
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /26 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  26ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް ބުދަ  ވީ 2009ޖުލައި   29 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 7 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ  

 

 ށް  11:03ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:02ން  11:59 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:29 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  51އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا ފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލް ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 

 57 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ59ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 55ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމް هللاކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 



 III 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 މީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސް

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا  މެންބަރު ޢަބްދުމުލަކު ދާއިރާެގ



 IV 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

  ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެ

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 ނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒްވިލި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން މެންބަރު ތިއްބެވި    ސަލާމުގައި 



 V 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 ދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަ

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 ބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު ޅުއްވާ މެންބަރުން: ވަޑައިންއު

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 މިނަތު ޖަމީލްހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

އޮފް    ޢަބްދުލްމަޖީދު  މިނިސްޓަރ  ޑޮކްޓަރ  އެފެާއޒް  އިސްލާމިކް 

 ޢަބްދުލްބާރީ 

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ،ުޢަބްދު  އިންޓަވަލަށްފަހ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  އަދި  ވަޙީދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ސަލާމް(  ދު  ޝާހިهللا ޮތއްޑޫ  ޖަލްސާއިން )އިންޓަަވލަށްފަހު 

   ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

  ،ުއޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު    ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު   ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޖަލްސާއިން މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  ސަލީމް، އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްބުދަާާާޖުލައާިާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާهللا ާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާިިސްާފެށުނީ.هللاޢަބްދުާާބްދުއްރަޙީމްޢަމަޖިލާ.واالهާومن ާوصحبهާآلهާوعلى



 10ސުވ ލުާ. .

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެވީާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ ޖަލްސ އަށްާ މިވަުގތުާ ފެށުނީ.ާ 33ާާމަޖިލިސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާއެންމެާފުރަތަމަާއައިޓަމަކަށްާމިއޮތީ،ާާ

ާހެލްތްާއޮފްާނިސްޓަރމަޢުސޫމްާމިهللاާާޢަބްދުކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ކެލ ާާާއައިިމނަތުާޑޮކްޓަރާފެމިލީާއެންޑް އަޅުަގނޑުާ ކުރައްވ ާސުވ ލު.ާ  15ޖަމީލްއ އިާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާهللا މަޢުސޫމަށްާ

ާސުވ ލ ިއެގންާކުރިއަށްަވޑަިއަގތުމަށް.ާ
ާ

ހެލްތާްާާާ`.ާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު އޮފްާ ިމނިސްޓަރާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިްއޔ ާ

އޮޅުންފިލުވ ލަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމަޢުސޫމް އަޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ ޖަމީލުާ ޑރ.އައިމިނަތުާ ފެމިލީާ  20އެންޑްާ

ސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވ ާ ާއިޢުލ ނުކުރައްވ ފައިވާ ާބޭނުންވެފައިވ ކަމަށްާރ ްއޖެއަށްާ

ާާކޮބައިތޯ.ާހިސ ބަކީާޮގސްފަިއވ ާކުރިއަށްާމަސައްކަތްާެގހޮސްޕިޓަލުާާޔުނިވަރސިޓީ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މެންބަރާުާާއެންޑްާާހެލްތްާއޮފްާމިނިސްޓަރ ކެލ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ  25ާއ ދެ،ާ

ާސްޕިޓަލެއްާާކުރެްއވިާސުވ ލުެގާޖަވ ބުަގިއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޔުނިަވރސިޓީާހޮާޖަމީލްާާއ މިނަތުާފެމިލީ

ާޤ އިމްކުރ ނެކަމަށްާމިސަރުކ ރުންާއަދިާއިޢުލ ންކޮށްފަކ ާނުވ ާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ 

ާ

2009

17

2 9

26

1

2
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ސުވ ލުކުރަްއވަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ުގޅިެގންާ ޖަވ ބ ާ ދެއްވިާ ިމނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ފުރުޞަ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ދ އިރ ެގާާބޭނުންފުޅުވ ާ ވިލިމ ފަންނުާ އަރުވަން.ާ  30ތުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއެޑްާފެމިލީއ ާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާާާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ ާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާމިއަދުެގާދ އިރ ެގާތެރެއިންާނޫންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑު

ސުވ ލަކީ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު ހުރިާ މިކުރައްވ ފައިާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ  35ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ

ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ ނަމަެވސް،ާ ވ ހަކަ.ާ މަސައްކަތުެގާ ހޮސްޕިޓަލުެގާ ޔުނިވަރސިޓީާ

ވަ މިނިސްޓަރާ އޮތީާާހެލްތްާ ދަންނަވ ލ ހިތްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ޑައިެގންނެވީމ ާ

އިންނަާާ ވިލިނިގލީަގިއާ ހިމެނޭާ މިސަރަޙައްދުަގއިާ ދ އިރ ަގިއ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ

އެާ ލިބެމުން.ާ އަޅުަގނޑަށްދަނީާ ޝަކުވ ތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހޮސްޕިޓަލ ބެހޭޮގތުންާ

ާާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއ، ޙ ލަތަށްާ 8ާާާާހޮސްޕިޓަލުެގާ ހ 10ާާނުވަތަ މީހުންާވަރަކަށްާ  40ސްާ

ފަހަރުފަހަރުާ ދިމ ވ ާ ދަތިކޮށްާ ވަރަށްާ ައވަށުަގއިާ ކުޑަކުޑަާ ދިރިުއޅޭާ އެއްފަހަރ ާ

އަންނަންާ މ ލެާ އަންހެންެވރިންާ ދިމ ވ ާ ވިހަންާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއ،ާ އެބައ ދެ.ާ

މިކަުމެގާާ އަދިާ ނުކުމޭ.ާ މައްސަލަތައްާ ބޮޑެތިާ ަވރަށްާ ސަބަބުންާ ފުރަންޖެހުމުެގާ

އަާ ަވކިާ ކޮބައިތޯ.ާ ހޮސްޕިޓަލުެގާާޙައްލަކީާ ވިލިނިގލީެގާ މުއްދަތެްއަގއިާ ވަސްާ

ދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާާ ދެން،ާ ެއއްާސުވ ލު.ާ ެއއީާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެތޯއޭ.ާ  45ކަންތައްތައްާ

ހަމަާމީެގާދެތިންާހަތަރުާދުވަހެއްާކުރިންާވިލިނިގލީަގއިާގ އިމްކުރެވުނުާޑިޓޮކްސްާާ

ބައްލަވ ފައި ކިހ ވަރަކަށްާ މިއީާ މަސައްކަތުަގިއާ މިާ ވިލިނިގލީަގއިާސެންޓަރ.ާ ތޯާ

ޑިޓޮކްސްާސެންޓަރެއްާމިގ އިްމކުރެވުނީ.ާމިނިސްޓްރީެގާދައުރަކީާކޮބައިތޯާމިކަމުަގއިާ

ސުވ ލަށްާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ މީެގކުރިންާ އަދިާ އަދ ކުރަްއވ ފަިއވ .ާ

 50އިތުރުކޮށްލ ނަން.ާެއއީާއަޅުަގނޑަށްާޚަބަރުާލިބިފައިވ ޮގތުަގިއާސްޕީޑްާލ ންޗެއްވެސްާާ

ދަ މީހުންާ ހިނގ ކަމުެގާާއޮވޭާ ހަރަކ ތެއްާ އެްއވެސްާ އޭެގާ އެކަމަކު،ާ ތުރުކުރުމަށް.ާ

ާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދ ާަވޒީރުންނ ާސުވ ލުކުރުމުެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ބުނ ޮގތުން ދެްއވ ާާޤ ނޫނުަގއިާ ވަޑަިއެގންާ މިމަޖިލީހަށްާ ަވޒީރަކުާ  55ޢިްއޒަތްތެރިާ
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އެދުވަހެްއެގާާ ސުވ ލުކުރެއްވޭނީާ ފޮލޯއަޕެްއެގޮގތުަގއިާ ުގޅޭޮގތުންާ ޖަވ ބަކ ާ

އެމަޢުޟޫޢުއ ިއާުގޅޭޮގތުންާައދިާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާދެއްިވާޖަވ ބުެގާދ އިރ ެގާާ

ސުވ  ކުރެްއވިާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑު،ާ އެހެންވީމ ،ާ ފައްޓަވަމުންވެސްާާތެރޭަގއި.ާ ލުާ

އެީއާާ އެހެންވީމ ،ާ ސުވ ލެއްނޫނޭ.ާ ުގޅޭާ ޖަވ ބ ާ ސުވ ލ ުގޅޭ،ާ މިއަދުެގާ ވިދ ޅުވިާ

ޖަވ ބުދެއްވަންޖެހޭާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިެއއްނުޭވާ  60އަޅުަގނޑަކަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާކެލ ާ ައޅުަގނޑުާ ސުވ ލެއްހެން.ާ

ާށް.ާމަޢުސޫމްއަهللاާޢަބްދު

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއ ޅުަގނޑުާހަމަާކުރިންާކޮށްލިާސުވ ލުެގާާާهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު

ބޭނުންވަނީ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމަޢުސޫމް އަހ ލަންާ އަނެްއކ ާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  65ތެރެއިންާ

ވ ހަކަދަްއކަމު ކެމްޕެއިނަށްާ ދިޔައިރުާާއެމް.ޑީ.ޕީއިންާ ސެޕްޓެމްބަރުަގިއ3ާާާާންާ

ކޮންފަރެންސްއެްއަގިއާާ ޕްރެސްާ ދެްއވިާ އޭރުާ އެމް.ޑީ.ޕީއިންާ ސަރުކ ރު،ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

މިހ ރުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްފ ޟިލްާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއަދިާއޭރުެގާހިޔަނިާާ

ދެއްވިާ އިންނަަވއިެގންާ ޖަމީލުާ ޑރ.ައއިމިނަތުާ މިނިސްޓަރާ ހެލްތްާ ާާމިނިސްޓަރު،ާ

ބޭނުންކަމަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރ އްޖެއަށްާ ިވދ ޅުވެފަިއވޭާ ކޮންފަރެންސްަގއިާ  70ޕްރެސްާ

ފަށަިއެގންާ މަސައްކަތްާ ެއކަމ ބެހޭާ އެހެންވީމ ،ާ ހޮސްޕިޓަލެއް.ާ ޔުނިވަރސިޓީާ

ކުރިއަށްެގންދ ކަމަށ އިާކައިރިާޤައުމުތަކ ާެއކަމ ބެހޭާމަޝްަވރ ކުރެވިާއެކަމަށްާމަުގާާ

ހަ ދެން،ާ ހެލްތްާާކޮށިފައިވ ކަމަށް.ާ ިމނިސްޓްރީއިން،ާ މިނިސްޓަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަާ

އިންސ ނީާާ ބޭނުންވ ާ ރ އްޖެއަށްާ އެބައޮތްާ ތެރޭަގއިާ ޕޮލިސީތަކުެގާ މިނިސްޓްރީެގާ

އަދިާ ދެން،ާ މަސައްކަތްކުރުން.ާ ފުރިހަމަކުރުމަށްާ ދ އިރ ިއންާ ހެލްތްާ  75ވަޞީލަތްތައްާ

ރ ަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާބޭރުާާއެބައޮތްާހަމަާއެބޭފުޅުންެގާެމނިފެސްޓޯަގއިާހެލްތްާދ އި

މީހުންާމަދުކުރުމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާބ ރުއަޅުްއވ ނެކަމަށްވެސްާއެބައޮތް.ާދެން،ާއެހެންާ

މެޑިކަލާްާ މިއޮންނަނީާ ވަޒީފ ތަކުަގިއާ ބޭނުންވ ާ ދ އިރ އިންާ ހެލްތްާ އޮވެފައިާ

ޔުނިވަރސިޓީާާ ހޮސްޕިޓަލެއްެގ،ާ ޓީޗިންގާ ޤަބޫލުކުރ ާ ކައުންސެލިންގާ

އެީއާާހޮސްޕިޓަލެއްފަދަ ބޭފުޅަކަށްވުން.ާ އަންނަާ ލިބިެގންާ ތަމްރީންާ ތަނެއްަގިއާ ާ80 

މިކަމަށްާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ ސަރުކ ރުން،ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހުރިއިރުާ މިހުރިހ ކަމެއްާ

ކެމްޕެއިންާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ އަދިާ ދެްއވަންތޯ.ާ އަހައްމިއްޔަތުކަެމއްާ ކިހ ވަރެްއެގާ
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އެކަމ ބެހޭޮގ ވ ހަކައ ،ާ ދެްއކެވިާ ކުރައްވަންާދުވަސްވަރުާ ޢަމަލެއްާ ެއއްވެސްާ ތުންާ

ާޤަސްދުކުރަްއވ ފަިއވޭތޯ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

 85 

ކުރިންާާއެންޑްާާހެލްތްާއޮފްާމިނިސްޓަރ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކެލ ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ާއ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާޖަމީލްާާއ މިނަތުާފެމިލީ އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވިޮގތަށްާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގިއާާތިޔަާ ާމިހ ރުވެސްާ

ތަމްރީންކުރ ާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ  ރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުވެސްާ ދެންނެވޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކިޔަވައިދެމުން،ާ

ކުދިންނަށްާހޮސްޕިޓަލްަގއިާކްލިނިކަލްާއެކްސްޕީރިއެންސްާދެުމންެގންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ާ ޓީޗިންގާ ބޭނުންވޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިހޮސްޕިޓަލްާ  90ހޮސްޕިޓަލަކަށްާާއެޮގތުންާ

ހެލްތާްާ އޮފްާ ފެކަލްޓީާ މިހ ރުވެސްދަނީާ މިޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ތަރައްޤީކުރަން.ާ

ައޅުަގނޑުާާ ައއި.ޖީ.ެއމް.އެޗް،ާ އަދިާ ހެލްތ ާ ޮއފްާ މިނިސްޓްރީާ ސައިންސ ،ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ވ ހަކަ.ާ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްެގާ ދަންނަވ ލ ނީާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

ސަރަޙަ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާާރ އްޖެތެރޭަގިއާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގިއެވސްާ އްދީާ

އަދިާ އެކްސްޕީރިއެންސްދިނުމަށް.ާ ކްލިނިކަލްާ ބޭނުންކުރަންާ ސެޓަޕްާ  95އެހޮސްޕިޓަލްެގާ

ރަނަގޅުކުރުމަކީާާ ޚިދުަމތްާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުެގާ ފެންވަރަށްުވރެާ އެހުރިާ މިހ ރުާ

އެތަންތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސިޔ ސަތަކަށްވ ހިނދު،ާ އިތުރަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކުރީަގއިވެސްާައޅުަގނޑުމެންާއެތަންތަންާބޭނުންކުރަމުންދ ނެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދަންނަވ ލަން.ާދެން،ާމިއ އެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާރ އްޖޭަގއިާާ

ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސްާާ އެބަކުރިއަށްދޭ.ާ މަސަްއކަތްާ ގ އިމްކުރުުމެގާ  100ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ

އެހެންވީމ ،ާާއެނިގވަޑަާ ބޭފުޅުންނަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ އިަގންނަވ ނެ،ާ

ބަލަންޖެހޭނާީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ގ އިމްކުރީމ ާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ

ޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާހޮސްޕިޓަލެއްެގާފެންވަރުާހުރިާތަނަކަށްާމިތަންވޭތޯ.ާއެީއާަވކިާާ

ާާ ހަދ އިރު. ހޮސްޕިޓަލަކަށްާ ޔުނިަވރސިޓީާ ހުރޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާާމިންަގނޑުތަކެްއާ

ކުރިއަށްއޮތްތަނުަގިއވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޮސްޕިޓަލަކަށްާ ޓީޗިންގާ އެއީާ  105މިތަންާ

ހެދުމަށްާމިހ ރުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމަޝްވަރ ތައްާކުރަމުންދ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ފެކަލްޓީާ ކުރަމުންދަނީާ މިމަޝްވަރ ތައްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއކެޑަމިކްކަމަކަށްވ ތީާ މިއީާ

ހެލްތް ހަނދ ންވަނީާއޮފްާ ައޅުަގނޑުާ ސުވ ލުަގއި،ާ ދެވަނަާ ދެން،ާ ސައިންސ .ާ ާ

އ ދެ،ާާ ބިދޭސީންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ެއއީާ ސުވ ލެއް.ާ ދެވަނަާ
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ެއކިާާ އަދިާ ހެލްތްެގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއ،ާ  110މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ.ާ

މީހުންނަ މަސައްކަތްކުރ ާ ދ ިއރ ަގއިާ ސިއްޙީާ ިގނަާދ އިރ ތަކުަގއިާ ވަރަށްާ ކީާ

ކަންބޮޑުވޭ.ާާ މިކަމ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ބިދޭސީން.ާ

މަދުކުރުމުެގޮގތުންާާ މިބަިއާ މިހ ރުވެސްާ މިދަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ

މިހ ރުވެސްާ މިދެންނެވިހެންާ ތެރޭަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަމްރީންދެވޭނެޮގތްތައްާ

ސަ ހެލްތްާ އޮފްާ މިދަނީާފެކަލްޓީާ މަޝްވަރ ކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  115އިންސ ާ

ތަމްރީންކުރުމުެގާ މުއްދަތެއްަގއިާ އަވަސްާ މީހުންާ ތަމްރީންކުރެވޭނޭާ ރ އްޖޭަގއިާ

ައޅުަގނޑުާާ މަޝްވަރ ކޮށްާ ޮގތްތަކ ބެހޭޮގތުންާ ކުރިއަށްެގންދެވޭނެާ ކަންތައްާ

ކެމް ރ އްޖޭެގާ ެއއީާ ދަންނަވ ލަން.ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ޕަސްތަކެްއާާތިޔަބޭފުޅުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއކެމްޕަސްތަކުަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ރ އްޖެތެރޭަގިއވެސް.ާ އެބަހުރިާ

ހުޅުވިެގންދ ނެޮގތްތަކ މެދުާ އިތުރަށްާ ފުރުޞަތުާ ތަމްރީންކުރުމުެގާ  120ކުދިންާ

މަޝްވަރ ކުރެވިފަިއވ ާާ ސައިންސ ާ ހެލްތްާ އޮފްާ ފެކަލްޓީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެކީަގިއ،ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭރުާޤައުމުތަކ އެކީަގިއވެސްާާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެއާ 

އޮފާްާ މިނިސްޓްރީާ ައދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދަނީ.ާ މަޝްވަރ ކުރަމުންާ މިހ ރުާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބިނ ކުރުމަށް.ާ މީހުންާ އިސްކަންދެންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހެލްތުން،ާ

ލިބޭނޭ ސްކޮލަރޝިޕްސްާ އިތުރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދިާާމިޮގތުން،ާ  125ޮގތްތަކ ާ

މީހުންާ ހުޅުވ ލަިއެގންާ ފުރުޞަތުތައްާ ދެވޭނެާ ޤައުމުތަކަށްވެސްހެންާ ކައިރީެގާ

ވ ހަކަާާ އިސްކަންދޭާ ވަރަށްާ މިނިސްޓްރީއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިނ ކުރުމަށްާ

ބޭނުންާ އަހަރުާ މިދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ތަނަށްވެސްާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ

ާާ އެއީ ސްކޮލަރޝިޕް،ާ ހުރިާ އެބަހުރިާނުކުރެވިާ ދަށުންވެސްާ އެހީެގާ ބައިލެޓްރަލްާ

އިތުރަށްާާ ސްކޮލަރޝިޕްސްވެސްާ ހުރިާ ނުކުރެވިާ ބޭނުންާ  130އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބެލުމަށްޓަކައިވެސްާާ ލިބިދ ނެތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަނަށްާ ކުރިއަށްއޮތްާ

އިންޑިޔ އ ިއާާ ޤައުމުާ ައވަށްޓެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ން.ާދެން،ާމިައހަރުާއެޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާބައިލެޓްރަލްާއެހީެގާާމަޝްވަރ ކުރަމު

ސްކޮލަރޝިޕެްއަގިއވެސްާާ ެއއްާ އޮތްާ ދެއްވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ އިންޑިޔ ާ ދަށުންާ

ފޮނުވިފަިއވ ާާ ޑޮކްޓަރަކުާ އެއްާ ޕޯސްްގރޭޖުއޭޓަށްާ އެއީާ ތަޢުލީމަށް،ާ މަތީާ  135ބޭފުޅަކުާ

ދަންނަވ ލަން މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ހަމަާ މީހުންާވ ހަކަާ މިއ އެކީަގއިާ ދެން،ާ ާ.



 6 

ހެދުމުެގާާ ޕްލޭނެއްާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ ރިސޯސްާ ހިޔުަމންާ އ ދެާ ބިނ ކުރުމުެގ،ާ

މަސައްކަތްވެސްާމިހ ރުާކުރިައށްއެބަދޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާވަރަށްާިގނަާބަޔަކުާާ

އެހުރިހ ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރި.ާ ތަމްރީންކުރެވިފައިާ

ވަޑައިެގންފައިާއެންމެން ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ މީެގތެރޭަގއިާ ނުލިބޭ.ާ ޚިދުމަތެއްާ  140ެގާ

ޭއެގާާ އެބައިނޭގ.ާ އެނބުރިވަޑައިނުަގންނަވ ކަންވެސްާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ސަބަބުތަކެްއވެސްާއެބަހުރި.ާެއއީާއެބޭފުޅުންާަވޑަިއެގންާމަސައްކަތްކުރަްއވ ނެާހެޔޮާ

ޤ ިއމްކުރެވިފަކާ  ވެށްޓެއްާ އެދެވޭާ ބޭފުޅުންާނުވަތަާ ކޮލިފައިޑްާ އެފަދަާ ނެތް.ާ އެއްާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ އެހެންީވމަ،ާ މަސައްކަތްކުރަްއވަން.ާ ރ އްޖޭަގއިާ ވަޑައިެގންާ

އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ އެބަދޭ.ާ ބިނ ކުރުމަށްާ މީހުންާ  145މަސައްކަތްތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ބިނ ކުރުންކަމުަގއިާ މީހުންާ އެްއކަމަކީާ އިސްކަންދޭާ

ޝަޢުޤުވެރިވ ާއަ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހައިޞިްއޔަތުންެވސްާ މިއްލަާ

ލިބިފައިހުރީމ ާމީހުނާްާ ތަޖުރިބ އެްއާ އެފަދަާ ކުރީަގިއވެސްާ މީެގާ އަދިާ ކަމަކަށްވެފައިާ

ކަމެއްކަމަށްާ ކުރެވޭނޭާ ރަނަގޅުާ ސަރވިސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ބިނ ކުރުމަކީާ

އަ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއވ ހަކަާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާާއަޅުަގނޑުާ އުންީމދުކުރަންާ  150ޅުަގނޑުާ

ާއެސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާއެރުވުނުކަމަށް.ާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާލިފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާިވ ައޅުަގނޑުާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޔުާާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ އަދިާާމިނިސްޓަރ އިާ ނިވަރސިޓީެއއްާ

ރ އްޖޭަގއިާާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ކަމަނ އަށްވެސްާ ނެތްނަމަވެސްާ  155ޤ އިމްކުރެވިފައިާ

ޓެކްނިކަލްާާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ނެާ ދ އިރ ަގއިާ ސިއްޙީާ މީހުން،ާ ކަންކޮޅުތަކުަގއިާ ތަފ ތުާ

ެއކަމުެގާާ ބޮޑުެވ،ާ އިންތިޚ ައށްާ ދަތިދަނީާ އޭެގާ ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ މީހުންާ

ާާ އަޅުަގނޑަށްާާޝަކުވ ތައް ހުށަހެޅިެގންދ ކަންާ މިނިސްޓްރީއަށްާ ދުވަހަށްާ ދުވަހުންާ

އެކަންާާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ދ އިރ ަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ހަމަޔަޤީން.ާ

 160ވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަަގކުރި.ާއަދިާކަމަނ ެގާސަމ ލުކަމަށްާއެކަންާއޮންނ ނީާެގނަސް.ާާ

ދި މަޑިފުށި،ާ ވިލިފުށި،ާ އަދިާ ބުރުނިާ މިކަމުގެާއެޮގތުންާ މިރަށްރަށަކީާ ޔަމިިގލި،ާ

އަސަރުާވަރަށްާބޮޑަށްާފޯރ ފައިާއޮތްާރަށެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރުާ

ތަޢުލީމާްާ މަތީާ މިދ އިރ އިންާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަރިހުންާ
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ކުރުމަށްޓަކަިއާާ ކަންތައްތައްާ މިދެންނެވިާ އަދިާ ޑޮކްޓަރީކަމ އިާ ހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކ ،ާ

އެބަތިބި.ާާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ ކިޔަވ ކުދިންާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ  165އަމިއްލަޮގތުންާ

ައއިސްުއޅޭާާ ހީނަރުކަމެއްާ މިހ ބޮޑުާ ެއކޮނޮމީއަށްާ ރ އްޖޭެގާ އެހެންވީމަ،ާ

ކޯސްތަކ އިާާ އެާ އަމިއްލަޮގތުންާ ކުދިންނަށްާ މިފަދަާ ސަރުކ ރުންާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ

ކު ކިޔަވަުމންދ ާ ފުރަމުންދ ާ މިހ ތަނަށްާއެްއޗެހިާ އެހީެއއްާ އެްއވެސްާ ދިންނަށްާ

އެބޭފުޅުންާ އެއީާ ޤަސްދުކުރައްަވންތޯ.ާ ފޯރުކޮށްދޭންާ އެާ ނޫނީާ ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވޭތޯ.ާ

އެހެންވީމަ،ާާ ކަމަށްވ ތީވެ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިާ ކުރަްއވ ނީާ މަސައްކަތްާ  170ވަޑައިެގންާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާާއެކަންާކިހިނެއްތޯާއޮތީ.ާދެންާމިހ ރުާޔުނިވަރސިޓީާނެތަސްާއަޅުަގ

ހިންަގން.ާ އެބަާ ޕްރޮްގރ މްާ ކުރުމުެގާ ތަމްރީންާ މީހުންާ ބޭނުންވ ާ އެދ އިރ އަށްާ

ކިހ ވަރެްއެގާާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ ހިންަގނީ.ާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ

ާލުޔެއްާމިހ ރުެގާހެލްތްާދ އިރ ައށްާލިބިެގންދޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާ

 175 

ައޅުަގނޑުާާއެންޑްާޓަރާއޮފްާހެލްތްާމިނިސް ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ ތިކުރެްއވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާއ ދެ،ާ

ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާއިޝ ރ ތްކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާާާޖަމީލްާާާއ މިނަތުާފެމިލީ

އެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ލޭެގާ އަދިާ ރ އްޖެތެރޭަގިއެވސްާ ޚިދުމަތްދޭނޭާމިހ ރުވެސްާ ކިތަންތަނުަގިއވެސްާ

ިގނަބަޔަކުާާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ލިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ފުދޭވަރަކަށްާ މީހުންާ

ދެމެހެއްޓޭނޭާާ ވަޒީފ ަގއިާ އެމީހުންާ އެކަމަކު،ާ ކުރެވުނު.ާ ތަމްރީންާ  180ކުރީަގއިވެސްާ

އެފަރ ތްތަކުންވެސްާާ ނެތީމ ކަމަށްާ ރޭވިފައިާ އެކަށީެގންވ ޮގތަށްާ ޮގތްތަކެއްާ

އެބަާާއަޅުަގނޑު އައުމަށްާ ވަޒީފ އަށްާ މިއެނެގނީ.ާ މަޢުލޫމ ތުތަކުންާ ލިބޭާ މެންނަށްާ

އެހ ާާ މަސައްކަތްކުރުަމކީާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ ރ އްޖެތެރޭަގިއާ ޖެހިލުންވޭ.ާ

ތަފ ތުާރ އްޖެތެރޭެގާ މ ހަޢުލ އިާވަރަށްާ ެއއޮންނަާ މ ލޭަގއިާ ފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާއެއީާ

 185އެފަދަާވަޒީފ ތަކުަގއިާއުޅޭާމީހުންނަށްާާާރަށްރަށުަގއިާމަސައްކަތްކުރުން.ާއެހެންވީމ ،

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާ މެނުީވާ ހަދަިއެގންާ ވެއްޓަކަށްާ މަސައްކަތްކުރ ހިތްވ ާ އެއީާ

އެތަންތަނަށްާދ ނޭާމުވައްޒަފުންނެއްވެސްާނުވ ނެ.ާދެންާހަމަމިއ ެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ކުދިން ލެވެލްެގާ ޔުނިވަރސިޓީާ އެންމެފުރަތަމަާ ދަންނަވ ލިހެންާ ޓްރެއިންާކުރިންާ ާ

ކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާވިސްނަމުންާމިެގންދަނީާރ އްޖޭަގިއވެސްާާ

ހެލްތާްާ އޮފްާ ފެކަލްޓީާ ކޮބައިތޯާ މީހުންނަކީާ ޓްރެއިންކުރެވޭނެާ  190އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ޤަބޫލުކުރައްވ ާާ ކޮލެޖުންާ އޭެގތެރޭަގިއާ މިބަލަނީ.ާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ ސައިންސްއ އިާ

ކްރެޑޭޝަންާބޯޑުންާޤަބޫލުކުރ ާފެންވަރުެގާކުދިންާތަމްރީންާކުރުމުެގާފެންވަރުެގާއެާ

ައޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ މިެގންދަނީ.ާ ރ ވަމުންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްާ

ކުރިއަށްދެވޭނޭާާ އެކުދިންނަށްާ ބޭރުންާ ޓްރެއިނިންގެގާ ެއީއާ ވިސްނުމުަގއިާ ވިސްނ ލ ާ

 195ެގާތަމްރީންާދިނުންާއެއީާމުހިންމުކަމެއް.ާާޮގތްތަކެއްވެސްާއޮންނަާކަހަލަާފެންވަރެއްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހުއްޓޭނެ.ާ މުޅިންާ ކެރިއަރާ އެކުޖެްއެގާ އެހިސ ބުންާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

އެހެންވީމަ،ާާ ދެންާ ވ ހަކަދައްކަމުންދަނީ.ާ މިާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތުންާ

ހި ައޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންކޮށްެގންެވސްާ ކެމްޕަސްތަކުަގއިާ ންގ ާާރ އްޖެތެރޭަގއިާ

ދޭއިރުާާ ޓްރެއިނިންގާ އެފަދަާ އަދިާ ހުޅުވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޕްރޮްގރ މްތަކުަގއާ

މ ލީޮގތުންވެސްާާ އެހީތެރިކަންާ ކުދިންނަށްާ ބަިއވެރިވ ާ އެާ  200އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާދެމުންެގންދ ނަން.ާސްޓައިޕެންޑްާޮގތުަގއިާނުވަތަާސްކޮލަރޝިޕްސްާާ

ކުރެވޭާކުދިންނަށް.ާދެންާކުރެްއވިާއަނެއްާސުވ ލުަގިއާާޮގތުަގއިާރ އްޖޭަގއިާތަމްރީން

ރ އްޖެއިންާބޭރުަގއިާއ ދެ،ާތިވިދ ޅުިވޮގތަށްާވަރަށްާިގނަާކުދިންާއަމިއްލައަށްާޖ ަގާ

ހޯދައިެގންޮގސްާއަދިާއަިމއްލަާޚަރަދުަގިއވެސްާކިޔަވ ކުދިންާެއބަތިބި.ާއެޮގތުންާިގނަާާ

 205މަކުާވަޒީފ އެްއަގއިާއުޅެފައިާހުރިއްޔ ާާކުދިންާޮގއްސަހުރީާއަމިއްލަާޚަރަދުަގއި.ާެއކަ

އެކުދިންނަށްާމުސ ރަާލިބޭޮގތަށްާޮގއްސަވ ާކުދިންާވަރަށްާިގނަ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާާ

އެީއާާ ދެންނެވޭނެ.ާ ބުރަޔަކަށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ލިބޭާ ބަޖެޓަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކިޔަވަންޮގ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ އެބަތިބިާ ކުދިންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ސް.ާާވަރަށްާ

ޮގތުންާާ ސްކޮލަރޝިޕްސްެގާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކުދިންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

އަދިާާ ެއޮގތަކަށްާ އެހީއެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުދިންނަކަށްާ ތިބޭާ ޮގސްާ  210އަމިއްލައަށްާ

ދީފަކ އެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމުސ ރަާއަޅުަގނޑުމެންާއެޮގތަށްާެއއްބަސްެވެގންާާ

އަ ތިބިކަމަށްވަންޏ ާ ދެމުންާޮގއްސަާ އެކުދިންނަށްާ އެމުސ ރަާ ޅުަގނޑުމެންާ

މެދުވެރިވެެގންާާ އެޑިއުކޭޝަންާ ހަޔަރާ މިއ އިއެކީަގއިާ ދެންާ އެބަެގންދަމު.ާ

ލޯނެއްާނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވ ހަކަދަްއކަންާކިހިނެއްތޯާލޯނެއް،ާސްޓަޑީާ

އެތަނުާ ގޮއްސަާ ދެޭވނެ.ާ ކިޔަވަންާ އަމިއްލައަށްާ މިކުދިންނަށްާ ދީެގންާ  215ަގިއާާއެްއޗެއްާ

ތިބުމުެގާކަންތައްތައްާހަމަޖެްއސޭނޭާޮގތްތަކ މެދުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަްއކަމުންާ
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ބިނ ކުރުމުގައިާ މީހުންާ ބަލަމުންެގންދ ނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވިހެންާ މިދަނީ.ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވެންހުރިާހަމަާހުރިހ ކަމެއްވެސްާކުރަމުންާެގންދ ނަން.ާ

ާ

މަޖިލީހަށްާާރ ެގާމެންބަރުާބިލަތްދޫާދ އި މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިނިސްޓަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ220 

ސ ފުކޮށްލަދެއްވަފ ނަންތޯާމުޙަންމަދުާނަޝީދުެގާސަރުކ ރުންާދިވެހިާޤައުމުާހިންގުމ ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ސަރުކ ރުަގިއާާ ހިންުގނުާ ކުރީަގއިާ އޭެގާ އެސަރުކ ރުަގއިާ ހަވ ލުވިހިނދު،ާ

އެފަދަާާޔުނިވަރސި އޮތްތޯ.ާ ތަޞަްއވުރެއްާ ެއއްެވސްާ ހިންުގމުެގާ ހޮސްޕިޓަލެއްާ ޓީާ

ނަޝީދުގާެާ މުޙަންމަދުާ ބިނ ކޮށްާ މަްއޗަށްާ ތަޞައްވުރުެގާ އެާ ތަޞައްވުރެްއވ ނަމަ،ާ

ާާ އެފަދަ އަދިާ ކުރައްވ ފައިވަނީ.ާ ކޮންކަމެއްތޯާ ކުރީެގސަރުކ ރުންާ  225ާސިޔ ސަތެއްާ

ެމއްތޯާެއކުލަވ ލ ފައިާވަނީ.ާދެންާސަރުކ ރުންާނުވ ނަމަާމިސަރުކ ރުންާއަލަށްާކޮންކަ

ާާއަ މިހ ރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއ ބ ދީެގާނިސްބަތުންާާޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،

ދެންާ ޖެހޭތޯ.ާ ޑޮކްޓަރެއްާ މީހުންނަށްާ ކިތައްާ ޖެހޭތޯ.ާ ޑޮކްޓަރުންާ ކިތައްާ ބޮލަކަށްާ

އޮފްާހެލްތާްާފެކަލްޓީާާާާމިހ ރުާދިވެހިރ އްޖޭގައިންވަނީ،ާާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނު

ޤ ބިލުކަންާާސައިންސަ ކުރުމުެގާ ތައްޔ ރުާ އަހަރަކުާ ދިވެހިންާ ކިތައްާ  230ސްަގއިާ

ާއެބަހުރިތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާއެކުާދަންނަވަންާާވަރަށްާމަޢ ފްއ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްިވާސުވ ލުާއަޅުަގނޑުާހެލްތްާއެންޑްާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާަގއިާެއޮގތަށްާކަނޑައަޅުްއވ ފައިާއޮތްާސިޔ ސަތުާކަންތައްތަކެްއާާއެއީާކުރީާސަރުކ ރުާޖަމީލްާާާއ މިނަތުާފެމިލީ

 235ާ،ިގފައެްއނެތޭ.ާއެހެންނަމަވެސްނއަޅުަގނޑަކަށްާއެހ ާރަނަގޅަކަށެއްާއެމަޢުލޫމ ތުާއެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޒަރިްއޔ އިންާާ މީޑިއ ެގާ މެންބަރުންވެސްާ ބަެއއްާ ތީެގާ ދަންނަވ ލެވޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ެގާމަޤ މުަގިއާާވެސްާކުރީެގާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތްއިކުރީގަާާާއައްސަވ ފައިާޮއވެދ ނެ

ާާ ބޭފުޅަކު ހޮސްޕިހުންނެވިާ ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗްާ އެާ ވިދ ޅުވިާ ބޭރުގެާމީޑިއ އިންާ ޓަލްާ

ެގންދަވ  އެހެންނަމަވެސްފެންވަރަށްާ މިދަންނަވ ހެނާްާާާ،ނެކަމަށް.ާ ތަފްޞީލުާ ޭއެގާ

ާާ  240ނޑުާެއދ އިރ ަގއިާމަސަްއކަތްާާރުާައޅުަގއަދިާއޭއަޅުަގނޑުާމިހުރިާމަޤ މުެގާޮގތުން

ާާ ާާކުރަމުންާނުެގންދ ތީާައޅުަގނޑަށްާތަފްޞީލުާއެރުވުމަށް ވަރަށްާދަތި.ާާައޅުަގނޑަށް

މަ ވަރަށްބޮޑަށްާ ެއސުވ ލަށްާާާާޢ ފްއ އެކީއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަންާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާކެލ ާމެންބަރުކުރީަގއިާާތަފްޞީލަށްާދެވެންާނެތްކަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާ
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ސުވ ލ އިެވސް ާކުރެްއވިާ އަޅުަގނޑުމެންާާާ ދަންނަވ ލިންާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ

ދަްއކަމުން މިވ ހަކަާ އަދިާާމިާާމިހ ރުވެސްާ ސައިންސްާ ހެލްތްާ އޮފްާ ފެކަލްޓީާ  245ދަނީާ

ރުމުެގާންެގާތަމްރީނުާކުޅުަގނޑުމެާކޮލެޖްެގާެއކިާކެމްޕަސްތައްާބޭނުންކޮށްެގންވެސްާއަ

ންާްއކަމުންާމިދަނީ.ާއެޮގތުތަކ މެދުަގއިާވ ހަކަާދަކުރެވޭނެާޮގތްކަންތައްތައްާތަރައްޤީާ

ައޅުނޑުމެންާ.ޖީ.އެމް.އައި ހޮސްޕޮޓަލްތައްވެސްާ ސަރަޙައްދީާ އަދިާ ހޮސްޕިޓަލްާ ެއޗްާ

ށްވުރެާރަނަގޅަށްާއެާވެށިާާކްލިނިކަލްާޕްރެކްޓިސްާކުރެވޭާތަންތަންާޮގތުަގއިާމިހ ރަ

އެހެންވީމ ،ޤ އިމު ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ެގންދ ނެާ ހޮސްޕިޓަލްތަްއާާާާކުރަމުންާ  250ެއާ

ޓީޗިން އެއީާ ވިސްނިދ ނެާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެްއެގއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތުަގިއާާާާގާ

ކުރެވިދ ނެކަމަ ޚިޔ ލުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާާާށްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ބަސް އެާ ޔުނިވ ސިޓީާ ކުޑަކޮށްާާާާއެކަމަކު،ާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންކޮށްފައިާ

ާާ ާާޖެހިލުންވޭ. ޔުނިވ ސިޓީާދަންނައެއީ ހުންނަންޖެހޭނެާ މިންަގނޑުތަކެއްާ ވަކިާ ވ ހެންާ

 255ހޮސްޕިޓަކޭާބުނ އިރު.ާއެހެންީވމަ،ާއެއީާވަރަށްާެއކަޑަމިކްާެއއްޗަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުާާ

ބޭނުންކުރެވޭާާ އެކްސްޕީރިއެންސްާ ކްލިނިކަލްާ ހޮސްޕިޓަލްާ ޓީޗިންގާ މިދަންނަވ ލަނީާ

ާާ ޮގތުަގއި މަސައްކަހޮސްޕިޓަލްތައްާ ވ ހަކަ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދ ނެާ ކުރަމުންާ ތްާ

ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްވިާ ފަހުންާ މަޢ ފްއ ދެންާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާާއެކީާަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ އަކުރުތަކެްއޮގތަށްާ ހިސ ބުާ ވަކިާ ހަމަާ އެއީާ ދަންނަވަންާ

ތައްޔ  މިދަނޑިވަޅުަގއިާ ޖަވ ބުާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ  260ާާކުރެވިފަެއއްާރުާދަންނަވ ލަންޖެހޭތީާ

ވ ހަކަާާއެހެާާ.ނެތް އަރުވިދ ނެާ ޖަވ ބުާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުާ އެސުވ ލަށްާ ންވީމ ،ާ

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ވަރަށްާާޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނއު މިނިސްޓަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ސުވ ލަކީާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ެއމްއަދަބުވެރިކަމ އެކުާ ސަރުކ ރުންާ.ޑީ.ޕީ،ާ  265ެގާ

ވިދ ޅުވަމުން ރ އްޖޭާާެގންދަވ ވަރަށްބޮޑަށްާ ެއއީާ ދ އިރ ާވ ހަކަފުޅެއްާ ހެލްތްާ ެގާ

ޝިޢ  ނުޖެހުމުެގާ ސަލ ންާ ބޭސްސިޓީއަށްާ ކުރުން،ާ ތަރައްޤީާ ރުާކުރިއެރުން،ާ

ހުރިހ ވެސް އޭެގާ ދެންާ ފ ޅުކުރަްއވ .ާ ާވަރަށްބޮޑަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާާާ ބޭނުމަކީާ

އެހެންނަތަރައްޤީ މިމަެވސްކުރުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރަށްާ،ާ ފެނިެގންދިޔައީާ

އު ާާނބަލ އިރުާ އެއޮތް ވަށަިއެގންާ އެއީާ ހޮސްޕިޓަލަކީާ ރީޖަނަލްާ  270އަތޮޅ4ާާާާުޫގފ ރުާ
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ާާމީ އޮތް ކުރިއަށްޮގސްފައިާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަރ ާ ާާހުންާ މީެގ މަސ8ާާާްހޮސްޕިޓަލެއްާ

ާއެތަނުެގާޚިދުމަތްާމިހ ރުާމިފެންނަނީާވަރަށްބޮޑަށްމަވެސް،ާާދުވަސްކުރިން.ާއެހެންނަ

ާާ އަޅުަގނޑު ދެންާ ާާދަށްވެެގންދ ތަން.ާ ާާހަމަ ހެޔޮހިތުން މީގެާމިވަރަށްާ ދަންނަވ ލަނީ،ާ

ތަފ ސްހެއްކަ ދައްކ ނެ.ކީާ މިކަންާ މީެގާާހިސ ބުންާ ނުވަތަާ އަހަރުާ ކުރިންާާމިދިޔަާ

 275އަހަރަކުާދެފަހަރުާގ ތްަގނޑަކަށްާމިޖެހެނީާމ ލެއަށްާބަލިމީހަކުާޮގަވއިެގންާއަންނަންާާ

އެހެންނަމަެވސް،ާާނޑަކަށްގ ތްަގ ސްޓ ފުންާ.ާ އެތަނުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ

ންޖެހޭ.ާދެނާްާދަތުރުާކުރ2ާާަދެއްވ ޮގތުންާމިހ ރުާއެވްރެޖްކޮށްާގ ތްަގނޑަކަށްާމަހަކުާާ

ކުރަންޖެހުމުެގ ދަށްވުާާމިދަތުރުާ ޚިދުމަތްާ ސަބަބަކީާ ބަލ އިރުާ ން.ާސަބަބަށްާ

ނެތީ ޑޮކްޓަރެްއާ މަހެއޮޕަރޭޝަންކުރ ނެާ ިގނަެވެގންދިޔަ.ާާމަާ ދުވަހަށްވުރެާ އްހ ާ

ޖ ހިލުކަމ ިއާާ އޭނަެގާ ެއކަމަކުާ ހުރި.ާ އެތަނުަގއިާ ޑޮކްޓަރެްއާ  280އަންހެނުންނ ބެހޭާ

އެބޭފުޅުންާހަަމާާާމިދަންނަވ ލަނީ.ާާޮގތްކުޑަކަމ އިާއޭނަެގާޮގތްާދޫނުކުރުން.ާޙަޤީޤަތަށް

ާާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ ޮގތް.ާާ ާާާާއެތައްޮގތްދޫނުކުރުންާހުންނަވަރުން މީހުންެގާބަލިާއެބަޔަކު

މީާ ބަެއއްާ ބޮޑުެވެގންދިޔަ.ާ ނަފްސ ނީޮގތުންާ މަރުވެެގންވެސްާާއިތުރަށްާ ހުންާ

އެހެން ވިދ ޅުވޭ.ާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ އަޅުަގނޑުާާމިއީާާވީމ ،ާާދިޔަކަމުަގއިެވސްާ

 285.އަތޮޅުާދަންނަވ ލ ނީާމިތަރައްޤީވުމަށްާއައިާވަރަށްބޮޑުާހީނަރުކަމެކޭ.ާހަމަާއެހެންާރ

ާކަޒަކީެވސްާމީެގކުރީގައި....ާ.ކުރަތުެގާސިއްޙީާމަރުމ 

ާ

ސްޓޭޓްމަންޓެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަވުގތުީވމަާ ސުވ ލުކުރެއްވުުމެގާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާކުރިއަށްވަޑައިެގންާދެްއވުން.ާ.ާހެއްދެއްވުުމެގާބަދަލުަގއިާސުވ ލަކަށް

ާ290 

ާާޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނއު ސުވ ލުާ ާއ ދެ،ާ ސިއްޙީމިދަންނަވ ލައިނޭގތޯާ މ ކުރަތުެގާ ާނީ.ާ ާމަރުކަޒުެގާާާ

ާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާހޮސްޕިޓަލްަގިއވެސްާ ާޑޮކްމިހ ރުެވސްާ ޚިނެތިާޓަރުންާ އެތަނުެގާ ދުމަތްާާެގންާ

ވެސްާއަޅުަގނޑުާކައިރީާއެރަށުެގާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވި.ާާއިާރޭގަާާާވަރަށްބޮޑަށްާދަށްާވ ހަކަ

ވިދ ޅުާ އޮތްޮގތްާ މިކަންކަންާ ދެއްާއެހެންވީމ ،ާ މިކަންކަނާްާވެާ ިވދ ނެތޯ.ާ

 295ާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާކޮންކަހަލަާމަސައްކަތްތަކެއްތޯާކުރަްއވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
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މިނިސްޓަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރެއިންާ ދ އިރ ެގާ ސުވ ލުެގާ މިއަދުެގާ ރުާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއަޅުަގނޑުާފުޖަވ ބެއްދެްއވަންާބޭނުންފުޅުކަަމށްވަންޏ ާ

ާ

ާާާއެންޑްާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތް ާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރި  300ާމެންބަރުާތިކުރެްއވިާސުވ ލުާައޅުަގނޑަށްާާރ.އަތޮޅު

ސުވ ލ ާޖަމީލްާާާއ މިނަތުާފެމިލީ މިއަދުެގާ އެހެންނަމަވެސްާާޤަބޫލުކުރެވެނީާ ނޫންކަމަށް.ާ ސުވ ލެްއާ ާާާާ،ުގޅޭާ

ބޭާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުވުމުންާާނުންފުޅުމިމަޢުލޫމ ތުާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ ވ ނަމަާ

ާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

 305ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާދަންނަވ ލަންާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ

ސުވ ލަކީާބޭނުާޙަސަންާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤު އޭެގ1980ާާާާ،ންވ ާ ކަމަނ ާ ކުރީކޮޅުަގއިާ ހެލްތްާާާާރުެގާ ާއެލައިޑްާ

ހުންނެވިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޤ މުަގއިާ ިއސްާ އެންމެާ ސެންޓަރުަގިއާ ޓްރެއިނިންގާ ސަރވިސަސްާ

ާާ އަހަރަކު ގ ތްަގނޑަކަށްާ ދ އިރ ައކުންާ ހަތަރުާ ތިންާ ތަފ ތުާ 70ާާދުވަސްވަރުަގއިާ

ތަމްރީންކުރެވޭ. މީހުންާ ކޮންމެާާާވަރަކަށްާ އަތޮޅެްއަގއިާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ އޭރުާ

އެންމެާ މ ލޭަގއިާ ައދިާ ހުރެފައިާ ސެންޓަރެއްާ ހެލްތްާ އެންމެާ  310އަތޮޅެްއަގއިވެސްާ

ހޮސްޕިޓަލެއްާހުރުމ އެއްކޮށްާދެންާއިތުރުާއެހެންާރ އްޖޭެގާމީހުންާދިރިއުޅޭާކޮންމެާ

ރަމުންާެގންދިޔައީ.ާާރަށެއްަގއިާހަމައެކަނިާއ އިލ ެގާސިއްޚީާއެހީތެރިއަކުާމަސަްއކަތްކު

އެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާިމވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭެގާވަރަށްާމަދުާރަށެއްާފިޔަވ ާާ

ދެމުން.ާާ ޚިދުމަތްތައްާ މަތީާ ޕޯސްޓަށްވުރެާ ހެލްތްާ ރަށެއްަގއިާ ހުރިހ ާ

އަތޮޅެްއަގިއާާ ހުރިހ ާ އަދިާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކ އިާ ރީޖަނަލްާ ިގނަާ  315ރ އްޖެތެރޭަގިއވެސްާ

ހޮސްޕިޓަ ޤަބޫލުކުރަންާއެބަހުރިާ ައޅުަގނޑުވެސްާ މިހ ރުާ ހުރިއިރުާ މިހ ރު.ާ ލްތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާއެފް.އެޗް.ެއސް.ސީާއިންާއަހަރަކުާއެތަްއާސަތޭކަާދަރިވަރުންނެއްާ

މިހިމެނެނާީާ ިގނައިންާ އޭތެރޭަގއިާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ތަމްރީންކުރެވޭކަން.ާ އެބަާ

ނަވ ނެާިމސ ލަކަށްާނަރުހުންނަށްާކްލިނިކަލްާދ އިރ ެގާމުަވއްޒަފުން.ާއެނިގވަޑައިަގން

ބަލ އިރުާާ އ ބ ދީއަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ މިހ ރުާ ރ ްއޖޭަގއިާ ނަރުހުންވެސްާ  320ބަލ އިރުާ

%ާ ދެންމ50ާާާެާއޭެގާ މީހުންާ ބޭރުާ ރ އްޖެިއންާ އެއީާ އަދަދެއްާ މަތީާ ބޮޑުާ އަށްވުރެާ

ދެންމާެާ މިހ ރުާ ސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެން.ާ މިނިސްޓަރުވެސްާ

އޮތްއިރުާާވިދ ޅުވީާ އެބައޮތް.ާ ޕްލޭނެއްވެސްާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ ެއޗް.އ ރުާ ޮގތުންާ
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ސަރވިސަސްާ ހެލްތްާ އެލަިއޑްާ ބޭނުންވ ާ ދ އިރ އަށްާ ސިއްޚީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 325މިސ ލަކަށް،ާނިއުޓްރިޝަން،ާފިޒިއޮތެރަޕީ،ާއޮޕްޓޯމެޓްރިސްޓުންާކަހަލަާދ އިރ ތަކަށްާ

ެގ ިވސްނުންފުޅެއްާ ޓްރެއިންކުރުމުެގާ މިދަންނަވ ލާީާމީހުންާ މިހެންާ ންުގޅުްއވަންތޯ.ާ

މިދެންނެވީާ ރ އްޖެތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުރިއިރުާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއްާ މިހުރިހ ާ

މިދެންނެވާިާ ކަހަލަާ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުންާ ކަހަލަާ ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުންާ މިާ އަދިވެސްާ

ލިބެންާނެތިެގނާްާާާދ އިރ ތަކުންާޚިދުމަތްތަކެއްާލިބޭކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާޚިދުމަތްތައް

އެހެންވީމަ،ާާ ދަތުރުކުރަން.ާ މ ލެއަށްާ މީހުންާ ބޭނުންވ ާ މިޚިދުމަތަށްާ ހަމަާ  330މިޖެހެނީާ

އަދިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްއިރުަގއިާ ެއޮގތަށްާ ޕްލޭންާ އެާ ތިވިދ ޅުިވޮގތުންާ

ދ އިރ ތަކަށްާ ިމދެންނެވިާ ބޭނުންވ ވަރަށްާ އެފް.އެޗް.އެސްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިދެންނެވިާތަމްރީ ެއހެންވީމަ،ާ ނެތްކަން.ާ ބޭފުޅުންވެސްާ ފަންނީާ ންކުރ ނެާ

ޕްލޭންަގއިާ މިާ އުފެއްދެވުމަށްާ މީހުންާ ތަމްރީންކުރެްއވުމަށް،ާ މީހުންާ ދ އިރ ތަކަށްާ

 335ާއެބައޮތްތޯއޭާެއއްވެސްކަހަލަާިވސްނުންފުޅެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މެންބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ަގވ އިދުަގއި މަޖިލީހުެގާ މ އްދ ެގ36ާާާާރު.ާ ވަނަާ

ދަށުނާްާ ެގާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ުގޅިެގންާ ޖަވ ބަކ އިާ ދޭާ ވަޒީރަކުާ ބުނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ

އޭނައަށްާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމ އިާޖަވ ބުދިނުމުެގާަވުގތުާކުރިއަށްެގންދ ނީާިގނަެވެގންާ

ވަޑަިއެގ20ާާ މަޖިލީހަށްާ މިއަދުާ އެހެންީވމަ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިނެޓްވަންދެނޭ.ާ  340ންނެވިާ

ާާ މިހ ރު ޖަވ ބުދެްއވުމަށްފަހުާ މިއަދުެގ20ާާާާވަޒީރުާ އެހެންވީމަ،ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ މިނެޓްާ

ނިމުނީ.ާާ މިާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގވ އިދުަގިއވ ާ މަޖިލީހުެގާ ަވުގތުާ ސުވ ލުކުރުުމެގާ

ާާ އަިއޓަމް އެޖެންޑ ާ ޢިްއޒަތްތެރ1ާާާާިއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާ ނިމި،ާ މިހިސ ބުންާ

ާރުދަންނަވަން.ާާވަޒީރަށްާޝުކު

ާ345 

. .ާްާޕެޓިޝަނ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާއަށް.ާވ2ާާެއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީ،ާެއޖެންޑ ާއަިއޓަމް

މުޙަންމަދު، ން.ާހުށަހެޅުއްވުާާޕެޓިޝަންާާއްވ ހުށަހަޅުާާމަޖިލީހަށްާާރައްޔިތުންެގާާޢަލީާ

 350ާރުވަން.ާާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަ
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ާ

މަޖިލީހަށްާާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާެވލިދޫ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިހުށަހަޅަނީާމުޙަންމަދުާޒުހުރީ/އިރަމ ެގާނ.ހޮޅުދޫާފޮނުވ ފައިވ ާޕެޓިޝަނެއް.ާއ ދެ،ާާާުވްނާ:މުޙަންމަދުާވ ހަކަދެއްކެާޢަލީ

ޚިލ ފަ އ ދަޔ ާ އިރުމަތިފަރ ތްާ ސަބަބުންާާނ.ހޮޅުދޫާ މިކަމުެގާ އަންނ ތީާ ިގރަމުންާ ށްާ

 355އެހިސ ބުަގއިާދިރިއުޅޭާމީހުންނަށ އިާެގދޮރަށްާެގއްލުންާލިބެމުންދ ތީާމިާނ ޒުކްާއަދިާ

ިގނަާާ ރަށުެގާ ެގނެސްދިނުމަށްއެދިާ ސަމ ލުކަމަށްާ ސަރުކ ރުެގާ މައްސަލަާ ބިރުވެރިާ

ހޯދައިދިނުމުެގޮގތުންާާއަދަދެްއެގާބަޔަކުާއެދެމުންދ ތީާމިމައްސަލައަށްާދ އިމީާޙައްލެއްާާ

ާާ އަށްވުރެާިގނަާބަޔަކުާދިރިއުޅެމުނ2200ާާާްމިާޕެޓިޝަންާހުށަހަޅަން.ާނ.ހޮޅުދޫއަކީ

އަންނަާބޮޑުާއ ބ ދީެއއްާއޮންނަާއަދިާނ ޒުކްާތިމ ވެއްޓެއްާޮއތްާކުޑަކުޑަާރަށެކެވެ.ާާ

ެގތަކުަގިއވެސްާާ ައޅ ފައިވ ާ ކައިރީަގއިާ ވަރަށްާ މޫދާ  ފުރިފައިވުމ އެކުާ ބިންާ  360ރަށުެގާ

16ާާާާނަާބަޔަކުާދިރިއުޅެމުންާއ ދެއެވެ.ާިމޮގތުންާާިގ ަގއިާރ ޅުބޮޑުެވ2009ާާާާޖެނުއަރީ

އެތަނުންާ އައުމުންާ އަރަިއެގންާ ލޮނުަގނޑުާ ހަމައަށްާ ޭގެގއ އިާ ބައެއްާ މީެގތެރެއިންާ

ބަދަލުކުރެވިފަިއވ ކަންވެސްާާ ސަރަހައްދުތަކަށްާ އެއްަގމުާ މީހުންާ ޭގގެއިންާ ބައެއްާ

ފ ހަަގކުރަމެވެާ. ކަމެްއާާާާހިތ މައ އެކުާ ލިބޭފަދަާ ޙިމ ޔަތެއްާ ެގތަކަށްާ އެާ ެއހެންކަމުންާ

ެގތައްާހަލ ކުވެާނެތިދިއުުމެގާބިރުާވަރަށްާބޮޑެވެ.ާާ ެއާ  365އަދިާކުރެވިފައިާނެތުމ އެކުާ

އުމުރުެގާާ އެހެންާ ކުޑަކުދިންނ ާ ދިރިއުޅެމުންދ ާ ެގތަކުަގއިާ މިހިސ ބުެގާ ހަމައެހެންމެާ

ެގއްލުންތައް ވަމުންދ ާ ނަފްސ ނީޮގތުންާ މިކަމަށްާާާމީހުންނ ާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިެވސްާ

ދިރިއުޅޭާާ އެހިސ ބުަގއިާ މިކަމަކީާ ވީމ ،ާ ބޭނުންވެެއވެ.ާ ހޯދުމަށްާ ހައްލެއްާ އަވަސްާ

މީހުންެގާއިތުރަށްާރަށުެގާިގނަާބަޔަކުާކަންބޮޑުވ ާެއކަމުެގާބިރުވެރިކަމ އިާެގއްލުމ ިއާާ

ހަ މިކަމަށްާ މިއަދ ހަމައަށްވެސްާ ކަމަކަށްވ ތީާ އުފުލަންޖެހޭާ  370އްލެްއާާދަތިތައްާ

މިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބައްލަވ ދެްއވުމަށްއެދިާ މިމައްސަލަާ ހޯދިފައިނުވ ތީާ

މަޖިލީހުގެާ ޕެޓިޝަންާ މިާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހުށަހަޅަމެވެ.ާ ޕެޓިޝަންާ

ޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވަން.ާމިހެންާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާމިާމައްސަލައ ިއާާ

ޢިއްޒަތްތެރި ާުގޅޭޮގތުންާ މަޢުލޫމ ތާުާާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ މެންބަރުންނަށްާ

ކުރިަމއްޗަށްާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރިޕޯޓްާ ކޮމިޓީެގާ ޕެޓިޝަންާ  375ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނީާ

ބައްލަވ ާާ ވަޑައިެގންާ ބޭފުޅުންާ ކޮމިޓީެގާ އެތަނަށްާ އަދިާ އައުމަށްފަހުާ

ލިބިވަޑައިަގންނަވަިއެގންކަމަ މަޢުލޫމ ތުާ ރިޕޯޓުންާ ެގނެވޭާ ށްާާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާ
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އަޅުަގނޑުާދެކޭތީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާޕެޓިޝަންާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވައިދިނުންާ

ާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ380 

ބުނެފައިވ ޮގތުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅު ޕެޓިޝަނެއްާ ނުނިންމަވ ނަމަާމަޖިލީހަށްާ އެހެންޮގތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ މަށްފަހުާ

އެްއވެސްާާ ބެލެވޭނެ.ާ ދިޔަީއކަމުަގިއާ ކޮމިޓީއަށްާ ޕެޓިޝަންާ ޕެޓިޝަނެްއާ އެާ

ށްާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހެޅުމެއްާހުށަނ ޅުއްވ ތީާެއޮގތަ

އެޖެން އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމައި،ާ ދިޔައީކަމުަގިއާ ޕެޓިޝަންާ ާާމިާ ައއިޓަމް  3ާާ385ޑ ާ

ާާއ ިއެގންާކުރިއަށްދ ނީ.

ާ

. .ާުާޤަރ ރ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައއިޓަމް ފަރެސްމ ތޮޑ ަގއ3ާާިއެޖެންޑ ާ ިމއޮތީ،ާ މެންބަރުާާދ އިރ ެގާާ  390ާޢިއްޒަތްތެރިާ

(ާށ)ާމ އްދ ެގާވަނ67ާަާގަވ އިދުެގާމަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގ،ާލިބްމުއްޠަާއިބްރ ހީމް

ާާބ)ާމ އްދ ެގާވަނ68ާަާއ އި ާހުށަހެޅުއްވިާހަށްމަޖިލީާރައްޔިތުންެގާދަށުންާެގ(

ގަޑިއިރ ިއ1ާާާާން.ާމިޤަރ ރަށްާބަޙުސްކުރުމަށްާބ ކީާާކުރިއަށްެގންދެވުާސްބަޙުާޤަރ ރުެގ

މިނެޓްާއެބައޮތް.ާައޅުަގނޑުާއެދިަވޑަިއެގންފައިާއޮތްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށ5ާާާްާ

 395މެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުރުޞަތުއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާއެން

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާމިާ

ާާ 5ާާއައިޓަްމެގާދަށުންާފުރުޞަތުާއަރުވ އިރުާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްވެސް

ާމިނެޓްއިރުާލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

ާ

ޝުކުރިްއޔ ާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާާާއ ދެ،ާ ަމޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައީސް.ާ  400ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާވަކިޮގތަކަށްާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ

މުާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ ވަރަށްާ މިއީާ ޤަރ ރުާ އަންގ ާ މައްސަލަެއއްަގިއާާޢަމަލުކުރުމަށްާ ހިންމުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޤަރ ރެއްކަންާއަޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާމިފުރުޞަތުަގއިާ

ސަމ ލުކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ަމއްޗައްާ މައްސަލައިެގާ މުހިންމުާ މިާ



 16 

ހަމާަާ މަސައްކަތަށްާ ކުރެއްިވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  405ެގނެސްދެްއވުމަށްޓަކައިާ

ޝުކުރުދަން ެއކަންޏެއްނޫން،ާާފަށްފަށުންާ ނަމުަގއިާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ ނަވަންާ

މިާ ެއއީ،ާ ނަމުަގިއވެސް.ާ ރައްޔިތުންެގާ ލޮބުވެތިާ އެންެމހ ާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދުސްތޫރުކަމުަގއިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުށަހެޅުމަކީާ މުހިންމުާ

ާާ ދިރިއުޅުންކަމުަގިއވ  މުސްލިމުންެގާ ާއެންމެންެގާ ބަސްފުޅުތަްއާާތަޢ ލ ގެާهللا ވަޙީެގާ ާ

 410ލިޔެވިފަިއވ ާކީރިތިާޤުރުޢ ންާދިވެހިާބަހަށްާތަރުޖަމ ކުރެވިާމިާތަރުޖަމ ތައްާދިވެހާިާ

އެނޫންެވސްާާ އަދިާ ކުށްތަކ އިާ އިމްލ ާ ޭއަގއިާ ދިޔައިރުަގއިާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ

ރާިާކުށްތައްާހުރުމުެގާމައްސަލ ަގިއާއެކަންާސަމ ލުކަމަށްާެގނެވިާއެހުރިހ ާކުށްތައްާހު

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބެހޭޮގތުންާ ޗ ޕްކުރުމ ާ ތަރުޖަމ ތަކެއްާ އ ާ ބަދަލުކޮށްާ ތަރުޖަމ ތައްާ

މެންބަރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަމ ލުކަމަށ އިާއަދިާމުޅިާދިވެހިާޤައުމުެގާސަމ ލުކަމަށްާާ

ފ ހަަގކުރަމުންާ ޕޮއިންޓްތައްާ މައްސަލައެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ  415ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ޗ ޕްކުރަ ކީރިތިާާސަރުކ ރުންާ ހުރިާ ނުބަހ ާ އަދިާ ބަހ ފައިވ ާ މިހ ތަނަށްާ ްއވ ފަިއާ

ޤުރުޢ ނުެގާދިވެހިާތަރުޖަމ އަކީާއޭަގއިާކުށްހުރިކަމަށްާޢިލްމުވެރިންނ އިާސަރުކ ރުންާާ

ދޫކުރެވިފައިވ ާާ މީހުންނަށްާ ތަރުޖަމ އެއްާ ހުރިހ ާ ތަރުޖަމ އަކަށްވުމ އެކުާ އެއްބަސްވ ާ

ާާ އިސްލ މިކް އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ެއީއާާތަރުޖަމ އެއްާ ޙަވ ލުކުރުން،ާ އ ިއާ އެފެއ ރޒްާ

ސަރުކ ރުންާާ ދެވަނައަށް،ާ އެބައޮތް.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ޮގތުަގިއާ ކަމެއްެގާ  420ފުރަތަމަާ

ޗ ޕްކުރަްއވ ާކުށްހުރިާކީރިތިާޤުރުޢ ންެގާދިވެހިާތަރުޖަމ ާއެއްކޮށްާފިޤްޙްާެއކަޑަީމާާ

ާާ ެގންދިއުން. ދަށަށްާ ފިޤްާާާ-3ބެލުމުެގާ ތަރުޖަމ ާ ދިވެހިާ ޤުރުޢ ންެގާ ޙާްާކީރިތިާ

ޗ ޕްކުރުން.ާ އަލުންާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްފަހުާ ކުށްފިލުވ ާ ެއއްކޮށްާ ބައްލަވ ާ އެކަޑަމީންާ

ބައެްއާާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ މިމައްސަލ ަގިއާ ދުވަހުާ މީެގކުރިންާ ޕޮއިންޓްތަކަކީާ މިާ

ވ ހަކަދައްކަވ ފަިއވ ާާ ތަފްސީލުކޮށްާ ވަރަށްާ މެންބަރުންެވސްާ  425ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޚ  މިކަމަކީާ އަދިާ ރައްޔިތުންނަށްާާކަމަކަށްވ ތީވެާ ދިވެހިާ މުސްލިމްާ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

މައްސަލަައކަށްވ ތީެވާާ ހުރިާ ުގޅިފަިއާ ދީނ އިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާ މިކަންާ ދެްއވަިއެގންާ ވަރަށްބޮޑުާސަމ ލުކަެމއްާ

ކުށް މިާ ލިޔުުމަގއިާ ެއއްޗެއްާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ ދެންާ ތަކުންާާޮގވ ލަން.ާ

 430ސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާކުރެވެންހުރިާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާކުރަންޖެހޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤަރ ރުގައިވެސްާާ މިއޮތްާ ލިބިފައިާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ފޮނުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ
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ހަމަާދިވެހިާބަހުެގާކުށްތައްާެއބަހުރި.ާއެއީާޢ ންމުޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާދޭތެރެއިންާާ

ށްލަން.ާއަޅުަގނޑ ާހަމައަށްާލިބިފައިާއޮތްާކޮޕީަގިއެވސްާހަމަާ"ޤުރުޢ ންެގ"ާފ ހަަގކޮ

އެހެންކަހަލަާާ ބައެްއާ އަދިާ ތަންކޮޅުަގިއވެސްާ މިޮއތްާ ލިޔެވިފަިއާ ނަންާ އެާ

ޢ ންމުޮގތެއްަގިއާާތަންތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ ކުށް.ާ އެބަހުރިާ  435ކޮޅުަގިއވެސްާ

ކުށް މިކަހަލަާ ކީރިތިާާއިންސ ނުންނަށްކަމުަގިއވ ތީާ ނަމަވެސްާ ލިޔެވެނީ.ާ ތައްާ

ޤުރުޢ ންެގާތަރުޖަމ އަކީާއެތަރުޖަމ ާބޭނުންކުރ ާބަޔަކުާއެތަރުޖަމ ެގާލިޔެވިފައިާހުރިާ

ކުރިއަށްާާ ތަރުޖަމ ކޮށްެގންާ ވަކިޮގތަކަށްާ އަލީަގއިާ މ ނަިއެގާ އަލީަގއި،ާ ލިއުންތަކުެގާ

މިހުށަހަޅު މެންބަރުެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އްވ ފަިއވ ާާެގންޮގސްސ ނެކަމަކަށްވ ތީެވާ

ނޯޓްސްތަކ ިއާ ފުޓްާ ދިރ ސ ކޮށްާ ބައްލަވައިާ މިކަންާ އެކަޑަމީއަކުންާ ފިޤްޙުާ  440ފަދައިންާ

ފުޓްާ ކޮޕީެގާ ތަރުޖަމ ެގާ މިޤުރުޢ ންެގާ ދިރ ސ ތައްާ ބޭނުންވ ނެާ އިތުރަށްާ އަދިާ

ނިމިެގންާ ެއޮގތަށްާ ލިޔެވިާ ޕޮއިންޓްތައްާ ދޭންވ ާ އިތުރަށްާ ލިޔެާ ނޯޓްސްެގޮގތުަގއިާ

ފަރ ތްތަކަށްެވސްާޮގއްސިކަމުަގިއވ ނަމަ ދިރ ސ ކުރ ާ އަމިއްލައަށްާ މ ނަާ ޤުރުޢ ންެގާ ާ

މިާ މިޖުމްލަކޮށްާ އެހެންީވމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެކަމަށްާ

ދެންާާ ބަދަލުަގއިާ މިއޮތުމުެގާ ޤަރ ރުާ އަންގ ާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ  445ވަކިޮގތަކަށްާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ 66ާާާާާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގ

ޤަރ ރެއްކަމަށ68ާާާްމިަގވ އިދުެގާާ ހުށަހަޅ ާ ދަށުންާ ެގާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބޭރުަގިއވެސްާާ ކަންތައްތަކުންާ ހުރިހ ާ ޤ ނޫނީާ މިހުރިހ ާ ނަމަވެސްާ މިދަންނަވަނީ.ާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅުންހުރިާ އިސްލ މްދީނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިކަމަކީާ

ކ ނ ކަ ބަޔ ންކޮށްދޭާާފުރ ނައިެގާ އަސްލުތައްާ އުސޫލުތަކ އިާ ިއސްލ މްދީނުެގާ  450ުމަގިއވ ާ

ދިރިއުޅޭނެާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާދުސްތޫރުާނުވަތަާ އޮތްާ ަމއްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކޮންމެާާ ސަމ ލުކަމެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ތަރުޖަމ ކުރުމުަގއިާ މިޤުރުޢ ންާ މަުގކަމުަގއިވ ތީވެާ

ފަރ ތަކީާއަމިއްލަާފަރ ތެއްނަމަވެސްާއަދިާާާާބަޔަކުެވސްާދޭންޖެހޭނެ.ާއެކަންާކުރަްއވ 

ފަރ ތަކީާާ ކުރައްވ ާ އެކަންާ ނަމަވެސް،ާ ސަރުކ ރުާ ފަރ ތަކީާ ކުރަްއވ ާ އެކަންާ

 455ޖަމ ޢަތެއްނަމަވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިޤަރ ރަށްާވަރަށްބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާޙ ލުާމިކަމ ބެހާޭާ

ވިހ އަާ މިކަންތައްާ ސަމ ލުވެާ ވަރަށްއަވަހަށްާ މިކަމަށްާ ވަހަކަށްާާފަރ ތްތަކުންާ

ބޭނުންކޮށްލީ.ާ ފުރުޞަތުެގާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދަންނަވަމުންާ އެދިާ ނިންމ ލަދިނުމަށްާ

 ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެއްިވާފުރުޞަތަށް.ާ
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 460ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިައދުާމިއޮތްާޕެޓިޝަނަކީާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ަވށުާާ

ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަމުންދ އިރުާާާއަބޫބަކުރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާ މިޕެޓިޝަނ ބެހޭޮގތުންާ ޕެޓިޝަނެއް.ާ މުހިންމުާ ާވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުެގާވިސްނުންާހުރިޮގތެއްަގއިާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުފ ޅުކުރ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ ެއކު...ާާ

ާ

ނުކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުާނިޒ މ ބެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ  465ތ އެއް،ާ

ާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާނުކުތ (

ާ

 470ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޕެޓިޝަނޭާދެންނެވީމަ،ާޢިްއޒަތްތެރި،ާާާދ އިރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނު

ޢިއްޒަތްތެާރަޝީދުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ދ އިރ ެގާ ޢަބްދުމ ވަށުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ާރިާ ާޕެޓިޝަނެކޭާهللا

ވަކިޮގތަކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރުންާ މިނެީގ.ާ ޮގތުންާ ނުކުތ އެްއެގާ ނިޒ މީާ އެއީާ ދެންނެވުމުންާ

ހުށަހެޅިފައިމިއޮތާީާ މީތިާ ޤަރ ރެއްޮގތުަގއިާ އަންގ ާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ

އެކަންތަ އެހެންވީމ ،ާ ޔައުމިްއޔ އަށްާާޕެޓިޝަނެއްެގޮގތުގައިނޫންކަން.ާ އްާ

 475ާރަނަގޅުކޮށްލުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާމިނެީގ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާ

ކުރިއަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާެގންދެވުމަށްާެއވިދ ޅުވިޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކޮށްލެްއވުމަށް.ާާ

ާ480 

އެާާާބަރުާދ އިރ ެގާމެންމ ަވށުާާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަރ ރެއް،ާ ހުށަހަޅ ާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ސަރުކ ރުންާ ާއ ދެ،ާ

ނުބަިއކޮށްާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާ ނަންާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރުާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ ާރަނަގޅުކޮށްދެްއިވއިރުާ

ދަންނަވަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކޮށްލުމަށްވެސްާ އެކަންާ އަޅުަގނޑަކީާާވިދ ޅުވީތީާ ން.ާ

ޢަބްދު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ދަންނަވ ލަން.ާާهللا ެއވ ހަކަވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެއްނޫން.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ އަބޫބަކުރު.ާ ޖަމ ލްާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ނަމަކީާ  485އަޅުަގނޑުެގާ

މެންބަރަކުާ ވ ހަކަދަްއކ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ެއއީ ެއއީާާޚިޔ ލުފ ޅުކުރ ޮގތެއްާ ނުވުމަކީާ ޚިޔ ލުފުޅަށްާ ބޭފުޅެއްެގާ އެހެންާ ާ
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މައްސަލަެއއްނޫން.ާއެއީާއެބޭފުޅަކުާވަކިޮގތަކަށްާބުރަވެހުރެާދައްކ ާވ ހަކައެްއކަމަށްާ

މިއަދުާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ނުވ ނެ.ާ ނިންމަވައިެގންާ

 490،ާކީރިތިާޤުރުޢ ންެގާދިވެހިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެިވެގންާމިއުޅޭާމައްސަލައަކީާ

މިހުށަހެޅުއްވިާާ ހުރިކަމަށްާ ކުށްާ ދެބ ވަތެްއެގާ ަމްއސަލަ.ާ ހުރިާ ކުށްާ ތަރުޖަމ ަގއިާ

އަދިާާ ކުށ އިާ އިމްލ ާ ެއީއާ އެބަވޭ.ާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޤަރ ރުާ

ވިދ ޅުިވއިރު އ ޔަތެއްަގއިާ ސޫރަތުެގާ ނޫރުާ ކޮންމެވެސްާ އެއީާ ކުށް.ާ ަގިއާާތަރުޖަމ ެގާ

ފުރަތަަމާާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވި.ާ ހުށަހަޅަމުންާ ދޭހަވ ކަހަލޮަގތަކަށްާ ފުރިހަމަނޫންކަމަށްާ

ކުރ ާ އިންސ ނުންާ އެީއާ ހުރުމަކީާ ކުށްާ އިމްލ ާ ބޭނުންވަނީ،ާ  495ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ޢަރަބިޔ އިންާ ސަޢޫދީާ އެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުރެދ ނެކަމެކޭ.ާ ކަންތަކުަގއިާ

ާޚަޠިމްތަކުަގިއވެސްާބަެއއްާކުށްތަްއާހުރެެގންާއެކުށްތަްއާާޗ ޕްކުރަްއވ ފައިާބެއްސެވި

އެހެންވީމ ،ާާ އެނޭގ.ާ އައިކަންވެސްާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ރަނަގޅުކުރައްވ ފައިާ

އަޅުަގނޑަށްާއެނިގފައިާއޮތްޮގތުންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިލިބެމުންދ ާކީރިތާިާ

ކުށްތައް ހުރިާ ތަރުޖަމ ަގއިާ ދިވެހިާ ލިސްޓަކ އެކުަގިއާާާާޤުރުޢ ންެގާ  500ބަޔ ންކޮށްދޭާ

ބަހަމުންާެގންދ ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވަނީ.ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަާެއީއާާ

އެކުށްތައްާރަނަގޅުކުރުުމެގާފުރުޞަތުާއެންމެންނަށްާލިބިެގންާއެދަނީ.ާއ ދެ،ާދެވަނަާާ

ހަކަާދައްކަނީާނުކުތ އަކީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާމިވ 

ޤުރުޢ ންެގާ ކީރިތިާ މިއީާ ތަފްޞީރަކ ބެހޭޮގތަކުންނޫންކަން.ާ ޤުރުޢ ންެގާ ކީރިތިާ

ކީރިތިާާ މިއީާ ޓްރ ންސްލޭޝަން.ާ އ ދެ،ާ މިއީާ ކޮމަންޓްރީެއއްނޫން.ާ  505ތަރުޖަމ އެއް.ާ

ތަފްޞީރެއްނޫންާ ޤުރުޢ ނެްގާ ކީރިތިާ މިއީާ ތަރުޖަމ .ާ މ ނައިެގާ ޤުރުޢ ންެގާ

އެހެންވީާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާކޮމަންޓްރީއެއްނޫން.ާ ބަލަިއެގންާ މ ނަާ މީެގާ މ ،ާ

މައްސަލަތަކެްއާާ ފިޤްޙުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނުެގނެވޭނެ.ާ ޙުކުމްތަކެއްާ

ޙައްލެއްނުކުރެވޭނެ.ާއެކަަމކުާޢިލްމްވެރިންނަށްާއެކަންތައްތައްާކުރެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

މު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮއންނަޮގތުންާ މ ނަިއެގާ އ ޔަތެްއެގާ ހުރިހ ާާމީެގާ ދީނުެގާ  510ޅިާ

ފޮތެްއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަެއއްނޫން.ާ އެއީާ ސ ފުނުވުންާ މައްސަލަތަކެއްާ

ތަފްޞީރާުާ ޤުރުޢ ންެގާ ކީރިތިާ އެންމެންނަކީާ ބުނަނީ،ާ ނުވ ނެއޭާ އެދުރެއްާ އޮތަކަސްާ

ނުވަތަާ ތަފްޞީރެއްާ ޤުރުޢ ންެގާ ކީރިތިާ އަދިާ ނުވ ނެތީ.ާ ޢިލްމްވެރިންނަށްާ ދަންނަާ

އަޅުަގ ދަންނަާތަރުޖަމ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެރިއަކަސްާ އަތްމައްޗަށްާ ނޑުމެންާ
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 515ބޭކަލަކަށްާނުވ ނެތީ.ާއެހެންީވމ ،ާދިުގާމުއްދަތުަގއިާއެކިާއިސްލ މީާޤައުމުތަކުަގިއާާ

ިމާާ ޖެހިވަޑައިަގންނަވ ނީ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެކިާ ޙ ސިލްކުރައްަވންާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ

މީާޝަރީޢ އިންާމަތީާތަޢުލީމާްާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއވެސްާއެބައިންނެިވ،ާއިސްލ 

ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަތިއްބެވި.ާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެިވާ ޙ ސިލުކުރަްއވ ފައިާ

މައްސަލައެއްނޫނޭ.ާާ އޮތުމަކީާ ތަރުޖަމ އަކަށްާ ތަރުޖަމ ާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

 520ާާތަރުޖަމ ާތަފްޞީރަކަށްާނުވުމަކީާމައްސަލައެއްނޫނޭ.ާދެންާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާއަނެއްާ

ވަރަށްބޮޑެތިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އެބަޮގވ ލ ާ މިޤަރ ރުަގއިާ ނުކުތ އަކީ،ާ

މިހ ރުާާ ބުނ ޮގތުންާ މީަގއިާ މިސ ލަކަށްާ ކަންތައްތަކަކަށް.ާ އެޅޭފަދަާ އިލްޒ މްތައްާ

އެބަޖެހޭާ އެންމެންާ ލިބިފަިއވ ާ ތަރުޖަމ ާ ޤުރުޢ ންެގާ ކީރިތިާ އަތްމަްއޗަށްާ އެބަެއއްެގާ

ރަން.ާޙަވ ލުނުކޮށްފިްއޔ ާޭއެގާމ ނައަކީ،ާސަރުކ ރުންާާސަރުކ ރ ާއެތަރުޖަމ ާޙަވ ލުކުާ

ރައްދުނުކުރަްއވައިފިނަަމާާ އެތަރުޖަމ ާ ކުރައްަވއިފިހިނދަކުާ ޢަމުރެއްާ  525އެފަދަާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ބައެއްާ ދިމ ވ ޮގތަކުންާ ޙައްޤުވޭ.ާ އަދަބުާ އެބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އޮތުމަ ނޭނިގާ ވީތަނެއްާ ތަރުޖަމ ާ ޚަޠިމްތަކުެގާ ހުރިާ ކީވެސްާާއަތްޕުޅުަގއިާ

އޮތްާާ އަތްޕުޅުަގިއާ އެބޭފުޅެއްެގާ އެބޭފުޅަކަށްާ ޙ ލެއްަގއިާ އެފަދަާ އެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާ

އެބަާާ ރައްދުނުކުރެވުނުކަމަށްވިޔަސްާ ފަރ ތ އިާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ ތަރުޖަމ ާ

ތަރުޖަމ އެއްކުރުމަށްާާ އަލުންާ މަސައްކަތެްއކޮށްާ މިހުރިހ ާ ދެވަނަކަމަކީ،ާ  530ކުށްވެރިވޭ.ާ

ާާ ދިވެހި ޙ ލަތުާާމިއަދުާ އިޤްތިޞ ދީާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ ޤ ނޫނީާ ސަރުކ ރުެގ،ާ

މިމައްސަލައަކީާާ ިމއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލު.ާ އުފެދޭާ ތަންދޭބ ވައޭާ

މައްސަލައެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ެގންނަންާ ސަމ ލުކަަމށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެހެންނަމަވެސްާމީަގއިާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލ ފައިވ ާކަންތައްތަކަާ

ފުރަތަމަާ ެއއީާ އުނދަޫގކަންތައްތަކެކޭ.ާ ވަރަށްާ މަޖުބޫރުކުރަންާ ސަރުކ ރަށްާ  535ވަރަށް،ާ

ރަނަގޅުކުރުމަށްފަހުާ ކުށްތަްއާ ހުރިާ އޭަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ތަރުޖަމ އެްއކަމަށްާ އެއީާ އަނެްއކޮޅުންާ ބައްސަވ ފަިއވަނީ.ާ މިހ ރުާ ލިސްޓަކ ެއކުަގއިާ

އަނެއްާއަޅުަގނޑުމެ ދެންާ ތަފްޞީރެއްނޫންކަން.ާ ެއއީާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އެބަާ ންނަށްާ

ސަރުކ ރުންާ ޙަވ ލުކުރުން.ާ ސަރުކ ރ އިާ އެތަރުޖަމ ތައްާ ރައްޔިތުންާ ނުކުތ އަކީ،ާ

އެކަންތަްއާާ ެއއެދޭޮގތަށްާ މިކަންތައްތަކަކީާ ައތުލުން.ާ އަތުންާ އެންމެންާ  540ހުރިހ ާ

ސުވ ލުާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާާކުރެވިދ ނެކަމެއްތޯާ އެޮގތަށްާ އުފެދެނީ.ާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރަށްާ މ ނަައކީާ އޭެގާ ޤަރ ރު،ާ އަންގ ާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ

ތެރޭަގއިާ ެއމަޖުބޫރުެގާ ކަމެްއކުރުމަށް.ާ މަޖުބޫރުކުރަނީކަމަށްާ މިމަޖިލީހުންާ

ޢަމަލުނުކުރެވިއްޖެނަމަާ ކުރުމަށްާ އެމަޖުބޫރުކުރ ާ ޝ މިލުވޭ.ާ އެބަާ ރައްޔިތުންެވސްާ

 545ައކީާކޮންމެވެސްާބަޔަކުާއެބަާކުށްވެރިެވއޭ.ާއެހެންީވމ ،ާމިފަދަާއިލްޒ މެްއާއޭެގާމ ނަ

އެޅޭކަހަލަޮގތަކަށްާމިހ ާހަރުކަށިކޮށްާމިފަދަާޤަރ ރެއްާއޮތުމަކީާއެއީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާާ

ތަރުޖަމ ާާ ޤުރުޢ ންެގާ ކީރިތިާ އެހެންނަމަވެސްާ އެދޭކަެމއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ައއުާތަރުޖަމ ާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާފިޤުޙްާއެ ކަޑަމީާބައްލަވަިއާމުރ ޖަޢ ކުރަްއވ ާ

ލިއުއްވ ާާ ތަރުޖަމާ  ހިމެނޭޮގތަށްާ ތަފްޞީރުާ އިތުރުާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ނުވަތަާ

އެންމެހ ާރައްޔިތުންާވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭނެކަމެއް.ާއަދިާާ  550އެޝ އިޢުކުރެްއވުމަކީާދިވެހިާ

އެހެންީވމ  އެދޭކަމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އެކަމަށްާ އެދެނީާާއަޅުަގނޑުެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ލުިއޮގތަކަށްާާ ތަންކޮޅެއްާ ޤަރ ރުާ މިއަންގ ާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ވަކިޮގތަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ

ހުށަހެޅުއްވުން.ާާ ބޭނުންފުޅުނަމަާ މިހުށަހަޅުއްވަންާ އަލުންާ ޢިބ ރ ތްކުރެއްވުމަށްފަހުާ

ާމިހ ރުާމިއޮތްާހަރުކަށިާއުސޫލުންާމިކަންާހުށަހަޅުއްަވއިފިނަމަާއޭެގާތަކުލީފުތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ ބިރުާ ޖެހިދ ނެކަމެުގާ އުފުލަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ  555ސަރުކ ރަށ އިާ

އަންގ ާާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ އޮތްވ ހަކަާ

ޤަރ ރެއްކަމަށާްާ ލުއިކުރަންޖެހޭނެާ ތަންކޮޅެއްާ ޢިބ ރ ތްތައްާ އޭެގާ މިޤަރ ރަކީާ

ފ ހަަގކޮ ފެންނަވ ހަކަާ ޤުރުޢ ންގެާއަޅުަގނޑަށްާ ކީރިތިާ ހަމައެފަދަިއންާ އަދިާ ށްލަން.ާ

ދިވެހިާތަރުޖަމ އަކީާއަބަދުވެސްާތަރައްޤީވަމުންާކުރިއަރަމުންާއަންނަާއެއްޗެއް.ާެއއީާާ

ކޮށްދެވޭނެކަމަކަށްާާ ފުރިހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މ ނަާ ޤުރުޢ ންެގާސީދ ާ  560ކީރިތިާ

ާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ

ާ

ާގައިާކަރަންޓްާކަނޑަިއެގންާދިއުމުެގާސަބަބުންާއަޑުކެނޑިފައިާ()މައިކްާސިސްޓަމްާާ

ާ

 565އ ދެ،ާހުރިހ ާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއެގންދެްއވުންާއެދެން.ާދެންމެާދިމ ވިާފަންނާީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

މެދުކެނޑިެގންާާ ސިސްޓަމްާ ސައުންޑްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅިެގންާ މައްސަލައަކ އިާ

ހަމަ ދެންާ އަލުންާާދިޔައީ.ާ ކޮްމޕިއުޓަރވެސްާ ސެކެރެޓޭރިޭއޓްެގާ ެއއ ެއއްކޮށްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހުނީ.ާ ރީސެޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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އެހެންވީމ ،ާާ ނެތް.ާ ރެކޯޑްކުރެވިފަކަެއއްާ ބައިާ ނިންމ ލެއްވިާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުެގާ

ނި ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ާާއަޅުަގނޑުާ  570މިނިޓްެގ1ާާާާންމ ލެއްވުމަށް

ާފުރުޞަތެއްާއަރުވަން.ާ

ާ

އަޑުނީވޭތީާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ަވށުާާ ނިންމ ލީާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިތުރަށްާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ނިންމ ލަންވެެގންނެއްނޫން.ާ ާއިނޭގތޯ.ާ

 575ނޑުާދަންނަވ ލަންުއޅުނީާމިއީާވަރަށްާމުހިންމުާތެއްާދެްއވީތީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގފުރުޞަާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

ތަންކޮޅެްއާާ އެކަމަކުާ މިޤަރ ރުާ ޤަރ ރެކޭ.ާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މައްސަލަެއއްަގއިާ

ހަރުކައްޓޭ.ާސަބަބަކީާމިޤަރ ރުެގާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކުރުމަށްާހުށަހަޅ ޮގތުެގާފުރަތަމަާ

އުފުލަންޖެހިދ ނެފަދާަާނަންބަރު ތަކްލީފުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއޮތީާ ަގއިާ

ޗ ޕްކުރައްވ ާާ ސަރުކ ރުންާ މިއޮންނަނީާ އެހުށަހެޅުމުަގއިާ ސަބަބަކީާ ހުށަހެޅުމެކޭ.ާ

ތަރުޖަމ އަކީާާ ދިވެހިާ ޤުރުޢ ނެުގާ ކީރިތިާ ހުރިާ ނުބަހ ާ އަދިާ ބަހ ފައިވ ާ  580މިހ ތަނަށްާ

ޢިލްމްވެރިންނ އި ހުރިކަމަށްާ ކުށްާ ެއއްބަސްވ ާާއޭަގއިާ ސަރުކ ރުންާ ާ

ދޫކުރެވިފަިއވ ާާ މީހުންނަށްާ ތަރުޖަމ އެއްާ ހުރިހ ާ ތަރުޖަމ އަކަށްވުމ ެއކުާ

ހަވ ލުކުރުން.ާާ އެފެއ ޒުއ އިާ އިސްލ މިކްާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ތަރުޖަމ ތަކ އެކުާ

ތަރުޖަމ ތައްާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ ހުރިާ ދޫކޮށްފައިާ މީހުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

 585ޕްލޭސްވެފައިާހުރެދ ނެ.ާލެވުނުތަނެްއާނޭނިގފައިާހުރެދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިސް

އޮެވއްޖެކަމަށްާ ސޮއިކޮށްފައިާ ހަވ ލުވިކަމަށްާ މިކޮޅުންާ ޙ ލެއްަގިއވެސްާ އެފަދަާ

އެެއްއޗެހިާ އަނެއްކޮޅުންާ ކުށްވެރިވ ނެ.ާ އޭނަާ ހަވ ލުނުކޮށްފިއްޔ ާ އޭނަާ ވެއްޖިއްޔ ާ

މި ކުށްވެރިވ ނެ.ާ ސަރުކ ރުާ އަތުނުލިޔަސްާ މިކަންާާސަރުކ ރުންާ ހަރުކަށިކޮށްާ ހ ާ

ޢިބ ރ ތްކުރަނާްާ މިާ ލުއިކޮށްާ މިތަންކޮޅެއްާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮންނ ކަށްާ

ތަރުޖަމ ތަކަކީާ މިކަހަލަާ ނުކުތ އަކީާ އަނެއްާ ފ ހަަގކުރިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ  590އެބަޖެހޭ.ާ

ރިވަިއޒްޑްާާ އޭެގމ ނަައކީާ އެއްޗެކޭ.ާ ެގންދަންޖެހޭނެާ ތަރައްޤީކުރަމުންާ އަބަދުވެސްާ

އެޮގތަށްާާވަރޝަ ޝަރަޙަކޮށްާ އިތުރަށްާ ރަނަގޅުކޮށްާ ޢިބ ރ ތްތައްާ އަލުންާ ން.ާ

ކުށްތަކ ެއކުަގިއާާ އެާ ތަރުޖަމ އަކީވެސްާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ ނެރެންޖެހޭނޭ.ާ

ބައްސަވ ފައިވ ާއެްއޗަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއެހަމަާއެންމެާރަނަގޅުާއެއްޗެކޭ.ާާ

ޤުރު ނުަވތަާ އެކެޑަމީާ ފިޤުޙުާ ޤަބޫލުކުރ ހިތްވަނީާާއަލުންާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭާ  595ޢ ނ އިާ
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ފިޤުޙާުާ މީެގާ ކަމަށް.ާ މަރުކަޒުންާ ބެހޭާ ޤުރުޢ ނ އިާ ކުރަންޖެހޭނީވެސްާ މިކަންާ

އެކެޑަީމއަކ އިާއިސްލ މީާމިނިސްޓްރީއަކ އިާބެހިަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަކަށްާާ

އެތަނު ހުރިހިނދު،ާ މަރުކަޒެއްާ ޚ އްޞަާ ބެހޭާ ޤުރުޢ ނ އިާ މިކަނާްާނުދެކެން.ާ ންާ

ނަމަވެސްާާ މަރުކަޒުންާ ބެހޭާ ޤުރުޢ ނ އިާ ދެންާ ހުށަހަޅަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަްއވަންާ

ތަރުޖަމ އެއްާ ފުރިހަމަާ އަލުންާ އިދ ރ އަކުންނަމަެވސްާ ކޮންމެާ ސަރުކ ރުެގާ  600ނުވަތަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެއްޓެވުމަށްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މަސަްއކަތްާ ކުރުމުެގާ

ކުރައްަވން ެއއީާ ރޫޙަށްާާޮގވ ލެވިދ ނެާ މިޤަރ ރުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމެކޭ.ާ ޖެހޭނެާ

ވަރަށްާާ ައޅުަގނޑުާ ހަރުކަށިކަމަށްޓަކ ާ މިޤަރ ރުެގާ އިޚްތިރ މްކުރުމ އެކު،ާ އަޅުަގނޑުާ

ޮގވ ލަމުން،ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ މިާ ޢިބ ރ ތަކުންާ ލުއިާ ތަންކޮޅެއްާ ހިތ މަކޮށްާ

 605ރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ރައީސް.ާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާ.`ާ

އިބްރ ޙީމްާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އެންމެފުރަތަމަވެސްާ

މި އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާމުއްޠަލިބުާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ހުށަހެޅުއްވީތީ،ާ  610ޤަރ ރުާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއޭެގފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤަރ ރަކީާމިއީާދެންމާެާ

ބަލ އިރުާާ ރޫޙަށްާ އޭެގާ ހ މަކުރެއްވިހެންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެްއކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ

ަގއިާއެއްބަސްެވވޭާކަންތަްއތަކ އިާއެއްބަސްނުެވވޭާވަރަށްާމުހިންމުާޤަރ ރެކޭ.ާއަދިާއޭ

ެއއަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ހުރިނަމަެވސް،ާ ކަންތައްތައްާ

ެއްއޗެްއާާ އަޅުަގނޑުާ ނަންބަރަށްާ ފުރަތަމަާ ޤަރ ރުެގާ ޤަރ ރެކޭ.ާ  615އިޚްތިރ މްކުރަންޖެހޭާ

ޚިޔ ލެއްާމިކަމުަގިއ.ާާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލ ނަންާއަޅުަގނޑުެގާާ

މިއީާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާތަރުޖަމ އ އިާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާތެރޭަގިއާެއާދެލިަގނޑުަގިއާާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ.ާ ދެއްކެންާ ވ ހަކަތަކެްއާ ކުށްހުރިާ ބައެއްާ

ކަހަލަާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ އިސްކޮށްާ އެއީާ އެފެއ ޒްާ އިސްލ މިކްާ ހުށަހެޅުމަކީާ

ފުންނ ބުއުސްާާާއުސޫލަކުން ތިބިާ ރ އްޖޭަގިއާ އަދިވެސްާ އެކެޑަީމއ އިާ  620ފިޤުޙުާ

ތަޖުރިބ ކ ރުާދީނީާޢިލުމްވެރިނެްގާކޮމިޓީެއއްާރަްއޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގ،ާރައްޔިތުންެގާާ

ވ ޮގތަށްާާ އޭަގއިާ ޙިއްޞ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްބަސްވ ޮގތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ
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ޮގތަކަށްާކަންތައްތަްއާބައްޓަންކުރުން.ާއެީއާާއުފެދިެގންާޭއެގތެރެއިންާމިމަްއސަލަާދެވޭ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ޅުކުރެއްިވހެންާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ކޮންމެޮގތެްއަގިއވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ެއއީާ ކަމެއް.ާ މުޤައްރަރުވެފައިވ ާ  625އިސްލ މްދީނުަގިއވެސްާ

ވަރަ އެހެންވީމަ،ާ ޤުރުޢ ން.ާ ކީރިތިާ މަޞްދަރަކީާ އެންމެފުރަތަމަާ ށްާާއިސްލ މްދީންެގާ

ސަމ ލުކަންދީެގންާމީެގާކަންތައްތައްާައޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނީ.ާވަރަށްާއަވަހަށްާ

ނުކުތ ަގިއާ ެއންމެފުރަތަމަާ ީމެގ.ާ ޚިޔ ލުތައްާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ

ހުރިާ ނުބަހ ާ އަދިާ ބަހ ފައިވ ާ މިހ ތަނަށްާ ޗ ޕްކުރަްއވ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއޮންނަނީާ

ޤުރުޢ ނު ކީރިތިާ ހުރިކަމަށްާހުރިހ ާ ކުށްާ އޭަގއިާ ތަރުޖަމ އަކީާ ދިވެހިާ  630ެގާ

ހުރިހ ާ ވުމ އެކުާ ތަރުޖަމ އަކަށްާ އެއްބަސްވ ާ ސަރުކ ރުންާ ޢިލްމުވެރިންނ އިާ

ދެންާ ހަވ ލުކުރުން.ާ އެފެއ ޒުއ ިއާ އިސްލ މިކްާ ޮއފްާ މިނިސްޓްރީާ ތަރުޖަމ އެއްާ

ހުރިކަ ކުށްާ ޭއަގއިާ ތަރުޖަމ އަކީާ ދިވެހިާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ މަށްާމިތަނުަގއިާ

އެއްާ މ ނަ.ާ ދެާ ިވސްނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއތަންކޮޅުަގއިާ އެއްބަސްވ ،ާ ޢިލްމުވެރިންާ

 635މ ނައަކީާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާދިވެހިާތަރުޖަމ ކުރުމުަގއިާޢިލްމުވެރިންެގާތެރޭަގއިާކުށްާާ

ހުރިކަމަށްާއެއްބަސްވ ާެއއްބަސްވުމެއް.ާއަނެއްާމ ނަައކީާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާދިވެހިާ

ތެރޭަގ ކުދިކުދިާާތަރުޖަމ ެގާ ބައެއްކަހަލަާ ލިޔެވުމުަގއިާ ޢ ޔަތްާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ އިާ

ޤުރުޢ ނުެގާާ ކީރިތިާ މ ނައަކީާ އެބޭފުޅ ެގާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ހުރިކަމަށް.ާ ކުށްތައްާ

ޢ ޔަތްާލިޔުމުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެނޭގނެާފަހުންާމިާޗ ޕްވެެގންާނުކުތްާކީރިތިާާ

ބަ ނޫނުާ ތަރުޖަމ ެގާ ދިވެހިާ ވަނީާޤުރުޢ ނުެގާ ތިކިާ ެގާ ނޫންާ އެާ ތަންތަނުެގާ  640އެއްާ

ޢިލްމުވެރިންެގާާ ިގނަާ ވަރަށްާ އޭަގއިާ ކޮންމެޮގތެއްަގއިެވސްާ ނ ރ ފައި.ާ ޗ ޕަށްާ

ޢިލްމުވެރިންެގާ ހުރިހ ާ އަޑުއެހިން.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ

އޮޅުމަކުންދިޔަާާ ޮއޅިެގންާ ެއއީާ ދޭހަވީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަފުޅުތަކުންވެސްާ

ޖެހުމުަގިއާާކަމެއްކަމުާ އެްއޗެހިާ ނުކުތ ާ ތިކިާ އަދިާ އެއީ.ާ ޙަޤީޤަތަކީވެސްާ ަގއި.ާ

 645މިމައްސަލައަކީާިމއީާކަުމެގާޒ ތަށްާބަލ އިރުާނުވަތަާޭއެގާޒ ތަށްާބަލ އިރުާއެްއވެސްާާ

ބަސްތަކުންާ ޢިލްމުވެރިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫންކަމުަގިއާ މައްސަލަެއއްާ

އަޅުަގ މިމައްސަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ދިރ ސ ކޮށްެގންާއެނިގެގންދޭ.ާ ފަހުންާ ނޑުމެންާ

ކަމުެގާމިކަމުެގާއަލުންާތަރުޖަމ އެއްާމުޅިންާއަލަށްާޗ ޕްކުރ ނީތޯާނުވަތަާއެާނުކުތ ާާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ އެކަންާ އިޞްލ ޙުކުރެިވެގންާ ައލުންާ ނ ރ ފައިހުރިތަންާ ޗ ޕަށްާ
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ކަ ވ ހަކަދައްކ ލެވިދ ނެާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ މިކަންާ  650ެމއް.ާއަންގ ދޭނީތޯ.ާ

ކުރީެގާާ ނުވ ކަމަށްވަންޏ ާ ެއކަންާ މައްސަލަައކަށްާ އެހ ބޮޑުާ ކޮންމެޮގތެްއަގިއވެސްާ

ސަރުކ ރުންވެސްާއަދިާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުންވެސްާކަނޑައެޅުްއވިޮގތަކީާއަޅުަގނޑަށްާާ

ނެތްާާ ނުކުތ ާ ެއާ މުޞްޙަފްތަކަކަށްާ ހުރިހ ާ ނެތްާ ނުކުތ ާ އެާ އެނިގފަިއއޮތްޮގތުަގއިާ

ނަ ސަފްޙ ާ ތަންާ ސ ފުކޮށްދީފައިާމަދުވ ާ ދަންދެންާ ނަންބަރަށްާ ޢ ޔަތްާ ންބަރ އިާ

އަންގ ާާ އެބައިާ ފެންނ ނީާ ފުރަތަމަވެސްާ ހުޅުވ ލެވޭއިރުާ ތަރުޖަމ ާ  655މިހ ރުެގާ

ހުރިހ ާާ ރައްޔިތުާ ވ ޮގތަކީާ ދިޔ މަާ އޮެވެގންާ އެބަިއާ އެންުގމެްއެގޮގތުަގއި.ާ

ޅެއްަގއިާާއެންމެންނަށްވެސްާމިކަންާއެނޭގނެ.ާއިޤްތިޞ ދީޮގތުންާމިހ ާދަތިާދަނޑިވަ

ޗ ޕްކުރުމަކީާާ އަލުންާ އެްއޗެްއާ އޮތްާ ޗ ޕްކުރެވިފައިާ ފެންވަރަކަށްާ ރަނަގޅުާ މިހ ާ

ހުރިހާ  މައްސަލައަކަށްނުވ އިރުާ އެހ ބޮޑުާ މިކަމަކީާ ޚަރަދަކަށްވ އިރު،ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

 660ރައްޔިތުންެވސްާެއކަންާސަމ ލުކަމ އެކުާޤުރުޢ ންާކިޔަވަންާބޭނުންާކޮންމެާމީހަކަށްާ

އެނޭގވަރަ ސ ފުކޮށްދެއްވ ފައި.ާާއެކަންާ ސ ފުވެފަިއ.ާ އެކަންާ މިހ ރުާ އެއޮތީާ ށްާ

ކުށްތައްާ އެހުރިހ ާ ފަހުންާ އެފެއ ޒުންާ ިއސްލ މިކްާ ކަންނޭނެގާ އެހެންވެެގންާ

ބައްސަވ ޮގތަށްާާ އެާ ނުަވތަާ ހުއްދަާ ބެއްސެވުުމެގާ ެއާ އިޞްލ ޙުކުރެއްވުމ ެއކުަގއިާ

.ާއެއީާއަޅުަގނޑުވެސްާާހަމަޖެއްސެވީ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާދަންނަވ ލަންާފަސޭހަ

ދިވެހިާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ މ ނައަކީާ އަނެއްާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ތ ޢީދުކުރ ާ  665ވަރަށްާ

ދިވެހިާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ މައްސަލަހުރިާ ތަރުޖަމ ކުރުމުަގއިާ

ތަރުޖަމ ެގާއެއްެވސްާމައްސަލައެއްާމިހ ތަނަކަށްާނެތް.ާއެއީާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތަކެއްާާ

ނީ.ާކުރީެގާތަރުޖަމ އ އިާމިހ ރުެގާތަރުޖަމ އ އިާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅ ކިޔ ލިޔަސްާާމިއުޅެ

ތަފ ތުތަކެއް.ާާ އެބަހުރިާ މ ނަކުރުމުަގއިާ ބައެއްފަހަރުާ އަދިާ ޢިބ ރ ތްކުރުމުަގިއވެސްާ

 670ދެންާމިއީާޢިލްމުވެރިންެގާިވސްނުންާތަފ ތުވ ާތަފ ތުވުމެްއެގާމައްޗަށްާބިނ ވެެގންވ ާާ

ތަފ ތަކު މިާ މިާތަފ ތެއް.ާ ސ ފުކޮށް.ާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

ޢ ޔަތަކަށްާ އެާ މ ނަކުރުމަކުންާ ޢ ޔަތެއްެގާ މީހަކުާ ދެޮގތަކަށްާ އޮޅުމަކީ.ާ ކަންނޭނެގާ

ކީރިތިާާ ނ ންނ ނެ.ާ ބަދަލެއްާ އެްއވެސްާ ޢ ޔަތަކަށްާ ނ ންނ ނެ.ާ ބަދަލެއްާ އެްއވެސްާ

އޮ މަްއޗަށްާ މުސްލިމުންެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ޙުއްޖަތެއް.ާާޤުރުޢ ނުާ ތްާ

އެއިންާާ މ ނަކުރައްވ ާ ޢިލްމުވެރިއަކުާ ޢ ޔަތެއްާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ  675އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަންނަާާ ވިސްނުމަށްާ އެބޭފުޅެއްެގާ ނުވަތަާ ތަރުޖަމ ާ އެބޭފުޅެްއެގާ ޙުކުމެއްާ ނަންަގވ ާ
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މ ނަާއެއީާހުރިހ ާއެންމެންާއެއ އިާެއްއޮގތަށްާއުޅެންާލ ޒިމްކުރ ާއެްއޗެްއކަމުަގއެްއާާ

ނެ.ާމިހެންާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާމިދަންނަވ ލީާރ އްޖޭަގިއާވަރަށްާބޮޑަށްާމިކަންާނުވ 

އޮޅިެގންދިޔ މަ.ާޤުރުޢ ނުއަކީާއެއީާޙުއްޖަތެއް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާާ

ހަމަތަކ ިއާާ އޮންނަާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ވިސްނުމަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ ޢިލްމުވެރިންާ  680ޢ ޔަތެއްާ

އެބޭފުޅު ެއީއާާއުސޫލުތަކުންާ މ ނަކުރެްއވުންާ މ ނަކުރަްއވ ާ އޭތިާ ިވސްނުމުންާ ންެގާ

އަޅުަގނޑުާާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ޙުއްޖަތެއްާ އޮތްާ މައްޗަށްާ އެންމެންެގާ ހުރިހ ާ

ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ެއއްޮގތްކުރުންާ ތަރުޖަމ ތައްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

އިސްލ މް އެއީާ ނޫން.ާ ކުރެޭވނެކަމެއްާ ނޫން.ާ ކުރިއެރުމަށްާކުރަންވ ނެކަމެއްާ ދީނަކީާ

އިސްލ މްދީނަކީާާ ދީނެއް.ާ ޮގވ ލ ާ ތަރައްޤީއަށްާ އިސްލ މްދީނަކީާ ދީނެއް.ާ  685ގޮވ ލ ާ

މަޝްވަރ ކުރުމަށްާޮގވ ލ ާދީނެއް.ާއިސްލ މްދީނަކީާތަފ ތުާިވސްނުންތަކ އެކުާތަފ ތުާާ

ޒަމ ނ ާ ތަނ ާ ތެރެއިންާ ިގުއަގނޑުެގާ އެާ ުއސޫލުތަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ މ ނަތައްާ

އެއްޮގ ވިސްނުނާްާޙ ލަތ ާ ތަފ ތުާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ޙައްލުާ ތްވ ޮގތުެގމަތީންާ

ާެގނަސްދޭންޖެހޭކަމެއް.ާާ

ާ690 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވ ހަކަާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުެގާ ނިންމ ލަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަނީ.ާ މިާ ާއަޅުަގނޑުާ

ޙަދީޘްފުޅެްއެގާާާޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަފްރ  ރަސޫލ ެގާ ކީރިތިާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންާ

ނުވަތަާާ މީހަކުާ އ ކުރ ާ ދީންާ އަހަރަކުންާ ސަތޭކަާ ކޮންމެާ އޮންނ ނެ،ާ  695މ ނ ަގިއވެސްާ

މ ތްާާ ާބަޔަކުާ މީހަކުާهللا ނުވަތަާ ބަޔަކުާ އ ކުރ ާ ދީންާ ފޮނުްއވ ނެކަމަށް.ާ

ކީރި އ ާާފޮނުއްވ ނެކަމަށްާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ މ ނައަކީާ ހަދީޘްފުޅުެގާ މިާ ތިާރަސޫލ ެގާ

ޢ ޔަތްތަކ އިާާ ޤުރުޢ ނުެގާ ވިސްނުންާ އ ާ ޭއެގމ ނައަކީާ ނޫން.ާ ެގނައުމެއްާ ދީނެއްާ

ާާ ޢިލްމުވެރިޔަކު ކުރީެގާ ވިސްނުމެއްާާާވިދ ޅުވެފައިބެހޭޮގތުންާ އެހެންާ އޮތްޮގތްނޫންާ

އެ މ ނަކުރައްވަފ ނެ.ާ ުގޅިެގންާ ޙ ލަތ ާ ޒަމ ނ ،ާ ޮއވެދ ނެ.ާާތަނ ،ާ ވިސްނުމެއްާ  700ހެންާ

ޙުއްޖަތެއް.ާ ޤުރުޢ ނަކީާ ބަދަލުކުރުމެއްނޫން.ާ ޤުރުޢ ންާ ފަހަރެްއަގިއވެސްާ އެއީާ

ޙުއްޖަތެްއާާ ވ ހަކަތަކަކީާ ދެއްކޭާ ބިނ ކޮށްާ މައްޗަށްާ ބަދަލުވުމުެގާ ބަދަލުވ ާ މިޮގތަށްާ

ހަރުާނޫންކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުންާއަދިެވސްާެއއްފަ
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ިއސްލ މިކްާާ އެކެޑަީމއ ާ ފިޤުޙުާ މިއިށީންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދ ންކޮށްލަދީފައިާ

ޢިލްމުވެރިން،ާާ އެހެނިހެންވެސްާ ތިބިާ ރ އްޖޭެގާ އިސްނަންަގަވިއެގންާ  705އެފެއަރޒްއިންާ

މަޖިލީހުެގާ ކޮމިޓީއެްއާ ޢިލްމުވެރިންެގާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ފުންނ ބުއުސް،ާ ހުރި،ާ އިތުބ ރުާ

ޑަެއޅިެގންާމިކަންކުރިއަށްެގންދ ޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާޙިއްޞ ާޭއެގވ ޮގތަށްާކަނ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަްއސަލ މުޢަލައިކުމްާ ާ.`ާ މިއަދުާهللا އ ދެ،ާ  710ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ވަރަށްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާނ ޒިމްާރަޝ ދު ވ ހަކަދެއްކެވެމުންދަނީާ މަޖިލީހުަގއިާ މަޢުޟޫޢުއަކަށް.ާާާާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ނ ޒުކުާ

އެހ ާާ ވ ހަކަދައްކ ލުމަކީާ މީހަކަށްާ ކޮންމެާ ކޮންމެާ މިމަޢުޟޫޢުަގއިާ އ ދެ،ާ

ފަސޭހަކަމަކަށްނުވ ނެ.ާނަމަެވސް،ާދ ދިދެންމެއަކުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއުނޫގފ ރުާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާމިމަޢުޟޫޢުަގއިާ

ކީރިތިާާވ ހަކަފު ޤަބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  715ޅުދަްއކަަވއިފި.ާ

ދުނިޔާެާ ޤުރުޢ ންާ ކީރިތިާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މުޢުޖިޒ ތެއް.ާ ޤުރުޢ ނަކީާ

ދެމިއޮތްހ ހިނދަކުާދެމިއޮންނ ނެކަމަށް.ާއެއަށްާެއއްވެސްާބަދަލެއްާެއްއވެސްާމީހަކަށްާާ

އަހަރަކ17ާާާާީއަހަރުެގާބުރަާމަސައްކަތުން،17ާާާާެވސް،ާާނުެގނެވޭނެކަމަށް.ާއެހެންނަމަ

ވަރަށްާދިުގާމުއްދަތެއް.ާމިހ ާިގނަާދުވަހުެގާބުރަާމަސައްކަތުންާކުރީެގާސަރުކ ރުންާ

މުޖުތަމަޢުއަށާްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަރުޖަމ އެއްާ ދިވެހިާ ޤުރުޢ ނުެގާ  720ކީރިތިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިތަރުޖަމ ާާނެރެދެއްވީތީވެާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާ

ާާ 21ާާާާނެރެދެއްވުމ ެއކު، ފަރ ތުނ2008ާާާްއޮކްޓޯބަރު ޖަމްޢިއްޔަތުލްާޞަލަފުެގާ ަގއިާ

ޓީީވެގާ ރޭޑިއޯއ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ ނެރުނުާ ބަޔ ނެއްާ މިއ ބެހޭޮގތުންާ

ޞަލަފުެގާާ ޖަމްޢިއްޔަތުލްާ މިއ ެއއްކޮށް،ާ އ ދެ،ާ ައޑުިއިވެގންދިޔަ.ާ ޒަރިއްޔ އިންާ

އިސްލ ީމާާފަރ ތު އޭރުެގާ ައދިާ އޮފީހަށ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އޭރުެގާ  725ންވަނީާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާާ ހުށަހެޅުއްވުމެއްާ މަޖިލީހަށްާ އެންމެމަތީާ ކަންތައްތަކ ބެހޭާ

ކީރިތިާާ އޮފީހުންވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ޭއރުެގާ ބެހޭޮގތުންާ މިހުށަހެޅުއްވުމ ާ

އޭަގއި ތަރުޖަމ ަގއިާ ދިވެހިާ ހުރިހަކަމަށްވަނީާޤުރުޢ ނުެގާ ކުށްތަކެއްާ ާ

މ ތްާ ޚިދުމަތްކުރުމުެގާ އިސްލ މްދީނަށްާ ހަމައެފަދައިންާ އިޢުތިރ ފްވެަވޑަިއެގންފައި.ާ

ޕ ޓީންވެސްާ ޢަދ ލަތުާ ޕ ޓީ،ާ ސިޔ ސީާ ނުކުންނެވިާ ވުޖޫދަށްާ ދިވެހިާ  730މަޤްޞަދުަގއިާ
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މި ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ފައިވޭ.ާ ޮގތަށްާާއެކަންާ

މިކަމަކީާާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ފައިވ އިރުާ ޮއފީހުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ސަބަބަކީ،ާާ ދޫކޮށްލ ވަރުެގކަމެއްނޫން.ާ އަޅ ނުލ ާ ދިވެހިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކަނީާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ

ނުކުތ އެއްާ ތިއްކެިވޔަސް،ާ ފިއްޔެއްިވޔަސްާާމީަގއިާ އަކުރެްއިވޔަސް،ާ އަދިާ  735ވިޔަސްާ

އަދިާ ޭއަގއިާ މިއިޞްލ ޙުކުރުަމށްޓަކައިާ ސަބަބަކީ،ާ ޮއެވެގންނުވ ނެ.ާ ޯގސްކޮށްާ

މިއިޞްލ ޙުާ ފަހަރެއްަގއިވ ޮގތުންާ ދޫކޮށްލިކަމަށްވިޔަސްާ ތަތްކޮށްލ ފައިާ ކަރުދ ހެއްާ

ާކައިރީަގިއވ ކަމެއް.ާާނުކުރެވިާކުރިއަށްާއޮތްާޒަމ ންތަކަށްާމީހަކަށްާފޯރުވުމަކީާަވރަށް

ދުރުަގިއވ ކަެމއްނޫން.ާ އުފެދުމަކީވެސްާ ޚިލ ފުތަކެއްާ މިއ މެދުާ މިހެންވެއްޖެނަމަާ

ކައިރިކަެމއް.ާާ އުފެދުމަކީވެސްާ ހަމަނުޖެހުންތައްާ ބޮޑެތިާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ  740އޭެގސަބަބުންާ

ފުންކޮށާްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ މިކަމ މެދުާ އެހެންކަމުން،ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

މިފަދަާމަސައްކަތެއްާއިޞްލ ޙުވެެގން،ާއިޞްލ ޙުކުރުުމެގާމަސައްކަތްާކުރެވެންޖެހޭނީާ

މިސ ލަކަށް،ާާ އ ދެ،ާ އަތްމަތީަގިއ.ާ ބަެއއްެގާ ވަކިާ ކަނޑަައޅ ާ ސަރުކ ރުންާ އެކަމަށްާ

 745ފެއްދިފަިއާއެބަޭވާފިޤުޙުާއެކެޑަމީެއއް.ާާމިހ ރުާއިސްލ މިކްާމިނިސްޓްރީެގާދަށުންާއު

އެންމެާ ހަމަާ މިމަސައްކަތްކުރުމަކީެވސްާ ދަށުންާ އެކެޑަީމެގާ ފިޤުޙުާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކަމެްއކަމަށްާ

އެީއާާ ދޫކޮށްލުން.ާ މިޮގތަށްާ އިޞްލ ޙުނުކޮށްާ މިެއއްޗެހިާ ތ އީދުނުކުރެޭވކަމަކީާ

ޮގތަކަށްެވސްާޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާއަޅުަގނޑަށްާެއއް

އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެީއާ އިޞްލ ޙުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ކޮންމެހެންވެސްާ  750މިއެއްޗެހިާ

ސައްތައިންާސައްތަާމުސްލިުމންނަށްވީހިނދުާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއ ދެ،ާާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުާ ޮގތްދޫނުކުރުމ ިއާާާާމިކަމުަގއިާ ފަރ ތަކުންާ އެްއވެސްާ

ައޅުަގނޑަކަށްާާ ރަނަގޅުކަމެްއކަމަކަށްާ އެހ ާ ދެއްކުމަކީާ ވ ހަކަތައްާ ޖަދަލުކުރުމުެގާ

ނުފެނޭ.ާސަބަބަކީ،ާމިއީާމުސްލިމުންެގާމައިާފޮތްކަމަށްވީހިނދު،ާމިކަމުަގއިާހުރިހ ާ

އިޞް މިއީާ ތ އީދުކޮށްާ މިކަމަށްާ ޮގތްދޫކުރުމ އެކުާ  755ލ ޙުކުރަންޖެހޭާފަރ ތްތަކުންވެސްާ

ދިވެހިންނަށްވީތީ،ާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ޤަބޫލުކުރުމަކީާ އެްއޗެްއކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާ މުސްލިމުންނަށްވީތީާ އިސްލ މުންނަށްވީތީ،ާ
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އެބައޮތްާާ ސަރީޙަކޮށްާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ

ދިވެ އިސްލ މްދީންކަމަށް.ާބުނެދީފައިާ ދީނަކީާ ދަޢުލަތުެގާ ދިވެހިާ ދީނަކީ،ާ ހިރ އްޖޭެގާ

 760ހަމައެފަދައިން،ާއެދީނުެގާއެންމެާއިސްާމަޞްދަރަކީާއަދިާމުސްލިމުންެގާމުޤައްދަސްާ

މުސްލިމުންވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤުރުޢ ންކަމަށްާ ކީރިތިާ ދުސްތޫރަކީާ

އެްއވެ މުސްލިމަކުާ ެއއްވެސްާ ެއއަކ ާ ދެކޮޅެއްނުހަދ .ާއެއްބަސްވޭ.ާ އިސްލ މަކުާ ސްާ

ދޫކޮށްލައިެގންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމަކީާ އެހެންކަމަށްވީހިނދު،ާ

މިދަންނަވަނީ.ާާ ކެރިހުރެާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންކަމަށްާ އަޅ ނުލ ތިބޭވަރުެގކަމެއްާ

އެބަާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ވ ހަކަދައްކަވ ާ މަޖިލީހުގެވެސްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ  765އެހެންވީމ ،ާ

އަކުރެއްާާވ ހަކަފުޅުދައްާ މައްސަލައެއްނޫނޭ.ާ މ ބޮޑުާ އެއީާ ނެތުންާ ތިްއކެއްާ މިއީާ ކަވ ާ

ނެތުމުންާމ ބޮޑުާމައްސަލައަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނުވ ކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވިެގންނުވ ނެ.ާާ

މަްއސަލައަކަށްނުވ ކަމެްއކަމަށްާ މ ބޮޑުާ އެީއވެސްާ މަދުވުންާ ފިއްޔެއްާ އަދިާ

ޤަބޫލުކުރެވިެގންނުވ ނެ މިއަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެންމެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ.

 770ރައްކ ތެރިވ ންޖެހޭނެ.ާއެއީާިމައދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާބޮލުަގިއާއެޅިފަިއވ ާވަރަށްާބޮޑުާާ

ދަރިންެގާ ދަރިންނަށ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޖީލުތަކުަގއިާ އޮތްާ އަންނަންާ ޒިންމ އެއް.ާ

އިޞްލ ޙުކޮށްދޭ މީތިާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ންޖެހޭނެކަމަށާްާދަރިންނަށްޓަކައިާ

އ ާ މިާ އ ދެ،ާ އެންމެންވެސް.ާ ހިނގ ށޭާ ޤަބޫލުކުރަމ ާ ހެޔޮހިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދީނީކަންކަންާ މިއޮންނަނީާ އެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތަކަށްާ އ ދެ،ާ ސަރުކ ރު،ާ

މީަގިއާ ސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންކަމަށްވ އިރު،ާ ހަވ ލުކުރުން.ާ މީހުންނ ާ  775ދީނީާ

އިޞް ކުށްތައްާ ލިޔެާާހުރިާ އެއްޗެއްާ މިހުރިހ ާ ޢ ޔަތ ާ ނަންބަރާ  ޞަފްޙ ާ ލ ޙުކޮށްާ

ބަހު ތެރެއަށްލ ފައިާ ތަރުޖަމ ެގާ ޤުރުޢ ންާ މިާއައުާކަރުދ ހެއްަގއިާލިޔެވިާ މިދަނީާ ންާ

ާާ ބ ވައޭ.ާއިސްލ މިނިސަރުކ ރުެގ ާާންމުމ ާއެއްޮގތަށްާ ބެއްލެވުމުެގާާމިކްާމިނިސްޓްރީެގ

ފެނިަވޑައިާ މިނިސްޓްރީއަށްާ އިސްލ މިކްާ ެއކަންާދަށުންާ ޮގތަށްތޯޭއާ ަގންނަވ ާ

މިހިނދުނާްާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ އެދަނީ.ާ  780ކުރަްއވަމުންާ

އެ ެގއެމިހިނަދަށްާ އިޞްއްޗެހިާ މިއެއްޗެހިާ ނުވަތަާނެސްާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ކުރެެވންާ ލ ޙުާ

ެވސްާާއެއްޮގތަކަށްމިއެއްޗެހިާއަލުންާޗ ޕްކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާމިކަމަކީާައޅުަގނޑުމެން

ކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާާާދެކޮޅުާހަދަންވ ނެ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާ785 

އަޅުަގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރެވުނުއިރުާ ބަޙުސްާ ބެހޭޮގތުންާ މިޤަރ ރ ާ ދުވަހުާ ކުރީާ ނޑުާާއ ދެ،ާ

ބެހޭޮގތު މިކަމ ާ އެފެއަރޒްާާންދަންނަވ ލިންާ ިއސްލ މިކްާ ވިދ ޅުވުމަށްާ އެްއޗެއްާ ާ

ދަންނަވ ލިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަ.ާ ދަންނަވ ލ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިނިސްޓަރަށްާ

ާ އެފެދަންނަވ ލުމަށްާ ާއިސްލ މިކްާ މިނިސްޓަރުާ މިހ ރުާާވަޑަާއަރޒްެގާ އިެގންާ

 790ހޭޮގތުންާާއެބައިންނެިވ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާިމައރުވަނީާމިކަމ ބެ

ާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވެދެްއވުމަށްާޑރ.އަބްދުލްާމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާއަށް.

ާ

އުާއިސްލ މިކްާއޮފްާމިނިސްޓަރާ ދެންމެަގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ ާޫގފ ރުާ

ާާ ާާއެފެއަރޒް މަޖީދު ވިދ ޅުވިމެޑރ.އަބްދުލްާ ޢަލީާ އަފްރ ޝިމްާ ޖުމްލަާާންބަރުާ ތ ޢީދުކުރ ާާެއއްޗަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ާކޮށްާ

ކުރިންާާޢަބްދުލްބ ރީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަންނަވ ލުމުެގާ އެއްޗެއްާ ބެހެޮގތުންާ މިޤަރ ރ ާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ  795ވ ހަކަާ

ހި ޚުނމިކަންތައްތައްާ ކުރުާ މިާާގ ދިޔަޮގތުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާލ ސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ

މުނ ސަމެން ދަންނަވ ލުމަކީާ އެވ ހަކަާާބުކަމެއްކަމުގަާބަރުންނަށްާ ވ ތީވެާ ިއާ

ކީރިތިާ މިޗ ޕްކުރެވުނުާ އަލަށްާ އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑު.ާ ާާދަންނަވ ލ ނަންާ

އޮފްާއިސްލ ިމކްާާޤުރުޢ  މިނިސްޓްރީާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ ހުރިކަމަށްާ ކުށްތަކެއްާ ނުަގއިާ

ާާ އެމަސައްކަތް ފެށުނު.ާާއިޞްއެފެއަރޒްއިންާ އެމަސައްކަތްާ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ  800ލ ޙުާ

އެ ދީއެޮގތުންާ ތިއްބެވިާ މިނިސްޓްރީަގއިާ ކުރެއްވުނުކަމަކީާ ފުރަތަމަާ ނީާާންމެާ

އްާކުރ ނެާޮގތަކ މެދު.ާާވަރ ކުރެވުނުާމިކަމ މެދުާކަންތަޢިލްމުވެރީންެގާމެދުަގިއާމަޝް

ފިޤުހުާއެއްބަސްާ އެޮގތުންާ ހުށަހަޅަން.ާ އެަމއްސަލަާ އެކަޑަމީއަށްާ ފިޤުހުާ ެވވުނީާ

19ާާވަނަާބައްދަލުުވމުަގއިާއ ދެ،ާއެއ4ާާާާީއެކަޑަީމއަށްާމައްސަލަާހުށަހަޅ ާއެކަޑަމީެގާާ

ާާ އެކަޑަމީއިނ2009ާާާާްމ ރޗް ފިޤުހުާ ބައްދަލުވުމުަގިއާ ބޭއްވުނުާ އެދުަވހުާ  805ަގއިާ

އ ޔަތްތަކުަގއިާާ މިތަރުޖަމ ެގާ ީވކަމަށްިވއަސްާާާާނޫނުނިންމ ފައިވަނީާ ވެްއޓިފައިާ

އެހެންކަމުނާްާ ނޫންކަމަށް.ާ ތަރުޖަމ އެއްާ ޯގސްާ މިއީާ ބަލ އިރުާ ޖުމްލަކޮށްާ

ޖަމ އަކީާނައްތ ލަންޖެހޭާއެްއޗެްއކަމަކަށްާއެބޭފުޅުންނަކަށްާފެނިވަޑަެއއްނުަގތް.ާާމިތަރު

ނުކުތ ތަްއާ މީަގއިާ ނިންމީާ އެކަޑަމީއިންާ ފިޤުހުާ ހޮވުމަށްާ ކޮމިޓީއެއްާ ދެންާ

ހޮވުނު.ާާ ކޮމިޓީެއއްާ ެއޮގތުންާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ރަނަގޅުާ ތަންތަންާ  810ވެއްޓިފައިވ ާ

ދަށު ބެލުމުެގާ ކޮމިޓީެގާ ެގންދިއުމަށްޓަކަިއ.ާހޮވަިއެގންާ ކުރިއަށްާ މިކަންކަންާ ންާ
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ސަބަބުނާްާ ނެތުމުެގާ މިނިސްޓްރީަގއިާ ޖ ަގާ ކުރ ނޭާ މިމަސައްކަތްާ އެކަމ ުގޅިެގާ

މިކަމަކަށްޓަކައިާ ދަންނަވ ފައިވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިނިސްޓަރީަގިއާ ހައުސިންްގާ

ކުރުމަށް މިމަސައްކަތްާ އަދިާ ކުރުމަށ އިާ މަސައްކަތްާ އެކަޑަމީަގއިާ ޖ ގައެްއާާާާފިޤުހުާ

ޖ  މިނިސްޓްރީންާ ހައުސިންާ ވިދ ޅުވެހޯދުމަށް.ާ ދެއްވުމަށްާ ވިދ ޅުވަނީާާާާގައެއްާ  815އަދިާ

ނުކުރެ ހަވ ލުާ ތިމަންނ މެންނަށްާ ހުސްނުވ ތީވެާ އެތަންާ އަދިާ ވިެގންާާއެތަންާ

އަވަހަކަ ހުސްވިހ ާ އެހެންނަމަވެސްާ އެޖ ަގާާއުޅެނީކަމަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ށްާ

ވި އެކަޑަހަވ ލުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށްާ ފިޤުހުާ އަދިާ ނިންމުނާްާދ ޅުވެފަިއވޭ.ާ ނިންމިާ މީންާ

ާާމެ ދެންނެވިފަިއވޭ.ާާާާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާސިޓީއަކުންވަނަާދުވަހުާރައ27ާާީއިާމަހު

މިތަރުޖަމ ތައް އޭެގފަހުންާ އެހެންމެާ ހަމަާ ނޫނުާާއަދިާ  820ވެއްޓިފައިވ ތަންތަންާާާާއޭަގއިާ

ތަތްކުރެފ ހަަގކުރެވި އެއ އެްއކޮށްާ ޝީޓެއްާ ޚަބަރާުާފައިވ ާ ބަހަމުންދ ކަމުެގާ ިވެގންާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބިެގން ާާއެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންވ ނެ ންާޖ16ާާޫކުރުމަށްާ

ހޯމ2009ާާް އެީއާާާާަގއިާ ދަންނަވ ފައިވ ނެ.ާ ދަންނަވ ފައި.ާސިޓީައކުންާ އެފެއަރޒަށްާ

ހި މިމަސައްކަތްާ ރަށްރަށުަގިއާ ެއކިާ އަތޮޅުތަކުެގާާނއަތޮޅުތަކުެގާ އަދިާ ަގމުންދ ތީވެ.ާ

މިނިސްޓަރުންނ  ސްޓޭޓްާ ާޕްރޮވިންސްތަކުެގާ ާއްކޮށްއެާ ބ އްވ ާާާ  825ބައްދަލުވުމެއްާ

އަޅުަގނޑުެމން ނުެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މިޮގތަށްާ ދަންނަވ ފައި.ާާމިކަންތައްާ ވ ނީާ

ާހަމައެހެންމެ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ާންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ

އޮފީ ކަމެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކުރައްވ ާ މިކަންތަްއާާކަމުަގއިހުންާ ވ ނަމަާ

އެ ތިމަންނ އަށްާ ވިދ ޅުވީާ ރައީސްާ ހިާނނުކުރެއްވުމަށް.ާ ގ ކަމެއްނޫނޭ.ާނިގަވޑަިއެގންާ

އޮފީހުގައިދެ އަޅުަގނޑުމެންާރައީސްާ ާާާާންާ ދެންނެވިން  2009ާ830ާާޖޫނ8ާާްސިޓީއަކުންާ

މިހ ރު މިނިސްޓްރީންާ އަލުންާާަގއިާ ާާާާޤަސްދުކުރަނީާ ކުރިާޗ ޕްކުރ ށޭ. ާާއެކަމަށްޓަކައިާ

ންާއަލުާާޝ ރުޖ ާޗެރަޓީެގާއިންޓަރނޭޝަނަލުންާމިާކަތުންާމިހ ރުާޔޫ.އޭ.ީއެގާާއްމަސަ

ާާޗ ޕްކޮށްދެްއވަންާއެއްބަސްވެާ އޭެގާސޮފްޓްާާވަޑައިެގންާދެއްވ ކަމަށ އިާމިކަަމކަށްޓަކައި

އޮފީހަށް ރައީސްާ ބޭނުންވ ކަމަށްާ ސިޓީައކުނ2009ާާާްޖޫނ8ާާާާްާާކޮޕީާ ަގއިާ

 835ީވާމިމަސައްކަތަކީާމީެގާކުރީެގާރ އްޖޭެގާާދެންނެވިފައިވ ނެ.ާރައީސްާއޮފީހުންާވިދ ޅު

ާާޢި ތެރެއިން މަސައްބޭފުޅަކ9ާާުލްމުވެރީންެގާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ކަތަކަށްވ ތީވެ،ާާެވެގންާ

ކޮޕީރައިޓްސްާމިހ ރުާާާކޮށްފަިއވ ާކަަމކަށްވެފައިާމީގެާމަސައްކަތަކީާއެކުެވެގންާބަޔަކުމި

ްއޔ ެގާއޮފީސްކަމަށްވެފަިއާާކުރުމުެގާޒިންމ ާއުފުލ ާފަރ ތަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިހިމ ޔަތް
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ދޫކުރަްއވ ފަިއވ ާާާާއަދި ދުނިޔެާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންނަކީާ ބައެްއާ ތެރެއިންާ މީެގާ

ބަކަމަށްވެސްބޭފުޅުން މިއަށްާ އެޮގތަށްާ ެގނެވެންވ ތީވެާ  840ނޯންނ ނެކަމަށް.ާާާދަލުާ

އެާާއެބޭފުޅުން އެހެންނަމަވެސްާ ެއްއޗަކަށް.ާ އޮތްޮގތަށްާާާާލިޔުްއވ ފަިއވ ާ ބައިާ ތ ނަާ

މަސައްކަތްޗ ޕުކުރެވި ައޅުަގނޑުމެންާ އެއ ުގޅިެގންާ ދެންާ ވިދ ޅުވި.ާ ކުރީާާދ ނެކަމަށްާ

ޕ ޓީެގާޢިލްމުވެރީންާާާެއޮގތުންާއަދ ލަތުާާާ.މަށްޓައިއެހެންާތަރުޖަމ އެއްާތައްޔ ރުާކުރު

ާގަާސްނައި ތަރުޖަމ ާ އައިާ ކުރަމުންާ ާިއެގންާ އޭެގާ 18ާމިހ ރުާ ފޮތްާާ

 845ާާާއިޞްލ ޙުކޮށްާއިންޓަރނެޓްަގއިާފޮތްާމުޅިންާކުށ4ާާްއޭެގާާާާތަރުޖަމ ކުރެވިފައިެވއްޖެ.

ާާ މިތަރުޖަމ  ކުރިޝ ޢިއުކުރެވިފަިއވެސްވ ނެ.ާ މިހ ރުާމަާާޗ ޕްކުރެވޭތޯާ ސައްކަތުންާ

ާާޤަތަރުާސަރުކ ރު ޑައިެގންފަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާާވައެާޗ ޕުކޮށްދެއްވަންވ ނީާއެއްބަސްވެާން

ސައްކަތްާާމިނިސްޓްރީންާކޮށްފައިވ ާމަާާމިމަސައްކަތ ބެހޭޮގތުންާާލ ސ ޮގތެއްަގއިމިއީާޚު

ބޭނު ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއ އެކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާމިދަންނަވ ލީ.ާ ންވޭާ

ޤުރުޢ  ދިވެހިރައީސް.ާ ތަރުޖަމ ނެއްެގާ ތަރުޖަމ ެގންާ ދިެވހިާ ޤުރުޢ ނުެގާ  850ކޮޕީއެއްާާާ،ާ

ެގއްލިެގންާާ ދީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ނެތުމަކުންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވޭާވ ހަކަ.ާމިހެންާމިދެންނެވާީާާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެާގައިދ ނެކަމެްއކަމަށްނހި

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއި ެގދިެވހިންެގާތެރޭަގއިާތިބިާހަމަ ާހަމަާޒުވ ންާއުމުރުާ

އިނިގރޭސިާބަސްާދަންނަާާާާއަހަރުންާދަށުެގާހުރިހ ާއެންމެންނަކ40ާާީގ ތްަގނޑަކަށްާާ

ތަރު އެކިެއކިާ ތަފ ތުާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ އެހެންވީމ ،ާާމީހުން.ާ އެބަހުރި.ާ  855ޖަމ ތައްާ

އޭަގއިވ ާމަޢުލޫމަތުތައްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާވަސީލަތްތަްއާމެދުވެރިކޮށްވެސްާވަނީާާ

ލ ޒިމްކޮށްެގންާާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިަވުގތަށްާ މިވަުގތުންާ ލިބޭޮގތަށް.ާ

ާާ ާާޑުމެންެގާދީންާެގއްލިއެއްާޗ ޕުނުކޮށްފިއްޔ ާއަޅުަގނތަރުޖަމ މީެގ ަގއިދ ނެާާނހިެގން

ބިރުާހީވ ާވ ރުެގާސީރިއަސްާމައްސަލަެއއްވ ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލުާާާކަމަކަށް

ވ ހަ އަނެއްާ ދެންާ ވ ހަކަދަންނަވަން.ާ ލިޔެވިފަިއވ ނުކުރެވޭާ ބަހުންާ ޢަރަބިާ  860ާާކަައކީާ

އިބ ރ ތްތައްާތަފ ތުާތަރުޖަމ ތަކައިާތަފްޞީލުާފޮތްތަކުގ ވެސްާވަރަށްާތަފ ތުާާާާއެކިއެކިާ

ކަނޑަެއޅިެގންާާފިކުރު ތެރެއިންާ ޭއެގާ ފޮތްތައްހުރޭ.ާ ލިޔުްއވ ފައިވ ާ ބޭފުޅުންާ ެގާ

އެބަހުރިާާާއަހުލުއްސުންނ  ފޮތްތައްވެސްާ ލިޔެވިފަިއވ ާ ޚިލ ފަށްާ ަމޒުހަބ ާ ޖަމ ޢަތުެގާ

އިޝ ރިއްޔ ، މަޒުހަބުގެާާާތަފްސީރުާ ތަފ ތުާ މިހެންޮގސްާ ބުއްރ އ އިާ ތަފްސީރުއްާ

ހު އެާތަފްސީރުތައްާ އެހެންނަމަވެސްާ ވިދ ޅުވެފައެއްނުވޭާރޭ.ާ ޢިލްމުވެރިއަކުާ  865ާާްއވެސްާ
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ހުރިހ  ާާފޮާާއެފަދަާ ނައްތ ލަންޖެހޭ ފިތްތަކަކީާ ތަފ ތުާ އެއީާ ކުރުެގާާފޮތްތަކެއްކަމަށް.ާ

ފޮތްތައް ލިޔެފައިވ ާ ާާާާ،މީހުންާ ދިރ ސ ކޮށް ާާފޮތްތައްާ ހުންނަ ލަކަށާްާމިސ އޭަގއިާ

އަޤީދާ  ވަރަށްިގނަާ އެބަހުރިާ ޭއަގާ ޒަމައްޝަރި.ާ ކައްޝ ފުާ ެގާާތަފްސީލުލްާ

ޚި ާާާާވިލ ފްމައްސަލ ަގއިާ ބަހުެގ ޢަރަބިާ އެހެންނަމަވެސްާ ތަށްާބަލ ޢަކަންތައްތައް.ާ

ާާާާބަލ އިރުާެއއަށްވުރެާމޮޅު ާާތަފްސީރުާފޮތެއް  870ޮގތުންާާނޯވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެބަލ ޢަތުެގ

އެއަށްާާ ޢިލްމުވެރީންވެސްާ ހުރިހ ާ ލިބިަގތުމަށްޓަކައިާ ފައިދ ާ ލިބިަގންނަާ އެއިންާ

އް.ާޭއަގެވސްާާއްރ ޒީާއަކީވެސްާއެފަދަާތަފްޞީރެާތަފްޞީރުރުޖޫޢަވޭ.ާހަމައެފަދައިން

ެއީއވެސްާ އެހެންނަމަވެސްާ މައްސަލަތައް.ާ އަޤީދ ެގާ ބޭނުާާއެބަހުރިާ ންތެރާިާވަރަށްާ

އެ އެފޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާާފޮތެއްކަމަށްވ ތީވެ،ާ ރުޖޫޢަވޭ.ާ ޮގތުންާމިންމެންވެސްާ

ިމވ ާާާާެގއަޅުަގނޑުމެން ލިޔެވިފައިާ އ ޔަތްތަކުަގިއާާބައެއްތަރުޖަމ ެގާާބަހުންާ ާ875 

އެބަހު ޤަބޫލުކުރަންާ ތަރުޖަމ އަޅުަގނޑުެވސްާ ދިވެހިާ މައްސަލަތައް.ާ ގެވެސްާާރިާ

މައްސަލަތައް އ ޔަތްތަކުަގއިާާއެބަހުރިާ ާާބައެްއާ އެހެންނަމަެވސް ބަލ އިރާުާާާޖުމްލަކޮށް.ާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާެއތަރުޖަމ އަކީާރަނަގޅުާތަރުޖަމ އެްއކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާާ

އްސަލަާއެބަހުއްޓޭާމ ނަާއޭަގއިާައއިސްފަިއވ ާޮގތް.ާމަާާއ ޔަތެްއެގންނަވ ލ ންާާހަމަާދަ

މިހެން ާއަޅުަގނޑުާ ކޮންމެހެންާާ ދަންނަވ ލުންވެސްާ އެާ  880ދަންނަވ އިރުަގިއާ

ާާ .ާާވަނަާއ ޔަތ29ާާްރަނަގޅުކަމަށްާފެންނ ތީެވ،ާިމސ ލަކަށްާއަލްާއުސްރ ާސޫރަތުެގ

تَْجعَلْ ާވަޙީކުރަްއވަނީާهللاާމިއ ޔަތުަގއިާާ تَْبسُْطَها    َوالَ  َوالَ  ُعنُِقَك  إِلَى  َمْغلُولَةً  يَدََك 

ْحُسوراً  مَّ َملُوماً  فَتَْقعُدَ  اْلبَْسِط  ާާ  .ُكلَّ  ާމިއ ޔަތުަގއި ވަތަهللا ޢ ލ ާޞުބްހ ނަހޫާ

އިޙްތިޔ ރުއިރު މެދުމިންާ ކުރުމުަގއިާ ޚަރަދުާ ދެއްވ ފަިއވަނީާ އަދިާާާ.ކުރުމަށްާާޝ ދުާ

އިާ ނުަގތުމަށ އިާ ބަހީލުވެާ ނަފްސަށްާ ދެމެދުަގިއާާއަމިއްލަާ މީެގާ ނުކުރުމަށް.ާ  885ސްރ ފްާ

ެގނެވިފައި ތަރުޖަމ ާ ދިވެހިބަހަށްާ މިާ ދެންާ ޢިބ ރ ތްހިފެހެއްޓުމަށް.ާ އޮތްޮގތްާާާާވ ާ

ކަ އެކުާ ކަނދުރ އ އިާ ތިބ ެގާ ވިދ ޅުވަނީާ ޭއެގާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ސްދޮޅުާާއަޅުަގނޑުާ

ާާާާއެޅިފަިއވ ާއެްއޗެްއކަމުަގއި ފަތުރ ވެސްާާތިބ ެގާއަތްާނުހަދ ށެ.ާއަދިާެއައތްާމުޅިން

ހިތ މާަާ ލިބިާ މަލ މ ތްާ އޭރުންާ ފަހެ،ާ ނުލ ށޭ.ާ ފަތުރ ެވސްާ މުޅިންާ ެއއަތްާ އަދިާ

 890ލިބިެގންވ ާޙ ލުާތިބ ާއިންނަންޖެހިދ ނޭ.ާމިާޢިބ ރ ތްާމިހެންާއޮތުމުންާދިވެހިާބަހުެގާާ

އަހުލުވެރިައކަށްާއަރަބިބަސްާނުދަންނަާމީހެއްކަމުަގއިާވ ނަމަާއެއިންާބުނ ާއެއްޗެްއާާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާނުވިސްނޭނެ. ޢިބ ރ ތުންާ ފަސޭހަާ ވަރަށްާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ
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ޚަރަދުކުރުމުަގއިާ ވ ނަމަާ ބުނެފިކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަހުރުވައިންާ ވ ހަކަދަްއކ ާ

މެދުމިނާްާ ދެމެދުެގާ ެއާ ނުކުރ ށޭ.ާ އިސްރ ފްވެސްާ އަދިާ މުށްބ ރުނުކުރ ށޭ.ާ

އަޅުަގ ބުނެފިކަމުަގިއވ ނަމަާ މިހެންާ ެއއްޗެއްާާއިޚްތިޔ ރުކުރ ށޭ.ާ އެބުނ ާ  895ނޑުމެންނަށްާ

ތަރުޖަމ ާ ލަފްޒީާ ތަރުޖަމ ކުރުމުަގއިާ އަނެއްބަހަށްާ އެއްބަހުންާ މިާ ވިސްނޭނެ.ާ

މިސ ލަކީާާ އޭެގާ ެއއްބަސްވ ކަން.ާ މ ހިރުންވެސްާ ބަހުެގާ ހުރިހ ާ ނުކުރެވޭނޭކަންާ

ދޫނިދޫ،ާ ވ ހަކަ.ާ ދޫނިދޫެގާ އޮންނ ނެާ ތ ރީޚްަގއިާ ދިވެހިާ ތ ޖުއްދީންެގާ ޙަސަންާ

ތަރުޖަމ ކޮށްފަިއާާދޫންޏަކީާދޫނި ބަހަށްާއޭތިާ އޭެގާއަރަބިާ ދޫާދެންާމިއޮތީ.ާ ޭއެގާ ާ.

 900އޮތީާޖަޒީރަތުްއާލިޘ ނުއްާޠަިއރި.ާއެާދޫނީެގާދޫކަމުަގިއވ ާރަށެއްާެއޮގތަށްާއަރަބިާ

ބަހަށްާތަރުޖަމ ކުރީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއޮގތަށްާލަފްޒީާތަރުޖަމ ކުރުމަކުންާއޭެގާދޭހަެއއްާާ

މިއީވެ އެހެންވީމަ،ާ ލަފްޒީާާނުވިސްނޭނެ.ާ އެޮގތަށްާ މިއޮތީާ ޢިބ ރ ތްވެސްާ މިާ ސްާ

މާިާ މަންޙަޖްާ ބޭފުޅުންެގާ ތަރުޖަމ ކުރެއްވިާ މިާ އެހެންވީަމ،ާ ތަރުޖަމ ކުރެވިފައި.ާ

ކޮމިޓީެގާާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްާ އ ޔަތްާ މިާ ހަމަާ ދިޔައިރުާ ތަރުޖަމ ކުރައްވަމުންާ

ނުވިސްނޭ ތަރުޖަމ ކޮށްެގންާ މިޮގތަށްާ ދެންނެވިން.ާ ބޭފުޅަކަށްާ ދެނާްާއިސްާ  905ނޭ.ާ

އެބަހީ،ާާ އޮތްތަންާ ލިޔެފައިާ ތެރޭަގއިާ ބްރެކެޓެއްެގާ ފެނުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އޭެގފަހުންާ

މުއްބ ރުާ އަދިާ ިއސްރ ފްނުކުރ ށޭާ އިޚްތިޔ ރުކުރ ށޭ.ާ މެދުމިންާ ޚަރަދުކުރުމުަގއިާ

މިާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ރަނަގޅު.ާ އެންމެާ އޮތީމަާ ދެންާ ެއޮގތަށްާ ނުކުރ ށޭ.ާ

ލަާބްރެކެޓްާތެރޭަގިއާއޮތްާޢިބ ރ ތްވެސްާމިހ ރުާނެތް.ާާޗ ޕްކުރެިވެގންާައއިރުާެއއްކަ

 910ވަނަާއ ޔަތް.ާެއ64ާާާާމިއ އިާުގޅޭާހަމަާއެހެންާއ ޔަތެއްާެއއީާއަލްމ ޢިދ ާސޫރަތުެގާާ

އ ޔަތުަގއިާމިއޮންނަނީާއެތަންކޮޅު،ާބްރެކެޓްާތެރެއަށްލ ފައި.ާއެއީާވަޤ ލަތުލްާޔަހޫދުާ

ާާهللاާޔަދު ވަނީާބަނދެވިފައޭ.ާއެީއާލަފްޒީާާެގާއަތްޕުޅުާهللاާމަޣްލޫލަ.ާޔަހޫދީންާބުނެޔޭ

އެީއާާ ބޭނުންކުރ ޮގތްާ މުހ ވަރ ާ އެބަސްާ އަރަބިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތަރުޖަމ .ާ

ބުނެފައިާ މިއޮންނަނީާ ތަރުޖަމ ކުރިއިރުަގިއާ އެބަސްާ އެހެންވީމަ،ާ ދަހިވެތިވުމަށް.ާ

ާާ  915ެގާއަތްޕުޅުވަނީާބަނދެިވެގންނޭ.ާދެންާބްރެކެޓެްއެގާތެރޭަގއިާާهللاާޔަހޫދީންާބުންޏޭ

ާާއެ ބުނީ މިހެންާ ޔަހޫދީންާ ބުނެފައިާ އޮތްާ ނިސްބަތްކުރުމުެގާާهللاާބަާ ދަހިކަންާ އަށްާ

މިއުޅާޭާ ދަންނަވަންާ ބޭނުންޭވ.ާ އެބަާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އެހެންބުނީމަާ ޮގތުންނޭ.ާ

ެގންުގޅުްއވ ފަިއވ ާ ބޭފުޅުންާ މިތަރުޖަމ ކުރެއްވިާ ކޮންމެވެސްާ މިއީާ ވ ހަކަައކީާ

މެންާކުށްވެރިެވެގންާނުވަތަާއެާބޭނުންކުރަންާމަންޙަޖެއްާއެއީާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑު
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 920ނުވ ވަރުެގާއެްއޗަކަށްާހަދ ާނައްތ ލަންޖެހޭާވަރުެގާވ ހަކައެްއނޫނޭ.ާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާާ

ބަލ އިރުާމިވަުގތުާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާދިވެހިާތަރުޖަމ އެއްާނެތުމުެގާސަބަބުންާ

ފުދޭވަ މީހުންާ ބޭނުންހިފ ާ ލިބިަގންނަާ ފައިދ ާ ކޮންމެެވސްާމިއިންާ ިގނަޭވ.ާ ރަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއހެންވީމަ،ާ ކުރޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިދ އެްއާ ވަރެްއެގާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހޭދައެއްކޮށްެގން،ާ މިހ ބޮޑުާ ތަރުޖަމ ާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

 925ބައެއްާޚަބަރުފަތުރ ާވަސީލަތްތަކުންާލިބިފައިވ ާމަޢުލޫމ ތުެގާއަލީަގއިާގ ތްަގނޑަކަށްާ

ޗ ޕްކުރުމަށ30ާާާާް މިާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ރުފިޔ ާ ިގނަާ މިލިޔަނަށްވުރެާ

ފޮތެްއާާ ޗ ޕްކޮށްފައިވ ާ ހޭދައެްއކޮށްެގންާ މިހ ބޮޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ.ާ

ނައްތ ލުމަކީާއެއީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާއަދިާ

އެކަޑަމީ ފިޤުޙްާ އެހެންމެާ ެއާާހަމަާ ބަޙުސްކުރަްއވ ފައިާ ވަނީާ މެންބަރުންވެސްާ ެގާ

 930ނައްތ ލުމަކީާރަނަގޅުކަމެްއކަަމށްާނުފެންނަކަމަށްާވިދ ޅުވެފައި.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބަލ އިރުަގިއާާ ޗ ޕްކުރަންާ ތަރުޖަމ އެއްާ އެހެންާ މިވަުގތުާ ނައްތ ލ ފައިާ އެާ

ޖަމ އެއްާތައްޔ ރަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާއަތަކުާމިަވުގތަކުާނެތްާއެއަށްވުރެާރަނަގޅުާތަރު

ޢަމަލުކުރަންވެސް.ާ ެއޮގތަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އޮތްނަަމާ ެއއްޗެއްެވސް.ާ އޮތްާ

ލިބިފައިވަނީ.ާ ޗ ޕްކުރަންާ މިހ ރުާ އެހީވެސްާ ބޭރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ތައްޔ ރުާާ ތަރުޖަމ އެއްާ އެފަދަާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ  935އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑު ބޭނުންކުރެވިދ ނެ.ާކުރެވެންދެންާ މިޮގތަށްާ މިތަރުޖަމާ  މެންނަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެާބޭނުންކުރަންވ ނީާޭއަގިއާއެހެރަާާ

އެކަޑަމީންާ ފިޤްޙްާ އެކަމަށްާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުކޮށްެގން.ާ ކުށްތައްާ

ހަމަ ކުށެއްާ ފަހަރަކުާ ކުށެްއ،ާ ފަހަރަކުާ ކުށްތައްާ ޖަހައިެގންާާާާއެއްބަސްވެާ ނުކުތ ާ

ކަމ ބެހޭާާ ވ ނީާ ެއވ ހަކަާ އަދިާ އެއްބަސްވެފަިއވ ނީ.ާ ދޫނުކުރަންކަމަށްާ  940ނޫނިއްޔ ާ

ެއާާ ބައެއްފަރ ތްތަކުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވ ފައި.ާ ފަރ ތްތަކުަގިއވެސްާ

އަޅުަގނޑ ާާ ލިބިފައިވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚަބަރުާ ބަހަމުންދ ާ އިޞްލ ޙުނުކޮށްާ

ފަރ ތް ބަހ ކަށްާާމަޝްވަރ ކުރިާ ެއޮގތަށްާ ދަންނަވ ފައިާ އޮންނ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ތަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހިފަހައްޓަންާ އެއްޗިހިތައްާ ތިާ ނުފެންނަކަމަށް.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

 945ާފެންނަކަމަށްާވ ނީާދަންނަވ ފައި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ
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ޓަރު.ާކުރީދުވަހުާމިާބަޙުސްަގއިާއަޅުަގނޑުާާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މާިާ ހޯދައިދޭނަމޭާ އަޅުަގނޑުާ ޚަރަދުވެސްާ ދިޔަާ މިކަމަށްާ ދަންނަވ ލިންާ އިތުރަށްާ

ޚަރަދުެގާލިޔުންތައް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާލިޔުންތައްާއިޞްލ މިކްާމިނިސްޓްރީަގިއާާ

ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ ިއއްޔެ.ާ ދެއްވީާ ޖަވ ބުާ ފިނޭންސްާނެތްކަމުެގާ ާ950 

ުގޅަިއެގންާެއާލިޔުންތައްާހޯދުމުެގާމަސަްއކަތްތައްާކުރަމުންާއެބަާާ މިނިސްޓްރީއ އިާ

ލިޔުންތައްާ އެާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ަވުގތެްއަގއިާ މިއަދުެގާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ެގންދަން.ާ

އަޅުަގނޑުާލިބިދޭނަން.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުަވއްމުލަކުާ

ާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަންއަށް.ާާއުތުރުާދ އި

ާ955 

މެންބަރަކާުާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ އެހެންާ ކޮންމެެވސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާ މަޢުޟޫޢުއެއް.ާ ނ ޒުކްާ ވަރަށްާ މަޢުޟޫޢުއަކީާ މިާ ާޅުަގނޑުެގާާފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ

މިނިސްޓަރުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ބަެއއްާސުވ ލުތަކަށްާ ހުރިާ އުފެދިފައިާ ހިތުަގއިާ

ވ ހަކަފުޅުންާޖަވ ބުވެސްާލިބިެގންާހިނގައްޖެ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިާތަރުޖަމ ާބަލ ލުމުނާްާ

ާާ ދިޔައީ 168ާާާާއެނިގެގންާ ތަރުޖަމ ެގ މިާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ  168ާާ960ނޫނުަގއިާ

އްަގއިާނޫނުެގާނުކުތ ާނުޖެހިާއޮތްާމައްސަލަ.ާއެކަންާބައެއްާއެހެންާމެންބަރުނާްާތަނެ

ަގނޑެްއާާ ވަކިންާ ަވނީާ ކޮޕީތަކުަގއިާ ތަރުޖަމ ކުރެވުނުާ މިާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ

އެބައޮތްާާ ނޯޓްަގއިާ އެާ ހަމަާ ދެންާ ެއޓޭޗްކުރެވިފައި.ާ ތައްޔ ރުކުރެިވާ ޗ ޕްކުރެިވާ

ފަރ ތްތަކުންޖެހޭނީ ތަނެއްަގިއާާއެބޭނުންކުރަްއވ ާ ހުރިހ ާ ޖަހަންޖެހޭާ އެނުކުތ ާ ާ

އެންމެާ މީެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބޭނުންކުރަން.ާ  965ޖެހުމަށްފަހުގައިކަންާ

ސަރުކ ރުންާ ކޮޕީތައްާ ތަރުޖަމ ެގާ ހުރިާ މިޗ ޕްކުރެވިފައިާ ރަނަގޅުޮގތަކީާ

ބެއްސެވުން.ާާ ެގންނަވ ފައިާ އިޞްލ ޙުާ މިދެންނެވިާ ބެއްސެވުުމެގކުރިންާ

އަޅުަގނޑަށްާާއެހެން މިވަނީާ މިހ ރުާ ފަދައިންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ނަމަވެސް،ާ

ނިމިފައި.25ާާާާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުންާގ ތްަގނޑަކަށްާާ ހ ހަށްވުރެާިގނަާކޮޕީާބަހާ 

ާާ މި ކޮޕީތަްއ25ާާާާކޮންމެއަކަސް،ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަދިާ އިތުރުންާ ކޮޕީެގާ  970ހ ސްާ

އެބައިނޭގ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާހުރިކަންާ ދެންމެާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

މިީއާާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުިވާ މިނިސްޓަރުވެސްާ

ވަރަށްާިގނަާއަހަރުތަކެްއެގާަވރަށްާބުރަާމަސައްކަތްތަކެއްާރ އްޖޭަގއިާތިއްބެވިާދީނީާ
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ވ ފައިާއޮތްާވަރަށްާާވަރަށްާިގނަާޢިލްމުވެރިންތަކެްއާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަިއެގންާކުރައް

ނިމިެގންދިޔައިރުާާ މިމަސައްކަތްާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަސައްކަތެއް.ާ  975މުހިންމުާ

ޗ ޕާްާ ފައިނަލްާ އެންމެފަހުންާ ޗ ޕްކުރުމުަގއިާ މިއޮތީާ ސަބަބަކ ހެދިާ ކޮންމެވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ދިމ ވެފައި.ާ މައްސަލަާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ ނިމިެގންދިޔައިރުަގއިާ

ކޮޕީާޗ ޕްކުރެިވެގންާއަިއއިރުަގއިާހަމ10ާާާަަގއިާފުރަތަމަާމިތަރުޖަމ ާާއެނިގފަިއވ ޮގތު

ނުކުތ އ ާާ އެްއޗެއްާ މިހުރިހ ާ ފިއްޔ ާ އަދިާ ސުކުނ ާ މިާ ަމއްސަލަެއއްނެތިާ އެްއވެސްާ

މިދެންނެވިާ ފަހުންާ ހުރީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޖެހިފައިާ ހުރިހ ާތަނެއްަގއިާ  980ޖެހެންޖެހޭާ

ކު ޗ ޕްކުރެްއވުމުަގިއާ ކޮޕީތަކެްއާ ާާިގނަާ މިދެންނެިވ އެވަނީާާާާ'ن'168ާާރިންާ ަގއިާ

ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމުން،ާ ނުޖެހި.ާ ނުކުތ ާ ނުކުތ ާ

ނަމަވެސްާާ ެގންނަވަިއެގންާ ކޮޕީތައްާ ހުރިާ ބެހިފައިާ ބަދަލުަގިއާ މިނައްތ ލެއްވުުމެގާ

މިހެންާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ މުހިންމު.ާ އިޞްލ ޙުކުރެްއވުންާ އެާ އަލުންާ

ބޭނުންކުރައްވަމުންާދަންނަވ އި ތަރުޖަމ ާ މިާ ބޭބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެނޭގާ  985ރުަގއިާ

އެބަބޭނުންކުރަްއވ .ާާ ެގންނަަވއިެގންާ އިޞްލ ޙުާ މިދެންނެިވާ ެގންދަވ އިރުަގއިާ

ނުެގނެސްާާ އިޞްލ ޙުާ ހަމަާ އެބަހުރިާ ކޮޕީތަކުަގއިާ ބަެއއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އެހެންކަމުން އެބަތިއްބެވި.ާ ބޭފުޅުންާ މިާބޭނުންކުރައްވ ާ ޚިޔ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ާ،

ނައްތ ލެއްވުުމެގާބަދަލުަގއިާމިދެންނެވިާއިޞްލ ޙުާެގންނެވުމަށްފަހުަގއިާމިހ ރުާހުރިާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ެގންދެވުން.ާ ބޭނުންކުރައްވަމުންާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ  990ކޮޕީތައްާ

ށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެންމެާމިނިސްޓަރވެސްާއެފ ހަަގކުރެްއިވހެންާމީެގާޗ ޕްކުރުމަ

ބޭނުންވ ާބަޖެޓ ާއެްއޗެހިާލިބިެގންާއެހ ހިސ ބަށްާދިޔައިމ ާައލުންާތަރުޖަމ ކުރެއްވުންާާ

ދެއްިވާާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ މިކަންާ ައޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުޮގތްކަުމަގއިާ އެންމެާ އެއީާ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ995 

ހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށް.

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާނޭދެންާއިނޭގތޯ.ާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
 1000ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދުާޢ މިރު

ާ
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ާޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިވ ާއަުއާޤަރ ރ ބެހޭޮގތުންާާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް.ާމިހ ރުާއަޅުަގާނާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ބޮޑަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙަސަންާލަޠީފް ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުެމންާ މިކަމަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ބަލ އިރުާާ ތަޖުރިބ އަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މީަގިއާ ސަމ ލުކަމެއްދޭންޖެހިފައިވ ކަމެކޭ.ާ

ސަރުކ ރު ސަޢުދީާ އެބަހުރިާ ދޭތެރޭގައިެވސްާާމީެގކުރީަގިއވެސްާ ޚަތިމ ާ ފޮނުއްވިާ  1005ންާ

އެއިޞްލ ޙުާ ފަރ ތުންާ މަޖިލީހުެގާ މަތީާ އޭރުާ ޢަމަލުތަކެއްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރަނަގޅުކުރ ނެޮގތަކ ާ އެކުށްތަްއާ ޞަފްޙ އެއްަގއިާ ވަކިންާ މިފޮނުއްވިޮގތަށްާ މިހ ރުާ

ހަމަ ފޮނުއްވ ފައި.ާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ ެއއްޗެހިާ ރަނަގޅުޮގތްތަކ ާ ފޮނުއްވީމ ާާާކުށްތަކ ،ާ

ރަނަގޅުވެސްކުރެްއވި.ާާ އެކަންާ ފަރ ތްތަކުންާ ލިބުނުާ ޚަތިމްތައްާ އެާ އަމިއްލައަށްާ

 1010އެކަމަކު،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފ ހަަގކުރެވެނީާހަމައެޮގތަށް،ާއެކަހަލަޮގތަކަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ އައިތަން.ާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ހަމަާ އިޞްލ ޙުތައްާ އެާ

ދެޮގތަކަ ޭއެގތެރެއިންާާމީަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢަމަލުކުރެިވދ ނެކަމަށްާ ށްާ

ހަމާަާ ތަރުޖަމ ާ ޚަތިމްތައްާ ހުރިާ ނުބައްސަވ ާ މިހ ރުާ އެކުށްތައްާ އެްއޮގތަކީ،ާ

އިތުރަށްާ ކުރިއަށްެގންދެވުން.ާ ކަންތައްތައްާ ބެއްސުުވމުެގާ ރަނަގޅުކުރައްވ ފައިާ

ހޯއްދަވ ފައި ޚަތިމްތައްވެސްާ ހުރިާ ފަރ ތުނާްާރަށްރަށުަގއިާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ ާ1015 

އިންތިޒ ެމއްާާ ދޫކުރެްއުވމުެގާ އިޞްލ ޙުކުރައްވ ފައިާ މެދުވެރިެވވަޑައިެގންާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ނޫނީާ ކުރެއްވުމުންާ މިކަންތައްތައްާ މިކަހަލަޮގތަކަށްާ ހަމަޖެއްސެވުން.ާ

ތަރުޖަ މިާ ޚަތިމުެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ ނުކުރެވޭ.ާ މ ،ާޤަބޫލެއްާ

ރަނަގޅުކަމަށް.ާާ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އެފަރ ތްތަކުންާ ތަރުޖަމ ާ ދިވެހިާ ޤުރުޢ ނުެގާ

ޚަތިްމާާ ފ ހަަގކުރެްއވި،ާ އެކަންާ މިނިސްޓަރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ  1020އެހެންވެާ

ތަރުޖަމ ެގާޙ ލަތަށްާބަލ އިރުާއެންމެާރަނަގޅުކަމަށް.ާއެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ ،ާެއކަންާ

ޤަ ރަނަގޅަށްާ އޭެގާާވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަތިއްބެވި.ާ ފަރ ތްތައްާ ބޫލުކުރައްވ ާ

އެމަސައްކަތްާާ ކުރެްއވުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ މިދެންނެވިާ

ެއއްޮގތަކަށްވެސްާާ ޙަްއލަކީ.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ މީެގާ ކަންނޭނެގާ އަވަސްކުރެްއވުންާ

ނަ މަސައްކަތްތައްާ ކުރެވޭާ މިހެންާ ތެރޭަގއިާ ރޫޙަށްވުރެާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  1025އްތ ލުމުެގާ

އެއިޞްލ ޙުކޮށްެގންާާ ކިރިޔ ެވސްާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ރަނަގޅުކޮށްާ ކަންކަންާ ބޮޑަށްާ

ބޭނުންކުރެވޭޮގތަކަށްާފުރިހަމަވ ންާއޮތްކަމަށްެވއްޖެްއޔ ާފުރިހަމަކުރުމުެގާކަންތައްތަްއާާ

އެރޫޙަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ބުއްދިވެރިޮގތަކީ.ާ އެންމެާ ކަންނޭނެގާ ކުރިއަށްެގންދިއުންާ
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އިތުރަށާްާއަޅު ދެންާ ދަންނަަވމުންާ ައޅުަގނޑުާ އެޚިޔ ލުާ ތ އީދުކުރަމުން،ާ ަގނޑުާ

ޚިޔ ލެއްވެސްާާ ފެންނަާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުރިއަށްެގންދަވ ކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ  1030މިޤަރ ރުާ

އިތުރުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމުަގއިާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ

ލުަގއިާމަޖިލީހަށްާމިޤަރ ރުާބަލައިަގނެާއިތުރަށްާމިާާބަޙުސްކޮށްާަވުގތުނަގ ލުުމެގާބަދަ

ެއކޮމިޓީައކުންާ ދިރ ސ ކޮށްާ ޢަމަލުކުރ ނެޮގތްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޤަރ ރ ދޭތެރޭަގއިާ

އަންނަޮގތަކަށްާާ މަޖިލީހަށްާ ނިންަމވ ޮގތެއްާ ުގޅިަވޑައިެގންާ ފަރ ތްތަކ ާ ކަމ ބެހޭާ

 1035ންާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޢަމަލުކުރެއްވުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެހުށަހެޅު

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ނަމަާ މިޮގތަށްާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ އިތުރުާ އަދިާ

ާއެބޭފުޅަކަށް،ާއެފަރ ތަކަށްާތ ީއދުކުރ ާވ ހަކަވެސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ވަކިާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ސަރުކ ރުންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާޮގތަކަށްާާ`.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ޤަރ ރަށްާ އެާ ހުށަހެޅިެގންާ ޤަރ ރެއްާ އަންގ ާ  1040ޢަމަލުކުރުމަށްާ

އެީއާާ ތަރުޖަމ .ާ ދިވެހިާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ އ ދެ،ާ މިދަނީ.ާ ބަޙުސްކުރެވެމުންާ

ދުވަސްތަކެއްވެާ އެްއޗެއްނޫން.ާ ނެރުނުާ ޗ ޕްކޮށްެގންާ މިއަދަކުާ އަދިާާއިްއޔެައކުާ އްޖެ.ާ

އެތަރުޖަމ ާތަރުޖަމ އެއްެގޮގތުަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުންނ ާހިސ ބަށްާއައުުމަގިއާވަރަށްާާ

އަހަރުެގާދިުގާތ ރީޚެއްާކަޑަްއތުކުރުމަށްފަހުާތަރުޖަމ 17ާާާިގނަާމުއްދަތެއްާނަަގއިފި.ާާ

ވިސްނަންީވާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މިއައީ.ާ ހިސ ބަށްާ  1045އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަުގތުންާމިަވުގތަށްާބޭނުންކުރެވޭކަހަލަާޙ ލަތެްއަގިއާާމިތަރުޖަމ އަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަސްފުޅުންާ ޢިލްމުވެރިންެގާ ދީނީާ އ ދެ،ާ ތަރުޖަމ އެއްތޯ.ާ އޮތްާ

އެމަްއސަލަތައްާާ އަދިާ ކޮބަިއކަންާ މައްސަލަތަކަކީާ ހުރިާ މީަގއިާ މިއެނެގނީާ

އަޅުަގނޑުމެ މިތަރުޖަމ އަކީާ ބޭނުންކުރަންާާޙައްލުކޮށްަގއިާ މިވަުގތަށްާ މިވަުގތުންާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންކަމުން،ާ އ ދެ،ާ ތަރުޖަމ އެއްކަން.ާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ  1050ހަމަާ

އަދިާާ މިބަލައިަގންނަންވެއްޖެއޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިވސްނުމަކީާ ެގންުގޅުނުާ މިކަމުަގއިާ

ާވިސްނުންާާމިތަރުޖަމ ާއިޞްލ ޙުކޮށްާމިދަންނަވ ާނުކުތ ޖެހޭނެޮގތަކަށޭާއަޅުަގނޑުމެން

ކުރައްވ .ާާ ކަންތައްތައްާ ބޮޑެތިާ އަބަދުވެސްާ ސަރުކ ރުންާ އ ދެ،ާ ހުންނަންވީ.ާ

އެހީތެރިކަމ އިާ ދ ިއރ ތަކުެގާ އެކިާ ތަފ ތުާ ކުރެއްވުުމަގއިާ ެއކަންތައްތައްާ އަބަދުވެސްާ

މިކަމުަގއިާާ ވ ހަކަައކީ،ާ އުޅޭާ މިދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ހޯއްދަވ .ާ  1055އެއްބ ރުލުންާ
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އަޅުަގ ކުރަންޖެހާޭާއަޅުަގނޑުމެން،ާ މިއީާ ސަރުކ ރުންާ ވިސްނުމަކީާ ނޑުެގާ

މީހުނާްާ ދ އިރ ތަކުންާ އެކިާ ސަރުކ ރުެގާ ވިސްނ ަވޑައިެގންާ ބޮޑުކަމެއްކަުމަގއިާ

ބޭނުންފުޅުވ ާާ ބަިއެވރިވ ންާ މިކަމުަގއިާ ހަމަެއހެންމެ،ާ އަދިާ ހޯއްދަވަިއެގންާ

ހިންަގ މިކަންކުރަްއވަމ ާ ސަރުކ ރުންާ ފުރުޞަތުދެއްވައިެގންާ ވ ށޭ.ާާބޭފުޅުންނަށްާ

ޢަމަލުކުރަނާްާ ވަކިޮގތަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމަާ ފެންނަނީާ  1060އަޅުަގނޑަށްާ

މިޤަރ ރަށްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ސްވެެގންދިއުން.ާ ޮއވެާ މިޤަރ ރުާ މަޖުބޫރުކުރ ޮގތަށްާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ންވ ނީާ މިޤަރ ރުާ އިޞްލ ޙަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ

ރުާސަރުކ ރުންާކުރެވޭނެކަހަލަކަމެކޭ.ާެއޮގތުން،ާާސަރުކ ރަށްާއެކަަމކަށްާމަޖުބޫރުކުރ އި

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިޤަރ ރުާފ ސްވުމ ެއއްކޮށްާސަރުކ ރުންާބޮޑެތިާކަންތައްތައްާާ

މިކަމަށްާ އަދިާ ނަަގިއެގންާ މީހުންާ އިދ ރ ތަކުންާ އެކިާ ސަރުކ ރުެގާ އުސޫލުންާ  1065ކުރ ާ

ފުރުޞަތުދީެގން މީހުންނަށްާ ބަިއވެރިވ ާ މިކަމުަގއިާ ބޮޑުާބޭނުންވ ،ާ ސަރުކ ރުންާ ާ

ކުރެވޭނެާާ މިމަސައްކަތްާ ދ އިމީޮގތެއްަގއިާ އެތަނެއްަގއިާ ހޯއްދަވަިއެގންާ ހޯލެއްާ

އިންތިޒ މެއްާހަމަޖެއްސުން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާބަހ ފައިވ ާތަރުޖަމ ތައްާެއއްކޮށްާއެތަނަށްާާ

ފިޤުޙުާާ މިާ މަސައްކަތްާ އިޞްލ ޙުކުރުުމެގާ ކުށްތައްާ ހުރިާ އެތަރުޖަމ ަގއިާ ެގނަސްާ

 1070ެގާބެލުމުެގާދަށުންާކުރެވޭނޭާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖެްއސުން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާއެކެޑަމީާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިނުކުތ ތަްއާޖެހޭނެޮގތެއްާއެބަޖެހޭާހަމަޖެހިެގންދ ން.ާއެހެންވީމ ،ާ

ވަނަާނަންބަރުަގއިާމިއޮންނަ،2ާާާާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާސަރުކ ރުން،ާމިާޤަރ ރުެގާާ

ވ ާކުށްހުރިާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާދިވެހިާތަރުޖަމ ާއެއްކޮށްާސަރުކ ރުންާޗ ޕްކުރަްއވ ފައިާ

ވަނަާނަންބަރުަގިއ3ާާާާފިޤުޙުާއެކެޑަީމެގާބެލުމުެގާދަށުންާއެކުށްތަްއާރަނަގޅުކުރުން.ާާ

 1075އަޅުަގނޑުާިއޞްލ ޙުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާދިވެހިާތަރުޖަމ ާފިޤުޙާުާ

ާާ ސަރުކ ރުެގ ބެއްލެވުމަށްފަހުާ އުސޫލުންާާއެކެޑަީމއިންާ ކުރަްއވ ާ ކަންތައްތައްާ ބޮޑެތިާ

ބޭނުންވ ާާ އެކަމަށްާ ައދިާ ނަންަގަވިއެގންާ މުވަްއޒަފުންާ އިދ ރ ތަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ

އިންތިޒ ެމްއާާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނެާ މިކުށްތައްާ ބައިވެރިކޮށްެގންާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ

ާާ ހަމަޖެއްސުން. ކ4ާާީސަރުކ ރުންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ރިތިާވަނަާނަންބަރުަގއިާއަޅުަގނޑުާ

ފިޤުޙާުާ ރަނަގޅުކުރުމަށްފަހުާ ކުށްތައްާ ހުރިާ ތަރުޖަމ ަގއިާ ދިވެހިާ  1080ޤުރުޢ ނުެގާ

ލިޔުެމއްާާ އިއްތިފ ޤުވ ކަމުެގާ ރަނަގޅުކަމަށްާ ތަރުޖަމ ާ އެާ އެކެޑަީމއިންާ

މިއިޞްލ ޙަކީާ އަޅުަގނޑު،ާ މިއީާ ހިމެނުމަށް.ާ އެތަރުޖަމ ަގއިާ އެތަރުޖަމ އ ެއކުާ
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އިޞްލ ޙެއްކަމަށްވ  ހުށަހެޅޭނެާ ހުށަހަޅަން.ާާމިޤަރ ރަށްާ މިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަާ

ކުރަްއވ ާ ކަންތައްތައްާ ބޮޑެތިާ ކުރަްއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ

 1085އުސޫލުންާެއއްތަނެްއަގއިާއެްއާހޯލެއްާހިތްޕަވަިއެގންާމިމަސަްއކަތްާވަކިާމުއްދަތެްއެގާާ

އަޅުަގނޑެާ ނިންމެވުން.ާ ެގންޮގސްާ މިކަންތައްާ މަަގކަށްާ ނިންމޭނެާ ްއާާތެރޭަގއިާ

މިތަރުޖަމ ާ ތަންތ ނަގއިާ ެއކިާ ރ އްޖޭެގާ މިކުށްތަކ ެއކުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ

ހުށަހެޅުމަކާީާ މިހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް.ާ

ތ އީދުކޮށްދެްއވުން.ާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެވެސްާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށްވ ނަމަާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންެގާާއޭރުންާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަރުޖަމ ާ ާ1090 

ތަރުޖަމ އެއްެގޮގތުަގިއކަމަށް.ާ އިޞްލ ޙުވެފަިއވ ާ އެކުށްތައްާ އޮންނ ނީާ އަތުަގއިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

މިހިސ ބުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

 1095ނަވ ލަންާބޭނުންވޭާމިޤަރ ރުެގާހުށަހެޅި،ާހުށަހެޅުނުާޤަރ ރަށްާވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވާާދަން

މިެގންދަންވީޮގތް.ާާ ހުށަހަޅުއްަވއިފިާ ހުށަހެޅުއްވުންތައްާ ބައެއްާ މެންބަރުންާ

އެހެންވީމ ،ާ ނުލިބޭ.ާ ތ އީދެްއާ އަދިާ ހުށަހެޅުމަކަށްާ ެއްއވެސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާ ެއދެން ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހުރިހ ާއަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ ހުސްވަުގތުކޮޅުާ އިންޓަވަލްެގާ

ެއއްޮގތްކޮށްލަްއވަިއެގން،ާާ ޚިޔ ލުާ މިއަށްާ މަޝްވަރ ކޮށްލައްަވއިާ މެންބަރުންވެސްާ

އެްއާާ އެްއބަސްވެޭވޮގތަކަށްާ އެންމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ވަތުންާ  1100މިމައްސަލައިެގާ

ައޅުާ މަސައްކަތްކޮށްލައިދެްއވުންާ ތ އީދުލިބޭތޯާ ބޮޑަށްާާހުށަހެޅުމަކަށްާ ވަރަށްާ ަގނޑުާ

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ދެންމެާ ހަމައެއ އެކު،ާ ދެން،ާ އެދެން.ާ

ެގންދަން.ާާ މިކަންތައްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހުގާެާ ހަމަާ މިއޮންނަނީާ ަގވ އިދުަގއިާ ިމކަންތައްާ ޤަރ ރުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އެނިން ފުރުޞަތެއްނެތް.ާތަޅުމުންާ ެގންދިުއމުެގާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  1105މ ޮގތަށް.ާ

ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޙ މުާއަޙްމަދަށް.ާ

ާ

ވަޒީާރުާދ އިރ ެގާމެްނބަެގމަނަފުށީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުންާާޝުކުރިއްޔ ާ ާރުެގާ
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އަދިވެސްާާާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްޙ މްާ މިތަރުޖަމ ާ ފަރ ތަކުންާ ކޮންމެވެސްާ އެނގިއްޖެާ  1110އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ތިވަރަށްާާ ވަޒީރޭ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަހަމުންެގންދ ކަން.ާ

އެކަންތައްކުރައްވ  މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ހޯއްދަވަިއާާއެނިގވަޑައިަގންނަވަންޏ ާ ބަޔަކުާ ާ

ކުށްހުރިކަންާ މިތަރުޖަމ ަގއިާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާ ހުއްޓ ލަދެއްވ ށޭ.ާ އެކަންތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބައިނޭގ.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާކުށްހުރިާތަރުޖަމ އެއްާ

މިނިސްޓްރީއިންާ އިސްލ މިކްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެިވެގންވ ނެކަމެއްނޫން.ާ އެއީާ  1115ބެހުމަކީާ

ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަކީާާމި އިންތިޒ މެްއާ ހުއްޓުވޭނެފަދަާ އެކަންތައްާ މިހ ރަށްާ ހ ރުންާ

ދ އިރ ެގާާ މަނަދޫާ ހަމަެއއ ެއކު،ާ ދަންނަވަން.ާ އެދޭކަމެްއކަމުަގއިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޠ ރިޤްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަ

ާ1120 

ޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރިްއޔ ާ ހުސްަވުގތުކޮޅުއ ދެ،ާ މިހ ރުާ ޖެހުމ އެކުާާމެންބަރު.ާ

އަރުވަން.30ާާާާއަޅުަގނޑުާާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ހުސްވަުގތުކޮޅެްއާ މިނެޓްެގާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1125 ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާ[

ާ

ާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ މަޖި`.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްާާހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ ޖަލްސ ާ ލީހުެގާ

ދ އިރ ެގާާެގންދަން ވިލިފުށީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފަށ ނަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދަށް.ާ

ާ1130 

އަާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދޫކޮށްލ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އައީަމާާޅުއަޅުަގނޑުާ އުޅެފައިާ ބޭރުަގއިާ ާަގނޑުާ

ާއަޅުަގނޑުާރެޑީއެއްނޫންާ.ާާާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަޤީޤަތުަގއިާފުރުޞަތަކަށްާމިއެދުނީާާމެްނބަރުާާާއިސްދޫާދ އިރ ެގ

ބޭފުޅުންާމްާރަޝީދުާއިބްރ ހީާާާއަޙްމަދު ހުރިހ ާ ހުށަހެޅިެގންާ ވ ހަކަމިހ ރުާ ާާދައްފުޅުާ  1135ާމައްސަލ ަގއިާކަވަމުންެގންދަވ 
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އެދިވަޑައިެގންފަިއާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިންނަނިކޮށްާ މިތ ާ ބޭފުޅުންާ ވަރަށްިގނަާ

ހަޤީޤަތުަގިއާާާާކޮންމެވެސް އެދެމޭ.ާ ވަރަށްާ ތިމަންމެންާ ބުނެލަންވ ނެއޭ.ާ ެއއްޗެއްާ

ާާ މިޖެހެނީ ދައްކަންާ އެއްވ ހައަޅުަގނޑުމެންާ ާާކަތަކެއްހަމަާ .ާާ ކުށްތަކެއްާހަމަ އެއްާ

ާާފ ޅުެވެގންާާމިއުޅެނީ ިމއުޅެނީ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ އެހެންީވމ ،ާ ާ.ާާ ެއއްކަެމއްާހަމަ

ާާ އަޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،ާ ރަނަގޅަށްާާޤަބޫލުކުރ ރަނަގޅުކުރެވޭތޯ.ާ ވަރަށްާ  1140ޮގތުަގއިާ

ވަރަާާއިމިމައުޟޫއ  މައްސަކައ ބެހޭޮގތުންާ އުޅޭާ މިޖެހިެގންާ ނުވަތަާ ށްާާބެހޭޮގތުންާ

ދައްކަވައިފި.ާއެހެންވީމަ،ާާފުޅުތަފްޞީލުކޮށްާިގނަާބޭފުޅުންާވ ހަކަާާރަނަގޅަށްާވަރަށް

އަޅުަގނޑު ހަމަާ ވ ހައެއީާ ހުރިާ ދައްކަންާ ަވުގތުާކަާކަެވސްާ ބަލ ފައިާ މަށްާ

އަދ ކުރަމުންާާލ މަތްސަ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުރުމުެގޮގތުންާ

 1145ާށްާޝުކުރިްއޔ .ާާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްބޮޑަ

ާ

ާާާގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވ ލީާޝުކުރިއްޔ ާ އެދިާ މިފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާރަީއސް.ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރުންވެސްާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިންާމިމައްސަލައ އިާާާާބައެއްާމްާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އިބްރ ހީ

،ާާތައްާދައްކ ފައިާވުމ އެކުާފުޅުއިާުގޅިެގންާވަރަށްިގނަާވ ހަކަުގޅިެގންާނުވަތަާމިޤަރ ރ 

 1150ނުެގާާޙުާކުރަންާެއބަޖެހޭ.ާއެއީާޤުރުޢ ލ ކުށްާހުރިކަމުަގއިވ ނަމަާއެކަންާއެކަންާއިޞް

ދިވެހި އަދިާ އެތަރުޖަމ ަގިއާ ކިޔަމުންދ އިރުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަހުެގާާާތަރުޖަމ އެއްާ

ކުށެާ ފިލީެގާ އޮތްކަމުަގިއވިޔަސްާ އޮތްކަމުަގިއވިޔަާކުށެއްާ ެއކަންާާއްާ ސްާ

އުއިޞްލ ޙު އަދިާ ދެކޭތީ.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދ އިރ ެގާާނކުރަންޖެހޭކަމަށްާ ޫގފ ރުާ

މެންބަޢިއްޒަތްތެ ޑރ.ައފްރ ޝީރިާ ައޅުަގާނރުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޑުާމްާ

އެދުނީ.ާތ އީ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ވ ހަކަވެސްާ  1155ދުކޮށްލ ާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ޢިއްޒަތްތެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރިްއޔ ާ މެންބަރުާ.އ ދެ،ާ އޮތްާާާރިާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ާާއ ދެ،ާ

ަވޑަިއެގންާތިއްބެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާތެރެއަކުާާާލިސްޓަށްާބަލ އިރުާމިވަުގތު

އެދިަވޑަ ފުރުޞަތަށްާ އެްއވެސްނެތްާ އޮތްާ އެހެންވީމަ،ާާެމންބަރެއްާާިއެގންފައިާ ާ.1160 

އެްއވެސްާމެންބަރަކުާވ ހަކަދަްއކަވަންާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ާކަަމށްވަންޏ ާފުރުޞަތަށާްާ

ާާ ދަންނަވ ލަން. އަޅުަގނޑުާ ާާއެދިަވޑަިއަގތުމަށްާ މިހ ރާުާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އ ދެ،ާ
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ާާދެ ހުށަހެޅި މިހ ރުތ އީހުށަހެޅުމެއްާ ާާާާދުާ އިދ ރީވަނީ މިހ ރުާ ދެންާ ނާްާމޭޒުލިބިފައި.ާ

އެެގންސޮިއކޮށްލުއެހުށަހެޅުންތަކުަގއިާާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ ކަންތައްާ ދަނީ.ާާމުެގާ

ހުށަހެޅުއްވިއެއަ ޤަރ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ބަސްބުނުެގާާާށްފަހުާ އެންމެފަހުާ  1165މެންބަރަށްވެސްާ

ބޭނުން.ާާ އަރުވަންާ އަޅުަގނޑުާާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ޢިްއޒަތްތެރިާއިރ ެގާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހޯރަފުށީާދ 

ާ

މެންބަރުާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މުއްޠަާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅުއްއިބްރ ހީމްާ މުހިލިބުާ ވަރަށްާ ޤަރ ރަކީާ މިވ ާ ާާވ ފައިާ  1170ޤަރ ރެކާޭާންމު

ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނަން.ާ ާާއަޅުަގނޑުާ މިއީސް، ާާޢިއްޒަތްތެރިާާާމިޤަރ ރަށްާ

ާާފިކުރުަގއިާމުެގާކުރިންާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުެގާާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމު

މި ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ މަާާހުރިާ މެންބަރުންނ އިޢިއްޒަތްތެރިާ އަދާިާާާޖިލީހުެގާ

ެގާބޭނުންކުރ ކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާާކޮށްލަންާމިފުރުޞަތުއްޞާ ޙިާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށް

ފ ސްވުމުރައީސް،ާާ މިާާމިޤަރ ރުާ ރައްޔިތުންނަންާ ލޮބުވެތިާ  1175ށްާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މަޖުތަކަންތައް އެބަާާކެއްާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ މިކަހަލަބޫރުވެާ ާބ ރުއަޅ ދޭ.ާ

މިޤަރ ރަށްޙ  އަދިާ އިޤްތިޞ ދ އިާ މިރ އްޖޭެގާ ޮގތެއްާާާާލަތްތަކުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިޤްތިޞ ދީާޙ ލަތ ިއާއަދިާރަްއޔިތުންާދިރިއުޅެމުންދ ާާނިންމުމުެގާކުރިންާމިރ އްޖޭެގާާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެނީ،ާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ފިކުރުކުރުމަކީާ ވިސްނ ާ ޙ ލަތ މެދުާ

ރ އްޖޭެގާާ މިހ ރުާ ތަރުޖަމ ތަކަުގއިާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ ބެހިެގންދިޔަާ މިާ  1180ރައީސް،ާ

ފ ތުާރަށްތަކުެގާތަފ ތުާރައްޔިތުންެގާއަތުަގއިާމިއެްއޗިހިާބޭނުންކުރެވެމުންާމިދަނީ.ާާތަ

ވުޒ ރ ައކ ިއާާ ެއކަމ ބެހޭާ މ ލޭެގާ ެގނެސްާ މިބޭފުޅުންާ ފ ސްވުމުންާ ޤަރ ރެއްާ

ޙަވ ލުކުރުމުަގިއވެސްާވަރަށްބޮޑުާޚަރަދުތަކެއްާކުރަންޖެހޭ.ާހަމައެހެންމެާވަރަށްބޮޑެތިާ

އުފު ޢިއްޒަތްތެރިާާތަކްލީފްތަކެްއވެސްާ މިާ ޤަރ ރުާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލަންޖެހޭ.ާ

 1185މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާހުށަހެޅުއްވިާމަޤްޞަދ ިއާރޫޙަށްާ

ވަރަށްާ މިއީާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އެބޭފުޅ އަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުާ

ސަތޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ެއީއާ މައްސަލައެއް.ާ އިސްލ މީާމުހިންމުާ ސަތޭކަާ ކަިއންާ

ބޮޑުާ މިކަހަލަާ ދީނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤައުމަކަށްވެފައިާ

ެގނެސްާ މިކަމަށްާ ސަމ ލުކަންާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ މައްސަލަެއއްަގއިާ
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 1190ބަޙުސްކުރުމަށްާމިާފުރުޞަތުާލިބިެގންމިދިޔައީާހަމަާޔަޤީނުންވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މިީއާާމެންބަރު ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގނައީތީ.ާ މައްސަލަާ މިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ާ

މަޤްޞަދެއްަގިއާާ މ ތްާ ވަރަށްާ ކުރީެގާސަރުކ ރުންވެސްާ ޚަރަދެްއކޮށްެގންާ ވަރަށްބޮޑުާ

އިސްލ މިކްާ އަދިާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ ހަމައެހެންމެާ ކަެމއް.ާ ކޮށްފައިވ ާ

އަހައްިމއް ވަރަށްބޮޑުާ މިކަމަށްާ މިމައްސަލަާާމިނިސްޓްރީންވެސްާ ޔަތުކަމެއްދީެގންާ

ދެންމެަގއިާ ކުރެވެުމންދ ކަންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ކަންތައްތަކެއް،ާ  1195ޙައްލުކުރުމަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާއިސްލ މިކްާމިނިސްޓަރުވެސްާވިދ ޅުވެދެްއަވއިފިާ.

ކަމެްއާާ ބަޔަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިހެންކަމުންާމަ ލ ޒިމްވޭ.ާ އެބަާ އެކަމެްއކުރުމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެާ ޖުބޫރުކުރުމުންާ

މިާޤަރ ރުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެިވާާ

މަޖުބޫރުކުރ އިރުާ ކަމެއްާ ރައްޔިތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ  1200ފަދައިންާ

،ާރައްޔިތުންެގާމ ލީާޙ ލަތ އިާައދިާއެބޭފުޅުންެގާއަތުންާާރައްޔިތުންާދިރިުއޅޭާޙ ލަތ އިާ

ބަދަލުދޭންާ އޭެގާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ދެންާ ެގއްލުމުންާ ތަރުޖަމ އެއްާ މީެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދުމަފުޅުބެހެއްޓުމަކީާ މަޖުބޫރުވެެގންދ ނޭކަންާ

އ  ވަރަށްާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެހ ާ ދޭހ އެކުާާމަޖިލީހުެގާ

ފަދައިންާާ ވިދ ޅުވިާ މިނިސްޓަރުާ އިސްލ މިކްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1205އެދޭއެދުމެއް.ާ

މިހ ރުާމިާތަރުޖަމ ަގއިާމައްސަލައެއްނެތްކަމަށްާވިދ ޅުވެދެްއވީ.ާހަމައެހެންމެާކީރިތިާ

ޤުރުޢ ނުެގާނޫނުާމަދުވެފައިވ ާއ ޔަތުެގާނޫނުެގާތިކީެގާމަްއސަލައެްއކަމަށްާމިވަނީ.ާ

އެއްބޭފުޅެއްކަމަށްވ ާހަމައެހެން ޤ ބިލްާ ވަރަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މެާ

ވ ހަކަފުޅުކޮޅެއްާާ ޢިބްރަތްތެރިާ ވަރަށްާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ޑރ.އަފްރ ޝީމްާ

މައްސަލ ަގިއާާ ދީނީާ މިބ ވަތުެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ  1210ދައްކަވ ދެްއވައިފި.ާ

ވ ހަ މީހުންނަށްާ އ ދައިެގާ ކަހަލަާ ވަރަށާްާއަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމަންާ ޮގތެއްާ ކަދައްކ ާ

ދީނީާ ތިއްބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމުންާ ދަތި.ާ

މަތީންާ އިރުޝ ދުެގާ ލަފައ އިާ މިނިސްޓަރުެގާ އިސްލ މިކްާ އަދިާ ޢިލްމުވެރިންނ އިާ

ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ލަފ ދެއްިވޮގތަށްާ އެބޭފުޅ ާ އަދިާ ާާމިތަންތަންާ

 1215ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާހަމައެހެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާތަރުޖަމ ާމިއީާއެއްެވސްާާ

މ ތްާ ވަރަށްާ ކުރިކަެމއްނޫން.ާ ޤަސްދުަގއިާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްެވސްާ ސަރުކ ރަކުންާ
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ާާ އަދި އޭރުަގިއވެސް،ާކުރީަގިއވެސްާ ނިޔަތެއްަގއިާ މ ތްާ 17ާާމަޤްޞަދެއްަގިއާވަރަށްާ

މިކަން ދިގާުާއަހަރުާނެިގކަމުަގއިިވޔަސްާ މިހ ާ ހީވަނީާ ާކޮށްފައިާވަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާ

ކުރީެގާ މުހިންމުކަމަށްާ މިކަމުެގާ ކުށްފިލުވުމ އިާ މިދިޔަީއވެސްާ ނެިގެގންާ މުއްދަތެއްާ

އެހެންނޫނީވިއްޔ ާާ އަހައްމިއްޔަތުންހެން.ާ ސަމ ލުކަމ އިާ ދެްއވިާ  1220ސަރުކ ރުންވެސްާ

ހަމައެހެ ކުރެިވެގންދ ނެ.ާ މިކަންާ މުއްދަތެްއަގއިާ ކުރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާވަރަށްާ ންމެާ

ކަމެއް.ާާ އެކަށީެގންވ ާ ހުރުމަކީާ ކުށްާ ކަންތައްތަކުަގިއާ ކުރ ާ އިންސ ނުންާ ރައީސް،ާ

އަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިާޤަރ ރުާހުށަހެޅުއްިވާާ

ާާ ކުށެއްާއެބައޮތ7ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާލިޔުމުަގިއވެސްާފ ހަަގކުރެވޭ

 1225ޔެފައި.ާއެާައޅުަގނޑުާމިާލިޔުމުަގިއާފ ހަަގޖަހ ފައިާހުންނ ނެ.ާދެންާތަފްސީލަށްާލި

މެންބަރުެގާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޕޮއިންޓަކީާ މީަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ބޭނުމެއްނޫން.ާ ދ ކަށްާ އޭެގާ

އެާާ ހުންނ ނޭ.ާ ކުށްާ ކަންތައްތަކުަގިއާ ކުރ ާ އިންސ ނުންާ ފ ހަަގކުރުމެއްނޫން.ާ ކުށްާ

މަސައްކަާ ރަނަގޅުކުރަންާ ކުރަންޖެހާޭާކުށްާ ިއންސ ނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތްކުރުމަކީާ

ާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ1230 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމަސައްކަތުާކޮމިޓީންާމިާޤ ރ ރ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ންވީމަ،ާަގވ އިދުެގާާދޭތެރޭާބަޙުސްކުރުމަށްާކަނޑަެއޅިާވަުގތުާމިހ ރުާމިާހަމަވީ.ާއެހެ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާެގާދަށުންާމިާޤަރ ރުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރ20ާާާި

ާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިމައްސަލ ަގއިާފަހުބަސްާވިދ ޅުވުމަށް.ާާ

ާ1235 

ޢިއްާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފަރެސްމ ތޮޑ  ޙަޤީޤަތުަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިސްލ މިކްާާޝުކުރިއްޔ ާ ާޒަތްތެރިާ

ކޮޕީރައިޓްސްާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ އެކަންާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ ާމިނިސްޓަރުާ

ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާޮގތުންާެއކަންާކުރެއްވީތީާައޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާކުށްވެރިކުރަން.ާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

އެސަރުކ  މިމައްސަލަާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީާ ެގނައުމ ިއާާސަބަބަކީ،ާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރުެގާ

ޖަމްޢިއްޔ އިންާ ސަލަފްާ އަދިާ ޢިލްމުވެރިންނ އިާ ޕ ޓީއ ިއާ އަދ ލަތުާ  1240ުގޅިެގންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ހުްއޓުވ ލެްއވީ.ާ ބެއްސެވުންާ ތަރުޖަމ ާ ުގޅިެގންާ ެގނައުމ ިއާ

ކޮޕީރައިޓްސްާޤ ނޫނެްއެގދަށުންާނޫނީާކޮޕީރައިޓްސްާހިމ ޔަތްކުރުމަށްާއެމަނިކުފ ނަށްާ

ތަރުޖަމާ ލިބި މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިޚްތިޔ ރެއްެގދަށުންާ ވަޑަިއެގންފަިއވ ާ
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އަޅުަގނޑުާާ ެއކަމަށްޓަކައިާ ހިތ މަހުރިކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އެީއާ ނިންމިކަންާ ބައްސަވަންާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުށްެވރިކުރަން.ާ އެބޭފުޅ ާ  1245ވަރަށްބޮޑަށްާ

ާާ 200ާާާާކަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާމިލިޔަންާރުފިޔ ެގާވ ހ26ާާަމިދައްކަނީ 100ާާނޫނީ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެއްއާާ ޮއތްާ ހަދ ފައިާ ޚަރަދުކޮށްފައިާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ އެތައްާ

ާާ 8ާާާާއަޅުަގނޑުމެން އަހަރުާތެރޭަގއިާމިޤައުމުންާނައްތ ލ10ާާާީއަހަރުާތެރޭަގއިާނޫނީ

މިދައްކަނީ އަޅުަގނޑުާ ހޯދުމަށްޓަކައި.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާ ރަނަގޅުާ ާާއެއަށްވުރެާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއްނޫން.ާ  1250ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްެގާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ ދުސްތޫރުާ މުސްލިމުންެގާ

މިނިސްޓަރުާ އެފެއަރޒްާ އިސްލ މިކްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިައދުާ ހިތ މަކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

ވިދ ޅުވެދެއްާ މ ނަާ އ ޔަތެްއެގާ މ ނަާވަޑައިެގންާ އ ޔަތެްއެގާ ދެާ ވ ފަިއ،ާ

ނުވ ާާ މައްސަލައަކަށްާ ުގޅޭާ އަޤީދ އ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއީކީާ ވިދ ޅުވެދެްއވިއިރުާ

ާާ ސޫރަތުެގ އަޙްޒ ބްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ވ ހަކ59ާާާާަމައްސަލަެއއްކަން.ާ އ ޔަތުެގާ  1255ވަނަާ

އެމަނިކުފ ނަށްާާ ސީދ ާ އަދިާ މަޖިލީހުގައިެވސްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިވެސްާ

މިއަދުާާދަންނަ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގނުކުރެއްިވކަން.ާ އެވ ހަކަާ ވ އިރުވެސްާ ވ ފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާޅަދަރިންާމިާތަރުޖަމ ާބަލ ފައި،ާމ ދަމ ާނުކުންނަާތަރުޖަމ އެއްަގއިާާ

އެކުދިންާބުރުގ ާއަޅ ވ ހަކަާިއންނައިރުާމިތަރުޖަމ ަގއިާއެމީހުން،ާއަންހެންާބޭފުޅުންާ

 1260ދުންާއެޅުމަށްާފުރުޞަތުާއޮތްކަންާއެއީާވަރަށްބޮޑަށްާާއެބޭފުޅުންާބޭނުންވ ޮގތަކަށްާހެ

ނިންމެވުުމެގާާ މިކަންތައްތައްާ ކޮންމެއަކަސްާ ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާ ފ ހަަގކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ

މެންބަރުންެގާއަތްޕުޅުމަތީަގއިާއޮތީ.ާާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އިޚްތިޔ ރުާމިއަދުާ

ރިާމެންބަރުންާހުށަހެޅިއްވިާފަދައިންާާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުވެސްާބައެއްާޢިއްޒަތްތެ

ހަމަޖެއްސުމަށްާ ކުރެވޭނެޮގތެއްާ މިކަންާ ެގނެސްާ ިއޞްލ ޙުތަްއާ ބައެއްާ މިއަށްާ

 1265ތ އީދުކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާބަެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިާާ

އި މިކަމަކަށްާ ރުފިޔ އެްއވެސްާ ބައިާ އެންމެާ އަތުންާ ރައްޔިތުންެގާ ތުރަކަށްާާފަދައިންާ

ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ޭގޭގަގިއ.ާ މ ލޭަގއިާ ހުރީާ ތަރުޖަމ ާ ިގނަާ ޚަރަދެއްނުވ ނެ.ާ

ާާ 5ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާޭގަގއިާއެބައިން 3ާާާާކޮޕީ.ާއަޅުަގނޑުެގާހުރީާކިޔަވ  3ާާކުދިން.

ާާ 3ާާާާކުދިންނަށް ކޮޕީާއައިސްފަިއާއެބައޮތް.ާޭއަގިއާެއ2ާާާާކޮޕީ.ާއަޅުަގނޑަށްާެގއަށް

ާާނިސްބަތުންާމ ލޭެގާޭގޭގގަާ  1270ކޮޕީެގާިގނ25000ާާާާައިާތަރުޖަމ ާހުންނަކަމަށްވެއްޖިއްޔ 
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މީަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭަގއި.ާ ހުންނ ނީާ އަދަދެއްާ

އޭތިާ ކޮންމެހެންާ އިންނަނީ،ާ އެހުށަހަޅ ފައިާ ސަރުކ ރަށްާ ލ ޒިމްކުރ ކަމަށްާ

ހޯދ ފައިާއެާނައްތ  ތަރުޖަމ އެއްާ ހުރިހ ާ ލުމަކީާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާއެނޭގާއޭރުވެސްާ

ެއއްޗެއްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެްއކަަމށް.ާ އެކަށީެގންނުވެދ ނެާ

 1275ލިޔ އިރުަގއިާއެާލިޔެވެނީާއެކަމަށްާއޮންނަާއެންމެާރަނަގޅުޮގތަށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ބަެއްއާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިނީ.ާ ލިޔެފައިާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތަށްާ

ޅުވެއްޖެާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފަިއާއިންާޤަރ ރުެގާދެވަނަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދާ 

ާާ 3ާާާާމ އްދ އަށ އި އަދި މ އްދ އަށްާ އިޞްލ ޙ4ާާާުވަނަާ ބައެއްާ މ އްދ ައށްާ ވަނަާ

މ އްދ ަގިއާާ ދެވަނަާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ބައިާ އޮތްާ ނައްތ ލުންާ އެޮގތުންާ ެގންނަން.ާ

ޗ ޕްކުރަ ސަރުކ ރުންާ ޗ ޕްކުރުން،ާ އިންާ ހުށަހަޅ ފައިާ ކުށްހުރިާާއަޅުަގނޑުާ  1280ްއވ ފައިާ

ކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާދިވެހިާތަރުޖަމ ތައްާއެްއކޮށްާފިޤްޙްާއެކަޑަމީެގާބެލުމުެގާދަށުންާާ

ތ އީދުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އެއަށްާ ިއޞްލ ޙުކުރުން.ާ ބައިާ އޮތްާ ނައްތ ލުންާ

މިކަންާ ޮގތަކަށްާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނެާ މިާ ދިއުމަށްވުރެާ ފެއިލްވެެގންާ މީތިާ ސަބަބަކީ،ާ

ރައީސް،ާާއޮެވއްޖި ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރ ތީ.ާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ްއޔ ާ

އެނިގެގންހިނަގއްޖެާާ ވ ހަކަފުޅުންާ މިނިސްޓަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1285އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދެްއވިކަން.ާާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރުންާ ދުބ އީާ ޗ ޕްކުރުމަށްޓަކައިާ ތަރުޖަމ ާ މީެގާ

ކުރެވިާދިޔައީާސަރުކ ރުންާާއެހެންނަމަވެސް،ާއެފައިސ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުންނު

މިތަރުޖަމ ާކުށްާއިޞްލ ޙުކޮށްާޗ ޕްކުރަންާއެއްބަސްނުވުމުންކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ހުރިކަންވެސްާާ ދެއްވ ފައިާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރުންާ ޤަތަރުާ އަނެއްކ ވެސްާ މިހ ރުާ

އެހެންވީމަ،ާާ ޗ ޕްކުރަންވެސް.ާ ތަރުޖަމ ެއއްާ އައުާ އެނިގއްޖެާ  1290އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކުރެވެންާާއަޅުަގނޑު މިކަންާ ލިބިެގންާ ފައިސ ާ ޤައުމުތަކުންާ އިސްލ މީާ މެންނަށްާ

އެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަޖެޓްަގއިާމިކަންާނުހިމެނިާމިކަންާކުރެވެންާއެބައޮތް.ާާ

ތަރުޖަމ ާ މިާ ނުކުތ އަކަށްާ މުހިންމުާ އެންމެާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ

ތްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާމީަގިއާނުހުށަހެޅީާޗ ޕްކުރެްއވިާފަރ ތުންާއެފަރ ތުެގާއިހްމ ލެްއާއޮ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުހުށަހެޅީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ އަޤީދ ެގާ ޤަބޫލުކުރ ާ  1295އަޅުަގނޑުާ

ޗ ޕްޚ ނ ައކުންކަން.ާާ ހިންގ ާ ބަޔަކުާ ކްރިސްޓިއަންާ އޮތީާ ޗ ޕްކޮށްފައިާ މިތަރުޖަމ ާ

ކުށްނޫންކަމަށް މަޢުލޫމ ތުާ އޮތްާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ނަމަާނަތީޖ އަކަށްވަނީާ
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އެމީހުންނަކީާބައިބަލްާދިވެހިާބަހަށްާތަރުޖަމ ކޮށްެގންވެސްާއެާޗ ޕްޚ ނ އިންާނެރެފަިއާާ

މ ދަމ ާާ ތަރުޖަމ އެއްާ މިފަދަާ ބަޔަކުާ މިފަދަާ އެހެންކަމަށްވެްއޖިއްޔ ާ ބައެއް.ާ އޮތްާ

ބަދަލުަގިއާާ އިޞްލ ޙުކުރުމުެގާ އޭތިންާ އޮެވެގންާ ކޮޕީާ ސޮފްޓްާ އަތުަގއިާ  1300އެމީހުންެގާ

ފުރުޞަތުާބޭނުންޮގތަކަށް ނެރެލުމުެގާ ެގނެސްާ މުޖުތަމަޢުއަށްާ މިާ ބަދަލުކޮށްފަިއާ ާ

ާއެބައޮތް.ާާ

 

ޢިއްޒަތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ނުކުތ އެއް،ާ އަޙްމަދާުާނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުާ ތެރިާ

 1305ާ.ނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ާ

ާ)ނިޒ މީާނުކުތ (

ާ

މެންބަރުާއަޅުާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އަޚްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާަގނޑުމެންެގާ

ތަރުޖަމ ެގާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ ޤުރުޢ ންެގާ މިާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ  1310ާމުއްޠަލިބްާ

ކުންފުންޏަކުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަޞ ރ އިންެގާ އޮތީާ ޗ ޕްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮޕީާ ނޭ.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ޗ ޕްކުރެިވެގންދިޔައީާ މިތަރުޖަމ ާ ލިބިފައިވ ޮގތުަގިއާ މަޢުލޫމ ތުާ

ޕަބްލިޝަރސްއިން.ާ އެންޑްާ ޕްރިންޓަރސްާ ނޮވެލްޓީާ ކުންފުންޏެއްކަމުަގއިވ ާ

ސަމ ލުކަމަށްާ މިކަމުެގާ އުޅެފ ނެކަމަށްާ ޯގހެއްާ މިާ ތ ރީޚަށްޓަކައިާ އެހެންވީމ ،ާ

 1315ާދަންނަވ ލީާމިވ ހަކަާ.އަޅުަގނޑުާހަމަާ

ާ

ާ

ފަރެސްމ ތޮޑ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ބަލަެއއްނުަގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްކަމަކަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ1320 

ާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފަރެސްމ ތޮޑ 

ޗ ޕްކޮށްފައިއޮތީާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ މީތިާ ޙަވ ލުކުރެއްވިނަަމވެސްާ ޗ ޕްކުރަންާ ނޮވެލްޓީއަށްާ ާޙަޤީޤަތުަގއިާ

ޗ ޕްކޮށްފައިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނޮވެލްޓީއިންާ މިސ ލަކީ،ާ ޭއެގާ ފުރަތަމަ،ާ ޗ ޕްޚ ނ ައކުން.ާ އިންޑިއ ެގާ

ފުރަތަމަާރައީސްާއޮފީހަށްާފުރަތަމަާފޮނުވިާކޮޕީަގއިާނެތްާެއއްވެސްާކުށެއް.ާެއއޮތީާާ

ބޭރުެގާާ އަުގހެޔޮކުރުމަށްޓަކައިާ އެހެންނަމަވެސްާ ރަނަގޅަށް.ާ ވަރަށްާ  1325ރަނަގޅަށް.ާ
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ކުށްހުރި.ާާ މީަގއިާ ައއިއިރުަގިއާ ިމޗ ޕްކޮށްފަިއާ ފޮނުަވއިެގންާ ފަރ ތަކަށްާއިންޑިއ އަށްާ

ާާ ައޅުަގނޑު ައޅުަގނޑުެވސްާއެތަންކޮޅުާ ކޮންެމއަކަސްާ ދަންނަވަން.ާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ

ހުށަހެޅުއްވިާާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ިމހިރީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިހިރީާ

އިޞްލ ޙުތަކ ެއކީަގއިާމީތިާފ ސްކޮށްެގންާމިތަރުޖަމ ާރަނަގޅުކުރެވޭނެޮގތަކަށްާއެކަންާާ

ސަ ެއއްބަސްވުން.ާ އެްއބަސްވ ާ އޮތްާކުރިއަށްެގންދެވޭނެޮގތަކަށްާ މިހ ރުާ މީތިާ  1330ބަބަކީާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސްާ ރަނަގޅުެވެގންދ ނެތީ.ާ އޭރުވެސްާ ޙ ލަތަށްވުރެާ

މ ނަވެސްާާ އ ޔަތްތަކުެގާ ހުރިާ މިތަރުޖަމ ަގއިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ މިހ ރުވެސްާ

މީތިާ އޭރުންާ ހުށަހެޅީ.ާ އެޮގތަށްާ އެޤަރ ރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކުރެވެންޖެހޭތީާ

ާއަންނ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާމިނިސްޓަރާާއެންމެފުރިހަމަޮގތުގައި

އެއަށްާާ ނިންމެވީމ ާ ބައްސަވަންާ ސަރުކ ރުންާ މިތަރުޖަމ ާ  1335އެހުންނެވީާ

އެއްބެސްެވވަޑައިެގން.ާއެކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާއަދިވެސްާެއއްފަހަރުާ

ހުއް ނުބަހ ާ ހިސ ބުންާ ކުށްހުރިާ އެތަރުޖަމ ާ ސަރުކ ރުންާ ޓ ލެއްވީތީާކުރީާ

ފުރުޞަތަށްާާ ދެއްވިާ ޝުކުރުވެރިވަން.ާ ނިހ ޔަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެސަރުކ ރަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ1340 

މިހ ރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އެހެންވީމ ،ާ ނިމުނީ.ާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ މިޤަރ ރެުގާ މިހ ހިސ ބުންާ އ ދެ،ާ

އެ ތ އީދުލިބިފައިާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާދެހުށަހެޅުމެއްާ އެހެންީވމ ،ާ ބައޮތް.ާ

އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހެޅުން.ާ އެއްާ މިހ ރުާ ލިބިފައިވަނީާ ސޮއިކުރެވިެގންާ މިާ ހިސ ބަށްާ

ކަންތަްއާާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބުނީމ ާ ހިސ ބަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ހުށަހެޅުންާ ދެވަނަާ

އޮ ހުށަހެޅުމެއްާ ތ އީދުލިބިފައިވ ާ ހުށަހެޅިާ އެީއާ ެގންދެވޭނީ.ާ  1345ތީތީވެ.ާކުރިއަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ިމހ ރުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ސެކެރެޓޭރިއޭޓުންާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ

މިކުށްތައްާ ތަރުޖަމ ،ާ ޤުރުޢ ންާ މިވަނީާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ މިވ ޮގތަކީ،ާ އިރުަގއިާ ބެލިާ

މަ މެންބަރުނާްާއިޞްލ ހުކުރުމުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ސަްއކަތުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިހ ރުާ ެއކަމަކުާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ  1350ޝ މިލުކޮށްެގންާ

ކުރ ާ އިދ ރ ތަކުންާ ތަންފީޒީާ ސަރުކ ރުެގާ ބަލ އިރުަގއިާ އުސޫލަށްާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ

ޝ މިލުކުރ  މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތަކަށްާާކަންތައްތަކުަގއިާ
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އެހުށަހެޅުނާްާ ިމނިންމަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމ ،ާ ހަމަޖެހިފަކައެއްނެތް.ާ

އަތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލައިނުަގނެވޭނެކަމަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ެއއީާ ހުށަހެޅުމެއް.ާ އެންމެާ މިއޮތީާ  1355މިހ ރުާ

ހުށަހަޅުއްވ ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މާްާާާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ

އެހުށަހެޅުންާ މޭޒުންާ އިދ ރީާ އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހެޅުން.ާ ތ އީދުކުރިާ އަޙްމަދުާ

ރަނަގބީލުާ ޖަހަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެުގމުެގކުރިންާ ވޯޓުާ އިްއވައިދެއްވުމަށްފަހުާ

ާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ1360 

ާ

ރައްޔިތުންެގާާާއިއްެވުވންާ:ާާއިދ ރީާމޭޒުން މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ާާ 67ާާާާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގ ެގ68ާާާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ އި ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ ހުށަހަޅުއްވ ާޤަރ ރު.ާމަނަދޫާ ދަށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާ

 1365ޙަންމަދުާޠ ރިޤްާހުށަހަޅުއްވ ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެންބަރުާމު

،2ާާ،3ާާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާހުށަހެޅުން.ާމިހުށަހެޅުމަކީާޤަރ ރުެގާާ

ާާ 4ާާާާއަދި ިއޞްލ ޙުތަކެއް. ހުށަހަޅުއްވ ާ ޙަވ ލ ދެްއވ ާ ނަންބަރަށްާ ވަނ2ާާާަވަނަާ

އިޞްލ ޙަ ހުށަހަޅުއްވ ާ ހުރިާނަންބަރަށްާ ކުށްާ ޗ ޕްކުރައްވ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ ކީ،ާ

ކީރިތިާޤުރުޢ ންެގާދިވެހިާތަރުޖަމ ތައްާއެްއކޮށްާފިޤްޙުާއެކަޑަމީެގާބެލުމުެގާދަށުންާާ

ާާ ރަނަގޅުކުރުން. ކީރިތ3ާާާިއެކުށްތަްއާ އިޞްލ ޙަކީ،ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ނަންބަރަށްާ  1370ވަނަާ

ބައްލަވާ  އެކަޑަމީއިންާ ފިޤްޙުާ ތަރުޖަމ ާ ދިވެހިާ ބޮޑެތިާާާާޤުރުޢ ންެގާ ސަރުކ ރުންާ

އޮފީސްތަކުެގާާ ސަރުކ ރުެގާ މިކަމުަގއިާ ުއސޫލުންާ ކުރަްއވ ާ ކަންތައްތައްާ

އެއްާާ މީހުންާ އެހީތެރިވ ންބޭނުންވ ާ މިކަމުަގއިާ އަމިއްލަޮގތުންާ މުވަްއޒަފުންނ އިާ

އިޞްލ ޙުކުރުން.ާާ އެކުށްތަްއާ މަސަްއކަތްކޮށްާ ނަންބަރަށ4ާާާާްތަނެއްަގއިާ ވަނަާ

ާާ އިޞްލ ޙަކީ ކުށްތަްއާާހުށަހަޅުއްވ ާ ހުރިާ ތަރުޖަމ ަގއިާ ދިވެހިާ ޤުރުޢ ންެގާ  1375ކީރިތިާ

ބައްލަވ ފަިއވ ކަމުެގާާ ތަރުޖަމ ތަްއާ އެާ އެކަޑަީމއިންާ ފިޤްޙުާ ރަނަގޅުކުރުމަށްފަހުާ

ާލިއުމެއްާއެާތަރުޖަމ ަގއިާހިމެނުމަށް.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާ

ާ1380 
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،ާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާކ ޑުކޮޅުާރަނަގޅަށްާާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށް،ާއ ދެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ޖެއްސަވ ދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާައޅުަގނޑުާއަމީންޢ ންމަށާްާ

މިދަންނަވ ލަނީ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ

ާހަށްާދަންނަވ ދެްއވުމަށް.ހުށަހަޅުއްވިާޤަރ ރަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީ

ާ1385 

 

ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ޠ ރިޤްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ

ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާާ އަޙްމަދުާ އިލްޙ މްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށިާ

ާާ ނަންބަރަށް.ާސަރުކ ރުންާޗ ޕ2ާާާްއިޞްލ ޙުާޤަރ ރުެގ ކުށްހުރިާާވަނަާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

 1390ކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާދިވެހިާތަރުޖަމ ތައްާއެްއކޮށް،ާފިޤުޙުާއެކެޑަމީެގާބެލުމުެގާދަށުންާާ

ވަނަާނަންބަރަށްާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާދިވެހ3ާާާިާއެކުށްތައްާރަނަގޅުކުރުން.ާޤަރ ރުެގާާ

ކުރަާ ކަންތައްތަްއާ ބޮޑެތިާ ސަރުކ ރުެގާ ބައްލަވ ،ާ އެކެޑަމީންާ ފިޤުޙުާ އްވ ާާތަރުޖަމ ާ

އަމިއްލަޮގތުންާާ ުމވަްއޒަފުންނ އި،ާ އޮފީސްތަކުެގާ ސަރުކ ރުެގާ މިކަމުަގއިާ އުސޫލުންާ

ެއާާ މަސައްކަތްކޮށް،ާ ެއއްތަނެްއަގިއާ މީހުންާ ބޭނުންވ ާ އެހީތެރިވ ންާ މިކަމުަގއިާ

ާާ ޤަރ ރުެގ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ އިޞްލ ޙު.4ާާާާކުށްތައްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ނަންބަރަށްާ  1395ވަނަާ

ދިވެހި ޤުރުޢ ނުެގާ ފިޤުޙުާާާކީރިތިާ ރަނަގޅުކުރުމަށްފަހުާ ކުށްތައްާ ހުރިާ ތަރުޖަމ ަގއިާ

ާއެކަޑަމީންާއެާތަރުޖަމ ާބައްލަވ ފަިއވ ކަުމެގާލިޔުމެއްާއެތަރުޖަމ ަގއިާހިމެނުމަށް.ާ

ާ

ާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއިޞްލ ޙަށްާ  1400އ ދެ،ާ

ާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 1405ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމްާއަޙްމަދު.ެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޙ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

54ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 11ާ1410ާވޯޓުާދެްއވީާ:

26ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

09ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 37ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.19ާ.1415 

އެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާާާާ.37ޖުމްލަާާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މިދަންނަވ ލަނީާ ޯވޓަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(67ާާާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލިބު،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާ

ާާ ދ68ާާައަދި ެގާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ޤަރ ރުާާވަނަާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ށުންާ

ވޯޓުދެްއވުންާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާ  1420ފ ސްކުރުމަށްާ

ާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 1425ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލިބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ---ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

54ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 12ާ1430ާވޯޓުާދެްއވީާ:

29ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

09ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 41ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.21ާ.1435 

ާ،ާމިޤަރ ރުާފ ހެއްނުވި.ާާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު

ާ

. .ާުާމެންބަރުންާހުށަހަޅ ާބިލ

ާ

ާާއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަންބަރު ެއޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ 4ާާާާޅުަގނޑުާ ެއއީ  1440ދެކުނުާާާާކުޅުދުއްފުށިކަށް.ާ

ނަޝީދުާާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ނަންބަރާުާާާ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ދ އިރ ެގާ ޤ ނޫނުާ

ޤ ނޫނ2008/5ާާަ ެގނައުމުެގާާށްފުލުހުންެގާ ކިޔުމުެގާާާާބިލުެގާާއިޞްލ ޙުާ ދެވަނަާ

ކުރިއަށްެގންދިޙުބަ މަރުޙަލ ާ އަޅުަގނޑުާާސްެގާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އ ދެ،ާ އުމަށް.ާ

ާާާާކުޅުދުއްފުށީާާދަންނަވ ލަންއޮތީ ދ އިރ ެގ ާާދެކުނުާ މުޙަންމަދާުާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުާ

ބޭނުންނަޝީދު ެގންދަވަންާ އަނބުރ ާ މިބިލުާ އިޝ ރ ތްކުރަްއވ ފަިއވޭާ  1445ފުޅުވ ކަމަށް.ާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ދަށުނ47ާާާްާއެހެންނަމަވެސް،ާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ )ށ(ާ އެމ އްދ ެގާ ދެވެންއޮތީާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޒުނަާ އެކަމުެގާ

މަޖިލީހަށާްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސަބަބުާ ބޭނުންވ ާ ެގންދަވަންާ އަނބުރ ާ މިބިލުާ

ންކަމަށްވުމ އެކުާއެމ އްދ ަގިއވ ާޮގތުެގަމތީންާމިބިލުާއަނބުރ ާހ މަކޮށްދެއްވުމުން.ާއެހެ

މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަޔ ންކޮށްދެްއވުންާ ސަބަބުާ ބޭނުންވ ާ  1450ެގންދަވަންާ

ާދަންނަވަން.

ާ

ެގނައުމުެގާާާާދ އިރ ެގާދެކުނުާކުޅުދުއްފުށި އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވެއިތުވެދިޔަތަނަށްާާާާމުޙަންމަދުާމެންބަރު މިާ ކުރިން.ާ ދެމަހެއްހ ދުވަސްާ މެީގާ ހުށަހެޅީާ އަޅުަގނޑުާ ާބިލެއްާ

ޤ ނޫނަށާްާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާާނަޝީދު ފުލުހުންެގާ ދިރ ސ ކުރިއިރު،ާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރަށްާ އަދިާ  1455ބަލ ފައިާ

ޞްލ ޙުާާެގންނަންޖެހޭާއިތުރުާބައެއްާިއޞްލ ޙުތައްވެސްާހުރުމ އެކު،ާއަޅުަގނޑުެގާއި

ަވކިާާ އިޞްލ ޙެއްާ ފުރިހަމަާ ރަނަގޅުާ ބޭނުންވަނީާ ެގންދަންާ އަނބުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އެހެންވީމ ، ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި.ާ ޮގތުަގއިާ ެގ47ާާާބިލެއްެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ބަޔ ންކޮށްާ ސަބަބުާ މިދެންނެވިާ ދަށުންާ

 1460ާރ ާެގންދިއުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އިޒުނަދެްއވުމަށްާމިބިލުާއަޅުަގނޑުާއަނބު

ާ
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އަނބުރ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ެގންދިއުމުެގާއިޒުނަާއަޅުަގނޑުާދިނުމަށްފަހު،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާ

ާކަށް.5ާާނަންބަރުާ

ާ1465 

ާމެންބަރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލަާ. .6

ާ

ާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ  5ާާާާއ ދެ،ާއެޖެންޑ ާނަންބަރު ާާާާދ އިރ ގެާާާވިލުފުށީަގއިާމިވަނީ މެންބަރާުާޢިއްޒަތްތެރި

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ރަޝީދު،ާ ދަށުނ65ާާާްރިޔ ޒްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މައްސަލަ އަރުވަންާާހުށަހެޅުާާހުށަހަޅ ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1470މަށް.ާ

ާސަލަާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާމައް

ާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިހުށަހަޅ ާާމެްނބަރުާާދ އިރ ެގާލުފުށިިވ

ާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ރިޔ ޟްާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދަށުނ65ާާާްމައްސަލައަކީާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ަމްއސަލަ މައްސަލައެއް.ާ ާާހުށަހަޅ ާ 26ާާާާއަކީ ކުރިމަތިިވ2004ާާާާޑިސެމްބަރު  1475ދުވަހުާ

މީހުންެގާ ޖެހިފައިތިބިާ ހ ލުަގއިާ ގެއްލިާ ެގދޮރުާ ުގޅިެގންާ ކ ރިޘ އ އިާ ސުނ މީާ

ިގނަބަޔަކުާާ ރައްޔިތުންާ ކޮޅުފުށީެގާ މ.އަތޮޅުާ އަދިާ މަޑިފުށިާ ތ.އަތޮޅުާ ތެރެއިން،ާ

ންާެގއްލިފަިއވ ާާއަދިވެސްާދިރިުއޅެމުންދަނީާޓެންޓްތަކުަގއިާކަމަށްވ ތީވެ.ާބޯހިޔ ވަހިކަ

ާާ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކ ރުން،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ައޅ ދިނުމަށ105ާާާްމަޑިފުށިާ ެގާ

 1480ސަރުކ ރުންާެއއްބަސްވެފަިއވ ިއރު،ާައއި.ޑީ.ޕީާލޯނުާއެހީއެްއެގާދަށުންާމީެގތެރެއިންާާ

ެގާއެޅުމަށްާބޭނުންވ ާފައިސ ާމިހ ރުވަނީާލިބިފައޭ.ާއަދިާމިމަސައްކަތްާމިހ ރ78ާާާުާ

ބަޔަކ  އަޅ ނީާާާވަނީާ ދަށުންާ އެހީެގާ ލޯނުާ ދެންނެވުނުާ އިސްވެާ ހަވ ލުކުރަްއވ ފަިއ.ާ

ކޮންާެގތަކެއްކަމެއްާނިންމ ފަިއވަނީާކުރީެގާސަރުކ ރުންނޭ.ާމިޮގތުންާއެންމެފުރަތަމަާ

ާާ ޭގެގާނަމ އި،ާއެޭގެގާވެރިފަރ ތުެގާނަންާމިހުށަހެޅުމުގ78ާާާެއެޅުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ 

ާާ ނަމަވެސ1ާާްއެނެކްސް އެވަނީ.ާ ހަވ ލުވުމަށްާާަގއިާ ވެރިކަމަށްާ ސަރުކ ރުާ އައުާ ާ،1485 

ާާ 14ާާާާފަހުަގއި 2009ާާާާޖުލައި ހަމަޖެހިފައިވ  އެޅުމަށްާ ކުރިންާ ޭގެގ78ާާާދުވަހު،ާ

މެނޭޖްމަންޓުނާްާ ޑިޒ ސްޓަރާ ނެޝަނަލްާ މިޮގތުންާ ބަދަލުެގނައްސަ.ާ ވަނީާ ލިސްޓަށްާ

ާާ އެނެކްސް ލިސްޓްާ އިސްކަންދޭާ މިހ ރުާ ލޯނ2ާާާާުފޮނުވ ފައިވ ާ އެވަނީއޭ.ާ ަގއިާ
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ާާއެ ހަމަޖެހިފައިވ  އެޅުމަށްާ ސަރުކ ރުނ78ާާާްހީަގއިާ މަޑިފުށީަގއިާ އިތުރުން،ާ ޭގެގާ

ައޅައިދޭންޖެހޭާާ ޢަމަލ27ާާާީއަޅައިދޭނެކަމަށްާ އަދިާ ތ ރީޚެއްާ އަޅައިދޭނެާ  1490ެގާ

މަޑިފުށީެގާާ އަންގ ފައެއްނުޭވ.ާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ ދުވަހެްއެވސްާ ފެށޭނެާ މަސައްކަތްާ

އަޅަިއދޭނެކަމަށް، ސަރުކ ރުންާ ާާާާއިތުރުންާ އަޅައިދޭންޖެހޭ ޭގެގ27ާާާާސަރުކ ރުންާ

ޭގެގ78ާާާާަގއިާެއވަނީއޭ.ާމަޑިފުށީަގިއާއެޅުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ 3ާާާާލިސްޓްާއެނެކްސްާާ

ސިޓީަގިއާާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ އެލިސްޓ އިެއކުާ ެގނަުއމަށްފަހުާ އުނިއިތުރުާ ލިސްޓްާ

ާާ ިއސްވެދެންނެވުނު 78ާާާާވިދ ޅުވެފައިވަނީާ އަޅ  މަޑިފުށީަގއިާ އިތުރުންާ  1495ާާގ27ާާާެޭގެގާ

ެގއްލުނުާާ ެގދޮރުާ ސުނ މީަގއިާ ނަމަވެސްާ އެހީެގޮގތުަގއިކަމަށޭ.ާ ލޯނުާ އަޅުްއވ ނީާ

ފަރ ތްތަކަށްާހިޔ ވަހިކަންާހިލޭާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާސަރުކ ރުންާވަނީާހަމަޖައްސ ފައޭ.ާާ

އަދިާބަެއއްާއ އިލ ތަކަށްާވަނީާެގދޮރުާއަޅުްއވ ދެއްވ ފައޭ.ާެއހެންކަމުން،ާމިކަމ މެދުާ

ހިތ މަފ  ސަބަބުންާރައްޔިތުންާ ސުނ މީެގާ ކަންމިހެންއޮތްއިރު،ާ ޅުކުރެއޭ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާ މ.ކޮޅުފުށީާ އަދިާ މަޑިފުށިާ ތ.އަތޮޅުާ ެގއްލިފަިއވ ާ  1500ބޯހިޔ ވަހިކަންާ

ާާ 256ާާާާބޯހިޔ ވަހިކަންާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަނަާއަހަރުެގ2009ާާާާމިލިއަންާރުފިޔ 

ފުރަތަ މިއަހަރުެގާ ނަމަވެސް،ާ ހިމަނ ފައޭ.ާ ާބަޖެޓްަގިއވަނީާ 6ާމަާ މަސްާާ

ދެރަށުެގާާ މިާ ފެށިފައިނުވ ތީ،ާ އަދިާ މަސަްއކަތްާ ދެރަށުެގާ މިާ ފ އިތުވެދިޔައިރުެވސްާ

ެއޅުމަށްާ ތ.މަޑިފުށީަގއިާ އަދިާ ކަންބޮޑުވެފައޭ.ާ މ ޔޫސްެވާ ތިބީާ ރައްޔިތުންާ

ާާ ވަނ78ާާާީހަމަޖެހިފައިވ  ރައްޔިތުންާ ުގޅިެގންާ ބަދަލުެގނައުމ ާ ލިސްޓަށްާ  1505ޭގެގާ

ރުހުންާފ ޅުކޮށްފައޭ.ާއަދިާކޮންމެާދުވަހަކުމެާއެމީހުންާރަށުއޮފީސްާދޮށަށްާއެްއވެާނުާ

މީެގއިތުރުން،ާާ ކުރަމުންނޭ.ާ ފަރ ތްތަކުަގއިާ އެކިާ ޝަކުވ ާ މިކަުމެގާ އެެގންދަނީާ

އައިާާ ދިއިރުޅެމުންާ ރައްޔިތުންާ މަޑިފުށީާ އައިއިރުާ ެގެއއްވަނ15ާާާާީސުނ މީާ

މަރ  ެއޮގތުން،ާ އަދިާ ހަލ ކުވެފައޭ.ާ މިންވަރަށްާ މ ތުކުރުމަށްޓަކައިާމަރ މ ތުނުކުރެވޭާ

 1510ެގާމަރ މ ތުކުރުމަށ15ާާާްއެެގތައްވަނީާމަރ މ ތުކުރުުމަގިއާލިސްޓުކުރެވިފައޭ.ާއަދިާއެާާ

މިދެންނެިވާާ ނަމަވެސް،ާ ދެްއވ ފައޭ.ާ އެހީެއއްާ ކޮންމެވެސްަވރެއްެގާ ސަރުކ ރުންވަނީާ

އެހީއަކަށްނުވެއޭ.ާާ އެކަށީެގންވ ވަރުެގާ މަރ މ ތުކުރެޭވވަރަށްާ ެއެގތަްއާ އެހީއަކީާ

މީގެއިތުރުން،ާާމިކަ ފ ޅުކުރަމުންނޭ.ާ ހިތްމަނުޖެހުންާ ރައްޔިތުންދަނީާ މ ވެސްާ

ހިސ ބުތަކުަގއިާާ އެކިާ ރ އްޖޭެގާ އ އިލ ތަކެއްާ އެތައްާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ސުނ މީަގއިާ

ެއޮގތުން،ާާ ެއބަތިއްބެވެ.ާ ލިބިފައިާ ެގއްލުންތައްާ އެތަްއާ މ ލީާ  1515ބޯހިޔ ވަހިކަމ އިާ
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މިނޫނަސް އަދިާ ތ.ކަނދޮޅުދޫާ ކަންކޮޅުތަކުަގިއާާތ.ވިލުފުށްޓ ،ާ އެކިާ ރ އްޖޭެގާ ާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ދިރިއުޅޭާ އެރަށްރަށުަގއިާ ރަށްރަށ އިާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ސުނ މީަގއިާ

ާާ ހަނދ ންކުރަންޖެހެއޭ. މިފުރުޞަތުަގއިާ މަޖިލީހުެގ16ާާާާމަތިންާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

ާާ ޮއވެ، ކޮމިޓީއެއްާ ސުނ މީއ ުގޅ17ާާާާޭސުނ މީާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

ެއކަށީެގންވ ާާކަ މިމަޖިލީހުަގއިާ ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ ކޮމިޓީެއްއާ ބަލ ނެާ  1520ންކަންާ

މިހުށަހަޅަނާީާ ިމމައްސަލަާ ނުދެވިފައޭ.ާ ދޭތެރޭަގިއވަނީާ މިމައްސަލައ އިާ ސަމ ލުކަމެއްާ

ާާ ޭގެގާތެރެއިނ105ާާާާްސުނ މީއ ާުގޅިެގންާމަޑިފުށީަގއިާއަޅައިދިނުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ 

ހަމަޖ78ާާެ ހުނުާލިސްޓަށްާއުނިއިތުރުާެގނައުމުންާއެމައްސަލަާާެގާއެޅުމަށްާކުރިންާ

މިއަހަރުެގާާ ހިމެނިފައިވ ހިނދު،ާ ފައިސ ާ ބަޖެޓުަގއިާ މިއަހަރުެގާ އަދިާ ބަލައިާ

 1525މިހ ހިސ ބަށްާއައިއިރުަގިއވެސްާތ.މަޑިފުށިާއަދިާކޮޅުފުށީަގިއާސަރުކ ރުންާެއޅުމަށްާ

ްއވެތޯާބެލުމޭ.ާއަދިާާހަމަޖެހިފައިވ ާޭގެގާމަސަްއކަތްާނުފެށިާލަސްވ ތީާލަސްވަނީާކީ

ޝަކުވ ތަްއާާ ރަްއޔިތުންެގާ ޙ ލަތުގައިޖެހިފައިވ ާ ލިބިާ ނިކަމެތިކަންާ ސުނ މީަގއިާ

ރައްޔިތުންެގާާ ބަލ ނެާ މައްސަލަތަްއާ މިފަދަާ ެގނެސްާ ސަމ ލުކަމަށްާ ސަރުކ ރުެގާ

ރައްޔިތުންެގާާ ޙ ލުަގއިޖެހުނުާ ސުނ މީަގއިާ އެކުލަވ ލ ާ ކޮމިޓީއެއްާ މަޖިލީހުެގާ

އަވަާ ޢިްއޒަތްތެރިާމައްސަލަތަކަށްާ މަޤްޞަދުަގއޭ.ާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ޙަްއލެއްާ  1530ސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މައްސަލައަކީ.ާ މިހުށަހަޅ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ިމއީާ ރައީސް،ާ

ާާ އަހަރުާފުރިެގނ4ާާާާްމެންބަރުންނަށްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފަދައިން،ާސުނ ީމައށް

އަޅުަގ5ާާ އަދިވެސްާ ދ އިރުަގިއވެސްާ އަޅ ދަނީމި.ާ އަހަރަށްާ މިދެންނެވިާވަނަާ ނޑުާ

ބަިއވަރުާާ އެތައްާ ނުދެންނެވިޔަސްާ ތަފްޞީލުާ އިތުރުންވެސްާ ރަށްތަކުެގާ

 1535ރައްޔިތުންތަކެއްާސުނ މީަގއިާޙ ލުގައިޖެހިާޓެންޓްތަކުަގއިާދިރިއުޅެމުންދަނީ.ާކުރިއަށްާާ

ވަރަށްާާ ތިބީާ ރައްޔިތުންާ މިލޮބުވެތިާ ވުމ އެކުަގއިާ ރަމަޟ ންމަސްކަމަށްާ މިއޮތްާ

ާ ޙ ލެއްަގއި.ާ އުންމީދުކުރަނީާނިކަމެތިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އަދިާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމައްސަލައ އިބެހޭޮގތުންާ

ތަފްޞީލީާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލ ބެހޭޮގތުންާ ފުރުޞަތުދެއްވ ނެކަމަށްާ

މިހުށަހެޅީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ މިމައްސަލަާ މިހިސ ބުންާ އެހެންވީމ ،ާ  1540ވ ހަކަދަްއކަން.ާ

އަޅުަގނ ާާއެހެންވީމ ،ާ މިތަނުން އެދެނީާ މަޖިލީހުަގިއ16ާާާާޑުާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

ޕ ޓީތަްއާާ ސިޔ ސީާ ޚ އްޞަކޮށް،ާ ހިމެނޭާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ކޮމިޓީއެއްާ އޮތްފަދަާ
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މިމަޖިލީހުެގާ މައްސަލަތައްާ މިދެންނެވިާ ނެިގެގންާ ކޮމިޓީެއއްާ ނިސްބަތްކުރެޭވޮގތަށްާ

އެ މަޝްވަރ ކުރެިވެގންާ ސަރުކ ރ ާ އަދިާ ެގނެސްާ ރައްޔިތުންެގާާާާސަމ ލުކަމަށްާ

މަެގއްާާ ފޯރުކޮށްދެވޭނޭާ އެމީހުންނަށްާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ  1545ބޯހިޔ ވަހިކަންާ

ާތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ބަޙުސްކުރުމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މައްސަލައިަގއިާ މިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ކޮމިޓީ ާާމަސައްކަތުާ ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވަނީ 1ާާާާންާ އެީއ30ާާާާަގޑިއިރ އި މިނެޓް.ާ

ާ ފުރުޞަތުަގއިާ 5ާފުރަތަމަާ ާާ ފުރުޞަތުަގިއާ ދެވަނަާ 3ާމިނެޓް.ާ  1550މިނެޓްާާ

މިމައްސަލައިެގާާ އެހެންީވމ ،ާ އަރުވ ޮގތަށް.ާ މެންބަރުންނަށްާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ

ފުރު ފުރަތަމަާ އެންެމާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހުޅުވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޞަތުާބަޙުސްާ

ާމަޢުސޫމްއަށް.ާهللاާމިއަރުވަނީާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

 1555ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާهللاޢަބްދުާކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރު

މަްއސަލައަށްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމަޢުސޫމް މިހުށަހެޅުއްވިާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ ތ އީދުކުރަން.ާާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ާ

އަދިާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާމިއީާހަމަާޤަުއމީާމައްސަލައަކަށްވ ތީ،ާާ

މިއީާރ އްޖޭެގާއެކިކަންކޮޅުތަކުަގިއާސުނ މީެގާކ ރިޘ އަށްފަހުާއަދިވެސްާެއކަށީެގންވ ާާ

ާކޮމިޓީަގއިާދިރިއުޅުންާނުލިބޭާމީހުންާތިބުމ އެއްކޮށްާހަމަާކޮމިޓީެއއްާނަންަގަވއިެގން

އަަވސްާ މިކަމަށްާ މަޝްވަރ ކުރެވިާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ހޯދިާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ  1560މިކަމ ބެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް.ާ މަސައްކަތްާ ެގނައުުމެގާ ޙައްލެއްާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ރައީސްާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމައްސަލައަކީާާޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ާ،ާ

މެންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޟްާރަޝީދު ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ދެންމެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ  1565މިއީާ

މިއަދުާާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދު.ާ މައްސަލަެއއްާ ޤައުމީާ މިއީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ

މެންބަރުންނަށްވުރެ އެހެންާ މިތ ނތިބިާ އިޙްސ ސްެއއްާާމިވ ހަކަދައްކ އިރުަގއިާ ބޮޑުާ ާ

ތ.ވިލުފުށްޓަށް.ާާ ނިސްބަތްވަނީާ ބައްޕަާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއއީާ ކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ރައްޔިތުންާާ މިދެރަށުެގާ މަޑިފުށްޓަށް.ާ ތ.އަތޮޅުާ ނިސްބަތްވަނީާ މަންމަާ އަޅުަގނޑުެގާ
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ދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުާިވސްނ ާއަޅުަގނޑުާލޮލުންާކަރުނަާއަންނާަާ  1570މިއަދުާތިބިާޙ ލަތާ 

އެ މިއީާމިންވަރަށްާ ހުރީ.ާ ޙ ލަތުާ ިމއަދުާ ދަރަޖައިަގއިާ ދަށުާ ތިބީާ މީހުންާ

ޙ ދިސ އަކީާާ އެދިމ ވިާ އެދުވަހުާ އެމީހުންނަށްާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާހިތުންފިލައިެގންދ ނެާކަންތައްތަކެއްނޫން.ާެއދުވަހުާމުޅިާއެމީހުންެގާާ

ާާ ފަނ ވެދިޔައީ. 40ާާދިރިއުޅުންާ ހުރިހ ާާާާއަހަރ50ާާު، ކޮށްފައިާ އެީމހުންާ ދުވަހުާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިއީާ ފައިބައިެގންދިޔައީ.ާ އަރ ާ އެރ ޅ އެކުަގިއާ  1575މަސައްކަތްތައްާ

މިހ ރަށާްާ މިހ ރުންާ އިސްކަންދީެގންާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ހިތ މަކޮށްާ

ކުރީެގާާ އ ދެ،ާ އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްލުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާ

ރަށްާިގނަާވަޢުދުތަކެއްާމިކަމުަގިއވެދިން.ާއަދިާމަސައްކަތްތަކެްއވެސްާާސަރުކ ރުންާވަ

ައއުާާ ނިމިޮގސްާ އެސަރުކ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިކަންާ

 1580ސަރުކ ރުކ ރެއްާއައިސްާައއުާސަރުކ ރުެގވެސްާމިއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާބޮޑުާއަދަދެްއާާ

ރޫޢުާހިންުގމަށްޓަކައި.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށް،ާާކަނޑައެޅިފައިާއެބައޮތްާމިދެންނެވިާމަޝް

ބޮޑެތިާާ މިހެންޮގސްާ ކަނދޮޅުދޫ.ާ އަދިާ މަޑިފުށްޓ ާ ތ.އަތޮޅުާ ކޮޅުފުށްޓ ،ާ މ.އަތޮޅުާ

މުޅިާ އެޮގތުން،ާ ެއބަހުރި.ާ ރަށްތައްާ ހުރިާ ފަނ ވެޮގސްާ އެއްކޮށްާ ހަމަާ ެގއްލުންތަްއ.ާ

ފަނ ވެދިޔައީ އެްއކޮށްާ ވިލުފުށިާ މުޅިާ ރައްޔިތުންނަކީ،ާ ާާވިލުފުށީެގާ އެމީހުން ާ.3ާާ

ާާއަހަރުވަން ތިބުމަށްފަހު ބުރުނީަގިއާ ބޯހިޔ ވަހިކަމަށްާާދެންާ ދ އިމީާ އެމީހުންެގާ  1585މިހ ރުާ

އެމީހުންނަށްާދެވިއްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެތަނުެގާއަސ ސީާޚިދުމަތްތައްާމިއަދުވެސްާ

ހެންމެާއެމީހުންނަށްާހުރީާއެންމެާރަނަގޅުާފެންވަރަކަށްާލިބޭކަށެއްނޫން.ާއަދިހަމަާއެ

ބަދަލުާދުވ  މީހުންާ ހިފަރަށްާ ދުވ ފަރުަގިއވެސްާާނވެެގންާ ީވިއރުާ ަގއްޖެ.ާ

އެހެންނަމަވެސްާާާކަންތައްތައްހުރިޮގތަކީ އެބަހުރި.ާ ލިބިފައިާ ެގާ މީހުންނަށްާ ބަެއއްާ

 1590ސަރުކ ރުންާާާާެގތަކުެގާއިތުރުންާާއޭރުެގާސަރުކ ރުންާރެޑްކްރޮސްއިންާައޅައިދިންއަދިާާ

ވި ެގތަާއަޅުްއަވއިދެްއވ ނެކަމަށްާ ދުވަހެއްާކެއްާދ ޅުވިާ ފެއްޓޭނެާ މަސައްކަތްާ ެގާ

ނޭ ތ.އަދިވެސްާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ މަޑިފުށީެގާާނޭގ.ާ މަޑިފުށި.ާ އަތޮޅުާ

މައްސަލައަކީވެސްާބޮޑުވެފައިާއޮތްާމައްސަލަެއއް.ާމިއަދުެވސްާއެމީހުންތިބީާޓެންޓާްާ

ރިާތަކުަގއި.ާތިބޭފުޅުންނަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއެމީހުންތިބީާޓިނުންާހަދ ފައިާހު

ޖިފުޓުތަކެްއަގއިާާ ކުޑަާ ުއޅެނީ.ާތިބިާާއ ދަިއެގާ ޮގަވއިެގންާ އ އިލ ާ  1595އެމީހުންެގާ

ާާާާގެާއެމީހުންެގާއަނބިދަރީން 15،16ާާާާބޮޑެތިާއ އިލ ތަކުަގއި 10ާާމީހުންާމިދިރިއުޅެނީ
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ާާ ފޫޓްެގާކޮޓަރިތަކެއްަގއި.ާތިބޭފުޅުންާވިސްނަވ ާބަްއލަވ ާއެމީހުންެގާހ ލަތ15ާާާުފޫޓް

މިޮގ ހުންނ ނެޮގތް.ާ ާާމިއަދުާ ދިރިއުޅެމުންދ ތ  އެމީހުންާ 4ާާާާތަށްާ ވަނ5ާާާާައަހަރުވެ

އެހެންވީމ ،ާާ ހުރިޮގތް.ާ މިއަދުާ ހ ލަތުާ އެމީހުންެގާ މިއީާ މިދަނީ.ާ ފަހަނަޅ ާ އަހަރުާ

ެއދެންާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިާާއަޅުަގނޑުާ ަމޖިލީހުެގާ  1600ރައްޔިތުންެގާ

ާާ ހިތަށާްާާާތިބޭފުޅުންެގމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާތިބޭފުޅުންާއިސްނަަގިއެގން

ސަރަޙައްދުތަކަށްާާރަ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ ހަމްދަރުދީާ ޙުމ އިާ

ޒިޔ ރަތްާކުރަްއވ ާއެބޭފުޅުންެގާމިއަދުެގާހ ލަތުާބައްލަވ ާމިމަޖިލީހުންާސަރުކ ރުގެާ

ާ މިކަންާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ ެގނެސްާ މިކަންާ ކުރެވޭނެާާސަމ ލުކަމަށްާ

ދެެވންއޮތްމަުގފަހިކޮށްދިނުމަށް ާާާާޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާާެއއްބ ރުލުން ދޭށޭ.ާ  1605މަޖިލީހުންާ

އިޤްތިޞ ދަށްާބޮޑެތިާހީނަރުކަމެއްާައއިސްެގންާާާާޤަބޫލުކުރަންާދުނިޔެއަށ އިާރ ްއޖޭެގ

ފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާާ ކުރެވުމަކީާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ދުވަސްވަރެްއަގިއާ އުޅޭާ

ާާ ސަރުކ ރުންވެސްއެހެންނަމަވެސް ކުރީެގާ ދުނިޔޭެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިފަދައިންާ ާ

ޖެހިފައާިާ މިހ ލަތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޝްވަރ ކުރަްއވަިއެގންާ ޤައުމުތަކ އިާ އެހެންާ

 1610ތިބިާއަޅުަގނޑުމެންެގާނިކަމެތިާރައްޔިތުންނަށްާބޯހިޔ ވަހިކަންާލިބޭނެާމަެގއްާހޯދައިާ

މަޖިލީހުެގާާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދިނުމަކީާ

ތިބޭފުޅުންާމެން ކުރެއްވުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ލ ޒިމްކަމެކޭ.ާ މިއަދުާ މައްޗަށްާ ބަރުންެގާ

ާ އެހެންީވމ ާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ާފަސްޖެހޭނެއެކޭާ ވަރަށްާާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ކަމަށްވުމ އެކު މަސްާ ރަމަޟ ންާ މިއޮތީާ ކުރިއަށްާ ޮގވ ލަން.ާ މިހ ރުންާާއ ދޭހ އެކުާ

ޓެންޓްތަކުމިހ ރަށް އެމީހުންތިބީާ ތިބާީާާާ.ަގއިވެސްާ މީހުންާ މަނޑިފުށީާ  1615ޚ އްޞަކޮށްާ

އެމީހުން އެތ ާާނަށްޓެންޓްތަކުަގއި.ާ ނޫންާ މިންވަރަކަށްާ ކަންތައްތަްއާާާާނެގދިރިތިބޭާ

ާާ ެއކޮށިތައް ެގންުގޅެންވެސްާ ބަކަރިާ ެގރިާ މިދެންނެވީާ ބޭނުނާްާހުރީކީއެއް.ާ މީހުންާ

ންވީމ ،ާާ.ާއެހެޮގސްފައިާާންާތިބިާޓެންތްތަކުެގާހ ލަތުާހުރީށްާއެމީހުނުކުރ ާފެންވަރަ

އެތައްބައިާ ާމިހ ލަތުަގއިާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ ާވަރުާ އަޅުަގނޑުާާދިރިއުޅޭާ ވ ހަކަާ

މަޖިލީހުނާްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބެއްލެވުމަށްފަހުަގއިާ ހަޤީޤަތްާ މިކަމުެގާ  1620މިދަންނަވަނީ.ާ

ބަލ ާާ މައްސަލަތަކަށްާ ހުރިާ ތަންތަނުަގއިާ މިދެންނެވިާ ނެިގެގންާ ކޮމިޓީއެއްާ ދ އިމީާ

ސަމ ލު ާާސަރުކ ރުެގާ ކުރެވޭނެާާިމކަންކަމަށް މިކަންާ ތެރޭަގިއާ ސަރުކ ރުެގާ ެގނެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެދޭކަމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުާ ދިނުމަކީާ ތަނަވަސްކޮށްާ މަެގއްާ
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ކަންތައްތަކަށްާާ ސުނ މީާ މަޖިލީހުންވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިޔަާ ނިމިާ ޤަބޫލުކުރަންާ

ެއހެ އޮތްކަން.ާ ދެއްވ ފައިާ އަޙައްމިއްޔަތުކަމެްއާ މިއަހަރުެގާާޚ އްޞަާ  1625ންވެެގންާ

ާާ 256ާާާާބަޖެޓްަގއި އަތޮޅު މ.ާ އެބައޮތް.ާ ހިމަނުއްވ ފައިާ ރުފިޔ ާ ކޮޅުފުއްޓ ާާމިލިއަންާ

މަޑިފުށީާާ އެޅުމަށްތ.އަތޮޅުާ މިއަދ އިާެގތައްާ އެހެންނަމަވެސްާ އެމީހުން.ާ ޓަކައިާ

ތެރެއިންާާާހަމައަށްއަިއއިރު ބަޖެޓްެގާ ައދިާ ފެށިފަެއއްނެތް.ާ މަސައްކަތްާ ޢަމަލީާ

އެކަންާާާާއެކަންކަން ބަޖެޓްތެރެއިންާ މިދެންނެވިާ އިރުަގއިާ ޮއތްާ ހަމަޖެހިފައިާ

ޖޫންމަހުގައި ިމާ އިރުަގއިާ އޮތްާ ފޮނުާާހަމަޖެހިފައިާ ސިޓީެއއްަގިއާާސަރުކ ރުންާ  1630އްވިާ

ާާ ެގާތެރެއިނ105ާާާާްއޮތީާކުރިންާމަޑިފުށީަގއިާއަޅުއްަވއިާދެްއވަންހަމަޖެހިފައިާއޮތް

ލޯނ78ާާު ެގާ ައއި.ޑީ.ބީާ އެހީެއއްެގެގައކީާ ފައިސ ވެސްާާއަޅަންާާާާދަށުންާާާެގާ

މަސައްކަތް އެތަންތަންާ އެހެންނަމަވެސްާާާހަމޖެހުފައި.ާ ހަވ ލުކޮށްފައި.ާ ބަޔަކ ާ ާާއޮތީާ

އެރަށު އިތުރުންާ އޭެގާ އަދިާ ނުފެށޭ.ާ އެތ ނަގއިާ އަދިވެސްާ މަސައްކަތްާ ަގއިާޢަމަލީާ

ހަމ105ާާަ ާާެގާ 27ާާާާކުރުމަށްޓަކައި ާާެގ އެބަޖެހޭ.ާސަރުކ ރުން ދެއްވަންާ  1635އަޅުްއަވއިާ

ކޮންޮގތަކަށްކަންެވސ27ާާާްންނެވިާާމިދެ ދެްއވ ނީާ އަޅުްއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ެގާ

ޮގތުގައޭ.ާާ ލޯނުެގާ ވިދ ޅުވެފައިވަނީާ ނުސ ފުޮގތަކަށްާ ވިދ ޅުވެފައެއްނެތް.ާ

އޮތީާާ ވިދ ޅުވެފައިާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ

ކަންާއެމީހުންާފޯރުކޮށްދޭނަމޭ.ާާބޯހިޔ ވަހިކަންާެގއްލުނުާހުރިހ ާމީހުންނަށްާބޯހިޔ ވަހި

އެ ލޯނުެގާ އެއީާ ކުރިންއެހެންނަމަވެސްާ މީެގާ އަދިާ  1640ވެސްާސަރުކ ރުންާހީަގއެއްނޫން.ާ

އަޅުްއަވިއާާ ދިމަދިމ އަށްާ އެކިާ ސަރުކ ރުންާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ

ންވީމ ،ާާ.ާއެހެއަޅުްއވ ދެއްވ ފައިާާާދެއްވ ފައިާހުރިާެގތައްާހުރީާލޯނުާސިފައިަގެއއްނޫން

އެްއވެސްާާ ެގއްލުނުާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ސުނ މީަގއިާ އެްއެވސްާ ޮގވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ތަނަވަސްކޮށްާާ މަެގއްާ ކުރެވޭނެާ އެމީހުންނަށްާ މިކަންާ ނުނަގ ާ އަެގއްާ މީހަކަށްާ

ާާ ާާދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުާރަށްބޮޑަށްާއެދޭކަމެކޭވައަޅުަގނޑު  1645މެންެގާރައްޔިތުންނޭ.ާ.ާއެއީާ

ާާހަމަ ާާއެކަނި ާާނިސްއަޅުަގނޑު އަތޮޅު މިމަޖިލީހުަގިއާާާާކަުމަގިއވީނަމަެވސްބަތްވ ާ އަދިާ

އަތޮޅުކަުމަގއިހިމެނިވަޑަ ނިސްބަތްވ ާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ވަކިާާާާިއެގންާ ވީނަަމވެސްާ

ވަރަކަށްާާ ަވކިާ މިންަގނޑަކަށްާާއަތޮޅަކަށްާ ވަކިާ ބެލުމެއްނެތިާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ

ާާބެލުމެއް މި އުސޫލަކުންާ ހަމަހަމަާ މައްޗަށްާ އެންމެންެގާ ހ ލުަގއިާާނެތިާ ސުނ މީަގއިާ

މީހުންނަށްާާ ހުރިހ ާާމިޖެހުނުާ ކުރެވެންހުރިާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ހޯދައިާ  1650ފުރުޞަތުާ



 62 

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދިނުމަށްާ މަސައްކަތެއްާ

މުސްތަޤްބަލެއް ައަވސްާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ދުޢ އަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ެގާާޮގވ ލަން.ާ

ވަހިކަންާެގއްލިފައިވ ާމިާސުނ މީަގއިާެގއްލުންާލިބުނުާފަރ ތްތަކަށާްާަގއިާބޯހިޔާ ތެރޭ

ާާދ އިމީާބޯހިޔ ވަހިކަމެއްާފޯރުކޮށްދިނުމުެގާާ ވިސްނުމ އިާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާހެޔޮ

 1655هللاާކުރ ާމަސައްކަތުަގއިާމ ތްާާާދިާެއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންމެންބަރުންނަށްާދެއްވ ާއަ

ާާޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާހެޔޮާބަރަކ ތްލެއްވުން.ާަވއްސަލ މް

ާ

ޢިްއޒަތްތެާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ، ރަީއސް.ާ 2004ާާާާރިާ މަހުެގ ޑިސެމްބަރުާ 26ާާވަނަާ

ލޮބުވެތިާާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދިވެހިާ ހ ދިސ ަގއިާ ހިތ މަވެރިާ ދިމ ވިާ ދުނިއެއަށްާ މުޅިާ ދުވަހުާ ވަނަާ

 1660ެގއްލިފަިއވ ާާާާބުނުާެގއްލުމުެގާސަބަބުންާެގދޮރުތުންެގާއެތައްާއ އިލ ތަކަކަށްާލިރައްޔި

ފެށިެގންާ އެތ ރިޙުންާ މަސައްކަތްތަކަކީާ ދިނުމުެގާ ހޯދަިއާ ެއެގދޮރުާ އ އިލ ތަކަށްާ

މިއަދ ާާ ހިތ މައަކީާ އެހެންނަމަެވސްާ ކަންތައްތަކެއް.ާ އައިާ ކުރަމުންާ ސަރުކ ރުންާ

ާާ އަިއއިރުވެސް ާާޭއެގތެރެއިހަމައަށްާ ވެފަިއާާން ފުރިހަމަާ ެއކަންކަންާ ބަޔަކަށްާ ިގނަާ

އަޅުަގ ތ.ނުވ ކަން.ާ މިައދުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެއަތޮޅުނޑުމެންާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ ރިާާެގާ

ާާ ރަޝީދު ރިޔ ޒްާ ާާމެންބަރުާ ފަދައިންާާއެ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މައްސަލ ަގއިާ  1665ހުށަހެޅުއްވިާ

ނަގ16ާާާަ ކޮމިޓީއެްއާ އެފަދަާ ަމޖިލީހުގަވެސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ެއާާއިެގންާާވަނަާ

ާމަސައް ކުރިއަށްެގންޮގސްާ ާަގއިާސަރުކ ރ އެކުާކަތްތައްާ ާާތަކެއްާކަތްމިމަސައްާ

ާކުރެވިފަިއވ ކަންވެސް އެހެންނަމަވެސްާާާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ

ެއއިރުަގވެސްާާކަތްތަކުއެމަސައް ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭާ ތެރެއިންާ ެގާ

ދަ ހިތ މައައެކުާ ނުވ ކަންާ މިމައްސަލ ަގހަމަޖެހިފައިާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއާާންނަވަން.ާ  1670އިާ

އަތޮޅުާމަޑިފުށިާއަދިާކޮޅުފުށިާކަުމގ ިވއަސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތ މައ އެކުާާމިއޮތީާތ.

ާާ ފިއްލަދޫެގާރައްޔިތުންނަށްވެސްާލިބެންޖެހޭާސުނ މީގެާހއ.ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ

މިއަދ ހަމައަށްވެ އަދިާ ަމއްސަލަާ ބަހ ނެޮގތެއްެގާ ހައްލުކުރެވިފައިާާފައިސ ެގާ ސްާ

ާާ ޮގތުަގއި މައްސަލައެއްާ ބޮޑުާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ ާާނުވ ކަމީާ ކިތައްާާއަޅުަގނޑު ދެކެމޭ.ާ

ކުރިމަތީގައިރަ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސްތޯާ ާމަޟ ންާ މިދަނީ.ާާ  1675ފ އިތުެވެގންާ

ރައް އެހ ލަތުަގއިާ ތިބިއިރުއެހެންނަމަވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޔިތުންާ މެންބަރުާާާދެންމެާ

ާާއެފ ހަަގ ހަދ ފައިާާކުރެއްިވ ޓިނުންާ ހުޅުމ ލޭަގިއާ ދިޔައިންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ފަދައިންާ
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ހުރިާާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިާ މީހުންާ ޖަަގހަތަކަކަށް.ާ ާތަނެއްހުރިާ

ތަންތަނެއްާާ އެކަށީެގންވ ާ ދިރިއުޅެންާ ިއންސ ނުންާ އަކީާ އެއީާ ބަލ ލަން.ާ

ެއއިރުެގާހ ލަތުގަާތުަގއެއްނޫންާއެތަންތަންާހުރީއަކީޮގ  1680އިާހުރީފަންކ އެްއވެސްާނެތްާ.ާ

މިއަށްވުރެންާާ ސަރުކ ރުންާ މިކަންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ހ ލަތުަގއި.ާ

އިސްކަމެއްާދޭންޖެހޭާއެއްެވސްކަމެއްާމިވަުގތަކުާއޮންނަންވ ނެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ހިސ ބުން އޮތްާ ޮގސްފައިާ މިކަންާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުކުރެެވއޭ.ާ ާާޤަބޫލެއްާ

ވަނަާރަްއޔިތުންެގާަމޖިލީހުންާފެނިެގންާދިޔ16ާާާަާާާޑުމެންނަށްާކުރީަގއިެވސްއަޅުަގާނ

އެހީތައްާާާާއެއް ތަފ ތުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންކަންާ ފަރ ތްތަކުންާ ބޭރުެގާ  1685ހަޤީޤަތަކީާ

އެބޭފުޅުންާާ ދެއްވަމުންާ އެހީތެރިކަންާ ފަރ ތުންާ ކްރެސެންޓްެގާ ރެޑްާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ާތައްއެމަސައްކަތް ެގންދެވުމުާ ދަތިތަްއާާކުރިއަށްާ މަްއސަލަތަކ އިާ ދިމ ވިާ ަގއިާ

ވަރަށްާ ޖެހުނުކަމަކީވެސްާ އުޅެންާ ޮގތްޮގތަށްާ ވަރަށްިގނަާ ހައްލުކުރުމަށްޓަކަިއވެސްާ

ފ ހަަގހިތ މަ ނުލިބުމުގާެާއ އިެއކުާ ެއްއބ ރުލުންާ އެކިފަރ ތްތަކުެގާ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ

އެކަން ފުރިސަބަބުންާ ފަހުަގކަންާ ނިމުމަށްާ އަދިާ ނުކުރެވިާ ާާވެއިހަމަާ  1690އެތަްއާާސް

ވަންދެންާާ ޮގތްތަކެއްާާދުވަހެއްާ އެއްެވސްާ ެގންދެވޭނެާ ރައްޔިތުންާ އެތަންތަނަށްާ

ސަރުކ  ފ ހަަގކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ދިޔައީ.ާ އަލަށްާހަމަނުޖެހިާ ރުާ

ސަރުކ ރުންާއެކަންކަންާވަރަށްާފުރިހަމަާޮގތެއްަގއިާއިންތިޒ މުާާބަދަލުވުމަށްފަހުާއައުާާ

ރ  ާާކުރަްއވަިއެގންާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާއްޖޭެގ ސިފައިންާ ސިފައިންެގާާާފުލުހުންނ އިާ

ކޮށްދެްއވ ފަިއވ ކަންާއަޅުަގނޑުާާ  1695ވަރަށްާފުރިހަމަާމަސައްކަތްތަކަކުންާއެކަންތައްތައްާ

ހުށަހަޅ ފައީވ ާާ މިމަްއސަލ ަގިއާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

ާާ އަޅުަގނޑުވެސް ުގޅިެގންާ ާާވަރަމައްސަލައ އިާ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންެގާށްާ ތ ޢީދުކުރަންާ

މަޖިލީހުެގާޚ އްޞަާކޮމިޓީއެއްާސުނ މީެގާކަންތައްތަކ ާުގޅިެގންާޚ އްޞަާކޮމިޓީއެްއާާ

ާާ ާާޤ އިމުކޮށް ާާއެކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީެއްއޮގތުަގިއ7ާާާާާާނުވަތަެއކަށީެގންވ  މެންބަރުންެގާ

 1700ކަށްާާތައަދިާޕ ޓީާާއެކޮމިޓީާހުށަހަޅަންާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއެފަދަާކޮމިޓީެއއްަގއި

ނަމަ ތެރެއިންާ ޕ ޓީތަކުެގާ މީހުންެގާ މިމަޖިލީހުަގާާެވސްާނިސްބަތްވ ާ އިާއަދިާ

ޕ ޓީތަކުން ެއކިާ ހިމަނައިެގންާާާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންާ ޮގތަށްާ ނިސްބަތްވ ާ

ނަމަވެސްާސަރުކ ރ އިާއެކުަގިއާސަރުކ ރަށްވެސްާެއއްބ ރުލުންާދީެގންާއެމަސައްކަތްާާ

ކަހަލަ ާާކުރެވޭނެާ ކޮމިޓީއެއް އަޅުަގނޑުާާވުެގނެންާ މުޙިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ ވަރަށްާ މަކީާ
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މ ހައުލުާއޮތްޮގތުންާާ މިދެންނެވީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާ  1705ދެކެން.ާއެހެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދ ޮގތުންާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތައްާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ޑުމެންާތަފ ތުާެގާތެރެއަށްާއަޅުަގނކަންތައްތަކުސިޔ ސީާވިސްނުމ އިާފިކުރުާމިފަދަ

މިއުޅޭާ ނުލިބިެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއަދުާ ވ ނަމަާ ދޫކޮށްލައިފިކަމަށްާ ޮގތްޮގތަށްާ

ހައްޤުތަ ކުރެޭވާާކެމިފަދަާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިނުމަށްާ ހޯދައިާ އްާ

ެވެގންމަސައްކަތް ާާތައްާ ކަފިކަފިވެެގންދ  ާާދ ނީާ  1710ނޑުާާޅުަގއަމަސަްއކަތެްއޮގތުަގިއކަމަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާާޤަބޫލުކުރެވެ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ނީ.ާ

ބޭފުޅުންނަށ އިާމެންބަރުންނަށ އިާސިޔ  ޕ ޓީތަކުެގާއިސްާ އަދިާސަރުކ ރަށްވެސްާާާާސީާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ާާމިދަންނަވ ލަންާ ާާޢިއްޒަތްތެރި ނެޭގ ސަރުކ ރ ިއާާމަޖިލީހުންާ ކޮމިޓީއަކީާ

މަސައްކަތްާ ސަރުއެކުަގއިާ ދީެގންާ ެއއްބ ރުލުންާ އެކުަގިއާ ސަރުކ ރ އިާ އިާާރާ ކ ކޮށްާ

 1715އެކުަގއިާމަސަްއކަތްާކުރ ނެާކޮމިޓީއެްއޮގތުަގއިާއެކޮމިޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާާ ޔަޤީންކުރަން.ާއެމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކޮށްދެްއވ ނެާ މަތިންާ ެއޮގތުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވ ނަމަާ އަނެްއކ ެވސްާމިމަސައްކަތުަގއިާާާާއެހެންނޫންކަމުަގއިާ

ައޅުަގނ ކުލަވަރުޖެހިާ ރައްޔިތުންތަކަކަށްސިޔ ސީާ ނިކަމެތިާ ދ ާމިލިބެމުންާާޑުމެންެގާ

ާާ ތަހައްމަލްކުރަންޖެހުންާނޫންާއެހެންާެގއްލުންާއަނެއްކ ވެސްާއިތުރުާދުވަސްތަކަކަށް

ާާ  1720އެހެންވީމަ،ާާއެްއވެސްޮގތެްއާކުރިމަތިވ ނެާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.

އޮތީާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ މިފުރުޞަތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ

ވީހ ވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތްއިރުާ ކުރިއަށްާ ރަމަޟ ންމަސްާ ބަރަކ ތްތެރިާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ސަމ ލުކަންދެއްވަިއެގންާ ސަރުކ ރުންާ މިކަމަށްާ އެންމެބޮޑަށްާ ވަރަކަށްާ

ކޮމިޓީއ ެއކު ފެށިާމަޖިލީހުެގާ މަސައްކަތްތަްއާ ޢަމަލީާ ަމސައްކަތްކުރަްއވަިއެގންާ ަގއިާ

ދަތިކަންާ ެގދޮރުެގާ ިމަވުގތުާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ޙ ލުަގއިޖެހިފައިވ ާ  1725ސުނ މީަގއިާ

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ެގދޮރުާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެގއްލިފައިވ ާ ެގދޮރުާ ނުވަތަާ

ންވެސްާައދިާމިާމަޖިލީހުންވެސާްާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ާމަސައްކަތްތަކެއްާއެއީާސަރުކ ރު

ފ ހަަގކޮށްާާ ޮގތުަގއިާ މަސައްކަތެއްެގާ ކުރަންޖެހޭާ އިސްކަމެއްދީެގންާ އެންމެާ

އަދިާާ އަންަގވ ާ ޒަރިއްޔ އިންާ ސިޓީއެްއެގާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ

ރައްޔިތުންނ ާ އެކަންކަންާ ބ އްވ ާ ބައްދަލުވުންތައްާ މަޝްވަރ ާ  1730އެފަރ ތްތަކ ެއކުާ

ެގ ސަރުކ ރުންެވސްާާހަމައަށްާ އަދިާ މަޖިލީހުންވެސްާ މިާ ނެސްދިނުމަށްޓަކައިާ
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މަސައްކަތްޕުޅުތައްާކުރައްވަމުންދ ކަންާރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާއެނުގމަކީވެސްާވަރަށްާާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިންމުާ

މި ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ޤ އިމްކުރައްވ ާާރައީސަށްެވސްާ ކޮމިޓީއެއްާ މިާ އަދުާ

އެއްބ ރުލުމ އެކުަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަސައްކަތްތަކުަގިއާ  1735މިކޮމިޓީެގާ

އެއްާ މުހިންމުާ އެންމެާ އިސްާ އެންމެާ މިއީާ ދެއްަވިއެގންާ އެހީތެރިކަންާ

އިންތިޒ މްތަކެްއާާ ކުރެވޭނެާ މިކަންކަންާ ބައްލަވ ާ މަސައްކަތެްއކަމުަގއިާ

ކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވ ށޭ.ާާހަމަޖައްސަވ ދެއްާ ެއއްބ ރުލަިއެގންާ ސަރުކ ރ އެކުަގއިާ ވ ާ

އެހެންކަމ އެކުަގއިާމިފަދަާމައްސަލައެއްާހުށަހެޅިެގންދ އިރުަގިއާހަމައެކަނިާތ.އަތޮޅުާ

ހަމާަާ މިއޮތީ.ާ ހަމައެކަނިާ ވ ހަކަާ ރައްޔިތުންެގާ މ.ކޮޅުފުށީެގާ އަދިާ  1740މަޑިފުށިާ

އިޙްސ ސްތަކާ  އެރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރުންާާމިއ އެކުަގއިާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތީންާ އިާ

ެއކުަގއިާާ ރައްޔިތުންނ ާ އެާ އެއީާ ތަރުތީބުކުރުންވެސްާ ލިސްޓްާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ކުރިއަށްދ ާ އެހީތެރިކަމ އެކުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އެާ މަޝްވަރ ކުރެވިެގންާ

ާާ ވުމަކީެވސް މިކަންކަންާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ ކުރިއަށްދ ާ ލިބިެގންާ އަޅުަގނޑުާާރުހުންާ

ވަރަށްިގނަާާ ދަންނަވަންާ ފުރުޞަތެއްަގއިާ މިފަދަާ ދަންނަވަން.ާ  1745އެދޭކަމެްއކަމުަގއިާ

ދެއްވ ފައިވ ާާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރި.ާ ވ ހަކަތަްއާ

ނިންމ ލ ފައާިާ މިހ ހިސ ބުންާ މިވ ހަކަތައްާ ކުޑަކަމ އެކުަގިއާ ފުރުޞަތުެގާ

ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާސަރުކ ރަށްވެސްާ ދަންނަވަންާ މަޖިލީހަށްވެސްާ ެގާ

މިާހ ދިސ ަގއިާނިކަމެތިކަންާލިބިފައިވ ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާާ

އުފ ާ އެކަމުެގާ އެމީހުންނަށްާ އަވަސްކުރެވޭނެޮގތަކަށްާ ޙިއްސ ާ ދަތިކަންާ  1750ެގދޮރުެގާ

ޝުކުރިއްޔާ  ވ ހަކަ.ާ އެދޭާ ހަމަޖައްސަވ ދެއްވުމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާލިބޭނެޮގތަކަށްާ ާ

ާރައީސްާ.

ާ

ސަރުކ ރުެގާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ުގޅޭާ މައްސަލައ އިާ މިާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ދަންނަވ ލީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމނިސްޓްރީކަމަށްވ ތީވެާ ހަުއސިންގާ  1755ވުޒ ރ އަކީާ

މަޖިލީހަށް ބެހޭޮގތުންާ މިމައްސަލައ އިާ މިނިސްޓަރަށްާ ާހައުސިންގާ އެއްޗެްއާާާ

މިއަދުާ މިނިސްޓަރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަޑަިއެގންދެއްވުމަށް.ާ ވިދ ޅުވެދެްއވަންާ

ފުރ ވަޑަިއަގންނަވަންާހަމަޖެހިފައިާއޮތީމަާއެކަންާހަމަނުޖެހިާއޮތްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާ
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ާާ މިއަދު މިނިސްޓަރުާ އ ދެ،ާ ފުރ ވަޑައިަގންނަވ ޮގތަށ11ާާާާްއެނިގފަިއވަނީ.ާ ޖަހ އިރުާ

 1760ތީމަާއެކަންާމަޖިލީހަށްާއަންގ ފައިާއޮތީމަާައޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރަކަށްާާހަމަޖެހިފައިާއޮ

ަގޑިއިރުެގާހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާމިހ ރ1ާާާުނުދަންނަވަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާާ

ާަގއިާމަޖިލިސްާފަށ ނީ.13:00ާާާާމަޖިލިސްާމެދުކަނޑ ލ ނަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ާ

 ]ށ13:00ާްނ12:00ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ1765 

މިފަށަނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހުާ

ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ކުރިއަށްމިދ ާ މިހ ރުާ

ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ބަޙުސްަގިއާ މަްއސަލަިއެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ާނީާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށް.ާމިއަރުވަ

ާ1770 

ޙ ލުގައިޖެހުނުާާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ސުނ މީަގއިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް،ާޝުކުރިއްޔ .ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.`ާ

ރަށްާފުންކޮށްާވަރަށްާާމީހުންެގާވ ހަކައަކީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާައސަރ ެއކީަގއިާވަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ިގނަާދުވަސްތަކެްއެވއްޖެާމިހ ރުާއެައޑުާއަހަމުންާއަންނަތ .ާއެހެންވީމ ،ާތ.އަތޮޅުާާ

އެހުށަހެޅުްއިވާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ

ފުރަތަމައިނުންވެސްާާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ފުރިހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުާ  1775ހުށަހެޅުމަށްާ

ދެ،ާމިކަމަކީާވަރަށްާބޮޑުާއަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީެގންާމިޢިއްޒަތްތެރިާާދަންނަވ ލަން.ާއ 

ހޯދެންއޮތްޮގތަކުންާާ ވ ހަކަދައްކައިެގންާ ސަރުކ ރ ާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ

ނިކަމެތިކަންާ ސަބަބުންާ ސުނ މީެގާ މިދެންނެވިާ ނިންމުމަށްޓަކައި،ާ އެކަންތައްތައްާ

ާާ ހިޔ ވަހިކަން ދ ިއމީާ އެންމެންނަށްާ ކުރެވެންއޮތްާާލިބިފައިވ ާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ

ޙައްލުކުރުމަށްާ އެކަންާ ކޮށްެގންާ ބ ރުއަޅ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތެއްާ  1780ހުރިހ ާ

އެޮގތުންާާ ެއހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ލަސްވެފަިއވ ކަމެްއކަމަށްާ

ސްާާއެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާހުށަހެޅުމަށްާތ ީއދުކުރަން.ާއަނެްއކ ވެ

ދެވަނަާފަހަރަށްާތަކުރ ރުކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާމިކަުމެގާނިކަމެތިކަންާލިބިފައިވ ާމީހުންާ

ވ ހަކަތަކެއްދެްއކުމުެގާާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްޗަށްާ މިކަންކަމުެގާ ޙ ލ ާ ތިބިާ

 1785ބަދަލުަގއިާމިއަށްާޙައްލެއްާހޯދޭތޯާބެލުންާއަޅުަގނޑަށްާމުހިންމީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއަށްާާ
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ހޯދުމަކީ ސަރުކ ރުންާޙައްލެއްާ އޭރުެގާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ކޮންމެހެންވެސްާ ާ

ކޮށްދެްއވަމުންާ ކޮށްދެްއވ ފައި.ާ އޭރުވެސްވަނީާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ ކުރެވެންހުރިާ

ބޮޑުާާ ނުއުފުލޭވަރުެގާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދެވީ.ާ

ކުރެވިެގންދިޔަކަންާާބުރައަކަށްވީހިނދު،ާއެކަންކަންާބޭނުންވ ހ ާއަވަހަށްާކަންކަންާނު

ކަންދިމ ވިޮގތުންާ އެދުވަސްަވރުާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ  1790އަޅުަގނޑުމެންާ

މަސައްކަތްކުރަންާ ދ އިރ ަގއިާ މިކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުަގއިާ އޭރުެގާ އަޅުަގނޑަކީވެސްާ

އޭރުެގާ އެނުގނީާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ހައިސިއްޔަތުންާ މީހެްއެގާ އުޅުނުާ

ާ ހުރިާ ކުރެއްވެންާ ވަރަށްާާސަރުކ ރުންވެސްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ހުރިހާ 

ެއކަންތައްތައްާާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ކުރަްއވ ފަިއވ ކަން.ާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކީާ

ނުކުރެޭވާާ އަދަދުާ ުގނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކަކީާ ދަތިާ ދިމ ވިާ  1795ކުރެްއވުމުަގއިާ

ެގާާއަދިާކިޔ ،ާމ ފަސޭހައިންާނިންމ ނުލެވޭވަރުެގާިގނަާކަންތައްތަކެއް.ާއ ދެ،ާރ އްޖޭާ

މިތޫފ ނުެގާ އަތޮޅުތަކަކަށްހެންވެސްާ ހުރިހ ާ ރ ްއޖޭެގާ މުޅިާ ބަޔަކަށް،ާ ިގނަާ

އެކަންތައްތަްއާާ އެހެންވީމ ،ާ މިމުސީބ ތުަގިއވަނީޖެހިފައި.ާ ލިބިފައި.ާ ނިކަމެތިކަންވަނީާ

ާާ 16ާާޙައްލުކުރެވެންާއޮތްާހުރިހ ޮގތެއްާހޯދައިެގންާއެދުވަހުެގާސަރުކ ރުންވެސްާއަދި

 1800ހުންެވސްާކޮމިޓީއެއްާނަންަގވަިއެގންާއެމަސައްކަތްާވަރަށްާާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ

އެހެންާ އެނިގފައި.ާ ައޅުަގނޑަށްވެސްވަނީާ ެގންދެވިކަންާ ބައްލަވަމުންާ ގ ތުންާ

މިދެންނެވީ،ާއެދުވަހުާމިމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއަށްވެސްާެއކިާފަހަރުމަތީންާހ ޒިރުކުރަްއވ ާާ

އެ ސުވ ލުތަކަށްާ ކުރެއްިވާ މެންބަރުންާ މިނިސްޓަރާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަހުާ

ޖަވ ބުދެވެމުންެގންދިޔަާާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ހައިސިްއޔަތުންާ ފައިނޭންސްެގާ އޮފްާ

މީހެއްެގާާ ހިމެނޭާ ކޮމިޓީއެްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ އޭރުެގާ  1805ސަރުކ ރުެގާ

ހައިސިއްޔަތުން.ާއ ދެ،ާއެހެންީވމ ،ާމިކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޮގތެއްާފެނޭތޯާއަދިާ

އެއްބަސްވަން.ާޮގތެ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ނިންމަންވެއްޖެކަެމއްކަމަށްާ ހޯދަިއެގންާ އްާ

މިކަންތައްތަްއާާ ނަންަގަވއިެގންާ ކޮމިޓީއެއްާ މިމަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ ،ާ

އެކުވެރިކަމ ެއކީާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރ ާ ބަލ ާ ކޮބައިތޯާ އަވަސްކުރެވޭނެޮގތަކީާ

މިކަންތަ ހޯދައިދީާ ޙައްލެއްާ މިންޖުވޭތާޯާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1810ކުންާ

ލ ޒިމްވެފަިއވ ކަެމއްކަމަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަމުންާ

ާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވައްސަލ މުޢަލައިކުމް.ާާ

ާ

 1815ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާާާމެްނބަރުާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގ

މުހިންމުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙުސައިންާަވޙީދު ވަރަށްވެސްާ މައްސަލައަކީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ

ާާ ހިތ މައަކީ، އަދިާ އަޅުަގނޑުމެނ2004ާާްމައްސަލަެއއް.ާ ޑިސެމްބަރުަގއިާ ނަށްާެގާ

ދިމ ވިާހިތ މަވެރިާޙ ދިސ ަގއިާެގދޮރުާނެތިފައިވ ާމީހުންެގާެގދޮރުެގާވ ހަކަާމިހ ރުާ

ދައްކަންޖެހޭކަންވެސްާެއއީާހަމަާވަރަށްާބޮޑުާހިތ މަެއއް.ާައޅުަގނޑުާހިތުންާމިހ ރުާ

ކުރީަގިއާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިމިފައި.ާ ކަންތައްތައްާ ެގދޮރުެގާ  1820ހުންނަންޖެހޭނީާ

ޑިޕ ޓްމަންޓެއްާއެކަންތަްއކުރަންާާ ނޫނީާ އޮތްނަަމވެސްާ ހޮއްވަވ ފައިާ ކޮމިޓީއެްއާ

ދެންާ ނުެގންދެވުނީމ ާ މަސަްއކަތްތަްއާ އެކަށީެގންވ ޮގތަކަށްާ އޮތްނަމަވެސްާ ހެދިފައިާ

ޚަބަރުތައްާާ ެއޮގތްމިޮގތުންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އެީއާ މިދިޔައީ.ާ މިކަންާ މިހިސ ބަށްާ

އެާާ ލިބިާ އެހީއެއްާ ބައިަވރުާ އެތައްާ ބޭކ ރުޮގތުަގިއާާއެބައަޑުއަހަންާ ެއހީތައްާ

 1825ހަލ ކުވެދިޔަާވ ހަކަވެސް.ާމިސ ލަކަށް،ާއެތައްާބަިއވަރުާފެންާޕްލ ންޓްތަކެއް،ާއެތަްއާާ

ބައިވަރުާޖެނަރޭޓަރުތަކެއްާއެތަންތ ނަގއިާހުރެާހަލ ކުެވެގންދިޔަާވ ހަކަވެސް.ާއ ދެ،ާާ

ރަށެއްަގއިާ އެތެރެާ ރ އްޖޭެގާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ާާމިވ ހަކަދައްކ އިރުވެސްާ

މިއަދުވެސްާމިހ ރުވެސްާސ ފުާބޯފެންާނުލިބިފައިާއެބަހުރި.ާއެކަމަކު،ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާާ ވަރަކަށްާފެންާޕްލ ންޓްާއެތަންާމިތ ނަގއިާހުރެެގނ80ާާާްމަޢުލޫމ ތުާލިބުނުޮގތުަގއި

މައްސަލައަށްާާ މިއޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ދެން،ާ ޮގސްފަިއޭވ.ާ  1830ހަލ ކުވެެގންވެސްާ

ައޅުަގނޑަ ކަންތައްތަްއާާވ ހަކަދަްއކ ލ އިރުަގއިާ ބައެއްާ ފެނޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ށްާ

އެޅުމަށްާާ ެގާ އޭރުަގިއާ ޮގސްފައިވ ޮގތުންާ ކ ރިޘ އ ިއުގޅިެގންާ ސުނ މީެގާ

އިސްކަންދީފައިާނޫނީާއެހީދިނުމަށްާއިސްކަންދީފައިާއޮތްާތަރުތީބުތައްާއަލުންާބަލ ާ

އުސޫ އިސްކަންދޭނެާ މީހުންނަށްާ ޙ ލުގައިޖެހިފަިއވ ާ އޭަގއިާ ޙަޤީޤަތ ާ ލެްއާާއޭަގއިާ

އަޅުަގނޑުެގާ މިދެންނެވީ،ާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ބެލުން.ާ ނިންމޭތޯާ  1835މިމަޖިލީހުންވެސްާ

ވަރަށްާ ކ ރިޘ ަގއިާ ސުނ މީާ މަރޮށްޓަކީާ ކޮމަންޑޫއ ާ ދ އިރ ަގިއާ ކޮމަންޑޫާ ދ އިރ ،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ރަށްރަށް.ާ ހުރިާ ލިބިފައިާ ެގއްލުންތަކެއްާ ބޮޑެތިާ

މ ތަކީ،ާލިބޭާޝަކުވ ައކީާސުނ މީަގއިާެގއްލުންވެފަިއވ ާއަބަދުވެސްާލިބެމުންދ ާމަޢުލޫ
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ހުރީކީާ ބަހ ފައިާ ފައިސ ެވސްާ ބެހިާ އެހީ،ާ ލިބުނުާ ެގދޮރަށްާ ނޫނީާ އ އިލ ތަކަށްާ

އުޅުއްިވާާ ބަހަންާ އެާ އޭރުެގާ ބޮޑަށްާ ޙައްޤުވެރިންނަށްވުރެާ ޭއެގާ  1840ޙަޤީޤަތުަގއިާ

އެ ދަންނަވަންޖެހޭނީ.ާ މިހެންާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ ހެންނަމަވެސް،ާާބޭފުޅުންެގ،ާ

މައްސަލަތަްއާާ ބައިވަރުާ އެކަހަލަާ ބައްލަަވއިެގންކަމަށް.ާ މަޞްލަޙަތަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ

ޮގތެއްާނުނިންމިފައި.ާއަޅުަގނޑުާާ އެމީހުންާމިހ ރުވެސްާފޮނުވ ފައިާއެބަހުރިާއެއަށްާ

ބަލ ާ އޮެވއްޖެއްޔ ،ާ ބެލޭނެޮގތެްއާ އަލުންާ އެމައްސަލަތައްވެސްާ ދަންނަވަން،ާ ހަމަާ

އެކަމ ުގޅިެގންާާކޮންމެވެސް އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ ެގންދެވޭތޯ.ާ އިންޞ ފެްއަގއިާ  1845ކަހަލަާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާކުރީަގއިާލިސްޓެްއކަަމށްވެއްޖެްއޔ ާއެލިސްޓުާާ

އަދިާ ނަމަވެސްާ ކޮމިޓީައކުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަލުންާ

ށްާބައްލަަވއިާޭއެގންާއަވަހަށްާނޫނީާޭއެގާާއެހެންޮގތަކުންާނަމަެވސްާވަރަށްާރަނަގޅަ

އިންތިޒ މްާ އެހީދެވޭނެާ މުހިންމުކޮށްާ އެންމެާ ފަރ ތްތަކަށްާ މުހިންމުާ އެންމެާ

ދަންނަވ ލަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ އަދިާ ދެން،ާ  1850ހަމަޖެއްސުމަށް.ާ

ާާ އޮތްޮގތުން ލިޔުމުަގއިާ ހުށަހެޅިއިރުަގއިާ ރުފިޔ 256ާާާާމިމައްސަލައިަގއިާ މިލިއަންާ

ހަމަާމި އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ވ ހަކަާ ޮއތްާ ބަޖެޓްކުރެވިފައިާ ކަމަށްާ

މައްސަލަެއއް.ާާ އަވަސްކުރަންޖެހިއްޖެާ ލަސްިވކަމުަގިއވިޔަސްާ ކުޑަކޮށްާ ދަންނަވަން،ާ

ރަށްތަކުަގއިާާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކަންކޮޅުތައް،ާ ިގނަާ ަވރަށްާ ރ އްޖޭެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 1855މިލިއަން،ާމިބަޖެޓްެވސްާއަލުންާދިރ ސ ކޮށ256ާާާާްާާޙ ލުަގއިާމީހުންާއުޅެމުންދ ތީވެާ

ބެއްލެވުމަށް.ާއެީއާމީަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުންާމ ިގނަާެގާއެޅޭނެ.ާއަދިާމ ިގނަާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއވ ހަކަާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮށްދެވޭނެ.ާ ކަންތައްތައްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

މިއަދުާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1860ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ެގާާާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ ވިލުފުށީާ ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވިާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ މިއޮތްާ ާހުށަހެޅިފައިާ

ފަށައިަގންނަމުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މަނިކުާ އަޅުަގނޑުާ ރަޝީދަށްާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ންާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަރަށްާާ ބޮޑަށްާ މައްސަލަައށްވުރެާ ކުއްލިާ މިމައްސަލަައކީާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ

ިމއީާދިވެހިާޤައުމަށްާދިމ ިވާއ ދެ،ާކުއްލިާމައްސަލަ.ާާ ަމއްސަލަެއއް.ާ ބޮޑުާޤައުމީާ

ާާ  1865ވަނަާއަހަރުެގ2004ާާާާމިދެންނެވިާމައްސަލައަކީާވަރަށްާބޮޑުާޤައުމީާމައްސަލަެއއް.
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ާާ ދުވ26ާާަޑިސެމްބަރު ޤުދުރަތީާާވަނަާ ނުރައްކ ތެރިާ ކުރިމަތިލަިއަގތްާ ދިވެހީންނ ާ ހުާ

އެތަްއާާ ޙ ލުގައިޖެހިެގންދިޔަާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ ސުނ މީއަށްފަހުާ ކ ރިޘ ެއއްކަމުަގިއވ ާ

މުދ ާ އެމީހުންެގާ ެގއްލިެގންދިޔަ،ާ ެގދޮރުާ ެއބަތިބި.ާ ރަްއޔިތުންތަކެއްާ ބައިވަރުާ

ާ ެގއްލިެގންދިޔަާ ދިރިއުޅުންާ މުޅިާ އެބަތިބި.ާާެގއްލިެގންދިޔަ،ާ ބަޔަކުާ އެތައްާ

މަސައްކަތްާާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ޙައްލެއްާ ދ އިމީާ އެފަރ ތްތަކަށްާ އެހީވެދީާ  1870އެފަރ ތްތަކަށްާ

ފަްއޓަިއެގންާާ ތެރޭަގއިާ ހިނދުކޮޅެްއެގާ ކުޑަާ ަވރަށްާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންާ އޭރުެގާ

ާާކުރިއަށްެގންދިޔަކަންާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި.ާސުނ މީއަށްފަހު

މުޅިާދުނިޔޭެގ،ާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާއިންޑިޔ ާކަނޑުެގާޖަޒީރ ާސަރަޙައްދުތަކ އިާއަދިާާ

ެގއްލުންާާ ވެެގންދިޔަާ ސަބަބުންާ ސުނ މީެގާ އެއީާ ސަރަޙައްދުތަކަށް،ާ ކޯސްޓްލައިންާ

ދުނިޔޭެގާ އަދިާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކުންނ ާ ބޮޑެތިާ ދުނިޔޭެގާ މޮނީޓަރކުރުމަށްޓަކައިާ  1875ބަލ ާ

މަސަ ޤައުމުތަކުންެވސްާ އދ.ވެސްާާއެހެންާ އްކަތްކުރަމުންދިޔަ.ާ

ރެޖިސްޓްރ އިންާާ ޚ އްޞަާ އަދިާ އެންޯވއީންނ ާ ޚ ްއޞަާ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ.ާ

ޙ ލަތްތަކަށާްާ އެފަދަާ ެގންދެިވ.ާ ބައްލަވަމުންާ ޚ އްޞަކުރަްއވަިއެގންވެސްާ މިކަމަށްާ

ބޮޑުާާ ވަރަށްާ އޮންނަާސަރުކ ރަކުންާ އޭރުާ ޤައުމުެގާ ދިޔައިމ ާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުެގާ

ޔަޤީންކުރަންާާއަ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ދެއްވ ނެ.ާ މިކަމުަގިއާ  1880ހައްމިޔަތުކަެމއްާ

ަވުގތަށްާ ޙ ލަތ ާ މައްސަލައިެގާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަދިވެސްާާ ރަށްތަކުަގއިާ އެއްބައިާ ޮގސްފައިާ ދިުގދެމިެގންާ މިކަންާ ބަލ އިރުަގއިާ

ނެާމަެގއްާނެތިާރައްޔިތުންނަށްާވ ނުވ ާާބޯހިޔ ވަހިކަމުެގާދ އިމީާޙިޔ ަވއްސަކަށްާދެވޭ

މިޮގތަށްާ ހަމަާ މަހުގައިވެސްާ ރަމަޟ ންާ މިއަންނަާ ކުރިމަތިވަމުންާ އަދިާ ނޭނިގާ

މިތަނުގައި.ާާ ފ ޅުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަާ ެއކަމުެގާ އޮތަތީވެސްާ  1885އުޅެންޖެހިފައިާ

މިމައްސަލަިއަގިއާާ ދަންނަވ ލަން،ާ މިހިނދުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ރަށެްއކަމުަގއިވ ާާފ ހަަގކޮށްފަިއވީނަ ތ.އަތޮޅުެގާ އަދިާ ކަނދޮޅުދޫާ ރ.ައތޮޅުާ މަވެސްާ

ުއސޫލެްއެގޮގތުން.ާާ ނިމިފައިާ އެމަސަްއކަތްތަްއވަނީާ އ ބ ދުކުރަްއވ ފަިއ.ާ ވިލިފުށިވަނީާ

ރަށްތަކުެގާާ މިވިދ ޅުވ ާ އޭގެއިތުރުންާ ދެން،ާ ހުންނ ނެ.ާ ދަތިތަކެއްާ ނަމަވެސް،ާ

ދަ އިޝ ރ ތްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމައްސަލައިަގއިާާމައްސަލަތަކަށްާ  1890ންނަވ ލ އިރުަގއިާ

ިމއަހަރުެގާާ ވިދ ޅުވިފަދައިން،ާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާދެންމެވެސްާ

ާާ 2009ާާާާކުރިއަށްމިދ  ހިމަނ ފައިވ ކަމަށްވ  ބަޖެޓުެގާ ައހަރުެގާ މިލިއަނ256ާާާްވަނަާ



 71 

ތީާގ ތްަގނޑަކަށްާާރުފިޔ ާބަޖެޓްކުރައްވ ފައިވ އިރުަގއިާމިހިނދ ާހަމައަށް،ާމިހ ރުާމިއޮ

ސަރުކ ރުނ1ާާާާްބަިއކުޅ2ާާާާައަހަރުެގާާ ައއުާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގސްފައި.ާ ބަޔަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ މިންވަރަކަށްތޯ،ާ ކޮންާ ސަމ ލުކަންދެނީާ  1895މިމަސައްކަތްތަކުަގއިާ

ސުވ ލުކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންޖެހޭާކިހިނެއްތޯާމިާޙަރަކ ތްާމިހ ރާުާ

މިމަސައްކަތުަގއިާތަކުލީފުތަކުންާރައްޔިތުންާދުރުކުރުމަށްޓަކައިާައުއާާާާކުރިއަށްމިދަނީ.

އެބަދޭތޯ.ާާ ެއއްޮގތްކުރެިވެގންާ ޕެރަލަލްކޮށްާ މިއ އިާ ވަޢުދުތަކ އިާ ސަރުކ ރުެގާ

ބަދަލުވެފައިއޮތްާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ އަހަމުންމިެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރީގަާ ހަމަަގއިމުެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާމަރުޙަލ އެއްަގއި.ާ ނޫންާ ސަރުކ ރަކުާ އޮތްާ  1900އިާ

މިތިބީކީ.ާމިސަރުކ ރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަމ ާހަވ ލުވުމުެގާކުރީަގއިާޔަޤީނުންވެސްާާ

ދެޮގތެއްާނުވ ޮގތަކަށްާދަްއކަމުންދިޔަާއެންމެާވަރުަގދަާއެއްާހަތިޔ ރަކަށްެވެގންދިޔަީއާާ

ހިޔ  ފަރ ތްތަކަށްާ ލިބިފައިވ ާ ެގއްލުންާ ކ ރިޘ ަގއިާ ދިނުމުެގާސުނ މީާ ވަހިކަންާ

ބޭބޭފުޅުންނަށް،ާާ ހަނދުމަފުޅުހުރިާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މައްޗަށް.ާ ވ ހަކަތަކުެގާ

ދީފިކަމުގައިވ ނަމަާާ ވެރިކަންާ ތިމަންނ މެންނަށްާ ވިދ ޅުިވާ ބޭބޭފުޅުންާ  1905ބައެއްާ

ސުނ މީާ ނުކުރ ނަމޭ،ާ ރެސްޓެްއާ މަޑުކޮށްނުލ ނަމޭ،ާ އެނދެއްަގއިާ ތިމަންނ މެންާ

ދަތިޙ ލު އެމީހުންނަށާްާމީހުންނަށްާ ނެރެ،ާ އެމީހުންާ ޓެންޓްތަކުންާ ޖެހިފައިތިބިާ ަގއިާ

ވަޢުދ ާާ އެްއކަލަާ ހަނދ ންތަކަކީާ ނަމަވެސް،ާ ނުދެނީސް.ާ ހިޔ ވަހިކަންާ ދ އިމީާ

މިފަދަާ މަޖުބޫރުވ ނެއޭ.ާ އެހެންޮގތެއްަގއިާ ނޫނީާ ނެތޭނޭާ އެހަނދ ންާ ހުވ ކުރ ނޭ،ާ

އަޑުހަރުކޮށް ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތައްާ ދައްކަންއެބަޖެހޭ.ާާާމަޖުބޫރުތަކުެގާ  1910މިހ ރުާ

ވަޢުދުތައްާ ސަބަބުންާ އައުމުެގާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ މައްސަލަތައްާ މިކަހަލަާ

މައްސަލަައކަށްެވެގންާާ ެއީއާ ދެއްކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ހަނދ ންކޮށްދިނުމުެގާ

ބަލަިއެގ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ފަރ ތްތަކުންާ ައޑުިއިވވަޑައިަގންނަވ ާ އެާ ންާާނުވ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ އޮތްޮގތް.ާ މީަގއިާ ެއއީާ ރަނަގޅުކުރެްއވުންާ މިކަންތައްތައްާ

ކުރީެގާާ އޭރުެގ،ާ ދަތުރުކުރީާ ދިވެހިރ އްޖެާ ފަހުަގއިާ ސުނ މީއަށްާ  1915ނޯޓުކޮށްލަންާ

ގ ތްަގނޑަކަށްާާ ސުނ މީއަށްފަހުާ ރައީސުންާ ދެާ މިާ ރައީސުން.ާ ދެާ އެމެރިކ ެގާ

ދުވަސްތެރޭ ދެއަހަރެއްހ ާ ނުވަތަާ ޒިޔ ރަތްކުރިާާދޮޅުއަހަރެއްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ަގއިާ

ހައިޞިއްޔަތުންާާ މަންދޫބުެގާ ޚ އްޞަާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މިސަރަޙައްދަށްާ ސުނ މީއަށްާ

ވިދ ޅުވެފައިޭވ،ާާ ވަޑަިއެގންފައިާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ދެބޭފުޅުންާ މިާ އދ.ެގ.ާ
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އެންމެ ތެރެއިންާ ޤައުމުތަކުެގާ ެގއްލުންލިބުނުާ ސުނ މީާ އޭރުަގއިާ  1920ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

އަދިާާ ދިވެހިރ އްޖެއޭ.ާ ޤައުމަކީާ ރިކަވަރީެވެގންދިޔަާ ސްޕީޑެްއަގއިާ އަވަސްާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރަށްވަނީާ ދިވެހިާ އޭރުެގާ އެސަބަބަށްޓަކައިާ

އެްއޗަކީާާ ދަންނަވަންމިއުޅޭާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުއަދ ކޮށްފައިކަންާ

ެއސަ ނުވަތަާ ނުކުރެއެކޭނޫންާ މަސަްއކަތެްއާ ެއކަންކޮށްާާމިސަރުކ ރަކުންާ ރުކ ރުންާ

މިންަގނޑުތަކެްއެގާާ ހ ޞިލުކުރެވުމުންދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫން.ާ  1925ނިންމ ލީއެކޭާ

މުހިންމު.ާ ވަރަށްާ ަގޑިއެްއަގިއާ މިކަހަލަާ ވ ހަކަދެއްކުންވެސްާ މައްޗަށްާ

ފެއްޓީވެސްާާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ސަރުކ ރުެގާ ހަވ ލުވިާ އަލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ހަރެްއެގާތެރޭަގއިާއޭރުެގާސަރުކ ރ ިއާއިނދިކޮޅުާފަރ ތެއްެގާާފ އިތުވެދިޔަާދެތިންާއަ

ޮގތުަގިއާާ ޓޫލްއެްއެގާ އިންސްޓޫލްމެންޓަލްާ އެންމެބޮޑުާ ހައިޞިއްޔަތުަގއިާ

ދަށާްާ ވަރަށްާ ތިބީާ ދިވެހިންާ ޙ ލަތު.ާ ސުނ މީެގާ އެކަްއޗަކީާ  1930ބޭނުންކުރަމުންދިޔަާ

ފަރ ތްތައް. ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ސަބަބުންާ ސުނ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާޙ ލަތެއްަގއިާ

ސުނ މާީާ ނޭނޭގނެާ މީހުންނަކަށްާ ތިބިާ ނިދ ފައިާ ދަށުަގއިާ ހިޔ ވަހިކަމުެގާ ެގެއއްެގާ

ޓެންޓްަގއިާތިބިާމީހުންެގާޙ ލު.ާމިއަދުވެސްާއެޙ ލަތުއޮތީާއެހެންކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ނޫން.ާ އޭރިޔ ައކަށްާ ވަކިާ ހުސްެއކަނިާ ެއބަެގންދަވ .ާ ވިދ ޅުވަމުންާ މެންބަރުންާ

އެހެންވީމ ،ާާާާނުނިމިހުރި އެހެން.ާ ހުރީާ ކަންތައްތައްާ ދިމ ލުގެވެސްާ  1935ހުރިހ ާ

ދެއްކެވުންާާ ހުވަފެންތައްާ ިމއެްއޗެހިތަކުެގާ ޓެންޓްތަކ އި،ާ ޯގތިތަކ އި،ާ ފްލެޓްތަކ އި،ާ

ކުރިއަށްއޮތްާ މިހިނދަށްާ މިހިނދުންާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ހުއްޓަވ ލައްވ ފައިާ

ދުަވސްކޮޅުާ ބ ކީާ މިއޮތްާ ދޭތެރޭަގއިާ ހަމަާރަމަޟ ންމަހ އިާ ތެރޭަގއިާސަރުކ ރުންާ ެގާ

ސުނ މީާާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ އުފައްދަަވިއެގން،ާ ޓ ސްކްފޯސްެއއްާ ޚ އްޞަާ

ާާ އަދި އެބައޮތްކަން.ާ ބައިވެސްާ މެނޭޖްމަންޓްެގާ ރަްއޔިތުންެގ16ާާާާޑިޒ ސްޓަރާ  1940ވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއހެންވީމ ،ާ އޮތްކަން.ާ މިކަމުަގއިާ ކޮމިޓީެވސްާ ޚ އްޞަާ މަޖިލިސްެގާ

މިހ ރުންާމިހ ރަށްާއެންމެާމުހިންމުކަމަކީާމިއީކަމ އި،ާާޮގވ ލަމޭާދިވެހިާސަ ރުކ ރަށްާ

މުހިންމާުާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ މިަވުގތަށްާ މިވަުގތުންާ މިކަންާ

ފުލެޓްތަކެއްާ އިންދަވަިއެގންނަމަެވސް،ާ އޮށްާ އަޙައްމިޔަތުކަމެއްދީެގންާ

ބޭރުން ފުލެޓްތަކެއްާ އެނޫންޮގތަކުންާ އަދިާ  1945ާއުފައްދަަވިއެގންނަމަވެސްާ

ހިޔ ވަހިކަމެްއާާ ދ އިމީާ ދެްއވަިއެގންނަމަވެސްާ ޯގތިާ ނުވަތަާ ެގންނަަވއިެގންނަމަެވސްާ
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މިމަޖިލީހުެގާ މިވަުގތުާ އަަވސްެވަގންނަން.ާ ދެއްވުމަށްާ އަޙުލުވެރިންނަށްާ މިރަށްތަކުެގާ

ާާ މެންބަރުން އޮތްކަމުެގ16ާާާާބައެއްާ ކޮމިޓީއެއްާ މިފަދަާ މަޖިލީހުގައިވެސްާ ވަނަާ

ައޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅ ލ ނަމޭ.ާާާވ ހަކަދެްއކީމަާ ކޮިމޓީއެްއާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަާ ހިތަށްއަރ ާ

އ ދެ،ާާ ުއޅުނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިސްޓްވެސްކޮށްެގންާ ކޮންެމވެސްވަރަކަށްާ  1950އެޮގތަށްާ

ކޮންމެވެސްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ލިސްޓެއްާ މިތަނުަގއިާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅު ތ އީދުކޮށްދެްއވުމަށް.ާ މިލިސްޓަށްާ މެންބަރަކުާ ވިސްނީާާޢިއްޒަތްތެރިާ ަގނޑުެވސްާ

ޕ ޓީތަކ އިާއަދިާމިާސުނ މީެގާއިފެކްޓެޑްާއޭރިޔ ތަކުެގާމެންބަރުންެގާފަރ ތުންވެސްާ

ާާ އ ދެ، ހޯދުން.ާ އެހީތެރިކަމެއްާ ޢިއްޒަތްތެރ1ާާާާިމިއަށްާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށިާ އެއީާ

ރަޝީދު.ާާ ރިޔ ޟްާ ރިޟ .ާާާާ-2މެންބަރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ  1955ާ-3ުގރައިދޫާ

މ ފަންނުާހުޅަނުގާާާާ-4ޙަމީދު.ާާهللاާންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދުއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ާާهللاާދ އިރ ެގާ އެީއާާާާ-5ޢަބްދުއްރަޙީމް. މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ

މ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމާްާާ-6هللا.ާޕީ.އޭެގާފަރ ތުން،ާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

7ާރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާމިާާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަާާ-7އިބްރ ހީމް.ާާ

ކުރިންާާ ވަކިވެލުުމެގާ ހަމައެހިނދުންާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަންާ  1960ބޭފުޅުންެގާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާކުރީެގާސަރުކ ރުންާާ

ދ އިމީާ ފަރ ތްތަކަށް،ާ ލިބުނުާ ެގއްލުންތައްާ ސުނ މީަގއިާ ހިޔ ވަހިކަންާ ދ އިމީާ

ާާހިޔ  ނިންމ ލުންއޮތީ ޕްރޮޖެކްޓްާ މުޅިާ ދެއްވުުމެގާ އަހަރުެގ2009ާާާާވަހިކަންާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާއަހަރުެގާޑިސެމްބަރުާމަހުެގ2009ާާާާނިންމުމަށް.ާއޭެގމ ނައަކީާހިނަގމުންމިދ 

ޢަޒުމެްއަގިއ31ާާާާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ނިންމުމުެގާ މިކަންތައްާ ނިޔަލަށްާ ދުވަހުެގާ  1965ވަނަާ

ދިާ ކަންދިމ ވިޮގތުންާ ނަމަެވސްާ އަހަރުެގާާތިއްބެވީ.ާ ފ އިތުވެދިޔަާ ބަދަލުާ ވެހިންެގާ

އޮކްޓޯބަރާާ ސަރުކ ރ28ާާާާުމަހުެގާ އޭރުެގާ ވޯޓުަގިއާ ބޭއްވިާ ދުވަހުާ ަވނަާ

ފެއްޓިެގންާާ އެހިސ ބުންާ ހަވ ލުކުރެްއވީ.ާ ސަރުކ ރަކ ާ އަުއާ ބަދަލުކޮށްލަވ ،ާ

އައުާ ބަލ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދިޔައީކަމަށްާ ެއޮގތުންާ ޒިންމ ތައްާ އެސަރުކ ރުެގާ

ނުވަތަާާސަރުކ ރަ ނުބައްލަވ ށޭާ ވެދިޔަތަންާ ހިތްވަރުމިދެނީާ އަޅުަގނޑުާ  1970ށްާ

އެހެންކަމެްއަގއިާއަޅުއްވ ފައިާއެްއކަލަާެގންުގޅުއްވ ާތިންާހަތިޔ ރުާނުެގންުގޅުްއވ ށޭ.ާާ

ާއަހަރ އި،ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލު،ާނުެގންުގޅުްއވ ..ާ.30ާއިޤްތިޞ ދ ،ާ

ާ
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ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1975 

ފުރުޞަތަށްާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެއްވިާ ކުރިއަށްަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާ ސަމ ލުވެވަޑައިެގންާ ާމިކަމަށްާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާާ
ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ ރިޔ ޟް،ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށިާ  1980ާރައީސް.ާ

ވަރަށްާާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާ މައްސަލައަކީާ ހުށަހެޅުއްިވާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޚ އްޞަކަމެއްދީެގންާއަޅުަގނޑުމެންާއެއަށްާސަމ ލުވ ންޖެހޭާމައްސަލަެއއް.ާސަބަބަކީާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ެވެގނ4ާާް އ އިލ ތައްާއަހަރުާ ތިބިާ ެގއްލުންލިބިފައިާ ސުނ މީަގއިާ ދިޔައިރުަގިއވެސްާ

ވަރަށްާާ އެކަމަށްޓަކައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ ތިބުންާ ޓެންޓްަގއިާ އަދިވެސްާ

ބޭފުޅުންާ ދ އިރ ެގާ އެބޭފުޅ ެގާ އެބޭފުޅ ،ާ ޚ އްޞަކޮށްާ  1985ހިތ މަކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ

އިޚް ދަތިތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ބޮޑު،ާ ވަރަށްާ ެގންދަނީ.ާމިކަމުަގއިާ ސ ޞްކުރަމުންާ

އެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުަގއިާކޮމިޓީއެއްާނަންަގވަިއެގން،ާމިކޮމިޓީއ އިާާ

ވަރަށްާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ުގޅިެގންާ ސަރުކ ރ އިާ

ކިާާއިސްކަމެއްދީެގންާކުރަންާޖެހިފައިވ ކަެމއް.ާއަދިާހަމަެއއ ެއކުަގއިާސުނ ީމަގއިާއެ

މިކަންކަމަށްާާ މަރ މ ތުކުރުމަށ އިާ ެގދޮރުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ  1990ދ އިރ ތަކުންާ

ހިމެނޭާ ެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާ ތަފ ތުާމައްސަލަތައްއުޅޭ.ާ ދިނުމުަގިއވެސްާ މިާފައިސ ާ

ިއވެމުންދޭ.ާ ައބަދުވެސްާ ޝަކުވ ތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދ އިރ ަގއިވެސްާ

މިހުރިހ ކަމެ ިމއަދުާއެހެންވީމ ،ާ ެގނައުމަކީާ ޙައްލެއްާ ައވަސްާ މިކަމަށްާ ބަލ ،ާ އްާ

އަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހިފައިވ ާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާއަދިާހަމައެހެންމެ،ާމިކަންާ

މި ެގނައުމަށްޓަކަިއާ ވިލިމ ފަންނުާނިންމުމަކަށްާ ދިރ ސ ކުރަންާ ބަލ ،ާ  1995ހުރިހ ކަމެއްާ

ހުށަހެޅުއް ނިހ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާދ އިރ ެގާ ހުށަހެޅުމަށްާ ވިާ

އެހެންކަމުންާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް.ާ ެއޮގތްާ ކޮމިޓީއަށްާ ނެިގފަިއވ ާ ެއާ ތ އީދުކުރަން.ާ

މަސައްކަތްާާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މިކަމަކީާ

ފައްޓަންޖެހޭނެާކަމަކަށްވ ތީާައޅުަގނޑުާމިކަުމަގއިާވަރަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

އެއްބ ރުލުންާ މިކަމަށްާ ތ އީދުކޮށްާ މިހަށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޒްާ  2000މިާ

ާދިނުމަށްާޮގވ ލަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ
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ާ

ާާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާވަނ65ާާާަ`.ާ

ދ އިރ ެގާާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ  ވިލުފުށީާ އ ދެ،ާ މައްސަލަާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ މިހ ރުާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

ުގޅޭޮގތުންާާ މައްސަލައ އިާ މިހުށަހަޅުއްވ ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޒްާ މެންބަރުާ  2005ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުހިންމާުާ މިާ ހިތ މައަކީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކައަކީާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާ

ންާވަރަށްާޢިއްޒަތްތެރިާބަެއއްާމެންބަރުންާމަލ މ ތުެގާރ ަގށ އިާާމައްސަލައ އިާުގޅޭޮގތު

ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ ދައްކަވ ކަމީާ ވ ހަކަފުޅުާ ރ ުގތަކަށްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ

މިކަމުަގިއާާ ރޫޙްާ މުޅިާ މިާ ދަްއކ ާ ވ ހަކަތައްާ މިފަދަާ އިންދުންާ އޮށްާ ފްލެޓްެގާ

 2004ާާ2010އް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާހެޔޮޮގތުަގއިާނުދ ކަމީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާކަމެ

ވަނަާދުވަހުާދިވެހިރ އްޖެާދުށްާހިތ މަވެރިާހ ދިސ އަކ26ާާާާީވަނަާއަހަރުާޑިސެމްބަރުާާ

ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރ ާ އެކަމ ާ ރައްޔިތުންެވސްާ ދިވެހިާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ތިބީާއެހެންނަމަވެސް،ާިމއަށްވުރެާބޮޑުާހިތ މައަކީާިމއަދުވެސްާކޮޅުފުށީެގާރަްއޔިތުންާާ

އަދިެވސްާާ ޙ ލުގައި،ާ ނިކަމެތިާ ދިމ ވިާ އެރައްޔިތުންނަށްާ އެދުވަހުާ ހަމަާ

 2015އެކަންކަމ އެކުަގއި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކުރީެގާސަރުކ ރުންވެސްާމަސަްއކަތްތަކެއްާާ

އ ދެ،ާާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ އޮތްކަމީާ ހައްލެއްނައިސްާ މިކަންކަމަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރި.ާ

ާާ ހިތުން ރައ16ާާްއަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަާާވަނަާ ސުނ މީއަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޔިތުންެގާ

އަހައްމިްއޔަތެއްދީެގންާކޮމިޓީެއއްާއުފެއްދި.ާކޮމިޓީެއއްާއުފަްއދ ާއެކޮމިޓީެގާފަރ ތުންާ

ސަރުކ ރުތަކުން،ާާ ހިތ މައަކީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރި.ާ މަސައްކަތްތަކެއްެވސްާ

 2020ާލިބިެގންވ ާބ ރުެގާކުރީެގާސަރުކ ރުވެސްާއަދިާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުވެސްާސަރުކ ރަށް

ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތަްއާނައްތ ލ ާއެކަންކަމުެގާާ މެދުަގިއވ ާ ބޭނުންކޮށްެގންާރައްޔިތުންެގާ

ެއކަންާ ބިނ ކޮށްާ އިމ ރ ތްތައްާ އެރަށްަގއިާ އެދޭޮގތަކަށްާ ބަޔަކުާ ިގނަާ އަލީަގއިާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ ސަރުކ ރަށް،ާ ވޭތުވެދިޔަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ެގންދިއުން.ާ

ާާ ބަލައިާވޭތުވެދިޔަ މަސްލަޙަތުކަމަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަރުކ ރުންާ

 2025ނުވަތަާވޭތުވެދިޔަާސަރުކ ރުންާމިދެންނެވިާކަންކަމުެގާއަލީގައިވެސްާއެާމިދެންނެިވާާ

މިހ ރުާާ މަޑިފުށީަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙައްލުނުކުރެިވފައި.ާ ވަނީާ ކަންތައްާ

ާާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލި ެގއ ިއ78ާާާާބޭޮގތުަގއިާައޅަންާހަމަޖެހިފައިވ 

ގެއަށްާސަރުކ ރަށްާލިބިފައިވ ާފައިސ ާއެބަހުރިކަމަށ78ާާާާްގެއަކަށ25ާާާާްއަދިާއިތުރުާާ
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ާާ ެގއަށްާއަބޫދ ބީާސަރުކ ރުންާފައިސ 78ާާާާެގއަށްާއ ދެ،25ާާާާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭ.ާއަދި

ާާލިބިފައިވ ކަމަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭ.ާއަދިާޗަ  29ާާ2030އިނ ާސަރުކ ރުން

ގެއަށްާފައިސ ާލިބުމުންާެއކަންާކުރިއަށްދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީ.ާާ

މެންބަރަކުވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިއަދުންާމިއަދަށްާބޭނުންވޭާމިދެންނެވިާޙ ލުގައިޖެހިފައިާތިބިާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާެގ ެއކަންތައްތައްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފޯރުކޮށްދޭން.ާ ވަސީލަތްާ ދޮރުެގާ

ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ނުެގންދެވޭކަމީާ ސްޕީޑެއްަގިއާ އަވަސްާ  2035ބޭނުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ ބޭނުންަވނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުހިންމު މިހާ  މެންބަރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާމަޖިލީހުެގާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައަކ އިާ

ކުރިއަށްނެރިާ ވ ދަެވރިކަންާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަޙުސްކުރ އިރުވެސްާ

އެއްބަޔަކުާއަނެްއާބަޔަކަށްާމަލ މ ތްކޮށް،ާެއއްބަޔަކުާއަނެއްބަޔަކަށްާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާާ

މަޑިފު ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްކުމަށްވުރެާ ވ ހަކަާ ނުކުރެވޭާ އަދިާާކަންކަންާ  2040ށީަގއ އިާ

ކޮންެމާާ އަދިާ އެއީާ ދެކިެގން.ާ ރައްޔިތުންކަމަށްާ ދިވެހިާ ތިބީާ ކޮޅުފުށީަގއިާ މ.އަތޮޅުާ

ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޔަކީާ ބަެއއްކަމުަގިއވިޔަސްާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ

ރައްޔިތުންކަުމަގއިާދެކިެގންާެއކަމަށްާޙައްލެއްާހޯދޭތޯާއަޅުަގނޑުމެންާހެޔޮނިޔަތުަގއިާާ

ކުރަންވީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިާމަޖިލީހުަގިއާވ ހަކަދަްއކަވ ާކޮންމެާމަސައްކަތް

އެާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ހެޔޮނިޔަތުަގއި.ާ ވ ހަކަދައްކަވަނީާ  2045މެންބަރަކުވެސްާ

ނިޔަތްާާ އެނޭގާ ެއބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަސްފުޅުތަކުންާ ބޭނުންކުރައްވ ާ

މަލ މ  ބޭނުންކުރަާރަނަގޅުނޫންކަން.ާ ބަސްތައްކަންާ ާއްވަނީ.ތުެގާ އެހެންވީމ ،ާާާ

އަޅުަގނޑުާއެދެނީާޚ އްޞަކޮށްާމިާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުވެސްާއެާމެންބަރަށްާއިތުރުާ

ވ ހަކައަކީާ ލިބިއްޖެނަމަާ މިރޫޙުަގިއާާާާ،ފުރުޞަތެއްާ ވިދ ޅުވެދެްއވަންާ މިމަޖިލީހުަގިއާ

ނައްތ ލ ާާ އުސޫލުާ ޕ ޓީާ ޕ ޓީތަކުެގާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންޮގސްާ  2050މިކަންާ

އަހަރުާާމިކަމުގައި މިައންނަާ 26ާާާާާާ،އަޅުަގނޑުމެންާ 2010ާާޑިސެމްބަރު އ ދެ، ާ.26ާާ

ާާ މިއެންމެންނަކަށ2009ާާާްޑިސެމްބަރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހޯދައިެގދޮ ކުރެވޭނެކަމެރުާ ނުކުރެވޭދިނުމަކީާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ .ާާްއކަމަށްާ

މި ައޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީާާއެހެންނަމަވެސްާ މިއަދަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުންާ ހުންާ

ާާ ކަނޑައަޅ މ ތޯޭއ 2010ާާާާޢަޒުމުާ އަހަރުެގ މ26ާާާާިވަނަާ ޖެހޭއިރުަގއިާ  2055ޑިސެްމބަރުާ
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ރަްއޔިތަކުާާ އެްއވެސްާ ެގއްލިފައިތިބިާ ެގދޮރުާ ސަބަބުންާ ސުނ މީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ހިތުންާާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހ އ16ާާިނުންހުންނ ނެކަމަށް.ާ ރައްޔިތުންެގާ ާވަނަާ

ާާމަޖިލީހުހންވެސް،ާާމިރައްޔިތުންެގާާ 16ާާާާޚ އްޞަކޮށް ާާމިރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހ އިާވަނަ

ލަދުަގންނަންޖެހޭނެކަމެއް ސަރުކ ރުންާ ާވެއިތުވެދިޔަާ ސުނ މީަގއިާާ މިހ ތަނަށްާ

 2060ތުވެދިޔަާާނިާވޭދޮރުާެގއްލިފައިާތިބިމީހުންާޓެންޓްަގއިާތިބުމަކީ.ާހުސްއެކަާާެގޙ ލުަގއިާ

ވޭ ރައްޔިތ16ާާުތުވެދިޔަާާސަރުކ ރެއްނޫން.ާ އެކަމ ވަނަާ މަޖިލިސްވެސްާ ާންެގާ

ކ ރަށ ިއާާސަރުާާ.ާއެހެންކަމ އެކުާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާދިވެހިކަމެއްާާޖެހޭނެލަދުަގންނަން

ނުބ ްއވ ާާ އުސޫލުާ ޕ ޓީެގާ މިކަމުަގއިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ

ާާަގނޑުމެންާއެންމެންާެއއްބ ރުއަޅު ށް،ާާއަނެއްބަޔަކަށްާމިކަންާދޫކޮލައިެގންާއެއްބަޔަކު

މިކަމ ުގޅޭޮގތު ެގންނަވ ާ މިކަމަށްާސަރުކ ރުންާ ނުބައްލަވ ާ އުސޫލުާ ޕ ޓީާ  2065ާންާ

ާާ ާާއެހީތެރިވެދީ ރައްޔިތުން، ާާހުރިހ ާ ހުރިހ ާާޙ ސުނ މީަގއި ތިބިާ ޖެހިފައިާ ލުަގއިާ

ރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައްޔިތުންނަށްާެގދޮރުާހޯދައިދޭންާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާކު

ާާ ވ ހަކަކޮރައީސް، ާާައޅުަގނޑުެގާ ކުރިންޅު ރަްއޔިތުންެގ16ާާާާާާނިންމ ލުމުެގާ ވަނަާ

އެކޮމިޓީެގާާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައިާ ކޮށްދެއްވިާ ކޮމިޓީންާ ސުނ މީާ މަޖިލީހުެގާ

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންނަށް  2070ާާއެއ އެކުާމިއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވ ާޙ ލުާއަދިާހަމަ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާއްެގާޢިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާވިލިފުށީާދ އިރާ 

ެގނެސްދެއްިވކަމަށްޓަކަިއާާ މިމަޖިލީހަށްާ އިތުރަށްާ މިމަްއސަލަާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޒްާ

ދަންނަވަމުންާާ ނިންމ ލ ނަން.ޝުކުރުާ ވ ހަކަކޮޅުާ ޝުކުރިއްޔ ާާާާއަޅުަގނޑުެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ2075 

ރަާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާާޝުކުރިއްޔ ާ ާއްޔިތުންެގާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާމައްސަލައަކީާވަރަށްވެސްާބޮޑ65ާާާާުަގވ އިދުެގާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ޖެހުނާީާލަންމައްސަލަެއއްޮގތުަގއިާބަލަިއަގންނަންޖެހޭާމައްސަލައެއް.ާއެހެންާމިދަންނަވ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅު ބައިނައަޅުަގނޑަކީވެސްާ ބައިކުޅަާ ވިލުަގނޑުެގާ ތ.އަތޮޅުާ ފުށްޓަށްާާމަވެސްާ

ޑިސެމްބ2004ާާަާާ،ނިސްބަތްވ  އަހަރުާ ާާވަނަާ ސުނ މީަގއ26ާާާިރު ދުވަހުާ  2080ަވނަާ

ދިޔައީޙ  ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހުނުއިރުާ އަތޮޅުެގާާތ.ާާލުަގއިާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަދ އިރ ެގ ެއޮގތުންާ ފ ހަަގކުރެިވފަތެރޭގައި.ާ އޭއިވޭށްާ ޢ ންމުާާ ާރުެގާ
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ލަތަށްާާންމުާޙ ލަތުާއަދިވެސްާކުރީެގާޙ ޢ ރައްޔިތުންެގާާލަތ އިާމިއަދުާއެރަށްރަށުެގާާޙ 

ފ ހަ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނުވ ކަން.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ރުޖޫޢަާ މިާ ާަގކޮށްލ ނީާ

އަޅުަގނ ެއޮގތުންާ ޕޮއިންޓެއް.ާ ޮއތްާ ފ ހަަގނުކޮށްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާާމައްސަލ ަގއިާ  2085ޑުާ

ދިޔަާދުަވސްތަކުަގއިާޓެންޓްތަކުަގއިާދިރިުއޅެންޖެހުމުެގާސަބަބުންާދިމ ވެފައިވ ާާތުވެވޭ

އެކަންތައްތަކަކަށްސިއް މައްސަލަތައް.ާ ހޯދިފަެއއްނެތް.ާާާާޙީާ ހައްލެއްާ އަދިެވސްާ

އަދިވެސްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާެއންމެާބ ރުަގދަކޮށްާހުމުެގާރޯގ އެއްާފެތުރޭކަމަށްވަންޏ ާާ

ާަގޅަށްާިމމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިަގއި.ާއެކަންާވަރަށްާރަނފެތުރެމުންދ ނީާޓެންޓްތަކު

 2090ިގލަްއވ ނެ.ާޗިކަންުގންޔ އޭާމިކިޔ ާބ ވަތްާރ އްޖޭެގާއެހެންާާނމެންބަރުންނަށްވެސްާއެ

ާާ މަހުެގ އޭޕްރީލްާ މިއަރުެގާ ދިޔަިއރުަގއިާ ނެތިެގންާ ދުވަހ 26ާާާހިސ ބުތަކުންާ ވަނަާ

ބުރުނީަގއިާ ތ.އަތޮޅުާ ދިޔަީއާ އެކަންާ ވަރުަގދައަށްާާާާހިސ ބަށްވެސްާ ވަރަށްާ ހަމަާ

އެރަށުެގާާ ެއކަުމެގާސަބަބުންާ ފެތުރެމުން.ާ ދިރިއުޅޭާޓެންޓްތަކުަގއިާ މީހުންާ ވިލިފުށީާ

ެގއްލުންތަކުެގާާ ޖިސްމ ނީާ އަދިާ ެގއްލުމ އިާ ނަފްސ ނީާ ލިބިފައިވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ާާ ާާބަދަލުާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުެމން ާާމިޮގތަށް ާާބަޙުސްކޮށްެގންެވސް  2095.ާާހޯދައިދެވޭނީއަދި

މިއަދުެގާ ހޯދަންޖެހޭ.ާ ހައްލެްއާ އަަވސްާ ވަރަށްާ ިމކަމަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ކޮންމެެވސްވަރަކަށް ޒިންމ ވެސްާ އެކަުމެގާ އަޅުަގނޑުާާާާސަރުކ ރުންާ ނަގ ނެކަމަށްާ

ޖެހުނީާއުއް މިދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ސުނ މ2004ާާާީާާާމީދުކުރަން.ާ އަހަރުާ ވަނަާ

ެއޑްވ ންޓޭޖެއްކ ރިޘ  ޕޮލިޓިކަލްާ މިއަދުެގާާަގއިާ ނަަގިއެގންާ މައިލޭޖެްއާ ނުވަތަާ ާ

އެޒިންމ ާާސަރުކ ރު އެހެންީވމ ،ާ ހަވ ލުވެފައި.ާ ހިންުގމ ާ މިޤައުމުާ ދަށުންާާވަނީާ  2100ެގާ

ޤަބޫލުކުރާ  އެކަުމގައިޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ އަދުެގާ ާާ ޒިންމ ާާ

ރަނަގޅު އެކަންތައްތަްއާ އަޅުަގކުރުމަށްޓަކަިއ،ާާއުފުލަންޖެހޭނެ.ާ ނޑުާާކޮންމެހެންާ

އެކަންވެސްާާވޭާާމިދައްކަނީކީ ނޫނޭ.ާ އޮތީކީާ ނުކޮށްދީާ މިކަންާ ސަރުކ ރުންާ ތުވެދިޔަާ

ާ ޯގތިެގދޮރުެގާ މީހުންނަށްާ ލިބެންޖެހޭާ ޯގތިެގދޮރުާ ހޯދައިދިނުމުެގާކޮށްދީފައިާ

ާާެއޮގތުންާވިލުމަސައްކަތްތަކެއްާކޮށްދިން.ާާ  2105ެގއ އިާއަދިާޭއެގާއިތުރުނ250ާާާްފުށީަގއި

74ާާާާ ާާއަޅައިދިންާެގއެއް ހައަާކަން ބަހައްޓަންނޅުަގނޑުމެންާ ހަމާަާދ ންާ އަދިާ ޖެހޭނެ.ާ

ގއ. ނިލަންދޫއެއ އެކުާ ާާާާ،ދ ންދޫ،ާ ވިލިިގލީަގއި އަދިވެސްާ ޭގެގ298ާާާާމ މެންދޫާ

ހި ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާނޕްރޮޖެކްޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގމުންދ ކަންވެސްާ

އަޅުަގނޑުޖެހޭނެ ދުވަސްވަރެއްާ ދަތިާ އިޤްތިޞ ދީާ މިއަދުާ އެކަމުާ މެންެގާާ.ާ
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ޤައުމުތަކުެގާ ެއހެނިހެންާ ެއކަމަކުެވސްާ ައިއސްފައި.ާ މިއޮތީާ  2110ކުރިމައްޗަށްާ

ދާޭާ ފަރ ތްތަކުންާ އެހެނިހެންާ ޖަމ ޢަތްތަކ އިާ ރެޑްކްރެސެންޓްާ އަދިާ ރެޑްކްރޮސްއ އިާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރެެވމުންދ ކަންާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަށުންާ އެހީެގާ ދީލަތިާ

މީެގކުރިން މިކަންާ އޭރުެގާާފ ހަަގކުރަން.ާ ސަރުކ ރުން.ާ ވޭތުވެދިޔަާ ކޮށްދީފައިވަނީާ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އިންނެވިާ ޮގތުަގއިާ މިނިސްޓަރުެގާ ފިނޭންސްާ

 2115މެންބަރުާވަރަށްާައވަދިނެތިާެއކަމުަގިއާއުޅުްއވިކަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަން.ާާ

ޯއވަރސީކުރުމަށްޓަކައި މިކަންތައްތައްާ އެއ އެްއކުާ ހަމަާ މިހ ރާުާއަދިާ މަޖިލީހުންާ ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާކޮމިޓީަގއިާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނާީާ

އެމަސަްއކަތްކުރ ނެ،ާާ ޒިންމ އުފުލަިއެގންާ އެކަމުެގާ ޤ ބިލު،ާ އެކަންކުރެވޭނެވަރުެގާ

މަތީންާާމީެގކުރިންާއެކަމުެގާތަޖުރިބ ހުރިާބޭފުޅުންކޮޅެްއާޭއެގތެރެއަށްާލެވޭތޯ.ާިމޮގތުެގ

ދ އިރ ެގާާ މުލަކުާ ހުށަހަޅ ލަން،ާ ތިބުމަށްާ ެއކޮމިޓީަގއިާ ކޮމިޓީެއްއަގިއ،ާ  2120އަޅުަގނޑުާ

ޢަބްދުާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާهللا ހިންނަވަރުާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާ ޔ މީންާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލުފުށީާ ޞ ލިޙް،ާ މުޙަންމަދުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރިޔ  މެންބަރުާ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ ރަޝީދު،ާ ޒްާ

މުޙަންމަދުާޒުބެއިރު،ާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް،ާ

މަނިކު،ާާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  2125ވިލިމ ފަންނުާ

.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް

އެކަންތައްތަކުަގިއާާ ސަރުކ ރަށްާ ނުވަތަާ ޯއވަރސީކުރަންާ ކަމެއްާ މިފަދަާ

ލަފ ދިނުމަށްވިޔަސްާއަދިާސަރުކ ރ އިާުގޅިެގންާމަސަްއކަތްކުރުމުެގާނިޔަތުަގިއވިޔަސްާާ

ެއކޮމިޓީާާ ޮގތުަގއިާ ކޮމިޓީެއްއެގާ ބައްޓަންކުރ ާ މަސައްކަތްާ ކޮންމެޮގތަކަށްާ

ބޭފުޅުންކޮޅެްއެގާާއޮތްކަމުގަާ ހުނަރުވެރިާ ޤ ބިލުާ މިކަމަށްާ ބޭފުޅުންނަކީާ މިާ  2130ިއވިޔަސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހަޅ ލީ.ާ ނަންތައްާ މިބޭފުޅުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގިއވ ތީވެާ

މިހުށަހަޅ ލިާކޮމިޓީއަށްާ މެންބަރަކުާއަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާކޮންމެވެސްާއެއްާ

ުއއްމީދުކުރަމުން ކުރުކޮށްލ ފަިއާާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ާ

 އިށީނދެލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ2135 

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާރައީސް.ާތ.އަތޮޅުާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
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ވަރަށްބޮާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާޢަލީާޢ ރިފް ހަމަާ މައްސަލަައކީާ މިވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ރަޝީދުާ ޤައުީމާރިޔ ޒްާ ޑުާ

މައްސަލަެއއް.ާޤައުމީާމަސްލަޙަތެއްވެސްާީމަގއިާއޮތްކަެމއް.ާތެދުފުޅެއް،ާޑިސެމްބަރުާާ

ވަނަާދުވަހަކީާަވރަށްާހިތ މަވެރިާދުވަހެއް.ާައޅުަގނޑެއްާމިާމަންޒަރެއ26ާާ،2004ާާާާް

 2140ނުއެއްާދެކެން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެހެންނަމަވެސްާމިކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއޭރުާއޮތްާ

ެއހިސ ބުންވެސްާވަރަށްާާސަރުކ ރުެގ ތިބީމަާ ބޭރުަގއިާ ރ އްޖެއިންާ ާމަސަްއކަތެްއަގއިާ

އެހީާާ ފ ޑުފ ޑުެގާ އެކިާ ރ އްޖެއަށްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ހޯދައިދޭން.ާސަބަބަކީ،ާމިކަމަކީާރ އްޖެއަށްާދިމ ވިާއެންމެާހިތ މަވެރިާއެއްާހ ދިސ .ާާ

ާާ ޒަމ ނެއްވަންދެން އެތައްާ ބަޔަކުާ ފައިސ އ އިާއެތައްާ މަސައްކަތުެގާ ބުރަާ ކުރިާ

އެއްޗެއް،ާާ މުހިންމުާ މ ާ އެއަށްވުރެާ ޭއގެއިތުރުންާ ެގްއލިާ ެއްއޗެްއާ އެތައްާ  2145މުދަލ އިާ

އެތައްާދިވެހިާރަްއޔިތުންނެއްާމިކަމުަގއިާމިހ ދިސ ަގއިާނެތިެގންާޮގސްފައިވޭ.ާއެީއާާ

ާާ މިހ ރު ދިމ ވި.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދުވަހެއްާ ހިތ މަވެރިާ އަހަރުާވަނ5ާާަވަރަށްާ ާ

ބޯހިޔ ވަހިކަންާާ މީހުންނަށްާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ އެހ ދިސ ަގިއާ ހަމަވ ންދ އިރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ހިތ މައެކޭާ ޤައުީމާ ހިތ މައެކޭ،ާ ބޮޑުާ ވަރަށްެވސްާ ހަމަާ ލިބިފައިނުވ ކަމީާ

 2150ދަންނަވ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަހަލަާކަންތައްތަކުަގއިާމިމަޖިލިސްވެސްާސިޔ ސީާާ

މިތ ާކަންކަމުންާއެއްކިބ ވެ ިމމަސައްކަތްކުރަންާ ދެކިާ ޮގތުަގއިާ ޤަުއމީާކަމެއްެގާ ތިބެާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރޫޙަށްާ އެާ ވ ހަކައަށްާ މިދެކެވޭާ

އެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެވވުނުާމަސަްއކަތެްއކޮށްެގންާސަރުކ ރަށްާެއއްބ ރުލުންާ

ބޭބޭ ެއންޖީއޯސްތަކަށ އިާ އެހެންވެސްާ އަދިާ އަދިާދީެގންާ ުގޅައިެގންވެސްާ ފުޅުންނ ާ

 2155ރ އްޖެއިންާބޭރުންާއެކިާފ ޑުފ ޑުާއެހީާހޯދޭތޯެވސްާމިާމަޖިލިސްާމެދުވެރިެވެގންވެސްާާ

ސަރުކ ރަށްާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދީެގންާމިކަންވޭތޯާބަލަން.ާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުާ

ބަޔ ންކުރަްއވ  އެބަޮއތްާ މައްސަލ ަގއިާ މިާ ފ ހަަގކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ފަިއާާކަމެއް.ާ

ދެރަށެއްެގާވ ހަކަ.ާތ.އަތޮޅުާަމޑިފުއްޓ އިާކޮޅުފުށި.ާމިއަހަރުެގާބަޖެޓްަގއިާއެާދެރަށްާާ

ާ 256ާބިނ ކުރުމަށްާ ބަޖެޓްަގިއާާާ އެބައޮތްާ ވ ހަކަާ ރުފިޔ އެްއެގާ މިލިޔަންާ

ާާ  2160ވަރަކަށ5ާާާާްހ މަކޮށްފައިވ ކަމަށްާއެބައޮތްާމީަގިއާބުނެފައި.ާއެހެންވީމަ،ާބ ކީާމިއޮތް

ާ އަވަހަކަށްާާމަސްދުވަސްތެރޭަގއިާ ވީހ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަމަެވސްާ

ާާ މަސްދުވަސްތެރޭަގއިާދެާރަށ5ާާާްއެކަންކޮށްެގންާއަޅުަގނޑަކަށްާދެންާނޭނެގާދެން

ހުރިހ ާ ެވވުނުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނ ދިރުކަމެއް.ާ ަވރަށްާ ެއއީާ ނިންމ ލެވިދ ނެކަމެއް.ާ
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ާ އެމީހުންނަށްާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާމަސައްކަތެްއކޮށްެގންާ

ތަންތަނުަގއިާ އެކިާ ރ އްޖޭެގާ އިތުރުންެވސްާ ޭއެގާ ެއޮގތުންާ  2165ހޯދައިދޭން.ާ

މައްސަލަާ ފަިއސ ބެހުމުެގާ އޭެގތެރޭަގއިާ އެބަހުރި.ާ ރަށްތަްއާ ހުރިާ ެގއްލުންލިބިފައިާ

ހުރިާރަށްތައްވެސްާއެބަހުރި.ާެއހުރިހ ާމައްސަލަތަކެއްާއެްއކޮށްެގންާމިތަނުންާމިނެޭގާ

ނަަގއިާ މައްސަލަތަކެްއާާކޮމިޓީއެްއާ އެހުރިހ ާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެގންާ

ހއ.ފިއްލަދޫއ ިއާާހަ އެޮގތުންާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އްލުކޮށްދޭންާ

 2170ހއ.ވަށަފަރަކީވެސްާހަމަާފައިސ ެގާމައްސަލަާޖެހިފައިާހުރިާތަންތަން.ާއެހެންވީމ ،ާ

ބި ބަލައިާ ހޯދައިާ ރަށްރަށެއްާ ހުރިހ ާ މިކަހަލަާ ރަށެއް،ާ ދ އިރ ެގާާމިހުރިހ ާ ލެތްދޫާ

ެއއްކޮށްާާ މައްސަލަެއއްާ ހުރިހ ާ މިކަހަލަާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ސަރުކ ރަށްާާ ދެކިާ ޮގތުަގިއެވސްާ ޒިންމ އެްއެގާ މިމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާއެއްބ ރުލުންާދީެގންާމިކަންާޙައްލުކުރެވޭތޯާބަލަންާވަރަށްާ

ދެންާމުހިންމުކަމެއްެގ ެގންދަންޖެހޭ.ާ ކުރިއަށްާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2175ޮގތުަގއިާ

ެގދޮރުެގާާ ރ އްޖޭެގާ ކ ރިޘ އަކުނޫން،ާ ސުނ މީާ ހަމައެކަނިާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

ދަތިކަންާހުރިާބައެއްާރަށްރަށްާއެބަހުރި.ާވަރަށްާދަތީަގއިާުއޅޭާރަށެއްާއަޅުަގނޑުެގާާ

އެމީހުން މ ވައިދޫައކީވެސް.ާ ހިމެނޭާ ނިޒ ުމެގާާދ އިރ ަގއިާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ ވެސްާ

އެތަްއާާ އެތައްާ ދެކެވޭތ ާ ވ ހަކަާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރަށްާ ދަށުންާ

ައވަހަކަށްާާ ވީހ ވެސްާ މައްސަލަތައްވެސްާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ  2180ޒަމ ނެއްެވއްޖެ.ާ

ާޙައްލުކޮށްދެްއވަންާައޅުަގނޑުާމިމަޖިލީހުެގާއެހީތެރިކަމަށްާއެދެން.ާއަދިާސަރުކ ރަށްާ

ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ިމކަހަލަާ ެއއްބ ެވެގންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ެގންާ

ދ އިމީޮގތުނާްާ އެންމެންނަށްާ ފޯރ ފައިވ ާ ދަތިކަންާ ބޯހިޔ ވަހިކަުމެގާ ރަށްރަށެއްަގއިާ

އެމީހުންނަށްާބޯހިޔ ވަހިކަންާލިބޭނެޮގތަށްާނިންމަންާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ކަމެއްާކުރަނާްާ

އެބަޖެހޭ ތ އީދުކުރ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިަމއްސަލައަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.2185 

ޢިްއޒަތެތްރިާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ދެންމެއަކުާ ޙ ލުާ

ޢަބްދުއްރަޙީމްާހުށަހެޅުއްވިާކޮމިޓީއަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ނަންގަާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ެވސްާ ެއކޮމިޓީާ ުގޅިެގންާާއެހެންވީމ ،ާ ސަރުކ ރ އިާ ަވއިެގންާ

މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިާ މިމަސައްކަތްކޮށްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޙ ލުާ ތ ޢީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މަސައްކަތަށްާ ކުރެވޭާ ހޯދައިދޭންާ  2190ބޯހިޔ ވަހިކަންާ
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ނަމަވެސްާ ދަންނަވަިއެގންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހާ  މިމަޖިލީހުގެާ މަނިކުފ ނުވެސްާ

ދަންނަވަން.ާާއެންމެން އެދިާ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްާ މިމައްސަލަާ ކިޔައިެގންާ އެކައްޗެއްާ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 2195ާ`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާކުޑަހުަވދޫާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާއ މިރުާ ހުށ65ާާަމެންބަރު ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ުގޅޭޮގތުންާާވަނަާ މަްއސަލައ ިއާ ހަޅ ފައިވ ާ

ެގނެސްދިނުމަށްޓަކަިއާާ މިކަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާ ވަރަށްާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ އަޅުަގނޑުާ

ޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހަމަާވަރަށްބޮޑުވެފަިއވ ާާ

މައިަގނޑުާމަ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2200އްސަލަެއއްކަމަށްާ

ވ ހަކަތަްއާދަްއކަަވއިފި.ާއެހެންވީމ ،ާމ ދިުގާވ ހަކަެއއްާއަޅުަގނޑުާމިކަމަށްާދަްއކަންާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހިތ މައ އެކުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުދެކެން.ާ އޮތްކަމަށްާ

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސަރުކ ރ ިއާބައެއްާ ކުރީެގާ ފ ހަަގކުރަްއަވއިފިާ މިތަނުަގއިާ ންބަރުންާ

ކަންކަންާ ރަނަގޅުާ ނިންމ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ކުރީެގާ ސަރުކ ރުެގ،ާ މިހ ރުެގާ

 2205ކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންވެސްާމިކަންކަމަށްާއެއްބ ރުލުންާާ

ސަ މިއަދުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ރުކ ރުންެވސްާދީެގންކުރުމަކީާ

ދަންނަވަންާާ ހިތ މައ ެއއްކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ވިސްނަވ ނެކަމެއްހެން.ާ

މިޖެހޭާއެއްޗަކީ،ާައޅުަގނޑުމެންާހިމެނޭާދ އިރ ،ާވ ނީެގާރަްއޔިތުންނަކީވެސްާމިހ ރުާ

އޮތްާާ ކައިރީަގއިާ ހަމަާ ދިރިއުޅެމުންދ ބަެއއް.ާ އެތަނުަގއިާ ޙ ލުަގިއާ ނިކަމެތިާ ވަރަށްާ

މަޝްރޫޢުތައާްާކުޑަހުވަދޫާ ތަފ ތުާ ތަފ ތުާ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ  2210އަށްާ

ފޯރުކޮށްދީފައި.ާާ ޚަބަރުތައްާ ޮގތްޮގތަށްވަނީާ އެކިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހިނަގމުންދ ކަންާ

ައޅުަގނޑުާާ ެއކްޓިވިސްޓުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބައެއްާ އެތަނުަގއިތިބޭާ ހަމައެއ ުގޅިެގންާ

ެއކްޓިވިސްޓުން އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބައެއްާ ބުނަމުންދޭާދަންނަވ ނީާ އެބަާ މިހ ރުެވސްާ ާ

ވަކިބަޔަކުާފިޔަަވއިާއެހެންބަޔަކުާއެތަނަށްާބަދަލުކުރުމުެގާކަންތައްާނުކުރެވޭނެކަމަށް.ާާ

ެގންުގޅުއްވ ނެާާ ސަރުކ ރަކުންާ ކެރޭާ ދަންނަވަންާ ޔަޤީންކަމ އެކުާ ހަމަާ  2215އަޅުަގނޑަށްާ

އެ ދޭާ ބަސްތަކެްއވެސްާ މިކަހަލަެގާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއީ.ާ ބަާވިސްނުމެއްނޫންކަންާ

އަލިއަޅުވ ލަންާ މިނުކުތ އަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުެގާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ އިްއވަމުން.ާ
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ވ ހަކަދަްއކަނީާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްޒ ެގާވ ހަކަަގިއާވަރަށްާާ

ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ިމއީާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުވ ލައިފި.ާ އަލިާ މިކަމަށްާ ފުރިހަމަކޮށްާ

އަާ ވ ހަކަާާތ އީދުކުރަމޭ.ާ ސަރުކ ރުެގާ ޮއތްާ ކުރީަގއިާ މިހ ރުާ ހިނގ ށޭާ  2220ޅުަގނޑުމެންާ

ނުދައްކ ާކުރީެގާސަރުކ ރުންެވސްާކޮށްފައިާހުރިާކަންތައްތަްއާއެހިސ ބުންާފެށިެގންާ

އެކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާކަންތައްތައްކަމަށްާާ

ންާއަޅުަގނޑުމެންާެއްއާރޫޙެއްަގއިާޕ ޓީާރޫޙުާވ ނަމަާއެކަންާއެހުރިާހިސ ބުންފެށިެގ

ހިތ މައ އެކުާާ ވަރަށްާ ކުރަން.ާ މަސަްއކަތްާ މިކަމުަގއިާ ދޫކޮށްލ ފައިާ މިތަނުަގއިާ

ބަެއއްާާ ދ އިރ ަގއިާ ހިެމނޭާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މިހ ރުވެސްާ އިނޭގތޯާ  2225ދަންނަވަންާ

އެ ދެމުން.ާ ިއންޒ ރުާ އެބަދޭާ އެކިޮގތްޮގތަށްާ މިހ ރުވެސްާ އީާާމުވަްއޒަފުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ އެހެންާ ހުރީތީވެ.ާ ކޮށްފައިާ ކަންތައްތަްއާ ވަކިޮގތަކަށްާ

ތިބިާ މަސައްކަތްކުރަންާ އޮފީސްތަކުަގއިާ ރަށުާ ރަށްރަށުެގާ ވ ހަކަައކީާ

އަންަގަވިއާާ ސަރުކ ރުންާ ުގޅިެގންާ ސަރުކ ރ އިާ މިައދުެގާ ހަމަާ އެންމެންނަކީވެސްާ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަ މެނިފެސްޓޯާ މަސައްކަތްތައްާސަރުކ ރުެގާ ހުރިާ ެއކުރަންާ  2230ކައިާ

ކ ރިޘ އ ާ ސުނ މީާ އެހެންވީމ ،ާ ފަރ ތްތަކޭ.ާ ތިބިާ އެހީތެރިވ ންާ ކޮށްދިނުމުަގއިާ

އެފަރ ތްތަކުންވެސްާާ ހަަމގައިުމވެސްާ މަޝްރޫޢުތަކަކީވެސްާ މިހިންގ ާ ުގޅިެގންާ

މިކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންކަމެއްނޫނޭ.ާ ހަދ ނެާ އިނދިކޮޅުާ އެކަންކަުމަގއިާ

އެކަްއޗެްއާާކުރުމުަގ އެންމެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިާ

ކޮންމެހެނާްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިއަދުާ މަސަްއކަތްކުރުަމކީާ  2235ކިޔަިއެގންާ

މިބިލު،ާާ އަދިާ މެންބަރުން،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ މިތަނުންާ މުހިންމުކަމެއްކަން.ާ

ާާ ވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގިއ16ާާާމައްސަލަިއަގިއވެސްާފ ހަަގކޮށްފައިވޭާކުރީަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ މިތަނުަގއިާ ވ ކަމަށް.ާ ކޮމިޓީއެްއާ ޚ އްޞަާ މިކަމަށްާ

ވ ހަކަދެްއކިއްޖެާކޮމިޓީެއއްާނެުގމަށްޓަކަިއ.ާދެންާައޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ

ެގއްލުންާ ކ ރިޘ ަގއިާ ސުނ މީާ ކުރިެގާ ފެށިެގންދ އިރުަގއިާ މިމަޖިލިސްާ  2240މިހ ރުާ

ބިފައިވ ާރަށްތަކަށްާޭއެގާފުރިހަމަާޒ ތުންާނުވަތަާޙ ލުަގިއާޖެހިފައިވ ާމީހުންނަށާްާލި

ރައްޔިތުންާ ހުރިހ ާ ދިެވހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދެިވވ ކަންާ ފޯރުކޮށްާ އެކަންކަންާ

ދުވަހުންސުރެއްފެށިެގންާާ އެންމެފުރަތަމަާ މިމަޖިލީހުގައިވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ހިނދުާ

ކޮިމޓީއެއް އެާ އަޅުަގނޑަށްާާާާއަޅުަގނޑުނެންނަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމީާ އުފެދިފައިާ
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ހުރިހ ާާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2245ހީވަނީާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ނެކަމެއްކަންނޭނެގ.ާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރައްޔި އަަވހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ މިކަންާ ދަންނަވަމޭާ އ ދޭހ އެކުާ ހަމަާ ތުންނަށް،ާވަރަށްާ

މިކަމުަގއިާޙ ލުަގއިާޖެހިފައިާތިބިާފަރ ތްތަކަށްާވަކިާދިމ ލެއްާނުބަލ ާހަމަާހުރިހ ާާ

ައވަހަކަށްާާ ވީހ ވެސްާ ކޮށްދީާ މިކަންާ އުސޫލަކުންާ ހަމަހަމަާ ދިމ ލަކަށްވެސްާ

އެއްބ ރުލުންާާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ  2250މިމަސައްކަތްާ

އެއްބ ރުލުންާދީެގންާމިމަސައްކަތްާނިންމ ލުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާާދީެގންާމިކަމަށްޓަކައި

ހިމެނާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކޮމިޓީަގއިާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

އުންމީދުކޮށްާާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދޭނެކަމަށްާ ހަމަާ މަސަްއކަތްތަްއވެސްާ ދ އިރ ެގާ

ފުރު ދެއްިވާ ދަންނަވ ލަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްބޮޑަށްާާއެވ ހަކަވެސްާ ޞަތަށްޓަކައިާ

 2255ާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

ރައްޔިތުންގެާާޢަލީދ އިރ ެގާމެންބަރުާމިލަންދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާރިޟ  ަގވ އިދުެގ 65ާާާާމަޖިލީހުެގާ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ 26ާާަވނަާ

ާާ ނެތ2004ާާާާިޑިސެމްބަރު ެގދޮރުާ ުގޅިެގންާ ކ ރިޘ އ އިާ ސުނ މީާ ކުރިމަތިވިާ ދުވަހުާ

އަޅުަގނޑުާާ މައްސަލައ ބެހޭޮގތުންާ ދިމ ވެފައިވ ާ މީހުންނަށްާ ޖެހުނުާ  2260ޙ ލުަގއިާ

ާ ގ ތްގަޑަކަށްާ ފ އިތުވެދިޔަާ 5ާދަންނަވ ލަންއޮތީ،ާ ދުވަސްީވއިރުާާާ އަހަރެއްހ ާ

މީާބޮޑުާމައްސަލައެކޭ.ާާމިމައްސަލައަށްާހައްލެއްާނަިއސްާއޮތުމަކީާއަސްލުަގއިާޤައުާ

އެކަމަކ ބެހޭޮގތުންާާ ެގނެސްެގންާ ސަމ ލުކަމަށްާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ މިއީާ

ާާ ބަޖެޓްަގއި 256ާާވ ހަކަދަްއކަމުންދ ާމައްސަލައެްއ.ާކަންމިހެންާއޮތްއިރުާމިއަހަރުެގާ

ާާ ރުފިޔ  ައޅުަގނޑ2009ާާާާުމިލިއަންާ ހިމެނިފައިވ އިރު،ާ ބަޖެޓްަގއިާ އަހަރުެގާ  2265ވަނަާ

ހަެއއްކަާާހިތަށްއަ ނުވަތަާ ަމސްާ އަށެއްކަާ ގ ތްަގޑަކަށްާ ދުވަސްވީިއރު،ާ މިހ ާ ރަނީާ

މަސްދުވަސްާފ އިތުެވެގންދިޔަިއރުާމިމައްސަލައަށްާޢަމަލީާސިފައެއްާނައިސްސަާއޮތީާާ

ކޮންާ މަސައްކަތްކުރަްއވަނީާ މިހ ރުާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އަދިާ ކިހިނެއްެވެގންތޯއޭ.ާ

މިހ  ައކުންާ ެއއިދ ރ ާ ހިސ ބުާާއިދ ރ އަކުންތޯއޭ.ާ އޮތްާ ގޮއްސަާ މިމަސައްކަތްތަްއާ ރުާ

އިތުރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮޅުންފިލުވައިދެއްަވއިފިކަމަށްވަންޏ ާ  2270މިމަޖިލީހަށްާ

ސުނ މާީާ ދެންާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ފުރިހަމަާ މިކަމުަގއިާ ވ ހަކަެއއްާ
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އަ ބޯހިޔ ވަހިކަމ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޖެހިފަިއވ ާ ޙ ލުަގއިާ ސިއްޙީާާކ ރިޘ ަގއިާ ދިާ

ވަރަށްބޮޑުާާ މިާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކަހަލަާ އަދިާ ފަރުވ އ އިާ

ވިލިފުށާީާ މިއަދުާ ފެންނަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ މައްސަލަެއއްކަމަށްާ

ބޮޑުާ ހަމަޤައުމީާ މިމައްސަލައަކީާ ހުށަހެޅުއްވިޮގތަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2275ދ އިރ ެގާ

ޮގތުގަާ މިމަޖިލީހުނާްާމައްސަލަެއއްެގާ ދީެގންާ ސަމ ލުކަންާ އިތުރަށްާ މިމަޖިލީހުންާ އިާ

ދިރ ސ ކޮށްާ ބަލައިާ މިމައްސަލަާ ައވަހަކަށްާ ވީއެންމެާ ނަަގއިެގންާ ކޮމިޓީެއއްާ އިތުރުާ

މަޖިލީހުންާ މިަމސައްކަތްތައްާ ލިބިެގންދ ނެޮގތަކަށްާ ޙައްލެްއާ އަވަސްާ މިކަމަށްާ

ހުށަހެޅިފައިވ  މިކަމަށްާ އަދިާ ެގންދިއުން.ާ މ ފަންނުާކުރިއަށްާ ކޮމިޓީއަށްވެސްާ ާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާހުޅަނުގާ ކޮމިޓީއަށްވެސްާާهللا ހުށަހަޅުއްިވާ  2280ޢަބްދުއްރަޙީމްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ދަންނަވަން.ާ ތ އީދުކުރ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ

 ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އ ދެާާޔޫސުފްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާފެލިދޫ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މަޖިލީހަށާްާ`ާ މިއަދުާ ާ،ާ

ެގއްލުންތަކެއްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާނަޢީމް ކ ރިޘ ަގއިާ ސުނ މީާ މިވަނީާ މައްސަލަިއަގއިާ  2285މިހުށަހެޅިފައިވ ާ

ތ.އަތޮޅުާާ ތެރޭަގއިާ ޭއެގާ އ ދެ،ާ މައްސަލަތައް.ާ ރަށްރަށުެގާ ބަެއއްާ ލިބިފައިވ ާ

މިާ ވ ހަކަާ ރަށްރަށުެގާ މިާ މ.ކޮޅުފުށްޓ އިާ ވިލިފުށްޓ އިާ އަދުެގާާމަޑިފުށްޓ އި،ާ

ވ ހަކަދެއްކިާާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ މިއީާ އ ދެ،ާ ިމއޮތީ.ާ މައްސަލަިއަގއިާ

ިގނަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާޭއެގތެރޭަގއިާާ

ވ ހަކަފުޅ އި،ާާ ވަޙީދުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކޮމަންޑޫާ  2290ޚ އްޞަކޮށްާ

ދ އިރ ެގ އަޅުަގނޑުާާމިލަންދޫާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ރިޟ ެގާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ފެށުމަށާްާ މަސައްކަތްާ ފ ހަަގކޮށްފައިމިވަނީ،ާ މިމައްސަލ އިަގއިާ އ ދެ،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ

ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ އަދިާ ނުފެށުމ އި،ާ މަސައްކަތްާ ތ ރީޚްތަކުަގއިާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ

ބިާމިހ ތަނަށްާއަިއއިރުވެސްާއެމަސައްކަތްާާބޭރުންާހަމަޖެހެންޖެހޭާފަންޑ އިާފައިސ ާލި

ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ކ ރިޘ ަގއިާ ސުނ މީާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ މައްސަލަ.ާ  2295ނުފެށިފައިވ ާ

ލިސްޓ އިާާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ އަޅ ދެްއވުމަށްާ ެގާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ފަރ ތްތަކަށްާ

ސަލަިއެގާާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުންާބަދަލުެގނެވިފަިއވ ާމައްސަލަެވސްާއަޅުަގނޑުާމިމައް

ތަޖުރިބ ކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ތެރެއިންާ
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ސަރުކ ރުންާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ކ ރިޘ ަގއިާ ސުނ މީާ މިާ ވަނީާ

 2300ސަރވޭކުރުމަށްާފޮނުވިާޓީމްތަކުެގާސަރޭވކުރުމުެގާކަންތަްއތަކ ާއެާފެންވަރަށްވެސްާާ

ބ ކޮށްފައި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަތޮޅުެގާރަށްރަށުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާވަނީާތަޖުރި

ެއާާ ސަރވޭކުރިއިރުާ ފެލިދޫަގިއާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ޖެހިފައި.ާ ހުރީާ މިމައްސަލަވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޝަކުވ ތައްާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ ޮގތްތަކ މެދުާ ސަރވޭކުރެވުނުާ

ައޑުވެ ޝަކުވ ތަކުެގާ އެާ ވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބިފައި.ާ އަދިާާވަނީާ އަހ ފައި.ާ ސްާ

ކުރުމަށްާ މިމަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުންާ ލިބިެގންާ ފަިއސ ާ ސަރުކ ރަށްާ  2305އޭެގއިތުރުންާ

ޙަވ ލުކުރ ާފަރ ތްތަކުެގާފަރުވ ކުޑަކަުމެގާވ ހަކަވެސްާައޅުަގނޑުމެންާވަނީާއަހ ފައި.ާާ

މަސައްކަތްނުކުރަްއވ ާާ ނަންަގވަިއެގންާ ފައިސ ާ ޙަވ ލުވެފައިާ އެމަސައްކަތްތަކ އިާ

ރައްޔިތުންާާމަސައްކަތ  ކެޔޮދޫާ ވ.އަތޮޅުާ ވ ހަކަވެސްާ ުއޅުްއވ ކަމުެގާ ދުރުަގއިާ އިާ

އަޅުަގނޑުެގާކައިރީާވަނީާދަންނަވ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާމީެގތެރޭަގިއާވަރަށްާިގނަިގނަާާ

ހޮވަންާ ިމކަމ ުގޅިެގންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުރި.ާ  2310މައްސަލަތަކެއްާ

އަޅު ބޭފުޅުންނަށްާ ކޮމިޓީެގާ މިކަމ ުގޅިެގންާާމިހުށަހަޅ ފައިވ ާ ދަންނަވ ލ ނީާ ަގނޑުާ

ހުރާިާ ދިމ ވެފައިާ މިކަންކަމަށްާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރުަގއިާ ބައްލަވ ދެއްވ ށޭާ ތިބޭފުޅުންާ

މައްސަލަތައް.ާސުނ މީާކ ރިޘ އ އިާުގޅިެގންާެގއްލުންާލިބިފައިާނުހެދިާވަނީާކިތައްާާ

އިވަނީާޗައިނ ާާއަތޮޅުެގާކިތައްާރަށްތޯއ އި،ާިމކަމ ާުގޅިެގންާސަރުކ ރަށްާއެހީާލިބިފަ

އަިއ.ޑީ.ބީ،ާާ ނޫނީާ އެކަނިތޯއ އިާ ސަރުކ ރުންާ ދުބ އީާ އެކަނިތޯއ ިއ،ާ  2315ސަރުކ ރުންާ

ފުރިހަމާަާ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަނިތޯެވސްާ ފަންޑުތަކުންާ މިކަހަލަާ ޑީ.ައއި.ބީާ

ޖުމްލަޮގތެއްަގިއާާ އެހެންވީމަ،ާ ތައްޔ ރުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރިޕޯޓެއްާ

ހުރިހ ާާ ދެްއިވާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑަށްާ ތ އީދުކުރަމުންާ ވ ހަކައަށްާ ބޭފުޅުންެގާ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަމުންާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2320 

وبركاته  `. މީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ هللا  ورحمت  عليكم  ާާاسالم  އ ދެ، އަހަރުެގ2004ާާާާ.ާ ާވަނަާ

ާާާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙަްނމަދުާ އަޅ26ާާާުޑިސެމްބަރުެގ ދުަވހުާ ކުރިމަތިެވެގންދިޔަާާވަނަާ ރ އްޖެައށްާ ާަގނޑުމެންެގާ

މިހ ރުވެސްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ހ ދިސ އެއްކަމުަގއިާ އެްއާ ނުރައްކ ތެރިާ އެންމެާ

ސުނ މީެގާާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ހ ދިސ ެގާ ނުރައްކ ތެރިާ އެންމެާ މިދައްކަމުންެގންދ ާ

އޮޅިެގންވާ  މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މައްސަލައެއްނޫން.ާާވ ހަކަައކީާ  2325ނެާ

މީހުންެގާ ތިބިާ ނުލިބިފައިާ ެގދޮރުާ ދިޔައިރުަގއިާ މިހ ހިސ ބަށްާ ޖެހިެގންާ ސުނ މީާ
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ހަމަެއއ ެއއްކޮށްާާ މައްސަލައެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ ެއއީާ ެއއްމައްސަލަެއއް.ާ ެއއީާ މައްސަލަާ

ކޭބަލްއ ިއާާ ކަރަންޓްާ ރަށެްއެގާ ބަިއވަރުާ އެތަްއާ ޙަލ ކުެވެގންދިޔަާ ސުނ މީަގއިާ

މިފަދަާޖަނަރޭޓަރު ކޮމްޕިޔުޓަރުތަކ އިާ ެގންުގޅުނުާ ސްކޫލްތަކުަގއިާ އަދިާ ެގތަކ އިާ ާ

ހައްލެއްާ މިކަމަށްާ އ ދެ،ާ ނެތިެގންޮގސްފައި.ާ ހަލ ކުވެާ ވަނީާ ތަކެތިާ  2330އެތައްާ

ކުރެވިފައިވޭ.ާާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ސަރުކ ރުންވެސްާ މިދިޔަާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ

ކަންތައްާ ވަރަކަށްާ ެއކަށީެގންވ ާ އޭެގާ ވ ހަކަާއެހެންނަމަވެސް،ާ ނުކުރެވޭާ ތައްާ

މިދިޔަާނޮވެމްބަރުާާ އަުއާސަރުކ ރެއްާ ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ މިފުރުޞަތުަގއިާދަންނަވަން.ާ

ފޮނިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޙަވ ލުވި.ާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ މިރ އްޖެާ ފެށިެގންާ މަހުންާ

ސުނ މީެގާާ ދިޔައިރުަގއިާ ހިސ ބަށްާ މިއަދ ާ ނަަމވެސް،ާ  2335ވައުދުތަކެްއވެފައި.ާ

ޖެހުނު ހަލ ކުވެފައި.ާާާާމައްސަލ ަގއިާ ވަނީާ ކޭބަލްތައްާ ކަރަންޓްާ ރަށްރަށުެގާ ިގނަާ

ސަރުކ ރުންާާ އަދިާ ނެތިެގންނ އިާ ބަޖެޓްާ ސަރުކ ރުެގާ ސްކޫލުތަކަށްާ ރަށްރަށުެގާ

ބައެްއާާ ކޮމްޕިޔުޓަރ އިާ ބޭނުންވާ  ލެބަށްާ ކޮމްޕިޔުޓަރާ ސްކޫލުތަކުެގާ ރަށްރަށުެގާ

އަ ވަނީާ ކޮށްދީފައިާ މިކަންތައްާ ސަބަބުންާ ނުދިނުމުެގާ ހެޔޮއެދޭާާސ މ ނުާ މިއްލަާ

ކޮމްޕިޔުޓަރުތަްއާާ ިގނަާ ދީފައިވ ާ ސްކޫލްތަކަށްާ އެާ މިފަރ ތްތަކުންާ  2340ފަރ ތްތަކުން.ާ

ކެނޑިކެނޑިެގންާ މައްސަލަޖެހިާ ކޭބަލްެގާ ކަރަންޓްާ މިދެންނެވިާ ވަނީާ މިހ ރުާ

މިއަދުާާ ނެތިެގންޮގސްފައި.ާ ހަލ ކުެވެގންާ ެއއްކޮށްާ ކޮމްޕިޔުޓަރުތައްާ ދ ންފެށުމުންާ

ސްކޫލުތަ ޮގތެއްާާއެތިބެނީާ ކިޔަަވއިދޭނެާ ޢިލްމުާ ކޮމްޕިޔުޓަރާ ކިޔެވޭނެާ ކުަގއިާ

ފުރިޖ އިާ ޮގސްާ އަދިާ ޓީީވއ ިއާ ައުގބޮޑުާ ެގންުގޅޭާ އެރަށްރަށުަގިއާ އަދިާ ނެތިެގން.ާ

މުދ ތަްއާާ އަމިއްލަާ ރައްޔިތުންެގާ މުދ ތަކެއް،ާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ  2345މިފަދަާ

ހިތ މަކުރަން ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާހަލ ކުވެެގންދ ކަމީާ ޖެހޭނެކަމެއް.ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ހޯދައިދޭންޖެހޭ.ާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޙައްލެއްާ ރަނަގޅުާ މިކަމަށްާ

ކުރަމުންދ ތަން.ާ ޚަރަދުތަކެއްާ ބޭކ ރުާ މިފެންނަނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުވެސްާ

ޕ ޓާީާ މިާ ނޫނީާ ހުންނަާ މިނިސްޓަރަކަށްާ ސްޓޭޓްާ ތިމ ާ ނޫނިއްޔ މުާ ތިމ އަށްާ

ޕ ޓީ ެއާ ވަކިކޮށްާނޫނިއްޔ މުާ ަވޒީފ އިންާ އެމީހުންާ މީހުންާ ނިސްބަތްނުވ ާ  2350އަށްާ

ކުރަމުންދ ކަމީާ ނޭއްގ ނީޮގތުަގއިާ ޢަމަލުތައްާ މިފަދަާ ބިރުދެއްކުމ އިާ އެމީހުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާިމއަދުެގާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާާ

ބޭރުކުރުމަ ަވުގތުންާ ެއމީހުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާމިފަދަާނޭއްގ ނީާވަޒީރުންާ ެއއީާ ށް.ާ
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އަދިާާ މަސްވެސްކަނީާ ކ ނެާ ޭގަގއިާ ކަނީ.ާ މަސްކޮޅުވެސްާ ލ ރިންާ ރައްޔިތުންެގާ

ދިވެހިާާ ކަނީާ އެްއޗެއްާ ކޮންމެާ ކ ާ އަދިާ ކަނީ.ާ ހަކުރ ެވސްާ ހަނޑުލ ާ  2355ކިއްކުރަންތޯާ

ދިވެހާިާ ވަކިފަރ ތަކަށްނުޖެހިާ މީހުންާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ލ ރިން.ާ ރައްޔިތުންެގާ

ދޭތެރޭަގިއާރައްޔިތު އެމީހުންނ ާ ިވސްނ ާ ބަެއއްކަމުަގއިާ ހަމައެްއެގާ ެއއްާ ންނަކީާ

ހިތ މަވެރާިާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މިސަރުކ ރަށްާ ޢަމަލުކުރަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ވިސްނަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ އިރުަގިއާ ވ ހަކަތަކެއްާ

 2360ކުރިއަށްާނެރެން.ާތިމ ާބައިވެރިވ ާާާއަމިއްލަާމަސްލަހަތަށްވުރެާޤައުމުެގާމަސްލަހަތު

ރ އްޖޭަގިއާާ ޕ ޓީއަކީާ ބަިއވެރިވ ާ ތިމ ާ ޕ ޓީެއއްަގއިވުމ އި،ާ ވެރިކަންކުރ ާ ޕ ޓީއަކީާ

ވިސްނަންޖެހޭނާެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއީކީާ ޕ ޓީައކަށްވުމ އިާ ބައިބޯާ އެންމެާ އޮންނަާ

ާާ ިއވ ާާަގންދީާކޮށްފަهللاާކަމެއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެން

ހުވައ އިާއެްއޮގތަށްާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާރ އްޖޭެގާޙ ލުަގއިޖެހިފައިވ ާމީހުންނަށްާ

ާާ އަޅ ލ  ވަރަކުންާ ވީހ ވެސްާ މުއެމީހުންނަށްާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާާއެމީހުންެގާ  2365ޙްތ ދުތައްާ

ޙ ލަތަކަށްާާ ބަނޑިދޫެގާ ދ.އަތޮޅުެގާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ ައޅުަގނޑުާ ފުއްދ ލެވުން.ާ

ވިސްނ ލ  ާާމިއަދުާ މިއަދ ހިސ ބަށ2004ާާާްއިރުަގިއވެސް ފެށިެގންާ އަހަރުންާ ވަނަާ

ބީރުާާ ދިނީާ ސަރުކ ރުންާ ދިޔަީއާ ރައްޔިތުންާ އެރަށުެގާ އ ދޭސްކުރަމުންާ ސަރުކ ރަށްާ

ކަންފަތެއް.ާހަމައެއ އެކޮށް،ާީމދޫެގާރަްއޔިތުންާމޫދުަގިއާއަދިާރ ޅުޖަހ ާފެންވަރުަގއިާ

އެ ެގތައްާ ެއމީހުންެގާ ހިސ ބުަގއިާ ރ ޅުޖަހ ާ ސަރުކ ރުންާާނޫނީާ ެއކަމަށްވެސްާ  2370ހެރީ.ާ

ކޭބަލްތައްާާ ކަރަންޓްާ ެއއުޅެނީާ ރައްޔިތުންާ ހުޅުދެލީާ ކަންފަތެއް.ާ ބީރުާ ދިނީާ

ހަލ ކުވެެގން.ާއެކަމަށްވެސްާރައްޔިތުންނަށްާދިނީާބީރުާކަންފަތެއް.ާމިފަދަާމުހިންމާުާ

ސިޔ ސީާާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުއްޓ ާ މައްސަލަތައްާ

ބޭނުމުަގިއާާމަޤ މުތަ ނުފޫޒުެގާ ސިޔ ސީާ އުފައްދ ،ާ ބޮޑަކަށްާ ވީހ ވެސްާ އްާ

ސްޓޭޓްާާ ބޭނުންކުރ ާ ނުހަމަޮގތުަގިއާ ފައިސ ާ ރައްޔިތުންެގާ  2375ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މިފަދަާމުހިންމާުާ ޮގވ ލަން.ާ މިނިސްޓަރުންާވަުގތުންާއިސްތިޢުފ ދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުާ

ސްނަންޖެހޭނީާރައްޔިތުންނަށް.ާާމައްސަލަތަކަށްާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާވި

ޒ ތީާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހަކ ިއާ އެްއވެސްާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

މައްސަލަެއއްނެތް.ާސަރުކ ރ އިާދޭތެރޭަގިއވެސްާޒ ތީާމައްސަލައެއްނެތް.ާައޅުަގނޑުެގާާ

ޢަމަލުކުރ ާ ނޭއްގ ނީާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެޕ ޓީގައިެވސް.ާ ތިބީާ  2380ރައްޓެހިންާ
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ކު އިސްތިޢުފ ދިނުމަށާްާމީހުންާ ަވުގތުންާ މިނިސްޓަރުންތައްާ ސްޓޭޓްާ މިާ ށްވެރިކޮށް،ާ

އައްސަލ މްޢަލައިކުްމާާ ނިންމ ލީ.ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގވ ލަމުން،ާ އަޅުަގނޑުާ

ާވަބަރަކ ތޫ.ާާهللاާވަރަޙްމަތު

ާ

ާާާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ ރަީއސް،ާ  2385ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޑުއަހ ފައިވ ޮގތުަގއިާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ ުގޅޭޮގތުންާ ާމައްސަލައ އިާ

އެހީތަްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ލީާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ެގއްލުންތަކަށްާ ލިބުނުާ ސުނ މީަގއިާ މިރ އްޖޭެގާ

މިއަދުެގ ެއހެންކަމުން،ާ ލިބިފައި.ާ ވިސްނިފައިއޮތީާާާާމިޤައުމަށްވަނީާ ސަރުކ ރުންާ

ާާ މިސަރުކ ރ އ78ާާާިއެވިދ ޅުވި ބަޖެޓްާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ެގާ

ލިބިފައިވ ޮގތަކީ.ާާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ މިއީާ ހުންނ ނެކަމަށް.ާ  2390ހަވ ލުިވއިރުާ

ހަވ ލުވިއިރު،ާާ މިސަރުކ ރ އިާ ސަރުކ ރުން،ާ މިއަދުެގާ އެހެނެއްނޫން.ާ ކަންދިމ ވީާ

މ ލިއްޔަތުާބެލިހިނދުާމ ލިއްޔަތުަގއިާނެތްާއެކައްޗެއްެވސް.ާހަމައެކަނިާާާާސަރުކ ރުގެާ

ޖެހުނީ،ާާ ސަރުކ ރަށްާ އެހެންކަމުން،ާ އެކަނި.ާ ކަރުޮގނޑުކޮޅުާ ހުރީާ މ ލިއްޔަތުަގއިާ

ރަނަގޅު.ާާ ވަރަށްާ ދުނިޔެއަށް.ާ ބޭރުވ ންާ ސަލ މަށްާ ޖެހުނީާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ

ސަ މިއަދުެގާ ސަލ ންޖަހަިއެގންާ ހޯދ ފަިއވަނީ.ާާދުނިޔޭަގއިާ ލ ރިކޮޅުކޮޅުާ  2395ރުކ ރުންާ

ެއވިދ ޅުވ ާާ މަޑިފުށީަގއިާ ވަނީާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ފައިސ އިންާ އެހޯދިާ އެޮގތުންާ

ސަލ ންޖަހައިެގނ105ާާާް މިދަންނަވ ޮގތަށްާ ވަޢުދުވީާ ވަޢުދުވެފައި.ާ އަޅ ދިނުމަށްާ ެގާ

ކ ރުންާމިދަނާީާލ ރިކޮޅުާހޯދުމަށްފަހު.ާއެާލ ރިކޮޅުކޮޅުާލިބެމުންާއަންނަވަރަކުންާސަރު

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވަމުން.ާ ކަންތައްތައްާ އަސ ސީާ މިފަދަާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

 2400އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމީެގާިއތުރުންާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ،ާތިމަރަފުށީެގާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ލިބެންޖެހޭާ ެގއްލުންތަކެއްާ ލިބެންޖެހޭ،ާ ސުނ މީަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ފަ ކަނޑައަޅ ފަިއާާއަދަދެްއެގާ ސަރުކ ރުންާ ނުލިބި.ާ އެބަހުއްޓޭާ އަދިވެސްާ އިސ ާ

ހޯދަންާ އެފައިސ ާ އެރައްޔިތުންާ މިހ ރުާ ެއއީ.ާ ފައިސ ެއއްާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވ ާ

އެފައިސ ާާ ބުނެ،ާ ދޭނެކަމަށްާ އެފައިސ ާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އަންަގނީާ ދިއުމުންާ

އެާ މީަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަ.ާ ޖަމ ނުވެވ ާ ކުރީެގާާއެކައުންޓަށްާ  2405ްއވެސްޙ ލެްއަގއިާ

ސަރުކ ރުންާާ މިއަދުެގާ ބްލޭމްކޮށް،ާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ނޫނިއްޔ ާ ސަރުކ ރުންާ

ހަދައިދޭނާްާ ފުލެޓްތައްާ ވަޢުދުެވއްޖޭާ އެވެނިކަަމކަށްާ ވަޢުދުެވއްޖޭ.ާ މިވެނިކަމަކަށްާ
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ނެތް.ާާ މ ނައެއްާ ދެއްކުމުެގާ މިވ ހަކަާ ސަރުކ ރަކުނ30ާާާާްބުންޏޭާ އަހަރުެގާ

ާާނުކޮށްދެވުނުކަ ސަލ މަތ7ާާާްމެއް ކޮށްދެްއވިދ ނެކަމަށްާ ސަރުކ ރަކުންާ މަސްދުވަހުެގާ

އިންކ ރެްއާ ކުރިމަތީަގއިާ ޙަޤީޤަތްާ ޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ.ާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ  2410ބުދިހުރިާ

އެތަްއާާ ދުނިޔޭެގާ ފަިއސ ާ ސުނ މީެގާ ހަނދ ންއެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ

ތައްާބެންޖެހޭާއެޑްމިޓެންސްންާބޭރުންާލިމިތަނަށްާދިޔައިރުަގިއ،ާމިރ ްއޖޭެގާސަރުކ ރު

ހަނދ ން.ާާ ބަދަލުކުރިާ ޕ ރުސަލަށްާ މަސްާ ޕ ރުސަލްާ ކުކުޅުާ ނުލިބިެގންާ

ާާ ާާއެހެންވެފަިއއޮްއވ ާޖަޕ ން މިލިއަންާޑޮލަރު،ާއެންމެފަހުނ20ާާާްސަރުކ ރުންާލިބުނު

ޑޮލަރަށްވެސ20ާާާް ރަްއޔިތުންާާާމިލިއަންާ ޖެހިފައިާ ވަތަށްތޯާ ނޭނިގާ  2415ީވޮގތެްއާ

ކޮންމެއަކަސްތިބެންޖެހު ާނީ.ާ ޤައުމުތަކުންާާާ ދުނިޔޭެގާ މިފައިސ ާ ދުނިޔެއިންާ

އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށްާއެބައިނޭގާނޫނިއްޔ ާމ ލީާއެހީާާާދެމުންދިޔައިަގއިާދުނިޔޭެގ

ވެރިންެގާ ޚުދުމުޙްތ ރުާ ތިބިާ އޭޝިޔ ަގއިާ ެއފްރިކ އ އިާ އެބައިނޭގާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދޭާ

ޮގތުާ ޢިނ ޔަތެއްެގާ ދޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކޮށްދޭާާއަތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނޫނިްއޔ ާ ަގއިާ

އެއްޗެްއާ ފެންނަާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެާ ފައިސ އަކީާ ދޭާ މިހެންާ  2420ކަމެއްެގޮގތުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ވީމ ،ާ ެއކައުންޓަކަށްކަން.ާ އަމިއްލަާ ވަދެެގންދަނީާ އެާ ނޫންކަން.ާ

ކޮށްފައިހުރިާާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ފަށްފަށުންާ ދަންނަވ ނީާ

ނ ޅުވ ށޭ.ާާކަ ތިކަންތައްތައްާ ބޮލުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުެގާ ފޮރުވ ލުމަށްާ ންތައްތައްާ

މ ރަނަގޅުވ ނޭާެއވ ހަކަާނުދެްއކެިވއްޔ .ާމިސަރުކ ރަކުންާއެާޭގމެްއަގެއއްާނުޖެހޭނޭ.ާ

 2425މިއަދުެގާމިސަރުކ ރުަގިއާހިންަގންާތިބީާެއއަށްތުރެާމ ާހަރުދަނ ާމ ާޤ ބިލުާމ މޮޅާުާ

ދިވެހިރ އްޖޭާ ނެތާްާބައެކޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދުވަހަކުވެސްާ ތ ރީޚުަގއިާ ެގާ

ނެތްާާ އެނޭގކަށެއްާ އިވުަމކުންވެސްާ ވަހަކުންވެސްާ ފެނުމަކުންެވސްާ ލިޔުމަކުންވެސްާ

500ާާާާ 600ާާާާމިލިއަން، ނެތް. ފެނިފަކ އެއްާ ދުވަހެއްާ ލިބުނުާ ޑޮލަރުާ 30ާާމިލިައންާ

ވޯ އެންމެބޮޑަށްާ އޮތްއިރުވެސްާ ތ ރީޚެއްާ ދިުގާ ދުވަހުެގާ ލްޑްބޭންކްާާއަހަރުާ

ާ ހުރީާ 4ާތަންތ ނގައިެވސްާ މިއަދަކުާާ ސަލ ންޖަހ ފައި.ާ ޑޮލަރުާ  2430މިލިއަންާ

ހަމަހަމާަާ އިންޞ ފުވެރިާ މިސަރުކ ރަކީާ މިއަދުެގާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ އެހެއްނެއްނޫން.ާ

އެހީތަްއާާ އިރ ދަކުރެއްވީތީާ މިދަނީާ މިއަދުާ ދުނިޔެިއންާ ސަރުކ ރަކަށްވ ތީެވ،ާ

އަންނަވަރަ ލިބެމުންާ އެކަންތައްތަްއާާއޮއްސަމުން.ާ ެއދަނީާ ސަރުކ ރުންާ ކަށްާ

ކޮށްދެމުން.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ނީާތިމަރަފުށީެގާރައްޔިތުންނަށްާާ
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ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ފަިއސ ާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ދިނުމަށްާ  2435ސުނ މީަގއިާ

ތިބިާ ބޭނުންކޮށްފައިވ ާ ނަގ ާ އެފައިސ ާ ނުދީވ ނަމަ،ާ އެާ އެކަނޑައަޅ ފަިއވ ޮގތަށްާ

އެްއެގާއަތުންނަމަވެސް،ާއެމީހުންެގާމުދ ާވިއްކަިއެގންނަމަެވސް،ާއެރަްއޔިތުންނަށްާބަ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަޑިފުށީެގާ ދެންާ ހޯއްދަަވއިދެްއވ ށޭ.ާ އެފައިސ ާ

ދޭނާްާ އެމީހުންނަށްާ ެއއީ.ާ އަތޮޅުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތ ޢީދުކުރަން.ާ ވަރަށްާ

އ105ާާާައެއްބަސްވެފަިއވ ާާ ވީހ ެވސްާ ފުރިހަމަކޮށްދީާެގާ ެއކަންކަންާ  2440ވަހަކަށްާ

އެމީހުންނަށްާއެާއަޅައިދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާމިބިލުާ

ރިޔ ޟްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޚުާ އަޅުަގނޑުެގާ ހުށަހެޅީތީވެާ މައްސަލަާ ހުށަހެޅީތީ،ާ

ާ.ާާރަޝީދަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

މެންބަރުާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިާ މިބިލުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2445ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދިވެހިރ އްޖެއަށްާާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއީާ ޙ ދިސ އަކީާ ސުނ މީާ ވިދ ޅުވިފަދައިން،ާ ހުށަހަޅަމުންާ

ާާ ނުރައްކ ތެރިާބިރުވެރިާޙ ދިސ ެއއް.ާާކުރިމަތިވި،ާމުޅިާރ އްޖެއަށްާކުރިމަތިވިާވަރަށް

ދިރިއުޅުންާާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ިގނަާ ތަޙައްމަލުކުރިާ އެކަންާ އެކަމުެގސަބަބުންާ

އެތައްާއަހަރެއްާފަހަތަށްާސޮއްސ ލައިެގންދިޔަާހިތ މަވެރިާޙ ދިސ އެއް.ާއަޅުަގނޑަކީާާ

އަޅުަގނޑު ހައިޞިއްޔަތުންާ މީހެއްެގާ ތަޙައްަމލުކުރިާ އެކަންާ  2450އެާާާާޢަމަލީޮގތުންާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކައިރިންާ ވަރަށްާ އިޚްސ ޞްކުރިން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބިރުވެރިކަންާ

މިޙ ދިސ އ އިާުގޅޭާިގނަާކަންތައްތަކެއްާފެނިެގންޮގސްާތަޖުރިބ ކުރެވިފައިާއެބަހުރި.ާ

ބޮޑުާާ މިއީާ ވިދ ޅުިވފަދައިން،ާ ޙަމްޒ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުެގާ

މައްސަލައަކަށްވީ އަނެއްބައެްއެގާާޤައުމީާ އެްއބަޔަކުާ މިކަންާ ާ މިމައްސަލަާ ހިނދު،ާ

މިޤައުމުެގާ ޖެހިފައިތިބިާ ޙ ލުަގއިާ މިކަމުަގއިާ ބަދަލުަގއިާ އެޅުމުެގާ  2455ބޮލުަގއިާ

މަޖިލިސް،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހޯދައިދޭންާ ޙައްލެއްާ މިކަމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހ އިާސަރުކ ރ އިާުގޅިެގންާމަސަްއކަތްތަކެ

ައޅުަގނޑުެވސްާާ ދައްކަމުންދ އިރުަގއިާ މިވ ހަކަތައްާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ހިތްހަމަނުޖެހޭާމީެގކުރީަގއިާސުނ މީއ އިާުގޅިެގންާދިވެހިރ އްޖެއަށްާލިބުނުާއެހީއ އި،ާާ

ދައްކ ކަށްާާ ވ ހަކަާ ވެެގންދިޔަޮގތުެގާ އެކަންތައްތައްާ ބެހިެގންދިޔަޮގތ އިާ އެހީާ  2460އެާ

ވ ހަކައ ިއާާާާއަޅުަގނޑު ހަމަާ ދެންނެވިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ.ާ
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ުގޅޭޮގތުންާއަޅުަގނޑެއްާބޭނުމެއްނުވޭާޤައުމީާމައްސަލަެއއްަގއިާސިޔ ސީާވިސްނުންާާ

ނިސްބަތްވ ޮގތަށްާާ މިސަރުކ ރަށްާ މިތަނުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެރޭކަށް.ާ ކުރިއަށްާ

ޤީޤަތްާއޮޅޭޮގތަށްާދެކެިވެގންޮގއްސަވ ތީާާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަތަކެްއާރަްއޔިތުންނަށްާހަ

ެއއްޗެއްާާ ދެތިންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސ ފުކޮށްލަންާ ެއކަންާ ހިތަށްއަރަނީާ  2465އަޅުަގނޑުާ

ދޮުގނޫންކަމަށްވ ނަމަ،ާ މަޢުލޫމ ތުާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބުނެލަންއެބަޖެހޭ.ާ

ާާ ލިބިފައި އެހީތައްާ ތަފ ތުާ ބަިއވަރުާ ވަރަށްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ އެބަހުރި.ާާސުނ މީަގއިާ

ދިވެހިރ އްޖެއަށްާާ ހިސ ބުތަކުންާ ކަސްޓަމްެގާ އެހީއ ިއ،ާ ލިބުނުާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ

ބެހާިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތަކެއްޗ ިއާ އެހީެގާ އެތެރެކުރެވުނުާ ުގޅިެގންާ ސުނ މީއ އިާ

 2470އަދަދ އިާދިމ ނުވ ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއެބަހުރި.ާއެތައްާސަތޭކަާ

ސަާ އެކިާ މަޢުލޫމ ތާުާޖެނަރޭޓަރުާ ހުރިާ ލިބިފަިއާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޒްެގ.ާ

ާާ 900ާާާާޯގސްނޫންކަމަށްވަންޏ  ޭއެގ ސައިޒްެގ.ާ އެކިާ ޖެނަރޭޓަރުާ ިގނަާ 3ާާށްވުރެާ

ާާ ކަޅުހަމެއް،2ާާާބައިކޮށްފައި ކިތަންމެާ ނޭނޭގ.ާ އަދިެވސްާ ތަކެއްޗަށްވީޮގތެއްާ ބައިާ

އެތެރެވީކަމަށްާާއެތައްސަތޭކަާކަޅުހަމެްއ،ާީވޮގތެއްާނޭނޭގ.ާކަސްޓަްމެގާހިސ ބުތަކުންާާ

އެދ އިރ އަކަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ފޯރ ފައެއްނެތް.ާ ހިސ ބަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ  2475ދައްކ ،ާ

ރަށްރަށްާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ދ އިރ ަގިއވެސްާސުނ މީަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ

ބެހެއްޓިފަިއާާ ޕްލ ންޓްާ ފެންާ ފޮނުވިާ އެރަށަށްާ ދަށުންާ އެހީެގާ ސުނ މީެގާ އެބަހުރި.ާ

ރަށެއްާ އެހެންާ ޙ ލުަގިއާާހުރީާ ނެތް.ާ މީހުންނަކަށްާ ޙ ލުގައިޖެހުނުާ ސުނ މީަގއިާ ގައި.ާ

ނުޖެހޭާމީހުންނަށްާފެންާޕްލ ންޓްާލިބުނީ.ާދަންނަވަންާމިުއޅޭާވ ހަކައަކީ،ާމިއެހީެގާާ

ފޯރުކޮށްދެވިފަިއާާ އަދަދުވެސްާ މަދުާ ފޯރުކޮށްދެވުނުާ ހިސ ބަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ  2480ތަކެތިާ

ާނެތިއޭ.ާސުނ މީަގއިާޙ ލުަގއިޖެހުނު،ާާހުރީާއެއްެވސްާއިންޞ ފަކުންާނޫނޭ.ާބެލުމެއް

ެގއްލުންާލިބުނުާރަްއޔިތުންނަށްާލިބެންޖެހޭާފައިސ ެގާއެހީާއަދިވެސްާފުރިހަމައަށްާާ

ނުލިބޭާރަށްރަށްާއެބަހުރި.ާމިއީކީާހަމައެކަނިާމިދެރަށުެގާވ ހަކަެއއްނޫން.ާސުނ މީެގާ

ާާ ހަމަ ތިބީާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ ޙ ލެއްަގއި.ާާޙ ލުގައިޖެހުނުާ އެއްާ

މީހުންނ ،ާާ ނުލިބޭާ ބަދަލުާ ތަކެއްޗަށްާ ލިބުނުާ ެގްއލުންާ މީހުންނ ާ ނެތްާ  2485ެގދޮރުާ

މިހެންޮގސްާދިުގާވ ހަކައެއްާިމއީ.ާމިވ ހަކަާކުރުކޮށްާއަޅުަގނޑުާދައްކ މަކަށްވަންޏ ާ

މިތަނުަގިއާާ ވ ހަކަައކަށްާ އަނެއްާ ދެން،ާ ނުލ ނެ.ާ ދައްކ ކޮޅަކުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ވ ހަ ާދެކެވުނުާ 8ާކައަކީ،ާ މިކަންތައްތަްއާާާ ދުވަސްވީއިރުަގިއވެސްާ މަސްާ
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މިީއާާ ޙ ދިސ ައކީާ ސުނ ީމެގާ އެނޭގޮގތުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ޙައްލުކުރެވިފައެއްނެތޭ.ާ

2004ާާާާ 4ާާާާވަނަާއަހަރުާކުރިމަތިިވާޙ ދިސ އެއް.ާއެފަހުން  2490އަހަރަށ5ާާާްައހަރުވެެގން

ާާ މިވޭތުވެދިޔަ ސުވ ލަކީ،ާ މިދަނީ.ާ 3ާާާާމިސ ލަކަށްާ ނޫނީ އޭރުެގ4ާާާާއަހަރުާ އަހަރުާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ކޮންކަމެއްތޯއޭ.ާ ކުރީާ ޙައްލުކުރަންާ މިކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ދައްކަވައިފި.ާ މިތ ާ ވ ހަކަވެސްާ ކޮށްދިންާ އެސަރުކ ރުންާ ކަންތައްތަކެއްާ

ކަންތައްތަކަކީ،ާާ ިގނަާ އެކޮށްދިންާ އެސަރުކ ރުންާ ސުވ ލަކީ،ާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ

ކަން ިގނަާ ފެންާއެވިދ ޅުވ ާ ކަޅުހަމަކ ،ާ ސަތޭކަާ އެތައްާ މިދެންނެވިާ  2495ތައްތަކަކީާ

އެއީތޯާާ ެގއްލުންތޯ.ާ ނޭނިގާ ވީނުީވޮގތެއްާ ޖެނަރޭޓަރުތަކ ާ ޕްލ ންޓްތަކ ،ާ

ނިމިެގންދިޔަާާ ހިނަގއްޖެާ އަޑުއިިވެގންާ މިތަނުަގިއާ ވަނ16ާާާަކޮށްދިންކަމަކީ.ާ

ބަލަންޖެ ކަންތައްތަކ ބެހޭޮގތުންާ ސުނ މީެގާ މަޖިލީހުަގއިާ ބެލުންތައްާރައްޔިތުންެގާ ހޭާ

ބެލުމަށްާ ދިރ ސ ކުރުމަށް،ާ ފޯރުކޮށްދޭޮގތްާ ހިސ ބަށްާ ރަްއޔިތުންނ ާ އެހީާ އެާ ބަލައިާ

ވ ހަކަ.ާ އޮންނަންޖެހޭނެާ މިމަޖިލީހުަގިއވެސްާ ވ ހަކަ،ާ އޮތްާ އުފެދިފައިާ  2500ކޮމިޓީއެއްާ

އެކަމަކު،ާާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާއަޅުަގނޑެއް ސަރުކ ރުަގއިވެސްާާާ ނިމިެގންދިޔަާ އެކޮމިޓީަގއިާ ނޭދެންާ

ެއްއވެސްާމަޤ މެއްާފުރ ފައިވީާއެއްެވސްާބޭފުޅަކުާހިމެނޭކަށް.ާާ މިސަރުކ ރުަގއިވެސްާ

ސަރުކ ރުާާ މިސަރުކ ރުެގ،ާ ެއސަރުކ ރ ާ އޭރުެގ،ާ މުޅިންާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ހުރި ޝ މިލުވެފައިާ މިކަންތައްތަކުަގއިާ ދ އިރ ަގިއާ ފަރ ތެއްާާހިންުގމުެގާ އެްއވެސްާ ާ2505 

ނެތިާމުޅިންާމިނިވަންކޮށްާމ ާހަރަކ ތްތެރިވ ނެާމެންބަރުންާހިމެނޭޮގތަށްާކޮމިޓީއެްއާާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާސުނ މީއ ާާ ޮގވ ލަން،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބަލަންާ އެކޮމިޓީއިންާ އޮތުން.ާ

ތަކެއްޗެއްތޯ.ާާ ކޮންކޮންާ ލިބުނީާ އެހީެގޮގތުަގއިާ އެހީެއއްތޯ.ާ ކިހ ާ ލިބުނީާ ުގޅިެގންާ

ންކޮންާޤައުމުތަކަކުންތޯ.ާއެތަކެތިާޚަރަދުކުރެވުނީާނޫނީާބެހުނީާކޮންޮގތަކަށް،ާކޮންާކޮ

މިމަޖިލީހަށާްާ ރިޕޯޓެއްާ ފުރިހަމަާ ހިމެނޭާ މަޢުލޫމ ތުާ މިހުރިހ ާ  2510އުސޫލަކުންތޯ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އެބަބޭނުންވޭާ ބަލަންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅަން.ާ

ާާބޭރުެގާޤައުމުތަކުންާއެހީެގޮގ 4ާާތުަގއިާލިބުނުާތަކެއްޗަށްވީާކިހިނެއްތޯ.ާކީްއެވެގންތޯ

މިއ5ާާާީާއަހަރުެވެގންާާ ތިބީ.ާ މީހުންާ ހިޔ ތަކުަގިއާ ވަުގތީާ އަހަރަށްދ ިއރުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާއެއްޗެއް.ާއެކަމަކުެގ،ާމިސަރުކ ރުާއިހުމ ލުވ ކަމަށްވަންޏ ާާ

ާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެކޮޅަށްެވސްާ ފިޔަވަޅުާާމިސަރުކ ރ ާ  2515އަޅަންޖެހޭާ
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ަވކިާާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ މިއީކީާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އަޅަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ޤައުމަށްާާ ދިވެހިާ މިއުޅެނީާ ވެެގނެއްނޫން.ާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ސަރުކ ރަކަށްވެެގންާ

ޙައްޤުާާ ބައެްއެގާ ސަތޭކަާ އެތައްާ ޙ ލުގައިޖެހުނުާ މުސީބ ތެްއަގއިާ ކުރިމަތިވިާ

ންނ ާހިސ ބަށްާފޯރުކޮށްނުދެވިެގންާެއބޭފުޅުންެގާދިރިއުޅުުމެގާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބޭފުޅު

މިދައްކަނީ.ާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެވ ހަކަާ ފިލުވައިނުދެވިެގންާ  2520ތަކުލީފުތައްާ

ާއެސަބަބަށްޓަކައި..ާ.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޝުކުރިްއޔ . އަދިވެސްާއ ދެ،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެސަބަބަށްޓަކައިާ  2525ާމިނިންމ ލަނީ.ާ

މަސައްކަތްކުރ ނެ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޢީސ ާާ މުސްތަޤިއްލުކޮށްާ މިނިވަންކޮށްާ ޮގވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ

ކަންތައްތަކަށްާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ މިކަންތައްތަކަށްާ ކުރެވޭނެ،ާ

ބައިާ ކޮމިޓީއެއްާއެްއވެސްވަރަކަށްާ ހިމެނޭާ މައްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ ނެތްާ ވެރިވެފައިާ

ފުރިހަމަާ ެއކުލެޭވާ ކަންތައްތައްާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ެއކޮމިޓީންާ އެކުލަވ ލ ާ

ފެށިެގންާާ މިވަުގތުންާ ހަމަާ ފެށިެގން،ާ މިހ ރުންާ ހުށަހަޅ ާ މަޖިލީހަށްާ  2530ރިޕޯޓެއްާ

މީހުންނަށް ތިބިާ ެގއްލިފައިާ ެގދޮރުާ ވީއެންެމާާާާއެޙ ލުަގއިޖެހިފައިާ އެކަންތައްތައްާ

ނޫނީާ ޕްރެޝަރކޮށްެގންާ ސަރުކ ރަށްާ ހޯދ ާ ޙައްލުކޮށްދެވޭނެޮގތެއްާ އަވަހަކަށްާ

މެދުވެރިކޮށްާ އެކޮމިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ކުރުަވންޖެހޭކަމެއްވިޔަސްާ ތެރެއިންާ ސަރުކ ރުެގާ

އެތިބާަާ މިހ ރުާ އެާ ރަްއޔިތުންާ އަވަހަކަށްކޮށްދީާ ވީއެންމެާ މެދުވެރިކޮށްާ މަޖިލިސްާ

އަޅުަގނޑުާާތަކުލީ މަސައްކަތްކުރަންާ އެކަމަކަށްާ ބަލ ާ އޮތްތޯާ މިންޖުވ ނެޮގތެއްާ  2535ފުންާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ފުރުޞަތަކަށްޓަކައިާ ދެްއވިާ ޮގވ ލަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ބަޙުސްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިޤަރ ރަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަސައްކަތުާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ ކުރުމަށްާ

މިމައްސަލައަށް.ާާ ދެން،ާ މިހަމަވަނީާ މިހ ރުާ ަވުގތުާ ކަނޑަެއޅުްއވިާ  2540ކޮމިޓީންާ

އެހެންވީމ ،ާާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ ދެާ މިހ ރުާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިހުށަހެޅުންާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވަންާބޭނުންާމާިާ
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ހުށަހެޅުަގއިާ އެއްާާދެާ މިދެހުށަހެޅުންާ ނޫންނަމަ،ާ އެްއޮގތްކޮށްލުމަށްާ ޚިޔ ލުާ ވ ާ

ޭއެގފަހުަގިއާާ މަސަްއކަތްެގންދިއުމަށް.ާ ބަދަލުކުރެވޭކަހަލަޮގތަކަށްާ ހުށަހެޅުމަކަށްާ

ފުރުޞަތާުާ ބުނުމަށްާ ފަހުބަސްާ ފަރ ތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މައްސަލަާ  2545އަޅުަގނޑުާ

މެން ެއއްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ހުށަހެޅުންާ އ ދެ،ާ ވިލިމ ފަންނުާއަރުވ ނަން.ާ ބަރުކަމަށްވ ާ

އަޅުަގނޑުާާ މަނިކަށްާ ޙުސައިންާ ނިޙ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ބޭނުންމިކޮށްލަނީާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިފުރުޞަތުެގާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2550ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަނބުރ ާާއަޅުަގާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ އަޅުަގނޑުާ އެލިސްޓަށް،ާ ނަންތައްާ ކޮމިޓީެގާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ާނޑުާ

އެލިސްޓުާެގންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެއީާެއއަށްވުރެާފުރިހަމަކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު

ާާރ ާލިސްޓެއްާއެހުށަހެޅިފައިވ ތީާއެހެންވީމ .ޤަބޫލުކު

ާ

ޢިއްޒަތްތެާޝުާާދެ،އ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރިމަތީަގިއާާކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ  2555ރިާ

ާާ ނިންމ ލުމުެގާޮގތުންާާާމިބަޙުސްާމިއޮތީާއެންމެާހުށަހެޅުމެއް.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު

ާާ ފުރުޞަތު ބުނުމުެގާ ދ އިރ ެގާާާމައްސަލަފަހުބަސްާ ވިލިފުށީާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ާރަޝީދަށްާއަރުވަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާާ

ާ

މިހުށަހެޅިާާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`ާ2560 

ޝުޢޫރުތަްއާާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފ ޅުކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބެހޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ

ާާ ައޑުއެހިން. ކަނުލ ާ ވަރަށްާ ާާއަޅުަގނޑުާ ހަމާަާއ ދެ، މިކަމަކީާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ

ބޮޑުވެފަިއވ ާާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހަޤީޤަތުގަވެސްާ

ހިާ ފ ޅުކުރެއްވިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީަމ،ާނމައްސަލަެއއްކަމަށްާ ގައްޖެ.ާ

ފ ހަަގކުރެްއިވާާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ  2565މިތަނުަގއިާ

ނުވުމަކީވެސްާާފަދަ ކޮިމޓީއަކަށްާ އުފެދޭާ ކުލަޖެހިެގންާ ސިޔ ސީާ މިކަމަކީާ އިންާ

ކުރ ނީާާ މަސައްކަތްާ މިކޮމިޓީެގާ އަދިާ އެދޭކަމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

އަދިާއަޅުަގނޑުާާާާ.މިހ ރުެގާސަރުކ ރ އިާުގޅިެގންކަންވެސްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަން

މަޤްޞަދު ައސްލުާ މައްސަލ ަގިއާ މިކަންކަންާމިހުށަހެޅިާ ކުރެވޭނެޮގތަށްާ ހ ޞިލުާ ާ
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އެދޭކަމެއް.ާާ ފަރ ތުންާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުެމންާ  2570ކޮށްދިނުމަކީވެސްާ

އެހެންވީމ ،ާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ެގާވ ހަކަފުޅުންާ

ބޮ ކިތަންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަމުންާ ސިޔ ސީާ ފަދައިންާ މިއަދާުާވިދ ޅުވީާ ޑަށްާ

މައްސަލަތަކުަގިއާާ މިކަހަލަާ ޤައުމީާ ވިައސް،ާ ތިބިކަމުގ ާ ނުނެއްޓިާ އޭެގންާ ބެދެވިާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ރޫޙެއްަގއި.ާ އެއްާ ކުރަންޖެހޭނީާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންކަމުންާ ޮގތަކަށް.ާ ހ ސިލުކުރެވޭނެާ މިކަންާ މަސައްކަތްާ  2575މިކުރަންއުޅޭާ

އްކެވިާހުރިހ ާވ ހަކަތަކަށްެވސްާއަމ ޒުކުރެވިފަިއާއޮތީާާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާމެންބަރުންާދެ

މ ިގނަާާ ދައްކ ނެާ އިތުރަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްވ ތީވެާ މިކަމަށްާ ސީދ ާ ހަމަާ

އަދިާ ނެިގެގންާ ކޮމިޓީާ ނެިގެގންދ ާ މިއަދުާ ެއދެނީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއްނެތް.ާ

ސްދެްއވުން.ާއަދިާާމިމައްސަލަާމަޖިލީހުންާބަލައިަގނެވޭނެާޮގތަކަށްާމިކަންކަންާެގންޮގ

އުޅޭާ ވުމެއްާ ތަފ ތުާ ޚިޔ ލުާ ހަމައަށްމިކަންކަމުަގއިާ ވޯޓަކ އިާ  2580ދިއުމުެގާާާކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ ާާކުރިން އޮތް ާާމިތަނުަގއިާ ޕ ޓ2ާާީބޮޑު ފަހުަގިއާާާާންސިޔ ސީާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްާ

ޮގތެްއާާ ބަލައިަގނެވޭނެާ މަޖިލީހަށްާ މިމައްސަލަާ ބޭރުނުވެާ މިތަނުންާ މިމައްސަލަާ

އެހެންާާާާހަމަޖެއްސުމަކީ އަޅުަގނޑުާ އެދުމެއް.ާ އެދޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ މިކަމަކީާ ާާމިދަންނަވަނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާހަމަ

ވަރަށްބޮޑުާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ  2585މެންބަރުާ

ޭގގަާ ދިރިއުޅެމުންދަނީާ ރަްއޔިތުންާ ިގނަާ މިދެންނެވިާާމައްސަލަެއއް.ާ އެއްނޫން.ާ

ނޫޅެވޭޓެންޓްތަ ދިރިާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ހަވީރާުާކުަގއިާ މެންދުރުދަޅަާ ދުވ ލުާ ތީވެާ

ދަށުަގިއާމިފިނިޖެހެންދެންާާ ރުއްތަކުެގާ ހުންނަާ ކައިރީަގއިާ ދިރިއުޅެނީާ މީހުންާ

ކުރިއަށްާާ ކަންތައްތައްާ ނިދުމުެގާ ބައިތިއްބަިއެގންާ ދަރިންާ ދަށުަގއިާ ަގސްތަކުެގާ

މިއީ ބައްލަވ ާެގންދަނީ.ާ މިކަންާ މިދަންނަވ ލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހ ލުާ މަޑިފުށީެގާ ާ2590 

ލެއްވުމަށްާވަޑައިަގންނަވ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާތިބޭފުޅުންނަށްާއެފުރުޞަތުާއެބައޮތްާހަމަާ

ދ އިރ ގަާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހިސ ބުނާްާޔަޤީނުންވެސްާ ެއހެންވީމ ާ އި.ާ

ވަރަށް ިމީއާ ދަންނަވަނީާ ަމއްއަޅުަގނޑުާ ސީރިއަސްާ ާާާ ިމއީ. މިކަމ އިާސަލައެއްާ

އަޑިންާާދޭތެރޭަގއިާާ ހިތުެގާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ މިކަމ ދޭތެރޭަގިއާާތިޢިްއޒަތްތެރިާ

 2595ރަޭގިއވެާމިމައްސަލަާބަލައިަގތުންާއެދިާއަޅުަގނޑުާތިޔަާހަމްދަރުދީާއެބޭފުޅުންނ ާދޭތެ
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ޝުކުރިްއޔ ާ ަވރަށްބޮޑަށްާ ދަންނަވަން.ާ އ ދޭސްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ލޮބުވެތިާ

ާއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޢި

ާ

ެމންބަރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ އަމީންޢ ޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އަރިހުންާ.ާ ންމުާ

މިމައްސަލ ަގއިާ އެައށްފަހުާ އިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ ހުށަހެޅުންާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ  2600އެދެންާ

ާވުަމށްވެސްާއެދެން.ާާއްސަަވއިދެއްާދެންނެވުމަށްާޖަހަންޖެހޭާރަނަގބީލުާޖަވޯޓަށްާ

ާ

ާ

ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާމައްސަލައ ިއާާާއިދ ރީާމޭޒުންާއިއްެވުވންާ:

 2605ޢަބްދުއްރަހީމްާهللاާުގޅިެގންާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާތ ޢީދުކުރައްިވާާހުށަހަޅުއްވ ާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ައޅައިދިނުމަށްާ މަޑުފުށީަގއިާ ުގޅިެގންާ ސުނ މީއ އިާ މިވަނީާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ

ާާ 105ާާާާހަމަޖެހިފައިވ  ެގާއެޅުމަށްާކުރިންާހަމަޖެހުނުާލިސްޓަށ78ާާާްާޭގެގާތެރެއިން

ބަލ ާާ މަްއސަލަާ ެގނެވުނުާ ބައުނިއިތުރުާ މިއަހަރެުގާ ފަިއސ ާޖެޓްަގއިާާއަދިާ

އަދިާހިމެނިފަ ތ.މަޑިފުށިާ އައިިއރުާ ހިސ ބަށްާ މިހ ާ އަހަރުެގާ ހިނދުާ  2610އިވ ާ

މ.ކޮޅުފުށީަގިއާސަރުކ ރުންާައޅައިާދިނުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާޭގެގާމަސައްކަތްާނުފެށިާާ

ބަލ  ކީްއވެތޯާ ޖެހިފައިވ ާާާ،ލަސްވަނީާ ހ ލުަގއިާ ލިބިާ ނިކަމެތިކަންާ ސުނ މީަގއިާ

މިފަދަާމައްސަލަތައްާާރައްޔިތުންެގާޝަކުވ ތައްާސަރުކ ރުެގާސަމ ލުކަމަ ެގނެސްާ ށްާ

މަޖިލީހެުގާާ ރައްޔިތުންެގާ ެއކުލަވ ލުމަށ ިއ7ާާާާބަލ ނެާ ކޮމިޓީއެއްާ މެންބަރުންެގާ

 2615ތަކަށްާހައްލެއްާހޯދައިާާސުނ މީަގއިާހ ލުަގއިާޖެހުނުާރައްޔިތުންެގާެގދޮރުެގާަމއްސަލަ

ކުރިއަށްާާާދިނުމުެގ މަސައްކަތްާ މިކޮމިޓީެގާ ކުރެވެންދެންާ ފުރިހަމަާ ާާމަސައްކަތްާ

ާ.ެގންދިއުމަށް ޮގތުަގިއާާާ ބޭފުޅުންެގާ ހިމެނިަވޑ ިއަގންނަވ ާ މިކޮމިޓީަގއިާ އަދިާ

ާާ ޢަބްދުާާ-1ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޔ މީނާްާهللاާމުލަކުާ

އިބްރ ހީމާްާާާ-2ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިންނަވަރުާ

 2620ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދު.ާާާވިލުފުށީާާ-3މުޙަންމަދުާޞ ލިޙް.ާާ

4-ާާާާ ޒުބެއިރު. މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލިާާާ-5ދުވ ފަރުާ

ާާ އިބްރ ހީމް. ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާާާ-6ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ
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ާާ މަނިކު. ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާާާ-7ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުނަދޫާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް.

ާ2625 

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ވޯޓަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ދަންންވ ލަންކަމަށް.ާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

 2630މިދަންނަވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަހެޅުއްވިާމައްސަލައ އިާުގޅިެގންާމ ފަންނ65ާާާުާދުެގާާަގވ އި

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާހުޅަނުގާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާهللا ޢަބްދުއްރަޙީމްާ

ހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާާ ތ އީދުކުރެއްވިާ ޢ ރިފްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ

ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ 

ާ2635 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު: މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ ާމ ފަންނުާ ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާާާާާާާهللا

 2640ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

53ާާެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުން

43ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 02ާ2645ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 47ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.24ާ.

މަ ރަޝީދުާ ރިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ އްސަލާަާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ

 2650ާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާ
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ާ

ާޤަރ ރުާ .7

ާ

ާާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާއަށް.ާއެޖެންޑ ާނަންބ6ާާަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރު 6ާރު

މިވަނީ، މަޚްަގާާަގއިާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  2655ރައްޔިތުންެގާާާާލޫފް،ލޮޅުާ

ަގވ އިދުެގާާ މ އްދާ 69ާާމަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހަށްާވަނަާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުންާ ެގާ

ހުށަހެޅުއްވުާާއްވ ހުށަހަޅު އަޙްމަދުާާޤަރ ރުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ޤަރ ރުާ އ ދެ،ާ ން.ާ

މަޚްލޫފަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާއ ދެ،ާމިާސިސްޓަމްަގއިާކުޑަާމައްސަލަެއއްާުއޅޭތީެވާާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ބޭނުންވޭ.ާ ަވުގތުކޮޅެއްާ މިހ ރުާާާއ ދެ،ާާރީސްޓ ޓްކޮށްލުމަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ މިއަރުަވނީާ ފުރުޞަތުާ  2660އަޅުަގނޑުާ

ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށްާޤަރ ރުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާ

ާ

މިއީާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޤަރ ރަކީާ ިމހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބައެއްާާހަކަދެއްކެުވްނާ:ވ ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް ބޭފުޅުންނަށްާ ދިރިއުޅުްއވ ާ މ ލެހިޔ ަގއިާ ސިނަމ ލެއ ާ އެއީާ އ ދެާ ފްލެޓް،ާ

 2665ދަތިތަކ ާކުރިމަތިލައްވަންާޖެހިވަޑައިެގންފައިވ ތީާއެކަމ ާުގޅިެގންާހުށަހަޅ ާޤަރ ރެއް.ާ

ރައްޔިތުންނަށްވަނީާ ެގންދަވ ާ ދިރިއުޅުއްވަމުންާ ފްލެޓްތަކުަގއިާ މ ލެހިޔ ާ ސިނަމ ލެއ ާ

ފެށުނީއްސުރެންވެސްާިގ ކުރިމަތިލައްވަންޖެހިވަޑަިއެގންފައޭ.ާ ދަތިތަކ ާ ނަާ

އެފަރ ތްތަކ އިާސަރުކ ރ ާދެމެދުާވެވިފަިއވ ާއެްގރީމެންޓްެގާދަށުންާމެއިންޓެނެންސްާ

ނަމަވެސް،ާާ ެގންދަވައޭ.ާ ދައްކަމުންާ ފައިސ ާ މަހަކުާ ކޮންމެާ ފީއެްއެގޮގތުަގއިާ

ސަމ ލު މެއިންޓެނެންސްއަށްާ އެމަސައްކަތްތައްާާފްލެޓްތަކުެގާ ނުދެވިާ  2670ކަމެއްާ

އެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގއިާނުކުރެިވވ ތީާފްލެޓްތަކުަގއިާދިރިއުޅުްއވ ާފަރ ތްތަކަށްާބޮޑެތިާ

ހަމައެހެންމެ،ާާ ފ ހަަގކުރަމޭ.ާ ޖެހިވަޑަިއެގންފަިއވ ކަންާ ކުރިމަތިލައްވަންާ ދަތިތަކ ާ

ވަރަށް މ ޙައުލަކީެވސްާ ދިރިއުޅުްއވ ާ ބޭފުޅުންާ ފްލެޓްތަކުެގާ ބިރުވެރިާާމިއަދުާ ާ

މަސްތުވ ތަކެތިާާ އެތ ނތެރޭަގއިާ އޭެގތެރޭަގއިާ ފ ހަަގކުރަމޭ.ާ މ ޙައުލެއްކަންވެސްާ

 2675ބޭނުންކުރުމ އި،ާމ ރ މ ރީއ ާައދިާހަޑިހުތުރުާބަހުންާއަޑުަގދަކޮށްާހެދުމުެގާސަބަބުންާ

އެކަމުެގާ ކުދިންނަށްާ ތުއްތުާ ގެއްލިާ މިނިވަންކަންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިރިއުޅުްއވ ާ އެތ ާ

ނު ފ ހަަގކުރ ކަމެކޭ.ާާސަބަބުންާ ހިތ މައ ެއކުާ އެފަރ ތްތައްާ އަސަރުކުރ ކަމީވެސްާ ބައިާ
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ޒަރޫރީާާ ޙ ލަތުަގއިާ މިޮއތްާ އިޤްތިޞ ދުާ ރ އްޖޭެގާ ދުނިޔެއ ިއާ މީގެއިތުރުންެވސް،ާ

ބޭނުންތަކަށްާއެބޭފުޅުންާޚަރަދުކުރެްއވުމަށްފަހުާއެތަނަށްާކުލިދެއްކެވުމަށްާދަތިތަކަކ ާާ

ޖެހިަވޑައިެގން މިހެންާކުރިމަތިލައްވަންާ ފ ހަަގކުރަމޭ.ާ  2680ފަިއވ ކަންވެސްާ

ފްލެޓްތަކުަގއިާ މިޮގވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ މިކަންކަންހުރުމ އެކު،ާ

މެއިންޓެނެންސްއަށްާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްާދެއްަވިއެގންާރަނަގޅަށްާމޮނީޓަރކުރެޭވާާ

ފަސޭހަކޮށްާާ ވީހ ވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިރިއުޅުްއވ ާ އެތ ާ ތެރެއިންާ ނިޒ މެއްެގާ

ދުވަހަކ ާާމެ ބަންދުާ ސަރުކ ރުާ އަދިާ މަސައްކަތްތައްކޮށްދެްއވުމަށޭ.ާ އިންޓެނެންސްާ

ބަހެްއާނުލިބިެގންާާ އިސްވެރިެއްއެގާ ޙ ލުާމުނިސިޕަލްޓީެގާ ދިމ ވ ާ ކަމެއްާ  2685ދިމ ވެެގންާ

މަސައްކަތްާާ މެއިންޓެނެންސްެގާ ނުހުންނ ނެޮގތަކަށްާ ނުކުރެވިާ އެމަސައްކަތެއްާ

ާ ާ-2ރ ވ ދެްއވުމަށޭ.ާ ާފްލެޓްތަކުަގއިާ އަމ ންއޮމ ންާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދިރިއުޅުްއވ ާ

ކަންތައްތައްާާ ސެކިއުރިޓީެގާ އެތަނުެގާ ގ އިްމކޮށްދެއްވުމަށްާ މ ޙައުލެއްާ ރައްކ ތެރިާ

އަދިާާ ެގންދެވުން.ާ ބައްލަވަމުންާ އިދ ރ ތަކުންާ ކަމ ބެހޭާ ގ ތުންާ ވީހ ވެސްާ

އަޅައިދެްއވު މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ފިޔަވަޅުތައްާ ައޅަންޖެހޭާ ާާމިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ  2690ާާ-3ން.

ފައިސ އަށްާާ ނުދެއްކިވ ާ އޮތްއިރުާ ކުލީެގޮގތުަގއުާ ބޮޑުާ ކުލިާ ދައްކަންޖެހޭާ ފްލެޓަށްާ

މަޖިލީހުެގާާ ރަްއޔިތުންެގާ މިޤަރ ރަކީާ ހޯއްދަަވއިދެްއވުން.ާ ލުޔެއްާ ކޮންމެވެސްާ

ާާ ހުށަހަޅ 69ާާާާަގވ އިދުެގ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހަށްާ މ އްދ ަގިއވ ޮގތުެގމަތީންާ ވަނަާ

ާާ ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާދެން،ާހަމަާައޅުަގނޑުާމިޢިްއޒަތްތެރިާާޤަރ ރެކޭ.ާއ ދެ،ާވަރަށް

އެދެންާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަރިހުންާ ެމންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2695މަޖިލީހުެގާ

ދިރިއުޅުއްވ ާާ ފްލެޓްަގއިާ މ ލެހިޔ ާ ސިނަމ ލެއ ާ މިދެންނެވިާ ހަމަާ މިމައްސަލައަކީާ

ވުމ  މައްސަލައަކަށްާ ސީރިއަސްާ ވަރަށްާ ދިމ ވެފައިވ ާ ިމކަމުަގއިާބޭފުޅުންނ ާ އެކުާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެއްބ ރުލުންާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުން،ާ ހުރިހ ާ

މެއިންޓެނެންސްއަށްާާ ިމާ އެތަނުަގއިާ ހަމަާ ފ ހަަގކޮށްލިެގންާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވުން.ާ

 2700ވަރަށްާތަފ ތުާމައްސަލަތައްާއެބަހުރިާދިމ ވެފައި.ާހަމަާއެތަނުެގާކުލަެވސްާވަރަށްާާ

ާނުލ ާހުންނަތ .ާހަމައެހެންމެ،ާވ ރޭފެންާެއއްޗެހިާލިބުމުަގއިެވސްާާިގނަދުވަސްވެއްޖެ

ލިފްޓެްއާާ އެތަނުަގއިާ ހެދިފައިާ ޮގޅިާ ލިފްޓްާ ީމެގއިތުރުންާ އެބަހުރި.ާ ދަތިތައްާ

ރެނދުލައިެގންޮގސްާާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިކަންވެސްާ ނުބެހެއްޓިާ

އެތާ  ހަމަާ ސަބަބުންާ ކަނޑަިއެގންދިއުމުެގާ ދަަގނޑުތަކ ާާސިމެންތިަގނޑުާ އެހުންނަާ ާ



 101 

އެބަހުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިކަހަލަާ ހުރުމާ  ފެންނަންާ  2705އެްއޗެހިާ

ފްލެޓްަގިއާާ ޚ އްޞަކުރެވިފަިއވ ާ ޕ ކްކުރަންާ ެއތަނުަގއިާ ހަމައެހެންމެ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ

ދިރިއުޅުްއވ ާބޭފުޅުންެގާދުްއވ ާއެްއޗެހިާޕ ކްކުރަންާކަނޑަެއޅިފައިވ ާސަރަޙައްދުަގިއާާ

ެއއްޗެއްސަށްާާހު ބައެއްާ އަދިާ ެގއްލުމ ާ ވެހިކަލްތައްާ ބައެއްާ ންނަާ

ފ ހަަގކުރަްއވ ކަމެްއ.ާ ހިތ މައ އެކުާ ވަރަށްާ ެއބޭފުޅުންާ ހަމަާ ެގއްލުންދިނުމަކީެވސްާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ހުރުމ އެކުާ މިހެންާ މިކަންކަންާ  2710އެހެންވީމ ،ާ

އަ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެބޭފުޅުންނަށްާމަޖިލީހުެގާ މިކަމުަގއިާ ރިހުންާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކޮށްދެްއވުމަށްާ މިކަންާ އެއްބ ރުލުމެއްދެއްވ ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މަސައްކަތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަޙުސްކުރުމަށްާ މިޤަރ ރަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2715އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާކޮމިޓީންާކަނޑަައޅުްއވ ފަ 1ާާާާިއވަނީ މިނެޓް.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުަގއ30ާާާާިަގޑިއިރ އި

5ާާާާ ފުރުޞަތުަގއު ދެވަނަާ އަރުވ ޮގތަށް.3ާާާާމިނެޓް.ާ މެންބަރަކަށްާ ކޮންމެާ މިނެޓްާ

ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ބަޙުސްއަށް.ާ މިާ ހުޅުވ ލަންާ ފުރުޞަތުާ އ ޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ2720 

މެންބަރުާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަމ ޒުކޮށްާާާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ މެންބަރުންނަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ މަޚްލޫފްާ ާއަޙްމަދުާ

މިހުށަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު ޤަރ ރުެގާާމިތަނަށްާ ޮގވ ލ ާ ސަރުކ ރަށްާ ޤަރ ރު،ާ މިމުހިންމުާ ހަޅުއްވ ފައިވ ާ

މިހިނދަށާްާ މިހިނދުންާ އަދިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ޤަރ ރަކީާ މިއޮތްާ ނަމުަގއިާ

ޢ ންމާުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވަން.ާ ޤަރ ރެއްކަމުަގއިާ  2725ސަމ ލުވ ންޖެހޭާ

ވ ާވިލިނިގލިާއަދިާދިރިއުޅުމުަގއި،ާތޮށްޖެހިފައިާމިވ ާމ ލެއ ާއަދިާމ ލެާކައިރީަގއިާ

މިދ ާ ދިމ ވެެގންާ ބޭބޭފުޅުންނ ާ ދިރިއުޅުްއވ ާ ފްލެޓްތަކުަގއިާ ތަންތ ނެގާ ހުޅުމ ލެފަދަާ

ސަރުކ ރުންާާ އަދިާ ޢަމަލުތަކ ާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ

މިންަގނޑުތަކ ،ާާ އިހުމ ލުެވފައިވ ާ ބެލެހެއްޓެވުމުަގއިާ ފްލެޓްތައްާ ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭާ

ޙ ލަ ޮގތްތަކ ާާކުއްލިާ ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭާ ވެރިންާ އެފްލެޓްތަކުެގާ  2730ތްތަކުަގއިާ

ދިމ ވެެގންުއޅޭާވަރަށްާބޮޑެތިާމައްސަލަތަކެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާވަރަށްާާ
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ަގލޮޅުާާ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގއި،ާ ހިސ ބުތަކުަގއިާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ގ ތުންާ

މިމައްސަލަ ފްލެޓްަގިއާ ހުންނަާ ނުކުންނަކަމީާސިނަމ ލޭަގއިާ މިހެންާ ތަްއާ

އަޅުަގނޑުެވސްާދަންނަކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާިގނައިންާޮގސްއުޅޭާސަރަޙައްދެއްާާ

ސަރަޙައްދުކަމުަގއިވ ާާ ދިރިއުޅޭާ އަޅުަގނޑުާ ޭއެގިއތުރުން،ާ އަދިާ  2735އެސަރަޙައްދަކީ.ާ

ބަެއްއާ ތަކުރ ރުވަމުންދޭާ ހަމަާ މިކަންތައްތައްާ މިހ ދިސ ެގާ ހަމަާ ވިލިނިގލީަގިއވެސްާ

ބައެއްކަހަލަާޙ  ހަމަާ ހުޅުމ ލޭެގެވސްާ ޔަޤީންކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ ދިސ ތަކުަގއި.ާ

ސަރުކ ރުެގާާ ައއިސްފައިާ އެމައްސަލަތައްާ މީޑިއ އިންާ ދިމ ވެާ މިޮގތަށްާ ޙ ލަތްތައްާ

އަދިާ ކަމުނުޮގސްެގންާ ޖަވ ބުތަްއާ ދެއްވަމުންެގންދ ާ އެކަމަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކަމ ބެހޭާ

ލަ އަންނަލެއްާ ސިފަާ ދަތިވެެގންުއޅޭާޢަމަލީާ ރަްއޔިތުންާ އެމަސަްއކަތުަގއިާ  2740ސްވެާ

ރައްޔިތުންެގާާ އަދިާ ޮގވ ލ ާ ސަރުކ ރަށްާ މަސައްކަތްތައް،ާ މިމުހިންމުާ މިންވަރު.ާ

ރައްޔިތުންނ ާާ މިމައްސަލަާ ެގނުވ ާ ސަމ ލުކަމަށްވެސްާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ެގނެސްދިނުމަށްާ އަޙްމަދާުާހަމައަށްާ ންބަރުާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީާ އެހުށަހެޅުއްވިާ މަޚްލޫފްާ

ީމަގިއާާ މައްސަލައަކަށްާ ތ އީދުކުރައްވ ނެާ ހަމަާ މެންބަރުންާ ިގނަާ  2745މަޖިލީހުގެވެސްާ

މިފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވ ާކަންތަްއތަކުެގާތެރެއިންާޚ އްޞަކޮށްާފުރަތަމަާޕްރެްގރ ފްަގިއާާ

މެއިންޓެނެންސްާާާމިހިމެނޭ ދަށުންާ ެއްގރީމެންޓެްއެގާ ދެމެދުވެފައިވ ާ ސަރުކ ރ ާ

މިފައިސ ތަްއާާ ދައްކަވަމުންެގންދޭ.ާ ފައިސ ާ މަހަކުވެސްާ ކޮންމެާ ފީއެްއެގޮގތުަގއިާ

ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ކުރެއްުވމަކީާ މަސައްކަތްތައްާ މެއިންޓެނެންސްެގާ ނެުގމަށްފަހުާ

މަޖުބޫރު ކުރަްއވަންާ ފަޅަިއެގންދިއުމުންާާއެކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަކަށްާ ހޮޅިއެއްާ  2750ވ ނެކަމެއް.ާ

އެތައްާޒަމ ނެއްފަހުންާއެހޮޅީެގާމަސައްކަތްތައްާައއުމަކުންާެއކަންާއެނިމުނީކަމަކަށްާާ

އެކިާާ އިމ ރ ތުެގާ ކޮންކްރީޓްާ ހިމެނޭާ ސަރަޙައްދުެގާ ދިރިއުޅޭާ އަދިާ ނުބެލެވޭނެ.ާ

ފެންނަ ތަކެތިާ ދަަގނޑުފަދަާ އެތަނުންާ ރެނދުއަޅ ާ ންާސަރަޙައްދުތަކުންާ

ތަނަކަށްވުންާ ހުރިާ ބިރުވެރިކަެމްއާ ދިރިއުޅުމަށްާ އެީއާ ހުރެއްޖެކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ

 2755އެކަށީެގންވޭ.ާމ ލޭަގއިާޚ އްޞަކުރެވިާމިދިޔަާސިނަމ ލެާފްލެޓްތަކުަގއިާޙ ލަތްތަކ މެދުާ

ސަރުކ ރުންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަކުންާއެބަޖެހޭާ

އަ ައވަސްާ ތަނުެގާާވަރަށްާ ކިހިނެއްތޯާ ހިންަގަވންާ ިއނިސްޕެކްޝަންތަކެއްާ ވަހަށްާ

ޙ ލަތުާހުރީ.ާކުލިތައްާދިއުމުެގާސަބަބުންާއެތެރެއަށްާފެންނަާވަންނަާޕަސަންޓެޖަކީާ
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ކޮބައިތީާއަދިާއެފެންވަނުމުެގާސަބަބުންާއެކަންތަްއެވެގންދ ނެޮގތަކީާކޮބައިތޯ.ާމިފަދަާާ

އެނަލައި ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާާކަންތައްތައްާ އެއީާ  2760ޒްކުރެވެންޖެހޭކަންާ

އަޅުަގނޑުާާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަން،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ

ސަރުކ ރުންާ ތަޅުމަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ލިބުމ އެކުާ ޤަރ ރުާ މިދެންނެވިާ މިބިލުާ އުފ ވޭ.ާ

ހަ މޭޒުމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ބިލެއްާ މުހިންމުާ ފޮނުއްވ ފައިާ މިތަނުަގއިާމިހ ރުާ މަާ

ހުއްޓުވުމުެގާާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ ެއއީާ އެބައޮތް.ާ

މިބިލުންާ ޙައްލުާ ކަންތައްތަކުެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކުރައްވ ާ މީެގާ  2765ބިލު.ާ

ބިލުެގާާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ހަމަާ މީެގާ ޔަޤީންކުރ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިެގންދ ނެކަމީާ

ސަރުކ ރުން،ާާވ ހަކަދަްއކ ކަށް މިއަދުާ އުފ ކުރަޭމާ ައޅުަގނޑުާ ނަމަެވސް،ާ ނޫން.ާ

ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މިބިލުާ އޮފީހުންާ ޖެނެރަލްާ ެއޓަރނީާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

ފޮނުވ ފައި.ާމިބިލުެގާމަސައްކަތްތައްާއަވަސްކުރުމަކީާމީެގހުރިާދެންާހުރިާބައިތަކުެގާ

ޙަޤީޤަތުަގއި ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ސަރަޙައްދުތަކަކީާާޙައްލުކަމުަގއިާ ފްލެޓްާ  2770ެވސްާ

ޤައުމަށްާާ މުޅިާ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގިއ،ާ ބައިހެދިެގންާ ޒުވ ނުންާ އަދިާ ޒުވ ނުންނ ާ

މަސްތުވ ތަކެތީެގާާ ކަންތަްއކަމުަގިއވ ާ ނުރައްކ ތެރިާ ބޮޑުާ އެންމެާ ދިމ ވެެގންވ ާ

މައްސަލަިއަގއިާތޮއްޖެހިެގންދ ާސަރަޙައްދުތަކަކީާމިހުންނަާކުދިކުދިާޮގޅިތައް.ާަގލޮޅުާާ

ބައްލަަވއިފިކަމުަގިއވ ނަމަާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ސަރަޙައްދުަގއިާ ފްލެޓްާ ސިނަލ މެާ

ބަޔަކުާ ދަށުންާ ބ ރުެގާ ލިބިެގންވ ާ ފުލުހުންނަށްާ ދިވެހިާ މިއަދަށްވެސްާ  2775މިއަދުންާ

އޮތްތަނެއް.ާާ ކަންތައްާ ހިސ ބުަގއިާ ރައްކ ކުރ ންޖެހޭާ ތަނެްއަގިއާ ދުރުާ ެގންޮގސްާ

ހުށަހަޅުއްވ  މެންބަރުާ ބޭފުޅ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިމެނޭ،ާ ސަރަޙައްދުަގއިާ މިާ ފަިއވ ާ

ސަރަޙައްދުަގއިާހިމެނޭާދ އިރ ެގާހިމެނޭާފްލެޓްތަކަކީާމިކަންކަންާއަދިާއިންތިހ އަށްާ

ދިމަދިމ ތަކުނާްާ ެއހެންާ މިނޫންާ މީގެއިތުރުންާ ދެން،ާ ތަނެއް.ާ ބޮޑުެވެގންތ ާ

ސަމ ލުވެ ވަރަށްާ ހަމަާ ރައްޔިތުންާ މައްސަލަތަކ ާ ހުރިާ  2780ވަޑަިއެގންާފްލެޓްތަކުަގއިާ

މައްސަލަެއއްާާ ޖައްސަުމންެގންދ ާ ތ އަބަދުާ ހަމަާ މައްސަލަތަްއާ ރައްޔިތުންެގާ

ސަރަޙައްދެއްަގއިާާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ފޮށުން.ާ ީމހުންނ ާ ދިރިުއޅޭާ އެސަރަޙައްދުެގާ

ބަެއްއާާ އަވަށްޓެރިންެގާ ބިރުދެއްކުން،ާ އަތްލުން،ާ ަގޔަށްާ ހިނގ ބިގ ވެދިއުމުަގިއވެސްާ

އުނދަޫގކު މިފަދަާހިސ ބުތަކަށްާ ބަލައިެގންާ ވޯލްކަަމށްާ ްގރެފިޓީާ ބައެއްކަހަލަާ ރުން.ާ

މިކަމުަގިއާާ ލިޔުން.ާ އެއްޗެއްާ ހިތުހުރިހާ  މީހުންާ ފ ރުތަކަުގއިާ ހުންނަާ  2785ތަންތ ނަގއިާ
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ފަރ ތްތަކުންާ ިމކަމ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެްއކަމަކީާ ހިތ މަކުރ ާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ

ވިސްނ ވަޑައިނުަގންނަވަ މިހިނދަށްާ ެއީއާމިހިނދުންާ ސަބަބެއްތޯ،ާ ކޮންާ ންވީާ

އެއްފަހަރެްއަގިއާާ ދުށީމޭާ އަޅުަގނޑުާ ޕޮއިންޓެއް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރޫލްސް.ާ ޑ ކްނެސްާ އިންދ ާ ލިޔެފައިާ ކައިރީަގއިާ ފްލެޓެއްެގާ އިންާ މިހެންާ

އިނީާާ ފ ރުަގއިާ ޖެހިެގންއިންާ ތުރުތުރުައޅަިއަގތް.ާ ފެނިފައިާ އެޖުމްލަާ  2790އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ވެރިކަންކުރަމުންދ ާސެނިޓީ އަނދިރިކަންާ މިތަނުަގއިާ ރޫލްއަކީާ ޑ ކްނެސްާ ޑައިސް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަ.ާ ނެތިެގންދިޔަާ ގެއްލިާ އަމ ންކަންާ މިއަންނަނީާ ޖެހިެގންާ ވ ހަކަ.ާ

ެއއީާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ އެބަޖެހެޭއާ ސަމ ލުވ ންާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ މިދަންނަވަނީާ

މިހިނދަށް މިހިނދުންާ ހަމަާ އަދިާާމިޤަރ ރަކީާ ފަރ ތްތަކުންާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ ާ

މުނިސިޕަލްޓީެގާާ މ ލޭާ ދަންނަވަން،ާ އަޑުބ ރުލ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ  2795ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

ިމއަދުާާ އަޑުާ މިޤަރ ރުާ މަނިކަށްާ ޢ ދަމްާ ސަރަނުގާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮޕީެއއްެވސްާ މީެގާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިިވވަޑައިނުަގންނަވ ކަުމަގިއވ ނަމަާ

މިސަރުކ ރުންާއެބޭ ދަންނަވަމުންާ އެހެންާ އެދެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ރައްދުކުރަންާ ފުޅ އަށްާ

ޮގވަމުންާ އެދިާ ހުްއޓުވުމަށްާ މިކަންތައްތައްާ ސަމ ލުވެާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ާ މިކަމ މެދުާ

 2800ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާވަކިވެލަން.ާަވއްސަލ މުޢަލައިްމާވަރަޙްމަތު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އަޅުަގނޑުާާާުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ ނެތީމ ާ ަވުގތުާ ފުރުޞަތުއަރުވ ހ ާ މެންބަރަކަށްާ އިތުރުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

ނިންމ ލ ނަން.ާާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ ދަންނަވ ލ ފައިާ ވ ހަކަތައްާ ބަެއއްާ  2805މިކޮމިޓީތަކުެގާ

މިއަދުާާ މީހަކަށްދޭންޖެހ16:30ާާާޭާއ ދެ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފައިާ ަގިއާ

ރައްކ ތެރި ބައްދަލުވުމެްއާާޢިނ ޔަތްތަކ އިާ ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ބިލުާ ކަުމެގާ

 އޮންނ ނެ.ާ

ާ

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ2810 



ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 3ާާާާއ ދެ،ާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީ ވ ާހޯމަާދުވަހ2009ާާާާުއޯަގސްޓް

ާަގއި.9:00ާާާާހެނދުނުާ
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 2815ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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