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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /24 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ  24ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ 2009ޖުލައި  22 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 29 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ށި ގަޑި: ޖަލްސާ ފެ 

 

 ށް  11:02ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:03ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:37 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  2އި ަގޑިއިރާ  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا ޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާ ރިޔާސަތު: 

 

 70 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ68ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 73ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރުދެކު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަ 

 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 

 ރު ޢަލީ ޢާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން  

 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 

 ޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާ 

 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 

 ބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެން

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 އިނާ އާދަމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒަ

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެން

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުފޮނަ

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ޙަންމަދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް



 V 

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا މެންބަރު ޢަބްދު  ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 

 - : ން މެންބަރު ތިއްބެވި    ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓަރ އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  11 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  ުކޮމިޓީގައި(އިންޓަވަލަށްފަހު، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދ ނާޝިޒް، އޭދަފުިށ )އިންޓަވަލްކުރިން  ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

އުުތ ހިަތދޫ  އަދި  ފަހުމީ،  އަލްޙާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ސަލީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ  އަސްލަމް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރު 

އީވާ ޢަބްދު  އިންޓަވަލަށްފަހު،ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  هللا، ގަލޮޅު  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ،  ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ 

   ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޖަލްސާއިން   މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދުއަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު، 

 ،ުކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު،  هللا، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

  ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް   ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ24ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ17ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާބުދ2009ާަާޖުލައ22ާިާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلى
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ާ

ާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ާތިއްެބވީ ާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެން ާޖަލްސ އަށް ާމެންބަރުން.35ާާމިވަގުތު ޢިްއޒަތްތެރި

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާޢިްއޒ1ާަމިއަދުގެ ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާމިއޮތީ، ާނަންބަރަކަށް ތްތެރިާވަނަ

ާޓް ާހައުސިންގ، ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާމުޙަންމަދު، ާޢަލީ ާއެންޑްާމެންބަރު ާރ ންސްޕޯޓް

ާއަޅުާ ާސުވ ެލއް. ާއަސްލަމ ކުރަްއވ  ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިްލ  15ގަނޑުާއެންަވޔަރަމަންޓް

ާން.ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަ

ާ

ާމިާާޢަލީާެމންަބރުާދ އިރ ގެާވެލިދޫ ާރައީސް.ާމިއަުދާއަުޅަގނޑު ާިޢއްަޒތްތެރި ާނިސްޓަރާއޮްފާ`.ާޝުކުިރއްޔ 

ާމުޙަންމަދުާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަމުޙަްނމަދުާ ާައލްފ ޟިލް ާއެްނވަޔަރަމަންޓް ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ހައުސިންގ،

ާސުވ ލަީކ،ާ ާބޭނުންވ  ާކުރަން ާދިރިުއޅެމުންާާވެލިޫދއަކީ.ނއަސްލަމ   20ޮބުޑާއ ބ ދީެއއް

ާގޯސް ާފެން ާވަަރށް ާނުކުެރވޭ ާބޭނުން ާތަޣަްއޔަރުވެ ާފެން ާރަށުގެ ވެފަިއވ ާއަންނަ،

ާއެކަށޭނެާ ާހިންދުމަށް ާފެން ާބޭނުންކުރެވޭ ާނަޖިހ އި ާމިރަށުަގއި ރަށަކަށްވެފަިއ،

ާ ާނިޒ މެއް ާނަރުދަމ  ާރަށެެކވެޤ ރަނގަޅު ާބޮޑު ާވަރަށް ާމުހިންމުކަން .ާއިމްކުރުމުގެ

ާ ާސުވ ލަީކ، ާފުރަތަމަ ާކުެރވޭ ާފެްނވަރަކަށްާާރަނގަޅުާވެލިދޫަގއިާ.ނާ-1މިގޮތުން

ާާވ ދެއްވ ގޮތަށްހައްދަާނިޒ މެއްާނަރުދަމ ގެ ާސުވ ލު،2ާާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ.  25ވަނަ

ާއިމްކުރުމަށްާއެްއވެސްާމަަސއްކަތެއްާކުރެވިަފއިވޭތޯާޤ މިރަށުގައިާނަރުދަމ ާނިޒ މެއްާ

ާކޮބައިތޯ ާސަބަބަކީ ާލަސްވ  ާމިކަން ާހޯދުމަށްާާ.އަދި ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާމިކަމަށް އަދި

ކުރެވިަފއިވ ނަމަާއޭގެތަފްސީލަީކާމަަސއްކަތްާާ.އެްއވެސްާމަަސއްކަެތއްާކުެރިވފައިވޭތޯ
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ާކޮބައިތޯ ާނ3ާ. ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑު ާސުވ ަލަކށް ނަރުދަމާ ާވެލިދޫަގއި.ވަނަ

ާކިހ ތ ކުތޯ ާފެށޭވަުރވ ނީ ާމަސައްކަތް ާނިމޭނެކަމަށްާާ.ނިޒ މްގެ ާމިމަސައްކަތް  30އަދި

ާކިހ ތ ކުތޯވެލަފ ކުރެ ާހައްަދވައިެދއްވުނީ ާލިބޭނެޮގތެއް ާަޖވ ބު ާިމސުވ ލުތަކަށް ްނާ.

ާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢަލީާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވަންއޮތީ،ާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާައޅުަގނޑު ާޖަވ ުބގައި ާސުވ ލުތަކުގެ ާކުރެއްވި  35ާމުޙަންމަދު

ާނަރުދަމ ގެާާޙަންަމދުާާމުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާމި ާފެނ  ާެއއްފަދައިްނ ާރަށްތަެކކޭ ާގިނަ ާވަރަްށ ާރ އްޖޭެގ ާނ.ވެލިދޫއަީކ

ާރަެށއްކަްނާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާދިމ ވެފައިވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމައްސަލަ ާފަށަލައިގެ ާފެން ބިމުގެ

ާޤ އިމުކުރުމަށް ާނިޒ މެްއ ާނަރުދަމ ގެ ާިމރަށުގައި ާއެނގޭ. ޓަކަިއާއަޅުގަނޑަށްެވސް

ާޑިވެލޮޕްމަންޓްާ ާްފރެންޗް ާެއއީ ާއޭ.އެފް.ޑީ، ާހެދުމަށް ާޑިޒައިނެއް ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާއެކަމަށްާ ާހަމަޖެހި ާއެޯލނު ާއެލޯުނގެ، ާއެބައޮތް. ާހަމަޖެހިފައި ާލޯނެއް  40އެޖެންސީގެ

ާޓެންޑަރާ ާއިޢުލ ންކުރެވި ާހޯދުމަށް ާކޮންަސލްޓަންޓަކު އެމަސައްކަްތކުރ ނެ

ާމެުދެވރިކޮ ާބޯޑް ާޮހވިާއިވެުލއޭޝަން ާއެަބޔަކު ާިއވެލުޭއޓްކޮށް ާބަޔަުކވެސް ށް

ާޑްރ ފްޓްާ ާހެުދމަށްޓަކައި ާެއގްރީމެންޓެއް ާޑްރ ފްެޓއް، އެމީހުންނ އެކީަގއި

ާެއާ ާފޮނުވިފައި. ާމިހ ރުވަނީ ާއެޕްޫރވަލްއަށް ާޭއ.އެފް.ީޑގެ ާތަްއޔ ރުކޮށް އެގްރީމެންޓެްއ

ާ ާފޮުނވިފަިއވަނީ 9ާާއެގްރީމެންޓް ާައޅުގަނ2009ާޖުަލއި ާދެން،  45ުޑާގަިއ.

ާކޮންސަލްޓެންސީާ ާިޑޒައިްނކުުރމަށް ާނިޒ މް ާނަރުދަމ ގެ ާވެލިދޫެގ މިއުންމީދުކުރަނީ

ާހަވ ލުކުރެވޭެނކަމަށް.ާ ާއެހެންީވމ  ާތެޭރަގއި ާަމސްދުވަހުގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް މަސައްކަތް

ާނަރުދަމާ  ާއެކަަމުކ،ާހަމައެކަނި ާއެއީ ާދެން، ާއެޕްރޫވަްލއ އެީކގައި. ާއޭ.އެފް.ޑީގެ އެއީ

ާޑިަޒއިން ާފައިސ އެއްނޫްނާނިޒ މުގެ ާކުރ ނެ ެގާމަސައްަކތް.ާމަސައްކަްތާޢަމަލީގޮތުން

ާޢަމަލީާ ާމިމަަސއްކަތްކުރުމަށް، ާހަމަޖެހިފައިވަނީކީއެއް. ާތެޭރގައި ާލޯނުގެ  50އޭ.އެފް.ޑީގެ

ާމިމަޖިލީހުގައިާ ާަތުކރ ރުކޮށް ާއަުޅގަނޑު ާބޭނުންވ ނެ. ާފަިއސ  މަސައްކަތްކުރުމަށް

ާމަސައްކަތްކު ާމިފަދަ ާހިންގުމަށްާދަންނަވ ފައިވ ނެ ާމަސައްކަތްަތއް ާޢަމަލީ ރުމަށް

ސަރުކ ރުންާމިހ ރުާގެންގުޅޭާސިޔ ސަތަކީާކޮބައިކަން.ާއެިސޔ ސަތުގެާތެެރއިންލ ފަިއާ

ާޢަމަލީާ ާމިކަމުގެ ާމިމަސައްކަތްތައް، ާއަުޅގަނުޑމެންނަށް އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާހަމަޖެހިގެންދ ނެ.ާދެން،ާއަ ާއެއިންތިޒ މް ާފައިސ ާނޫނީ  55ޅުގަނޑަްށާމަސައްކަތްކުރ ނެ
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ާދުވަހެއްަގއޭާ ާމިވެނި ާދަތި ާވަރަށް ާދަންނަވަން ާކުރިން ާހަމަޖެހުމުގެ އެކަންތައްަތއް

ފެށޭނީ.ާދެން،ާއަދިާމިވެނިާދުވަހެްއގައޭާނިމޭނީ.ާއެކަމަުކ،ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަންާ

ާބޮޑަށްާ ާމިމައްސަލަ ާތެރެއިން ާރަށްތަކުގެ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާރ އްޭޖގައި ނ.ވެލިދޫއަކީ

ާއެކަމުެގާދިމ ވެފައި ާމުހިންމުކަމެއްދޭންޖެހޭާރަށެއްކަން ާވަރަށް ާެއއީ ާރަށްކަމ  ާެއއް ވ 

ާއަުޅގަނޑަްށާ ާއުންމީދުކުރަން ާއަުޅގަނޑު ާަބލ ފައި. ާމިންވަރަށް ާއޮތް  60ޙ ލަތު

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާަޖވ ބުދެިވްއޖެކަމަށް. ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރެްއވި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއިތުުރާާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ާގުިޅގެން ާޖަވ ބ  ާއެެދްއވި ާވަޒީރު. ާިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔ 

ާފެލި ާއަރުަވއިފިން. ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ާބޭނުންފުޅުވ   65ދޫާސުވ ލުކުަރއްވަން

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމް.ާ

ާ

ާރައީާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާމިމަޖިލީހުންާ`. ާއ ދެ،  ސް.

ާގިނަާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޔޫޞުފްާނަޢީމް ާފޫހިކަގިނަާއެންމެ ާއަދި ާވީހިނދު ާވަޒީަރކަށް ާުސވ ުލކުރެވޭ މެއްނެތިާއިން

ާުސވ ލު ާމިފުރުޞަތުގަާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގެންަދވ ތީ ާޖަވ ބުދެއްވަމުން  70ާއިތަަކށް

ާޝުުކރު ާަވޒީރަށް ާސުޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުގެ ާކުރިާދަންނަވަމުން އަްށާވ ލ ިއގެން

ާރ އްޖޭާ ާފަހުން ާހަވ ލުވީ ާމަޤ މ އި ާމަނިކުފަނު ާުސވ ލަކީ ާއަޅުގަނޑުެގ ެގާދ ނަން.

ާެފށިފައިވޭތޯޭއ. ާއަމަލީގޮތުން ާމަސަްއކަތް ާނަރުދަމ ގެ ާރަށެްއަގއި ނުވ ނަމަާާއެްއވެސް

ާމިހި ާތެރޭގައި ާނމިއަހަރުގެ ާރަށެއ2009ާާްގ  ާތެރޭަގިއާއެއްވެސް ާއަހަރުގެ ަގއިާވަނަ

ާޝުކުރިއްާނަރުދަ ާކުރައްަވންތޯއޭ. ާލަފ ފުޅު ާފެްއޓޭނެކަމަށް ާމަސައްކަތް  75ާޔ .މ ގެ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަނޑުާމަޤ މ އިާހަވ ލުވީފަހުންާއ ސަރުކ ރުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،

ާނިޒ މުގެާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާނަރުދަމ ެގ ާރަށެްއގައި ާއެބައޮތް ާހަވ ުލވީފަހުން ާމަސަްއކަްތާާއޮފީހ އި

ާއަުޅގަނުޑާާޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާމުާ ާކްރެޑިޓެއް ާހުރިހ  ާމަސައްކަތުގެ ާމުޅި ާބޮޑުމަސައްކަެތއް. ާފެށިފައި

ާކޮންމެހެޤަބޫލެާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާއަޅުގަނުޑ ާނުކުރަން ާއެފަދަާއް ާއެހެންނަމަވެސް ާނަގ ކަށެއްނޫން.  80ން

ާތެރޭ ާމިައރުގެ ާދެން ާއެބައޮތް. ާގިނަާރަށެއް ާއުންމީދުކުރަން ާއަުޅގަނޑުމެްނ ަގއި
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ާޝުކުރިއްޔ ާ ާފެށޭނެކަމަށް. ާމަސަްއކަތް ާނިޒ މުގެ ާނަރުދަމ ގެ ރަށްތަކެއްގެ

ާޒަތްތެރިާރައީސް.ޢިއް

ާ

ާަވޒީުރާާވެލިދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާޢަލީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  85ާޝުކުރިއްޔ 

ާޖަާއްެކވުން:މުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެާ ާޖަވ ބ ތިދެއްވި ާތިދެއްވި ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުާާވ ބަށް. ާއަދި ާއަުޅަގނޑު ުގޅިގެން

ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ާއަުޅގަނޑު ާއޮތީމ  ާއިުތރުކަމެއް ާބޭނުންވ  .ާސ ފުކޮށްލަން

ާބައްދަލު ާރަްއޔިތުންނ އި ާއެރަށުގެ ާަދންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ކުރަްއވ ާފުރަތަމަކަމަކަށް

ާކުރީކޮޅު ާވިދ ުޅވެމިއަހަރުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަިއވަނީާރ އްޭޖެގ

ާމެދެއްހ ތަނުަގއި ާާމިއަހަރުގެ ާފެށޭ ާނިޒ ެމއް ާނަރުދަމ ެގ  90ރެޭވާޤ އިމުކުއެރަށުަގއި

ާމިސްޓްރީ ާތި ާގުިޅގެން ާވިދ ުޅވުމ  ާމިވިދ ޅުވި ާއެހެންކަމުން ންާވަރުވ ެނކަމަށް.

ާކިހ ވަަރކަ ާަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ާސ ފުޮކށްދެއްވަފ ނަންތޯހަރަކ ތްތެރިވެ ާނޫނީާށްތޯ .

ާއެ ާދަންނަނމިކަން ާއަޅުގަނޑު ާސުވ ލަކަށް ާދެވަނަ ާއ ދެ، ވ ނީާގިަވޑަިއގަންނަވ ތޯ.

ާމަހެޑިަޒއިން ާގ ްތގަނޑަކަށް ާނިމިދ ނެކަާމަސައްކަތް ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ މަށްާއްހ 

ާކޮންސަލް ާމިހ ރު ާހަމަޖެހިފައިވ ކަމަށް. ާއަދި ާލޯނު ާގެ ާއޭ.އެފް.ޑީ  95ޓެންޓެްއާވިދ ޅުވި

ާުއޅޭކަ ާމަުގމަތީގައި ާހަވ ުލކުރުމުގެ ާއިވެުލއޭޓްކޮށް ާކަންތައްތައް މަށް.ާހޯދުމުގެ

ާ ާނިޒ މަށް ާނަރުދަމ ގެ ާމިރަށުގެ ާތެރޭގައި ާމިއަުރެގ ނުންވ ާބޭއެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި

ާ ާނުވަފައިސ  ާެއއްވެާހަމަޖެހިދ ނެތޯ ާތެރޭގައި ާމިއަހަރުގެ ާނުވަތަ ާނޫންތޯ. ސްާތަ

ާޢަމަލީ ާދަންނަވ ލަންާމަސައްކަތެއް ާެއްއފަހަރު ާއަދިވެސް ާފެށިދ ނެތޯ، ާގޮތުން

 100ާސ ފުކޮށްދެއްވަން.ާ

ާ

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާނުދަންނަަވން ާައޅުގަނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަސްތެރޭަގއ1ާާިޝުކުރިއްޔ 

ާއިވެލުާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާެޓންޑަރ ާދެންނެވީ ާއަޅުގަނޑު ާނިމޭނެވ ހަކަ. ާމަސައްކަތް ާޭއޝަންާޑިަޒއިން

ާހޯދުމަށްާާޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާމުާ ާކޮންސަލްޓެންޓަކު ާކުރުމަށްޓަަކއި ާމަސައްކަތް ާޑިޒައިން ާމިކަމަށް ާބޯޑުން

ާއެގްރީމެންެޓްއާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާއެމީހުންނ އެކީ ާހޮވ  ާބަޔަކު ާނިމި ާޕްރޮސެސް ާއެ  105އިޢުލ ންކޮށް

ާތައް ާއެްގރީމެންޓް ާޑްރ ފްޓް ާއެގްރީމެންްޓާކުރުމަށްޓަކައި ާޑްރ ފްޓް ާއެ ޔ ރުކޮށް

ާއެމީހުންނާ  ާލިބުނީމަ ާއެޕްރޫަވލް ާއެވަނީ. ާފޮނުވިފައޭ ާއެޕްޫރވަލްައކަށް ާެގ އޭ.އެފް.ޑީ

ާިޑޒައިންާ ާމަސައްކަތަށް. ާކޮންސަލްޓެންސީ ާކުެރވޭނީ ާެއގްރީމެންޓް އެީކގައި
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ާމަސައްކަތަ ާޑިޒަިއން ާކަންކަމުގައި ާމިކަހަލަ ާޢ ންމުގޮތެްއގަިއ ާނަގ ާމަސައްކަތަށް. ށް

ާއެކަްނާ ާދެން ާދުވަސް. ާެއކަމަށްނަގ  ާހަމަ ާއެއީ ާމަސްދުވަްސ. ާއަށެްއކަ  110ހައެއްކަ

ާކުރެވިާ ާޕުޝް ާކުރެވޭނެ. ާޕުޝް ާައޅުގަނޑަްށ ާއެހެންނަމަވެްސާއަވަްސކުރަން ދ ނެ.

ާާވަގުތެއްާއެކަަމށްާނަގ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާނަގ ާމިނިމަމް

ާ

ާޢަލަާާރުާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ާނ.އައްސަލ މް ާުސވ ލަީކ ާއަުޅަގނޑުގެ ާިޢއްޒަތްތެރިާއިކުމް. ާދ އިރ ގެ ާވެލިޫދ

ާމިާާފްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޙަސަންާލަޠީ ާރަށްރަށުގައި ާޮބޑެތި ާއ ބ ދީ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވީ ާމުޙަންމަދު ާޢަލީ  115މެންބަރު

ީއާއެާ.ާމ ލެާތްޚިދުމަތަކީާވަރަށްބޮޑަށްާބޭނުންވެފަިއވ ާޚިދުމަތް.ާެއއ ނުލ ާުއޅެވޭކަށްނެ

ާެއހެންކަމަށްވ އިރު ާފ ހަގަކުަރއްވ . ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާމިފަދަާނަމޫނ އެއްކަމަށް

ާނުާ ާމިނިސްޓްރީން ާިތޔަ ާދެއްވުމަްށޓަކައި ާޚިދުމަތެއް ާމިނިސްޓްމުޙިންމު ާއޮފްާވަތަ ރީ

ާއެންަވޔަރަހައުސިންގ،ާ ާއެންޑް ާފަރ ތުންޓްރ ންސްޕޯރޓް ާމިނިސްޓްރީގެ މިާާމަންޓް

ާނި ާއެކުެލވޭގޮތަާނަރުދަމ ގެ ާރ އްޖެ ާމުޅި ާތެޭރގައި ާފުރުސަތެއްގެ ާއަވަސް  120ކަށްާޒ މު

ތިާބ ދީާބޮޑެޤ އިމުާކުރެއްވުުމގެާއެްއވެސްާޕްލޭނެއްާރ އްަވވ ފައިާވޭތޯއ އި،ާނުވަތަާއ 

ާ ާނަަމވެސް ާކުރަްއަވއިގެން ާއަމ ޒް ާތެރޭަގއިާކިރަށްރަށަށް ާމުއްދަތެއްެގ ހ 

ާވ ފަިއވޭތޯާރ އްވަާކަހަލަާއެްއވެސްާައމ ޒެއްާއެނިންމ ލެވޭނެކަމަށްާއުންމީދުކުރައްވ ތޯ.ާ

ާތަޞައްވަެރއްާެއކުލަވ ެލވިފަިއޭވތޯާސ ފުކޮށްދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ125 

ާމެންބަރުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުރެާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާލަތީފް ާރަށްރަުށގަިއާޙަސަން ާވަރަށްގިނަ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާސުވ ލުަގއި ާްއވި

ާދެން،ާާޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާމުާ ާއޮތްކަމެއް. ާކުރަންޖެހިފަިއ ާއެއީ ާޤ އިުމކުރުމަށް ާނިޒ މެއް ާނަރުދަމ ގެ

ާއެޙ ލަާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަސްލަމްާ ާދުވަަހކުންނޭ. ާއެްއ ާައއީކީ ާއެޙ ލަތު ާުނކުރަން ާޤަބޫލެއް ާައީއާއަޅުގަނޑު ތު

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާއޮތީ. ާޮގސްފައި ާކަންތައްަތއް ާމިހިސ ބަށް ާުދވަހުން ާވަރަށް  130އެއީ

ާއެްއާ ާހެދީކީއެއް ާފ ޚ ނަ ާޭގގޭެގ ާައއިސް ާފެށިގެން ާޒަމ ނުން ާގޮްސއުޅުނު އަތިރިއަށް

ާމިޙ ލަތުާ ާއެރަށްރަށަށް ާބަދަލުެވ ާކަންތައްތަްއ ާނޫން. ާެރއަކުންނެްއ ާެއއް ދުވަހަކުން

ާމަޑުމަޑު ާނޫނިއްޔ ާމަޑުމަޑުން ާރަށެއްގައި ާމަދު ާމިހ ރު ާގޯސްވަމުންގޮސް ާމިޙ ލަތު ން

ާއެހ ހިސ ބަށްާ ާއެޙ ލަތު ާގޯްސކޮށް. ާވަރަށް ާއޮތީ ާޙ ލަތު ާރަށެއްގަިއވެސް ހުރިހ 

ާޚިދުމަތެއްގެާ ާމިކަހަލަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަުޅގަނޑު  135ދިޔައިމ ކަމަށް
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ާބަޔ ންެވގެންދިަޔއީ ާލިޔެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާއެކަންކުރުމަށްޓަަކއިާވ ހަކަ ވެްސ.

ާއަހަރެްއާ ާތެރޭަގއި، ާމަްސ ާއަށެއްަކ ާހައެްއކަ ާޤަބޫލެއްުނކުރަން އަޅުގަނޑު

ާއަުޅގަނޑުާ ާއެީއކީެއއް. ާނިންމޭނެކަމެއްކަމަށް ާކޮށް ާތެޭރގަިއވެސް ދެއަހަރެއްގެ

ާ ާމި ާދައުރުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރަށްރަށުގައި ާގިަނ ާރ އްޖޭގެ 5ާއުންމީދުކުރަން

ާތެރޭާ ާރަށެއްަގއިެވްސާއަހަރުގެ ާހުރިހ  ާއުންމީދުކުރަން ާަރށްރަށުގެ، ާގިނަ  140ގަިއ

ާރަށްރަށުގަިއާ ާގިނަ ާމިންވަރަކަްށެވސް ާކުޑަ ކުރެވޭނެކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއެންމެ

އ ބ ދީާބޮޑު،ާއ ބ ދީާކުދިާގިަނާރަށްރަށުގައިާހަމަާއެމަސައްަކތްކޮށްާނިންމޭނެކަމަށްާ

ާނުނި ާއަދި ާއުންމީދުކުރަން. ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާއަޅުގަނޑުމެން ންމޭކަމަށްވަންޏ 

ާއެނިން ާދެން ާފެށިފައި ާހަރުދަނ ގޮެތްއަގއި ާތެރޭަގއިާމަސައްކަތްތައް މުމުެގާމަރުޙަލ ގެ

 145.ާދެން،ާއެކަންކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާކުރައްވ ާއުޅޭނެކަމަށްާއަުޅގަނޑުާއުންމީދުކުރަން

ާެއކުލަވ ލ  ާސިޔ ސަެތއްެގގޮތުން ާެއކަން ާައޅުގަނޑުމެން ާއޮތްގޮްތާމަސައްކަތ  ފައި

ާދަންނަވައިފިން.ާ ާފަހަރެްއެގމަތިން ާއެަތއް ާަތކުރ ރުކޮށް ާމިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު

ާމަސައްކަތްކުރަންާ ާމިކަހަލަ ާއެކަނި ާސަރުކ ރުން ާމިޤަބޫލުކުރަނީ ާއަުޅގަނޑުމެން އެއީ

ާރަށްތަކެްއގަިއާ ާބަިއވަރު ާމިހ  ާޚ އްޞަކޮށް، ާއަދި ާފެށީމ  އުޅެން

 150ާއޮީތމ ާސަރުކ ރުންާއެކަނިާމިކަމުގެާތެރޭގައިާއުޅެންވީމ ާމިމަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައި

ާއަމިއްލަާ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅގަނޑުެމން ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނީ. ާނުވެފައޭ އެކަން

ާެއގެންނ ނެާ ާކޮބައިތޯ. ާެއގެންނ ނެގޮތަީކ ާގެންނަން. ާީމގެތެރެއަްށ ފަރ ތްތައްވެސް

ާސަރު ާއެއީއޭ ާޕ ޓްނަރޝިޕް. ާޕްރައިވެްޓ ާޕަބްލިކް ާސިޔ ސަަތކީ.ާމޮޑެލްއަކީ ކ ރުގެ

އެސިޔ ސަތުާތަންފީުޛެވގެންނޭާއަޅުގަނޑުމެންާދެކޭގޮުތގައިާިމކަންާއަަވސްގޮެތއްަގިއާ

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ާމިޚިދުމަތްތައް ާމިކަން، ާރަްއޔިތުންނަށް  155ގިނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާހއ.އުތީާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާވަޒީުރ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ . ާވަރަށް ާފެންފަށަލަ ާމަކީ

ާރަށެއް.ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާއޮތް ާމިޙ ލުގައި ާހަމަ ާހއ.މުރައިދޫައކީެވސް ާރަށެއް. ާހުރި ާހަލ ކުވެފައި

ާނަރުދަމާ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާެފންފަށަލަ ާމިދެރަށުަގއި ާބުނެެދއްވަފ ނަންތޯ ާމަނިކުފ ނު  160އެހެންވީމ ،

ާހަމަޖެ ާޤ އިމުކުެރވޭނެގޮތަށް ާކިހ ތަނެްއގަިއާނިޒ މް ާއެއީ ާވަންޏ މުން ހިފައިވޭތޯ.

ހިނގ ނެާމަސައްކަތެއްތޯ.ާދެްނ،ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ލަންާޭބނުންވަނީ،ާއަރ ފޭބުމުެގާ
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ާނިމުމެއްާ ާވޭނަށް ާއެދ  ާތަޙައްމަުލކުރަމުން ާރައްޔިތުން ާއުތީމުެގ ާނެތި ވަޞީލަތެއް

ާކިހ ާދުވަްސވަރެއްާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާމަނިކުފ ނަށް ގައިތޯ.ާހަމަެއގޮތަށް،ާއަންނ ނެކަމަށް

ާއެބަނދަރުާ ާކިހިނެއްެވގެންތޯ. ާލަސްވަނީ ާނުނިމި ާބަނދަރު ާލިބިފައިވ   165ތަކަންދޫއަށް

ާނިމޭނެާތ ރީޚެއްާވިދ ޅުވެެދއްަވފ ނަންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާތެރެއިންާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދ އިރ ގެ ާސުވ ުލެގ ާމިއަުދގެ ާޖަވ ބުެދއްވުުމގައި ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާޖަވ ބުދެއްވުމުންާފުދޭނެާވ ހަަކާދަންނަވަން.ާވަޒީރަށްާފުރުަޞތުާއަރުވަން.

ާ170 

ާރަެށއްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާއެްއވެސް ާދަންނަަވއިިފން ާއަުޅގަނޑު ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާފިކުާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް ާސަރުކ ރުގެ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާމިޚިދުމަތް ާނުކޮށޭ ާވަކިާއިސްތިސްނ  ާހުރީ. ާރު

ާނޫނޭ.ާޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާމުާ ާއަޅ ނުލ ނީކީ ާކަންތައްަތކ  ާއެރަށެްއގެ ާއެރަށަކަށް ާމަދުވީމ  ާމީހުން ާާރަށެއްގެ

ާއެހެްނާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާމިކަންކުރ ނީކީެއއް. ާނޫނޭ ާރަށްރަށަކަށް ާބޮޑެިތ ާއ ބ ދީ ހަމައެކަނި

ާއެކަްނކުރެވޭނީ ާމިޚިދުމަތްދިނުމަށްޓައެކަންކުރުމަށްޓަަކއި ާކުދިާާައޅުގަނޑުމެން  175ާކައި

ާފަރ ތެއްކަ ާއެއް ާޚިދުމަތްދެނީ ާއެ ާއެރަށްރަށުގެ ާރަށްރަށް ާބޮޑެތި ާހަދ ާރަށްރަށ އި ާމަށް

ާ ާކުރަްއވ ފައި ާސަުރކ ރުން ާއެމަސަްއކަތް ާއެކަންކުެރޭވނީ. ހ ުރާމިޕެކޭޖްކޮށްގެންނޭ

ާޕް ާޕަބްލިކް ާހަމަ ާމިދަްނނަވ ހެން ާޕ ޓްނަރޝިމިސިޔ ސަތެްއގެގޮތުން ްޕގެާރައިވެޓް

ާާވިދ ުޅވިތެރެއިންލ ފައިާމިމަސައްކަްތުކރ ށޭާރޭވިފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާސުވ ުލގައި

ާެއއްެސވީ ާދެން ާީހވަނީ ާއަުޅގަނޑަށް ާެއޑްެރސްކުރެވޭނެ. ާހަމަ  180ާރަށްތަކަށްވެސް

ާ ާކުރ ހިތްވ ކަމެްއ ާވަރަްށ ާއަުޅގަނުޑ ާސުވ ލުތަެކއްހެން. މަާހަބަނދަރުތަކަކ ބެހޭ

ާަޖވ ބުދޭންމިމަޖި ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރަްއވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ .ާލީހުގައި

ާމިތަނުަގއިާ ާޕްރިސީޑެންޓެއް ާގޯސް ާބޭނުމެއްނޫން ާައޅުގަނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ާސެޓްކުރ ކަެށއް.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ185 

ާޢިއްޒަތްތެާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ ާވަީޒރ ާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ  ާމިއަދު ާރައީސް.ާައޅުގަނޑު ާރި

ާކުރަންާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޟްާރަީޝދުާ ާއަޅުގަނޑު ާުސވ ލު ާެއއް ާސުވ ލެއް. ާދެ ާސުވ ލު، ާބޭނުންވ  ކޮށްލަން

ާ ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިތަދޫ ާމިހ ރު ާސުވ ލު ލަޠީފްާބޭނުންވި

ާޢި ާައޅުގަނުޑ ާދެން، ާވަާކުރަްއވައިފި. ާސުވ ލަކީާއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަްނ ޒީރ 
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ާ ާޚިދުމަތ23ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާލ ޒިމްކަމެއް ާސަރުކ ރަށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  190ވަނަ

ާއަޅުގަނުޑާ ާކަރަންޓް. ާއަދި ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާއެއީ ފޯރިކޮށްދިނުމަކީ.

ާކުރިމަތިވެާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއެންމެބޮުޑާމަނިކުފ ނަށް ވަަޑއިގަްނނަވ ނެ

ާގޮންޖެހުމަކަށް ާމި ާވ ނީ ާަރއްޔިތުްނ2ާާވެސް ާއަބަދުވެސް ާހަމަ ާިމއީ ކަންތައް.

ާކަ ާކުރަމުންދ ނެ ާމިކަަމކީޑިމ ންޑް ާއެހެންވީމ ، ާމިންވަރެއްެގާާންތައްތަކެްއ. ކިހ 

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާބޭނުންވ  ާމިކަން ާއަދި ާކަެމއްތޯ. ާކުަރއްވ  ާދެްއަވއިގެން  195އިސްކަމެއް

ާ ާމިއޮތް ާކުރިއަށް ާޚިދުމަތް ާީދާއަހަރ5ާުމިދެންނެވި ާތެޭރގައި ާުދވަހުގެ

ާކިހ ވަރެްއގެާ ާމިކަމަށް ާއަިދ ާޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. ާމަނިކުފ ނު ނިންމޭނެކަމަށް

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާމިެދންނެވީ ާއަުޅގަނޑު ާދެއްވަނީ. ާމަނިކުފ ނު އިސްކަމެއްތޯ

ާއަތިރިމަތީންާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާކުރިން ާމިކަމަށް.ާއެއީ ާވަރަށްޮބޑޭ ާޑިމ ންޑް ރައްޔިތުންގެ

ާގިފިލިާ ާފުރިހަމަވެގެްނާއަދި ާއެއަްށވުރެން ާފ ޚ ނ  ާމިހ ރު ާައދި  200ާތެރެއިން

ާމަނިކުފ ނުާ ާެއހެންވީމ ، ާއޮްތކަން. ާއައިސްަފއި ާނިޒ ުމ ާއެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާމިލިބޭާ ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާކިހ ތަނެއްަގއި ާކުރައްވަންތޯ ޤަބޫލުފުޅު

ާޙައްޤުާފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް.ާ

ާ

ާއަުޅގަނުޑާާްނގ،ާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސި ާއުންީމދުކުރަން ާައޅުގަނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  205ާޝުކުރިއްޔ 

ާާޔަޤީންކުރަންާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް ާމި ާދައުުރގެ ާތެޭރަގއ5ާާިއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާއަހަރުގެ

ާފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާޚިދުމަތްތައް ާމި ާރަށްރަށަށް ާގިނަ ާާށް.އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާދެންާާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރެވޭތޯ. ާއެކަން ާރަށަކަށްވެސް ާހުރިހ  ާމަސައްކަތްކުރ ނަން އަޅުގަނޑުމެން

ާމުހިންމުކަންާ ާއެ ާލ ިޒމްކުރޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާމުހިންމުކަން މިކަމުގެ

 210ނުޑގެާދަނެގަންނަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިވ ހަކަާބަޔ ްނކޮށްފައިާއޮީތމަާމިއީާއަުޅގަ

ާއެންެމާ ާބަލ އިރު ާޚިދުމަތްތަކަށް ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުްނނަށް ާތެެރއިން ދ އިރ ގެ

މުހިންމުާކަންތައްާހަމަާޔަޤީނުންވެސް.ާެއއީާއެހެންާކަންތަްއތަކުގެާވ ހަކަެއއްާނޫންާ

ާވ ހަކަާ ާސިސްޓަމްގެ ާސްވެރެޖް ާމި ާހަމަ ާބަޔ ންެވެގންވަނީ. ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާ ާވ ހަކަ ާއިނގޭ.ާނަރުދަމ ގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެކަްނ ާއެހެންވީމ ، ާވަނީ. ބަޔ ންެވެގން

ާދެންމެާ ާަކމެއްގެތެޭރގައި ާއިްސކަންދޭ ާއެންމެ ާއެހެްނީވމ ، ާެއކަން  215އަޅުގަނޑު

ާހަމަާ ާމިކަމަކީ ާިއނގޭ ާއަުޅގަނޑަށް ާފ ހަަގކުރެްއވިހެން ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާ ާެއ ާދިިރއުޅުމުގެ ާރައްޔިރައްޔިތުންގެ ާނޫނީ ާސީދ ާާތުންގެާޙ ލަތ އި ދިރިއުޅުމ އި

ގުޅިފައިހުރިާކަމެްއކަންާމިކަމަކީ.ާއެާސަބަބަށްޓަކައިާކަްނެވސްާއަޅުގަނޑަށްާއިނޭގާ

ދުވަުހާމިމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުކުރެވެނީެވސް.ާދެންާއެހެންވީމ ،2ާާއަޅުގަނޑުާހަފްތ އަކުާ

ާއަުޅގަނުޑާ ާއެއީ ާމިކަންކުރުމަށް ާހަނދ ންވޭ ާއަބަދު ާއަބަދު ާއަބަދު ާހަމަ  220އަޅުގަނޑަށް

ާފުރިހަމަާ ާއެބައޮްތ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާރަނގަޅުކަެމއް. ާހަމަ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާކުރެވޭެނކަމުގެ ާމިކަން ާއަުޅގަނޑުމެންނަްށ ާޢިއްޒަތްތެިރާާ.ޔަޤީންކަން ުޝކުރިއްޔ 

ާރައީސް.

ާ

ާނ.ާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާުސވ ލަކީ، ާބޭުނންވ  ާކޮށްލަން ާއަރިހުން ާވަީޒރު ާޢިްއޒަތްތެރި  225ާއަޅުގަނޑު

ާސަރުކަރުންާމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާ ާކުރީގެ ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަަކިއ ާނިޒ މެއް ާނަރުދަމ ގެ ާވެލިދޫަގއި

ާމިދަންނަވ ލަންާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަނޑު ާއެހެން ާދައްކ ފަިއވޭތޯ. ާހުވަފެނެއް އެްއވެސްކަހަލަ

ާ ާޭވތުވެދިޔަ ާތިނަދޫގައިވެސް ާބަޖެޓްކުރ3ާަމިޖެހުނީ، ާދުވަހު ާއަހަރު ާންާވަަރކަށް

ާމިކަހަލަާހުވަފެނެއްާދައްކ ފަިއޭވތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ230 

ާޢިްއޒަތްތެޝުކުާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާކުރެވުނުާސުވ ލުެގާރިއްޔ  ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑ  ާރަީއސް،ާތިނަދޫގެ ާރި

ާޖަވ ބުަގއިާއަުޅގަނޑުާާއެާނުދެންނެވިކަމުަގއިިވޔަސްާގުޅުންހުރިާތަންާއަޅުގަނޑަށްާާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް

ާާާުމޙަންަމދުާްނވަޔަރަްނމަންޓްއެ ާއޭ.އެބަ ާއެބައޮްތާ.އެފްފެނޭ. ާމަސައްކަތް ާނަރުދަމ ގެ ާތިނަދޫގެ ާތެރޭގައި ާލޯނުެގ ާޑީ

ާއެހެންވީމ ،ާާާާެދއްެކވުން:ާވ ހަކައަސްލަމް ާމަސައްކަތްކުރުމަށް. ާޢަމަލީ ާއަދި ާޑިަޒއިންކުުރމ އި ާއެއީ ހިމެނިފައި.

ާފު ާމަސައްކަަތއް ާނަރުދަމ ެގ ާތިނަދޫގެ ާއޮތްކައެކަން ާހަމަޖެހިފައި  235ންާލްފަންޑް

ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާއަުޅގަނުޑާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާގުިޅގެން ާަޖވ ބުތަކ ިއ ާދެއްވި ާމިއަދު ާަވޒީރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ދެ،

ާއޮތީ،ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާ 9ާާދަންނަވަން ާމިހުށ2008ާަޖޫން ާވެލިދޫގެ ާދ އިރ ެގާަގއި ާުހވަދޫ ާހެިޅފައިވ 

ާމެންބަރުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލުޔެއްާާމުޙަންމަދުާޢަލީާާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުމަށް  240ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާވިދ ޅުވެއްެޖާ ާދެން ާދެްއވައިފި. ާޖަވ ބެއް ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ލިބިގެންދ ނެކަމަށް

ާދ ނެކަމަށް.ާދެ ާހެދިގެން ާއިތުރުާނަރުދަމ ތަކެއް ންާއަޅުގަނޑުގެާުސވ ލަކީ،ާމިއަހަރު

ާރަށްތަކުގެާ ާއެ ާމިހ ރުާވަނީާކަނޑައެޅިފައިޯތާވ ނަމަ ާރަށްތައް ާމިކުރެވޭ ާއިތުރަށް މި
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ާއެަބއޮތްތޯ.ާ ާަމސައްކަެތއް ާއެްއވެސް ާނިޒ މުގެ ާނަރުަދމ  ާމަަޑވެލީގެ ތެރޭގައި

 245ާޖަވ ބުދެއްަވއިފިްއޔ ާވަރަށްާަރނގަޅު.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާކުރެއްިވާއ ާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާރައީސް، ާިޢއްޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާދެ،

ާރަށެްއާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާއެްއވެސް ާއޮީތ ާދަންނަވަން ާތަކުރ ރުކޮށް ާައޅުގަނޑު ާސުވ ލުަގއި

ާހުރިހ ާާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާއޮތީީކއެއް. ާރޭވިަފިއ ާމިމަސައްކަތް ާޫނނޭ ާއިސްތިސްނ ކުރ ގޮތަކަށް

ާކުރަމުންާާ:ާެދއްެކވުންވ ހަކަާއަސްލަމް ާއެކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރ ގޮތަށޭ ާއެމަސަްއކަތް  250ރަށެއްަގއިެވސް

ާލިސްޓެއްާމިގެންދަނީ.ާއެކަހަލަގޮަތކަށްާޭރވިގެންނޭާއެކަންާކުެރވެމުންާމިދަނީ.ާދެން

ްއޔ ާރަށުެގާލިސްޓް.ާޝުކުރ196ާިކިޔ ާކަމަށްވަންޏ ާައޅުގަނޑުާކިޔަންޖެހޭނީާހަމަާ

ާޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއް

ާ

ާބޭނުންވ ާާކުރެންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާމިނިސްޓަރ  ާޢިްއަޒތްތެރި ާރައީްސ،  255ާޢިއްޒަތްތެރި

ާަވޑަިއގެްނާާއަްޙމަދުާޫމސ ާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާތ ރީޚެްއގަިއ ާކޮންމެެވސް ާޖެނުވަީރ ސުވ ލަީކ،

ާބައްާ ާރައްޔިތުންނ އި ާނިޒ މ އިކުރެންދޫ ާނަރުދަމ ގެ ާކުރެންޫދގެ ާފަޅ އިާދަލުކުރައްވ  ،ާ

4ާާ ާވިދ ޅުވި.ާމިއަދަްށާމިއީ ާވ ހަކަ ާފެއްޓޭނެ ާތެރޭަގއި މަސްާާވަނ7ާަމަސްދުވަހުގެ

ާވިސްނުންފުޅެއް ާއެއްވެްސވަރެްއެގ ާބެހޭގޮތުން ާމިކަމ  ާއެހެންވީމ ، ނޫނީާާހިނގަނީ.

ާއެްއވެސްކަަހލަ ާތިބޭފުޅުންގެ ާނޫނީ ާދުވަެހއް  260ާާޕްރޮޕޯސަލްއެއްަގއިާފައްޓަވ ނެ

ާދެވަ ާސުވ ލު. ާފުރަތަމަ ާފެށޭނީ ާކޮންދުވަހަކުންތޯ ާނޫނިއްޔ  ނަާހިމަނ ފައިވޭތޯ.

ާ ާއެްއވެްސވަރަޅ.ސުވ ލަީކ، ާބެހޭގޮުތން ާމަސައްކަތ އި ާނަުރދަމ ގެ ކަްށާއޮޅުފުށީގެ

ާވިސްނ ަވޑަިއގެންފަިއވޭތޯ.ާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާސުވ ލަްށާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް.  265ާރި

ާަރށެއްގެާވ ހަކަާދެންެނވީ.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ2ާުޚ އްޞަކޮށްާވަިކާރަށެއްާާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް

ާވަޢުދެްއަގއިާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާކުެރްއވި ާަވޑަިއގެން ާއެރަށަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ކަމަށް.ާއެވިދ ުޅވީ

ާކުިރއަށްާާާާެދއްެކވުން:ާވ ހަކައަސްލަމް ާއެމަސައްކަތް ާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތްކުރެްއވުމަށްޓަކައި ާއެ ދެން

ާމިމަޖިލީހުގައި.ާ ާދަންނަަވއިފީމޭ ާތަކުރ ރުކޮށް ާަހމަ ާއަުޅގަނޑު ގެންދ ގޮތް

ާރޭިވގެންދ ގޮތަީކ،ާވަކިާުއސޫލަކުންާވަާ ާކުރިއަްށދޭ.ާއެކަން ާއެބަ  270ކިާމިމަސައްކަތްތައް
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ާ ާވިދ ޅުވި ާދެން ާއެބަދޭ. ާކުރިއަށް ާއެކަންތައްތައް ރަށަީކވެްސ2ާާތަރުތީބަކުން

ާ ާއޮތް ާމަސަްއކަތްވެްސ2ާާއިސްތިސްނ ވެަފއި ާއެަރށުގެ ާއެހެންވީމ ، ރަށެއްނޫން.

ާކުެރވޭނެ ާދ އިރު ާހަމަޖެހިގެން ާކަންތައްތައް ާަތރުތީބުން ާއޮތް ާއެދ ން ާހަމަ ާ.ކުރިއަށް

ާސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީާ

ާ275 

ާމެންބަރުާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާރަށްރަށެޭކާާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށްގިނަ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމިނިސްޓަރު ާޖަވ ބުަގިއ ާސުވ ުލގެ ކުރެްއވި

ާމި ާއެ ާދެން ާހަމަ ާއަދި ާއޮތްާއެއްފަދައިްނކަމަށް. ާޙ ލަތު ާވިދ ޅުވި ނިސްޓަރު

ާދ  ާދެންހަމަ ާވެިލދޫއަށް. ާދެއްވ ނެކަމަްށވެސް ާިއސްަކން ާބަލ އިރު ދިާމިންވަރަށް

ާކު ާނ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމަޑަވެލި  280ރެްއިވާދެންމެއަކު

ާވ ހަ ާނުކުރައްވ  ާއިސްތިްސނ  ާރަށެއް ާއެއްެވސް ާވިދ ުޅިވ ާޖަވ ުބަގއި .ާކަސުވ ލުގެ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާކުރަނީ ާމިސުވ ލު ާއަުޅގަނުޑެގ އެހެންކަމުން،

ާޮގއިދޫގެާޙ ލަުތާއެންމެާރަނގަަޅށްާއިނގޭެނާެއއް ބަަޔކީާސަރުކ ރަށްވެފަިއާބ.އަޮތޅު

ާސަރުކ ރައެމް. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިދަންނަޑީ.ޕީއ އި ާމިހެން ާއެީއ ާކަމަށްވ ތީ. ވަނީާށް

 285ވީާޑިޑޭޓުާޓީާާކެމްޕޭންާދުވަސްވަރުާއެްމ.ޑީ.ޕީާކެންރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިންިތޚ ބު

ާބ.އަ ާވިދ ުޅވި ާބަހުސްަގއި ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިްނތިޚ ބީ ާބޭްއވި ތޮުޅާމޯލްޑިވްސްއިން

ާސަބަގޮ ާނެތުމުގެ ާޤ އިމްކުެރވިފަިއ ާނިޒ މެއް ާނަރުަދމ  ާއެރަށުަގއި ބުންާއިޫދއަކީ

ާ ާތަޣައްޔ ުރވެ ާފެން ާދ3ާިއެރަށުގެ ާމީހުންވެްސ ާދަރަޖައިގެ ާކަމުރިއުވަނަ ނުދ ާޅެން

ާއެ ާުސވ ލަކީރަށެއްކަމަށް. ާއަޅުގަނޑުގެ ާތަރުތީހެންކަމުން، ާދެއްވ  ބުންާާިއސްަކން

ާޢިއްާބ. ާއިސްކަމެްއާދެވިދ ނެތޯ.ާޝުކުރިއްޔ  ާކިހ ވަރެްއގެ ާގޮއިުދއަށް  290ާޒަތްތެރިާއަތޮޅު

ާރައީސް.ާ

ާ

ާަރީއސް.ާއިްސކަންދޭގޮާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިއެއްުނޭވާޝުކުރިއްޔ  ާައޅުގަނަޑކަށް ާނޫނީ ާތް

ާމިާާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް ާއެންމެންނަށް ާހުރިހ  ާލ ޒިމްކުރޭ ާމައްޗަށް ާސަރުކ ުރގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާމިވެނިާާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާވަރަށްދަތި ާއަޅުގަނަޑށް ާއެހެންވީމ ، ާދެން ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް.  295ާޚިދުމަތް

ާއެހެންާާާާ:ެދއްެކވުންާވ ހަކައަސްލަމް ާފަހަތުަގއޭ ާރަެށއްގެ ާެއވެނި ާއޮތީ ރަށަކަށްާއިސްކަންދީާނޫނީާމިވެނިާރަށެއް

ާކުރީދުވަހެްއގަިއާ ާމީގެ ާމިމަޖިލީހުގައި ާައޅުގަނޑު ާއެކަމަކު ދަންނަވަން.
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ާހިނގ ާ ާކަންތައްތައް ާތަރުތީބުްނ ާވުުމގައި ާކަންަތއްަތއް ދަންނަވ ފައިވ ނެ

ާކުރީގައި ާއެްއކަމެްއގެ ާއޭގެާާރޭވިގެންދ އިރު ާއެހެންކަމުން ާފެށިދ ނެޭއ. އަެނއްކަމެއް

 300އިސްކަންާނުދެވެނީއަކީާނޫން.ާބައެއްފަހަުރާާފެށޭާރަށަށްމ ނައަކީާކޮންމެހެންާލަހުންާ

ާމަސައްކަްތާ ާަފރ ތްތައް ާަޙވ ލުވ  ާނޫނީ ާަޙވ ލުކުރުުމގައި މަސައްކަތްތައް

ާއަވަސްަލސް ާމަަސއްކަުތގެ ާއެހެާކުރުމުގަިއވެސް ާއެކަން ގެންދޭ.ާްނވެހުންނަގޮތަކުން

ާގެންދ ގޮތުންާ ާކުރިއަށް ާޕްރޮސެސް ާއެ ާއުޅޭއިރު ާުކރަން ާއެކަެމއް ާބަޔަކު ާވަކި ނޫނީ

ާއަވަްސވެާ ާފެށުން ާއެކަެމއް ާއެހެންވީމ ، ާހުރޭ. ާމިންތަެކއްެވސް ާައވަސްލަސް އެވ 

ާ ާމ ަނއަކީ ާލަސްވުމުގެ ާފެށުން ާރަށަްށ ާރަށަށްާއިްސކަންެދވިފައަވަްސވ  ާލަްސވ   305އި

ާނުދެ ާޙ ލަތަށްާާވެީނކީއިސްކަން ާކަމުގެ ާދެން ާމ ނައަކީ. ާޭއގެ ާެއއްނޫނޭ ާއެ ނޫނޭ.

ާގޯްސކޯށްާ ާޙ ލަތަށްވުރެން ާރަށެްއގެ ާއަނެއް ާޙ ލަތު ާރަށެްއެގ ާިމވެނި ާއެއީ ބަލ އިރު

ާމިންވަރަކަށެްއާ ާއެއް ާހުރީކީ ާޙ ލަތު ާރަށެއްގެ ާހުރިހ  ާއޮންނ ނެެވސްމެ. އޮވެދ ނެ.

ާއި ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާަހމަ ާސަުރކ ރަށް ާއެކަން ާޢިއްނޫން. ާދެންހަމަ ޒަތްތެރިާނގޭ.

ާފ ހަގަކުރެއްވިާ ާހަަމާާމެންބަރު ާރަށްރަށް ާަބއިވަރު ާހުރި ާޙ ލަުތގައި ާއެ  310ރަށުގައި

އެބަހުރިާރ އްޖޭަގއި.ާރ އްޭޖގެާގިނަާރަށްތަކުގެާޙ ލަތުާހުރީާވަރަށްާގޯްސކޮށް.ާދެންާ

ާރަށްތަކުގެާ ާޙ ލަތަށް ާއެ ާއޮތީ، ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަނެްއކ ެވސް އަޅުގަނޑު

ާޙ ލަތަށްާކަން ާއެ ާަޒމ ނުންނޭ ާވަރަށްގިނަ ާނޫނޭ. ާެއއްދުވަަހކުންނެއް ާއަީއކީ ތައްތައް

ކަންތައްތައްާައއީ.ާއަުޅގަނޑުެމންާއަތިރިއަށްގޮސްާއުޅުނުާަޒމ ނުންާފެށިގެންާގޮސްާ

ާ ާދިރިުއޅުމުެގާފ ޚ ނަތައް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާނޫނޭ. ާއޯވަރނައިޓަކުންނެްއ  315ހެދީކީެއއް

ާބަދަލުކަންތަ ާއެހެން ާއައްތައް ާއެ ާޒަމ ނުަގއި ާއެައއި ާތަރުތީބުންާެވގެން ާއެ އިރު

ާއަޅ ާ ާއެހ ވަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ާދޭތެރޭގަިއ ާމިކަމ  ާވަމުންދިަޔއިރު ކަންތައްތައް

ާއައީ ާމިހިސ ބަށް ާެއާާ.ނުލެވުނީމައޭ ާގޯްސކޮށް ާވަރަށް ާމައްސަލައެއް ާމިހ ރު ދެން

ާވަގުތުަތކެއް ާނަގ ނެ ާޙައްލުކުރުމަށްަޓކައި ާދެްނާމައްސަލަެއއް ާއެަވގުތުތައް .

ާކޮ ާކުރ ނެޮގތަކީ ާެއއްފަހަރ  ާހުރިހ ކަމެއް ާމ ބޮޑަށް  320އެަކުކާާ.ބައިތޯއަޅުގަނޑުމެން

ާފެންނ ތީާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާނުވ ނެކަމަށް ާއުޅެގެން ާކުރަން ާއެއްފަހަރ  ާހުރިހ ކަމެއް

ާމީގެތެރެ ާމީހުން ާމިދެންނެވިހެންާއެހެން ާމަސައްކަތްުކރުމަށް ާމި ާގެނެސްގެން އަށް

ާކަންތައްތަްއާސަރު ާޕ ޓްނަރޝިްޕެގާތެރެއިން ާޕްރައިވެޓް ާޕަބްލިކް ާިސޔ ސަތު ކ ރުގެ

ާކުރަންާރޭވިފައިާއޮތީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.
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ާ325 

ާޢިއްޒަތްތެރިާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިނިސްޓަ`. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުާާރަީއސް، ާއަރިހުން ާރު

ާލިބިއްޖެ.ާާކޮށްލަންާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާކޮންމެވެސްގޮތަކުްނ ާޖަވ ބު ާސުވ ލުެގ ާބޭނުންވ 

ާޙ ލަތްތަކެްއާާވ ހަކަަަެދއްެކވުން: ާިއސްތިސްނ  ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު އެހެންނަމަވެސް،

ާނަރު ާމ ބ ދޫގެ ާއެީއ ާނުހުންނ ނެތޯއޭ. ާޙ ލަތްތަކެއް ާޒަރޫރީ ދަމ ގެާނުހުންނ ނެތޯއޭ.

ާވަރަށް ާއުޅެނީ.ާމައްސަލަކަން ާފެތުރިގެން ާބަލި ާހަމުގެ ާޔަޤީންވެއްޖެ  330ބޮޑަށް

ާ ާަރއްޔިތުންތަެކްއ ާއެހެންވީމ ، ާރައްޔިތުންތަެކއްާހަމަ ާތަރުތީބުންތޯ ާދ  އެ

ާނު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާދިަޔޔަސް. ވަތަާހަލ ކުވެގެން

ާގެާނިޒ މުގެާނަރުދަމ އަޅުގަނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާއެދެންާއެާނަރުދަމ ގެާނިޒ މުާމައިބ ދޫ

ާނަރުދަމ ާާއަވަްސކޮށްާދެްއވުމަށް.ާއެއިާައޅުގަނޑުމެންގެާޒޯނުގެާތެޭރގަިއާހަމައެކަނި

ާ ާއަނެއް ާމައިބ ދޫގައި. ާނެތީ ާހެދިފައި ާނިޒ 3ާނިޒ މް ާނަރުދަމ  ާވަނީ  335މްާރަށުަގއި

ނޑުމެންާހެދިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާަހްއދަވ ާދެްއވ ާކޮންމެާސަރުކ ރަަކށްވެސްާައޅުގަ

ާރަ ާޝުކުުރވެރިވ ނަޭމ. ާއިޚްލ ްޞތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާއެއެއްޔިތުން ކަންާހެންވީމ ،

ާއަވަްސކޮށްދެްއވުމަށްާއަުޅގަނުޑާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާޝުކުރުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއަުޅގަނޑު ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި  340ާޝުކުރިއްޔ 

ާދެއްާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް ާޢިއްޒަތްތެރިާދަންނަވަން ާއަހ ފިން ާކަނުލ  ާއަުޅގަނޑު ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތައް ާވި

ާމެންބަރުާއެދިލެއްވިާއެދިެލއްުވން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް
ާެދއްެކވުން:ާވ ހަކައަސްލަމް

ާ

ާރައީސް.ާއަޅުާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާމިނިސްޓަުރާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި  345ާގަނޑު

ާކުރިންވެްސާާަޙމީދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު ާއަދި ާވިދ ުޅެވއްޖެ ާދެންމެވެސް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަރިހުން

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: 5ާާވިދ ޅުެވއްޖެ ާރަށްރަށަްށ ާގިނަ ާވީހ ވެސް ާތެޭރަގއި ާތެޭރގަިއ5ާާއަހަރު އަހަރުގެ

ާޯފރުކޮށްދެ ާިނޒ މް ާގިނަ ާޕަބްިލކްާވީހ ވެްސ ާސިޔ ސަތަކީ ާމި ާއަދޮ އްވ ނަމޭ.

ާޕަބްލިކްާ ާބޭނުންވަނީ ާއަހ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާސިޔ ސަތޭ. ާެސކްޓަރގެ ޕްރައިވެޓް

ާމަޝްވަރ ކުރުމ އި،ާ ާމަރުޙަލ ަތއް ާދަށުން ާިސޔ ސަތުގެ ާސެކްޓަރގެ  350ޕްރައިވެޓް

ާދ ާ ާމަރުޙަލ ތަކަށް ާފެއްޓުުމެގ ާމައްސަލަތައް ާެއއްބަސްވުމ އި، ނެާދިރ ސ ކުރުމ އި،

ާއިނގުަރއިދޫާ ާތެރޭގައި ާލައިްނެގ ާޓައިމް ާމި ާއަދި ާކޮބައިޯތއ އި. ާލައިންތަކަކީ ޓައިމް
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ާކުދި ާފަދަ ާދެްއވަްނާދ އިރ  ާހައްދަވ  ާލައިނެްއތޯ ާޓައިމް ާކޮންކަހަލަ ާރަށްރަށަށް ކުދި

ާއޮތީ.ާ

ާ355 

ާކުރެއްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާމެންބަުރ ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުސވ ުލގައިާޝުކުރިއްޔ  ާވި

ާހުރިާާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް ާއިންޓްރަސްޓް ާިމކަންކުރުަމށް ާމިކަމަށްޓަކައި ާވަީނ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު

ާފަރ ތްތައްާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާޝައުޤުވެިރވ  ާއެކަމަށްޓަަކއި ާކޮށްފައި ާއިޢުލ ނެއް ާހޯދުމަށް ާޕ ޓީސްތައް

އެދިފައި.ާދެންާއެކިާަފރ ތްތަކުންާއެާރަށްރަށަށްާއެިކާސަރަޙައްދުތަކަކީާއެިކާާހޯދަންާާެދއްެކވުން:އަސްލަމްާވ ހަކަ

ާ ާއެކި ާޑިޒައިނިންާރަށްރަށަކީ ާއެހެންވީމ ، ާރަށްރަށް.  360އަިދާާގސަިއޒްެގ

ާދެންާ ާދ ނެ. ާމުއްދަތު ާއެކިވަރުގެ ާދ ނެ ާރަށްރަށަށް ާެއކި ާކުރިކަމުަގއިިވޔަސް

ުކާދެާދަރިޔަކަމެއް.ާމީހަކުާބަލިވެއިނކޮންމެކަމަކީވެސްާއެކަމަކަށްާަހމަާމުއްދަތުާނަގ 

ާއެކަންތައް ާކުރިން ާއެއަްށވުރެްނ ާނަގ . ާމުއްދަތު ާނަގ  ާމުއްދަތު ަތއްާވިހަންވެސް

ާނޫންހެންާާކުރަންާއުޅެއްެޖކަމަށްާވެއްިޖްއޔ ާއަުޅގަނޑަށްާހީވަނީާމ ކަްށާރަނގަޅަކަށް

ާދ ނީ. ާކަންތައްތައް ާތަރުތީބުން ާއެހެންވީމ  ާއޮންނ ނީކީ.  365ާކަންތައްތައް

ާކުރުމުަގއި ާަކންތައްތައް ާރަށްރަށުގެ ާކުދި ާމިދެންނެިވހެން ާއެހެންނަމަވެސް،

ާކަންތައްަތއްާ ާއަަވސްވ ނެ ާކަަޑއްތުކުރުުމގައި ާމަރުޙަލ ތައް ާެއއީ ާއަވަްސވ ނޭ

ާ ާއެ ާމަަސްއކަތްކުރުމަށް ާޑިޒަން ާމިސ ލަކަށް ާރަށްރަށުގަިއ ާބޮޑެތި ދިާއަހުންނ ނެ.

ާ ާނަގ  ާއެ ާކުިރކަމުަގއިިވަޔސް ާދެންާސަރވޭެއއް ާއިތުރުެވގެންދ ނެ. މުއްދަތު

 370ާއަޅުގަނޑަށްާަވކިންާޕެކޭޖްކޮްށފައި........

ާ

ާދަންނަވަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށްބޮޑަްށާޝުކުރު ާަވޒީރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ޝުކުރިއްޔ .

ާަވގު ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިވަަޑއިގެންަފިއވ  ާތުގެާފުރުޞަތަށް

ާމިއެރުވީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނުޑ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެރުވެްނހުރި ާފުރުޞަތު .ާތެރޭގައި

ާސުވ  ާވަަޑިއގެން ާަވޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަވ ބުދެްއވީތީއަޅުގަނޑު  375ާުލތަކަށް

ތްތެރިާދަންނަވަން.ާއަުޅގަނުޑާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަޝުކުރު

ާހޭާނުކުތ އެއް.ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާތ ރިޤްާނިޒ މ ބެ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާާާ380 

ާމިނެގީާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މ ބެޭހ ާއަުޅގަނޑު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާލިސްޓަށްާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާ ާދެއްވުުމގެ ާފުރުޞަތު ާމަނިކުފ ނުގެ ާެއްއގޮތަކަްށވެްސ ާއަޅުގަނޑަށް

ާފުރުޞަތުާއަރ ގޮތަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަނިކުފ ނު ާހަމަ ާއެ ާނޭނގުނު. ާއެދޭކަށް ާފުރުޞަތަށް ށް

ާއްަޖއިން.ހުޅުވ ލުމުގެާބަސްފުުޅާވިދ ޅުުވމ އެއްކޮްށާއަުޅގަނުޑވެްސާފުރުޞަތަށްާއެދި

 385ޓަްށާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަނަޑކަށްާއަދިާއެއްވެސްާދުވަހަުކާމިާފުރުޞަތުގެާލިސް

ާ ާއަރ ގޮތަކަށް ާލިސްޓަށް ާފުރުޞަމަނިކުފ ނުގެ ާައޅުގަނޑުތަށް ެގާއެދެިވފައިވ ތީ

ާމަނަދޫ،ާމިލަދޫ،ާ ާހުަޅދޫ،ާދ އިރ ގެ ާމި ާއެބ5ާަޅޮހި،ާމ ފަރުެވސް ހުރިާރަށުެގވެސް

ާކަންޮބޑުވުންަތއް ާއަުޅގަނމިމައްސަލައިގެ ާއެހެންވީމ ، ާމި. ާބޭނުންވޭ ާުޑވެސް

ާދަންނަވަން ާސުވ ލު ާވަޒީރ  ާހަމަ ާބެހޭޮގތުން ާކަންތައްތަކ  ާވީމ ،އެހެންާ.ރަށްރަށުގެ

ާވިދ ޅުވުމ އެްއކޮށްާ ާބަސްފުޅު ާހުޅުވ ލުމުގެ ާފުރުޞަތު ާހަމަ ާމަނިކުފ ނު  390ާހަމަ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާދުވަހަުކެވސް. ާކޮންމެ ާއެބަ ާއެެދން ާފުރުޞަތަށް އަޅުގަނޑު

ާމަނިކުފ ނުގެާލިސްޓަށްާނ ރ ތީާއެކަންާފ ހަގަކޮށްލީ.ާ

ާ

ާ

 395ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމިއިނދީާމަނަދޫާދ އިރ ގެާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވިއގެންާާކަަަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާމެންބަރުެގާާދެއްކެވިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމއިނދީ ާއަރުަވއިގެން ާފުރުަޞތު ވ ހަކަފުޅަށް

ާފުރުޞަތުާ ާއެކަމަށް ާބޭނުންފުޅުވ ީތ ާވިދ ުޅވ ން ާނުތަނަަވސްކަްނ ހިތްޕުޅުގައި

ާ ާތަުކރ ރުކޮށް ާކެތްތެރިކަމ އެީކގައި ާހަމަ ާމިއިނދީ މިމަޖިލީހުގެާއަރުަވއިގެން

ާ ާމިއޮތީ ާމިހ ރުވެސް ާއަތުަގއި ާއަޅުގަނޑުގެ ާެދކެވޭ ާމިވ ހަކަ ދެންމެާތަޅަމުގައި

ާމިކަމަީކާ ާއަުއޓް. ާޕްރިންޓް ާނެިގ ާކޮންޕިއުޓަރުން ާދެއްވ ފަިއވ   400އަމީންޢ ންމު

ާދެމުންާ ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށް ާއިނދެގެން ާމިތ  އަޅުގަނޑު

ާމީކީ. ާނިޒ މެއްނޫން ާޢިއްޒަތްތެރިާާގެންދ  ާކޮމްޕިއުޓަރުން ާމި ާމިކަމުގައި ާހަމަ މިއީ

ާއަޅުގަނޑުާ ާައމީންޢ ންމު ާތަރުތީބަކުން ާރަޖިސްޓްރީވ  ާފިއްތަވ ލެއްވީމަ މެންބަރުން

ާމިާ ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާގެންދަނީ.ާހިތ މައ ެއކު ާކިޔަމުން ާމި ާލިސްޓުން ާދެއްވ  އަތަށް

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަނަދޫ ާއެާލިސްޓްގައި ާދެންމެ ާމިއޮތީ ާނަންފުޅު  405ގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާލިބުނު ާފުރުޞަތު ސުވ ލުކުރުުމގެ



 16 

ޙަމީދުގެާނަންފުޅ ާޖެހިގެން.ާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގަިއާބުނ ގޮތުްނާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާ ާމިއޮންނަނީ ާފުރުޞަތު 30ާާމިކަމަށް ާހުރިހާ 30ާމިނެޓްއިރު. މިނެޓްއިރުތެރޭަގއި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނެތް. ާީމގެތެރޭަގިއ ާނިޒ މެއް ާއެރުވޭނެ ާފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް

ާައޅުގަނުޑާ ާމިތަނުގައި ާލިބިވަޑައިުނގަތުމަކީ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް  410ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެްއވެސްނޫން. ާނުކުރެވޭނޭ ާނުވަތަ ާކުެރވޭނެ އިނދެގެން

ާސުވ ލެާ ާބެހޭގޮތުްނ ާދ އިރ އ  ާކުަރއްވަްނާމަނަދޫ ާމިނިސްޓަރަކ  ާޢިްއޒަތްތެރި އް

ާހުރޭ.ާ ާގޮތްތައް ާކުެރއްވޭނެ ާެއކަން ާތެރެއިން ާދ ިއރ ގެ ާޤ ނޫނީ ބޭނުންފުޅިއްޔ 

އެހެންވީމަ،ާެއގޮތަށްާކުިރއަށްާގެންދަވ ނެކަމަށްާައޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާނިޒ މ ބެހޭާ

 415 ނިކު.މަާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ 

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެކުލެިވގެްނ241ާާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހުގައި ާގޮތުން ާބުނ  ާމ އްދ ަގއި  420ވަނަ

ާސަ ާސިއްއުފައްދ ފަިއވ  ާޖަލްސ ތަކަކީ ާހުރިހ  ާކޮމިޓީގެ ާޚިދުމަތްތަކ  ުރާލ މަތީ

ާރޭގައި ާވ ހިނދު ާނިންމ ފައި ާކޮމިޓީން ާއެ ާައޅުގަނުޑމެން އޮތްާާޖަލްސ ތަކެއްކަމަށް

ާޢަބްދު ާަމއުމޫން ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޖަލްސ ެއްއގަިއާުކރީގެ މްާލްޤައްޔޫޑީ.އ ރް.ީޕގެ

ާމަސައްކަތްތައްާ ާހިންގަމުންދ  ާކޮމިީޓގަިއ ާާއެ ާހ މަވ ގޮތަށް ރަްށާވަރަްއޔިތުންނަށް

ާނު ާހިނގިޔަ ާއެގޮތަްށ ާކަންކަން ާމަޖިލީހުގެ ާވިދ ުޅވެފަިއވ ީތެވ  425ާދިނުމަށްާފ ޅުބޮޑުކޮށް

ާމަނިކުފ ނުާބ ރުއަޅ ދެއްވ .

ާ

ާ

ާމަޖިލީހުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއީ. ާނުކުތ އެއްނޫން ާނިޒ މ ބެހޭ ާނޫން، ާނޫން، ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާއެަވގުަތކުާޖަލްސ އެްއގައި ާމަޖިލީހުގައި ާނެްނގެވޭނީ ާނުކުތ އެއް  430ނިޒ މ ބެޭހ

ާމަޖިލީހުގެާ ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާޖަލްސ ގައި ާމި ާމަޖިލީހުގެ ހިނގަމުންދ ކަމެއް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމަ، ާިހނގަމުންދަންޏ . ާކަމެއް ާޚިލ ފަށް ގަވ އިދ 
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ާ ާގެނެސްދެއްވީމަ ާސަމ ލުަކމަށް ާއަުޅގަނުޑގެ ާބެހޭގޮތުްނާތިކަން ާއެކަމ  އަުޅގަނޑު

ާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުާއަޅ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ435 

. .ްާޕެޓިޝަނ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާށ2ާްއަޅުގަނޑު ާއައިޓަމު ާއެެޖންޑ  ަގއ2ާާި.

ާއަޙްމަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާބިލެްތދޫ ާޕެޓިޝަންެއއް. ާޙަމިއޮތީ މްޒ ާދު

ާހުށަހެޅުއްވުން. ާޕެޓިޝަނެްއ ާހުށަހެޅުއްވ  ާމަޖިލީހަށް  440ޑުާައޅުގަނާރައްޔިތުންެގ

ާރުވަން.ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށްާފުރުޞަތުއަ

ާ

ާމިާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާމި ާއަުޅގަނޑު ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާބޮޑުާާްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަ ާދިމ ވެފައިވ  ާރަްއޔިތުްނނަށް ާބައެއް ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑު ާޕެޓިޝަނަކީ ހުށަހަޅ 

ާމިާ ާރަފީޢު ާމުޙަންމަދު ާހަނދުވަރީގޭ ާފ.ބިލެތްދޫ ާގުޭޅގޮތުން.  445މައްސަލައަކ 

ާޕެޓިޝަނުގައިާ ާމި ާޭއނ  ާއ ދެ، ާޕެޓިޝަނެއް. ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤައުމަްށާބުނެ ާުކޑަ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދުނިޔެއަށ  ާމުިޅ ާމިަވގުތު ފައިވަނީ

ާކުިދާ ާކަހަލަ ާއަުޅަގނޑު ާސަބަބުން ާީހނަރުކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ދިމ ވެފައިވ 

ާގޮންޖެހުންތަކަށްާ ާކުރިމަތިވަމުންދ  ާމ ލީގޮތުން ާފަރ ތްތަކަްށ ވިޔަފ ރިކުރ 

ާއެ ާމިދަނީ ާޤ ބިލުކަން ާއަދި ާހިތްވަރު ާދުވަހަްށާކުރިމަތިލުމުގެ ާއަނެއް ާދުވަހުން  450އް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާަމޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާވީމ ، ާދަށްވަމުންނޭ. ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާމިއެދެނީ ާއަދަބުވެރިކަމ ެއކުަގއި ާވަރަށް ާއަރިހުން މެންބަރުންގެ

ާމަސަްއކަްތާ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާކޮށްަޓވައިެދއްވުުމގައި ާއަލިަމގެއް މިކަމުގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާކޮ ާތިޔަ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުގަނޑު ށްދެއްވުމަށޭ.

ާއެބަުހއްޓެވެ.ާ ާކަންަތއްތަކެްއ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާކޮށްދެވިދ ނެ  455މެންބަރުންނަށް

ާފަދަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭންކްތަކުން ާގެންދ  ާދެމުން ާޚިދުަމތް ާރ އްޖެއަށް އޭގެތެޭރގައި

ާިވޔަ ާކުދި ާވިޔަފ ރިކުރ  ާއިންޓަރެސްޓ ެއކުާކުދި ާުކޑަ ާފުޅ ކުރުމަށްޓަކައި ފ ރި

ާކަމެެކވެ.ާ ާެއއް ާހައްދަވައިދެްއވުމަކީވެސް ާގޮތް ާލިބޭނެ ާލޯނު ާއަދަދަށް އެކަީށގެންވ 

ާކުރަްއވ ާ ާހޯްއދެވުމަށްޓަކަިއ ާއ މްދަނީ ާރައްޔިތުން ާރަށްރަށުެގ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ
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ާމަސްވެރިކަން ާހިމެނޭ ާމަސަްއކަތްތަުކެގތެރޭގައި  460ާދަނޑުވެރިކަްނާމައިގަނޑު

ާއޮތްާ ާރ އްޭޖގައި ާބ ވަްތތައް ާއުަފއްދ  ާކަންކަމުަގއި ާފަަދ ާފަންގިވިނުން ރޯނުވެށުން

ާމެދުނުކެނިޑާ ާވ ޞިްލކުރުމުގައި ާވ ޞިލްކުރުމަށް، ާމ ލެއަށް ާމ ކެޓް ހަމައެކަނި

މަސައްކަތްކުރަމުންާގެންދ ާފަރ ތްތަކޭ.ާމިގޮތުންާމަސްވެރިަކމުންނ ާދަނޑުވެރިކަމުންާ

ާތަ ާރޭގަނޑުާއުފައްދ  ާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ާމ ކެޓަށް ާތ ޒ ކަންމަތީ ާއެްއޗެތީގެ ކެތި

ާޙައްުޤގަިއާ ާފަރ ތްތަކުގެ ާމަސައްކަތްކުަރއްވ  ާބުރަ ާމިފަދަ ާނަގ ލަނީ ާނިދި  465އަރ މު

ާތިޔަާ ާމައްސަލަ ާމި ާއެހެންކަމ ެއުކ ާއެކުަގެއވެ. ާހިތްހަމެޖެހުމ  ާއުފަލ  ނުހަނު

ާައޅުގަ ާބައްލަވައި ާމަޖިލީހުން ާފަންތީގެާޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ާއަދި ާކުދި ާފަދަ ނޑުމެން

ާވިޔަފ ިރާ ާއަދި ާސަަބބުންނ  ާހީނަރުކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމި ާފަރ ތްތަކަށް ވިޔަފ ރިކުރ 

ާނުދ ތީާ ާދެއްކެވުމުން ާލޯނުތަްއ ާނަގ ފައިވ  ާއަުޅގަނޑުމެން ާސަބަބުން ދަށްވުމުގެ

ާ ާލުއި ާލޯނުތަކަށް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވ ހަކަަދއްަކވަިއގެްނ  470ގޮތްަތކެްއާބޭންކްތަކ 

ހަމަޖައްސަވަިއ،ާލިބޭނޭާގޮތްާހަމަޖައްސަވައިެދއްވުންާއެދެމޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާ

ާޕެޓިޝަންާ ާމި ާހުށަހަޅަން ާއަުޅގަނުޑ ާޕެޓިޝަން. ާހުށަހަޅ  ާައޅުގަނުޑ މިއީ

ާ ާަގވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނެގ ާެގ41ާާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާސްކޮށްދެއްވުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ .ާދަށުންާމިާމަޖިލީހުންާބަޙު

ާ475 

ާޕެޓިޝަްނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއ ާޕެިޓޝަނެއް ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއޮންނަނީާ ާފ ސްުނކުރަްއވ ނަމަ ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާމަޖިލީހުން ާހުށަހެޅުމަށްފަހު

ާތައްޔ ރު ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީން ާގެްނޮގސް ާކޮމިޓީއަށް ާގެނެޕެޓިޝަން ސްާކުރުމަށްފަހު

ާނުވ  ާބޭނުންފުޅު ާނިންމަވަން ާމަޖިލީހުން ާއެނޫްނޮގތަކަށް ާގޮތަށް. ނަމަ.ާބަޙުސްކުރ 

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަްނގޮޅި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު  480ާއަޅުގަނޑު

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާަރއީާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާސް.

ާބިުލާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާއެ ާޙަމްޒ  ާއަްޙމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ.ބިލެތްދޫ ާޝުކުރުދަންނަވަން

ާޕެޓިޝަނަީކާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެ ާއިނޭގތޯ، ާޕެޓިޝަން ާވަރަށް، ާބިލަީކ  485ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި.

ނެއް.ާޚ އްޞަކޮށްާއެދެންނެވިާފަރ ްތތަށްާއެކުލެިވގެންާވަނީާވަރަށްާމުހިންމުާޕެޓިޝަ
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ާއަުޅގަނުޑާ ާބަޙުސްކުރުމަށް ާބެޭހގޮތުން ާޕެޓިޝަނ  ާގިނައިން.ާއެހެންވީމަ،ާއެ ވަރަށް

ާއެކަމަްށާ ާުއންމީދުކުރަން ާައޅުގަނޑު ާއަދި ާދަންނަވަިއ ާވ ހަަކ އެދޭ

ާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށްާކޮންމެެވސްާއެއްާބޭފުޅަުކ.

ާ490 

ާިޢއްޒަތްތެރިާާއިރ ގެާމެްނބަރުާހުޅުީމދޫާދާ  ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާއަުޅގަނޑު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިްއޒަތްތެރިާާޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން:އިލް ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންގޮޅި ާއަދި ާހުށަހެޅުމަށް ާޙަމްޒ ގެ މެންބަރު

ާތ ީއދުކުރަން.ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުގެާއެާހުށަހެޅުއްވުމަްށވެސްާ

ާ

ާރަޝީދުގެާާރިސ ސަތުންާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  495މައްޗަންޮގޅި

ާމިހ ރު ާރަނގަުޅކޮށްލަްއވަްނޖެހޭނެ. ާަޔއުމިއްޔ  ާެއގޮތަށް މިވަނީާާހުށަހެޅުއްވުމަށް

ާލިބިފައި.ާއެހެންވީމ  ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާބަޙުސްކުރުމަށް ާޕެޓިޝަނަށް ފުޅަުކާބޭ،ާއިތުރު

ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާވޯޓަށް ާނެތްކަަމށްވަންޏ  ާޚިޔ ލުފުޅެއް 5ާާއެނޫން

ާއަޅު ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ާޖައްސަވ ލަދެއްވުން ާރަނގަބީލު ގަނުޑާމިނެޓްގެ

ާކ ޑުކޮޅުަތްއާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާުކރިން ާދަންނަވ ލުމުެގ  500ވޯޓަށް

ާހަނ ާދަންނަޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް ާވޯޓަށް ާިމ ާއަޅުގަނޑު ާއަުރވަން. ވ ލަީނާދުމަފުޅުކޮށް

ާމަ ާރައްޔިތުންެގ ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޖިލީހަށްބިލެތްދޫ

ާމަޖިލީހުގަ ާކުރިން ާފޮުނވުމުެގ ާކޮމިޓީއަށް ާޕެިޓޝަން ާޕެޓިޝަން. ިއާހުށަހެޅުއްވި

ާހު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެ ާދ އިބަޙުސްކުރެްއވެމަށް ާހުޅުމީދޫ ރ ގެާށަހެޅުއްވ 

ާމިގޮތަްށާ ާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ ތީ ާލަބީބް ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު  505ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިްއޒަތްތެ ާމައްސަލައިަގއި ާމި ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްެތރި ރިާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާެއދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ510 

ާޓުގެާނަތީޖ :ވޯ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

 63ާ515ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

59ާާވޯޓުާދެްއވީ:

02ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

00ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ520 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 61ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .31ާ.

.ާއެހެންކަމުން،ާބިެލތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 61ާޖުމްލަާ

ާޕެ ާޕެޓިޝަން ާހުށަހެޅުއްވި ާކުރިްނާމަޖިލީހަށް ާފޮނުވުމުގެ ާކޮމިޓީއަްށ ޓިޝަން

ާމިހ ރުާ ާމަޖިލީހުގައި ާފ ސްކުރައްަވއިފި. ާމަޖިލީހުން ާބަޙުސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި

 525ޢަމަލުކުރައްވަމުންާމިގެންދ ާގޮތަށްާމިާޕެޓިޝަނަށްވެސްާވ ހަކަދެއްކުމަށްާއަުޅގަނުޑާ

ާ ާފެށިގެން އޭެގާފަހުންާާށ10.30ާްޤަސްތުކޮށްފައިވަީނާފުރުޞަތުައރުވަން.ާމިހ ރުން

11.00ާާ 11.15ާާން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްެތރި ާހުށަހެޅުއްވި ާޕެިޓޝަން މިނެޓ5ާާްށް

ާމެންބަރަކަށްާ ާކޮންމެ ާއެިދވަަޑއިގަންަނވ  ާވ ހަކަުފޅުދައްަކވަން އަރުވ ނަން.ާެއއަށްފަހު

ާފުރުޞަތ3ާާު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކުމަށް ާޕެޓިޝަނަށް ާިމހ ރު ާއަރުވ ނަން. މިނެޓް

ާއަުޅގަ ާމެންބަރަށްާހުޅުވ ލަން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނުޑ ާމިއަރުވަނީ، ާފުުރޞަތު  530ނޑު

ާ ާދަންނަވ ލަން ާކުރިން ާހުންނަވ 9:30ާާފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ާޖަޕ ނުގައި ގައި

ާކޮމިޓީެގާ ާހޮއްވެވި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަްށ ާނަންފުޅު ާސަފީުރގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދޭ ާމީހަކަށް ާކޮށްފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ކަން ާއިނ ޔަތްތަކާ ޖަލްސ އަކ  ންޖެހޭ

ާކޮމިީޓއ ާ ާޢައްޔަންކުރަްއވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހުން ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާބިލު ރައްކ ތެރިކަުމގެ

ާނަންފުޅުތަްއާ ާފޮނުއްވި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކޮމިޝަނަށް  535އެންޓިކޮރަޕްޝަން

ފެށެންާހަމަޖެހިފައިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާއެކުަލވ ލެިވފައިވ ާކޮމިީޓގެާބައްދަލުވުންަތއްާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާއޮ ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު ތީ.

ާ ާޙަމްޒ ައށް ާއަޙްމަދު ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމެންބަރު ާބެހޭގޮތުން މަށް.ާޕެޓިޝަނ 

ާބޭފުޅުންާ ާވަަޑއިގެންަނވ  ާކޮމިޓީއަށް ާތެރެއިން ާމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޑުކޮށްލަދެއް ާނިކުމެވަަޑއިގެންަނވަންދެން ާއެދެން.  540)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާވުން
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ާބިލެާއަޅުގަނޑު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުާމިހ ރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތްދޫ

ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށް.ާާ

ާ

ާރައްޔިަތކުާާ.`ާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަނުޑގެ ާމިމަޖިލީހުގައި ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާދެއްވިކަމަށްާެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަ ާއެފުުރޞަތު ާކޮށްލެއްވުމަށްޓަަކއި ާބަޙުސް ާމިޕެޓިޝަން  545އިާޓަކަާހުށަހެޅި

ާއަދަބުވެރިކަމ ެއކުާ ާަވރަށް ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ާބަެއްއާ ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނުޑގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ޝުކުރު

ާދިމ ވެ ާރައްޔިތުންނަށް ާވަރަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއ ާއަދި ާފަިއވ  ބުަރާގިނަ

ާވިޔަފ ިރވެރީންނަށްާ ާފަންތީގެ ާމެދު ާއަދި ާކުދި ާކުރަމުންދ  މަސައްކަތްތަެކއް

ާމައްސަަލއަީކާ ާއުަނދގޫ ާދަތި ާތަޙައްމަލުކުރަން ާމިބޮުޑ  550ދިމ ވެފައިވ 

ާއެ ާގ ތުން ާވަރަށް ާރައީސް.ާނއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަެއއް. ގޭ

ާިމއައުވެހިރ އްދި ާދިވެހިރ އްޖެާާޖޭގެ ާފަހުން ާކުރެވުުނ ާތަސްދީޤު ޤ ނޫުނއަސ ސީ

ާއިންތިޚ ބު.ާ ާރިޔ ސީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާތެޭރގައި. ާހަލަބޮލިކަމެްއގެ ާސިޔ ީސ މިވަނީ

ާއަދިވެްސާ ާއެއަށްފަހު ާއިންތިޚ ބު. ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި އެއަށްފަހު

ާއި ާކައުންސިލްތަކުގެ ާމިދަނީ ާވީހިނދުާއަޅުގަނޑުމެން ާތަްއޔ ރުވަމުން.  555ންތިޚ ބަށް

ާިވސްނުންާ ާވެރީންެގ ާިސޔ ީސ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާމަޖިލީހުގައ އި މިޢިއްޒަތްތެރި

ާހުރިކަމީާ ާހުއްޓިފައި ާކަންކަމަށް ާސިޔ ސީ ާކަންކަމަށްވުެރ އިޤްތިޞ ދީ

ާމިދެންނެވިފަދަާ ާގިނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގަިއ ާމިގޮތުން ާއެހެންކަުމން ފ ހަގަކުރެޭވކަމެއް.

ާމިދަތިޔިރައް ާދިމ ވެފަިއވ  ާަހއްލެްއާާތުންތަކަކަްށ ާބެހޭގޮތުން ާަމއްސަލައ އި އުނދަގޫ

ާއޮތްކަމަކަްށވެފައި.ާ ާދުރުގަިއ ާިވސްނުމުން ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާމިވަނީ  560ހޯދުން

ާމި ާސަރުކ ރުން ާިދވެހި ާރައީސް ާކުަރްއވ ކަންާޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތް ާކަމަށް

ާރައީސު ާމިހ ރުގެ ާޤަބޫލުކުރަން. ާމުޙަންމަދުާއަޅުގަނޑު ާައލްފ ޟިލް ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއޭނ ާ ާވ ހަަކފުޅުދައްަކވަމުން ާެއއިރު ާއަންނަންވެގެން ާވެރިކަމަށް ާއޭނ  ނަޝީދު

ށްާވިދ ުޅވެާއެކަްނާމިލިއަންާޑޮލަރުާގެންނަވ ނެކަމ300ާަވެރިކަމަށްާއަންނަންެވގެންާ

ާޙަ ާއެމަނިކުފ ނަމިއަދު ާއެކަްނ ާދެއްވ ފަިއވ ީތވެ ާހައްދަވައި  565ށްވެސްާޤީޤަތަކަށް

ާޝުކު ާައޅުގަނުޑާރުއަޅުގަނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން. ދަންނަަވން

ާދިވެހިސަރު ާބޭނުންވަނީ ާވަާކ ރ އިދަންނަވ ލަން ާއޮންނަތަނެކޭާމުޅިން ކިން
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ާުނވަަތާދިވެހިރ އްޖޭ ާބޭންކް. ާމަރުކަޒީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމިކިޔ  ާއަުޅގަނޑުމެން ގެ

ާއޮތޯރިޓީ.ާއެތަނު ާމަނިޓަނީ ާމޯލްޑިވްސް ާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ގެ ާމިކަމަށްާފަރ ތުން ނީ

ާއެފަރ ތުންާ ާއެހައްލުތައް ާއަދި ާދެއްވަންޖެހޭ. ާގެނެސް ާހައްލެއް ާބޮޑު  570މުޙިންމު

ާހޯދަދޭންާ ާގޮތްތަކެއް ާހިއްޞ ކޮށް ާމަޖިލީހ އި ާމިޢިއްޒަތްެތރި ވ ހަކަދަްއކަިއގެން

ާސަރުކ ރުންާ ާއިންިޑއ ގެ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާަރއީްސ ާޢިއްޒަތްތެރި 100ާާއެބަޖެހޭ.

ާލިބުމުންާ ާއެލޯނު ާއަދި ާމަސައްކަތްކޮށް ާހޯއްދަވަން ާލޯނެއް ާޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ާިސޔ ީސވެރިއަޅުގަނޑުމެ ާބައެއް ާެތއރެއިން ާޤ ނޫިނާންގެ ާފ ޑުކިޔ  ާެއކަމަށް ން

ާމިފަދަކަމެްއާ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަުޅގަނޑު ާވީއިރު ާދިޔަ. ާސުވ ލުކުރަމުން  575ބިންގަލ މެދު

ާައއުލ ކަ ާއެންމެ ާކުރުމުގެ ާއެންމެބޮޑުާބަޙުސް ާމިކަމަށް ާއަިދ ާބޮޑުެވގެްނވަނީ ން

ާކަމުގައިާ ާމިމަޖިލިސް ާވ ންޖެހޭނީ ާމޭސްތިރިންނަށް ާދިނުމުގެ ާހޯދައި ހައްރެއް

ާ ާދުނިެއއަްށ ާމުޅި ާރައީސް ާިޢއްޒަތްެތރި ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާމިވ ާމި އައިސްަފއި

ާ ާރ އްޖެއަްށވެސް ާއަުޅގަނޑުމެްނެގ ާތެރޭގަިއ ާހީނަރުކަމުެގ މިާއިޤްތިޞ ދީ

 580އިސްަފއިމިވ ާބޮުޑާހީނަރުކަމުގެާތެރެއިންާރ އްޖެާއެންމެބޮުޑާއިޤްތިޞ ދީާރަނގަުޅާއަ

ާއޮްތވަރަށްާ ާރޭޓު ާއިންޓްެރސްޓް ާދިޔައިުރވެސް ާދުވެަފިއ ހެޔޮދުވެްއޔެްއގަިއ

ާއޭ ާއޮތީ. ާއިންޓްރެސްްޓ ާ%މިހ ރުވެސް ާ%10ުރވެްސ .12%ާ ނ8ާާް.

ާ%ފެށިގެ ާއިންޓްރެސ12ާްން ާލޯނުތަކަށް ާއ މެދު ާނަގަމުްނ ާޢިއްޒަތްތެރިާޓް ދިޔައީ.

ާތެ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާމަރައީސް ާރައްޔިތުންތަކަކަށް ާގިނަ ާއ ދެ،ާެރއިން ސްވެރިކަމުން

ާއަބޮޑުކަންނެލީ ާމަސްވެިރކަމުންނ އި ާަމސްވެރިކަމުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  585އ މްދަނީާާދި

ާލުއިކަމެްއާ ާކަހަލަ ާއެްއވެްސ ާލޯނުތަކަށް ާނަގ ފައިވ  ާރައްޔިތުން ނުލިބޭ

ާއެލިބިފައިވ ކަމަ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާއެއ ެއކުާނކަށް ާހަމަ ާައދި ގިަފއެއްުނވޭ.

ާ ާމިކަމ ގުޅިގެން ާއަިދާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާދަނޑުވެރީންނ އި ާމަސްވެރީންނ އި ރ އްޖޭގެ

ާއެ ާމިފަދަ ާފަރ ތްތަަކށް ާކުރ  ާޚ އްޞަކޮށް ާވިޔަފ ރިތަްއ ާކުދި އްވެްސާއެނޫންވެސް

ާހިތ މަކުރ ކަެމއްލުޔެ ާއަުޅގަނޑު ާުނވ ކަީމ ާލިބިފައި ާދިވެހިާއް ާައޅުގަނުޑ .590 

ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާމިާސަރުކ ރަށ އި ާވީހ ވެްސާމަޖިލީހަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ގޮވ ލަނީ

ާކޮންމެާ ާއެފަދަ ާލިބޭނެއަވަހަކަްށ ާގޮްތތަކެއް ާލުިއ ާފަދަ ގޮތަްށާވެސް

ާއެދޭކަމެ ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަކީ ަދންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާއްކަުމގެ

ާައުޅގަނހަމަާ،ރައީސް ާކޮންމެާގައިުމވެސް ާޔަޤީންކަމެއް ާނެްތ ާދެބަސްވުމެއް ޑުމެން
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ާ ާއ ދެ، ާމައިބަދަައކީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާެއއްބަެއްއގެ ާޤައުމެްއގަވެްސ ާމެދުާެއއީ  595ކުދި

ާވިޔަފ ރި ާއެބަޖެހޭ.ާާ.ފަންތީގެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއިސްކަންދޭން މިވިޔަފ ރިތަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތްތަކެއް ާރަނގަޅު ާމިކަންާއެބަާވިޔަފ ރިތަކަށް ާއ ދެ، ާޖެހޭ. ދޭްނ

ާވިޔަފ ިރވެރިންާ ާފަންތީގެ ާމެދު ާއަދި ާކުދި ާއަދި ާމިކަން ާނުކުރުމުން އަޅުގަނޑުމެން

ާލޯނުތަްއާ ާމީހުންގެ ާއެބައި ާމ ދަމ  ާބަޔަކަށްވެަފއި ާނ ޤ ބިލު ާކުރިމަތީގައި ބޭންކްތަކުގެ

ާރައީސް ާކަށަވަރުކަެމއް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީ ާރ އްޭޖގެާއަުޅގަނޑުމެންާ،ނުލިބޭނެކަމީ  600ގެ

ާބިނ ވެކަންކަ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާން ާކަންކަން ާއޮްތގޮތުން އޮްތގޮތުންާާކުރެވިފައިފައި

ާޚ އްޞަާ ާިޚދުމަތްތަކެއް ާރަށްތަކަށް ާގިނަ ާބޭނުންވާ ރ އްޖޭގެ ާއެަބމީހުންނަށް ކޮށް

ާވިޔަފ ރިވެރީންާޟަ ާމިފަދަ ާފޯރުކޮށްދެނީ ާތަކެތި ާބޭނުންވ  ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ރޫރީ

ާމީހުން ާާއެބައި ާއެތައް ާތަފ ތު ާއޮނިޑދޯނީގައި ާއަމިއްލަ ާމަސައްކަތަކ އެކު.ާގިނަ ބުރަ

ާރައީސް ާކުރެވިދ ނެކަމެްއކަމުަގިއާާ،ޢިއްޒަތްތެރި ާބަޙުސް ާދިގުކޮށް ާވަރަށް  605މިކަަމކީ

ާފަރ ތުންާ ާކޮމިޓީގެ ާޕެިޓަޝން ާއަުޅގަނޑު ާއެެހންކަމ އެކު ާދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު

ާދެއްވަިއގެ ާއިސްކަމެއް ާމިކަމ މެދު ާހައްލެްއާއެދެނީ ާއަވަސް ާައަވހަށް، ާވީހ ވެސް ން

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާގެނެސްާދެްއވ ތޯާމަސައްކަްތޮކށްދިނުން

ާ

ާާކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ`. ާުކދި ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  610ާޝުކުރިްއޔ 

ާހުށަާމަުއސޫމްާهللاާޢަބްދު ާޕެޓިޝަނެއް ާމިފަދަ ާޤައުުމގެާހެޅުއަމ ޒްކުެރިވގެން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާާނުކަމީ

ާއެހެންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަެގއް. ާއައިސްދ ނެ ާބަދަލެއް ާރަނގަޅު ާމިފަދަާނައިޤްތިޞ ދަށް މަވެސް

ާހި ާއަޅުގަނޑުެމން ާމަގުން ާމިފަދަ ާއަންނ ނީ ާބަދަލެއް ާޢަޒުމްާނމަގުތަކަށް ގަން

ތައްާހެދިދ ނެ.ާވަރަްށާކަނޑައަަޅިއގެންާހުރިާމިންވަަރކުން.ާވަރަްށާރަނގަުޅާމަުގޗ ޓުާ

 615ރަނގަޅުާޕްލޭންތައްެވސްާއެކުަލވ ލެވިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާެއކަމ ާބެހޭގޮތުންާސީދ ާ

ާމިފަދަާ ާައޅުގަނޑުމެން ާޕެޓިޝަންތަކުަގއި ާމިފަދަ ާނުކުެރވެންޏ  ކަމެއް

ާނ ންނ ނެ.ާ ާފައީދ އެއް ާއެދެޭވ ާރައްޔިތުންނަށް ާބަޙުްސތަކުން ާކުރ  މަޖިލިސްތަކުގައި

ޔަފ ރިާވެރީންަނށްާމިއަދުާދިމ ވެފަިއވ ާއެންމެބޮޑުާގޮންޖެހުމަކީާބޮޑެިތާއ ދެ،ާކުިދާވިާ

ާވަންނަކަން.ާ ާވިޔަފ ިރތެރެއަށް ާއެްއކޮށް ާޗޭން ާވިޔަފ ރިވެރި ާމުޅި ވިޔަފ ިރވެރިން

ާވަރަށްާ ާބަޙުސްކުރ އިރު ާއަުޅގަނޑުމެން ާމައްަސލައެްއގައި ާމިފަދަ  620އެހެންވީމ ،

ާއެބަޖެހޭ ާިވސްނ ލަން ާވ ރިޓކަލްާާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާތިބޭބަޔަކު ާވިޔަފ ިރއެްއެގ އެ
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ާމަސައްކަުތަގއިާ ާެއއްކޮށް ާޗޭނު ާމުޅި ާވިޔަފ ރީގެ ާގޮްސގެްނ އިންޓަގްރޭޝަނަށް

ާހަމަާ ާއަދި ާހަނިވޭ. ާފުޭދވަރަަކށް ާޖ ގަ ާއޮންނަ ާވިޔަފ ިރވެރީްނނަށް ާކުދި އުޅުނީމަ

ާިވަޔފ ރި ާއެބަ ާވިޔަފ ިރވެރިން ާކްލީްނސް ާހޮރިޒަން ރަނގަުޅާާފުޅ ކުރޭ.ާއޭެގއިތުރުން

 625ވިޔަފ ިރވެރީންާޖެހޭނެާއެމީހުންގެާިވޔަފ ރިާފުޅ ކުރަން.ާއެހެްނނަމަވެސްާމިފަދަާކުޑަާ

ާމީހުންނަށްާ ާއެހެން ާއަުޅގަނޑުެމން ާޤައުމެްއގައި ާއޮްތ ާމ ކެެޓއް ޑޮމެސްޓިކް

ާދެންާ ާއ ދެ، ާަދތިވ ނެ. ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާއެމީހުންނަްށ ޖ ގަނުދީފިއްޔ 

ާއަާ ާދިމ ވ  ާރ އްޖޭަގއިާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާިވަޔފ ރިވެރީން ާކުދި ާބޭުރގެ ނެއްކަމަކީ

ާކުިދާ ާދިވެހި ާކުރެވިަފިއާނެތަސް ާރަޖިސްޓްރީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރ ކަން. މަސައްކަތް

ާވިޔަފ ރިވެރީްނގެާ ާުކދި ާބޭުރގެ ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާމިހ ރު  630ވިޔަފ ިރވެރީން

ާ ާހަްއލެއް ާއަވަސް ާތެރޭގަިއ.ާއެަކމަށްާސަރުކ ރުން ާނޫނީާވ ދަވެިރކަމެްއގެ ހޯދައިގެން

ާއަޅުގަނޑުާ ާދެންމެގަ ާއ ދެ، ާނުފެންނ ނެ. ާމަގެއް ާރަނަގޅު ާވިޔަފ ރިވެރީނަށް ކުދި

ާވ  ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ާއުފ ކޮށްފިން ާހަކަފުުޅަގއިާވަރަށް

ވިދ ޅުެވއްޖެާސަރުކ ުރގެާލޯާސިޔ ސީާމަޞްރަހަށްާހުއްޓިަފއިވ ާވ ހަކަ.ާއިޤްތިޞ ދުާ

ާހަ ާވަރަްށާދ ނމުޅިން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ާއ ދެ،ާެއއީ ާވ ހަކަ. ާނައްތ ލ ފައިވ   635ން

ާނުވުސްނ  ާމިއަދު ާދޭތެރޭ ާއިްޤތިޞ ދ އި މ ދަމ ާާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭކަމެއް.

ާއަޅުގަނޑުމެންާއަ ާދެން ާނުކުެރވޭނެ. ާރަނގަެޅއް ާއިޤްތިޞ ދެއް ޅުގަނޑުމެންނަށް

ާވެރިންނަ ާިވޔަފ ރި ާކުދި ާަހމަ ާއަނެްއކަމަކީ ާތަނަވަްސކުރުމަށްާވިސްނަންޖެހޭ ާމަގު ށް

އަޅުގަނޑުމެންާއެބަޖެހޭާރަށްަރށުގެާއުފެއްދުންތެރިކަންާއިތުުރކޮށްާއެމީހުންާއުފައްދ ާ

ާދިނުން.ާ ާހަމަޖައްސައި ާގޮތްތަެކއް ާިވއްކޭނެ ާިވއަްސވެސް ާކޮންމެގޮތެއް  640އެްއޗެހި

ާއަ ާމަސަްއކަތުގެ ާއެމީހުންގެ ާކުރެޭވއިރު ާއިތުރު ާކަންތަްއ ުގާއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ

ާމަސަްއކަތްކުރ ާ ާރަށްރަށުގައި ާލިބެން. ާއެމީހުންނަށް ާައގެްއ ާއެކަށީގެްނވ  އެބަޖެހޭ

ާެއކުރ ާ ާެއވެރިން ާމަްސވެރިންިވޔަްސެވސް ާދަނޑުވެރިންިވަޔސްވެސް ބޭބޭފުޅުން

ާޒިންމ ެވގެންާ ާއެމަަސއްކަުތގެ ާއެވެރިން ާލިބޭނީ ާައެގއް ާރަނގަޅު މަސައްކަތަށް

ާބައެއްާ ާއުފެއްދުންެތރި ާއެހެންނަމަވެސް،ާދިވެހިންނަކީ  645ކަމުަގއިެވގެން.

ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާ ާރަށްރަުށގަިއ ާމިވަގުތު ާފެންނަނީ ާހިތ މައ އެުކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާމަސައްކަްތކުރ އިުރާ ާއެއީ، ާތިބެންޖެހޭކަން. ާނެތި ާމަސައްކަެތއް ދިވެހިންނަށް

ާއެމަސައްކަުތަގއިާބޭރުާމަސަްއކަތްތެރިން...
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ާ

 650ާގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާވަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިނިންމ ލަނީާާކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާއުޅޭތީ. ާމަސައްކަތްތެރިން ާބޭރު ާހަމަ

ާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަނޑުާމިދަންނަވ ލަނީާހަމަާވަރަށްާފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާމިާާމަޢުޫސމްާهللاާޢަބްދު

ާޕެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުކަޑާޕެޓިޝަނ ބެހޭގޮތުން ާކުދި، ާހަމައެކަނި ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ  ާކޮމިޓީން ޓިޝަން

ާސިނ ޢަތަށްާ ާވިޔަފ ީރގެ ާކުދި ާމުޅި ާއިތުރަށް ާލޯނުދިނުމުގެ  655ާއިންޓްރެސްޓެްއގެ

ާ.ާކުރުކޮށްގެންާމިކަމަށްާޙައްެލއްާހޯދުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް

ާ

ާރަާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއަުޅގަނޑުމެންާ`. ާިމއަދު ާއީސް.

ާޙަމްޒާ ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމިދަނީ ާބަޙުސްކުރަމުން

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރަފީޢު ާމުޙަންމަދު ާހަނދުވަރީގޭ، /ާ ާފ.ބިލެތްދޫ  660މެދުވެރިކުރަްއވ 

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާފްލޯރއަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެ ާުގޅޭގޮތުން. ާޕެޓިޝަނަކ  ާއޮތް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާެއކިފަހަރުމަތިން ާތަފ ތު ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ާލޯނުތަކ ާ ާއެކިއެކި ާހުރި ާދޫކުރެވިފައި ާމަސްވެރިންނަށ ާސުނ މީގައި ބަޙުސްކުރެިވއްޖެ

ާ ާހުރި ާދޫކުރެވިފައި ާވިޔަފ ރިެވރިންނަށް ާކުދި ާބޭންކްތަުކެގާދަނޑުވެރިކަމ  ލޯނުތަކ އި

ާަބއެްއާ ާޤަރ ރުތަކ  ާބަެއއް ާގެނެވޭތޯ. ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެިރ  665ސަމ ލުކަމަށް

ާބަޙުސްކޮށްފައި.ާ ާއަޅުގަނޑުމެންވ ނީ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަްތތެރި ޕެޓިޝަންތައްވެސް

ާކީއްވެތޯ.ާ ާނުދެނީ ާސަމ ލުަކން ާމިކަމަށް ާބޭްނކްތަކުން ާސުވ ަލކީ، އަޅުގަނޑުެގ

ާމިކުޑަާޢިއްޒަތްތެ ާހީނަރުކަމުގައި ާމި ާއައި ާއިޤްތިޞ ދަށް ާދުނިޭޔގެ ާރައީސް، ރި

ާމިޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެހެންކަމުން، ާފޯރ ފައި. ާމިކަން ާބޮަޑށް ާވަރަށް ރ އްޖެވެްސވަނީ

 670މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނ ާޚ އްޞަކޮށްާސިޔ ސީާޕ ޓީގެާއިްސވެރިންނ ާމުޅިާސަރުކ ރ ާ

ާމަ ާނެގެހެއްޓޭތޯ ާމިޤައުމު ާމިއަދު ާއ ދެ،ާއެުކވެގެން ސައްކަްތކުރަންއެބަޖެހޭ.

ާއެްއާ ާބޮޑު ާއެންމެ ާިދމ ވި ާއެހެން ާދިމ ވި. ާމަްއސަލަތަކެއް ާބޮޑެތި ބޭންކްތަކަށްވެސް

ާދިމ ލަކަށްާ ާެއއް ާބޭންކް ާމުޅި ާދިމ ކޮށް ާއިންިތޚ ބ  ާރިޔ ސީ ސަބަބަކީ،

ާ ާޮއްއސ ލީ. ާަބޔަކަށް ާވަކި ާފައިސ  ާބިލިއަނުން މިލިއަނ ،900ާާވެއްިޓގެންދިަޔއީ.

ާމިލ500ާި ާކޯޓުތަކަށ400ާާްއަނ ، ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރުފިޔ ދިނީ.  675ިމލިއަނުން
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ާ ާ%400ާހުށަހެޅިފައިއިން ާތެރެިއން ާމަްއސަލަ ާބޭންކުގެ ާކުިދ90ާާެއއްހ  ައކީ

ާއަޅުގަނުޑާ ާލޯނުކަމަށް ާދަނޑުވެރިންގެ ާމަސްވެިރންނ އި ވިޔަފ ިރވެރިންނ ،

ާ ާއ ެދ، ާޤަބޫލުކުރަން. 900ާާހިތ މައ އެކު ާރުފ800ާިމިލިއަނ  ާލޯނަށްާމިލިއަން ޔ ގެ

ާއެދެޭވގޮތަކަެށއްނޫން.ާ ާއެންެމ ާއަޅުގަނުޑ ާމަސައްކަްތކުަރމުންދަނީ ފަނޑިޔ ރުން

ާފަހަރުާރިޒޯޓްާ ާހިތްހަމަޖެހޭގޮތަކަެށއްވެސްނޫން.ާއ ދެ،ާިތންހަތަރު ާއެންމެ  680އަޅުގަނޑު

ާރަޖިސްޓްރީާ ާއަދި ާރަހުނ  ާއެދުނީމ  ާވިްއކ ލުމަށް ާމޯގޭްޖ ާނުވަތަ ވިްއކ ލުމަށް

ާއޮއްާ ާެގއްލުންވ ކަމަކަށްާއެގްރީމެންޓް ާބޭންކްަތކަށް ާވިދ ޅުވަީނ ާަފނޑިޔ ރު ވ ވެސް

ާވިޔަފ ރިވެރިްނާ ާކުދި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލުފުޅެއް ފަނޑިޔ ރަކަށް

ފަހަތުންާނުވަތަާމަސްވެރިންާފަހަތުންާސުނ މީގައިާލޯނުާދޫުކރެވިފަިއވ ާފަރ ތްތަުކގެާ

ާފަރ  ާބޭންކްތަކުގެ ާނުވަތަ ާބޭންކްތައް ާމިއަުދާފަހަތުން ާދުވަމުންދ ކަން  685ތްތައް

ާއެނޫންާ ާއަދި ާފަޅ  ާވިލިނިގލީ ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ހިތ މައ އެކު

ާބަލައިލީމާ  ާޮއޑިދޯނިފަހަރު ާހުރި ާނަގ ަފއި ާއެިކއެިކާބޭންކްތަކަށް ާފަޅުތަުކގައި އެހެން

ާޙ  ާނިކަމެތި ާބިކަ ާދިމ ވެފަިއވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާއެނގޭނެ ލު.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާވ ަހކަދެއްކިދ ނެ.ާ ާފުޅ ދ އިރ އެްއގައި ާވަރަށް ާމިމައްސަލައިަގއި، ާނެތިން އަޅުގަނޑު

ާުނވަަތާ ާކަންތައްތައް ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާމިޢިްއޒަތްތެރި  690އެހެންނަމަވެސް،

ާސަމ ލުކަމަްށ،ާ ާަސރުކ ރުގެ ާސަމ ލުކަމަށް، ާމިޤައުމުގެ ާކަންތައްތަަކކީ ބަޙުސްކުރެވޭ

ާސަމ ލުކަމަށް ާީކއްވެޯތާާބޭންކްތަކުެގ ާކަންތައްތައް. ާގެންނަންޖެހޭ ޚ އްޞަކޮށް

ާމިކަްނކަމަށްާ ާީކްއވެގެންތޯ ާުއޅެނީ. ާމަސައްކަތްނުކޮްށގެން ާމިކަންކަމަށް ބޭންކުން

ާކޮމިޓީންާ ާޕެޓިޝަން ާަމއްސަލަތަކަކީ. ާކޮބައިތޯ ާުއޅެނީ. ާނޭިޅގެން ާފިޔަވަޅެއް ޢަމަލީ

ާމިކަންކަމަ ާއެކުލަވ އިރުަގއި ާރިޕޯޓެއް ާދިރ ސ ކޮށް ާވިސްނ ވަަޑއިގެްނާމިކަން  695ށް

ާފައިދ ހުރިގޮތަކަްށާ ާއެކަށީގެްނވ ގޮތަަކށް، ާއެންމެ ާރައްޔިތުންނަށް މިކަންކަމަށް

ކަންކަންާދިމ ވެގެންާމެދުވެިރެވގެންދ ނެކަމަށްާއަުޅގަނޑުާޤަޫބލުކުރަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ ާއެންމެ ާިމވ ހަކ3ާާަރައީސް، ާއަޅުގަނޑުގެ ާނިމުމ ެއކު ާވަގުތު މިނެަޓށްވެފައި

ާށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކުރުކޮ

ާ700 

ާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާހޯރަފުށިާ ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 



 27 

ާހުށަހަޅުއްަވިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާޕެޓިޝަނެއް ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްަޒތްތެރި ާޙަމްޒ  އަޙްމަދު

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާދެއްވިކަމަށް ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ާއެމަނިކުފ ަނށް ަޓކައި

ާބަޙުސްކުރަމުންމިދާ  ާއަޅުގަނޑުެމން ާހުށަހަޅ  ާމިޕެިޓޝަން ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާސަރުކ ރުްނވެސް ާމިދިޔަ ާފ ިއތުވެގެން ާބަލ އިުރ،  705މައްސަލައަށް

ާަރނގަޅުކުރުމަށްޓަކަާ ާޙ ލަތު ާލޯނުތަކެއްާރައްޔިތުންގެ ާކުދި ާމިފަދަ އި

ާވަރަްށާ ާމިލޯނުތައް ާހަމައެހެންމެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަުޅގަނުޑ ދޫކުރެވިފަިއވ ކަން

އުންމީދެއްަގއިާނެގިާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންގެާވަރަށްާގިނަާބަަޔކުާމިލޯނުާއަދ ނުކުރެިވާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާތަޙައްމަލުކުަރމުންދ ކަން ާދެރަ ާަތކުލީފ  ާޮބޑެތި ާވަރަށް މިއަދު

ާމިބޭބޭފުޅުންާފ ހަ ާފަދައިން ާމިވ  ާޕެޓިޝަންގައި ާމި ާމިހެންކަމުން،  710ގަކުރަން.

ާއަުޅގަނޑަށްާ ާކަނޑ ލުމަށް ާެއއްކޮށް ާިއންޓްރެސްޓް ާލޯުނގެ ނަންގަވ ފައިިމވ 

ާމިާ ާލޯނޭ ާމެދުފަންތީގެ ާކުދި ާހަމައެހެންމެ، ާދަންނަަވން. ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރެވޭ

ާައޅުގަނޑަ ާޢިބ ރ ތްކުެރިވފައިވ އިރު ާ'މެދުފަންތި'ާޕެޓިޝަންގައި ާފ ހަގަކުރެޭވ ށް

ާއޮޑިދޯނިފަހަރުާ ާބޭުނމުގައި ާމަސްވެިރކަމުގެ ާމިވަނީ ާބޭނުންކުރެވިފައި މިޢިބ ރ ތް

ާމިބ ވަތުގެާ ާބަނުމ  ާޮއޑިދޯނިފަހަރު ާއަދި ާއިންޖީނުއެޅުމ އި ާފަރ ތްތަކުން  715ދުއްވ 

ާމިބުރަާ ާމިހެންކަމަށްވުމ އެުކ، ާލޯނުތައްކަމަށް. ާނަގ ފައިވ  ބޭނުންތަކަށް

ާހޯރަފުށީާމަސައްކަ ާހއ.ދ އިރ އިން، ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއަުޅގަނަޑށް ތްކުރ ތަން

ާމަސައްކަެތއްކޮްށގެންާ ާމިންނެތް ާބުަރ ާވަރަށް ާމިޭބފުޅުން ާފެނިފައި. ދ އިރ އިންވަީނ

ާބޮުޑާ ާވަރަށް ާމަސައްކަތެްއކޮށްގެން ާބޮޑު ާވަރަށް ާގުޅިގެްނ ާބޭފުޅުން އ އިލ ގެ

ާމިބޭބޭ ާލޯނުތައްާޤުރުބ ނީއެްއވެގެންކުރ ކަމަކަްށވ ތީ ާމިފަދަ ާމިހ ރު  720ފުޅުންނަށް

ާހަމަޔަ ާދިމ ވެފަިއވ ތީ ާދަތިތަކެއް ާބޮޑެިތ ާވަރަށް ޤީނުންވެސްާލިބުމުގައި

ާައޅުގަހއ.ހޯރަފުށީގައިާ ާވެސް ާއިނގުނު ާއިންޖީނ6ާާުނޑަށް ާމިހ ރުވެސް ދޯންޏެއް

ާއ ދޭހ އެުކާ ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާމިހެންކަމުން ާއެބަހުރި. ާނުބޭލިފައި ާމޫދަށް ނުލިބިފައި

ާ ާޕެޓިޝަނަށްާމި ާމި ާެއދެން ާއަރިހު ާމެންބަރުންގެ ާެއންމެ ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާ ާލޯނުތައް ާމި ާއެްއގޮްތވ ގޮުތެގމަތީން ާރޫޙ  ާޕެިޓޝަނުގެ ާމި ާއަދި  725ތ އީދުކޮށްދެްއވ 

ާހަމަޖެހުމަކީާ ާގޮތެއް ާލިބޭެނ ާފަސޭހަގޮތެްއގައި ާލުއި ާރައްޔިތުންނަށް ލޮބުވެތި

ާހަމައެ ާއ ދޭހޭ. ާހިުތގެ ާނެގިފަިއވ ާއަޅުގަނޑުގެ ާލޯނުތައް ާމިފަދަ ާކުރިން ހެންމެ

ާކޮމިޓީއަށްާ ާޕެޓިޝަން ާޕެޓިޝަން، ާމި ާލޯނ މެދުވެސް ާނުދެއްކިފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް
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ާވަރަށްބޮުޑާ ާައޅުގަނުޑގެ ާވިސްނ ވަޑަިއގަތުމަކީ ާބަޙުސްކުެރވެމުންދ އިރު ގެންގޮސް

 730ާއެދުމެކޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމެންބަރުާާްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލިމ ފަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޕެޓިޝަނެއްކަމުަގއިާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޕެޓިޝަނަކީ ާމިހުށަހެޅުއްިވ ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު

ާފަށައިގަންނަމުންެވސްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެާާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ދަންނަވަން.

ާވަރަށްބޮޑުާ ާހަމަ ާެއީއ ާސަމ ލުވެަވޑަިއގަންނަވ ެނކަން ާމިއަށް  735މެންބަރުން

ާިވޔަފ ރިވެރިންާ ާމެދުފަންތީގެ ާމިދަނީ ާޤަބޫލުކުރަމުން ާއަުޅގަނޑުމެން ޔަޤީންކަމެއް.

ާޖެނެރޭޝަނ އިާ ާއޮތް ާއަންނަން ާދެން ާއެމީހުން ާވިޔަފ ިރވެރިންނ ިއ ާކުދި އަދި

ާމެންބަރުންނ އިާ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުހަދ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާގެންދިއުމަީކ ހަމައަށް

ާސަބަބުންާ ާއިންޓެންސިވްގެ ާމިފަދަ ާެދވޭ ާެއުކާއެްއވެގެން ާފަރ ތްތަކ  ވެރިކަންހިންގ 

ާމ ހިރުންާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާދުނިޔޭަގއި ާނުވ ނެކަމެއްކަމަށް ާރަނގަޅު  740ނޫންގޮތަކަށް

ާއިއްތިފ ްޤވެވަާ ާޔަޤީނުން ާިލޔެިވާމިކަމ މެދު ާތިޔަރީތައް ާބޮެޑތި ާމިއީ ޑަިއގަންނަވ ނެ.

ާމިާ ާމިފަދަ ާދަންނަވ ލަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާަކމެއް. ާއޮތް ާދެވިފައ ޔަޤީންކަން

ާރަށަކަްށާ ާވަކި ާައތޮޅަކަށް ާވަކި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ މުހިންމުކަމުގެ

ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާހަމަ ާނޫނޭ. ާހިސ ބަކަށް ާކޮންމެާާވަކި ހަމަ

 745ރަށެއްަގއިާއިޤްތިޞ ދީާގޮތުްނާހެލިފެލިވ ާއަދިާދިރިއުޅުންާަތރައްޤީކޮށްާހެޔޮާތ ހިރުާ

ާފުރުޞަތެއްާ ާއެފަދަ ާއެދޭނެ. ާމީހަކުވެސް ާކޮންމެ ާހަމަ ާއުޅެން ދިރިއުޅުމެއް

ާުއއްމީދުކުރަންާ ާައޅުގަނުޑ ާމިއޭ. ާދޮރ އްޓަީކ ާމ ތް ާއެންެމ ާއަންނ ނީ އުފެދިގެން

ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމިއަދު ާޙަވ ުލެވވަަޑއިގެްނާތިއްބެވި ާބ ރ އި ާވެރިަކމުގެ ގެ

ާނޯންނ ނެ.ާ ާއެއްވެްސގޮެތއް ާހަމަ ާނުވަންނ ނެ ާމި ާތެެރއަށް ާވައުދުތަުކގެ ސަރުކ ރުގެ

ާކެމްޕޭްނާ ާވަރަްށގިނަ ާޕޯިޑޔަމްތަކުަގއި، ާވަރަްށގިނަ ާމަރުޙަލ ތަކުަގއި،  750ވަރަށްގިނަ

ާވިދ ޅުވެދެ ާަވނީ ާިމވ ހަކަ ާޢަމަލުކުރެއްވުމަށްާޖަލްސ ތަކުގައި ާމިައށް ްއވ ަފއި.

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާމި ާއަދި ާޮގވ ލަން. ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ާަވގުތަށް ާވަގުތުން އަޅުގަނޑު

ާޕެޓިޝަންާ ާމި ާއަުޅގަނޑަކީެވސް ާޚުދު ާޚ އްޞަގޮތެްއަގއި ާމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ާދެވިގެ ާމިކަމަށް ާވަގުެތއް ާހުރިހ  ާދެވުނު ާމީހަކަށްވ ީތވެ ާހިމެނޭ ާމިާކޮމިޓީގަިއ ން

ާބޭނުންވ ެނާ ާރައްޔިތުން ާިދވެހި ާވަރަށްބޮޑަށް ާގެންދިުއމަކީ ާމިގޮތަށް  755މަސައްކަތް
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ާިވޔަފ ރިވެރިންނ ިއާ ާއ ދަިއގެ ާމެދުފަންތީގެ ާޮގވ ލަން. ާައޅުގަނޑު ކަމެއްކަުމގައި

ކޮލެޓްރަލްއަކ ާނުލައިާމަރުކަީޒާބޭންކުތަކުންާނުވަތަާރ އްޖޭެގާކޮމ ޝަލްާބޭންކިންގާ

ާބޭންކު ާއެ ާމިކަމެްއާއުފައްދަވ  ާނޫންގޮތަކަށް ާދެވިގެންގޮްސގެން ާލޯނު ން

ާލެވަލްަގއިާ ާިއންޑަސްޓްރީ ާކޮޓެޖް ާޒަމ ނުއްސުރެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ރަނގަޅެއްުނވ ނެ.

ާމިހެންާ ާއަޅުގަނޑު ާއ ޭދ. ާއެބަ ާހިތްވަރުދެްއވުމެއްނެތި ާމަސައްކަތަށް  760ކުރަމުންދިޔަ

ާައން ާގިނައިން ާއެންމެ ާފައިސ  ާބޭރު ާރ އްޖެއަށް ާއޭރިޔ އަީކާމިދަންނަވަނީ ާއެއް ނަ

ާބައެއްކަހަަލާ ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާއޭރިޔ ގެ ާުޓއަިރޒަމްގެ ޓުއަރިޒަމްކަމަްށވެފައި

ާެއާ ާޒުވ ނުންނަށް ާިވއްކަުމންދ  ާތަކެތި ާކުރެހުންފަދަ ާަބއެްއކަހަލަ އ ކިޓެްކޓްސްއ އި

ާއެއަްށވުެރާ ާފުޅ ކޮށްލ  ާވިޔަފ ރި ާރަނގަޅުގޮެތްއގައި ާދެވޭނެ ާހަމައަށް ފުރުޞަތ 

 765ާމަްއޗަށްާޖެހިލ ނެާއެްއވެްސގޮތެއްާނުފެނިާދިޔަަކންާއެއީާޚުދުާއަުޅގަނުޑާތަންކޮޅެއް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާކަމެއްކަމުަގއި ާހުރި ާއެްކސްޕީރިއަންްސކޮށްފައި އެކަމުަގއި

ާމިހ ރުންާ ާދެއްވ ފިްއޔ  ާބޭންކުތަކުން ާފުރުޞަތެއް ާމިފަދަ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާލޯނުތަ ާކުދިކުދި ާުހރި ާނެގިފައި ާޚ އްޞަގޮެތއްަގިއާމިހ ރަށްވެސް ާައދި އް

ާކުރައްވަމުންގެންަދވ ާ ާރައްޔިތުްނ ާއަޮތޅުތަުކގެ ާފ ހަގަކުަރްއވ ފައިވ  ޕެޓިޝަންގައި

ާރޯނުވެށުން،ާ ާދަނޑުެވރިކަން، ާމަސްވެރިކަން، ާހިމެނޭ ާތެރޭަގއި  770މަސައްކަތްތަުކގެ

ާތެރެއަްށާ ާބުރެކެޓެްއގެ ާމަިއގަނޑު ާއެއީ ާހަމަ ާކަންތައްަތއް ާފަދަ ފަންގިވިނުން

ފަިއ،ާމޭލެއ އިާއަދިާއ ބ ދީގެގޮތުންާބޮޑެތިާހިސ ބުަތކުަގއިާނުވަތަާުޓއަރިޒަމަްށާލައްވ 

ާޑެކަރޭޓެްޑާ ާއިތުރު ާމިދެންނެވި ާއުފައްދ  ާގޮތުން ާދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން

ާބެލެޭވާ ާމުދ ކަމުގައި ާޓުއަިރސްޓު ާވިްއކަވ ، ާެގސްޓުންނަށް އައިޓަމްސްަތއް

ާމަ ާކަހަލަ ާމަސަްއކަތްކުެރވޭނެ ާރަނަގުޅާތަކެއްޗަްށވެސް ާދެްއކުމަށްޓަކައި  775ގުތަކެއް

ާއެއްެޗއްނެތިާ ާރަހުނުކުރ ނެ ާފަރ ތުން ާއޭނަގެ ާލޯނުތަކެްއ ފެންވަރެްއގައި

ާއެބަާ ާތެރެއިން ާޕެޓިޝަންގެ ާމި ާޤ އިމްކުރުމަށް ާދެނޭވެފަދަާނިޒ މެއް އިތުބ ރ އެުކަގއި

ާމަޖިލީހުގެާ ާޤ ނޫނުހަދ  ާއަދި ާފަރ ތްތަކ އި ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ާލިބޭ. ާހިތްވަރު

ާމިކަްނާ ާތެރެއިން ާނިންމުންތަކުގެ ާނިންމ  ާޤަރ ރުތައް ާމިކަހަލަ މެންބަރުންނ 

ާަމއްސަލަތަްއާ ާައޅ ނުކިއި ާދެފަރ ތަށް ާނިމިްއޖެކަމަށްވަންޏ  ާގޮސް  780ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ާއިޚްތިޔ ުރަގިއާ ާކޮށްިދނުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާރަނަގޅަށް ާމިކަން ނުޖައްސ 

ާގެން ާކުރިައށް ާމިކަން ާނަތީޖ ާމެންބަރުން ާވަރަށް ދަަވއިފިކަުމގަިއވ ނަމަ
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ާއަޅުގަނުޑގެާ ާހަމަ ާޕެޓިޝަނަީކ ާމި ާމިއީ. ާޕެޓިޝަެނއް ރަނގަޅުެވގެންދ ނެ

ާައޑިންާ ާހަމަ ާވަރަށް ާހިތުގެ ާހަމަ ާފަދައިން ާެއވިދ ުޅިވ ާއަޚް ޢިއްޒަތްތެރި

 785ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޕެޓިޝަނެއްކަމުގައިާައޅުގަނޑުވެސްާދަންަނވަން.ާމިާޕެޓިޝަންގަިއާ

ާހިމެ ާބޭންކުަތކަްށާމި ާރ އްޖޭގެ ާދިރ ސ ކޮށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއޭރިޔ ތައް ނޭ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެނގޭމެ ާއެބަ ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް އަޅުގަނޑުމެން،

ާބިލެއްާ ާދިނުމުގެ ާލޯނުތަކެއް ާކުދިންނަށް ާކިޔަވ  ާއެބައޮްތމެ ާމިހ ރުވެސް ތަޅުމަށް

ާވީާދ އިރ ެއއްާރ އްޖޭގެ.....ހުށަހެޅިފައި.ާހަމަާމިވެސްާއެހީތެރިކަންާދޭން

ާ790 

ާވަގުތު..ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާދަށްާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާެއއްވަރަށް ާވިޔަފ ރިއ އި ާމެދުފަންތީގެ ާހަމަ ާކުރިއަށްދ ނީ ާއިޤްތިޞ ދު

ާމެދުފަންތީާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާއަިދ ާގެނެސް، ާމެދުފަންތިއަށް ާމައްޗަްށާވިޔަފ ިރވެރިން ާއެންމެ ާގެ

ާގޮުތަގއިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވައުެދްއގެ ާކެމްޕޭނު ާސަރުކ ރުންވަނީ ާމިއަުދެގ  795ގެންދެިވގެންކަމަށް

ާދެއްވީތީާ ާފުރުޞަތު ާިމ ާގޮވ ލަމުން ާއަުޅގަނޑު ާއަވަްސކުރުމަށް ާވިދ ޅުވެަފއި.

ާޝުކުރުވެިރވަން.ާަވއްސަލ މުޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާމަޖިލީހަށްާޝުކުރިއްޔ ާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޕެޓިޝަން ާމި ާއ ެދ، ާރައީސް. ާާިޢއްޒަތްތެިރ

ާއަޙްމަދުާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާޔޫސުފްާނަޢީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ  800ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކަމަށްޓަަކިއ

ާމުޙަންމަދުާ ާމިލްކުެރވިފަރ ތްަކމުގަިއވ  ާެޕޓިޝަންގެ ާމި ާއަދި ޙަމްޒ އަށ ިއ

ާވަރަށްބޮޑަށްާާރަފީޢު/ހަނދުވަރީގެ، ާއަޅުގަނޑު ާދެބޭފުޅުންނަށް ާމި ފ.ބިލެތްދޫ

ާއަުޅގަނޑުާ ާމިވަނީ، ާވިދ ޅުވެަފިއ ާޕެޓިޝަންގައި ާިމ ާއ ދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ކަހަލަާކުދިާވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާމ ލީގޮތުންާކުރިމަތިަވމުންދ ާގޮންޖެހުންތަކަށްާ

ާހިްތވަރު ާެއކަމުގެ ާުނވަތަ ާޤ ބިލުކަން ާއެހެންާކުރިމަތިލުމުގެ ާއ ދެ،  805ނެތްވ ހަކަ.

ާއިޤްތިޞ ދަްށާ ާުދނިޔޭގެ ާިމވަގުތު ާެއއީ ާޤަބޫލުކުރަްއވ  ާއެަބ ާއޭނަ އެވިދ ުޅވަނީ

ާސަބަބުންކަމަށް.ާ ާގޮތްަތކުގެ ާއުނދަގޫ ާއަދި ާހިތްދަތި ާހީނަރުކަމ އި ދިމ ވެފައިވ 

ާވަނީާ ާއެދިވަަޑއިގެންަފއި ާފަރ ތުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި އެހެންވީމަ،

ާހައްަދވ ދެްއވ ށޭ.ާކޮންމެވެސްާ ާލިބޭެނގޮތް ާލޯނުތަކެއް ާލުިއ ާގިަނއިން ާވީހ  ގޮތަކުން
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ާކޮމިޓީގެާ ާޕެޓިޝަން ާހުށަހެޅުމ އެކު ާޕެޓިޝަނެއް ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް  810އ ދެ،

ާވީމ ،ާ ާދ ން. ާޕެޓިޝަންތައް ާމި ާއެބަޮއވޭ ާކޮމިޓީއެއް ާނަންދެވިފައިވ  ނަމުން

ާރ  ާކޮމިޓީން ާޕެޓިަޝން ާމި ާއެދެނީ ާއަދިާއަޅުގަނޑު ާބޭފުޅުންނ  ާބޭންކްަތކުގެ އްޖޭެގ

ވިޔަފ ރިތަކ ާުގޅުންހުރިާފަރ ތްތައްާދައުވަތުެދވިގެންާހ ޒިރުުކރުވަިއގެންާމިކަންކަމަށްާ

ާމެންބަރުންވެސްާ ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެހެން ާއެބޭފުޅުން ާގެަނއުމުެގގޮތުން ހައްލެއް

ާއަވަހަކަށް ާއެންމެ ާވީ ާސަމ ލުކަމަކ އެކު ާޚ އްޞަ ާފަދައިން  815ިމކަންކަްނާާއެހުށަހަޅ 

ާޤަބޫލެއްނުކުެރޭވާ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއ ެދ، ކޮށްދެއްވުން.

ާލިބުކަމުންާ ާަފރ ތްތަކަށް ާވިޔަފ ރިކުރ  ާލޯނު ާކުދި ާުނވަަތ ާލޯނު ާލުއި ހަމައެކަނި

ާޕެޓިޝަންާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިސ ލަކަްށ، ާއ ދެއެކޭ. ާއެބަ ާހައްލެއް މިކަންކަމަށް

ާމަސަްއަކތެ ާކުރ  ާލޯނެއްާކޮމިޓީގައި ާކަހަލަ ާކޮންމެެވސް ާސަބަބުން އްގެ

ާގެންޮގސްާ ާގަނެގެން ާމުދ  ާލިބުން ާލޯނު ާމި ާއަދި ާލިބިދ ނެ.  820މިބޭބޭފުޅުންނަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާހައްުލވީކަމުަގއި ާމިމައްސަލަ ާއަދި ާބެހެއްޓުަމކުން ާއަޅ ފައި ފިހ ރައަށް

ބުތަްއވެސްާނުދެކެން.ާއެާމުދ ާގަންނަންާދ ނެާބަޔަކުާއެބަާތިބެންޖެހޭ.ާއެމީހުންގެާޖީ

ާވަޒީފ ތަްއާ ާމިހިރަގޮތަކީ ާޙ ލަތު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިައދު ާތަނަވަސްވ ންޖެހޭ. އެބަ

ާމިދަނީާ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާމީހުންނަށް ާުއޅޭ ާސަރުކ ރުގައި ާމަދުވަމުން. މިދަނީ

ާމިދަީނާ ާަވޒީފ ތައް ާފަރ ތްތަކުންވެްސ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާއަމިއްލަ ާއަދި  825ކުޑަވަމުން.

ާއެހެންވެއް ާއަުޅގަނޑުމެންާމަދުކުރަމުން. ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ޖެކަމަށްވަންޏ 

ާލޯުނާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއަިދ ާނެތްކަމަށްވަންޏ  ާލ ރި ާވިޔަފ ރިކުރަންދ ނެ އަތުަގއި

ހޯދައިދީގެންާބަޔަކަށްާމުދ ތަކެއްާދީގެންާއެާފިހ ރ ގައިާބެހެއްޓިކަމުަގިއވިޔަސްާމިީއާ

ާއަ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާލ ރި ާގަންނ ނެ ާމަސް ާެއއްކަަލާހައްލެއްނޫނޭ. ާނެތިއްޔ  ުތގަިއ

ާލޯނުާ ާހަމައެކަނި ާއަޅުގަނުޑމެން ާވީމ ، ާވިޔަފ ިރކުރަންދ ނީ. ާކިހިނެއްތޯ  830ކެޔޮޅުމީހ 

ާމިާ ާމުޅި ާބަލަންޖެހެނީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާހައްލެއްނެތް. ާމިކަންކަމަށް ހޯދައިދިނަކަސް

ާގިނަ ާއެންމެ ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން ާރ އްޖެއަށް ާއ ދެ، ާހައްލެއްެނގެވޭތޯ. ާސަރކަލްއަށް

ާބޭރުާފައިސ ާމިވައްދަނީާޓުއަިރޒަމ އިާމަސްވެިރކަން.ާއ ދެ،ާައޅުގަނޑު.......

ާ

 835ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާހިންގ ާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރިޒޯޓެއް ާުޓއަިރސްޓް ާއެއީ ާފަރ ތްވެސް ާހުށަހެޅުއްވި ާޕެޓިޝަން ާމި ާއެދެނީ

ާސީދ ާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާޔޫސުފްާނަޢީމް ާރައްޔިތުންނަށް ާއަތޮޅުގެ ާއެ ާއެފަރ ތުންވެސް ާއެހެންވީމަ، ފަރ ތެއް.

ާެއއަތޮުޅގެާ ާގަުތމުގައ އި ާބައްަލވ  ާއެްއޗެތި ާއަތޮޅުްނ ާއެ ފައިދ ވ ގޮތަށް

 840ާރައްޔިތުންނަށް.....

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާފައިދ ވ ގޮތްާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޔޫސުފްާ ާސީދ ާސީދ  ާގޮވ ލަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާވެރިންނަށް ާރިޯޒޓްތަކުގެ ާގޮތަށް

ާަރއްޔިތުންނަްށާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާނަޢީމް ާއަތޮޅުގެ ާއެ ާސީދ ކޮށް ާފައިދ ވ ގޮތަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއަތޮުޅގެ  845އެ

ާވިޔަފ ރިާދިނުމަކީ.....

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 850ާއަޅުގަނޑުމެންާވަރަށްބޮޑަށްާެއދޭކަމެކޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުިރއްޔ .ާަބރުާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެން

ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާޔޫސުފްާނަޢީމް

ާ

ާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާރ އްޖޭގެާޙ ަލތ އިާގުޅޭާމިފަދަާނ ޒުުކާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާބިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާކުދިާދަނޑިވަެޅއްަގއި ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ލެތްދޫ

ާެއކަމ ާ ާއަުޅގަނޑު ާހުށަހެޅުއްވީީތ ާޕެޓިޝަނެއް ާޙިމ ޔަުތގަިއ  855ވިޔަފ ިރވެރިންގެ

ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާދުނިޔެއަށްާާއުފ ކުރ  ާމުޅި ާމިއަދު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާދިެވހިރ އް ާތެރެއިން ާހީނަރުކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިވަީނާދިމ ވެފައިވ  ޖެވެސް

ާމިއަދަކީާ ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާތެޭރގަިއކަމުަގއި ާހީނަރުކަމެއްގެ ާވަރަށްބޮޑު އިޤްތިޞ ދީ

ާިވޔަފ ރިކުރ ާ ާކުދި ާޫނނީ ާމެދު ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިދުވަްސވަރަކީ ާނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން

ާޚ އްަޞާ ާަރއްކ ތެރިކަމުގައި ާއެމީހުންގެ ާވިސްނ  ާނަޒަރަކުން ާޚ އްޞަ  860މީހުންނ މެދު

ާއަުޅގަނޑުާފިޔަވަޅުތަކެާ ާަދންނަވަން. ާއަުޅގަނޑު ާދުވަސްވަެރކޭ ާައޅަންޖެހިފައިވ  އް

ާޕެޓިޝަންގަިއާ ާމި ާދ އިރ ަގއިެވސް ާމުޅަދޫ ާއަދި ާއިހަވަންދޫ،ާމ ަރންދޫ ތަމްސީލުކުރ 

މިފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ ާފަދަާަވރަށްގިނަާކުދިާވިޔަފ ރިވެރިންާއަދިާދަނޑުވެރިންާއަިދާ

ާއަ ާތިބިަކން ާހަމަާމަސްވެރިން،ާޮއޑިވެރިން ާމީހުންގެވެސް ާފ ހަަގކުރަން.ާމި ޅުގަނޑު
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 865ޙ ލަތަކީާމިއީ.ާލޯނެއްާނަަގިއެގންާގިނަާދޯނިފަހަރުާބަނދެފައިާތިބިާމީހުންާއެާލޯނުާ

ާޙ ލުގައިާ ާދަތި ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާހިތްދަތިކަމެއްގެ ާއެކަމ  ާމިއަދު ނުދެއްކިގެން

ާޢިއްޒަތް ާފ ހަަގކުރަން. ާހިތ މައ އެކު ާއަުޅގަނުޑ ާރަީއސް،ާއުޅެމުންދ ކަން ތެރި

ާދިމ ވަނީާ ާމި ާދެން ާދަނޑިވަުޅގައި ާތިބި ާއެމީހުން ާހިތ މ ގައި ާމިފަދަ އެހެންނަމަވެސް

ާއެމީހުްނާ ާނުދެއްކިގެން ާލޯނު ާނެގި ާހިތ މަވެރިގޮތެއް. ާއެއަްށވުރެ އަދި

ާވިްއކ ަލންޖެހޭތަންާމިއަންނަނީ.ާއޮޑިާގިނަފަހަރަށްާވިއްކ ލަންާ  870ރަހުނުކޮށްފައިވ ާއޮޑި

ާނުއަގުގަާ ާފައިސ އ ިއާމިޖެހެނީ ާދައްކަންޖެހޭ ާބ ކީ ާނޫނީ ާފައިސ  ާދެއްކި އި.ާއެމީހުން

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއައިސް. ާނުލިބޭތަން ާއޮންނަނީ ާގިނަަފހަރަށް ާައގެްއވެސް އެްއވަރުެގ

ާވަރަްށާ ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން މިކަމަކީ

ާލުއިގޮތްތަކެާ ާމިމީހުންނަށް ާވިސްނ  ާމަޖުބޫރުވެފައިވ ާފުންކޮށް ާމިއަދު ާހޯދައިދޭން އް

ާކަމެްއކަމުަގއިާ ާހިެމނިފައިވ  ާއެކަމެްއގައި ާމަސްލަޙަތު ާޤައުމީ ާމުޅި ާމިއީ  875ކަމެއް.

ާމިފަދަާ ާއިޤްތިޞ ދު ާރ އްޖޭެގ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު

ާއެމް.އެމް ާނޫނީ ާބޭންކް ާމަރުކަޒީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާހިނދު ާއޮތް .އޭެގާގޮތަކަށް

ާރ އްޖެާ ާފުޅ ުކރަންވެއްޖޭ. ާއިތުރަްށ ާމިރ އްޖޭަގއި ާމިހ ރު ދައުރުވެްސ

ާޢަމަލީާ ާއެއަށް ާވިސްނ  ާދޭތެރޭ ާގޮތްތަކ  ާއިތުރު ާކުރިއަށްދ ެނ އިޤްތިޞ ދީގޮތުން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމަސައްކަތްކުރަންެޖހިއްޖޭ. ާހުޅެވޭތޯ ާދޮރުތަކެްއ ާގެނެވޭނެ  880ސިފައެއް

ކަންަތއްތަކެްއާެއޅުވުުމގެާަބދަލުގައިާމިާމަޖިލީހ އިާާއެއްބަަޔކުާއަނެއްބަަޔކުާބޮުލަގއި

ާހޯދަންާ ާހައްލެއް ާމިކަންަތއްތަަކށް ާގުޅިގެން ާަރއްިޔތުން ާއަދިވެސް ސަރުކ ރ އި

ާރަނގަޅުާ ާއެންމެ ާއޮތް ާމިަވގުތަްއ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާެއއީ މަސައްކަތްކުރުމަީކ

ާޭބންކުތަކުންާމިފަދަާކުދިާހައްލޭ.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީްސ،ާބޭންކުތަކަށްާބަލ ލ އިުރގައިާ

ާވަރުގަދަ.ާ ާމަސައްކަތް ާކުރެޭވ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާލޯނު ާހުރި ާދެވިަފއި  885ވިޔަފ ރިތަކަށް

ާވަރުގަދަ.ާ ާފިޔަވަުޅވެސް ާއެޅޭ ާދޭތެރޭ ާއެމީހުންނ  ާނުދެއްކުނީމަ ާލޯނު އެމީހުންނަށް

ާދުވަސްތަކުގެާ ާމިދިޔަ ާފ އިތުވެގެްނ ާދަްނނަވ ލަންޖެހެނީ ާހިތ މައ އެކު އަޅުގަނޑު

ާފުރުޞަތުާ ާލިބުމުގެ ާލޯނު ާބޭންކުތަކުން ާވިޔަފ ރިްނނަށް ާކުދި ތެރޭގައި

ާސަބަބުތަެކްއާ ާއެދިމ ވީ ާެއކަން ާއެހެން ާހިނގައްޖެއޭ. ާނުލިބި އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާއުފުލ ާ ާބޭންކުން ާބުރައެއް ާބޮޑު ާނުއުފުލޭވަރުގެ ާބޭންކަށް  890ނެތިއެއްނޫން.ާއޭގެތެޭރަގއި

ާލޯނުތައް ާއަދަދެއްގެ ާބޮޑު ާބަޔަކަށް ާނިކަމެތިާމަދު ާސަބަބުން ާއޮތުމުެގ ާދީފައި
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ާެގއްލުމ ާ ާއެކަމުގެ ާނޫނީ ާހިތްދަތިކަން ާއެކަމުެގ ރައްޔިތުންނަށް

ާމިީއާ ާފ ހަގަކުރަން. ާހިތ މައ އެުކ ާއަުޅގަނޑު ާމިއަދު ކުރިމަތިލ ންޖެހުނުކަން

ާއެްއގޮތަކަްށވެސްާައޅުގަނޑުާެއކަމަށްާތ އީދުކުރެޭވކަމެއްނޫން.ާ

ާ895 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން

ާ

ާަރއީސް.ާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިނގޭތޯ ާނިންމ ަލނީ ާމި ާއަުޅގަނޑު ާެއއ އެކު، ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު

ާކަންތައްތަކ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާމިފަދަ ާމިައދު ާތެޭރގަިއވެސް ާނިޒ މުގެ ާޝަރުޢީ ާބޭނުން ދަންނަވ ލަން

ާިވސްނުންފުޅެ ާއިތުރު ާނިކަމެތިާދޭތެރޭ ާހޯދ  ާަފއިސ  ާމި ާގެންގުުޅްއވ   900އް

ާފުރުޞަތުތައްާ ާވިޔަފ ރިވެރިްނނަށް ާފަންތީގެ ާމެދު ާނޫނީ ވިޔަފ ިރވެރިން

ޭދާބޮޑަށްާއެތަނަވަސްވ ެނގޮތަކަށްާކަންތަްއތައްާކޮށްދެއްވުަމކީާއެއީާައޅުަގނޑުާވަރަށް

ާކަމެކޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުރިްއޔ .

ާ

ާއައްާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުށަހެޅުމެއްާ`. ާމިފަދަ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  905ާސަލ މުޢަލައިުކމް

ާިމކަންާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާގޮުތގައި ާޕެޓިޝަެނއްގެ ާއަދި ާހުަށހަޅުއްވ ެދއްވ  ާތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން

ާޙަމްޒ އަްށާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ގެނެސްދެްއވީތީވެ

ާއަޅުގަނުޑާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއ އެކު ާޝުކުރުދަންނަވަްނ. ނޑު

ާއޮްތާ ާކުރިމަތިވެފައި ާމީހުންނަށް ާވިޔަފ ރިކުރ  ާއަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވ ނީ

 910މައްސަލަެއއް،ާހަމައެކަނިާމިައދުާކުރިމަތިވެގެންާއުޅޭާމައްަސލައެއްނޫނޭ.ާއަުޅގަނުޑާ

ާއިޤް ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާދުނިޔެއަށ އި ާހީނަރުކަމެއްާޤަބޫލުކުރަން، ާބޮޑު ތިޞ ދަްށ

އައިސްަފއިވ ާދުވަްސވަެރއްާމިއަދަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރ ްއޖޭގެާބޭންކްތަކުންާލޯުނާ

ާއެބަހުރި.ާ ާދަތިތަކެއް ާބޮޑެތި ާލިބުމުގައި ާލޯނު ާިވޔަފ ރިވެރިްނނަށް ާކުދި ލިބުމުގައި

ސްާއަިދާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަދުާރައްޔިުތންގެާމަޖިލީހުގެާސަމ ލުކަމަށްާމިކަމަށްާގެނެ

ާސަރުކ ރުާ ާގެނެސް ާސަމ ލުކަމަށް ާސަރުކ ރުގެ ާމިކަން ާމަޖިލީހުން  915ރައްޔިތުންގެ

ާކުިދާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާގެނެސް ާމިކަމަށް ާސަމ ލުކަމަށް ާބޭންކުތަކުގެ ތެރެއިން

ާއިންތިޒ މެްއާ ާލިބޭނެ ާލޯނު ާފަސޭހަގޮތަކަްށ ާތަންކޮެޅއް ވިޔަފ ިރވެރިންނަށް

ާދަންނަވ  ާއަޅުގަނުޑ ާމިއަުދާހަމަޖައްސަދިނުމަކީ ާމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ނީ
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ލ ޒިމްކަމެކޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަނޑުާމިދަންނަވ ާުކދިާވިޔަފ ރިވެރިންނަީކާ

ާމީހުން.ާ ާފޯރުކޮށްދޭ ާކ ބޯތަކެިތ ާއަސ ސީ ާބޭުނންވ  ާގިނަބަޔަކަށް  920ރ އްޖޭގެ

ށްދޭން.ާއެމީހުންނަށްާމިާވިޔަފ ރިކުެރޭވނެާމަގެއްާއަުޅގަނޑުމެންާއެަބޖެހޭާތަނަވަސްކޮ

ާޒުވ ނުންތަެކްއާ ާވަރަށްގިނަ ާޤ ބިލު ާކުޅަދ ނަ ާކުރެޭވާކަހަލަ ާިވޔަފ ރި ފަސޭހަކަމ އެކު

ާވިޔަފ ިރކުރެވޭނެާ ާފަސޭހަަކމ އެކު ާއެފަރ ތްތަކަށް ާއެހެންނަމަެވސް، ާއުޅޭ. ާއެބަ ދިރި

ާފަސޭހަކަމ އެުކާ ާފަރ ްތތަކަށް ާމިދެންނެވި ާއެހެންވީމަ، ާތަަނވަސްވެަފއެއްޯނވޭ. މަގެއް

ާއަުޅގަނުޑާބޭންކުތަކު ާއެބަ. ާހަމަޖައްސަންޖެހޭ ާއިންތިޒ މެއް ާލިބޭނެ ާލޯނު  925ން

ާބޭންކުތަކުްނާ ާއެހެންަނމަވެސް، ާލޯނުދޫކުރައްވ . ާބޭންކުތަކުން ޤަބޫލުކުރަން،

ާވަރަށްގިނަާ ާމީހ ގެ ާބެލުމަށްފަހު، ާކުލައަށް ާމީހ ގެ ާދޫކުރަނީ ާމި ާލޯނު ގިނަފަހަރު

ހަކީާމިާމ ލެއަށްާއުފަން،ާމ ލޭަގިއާކަންތައްތަެކއްާބެލުމަށްފަހު.ާއެާލޯނު،ާކޮންމެާމީ

ާނުކުރެވޭެނާ ާމޯގޭޖެއް ާެގއެްއ ާމ ލެއިން ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާމީހެއް ާހުންނަ ގެ

ާމިސ ަލކަްށާ ާރަށްރަށުގައި ާަބއެއް ާރ އްޖެތެޭރގެ ާއެހެންނަމަވެސް،  930ބޭންކެއްަގެއއް.

ާެގާ ާއަުޅގަނުޑގެ ާވ ކަމަްށވަންޏ  ާއަުޅގަނޑު ާމީހަކަްށ ާމަޑިފުށީ ތ.އަތޮޅު

ާހަމައެކަނިާމޯގޭޖްކޮ ާޮއންނަންވ ނެ. ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މެއް ާލިބޭނެ ާލޯނު ށްފައި

ާލިބޭގޮތަކަެށއްނޫންާ ާޯލނު ާޯމގޭޖްކޮްށގެން ާގެ ާމ ލެ ާއިމ ރ ތަކަށްވ ތީ ާހުންނަ މ ލޭގައި

ާދޭއިރުގަިއާ ާލޯނު ާމި ާއަިދ ާތަނެއްގައިިވޔަސް ާކޮންމެ ާއޮންނަންޖެހޭނީކީ. އެކަން

ާމިންގަނޑެ ާބަލަންޖެހޭ ާއަުޅގަނުޑާބޭންކުތަކުން ާއެކަންެވސް ާއޮންނ ނެ.  935ްއވެސް

ާމިކަންކުެރވޭނެާ ާލުިއޮގތަކަށް ާތަންކޮޅެްއ ާމިދެންނެވީ ާއެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަން.

ާނޫނީާ ާމ ލޭގެ ާޤަޫބލުކުރަން ާއަުޅގަނޑު ާތަނަަވސްކޮށްެދއްވަންޖެހޭ. ާއެބަ މަގެއް

ާކުންފުންޏެއްެވއް ާވިޔަފ ިރވެރިެއއްގެ ާބޮޑު ާމަޝްހޫރު ާހިންގ  ޖެކަމަށްވަންޏ ާމ ލޭގައި

ާކުރުމަށްފަހުގަިއާ ާއިންޝުއަެރންސް ާރުފިޔ އަކަށް ާމިލިޔަން ާއެަތއް ާދޯންޏެއް އޭނަގެ

 940ވަރަށްާފަސޭހައިންާލޯނުާލިބޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާމ ލޭގެާއެާވިޔަފ ިރވެރިޔ ގެާއެާ

ާހުންނަާ ާަތއްޔ ރުކޮށްަފއި ާރަނގަޅުކޮށް ާފެންވަރު ާމ  ާބޮޑުކޮށް ާމ  ދޯންޏަށްވުރެ

ާމީ ާއޭނަައކީާރ އްޖެތެރޭ ާކުރިއަސްެވސް ާމޯގޭޖް ާއަުގަގއި ާބޮޑު ާއެއަށްވުރެ ާދޯނި ހ ގެ

ާބޭންކުތަކުންާ ާއިންތިޒ މެއް ާލިބޭނެ ާލޯނު ާޭއނައަށް ާމީހަކަށްވ ތީވެ ރ އްޖެތެރޭ

ާމިދައްކަނީ.ާިމއީާ ާވ ހަކަ ާތެދު ހަމަޖެހިފައެއްނޯވޭ.ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީްސ،ާމިީއާހަމަ

ާއަ ާަބއްލަވ . ާމިކަން ާވަރަށްބޮޑަށްާދޮގުވ ހަަކއެއްނޫން. ާވަނީ ާރ އްެޖތެރެ  945ުޅގަނޑުމެން
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ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާވަނީ ާވިޔަފ ިރވެރިންެވްސ ާރ އްޖެތެޭރގެ ތަފ ތުކުރެވިފައި.

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއީ ާމިމައްސަލައަކީ ާއެހެްނވީމަ، ތަފ ތުކުރެވިފައި.

ާޙަ ާމިއަދު ާެއބަޖެހޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާމިކަމުގައި ާމައްސަލައެއް. އްލެއްާގެންނަންޖެހޭ

ާކުދިާިވޔަފ ރިވެރިންނެއްނޫން.ާ ާއަުޅގަނޑުމެންާހަމައެކަނި ގެންނަން.ާހަމައެއ އެުކގައި

ާކަންމުަގއިވެްސާމަސަްއކަތްކުރ ާ ާމިނޫން ާއަދި ާދަނުޑެވރިންނ  ާއަދި  950މަސްވެރިންނ އި

ފަރ ތްތަކަށްވެސްާލޯނުާލިބޭނެާއިންތިޒ މުތަެކއްާހަމަޖައްސަންާއެބަޖެހޭ.ާއަުޅގަނޑަްށާ

ާމިއަ ާމެނިފެސްޓޯގަިއާއެނގޭ ާއެބޭުފޅުންގެ ާކުރީަގިއވެސް ާއައުުމގެ ާސަރުކ ރު ުދގެ

ާމިހ ރުާ ާމަސައްކަތް ާޢަމަލީ ާއެކަުމގެ ާއަދި ާވިދ ޅުވެަފއި. ާއެވ ހަކަ އެބަހުރި

ާދެތިންދުވަްސކުރިންާ ާީމގެ ާއަުޅގަނޑު ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަުޅގަނުޑ ފަށ ފައިވ ކަްނވެސް

ާމި ާމަގުމަތިން ާމިނިސްަޓރަކު ާްސޓޭޓް ާވިދ ުޅިވާބައްދަލުވި ާސަރުކ ރުގެ.  955ހ ރުގެ

ާކުެރވޭނެާ ާމިކަން ާުލިއގޮަތކަށް ާވަރަށް ާމިކުރަނީ ާމަސައްކަތް ާހަމަ ތިމަންނަމެން

ާެއާ ާއެހެްނވީމަ، ާއުފ ކުރ ކަެމއް. ާއަުޅގަނޑު ާއެއީ ާހަމަޖެއްސޭތޯ. އިންތިޒ މު

ާމިނިސްޓަރުގެާނަންާއަޅުގަނުޑާނުދެންނެވިޔަސް.....

ާ

 960ާހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަޅުގަނޑުާމިާނިންމ ލަނީ.ާއަޅުގަނޑުާިމގޮވ ލަނީާމިސަރުކ ރަށ އިާއަދިާއެާސްޓޭްޓާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ

ާމިދަންނަވަީނާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާައޅުގަނޑު ާމިނިސްޓަރަށް ާިމނިސްޓްރީގެ ާއެ ާއަދި މިނިސްޓަރަށ އި

ާައޑު ާއިހްސ ްސތައް ާމި ާތަންކޮޅެއްާރައްޔިތުންެގ ާަރްއޔިތުންނަށް ާައއްަސވ ފައި

ާ ާލޯނު ާލުިއޮގތެއްަގއި ާތަންކޮޅެއް ާިވޔަފ ރިވެރިންނަށް ާއަދި  965ބޭނެާލިފަސޭހަކަމ އެކު

ާއިންތިޒ މުާހަމަޖައްސަވ ެދއްވ ޭށ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ

ާ

ާރިާިޢއްޒަތްތެ.ާުޝކުރިއްޔ ާކ ތުވަބަރަهللاާޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުައއްސަލ މްާ.`ާނ ިޒމްާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރު

ާދުނިޔޭާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރަޝ ދުާ ާއ ެދ، ާއިނދަޖެހިާރައީސް. ާިއޤްތިޞ ދު ާރ އްޖޭގެ ާހީނަރުވެ ާއިްޤތިޞ ދު ގެ

ާދެްއވީީތާވަޅުޖަ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާޕެޓިޝަނެއް ާމިފަދަ ާދުވަސްވަެރއްަގއި  970ހެމުންދ 

ާހުށަ ާހަޅަމިޕެޓިޝަން ާއިދެއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާބިލެޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތްދޫ

ާޝުކުރުމެން ާޙަމްޒ އަށް ާއަޙްމަދު ާއިޤްތިޞ ދީާބަރު ާމިފަދަ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.
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ާއޯނަރުންނަކަށްނޫ ާކުރަމުންދ ނީާހަމައެކަނިާރިސޯޓްތަުކގެ ން.ާހީނަރުކަމަކުންާއަސަރު

ާކުަރއްވަ ާއެކްސްޕޯޓް ާއިމްޕޯޓް ާއެފަދައިން ާހަމަ ާވިޔަފ ރިވެރީންނަށްާއަދި މުްނދ 

ާބޮޑަްށާއެކަ ާއެންމެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާައސަރު ާމީގެ  975ންޏެްއވެސްނޫން.

ާއ ާ ާފަޤީރުންނަށް. ާނިކަމެތި ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާމިހެންާކުރަމުންދ ނީ ާއަޅުގަނޑު ދެ،

ާ ާދިވެހިމިދަންވަނީ، ާމިވަީނ ާޑޮމިއަދު ާއިންތިހ އަްށާރ އްޖޭަގއި ާދަތިކަން ލަރުެގ

ާމިޖެހެ ާގަންނަން ާޑޮލަރު ާބޮޑުވެފައި. ާބ ޒ ރުން ާކަޅު 17ާާނީ 18ާރުފިޔ އިން

ާކަމަްށވ އިރުާ ާައުގާރުފިޔ އިން ާމުދަލުގެ ާކުރ  ާއިމްޕޯޓް ާގަެނގެން ާޑޮލަރު ާމިޮގތަށް ،

ާޝަްއކެއްާ ާދ ނެކަމީ ާމިމުއޮާމައްޗަށް ާއެހެންކަމުން ާތިބިާތްކަމެއްނޫން. ާގަންނަން  980ދ 

ާ ާފަރ ތްތަކަކީ ާކަމަށްވ އިރު، ާރަްއޔިތުން ާބޮޑަޢ ންމު ާއެންމެ ާއަސަުރ ާކުރ ާށްާީމގެ

ާ ާޢ ންމު ާހަމަ ާދަންނަވަފަރ ތްތަކަކީ ާއަުޅގަނުޑ ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންކަުމގައި ން.

ާ ާދަންނަވ ނީ، ާހީނަރުއަޅުގަނޑު ާއިޤްތިޞ ދީ ާރ އްޖެއަްށާމިފަދަ ކަމެއް

ާބޭކުރިމަތިވެފައިާ ާރ އްޖޭގެ ާމިދަވ އިުރވެސް ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށްާންކްަތކުން ނީ

ާޖެއްސުން ާގޮތްގޮތުން ާތަފ ތު ާމިހެންާކުރަމުންނޭ. ާއ ދެ، ާކުަރމުންނޭ.  985އުނދަގޫ

ާނެތިއެއް ާސަބަބުތަކެއް ާހީނަރުކަންމިދަންނަވަނީ ާއިޤްތިޞ ީދ ާމި އައުމުންާާނޫން.

ާވިޔަފ ރިވެ ާބޭންކްތަކުން ާ%ރ އްޖޭގެ ާހުޅުަވއިދ15ާެރިންނަށް މުންާމ ރޖިންގައި

ާ ާ%އެލް.ސީގެންދިޔަ ާ%25ާތައް ާއަދި ާކޮށް ާބަދަލު ާބަދ50ާަށް ލުކޮށްާށް

%ާ ާބަޖިންމ 75ާއަދި ާ%އަށް ާމިވަނީ ާމިއަދު ާޑޮލަުރާމ 100ާދަލުކޮށް ޖިންގެ

ާ ާނޫންގޮތަކަށް ާނުހުޅުވައިދޭންގެނައީމަ ާބުނ ތަާެއލް.ސީ  990ންާބޭންކްތަކުން

ާއަޅުަގނ ާމިހެންކަމަށްވ ނަމަ ާފެންނަމުން. ާބ ޒ ރުަގއިާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑުމެންގެ

ާއަ ާހިމުދަލުގެ ާއަރައިގެން ާއެަތއްގުަނއަކަްށ ާބިނގު ާމިއަދުާަގއިދ ނެކަމުެގ ރުވެރިކަން

ާމިމަޖިލީހުންވެސްާ ާބޭންކްަތކަށް ާިމަވގުތަށް ާމިވަގުތުން ާމިީއ ާފެތުރިފައި. މިވަނީ

ާެއސެޓްާ ާކޮށްފައިވ  ާމޯގޭްޖ ާެއއްފަދައިން ާުކރިއެކޭ ާޮގވ ލުމެއް. ގޮވ ލަންޖެހޭ

ާއޮތްކަމަށްާ ާއަުތގައި ާނަގަމުންދިޔަާއެމީހުންގެ ާކުރިން ާއެއްފަަދއިން ާކުރިއެކޭ  995ވ ނަމަ

ާނަގ  ާހުޅުމ ޖިން ާތައް ާއެލް.ސީ ާހަމަޖައްސައިފައި ާއިންތިޒ މެްއ ދެްއވުމަށްާވޭނެ

ާކުަޑާ ާމިޕެޓިޝަނުގައި ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާއަުޅގަނޑަށް ގޮވ ލަން

ާހައްއިންޓަ ާގޮތްތަެކއް ާލިބޭ ާލޯނު ާއަދަދަކަށް ާެއކަށީގެްނވ  ދަވަިއާރެސްޓަކ އެކު

ާއެބަ ާދަންނަވ ފައިެވސް ާއެދި ާއ ދެދެއްވުމަށް ާވޭ. ާދަންނަވ ނީ، ާއަުޅގަނުޑ އިތުރުާ،
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ާމަސްވެރިކަ ާމިހ ރު ާކުރިްނ ާދިއުމުެގ ާއަިދާލޯނުތަކަކަށް ާދަނޑުވެރިކަމ ިއ  1000މ އި

ާައޅުގަނޑުމެްނާއެހެ ާމެދުގައި ާލޯނުތަކ  ާހުރި ާނަގ ފައި ާކަންތައްތަކަށް ނިހެން

ާވިސްނ ލަން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެބަޖެހޭ. ލޮބުވެިތާާމުޅި

ާމަްސވެރިކަްނާާޤަބޫލުފުޅުރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާިމވަނީ ާމިއަދު ކުަރއްވ ގޮތުަގއި

ާހުރިާއެތަްއާވަރަށްބޮޑަށްާހީނަރުވެަފއި.ާމަސްވެރިކަމަށްޓަަކއިާއެތައްާަބަޔކުާނަގ ފައި

ާ ާމިލިއަންގެ ާހަތަރުާމިލިއަން ާނުލިބޭތ  ާއ މްދަނީ ާއެބަހުރި.ާމަސްވެރިކަމުން  1005ލޯނުތައް

ާދ އިރު ާދުވަސްވެގެްނ ާމަސް ާމެދުގަިއާާފަސް ާދައްކަމުންދ ނެގޮތަކ  މިލޯނުތައް

ާ ާއެފަރ ތްތަކަްށ ާވިސްނ ލަން. ާއެބަޖެހޭ ާނުދެއްކިާއަޅުގަނޑުމެން ލޯނުތައް

ާމިވަނީާާއެފަރ ތްތަކުން ާމިއަދު ާހިސ ބަށް ާވިއްކ ލ  ާދޯނިފަހަރު މޯގޭޖްކޮށްފައިވ 

ާފިޔަވަުޅާ ާވަގުތަށް ާމިވަގުތުްނ ާމިއީވެސް ާއެހެންކަމުން ާގޮސްފަިއ. ކަންތައް

ާދަންނަވ ލަންއަ ާއަުޅގަނޑު ާކަމެްއކަމުަގއި ާއެފަދައިންާޅަންޖެހިފައިވ  ާހަމަ .1010 

ާކަމުަގއިާާދަނޑުވެރިކަން، ާއުފެއްދި ާބ ވަތެއް ާރަނގަޅު ާކިތަންމެ ދަނުޑވެރިކަުމން

ާހީނަރުވެފަިއވ ވިޔަ ާއިޤްތިޞ ދު ާއެތަކެިތާމ ްސވެސް ާއެހ ާާކަމަށްވ ނަ ާކުރުމަކީ ކެޓް

ރިސްޓުްނގެާއަދަދުާމިއަދުާމިވަނީާއެތަްއާންނަާޓޫކަށްާނުވ ނެ.ާރ އްެޖާއަފަސޭހަކަމަ

ާއެހ ާ ާތަކެތި ާއުފައްދ  ާދަނޑުވެރިކަމުްނ ާއެހެންކަމުން ާގޮސްފައި. ާދަށަށް ދަރަޖައެއް

ާދަނޑުވެރިކަމަށްާ ާއެމީހުން ާފެންނ ތީ ާނުުކރެވޭނެކަމަށް ާމ ރކެޓް  1015ފަސޭހައިން

މަޖިލީހުންާވިސްނާ ެވސްާއަޅުގަނޑުމެންާމިޢިއްޒަތްެތރިާއިނަގ ފަިއވ ާލޯނުތަކ ާމެދުގަ

ާޞަތަށް.ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުގޮތެއްާނިންމަންާއެބަޖެހޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

ާާަބރުާދ ިއރ ގެާެމންާތިމަރަފުށި ާބިލެ`. ާހުށަހެޅުއްވި ާމިޕެޓިޝަން ާރަީއސް، ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ާތްދޫ

ާޙަމްާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާމެންބަރު ާޝުކުޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު.ޒ އަށް  1020ާާުރައދ ކުރަން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއނގޭގޮުތގައި ާއަުޅގަނޑަށް ާމައްސަލަެއއް. ާބޮޑު ާވަރަށް 15000ާމިމައްސަލައަކީ

ާ ާމިރ އްޖޭގަިއވަނީ ާމީހުން ާވަރަށްގިނަ ާތިބި ާލިބިފައި ާލޯނު ރުފިޔ 8000ާާރުފިޔ ގެ

ާމައްަސލ7000ާަ ާދޫއިރުފިޔ ގެ ާގެޮދރު ާއެމީހުންގެ ާކޮށްލ ފައިވަނީ.ަގއި

ާ ާވިްއކ ލ ފަވަނީ. ާގެދޮރު ާއެމީހުންެގ ާހިތ މަހުރިާމަގުމަތިކޮށްލ ފައި، ާވަރަށް މިއީ

ާ ާއެކަމަކު ާލޯނެއްގ15000ާާެމައްސަލަެއއް. ާމޯގޭޖްފްރީ ާމިއިންނަނީ ާލޯނު  1025ރުފިޔ ގެ

ާޙަޤީޤަުތގަިއާ ާއަސްލު ާމިަވނީ ާމިހެން ާމިކަންކަން ާމިއިންަނނީ. ާދޫކޮށްަފއި ގޮތުަގއި
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ާބޭންާ ާއަމިއްލަ ާމޯލްޑިވްސް،ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއޮފް ާޭބންކް ާކިޔ  ާބޭންކް ކް،ާމަރުކަޒީ

ާިވއްކަންފެށީާ ާގެދޮރު ާމީހުންގެ ާތ ރީޚުަގއި ާމިރ އްޖޭގެ ާއެނޭގގޮުތގައި އަޅުގަނޑަށް

ާނޫނީާ ާއިންޑިޔ . ާއޮފް ާބޭންކް ާސްޓޭޓް ާކުރީގެ ާމިއީ ާމޯލްޑިވްސްއިން. ާއޮފް ބޭންކް

 1030ދޮރުާވިއްކ ފަަކެއއްާނެތް.ާރ އްޖެއިންާބޭރުގައިާހުރިާއެެހންާބޭންކްތަކުންާމީހުންގެާގެ

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާދިނުމުގައި ާލޯނު ާމި އެހެންވީމ ،

ާދޫކުރ އިުރގަިއާ ާޯލނުތައް ާއެނގޭގޮުތގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާމައްސަލައެކޭ. ވިސްނަންޖެހޭ

ާވަރަްށާ ާދޫކުރ އިރުަގއި ާގޮތުަގއި ާލޯނެއްގެ ާފްރީ ާމޯރގޭޖް ާއިންނަނީ ފުރަތަމަ

ާއިންޓަރެސްްޓާފްލެކްސިބަލް ާއޭނަގެ ާއެންމެފަހަށް ާދޫކޮށްފައި. ާމިއިްނނަނީ ާގޮތަކަށް

ާމިތައްާ ާމިބުނަނީ،ާފައިސ  ާދެން ާއެރީމ  ާހަެއއްކަހ ްސާރުފިޔ އަށް ާގޮސް  1035ބޮޑުެވގެން

ާނުވެއްޖެއްޔ ވެްސާ ާއެަވރުން ާވިްއކ ލ ނަމޭ. ާގެ ާނުަދއްަކިއފިއްޔ  ާތެޭރގައި ދުވަހެއްގެ

ާ ާއޭނަ ާރަށުަގިއ ާމިއަންގަނީ، ާގެނެސްާކޯޓުން ާގެންނަނީ. ާހުއްޓ  މަސައްކަތު

ާއަުޅގަނޑަްށާ ާމިރ ްއޖޭގައި ާމިގޮތަށް ާބަްނދުކުރަނީ. ާޖަލުގައި ޖަލަށްލަނީ.

ާޖެހިފައި.ާ ާމިމައްސަލަ ާއެތިބީ ާބަޔަކު ާހ ސް ާއެތަެކއް އެނޭގގޮތުަގއި

ާމިކަންކަމަްށާ ާދޫކުރ އިރުވެސް ާމިލޯނު ާދަންނަވ ނީ  1040މިލޯނުދޫކުރ އިރުވެްސ،ާއަުޅގަނޑު

ާމިލޯނުތަކަްށާބައްލަަވއިގެ ާމ ނައެއްނެތޭ. ާއެްއވެސް ާމީގެ ާއެހެންޏ  ާދޫކުަރއްވ ށޭ. ން

ާއެމީހުންާ ާމިލޯނު ާމ ދަމ  ާވިޔަފ ިރވެރިން. ާކުދިކުދި ާއ ދައިގެ ާވަރަށް މިއެދެނީ

ާވިްއކ ލ ާ ާގެދޮރު ާއެމީހުންގެ ާދޫކޮށްފައި ާއިންޓަެރސްޓްތަކަށް ާބޮޑެތި ނުކަތ ވަުރގެ

ާވޭ ާއަނެްއކ ވެސް ާއެއީ ާތަކުރ ރުވުން.ާއަުޅގަނޑުމެްނާމަގުމަތިވ ންޖެހުން ުތވެދިޔަތަން

ާކިަޔިއގެން.ާ ާހެޔޮވެރިަކމެއްކުރ ން ާމިއަންނަނީ ާވަކ ލ ތުކުރަމުްނ  1045މިއަދު

ާދޫކޮށްާ ާލޯނުތައް ާދަށުން ާމިނިޒ މުގެ ާދަށުން ާވެރިަކމެއްގެ ާހެޔޮ އެހެންވެއްެޖއްޔ 

ާމިކަހަލަާމިކަހަލަާލުއިތައްާވިޔަފ ރިވެިރންނަށްާދެމުންދ ހިނދުާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުރަނީ

ާއަުޅގަނޑުާ ާޮއެވގެްނނުވ ނެއޭ. ާރައްޔިތުންނަށް ާިނކަމެތި ާއަދަިއގެން ާއަރ ގޮތަށް މަޅި

ާލީސިންގާ ާއައިްސސަ ާއައި. ާކުންފުންޏެއް ާލީސިންގ ާމިރ އްޖޭގެ ހަނދ ންއެބަހުރި.

ާއެންމެފަހުންާ ާލޯނުދޫކުރަންފެށީ. ާއިންޓަރެސްަޓކަށް ާވަރަށްކުޑަ ާފުރަތަމަ  1050ކުންފުނިން

ާ ާލީސިންގ ާކޮމ ޝަްލާމިހ ރު ާއެދަނީ ާބޮުޑވެގެްނ ާއިންޓަެރސްޓް ކުންފުނީގެ

ާލޯނުދިނުމުގަިއވެްސާ ާކުންފުނިންގ ާލީސިންގ ާައރައިފި. ާމަްއޗަށް ބޭންކަށްތުރެވެސް

ާމިންގަނޑެއްާ ާއެްއވެސް ާފަރ ތަކަށް. ާއެރި ާހިތަށް ާމީހަކަށް ާއެރި ާހިތަށް މިބަލަނީ
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ާއެަވގުތުަގއި ާކަނަޑއެިޅފަކަނެތް.ާެއއީ ާީލސިންގާކުންފުީނގަިއާއުސޫލެްއާަގވ އިދެއް

ާއޭެގާ ާވެއްޖެްއޔ  ާގ ތްމީހަކަށް ާއޭނަގެ ާބަލަނީ ާއޭނަ ާވެއްެޖްއޔ  ާރައްޓެއްަސކު  1055އިންނަ

ާ 1ާާވެލިއު ާވެލިއު ާރުފިޔ ގެ ާދޮޅ2ާާުމިލިއަން ާދޫކުރަނީ ާއެ ާހަދަިއެގން މިލިއަނަށް

ާމިލިއަންާރުފިޔ .ާމިގޮތްގޮތަށްާމިރ އްޖޭގެ...

ާ

ާާހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ1060 

ާމިލޯނުާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތިމަރަފުށިާ ާދަންނަވ ނީ، ާއަުޅގަނުޑ ާވީމ ، ާުކރިއަށްދަނީ. ާކަންތައް ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު

ާކަންތައްތަކަށްާާމުސްޠަފާ މުޙަްނމަދުާ ާހުރި ާތަޖުރިބ ކުރެވިފައި ާއަޅުގަނޑުެމންނަށް ާމި ާދިނުމުގައި

ާްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާވިސްނަިއގެންާމިކަންާކޮށްދެާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއައިސްިމވ ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާހީނަރުކަން ާރަީއސް.ާދުނިޔޭެގާއިޤްތިޞ ދަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  1065ާޝުކުރިއްޔ 

ާހީނަރުކަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއިްޤތިޞ ދަށް ާރ އްޖޭެގ ާިވޔަފ ރިތަކ އި ާރ އްޭޖގެ ާއަދި ވަގުުތ،

ާބިލެއްދޫ ާޙަމްޒ ،ާއަދިާއަންނަމުންދ ވަގުތު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ާހުށަހެޅިާ ާފަރ ތުން ާެގ ާހަނދުވަރީގެ/ފ.ބިލެތްދޫ، ާރަފީޢު މުޙަންމަދު

ާވަރަްށާ ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަންއޮތީ، ާއަުޅަގނޑު ޕެޓިޝަނ ގުޭޅގޮތުން

ާޙަޤީޤަތ އެއްގޮތަްށާ ާޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ާއެބޭފުޅުންނަށް  1070އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީ

ާޙަޤީޤަތްާވ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާައޅުގަނޑުމެން ހަކަދެްއކުމަކީ

ާކަުމެގާ ާނުކުެރވޭ ާމިކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަެދއްކުމަީކވެސް އެނގިތިެބގެން

ބ ވަތްާއެނގެންޖެހޭނެކަމެއް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންާސިޔ ސީާކޯޅުންާކޯޅެމުންާ

ާވޭ ާދ އިރުަގއި ާައޅުގަނޑުާމިތަނުގައި ާނިމިގެންދިޔައިުރގައި ާސަރުކ ރު ާދިޔަ ުތެވ

ާހީނަރުކަންާ ާއިްޤތިޞ ދަށް ާދުނިޔޭގެ ާފ ޅުބޮޑުކޮށް ާވަރަށް  1075ދަންނަވ ލަންއޮތީ،

ާހަމަާ ާކުރަްއވ ފަިއވ ގޮތް ާކަންތައްތައް ާސަރުކ ރުން ާަވގުުތ ާައއި ކުރިމަތިވެގެން

ާދައުލަތު ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާވިސްނ ަވޑަިއގަީތމަ ާެއއްާރަނގަޅަށް ގެ

ާ ާގ ްތގަަޑކަށް ާއޮޯތރިޓީއިން ާމަނިޓަރީ ާރުފިޔ ެގ800ާާދ އިރ ކަމަށްވ  މިލިއަން

ޓްރެޜަރީާބިލުާވިއްކ ަފއިވ ކަްނާއަޅުގަނޑުމެންާއެންމެންނަށްާއެނގެނީާކިހ ވަރަކަށްާ

ާއޭރުެގާ ާިވއްކުމ ެއކީަގއި ާބިލު ާޓެރެޜަރީ ާމިއަދަދުގެ ާހިތަށްއަރ . ާައޅުގަނުޑ  1080ބ އޭ
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ާއަންަގވ ފަ ާިޑވިޑެންޓްާސަރުކ ރުން ާކުްނފުނިތަކުގެ ާޙިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ިއއޮީތ

ާކޮމ ޝަލްާ ާނެތިއްޔ  ާދެްއެކން ާވަގުތުން ާއެފައިސ  ާއަިދ ާދެއްކުމަށް. ސަރުކ ރަށް

ާތެެރއިންާ ާއެލޯނުގެ ާލޯނުނަަގއި ާދައްަކިއގެން ާޮބޑުކޮށް ާއިންޓަރެސްޓް ބޭންކުތަކުން

ާ ާއެކުންފުނިތަކުްނ ާއެގޮތަށް ާދައްކަްނ. ާއެފަިއސ  ޢަމަލުކޮށްފައިވ ކަްނާނަމަވެސް

ާ ާއިޤްތިޞ ީދ3ާާއެނގޭ. ާމި ާކުިރކަމަކީ، ާސަުރކ ރު ާއޭރުގެ  1085ވަނަކަމެްއގޮތުަގިއ

ާތިބިާ ާއޭރުަގއި ާރައްޓެހިްނގޮތުަގއި ާސަރުކ ރުގެ ާދިމ ކޮށް ހީނަރުކަމ އި

ާބޭންކުތަކުންާ ާޮކމ ޝަލް ާއެްނގީ ާފަރ ތްތަކަށް ާަބއެްއ ާތެެރއިން ވިޔަފ ިރވެރިންގެ

ާ ާނަގަން. ާލޯނުތައް ާމޯލްޑިވްްސއިްނާބޮޑެތި ާއޮފް ާބޭންކް ާހަމައެކަނި އޭެގސަބަބުން

ާ ާއެކަނި ާޙަޤީޤަތަކީ.1ާާއެކަކަށް ާމިއީ ާއެބަހުރި. ާދީފައި ާލޯނު ާރުފިޔ ގެ ބިލިއަްނ

ާޕްރެޝަރާ ާޭބންކްތަކަށް ާހުރި ާރ އްޭޖގެ ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ  1090އެހެންވުމުން

ާމ ިލއް ާދައުލަތުގެ ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ. ޔ އިންާބޮޑުެވގެންދ ނެވަރު

ާފިޔަަވއިާ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮްފ ާބޭންކް ާއުފައްދ ފަިއވ  ާއަުޅގަނޑުމެްނ ޚަރަދުކޮށްގެން

މިރ އްޖެއަށްާބޭރުފައިސ ާއެތެެރކޮށްގެންާވިޔަފ ރިކުރަމުްނގެންދ ާބޭރުގެާބޭންކްތަަކކީ،ާ

އ ދެ،ާެއއީާކޮމ ޝަލްާބޭންކްަތކަކީާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއެމީުހންނ ާދިމ ލަށްާއެއްޗެހިާ

ާއޮތް ާުއސޫލުތަކ ިއާގޮވެން ާަގވ ިއދުތަކ އި ާމަނިޓަރީ ާއޮތް ާރ ްއޖޭގެ  1095ބަެއއްނޫން.

ާމިއަުދެގާ ާއަޅުގަނޑު ާހިނގަމުންގެންދަނީ. ާބޭންކްތައް ާއެ ާމަތިން އެްއގޮތްވ ގޮުތގެ

ސަރުކ ރަށްވެސްާޮގވ ލަންާއަިދާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީއަށ އިާއިޤްިތޞ ދީާކޮމިޓިއަށްވެްސާ

ާތަޙްޤީުޤކުރުމަށް. ާިމކަންކަން ާމިދެންނެވިގޮތަްށާާގޮވ ލަން ާމ ލިއްޔ އަށް ދައުލަތުެގ

ާ ާލިބުނު ާިވްއކަިއގެން ާޓީބިްލ ާބޭންކްތަކަށް ާނެިގކަމަށްވަީނވިްއޔ  800ާފައިސ 

ާފައިސ ާ ާނެިގ ާސަުރކ ރަށް ާކުންފުނިތަކުން ާަދއުލަތުގެ ާއަދި ާރުފިޔ އ އި،  1100މިލިއަން

ާ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބެންކް ާައޅުގަނޑުމެްނާބެލިއިރުގައި ހުްސވެފައި.ާކޮބައިތޯ.ާމިއަދު

މޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެާފައިސ ެއއްާނެތް.ާބޭންކްތަކުގެާައޅުގަނޑުމެންނަްށާ

ާ ާއ ބ ދީގެ ާލ ރިއެއްނެތް. ާމަސްތުވ ތަކެތ30ާާިދޭނެ ާމީހުން ހ ސް

ާޖަހަންާ ާޝޮޓު ާދެ ާމީހަަކށް ާކޮންމެ ާެއއިން ާދުވ ލަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދ އިރުގަިއ

ާ ާޝޮެޓއް ާކިހ ވަރެއްޯތ200ާާބޭނުންވ ކަމަށްވަީނވިްއޔ  ާހިސ ބުކުރަްއވ   1105ރުފިޔ ވީމަ

ާކިހިނެއްތޯާ ާުއސޫލަކުންތޯ. ާކޮން ާގެންދަނީ ާބޭރަށް ާރ އްެޖއިްނ ާމިފައިސ  ވ ނީ.

ާއެހެނެއްނޫން.ާ ާއެލް.ީސއިންތޯ. ާނޫނީ ާމެުދވެރިކޮްށގެންތޯ ާޓީޓީ ގެންގޮްސސަހުރީ.
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ާއަޅަާ ާކޭސް ާލިކުއިޑް ާދަބަހަށް ާބޮޑެތި ާބަލ ލުމެއްނެތި ާކަސްޓަމުން ިއގެންާހަޤީޤަކީ

ާއަުޅގަނުޑާ ާނިދ ފައިބ އޭ ާމީހުންތިބީ ާކަސްޓަމްގެ ާމިރ އްޖޭގެ ބޭރުވަމުންދ އިރުަގއި

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާބަލަންޖެހޭނެކަމެއް. ާހަމަ ާމިކަން ާެއއީ ާމިއަދުވެސް.  1110ހިތަށްއަރަނީ

ާަފއިސ ާ ާބޭރު ާބަލަންޖެހޭކަމެއް ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާއޮތޯރިީޓ ާމަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ޓްާޮގޅިެއްއގަިއވެްސ،ާބަންގ ޅުމީހަކުާފެންާއިސްކުރެްއގެާަކއިރިާގަނެިވއްކުން.ާމ ރުކޭ

ާދުލެއްނުކުޭރާ ާގަނެިވއްަކނީ.ާޗިޓެއް ާބޭރުފައިސ  ާދިވެހިރ އްޖެއަްށާލިބޭ ހުރެގެންވެސް

ާދ ންީވާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާއޮްތގޮތަކީ. ާޙ ލު ާމިީއ ާދުލެއްނުކުރޭ. ރަސީދެއް

ާސަރުކ ރުާ ާދ އިރުަގއި ާަނގަން. ާފައިސ  ާނެތިއްޔ ާބޭންކަކަށް ާެބކްގްަރއުންޑެްއ  1115ގެ

ާބޭންކުތަކުންާ ާެއމީހަކަށް ާޕަވަރެއްނެތިއްޔ  ާއެީމހަކަށް ާސިޔ ސީގޮތުން ނުވަތަ

ާގެދޮރ އިާ ާއ އިލ އ އި، ާއަނބިދަރިންނ އި ާބޭުރެގ ލޯނުދީގެންނެއްނުވޭ.

ާއުސޫެލްއާ ާވިއްކޭނެ ާޭއތި ާއަތުލައިގެން ާއެމީހުންނަށް ާއަނބުރ  ާއެ މޯގޭޖްކުރުމަށްފަހު

ާކީކޭތޯ.ާކަނޑައެޅިފަާ ާމިބުނަނީ ާޤ ޟީން ާހިފީމަ ާހޯދަން ާއ ޚިރުަގިއާފައިސ  އެއްނެތް.

 1120 ތިމަންނަމެންާޙިމ ޔަތްކޮށްދޭނީާވަްއކަންކުރިާމީހުންނޭ.ާ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާެއހެންވީމ ާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާއޮތީ. ާސިޔ ސަތު ާމަިނޓަރީ ާމިރ އްޖޭގެ ާޙަޤީޤަތ އިާއެއުސޫލުން ،ާ

ާދެކޮެޅއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާކަމެއްގެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ާނޫނިއްޔ  ާވ ހަކަދެްއކުމުން  1125އެްއގޮތަށް

ާވަރަށްާ ާއެދެން ާއަޅުގަނުޑ ާބަލައިދިނުމަށް ާމިކަން ނުހޯދޭނެ.

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއި.ާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާދ ިއރ ގެާާއުުތރުާމައްޗަްނޮގޅި ާފަންތީގެާޝުކުރިއްޔ  ާމެދު ާައދި ާކުދި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި

ާއެކަންކަމަްށާާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާމެންަބރުާ ާހޯދަިއދެއްވ  ާފައިސ  ާޯލނުގެގޮުތގަިއ ާލުއި  1130ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް

ާބިލެތްޫދާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަނޑު ާހުށަހެޅުްއވީީތ ާޕެޓިޝަނެއް ާވިދ ޅުެވ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާދ އިރ ގެ ާޙަމްޒ އަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

އަޅުގަނޑުމެންާއެމް.ޑީ.ޕީާަސރުކ ރަކީާއަބަދުެވސްާރައްޔިުތންާއަމިއްލަާފައިމައްޗަްށާ

ާައގުތަްއާ ާއެއްޗެީހގެ ާފޯރ ފަށުގައި ާއަތް ާރަްއިޔތުންނަށް ާބ ރުއަޅައި ތެދުވުމަށް
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ާެއކަ ާއަމިއްލައަށް ާއެމީހުން ާބ ރުއެޅުމަށްާބެހެއްޓުމ އި، ާުކރުމަށް  1135ންކަން

ާއަނެއްހެންާ މަސައްކަތްކުރ ާޕ ީޓެއއް.ާައުޅގަނޑުމެންނަކީާސެންޓަރާަރިއޓްާޕ ޓީއެކޭ

ބުނ އިރުާއޭގެާމ ނަާހަމަގައިމުވެސްާގިނަާބޭފުޅުންނަށް،ާސިޔ ސީާދ އިރ ގެާއުުޅްއވ ާ

ާޕެޓިޝަން ާސަރުކ ރުން ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ނެ. ާބޭފުޅުންނަށް

ާމ ބޮޑުާ ާކަންކަމަށް ާއިޤްތިޞ ީދ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާހުރިހ ކަމެއްވެްސާ ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާވިދ ޅުިވެއއްކަމަކު ާނުދެެވއޭ  1140އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް

ާގެްނދ ކަންާއަުޅގަނޑުާހަމަާ އިޤްތިޞ ދީާކަންކަމަށްާހަމަާއަހައްމިްއޔަތުކަންާދީގެން

ާއަ ާއެގޮތުން ާމިާފ ހަގަކޮށްލަން. ާމިހ ރު ާރ އްޖޭަގއި ާމިހ ރު ޅުގަނޑުމެން

އެންމެގިނައިންާިމވ ހަކަދެެކވޭާރިޔ ސީާކޮމިޝަްނވެސްާއެާުއފައްދ ފައިވަނީާރ އްޖޭެގާ

ާފައިސ ާ ާރައްޔިތުންގެ ާމީގެކުރިްނާހިނގ ފައިވ ގޮތުްނ،ާރ އްޖޭެގ ާކަންތައްަތއް ބައެއް

 1145ހޭާފައިސ ާއެިކގޮްތގޮތުންާމިގޮތަށްާމެދުާފަންތީއ އިާކުދިާވިޔަފ ިރވެރިންނަށްާލިބެންޖެ

ާއެހެންާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުންކުރެވިަފއިވ ކަމަށް ނަހަމަގޮތުގައި

ާޖެނެރަލްެގާ ާއޮޑިޓަރ ާރިޕޯޓްތަކ އި، ާދިމަދިމ ލުން ާއެިކ ާގޮްތގޮތަށް ހީވ ކަހަލަ

ާލިބިދީާ ާއެއްޗެހި ާއެލިެބންޖެހޭ ާބަލައި ާއެކަންކަން ާދައްުކވަިއދޭތީ ާއެހެން ރިޕޯޓްތަކުން

ާރަްއޔިތުންނަށްާއެލިބޭނެގޮެތއްާހަދައިދިނުމަށްޓަކައި.ާޙަޤީަޤތުގައިާކުދިާއަދިާމެދުާއެ

ާހަމަާ ާމ ލޭގަިއވެސް ާނޫން. ާރަށްރަށަކު ާހަމައެކަނި ާވިޔަފ ިރވެރިންތިބެނީ  1150ފަންތީގެ

ާމިފަދަާ ާދ އިރ ގައި ާއުުތރު ާމަްއޗަންގޮޅި ާޚ އްޞަކޮށް ާބަެއްއވޭ. ާޭއގެ ވަރަށްގިނަ

ށްާޙ ލުގައި.ާކުދިކުދިާތަންތަންކޮޅުާހަދައިގެންާގޯިތގެދޮުރެގާމީހުންާއުޅެމުންދަނީާވަރަ

ާފިހ ރަހެންާ ާފިހ ރަ ާބަެއއް ާއެތަންތ ނގެ، ާތަޙަންމަލުކުރަމުންދ އިރު ާދަތިކަން އެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިއުޅެމުންދ ންމިޖެހެނީ. ާގޮތްގޮތުން ާެއކި ާކުްއޔަށްދީގެން ހަދައިގެން

 1155ަދވ އިރުާައޅުަގނޑުާވަރަށްާއެދޭކަމެްއާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއިންާމިކަންާބައްލަވަމުންގެން

ާއަދިާ ާކުދި ާއަދި ާލޯނުދެވޭނެކަމ އި، ާހެދުމަށްވެސް ާގޯިތގެޮދރު ާލޯނުދެވޭއިރު މިލުއި

މެދުފަންތީގެާމ ލޭގެާވިޔަފ ރިެވރިންނަށްވެސްާކޮންމެވެސްާލުިއގޮތެއްާހޯދައިދެްއވުމަްށާ

ާޙ ލު ާބޭންކުތަކުަގިއ ާރ އްޖޭގެ ާައދި ާކިހިނެއްތޯާމަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވުމަށް. ހުރީ

ާފައިނޭންޝަންާ ާއެޫނނަސް ާއަދި ާވ ހަަކދައްކަަވިއގެންވެސް ާއެބޭފުޅުންނ  ބައްލަަވއި

ާލޯނުތައްާ ާމިފަދަ ާރަްއޔިތުންަނށް ާމި ާޭބރުންވެސް  1160އިންސްޓިޓިއުޝަންަތކުން

ާކޮމިޓީއިންާ ާޕެޓިޝަން ާއެދޭކަމެއް. ާހަމަގައިމުވެސް ާހައްދަވައިެދއްވުމަީކ ލިބޭނޭގޮތް
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ންކަންާބައްަލވައިާވަރަށްާރަނގަޅަށްާމިދަންނަވ ާމެދުފަންތީއ އިާެގާބައްލަވ އިރުާމިކަ

އަދިާކުދިާފަންތީެގާިވޔަފ ރިެވރިންނ އިާއަދިާގޯތިގެދޮުރެގގޮުތންާތަންތަންާހަދައިގެންާ

ާލުއިގޮެތްއގަިއާ ާއެމީހުންނަށްވެސް ާބަޔަކަށްވެސް ާއޮްނނ ނެ ާލިބޭނެގޮތަކަށް އެފައިސ 

 1165ވަަޑއިގެންާކަންކަންާކޮށްެދްއވުމަކީާހަމަަގއިމުވެްސާއެކަންކަންާލިބޭެނގޮތަކަށްާވިްސނ 

ާއިލްތިމ ސްކުރަމުންާ ާައޅުގަނޑު ާއެދޭކަމެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމަށް ާވަރަށް އަޅުގަނޑު

ާއަދިާއެބައްަލވ އިރުާމ ލޭގެާކުިދާއަދިާމެދު...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ1170 

ާންތީގެާިވޔަފ ރިވެރިންނަށްެވސްާވިސްނ ވަަޑިއގެންާމިކަންާގެންދެވުމަށްާއަުޅގަނުޑާފަާދ ިއރ ގެާާއުުތރުާމައްޗަްނޮގޅި

ާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީގެާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ އެކުާދަންނަވަމުންާއަޅުގަނުޑާާާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީމެންަބރުާ

ާއިށީނދެލ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރުދަންނަވަމުން ާފުރުޞަތަށް ާޝުކުރިއްޔ ާމިދެއްވި ނަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.ާ

ާ1175 

ާއަޅުގަނޑުމެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާނުކުތ އެއް،ާޝުކުރިއްޔ  ާނިޒ މ ބެހޭ ްނގެ،

ާނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް.ާފު

ާ

ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ1180 

ާއިނީމަާާޢަލީާރުާދ އިރ ގެާމެްނބަާނަދޫފު ާބައްދަލުވުމުަގއި ާކޮމިޓީގެ ާއަުޅގަނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންނަމަވެސްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަލީމް ާއަންނަނީ. ާލިބެން ާަފހުންކަންނޭނގެ ާތަންކޮޅެއް ފުރުޞަތުވެސް

ާތިމަރަ ާމުސްޠަފ ، ާފްލޯަގއި ާމިކޮުޅގައި ާއިްނިއރުގައި ާކޮމިޓީގެ ާފުށީާއަޅުގަނޑަށް

ާޔައުިމއްޔ އަށްޓަ ާވ ހަކަފުޅުަގިއ ާދެއްެކވި ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ަކއިާދ އިރ ގެ

 15ާ1185ނަމޭ.ާރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭކަމެއްާއޮީތމަާއަޅުގަނޑުާހިތަށްާއެީރާހަމަާދަންނަވ ލ 

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާމޯގޭޖްޮކށްގެން ާެއއްެޗއް ާނަގަިއގެން ާލޯނެއް ާރުފިޔ ގެ ާހ ސް

ާއެއްާ ާހިެއއްނުޭވ ާެއނދުމަތިވ ންޖެހޭނެހެންާއަޅުގަނޑަކަށް ވެސްމީހަކު

ާާމަގުމަތިވ ންޖެހޭނެހެން.
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ާ

ާ1190 

ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑު ާެއދެން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި މެންެގާއެހެންވީމ ،

ާމަސައްކަ ާމިހ ރު ާަގޑި ާއަލުނ10:30ާާްުތގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިައއީ. ާހަމައަށް ާހ 

ާ ާފަށ ނީ ާއަޅުގަނޑުމެނ11:00ާާްމަސައްކަތް ާއެިހސ ބަށް ާއެހެންވީމ ، ގައި.

 1195ާމަސައްކަތްާމެދުކަނޑ ލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

ާ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާ[

 

ާހުވަސްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަްތާގުތުާ`. ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ކޮޅަްށ

ާދަންނަވ ލަން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުިރއަްށގެންދ އިުރ  1200ބޭނުން،ާާފަށައިގެން

11:00ާާ ާޖަލްސ އެއް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާރޫމްގައި،1ާާަގއި ާކޮމިޓީ ިދާއަނަންބަރު

11:00ާާ ާބައްދަުލވުމެއް ާތަރަްއޤީގެ ާަޤއުމީ ާރޫމްގައިާނ2ާަގައި ާކޮމިޓީ ާންބަރު

ާބި ާމިގެންދަނީ ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާހިނގަމުންދ ނެކަން. ލެތްދޫާފެށިގެން

ގެާޕެޓިޝަންާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވި

ާހެްނވޭރުާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާައޅުގަނުޑ ާވަގުތު.  1205ާބަޙުސްގެ

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ

ާ

ާޙަމްޒ ާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަޙްމަދު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރަީއސް.ާބިލެތްދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ާމަިއގަނުޑގޮތަކަްށ ާޕެިޓޝަންގައި ާމިއޮތް ާމިލޯނުތައްާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމިއެދެނީ

ާއެޕެޓިޝަންގަިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަ ާހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް. ާލިބޭނެގޮތެްއ  1210ލުއިގޮެތއްަގއި

ފ ހަގަކުރަްއވ ފައިާއެބައޮްތާބޭންކްާލޯންާލިބޭނެގޮތްތަްއާމެދުެވރިކޮށްދޭށ ާއަދިާއެކުިދާ

ާ ާމ ކެޓްަތކަށް ާތަކެތި ާއުަފއްދ  ާމަސަްއކަުތގެ ގެންޮގސްދިނުމަށްާވިޔަފ ިރވެރިންކުރ 

ާދެއްކެވިާ ާމިހ ތަނަށް ާބަލައިލ އިުރ، ާކަންތައްތައް ާތިން ާމި އެހީތެރިވެދިނުމަށް.

ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާމ ދުރުގައިާމިމަްއސަލަިއގެާ ވ ހަކަތަކަށްާބަަލއިލ އިރު

ާބޭފުޅުންގެާ ާހުރިހ  ާއޮތޯރިީޓަގއި. ާމަނިޓަރީ ާމޯްލޑިވްސް ާއެއީ ާއޮތްތަން.  1215ޙައްލު

ާއެކަށީގެްނވ ގޮތަްށާވ ހަކަިއގަާ ާސެކްަޓރ ާބޭންކިންގ ާފ ހަގަކުެރވުނީ އިވެސް
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ާވ ހަކަތަުކގަިއާމިދައްކަވަީނާބޭންކްތަކުްނާ ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ރެގިއުލޭޓްނުކުެރޭވކަން.

ާޝަރުޢީާ ާމައްސަަލތައްޖެހުނީމ  ާލޯުނގެ ާއަދި ާއުޫސލުތަކ  ާގެްނގުޅޭ ލޯނުދިނުމުގައި

ާކަނ ާނިޔ  ާއެކަންތައްަތކުަގިއ ާއުސޫލުަތއް.ާދ އިރ އިން ާގެންގުޭޅ ަޑއެޅުުމގައި

 1220އެހެންވީމ ،ާައޅުގަނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާމިޕެޓިޝަންގެާމަޝްވަރ ގެާތެެރއިންާމީެގާ

ާކޮމިޓީގަިއާމިކަންކަންާާ.ޙައްލުތަްއވެސް ާޕެޓިޝަން އަުޅގަނޑުމެްނާމިއުންމީދުކުރަން

ާއަނެއްކަ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާދެން، ަމކީ،ާފ ހަގަކުރ ނެކަމަށް.

ާމިވަގުތުާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދިމ ވ އިރު ާމިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާކެޕިޓަލިޒަްމެގާ ާއޮތް ާވ ރުތަވެފަިއ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ

ާމިއީާ ާބުނ ނެ ާމީހުން ާަބއެްއ ާމިއޮތީ. ާިދވެހިރ އްޖޭަގިއެވސް  1225ވައްތަެރއް

ާއަުޅގަނ ާމިއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިޒަމ ނުގެާކެޕިޓަލިޒަމެއްނޫނޭ. ާހީވަނީ ޑަްށ

ާމިއުޅެީނާ ާައޅުގަނޑުމެން ާބ ވަތެއް. ާކެޕިޓަލިޒަމްގެ ާކޯޑިނޭޓެޑް ާބުނ ނަމަ ތިޔަރީއިން

ާބަޙުސްގެާ ާމި ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާއެހެންވީމ ، ާދަތުރުކުރަން. ާމ ކެޓަކަށް ލިބަރަލް

ާކުރިްނާ ާއެހެންވީމ ، ާމައްސަލަ. ާއެމް.އެމް.ޭއގެ ާމިފެނިގެންދިަޔއީ ތެރެއިންވެސް

ާކެޕިޓަލިސްްޓާމިރ  ާސެންޓްަރލައިޒްޑް ާކޯޑިނެޓެޑް ާއެބުނ ަކހަލަ ާއޮތީ  1230އްޖޭގައި

ާއެންމެާ ާނުހިންގިއްޖެއްތ  ާއެކަްނކަން ާރަނގަޅަށް ާަބއެްއ ާއެީއ، އިކޮނޮމީެއއް.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދިމ ވެގެން. ާމިއޮތީ ާެއކަން ާނުހިނަގފ ނެގޮތަކަށް. ާކަންކަން ރަނގަޅަށް

ާސިޔާ  ާއިއްތިޙ ދުގެ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާލިބަރަލައިޒްކުރަްނާމިހ ރުގެ ާއިޮކނޮމީ ާމި ސަތުަގއި

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާައޅުގަނުޑމެންނަށް ާހަމަޔަޤީނުން ާއަުޅގަނޑަށް، ާމަސަްއކަތްތައް ކުރ 

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާއެބަދޭ. ާހ މަކުރެވެމުްނ ާވ ަހކަތަކުން ާމެންބަރުްނގެ ާއެކި  1235ތެރޭގަިއވެސް

ާ ާޕެޓިޝަނެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިީއ ާމިޕެޓިޝަން އަުޅގަނުޑާއަޅުގަނޑު

ާބޭފުޅުްނވެްސާ ާބައެއް ާތެޭރގަިއ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާބަެއއްފަހަރ  ާެއއީ ފ ހަގަކުރަން.

ާނުގުޅޭާ ާމ ދުރު ާޙައްލު ާޭއގެ ާދިމ ވެއްޖެްއޔ  ާކަމަކ  ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ވިދ ޅުވޭ

ާޕެޓިޝަނާ  ާމި ާމިފަހަރު ާއަުޅގަނޑަްށވެސް ާއެހެންވީމ ، ާމިފެންނަނީ. ހިސ ބަކުންނޭ

ާދަންނަވ ލަން ާއެމް.އެމް.ޭއެގާގުިޅގެން ާއެއީ ާމ ދުރުަގއޭ. ާއޮތީ ާޙައްލު ާމީގެ  1240ޖެހެނީ

ާއިކޮނޮީމާ ާމިރ އްޖޭގެ ާރަނގަުޅވުމ ިއ ާިމހ ރަށްވުރެން ާފްރޭމްވަރކް ރެގިއުލޭޓަީރ

ާލިބަރަލްާއިކޮނޮމީއަކަށްދ ާމަުގމަތީގައިާރ އްޭޖގެާޝަރުޢީާދ ިއރ ވެސް..

ާ
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ާާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1245 

ާބޭންކްގެކޮަޅކަށްނޫން.ާާރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާހެންވޭާ ާސެންސިޓީްވކޮްށ ާމިމައްަސލައަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާވިޔަފ ިރވެރިޔ ގެކޮޅަްށވެސްާިވސްނ ލުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިއަާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާޕެޓިޝަނަކީާއ ދެ، ާމިހުށަހެޅިފައިވ   1250ާދު

ާދ އިރ ެގާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާބިލެތްދޫ ާފަރ ތްޕުޅުން ާރަފީޢުގެ ާމުޙަންމަދު ާހަނދުވަރީގޭ ފ.ބިލެތްދޫ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްއުސްތ ޛްާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޕެޓިޝަނެއް.ާ

ާޕެޓިޝަ ާމި ާއުންމީދުކުރަނީ ާދިމ ވެފަިއާއަޅުގަނޑު ާމިއަުދާޤައުމަށް ންވެގެންދ ްނވ ނީ

ާކޮމިޓީގަިއާ ާޕެޓިޝަން ާފިކުރުކުރުމަށްފަހުގައި ާވިސްނ  ާޙ ލަތ މެދު އިޤްތިޞ ދީ

ާފަރ ތްަތްއާ ާެއކަމ ގުޅޭ ާއަދި ާވިސްނ  ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް  1255މިއ މެދުގައި

ާރަނގަޅު ާކުރެވޭ ާހޯުދމަށް ާޙައްލުތަކެއް ާއެދެވޭ ާމިކަމަށް ާހ ޒިރުކުރަްއވަިއގެން

ާއެހެންކަމުން،ާ ާޤަބޫލުކުަރނީ. ާއަުޅގަނޑު މަސައްކަތްތަެކއްެގގޮުތގަިއކަމަށް

ާއަުޅގަނުޑާ ާޙަިއސިއްޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިޝަން އަޅުގަނޑަީކވެސް

ާހުރިހާ  ާހުރި ާކުރެވެން ާގުޅިގެން ާޕެޓިޝަނ  ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވ ނީ

ާއަުޅގަނ ާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތްކުރ ނަމޭ.ާކަންތައްތަެކއް  1260ޑުމެްނ

ާމުިޅާ ާބޭނުންވޭ. ާދަންަނވ ލަން ާވ ހަަކއެއް ާދެތިން ާއަުޅގަނުޑެވސް ހަމަމިއ އެކުަގއި،

ާައޅުގަނޑުމެންެގާ ާމަްއސަލަތައް ާއިޤްތިޞ ދީ ާދިމ ވެފަިއވ  ދުނިޔެއަށްވެްސ

ާފަރ ތްތަކަކަށްާ ާމިފަދަ ާމ ލީގޮތުން ާައުޅގަނޑުމެންނަށް ާައއިއިރު ކުރިމައްޗަށް

ާނެތްކަީމާއެހީތެރިވެާ ާމ ލިއްޔަތުަގއި ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާޤ ިބލުކަމެއް ާއެްއވެސް ވޭނެ

ާދިމ ވެފައިވ ީތާ ާއެފަދަގޮތަކަށް ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.  1265އަޅުގަނޑުމެން

ާޙ ލުންާ ާވަރަށް ާހަމަ ާނިކަމެިތގޮތްތަކެްއަގިއ. ާވަރަށް ާމިއުޅެންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން

ާކުރިއަށްދަމު ާފެށިގެްނ ާިވޔަފ ރިތައް ާޙ ލަތްތައްާއެކުދި ާމިފަދަ ާމީހުންނަށް ންދ 

ދިމ ވީމ ާއިތުރުާއެހީތެރިކަމެްއާނުލިބެންޏ ާދެންާހަމަާވިޔަފ ރިާއިނދަޖެހިގެންގޮްސާ

ާކަންތައްތައްދ ކަންާ ާހިސ ަބށް ާސަލ މަތްނުވެވޭ ާއެަކމުން ާބޭންކްރަޕްޓްވެ އެމީހުން

ާޕެޓިޝަން ާމި ާހަމަމިއ އެކުަގއި، ާއަދި ާފ ހަގަކުރެވޭ.  1270ގަިއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާވ ހަކަ.ާ ާދަތިތަކެއްގެ ާހުރި ާއަދ ކުރަމުންދިއުމަށް ާލޯނުތައް ާމި ފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ
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ާއެއްފަހަރުެވސްާ ާއަދ ކުުރމުގައި ާލޯނުތައް ާބޭނުން، ާދަންނަވ ލަްނ އަޅުގަނޑުެވސް

ާމިާ ާޑަބަލްކޮށް ާއަނެްއކ ވެސް ާއަދަދުން ާނުދެއްކެވޭ ާއެ ނުދެއްކިއްޖެކަމަްށވަންޏ 

ކަންާއެީއވެސްާހަމަާމިފަދަާފަރ ތްތަކަކަށްާހަމަާދެގުނައަށްާއިންޓްރެސްޓްާނަގަމުންދ 

ާޤަބޫލުކުރަން.ާހަމަމިއ ެއކުަގއި،ާއަުޅގަނުޑާ ާއަޅުގަނޑު ާލިބިގެންދ ކަމެއްކަމުަގއި  1275ބުރަ

ާސަރުކ ުރގެާ ާމިވަގުތު ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާިހތ މަކުރަން ާވަރަށް ާހަމަ މިވަގުތު

ާއެމް.އެމް.ޭއގެ ާސިޔ ސަތަށް ާމ ލީ ާއެއްބ ރުލުމ ިއާާއެކަށަައޅ ފަިއވ  އެކަީށގެންވ 

ާވަރަށްާ ާމިދަންނަވަނީ، ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ާލިބެމުންނުދ ކަން. އެހީތެރިކަން

ާމިއީ.ާ ާވ ހަަކެއއް ާދަްނނަވ  ާަމއްޗަށް ާޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ ާފެންނަންހުރި ފ ޅުކަންމަތީގައި

 1280ާރުިފޔ އަށްާޑޮަލރުާވިްއކ ކަމަށްާމ ލޭގ15ާާެރުފިޔ އަށ14ާާްއެއީާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާ

ާފިޔަަވޅެްއއަޅ ާ ާއެކަީށެގންވ  ާިމކަމަށް ާހުރިއިރުވެސް ާލިޔެަފއި ތަންތަނުގައި

ާސަމ ލުކަމަށްޓަކަިއާ ާަރއްޔިުތންގެ ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި، ާމިޤައުުމގެ އެކަންތައްަތއް

ާފެންނަންނެތްކަމީާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާަމސައްކަތްޕުެޅއް ާކުެރްއވި އެމް.އެމް.ޭއއިން

ާހިތ މަކުރ  ާވަރަށް ާސަބަބުްނާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއާމިާއަޅުގަނޑު ާމިކަމުގެ ާހަމަ ަކމެއް.

 1285ކުދިާވިޔަފ ިރވެރިންނަށްާކުރ ާއަސަރުެވސްާވަރަށްާޮބޑުެވގެްނާއެބަދޭ.ާެއއީާއިމްޕޯޓްާ

މުދ ާވިއްކ ާތަނެއްނަމަާއެމުދ ާހޯދުމަށްޓަކައިާބޭރުާފައިސ ާހޯދަންޖެހޭއިރުާމިޖެހެނީާ

ާމި ާނަގަިއގެން ާލޯނެއް ާގަންނަން. ާކުރ ާއަގުޮބޑުކޮށް ާވިޔަފ ރިތައް ާކުދި ފަދަ

ާބުރަެއއްކަަމކަށްާ ާއުުފއްލޭނެަވރުގެ ާެއއްގޮަތކަށްވެްސ ާމިބުރައަކީ މީހުންނަށް

ާޙައްލުތަެކްއާ ާއެދެވޭ ާމިކަމަށް ާހަމަމިއ އެުކގަިއ، ާނުކުެރވޭ. ާޤަބޫލެއް އަޅުގަނޑަކަށް

ާތެރެއިްނާ ާސިޔ ސަތުގެ ާމ ލީ ާއެމް.އެމް.އޭގެ ާމަސައްކަތްަތކުަގއި ާކުރ   1290ހޯއްދަވަން

ާކުރެްއވުުމެގާ ާކަންތައްތައް ާތެރޭަގއި ާބޮޑީެގ ާެރގިުއލޭޓް ާއެމް.އެމް.ޭއގެ ނުވަތަ

ާއެހެންާ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއެްއެޗއް ާއަުޅގަނޑު އުސޫލުތަކ މެދުވެސް

ާއެކަންކަްނާ ާނިސްބަތަށް ާބޭރުވަމުންދ  ާފައިސ  ާބޭރު ާރ އްޖޭަގއި މިދެންނެވީ،

ާރޭވިފައިނެ ާމެކޭނިަޒމެއް ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާކޮންޓްރޯލްކުރެްއވޭނެ ާހިތ ަމއ ެއކު ތްކަން

 1295ސަބަބަކީ،ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާއެބަދޭާވެސްޓަރންާޔޫނިއަންާއަދިާފައިސ ާ

ާފޮނުއްވ ާފަރ ތްތަކުންާއަުޅގަނޑުމެންާމިތ ނގައިާމަސައްކަްތުކރ ާބިދޭސީންނ ...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:



 49 

ާ

ާފޮނުވުމުގަިއާާމެްނބަރުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާ ާލ ރި ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާބިދޭސީން ާމިނިންމ ލަނީ. ާައޅުގަނޑު  1300ާއ ދެ،

ކިޔޫޖެހިގެންާއެފައިސ ަތއްާއަުޅގަނޑުމެންެގާޤައުމުންާބޭުރވަމުންދ ތަން.ާއެހެންވީމ ،ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު

ާއުސޫލުތަެކއްާ ާޮކންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ާކަންތައްތަކަށްވެސް ާެއކަމަށްާާޤ އިމްކުރެވިމިފަދަ

،ާން.ާދެންމަޝްވަރ ތަކެއްާކުރެިވގެންދިުއމަކީާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިާައޅުގަނޑުާދެކެ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ1305 

ާދ އިރ ގެާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާބިލެތްދޫ ާއ ދެ ާޕެޓިޝަން، ާިމހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު ާއ ދެ، .`ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާމިހުށަހަޅ ފައިވ ާޕެޓިޝަނަކީާވަރަށްާމުހިންމުާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާްނމަދުާނ ޒިމްމުޙަ

ާއަުޅގަނޑުާ ާޕެޓިޝަނެއްކަމުަގއި ާހުށަހެޅުނު ާަމޖިލީހަށް ާމިޢިްއޒަތްތެރި ވަގުެތްއގައި

ންާނުކުތ އެއްާދަންނަވަންާއޮތީ.ާއ ދެ،ާމިާޕެޓިޝަނ ބެހޭގޮތުންާއަޅުގަނޑުެވސްާދެތި

ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ާމިުކދި ާބޭންކްތަކުން ާޙަޤީޤަތަކީ  1310ފ ހަގަކޮށްލަން.ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާއެބޭފުޅުްނާ ާޚ އްޞަޮގތެއްަގއި، ާމައްސަލަިއަގއި ާމިދިމ ވެގެންއުޭޅ މިދޭންޖެހޭ،

ާމައިގަނުޑާ ާޕެޓިޝަންގެ ާމި ާލިބޭގޮތެްއވުން ާލުޔެއް ާލޯނުތަކަށް ާހުރި ނަންގަވ ފައި

ާދިމ ވެގެްނއުޅޭާާމަޤްޞަދަކީ. ާބޭްނކްތަކަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑު

ާގިަނާ ާބޭންކްގެ ާއެޮގތުން، ާއެބަޖެހޭ. ާބަލައިލަން ާއަުޅގަނޑުެމން ާޙ ލަށްވެސް ދަތި

 1315އަދަދެްއގެާފައިސ ގެާވ ހަކަާިމހ ރުާމިރ އްޖޭގެާމީިޑއ ތަކުންނ ާއަދިާޮއޑިޓްާރިޕޯޓުންާ

ާކަަށވަރުވ ކަމެ ާރަނަގޅަށް ާދަޢުލަުތެގާވަރަށް ާއެކަްނކުރުމަށްޓަކައި އް.

ާމަސްުދވަްސާ ާއަށެއްކަ ާވޭތުވެދިަޔ ާހިންގަން. ާމިކަން ާއެބަޖެހޭ މުޢައްސަސ ތަކުން

ާސަރުކ ރުަގިއވެސްާ ާވޭތުވެިދޔަ ާކުރީަގިއވެސް، ާެއއަްށވުރެ ާއަދި ާމިކަން ތެރޭގައި

ާބޭންކަ ާނުވަތަ ާމ ލިްއޔ އިން ާދަޢުލަތުގެ ާމިފަިއސ ތަކަކީ ާރިޕޯޓުަގއި ށްާމިއޮޑިޓް

ާމިފައިސ ާ ާވުމ އެީކގަިއ، ާއެބަކަށަވަރުކޮށްދޭ. ާފައިސ ކަމުގަިއ  1320ވަންނަންޖެހޭ

ވައްަދއިގެންާނޫިނއްޔ ާބޭްނކަަކށްާނެތްާބޭންކްާައސްލުާމަޤްޞަދުާޙ ސިލުކުރެޭވކަށް.ާ

ާފަރ ތްތަކެއްވެްސވ ކަމީާ ާޒިންމ އުފުލަންޖެހޭ ާެވއްދުމުގައި އެހެންވެއްެޖއްޔ ،ާމިފައިސ 

ާކަށަވަުރކަމެއް. ާޢިއްޒަތްތެރިާާއެއީ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި އަުޅގަނުޑމެން

ާނުވަަތާދަޢުލަތުގެާ ާމުޢައްަސސ ތައް ާމިދެކެޭވާވ ަހކައަީކާދަޢުލަތުގެ މެންބަރުންވެސް

ާވ ހަކަ.ާ ާހިތުމުގެ ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާޤ ނޫނަށް ާނުވަތަ  1325ޤ ނޫނުއަސ ސީ
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ުނެގާވެރިކަމެްއާހިންގުމަށްާއެހެންވެއްެޖއްޔ ،ާޤ ނޫނުގެާަސރުކ ރެއްާހިންގުމަށް،ާޤ ނޫ

ާވ ޖިބުކަުމގަިއާ ާެއންމެއިސް ާއެންމެންގެވެްސ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޯލެނބުމަކީ ޤ ނޫނަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާކޯޓުތަކުގެ ާމިގޮތުން، ާޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން

ާ ާއަުޅަގނޑު ާދަތިާފަނޑިޔ ރުންނަށްވެސް ާމިުއޅޭ ާދިމ ވެގެން ާމިބޭންކަށް ޮގވ ލަން

ާހަ ާމިވަގުުތގައި.ާމައްސަލަ ާުނހަނުބޮޑޭ ާޒިންމ ވެސް ާދިނުމުަގިއާތިބޭފުޅުންގެ  1330އްލުކޮށް

ާމިކަމަީކާ ާނުގަންނަވ ށޭ. ާފަސްޖެހިވަަޑއި ާއެްއޮގތަކަށްވެސް ާކުރުމަށްޓަކައި މިކަން

ާމިމަްއސަލަާ ާމަްއސަލައެކޭ. ާހުރި ާގުޅިފަިއ ާަރއްޔިތުންނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއެހީތެރިކަމ އެކީާ ާތިފަރ ތުގެ ާރަނަގުޅާފުއްދުމަށްޓަކައި ާމ ލިއްޔ  ާބޭންކްެގ ަގއި

ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާބޭންކަށްާލިބެންޖެހޭާފައިސ އެއްާއޮިތއްޔ ާެއއީާކޮންމެާމީހަކަށްވިއަްސާ

ާދިނުމުންާ ާކޮށްލަ ާމިކަން ާތެޭރގަިއ ާަގވ އިދު ާޤ ނޫނ އި ާބެލުމެއްނެތި ާމީހަކަށް  1335ވަކި

ާހައް ާަމއްސަލަތަކަށް ާމަިއގަނޑު ާމިވ  ާހުށަެހޅިފައި ާމިޕެޓިޝަނުގައި ެލއްާނޫނީ

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަވެސް ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑަކަްށ އަންނ ނެކަމަށް

ާއަުޅގަނުޑާ ާމީހަކަށްވ ތީ ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީގައި ާމިޕެޓިަޝން އަޅުގަނޑަީކވެސް

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާދިުއމުން ާމައްސަލަ ާކޮމިޓީއަށް ާމިޕެޓީޝަން ޤަބޫލުކުރަން

ާމަ ާހުރިހ  ާކުރަންޖެހޭ ާއިތުރަށް ާމިކަމުގެާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާއަދި  1340ސައްކަތްތަެކއްކޮށް

ާައޅުގަނޑުާ ާވ ހަކަެވސް ާކުުރވ ނެކަުމގެ ާޒިންމ  ާފަރ ތްތައް ާނަގަންޖެހޭ ޒިންމ 

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއަސަރުާާްނބަރުާމަޑުްއަވރީާދ ިއރ ގެާމެ ާހީނަރުކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ީދ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔ 

 1345ާއަޅުގަނޑުމެން

ާެއއްދުވަހުންާާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާފެންވަރު ާދިރިއުޅުުމގެ ާއަދި ާުކރަމުން. ާމިދަނީ އެންމެންނަށްވެސް

އަނެއްުދވަހަށްާދަށަށްދ ާވަގުެތއްަގއިާމިފަދަާޕެޓިޝަނަކ ާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަަދއްކ ލަންާ

ޑުާބަޔަީކާ.ާޝައްކެތްނެތްާވިޔަފ ރިާވެރިންގެާބޮލިބުނީތީާއަޅުގަނުޑވެސްާއުފ ުކރަން

ާމިީއާ ާދ އިރ ެގވެސް ާައޅުގަނުޑގެ ާވިޔަފ ރިވެރިން. ާފަންތީގެ ާމެދު ާއަދި ކުދި

ާވިޔަފ ރިވެރިްނގެާ ާއެ ާޖެހެނީ ާދަންަނވ ލަން ާިހތ މައ އެކު  1350ހަޤީޤަތަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް

ާތިބޭނީާކިރިައކިިރއ އޭ.ާވަރަށްގިނަާަބޔަކުާށުަގއޭ.ާފެންމަތީގައިހ ލަތުާއޮތީާވަރަށްާދަ

ާފެންމަ ާރައީސް.ާމީދޫާމިހ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހިތަްށއަރަނީ ާނުތިބެއޭ.ާއަުޅގަނޑު ތީގައި
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ާެކޔޮދޫ،ާ ާއެހެންވ އިުރގައި ާރަށްރަށް ާއޮތް ާއ ބ ދީއެއް ާއެކަީށގެންވ  ާފަދަ މަޑުއްވަރީ

ާކޮބައިބ ަވއޭ.ާ ާހ ލަތަކީ ާރަށްރަށުގެ ާދިރިއުޅޭ ާއ ބ ދީތައް ާކުދިކުދި ާފަދަ ރަކީދޫ

ާކަރުނަ ާލޮލުން ާހަމަ ާހިތުން ާދެކޭގޮުތަގިއާާއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނޑު  1355އަންނަވަރުވ ނެ.

ާހޯދައިދެވޭޯތާ ާލުއި ާލޯނުތަަކށް ާނަގ ފައިވ  ާމިއޮތީ ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއ ޕެޓިޝަންގައި

ާދޭތެރޭާ ާމިމައްސަލައ  ާފުޅ ކޮށް ާެއއަށްވުރެން ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުގަނޑު އެވ ހަކަ.

ާވިާ ާދ އިރ އަށް ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން އިުރާސްނ ލ އަޅުގަނޑުމެން

ާދ އިރ އި ާގިަނާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާސަބަބުން ާކަނޑ ލުމުގެ ާމީހުންތައް ާވަޒީފ އިން ން

ާއެހެންނޫންނަސްާ ާއެބުރެމުން. ާސިނ ޢަތްތަކަށް ާެއހެން ާމިދަނީ ާބަޔަކު  1360އަދަދެްއގެ

ާފަންގިވިނުންާ ާދ އިރ ައކީާމަސްވެރިކަންާދަނޑުވެިރކަންާރޯނުވެށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާމިޕެޓިޝަނުގަ ާކުަރއްވ ާފަދަ ާމަސައްކަތް ާސިނ ޢަތްތަކުގައި ާމިހިރަ ާފ ހަގަކޮށްފައި އި

ާގޮތްތައްާ ާލުއި ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން ާދ އިރ ެއްއ. ާދިރިުއޅޭ ރައްޔިތެއް

ާކުރަންޖެހޭނެ.ާމިއީާ ާމަސަްއަކތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު ާދިނުމަށް ހޯދައި

ާދި ާރަްއިޔތުންނ އި ާވަރަށްގިނަ ާކަންކަން.ާރ އްޖޭަގއި ާހުރި ާގުޅުަފއި  1365ރިއުޅުމ އި

ާސިޔ ސަތަްށާ ާމިއަދުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާޖެހެނީ ާދަްނނަވ ލަން ާހިތ މައ އެކު އަޅުގަނޑު

ާމިއޮތީކީ.ާ ާސިޔ ސަތެއްނޫނޭ ާއެންމެފަހި ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާއަދި ާކުދި ބަލ ލ އިރު

ާސަރުކ ރުންާ ާހުރުމ އެކު. ާސަބަބުތަކެްއވެސް ާމިދަންނަވ ލަނީ ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު

ާއަިދާ ާކުދި ާވިދ ޅުވި ާކުރެއްވިއިުރ ާކެމްޕޭނު ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކުރެއްިވއިރު ކެމްޕޭނު

ާފިހ ރައިެގާ ާކަންމަތީ ާހޯދައިެދއްވ ނަމޭ. ާޮގތްތަކެއް ާލުއި  1370ވިޔަފ ިރވެރިންނަށް

ާއަޅުގަނޑަކަށްނޭޭގާ ާގޮސް ާދަމުން ާމިހެންދަމުން ާމިހެން ާކަނޑ ދޭނަމޭ. ދަރަނިތައް

ާ ާވަޢުދުތައްަމވުން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާވަރަށްގިނަ ާިމއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ގެންދެވި.

ާއަދިާ ާކުދި ާމިދަނީ ާފެންނަމުން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަްނކަމުން ާކުރަްއވ  ސަރުކ ރުން

ާފިއްތު ާއުނދަޫގަވމުންދ ތަން.ާއެކި ާވެރީންނަށް ާކުރިމަތިވިޔަފ ރި ވަމުންދ ތަން.ާންތައް

ާސަރުކ ރުން ާދަންނަވ ލަން ާައޅުގަނޑު ާއިމްޕޯްޓާާމިސ ލެއްގޮތުން  1375ހުށަހެޅުއްވި

ާއެްއކޮށްާއެކްސްޕޯ ާބ ވަތްތަކުން ާހުށަހެުޅއްިވާއިސްލ ުޙގަިއާތަރުކ ީރގެ ާޤ ނޫނަށް ޓަށް

ާހިތަށްއަރަީނާ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތީ. ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާސަރުކ ރުން ާކަނޑ ލ ގޮތަށް ޑިއުޓީ

ާއެންމެާ ާސަރުކ ރުން ާދޭތެރޭގަިއ ާދަނޑުވެރީންނ  ާުކރ  ާދަނޑުވެރިކަން ރ އްޖޭަގއި

ާހުށައެްއާފަ ާަކނޑުްއވ ލ ކަށް ާިޑއުޓީ ާއެއްޗަކުން ާހުރިހ  ާވިސްނ ލެްއވިނަަމ ހަރުވެސް



 52 

ާދަނުޑވެރިންާ ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާކަނޑ ލީމ  ާޑިއުޓީ ާެއްއޗަކުްނ ާހުރިހ   1380ނޭޅުއްވީހޭ.

ާކޮމްޕީްޓާ ާމ ރކެޓްގައި ާއެމީހުންެގ ާމ ރކެޓްަގއި ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާތަކެތި އުފައްދ 

ާއެކަންަކމަ ާކިހިނެއްތޯ. ާއެއްގޮތަކަްށވެްސާކުރ ނީ ާސަރުކ ރުން ާދޭތެރޭގައިވެސް

ާސަރުކ  ާދެން ާަވޑަިއގެންފަެއއްނެތް. ާފައިވިސްނ  ާވިޔަފ ރި ާހުށަހެޅުއްީވ ދ އިންާރުން

ާވިޔަފ ރިތަކަްށާ ާމެދުފަންތީގެ ާއަދި ާކުދި ާމިއީވެސް ާއ ެދ، ާބިލު ާނެގުމުގެ ޓެކްސް

ާއުފުލަން ާތަކްލީފްތަކެްއ ާވަރަށްގިނަ ާނެގިކަމަްށވިއަްސ  1385ހޭނެކަމެއް.ާޖެޓެކްސް

ާޖުމްލަ ާމެދުފަންތީެގާއެހެންވީމ ، ާއަދި ާކުދި ާދަންންވ ލ ނީ ާއަޅުގަނޑު ގޮެތއްަގއި

ވިޔަފ ިރވެރީންނަށްާއެކަީށގެްނވ ާލުއިތަެކއްާއަުޅގަނޑުމެންާެއހެންާދ އިރ ތަކުންވެްސާ

ާފިޔަވ ާ ާމ ފްކޮށްދިނުން ާލޯނު ާހަމައެކަނި ާެއބަޖެހޭ. ާހޯދަދޭން ވިސްނަިއގެން

ާދޭ ާޝުކުރިްއޔ ާއެހެންކަންކަމ  ާއެބަޖެހޭ. ާިވސްނ ލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ތެރޭެވސް

 1390ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާއްޝުކުރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލަތްދޫ ާއަޅުގަނޑު ާހިސ ބުން ާމިހ  ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރު ޔ 

ާބެހޭގޮތުން ާޕެޓިޝަނ  ާހުށަހެޅުއްވި ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަމީންޢ ންމުވ ހަ ާއަުޅގަނުޑ ާހަމަވީ. ާަވގުތު ާކަނަޑއަޅ ފަިއވ  ާއަރިހުންާކަދެްއކުމަށް

ާ ާފުރުޞަތަށް ާވ ހަކަދައްކަން ާމިހ ތަނަށް ާވ ހަކަަދއްމިއެދެނީ  1395ކަްނާއެދިވަަޑއިގެން

 މަށް.ާވ ލަދެްއވުއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކައިާިއއްާ

ާ

ާ

ާއަޙްބިލެާއްެވވުން:އިާމޭުޒންާއިދ ރީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމަޖިލީހަށްާތްދޫ ާރައްޔިތުންެގ ާޙަމްޒ  މަދު

ާވ ހަކަ ާޕެޓިޝަނަށް ާފުޅުހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރުން. ާއެދިަވޑަިއގެްނފައިވ   1400ާ-1ދައްަކވަން

ާ ާޝިފ ޒު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ގެމަނަފުށީާާ-2ބ ރަށު

ާޢިާ ާއައްޒަދ އިރ ގެ ާއިލްހ މް ާމެންބަރު ާތްތެރި ާދ އިރ ެގާާ-3ޙްމަދު. ކޮމަންޑޫ

ާޙުސެްނާވަޚީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާާ-4ދު. ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ތޮްއޑޫ

ާ ާވަހީދު. ާާ-5ޢަލީ ާލަބީބު. ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ-6ހުޅުމީދޫ

ާމުޙަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ެގ ާކަނޑިތީމު ާޙުސެން.  1405ފުަވއްމުލަުކާާ-7ންމަދު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާهللاާދެކުނު ާމުޙަންމަދު. ގަލޮޅުާާ-8މަސީހް
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ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާާ-9هللا.ާއުތުރު ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާމުއްތަލިބް. ާއިްބރ ޙިމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާާ-10ޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ހިތަދޫ

ާރަޝީދު.ާޢިއް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާނއުާ-11ޒަތްތެރި ގޫފ ުރާދ އިރ ގެ

ާ ާޢަލީ. ާއަފްރ ޝިމް ާމެންބަރުާާ-12މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު  1410ގަލޮޅު

މ ފަްނނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާާ-13އަޙްމަދުާމަޙްލޫފް.ާ

ާ ާދ އިާާ-14ފަޙުމީ. ާއ މިރު.ކުޑަުހވަދޫ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާ-15ާރ ގެ

ާރިޒ .ާ ާއިބްރ ހީމް ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެާާ-16ގުރައިދޫ މިލަންދޫ

ހިންނަވަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ-17ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ .ާ

ާ ާޞ ލިޙު. ާމުޙަންމަދު ާދ އިރ ގެާ-18އިބްރ ހީމް ާމެންބަުރާާކ ށިދޫ  1415ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޢަބްދުލްޙަމީދު. ާމެންބަރުާާ-19އިސްމ ޢީލް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހިތަދޫ

ާ ާލަތީފް. ާޙުސައިންާާ-20ޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަިތވެރި

ާ ާާ-21މުޙަންމަދު. ާޢ ދިލް. ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ-22މަރަދޫ

ާދެކު ާމައްޗަންޮގޅި ާރަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާ-23ނު

ާ ާއަބޫބަކުރު. ާަޖމ ލު ާއަޒީޒު ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1420ާ-24މ ވަށު

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާ

ާ

ާ

ާއެހެންކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިާމުންޝުކުރިއްޔ . ާމިހިސ ބުން ާއަުޅގަނުޑމެން ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ،

 1425 ނިމުނީ.ާ

 

 ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ .4

 

ާދުންފަތްކަށް.ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުގ3ާާެއަޅުގަނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިްއވުންާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުގެާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ .ާ ާކިމިބިލުގެ  1430ޔުްނާދެވަނަ

ާ 28ާާއޮންނ ނީ 2009ާާޖުލައި ާދުވަުހ، ާއަންގ ރަ ާރައްޔިތުންެގ17ާާވ  ވަނަ

 .ާވަނަާޖަލްސ ަގއ25ާިމަޖިލީހުގެާ
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ާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާޙައްޤުތައްާާމީހުންގެާބޭނުންވާ ާއެހީއަށްާޚ އްޞަާ-4އެޖެންޑ 

ާާކިޔުންާުފރަތަމަާލުގެބިާރައްކ ތެރިކުރުމ ބެހޭ ާއިްއވުން. ާދެވަނަ ޔުްނާކިމިބިލުގެ

ާ 28ާާއޮންނ ނީ 2009ާާޖުލައި ާދުވަުހ، ާއަންގ ރަ ާރައްޔިތުންެގ17ާާވ  ވަނަ

 .ާވަނަާޖަލްސ ަގއ25ާިމަޖިލީހުގެާ

 1440 

. ާުސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލ 

 

ާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުގެާހޭމަނ ކުރުމ ބެާކުށްތައްާގޭންގުާާ-5އެޖެންޑ 

ާއިްއވުން .ާ ާއޮންނ ނީ ާިކޔުން ާދެވަނަ 28ާާމިބިލުގެ ާއަްނގ ރ2009ާާަޖުަލއި ވ 

 1445 .ާވަނަާޖަލްސ ގައ25ާިވަނަާަރއްޔިތުްނެގާމަޖިލީހުގ17ާާެދުވަހު،ާ

 

 ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ .7

 

ާހުއްޓުވުމުގެާާޢަމަލުާޚިލ ފުާނޑުތަކ މިންގަާއިޖްތިމ ޢީާޢ ންމުާ-6އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިއްުވންާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުގެ .ާ ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން ާދެވަނަ  1450ލައިާޖ28ާުމިބިލުގެ

2009ާާ ާުދވަހު، ާއަްނގ ރަ 17ާާވ  ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ވަަނ25ާާވަނަ

 .ާޖަލްސ ގައި
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ާއަޅުގަނ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުނ7ާްޑު ހުށަހަޅ ާާކަށް.

ާ ާމައްސަލަ، ާޤ ނޫނުައސ ީސެގ ާުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ާމ އްދ ގ115ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނަ

ާގޮތުގެމަތީ ާގަިއވ  ާސަފީރުންާ)ދ( ާރ އްޖެއިން ާޤައުމުތަކަށް ާބޭރު ްނ

ާމަޝްވަ ާމަޖިލީހުގެ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރ އަކަްށާކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ،

ާއިއްވަިއ،ާ ާމަޖިލީހަށް ާނަންފުޅުތައް ާހުށަހަޅުއްވ  ާެއގޮތުްނ  1460އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ތީ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަޝްވަރ އެރުވުމަްށޓަކައި 152ާާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ ގެ 2ާވަނަ

ާގޮތުގެމަތީ ާގަިއވ  ާހޮއްވުމެންބަރުނ7ާްން ާކޮމިީޓއެއް ާަވގުތީ ާަމއްސަލަށް.ާގެ މުގެ
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ާއަމީ ާިސޓީފުުޅާއަޅުގަނޑު ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަރިހުން ންޢ ންމު

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުމަށްާެއދެން.

ާ1465 

ާ

(ާދ)ާމ އްދ ގެާވަނ115ާަާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާޖުމްހޫރިްއޔ ގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެާިއއްެވވުން:މޭުޒންާއިދ ރީ

ާާޤައުމުތަކަށްާބޭރުާންގޮުތގެމަތީާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާފީރުންާސަރ އްޖެއިން

ާޢައްޔަންާކަނޑައެޅުމަށްަޓކައިާ ާސަފީރުަކމަށް ާބޭފުޅުން ާމިދަންނަވ  ކުރުމަށްާތިރީަގއި

ާ ާޢައްޔަންކުރުމ މެދުާރައްޔިތުންގެ  1470ާޖިލީހުގެމަޤަސްދުކުރ ތީ،ާމިބޭފުޅުންާސަފީރުކަމަށް

ާމިއޮފީހަށްާ ާތެރޭގައި ާފުރުޞަތެްއެގ ާއަވަސް ާދެްއވ  ާހޯއްދަވ  މަޝްވަރ 

ާއެދެމެ ާއަންަގވ ދެްއވުން ާާ-1ވެ. ާއޭޝަްނާއ އަލްފ ޟިލް ާހެންވޭރު. ާޙަސަން/ ދަމް

ާސަރު ާބެލްޖިއަމް ާމަންދޫބު ާދ އިމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުންނަވ  ާއީ.ޔޫއަށް ކ ރުގަިއާލޮޖް

ާ ާަސފީރުކަމަށް. ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާާ-2ހުންނަވ  ާނަޖީބު/ާއައަލްފ ޟިލ  އިމިނަތު

ާދައުލަތްތަ ާއެކުވެރި ާމަރުކަޒަށްމ ފަންނު/ނެދުންގެ.ާޖެނީވ ގަިއާހުންނަ  1475ާާހުންނަވާ ުކގެ

ާ ާމަންދޫބުކަމަށް. ާދ އިމީ ާާ-3ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޙަލީލު/ާމުއަލްފ ޟިލް ޙަންމަދު

ާގ.އުތުުރގެ.ާސިްނގަޕޫރުަގއިާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސަފީރުކަމަށް.ާ

ާ

 

 1480ބަރުންގެާވަގުީތާމެނ7ާްގަިއވ ާގޮުތގެމަތީނ152ާާްޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުގެާަގވ ިއދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅުމަށް ާނަންތަްއ ާޮހވުމަށް ާކޮމިޓީއެއް

ށްާާމުޖުތ ޒަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދު

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާިޢއްޒަތްެތރިާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ، ާައޅުގަނޑު ާވަގުީތ7ާާާރައީސް.  1485ާމެންބަރުންގެ

ާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ާހިމެނެނީ ާމި ާކޮމިޓީގައި ާހުށަހަޅ  ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހަޅ ލ ނަން. ާާ-1ކޮމިޓީއެއް

ާާވުން:ެދއްކެާކަވ ހަ ާޙަމީދު. ާޢަބްދުލްމުޙުސިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކެލާ ާ،-2ނިލަންދޫ

ޢިއްޒަތްތެިރާގަމުާދ އިރ ގެާާ-3މަޢުސޫމް.ާهللاާރުާޢަބްދުދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޔޫސުފް ާމެންބަރު .4-ާާ ާދ އިރ ގެ ާކުރެންދޫ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާމޫސ  ާއަޙްމަދު .5-ާާ ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާނ ޒިމްޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙަންމަދު  1490.ާމެންބަރު
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6-ާާ ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާއަޙްމަދުޢިްއޒަތްތެރި ާهللاާޢަބްދުމެންބަރު ހޯރަފުށިާާ-7.

ާ ާދ އިރ ގެ ާރަޝީދުޢިްއޒަތްތެރި ާއަޙްމަދު ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާޝުކުރިއްޔ  .

ާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާދެންމެއަކު ާެއދުނީ، ާފުރުޞަތަކަށް  1495ާއަޅުގަނޑު

ާމުޙަންމަާާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާގޮތުން.ާމެންބަރު ާތ އީދުކުރުމުގެ ާކޮމިޓީއަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމުޖުތ ޒް ދު

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ1500 

ާމިއެާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރުޞަތަކަށް ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދުީނާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާދަށުނ152ާްާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާއުފައްދ އިރުާާވަނަ ާައޅުަގނޑުމެން ާކޮމިީޓއެްއ

ާބަޔ ންކޮށެއްާއަޅުގަނޑުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމިހ ރު ާކުރަންވ ާމަސަްއަކތް ާޢ ންމުގޮތެްއގަިއާކޮމިޓީން މެން

ާމަޝްވަރ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ނުދޭ.

ާގެންަނވ ާ ާެއކޮމިޓީއަކުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިުއފައްދަނީ. ާކޮމިޓީއެއް  1505ދިނުމަށްޓަކައި

ާމީހު ާއެއީ ާބެލުމެއްނެތި ާއެާމަޝްވަރ އަށް ާކަމުގަިއވަނީނަމަ ާޢައްޔަންކުރުްނ ން

ާގެންދަވަނީ.ާ ާއަްއސަވަމުން ާވޯޓަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާހުށަހެޅޭ ޢައްޔަންކުރުމަށް

ާކޮބަިއކަންާ ާެމއިންޑޭޓަކީ ާމިކޮމިީޓގެ ާއުަފއްދ އިރު ާކޮމިޓީެއއް ާމިފަދަ އެހެންކަމުން،

ާދަ ާއެހެން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާޖެހޭކަމަށް ާބަޔ ންކޮށްދޭން ންނަވ ލަންާސ ފުކޮށް

ާއެކަީށގެންވ ާ ާއެމީހެއްގެ ާޢައްޔަންކުރުމަށް ާމީހަކު ާކޮމިޓީއަކުން ާމިފަދަ  1510މިޖެހެނީ،

ޤ ބިލުކަންާއެާމަޤ މަކަށްާހުރިކަމުގެާޔަޤީންކަމ އިާކަަށވަރުަކންާލިބުމުންާމަޖިލީހުންާ

ާމެއިންޑޭޓްާ ާކޮމިޓީއަށް ާެއ ާބަލައިގަންނަގޮތަށް ާރިޕޯޓުން ާގެންނަ ާއެކޮމިޓީން އެކަން

ާއިންޓަރިވއުތަެކްއާދިނުމަ ާކޮމިީޓން ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާފެންނަނީ. ާއަޅުގަނޑަްށ ށް

ކުރުމަށްފަހުާވަރަށްގިނަާމަަސްއކަތްތަކެްއާކުރުމަށްފަހުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއައުމުންާ

ާއެީއާ ާނުލިބުމަކީ ާވޯޓު ާއަންނަނަމަ ާނިމިގެން ާޮކމިޓީން ާެއގޮތުން ާއަހ އިރު  1515ވޯޓަކަށް

ާއުފެއްދުމު ާކޮމިޓީއެއް ާކަމުގަިއާމުޅިން ާނުދ ގޮތް ާހ ސިލުވެގެން ާމަޤްޞަދު ާމުޅި ެގ

އަޅުގަނޑަށްާފެންނ ތީ.ާއެހެންކަމުން،ާމިފަދަާކޮމިޓީއެއްާއުފެދޭއިރުާމިފަދަާކޮމިޓީންާ
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ާވެއްޖެކަމުަގިއާ ާމުހިންމުކަމަކަށް ާމިހ ރު ާދިނުމަކީ ާބަޔ ންކޮްށ ާމަސައްކަތް ކުރ ނެ

ާދަންނަވ ަލން ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ، ާދެކޭތީ. ާއަުޅގަނުޑާއަޅުގަނޑު ވެގެން

 1520ާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިތުރު ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ންގެާންބަރުމ7ާެމެންބަރުާއެދިވަަޑއިނުގަންަނވ ީތާމިހ ރުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ފައިވަނީާ

ާއަރިހުނ1ާާް ާއަމީންޢ ންމު ާއަޅުގަނޑު ާލިބިފައިވަނީ. ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާކޮމިޓީ

 1525ާއެކޮމިޓީގެާނަންފުޅުަތއްާިއއްވ ލަދެއްވުމަށްާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާަގިއވ ާވަނ115ާަދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ

ާޤައުމުތަގޮތުގެމަތީ ާބޭރު ާކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއިން ާސަފީރުން ާރ އްޖެއިން ،ާކަށް

ާ ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ ތީ ާމަޝްވަރ ައކަށް ާމަޖިލީހުގެ  1530ގޮތުްނާއެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

އިާވުމަށްޓަކަާހުށަހަޅުއްވ ާނަންފުޅުތަްއާމަޖިލީހަށްާއިްއވަިއ،ާމަޖިލީހުގެާަމޝްވަރ އެރުާ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާަވނަާމ 152ާމަޖިލީހުގެ ާގޮުތެގމަތީާގަިއވ 2ާއްދ ގެ ންގެާމެންބަރ7ާުން

ާހޮްއވެވުން ާކޮމިޓީެއއް ާވަގުތީ .ާ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ޙަންމަދުާމުހަނިމ ދޫ

ާ ާޢ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވަިއަކރަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާރައްވ ތ އީދުކުމުޖުތ ޒް

 1535ާޢިްއޒަތްތެރިގެާނިލަންދޫާދ އިރ ާ-1ލިސްޓްގައިާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވ ާބޭފުޅުންނަކީ،ާ

ާ ާޙަމީދު. ާމުޙުސިން ާޢަބްދުލް ާދ އިރ ގެާާ،-2މެންބަރު ާމެންބަރުާކެލ  ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާهللا ާދ އިާ-3މަޢުސޫމް. ާގަމު ާރ ގެ ާޔޫސުފްާޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

ާާ-4.ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާދ އިރ ގެ ާކުރެންދޫ ާއަޢިއްޒަތްތެރި ާމޫސ މެންބަރު ާ-5.ާޙްމަދު

ާ ާދ އިރ ގެ ާޢިްއޒަތްތެާމަޑަވެލި ާނ ޒިމްރި ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ަހވަންދޫާއިާ-6.

ާ ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ާއަޙްމަދު ާهللاމެންަބރު .7-ާާ  1540އިރ ގެާދ ހޯރަފުށި

ާ.މެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާ
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ާމިހ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގައި ާކޮމިޓީއަކަށްވ ތީ ާއެންމެ ާލިބިފައިވަނީ ާތ އީދު ރުާހުށަހެޅި

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއވެސް ާއުސޫލުގެމަތީން ާގެންދ   1545ޢަމަލުކުރަމުން

ާފ ސްކުރީކަމަސް ާމަޖިލީހުން ާމިކަން ާނުލ  ާވޯޓަކ  ާނުކުރަްއވ ނަމަ ާއިޢުތިރ ޟް

ާއިޢުތިރ ޟްާ ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެްއވެސް ާނިންމ ނަން. އަޅުގަނޑު

.ާނިންމަންާކުރެްއވީކަމަްށާއަުޅގަނޑުނުކުރައްވ ީތާެއގޮތަށްާމަޖިލީހުންާމިކޮމިޓީާފ ސް

ާާ.ޝުކުރިއްޔާ 

ާ1550 

މައްސަލަާ .9 ާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅުއްވާ 

ާ

ާމިދަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާއަިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާައއިޓަމ7ާާްނީ ާއެޖެންޑ  ނިންމުމަށްފަހު

ާންބަރުާނަާނޫނުޤ ކަށް.ާިރޔ ސަތުންާހުށަހަޅުްއވ ާމައްސަލަށްާއެްއގޮތުަގއިާިމއޮތ8ާާީ

 1555ާގަިއވ 2ާާއަދ1ާިާޖަދުވަލުާޤ ނޫނުގެާގަވ އިދުަތކ ބެހޭާޢ ންމ2008/6ާު

ާކޮމިޓީންާގަވ އިދުާބެހޭގޮތުންާމ އިތުރުކުރުާމުއްދަތުާކުރުމުގެމަލުޢަާގަވ އިދުތަކަށް

ާެދއްވުމަމައްސަލަާހުށަހަޅުއްވ ާމަޖިލީހަށް ާހުަށހަޅުއްަވއި ާމިމައްސަލަށް ްށާ.

ާ ާމައްޗަްނގޮޅި ާއައަޅުގަނޑު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޙްމަދުާއުުތރު

ާދީދީއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ1560 

ާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢ ންުމ2008/6ާާޝުކުރިއްޔ 

ާޖަާއަދ1ާިާޖަދުވަލުާޤ ނޫނުގެާވ އިދުތަކ ބެހޭގަާދީދީާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާ ާާަގވ އިދުތަކަށްާާގަިއވ 2ާދުވަލު

ާނ އިުބާބެހޭގޮތުންާމ އިުތރުކުރުާމުއްދަތުާކުރުމުގެމަލުޢަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަންޑ ރަ ާދައުލަުތގެ

ާ ާފޮނުއްވުމުން،ާާޙުސްނުއްސުޢޫދުާއަލްއުސްތ ޛު ާސިީޓފުޅެއް ާރައީސަށް މަޖިލީހުގެ

ާފޮ ާމިިސޓީފުޅު ާެއއަށް ާކޮމިޓީަގއި ާަގވ އިުދ ާރައީސް  1565ނުއްވުމުންާމަޖިލީހުގެ

ާމިކަމ މެދުާ ާކޮމިޓީަގއި ާަގވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާކޮށްގެން ާއެޖެންޑ  ާެއ އަޅުގަނޑުމެން

ާލިުޔްއވ ފަިއވަނީާ ާސިޓީުފޅުގައި ާފޮނުއްވި ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ބަހުސްކުރުން.ާދައުލަތުގެ

ާހަމަާ ާކަމެއްކަމަށްވ ީތ ާނިންމަންޖެހޭ ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާމަޖިލީހު ާމިފުރުޞަތުގެާސިޓީފުޅުވެސް ާދޭނަން. ާދަންނަވ ލަ ާަމޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ގެ

ާޤ ނޫނު  1570ާވ އިދުތަކ ބެހޭާގަާޢ ންމ2008/6ާުާނަންބަރުާާބޭނުންކުރ ނަން.ާމީގައިާމިވަނީ
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ާޖަދުަވލ5ާުާޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާޖަދުވަލ1ާުާވަނަ 2ާާއ އި

ާޢަމަލުކުމަލުޢަާގަވ އިދުތަކަށްާގަިއވ  ާޤ ނޫނަށް ާފެށިގެންާުކރަނީ ާތ ރީޚުން ާފެށި ރަން

ާއެޤ ނޫުނގަިއވ 12ާާ ާއަދި ާބަޔ ންކޮށްފަިއެވއެެވ. ާކަމުަގއި ާުމއްދަތަްއ މަސްުދވަހުގެ

ާ ާގަވ އިދުަތކަކަށް ާނުވަަތ ާގަވ އިދަކަށް ާތެރެއިން ާަގވ އިދުަތކުގެ 12ާޖަދުވަލުގަިއވ 

 1575ދީފިނަމަާާމަސްާދުވަހަށްވުރެންާއިތުރަށްާޢަމަލުކުރުމަށްާގަވ އިދުާކޮމިީޓންާމަޝްވަރ 

ާޤ ނޫނުާ ާެއާމުއްދަުތާއިތުރުކުރުމަށް ާމަތީން ާނިންމ ގޮތެްއގެ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާދެންނެވި ާއިްސވެ ާގަިއ5ާާހުރަސްނ ޅ ކަމުގަިއވެސް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާއެނިގަވޑައިުނގަންނަވ ނެ ާަރއްބަޔ ންކޮށްފަިއވެެއވެ. ާމަޖިލީހުންާާފަދައިން ޔިތުންެގ

ާގަވ އިދު ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޢ ންމު ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާފ ސްކުރައްވ ަފއިވަނީ ާޤ ނޫނު ތަކ ބެހޭ

ާ ާހަދާ 271ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާވެރިކަން ާމ އްދ ގައި  1580ަވނަ

ާދެންާ ާަގވ އިދު ާއެ ާޤ ނޫނެއްކަން ާފ ސްކުރ  ާަމޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ގަވ އިދުތަަކކީ

ާ ާގަވ އިދުތަަކކަށް ާހަދ  ާލިބިގެން ާބ ރު ވ ންވ ނެކަމަްށާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީއ ިއާހެދުމުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުވަަތ19ާާާއަދި ާޝަރީޢަތުގައި ާިއސްލ މީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމިނިވަންކަންާ ާކަެމްއާކުރުމުގެ ާކޮންމެ ާަމނ ކޮށްފައިާނުވ  ޤ ނޫނުގައިާކަނޑައެިޅގެން

ާލި ާހުއްދަ ާޤ ޫނނަކުން ާއަދި ާލިބިގެންވ ކަމަށ އި ާރަްއޔިތަކަްށ ާދިވެހި  1585ބިގެންާކޮންމެ

ާއެަކކުިވޔަސްާ ާހަމަ ާއެްއވެްސކަމަކަްށ ާކުރ  ާމީހަުކ ާެއއްެވސް މެނުވީ

ާިދވެހިރ އްޭޖގަިއާ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ ާނުވ ނެކަމަށް ާހުއްުޓަވއިެގން ހުރަސްއަޅަިއގެން

ާފ ސްކުރ ާ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންެގ ާގަވ އިދުތަކަކީ ާިގނަ ާއައި ާޢަމަލުކުރަމުން އޭރު

ާހެ ާގަވ އިެދއް ާއެ ާަގވ އިދުތަެކްއާޤ ނޫނަކުން ާހަދ ފައިވ  ާލިބިގެން ާބ ރު ދުމުގެ

ާނިޒ މުާ ާހިންގުމުގެ ާދައުަލތު ާަގވ އިދުތަަކކީ ާއެ ާއެހެންނަމަެވސް،  1590ކަމަށްނުވ ތީއ އި.

ާރ އްޖޭެގާ ާދިނުމަށ އި ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާގެންިދއުމަށ އި ކުރިއަށް

ާކަމަްށވެފަ ާގަވ އިދެއް ާމުހިންމު ާތަންފީޒުކުރުމަށް ާރައްޔިތުްނެގާޤ ނޫނު ާއަދި ިއ

ާމުއްދަތެްއާ ާފ ސްކުރުމުގެ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގުޭޅގޮތުން ާގަވ އިދުތަކ  ާއެ މަޖިލީހުން

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންެގ ާފެށުމ އެކު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނުައސ ސީައށް ާއ  ނަގ ނެތީ

ާހަދ ފައިނުވ ،ާ ާިލބިގެން ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާގަވ އިދެއް ާއެ ާަގވ އިަދކުން  1595ފ ސްކުރ 

ާދިނުމަށ އިާއެހެންނަމަ ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންަނށް ާޢ ންމު ާހިންގުމަށ އި ާދައުލަތް ވެސް

ާއެާ ާކޮށްދީ ާރައްކ ތެރި ާގަވ އިދުތައް ާބޭނުންތެރި ާކޮންމެހެން ާތަންފީޒުކުރުމަށް ޤ ނޫނު
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2008/6ާގަވ އިދުތަކަށްާޤ ނޫނީާބ ރުާލިބިދުމުގެާބޭނުމުގައޭ.ާއަދިާޤ ޫނނުާނަންބަރުާ

ާޤ ޫނނަ ާގަވ އިދުތަކ ބެހޭ ާޢ ންމު 5ާާށް ާޢަމަލުކުރަނ2008ާާްޯއގަސްޓް ގައި

ާ ާފ އިތުވި ާމި ާޤ ނޫނުެގ10ާާފެށިފަހުންވެސް ާއެ ާތެރޭގައި ާމަސްދުވަހުގެ  1600ވަރަކަށް

ާ 1ާާޖަދުވަލްގެ ާޤ ނޫނުތައ2ާާްއި ާގުޅޭ ާަގވ އިދުަތކ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަގިއ

ާނިންމުމަށްާ ާއެަމސައްކަަތއް ާވީނަމަވެސް. ާފަށ ފައި ާމަސައްކަތަްއ ާޑްރ ފްޓްކުރުމަށް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމިދެންނެވި ާއިސްވެ ާފެންނ ތީ ާބޭނުންވ ނެކަމަށް ާަވގުތުތަެކއް 5ާއިތުރު

ާޤ ނޫނުގައިާ ާއަަމލުކުރުމަށް ާގަވ އިދުތަކަށް ާޮގތުގެމަތީން ާަގއިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1605ކަނޑައަޅ ަފިއވ ާމުއްދަތުާއިުތރުކުރުމ ާބެހޭގޮތުންާގޮތެއްާިނންމެވުމަށްާރައްޔިތުންގެާ

ާގަވ އިދު ާމިހެންާާމަޖިލީހުގެ ާދެންނެވީމެވެ. ާެދއްވުމަްށއެދި ާހުށަހަޅުއްވ  ކޮމިީޓއަްށ

ާމިާ ާދިނީ ާސިޓީފުުޅާދަންނަވައި ާއެ ާފޮނުއްވ ަފއިވީ.ާއަޅުގަނޑު ާސިޓީފުެޅއް ވިދ ޅުވެ

ާމީގެާ ާއަދި ާއިތުރުކުރުމ އި ާމުއްދަތު ާޖެހުމ އި، ާއިތުުރުކރަން ާމިގޮތަށް ގަވ އިދުތައް

ާއެ ާމިސިޓީން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެތީ.ާބޭނުންތައް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާުގޅިގެން ާލިބުމ  ާސިޓީ ާމި ާޮކމިޓީއަށް ާަގވ އިދު  1610އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާބަންޑ ަރާ ާދެްއވި ާމަްޝވަރ  ާބޭފުޅުން ާކޮމިޓީގެ ާަގވ ިއދު ާބ އްވ  ާކޮމިޓީ ގަވ އިދު

ާކިހ ާ ާނަގ ނެތޯ. ާދުވަހެއް ާކިހ  ާފިލުވުމަށް ާއޮޅުން ާއިތުރަށް ާއަރިހުން ނ އިބުގެ

ާހެއްެދވުމަށް.ާމުއްދަތެ ާހައްދަވ  ާމިގޮތަށް ާމިޤ ނޫނުތައް ާބޭނުންފުޅުވޭތޯ. ާއެބޭފުޅ  އް

ާދެއްވ ފަިއވަީނާ ާޖަވ ބު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާދެންނެވުމުން އެހެން

ާ ާއަުޅގަނޑުމެނ1ާާްއެމަނިކުފ ނަށް ާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށް. ާުމއްދަތު ާުދވަހުގެ  1615އަހަރު

ާ ާކޮމިީޓގަިއ ާގަވ އިދު ާނިންމެވީާމިމައްސަލަ ާކޮމިޓީން ާގަވ ިއދު ވ ހަކަދެއްެކވުމަށްފަހު

ާއެއ1ާާީ ާދިނުމަކީ ާކުރުމަށް ާބޮޑުކަމެއް ާމިކަހަލަ ާމުއްަދތު ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާަގވ އިުދާ ާއިތުރުކޮށްދެއްވަން ާމުއްދަތު ާއެހެންވީމ ، ާނޫންކަމަށް. މައްސަލަެއއް

ާނިންމަވ ފައިވަނީ ާނިންމެކޮމިޓީން ާކޮމިޓީން ާގަވ އިދު ާމިހެން ާެދން ގުިޅގެންާާވުމ އި.

ާނިންމޭކަމަށްާ ާޮކމިޓީން ާގަވ އިދު ާއެގޮތަށް ާައރިހަށް ާމަނިކުފ ނު  1620އަޅުގަނޑުމެން

ދެންނެވީމަާމިއަދުާމިއޮތީާހުަށހެޅިފައިާަގވ އިުދާކޮމިޓީއަްށާހުށަހަޅ ާމައްސަލަެއއްެގާ

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާެއއްގޮަތކީ ާމިކަންތައް ާދެން ާގައ5ާާިގޮތުަގއި. ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާާމިޤ ނޫނުގެ 1ާާޖަދުވަލްގެ ާޖަދުވަލް ާތެރެއިްނ2ާާގައި ާގަވ އިދުތަުކގެ ަގއިވ 

ާ ާަގވ ިއދުތަކަކަށް ާުނވަތަ ާއިތުރަްށ12ާާގަވ އިދަކަށް ާވުރެން މަސްދުވަަހށް
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ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންެގ ާމަޝްވަރ ދީފިނަމަ ާކޮމިޓީން ާގަވ އިދު  1625ޢަމަލުކުރަން

ާމިޤ  ާއިތުރުކުރުމަށް ާއެުމއްދަތު ާގޮތެްއގެމަތީން ާހުރަހެއްނ ޅައެވެ.ާނިންމަވ  ނޫނު

ާދ ނެާ ާނިންމިވެސް ާދިނުމަށް ާމުއްދަތު ާއިތުރަށް ާހަމަ ާއަުޅގަނޑުމެން އެހެންވީމ ،

ާއަޅުގަނޑުމެންނަްށާ ާވ ނެކަމަށް ާރަނގަޅުގޮތަކަށް ާެއންމެ ާޭއގެ ާއެކަަމކު ކަންނޭނގެ.

ާ ާޤ ނޫނުގެ 5ާާފެންނަނީ ާޖަދުވަލުގެ ާމިޤ ނޫނުގެ ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަގިއ1ާާވަނަ

ާޖަދުވަ ާއަދި ާފަށާ 2ާލު ާޢަމަލުކުރަން ާމިޤ ނޫނަށް ާޢަމަލުކުރ ނީ ާގަވ ިއދުތަކަށް  1630ަގއިވ 

މަސްުދވަހުގެާުމއްދަތަށޭ.ާއެހެންާކަނޑައެިޅގެންާލިޔެަފއިވ ީތ12ާާތ ރީޚުންާފެށިގެންާ

ާ ާ"12ާއެއޮތް 24ާތަންކޮޅު ާމިޤ ނޫނުގެ ާބަދަލުކޮށް ާއަށް ާ)ހ(5ާާ" ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކަމަށްވެްސވެ ާގެނައުްނ ާއިޞްލ ޙު ާނިންމަވ ާއަށް ާމަޖިލީހުން ާދެން ދ ނެ.

ަވނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަްށ5ާާގޮތެްއގެމަތީންާމިކަންާކުިރއަްށާގެންދެވިދ ނެ.ާއެކަަމކުާ

ާވަރަށްާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށްވަނީނަމަ ާގެންނަ ާބަދަލު  1635މި

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެ ާައރިހުން ާަރއީްސގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެްނ އަދަބުވެރިކަމ އެީކގަިއ

ާކުިރއަްށ55ާާާގަވ އިދުގެ ާއެކަން ާގޮުތގެމަތީން ާއެވ  ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އޮގަސްްޓގައިާމިާމުއްދަތ5ާާުގެންދިއުމަށްާހުށަހަޅ ާދެއްވުމަށް.ާމިހެންާމިދަންނަވ ލީާ

ާހިންގުމަށްާ ާދައުލަތް ާމަޖިލީހުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވ ީތއ ިއ ހަމަވ ނެކަމަށްވެސް

ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާހަމަ ާދިނުމަކީ ާކޮމިޓީއަްށވެްސާއެފުރުޞަތު ާަގވ އިދު  1640ކަމަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހުށަހަޅ ފައިވ ތީ. ާމިތަނަށް ާމިމައްސަލަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެން

ާދަންނަވަމުްނާ ާވ ހަކަ ާއެޭދ ާއަޅުގަނޑު ާނިންމަވަިއދެއްވުމަށް ާގޮތެއް މަޖިލީހުން

ާއަޅުގަނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަްނާފުރުޞަތުާދެއްވީތީ.ާ

ާ

 1645 

ާބެހޭގޮތުންާާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާމެންބަރު.ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާމިމައްސަލައ އި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަތުާ ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްަކވަން ވ ހަކަފުޅު

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާޢަބްދުލްާާހުޅުވ ލަން.

ާކުރަށް.ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަ

ާ1650 

ާމ ދިގުާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހިފ ނީ ާބޭނުން ާމިފިރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ .

ާއަުޅގަނޑުމެްނާާައޫބބަކުރުާޢަީޒޒްާޖަމ ލުާޢަބްދުލް ާހުށަހެޅުމަކީ ާއެހުށަހެޅުނު ާދެންމެ ާނޫން. ާދަްއކ ކަށް ާވ ހަކަތަެކއް
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ާބަހުސެއްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެާމ ބޮޑު ާފެންނ ތީ ާކަމެއްކަމަށް ާފ ސްކުރަންޖެހޭނެ ާކޮްނމެހެން ާނުކޮށް

ާައވަސް ާވޯޓަްށާައއްަސވަިއދެއްވުން ާފ ސްކުރުމަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަްށާހުށަހަޅުން

 1655ާދަންނަވ ލަންާމިފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރީ.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާމައްޗަާދެކުނުާދ ިއރ ގެާކުޅުުދއްފުށިާ ާދެންމެ ާރައީސް. ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާންޮގޅި

ާއެާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާޙައިޞިއްޔަތުން ާމުޤައްރިުރެގ ާކޮމިޓީގެ ާގަވ އިދު ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ 

ާެއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑަީކވެސް ާތ އީދުކުރަން. ާައޅުގަނުޑވެސް ާަމއްސަލައަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާއަ ާމެންބަރެއް. ާހުށަހެޅުއްވުަމކީާކޮމިޓީގެ ާހުށަހެުޅއްިވ ާއެ ާދެންމެ ާމުޤައްރު  1660ިދ،

އަޅުގަނޑުެވސްާިއއްތިފ ޤުވ ާުހށަހެޅުމެއް.ާއެކަމަށްާައޅުގަނުޑާތ އީދުކުރަން.ާމިހ ރުާ

ާކުރިފުޅުމަތީަގއިާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާގޮތުން ާނިންަމވ ލެްއވި ާވ ހަކަފުޅު ާއެ ދެންމެ

ާ ާފ ސްކ2ާުއޮތީ ާމަޖިލީހުން ާގޮަތީކ ާެއއް ާފ ސްކުރެްއވުމުެގގޮުތގަިއާގޮތެްއ. ރައްވ 

ާ ާޤ ޫނނުގެ ާގަވ އިދުތަުކގެ 1ާާޢ ންމު ާޖަދުވަލ  ާޖަދުވަުލަގއ2ާާިވަނަ ވަނަ

ާ ާއެހެރަ 80ާާބަޔ ންކޮށްފައި ާއިތުރު ާޤ ނޫނަށް ާމުއްދަތެްއ12ާާަވރަކަށް  1665މަސްދުވަހުގެ

ާދޭހަޭވާ ާކަމެއްކަމަށް ާފުދިދ ނެ ާފ ސްކުރުމަކުން ާފ ސްކުރ  ދިނުން.ާއެއީ،ާމަޖިލީހުން

ާއެ 5ާާާޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫުނގެ ާގަވ އިދުތަކުގެ ާޢ ންމު ާމ އްދ ިއން.ާއަނެްއގޮތަކީ 5ާވަނަ

ާފ ސްކޮްށާ ާސިފައިަގއި ާބިލެއްގެ ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ުޙ ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަސްދީޤުކުރުމަށްާފޮނުއްވުން.ާބިލެއްގެާގޮތުަގއިާފ ސްކުރ ނަަމާ

ާއެ ާބިލެއް ާއިޞްލ ުޙކުރުމުގެ ާއައިޓަމ ާއެގޮތަށް ާމި ާމަޖިލީހަށް ާހުށަހެޅެންޖެހޭ  1670ބަ

ާއެާބިލުާފ ސްކުރުަމކީާ ާއުފެދިގެން ގުިޅގެން.ާހުށަނޭޅޭއިުރާމަޖިލީހުގެތެރެއިންާބިެލއް

ާހުރިާ ާއިތުބ ރު ާއެންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތްކަމެއްނޫން. ާވެފައި ާމިހ ތަނަށް އަދި

ާހުށ  ާބިެލްއވެސް ާެއވިދ ޅުިވގޮތަށް ާމުޤައްރިުރ ާވ ނީ ހެޅިގެްނާގޮތަކަށް

ާ ާަވގުުތގެގޮުތންނ  5ާާދިއުންކަންނޭނގެ، ާއެ ާހަމައަށް މަސްދުވަްސ12ާާއޮގަސްޓ 

ާމުހިންމުާ ާެއވަނީ ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއ ާއެ ާޖެނެރަލް ާއެޓ ރީނ  1675ހަމަވ ނެތީއ 

ާއަހަރުާ ާއެްއ ާބަދަުލކުރުމަށް ާޤ ނޫނަށް ާގަވ އިދުތައް ާއެ މައްސަލަެއއްކަމަށްވ ީތއ 

ާއެ ާއެބޭފުޅ އަްށ ާުމއްދަތު ާކަމެއްކަމަށްާދުވަހުގެ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ުރވުމަކީ

ާއެާ ާނުލ ވެސް ާޤ ނޫނަކ  ާފ ސްކުރ ކުރުމަކުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ފެންނ ތީއ ،

ާ ާފެންނ ތ12ާާީގަވ އިދުތަކަށް ާދެވިދ ނެކަމަށް ާމުޙުލަތު ާއިތުރު މަސްދުަވހުގެ
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ާ ާހުށަހަޅަނީ ާއިޞްލ 5ާއަޅުގަނޑު ާޤ ނޫނަށް ާޙަވ ލ ދީ ާށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  1680ޙުާވަނަ

ާ ާަގވ އިދުތަކަްށ ާއެހެރަ ާޖަދުވަލުތަުކަގއި ާޤ ޫނނުގެ ާބަދަލުަގއި 12ާގެނައުުމގެ

ާފ ސްކުރާ  ާމަޖިލީހުން ާދިނުމަށް ާއިތުރަށް ާމުއްދަުތ މަސްދުވަހުގެ

 ފ ސްކުރުމެއްެގގޮުތގައިާއެކަންާނިންމެވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާޝުކުރިއްޔާ ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާގެމަނަުފށީ ާަރއީސް. ާމެންބަުރާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ  1685ާމ ވަށު

ާނުލަިއާާއިލްޙ މްާއަްޙމަދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބަޙުސްއަކ  ާއިތުުރ ާެއވިދ ޅުިވގޮތަށް ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާއެ ާއަުޅގަނޑު ާދަންނަވ ލަްނ. ާއަުޅގަނުޑވެސް ާނިންމަވ ދެްއވުމަށް ގޮތަްށާމިކަންތައް

ާދަންނަވ ަލން ާވ ހަކަ ާދ އިތ އީދުކުރ  ާދެކުނު ާުކޅުދުްއފުށީ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ރ ެގާ.

ާގެން ާގޮތަްށާކުރިއަށް ާދިއުމަށްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއެވިދ ުޅވި

 1690ާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާައޅުގަާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާސަލ މަތްކުރުމުގެގޮތުން ާވަގުތު ާދަންނަވ ލަްނާއ ދެ،ާއަުޅގަނުޑވެސް ާނޑުވެސް

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަން.2ާާއުޅުނީ ާހުށަހެޅުވުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ މެންބަރަކު

ާމިފުރުޞަތުާ ާފުރުޞަތު، ާއަޅުގަނޑު ާލިބިފައިވ ތީވެ ާތ އީދު ާެއއަށް ާއެހެންވީމަ،

 1695ާދޫކޮށްލަން.ާ

ާ

ާޢިާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިްއޔ  ާއެދުނީާއ ދެ، ާފުރުޞަތަކަށް ާއަޅުގަނުޑވެްސ ާރައީސް. ާއްޒަތްެތރި

ާއެާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒުާ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ

ާކުޅުދުްއއްފުށީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޚ ްއޞަކޮށް ާވަކި ާތ އީދުކުރަން. ާހުށަހެޅުްއުވމަށް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާދ  ާހުށަހެޅުއްވުމަދެކުނު ާހުށަހެޅުއްވި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާތ އީދުާއިރ ގެ  1700ާށް

ާވ ހަަކާ ާތ އީދުކުރ  ާހުށަހެުޅއްވުަމށް ާއެ ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަޅުގަނޑު ނުލިބޭތީ

ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާމެންބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއަުޅގަނުޑާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމުއްޠަލިބަށް ާއިބްރ ހީމް ރު

ާދ  ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާައޅުގަނޑު  1705ާއިރ ގެާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމަށްާފުރުޞަތުއަރުަވން.ާ
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ާ

ާޢ ންާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާމިާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާޤ ނޫނަކީ ާބެހޭ ާަގވ އިދުަތކަ ާމު

ާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްިޔތުންގެ ާމަޖިލީހުން ާމަޖިލިްސ16ާާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވަނަ

ާޤ ނޫނޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޮޑު ާއެންމެ ާއެކުެލވ ލެވުނު ާތ ރީޚްގައި ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުްނގެ  1710އ ދެ

ާބޭުނންވަ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާެއއީ، ާޖަުލވަލެްއގަިއ80ާާނީ. ާޤަވ އިދު ވަރަކަށް

ާބ ރުާ ާޤ ނޫނީ ާގަވ ިއދުތަކަށް ާއެންމެހައި ާހިމެނޭ ާޖަދުވަލުަގިއ ާއެ ހިމަނައިގެން

ާޤ ނޫނުާ ާމި ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާހިތ މައ ެއކު ާިދޔަކަން. ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ލިބިދެވޭ

ާަމސައް ާދުވަހެްއގެ ާއެންމެ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާގަވ އިދުަތކ  ާޢ ންމު ވަނ16ާާަކަތުން

ާޤ ނޫނުގައިާ ާއެ ާއ ދެ، ާދިޔަކަން. ާމަޖުބޫރުވެގެން ާނިންމަން ާމަޖިލީހުން  1715ރައްޔިތުންގެ

ާއިބ ރ ަތކުންާ ާކޮން ާގަވ އިދުތަަކކީ ާއެންމެހައި ާހިމެިނގެންދ  ާޖަދުވަލުތަކުގައި ހިމެނޭ

ކީކޭާލިެޔވިފަިއާޤ ނޫނުތަކެްއަކންާނޭނގިާެއާމަޖިލީހުންާއެާފ ސްކުރަންާޖެހުނުކަންާ

ާބޭނުންވޭާހިތ  ާދަންނަވ ލަން ާއަދިެވސް ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަންޖެހެނީ. މައ އެކު

ާފަހަރަށްާ ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ާމަޢުލޫމ ތުގައި ާައުޅގަނުޑގެ ާތ ރީްޚަގއި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބ  ާގަވ އިދުތަކަކަްށާޤ ނޫނީ ާލިެޔިވގެންދ  ާބަހުން ާިދަޔާއިނގިރޭސި ާލިބިގެންވެސް  1720ރު

ާއިނގި ާޤ ނޫނަކީ. ާމިދެންނެވި ާމިާޤ ނޫނު ާަގވ އިދުތައް ާލިޔެވިފައިވ  ާބަހުން ރޭސި

ާބޭނުންވޭ.ާ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުގަނޑު ާހިެމނިފައިވ ކަން ާޖަދުވަލުގައި ޤ ނޫނުގެ

ާަރއްޔިތުންާ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަވ އިދުތަކަކީ ާއެންމެހ  ާމިދެންނެިވ އެހެންނަމަވެސް،

ާގަވ އިދުަތކަ ާލިބިގެންވ  ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާލ ޒިމުކުރ  ާޢަމަލުކުރުން ކަްށވ އިުރާއެއަށް

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާދިުއމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާޙައްލުެވގެން ާއަވަހަކަްށ ާވީހ ެވސް  1725މިކަން

ާއެންމެހައިާ ާޢަމަުލކުރަންޖެހޭ ާއެއަށް ާރައްޔިތުން ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާއ ދެ، ކަމެއް.

ާއެނޭގާ ާދޭހަކުރަން ާއެނގޭ ާކިޔަން ާއެބައިމީހުންނަށް ާޤ ނޫނުތަކަކީ ގަވ އިދުތަަކކީ

ާވ ންޖެ ާޤ ނޫނުތަކަްށާއެްއޗަކަށް ާލިޔެވިގެންދ  ާބަހުން ާދިވެހި ާއެހެންކަމުން، ހޭ.

ވެގެންިދއުމަކީެވސްާވަރަށްާމުިހންމުާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާ

 12ާ1730މިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރެވިާއ ެދ،ާމިާޖަދުވަުލގަިއވ ާަގވ އިދުަތކަށްާޢަމަލުކުރުންާ

ފިކަމުަގއިާވަނީނަމަާރ އްޖޭގެާވަރަށްާގިނަާމަސްދުވަހުގެތެރޭަގއިާުހއްޓުމަަކށްާއަިއސް

ާލިބިފައިނުވ ާ ާބ ރު ާޤ ޫނނީ ާއ ދެ، ާއަންނ ނެއޭ. ާުހއްޓުމަކަްށ ކަންތައްތަކަކަށް

ާހޯދައިދިނުމަށްާ ާގޮުތގެމަތިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ  ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ގަވ އިދުތަކަށް
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ާހުށަހެޅު ާކޮމިޓީން ާމި ާޤ ނޫނު. ާބެހޭ ާަގވ އިދުތަކ  ާއ ންމު ާގޮތަްށާއެކުަލވ ލެވުނު އްވި

ާ 12ާާއިތުރު ާއެ ާލިބިދީ ާައވަސ12ާާްމަސްުދވަސް ާުދަވހަށްވުރެވެސް  1735މަސް

ާމިކަންާ ާއުސޫލުން ާބަޔ ްނކުރ  ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި މުއްދަތްތަކެްއގެތެރޭަގއި

ާގަވ އިދުތަަކކީާ ާެއންމެހައި ާކަމެއް.ާއަދި،ާމި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދިއުމަކީ ހަމަޖެހިގެން

ާޢަމަލުުކރެ ާއެއަށް ާވަރަށްާދިވެހިންނަށް ާވުމަީކވެސް ާގަވ އިދުތަަކަކށް ާފުރިހަމަ ވޭނެ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާމ އްދ ަތކަކީ ާއެންމެހައި ާގަވ އިުދތަކުަގއިވ  ާމި ާކަމެއް. މުހިންމު

ާމުހިންމުާ ާދިއުމަކީވެްސ ާހަމަޖެހިގެން ާެއގޮތަށް ާެއކަން ާމ އްދ ތަކަކަށްެވ  1740ފުށުނ ރ 

ާދަްނނަވ  ާއެވ ހަަކވެސް ާއަުޅގަނޑު ާދެކޭތީ ާޝުކުިރއްޔ ާކަމެއްކަުމގައި ލީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ1745 

ާމުޤައްރިރުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކޮމިޓީގެ ާގަވ އިުދ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަާއެންެމާހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅގަނުޑވެސްާތ އީުދކުރަމުން،ާައޅުގަނޑުާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ 

ތިޤ ީލާއެްއޗެްއާދަންނަވ ލަންާމިާފުުރޞަތުގެާބޭނުންާކޮށްލ ނީ.ާއަުޅގަނޑުމެންާއިން

ާމުއްދަ ާދީފައިވ އިރުަގއި ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާަގވ އިުދތަކަށް ާމި ތުާމަރުޙަލ އެއްަގއި

ާ ާކަނޑައަޅ ަފއިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމަރުޙަލ ގައި ާއިންތިޤ ލީ  1750ހަރުާއ2ާަދޭއިރުަގއި

ާއެާދުވަހަށްވުރެން ާނުފެންނ ތީ ާއަުޅގަނަޑށް ާދެވޭނެކަމަށް ާމުއްަދތެއް ންމެާއިތުރު

ާ ާފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާތ ރީޚެއްކަމަށް ާއިންތ2ާިފަހުގެ ާެއއީ ާދުވަސް. ޤ ލީާއަހަރު

ާ ާދީފައިވ  ާކުރީގ2ާާަމަރުޙަލ ގައި ާއިތުރުވުުމގެ ާއެއަށްވުރެން ާދުވަސް. އިާައހަރު

ާވ  ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިުތންގެ ާބުނެފައިވ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާގޮތުން ޖިބުެގ

ާފަރ ތެއްާ ާއެއްވެސް ާލިބިގެންވ އިުރ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބ ރު ާހެދުމުގެ  1755ެގާޤ ނޫނުތައް

ާޢަމަލުކުރެވެން ާރަްއޔިތުންނަށް ާގަވ އިދުތަަކކީ ާެއ ާނ ުޅވ  ާއެކަން ޖެހޭާބޮލުގައި

ާގަވ އިދުަތއްާ ާއެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލައި ާގަވ އިދުތަެކއްކަމަށް

ާފުރުޞަނިންމަންޖެ ާައޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަންވެގެން ާހަމަ ާއެވ ހަކަ ތަކަްށާހޭނެކަމަށް.

ާއެދުނީ.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ1760 
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ާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިއްވ ލަެދއްވުން ާއަމީންޢ ންމު ާގޮތް ާތ އީދުލިބިފައިވ  ޝުކުރިއްޔ .ާހުށަހެޅި

ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންޭވރު ާމޫސ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިކަށްާމަާެމންބަރު

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުއަުރވަން.

ާ

ާތ އީދުކުރަީނާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާައޅުގަނޑު ާތ އީދުކުރ އިރުަގއި ާހުށަހެޅުމަށް ާމި ާއަުޅގަނޑު  1765ާއ ދެ،

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްކަާވ ހަކަެދއްެކވުން:މަނިކުާާމޫސ  ާހުށަހެޅުއްިވ ާނަޝީދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ މަްށާކުޅުދުއްފުށީ

ާދަންނަވ ލަންވެގެންާއަުޅގަނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާ

ާ

ާލިޔެިކޔުްނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހޭދަވެގެންދަނީ ާމި ާކުޑައިުރކޮޅެއް ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވިދ ުޅވަނީ.ާ ާކައިރީ ާއަޅުގަނޑު ާއަީމންޢ ންމު  1770ތައްޔ ރުކޮށްލަންކަމަށް

ާމިހ ރު ާއިްއވ ލަދެއްާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޮގތް ާތ އީދުލިބިފައިވ  ވުމަށްާާހުށަހެޅި

ާާއަޅުގަނޑުާއަމީންޢ ންމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާެއއްެވވުން: ާނަންބަރު ާއެެކްއ2008/6ާޤ ނޫނު ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ާގަވ އިދުތަކ  ާޢ ންމު .1775 

ާ ާއިތުރ2ާުއަދި ާމުއްދަތު ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާަގވ އިދުތަކަްށ ާބެގަިއވ  ހޭގޮތުންާކުރެްއވުމ 

ާކުޅުދުއްފުށީާާގަވ އިދުާކޮމިޓީންާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާަމއްސަލައ ާުގޅޭގޮތުން،

ާހަނިމ ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވައި

ން.ާާހުށަހެޅުދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒުާތ އީދުުކރައްވ ަފއިވ 

 2ާ1780ދިާއ1ާަޢ ންމުާގަވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުގެާޖަދުވަލ2008/6ާާުޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެންމެހަިއާގަވ އިދުަތއް،ާއެ ާބަޔ ްނވެގެްނވ  ާމ އްދ 5ާގައި ާ)ހ(ާވަނަ ގެ

ާ ާބަޔ ްނކުރ  ާއިތ12ާުގައި ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ާހަމަވ  ާމުއްދަތު ާމަސްދުަވހުގެ 12ާރު

ާމު ާމަސްދުވަހުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާއިުތރުކުރުމަށް ާ)ށ(5ާއްދަތަށް ާމ އްދ ގެ ށްާާވަނަ

ާޙަވ ލ ދީާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާކަނޑައެުޅއްވުމަށްާފެންނަަކމަށް.ާ

ާ1785 

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަްށ ާރަނގަބީުލ5ާާޝުކުރިއްޔ  މިނެޓްގެ

ާ ާއެދެން. ާދަންނަވ ލުމުގެ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާޖައްސަވ ލަދެްއވުން ާކުރިންާވޯޓަށް

ާހަނދު ާެޗކްކޮށްެލްއވުމަށް ާކ ުޑކޮޅު ާމެންބަރުންގެ ާމެންބަރުން ާމަފުޅުކޮށްާޢިއްޒަތްތެރި

ާހުށަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާކުރިން ާދަްނނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާއަދި  1790ހެޅުންާއަރުވަން.

ާއެދެން.ާާދެްއވުންވެްސާއަޅުގަނޑުއަމީންޢ ންމުާއަދިާއެއްފަހަރުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަ

ާ

ާ

ާހަނިމ ދޫާާމޭުޒންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާދ އިރ ގެެގާމެންބަރު ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާހުށަހެޅުން.ާޤ ނޫނު ާތ ޢީދުކުރެއްވި ާމުޖްތ ޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  1795ާނަންބަރުާާދ އިރ ގެ

ާޤ ނޫނ ބ208/6ާެ ާގަވ އިދުތަުކެގ ާޢ ންމު ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުގެ 1ާހޭ ާާ ާަގއ2ާިއަދި

ާ ާއެޤ ނޫނުގެ ާަގވ އިދުތައް ާއެންމެހ  ާގައ5ާިބަޔ ންެވގެންވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަަނ

ާ 12ާާބަޔ ންކުރ  ާއިތުރު ާފެށިގެން ާތ ރީޙުން ާހަމަވ  ާދުވަސް ެގާމަސްދުވަހ12ާާުމަސް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާެއ ާއިތުރުކުރުމަށް ާހަވ ލ ީދ5ާާމުއްދަތަށް ާށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1800ާާއްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާކަނަޑއެޅުްއވުމަށްާފެންނަކަމަށް.ރަ

ާ

ާ

މިހުށަހެޅުމ މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ ގޮަތކަށްާވޯޓުދެްއވުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއެދެން.ާ

ާ1805 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދ އިރ ގެގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1810ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

62ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

58ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 03ާ1815ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 58ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .30ާ.

ާ 58ާޖުމްލަ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއެހެންކަމުން ާގަވ އިދުަތކ ބެހ2008/6ާޭ. ާޢ ންމު

ާ ާޖަދުވަލު 1ާާޤ ނޫނުގެ ާގަވ އިދުަތްއ2ާާއަދި ާއެންމެހ  ާބަޔ ްނވެގެްނވ   1820ގައި

ާ ާ)ހ(5ާއެޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ެގ ާާވަނަ ާބަޔ ންކުރ  ާމުއްދަތ12ާާުގައި ާމަސްދުވަހުގެ

ާ ާއިތުރު ާފެށިގެން ާތ ރިޙުން ާއިތުރުކުރ12ާުހަމަވ  ާމުއްދަތަށް ާދުވަހުގެ މަށްާމަސް

ާ ާމަޖިލީހުނ5ާާްއެޤ ނޫނުގެ ާަރއްޔިތުންގެ ާހަވ ލ ދީ ާށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެޖެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާފ ސްކުރައްަވއިފި. ާމަޖިީލހުން ޑ ާންކަނޑައަުޅްއވައިފިކަމަށް

 1825ާމިނިމުނީާމިހިސ ބުން.8ާާއައިޓަމްާ

ާ

ރިޕޯޓްާ .10 ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ާމިދަނީ ާއަޅުގަނުޑ ާކޮމ9ާާިމިހ ރު ާރިޕޯޓްާށް. ާހުށަހަޅ  ޓީން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާަގއ115ާާިދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ  1830ވ ާވަނަ

ާބޭރު ާކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއިގޮތުގެމަތިން ާސަފީރުން ާރ އްޖެއަށް ާާޤައުމުތަކުން

ާއަޙް ާމ.ެވސްޓްސައިްޑ ާސަފީރުކަމަށް ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާހުންނަ މަދުާބަންގްލ ދޭޝްަގއި

ާމަޝްވަރ އަާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާކުރެްއވުމަްށ ާއަްއޔަން ކަށްާސަރީރު

ާދިރ ސ ކު ާެއނަންފުޅުތައް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ތީ ާވަާއެދި ާހޮއްވެވި ގުތީާރެްއުވމަށް

ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާމި ާހުށަހަޅައިދެްއވުން. ާރިޕޯޓް  1835ާާެދއްވ ނީާކޮމިޓިގެ

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމުޤައްރިރު.ާފުަވއްމުލަކު ާهللاާޢަބްދުކޮމިޓީގެ

ންބަރުާމެރިާމަސީޙްާމުޙަންމަދު.ާއަޅުގަނުޑާފުވައްމުލަކުާެދކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ

ާމަސީޙްާމުޙަންމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ`.ާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާއ ދެ،ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި  1840ާޝުކުރިްއޔ 
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ާކަްށާވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(ާގަިއވ ާގޮުތގެމަތިންާބޭރުާޤައުމުތ115ާަޤ ނޫނުާއަސ ސީެގާާަމސީޙްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު

ާހުންނަވ ާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަންގްލ ދޭޝްގައި ާކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ާސަފީރުން ރ އްޖެއިން

ާއަޙްމަދުާ ާއަލްފ ޟިލް ާސައިްޑ ާވެސްޓް ާމ ފަންނު ާސަފީރުކަމަްށ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމަޝްވަރ އަކަްށާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުެރއްވުމަްށ ާޢައްޔަން ސަރީރު

ާސިޓީފުޅުާއެދިަވޑަ ާފޮނުއްވި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖީލީހަށް ާއެކަމ ގުޅިގެން  1845ިއގެން

ާ ާއެުރވުމަށްަޓކައި ާމަޝްވަރ  ާމަިޖލީހަށް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން މެންބަރުންގ7ާާެއިްއވަވ 

ާ ާހޮއްވ ފަިއވަނީ ާމަޖިލީހުން ާކޮމިޓީެއއް 6ާާވަގުީތ ަގއި.2009ާާުޖލައި

ާމިކޮމިޓީގަ ާފަދައިން ާހަނިމ ދޫާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނޭ ާހިމެނިވަޑ ިއގަންނަވަނީ އި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާމުޖްތ ޒު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 1850މެންބަރުާޢަބްދުލްޖަމ ލްާއަޒީޒުާއަބޫބަކުރު.ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ާސަލީމް. ާމުޙަންމަދު.ާއަޙްމަދު ރުޤިއްޔ 

ާއިހަވަންދޫާ ާމުފީދު. ާޝިފ ޤު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ފުވައްމުލަކު

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނުާهللا. ާފުވައްމުލަކު އަދި

ާޢަބްދު ާއަުޅގަނޑު ާމެންބަރު ާރައީސްާهللاާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙަންމަދު. މަސީޙް

ާމިކޮމިޓީގެާ ާބޭއްވިފަިއވަނީ ާދުވަުހ2009ާާޖުލައ7ާާިފުރަތަމަާބއްދަލުވުން  1855ަގއި.ާއެ

ާމުޤައްރިރަކަށްާ ާޮކމިޓީގެ ާފުރަތަމަކަމަކަށް ާެތރޭގައި ާކަންަތއްތަުކގެ ކުރެވުނު

ާައޅުގަނުޑ.ާ ާދެްއވީ ާހޮްއަވވ  ާހެޔޮކަމ އެކު ާހިތްޕުޅު ާވަރަްށ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަސަ ާކޮިމޓީން ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮތަކ ބެހޭގޮތުްނާއެއަށްފަހު ާެގންދ ނެ ާކުިރއަށް އްކަތް

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާމަްސއޫލިއްަޔތުތަކ ބެހޭ ާއަދ ކުރަްއވ ނޭ ާސަފީރަުކ މަޝްވަރ ކޮށް

ާސަފީރުކަމަށްާ ާއަދި ާސ ފުކުރުމަށ ިއ ާއެފެއަރްޒއިން ާފޮރިންގ ާއޮފް  1860މިނިސްޓްރީ

ާނިމު ާސ ފުކުރުންވެސް ާިރކޯްޑވެސް ާކުށުގެ ާބެހޭޮގތުން ާނަންފުޅ  ނު.ާހުށަހެޅިފައީވަ

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާދެން ާފުރިހަމަކޮށްފައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެމަރުޙަލ  ާމި އ ދެ،

ާއިންޓަރވިުއާ ާއޮތީ ާނިންމ ފައި ާކޮމިޓީން ާަބއްދަލުވުމުަގއި ާބ އްވ  ބައްދަލުވުން

ާވިޡަން،ާ ާއެންޑް ާލީޑަރިޝޕް ާއެކްސްޕީިރއެންސް، ާކޭޕަބިލިޓީ، ކުރެްއވުމަށްފަހު

 1865ާޙ ޞިލުކޮށްފައިވ ާދ އިރ އ ާތަޢުލީމ ިއާހުރިާއިންޓަރގްރިީޓ،ާތަޢުލީމްާއަިދާތަޢުލީމް

ާމިނ ގޮތަށް.ާ ާކެންޑިޑޭޓް ާއެ ާދެްއވަިއގެން ާމ ކްސް ާމަްއޗަްށ ާމިަބއިތަުކގެ ގުޅުމ އި

ާމ ކްސްާ ާއޮތީ ާނިންމ ފައި ާކުރިން ާއޮތީ ާިނންމ ފައި ާކޮމިޓީން ާެއގޮތުން އ ދެ،
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ނޫނިއްޔ ާާމ ކްސްއަށްާވުރެާގިނަާމ ކްސ75ާްދެއްވުުމގެާކުރިންާނިންމ ފައިާއޮތީާ%

%ާ ާމ ކްސް ާމިސަފީރުކަމަްށ70ާާމަތިން ާއެއީ ާއެބޭފުޅ އަީކ ލިބިްއޖެކަމަށްވަނީިވއްޔ 

ާއެރުވުމަށް.ާ ާލަފ  ާމަޖިލީހަށް ާބޭފުޅެއްކަމަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާކުރެްއވުން  1870ޢައްޔަން

ާކޮމިޓީއަށްާ ާސަރީރު ާމުޙަންމަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަތިން ާގޮތުގެ މިދެންނެވި

ާމުޙަންމަދު ާދަންނަވައިގެން ާކުެރއްވުމަށްފަހު ާއިންޓަރިވއު ޖުލަިއ13ާާާސަރީރ އި

ާކޮމިޓީެގ2009ާާ ާއެވްރެޖްކޮށް ާނިމުނުއިރު ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ަގއި

ާ ާމ ްކސްއަކީ ާދެއްވ ފައިވ  ާއަުޅގަނޑުމެނ93.7ާްމެންބަރުން ާއެހެންކަމ އެކީ ާއ ދެ، .

 1875މުގައިާހުންނެވުމަްށާނިންމ ފައިާއޮތްގޮތަށްާހަމަާސަރީރުއަކީާބަންގްލ ދޭޝްާސަފީރުކަ

ާނިންމ ލަމުންާ ާައޅުގަނޑު ާއޮތީ. ާނިންމެވިފައި ާއެރުުވމަށް ާމަޝްވަރ  މަޖިލީހަށް

ާކޮމިޓީެގާ ާމި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާވަރަށްޮބޑަށްާ ާއަޅުގަނޑު ާޕްރޮފެޝަނަލްގޮތަށް ާގެްނގުުޅއްިވ މަސައްކަުތގައި

ާ ާއަދި ާސެކްރެޓޭިރއޭޓްެގާޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ާމަޖިލީހުގެ ާއެފަދައިން ހަމަ

ާއެކަމަށްޓަަކއިާ ާހިތްހަމަޖެހޭ.ާެއހެންވީމ  ާކަންތަްއާކުެރްއވިގޮްތާވަރަށް  1880ފަރ ތުންވެސް

ާރިޕޯޓ މެދުާ ާކޮމިޓީގެ ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާޝުކުރުދަންނަަވމޭ. ވަރަށްބޮޑަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާާމަޖިލީހުންާއަވަހަށްާގޮތެއްާިނންމ ދެއްވުމަށް.ާވަރަށްބޮޑަށް

ާ

ާކޮމިޓީެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު.ާއަުޅގަނޑުމެންެގާކުރިަމތީގަިއާމިވަނީ ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގަޑިާ ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު ާނިންމެވުން، ާގޮތެއް ާރިޕޯޓ މެދު ާކޮމިޓީގެ  1885ރިޕޯޓް.

ާއައިސްަފއި ާހިސ ބަށް ާމެދުކަނޑ ލ  ާއަނެްއކ ެވސް ާމިއޮތީ ާދައްކ ގޮތުްނ ްނާއ12ާި.

ާއޮތީ.1:00ާާ ާއެއްބަސްވެަފއި ާމެދުކަނޑ ލަން ާމަސައްކަތް ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ށް

ާ ާރިޕ1ާޯއެހެންވީމ ، ާމިކޮމިޓީގެ ާފަށ ނީ. ާމަސަްއކަތް ާއަުޅގަނޑުމެން ޓ ާޖަހ އިރު

ާ ާމަސައްކަތް. ާނިންމުމުގެ ާގޮތެއް ާބައްދަލުކޮށްލުމަށ1:00ާާްބެހޭގޮތުން ަގއި

 1890 މް.ާތްާމެދުކަނޑ ލަން.ާވަްއސަލ މްާޢަލައިކުމިހިސ ބުންާއަޅުގަނޑުމެންާމަސައްކަ

ާ

 ]ށ13:00ާްނ12:00ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ
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ާމަސައްކަތްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެދުކަނޑ ުލމަށްފަހު ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ާއަުޅގަނޑުމެން .`

ާގެންދަ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާފަށަން.  1895ނީާކުރިއަްށގެންދަން

ާާއެޖެންޑ  9ާައއިޓަމް ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ނަާވ115ާަ.

ާސަފީރުން ާރ އްޖޭއިން ާޤައުމުތަކުްނ ާބޭރު ާގޮުތގެމަތީން ާގަިއވ  ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ

ާސަފީރުކަމަ ާިދވެިހރ އްޖޭގެ ާހުންނަވ  ާބަްނގުލ ދޭޝްގައި ށްާކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި

ާޢަ ާސަރީރު ާއަޙްމަދު ާއަލްފ ިޟލް އްޔަންކުރެްއވުމަށްާމ.ވެސްޓްަސއިޑް

ާނަންފު ާއެ ާއެިދވަަޑއިގެން ާމަޝްވަރ އަކަށް ާމަޖިލީހުގެ  1900ޅުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާހޮްއެވވި ާދިރ ސ ކުރައްވަން ާނަންފުުޅ ާއެ 7ާާފޮނުއްވ ފަިއވ ތީ ގުީތާވަމެންބަރުންގެ

ާޢަބް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާފުވައްމުލަުކ ާރިޕޯޓް هللاާދުކޮމިޓީގެ

ާމުޙަ ާޢިއްޒަތްމަސީޙް ާމިހ ރު ާައޅުގަނުޑ ާިއްއވ ދެްއވީ. ާއެ ާމަޖިލީހަށް ތެރިާންމަދު

ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަ ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ  ާމި ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ވަްނާމެންބަރުންނަށް

ާމެންބަރުންނަށް.ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާމަޑުއްވަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރާ ބޭނުންފުޅުވ   1905ެގާރީ

ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ

ާ

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާާމަޑުްއަވރީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުއްނަވ  ާބަނގްލ ދޭޝްަގއި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅުއްވިާާއްކެުވން:ވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢައްޔަންކުރެްއުވމަށް ސަފީރުކަމަށް

ާކޮމިޓީ ާއުފެްއދެވި ާދިރ ސ ކުރަން ާައޅުނަންތައް ާަމސައްކަތަށް ާކޮށްފައިވ   1910ގަނޑުާން

ާކޮމިޓީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާައޅުގަނޑު ާޝުކުރުދަންނަވަން. ންާވަރަށް

%ާ ާމިއޮތީ ާނިންމަވ ފައި ާގޮތުަގއި ާމ ރކެްއގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 70ާޕ ސް .

ާއަޙްމަ ާއަލްފ ޟިލް ާމ.ވެސްޓްަސއިޑް ާނަންފުޅުަކމުގަިއވ  ދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާ%ސަރީ ާކޮމިޓީން ާއަޅުގަނޑުމެނ93.7ާްރަށް ާއެެހންވީމަ، ާއެބައޮތޭ. ާދެއްވ ަފއި

ާއަޙްމަ ާމ.ވެސްޓްަސއިްޑާއަލްފ ޟިލް ާސަފީރުކަމަށް ާކަނޑައަޅ   1915ދުާބަނގްލ ދޭޝްއަށް

ާބަޙުސަކ  ާމ ގިނަ ާއެހެންީވމަ، ާފެންނަނީ. ާައުޅގަނޑަށް ާރަނގަޅުކަމަށް ާސަރީރު

ާްއޔ .ޑުާރިޔ ސަތަށްާއެދެން.ާޝުކުރިނުލައިާއެގޮތަށްާވޯޓަށްާެއއްެސވުމަށްާއަުޅގަނ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުގަނޑުވެސްާމިާކޮމިޓީންާމިކުރައްވ ފައިާއޮްތާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ
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ާއިންާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާނިންމަވ ފައި ާއެބޭފުުޅން ާކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ާދެން ާބަލ ލައިފިން.  1920މަސައްކަތް

ާޢިއްޒަތްތެމިންގަ ާއަދި ާދެން ާލިބިފައިވ ތީވެ ާމ ރކްސް ާމަތިން ރިާނޑަށްވުެރވެސް

ާފ ސްކުރަންާ ާޮއތްގޮތަށް ާމި ާއަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަން މެންބަރަކު

ިރާއްޒަތްތެހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާއަުޅގަނޑުާއެއަށްާތ އީދުެވސްކޮށްލަން.ާުޝކުރިއްޔ ާޢި

ާރައީސް.

ާ1925 

ާހުންަނވ ާއައްސަާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބަންގލ ދޭޝްގައި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާލ މްޢަލަިއކުމް

ސަފީރަކަށްާމ.ވެސްޓްަސއިޑްާއަލްފ ޟިލްާއަޙްމަދުާސަރީރުެގާނަންާހުށަހެޅިފައިވ ީތާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޙުަސއިންާަވީޙދު

ާކީބޭފުޅައަދިާކޮމިޓީންާމިާނަމަށްާވަރަށްާމަތީާމ ކްސްއެއްާލިބިފައިވ ތީއ އިާދެންާމި

ާނަސީބުާ ާއަޅުގަނޑަްށވެސް ާއަދި ާދަންނަ ާގ ތުން ާވަރަށް އަޅުގަނޑުެވސް

ާހެޔޮާ ާއަޙްލ ޤް ާވަރަށް ާލިބިފަިއވ  ާމަސައްކަތްކުރަން ާެއކީަގއި  1930ާރަނގަޅުކަމުން

ާތަންތައްތަކުގަިއާ ާމިފަދަ ާއަދި ާތަޢުލީމީގޮތުންނ އި ާއަދި ބޭފުޅަކަށްވ ީތވެ

ާ ާބޭފުޅަކަށްވ ީތވެ ާޤ ބިލް ާވަރަށް ާތަޖުރިބ ގެގޮތުން ާމި ާހަމަ މަށްާނައަޅުގަނޑުެވސް

ާދަންނަވަން. ާއެދި ާފ ސްކޮށްދެއްވުން ާނަން ާމި ާލަސްނުކޮްށ ާތ އީދުކޮށް ާވަރަށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ1935 

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމ އ115ާްާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ާރ އްެޖއިންާވަނަ ާަޤއުމުތަކަށް ާބޭރު ާގޮތުގެމަތީން ާގަިއވ  ާ)ދ( ާދ ގެ

ާދިވެހިރ އްޭޖގެާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާހުްނނަވ  ާބަންގްލަދޭްޝގައި ާކަނޑައެޅުމަށްަޓަކއި ސަފީރުން

ާސަރީރުާ ާއަޙްމަދު ާއަލްފ ޟިްލ ާމ.ވެސްްޓސައިޑް ސަފީރުކަމަށް

ާއެާ ާބަލ އިރުަގއި ާމ ްކސްތަކަށް ާއެކަމަލިބިވަޑަިއގަންަނވ ފަިއވ   1940ށްާމަނިކުފ ނު

ާ.ާއެކަީށގެންވ ކަމަށްާއަުޅގަނޑަްށވެސްާފެންނ ތީވެާހަމަާއެވ ހަަކާދަންނަވ ލީ

ާ

ާބޭފުޅުްނާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާގިނަ ާވ ހަކަތައް ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަުޅގަނުޑވެސް ާއ ދެ،

ާއަޙްާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާ ާއަލްފ ޟިލް ާއެީއ، ާދަންަނާއެވިދ ުޅވީ. ާައޅުގަނުޑވެސް ާސަރީރަކީ، ާމަދު

ާބޭފުޅެއް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިބިވަަޑއިގެންފަިއވ  ާތަޖުރިބ  ާބޭރުގެ ާޙަޔ ތްޕުުޅވެސް ާމުޅި  1945ބޭފުޅެއް.ާެއއީ

ާއިންޓަރގްރިޓީއަްށާ ާައދި ާމަސައްކަތްކުަރއްވ ަފއިވަނީ. ާދ އިރ ތަުކގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް
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ާރަނގަޅުާބޭފުޅެއްކަމަށްާފ ހަގަކުެރވެނީ.ާބަލ އިރުަގއިވެސްާއަުޅގަނޑުެމންނަށްާވަރަށް

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާކޮމިޓީގައި ާހިމެނުނު ާައޅުގަނޑުވެްސ އެކަން

ާދެއްވ ަފއިާ ާމ ކްސް ާީހަވނީ ާއަުޅގަނޑަށް ާރިޢ ަޔތްކުރަްއވ  ާއެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވ 

 1950މަދުާސަރީރުގެާމިއޮތީާވަރަށްާޕްރޮފެޝަނަލްާގޮތެްއގައިހެން.ާއަުޅގަނުޑވެްސާމިާއަޙް

ާގޮތުަގއިާިހމެނުނީތީވެާއަޅުގަނޑަށްާ ނަންފުޅުާދިރ ސ ކުރެއްވިާކޮިމޓީގެާމެންބަރެއްގެ

ާދަންނަވަމުންާ ާބޭފުެޅްއކަމުގައި ާއެކަީށގެންވ  ާވަރަށް ާމިބޭފުޅ އަީކ ާމަޤ މަށް ާމި ހަމަ

ާވ ހަަކާ ާއެދޭ ާނިންމަވ ލެއްވުން ާމިކަން ާއައްަސވ  ާައވަހަށް ާވޯޓަށް އަޅުގަނޑުެވސް

ާވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ދަންނަ

ާ1955 

ާދ އިރ ެގާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާމަޑުއްވަީރ ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ާައޅުގަނޑުވެްސ ާޝުކުރިއްޔ .

ާބޭނުމުގައި.ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒް ާތ އީުދކޮށްލުމުގެ ާހުށަހެޅުމަށް ާއެހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާތ  ާމިހ ުރ ާހީވަނީ ާއަުޅގަނއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންވީމަ، ާލިބިއްޖެހެން. ޑުާއީދުވެްސ

ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1960 

ާފުރުޞަތަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެހެން ޝުކުރިއްޔ .

ާނަންފުޅު ާފޮނުއްވ ަފއިވ  ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވ ތީ ވޯޓަްށާާއެދިަވޑަިއގެންފައި

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާއަޅ5ާާުއެހުމަށްޓަކައި ާޖައްސަވ ދެއްވުމަށް ާރަނގަބީލު ގަނުޑާމިނެޓްގެ

ާވޯޓަ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ާއަރިހުން ްށާއަމީންޢ ންމު

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލުމުގެކުރިން ާވޯޓަށް  1965ާދަންނަވ ލަންކަމަށް.

ްށާހ ރުާވޯޓަމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާައުޅގަނޑުާމިކ ޑުކޮޅުަތއްާޗެކްކޮށްެލްއވު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާސަފީރުކަމަްށ ާހުންނަވ  ާބަނގްލ ދޭޝްގައި އްޔ ާމިދަންނަވ ލަނީ،

ާމ.ެވސްޓްސަ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްިޔތުންގެ ާނަންފުޅު ިއްޑާރައްޔިތުންގެ

ާުހންނަވ  ާބަނގްލ ދޭޝްަގއި ާަސރީރު ާއަޙްމަދު ާސަފީރުކަމަށްާއަލްފ ޟިލް

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި  1970ށްާހަމަޖެއްސެވުމ މެދު

ާވޯޓުދެްއވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

 1975ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

52ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

49ާާވޯޓުާދެްއވީ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 00ާ1980ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 49ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .25ާ.

ާ ާސަފީރުކަމަށ49ާްޖުމްލަ ާުހންނަވ  ާބަނގްލ ދޭޝްގައި ާއެހެންކަމުން، .ާ

ާމަޖިލީ ާމި ާހަމަޖެއްެސުވމ މެދު ާސަރީރު ާއަޙްމަދު ާއަލްފ ޟިލް  1985ހަށްާމ.ވެސްޓްަސއިޑް

ާިއއްހ ޒިރު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ާވޯުޓގަިއ ތިފ ޤުންާެވވަަޑއިގެން

ާއެހިސ ބުންާނިމުނީ.9ާާފ ސްވެއްޖެ.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާރިޕޯޓްާާހުށަހަޅ ާާކޮމިޓީންާ .11

ާ1990 

ާއަޅުގަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމޯްލޑިވްސ10ާާްނޑު ާަކއުންސިުލގެާާމީޑިއ ާއަށް.

ާޢިނ ޔަތްަތއްާމުސ ރައ އިާދެވޭާމެންބަރުންނަށްާައދިާރައީސްާަނއިބުާރައީސ އި

ާމިާހުށަހެޅުންާިރޕޯޓްާނިންމެވިގޮުތގެާކޮމިޓީންާމ ލިއްޔަތުާާކަނޑައެުޅްއވުމ މެދު .

ާހުށަހަޅު ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާކޮމިީޓގެ ާދ އްވ ދެއްވ ނީ ާދިްއގަރު އިރ ެގާމުޤައްރިުރ،

ާއަޙްމަ ާމެންބަރު ާޢިއްޢިއްޒަތްތެރި ާދިްއގަުރާދ އިރ ގެ ާނ ޒިމް.ާއަޅުގަނޑު  1995ާޒަތްތެރިދު

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާކައުންސިްލެގާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާދިްއގަރުާ ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިްވސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާާއަްޙމަދު ާމ އްދ ގ19ާެޤ ނޫނުގެ ާއެވަނަ ާގަިއވ ގިުތގެމަތިން ާރަީއސ ިއާާާ)ހ( ަކއުންސިލްގެ

ާޢިނ ޔަތްތަްއާ ާމުސ ރައ އި ާދެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ާރައީސް  2000ނައިބު
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ާމިމަޖިލީހުންާ ާކޮމިީޓއ އި ާމ ލިއްޔަތު ާމަަސްއކަތް ކަނޑައެުޅްއވުމުގެ

ާ ާެއކޮމިޓީގެ ާމަސައްކަތްކުެރއްވުމަށް ާމި ާޖަލްސ އެްއގައ3ާާިޙަވ ލުކުރެްއވުމ ިއގުިޅގެން

ާބޭރުގަިއާމިފަދަާ ާރ ްއޖެއިން ާއަދި ާރ އްޖެއ އި މަސައްކަތްކުެރވިފަިއވޭ.ާމިކަމ ގުިޅގެން

ާމިފަދަާ ާކަނަޑެއޅުއްވުުމގައި ާމުސ ރަތައް ާމުއައްސަސ ަތކުަގިއ އެހެން

ާއަދިާ ާބެލިފައިވޭ. ާުއސޫލުތަކަށްެވްސ ާގެންގުުޅއްވ ަފއިވ   2005ކައުންސިލްތަުކގައި

ގެާއެދިަވޑަިއގެންނެވުމ ިއއެްއކޮށްާމިހ ރުާމީޑިއ ާހަމައެއ ެއއްކޮށްާކޮމިީޓގެާމެންބަރުން

ާޢިނ ޔަތްތައްވެްސާ ާދެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާބޯޑު ާމުވައްޒަފުންނަްށ، ކައުންސިްލގެ

ާބޯޑްާ ާކުންފުނިތަކުގެ ާރ އްޖޭެގ ާކުންފުނިތަކ އި، ާރ އްޖޭެގ ާއަދި ބެލިފައިވޭ.

ާބެލިފަ ާމުސ ރަތަކ އިެވސް ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާެދވޭ ާއ ދެ،ާޑިރެކްޓަރުންނަށްވެސް އިވޭ.

ާކޮމިޓީަގއި.ާ ާމ ލިއްޔަތު ާމައްސަލަެއއް ާޚިޔ ލުތަފ ތުވި ާވަރަށްޮބޑަށް  2010މިމައްސަލައަކީ

ާމިާ ާވަޒީފ އަކަްށވެފައި ާޕ ޓްަޓއިމް ާިމއީ ާސަބަބަކީ، ާދިމ ވ  ާތަފ ތުވ ން މިޚިޔ ލު

ާއޮންނ ތީ.ާ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާޤ ނޫނުަގއި ާފުޅ ކޮށް ާވަރަްށ ާަދއުރު މުއައްސަސ ގެ

ާނިންމ ފައިވަނީ،ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާމަްޝވަރ ތަކަަކށްފަހު ާވަރަށްދިގު ާކޮމިީޓެގ ެއކު

ާ ާމަހަކު ާމުސ ރައަކަށް ާރައީްސގެ ާހަމަޖެއްސުމަށް.5000ާާކައުންސިްލގެ ރުފިޔ 

ާ ާމުސ ރައަށް ާރައީްސގެ ާނ އިބު ާއަދ4000ާާިކައުންސިްލގެ ާހަމަޖެއްސުމަށް.  2015ރުފިޔ 

ާ ާމެންބަރަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާމ2500ާަކައުންސިްލގެ ާމުސ ރައެްއގޮތުަގިއާރުފިޔ  ހު

ދޭގޮތަށް.ާއަދިާއިތުރުާއެްއެވސްާޢިނ ޔަތެއްާލިބިނުދޭގޮތަށް.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެްއކޮށްާ

ާދަންނަވ ލ ހިތްޭވާ ާމީގައި ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހަޅަން. ާމަޖިލީހަށް ާއަޅުގަނޑު މިނިންމުން

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެތްދޫ ާމެންބަރެއްކަމަށްވ  ާޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރާާމިކޮމިޓީގެ

ާހަމަޖެއްސުމަށްާ ާިމގޮތަށް ާމުސ ރައެއް ާކުޑަ ާމިގޮތަށް ާޙަމްޒ   2020އަޙްމަދު

ާނޯޓުކޮށްދެއްވުމަށްެވްސާ ާއެކަްނ ާމިރިޕޯޓްގައި ާައދި އިއުތިރ ްޟކުރެްއވިކަން.

ާހަމަާ ާއޭަގއި ާފ ހަގަކުެރވިފައިނެތީ. ާެއކަން ާއެހެންނަމަވެސް އެދިަވޑަިއގެންނެވި.

ާމިހ  ާދިނުމަކީ ާމުސ ރަތަކެއް ާއެކަށޭނަކަމެްއކަމަށްާބޮޑެތި ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުންވެސް ރު

ާިމގޮތަށްާ ާަވޒީފ އަކަްށވ ތީ ާމިޕ ޓްޓައިމް ާއަދި ާފެނިަވޑައިުނގަންަނވ ތީއ އި ކޮމިޓީއަށް

ާމިކަމ ދޭތެރޭާ ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުން ާދަންނަވަން. ާހަމަޖެއްސެވީކަމުަގއި  2025މުސ ރަތައް

ާނިާ ާފުރުޞަތު ާއަުޅގަނޑު ާއެިދ ާނިންމައިެދްއވުން ާޝުކުރިއްޔ ާގޮތެއް ންމ ލަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާރިޕޯޓ ބެޭހގޮތުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަުޑއެްއސެވި ާތި ާދެންމެ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 2030.ާވ ލައިފިންޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވުމަށްާއަުޅގަނޑުާުފރުޞަތުާހުޅު

ާވިލިމ  ާއަޙްމަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިހ ންާފަންނު ާދު

ާޙުސައިންމަނިކު.

ާ

ާމީޑިއ ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިމ ފަްނނު ާމިއޮތީ، ާކުރިމަްއޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،

ާމިމަޖިލީހުާަމނިކުާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިން ާޢައްަޔންކުރުމަށް ާބޭފުޅުން ާނިންމެވިގޮުތެގާކައުންސިލަށް ާކޮމިޓީއިން  2035ާގެ

ާޢަމަލުކުރެއްވުމަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެވިދ ުޅވެދެްއވީ ާމުޤައްރިރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާއައިސްސަ. ރިޕޯޓް

ާދަންނަވ ލ ހިތް ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ އޮތީ،ާމިާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ ގޮތް.ާައުޅގަނޑު

ާފެނި ާމެންބަރުންނަށް ާނުވަތަ ާފ ސްކުރުމަށް ާއެހި ކަށްާވަަޑއިގަންަނވ ގޮތަާވޯޓަކަށް

ާނިންމ ާއަވަހަށްާވޯޓަކަށްާއެހުމަށްާހުށަހަޅ ލަން.ާ

ާ2040 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ 3ާާޝުކުރިއްޔ . ާހަމަޖެހިފައިއެބަވޭ.1:15ާާޮކމިޓީއެއް ާފެށޭގޮަތށް ަގއި

ެގާންކަމުނަންބަރުާކޮމިޓީާރޫމްަގއި،ާއިޖްތިމ ޢީާކ1ާައެއީާދ ޚިލީާކަްނކަމުގެާކޮމިޓީާ

2ާާ ާކޮިމޓީ ާކަންކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާރޫމްގައި. ާކޮމިޓީ ާކ3ާޮނަންބަރު މިޓީާނަންބަރު

.ާންނަވ ލީދަރޫމްގައި.ާއެހެްނވީމ ،ާެއވ ހަަކާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާ

 2045ރިޔ ޟްާާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރު

ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާރަޝީުދ.ާާާާާާާާާާ

ާ

ާވ ހަކަތަެކއްާާރިޔ ޟްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ ާމ ގިނަ ާރިޕޯޓ ބެހޭގޮުތން ާއ ދެ،ާމި ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަޔަޤީނުންވެސް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީދުާ ާއަުޅގަނުޑގެ ާނެތްހެން ާދައްކ ކަށް ާދެން ާހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް

ާ ާމުޤައްރިރުގެ ާމިކޮމިޓީގެ ާބައެދެން ާކޮމިޓީގެ ާައދި ާވިދ ުޅވި  2050ްއާވ ހަކަފުޅުަގއި

ާވިދ ުޅވި.ާ ާުހރިގޮތްވެސް ާއެކަުމގައި ާޚިޔ ލު ާމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއަޙްމަދު ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ހ ންާނިހަމައެއ ެއއްކޮށް

ާތ އީދު ާއެގޮތަށް ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިއޮތީ. ާފ ސްކުރަން ން.ާކުރަމިގޮތަށް

ާޝުކުރިއްޔ .
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ާ2055 

ާދ ންާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ާމަސައްކަތަށް ާކޮމިޓީައަކށް ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދެްނާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާގޮތަކަށް. ާތ އީދުވެްސކުރަްއވައިފި ާބޭފުޅަކު ާހަމައެހެންމެ އޮތުމ އެްއކޮށް،

ާައޅުގަނޑުާ ާދަންނަވ ލ ާއެހެންނަމަވެސް ާކުޑަެއއްެޗއް ާހަމަ ނަންާރިޕޯޓ ބެހޭގޮތުން

ާމިރ އްޭޖގެާ ާައޅުގަނޑަށް ާދެން ާިއޒުނަފުޅ ެއއްކޮށް. ާރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމަަސއްކަތްކުަރްއވ  ާމީޑިއ ަގއި ާއަދި ާަޚރަދ އި ާދިިރއުޅުމުގެ  2060ފުޅުންާބޭރައްޔިތުންގެ

ާމުސ ރަ ާބަލ އިރުގައި ާޙ ލަތަށް ާވަގުތ އި ާކުޑަކަމަާމަސައްކަތްކުަރއްވ  ާފެނޭ.ާހަމަ ށް

ާޢިއްޒަ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާވަރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ާައޅުގަނޑު ތްތެރިާއެހެންވީމ ،

ާިވސްނ ވަަޑއިގަންަނވަ ާެއކަމ މެދު ާއެދެން ާއަރިހުންވެސް ާމެންބަރުންގެ ން.ާހުރިހ 

ާމުއައްަސސ އަކަްށވުމ ެއކު،ާ ާމިނިވަން ާއަދި ާއަނބިދަރިންނ އި، އެބޭފުޅުންގެ

ާ ާގެންދ އެބޭފުޅުން ާބ ރަކަށް ާއެޅޭ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް  2065ނެާމިނިވަންކަމ އެްއޮކށް

ާބުނ  ާވެރިން ާސްޓޭޝަންތަުކގެ ާރޭިޑއޯ ާއެހިންގަވ  ާއެބޭފުޅުން ގޮތަށްާއެބޭފުޅުންނަށް

ާލިބި ާެއމުސ ރައަށް ާމަސަްއކަތްކުރުމަށް ާމިނިވަންަކމ އެކު ާއަމިއްަލ ގެންދ ާތަބ ނުވެ

ާހިތްވަރަ ާވަރަށްޮބޑު ާމުސ ަރއަކީ ާޢިްއޒައިތުރު، ާޝުކުރިއްޔ  ތްތެރިާކަްށެވގެންދ ނެ.

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ2070 

ާބޭނުންވިާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާބ ރަށު ާބުނެލަން ާމިބިލ ބެހޭގޮުތން ާއަުޅގަނުޑ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާތިާޒިންމ ތަކެްއާވ ހަކަައކީ،ާޕ ޓްޓައިމްާަވޒީފ ައކަށްާވީކަމުަގިއވިޔަސްާެއއީާަވރަށްބޮޑެާޝިފ ޒްާމުޙަްނމަދުާ

ާމިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުސ ަރއެއް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާބަެއކޭ. ިޢއްޒަތްތެރިާާޙަވ ލުކުެރވޭ

ާ ާވިސްނަންއެބަޖެހޭ ާަވރަށްބޮޑަށް ާނިންމ އިރު، ރުފިޔ އަީކ5000ާާމަޖިލީހުން

ާއަޅުގަނޑު ާވަެރްއކަމަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާމީހަކަށް ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ އެއް  2075ެވސްާޕ ޓްޓައިމް

ޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިކަމުގެާބ ވަތުްނާމިއީާއަުޅަގނޑަށްާތަންކޮެޅއްާމަދުާ

ާރ އްޖޭގެާ ާފެނިގެންދޭ ާއަޅުގަނޑަްށ ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާއަުޅގަނޑު އަދަދެއްކަުމގައި

ާމުހިންމުާ ާއެިކއެކި ާޚ އްަޞކޮށް ާބޭބޭފުޅުން، ާމަަސއްކަތްކުަރްއވ  މީޑިއ ަގއި

ާޙަރަކ ތްތެރި ާއަިދާކަންކަމުަގއި ާމައްސަލަތަކ އި ާދިމ ވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ވަމުްނދ އިރު

ާރޯލު.ާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާޒިންމ އ އި ާމިކައުންސިލްގެ ާދެން ާަޙއްލުކުރުމަށް  2080އެމައްސަލަތައް

ާއަުޅގަނަޑީކާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެްއޗެހި. ާބިޒީކަމ އި މަސައްކަތްޕުޅުކުރަންޖެހޭނެ
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ާވަރަށްބޮޑަށް ާމަަސއްކަްތތަކަށް ާކުރ  ާމީހަކަށްވ ތީެވާާކޮމިޓީއިން އިޙްތިރ މްކުރ 

ާއިޙްތިރ މްކުރ ނަން.ާ ާއެކަމަށް ާނިންމ ފައިވ ތީ ާކޮމިޓީއިްނ އަޅުގަނޑުެވސް

ާއަދަދެއްކަމަްށާ ާވަަރށްކުޑަ ާހަމަ ާައޅުގަނޑަށް ާމިމުސ ރަތަަކކީ އެހެންނަމަވެސް

ާމިދ ކަށްދުވަހުވެސްާ ާދ ދި ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.  2085އަޅުގަނޑު

ާބަަޔކަްށާހިނގ ދި ާަވކި ާމީޑިއ ގެ ާރ އްޭޖގެ ާގުިޅގެން ާޙ ދިސ ައކ އި ޔަ

ާކަމަކަށްާ ާހުރިހ  ާމިކަަހލަ ާމުސްތަޤުބަލުަގއި ާފެނިގެންިދޔަ. ތަފ ތުކުރުންތަކެއް

ާަކއުންސިލްކަމަށްާ ާމީޑިއ  ާމި ާއެއްބަޔަކީ ާމުހިންމު ާއެންމެ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެ

ާ ާއަޑ އި، ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުެރވެނީ. ާީޓވީ.އެމްާއަޅުގަނޑަށް ާއެޓޯލްއ އި، ޭރޑިޯއ

ާފެނިގެންދިޔަ.ާ ާކަްނތައްތަކެްއ ާަބއެްއ ާލިބިގެންދިޔަ ާފުރުޞަުތ ާނުވަދުުމގެ  2090އަށް

ާމުސ ރަތަކެްއާ ާބަޔަކަށް ާމުހިންމުކަމެއްގައި ާމިފަދަ ާހީަވނީ ާއަުޅގަނޑަށް އެހެންވީމ ،

ާނިންމަމުންދ އިރު...

ާ

ާވިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނުކުތ އެއް، ާއަޙްމަދުާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ިލމ ފަންނު

 2095ާނިހ ންާޙުސައިންމަނިކު.

ާ

 ނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ

ާދައްކަވަމުްނާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިމ ފަްނނު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިނެގީ، ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މީ ާއަޅުގަނޑު

ާވ ަހކަފުޅުަގއިާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިްނމަނިކުާ ާޒ ީތާާގެންދިޔަ ާއެބޭފުޅެއް ާސްޓޭޝަަނކ  ާރޭިޑއޯ  2100ާިވދ ޅުވި

ާއެފަަދާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިބިފައިވ ީތވެ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮތްަކމަށް ާގުޅުން އަމިއްލަކަމަކ 

ާވ ހަކަެއއްާދެްއކެވުމަކީާރަނަގޅުކަމަކަށްާނުވެދ ނެތީެވ...

ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާވ ހަކަފުޅުާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ  2105ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާބ ރަށު ާމީޑިއ  ާރ އްޭޖެގ ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަަގކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ،
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ާިދވެހިރ އްާޝިފ ޒްާމުޙަްނމަދުާ ާހަމައެކަނި ާދަނޑިަވެޅއްަގއި ާއަންނަ ާޓެެލވިޜަންާފުޅ ވެގެން ާައޑ އި ާޭޖގެ

 2110މޯލްޑިވްސްެއއްނޫނޭާމިހ ރުާދެންާމިޤައުމުގައިާޙަރަކ ތްތެރިާވ ނީކީެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާނަ ާވަޒީފ އެްއގޮތުަގއި ާޕ ޓްަޓއިމް ާއަދި ާބަޔަކަށް ާމުހިންމުކަމަކަށް ަމވެސްާމިފަދަ

ާ ާޒިންމ އ ިއ ާއެބޭފުޅުންގެ ާކަނޑައެިޅގެންދ ިއރު ްއެގާއެކަށީގެްނވ ވަރެމުސ ރައެއް

ާއަ ާއެވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުރެވޭީތ ާއަޅުގަނޑަށް ާމުހިންމުކަމެއްކަަމށް ޅުގަނޑުާމުސ ރައަކީ

ާކުރިންވެްސާ ާހަމަ ާއަުޅގަނުޑ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުންވީ. ދަންނަވ ލަން

ާެއއަށްާ ާައޅުގަނޑުމެން ާނިންމައިފިއްޔ  ާކޮމިޓީައުކން  2115މިއިޝ ރ ތްކުރީ

ާއެބީދައިންާ ާެއެއއްބ ރުއިޙްތިރ މްކުރ ނަމޭ. ާމިތަނުގައި ާހަމަ ލުންާާއަޅުގަނޑުވެސް

ާއަުޅގަނުޑާ ާނެތްވ ހަކަ ާތ އީދުކުެރވެން ާއަޅުގަނޑަށް ާދޭނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެން

ާހަ ާމުސ ރައަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ާތ އީދުކުރެވެންނެީތކީެއއްނޫނޭ. ާކުަޑާމިދެންނެވީ. މަ

އިާކުރ ާާސްޓޭޖްގަމުސ ރައެއްކަމަށްާއަުޅގަނޑުާަޤބޫލުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާޮކމިޓީ

ާއިޙްތިރ  ާއެކަަމށް ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާއިޙްތިރ މްކުަރންވ ތީ  2120ާމްކުރަމުންާމަސައްކަތްތަކަށް

ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމ ބުރަކޮްށާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފަރެްސމ ތޮޑ  ާކޮމިޓީތަކަކީ ާމިފަދަ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑަށްާާޠަލިބްާއިްބރ ހީމްާމުއް ާކައުންސިލަކީ ާމީޑިއ  ާމި ާކޮމިޓީަތެކއްނޫން. ާމަސައްކަތްކުަރއްވ 

ާހިނގަންވީގޮްތާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަން ާބޯޑު. ާކަނޑައަޅ  ާޕޮލިސީ ާއެތަނުެގ  2125ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ާެއާ ާގިަނވުމުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންެގ ާމިބޯުޑގެ ާއެހެންކަމަށްވެފައި ާބޯޑު. ކަނޑައަޅ 

ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާެއއީާމެންބަރު ާއަުޅގަނަޑށް ާއެްއޗެްއާކުޑަެވގެންދަނީކަމަށް ާދެވޭ ންނަށް

ާ ާމަހަކު ާކަނޑައަޅ އިުރަގއިެވސް ާއޮތްަވރަށް ާމިކަނޑައަޅ ފައި ރުފިޔ 41500ާާމިހ ރު

ާޖަލްސ އެްއާ ާމިބޯޑުގެ ާއޮންނަގޮތުން ާޤ ނޫނުގައި ާއެކަމަކު ާޚަރަދުވ ނެ. މިބޯޑަށް

ާމަހަކު ާމަދުެވގެން ާޖަލްސ ތަކެްއ.ާާބ އްވަންޖެހޭނީ ާބޭްއވިދ ނެ  2130ެއއްފަހަރު.ާގިނަެވގެން

ާމުސ ރައެްއާ ާބޯޑަށް ާހުންަނނީ ާޢ ންމުކޮށްވެސް ާބޯޑުތަކުަގއި ާމިފަދަ އެހެންނަމަވެސް

ާކޮންެމާ ާބ ްއވ  ާކޮމިޓީގެ ާބ ްއވ ކަމަށްވ ނަމަ ާަޖލްސ ތަކެއް ާގިނަ ކަނޑައަޅ ަފއި.ާދެން

ާކަނަޑއަ ާޢިނ ޔަތެއް ާކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ާއެހެންކަމ ެއކީަގިއާޖަލްސ އަކަށް ުޅއްވ ަފއި.

ާައޅުގަނޑުމެންެގާޙ ލަުތާ ާިމަވގުތު ާތ އީދުކުރަން.ާއެއީ ާމިހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުެވސް

ާއޮތްގޮތުންާ ާިއޤްތިޞ ދު ާހުރިގޮތ ިއ، ާކަންތައްތަްއ ާމ ލީ ާޤައުމުެގ  2135ހުރިގޮތ އި،
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ާއެހެންނަމަވެސް ާއަުޅަގނޑު، ާކަނޑައެޅުމަށްފަހުަގއި ާމިގޮތް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާެއއީާ ާބުރަވ ނެ. ާމަަސއްކަތް ާމިބޯުޑގެ ާމިވަގުތު ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭަކމެއް އަޅުގަނޑު

ާއެކުަލވ ލުމަށްޓަކަިއާ ާކަންތައްަތއް ާަގވ އިދ ިއ ާއެކަމުެގ ާފަށަިއގަންނައިުރަގއި ކަމެއް

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާއެހެންވީމ ،ާއެވެސް ާމަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނެ. ާބުރަކޮށް ާވަރަށް ބޯޑު

ާކުރ ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ާނޫނީ ާޖަލްސ އަކަށް ާބ އްވ  ާއެޭބފުޅުންނަށް  2140ކަމެއް.

ާއެކަމ ާ ާދެން ާޫނންތޯ. ާނޫނީ ާަކނޑައަުޅއްވ ނެތޯ ާޢިނ ޔަެތއް މަސައްކަތަށް

ާއަުޅގަނޑުާ ާަރނގަޅުކަމަށް ާއެންމެ ާނިންމެވުމުން ާޮގތެއް ާމަޖިލީހުން ވިސްނަަވިއގެން

ާައުޅގަނޑު ާހުށަހެޅުމަށް ާހުަށހެޅިފައިވ  ާއެހެންކަމ ެއކީ ާތ އީދުކުރަން.ާދެކެން.

 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ2145 

ާަރއީސްއ އި،ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމަނަދޫ ާކައުްނސިލްގެ ާމީިޑއ  ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޠ ރިޤްާމުޙަްނމަދުާ ާކަނަޑއެޅުމަށް ާމުސ ރަ ާަރީއސްގެ ާނައިބު ާއަދި ާމެންބަރުން

ާބަލ ލިއިުރާ ާއަޅުގަނޑު ާރިޕޯޓް ާވިސްނ ަވޑަިއގެްނާތައްޔ ރުކުަރއްވ ަފިއވ  ކޮމިޓީއަކުން

ާވ ހިނދުާ ާަކއުންސިލަކަށް ާއުފައްދ ފައިވ  ާޤ ނޫނަކުން ާޤަބޫލުކުރެވުނީ އަޅުގަނޑަށް

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެްއާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާދަށުން  2150އެޤ ނޫނުގެ

ާއެަބއޮާ ާމައްޗަށް ާއަުޅގަނޑަށްާމިބޭފުޅުންގެ ާބަލ އިރު ާމިކަންތައްތަކަށް ތްކަމަށް.

ާމަޤ މަކަށްާ ާމިފަދަ ާމިމުސ ރައަކީ ާކަނޑައަޅ އިރު ާމުސ ރަެއްއ ޤަބޫލުކުރެވެނީ،

ާޤަބޫލުކުެރޭވާ ާއަުޅގަނޑަށް ާމުސ ަރއެްއކަމަށް ާުކޑަކުޑަ ާމ  އެކަީށގެންވ ވަރަށްވުރެ

ާކަންތައް ާމިކަހަަލ ާމީޑިއ ގެ ާަޙޤީޤަތަކީ ާއެފަދަ ާއ ދެ، ާބަލަިއާވ ހަކަ. ަތއް

ާޒިންމ ދ ރުގޮތެްއގަިއާ ާވަރަްށ ާކަނޑަައޅައި ާއުޫސލުތައް  2155އެކަންތައްަތކ ބެހޭގޮތުން

ާނޫީނާ ާަޙވ ލުވެ ާހިންގުމ އި ާއެަކއުންސިލް ާކައުްނސިލަކަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ާމަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ާއިސްކޮށް ާއެންމެ ާބެލުމަށް ާކަންތައްަތްއ އެަކއުންސިލްގެ

ާމުސ ރައެއް ާސ ފުކޮްށާބޭފުޅުންނަށް ާވަރަްށ ާއަޅުގަނޑު ާކަނޑައަުޅްއވ އިުރ،

ާަކނޑައަުޅއްވަްނވ ނެކަމަށްާ ާކަނަޑއަުޅއްވ އިރު ާމުސ ރައެްއ ާބޭނުންވޭ ދަންނަވ ލަން

ާއެކަީށގެްނވ ާ ާެއިޒންމ އަކ ިއ ާއެމަސްޢޫލިްއޔަތަކ ިއ ާޤަބޫލުކުެރވެީނ  2160އަޅުގަނޑަށް

ާޤައުމުާ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅަގނޑުވެސް ާމުސ ރަެއއް. ާމިހުރިހާ ފެންވަރުގެ ާޙ ލަތ އި ގެ

ާވ ނެކަމަށް.ާ ާބައްލަވަން ާކަނޑަައޅުްއވ އިުރވެސް ާމުސ ަރއެްއ ކަންތައްތަކަށް
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ރުފިޔ ކަމަށްވެފައިާއަިދ5000ާާއެހެންނަމަވެސްާަކއުންސިލްގެާރައީސްެގާމުސ ރައަކީާ

ާ ާމުސ ރައަީކ ާރައީސްގެ 4000ާާނައިބު ާމުސ ރައަކީ ާމެންބަރުންގެ 2500ާރުފިޔ ،

ާކަނޑަ ާމިވަގުތުާރުފިޔ ކަމަށް ާއަދަދެއް. ާކުޑަުކަޑ ާވަރަށް ާމިއީ  2165އެިޅގެންދ އިރު

މިރ އްޖޭގެާކަންތައްަތއްާހުރިޮގތަށްާބަލ އިރު،ާޕ ޓްޓައިމްާވަީޒފ އެއްާއަދ ކުރ ާއެންމެާ

ާއެކަީށގެންވ ާ ާމިއީ ާޤަބޫލުކުެރވެީނ ާައޅުގަނޑަށް ާމީހަކަށްވެސް އ ދަިއގެ

ާވަ ާއ ަދއިެގ ާއެންމެ ާސަުރކ ރުގެ ާއަދ ކުރ ާމުސ ރައެއްނޫންކަމަށް. ޒީފ ެއއް

ާހަމައެހެންމެާ ާލިބެމުންދޭ. ާމިހ ރު ާމުސ ރައެއް ާަރނގަޅު ާމިއަށްވުރެން މީހަކަށްވެސް

ާނޫހެްއގައިާ ާޕ ްޓޓައިމްކޮށް ާހަމަ ާއަުޅގަނުޑވެސް ާފ ހަގަކޮށްލަންބޭނުްނވޭ  2170އަޅުގަނޑު

ާ ާމީގެ ާއެއީ ާއޭރުވެްސ، ާއޭުރވެްސ2ާާމަސައްކަތްކުރިން. އަހަރެއްކުރިން.

ާލި ާއަޅުގަނޑަށްެވސް ާމުސ ރައެްއ5000ާާބެމުންދިޔަ ާމަތީ ރުފިޔ އަްށވުެރ

ާމުސ ރަައީކާ ާަރއީސެްއގެ ާަކއުންސިލްެއއްގެ ާމީޑިއ  ާއެހެންވީމ ، ޕ ޓްޓައިމްގޮުތގައި.

ާއެހ 5000ާާ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާެއީއ ާދިއުން ާކަނޑައެިޅގެން ާމިތަނުން ރުފިޔ ކަމަށް

ާޤަޫބލުކުރ  ާއަުޅގަނޑު ާއ ދެ، ާފަސޭހަކަމެއްޫނން. ާީމޑިއ ާބަލައިގަންނަން  2175ގޮުތގައި

ާމުސ ަރއެއްާ ާަރނގަޅު ާއެކަިށގެންވ  ާރަީއސަްށ ކައުންސިްލގެ

ާނައިބުާރައީސަށްވެްސާރަނގަޅުާމުސ ރަެއްއާ ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންވ ނެ.ާހަމައެހެންމެ

ާހަމައެކަިނާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ާޒިންމ އ އި ާއެޭބފުޅުންގެ ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންވ ނެ.

ާއެކުރައް ާނިކުމެ ާދުވަހަކު ާބޮޑަށްާކޮންމެ ާމަސައްކަތަްށވުރެ ާލިޔެކިއުުމގެ ވަންޖެހޭ

ާއެމަސްޢޫލިއްޔަތ ިއާ ާބަލައިގަންނަންވ ީނ ާއަުޅަގނޑުމެން ާޒިންމ   2180އެބޭފުޅުންގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާެދކެން. ާއަުޅގަނޑު ާރިޢ ޔަތްކޮްށގެންކަމަށް އެހުރިހ ކަމަކަށް

ނޑަށްާމިހ ރުާޖުމްލަގޮތެއްަގއިާއަުޅގަނޑުާަދންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަައީކ،ާއަުޅގަ

ާމުސ ރައެއްކަމަށްާ ާރަނގަޅު ާހިތްހަމެޖޭ ާމުސ ރައަކީ ާނިންމ ފައިވ  ކޮމިޓީއިން

ާޤަބޫލުކުރަންާދައްޗޭ.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ2185 

ާއ ދެ،ާމިާމޯލްޑިްވސްާމީޑިއ ާކައުންސިްލގެާރަީއސ އިާނައިބުާރައީްސެގާ`.ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމަޑަވެލީ

ާރިޕޯޓަްށާާކަެދއްކެުވން:ވ ހަާނ ޒިމްާމުޙަްނމަދު ާއޮތް ާޮފނުވ ފައި ާކޮމިޓީއިން ާކަނޑައެޅުމަށް ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ އަދި

ާމިާ ާމީޑިއ  ާއެހެންނަމަވެސް ާތ އިދުކުރަން. ާއަުޅގަނުޑެވސް އުސޫލެްއެގގޮތުން

ާ ާދައުލަތުެގ ާއަޅުގަނޑުމެނ4ާާްސިފަވެގެންމިދަނީ ާބ ރެއްެގގޮުތގައި. ވަނަ
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 2190ާމިއަދުާއެކަީށގެންވ ގޮތެްއަގއިާޒިންމ ދ ރުގޮެތއްަގިއާއެންމެންވެސްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ާހިންގެންާމިއަންނަނީާ ާއަދ3ާާިޤައުމު ާވަކިވެ ާމީިޑއ 4ާާބ ރު ާބ ރެއްެގގޮތުަގއި ވަނަ

ާއެބޭފުޅުންެގާ ާއިއްތިފ ޤުވ ހިނދު، ާއެންމެން ާައޅުގަނޑުމެން އޮެވގެންކަމަށް

ާއަ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާޒިންމ ަތކެްއވެސް ޅުގަނޑުމެންާމަސްޢޫލިއްޔަތެއް

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއަުޅގަނޑަށް ާމިބޯޑުަގއި ާއިއްތިފ ުޤވަނީ. މިއެއްބަްސވަނީ

ާ ާމިދިވެހިރ އްޖޭގަިއ15ާާލިބިފައިވ ގޮތުަގއި ާދެން ާމިހިމެނެނީ. ާމެންބަރުން  2195ވަރަަކށް

ާބަލ ލަންޖެހޭނެ.ާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާމުސ ރައަށްވެސް ާދޭ ާބޯޑުތަކަށް ާމިބ ވަތުގެ އެހެން

ާމަޖިލީހު ާކަމަކީވެްސާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިކުރ  ާައޅުގަނޑުމެން ާކަމެއްާނިންމޭއިރުަގއި ން

ާދިއްކުެރވޭގޮތަްށާ ާއިނިގލިތައް ާއޭގެ ާދިމ އަށް ާައޅުގަނުޑމެންނ  ާކަމަކުން އެކުެރވޭ

ާއެންެމާ ާރަނގަުޅގޮތެްއކަމަށް، ާއެންމެ ާއެީއކީ ާދިއުމަީކވެސް ާބަްއޓަންެވގެން ކަމެއް

ާއަ ާނުދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާހުށަހެޅުމެއްގޮތުަގއިާޒިންމ ދ ރުގޮތެްއކަމަށް  2200ުޅގަނުޑ

ހުށަހަޅަން،ާއެއީާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެާމިބޯޑުގެާމެންބަރުންނަށްވެސްާމުސ ރައެްއގޮުތގަިއާ

ާ ާމިއޮންނަނީ ާރައީސަކަްށ5000ާާކަނޑައެޅިަފއި ާވަކި ާނުދެކެން ރުފިޔ .ާއަުޅގަނެޑއް

ާމުސ ރަތަްއާ ާތަފ ތުޮގތަކަށް ާވަކި ާމެންބަރަކަށް ާއެހެން ބޯޑުގެ

ާމަސަްއަކތްކުރަމުންދ ބަޔަކަށްވ ތީާކަނޑައެިޅގެންދ  ާހަމަހަމަގޮތެއްަގއި ނެކަމަކަށް.ާެއއީ

ާހުރިހާ  ާބޯޑުގެ ާހުށަހަޅަން ާމިގޮތަށް ާައޅުގަނޑު ާޕ ޓްޓައިމްގޮުތގައި.  2205އަދި

ާ ާމަޖިލީހުނ5000ާާްމެންބަރުންނަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދެވޭކަހަލަގޮތަކަށް ރުފިޔ 

ާ ާއަޅުގަނޑު ާނިންމައިދެްއވައިިފއްޔ  ާދެޭވާއެކަން ާބޯޑުތަކަށް ާމިބ ވަތުގެ ާމިއީ ހިތުން

ާއަުޅގަނުޑާ ާކުީރގަިއވެސް ާޤަބޫުލކުރަނީ. ާައޅުގަނޑު ާވ ނެކަމަށް މުސ ރައަކަށް

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާމަސައްކަތްކުރ  ާމީިޑއ ގަިއ ދެންނެވިގޮތަށް

ާދިއުމަކީ ާނިމިގެން ާމަޖިލީހުން ާކަހަަލގޮތަކަްށާމިޢިއްޒަތްތެރި  2210ާާެއއީކީާއިޙްތިރ މްކުަޑވ 

ާއެކަީށގެްނވ ނެގޮެތއް ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއެންމެ ާައޅުގަނުޑ ކަމަށްެވސް

ާއަިދާ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާމިހުށަހެޅުނު ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްެތރި ހަމައެއ ެއކީަގއި،

ާދެކޮޅުޖެހޭނެކަމެއްކަމަކަްށާ ާމިއީ ާމިކަމަކީ ާބަލ އިރުަގއިެވސް ާކަންތައްަތކަށް މިބ ވަތުގެ

ާނުދެކެން ާމުސ ރައ އިާއަޅުގަނޑެއް ާައޅުގަނުޑމެންނަށް ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބަެއއް .

ާއޮބިނޯންނަާ ާދިވެިހރ އްޖެއަށް ާއެބަދޭ. ާކަންތައްތައް ާއެހެންކަހަލަ  2215ޢިނ ޔަތްތަކ 

ާބައެްއާ ާއެބަދޭ. ާވ ހަކަދެެކވެމުން ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެިރ ދަރަޖައަށްވެސް
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ާއިޤްތިޞ ދަށް ާޤައުމުގެ ާމިދެެކެވނީ ާވ ހަކަ ާހީނަރުކަމެއްގެާޙ ލަތްތަކުގައި ާިމއަންނަ

ާވ ހަކައަކަްށވެްސވެދ ނެ.ާ ާރަނގަުޅ ާފަހަރުގައި ާއެބަދެެކވޭ. ވ ހަކަެވސް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާއެއްޗެއް ާފެންނަ ާއަުޅގަނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް،

 2220ާއަޅުގަނޑުާހ މަކޮށްލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާހިމެނޭާާބަރުާއަލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެންާ ާމިކޮމިޓީގެ ާހަމަ ާައޅުގަނޑުެވސް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރަކަށްވ ތީވެާައޅުގަނޑުެވސްާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމުޤައްރިރުާމިާރިޕޯޓްާާމުޙަްނމަދުާނ ޝިޒުާ

ާައޅުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަނޑައެޅުމުގައި ާމުސ ރަ ާމި ާފަަދއިން ާވިދ ޅުވި ާމިާހުށަހެޅުއްވިއިރު ގަނޑުމެން

ާމަސައްކަތްކުރައްާ ާކޮމިޝަންތަކުގައި ާމިފަދަ ާޤައުމުަތކުަގއިެވްސ  2225ވ ާއަވަށްޓެރި

ާދެން ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނުޑ ާބެލިފައިވ ކަން ާމުސ ރަވެސް ،ާމެންބަރުންނަށްދޭ

ާކަނަޑއަޅ ފަ ާމިުމސ ރަ ާމިއޮތީ ާައޅުގަނޑުމެންެވސް ާތެެރއިންނޭ އި.ާއެމިންގަނުޑގެ

ާ ާއަުޅގަނޑު ާމަސައްކަތަކަށްއެހެންވީމ ، ާޕ ޓްޓައިްމ ާމިއީ ވ އިުރާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި

ާެއއްކަންާމިކަނޑައެޅިަފއިވ ާމުސ ރަައކީާއެހަމަތަކުގެާމަތީންާކަނޑައެިޅފައިވ ާމުސ ރަ

 2230ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާަކއުންސިލްެގާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމްާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމީޑިއ  ާމޯލްިޑވްްސ ާރައީސް. ާާޢިއްޒަްތތެރި

ާއަިދާާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމް ާކަނޑަެއޅި ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާރަީއސް ާނައިބު ާރައީސ 

ާޤ ނޫނުގަިއާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރިހަމަގޮތުަގއި ާއެންމެ ާއޭގެ ާކައުްނސިލް ާމީޑިއ  މޯލްޑިވްސް

ާވަރަްށާބަޔ ންކުރ ގޮުތގެމަ ާމިއަދަށްވެސް ާިމއަދުން ާހިނގަިއގަތުމަކީ  2235ތީން

ާމިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދަންނަވަން. ާއަުޅގަނޑު މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ާވ ހަކަތަުކގެާ ާދެކެވޭ ާގުޅިގެްނ ާރިޕޯޓ  ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި މުސ ރައ ިއގުޭޅގޮތުން

ާއެކައު ާހިމެނިވަަޑއިަގންނަވ  ާކައުންސިްލގައި ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިްވސް ންސިަލީކާތެރޭގައި

ާޕ ޓްޓައިމްާ ާނުވަތަ ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާމެންބަރުންތަކެއް ާޕ ޓްަޓއިމް އެއީ

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަދެެކވޭތީ ާސިަފވ ގޮތަށް  2240ކައުންސިލެްއެގގޮތުަގއި

ާަކއުންސިލްެގާ ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިވްްސ ާމިޖެހެނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ހައިރ ންވަން.

ާއަިދާޤ ނޫނުގައިާހިމެނޭާކައުން ސިްލގެާމަޤްޞަދުތަކަށްާބައްަލވ ލެްއވިކަމުަގިއވިޔަސް

ާ ާއެޤ ނޫނުގެ 2ާާއެއީ ާޤ ނޫނުގެ ާމިދެންނެވި ާމ ްއދ .ާހަމަ ާމ އްދ ަގިއ10ާާވަނަ ވަނަ
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ާަބއްލަވ ލެްއވިކަުމގަިއވިަޔްސާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ާކައުންސިލްގެ ހިމެނޭ

ާަވޒީފ އެ ާޕ ޓްޓައިމް ާމިއީ ާހަމަޔަޤީނުންެވސް ާކުޑަުކަޑާއަޅުގަނޑަކަށް ާނުވަތަ  2245ކޭ

ާދެންނެވޭކަށްނެތް.ާ ާމަސަްއކަެތކޭ ާކުަޑކުޑަ ާކުރަންޖެހޭަވރުގެ ޢުޖޫރައެއްަގއި

ާމީޑިއ ެގާ ާއެކުަލވ ލެިވފައިވ ގޮތުން ާކައުންސިލް ާޤަބޫލުކުރަން،ާމީޑިއ  އަޅުގަނޑުެވސް

ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ އިުރާ ާބޭފުޅުން ާމަސައްކަތްކުަރްއވ  ާދ އިރ ތަުކަގއި އެކި

ާމިީއާާއެބޭފުޅުންގެ ާއެއުސޫލުން ާއެހެންީވމ ، ާހުންނ ނެ. ާވަޒީފ ތައްވެސް އެހެނިހެން

ާއަދ ކުރަންާ ާމިމަްސޢޫލިއްޔަތު، ާއެހެންނަމަވެސް، ާބުނެވިދ ނެ. ާަވޒީފ އެޭކ  2250ޕ ޓްޓައިމް

ާޙ ލަތެްއަގއިާ ާއެްއވެސް ާިމއީ ާބަލައިލ އިރު ާވ ިޖބުތަކަށް ާމަސްޢޫލިއްޔަތ އި މިޖެހޭ

ތ އަކުާއެއްާދުވަހުާނުވަތަާމަހަކުާއެއްދުވަހުގަިއާޕ ޓްޓައިމްާވަޒީފ ެއްއގެގޮުތަގިއާހަފް

ވަދެލ ފައިާއިށީނދެލ ފައިާދެޭވވަރަށްވުރެާމ ބުރަާމަސްޢޫލިއްަޔތުތަކެއްާހަވ ުލވެފަިއވ ާ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމިދެންނެވި ާމިޖެހެނީ. ާދަންނަވ ލަން ވަނ10ާާަކައުންސިލެްއކަމުަގއި

ާމިަކއުންސިލަ ާއޭެގއިތުރަށްވެސް ާއަދި ާއަީލގަިއ، ާތަޙުޤީޤުކުރުމުގެާމ އްދ ގެ ާމިއީ  2255ީކ

ާކަންކަމ ާ ާއެިކއެކި ާމީިޑއ ގެ ާުގޅޭގޮތުން، ާމީޑިއ އ އި ާއ ދެ ާލިބިގެްނވ ، ބ ރުވެސް

ާލިބިފަިއވ ާ ާބ ރުވެސް ާތަޙުޤީޤުކުރުުމގެ ާޝަކުވ ތައް ާހުށަހެޅޭ ގުޭޅގޮތުން

ާުނވަތަާ ާޢުޖޫރައެއްަގއި ާުކޑަުކޑަ ާޕ ޓްޓައިމްގޮެތއްަގއި ާމިއީ ކައުންސިލަކަްށވ އިުރ

ާޕ ޓްޓައިްމާޢުޖޫރައަ ާމިީއ ާވ ހަކަނުދަްއކ ވެސް ާޢުޖޫރައިގެ ާނުބަލ ކަމުގަިއވިަޔސް ށް

ާއެވ ހަަކާ ާނުފެންނ ތީ ާައޅުގަނޑަށް ާޖ ގައޮތްކަމަށް ާބެލޭނެ  2260މަސައްކަތެްއެގގޮތުަގއި

ާބަލައިގެނެްއާ ާޢުޖޫރައަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުންވަނީ. ދަންނަވ ލަން

ާމިޖެހެނީކީ. ާމަސައްކަތްކުރަން ާއެމަަސއްކަުތެގާާނޫން އެހެންނަމަވެސް،

ާއަޅ ބަލ އިުރާ ާަވގުތ  ާހޭދަކުރ  ާއެމަަސއްކަތަށް ާއަދި ާވ ޖިބުތަްއ މަސްޢޫލިއްޔަތ އި

ާމިީއާ ާޢުޖޫރައެްއާބަލައިލުމެއްނެތި ާހޭދަކުރެވިދ ނެތޯ ާއެބަޔަަކށް ާވަގުެތއް ކިހ ވަރެްއގެ

ާކިހ ވަރަ ާޮކމިޓީން ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި ާއެހެންަކމުން، ާސުވ ެލއް.  2265ކަށްާއުފެދޭ

ާކޮމިޓީެގާ ާސުވ ލަކީ. ާއަުޅގަނުޑެގ ާވިސްނެވިންތޯ ާކިހ ވަރަކަްށ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ 

ާބޯޑްތަުކގެާ ާބައެއް ާިހމެނޭ ާރ އްޖޭގެ ާބައެްއ، ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާރިޕޯޓް މުޤައްރިރު

ާރިޢ ޔަތްކުރެއްިވާ ާއޮންނަގޮްތތަކަށް ާމިކަން ާޤައުމުތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާއަދި މުސ ރަތަކ 

ާއެ ާވިދ ުޅވި. ާތަފްޞީލަކަށްާވ ހަކަ ާއިތުރު ާކޮންމެވެްސވަރެްއެގ ާޭއގެ ހެންނަމަެވސް،

ާޤ ނޫނުންާ ާޚ އްޞަގޮތެްއަގއި، ާއެދެން. ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއަުޅގަނޑު  2270ގޮސްދެްއވުން



 85 

މިކައުންސިލްާއަދ ކުރަންާމިޖެހޭާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއާއަދ ކުރ ވަރުެގާއަދ ކުރެޭވވަުރެގާ

ާމިަކނޑައަުޅއްަވއިާ ާޢުޖޫރަެއއްތޯ ާއެއަްށވެްސާއެކަީށގެންވ  ާމިގެންނެވީ. ާކޮމިޓީން ގެން

ާރިޢ ޔަތްކޮްށާ ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާވިސްެނވީާ ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ  ާމިކަމ ދޭތެރޭގަިއ ާކޮމިީޓގަިއ ާމެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

ާއުން ާައޅުގަނުޑގެ ާރަނަގޅު. ާވަރަށް ާސ ފުކޮށްދެްއވިްއޔ   2275މީދަީކާކިހ ވަރަކަްށކަން

ާމިނިވަންކަމ އެކުާ ާއެކައުންިސލުން ާއަދި ާއުފެދި ާަކއުންިސލް ާމީޑިއ  މޯލްޑިވްސް

ާދަމަހައްޓ ާ ާމިނިވަންކަމ އެކު ާކަންތައްަތއް ާނޫްސެވރިކަމުގެ ާމީޑިއ ގެ ރ އްޖޭަގއި

ާރ އްޖޭެގާ ާއެއީ ާެއކައުްނސިލަކީ ާއަދި ާބ ރުއަުޅއްަވއިދެްއވުން. ާގެންިދއުމަށް ކުރިއަށް

ާރައްޔިތު ާމީިޑއ އިްނާއެންމެހައި ާމެުދވެރިެވގެން ާމީޑިއ  ާއ ެދ، ާޢިއްޒަތް ާއަބުރ  ްނގެ

ާަވިކާ ާހަމަތަކެއްގެމަީތގައި ާވަކި ާމީޑިއ އިން ާއަރައިނުގަނެ ާޢިއްޒަތަށް ާއަބުރ   2280އެފަދަ

ާ ާފެނިގެންާއުސޫލުތަެކއްގެމަީތގައި ާމީޑިއ  ާރ ްއޖޭގެ ާގޮުތގައި ާމީޑިއ އެްއގެ ޒިންމ ދ ރު

ާދަންނަވ ލަ ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ާއަޑުަތކަށްާދިއުން. ާއިވޭ ާމިހ ރުވެސް ާޖެހެނީ ން

ާމެންބަރުންގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިރުްނގެ ާކުޑަމިްނވަރުން ާއެންމެ ބަލ އިރު

ާއަުޅގަނުޑާ ާދ ތީ ާމީޑިއ ަތއް ާބައެއް ާހިސ ބަށް ާއަަރއިގަންަނ އިމްތިޔ ޒްަތކަށް

ާދުށުން.ާ ާއޮންނަތަން ާމީޑިއ ގެ ާޒިންމ ދ ރު ާއުންމީދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު  2285ހިތ މަކުރަން.

ާދުށުން.ާއަ ާއޮންނަތަން ާމިަޤއުމުަގއި ާމީޑިއ އެއް ާިމނިވަން ާއުންމީދުކުރަނީ ޅުގަނޑު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާާއ ދެ،ާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާައޅުގަނުޑވެސްާ`. ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ 

ާކޮމިޓީަގއިާވ ހަަކދެއްެކވުން:އިލްޔ ސްާލަީބބްާ ާމީމިމ ލިއްޔަތު ާމޯލްޑިވްސް ާމުސ ރަ ާމީހެއް.ާއަުޅގަނޑުމެން  2290ިޑއ ާާއިންނަ

ާނަ ާރައީސަށ އި ާމުސ ރަާާއިބުކައުންސިްލގެ ާެމންބަރުންގެ ާއަދި ރައީސް

ާރ އްޖޭެގާ ާައޅުގަނޑުމެން ާފަދައިން ާވިދ ޅުވީ ާމުޤައްރިރު ާއަުޅގަނުޑގެ ކަނޑައެިޅއިރު

ާކައުްނސިލްތަކު ާީމޑިއ  ާޤައުމުތަކުގެ ާބަެއއް ާއެހެން ާމެންބަރުންެގާއަވަށްޓެރި ގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާބެލުމުން ާއެބެލި ާަލްއވ ފަިއވ ނެ.ާދެން ާަބއްލަވ  މުސ ރައަށްވެސް

ާކޯޕަރޭޝަންސްތަކުެގާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ާހުންނަ ާއެބޭފުޅުންެގެވސް  2295ފ ހަގަކުރެވުނު

ާމުސ ރައ ިއާ ާބޭފުޅުންގެ ާދ އިރ ތަުކގެ ާއެހެން ާއަިދވެސް ާޑައިރެކްޓަރުންނ އި ބޯޑު

ެގާބައްަލވ ފައިާެއފަރަޤުާބަލ ފައިާއަުޅގަނޑުމެްނވެސްާއެކަންކުރީ.ާދެންާއިނ ޔަޔްަތކު
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ާމުސ ރަާ ާމެންބަރުންގެ ާކައުންސިުލެގ ާމީިޑއ  ާމޯލްޑިވްސް ާރ އްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން

ާފ ހަގަކުރެވުނުާ ާއަޅުގަނޑުެމންނަށް ާބެލުމުން ާބެލި ާައޅުގަނޑުމެްނ ކަނޑައެިޅއިރު

ާޯކޕަރޭޝަންސް ާބްރޯްޑކ ސްޓިން ާމުސ ރަާމޯލްޑިވްސް ާޑައިެރކްަޓރުންނަށްވުރެ ާބޯޑް  2300ގެ

ާކުރެވުުނާ ާތ ޢީދު ާއަުޅގަނޑު ާެއގޮތުން ާވިސްނިން. ާއަުޅގަނުޑ ާނުކުރުމަށް ބޮޑު

ާމީޑި ާެއއީ ާމުސ ރައަކަށް. ާނުވ  ާބޮޑު ާމެންބަރުންގެާއެއަްށވުރެ ާކަުއންސިލްގެ އ 

ާދުވަމަ ާކޮންމެ ާމަސަްއކަތަކީ ާއެކުަރްއވ  ާއެބޭފުޅުން ާއެބަހުރި ަހުކާސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ާއެބޭފުޅުްނާ ާމަސައްކަތެއްނޫން. ާކުރަންޖެހޭ ާތިބެގެން ާއޮފީހުގައި ާގޮސް އޮފީހަށް

ާގެންދެޭވކަހަލަާ ާުކރިއަށް ާއަދ ކުަރއްވަމުްނވެސް ާވަޒީފ ެއއް ާއެހެން  2305އެބޭފުޅުން

ާހ ލަތްތަކަށްާ ާިއޤްތިޞ ދީ ާދިމ ވެފައިވ  ާމިހ ރު ާރ އްޖެއަްށވެސް މަސައްކަތަކަްށވެފައި

ާމިހ ރަ ާމިހ ރުން ާއަުޅގަނޑަށްާބަލ ފައި ާދިނުމަކީ ާމުސ ަރއެްއ ާއެހ ބޮޑު ށް

ާތ ާފެންނަކަމަކަށް ާމިމުސ ރައަށް ާައޅުަގނޑު ާއިތުރަްށވެްސާނުވ ތީ ާޭއގެ ޢީދުކުީރ.

ާދެ ާކުަރްއވ  ާމަަސއްކަތް ާމީިޑއ ަގއި ާރ އްޭޖގެ ާބޭފުޅަކ ާއަޅުގަނޑު ތިން

ާލަފަާވ ހަކަދަްއކ ލިން ާއެބޭފުޅުންގެ ާދަނިކޮށް. ާމަޝްވަރ ކުރަމުން  2310އަކީެވްސާމިބިލުގެ

ާއަުޅގަނުޑާ ާވިދ ޅުވޭ ާނުދިނުން.ާބައެއްބޭފުޅުން ާމިކައުްނސިލަށް ާމުސ ރަެއއް އެހ ބޮޑު

ާ 2000ާާކައިރީ ާރަނގަޅޭ.3000ާާރުފިޔ ޭއވެސް. ާހަމަ ާރަީއސަށް ރުފިޔ ޭއވެސް

ާއަުޅގަނުޑާ ާފެންނަގޮތްކަމުަގއި ާރަނަގޅު ާއެންމެ ާމިބަލ ފައި ާައޅުގަނޑުމެން އެކަމުން

ާިމގޮތަ ާއަުޅގަނޑު ާބަލ އިުރާދެކޭތީ ާބޮުޑާމުސ ރައެއް ާއަޅުގަނޑު ާތ ޢީދުކުރީ.ާދެން ށް

ާބޯޑްާ ާކުންފުނިތަކުގެ ާބައެްއ ާބަލ ކަމަށްވ ނަމަ ާމިސ ލަކަށް  2315އަޅުގަނޑުމެން

ާ ާައޅުގަނޑުމެން ާބަލ ކަމަށްވަންޏ މުން ާމުސ ރަ ާ 10000ާޑައިރެކްޓަރުންނަށްދޭ

ާ ާމިބަލަންޖެހެނީ. ާމުސ ަރއަށް 10000ާާރުފިޔ ގެ ރުންެގާމެންނ15ާަރުފިޔ ައކީ

ާ ާއޮންނައިރު ާބަޖެޓަށ10000ާާްކައުންސިލެއް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާދެންޏ  ރުފިޔ 

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރ ނެ. ާއަސަރުަތކެއް ވަރަށްބޮޑެތި

ާ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާބަޖެޓުްނ ާއިން ާއަުޅގަނޑުމެނ41500ާާްކަނޑައަޅ ަފއި  2320ރުފިޔ 

ާ ާމުސ ރައަށް. ާމިބޭފުޅުންގެ ާކުރަނީ ާބަލ ފައިާމިޚަރަދު ާިމބެއްލުންތަކަށް އެހެންވީމ ،

ާއެބޭފުޅުންާ ާއެްއޮގތަކަށްވެސް ާދެން ާކަނޑައަޅ ފަިއވަނީ. ާމިމުސ ރަ އަޅުގަނޑުމެން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާގޮތަކުންނެްއނޫން. ާގޮންޖެހުމުގެ ާމަސައްކަތްތަުކަގިއ ކުރަްއވ 

ަލވަިއގެްނާމިބަލަނީާއެބޭފުޅުންާއެކުރަްއވ ާމަސައްކަތަކީާހަމަެއކަނިާމުސ ރައަށްާބައް
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ާއެ ާނޫންކަމަށް. ާމަސައކަތްތަެކއް ާއިޞްކުރަްއވ  ާޤައުމު ާއެކުރަްއވަނީ  2325ލ ޙުާބޭފުޅުން

ކުރެްއވުމަށްާކުރަްއވ ާމަަސއްަކތްތަކެްއގެާގޮުތގަިއ.ާެއގޮުތގެމަތިންާއަޅުގަނޑުާމިއަްށާ

ާތ ޢީދުކުރީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއަުޅގަނޑުާާޝުކުރިއްޔާ ާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާވ ަހކަދައްކ އިރު ާބިލަކަށް ާމިފަދަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި

ާދ އިރ އިންާާމްާއަްޙމަދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އިލްޙާ  ާމީޑިއ  ާައޅުގަނަޑކީ ާއައިުބވެްސވ ނެ. ާވަރަްށ  2330ވ ހަކަނުދައްަކއިފިްއޔ 

ާވަޒީފ އަދ ކުރަމުންާ ާނިންމުމަށްފަހު ާސްކޫލް ާައޅުގަނޑު ާޒަމ ންވަންދެން ވަރަށްގިނަ

ާއަުޅގަނުޑާދި ާދަންނަވ ނުލުމަކީ ާއެްއޗެްއ ާކޮންމެވެސް ާއަޅުގަނުޑ ާމީހަކަށްވ ތީ ޔަ

ދެކޭގޮުތގައިާވަރަށްާމުޙިންމުަކމެއް.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިމުސ ރައަށްާބަލ ލ އިރުާ

ރުފިޔ .5000ާާށްާއަޅުގަނޑަށްެވސްާމިތަފ ތުާކޮށްފައިވ ތީާަކއުންސިލްގެާރަީއްސކަމަ

 2500ާ2335ރުފިޔ .ާކައުންސިލްގެާއެހެންާމެންބަރުންނަށ4000ާާްއިބަށްާކައުންސިްލގެާނަ

ާޤަބޫލު ާއަުޅގަނޑަށް ާއެއީ ާއޮތުން ާއެހެންކަމުގައިާރުފިޔ  ާގޮތެއްނޫނޭ. ވިއަްސާކުރެވޭ

ާވޯޓުދޭނެާ ާައޅުގަނުޑވެސް ާގޮތަކަށް ާނިންމަވ  ާމެްނބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާިޚޔ  ާއަުޅގަނުޑގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާދަންނަވ ލަން. ާދަންނަވ ލަން.ާވ ހަކަ ާހަމަ ލު

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާމުސ ރައަކީ، ާދެއްވަންޖެހޭ ާމިބޭފުޅުންނަށް ާދެކެނީ އަޅުގަނޑު

ާކަމަށް.ާ ާމުސ ރަ ާައޅުގަނޑުމެންނަްށާލިބޭ ާލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ ާހަމަ  2340ރައީސަށްެވސް

ާއެއްވަރު.ާ ާހަމަ ާމުސ ރަ ާލިބޭ ާއެހެންވީމ ، ާިތިއންނަވަނީ. ާރައީސްކަުމގައި އެކަމުން

ާަކއުންސިއެހެންވީމ  ާެދކޭގޮުތގައި ާއަުޅގަނޑު ާހަމަާ، ާރައީސަށްެވސް ލްގެ

ާލިބިވަޑަ ާމެންބަރުންނަށްވެސ5000ާާްިއގަންަނވަންޖެހެނީ ާއ  ާހަމަެއއ ެއކު ރުފިޔ .

5000ާާ ާެމންބަރުންނަށް ާބޯުޑގެ ާައޅުގަނުޑ5000ާާރުފިޔ . ާއޮތުމަކީ ރުފިޔ 

ާއަުޅގަނޑުާ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާމުޙިންމުަކމެއް. ާވަރަށް ާމިކަމަކީާާދެކޭގޮުތގައި  2345ދަންނަވ ނީ

ާބޮޑުކަމެކޭ.ާ ާހީކުރ ަވރަށްވުރެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމެކޭ. ާޒިންމ ދ ރު ވަރަށް

ާމިއ އެުކާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދ ކުރ ަބއެކޭ. ާވަޒީފ  ާޒިންމ ދ ރު ާވަރަށް އެބޭފުޅުންނަކީ

ާމު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަެވލި ާބޭނުންވޭ ޙަންމަދުާނ ޒިމްާދަންނަވ ލަން

ާމިވަނީ.ާާގޮތަށްވިދ ޅުވީާ ާަކނޑައަުޅއްވ ަފއި ާވަިކވަެރއް ާބޯޑުންވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ީސ

ާމީޑިއ ާ ާމި ާައޅުގަނޑުމެން ާވ އިރު ާބޯޑުތަްއާކަނޑައަުޅއްވ ަފއި  2350އެހެންވީމ ،ާެއގޮތަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާޢަމަލުކުރެްއވުމަކީ ާދޭތެރޭަގިއާމިގޮތަށް ދެޭކގޮުތގަިއާކައުންސިލް،ާމީޑިއ 
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ަކމެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމީޑިއ ެވސްާދެއްވ ާމުސ ރައަީކާރަނގަޅުކަމެއްނޫން.ާރަނގަޅުާ

އެްއވަރުގެާމުސ ަރއަކަްށވެއްެޖްއޔ ާއަުޅގަނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާިމކަންތައްާރަނގަުޅވ ނެ.ާ

ާމިކަންތަކ ާ ާޮކމިޓީން ާކިހ ވަަރކަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ދެން،

ާކޮމިޓީން ާކުރިއަްށގެންދެިވއިުރ ާމިަކންތައް  2355މިކަމ ާާމަޝްވަރ ކުރެްއވިންތޯ.

ާމުސ ރައެކޭޯތާ ާމަޝްވަރ ކުެރއްވިތޯ.ާމުސ ަރއަީކާރަނގަޅު ާއެބޭފުޅުންނ  ކިހ ވަރަކަށް

ނުވަތަާކިހ ރަށް،ާމިމުސ ރަާަކމުދޭތޯ،ާމިކަހަލަާމުސ ރައެްއާތިމަންނަމެންާވިސްނަމޭާ

ާއަުޅގަނޑުާ ާމިދެންނެވީ، ާއެހެން ާދެކެވުނުތޯ. ާއެްއވެްސވަަރކަށް ާވ ަހކަ ކިޔ ފައި

ާމިއިން ާމިތ  ާމީިޑއ އިންާދެންމެ ާއެބައ ދޭ ާެއސް.އެމް.އެސްތަެކްއ ާގިނަ ާވަރަށް ދ 

ާރަނަގޅެއްނޫނޭ.ާ ާއެހ  ާމުސ ަރ ާމި ާއެބަކުަރްއވ  ާއެސް.އެމް.ެއސް ާބޭފުޅުން  2360ތަފ ތު

ާމިވ ހަކަތަްއާ ާހިތަށްއެރީ ާއެހެްނވީމ ، ާވިސްނ ށޭ. ާފުންކޮށް ާއަދި މިއ މެދުގައި

ާމެންބަރު ާމަޖިލިސް ާެއކަމަކު، ާދަންނަވ ލ ނަމޭ. ާނިންމ ގޮތަކަށްާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ން

ާއަޅުގަނޑުާހަމަާވޯޓުދޭނެާވ ަހކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  2365ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާމަޢުލޫމ ތުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާމުސ ަރފުޅ  ާރައީސްެގ  2370ާމަޖިލީހުގެ

ާނޫންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާރަނގަޅަކަށް ާމުޅިން ާެއއީ ާަޤބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަޅުގަނޑު ނުލިބިއޮތީމ .

ާމުސ  ާަރއީސްެގ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރަކަށްވުެރާކަންނޭނގެ. ާއ ަދިއގެ ރަފުޅު

ާާބޮޑުވ ނެކަމަށްާައޅުގަނޑަށްާެއނގިފައިާއޮތީ.ާުޝކުރިްއޔ .

ާ

ާ2375 

ާގެމަނަފުށީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިނީ ާޤަސްދުކޮށްެގން ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރަ ާއެކަން ާނިމުނީމ  ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނގަޅުކޮށްލަން.ާދައިރ ގެ

ާނުކުތ އެއްާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާނިމުނީމ  ާވ ހަކަދައްކ  ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ނިޒ މ ބެހޭ..
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ާއޮންނަހެން ާފ ސްކުރަްއވ ފައި ާމަޖިލީހުން އަރުވ ނަން.

 2380އޮންނަގޮުތގެމަތީންާމަޖިލީހުގެާރައީސ އިާނައިބުާރަީއސްގެާުމސ ރަ،ާއެއީާމަޖިލީހުގެާ

ާ ާމުސ ރަެއއް.ާމެންބަޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރު ާއަދަދެއް ާކޮންމެވެސް ރުންނަށްުވރެ

ާއަުޅގަނޑު...ާ ާރަނގަޅުކޮށްލ ނީ.ާޔަުއމިއްޔ ަގއި ާއަުޅގަނޑުމެން އެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަ

ާއިލްޙ މްާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާނުކުތ އެއް ބެހޭ

ާ.ާއަޙްމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން

ާ2385 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާވިދ ުޅވީމ ،ާާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެގޮތަށް ާމަނިކު ާމުސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ  ހުޅުހެންވޭރު

ދެންާރައްޔިތުންގެާތެެރއިންާަބޔަކަށްާޮއޅޭނެތީާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ލަން.ާއަުޅގަނުޑާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއިލްޙ މްާއަްޙމަދު

ާމަޢުލޫމ  ާތެދު ާސ ފު ާދެންނެވީ ާލިހަމަ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާއިނގޭތޯ.  2390ބުނުާތެއް

ާދެން،ާ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވަނީ. ާހަމަ ާރައީސަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި މުސ ރަ

ާކޮބައިކަެމއް.ާ ާބަޔަކީ ާމުސ ރަިއެގ ާއެދެްއވ  ާއިުތރުން ާނޭނގެ އަޅުގަނޑަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެނގިފަެއްއނުވޭާއިނގޭތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާަވރަށްާބޮޑަށް.

ާ 

ާ2395 

ާައއުމ ެއކުާާެކވުން:ސަތުންާވ ހަކަެދއްރިޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއައު ާމަޖިލީހުގެ ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ވ ާއްވ ަފއިމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީްނާމަޝްވަރ ކުަރއްވ ަފއިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަ

ށްާންނަމުސ ރައަށްާމަޖިލީހުގެާރައީސ އިާނައިބުާރައީސަށްާއަދިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރު

ާއޮޅުން ާއެމަޢުލޫމ ތު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފިލުވަންލިބިވަޑަިއގަންަނވަމުންދ ނެ.

ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާެއކަންކުެރއްވޭނެ. ާއިދ ރ އިން ާމަޖިލީހުގެ  2400ާބޭނުންފުޅުނަމަ

ާމެންބަރުާ ާޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްަޗންގޮޅި ާމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާަރއީސ ިއާާޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމައްޗަންާ ާަކއުންސިލްގެ ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިްވސް ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިއޮތްާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާިޢނ ޔަތ ބެހޭގޮތުން ާމުސ ރައ އި ާދެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާރައީްސ،ާއަިދ  2405ާނައިބު
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީަހށް ާބޮޑު ާހައިބަތު ާގެަނއިމ ާރުފ5000ާިބޮޑު، ާކަނޑަައޅަން ާމުސ ރަ ޔ ގެ

ާގަވ އިދ ާ ާޤ ނޫނ  ާބިދޭީސން، ާިމއުޅޭ ާރ އްޖޭގައި ާކޮްސވެއްޖަިއމު. ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ރުފިޔ .ާއެހެންެވ250ާާޚިލ ފަށްާވަދެގެންއުޅޭާބިދޭސީންގެާދުވ ލަކުާމުސ ރައަީކވެސްާ

ާަގއި ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމިއޮތްބޮުޑ ާކެތްނުެވގެން ާލަގޮނިޑއަްށ ާއަޅުގަނުޑ މުާހަމަ

ާހިތަށްއަރ ާ ާއަޅުގަނޑު ާމިނިންމ އިރުަގއި ާއަުޅވަިއގެން ާބޮލުގަިއ  2410އަޅުގަނޑުމެން

ާިވސްނ ލެްއވީާ ާކިހ ވަރަަކށްބ އޭ ާތެެރއިން ާބޭފުުޅންތަކުގެ ާހިމެނުނު މިކޮމިޓީގައި

ާމިދެންނެވީ.ާ ާހެކި ާނުވިސްނ ކަުމގެ ާޙ ލަތަށް ާައމިއްލަ ާޙ ލަތު. ާއަމިއްލަ އެމީހ ގެ

ާލަފ ކުރެޭވގޮތު ާޤ ނޫނާ އަޅުގަނޑަށް ާރ އްެޖއަށް ާއެއީ ާފެންނަގޮތުން ާއަޅުގަނޑަށް ން،

ގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާވަެދގެންއުޅޭާބިދޭސީާމަސައްކަތުާމީހަކު،ާެއމީހ ާއެދަނީާހެނދުނުާ

8ާާ ާހަވީރު ާފެށިގެން ާއެއްެޗއ6ާާްން ާހުރިހ  ާބޯފެން، ާދަރު، ާކޮއްތު، ާހަމައަށް.  2415އ 

ާ ާމަސ250ާާްއިތުރުކޮށްގެން ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ ާއޮތްކަންާރުފިޔ ައށް. ޢޫލިއްޔަތެއް

ާގެނެސްގެްނާ ާމަޖިލީހަކަށް ާބޮޑު ާހައިބަތު ާބޮޑު، ާމިފަދަ ާޔަޤީންކުެރވެނީ އަޅުގަނޑަށް

ފ ސްކުރަންާމުސ ރަާނިންމީތީވެ.ާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާެއދެންާއަދިވެސްާމިކަންާ

ާއެބޭފުޅުން ާއިތުރަށް ާނަމަވެްސ، ާމަޝްވަރ ކޮށްގެން ާއިތުރަްށ ާމުޠ ލިޢ ކުރުމަށްޓަކައި

ާއަެޅާ ާއެބޭފުޅުން ާނަމަެވސް ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާއިތުރު ާނަމަވެްސ،  2420ވިސްނުމަށްޓަކަިއ

ާބައްލަވ ލަްއވ ޭށާ ާނަމަވެސް ާވިއްިސވިހ ލިެވގެން ާނުކުމެ ާމަގުމަްއޗަށް ކުޑަކޮށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނޫން ާބޭރެއް ާރ އްޖެއިން ާކޮންމެހެން ާޙ ލަތު. ާމިއަދުގެ ރ އްޖޭގެ

ާރ އް ާޙ ލަތު، ާރ އްޖޭގެ ާއެަކކުާނަގަންވީީކ. ާރ އްޖޭގެ ާޙ ަލތު. ާކ ބޯތަކެތީގެ ޖޭގެ

އަނެކަކުާކައިިރއަށްާއ ދޭސްުނޮކށްާއެމީހ ާއަމިއްލަާހައްަޓއިގެްނާކެވޭނެާފެންވަަރކަށްާ

ާިވޔަފ ރިވެިރއެްއގެާ ާއަނެްއކ ެވސް ާޖެހޭނީ ާދ ންޖެހޭނެ.ާނުގޮސްފިްއޔ  ާމީޑިއ ެވސް  2425މި

ާއެ ާެވއްޓިެގން ާަފއިދަށަށް ާމަހުޖަނެއްގެ ާއެނޫންެވސް ާބުނ ތަނެއްާނުވަތަ މީހ 

ާއަުޅގަނުޑާ ާމިޑިއ ވެސްދ ން.ާެއޮގތަކަށްދ ކަށް ާމި ާބުނ ގޮތަކަށް ާއެމީހ  ވިިޑއޯކޮްށގެން

ާތިޔަހުރިހ ާ ާުކރެވިދ ނެކަން ާކޮންމެކަމެްއވެސް ާމެދުެވރިކޮށް ާމީޑިއ  ބޭނުމެއްނެތް.

ާއެންމެހައިާ ާއަޑުައއްސަވ  ާގ ތުން ާދުރ  ާމި ާއަދި ާމެންބަރުންނަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަިދާބޭފުޅު ާވައްޓ ލަްނވެސް ާސަރުކ ެރއް ާމިޑިއ އަކީ ާއެނގިލަްއވ ނެ.  2430ންނަށްވެސް

ާައޅުގަނުޑާ ާެއހެންވީމ ، ާެއކަތި. ާުކޅެޭވ ާބޮޑަށް ާއެންމެ އެހެންކަމެއްކުރަްނވެސް

ާހުރިހ ާ ާަބއްޓަންުކރެވޭނެގޮަތކަށް ާއެހެންގޮތަކަށް ާމިނޫން ާމިމުސ ރަ ބޭނުންވަނީ
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ާއަޅު ާވިސްނ ވަަޑއިގަުތމަށް. ާވަރަްށާބޭފުޅުންވެސް ާުފރުޞަތަށްޓަކައި ާދެްއވި ގަނޑަށް

ާައޅުގަނޑުވެްސާ ާމުސ ރައެއް ާމިހ ބޮޑު ާއެއީ ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ބޮޑަށް

 2435ާބޭނުންކޮށްގެންާބޭކ ރުާަވގުތުަނގ ލަންާއަުޅގަނޑުާޤަސްެދއްާނުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުާާهللاކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަްށާޝުކުރިއްޔ  ާމީޑިއ އަށް ާމިއަދު ާގަނޑުމެން

ާރޯެލއްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:މަޢުސޫމްާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާޑިޮމކްރެީސގެ ާދޭންެޖހިފައިމިވަނީ.ާެއއީ ާއަހައްިމޔަތުކަމެއް ބޮޑު

ާއެންމެާ ާމީިޑއ ގެ ާދަނޑިވަޅެްއގައި ާއަންނަ ާމިހެން ާއަންނ ތީ. ާކުޅެމުން މީޑިއ އިން

ާަކއު ާމީޑިއ  ާުކޅެންތިބި ާދައުރެއް ާމުސ ރަތައްާއިސް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި  2440ންސިލްއަށް

ާކުޑަޭއާ ާހައިރ ންވ ހ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުެވސް ާބަލ އިރު ާޖުމްލަކޮށް އަޅުގަނޑު

ދެންނެވޭނީ.ާެއއީާއަުޅގަނޑުމެންާކައިިރާއެހެންާަޤއުމުތަކުެގާކަންތައްާެބއްެލވިއިުރ،ާ

ާތަންކޮޅެއް ާކޮމިޓީން ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާހެދިކަމުގަިއވިަޔސް ފުންކޮްށާާބަލ ފައި

ާމީޑިއ ާ ާކޮމިޝަނަށް، ާމީޑިއ  ާއެ ާހަމައެކަނި ާއެއީ ވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެޭއ

ާލިބޭާ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާއެެހން ާުއޅުްއވ  ާއޭގައި ާދެން، ާމުސ ރަތޯ. ާލިބޭ  2445ކައުންސިލަށް

ާބޭފުޅުންާ ާގިނަ ާއުޅުްއވ  ާމީިޑއ ަގއި ާއ ދެ،ާރ އްޭޖގައި ާކޮބައިތޯ. ާމުސ ރަައކީ އަނެއް

ާލިާ ާކަންނޭނެގާއ ޓިކަްލއެއް ާޖީބުން ާއެބޭފުޅުން ާފަހަރު ާގިނަ ޔުްއަވއިގެްނ

ޚަރަދުކުރައްވަންޖެހެނީާއެނޫހުަގއިާޖަހަން.ާރޭޑިއޯަގއިާުއޅުްއވ ާޖަރނަލިސްޓުންވެސްާ

ހަމަާއެހެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިެދންނެވީ،ާޖަރނަލިސްޓުންނަށްާއެކަީށގެންވ ާއިންކަމެްއާ

 2450ކުންނުދެއޭ.ާެއއީާސަބަބަީކވެސްާހަމަާއެާޕްރޮފެޝަންގެގޮތުންާރ އްޖެއަށްާއަދިާލިބެމަ

ާއެްއޗެހިާ ާސަރިކުއލޭޝަންއ  ާއެނޫސްތަކުގެ ާމަދުކަުމން ާމީސްކޮޅު ރ އްޖޭގެ

ާމިހ ުރާ ާއަެނއްކ  ާއެދަނިޑވަުޅގަިއ ާއަދި ާނޯންނަނީ. ާއެކަހަލަކަމެްއވ ން ކުޑަކަމުން

ާޢިނ ޔަތްތަްއވެސް،ާ ާއޮތް ާނޫސްަތކަށް ާސަރުކ ރުންވެސް، ާމިފެންނަނީ އަޅުގަނޑަށް

ާކަންތައްދ ާނޫސް ާބަންދުވ ކަަހލަގޮތަކަށް ާދޮރުތައްވެސް ާއ މްދަނީގެ ާލިބޭ ތަކަށް

ާއެއްަބިއާ ާކައުންސިްލގެ ާމިއީ ާއ ދެ، ާޖަރނަލިސްޓުންނަށް ާއެހެންވ އިރު،  2455ވަގުެތއް.

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުން. ާހިމެނޭ ާތެރެއިން ާމީޑިއ ގެ ާހަމަ މިހިމެނީ

ާރަނގަޅަ ާއެއަށްވުރެ ާއަދ ކުެރޭވާލިބިދޭންޖެހޭނެއޭ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާއެބޭފުޅުންގެ ށް

ާމިއޮތްާ ާމިހ ރު ާހަމަ ާހުށަހަޅަނީ ާައޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމުސ ރަެއއް. ފެންވަރެްއގެ
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ރިޕޯޓުގައިާއޮތްާއަދަދުތައްާއަުލންާމުޠ ލިޢ ކުރުމަށްާއަނބުރ ާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވ ލަން.ާ

 2460ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުގަނޑުެވސްާހަމަާމިބިލު،ާމިާކޮމިޓީގެާާަބރުާޢަލީތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންާ

މިހުށަހަޅ ާރިޕޯޓ ާދޭތެރޭާއެއްެޗއްާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތަކަްށާމިއެދުނީ.ާއަުޅގަނުޑާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާވަީޙދު

ބުާރައީސްާއަދިާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާމޯލްޑިވްސްާމީޑިއ ާކައުންސިްލގެާރައީސ ިއާނައި

ާކޮމިޓީންާ ާމ ލިއްޔަތު ާކަނޑައެޅުމ މެުދ ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި  2465މެންބަރުންނަށްދެވޭ

ާބަލައިގަެނާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއްެވސްގޮަތކަށް ާރިޕޯޓަކީ ާމި ނިންމެވި

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާމިޑިއ ައކީ ާސަބަބަކީ، ާރިޕޯޓެއްނޫން. ފ ސްކޮށްގެންވ ެނކަހަލަ

ާ ާއޮންނަ ާނުދައްކ  ާއެހެްނވީމ ،4ާާތެރޭގައި ާޤައުމެއްގަިއވެސް. ާކޮންމެ ާބ ރު ވަނަ

ާކައުންސިެލއްެގާ ާިތއްބަވ  ާތަނެއްގައި ާމުހިންމު ާއެފަަދ ާމަޤ މެއްަގއި އެފަދަ

ާމުސ ަރއަީކާ ާމިދެއްވ  ާމެންބަރުންނަށް ާަރީއސަށ އި ާނައިބު  2470ރައީސަށ ިއ

ާކަން ާމިކަހަލަ ާދުނިޔޭގެ ާއަދި ާމިކަމުގައިެވސް ާޕްރޮފެޝަނަލީ ކަންާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ާމިާ ާމިގޮތަށް ާަދންނަވ ނީ ާއަުޅގަނުޑ ާިވސްނިަކމުގަިއވިޔަްސ ާނިސްބަތުން ކުރ 

ާމަސައްކަތްތަްއވެސްާ ާޒިންމ ދ ިއރު ާއެކުރަްއވ  ާއެބޭުފޅުން ާެއއީ ފ ސްވެއްެޖއްޔ 

ާމިާ ާވެގެންދ ނީ.ާއަޅުގަނޑު ާމަލ މ ތަކަށޭ 12ާާކުރެވޭނެ ލ ރީެގގޮތުންާމ85ާާިރުފިޔ 

ާކައުންިސލްގެ ާހަދ ލިޔަސް ާޑޮލަރަށް ާމިޖެހެނީ ާބޭުރ389.1ާާާރައީސަށް  2475ޑޮލަރު.ާމިއީ

ާވ ހަކައެްއާ ާމިކަހަލަ ާަކއިީރގަިއ ާއެޑިޓަރެއް ާއެހެން ާމިޑިއ ެގ ާނުވަތަ މީހެއްކައިރިން

ާއިނގޭތޯ.ާ ާވެގެންދ ނެ ާމަލ މ ތަކަށްވެްސ ާޤައުމީ ާމިއީ ާއަުޅގަނޑު ދައްކައިިފއްޔ 

މެންބަރުވެސްާދެއްެކިވާާއެހެންވީމ ،ާހަމަާމައްޗަްނގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރި

ާހަމަާ ާަޙޤީޤަތުގަިއވެސް ާތ އީުދކުރަން. ާވަރަށް ާހަމަ ާައޅުގަނޑު ވ ހަކަފުޅަށް

ާއަިއކަމުަގއިިވޔަްސާ ާސަޖެޝަނެްއ ާމިކަހަލަ ާކޮމިޓީެއއްަގއި  2480އަޅުގަނޑުމެން

ާކޮންމެހެންާ ާފޮނުވުމަކީ ާިރވިުއކުރަން ާއޭތި ާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކު އަޅުގަނޑުމެން

ާލިބޭ ާކުރިއެރުމެްއ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއިތުރު ާހަމަ ާއެއީ ާބަލިފައެއްނޫން.

އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުާއެދެްނާމީތިާހަމަާރިޖެކްޓްކޮށްާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވ ލަން.ާއަިދާ

ާމިހުންާ ާތަންތ ނގަިއވެސް ާބޭރު ާމި ާކޮމިޓީންވެސް ފޮނުވ ލުމަށްފަހު

ާރ  ާއަދި ާރިޢ ޔަތްުކރައްވ  ާކޮންެމވެްސވަރަކަްށވެސް  2485އްޖޭެގާމިންގަނޑުތަކެްއވެސް
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ާހަމަޖެހިފައިވ ާ ާމުސ ރަ ާތަންތަނުގެ ާއެހެން ާމިފަދަ ާރ އްޖޭެގ ާއަދި އިޤްތިޞ ދަށ 

ާއުުޅއްވ ާ ާމީޑިއ ގައި ާިމ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއަދި ާވިސްނ ަވޑަިއެގން އުސޫލުތަކަށް

ާހުންނަާ ާއިންކަމްާނުވަަތާރ އްޭޖެގާނޫސްތަކުަގއި ާއަމިއްަލާއެ ާއެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން

ާކޮންމެ ާައޅުގަނޑަށް.ާމުސ ރަތަކަށްވެސް ާމިކަނޑައަޅަން ާރިިވއުކުަރްއވ  ެވްސވަރަކަށް

 2490އަޅުގަނޑަށްާހަމަާެއްއވެސްވަަރކަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާއަދަދުތަެކއްާނޫންާމިއީ.ާމިއީާހަަމާ

ާބޭފުޅުންނަްށާ ާމަަސއްކަތްުކރައްވ  ާމީޑިއ ގެ ާމިިޑއ އަށ  ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ާމަލ މ ތަކަށްވ ނެ.ާއެހެން ާކުރެވޭނެ ާމިގޮތަށްކޮށްގެްނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީމ ،ާމިކަން

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާޒިންމ ދ ރުވ ންޖެހޭނެ. ާއެއަްށވުރެ ާއަޅުގަނޑުމެން ނުވ ނެ.

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތިން. ާހުށަހަޅ ކަށް ާވަިކވަެރްއ ާއަުޅގަނޑު އެދެނީ

ާއެްއޗެއްނޫން.ާ ާޙަޖަމްކުރެވޭނެ ާމި ާއެްއވެްސވަރަކަށް ާހަމަ  2495މިހުރިވަރުތަކަކީ

ާމިޤައުމަށްވެސްާމީގެސަ ާމީިޑއ ައކަްށނޫން. ާރައްދުވަނީކީ ާމަލ މ ތް ާހަމައެކަނި ބަބުން

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާމިފ ސްވެއްޖެކަމުަގިއވަނީނަމަ ާމިޮގތަށް ާސަބަބަީކ، ރައްދުވ ނެ.

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާލިބޭ ާމިޤައުަމށް ާެއއީ ާުކރިމަތީގަިއވެސް ާމީޑިއ ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް

ާޒިންމ  ާއެހެންވީމ ، ާމީތިާހުތުރަކަށްވ ނެ. ާކަންަކންކުރުމަށްޓަކައި ދ ރުކަމ އެްއކޮށް

ާމިމަޖިލީހުގައިާ ާހަމަ ާއަދި ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުގަނޑު ާފޮނުވ ލަްނ ާކޮމިޓީއަށް  2500އަލުން

ާމިންގަނޑުތަކަށ ާ ާއިންޓަނޭަޝނަލް ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާބޭފުޅުންވެސް އެހެން

ާ ާއަމިްއލަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާޭބފުޅުންގެ، ާމީޑިއ ގެ ާމި ާރ އްޭޖގެ ާހުންނަާއަދި މުސ ރަތައް

މިންގަނޑުތަކަށ އިާނޫސްނޫުހެގާއިސްކޮށްާިތއްބަވ ާބޭފުޅުްނެގާމުސ ރަތައްާހުންނަވ ާ

ާޑެފިނީޓްވަރަކަްށާ ާތަންޮކޅެއް ާރިޢ ޔަްތކުރަްއވ  ާެއްއޗަކަށް ާމިހުރިހ  މިންގަނޑުތަކަށ 

ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ  ާއައުމަްށާއެދޭވ ހަކަ ާއެއްބަސްެވިވގެން  2505ާމީތި

ާރައީސް.ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަމުންާވިދ ުޅިވާއެގޮތަށްާހުށަހެޅުްއވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކެލ  ާޭއގެކުރިން ާވ ހަކަ. ވަނީާމަޢުސޫމްهللا

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއހެންވީމ ، ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި. ާވ ހަކަފުއެގޮތަްށ  2510ޅުަގިއާބަރުގެ

ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޫޑ ނޑުާތ އީދުކުރެްއވިކަމަށްތޯ.

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.
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ާ

ާވ ހަކަާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީ ާތ އިދުކުރ  ާއެހުށަހެޅުމަށް ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހަޅ ފައިވ ކަުމގަިއަވނީނަމަ ާއ ދެ،

 2515ާނަވަން.ާދަންާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާވަީޙދު

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމޯލްޑިްވސްާމީިޑއ ާަކއުްނސިލްގެާަރއީސ ިއާއަިދާާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ

ާެއއީާާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ  ާމުސ ރަ ާމިކަނޑައެިޅފައިވ  ާމެންބަރުންނަށް ާއިތުުރ ާއަިދ ާރައީްސ، ާނައިބު

ާވިސްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަެދއްާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަީށގެންވ  ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުގެ ނ ލަންޖެހޭނެ،

 2520ާރުފިޔ ާހަސ50ާްަލއްކ5ާާައެބަދޭާއަހަރުދުވަުހާހުރިގޮތަށްާބަލ އިރު.ާގ ްތގަނަޑކަށްާ

ާއެހެ ާމީގެއިތުރަށް ާއަދި ާބަލ އިރު. ާނިސްބަތުން ާއަހަރުެގ ާޚަރަދުވޭ ާއެބަ ްނާވަރު

ާކަ ާއަންނ ނެ ާއުފެދިގެން ާހަމަ ާއެހެންކައުންސިލްތަަކކީވެސް ކަމުން،ާއުންސިލްތަކެއް.

ާޕ ޓްޓައިމް ާބަލ އިރުަގއި ާހުރިގޮތަށް ާމިވަގުތު ާހ ލަތު ާމ ލީ ާުނވަަތާއަޅުގަނޑުމެންގެ

ާކޮންމެވެސް ާނޫނީ ާނޫހެއްގައި ާކޮންމެވެސް ާމިއީ ާމެންބަރަކީވެސް ާކޮންމެ ާމިއިން

ާ ާބޭފުޅުންނަށްވ ހިނދު ާމަސައްކަތްކުރ  ާތަނެއްގަިއ ާއެހެން  2525ނަށްާންމިބޭފުޅުޒިންމ ދ ރު

ާދ އިރ އަކުންާ ާވަޒީފ ދ ކުރ  ާމިބޭފުޅުން ާއެލަވަްނސްތަކަކީ ާޢިނ ޔަތ އި ވެްސާއިތުރު

ާުއސޫ ާމި ާމުސ ރައަކީ ާމި ާއެހެންނަކަމުން، ާޢިނ ޔަތްތަކެއް. ާއަންނ ނެ ލުންާލިބެމުން

ާ ާއެހެންކަމުން ާނުދެކެން. ާައޅުގަނޑު ާމުސ ަރއެްއކަމަކަށް ާުކޑަ މަާހަބަލ އިރުަގއި

މަށްފަހުާޅަށްާކޮމިީޓންާދިރ ސ ކުރުސ ރައަކީާވަރަށްާރަނގަފަިއވ ާމުމިހ ރުާކަނޑައެޅި

ާ ާަކނޑައެޅިފަިއވ  ާދެެކވިގެން ާވ ހަކަ ާކޮންެމވެްސވަރަކަށް  2530ސ ަރާމުއެބޭފުޅުންނ ވެސް

ާހަމަޖެ ާމިކަން ާއެްއގޮތަށް ާރިޕޯޓ  ާމި އްސުމަށްާކަމުގަިއާައޅުގަނުޑވެްސާޤަބޫލުކުރ ތީ

 ީއސް.ާކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައަޅުގަނޑުެވސްާތ އީދުކުރ ާވ ަހކަާދަންނަވަން.ާޝު

ާ

ާޢިއްާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާހިމެޭނާ`. ާކޮމިީޓގައި ާމ ލިްއޔަތު ާައޅުގަނޑަީކވެސް ާރަީއސް، ާޒަތްތެރި

ާމިީއާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާައޅުގަނޑު ާކަނޑައެުޅއްުވމުގައި ާމުސ ރަތައް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި  2535މެންބަރެއް.

ާހިތްހަ ާދަންނަވ ފައި.ާއެކަމ  ާކޮމިޓީގައި ާއޮންނ ނީ ާއެވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު މަނުޖެހޭތީ

ާއަުޅގަނޑު ާރަީއސް، ާމެންބަރުންާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ވަރަށްާާހިތުން

ާގޮތްަތއްާ ާދެކެވަަޑއިގަންަނވ  ާމިކަމ މެދު ާއެބޭފުޅުންެގ ފުރިހަމައަށް

ާެއއްކަެމއް ާއުފ ކުރ  ާމިއަދު ާއަުޅގަނޑު ާމިކޮމިީޓާާފ ހަގަކޮށްދެްއވައިފި. އެަބއޮތް.

ާނެތްކަން.ާ ާލައިނެއް ާޕ ޓީ ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާވ ހަކަދެކެޭވއިުރ  2540ރިޕޯޓ މެދު
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ާއި ާެއއ  ާބޭފުޅުންނ އި ާހުށަހެޅުއްވި ާތެރެއިން ާހެއްދެވިާނއަޅުގަނޑުމެންގެ ދިކޮޅު

ބޭފުޅުންނ ވެސްާެއއްާޕ ޓީާބޭުފޅުންނަށްާވެފައިާިމއޮތީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިީއާއަުޅގަނުޑާ

ާވަރަށް ާރޫޙެއްަގއިާދެކެނީ ާމިހ ރުާާދ ާރަނގަޅު ާއެހެންވީމ ، ާރިޕޯޓެއްކަން. ކޮމިޓީ

ާ ާބެހޭގޮތުން ާމުސ ރަތަކ  ާވިސްނ ލަނ2ާާްމިހުށަހެޅިފައިވ  ާައޅުަގނޑުމެން ނަޒަރަކުން

ާއަސަރެއްތޯ.ާ ާކޮން ާކުރ ނީ ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާބަޖެޓަށް ާމުޅި ާޖުމްލަކޮށް  2545އެބަޖެހޭ.

ާމިހ  ާމަސްޢޫލިއްޔަތ އި ާމި ާވަކިަވކިން ާޚ އްޞަކޮށްާދެން ާއަުޅަގނޑުމެން ރު

ާ ާއެކަނޑައަޅ ފަިއވ  ާދިނުމަށް ާމެންބަރަކަށް ރުފިޔ އިން.2500ާާކައުންސިްލގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަނޑަކީާއަބަދުވެްސާބޮޑުާމުސ ަރާކަންކަމުަގއިާދިނުމަށްާ

ާބެީލާ ާއަުޅގަނޑު ާުއސޫލުން ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާައޅުގަނޑު ާއެހެނީ ާމީހެއް. ތ އީދުކުރ 

ާވެދ ނެއަޅު ާއުނިކަމަކަށް ާެއއީ ާކޮިށވުމަކީ ާފަހަރެއްަގއި ާިވސްނުން  2550.ާގަނޑުެގ

ާއެ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާދޭކަށ2500ާާްހެންނަމަވެސް، ާމެންބަރަކަށް ރުފިޔ 

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާކަމަކަްށނުވި. ާތ އީުދކުރެވޭ ާއަުޅގަނޑަށް ާއެއީ ޤަބޫލެއްނުކުރެވުނު.

ާކޮމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމުޤައްރިރ  ާމެންބަރުންާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ޓީގެ

ާއެާ ާކުރަްއވ ފައި ާދިރ ސ ތައް ާއަދި ާދައްކަވ ަފއި ާވ ހަކަފުުޅ ާއަދި ވިސްނަވ ަފއި

ާއެކަމ ާ ާއަުޅގަނޑުެގ ާޤަބޫލުނުކުެރވޭީތ ާއެކަން ާައޅުަގނޑު  2555ނިންމެވިކަމުގަިއިވޔަސް

ާރިޕޯްޓަގއިާ ާއެކަން ާއަުޅގަނޑު ާއަޅުގަނުޑގެ ާބުނެ ާކަމަށް ާއިޙްތިޖ ޖުކުރ  އަޅުގަނޑު

ާނޫންާ ާނެތްކަމެއް ާހަމަ ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު ާއެެދނީ. ާއަޅުގަނޑު ހިމ ދިނުމަށް

ާއިތުރަްށާ ާައޅުގަނޑުމެން ާމިކަމ މެދު ާގެންގޮސް ާއަނބުރ  ާކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން

ާހަމަާ ާެއއީ ާގެަނއުންވެްސ ާމުސ ރަ ާމި ާހަމަ ާއަނބުރ  ާއަދި ާވިސްނ  ފުންކޮށް

ާއެހެ ާިދރ ސ ކުރުމަށް. ާއަުޅގަނޑުމެން ާހިތުންާއޮތްކަމެއް ާއަުޅގަނޑު  2560ންނަމަވެްސ،

ާއެވަނީާ ާނ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި މިހ ރު

ާލިބިފަ ާތ ީއދުވެސް ާެއއަށް ާއަދި ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ވަނީ.ާއިާހުށަހެޅުއްވުމެއް

ާއެއްގޮތް.ާ ާވިސްނުންހުރި ާމަޖިލީހުގެ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑުގެ ާެއއީ އެހެންނަމަވެސް،

ވެސްާައޅުގަނޑުާަމޖިލީހުގައިާއަެނއްާހުށަހެޅުމެއްާއެބައޮތްާިމއީާއަނބުރ ާއެހެންނަމަ

 2565ކޮމިޓީއަށްާފޮނުވ ާދިރ ސ ކުަރން.ާއަުޅގަނޑުާހިތުންާއެީއާމީގެާރަނގަޅުާގޮތްކަމަްށާ

އަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާދެންާއަޅުގަނޑުމެންގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހުށަހެޅުއްވިާ

ާއަޅުގަނޑު ާއަލުންާހުށަހެޅުއްވުންތައް ާފޮނުވުމުން ާމިކޮމިޓީއަށް މެން
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ާމިއަދުާ ާދެކޭގޮތުަގއި ާއަޅުގަނުޑ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަުޅގަނޑު ދިރ ސ ކުރެވޭނެކަމަށް

ާގިނަާ ާތ އީދުކޮށްގެން. ާމީޑިޔ އަްށ ާމިތިބީ ާތަކެއް ާމެންބަރުން ާގިނަ އަޅުގަނޑުމެން

ާެއގޮތަށްާ ާޤަބޫލުކޮށްގެން. ާމުހިންމުކަން ާމީޑިޔ ެގ ާމިތިބީ  2570ުރާއިވީޕ ޓީތަކުން

ާއެާ ާބަލައިގަނެ ާކައުންސިލެއްަކމަށް ާމުހިންމު ާަކއުންސިަލކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާފަރ ތްތަކުްނާ ާބައެއް ާމީިޑޔ ެގ ާޢިްއޒަތަތައް ާއަބުރ  ާައޅުގަނޑުމެންެގ ކައުންސިލުން

ާބަޔަކީވެްސާ ާއޮތް ާކޮންޓްރޯލްކުރަން ާއަރަިއގަންނަމުންދ ހިނދު އުސޫލުތަެކއްނެތި

ގަނޑުމެންގެާއިމްިތޔ ޒުާކޮމިީޓގެާއިތުރުންާއޮންނ ނެާމިކައުންސިލު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުާ

 2575ާދޭތެޭރގަިއވެސްާރަނގަުޅގޮތަކަށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކައުންސިލ އިާމިާކައުންސިލު

ާނިންމަ ާއެގޮތަށް ާދެއްވުދެކިވަަޑިއގެން ާއެދޭކަމަކަށްާއި ާއަުޅގަނުޑވެސް ވ ީތާމަކީ

ާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަފުުޅގައިާމަަޑވެިލާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެާެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާހުށަހެޅު ާހުށަހެޅުއްވި ާނ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާތ އީދ އިރ ގެ  2580ދުާމަށް

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއަީމންޢ ންމު ާއެހެންނަމަވެސް، ާވިދ ުޅވި. ލިބިފައިވ ކަމަށް

ާގެމަނައިޝ ރ ތްކުރަާ ާނެތްކަމަށް. ާލިބިފަިއ ާއަދި ާތ އީދު ާއެ ާވިދ ުޅވަީނ ފުށީާއްވ 

ާވ ހަކަފުުޅގަ ާދެއްކެވި ާއަޙްމަދު ާއިލްޙ މް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިޕޯޓަދ އިރ ގެ ްށާއި

ާއެދެ ާސ ފުޮކށްލަދެއްވުން ާެއކަން ާވިދ ުޅވެފަިއވ ތީ ން.ާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށް

ާގެމަނަ ާމިއަުރވަނީ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2585ާފުށީ

ާއަޙްމަދުާއިލްޙ މަށް.ާ

ާ

ާތ އީދޭާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާގެމަނަުފށީާ ާސީދ  ާޢިއްޒަތްތެާއަޅުގަނޑު ާނުދަންނަވަން ާރައީސް.ާއެހެން ާރި

ާފެންނަނީާއަްޙމަދުާއިލްޙ މްާ ާއަުޅގަނޑަށް ާދެްނ ާދ އިރ ެގާއެހެންކަމުަގއިިވޔަސް، ާކެލ  ާާމިހ ރު

ާޢަބްދުާޢިއްޒަތްާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާމެންބަރު ާތެރި ާކޮމިޓީއަށްާهللا ާހުށަހެޅުއްވ ަފއިވ ގޮތަށް  2590މައުސޫމް

ާއެާ ާބުއްިދވެރިގޮަތކީ ާއެންމެ ާފަދައިން ާެއިވދ ޅުވި ާޙަމްޒ  ާއަދި ާއީކަމަށްފޮނުވ ލުމަކީ

ާއިނގޭތޯ.ާ ާއެގޮތަށް ާވަނީ ާބޭނުންފުޅު ާނ ޒިމްވެސް ާދެން ާއެގޮތަށް. ފެންނ ތީ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާވ ހަކަފުޅުާާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  2595ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާގެންެދވިޔަސް ާލުިއގޮތެއް ާތަންކޮެޅއް ކަމަށްާއެާދެއްކެވުުމގައި

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެން ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއަދި ާހަމަ ާއެވ ހަކަ ާނުދޭތީ ާބަރުންގެތަން

ނަވަން.ާސްާވ ހަކަފުޅުާނުދެއްކެވުްނވެސްާއަުޅގަނޑުާއެދޭާވ ހަަކާދަންނަންފުޅުގަިއވެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާމިއަުރވަނީ ާފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު

 2600 ޙުސައިންާމުޙަންމަދަށް.ާ

ާ

ާލްޑިވްސްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާބަހުސްކުރެވެމުންާމިދ ާމޯާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާނަާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާަރއިސ އި ާކައުންސިްލގެ ާމުސ ރައ ިއާމީޑިޔ  ާމެންބަރުންގެ ާއަދި ާރައީސް ާއިބު

ާަމއްސަލަައކަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއް ާތަފ ުތވުން ާޚިޔ ލު ާމައްސަލަިއގަ ާކަނަޑއެޅުމުެގ ޢިނ ޔަތްތައް

ާކިޔުމުން ާމުސ ރަ ާކިޔޭތީވެ. ާމިހެން ާމުސ ަރ ާކަންނޭނގެ  2605މިހ ރުާާވެދ ނެ

ާ 2000ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާެވގެްނ3000ާާ، ާކަންނޭނެގ ާިމއީ ާނޫން. ާެއްއޗެއް ހަކީ

ާ ާމަހަކު ާކަމަކީ ާމިޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާއަޅުގަނުޑމެން ާދެން ފަހަރ1ާާުމިއުޅޭގޮަތކީ.

ފަހަރުާއަދިާުނވަތަާކޮންމެގޮތައްނަމަެވސްާޕ ޓްާަޓިއމްކޮށްާމަސައްކަްތކުރ 2ާާމަހަކުާ

ާމުސ ރަތޯ ާދެވެނީ ާހީވ ގޮތުަގިއާާބަޔަކަށް ާއަުޅގަނޑަށް ާމިވެސް އުޖޫރަތޯ.

ާއ ެދާ ާސަބަބު. ާއެއް ާމެދުވެރިވ  ާިދގުލުމަށް ާމި ާތެޭރގައި ާބަހުްސގެ  2610މިމައްސަލައިގެ

ާމިވ ގޮމުސ  ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާބޮޑުވާ ރަ ާފަރ ތ އި ާދެވޭ ާއޮންނަނީ ާތަކީ

ާފަރ ތަ ާއެލިބޭ ާިމއީ.އެްއޗެްއެގގޮތަށް ާއެްއޗެއް ާއޮންނަ ާކުޑަވ ގޮތަށް ެއއީާާށް

ާކޮމިީޓެގާ ާއަޅުގަނޑު ާމިއުޅެނީ. ާެވގެން ާބިންގަލަކަށް ާބަހުސްގެ ާމި ކަންނޭނގެ

ާމިކަމަށްާ ާކޮމިޓީން ާވިސްުނނީ ާައޅުގަނޑަށް ާއަހަމުންދިޔައިރު ާރިޕޯޓް މުޤައްރިރު

 2615އެކަށޭނަާމަސަްއކަތްތަެކއްާކުެރއްިވކަމަށް.ާއ ދެ،ާރ އްޭޖގައިާމިފަދަާބޮޑީތައްާއެންެމާ

ާ ާގިނަ ާގޮތެްއަގއި ާމިހުންނަާކައިރި ާތަކުަގއި ާކުންުފނި ާސިފަކުރަނީ ާމި މެންބަރުން

ބޯޑުތައް.ާއެގޮތަށްާމިހުންނަާޮބޑީތަކުަގއިާމުސ ރ ަތއްާކަނަޑެއޅިފައިާހުންނަާގޮތ ިއ،ާ

ާ ާައވަށްޓެިރ ާއަދި ާވިދ ުޅވި ާބެއްެލވި ާގޮތ އި ާމިފަދަާމަސައްކަތްކުރ  ޤައުމުތަކުަގއި

ާހިނގ ގޮކައުންސިލް ާމަސައްކަތްަތއް ާމިފަދަ ާެއއްޗެިހާތަުކގެ ާއުޖޫރަތަކ އި ތ އި

ާއޮންނަގޮތްާކަަމށްާވިދ ުޅވި.ާއެހެްނވީމ ،ާމިފަދަާކަންކަމުގެާމަްއޗަްށާ  2620ކަނޑައެޅިަފއި

ާމެންބަރެްއގެާ ާއެްއ ާބަލ ިއރު ާކަނަޑއެުޅއްވުމަށް ާމިކަނަޑއެުޅއްިވ ާދެން ބައްލަވ ފަިއ
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ާ ާމި ާފ ހަަގކުރެްއިވ ާމައްޗަށ15ާާްވ ހަކަފުުޅގައި ާެމންބަރުންގެ ވަރަކަށް

ާމަދުެވގެންާމި ާމިއީ ާބޮޑީ ާމި ާނުވަަތ ާކޮމިޓީ ާަކއުްނސިލް ާމި އެކުލެިވގެންވ 

ފަހަރުއޭ.ާދެންާގިނަވެގެންާަވކިާއަދަދެްއ1ާާބައްދަލުވުންާބ ްއވަންާމިޖެހެނީާމަހަކުާ

ާބަހުސްާ ާހަމަ ާައޅުގަނޑުމެން ާުސވ ލަީކ، ާއެެހންވީމ ، ާނެތޭ.  2625ކަނޑައަޅ ަފއެްއ

ާދަންނަ ާިނަޔތުގައި ާގެންދިއުމުގެ ާއެއްފަހަރުާކުރިއަށް ާމަހަކު ާކަމަށްވަްނޏ  ވ 

ާކަމަށްެވއްޖިްއޔ  ާހީވ ގޮތުަގއިާބައްދަލުވ  ާކުަޑއެްއ2500ާާާައޅުގަނޑަްށވެސް ރުފިޔ 

ާދުވ ލަުކާ ާނުވަތަ ާއެއްފަހަރު ާބައްދަލުވ 2ާާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދުވ ލަކު ފަހަރު

ާ ާައސްލެއްކަމަްށ5000ާާކަމަށްވަންޏ  ާބަުހސްގެ ާމި ާމިއީ ާކުޑަ. ހ ސްެވސް

ާކޮމިޓީއަކުްނާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާީހވ ގޮުތަގއި ާައޅުގަނޑަށް ާވިސްނޭގޮަތކީ.  2630އަޅުގަނޑަށް

ާފަހަރުާ ާވަރަށްގިނަ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާކުރަންޖެހޭ. ާއިޚްތިރ މް ާމަސައްކަތްތަކަށް ކުރ 

މަސައްކަތްކުރ ާކަމެއްާކޮމިީޓައކުންާދިރ ސ ކޮށްާކަންަތއްތައްާބެލުމަށްފަހުާގެންނަންާ

ާހުށަހެޅުން ާއަުޅގަނޑުމެންާހުށަހަޅ  ާއެހެންވީމ ، ާބަލަން. ާކުރެވޭތޯ ާއިޚްތިރ މް ތަކެއް

ާކޮމިީޓއަކުްނާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާއޮންނަ ާފޮނުވ ލުމަީކެވސް ާއަނބުރ  ތެދެއް

ާއަުޅގަނޑުމެންެވސްާ ާއެއ މެދުަގއި ާރަނގަޅަްށާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާމަސަްއކަތް  2635އެކުރި

ާ ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާފަހުގައި ާވިސްނުމަށް ާއަުޅގަނޑުމެންާފުންކޮށް ާފޮނުވ ލުމަކީ އަނބުރ 

ާއިޙްތިޔ ރު ާއަޅުގަނޑު ާގޮެތއްކަަމށް ާއަުޅގަނުޑާޤަބޫލެއްކުރަންޖެހޭ ާއ ެދ، ނުކުުރވޭ.

ާ ާއޭނ  ާގޮތެއްަގއި ާޓައިމް ާޕ ޓް ާނޫހުގައިާމިދަންނަވަނީ ާރިޕޯޓަރެއްާާއަދި ނަމަވެސް

ާނަމަވެ ާެއހެންގޮތަކުން ާއަދި ާނަމަވެސް ާގޮތުން ާެއޑިޓަެރްއ ާނަމަވެސް ާސްގޮތުން

ާމުޢައްސަސ ެއއްަގއި ާއެހެން ާކުރަމުންާާނުވަތަ ާަމސައްކަެތއް ާެއކުރ   2640ނަމަވެްސ

ާ ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެންާާދ ގޮތަށްގެންގޮސްަފއި ނުވަތަ

ައޅަންާކިހ ވަރެއްާެހއްޔޭ.ާބަޔަކުާބޯޑުާމީޓިންގއަކަށްާދ ގޮތަށްާމިދ ާދިއުމަށްާކަނޑަ

ާ ާއޭަގއި ާއަުޅގަނޑުމެން ާއަދަދަކ ާޭއގެ ާކަނަޑއަޅ  ާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކިއ ަހއިސިްއޔަތު

ާހެްއޔޭާ ާކުރީމަ ާިކހ ވަރެއް ާހިމަނައިގެން ާއުޖޫރަޔަކ އި ާކަނަޑއަޅ  ާެއވަގުތަށް އަދި

ާައޅުގަނޑަށްާ ާބަލ އިރުަގއި ާމިކަންކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާވ ނީ. ާވަރަކަށް  2645އެކަީށގެންވ 

ާމިހީ ާމިނުން ާއެންމެކުޑަ ާއަުޅގަނޑުމެން ާމ ލިއްާކޮވ ގޮުތގައި ާއ ދެ، ޔަތުާމިީޓން

ާހުރި ާފޮނުވ ފަިއ ާމި ާމިާކޮމިޓީން ާހަމަާމުސ ރަތައް ާފ ސްކުރުމ މެދު ހުރިގޮތަްށ

ާއެއީާ ާފެންނަނީ. ާއަުޅގަނޑަށް ާއަދަދެއްކަމަށް ާެއަކށޭނަ ާވިސްނ ލުން ރަނގަޅަށް
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މުސ ރަތަކުގެާމިވ ގޮަތކީާނުވަަތާއުޖޫރަތައްވިަޔސްާމިވ ގޮތަކީާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާ

 2650ނޑުމެންނަށްާބޮޑުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާއޮންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބޮޑުކޮށްދީފަާއަޅުގަ

ާދައްޗެްއާ ާކޮންމެފަދަ ާއަިދ ާދަތިވެަފއި ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިއިންނަނީ ާކުޑަކުރުން މި

ާެއވިދ ުޅވިާ ާރިޕޯޓްގައި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެްނީވމ ، ކުރިމަތިވިޔަްސވެސް.

ާައޅުގަނޑުމެ ާވިސްނ ފައިއެްއޗަކަށް ާކުރ ާާން ާވަގުީތގޮތުން ބަހުސްކޮށްފަިއ

ާއެހެންގޮަތކަށްާ ާނުވަތަ ާހޯދަިއގެން ާުހސްަވގުތެއް ާކޮށްފައި މަސައްކަތެއް

ާވަރެއްތޯ.ާ ާކިހ  ާއެކަށީެގންވ ނީ ާދޭން ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރ ކަަމކަށް  2655ޕ ޓްޓައިމްގޮތަށް

ާއަުޅގަނޑަްށާ ާވިސްނ އިރުަގއި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާވިސްނަިއގެން މިގޮތަށް

ާހުށަހެޅުއްވުންަތްއާޤަ ާހުށަހެޅުއްިވ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާހަމަ ބޫލުކުރެވެނީ

ާފ ސްކުރުމަްށާ ާމިކަން ާގޮުތގެމަތިން ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާއެ ރަނގަޅުކަމަށް.

ާމިތަނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ތީވެާއެާހުށަހެޅުންތަކަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ2660 

ޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާރިޕޯޓ ާބެހޭގޮތުންާބަޙުސްކުރަމުންާގެންދ ތ ާޝުކުރިއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމިކަމު ާއުންމީދުކުރީ ާއަުޅގަނޑު ާމިވީ. ާމިހ ރު ާބަިއގަނިޑއިުރ ަގއިާގ ތްގަނޑަކަށް

ާމިކަ ާމަޖިލީހުން ާެއްއގޮތަަކށް ާކޮންމެވެސް ާނެތި ާތަފ ތުވުމެއް ާޚިޔ ލު ންާމ ބޮޑު

ާަމއިގަނޑުގޮ ާމިވަނީނިންމަވައިދެްއވ ނެކަމަށް. ާމިހ ރު ާިޚޔ ލުތަްއ ާެތއްަގއި

 2665އްާން.ާއަނެދެކަފިވެފައި.ާެއއްާކަތްޕެްއަގިއާމިއޮތީާކޮމިޓީންާގެންނެވިގޮަތށްާފ ސްކުރު

ާފޮނު ާކޮމިޓީއަށް ާވިސްނ ވަަޑއިގަތުމަްށ ާއަލުން ާކޮމިޓީން ާމިއޮތީ ވުން.ާޚިޔ ލަކަށް

ާ ާއިތުރު ާއަިދވެސް ާއަުތގައި ާމެންބަރަކ5ާާުއަޅުގަނޑު ޢިްއޒަތްތެރި

ާޤަސްތުކުރަންވ  ާއަުޅގަނުޑ ާއެަބވޭ. ާއެިދވަަޑިއގެންފައި މިއަދުާާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ާއިތުރަށްާ ާޤަސްތުކުރަނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާނިންމަން. ާގޮތަކަށް މިކަން

ާމިހ ރުާ ާތިއްބެވިކަމަށްވަންޏ  ާމެންބަރުން ާއެދިވަަޑއިގަްނނަވ   2670ފުރުޞަތަށް

ާފުރުޞަ ާއެިހސ ބުން ާހުއްޓ ލ އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވުމަށް. ާއަޅުގަނޑު ނީ.ާތުއެރުވުން

ާދ އިރ ގެާ ާމެދު ާިހތަދޫ ާފުރުޞަތުމިއަރުވަނީ ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު އެހެންވީމަ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.

ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަނުޑވެސްާމަސަްއަކތްާާޝުކުރިއްޔ ާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސްާއަވަްސކުާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާނިންމ ލ ނަން. ާައވަހަށް ާތަންޮކޅެއް  2675ާރުމަށްޓަަކއި
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ާމުހިންމުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށް ާކުރުމަށްޓަކައި ާވެރިކަމެއް ާހެޔޮ ާރ އްޭޖގައި ާމިހ ރުވެސް މީޑިއ ައކީ

ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާކޮމިޓީން ާމި ާއެއ އެކު ާހަމަ ާވެފަިއ. ާވަނީ ާވަޞީލަތަކަށް

ާނި ާމިއޮތް ާނަމަވެސް،ާނިންމ ފައި ާގަަދރުކުރަން. ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ންމުމަށް

ާދ އިރ ގެާއަޅުގަނޑަށްެވސްާތ އީދުކުެރެވނީާމައުސޫމްާހުށަހެޅުއްވިހެން.ާއަދި،ާތޮްއޑޫ

ާމިމަ ާއަނބުރ  ާކޮމިޓީއަށް ާކޮމިޓީއަކަށް، ާތ އީދުކުރެްއިވގޮަތށް ާވަޙީދު  2680އްސަލަާޢަލީ

ާއެހެން ާދިރ ސ ކުރުމަށް. ާއިތުރަށް ާއަިދ ާތ އީުދކުފޮނުވަިއގެން ާއެހެން ރަމުންާކަމުްނ

ާއަޅުގަނޑުާއިށީންނ ނަން.ާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޚިޔ ލުފުޅ ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާނޮިޅވަަރމް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަެއއް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކޮާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާނިންމި ާމިމައްަސލަ ާއަުޅގަނޑަީކވެސް ާތަފ ތު. ާޚިޔ ުލވެސް  2685ާމިޓީގަިއާއަޅުގަނޑު

ާކޮމިޓީންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރެއްކަމުން ހިމެނޭ

ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާ ާމުޤައްިރރު ާގޮތްތަކަކަށް ާޒިްނމ ދ ރު ާވަރަށް މިކަންކުރުމުގަިއ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެގޮުތން ާމަަސއްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި. މަގުފަހުކޮށްދެއްިވއޭ

ާއިނ ޔަތްތަކ ާދިރ ސ ކުރިން ާދެޭވާމުސ ރައ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިފަދަ ާޤައުމުތަކުގައި ާކުދި

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާދިރ ސ ކުރިން. ާއަޅުގަނޑުމެން  2690އެެއއްޗިހިތައް

ާކިރިބިތީާ ާއަދި ާހޮްނޑޯރަސް ާސްރީލަންކ އ  ާޤައުމުތަުކގެތެރޭަގއި ާބައެއް ދިރ ސ ކުރި

އެާޤައުމުތަކ ާމިފަދަާކޮމިޝަންތަކަށްާދެޭވާާކަހަލަާބައެއްާަޤއުމުތައްާައޅުަގނޑުމެންާ

ާމުސ ރައ ާ ާދެވޭ ާޤައުމުތަުކގަިއވެސް ާބައެއް ާކެނެޑ ފަދަ ާއަދި، ާބެލިން. މުސ ރަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެން، ާދިރ ސ ކޮށްފައިވ ެނ. ާއަުޅގަނޑުމެން ާއުޖޫރަތަކ  އިނ ޔަތްތަކ 

ާމީ ާބެލިން ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާައޅުގަނޑުމެންެވސް ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި  2695ޑިއ ގެާރައީސް،

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެންމެ ާބެލިން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާަމއްޗަށް ާމިކަންކަމުގެ މިނިވަންކަމ 

ާތެރެއިންވެްސާ ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ މެންބަރުންނަށްވެސް

ާޙައިޞިއްޔަތުްނވެސްާ ާރަީއްސ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަދި ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާބައިވެިރެވވަަޑއި ާއެބަ ާކޮމިޝަންތަކުގަޔ ާރައީސްެވސް ާއެކިެއކި ާތަފ ތު ގަންަނވ 

ާމިބޭފުޅުންވެސްާ ާކޮމިޝަންަގިއެވސް ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް  2700އެްއޗެތީަގއި.

ާއެބޭފުޅުްނާ ާރޫޙަކީވެްސ ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ާއެހެންނަމަވެސް، ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވ .

ާނުވަތަާ ާކޮިމޝަންތަކުަގއި ާވަަޑއިގަންަނވ  ާެއގޮތަށް ާޙައިޞިއްޔަތުން މަޤ މުގެ
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ާނުލިބޭ.ާކޮ ާއުޖޫރައެއް ާމަސަްއކަތްޕުޅަްށ ާކުރައްވ  ާތިއްބަަވއިެގން ާމި މިޓީތަކުަގއި

ާމިސ ލަކަށްާ ާިވސްނިން. ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިކަންކަމަށް އެހެންވީމަ،

ާސަރވިްސާ ާއުުޅއްވުމުްނވެްސާޖުޑިޝަލް ާބުރަކޮށް ާވަަރށް ާަރއީސް  2705އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާވަޑަިއގަންނަވަްނޖެހޭނެ ާއެނގިފައިއޮްތގޮތުްނާކޮމިޝަނަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާއަދި

ާއެާ ާހޮވުނީ ާމި ާމަޖިލީހުން ާމި ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ގުރައިދޫ

ާލިބިވަަޑއެްއާ ާމުސ ރަފުޅެއް ާއިތުރު ާއެކަމަކު، ާވަޑަިއގަންނަވަްނ. ކޮމިޝަނަށް

ާިޢއްޒަތްތެ ާއެ ާެއަކމަކު، ާހޮިވވަަޑއިގަތީ. ާއެ ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީްމ ާޑރ. ރިާނުގަންނަ،

ާވަޑަިއގަންނަވަްނވަްނާ ާކޮމިޓީއަށް ާއެ ާމި ާނުަގންނަވ ނެ ާޖެހިވަޑައެއް  2710މެންބަރަށް

ާއިތުރުާ ާނުގަންނަވ ނެ ާލިބިވަޑަެއްއ ާމުސ ރަފުޅެއް ާެއކަމަުކ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނެ

ާމިއޮތީ.ާ ާމިކަން ާކަމެްއގެގޮުތގައި ާޕ ޓްޓައިމް ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، މުސ ރަފުޅެއް.

ާއަުޅގަނޑަށްާ ާހަމަ ާމަތިވެިރާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ވެސް

ާވ ހަކަފުޅަށް.ާ ާއެދެއްކެވި ާމުޙަންމަދު ާޙުސެއިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާފޮނުވ ކަށް.ާއެއީާ ާކޮމިޓީއަށް ާއަލުން ާމިމައްސަލަ ާުނފެނޭ  2715އެހެންވީމަ،ާައޅުގަނޑަކަށް

ާމިކަމަ ާވަގުުތ ާގިނަ ާވަރަށް ާިވސްނ  ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާހޭދަކޮށްގެްނާކޮމިޓީން ށް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެްސާ ާކުަޑކަމަށް ާމުސ ރަތައް ާމި ާފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނޑުމެން

ާހަމަާ ާިދޔައީ ާރިސަރޗްތަކަކަށް ާއިތުރު ާައޅުގަނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ފެނުނީ.

ާއެހީތެރިކަންާ ާބޮޑު ާވަަރށް ާހަމަ ާސެްކރެޓޭރިއަޓުންވެސް ާލަސްކޮށް މިމައްސަލަ

 2720ންާދުނިޔޭގެާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިެވސްާމިކަންާއޮތްގޮތްާވަރަްށާލިބުން.ާއަޅުގަނޑުމެ

ރަނގަޅަށްާބަލ ފައިާމިވަނީ.ާެއހެންވީމަ،ާމިކަންާމިއަދުާގޮތަަކށްާނިންމަވައިދެއްވުްނާ

ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާއަޅުގަނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާއެދުމެކޭ.ާޝުކުިރއްޔ 

ާ

ާކެލ ާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާރަީއސް.ާއަުޅގަނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 2725މައުސޫމްާއެާހުށަހަޅުއްިވާހުށަހެޅުްއވުމަށްާهللاާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާޢަބްދުާޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

.ާޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރ ާރޫޙުަގއޭާއަުޅގަނަޑށްވެސްާެއއެްއޗެއްާދަންވ ކަންާމިޖެހެނީ

ާދެކަިފެވގެންާ ާވިދ ުޅވިގޮތަށް ާަރއީސް ާކުޑަކޮށް ާިޚޔ ލު ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ރައީސް،

ާކޮމިޓީެގާ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިފެންނަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާސަބަބެްއކަމަށް މިއުޅޭ

ާރ އްެޖއިންާ ާރ އްޖެއ  ާިމ ާއަދި ާމުއައްަސސ ތަކ  ާެއކިެއކި ާބަލައިލ އިރު ރިޕޯޓަށް
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ާކައުންސި ާމިފަދަ ާމީޑިއ ާބޭރުގެ ާއަދި ާއޮތްގޮތ  ާކަނޑައަުޅްއވ ފަިއ ާމުސ ރަ  2730ލުތަކުގެ

ާކަންތައްތަެކްއާ ާފ ހަގަކުެރވުނު ާރިޢ ޔަތްކުރެްއވިއިރު ާޤ ނޫނަށް ކައުންސިުލގެ

ާމިގޮތަށްާ ާމުސ ރަ ާިމ ާރިޢ ޔަތްކުރައްވ  ާއެކަންތައްތަކަްށ ހުރިކަމަށް.

ާ ާއެ ާރިޕޯޓުގައި ާކޮމިޓީ ާމި ާހިތުން ާއަުޅގަނޑު ާމިާކަނޑައެުޅްއވިކަމަށް. ިމގޮތަށް

ާދިޔަާ ާކޮންވިންސްެވގެން ާއެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާކަނަޑއެޅުްއވުމަްށ އަދަދުތައް

ާހުށަހަޅުއްވަމުންާ ާިރޕޯޓް ާމިތ ނަގއި ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާކޮަބއިކަން  2735ނުކުތ ތަކަކީ

ާއަޅުގަނޑުމެންެގާ ާއޮްތނަމަ ާބަޔ ްނކުރެވިަފއި ާރިޕޯުޓގަިއވެސް ާނުވަތަ މުޤައްރިރު

ާއެްއގޮތްކުރު ާއެހެންކަމުން،ާޚިޔ ލުތައް ާދިޔައީހޭ. ާފަސޭހަެވގެން ާވަރަށް މަްށ

ާބަލ އިރުާ ާރިޕޯޓަށް ާމި ާައޅުގަނޑުމެން ާމަސައްކަތް ާކޮމިީޓގެ ާޚިޔ ލަކީ އަޅުގަނޑުެވސް

ާއަުޅގަނޑަށްާ ާކުަރްއވ ފައި. ާކޮމިޓީން ާމިއޮތީ ާމަަސްއކަތް ާގަިޑއެއްހ އިރުގެ ދޮޅު

ާ ާހޭދަކުރަްއވ ނެކަމަްށ. ާަވގުތަެކއް ާރިސަރޗްތަކަށް  2740އެހެންނަމަވެސް،ާއެނގޭ

އަޅުގަނޑުމެންާހަމަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާމަސައްކަްތާ

ާމަސައްކަތްކުރަމުްނާ ާކޮމިޓީތަކެއްަގިއވެްސ ާހުރިހ  ާމިގެންދަނީ ކުރަްއވަމުން

ާކުރުމަށް.ާ ާމިކަން ާރަނގަަޅކަށް ާއެންމެ ާކުރެވުނު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގެންދަނީ

ާކުރަންޖެހިއްޖެާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާދިރ ސ ތަކެއް ާިއތުރު ާއެނގޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާހޭދަވ ނެކަންެވސް. ާެއކަމަށް ާވަުގތަކެއް ާއިތުރު  2745ކަމަށްވަންނ މުން

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާރޫޙުގައި ާއެ ާގޮތުން ާނިންމުމުގެ ާކަްނކަން ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ހަމަ

ާނު ާމުސ ރައެއް ާމިފަދަ ާރިޢ ޔަތްކުރިއިރު ާޤ ނޫނަށްާޤ ނޫނަށް ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެން ވަތަ

ާކޮބައިޯތާ ާމުސ ރައަކީ ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާަކނޑައަޅަން ާބަލ ފައި މަސްއޫލިއްޔަތަށް

ާައޅުގަނޑަށްާ ާރަނގަުޅަކމެއްކަމަށް ާއެންމެ ާކުރަން ާހަމަ ާިވސްނ ލުމަކީ އަލުން

ާވިސްނުންފުުޅާ ާޭބފުޅުންގެ ާޙަަރކ ތްތެރިވ  ާމީޑިއ ގެ ާއެއ އެުކ ާހަމަ  2750ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ާރިޢ ޔަތްކުރުމަކީެވްސާ ާކޮްނގޮތަކަށްޯތާބަލައިލުމަކީވެްސާެއކަންކަމަށް ާހުރީ މިކަމުގައި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާޤަޫބލުކުރަން. ާއަުޅގަނޑު ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާޤަބޫލުކުރަނީ هللاާއަޅުގަނޑުެވސް

ާގޮ ާހުށަހެޅުއްިވ ާެއ ާކޮމިޓީންާމައުސޫމް ާފޮނުވަިއގެން ާކޮމިޓީއަްށ ާއަލުްނ ތަށް

 2755މިކަންކަމަށްާބައްލަވ ާރިޢ ޔަްތކޮށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިމައްސަލަާފައިސަލ ާކުރ ނެާ

ާގޮތެއްާަމގެއްާދަްއކަަވއިދެްއުވން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާމޯލްޑިާކ ށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާަރއީސ ިއާޝުކުރިއްޔ  ާަކއުންސިލުގެ ާމީޑިއ  ާްވސް

ާއިނ ޔަތްތަްއާާޢަބްދުލްާަޙމީދުާއިްސމ ޢީލްާ ާމުސ ރައ  ާދެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ާރައީސް ާނައިބު

ާއަުޅގަނޑަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގޮތަށް ާނިންމ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު  2760ކަނޑައެުޅްއވުމ މެދު

ާރަީއސް،ާނަމަވެސް ާތަފ 3ާާތ އީދުކުރެވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުސ ރައިގެ ތުކަންާމަޤ މުގެ

ާ ާރައީސަށް ާފެންނަނީ ާައޅުގަނޑަށް ާފ ހަގަކުރެޭވ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް 5000ާއަޅުގަނޑަށް

ާ ާރަީއސަްށ ާަނއިބު ާއަދި 4500ާާރުފިޔ  ާމެންބަރުންނަށް ާރުފިޔ 4000ާއެހެނިހެން

ާވ  ާއަޅުގަނޑުގެ ާހުށަހަޅަމުން ާކޮޅުހަކަާހަމަޖައްސަން.ާއަދި،ާމިގޮތަްށާހަމަޖެއްސުމަށް

 2765ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާމައްސަލަިއގަިއާާޝުކުރިއްޔ ާދިްއގަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހުށަހެޅުނު ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނޑުމެނަށްާާއަްޙމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމިހ ރު ާދެން ާގޮތް ާހުރި ާޚިޔ ލުފުޅު ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނިގއްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުާހަމަާއިތުރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާދަންނަވ ލަންާއެ

ާކަންތައްތަްއ.ާ ާެބލިފައިވ  ާނިންމުގައި ާނިންމުން ާމި ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީެގ  2770ބޭނުންވަނީ

ާމީަގއިާ ާމުސ ަރތަކެްއވެސް. ާުކޑަ ާމިއަށްވުރެން ާހުށަހެޅުނު ކޮމިޓީއަށް

ގަކޮށްލަންޖެހޭާކަމަކީާމިާޤ ނޫނުާބުނ ގޮތުންާމައިގަނުޑގޮތެްއަގއިާއަުޅގަނުޑމެންާފ ހަ

ާމިާ ާމަސައްކަތެްއކަން. ާޕ ޓްޓައިްމ ާމަސައްކަތަކީ ާމި ާދޭހަވޭ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ހަމަ

ާކުރަްއވަންކަްނވެސ15ާާް ާކަންކަެމއް ާކޮންކޮން ާމިއީ ާބައްދަލުކުރަްއވ ނީ މެންބަރުން

ާއެބައޮތް ާޤ ނޫނުގައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމި  2775ާބަޔ ކޮށްފަިއ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަނަާމ އްދ ގައިާމިއޮންނަނީާމައިގަނުޑ9ާާޤ ނޫނުާބަޔ ންކުރ ާގޮުތަގއިާެއާޤ ނޫނުގެާ

ާތަންދޭާ ާޤ ނޫނު ާމިނިަވންކަން ާމީޑިއ ގެ ާބަޔ ންުކރެވިފަިއވަނީ މަސައްކަތެްއކަމުަގއި

ާދެމެހެއްޓުމުެގާ ާއ ލ ކޮށް ާއެކަަށއަޅަިއ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާވީހ ވެްސ ގޮތުގެމަތިން

ާއެހެންމެާމަސައް ާހަމަ ާއަދި، ާއެކުަލވ ލުން. ާސިޔ ސަތުތައް ާއެކަމ ބެހޭ ާއެއީ ކަތް.

ާމިންގަނޑުތަކެއްާ ާއަޚްލ ޤީ ާމަތީ ާއެންމެ ާޤަބޫލުކުރ  ާމުޖުތަމަޢު ާދިވެހި  2780މީޑިއ ަގއި

ާކުރުމަށްޓަަކިއާ ާމަސައްކަތް ާމި ާއެހެންވީމަ، ާހެދުން. ާގަވ އިދުތައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ން،ާއެތަނުންާނެރޭާގަވ އިުދތަކ ާެއގޮތަށްާމިާމީޑިއ ާބައްދަލުވ ާބޯެޑއްާމިާބޯޑަކީ.ާދެ

ާގަވ އިދުތަްއާ ާއެ ާައލީގައި ާެއކަންކަުމގެ ާޝަކުވ ަތކ  ާލިބެމުންދ  ާދޭތޯއ  ހިނގަމުން
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ާައޅަންޖެހޭާ ާހިނދެއްގައި ާފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހިއްޖެ ާއަދި ާދިއުމ  އިޞްލ ޙުކުެރވެމުން

ާކަ ާމުސ ރަ ާމީގައި ާދެން، ާެއކަށައެޅުން. ާވަރަށްާފިޔަވަޅުތަެކއް ާހަމަ  2785ނޑައެޅުމަކީ

ާމީހ އަްށާ ާދޭ ާމީގަިއ ާފ ހަަގކުރަްއވައިފި. ާމެންބަރުންވެސް ާީމގަިއ އުނދަގޫކަެމއް.

ާައޅުގަނޑުމެންާ ާއ ދެ، ާމިއޮންނަނީ. ާކުަޑވ ކަހަލަގޮަތކަށް ާމީހ އަށް ާލިބޭ ބޮޑުވެފައި

ާނޫނިްއޔ ާ ާމަޤ މުގައި ާޑިރެކްޓަރެްއގެ ާފުލްޓައިމް ާސަރިވސް ާސިވިލް ބަލައިލީމު

ާބޭފުޅުންނަށްވެްސާއެސިސް ާފެންވަުރގެ ާޑިރެްކޓަރުން ާޑިރެކްޓަރުްނ، ޓެންޓް

ާ ާެއއްކޮށް ާެއއްަޗކ  ާހުރިހ  ާއެލަވަންްސއ  ާސަރިވސް  9000ާ2790މިލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ

ާ ާމިލިބިވަޑައިގަންަނވަނ11890ާާީރުފިޔ އ އި ާޢުޖޫރައެްއ ާދެމެދުގެ ރުފިޔ އ އި

ާސަރވިސް ާސިވިލް ާމަސަްއކަތްކުަރއްވ ، ާމަސައްކަތްކުަރްއވ ާފުލްޓައިމްގައި ަގއި

ާމެންބަރުންނާ  ާބޯޑް ާކުންފުނިތަކުެގ ާޙިއްޞ ވ  ާސަރުކ ުރ ޑިރެކްޓަރަކަށް.

ާެއގޮތުން،ާ ާެއކިގޮތަށް. ާމިދެއްވަީނ ާކުންފުނިތަކުގަިއ ާެއކި ޑިރެކްޓަރުންނަށް

ާނެޝަނަްލާ ާއުފައްދ ފައިވ  ާސަރުކ ރު ާމިހ ރު ާބަލައިލ އިުރ  2795އަޅުގަނޑުމެން

ރުފިޔ ާދެއްވ ފައިާއަިދ5000ާާެގާބޯޑްާޑިރެކްޓަރަކަށްާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭޝަން

ާ ާޖަލްސ އަކަށް ާކޮންމެ ާމިހެން.500ާާވަަޑއިގަންަނވ  ާއެބަދެއްވ  ރުފިޔ ވެްސ

ާ ާކުންފުނިތަކުން ާފޯރ  ާތަންކޮޅެއް ާކަހަލަ ާބޯްޑ10000ާާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ރުފިޔ 

މައެއ ެއއްކޮްށ،ާޑިރެކްޓަރަކަށްާދެްއވ .ާއެސް.ީޓ.އޯއިްނވެސްާެއގޮތަށްާދެްއވ .ާއަދިާހަ

ާަނގ ދެްއވ ފައި.ާ ާއިންޝުއަރެންސްވެސް ާހެލްތް ާޑިރެކްޓަރުްނނަށް ާމިބޯޑް  2800އެބަހުރި

ާހަމަޖައްސައިދެްއވ ފައި.ާ ާޑިރެކްޓަރުންނަށް ާމި ާއެލަވަންސްެވސް ާފޯނު އެބަހުރި

ާއަިދާ ާކޮަބއިތޯއ  ާމުސ ރައަކީ ާރަނގަޅު ާއެކަީށގެންވ  ާމިހަމަޖައްސަދޭނެ އެހެންވީމ ،

ާދިުގާއެލަވަންސްަތކ އި ާވަރަށް ާއެީއާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާކޮބައިޯތއަކީ ާޢިނ ޔަތްތަަކކީ

ާގެްނގޮސްާ ާއަނބުރ  ާއަލުްނ ާކޮމިީޓއަށް ާއަދި ާކުރެވިދ ނެކަެމްއ. ބަޙުސްތަކެއް

ާއޭަގިއާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެްއކިދ ނެކަމެއް.  2805ވ ހަކަެވސް

ާޤަބޫލުކުރ  ާއެންމެ ާއެކަށީގެްނވ  ާހަމަ ާކަނަޑއެޅެންވ ީނާއެންމެންނަށް ާމުސ ަރއެއް

ާމިއޮތްާ ާރ އްޖޭަގއި ާއަުޅގަނޑުެމން ާއ ދެ،ާމި ާދަިތަކމަކަށޭ. ާކޮމިޓީއަކަްށވެސް ކޮންމެ

ާތެރޭަގއިާ ާޤައުމުތަކުެގ ާއޮްތ ާބައްޓަންކުެރވިފައި ާަކއުންިސލް ާމީިޑއ  މޮޑެލްއަށް

ާ ާމިހ ރު ާފިޖީ.ާފިޖީގައި ާޤައުމަކީ ާއެއް ާޤައުމެއް.ާއޭގެެތރެއިން ާމަދު މީޑިއ ާހިމެނެނީ

ާ ާއެލަވަންްސއަކީ ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާޗެއަރމަންައކަްށ  2810ރުފިޔ .3184ާާކައުންސިްލގެ
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ާ ާއެލަަވންސްއަކީ ާދެވޭ ާމިހ ރު ާއެެހންނަމަވެސް،ާެއއަދަދ5634ާާުކެނެޑ ަގއި ރުފިޔ .

ާ ާމިރިޕޯޓ7211ާާްމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާހުށަހެޅިފައިވަނީ ާބޮޑުކުރުމަށް ރުފިޔ އަށް

ާ ާއަދި ާތައްޔ ރުކުިރއިރު. ާމިދެވެނީ ާމެންބަރުންނަށް ރުިފޔ 4507ާާަކުއންސިލްގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމި ާމިއުެޅނީ ާދަންނަވ ލަން މިހ ރު.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ާއަޅުގަނޑު

ާބަލ އިުރަގއިާ ާޮމޑެލްއަށް ާޤ ނޫނުގެ ާަކއުންސިލްެގ ާމިިޑއ  ާމިވ  ާހެދިފައި  2815ރ އްޖޭަގއި

ާމަސައް ާޕ ޓްޓައިމްކޮށް ާހަމަ ާމިއޮންނަނީ ާނޫސްވެރިންނ ާއެމޮޑެލްަގއި ކަްތުކރ ގޮތަށޭ.

ާމީގައިާ ާބޭފުޅުން ާހަރަކ ތްތެރިވ  ާޖަރނަލިސްޓުންގެގޮުތަގއި މިހ ރުވެސް

ާބަޔ ންކޮށްފައި.ާ ާެއބައޮތް ާއެކުލެޭވގޮތްވެސް ާމިބޯޑު ާމިކޮމިޓީއަށް. ވަަޑއިގަންަނވ ނީ

ާނޫސްވެރިްނެގާ ާމަަސއްކަްތކުރަްއވ  ާނޫސްތަކުގައި ާއަމިްއލަ ާއެބައޮތް އޭގެތެޭރގައި

ާތެރެއި ާއަދަދަކަްށ8ާާން ާަވކި ާކަނޑަައޅުއްވ  ާދެން،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   2820ބޭފުޅަުކ.

ާމުސ ރަާ ާފުލްޓައިމް ާވަޒީފ އަދ ކުރަްއވ  ާތަންތ ނގައި ާިމއީ ާއެހެންވީމ ، ބޭފުޅުން.

ާއެބައެނގޭ.ާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާބޯޑެއްކަން ާއެކުެލވޭ ާބޭފުޅުން ލިބިވަޑަިއގަންަނވ 

ާއަ ާއެނގިިތބެ ާެއކަން ާނިންމ ފައި.ާއެހެންވީމ ، ާއެއޮތީ ާމިގޮތަްށ ޅުގަނޑުމެން

އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުާދެންާިއތުރަށްާމީގައިާދަންަނވ ނެާެއްއޗެއްާނެތް.ާއަުޅގަނުޑާ

ާނިންމ ލަދެއްވުންާ ާމިަކން ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށް ާމަޖިލީހަށް  2825ބޭނުންވަނީ

ާޢިއްާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޢުލޫމ ތުގެއަލީަގއި. ާމިދެންނެވި ާދެންމެ ޒަތްތެިރާއަޅުގަނޑު

 ރައީސް.ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިކަމުގައިާދެންާއަދިާވ ހަކަފުޅުދައްަކވަންާއޮތްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާހުށަހެޅުންތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދިނުމަށްފަހު ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް  2830ޓަްށާވޯދެ

ާފު ާމިހ ރު ާދަންނަވަން. ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަ ރުޞަތަށްާދަންނަވ ނެ

ާއި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާިހންނަވަރު ާބްރ ހީމްާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ފަިއވަނީ

ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާކުރެންދޫ ާޞ ލިޙ  .ާމުޙަންމަދު

ންބަރުާމެއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހިންނަވަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

 2835ާންމަދުާޞ ލިޙަށް.ާއިބްރ ހީމްާމުޙަ

ާ

ާކައުންސިލްެގާާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިވްްސ ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ،
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ާކަންަތއްާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ިލޙްާ ާކަނޑައެޅުމުގެ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާައދި ާރަީއސ  ާނައިބު ާރައީސ އި

ާއަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިޓީގައި ާފަދައިްނާނިންމ  ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާހިމެނުނީމު. ުޅގަނުޑވެސް

ާ ާނިމިގެންދިަޔ ާކުރިނ16ާާްމިމަސައްކަތަކީ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނެގ  2840ވަނަ

ާނިންމަވ ފައި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާއޮތް ާއޭުރ ާއޮތްކަެމއް. ާއޮތްާނިންމަވ ފައި

ާައޅު ާމުސ ރަތަކެްއ. ާުކޑަ ާމިއަްށވުެރވެސް ާއަދި ާކޮމިމުސ ރަތަކަކީ ީޓގަިއާގަނޑުމެން

ާއެއޮ ާއޭރު ާޚިޔ ލުުކރެވުނީ ާމެންބަރުންނަށް ާބެލުމަށްފަހުގައި ާރިޕޯްޓ ްތާއޭރުގެ

ެއގޮތުން،ާާމުސ ރަތަކަކީާުކޑަާމުސ ރަތަެކއްކަމަށްވ ތީާއަދިާއިތުރަށްާދިރ ސ ކުރުމަށް.

ާބަ ާބޭރުގެ ާައޅުގަނޑުމެން ާފަދައިން ާއެވިދ ުޅވި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ  2845އެްއާދެންމެ

ާކ ާމިފަދަޤައުމުތަުކގައިާމިކަްނާއޮންނަގޮތ ާއަދިާރ އްޭޖގެާބަެއއްާކުންފުނިތަާއެހެން

ާިރޢ ޔަތްކުރީމު ާހުރިގޮތަށް ާބޯޑުތަުކގައިާމުސ ރަަތްއާކަނޑަެއޅިފައި ާ.ާެއގޮތުންއެހެން

ާކައުންސި ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިވްްސ ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑިއގަްނނަވ ނެ ލަކީާބަލ އިރުަގއި

ާތަނަކަށްވުމ އެ ާމ ގިޕ ޓްޓައިމް ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާގިނައިން، ާއެންމެ ަނާުކަގއި

ާތަނަކަ ާކުަރންނުޖެހޭ ާމަސައްކަތްަތކެއް ާމ ގިނަ ާނޫނިއްޔ   2850ށްވ ތީާބައްދަލުވުންތަެކއް

ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާކަނޑައެޅީ. ާމިމުސ ރަ ާއަޅުގަނޑުމެން

ާބޭ ާތަފ ތުވެފައި.ާބައެއް ާޚިޔ ލުާވަރަްށާބޮޑަށް ާވިދ މިވަގުތުާމިވަނީ ްނާޅުވ ގޮތުފުޅުން

ާބަދަލުތަެކްއާ ާއެބަ ާމުސ ރަތައް ާގެންގޮްސ ާމިމަްއސަލަ ާކޮމިޓީއަށް އަލުން

ާވަ ާބޭފުޅުން ާއެިދވަަޑިއަގންނަވ  ާެއ ާެއގޮތަށް ާއެހެންކަމުން، ކިާގެންނަންޖެހޭ.

 2855ާބޭފުޅުންމުސ ރަތަކެއްާނޫނިްއޔ ާދެްއަވންޖެހޭާޢުޖޫރަތަކެއްގެާކަނަޑައޅ ާނޫނިއްޔ ާއެ

ާމިމައްއެބޭނުންވ ގޮތެ ާކޮމިޓީއަށް ާއަލުން ާހުށަހަޅުއްަވއިފިނަމަ ާމިތަނަށް ސަލަާއް

ާފެންނ ތީާ ާފަޭސހަވ ނެކަމަށް ާވިސްނަން ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި ާކޮމިޓީން ާދ އިރުަގއި

ާނިންމުމުގަ ާމިމައްސަލަ ާއޭެގއިތުރުން ާދަންނަވ ލީ. ާހަމަ ާެއވ ހަކަ އިާއަޅުގަނޑު

ާއަ ާނިންމިކަމުގައިިވޔަްސ ާކޮންމެގޮތަކަށް ާމ ބޮޑުާމަޖިލީހުން ޅުގަނުޑގެ

ާއަުޅގަ ާމެންބަރަކަށްވ ތީ ާހިމެނުނު ާކޮމިޓީގެ ާއަުޅގަނަޑީކ  2860ނޑަށްާމައްސަލަެއއްނެތް.

ާޝުކުރުާ ާފުރުޞަތަށް ާެދއްިވ ާދަންނަވަން. ާވ ަހކަވެްސ ާތ އީދުކުރެޭވ ާމިރިޕޯޓަށް

ާދަންނަވަން.

ާާ



 107 

ާފުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރެންޫދާޝުކުރިއްޔ  ާއަރުވ ނަން ރުޞަތު

ާމިމަޢުޟޫޢުގައި، ާމިއީ ާމޫސ އަށް. ާއަޙްމަދު ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި  2865ާދ އިރ ގެ

ާބަޙުސްގައިާަބއިވެިރެވވަަޑއިގަްނނަވ ާއެންމެފަހުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާ

ާމިއެާކުރެންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފުރުޞަތަކަށް ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދުނީާޝުކުރިއްޔ 

މިކަމ ބެހޭގޮތުންާމިޢިއްޒަތްތެިރާމަޖިލީހުގައިާވަރަްށާގިނަާބޭުފޅުންާތަފ ތުާވ ހަކަަތއްާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާއަްޙމަދުާޫމސ 

ާ ާކ ށިދޫ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާުކރައްަވއިފި. ާޚިޔ ލުތަްއ ާތަފ ތު  2870އިރ ެގާދ ދައްކަވ 

ާހުށަހެޅި ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ޅުގަނުޑާއަާހުށަހެޅުމަށް

ާތ އީދުކުރުމުެގގޮތުންާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅިފައިވަނީ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެިޅ3ާާޝުކުރިއްޔ  ގޮތެއް.

ާ ާލިބިފައިވަނީ ާކ ށިދ3ާޫތ އީދު ާއެންމެފަހުން ާއެއީ، ާޢިްއޒަާގޮެތއް.  2875ތްތެރިާދ އިރ ގެ

ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާޢިއްާާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާކުރެންދޫ ތެރިާޒަތްހުށަހަޅުއްވ 

ޅުގަނުޑާޮގތެއްާމިއޮތީާއ3ާަދުކުރެްއވިގޮތްާހިމެނިގެންާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ ާތ އީ

ާތ އީއަމީންޢ ން ާހުށަހެޅި ާއެދެން ާއަރިހުން ާމު ާލިބިފައިވ  ގޮްތ3ާާދު

ާވުމަށް.ާއިްއވ ލަދެއްާ

ާ2880 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާނަާމޯލްޑިވްސްާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާރަީއސ ިއ ާކައުންިސލްގެ ާމީިޑއ  ާއަދި މެންބަރުންނަށްާއިބުރަީއްސ

ާޢި ާމުސ ރައ އި ާމަޖިލީހަށްާދެވޭ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްަޔތު ާކަނޑައެޅުްއވުމ މެދު ނ ޔަތްތަްއ

ާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބެހޭގޮުތން ާރިޕޯޓ  ާދ އިރ ެގާހުށަހެޅުއްވި ާކ ށިދޫ  2885ހުށަހެޅުންތައް.

ާދ އިރ ެގާ ާކުރެންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާހަމީދު ާޢަބްދުލް ާއިސްމ ޢިލް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމޯލްޑިވްސް ާހުށަހެޅުން. ާތަޢީދުކުރައްވ ފަިއވ  ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާނަ ާރައީސ އި ާަކއުންސިލްެގ ާތިމީޑިއ  ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ރީގަިއާއިބުަރއީސް

ާރައީސަްށާ ާކައުންސިލްގެ ާހުށަހަޅަން. ާހަމަޖެއްސުމަށް ާމުސ ރަ މިދަންނަވ ގޮތަށް

ާމަހަ ާނ5000ާަކު ާަކުއންސިލްގެ ާރުފިޔ . ާަމހަކު  2890ރުިފޔ .4500ާާއިބުަރއީސަށް
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ާ ާމަހަކު ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާދ އިރ ެގ4000ާާކައުންސިްލގެ ާކެލ  ރުފިޔ .

ހުށަހަޅުއްވ ާތޮއްޫޑާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމައުސޫމްާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަބްދު

މެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާތ ޢީދުކުރައްވ ަފއިވ ާހުށަހެޅުމުގައިާިމވަނީާމޯލްޑިވްސްާމީޑިއ ާ

ާނަ ާރައީސ އި ާމުސ ރައ ިއާކައުންސިްލގެ ާމެންބަރުންނަށްދެވޭ ާއަދި އިބުރައީސް

ާކޮ ާމ ލިއްޔަތު ާއަނބުރ  ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާއިތުރަށް  2895މިޓީއަްށާއިނ ޔަތްތައް

ާހުސެންާ ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފޮނުވުމަށް.ާވިލިމ ފަންނު

ޢީުދާތްތެިރާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާތ މަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

ާރައީސ ިއާ ާަކއުންސިލްގެ ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިވްސް ާމިވަނީ ާހުށަހެޅުމުގައި ކުރަްއވ ފަިއވ 

ާއިނ ޔަތްަތްއާއިބުރައީނަ ާމުސ ރައ އި ާމެންބަރުންނަށްދެވޭ ާއަދި ސް

 2900ާކަނޑައެުޅްއވުމ މެދުާމ ލިއްޔަުތާކޮމިޓީންާނިންމެވިގޮތަށްާފ ސްކުރެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ

ާއެންމެފުރަތަމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެްނގުޅޭނީ. ާއަޅުގަނޑު ާތަރުތީބު ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓަށް ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮ ާހުށަމ ލިއްޔަތު ާއިޞްމިޓީން ާރިޕޯޓަށް ާގޮތުްނާހެޅުއްވި ާހުށަހެޅުމުގެ ލ ޙެްއ

ާއިޞްހުށަހަ ާމެންބަރުާޅުއްވ ފަިއވ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާއެއީ  2905ލ ޙު.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކުރެންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޢަބްދުލްހަމީދު ާއިސްމ ޢިލް

ާައން ާރިޕޯޓަށް ާެއއީ ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހެޅުއްވި ާމޫސ  ާއިޞްއަޙްމަދު ލ ޙަކަށްވ ތީ.ާނަ

ާއަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާހުށަހަޅުއްވ ާهللاާއެއަށްފަހު މައުސޫމް

ާއެީއާ ާހުށަހެޅުން. ާހުށަހަޅުއްވ  ާވަހީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތޮއްޑޫ

ާއެއަށްފަހުާ ާެގންދެވުން. ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާއެކަން ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު  2910އަލުން

ާމަނިކުާވި ާހުސެން ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ލިމ ފަންނު

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާރިޔ ްޒާރަޝީދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާވިލިފުށީ ހުށަހަޅުއްވ 

ާ ާމޯލްޑިވްްސ ާއެއީ ާނައިހުށަހެޅުން. ާރައީސ އި ާކައުންސިްލގެ ބުަރއީްސާމީޑިއ 

ާމ ލިއްޔަތު ާއިނ ޔަތްތައް ާވ ގޮތަްށާާާމުސ ރައ އި ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ކޮމިޓީން

 2915ފ ސްކުރުމަށް.ާމިގޮތަށްާމިާައޅުގަނޑުާނިންމަނީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގއިާމަޖިލީހުގެާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއޮންނ ތީ. ާމިގޮތަށް ާޢަމަލުކުރުމަށް ާރިޕޯޓ މެދު ާފޮނުްއވ  ކޮމިޓީތަކުން

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާޯވޓުލުމަށްޓަކައި ާބުނ ގޮުތގެމަތިން ާރަނގަބީލުާމިނެޓ5ާްގަވ އިދު ގެ
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ާއެދެ ާހިނގަމުންދ ތީާާން.ޖައްސަވ ެދއްވުން ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ާސުލޫީކާ ާގެންގުުޅްއވ  ާޢ ންމުކޮށް ާމ ލަންތެރޭގައި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 2920މިންގަނޑުތައްާގެންުގޅުްއވުމަްށާހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާ

ާދަން ާކުރިްނާވޯޓަށް ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނަވ ލަންކަމަށް.

ާހުރީާ ާހިނގ ފައިތޯ ާއެކަން ާރަނގަޅަށް ާއެދެން. ާޗެްކކޮށްލެްއވުްނ ކ ޑުކޮޅުަތއް

ާއަރިހުންާ ާއަމީންޢ ންމު ާދަންނަވ ލުުމގެކުރިން ާވޯޓަށް ާައޅުގަނޑު ބައްލަވަްނވ ނެ.

ާއެއްފަހަރުާިއްއވ ލަދެއްވުމަށް.ާާހުށަެހޅުންާއަދ3ާިއެދެންާހުށަހެޅިފައިވ ާ

ާ2925 

ާ

ާމެންބަރުންނަށްާާމޭުޒންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ ާރައީްސ،ާއަދި ާަނއިބު ާރަީއސ އި ާަކއުންސިްލގެ ާމީިޑއ  މޯލްޑިވްސް

ާކޮމިޓީއިންާ ާމ ލިއްޔަތު ާކަނޑަެއޅުްއވުމ އިމެދު ާޢިނ ޔަތްަތއް ާމުސ ރައ އި ދެވޭ

ާހު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާރިޕޯޓ ބެހޭގޮުތން ާދ އިރ ގެާނިންމެވިގޮތުެގ ާކ ށިޫދ ށަހެޅުްނތައް.

ާދ އިރ ެގާ ާކުރެންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު  2930ޢިއްޒަތްތެރި

ާމޯލްޑިވްސްާ ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާމޫސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާތި ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ާރައީސް، ާނައިބު ާރައީސ އި ާކައުންސިްލގެ ރީގައިާމީޑިއ 

ާ ާމަހަކު ާަރއީސަށް ާކައުންސިލްގެ ާހަމަޖެއްސުމަށް. ާމުސ ރަ 5000ާމިދަންނަވ ގޮތަށް

ާ ާމަހަކު ާރައީްސއަށް ާނައިުބ ާަކއުންސިލްެގ ާަކއުންސިްލގ4500ާާެރުފިޔ . ރުފިޔ .

ާ ާމަހަކު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރ4000ާާިއެހެނިހެން ާދ އިރ ގެ ާކެލ   2935ރުފިޔ .

ާޢަބްދު ާހުށަهللاާމެންބަރު ާމެންބަރުާމައުސޫމް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހަޅުއްވ ،ާޮތއްޑޫ

ާމީޑިއ ާ ާމޯލްޑިވްސް ާމިވަީނ، ާހުށަހެޅުމުގައި ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާވަޙީދު ޢަލީ

ާމުސ ރައ އިާ ާދެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ާރައީސް، ާަނިއބު ާރައީސ އި ކައުންސިްލގެ

ާ ާމ ލިއްޔަތު ާއަނބުރ  ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާއިތުރަށް ކޮމިޓީއަށްާޢިނ ޔަތްތައް

ާނިހ ންާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު  2940ފޮނުވުމަށް.

ާރިޔ ްޟާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލިފުށީ ާހުށަހަޅުްއވ ، ޙުސައިންމަނިކު

ާމީޑިއ ާ ާމޯލްޑިވްސް ާމިވަނީ، ާހުށަހެޅުމުގައި ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ރަޝީދު

ާަނިއބު ާރައީސ އި ާމުސ ރައ އިާާކައުންސިްލގެ ާދެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ރައީސް،
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ާނިންމެވިގޮތަްށާ ާކޮމިީޓއިން ާމ ލިއްޔަތު ާކަނަޑއެުޅއްވުމ އިމެދު ޢިނ ޔަތްތައް

 2945ާފ ސްކުރެްއވުމަށް.

ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާކ ށިޫދ ާމިދަންނަވ ލަނީ، ާއަުޅަގނޑު ާވޯޓަށް އެންމެފުރަތަމަ

ާއިސް ާޢިއްމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާކުރެންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢަބްދުލްޙަމީދު ޒަތްތެިރާމ ޢީލް

ާމީޑި ާމޯލްޑިވްސް ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާމޫސ  ާއަޙްމަދު  2950އ ާމެންބަރު

ާތިރީގަިއާ ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ާރައީްސ، ާަނއިބު ާރަީއސ އި ކައުންސިްލގެ

ާ ާހުށަހަޅަން. ާހަމަޖައްސަން ާމުސ ރަ ާރައީސަށްމިދަންނަވ ގޮތަށް މަހަކުާާކައުްނސިލްގެ

5000ާާ ާަމހަކު ާރައީސްއަށް ާނައިބު ާކައުންސިްލގެ ރުފިޔ .4500ާާރުފިޔ .

ާ ާމަހަކު ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެނިހެން ރުފިޔ .4000ާާކައުންސިްލގެ

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  2955ަތކަްށާމިހުށަހެޅުމ ބެހޭގޮތުން

ާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ދެްއވުންވޯޓު[

ާ

 2960ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާޢީސ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

71ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 19ާ2965ާވޯޓުާދެްއވީ:

36ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

11ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 55ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .28ާ.2970 

ާ ާދެނ55ާްޖުމްލަ ާއަުޅގަނޑު ާފ ހެއްނުވި. ާމަޖިލީހުން ާމިހުށަހެޅުން ާއެހެންކަމުން .
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ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާމިދަންނަވ ލަނީ، ާޢަބްދުވޯޓަށް ާމެންބަރު މައުސޫމްާهللاާާޢިްއޒަތްތެރި

ހުށަހަޅުއްވ ާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާއަިދާ ާރައީސް، ާނައިބު ާަރއީސ އި ާަކއުންސިލްގެ ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިްވސް ހުށަހެޅުއްވުން.

ާދި ާއިތުަރށް ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި ާދެވޭ  2975ރ ސ ކުރެއްވުމަށްާމެންބަރުންނަށް

ާމެންބަރުނަށްާ ާިޢއްަޒތްތެރި ާފޮނުވުމަށް. ާކޮިމޓީއަށް ާމ ލިއްޔަުތ އަނބުރ 

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ2980 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމައުސޫމް.هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ތޮާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 71ާ2985ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

27ާާވޯޓުާދެްއވީ:

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

08ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ2990 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާބޭނުންވ 60ވޯޓުަގއި ާފ ސްވުމަށް .ާ .31ާާއަދަދު

ާ ާފ ހެއްނުވި.60ޖުމްލަ ާމިހުށަހެޅުންވެސް ާއެހެންކަމުން ާވޯާ. ާދެން ޓަށްާައޅުގަނޑު

ާނި ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ހ ންާމިދަންނަވ ލަނީ،

ާރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލިފުށީ ާހުށަހަޅުްއވ ، ޔ ްޟާޙުސައިންމަނިކު

ާތ އީދުކުރަ ާކައުންސިރަޝީދު ާމީޑިއ  ާމޯލްޑިވްްސ ާހުށަހެޅުއްވުން.  2995ްލގެާްއވ ފަިއވ 

ާޢިނ ޔަތްތަ ާުމސ ރައ ިއ ާދެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ާަރއީސް، ާނައިބު އްާރައީސ ިއ

ާފ ސްކުރެްއވު ާނިންމެިވޮގތަށް ާކޮމިީޓއިން ާމ ލިްއޔަތު  މަށް.ކަނޑައެުޅްއވުމ އިމެދު

 ދެން.ަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮ

ާ
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 3000ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންމަނިކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ3005 

71ާާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާ

46ާާވޯޓުާދެްއވީ:

18ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

03ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ3010 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 64ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .33ާ.

ާ ާނ64ަޖުމްލަ ާރައީސ އި ާކައުންސިްލގެ ާމީިޑއ  ާމޯލްޑިވްސް ާއެހެންކަމުން އިބުާ.

މ އިމެދުާރައީސް،ާއަދިާމެންބަރުންނަށްާދެވޭާމުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތްތައްާކަނޑައެުޅްއވު

ާއެހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ގޮތަށް ާނިންމެިވގޮތުެގާރިޕޯޓް ާކޮމިީޓއިން  3015ޖެ.ާފ ްސވެއްާމ ލިއްޔަތު

ާދިވެހިރ އްޖޭާ ާއ ދީއްތަުދވަހަކީ ާއަންނަ ާނިންމ ލުމުގެކުރިން ާޖަލްސ  ގެާމިއަދުގެ

ާމިނިވަ ާމެންބަރުންނައުފ ވެރި ާުހރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ށ އިާންދުަވސްކަމަްށވ ތީ

ާމަ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާއަޅުގަނޑ އި ާރަްއިޔތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާޖިލީހުގެދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާނަމުގައިާމިނިވަންދުވަުހގެާހެޮޔއެދެމ އިާތަހުނިޔ ާއަރިްސކުަރން.ާ

ާ3020 

ނިންމުން.ޖަލްސ ާ .12



ާދެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންނ ނީ، ާޖަލްސ އެއް 28ާާާމަޖިލީހުގެ ާއަންގ ރަުދވަހ2009ާާުޖުލައި ވ 

ާގަިއ.9.00ާހެނދުނުާ

ާ3025 

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالمينާربާهللوالحمد
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ާ
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