
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /32 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  32ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 
 

 ދުވަސް   ބުދަ ވީ 2009 އޯގަސްޓް 12 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 21 
 

 ގައި  9:00ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 
 

 ށް   11:02ން  10:30 އިންޓަވަލް: 
 

 ށް  13:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 ގައި  14:29 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް 27އި ގަޑިއިރާ 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް  ނައިބު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

 68 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ66ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 69ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

  މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 ޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި  

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަ

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއި

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް



 IV 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 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

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު މާވަށު ދާ

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

  އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ލްހާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އި މެންބަރު:   ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއި 

  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު           ންއުޅުއްވާ މެންބަރު: ގެ ވަޑައި 

                          

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓަރ އޮފް   ން: ވި ވަޒީރު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެ 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  5 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ުޖަލްސާގައި  )އިންޓަަވލްކުރި ކޮމިޓީަގއި(، އަދި ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ކޮމިޓީަގއި()އިންޓަަވލްކުރި  ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ،އިންޓަވަލަށްފަހ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

  ،ުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހު،ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފައަދި    ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޖަލްސާއިން  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު    ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާާ.ދުވަސްބުދަާާޯއަގސްޓާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

ާ

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާهللا ާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާލިސްާފެށުނީާ.މަޖިާ.واالهާومن ާوصحبهާآلهާوعلى



 10ސުވ ލުާ. .



ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެވީ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާ ޖަލްސ އަށްާ މެންބަރުން.29ާާާާމިވަުގތުާ ޢިްއޒަތަތެރިާ

ާ ފުރަތަމަާ އެޖެންޑ ެގާ ާނަންބަރަމިއަދުެގާ މިއޮތީ،ާ ާވިލިނިގލީކަށްާ ދ އިރ ެގާާާ

ރ މިޒް،ާާޢިއްޒަތްތެރިާާ މުޙަންމަދުާ ހައުމެންބަރުާ އޮފްާ ސިންގ،ާާމިނިސްޓަރާ

އަސްލަމ ާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އެންވަޔަރަންމަންޓްާ އެންޑްާ  15ޓްރ ންސްޕޯޓްާ

ދ އިރ ެގާާސުވ ލެާާާރަްއވ ކު ވިލިނިގލީާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާއް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާރ މިޒަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާމުޙަންމަދު

ާ

ާާާާމެންބަރުިވލިނިގލީާދ އިރ ެގާާ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާާމިނިސްޝުކުރިއްޔ ާ ހަުއސިންގ،ާ އޮފްާ ާޓަރާ

 20އަޅުަގނޑުާާާއަސްލަމ ާމުޙަންމަދުާޮއނަރަބަލްާއަލްފ ޟިލްާއެންވަޔަރަންމަންޓްާއެންޑްާރ މިޒްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމުޙަްނމަދު

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ރ އްޖޭެގާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރުކޮށްލަންާ

ާ ނަޝީދު،ާ 30ާމުޙަންމަދުާ ާާ 2008ާޑިސެމްބަރާ ދުވަހުާާ އަންގ ރަާ ،ާީވާ

މުޚ ތަބުކުރައްާގއާ. ރައްޔިތުންނ އިާ ވަޑަިއެގންާ ދެއްކެވިާާވިލިނިގއްޔަށްާ ވ ާ

ގއާ. ާާވ ހަކަފުޅުގައި،ާ ފުރަތަމަ މިއަހަރުެގާ ބަނދަރުާ މަސްދުވަހުެގ3ާާާވިލިނިގލީެގާ

ާާ ފުރަތަމަ މިއަހަރުެގާ ދެއްވ ނެކަމަށ އި،ާ މަރ މ ތުކޮށްާ  25މަސްދުވަހުެގ6ާާާާތެރޭަގއިާ

ވިލިނިގލީ މ100ާާާާިަގއިާާތެރޭަގއިާ ވިދ ޅުވެފައިވ އިރު،ާ އަޅ ދޭނެކަމަށްާ ފްލެޓްާ

ތިޔަާ ބޮޑުބަޔަކީާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ

ޢަމަލާީާ މިކަންކަމަށްާ ވީހިނދު،ާ ކަންތައްތައްކަމަށްާ މެންޑޭޓުަގއިވ ާ މިނިސްޓްރީެގާ

ނައިސްާާ ކީއްވެތޯލަސިފައެއްާ މިާާ.ސްވެފައިވަނީާ ތިޔަމިނިސްޓްރީންާއަދިާ އީާ

2009

1732
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މިހ ރުާ މަސައްކަތްާ މިކަމުެގާ މަޝްރޫޢުތަކެއްތޯއ ިއ،ާ ހަޤީޤީާ ރ ވ ފަިއވ ާ  30ހިންގަވަންާ

ދެއްވަފ ނުތޯ ވިދ ޅުވެާ ހިސ ބުާ މިމޭރުމުނާްާާާ.ޮގސްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަދިާ

ބަޖެޓުަގއިާާ ފައިސ ،ާ ހިންގ ނެާ މަޝްރޫޢުތައްާ މިދެންނެވިާ ެއވަނީ،ާ ވިދ ޅުވެފައިާ

މިމަސައްކަތްާނުފެށިާާާޅުްއވުމަށްފަހުކަނޑައެ ތަފްޞީލ ިއާ ކަމަށްވ ނަމަ،ާއެފައިސ ެގާ

ހ މަކޮށްދެ މަޖިލީހަށްާ ސަބަބު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާއްވ ނަންތޯ.ލަސްވ ާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 35ާރައީސް.ާާ

ާ

މެންބަރުާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ، ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިނިގލިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ގއާ.ާާއެްނޑްާންސްޕޯޓްޓްރ  ފުރަތަަމާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ ކުރެްއވިާ ާާާވިލިނިގއްޔަށްާރ މިޒްާ

ގއާ.ޑިސެމްބަރ30ާުާރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް ވަޑައިެގންާ ާާބަނދަރުާާވިލިނިގލީެގަގއިާ

 40ދެއްވުމަށްާާމަރ މ ތުކޮށްާތެރޭަގއިާމަސްދުވަހުެގ3ާާފުރަތަމަާމިއަހަރުެގާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އޮތީ،ާ ދަންނަވަންާ ޖަވ ބުަގިއާ އެބަިއެގާ އެސުވ ލުެގާ ވިދ ޅުވެފައިވ ކަމަށްާ

ބޭނުން ސ ފުކޮށްލަދޭންާ އެްއޗެްއާ އަޅުަގނޑުާ ާ.އެންމެފުރަތަމަާ އެއީާާާ

ބަނދަރު ރ އްޖޭެގާ މިރަށަކީާ ެއވިދ ޅުވީާ ޕްރޮްގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރ މްެގާާހެދުމުެގާ

ކުރީގެާ ވަރަށްާ ހެދުނުާތެރޭަގއިާ ބަނދަރުާ ކުރީކޮޅުާ އެންމެާ ހެދިފައިާ ބަނދަރެއްާ ާ

ާާ ހެދިފައި ބަނދަރެއްާ އޮތްާ އޭރުާ ދެންާ ރަށެއް.ާ ތެރެއިންާ  45ފޫޓ1200ާާާްާރަށްތަކުެގާ

ާާ ކުރ 250ާާާާދިުގމިން އަތޮޅުވެރިކަންާ ރ އްޖޭަގިއާ ޢ ންމުކޮށްާ ފުޅ މިނުަގއިާ ފޫޓްާ

2008ާާރެއްާއޮތް.ާާރަށެއްަގއިާހަދ ާބަނދަރުާއެހަދ ާސައިޒަށްާހަދ ފައިާއޮތްާބަނދަ

ާާ ހިންެގވި ސަރުކ ރުންާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ކުރީކޮޅުނ2008ާާާާްވަނަާ އަހަރުާ ވަނަާ

ބިންހިއްކުުމެގާާ ވިލިނިގލީެގާ އޮތްާ ޕްރޮޖެކްޓެއްާ ނިމުނުާ މަހުާ އައިސްާސެޕްޓެމްބަރުާ

ހިން ހެދުނާުާމަޝްރޫޢެއް.ާއެާމަސައްކަތްާ  50ގިއިރުާވިލިނިގލީެގާއިތުރަށްާބަނދަރެއްާ

ކީވޯލްެގ750ާާ ާާާާފުޓްާ އަދި އިންނަާ ފުޅ މިނުަގ250ާާދިުގމިނުަގއިާ އޮންނަާާފޫޓްާ އިާ

ބަނދަރުެގާއިތުރަށްާހެދުނުާބަނދަރެއް.ާދެންާމިާާާބަނދަރެއް.ާއެީއާކުރީަގއިާޮއތް

ެއީއާާ ސްޓޭންޑަޑަށް.ާ ހަދ ާ ބަނދަރުތައްާ ރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ ހަދ ފައިވަނީާ ބަނދަރުާ

ާާ ތޮށި ބޭރުާ އަދިާ ވޯލްެއއްލ ފަިއާ ކީާ ާާކޮންކްރީޓްާ އޮތްާާޖައްާހިލަ ހަދ ފައިާ ސ ފައިާ

 55ބަނދަރެއް.ާނަމަވެސްާއެންމެފުރަތަމަާރަށުަގިއާހެދިފައިާއޮތްާބަނދަރުާއެބަނދަރުާ

ާާ އޮތީކީއެއް ސްޓޭންޑަޑަކަށެއްހަދ ފައިާ ކަހަލަާ ސިމެންތިާާާމިދެންނެވިާ ވެލިާ ނޫން.ާ
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އެތަންާާ ތޮށިވެސްާ ބޭރެުގާ އަދިާ ހަދ ފައިާ ތޮށިާ އެއްަގމުާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ބަސްތ ާ

ނެުގނުާަގލ އިާއަދިާއޭެގއިތުރަށްާވެލިާސިމެންތިާބަސްތ ާބޭނުންކޮށްެގންާކޮނުނުއިރުާ

އ ދަިއެގާޮގތަކަށްާހަދ ފަިއާޮއތް.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާޚ އްޞަކޮށްާއެރަށުެގާކުރީަގިއާާ

 60ފައި.ާދެންާރައްޔިތުންާާފުދޭވަރަކަށްާބޮޑަށްާހަލ ކުވެާއޮތްާބަނދަރުެގާބޭރުތޮށިާއޮތީާ

މައެާާ ބަނދަރުާ ކުރީެގާ ބަނދަރުާއެދިލެްއވީާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ ރ މ ތުކުރ ާ

އެހެންާ ތަފްސީލްނެތިާ މިާ ހަމައެކަނިާ ވިދ ޅުވީމަާ އެހެންާ ވ ހަކަާ މަރ މ ތުކުރ ާ

ވިދ ޅުވީމަާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާއޮޅުންއަރ ފ ނެތީާއަޅުަގނޑުާިމވ ހަކަާސ ފުކޮށްލަދޭންާާ

އީާހަމަާވަރަށްާމިޖެހުނީ.ާމިހ ރުާއެރަށުަގއިާމިދެންނެވިާއަލަށްާހެދުނުާބަނދަރުާއެ

ކުރީެގާ ނުޖެހެއޭާ މަރ މ ތުކުރ ކަށްާ އެތަންާ ބަނދެރެކޭ.ާ އޮތްާ ފެންވަރަކަށްާ  65ރަނަގޅުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ދެންާ އޮތީ.ާ ޖެހިފައިާ މަރ މ ތުކުރަންާ ބަނދަރޭާ މުސްކުޅިާ

ނިޔަތުަގއިާާ ކޮށްދެއްވުމުެގާ އެކަންާ ހަމަާ ވިދ ޅުވީާ އަރިހުަގއިާ ރައްޔިތުންާ އެވ ހަކަާ

ކޮށްދެާ ހުންނ ނާެާއެކަންާ ހަނދުމަފުޅުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ އްވުމަށްޓަކައި.ާ

ބަ މިއަހަރުެގާ ސަޕްލިމަންޓްރީއަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅިއިރުާ ހަމައަށްާާޖެޓްާ ބަޖެޓަކ ާ ާ

ާާ ސަރުކ ރ އި ާާެގނައިންާ މުއްދަތެްއެގާާައޅުަގނޑުމެން ކުރުކުރުާ ވަރަށްާ  70ޙަވ ލުވިތ ާ

ބަޖެތެރޭަގ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކުލައިާ ހުނާްާމަޖިލީމިާާވ ލުަމށްފަހުާާޓެއްާ

ހެދުމަުގއިާއެލިބުނުާދުވަސްކޮޅުެގާތެރޭަގއިާމަޝްރޫޢުތަްއާާާާހުށަހެޅީ.ާދެންާއެބަޖެޓް

ޮގސްފައިހުރިާހިސ ބަކ ިއ،ާމަޝްރޫޢުތަކުެގާތެރެއިންާއެާކަނޑައެޅިފަިއވ ާމުއްދަތަްއާާ

ާާ ނޫނީ ާާނުނިމިާ މަޝްރޫޢުތައެ ނުނިމިހުރިާ ތެރޭަގއިާ ބަޖެޓްެގާ ކަކީާކަނޑައެޅިފައިވ ާ

ސ ފެއްނުވޭ.ާާ ެއހ ބޮޑަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޭއރުންާ ތަފްސީލުާ ޭއެގާ  75ކޮބައިކަންާ

ބަޖެޓަކ ާާ ސަޕްލިމަންޓްރީާ އައީާ އުންމީދުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ދ ންވ އި ސ ފުކުރެިވެގންހަމައަށްާ އެކަންތައްތައްާ ާރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާާ

އެހ ޯގސްކޮށްޤަބޫލެ އޭރަކުާ އެހެންވީމ ،ާާާާ.ންނ ނީކީހުާާާތައްކަންތައްާާކަމަށްއްނުކުރަންާ

ާާ މިކަންާކުރެވިދ ނެކަމަށްާލަފ ކޮށްެގންާއެވ ހަކަާާސަޕްލިމަންޓްރީާބަޖެޓެއްެގާތެރޭަގއި

ފ ހަަގކުރެވުނީާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ  80އެވިދ ޅުވީ.ާ

ހެދުމ އިާހަމައަށްއ އިރުާވަރަށްިގނަާމަސައްކަ ތްތައްާހުއްޓޭ.ާާސަޕްލިމަންޓްރީާބަޖެޓްާ

ާާ ހުށަހަޅ ފައި ބިލުތައްާ ައދިާ ކޮށްާ މަސައްކަތްތައްާ އަހަރުެގ2008ާާާާއެާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑަށްާ އެބަހުރިާ ތެރޭަގއިެވސްާ މަޝްރޫޢުެގާ ހެދުމުެގާ ބަނދަރުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ
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ާާ ކަނޑައެޅިފައި އެމަސަްއކަތްތައްާ ކުރެވިާ މަސައްކަތްތައްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ 2008ާާހަމަާ

ކަނޑައެ އަހަރަށްާ އެބިލުތަކަށްާވަނަާ ހުސްެވެގންާ ފައިސ ާ ހުރިާ ބަޖެޓްަގއިާ  85ޅިފަިއވ ާ

އެހެންވީމ ،ާ ހުއްޓޭ.ާ ބިލުތައްާ މަސައްކަތްާ ހުރީ.ާ ނުދެއްކިފައިާ ފައިސ ާ

ާާ ކުރަންޖެހުނީ އެކޮމަޑޭޓްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަހަރުެގ2009ާާާާއެބިލުތަްއވެސްާ ވަނަާ

ެގާތެރޭަގއިާއަލަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަޖެޓްާާެގާތެރެއިންލ ފައިކަމަށްާވީހިނދުބަޖެޓް

މިރަށުެގާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ ދެންާ އެސަބ ބަހުރެާ ދަތިވެެގންާ ފަށަންާ މަސައްކަތެްއާ

ާާ މި ޙ ލަތުާ 2ާާާާބަނދަރުެގާ ބަލ ފައި އޮތްޮގތަށްާ ޙ ލަތުާ  90ވަނ2008ާާާާަބަނދަރުެގާ

ާލައިެގންާއެާމަސައްކަތްކުރަންާދަތިވެެގންާެއާާރުެގާދައުލަތުެގާބަޖެޓްެގާތެރެއަށްއަހަ

ތެރެއިންާާމަސައްކަތްާާ ބަޖެޓްެގާ މިދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ޮއތީ.ާ ނުކުރެވިފަިއާ

ކަން ބަނދަރުެގާ ސެކްޓަރަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަތިތަކުެގާާހަމައެކަނިާ ހުރިާ ތަކުަގއިާ

މިކަހަލާަާާާވ ހަކަ. ހަމަާ ސެކްޓަރތަކުަގިއެވސްާ އެހެންާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބަނދަރުާާ އެސަބަބ ހެދިާ ހުރިކަން.ާ ނިކުމެފައިާ  95މަރ މ ތުކުރުމުެގާމައްސަލަތައްާ

ާާ އޮތީ ައްއސަވ ފައިާ ބައިަގާ ދެވަނަާ ސުވ ލުެގާ އޮތީ.ާ ލަސްވެފައިާ 100ާކަންތައްާ

ެއކަމަކީާާާފްލެޓް އަޅުއްވ ދެއްވ ނެކަމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިދ ޅުެވފައިވ ާވ ހަކަ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކީްއވެތޯ.ާ ޢަމަލީާސިފައެއްާނައިސްފަިއވަނީާ ެއކަމަށްާ ޙަޤީޤަތެއްތޯއ ިއާ

ާާާާހީވަނީ ވ ހަކައެ އެތައްާާާެގދޮރުއެޅުމުެގާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މިމަޖިލީހުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ  100ކުރިއަށްާާފަހަރެއްެގާމަތީންާދަންނަވައިފިން.ާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންާެއާޕްރޮސެސް

ިމހ ހިސ ބަށް އަދިާ ވ ހަކަ.ާ ހިސ ބުވެސް.ާާއައިާާެގންދ ޮގތުެގާ އޮތްާ އަިއސްފައިާ އިރުާ

ާާދެންާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަމުންާއަ އަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ޮގތުަގއިާމިމަޖިލީހުެގާއީ

ެއވ ާާއެންމެ މީޑިޔ ަގިއވެސްާ އަދިާ ދުވަހުާ އެވ ހަކަދެއްކިާ އަޅުަގނޑުާ ހަކަާާފުރަތަމަާ

ވ ނެާއަޅުަގނޑުމެންާއުންމީދުކުރަމުންާއައީާޖުލައިާމަހ އިާދެއްކިާދުވަހުާދަންނަވ ފައިާ

ކޮންޓްރެކް ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަންނަންވ އިރަށްާ ސޮއިކުރެވޭނެާާހަމައަށްާ  105ޓެއްަގއިާ

ާާ މަސްދުވަހުެގާތެރޭަގއިާެއ6ާާާާއެވަރުާވ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަހަރުެގާފުރަތަމަ

މަސައްކަތައްާޢަމަލީާސިފައެްއާެގނައުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާއަޅަންޖެހޭާސޮޔެއްާ

ާާ އެހެންވީމ ، ކުރެްއުވން.ާ ެއކަންާ ޓ ރެގޓްކޮށްެގންާ ދ ނެކަމަށްާ ހިސ ބަށްާ 30ާާއެޅޭާ

ޕްލޭންތަްއާާޑި ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންާވިދ ޅުވިާ ސެމްބަރުަގިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ލަސްވެފައިާ މ ބޮޑުތަންާ މިހ ރުވެސްާ ޕްލޭންާ ދެންާ އެދެންނެވުނީ.ާ ވ ހަކަާ  110ހުރިޮގތުެގާ
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އޮތީާާ ދީފަިއާ ޑެޑްލައިނެއްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާއޮތީކީނޫންާ

ރ ތްތައްާއެއީާެގދޮރުެއޅުމުެގާމަސައްކަތައްާއެކަންާާމަށްާހުށަހަޅ ާފަމިމަސައްކަތްކުރު

ހުށަހެޅު ޕްރޮޕޯޒަލްތައްާ މިމަހުެގާކުރުމަށްާ އެއޮތީާ މީހަރުާ ޑެޑްލައިނެއްދީފައިާ މަށްާ

މިާ ކޮންބައެއްތޯާ މަޑުކުރަންޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނިޔަލަށް.ާ

އެކަމަށްާާކުރުެއކަންސަރަޙައްދަށްާާ ޝަޢުޤުވެރިެވެގންާ ޕްރޮޕޯޒަލްާާކުރުމަށްާ  115މަށްާ

މިކަންހުށަ ސަރުކ ރުންާ ދެންާ ތެރޭަގއިާާާކުރުމަށްހަޅ ނީ.ާ ޕްލޭންެގާ ޮއތްާ ާާރ ވ ފައިާ

ާާ ހަމަ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހައުންސިންގ100ާާާާކުރުމަށްާ

ާާ ވިލިނިގލީ ހުންނ ނެާާާއެޅުމަށްޔުނިޓްާ އެާ ދެންާ އެބައޮތް.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ ހަމަާ

ޔ ރުކޮށްފަިއާހުރިާޑޮކިޔުމަންޓްސްާތަކުންާފެންނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާތައް

ކަންތަ ބަޖެޓްެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ވ ހަކަެއއް.ާ ޙަޤީޤީާ ހަމަާ ދެންާއެއީާ  120އްާ

ެއކަން ކަންތަކުަގއިާ ާާާާެގދޮރުއެޅުުމެގާ ެއކަންކުރަންާާސަރުކ ރުެގ ޮގތުންާ ސިޔ ސަތުެގާ

އެކަން އޮތްޮގތ އިާ ޤަސްދުރ ވ ފައިާ ާކުރުމަށްާ ދ ޮގތްާާކުރެިވެގންާ ކުރިއަށްާ

ބަޖެޓުންާާާއަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުެގާ ދެންނެވިފައި.ާ މަތީންާ ފަހަރެއްެގާ އެތައްާ ވ ނެާ

ައޅު އެހެންވީމ ،ާ ކުރަނީކީ.ާ އެކަންާ ނޫނޭާ އުންމީދުކުރަންާާޚަރަދުކޮށްެގންާ ަގނޑުާ

ޖަވ ބުާާޢިއްޒަތްތެ އަޅުަގނޑަށްާ ދެބަޔަށްވެސްާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ  125ރިާ

ާއްޖެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާދެވި

ާ

އެދެްއވިާޖަވ ބ އިާުގޅިެގންާސުވ ލުކުރަްއވަންާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ބޭފުޅު ޢިއްޒަތްތެރިާާބޭނުންފުޅުވ ާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ ންނަށްާ

 130ާދުާ.މެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީ

ާ

މިާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެޝުކުރިއްޔ ާ ުގޅިެގންާާނިސްޓަރުާ ޖަވ ބ އިާ ާްއވިާ

ާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހެދުންއަޅުަގނޑަށް ބަނދަރުާ ސުވ ލަކީާ ފްލެޓްއެޅުން.ާާާާ،ބިންހިއްކުންާާ،އުފެދޭާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބެހޭޮގތުންާ ވެރިއަކުނޫާާމިކަންތައްތަކ ާ ކުރީަގާ ނޫނީާާާާނީާ

ާާއިާާމިހ ރުެގ ދެްއވ  ވެރިއަކުާ ުގޅޭޮގތުންސްާ އެްއޗަކ ާ ވިދ ޅުވ ާ  135މިނިސްޓަރުާާާނޫނީާ

ާާާާޖަވ ބުދެއްވަން ދެން ާާޖެހިވަޑައިަގންނަވ ތޯ.ާ އުފެދޭާހަމަ މިއަދުވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިނިސްޓަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެާާސުވ ލެްއާ މެންބަރުންނަށާްާމިމަޖިލީހުެގާ ރިާ
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އޮންނަާމައްސަލަެއއްާާވަރަށް ވެފައިާ ރަށުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ބޮޑުާމައްސަލައަކަށްާ

ާާ ހަމަ ާާމިއީ.ާ ުގޅޭ ާާނވިލިމިސުވ ލ ވެސްާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ސުވ ލ ާާިގލީާ ކުރެްއވިާ

ބަނދަރާުާ މިާ މިއީ.ާ ސުވ ލެްއާ އުފެދޭާ ހަމަާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ އިާ ކުރެްއވިާ  140ރ މިޒުާ

މައްސަލައިެގާެގންުގޅުްއވ ާސިޔ ސަތ3ާާާާުާާމިާާ،ާފްލެޓްާއެޅުންބިންާހިއްކުންާާ،ހެދުން

ނޭ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ާޭގނއަދިވެސްާ އައިސްާާއިނޭގތޯާ ކޮންމެދުވަހަކުާ ާ.

ނޭ ައޅުަގނވިދ ޅުވ އިރުވެސްާ ހެޔޮނުވ ނޭާ އެހެންވީމ ،ާ މިާނޭގ.ާ ޑުމެންނަށްާ

ާލިޔުމަކުންާލިޔެލ ފައިާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާލިބޭނެޮގތްާހައްދަވައިާދެއްވ ށޭ.ާާ

ާ145 

ހީވަނީާާާާާ،ރީާއޮފްާހައުސިްނާގމިނިސްޓްާ ައޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެތިާ އަދިާާޝުކުރިއްޔ ާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ވިދ ޅުާޓްާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯ ވ ހަކަެއއްާ ކަމުަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދ އިރ ަގިއާާީވާ އަޅުަގނޑުެގާ ާވިއަސްާ

ާާާއެްނަވޔަރމަންޓްާމުޙަންމަދުާ އެސަބަބ ހުރެ ދެންާ ކަމަކަށްވ ނަމަާ ދެންާހިމެނޭާ ެއސުވ ލުކުރެވެނީ.ާ ާއަޅުަގނޑ އިާ

ފަހަރެއްެގމަތިންާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއތައްާ އަޅުަގނޑަށްާ މިސިޔ ސަތުާާތަކުރ ރުތެދުފުޅެއްާ ކޮށްާ

ހި ރޭވިެގންާ މިކަންާ ދެންާާނއޮތްޮގތ އިާ އެބަދެންނެވޭ.ާ ވ ހަކަާ  150ަގމުންދ ޮގތުެގާ

ހީ ޢިްއޒަތްާއަޅުަގނޑަށްާ ިގނަާ ބޭފުޅުންނަށް،ާ ިގނަާ މެންބަރުންނަށާްާތެވަނީާ ރިާ

އެކަންއެ ާނިގވަޑައިަގންނަވ ނެހެންާ މިހ ރުާާ އޮންނ ނީާ ސ ފުވެަވޑަިއެގންފަިއާ

އެކަން ކުރެއްިވއިރުާާާާކިހިނެއްކަންާ ިމސުވ ލުތަްއާ ވެދ ނެާ ފަހަރެއްަގއިާ އޮތީ.ާ

ނެތީކަމަށްވެސް.ާ ސ ފުެވފައިާ އެކަންާ އަދިާ ފޮނުއްވިއިރުާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑ އިާ

ެއސުވ ލުތަާ ދުވަހަކުނޫންކަންނޭހަމަާާއްާާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑ އިާނކުރައްވ ާ  155ެގާ

އަންނަނީ ހަމަާާާެއހެންކަމަށްވެސްާާކީެއއްހަމައަށްާ ދެންާ ފަހަރެއްަގއި.ާ ވެދ ނެާ

ބޭނުންފުޅުވ ާާ ކުރައްވަންާ ރައްޔިތުންާ މިއީހަމަާ ވެދ ނެާ އެއ އެކީަގއިާ

ކުރަ އެސުވ ލުާ މެންބަރުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ްއވަނީާސުވ ލުކަމަށްވެސް.ާ

ުއޒުރުވެ ައޅުަގނޑުާ ވ ކަށެއްކަމަށްވެސް.ާ ޖަވ ބުދ ރީާ ނުވަންާ ހަމަާރިއެއްާ ާ.

ެއއްާސުވ ލެްއާާ  160ކިތަންމެފަހަރަކުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާކޮންމެާދުވަހަކުާކޮންމެދުވަހަކުާ

ދެންާ މިހިރީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ތަްއޔ ރަށްާ ޖަވ ބުދޭންާ އެސުވ ލަށްާ ކުރެްއވިކަމަށްިވއަސްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާއިޚްތިޔ ރުަގއިާއޮންނައަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމި

ޢަމަލުކުރަްއަވންވީޮގތެއްާނިންމެވުން.ާާ ކަމެއްހެންާއަޅުަގނޑ އިާސުވ ލުކުރެްއވުމުަގއިާ

ާާ ނޫނީާއަޅުަގނޑުާމިތަނަށްާާާރަްއވ ފައިާޖަވ ބުާހޯއްދަވ ނީތޯލިޔުމަކުންާސުވ ލުކުއެއީ
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 165ާެގަގއިންާމިމަޖިލީހެުގާއެންމެާމެންބަރުންނއަާާޚ ޒިރުކޮށްފައިާމިތަނުަގއިާއަޅުަގނޑުެގ

ަމޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާ ކުރިމަތީަގއިާއެޖަވ ބުާކޮންމެާދުވަހަކުާހޯއްދަވ ނީތޯ.ާއެއީާ

ާއިޚްތިޔ ރުަގއިާއޮތްކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

އަޅުަގާނާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީާާާޑުމެންެގޝުކުރިއްޔ ާ

 170ވަޑައިެގންނަވ ާބޭފުޅެއް.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާހަމަާއަތޮޅުތަކަށްާވަރަށްިގނައިންާވަޢުދުވެާާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާާ ާާވަޑައިެގން.ާދެންާއަޅުަގނޑު ހަމަާމިނިސްޓަރަށްާދަންނަވަލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ

ހެދުމ  މިބަނދަރުާ މިޮގތަށްާ އަދިާސުވ ލަކީާ ވަޢުދުެވވަޑައިެގންާ ކިތައްާ ުގޅޭޮގތުންާ ާ

ާއެކަންާނުކުރެވިވޭތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާހައުސިްނާގ އަދަދެއްކިޔަން.ާާޝުކުރިއްޔ ާ އުޒުރުވެރިވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ާާ175 

ާޅުިވއޭާއެހެންާދަންނަވ ކަށްާާވިދ ާާަގނޑަކަށްާިމވެނިާމިތައްާރަށުަގއިާއެހެންއެއީާއަޅުާާޓްާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯ

ާނނޭާއެްނަވޔަރމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޭގ.ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާދެންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކަންތައްާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުންނަާ ނިންމ ފައިާ ކުރަންާ ޕްލޭންކުރެވިފައިާާސަރުކ ރުންާ ވ ހަކަާ ތަކެްއެގާ

ވ ހަކަ ކަންތައްތަކެްއެގާ ވ ހަކަދައްކަވ އިރުާާހުންނަާ ބައްދަލުވެާ ރައްޔިތުންނ އިާ ާ

ެއވަނީާާ ދެންާ ިވދ ޅުވީމަާ ވ ހަކައެްއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދެންާ  180ވިދ ޅުވ ނެހެން.ާ

ފަހަރުާ ވަރަށްިގނަާ އެހެންވީަމ،ާ އެވަޢުދަކަށް.ާ ެއވަނީާ ސިޔ ސަތަށްާ ސަރުކ ރުެގާ

ދެން ހުންނ ނީ.ާ ވަޢުދުވެަވޑަިއެގންފައިާ ތަންތަނުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާވަރަށްިގނަާ ާ

ާޭގ.ާނުކެރޭނެާދަންނަވ ކަށެްއ.ާނއަދަދުާދަންނަވ ކަށެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭ

ާ

 185ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ އިާކޮށްލަންާާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންމަރުާ

ވިލިާއަޙްމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ސުވ ލަކީާ ދ އިާނބޭނުންވ ާ ރ މިޒުާާިގލިާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ ެގާ

ދަންނަވ ކަށްާާ ވ ހަކަެއއްާ ފްލެޓްެގާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލެއް.ާ ުގޅޭާ ސުވ ލ އިާ ކުރެްއވިާ

ނެރުފައިކަ ވ ހަކަ.ާ ފަޅުެގާ ކުރެންދޫާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ށިާާނޫން.ާ

ެގދޮރ އިާހަމައަށްާާާފޫޓަށ50ާާްޮގސްާމިހ ރުާއުތުރުފަރ ތުންާާވެއްޓިެގންާރަށްިގރަމުންާާ

ިގ ާރައިފިާ.ރަށްާ އަާ ވަޢުދުތަކުާއެހެންވީމ ،ާ ކޮންމެހެންާ ވ ހަކަާާޅުަގނޑުާ  190ެގާ

ވަނީ.ާާ ވަޢުދުވެސްާ ކޮށްދެްއވ ހިތުންާ އެަމނިކުފ ނުާ ދަންނަވ ކަށްވެސްނޫން.ާ
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ތަނަވަސްކަންާާ ފައިސ ެގާ ކޮށްދެވޭނީ.ާާާާލިބުނުއެހެންނަމަވެސްާ މިންވަރަކުންތ ާ

މިނިސް މަނިކުފ ނުާ ކުރެންއެހެންވީމަ،ާ ދެއްަވއިެގންާ އަޙައްމިޔަތުކަމެއްާ ދޫާާޓްރީންާ

ެއކަން ވިސްނަވ ވަޑައިެގންާ ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާާާާބަނދަރ ާ ކޮށްދެއްަވފ ނަންތޯާ

 195ާސުވ ލަކީ.ާާ

ާ

ސުވ ލުެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަދުެގާ އަރުަވންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާވ ބުދެްއަވންާބައެއްާއޮތްކަމަށްވަންޏ .ާާދ އިރ ެގާތެރެއިންާޖަާ

ާ

އުނދަޫގާާާާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާހައުސިްނާގ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ އަނެއްކ ވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  200ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަާޓްާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯ ތިހަވ ލުކުރެްއވީ.ާ ކަނޑައެޅުން.ކަންތައްތައްާ މިދ އިރ ާ ާސަރުކ ރުންާާާާޅުަގނޑުެގާ

ރަށެާޙަންމަދުާއެްނަވޔަރމަންޓްާމު ޙ އެްއވެސްާ ސިޔ ސަތެއްާާްއެގާ އެކަހަލަާ އިސްތިސްނ ކޮށްފަިއާ އެއީާ ާލަތުާ

ކުރ ކަހަލަާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރަކުންާނުެގންުގޅުއްވ .ާދެންާއ ދޭސްާދަންނަވަިއެގންާވަކިކަމެއްާ

ިވާާސިޔ ސަތެްއވެސްާސަރުކ ރަކުންާނުެގންުގޅުްއވ .ާއެހެންވީމ ،ާސުވ ލުަގއިާއެްއސެ

އެ އަދިާ ނޫނީާ ޙ ރަށްާ ރަށްތަކުެގވެސްާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާާހެންވެސްާ  205ލަތުހުރިޮގތްާ

ތުާހުރޭ.ާއަނެއްބައިާލަސިނކުޑީަގއިާބަެއއްާރަށްރަށުެގާޙ ާާއެނޭގ.ާދެންާއަޅުަގނޑުެގ

ލަތުާހުންނަނީާލިޔުމުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާބައެއްފަހަރުާބަލ ލަންވެސްޖެހޭ.ާރަށްރަށުެގާޙ 

ާ މިވެނިރަށެއްެގާ އެޮގތަށްާާސީދ ާ ކިހިނެއްތޯާ އޮތީާ ކަންތައްތައްާ މިެވނިާ

ޔަޤީންސުވ ލުކުރެއްވީމަ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ދެންާ މެންބަރުާާ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ންާތިާ

ވ ހަކަެއްއާާ ބެހޭޮގތުންާ ޙ ލަތ ާ ބެހޭޮގތުން،ާ ކަމަކ ާ ވަކިރަށެްއެގާ  210މިމަޖިލީހުަގއިާ

އެނިގަވޑަިއެގންކަން އެކަންާ ހަމަާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ެއވ ހަކަާާާާވިދ ޅުވ އިރުާ

ވ ހަކަާ އޮތްޮގތުެގާ ޙ ލަތުާ ރަށުެގާ ެއއްސެވިާ ސުވ ލުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އެވިދ ޅުވަނީ.ާ

ކަމަށް.ާއެއީާޙަޤީޤަތްކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާދެންާވަކިާއެރަށަކަށްާއެރަށެްއާާ

ނުދޭތީކީެއއްނޫންާ އަޙައްމިޔަތުކަެމއްާ ދޭތެރޭަގއިާ އެރަށަކ ިއާ ފަހަތައްޖައްސ ފައިާ

އެއްޮގތަށްާާއެްއވެސްކަ ޙަޤީޤަތ ާ ކަމުެގާ ހަމަާ އޮންނަނީކީެއއް.ާ ނުފެރިފައިާ  215ެމއްާ

ކަންތައްތައްާތަރުތީބުވެެގންދ ިއރުާއަވަސްވެާލަސްވެާއެއަންނަާއެއީާވ ޮގތަކީ.ާދެންާާ

އަޅުަގނޑުމެންާއ ދޭހެއްކޮށްެގންާއެކަންާކުރ ކަހަލަާސިޔ ސަތެއްާނޫންާެގންުގޅެނީކީ.ާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
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ާ

ބޭނުންވ ާާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ކޮށްލަންާ ަވޒީރ ިއާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  220ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިޮގތަށްާާާއިލްޙ މުާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަވޑަިއެގންާ ރަށްރަށަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސުވ ލަކީާ

މަނިކުފ  ނުވަތަާ ަމނިކުފ ނުކުރެާ އެްއވެސްވަރަކަށްާާވަޢުދުެވވަޑައިަގންނަވ އިރުާ ނ އިާ

އަޅުްއވ ނެާާ ފުލެޓްާ މަޝްވަރ ކުރެވިެގންތޯާ ވުޒ ރ އ ާ މަނިކުފ ނުެގާ މަޝްވަރ ކުރޭތޯ.ާ

ވ ހަކަާވިދ ޅުވަނީާނުވަތަާފަޅުާކޮނެދެއްވ ނެާވ ހަކަާވިދ ޅުަވނީ.ާއެހެންާމިދެންނެވާީާ

ޖަވ ބެއްނުދެޭވ.ާ ިމއަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދުަވހަކުާ ެއއްވެސްާ  225މަނިކުފ ނ އިާ

ޖަވ ބެއްނުެވސްދެވޭނެ.ާާއަ ނުފަްއޓަވަންޏ ާ ކަންތައްތައްާ ޤަބޫލުކުރަންާ ޅުަގނޑުެވސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނުލިބޭތީާ ޖަވ ބެްއާ އެދެވޭާ މީެގާ މަނިކުފ ނަށްާ އެހެންކަމުަގއިިވޔަސްާ

އެްއވެސްވަރަކަށްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ

ވަޑައިެގން، ިމރަށްރަށަށްާ ބަނދަރުާާާާމަޝްވަރ ކުރަްއަވއިެގންތޯާ ރަށެއްެގާ މިެވނިާ

 230ކޮނެދެއްވ ނެާވ ހަކަާވިދ ޅުވަނީ.ާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާމަނިކުފ ނަށްާވަރަށްާިގނައިންާާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްވެސްާވަރަށްާިގނަާޖަވ ބުާއެބަާދެއްވ .ާހަމަާއެއްާޖަވ ބެްއާ

ާނޫންާތަކުރ ރުމިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާުއންމީދީާޖަވ ބެއް

އިތުރުާޖަވ ބެއްާލިބޭނީާކިހ ާތ ރީޚަކުތޯ.ާއެހެންާމިދެންނެީވާއަޅުަގނޑުވެސްާވަރަށްާާ

އެބައޮތް.ާާ ސުވ ލުކުރަންޖެހިފައިާ ބެހޭޮގތުންާ ރަށ އިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ިގނަާ

ލިބޭދުވަހަކުންާާ ޖަވ ބެއްާ އެހެންާ ނޫންާ ޖަވ ބެއްާ އުންީމދީާ އަޅުަގނޑުާ  235އެހެންވީމ ،ާ

ލ ން އޭތިާ އަނެްއާާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ ޚިޔ ލުކުރ ތީާ

ާާ 2006ާާސުވ ލަކީ،ާގއ.ދިޔަދޫާމީހުންާެގމަނަފުއްޓަށްާބަދަލުކުރުމުެގާމަރުޙަލ ާއެއީ

ވަނަާއަހަރުެގާމަޝްރޫޢުއެއް.ާމިހ ރ2006ާާާާުވަނަާއަހަރުާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީ.ާާ

އަޅ  ެގތައްާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާ މީހުންާ ނިމިފައިވަނީ.ާާާާއެރަށުެގާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

 240އެހެންކަމުަގއިިވޔަސްާމިހ ރުާަވނީާމަޑުޖެހިފައިާމަސައްކަތް.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާ

ޙިްއޞ ވ ާާ ިމނިސްޓަރެއްާ ސްޓޭޓްާ ސަރުކ ރުާ ތިބޭފުޅުންެގާ މިހ ރުާ ލިބޭޮގތުަގއިާ

އެހެންވީ ހުއްޓިފައި.ާ ވަނީާ މިހ ރުާ މަސައްކަތަކަށްވ ތީާ ހިންަގވ ާ މ ،ާާކުންފުންޏަކުންާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ކޮބައިތޯ.ާ ސިޔ ސަތަކީާ ެގންުގޅުްއވ ާ ދޭތެރޭަގިއާ އެކަމ ާ ތިބޭފުޅުންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ245 
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ަވޒީރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރާ ތެރެއިންާ ދ އިރ ެގާ ސުވ ލުެގާ މިއަދުެގާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަރުވ ނަ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޖަވ ބެއްދެްއވަންާ ން.ާ

ވަޒީރުާޖަވ ބުދެްއވުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލ ާ

ސުވ ލުކުރައްވަންާާ ދ އިރ އިންާ ސުވ ލުެގާ މިއަދުެގާ އެީއާ އެބައޮތް.ާ އިލްތިމ ޞެއްާ

 250ބޭނުންފުޅުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންތަކެއްާއެބަހުރިާފުރުޞަތުާއެދިަވޑަިއެގންފައި.ާާ

ހޭދަނުކުރައްވ ށޭ.ާާއެހެ މިވަުގތުާ ހައްދަވަންާ ސްޓޭޓްމަންޓްސްާ އެހެނިހެންާ ންވީމ ،ާ

 އަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާވަޒީރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

 

އަޅުަގނޑުާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ، އެންެމފުރަތަމަާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

މިތަނަށްާއެާާދަންނަވ ލަންއޮތީާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ނުދެޭވކަމަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖަވ ބެއްާ  255ާކަށީެގންވ ާ

ެއކަމަކ ާާާމުޙަންމަދުާާޓްއެްނަވޔަރަްނމަން އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުންާ އެވިދ ޅުވިާ ހ ޒިރުކޮށްެވސްާ ާއެކިފަހަރުމަތިންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާމަޖިލީހުެގާއެއްބަހެއްނުވަން.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަސްލަމް

ވަރަށްާ އޮތްޮގތްާ ސިޔ ސަތުާ ސަރުކ ރުެގާ ސުވ ލުތަކަށްާ ކުރައްވ ާ މެންބަރުންާ

ެއކިފަހަރުމަތިންާ އެބަެގންދެވޭާ ހ މަކޮށްދެއްވެމުންާ ައޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅަށްާ

ރޭިވާާ އެމަސަްއކަތްާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ  260ތަކުރ ރުކޮށް.ާ

މަރުޙަލ ާ އެކިާ ދަންނަވަމުންާމިހ ހިސ ބަށްާ ހިސ ބުވެސްާ އުޅޭާ އެކަންާ ތަކުަގއިާ

ިމވެނިާާ ދުވަހެްއަގއިާ ިމެވނިާ ބޭނުންފުޅުވަނީާ ައޑުެއްއސަވަންާ ދެންާ އެބަެގންދެވޭ.ާ

ކަމެއްކޮށްާނިންމ ނަމޭާއެހެންާއަޅުަގނޑުެގާއަނަގއިންާއަޅުަގނޑުާބުނ ާއަޑުކަމަށްާ

އެހެން ދެންާ ނުދެވޭ.ާ އެޖަވ ބެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ެއީއާާވ ކަމަށްވަންޏ ާ ނަމަވެސް،ާ

ޖަވ ބެްއާާ އެޑްކުއެޓްާ ނޫނީާ އެކަށީެގންވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ  265އަޅުަގނޑުާ

ނޫނީާ ކޮންސަލްޓްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑ އިާ އެއްސެވީާ ދެންާ އ ދެ،ާ ނުދެވެނީކަމަކަށެއް.ާ

ސަރުކ ރުެގާާ އ ދެ،ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވ ހަކަދެކެވިެގންތޯއޭާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ

ރަާ ވަކިކަމެްއާާސިޔ ސަތުާ ނޫނީާ ެގންދަަވނީ.ާ ހ މަކުރައްވަމުންާ އްޔިތުންނަށްާ

ސަރުކ ރެްއ،ާ އެކުލެިވފައިވަނީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ވިދ ޅުވަނީ.ާ ކުރަްއވ ނެކަމަށްާ

ތެރޭަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ ސަރުކ ރެްއ.ާ އުފެދިފަިއޮއތްާ  270ޤ ނޫނީޮގތުންާ

އެހީތެރިވުމަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ސަރުކ ރުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި،ާ ށްޓަކަިއާ

ަވޒީރުންާލައްވ ފައި،ާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހެްއާާ ހިންުގމަށްާވުޒ ރ ތައްާއުފައްދަވ ފައި،ާ
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ބޭފުޅުންާާ ެއކިއެކިާ ސިޔ ސީާ ބޭފުޅުން،ާ ތިރިންވެސްާ ޭއެގާ އަދިާ އުފައްދަވ ފައިާ

އެބޭފުޅުންނ ިއާާ ބޭފުޅުންނ އިވެސްާ އެންމެާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ތިއްބަވ .ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާމަޝްވަރ ކުރަ މަޝްވަރ ކުރައްވ ާ ކަންތައްތަކުަގއިާ  275ްއވަންޖެހޭާ

އެންމެާ ހަމައެކަނިާ މަސައްކަތްކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޓީެމއްހެން.ާ މަސައްކަތްކުރަނީާ

ބ ވ ލައްވ ާާ އެާ ބުނީމަާ ކުރ ށޭާ ކައިރީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމެއްާ މިވެނިާ މީހަކުާ

ހިނަގނީކީއެ ެއކަންާ ނޫންާ ައޅުަގނޑުމެންާއެްއޗެްއެގޮގތަކަށެްއާ ޓީމެްއޮގތަށްާ އް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނ އިާާ ދަންނަވަންޮއތީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތްކުރަނީ.ާ

ވ ހަކަތަކޭާ އެނޭގާ އެނިގެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެިވެގންާ  280ކޮންސަލްޓްާ

ނޭނިގާާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހަރެއްަގއިާ ދެންާ ވިދ ޅުަވމުންދަނީ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ހުރިޮގތެއް.ާާާާހިނގ ދ ނެ ތަފްސީލުކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ދ އިރ ެގާ ބޭފުޅެއްެގާ އެހެންާ

ދައުލަތުެގާާ އަޅުަގނޑުެގާ ޖެނެރަލްކޮށްާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއެނޭގނެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނޫންާ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ސަރުކ ރުެގާ ހިމެނޭތީާ މަޖިލީހުަގއިާ ވަޒީރުންެގާ

ބްރޯޑްކޮށް ދ އިރ ެއއްކަުމަގިއވިޔަސްާ ކަންތައްތަްއާާއެހެންާ އިޝޫސްާ ހުންނަާ ެއާ ާ285 

އެކަންާާ ަވޒީރުންނަށްވެސްާ އެންމެާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ހުންނަޮގތްާ ނިމިފައިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ސުވ ލަކީާ އެއްސެވިާ ދެންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

ވިދ ޅުީވާާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރ ،ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންދުވަހަކުތޯއޭ.ާ ދެވޭނީާ ޖަވ ބެއްާ މިނޫންާ

ައޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ދޭވ ހަކަ.ާ ޖަވ ބެއްާ ެއއްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ

ޖަވ ބެްއާާ އެއްާ ހަމަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަަވއިފިންާ  290ކުރީދުވަހެްއަގިއވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާދެވެންާއަންނ ނީާހަމަާމ ދަމ ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުކޮށްފައިާ

ހަމަ ތިސުވ ލުކުރެއްވީމަާ ކަންތައްތަްއާާާާހަމަާ ދެވޭނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިޖަވ ބުާ

ތަފ ތާުާ ނޫނީާ އަންނ ނީ.ާ ޖަވ ބުތައްާ ތަފ ތުާ މިންވަރަކުންާ ޕްރޮްގރެސްވަމުންދ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދެއްކޭނީ.ާ ވ ހަކަާ މަރުޙަލ އެްއެގާ އެާ އެހިސ ބަށްދިޔ މަާ މަރުޙަލ ާ

ޝުކުރިއްާ ޖަވ ބެއް.ާ އެްއާ އަންނ ނީާ ކުރެްއވީމަާ އެއްސުވ ލެްއާ  295ޔ ާާތަކުރ ރުކޮށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާިވލިފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ
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ވަޒީރަށްާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާބަނދަރުާހެދުމ ާބަނދަރުާމަރ މ ތުކުރުމުގެާާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

 300ހ ރުވެސްާހިނަގމުންދ ާއަދިާމަސައްކަތްާފެށިފައިާހުއްޓިފައިާހުރިާމަސައްކަތަކީާމި

މަސައްކަތްާ މިފަދަާ މިނިސްޓްރީންާ އެޮގތުންާ އެބަހުރި.ާ ތަންތަންާ

ނިންމ ނެާ ކަނޑަނ ޅުްއވ ،ާ ތ ރީޚެއްާ ފަށ ނެާ މަސަްއކަތްާ ހަވ ލުކުރަްއވ އިރުަގއިާ

އޮންނަ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުަގއިާ އެފަދަާ ކީްއެވެގންތޯ.ާާތ ރީޚެއްާ ނީާ

އެހެންާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާމުއްދަތަށްާނުނިމިެގންާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަކިންޮގސްާ

 305އެބޭފުޅުންނ އިާސުވ ލުކޮށްލީމަާވިދ ޅުވަނީާފަށ ނެާތ ރީޚެއްާނޯވޭ.ާނިންމ ނީާތ ރީޚެކޭާ

ދަތިތަކެްއާާ ަވރަށްބޮޑުާ ސަބަބުންާ އެކަުމެގާ ދީފައިއޮތީ.ާ ތިމަންނަމެންނަށްާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ާިމއީާކީއްެވެގންާހިނގ ކަމެއްތޯާާކުރިމަތިވ 

ބަދަލުަގއިާާ ެގނައުުމެގާ މިތަނަށްާ ވިދ ޅުިވ،ާ މިނިސްޓަރާ ދެންާ ބަލ .ާ މިކަންތައްާ

ތިމަންނަމެންނަށްާސިޓީާފޮނުވ ލައިެގންާއެާޖަވ ބުާލިބޭނެާިއންތިޒ މެއްާހަމަޖެހިފައިާ

ާާ މަހު ޖޫންާ އެކަމަކުާ ސިޓީެގ4ާާާއޮންނ ނޭ.ާ ފޮނުވިާ މަނިކުފ ނަށްާ ައޅުަގނޑުާ  310ަގއިާ

މިނިސްޓަރަށްާ ފިޝަރީޒްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެހެންމެ،ާ ނުލިބޭ.ާ އަދިވެސްާ ޖަވ ބުާ

ނުޖެހޭނޭ.ާާ ތިމަންނަާ ޖަވ ބުދޭކަށްާ ތިޔަާ ވިދ ޅުވިާ ުގޅިެގންާ ސިޓީައކ އިާ ފޮނުއްވިާ

އެހެންވީމ ،ާާ އޮފީހަށޭ.ާ ޖެނެރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ ޖަވ ބުދޭންޖެހޭނީާ ތިމަންނަާ

ޖަވ ބުދ ރީވ ކަށްާާމި ވަޑައިެގންާ މިތަނަށްާ މަނިކުފ ނުާ ޖަވ ބުދ ރީވެ،ާ ނިސްޓަރުންާ

މަނިކުފ ނާުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ޖަވ ބުދެއްވ ކަންވެސްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާސުވ ލަށްާ  315އަޅުަގނޑުާ

 ވ ހަކަެއއްނޫންާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީކީެއއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ، މެންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ ރައީސް.ާ ާރިާ

ފޮނުްއވި.ާާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ދެސުވ ލެއްާ ައޅުަގނޑަށްާ ސުވ ލުަގިއާ ކުރެްއިވާ ރަޝީދުާ  320ާރިޔ ޟްާ

ާކޮށްދެވެންއޮތްާސުވ ލަށްާލިޔުުމންާޖަވ ބުދިނިން.ާދެންާާޖަވ ބުާސ ފުއަޅުަގނޑަށްާާއެާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމްއަސްލަ ވ ހަކަެވސްާ ހިސ ބުެގާ ޮގއްސައޮތްާ ކަންތައްތައްާ ސުވ ލުެގާ އަނެއްާ

އެބައުޅޭކަން.ާާ ލަސްތަކެއްާ އޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަދިނިން.ާ

ސ ފުކުރަންޖެހޭތީކަމަށްވެސްާ އެކަންތައްތައްާ ބޭރުންާ ދ އިރ އިންާ އަޅުަގނޑުެގާ

އަޅުަގނ ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވޭއިރުާާދަންނަވ ފައިާ ސުވ ލަކީާ އެއްސެވިާ ދެންާ ވ ނެ.ާ  325ޑުާ

ތ ރީޚާުާ ފަށ ނެާ މަސަކަތްާ ނިންމ ފައި،ާ ތ ރީޚުާ ނިމޭނެާ މަސައްކަތްާ ކީްއވެެގންތޯއޭާ
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ކަނޑައެޅިފައިާނޯންނަނީ.ާކޮންޓްރެކްޓެްއަގިއާއޮންނ ނެާމަސައްކަތްާފަށ ނެާތ ރީޚު.ާާ

މަސައްކަތުެގާާ އިންނ ނެާ އެކީަގއިާ ޝެޑިއުލެްއވެސް.ާާކޮންޓްރެކްޓަކ އިާ ަވރކްާ

އެހެންވީމ ،ާމަސައްކަތްާފަށ ނެާތ ރީޚުާދެން،ާވަކިާކޮންޓްރެކްޓެއްާސްޕެސިފިކްކޮށްާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ބަލ ލެވިދ ނެ.ާ ކޮންޓްރެކްޓެއްާ ެއާ އަޅުަގނޑަށްާ  330ވިދ ޅުވީމަާ

ދަންނަޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑަށްާ ކޮންޓްރެކްޓްާ ވޯރކްސްާ ސިވިލްާ ޖެނެރަލްކޮށްާ

އިހުރިާއެްއޗެހިާހަމަޔަޤީނުންވެސްާހުންނަނީާއެާކޮންޓްރެކްޓްެގާާއަޅުަގނޑަށްާފެނިފަ

ެއާާ ތެރެއިންާ އެްގރީމެންޓްެގާ ކޮންޓްރެކްޓްާ ހިސ ބުންާ އަދިާސޮިއކުރުމ ާ މަސައްކަތްާ

ެއާާ ޝެޑިއުލެްއވެސްޮއވޭ.ާ މަސައްކަތުެގާ ހަމަާ އެއ އެކީަގިއާ ދެންާ ވަދެވުނީ.ާ

ކަނޑައަ މައިލްސްޓޯންތަކެއްާ ހުރޭާ ތެރޭަގއިާ ނިންމަންޖެހޭާޝެޑިއުލްެގާ  335ޅ ފައިާ

އެދަނީާ މިންވަރުާ ޕްރޮްގރެސްވަުމންދ ާ އެާ ދެންާ މުއްދަތަކަށް.ާ ވަކިާ ކަންތައްތަކެއްާ

ރަނަގޅަށްތޯާނޫނީާެއކަށީެގންވ ާމިންވަރަކަށްާކޮންޓްރެކްޓްާޕަރފޯމްކުރަމުންދ ތޯާއެާ

ކޮންޓްރެކްޓްާާ ހިނަގމުންދ އިރުާ ހަމަާ ކޮންޓްރެކްޓްާ ބެލުމަށްޓަކައިާ

އުސޫލުންާމޮނިޓަރކުރެވެމުން ޢ ންމުާ ކޮންޓްރެކްޓްާ ހަމަާ އަދިާ ވެސްދޭ.ާ

ެއއީާާ ޑިލޭާ އެާ ައއިމަ،ާ ޑިލޭތައްާ ކުރ ކަމެްއާ މެނޭޖްކުރ ިއރުާ  340ކޮންޓްރެކްޓްތަްއާ

ޝެޑިއުލްާާ ވޯރކްާ ކޮންޓްރެކްޓްާ ކަމެއްކަމަށްވަންޏ ާ ސަބްސްޓެންޝިއޭޓްކުރެވޭާ

މެނޭޖްމަ ކޮންޓްރެކްޓްާ ހަމަާ އެއީާ ކޮންުއޅޭކަމެއް.ާ އެީއާ ންޓްެގާރިވަިއޒްކުރުންާ

ލަސްއެވަނީާާ ނޫނީާ އެއަންނަނީާ ޑިލޭާ އެާ ދެންާ ހިނގ ޮގތް.ާ އެކަންާ ތެރޭަގއިާ

ފައިނެއްވެސްާާ ޕޭކުރަންޖެހޭާ ކޮންޓްރެކްޓަރުާ ސަބަބުންކަމަށްވަންޏ ާ ކޮންޓްރެކްޓަރުެގާ

 345ލިކްއިޑޭޝަންާޑެމޭޖަސްާހުރޭ.ާއަދިާެއއީާކްލަޔަންޓްާނޫނީާއަދިާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ސަރުކ ރުާ ެވއްޖެްއޔ ާ ދިމ ވެެގންާާކޭސްަގއިާ ކަމެއްކަމަށްވަންޏ ،ާ ދިމ ވ ާ ފަރ ތުންާ ެގާ

ޕޭކުރަންޖެހޭާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށްާ އެާ އޭނ އަށްާ ސަރުކ ރުންާ ލަސްވ ކަމަށްާ

ކޮންޓްރެކްޓްާާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ހުރޭ.ާ އެްއޗެހިތަކެްއވެސްާ

ދަތިތަކެއްާ. ެއބަހުއްޓޭާ ިމކަންކުރުމުެގާ ސަރުކ ރުަގއިާ ާާމެނޭޖްމަންޓްަގއިާ

މަދޭ.ާ ވަރަށްާ މީހުންވެސްާ ތިބިާ ކޮލިފައިވެފައިާ މިކަމަށްާ ތެރޭަގއިާ  350އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވަރަށްާބައިވަރުާކޮންޓްރެކްޓްތައްާއެއްފަހަރ ާއަޅުަގނޑުމެންާމެނޭޖްކުރަމުންާއެބަދޭ.ާާ

ދެން،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާހަމަާކޮންޓްރެކްޓްާމެނޭޖްމަންޓްާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބޮޑަށްވެސް ރަނަގޅަށްާާާާވަރަށްާ ދ އިރ އެްއކަން.ާ އޮތްާ ސްޓްރެންތެންކުރަންވެފައިާ
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އެކޮންޓްރެކްޓްަގިއާާ ހަމަާ ިގނަފަހަރަށްާ މެނޭޖްނުކުރެޭވކަމަށްވަންޏ ާ ކޮންޓްރެކްޓެއްާ

ޑިލޭެވެގންވެސްދ ނެ.ާ މަސައްކަތްާ ހުންނ ނެ.ާ މައްސަލަތަްއާ  355ނުކުންނ ނެާ

ކުރެ ކޮންޓްރެކްޓެއްާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެްއވިާ ތ ރީޚުާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ނިމޭާ ވޭއިރުާ

އެސުވ ލުެގާާ ކީްއވެތޯ،ާ ނޯންނަނީާ ކަނޑަެއޅިފައިާ ތ ރީޚުާ ފަށ ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ

ޖަވ ބުަގއިާހަމަާކުރުކޮށްާދަންނަވަންާއޮތީާކޮންމެާކޮންޓްރެކްޓެއްަގިއވެސްާއޮންނ ނީާާ

ކަނޑަެއޅިފަިއާާ ކަންކަމަށްާ ެއކިާ ހަމަާ ޝެޑިއުލްާ ވޯކްާ ތ ރީޚުންވެސްާ ފަށ ާ ހަމަާ

 360ާކުންާކަނޑަެއޅިފައިާހުރޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ހުންނަާދުވަސްތަ

ާ

މިނިސްޓަރ ާާިވލިނިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިފަހަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޕްރޮޖެކްޓަކ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒް ހިނަގމުންދާ  ހަމަާ ބެހޭޮގތުންާއެއްޗެްއާާާާކޮށްލަންާއޮތީާސުވ ލެއްނޫން.ާ

ާާ 75ާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާއެީއާސުނ މީެގާޙ ދިސ އ އިާުގޅިެގންާވިލިނިގލީަގއި

 365ާެގާއިމ ރ ތްކުރުމަށް..ާ.

ާ

ފުރުޞަތެއް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތްާ ސުވ ލުކުރެްއވުމަށްާ ފުރުޞަތަކީާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމަާކުރިއަށްވަޑައިަގތުންާއެދެން.ާއެހެންވީމ ،ާެއސުވ ލެއްއޮތްކަމަށްވ ނަ

ާ

 370ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ،ާއެސުވ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަދަލުކޮށްލ ނަން.ާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާާާިވލިނިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒް މަސައްކަތ75ާާާާްމިހ ރު އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރިއަށް.ާ އެބަދެއޭާ ބިންގ އެޅިެގންާ ޭގެގާ

އެތަްއާާ ބައެްއެގާ އެތައްާ ހަމައެހެންމެ،ާ ދެން،ާ ސްޕީޑެްއގައޭދަނީ.ާ ލަސްާ ވަރަށްާ

ާޯގްއޗެްއެގާބިންގ އެޅުމަށްޓަކަިއާކޮނެާވިއްސަކަށް..ާ.

ާ

 375ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ސުވ ލުމިކުރެވެނީާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިތ ާ މިތިބެނީ،ާ ކެތްކޮށްލަިއެގންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާއ ދެ،ާ

ޤ ނޫނުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާާ ތެރެއިންާ އިމުެގާ ޤ ނޫނުާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ރައީސްާ  380ޢިއްޒަތްތެރިާ

ންާޤ ނޫނުައސ ސީަގއ އިާޤ ނޫނުަގއިާާލ ޒިމްކުރ ޮގތަކަށް.ާެއއީާަވޒީރުންނ ާސުވ ލުކުރު
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މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ އޮންނަހިނދު،ާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ ވަކިޮގތަކަށްާ އެބައޮތްާ

މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތުހުރިޮގތަކަށްާ އެދ އިރ އަކ ބެހޭޮގތުންާ

ެއކަންާ އެދިެގން.ާ ފުރުޞަތަށްާ މިތިބެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަުގތުނަަގމުންދ ތީ.ާ

އަ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާނުކުރެއްވުމަށްާ ަވޢުދުާ އެްއާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ  385ޅުަގނޑުާ

އެއީާާ ޮއތީ.ާ ފުއްދައިދެްއވ ފައިާ ަވޢުދެއްާ ެއާ ވ 2008ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެކަންާާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ބަދަލުކޮށްދޭނަމޭ.ާ ވެރިކަންާ މިރ އްޖޭެގާ ދުވަހުާ އަންގ ރަާ

ާަގއި.11ާާާއެއޮތީާކޮށްފައިާނޮވެމްބަރުާ

ާ

ާ390 

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

އިމުގެާ ޤ ނޫނުެގާ ގަވ ިއދ ާ މަޖިލީހުެގާ އެދެމުންމިދަނީާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ

ފުރުޞަތުާާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާ ކަންތަްއާ މިސުވ ލުެގާ ތެރޭަގއިާ

ާންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިކުރައްވ ާސުވ ލުާކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާއަރުވަ

ާ395 

އޮތީާާާިވލިނިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޭގެގާ ވިއްސަކަށްާ މިހ ރުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ސަބަބުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒް އެހެންވުުމެގާ ދެން،ާ ނިންމ ފައޭ.ާ ކޮނެާ މޫސުމުަގިއާާބިންގ ާ ވިއްސ ރަާ ންާ

މުޅިތަންާއޮތީާފެންބޮޑުވެފައި.ާއޭެގސަބަބުންާވަރަށްާިގނަާައދަދަކަށްާކުޑަކުދިންނ ިއާާ

ހަމަާާ އަދިާ ދިމ ވެއޭ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ެވއްޓިާ ތެރެއަށްާ އެވަޅުތަކުެގާ މީސްމީހުންާ

ކުރިމަތިވަމުންދަނީާ. ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އުނދަޫގތަްއވެސްާ މަދިރީެގާ  400ާާއޭެގއިތުރަށް،ާ

އެބިންގ ާ އެބައޮތްތޯ.ާ ކޮށްދެއްވ ނެކަމެްއާ މަނިކުފ ނުާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ

ެއއީާާ ބަހައްޓ ލުންާ ފޮރުވ ފަިއާ ފަސްލ ާ އެތަންތަނަށްާ ނޭޅޭކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ

ާވިލިނިގލީެގާރަްއޔިތުންެގާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އަޅުަގނޑުާާމިއަދުެގާސުވ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންފުޅުނަމަާ ޖަވ ބެއްދެއްވަންާ ތެރެއިންާ ދ އިރ ެގާ  405ލުެގާ

ދ އިރ ެގާާ ތިނަދޫާ މިއަރުަވނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމްއަށް.ާ

ާ

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއަޅުަގނޑަށްާހިއެއްނުވޭާޖަވ ބުދެވޭނެހެނެއްވެސް.ާާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
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ެގދޮރުެއޅުމަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޤަސަމްާ ބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާ ކޮށްލަންާ މިނިސްޓަރ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  410އަޅުަގނޑުާ

ދެން،ާާ ފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވޭތޯ.ާ ކުންފުނިންާ ކިތައްާ މިހ ތަނަށްާ ޝައުޤުވެރިކަންާ

ންސްތަކަށްާވަކިވަކިންާބިޑްކުރަންތޯާނޫނާީާސަރުކ ރުެގާވިސްނުންާމިހ ރުާހުރީާޕްރޮވި

ާފްލެޓްާެއއްކޮށްާބިޑްކުރައްވ ާއުސޫލަށްތޯއޭ.ާޝުކުރިްއޔ .10000ާާ

ާ

އެކުރެއްވިާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ، މެންބަރުާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  415ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާނޑ ާއެންމެާފުރަތަމަާމިއަދުާކުރެވުނުާސުވ ލުަގިއާާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާމިދެނީާއަޅުަގާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް

ހަނިދ އިރ އަކުންާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް އެއ ުގޅުންހުރިކަމަށްާ އޮތީމ ާ ައއިސްފައިާ ވ ހަކަެއއްާ ާެގދޮރުާ

ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގިއާާާހަކަދެއްކެުވންާ:އަސްލަމްާވ  ައޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ފައިވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިެގން.ާ

ާާތަން ހުރެެގން ޝައުޤުެވރިކަންާ މިކަމަށްާ މިމަޖިލީލހުަގއިާ ކުރީަގއިާ 21ާާކޮޅެއްާ

 420ފަރ ތަކުންާކުރިމަތިލިއޭ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާމީެގާހަފްތ ތަކެއްާކުރިންާބޭްއވިާޕްރީާާ

ާާ މީޓިންގަގއި ހަމ7ާާާަާޕްރޮޕޯސަލްާ ޝައުޤުވެރިކަމަށްާ އެކަމަށްާ އިންާ ފަރ ތެއްާ

ކޮންޓިނި ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ާާހުރިކަމަށް.ާ ފެންނަ ހުރިކަމަށްާ އިންޓްރެސްޓެއްާ 7ާއުޑްާ

ިގނަާާ އޭެގތެރެއިންާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ ބަިއވެރިވިއޭ.ާ އެކަުމަގއިާ ފަރ ތެއްާ

ެގންދަން.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަމުންވެސްާ ހުރިތޯާ އިންޓްރެސްޓްާ ފަރ ތްތައްާ

ދުވަހަ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ އެނިންމަންާ ހުށަހަޅ ާ ޕްރޮޕޯސަލްތައްާ  425ށްާާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ފަރ ތުންތޯާ ކިތައްާ އެނޭގނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އައިމ ާ ޕްރޮޕޯސަލްތައްާ

އޮތީާާ ރޭވިފައިާ މިކަންާ ދެން،ާ ހުރީ.ާ އިންޓްރެސްޓްާ އެކަމަށްާ ޔަޤީންކަމ އެކީަގއިާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށްާ ަވކިންއަށްުވރެާ ބަހ ލ ފައ20ާާާިޕްރޮވިންސްތަކަށްާ ޕެކޭޖަކަށްާ

ާރޭަގިއ..ާާޕެކޭޖްެގާތ20ާެއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ

ާ430 

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ،
ާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް

 435ާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް

ާހަކަދެއްކެުވންާ:އަސްލަމްާވ 

ާ
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ައޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަޒީރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އައިޓަމްާާޝުކުރިއްޔ ާ ެއޖެންޑ ާ 1ާާަގނޑުމެންެގާ

ާމިހިސ ބުންާމިނިމުނީ.ާާ

ާ440 

. ާުާމެންބަރުންާހުށަހަޅ ާބިލ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިއޮތީާ ދ 2ދެންާ ވިލުފުށީާ މެންބަރުާ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ޑެޕިއުޓީާާ މިނިސްޓްރުންނ އި،ާ ސްޓޭޓްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ

 445ޓަރުންނ ާއަދިާއެފެންަވރުެގާބޭފުޅުންާމަޤ މ ާހަވ ލުުވމުެގާކުރިންާމަޖިލީހުެގާމިނިސް

ކުރިއަށްެގންދިއުން.ާ މަރުޙަލ ާ ބަޙުސްެގާ ދެވަނަކިޔުމުެގާ ބިލުެގާ ހޯދުމުެގާ ރުހުންާ

ާާ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ބަޙުސްކުރުމަށްާ 2ާާާާމިބިލަށްާ 30ާާާާަގޑިއިރ ިއ ބ ކީ 50ާާމިނެޓް.ާ

ާ ފުރަތަމަާ އެބައޮތް.ާ އަދިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިނެޓްާ ކޮންމެާ ފުރުޞަތުަގިއާ

ާާ ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެ 5ާާާާމެންބަރަކަށްވެސްާ ފުރުޞަތުަގއި ދެވަނަާ އަދިާ 3ާާމިނެޓް.ާ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ ފުރުޞަތަށްާާާ.މިނެޓްާ މެންބަރުންާާާއަޅުަގނޑުާ  450ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނަން.ާއެދިަވޑަިއަގންނަވަމުންާެގންދަވ ފައިވ ާތަރުތީބުންާފުރުޞަތުާައރުވަމުންާެގންދ 

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެންމެފުރަތަމަާ

ާާ ަގއިާސަލ މަތ9:30ާާާާީމެންބަރުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަިއފިކަމަށްާއިޝ ރ ތްކުރައްވަނީ.

ާާ ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާފެށޭވ ހަކ1ާާާަޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާކޮމިޓީެގާބަްއދަލުވުމެއް

 455ބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދެނާްާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާމިއަރުވަނީ،ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްއަށް.ާ

ާ

ާ`ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ މިިގލީ

މެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބިލަކީ،ާމިނިސްޓަރުންނ އިާއެފަދަާފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

 460ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވުމަކީާއެާވަރަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ

އަދިާާބައްޓަންކުރެވި ވަޒީރުންނ އިާ އެންމެހާ  ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ފަިއވަނީާ

މުއައްސަސ ތައްާކަނޑަެއޅުމުަގއިާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާރުހުންާލިބެވޭޮގތަކަށްާާ

އެބައެނޭގ.ާާ ބަލ ލުމ އެްއކޮށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެޭވޮގތަށްކަންާ އެކަންާ
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އެސަބަބަށްޓަކައިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ާފެންނަންާ  465ކަމަށްވިޔަސްވެސްާާާ

ދެވޭާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދުާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ވަރަށްާާ ކަމަކީާ މިދެންނެވިާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ފުރިހަމަޮގތުަގިއާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ

މ ދިުގކޮށްާ ހަމައެހެންމެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާާވ ހަކަނުދެންނެވިޔަސްާ މުހިންމުކަންާ ބިލުެގާ އޮތްާ އެހުށަހަޅ ފައިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ހެދުުމަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިދެންނެވިހެންާ  470އެނިގެގންދަނީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ އެކަންތައްތަްއާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ ބަލ އިރު،ާ ރޫޙަށްާ

ބޭފު ޒިންމ ދ ރުާ އެކަހަލަާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ އެޮގތަށްާ ޅުންނަކީ،ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީާ

މިާމަޖިލީހުެގާރުހުނާްާ ބޭފުޅުންނަކީާމިދެންނެވިޮގތަށްާ އެމަޤ މުތަކަށްާޢައްޔަންކުރެވޭާ

އަޅުަގނޑުާާ ބޮޑުވ ނެކަމަށްާ ޒިންމ ދ ރުކަންާ ވަރަށްާ ެވއްޖިްއޔ ާ ލިބިެގންދ ޮގތަށްާ

ދަންނަވަމުންާ ތ އިދުކުރ ވ ހަކަާ އެބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވެާ  475ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ

ާނަން.ާަވރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ 

ާ

ާ`ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުާދެވަނަާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމ ަވށު

ާކިއުމުެގާމަރުޙަލ ަގއިާބަހުސްކުރަމުންދ ާބިލުެގާބަހުސްަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރުާ

 480ބޭނުންވަނީ،ާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާރޫޙަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާއިޙްތިރ މްކޮށްާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެާ

ތ އީދުކުރަމޭ.ާސަބަބަކީާވަރަށްިގނަާއަދަދެއްެގާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންާއަތޮޅުތަކުެގާާ

ހަމަގައިމުވެސްާާ ޭއެގތެރެއިންާ ތިއްބެިވއިރު،ާ ޙަވ ލުކުރައްވ ފައިާ ހިންުގމ އިާ ކަންކަންާ

ބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާބައެއްާ ބޭފުޅުންކަންާ ނެތްާ ރުހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ފުޅުންނަކީާ

ދަންނަވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ އެނެގމުންދ ތީވެ.ާ ޮގތްޮގތުންާ ވަރަށްިގނަާ

ހ ސިލުވ ނެތޯ.ާ މިމަޤްޞަދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބިލަކުންާ މިފަދަާ  485ބޭނުންވަނީ،ާ

މަޖި ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުމަކީާ ލިބިވަޑަިއެގންާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ރުހުންާ ލީހުެގާ

ސްޓޭޓްާ ޢައްޔަންކުރުމަށްވ ހިނދު،ާ ބޭފުޅުންާ މަޤ މުތަކަށްާ މިނިސްޓަރުންެގާ

މިނިސްޓަރުންނަށްވުރެާ ދ އިރ ތަކުަގިއާ ބައެްއާ ބ ރުތަްއާ މިނިސްޓަރުންެގާ

ތިއްބަވ ާާ އެދ ިއރ ތަކުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ބ ރުަގދަކަންެވސްާ

ނުވަތަ ރުހުންާމިނިސްޓަރުންނަކީާ ރައްޔިތުންެގާ މިނިސްޓަރުންނަކީާ ސްޓޭޓްާ ާ490 

ލިބިވަޑަިއެގންާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަށްވުމަކީާހަމަގައިުމވެސްާކޮންމެހެންާލ ޒިމްކަމެއް.ާާ
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މިމަޤްޞަދުާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާ

އެ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލު،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އެބިލުެގާާރަޝީދުާ ރޫޙ އިާ ބިލުެގާ

މަޤްޞަދަށްާއިޙްތިރ މްކުރުމ އެކުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިބިލުނާްާ

އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ ސަބަބަކީާ ހ ސިލުވ ނެތޯ.ާ މަޤްޞަދުާ ބޭނުންވ ާ  495އަޅުަގނޑުމެންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ިއޚްތިޔ ރުާ އުފެއްދުމުެގާ މަޤ މުތައްާ ސިޔ ސީާ ނަމެއްަގިއވެސްާ

މިކަމުެގާރައީސުލްޖު ެއހެންވީމ ،ާ ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ތީވެ.ާ މްހޫރިއްޔ އަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ރަނަގޅުވ ނީާ އެންމެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޙައްލެްއޮގތުންާ

ނެޯގޝިއޭޓްކުރެިވާާ މެންބަރުންނ ާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ

މިކަ ޮގތަކަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަހަލަާ ބޭފުޅުނާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޤ މުތަކަށްާ  500ހަލަާ

ެގންުގޅުްއވަންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވިސްނުންފުޅެއްާ ޢައްޔަންކުރެއްވުުމެގާ

އެކަށީެގންވ ާާ ާ ހައްދަަވއިފިކަމަށްވ ނަމަާ ެއކަހަލަޮގތަކަށްާ އިލްތިމ ސްކުރެްއވުން.ާ

ހުށަހަޅުއްވަފ ނެ.ާ މަޝްވަރ ކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑުެމންނ ާ ނަންފުޅުތަކެއްާ

ހިންުގުމެގާާއަޅުަގނޑުމެ އަތޮޅުތައްާ ފ ސްކުރިކަމަށްިވޔަސްާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ންާ

 505އިސްވެރިންެގޮގތުަގއިާަގވަރނަރާނުވަތަާކޮންމެވެސްާއެހެންާނަންފުޅެއްަގއިާަވޒީފ ާާ

އިޚްތިޔ ރުާާ ޢައްޔަންކުރެއްވުުމެގާ ބޭފުޅުންާ މަޤ މުތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ދެއްވ ފަިއާ

އެހެ ލިބިވަޑައިެގންވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މިބިލަށްާ ންވީމ ،ާ

މަޤްޞަދުާ މިބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ސްކުރެްއވިކަމަށްިވޔަސްާ މިބިލުާ ހިއެއްނުވޭާ

އޮތްާ ލިއުއްވ ފައިާ މަޤްޞަދެއްކަމަށްާ ހުށަހެމުެގާ މިބިލުާ އަދިާ ހ ސިލުވެދ ނެކަމަކަށް.ާ

މިދެންނެ އެހެންާ ހިނަގއިދ ނެ.ާ ނުވެވެސްާ މަޤްޞަދަށްާ ޙަޤީޤީާ އެއީާ  510ވާީާމަޤްޞަދުާ

އެބިލުާ ބިލަކ ބެހޭޮގތުން،ާ ެގންދިޔަާ ބަހުސްކުރަމުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިްއޔެވެސްާ

އިދ ރީާާ ވިދ ޅުވި،ާ ބޭފުޅަކުާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ެއކަންާ ބައްޓަންކުރެްއިވއިރުަގއިާ

ދޭހަީވާާ އަޅުަގނޑަށްާ ޭއގެއިންާ ހިންގަވ ވ ހަކަ.ާ އުސޫލުންާ މަރުކަޒީާ ލ ާ ދ އިރ ތައްާ

އަތޮޅު މަޤްޞަދަކީާ އުސޫލުންާބިލުެގާ މަރުކަޒީާ ލަިއެގންާ ްގރޫޕަކަށްާ އެއްާ ތައްާ

 515ހިންެގވުންކަމަށްާއެބިލުެގާޙަޤީޤީާމަޤްޞަދަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުެގާމަޤްޞަދަކަށްާ

ވުމަކީާ މަޤްޞަދަކަށްާ އެހެންާ މަޤްޞަދުނޫންާ މިއޮތްާ ލިޔެފައިާ މީަގއިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ވ ނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިބިލުާއެކަށީެގންަވކަމެއް.ާއެސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ފ ސްކުރިކަމަށްިވޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާމަޤްޞަދުާހ ސިލެއްނުވ ނެއޭ.ާއަދިާާ
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ބިލުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ަގިއާވަކިާހިސ ބަކުންާބިލުާެގންދެުވމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ވަރަށް މަސަްއކަތްތަކަށްާ ެގއްލުންލިބޭކަމެްއ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ  520ބޮޑުާާމަސައްކަތްތަކަށްާ

ހުއްޓުމެއްާއަންނ ނެކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުާއަނބުރ ާެގންދެވުމުެގާރޫޙެއްާމިބިލުާ

އިތުރަށްާ ިމބިލ މެދުާ ެގންުގޅުްއވ ކަމަށްވ ނަމަާ ފަރަތުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ

އެހެންނަމަވެސްާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންކަމެއްކަމުަގއިާ ވ ހަކަދެްއކުމަކީެވސްާ

ބިާ މިބިލު،ާ މަޤްޞަދުތަކަކީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ިމއޮތްާ ކަނޑަައޅުްއވ ފައިާ ލުަގއިާ

މަޤްޞަދުތައްކަމަށްވީހިނދު،ާާ ހ ސިލުކުރަންބޭނުންވ ާ  525ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބަވ ާ ފޯރުކޮށްދެއްވަންާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެމިނިސްޓަރަކުާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެދ އިރ ެއްއެގާ މިނިސްޓަރުންނަކީ،ާ ާާސްޓޭޓްާ

ބޭފުޅެއްކަމަށްާާ އޮތްާ ރުހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދ އިރ ެގާ ޒިންމ ދ ރުވެަވޑަިއަގންނަވ ާ

ކުރަްއވ ފައިާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްވ ތީވެ،ާ ވަރަށްާ އެއީާ ބެއްލެވުންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ މަޤ މުތަކަށްާ އެފަދަާ ބޭފުޅުންާ  530އެފަދަާ

ދަން އެކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަވައިެގންާ

ހަމަޖެއްސިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދަންނަވ ލިފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދާަާ

ބިލެއްާފ ސްކޮށްާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންާޢައްޔަންކުރަްއވ އިރު،ާާ

ަމޖުބޫރުކުރިކަމަށް ހޯއްދެވުމަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިޔަސްާާމިާ

އެމަނިކުފ ނުާ އެބައޮތްާ އިޚްތިޔ ރެްއާ ޤ ނޫނީާ ލިބިވަޑައިެގންފައިވ ާ  535އެމަނިކުފ ނަށްާ

ސިޔ ސީާާ ހިންގެވުމަށްާ ކަންތައްާ އެއަތޮޅުތަކުެގާ ހަމަާ ނަންފުޅެއްަގއިާ އެހެންާ

ބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އިސްކުރެްއވުމުެގ.ާ ބޭފުޅުންާ މަޤ މަކަށްާ

ާމަޤްޞަދުާހ ސިލުނުވ ނެތީވެާމިބިލުާފ ސްކުރުންާފ ސްކުރިކަމަށްިވޔަސްާމިދެންނެވި

ސްޓޭޓްާ ކޮންމެާ މިހ ރުވެސްާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ އެއީާ

 540މިނިސްޓަރެއްވެސްާއެާމިނިސްޓަރަކުާނިސްބަތްވ ާމިނިސްޓްރީއެއްާހުންނ ނެ.ާނުވަތަާ

ޖަވ ބުދ ރީވެވަޑަިއަގންނަވަ ޖަވ ބުދެްއވަންޖެހޭ،ާ ކެބިނެޓްެގާއެމިނިސްޓަރަކުާ ންޖެހޭާ

މިނިސްޓަރުންާ ސްޓޭޓްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނަވ ނެ.ާ މިނިސްޓަރަކުވެސްާ

ކަންކަންާކުރަްއވ ޮގތަކީާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާޮގތްކަމަށްނުވ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިނިސްޓަރުާ އެދ އިރ ެއއްެގާ ފ ހަަގކުރެިވއްޖެހިނދަކުާ

ސުވ ލުދެންނެވުުމެގާާހ ޒިރު އެމިނިސްޓަރަކ ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ  545ކޮށްެގންާ
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އެފަދަާ އެފަދައިންާ ހަމަާ އަދިާ ހުޅުަވއިދީފައި.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ ފުރުޞަތުވަނީާ

އެމިނިސްޓަރެއްެގާާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގިއާ އަދިާ ޖަވ ބުދ ރީވެަވޑަިއެގންާ ކަންކަމަށްާ

މިނިސް ސްޓޭޓްާ ތިއްބަވ ާ ދަށުަގއިާ ކަންކަންާބެއްލެވުމުެގާ ޓަރުންާ

ނުބައްލަވ ކަމަށްވަންޏ ާއެަވޒީރެއްެގާއިތުބ ރުާނެތްކަމުެގާވޯޓެއްާނެުގމަކީވެސްާހަމަާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ހުރިއިރުާ މިހެންާ މިކަންކަންާ އޮންނަކަމެއް.ާ  550މިމަޖިލީހަށްާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާނުފެނޭާމިާބިލުާފ ސްކޮށްެގންާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާމަޤްޞަދާުާ

ާމަކަށްާ.ހ ސިލުވެދ ނެކަ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާ555 

ތ އީދުކުރެޭވާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމ ަވށު އެހ ާ ައޅުަގނޑަށްާ މިބިލަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާއެހެންވީމ ،ާ

ާބިލެއްނޫނޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރުާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 560ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާާދ އިރ ގެާާާވައްމުލަކުާއުތުރުފު

ޑެޕިއުޓީާާާރަފީޤްާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ މިނިސްޓަރުންނ އި،ާ ސްޓޭޓްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ ާ ރަޝީދުާ ާރިޔ ޟްާ

އެފެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޙަސަންާާ އަދިާ ޙަވ ލުވުމުެގކުރިންާާމިނިސްޓަރުންނ އި،ާ މަޤ މުާ ބޭބޭފުޅުންެގާ ންވަރުެގާ

މަޤްޞަދަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މިބިލަށް،ާ އ ދެ،ާ ބިލު.ާ ހޯދުމުެގާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

ރަނަގޅުާާ ވަރަށްާ ހަމަާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ

 565ނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުވެސްާާމުހިންމުާމަޤްޞަދެއްަގއިާހުށަހަޅުއްވ ފައޭާމިވަނީ.ާއެހެން

ހަމަާހިތުަގއިާއުފެދޭާސުވ ލަކީ،ާމިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމަޤްޞަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ

ކިހ ވަރަކަށްާާ ވެއްޖެނަމަާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިާ ފ ސްކޮށްާ މިބިލުާ ކިހ ވަރަކަށްާ

ސްޓޭޓްާާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހ ސިލުވެެގންދ ނެބ އޭ.ާ

ރުންނ އިާއަދިާއެނޫނަވެސްާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަކީާާމިނިސްޓަ

އެތަމްސީލުކުރަްއވ ާާ އެބޭފުޅުންާ ނޫނީާ މަސައްކަތެްއ،ާ ެއކުރަްއވ ާ  570އެބޭފުޅުންާ

އެބޭފުޅުންާ ރުހުމ އި،ާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބަވ ާ ދ ިއރ އެްއަގއިާ މަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭާ

މަސައްކަތްކުރައްާ އެހެންނަމަވެސްާބޭނުންފުޅުވ ޮގތަށްާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ވ ނެާ

ކުރީކޮޅުަގއިާާ އައިސްާ ބަދަލުވެެގންާ މިވެރިކަންާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ފެނިެގންާމިދިޔައީކީާއެކަހަލަާމަންޒަރެއްނޫން.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާިމާ

ފެނިެގން ކަންތައްތައްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ކުރީކޮޅުަގިއ،ާ ޮގސްފަިއވ ޮގތަށް،ާސަރުކ ރުެގާ ާ575 

ކަންތައްތަްއާާ ޢައްޔަންކުރެްއވިިއރުަގއިާ ބޭބޭފުޅުންާ މިމަޤ މުތަކަށްާ މިދެންނެވީާ

ވެެގންޮގސްފަިއވ ާޮގތަށްާބަލ ފައިާއެާތަޖުރިބ ެގާއަލީަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކޮންމެައކަސްާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހުނީ.ާ މިާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ

މިނިސްޓަރުންާޤަބޫލުކުރެވޭޮގ ސްޓޭޓްާ ނޫނަސް،ާ މަޤ މުތަކެއްާ މިހުރިހ ާ ތުަގއިާ

ޮގތަކަށްާނިމޭނަމަ،ާއެއީާާ  580ފެންވަރުެގާބޭފުޅުންނަށްާމިާމަޖިލީހުެގާރުހުމެއްާއޮންނަާ

ހަމަާމިދެންނެވިހެންާއެބޭބޭފުޅުންާކުރައްވަންޖެހޭާމަސައްކަތްޕުޅަށްާޒިންމ ދ ރުކުރުވ ާާ

ވަރަށް ެއޅިެގންދ ނެާ އެހެންނަމަވެސް،ާާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްާ ފިޔަވަޅެއް.ާ މުހިންމުާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެހެންާ ބަެއއްާ އަދިާ ފ ހަަގކޮށްލިފަދައިންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކުރީންވެސްާ

މަޤްޞަދާުާ ޙަޤީޤީާ މީަގއިާ ފ ހަަގކުރެްއވިފަދައިންާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ މެންބަރުންވެސްާ

ޤ ނޫ މިާ މިދެންނެވިހެންާ ހަމަާ ޙ ސިލްކުރެވޭނެތޯއޭާ  585ނަކަށާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބިލ މެދާުާ މިާ މަޤްޞަދުާޙ ސިލްނުވ ކަމަށްވަންޏ ާކޮންމެހެންާ ޙަޤީޤީާ ވެއްޖެނަމަ.ާއެާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާމިާބަހުސްކޮށްާއެތައްާވަުގތުތަކެްއާނަގ ލ ާމިކަންކުރުމުެގާ

ބޭނުމެއްާއޮތްހެނެއްާއަޅުަގނޑަކަށްވެސްާހިެއއްނުވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާމިއ އެކުާާ

ާާ ުގޅިެގންާާއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްވުމ ާ މިބިލުާ މަްއސަލަެއއްާ ކަންބޮޑުވިާ ވަރަށްާ ހަމަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދުވަހުާ ބަހުސްކުރެވުނުާ މެދުަގިއާ މިބިލ ާ ކުރީަގއިާ  590މީެގާ

މެންބަރަށާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރަށް،ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިބިލުާ މެންބަރުންާ

ހިތްޕުޅުާހަމަނުޖެހިެގންާވަރަށްާހަމަާާާއެކަށީެގންނުވ ޮގތަށްާމިާހުށަހެޅުއްވީތީާއެކަމ 

ތުހުމަތުތައްކޮށްާ ޚިޔ ނ ތ އިާ ކީއްކުރަންތޯާ އަދިާ އެކަށީެގންނުވ ،ާ ާ ބޭއަދަބީާ

އެފެންވަރަށްާބައެއްާބޭބޭފުޅުންެގާއިޙްސ ސްތަްއާހުރިކަން.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާ

 595މަޤްޞަދެއްާާާއެާބިލުާހުށަހަޅުްއވ ާބޭފުޅަކުާއެާހުށަހަޅުްއވަނީާހަމަާވަރަށްާމުހިންމު

ޮގތުެގމަތިންާ ެއއްޮގތްވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ޤ ނޫނ އިާ މިާ އަނެއްކ ާ އޮތީމަ.ާ އޭަގއިާ

ބަލައިަގންނ ނީ.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކުާާ މަޖިލީހުންާމިބިލުާ ހުށަހެޅުއްވީމަާޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއާާ ހަމަާ ފަހަރެއްަގއިާ އަދިާ ޮގތްނޫންާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭފުޅު ޢިއްޒަތްތެރިާާިގނަާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އެާ ބިލަކަށްވިޔަސްާ ތަފ ތުވ ާ ޚިޔ ލުާ ންެގާ

ހިތަށްއަރ ހ ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ތަފ ތުވިޔަސްާ ޚިޔ ލުާ މިދެންނެވިހެންާ  600މެންބަރަކ ާ
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މާިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެއީާ ވިދ ޅުނުވުން.ާ އެްއޗެްއާ ހިތަށްއެރިާ ޮގތަކަށްާ

އަޅުަގ ހިފެހެއްޓޭނީާ ޢިއްޒަތްާ ސުލޫކީާކަރ މ ތ އިާ މެންބަރުންެގާ ނޑުމެންެގާ

އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުަގއިާާ ޮގތަކަށް.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިންަގނޑ އިާ

ކަންތައްތަްއާާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ އެާ މިދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

އެއ އެްއކޮށްާާ ހަމަާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ އެާ  605ތަކުރ ރުނުކުރުމަށްާ

ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ލަނީ،ާމީަގއިާމިާބޭނުންވ ާމަޤްޞަދާުާއަޅުަގނޑުެގާވ 

މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނުފެންނ ތީާ ައޅުަގނޑަށްާ ޙ ސިލްކުރެވޭނެކަމަށްާ

ާތ އީދުނުކުރ ކަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަރުވަނީ، ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ .ާ ދެކުނުާ  610މަްއޗަންޮގޅީާ

މަނަދޫާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރަޝީދަށް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ615 

ނުކުތ ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިނެީގާާޝުކުރިއްޔ ާ ާެއއްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ

ބިލުެގ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޮނުއްވ ފައިާއޮތްާާ

ޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށ ާާކޮޕީތޯއޭާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލް

މިާފޮނުއްވ ފަިއާާ ރަފީޤަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ދ ިއރ ެގާ  620އަދިާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާ

ހުށަހެޅުްއިވާާ ބިލުާ އެާ ކޮޕީއަކުންާ އޮތްާ ފޮނުއްވ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ވަނީ.ާ

މަޤްޞަދެއްާެއއިންާެއއްެވސްާއެްއޗެއްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާައދި،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާމަ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށްާ މަޤްޞަދެއްވެސްާ ބޭނުންވ ާ ޖިލީހުންާ

މަޤްޞަދ ާާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ އެބޭފުޅުންެގާ

 625މިއެއްޗިހިތައްާއެބައޮތްާސަބަބު،ާޙ ސިލްކުރަންާބޭނުންވ ާކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ާވެާހަމަާދަންނަވ ލީާ.މިާމަޖިލީހުެގާމަޤްޞަދުާއަޅުަގނޑަށްާނޭނޭގތީ
ާ

ާ
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ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ630 

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާނެންެގވިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހުރިހ ާާ މަޖިލީހުެގާ ޔަޤީންކޮށްދެްއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަމީންޢ ންމުާ އެއީާ ނެތް.ާ

ސްާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ އިންާފޮނުވ ފަިއވަނީާހަމަާބިލުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްވެ

ކޮޕީައކީވެސްާާ ކޮޕީެއއް.ާއަދި،ާއަޅުަގނޑުާއަތުަގިއވެސްާރިޔ ސަތުަގިއާމިއޮތްާ އެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެްއވެސްާ ލިޔުެމއްާ ތަފ ތުާ އިތުރުާ އެހެންީވމ ،ާ ކޮޕީެއއް.ާ އޭެގާ  635ހަމަާ

އަޅުަގ ނޯންނ ނެ.ާ ލިބިވަޑަިއެގންފަެއއްާ މިއަރުވަނީ،ާާމެންބަރަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ނޑުާ

ރަޝީދަށް.ާާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅީާ

ާވ ހަކަފުޅުާފެއްޓެވުމަށް.ާާ

ާ

މެންބަރުން.ާާމައްޗަްނޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  640ާޝުކުރިއްޔ ާ

ެގއްލުވ ނުލަްއވ ނެކަމަށް.ާާއަޅުަގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ ކޯރަމްާ ވީހެންާ ިއއްޔެަގިއާ އުންމީދުކުރަންާ ާނޑުާ

އެފެންވަރުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދިާ މިނިސްޓަރުންާ ޑެޕިއުޓީާ މިނިސްޓަރުންނ އި،ާ ސްޓޭޓްާ މިބިލަކީާ

ރަނގަޅު،ާާ ހޯދުން.ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ ޙަވ ލުުވމުެގާ މަޤ މ ާ ބޭބޭފުޅުންނ ާ

ަގއިާހިނަގންވ ނީާެއޮގތަށް.ާމިާހިނަގމުންާމިދަނީާކޮންމެވެސްާބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއް

ބަރުލަމ ނީާ ނަމަވެސްާ އޮޅުވ ލައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ނަމަވެސްާ  645ޮގތަކުންާ

ހ މަވަމުނާްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިހ ރުާ ނިޒ މެއްކަންާ

ޔ ންކުރ ާޮގތުަގއިާމިބިލުާއަޅުަގނޑަށްާއެބަދޭ.ާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާސަބަބު،ާއެބޭފުޅ ާބަ

ާާ އަދަދެްއެގ ިގނަާ މިނިސްޓަރުންނ އިާހުށަހެޅީާ ޑެޕިުއޓީާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާާ ބޮޑެތިާ ޢައްޔަންކޮށްާ ބޭބޭފުޅުންާ އެފެންވަރުެގާ އަދިާ

ނޫންތާޯާ ނުވަތަާ މީހުންތޯާ ޤ ބިލުާ އެކަމަށްާ ެއީއާ  650ހަވ ލުކުރަމުންދ އިރުާ

ބޭާ މިފަދަާ މިފަދަާބެލިފައިނުވ ތީއ އިާ ޒިންމ އެްއ،ާ ހަވ ލުކުރެވިފައިވ ާ ބޭފުޅުންނ ާ

އެފަދަާ އެނެގންނުއޮތުމ އިާ ޒިންމ ެއއްކަންާ ކޮންާ ހަވ ލުކުރެވިފަިއަވނީާ ބޭބޭފުޅުންނ ާ

ޖަވ ބުދ ރީކުރެވޭނެާ ނަަމެވސްާ ޒިންމ އަދ ނުކުރިާ ހަވ ލުކުރެޭވާ ބޭބޭފުޅުންނ ާ

ޢަ ބޭބޭފުޅުންާ މިފަދަާ ހަމަޖެހިފައިނުވ ތީއ އިާ އްޔަންކުރުމުަގިއާާއިންތިޒ މެއްާ

 655ރައްޔިތުންެގާމަންދޫބުންެގާދަުއރެއްާއޮތުންާމުހިންމުކަމަށްާފެންނ ތީއ އިާއަދިާމިފަދަާ
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މަންދޫބުންނަށާްާ ރައްޔިތުންެގާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ ބޭބޭފުޅުންނަކީާ

މަުގފަހިކޮށްދިނުމުެގޮގތުންނޭ.ާ އެކަންކަމަށްާ ބައެްއކަމަށްވ ތީާ ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭާ

ނިޒ މަކީ،ާާތެދުފު ރިޔ ސީާ މިޮއތީ.ާ ތެރޭަގއިާ އޮޅުވ ލުމެްއެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ޅެއް،ާ

ޖަވ ބުދ ރީކުރުންކަމަށްާާ މިނިސްޓަރުންނަށްާ ޮއންނ ނީާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ

ތިބޭާ ދަށުންާ މިނިސްޓަރުންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބައޮތް.ާ  660ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ޖަވ  މިތަނަށްާ ނ އިބުންނ ާ މިނިސްޓަރުންނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާސްޓޭޓްާ ބުދ ރީކުރުމަށްާ

ބަރުލަމ ނާީާ ކުރެިވދ ނެހެން.ާ އެކަންތައްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުކޮށްފައިާ

ނިޒ މެއްަގއިާއޮންނަޮގތެއްާެއީއާކޮންމެާމީހަކުާަވއްދ އިރުަގިއާއެބޭފުޅެްއެގާވަނަވަރ ާާ

ވޯޓުދިންާާާހުރިހ ާއެއްޗެއްާއޮޅުންފިލުަވިއދިނުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާހޮވިާފަރ ތް،ާނުވަތަ

ެގންނަޮގތްާ މިތަނަށްާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާ ވަޢުދެއްެގޮގތުންާ ވެފައިވ ާ  665ބޭފުޅުންނަށްާ

ކުރުވަނީާާ އެޖަވ ބުދ ރީާ އެބަދޭ.ާ ފެންނަމުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމަސްޢޫލިްއޔަތުާއެބޭފުޅުންެގާކޮނޑުަގއިާައޅުވ ފަިއ،ާައޅުަގނޑުމެންާާ

ކައި އެމަސައްކަތެްއާާއެބޭފުޅުންާ ހަވ ލުކުރުމަށްފަހުާ މަސައްކަތެއްާ ރީަގއިާ

ނުކުރެވިއްޖެކަމަށްވަނީނަމަާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުންާއަޅުަގނޑުެގާސިކުނޑިއަށްާފެންނަނީ.ާާ

އެބަެގނޭ.ާާ ބަލ ފައިާ އޮތްކަަމށްާ ކަމެއްކޮށްފައިާ ޒަމ ނެއްަގއިާ މ ކުރީާ  670އެހެނެއްނޫން،ާ

ިގ ކުރެވުނުާސުވ ލުތަކުަގިއާ ހަމަާ އެބޭފުޅ ާާމިއަދުވެސްާ އެޮގތަށް.ާ ފެންނަނީާ ނައިންާ

މޫނާުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ ދުރުވެާ މިތަނަށްާ ހަމަާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ހަމަާ

ރިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ ެއނޭގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖަވ ބުންވެސްާ ދެްއވ ާ ދައްކ ލ ފައިާ

ެއކަންތައްާކުރަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާނިޒ މެއްަގއިާކަންތައްކުރަންވ ޮގތަކަށްާނޫންކަންާ

މިނިސްޓަރުން،ާާ މިހ ރުާ ދުްއވ ލުމުެގޮގތުންާ ބޭކ ރުޮގތުަގއިާ ަވުގތުތައްާ  675މިއަުގބޮޑުާ

ސްޓޭޓްާާ އަނެއްކ ވެސްާ ދެން،ާ ެގންނެވޭތީއޭ.ާ މިނިސްޓަރުންާ ދެތިންާ ެގނެިވ،ާ

މިނިސްޓަރުންާެގންނަންާމިނިންމަނީ.ާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންާމިތަނަށްާެގނެސްެގންާ

ރަ ފަށ އިރަށްާ ޖަވ ބުދ ރީކުރަންާ ބ ރުނާްާހަމަާ ލިބިފައިވ ާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

އުފެއްދޭނެ.ާާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންތަކެްއެވސްާ ހަމަާ ސަރުދ ރުންެގޮގތުަގިއާ ވޯކީޓޯކީާ

ާާ ބޯޓް ކޮންނަާ ވ ނެޮގތަކީާ ުއފެއްދީމ ާ ސަރުދ ރުންތަކެއްާ  680ކިޔ ފައ1،2،3ާާާާިވޯކީޓޯކީާ

ާާ 1ާާާާނަންބަރުތައްާހަމަާދެވިދ ނެ ހަމަާއެހުރި ދިމ ލަކުނާްާމިލިއަނ ާހަމައަށް.ާއެމީހާ 

ޖަވ ބުދ ރީވ ނެ.ާާ ރައީސުލްޖުމްހުރިްއޔ އަށްާ ޖަވ ބުދ ރީވ ޮގތަށްާ ސަރުދ ރުންާ ވޯކީޓޯކީާ



 26 

ސަރުދ ރުންާ ވޯކީޓޯކީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ

އޭެގބަދަލުަގއި،ާާ ނުދ ނެ.ާ ެއކޮޅަކުންާ ނިންމައިފިއްޔ މުންާ އަނެްއކ ވެސްާ ެގންނަންާ

އެބޭފުޅުންނަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިޔަތުަގއިާ ކަމެއްކޮށްދިނުމުެގާ  685ރައްޔިތުންނަށްާ

ދަތިވެފައިވ ާކަންތައްތައްާމިރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކޮށްދެެވންާއޮތްކަމަކީާކޮބައިތޯާާ

ކަމެްއާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކޮށްދެވެންއޮތްކަމެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސުވ ލުކުރުމަށްފަހުާ

ށްާލުއިފަސޭހަޮގތަށްާެއކަންތައްތައްާކޮށްދެޭވޮގތަށްާކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާމިނިސްޓަރުންނަ

ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުންާމަސައްކަތްކުރުމަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުރިހާ  މަޖިލީހުެގާ ތިޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުާ އުފ ކޮށްފިންާ ވަރަށްާ  690އަޅުަގނޑުާ

ައހ ލުމަށްާމަޑުކޮށްލީތީވެ.ާާާބޭފުޅުންކަހަލަޮގތަކަށްާމިތަނުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާމިބަސްކޮޅު

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާަވއްސަލ މުޢަލައިކުމް.ާާ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާހުޅުމީދޫާދައިރ ެގާމެްނބަރުާ

ރިޔ ޟްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢިލްޔ ސްާލަބީބް ސްޓޭޓްާާމެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މިމަޖިލީހަށްާ ރަޝީދުާ ާ695 

މަޤ މ ާާ ބޭފުޅުންާ އެފެންވަރުެގާ އަދިާ މިނިސްޓަރުންނ ާ ޑެޕިއުޓީާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ ބިލ ބެހޭޮގތުންާ ހޯދުމުެގާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ހަވ ލުވުމުެގކުރިންާ

ހިރ އްޖޭަގއިާއޮންނަންާވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލަންާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެާ

ދިވެހިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިޒ މުތޯާ ބަރުލަމ ނީާ ނޫނީާ ނިޒ މުތޯާ ރިޔ ސީާ ފެންނަނީާ

ރައްޔިތުންާާ ދިވެހިާ ވޯޓަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމ ފައި.ާ ރައްޔިތުންވަނީާ  700ލޮބުވެތިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިބިލުާ ނިންމ ފައި.ާ ނިޒ މްކަމަށްާ ރިޔ ސީާ ބޭނުންވަނީާ

ުގޅިަވޑަިއެގންފަިއވ ާޕ ޓީވެސްާއޭރުވެސްާހަމަާތ ީއދުކުރައްވަމުންާެގންދެީވާާާާމެންބަރ 

މިފެންނަމުންދަނާީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނިޒ މަށް.ާ ރިޔ ސީާ

އެމަންޒަރެއްނޫން.ާއެބޭފުޅުންާބޭނުންވ ޮގތަށްާރ އްޖޭެގާސަރުކ ރުާބަދަލުނުކުރެވުނީމ ާ

 705ރުކ ރުާބައްޓަންާނުކުރެވުނީމ ާމިހ ރުާބޭނުންފުޅުވަނާީާނޫނީާއެބޭނުންފުޅުވ ޮގތަށްާސަާ

ސަރުކ ރުާހިންަގވަންާތިބިާބޭފުޅުންެގާކޮންޓްރޯލްާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާނަަގން.ާާ

ވެރިކަމެްއކުރ އިރުާާ ހެޔޮާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭާ މިއީެއއްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ސަބަބުތަކުެގ ހުށަހެޅިާ ބިލުަގއިާ ސްޓޭޓްާާާާއެކުރަންޖެހޭޮގތަކީ.ާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ

ނިޒ މުެގާާ ރިޔ ސީާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުުވން.ާ ނ އިބުާ މިނިސްޓަރުންެގާ މިނިސްޓަރުންނ ާ
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ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްާާ ިއސްވެރިންާ ސަރުކ ރުެގާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުުވމަށް،ާ  710މިނިސްޓަރުންާ

ައޅުަގނޑުމެންާ އެަވޒީރުާ ވަޒީރެއް.ާ އެބައިންނަވ ާ މިނިސްޓްރީއެްއަގިއެވސްާ ކޮންމެާ

ސުވ ލުކޮށްާާކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގނެސްާ މިތަނަށްާ ހެނދުނުާ ދުވަހަކުާ ާ

ޖަވ ބުދ ރީކުރުވަމުންާމިެގންދަނީ.ާއެއީާޖަވ ބުދ ރީާމިކުރުވަނީާރައްޔިތުންނަށްާކޮށްދޭާ

ޖަވ ބުދ ރީވ ންާާ ހުރިހ ޮގތަކުންާ ވުޒ ރ ިއުގޅޭާ އެބޭފުޅެއްެގާ ެއއޮފީހަކ ާ ކަންތައްތަކ އިާ

އެވަޒީ ބޭފުޅަކީާ އެންމެއިސްާ ެއއޮފީހުަގއިާާއިންނަާ ޭއެގބަދަލުގައި،ާ  715ރުކަމުަގއިވ ތީ.ާ

އެަވޒީރުާާ ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭކަމުަގިއވަންޏ މުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ

މިނިސްޓަރޭ.ާާ ޑެޕިއުޓީާ މިނިސްޓަރޭ،ާ ސްޓޭޓްާ ތިކަމ ބެހެނީާ ވިދ ޅުވ ނެާ ވަޑައިެގންާ

އެާ ބަްއސަވ ފައިާ ބައިބައިާ ެއކިާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ެއކިާއެހެންވީމ ،ާ ކަންކަުމަގިއާ ކިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޖަވ ބުދ ރީވ ކަުމަގިއވަންޏ މުންާ ބޭފުޅުންާ އެކިާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ

ަވުގތުވެސްާާ އެކަމުެގާ ސުވ ލުކުރަމުންދ އިރުާ ެގނެސްާ  720މަޖިލީހަށްާ

ދެކޭޮގތުަގއިާާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭކ ރުވަމުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްދ ނީާ

އޮންނަންވ  އެކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާއެީއއެއްނޫންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ނެޮގތަކީ.ާ

ޤ ނޫނުތަކެއްާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކޮށްދޭންވެެގން،ާ ހެޔޮވެރިކަެމއްާ

ވަޢުދުތަކެްއވަފަިއާާ އެތައްާ ކައިރީާ ރައްޔިތުންާ މަޤްޞަދުަގިއާ ހަދައިދިނުމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެން ހިތ މައަކީާ އެކަމަކު،ާ މިތިބީ.ާ ހޮވިފައިާ މިމަޖިލީހަށްާ  725ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އިތުރަށްާާ އޭެގާ މަދޭ.ާ ތަންކޮޅެއްާ ބިލުާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ސަރުކ ރަށްާާ ހިންަގން،ާ ސަރުކ ރުާ ހަމަާ މިފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިމަޖިލީހުަގއިާ ެގނެސްާ ބިލުތައްާ ހުރިޮގތަކަށްާ ދަތިވ ކަހަލަޮގތަކަށްާ

ުމހިންމު އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާބަޙުސްކުރަމުންދ ތަން.ާ އެންމެއިސްާާ

ނިޒ މެއްާާ ރަނަގޅުާ ޚިދުމަތްދެވޭނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ  730ވ ޖިބަކަށްވ ންޖެހެނީާ

ދެވޭނެާާ ޙައްޤުތަްއވެސްާ އަސ ސީާ ބުނެފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ބައްޓަންކުރަން.ާ

ރަނަގޅުާާ މިއުޅެނީާ މިއަދުެވސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤ އިމްނުެވެގންާ ނިޒ ެމއްާ ރަނަގޅުާ

އެހެން ނެތިެގން.ާ އިސްކަންދީެގންާާޤ ނޫނުތަކެއްާ އެކަންތަްއތަކަށްާ ވީމ ،ާ

ކުރުމަކީާާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ އޭެގފަހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެކެނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ  735އެކަންކުރަންޖެހޭޮގތްކަމުަގއިާ

އެދެންާ އަރިހުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންދ ކަށް.ާ މިބިލުާ
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މިބިލުާއަނބުރ ާާއަޅުަގާނ މިވަުގތުާސަލ މަތްކުރުުމެގޮގތުންވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ޑުމެންެގާ

ެގންދަވަން.ާއަޅުަގނޑަށްާހީޭވާއެބޭފުޅ ެގާވ ހަކަފުޅުންވެސްާކުރީދުވަހުާހަމަާމިބިލާުާ

ހަމަާ އެއީާ ބުނެެގނެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ އެއީާ ެގންޮގސްދެްއވަފ ނެހެން.ާ އަނބުރ ާ

 740ވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާޤ ނޫނުތައްާހެދުނީމ ާާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި.ާދި

ހަމަާމިބިލުާއަނބުރ ާއެބޭފުޅ ައށްާެގންނަންާފެންނަކަމަށްވަންޏ ާެގންނަންވީ.ާއޭރުންާާ

މިބިލ ާާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ނަން.ާ ދޭތެރޭާ މިބިލ ާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަެއއްނެާ މ ކަބޮޑުާ ދައްކ ކަށްާ އިތުރަށްާ ދެންާ ހަމަާބެހޭޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ތް.ާ

އަދިވެސްާެއއްފަހަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަރިހުންާމިބިލުާއަނބުރ ާެގންދެވުމަށްާާ

 745ާއެދެމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ނ އިާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިނިސްޓަރުންެގާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ އ ދެ،ާ އަދިާާ`.ާ ާބުާ

އެފެންވަރުެގާބޭބޭފުޅުންާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާޢ މިރުާ

ރޫހަށްާާ ީމެގާ ައޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ މިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ

އަ ހުރިހ ކަމަކީާ ހުރިާ މިބިލުެގާ ދަންނަަވން.ާ ވ ހަކަާ  750ޅުަގނޑުމެންެގާާތ އީދުކުރ ާ

ޤަބޫލުނުކުރިނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދަންޖެހޭކަމެއްކަމަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

ރުހުނާްާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގއިާ ކަންތައްތައްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ

މިއަދުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރި.ާ މީެގާ ކަންތައްތަކެްއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ހޯދަންޖެހޭކަމަށްާ

ކަން ބޮޑަށްާ ސްޓޭޓްާާވަރަށްާ މިއަދުާ ހިންުގމަށްޓަކަިއާ ޤައުމުާ ބޮޑުޭވާ

ހަމަގައިމުވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ މ ަގދަެވއްޖެ.ާ ބ ރުާ  755މިނިސްޓަރުންތަކެއްެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަިއސިއްޔަތުންާ މީހެއްެގާ ހުރިާ ތަމްސީލުކުރަންާ ދ އިރ ެއއްާ

މިނިސްޓަރުނާްާ ސްޓޭޓްާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލަެއއް.ާ ކަންބޮޑުވ ާ ހަމަގައިމުވެސްާ

ައޅުަގނޑުާާ ެއއީާ އޮތުންާ ހޯދ ޮގތަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަކޮށް،ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިއަދުާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނާޭާ

ެއކިާާ ރ އްޖޭެގާ މިނިސްޓަރުންތަކެއްާ ސްޓޭޓްާ ބ ރުަގދަާ  760ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވުރެާ

މިނިސްޓަރުންތަ ބަެއއްާ ހަމައެހެންމެ،ާާދިމ ތަކުަގއިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ތިބިކަންާ އްާ

މިބިލުެގާއުނިކަެމއްވ ނަމަާއަދިާމިބިލުަގއިާަމއްސަލަެއްއވ ނަމަާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާާ

ހަމަގައިމުވެސްާާ ބަލައިަގތުމަކީާ މިބިލުާ ނަމަވެސްާ އިޞްލ ޙުކުރ ޮގތަށްާ އެކަންާ
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އްސަލަާައޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަކަމެއްކަުމެގާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާކަންބޮޑުވ ާމަ

މިހ ރުާާ ހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތީމު.ާ  765މ ދިުގކުރ ކަށްާ

ކަންބޮޑުވޭ.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މައްސަލަިއަގއިާ މިނިސްޓަރުންތަކުެގާ މިސްޓޭޓްާ

އެހެންވީމ ،ާމިބިލަކީާކޮންމެހެންވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަިއަގނެާމިބިލ މެދުާވަރަށާްާ

ނ ާކޮމިޓީެގާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިބިލުާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްފަހުާފުންކޮށްާވިސް

މިބިލުާފ ސްކުރުމަށްާކޮންމެހެންާބޭނުންވ ާބިލެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަާާ

 770ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

މިނިސްޓަރުން`.ާާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ސްޓޭޓްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާނ އި،ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާޑެޕިއުޓީާމިނިސްޓަރުންނ އިާައދިާއެފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާމަޤ މ ާހަވ ލުވުމުެގާކުރިންާާާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދު

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލެއްާ ހޯދުމުެގާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

ރަާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިބިލުާވިލިފުށީާ އ ދެ،ާ  775ޝީދު.ާ

ވަރަށްާާ ސަބަބުތަކެއްާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭާ ބިލުާ ހުށަހަޅުއްވަމުން،ާ އެމަނިކުފ ނުާ

އެމަނިކުފ ނުާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ އެބައޮތް.ާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއާ ސ ފުކޮށްާ

މަޤ މުތައްާާ ފެންވަރުެގާ މަތީާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއއެވަނީާ

އެ ސަބަބުން.ާހަމަޖެހިެގންދ ޮގތުންާ ޝުޢޫރުތަކެްއެގާ އުފެދެމުންދ ާ ހިތުަގއިާ ބޭފުޅ ެގާ

ނުބައިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީާ މިބިލުާ ނުދަންނަވ ނަންާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ  780އަޅުަގނޑުާ

ބިލެްއކަމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މަޤްޞަދެްއަގއިާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ މަޤްޞަދެއްަގޭއ.ާ

ހިތަ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަެވސް،ާ މިޮގތަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ބިލުާ ށްައރަނީާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާސަބަބުތައްާނައްތ ލުމަށްޓަކަިއާާ މިބިލުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާއޮތްއިރު،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ މިހ ރުާ ކުރެވޭނެބ ވައޭ.ާ މަސައްކަތެއްާ ކިހ ވަރެއްެގާ މިބިލުންާ

ކުއްލިާ ޤަރ ރުތަކ އި،ާ ބިލުތަކ އި،ާ ހުށަހެޅޭާ މިމަޖިލިސްއަށްާ  785މިއޮންނަނީާ

މުޅިންވެސްާާމައްސަ މިވ ހަކަދެއްކެނީާ ބެހޭޮގތުންާ ޕެޓިޝަންތަކ އިާ އަދިާ ލަތަކ ިއާ

ާާ ހުށަހެޅިކަމުަގިއވީނަމަވެސް،30ާާާާވެއިތުވެދިޔަ ބިލެއްާ ކޮންމެާ ބެހޭޮގތުން.ާ އަހަރ އިާ

ޕެޓިޝަނެއްާ އަދިާ ހުށަހެޅިކަމުަގިއވީނަމަވެސް،ާ މައްސަލައެއްާ ކޮންމެާ

ތަމް ައޅުަގނޑުމެންާ ވެއިތުވެދިޔަާާހުށަހެޅިކަމުަގިއވީނަމަވެސްާ މިޖެހެނީާ ސީލުކުރަންާ

30ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާާާ ވ ހަކަތަކެއް.ާ ދެކެޭވާ ބެހޭޮގތުންާ ދުވަހ އިާ  790އަހަރުާ
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ވ ހަކަދެކެވޭޮގތެއްާާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލުތަކ އިާ މިފަދަާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާ

މަޖިލީހުންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ނުފެނޭ.ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ާާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގިއާމިކަންާކުރަންވެއްޖެ.ާއ ދެ،ާސަރުކ ރުންާސަރުކ ރުާާތަންކޮޅެއް

އަދިާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ޑެޕިުއޓީާ ިމނިސްޓަރުންނ އި،ާ ސްޓޭޓްާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

އ ާާ ވަރަށްާ އަދިާ މިސަރުކ ރަކީާ އުފައްދަވ ފ ނެ.ާ މަޤ މުތަކެއްާ ކިތައްމެާ  795އެފެންވަރުެގާ

ވ ާބޭފުޅުންނަށްާހީވެދ ނެާކަންނޭނެގާމިފަދާަާސަރުކ ރެްއކަމަށްވ ތީ،ާސަރުކ ރުާހިންަގ

ނުހިންޭގނޭ.ާާ ސަރުކ ރެއްާ ނޫނިއްޔ ާ ހަމަޖަްއސައިެގންާ މަޤ މުތަކެއްާ ިގނަާ

ކެނޑުނީމަާ އ ކަންާ އުފައްދަވ ނެ.ާ އެމަޤ މުތަކެއްާ ވަނީވިްއޔ ާ އެހެންކަމުަގއިާ

އަދިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަދިާމަޤ މުތައްާމަދުވެސްކުރަްއވަފ ނެާކަންނޭނެގ.ާނުވަތަާާ

ކޮންމެހެންވެސްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއީާ އިތުރުކުރަްއަވފ ނެ.ާ  800މިއަށްވުރެވެސްާ

އެެގންދަވަނީ.ާާ ކުރައްަވމުންާ ެއކަންކަންާ ކަމެއްކަމަށްވ ތީ،ާ ކުރަްއވަންޖެހޭާ

ވަޢުދުތަކެްއާާ ކަހަލަާ ކޮންމެެވސްާ ވަޑަިއަގންނަވ ނީާ ވެރިކަމަށްާ އެމަނިކުފ ނުވެސްާ

ބަޔަ ކޮންމެވެސްާ ކޮށްދެްއވ ނެކަމަށްާކުރެްއވުމުން.ާ ކަމެްއާ ކޮންމެެވސްާ ކަށްާ

ވިދ ޅުވުމުން.ާއަދިާރައްޔިތުންނަށްވެސްާކަންތަކެއްާކޮށްދެްއވ ނެކަމަށްާވިދ ޅުވުމުން.ާ

އެކުަގއިާާ ެއމަނިކުފ ނ އިާ ހަމަާ ވިދަޅުވިާ ތެރޭަގއިާ ވަޢުދުތަކުެގާ  805އެމަނިކުފ ނުެގާ

މަޤ މުތަކެްއވެސް ރަނަގޅުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ާމަސައްކަތްކުރެއްިވާ ހަމަޖެއްސުން.ާާާ

ކުރެވިެގންާާ އެކަންާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އެއީ.ާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ

ނުފެނޭ.ާ ކުރެްއވޭނެކަމަކަށްާ އެމަނިކުފ ނަކަށްާ ހެޔޮވެރިކަެމްއާ ނޫނިއްޔަކ ާ

އުޅުްއވިާާ ކައިރީަގއިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ އެމަނިކުފ ނު،ާ ކޮށްދެވޭނީާ ހެޔޮވެރިކަެމއްާ

ކޮށްދެވަ އެާ އެހެންނޫނިއްޔަކ އެްއާާބޭފުޅުންނަށްާ ކޮށްދެިވއްޖިއްޔ .ާ ވިދ ޅުިވކަމެއްާ  810ންާ

މިނިސްޓަރުންނ އި،ާ ސްޓޭޓްާ އ ދެ،ާ ނުބެލެވޭނެ.ާ ކުރެޭވކަމަކަށްާ ހެޔޮވެރިކަެމއްާ

ޑެޕިއުޓީާމިނިސްޓަރުންނ އިާައދިާއެފެންވަރުެގާބޭފުޅުން،ާއެފެންވަރުެގާބޭފުޅުންނަކީާ

ބޭފުޅުން ކިހ ވަރެްއެގާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަންނޭނެގާއަދިާ ވެދ ނެާ ނެްއކަމެްއ.ާ

އިސްކުރ ާާ މިާ ބޯޑުތަކަށްާ ކުންފުނިތަކުެގާ ެއކިއެކިާ އަދިާ ކައުންސިލަރުންނ އިާ

ފެންވަރުެގާ ނޭނެގާ މ ރަނަގޅަކަށްާ މިބިލަކުންާ މީހުންކަމަށް.ާ މިފަދަާ  815މީހުންނ އިާ

ޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާާ މިބައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސ ފުކުރ ކަށް.ާ ބޭފުޅުންނެއްާ

އެހެންާާޖެހިއްޖެކަމުަގ އުފައްދަވ ނެާ އެމަނިކުފ ނުާ ދެންާ ވަނީވިްއޔ ާ އިާ
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މަޖިލީހަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަނެއްކ ވެސްާ ދެންާ މަޤ މުތަކެއް.ާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ

ދުވަހަކުވެސްާާ މިއީާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވަން.ާ ބޭފުޅުންާ ތިބިާ އެމަޤ މުތަކުަގިއާ ެގންނަންވީާ

ނިމުމަ ކުރުވުެމއްާ ޖަވ ބުދ ރީާ މިާ އަންނ ނެހެނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ  820ކަށްާ

މިންވަރަކުންާ ތަންދޭާ އިޤްތިޞ ދުާ ޤައުމުެގާ އެަމނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ ،ާ ހިއެއްނުވޭ.ާ

ާމިނިސްޓަރުންނ އި،ާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންނ އިާއަދިާއެފެންަވރުެގާބޭފުޅުން..ާ.

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ825 

ވ ހަކަާާޢައްޔަންާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ެގންދަަވންވީ،ާ ާކުރައްވަމުންާ

މުވައްޒަފުާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާ މިހ ރުާ މިދަންނަވަނީާ ކުޑަކުރުމުެގާކުރުކޮށްލަންާ މުސ ރަާ ާންެގާ

ފެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިކަންާ ައވަހަކަށްާ ވަރަށްާ އަށަެގންފައި.ާ މިއޮތީާ އެލަވަންސްތައްާާރޫހެއްާ ށިދ ނެ.ާ

ބަންދުކުރ ާާކަނޑ  ވަނީާ މިހ ރުާ ކެއަރސޮސައިޓީާ މަދުކުރަނީ.ާ މުވައްޒަފުންާ ލަނީ.ާ

 830ާހިސ ބުަގއި.ާާ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ބެއްލެވުމަކީާާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިތުރުކުރެވޭތޯާ މިމަޤ މުތައްާ އޮތްއިރުަގިއވެސްާ މިކަންާ ާމިހިސ ބަށްާ

 835ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާތ ޢީދުކުރ ކަމެއްކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިންުގމ ބެހ10:00ާާާޭޝުކުރިއްޔ . އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ ިއދ ރީާ ަގއިާ

ާާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ކުރ ާ ކޮމ3ާާިބިލުާ ފެށޭނެާނަންބަރުާ ކޮޓަރީަގއިާ ޓީާ

ދަންނަވ ލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  840ވ ހަކަާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

ާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ.

ާާ 

ާާާޞަތުާދޫކޮށްލ ނަން.އަޅުަގނޑުާފުރުާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

 845ާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ
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 ހަކަދެއްކެުވންާ:ވ 

ާ

ފުޅޭނެޔޭ.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ނޫރ ނީމ ާ ނަޔ މަޭގާ ުގލްޒ ރުގ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: މަޙުލޫފްާ އަޅުަގނޑަށްާއަޙްމަދުާ އުޅޭނެޔޭ.ާ ފަރިވ އިރުންާ ކޮކ ތަކ ާ ބުލްބުލްތަކާ ބުލްބުލްތަކ ާ މިާ ހީަވނީާ ާ

ޑެޕިއުޓީާާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ މިާ ކަންނޭނޭގާ ވ ހަކަާ  850ކޮކ ތަކުެގާ

އ ދެ،ާާ ވ ހަކައަކީ.ާ ބުލްބުލްތަކުެގާ އެކޮކ ތަކ އިާ ކަންނޭނޭގާ މިއީާ މިނިސްޓަރުންނ ،ާ

ވ ހަކަދެއްކިއިރުަގިއާާ މިބިލަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ

ހ ކަހަލަާޮގތަކަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާާތަންކޮޅެއްާޖޯކްޖަ

ރަޝީދުާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވީތީާވ ހަކަދެްއކެވިތަންާކުރީަގއިާަގއިމުންވެސްާއަޅުަގނޑުާާާ

 855ދެކުނިން.ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާައޅުަގނޑަކަށްާމިބިލެއްާޖޯކެއްނޫން.ާާމިއީާހަމަާވަރަށްާ

ކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުތަކަކ އެކުާާމުހިންމުާ ކުދިކުދިާ މިއަށްާ ހެންވެސްާ

އެންމެފުރަތަމަާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަމަށްާ ފ ސްކުރަންޖެހޭނެާ

މާްާސުވ ލުކުރެވުނުާަވުގތުާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒި

11ާާާާ ޢުދުާފުއްދެިވކަމަށްާވަނަާދުވަހުާސަރުކ ރުާބަދަލުކުރަންާވީވ2008ާާަނޮވެމްބަރު

ދެިވއްޖެ.ާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްވެސްާ އަނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭެގފަހުންާ  860ވިދ ޅުިވ.ާ

ބަންދުކޮށްލ ފައިާާާ ދޮރުތައްާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ ފެނިއްޖެ.ާ ދިރުއުޅުމެއްެވސްާ ތ ހިރުާ

ައުގތަްއވެސްާާ ތަކެތީެގާ ފެނޭ.ާ ަވއްދ ތަންވެސްާ ތަޅ ލަިއެގންާ ފ ރުތައްާ

ާތިރިވަމުންދ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ އިްއޔެަގއިާ އެބަފެނޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ސިވިލްާާ އަދަދެއްެގާ ިގނަާ މިދިޔަީއާ އަޑުއިިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެންމެފަހުންާ

އެބޭފުޅުންެގާާ ދިޔަތަން.ާ ފެނަށްާ އުންމީދުާ ފޮނިާ ކުރަމުންއަިއާ  865ސަރވަންޓުންާ

%ާ 20ާާާާމުސ ރައިެގާ ޢިްއޒަތްތެރި އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ އޭރުާާދަށްެވެގންދިޔަާ ރައީސް،ާ

ވެރިކަމަށްާވަޑައިަގންނަވަންާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުެގާތެރޭަގއިާަމތީާމީހުންާސަރުކ ރަށްާ

ދިވެހިާ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަޢުދުވަޑައިަގތްކަމުަގއިާ އުފައްދަވ ނެކަމަށްާ

ރައްޔިތުންެވސްާައޑުއެހިާކަންކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާލޮލުންާފެނިފައިހުރިާކަންކަން.ާ

 870ށްވުމ ެއކު،ާމިއަދުާައދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤްތިޞ ދުާމިއޮތްާޙ ލަތުގައި،ާާއެހެންކަމަ

ދުނިޔޭެގާއިޤްތިޞ ދުާމިއޮތްާޙ ލަތުަގއިާބޭނުންހ އިރަކުާއެމަނިކުފ ނަށްވެސްާސްޓޭޓްާާ

މަޤ މުތަްއާާ އެފެންވަރުެގާ އަދިާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ޑެޕިއުޓީާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ

ރެވޭކަެމއްނޫން.ާހަމަގައިުމންވެސްާއެމަނިކުފ ނުެގާއުފެއްދުމަކީާައޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލުކު
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ފުރުޞަތުާ އުފެއްދުމުެގާ މަޤ މުތައްާ މިފަދަާ ހަމަާ އަދ ކުރެްއވުމަށްެވސްާ ވ ޖިބުތައްާ

 875އޮތުމަކީެވސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ކަމެއް.ާއެޮގތުންާމިސ ލެްއެގާޮގތުންާހަމަާކޮންމެާާ

ދެނަ ނޫނީާ މިނިސްޓަރަކުާ ސްޓޭޓްާ ެއއްާ މިކަހަލަާމިނިސްޓްރީއަކަށްާ އިބުންާ

ޮގތަކަށްާާ ކުރެވޭނެާ މިކަންކަންާ ދަށުންާ ލިމިޓެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ މަތީންާ އުސޫލެްއެގާ

މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްުވމ އެކު،ާ އެދުމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ އަޅުަގނޑުެގާ އޮތުމަކީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާައރިހުންާމިއެދެނީާމިބިލުާ

 880ޮގތަކަށްވެސްާބަލައިނުަގނެާދޫނުކޮށްނުލ ާމިާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވައިެގންާއިތުރަށްާާއެއްާ

މިބިލުާާ ެގނެސްެގންާ ޙައްލެްއާ ރަނަގޅުާ މިކަމަށްާ މަސައްކަތްތަކެއްކުރުމަށްފަހުާ

އަޅުަގނޑުާާ އޮތްއިރުާ މިކަންާ މިހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްކުރުމަށް.ާ

ފ ހަ ހިތ މަޔ އެކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާމިފުރުޞަތުަގއިާ ބޭނުން.ާ ަގކޮށްލަންާ

ާާ ނޮވެމްބަރު އ ދެ،ާ ހަމަލ ާ ޢުދުވ ނީާ އެންމެބޮޑުާ ދިމ ވިާ ޢުދުވ ނ3ާާާީޤައުމަށްާ ެގާ

 885ހަމަލ ަގއިާޢަމަލީޮގތުންާބައިެވރިވެާއެކަމަށްާއަދަބުލިބިފަިއވ ާދެމީހަކަށްވެސްާމިއަދުާ

ނޑުާހިތ މަކުރ ާމިޤައުމުެގާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުކަމުެގާމަޤ މުާފުރަމުންދ ކަމީާއަޅުަގ

ވ ހަކަާމާިާ މިދެއްކިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމ އެކުާ މިހެންާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމެއް.ާ

ޤަބޫލުކުރަްއވ ނެކަމަށްާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ ނިންމ ލަން.ާ މިހިސ ބުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުެގާ އުންމީދުކުރަމުންާ

 890ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ވިލުފުށީާާފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއުނޫގ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާ.`ާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ

ާ އެންމެފުރަތަމަާ ދެވ ހަކަައކީާ މައިަގނޑުާ އޮތްާ ވ ހަކައަކީާާދަންނަވ ލަންާ

ވ ޖިބުތަްއާާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާ ބޭފުޅެއްެގާ ހުންނަވ ާ  895ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

އޮތްކަމެއް.ާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ފަހިކޮށްދިނުމަކީާ ކަންތަްއތައްާ ޮގތަށްާ އަދ ކުރެވޭާ

ދަތިވ ނެ.ާާ އަދ ކުރަންާ ވ ޖިބުތަްއާ ަމސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާ އެބޭފުޅ ެގާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

ނޫން.ާއެކަންތައްތަާ ކޮށްެގންވ ނެކަެމއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ދަތިކުރުމަކީާ ކުރަންާ އްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކޮށްދޭންޖެހެނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކަމޭހިތައިެގންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ެއްއޮގތަށްާ ަގވައިދުތަކ އިާ  900ޤ ނޫނ އިާ
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ންފީޒުކުރަްއވ ނަމަ،ާމިހ ހިސ ބުންާމިއަންނަނާީާއެމީހުންނަށްާޙަޤީޤީާހެޔޮވެރިކަމެއްާތަ

ޙަޤީޤީާ ހުށަހެޅުއްިވާ މިބިލުާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ

ދެކުނުާ ކުޅުއްދުއްފުށީާ އެނޭގނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބު.ާ އޭެގާ މަޤްޞަދު،ާ

ޑިފެން ބިލ އިާ ފުލުހުންެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ސްާދ އިރ ެގާ

ާާ  905އަހަރ30ާާާުމިނިސްޓްރީެގާބިލުެގާއެކަންތައްތައްާދިޔަޮގތް.ާޙަޤީޤަތުަގއިާވޭތުވެދިޔަ

އަހަރުެގާތެރޭަގއިާދުވަހަކުވެސްާމީހަކުާހުށަހަޅ ފަިއވ ނުވ ާވައްތަރުެގާބިލުތަކެްއ50ާާާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ސަބަބަކީާ ޙަޤީޤީާ ހުށަހެޅެމުންމިދ ާ މަޖިލީހަށްާ މިހ ރުާ

ހުންނަ އެފަދަާޢަމަލުތައްާ ނައިބުންނ އިާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ ޮގތުން.ާ

ޢައްޔަންކުރަްއވަމުންދ އިރުާާ މީހުންާ އެމަނިކުފ ނުާ މަޤ މުތަކަށްާ އެހެނިހެންާ

ކަމަށްާ ޤ ބިލުކަމެއްނެތްާ އެްއވެސްވަރެްއެގާ ފެންނ ނެާ  910އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއމަނިކުފ ނު ލައްވަިއެގންާ އެތަންތަނަށްާ މީހުންތަކެއްާ ބޭނުންފުޅާުާއެކަށީެގންނުވ ާ ާ

ެއެގންދަނީ.ާ ކުރައްވަމުންާ އެކަންާ މަޤްޞަފުަގއިާ ފެތުރުމުެގާ އެޖެންޑ ާ ޮގތަކަށްާ

މިކަންކަންާާ މަތަކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންކަންާ ކޮންޓްރޯލްކޮށްާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމަ،ާ

މިނިސްޓަރުންވެސްާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގަގއިާސްޓޭޓްާ ައޅުަގނޑުާ މިހެންވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައިާ

ނައިބުން ޢައްޔަންކުރުމުެގާއަދިާ މީހުންާ ވަޒީފ ތަކެްއެގާ ހުރިހ ާ ސިޔ ސީާ އަދިާ  915ވެސްާ

ޮގސްފިކަމަށްވަންޏ ާާ އެކަންާ ހިސ ބަށްާ ބަލަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރިންާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ މަޖިލީހުންާ ހަމަާ ސަރުދ ރުންވެސްާ ވޯޓީޓޯކީާ

ރައީާ ކިޔ ފައިާ ބަލ ތީއެާ މިކަންކަންާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާާމަޖިލީހުންާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާނުޖެހޭނެާސިޔ ސީާަވޒީފ ތައްާމަޖިލީހަށްާޮގންޖެއްސެވުމުެގާޮގތުންާާ

އުފައްދަވ ކަމަށްާ ވަޒީފ ތައްާ ސިޔ ސީާ ޮގތުންާ ޗެލެންޖްކުރުމުެގާ  920މަޖިލީހަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޖުްމލަޮގތެްއަގިއާ އެހެންވީމަ،ާ ޖެހިަވޑައިނުަގންނަވ ނެ.ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

މެންބަރުާދަން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާ ވިލުފުށީާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ނަވ ލަންާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރުާ ޙ ލަތަށްާ މިހ ރުެގާ ބިލަކީާ ހުށަހެޅުްއިވާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާާ ެއއީާ ބިލެއްކަމުަގއި.ާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންވެސްާ

ވ ޖި ޭއނަެގާ އަދ ކުރަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއާ  925ބުތަކ އިާ

ޙ ލަތަށާްާ މިހ ރުެގާ މިހ ރުންާ ނޫންކަމ އިާ ކުރެްއވިކަމެއްާ ޮގތުންާ ދަތިކުރުމުެގާ

މިާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކޮށްެގންނޫނިްއޔ ާ ިމޮގތަށްާ މިކަންާ ބަލ އިރުަގއިާ
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ދަންނަވާ  އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަމަށްވ ތީާ ޮގތެއްާ ެއހެންާ ހުއްޓުވޭނެާ ާާޢަމަލުފުޅުތައްާ

ސަބަބަކީ،ާާ އަނެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ކަންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ މިޮގތަށްާ ދެންނެވުމެއް.ާ

ދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކަިއާާ ޙައްޤުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ ތަމްސީލުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ  930ރ އްޖޭެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީވެސްާާ އެހެންވީމަ،ާ މިތިބީ.ާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޙައިސިއްޔަތުންާ އަިމއްލަާާާާއިންސ ނެްއެގާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ބޭފުޅެއް.ާ ކުށްކުރެްއވިދ ނެާ

ބޭފުޅެއް.ާާ ކުރެްއވިދ ނެާ ކަންތައްތަކެއްާ ބޭނުންފުޅުތަކަށްާ އަމިއްލަާ އެދުންފުޅ އިާ

ޮގތަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ ބޭނުންފުޅުތަކަށްާ ެއާ އެދުންތަކ ާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ

ކަންތައްތައް ތަބ ވެެގންާ ހަވ ނަފްސަށްާ ަގޑިެއއްަގއިާާއެމަނިކުފ ނުާ ކޮންމެާ ކުރެްއޭވާ ާ935 

ރައްޔިތުންނަށްާޖެހޭކަމެއްާއެީއާހަނދ ންކޮށްދިނުމ އިާސަމ ލުކަމަށްާެގނައުން.ާމިީއާާ

މިއީ،ާާ ޙަޤީޤަތަކީާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ދައްކ ާ ދެކޮޅުވެރިކަމުންާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ

ވ ހަކައެއް ދަންނަވ ލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހެޔޮއެދިެގންާ .ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ތެރެއިންާާ ބ ބުެގާ ހަނދ ންކޮށްދިނުމުެގާ ނަޞޭޙަތްދިނުމ އިާ މީހުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

 940ާރައިސުލްޖުމްހޫ...

ާ

މުޙަންމަދާުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާރަޝީދު.

ާ

 945ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއޮޅުންފިލުވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިހ ރާުާާްނބަރުާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެ

ޢަލާީާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ އަފްރަޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ާއެވ ހަކަދައްކަވ ާ

ހެްއޔޭ،ާނޫނިްއޔ ާމިބިލަކީާާއެވ ހަކަދައްކަވަމުންާެއެގންދަަވނީާމަޢުޟޫޢ އިާއެްއޮގތަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 950މިއީާރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޢަމަލުފުޅުތައްާހުރިޮގތ ާބެހޭޮގތުންާހުށަހަޅައިެގންާއުޅޭާާ

ާބިލެއްތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާ

މިނިސްޓަރުންނ އިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިބިލަކީާސްޓޭޓްާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތައެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

މިނިސް ޙަވ ލުވުުމެގާާޑެޕިއުޓީާ މަޤ މ އިާ ބޭފުޅުންާ އެފެންވަރުެގާ އަދިާ  955ޓަރުންނ އިާ
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މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ބިލުާ ރުހުންހޯދުމ ބެހޭާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ

ރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުްއވ ފައިވ .ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ާސިކުންތުާމިހ ރުާއިނީ.30ާާ.ާާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލެއްވުމަށް

ާ

ދަންނަވ ލ ނީާާާނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއު ައޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ާ  960ާއ ދެ،ާ

ޭއެގާރޫޙަށްާާާޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަފްރ  ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހެޅުެއއްިވާބިލަށް،ާ

ެގާޙ ލަތުާއޮތްާޮގތަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރާ މިހ ރުާމިހ ރު

އަސްލުާާ މީެގާ މ ނައަކީާ މީެގާ ދަންނަވަންޖެހޭނެ.ާ މިހެންާ މ ނައަކީ،ާ ީމެގާ ވ ހަކަ.ާ

އުސޫލަކީާާ ައސްލުާ ީމެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުވިނަމަވެސް،ާ ެއްއޮގތްާ މިއ އިާ އުސޫލުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ދަންނަވ ލިހެންާ ކުރިންާ ކަންތައްތަްއާާއަޅުަގނޑުާ  965ރިްއޔ އަށްާ

ާފަހިކޮށްދިނުން،ާކަންތައްތައްާދަތިނުކުރުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެމަނިކުފ ނު...

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މަންޙަޖ ަގިއާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ެގންުގޅުއްވ ާ ޢައްޔަންކުރެއްވުުމަގއިާ މީހުންާ  970ާވަޒީފ ތަކަށްާ

ދިފ ޢުކުރުމުެގާާމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަފްރަޝީާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމުނުދ ތީާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މެތޮޑޮލޮޖީާ

ާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މިއަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ހަމަެވއްޖެ.ާ ނިލަންދޫާވަުގތުާ ރުވަނީާ

 975ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާ

ާ

ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައިފިންާއިނޭގތޯ.ާާާާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާ
ާރިޟ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ަވއިކަރަދޫާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ  980ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ މިހ ރުާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރު....ާ

ާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ
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ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމައްޗަށްާާާެވލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޑެޕިއުޓީާާާއްކެުވްނާ:ޢަލީާމުޙަންމަދުާވ ހަކަދެާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ މިބަޙުސްކުރެެވމުންމިދ ާ  985ހުށަހެޅިެގންާ

ކުރިންާާ ޙަވ ލުކުރުމުެގާ މަޤ މ ާ ބޭފުޅުންާ އެފެންވަރުެގާ އަދިާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ބެހޭޮގތުންާ ހޯދުމ ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުންާ

މިހުށަހަޅުއްވ  ރަޝީދުާ ދަންނަވަލ އިރުަގއިާާރިޔ ޟްާ އެްއޗެއްާ ބިލ ބެހޭޮގތުންާ ފަިއވ ާ

އެންމެފުރިހަމައަކަށްާ ޮގތަށްާ މިއޮތްާ މިބިލުާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ބައިތަކުެގާާ މިވ ާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދެއްނުކުރެވެއޭ.ާ  990އަޅުަގނޑަކަށްާ

ހޯދ ާބައެއްެގާޮގތުަގއިާތެރެއިންާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންނަކީާއެއީާމަޖިލީހުންާރުހުންާ

އޮތުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަެވސްާދަންނަވ ލަން.ާިމޮގތަށްާމިދެންނެވީާވަރަށްާާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ2ާާާާފުޅ ދ އިާދ އިރ އެްއަގއިާމިބިލުެގާހުށަހަޅުްއވ ފައިާިމވަނީާިމބިލުާާ

ކުރައްވ ާާމިވަނީާމަޖިލީހުންާރުހުންާހޯދުމ ާބެހޭޮގތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢަްއޔަން

ވ ހަކަ.ާާ މަޤ މުތަކުެގާ އެފެންވަރުެގާ އަދިާ ނައިބުންނ އިާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ  995ސްޓޭޓްާ

އެާ ނޫނިއްޔ ާ ޑިފައިންގކުރުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޤ މުތައްާ އެފެންވަރުެގާ

ނައިބުންާ ހަމަާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ ވެދ ނެ.ާ ދަތިކަމަކަމަށްވެސްާ އެއީާ ބަޔ ންކުރުންާ

ހެންާމިނިސްޓްރީތަކުަގިއވެސްާއެހެންާޤ ނޫނުާދަށުންވެސްާފެންވަރުެގާމަޤ މުތައްާއެ

ސަރވިސްާާ ސިވިލްާ ދަންނަވ ނަމަާ މިސ ލަކަށްާ ހަމަޖެހިެގންޮގއްސަ.ާ އެބަހުރޭާ

 1000ޤ ނޫނުެގާދަށުންާމިއޮންނަނީާޕަރމަނަންޓްާސެކްރެޓަރީާމިޢައްޔަންކުރަމުންާެގންދަނީާ

އެހެންކަމަށްވ އިރުގައި މިެގންދަނީ.ާ އެޕޮއިންޓްކުރަމުންާ ޤ ނޫނެއްެގާާާާމިާ އެހެންާ ެއއީާ

ބުނެވިފައި.ާާ ޢައްޔަންކުރ ޮގތަށްާ މީހުންާ މަޤ މުތަކަކަށްާ އެފެންވަރުެގާ އެއޮތީާ ދަށުންާ

ދެންާ ނޯވޭ.ާ މިހ ތަނ ހަމައަކުންނެއްާ ޮގތަކަށްާ ރުހުންހޯދ ާ މިމަޖިލީހުންާ ކޮންމެހެންާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ ތ އީދުކުރެވެނީ،ާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަމަވެސްާ ބަޔަކަށްާ މީެގާ

 1005ވަނީާވީހ ވެސްާރަނަގޅަކަށްާސަރުކ ރުންާކަންތައްތަްއާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާބޭނުން

މިނިސްޓަރުންނ އިާ ޢައްޔަންކުރ ާ ޚިދުމަތްދޭންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ

މަޤ މުތައްާާ އެފަދަާ ހަަމާ މީހުންނަކީާ އެހެންވެސްާ އަދިާ ނ އިބުންނ އިާ

މަ އެއަދ ކުރ ާ އަދިާ އަދ ކުރެޭވާ ވަޒީފ އެްއެގާާއެންމެފުރިހަމައަށްާ ެގނެވުނުާ ޤ މަށްާ

ެއއީާ ބަޔަކަށްވުމަކީާ ފައިދ ކުރ ާ އޭެގާ ފުރިހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަބަބުންާ

އ ދެ،ާާ ތ އީދުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަަމކަށްވ ތީާ  1010އަޅުަގނޑަށްާ
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ސަރުކ ރުންާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްބޮޑަށްާވިސްނަވަމުންެގންދަވ ނެާވީހ ވެސްާއަމ ންކަމ ާާ

މަސްލަޙަތުހުާއޮމ  އަދިާ ެގންދިއުމަށް.ާންކަމ ާ ކުރަްއވަމުންާ ވެރިކަންާ ޮގތަކަށްާ ރިާ

އެހެންާއެޮގތަށްާހެޔޮާވެރިކަެމއްާކުރަްއވ ކަމަށްވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިގނަާ

ރައްޔިތުންގެާ ާކަންކަމުަގއިާ ރަނަގޅުކަމެކޭ.ާާާ އެއީާ ހޯއްދެވުމަކީާ ރުހުންާ

އަޅުާ ހަމަެއޮގތުން،ާ މިނިސްޓަރުންެގާާއެދެިވެގންޭވކަމެކޭ.ާ ސްޓޭޓްާ މިާ  1015ަގނޑަށްާ

ަވކިވަރެއް.ާމިައކުންނެއް،ާމިޤ ނޫނަކުންނެއްާެއއްވެސްާާ ފެންވަރުަގއިާއެާކަނޑައެޅޭާ

ނުެވއްދޭ.ާާ ލިމިޓްވަމުންނަކުންނެއްާ އަދަދުާ މީހުންެގާ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާ މަޤ މެއްާ

ޢައްޔަންކުރައްވ އިރު ބޭފުޅަކުާ މަޤ މެްއެގާ އެފެންވަރުެގާ ަގިއާާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ވަނަވަރުާާ އެާ ެއބޭފުޅެއްެގާ އަދިާ މަސައްކަތެްއކަމ އިާ ކޮންާ އެކުރަްއވަނީާ އެބޭފުޅަކުާ

ދޭހަވ ކަހަލަޮގތަކަށްާާ އެނޭގކަހަލަާ ބޭފުޅެއްކަންާ ޤ ބިލުާ މިކަމަށްާ ެއއީާ  1020ނޫނިއްޔ ާ

މަޖިލީހުންާ ޔަޤީނުންވެސްާ އެޮގތަށްާ ިމވަނީ.ާ މިބިލުަގއިާ ހުށަހަޅ ޮގތަކަށްާ މަޖިލީހަށްާ

ާނޫނިއްޔ ާޢ ންމުާރައްޔިތުންެގާރުހުންާހުންނަާމީހަކުާއެމީހުންެގާާރުހުންާހޯދައިެގން

ޚިދުމަތްތަކެްއާާ ދޭާ އެާ ހުންނަޮގތްކަމަށްވަންޏ ާ ކަންތައްތައްާ އެމީހުންެގާ ވެރިޔަކަށްާ

ދިމ ވަނީާ މައްސަލަައކަށްާ އަނެއްާ ދެންާ ރަނަގޅުެވެގންދ ނެ.ާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

ާާ މަޤ މުތަކަށް ހުރިހ ާ ބުނެފަިއވ ާ ކަމަށްވަންޏ ާމިބިލުަގއިާ ހޯދ ާ ރުހުންާ  1025މިމަޖިލީހުންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިނގ ދ ނެ.ާ ހޭދަެވެގންާ ވަުގތުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ތެދުފުޅެއް،ާ

މިހ ތަނ ހަމައަށްވެސްާމިމަޖިލީހަށްާސަރުކ ރުާހިންުގުމެގާދ އިރ އަށްާބޭނުންެވެގންާއެާ

ފ ސްވެެގންޮގްއސަ ވަނީާ ނަންތައްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޤ މުތަކަށްާ މ ިގނަާާހުށަހެޅުއްވިާ ާ.

އެހިެގންާާ ވޯޓަށްާ އެއްކޮށްެވސްާ ަވކިވަކިންެވސްާ ެއއީާ ނުނަގ .ާ ދުވަސްތަކެއްވެސްާ

 1030ފ ސްވެެގންާއެާރުހުންާދީފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންވ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިފަދަާ

ައވަހަކަށްާ ވީހ ާ ހަމަާ ހުށަހެޅުމ އެއްކޮށްާ ހޯދުމަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުންާ ނަމެއްާ

އެޖެންޑ  ވީހ ވެސްާާމަޖިލީހުެގާ ެގނެިވެގންާ ޖަލްސ އަށްާ އެާ ހަމަާ ކުރެވިެގންާ އަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދިނުމުެގޮގތުންާ އެއްބ ރުލުންާ ިމކަމަށްާ ފ ސްެވެގންާ އެާ އަވަހަކަށްާ

މިމަޖިލީހުންާކުރެވެންއޮތްކަމެްއާކޮށްފައިާިމކަންާބަލަިއެގންާނޫނީާނިންމުމަކީާއެީއާާ

އެހެ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރޫޚަށ ިއާާމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ މުޅިާ މިބިލުެގާ  1035ންކަމުން،ާ

ހިންުގުމަގިއާާ ސަރުކ ރެއްާ މިީއާ މިބިލުާ ތ ޢީދުނުކުރިކަމަށްވިޔަސްާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ

ރައްޔިތުންނަށްާދެވޭާޚިދުމަތްތަކެއް.ާއަދިާސަރުކ ރުާހިންުގުމަގއިާރަނަގޅުޮގތްތަކެއްާާ
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ާާ މިބިލުާެއއްކޮށްާާފެނިދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްެވސްާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ

މިބިލަށްާ ބަލައިަގނެ،ާ މިީއާ ބަދަލުަގއިާ ބޭރުކުރުމުެގާ ތަޅުމުންާ މިމަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިބިލުާ ެގނަސްެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ރަނަގޅުާ  1040ެގންނަންވ ާ

ޤ ނޫނަކަށްާ މިދެންނެވީ،ާ ެވެގންޮގސްާ ޮގތުަގއިާ އެްއޗެްއެގާ ފޭވަރިޓްާ އެންމެންެގާ

ހަމަޔަޤީނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެެގންދިއުމަކީާ ލ ބައެްއާ ހެޔޮާ މީެގންާ ެވސްާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ބޭނުންކުރީ.ާ މިފުރުޞަތުެގާ އަޅުަގނޑުާ ފެންނ ތީާ ލިބިދ ނެކަމެއްކަމަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ1045 

ބަޙުސްކުރަމުންމިދ ާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލ އިާޝުކުރިއްޔ ާ ާާ

އ ދެ،ާާމަޢުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އެބައޮތް.ާ ވ ހަކައެއްާ ދެތިންާ ދަންނަވ ލަންއޮތްާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ

ވަޒީރުންެގ115ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ިމއޮންނަނީާ ަގއިާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބޭނުންވ ާާ އަދ ކުރުމަށްޓަކައިާ ވ ޖިބުާ މަޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މަޖިލީހަށ އި،ާ

 1050މުތަކަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުރުމ އި،ާއެމަޤ މުތަކަށްާމީހުން،ާއެމަޤ މުތަކުންާމީހުނާްާމަޤ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ އެީއާ ޤަބޫލުކުރުންާ ިއސްތިޢުފ ާ އެމީހުންެގާ ވަކިކުރުމ އި،ާ

އޮތުމުން މިހެންާ އ ދެ،ާ ކަމެްއެގޮގތުަގއި.ާ އެބައިނޭގާާކުރަްއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ

ޢަ މީހުންާ ކުރަްއވަންާއްމަޤ މުތަކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރެއްވުމަކީާ ޔަންާ

ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާކަެމއްކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާިމބިލ ާބެހޭޮގތުންާމިއަދުާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ  1055ވ ހަކަދެްއކެވިާ

ާާއަޙްމަދުާއ މިރުާއަދިާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ ާއަޙްމަދުާއުސްތ ޛުރިާމެންބަރު

އު އަދިާ ާާނމުޙަންމަދުާ ޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ޑރ.ޫގފ ރުާ ެގާާމެންބަރުާ އަފްރ ޝީމްާ

ޤ ނޫނޫއަސ ސީަގއިާާ ސަބަބަކީާ ތ ޢީދުކުރަން.ާ ެއވ ހަކަފުޅަށްާ ޤަބޫލުކޮށްާ ވ ހަކަފުޅުާ

ެއއްނެތް.ާާއްޔަންކުރ ާވ ހަކަ.ާމަޤ މުތައްާުއފައްދ ާވ ހަކަންާޢަމިއޮތީާމަޤ މުތަކަށްާމީހު

އަން މިތަނަށްާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ވިސްނ ލަންޖެހެނީާ ޖެހުނާީާއަޅުަގނޑުމެންާ  1060ނަންާ

ާ އަޑުަގދަާކީްއވެެގންތޯ.ާ ވަރަށްާ މިބިލަކީާ ބަލަންާ ައޅުަގނޑުމެންޖެހޭާ

ެއއީާާ ރަނަގބީލެއް.ާ އެޅުނުާ މިމަޖިލީހަށްާ އެލ މެއް.ާ މިބިލަކީާ ރަނަގބީލެއްކަމަށް.ާ

ހެޔޮވެރިކަ އެދޭޮގތުަގިއާ މީހެއްގެާމެއްާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫނީާ ާާހިންުގމަށްާ

ވަރަށްިގނަާާ ެގާ ެއމް.ޑީ.ޕީާ ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރުާ މިހ ރެުގާ ބެހެއްޓުމަށްާ ޢަމަލުތައްާ
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 1065ކޮންމެހެންާޤ ނޫނެއްާހަދައިެގނެއްނޫންާމީހެއްެގާޢަމަލުާާާާމެންބަރުންވެސްާވިދ ޅުވިހެން

ހެޔޮ ޢަމަލުތައްާ އެމީހެއްެގާ މިޖެހެނީ.ާ ބަހަްއޓަންާ ާާވަކިޮގތަކަށްާ ާާރަނަގޅަށްާޮގތުަގއި

މިކަންތައްތަްއާާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ކަމަކަށްާ ކޮންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބެއްޓޭނެ.ާ

ދ ންފެށީމަާ ޯގސްކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ެއހެންނަމަވެސްާ ނުެގންދޭވޭނެ.ާ ކުރިއަކަށްާ

ބަރުވ ާ މަތިާ ސަރުކ ރުެގާ ފޯރަމުގައިތޯާ ކިތައްާ ހަދަންމިޖެހެނީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ

ކިތައް ލިޔެވުނީ.ާާވ ހަކަދެކެވުނީ.ާ އެވ ހަކަާ ސުރުޙީަގިއތޯާ މައިާ ނޫސްނޫހުެގާ ާ1070 

އެހެންނަމަވެސްާެއކަންތައްތަކަށްާއިޖ ބަދިނުމެއްނެތިާހަމަާެއކިާަވޒީފ ތަކަށްާމީހުންާ

ލ ންފެށުމުން ކަންބޮޑުވ ންާާލ ންާ ރައްޔިތުންާ އެކަމ ާ މިހިސ ބުނާްާާާދެންާ ފެށީމަާ

ިމކަންތައްއަ ނަމަވެސްާ ސިފައިަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ެގނެސްާާތަޅުަގޑުމެންާ އްާ

ާާ އަޅުަގނޑަށްާާާާާމިޖެހެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ،މަަގށްާައޅުވަންމިކަންތައްތައްާހަމަ

އޮންނަޮގތުން ލިޔުމެއްަގއިާ ލިބުނުާ އޮފީހުންާ  1075ސިޔ ސީާާާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ޢަ ރެކޯޑްާާމަޤ މުތަކަށްާ ކުށުެގާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުންނަކަށެއްާ ކުރަްއވ ާ އްޔަންާ

ސ  މިހ ރަކު.ާއޮތްތޯވެސްާ ނުބައްލަވ ާ ޮގތެްއކަމަކަށްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ެއީއާ ފުނުކޮށްާ

ކަށްާާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންެގާމަްއޗަށްާކަންތައްތައްާލ ޒިމްާކުރައްވަންާއޮންނަާބަޔަާ

މިނިސްޓަ ސްޓޭޓްާ ވ ހަކަާާޚ އްޞަކޮށްާ ަވޒީރުންެގާ ދަޢުލަތުެގާ މިދަންނަވަނީާ ރުން،ާ

ފަދަ ަވޒީރުންާ ދައުލަތުެގާ ޢަބޭާާއިނޭގތޯ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާާބޭފުޅުންނަށްާ  1080އްޔަންކުރައްވ ާ

ރަނަގޅުކަމެްއ.ާ އެންމެާ އެއީާ ލިބުންާ ރުޙުންާ މިމަޖިލީހުެގާ ޮގތެްއަގިއވެސްާ ކޮންމެާ

އެހެންނަމަވެސްާއަޅުގނޑުެގާމައިަގނޑުާވ ހަކަައކީާކޮންމެހެންާމިތަނަށްާެގންނަނާީާ

ނޭުގނަބޭފުޅުންބޭކޮންާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސުލްޖުނެއްކަންާ ހޫރިއްޔ ާާމްސްާ

ޢަާ ވަޒީފ ާ އެމަޤ މުތައްާވަޒީފ ދެްއވަނީާ ނޫނަސްާ ބޭފުޅުންާ އްޔަންކުރައްވ ާ

 1085ާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިތަނުންާކަނޑަައޅަން.ާމިއަންނަާައހަރުާކިތައްާދައުލަތުގެާ

އުފެދިެގންދ ނީ އެާާާވަޒީރުންތޯާ މިއަހަރުާ މިއަންނަާާނައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިގެގންނޫނީާ

ާާ ބަޖެޓް ާާއަޅުަގއަހަރުެގާ ނޭނޑުމެންނަކަށް ާާނކަނޑައަޅ ކަށްާ ވޯޓުޭގނެ. ދޭކަށްާާއެއަށްާ

ކުޑަމިނުންާނނޭ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ޭގނެ.ާ

ާ އިމިބިލުާ ެގންޮގސްެގންާ ކުރ ޞްކޮމިޓީއަކަށްާ ނަމަވެސްާާއިރުލ ޙުާ

މަޤ މުތައް އުފައްދަވ ނެާ އަހަރަށްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ސިޔ ސީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާ1090 

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޤ މުތައްާ ރުހުމެއާްާމުޙިންމުާ މިމަޖިލީހުެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ނެގންާ
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ންާާފަިއާރައްޔިތުންެގާރުހު.ާރަްއޔިތުންާކުރެންާއެސުވ ލުކޮށްލ އެވަރަށްާހޯދ ލަންޖެހެއޭ

އެއިރުންާހޯދ ލުމަކީާކޮބައިތޯާގެއްލުމަކީ.ާސަރުކ ރަށްާރައްޔިތުންެގާބަހެއްާލިބުމުންާާ

ާާކޮބައި މިބިލަށް އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގއްލުމަކީާ އަޅުަގނޑުާތޯާ

ބަލައިަގތުމަމިއިޞް މިބިލުާ ެގނައުމަށްފަހުާ ވ ހަކަާލ ޙުތައްާ ތ ޢީދުކުރ ާ  1095ށްާ

ވ ހަކަދެއްކެވިާާާާދަންނަވަމުން މިމަޖިލީހުަގއިާ ކުރިންާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ އަދިާ

އްާެގންުގޅުްއވ ާއަދިާދެވަނަާފުރުޞަތެްއާާބޭފުޅުންވެސްާމިބިލ މެދުާދެވަނަާވިސްނުމެ

ވ ހަކަާާބޭނުންކުރައްަވއިެގން ބެހޭޮގތުންާ ބަލައިަގނެާމިއ ާ މިބިލުާ ދަްއކަވ ފަެވސްާ

ކުރަންާމަުގފަހިާާސަރުކ ރަށްާއެންމެާފުރިހަމައަށްާރައްޔިތުންާއެދޭޮގތަށްާމަސައްކަތްާާ

އުންމީދުަގއި ނިންމ ލަންާާކޮށްދެއްވ ނެކަމުެގާ ވ ހަކަާ ޝުކުރިއްޔ ާާއަޅުަގނޑުެގާ ާ.1100 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

މިާރުާޔޫސުފްާގަމުދ އިރ ެގާމެްނބަ ސްޓޭޓްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާރުންނ އިާނިސްޓަ`ާ

މިނިސްޓަރުންާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޑެޕިއުޓީާ ައދިާ ހަވ ލުވުމުެގާާާާނ އިާ މަޤ މ އިާ ބެފުޅުންާ ފެންވަރުެގާ

މަޖިލީހުެގ ހޯދުމ އިކުރިންާ ރުޙުންާ ޢިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ ބެހޭޮގތުންާ  1105ްއޒަތްތެރިާާާ

ރިޔ  އަޅުަގނޑުާާާާޟްމެންބަރުާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ރަޝީދުާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ ރޫޙުަގއިާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މިބިލުާ މިބިލުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ

ސަ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ އެހެންނަމަވެސްާ ހިންުގމަށްާތަޢީދުކުރަމޭ.ާ ރުކ ރުންާ

ާާނއު ާާދަޫގވ ޮގތަށް ާާެއއްވެސްާކަހަލަ ާއެާމަޤ މެއްާުއވ ލުމ މަޤ މެއްާއުފެއްދުމ އިާއަދި

ސްޓޭޓްާާއެ ވަޒީރުންާ ކަމެއްނޫނޭ.ާ ތަޢީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ  1110ކަންކަމަކީާ

ނ އިބުންާާ މިނިސްޓަރުންެގާ އަދިާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ މިނިސްޓަރުންާ

ފ ސްކޮށްެގން މަޤ މ އިާާމިމަޖިލީހުންާ ހޯދައިެގންާ ރުޙުންާ މިމަޖިލީހުެގާ ނުވަތަާ ާ

އެަވޒީރުެގާާހަވ ލުވ ޮގތަށް ފެންވަރުެގާނުވަތަާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންާާާއޮތްނަމަވެސްާ

މަޤ މުތަ އެހެންާ މިއޮންނަނީާކެފެންވަރުެގާ އުފެއްދޭޮގތަކަށްާ އްވެސްާ

 1115ންާމިހ ތަނަށާްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބޭނުންފުޅުވެއްޖެާހިނދެއްަގއި.ާެއއީާައޅުަގނޑުމެ

ންނ އިާކައުންސިލަރުންނަކީާހަމަާއެޮގތަށްާާއިާހުރިޮގތުންާސްޕެޝަލްާއެންޯވއީބެލިފަ

ކޮންމެރައީސު ބޭނުންފުޅުވ ާ ހުންނަާނހިާާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތަށްާ ުއފެއްދޭާ ދެްއަގއިާ

ސްޓޭޓްާ ކޮންމެހެންާ ވިސްނޭޮގތުންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މަޤ މުތަކެއް.ާ
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ާާހުންނަކީާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްާމަޖިލީހުެގބުންނ އިާމިމީސްމީމިނިސްޓަރުންނ އިާނ އި

ފެންނަކަމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަކީާ ބައެްއޮގތަށްާ ލ ންޖެހޭާ ހޯދައިެގންާ  1120ރުޙުންާ

އެހެންާާ ހިނދެއްަގއިާ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސަބަބަކަށްވަނީާ އެއީާ

ސްާއެފެންވަރުެގާމަޤ މުތަކެއްާއުފެއްދުމުެގާާނަމެއްަގއިާމަޤ މުތަކެއްާއުފަްއދަވަިއެގންވެ

ލިބިވަޑަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައށްާ އަޅުަގނޑުާާިއެގންބ ރުާ އެހެންކަމ އެކުާ ވޭ.ާ

ކޮންމެހެންާާ މިބިލުާ މިމަޖިލީހުަގިއާާާމިދަންނަވ ނީާ ނަގ ލ ާ ަވުގތުާ މަޖިލީހުަގއިާ

ާާ ހަމަ މިބިލުާ އެހެންކަމުންާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބޭނުމެއްާ  1125އަނބުރ ާބޭއްވުުމެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ފެންނަވ ހަކަާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުއްވ ލުމަށްާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާޝުކުރިއްޔ .ާ ކޮމިޓީންާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މަސައްކަތުާ މަޖިލީހުެގާ

ވ ހަ މިބިލަށްާ ެއއީހަމަޖައްސަވ ފަިއވަނީާ ަގޑިެއއް.ާ ވަކިާ 2ާާާާާާކަދެއްކުމަށްާ  30ާާ1130ަގޑި

އޮތީ ބ ކީާ ފެށިއިރުާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އިރު.ާ މިނެޓ50ާާާާްާާމިނެޓްާ

އަމީންޢ  މަާއިރު.ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ާާންމުާ ދެއްވ ޮގތުން ާާމިނެޓުއިރ50ާާާުޢުލޫމ ތުާ

ހަމަވެއްޖެ.ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާއެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާ ެއހެންއެއަދިވެސްާ ާނަމަވެސްބަތިއްބެވި.ާ ޢަމަލުކުރަމުނާްާާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

މަސައްކަތުާ ޢ ންމުކޮށްާ ެގންދެވޭނީާ ނިންމަމުންާ އެޖެންޑ ާ މަޖިލީހުެގާ  1135ެގންދ ޮގތުންާ

ެގންދެވީމަ.ާ ނިންމަމުންާ ބަޙުސްާ ަގޑިއަށްާ އޮންނަާ އެކަނޑަައޅުްއވ ފަިއާ ކޮމިޓީންާ

އެބަހުރި އެޖެންޑ ަގއިާ ައއިޓަމްތައްާ މިހ ވަރަށްިގނަާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީަމ،ާ ތަނަށްާ.ާ

މަށްާާަގނޑުާމިޮގތަށްާކުރިއަށްާެގންދިއުށްާމިެގންދަނީ.ާއަޅުއަޅުަގނޑުމެންވެސްާކުރިއަ

އެންމެފަހުާފުރުޞަތެއްޮގތުންާވ ހަކަދެްއކުމަށްާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުާބުނ ޮގތުންާބިލުާ

 1140އަރުވަނީާވިލިފުށީާާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށްާފުރުޞަތުާދޭންޖެހޭތީާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމި

ރި މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާދ އިރ ެގާ ރަޝީދަށް ފުރުޞަތެްއާާާާމިނެޓުެގ5ާާޔ ޟްާ

ާއަރުވ ނަން.ާާ

ާ

ާ.ާންރުާރައީސްާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަޢަލައިކުްމާޢިއްޒަތްތެރި`ާއަްއސަލ މްާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
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ކުރީާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ރިޔ ޟް މީެގާ މިއަދުާ މެންބަރުންާާާއ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ  1145ދުަވހުވެސްާ

މި މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ ދައްކަވ ފައި.ާ ވ ހަކަާ ދިުގކޮށްވަނީާ ބިލ ާާވަރަށްާ

ޔ ލުވަނީާވަރަށްާރަނަގޅަށްާފ ޅުކުރަްއވ ފައި.ާއަދިާިގނަާާދޭތެރޭަގއިާއެމެންބަރެްއެގާޚި

މެންބަރުންނަށްާސީދ ާރިޔ ސީާނިޒ  މެްއަގއިާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުނ އިާޢިއްޒަތްތެރިާ

އީާރިޔ ސީާާމިނިސްޓަރުންނ އިާއަދިާއެފެންވަރުެގާބައެއްާމަޤ މުތައްާކަނޑައެޅުންާއެ

ހުށަހެޅާީާާާނިޒ މުެގާސިފަެއއްކަމަށް މިބިލުާ ވީނަމަވެސްާ ކަމުަގއިާ ނުކުރެވުނުާ  1150ޤަބޫލުާ

ޮގތުަގިއާާއަޅުގނޑުާކަމަށްވ ތީވެ،ާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނޭޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 

ައޅުަގނޑުމެންާާ ބަލަިއެގންާ މޮޑެލްެއއްކަމަށްާ އެެމރިކ ާ މިއޮތީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ކަނޑައަޅ ފައިާއޮތްާރިޔ ސީާނިޒ މެއް.ާއެހެންވީމ ،ާރިޔ ސީާނިޒ މުަގއިާއެމެރިކ ަގިއާާ

މިކަންާއޮންނަޮގތުަގިއާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންާއެތަނުެގާސެނެޓުންާފ ސްކުރ ޮގތަށްާާ

ރުޙުންދޭ މިއޮންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަނީ.ާ މިކަނާްާާާދަންނަވަނީޮގތަށްާ  1155މިހ ރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަެއއްނޫންާ ކުރ ާ މިކަންާ ކުލަޖެހިެގންާ ސިޔ ސީާ ކުރ ޮގތަށްާ

ހަމަވ ާާ ހިތްޕުޅ ާ ފޮނުވައިެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ ފަހަރަށްާ ހަތަރުާ ތިންާ މިދަންނަވަނީ.ާ

ވ ހަކައެާ ކުރ ާ ކުރ ާއުސޫލުންާ އެކަންާ ދީެގންާ ޕޮއިންޓްާ އަޅުަގނޑުާާމީހަކަށްާ އްނޫންާ

މިދަންނަވަނީ.ާމިތަނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވީމަާޭއނަެގާވަނަވަރ އިާއެކުަގއިާާ

ެއނޭގޮގތަށް މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާއޭނަެގާ ރުޙުންދޭޮގތަށް.ާާ އެއަށްާ ބުނެާ  1160އ އޭާ

ާފޮނުވަން.މިނިސްޓަރުންވެސްާއެބަފޮނުވ ާމިތަނަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާފ ސްކޮށްލ ާާ

މިއުޅޭާާާއެހެންނަމަވެސް ެވެގންާ ޮގތެއް.ާ އެހެންާ މިއުޅެނީާ ެވެގންާ ާާމިއަދުާ މިާޮގތަކީ

ޕ ޓީ ސިޔ ސީާ ކުލަޖެހިެގންާ ތ ޢީސިޔ ސީާ ާާތަކަށްާ މީހުން މިތިބެންޖެހެނާީާދުކުރ ާ

ނަޝީދާުާ މިޖެހެނީ.ާ ވ ންާ މިނިސްޓަރަކަށްވެސްާ ކަނޑައަޅ ާ ފަރ ތުންާ ވެރިކަންކުރ ާ

 1165ކު.ާއޭރުންާޑީ.އ ރް.ޕީއިންާތ އީދުާާމިއަދުާހުށަހަޅުއްވަންާމިޖެހެނީާޑީ.އ ރް.ޕީެގާބޭފުޅަ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ނެކަމަކަށްާ މިކަމެއްާ މިހިނެއްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ލިބޭނީ.ާ

މި މިޖެހިެގންާ ިމއީާ މެންބަޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ިގނަާ މައްސަލައަކީ.ާ ރުންނަށާްާއުޅޭާ

ވެރިކަމެއްނަަމާާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ އޮތީާ މިއަދުާ ހަމަާ ައދިާ ތ އީދުނުކުރެވެނީ.ާ މިކަންާ

މީހަކަށް.ާޑީ.އ ރް ތ އީދުކުރ ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ވ ންޖެހޭނީާ މިނިސްޓަރުާ ހުށަހަޅ ާ .ޕީންާ

ބުރަވަމ ާ ޙަޤީޤަތަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއުޅޭޮގތަކީާ މިީއވެެގންާ މީހަކަށް.ާ  1170އެމް.ޑީ.ޕީާ

ވެނީ.ާާވެެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއުޅެހިނގ .ާސިޔ ސީާކަންތައްާމ ބޮޑަށްާސިޔ ސީާ
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މަޤްޞަދު، ައސްލުާ މަޤްޞަދަކީާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އަސްލުާ މިބިލުެގާ އަޅުަގނޑުާ

ސްޓޭޓްާ މިހުށަހެޅެނީާ މިބިލުާ މަޤްޞަދަކީާ ައސްލުާ އަޅުަގނޑުާ މިއެއްނޫން.ާ

އެބޭފުޅުންާާ އެތަންތަނުަގއިާ ހެދިެގންާ ޕްރޮވިންސްތަކެއްާ މިނިސްޓަރުންާ

އޮންނަތީވެ.ާާ އެޅިފައިާ މަސްޢޫލިއްޔަތެްއާ ބޮލުަގއިާ އެބޭފުޅުންެގާ  1175ޙަރަކ ތްތެރިވ ތީވެާ

އެބޭފުޅުންެގާރައްޔިތު މެންބަރުންނަށްާ ކަހަލަާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުެގާ ންެގާ

ތެރެއިންާއޭނަެގާާ ދ އިރ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގާއަދިާއެދ އިރ ެގާ މަސައްކަތުެގާ

މަންދޫބުންނަށާްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނަށް،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖަވ ބުދ ރީާ

ެއއީ ކަނޑައެޅުން.ާ ވެވޭނެޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުާާާާޖަވ ބުދ ރީާ މަޤްޞަދަކީ.ާ މިބިލުެގާ

ެއއީާާ ކަންތައްތަކަކީާ ިގނަާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1180ޤަބޫލުކުރަންާ

މިބިލުަގއިާއެބަހުރިާއެާފެންަވރޭާދެންނެވީމަާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާސީދ ާާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ކަށްާނެތީން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްެވސް މީހަކަށްާާާވިދ ޅުިވޮގތަށްާ

ދޭތެރޭަގއިާ މީހަކ ާ އެްއެވސްާ އޮތްާ ޚިދުމަތްކޮށްފައިާ މުއްދަތެއްަގިއާ ދިުގާ މިޤައުމަށްާ

ނިކަމެތިވ ޮގތަކަށްާއެމީހަކަށްާހަޑިހުތުރުވ ޮގތަށްާއެްއވެސްާބަހެއްާރައްދުކުރުމަކީާެއާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެްއނޫން.ާ ބޭނުންވ ާ އަޑުއަހަންވެސްާ މިމަޖިލީހުންާ  1185އަޅުަގނޑުާ

ޢިާ ޚިދުމަތާްާބައެއްާ މުޢ ސަލ ތީާ ވަކިކަހަލަާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ އްޒަތްތެރިާ

ވަކިާާ އިޝ ރ ތްކުރެއްވީާ އެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ މީހުންެގާ ެގންުގޅޭާ

ފަރ ތެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވުނުނަމަވެސް.ާއެފަދަާބޭފުޅުންނަކީާމިޤައުމަށްާ

ތިބި ކޮށްދެްއވ ފަިއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޚިދުމަތްތަކެއްާ އެހެންވެެގންނޭ،ާ ބައެކޭ.ާ ާ

ގ މަތީާހިނގ ފައިާދުއްވ ފައިާާ  1190މިއަދުާމ ލޭާމަުގމަތީަގއިާފެންަގނޑުާތެރެއަށްާނޭރިާ

މިއަދުާދަތުރުކުރުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާއޭނައަށްާމުސ ރަެއއްާލިބިެގންާނަމަވެސްާ

ވ  ބަެއއްެގާ ތިބިާ ކޮށްދީފައިާ ޚިދުމަތްތަކެްއާ މިާރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ ހަކަާ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންީވމ ،ާ އިޝ ރ ތްކުރަނީ.ާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންވ ނީާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒިންމ ދ ރުޮގތަކަށްާ

ހިންަގންާ ސަރުކ ރުާ މިާ ދެންނެވިންާ ކުރީދވަހުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ  1195ކުރެޭވޮގތަށް.ާ

ާނުވ ނަމޭ.ާމިއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާމާިާހުރަސްއަޅ ާމީހަކަށްާއަޅުަގނޑުާ

ހިން މިބިލުެގާާސަރުކ ރުާ އަދިާ ނުވ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ މީހަކަށްާ ހުރަސްއަޅ ާ ުގމަށްާ

މަޤްޞަދަކީވެސްާމިާސަރުކ ރުާހިންަގންާދަތިކުރުމެއްާނޫނޭ.ާއެޮގތަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާާ
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ހ  މީަގއިާ މަޤްޞަދުާ އެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ސިލުކުރ ޮގތަކަށެއްާާމެންބަރުންނަށްާ

ކޮމިޓީއަކުންާމިބިލުާއިތުރަށްާފުރިހަމަކޮށްާރަނަގޅުކުރުމަކީާާ  1200ނޫނޭާމިއޮތީ.ާމިބިލުާދާ 

އޭެގާާ މިނިސްޓަރުންާ ސްޓޭޓްާ ހަމައެކަނިާ އޮތްކަމެކޭ.ާ ކުރެވެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބިލެްއާާ ކުރަންވީ.ާ މިކަންާ ކަނޑަިއެގންވެސްާ ލެިވދ ނެ.ާ ކަނޑ ެވސްާ ފަހަތުބައިާ

އަންނަނީވެސް.ާކޮމިޓީއަކަ އަނބުރ ާ އަލުންާ ނޫންާ އޮތްޮގތަކަށްާ ދިއުމަކުންނެއްާ ށްާ

ކޮމިޓީއަށްާ އެާ ބ ރެްއދީެގން.ާ ވަރުަގދަާ ވަރަށްާ މިތިބީާ ކޮމިޓީތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 1205ފެންނަޮގތަކަށްާއެބިލުާއިޞްލ ޙުކޮށްެގންާެގންނަޮގތަށްާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާ

ދެރައެ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ ނުކުރަންާއަޅުަގނޑުާ ހިތ މައެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އްނުވޭާ

ހުށަ މިބިލުާ ޒ ތްޒ ތައްާ އެކިާ ދިމ ލަށްާ މެންބަރުއަޅުަގނޑ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ންާހެޅީތީވެާ

އަޅުަގނޑަކީާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައީތީވެ.ާ ރައްދުކުރަމުންާ ބަސްތައްާ އެކިާ

އަޅު ހީލަތުންާ ަމކަރ ިއ،ާ އަޅުަގނޑަކީާ މީހެކޭ.ާ އިންޞ ފުވެރިާ ކުރިާާވަރަށްާ ަގނޑުާ

ފަނޑިޔ ރަކަށްާ ައޅުަގނޑަކީާ މީހެއްނޫނޭ.ާ ކޮށްފައިކުރިާ ކަމެއްާ  1210އެްއވެސްކަެމއްަގއިާ

ފަނޑިޔ ރުކަމެއް ދުވަާާނުވިނަމަސްާ މީހެއް.ާ ކުރިާ އަޅުަގނޑުާާކަހަލަކަމެއްާ ހަކުެވސްާ

އެްއވެސްާބައެްއެގާއަތުންާރިޝްވަތުާނަގ ާކަމެްއކޮށްފައެްއާއަޅުަގނޑުާނޯންނ ނެ.ާ

މިކަ އަތުންާާއެހެންވީމ ،ާ މީހެްއެގާ ެއްއވެސްާ މިއޮތީާ ކޮށްފައިާ ައޅުަގނޑުާ ންވެސްާ

ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯދަިއެގނެއްނޫން.ާ ރިޝްވަތެއްާ

 1215ދައްކަވ އިރުަގއިާހަމަާމިކަންކަންާމިޮގތަށްާމިާޢިލްޒ މްާއަޅުަގނޑ ާދިމ ލަށްާއައީތީެވާާ

މިވ ހަކަ ައޅުަގނޑުާ ހިތަށްއެރީާ އަޅުަގނޑުެގާާާާއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޖެހޭނެއޭާ

ކަރުދ ހުގައި.ާާ ހުދުާ މިއޮތީާ ލިޔެފައިވެސްާ މިާ އަދިާ ސަފޭ.ާ ހިތްވަރަށްާ

އެހ ވެސްާާ އެނޭގނެތީވެާ ޖެހުނަސްާ ކުލައެްއވެސްާ ނުބަިއާ މީެގާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ

ހުދާުާ ހަމަާ ނޫންާ ކަރުދ ހެްއަގއެްއެވސްާ ކުލަާ މިއޮތީ.ާ މިހުށަހަޅ ފައިވެސްާ ސ ފުކޮށްާ

ލިޔެފައިވެސްަގނޑެއް މިާ ކަޅުއަކުރުންާ މިީއާާާާަގއިާ އެބައިނޭގާ ެއއިންވެސްާ  1220މިއޮތީ.ާ

ާވަރަށްާސ ފުކަން...ާ.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާާާިވލުފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އެންމެފަހުން ފުރުޞަތެްއާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ  1225ާމިބިލުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ
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މަނިކުފ ނަށްާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ރިޔ ޟް ފުރުޞަތެއްާ މިކަހަލަާ އ އިަމާ ހަމައަށްާ ނިންމ ލުމ އިާ ބަހުސްާ

އަޅުަގނޑުާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ަމނިކުފ ނަށްާ ދެއްވީތީވެާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ

މިސަރުކ ރުާާޝުކުރު ެއދޭޮގތަކީާ ައޅުަގނޑުާ އުންމީދަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަން.ާ

މަޤްޞަދުާާހިން އަސްލުާ މިބިލުެގާ ބަލައިަގނެާ މިބިލުާ ދަތިނުވ ނެޮގތަކަށްާ ަގންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ފަހިވުން.ާ މަެގއްާ މިކަންކުރެވޭނެާ  1230ހ ސިލުވ ނެޮގތެްއަގއިާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ަގޑިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ މިާނިމުނީ.ާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ މިބިލުެގާ މިހިސ ބުންާ ންާޝުކުރިއްޔ .ާ

10:30ާާާާ މިނެޓްާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާނަގ ނީ.30ާާާާވުމ ެއކުާއަޅުަގނޑުެމންާމިހިސ ބުން

ާާ  1235ޖަހ އިރުާފަށ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތުެގާަގޑީަގއިާމިބިލުެގ11:00ާާާއެއަށްފަހު

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނީ.ާ މަރުޙަލ ާ ވޯޓުެގާ

ާާސަމ ލުކަމަށްާއެކަންާދަންނަވ ލަ 30ާާމުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާމިހިސ ބުން

ާންދ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުްމ.މިނެޓްެގާހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާގެާ

ާ

 1240 ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާ[

 

މިއަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުމިވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާ ނަންބަރުާ ދެވަނަާ އަިއޓަމްާ އެޖެންޑ ެގާ ެގާ

ޮގސްާބަސްހުކުރުމުެގާމަރުޙަލ ާނިމިފައި.ާކުރީެގާބައިަގއިާއަޅުަގނޑުާާކުރިއަށްާެގންާ

ދެންނެވިފަދައިންާމިާމަސައްކަތްާމިހ ރުާފަށ ފައިއޮތީާވޯޓ ާހަމައިަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ޖަހަންޖެހޭާާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ޖައްސަވައިދެއްވަނ5ާާާާްވޯޓުާ ރަނަގބީލުާ  1245މިނިޓްެގާ

ާ އެދެން.ާ ައޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ ޯވޓަށްާއަމީންޢ ންމުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލުމުެގކުރިންާ

ވިލިފުށީާ މިދަންނަވ ލަނީ،ާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ާ

ސްޓޭޓްާާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

 1250ޓަރުންނ އި،ާޑެޕިއުޓީާމިނިސްޓަރުންނ އިާއަދިާއެފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާމަޤ މ ާމިނިސް

ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ހޯދުމުެގާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ޙަވ ލުވުުމެގކުރިންާ
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ފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދިއުމ މެދުާ

ާވޯޓުދެްއވުމަށްާ.

ާ

 1255ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާތީޖ ާ:ވޯޓުެގާނަ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

 68ާ1260ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

40ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

26ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ1265 

މެންބަރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަިއވެރިވިާ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު 66ާާންެގާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާ.

ާާ ރިޔ ޟ66ާްާޖުމްލަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ފ ސްވެއްޖެ.ާާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ މިބިލުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ރަޝީދުާ

ރ ނެާކޮމިޓީެގާކަންތަްއާާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާބުނ ޮގތުންާމިބިލުެގާމަސައްކަތްާޙަވ ލުކުާ

ފުރުޞަތާުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮތީ.ާ ދެންާ  1270ނިންމުންާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އަރުވަން.ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާޢަބްދު

ާ

މިާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީައކަށްާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާމެންބަރުނ7ާާާާްވަުގތީާ

 1275ާޢައްޔަންކޮށްެގންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއ ދެ،ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް
ާބަކުރުާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫާ
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 1280ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢަބްދުާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ ާމ ފަންނުާ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللا

ތ އީދުކުާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ ދަންނަވަން.ާާހުށަހެޅުއްވިާ ވ ހަކަާ  1285ާރ ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ބެހޭާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިމަސައްކަތ ާ ނޫނީާ ކޮމިޓީއަށްާ ދ ޚިލީާ މިބިލުާ ހުށަހަޅަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާމަޖިލީހުަގއިާއޮންނަާކޮމިޓީައކަށްާފޮނުވ ލައިެގންާމިމަސަްއކަތް.ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ
 1290ާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން

ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާާގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާއިބްރ ހީމްާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

 1295ާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުންާއަނބުރ ާެގންދަން.ާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ

ާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاންބަރުާޢަބްދުމެ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ެއްއޮގތަކަށް.ާއެއީާމިބިލުާއެންމެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައިވަނީާ

ކުޑަހުވަދޫާާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކޮމިޓީއަށްާ ދ ޚިލީާ މަޖިލީހުެގާ މިބިލުާ އެީއާ  1300ޮގތަކަށް.ާ

ާރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާހަމަާމިާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ާދެއްތޯ،ާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާކުޑަހުަވދޫ

ޢަބްދުާރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާއ މިާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާهللا ހުށަހެޅުއްިވާ އަބްދުއްރަޙީމްާ

 1305ާމެންބަރުންެގާކޮމިޓީއަކަށްާއިނޭގތޯ.7ާާާާހަމަާތ އީދުކޮށް

ާ
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ހުށަހަޅުއްވަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައލުންާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތް.ާ މިހ ރުާ ހުށަހެޅުއްވުންާ އެާ

ާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާއެފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ

ާ

 1310ާމެންބަރުންެގާކޮމިޓީއަކަށްާމިމައްސަލަާެގންދިއުމަށްާ.7ާާބިލުެގާމަސައްކަތްކުރުމަށްާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:އަޙްމަދުާއ މިރުާ

ާާާ

ާ

ދ އިރ ެގާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްިވާާާާކުޑަހުވަދޫާ އެާ އ މިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

 1315ާކުރަން.ހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޮގތަކަށް.ާއެއްޮގތަކީާމަޖިލީހުެގ2ާާާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައިވަނީ

ާާ އަނެްއޮގތަކީ ެގންދިއުމަށް.ާ މިބިލުާ ކޮމިޓީއަށްާ ަވުގތ7ާާާީދ ޚިލީާ މެންބަރުންެގާ

 1320،ާމިކަމ ާބެހޭޮގތުންާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާކޮމިޓީއަކަށްާމިބިލުާެގންދިއުމަށް.ާއެހެންވީމަ

ދެންނެވުމަށްޓަކަިއާާ ވޯޓަކަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ ދަންނަވަންާ އެބަާ ވޯޓަކަށްާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާާމިނެޓްެގާރަނަގބީލުާޖައްސަވައިދެްއވުންާއެދެން.5ާާޖަހަންޖެހޭާ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކ ޑުކޮޅުތަްއާާމިހ ރުާ ންބަރުންާ

ހުށަހެޅިާ ފުރަތަމަާ މިދަންނަވ ލީާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އެދެން.ާ ޗެކްކޮށްލެއްވުންާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ެއއީާ ހުށަހެޅުންާ ލިބުނުާ  1325ތ އީދުާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ

މަޖިލީހުގާެާއިބްރ  ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ މިބިލުާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ޮގތަށްާ ރިޒ ާ ހީމްާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފޮނުއްވުމަށް.ާ ކޮމިޓީައށްާ ކަންކަމުެގާ ދ ޚިލީާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ1330 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާމަނިކު.ފަރެސްާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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 1335ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

15ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

45ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 03ާ1340ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 60ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާ.

ާާ .ާއެހެންކަމުން،ާދ ޚީލާކޮމިޓީއަށްާމިބިލުާެގންދިއުމަށްާހުށަހެޅިާތ އީދ60ާުޖުމްލަ

ިމދަންނަވ ލަ ދެންާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ފ ހެއްނުވި.ާ ހުށަހެޅިާލިބިފައިވ ޮގތުންާ  1345ނީާ

ޢ މިރާުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ޮގތް.ާ ދެވަނަާ ލިބިފައިވ ާ ތ އީދުާ

ހުށަހަޅުއްވ ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ މިބިލުާ މެންބަރުންގ7ާާާެތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ޮގތަށްާ

މެންބަރުންނަށާްާވަުގތީ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފޮނުއްވުމަށްާ ކޮމިޓީައކަށްާ ާ

 1350ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 1355ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

45ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 08ާ1360ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

11ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ
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ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 53ާާވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ  ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ .27ާއަދަދު

ާާ އަޙްމަދ53ާުޖުމްލަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.1365 

ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ޢ މިރުާ

މަޖިލީހުެގާާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ މިބިލުާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ޮގތަށްާ 7ާާއަބޫބަކުރުާ

ަވުގތީާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަްއވައިފި.ާމިހ ރުާމެންބަރުންެގާާ

ފުރުޞަތު.7ާާާާމިއޮތީާާ ހުށަހެޅުއްވުުމެގާ ނަންތައްާ ކޮމިޓީއަށްާ މެންބަރުންެގާ

ހުޅުވ ލަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ އެފުރުޞަތުާ  1370އެހެންވީމ ،ާ

ތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށް.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

މ ވަށުާާ އެހެންވީމ ،ާ އިޝ ރ ތްކުރަްއވަނީ.ާ އެދިވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށްާ ފުރުޞަތަށްާ

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާ

 

އަޅުާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ފުރަތަމަާ ނަންާ ކޮމިޓީެއއްެގާ ވަުގތީާ ފޮނުވ ނެާ މިބިލުާ  1375ާަގނޑުާއ ދެ،ާ

ދ އިރ ެގާާޢަބްދުލްއަޒީޒްާޖަމ ލުާ ވިލުފުށީާ ނަންފުޅުތަކަކީ،ާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ރަޝީދު.ާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރުާޢަލީާވަޙީދު.ާފުނަދާޫާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލިާ ސަލީމް.ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އިބްރ ހީމް.ާ ޤ ސިމްާ  1380މެންބަރުާ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ އަދިާ هللا.ާޢ މިރު.ާ

ާރިއްޔ ާ.ޝުކު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ1385 

ދ އިރ ެގާާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ނިލަންދޫާ ހުށަހަޅަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޙްމަދާުާާާާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މީދޫާ ރިޒ .ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުޙަން ާާސިޔ މްާ އ މިރު.ާމަދު. އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ

ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާާ
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ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ  1390ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާހިތަދޫާދެކުނުާ

ދ  ފޮނަދޫާ ލަޠީފް.ާ ޙަސަންާ ޢަބްދުއްރަޙީމާްާމެންބަރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ާޝުކުރިްއޔ .ާާهللا.ާޢަބްދު

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 1395ާށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހެޅުއްވިާހުާޢަބްދުއްރަޙީމްާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޚިލ ފުވ ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މިންަގނޑުތަކަކުންާ ހުރިހ ާ ބަލ ާ އަޅުަގނޑުާ ާރައީސް،ާ

ކުރ ާާބިލެއްކަމަށްާމިބިލުާފެންނ ތީވެާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާދިރ ސ ކޮށްާއެްއވެސްާކަެމއްާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ތ ޒިލްވ ާާ އެހެންވީމ ،ާ އިންނ ކަށް.ާ ލ ހިކެއްނޫންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ  1400ކޮމިޓީއަކަށްާ

އެްއވެސްާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ

އެހެންވީމ ،ާާ ކަންނޭނެގ.ާ ނުހޮިވވެސްދ ނެާ ފަހަރެއްަގއިާ މިކޮމިޓީއަށްާ މެންބަރަކުާ

ާްއޔ ާ.އެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރި

ާ

ޢ ރިފްގާެާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަވއިކަރަދޫާ ރައީސް،ާ  1405ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ.ހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްލަންާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ދޫކޮށްލައްވައިފި. ޢިއްޒަތްތެރިާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ފުރުޞަތުާ ދ އިރ ެގާ  1410ތުލުސްދޫާ

ރިާާފި.ާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައްވައި

ާން.ާާއަރުވަާލީާވަޙީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުމެންބަރުާޢަ

ާ

ާއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާމިކޮމިޓީންާތަނ ޒިލްވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޢިާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާ
 1415ާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކޮމިޓީއަކީާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޢ ރިފްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާވަިއކަރަދޫާ
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އެކަށީާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާޢަބްދުލްއަޒީޒް އަނބުރާ މ ބޮޑަށްާ ހުށަހެޅުންާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުެގާ ކޮމިޓީައކަށްވ ތީާ ާެގންވ ާ

ާެގންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ

ާ1420 

ކޮމިޓީތަކުަގއިާާހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކުޑަ ވަރަށްިގނަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ބައިވެރިނުެވވޭނެާާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ރަނަގޅަށްާ އެހ ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކޮމިޓީަގިއާ ާހިމެނިފައިވ ތީވެާ

ާކަމަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުާތަނ ޒިލްވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާާ

ާ

 1425ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ކޮމިޓީާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ާާއ ދެާ ުގޅިެގނ1ާާާާްން ތަނ ޒިލްވުމ ާ ާމެންބަރަކުާ

ާާާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާ ހުށަހަޅ ލަން. އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅެއްާ ާާއިތުރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއެއީ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ

ާރުާޢަލީާމުޙަންމަދުެގާނަންފުޅުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލަން.ާމެންބަ

ާ1430 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
ާ

ނަޝީދަށްާާާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާާނޮޅިވަރަމްާ

ބޭނުންފުޅުތޯާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ކުރައްވ ފައިާ ތ ޢީދުާ ލިސްޓަށްާ ކުރީާ އަރުވަން.ާ

 1435 ފުރުޞަތު.ާ

ާ

ާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާާއ ދެ،ާމިާލިސްޓަށްާބަދަލެއް ާާއައިމ  ާާާ.މެއްނޫންއެތ ޢީދުާބ އްވ ކަށްާބޭނުއަޅުަގނޑު

ާާ.ރިއްޔާ ޝުކުާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ
ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1440 

ލިސްޓަށްާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ ހުށަހެޅުއްވިާ އ ރިފްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާވަިއކަރަދޫާ

ާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  ލިބިފައިވަނީ ތ ޢީދުާ ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ ދ އިރ ެގ1ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ މ ވަށުާ  1445ލިސްޓް.ާ

ފުރުޞަތަށާްާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެދިަވޑަިއެގންފައިާއެބައޮތް.ާާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާާއ ދެ،ާ އެދުނީާއަޅުަގޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަކަށްާ ާނޑުާ

 1450ާރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާހިމަނަނާްާޢިްއޒަތްތެޫގފ ރުާދ އިރ ެގާާނމިކޮމިޓީަގއިާއުާޢަބްދުލްއަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ފުނަދާޫާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަވެއްޖިއްޔ ާ އަދަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ ބޭނުންވ ތީ.ާ

ެގާނަންފުޅުާެގންދަވ ފަިއާާهللاާންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެ

ާ.ާާމްާޢަލީެގާނަންފުޅުާހުށަހަޅެއްވުމަށްއަފްރ ޝި

ާ

އުާމެންބަރުާޢަލީާެވލިދޫާދ އިރ ެގ ޢިއްޒަާނއަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާ އަފްރ ޝީމްޫގފ ރުާ މެންބަރުާ  1455ާެގާާތްތެރިާ

ދަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާަވހީދު ވ ހަކަާ ތ ޢީދުކުރ ާ ވ ހަކަާާނަންފުޅަށްާ ތަނ ޒުލުވ ާ އަޅުަގނޑުާ ނަވ ލަމުންާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

މިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގޑުމެންާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ އިދުާ ާާޢަމަޖިލީހުެގާ މިުއޅެނީ ކުރެވޭތޯާ 7ާާއްޔަންާ

ާ ކޮމިޓީއެއް.ާ 7ާމެންބަރުންެގާ ާާ ލިސްޓެއްާ  1460ާާހުށަހަޅުއްވަމުންާމެންބަރުންެގާ

ާާެގންދަ އެކިދިމ ލުން ނައެވަންޖެހޭނީ.ާ އެކިާ ހުށަހަޅުއްވަކިބޭފުޅުންާ މުންާާންފުޅުތައްާ

ނެާެއޮގތަކަށްާމިކަމެއްާނުކުރެވޭާާނަންާއަނެއްާބޭފުޅަކުާއަނެއްނަމެއްއެއްބޭފުޅަކުާއެއް

ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާާކުރ ޮގތެއްނޫންާއެީއކީ. މަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެން

ބު ކުރަންާ ކަންތައްތައްާ ވަކިޮގތަކަށްާ މީހަކުާ ރަނަގޅުކަމެްއކަމަށްާއިންނަާ ނުމަކީާ

ާާ ވަުގތު ވަރަށްިގނަާ ާާނުވިއަސްާ ކޮމިޓީއެްއާާއަޅުަގނޑުމެން މިހޭދަވެެގންދަނީާ  1465މިއަދުާ

މިކަންތައްތައްާާ އެހުންނަނީާ ކޮމިޓީތައްާ ދ އިމީާ މަޖިލީހުެގާ ނުނެިގެގން.ާ

ހުންނަާކޮމިޓީތަކެއް.ާމިޮގތަށްާދިމ ވ ާދަތިތައްާހައްލުކުރުމަށް.ާާާާޓަކައިލުކުރުމަށްހައް

ާާއަދި ކޮމިޓީތަކުެގ ރޭވުމަށްވެސްާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ އެއ އެކުާ ހަމަާ ވަުގތުތައްާާާ

ާާ ންނަޮގތަށްާވަރަށްބޮޑުާފަސޭހަފުޅެއްާލިބިެގންދޭާދ އިމީާކޮމިޓީތައްާހުކަނޑައެޅުމަށް

ެގންދިޔައީ މިކުރަްއވަމުންާ އެހެންވީމ ،ާ މަޖިލީާމަ.ާ ދިމ ވ ތީާ ދަތިތައްާ  1470ހުެގާކަހަލަާ

ާާ ޕްރޮޑަކްޓިވްކޮށް ިއސްކަންދޭންޖެހޭނެކަމަށާްާވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންކުރުމަށްާ
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އު މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ިމހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާނދަންނަވަމުންާ ޫގފ ރުާ

ާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީއަށް.ާ

ާ

ބަރުކޮށްާާާޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނއު ވަރަށްާ ކޮމިޓީަގއިާ އިޖްތިމ ޢީާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ  1475ާއަޅުަގނޑުާ

އިާމިހ ރުާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ ތީާއަޅުަގނޑަށްާހިޔެއްނުވޭާއެހ ާާޔާ ަގވ އިދުކޮމިޓީަގާރ ޝިމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަފް

އެހެން ކުރެޭވނެހެނެއް.ާ މަސަްއކަތްާ ވ ހަރަނަގޅަށްާ ތަނ ޒުލުވ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަާާވީމ .ާ

ާދަންނަވ ލަން.

ާ

ރައީާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވަކިންާޝުކުރިއްޔ ާ މިބޭފުޅުންާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ  1480ާސް.ާ

ާާްއވަން.ާއެއިރުންބައްދަލުކޮށްލަްއވ ފައިާަވުގތުކޮޅެއްާދެއްވަންާކޮމިޓީތަކެއްާނިންމަވ ލަާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތައްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ފަސޭހަވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ވަުގތުވެސްާސަލ މަތް

ާ

މުޙަންމަދާުާާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ މިހ ރުާ  1485ާއަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅަންކަމަށް.ާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރުާ ވަޑައިެގންފައިވ ތީެވ،ާ ތަނ ޒުލުވެާ

ގެާއިބްރ ހިމްާާހަޅަންާއިސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުހުށަ

ާނަންފުޅު.ާ

ާ

 1490ާއެލިސްޓަށްާތ ޢީދުކުރަން.ާހަމަާއަޅުަގނޑުާއަދިވެސްާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ހުށަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާމިހ ރުާ ލިބިފައިވަނީ ތ ޢީދުާ ލިސްޓްަގ1ާާހެޅިާ އެާ ހުރިލިސްޓް.ާ ާާނަންތައްާާާއިާ

 1495ާއެދެން.ާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއިްއވ ލަދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާ
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ރިޔ ޟްާއިދ ރީާމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާވިލިފުށީާ ރަޝީދުާ ާ1500 

ާާސްޓޭޓްާމިނި މިނިސްޓަރުންނ ާއަދިާއެފެންވަރުެގާބޭބޭފުޅުންާސްޓ ރުންނ އިާޑެޕިއުޓީ

މަޤ މ ާހަވ ލުވުމުެގކުރިންާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދުމުެގާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވުުމެގާާ

މައްސަލަިއަގއިާވަިއކަރަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާހުށަހަޅުއްވ ާ

ދ އިރ ެގ ހުޅަނދުާ ޢަބްދުާާމ ފަންނުާ މެންބަރުާ ާޢިއއްޒަތްތެރިާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللا

ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާ މިކޮމިޓީަގިއާ ިމވަނީ،ާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ  1505ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާާ ޢަލީާރިޒ .ާމީދާޫާާާ-1މެންބަރުންނަކީ، މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މިލަދުންދޫާ

މުޙަންމަާ ސިޔ މްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާާދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ދު.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ރަޝީދު.ާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ މުއްޠަލިބް.ާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ

ޢަބްދު ޢައްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ލަޠީފް.ާ  1510هللا.ާޙަސަންާ

ާާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމް.އިސްދޫާ

ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވަނީާއެްއާލިސްޓަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފަރެސްމ ތޮޑ ާާ މިލިސްޓް...ާ ވޯޓަކ ނުލ ާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ  1515އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ާ

ޢި އަޅުަގނޑުާާދ އިރ ެގާ މުއްޠަލިބަށްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ްއޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

އަވަސްކޮށްލުމަށްޓަކަިއާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އެމަސައްކަތްާ ހުށަހެޅީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ދ ޚިލީާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުަވން.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ފޮނުވަންާާދ ޚިލީާ  1520ާމިޓީއަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބައޮތް.ާ ހިމެނިފައިާ ނަންާ މިކޮމިޓީެގާ ައޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅ ފައިވ ތީާ

ާއަޅުަގނޑުާނަންާއަނބުރ ާެގންނަން.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ1525 

ޅުވިާވ ހަކަފުޅ ާުގޅިެގންާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާތިވިދ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަައކީ،ާމިކޮމިޓީއަށްާނަންފުޅުތައްާހުށަހެޅިާތ އީދުާ
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އެހުރިހ ާ ެގންދަވ ާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުތައްާ އަދިާ ލިބިާ

އަޅުަގނޑުާާ ޭއގެއިތުރުން،ާ އަދިާ ހިނގައްޖެ.ާ ލިބިެގންާ މިތަޅުމުަގއިާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ

އިްއވަިއވެސްފިން.ާާމަޖިލީހު ނަންފުޅުތައްާ ދަންނަވައިެގންާ އަމީންޢ ންމުއަށްާ  1530ެގާ

ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ ނަންފުޅުތައްާ ކޮމިޓީއަށްާ މަޖިލީހުެގާ އެކަންކުރުމަށްފަހު،ާ

ވޯޓަކަށްދ ނީތޯާާ ެއބައޮތްތޯާ އިޢުތިރ ޟެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ އެނަންފުޅުތަކ ާ ނިންމުމަށްފަހުާ

ތިކަހަލަކަމެއް އެހިސ ބުންާ ަވުގތުާާނޫންތޯ.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ކުރެްއވީމ ާ ާ

ސުވ ލުާާ ހިތުަގއިާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގިއާ މިބޭނުންކުރެވޭޮގތ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަމަާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީ.ާ  1535އުފެދޭޮގތަށްާ

އަހ ފަ އެހިދ ނެ.ާ މިހިސ ބުންާ ވޯޓަކަށްާ މައްޗަށްާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުރިާ އާިާމިކޮމިޓީެގާ

އެކޮމިޓީާމިމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްަވއިފިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާއަތްޕުޅުމަތީަގިއާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ މިހިސ ބުންާ ެއކަމަކު،ާ އިސްތިޢުފ ދެއްވުން.ާ ކޮމިޓީންާ އޮތްކަމެްއ،ާ

ނުވ ހެން.ާ ރަނަގޅުކަމަކަށްާ އުޅުްއވުމަކީާ ެގންދަވަންާ އަނބުރ ާ ނަންފުޅުާ ހީވަނީާ

 1540އިޝ ރ ތްކޮށްލައިފިާެއޮގތްާއެންމެާރަނަގޅުކަމަށް.ާއެްއވެސްާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާާ މިކޮމިޓީަގިއވ  މެންބަރަކުާ ވޯޓެއްލަިއެގނ7ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާ މައްޗަށްާ ބޭފުޅުންެގާ

ނިންމ ނީތޯާނޫންތޯ،ާއެކަމ ދޭތެރޭަގއިާއިޢުތިރ ޟްާނުކުރ ކަަމށްވަންޏ ާއެހެންޏ ވެސްާާ

އަޅު ެގންދ ޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިާމަޖިލީހުަގއިާ ވޯޓަކ ނުލ ާ ޤަސްދުކުރަނީާ ަގނޑުާ

އެހެންވީމ ،7ާާާާ ލިބިފައިވަނީ.ާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ލިސްޓެއްާ އެންމެާ ނަންފުޅު،ާ

ވޯޓަކ ނުލ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިއަށްެގންދަން.ާ މިކަންާ ެގންދ ޮގތަށްާ  1545ހަމައެހެންޏ ވެސްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ ހ ޒިރުެވވަޑަިއެގންާ މެންބަރުން،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ

މިއެޖެންޑ ާމެ އަޅުަގނޑުާ ބަލަިއާ ފ ސްވީކަމަށްާ މިލިސްޓުާ އިއްތިފ ޤުންާ ންބަރުންެގާ

ާއައިޓަމްާމިހިސ ބުންާމިނިމުނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

. ާު1550ާޤަރ ރ 

ާ

ށަހެޅުއްވުން.ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ.ާމިއޮތީާޤަރ ރެއްާހ3ުއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(67ާާާާމްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާމެންބަރުާޢަލީާސަލީ

މިޤަރ ރަށާްާ ޤަރ ރެއް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުންާ ެގާ
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ާާ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 1ާާާާބަޙުސްކުރެްއވުމަށްާ ފުރަތަމ30ާާާަަގޑިއިރ އި  1555މިނެޓްއިރު.ާ

.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާމިނެޓ3ާާްވަނަާފުރުޞަތުަގއ2ާާާާިމިނެޓްާއަދ5ާާާާިފުރުޞަތުަގއިާާ

ޢަލާީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ފުރުޞަތުއަރުވަނީާ މިާ ފުރަތަމަާ

ާސަލީމަށްާޤަރ ރުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ

މަޖިލީހަށާްާާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1560ާޝުކުރިއްޔ ާ

ރަށްރަށުަގިއާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވންާޢަލީާސަލީމް ތަފ ތުާ ކަންކޮޅުތަކުަގިއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއީާ ޤަރ ރަކީާ ހުށަހަޅ ލ ާ

އަސ ސީާ އެބައިމީހުންެގާ ރަްއޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ ރ އްޖޭެގާ ެގންދަވ ާ ދިރިއުޅުްއވަމުންާ

ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ހޯދުމަށްާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓުެގާ ޚިދުމަތެއްކަމުަގިއވ ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ

އެބޭފުޅުންާާއިންވެސްޓްމަންޓްތަކެާ ެއއިންެވސްޓްމަންޓްތައްާ ކުރައްވ ފައިވޭ.ާ އްާ

މުއްސަނދިކަންާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ އެހީއ ާ ދީލަތިާ ސަރުކ ރުެގާ  1565ކުރަްއވ ފަިއވަނީާ

ލިބިފައި،ާތަނަވަސްކަންާލިބިފައިވ ާފަރ ތްތަކުެގާދީލަތިާއެހީެވސްާހޯދައިެގންާވަރަށްާ

މިކޮށްފައި އެބައިމީހުންާ މަސައްކަތުން.ާ އިންވެސްޓްމަންޓްާާާާމިންނެތްާ ބޮޑުާ އޮތްާ

ސަރުކ ރުންާާ ކުންފުނިތައް،ާ ޔުޓިލިޓީސްާ އުފެއްދެވިާ ސަރުކ ރުންާ ފަހުންާ ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުންފުނިތަކެއްކަންާ އުފައްދަވ ފަިއވ ާ މަޤްޞަދެއްަގިއާ މ ތްާ ވަރަށްާ

 1570މިދަނޑިވަޅުަގއިާފ ހަަގކުރަން.ާއެއީާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަްއާާ

ރަްއޔިތުންނަށްާއެކަ އަތްފޯރ ފަށުަގއިާ ފަސޭހައިންާ ފެންަވރެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ ށީެގންވ ާ

ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައިާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއުފައްދަވ ފަިއވ ާކުންފުނިތަކެއްާެއއީ.ާާ

ބޮޑެތިާާ އިޝ ރ ތްކުރިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެކުންފުނިތަކުންާ

މިލިއަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަްއާާއިންވެސްޓްމަންޓްތައް،ާ ރުފިޔ ެގާ މިލިއަންާ ންާ

ބަދަލެްއާާ އެްއވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށްރަށުެގާ އުފެްއދިާ  1575އެއިންވެސްޓްމަންޓްތައްާ

ނުލ ާާ އަުގކުރުމަކ ާ ެއއްެވސްާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައްާ އެާ އަދިާ ދިނުމަކ ނުލ ާ

ފޯރަމްއެްއަގ ކުޑަާ ވ ހަކަދައްކ ލައިެގން،ާ ރަްއޔިތުންނ ާ ިއާާއެކުންފުނިތަކަށްާ

ވ ހަކަދަްއކ ލަިއެގންކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާވ ހަކަދައްކ ލައިެގންާއެކުންފުނިންާ

ހިންުގންާާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ެއްގރީމެންޓަކުންާ ހައްދަވ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ

ެއާާ އައިސްާ ތެރެއިންާ އުސޫލެއްެގާ ެގންނަކަހަލަާ ދަށަށްާ  1580އެކުންފުނިތަކުެގާ

ާާ ނަަގމުންދ ތީާމިއަދުާައޅުަގނޑުާމިޢިއްޒަތްތެރިާާއިންވެސްޓްމަންޓްތައްާކުންފުނިތަކަށް
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މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ މަންދޫބުންެގާ ރައްޔިތުންެގާ ތިއްބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ހުށަހަޅ ލުމުގާެާ ޤަރ ރުާ މިޤަރ ރަކީ.ާ ޤަރ ރެއްާ ހުށަހަޅ ާ ެގނައުމަށްާ ސަމ ލުކަމަށްާ

ގައިމު މުސްތަޤްބަލުާ ކުންފުނިތަކުެގާ މަޤްޞަދަކީާ އަޅުަގނޑުާާމައިަގނޑުާ ވެސްާ

ޙަވ ލުވެފަިއވ ާާ މަސައްކަތްކުރަންާ އެކުންފުނިތައްާ އޮންނ ނީާ ބިނ ވެފައިާ  1585ދެކޭޮގތުަގއިާ

ދޭާާ މައްޗަށްާ އެކުންފުނިތަކުެގާ ރަްއޔިތުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ތިއްބެވިާ ދ އިރަތަކުަގއިާ

އެއްބ ރުލުމެްއެގާމައްޗަށް.ާއެހެންވީމ ،ާކުންފުނިތަކ އިާރަްއޔިތުންނ އިާދެމެދުާމިފަދާަާ

ައޅުަގނޑުާާއަ ކުރެވެމުންދ ހިނދުަގއިާ ކަމެއްާ އިޝ ރ ތްކުރިފަދަާ ކުރިންާ ޅުަގނޑުާ

ކުރިމަތިވެދ ނެާާ ޮގންޖެހުންތަކަކ ިއާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ކުންފުނިތަކަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

މިޤަރ ރުާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ޤ ނޫނީޮގތުންވެސް.ާ އަދިާ  1590އިޖުތިމ ޢީޮގތުންވެސްާ

މަޤްޞަ މައިަގނޑުާ މުސްތަޤްބަލުާހުށަހަޅ ލުމުެގާ ކުންފުނިތަކުެގާ ދަކީ،ާ

ރަނަގޅުކުރުމ ިއާއަދިާރައްޔިތުންެގާމެދުަގއިާއުފެދިދ ނެާއިޖުމ ޢީާހަމަނުޖެހުމަކުނާްާ

ޕަބްލިކްާާ އަންނަާ ބައިވެރިވ ންާ އެކުންފުނިތަކ އިާ ައދިާ ސަލ މަތްކޮށްާ ރައްޔިތުންާ

ކުންފުނިތަކު އަންނަާ ބަިއވެރިވ ންާ ކުންފުނިތަކަކަށްވ ތީ،ާ ގެވެސްާާޕ ޓްނަރޝިޕްާ

ޤ ނޫނީާ މަުގފަހިކުރުމުެގޮގތުންާ ހޯދުމަށްވެސްާ އިންވެސްޓަރުންާ އަދިާ  1595ރައްކ ތެރިކަމ ާ

ީމެގާމަޤްޞަދަކީ.ާއަދިާާ އިމުެގާތެރެއިންާމިކަންާކުރުަމށްާބ ރުއެޅުންާޙަޤީޤަތުަގއިާ

ދެންނެވިފަދައިންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުަގއި،ާ

ކޮށްފައިާ ލިބޭކަހަލަާރައްޔިތުންާ އެއްޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ މަސައްކަތަށްާ ބުރަާ ވ ާ

ޤައުމުެގާާ މުޅިާ އަދިާ ޙ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ ރަްއޔިތުންެގާ މިހ ރުާ ޮގތެްއވުމަކީވެސްާ

 1600އިޤްތިޞ ދީާޙ ލަތުާއޮތްޮގތުންވެސްާމުހިންމުާކަމެއްކަމުަގިއާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާ

ާާ ައޅުަގނޑު ބަޔަކުާ އެތައްާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ މިާއަދިާ މިމައްސަލަާ ގ ތުަގއިާ

މަޖިލީހުެގާ މިތިއްބެވިާ ޮގތުަގިއާ މަންދޫބުންެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޮގތެއްާާ މިމައްސަލަިއަގއިާ ވަކިޮގތަކަށްާ ެގނެސްާ ކުރިފުޅުމައްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ

ާާ މި ޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ އެމަޤްޞަދުވެސްާ އެދެމުންދ ތީ،ާ ޤަރ ރުާނިންމައިދިނުމަށްާ

ާާއަ އިއްާޅުަގނޑު މިޤަރ ރުާ މިެގންނަނީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރިންާާމިާ  1605ވުމުެގާ

ޢި މިާ ތިއްބެވިާާއަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުަގއިާ ކަންކަމުަގއިާާއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންެގާ

ރައްާ ތިއްބެިވާާޔިތުންވަކ ލ ތުކޮށް،ާ މަސަްއކަތްކުރަްއވަންާ ހެޔޮއެދިެގންާ ނަށްޓަކައިާ

ކިބައިން މެންބަރުންެގާ ެއްއވެސްކަހަލަާާއެންމެހ ާ މީަގއިާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ާ
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ޕ ޓީތަކަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސިޔ ސީޮގތުންާ އަދިާ ނުެގންުގޅުްއވ ާ ޒ ތީކަމެއްާ

ވ ދަވެރިކަންވެސްާާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ތިބިހިނދުަގއިާ މެންބަރުންާ  1610ނިސްބަތްވ ާ

ކޮންމެާ ތިމަންނަމެންާ ބައްލަވަިއެގންާ މަސްލަޙަތަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ާާނުެގންުގޅުްއވ ،ާ

ބޭފުޅަކުވެސްާމިތ ާމިާތަމްސީލުކުރަްއވަނީާރަްއޔިތުންކަންާރަނަގޅަށްާހަނަދުމަފުޅުާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ިވސްނަވ ،ާ ރަނަގޅަށްާ މައްޗަށްާ މިޤަރ ރުެގާ ބަހައްޓަަވއިެގންާ

ވީހ ވެސްާލ ބަޔަާމަންފ ާހުންނަާޮގތަކަށްާއަދިާޤައުުމެގާކުރިއެރުމ ާލ ބަޔަށްޓަކަިއާާ

ކުންފުނިތަ އެކުންފުނިތަކަށްވެސްާާއުފައްދ ފަިއވ ާ ޙިމ ޔަތްކޮށް،ާ މަސްލަޙަތުާ  1615ކުެގެވސްާ

ނިންމައިދިނުމަކީާ މިކަންާ ރަނަގޅުަމުގންާ ީވހ ވެސްާ ދޭވެނެޮގތަކަށްާ ކުރިއަށްާ

ަމޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާކިބައިންާއެދޭާވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާމިާޢިްއޒަތްތެރިާ

އަޅުަގ މިދަންނަވ ލަނީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެދުމެއް.ާ މިމަޖިލީހަށާްާބޮޑުާ މިއަދުާ ނޑުާ

މިމައްސަލައިަގއިާހުށަހަޅ ާޤަރ ރު.ާ`.ާދިވެހިރ އްޖެއަކީާމީސްކޮޅުާމަދުާއަދާިާ

ރައްޔިތުންާާ މިޤައުމުެގާ ޤައުމަކަށްވެފައި،ާ މަދުާ މުއްސަނދިކަންާ  1620ޤުދުރަތީާ

ރ އްޖެާާ ރަށްތަކެއްކަުމަގިއވީހިނދު،ާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ނިސްބަތުންާ ދިރިއުޅެމުންދަނީާ

ދެކެމު ސަރުކ ރ ާާމިއަދުާ ހޯދިފައިވަނީާ ރ އްޖެއަށްާ ތަމައްދުންާ ތަރައްޤީއ ާ ންމިދ ާ

ރައްޔިތުންާުގޅިެގންކަމަށްވީހިނދު،ާރ އްޖޭެގާވަރަށްާިގނަާރަށްރަށުަގއިާޕްރީސްކޫލ ާާ

ކަރަންޓްފަދަާތަރައްޤީެގާމުހިންމުާލަނޑުދަނޑިތައްާހ ޞިލުކޮށްފައިވަނީާސަރުކ ރ ިއާާ

ރައްޔި މަސައްކަތުންާ ބުރަާ ފަިއސ ާާރައްޔިތުންެގާ އަމިއްލަާ އެބައިމީހުންެގާ  1625ތުންވެސްާ

އ މްދަނީެގާާ ރައްޔިތުންެގާ ޢ ންމުާ ރ އްޖޭެގާ ވީހިނދު،ާ ޚަރަދުކޮށްެގންކަމުަގއިާ

އަުގބޮޑުާ މުހިންމުާ ފަދަާ ކަރަންޓްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރަށްރަށުެގާ ބަލ އިރުާ ނިސްބަތަށްާ

ޢިމ ރ  ސ މ ނ އި،ާ ފަދަާ ޖަނަރޭޓަރުާ ބޭނުންވ ާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ އަދާިާޚިދުމަތެއްާ ތްާ

އެހެނިހެންާވަޞީލަތްތައްާހޯދުމަކީާމ ލީޮގތުންާބުރަބޮޑުާކަމަކަށްވީހިނދު،ާމިފަދައިންާ

ހިންަގމުންއައިާާ އަދިާ އުފައްދ ާ ހޯދައި،ާ ތަކެތިާ ޙިއްޞ ވެެގންާ  1630ރައްޔިތުންާ

މުދަލަކ އިާ ހުރިހ ާ ހުރިާ އިންޖީނުޭގަގއިާ އެާ އިންޖީނުެގތައް،ާ ރައްޔިތުންެގާ

ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކ ރަށްާފައިސ ައކ އެކުާ ބަދަލެއްދިނުމަކ ނުލ ާ އެްއވެސްާ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދިވެހިާ މިމައްސަލައަކީާ ލިބުމ ުގޅިެގންާ މަޢުލޫމ ތުާ ނަަގމުންދ ކަމުެގާ

ެގއްލިެގންދ ފަދަާ ޙަްއޤުތައްާ އެބައިމީހުންެގާ މަޙްރޫމްކުރުވ ،ާ އެބައިމީހުންާ މުދަލުންާ

މަ ރައްޔިތުންެގާ މިމައްސަލަާ ބަޙުސްކޮށް،ާާމައްސަލަެއއްކަމުަގިއވީހިނދު،ާ  1635ޖިލީހުަގއިާ
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ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހަށްާ ފ ސްކުރުމަށްާ ޤަރ ރެއްާ މަޖިލީހުންާ މިކަމުަގއިާ

އަލީަގިއާާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ލިބިފަިއވ ާ ހިނގ ފަިއވ ޮގތްކަމަށްާ ކަންާ މިމައްސަލައިަގއިާ

ހ މިދަންނަވ ލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ތައްާ ނަމުަގިއާާާާ-ފ ހަަގކުރެވޭާ ރައްޔިތުންެގާ

މުދަލަކީާާމިޮގ އިންޖީނުެގތަކުަގިއވ ާ އެާ ިއންޖީނުެގތަކ އި،ާ އުފައްދަވ ފަިއވ ާ ތަށްާ

ލިބިެގންވަނީާާ މިލްކުވެރިކަންާ މުދަލުެގާ މުދ ކަމ އި،ާ ރައްޔިތުންެގާ މުޅިާ  1640އެރަށެްއެގާ

ށ ރައްޔިތުންނަށްކަން.ާ އިންޖީނުޭގަގިއވ ާާާާ-މުޅިާ ކަުމަގިއވ ާ މުދަލެްއާ ރައްޔިތުންެގާ

ލިޓީޒްާކުންފުނިތަކަށްކަމަށްވ ިއރުާއަދިާމިކަންާކުރަނީާާމުދ ާސަރުކ ރުންާނަަގނީާޔުޓިާ

މިާ ސޮއިކޮށްެގންކަމ ިއ،ާ އެއްބަސްވުންތަކެްއަގއިާ ޑްރ ފްޓްކޮށްފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ

ސަރުކ ރުންާ ސޮއިކުރަނީާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްބަސްވުންތަކުަގއިާ

ނ ކައުންސިލަރުކަން.ާ ާ-ޢައްޔަންކޮށްފަިއވ ާ މުދ ކަމުާ  1645ަގއިވ ާާރައްޔިތުންެގާ

ސަރުކ ރަށްާާ އެއްބަސްވުމުަގިއވ ޮގތުންާ މިާ މުދަލެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ އިންޖީނުޭގަގއިާ

ޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުންޏަށްާމިލްކުވީކަމުަގއިާބުނެފައިވ ާެއއްބަސްވުމެްއަގިއާސަރުކ ރުންާާ

ކުންފުނިންާާ ޔުޓިލިޓީޒްާ މ ނައަކީާ ސޮިއކުރަމުންދ އިރު،ާ ރައްޔިތުންނ ިއއެކުާ

ތަށްާނެޭގާމިމުދ ާއަުގމަުގކޮށްފައިާނުވ ކަމ ިއ،ާމިފަދައިންާސޮއިކުރަމުންދ އިރުާމިޮގ

ެއްއޗެއްާާ އެއްވެސްާ އަުގެގޮގތުަގިއާ މުދަލުެގާ މިާ ެއއްބަސްވުންތަކުަގއިާ  1650ވެވޭާ

ެއއްބަސްވުމުެގާާ އަދިާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ކަމ އިާ ނުޖެހޭނެކަމަށްާ ދޭންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ބަދަލުކު ތަންތަނަށްާ އެހެންާ މުދާ  މިލްކުކުރ ާ ސަރުކ ރަށްާދަށުންާ އިޚްތިޔ ރުާ ރުމުެގާ

ރ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ކަން.ާ ެއއްބަސްވުުމަގިއާ ާ-ލިބިެގންވ ކަމަށްާ ރަްއޔިތުންެގާާާ

ނެުގމުަގިއާާ ސަރުކ ރަށްާ ޢިމ ރ ތ އެކުާ މުދަލެއްާ ހުރިހާ  ހުރިާ އިންޖީނުޭގަގއިާ

ރަށްާ މަޝްވަރ ކޮށްފައިވީނަަމވެސް،ާ ކޮމިޓީއ އިާ ކުރިއަރުވ ާ ރަށްާ  1655ސަރުކ ރުންާ

ާ މަރުޙަލ ގައިާކުރިއަރުވ ާ އިންތިޤ ލީާ ހިނަގމުންމިދާ  ިމހ ރުާ ކޮމިޓީއަކީާ

އެންމެންނަށްާާ ރައްޔިތުާ އުފެދެންދެންާ ކައުންސިލުާ ރަށުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ޮގތަށްާ

މިލްކުވެެގންވ ާމިފަދަާމުދަލަކުންާތަޞައްރަފުކުރެވޭނެފަދަާޤ ނޫނީާބ ރެއްާލިބިެގންވ ާ

މިފަދަ އަދިާ ނުވ އިރު،ާ ހުރިހ ާާމުޢައްސަސ ެއއްކަމުަގއިާ ނިންމޭނީާ ނިންމުމެއްާ ާ

ކުރިއަށްމިެގންދ ާާ ސަރުކ ރުންާ އޮެވެގންކަމަށްީވއިރުާ ޭއަގިއާ ބަހެއްާ  1660ރައްޔިތުންެގާ

ނުދީާާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ބަހެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޢަމަލަކީާ

އަތުލުންކަމުަގިއވުން އަަގކ ނުލ ާ މުދަލެއްާ އެބައިމީހުންެގާ ނޭނިގާ .ާއެބައިމީހުންނަށްާ
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ާާާާ-ބ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއ40ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

އަދިާ ނޫންކަމަށ އިާ ތަކެްއޗެްއާ ނިުގޅައިަގނެިވެގންވ ނެާ މުދަލަކީާ މީސްމީހުންެގާ

ބަދަލެއްާ ޢަދުލުވެރިާ ކަނޑައަޅ ާ ކޯޓުންާ ނަަގންވ ނީާ ދައުލަތަށްާ މުދަލެއްާ  1665މީހެއްެގާ

ދީފައި ވެރިފަރ ތަށްާ ސަރުކ ރުންާާއެމުދަލުެގާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިރު،ާ ކަމުަގއިާ

ކުރަމުންމިެގންދ ާ ކުންފުނިންާ ޔުޓިލިޓީޒްާ މ ނައަކީާ ޢަމަލަކީ،ާ ކުރަމުންމިެގންދ ާ

ދުޞްތޫރީާ ޣައިރުާ މަޙްރޫމްކުރުވ ،ާ އެބައިމީހުންާ މުދަލުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޢަމަލަކީާ

ެގތައްާސަރުކ ރަށްާާމަތީަގިއވ ޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާއިންޖީނުާާ-ޢަމަލެއްކަމުަގިއވުން.ާޅ

މުވައްޒަފުންާާ އަދ ކުރަމުންެގންދ ާ ވަޒީފ ާ މިހ ރުާ އެތަންތަނުަގިއާ  1670ނެުގމަށްފަހުާ

ވަޒީފ އިންާ ނޯޓިސްދީ،ާ ަވކިކުރުމަށްާ ވަޒީފ އިންާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ވަޒީފ އ އިބެހޭާ

ލަމުނާްާ މީހުންާ ެއހެންާ ހަމަެއއްނެތިާ ަވކިާ ވަޒީފ ތަކަށްާ މިާ ވަކިކުރަމުންދިއުމ ،ާ

އަތުންާެގންދިއުން ރައްޔިތުންެގާ ިމޮގތަށްާ އިންޖީނުެގތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ވުމ އެކު،ާ ާ.

ނެުގންާހުއްޓުމަށ ިއާއަދިާރަްއޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާދިނުމަށްާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނިންާ

ައުގކުރައްވ ،ާާ މުދަލުެގާ ފިކުރީާ އަދިާ ޖިސްމ ނީާ އެތަންތަނުަގިއވ ާ  1675ބޭނުންވ ނަމަ،ާ

ބަދަ އިންޞ ފުވެރިާ ނުނެުގމަށްާރައްޔިތުންނަށްާ މިތަކެތިާ މެނުވީާ ލެއްދީފައިާ

ގަވ އިދުެގާާ މަޖިލީހުެގާ ލ ޒިމުކުރ ާޤަރ ރެއްާފ ސްކުރުމަށްާރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރަށްާ

ންާމިމައްސަލަާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިން.ާއެހެންވީމ ،ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށ67ާާު

ޤަރ ރަކީ.ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާހުރިހ ާ މިއީާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅާ 

އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކުާާ ވީހ ވެސްާ މިމައްސަލައިަގއިާ މެންބަރުންވެސްާ  1680ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނު ޙައްޤުާ ރައްޔިތުންެގާ ބަޙުސްކުރައްވ ާ ެގއްލޭނެފަދަޮގތަކަށްާވަކ ލ ތުކުރަްއވ ،ާ

 މިމައްސަލަާމިާޤަރ ރުާމިއޮތްޮގތަށްާނިންމ ދެއްވުން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރުންނަށް ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވ ހަކަދައްކަންާ  1685.ާާމިޤަރ ރަށްާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުއަށް.ާާ

 

ގ އިމުކުވެރިާާާާއ ދެ،ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ކުންފުނިތަކެއްާ ޔުޓިލިޓީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިްއޔ ާ
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މުހިންމުކަމެއްކަމަށާްާއެާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ނެުގމަކީާ އިންޖީނުެގތައްާ  1690ާކުންފުނިތަކަށްާ

ދ އިރ ގެވެސްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ މިދަންނަވަނީ،ާ އެހެންާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ވަރަށްާާ ދުވަހުަގއިާ ދެމަހެއްހ ާ ވޭތުވެދިޔަާ ދިމ ވެެގންާ މަްއސަލަތައްާ ކަރަންޓްެގާ

މިެގންދަނީ.ާާފުޅ ދ އިރ ެއއްގަާ މަސަްއކަތްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ އިާ

މިކުރެވޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުގޅިެގންވެސްާ ސަރުކ ރ އިާ ހަމަާ އެހެންނަމަވެސްާ

ތެރޭަގިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ސަބަބުންާ ނައުމުެގާ ސިފައެއްާ ޢަމަލީާ  1695މަސައްކަތްތަކަށްާ

ފ ހަަގކުރެވޭާ. އަޅުަގނޑަށްާ ކުޑަވަމުންދ ކަންެވސްާ ޖަނަރޭޓަރެްއާާާާކެތްތެރިކަންާ އެއީާ

ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވައިދިނުމަށްޓަކަިއާ ޖަނަރޭޓަރެއްާ މިދ އިރ އަށްާ ހޯދައިާ

ޖަނަރޭޓަރުެގާާ ވަނީާ ކުމުންދޫަގިއވެސްާ ނޮޅިވަރަމ އިާ ދެރަށްކަމަށްވ ާ އެންމެބޮޑުާ

މައްސަތަކެްއާާ ބޮޑެތިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުޅ ދ ިއރ އެްއަގއިާ ވަރަށްާ މައްސަލަތައްާ

ޢި ރައްޔިތުންާާދިމ ވެފައި.ާ އިންޖީނުެގތައްާ މިާ މިހ ތަނަށްާ ރައީސް،ާ  1700އްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ ލ އިރުާ އިންޖީނުެގތަކަށްާ ހިންަގމުންެގންދިޔަާ

އެހީތެރިކަމ ިއ،ާާ ފަރ ތްތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ ެއއިންޖީނުެގތަކަކީާ މިފ ހަަގކުރެވެނީ،ާ

ވަރަށް ރަްއޔިތުންެގވެސްާ އަދިާ އެހީތެރިކަމ ިއާ ޙިއްސ އެްއާާސަރުކ ރުެގާ ބޮޑުާ

އެކުލެވިެގންާހިންޭގާއިންޖީނުެގތައްކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާމިއިންޖީނުެގތަކަށްާާ

 1705ލިބިފައިވ ާޖަނަރޭޓަރުތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާޖަނަރޭޓަރުތަްއާާ

ހުރިާ މިހ ރުާ ޖަނަރޭޓަރުތައްާ މިާ ނެތް.ާ ވަޞީލަތްތަކެއްާ ސިންކްރަނައިޒްކުރެވޭނެާ

އެެއއްޗެހިާާއެބޭފު މިކެޕޭސިޓީަގއިާ ބަލ އިރުަގިއ،ާ ކެޕޭސިޓީއަށްާ ލިބިފައިވ ާ ޅުންނަށްާ

ކުރަންވެސްާާ މިކަންާ ނުދީާ ދައުލަތުންާސަބްސިޑީެއއްާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ އޮޕަރޭޓްކުރަންާ

މިދެންނެވިާ ކުރިންާ ދެންާ މިތިބީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ކަހަލަާ ދަތިާ ވަރަށްާ

މަރ މ ތުކުރުމު ނޮޅިވަރަމްެގާާޖަނަރޭޓަރުތައްާ ހަމައެކަނިާ ވަރަށްބޮޑު.ާ މައްސަލަާ  1710ެގާ

ވޭތުވެދިޔަާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލ ލިކަމުަގިއވިޔަސްާ އެކަނިާ ޖަނަރޭޓަރުާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންުގޅޭހެންާ ދަރިއެއްާ ބަލިާ ހަމަާ ދުވަހުެގތެރޭަގއިާ ދެމަހެއްހ ާ

ގާމޯޓަރުާބަދަލުކޮށްާާނޮޅިވަރަމްެގާޖަނަރޭޓަރުެގާމަްއސަލަތައްާމިދިމ ވަނީ.ާސްޓ ޓިން

މަރަމ ތުކުރަންޖެހިފައިމިވަނީ.ާ މިާ އަބަދުވެސްާ މަްއސަލަތައްޖެހި،ާ ޑައިނަމޯެގާ

ރައްޔިތުންާާ ެއރަށްރަށުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަދޭ.ާ ަވުގތުތައްާ ވަރަށްިގނަާ  1715ކަރަންޓްނެތިާ

މިާ އެދެމުންދިޔައީާ ގ ތުަގއިެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ
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މި ނެޭގނޭޮގތެްއާާޖަނަރޭޓަރުތައް،ާ ސެންޓަރުތަކަށްާ ޔުޓިލިޓީޒްާ އިންޖީނުެގތައްާ

އަޅުަގނޑުާާ މިއުޅޭނީ،ާ ބޭނުންެވެގންާ ރައްޔިތުންާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ހޯދައިދޭށޭ.ާ

ކަރަންޓްާާ އެްއއިރުާ ދެއިރުންާ ނުނިވި،ާ ޖަނަރޭޓަރުތައްާ ޤަބޫލުކުރެވިފަިއވ ޮގތުަގއިާ

ލިބޭނެކަ ކަރަންޓްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހިސ ބުަގނޑުެގާ ވަޞީލަތްތަކެްއާާނުޮގސް،ާ  1720ހަލަާ

ގ އިމުވުން. ފެނ އިާނަރުދަމ ެގާވަޞީލަތްތަކެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާާގ އިުމވުން.ާ

މައްސަލައަކީ،ާާ ެއންމެބޮޑުާ ދިމ ވެފައިވ ާ ދ އިރ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުވެސްާ

މިދެންނެވިާފެނ އިާނަރުދަމ ެގާމައްސަލައޭާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއ ބ ދީާބޮޑެތިާާ

ށްރަށުަގއިާނެތްާމިފަދަާަވޞީލަތްތަކެއްާގ އިުމކުރެވިފައެްއ.ާދެންާއަދިހަމަާއެހެންާރަ

ެގންޮގސްާާ މީހުންާ އ ާ އ ބ ދުކުރެވިާ ެގތައްާ އ ބ ދުކުރެވޭާ އަލަށްާ  1725ނޮޅިވަރަމްފަރުަގިއާ

ނިޒ މެއްާ ނަރުދަމ ެގާ ބަލ ލ އިރުަގިއވެސްާ އިތުރުވ ންާ އ ބ ދީާ އެތަނުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މަސައްކަތްކުރަމުންާގ އިމުނުކުރެިވެގންާ ފަރ ތްތަކެއްެގާ ކަމ ބެހޭާ

މިކަންތައްތަްއާާ ގ ިއމުވެެގންާ މިާޔުޓިލިޓީޒްާސެންޓަރުތައްާ އެހެންވީމ ،ާ މިެގންދަނީ.ާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ފޯރުވައިދިނުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވީހ ައވަހަކަށްާ

ާާ ދ އިރ ެގ ހިމެނޭާ ައޅުަގނޑުާ އ5ާާެއެދޭކަމެކޭ.ާ ރަށެްއަގިއާާރަށުެގތެރެއިންާ  1730ްއވެސްާ

ބޯފެންާ ސ ފުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ގ ިއމުވެފައެއްނެތްާ ރަނަގޅަށްާ ނަރުދަމ އެއްާ

ދެމަހެއްެގތެރޭަގިއާާ ވޭތުވެދިޔަާ އެހެންވީމ ،ާ ވަރަށްމަދު.ާ ވަޞީލަތްތައްާ ލިބޭނެާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ެގާބަެއއްާރަށްރަށަށްާފެންާހުސްެވެގން،ާބޯފެންާހުސްެވެގންާ

ފެ މިހުރިހާ މ ލެއިންާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސް.ާ އެބަހުރިާ ސަޕްލައިކުރަންޖެހިފައިާ ންާ

އުޅެމުންދ އިރުަގއިާ މިއުޅެމުންދަނީ.ާ ރައްޔިތުންާ މިޙ ލުަގިއާ  1735ކަންތައްތަކެއްެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިަވުގތުާމިހޯދައިދެނީާކޮންމެވެސްކަހަލަާއޮޕްޝަންއެއް.ާސަރުކ ރުންާާ

މިާ ގ އިމުކޮށްފައިާ ސެންޓަރުތަކެްއާ ފުރުޞަތެއް،ާޔުޓިލިޓީާ ދެނީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސްާއެބަބުނޭާކަނޑައެޅިެގންާކަރަންޓ އިާނަރުދަމ އ އި،ާބޯފެނ ިއާާ

މިދެނާީާ އެފުރުޞަތުާ އެހެންވީމ ،ާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ ހޯދައިދޭންޖެހޭނެއޭާ މިއެއްޗެހިާ

މިންވަރ އި،ާާ އޮތްާ ޙ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ ދުނިޔޭެގާ މިވަުގތުާ  1740އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ

ކަންތައްތައްާމިހުރިހ ކަމަ މިދެންނެވިާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަށްވެސްާ

މިންވަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާއަޅ ނުލައިާދޫކޮށްލެވިއްޖިްއޔ ާއެއަށްާސަބްސިޑީާދޭންޖެހޭާ

މ ބޮޑުވެެގންދޭާއެްއކަލަާރައްޔިތުންނަށްާމިވަުގތުާހުރިާޖަނަރޭޓަރުތަކަށްާބަލ ލ އިރު.ާ
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ރ  މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަހުރިާާދެންާ ކަންކޮޅުތަކުަގއިާ ތަފ ތުާ އްޖޭެގާ

 1745ޖަނަރޭޓަރުާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުލިބިފައިވ ޮގތުަގއި.ާމިއ185ާާާާީބޭނުންނުކުރެވިހުރިާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އުޅުނީމ ާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަސްކޮޅުާ ވޭތުވެދިޔަާ މިކަންތަކުެގތެރޭަގއިާ

ވަރަށް ޖަނަރޭޓަރުތަކަކީާ މިދެންނެވިާ ލިބިފައިހުރީ.ާ ާމިމަޢުލޫމ ތުާ ކުދިކުދިާާާ

ކުޑަާާ ޑައިނަޯމެގާ ނުވަތަާ މައްސަލަެއއްާ ސުއިޗެްއެގާ އޭެގާ މައްސަލަތަކެއްހުރި،ާ

މިހުރިހ ާާ އެހެންނަމަވެސްާ ޖަނަރޭޓަރުތަކެއް.ާ ހުރިާ މިކަހަލަޮގތަކަށްާ މައްސަލަެއއް،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއޗެއްާ މިހުރިހ ާ ބޭނުންކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1750އެްއޗެއްާ

މ ލެެގނެސާްާޕޫލްކުރެވިއްޖިއްޔ  އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެއްޗެއްާ މިހުރިހ ާ ާ.

ބެކަޕްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޕޫލްކުރެވުނީމ ާ މިެއއްޗެހިާ މަރ މ ތުކުރެވިެގންާ

ެއާާ ހަލ ކުެވެގންާ ޖަނަރޭޓަރެއްާ ރަށެއްެގާ އޭރުންާ ގ އިމުކުރެވޭނެ.ާ ސިސްޓަމްއެއްާ

މި ހަލ ކުވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ަގޑީަގިއާ ނިވޭާ ހިރަާޖަނަރޭޓަރެއްާ

ާާ 150ާާާާގ ތްަގނޑަކަށް ޯވޓ އި، ޖަނަރޭޓަރުތަކެްއެގ300ާާާާކިލޯާ ދެމެދުެގާ  1755ކިލޯވޯޓ ާ

ާާ މިޮގތުން މިދަންނަަވނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.185ާާާވ ހަކަާ ރ އްޖޭަގއިާ ޖަނަރޭޓަރުާ

ޑިޒ ސްޓަރާާ ވަކިާ ެގނެއްސަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއޗެހިތަްއާ މިދެންނެވިާ

އަޅުަގނ ދަށުންނަމަވެސްާ އޭރުންާާމެނޭޖްމެންޓްެގާ ބެލެހެއްޓޭކަމަށްވަންޏ ާ ޑުމެންނަށްާ

މައްސަލަެއއްާާ ހަލ ކުެވެގންާ މައްސަލަ،ާ ޖަނަރޭޓަރެއްެގާ ރަށެއްެގާ ހަމަާ މ ދަމ ވެސްާ

ޙައްލުކުރެވޭނެ.ާާ މިކަންކަންާ ޕޫލްކުރެވިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1760ދިމ ވ އިރަށްާ

ތުަގިއާމިހިރަާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާބެކަޕްާޖަނަރޭޓަރެއްޮގ

ސިފައިންޭގަގއިާާ ދަށުަގިއާ ބެލުުމެގާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ ނޭޝަނަލްާ އެްއޗެއްސަކީާ

ކުޅުދުއްފުށީަގިއާ އަްއސަވ ނެާ ތިބޭފުޅުންވެސްާ ޖަނަރޭޓަރުތައް.ާ މިހިރަާ

ޖަނަރޭޓަރެއްވަނީާ މިފަދަާ ސަބަބުންާ ހަލ ކުވުމުެގާ ޖަނަރޭޓަރުާ ދ ދިމިދ ކަށްދުވަހުާ

 1765ެއހެންނަމަވެސްާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާއ ބ ދީކަހަލަާާާކުޅުދުއްފުށްޓަށްާފޮނުވިފައި.

ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއހެންވީމ ،ާ ކޮށްދޭނީ.ާ މިކަންާ ތަންތަނަށްާ ހިމެނޭާ އ ބ ދީާ ކުދިކުދިާ

ރައީސް،ާކުދިކުދިާއ ބ ދީާހިެމނޭާތަންތަނަށްާމިކަންާނުކޮށްދެވޭާސަބަބަކީ،ާކުރިންާާ

ަގނޑުމެންނަށްާމިހިރީާވަރަށްބޮޑެތިާމިދެންނެވިާބެކަޕްާޖަނަރޭޓަރުތަކެްއެގޮގތުަގއިާއަޅުާ

ކަރަންޓްެގާާ މިދެންނެވިާ ރައީސަކީވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޖަނަރޭޓަރުތަކެއް.ާ

ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅެއްވީމަާ ހުރިާ އުޅުްއވ ފައިާ  1770ދ އިރ ތަކުެގތެރޭަގއިާ
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އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމިޖަނަރޭޓަރުތައްާއޮޕަރޭޓްކުރ ޮގތ އިާމިކަންކަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ތަކުރ ރުކޮށްވެސްާާއަޅުަގ ހަމަާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާ ނޑުެވސްާ

ކިލ150ާާާޯމަސައްކަތްކުރަމުންމިެގންދަނީާނޮޅިވަރަމްއަށްވެސްާއަދިާކުމުންދޫއަށްވެސްާާ

ެއކަމުަގއިާދިމ ވެފައިހުރިާާ ވޯޓަރުެގާއ ާޖަނަރޭޓަރެއްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި.ާއެކަމަކުާ

ޔުޓިލިޓީ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ މިއީާާދަތިތަކެއްެވސްާ އައުންާ ސެންޓަރުތައްާ  1775ޒްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެކަމެކޭ.ާ ލިބުންާ ކަރަންޓްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މިކުންފުނިތަކަށްާބައިވެރިވ ންާއެދޭާފަރ ތްތަކަށްާކޮންމެވެސްކަހަލަާއަެގއްާދައްކަވަންާ

ސަރުކ ރުންާ އޭެގބަދަލުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހިވަޑައިަގންނަވ .ާ އެބަާ

ނެއޭާއެދ އިރ ތަކަށްާކަރަންޓްެގާޚިދުމަތްާއެކަށީެގންވ ާފެންވަރެްއަގިއާާޔަޤީންކޮށްދެްއވ 

ހަލ ކުވެފައި.ާާ މިވަނީާ ކޮމްޕިއުޓަރުތަްއާ ރައްޔިތުންެގާ މިއަދުވެސްާ  1780ލިބެމުންދ ނެކަން.ާ

ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ ހަލ ކުވެފަިއ.ާ މިވަނީާ ުމދ ތައްާ އިލެކްޓްރޯނިކްާ އަުގބޮޑުާ

ހުންނަވަރުާރެިގއުލޭޓެްއނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާާކަރަންޓްދ ތީވެާކަރަންޓްާދޫކުރެވިފައި

ޢިްއޒަތްތެރިާ ރަށްރަށުަގިއ،ާ ބައެްއާ އެބަހުރި.ާ ކަންތަްއތައްާ ވަރަށްިގނަާ މިކަހަލަާ

ކޭބަލްާާ ރަށްރަށުަގއިާ ބައެއްާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

އެ ޕަވަރާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ބިންާއެޅިފަެއއްނެތް.ާ ލޫޒްވޭާ  1785ބަާ

ޔުޓިލިޓީޒްާާ ޙައްލުކުރެވޭނީާ ކަންތައްތައްާ ިމކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ މައްޗަށް.ާ

ެއއްބ ރުލުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގސްެގން.ާ ކުންފުނިތަކުެގތެރެއަށްާ

ިގނަާ ޢިމ ރ ތްކުރެވިފަިއވ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ލިބިެގންނޭ،ާ މިކަމުަގއިާ

މަ ސްކޫލްާ އުފެދުނީާާތަންތަން،ާ އެއްޗެއްާ މިހުރިހ ާ ފ ލަންތަކ ިއ،ާ ދަރުސ ތަކ އިާ

 1790ާރައްޔިތުންެގާވޮލަންޓަރީޮގތުން...

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

އަޅުަގނޑުާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެންެވސްާ މަސައްކަތުންނޭ.ާ ކުރިާ ވޮލަންޓިއަރުންެގޮގތުަގއިާ ާމެންެގާާއެާ

ބޭނުންވ ނެއޭ.ާާާަނޝީދުާމުޙަްނމަދުާ ބަިއވެރިވުންާއަޅުަގނޑުމެންާ ތަރައްޤީކުރުުމަގއިާރަްއޔިތުންެގާ  1795ާރ އްޖެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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މިއަރުވަނީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިޒ މ ބެހޭާ ރަޝީދަށް.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ

 1800ާނުކުތ އެްއ،ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހިތަދޫާމެދު ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާބޭނުންވަނީ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރީެގާާާރަޝީދުާާާމުޙަްނމަދު ގދ.ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ ހިނަގމުންދ ކަމަކ ބެހޭޮގތުން.ާ މިވަުގތުާ  1805ާމިމަޖިލީހުެގާ

އިންޖިނިއަރިންގއަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަމީރާ  ހަލ ކުވެެގންާ ބޯޑުާ ޕެނަލްާ އިންޖީނުޭގާ ރައްޔިތުންެގާ

ާރައްޔިތުންެގ..ާ.
ާ

ާ

މެންބަރުާނިޒ މ ބެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލައެއްނުަގންނަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާ  1810ހޭާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ެއދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންދެއްވުންާ

އަޙްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަނަދޫާ

ާާޠ ރިޤްާ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދު

ާ

 1815ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމަނަދޫާާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ެއއީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޠ ރިޤްާާާމުޙަްނމަދު މިޤަރ ރުަގއިާކަނޑަެއޅިެގންާކަނޑައެޅިެގންާދޮުގާމައުލޫމ ތުާހުރުމ ާުގޅިެގންާ

ޤަބޫ ހުށަހަޅ ާާއަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިފަދަާ ާ ޮގތުަގއިާ ލުކުރ ާ

ކަނޑައެޅިެގންާާ އެބަޮއވޭާ މީަގއިާ މައުލޫމ ތު.ާ ތެދުާ ހުންނަންޖެހޭނީާ  1820ޤަރަރެއްަގއިާ

ވ ހައ ިއާާ މަޙްރޫމްކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ ޙައްޤުތަކަކުންާ ލިބެންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަތުން. އެމީހުންެގާ މުދ ާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާހަމައެހެންމެާ މ ނަކުރެވެނީާ މިިއންާ ާ.

އެހެންވީމ ާރައްޔިތުންެގާާ ޮގތަކަށް.ާ ަގންނަކަހަލާ ފޭރިާ ދަމ ަގންނަާ އެމީހުންާއަތުންާ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ އިާ މިއީާ ނުދީާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ބަހެއްާ އެްއވެސްާ

ނިސްބަތްވ ާާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަގައިމުންެވސްާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ  1825ނުކުތ އެްއކަމަށްާ
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ވޯޓުާާދ އި ވ ހަކަދެއްކިާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ ރަށްރަށުަގިއާ ިގނަާ ރ ެގާ

ާނެިގެގން..ާާ

ާ

ާ

ނުކުތ އެއްކަމަކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ ނެތް.ާ ބަލައިަގނެވޭކަށްާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ  1830ނިޒ މ ބެހޭާ

ވ ހަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ކުރިއަށްާާބަލައެއްނުަގންނަން.ާ ކަފުޅުާ

ާެގންދެވުންާއެދެންާ.

ާ

ސަލީމާްާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 1835ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމިޤަރ ރ ބެހޭޮގތުންާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ފ އިތުެވެގންމިދިޔަާާމިޤަރ ރު ދޮުގ.ާ ބުހުތ ނުާ ރޯާ ހަމަާ އަހަރ30ާާާާުަގިއވަނީާ

އަނދިރީަގިއާާ ކަނުާ ނުލިބިެގންާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓްެގާ ނުލިބިެގން،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މިޚިދުމަތްނުދެވާިާ އެސަރުކ ރަށްާ އުޅެމުންދިޔަ.ާ ޙ ލެްއަގއިާ އެތައްާ ރައްޔިތުންާ

ދިޔައީާކަރަންޓްެގާޚިދުމަތްދޭށޭ.ާރައްޔިތުންާއޭރުާއ ދޭސްކޮށްާރޮއެާދަންނަވަމުންެގން

އާ  މިާ ނުކުރެވިާ މިކަންާ ކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ މިކަންާ އަނދިރީަގއޭ.ާ މިތިބީާ  1840ތިމަންނ މެންާ

އައިސްާާ ވައުދެްއވަމުންާ އެތަްއާ ރޫޙަކ އެއްކޮށްާ އ ާ އަިއސްާ ބަދަލުވެެގންާ ސަރުކ ރުާ

އިންާ ހ،ށާ ހުރަސްއެޅުމަށްާ މިކަމަށްާ ފަށައިަގތުމުންާ މިއަދުާ މިޚިދުމަތްދޭންާ

ެގނެސްާާފަ ލިޔެެގންާ މ އްދ ތަކެްއާ ހުސްކޮށްާ ހ،ށ،ނ،ރ،ބ،ޅާ ށައިެގންޮގސްާ

ރޯާ ނެތި.ާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ބަހެއްާ ރައްޔިތެއްެގާ ހުށަހަޅ ފައިމިވަނީާ މިތަނަށްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޤަރ ރެއްކަންާ ދޮުގާ  1845ބުހުތ ނުާ

ބަހެއް ރަްއޔިތެްއެގާ ެއއްވެސްާ މިކަމ ާމިޤަރ ރުަގއިާ މިޤަރ ރުަގއިާ އަދިާ ނެތް.ާ

އިންކ ރުކުރަނީާިމވެނިާރަށެކޭެވސްާބުނެވިފަކައެއްނެތް.ާިމއީާރަށްތަކެއްެގާރަްއޔިތުންާ

މަސަްއކަތަށްާާ ކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ސަލ މަތްކުރުމަށްާ އަނދިރިންާ ކަނުާ

.ޕީެގާާހުރަސްއެޅުމަށ ާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުންކުރުމަށްާމިާމަޖިލީހުެގާތިއްބަވ ާޑީ.އ ރް

ނ ޖ ިއޒުާާ އައިާ ލިބެމުންާ ކުރީެގާ އެބޭފުޅުންެގާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ ހަމަާ  1850މެންބަރުންާ

ސަރުކ ރުާ ޖެއްސުންކޮށްާ ސަރުކ ރަށްާ މަުގފަހިކޮށްާ މިކަންތައްތަކަށްާ ފައިދ ތަކ ާ

ކުރ ާާ ޖެއްސުމަށްާ ސަރުކ ރ ާ ރައްޔިތުންނ ާ މަޤްޞަދުަގިއާ ވައްޓ ލުުމެގާ
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ޢި ހެކި.ާ ެއްއާ ޤަރ ރުންާނޮހޮރުއްޕ ނުެގތެރެއިންާ މިާ ރައީސް،ާ އްޒަތްތެރިާ

ލޮބުވެތިާރައްޔިތުންެގާާ ދިރިއުޅޭާ މިާޤައުމުަގއިާ މިކުރެވޭާކަމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 1855ާޙ ލަތަށްާނުބެލިާއަދިާރައްޔިތުންނަށް.

ާ

އަޙްމަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާލޫފްާ.މަޙް

ާ

 1860ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާދިެވހިާރައްޔިތުންެގާޕ ޓީެގާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާމެންބަރުންނެއްާމިާސަރުކ ރުާވައްޓ ލ ކަށްާނޫޅެންާއިނޭގތޯ.ާާާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާ1865 

ދ އިރ ެގާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް ހޯރަފުށީާ ނުަގންނަން.ާ ބަލައެއްާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާނިޒ މ ބެހޭާ

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޑި.އ ރް.ޕީއަށްާނިސްބަތްވ ާއެްއވެސްާމެންބަރެްއާާާފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާހޯރަ

 1870ަގިއަގިއާމިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތަކަށްާޙައްޤެއްާހޯދައިދިނުމުެގާހިތްވަރ ާއަދިާއުފެދިފަިއވ ާާާޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރަ

މާިާ އެހެންމެާ ހަމަާ ނުހުންނ ނެ.ާ ޤ ބިލުކަމެއްާ ހިތްވަރ ާ ަވއްޓ ލުމުެގާ ސަރުކ ރެއްާ

ާޤަރ ރަށްާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދަްއކ އިރުާ.

ާ

ާހޭާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ނިޒ މ ބެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1875 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ޒ ތީާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މެންބަރުންެގާ ކަންކަމުަގއިާ މިފަދަާ އަދިާ ވޯޓުދިނުމ ާ މަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންެގާ
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އަޅުާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަންކަމަށްާ ހިމެނޭާ ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭތީވެާމަޞްލަޙަތުާ ަގވ އިދުަގިއާ ަގނޑުމެންާ

މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ ބައިވެރިެވވޭނެތޯާ މެންބަރަށްާ މިާ ވޯޓުދިނުމުަގއިާ  1880މިއަށްާ

ާާ ބައްޕައ  މެންބަރުންެގާ މެންބަރ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިާ ބޭފުޅުންެގ2ާާާލިބިފައިވ ޮގތުންާ

އެކަމ  އެހެންވީމަ،ާ ރަށެއްަގއި.ާ ހިނަގމުންދޭާ ުގޅުންހުރެދ ނެ.ާާާއިންޖީނުެގެއއްާ

ރައީސަށްާާ ސަމ ލުވެލަްއވަންާ މިކަމަށްާ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ވޯޓަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1885 

ާ

މަޖިލީހުގާެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުަގންނަން.ާ ބަލައެއްާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާ ނިޒ މީާ އ ދެ،ާ

ިމްއލަާމަޞްލަޙަތުެގާކަންތައްތައްާެގންދަންވީާޮގތްާއޮތީާާަގވ އިދުަގއިާއެބޭފުޅެއްެގާއަ

ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ބަޔ ންކުރެވިފައި.ާ

 1890ާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ދެއްވ ނެކަާ ވަުގތުކޮޅުާ ެގއްލިެގންދ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ާމަށްާރައީސް.ާ

އިންޞ ފުެވރިކަމ އެްއކޮށް.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރަޝީދު ާއުންމީދުކުރަންާ ޔުޓިލިޓީާާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އިންޖީނުެގތައްާ ދެމުންދ ާ އަދިާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓުެގާ ރަށްތަކުެގާ ކުންފުކުތަކުންާ

ރައްޔިތުންާާ އެާ އިންޞ ފުވެރިޮގތެއްަގއި.ާ ވަރަށްާ ނަަގނީާ ކުންފުނިތަކަށްާ  1895ޔުޓިލިޓީާ

އަދި،ާާއަ ޮގތަކީ.ާ ކުރ ާ މިކަންާ މިއީާ އެދުނީމ .ާ ކުންފުނިތަކުަގއިާ އެާ މިއްލައަށްާ

ފެށިކަމުގައިިވޔަސްާާ މިވަުގތުާ މިކަންކުރަންާ ބުނޭާ ކުންފުނިތަކުންާ ޔުޓިލިޓީާ އެދިަވއިާ

އެއީާމިަވުގތުާއެާރަށްތަކުންާއެދެނީާއެާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާމިންވަރަށްާކަރަންޓާްާ

ނެާފަރ ތްތަކެއްާނެތުމުން.ާއަދި،ާއޭެގފަހުންާޔުޓިލިޓީާނުލިބުމ ާޙަވ ލުވެެގންާހިންގ 

ޙިއްޞ ވ ާ ރައްޔިތުންެގާ ރަށްތަކެއްެގާ އެާ ތިޔަބައިމީހުންާ ބުނޭާ  1900ކުންފުނިތަކުންާ

ަވޒަންކޮށްާާ ައުގާ މިންވަރުާ ދެމުންދ ާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓްެގާ ރަށެްއަގއިާ އެާ މިންވަރުާ

އްޞ އެއްާއޮންނ ނެއޭ.ާިމީއާކުންފުނިާހިނަގިއަގތުމުންާކުންފުނީަގއިާރައްޔިތުންެގާޙި

ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާާ މިއީާ ހުށަހަޅައިާ ޤަރ ރެއްާ އޮޅޭޮގތަށްާ ޙަޤީޤަތްާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ

މިރ އްޖޭެގާތ ރީޚްަގއިާމިރ އްޖޭެގތެރެއިންާފެންނަާއ ާމަންޒަރުކަތެއްކޫން.ާމިރ އްޖޭެގާާ

ދި މ ޒީވެާ ވަނީާ ކުލުނުވެރިކަންާ އޯގ ވެރިކަމ ާ ޙަމްދަރުދީއ ާ ހިތުންާ  1905ޔަާާރައްޔިތުންެގާ
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30ާާާާ އެ އެހެންވީމަ،ާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ ޮގސްފައި.ާ ހިފަިއެގންާ ދަމުންާ 30ާާއަހަރުާ

ކިޔ ާާ ޑީ.އ ރް.ޕީއޭާ ެއްއވެާ ތަނަކަށްާ ެއއްާ ބަޔަކުާ ައއިާ އުފެދިެގންާ އަހަރުެގތެރެއިންާ

ޖަމ ޢަތެއްާއުފައްދައިާރައްޔިތުންނަށްާލިބެމުންާއަންނަާކުރިމަަގށްާމިކަހަލަާރަނަގޅުާ

ހުރަސް މިއަދުާކަންތައްތަކަށްާ ނަތީޖ ާ ހިތްވަރުެގާ ކުރ ާ ފޫަގޅ ލަިއެގންާ އެޅުމަށްާ

 1910ޤަރ ރެއްެގާސިފަިއަގިއާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާމިދަނީ.ާމިކަމަށްާމިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުާ ދެރަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކޮށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތްތެރިާމަޖިލީހުެގާތިާޢިްއޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާއެދެންާމިާޢިއްޒަ

އެހެނިހެނާްާ އަދިާ މޯލްޑިވްސްއަށ ާ ޓީވީާ ކުރިންާ ހޮވުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މެންބަރުންާ

ެއއްޗިހިާާ ރެކޯޑިންއ ާ ވ ހަކަފުޅުތަކުެގާ ދެއްކެވިާ ތިބޭފުޅުންާ އިންޓަިވއުތަކުަގޔ ާ ޓީވީާ

 1915ބަރުންެގާޮގތުަގޔ ާާއެބަހުއްޓޭ.ާމިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންާޙިމ ޔަތްކުރުމަށ ާމިނިވަންާމެން

ދެއްކިާާ ކިޔަިއެގންާ ޙައްޤުަގއޭާ ރަްއޔިތުންެގާ މަސައްކަތްކުރ ނީާ ތިމަންނ މެންާ އަދިާ

ވ ހަކަތަކަށްާފުންކޮށްާނަޒަރުހިންގ ާެއއަށްާތަބ ވެާއަދިާތިޔަާލޮބުވެތިާމެންބަރުންާމިާ

ާާ މ ތް ެއްއޮގތަށްާ ހުަވޔ ާ ކުރެއްވިާ ކުރިންާ ޢައްޔަންވުމުެގާ ާމަޖިލީހަށްާ ށްާهللا

ބަޔަކަށްާބިރެވެތިވެާ ަމސައްކަތްކުރ ާ ވަކ ލ ތުކުރ ާ ޙައްޤުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ތިބެާ ާ

ރައީސް.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަމ ތޯއޭ.ާ މެންބަރުންާ  1920ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާ

އަރުވ ނެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަުގތުާ މެންބަރަކަށްާ އިތުރުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ނެތުމ  ޖަލްސ ާވަުގތުާ މިާ ަގސްތުކުރަނީާ މިހ ހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްކޮށްާ

ާާ ޖަލްސ  ފުރުޞަތުއަރުވ ނ1ާާާީމެދުކަނޑ ލަން.ާ ފުރަތަމަާ ފެށުމަށްފަހުާ ޖަހ އިރުާ

އިބްރ ހީމަށް.ާާ ރަޝީދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1925އިސްދޫާ

ާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލަނީ.

ާ

 ]ށ13:00ާްނ12:00ާާާްާހުސްވަުގތުކޮޅު[

 

އަޅުަގނޑުާާ…`ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފަށ ނަން.ާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ ާ ާ.1930 

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ

ާރަޝީދުާއިބްރ ހީމަށް.ާ

ާ
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ޢިއް…`ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ގެާ.ާ ފުނަދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޒަތްތެރިާ

 1935ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އެއްޗެްއާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަވ ލ ދީާ ޤަރ ރ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ާމެންބަރުާ

ސިޔ ސަތުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަރަންޓުދިނުމުެގާ ކުންފުންޏަކުންާ ޔުޓިލިޓީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ނޑަށްާވަރަށްާފެންނަކަމެއްާެއއީާރަށްރަށުެގާރަްއޔިތުންނ ާހ މަކުރުމުެގކުރިންާއަޅުަގ

ބެއްލެވުމަށްފަހުާ ބޭނުންފުޅުވ ކަެމްއތޯާ އެބޭފުޅުންާ ެއއީާ މަޝްވަރ ކޮށްލަްއވ ާ

މިދަންނަވަނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ އެޚިދުމަތްދިނުން.ާ ފަރ ތްތަކަށްާ  1940ބޭނުންފުޅުވ ާ

ފުރިހަމަކޮށްާ ވަރަށްާ އިންޖީނުެގތަކަކީާ ރަށްރަށުެގާ ފެންވަރަށްާބައެއްާ ޒަމ ނީާ ާ

އެާާ އަދިާ ތަންތަން.ާ ހިނަގމުންދ ާ ސިސްޓަމެޓިކްކޮށްާ ވަރަށްާ ހެދިފައިވ ާ

ލިބެމުންދ ާާ ފައިދ ތަކެއްާ ނަފ ެއއް،ާ ރަނަގޅުާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިންޖީނުެގތަކުންާ

ާތަންތަންކަމަށްވ ތީވެ..ާ.

ާ1945 

ާތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގާާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1950ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކަންތައްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް މަޝްވަރ ނުކޮށްާ ރައްޔިތުންނ ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ކުރައްވ ާާތަކުރ ރުކޮށްާ ތައްާ

ވޯޓުާާ ރައްޔިތުންެގާ މަޝްވަރ ކޮށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ

ވ ހަކަދެއްކުަމކީާ މިޮގތަށްާ ކޮށްފައިއޮތްކަމެްއަގިއާ ނަަގިއެގންާ އެރަށްރަށުަގއިާ

ކޮށްެގންވ ނެކަެމއްނޫން.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

 1955 ޒ މީާމަްއސަލައެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާއެހެންވީމ ،ާމިއީާނި

 

ާ

ނިޒަމީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައްދުދިނުމަކީާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދައްކަވ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ކޮންމެާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެވޭނެކަމެއްނޫން.ާ ދަށުންާ ނުކުތ ެގާ

މެންބަރަކަ ޤަބޫލުކުރައްވ ޮގތަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަކުާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ  1960ށްވެސްާ

ަގވ އިދުަގިއވ ާ މަޖިލީހުެގާ އޮވޭާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ފުރުޞަތުާ ދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ
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ޮގތުެގމަތީން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެންާނިޒ މީާނުކުތ ާެއޮގތަށްާ

ޢިްއޒަތް ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ ވ ހަކަފުޅުާާނުނެންގެވުމަށް.ާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ާކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާ.

ާ1965 

ކަންތައްތަްއާާާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ލިބޭާ އ މްދަނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާއެހެންވީމ ،ާ

ބައެްއާާާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމް މިދެންނެވިހެންާ އިންޖީނުެގތަކަކީާ ެއހެންވީމ ،ާ މަދު.ާ ވަރަށްާ ާޙަޤީޤަތުަގއިާ

އެކަމުންާާާާާދެއްކެުވން:ވ ހަކަ ފައިދ އެއްާ ރަނަގޅުާ ޢ ންމުކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށްރަށުެގާ

ކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާ ރުހުމ ެއއްކޮށްާ އިޒުނައ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ލިބެމުންދ ކަމަށްވ ތީވެާ

އަޅުަގނޑުާާ ފެންނަކަމެކޭ.ާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ އެއީާ  1970އެކަންތައްތައްކުރުމަކީާ

ާއެއްެވސްާފަރ ތަކަށްާބުރަާބަހެއްާނުވަތަާކުޑައިމީސްާބަހެްއާާމިހެންާމިދަންނަވަނީކީ

މަޝްވަރ ާާ ހަމަާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުަގިއާ ހަމަާ ނިޔަތެްއަގެއއްނޫން.ާ ރައްދުކުރުމުެގާ

ައޅުަގނޑުެގާާ އެނިގފައިވ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރުުމން.ާ ކަންތައްތައްާ އުސޫލުންާ

ކިބައަކު ރައްޔިތުންެގާ ތިރަށްރަށުެގާ އެްއޗެްއަގިއާާޒޯންަގއިާ ައހައިެގންާ ންާ

ބ އްަވިއެގނެއްނޫންާާ މަޖިލިސްާ މަޝްވަރ ާ ނުވަތަާ  1975ސޮއިކުރައްަވިއެގންާ

އެނިގހުރެާ ރަނަގޅަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެކަންކުރައްވ ފައިވަނީކީެއއް.ާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ކިބަިއންާ އެމެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ މިދެންނެވީ.ާ

ހަ އެދިާ ޝުކުރިއްޔ ާާމަޢ ފަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިދެންނެވީ.ާ ތެދުވެރިކަމ އެްއކޮށްާ މަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ1980 

މަޖިލީހަށްާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ޢިާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ ދ އިރ ެގާ ށ.ފުނަދޫާ ޤަރ ރުާ މިވ ާ މިއަދުާ ޢަލާީާހުށަހެޅިފައިާ މެންބަރުާ ާއްޒަތްތެރިާ

އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީާ ސަލީމްާ

އަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއެއީާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާާ

އަތޮޅުތަކުާ މިދަނީާ ދިރިއުޅެމުންާ ބަޔަކުާ އަދަދެއްެގާ ރަށްތަކުެގާާިގނަާ  1985ެގާ

އޮތްާާ ޤައުމެްއެގޮގތުަގއިާ ޖަޒީރ ާ ވަކިަވކިންާ ފަދައިންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ދިރިއުޅުްއވަމުނ194ާާާްމިދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އެބަާ ދިވެހިންާ ރަށުަގއިާ ރަށެއްހ ާ

އަދިާ ނަރުދަމ އ އިާ ޚިދުމަތ ،ާ ކަރަންޓުެގާ ބޯފެނ ،ާ އެމީހުންނަށްާ އެބަެގންދަވ .ާ
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ކަންތަ އެހެންާ އޮތްާާމިނޫންވެސްާ ުއންމީދުތަކެއްަގއިާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ްއތަކުަގއިާ

ކުއްލިޮގތަކަށްާާ ޒަމ ނެއްަގއިާ އޮތްާ ފޯވެފައިާ އުންީމދުތަކުންާ މިފަދަާ  1990ޒަމ ނެއްަގއި،ާ

ކުޑާަާ ނޭވ ލ ހ ާ ހަމަާ ތަކެއްޗަކީާ މިފަދަާ މިދަނީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދައްކަ ސަރުކ ރުންާ އ ާ ލިބިދ ނެކަމަށްާ ތެރޭަގއިާ މުންެގންދިޔަާާހިނދުކޮޅެއްެގާ

ޚިދުމަތެއްެގޮގތުަގިއާާ ކުންފުންޏަކުންދޭނެާ ވިޔަފ ރިާ ތެރެއަށްާ އުންމީދުތަކެްއެގާ

ކުންފުނިތަކެއްާާ ޔުޓިލިޓީސްާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ދިޔައީ.ާ ފެނިެގންާ

 1995ނަމުަގއިާއުފެދިފައިވ ާކުންފުނިާރ އްޖޭެގާއެކިާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާހުރިާރަށްތަކުަގިއާާ

ވެތިާރައްޔިތުންާކަރަންޓުދިނުމަށްާހޯދ ފައިވ ާޖަނަރޭޓަރުތަކ ،ާކޭބަލ ،ާާއެރަށުެގާލޮބު

ސަމ ނުތައްާ އެހެންާ މިނޫންވެސްާ އަދިާ ބޯޑ ާ ޕެނަލްާ ބޯޑ ،ާ ކަރަންޓުާ

މަސައްކަތްތަކެއްާ ނެތިާ ބަދަލެއްދިނުމެއްާ އޭެގާ ނަަގއިެގންާ އަެގއްދިނުމެއްނެތިާ

އު ކަންބޮޑުވުންާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ މަްއސަލަިއަގިއާާކުރަމުންދ ތީވެާ ފެދިފައިވ ާ

ޞަފްހ ގައި،ާާ ފުރަތަމަާ ޤަރ ރުެގާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ޤަރ ރެްއެގޮގތުން.ާ  2000ހުށަހެޅިފައިވ ާ

ރައްޔިތުންެގާނަމުަގއިާމިޮގތަށްާއުފައްދ ފަިއވ ާއިންޖީނުެގތަކ އިާއިންޖީނުެގތަކުަގިއވ ާާ

ލިބިެގންވަނީާާާާމުދަލަކީާއެރަށުެގާމުޅިާރަްއޔިތުންެގާމުދަލ އިާމުދަލުެގާމިލްކުވެރިކަން

.ާތެދެއްެމ،ާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާާ…މުޅިާރައްޔިތުންނަށްކަުމަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައިވޭާ

މިދޭތެރެއިންކޮށްފައިާ ބޭނުންާ ކަރަންޓުދިނުމަށްާ އަތޮޅުތަކުެގާ ބަޔަކުާ ިގނަާ

އަދިާ އެހީެގޮގތުަގއ އިާ ހިލޭާ ދެއްވ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ އެބޭފުޅުންާ  2005މިހިރަޮގތްތަކަކީާ

ވިޔަ ޖަމްޢިްއޔ ާއެކިއެކިާ ނަމުގައ އިާ ކޮމިޓީެގާ ރަށްކުރިއަރުވ ާ ކައިރިއަށްާ ފ ރިވެރިންާ

ޖަމ ޢަތްތަކުެގާނަމުަގއިާދަތުރުފަތުރުކޮށްެގންާވަރަށްާބުރަާަމސައްކަތުންާހޯއްދަވ ފައިާާ

ރައްޔިތުންެގާ ނަމުގައި،ާ ރައްޔިތުންެގާ ޖުމްލަާ މުޅިާ ސ މ ނުތައްާ ހުރިާ ބަހައްޓ ފައިާ

ާޖަމްޢިއްޔ ާކަރަންޓުާޭގެގާނަމުަގއިާހިނަގނުންާައީއާާކަރަންޓުޭގެގާނަމުަގއިާނުވަތަ

އ ސަރުކ ރުންާ މިާ އެސަރަޙައްދުތަކަށްާ އެއްކުރުަމށްފަހުަގއިާ ތަންތަންާ  2010މިފަދަާ

ކުންފުނިތަކުަގއިާާ ޔުޓިލިޓީސްާ ބައެއްާ ުގޅުންހުރިާ ޕްރޮވިންސްތަކ ާ ހުރިާ ހައްދަވ ފައިާ

ބަދަލުކޮށްލިއިރު މިާ ކުއްލިކަށްާ ދަށުންާ ބަލައިލަންާާާއެްގރީމެންޓެްއެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަެއއްާ އެބައޮތް.ާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ކޮޕީއެއް.ާ އެްގރީމެންޓެްއެގާ މީެގާ އެބަޖެހޭާ

ނޫނާޭާ މިޮގތަކަށްާ މިެއްގރީމެންޓްަގިއާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ނަމަވެސް، އޮތީކީ.ާ ކަރަންޓްނެުގުމެގާާާާ-3ކަންތައްތައްާ ެއްގރީމެންޓް،ާ  2015މިބ ަވުގތުެގާ
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ްގރީމެންޓަކ ބެހޭޮގތުންާއޮތްާއެްގރީމެންޓެްއެގާކޮޕީާއަޅުަގނޑުެގާއަތުަގއިާއެބައޮތް.ާާއެ

ދަށުންާާާާ-3 އެއްބަސްވުމުެގާ މިާ މިއޮންނަނީާ މިބަދަލުަގއިާ ބަދަލުދިނުން.ާ މުދަލަށްާ

އެްއވެސްާާ ފަރ ތަށްާ ހަވ ލުކުރ ާ ެއސެޓްާ އަެގއްޮގތުަގއިާ އެސެޓްތަކުަގއިާ ހަވ ލުކުރެވޭާ

ނުޖެހެއޭ މިތަނުަގއިާއަެގއްދޭކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ އިރުާ މިހެންާ އ ދެ،ާ ާ.

މެންބަރުންވެސްާާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޤަރ ރުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަވޭާ  2020ނޯޓްކޮށްލ ހިތްާ

ާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާވިދ ޅުވެދެއްވި..ާ.

ާ

ާބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 2025ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާކަނޑަެއޅިެގންާއެހެއްދެވީާދޮެގއް.ާއެާއެްގރީމެންޓްާކޮޕީެއްއާާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ލިޔެފައިާާާާއަޅުަގނޑުެގާއަތުަގިއވެސްާއެބައޮތް.ާއެްގރީމެންޓްަގއިާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ާމިއޮތީ..ާ.

ާ2030 

ާ

ދައްކަވަމުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެމންބަރަކުާ އެއްާ ދަންނަވައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާެގންދަވ ާވ ހަކަފުޅަށް..ާ.

ާ

 2035ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްެގންދެވުން(

ާ

މަސްާާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރަަމޟ ންާ ރައީސް،ާ ކަނުާޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންާ ިމޮއތީ.ާ ާކުރިއަށްާ

ާައނދިރީގައި..ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ާ

ާ2040 

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އ ދެ،ާ ނ ރުވ ނަމޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ެއޮގތަކަށްާ ރައްދުދެއްވުުމެގޮގތުންާ

ނިޒ މ  އެޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުާ ނ ރުވ ނަން.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ބެހޭާތިޮގތަކަށްާ

މިހ ރު.ާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވަންވ ނެާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށްާ ނ ރުވ ނެކަންާ ނުކުތ އެްއާ
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ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އެހެންވީމ ،ާ

 2045ާކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާދަންނަވަން.

ާ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަންތަރީސްވެއްޖެާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މެންބަރާުާާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯރަފުށީާ މިއިންނެވިާ ވ ތްފަރ ތުަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ ާއިނޭގތޯ.ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު މ ތް މިތަނުަގއިާ ބިރުނުަގންނަކަންާ އެްއެވސްވަރަކަށްާ ހައްދަވަންާ هللاާއިތުރުފުޅުާ

ހުވ ކޮށްެގން އެްގރީމެންޓްެގާާާާަގންދީާ ެގންުގޅުއްީވކީާ އޭނ ާ ދެންމެާ  2050އިންނަަވއިެގން.ާ

މިއެއްބަސްވުުމެގާާ އ ދެ،ާ ކޮޕީެއއް.ާ އެޖެންޑ ެގާ މަޖިލީހުެގާ މިއަދުެގާ ކޮޕީއެއްނޫން.ާ

ނޯޓްކުރަންވީާާ ިމތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮްއވ ާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ ދަށުންާ

ާާ މ40ާާުޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މީސްމީހުންެގާ މ އްދ ަގިއާ ނިުގޅައިަގނެވޭނެާާވަނަާ ދަލަކީާ

ކަނޑައެޅިާާ ޤ ނޫނުަގއިާ މަންފ އަކަށްޓަކައިާ ޢ ންމުވެެގންވ ާ ފަހެ،ާ ތަކެއްޗެއްނޫނޭ.ާ

ކޯޓުންކުރ ާ އެކަަމށްޓަކައިާ އަދިާ މެނުވީާ ޮގތެއްެގމަތީންާ  2055ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

ދަޢުލަތަށާްާ ރުހުންނެތިާ އެމީހެްއެގާ މުދަލެއްާ ީމހެއްެގާ ެއއްވެސްާ ޙުކުމަކުންމެނުވީާ

ކޯޓުންާާނަަގިއެގ ނަަގންވ ނީާ ދަޢުލަތަށްާ މުދަލެއްާ ީމހެއްެގާ އަދިާ ންނުވ ނެއޭ.ާ

ޞަރީޙާަާ ކަނޑައަޅ ާއަދުލުވެރިާބަދަލެްއާއެމުދަލެއްެގާވެރިފަރ ތަށްާދިނުމަށް،ާމިހާ 

އެކިޮގތްޮގތުންާާ ރަްއޔިތުންާ ލިޔެިވެގންވަނިކޮށްާ މީަގއިާ ޢިބ ރ ތުންާ ރީތިާ

ޮގސް ދިމަދިމ ލަށްާ އެހެންާ އަދިާ ހޯއްދަވ ފަިއާާސަލ ންޖަހައިވެސްާ ނަމަވެސްާ  2060ެގންާ

ރަްއޔިތުންތަކެްއާާ އެްގރީމެންޓެއްކޮށްެގންނަގ ާ މިުއސޫލުންާ މިއަދުާ ެއއްޗަކުންާ އެހެރިާ

ރަށެްއެގާާ ެއއްބަސްވަން،ާ އަޅުަގނޑުމެވެސްާ ޖައްސ ކަށްނުޖެހޭ.ާ ބިކަހ ލުަގއިާ

އުސޫލެްއެގާާ ކޮންމެވެސްާ ބޭނުންކަމުގައިވ ނަމަާ ކަރަންޓުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ސަރުކ ރުންާހަމައެއްެގމަ މީެގކުރީެގާ ރަނަގޅުކަެމއް.ާ ެގންދެވުމަކީާ އެކަންާ ތީންާ

ދެއްަވިއެގންާ ސަބްސިޑީސްާ އޮންނަނީާ ކަންތައްކުރަްއވ އިރުަގއިާ  2065އެޮގތްޮގތަށްާ

އުސޫލެްއ،ާާ ދެއްވުމުެގާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ ހަމަނުޖެހޭާ އުސޫލުންާ ކަރަންޓުެގާ ރަށްތަކަށްާ

ދަން އަޅުަގނޑުާ މިޮގތުން،ާ ހަމަޖެހިފައި.ާ ެއްއާޮގތެއްާ މަކުނުދޫެގާ ނަވ ލ ނަން،ާ

ާާ ރަށ8ާާާާްއިންޖީނުެގާހިންގ ތ ާމިއަދުެވސްާދެާހަފްތ ާމިވީ.ާއ.އަތޮޅުާއުތުރުބުރީެގ

ާާ މިދެންނެވ4ާާާިހިމެނޭއިރުަގއި ކަނޑ ލ ފައި.ާ ކަރަންޓުވަންާ އޮފީހުންާ ރަށުާ ރަށުެގާ

އޮފީހުެގ ރަށުާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތައްކުރުމުެގާ ދަށުންާ ެއްގރީމެންޓްތަކުެގާ  2070ާޒ ތުެގާ
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އެމީހުންާ ތިބީާ ރަްއޔިތުންާ ރަށުަގއިާ ކިތަްއާ މަޖުބޫރުވެެގން.ާ ކަނޑ ލަންާ ކަރަންޓުާ

އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާާ ބަދަލުާ މަސައްކަތުެގާ މިކުރިާ ޒަމ ނެްއވަންދެންާ އެތައްާ

ދެއްވ ނެކަުމެގާއުންމީދުގައި.ާމިނުކުންނަނީާމައްސަލަ.ާމިނުކުންނަނީާއަތްފޯރ ފަށަށްާ

މިނުކުން ެގނައުން.ާ ޑިމޮކްރެސީ.ާާސަރުކ ރުާ ތެތްޯގނިާ އަސްލުާ ހެޔޮވެރިކަމުެގާ ނަނީާ

 2075މިއީާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކަމުންާެގންދިޔަާވ ހަކަ.ާމިހެންާކަންތައްތައްާނުކުރައްވ ށޭ.ާާ

މިއީާރައްޔިތުންެގާމަްއޗަށްާަވރަށްާބޮޑަށްާހަރ މްކޯރުވުމެކޭ.ާރައްޔިތަކުާހެވޭާއެންމެާ

ެއއްހ ާހިސ ބުވެސްާރަްއޔިތުންެގާާވެސް.ާދިރިފުކުާމެޓަ…މެޓަލެއްާހޯދ ފައިާއޮތްނަމަ

ކުންފުންޏަކަށްާ ބ ރުހުރިާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ސަރުކ ރަކަށް.ާ ނުނެޭގނެއޭާ އަތުންާ

އަދިާާ ނުދެވޭނެއޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ޖ ަގއެއްާ އެކަންކުރުވ ކަށްާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ އެކަމެއްާ

ތިބެެގ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ  2080ންާއަމުދުންާ

ރައްޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ ދައްކަވ އިރުާ މިއަދުާ ވ ހަކަާ މިކަމަށްާ

މަންދޫބުންނަކީ.ާ ރައްޔިތުންެގާ ދިބެހިާ ކޮބައިތޯާ ގ ތުންާ ވަރަށްާ ބައްލަވ ނެާ

މިރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާރައްޔިތުންެގާމަންދޫބުންނަކީާކޮބައިކަންާިމއަދުާ

ހ މަވެެގންދ  ައޅުަގނޑުވެސްާާރަނަގޅަށްާ އެބަެއނޭގ،ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ނެ.ާ

ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާާ ރައްޔިތުންނ ާ ރަށްތަކުެގާ ބަޔަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ  2085ޤަބޫލުކުރަންާ

ޮގވ ލަންތޯާ ައޅުަގނޑުާ އެނޭގތޯ.ާ ކުރެޭވޮގތްާ މަޝްވަތ ކުރި.ާ މިކަންތަކުަގއިާ

އެހެން އެނޫންވެސްާ އަދިާ ކޮމިޓީއ ާ ރަށްކުރިައރުވ ާ ރަށުެގާ ރަށުެގާާާާކުރެޭވޮގތް.ާ

ނިސްބަތްވ ާާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ތިބިާ ތެރެއިންާ މީހުންެގާ އިޖްތިމ ޢީާ ތިބިާ ކަންތައްތައްާ

ކައުންސިލަރުންނަށް.ާާ އެކްޓިވިސްޓުންެގާ ކުއްލިައކަށްާ ބަދަލުެވެގންދިޔަީއާ ފަރ ތްތައްާ

 2090ާއެމް.ޑީ.ޕީއިންާދެއްވ ފައިާހުރީ...

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ނިކަންާާފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާިވލިމ  ބައިވެރިވެާ މުޒ ހަރ ަގއިާ ދެާ ހުރީާ ދެްއވ ފައިާ ދެއްިވއިރުާ ާވަޒީރުކަންާ

އެދިޔައީ.ާ އަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ ހަމައަށްާ ނ އިބުކަމ ާ ވަޒީރުކަުމެގާ އެާ ހަޅޭއްލެީވމ ާ ބ ރަށްާ  2095ާރަނަގޅަށްާ

ާހަތަރުާމުޒ ހަރ އެއްަގއިާބަިއެވރިވި..ާ.ކައުންސިލަރުކަންދެވެނީާދެތިންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު

ާ
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ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

 2100ާމީހަކަށްާއަނިޔ ދިނީމ .ާއެޮގތަށްޮގސްާތިބިާމީހުންާމިތިބީާއެމީހުންާބޭނުންާއެއްޗެްއާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ބައެއްާ.ރަށްތަކުާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ ބޭނުންާ އެމީހުންާ ވައްދަނީވެސްާ އެތަނަށްާ ހަދަނީ.ާ ާަގިއާ

ާވަޒީފ ދެނީެވސްާބޭނުންޮގތަކަށް.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު

ާ

ަވުގތުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ދަންނަވައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ދެފަހަރުާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އިށީނދެަވޑަިއެގން ވ ހަކަ.ާ މިާާހަމަވެއްޖެާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ  2105ދެްއވުންާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟަށް.ާާ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާއިާކަނޑައެޅިެގންާޙަޤީޤަތ ިއާާާޤަރ ރުަގށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާހުާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާާ

 2110ޚިލ ފުާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަތަކެއްާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކުރީަގިއވެސްާާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އަލިއަޅުއްވ ލައްަވއިފި.ާ ެއކަންާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

މިކަ ދޫކޮށްލ ނީތޯ.ާރައްޔިތުންނަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިކަންާ ކުރަުމންއަިއޮގތަށްާ ންާ

ނުވަތަާާ ބައިތަކަށްާ އެކިެއކިާ ބަޖެޓްެގާ ނުވަތަާ ހިސ ބުތަކަށްާ ތަފ ސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރަމުންދ ާ ސަރުކ ރުންވެސްާ މިހ ރުެގާ ސަރުކ ރުންވެސްާ އޭރުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މިކަމުަގ މީެގންާ އެބަިއނޭގާ ބަލ އިރުަގއިާ އެހީތެރިކަެމްއާާހޭދަތަކަށްާ ސަރުކ ރުެގާ  2115އިާ

ަގއިާނަގ ފައިާާ ރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން.ާހަމަގައިމުވެސްާގއ.ާގދ.ާ

މަޝްވަރ ކޮށްފައި.ާާ ރައްޔިތުންނ އިާ ނަގ ފައިހުރީާ އިންޖީނުެގތަކެްއާ ހުރިހާ  ހުރިާ

ރަްއޔިތުންެގާާ މިއަދުާ މަޝްވަރ ކޮށްފައި.ާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ިގނަާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ

ކައުންސިލުާާފަ ކައުންސިލަރުން،ާ އިންތިޚ ބުވެފައިތިބިާ ޮގތުަގިއާ މަންދޫބުންެގާ ރ ތުންާ

ޮގތުންާާ އަންނަ،ާޤ ނޫނީާ ބައިޑްވެެގންާ  2120މިއަދުާއެކަންާނިންމީމ ާއެީއާޤ ނޫނީޮގތުންާ

ޙ ލަތެއްާާ އެއްެވސްާ ކުރެޭވނެާ މިކަންާ އެހެންޮގތަކަށްާ މިނޫންާ މިވަނީ.ާ ބައިންޑަކަށްާ

ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ މާިާނޯންނ ނެ.ާ ދެންާ ނަަގންޏ ާ ވޯޓެއްާ ރައްޔިތުންެގާ އީސް،ާ

ައދިާއަތޮޅުތަކ ާވ ޮގތަށްާ ބ އްވަންޖެހެނީާއަޅުަގނޑުވެސްާހިމެނޭޮގތަށްާމިާމ ލެއ އިާ

ފަހުންާ ވަރަށްާ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ ކުރެވޭނެޮގތެއްާނޫން.ާ ެއކަންާ ެއއީާ ވޯޓެއް.ާ
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ރައް ުވޒ ރ ތަކަށްާ އެކިއެކިާ ސަރުކ ރުެގާ އަޑުއެހިންާ  2125ޔިތުންެގާާއަޅުަގނޑުާ

ެއކިެއކ30ާާާިއިންޖީނުެގތަކަށްާާ ބޭނުންވެެގންާ ެއއްޗެހިާ ރުފިޔ ެގާ މިލިައނެއްހ ާ

ރައްޔިތުންާއިންޖީނުެގތަކުންާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްކަން.ާއެހެންީވމ ،ާމިއަދުާރައްޔިތުންާާ

އެންމެާާ މިކަންާ ދޫކޮށްލަންވީތޯ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރަންާ އެކަންާ ސަލ ންޖަހައިެގންާ

ސުވ ލެްއ.ާާއެކަށީެގންވ ޮގތަ ކުރެވޭާ މިއީާ ކުރ ނީތޯ.ާ ކުންފުންޏަކުންާ ކަށްާ

ދިުގާާ ވެއިތުވެދިޔަާ އެސަރުކ ރެްއަގިއ30ާާާހަމަގައިމުވެސްާ ރައްޔިތުންާ  2130އަހަރުާ

ސަލ ންޖަހަމުންާއައިކަންާއެީއާމިއަދުާމިރ އްޖޭެގާކޮންމެާރައްޔިތަކަށްވެސްާވަރަށްާާ

ާރަީއސް...ފ ޅުކަންބޮޑުޮގތެއްަގއިާއެނެގންއޮތްކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ރޮޒައިނާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

 2135ާޢ ދަމް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވ ހަކަެއްއާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިތުރުފުޅުހައްދަަވއިެގންާ މިތ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 2140ާނުދެއްކޭނެ.ާމިހ ރުވެސްާހުރ ަގއިާކަރަންޓްާބިލުާނުދައްކައިެގންާސަރުކ ރުން....ާނ ާޢ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރޮޒައިާ

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާބަލަެއއްނުަގންނަން.ާއަޅުަގނޑުާދެންމެވެސްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެގންދ ާވ ހަކައަށްާރައްދުދިނުމުެގޮގތުންާާދަންނަވައިފިންާެއއްާމެންބަރަކުާދައްކަވަމުން

 2145ނިޒ މީާނުކުތ ާނަންގަވައިެގންާވ ހަކަދެްއކުމުެގާފުރުޞަތެއްާައޅުަގނޑުާނ ރުވ ނަމޭ.ާާ

ރައްދުދެްއވުމަށްާާ ވ ހަކައަށްާ ދައްކަވ ާ މެންބަރުންާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާާާާއެޮގތަށްާނިޒ މީާނުކުތ ާނުނެންގެވުން.ާކޮންމެާމެންބަރަކަށްެވސް

ދ ންދޫާާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ހަމަާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުންާ ފުރުޞަތުަގއިާ މެންބަރެއްެގާ އެާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާ

ާ2150 

ާވ އިދަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކޮންމެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުވެސްާގަާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
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ނުކުތ ާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ނިޒ މީާ ތެރެިއންާ ތަރަހައިެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާޚުރުމަތްތެރިކޮށްހިތ ާ

ރައީސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ އިލްތިމ ޞްކުރ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ނެންގެވުމަކީާ

މިރ އް އެއީާ ކަންހިނގ ޮގތްާ މިއަދުާ އަދިާ ޕެޓިޝަނ ިއާ ޖޭެގާާމިހުށަހަޅ ފައިއޮތްާ

ކުންފުނިންާ ޔުޓިލިޓީޒްާ މިާ އަދިާ މީެގކުރީަގިއާ އެނޭގކަެމއް.ާ  2155ރައްޔިތުންނަށްާ

ބޮޑެތިާ ނަގ ފައިއޮތްާ ރައްޔިތުންާ އެާ ނަަގމުންދަނީާ މިކަންާ އިންޖީނުެގތަކަށްާ

މަޖިލީހަށާްާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ އެކީަގއިކަންާ ލޯނުތަކ އިާ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ރައްޔިތުންާސަމ ލުކަމަށްެގންނަންާ މިއަދުާ ންބަރުންނަށް.ާ

މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދޭންާ ކަރަންޓްާ އަތްފޯރ ފަށުަގއިާ ރައްޔިތުންާ ސަލ ންޖަހ ،ާ

މިކަންާާ ޙައްޤެްއެގޮގތުަގއިާ އަސ ސީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ  2160ދުޞްތޫރުަގއިާ

ދަންނަވާ  އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާ ކޮންެމހެންާ މިއީާ މިއަދުާ ާާއޮތްއިރު،ާ

ތަފްޞީލުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގވ ލަން.ާ އަޑުހަރުކޮށްާ

ާދަންނަވ ލ ނަން...

ާ

 2165ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލެއްވުމަށް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާވަުގތުާހަމަވީތޯ.ާާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާާ

ާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ

ާ2170 

ާކުރިއަށްެގންދަވ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކަމެއްާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މިފަދަާ ދަންނަވ ލަންއޮތީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާއ ދެ،ާ

މިކަމަށްާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާާ ކޮންމެހިނދެއްަގއިާ މަސައްކަތްކުރ ާ ކޮށްދޭންާ ާރައްޔިތުންނަށްާ

ރަްއޔިތުންެގާާާުވން:ާާވ ހަކަދެއްކެާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2175ހުރަސްނ ޅުއްވ ށޭ.ާ

ާ 18ާޙައްޤުތަކުަގއިާ މިތ ނަގިއާާާ ވޯޓުދޭންާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ ވޯޓުެގާ އަހަރުެގާ

ރައްޔިތުންާ މިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ މިއީާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ މިތަނުަގިއާ މަސައްކަތްކުރިން.ާ

އަޑުއަހަމުން މިކަންާާއެކިކަންކޮޅުތަކުންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަތަކެއް.ާ ދިޔަާ

ތޮށިަގނޑެްއާާ ިއންޖީނުެގާ ދ އިރުަގއިާ ޑައިނަމޯާ އިންޖީނުެގާ ވެެގންދިޔ މ ާ މިޮގތަށްާ
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 2180ނުދޭ.ާއިންޖީނުެގާކޮއިލްާދ ިއރުާއިންޖީނުެގާފިލުޓަރެއްާނުދޭ.ާމިޮގތަށްާޔުޓިލިޓީޒްާާ

ހިެގންދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާކުންފުނިންާމިކަންާނިމިެގންދ އިރުަގއިާމިކަންކަންާހަމަޖެ

ާާ ދިުގ ވެއިތުވެދިޔަާ ނުކުރެވިފައި،30ާާާޤަބޫލުކުރަން.ާ މިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަހަރުާ

ކަންބޮޑުވެަވޑަިއަގންނަވ ނެކަން.ާ މިކަމ ާ ކޮށްދޭތީާ މިކަންާ ނުކުމެާ ބަޔަކުާ މިއަދުާ

ބޭނުންވ ޮގތަށްާ، ރައްޔިތުންާ ކުންފުނިތަކަށްާ ޔުޓިލިޓީޒްާ ޮގވ ލަނީާ މިާ ާާއަޅުަގނޑުާ

މިކަންާ ބޭނުމެއްނުވޭާ ކުންފުންޏަކުންާ ޔުޓިލިޓީޒްާ ސަރުކ ރަކުން،ާ  2185ކޮންމެހެންާ

ބޭނުންވެއްޖިއްޔ ާާ ރައްޔިތުންާ އެއްބ ރުލުމ ެއކުާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރ ކަށް.ާ ަގދަކަމުންާ

އެކަންާާ ނުވޭކަންާ ބޭނުމެއްާ އެާ ނޫނިއްޔ ާ ބޭނުންާ ރައްޔިތުންާ ދޭންވީ.ާ ރައްޔިތުންާ

ާމިކަންާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނިންާެގންދަނީ.ާމިކަންާާކުރ ކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާިމއުސޫލުން

ދިުގާާ ނިސްބަތްވ ާ ތިމ މެންާ ޕ ޓީައކުންާ ނިސްބަތްވ ާ އަހަރުެގ30ާާާާތިމ މެންާ

ކުރ ތީާ ބަޔަކުާ އަނެއްާ ނުކުރެިވއޮތްކަެމއްާ ވެރިކަމަކުންާ އަނިޔ ވެރިާ  2190ޚުދުމުޚްތ ރުާ

ާާ ައޅުަގނޑުެގ ނެތް.ާ ކުރައްވ ނެކަމެއްާ މިކަންާ ޮގންޖައްސަވ ،ާ ފުރުޞަތުާމިކަމ ާ

ާހަމަވުމ އެކުާައޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާައޅުަގނޑުާިމއަރުވަނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 2195ާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމަށް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ލިބުނީމައޭާާބަރުާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެން ފުރުޞަތުާ ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ ދެންމެާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މައިކްާާާރޮޒައިނ ާޢ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަމަކުާ ދެއްކޭނީ.ާ ވ ހަކަާ  2200އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނޭދެވިފަިއއޮތީާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުގޅިެގންާ ހުރުމ ާ އޮންކޮށްފައިާ

ސިސްޓަމަކުންނެްއާާއަޅުަގާނ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަުގތު.ާ ބޭނުންވިާ ޑުމެންނަށްާ

ހުރުމ ާާ އޮންކޮށްފައިާ މަިއކްާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޭދެވުނުާ ފުރުޞަތަކަށްާ

ފުރުޞަތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިހިނެއްތޯާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ުގޅިެގން.ާ

 2205ާއްވ .ާާވ ހަކަދަްއކ ނީާމިކަހަލަާމައްސަލައެއްާދިމ ވެފައިއޮާ

ާ
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ާ

އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނޫން.ާނިޒ މީާނުކުތ އެްއކަމަކަށްާބަލައެއްނުަގންނަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފުރުޞަތަށްާ ލިސްޓެއްާ ދިުގާ ވަރަށްާ އެބައޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ

ޤަބޫލު ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުންެގ.ާ އެާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއއޮތްާ  2210ކުރ ޮގތުަގއިާ

ހުރިހ ާާ ހަމަާ އެދިަވޑަިއެގންނެވުނުކަމަށްަވންޏ ާ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރުންނަށްާ

ދ ންދޫާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިފައި.ާ ފުރުޞަތުާ ެއއޮތީާ އެއްފަހަރަކ ާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ

ާާ އެބައޮތް އަދިާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،45ާާާާދ އިރ ެގާ ސިކުންތު.ާ

ާންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގ

ާ2215 

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުެގާސިކުންތުކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ހުންނަާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާާ ރަށްރަށުަގއިާ މިހ ރުާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަންނަނީާއޮފީސްތަކ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަަގމުންާ ކަރަންޓްާ ސެންޓަރުތަކަށްާ އަތޮޅުާ ކޯޓުތަކ އިާ އިާ

ކޯޓަކުންާާާާރުފިޔ އޭ.ާމިއީާމިތަނުަގއިާއޮންނަާސަރުކ ރުެގ25ާާރުފިޔ 20ާާާާޔުނިޓަކަށްާާ

ކުރަނީވެސްާ މިކަންާ އަންނަކަމެއް.ާ ކުރަމުންާ އުސޫލެްއެގމަތިންާ  2220ކަނޑައެޅޭާ

ބައް ިމއަދުާ އުސޫލަކުން.ާ ހަމަޖެހޭާ ކަރަންޓ ިއާމިޮގތަކަށްނޫނޭ،ާ ތިދަނޑިއ ިއާ

ޖަނަރޭޓަރ އިާމިނޫންާއެއްހެންާއެއްޗެހިާރަްއޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދެވޭނީާމިކަންކަމަށްާ

ާއެކަށީެގންވ ާއުސޫލަކުންާމިކަންާކުރީމައޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

އަޅުަގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަރުވަނީާޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތުާ  2225ނޑުާ

ނިޒ މ ބެހާޭާ ނ ޒިމަށް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ

ާނުކުތ އެއްާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2230 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާއަޅުަގނޑުާމިނެީގާާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އެއީާާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަނޑ ލުންާ ފޯނުާ މައިކްރޯާ ކުރިންާ އެދުމުެގާ ފުރުޞަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުރިާާ ނުކުރަްއވ ާ ެއކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ
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ކުރެއްވު ޚިލ ފަށްާ ނިޒ މ ާ އެއީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުރުންާ އެހެންީވމަ،ާ ކަމެްއ.ާ ނުާ

ެއއީާާ އެހެންވީމަ،ާ ެއކަންތައް.ާ ެއއްސަބަބަކަށްވީާ އެންމެބޮޑުާ ނުލިބުނުާ  2235މިފުރުޞަތުާ

މަނިކުފ ނާުާ ިއނދިކޮޅަށްާ އެއ އިާ ދަށުންާ ނިޒ މުެގާ ނުކުތ އެއް.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާކުރެްއވިކަމެއްާއެއީ.ާާ

ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާާއ ދެ،ާ ދީފިން.ާ ރޫލިންގާ އަޅުަގނޑުެގާ މިހ ރުާ ތިނުކުތ ަގިއާ ާ2240 

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެދިވަޑަިއެގންނެވިާ މިފުރުޞަތަށްާ މިހ ރުާ ދަންނަވައިފިން،ާ

ކުރިމަތީަގިއާާ ައޅުަގނޑުެގާ ލިބިފައޭ.ާ އެދިަވޑަިއެގންާ އެާ ވަނީާ ހަމަާ މެންބަރުންނަށްާ

ާާ އެދިަވޑަިއެގންނެިވ ނަންފ36ާާުއެބައޮތްާ އަޅުަގނޑުާާމެންބަރެްއެގާ ެއހެންވީމ ،ާ ޅު.ާ

ާ އެާ 36ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ހަމަާާ އެދިވަޑައިެގންނެވުނީާ މެންބަރުންނަށްާ

އޮތީމަ.ާ ހަމަޖެހިފައިާ ތެރެއިންާ ސިސްޓަމްާ ަމޖިލީހުެގާ ޮގތަށްާ  2245އެދިަވޑަިއެގންނެވޭާ

ހުރެެގންާާ އޮންވެފައިާ ަމއިކްާ ެއޮގތަށްާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ގެއް ތިބޭފުޅުންެގާފުރުޞަތުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ލިެގންދިޔަކަމަކަށް.ާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަންާހަމަާމައިާދެޕ ޓީއ އިާހަމަާމިނިވަންާމެންބަރުންނ ާާ

ހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާނަންތައްެވސްާމިލިސްޓްަގއިާއެބަހުރި.ާެއހެންވީމ ،ާވަކިާބަޔަކަށްާާ

ާާ ކޮޅަކަށް މެންބަރުންާ ވަކިާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑުާާފުރުޞަތުާ ނުލިބިފައި،ާ  2250ފުރުޞަލުާ

ކުރިއަށްމިދަނީ.ާ ބަޙުސ އިެގންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ެގއްލޭޮގތަށްާާ ވަުގތުާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މިބަޙުސަށްާ އެދެންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނުެގންދެވުން.ާ ނަންގަވަމުންާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާމެންބަރުންާ

ެގންދ ނަން.ާާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލުކުރިާއުސޫލަށްާ ހަމަާ މީެގކުރިންވެސްާ

ޖަވ ބުދެްއވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދައްކަވ ާ މެންބަރުންާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ  2255އެއީާ

ދ އިރ ެގާާ މަޑަވެލިާ އަޅުަގނޑުާ ނުދޭނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުނަންގަވ ށޭ.ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ

ާޙަންމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމު

ާ

ހިތ މަކުރަންާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ ާ.`ާ
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ރައީސަށްާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަވ ލުވީމ ާ ރިޔ ސަތ ާ ކޮންމެދުަވހަކުާ ރައީސަކުާ  2260ޕީ.އޭެގާ

ޫގާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާރައީސްާއިންނަވ ާަވުގތުާތިކުރަްއވ ާއުނދަާ

ތިޮގނޑިކޮޅުަގިއާާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާރައީސްާ

އިންނަވ އިރުަގއިާވަރަށްާއޮމ ންކަމ އެކީަގއިާދެކެވެނީ.ާމަނިކުފ ނުާތިޮގނޑިއަށްާހަމަާ

ޯގނ ކުރުމ  މިދަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާއެރުމ އެކީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ޖެއްސުންކުރުން.ާ

 2265ވަނަާމ އްދ ެގާ)ގ(ާަގިއާމިބުނ ާއެއްޗަކަށްާބަލަންއެބަޖެހޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ23ާާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާަގިއ،ާމީހުންާދިރިއުޅޭާކޮންމެާރަށެއްަގއިެވސްާއެރަށަކ އ23ާާާާި

އޮތު ޤ އިމުކޮށްފައިާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓްެގާ މިންވަރަށްާ މިއީާއެކަށީެގންވ ާ ން.ާ

ބޭނުންވަނީާ މިސަރުކ ރުާ މަސައްކަތަކީ.ާ މިކުރަންއުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުންފުންޏެއްާ ޔޫޓިލިޓީާ މަސައްކަތްކުރުން.ާ ތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

 2270ާއުފައްދަިއެގންާމިއަދުާކުރަންާމިއުޅޭާކަމަކީ،ާިމއަދުާކުރަންާމިއުޅޭާމަސައްކަތަކީ...ާާ

ާ

މަޚްލޫފަށްާާާާ:ރިޔ ސަތުންާަވހަކަދެއްކެުވން އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އ ދެ،ާ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދަވ ާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ދަންނަވަން،ާ

ދ އިރ ެގާާ ގދ.މަޑަވެލިާ ނުެގންދެވުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ އުނދަޫގވ ޮގތަށްާ

 2275ާޅުާކުރިއަށްާާެގންދެވުންާެއދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފު

ާ

ވ ހަކަައކީާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ދަންނަވަންއުޅޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ިމސަރުކ ރުެގާނިޔަތަކީާމިސަރުކ ރުންާމިކުރ ާމަސައްކަތަކީާޭވތުވެދިޔަާދިުގތ ނަގިއާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ ކަރަންޓްެގާާދިުގ ޮގތަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ ޒީަގިއާ

އަސ ސީާ ޚިދުމަތެކޭ.ާ އަސ ސީާ އެއީާ ނެތޭ.ާ ފޯރުކޮށްދީފައެއްާ  2280ޚިދުމަތްތައްާ

އެސަރުކ ރުެގާާ އޮތަސްާ ސަރުކ ރެއްާ ކޮންމެާ ސަރުކ ރުެގ،ާ ޚިދުމަތްދިނުމަކީާ

އެ ލ ޒިމުކުރަންާ ސަރުކ ރުންާ އެބަޖެހޭ.ާ ތިބިާވ ޖިބަކަށްވ ންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބަޖެހޭާ

ހުރިހ ާރައްޔިތުންާއެްއޮގތެއްަގއިާެއއްާހަމައެްއަގއިާކަރަންޓްެގާޚިދުމަތްދޭން.ާއެީއާާ

ނިސްބަތްވ ާާ ދ އިރ ތަކަށްާ ބަެއއްާ މިމ ލޭެގާ މަސައްކަތަކީ.ާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނިކަމެ ތިބޭާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރުންވެސްާ  2285ތާިާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހިތ މަކުރަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކަވ ތީާ އެވ ހަކަތައްާ ނުވިސްނ ާ ޙ ލަތްާ މީހުންެގާ
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ސަރުކަރުންާ އ ދޭސްކުރަމުންދިޔައީާ ރައްޔިތުންާ ިގނަާ އަތޮޅުެގާ ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ

މިކަންާާ ސަރުކ ރުންާ ފޯރުކޮށްދީބަލ ށޭ.ާ ޚިދުމަތްތައްާ މިކަރަންޓްެގާ ތިމަންނ މެންނަށްާ

ެއކަށީގެާ އެންމެާ އެހެންނޫނިއްޔ ާާކޮށްދިނީމައޭާ ކުރެވޭނީ.ާ މިކަންާ ޮގތެއްަގއިާ ންވ ާ

ކައިރިއަށްާާ މެންބަރެއްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ ހޮވޭާ މަޖިލީހަށްާ  2290ރައްޔިތުންެގާ

މުއްސަންޖެްއެގާާ ކޮންެމވެސްާ ހިމެނޭާ އެއަތޮޅުަގއިާ އަދިާ ޖެހުމ އިާ ސަލ މްާ ޮގސްާ

ވެފައޭާއޮތީ.ާެއކަމުންާާާފަހަތުންާދުވުމަކީާރައްޔިތުންނަށްާޖެހިފައިއޮތްާމުސީބ ތަކަށް

ފެށުމ އެކީަގިއާާ މިސަރުކ ރުާ ކޮށްދީބަލ ށޭ.ާ މިކަންާ ސަރުކ ރުންާ ސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާ

ސަރުކ ރުެގާނިޔަތަކީާސަރުކ ރުންާމިކަންކުރުން.ާސަރުކ ރުންާމިކަންާކުރުމަށްޓަކަިއާާ

% އުފެދ100ާާާިސަރުކ ރުާ ކުންފުޏެއްާ ޔުލިޓީޒްާ އ ދެ،ާ ކުންފުންޏެއްާ  2295ޙިއްޞ ވ ާ

ދެމުންދ ކަމާީާއެކުންފު ޚިދުމަތްތައްާ މިއަތޮޅުެގާ ޮގތެއްަގއިާ އެދެޭވާ ދަށުންާ ނީެގާ

ކަރަންޓްެގާާ މިރަށްރަށުަގއިާ ެއޮގތުންާ ކަމެއް.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ

ޮގތަށްކަމަށްވެސްާާ ެއކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ެގންދަނީާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ ޚިދުމަތްތައްާ

ހަމައެއ ެއކީ ައދިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ މިލްކުވެރިކަމ ާއަޅުަގނޑުާ މިތަންތަނުެގާ ަގއިާ

ދޮުގާާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެބަވޭ،ާ ޤަރ ރުަގއިާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ  2300ބެހޭޮގތުންނ އިާ

މިހުށަހެޅެިގންާމިއުޅެނީކީާވަކިާާ މިާޤަރ ރުާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ވ ހަކަތަކެއް.ާއަޅުަގނޑުާ

ލިޓީޒްާާއަތޮޅަކަށްާނިސްބަތްވ ާޮގތަކަށްާނޫން.ާމުޅިާދިވެހިރ އްޖެއަށްާއެކުއެކީަގއިާޔޫ

ޢިއްޒަތްތެރާިާ ދެކެެވމުންދަނީ.ާ މިވ ހަކަާ އެޅޭޮގތަށްާ ބަދުނ މުާ ބޮލުަގއިާ ކުންފުނީެގާ

ެގންދެވުން.ާާ ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ ިއދ އިާ މިމަޖިލީހުެގާ ރައީސް،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދ އިރުަގއިާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2305އެްއވެސްާ

ދެއްކޭހ ާޮގތަކަށްާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިާފްލޯރަގިއާާމެންބަރަކަށްާވ ހަކަނު

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެްއކޭތީާ ޗެމްބަރުަގއިާ މިާ

ާާ ޖަދުވަލު ަގވ އިދުަގއިާ މިއީާ ފިޔަވަޅުައޅުްއވަންޖެހޭނެ.ާ 3ާާާާއެކަމަށްާ ކަށ8ާާާާްެގ

ހި ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ޭގެގާބަލ ލީމ ާ މަޖިލީހުެގާ ނަގމުންދަނިކޮށްާ

ހީހެދުން.ާ ވ ހަކަދަްއކ ާ އަޑުަގދަކޮށްާ އަޑުއިޭވވަރަށްާ މަޖިލީހަށްާ ތިބެާ  2310ތެރޭަގއިާ

އެހެންވީމަ،ާމިކަމުެގާދަށުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފިޔަވަޅުއަޅައިދެއްވުންާާ

ަގވ އިދުެގާއެބަޮއވޭާވަރަށްާސ ފުކޮށް.ާރޮޒައިނ ާއ  ދަމްެގާނަންާާއެދެންާމަޖިލީހުެގާ

އެދޭކަމެއް.ާާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބޭރުކޮށްދެއްވުމަކީާ މަޖިލީހުންާ އިްއވ ފައިާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިކަމަށްާފިޔަވަޅުއަޅުއްަވއިދެްއވުންާއެދެންާއަދިާަގލޮޅުާދެކުނުާާ

 2315ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޚުލޫފްެގާއުނދަުގލ ހެދިވެސްާއަޅުަގނޑުާމިއުޅެނީާާ

އެއް ޢިއްޒަތްތެރިާާހަމަާ ެއހެންވީމަ،ާ ނުެގންދެިވެގން.ާ ވ ހަކަކުރިއަށްާ ޮގތަކަށްެވސްާ

ރައީސް،ާމިކަމަށްާކޮންމެވެސްކަހަލަާފިޔަވަޅެއްާއަޅުއްަވއިދެްއވުމަކީާހަމަާއަޅުަގނޑުާ

މިކުރަންޖެހޭާ ވީމ ާ މަނިކުފ ނުާ ރައީސަކަށްާ ޕީ.އޭެގާ އެދެމޭ.ާ އަދޭހ ެއކީަގއިާ ވަރަށްާ

ހިތ މަކުރަ އަޅުަގނޑުާ ހޯދަދެއްވ ށޭ.ާާއުނދަޫގާ ޙައްލެއްާ ކޮންމެޮގތެއް،ާ މިކަންާ މޭ.ާ

 2320އަޅުަގނޑަކަށްާނެތޭާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވޭކަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިކަމަށްާާ

މަނިކުފ ނުާ ފިޔަވަޅެއްާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ މިދަންނަވަނީާ އ ދޭހ އެކީަގއިާ ހަމަާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އ ދަމްެގާާއަޅުްއަވއިދެްއވ ށޭ.ާ ރޮޒައިނ ާ ރުާ

ބޭރުކޮށްލަދިނުމަކީާ މިތަނުންާ ެއކަމަނ ާ އިްއަވވ ދެއްވ ފަިއާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ނަންާ

ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭާ މިއަދުާ ކަރ މަތަށްޓަކަިއވެސްާ އެންމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިާ މަނިކުފ ނޭާ ކޮށްލަދެްއވ ށޭ.ާ މިކަންާ އެދެމޭާ އ ދޭހ އެކީާ ވަރަށްާ  2325އަޅުަގނޑުާ

އެދޭޮގތަކަށޭ.ާާާާޔޫޓިލިޓީޒްތައް ރައްޔިތުންާ އެދޭޮގތަކަށޭ.ާ ސަރުކ ރުންާ މިހިނަގނީާ

ފަހަރެއްަގިއވެސްާޔޫޓިލިޓީާކުންފުނިާއެްއޮގތަކަށްވެސްާމިހިނަގނީކީާކުރީަގއިާހިނިގާާ

ގ ތުންާާ ރައްޔިތުންނ ާ ކުރީަގިއާ އެސިފަައކުންނޫނޭ.ާ އުސޫލ އިާ މުޚުތ ރުާ ޚުދުާ

ންކޮށްފަެއއްާނެތޭ.ާމިދިވެހިރ އްޖޭަގއިާާކަންކޮށްފަެއއްނެތޭ،ާރައްޔިތުންާއެދޭޮގތަކަށްާކަ

އަދިާާ ބޯފެނެއްވެސްާ އަދިާ ޚިދުމަތްތައްާ ކަރަންޓްެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ  2330ތިބިާ

ިމއީާ ނެތޭ.ާ ޤ އިމުކުރެވިފަެއއްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިާ ޚިދުމަތެއްވެސްާ ނަރުދަމ ެގާ

ހަދައި ކުންފުނިތައްާ ބޭނުންވަނީާ މިސަރުކ ރުންާ ކަމެކޭ.ާ ެގންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާ

އެކަށޭނަާ އެންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބޯފެންާ ކަރަންޓ ާ ފެނ ާ ނަމުަގއިާ ޔޫޓިލިޓީެގާ

މިއަދުާާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތޭ.ާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ މިއީާ ކޮށްދިނުމަށޭ.ާ ޮގތެްއަގއިާ

ޑީ.އ ރު.ޕީއ އިާާ ެގތަްއާ އިންޖީނުާ މިާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ޮގވ ލަންާ  2335މިމަޖިލީހަށްާ

ކޮ ދެންާ އޭރުންާ ާޙަވ ލުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ އެއީާ ެއއްޮގތެއްވ ނެތ .ާ 30ާންމެވެސްާ

އެހެންޮގތަކަށްާާ ނުވީމ ާ މިކަންާ ޙަވ ލުކޮށްެގންާ ޑީ.އ ރު.ޕީއ ިއާ އަހަރުވަންދެންާ

ވިސްނުންާބަދަލުކުރަންމިޖެހުނީ.ާއެއީާއ ާވިސްނުމަކ ާއ ާޮގތްތަކެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާ

އަރަންއުޅެނިާ އުސްިމނަށްާ އ ާ އަރ ކަށްނޫން.ާ އުސްމިނަކަށްާ އ ާ ކޮށްާމިއުޅެނީކީާ

އަނެއްާ މިއޮތީާ މިޤައުމުާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ދިވެހިރ އްޖެއަށް.ާ އަނެއްާ  2340ވެއްޓުނީާ
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އ ާ ވިސްނުމަކ ާ އ ާ ކުރަމުންެގންދ ނީާ ކަންތައްާ މިދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި.ާ

ކަންތަްއާާ މިސަރުކ ރުންާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ފިކުރުެގމަތީަގއި.ާ

ޑީ.އ ރު.ޕީ ނުކުރުމަށްޓަކައިާާކުރ ނެ.ާ މިމަސަްއކަތްާ ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ މީހުންާ ާ

މިކަންާާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ މަސައްކަތްކުރިޔަސްާ އުނދަޫގކުރުަމށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އުފަލާ هللا ތިބޭނީާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކ މިޔ ބުވ ނެއޭ.ާ ރަޙްމަތްފުޅުންާ  2345ެގާ

ާހިތްހަމަޖެހުމ އެކީަގއި.ާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާާާުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ

ާ

އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ނުެވއްޓޭނެއޭ.ާ ސަރުކ ރެއްާ ތެރޭަގިއާ ފަސްއަހަރުދުވަހުެގާ  2350ާމިާ

ާާާއަޙްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތް އޮންނ 10ާާކުރިއަށްާ މިސަރުކ ރުަގިއާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިާ މިާއަހަރުަގިއވެސްާ ނެޭއާ

ާވެރިކަމުަގިއވެސްާއޮންނ ނެޭއ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާ
 2355ާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މެންބަރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަރުވަނީާނައިފަރުާ އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާ

ާދުާމުޙަންމަދަށް.ާާއަޙްމަ

ާ

 2360ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނެީގާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާާ 25ާާާާަގވ އިދުެގ ަގވ އިދުެގ ދަށުން.ާ މ އްދ ެގާ ަގިއ25ާާާާވަނަާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާަވނަާ

ނަނީާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގިއާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްާނުވަތަާަގވ އިދ ާާމިއިންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަުގތުންާ ފެނިއްޖެނަމަާ މެންބަރަކަށްާ އެއްވެސްާ ހިނަގމުންދ ކަމަށްާ ކަމެއްާ  2365ޚިލ ފަށްާ

ރައީސަށާްާ މަޖިލީހުެގާ ކަމެއްާ މިފަދަާ އަންަގންވ ނެއޭ.ާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ އެކަންާ

ނުކުތ  ނިޒ މ ބެހޭާ )ށ(ާާއަންަގވ ނީާ އަތްއުފުލައިެގންނޭ.ާ ބުނެާ ބ ރަށްާ މިހެންާ އެއްާ

ނުކުތ އެްއާާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ މިއޮންނަނީާ ަގއިާ
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ަވުގތުންާ ހިނަގމުންދ ކަމެއްާ އެަވުގތަށްާ އެދިއްޖެނަމަާ ހުށަހަޅަންާ މެންބަރަކުާ

ރައީ މަޖިލީހުެގާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ އެނުކުތ ެއއްާ ެއާާމެދުކަނޑ ލ ާ  2370ސަކުާ

ނިޒ މ ބެހޭާާ އަޅުަގނދުާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ާ ދޭންވ ނޭ.ާ މެންބަރަކަށްާ

އެްއވެސްކަހަލަާާ ބޭފުޅުންނަށްާ ނަންަގވ ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ މިޮގތަށްާ މިނެީގާ ނުކުތ ާ

ާފުރުޞަތެއްާނުދެއްވ ާމަނިކުފ ނުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ2375 

އަޅުަގނޑުާާާާާކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާ ނިޒ މީާ ތިއީާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބަލައިނުަގންނަނީާ ޮގތަށްާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައެއްނުަގންނަން.ާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާެގާދަށުންާތިމައްސަލ25ާާާާަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަވ ލ ދެއްވި

ގެއއްާދީފައި.ާއެމައްސަލ ަގއިާބަޔ ންކުރޭާމަޖިލީހުެގާނިޒ މީާއަޅުަގނޑުވ ނީާރޫލިންާ

 2380މައްސަލަތައްާނިންމުމުެގާއެންމެފަހުާބ ރަކީާމަޖިލީހުެގާރައީސޭ.ާއަޅުަގނޑުާެއއޮތީާ

ދައްކަވަމުންެގންދަވ ާާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ފައި.ާ

މެން އެހެންާ ރައްދުދިނުމަކަށްާ ފުރުޞަތެްއާާވ ހަކަފުޅަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަރަކަށްާ

ދައްކަވަމުންެގންދ ާާ މެންބަރުންާ ދަށުންާ ނުކުތ ެގާ ނިޒ މީާ އެހެންވީމަ،ާ ނ ރުވ ނަމޭ.ާ

ވ ހަކަތަކަށްާހުރަސްއެޅުމަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެްއާނ ރުވ ނަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާ

ދަންނަވަން،ާ އ ދަމަށްާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  2385ތުލުސްދޫާ

އަޑުަގދަކޮށްާާމަ ހުރަސްެއޅޭޮގތަށްާ ވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުަގއިާ ރައީސްާ ޖިލީހުެގާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ޚިލ ފްކަމެއް.ާ ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ހެދުމަކީާ

ދ އިރ ެގާާ ތޮއްޑޫާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްވެސް.ާ ހުރިހ ާ އަރުވަންާ ހަނދުމަފުޅޮށްާ

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަ

ާ2390 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްވެސްާއަދިާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާ

އަދިާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޮގވ ލަން.ާ ތިްއބަވަންާ ތެރޭަގއިާ މިންަގނޑުެގާ އަޚްލ ޤީާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ

ާވ ހަކަާދައްކަމުންދ އިރުވެސްާތިެގންދެވިާއުސޫލުންާނިޒ މީާހަމައެއ ެއކު،ާއަޅުަގނޑު

ދަންނަވ ލ ނީާާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ުއންމީދުކުރަން.ާ ނުދެއްވ ނެކަމަށްާ ނުކުތ ާ

ޤައުމާީާ މުހިންމުާ ަވރަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ށ.ފޮނުދޫާ  2395ހަޤީޤަތުަގއިާ
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ބަދަލުަގއި ރޫޚުެގާ ޤައުމީާ މިތ ނަގއިާ ހުށަހެޅީމ ާ މިއޮތީ.ާާާާމައްސަލަާ ރޫޚޭާ ސިޔ ސީާ

އެހެންވީމަ،ާއެރޫޚުަގއިާވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުަގއިާއެފުރުޞަތުާއެޮގތަށްާއޯޕަންވެފައިާާ

މަސައްކަތްކުރ ނަން.ާ ދައްކ ލެޭވތޯާ އެރޫޚުަގއިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ މިއޮތީ.ާ

ދިމ ވީމ  ޤައުމަށްާ ކަެމއްާ އެބަޖެހޭ،ާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތަކީާ ާާހަމަާ

ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާާ ދެއެއްޗެްއކަން.ާ ތަފ ތުާ މިއީާ ކްރައިސިސްާ  2400އެސޮލިއުޝަންއ އިާ

މި މިހ ރުާ އާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ދިމ ވެފައި.ާ ބޮޑުކަމެްއާ އަތުވެއްޖެ.ާާާާއޮތީާ ވެރިކަމެްއާ

ހޯދައިދީފި.ާާ ބަދަލުާ ބޭނުންވެެގންާ ބަދަލަކަށްާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އ  މިއަދ ހަމަައށްާ ދެއްކުންާާއެހެންނަމަވެސް،ާ އެވ ހަކަާ ޯގސްަވންޏ ާ ކަންކަންާ އިރުާ

މ ފިލ ފުށީގެާ ދައްކަންޖެހޭނެ.ާ އެވ ހަކަވެސްާ ެވެގންނުވ ނެ.ާ މަނ ކަމަކަށްވެސްާ އެއީާ

ވ ހަކައެއް.ާާ އިވޭާ ިމއީހަމަާ ވ ހަކަވެސްާ ބަނޑަށްޖެހިެގންުއޅޭާ  4ާާ2405ރައްޔިތުންާ

މިއީހަމަ ވ ހަކަވެސްާ ނުދެއްކޭާ ފީާ ކަރަންޓްާ ތަންތ ާ ިއޭވާާާާމަސްދުވަސްީވއިރުާ

ވ ހަކަވެސްާމިއީާހަމަާ ވ ހަކަެއއް.ާހަމައެއ އެްއކޮށްާޒަކ ތުާފަންޑުންާޗެނަލްތައްާހަދާ 

އިވޭާވ ހަކަެއއް.ާައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗްވެސްާކޮންެމވެސްާކުންފުންޏަކ ާހަވ ލުކުރ ާވ ހަކަާާ

ވ ހަކަތަްއާާ ވ ހަކަތަކުެގާ ދެއްކިާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ރިޔ ސީާ ވ ހަކައެއް.ާ އިވޭާ މިއީާ

 2410ބަދަލުވަމުންާފުރޮޅެމުންާމިހ ރުާވަޢުދުފުއްދުމަކީާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާާާާބަދަލުވަމުން

މިއޮތްއިރުާ ރޫޚެއްަގއިާ ޤައުމީާ ޤައުމުެގާ ބަދަލުވަމުންމިދ ާ ކަމަކަށްާ ކުރަންޖެހޭާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ އެހޯދ ޮގތްާ ބަސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ

ރަާ ެއއްެވސްތ ކުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އިންތިޚ ބުކޮށްފަިއވ ާާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އްޔިތުންާ

ކައުންސިލަރެްއާމިރ އްޖެައކުާނެތް.ާއެާކައުންސިލަރަކުާބޭނުންއިރަކުާރ.ކ.ާކޮމިޓީާާ

އިންޖީނ ިއާާ ހުންނަާ ހޯދ ފައިާ ލޯބޯފިއްސަިއެގންާ ރަްއޔިތުންާ އެރަށުެގާ  2415އެްއކޮށްެގންާ

އަނެއްާާ މިާ އެއީާ އެކަންކުރެވެންޏ ާ ނުލެވޭނެ.ާ އަތެްއާ ބަދަލެއްނެތިާ އެްއޗެހިާ

ރ އްޖެާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ވޯޓުލީކީ.ާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ ނޫންާ ދިވެހިރ އްޖެއަކަށެއްާ

ލޮލުަގިއާާ ދަްއކ ާ ވ ހަކައެއްާ ރަނަގޅުާ މ ާ ެއައށްވުރެާ ނުވަތަާ ރަނަގޅުކުރަންާ

ދިވެހިރ އްޖެއަކަށްާާ ައނެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ވޯޓުދިނީ.ާ ެއއަށްާ ެއޅުވީމަާ އަނދުނެއްާ

މަހުގައި މިައންނަާ އުފ ކުރަންާ މުސ ރަާއައިސްެގންާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރުކ ރުެގާ ާ2420 

ެއއީ،ާާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީ.ާ އަނެއްާ އޮންނަާ ދ ންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީތޯާ ކަނޑ ލީމަާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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އައިސްެގންާާ މިޤަރ ރުާ ކޮންމެހެންާ މިއުޅެނީާ ވިސްނަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އުސޫލ ާާާާމިއުޅެނީ ލ މަރުކަޒީާ ވިސްނަންއެބަޖެހޭާ މީެގކުރިންާ ވ ދައެއްނޫން.ާ ދެޕ ޓީެގާ

 2425މިލިޔަންާޑޮލަރ ާމިހުރިހ ކަމެއްާުގޅިފަިއވަނީ.ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއަތޮޅުތަްއ300ާާާާ

ސަރުކ ރުންާާ މިއަދުެގާ ފ ސްނުކުރަނީސްާ ގަވ ިއދުތައްާ މިތަނުންާ ހިންަގންާ

ކައުންސި ލައިެގންާ ެއއްޗެހިާ ކައުންސިލަރުންާާޕްރޮވިންސްތަކ ާ ލައިެގންާ ލަރުންާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނުވ ނެާ އެާ މިހޯދަނީ.ާ ރުހުމެއްާ ރައްޔިތުންެގާ މިބުނ ާ މެދުވެރިކޮށްާ

ރުހުމަކަށް.ާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކުރ ާނުވަތަާރައްޔިތުންާބ ރުދޭާވ ހަކަާމިދައްކަނީާ

 2430ންސިލަރަކުާާޑިމޮކްރަސީެގާރިވެތިާުއސޫލުން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢަްއޔަންކުރ ާކައު

ނުދެވޭނެ.ާާ ެއއްޗެއްސެއްާ އިންޖީނުގެއ އިާ ހޯދ ފައިާ ހޯދ ޮގތަށްާ އެރުހުންާ އަދިާ

ނޫން.ާާ ވ ހަކައެއްާ ހޯސްޕޯރުެގާ އިންޖީނުެގާ ޑަިއނަމޯއަކ ާ ބޭނުންވަނީާ ރައްޔިތުންާ

ރައްޔިތުންާބޭނުންވަނީާއަތްފޯރ ފަށަށްާދިރިއުޅުންައއިސްާކުރީަގިއާއޮތްާޙ ލަތަށްވުރެާާ

ޙ ލަތަކަށް ރަނަގޅަށްާާާރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަްއޔ ާ އެޙ ލަތުާ ދ ން.ާ

 2435އެނޭގނެ.ާއެހެންނަމަކަާޝަކުވ ެއއްާނުކުރ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެމންާވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ،ާާ

މިާ އަނެއްދުވަހުާ ނެތިެގން.ާ ޑޮލަރުާ މިބަޙުސްކުރީާ މިތ ނަގއިާ އެއްދުވަހުާ

މ ދަ އަތުލަިއެގން.ާ އެްއޗެހިާ އިންޖީނުެގތަކ ިއާ ބަޙުސްކުރަންވީާބަޙުސްކުރަނީާ މ ާ

ސިވިލްާސަރވިސްާުމވަްއޒަފުންާކަނޑ ލައިެގން.ާއޭެގާއަނެއްދުވަހުާބަޙުސްކުރަންީވާާ

އެއްބަޔަކުާާ ތިބެންވީ.ާ ހީލައިެގންާ ހަމަާ ކުޑަކޮށްެގން.ާ މުސ ރަާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ

ިމގޮވަނީާާ ައނެއްބަޔަކުާ ހަވ ލުކުރ ށޭ.ާ ިއންޖީނުެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީއ ިއާ  2440މިގޮވަނީާ

ހަ ޙައްލެއް.ާއެމް.ޑީ.ޕީއ އިާ ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކޮބައިތޯާ މިކަމުންާ ވ ލުކުރ ށޭ.ާ

ސްޕެޝަލްާ ތެރޭަގއިާ އިންތިޚ ބުާ ޮގވ ލަންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ާާ އެވިދ ޅުވި ބޭފުޅުންާ އެހެންވެސްާ އަދިެވސްާ ޑޮލަރ300ާާާާުއެންޯވއީއ އިާ މިލިއަންާ

ައޅުަގނ ކޮމިޝަނަށްވެސްާ ރިޔ ސީާ ހޯދަން.ާ މިހ ރަށްާ ެއާާމިހ ރުންާ ޮގވ ލަން،ާ ޑުާ

ބަޔަކުާާ ކޮންމެާ އަތުންވެސްާ އެމީހުންެގާ ކޮށްފައިާ ހައްޔަރުކުރަންޏ ާ  2445ޚިޔ ނ ތްތެރިންާ

އަތުންވެސްާހޯދަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަބަދުާއަބަދުާސިޔ ސީާބަޙުސްަގިއާޤައުމުާމިހެންާ

އެއްވެސްާާ ބަނޑަށްޖެހުނީމަާ މިރ އްޖެާ ނިމިެގންާ ރޯދަމަސްާ ެވއްޖިްއޔ މުާ ދުއްވ ލަންާ

ވެރިކަންާާާާބޭފުޅަކަށް ނޫޅޭާ މިތ ކުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުފެންނ ނެ.ާ މަންޒަރެްއާ މ ރީތިާ

މިތ ނަގއިާާ މަސަްއކަތްކުރ ކަށް.ާ ބަޔަކުާ ެއްއވެސްާ ރޫޚެްއަގއެއްާ ވައްޓ ލ ާ
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ާާ މި އެދެނީާ އެހެންނަމަވެސް،5ާާާާއަޅުަގނޑުެވސްާ އޮންނަން.ާ ިމވެރިކަންާ  2450އަހަރުާ

ދިރިއުޅުާ ބޭނުންވިާ ރައްޔިތުންާ ބަދަލ ާ ބޭނުންވިާ މަތިވޭތޯާާރައްޔިތުންާ ފެންވަރުާ މުެގާ

ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ އިންޖީނުެގާ ވަރިހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ސުވ ލުކުރަންއެބަޖެހޭ.ާ މިކަމ ާ

އެޝަކުވ ކުރަނީާާ ރަްއޔިތުންާ ހިންިގކަމުަގިއވިޔަސް.ާ ނުވަތަާ އުފެއްދިކަުމަގިއވިޔަސްާ

ކޮށްދޭނެކަމަށްާ. ނެތްާ ދެނެްއާ ސަރުކ ރަކަށްާ މިއަދުެގާ ޔަޤީންކަމެއްާ ާރައްޔިތުންނަށްާ

ހިލޭާާ އެާ ދިއްލ ލީފައިާ ބައްތިތަްއާ ކަރަންޓްާ ޭގާ ުމޅިާ ކުންފުނިައއިސްާ  2455ޔޫޓިލިޓީާ

ފީދައްކަންޖެހެނީ.ާާ ކަރަންޓަށްވެސްާ ނެތޭ.ާ އެޔަޤީންކަެމްއާ ދޭނެކަމަކަށް،ާ

ފީދައްކަންޖެހެނީ.ާ ކަންކަމަށްެވސްާ ޞިއްޚީާ ފީދައްކަންޖެހެނީ.ާ ތަޢުލީމަށްވެސްާ

ެގންާއުޅެވިދ ނެ.ާއަނެއްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާާއެހެންވީމ ،ާއަނެއްާދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާހީލައިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ފެންނަމުންދ ނަމަ.ާ މިރ އްޖޭަގއިާ އުސޫލުތައްާ ރީތިާ ހުންނަާ

ާާ ފަހަރުަގއި ވެދ ނެާ އެާ ނ ދޭ.ާ އަދިާ އެެއއްާ  2460މަސްވީކަމަށްވެސް.8ާާާާހިތ މަޔަކީާ

ާާ ވ ދަވެރިކަމުަގިއ8ާާާާއެހެންނަމަވެސް، ސިޔ ސީާ އުސޫލުތައްާ މިާ ދެންާ މަސްވެެގންާ

މިރ އްޖެއަކަށްާާއެ ކުރަންޏަކ ާ ޮގތުންާ ޮގންޖެހުމުެގާ އަނެއްބަޔަކަށްާ އްބަޔަކުާ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމަ،ާ ނ ންނ ނެ.ާ ބަދަލެއްާ ތިބޭނުންފުޅުވެެގންުއޅޭާ

ޤަރ ރަކީާާ މިހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ފުނަދޫާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މުހި ވަރަށްާ ުގޅިފައިވ ާ މަސްލަޙަތ އިާ އެހެންވީަމ،ާޤައުމީާ ޤަރ ރެއް.ާ  2465ންމުާ

ޑީ.އ ރު.ޕީންވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީންެވސްާވިސްނަންޖެހޭނީާމީަގއިާދެފަރ ތުެގާއެއްބ ރުލުންާ

ރައްޔިތުންެގާާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްލުކުރަން.ާ މިކަންާ ދީެގންާ

ސިޔ ސީޮގތުންާާ މިއަދަކީާ އުފުލޭނީ.ާ ކަުއންސިލަރުންނަށްާ މިއަދުެގާ އަޑުކަަމކަމަށްާ

ފައިތިބިާކައުންސިލަރުންތަކެއް.ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނާ ލައްވ 

 2470ރޫޙުާވެއްޖިއްޔ މުާރަްއޔިތުންާއިންތިޚ ބުކުރ ާކައުންސިލަރުންތަކެއްާހޯދ ާބަސްބުނ ާ

ާމީހުންތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންާ ތިބެންޖެހޭނީ.ާ މިފޮނުވީާާ އިހައްދުވަހުާ މިތަނުންާ

ކޮމިޓީައކަށްާ. ބިލުާ ރަްއޔިތުންެގާާާާލ މަރުލަޒީެގާ ެއްއެވސްތ ކުާ މިރ އްޖޭެގާ ހަމަާ އަދިާ

ނޫނީާާާާނޫޅޭާރ އްޖޭެގާރަށްރަށަކުެއއް.ާާއެއްާއަޑުާރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާިއއްވ ާބަޔަކުާ

އަތޮޅުތަކުަގެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާހަމަހޭަގއިާތިއްބަަވއިެގންާއެކަންާހަނދުމަފުޅާުާ

 2475ަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިރ އްޖެއަށްާާކުރަްއވަިއެގންާމީެގާވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ.ާއަޅު

ާާ 300ާާއައި.އެމް.އެފްާއިންވެސްާއަދިާއެހެންތ ކުންވެސްާއަދިާއެިވދ ޅުވ ާމަޝްހޫރު
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ބަނޑަށްޖެހިާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންޏ މުންާ ނުލިބިާ ޑޮލަރުާ މިލިއަންާ

ޖެހޭ.ާއިނދަޖެހޭާހ ލަތަށްާރައްޔިތުންެގާކަންތައްތަްއާއެބަދޭ.ާިމކަންާއެބަާވިސްނަން

ނުވޭާާ އުފަލެއްާ ޒުވ ނުންެގ12،13ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާ ޮގތުންާ ފ ހަަގކުރުމުެގާ

ާާ 12ާާ،13ާާާާޗެނަލެއްާައޔަސް.ާއަޅުަގނޑުެމންާބޭނުންވަނީ  2480ންެގާާޒުވ ނުފ ހަަގކުރ އިރު

އެބައިނެގއޭާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރިއަރައިެގންދ ން.ާ ކަންތައްތައްާ

މިއަ މަޖިލީހުންާ ާާވަޒީރުންެގާ މުސ ރަކުޑަކުރަން ާާދުާ އުޅޭވ ހަކަ.ާާމިހ ރު ނިންމައިެގންާ

ކަމުެގާާ އެހެންީވމ ،ާ އުފ ވ ނީ.ާ އެކަމ ާ ޒުވ ނެއްތޯާ ކޮންާ އަސްލ ާާއެހެންވީމ ،ާ

ވިސްނ ފައި ާާާާހަޤީޤަތަށްާ އައިމ  ޤަރ ރެއްާ ޙަޤީޤަމުޙިންމުާ ވިސްނަވ ފައޭެގާ ާތަށްާ

ާާ އެދެން. 30ާާާާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުންާ ވ ހަކަދައްކަންޏ  ރައްދުދޭންާއަހަރުެގާ  2485އެއަށްާ

ާާ ދަންނަވަނީ ފަޚުރުވެރުާާައހަރ މެދ30ާާުއަޅުަގނޑުާ އެހެންާާރިެވއޭވެއަޅުަގނޑުމެންާ ާ.

ާާ ބަޔަކުވެސް ާާާާރ އްޖޭަގއިމިފަޚުރުވެރިވ ާ މި ހަމައެއ ކުާ މެދ8ާާާުާއެބަުއޅޭ.ާ މަހ ާ

ާާއަންނަންވީކީާ.ފަޚުރުވެރިވ ާބަޔަކުވެސްާއެބަުއޅޭ.ާެއވ ހަކަާދަްއކ ކަށްާނޫންާމިތަނަށްާާ

ާާ ތީމުާބަނަދަރެއްާހަދަންވިައސްާމިތަނަށްާޤަރ ރެއްާވ ހަކަދައްކަންާވިައސްާއުކޮންމެ

ޖަހ ފައިާލި މޭަގއިާ ޤައްޔޫމަށްާ ޢަބްދުލްާ މައުމޫންާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ާ މައުމޫންާ  2490ޔަސްާ

ފަޚުރުވެރިވ ާބަޔަކުާމިރ އްޖޭަގއިާއުޅޭނެ.ާއެބަދަލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާ

ސްާފަޚުރުވެރިވ ބަޔަކުާުއޅޭނެ.ާއެާބަދަލެއްނުކުރެވޭނެ.ާއެޮގތަށްާރައީސްާނަޝީދަށްވެާ

މަޝްރަހާުާ މިތަނުެގާ މިތ ނަގިއާ ދައްކައިެގންާ ވ ހަކަާ އެރޫޙުަގއިާ އެހެންވިމ ،ާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ ނ ންނ ނެ.ާ ފައިދ ެއއްާ މިތަނަކަށްާ އެރޫޙަކުާ ެގއްލުވ ލަންާ

 2495ރައްޔިތުންާާބަދަލުދޭންާާމިކަމުަގއިާހުރިާޮގތްޮގތުންާހަމަާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށް

އެދެންޏ މުންާއެދީފައިާއެާނަަގންޏ މުންާނަަގންވީއޭ.ާމިތ ާިއންޖީނުެގާޑައިނަޯމއަކ އިާ

މުޙިންމު މ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ އަޅުަގނޑުާާާާހޯސްޕަވަރަކ އިާ އެއްޗެއްނޫން.ާ

ރައީސުލްޖުމް ނުބުނެވޭނެ.ާ އަޑެކޭާ ރަްއޔިތުންެގާ މިއަދުާ ާހޫރިއްޔ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ންާއަންނަާއަޑަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާާފޯރުވ ެގާާލައްވ ފަިއާހުންނަާކައުންސިލަރުންެގާނުފޫޒު

 2500ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ
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މެންބަރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލަތްދޫާ މިއަރުވަނީާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ޙަ ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޙްމަދުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މްޒ އަށް.ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާ.

ާ2505 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާ:އަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ ނުކުތ އަކަށް ނިޒ މ ބެހޭާ ެއއްޮގތުންާ ަގވ ިއދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ާއެދުމުންއަޅުަގނޑުާ

މަޖިލީހުަގއިާާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ނުދެއްވީމަާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑަށްާ  2510މަނިކުފ ނުާ

އިޝ ރ ތްކުރެއްވ ފަިއާާ ޖެއްސުެމއްޮގތަށްާ ކުރެްއވިާ މެންބަރުންނަށްާ މިތިއްބެވިާ

އެހެންެވެގންާއަޅުަގނޑުާއެކަމ ާހިތ މަކުރަން.ާާާއަޅުަގނޑުެގާނަންާދެންމެާއިއްވީމަ.

ެއްއޮގތަށް.ާ ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ނެީގާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ2515 

ާ

ނުކުތ ެއއްކަމަާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ ދ އިރ ެގާާކަނިޒ މީާ ބިލަތްދޫާ ނުަގންނަން.ާ ބަލައެްއާ ައޅުަގނޑުާ ށްާ

ާ.ާފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަމެންބަރުާއަޙްމަ

ާ

ާާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ލިބިެގންވ ާާއަންނައުނު`ާ ރަްއޔިތަކަށްމެާ ކޮންމެާ ޙައްޤުތަކަކީާ  2520ާެގާ

މިޤ ނޫާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދައުލަތުެގާާނުޙައްޤުތަކެްއކަމަށްާ ހިނދު،ާ ކަނޑަައޅ ާ އަސަސީންާ

މި އ ދެ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭތަނަވަސްކަމ އިާ ތަނަވަސްކަމ އިާާއީާ ދަޢުލަތުެގާ ކަމެއް.ާ

މިންަވރަކަށް ހުރިާ ާކުޅަދ ނަކަންާ ރައްޔިާާ ހޯދޭނޭމަގާުާއެޙައްޤުތައްާ ތުންނަށްާ

ވަނަާމ އްދ ެގ32ާާާާދައުލަތުންާމަސައްކަތްާކުރަންވ ނޭ.ާއ ދެ،ާާާާތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް

އެރަށ  ރަށެއްަގއިެވސްާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ަގއިާ ެއކަށީެގންވ ާާ)ކ(ާ  2525ކ ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އޮތުން.ާ ޤ އިމުވެފައިާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓްެގާ ވަނ23ާާާާަމިންވަރަށްާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ކ(.ާ މ އްދ ެގާ

މި ބޭނުންވަނީާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ މެންބައަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޤ ނޫނާީާޤަރ ރުާ ރުާ
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މިޖަނަރޭޓަރު އ ދެ،ާާތަކުޮގތުންާ ރަށެއްަގއިާ އެްއެވސްާ އެބަހުރިބ އޭ.ާ ެވރިއަކުާ ެގާ

 2530ފީއަލި.ާބިލަތްދޫަގއިާކަރަންޓަށްާާާާ،މަޫގދޫާާ،އަޅުަގނޑުާތަމްޞީލުކުރ ާދ ިއރ ާބިލަތްދޫ

ރުތަކެއް.ާވަރަށްިގނަާރައްޔިތުންތަކެްއާމަހަށްޮގސްެގންާފ ނައަށްޮގސްެގާހޯދިާޖަނަރޭޓަ

ާާ.ާއެއަށްާވެސްާއެބައުޅޭާރަށުަގއިޔަކުާކަތްާނުކުރިާބަމަސައްާާއެހެންނަމަވެސްާއެތަނުން

މިލްކްވެރިކަންާާ އެމީހުންނަށްވެސްާ އެރަށުަގއި.ާ ެއބައުޅޭާ ބަޔަކުވެސްާ ނުކުރިާ ތ ޢީދުާ

ާާދޭންވީާނޫންތޯ.ާއެތަނަށްާދިޔަާއެމަސައް ތޯާއެާމިލްކުވެރިކަންާާކުރިާމީހުންނަށްކަތް

ދަންނަޢިްއޒަދޭންވީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސްާ ދިތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ  2535ާާވެހިާވ ލަންާ

ާާ ާާސަރުކ ރުން މިދެންނެވިާކަރަންޓްެގާޚިދުމަތްާދިނުމަށްާދަޢުލަތަށާްާޤ ނޫނުއަސ ސީން

އެމަސައް ހިނދުާ ކުލ ޒިމްކުރިާ މަސައްކަތްާކަތްާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ ރުމަށްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ހުރަސްއެޅުން.ާ ިމކަމަށްާ މިކުރެވޭކަމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރ އިރުާ

ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ މ ލީާރައީސްާ މިވަުގތަކު،ާ ޤ ބިލުކަމެއްާ ދިވެހިސަރުކ ރުެގާ ާ

 2540ާ.ާ.މިވަުގތަކުާނެތޭޤ ބިލުކަމެއްާ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2545 

ާާޝުކުާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްހ ންާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާދިވެރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާވަނ40ާާާާަހިރ އްޖޭެގާ

މިމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބުނަނީާމުދ ާާާާ.މ އްދ ާމުދ ާހޯދުމ އިާމުދ ާެގންުގޅުމުެގާޙައްޤުާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ..ދިނުމ އިވ ރުތަކުރުމ އިާމިލްކުކުރުމ އިާހޯދުމ އިާ

ާ

ާ2550 

ާަގނޑުާބަލަެއއްާނުަގންނަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާައޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްެގންދެވުން()

ާ

 2555ާއަދިާއަޅުަގނޑުާނުނިމޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްހ ންާ
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ާާާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އޮތްާ މިޖެހިފައިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ ާއަޅުަގނޑުާ ާރައީސްާާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނެފައިވ ާޮގތުންާމީހަކަށްާމިލްކުވެރިކަންާލިބިެގންވ ާއެްއޗަކަށޭާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 2560ކުތޯާާވެރިައކުާނެތޭ.ާކ ތަކުެގާޤ ނޫނީާޮގތުންާމިލްކުާބަދަލުދޭންޖެހޭނީ.ާމިާޖަނެރޭޓަރު

ޤ ނޫނީޮގތު ނެތޭ.ާާމިލްކުވެރިައކީ.ާ މިލްކުވެރިައކުާ ރަްއޔިތުންެގ16ާާާާންާ ވަނަާ

ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ ކޯޕަރޭޓިވްސްެގާ އުފެމަޖިލީހުންާ އްދީ.ާޤ ނޫނެއްާ

އ ދެ،ާާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި.ާ ިމޮގތަށްާ އިންޖީނުެގތައްާ މިދެންނެވިާ އެއުފެއްދީވެސްާ

ާާ ާާމިދެންނެވިާއިންޖީނުެގތަކަށްާނެތޭ ލޯނުތަކެްއވެސްާލިބޭކަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާާއިނޭގތޯ

ާާ ާާރައީސްާދިވެހި  2565ދީެގންާނޫނީާލޯނުާލިބޭކަށްވެސްނެތޭ.ާާެއކަމަށްާެގރެންޓީސަރުކ ރުން

އެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނީާޝަޙުސްާމީަގއިާއޮތުމަކީާމުޙިންމުކަމެއް.ާޤ ނޫނީާޝަޚްސެއްާ

އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޭގެގައކުނެތޭ.ާ ކަރަންޓްާ ރައްޔިތުންެގާ މިދެންނެވިާ

ާާދަންނަވ ލަން ސަރުކ ރުން ދިވެހިާ ބޭނުންވަނީާ ވީހ ވެސްާާމިާ ބޭނުންވަނީާ ވަުގތުާ

ރައް ސަރުކ ރުންާާޔިކުޑަައެގއްަގއިާ ެއޮގތުންާ ޚިދުމަތްދިނުން.ާ ކަރަންޓްެގާ ތުންނަށްާ

ާާ ރަނަގޅުޮގތަކަށް ވީހ ވެސްާ ކުރަމުންދަނީާ  2570އެްއވެސްާާާާކުރެވޭތޯ.ާާމިކަންާމަސައްކަތްާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ ާާއިންޖީނުެގެއއްާ ކުންފުންޏަކުންާރުހުމ  އެއްވެސްާ މިހެންާ ާާދެކޮޅަކަށްާ

ާާ ާާނުނަގ ނެ. ާާނުނަގ ނެ. ާާޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީާރައީސް. ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ފިޔަވ ާ މީހުންާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ ރަްއޔިތުންާ ތަމްޞީލުކުރުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންާ

ދިނިއްޔ ާ އެބ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮބައިތޯ.ާ ޤ ބިލުބަޔަކީާ

ބޭފުއެާާނޑުމެންއަޅުަގ ެއޮގތުންާދ އިރ ތަކުެގާ ފޮނުވީމައޭ.ާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ  2575ޅުންާ

ރަށްކުމި ރައްޔިތުންާހ ރުާ މިހ ރުާ މީހުންނަކީާ ތިބިާ ކޮމިޓީަގއިާ ރިއަރުވ ާ

ރައްޔިތުންާ ތިބީާ ކޮންބައެްއތޯާ އެނޫންާ މީހުންނޭ.ާ ތިބިާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ

ބޭނުންވަނީާޢިއްޒަ ާާތްތެރިާރައީސްާތަމްސީލުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަ ސަރުކ ރަށްާާމިހ ރުާ ދިވެހިާ ދަށުންާ ހުށަހެޅުމުެގާ މިއޮތްާ އިާ

 2580އަޅުަގނޑުމެންާމިކުރިމަތިާކުރ ކަމަކީާމިާއިންޖީނުެގތައްާމިހ ރުާހުރިޮގތަށްާބަހައްޓާ 

ނުވ ނެޮގތެްއާާ މިކަންތައްާ ދީާ ސަބްސިޑީާ މ ލިއްޔ އިންާ ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ސަރު ދިވެހިާ މިަވުގތުާާމެދުވެރިކުރުން.ާ މިއަށްާާާމ ލީކ ރުެގާ ޤ ބިލުކަމެއްނެތްާ

ާާ ާާބަދަލުދޭކަށް.ާމިާބަދަލުާދީފައި މިކަންކަންާކުރ ކަށްާނެތްާޤ ބިލުކަމެއް.ާނަަގިއެގން
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ާާ ރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާމިމަޖިލީހުގައިއަޅުަގނޑުމެންާ ކީކޭތޯ.ާ މިބުނަނީާ

އޮތްކަމަކީާ ކުރަންޖެހިފައިާ މިަވުގތުާ ެގތަކުަގއިާ ބޮޑުާމިކަރަންޓްާ އަުގާ ތެޔޮާ  2585ާވީމ ާ

އިދ ރ  ސަރުކ ރުެގާ ބިލުތައްާ އަުގބޮޑުކޮށްލަނީ.ސަރުކ ރުެގާ ކަރަންޓްާ 10ާާާާތަކުެގާ

ާާ ޔުނިޓް އޮންނަާ 15ާާާާރުފިޔ އަށްާ ދިރ ަގށ އ18ާާާިރުފިޔ  ހަދ ލަނީ.ާ ރުފިޔ އަށްާ

ާާ ޔުނިޓަށް އޮންނަާ 25ާާާާވަތަނިއްޔ ާ ެއީއ30ާާާާރުފިޔ އަށް ހަދ ލަނީ.ާ ރުފިޔ އަށްާ

ންނަށްާމިވަުގތުާއޮތްޮގތް.ާރައްޔިތުންނަށްާޤ ބިލުކަމެއްާނެތޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތު

 2590ވަނަާބިލަށ9ާާާްއެހެންނަމަވެސްާމިާޔުޓިލިޓީާކުންފުނިތަކުަގއިާމިމަސަްއކަތްާކުރަނީާާ

އެތަންތ ނަގިއާާ އަދިާ ސްޕެއަރއ ިއާ ހުރިާ އެތ ނަަގއިާ ެއއްކޮށްެގންާ އިންޖީނުެގތައްާ

އިންޖީނުެގތައް ހުރިާ ދީފައިާ ސަރުކ ރުންާ ލ ރިތައްާއަޅަންާާާހުރިާ ހުރިާ ދީފައިާ

ެއކައުންޓްތަކުަގއި.ާކަމެއްާނުކުރެވިފައި.ާެއކަންކަންާއެލ ރިާއެއްކޮށްެގންާާާާއެބަހުއްޓޭ

މެންބަރުންނަށާްާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮށްދެވޭތޯ.ާ މިކަންާ ޮގތެްއަގިއާ މައުނަވީާ

 2595ވީ.ާބަދަލުދީފަިއާފެންނަނީާމިހ ރުާއޮތްާހ ލަތުގައިާމިކަންާބ ްއވަންެވއްޖިއްޔ ާބ އްވަންާ

މި ާރައްޔިތުންެގާ ާާ މިވަުގތުާ ޤ ބިލުކަމެްއނެތްާ މ ލިއްޔ ެގާ މާިާސަރުކ ރުެގާ

ދެކޮޅުހަދ ާާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހިންގ ކަން.ާ ނަަގއިެގންާ އިންޖީނުެގތަްއާ

ކުންފުންޏަކުންާ ިމއިންާ މިއިންޖީނުެގއެއްާ ޮގތަކަށްާ ެއްއވެސްާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ

އެ ތ ޢީދުކުާނުނަގ ނެ.ާ ކުންފުނިތައް،ޮގތަށްާ ރައްޔިތުންެގާާާާރ ާ ތ ޢީދުކުރ ާ އެއަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ވީއިރުާ ކުރަމުންދ ނީ.ާ މަސައްކަތްާ މިކުންފުނިތަކުންާ  2600ރަށްތަކަށްާ

ރަީއސްާާދަންނަވ ނީ 23ާާާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަޢުލަތަށް މ އްދ ަގއިާ ާާވަނަާ ލ ޒިމާްާމި

ާދިނުމަށްާއޮތްާމަތްާރަނަގޅުާހެޔޮއަުގަގިއާާކޮށްފައިވ ާރައްޔިތުންނަށްާކަރަންޓްެގާޚިދު

ާއޮތުންާމިޤަރ ރުާފ ސްކޮށްފިނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާނަފީކުރަނީޭއ.ާ

ާ

 2605ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ކަމުަގއިވ ާާާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެއްބ ރުާ ދަޢުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނޭ.ާ އުފުލަންވ ނީާ ޒިންމ ާ ާއެކަމުެގާ

ާތުންެގާމަޖިލީހުންނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ރައްޔިާމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްާ

ާ
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ދ އިރ ެގާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތުލުސްދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2610ޝުކުރިއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާބަރުާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެން މިނެީގ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  25ާާާ2615ޝުކުރިއްޔ ާ

ނުކުތ ާާާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މަނިކުފ ނުާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ އެއްާވަނަާ

މަނިކުފ ނަށްާާާނަަގންާފުރުޞަތުާނުދެއްވ ާވަކިޮގތަކަށްާނިމިފައޭާމިއޮތީާިވދ ޅުވ އިރު

މިނަަގނީާކޮންާސަބަބަކ ާާާއެނިގއެއްާނުލަްއވ ނެ އަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާ

ެއްއވެސްާާ އުޅުނީކީއެއްާ ނަަގންާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ހެދީކަމެއް.ާ

 2620ާ..ާ.ވ ހަކައަށްާހުރަސްއަޅ ކަށްނޫން.ާމެންބަރެއްެގ

ާ

ާ

ާ.ާާނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެންންބަރުާއިށީޢިއްޒަތްތެރިާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 2625ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ވ ހަކަދަްއކަަވއިފި.ާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ފޯނުންވެސްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތ ނަގއިާ ާއެކަމަކުާ

ާާުގމުެގާފުރުޞަތުާމަނިކުފ ނުާދެއްވަންވ ނެ.ާއަޅުަގނދުމެންނަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނެާާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ާ

ާ2630 

އިށީނދެވަޑަިއެގންދެއްވުންާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކދެއްކެުވން: ނުަގންނަން.ާ ބަލައެއްާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާާ ނިޒ މ ބެހޭާއެދެން. ދަންނަވައިފިންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ާާ ނ ރުވ ނަމޭ އަޅުަގނޑުާ ރައްދުާމ1ާާެނުކުތ އެްއާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދައްކަވ ާ ންބަރުާ

މިތ ނަގިއާާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެނޫންޮގތަކަށްާ ދެންާ ދެއްވ ކަށެއް.ާ

ބަލަން.ާ މިއިންނަނީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ފެންނ ނެ.ާ ައޅުަގނޑަެވސްާ  2635ހިގ ކަމަށްވަންޏ ާ

ސްާާަގންޏ ާއަޅުަގނޑަށްވެނލ ފަށްާކަމެއްާހިޖިލީހުެގާތަޅުމުަގއިާަގވ އިދ އިާޚިމިތ ާމަ
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ެއޮގތަކަށްާނުހިނއެ ގ ތީާއަޅުަގނޑުާނުދިނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާނނުހިާާ.ާގ ނޭގނެ.ާ

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާއަލީއަށް.ާާމިާ

ާ

ާާާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަޝުކުރިއްޔ ާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުލިބުނީމަާރަީއސް.ާ  2640ާތެއްާ

ާާާާއަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ިވސ މް އެހެންނަމަެވސް މިތ ނދަންނަވ ނުކެވުނީ.ާ ހިތަށްެއރީާ ހަމަާ ބަެއއްާާއަޅުަގނޑުާ ަގއިާ

ނަންފުޅުާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއހެންބައެއްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުވެސްާއެބަހުރިާބައެްއާއެހެންާާާާާރިޔ ސަތުަގއިާދަންނަވަމުންދ ތީއިްއވަދޭށޭ

ނަންތައް.ދަންނަ ހުރިާ އަޅ ނުލަްއވ ާާާާވ ލަންވެފައިާ އެކަމ ާ ރިޔ ސަތުންާ އެހެންވީމަ،ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެނަންތައްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ  2645ކަމަށްވަންޏ މުންާ

ާާ ރިޔ ސަތުން ާާހިޔެއްނުވޭާ މިއަދުެގާާއަޅުަގނޑަށް ދެންާ ދޭނެހެނެއް.ާ އެފުރުޞަތުާ

ާާ ާާމިމަޢުޟޫއަށް ާާމި އަޅުަގނޑުެވސް ރަނަގޅުާާދ އިރުަގިއާ ރަށްރަށުެގާ އެދެންާ ހަމަާ

ޚިދުމަތް ކަރަންޓްެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސްާާާާފެންވަރެްއެގާ ޤ އިމުވެެގންދިއުން.ާ

އެރަށަކ އިާއެކަށީެގންާމިންވަރަކަށްާާާރަށެއްަގިއވެސްއެބަޮއވޭާމީހުންާދިރިއުޅޭާކޮންމެާާ

ކުރުވ  ލ ޒިމުާ މިޮގތަށްާ އޮންނަންޖެހޭނޭާ ޤ އިމުެވފައިާ ޚިދުމަތްާ  2650ފަިއާާކަރަންޓްެގާ

ާާ ރައްޔިއެބަޮއވޭ. ހިތ މައަކީާ ެއކަށީެގންވ ާާއެހެންނަމަވެސްާ ނުލ ާ ރުޙުމަކ ާ ތުންެގާ

ާާ ނުލ ާސަރުކ ރުންާމިކުރައްވ ކަންާމިޢަމަލު ާާބަދަލުާދިނުމަކާ  އަޅުަގނޑަށްާހަމާަާމިއީ

ާާ ާާސިފަކުރެވެނީ ހުދުމުހުތ ރުާސަރުކ ރަކުންާހިންގ ާއަނިޔ ވެރިާޢަމަލެްއެގާހަމައެކަނި

ރަ އ ދެ،ާ ބަލ އިރުަގއިާާޮގތުަގއި.ާ އިންޖީނުެގތަކަށްާ ހުރިާ ޤ އިމުކުރެވިފައިާ ށްރަށުަގއިާ

 2655ބައެއްާއިންޖީނުެގައކީާސަރުކ ރުެގާވަރަށްބޮޑުާއެހީާދެިވެގންާޤ އިމުާކުރެވިފައިާހުރިާާ

ާާ ާާއިންޖީނުެގތައް. އެހީއ ެއއްކޮށް ސަރުކ ރުެގާ ިއންޖީނުެގއަކީާ ދައުލަތުެގާާއަނެއްބައިާ

ެގާރަްއޔިތުންާވަރަށްިގނަާމަސައްކަތްކޮށްެގންާދ ާާރަށުސަރުކ ރުެގާއެހީއ އިާއެްއކޮށްާާ

ބިނ ކޮށް ފައިސ އިންާ ހޯދ ފައިހުރިާ އިންޖީނުެގތައް.ާއޮހުރުަވއިެގންާ ފަިއހުރިާ

އަޑިަގނޑުަގއިާާހިތ މައ  މިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަނެއްާ ިމޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެކުާ

މިލްކިްއޔ ތުަގިއވެސް ރައްޔިތުންެގާ ިމހ ރުާ އުޅޭއިރުާ ެއްއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ާ2660 

އެްއޗެްއާާ ެއއީާ އެްއޗެްއކަމުަގއިާ ހުރިާ މިލްކިއްޔ ތުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ އެްއޗެއްނެތޭ.ާ

ރައްޔިތު ދެންާ ބަޔަކުާ ޤަބޫލުކުރ ާ ކޮންމެހެންނެތްކަމަށްާ އެނަގ ކަށްާ އަތުންާ އެާާާންާ

މައްސަލައަކީ.ާާ މިޖެހޭާ އެއީާ ނުދެކެން.ާ އަހަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ ކައިރިންާ ރައްޔިތުންާ
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ރަްއޔިތުންނ ިއާާރައްޔިތުންނ  ވިދ ޅުވ އިރުާ ނުނަގ ނެޭއާ މަޝްވަރ ނުކޮށްާ ިއާ

މިވިދ ޅުވ ޮގތަކީާާ މަޝްވަރ ކުރަނީއޭާ ރައްޔިތުންނ ާ ކިހިނެއްތޯ.ާ މިާ  2665މަޝްވަރ ކުރަނީާ

މެންބަރުންާާނއެތ  ކޮމިޓީެގާ ރައްކުރިއަރުވ ާ ކަުއންސިލަރަކުާ ހުންނަވ ާ ަގއިާ

ކޮމިޓީއަކީާާ ރަްއކުރިއަރުވ ާ ރައްއެްއކުރަްއވަނީ.ާ ތަމްސީލުކުރަންާޔިތުންާާމިއަދުާ

އަދިާާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ ބައެއްނޫން.ާ ލިބިފައިވ ާ ޚައިސިއްޔަތެއްާ ޤ ނޫނީާ އެްއވެސްާ

ިގނަާާ އެއްނުކުރަްއވ ާ ިގނަފަހަރަށްާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ ކޮމިޓީެގާ ރައްކުރިއަރުވ ާ

ރަށުަގއިާ އެކަނިާ ީމހުންާ ބޭނުންާ ކައުންސިލަރުާ ބަލ ފައިާ ދުވަހެއްާ މަހަށްދ ާ  2670ާާމީހުންާ

ތިބޭާދުވަހެއްާބަލ ލ ފައިާއެމީހުންނ ާމަޝްވަރ ކޮށްލ ފައިާމިކަންާނިންމ ލަނީ.ާއެހެނާްާ

އެންމެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމަގައިމުވެސްާ މިއީާ ހިނަގމުންދ އިރުާ މިކަންކަންާ

ތ އީދުކުރ ތީާާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ކޮންމެހެންާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ކުށްވެރިާ މިކަންކަންާ

ހިއެ އަޅުަގނޑަކަށްާ ތިބެވޭނެހެނެއް.ާާމިކަންާ ޤަބޫލުކޮށްލައިެގންާ މިކަންާ އްނުވޭާ

ދެކޮޅާުާ މިކަމ ާ ކޮންމެހެންާ ޕ ޓީވީމަާ އިދިކޮޅުާ މިީއާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ  2675ނޫނިއްޔ ާ

ާާހަދަނީކަމުގައިެވސްާބެލެ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(40ާާާާިވެގންާނުވ ނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ތަކެާ ނުަގނެވޭނެާ ނިުގޅައިާ މުދަލަކީާ މީސްމީހުންެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ އްޗޭާާަގއިާ

ކަނޑައަޅ ާާ ކޯޓުންާ ނަަގންވ ނީާ ދައުލަތުންާ މުދަލެއްާ މީހެއްެގާ އަދިާ ބުނެފައިވ އިރުާ

ޢަދުލުވެރިާބަދަލެއްާވެރިާފަރ ތަށްާދިނުމަށްފަހުަގއޭާއޮންނަިއރުާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާ

 2680މިާހިނަގމުންދ ާޢަމަލުާކުށްެވރިނުކޮށެއްާނުތިބެވޭނެ.ާސަރުކ ރުންާމިކުރަްއވ ކަމަކީާާ

ޕްރަ ރީތިާއިވެޓްާާޕަބްލިކްާ ވިދ ޅުވެފައިާ ނަމެްއާާާާޕ ޓްނަރޝިޕްއޭާ އިނިގރޭސިާ

ހުވަފެންތަކެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކިޔ ފައިާ ކުރަންށޭާ ރަނަގޅުާ މިކަންކަންާ ކިޔ ލ ފައިާ

އެންމެފަހުންާ މީެގާ މިވ ޮގތަކީާ ދައްކ ޮގތުންާ ހުވަފެންާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދައްކަނީ.ާ

ިވޔަފ ރި އަމިއްލަާ ކޮންމެވެސްާ ބަިއވެރިވ ނެ.ާނިމޭއިރުއައިސްާ ވެރިންވެސްާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ެއއްޗެއްާ ެއއްވެސްާ ލިބޭނެާ އޭެގއިންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ  2685ބައިވެރިވީމަާ

އިނެގނީކީެއއްާާ ފައިދ ެއްއވ ނެކަމަށްާ އޭެގއިންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނޫން.ާ އިނެގނީކީާ

އިނެގނީއަކީާާ ލިބޭނެކަމެއްާ ކަރަންޓްާ އަުގަގއިާ ލިބޭާ މިހ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނޫން.ާ

އިނެގނީއަކީާނޫން ލިބޭނެކަންވެސްާ ޮގތެއްަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ ކަރަންޓްާ ނޫނިއްޔ މުާ ާ.ާާ

އެއްނޫން.ާދެންާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެިވާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ނުނެޭގނެއޭ.ާާ މިާ ނޫނިއްޔަކ ާ ަމޝްވަރ ކުރެިވެގންާ ރަްއޔިތުންނ އިާ  2690ވިދ ޅުިވާ
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އެން މަޝްވަރ ކުރަންާ އިންތިޚ ބުާރައްޔިތުންނ ާ ރައްޔިތުންާ ބަޔަކީާ ރަނަގޅުާ މެާ

ދ އިރ އަށްާާ އަޅުަގނޑުެގާ ައޅުަގނޑަކީވެސްާ ހަމަަގއިމުވެސްާ ބަޔެކޭ.ާ ތިބިާ ކޮށްފައިާ

އެހެންކަމަށްވ އިރ2ާާާާުނިސްބަތްވ ާާ މީހެއް.ާ ހުރިާ ިއންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ރަށުންާ

ާާެގާއިންޖީނުެއއްނުލ ާރައްޔިތުންާއަހަާާކުވެސްާއަޅުަގނޑުާކައިރީަގާޤައިމުއެންމެފަހަރަ

ކޯ ދޭންވީާ ެއއަށްާ ނޫނިްއޔ މުާ ރަނަގޅުތޯ.ާ އެންމެާ ނަަގންާ  2695ޗެއްތޯވެސް.ާާއްާެގތައްާ

ދެންާ ނޫން.ާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ އެއްޮގތަކަށްެވސްާ މިކުރެެވނީާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ

ޕ ޓްނަރޝިޕްާ ޕްރައިވެޓްާ ޕަބްލިކް،ާ ކޮންސެޕްޓްަގިއާ މިވިސްނަވ ާ ސަރުކ ރުންާ

މަށްާބަލ ލިކަމަށްވިޔަސްާައޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ނީާމިސ ލަކަށްާރަނަގޅަށްާހިނގ ކަާ

އޮތްާ ދަމައިެގންފައިާ އަތުންާ މީހުންާ ބަޔަކުާ ޚިލ ފުޮގތަކަށްާ ޤ ނޫނ އިާ މިކަހަލަާ

ނ ންނ ނެ.ާ ިވޔަފ ރިވެރިޔަކުާ ރަނަގޅުާ ވިޔަފ ރިކުރ ކަށްާ މަްއޗަށްާ  2700އެސެޓެްއެގާ

މަރު ކޯޓުެގާ ނިމޭނީާ މިާ އެންމެފަހުންާ އިނޭގނެާ ޙަލ އިންާާއެންމެންނަށްވެސްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ޮގސްެގންކަން.ާ ެގއްލިެގންާ އަތުންާ އެމީހުންެގާ ކަެމއްާ ކޮންމެވެސްާ

ކޮންމެވެސްާާ އަންނ ނީާ ދެންާ ނ ންނ ނެ.ާ އިންވެސްޓަރެއްާ ޮގތަކުންާާރަނަގޅުާ

ނަހަމަނަހަމަ ާާމީހަކު.ާ ބަިއވެރިެވެގން ޭއަގިއާ ައއިސްެގންާ ާާމީހަކުާ އެންމެފަހުނާްާދެން

 2705ާލިބެމުންއ އިާފެންވަރަށްވެސްާކަރަންޓްެގާޚިދުމަތްާނިމޭއިރުާރައްޔިތުންނަށްާކުރިން

މިއަދަށްވެސްާާ މިއަދުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމ ،ާ ނުދ ނެ.ާ ލިބެމަކުންާ

ފެންވަރުާ ކަރަންޓްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހުއްޓުވަންޖެހެއޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ

ރަނަގޅުޮގތަ މިއަށްވުރެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރަނީނަމަާ މިކަންކޮށްާާރަނަގޅުާ ކަށްާ

ދީާއެކަށީެގންވ ޮގތަކަށްާާ ވެރިފަރ ތަށްާ ިއންޖީނުެގތަކުެގާ ބަދަލުާއެާ ޤ ނޫނީާޝަރުޢީާ

އެބަާ ހިންޭގނެޮގތެއްާ މިކަންާ ކުރެިވެގންާ ޙުކުމްާ މިކަންކަމަށްާ  2710ކޯޓުތަކުންާ

މިކަންކަންާހޯދަދޭންޖެހެއޭ.ާާ ސަރުކ ރުންާ ތައުރީފުކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނދުެވސްާ

މަ ެއކަމަކުާާރަނަގޅުކުރައްވަންާ އެކަންކަންާ ކުރައްވ ތީވެ.ާ ސަްއކަތްތަކެއްާ

ކުރައްވ ާނިޔަތުަގއިާކުރައްވ ނަމަާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާރަނަގޅުވ ނެއޭ.ާމިީއާާރަނަގޅު

އެްއޮގތަކަށްވެސްާހެޔޮވެރިކަންާކުރަްއވ ާުއސޫލެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާމިޤަރ ރަށްާ

ތ އީދުކުރ  ާއަޅުަގނޑުާ މިކަންާާ ދަންނަވަމުންާ ާވ ހަކަާ އެމަސައްކަތްާމިހ ާ  2715ރުާ

ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުެގާ ޮގވ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ހުއްޓުވ ލުމަށްާ ެގންދ ޮގތްާ ކުރަްއވަމުންާ

ާނިންމ ލ ނަންާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ
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ާ

ޢަލާީާާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 2720ހުށަހެޅުއްވީތީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާާާއްާމަޖިލީހަށްާމިފަދަާޤަރ ރެސަލީމްާރައްޔިތުންެގާލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އި

އުފ ކުރަން ދަންނަވަން.ާާާާ.އެކަމ ާ ޝުކުރުވެސްާ ނިހ ޔަތައްާ ެއމަނިކުފ ނަށްާ އަދިާ

ެގތަކަށްާާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާދެއްވ ފައިހުރިާއިންޖީނުެގ

ކުންފުންޏެއްާ ޔުޓިލިޓީާ އުފައްދަވަިއެގންާ ކުންފުޏެއްާ ަވކިާ ސަރުކ ރުންާ

ކަންބޮޑުވެފައޭ.ާާ ވަރަށްާ ތިބީާ ރައްޔިތުންާ އެކަމ ާ ނަަގމުންދ ތީާ އުފައްދަަވިއެގންާ

ާާ އަކީ ޑީ.އ ރް.ޕީާ މައަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ލ ބަޔަށްާ ހެވ ާ  2725އްކަތްކުރ ާސަރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުާާާާބަޔަކަށްވ ތީާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ހިތ މަކުރ ާ އެކަމ ާ

އަ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ޔުހަމައެއ ެއކުާ ނެތްާ މަްއސަލައެއްާ ޓިލިޓީާާޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުެގާ ކުރެްއވިޔަސްާ އެކަންތައްާ ކުންފުންޏަކުންާ ވިދ ޅުވ ާ ކުންފުންޏޭާ

ޙަޤީޤަތަކަ މީެގާ ވ ންޖެހޭނީާ އަސ ސަކަށްާ މީެގާ ނެތް.ާ ވ ންޖެހޭނާީާމައްސަލަެއއްާ ށްާ

ެއކަމަކީާާ އެބައޮތް.ާ ޙަޤީޤަތެްއާ ވ ންޖެހޭާ ބޭނުމަކަށްާ ބޭނުންވ ާ  2730ރައްޔިތުންާ

އަުގހެޔޮވުން.ާކުރީާނަަގމުންދިޔަާއަަގށްވުރެންާައުގހެޔޮވުން.ާޚިދުމަތްާރަނަގޅުވުން.ާ

ެގެވސްާހަމަާޔޫޓިލިޓީާކިޔ ާާއެކަމުން،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަނީާގއ.ާެގމަނަފުށީ

ނަންގަވައިފި.ާއިންޖީނުެގާނެންެގިވއިރުާވ ޮގތަކީާއެއްކަލަާއިންޖީނުާާާކުންފުންޏަކުން

ވ ހަކަާާ ބޮޑުކުރ ާ އަުގާ އެކަމަކު،ާ ޚިދުމަތްދެނީ.ާ ެއވަރަށްާ އެއޮތްވަރަށްާ ހަމަާ

އަތާްާ މިކިޔަނީާ އަތްފޯރ ފަށޭާ ދިމ ނުވޭ.ާ އެްއޗެއްާ ކިޔ ާ އެހެންވީމަ،ާ  2735މިދަންނަވަނީ.ާ

ާާ މ ނައެްއަގއިތޯ، ކޮންާ މިކިޔަނީާ އައުމުެގާާފޯރުވ ފަށޭާ ޚިދުމަތްތައްާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ދަންނަވ ލީ.ާ ހަމަާ އެްއޗެއްާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮބައިތޯ.ާ މ ނައަކީާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިކަންާކުރަނީާހެޔޮާމަޤްޞަދެއްަގއިާހެޔޮާޮގތެްއަގެއއްނޫނޭ.ާާ

ެއއް ބުނ ާ މުސްކުޅިންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަންޖެހޭާ ފުރަތަމަާ ބުނ ާާދެން،ާ ޗެއްާ

ާާ އެާބަހެއް ހިސ ބެއާްާކަނޑަށްއަޅ ާ މިހ ރުާ އެނެގންޖެހޭނެއޭ.ާ ހިސ ބުާ  2740އްޗެްއެގވެސްާ

ނެތް.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާމިާއިންޖީނުެގތަްއާއިމ ރ ތްެވސްާައުގކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ

ރައްޔިތުންެގާ އަުގކުރެެވންޖެހޭނެާ މަސައްކަތްާ ކުރިާ ައުގކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ކޭބަލްތައްާ

މަސަްއކަތްކޮށްލ ފައިާހުރިާމަސައްކަތްތަްއާައުގކުރެވެންޖެހޭނެ.ާހުރިހާ ާާމަސައްކަތުން

އަޅުަގނޑުާާ ނޫނީާ ައުގކުރެިވެގންާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އަުގކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ އެްއޗެއްާ



 102 

ރައްޔިތުންނަށްާ ނެޭގނެ.ާ މުދ ތަކަށްާ ކުންފުންނަކަށްާ ޔޫޓިލިޓީާ  2745ދެކޭޮގތުަގއިާ

ބޭނުންފުޅު ކައުންސިލަރުާ ހުންނަާ ޮގތަކަށްާާއޮޅުވ ލ ފައިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވީމަާ

މިނެޭގނީ.ާ ުއސޫލަކުންތޯާ ކޮންާ ސޮއިކޮށްލަްއަވއިެގންނަންަގވަނީ.ާ ހައްދަވަިއެގންާ

އެހެންވީމަ،ާމިކަމ ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާހަމަާއެއ ެއކުާކުށްވެރިކުރ ާވ ހަކަާާ

ކުންފުނިާާ ޔޫޓިލިޓީާ މިހަރަށްާ މިހ ރުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ

ތިބޭފުޅުންާއުވ  ނުކުރެވޭނެޭއާ މިކަންތައްތަކެއްާ ކުންފުނިންާ އެާ ނުވަތަާ  2750ލައްވ ށޭާ

ކުރަްއވ ށޭ.ާާ ހަމަތަކުެގމަތިންާ ޤ ނޫނީާ ކުރަްއވަންޏ ާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންާ ތިކަހަލަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުާ

ާާ ރަްއޔިތުންެގާއެްއޗެއްެވސްާނޫނޭ.ާކޮންބައެްއެގާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވިދ ޅުވި

ސަރުކ ރުެގާާ ެއހެންވީމަ،ާ މަސައްކަތްކުރެްއވީ.ާ ރަްއޔިތުންނޭާ ވަކިާ އެއީ.ާ އެްއޗެއްތޯާ

ބަޔަކުާާ ވަކިާ މަސައްކަތްކުރީާ ރަށުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  2755އެްއޗިއްސަށްވީތޯ.ާ

ތޯ.ާައޅުަގނޑަށްާމަސައްކަތްކޮށްެގންާކުރީ.ާއެހެންވީމަ،ާސަރުކ ރުެގާއެްއޗިްއސަށްާވީ

ހުރިާާ ހިސ ބުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ަގބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ މިހ ރުާ

މަސައްކަތްކުރީާާ ބަޔަކުާ ަވކިާ ވ ޮގތަކީާ އެއީާ ނަންަގވ .ާ މަސްދޯނިފަހަރުތައްވެސްާ

ތަްއޔ ރުކުރަްއވަންާާ މަސްދޯނިފަހަރުތައްާ ނުވަތަާ ބިނ ކުރައްވަންާ މަސްދޯނިފަހަރުތައްާ

މަސަްއކަތްކުރެއްާ ބަޔަކުާ މިީއާާވަކިާ ނަންގަވ ނެ.ާ އެހީެވސްާ ސަރުކ ރުންާ މިއީާ  2760ވީ.ާ

ސަރުކ ރުެގާާ ދިވެހިާ ވިދ ޅުވިާ ެއއ ެއކުާ ހަމަާ ެއދެއްވީ.ާ މެސެޖެއްާ ބިރުވެރިާ ވަރަށްާ

ކުރިންާ ނަންގަވަނީ.ާ ކީއްެވެގންތޯާ ބަދަލުދެވޭކަށް.ާ މިއަށްާ ނެތޭާ ޤ ބިލުކަމެއްާ

މި ހައިރ ންަވނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިންަގވަންވީނޫންތޯ.ާ ވިދ ޅުވ ެއއްޗެްއާާާާހިންެގިވޮގތަށްާ

ކީއްކުރަްއވަންތޯާ ބައެއްާ ނެތްާ ޤ ބިލުކަންާ ނެތް.ާ ޤ ބިލުކަންާ ސަރުކ ރުެގާ ދިމ ނުވޭ.ާ

 2765މިކަންތައްާކުރައްވަނީ.ާހަމަާެއކަމ ާއަޅުަގނޑުާހައިރ ންވަން.ާއެހެންވީމަ،ާބިލެތްދޫާާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުުމންާ އެޮގތަށްާ ޙަމްޒ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ވެއްޖައިން.ާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާއިޙްތިރ މްކުރ ާބޭފުޅެއް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާދެރަ

ނުނެންގެވޭނޭ.ާާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ އެްއޗެއްާ ރަްއޔިތުންެގާ ވިދ ޅުނުވ ށޭ.ާ އެޮގތަށްާ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާާ އެއްޗެްއވިޔަސްާ ޢަބްދުއްރަޙީމްބޭާ އެްއޗެްއވިޔަސްާ ރައްޔިތުންެގާ

ައުގކުރައްވ ށޭ.ާާ މަތިންާއެްއޗެްއވިޔަސްާ އުސޫލެްއެގާ އޮންނަާ  2770އަުގކުރަްއވ ފައިާ

ސިވިލްާާ މިއިވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެން،ާ ެއއްޗެއް.ާ ތިވިދ ޅުވ ާ ދިމ ނުވޭާ ނަންގަވ ށޭ.ާ
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% މުސ ރައިންާ މުަވއްޒަފުންތަކެއްެގާ %20ާާސަރވިސްެގާ އުނިކުރ 10ާާާާނުވަތަާ

ާިއވުނީ.ާވ ހަކަ.ާއިްއޔެާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމެވިާވ ހަކަާއަޅުަގނޑަށްާމިާއަޑުާ

ާ

 2775ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމުޙަންމަދުާއަޙްމަދުާނ ޒިމް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިއަދުާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނުފެންނ ތީ.ާާޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާނާ  ކަހަލައެއްާ ެއއްވެސްާ ބެހޭާ ސަރވިސްއ ާ ސިވިލްާ  2780މަޢުޟޫޢުަގއިާ

އެހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަާހަމަާމަނިކުފ ނުެގާސަމ ލުކަމަށްާެގނުވީ.ާސިވިލްާސަރވިސްއ ާާ

ާބެހޭާއެއްެވސްާކަހަލަާވ ހަކަެއއްާނެތްާމިކަމުެގާތެރެއަކު.ާ

ާ

ާ

މިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ  2785ޝުކުރިއްޔ .ާ

މިއަދުެގާާ އެާ ެގންނަވ ފައިާ ވ ހަކަާ ސިވިލްާސަރވިސްެގާ މީނީާމިާ މަޑުކޮށްލަިއެގންާ

ނުުގޅޭކަމަށްވަންޏ ާ އެާ ބަލައިލަންވެެގން.ާ ކޮންޮގތަކުންތޯާ ުގޅެނީާ މަޢުޟޫޢ ާ

މިއަދުެގ އެއީާ ހުއްޓުވ ނަން.ާ މެންބަރުންާއަޅުަގނޑުެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޢުޟޫޢަށްާ ާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ނެތްޮގތަށްާ ބޭނުމެއްާ އެާ ެގންދަަވންޖެހޭނީ.ާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންާ

ެގންދެވުންާާ މެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހޭދަނުކުރަްއވ ާ  2790ވަުގތުތައްާ

ާވަން.ާާއެދެން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރު

ާ

ކުޑައިރުކޮޅެްއެގާާާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މީެގާ ހަމަާ ފެނިއްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރިންާމިވެނިާބޭފުޅެއްެގާނަންކިޔ ފައިާިމވެނިާބޭފުޅެއްާބޭރުކުރައްވ ށޭވެސްާވިދ ޅުިވާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމްާއަޙްމަދުއިލްހ 

 2795ށްާހީވަނީާމަޢުޟޫޢ ާުގޅޭާވ ހަކައެއްާނޫންހެން.ާދެން،ާމަންޒަރު.ާއެެވސްާއަޅުަގނޑަ

ވަރަށްާދެރަެވއްޖެާއިނޭގތޯާިމހެންވަންޏ .ާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކަންުއޅޭާވ ހަކަވެސްާާ

ދަމައިަގންނަނީ.ާ ހިފައިާ އަނެއްކޮޅުަގއިާ ނުނިމެނީސްާ ވ ހަކަާ ދަމ ާ ހިފ ާ އެްއކޮޅުާ

ާާ ހިތުަގ ވަރަށްާ ހެއްދެވީމަާ އެހެންާ ނަހައްދަވ ،ާ އަޅުަގނޑުާާއެހެންާ އިނޭގތޯ.ާ ޖެހޭާ
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ސަރވިސްެގާާ ސިވިލްާ ޙަޤީޤަތަކީާ މީެގާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާ ދަންނަވ ނީާ

 2800މުވަްއޒަފުންވެސްާހަމަާއެވ ހަކަާދަންނަވ ނެާއިނޭގތޯާކިތަންމެާވަރަކަށްާނިޒ މ ބެހޭާ

އަޅުަގނޑ20ާާާާުނުކުތ ާނެންެގިވޔަސް.ާއެއީާހަމަާމިކަމ ާުގޅޭާވ ހަކައަކަށްވ ތީ.ާ%

ވ ހަކަ ޗެނަލާްާާާދަށްކުރ ާ އ ާ މިއަދުާ މޯލްޑިވްސްަގިއާ ޓެވެލިޜަންާ ދަންނަވ އިރުާ

ާއުފައްދަަވއިފި.ާާ

ާ

 2805ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމްާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ރުާހަމަާޔަޤީނުންވެސްާނިޒ މީާާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

މޯލްޑިްވސްއ ާާާާ:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން ޓެލެވިޜަންާ ނެއްޓިެގންާ ސަރވިސްއުންާ ސިވިލްާ  2810ނުކުތ އަކަށްވ ނެއޭ.ާ

ެއްއޮގތަކަށްާާ ކޮންމެވެސްާ މިސްރ ބުާ މިާ ެއހެންވީމަ،ާ އެދިޔައީ.ާ މިހ ރުާ ދިމ ލަށްާ

ރަނަގޅުވ ނެ ނިޒ މީާާދިއުންާ މިއީާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހެންާ

ާމައްސަލަެއއް.ާާ

ާ

ާ2815 

ޤަބޫލުކުރަން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ މެންބަރުންާާާނިޒ މ ބެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެހެންވީމަ،ާާ މަޢުޟޫޢަށް.ާ އޮންނަާ ހުށަހެޅިފައިާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންޖެހޭނީާ

މަޖިލީހުގާެާއެނޫންޮގ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިނ ކުރައްވ ...ާ ވ ހަކަފުޅުާ ތަކަށްާ

ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްާ މަޑުންާ ތަންކޮޅެްއާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުާ މ ލަމުތެރޭަގއިާ

ދައްކަވ ާާ މައިކްަގިއާ ވ ހަކަފުޅުާ މިދެންނެވީާ ައރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ  2820އަޅުަގނޑުާ

ބ ރަށް އެބޭފުޅުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާބޭފުޅެއްނޫން.ާ ައޅުަގނޑުާ ރަނަގޅީ.ާ ދެއްކެިވއްޔ ާ ާ

ާމެންބަރުާކުރިއަށްާވ ހަކަފުޅުާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާބައްލަވ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންއުޅޭާވ ހަކަެއއްާއެނިެގންތޯާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ެއއްތޯާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
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 2825ާމަޢުޟޫޢުންާބޭރަށްާދ ތޯވެސްާއެނިގލަްއވ ނީާދެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާއަޅުަގނޑުާާ:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން

ވ ހަކަދައްކަވ ާާ ނަހަްއދަވ ށޭ.ާ އެހެންާ ދަންނަވ ނީާ އަނެއްކ ވެސްާ ދެރަވެއްޖެާ

އެހެނާްާ ދޭނަމޭާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުެވސްާ ފުރުޞަތުދެއްވ ށޭ.ާ ނިންމަވަންދެންާ

ވަރަށްާކަނުލ  އަޅުަގނޑުާ މިތ ާާާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތު.ާހަމަާ އަޑުއަހ ނަން.ާއަދިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިމަރަފުށީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ ވެސްާ

އެނޭގާާ އެާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ .ާ ވ ހަކަދައްކަވ ކަންވެސްާ މަޢުޟޫޢަށްާ  2830އަބަދުާ

ނުނަަގން.ާ ނުކުތ އެްއވެސްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމަކު،ާ އަޅުަގނޑުމެނަށް.ާ

ަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްެގާއ ާޗެނެލްެއްއާާއަޅު

މިއަދުާއުފައްދަވައިފި.ާކޮންތ ކުންާފައިސ ާނެރެެގންތޯާއެއީ.ާމިއީާހަމަާމިމަޢުޟޫޢ ާާ

ުގޅޭާވ ހަކައެއްާއިނޭގތޯ.ާފަިއސ ާނެތިެގންާމިއުޅެނީ.ާޙަމްޒ ާދެންމެާވިދ ޅުވެއްޖެާ

 2835ްއާބޭފުޅެއްކަމުަގއިވ ާޙަމްޒ ާިވދ ޅުވެއްޖެާސޮރީާވަރަށްާާއެމް.ޑީ.ޕީެގާއެންމެާބޮޑުާއެ

ޙަމްޒ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ މަޢ ފުކުރުއްވ ތިާ ބޮޑަށްާ

ނެތޭ.ާާ ޤ ބިލުކަމެއްާ ނެތޭާ ފައިސ ާ ނެޭގއިރުާ ބަދަލުދީފައިާ ސަރުކ ރުންާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ

ާާ ހަދަން ޕްރޮޕެަގންޑ ާ މޯލްޑިވްސްެގާ ހަދަންވީމަާޓެލެވިޜަންާ ޗެނަލެއްާ ކުއްލިައކަށްާ

މިވ ހަކަ.ާާ އިނޭގތޯާ ދިމ ނުވޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެބަހުރި.ާ ފަިއސ ާ މިއަދުަގއިާ

 2840ރައްޔިތުންާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތަށްާމިވ ހަކަދައްކަވ .ާއޭރުންާޤަބޫލުކުރ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

އެބަދެ ކައުންސިލަރުންނަށްާ މިހ ރުވެސްާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އޭާާއަޅުަގނޑުާ

މިހ ރަށ2.6ާާާްާ މިހ ރުންާ އެފައިސ ތަްއާ މަްއޗަށް.ާ މަހެއްެގާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ކައުންސިލަރުންތައްާަވކިކުރަްއވ ފައިާސަރުކ ރުާހިންެގވޭނެޮގތެއްާހައްދަވައިދެއްވ ށޭ.ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަދަންނަވ ލަމުންާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މަޢުޟޫޢަށްާ ދެން،ާ

ާާ  2845މިާޔޫޓިލިޓީާކުންފުނިންާހަދ ފައިވ ާއެްގރީމެންޓެްއ.ާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާއެބައޮތް

ާާ ޙަވ ލުކުރެޭވ3ާާާާމީެގ ދަށުންާ އެއްބަސްވުމުެގާ މިާ މިބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މިލްކުވެރިޔަކީާާ ޝަރުޢީާ ޤ ނޫނީާ އެސެޓްތައްާ ޙަވ ލުކުރުމަށްފަހުާ އެސެޓްތަްއާ

އަނދުނެ ލޮލުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ އެއްކަލަާ ފަރ ތޭ.ާ ޙަވ ލުވ ާ ްއާާއެސެޓްަގއިާ

ހެޔޮނުވ ނެނޫންތޯ.ާ ެއހެންާ އިންޮގތް.ާ ހަނދ ފައިާ މިމ ްއދ ާ މިއޮތީާ އަޅުވ ލަިއެގންާ

 2850ާއަެގއްެވސްާނުކުރޭާބަދަލެްއެވސްާނުދެއްވ .ާާ

ާ
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ާވަުގތުހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާހޭާނުކުތ ެގާދަށުން.ާއަނެއްާއިތުރުާަވުގތުކޮޅެއްާނުދެއްވ ނަންތޯާެއއްކަލަާނިޒ މ ބެާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 2855ާާާ:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާ

ަވުގތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އަށްެވސްާ ނިޒ މީާ މިެގންދިޔައީ.ާ ބަލަމުންާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އެހެންވީަމ، މެންބަރަކަށ5ާާާާްކަނޑަމުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ ވެއްޖެ.ާ މިނެޓްާ

ށްާފުރުޞަތެއްާނޭރުވޭނެ.ާއެހެންީވމަ،ާެއޮގތަށްާެގންދ ނީ.ާާއަޅުަގނޑަކަށްާވަކިޮގތަކަ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ  2860އެހެންވީމަ،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.ާ

ާ

އަތޮޅުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާތައް`.ާ

ރަނަގޅުކަމެއްނޫން.ާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ާ ހެދުމަކީވެސްާ ކަުއންސިލުތައްާ ޕްރޮވިންސްާ ހިންުގމަށްާ

ހުރިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ރަނަގޅުކަމެއްނޫން.ާ އެހ ާ ބ ރުދިނުމަކީވެސްާ  2865އަތޮޅުތަކަށްާ

ޮގތުަގިއާާއިންޖީނުެގތައްާޔޫޓިލިޓީާކުންފުނިތަކަކަށްާބަދަލުކޮށްެގންާރަްއޔިތުންނަށްާހެޔޮ

ެއާާ ކަރަންޓްާދިނުމަކީވެސްާރަނަގޅުކަމެއްކަަމކަށްާނުފެނޭ.ާރައްޔިތުންެގާޤަބޫލުަގއިާ

ނުފެނޭ.ާ ޤަބޫލުކަމެއްކަމަކަށްާ އެެވސްާ ނަގ ކަމަށްަވނީވިްއޔ ާ އިންޖީނުެގތައްާ

އަޅުަގނޑަށްާމިާމަޢުޟޫޢުަގިއާވ ހަކަދަްއކަންވީާޮގތެއްާއަދިާނޭނިގެގންާައޅުަގނޑުާ

ކޮންމެވެ މިާ އަޅުަގނޑަށްާހީކުރަންާ އަލިއަޅުވ ލ ނެކަމަށް.ާ މިކަމަށްާ ބޭފުޅަކުާ  2870ސްާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ އަނެއްާ ވ ހަކަައކީާ ހަމައެކަނިާ ފެންނަާ

އަޑިަގނޑަށްާއައިރުާބޭންކްާޮއފްާމޯލްޑިވްސްަގއިާހުރިާފަިއސ ާހުރީާދެތިންާމީހަކުާ

ތަކުެގާލޯންޗްތައްާހުރީާވަުގާލޯނުނަގ ާހުސްކޮށްލ ފައި.ާދުނިޔޭެގާައުގބޮޑެތިާކުންފުނި

ާއިންޮވއިސްާހަދަިއެގންާއެތެރެކޮށްފައިާސަރުކ ރަށްާލ ރިާނުދީ.ާ

ާ2875 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާެގމެނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ފުރުޞަތުދެއްވަްއޗޭާާރައީާެގމެނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނިމެންދެންާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ައޅުަގނޑުާ  2880ާސް،ާ

ކުރިންާާާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިރުކޮޅެއްާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އިނޭގތޯ.ާ

ޢަބްދުއްރަޙީމްބެތާޯާ މަޢުޟޫޢުތޯާ މިއީާ މަޢުޟޫޢުތޯާ އެީއާ ދިޔައިރުާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ

ާބްދުލްާޢަޒީޒްތޯާމަޢުޟޫޢަކީ.ާކޮބައިތޯާމަޢުޟޫޢަކީ.ާމަޢުޟޫޢަކީާޢަ

ާ

ާ2885 

ނިންމަންޖެހާޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރިޔ ސަތުންާ އެއީާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާވަކިކަެމއްާވިދ ޅެއްނުވޭ.ާއެހެންވީމަ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ2890 

ދައްކަވަމުންާާްނބަރުާެގމެނަފުށީާދ އިރ ެގާމެ ޫމސ މަނިކުާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިދަންނަވަނީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާއެެގންދަވަނީާހަމަާމަޢުޟޫޢ ާުގޅޭޮގތުންާއިމުެގތެރޭގައިތޯާެއދަނީާކުރިއަށް.ާާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

 2895ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ނުކުތ ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން ޢިްއޒަތްތެރިާނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެއްނޫން.ާ

ާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުެގާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވަންާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ގ ތްަގނޑަކަށް ވޭތުވެދިޔަާ ރ އްޖެތެރޭެގ4ާާާާއ ދެާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ އަހަރުާ  2900ާވަރަކަށްާ

އަތޮޅުތަކުަގިއާހުރިާއިންޖީނުެގތައްާނުހިނަގިއެގންާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންާސަބްސިޑީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ މަނިކު

ދިރިއުޅޭާާ މ ލޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދީފައިވަނީާ ސަބްސިޑީާ މިާ ދީފައިވޭ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާކަރަންޓްދޭންާހުންނަާއިންޖީނުގެއަށްާލިބޭާފަިއދ އިން.ާމުޅިާރ އްޖޭެގާާ

ެއާާރައްޔިތުންނަށް ބަޖެޓުެގތެރެއިން.ާ ފ ސްކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންކުރެވެންާ ާ

ކުރީެގާާ ނުވަތަާ ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ކުރީެގާ ހުރީ.ާ އިންޖީނުެގތައްާ  2905ޙ ލަތުަގއިާ

ފަރ ތްތަކުންާ ހުރިާ ދީފަިއާ ކޮންޓްރެކްޓްތައްާ ޮގތްޮގތުންާ އެކިއެކިާ ސަރުކ ރުެގާ
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ފައި.ާޑައިނަމޯތައްާނެތް.ާދެން،ާެގނެސްފައިާހުރިާއިންޖީނުތަްއާހުރީާސަންޕްާވަކިވެ

ކަރަންޓެއްާާ އައަކުންާ އެކަމަކު،ާ ރަނަގޅަށް.ާ އައިސްފަިއހުރީާ އެެއއްޗިހިތަްއވެސްާ

ނެތް.ާާ ކޭބަލެއްާ ކަރަންޓްދޭޮގތަށްާ ބްލޫޓޫތުންާ ހުރީާ އެްއޗިހިާ ހުރިރ ާ ނުލިބޭ.ާ

ރަނަގޅުކު އިންޖީނުެގތަކެއްާ ހުރިާ ރުމިޙ ލުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ  2910ހުމ އިާާރުމަށްޓަކަިއާ

އަމިއްލަާޤަ ތިމަންމެންެގާ ނިކުތީމ ާ ކޮށްދޭންާ މިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބޫލ އެްއޮގތަށްާ

ކުންފުންޏަކަށްާ ޔުޓިލިޓީާ އޭތިާ ނުލިބިދ ނެތީާ ކަރަންޓްާ އިންޖީނުެގައކުންާ

ރަނަގޅުކަމެއްނޫން.ާ އެންމެާ އަދިާ ލުމަކީާ ޤަރ ރެއްާ މިކަހަލަާ ހިނގައިދ ނެތީާ

ސުނ މީއ ުގޅިެގންާާ ސަބްސިޑީެއްއާާމ100ާާިއެހެންމިދެންނެވީާ ރުފިޔ ެގާ ލިއަންާ

 2915ާއަޅުަގނޑުމެން...ާ

ާ

ޢަލާީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނިޒ މ ބެހޭ،ާ

ާސަލީމް.

ާ

 2920ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހިތ މަާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފުނަދޫ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު،ާ މަނިކުާާޢިއްޒަތްތެރިާ މޫސ ާ ިއނޭގތޯ.ާ ާކުރަންާ

އ އިލ އަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާސަލީމް ައޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑ އިާ ދަށުންާ ނުކުތ ެއއްެގާ ނިޒ މީާ ކުރިންވެސްާ

ނިސްބަތްވ ާއިންޖީނުެގއެއްާހުރިވ ހަކަާމިތ ާދައްކައިފި.ާއެިއންޖީނުގެއެއްާހުރިނަމަާ

ހިތްޕު މަނިކުެގާ މޫސ ާ ފެށިެގންާ މިވަުގތުންާ މީހ އ ާހަމަާ ނުތަނަވަސްވެެގންއުޅޭާ  2925ޅުާ

ާއަޅުަގނޑުާޙަވ ލުކޮށްފިން.
ާ

ާ

ނުކުތ އެއްަގިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ނިޒ މ ބެހޭާ ެއއީާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ކަމެްއާާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ވިދ ޅުެވވޭނީާ  2930އެްއޗެއްާ

ދެންމެ ސ ފުކޮށެއްާާހިނަގމުންދ ކަމަށްވ ނަމަ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެކަހަލަކަމެއްާ ާ

ނުއެއްދެްއވ .ާައޅުަގނޑުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުަމށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ
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ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު ެގއްލުމ ިއުގޅިެގން ލިބުނުާ ސަބްސިޑީއެްއާާާާމިލިއަނ100ާާްސުނ މީަގއިާ  2935ާރުފިޔ ެގާ

ހަމަހަމަޮގތެއްަގއިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު އިންޖީނުެގތަކަށްާ ހުރިާ އަތޮޅުތަކުެގާ ރ އްޖޭެގާ ދިނުމުންާ

ބެއްލެވީމ ާާ ރިޕޯޓްާ ކޮމިޓީެގާ ސުނ މީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެދުމުން،ާ އެބަހައިދިނުމަށްާ

ުއފެދިފައިާއޮތްާސުނ މީާަވނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުނ16ާާާާްއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ،ާާ

މެދުަގިއާާ ރައްޔިތުންެގާ މައްސަލައަކީ،ާ އައިސްހުރިާ އެންމެިގނައިންާ ކޮމިޓީއަށްާ

 2940އެލިބުނުާފައިސ ާހަމަހަމަޮގތުަގއިާނުބަހައޭ.ާއެބަހ ނީާކޮންޮގތަކަށްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެބަހ ދޭށޭ.ާ ހަމަހަމަޮގތެއްަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނިންމިންާ އެކޮމިޓީއިންާ

އިންޖީނުެގތަކަކީާާއެހެންނަމަވެ ބައެއްާ ހުރިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ އޭރުަގއިާ ސްާ

ލ ރިއެއްވެސްާާ ެއހުރިހ ާ އިންޖީނުެގތަކެްއވީމަާ ހިންގ ާ ފަރ ތްތަކުންާ އަމިއްލަާ

އެބޭފުޅުންާބޭނުންވީާރަްއޔިތުންނަށްާލިބޭާނިސްބަތުންާބަހ ފައިާއެފަރ ތްތަކަށްާދޭން.ާ

ރެކޯޑްކުރެވިފައި މިތަނުަގއިާ ކޮންމެހެންާމިހުންނ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.2945 

މިކަންާާ މިއީާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ދެްއކިާ ބޭނުންވެެގންާ އިންޖީނުެގެއްއާ ބ ާ މިތަނުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ އަލިއަޅުވ ލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތަށްާ ޭއެގާ އޮތްޮގތް.ާ ހިނގ ފައިާ

އިން ކަރަންޓްާ މ ލޭެގާ އަދިާ ހުޅުމ ލެއ އިާ ނިސްބަތްވ ާ ޖީނުެގތައްާާއެދ އިރ އަކަށްާ

އޭެގާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މ ލޭެގާ ސ ބިތުކުރަން.ާ މިލްކްވެރިކަންާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިލްކްވެރިކަންާާ އޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ  2950މިލްކްވެރިކަންާ

ކ ބަފައިންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދ ފައިާ ކުންފުންޏެއްާ ކިޔ ާ ސްޓެލްކޯާ ލިބެންޖެހޭނެ.ާ

ސަ ބަނދަރުާ ފެންނަާ އިންޖީނުާާމިއޮތްާ ެގންދިޔަާ ކޮނޑުަގއިާ ކޮއްޕ ފައިާ ރަޙައްދުންާ

އިންޖީނުެގާާ އެްއޗަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ އެހެރީާ މިހ ރުާ ބަހައްޓ ާ

ޤަބޫލުނުކުރ ވ ހަކަާ ރައްޔިތުންނެއްާ މ ލޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތުންާ ވެނިމިފައި.ާ

ޙަ ކުންފުންޏަކ ާ ޔުޓިލިޓީާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މ ލޭެގާދަންނަވ ލަން.ާ  2955ވ ލުކޮށްާ

ެގންދިއުމަށް.ާާ ކުރިއަށްާ ެއކަންެވސްާ ފައިދ ވ ޮގތަށްާ އޭެގއިންާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

ހިނގ ޮގތެއް.ާާ ެއކަންކަންާ ނ ހ ާ ކައިރިައކުާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންނަމަވެސްާ

ސިންގ ާާ ބޮޑުާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ އަތޮޅެްއަގއިާ ކޮންމެާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޖަހަ ދަނޑިެއއްާ ކިތަންމާެާއޭރިއ ާ ނަަގމުންދ ތ ާ ފައިދ ާ އޭެގާ ދިރ ުގންާ އިެގންާ

 2960ޒަމ ނެއް.ާއިހަށްދުވަހުާއަޅުަގނޑުމެންާހަޅޭލަވަންފެށީމ ާބިމުާކުލިާދައްކަންާއެފެށީ.ާ

ިމއޮތީާާ ިމއަދުާސަރުކ ރުާ ދިޔަތަނެއް.ާ ހިނަގމުންާ އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރިާ އެާ އެކަމަކުާ
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ރައްޔިާ ދެއްކިއަސްާ ވ ހަކަެއއްާ ކިތަންމެާ ކުރީ.ާާބަދަލުވެފައި.ާ އެކަންާ ތުންާ

ާާ ެއންމެން ވ ހަކަދެއްކިާ އެކަމ ާ އޮތްޮގތަށްާ ކުރީަގއިާ 12ާާއެހެންނޫންނަމަާ ެގ13ާާާާ،

ރައްޔިތުންާާ އެކަމަކުާ ނޫންތޯ.ާ ފަނ ވެދ ނީާ ޖަލުަގއިތިބެާ އެމީހުންާ ލީޮގތަށްާ ޖަލަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ެގންދ އިރުަގއިާ ކަންކުރަމުންާ ބަދަލަކަށްާ އެއެދޭާ ދެންާ  2965ބަދަލުކުރީމަާ

ރަްއޔިތުންާރުހުމ އިާާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ކަންތައްތައްާ ހިނގ ާ އެްއޮގތަށްާ

ޔުޓިލިޓީާ ބަދަލުވ ނެ.ާ އިންޖީނުެގތަްއވެސްާ ކުރިއަށްދ ނެ.ާ ެއކަންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތަށްާ

ކުންފުނިތައްވެސްާހެދޭނެ.ާފެނ އިާފ ޚ ނ އ އިާނަރުދަމ އ ިއ،ާކަރަންޓ ވެސްާކުރެވޭނެ.ާ

ާާ ކަެމއްެވއްޖެްއޔ  ޚިލ ފަށްާ ދެންާާއަހ5ާާައެއ އިާ ނުެގންނ ނެ.ާ ސަރުކ ރެއްާ ރުފަހުންާ

ކޮމިޝަނެއްާ މިޮއތްޮގތަކީާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ ތ އީދެއްނުދޭނެ.ާ  2970އެސަރުކ ރަކަށްާ

ބެލޭކަށްނެތް.ާ މައްސަލަވެސްާ މީހުންެގާ ހުރިާ ވަްއކަންކޮށްފައިާ ކުރީަގއިާ ހަދައިެގންާ

ާާ ެގންދެޭވކަށްނެތް.ާއެވެސްާހަމަާަގވ އިދ އިާޚިލ ފުކަމެއް.ާކޯޓަކަށްވެސްާމައްސަލައެއް

ބައެްއާާ ޙިމ ޔަތްކުރ ހެންާ ސޫފ ސޫފިާ ދޫނިާ ޚިލ ފުކަމެއް.ާ ަގވ އިދ އިާ ހަމަާ އެވެސްާ

ވ ކަށްނެތް.ާާ ކޮށްެގންނެއްާ އެނޫންކަމެއްވެސްާ އެބަކުރަންޖެހޭ.ާ ޙިމ ޔަތްވެސްާ މީހުންާ

ޤަބޫލުކުރަންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިހ ތަނަކަށް،8ާާާދެންާ  2975މަސްދުވަސްތެރޭަގިއާ

ހުރިހ  މިއުޅެނީ.ާާމިރ އްޖޭެގާ މަރުޙަލ ަގއިާ ދިނުމުެގާ އެކަަމކުާ ކަރަންޓް،ާ ތަނަކަށްާ ާ

އަތުންާާ މުއްސަންޖެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ މިދޭންޖެހެނީާ ކަރަންޓްާ މިއޮންނަނީާ ކުރީަގއިާ

ދިމ ކޮށާްާ އިންތިޚ ބ ާ ނޫނިއްޔ ާ އެހީފުޅެއްަގއިާ ހިލޭާ ސަރުކ ރުެގާ ނޫނީާ

މިދެާ ދަށުންާ ރޯލެްއެގާ ކޭބަލްާ ދެއްވ ާ ދޫކޮށްލ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެުއސޫލުާ ނީ.ާ

 2980ރައްޔިތުންނ އިާގ ތުންާރަްއޔިތުންނ ާވ ހަކަދައްކަިއެގންާރަްއޔިތުންެގާއިންޖީނުެގތައްާާ

ރައްޔިތުންނަށްާ އިންޖީނުެގތަކުންާ ރައްޔިތުންެގާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހުަގއިާ

ެއކަންެވސްާ ައނެއްކ ާ ދިޔައިމަ،ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ކަރަންޓްދިނުމުެގާ

އަ އެކަމ ބެހޭާާކުރެވޭކަށްނެތް.ާ އަތުންާ މެންބަރެއްެގާ ކޮންމެާ ޅުަގނޑުެމންާ

ބަޔަކުާާ އެންމެ،ާ ނ ހަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ހޯދަންާ ސެޓްފިކެޓެްއވެސްާ

ކުރީެގާާ އިނީމުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ވ ހަކަެއއް.ާ އެކަންާ ތިއްބަސްާ  2985އަނދިރީަގއިާ

މަާޖެހިެގންާާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާހ16ާާަރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ،ާކުރީެގާާ

މަޢ ފ އެކުަގިއާާ ވަރަށްާ ކައިރީގައި.ާ މެންބަރެއްެގާ ކުރެވޭވަރުެގާ މިހުރިހ ކަމެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުވެސްނެތް.ާ އެމެންބަރަކުާ މިހ ރުާ މިދަންނަވަނީާ
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އަޅުަގނޑުާާ ޚ އްޞަކޮށްާ ނުލެިވެގން،ާ ކަރަންޓްާ ރަށްރަށުެގާ އެކިާ ހައްދުންމަތީެގާ

ކަ ހިތަދޫެގާ ވ ހަކަދެްއކިދުވަހުވެސްާާދަންނަވ ލ ނަންާ މައްސަލައިަގވެސްާ  2990ރަންޓުެގާ

ފުންމައިެގންާތެދުވެާވިދ ޅުވިާހިތަދޫާހުންނ ނީާދިއްލިފައޭ.ާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއެނޭގާާ

ާާ ވިލޭރޭާހަނދުާހުންނ ނީާއަރ ފައިކަންާދިއްލިފަކަނ14ާާާްހަނދުވަރުާދޭާމޫސުމުަގއި

ނީައކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާާހުންނ ނީ.ާއެއުސޫލަކުންާދިއްލ ާވ ހަކަެއއްނޫންާމިދައްކަ

ޖެއްސުމަކަށްާާ ރަްއޔިތުންާ ކޮންމެހެންާ ެއއީާ ބަދަލުވެފައިއޮތީމ ާ ސަރުކ ރުާ

މިއޮތީާ މިރ އްޖެާ ވެރިކަަމކުންާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ ބަލައިެގންނުވ ނެ.ާ  2995ކުރިކަމެއްކަމަށްާ

ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ރަނަގޅަށްާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ކަންކަންާ މިރ އްޖޭެގާ ބަދަލުކޮށްފައި.ާ

ާނޑުމެންވެސްާމިތަނުަގިއމިތިބީ.ާއަޅުަގ

ާ

އިލްހ މާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 3000ާއަޙްމަދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާނުކުތ (

ާ

ވެރިކަާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާެގމަނަފުށީާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ ބޭރަށްދ ތީ،ާ މަޢުޟޫއިންާ މިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ާމެއްތޯ،ާ

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްހ މްާއަޙްމަދުާ ސ ފުކޮށްލަންވެެގންާ މިއީާ ވެރިކަމެއްތޯާ އައްޕަާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ  3005މިދަނީާ

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.
ާ

ާ

ވ ހަކަފުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ޅާުާނިޒ މ ބެހޭާ

 3010ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެންާ.

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު ބޭރުކޮށްލީމ3ާާާަާއަޅުަގނޑުމެން ނ ރ ާ މުގޯއްޔަށްާ ހަމަާ ދެންާ ާމުޯގލިކުޅޭިއރުވެސްާ

ެގންުގޅުމަކީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ސިޔ ސީޮގތުންާ މިހ ރުާ އެއުސޫލުާ ތިބެންދެން،ާ ރޯންެވސްާ ބޭރުަގއިާ

ރަނަގޅުޮގ އަނެއްކ ެވސްާާއެންމެާ ޮއންނ ނީާ ސިޔ ސީޮގތުންާ ހަމަާ ތެއްނޫން.ާ

ކުންފުނިތައްާ ޔުޓިލިޓީާ ކޮށްދީެގން،ާ ކަންތައްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ  3015ރައްޔިތުންނަށްާ

ހަދައިެގންާނުވަތަާހަމަައކަށްާއެއަޅުަވއިެގންާއަނެްއކ ެވސްާހަމަާމުގޯއްޔަށްާއެރޭތޯާާ
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ކަމަކީ.ާދެންާތިބެެގންާއަދިާވ ހަކަ ދެއްކިއަކަސްާކޮޅެްއަގއިާބެލުން.ާއެއީާސިޔ ސީާ

ާނުއެއްޖެހޭނެ.ާ

ާ

 3020ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ބަލައިަގންނ ކަށްާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު މިޤަރ ރުާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއެހެންވީމ ،ާ

ނުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު އިތުރުކަމެއްނެތޭ.ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ަވކިކުރެވޭނެާ ބަލައިަގނެެގންާ މިޤަރ ރުާ ފެނެއޭ.ާ

ފުޅާިާ ޙ ލަށްާ ތިބިާ ކުރީެގާ ރައްޔިތުންާ ބޭނުންވަނީތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަނެއްކ ވެސްާ

 3025ާބައްތިއަށްާެގންނަން.ާ

ާ

ާވަުގތު،ާަވުގތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

މިީއާާާރ ެގާމެންބަރުާދ އިާާާހުޅުހެްނވޭރު ހިތްދަތިވިޔަސްާ ކިތަންމެާ ދަންނަވ ލަންއޮތީ،ާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަެވއްޖެތޯ.ާ ާވަުގތުާ

ބަދަލުކޮށްފައޭ.12ާާ،13ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ވެރިކަންާ މިރ އްޖޭެގާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3030ޭއ.ާ

ާޚުދުމުޚުތ ރުާވެރިކަންާމިއޮތީ...ާ

ާ

ާުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ވަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

 3035ާބަދަލުކޮށްފައޭ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު

ާ

ހިތަށްއަރ ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާނައިފަރު އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ ާ`ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަާމުޙަްނމަދުާާއަޙްމަދު މެންބަރުންެގާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެއްަގއިބ ަވއޭ.ާާމަޖިލީހުެގާ މިހުންނަނީާ ާފުޅުތައްާ

ކުއްލިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅިއަސް،ާ ޕެޓިޝަނެއްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މިދަންނަވަންޖެހެނީ،ާ  3040އެހެންާ

ހުށަހެޅިއަސްާާ ޤަރ ރެއްާ ހުށަހެޅިއަސް،ާ ބިލެއްާ އަދިާ ހުށަހެޅިއަސް،ާ މައްސަލަެއއްާ

ާ ވޭތުެވދިޔަާ މިދަނީާ 30ާނިމިެގންާ ބަހުސަކަށްވެެގންާއަހަރުދުވަހ ާ ބެހޭާ

ސަރުކ ރަކީާާ މިހ ރުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންީވމ ،ާ ބަދަލުވެެގންމިދަނީ.ާ

ސަރުކ ރެއްާ ހަްއދުފަހަނައަޅައިފ ާ ފުއްދުމުަގއިާ ރަނަގޅުޮގތުަގިއާާާާވައުދުތައްާ އެހ ާ
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ކަމުަގިއވިޔަސްާާ ފ ޑުކީާ ބެހޭޮގތުންާ ކަންތަކ ާ ކުރަްއވ ާ ސަރުކ ރަކުންާ  3045ވަޢުދުފުއްދަވ ާ

ާާއެީއއަ ޮގތެއްނޫން.ާމިހ ރ30ާާާުކީާވޭތުވެދިޔަ އަހަރުެގާތެރޭަގއިާކަންތައްާކުރަންވީާ

ސަރުކ ރުާބޭނުންވަނީވެސްާބޮޑަށްާފ ޑުކިޔުން.ާއޭރުންތ ާެއބޭފުޅުންނަށްާއެކަންކަންާ

ރަނަގޅުކުރެވޭނީ.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްވެސްާއެދިަވޑަިއަގންނަވަނީާާ

ކ ާދޭތެރޭަގއިާވީހ ވެސްާބޮޑަކަށްާފ ޑުކިޔ ށޭ.ާއޭރުންނޭާއެމަނިކުފ ނުާކުރަްއވ ާކަންތަާ

ނުވަތަާާ ފ ޑުކިޔަންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެވޭނީ.ާ ރަނަގޅުާ ކަންކަންާ  3050އެމަނިކުފ ނަށްާ

ދައްކ ާާ ވ ހަކަެއއްާ އިނދިކޮޅަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަންތަކ ާ ކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ

ގ ލަންާމަޖިލީހުެގާއަހަރުާދުވަހުެގާވ ހަކަާނ30ާާަކަމުަގިއވަނީވިްއޔ ާެއއީާވޭތުެވދިޔަާާ

އަހަރުާދުވަހުެގާވ ހަކ30ާާާާަފްލޯރާހޫނުކުރަންވީާވަރުެގާކަމެއްނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ކަމެއްނެތޭ.ާާ ކަމެއްނެތޭ.8ާާާާދައްކ ނެެވސްާ ދައްކ ނެާ ވ ހަކަވެސްާ މަސްދުވަހުެގާ

މިމަޖިލީހުންާ ކަންތަކެއްާ ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބަލަންވީާ  3055އަޅުގނަޑުމެންާ

ާާ އެހެންނޫންާކަުމަގިއވަނީިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާމިދަނީކީާާކޮށްދެވޭތޯއޭ.

އެހ ާޒިންމ ދ ރުޮގތަކަށްާނޫން.ާކޮންމެާކަމެްއވެސްާބޮލުންާނައްޓ ލ ާކަހަލަޮގތަކަށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްކުރެވެނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހުށަހެޅިފައިވ ާާ

ވަ ޤަރ ރަކީާ މިާ ބެހޭޮގތުންާ އެީއާާޤަރ ރ ާ ޤަރ ރެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ބިނ ކުރެނިވިާ ރަށްާ

ުގޅ ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ ރަްއޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ ވަރަށްިގނަާ  3060މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ

ެގންދޭ.ާ ކުރަމުންާ ޝަކުވ ތައްާ އެކަުމެގާ ނެތިެގންދ ތީާ މިލްކިްއޔ ތުާ އެމީހުންެގާ

ދައް ޮގތުންާ ހުރަސްއުޅުމުެގާ ކުރ ކަމަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ ކ ާާމިއީއަކީއެއްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ޢ ންމުންނަށްާ އުފައްދ ާ ކުންފުނިތައްާ ޔުޓިލިޓީެގާ ވ ހަކަެއއްނޫން.ާ

ހަަމާާ ކުރެްއވުމަކީާ މަސަްއކަތްާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ެގނެސްާ ކަންތައްތައްާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ

ނިޔަތެއްަގޭއާާ ނުބ ާ ކުރައްަވނީާ އެކަންާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ރަނަގޅުކަމެއްާ  3065އެންމެާ

ނުދަންނަވ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީެގތެރޭަގއިާހިމެނޭާާާއަޅުަގނޑުާފަހަރެއްަގއިވެސް

ރަނަގޅުާ އެންމެާ މިކަންކުރުންާ ބަދަލުދީެގންާ މިލްކިއްޔ ތަްއާ ރައްޔިތުންެގާ

އުފެދިދ ނާޭާ ފަހުންާ ކަމަށްވަނީވިްއޔ ާ މިކަންކުރ ާ ބަދަލުނުދީާ ކަމަކަށްވ ނީ.ާ

ާމައްސަލަތަކަކީާާމައްސަލަތަކެއްާއަތުވެދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނެ.ާއެ

ާާ ފަހުން ނިމިެގންދ ާ މައްސަލަތަކަށްވެާ ވަރަށްދަތިާ ާާާާޙައްލުކުރުންާ މީެގ  40ާާ3070ވ ނީ.ާ

ސަރުކ ރަށްާ އެްއޗެއްާ ރަްއޔިތުންެގާ ފަށައިެގންވެސްާ ކުރީއްސުރެންާ އަހަރުާ
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ނަގ ކަމުަގިއވަނީާިވއްޔ ވެސްާނުވަތަާއެހެންާފަރ ތަކަށްާނަގ ކަމުަގިއވަނީާވިްއޔ ވެސްާާ

ާާ ނަންބަރު 4/68ާާާާޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނުތަކުެގ އ ންމުާ ދަށުނ7ާާާް)ޖ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މާިާ މަތިންާ އެއުސޫލުެގާ އެހެންވީމ ާ ެގންދަނީ.ާ ނަަގމުންާ އެއެްއޗެއްާ ބަދަލުދީެގންާ

މިލްކިްއޔ ތުާާ ބައެްއެގާ ކުންފުންޏަށްާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ  3075ކުންފުނިތައްާ

ިމލްކިއްޔ ތުެގ އެޙަވ ލުކުރެވޭާ ެއކުންފުންޏަށްާ ބަދަލުާާޙަވ ލުކުރެވޭއިރުަގިއާ ާ

އެހެންާ އެްއޗަކުންާ އެލިބޭާ ރަްއޔިތުންާ އޭރުންާ ލިބެޖެހޭނެ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އެހެންާާ ކޮންމެވެސްާ ފައިދ ހުރިާ އެމީހުންނަށްާ ކުރ ނެ.ާ މަސަްއކަތެއްާ ކޮންމެވެސްާ

ވ ހަކަައކީާާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ާ ފައްޓ ނެ.ާ ކަންތައްަގނޑެްއާ ކޮންމެވެސްާ

ކުން ޔުޓިލަޓީސްާ އެކުންފުނިތަށްާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ ޯގސްކަެމއްނޫނޭާ ހިންުގމަކީާ  3080ފުނިާ

އެންމާެާ ހަމަާ ެގނެސްދިނުމަކީާ ކަރަންޓްާ ައތްފޯރ ފަށަށްާ ރައްޔިތުންާ މެދުވެރިެވެގންާ

މިލްކިއްޔ ތެްއާާ ރަްއޔިތުންެގާ މިދެންނެިވޮގތަށްާ އެހެންނަމެެވސް،ާ ރަނަގޅުކަމެކޭ.ާ

ޢަދު އެމިލްކިއްޔ ތެްއެގާ ަވނީވިްއޔ ާ ވ ކަމުަގއިާ ބަދަލުާމީެގތެރޭަގއިާ ލުވެރިާ

ކޮންމެވެސްާާ އެހެންާ ރައްޔިތުންާ އެއީާ ޖެހެނެއޭ.ާ ނަަގއިދޭންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އެތައްކަެމްއާާ އެތައްާ ފައިދ ހުރިާ އެމީހުންނަށްާ ކުރުމަށްޓަކައޭ.ާ  3085މަސައްކަތެއްާ

ވިދ ޅުޭވާާ އެބަާ ބައެއްބޭފުޅުންާ އ ދެ،ާ ކުރ ނެއޭ.ާ އެމީހުންާ އޭެގތެރެއިންާ

ާާ މ އްދ ެގ23ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކޮންމާެާާާވަނަާ އުޅޭާ މީހުންާ ދަށުންާ ެގާ )ކ(ާ

ާރަށެއްަގއި..ާ.

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއް.ާ  3090ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 3095ާރިާރަީއސް.ާމިތަނުަގއިާނިޒ މީާނުކުތ ާނެެގމުންދަނީާހަމަާއާެާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ކަންތަްއާާާާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެކިާ އެކިފަހަރުާ ހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާ މެންބަރަކުވެސްާ ކޮންމެާ މެންބަރަކުާ

ކުރަން.ާބައެއްފަހަރުާމެންބަރުންާދައްކ ާވ ހަކައަށްާރައްދުދޭން.ާއަޅުަގނޑުާމިފަހަރުާ

ވ ހަކަފުޅަށްާާނިޒ މީާާ ދައްކަމުންދ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާތަޢުރީފްކުރުމުެގާޮގތުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާެއާ

ޙަޤީޤަތްާ އެާ މިވަުގތުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުާ  3100ދައްކަމުންދ ާ

އެ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނ އިބަކަށްާާޤަބޫލުކުރެވުނީތީާ އޮފީހުެގާ ޖެނެރަލްާ ޓ ރނީާ

ާހުންނެވިާޒަމ ނުގައިާރ އްޖެތެރޭާރައްޔިތުން..ާާ

ާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ  3105ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނިޒ މ ބެހޭ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާމެންބަރު.ާ

މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

މެންބަރުާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނެންެގވިާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ދެންމެާ އުފ ކުރަންާ ވަރަށްާ  3110ާއަޅުަގނޑުާ

ާއަޅުަގނޑަށްާއެފ ހަަގކުރެްއވިާކަންތައްާެއއީާނިޒ މީާނުކުތ ާނަަގިއެގންާވ ހަކަދެއްކޭާާާޙަްނމަދުާއަޙްމަދުާމުާ

ވަރުެގާބޭފުޅެއްނޫން.ާެއވަރުެގާފެންވަރުެގާބޭފުޅެއްކަންާފަހަރެއްަގއިެވސްާއަޅުަގނޑުާާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެާ ނަަގށްވެއްޖިއްޔ ާ ނެިގދ ނެާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އަކީާާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އީާ

ާމައްސަލަެއއްނޫން.

ާ3115 

ވ ހަަަކަދެއްކެުވްނ: މުޙަންމަދާުާާާރިޔ ސަތުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ3120 

ާތެރިާމެންބަރަކުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަށްާއެއްާޢިއްޒަތްާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ވިދ ޅުވ ތީ.ާާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ބަސްތަކެއްާ އިހ ނެތީެގާ ދިމ ލަށްާ މެންބަރަކ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަނެއްާ

ާެއކަންާފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ3125 
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މެންބަރަކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަަަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއްއާ ޖަލްސ ަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާ އަނެްއާ ާ

މެންބަރަކަށްާމުޚ ތަބުކުރައްވަުމންާެގންދަވަންޖެހޭނީާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާތަންދޭޮގތަށްާާ

ދެްއކެިވާާ ވ ހަކަފުޅުާ ނުކުތ ަގއިާ ނިޒ މ ބެހޭާ ކުރިންާ ެއޮގތުންާ ހިއްތަަވއިެގންާ ކަމޭާ

މެންބަރުވެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ ައދިާ މެންބަރުވެސްާ ސްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ  3130ބޭފުޅުންވެސްާެއޮގތަށްާއެކަނ2ާާާާްކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސް

މިކަމ ނުބެހޭޮގތަކަށްާ އެްއވެސްޮގތަކަށްާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެްއވުމަށްާ މަސަްއކަތްާ ހޫނުކުރައްވަންާ މިކަންާ

މިއަރު ފުރުޞަތުާ އަޙްމަދާުާމިހ ރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ ވަނީާ

ާމުޙަންމަދަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ3135 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުކުތ އަކީާާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނިޒ މީާ އެާ އިނޭގތޯ.ާ ނެީގާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ެއއްާ ާނިޒ މީާ

ނައިާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާ ނެީގާާމިހ ރުާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ނަންިއއްިވއިރުަގއިާ މެންބަރުެގާ ދ އިރ ެގާ ާފަރުާ

ެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަންެވެގންާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންވެާ ނަންާނުގޮވ ތީާ މެންބަރުެގާ ދ އިރ ެގާ  3140އަނެއްާ

ާއިނޭގތޯާ.
ާ

ާ

ދެންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފަހުންާ އަޅުަގނޑުާ ލައްޕ ލަްއވަނީާ ކަންފަތްާ ކެނދިކުޅުދޫާާމ ކުރިންާ ނެވިންާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަވެސް.ާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3145ދ އިރ ެގާ

ާެގންދެވުންާއެދެންާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާ

މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ާާނައިފަރުާ އެބަާާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާާއ ދެ،ާ

މެންބަރުާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ގދ.މަޑަވެލިާ ޚ އްޞަކޮށްާ މީެގތެރެއިންާ ާވިދ ޅުޭވާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޙަމްޒ އ ިއ ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މިބިލަތްދޫާ އަދިާ ނ ޒިމްއ އިާ  2ާާ3150މުޙަންމަދުާ

އެބައޮެވއޭާމީހުންާވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާަގިއ23ާާބޭފުޅުންާވިދ ޅުީވާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެހެންވީމަޭއާާ ލ ޒިމްކުރެއޭ.ާ ދިނުންާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓްާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ

މިޮގތަށްާމިކަންާކުރަނީ.ާއެާމ އްދ ަގއިާނޯވޭާއެމީހުންެގާމިލްކިއްޔ ތުތައްާނަގ ފަިއާާ
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ކޮންެމވެސްާާ ނަގ ފައިާ މިލްކިއްޔ ތުތައްާ މީހުންެގާ ދޭޮގތަކަށް.ާ މީހުންނަށްާ އެހެންާ

އޮންނަނީާާކަރަ ެއމ އްދ ަގއިާ އޮންނަނީކީ.ާ އެމ އްދ ަގއިާ ނޫނޭާ ދޭޮގތަކަށްާ  3155ންޓްާ

ާކަރަންޓްދޭންާލ ޒިމިކޮށްފައިާޮއންނަނީކީއެއްާއެީއއަކީާމިލްކިްއޔ ތުާނަގ ފަެއއްާނޫން.

ާ

ާޒިމް.ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 3160ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިނެީގާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ާވަނ23ާާާާައ ދެ،ާ

މ އްދ ެގާ)ކ(ާަގއިާއޮތްާއެްއޗެއްާއޮތްޮގތަށްާވިދ ޅުވ ންޖެހޭނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދެންނެީވާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާަގއިާލިޔެފަިއ23ާާާާއިާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީގަާ

 3165އޮތްޮގތަށްާމަޖިލީހުެގާރިކޯޑްާބެލީމ ާއެާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާއަޅުަގނޑުާދެންނެިވާ

އެްއޗެއްާއޮޅުވ ލަިއެގންާނިޒ ީމާނުކުތ އެއްާއަޅުަގނޑުާފަޙުމްާމިކުރީ.ާއެއީާއަނެއްކ ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާަގއެްއ23ާާާާނުއަސ ސީެގާާމިމ އްދ ވެސްާއެކިޔަނީާދޮުގކޮށް.ާޤ ނޫ

ާނެތް.ާ

ާ

ާ3170 

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤަބޫލެްއނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާ ނިޒ ީމާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

މެންބަރަކުާދައްކަވަމުންާެގންދަވ ާވ ހަކަފުޅަކަށްާޖަވ ބުދެއްުވމުެގާޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާާ

މީާނުކުތ ާތަނެއްާނުދޭ.ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާދައްކަވަންާނިޒ 

ާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ3175 

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ދެންނެވީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މާ 23ާާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާާ މީހުންާާވަނަާ ވ ހަކަިއަގާ އެދައްކަވ ާ އެބޭފުޅުންާ ޙަވ ލ ދީާ އ ިއާ )ކ(ާ ާއްދ ެގާ

ލ ޒިމްކުރުމަކާީާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދިނުންާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓްެގާ ރަށެއްަގިއެވސްާ ކޮންމެާ އުޅޭާ

އޮންނަކަމެއްކަމަށްާވިދ ޅުވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގާމ ނަައކީާައޅުަގނޑުާދެންނެވީާއޭެގާާ

ރަްއޔިތުންެގ ކަރަންޓްާމ ނައަކީާ ދީެގންާ މީހުންނަށްާ ބަޔަކުާ ނަގ ފައިާ މިލްކިްއޔ ތުާ ާ3180 
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މިާ ކަމުަގއިާ ވ ންވީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ އެވ ހަކަާ ވ ހަކައެއްނޫނޭ.ާ ދޭާ ޚިދުމަތްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ދެންާ މިހ ރުާ ހީެވއްޖެާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ވ ހަކަައކީ.ާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ

ންދަންވެްއޖެާކަމުަގއިވަނީނަމަާެއާވ ހަކަައކަތަްއާމިއަށްވުރެންާިއތުރަކަށްާކުރިއަށްާެގ

ނިޒ މަކަށްާއަދިާމިއަށްވުރެންެވސްާނަގ ނެ.ާދެންހުރިާވ ހަކަތައްާއަދިާމ ާނުރައްކ .ާާ

 3185އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ހިސ ބުންާހުއްޓ ލަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާ

ާފުރުޞަތުދީާނިންމ ލަނީާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާާާާާއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ މިޤަރ ރަށްާ ކޮމިޓީންާ މަސައްކަތުާ މިހ ހިސ ބުންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

1ާާާާވަުގތުާހަަމވެއްޖެ.ާާ 30ާާާާަގޑި ެއއްަގއި.ާބަހުސ11:35ާާާާްމިނެޓް.ާބަހުސްާފެށުނީ

ާާ އޮތީ ކުޑައިރުކޮޅެްއ2:05ާާާާނިމެންާ ޮގސްެގންާ ވަުގތުތަށްާ ތަފ ތުާ ެއކަމުންާ  3190ަގއި.ާ

ާާ މިދިޔައީ. ފުރުޞަތާުާތަފ ތުކޮށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ނިންމ ލުމުެގާ މިބަހުސްާ

ޢަލާީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބަހުސްާ މިއަރުވަނީާ

ާސަލީމަށް.ާާ

ާ

ލިބުނުާާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާާ މިާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  3195ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅިާާާާުވން:ސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެާ އަޅުަގނޑުާ މިތަނުަގއިާ ހަމަާ ވ ހަކައަކީާ ޮއތްާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރުޞަތުަގއިާ

ހައިރ ންކަމެްއާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ ދިޔައިރުަގއިާ ބަހުސްކުރަމުންާ ޤަރ ރ މެދުަގއިާ

އުފެދިއްޖެ.ާެއއީާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާރައްޔިތުންެގާަވކީލުންާނުވަތަާާ

މަންދޫބުންާރައްޔިތުންނ ާުގޅުންހުރިާމިފަދަާމަްއސަލައެްއާތިބޭފުޅުންެގާާާާރައްޔިތުންގެާ

ހަމާަާ ކަނޑައެޅިެގންާ މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ެގނައިހިނދުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ  3200ސަމ ލުކަމަށްާ

އެންމެާ އެބަހުރި.ާ ދައްކ ފައިާ މިތ ާ އޮޅުވ ލަިއެގންާ ވ ހަކަާ ދޮުގާ ކަނޑައެޅިެގންާ

އަޅުަގ ޮގތުަގިއާ އެއްކަމެްއެގާ ފުޅ ދ އިރ ާާފުރަތަމަާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ފ ހަަގކުރަންާ ނޑުާ

ދަނީ.ާާ ނަަގމުންާ ކުންފުނިތަކަށްާ ޔުޓިލިޓީސްާ އިންޖީނުެގތައްާ މަޝްވަރ ކުރެވިެގންނޭާ

އަތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކައަކީާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ ަގިއާ މިާ

ދިރ ސ ކޮ ހަމަާ މިކަންާ ކޮޕީތައްވެސް.ާ އެްގރިމެންޓުެގާ ބަލ ފަޭއާާއެބަހުއްޓޭާ  3205ށްފައިާ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަންާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީެގާބޭފުޅުންާއެބަާެގންުގޅުްއވ ާ

އޮތްާާ ހޯއްދަވ ފަިއާ އެބޭފުޅުންާ ކުންފުނިތަކުންާ ޔުޓިލިޓީސްާ ެއއީާ އެްގރިމެންޓެްއ.ާ
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ހަމައ އިާ ވަރަށްާ ޢިބ ރ ތްތައްާ އެބަހުރިާ ރީތިކޮށްާ ވަރަށްާ ޭއަގއިާ އެްގރިމެންޓެްއ.ާ

ބަލ ލ އިރުގައި.ާާއިންސ ފު އެާ އޮތީާ ެގންދަވ ފައިާ ކަންާ ކަންނޭނެގާ ންާ

 3210އެހެންނަމަވެސް،ާރަްއޔިތުންނ އިާކުރެވޭާެއްގރިމެންޓްތަކުެގާކޮޕީތައްާބަލ ލ އިރުަގިއާާ

ހަނިދ އިރ އެްއަގިއާާ ނިސްބަތުންާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ފުރަ މަންޒަރު.ާ އޮންނަާ މަޝްވަރ ކޮށްލ ފައިާ އެއްކަމެްއެގާާރައްޔިތުންނ އިާ ތަމަާ

މިކަމ ާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާ ރކއ.ާ ރަށްރަށުެގާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ

ިމއީކީާާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ މިޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހިތ މަޔ އެކުާ ވަރަށްާ ނުރުހުނީމ ާ

 3215ޒ ތީޮގތެއްަގއިާދައްކ ާވ ހަކަެއއްނޫން.ާއަނެއްާދުވަހުާކައުންސިލަރުާރކއ.ާކޮމިޓީާ

ކަހަލަާއުވ ލައްވ  އެކްޓިވިސްޓުންާ ޕ ޓީެގާ ނަންަގވ ފައިާ ކޮިމޓީއެއްާ އ ާ އަލުންާ ފައިާ

ހަމަާ ދުވަހުާ އަނެއްާ އެކުލަވ ލ ފައިާ ކޮމިޓީާ އަލުންާ ލައިެގންާ ބޭފުޅުންާ

މިީއާާ ނުވ ނެ،ާ ހައްދަަވއިެގންާ މިހެންާ އިނޭގތޯ.ާ އެބަހުރިާ ފ ސްކުރަްއވ ފަިއވެސްާ

ބައެ އަނެްއކ ާ އިނޭގތޯ.ާ ކަމެއްާ ހިތ މަހުރިާ ރަށްރަށުަގިއާާވަރަށްާ ަމސްވަރިންާ އްާ

އިޖްތިމ ޢީާ ހަޅުތ ލުވެާ ަގނޑުބަޑުެވާ އެދުވަހުާ ެއއްކޮށްލީމ ާ  3220މަސްވެރިންާ

ވަުގތުާ މަހަށްދ ާ މަސްވެރިންާ އ އިމަާ އުފެދިެގންާ ެއކަންާ މައްސަލަެއއްޮގތުަގއިާ

ހަމަާ އެބަހުރިާ ެއއްކޮށްލަިއެގންވެސްާ އަންހެނުންާ ތިބިާ ބަހައްޓ ފައިާ ބަލ ފައިާ

ޙަޤީޤަތަށާްާއެއްބަސްވެލ ފައި ހަމަާ މިއީާ އެބަހުރި.ާ ހިތ މަވެރިޮގތަކަށްާ މިކަހަލަާ ާ.

ހުރިހ ާާ ނުދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ރަށްރަށުަގއިާ ބަެއއްާ އިނޭގތޯ.ާ މިދަންނަވަނީާ

 3225ރަށެކޭ.ާހުރިހ ާސަރަޙައްދުތަކެކޭ.ާބަެއއްާރަށްރަށުަގއިާއެބަހުރިާމިކަހަލަޮގތަކަށްެވސްާ

ދެވިފަިއާހުރިާޮގތް.ާވަރަށްާހިތ މަހުރިާޮގސްފައި.ާއެހެންވީމ ާެއއީާިމކަންކަންާެގން

ދ އިރ އެްއަގޭއާާ ހަނިާ ވަރަށްާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ މިއީ.ާ ކަމެއްާ

ައުގމަދުކުރިާާ ިމދަންނަވަނީާ ޚިްއޞ ކުރެވިފައިާއޮތީ.ާދެންާ މިކަންކަންާރަްއޔިތުންނ ާ

ބަލ ލ އިރުަގއި އެްގރީމެންޓްތައްާ ހުރިާ އަތުަގިއާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއއްެވސްާާާާވ ހަކަ.ާ

މިހ ވަރޭ.ާާ ައަގކީާ އިންވަސްޓްމަންޓްެގާ އެނެުގނުާ އިނޭގތޯާ ނުފެނޭާ  3230އެްގރީމަންޓަކުންާ

އަނެއްކ ާާ ކުރިނަމަ،ާ އެކަންާ ނުފެނޭ.ާ ެއްގރީމަންޓްއަކުންާ އެްއވެސްާ

ަވުގތެްއެވސް،ާއެހ ާަވުގތެއްވެސްާއެބޭފުޅުންާހޭދަކުރެއްވިހެން.ާާ އެކަންކުރ ކަށްވެސްާ

ލ ނުަގނެެގ ވަރަށްާ މިކަންާާއެހެންވީމ ާ ކުރައްވ ޮގތަކަށްާ އަވަދިނެތިާ ވަރަށްާ ންާ

ނެުގމަށްފަހުާ ތަކެތިާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ނެތި.ާ އަުގަމުގކޮށްލުެމއްާ މިކުރައްވަނީ.ާ
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އެބަާާ މ އްދ އެްއަގއިާ ަވކިާ އިނޭގތޯާ އެބަބުނޭާ ެއްގރީމެންޓްަގއިާ  3235ކަނޑައެޅިެގންާ

ތަކެއްާ ކުންފުނީެގާ މިތަކެްއޗަކީާ ނެުގމަށްފަހުަގއިާ ބުނޭާ އެްއާާސ ފުކޮށްާ މިތަކެތިާ ޗޭ.ާ

ޤ ނޫނީޮގތުންާާ އެއްޗެއްވެސްާ މިހުރިހ ާ ބަދަލުކުރުމ ާ ތަނަށްާ އަނެއްާ ތަނުންާ

ފެންވަރުެގާާ މިހ ާ ކުރެވޭނެޭއވެސް.ާ މިކަންާ މިލްކުވިްއޔޭ.ާ ތިމަންނަމެންނަށްާ

މައްސަލައެއްާާ ޙަޤީޤީާ އެހެންވީމ ާ މިއޮންނަނީ.ާ މިެއްގރީެމންޓެއްާ ތަޅުއަޅުވ ލުމެްއަގއިާ

އަ ހަމަާާމިމައްސަލައަކީ.ާ ވޯޓުދެްއވ އިރުާ ހަަމާ މީަގއިާ އެދެނީާ  3240ޅުަގނޑުާ

ރައްޔިތުންނަށޓަކައިާހަމަާރަްއޔިތުންެގާމަންދޫބުންާރައްޔިތުންެގާމެންބަރުންާވަރަށްާާ

ވިސްނަވ ާއެމީހުންެގާއެބައިާީމހުންެގާޙައްޤުތަްއވެސްާނުެގއްލޭާފަދަޮގތަކަށްާރިވެތިާާ

މިކަންކުރުމަ ތެރެއިންާ އިުމެގާ ޤ ނޫނީާ މިކަންާ މިކަންާާމަުގންާ ލ ޒިމްކުރ ޮގތަކަށްާ ށްާ

މޫސ މަނިކާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ދެއްވުން.ާ ެގންޮގސްާ

ނެތޭ.ާ އުފެއްދޭކަށްާ ކައުންސިލަރުންާ ނެތޭ.ާ ހެދޭކަށްާ ޕްރޮވިންސްާ  3245ވިދ ޅުިވާ

ޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިާއުފެއްދޭކަށްާނެތޭ.ާކުންފުނިތައްާވިއްކ ލެވޭކަށްާނެތޭ.ާކުްއޔަށްާ

ވޭކަށްާނެތޭާމިހުރިހ ާވ ހަކައެްއާދައްކ ާއެހުރިހ ާކަމެްއެވސްާކުރަންީވާއިނޭގތޯ.ާާދެ

އަޅުަގނޑުާާ އެކަންކަންާ ހެޔޮއެދިެގންާ ސަރުކ ރަކުންާ އޮތްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ައޅުަގނޑުެގާާ ކުރައްވަންވީ.ާ އެކަންކަންާ ނިންމަވަނީ.ާ ކުރަްއވަންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

އެހެން ނެތް.ާ ޝަކުވ ެއއްާ ބޭރުަގއިާާއެްއވެސްާ އިމުންާ ޤ ނޫނީާ ިމޮގތަށްާ  3250ނަމަވެސް،ާ

ކަނޑައެޅިެގންާާ ހަމަާ ވިދ ޅުިވާ ބޭފުޅުންާ ފަދަާ ޙަމްޒ މެންާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ

މިކަންކަމަށްާ ސަރުކ ރުންާ ވިދ ޅުވިާ ވިދ ޅުވެފައިާ މައްދ ތަްއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ނުޖެ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކަންާ މަުގފަހުކޮށްދޭާ ކޮށްދޭންޖެހެއޭ.ާ ހޭނެާމަުގފަހިާ

ޚިޔ ނ ތްތެރިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ އިނޭގތޯ.ާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ ކުރ ކަށް.ާ ކަންކަންާ ނަުމަގއިާ އެހީވ ާ ނުޖެހޭނެާ  3255ވެވޭފަދަޮގތެްއަގިއާ

ޤަބޫލުކުރަންާއޮންނަާސަރުކ ރަކުންާއަބަދުވެސްާކަންކަންާކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާކުރިއަސްާ

ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތްެވސްާ ރައްޔިތުންެގާާދެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ާ.

މަންދޫބުންެގާޮގތުަގއިާތިބިާމީހުންާނޭއްގ ނީާޮގތެއްަގއިާކުރަންާއުޅޭާމިއިންާކޮންެމާާ

ވ ހަކަދަްއކ ާާ ކަންކަމުެގާ ހަމަނުޖެހޭާ ހުރިާ ތެރޭަގއިާ ިމކަންކަމުެގާ ނުވަތަާ ކަމެއްާ

ވަ ައނބިދަރީންާ އަނބުރ ބެހިާ ބެހިާ މައިންބަފައިންނ އިާ  3260ރިކުރ ާކޮންމެފަހަރަކުާ
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ާާ ތަޞައްރަފުާނުފުދޭކަން.ާާާޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންހިސ ބަށްާެގންދިއުމަކީާމިއީ.

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަޖަމްނުކުރެވޭާކަން.ާާ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ3265 

އޮތްާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާ ދަންނަވަންާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާާއެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކައަކީާ ާާ

ނިންމުމުަގިއާާާާާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންނަމަވެސްާ ބަހުސްކުރަްއވ ފިއޭ.ާ ތިބޭފުޅުންާ ފޯރިއ އެކުާ

ތިބޭނީ.ާ ބަލ ށޭާ މަންޒަރުާ މިާ ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ވިސްނަަވއްޗޭާ

ާާ ަމއްސަލަައކަށް ބޮޑުާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ަމއްސަލަެއކޭާ ބޮޑުާ މިވަނީާރައްޔިތުންެގާ

ސ ރުކ ރަށްާ މިކަންކުރުމަށްާ ތެރެއިންާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ ރަނަގޅުާ  3270މިމައްސަލައިަގާ

ާލ ޒިމްާކުރަންޖެހޭނެ.ާ

ާ

ވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ާާ

ާ3275 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިހުށަހެޅުއްވިާޤަރ ރ ާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުވެސްާާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާވަނީާވ ހަކަދެްއކުމަށްާއެދިފައިާވަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑަކީާައޅުަގނޑުާމިއެދުނީާމިއ ާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާާ

ވ ހަކަދައްކަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މީހެއްާާާބެހޭޮގތުންާ ހުރިާ ހޯދައިެގންާ އިލްމުާ ވަރަށްބޮޑުާ  3280މިކަމުެގާ

މިކަހަލަާކަންތައްތަކ ާބެހޭޮގތުން.ާއެއީާވުޖޫދަާނ ންނަާމުދަލ އިާބެހޭޮގތުންާޝަރުޢީާާ

ާބަދަލުާދިނުމުެގ...

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު.ާ  3285ހޭާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ނުކުތ އެއް.ާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠޯރިޤް.ާާާ
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ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ3290 

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ފޮނުވ ލުމުަގިއާާާާ:މުޙަްނމަދުާޠޯރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވން ދިވެހިރ ްއޖެއިންާ ޑޭވީާ ބޭފުޅެއްކަުމަގިއވ ާ ވަރުަގދަާ އިނިގރޭސިންެގާ

ތަރައްޤީކޮށްާ މިރ އްޖެާ އަދިާ މަސައްކަތް.ާ ހިތްވަރުަގދަާ ކުރެއްވިާ އަންހެނުންާ ދިވެހިާ

ކުރިއެރުވުމަށްާކުރިާމަސައްކަތް.ާއަޅުަގނޑުާމިނަގ ާނިޒ މީާނުކުތ އަކީާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ވ ހަކަ އެއްކޮށްލަިއެގންނޭާމެންބަރުާ އަންހެނުންާ ފިޑިާ ިވދ ޅުވެއްޖެާ  3295ފުޅުަގއިާ

އެވަރުެގާ ނިސްބަތްކޮށްާ އަންހެނުންނަށްާ ދިވެހިާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމީ.ާ ކަންތައްތައްާ

ވ ހަކަެއއްާރްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާބުނުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާނިޒ ީމާާ

ބުނެިވެގންނެއްނުވ ނެ. އެހެންާ ހިތްވަރުަގދަ،ާާާާމައްސަލަެއއް.ާ އަންހެނުންނަކީާ ދިވެހިާ

ާކެރޭާޤައުމުެގާތަރައްޤީަގއިާޤުރުބ ނީތަކެއްާެވވަޑަިއެގންފައިވ ާބައެއްާ.

ާ3300 

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ާާާމެންބަރުާސަމީލް.

ާ

 3305ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

 

ިމާާާދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާާފުނަ މައްސަލަައކީާ އިނޭގތޯާ މިއީާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ މައްސަލައަކީ.ާ އިނޭގތޯާ ާމިއީާ

މިާާާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ެއކިއިރުާ ިވސްނުންފުޅުާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އެއްޗެއް އެބުނ ާ ހިތަށްއެރީމަާ އެބޭފުޅަކުާ ކުރަންވަނީާާެގންުގޅުްއވަނީ.ާ މ ނަވެސްާ

 3310ހިތަށްއެރިޮގތަކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަައކީާނިޒ މީާ

އޮޅުވ ލ ޮގތަށްާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ައނެއްކ ާ ތެރެއިންވެސްާ ނުކުތ އެްއެގާ

ާވ ހަކަާދެްއކުމަކީާެއއީާފިޑިންެގާކަމެކޭ.ާެއއީާނުފޯރ ފޮތިންާފެޫގޅުން.ާާ

ާ

ާ
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 3315ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީާވަރަށްާހިތ މަކުރަމޭާފުރުޞަތެއްވެސްާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ

 3320ނުލިބުނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޙައްޤުާބަސްތަކެއްާބުނެިވެގންާާާާ:ސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވން

ސަރުކ ރުންާާ ިމހިރިއްޔޭާ ނުވ ނޭ.ާ ކުރިއަށްދެިވެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ ނޫނިއްޔ ާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިހުރިާާ އެމަނިކުފ ނުާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް.ާ ޞައްޙަާ މީެގާ ކޮށްފައިހުރިާ

ކަ ހަމަާ ތެރޭަގއިާ އެބަހުއްޓޭ.ާާހުށަހެޅުމުެގާ ކަންތައްތައްާ އޮޅުންތަކ އިާ ނޑައެޅިެގންާ

މިމަޖިލީހުނާްާ ޤަރ ރެއްާ ލ ޒިމުކުރައްވ ާ މައްޗަށްާ ސަރުކ ރުެގާ އެހެންވީމ ،ާ

އެބައޮތޭާާ ބ ރުާ ިއޚްތިޔ ރ ާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  3325ފ ސްކުރަްއވ އިރު،ާ

ބައްލަވ ލެއްވު އިތުރަށްާ އަދިާ އެއްސެވުުމަގއިާ ވޯޓަށްާ މަނިކުފ ނަށްާމިކަންކަންާ މަށްާ

ާފުރުޞަތު،ާހޯއްދެވުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ  3330ނިޒ މ ބެހޭާ

ާނުކުތ އެއްާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޒު.ާާ

ާ

ާހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނުލިބުނުާ.ޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތެއްާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް،ާ ާާ3335 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަނޑަެއޅިެގންާދޮުގާމަޢުލޫމ ތުާހިމަނ ފައިއޮތްާޤަރ ރަކ އިާދެކޮޅަށްާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒުާ

ދ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމައަށްާ ވޯޓަކ ިއާ މީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ އިރުާ

ސޮިއކޮށްފަިއވަނީާ ފަހަރަކުާ އެތައްާ އެއްބަސްވުމުަގއިާ މިާ އެއްބަސްވުމުަގިއވ ޮގތުންާ

ކޮންާާ ރަށެއްެގާ ކޮންާ ރ އްޖޭެގާ އެބައޮތް.ާ ލިޔެފަިއާ ކައުންސިލަރުންނޭާ

 3340ާކައުންސިލަރެއްތޯާސޮއިކޮށްފަިއާހުރީާމީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުމީ.ާ

ާ
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ާ

އަޅުަގނޑުާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުން ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ތި.ާ ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާ

މިކަމުަގއިާާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްެވސްާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިހ ރުާ

ނުކުތ އެްއާާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިކަމ ބެހޭޮގތުން،ާ ެއއީާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ  3345އަރުްއވ ކަށްާ

ބަޙުސްާއަރު މިހ ރުާ ިމކަމ ބެހޭޮގތުންާ އެއީާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ކަށްާ

މިާ ައޅުަގނޑުާ ެއއްޮގތަށްާ ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމިފައި.ާ ވަނީާ

ޤަރ ރާުާ އޮންނަނީާ ގަވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންީވމ ،ާ ެގންދަނީ.ާ ކަންތައްާ

ނި ބަޙުސްކޮށްާ ޤަރ ރަށްާ އިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުމަށްފަހުާ ޤަރ ރަށްާ މުނީމާ 

 3350ހުށަހެޅިފައިވ ނަމަާއެާއިޞްލ ޙަކަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިފައިނުވ ނަމަާ

ާާ މިނެޓްެގ5ާާާޤަރ ރަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެހެންވީމ ،ާވޯޓަށްާއެހުމަށްޓަކައިާޖަހަންޖެހޭ

ޖަ މަޖިލީހުެގާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ޖައްސަވ ދެއްވުންާ ލްސ ާާރަނަގބީލުާ

މަޖިލީހުަގއިާާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ހިނަގމުންދަނީ.ާ އަދިވެސްާ

ވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާޚަރަކ ތްތެރިވެަވޑަިއަގތުމުަގއިާޖަލްސ ެގާކަރ މ ތްާނުެގއްލޭޮގތަށްާާ

ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ  3355އުޅުްއވުންާ

އްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަންާކ ޑުކޮޅުތަްއާާއެހުމުެގާކުރިންާޢި

އިޞްލ ޙެްއާާ އެްއވެސްާ މިޤަރ ރަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަޙުސްެގާ ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް.ާ

އެއްވެސްާާ އަދިާ ނެތް.ާ މެންބަރަކުއެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަެއއްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައެއް ެގންނަވ ކަށްވެސްާ ރިޔ ސަތަށްާާބަދަލެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ

ޤަރ ރަށްާާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކުރަންޖެހޭކަމަކަށްމިއޮތީާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ އިދުާ  3360މަޖިލީހުެގާ

ފުނަދޫާ އަހަނީާ ވޯޓަކަށްާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެހުން.ާ ވޯޓަކަށްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ސަލީމް،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ވަނ67ާާާަދ އިރ ެގާ

މ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާޢަމަލުކުރުންާލ ޒިމުކުރ ާޤަރ ރެއްާޮގތުަގއިާރަްއޔިތުންެގާާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްކުރެްއވުމ މެދުާ ޤަރ ރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ

 3365ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ
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ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 3370ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

43ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 03ާ3375ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ބޭނުނ65ްވޯޓުަގއިާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ އަދަދު .33ާވ ާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ65ާޖުމްލަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާާ ަގވ އިދުެގ ލ ޒިމްކުރ 67ާާާމަޖިލީހުެގާ ޢަމަލުކުރުންާ ދަށުންާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  3380ަވނަާ

ފ ސްެވއްޖެ.ާ ޤަރ ރުާ ހުށަހެޅުއްިވާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ޤަރ ރެއްެގޮގތުަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހު(ާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

 3385ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެޖެންޑ ެގ ރަީއސް،ާ 4ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ައއިޓަމް.5ާާ، ދެާ ކުޑަާ ަވރަށްާ އޮތީާ ދެންާ ާ،ާ

ދުވެސްާމިއެޖެންޑ ާނިންމ ލ ފައިާމަޖިލިސްާނިންމ ލަންާއަޅުަގނޑަށްާާއެހެންވީމ ،ާމިއަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު

ާހުށަހެޅިދ ނެތޯާނިޒ މީާނުކުތ އެއްެގާދަށުން.ާާ

ާ3390 

ާ

އަޅުަގނޑުާރިޔ ސަތުންާދަންނަވ ލަންާހުރިާބައެއްާވ ހަކަތަްއާއެބަހުރި.ާއެްއކަމަކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގިއ2ާާާާންާކޮމިޓީާާަގއިާޕެޓިޝ2:45ާާަދަންނަވ ލަންާމިއޮތީ،ާާ

ޤައުަމކަށްާކަނޑައަޅ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުންެގާނަންފުޅ3ާާާުަގއ2:45ާާާާިއެބައޮތް.ާާ

 3ާާ3395ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާއެބައޮތް.3ާާާާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުމެއްާާ

ާާ ޓަރީަގއިާއެބައޮތް.ާާނަންބަރުާކޮމިޓީާކ1ާާޮޖަހ އިރުާޢ ންމުާކޮމިޓީެގާބަްއދަލުވުމެއް
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ބައްދަލުވުމެްއ4:30ާާާާއެހެންވީމ ،ާާ ކޮމިޓީެގާ ސަބްާ ކޮމިޓީެގާ ޕެޓިޝަންާ ަގއިާ

ާާ ޖަހ އިރުާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުާއެކުލަވ ލ ާކޮމިޓީެގ6ާާާާއެބައޮތް.ާއަދިާމިއަދުާހަވީރު

ނަންބަރުާކޮމިޓީަގއިާއެބައޮތް.ާައޅުަގނޑުާދެންާދަންނަވ ލަންާއޮތ1ާާާާްބައްދަލުވުމެްއާާ

ާާ  3400ވ ހަކަައކީ،ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާހިމެނޭޮގތަށްާބޭރުާޤައުމުތަކ ެއކުާހުންނަާއަނެއް

ނުކުރެވި.ާ އިފްތިތ ޙްާ މިެގންދަނީާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ްގރޫޕްތައްާ ފްރެންޑްޝިޕްާ

އެހެންވީމ ،ާއެާްގރޫޕްތައްާއިފްތިތ ޙްކުރުމުެގާމަސަްއކަތްާމ ދަމ ެގާޖަލްސ ެގާފަހުންާ

12:45ާ އަޅުަގނޑުާ ފެށިެގންާ މިހ ރުވަނީާންާ އެމަސައްކަތްކުރަންާ މެންާ

ާާ މ ދަމ  އެބައްދަލުވުންތައްާ އެހެންވީމ ،ާ ފެށިެގނ12:45ާާާްހަމަޖައްސ ފައި.ާ ންާ

މަޖިލީހުގާެާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިއަށްެގންދ ނަން.ާ  3405އަޅުަގނޑުމެންާ

ފޮނުއްވަމުންާ އެބަާ އަމީންޢ ންމުާ މިހ ރުާ ސިޓީތައްާ ފޮނުވަންޖެހޭާ އިދ ރ އިންާ

ާާެގން މިހ ރު ދަންނަވ ލުމަށްފަހުާ މިވ ހަކަތައްާ އެހެންވީމ ،ާ ވުމ އެކ2:30ާާާާުދަވ .ާ

ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާމިހިސ ބުންާނިމުނީ.ާވައްސަލ މުޢަލައިކުމް.ާ

 

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ3410 
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