާ

ހުޅުމ ލެާހިއްކަންފައްޓަވަމުންާވިދ ޅުވީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް،ާޚ އްޞަކޮށްާމ ލޭެގާ

ާޯގތިެގދޮރުާނެތިފައިާތިބިާމީހުންނަށްާބޯހިޔ ވަހިކަންާހޯދައިދިނުމަށް....

ާ1385 

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށްާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިދަނީާފެއްޓެވިާ ކަންެވެގންާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާ.ާ

އެހެންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ ހިރުާއ ދަމް މަނިކުފ ނުާ އެނޭގ.ާ ަވުގތުހަމަެވއްޖެކަންވެސްާ އެހެނެއްނޫން.ާ

އޮތީ،ާާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެނޭގ.ާ  1390ވިދ ޅުެވއްޖެކަންވެސްާ

ފައްޓަ މިާމަޝްރޫޢުާ ވަމުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިާާމިކަންާމިއަދުާވެެގންާމިދަނީާ

ާާ ޚިލ ފަށޭ. ޮގވ ލުމ ިއާ ޮގވ ލިާ 2000ާާާާސަރުކ ރުންާ ރުފިޔ އަށް،3000ާާާާރުފިޔ އަށް،

ރުފިޔ އަށްާައކަފޫޓެއްާވިްއކަވަނީާކިހިނެްއެވެގންތޯ.ާއެތަންާހިއްކަންޖެހިފައ1500ާާާި

ާއެއިނީާައކަފޫޓަކަށް،ާކޮޑިފޫޓަކަށްާއެތަންާހިއްކަންޖެހިފައިާއެިއނީ.....

ާ1395 

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި

ާ

ާލ ރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާިވސްނަވ ލައްވ .ާދިވެހިާރައްޔިތުަުންާފެލ ލ ވަރު.46ާާާާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ ހިރުާއ ދަމް

ާ1400 

ޢިއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ ާ ގައްދޫާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެއްކެިވާބައެއްާވ ހަކަފުޅުެގާރޫޙަށްާަވރަށްާވަރުަގދައަށްާހަމަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު

މިީއާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބޭނުންވ ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުާ ތ އީދުކުރަން.ާ
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ސީ މިާވަރަށްާ ިގނަފަހަރުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްާ ރިޔަސްާ

އެބަާ ބޭނުންކުރައްަވިއެގންާ ލަފްޒުާ މިާ "ބަވ "ާ މީަގއިާ އެކިބޭފުޅުންާ  1405މަޖިލީހުެގާ

އެްއކޮޅުންާއަނެއްކޮޅަށްާއެާހަނުގރ މަކުރޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ޙައްލެއްނުވ  އެްއވެސްކަމެްއާ ދަންނަވަންޏ .ާބަވަިއެގންާ އެބަހުރުވައިންާ ނޭާ

ހިސ ބުާ ޯގސްވެފަިއވ ާ ިމާ މީަގއިާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދަން.ާ ޙައްލެއްާ އަަވސްާ މިކަމަށްާ ދެނެަގނެެގންާ

ވަރަށްާ އޯގ ވެރިާ ަވރަށްާ ިމކަންކަމަށްާ ފްލެޓ އިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީާ  1410މިއަދުެގާ

މައްސަލައެއްާާ ދޯޅުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެްއ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ހިތްވަނީާމިފަދަާ

އައުމުންާއެމަނިކުފ ނުާއިސްނަންަގަވއިެގންާމިކަންާޙައްލުކުރެވޭނެާއެންމެާރަނަގޅުާާ

މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނިޔަތުަގއިާ އެާ އެހެންވެެގންާ ހޯއްދަަވއިދެްއވ ނެކަމަށް.ާ މަެގއްާ

ދައް ވ ހަކަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާއިޞްލ ޙުެގާ ައޅުަގނޑުާ އެބޭނުންވަނީވެސް.ާ ކަންާ

 1415އެމް.ޑީ.ޕީެގާޕ ލިމެންޓްރީާުގރޫޕްަގިއވެސްާހަމަާމިރޫޙްަގިއާބައެއްާބޭފުޅުންާތިއްބަވ .ާާ

އަހަރުެގާސިންޑްރޯމްަގިއާތިއްބަވ 30ާާާާއެހެންނަމަވެސް،ާަމއްސަލަާިމޖެހޭާހިސ ބަކީާާ

ާާ ެގާވ ހަކަދައްކ ،ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމަހ8ާާުބޭފުޅުންާއެވ ހަކަދަްއކ ،ާއަނެްއބަޔަކު

ާާ 1ާާާާތިބެދ ނަން 2ާާާާއަހަރު، 3ާާާާއަހަރު، ެއކޮޅަށް،5ާާާާއަހަރު، މިކޮޅުންާ އަހަރުާ

ާާ ޙައްލެއް،30ާާާާއެކޮޅުން އުޅޭާ މިހޯދަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަކުންާ ކިޔަކިޔ .ާ އަހަރުާ

 1420ާާރައްޔިތުަުންާއެާބޭނުންވ ާިއޞްލ ޙެއްާނުވަތަާރައްޔިތުންނަށްާއެާޑެލިވަރކޮށްދެން

ހަވީރުާ ބޭނުންވޭ،ާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ބޭނުންވ ާ

ާާ ޖުލައިެގާއަދަދުަގއިާފްލެޓްާކެންސަލްވިާފަރ ތްތަކަށްާކޯޓަށ14ާާާާްނޫހުަގއިާއެބައޮތް

މިހ ރުާސަރުކ ރުނާްާ ައކީާ ެއޗް.ޑީ.ސީާ އެޗް.ޑީ.ސީން،ާ އެބައޮތޭާ ފުރުޞަތުާ ދިއުމުެގާ

ވ ާފަރ ތެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަނެއްާކަންފަތުންާއެބަާހިންގ ާފަރ ތުެގާޒިންމ ަގއިާ

މިތަނަށްވަދެ،ާ ކޯޓުާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަވެސް.ާ އިތުބ ރުނުކުރ ާ ކޯޓުތަކަށްާ  1425އިވޭާ

ިމކަމެއްާާ ކޯޅިެގންާ މީހުންާ ތިންބައިާ މިާ ކޯޅި،ާ ސަރުކ ރުާ މިތަނަށްވަދެ،ާ މަޖިލިސްާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވަތަާާޙައްލެއްނުވ ނެ.ާ ޙައްޤުތައްާ ބައެްއެގާ ހޭާ

އިހުމ ލުން.ާ ބައެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ ލިބިއްޖެކަމަށްާ އަދަބުތަކެއްާ ނުޙައްޤުންާ ބަޔަކަށްާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާާ މިތ ތިބިާ ނުވަތަާ ބޮލުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ މުޅިާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ އަޅުވ ކަށްނެތިން.ާ ބޮލުަގއިާ ބޭފުޅުނެްގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ  1430ރިއްޔ ާާހުރިހ ާ
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ާ މިކަންާ ިއސްނަންަގަވއިެގންާ އެބައޮތޭާ ޖ ަގ،ާާޙައްލުއެހެންވީމަ،ާ ކުރުމުެގާ

ކޮންބަެއއްތޯާާޙައްލު ހަނުގރ ަމކޮށްެގންާ އަނެއްބަޔަކުާ ެއްއބަޔަކުާ ފުރުޞަތު.ާ ކުރުމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޙައްލެްއނުވ ނެ.ާ މިކަމެއްާ ހޯދައިެގންާ ަގދަވަނީާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ

މިާޕެ މެންބަރުެގާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ވިލިމ ފަންނުާ ޓިޝަންަގއިާ

ޢ ންމުކޮށްާ ލިބިފައިވ ކަމަށްާ ފްލެޓްާ ުގރުއަތުންާ އެބަޮއވޭާ  1435ޕެޓިޝަންަގއިާ

އިޢުލ ންކުރުމަށްފަހުާއަލުންާދެވަނަާފަހަރަށްާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކޮށްާލިބިފައިވ ާޖުމްލަާ

ލި ުގރުއަތުންާ ކެނޑިއްޖެނަމަާ ޕޮއިންޓެއްާ ކެންސަލްވެާާޕޮއިންޓުންާ ފްލެޓްާ ބިފަިއވ ާ

ލިބިފައިވ ާާ ފޯމ އިާ ުމޅިާ އެމީހެއްެގާ ބަދަލުަގއިާ ދިއުުމެގާ ކެޓަަގރީއަކަށްާ އެހެންާ

އެމީހ ާާ އެއީާ ވ ހަކަ.ާ މަޙްރޫމްކޮށްލ ފައިވ ާ ޙަްއޤުތަކުންާ ކެންސަލްކޮށްާ ޕޮއިންޓްާ

 1440ރިާާކޮށްފައިާއޮތްާޯގސްކަމެއްނޫން.ާމިއީާެއޗް.ޑީ.ސީަގއި،ާދެންމެާަގއްދޫެގާޢިއްޒަތްތެ

އެބޭފުޅުނާްާ ނުވަތަާ އިހްމ ލުންާ ބޭފުޅުންެގާ އެޗް.ޑީ.ސީެގާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ މެންބަރުާ

އެހެންކަމަށްވަނީނަމަާ ކަމެްއ.ާ އޮތްާ ވެފައިާ ނ ޤ ބިލްވެެގންާ މިކަމަށްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގ....ާ.

ާ

މެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ނުކުތ އެއް،ާ މުޙަންމަދާުާނިޒ މ ބެހޭާ  1445ންބަރުާ

ާމުސްޠަފ .ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރައްޔިތުންާާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ަވރަށްިގނަާ ރ އްޖޭަގއިާ މައްސަލ ަގއިާ ފްލެޓްތަކުެގާ  1450ާހުޅުމ ލޭާ

ބަލިތައްޖެހިފައި.ާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ނަފްސ ނީޮގތުންާ ވަނީާ ާއެކިތަންތަނުންާ

ާހޮސްޕިޓަލްތައް.....ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ ނިޒ މ .....ާ  1455ާާނިޒ މ ...ާ

މަޖިލީހުެގާާ ނެންގެވޭނީާ މަޖިލީހުަގއިާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ޤ ނޫނުއަ ނުވަތަާ ހިނަގމުންދ ނަމަާ ކަމެއްާ ޚިލ ފަށްާ ޚިލ ފަށްާަގވ އިދ ާ ސ ސީއ އިާ
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ހަނދުމަފުޅުާ އެކަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ ހިނަގމުންދ ނަމަ.ާ ކަމެއްާ

ދ އިރ ެގާާ ތޮއްޑޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ ބެހެއްޓެވުންާ

 1460ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެުވމަށް.

ާ

ިމއަދުެގާާާްނބަރުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެ ޙ ލެއްަގއިާ ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ ަމއަކީ.ާ މީަގއިާ މިީއާ ާއ ދެ،ާ

ރައީސްާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެދުަގއިާ ޕްރްޯމޓްެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ

މަޖިލީ މިާ ސިންޑްރޯމެއްާ މިކަހަލަާ ވ ހަކަދައްކ ފައެްއނޯންނ ނެ.ާ ހުަގއިާކުށްވެރިކޮށްާ

ވ ހަކަައކީާާ ައޅުަގނޑުެގާ މިުއޅެނީ.ާ ކުރިައށްނުޮގސްެގންާ މައްސަލަތައްާ  1465އުޅޭތީާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާިމއަދުެގާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުެގާވަލީޢުލްާާ

މިކަންާ އޮތިްއޔ މުންާ ޯގސްވެފައިާ ކަންކަންާ މިފަދަާ ޒިންމ ެއކޭާ އަމްރުެގާ

އެބޭފުާ ިމއިންނެީވާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާ ަމޝްވަރ ކޮށް.ާ އިސްނަންަގަވއިެގންާ ޅ ާ

ާާ ލިޔެފައި އެބައޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ بَْينَُهمْ މިތ ާ ُشوَرٰى  މަޝްވަރ ކުރައްވ ށޭ.ާާާާَوأَْمُرُهْم 

ާާ  1470އަހަރޭާޮގވ ،ާމިކޮޅުނ30ާާާާްޒުވ ބުކޮށްާެއއްބަޔަކުާއަނެއްބަޔަކ ާދިމ ލަށްާކަލަޮގވ ،

8ާާާާ ތިބެދ ނެ އެހެންކިޔަންާ ޮގވ ،ާ މިާއަހަރ5ާާުމަހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަންދެންެވސް.ާ

ބޮޑުާާ މިއޮތީާ ނަިއސްެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންކަންާ ބޭނުންވ ާ ޑެލިވަރކޮށްދެންާ

ނޭދެވާޭާ ކްރައިސިސްއެއްާއައިސްފައި.ާޯގތިެގދޮރަކީާމަސްތުވ ތަކެްއޗ ިއާއެހެންާހުރިހާ 

ާދެކުނުާކަމެއްެގާފެށުންާއޮންނަާކަންތައް.ާމ ލޭަގއިާއަދިވެސްާއެބައުޅޭ،ާމައްޗަންޮގޅި

ބައްސަވަިއެގންާާ ޑިއުޓީާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1475ދ އިރ ެގާ

ާާ ނޮެވމްބަރު ޒިންމ އެްއ.ާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުެގާ މީހުން.ާ ފަހުނ11ާާާްނިދަންޖެހޭާ ެގާ

ޢަބްދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކޭ،ާ ާމައުމޫންާ ތިބެންވީކީ.ާާهللا މިތ ާ ކިޔ ކަށްނޫންާ ޙަމީދެކޭާ

ާާ.މިއަދުެގާސަރުކ ރު.ާ.

ާ

 1480ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އިޞްލ ޙުކުރަްއވ ށޭ.ާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވަނީނަަމާ އޮތްކަމުަގއިާ ދޯހަޅިކަމެއްާ ސަރުކ ރުަގއިާ ާއޭރުެގާ
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މިއަދުާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަންނަންޖެހޭނީ.ާ ވެރިކަމަށްާ ތަްއޔ ރުވެެގންނޭާ އެކަމަށްާ

މިތިބީ.ާާނުވެެގންދ ހިނދު ޖ ަގދޭންށޭާ ފުރުޞަތުދޭން،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ަގއިވެސްާ

 1485ާއިޞްލ ޙުކުރައްވ ށޭ....ާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާދެްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއިމިބޭފުޅުންެގާޙައްޤުތައްާހޯއްދަވަާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
 1490ާުވންާ:ޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެާ

ާ

ާާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ބެހޭޮގތުނާްާބަހުޝުކުރިއްޔ ާ ޕެޓިޝަނ ާ ާސްކުރެވެމުންމިދ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ އެދުނީ.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ާއެްއޗެއްާ

ތިާދޫކުރ އިރުާޝަރުތުހަަމވެެގންާުގރުއަތަށްޮގސްާާރައީސް،ާހުޅުމ ލެއިންާފްލެޓ ިއާޯގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަޢުލޫމ ތާުާ އެީމހުންނ ބެހޭާ ދޫކުރަނީާ ޯގތިާ ފްލެޓ އިާ މީހުންނަށްާ ހޮވޭާ  1495ުގރުއަތުންާ

އިންާޢ ންމުކޮށްާއަންަގވަމުންެވސްާއި.ާއެކަންާެއޗް.ޑީ.ސީއިތުރަށްާސ ފުކުރުމަށްފަހުަގ

ާާ މީހަކުވެސްާފްލެޓްާނުވަތަާާެގންދަވ .ާއެހެންކަމުންާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާކޮންމެ

މަޢުލޫމ ތުާ އިތުރަށްާ ހޮިވާ ުގރުއަތުންާ ޔަޤީންކުރަންވ ނީާ ލިބުނުކަމަށްާ ޯގތިާ

ުގރުއަތުންާާ ސޮިއކުރުމުންކަމަށް.ާ އެްގރީެމންޓްަގއިާ ސ ފުކުރުމަށްފަހުާ

ނޫނާީާ ފްލެޓްާ ެއމީހަކަށްާ ޔަޤީންކޮށްެގންނުވ ނެާ އެީމހަކުާ އަދިާ  1500ހޮވުނުކަމަށްވިޔަސްާ

ލިބުނީކަމަށް. އިތުރަށްާާާޯގތިާ ހޮވުނުކަމަށްވިޔަސްާ ުގރުއަތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ެއއްސަ ބޮޑުާ ޯގތިދޫކުރިއިރުާާބަބަމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރަންޖެހޭާއެންމެާ ވިލިނިގލިންާ ކީާ

ކުރިމަުގަގއިާާ އެކަންާ ހިނގ ފަިއވ ވުމ އެކު،ާ ކަންތައްތައްާ ބޭއިންޞ ފުންާ ވަރަށްާ

ޯގއްޗަާ ނުވަތަާ މީހުންނަށްާ އޮތްާ ޯގތިާ މީހުންނަށްވެސްާމ ލޭަގއިާ ލިބޭާ ބައެްއާ ކުންާ

 1505ވިލިނިގލިންާޯގތިާލިބިފައިާެއބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހުޅުމ ލެއަކީާޯގތިެގދޮރުާ

ާާ ބިމެއް. ހިއްކ ފަިއވ ާ މަޤްޞަދުަގއިާ ދޫކުރުމުެގާ ޯގތިާ މީހުންނަށްާ ާނެތްާ ެގާާهللا

ާާ އެބިންާއިސްމުފުޅުންާހިއްކަންާފެއްޓެވިާބިންާޯގތިާދޫކުރ ވަރަށްާބިންާހިކުމަށްފަހު

ވެެގންދިޔައީާރަންާބިމަކަށް.ާބިންާހިއްކަންާއަކަފޫޓަކަށްާޚަރަދުވިާައަގށްވުރެާއެތަްއާާ

ދަނާީާ މިހ ތަނަށްވެސްާ އަދިާ ެގންޮގސްފަިއވޭ.ާ ިވްއކަމުންާ ބިންާ ބޮޑުކޮށްާ ުގނަެއއްާ

 1510އެޮގތަށް.ާއެހެންކަމުން،ާޯގތިެގދޮރުާނެތްާނިކަމެތިންާއަދިެވސްާއެތިބީާރޮއެާރޮެއ.ާ
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ރަ އެްގރިމެންޓްކޮށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ލިބިާ ޯގތިާ ފްލެޓ އިާ ހުޅުމ ލެއިންާ ީއސް،ާ

ޑައުންޕޭމަންޓްާނުދެއްކިެގންާކިތައްާމީހުންތޯާޯގތިާނޫނީާފްލެޓްާދޫކޮށްލ ފައިާވަނީ.ާާ

މިާޕެޓިޝަންާހުށަހެޅުއްވިއިރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއެކަންާހަނދ ންާއެބަހުރިތޯ.ާ

މި ިމއަދުާސަރުކ ރުންާ މިޑައުންޕޭމަންޓްާއަތްފޯރ ފަށަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ވަނީާ

ާާ އެއްފަހަރ ާދައްކަންޖެހޭާޑައުންޕޭމަންޓް  1515މަސްދުވަހަށ60ާާާާްެގނެސްދެްއވ ފައި.ާއޭރުާ

ާބަހ ލައިެގންާދައްކ ..ާ.

ާ

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

ާއިންާމަނިކު.ާނިހ ންާޙުސަ

ާ1520 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިކަމުަގިއާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޙަިއސިއްޔަތުންާ މީހެއްެގާ ހުށަހެޅިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ާވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ދަންނަވަންާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލަށްާ އުޅުްއވ ާ ދަންނަވަންާ އެބަހުރިތޯއޭ،ާ ާހަނދުމަފުޅުާ

މިއުޅޭާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ މިފަހަރުާ ހުޅުމ ލޭަގއިާ މިކަމަކީާ ވ ހަކައ488ާާާާޭބޭނުންވަނީ،ާ  1525ފްލެޓްެގާ

އަޅުަގނޑުާމިދައްކަނީ.ާމިއީާބޮޑުާވިއްސ ރަިއެގާޒަމ ނުެގާވ ހަކަެއއްާނޫނޭ.ާއެބޭފުޅ ާ

ާހަމައިަގއިާހުންނަަވިއެގންާއެވ ހަކަާދައްކަވ ށޭ..ާ.

ާ

ާ

ޚިލ ފަށްާާާާނިޒ މ ބެހޭާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ޤަބޫލެއްާ  1530ނުކުތ އެްއކަމަށްާ

ވ ހަކަފުޅުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ނެންގެވޭނެ.ާ އެކަންާ ހިނަގމުންދ ނަމަާ ކަމެއްާ

އިސްމ ޢީލާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ ނިންމަވ ލެއްވުމަށްާ

ާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ރަީއސް،ާާާއިރ ެގާމެްނބަރުާާކ ަ ށިދޫާދ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމ ލ ނަން.ާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ  1535ާއ ދެ،ާ

ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާޮގތުަގއިާހުޅުމ ލެަެއިންާފްލެޓ އިާޯގތިާހޯދުމަށްާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ
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އެމީހުންނަށްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ލެއިންާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ ދޫކޮށްލަނާްާާާއެދޭާ ބިންކޮޅުާ ކުޑަާ ލިބޭާ

އެބައޮތްާާ ޯގތިާ ފްލެޓ އިާ ހަމަޖެހުނުާ ޮގތަށްާ ލިބޭާ ހުޅުމ ލެއިންާ ޤަބޫލުނުވެެގންާ

ިގނަާ ގޯއްޗަށްާއެދޭާ ފްލެޓ ިއާ ހުޅުމ ލެއިންާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ކެންސަލްވެފައި.ާ

ފްލެޓ  އިތުރަށްާ އަދިާ ޮއވެާ ކުޑަތަންކޮޅުެވސްާ ލިބޭާ މ ލެއިންާ ބޭނުންވަނީާ  1540އިާމީހުންާ

ާޯގތިވެސްާހޯދަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާމިާއައިޓަމަށް،ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމަށްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކުރިން މިނިމުނީ.ާ މިހިސ ބުާ އޮތްާ ކަނޑައަޅ ފަިއާ ވަުގތުާާވ ހަކަދެްއކުމަށްާ އޮތީާ ާ

ހުށަ ފަރ ތުނާްާއިތުރުކުރުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެހެންނަމަވެސް.ާ ލިބިފައި.ާ ތ އީދުާ  1545ހަޅައިާ

އެހުށަހެޅުންާވަނީާެގންދަވ ފައި.ާއަދިާޭއެގާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ނެތް.ާާ ލިބިފަެއއްާ ތ އީދެއްާ މިހ ތަނަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ނަޢީމްާ ޔޫސުފްާ

މިާއެޖެންޑ  މިހިސ ބުންާ މިކަމ ާާާާއެހެންވީމ ،ާ އަދިާ ބަލަން.ާ ނިމުނީކަމަށްާ އައިޓަމްާ

ުގޅިެގންާޢަމަލުކުރަމުންާެގންދަންާގަވ އިދުަގއިާއޮންނަާޮގތަކީާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާ

 1550މިމައްސަލަާފޮނުވުންކަމަށްވ ތީާހުށަހެޅިފައިވ ާޮގތަށްާަވކިންާކޮމިޓީއެއްާނެުގންާެއީއާާ

އަޅުާ ތަންދޭކަމެއްކަމުަގއިާ ގަވ އިދުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާމިމަޖިލީހުެގާ ނުދެކެން.ާ ަގނޑުާ

ކޮމިޓީއަށްާާ ޕެޓިޝަންާ މިމައްސަލަާ ޮގތުެގމަތީންާ ޮއތްާ ަގވ އިދުަގއިާ މިމަޖިލީހުެގާ

ބެހޭޮގތުންާ މިމައްސަލައ ާ ނިންމ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އައިޓަްމާ މިއެޖެންޑ ާ ފޮނުވ ާ

ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވިާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ

 1555ާނޑުމެންާޢަމަލުކުރ ާޮގތުެގމަތީންާއަމީންޢ ންމުާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.އަޅުަގ

ާ

ާ

މަނިކާުާާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވން: ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ

ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާާ ޕެޓިޝަނަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާއެދިަވޑަިއެގން މެންބަރުން. މެންބަރުާާާާ-1ފަިއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1560މ މިިގލީާ

ާާ އިބްރ ހީމް. އަޙްމަދުާާާ-2ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ

ާާ ާާާާ-3އީސ . އަޙްމަދު. ިއލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާ-4ެގމަނަފުށީާ

ާާ-5ދުާޝިފ ޤް.ާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަ މ ވަށުާދ އިރ ެގާާ
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ާާ ޖަމ ލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ާާއަބޫބަކުރުޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާާާާ-6. ވެލިދޫާ

 1565މަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާ-7ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދު.ާާ

ާާ ާ-9މީ.ާާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަޙުާާާ-8މުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.

ާާ އިބްރ ހީމްާރަޝީދު. މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މެދުާާާ-10މ ފަންނުާ

ާާ އ ޒިމް. ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާާާާ-11ހެންވޭރުާ ކެލ ާ

ޢަބްދުާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ގެާާާ-12މަޢުސޫމް.ާާهللا ދެކުނުާ ހިތަދޫާ

 1570މ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާ-13.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް

ާާ މަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަނާްާާާ-14މެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.

ފުަވއްމަލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤާްާާާ-15ޢ ދިލް.ާާ

ާާ މެންާާ-16ޙަސަން. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނދުާ ޢަބްދުމ ފަންނުާ هللاާބަރުާ

އުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާާާ-17ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާާ

18-ާާާާ ޢ މިރު. އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1575ތުޅ ދޫާާާ-19ކުޑަހުވަދޫާ

ާާ ރަޝ ދު. ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާާާާ-20ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ

މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާ އަޙްަމދުާ ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާާ-21هللا. ދ އިރ ެގާ މަހިބަދޫާ

ާާ މުޙަންމަދު. ރުޤިއްޔ ާ މެންބަރުާާާ-22މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ

ާާ ޤަސަމް. ޢިވ ާާާ-23މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ

ާާާ-24هللا.ާޢަބްދު  1580ާ-25ޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފް

ާާ ރިޔ ޟް. މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑުއްވަރީާާާާ-26ދ ންދޫާ

ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ27ާާާާިދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.ާާ

ާާ ޢަބްދުލްޙަމީދު. އަޙްމަދާުާާާ-28މެންބަރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މީދޫާ

މުޙަން ާާސިޔ މްާ ޢަބްދުއްރަޙީމާްާާާ-29މަދު. މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ

 1585ާهللا.ާޢަބްދު

ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީންާމައްސަލަާބެއްލެވުމަށްފަހުާފޮނުއްވ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާރިޕޯޓްާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހަށްާެގންނ ނަން.ާާ

. .ާަކުއްލިާމައްސަލ1590 
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ާ

ާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ އައިޓަްމ އެޖެންޑ ާ ޢިއްޒަތްތެރ3ާާާާިއަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ށްާ

ފުރުޞަތުާާާމެންބަރަކު އެމަްއސަލައަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ތީާ މައްސަލަެއއްާ ކުއްލިާ

އަރުވަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާކުއްލިާމައްސަލައެްއާާ

މެންބަރުާހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އެދިަވޑަިއެގންފައިވ ާ ާ1595 

ާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށްާ.

ާ

ާާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ މިމަޖިލީހަށާްާ`. ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ

ާހުށަހަޅ ާ

އޮާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބެންކްާ މައްސަލައަކީ،ާ ުގޅިެގންާކުއްލިާ ރިޕޯޓ އިާ އޮޑިޓްާ މޯލްޑިވްސްެގާ  1600ފްާ

އިސްާާ ކޯޓުެގާ ޖިނ ޢީާ ތަޙްޤީޤަށްާ ެގންދަވ ާ ކުރައްވަމުންާ ޕޮލިސްއިންާ މޯލްޑިވްސްާ

ޢަބްދު ާޤ ޟީާ މަކަރ ިއާهللا ވިދ ޅުވެާ ެގންދަވ ކަމަށްާ ހުރަސްއަޅަމުންާ މުޙަންމަދުާ

ފުލުހު ކަމެއްަގއި،ާ ސ ބިތުވ ާ ރިޕޯޓުންާ ނެރުނުާ ހުރިކަމަށްާ ންެގާޙީލަތްހަދ ފައިާ

ތަޙްޤީޤުކުރެއްވުމަށްާާ އެމައްސަލަާ ބައްލަވ ާ ހުރަސްއަޅުްއވ ާސަބަބުާ އޭނ ާ ތަޙްޤީޤަށްާ

 1605ވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމެވުމ ާުގޅިެގން،ާމިކަމަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ

ކުއްލިާާ މިމައްސަލަާ ވ ތީ،ާ ޚިލ ފުކަމެއްކަުމަގިއާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ޮގ މައްސަލައެްއކަމަށ އިާާމައްސަލަެއއްާ ކުއްލިާ މިކަމަކީާ ހުށަހަޅަން.ާ ތުަގއިާ

ާާ ކޮންމެހެންވެސް މަޖިލީހުންާ ވ ާާސްބަހުރައްޔިތުންެގާ މައްސަލައެއްކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭާ

)ހ( ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާާ-ސަބަބުތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ފަރުދ141ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަިމއްލަާ މ އްދ ަގއިާ ދައުލަތުެގާާވަނަާ ިވޔަސްާ  1610ކުާ

މަސަްއކަތ ބެހިާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ވިޔަސްާ މީހަކުާ ޙަވ ލުވެހުރިާ ހިންުގމ އިާ ކަމެއްާ

ރައްކ ތެރިކުރުމ އި،ާާ މިނިވަންކަންާ ކޯޓުތަކުެގާ ނުވ ނޭކަމަށ އި،ާ ފޯރުވަިއެގންާ ނުފޫޒުާ

ށްާކޯޓުތަކުެގާހައިބަތ އިާޤަދަރުާޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަކީާދައުލަތުންާކުރަންވ ނޭކަމެްއކަމަ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ފަނޑިޔ ރުންނަކ142ާާާީބަޔ ންކޮށްފަިއވ ކަމ ިއ،ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

)ށ( ކަނޑ ައޅ ފަިއވ ތީއ އި،ާ ބައެްއކަމުަގިއާ ާ-މުސްތަޤިއްލުާ  1615ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާންާފަނޑިޔ ރުންނ މެދ159ާާާުާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

އެފަރ  ބެލުމ އި،ާ ޝަކުވ ތައްާ އެޅުމަކީާާއުފުލ ާ ފިޔަވަޅުތައްާ އަޅަންޖެހޭާ ތްތަކ މެދުާ
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މިީއާާ ބ ރެްއކަމުަގއިާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ ތީއ ިއ،ާ ޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ވެރިކަނ299ާާާާްދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ އްދ ަގއިާ ަވނަާ

ޢަދްލުއިންޞ ފު މަޖިލީހުންނ އި،ާ ރައްޔިތުންެގާ ފަރ ތުންނ އިާ ޤ އިމުކުރުމުެގާހިންގ ާ ާ1620 

ބ ރުންނ އި،ާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންތަކުންނ އި،ާމުސްތަޤިއްލުާމަޤ މުަގއިާތިއްބެިވާާ

މީހުންނ އި،ާދައުލަތުެގާމަޤ މުތަކ އިާޙަވ ލުވެތިބިާމީހުންނ އިާއެަެންމެހ ާރައްޔިތުންާ

ޢަމަލުކުރަންވ ނެކ މުަގއިާާ ކިޔަމަންވެާ ފުރިހަމަަައަށްާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

)ރ(ބަޔ ންކޮށްފަ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާާާ-ިއވ ތީއ އި.ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ފަނޑިޔ ރެްއެގާާ ޤ ނޫނަކުންާ އެނޫންވެސްާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނުންާ ފުލުހުންެގާ  1625ނުވަތަާ

ނުވަތަާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ބ ރެއްާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގާ މަސައްކަތ ބެހިާ

ލިބިފައިނުވ ތީއާ  ފުަުލުހުންނަށްވެސްާ ނުވަތަާ ފަނޑިޔ ރުންެގާސަރުކ ރަށްާ އަދިާ ިއާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާާ ކަނޑައެޅިެގންާ ފޯރުވުމަކީާ ނުފޫޒުާ މަސައްކަތ ބެހިާ

)ބ( ާ-ޚިލ ފުކަމަކަށްވ ތީއ އި.ާ ނުފޫޒުތަކުންާާާ އެހެންވެސްާ ނުވަތަާ ސިޔ ސީާ

ޙައްޤުތަްއާާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރުމަކީާ ފަނޑިޔ ރުެގއެއްާ މިނިވަންާ  1630އެްއކިބ ވެފައިވ ާ

ދަ ދިވެހިާ ކޮންމެހެންާޙިމ ޔަތްކުރުމަށ އި،ާ ދެމެހެއްޓުމަށްާ އިސްތިޤްލ ލުާ އުލަތުެގާ

ބިރުާ ނުވަތަާ ނުފޫޒުފޯރުވ ާ ދ އިރ އަށްާ ޝަރުޢީާ ކަމަކަށްވ ތީއ ިއ،ާ ބޭނުންވެފައިވ ާ

ދެއްކުމަކީާެއްއވެސްާދިވެހިާރައްޔިތެއްެގާމަސްލަޙަތުާޭއަގއިާއެކުލެވިފަިއވ ާކަމަކަށްާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުއްލިާާާާވަނ71ާާަނުވ ތީާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

 1635މައްސަލަެއއްާހުށަހެޅީ.ާވީމ ،ާމިމައްސަލަާހުރިހ ާތިޔަާޢިއްޒަތްތެަެރިާމެންބަރުންގާެާ

ޮގތެްއާާ ތިބޭފުޅުންާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އަދިާ ެގންނަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ

ާނިންމަވައިދެްއވުމަކީާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(71ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެމައްސަލަައކ މެދުާ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަާ ަމއްސަލަެއއްާ ކުއްލިާ ވަނީ،ާ  1640ަގއިާ

ވޯޓުނަގ ނީާާސްބަހު ނަަގންވ ނެކަމަށް.ާ ވޯޓެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ ފެނޭތޯާ ކުރުމަށްާ

ޯވޓު ނަގ ާ މިޮގތުންާ ނުލ ކަމަށް.ާ ލިބުނީާާބަހުސަކ އިާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ ަގއިާ

ާ އެޖެންޑ ަގިއާާސްބަހުާއެމައްސަލައަކ އިމެދުާ ެއދުވަހުެގާ ކުރުމަށްކަމަށްވ ނަމަ،ާ

ފިޔަވަިއާާ ކަންކަންާ ހިނގ ާ މަތީންާ އ ދަިއެގާ ތެރެއިންާ ކަންކަމުެގާ ހިމަނ ފައިވ ާ
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ާ އެމަްއސަލައަކ މެދުާ ެގނެސްާ ހުްއޓުމަކަށްާ އެޖެންޑ ާ  1645ާސްބަހުޖަލްސ ެގާ

މަޖިލީހަށާްާހުޅުވ ލ  މައްސަލައ މެދުާ ހުށަހެޅުނުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނީކަމަށް.ާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތެއްާނިންމުމަށްޓަކައިާވޯޓެއްާނެުގމަށްާޖަހަންޖެހޭާރަނަގބީލާުާ

ދަންނަވ ލުމުެގާާ ވޯޓަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ އެދެން.ާ ޖެއްސެވުންާ

ކ ޑުކޮާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަނދުމަފުޅުކޮށާްާކުރިންާ ޗެކްކޮށްލެްއވުމަށްާ ޅުތައްާ

ދ އިރ ެގާާ ނައިފަރުާ މިދަންނަވަނީ،ާ މިވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ  1650އަރުވަން.ާ

މައްސަލަާާ ކުއްލިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މުޙަންމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ފެނިވަޑަސްބަހުމަޖިލީހުަގއި މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިއަގންނަވ ާާކުރެްއވުމ މެދުާ

ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.

ާ

 1655ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 64ާ1660ާވޯޓުާދެްއވީާ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

މެންބަރުންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަިއވެރިވިާ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު 67ާާެގާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާ.1665 

ާާ އަޙްމަދ67ާުޖުމްލަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާާ މަޖިލީހުަގއި މައްސަލަާ ކުއްލިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ސްކުރެްއވުމަށްާބަހުމުޙަންމަދުާ

މަޖިލީ ފ ސްކުރައްަވއިފި.ާ މަޖިލީހުންާ ާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާ ާާގަާހުެގ 72ާާވ އިދުެގ

އެހެންޮގތަކަށް ވަނީާ މ އްދ ަގއިާ ކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކުާާވަނަާ ކުއްލިާާާމަޖިލީހުންާ

ާާ ނުވ ނެއޭ.ާާބަހުމައްސަލަެއއްެގ ދިުގެވެގންާ ަގޑިއިރަށްވުރެާ ެއއްާ ވަުގތުާ ދެޭވާ  1670ސަށްާ

ާާ ދެވޭނީ ިގނަވެެގންާ މެންބަރަށްާ ހުށަހަޅ ާ އެމައްސަލަާ ހުށަހެޅުމަށްާ 15ާާމައްސަލަާ

އަދި ކޮންމެާމިނެޓޭ.ާ އެހެންާ ބޭނުންވ ާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ އެމައްސަލައ މެދުާ ާ،
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ާާ ިގނަެވެގން ދެވޭނީާ ނައިފަރ5ާާާާުމެންބަރަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ މިނެޓޭ.ާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށްާމިމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

15ާާާާ މިމައްސަލައ އި ައދި،ާ އަރުވ ނަން.ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާާމިނެޓްާ  1675ބެހޭޮގތުންާ

ާބޭނުންފުޅުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިހ ރުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިަގތުންާއެދެންާ.

ާ

މިހ ރާުާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބުނ ޮގތުންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާ ަވކިކުރެވ3ާާިމިވަނީ ބ ރ އިާާބ ރުާ ވެރިކަންކުރ ާ ބ ރ އި،ާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ އެީއ،ާ ާފަިއ.ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢަދުލުއިންޞ ފު ާާގ އިމުއަދިާ މި ބ ރު.ާ މިއޮންނަނ3ާާާީކުރ ާ ވަކިކޮށްފައިާ  1680ބ ރުާ

ކަންތައްކުެގާާ ކުރ ާ ެއއްބަޔަކުާ ޮގތަކަށް.ާ ނުފޯރުވޭާ ނުފޫޒުާ ބ ރަށްާ އަނެއްާ އެއްބ ރުާ

ޮގ ނުވަދޭވޭާ ބަޔަކަށްާ އަނެއްާ މިޮގތަށާްާތެރެއަށްާ މިކަންާ އެހެންީވމަ،ާ ތަކަށް.ާ

ފަރ ތަށްާ އަނެއްާ ކަންތައްތައްާ ކުރ ާ އެއްފަރ ތުންާ ފަރ ތަކަށްާ އެްއވެސްާ އޮންނައިރުާ

ެގންދެވޭނެާާ ކުރިއަށްާ އެކަންކަންާ ހުށަހަޅައިާ ފުލުސްއޮފީހަށްާ ތަޙްޤީޤުކޮށްާ

ާާ  1685ންާާބ ރުންކުރެާމިހ ރުާމިސ ލަކަށް،ާމިާފަނޑިޔ ރ3ާާުއެްއވެސްޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާމި

މައްސަލަތައްާ ހުށަހެޅޭާ ބެހޭޮގތުންާ އެމީހުންނ ާ ތަޙްޤީޤުކޮށްާ ބަލައިާ ކުށްތައްާ ކުރ ާ

އުފައްދަވ ފައި.ާާ ކޮިމޝަނެއްާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ އެބަޮއވޭާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ

ހުށަހަޅ ާ ަމއްސަލަތަްއާ ބެހޭާ އެބޭފުޅުންނ ާ ކޮމިޝަނަށްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ

ނުވަތަ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ މަސައްކަތްކުރ ާާާާއެބޭފުޅުންނަކީާ ޚިލ ފަށްާ ޝަރީޢަތ ާ

އެބޭފުޅުންނ ާާ ބައްލަަވއިާ ކަންތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ އެތަނުންާ ވަނީވިްއޔ ާ  1690ބައެއްކަުމަގިއާ

ދޭތެރޭަގއިާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތަކެއްާައޅުްއވުން.ާފަނޑިޔ ރުންނަކީާއެންމެާފަހުބަސްާ

ބޭފުޅުންކަމަށްވ ތީާާާބުނ ާމީހުންކަމަށްާވ ތީ،ާފަނޑިޔ ރުންނަކީާއެންމެާފަހުބަސްާބުނ 

ބަޔަކަށްާ އެްއވެސްާ މުސްތަޤިއްލުކޮށް.ާ ވަރަށްާ ތިއްބަވަންޖެހޭނީާ އެބޭފުޅުންާ

އަިމއްލަާ އަދިާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ނުހިންޭގނެ.ާ އަމުރެއްާ މަްއޗަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ

އޮންނަންޖެހޭނީ.ާާ ެއއްބ ރުލުންާ ކަންތައްތައްާ ކުރ ާ ކޯޓުތަކުންާ  1695މީސްމީހުންވެސްާ

ާާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާއެބޭފުޅުންނަށްާސަރުކ ރުެގާފަރ ތްތަކަށްވެސްާާކޯޓުތަކުންާނުޖެހޭނެ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ެއއީާ ދޭކަށް.ާ އެއްބ ރުލުންާ ފަރ ތްތަކަށްވެސްާ އެހެންާ 141ާާއަދިާ

ލަތުންވެސްާއަދިާެއހެންާފަރ ތްތަކުންވެސްާއްދ ާބުނ ޮގތުންާމިއޮންނަނީާދައުވަނަާމ 

އްާބެލުމަށްާެއއްބ ރުލުންދީާއެބޭފުޅުންާކޯޓުތަކަށްާޖެހޭނޭާކޯޓުތަކުންާބަލ ާމައްސަލަތަ
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އެްއޮގތަކަ ަމުގފަހިކޮށްދޭން.ާ ކަންތަކަށްާ ނުޖެހޭނެާކުރ ާ ފަނޑިޔ ރުންާ  1700ށްވެސްާ

ލަތުންާކުރ ާކަންތަކަށްާެއއްބ ރުލުންާދޭކަށް،ާއެާމަޖުބޫރުކޮށްފައެއްާނޯންނ ނެ.ާާދައު

މަ،ާކޯޓުތަކުެގާާއެހެންވީާާއެއީާކޯޓުތަކަކީާއެންމެާފަހުބަސްާބުނ ާފަރ ތްކަމަށްާވ ތީވެ.

މިނިވަންކަމަށްާާއިޚް އެބޭފުޅުންެގާ ޮގތަށް،ާ ކަހަލަާ އަންނަާ އުނިކަންާ ތިޞ ސްތަކަށްާ

ކަންތައްތަްއާާ ޮގތަށްާ ފަދަާ ބިރުދެއްކޭާ ެއބޭފުޅުންނަށްާ ޮގތަކަށް،ާ ކަހަލަާ ބުރޫއަރ ާ

 1705އީާފަނޑިޔ ރުންނަކީާވަރަށްާާކުރުމަކީާާއެއްޮގތަކަށްވެސްާެވެގންާވ ނެކަމެއްނޫން.ާއެާ

ނިންމ ާތްތެޙުތޫއަ އެބޭފުޅުންާ އެބޭފުޅުންނަކަށް،ާ ބައެއް.ާ ތިބޭާ ޮގތެއްަގއިާ ރިާ

އެބޭފުޅުންާ އޮންނ ނެ.ާ ފ ޑުކިޔުންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އަބަދުވެސްާ މައްސަލަތަކުަގއިާ

ެއކަމެްއާާ ރަނަގޅަށްާ ކިތަންމެާ ިވޔަސް،ާ ކުރުްއިވކަމުަގއިާ ކަންތަްއާ ރަނަގޅަށްާ

މޭާމީހ ާއޭނައ ދޭތެރޭާއެާަމއްސަލަާކުރެްއވިކަމުަގިއވިޔަސްާއިނދިކޮޅަށްާމައްސަލަާނި

 1710ނިންމިާފަނޑިޔ ރ ާދޭތެރޭަގއިާފ ޑުކިޔ ނެ.ާކޮންމެެވސްާެއއްފަރ ތަކުންާފ ޑުނުކިޔ ނެާާ

އެބޭފުޅުންނަކީާާ އެއީާ އަބަދުވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ

އެހެން ބައެއް.ާ ތިބޭާ މަރުޙަލ ަގއިާ ފަޑުކިޔުމުެގާ ަމުގމަުގމަތީަގއިާ ވީމަ،ާާފ ޑުކިޔުމުެގާ

ޙިމ ޔަތްކޮށްދީާާ ަވރަކުންާ ވެވުނުާ ޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބޭބޭފުޅުންާ އެފަދަާ

ިމާާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބަލަން.ާ ދެވޭތޯާ އެއްބ ރުލުމެއްާ އޮތްާ ދެވެންާ އެމީހުންނަށްާ

ފުލުސްާާ ެއއީާ ުގޅިެގން.ާ މަޢުލޫމ ތަކ ާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅީ،ާ  1715މައްސަލަާ

ުގޅިެގން ރިޕޯޓަކ ާ އޮޑިޓްާ އިންާާއޮފީހަށް،ާ ސަރވިސްާ ޕޮލިސްާ މޯލްޑިވްސްާ ާ

ޤ ޟީާާ އިސްާ ކޯޓުެގާ ޖިނ ޢީާ ކޯޓުންާ މިާ ތަޙްޤީޤެއްަގއިާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްާ އޭނ ާ މަްއޗަށްާ އެނ ެގާ ވިދ ޅުވެާ ނުދީެގންކަމަށްާ އެއްބ ރުލުންާ

މ ާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމެވިާނިންމެވުމުެގާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފަިއވު

އަޅުަގނޑުާާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ ސަމ ލުކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެކަންކަންާ  1720ުގޅިެގންާ

ތެރެއަށްާާ މުއަްއސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ މިޮގތަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅީ.ާ

ވެރިކަންކުރ ާފަރ ތުންާވަންނަމުންދ ކަމުަގއިާވަނީނަމަާއެންމެފަހުންާދުވަސްކޮޅަކުންާާ

ދިކޮޅަށްާވ ހަކަދައްކ ާހުރިހ ާމީހުންާާއެބޭފުޅުންނ ާއިމަޖިލިސްވެސްާމިފެންނ ނީާމިާާ

އެބައޮޭވާާ ފުލުސްެގެވސްާ ވައްދ ތަން.ާ ތަޙްޤީޤްކުރަންާ އޮފީހަށްާ ފުލުސްާ ެގންޮގސްާ

ދަށުން.ާާ ޤ ނޫނުެގާ އެބޭފުޅުންެގާ ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީާ އެބޭފުޅުންެވސްާ  1725ޤ ނޫނެއް.ާ

ހު ވަކިާ ތިއްބަވަންޖެދޫދެއްއެބޭފުޅުންވެސްާ ހުެގތެރޭަގއިާ ބޭރުވެެގންާހޭނީ.ާ ދޫދުންާ
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ނުވ ނެަެ.ާހަމަާމީހަކުާއެްއޗެއްާއަންގ އިރަށްާއެކަމަކ ާބިރުަގނެެގންޮގސްާއެކަމެްއާާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ އެއްޮގތަށްާ ޤ ނޫނ ާ އެބޭފުޅުންެގާ ނުޖެހޭނެ.ާ ެގތެރޭަގިއާާހުދޫދުކުރ ކަށްާ

ިމާާ އެބޭފުޅުންެގާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ޖެހޭނީ.ާ މަސަްއކަތްކުރަްއަވންާ އެބޭފުޅުންާ

 1730އްޔަތުާެގއްލޭޮގތަކަށްާެއބޭފުޅުންނަށްވެސްާއަމުރުތަކެްއާއެއްެވސްާފަރ ތަކުންާހައިޞި

މިާ ސަމ ލުކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވ ނެ.ާ އައިސްެގނެއްާ

ހުށަހެޅީ ޙުާާމައްސަލަާ ވަރަށްާ މައްސަލައަކަށްވ ތީއަޠޫމިއީާ ބ ވަތުެގާާމި،ާާތްތެރިާ

ހުންނަކަމުަގ މިޮގތަށްާ ނިންމުމެއްވެސްާމައްސަލަތައްާ ކޮންމެފަދަާ ވަނީިވއްޔ ާ އިާ

ބ ރުާވަކިކޮށްެގންާފުރިހަމަާޑިމޮކްރަސީއެއްާެގންދަންާއަޅުަގނޑުމެނ3ާާާްނިންމިދ ނެ.ާާ

ކުރަންވ ޮގތަ ކަންކަންާ މިއީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާކަވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ ިމއަދުާ ނޫންާ  1735ށްާ

ޢި ތިހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ ކަންތައްާ އްޒަތްތެރިާޤައުމުެގާ

ޚިޔ ލުދެްއވ ާ ރަނަގޅުާ ތިބޭފުޅުންެގާ މިކަމ މެދުާ ދަންނަވ ލ ނީާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

ހުރިހ ާާ ޮގވ ލުމަށްާ ސަރުކ ރަށްާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ވެެގންނުދ ނޭާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ

ާބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ1740 

ނުކުތ އެއްާާާދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާާާާ،ޝުކުރިއްޔ ާ ދިއްދޫާ

ާަެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1745 

ާާޢިއްޒަތްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މި މަނިކުފ ނުާ ރައީސް،ާ އިޢުލ ންކުރެއްިވާާބަހުތެރިާ ފެށުމުެގކުރިންާ ާސްާ

މެންބަރަށ72ާާާާްަގވ އިދުެގާާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދު ހުށަހަޅ ާ ދަށުންާ މ ްއދ ެގާ މިނެޓ15ާާާްވަނަާ

މިނެޓްާދެްއވ ނ5ާާާާެދެއްވ ނެކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންނަށްާާ

އެދިވަޑައިެގންފަިއވ ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރައްވ ތީާ އިޢުލ ންާ މަނިކުފ ނުާ ވ ހަކަާ

 1750ާނަށްާކިތައްާމިނެޓްތޯާދެއްވަނީާސ ފުކޮށްލަންާެވެގން.ާމެންބަރުން

ާ

ާ



 66 

ވ ހަކަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޮތްާ ަގވ އިދުަގއިާ އަކުރަށްާ އަކުރުންާ ހަމަާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާކިއިން.

ާާ ބޭފުޅުންނަށް ތިއްބެވިާ ދެންާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ މިނެޓ5ާާާްހަނދ ންވ ޮގތުަގއިާ

ހަމަ ވ ހަކަ.ާ ކީާާާާއަރުވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ އެްއޗެއްާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ އަކުރަށްާ  1755އަކުރުންާ

ދ އިރ ެގާާ މ ވަށުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ ހަނދ ންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާާ

ާ

ާ`.ާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 1760ާއަބޫބަކުރުާޒީޒުާޖަމ ލުާޢަޢަބްދުލް

ާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

ާ

ާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 1765ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވަރަށްާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ބޮތްާާޢިއްޒަތްތެރިާ މީެގާ ފިތިިއރުވެސްާ ާކެއްާާިގނައިރުާ

ާާާާ،ނުދިއްލޭާދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރޮޒައިނ ާއާ  ރަޖިސްޓަރއެއްނުވޭ. ާާމީަގއިާ އެތައް އަނެްއކ ެވސްާދެންާ އިރެްއވިފަހުންާ

ފިތ ލިއިރު ދެންާ އިޝ ރ ތެްއވީމަާ ބަލ ލަިއެގންާ ކުޑަކޮށްާ ާާާާމޭޒުދޮށުންާ އޭރުާާމިވީ،

އެހެންވީމ ،ާާ ވަރަށްިގނައިރުވެއްޖެ.ާ ވ ހަކަދައްކަވ ތ ާ މުޙަންމަދުާ  1770އަޙްމަދުާ

ކޮންާއްަގއިާކަމެްއެވސްާނޭނެގާއޮތީ.ާާންެގާފުރުޞަތުާިމހ ރުާކިހ ހިސ ބެއަޅުަގނޑުމެ

ފެށި ފެށުނީެގޕޮއިންޓަކުންާ ރަޖިސްޓަރކުރަންާ ސ ފެއްނުވޭ.ާާާާ،ންާ އެެއއްވެސްާ

ާއެހެންވެެގންާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.

ާ

ާ1775 

ައމީންޢ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަަަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޢުލޫމ ތާުާޝުކުރިއްޔ ާ ންމުާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސްާދިރިއުޅެންާމިޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ،ާާދެއްވ ޮގތުަގއި

މެޝިން ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިވ ޮގތަކީާ ެއއީާ ތެރޭަގއި.ާ ާާ،ދ އިރ ެގާ

ފިތ ލީމާަާ ތަންކޮޅަށްާ ތިވިދ ޅުވ ާ މެޝިނުަގއިާ މިހުންނަާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާމި 20ާާާާއަންނަނީ 20ާާާާމީހުން. ލޮކް ެމޝިންާ ފިއްތަވ އިރަށްާ ދެންާބޭފުޅުންާ  1780ވަނީ.ާ
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ޕްރިންޓް އެާ ާާމެޝިނުންާ ައނެއް އަނެއްކ ާ ދެންާ ނެީގމަާ ބޭފުޅުންނަށ20ާާާްއައުޓްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ެއއީކީާ އެހެންވީމ ،ާ ދޭ.ާ ެމޝިނުންާ ފުރުޞަތުާ ފިއްތަވ ލަްއވަންާ

އަމީންޢ  އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވ ކަެމއްނޫން.ާ ޔަޤީންކޮށްދެއްވ ާާއިދ ރީމޭޒުންާ ންމުާ

ާާ ވަޑަިއެގންނެވި އެދިާ ފުރުޞަތަށްާ ފުރަތަމަާ ތެރޭަގިއ20ާާާާޮގތުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ

ނަންފުޅުާ އ ދަމްެގާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1785ތުލުސްދޫާ

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާާރަޖިސްޓްރީވެފައިާއެބައޮތޭ.ާެއހެންކަމުންާއަޅުަގ

ޢިާ ދ އިރ ެގާ ާާމ ވަށުާ ޖަމ ލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ާާޢައްޒަތްތެރިާ 5ާބޫބަކުރަށް.

ާމިނެޓްއިރުާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްެވސްާދެންާއަރުވަމުންާެގންދ ނީާ.

ާ

ާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ  1790ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދެންެމާާ`.

އަޅުަގނޑުާާރައްޔިތުާއަބޫބަކުރުާއަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބްދުލްާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ާންެގާ

ައޅުަގާާާވ ހަަަކަދެއްކެުވން: ބޭނުންވަނީާ ޚުދުމުޚްދަންނަވ ލަންާ މިރ އްޖޭަގއިާ މިއުޅެނީާ ާތ ރުާނޑުމެންާ

ާާމެްއެގާޅަފަތުެގާދުވަސްވަރުަގއޭާ.ވެރިކަމެއްާއޮެވެގންާކަމުނުޮގސްާލިބިެގންާހެޔޮވެރިކަ

ޅަފަތު ހިންުގމަށްޓަކަިއާާމިއީާ ެއއްޮގތަށްާ ރޫޙ އިާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ދުވަސްވަރުާ ެގާ

ާާ  1795ބ ރުާވަކިވެފަިއާއޮންނަާއޮތުމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާިމ3ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވަނީ

މި ެގނަީއވެސްާ ވެރިކަމަށްާ ހ ސިލުކުަުރުމުެގާާއުފ ާާސަރުކ ރުާ މަޤްޞަދުާ ވެރިާ

ާާ ފެނިެގންާމިދިޔައީާރައްޔިތުންެގާާއުންމީދުަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

މަޖިލީހުެގާއިންތިޚ ބުެގާކުރިންވެސްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާބ ރު،ާޤ ނޫނުހެދުމުެގާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ ސަރުކ ރުންާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ދަށަށްާ ބ ރުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ބ ރު،ާ

މި އެޮގތުންާ ކުރެްއވިކަން.ާ ނުދިޔައީބ ރުާސަރުކ ާާމަސައްކަތްާ ދަށަށްާ ާާރުެގާ  1800ދެންާމަ

ާާ ޢަދުފެށިމަސައްކަތް މިދިޔަީއާ ާާެގންާ ބ ރުގ އިމުލުއިންޞ ފު ސަރުކ ރުެގާާާާކުރުމުެގާ

އިާތަފ ތުާމަށްޓަކައިާތަފ ތުާފޯރަމްތަކުަގއާ ދަށަށްާެގންދިއުުމެގާމަސައްކަތް.ާމިކަބ ރުެގ

ާާ ޢަދުލުއިންޞ ފު ހިގ އިމުތަޤްރީރުތަކުަގއިާ ނިޒ މްަގިއާ މެނިވަޑައިަގންނަވ ާާކުރުަުމުެގާ

ާފަނޑިޔ ރުންނަ ފ ޑުކިޔުންށްާ މަސައްކަތްޕުޅަށްާ އިތުރުެވެގންާާއެބޭފުޅުންެގާ ތައްާ

ޚަބަ ވަޞީދިޔަކަންާ ފަތުރ ާ ހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1805ޮގތެްއަގިއާާމަކަންބޮޑުލަތްތަކުންާ

141ާާާާއައީާފެންނަމުން.ާހަމައެޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ވަނ142ާާާާަވަނަާމ އްދ އ އި

ާާއިލުދުޢަާާމ އްދ އަކުންާާމ އްދ އ އިާއަދިވެސްާކިތަންމެ ާކުރުމުެގާބ ރަށްގ އިމުންޞ ފު
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ނިުގޅަ މިނިވަންކަންާ އަީއާާއިާލިބިފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ ވ ހަކަފުޅުތަްއާ ަގނެވޭފަދަާ

ާާ ޢަދުލުއިންޞ ފުފަތުރަމުން.ާ ރައްޔިތުންެގާާގ އިމުާާމަޤްޞަދަކީާ ބ ރަށްާ ކުރުުމެގާ

 1810ިވޔަސްާާކަމަށްޮގތަކަށްާއެކަންތައްާދިޔަހިތްތަކުަގއިާއޮތްާއިތުބ ރުާެގްއލުވ ލުން.ާކޮންމެ

ާާ އެހެންާާގ އިމުޢަދުލުއިންޞ ފު ދައުލަތުެގާ ޙ ލެއްަގއިާ އެއްެވސްާ ބ ރަކީާ ކުރުމުެގާ

މުޢައްސަސ ެއއްނޫން.ާ ވ ޖިބުކުރ ާ ޤ ނޫނުާ ދިނުމަށްާ ެއއްބ ރުލުންާ މުޢައްސަސ ތަކަށްާ

ާާ ޤައުމެއްަގއި ާާއެހެނީާ ހުރިހ ކަމެއް، ހިނަގމުންޮގސްާާހިނގ ާ ކަންތަްއތައްާ ހިނގ ާ

މަރުޙަ ާާއެންމެފަހުާ ޢަދުލުއިންޞ ފު ބ ރަކީާ ބުނުމުެގާ ފަހުބަސްާ އިމުކުރުމުެގާާގ ލ ަގއިާ

ކަހަލަޮގތަކަށްާާ ފޯރުކޮށްދޭާ އެހީތެރިކަންާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ  1815ބ ރު.ާ

ާާޢަދުލުއި އޮވެއްޖެގ އިމުންޞ ފު ބ ރުާ މިނިވަންކަމ މެދުާާކަމަށްވ ނަމަކުރ ާ ާއެފަރ ތުެގާ

މަ ކުއްލިާ އެހެންވީމ ،ާ އުފެދޭނެ.ާ ހުސުވ ލުާ ށަހަޅުއްވ ދެއްވަމުންވެސްާާއްސަލަށްާ

ދ  ފަދައިންާނައިފަރުާ ވިދ ޅުވިާ މުޙަންމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ާާ ާާގ އިމުާޢަދުލުއިންޞ ފު އެހީކުރުމުެގ ފަރ ތްތަކަށްާ އެހެންާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްާބ ރަކީާ

 1820ަގށްާާންމެާކޮޅުމަކަެމއްާދ ންވ ާއެާާޤ ނޫނުާލ ޒިމްކުރ ާބ ރެއްނޫން.ާއެާބ ރަކީާހުރިހ 

ސްާބުނެާއެކަންާފައިސަލ ކޮށްދެްއވުމަށްޓަކައިާއޮންނަާބ ރެއް.ާާމަާއެންމެފަހުބަދިޔައީ

އެހީއެ ފަރ ތްތަކަށްާ އެހެންާ ތުޙްފަރ ތުންާ ނުފޯރުކޮށްދިނުމުެގާ މަތުަގިއާާތެރިކަންާ

ޯގންޏެްއާާާޑިމޮކްރަސީެގާބޮލުަގިއއަޅ ާތެތްތަޙުޤީޤުކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާރީތި

ރީތިާާކަމު ޑިމޮކްރަސީެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަަވން.ާ އަޅުަގނޑުާ ަގިއާ

ެގންދ ކަމަށްވ ނަަމާާ ކުރިައށްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ހެޔޮވެރިކަމެްއާ  1825އުސޫލުންާ

ޢަދުލުއިންޞ ފުާޤ އިމުކުރުމުެގާބ ރުާމިނިވަންކޮށްާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ެއއްޮގތުަގިއާާ

ފަރ ތްތަކުން ހުރިހ ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާާބެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ މަަަސައްކަތްކުރުަމކީާ

ނަމަވެސްާާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެހެންވީމ ،ާ ލ ޒިމްކުރ ކަމެއް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ޤަރ ރަކުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނަމަވެސްާ އެނޫންޮގތަކުންާ ނުވަތަާ

އެާ ނެރުމަކީާ ައމުރެއްާ ކޯޓުންާ ކަމަކަށްާ ކުރ ާ ކޮމިޝަނަކުންާ  1830އުފައްދަވ ފައިވ ާ

ާރ ތަށްާބަދުނ މުެގާބަސްތައްާލިބި....ފަ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފުަވްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤާްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،

ާ.ާާމުފީދު
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ާ1835 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ކުއްލިއަކަށްާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މައްސަލައަކަށްވ ތީާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުނުާ ާާ

ހަނދ ނަކަށްާނ ދޭ.ާއަޅުަގނޑުާާާާވ އިރުާެއހ ާިގނަާކަންތައްތަކެއްކުއްލިައކަށްާތަްއޔ ރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ވޭތުވެދިޔަ ިމއުޅެނީާ ނޭނިގެގންާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރ30ާާާާުސ ފުކޮށްލަންާ  1840އަހަރުާ

ހިފ  ފަނޑިޔ ރުންާ ޤ ޟީންތަކ އި،ާ ކިތައްާާފެށުނުތ ާ ހައްޔަރުކުރަންާ ާ

ސ ފުކޮށްދެއްވަފ ނަންތޯ.50ާާާާާާ،ތޯއ40ާާޭާާ،ދަޮގނޑިތޯއޭނއަ އަދަދުާ ޖެއްސީ.ާ ާތޯއޭާ

ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ  1845މެންބަރުާާާނިޒ މ ބެހޭާ

ާ ާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ އަރުަވންާ ފުރުޞަތުާ ދ އިރ ެގާާައޅުަގނޑުާ މ ވަށުާ

ޖަމ ލުާާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ކުރިއަށްާާާާއަބޫބަކުރުޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

ާާއ ދެ،ާމައްސަލައަކީާމިއީާއަޅުަގނާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ  1850ާތ ރުކަންާައހަރުެގާޚުދުމުޚ30ާާްޑުމެންާވޭތުވެދިޔަ

ަގނައުމަށްޤަބޫލުކޮށްެގންާއަބޫބަކުރުާޒީޒުާޖަމ ލުާޢަޢަބްދުލް ހެޔޮވެރިކަެމްއާ ކޮށްދޭނެކަމުެގާާާ ހެޔޮވެރިކަމެއްާ ާޓަކަިއ،ާ

ވެރިކަންކުރަމަށްާާާވ ހަަަކަދެއްކެުވން: ދެްއކުމަކ30ާާާީއައިސްފައިާާާާވަޢުދ އެކުަގއިާ ވ ހަކަާ ާާއަހަރުެގާ

އިންތިހ .ާާ ެއކަންނުކުޅެދުންތެރިކަމުެގާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން،ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ތަްއާ

ވެއްޖިްއޔ ާެއްއވެސްާާ.ާކުރަންއްޖިްއޔ ާހ ސްާބަހަނ ާދައްކ ނެކަމެއްާނުކުރެވިާާމީހަކު

ާ ެއހެންވީމ ،ާ ނުދަްއކ ނެ.ާ 30ާބަހަނ އެއްާ ކަންތަްއާާާ ވ ހަކައަކީާ  1855އަހަރުެގާ

ނުކުރުމަށްޓަކައިާދަްއކ ާވަރަށްބޮޑުާބަހަނ އެއްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާ

ކުރީ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޚުާާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ތ ރުކަމަކީާާދުމުޚްސަރުކ ރުެގާ

ބ ރެްއެގާާ ލިބިވަޑައިެގންފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އޭރުާ

ޢަދުލުއިންޞ ފު.ާ އޭރުެގާ ބ ރެއް.ާ އޮންނަާ ލިބިވަޑަިއެގންފަިއާ ސަބަބުންާ

 1860ާ..ާ.ގ އިމުާޢަދުލުއިންޞ ފު

ާ
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ާާާމަނިކު.ާންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ހުޅުހެާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1865 

ދައްކަވ އިރުާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ެއވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ދައްކަވ ާ އެވ ހަކަފުޅުާ ާމިހ ރުާ

މިރ ާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއަގިއާ ެއްއެވސްާ ވެރިކަމަކަށްއެނިގވަޑައިނުަގންނަވ ާ ާާއްޖޭެގާ

މަސްދުވަހަށްާޖަލަށްލ 9ާާއަހަރ 14ާާާތ ރެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއީާާޚްމުދުޚު

ާާ....އަނިޔ ކޮށްފައިާތިބިާމީހުން.
ާާާ1870 

ާ

ނުކުތ އެަެއްކަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުން: ޢިއްޒަތްނިޒ މ ބެހޭާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ މެންބަރުނާްާމަށްާ ތެރިާ

ކެތްތެރިވެަވޑަިއަގންނަވ ތި.ާާކެތްތެރިެވވަޑައިަގންނަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ތި.ާ

އަޅުަގނޑުެމންެގާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާާމަށްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެަެއްކަ

މަްއސަލައަށް. މެންބަރުކުއްލިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު....ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ..ާ1875 

ތެރިާމެންބަރުންާ..ާޢިއްޒަތްރިާމެންބަރު.މަޑުކުރަްއވ .ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާޢިއްޒަތްތެ

ޢިއްޒަތްއަރި އެދެން...ާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާހުންާ އަރިހުންާ މެންބަރުންާ ތެރިާ

ޢިއްޒަތްއެ މެންބަދެން...ާ ާާތެރިާ ެއދެން، އަޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ ާާގެާއަޅުަގނޑުމެންރުންާ

ެއްއޮގތަށް ސުލޫކ އިާ ެގންދެވުމަށްާާމިމަޖިލީހުެގާ ޑުމެންާާއަޅުަގނާާ.ކަންތައްތައްާ

އެބަޖޭހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ މިކަންތައްތަކެްއާ  1880ހަޅޭއްފަޅޭއްލަވަިއެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ނަމޫނ އަކަށްވ ން.ާ ކުރިމަތީަގއިާ ރަްއޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެންމެންވެސްާމިތިބީާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކޮށްެގންާމިތަނަށްާައއިސް.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ާހަޅޭއްފަޅޭއްލަވ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަމިއްލަާވައުދުތަކ އިާާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުގައި

ކޮށްެގންވ ނެާާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހޭދަކުރުމަކީާ ަވުގތުތަކެއްާ މިތަނުަގއިާ ޚިލ ފަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ތިޔަާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ  1885ކަމެއްނޫންކަމަށްާ

ާާ ވަޑައިެގންނެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާަގއިާބައިވެރިވެާސްބަހުމެންބަރުންާކެތްތެރިކަމ އެކުާމި

ޙުރުމަތްތެރިކޮށާްާ ަގވ ިއދަށްާ މަޖިލީހުެގާ އެއ އެްއކޮށްާ އަދިހަމަާ ދަންނަވަން.ާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ިއލްތިމ ސްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިތްތެވުމަށްާ
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ޖަމ ލްާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ މިއަރުވަނީ،ާ

 1890ާހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާވ ާއަބޫބަކުރު

ާ

ެގންދެވޭތޯާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމ ަވށު ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަތަކެްއާާާއަބޫބަކުރުާޒީޒްާޖަމ ލްާޢަޢަބްދުލް ޚަްއސ ސީާ ވަރަށްާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ާމަސައްކަތްކުރ ނަން.ާ

އުޅުނީ،ާވޭތުވެދިޔަާސަރުކ ރަކީާއަޅުަގާނާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ ދެްއކޭކަން.ާ ޑަށްާ

ެއއްބ ރެްއެގާާ ބ ރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ އޮތްޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އޮތްާ  1895ކުރިންާ

ބ ރުާވަކިކުރ 3ާާާޮގތުަގއިާއޮތްާސަރުކ ރެކޭ.ާެއޮގތްާކަމުނުޮގސްެގންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

މިއުޅެ ެގނެސްެގންނޭާ ދަންނަވ ލީ....ާާހެޔޮވެރިކަެމއްާ ެއވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ާނީ.ާ

ާ

ެގންދަވ އިރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްާ މެންބަރުންާ އެހެންާ މަޖިލީހުަގއިާ މަތިންާ ނުވ ނެޮގތެްއެގާ  1900ދަތިާ

ާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ ހޭދަާއަޅުަގނޑުާ ަވުގތުާ ކެތްތެރިކަމ އެކުާ މަޖިލީހުަގއިާ

ނުކުމެާާ ބޭރަށްާ ެމންބަރަކުާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ ކުޑަިއރުކޮޅަކަށްާ ނުކުރެވޭނެކަމަށްވަންޏ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތެއްކަމަށް.ާ ރަނަގޅުާ ވެދ ނެާ އެެވސްާ ވަޑައިެގންލެއްވުންވެސްާ

)ވަުގތު މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮޅަކަށްފަހު(ާމެންބަރު،ާ

 1905ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރި،ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

ން.ާާއްވުާރިޔ ސަތުންާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލެ .5



ާާާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއިތުރަށްާދަންނަވަންދެންާމެދުކަނޑ ލީ.ާަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1910 
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