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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /45 

 

 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  45ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  އަންގާރަ ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  6 ތާރީޚް: 

  1430 ޝައްވާލް 17 

 
 ގައި  9:00ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 
 ށް  11:05ން  10:33 އިންޓަވަލް: 

 
 ށް   13:02ން  12:02 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ގައި  14:35މެންދުރުފަހު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް  3ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ބު ނައިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 57 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ66ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 66ފަހުން  ހުސްވަުގތުކޮޅު 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 هللاންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެ 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއި 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 



 III 

 ޣަފޫރު މޫސާ ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 މަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެ 



 IV 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާ 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  ވިލިނިގލި 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ރު އަލްހާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް މެދުހެންވޭރު : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއި

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

  : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

            ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު އުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

           ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

   

 އަޙްމަދު  އޮފް ޓޫރިޒަމް ާއޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ  މިނިސްޓަރ ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 ސަވާދު ޢަލީ

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
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  7 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ުފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ވާ ދު ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،އިންޓަވަލްފަހ

ޙަމީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، هللا ޒުބައިރު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ޔާމީން، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. އަލްހާން ފަހުމީ  
 

  ،ުޙަމީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ هللا ން ޢަބްދުދޫކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމް  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް  މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، މީދޫ ދާއި

ދާ މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ފޭދޫ  މެންބަރު  ިތނަދޫ ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު އަސްލަމް  އިމުޙަންމަދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  އަދި ހިަތދޫ  މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  ރާގެ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ޖަލްސާގައި  މަނިކު  އަދި  ޙުސައިން  ނިހާން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަލްސާއިން    ވިލިމާފަންނު 

 ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ54ާަރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުވަސްއަްނގ ރ9662ާާަާއޮކްޓޯބަރ60ާ ާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.واالهާومنާوصحبه

 

 10 ސުވ ލު. .2

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްބެވީ ާަވޑަިއެގން ާޖަލްސ އަށް ާފުރަތަމ90ާާަމިވަގުތު ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދު ާއ ދެ، މެންބަރުން.

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާމިއޮތީ ާއޮފްާާއައިޓަމަކަށް ާމިނިސްޓަރ ާރަޝީދު ރިޔ ޟް

ޢަލީާސަވ ދުއ އިާކުަރއްވ ާސުވ ލު.ާއެެހންވީމަ،ާާއަޙްމަދުޑްާަކލްޗަރާޑރ.ޓްސްާއެންާރރިޒަމް،ާއ ޓޫ

 15ާސުވ ލަިއގެންާކުިރއަށްާަވޑަިއެގންނެވުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްާރިޔ ޟްާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް. .`ާ ާރައީސް، ާތެރި ާމިއަދު ނޑު ާވަޒީރ ާައޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެިރ

ާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ާކުއްަޔށްދީފައިވ ާކޮށްލަން ާތަރައްޤީކުރުމަށް ާގޮުތަގިއ ރިޒޯޓްގެ

ާމިހ ރުާާ.ާދެންާއެރިޯޒޓްނީާކީްއވެތޯމިއަދ ާހަމައަށްވެސްާނުފެށިފަިއވަތ.ކަޅުފަހަލަފުށީގެާމަސައްކަތްާ

ާތިނެއް،ާާތ ރީޚަކީާއެގްރިމެންޓްކޮްށފައިވ ާރުންސަރުކ ާފަރ ތ އެކުާކުއްޔަށްދީަފއިވ   20ކޮބައިތޯ.

ާމަަސއްކަތަީކާ ާކޮށްފައިވ  ާމިހ ތަނަށް ާސަރުކ ރުްނ ާބ ރުއަޅ  ާައވަްސކުރުމަށް ާމަަސއްކަތް އެރިޒޯްޓގެ

ާކޮބައިތޯ ާހަތަރެްއ، .ާ ާމަޢައެިރޒޯްޓެގ ާމަނިކުފ ނުމަލީ ާފެށޭނެކަމަށް ތ ރީޚަކީާާއްވ ލަފ ކުރަާސައްކަތް

ާޢިއްާކޮބައިތޯ ާވަރަްށާ. ާމިުސވ ލުތަަކށް ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރިހުން ާވަޒީުރ ޒަތްތެރި

ާފުރިހަމަާސ ފުާޖަވ ބެއްާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވުން.ާ

ާ25 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ުބދެއްވުމަށް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ  ާތ.ވިލުފުށީ ާއަްއަސލ މްޢަލައިކުމް. .`ާ
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ާފުރަތަމަާާމަދުާއަޙްާާޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރރއ  ާތެރެއިން ާޭއގެ ާސުވ ލެއް. ާހަތަރު ާކުރެއްވެވީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާކުއްޔަށްީދފައިވ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ާތަރައްޤީކުރުމަށް ާގޮުތަގިއ ާރިޒޯޓުގެ ާމަސައްކަތްާާސުވ ލަީކ،  30ތ.ކަޅުފަހަލަފުށީގެ

ާތ.ަކޅުފަހަލަފުއްޓަީކާ ާދަންނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާޖަވ ުބގައި ާކީްއވެތޯ. ާނުފެށިަވނީ ާހަމައަށްވެސް މިއަދ 

ާއަހަރުެގ،9665ާާ ރަުށގެާތެރޭަގިއާހިމެނ77ާާޭވަނަާއަހަރުާސަުރކ ރުންާީބލަމަށްާލ9665ާާީވަނަ

ާ ާމި 77ާާރަށެއް. ާދިމ ވި ާލީފަހުން ާބީލަމަށް ާިމރަށްތައްާރަށް ާގުޅިގެން ާކ ރިޘ އ އި ސުނ މީ

ާ ާގުިޅގެނ9664ާާްކުއްޔަށްެދވިފަިއވަނީ ާކ ރިޘ އ ިއ ާސުނ މީ ާއަދި ާމެއިމަހުަގއި. ާއަހަުރގެ ވަނަ

ާކުރިއަށްާ ާމަސައްކަތްަތއް ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ާތެރެއިން ާމިަރށްރަށުގެ  35ކުއްޔަށްދިންފަހުންވެސް

ާ ާއޭގެފަހުން ާއެަބދޭ. ާލަސްެވގެން 9660ާާގޮސްފައިުނވެ ާއިތުރު ާތެރޭަގއި ާއަހަރުގެ ރަށެއ96ާާްވަނަ

ާހޯދުމަށްާ ާފައިސ  ާބޭންކުތަކުން ާޕްރޮޖެްކޓްތައް ާތަރައްޤީކުރުުމގެ ާރިޒޯޓް ާސަބަބުން ކުއްޔަށްދިނުމުގެ

ާކުރިމަިތވެފަިއވޭ.ާ ާކުލ77ާާިދަތިތަކެއް ާތެރެިއން ާރަށްރަުށގެ ާކުއްޔަށްދިން ާފަހުން ާއަޅ ބަލ އިރު ރަށ 

ދިްނާރަށްރަށުގެާކުލިތައްާނިސްބަުތންާކުޑަވުުމގެާސަބަބުންާބޭންކުތަކުންާކޮންޓްރޯލްކޮށްގެންާުކއްޔަށް

ާއިސްަކންދޭކަންާ ާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ާރަށްރަށުގެ ާފަހުގެ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ާފެސިލިޓީތައް  40މ ލީ

ާަދތިތަކެއްާ ާމަސައްކަތަށް ާތަރައްޤީުކރުމުގެ ާތ.ަކޅުފަހަލަފުއްޓަކީ ާއަދި ފ ހަގަކުރެވޭ.

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވޭ.ާކުރިމަތިވެފަިއވ ކަ ާމިމިނިސްޓްރީއަށް ާހޯލްޑަރު ާލީސް ާއެރަުށގެ މަށް

ާމިސަބަބުތަކަށްަޓަކއިކަމަށްާ ާނުެފށިފައިވަނީ ާމަސަްއކަތް ާތަަރއްީޤކުރުމުގެ ތ.ކަޅުފަހަލަފުއްޓަކީ

ާސުވ ލެްއެގާ ާެދވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވޭ. ާމިނިސްޓްރީއަށް ާފަރ ތުން ާކުއްޔަށްދިްނ ތ.ކަޅުފަހަލަފުށި

ާަފރ ތ އެުކާާގޮތުަގއި ާކުއްޔަށްދީފަިއވ  ާމިހ ރު ާއެރިޯޒޓް ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވަނީ ާމެންބަރު  45ޢިްއޒަތްތެރި

ާެއގްރީަމންޓުގަިއާ ާސަރުކ ރުން ާތ ރީޚެްއގަިއތޯ. ާކޮން ާެއގްރީމަންޓްކޮްށފައިވަނީ ސަރުކ ރުން

ާ 64ާާސޮއިކޮށްފަިއވަނީ ާމަސައްަކްތ9664ާާމެެެއި ާއެރިޯޒޓުެގ ާސުވ ަލކީ، ާތިްނވަނަ ަގއި.

ާޖަވ ބުަގިއާއަވަ ާކޮަބއިތޯ. ާމަސައްކަތަކީ ާކޮށްފައިވ  ާމިހ ތަނަށް ާސަރުކ ރުން ާބ ރުއަޅ  ްސކުރުމަށް

ާހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭާ ާމިމިނިސްޓްރީއަށް ާހޯލްޑަރު ާލީސް ާތ.ަކޅުފަހަލަފުށީގެ ާދަންނަވަން، އަޅުަގނޑު

ާހުށަހަ ާގޮުތގެމަތިން ނޑަައޅ ފަިއވ  ާކަ ާއެގްރީމަންުޓގައި ާލީސް ާޑްޯރވިންގސް  50ޅުއްވ ފައިވަީނ،ާޑީޓެއިލް

ަގިއ9660ާާއޮގަްސޓ75ާާްވަނަާމ އްދ ގެާދަށުނ52ާާްހުށަހަޅުއްވ ފައިުނވ ތީާލީސްާެއގްރީމަންޓުގެާ

ާ ާޕްރޮޕޯަޒލްއ ިއ9466ާާއެފަރ ތް ާޕްރޮޖެކްޓް ާއަދި ާޖުރިމަނ ކުރެވިފައި. ާވަނީ ާޮޑލަރުން ޔޫ.އެސް

ަގއިެވސްާލީސ9661ާާްގަްސޓްާއ62ާޮއެްއގޮތަށްާއެރަުށގެާމަސައްކަްތާކުރިއަށްާގެންދަވ ަފއިނުވ ތީާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާދެން ާޖުރިމަނ ކުރެވިފަިއވޭ. ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާމިދެންނެވި ާހަމަ އެގްރީމަންުޓގެ

ާމިރަށްތައްާ ާވިސްނަމުންދިޔައީ ާމިސަރުކ ރުން ާފެށިގެން ާުދަވހުން ާޙަވ ލުވީ  55މިސަރުކ ރ 
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ކޮބައިތޯ.ާމިގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެްނާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާެއކަށަެއޅޭނެާއެންމެާރަނގަޅުާސިޔ ަސތަކީާ

ާކުރިމަތިވެފަިއވ ާ ާދުނިޔެއަށް ާިމހ ރުވެސް ާއަދި ާކުރިމަތިވެަފއިވ  ާދުިނެޔއަށް ާއެުދވަސްވަރު ބެލިއިރު

ާފައިޭނންޝިއަލްާ ާއަދި ާބޭންކުތަކުން ާފެސިލިޓީތަްއ ާމ ލީ ާސަބަބުން ާހީނަރުކަމުގެ އިޤްތިޞ ދީ

ާދަތިވެަފއިވާ  ާދޫކުރެވެން ާފ ހަގަކޮްށާއިންސްޓިޓިއުޝަންަތކުން ާއަޅުަގނޑުމެން ަކން

ާ 9662ާާޑިވަލޮޕަރްސއިންނަށް ާމި ާއަދި ާދިނިން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމުއްދަތު ާނިޔަލަށް  79ާ60ގެ

ަގއިާަދއްކަްނ9662ާާމަސްދުވަހުގެާމުއްދަތުދިނުމުގެާއިތުރުންާސިޔ ސަުތގެާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ނޑުމެންާވިްސނީާދެންާާއޮތްާކުލިާކުިރއަށްާއޮތްާތިންައހަރަށްާފަސްކޮށްދިނިން.ާމީގެ އިތުރުންާއަުޅގަ

ނިޑވަުޅގަިއާ ާމިދަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާކޮށްދެވޭނީ. ާސަރުކ ރަށް ާކަންތަކެއްޯތ ކޮން

ާ ާމިވ ހަކަދަްއަކނީ 06ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާވ ހަކަ. ާތަރައްީޤކުރުމުގެ ރިޒޯޓ06ާާްރިޒޯޓެއް

ާމިމަޖިލީހުގަ ާކުރިންެވސް ާައޅުަގނޑު ނުޑމެންގެާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ފައިވ ނެ  65ިއ

ާ ާދެބިލިަޔން، ާގ ތްަގނޑަކަށް ާދައްކ ޮގތުގައި ާހިސ ބުން ާޑޮލަރ9.2ާާުއަންދ ސީ ާޔޫ.ެއްސ ބިލިޔަން

ޚަރަދުވ ންާއެބަޖެހޭ.ާފައިނޭންޝިއަލްާފެސިލިޓީޒްތައްާެރއިްޒކުރެވެންާއެބަޖެހޭ.ާމިތަންވަުޅަގއިާމިީއާ

ާއަޅުަގނުޑވެ ާދަތިތކަމެްއކަމުަގއި ާމ ލީާވަރަށް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރަށް ާދެން ާފ ަހގަކުރަން. ސް

ާމިޙަޤީޤަތަށްާ ާޙަޤީޤަތަކީ. ާއެއީ ާނެތް. ާހުށަހެޅޭކަށް ާޑިވަލޮަޕރސްއިންނަށް ާމި ފެސިލިޓީޒްތަކެއް

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާސިޔ ސަތެއް ާއިތުރު ާކިހިނަކުންތޯ ާމިވިސްނަނީ ާދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  70ބިނ ކޮށް

ާއަ ާލުޔެއްތޯ ާކޮންކަހަަލ ާއަޅުަގނުޑާއެކުަލވ ލެވޭނީ. ާދެވޭނީ. ާސަރުކ ރަށް ާއެހީެއްއތޯ ދި

ާކެބިނެޓްާ ާމިދަނީ ާމިަވގުތު ާއަޅުަގނޑުމެން ާތެރޭަގއި ާހަފްތ ގެ ާޮއތް ާކުރިއަށް ލަފ ކުރ ގޮތުަގއި

ާެއކުލަވ ލަމުން.ާ ާސިޔ ސަތެއް ާގުޭޅގޮތުން ާމިރަށްތަކ އި ާއެކޮމިޓީން ާއެކުލަވ ަލިއގެން ކޮމިޓީއެއް

ާމި ާތެޭރގައި ާހަފްތ ގެ ާއޮތް ާތެރޭގަިއާކުރިއަށް ާމުއްދަެތއްގެ ާއަވަސް ާވަރަށް ާނިމި މަސަްއކަތް

ާގޮތުަގިއާ ާސުވ ލެއްގެ ާހަތަރުވަނަ ާލަފ ކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޢުލ ންކުރެވޭެނކަމަށް  75މިސިޔ ސަތު

ާފެށޭނެކަމަށްާ ާމަސައްކަތް ާޢަމަލީ ާއެރިޒޯުޓގެ ާފ ހަގަކުަރއްވ ަފއިވަީނ، ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ކީާކޮބައިތޯ.ާވަރަށްާކުރުކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާމިސުވ ލުެގާމަނިކުފ ނަށްާލަފ ކުރެވޭާތ ރީޚަާ

ާޖަވ ބެްއާ ާވަކި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތަރައްޤީވ ނެކަމަށް ާމިރަށް ާޚ އްޞަކޮށް ާތަރައްޤީ، ާމިރަށްތައް ޖަވ ބު.

ާ ާމި ާބަިއވަރު. ާރަށްތަްއ ާހުރި ާދުވަްސވެަފއި ާމިހ  ާެއއީ ާނެތް. ާިމވަގުަތުކ ާދެންނެވޭކަށް 77ާއެހެން

ާބެ ާމިދެންނެވިާރަށުގެ ާތަރައްޤީކުރަން ާރަށްތައް ާމިހުރިހ  ާހިމެނޭހިނދު ާހިމެނެނީ. ާމިރަށް  80ޗް

ާމިތ ރީޚުގަިއާ ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާައޅުަގނޑުމެން ާތަރީޚެްއ ާވަކި ާކުރިމަތިވެފަިއވ ހިނދު މައްސަލަތައް

ނޑުާ ާައޅުގަ ާޖަވ ަބކަށްނުވ ނެކަމަށް ާެއކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާެއއީ ާދެންނެވުން ާތަރައްޤީވ ނެޭއ ާމިރަށް
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ާމަަސއްކަތުންާ ާމިކުރ  ާކޮމިޓީން ާކެބިނެްޓ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ދެކެން.

އަޅުަގނޑުމެންާމިާއަންދ ޒ ާމިކުރަނީާއެދެވޭާމުއްދަތެއްދިނުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭގެާތަްފސީލުތައްާ

ާޢ ންމުންނ ވެސްާ ާއަދި ާޙިއްޞ ކޮށްލެވޭނީ ާމަޖިލީހ ވެސް ާމިޢިްއޒަތްތެިރ  85އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށްާމިާހަތަރުާޙިއް ޞ ކޮށްެލވޭނީާމިކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާފުރިހަމަވުމަށްފަހު.ާއުންމީދުކުރަންާއަޅުގަ

ާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާއެުރިވއްޖެކަަމށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑުާހުޅުވ ލަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާައޅުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުާމިހ ހިސ ބުންާއިތުރުާސުވ ލުުކރުމުގެާފުރުޞަތުާއަުޅގަ ގަ

ާދ އިރ  ާވިލުފުށީ ާމެންބަރު ާސުވ ލުކުރެްއވި ާމިއަދު ާމިއަރުވަނީ ާމެންބަރުާފުރުޞަތު ާޢިއްޒަތްތެރި  90ގެ

ާރަޝީދަށް.ާރިޔ ޟްާ

ާ

ާުގޅިގެްނާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާުސވ ލ  ާކުރެްއވި ާވަޒީރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިާާްނ:ރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުރިޔ ޟްާ ާއަުޅަގނޑު ާޚ އްޞަކޮށް ާމިއަތޮޅު، ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާސުނ މީއަށްފަހުގައި ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ާމިާ ާެއގޮުތން ާނިކަމެތިވެފައޭ. ާވަނީ ާޙ ލަތު ާރައްޔިތުންގެ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި  95ތަމްސީލުކުރ 

ިދޔަމިނގިލިާ،ާކަޅުފަހަލަފުއްޓަކީާމިއީާއަުޅަގނޑުާމިާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ގެާވިލުުފއްޓ ،ާމަޑިުފއްޓ 

ާއަޅުަގނުޑާ ާވ ހަކަ ާރަށެއްގެ ާބޮޑު ާޮއންނަ ާފަޅުތެރޭގައި ާއޮންނަ ާރަށް ާތިން ާމި ާރަށް، ާހަތަރު މި

މިދަންނަވަނީ.ާމިއީާތ.އަތޮޅުާރައްޔިތުންގެާވަރަށްާބޮޑުާއުްނމީދުތަކެއްާމިރަށ އިާގުޅިަފއިވ ާރަށެއް.ާ

ށުގެާމަސައްކަތްނުކުެރވިފައިާޮއތީާމ ލީާައހަރުާފ އިތުވެގެންދިޔައިރުާމިރ5ާާައެހެންކަމުން،ާވޭތުވެިދޔަާ

ާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާ ާމަނިކުފ ނު ާބޮޑުވެގެންކަމަށް ާކުލި ާނޫންނަމަ ާކުރިމަތިެވގެންކަަމށް  100ދަތިތަކެއް

ާއެކަންާ އެހެންވެއްެޖކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާއެކުލިާކުޑަކޮްށގެްނވެސްާމިކަންާކުރެވޭނެާގޮތެއްާޮއވެއްޖިްއޔ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާރަ ނޑުމެންގެާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ގޮތޭ.ާބޮޑުާކުިލާކުރުމަކީާއަުޅގަ އްޔިތުން،ާއަުޅގަ

ާއެތަނުންާ ާބޭނުންވަނީ ާފައިދ އެްއާނެތް.ާއެމީހުން ާރައްޔިތުންނަށްވ  ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ނެގުމަކުންނެއް

އެމީހުންނަށްާވަޒީފ ާލިބޭނެާުފރުޞަތުތަކެއްާތަަނވަސްކޮށްދިުނން.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންާކުރުަމށްޓަކައިާ

 105ވިފަިއާއޮްތާެއގްރީމަންޓުގަިއާނެތްތޯއޭާއެްއވެްސާމ އްދ އެްއާއެާކުްއޔަށްާބަދަލެްއާގެެނސްގެްނާތިކުރެ

ާއެހެންެވއްޖެކަަމށްވަންޏ ާ ާގޮތެއް. ާއެްއެވސް ާފަހިކޮށްދެވޭނެ ާމަގެއް ާކުރެވޭނެކަހަލަ އެމީހުންނަށް

ާހަމަޔަޤީނު ާހަމަޖައްަސއިިދނުމަކީ ާގޮެތއް ާއެމަަސއްކަތްުކރެވޭނެ ާިމއަތޮޅުެގާއެގޮަތކުންވެްސ ންވެސް

ާދ އިރ ެގާ ާވިލުފުށި ާމިތަމްސީލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާއަދި ާަރއްޔިތުން ާމިސަރަޙައްުދގެ ާއަދި ރައްޔިތުން

ާހަމައެއ އިެއއްކޮްށާ ާދެން ާއެސުވ ލު. ާެއީއ ާއެހެްނވީމަ، ާއެދުމެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ރައްޔިތުންގެ
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ނުޑެގާާއަޙްމަދުބަރުާއަޅުަގނޑަްށވެސްާއުނދަޫގވޭާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެން  110ޙަމްޒ ާއަުޅގަ

ާަކއިރީަގިއާ ާކުރީަގއި ާދެންނެވުމުގެ ާއެްއޗެްއ ާއުޅޭ ާދަންނަވަން ާައޅުަގނުޑ ާސީދ  ސުވ ލު،

ާަތންކޮޅެއްާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާަވގުުތވެސް ާވ ގޮަތކީ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަދެްއކީމަ. އުނދަޫގވ ގޮތަށް

ާފުރިހަމަ ާސުވ ލެއް ާއެބަ ާނަގަންޖެޭހ ާއެބަ ާަވގުތު ނޑުާގިނަ ާައޅުގަ ާހަމައެއ އިެއކު ކުުރމަށްޓަކައި.

 އޮެވއްޖެކަމަށްވަންޏ ..ދަންނަވ ނީާވަކިާމުއްދަެތއްާެއގްރީމަންޓެްއގައިާަކނަޑއެޅިފަިއާ

ާ115 

ާ.ާތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ބިލެތްޫދާދ އިރ ގެާޢިްއޒަާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނުނަަގމުާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާމިތ  ާނުކުތ އެއް ާިނޒ މ ބެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް ާރަީއސް،  120ާ.ާ…ޢިއްޒަތްތެރި

ާދައްކަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ  ާއިތުރު ާވ ހަކަަތކެއް ާމިއީކީ ާގަިޑ. ާއޮތް ާސުވ ލުކުރަން ާިއތުރު ާިމއީ ާމިގަިޑއަކީ އެކަމަުކ،

ާގަާ ާމިނެްޓެވއްޖެކަން.ާއޮންނަ ާކިތައް ާމިހ ރު ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާރަީއސަށްވެސް ާނޫން. ޑިެއއް

 އިތުރުާސުވ ެލއްާނޫންާއެކުަރްއވަނީ.ާާ

 

ާ125 

އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަަމކަށްާބަލައެއްނުގަންނަން.ާއިީށނދެވަޑަިއގެންނެވުންާއެދެން.ާވިލުފުށީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާސުވ ލުާފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްާއަދިާައވަސްކުެރއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާދ އިރ ގެާޢި

ާ

ނޑުާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާައޅުގަ ާވަޒީރ . ާމިކަމ އިގުޅޭ ާމިކުަރނީ ާުސވ ލު ާމިއަދު ާައޅުަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާބިލެތްދޫ ާއެެހންވީމ ،ާމިސުވ ކުރަނީ ާނޫން. ާޙަމްޒ އަކ އި ާއަްޙމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  130ރ ގެ

ާދަންނަވ ނީ،ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަހމައެއ ެއކު ާދަންނަވަން. ާރެކޯޑަށްޓަަކއި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ އެކަން

ނޑުާ ާައޅުގަ ާތަކުރ ރުނުކުރިަޔސް ާއަުޅަގނޑު ާުސވ ލު ާކުރި ާއަޅުަގނޑު ާކުރިން މަނިކުފ ނަށް

ާމަނި ާމިހ ރު ާދެވަނަާޤަބޫލުކުރަނީ ާދެން ާހަމައެއ އެުކގަިއ، ާޮއންނ ނީ. ާއެނގިަވޑަިއގެންފައޭ ކުފ ނަށް

ާެއގްރީމެންޓް،ާކުރެވުނުާ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާބޭނުންވަނީ،ާއެތ ރީޚެއް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ސުވ ލަކަށް

ާެއނިންމ ނެާ ާނޫންނަމަ، ާނެތީތޯ. ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާތ ރީެޚއް ާވަކި ާމަަސއްކަްތުކރ ނެ  135އެގްރީމެންްޓގައި

ނަޑއެޅިަފއިާނެތީތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާތ ރީ ާޚެއްވެސްާކަ

ާ
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ާދެސުވ ލެްއާާ،ރިަޒމްނިސްަޓރާއޮފްާޓޫމި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާަރއީސް. ާޝުކުރިއްޔ 

ާފުރަތަމަާއަްޙމަދުާާކަލްޗަރާއެންޑްާޓްސްރއ  ާވ ަހކައިން. ާމެންބަރުގެ ާކުަޑކުރެވޭެނާާޢިއްޒަތްތެރި ާކުލި ާއެގްރީމެންްޓގެ ާސުވ ލަީކ،

ާސިނ ޢަތުާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދުާޢަލީ ާޓުއަިރޒަމްގެ ާރ އްޖޭގެ ާދައްކަީނ ާމިވ ހަކަ ާައޅުަގނޑުމެން ާނެތްތޯ.  140މ އްދ އެއް

ާ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާއޮތް ާަހމައެކަނ76ާާިއިތުރުކުެރވެން ާމިދެެކވެނީ. ާވ ހަކަ ާެއނދުގެ ާހ ސް ވަރަކަށް

ާތ.ކަޅުފަހަ ާނޫން. ާވ ހަަކއެްއ ާަދއްކ ހިނުދ06ާާލަފުށީގެ ާމިދެކެވެނީ. ާވ ަހކަ ެއގްރީމެންޓްގެ

ާފަރުދަކަށްާ ާގެްނގުޅެން.ާަވކި ާމީގައި ާއުސޫލެއް ާހަމަހަމަ ާިވސްނަންޖެހޭ ާސަރުކ ރުން އަޅުަގނޑުމެން

ާނޫންާ ާދިނުމެއް ާބެނިފިޓެއް ާގެނެްސގެން ާއިޞްލ ޙެއް ާއެގްރީމެްނޓަކަށް ާއޮތް ކުރެވިފައި

ާމަަސއްކަްތކުރަމުންާއަޅުަގނޑު ާކޮމިޓީންވެސް ާިމކެބިނެޓް ާޚިލ ފަށް، ާއެއ އި ާިވސްނުމަކީ.  145މެްނގެ

ާއެންެމާ ާއެކުަލވ ލެވޭީނ ާތަރަްއޤީކުރުމަށްޓަކައި ާމިރަށްތައް ާސިޔ ސަތެްއ ާފެންވަރެްއގެ ާޤައުމީ މިދަނީ

ާދެންާ ާކުރިްނވެސް ނޑު ާމަސަްއކަތްތަެކްއާއަުޅގަ ާއުސޫލަީކާކޮަބިއތޯ.ާމިގޮތަށް ނެވިހެންާއިންސ ފުވެރި

ާއިޢުލ ންކުރެވޭނެ.ާ ާމުސްތަޤްބަލެއްގައި ާކައިިރ ާވަރަށް ާއަދި ާކުރެވިފަިއވަނީ. މިހ ރުވެސް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނެތް. ާމ އްދ އެއް ނަޑއެިޅގެންނެްއ ާކަ ާެނގޯިޝއޭޓްކުރ ކަށް ާކުލި އެގްރީމެންްޓގައި

ާއެއްބަްސވުން ާމިގޮުތން، ާެއްއޗެއް. ާމެދުގަިއވެވޭ ާދެފަރ ތެްއގެ  150ބަދަލުކުރެވިދ ެނާާއެއްބަްސވުމަކީ

ދެފަރ ތްާއެއްބަސްވ ާހިނދެއްަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއީާޢ ންމުކޮށްާޤައުމީާފެންވަރެއްަގިއާކުރެވޭާ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާގެންުގޅެންޖެހޭ. ާމީގައި ާއުސޫެލްއ ާއިންސ ފުވެރި ާއަދި ާހަމަހަމަ މަސައްކަތަކަްށވ ތީ

ާައޅުަގނޑުމެން ާކޮބައިތޯ ާއުސޫަލކީ ާއިންސ ފުވެރި ާމަސައްކަްތކުރަމުންާާއެފަދަ ާކޮމިޓީން ކެބިނެޓް

ާގޮސްފައިވަނީ.ާ ާމިހ ރު ާހިސ ބަށް ާނިމޭހ  ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާމަސައްކަތް މިދަނީ.

ާއެކަީށެގންވ ނީާ ާއެންމެ ާދަންނަވ ނީ ާތަކުރ ުރޮކށް ާއަނެއްކ ވެސް ާއަޅުަގނުޑާހަމަ  155އެހެންކަމުން،ާޭއގެ

ާހު ާިނމުމުން ާފުރިހަމަވެ ާމަޖިލީހ އިވެސްާއެމަސައްކަްތ ާމިޢިއްޒަތްތެިރ ާއަދި ާއެންމެންނ އި ރިހ 

ާމިރަށްާ ާފ ހަގަކުރެްއވީ، ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާގޮުތގައި ާސުވ ލެއްގެ ާެދވަނަ ޙިއްޞ ކުރުން.

ާއެގްރީެމންޓްގަިއާ ާއ ދެ، ނަޑއެޅިފަިއވޭތޯ. ާކަ ާުމއްދަތެއް ާވަކި ާއެގްރީމެންްޓގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ާފަ ާމުއްދަތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާިމ ާގޮސްފަިއވަނީ. ާަމއްސަލަިއަގއިވެްސ06ާާހަނައަޅ  ރަށުގެ

 160މިސުވ ލަށްާޖަވ ެބއްާދަންނަވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމމުއްދަތުތައްާފަހަނައަޅ ާގޮސްަފއޭާވަީނާ

ާހުރިހ ާ ާމަްއސަލަައކީ ާމިކުރިމަތިވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންަކމުން، ާބޮޑުތަން. ވަރަށް

ާބ ޠިލް ާއިތުރުާއެގްރީމެންޓްތަެކއް ާިވޔަފ ރިައށް ާދިނުންތޯ. ާފުުރޞަތެއް ާިވޔަފ ރިއަށް ާނުވަތަ ކުރުްނތޯ

ފުރުޞަތެއްާދީގެންާޭއގެންާަސރުކ ރުންާއިޤްތިޞ ދުާރީޖެނަރޭޓްކުރ ނެާމަގުތަެކއްާހުޅުަވއިިދނުންތޯ.ާ
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ާއެަކށައަޅަނީ.ާ ާމި ާސިޔ ސަތެއް ާތިބެ ާބުރަވެ ާއުސޫލަށް ާދެންނެވި ާމިފަހުން އަޅުަގނޑުމެން

 165ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާިމނިސްޓަރަށްާސުވ ލުކޮށްލަންާޭބނުންވަނީާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާާަޙމީދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު ާވިދ ޅުވެަފއިވަީނ، ާވ ހަކަަދއްަކަވމުން ާޖަވ ުބގަިއ ާކުރެްއވި ާމިނިސްޓަރުގެ ާވަނ9662ާާަދެންމެ

ާއަންަނާރިޒޯޓްތަކަށް.ާއަހަރަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތަރައްޤީކުެރވެމުން ާފައިސ ،ާއެ ާައހަރަށ9662ާާްދައްކަންހުރި ވަނަ

ނުޑ6ާާދައްކަންހުރިާފައިސ ާކުިރއަށްާއޮތްާ  170އަހަރަށްާފަސްކޮށްާބަްއސަވ ލެްއވިާވ ހަކަ.ާދެން،ާއަުޅގަ

ާ ާވަރަށް ާއޮތް ާލިބެން ާޙަޤީޤަތުގައި ާސަރުކ ރަށް ާބޮޑު، ާވަަރށް ާމިއީ ބޮޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާސަބަބުންާ ާއ މްދަނީގެ ާމި ާއަދި ާއ މްދަނީއެއްތޯ. ާކިހ ވަރެްއގެ ާމިއީ ާމިއ މްަދނީ ާދެން، އ މްދަނީއެއް.

ާހަދަންހުރިާ ާރަށްރަށުގައި ާއެކި ާމި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް، ާލަފ ކުރ ގޮތުގައި މަނިކުފ ނު

ާހަ ާބަޖެޓް ާބަނދަރުތަކަށް ާހަދަންހުރި ާއަލަށް ާބަނދަރުތަކ އި މަނުޖެހިގެންދިޔައީާމަރ މ ތުކުރެވުނު

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާމަޢ ފްކުރީމ ތޯ ާފަރ ްތތަކަކަށް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާސަުރކ ރުން ާއަދަދެއް ާބޮޑު  175މިފަދަ

ާސުވ ލަކީ.ާ

ާ

ާهللاާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދުާ،ރިަޒމްނިސްަޓރާއޮފްާޓޫމި

ާނޫން.ާާއަްޙމަދުާާޗަރކަލްާއެންޑްާޓްސްރއ  ާސުވ ެލްއ ާގުޅޭ ާުސވ ލ  ާައއި ާަތއްޔ ުރެވގެން ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކުރެްއެވވީ ާޙަމީދު

ނޑުމެންާމިއަހަރުގެާކުރީކޮުޅާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދުާޢަލީ  180އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާަދންނަވ ނަންާޖަވ ބެްއގެާގޮުތގަިއ،ާއަުޅގަ

ާމިފައިސ އަކީ ާބަޖެޓުަގއި ާމިަރށްތައްާާއެކުަލވ ލި ާހަމައެއ އެުކ، ާއަދި ާނޫން. ާެއއްެޗއް ހިމެނިފަިއވ ނެ

ާޤައުމަށްާ ާއޮޕަރޭޝަނަލައިްޒވުމުން ާމިރަށްތައް ާސިނ ޢަތަށް ާޓުއަރިޒަމްގެ ާއަދި ާނިމުމުން ތަރައްޤީވެ

ާނުލިބިާ ާފައިދ ތަެކްއ ާގުނަ ާއެތަކެއް ާލިބެންޖެހޭނެ ާއިޤްތިޞ ދަށް ާޤައުމުގެ ލިބެންޖެހޭނެ،

ާގޮސްފަ ާއަދިާމިހ ތަނަށްވެސް ާސަރުކ ރަްށެވސް ާބޮޑު ާވަރަށް ާކޮސްްޓ ާއޮޕޮިޗއުނިޓީ ާއެއީ ިއވަނީ.

ާއެތަެކްއާ ާގެއްލުންތަކެްއވަމުން ާއެުހރިހ  ާއެހެންކަމުން، ާއިޤްތިޞ ދަްށވެސް.  185ދިވެހިރ އްޖޭގެ

އަހަރުތަކެއްާގޮސްާނިމުނުފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާމިރަށްަތއްާތަރައްޤީކުރުުމގެާމަސަްއކަތްާޙަވ ލުާ

ާމިކުރެވުނީ ާދަށުން ާސިޔ ސަތުގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ، ާމިހެން ާއަހަރ9662ާާު. ވަަނ

ާ ާއޮތް ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާެގއްލިގެންދިަޔއީީކެއއް ާއެއްޗެއް ާއޮތް ާލިބެން 6ާސަރުކ ރަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންގެާ ާއ މްދަނީއެއް ާލިބެންޖެހޭނެ ާބަހ ލީ.ާެއހެންކަމުން،ާސަރުކ ރުން ާއެފައިސ  ާއަހަރަށް

 190ާމިސިޔ ސަތުގެާދަށުންާެގއްލިެގންނެއްާނުދޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާަވޒީރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ،

ާދ.އޮުޅވެލިާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާިމރުއަްޙމަދުާއ  ާސުވ ލަީކ، ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާގޮތުަގިއާާވަޒީރ އި ާރަެށއްގެ ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ މިރަށަކީ

ާތަރައްޤީާ ާގޮތުަގއި ާޓޫރިޒަްމެގ ާރަެށއް ާުކއްޔަށްީދފައިވ  ކުރުމަށްޓަކައި.ާ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަށް

ާފަރ ތަކަށްާ ާކޮންމެެވސް ާމިރަށްވަނީ ާމިހ ުރ ާއޮްތގޮތުަގއި ާިލބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު  195އަޅުަގނޑަށް

ާމަސަްއކަތްވެާ ާހެދުުމގެ ާއަދި ާަފށައިގެންާކުއްޔަށްދީަފއި ާމިހ ރު ާވަރަކަށް ާކޮންެމވެސް ސް

ނުޑެގާ ާައުޅގަ ާއެނގިފަިއވެްސވޭ. ާއަދި ާލިބިފައިވޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާައޅުަގނޑަްށ ކުރިއަށްދ ކަމަށް

ާކިހ ތ ކުތޯ.ާ ާވ ނީ ާފޯރ ވަރު ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެހިސ ުބގެ ާޚިދުމަތް ާމިަރށުގެ ާހުޅުވި ސުވ ލަީކ،ާމިރަށް

ާއެނިގވަަޑއިގަ ާމިނިސްޓްރީއަށް ާވަރަށްާއެެއއް ާސ ފުކޮށްލަދިނުން ނޑަށް ާައޅުގަ ާއެކަން ންަނވ ނަމަ

 200 ބޮޑަށްާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާމިނިސްޓަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބައިތަކަށް ާގުޅުންހުރި ާޖަވ ބ އި ާދެއްވި ާމިނިސްޓަރު ާސުވ ލ އި ާކުރެވުނު އ ދެ،ާމިއަދު

ާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާއ މިރުާރިަޒމްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  205ާޝުކުރިއްޔ 

ާސުވ ެލއްާޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާއަްޙމަދުާރއ  ާގުޅުންހުރި ާީސދ  ާަޖވ ބަށް ާުސވ ލ އި ާިމއަދުގެ ާުސވ ލަީކވެސް ާނޫންކަމުގައިާާއެކުެރއްެވވި

ާާާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަްނނަވ ނަން،ާއަޅުަގނޑު ާައޅުަގނޑު ާގޮތުން ާަޖވ ބެްއެގ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ަހގަކުރަން.

ާުގޅިގެްނާާ ާއޮުޅވެްއޔ އި ާއަދި ާއޮޅުވެލި ާއެއްފަަދއިން ާޖަވ ބެކޭ ާއެުރވި ނޑު ާއަުޅގަ ކުރިންވެސް

ރަށުގ06ާާެދެވިފަިއވ ާޕެކޭޖްގައިާހުރިާއެހެންާރަށްރަށްވެސްާއެއީާއަުޅަގނޑުާޖުމުލަކޮށްާމިދެންނެވިާ

ާިމހ ތަނަށްާތެ ާތެެރއިން ާސިޔ ސަތުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނެގ ާެއހެންކަމުން، ާރަށެއް. ާހިމެނޭ  210ރޭގައި

ާއެހެންާ ާއެޕްލަިއކުރޭ. ާއެރަށަށްެވސް ާކަންަތއްތައް ާއޮތް ާކޮށްދެވިފައި ާފެސިލިޓޭޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާއ9662ާަމިދެންނެވީ ާތިން ާއޮތް ާކުރިއަށް ާކުލި ާއަދި ާދިނުމ އި ާމުއްދަތު ާއަަހރުގެ ހަރަށްާވަނަ

ބަހ ލުމުގެާކަންތައް.ާދެންާފ ހަގަކޮށްލެްއވީާކޮންާތ ރީޚެްއގަިއތޯއޭާއެރަށްާހުޅުވޭނީ.ާހަމަާއެސުވ ލަށްާ

ާނެތޭާ ާދެންނެޭވަކށް ާތ ރީޚެއް ާވަިކ ނޑަކަްށ ާއަުޅގަ ާަކނޑަެއޅިގެން ާދަންނަވ ލަން، އަޅުަގނުޑ

ާއަހަރު ާއެތަކެއް ާމިދަނީ ނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަުޅގަ ާއޮްތާމިވަގުތަުކެއއް. ާފ އިތުވެަފއި  215ތަެކްއވެ

ާމަސައްަކތްތަކެްއާ ާއަންދ ޒީ ާތަަރއްޤީކުރ ނެ ާއޮތްތަނުގައި ާކުރިއަށް ާރަށްތަކެްއ ާއޮތް ތަރައްޤީނުވެ

ާަކނަޑއެޅިގެްނާ ާސިޔ ސަުތަގއި ާއެުކލަވ ލ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާމަސައްކަުތގެ ާމި ކުރަމުން.
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ާމިރަ ާއޮންނ ނެ ާުމްއދަތެއް ާވަކި ާމުއްދަތެއް ާކުރަން.ާއޮންނ ނެ ާއޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ާަތރައްޤީކޮށް ށްތައް

ާސަރުކ ރުްނާވަރަްށާ ާވަނީނަމަ ާމިރަށްތައް ާތަރައްޤީނުވެ ާމުއްދަތަށްފަހު ާއެ އެހެންކަމުން،ާެއއަށްފަހު

ާނުވެާ ާމިހ ތަނަށް ާކުރ ނެ. ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާގޮތުން ާއެރަށްރަށ ިއގުޅޭ  220ސ ބިތުކަމ އިެއކީ

ާއެހެންނަމަވެާ ާެއއީ. ާމިފަށައިގަތީ.ާއޮތްކަމެއް ާވިސްނުމަކުން ާއ  ާފްރެޝް، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ސް،

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދ ނަން.ާهللا ާކުިރއަށް ާސ ބިތުކަމ އިެއކީ ާމިކަންތަްއ ާލަިއގެން ާވ ގިުފޅ އި ެގ

ާޤ ނޫނީގޮތުންާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާުގޅޭގޮތުން ާއެރަށްތަކ އި ާވަނީނަމަ ާތަރައްޤީނުވެ ާދެން އެމުއްދަތަށްފަހު

ނޑުމެންާޢަމަލުކުރ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއަދިާޤަވ އިދުަގއި ާވ ގޮތަށްާއަުޅގަ

ާ225 

ާެގންގުޅުނު.ާާެމންަބރުާާތްދޫާދ އިރ ގެބިލެ ާހައްދަަވިއގެން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާ`.ާއ ެދ،ާުޓއަރިޒަްމެގާމ ސްޓަރާޕްލޭނެއް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޙަމްޒ ާ ާދަހިވެތިކަުމގައި ާތިބުމުގެ ާވެރިކަުމގަިއ ާއައިސް ާރ އްޖޭަގއިފަހަކަށް ާބޭނުންވެގެން ހުިރާާރުފިޔ 

ާއ ދެ،ާ ާަނގަމުންދިޔަ. ާލ ރި ާކުރިއަށް ާއ ެދ، ާދިޔަ. ާޫދކުރަމުން ާނުައުގގައި ާވަސީލަތްަތއް ރަށްތައް

ާފައިސ ާ ާގޮތުަގިއ ާއެްޑވ ންްސގެ ާރުިފޔ ގެ ާމިލިއަން ާސަތޭަކ ާެއތައް ާމިލިއަން ާއެަތއް މިގޮތުން

ާދޯހަ ާމިފަދަ ާމިޮގތުން ާއެހެންވީމ ، ާެގންގުޅުމުެގާނަގ ފަިއވޭ. ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާސިޔ ސަތެއް  230ޅި

ާދޫކުރުމުެގާ ާޚިލ ފަށް ާޕްލޭނ އި ާމ ސްޓަރ ާއެ ާރަށްތައް ާހުރި ާދީފައި ާކުރިން ާމިވީގޮތަކީ ސަބަބުން

ނުޑެގާ ާައުޅގަ ާދޫކުރީ. ާރަށްތަކެއް ާހެޔޮކޮށް ާކުލި ާއަދި ާހުއްޓ ،ާއިތުރަށް ާނުހެދި ާރަށްތައް ސަބަބުން

ނުޑާކޮށްލަ ންާބޭނުންވ ާުސވ ލަީކ،ާމިއިންާރަށެެެއްާހެދުމަށްާކިަތއްސަތޭަކާސުވ ލަީކ،ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާރަްއޔިތެްއގެާ ާދިވެހި ާއެްއވެސް ާއަދި ާއަންދ ޒ ކުރެވޭ. ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާދޭތޯއޭ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާއަމިއްަލާޖީބުންާ ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާއެަތއްަސތޭކަ ާނުހޯދ  ާބެންަކކުްނާރުފިޔ އެއް ާއެްއވެސް  235ކިބަިއގައި

ާހެދުމުގެ ާމަުޢލޫމ ތެއްާާދީގެން ާއެއްވެސް ާހުރިކަމަށް ާރަްއޔިތެްއެގ ާދިވެހި ާއެްއވެސް ޤ ބިލުކަން

ާވ ހަަކފުޅުގަިއާ ާމިނިސްޓަރުގެ ާސުވ ލަކީ، ާދެވަނަ ާވޭތޯ. ާލިބިވަަޑިއެގންފައި ދިވެހިސަރުކ ރަށް

ނުޑާ ާބޭނުންވެއޭ.ާއ ދެ،ާައޅުގަ ާޑޮލަރު ާބިލިއަން ާވަަރކަށް ާކޮންމެވެސް ާޕޮއިންޓް ާދެއެއް ވިދ ޅުެވއްޖެ

ާހަދަންާއަ ާރަށްތަްއ ާމިހުރިހ  ާބޭުނންވ ކަމަށް ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާތިންސަޭތކަހ ސް ާކުރ ގޮތަށް ންދ ޒ 

ާއެބަުހެުރިތޯއޭާ ާބެންކުތަުކގައި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާުސވ ލަީކ، ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނަމަ.  240ރުފިޔ އިން

ާވަސީލަތް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާދަށުން ާސިޔ ސަތުގެ ާދޯހަޅި ާމިދެންނެވި ާނުއަުގގަިއާޤ ބިލުކަން ތައް

ާތަކުަގއިާ ާބެންކު ާދިވެހި ާޤ ބިލުކަން ާދިނުމުގެ ާރުފިޔ  ާޤ ބިލުކަން ާހެދުމުގެ ާރަެަށްތައް ާހުރި ދީފައި

ާމިާ ާޤައުމުަތކުން ާބޭރުގެ ާއެބަ ާތަންދޭތޯ ާނިޒ މުަގއި ާޤ ނޫނީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނެތްނަމަ އެބަހުރިތޯއޭ.
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ާދިވެ ާގޮތުަގއި ާދަރަނީގެ ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާހ ސް ާޤ ބިލުކަންާތިންސަތޭކަ ާދޫކުރުމުގެ ހިރ އްޖެއަށް

 245ާދިވެހިރ އްޖެއަށްާލިބިގެްނވޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާުގޅުންހުރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަވ ބ އި ާދެއްވި ާިމނިސްޓަރު ާުގޅިގެން ާއެުސވ ލ އި ާުސވ ލ އި ާކުރެވުނު ާމިއަދު އ ދެ،

ާސުވ ލުތަކަށްާމަނިކުފ ނުާޖަވ ުބދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާޙަމްޒ ާރިަޒމްާސްަޓރާއޮފްާޓޫމިނި ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  250ާޝުކުރިއްޔ 

ާުގޅުންހުރިާޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާއަްޙމަދުާރއ  ާސީދ  ާުސވ ލުން ާއައި ާަޖވ ބުދޭން ާތައްޔ ުރވެގެން ާމިއަދު ާައޅުަގނޑު ާއެކުެރއްެވީވވެސް

ާހިސ ބުތަކުންާާން:ޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަެދއްެކވު ާކުރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންނަމަެވސް، ާނޫން. ސުވ ލެްއ

ބިލިއަންާޑޮލަރުާމިރަށްތައްާތަރައްޤީކުރަންާހޭދަކުރަންޖެހޭ.9.2ާާމިއަހަރުގެާކުރީކޮޅުާދައްކ ގޮުތގައިާ

ާޙިއްސ ކޮށްފައި ާމިވ ހަކަަތްއ ާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރީެގާާއަދި ާމީެގ ވ ނެ

ާމިލިއަންާޑޮލަރުާމަދުވެގެްނާ ާފަްސދޮޅަހަކަށް ނޑަކަށް ާބެލީާގ ތްގަ ނޑުެމން  255ބައްދަލުވުމެްއގަިއ.ާއަުޅގަ

ާމިރަށްތައްާ ާއަދި ާވިސްނ ފައި. ާހ ލަތަށް ާމިޒަމ ނުގެ ާކުރަން ާތަރައްޤީ ާރަށެއް ާމީގެން ދ ނެކަމަށް

ާައއުޓްާ ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާބޭނުްނވ ނެ ާކުރުމުަގއި ާސަބަެބއްކަމަށްާތަރައްޤީ ާެއއް ާބޮޑުެވގެންދ  ލޭ

ާބޮުޑާ ާެއއީ ާވިސްނ ފަިއ ާމޮޑެލްއަށް ާެދވިފަިއވ  ާމިރަށްތައް ާުކރެވުނީ ާފ ހަގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކުއްަޔކަށްާރަށްތައްާދެވިފަިއވ ތީ.ާއެހެންކަމުންާއިންވެސްޓްމަންޓްާއައުޓްލޭާބޮޑުވެާއަދިާޕްރޮަޑކްޓްެގާ

 260ދަނީާސްޓޭންޑަޑްސްއަށްާެވގެންދަނީ.ާއެހެންކަމުން،ާމިފަދަާގިނަާކޮލިޓީ،ާލަގްޒަރީާކޮލިީޓއަށްާެވގެން

ާކުެރެވންޖެހޭ.ާ ާއިންވެސްޓްމަންޓްތަެކއް ާޮބޑު ާވަރަށް ާވައްދަން ާމ ކެަޓށް ާަލގްޒަރީ އެނދުތަކެއް

ާރ އްޖޭެގާ ާމިވަނީ ާޚަރަދު ާޑޮލަރުވަރު ާެއއްބިލިއަްނ ާގ ތްަގނަޑކަށް ާހިސ ބުން ާބެލި އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭންކުތަ ާރ އްޖޭެގާކޮމަރޝަލް ާއެހެންކަމުން، ާފެސިލިޓީސްތަކަށް. ާމިދޭ ާމަްއޗަށް ާއަހަރެއްގެ ކުން

ާނެތްކަމަށްާ ާސްޓްރެންތެއް ާކުރ ނެ ާފައިނޭންސް ާޑިވަލޮޕްމަންޓް ާމިފަދަ ާބޭންކުތަކުން ކޮމަރޝަލް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާދަތިަތއް ާއޮތް ާދިމ ެވފައި ާއެހެންކަމުން، ާފ ހަގަކުެރވެނީ.  265އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާރެްސޕޮންސެއްާފ ހަގަކޮށްާ ާއެކުަލވ ލީ.ާމިއަށް ާކުރީކޮުޅވެސްާސިޔ ަސތެއް ާމިއަހަރުގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާފ ހަަގކުރަން ާއުފަލ އިެއކު ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ދިނުމަށްޓަކައި.

ާވ  ާއެދެްއކެވި ާއަދި ާުސވ ލުަގއި ާއެކުރެްއެވވި ާދެވަނަފަހަރަށް ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ަހކަިއގައިާމެންބަރު

ާއެކަްނާ ާނުވަަތ ާވޭތޯ ާމ އްދ ެއއް ާކޮންޓްރެކްްޓގަިއ ާގުޭޅގޮތުން ާކުަޑކުުރމ އި ާކުިލ ފ ހަގަކުރެްއވި

ާއެީއާ ާދައްކުރުްނ ާކުލިތައް ާކުޑަކުުރމަށްޓަކައި ާއައުޓްލޭ ާއިްނެވސްޓްމަންޓް ާއޮތްތޯ.  270ކުރެވޭެނގޮތެއް
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ާއެހެން ާފ ހަގަކުރެޭވ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާހަމަހަމަާކުރަންޖެހޭ ާއެއީ ނަމަވެސް،

ާލިބިއްޖެާ ާކަމަކަްށ ާއެފަދަ ާތ އީދު ާމަޖިލީހުެގ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަންޖެހޭކަމެއް. އުސޫލަކުން

ާކަމަށްާ ާކުއިއެރުެމއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބިގެްނދ ނެ ާމަސައްކަތަށް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ ހިނދެއްގައި

ާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ275 

ާވަޒީުރގެާރުާޔޫސުފްާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ާއެުކގަިއވ  ާވަޒީުރ،ާަވޒީރ އި ާރައީސް،ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިްއަޒތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިްއޔ 

ާގޮތުަގއިާތަރައްީޤކުރުމަށްާތ.އަތޮުޅާާނަޢީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: އެހީތެރިޔ .ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް.ާއ ދެ،ާުޓއަރިސްޓްާރިސޯްޓގެ

ާދޫކުރެވިފައިާ ާެއއްކޮްށ ާއެހެންނަމަވެްސ،ާކަޅުފަހަލަފުށްޓ އި ާއެބަހުރި. ާަރށްތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ވ 

ާއިތުރަށްާ ާއަދި ާފަސްކުރެވިފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ާކުލި ާދައްކަންޖެހޭ ާސަރުކ ރަށް މިރަށްރަށުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާލިބެމުންދަނީ. ާޚަބަރު ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާދ ކަމަށް ާދެެކެވމުން ާވ ހަކަތަްއ  280ފަސްކުރުމުގެ

ާހައްލެއްާ ާމިއީީކ ާނުލ ނެާާދެކޭގޮުތގަިއ ާކުރިމަްއެޗްއ ާހެދުމަކަށް ާިރސޯޓް ާޓުއަިރސްޓް ާއެީއ ނޫން.

ާވަުގތެއްަގިއާ ާދަތިވެފަިއވ  ާުނކުރެިވގެން ާކަންތައްތައް ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާސަރުކ ރުން ފަޤީރުންނެއް.

ާފައިސ ާ ާމިފަދަ ާލިބެންހުރި ާސަރުކ ރަށް ާއަތުން ާމުއްސަނދިންގެ ާހުރި، ާލިބެން ސަެަރުކ ރަށް

ާއަ ާއަުޅަގނޑުމެންާލަސްކުރެވެމުންދ ކަމީ ާެއކަން ާއަދި ާކުރ ކަމެއް ާހިތ މަ ާވަރަށް ުޅަގނޑު

ާގިނަާ ާވަރަްށ ާމިހ ރު ާަސރުކ ރުން ާދެޭކގޮުތގައި ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ،  285ކުށްވެރިކުރަން.

ާމަސައްކަތްތަެކއް.....

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާސުވ ލަިއގެންާކުރިއަށްާވަަޑިއގެންދެއްުވމަށް.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާަސރުކ ރުންާލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޔޫސުފްާފެ ާވަޒީުރ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮްށލ ނަން. ާތިކަން ާައވަހަށް  290ާވަރަށް

ާހޯދުމުގެާމަސަްއކަްތާވަރަށްާާނަޢީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރަށްރަށަްށާފައިސ  ާމިދެންނެވި ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގަިއާމިވަގުތު އަޅުަގނޑު

ާގެ ާކުރިއަށް ާއެހެންވީމ ،ާބ ރަށް ާއެބަދޭ. ާލިބެމުން ާޚަބަރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ންދަވ ަކމަށް

ާކޮށްލާ  ާމިހ ުރ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާކޮަބިއތޯ ާއުންމީދަކީ ާަމސައްކަުތގެ ާގެންދަވ  ތިކުރަްއވަމުން

ނޑުާަދންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަައކީ،ާިޢއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާވިދ ުޅވެއްެޖާކުރިންާ ސުވ ލަކީ.ާދެންާއަުޅގަ

ާދޫކުރެ ާކުަރއްވ ކަމަށްތި ާއެބަ ާމަސައްކަތް ާކުެރއްވުމަށް ާކުޑަ ާކުލި ާރަށްރަށުގެ ާހުރި ާއަދިާވިފައި .295 

ާއެކަހަ ާއެގޮތަްށާއެއްބަްސވުމުަގއި ާދެކޭނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަމަުކ، ާއުޅޭކަމަށް. ާއެބަ ާއަިލކަމެއްެވސް ލަ
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ާއެހެންކަމަށް ާނުދޭނަމޭ. ާޯވޓެްއ ނޑެްއ ާއަޅުގަ ާމިމަޖިލީހުން ާކުެރްއވުމަކަށް ާކުަޑ ވ ނަމަ،ާއަލުންާކުލި

 ރ ކަމަށްވ ނަމަާޖެހޭނީާއަލުންާއެާބީލަމަށްާލ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާކުކުލިާކުޑަާ

 

 300ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާދެއްެކވިާާރިަޒމްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ

ާސުާާމަދުާއ ރޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާއަޙްާ ާއެއީވ ހަކަފުުޅގައި ާއެންމެކަމެއް. ާހަމަ ާފ ހަގަކުެރވުނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާާވ ލެްއގޮުތަގއި

ާވަރަށްބޮުޑާާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާއުންމީދެއްވޭތޯ. ާމަސައްކަުތގައި ާމިކުރ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާ މިމަސައްކަތްާފަށައިގެންާއުންމީދެއްވޭ.ާވަރަށްބޮޑުާއުންީމދަކ އިާއެކީާޢަޒުމަކ އިާެއކީާައޅުގަ

ާއެހ ާ ާމަސައްކަތަކީ ާއެބަޖެހޭ. ާހޯދަން ާައޅުަގނޑުމެްނ ާސޮލިއުޝަނެއް ާޕްރެކްޓިކަލް ާމިއަށް މިދަނީ.

ާއެްއބ ރުލުންާ ާރައްޔިތުންގެެވސް ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއަދި ާމަޖިލީހުގެެވސް ާމި  305ފަސޭހަކަމެއްނޫން.

ާދެ ާައޅުަގނޑު ާބޭނުންވ ކަމަށް ާމަސައްކަތަކަށް ާެއއްކަމަީކާމިފަދަ ާކުރެްއވެވި ާފ ހަގަ ާދެން ކެނީ.

ާމިއ އިާ ާނުލެވޭނެއޭ.ާހަމަ ާކުރިމަތި ާހަދަން ާލ ފައި،ާއެރަށްތައް ާބީލަމަށް ާރިސޯޓްތަކަށް ފަޤީރުންނަށް

ާ ާމި ާދަންނަވ ލ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނދު،ާމިރަށްތަްއ02ާާވިދިގެން ާލީ ާބީލަމަށް ާޖުމްލަކޮށް ރިސޯޓް

ާވިސް ާމޮޑެްލއަްށ ާލެވިފައިވ  ާހ ލަތުާބީލަމަށް ާތަރައްޤީކުެރވޭެނ ާހުރެގެން ާަފިއސ  ާއެއީ ނ ލ ހިނދު

ާއެމަސަްއކަތަކަ ާފަރ ތްތަކެއްކަންހުރެގެން ާުކރިމަތިލީ ާނެތޭ.ާށް ާބައްަލވ ފަެއްއ ާސަރުކ ރަކުން  310ވެްސ

ާރިސޯޓްާ ާލިބޭގޮތަށް ާނަންބަރު ާނަސީބު ާވައްަޓިއގެން ާބޯޅަ ާމިޖެހެނީ ާމިދަންނަވަން އެހެން

ާުކއްާ ާފަރ ތްތަކަކުންާއިންވެސްޓްމަންޓްތަެކއް ާޒިންމ  ާއޭގެ ާވ ހިނދު، ާދޫކޮށްފައި ޔަށް

ާހިނދުާ ާބަލ  ާމިކަންތައްތައް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ އުފުލަންޖެހޭކަމަށް

ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާފ ހަގަކުެރވޭ 666ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނުވަތަ ާޑޮލަރ566ާާުމިިލއަން މިލިއަްނ

ާމި ާުކރެވިފަިއވޭ ާސިންކިންގ ާމިފަިއސ ތަކަށްާމިހ ރުވެސް ާކުރުމަށްޓަެަކައި. ާތަަރްއޤީ  315ރަށްތައް

ާމީގެއިތުރުންާ ާހިމެނޭ.ާއަދި ާމީގައި ާފައިސ ވެރިން،ާިވޔަފ ރިވެިރން ާރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާހިނދު ވިސްނ ލ 

ާޭސވިންގްސތަކެއް،ާ ާކިރިޔ  ާވިޔަފ ިރކޮށްގެން ާއެތަްއޒަމ ނެއްގެ ާހޯދައިެގން، ާސޭވިްނގސް ކުދިކުދި

ާސޭިވން ާކަހަލަ ާމިކަމަްށާއެކަީށގެންވ  ާފަރ ތްތަަކކުންވެްސ ާހޯދިފައިވ  ާކިިރޔ  ގސްތަެކއް

ާލ ފައިވަނީ.ާ ާމިއަށް ާއެާޭސވިންގސްތައްާިސންކިންގާކޮްށގެން ކުރިމަތިލ ފައިވޭ.ާއެފަރ ތްތަުކެގވެސް

ާވ ހިނދު،ާ ާކުރެވިފައި ާމިކަން ާއުސޫލުން ާލޮޓަރީ ާމިއީ ާދަންނަވ ނަމަ ާޖުމްލަކޮށް  320އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާފަޤީރުންނަށް ާނުވެއޭ.ާމިއީކީ ާބަލ ަފއެްއ ާކަމެއްތޯ ާކުރެވިދ ނެ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާހުރި ާފައިސ  ނުވަތަ

ާކަންތައްާ ާކުރިމަތިވެފަިއވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަދި ާމައްސަލަ ާައޅުަގނޑުމެްނގެ އެހެންކަމުން،

ާމިކަމަށްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުސޫލު ާއިންޞ ފުވެރި ާއަދި ާިމދަނީ.ާހަމަހަމަ ާކޮމްޕްލިކޭޓްެވގެން އިތުރަށް
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ާެއްއބ ރުލުންާހޯ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ދަންޖެހޭ.

 325ާމިފަދަާމަސައްކަތަކަށްާދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރަޝީދުާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާސުވ ލަކީ،ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާދުާޤަަސމްމުޙަްނމަ ާބޭނުންވ  ާކޮްށލަން ާއަޅުަގނޑު ާގުިޅގެން ާުސވ ލ އި ާކުރައްވ ަފއިވ  ތ.އަތޮުޅާާމިއަދު

ާހުވަދުާކަޅުފަހަލަފު ާއ ދެ، ާއަތޮޅު ާނިސްބަތްވ  ާދ ިއރ  ާނިސްބަްތވ ، ާއަޅުަގނޑު ާެއއްގޮތަށް އްޓެކޭ

ާހިމެ ާރަށްތަެކއް ާދޫކޮށްފައިވ  ާމިގޮތަށް ާހައްުލކުރުމަށްާއަތޮޅުަގިއވެސް ާމިމައްސަލަ  330ނިފައިވ ތީ

ާގެްނދ ކަން.ާ ާކުަރއްވަމުން ާމަސަްއކަތްތަކެްއ ާސަރުކ ރުްނ ާއެނޭގ ނޑަްށވެްސ ާއަުޅގަ ސަރުކ ރުން،

ާވަރަކަށް،ާ ާކޮންމެވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަހއްލުކުރުމަްށ. ާމައްސަލަ ާަފިއސ ގެ ާމިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ާހައްލުކުރުމަ ާމިަމއްސަލަ ާުސވ ލަކީ، ާކުރައްވ ފަިއވ ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ތަނަށް ާސަރުކ ރުން ށް

ާމަސައްކަތްޕުޅުތަަކކީާކޮަބއިތޯ.ާ

ާ335 

ާޤަސަމް،ާރިަޒމްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޖަވ ާމަދުާޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާއަޙްާރއ  ާއަުޅަގނޑަށް ާުސވ ލަށް ާމީގެކުރިންވެސްއެކުެރއްެވވި ާަކމަށް ާއެުރވިއްޖެ ާދިންާެބއް ނޑު ާއަުޅގަ

ާދަންނަވ ލ ނަންާާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނުޑ ާަތކުރ ރުކޮށް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއުންމީދުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ޖަވ ބުން

ާޭއގެތެރެ ާއެބަގެންދަން. ާކުަރމުން ާމަސައްކަތްތަެކއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުުރގޮތެްއަގއި ާެއްއާވަރަށް ިއން

ާއަދިާ ާހިމެނޭ. ާސިޔ ސަތު ާއިޢުލ ންކުރި ާކުރީކޮޅު ާމިއަހަރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮުތގައި  340ސިޔ ސަތެްއގެ

ނޑުމެންާއެބަާެއކުލަވ ލަން.ާމިާްސކީމްސްތަްއާއަވަްސާ މީގެއިތުރުންާއިތުރުާސްކީމްްސތަކެއްާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑު ާޢ ންމުކުރ ނަން. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާތެރޭަގއި ާމިތިބީާމުސްތަޤްބަލެއްގެ ާވިސްަނއިެގން މެން

މިއަހަރުގެާތެރޭަގއިާމިރަށްތައްާތަރައްޤީވުމުގެާމަަސއްކަތްާހަލުވިކަމ ެއކުާނުދ ނެއޭާއެއީާަޙޤީޤަތަކީ.ާ

ާއުޞޫލެްއގެމަތިން،ާ ާެއކަށީގެްނވ  ާކުރިއަށްއޮތްތަުނގައި ާމުއްދަތެއް ާއެކަީށގެްނވ  އެހެންނަމަވެސް،

ާއެކުލަވ ލެ ާމަތިން ާއުޞޫެލއްެގ ާކުރުމަށްާއިންޞ ފުވެރި ާތަރައްޤީ ާމިރަށްތައް  345ވިއްޖެަނމަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެވޭާފުުރޞަތެއްކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާެދކެން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާނުކުތ ެއްއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިންމ ލަން.ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާވަގުތު ާސުވ ލުކުރުުމގެ ާއިތުރު އ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުން

ާއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިާ

ާ350 
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމައްސަލައަކީާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރަތަމަ ާއެއީ ާއެބައުޅޭ. ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާދެ ާއަޅުަގނޑުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާހުންނަގޮތުން ާސިސްޓަމް ާމައިކް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަނ މަޖިލީހުގެ ާރ ތުގައިފަތް

ާކަހަލަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮންމެެވސް ާލިބުމުގައި ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި  355ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާފެްނނ ތީވެ،ާ ާޕެެެޓަރން ާއެ ާފެނޭ. ާއެަބ ާރެޯކޑުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހަމަ ާހުރިކަން ދަތިތަކެއް

ާދެއްވު ާބައްލަވ ލަ ާޓީމުން ާޓެކްނިކަލް ާއެދޭާމިމައްސަލަ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ން

ާޤަވ އިުދެގާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމި ާައޅުަގނޑު ާގޮުތގައި ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާދެވަނަ އެދުމެކޭ.

ާެމންބަރުނ12ާާް ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާއެޖެންޑ  ާމަނިކުފ ނު ާމިއަުދ ާބަލ އިރު، ާރޫޙަށް ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާހުަށހެޅުއްވިދ  ާއެ ާބިލު، ާއިްއޔެާހުށަހަޅުއްވ  ާެއީއ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް  360ނެ

ާއިތުރުާ ާަވުގތު ާހުށަހެިޅގެން ާމަްއސަލައެއް ާުކއްލި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިްއޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންީވމ ،ާއޭެގާ ާލެވިފައިވަނީ. ާދައްމ  ާަވގުތު ާބިލުގެ ާސަރުކ ރުްނާހުށަހަޅުއްވ  ާއިްއޔެ ކުރެިވގެން

ާނުާ ާމަަސއްކަތެއް ާމިއަދުާއެްއވެސް ާކުރ ގޮތުަގިއ ާޤަބޫލު ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ހިނގ .

ވަަނ12ާާހިނގަންޖެހޭނީާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވިާބިުލގެާމަސަްއކަތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާަގވ އިުދގެާ

ާނިޒ މީާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކަން ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާބ ރުއަޅ ޮގތަކީ. ާރޫޙުވެސް  365މ އްދ ގެ

ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނުކުތ ގެތެރޭަގއި.ާޝުާ

 

ާާާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ370 

ާނުކުތ އެްއގަިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިނޒ މީ ާނެންގެވި ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާދެންމެ އ ދެ،

ާއެބައޮްތާ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނުޑ ާގުޅޭގޮތުން ާމައްސަލަތަކ  ބަޔ ންކުރެްއވި

ާތަރުތީބުންާޕް ާހަމަ ާއެދިަވޑަިއގެންނެިވ ާފުރުޞަތަްށ ާސްީޕކަރާސިސްޓަމުން ާލިބިފަިއ. ރިންޓްއައުޓް

ާއެބަހުރި.ާ ާމީަގއި ާނަންތަްއވެސް ާމެންބަުރންގެ ާދެފަރ ތުގެ ާމި ާމިމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ބަލ ކަމަށްވަންޏ 

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ެގ ާުއތުރު ާކުޅުދުއްފުށި ާއޮތީ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރުާދެން  375ރި

ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާމޫސ އަށް. ާއިސްމ ޢޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޢަބްދުލްޙަމީދުެގiާމެންބަރު ލް

ާެއބައޮތް.ާ ާނަންފުޅުވެސް ާރިޒ ގެ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމިލަންދޫ ާއެަބއޮތް. ނަންފުޅުވެސް

.ާއަިދާަވއިކަރަޫދާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާއަޙްމަދުާޢީސ ެގާނަންފުޅުެވސްާއެަބއޮތް



 15 

ާހަމަާ ާމީަގިއ ާއެހެންވީމ  ާއެބައޮތް. ާނަންފުޅުވެސް ާއ ރިފްގެ ާޢަލީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާުފރުޞަތުާ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާދެފަރ ތުންނޭ. ާނެތް ާދެންނެޭވކަްށ  380އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނުޑާދަ ވަަނާމ އްދ ،12ާާންނަވ ލަންާއޮތީާއަރުވަމުންާމިގެންދިަޔއީ.ާދެްނާދެވަނަާނުކުތ ގައިާއަުޅގަ

ާ ާމ އްދ ގަިއާބަޔ ންކުރ ގ12ާޮގަވ އިދުގެ ާކަންތައްާވަނަ ާަޖލްސ ގެ ާިއއްެޔގެ ވަނީާޮގސްާނިމިފައި.ާތަށް

ާ ާަގވ އިުދގެ ާއެހެންވީމ ، ާދުވަެހއް. ާމެންަބރުންގެ ާއަމިއްލަ ާމިއީ ާމ ްއދ ގަިއ12ާާމިއަދު ވަނަ

ާނިމިފައި ާިއއްެޔވަނީ ާމަޖިލީސް ާޢިްއޒަތްތެރިާބަޔ ންކުރ ގޮތަށް ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ާއެހެންވީމ ، .

ނޑުާދެންާމިކަމ ގުޭޅގޮތުންާ  385މެންބަރުާނެންގެވިާނުކުތ ައކީާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާދ އިރ ެގާ ާދުވ ފަރު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއ ދެ، ާޤަސްދެއްނުކުރަން. ާއަުރވ ކަށް ާނުކުތ އެއް ނިޒ މީ

ާމުޙަންމަދުާޒުބެއިރު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ390 

ާާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާހުރިކަން ާމައްސަލަެއއް ާސިސްޓަްމގަިއ ާމަިއކް ނޑުާކަަށވަރުކުރަން.އ ދެ، ާައޅުގަ

ާެގން...ފުރުޞަތަކަށްާއެދިަވރަށްާފަރުވ ތެރިކަމ އެކީާމިއަދުާމިއިނދީާވ ހަކަެދއްކެުވން:މުޙަްނމަދުާުޒެބއިރުާ

ާ

ާ

 395އ ދެ،ާއަުޅަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަކަށްާބަލައިުނގަންނަން.ާއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުްނާއެދެން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުާ ާައޅުގަ ާނުކުތ ެއއްކަމަށް ާނިޒ މީ ާަހމަ ާތީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއެެދން. އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ާައޅު ާސަބަބަކީ، ާމެންބަރުާބަލައިނުގަންނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދުވ ަފރު ާލިސްްޓގައި ނޑުގެ ގަ

ާމުޙަންމަދުާޒުބައިރުގެާނަންފުޅުވެސްާއެަބއޮތް.ާ

ާ

ބިލު. .3  400ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ނުޑާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: މީދޫާކަށް.ާއެީއާފުރަތަމަާކިޔުންާިއއްުވނ9ާާްއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާާއިރ ގެދ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،މެންބަރު ާމުޙަންމަދު ާސިޔ މް ާސްކޫލްާާއަޙްމަދު ޕްީރ

ނޑުާއިްއވަން.ާގެާފުރަތަމަާކިޔުނ9662ާާްހިންގުމުގެާބިލުާ މިބިލުގެާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީާއަޅުގަ
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76ާާ 9662ާާޮއކްޓޯބަރ ާދުވަހު، ާއަންގ ރަ 71ާާވ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  405ާވަނ52ާާަވަަނ

ާ.ާޖަލްސ ގައި

ާ

ބިލު. .4 ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނަންބަރު 6ާއެޖެންޑ  .ާ ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާޢީސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޙްމަދު  410މެންބަރު

ެގާވަޒީފ އ ބެހޭާޤ ނޫންއަށްާއިޞްލ ޙުާގެަނއުމުގެާބިލ9662/9ާުޤ ނޫނުާަނންބަރުާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،

ާކި ާއިފުރަތަމަ ާްއވަން.ާޔުން ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން ާދެވަނަ ާއަންގ ަރ9662ާާޮއކްޓޯބަރ76ާާމިބިލުގެ ވ 

ާ.ާވަނަާޖަލްސ ގައ52ާިވަނަާަރއްޔިތުްނެގާމަޖިލީހުގ71ާާެދުވަހު،ާ

ާ

ބިލު. .5  415ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  5ާއ ދެ، .ާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާޢަބްދުމެންޢިއްޒަތްެތރި ާޢަބްދުއްރަޙީމް هللاާބަރު

ާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ނިޑޔ ުރންގެ ާފަ ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާގެ ާކިޔުންާއިއްވަން. ާދެވަަނ މިބިލުގެ

ވަަނ52ާާވަނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގ71ާާެވ ާއަންގ ރަާުދވަހު،9662ާާއޮކްޓޯބަރ76ާާއޮންނ ނީާ

 420ާ.ާޖަލްސ ގައި

ާ

ބިލު. .6 ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނަންބަރު ާމިހ 4ާއެޖެންޑ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކަށް ާނަންބަރު ާއ ދެ،ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ. ގަިއާމިއޮތ4ާާީރު

ާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާޢިއްޒަތްތެިރ ާާރިޔ ޟްމެންބަރު  425ޚ އްަޞއެހީއަްށާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ރަޝީދު

ާބިލުގެާ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާމ ލީއެހީތެރިކަން ާމީހުންނަށް ާާބޭނުންވ  ާކިޔުުމގެ ާމަރުޙަލ ާބަހުޘްދެވަނަ ގެ

ާމިބިލަށްކުރިއަްށގެންދި ާާކުރެއްވުމަށްބަހުޘްާއުން. ނޑަައޅުްއވ ފަިއވަނީ ާކަ ާކޮމިޓީން 9ާމަސަްއކަުތ

ާގަިޑއިރުާމިހ ރުވަީނާފ އިތުވެފައި.9ާާމިނެޓް.ާމީގެެތރެއިނ66ާާްާގަިޑއިރ އި .ާމިނެޓ66ާްބ ކީާއޮތީ

ާމިފުރުޞަ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދިވަަޑިއެގންފައިވ ާއެހެންވީމ ، ާމިފުރުޞަތަށް ާއަރުވަނީ. ތު

ާދ އިރ ގެާ ާގެމަނަފުށި ާމިއޮތީ ާައރުވަން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާފުރަތަމަ ާތެރެއިން  430ބޭފުޅުންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދަށް.



 17 

ާ

ާވ ާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާތ އީުދކުރ  ާވަރަށް ާިމބިލަށް ާަރއީސް، ާުކއްލިއަކަްށާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންަނވަން. ާހަކަ

ާެއހެންވެާާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު ާދަތި. ާވ ހަކަދަްއކަންވެސް ާމިމަޢުޟޫޢަށް ާއަޅުަގނޑަށް ނަންޖެހުނީމަ

 435ާފުރުޞަތުދޫކޮށްލިާވ ހަކަާއިޙްިތރ މ އެކުާދަންނަވަން.ާޝުކުިރްއޔ .

ާ

ންާފުރުޞަތުާައރުވަންާއޮތީާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފަށްާއަޅުަގނޑުާދެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދ އިރ ެގާ ާދުވ ފަުރ ާމިއަރުވަނީ ާުފރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާނެތް. ާމ ލަމަުކ ާވަަޑއިގެން މިވަގުތު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޒުބެއިރަށް.ާ

ާ440 

ާޝުކުިރއްާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވި`. ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިޔ ޟްޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާރަޝީދުާލުފުށީ

ާޚ އްޞަާމުޙަްނމަދުާުޒެބއިރުާ ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާފޯރުކޮްށދިނުމުގެެއހީއަށް ާއެހީތެރިކަން

ނުޑާވަރަްށާތ ީއދުކުރަން.ާކުރީދުވަުހކުވެްސާައޅުގަާބިލަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުާފުރުޞަތަކަްށއެދިާިމފުރުޞަތުާއަުޅގަ

ާމިފުރުޞަާ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަެވސް، ާނިހ ޔަތަށްާލިބިފައިނުވޭ. ާދެއްވިކަމަށްޓަަކއި ތު

ާޚ އްަޞާޝުކުރު ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާފަރ ތްތަކުގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީތެއެރިކަމަށް ާމ ލީ ާއ ދެ،  445ދަންނަވަން.

ކަާަދންނަވ ލުމުގެާބޭނުމުގައިާމިފުުރޞަތަށްާބަޔަކުާއަުޅަގނުޑގެާހިތުގައިާފ ހަގަކުރެވިަފއިވ ތީާއެވ ހަ

ާިމއެހީތެރިކަންާ ާކުއްިލގޮތަކަށް ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެީހތެރިކަން ާމ ލީ ާއެދުނީ. އަޅުަގނޑު

ާއަންހެނުން.ާފަސް،ާ ާހުވަފަތް ާއެަބއުޅޭ.ާއ ެދ،ާއެބަޔަކީ ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބަޔަކު ބޭނުންވ 

ާއަށް ާތިންހަ، ާނޫނީ ާކުދީން ާކުދީުނވަ ާއާ ތަރު ާއެ ާބައްަޕާން ާކުއްިލގޮތަކަްށ ާތިއްބ  އިލ ެއއްަގއި

ާބައްޕަާ ާނުވަތަ ާމަންމަ ާސަބަބުން ާމިސްކީނުވުުމެގ ާކުދީންކޮޅު ާނިޔ ވަނީ. ާމަންމަ  450ނިޔ ވަނީ،

ދެފަރ ތުންކުރެންާއެއްފަރ ތަކަްށާމަޖުބޫރުާމިވަނީާެއކުދީންާެބލުމަށްޓަކައިާގޭަގއިާމަުޑކުރަން.ާމިހެންާ

ާއެކުދީން ާވ ހިނދު ާބަޔަކު ާފޯރުކޮށްލަދޭނެ ާއަތެއް ާއެހީތެރިކަމުގެ ާފ ހަގަކުރަން.ާއ ދެ،ާނަށް ނުތިބޭކަން

ާކުލުނެއްާއ  ާވަރަށްބޮުޑ ާހިތުގައި ާދުވަސްޮކޅު ާފުރުތަމަ ާނިޔ ވ ތ  ާއެ ާނިޔ ވުުމން ާމެންބަރަކު އިލ ގެ

ާމިްނވަ ާދ  ާވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދުވަސްތަްއާފަހަނައަޅ  ރަކުްނާހިނގ ،ާރަޙުމެްއާޮއވޭ،ާޙަމްދަރުދީ

 455މިާކުލުނ އިާރަޙުމ ިއާޙަމްދަރުދީއ އިާލޯިބާކުަޑެވގެންާއެންމެފަހުންާމިކުދީންނަށްާއަޅ ލ ނޭާއެްއވެްސާ

ާ ާނިންމަވ ފަިއވ ާއިާވ ލެއް ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާއަޅުަގނުޑ ާެއގޮތުން ާފ ހަގަކުރަން. ާނުވ ކަން ޔ ރަކު

ާއަދި ާދަންނަަވން. ާމަރުޙަބ  ާތ އީދުކޮށް ާވަރަށްބޮޑަށް ާބޭނުންވ ާާނިންމެވުމަށް ޚ އްަޞއެހީއަށް

ާހުވަފަތްވ ާ ާމިދަންނަވ ހެން ާފަރ ތްތަކަކީ ާބޭނުންވ  ާމިއެހީ ާޚ ްއޞަކޮށް ާތެރޭަގއި ފަރ ތްތަކުގެ
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ާބައެއްާ ާމިދަންނަވަީނ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާފިރިހެނުންގެ ާއ ދެ، ާފިރިހެނުން. ާނުވަތަ އަންހެނުން

ާބެލުމަށްާ ާކުދިން ާމަޖުބޫރުވޭ ާަބއްޕައިންނަްށ ާމަންމައިންާޙ ލަތްތަކުގައި ާހުންނަން. ާޭގަގއި  460ޓަކައި

ާތިބިާ ާއަންހެނުން ާބޭނުންވ  ާޚ އްޞައެހީއަށް ާއިވެމުންދަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެކަންޏެއްނޫން.

ާވ ަހކަވެސް.ާ ާފިރިހެނުންގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަދައްކ އިރު ާއެމޭރުމުން ާހަމަ ވ ހަކަ.

ާނިންމަވ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ނޑުާާއެގޮތުން ާައޅުގަ ާއިތުރުކޮށްލުމަކީ ާމިތަންކޮޅު އެނިންމުމަށް

ާކިހިނެއްބ ަވޭއާ ާމިފ ހަގަކުރަނީ ާމީހުން ާބޭނުންވ  ާޚ އްޞައެހީއަށް ާއ ދެ، ާއެދޭކަމެްއ. ވަރަށްބޮޑަށް

ާއަޮތޅުތަުކެގާ ާބަޔަުކ ާއަދަެދއްެގ ާވަރަްށގިނަ ާބޭނުންވ  ާޚ ްއޞައެހީއަށް ާހިތަށްއަރަނީ.  465އަޅުަގނުޑ

ާދިިރއުޅޭ ނުޑާރަށްތަކުގައި ާމިމިންގަ ާސަރުކ ރުން ާއ ދެ، ާއެބައިނގޭ. ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ކަން

ާއޮންނަންާ ާނިޒ ެމއް ާޚ އްޞަ ާބެލުމަށްޓަކައި ާމިކަންތައް ާއެގޮތުން ާކިހިނެއްބ ވައޭ. ބައްލަވަނީ

ާއެއްފަޅިާ ާއެމީހެއްެގ ާގޮްސގެން ާޑަިއވިްނގއަްށ ާއެބަފެނޭ ާލޯމަތީގައި ާައޅުަގނޑުމެންެގ އެބަޖެހެއޭ.

ާއޭ ާވ ިގގޮްސގެން ާޒުވ ން ާތަންަނގެ ާދުވަހު ާވަރަްށގިނަ ާމަންޒަރު.ާއުމުރުަގއި ާއޮންނަންޖެހޭ މަތީގައި

ާ ާމިކަހަލަ ާބައްެޔއްެގާއ ދެ، ާކުއްލިއަކަށްޖެހޭ ާއެބަޖެހޭ. ާދޭން ާސަމ ލުކަން  470ކަންތައްތަަކށްވެސް

ިއާސަބަބުންާއެނދުމަތިވެފައިާމުިޅާއުމުރަށްާއޮންނަންޖެހޭާތަންވެސްާއެބައ ދޭ.ާމިކަހަލަާކަންަތއްތަކ 

ާވިސްނަން. ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާާ،އެހެންވީމަާދޭތެރޭގަިއވެސް ާބޭނުންވ ާޚ އްޞަ އެހީއަށް

ާއެދޭާ ާވަރަށްބޮަޑށް ާައޅުަގނޑު ާއޮތުމަކީ ާމިކަންަތއް ާފަރ ތެްއާޝ މިލްވ ގޮތަށް ާހުރިހ  ބޭނުންވެފައިވ 

ާއެދުމެއްކަންާދަންނަވަމުންާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުވެިރަވން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ475 

ާމެންބަރުާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުީށ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިއއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާމަދުާަނޝީދުާމުޙަންާ ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާވަރަށްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ނުޑވެްސ ާއަޅުގަ

ާއަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާބިލެކޭ. ާއެބައޮތޭާތ އީދުކުރ  ާތ އީުދ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމަފްޙޫމްތަކަކަށް ާގިނަ ާހަމަ ާމިިބލުގަިއވ  ދި

އަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭުނންވަނީ.ާމިހެންާދަންނަވަންޖެހޭާއެންމެބޮޑުާއެއްސަބަަބކީާޢިްއޒަތްތެރިާ

ނޑުމެންގެާރ ްއޖޭގައިާޚ އްަޞއެހީއަށްާބޭނުްނވެފައިާ  480ވ ާރައީސަށްެވސްާއެނިގވަަޑިއގެްނފައިވ ނެާއަުޅގަ

ާނިކަ ާވަރަށް ާއުޅެމުންދަނީ ާމިއަދުވެސް ާޟަމީހުން ާއެމީހުންގެ ާޙ ލަތެއްގައި. ާބޭނުންތައްާމެތި ރޫރީ

ާކަންތައްތަކެއްގެާސަބަބު ާތަފ ތު ާމިފަދަ ނޑުާންނުފުއްދުމުގެާސަބަބުންނ އި .ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުގަ

ާރައް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާބޭނުންވޭ ާހަނދ ންކޮށްލަން ޔިތުންަނއްޓަަކއިާހަމަ

ާ ާއުމުރުން ާމިގޮތުން ާވަަޑއިގަންަނވ . ާއެބަ ާކޮްށދެއްވަމުން ާކަންތައްަތކެއް އަހަރުީވ04ާާވަރަށްގިނަ

ާޚ އްޞަ ާާމީހުންނަށް ާގޮތުަގއި ާމަދަނ9666ާާައެހީއެްއ ާދެއްވ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު  485ރުފިޔ 
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ާއިންތިޒ  ާކުރެވޭނެ ާބޭސްފަރުވ  ާހިލޭ ާއެބޭފުުޅންނަށް ާދަށުން ާަކނޑައަުޅއްވ ާޕްރޮގްރ މްގެ މްތަެކއް

ާޚ އްަޞއެހީއަްށާ ާއަދި ާފ ހަގަކުރ ކަމެްއ. ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރުވެރިކަމ ެއކު ާހަމަ ދެއްވ ފަިއވ ކަމީ

ާދެްއވަމުންާ ާސަުރކ ރުން ާކޮންމެެވސްވަރަކަށް ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާމ ލީ ާބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވެފައިވ 

ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ަހގަކުެރިވފައިވޭ. ާިލބުމުގަިއާގެންދަވ ކަްނވެސް ާޢިނ ޔަތްތައް ާމ ލީ ދެންނެވި

ާޚ އްޞަކޮްށާއަުޅަގނުޑެގާ ާދ ިއރ ގަިއވެސް ާރައީސް،ާައޅުަގނުޑގެ ާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްެތރި  490ދަތިތަކެއް

ާ ާރަށެއްގަިއވެސް ާހުރިހ  ާޚ އްޞ4ާަހަމަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންާާރަށުަގއިވެސް ާބޭނުންވ  އެހީއަށް

ާއެހުރި ާއަިދ ާއެބަވޭ. ާތެރޭގަިއާފ ހަގަކޮށްލެވިފައި ާމުއްދަތުގެ ާކުރު ާމިވީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުން ހ 

ާޢިނ ޔަތްތަކެްއާ ާޚ އްޞަ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާެއ ާފަރ ތުން ާސަރުކ ުރގެ ާނެތްނަމަެވސް ފ ހަގަކޮށްލެވިފަިއ

ނޑަްށާކުރެވުުނާ ާއަުޅގަ ާކުރަލިބިދިނުމަށްޓަކައި މުން.ާއެހެންަނމަވެސް،ާމަސަްއކަތްތަކެްއާމިގެންދަނީ

 495އެހީާޑިފައިންކުރުުމގައިާވަރަށްބޮޑެތިާތަފ ތުތަކެއްާއެބަުހރިކަމަށްާާއީްސ،ާމިާޚ ްއޞަޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާމަ ާަބއެއަޅުަގނޑަްށ ާމިވަނީ. ާލިބިފައި ާިޙއްސުންާާއްާޢުލޫމ ތު ާއަުޑއިވުުމގެ ޭބފުޅުންނަށް

ތައްާމަޙްރޫމްވެފައިހުރުންާމިއީާޚ ްއޞައެހީއަށްާބޭނުްނވުންކަމަށްާނުބެލެވޭާކަހަލަާަބއެްއކަހަލަާޙ ލަތް

އެބައ ދޭ.ާނޫންނަމަާހިނގ ބިނގ ވެާުއޅުމުަގއިާނުވަތަާވިސްުނމުގެާކޮށިކަމެއްާލިބިފައިވ ާކުިދންނަކީާ

ބަާެމދުވެރިވޭ.ާއެީހއަށްާބޭނުންވެފަިއވ ާބަެއއްކަމަށްާނުބެލެވޭާަބއެްއކަހަލަާޙ ލަތްތައްވެސްާއެާޚ އްޞަ

ާޢި ާފ ހަގަކޮއެހެންނަމަވެސް، ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް ާއެބަހުިރާްއޒަތްތެރި  500ށްލެވިފަިއ

ާޚ އްޞަ ާިމވަުގތު ާެއބަތިބިާާނޮޅިވަރަމްފަރުގަިއވެސް ާތުއްތުކުދިްނވެސް ާބޭނުްނވެފަިއވ  އެހީއަށް

ާ ާތެރޭގަިއ.ާެއހެންވީމ ،ާއެކުދީންނަށް ާކުރެވޭނޭާރަނގަޅުާއުޞޫާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ލުތަކެްއާބޭސްފަރުވ 

ާމި ާކުރެިވއްޖިްއޔ  ާބޭސްފަރުވ  ާެއކުދީންނަށް ނަޑއެިޅގެން ާމިވ ާކަ ާދިމ ވެފަިއ ކުދިންނަށް

ާއެާ ާޙައްލުވެ ާދިމައްސަލަތަކުން ާރަނގަޅު ާހަމަޖެހޭ ާފުރުޞަތުާކުދީންނަށް ާއުެޅވޭނޭ ރިއުޅުމެއް

ާިމާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާފޯރުކޮށްދެވިދ ނެ. ާފަރ ތުން ާދައުލަުތެގ  505އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ަފހަރަށްާއެބަާބޮުޑވެގެންދޭ.ާއެެހންވީމ ،ާާއިޙްމ ލުގެާސަބަބުންާއެްއކަލަާކުދިކުދިާކަންތައްަތއްާަބއެއް

ާނު ނޑުމެންއެކަން ާައޅުގަ ާގޮތްތަަކކަށް ާޤަބޫުލުކރެވެނީ.ާާވ ޭނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ާބައެއްާ ާމަޙްރޫމްވެފައިވ  ާފެނުމުން ާލޮލުގެ ާއެހެން ާހަމަާާދެންހަމަ ާއެކުދީންނަށްވެސް ބޭފުޅުންނަކީ

ާދެިވއްޖެކަމުގައިާނރަ ާފަރުވ  ާޤައުމުތަުކންވެްސާގަޅު ާއަވަށްޓެރި ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ވ ނަމަ

ާރަ ާމަދޫރ އިންެވސް ާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާނއިންޑިޔ ގެ ާފުރުޞަތުތައް ާލިބޭނެ ާފަރުވ   510ގަޅު

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާއެހީތެރިކަެމއްކަމަކަށް ާހަމައެކަނިާފައިސ ގެ ާެއހީތެރިކަމަކީ ާމި ާލިބުނީމ  އެހީތެރިކަމެއް

ނޑުމެންނަށްާޕްރިވެންޓްުކރެވިދ ނެާޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.ާމިބިުލގަާހިމަނ ލުންާމުހިންމުާކަންނޭނގެާއަޅުގަ
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ާޚ އްޞަ ާއެބަހުރި ާމައްސަލަތަެކއް ާަބއެްއކަހަލަ ާޙައްުލކުރެވިދ ނެ ާބޭނުްނވެފަިއވ .ާާނުވަތަ އެހީއަށް

އްތައްާޙައްުލކުރެވޭޭނާއެކަންތައްަތއްާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާބޭސްފަރުވ ާކުރެވިގެންާެއކަންތަ

ާރަނގަުޅާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ނޑު ާައޅުގަ ާެއއީ ާޤ އިމްކުރެވުން ާައޅުަގނޑުމެންަނށް  515ނިޒ މްތަކެއް

ާބައެއްކަހަަލާ ާކުރަންޖެހޭ ާބޭސްފަރުވ  ާގޮތެްއގަިއ ާދ އިމީ ާއެހެން ާދެންހަމަ ާެވގެންދ ނެ. ޙައްލަކަށް

ާފ ހަަގކު ާދ އިރ އިން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި ާިޢއްޒަތްބަލިތައްވެސް ާަރއީސް،ާރެވިފައި. ތެރި

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ކުނބުރުދޫގެާއެއްާއާ  ކުދިންާއ4ާާެގޮުތގައިާއެބަތިބިާާއިލ ެއްއަގއިާއަުޅގަ

ާޚ އްޞައ  ާޮގތެއްގަާާއިލ ގައި ާދ އިމީ ާަފރުވ ކުރަންޖެހޭ ާއެ ާބޭނުންވެގެން އި.ާއެހީައށް

ާއާ  ާއެއް ާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ  ާާކުދިންނަށ4ާްއިލ އަކުން ާޮގތެއްގ0ާާަނުވަތަ ާދ އިމީ  520ިއާކުދިންނަށް

އިލ އެްއގެާދިރިުއޅުމުގެާފެްނވަރުާހިފެހެއްޓުމަށ އިާއަދިާއެުކދިންނަށްާބޭސްފަރުވ ކުރަންޖެހުނީމ ާއެާއ 

ާ ާމިބޭސްފަރުވ  ާއ ބޭނުންވ  ާއެ ާެއއީ ާފަރ ތްތަކަށްވެސްާފޯރުަވއިދިނުމަށްޓަކައި ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ިއލ ގެ

ާެވގެން ާކަމަކަށް ާއެހެންވީމ ،ވަރަށްދަތި ާއ ާދ ނެ. ާއެ ާެއކުލަވ ެލވި ާބިެލއް އިލ ަތކަށްވެްސާމިފަދަ

ާމިކަ ާގޮތެްއަގއި ާއިންޝުއަލުއިފަސޭހަ ާކުެރވޭެނގޮތެއް ާތެެރއިންވެްސާްނތައްތައް ާނިޒ މެްއގެ ރެންސް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާވަަރށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދިއުން  525ހަމަޖެހިގެން

ާދަންނަވ ލަމުން،ާދެކެނީ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިބިލަށް ާޖުމްލަޮގތެއްަގއި ާއެހެންވީމ ، .

އެީހއަށްާބޭނުންެވފައިވ ާާބޭސްފަރުވ ކުެރވޭނެާގޮތްތަެކއްާއަދިާތަންކޮޅެއްާފުޅ ާދ އިރ ެއްއގައިާޚ އްޞަ

ާޝުކުިރއް ާކުރުކޮށްލަން. ާވ ަހކަކޮުޅ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާލިބުން ާޢިއްޒަތްތެިރާމީހުންނަށް ޔ 

ާރައީސް.

ާ530 

ާމ ލީާއެހީތެރިކަންާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޚ އްޞަާމިލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާމެންާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާވިލިފުށީ ާދެއްވީތީ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާބިލު ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރިޔ ޟްާބަރު

ާޝުކުރު ާހުރިާރަޝީދ ށް ާމިބިލުގަިއ ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށްެވްސ ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާޚ އްޞަ ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާކަންތައްތަކެއް ާބަލައިލ އިުރަގއިެވްސާމުހިންމު ާޭބނުންވާ ާބައިތަކަށް އެހީއަށް

ާކޮ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ާލިބުމަކީ ާއެހީތެރިކަމެއް ާމ ލީ ާބޭނުންކަމެއް.ާމީހުންނަށް  535ންމެހެން

ާޚ އްޞަ ާމަޖިލީހުން ާމީެގކުރީގެ ާގޮުތގައި ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުންވ ާާއަޅުަގނޑަށް އެހީއަށް

ާ ާހަމައެކަނި ާފ ސްކުރައްވ ފައިވޭ. ާލިބޭނެގޮތަށް ާޢިނ ޔަތެއް ާފައިސ ގެ އަހަރުންމަތ04ާާީމީހުންނަށް

ނޑު ާއެާފ ސްކުރުމުގަިއާއަުޅގަ ާޚ އްޞަމީހުންނަކަށްާނޫން.ާހަމަ ާބޭނުންވ ާާެވްސާދެކުނިން އެހީއަށް

އަހަރުނ04ާާްމީހުންނަށްވެސްާއެފައިސ ާލިޭބނެގޮތަކަށްާއެބިލުާއެދުވަހުާެއކަންާފ ސްކޮށްފައިާއޮތީ.ާ
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ާ ާމީހުންނަށްދެވޭ ާމިހ ރުނ9666ާާްމަތީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޢިނ ޔަތެއް ާއެްއވަރުެގ ާހަމަ  540ރުފިޔ އ އި

ާއަޅުާ ާލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާއެްއކޮްށާމިހ ރަށްވެސް ާމިބިލ  ާދެންހަމަ ާޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ގަ

ާޚ އްޞަ ާއެބައޮތް ާހުށަހަޅ ފަިއ ާހައްޤުތަްއާާސަރުކ ރުންވެސް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  އެހީައށް

ާބަރައްކ ތެ ާއަޅުަގނުޑ ާބިލެއް. ާވަރަްށާރިކުރުުމގެ ާތަފްޞީލް ާވަރަްށ ާމިބިލަކީ، ލައިލިއިުރަގއި

ާތަފް ާވަރަށް ާމިބިލުަގއި ާބިލެކޭ ާޚ އްޞައެކަީށގެންވ  ާީމހުންނ އިާާޞީލްކޮށް ާބޭނުންވ  އެހީއަށް

ާކިހިނެާ ާދެނެގަންނ ނީ ނަޑއެޅުަމށްއެމީހުން ާކަ ާއެމީހުން ާޑީޭޓލްސްކޮށްާާއްކަމ އި ާތަފްޞީލްކޮށް  545ވަރަށް

ާފ ސްކޮށްގެްނާ ާމިބިލު ާޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގއި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. މިބިލުގައި

ާ ާައދި ާގެންގޮްސގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާޚ އްޞަބަހުޘްމިބިލަށް ާދުްއވ ލުމަށްވުރެން ާވަުގތުތަކެއް ާކޮށް

އެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންގެާޙައްޤުތައްާރަްއކ ތެރިކުރުމ އިާިމބިލަށްާކޮންމެވެސްގޮތަކުންާިއޞްލ ޙެއްާ

ާވަރަށްާ ާވ ަހކަައީކ ާނުވަތަ ނޑުެއއްބަފ  ާއެއްބަ ާމި ާފ ސްކުރުމަށް ާމިބިުލ ާނަމަވެސް އައިްސގެން

ާ ާބ9ާިގުޅުންހުރި ާމި ާކަމަށްވ ތީވެ ާެއއްބިލެއްާބިލުގ9ާެލު ާކޮންމެވެސް  550ފ ސްުކރުމަކީ،ާާތެރެއިން

ާޚ އްޞަ ާފެންނަނީ. ާކަމެއްކަމަށް ާއެާާމުހިންމު ާބަލ އިރުގަ ާދެނެގަންނަން ާމީހުން ާބޭނުްނވ  އެހީއަށް

ާސަރުކ ރުންާ ާބިލުގެ ާމިދެންނެވި ނުޑ ާއަުޅގަ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާގޮތްތަކެްއވެްސ ދެނެގަންނ ނެ

ާބިާހުށަހަޅ ފައި ާިރޔ ޟްާއޮތް ާއެކަމަކު، ާއެބައޮތް. ާއެގޮތަްށާާލުގައި ާބިލުގައި ާހުށަހެޅި ރަޝީދު

ާމީހުންނަކީާ ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާަދންނަވ ލީ. ާއަޅުަގނޑު ާއެވ ހަކަ ާތަފްޞީލްނެތީމަ ނަޑއެޅިފައި ކަ

ާއެކިާ ާދ އިރ ަގިއެވސް ާތަމްޞީލްކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާތަުކގައި ާއެިކަކންކޮޅު ާރ އްޖޭގެ  555މިހ ރުވެސް

ާިއޔ ރެއްނެިތާރަށްރަށުގަ ާޔ ރެއް ާއަޅ ލ ނެ ާއިޙްސ ސްތައް ާތަޙައްމަލްތަކ އި، ާވޭނ ިއ ާވަރަށް އި

ާޚ އްޞަ ާއެބައުޅޭ ާމީހުން ާސަރުކ ރުންާާއުޅެމުންދ  ާމީގެކުރީގެ ާމީހުން. ާބޭނުންވ  އެހީއަށް

ާ ާއެބައޮތް 466ާާއެމީހުންނަށް ާމިސަރުކ ރުން ާމިފަހަރު ާދެން ާދީފަިއ. ާޢިނ ޔަެތއް 04ާރުފިޔ އެްއގެ

ާ ާއަހަރުން ާމީހުންނަށް ާހިތަށްާރުފިޔ 9666ާމަތީ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަހަމަޖެއްސިއިރު މިދިޔަާާއަރަނީ

ާއެމީުހންނަށްާ ާއެފައިސ  ާީކއްެވގެންބ އޭ ާއޮތްއިރު ާފ ސްކޮށްފައި ާއެގޮަތށް ާމަޖިލީހުންވެސް  560މަޖިދަ

ާަމންފ އެްއާ ާކޮންމެވެސްވަެރއްގެ ާއެމީހުންނަށް ާލިބުންކަމަށްވިޔަސް ާއެފައިސ ކޮޅު ނުލިބެނީ.

ނޑުާހަމަާއެހ ބޮޑަށްާދ ންާމިހ  ރަށްވުރެާބޮޑަށްާއެމީހުންނަށްާކުރ ނެ.ާދެންާބިލުގެާތަފްސީލަށްާއަޅުގަ

ބޭނުންނުވ ާސަބަބަކީާމިދެންނެވިާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންގެާޙައްޤުތައްާރަްއކ ތެިރކުރުމުގެާ

ާތަފްސީލު ާމ  ާމިބިލަށްވުެރ ާއެބިލު ާއޮތީތީވެ ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާކަމަކަށްާ، ާމިކަހަލަ މ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާބަޙުސްކުރ  ާއެބިލަށް ާއެހެްނވެގެން ާފެންނ ތީވެ. ާބިލެއްކަމަށް  565ޤ ބިލު

ނޑުާ ާައޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާިމވަގުތަްށވެސް ާމިވަގުތުން ާދެން ާބަލ ލ ނަން. ާތަފްސީުލކޮށް ތަންކޮޅެއް
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ާއޮތް ާފ ސްކޮށްފައި ާމަޖިލީހުން ާކުީރގެ ާއެހީ ާފައިސ ގެ ާއެހީއަްށ9666ާާާގޮވ ލަން ާޚ އްޞަ ރުފިޔ 

ާއެކަންާ ާއޮތިއްޔ  ާހަދ ދެވެން ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ާހަމަ ާލިބޭނެގޮތެއް ާމީހުންނަށް ބޭނުންވ 

ާކޮށްދެއްވ ށޭާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ570 

ާމ ލީާއެހީތެރިކަންާށްާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޚ އްޞަާއެހީއަާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެާބިލުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ދެްއވީތީެވާއަޅުަގނޑުާއެބޭފުޅ އަށްާވަަރށްބޮޑަށްާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރޮޒަިއނ ާއ ދަމް

ާބިލަކަށްވެފައިާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިވަގުތު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބިލަކީ މިއޮތީ.ާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާމި

ާއެބަތިބި.ާ ާރައްޔިތުންތަކެއް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަްށ ާޚ އްޞަ ާވަރަށްގިނަ ާދ އިރ ގަިއވެސް އަޅުަގނުޑގެ

ނޑުާަކއިރީާިވދ ޅުވި.ާއެކަމަުކާމިހ ރުާއެބޭުފޅުންނަށްާ  575އެބޭފުޅުންާކުީރގަިއާމިާއެހީާިލބޭކަމަށްާއަުޅގަ

ށްާޮގވ ލަންާމިާބިލުާފ ސްކުރުމުެގާމިާއެހީާލިބެމުންާނުދ ކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާސަުރކ ރަށްާވަރަްށބޮޑަ

ާމިނިސްޓްރީއަކަްށާ ާމިކަމ ގުޅޭ ާނުވަތަ ާވެލްފެައރއަްށ ާރައްޔިތުން ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާމި ކުރިންވެސް

ާމިހ ރުންާ ާއެހީ ާއެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާވިދ ޅުވެެދއްވުުމން ާވ ހަކަ ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާއެބޭފުޅުން ގޮސް

ާހަމަޖައްސަވައިދެާ ާލިބޭނެގޮތް ާކުރިންާމިހ ރަށްވެސް ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ އްވަން.

ާބިލެްއާ ާޑީެޓއިލްްޑ ާވަރަށް ާަސރުކ ރުން ާމިތަނުަގއި ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމެންބަރު  580ވ ހަކަދެްއކެވި

ާއެބިލުެގާ ާބިލަކަްށވ ީތެވ ާދިގު ާވަރަށް ާއެބިލު ާެއކަމަކު ާއޮތްކަން. ާހުށަހަޅ ފައި މިކަމ ބެހޭގޮތުން

ާުކރިން ާކުިރއަށްދިއުުމގެ ާިނންމ ފައިާމަސައްކަތް ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާެއދެން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ވެސް

ާއެބިލުާ ާނިިމގެން ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާއަެނއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޭރުްނ ާޤ ނޫނަކަށްވުން. މިބިލު

ާބައެްއާ ާސަރުކ ރުެގ ާއަދި ާފެންނަނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއުވ ލެވިދ ނެކަމަށް ާމިޤ ނޫނު ޤ ނޫނަކަށްވީމަ

ާހު ާމިހ ރު ާމަުރޙަލ އަކުންާޢަމަލުތައް ާވަކި ާބިލު ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާމިހ ރު  585ންނަގޮތުން

ާރަޝީދަށްާ ާރިޔ ޟް ާއެކަމަކު ާޔަޤީންކަމެއްނެތް. ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ނުނަގ ނެކަމެްއވެސް

ާނުގެންދަވ ނެކަން.ާއެހެންީވމަ،ާމިާ ާއަނބުރ  ާމިބިލު ާއެބައޮތް ާޔަީޤންކަން ާވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް

ާޤ ނޫނަކަށްވުމަކީ ާކުރިާާބިލު ާރަސްގެތީަމށް ާވަރަށްފަހުން ާއަުޅަގނޑު ާއެދޭކަެމއް. ާވަރަށް ނޑު އަުޅގަ

ދަތުރެއްަގއިާރަސްގެތީުމގެާރަްއޔިތުންވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާވަީނާތެލަސީމިޔ ާކުދިންނަށްާމިހ ރުާއެހީާ

ާކުިރންވެސްާ ާއެހެންވީމަ، ާފ ޅުކޮށްފައި. ާނުރުހުން ާވަރަށްބޮޑަށް ާކަންބޮޑުެވެގން ާއެކަމ   590ާނުލިބޭތީވެ

ާމިހ ރުވެްސާ ާއަލުން ާއެކުދިންނަށް ާތަކެތި ާފަދަ ާޑެސްފަރޯލް ާލިބޭ ާހިލޭ ާކުދިންނަށް ތެލަސީމިޔ 

ާގޮތެްއާ ާހަމަޖައްސަވައިެދވޭނެ ާމިކަން ާސަރުކ ރުްނ ާއެދޭކަމެްއ. ާވަރަށްޮބޑަށް ާއަޅުަގނޑު ލިބުމަކީ

ނޑުާވަރަްށާއެދޭކަެމްއކަމަށްާދަންނަވަމުންާ މިާބިލުާވީހ ވެްސާއޮތްނަމަާއެކަންާކޮށްދެްއވުމަީކާއަުޅގަ
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ާނިންމަވ ފަިއާ ާއަވަހަށް ާމަރުޙަލ އިން ާކޮމިޓީ ާގޮުތގައި ާޕްރައޮރިޓީއެްއގެ ާޓޮޕް ާހަމަ އަވަހަކަށް

ނޑުާވަަރށްބޮޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.  595ާޤ ނޫނަކަށްވުމީާއަުޅގަ

ާ

ާއ ދެާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ،ާ ާޚ އްޞަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނުޑވެްސ ާއެހީއަްށާއަުޅގަ

ާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފް ާފޯރުބޭނުންވ  ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާހުށަހަޅުއްވާ ކޮށްދިނުމުގެ

ނަވަން.ާދެއްވިކަމަށްަޓކައިާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާޝުކުރުަދން

ާބިލެއްާ ާތަފްސީލު ާމ  ާތަފްސީލު، ާމިއ ިއގުޭޅ ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުްނވެސް ާއެއ އެކު  600ހަމަ

ާގެްނޮގސްގެންާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާދެބިލުވެސް ާމި ާތ އީދުކުރެވެނީ ާބޮޑަށް ނަޑށް ާއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ

ާކަހަލަގޮތަކަށް. ާތައްޔ ރުކުެރޭވނެ ާބިލެއް ާފުރިހަމަ ާމަސައްކަްތކޮށްގެން ނޑުާާއެްއކޮށް ާައޅުގަ އ ދެ،

ާމުޖުތަމަޢުގަިއާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމީހުންނަކީ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

އަޅުަގނޑުމެންާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްދީގެންާއަޅ ލަިއގެންާެގންގުޅެންޖެހޭނެާބައެކޭ.ާއަުޅަގނޑުާހަމަާ

ާސަރުކ ރަ ާކުރީގެ ާބޭނުން ާޝުކުުރއަދ ޮކށްލަން ާބޮޑަށްާމިފުރުޞަތުގައި ާވަރަްށ ާހަމަ ާއޭުރގައި  605ށް.

ާކަްނތައްތައްާ ާއެގޮތަށް ާދެވިގެން ާސަމ ލުކަމެްއ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ޚ އްޞަ

ާރައީސްާ ާވެިރކަމ  ާމިޤައުމުގެ ާބޭނުން ާދަންަނވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ާހުރީ. ކުރިއަްށގެންދެވިފަިއ

ނ ާއަުޅގަ ާއޭރު ާޙަވ ލުވެަވޑަިއގެންެނވިއިުރގައި ާއުޅޭނީާމައުމޫން ާޢ ންމުވެފަިއ ާތެރޭގައި ޑުެމންގެ

ާއަބަދުވެްސާ ާނަންތަކަކުން ާމިކަހަލަ ާކޮރުމުޙަންމަދެއް، ާނޫނިއްޔ މުން ާވ މޫސަެއއް ކޮންމެވެސް

ާތެރޭގަިއާ ާމީހުންގެ ާއެކަްނކަން ާނަމަވެސް، ާދަނީ. ާމުޙ ޠަބުކުރަމުންވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ  610މީހުންނ 

ާބަދަލުކޮށް ާއިތުރުކުރުަވިއގެން ާހަމައަށްާާހޭލުންތެރިކަން ާމިއަދ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހ ރު

ާއެހީއަްށާ ާޚ އްޞަ ާނަމަކީވެސް ާމިބޭނުންކުރ  ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އ ދެވުުނއިރު

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާއެމީހުންނަކީ ާވަރަށް ާމިކަހަލަ ާމީހުން. ާނުކުޅަދޭ ާކުރީަގއި ާމީހުން. ބޭނުންވ 

ާތިބި ާއެކަހެރިކުރެވިަފއި ާތެޭރގަިއާދެެކެވމުންއައިާާމުޖުތަމަޢުއިން ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާގޮތުަގއި ަބއެްއގެ

ާފައިދ ކުރަނިވިާ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާމިމީހުންނަކީވެސް ާމިހ ރު ާބަދަލުވެ،  615ދުވަސް

ާއެހެންކަމުންާ ާވެފައި. ާމިވަނީ ާމިއަދު ާބައެއްކަމަށް ާއުޅެވޭނެ ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ އެމީހުންނ އެކު

ށްާމިހ ރުވެސްާމަސައްކަްތކުރަންވީާމިފަދަާބިލުތަކުންާއެފަރ ތްތަކަށްާވީހ ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއިތުރަ

ާރަނގަުޅާ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިބިލުގަިއވެސް ާކުރިއަށްދެވޭެނގޮތަކަށް. ާއެހީތެރިކަންދީގެން ބޮޑެތި

ާފަރ ތަކަށްާ ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ާޚ އްަޞާއެހީއަްށ ާހަމަ ާެއގޮތުން ާހިމަނުއްވ ަފއިވޭ. ާއެަބ ކަންތައްތަްއ

ާއެްއވެްސ9666ާާ ާހަމަ ާެއކަމަކު ާއަދި ާއެއީ ާހަމަ ާދެން ާއެބައޮތް. ާހުށަހަޅ ފައި ާދިނުމަށް  620ރުފިޔ 
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ާއެކަމަުކާ ާއެަބއޮތް. ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ާމިބިުލގަިއ ާވ ންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ާފަރ ތަކަްށ މަސައްކަތެއްުނކުރ 

ާލޯފަން ާއެނިގގެން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް ާބޭނުން، ާފ ހަގަކޮށްަލން ާހަމަ ހައެއްަކާާއަޅުަގނޑު

ާރ އްޖޭެގާ ާމިސްކިތްތަުކގައި ާގޮތަށް ާމުދިމުންގެ ާގެންދޭ ާމިހ ރުވެސް ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއެބަ މީހުން

ާމަސައްަކތްކުރ ތީާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއްގޮތަކަްށވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާެއފަދަ ާކަންކޮޅުަތކުަގއި.ާެއއީ އެކި

ާ ާއެންމ9666ާެމި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބޭްއވުމަކީ ާނުދީ ާއެފަދަާާރުފިޔ   625ރަނގަޅުގޮެތއްނޫންހެން.

ާބޭފުޅަކުާ ާލޯފަން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތްވަރުދެންވީ. ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފަރ ތްކަމަށް

ާހިންގަވ ަފިއާ ާދެކުނިން ާލޮލުން ާހަމަގައިުމވެްސ ާއަޅުަގނުޑގެ ާމުދިމަކަށް، މިސްކިތެްއގެ

މްވެާނަމ ދުކުރައްވ ާއެަހއްދަވަނީ.ާއެެހންވީމަ،ާއެަވޑަިއގަންނަވަނީާމިސްކިތަށް.ާވަޑަިއގެންާހަމަާއިމ 

ާމިާ ާހީވަނި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހިތްވަރެއްދިނުމުގެގޮތުްނވެސް ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކަށް އެފަދަ

ާކުދިްނނަކީވެްސ9666ާާ ާތެލަސީމިޔ  ާހަމައެއ ެއކުަގއި ާލިބެްނވ ނެހެން. ާއެފަރ ތްތަކަްށވެސް  630ރުފިޔ 

ނޑުމެންާސަމ ލުކަންދޭންޖެހޭާބައެކޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާހަމަާަވރަ ށްާމުހިންމުާގޮތެއްަގއިާައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެާރ އްޭޖގަިއާފުދޭވަރަކަްށގިނަާތެލަސީމިޔ ާކުިދންާއެބަތިބި.ާެއކުދިންނަށްާވަަރށްގިަނާ

ާކުރަމުންާ ާއެފަރ ތްތަކަށް ާޚަރަދުތަކެއް ާބޮޑެތި ާސަުރކ ރުން ާކުރީގެ ާހިނގ . ާއެބަ ޚަރަދުތަކެއް

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއަިއކަމުގަާ ާހިތ މައ އެުކ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާނުކުރެޭވކަން ާެއކަންކަން ާމިހ ރު އިިވޔަސް

ާމިކަހަލަާ ާއެހީއ ިއ ާފައިސ ގެ ާދެމުންދިޔަ ާޑެސްފަރޯލަށް ާދެމުންެގންދިޔަ ާއޭރު  635ސަރުކ ރުން

ާެއހެންވީމަ،ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ ާހުއްޓިފައިވ ކަން ާމިހ ރު ކަންތައްތަެކއްެވސް

ާަސރުކ ރުންާމިފު ާއޭުރގެ ާޮގވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާއަިދވެސް ާސަުރކ ރަށްވެްސ ާިދވެހި ރުޞަތުގައި

ާހުއްޓ ުނލައްވ ާ ާއެހީތައް ާދެމުންެގންދިޔަ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ޚ އްޞަ

ާކޮިމޓީއަކަްށާ ާބަލަިއގަނެ ާބިލުވެސް ާމި ާައވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާައދި ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވުމަށް.

ާ ާމަސައްކަްތކޮށްގެްނާފޮނުވަން. ާއެއްކޮށް ާދެބިލު ާބިލ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާސަރުކ ރުން  640އަދި

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާފ ސްކޮށްދިނުމަކީ ާމިފަރ ތްތަކަށް ާބިލެއް ާުފރިހަމަ ާވީހ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެންމެންގެާވަރަށްބޮޑުާއެދުމެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާިޢއްޒަތްތެާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާަރއީސް. ާއެހީތެރިކަންރި

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތ.ވިލުފުށީ ާބިލެއްފޯރުކޮށްދިނުމަށް  645ާރަޝީުދ

ާޝުކުރުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެފަރ ަތށް ާގެެނސްދެއްިވކަމަށްޓަކަިއ ާމިތަޅުމަށް ާޚ އްަޞާހުށަހަޅުއްވ  ާެއއީ، ދަންނަވަން.

ާއެހެންބޭފުޅުްނނަށްވުރެާ ާހުށަހެޅުއްވީ ާއެބޭުފޅ  ާނަމަވެސް ާއޮތީތީ ާކުުލނެއް ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް އެހީ
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ާކުދިންނަށްާ ާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާހިތުގައި ާއެބޭފުޅ ގެ ާެއއީ ކުރީަގއި.

ާއަިދވެސް ާއެހެންވީމަ، ާއޮތުމުން. ާޤަދަރެއް ާޝުކުރުދަންނަވަމުންާާވަރަށްބޮޑު ާއެފަރ ތަށް އެްއފަހަރު

ާބޭނުންވ ާ ާއެީހއަށް ާޚ އްޞަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާއެއަްށފަހު ާދަންނަވ ނީ  650އަޅުަގނޑު

ާ ާތަފްީސލީ ާވަރަށް ާަރްއކ ތެރިކުރުމަށް ާއެހީތައް ާމ ލީ ާއެަބއިމީހުންގެ ާއަދި ާޙައްޤުތައް 67ާމީހުންގެ

ާހުށަހަޅު ާބިލެއް ާހިމެނޭ ާނުގެންގޮސްާމ އްދ އަކަށް ާދެތަނަކަށް ާމިދޭތި ާެއއްެވސްގޮަތކަށް އްވ ަފއިވ ތީ

އެްއކޮޓަރިެއއްގެާތެޭރގައިާވަްއދައިގެންާވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާމިާދެބިލުާއެއްކޮށްާމަސައްކަްތކޮށްގެްނާ

ާބޭނުންވެފަިއވ ާ ާއެހީ ާޚ އްޞަ ާއަދި ާނިންމ  ާމީތި ާހިމަނުއްވައިގެން ާނަންވެްސ ާރަޝީދުގެ ރިޔ ޟް

ާނިކަމެ ާިމހ ރުވެސްާވަރަށް ާސަރަޙައްދުަގިއވެސް ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާރަްއޔިުތންތަކެއް  655ތި

ާކަރުނައިެގާ ާއަޅަމުންދ  ާވޭނ އި ާއަަޅމުންދ  ާއެ ާނުވަތަ ާއެކުރަމުންދ  ާއެބައިމީހުން ދިރިއުޅެމުންދ ތީ

ާއެންމެހ ާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަވަހަކަށް ާވީހ ެވްސ ާމަެގއް ާފޯރުކޮށްދެވޭނެ ާއެހީތެރިކަެމއް ބަދަލުގައި

ާހައްޤުތަްއާމެންބަ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާސަރުކ ރުން ާކޮްށގެން ާހިތްވަރ އެކު ރުން

ރައްކ ތެރިކުރުމަށްާއަދިާޚ ްއޞަާއެހީއަށްާބޭނުްނވ ާމީހުންނަށްާމ ލީާއެހީތެރިކަންާފޯރުޮކށްދޭާބިލ އިާ

ާގޮވ  ާމެންބަރުންނަށް ާއަޅުަގނޑު ާނިންމ ދިނުމަށް ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާއެއްކޮށް  660ލަން.ާދޭތި

ާހުށަހަޅައިެގްނާ ާޤަރ ރެއް ާނަގައިގެން ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާކޮންމެހެން ާކިޔ ފައި ާހުށަހެޅިއޭ ސަރުކ ރުން

ާނިންމަވ ދެއްވުމަށް.ާެއީއާ ާހުށަހަޅ  ާވީހ ވެްސާައވަހަަކށް ާއެްއކޮށް ާިމާދޭތި ާބަދަުލގައި ލަސްކުރުމުގެ

ާއޭަގއ9666ާި ާލިބެންޖެހޭނީކީ. ާއެބޭފުޅުންނަށް ާަސރުކ ރުންާާރުފިޔ އެކަންޏެއްނޫްނ އެބައޮތް

ާލިބޭގޮތަށް.ާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާެއއްޗިހިތަެކއް ާއެަތއް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާއެތީަގިއ ާއޮތް ހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާލިބޭގޮތަށް.ާ ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާއެބައޮތް ާޭއަގއި ާއެހީތެިރކަންވެސް ނޑީގެ ާގޮ ާމީހުންނަށް ާނުކުޅަދޭ  665އެއީ

ާއޮ ާބިުލަގއި ާުހށަހެޅުއްވި ާިރޔ ޟްާރަޝީދު ާިމާއެކަމަކު ާއެހީތެރިކަމަށްވ ތީ ާމ ލީ ާހުސްއެކަނި ންނަނީ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާނިންމައިދެއްވުމަށް ާގެްނގޮްސެގން ާކޮމިޓީައކަށް ާައވަހަކަްށ ާވީހ ވެްސ ދޭތި

ާޢިލްތިމ ސްކުރަމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުދަންަނަވންާވަރަށްާބޮޑަށް.ާ

ާ

ާރައީސްާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަހުގެާޝުކުރިއްޔ  ާތަންކޮޅެްއ ާއުފ ކުރަން ާވަަރށް ނޑު ާއަުޅގަ .ާ670 

ވަގުެތްއގައިާނަމަވެސްާއަުޅަގނޑަށްާމިފުރުޞަތުާދެއްވީތީ.ާއަދިާހަމައެއ ެއކުަގއިާައޅުަގނޑުާއެންމެާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު

ާވ ހަކަަދއްކ ލަން ާމަތީގައި ާއުފ ވެިރކަން ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ،ާއަުޅަގނޑު ާބޭުނންވަނީާއުފ ކުރަން ެވސް

ާ ާޑްރ ފްޓިންގާޮކމިޓީއ ިއ64ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުރެ ާމަޖިލީހެއްަގއި ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އްދ އަކީ ވަނަ

ާބަޔަކަށްާ ާދަށުން ާއެމ އްދ ގެ ާމިއަދު ާމ އްދ އަކަްށވީތީ ާފ ސްވެގެންދިޔަ ާހުށަހަޅައިގެން ދެކޮޅަށް
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ާޢިއްޒަތް ާމި ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާެއއްބ ރުލުން ާވ ހަަކދެއްކުމުެގާއެހީތެރިކަމ އި ާމަޖިލީހުގައި  675ތެރި

ާމަިޖލީހަށްާ ާއިޞްލ ޙު ާމިދެންނެވި ާހަމައެއ އެުކަގއި ާއަދި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބޭތީ. ފުރުޞަތު

ާއެކަންވެްސާ ާއޮތީތީ ާހުށަހަޅ ފައި ާމިބިލު ާމިއަދު ާމެންބަރު ާތ ީއދުކޮށްދެއްވި ާއަޅުަގނޑަށް ހުށަހެޅިއިރު

ާއެހެންވީ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާދިމ ވިަކމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑު ާކޮންކަހަލަގޮތަކަށް ާމިއީ މަ،

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއަށްދ ނަން. ާމަސައްކަތަިއގެން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ދަންނަވ ކަށްނެތިން.

ާއެކުއެީކަގއިާ ާމިބިލ  ާބިލ އި ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާބިލުގެ ާމި  680އަޅުަގނޑު

ާމ ބޮޑަ ާނަތީޖ  ާމީގެ ާހަމައެއ އެުކަގިއާދިއުމުން ާއަދި ާފެނޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުވެދ ެނކަމަށް ށް

ާބިލެއްގެާ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާހަމައެކަނި ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ޚ އްޞަ

ާކަންތައްަތކަީކވެްސާހަމަާ ާގިނަ ާފ ހަގަކުަރއްވ ފައިވ  ާހުށަހަޅ ފައިާމިވަނީ.ާމިބިލުގައި ާމިބިލު ގޮތުަގއި

ާބޭނުންވ ާރަނ ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާހަމައެއ އެުކގައި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަމަށް ގަޅު

ާފޯރުކޮށްދިނުމުންާ ާކަންތައްތައް ާފޯރުކޮށްދޭ ާސަރުކ ރުން ާއެހީތެރިކަމ އި ާދޭ  685ފަރ ތްތަކަށް

ާލިބިގެންދިއުން ާއެހީތެރިކަން ާފަރ ތްތަކަށް ާބަލަހައްޓ  ާއެބޭުފޅުން ާވ ނީ ާއެާނަތީޖ އެއްެގގޮތުން ާއަދި .

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިބިލުަގިއާ ާކުރެވުން. ާއެކަންކަން ާބިކަޙ ލުގައިނުޖެހި ާފަރ ތްތައް ާލިބޭ އެހީތެރިކަން

ނުޑާ ާައޅުގަ ާވ ހަކަެދއްިކއިރު ާރަނގަޅު ާމިބިލުގެ ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާވ ހަަކ ާއުނިކަމެްއގެ ކުޑަުކޑަ

ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާބޭނުންވޭ. ާހ ދިސ ތަްއާާފ ހަގަކޮށްލަން ާތަފ ތު ފައިސ 

ާއެބަާ ާބޭފުޅުން ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ ްއޞަ ާތެރޭގައި ާނުކުޅަދުންތެރިކަމުގެ ާތަފ ތު ާނުވަތަ  690ދިމ ވެގެން

ާއަތަށްާ ާއަމިއްަލ ާއެބޭފުޅެްއގެ ާސީދ  ާފައިސ އ ިއ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ތިއްބަވ .

ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާިތއްބެވި ާޙ ލަުތގައި ާއެފަދަާާހަވ ލުނުކުރެވޭ ާތިބޭނޭ. ާމީހުންވެސް ޭބނުންވ 

ާބެލެނިވެރިއަކަޭށާ ާބަލަހައްޓަމުންގެންދ  ާއެބޭފުޅަުކ ާއޯގ ތެރިކަމ ެއކު ާނުަވތަ ާބަލަދުވެރިޔ  ޙ ލަތެއްަގއި

ާދެވ ާ ާއެފަިއސ  ާވ ްނވ ނޭ ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ާސަުރކ ރުެގ ާއެހެންަނމަވެސް، ާމިެދވެނީ. އެފައިސ 

ާޚަރަުދުކރެވެ ާއެފައިސ  ާބޭނުންވ ާފަރ ތަކުން ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާދިނުމުން ާއެަފއިސ  ާނުވަތަ  695މުންދަނީ

ާފައިސ ާ ާސަރުކ ރުްނ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިބެމުންދޭތޯ. ާއެހީެތރިކަން ާަފއިސ ެގ ާއެ މީހ އަށް

ާރަށެއްަގއިާ ާވ ހަކަެއްއނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ ާބަލ  ާވަދެ ާއެެގއަށް ާގޮސް ާސީދ  ާފަރ ތުން ދޫކުރ 

ާފަރ ތްތަ ާޮއފީސްތައްާކަމ ބެހޭ ާތަފ ތު ާއެބަހުރޭ ާިމހ ރުވެސް ާއެނގިފަިއވ ގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑަށް ކުން،

ާއަންހެންާ ާނުވަތަ ާކުަޑކުދިންނ  ާޚ އްަޞޮކށް ާަކމ ގުޅޭގޮތުްނވެސް. ާހެދިފައި އެތަންތަނުގަިއ

ާރަްށރަށުގަިއާ ާބަެއއް ާހިނގ  ާއެަބ ާއޮފީްސތައް ާަބއެްއ ާގުޅޭ ާއެކަމ  ާމިނިސްޓްރީގަިއ  700ބޭފުޅުންނ ބެހޭ

ާެއކަންކަންާއަޅުގަާ ާނަމަވެސް ާމެދުވެރިކޮށްގެން ާއެތަންތަން ާއެހެންވީމަ، ާއެނގިފަިއވ ގޮތުަގއި. ނޑަށް
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ާބޭނުންވ ާ ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާހަމަ ާއަނެއްކ ެވސް ާލިބޭއިރު ާރުފިޔ  ާދެހ ހެއްހ  ާޙަޤީޤަތަކީ ބެލެންވ ނެ.

ނޑުމެންާއަނެްއކ ެވްސާބޭފުޅަކުާއަދިާއެއަްށވުރެާބިކަޙ ލުގައިާއުޅެމުންދ ތަންާފެނިގެންދިއުމަކީާއަުޅގަ

ހިތަށްާކުޅަދ ނަވެގެްނވ ނެާކަަމކަށްނުވޭ.ާހަމަާމިއ ެއކުަގއިާިމބިލުގައިާއެވ ހަކަަތއްާލެވިަފއިާނެތުމ އިާ

ާބޭނުންވާ  ާއެހީއަްށ ާޚ އްަޞ ާފ ަހަގކުރެވޭ، ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިތުރުކުރަންެޖހޭކަމަށް ާމިބިލަށް  705އަދި

ންމުާދިރިއުޅުމުގެާތެޭރގައިާޢ ންމުާރައްޔިތުންެގާރުފިޔ ާދިނުމުގެާއިތުރުންވެސްާޢ 9666ާބޭފުޅަކަށްާ

ާއޮްތކަމަށްވ ނަމަ.ާ ާކުެރވެން ާދީގެން ާއެހީތެރިަކން ާއެބޭފުޅަކަްށ ާއުޅެެލވޭނެޮގތަކަށް ާިނކުމެ ތެރޭގައި

ާޭބނުންވ ާ ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާޙ ަލތުގަިއވ  ާނޫޅެވޭ ާހިނގ ބިނގ  ާިމއުެޅނީ ާދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ާމިސ ލެއްެގގޮތުން ާސަުރކ ރުންާާބޭފުޅަކަށް ާއެހީތެރިކަމެއް ާކަހަލަ ނޑި ާގޮ ާފުރޮޅުލީ ދަންނަވަންޏ މުން

ާ ާމި ާއަިދ ާދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ާޭއނަގެ ާއެއީ ާއ9666ާާެދެއްަވއިފިކަމަށްވ ނަމަ ާއިތުުރން  710ރުފިޔ ގެ

ާެއކަންކަްނާ ާހަމައެއ ެއކުަގއި ާއެނގިފަިއވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަސޭހަކަމެއްކަމަށްވ ނެކަމަށް ކޮށްދެވޭ

ާ ނޑަށްާސަރުކ ރުން ާައޅުގަ ާއޮންނަކަްނވެސް ާއުސޫލުތަކެއް ާއޮންނަ ާމިހ ރުވެސް ކޮށްދެއްވ ގޮތަްށ

ާވަރަށްާ ާިދއުމަީކ ާއެަބއިތައް ާވަދެގެން ާތެރެއަްށ ާޤ ނޫނެއްެގ ާަރސްމީކޮށް ާއެހެންނަމަވެސް، އެނގޭ.

ާވ ހަކަދައްކ އިުރާ ާބިލަށް ާމި ާމިއ އެުކގައި ާހަމަ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުގައި މުހިންމު

ާުއމުރުންާއަޅު ާބަލ އިުރ ާހިނގ ފައިވ ގޮތަށް ާކަންކަްނ ާމ ީޒަގއި ާޭވތުވެދިޔަ ާފ ަހގަކޮށްލަން،  715ަގނޑު

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާހުށަހެޅުމުގެ ާބިލު ާމިދެންނެވި ާއަޅުަގނޑު ާައޅުަގނޑުމެންެގ، ދުވަސްވީ

ނޑުމެންެގާކުރީެގާޑްރ ފްޓިްނގާކޮމިޓީާހިނގަމުންދިޔަާއިމ ރ ތުެގާކު ިރމަތީގަިއާފެނިގެންދިޔައީާއަުޅގަ

ާފ ަރވެރިެއއްެގގޮތުަގިއާ ާއެތަނުގައި ާބޭފުޅަުކ ާދުވަސްވީ ާއުމުރުން ާކައިރީގައި ާފިހ ރަ މިހިރަ

ާހިތަށްާ ާއަުޅަގނުޑެގ ާދިޔައީމައޭ ާފެންނަމުން ާއެޙ ލަތު ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން އިންނަމުންދިޔަތަން.

ާދިޔައީ ާއެކަންތައްަތކުެގާވ ހަކަަދއްކަުމން ާއެހިސ ބުން  720އެކަްނާާރަޙްމަތްފުޅުންާ.ާهللاާއެއަސަުރކޮށްގެން

އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާއެކ މިޔ ުބެވފައިާމިއޮތީ.ާދެންާހަމަާއެއ ެއކުަގއިާދަންނަވަންާބޭނުްނވަނީާމިއަދުގެާ

ާ ާއުމުރުން 04ާާސަރުކ ރުން ާއެހީތެރިކަން، ާމި ާބޭފުޅުންނަްށ ާމަތީގެ ރުފިޔ ގ9666ާާެއަހަރުގެ

މަކީާހަމަގައިމުވެސްާއެމީހުންގެާޢިްއޒަތުްއނަފްސުާއެހީތެރިކަމ އިާބޭސްފަުރވ ގެާެއހީތެރިކަންާލިބިދިނު

ާލިބެމުންދިޔަާ ާދިރިއުޅުން ާމިޤައުމުަގއި ާޝަރަފ އެުކަގއި ާޢިއްޒަތ  ާއެމީހުންނަށް ސަލ މަތްކޮށް

ާނުވަަތާ ާކޮށްދިީނވެްސ ާމިކަން ާެއކަމަކު ާއެބަޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  725ޙަޤީޤަތަކަށް

ާބައެކޭ ާމ ކުރީެގ ާކުރީވެސް ާޤަބޫލުުނކުރަންާާމިކަންކަން ާައޅުަގނޑު ާދެއްކުމަކީ ާެއވ ހަކަ ިކޔަިއގެން

ާހަމަަގިއމުވެސްާ ާކަމެއްކަމަކަށް. ާޤަބޫލުުކރ ނެ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާޙަޤީޤަެތއްކަަމށް ާއެއީ އެކަންކަން

ާ ާއުމުރުން ާައއުމަށްފަހުގަިއ ާއިނ ޔަތްތަކެްއ04ާާމިސަރުކ ރު ާލިބެންޖެހޭ ާމީހުންނަށް އަހަރުެގ
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ާއެ ާހަމަާތަޢ ރަފްކުރައްވ  ާޤަބޫލުކުަރން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަޖައްސަވ ދެްއވ ފަިއވ ަކން ކަްނކަން

 730ާއޭެގއިތުރުންާސަރުކ ރުން.....

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަވގުތުހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާބޭސްފަރުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޭެގއިތުރުްނ ާހަމަ ާއަދި ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާލިބިގެންާވ ގެ ާއެހީތެރިކަން

ާއިތުރަށްާާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާމެދުަގއި ާމައިންބަފައިންނ  ާުދވަްސވީ ާއެމީހުންގެ ާހަމަގައިުމވެސް ާއ އިލ ަތކަށް ާއެ  735ދިއުމަކީ

ާއެދެނީާ ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާޔަޤީންކުރަުމން، ާައޅުަގނޑު ާކަމެއްކަުމގައި ާއުފެދިގެންދިޔަ ލޯބި

ާބިލަކަށްވުން.ާާސަރުކ ރުން ާނިންމ ލެވޭ ާކުރެިވގެން ާމަސައްކަތް ާއެކުެއކީަގއި ާބިލ  ހުށަހަޅ ފައިވ 

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާެދއްިވާފުރުޞަތަށް.
ާ

ނަޑެއޅިފައިވ ،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަ ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާމިބިލަށް ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  740ޝުކުރިއްޔ 

ާފަހުފުރުޞަތުާބަޙުޘްކުރުމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާނިމުނީ. ާވަގުތު ނޑައެޅިަފިއވ  ާކަ ށް

ާދ އިރ ގެާ ާވިލުފުީށ ާގޮތުަގއި. ާުފރުޞަތުގެ ާފަހު ާމިބަޙުޘް ާމިއަރުވަނީ ާމެންބަރަށް ާހުށަހެޅި މިބިލު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.

ާ

ާعليكمާاسالمާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާާއްޔާ ޝުކުރިާ. ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ާއ ދެ، ާރައީސް.  745ާޢިްއޒަތްތެރިޢިއްޒަތްތެރި

ާފްލޯގަިއާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޟްާރަީޝދުާ ާމި ާޝުޢޫރުތަކެއް ާަވރަށްގިނަ ާއަދި ާފ ޅުކުެރއްވި. ާޚިޔ ލުތަކެއް ާވަރަށްގިނަ މެންބަރުން

ާގި ާއެއ ެއުކގައި ާހަމަ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ ާގެންދިޔަކަން ާިޢއްޒަތްތެިރާހ މަކުރަމުން ނަ

ާއޮުތމ އެކުަގއިާ ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން ާބިެލއް ާއިތުރު ާގުޅުންހުރި ާިމއ  ާފ ހަގަކުރެއްވި މެންބަރުން

ާއ ދެ،ާ ާގޮވ ލަމޭ. ާތިމަންނަމެން ާގެންދަން ާއަނބުރ  ާމިބިލު ާފުރިހަމައޭ. ާމ  ާއެބިލު މިބިލަށްވުރެ

ާމަަސއްަކތްކުރެވޭ ާއެުކގައި ާދެބިލު ާިމ ާދަންަނވ ނީ، ާގިަނާއަޅުަގނޑު ާމިމަޖިލީހުގެ  750ެނގޮތަކަށް

ާއަދިާ ާމިބިލ ިއ ާތ އީދުކޮށްފަިއވ ތީެވ، ާއެގޮތަށް ާއަދި ާޚިޔ ލުދެއްވ ފައި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިމަޤްޞަދުާ ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާެއއް ާއެއްކޮށް ާބިލ އި ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ސަރުކ ރުން

ާމީެގއި ާކޮށްފިކަމަށްވެއްޖެްއޔ  ާމިކަން ާމިާޙ ސިލުވ ނެގޮތަށް ާައޅުަގނޑުެމން ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ން

ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެއޭ.ާ ާމ ބޮޑަށް ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާދޭންޖެހޭ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ޚ އްޞަ

ާއަިލައޅުވ ލ ފަިއާ ާކަންތައްތަަކކަށް ާދެ ާތަފ ތު ާތެެރއިން ާޮޕިއންޓްތަކުގެ ާދެބިލުގަިއވ  ާމި  755އަދި

ާއެއްކަމެއް ާދެބިލުން ާމި ާއެހީއަްށާާވުމ އެުކަގއި ާޚ އްޞަ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަން ޙ ސިލުެވގެން
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ާމިބިލ ބެހޭގޮތުްނާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެއޭ.ާމިއ އެްއކޮށް ާމީހުންނަށް ބޭނުންވ 

ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވިާަބއެއްާމެންބަރުންގެާތެރޭގައިާމަތިވެރިާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިްނާ

ާޢަބްދުމުޙަންމަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކެލ  ާއަދި ާދު، ާތުލުސްދޫާهللا ާއަދި މައުސޫމް،

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކިނބިދޫ ާއަދި ާރޮޒައިނ ، ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  760ދ އިރ ގެ

ާމިބިލުާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާދަްނނަވ ނީ، ާައޅުަގނޑު ާިޚޔ ލުތަކަކީ ާފ ހަގަކުެރއްވި ޒަމީރު

ާއަލީަގއިާފުރިހަމަ ާޭއެގ ާއެހެްނވީމ ، ާމަޢުލޫމ ތުތަކެކޭ. ާފުރިހަމަ ާއިތުރު ާލިބުނު ކުރުމަށްޓަކައި

ާމިކަންާ ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިޓީ ާބިލެްއގޮތުަގއިާއިޞްލ ޙުކުރެިވގެން ާމިބިލުާރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދ އިރ ގެ ާކިނބިދޫ ާއެަބއޮތޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފުުރޞަތު ާފުރިހަމަކުރުމުގެ ިޢްއޒަތްތެރިާާއިތުރަށް

ާއެހީާ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްަޞ ާބަޖެޓްގަިއވެސް ާމިއަަހރުގެ ާފ ހަގަކުރެއްވި  765މެންބަރު

ާހަމައެހެންމެާ ާނުދ ކަން. ާވަމުން ާެއަކން ާއޮްތއިރުެވސް ނޑައެޅިަފއި ާކަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ާ 666ާާއަޅުަގނޑަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ 666ާާމީހުން، ާލިބުނު.ާމީހުންގެ ޕެޓިޝަނެއް

ާޮއތްކަމަށް.ާ ާކުރިމަތިވެފައި ާވަރަްށގިަނާދަތިތަކެއް ާމިކަމުގައި ާއޮތް. ާހަމަ ާއެޝަުކވ  އެމީހުންގެވެސް

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮްތކަމަކަށް ާަވގުތު ާމިަވގުތު ާއަުޅަގނޑަކަށް ާތަފްޞީލަށްދ ކަށް އޭގެ

 770ރުންނަށްާވަރަށްާސ ުފކޮށްާމިމައްސަަލާއެނޭގ.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުމެްނ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާއަދިާ ާަޝއުޤުވެިރަކން ާބެހެއްޓެވި ާމިބިލ މެދު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންކަމުން

ާހަމަާޝުކުރުަދންނަވަން.ާ ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާެދއްިވާއެހީތެރިކަމަށް ާގެންދިއުމަށްަޓކައި ާކުރިއަށް މިބިލު

ނޑު ނިންމ ލަމުންވެސްާދަންނަވ ނީ،ާމިބިލުގެާސަބަބުންާހަމަާޔަޤީނުންވެްސާާހަމައެއ ެއކުަގއިާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާލިބިގެންދ ނެއޭ. ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާފަރ ތްތަކަކަށް ާިގނަ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ޚ އްޞަ

ާއެންމެާ ާރައްޔިތުންނަށް ާގުޅުންހުރި ާރަްއޔިތުންނ ިއ ާމަސައްކަތަކީ ާމެންބަރުންގެ  775މިމަޖިލީހުގެ

އޮތްާމައްސަަލއެއްާއަވަސްާޙައްެލއްާހޯދައިދިނުމޭ.ާއެހެންކަމުންާމިބިލުގެާސަބަބުންާހަމަާބޮޑުވެފައިާ

ާޝައްެކްއާ ާއަޅުަގނޑު ާޙ ސިލުެވެގންދ ނެކަމ ދޭތެރޭ ާމަޤްޞަދު ނުޑާމިދެންނެވި ާއަުޅގަ ޔަޤީނުންވެސް

ާޢިްއޒަތް ާމިމަޖިލީހުގައި ާޮކމިޓީއިން ާދ  ާމިބިލު ާއެދެނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ތެިރާނުކުރަން.

ާއަނބުރ ާ ާއަލުްނ ާއިޞްލ ޙުކުެރިވގެން ާމިބިލު ާހިމެނޭގޮތަށް ާުޝޢޫރުތައް ާފ ޅުކުރެއްވި މެންބަރުން

ާކުދިންނަށްާ ާތެލެސީމިއ  ާމިއަދު ާފ ހަަގކުރަން ާޚ އްޞަކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާއޭގެތެޭރގައި ާހަމަ  780ގެނައުން.

ާކުރިން ާެއކުދިންނަށް ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައް ާވަރަށްޮބުޑ ާހިލޭާާކުރިމަތިވެފައިމިވ  ސަރުކ ުރން

ާއެހެންަނމަވެސްާ ނޑިަފއި. ާމެދުކެ ާވަނީ ާމިއަދު ާޚިދުމަތްތަެކއް ާބައިވަރު ާއެަތއް ާއައި ފޯރުކޮށްދެމުން

ާއެކުދިންގެ،ާއެބެިނވެރިންެގާ ާައއިސްސިަކމަށްވަންޏ  ާއެކުލެިވގެން ާމިކަްނކަން ޤ ނޫނެއްގެާސިފަިއގައި
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ނޑުމެންނަށްާަޙއްލެއް ހޯދަިއދެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމްލަކޮްށާހުރިހާ ާމިއަދުގެާއެާއ ދޭސްަތކަށްާައުޅގަ

ާމިހިސ ބުންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުކުުރދަންނަވަމުން ާޚިޔ ލުަތކަށް ާފ ހަަގކުރެްއވި ާމެންބަރުން  785ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިބިލަކީާ ާބަލައިަގނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިބިލު ާއުންމީދުކުރަނީ ނުޑ ާއަޅުގަ ނިންމ ލ ނަން.

ާފަ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަްށ ާމި ާލިިބެގންދ ނެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާަރނގަޅު ރ ތްތަކަށް

ާބިލަކަށްވުން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާބަލައިގަންނަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލު ާޖެހެނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  790ޝުކުރިއްޔ 

ާފެނިވަޑަިއގަ ާގެންދިއުމ ެމދު ާކުރިއަށް ާއެހެންވީމ ،ާފެނޭތޯ، ާއަހަން. ާވޯޓަކަށް ާެބލުމަށް ންނަވ ގޮތެއް

ާދަންނަވަން.ާ ާސެކެރެޓޭރިއޭޓަށް ާޖެއްސެުވމަށް ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ާއެހުމުގެކުރިން ވޯޓަށް

ާކ ޑުޮކުޅާ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާދަންނަވ ލަން. ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއ ެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާޔުނިާ ާޔުނިްޓގަިއވ  ާވޯޓަށްާޖައްސަަވއި ާމިހ ރު ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާެއދެން. ާެޗކްކޮށްލަދެްއވުން ޓްވެސް

ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ  795މިދަންނަވ ލަނީ،

ޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީުހންނަށްާމ ލީާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާ

ާދެްއވުމަށް.ށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންަބރުންާވޯޓުއުމ މެދުާފެނިވަޑަިއގަންަނވ ާގޮަތކަގެންދި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ800 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ވިލުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

07ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 42ާ805ާވޯޓުާދެްއވީ:

66ާާާާާާާ:ވޯޓުާނުދެްއވ 

 67ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 42ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .66ާ ާޖުމްލަ .42ާ.810 

ާނިންމުން.ާ ާކޮމިޓީއެއް ާފޮނުވ ނެ ާމިބިލު ާއޮތީ ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން ާބަލައިގަތުމަށް ާމިބިލު އެހެންކަމުން
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ާެއހެންވީމ ،ާ ާހުުޅވ ލަން. ާތަޅުން ާއަޅުަގނޑު ާނިންމުމަށް ާމައްސަލަ ާކޮމިީޓއެްއގެ ާމި އެހެންވީމ ،

ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ ާއެދެން. ާެގންދެވުން ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ތިބޭފުޅުން،

ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.

ާ815 

ާާދ ިއރ ގެާާދެކުނުާޗަްނޮގޅިމައް ާއިޖްތިމ ޢީ ާބިލު ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާގެްނދިއުމަށްޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީއަށް

ާއިނގޭތޯ.ާުޝކުރިްއޔ .ާރަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 820ާޢިއްޒަތްތެރިާާރަޝީދު،.ާއެހެންީވމ ،ާމުޙަންމަދުާއަޅުަގނުޑވެސްާދަންނަވ ލަންާއުޅުނީާހަމަާއެވ ހަކަާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ވަށު

ާދަންނަވ ލ ނަންާާތ އީދުކުރ ވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާާައޫބބަކުރުާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާ

ާމިފުރުޞަތުގައި.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާހުށަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއިތުރު ާއ ދެ،ާއ ދެ، ާނިންމ ލަންކަމަށް. ާމިގޮތަށް ާއަޅުަގނުޑ ާނެތްކަމަށްވަންޏ  ހެޅުމެއް

ާޚ އްޞަާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާކޮމިީޓއަށް ާއިޖްތިމ ޢީ  825އެހެންވީމ ،

ާއަޅުަގނުޑާ ާފޮނުވީކަމަށް ާބިލު ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  އެހީއަށް

ާނިންމައިފިން.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ830 

ބިލު. .7 ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާާއ ދެ، ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާިޢްއޒަތްތެރ0ާިމިހ ރު ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާއެީއ ާށް.

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާهللا ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމ އްދ 04ާމައުސޫމް ާގެާވަނަ ާ)ހ( ގެ

ާހުށަ ާމައްަސލަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާބަހުޘްދަށުން ާމިމައްަސލައަށް ާމަސައްކަތުާހެޅުއްވުން.  835ކުރެްއވުމަށް

ނޑަައޅ ފަިއވަނީާ މިިނޓް،ާއަިދ4ާާމިނިޓް.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުގައ66ާާިަގޑިއިރ އ9ާާިކޮމިޓީއިންާކަ

ާ ާފުރުޞަތުގައި ާހުށަހ6ާެދެވަނަ ާމައްސަލަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކެލާ މިނިޓް. ާފުރަތަމަ ޅުމަށް

ާމައުސޫމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާهللاާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާ

ާާهللاަޢބްދުދ އިރ ގެާމެްނބަރުާކެލ ާ ާއ ދެ،ާމަސްެވރިކަމަކީ`. ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާއިޤްިތޞ ދަށްާދިވެހިާޝުކުރިްއޔ   840ާރ އްޖޭގެ

އުފެއްދުންތެރިކަމަށްާބޮޑުާޙިއްޞ އެއްުކރ ާސިނ ޢަތެއްާކަމުގައިާވީހިނދުާއަދިާާޤައުމީ އަދިާރ އްޖޭގެާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމަުއސޫމް

ރ އްޖޭގެާވަރަށްގިނަާަރއްޔިތުްނާކައިޮބއެާއުަނއަނދެާބޯހިޔ ވަިހކަންާހޯދުމަށްާއަދިާއ މްދަނީާހޯދުމަށްާ

ާއެހެންާ ާދިވެހިރ އްޖެައީކ ާއަދި ާވީހިނދު، ާކަުމގައި ާަމސްވެރިކަން ާމަސައްކަތަީކވެސް ކުރ 

ާިދރިއުޅުންާޤަ ާއަހުލުވެރިްނގެ ާޤައުމުގެ ާިމ ާމައްޗަށް ާމުދަލުގެ ާއެެތރެކުރ  ާރ އްޖެއަށް އުމުތަކުން

ާަބރޯސ ބަ ާބޭުރާފައިސ އަށް ާމަްސވެރިކަމަީކާރ ްއޖެއަށްާއްޓަންވެ ާވީހިނދު،ާއަދި ާަޤއުމަކަށް  845ވެފަިއވ 

ާމަސްާ ާރ އްޖޭގެ ާމިވަގުތު ާވީހިނދު ާސިނ ޢަތްކަމުގައި ާދެވަަނ ާހޯދައިދޭ ާފައިސ  އޮިޑެވރިންނ އިާބޭރު

ާޮގސް ާހުސްވ ހިސ ބު ާގޮްތ ާކަންބޮުޑވެ ާހޯދުމަށްާމަސްވެރިން ާއ މްދަނީ ާމައްސަލަައކީ ފަިއވ 

ާމަސަ ާބުރަ ާކުރަމުންދ  ާމުރ ލިކަމ އެކު ާއުފެއްދުންާމަސްވެރިން ާަޤއުމީ ާއަދި ތެރިކަމަށްާއްކަަތކީ

ާބަދަ ާލިބުމުގެ ާއ މްދަނީެއއް ާއެކަީށގެންވ  ާޚިދުމަތަީކ ާައގުހުރި ާޖީބުންާކޮށްދެއްވ  ާއަމިއްަލ ލުގައި

ާކަމަ ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާމިހެންދިމ ވ ޚަރަދުކޮށްގެން ާމިކަން ާތެރެއިންާާކަށްވުން.  850ސަބަބުތަކުގެ

ާ ާސަބަބުތަަކކީ، ާފ ހަަގކޮށްެލވޭ ާާ-7ޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާއަތޮޅުަތކުން ާއުތުރު މަސްގަންނަާއެްނމެ

ންާފެށިގެންާލިބޭާައގަކީާދޮުޅ9662ާާޯއގަސްްޓ7ާާމަސްވެރިންާބޯަޓށްާކިރުވ ާމަހުންާފަރ ތްތަކުންާ

ާއުތުރުގެާ ާއަިދ ާކަމަށް. ާލ ރި ާފަްސދޮޅަސް ާތިންރުފިޔ  ާކިލޯއަކަްށ ާނަަމ ާމަސް ާކުދި ކިލޯއަށްވުެރ

ާ ާބަރުދަނަީކ ާމަހުގެ ާބޭނޭ ާޢ ންމުގޮެތއްަގއި ނޑުތަކުން ާމަސްކަ ާގިަނ ާރ އްޖޭގެ 7.4ާއަތޮޅުތަކުންނ އި

ާމަސްކަަމށްވ ތީ ާލުއި ާކިލޯއަށްވުރެ ،ާ ާމަސައްކަތ ިއާމަސްިކރުވަންމިައގުަގއި ާކުރ   855ޖެހުމުން

ާ ާނުލިބުން. ާމަސްވެީރންނަށް ާައގެއް ާތަރަްއޤީއ ެއުކާާ-9އެކަީށގެންވ  ާކުރުމަށްއައި މަސްވެރިކަން

ާދުވ ލަކުާ ާއެވްރެޖްކޮްށ ާއޮިޑއަކަށް ާމަހައްދ  ާމީހުން ާވިއްަސކަށް ާޮބުޑވެ ާަސއިޒް އުޅަނދުފަހަރުގެ

ާޖެހިފ7666ާަ ާކުރަން ާޚަރަދު ާތެޔޮ ާލީޓަރުގެ ާކައިިރާމަާ-6އީވ ކަްނ. ސްވެރީންނ އި

ާސަބަބުންާސަރަޙައްދު ާދިއުުމގެ ނޑަިއގެން ާކަ ާކަނދުފަިތތައް ާއޮެއވ ލި ާބައެއް ާއަޅ ފަިއވ  ތަުކގައި

ާކުރަންޖެހިފައިވުން.ާ ާދަތުރު ާދުރަށް ާހޯަދން ާމަސްައއިން ާހޭދަކޮށްގެން ާވަގުުތ ާއަންދ  ާތެޔޮ  860އިތުރަށް

ާސަރުާ-5 ާަމސްގަތުމަށް ާޚ އްޞަކޮށް ާބޯޓަށްާވަކިން ާފަރ ތްތަކުްނ ާުހއްދަދެްއވ ފަިއވ  ކ ރުން

ާ ާަވގުތ  ާދަށްކުރި ާައގު ާއެސް.ޓީ.އޯމަސްކިރުވ  ާއަުގވެްސާދިމ ކޮށް ާލީޓަރެްއގެ ާޑީސަލް ާވިއްކ  އިްނ

ާ ާއަށްރުފިޔ  ާފަސްލ ރިން ާނުއަށްރުފިޔ  ާލ ރިއަށް 67ާާވަދިހަ ާބޮުޑ9662ާާޖުލައި ާފެށިެގން ން

ާހޯ ާތެޔޮ ާދަރަންޏަށް ާސަބަބުން ާފައިދ އެއްނެްތާކުރުމުގެ ާކުރުމަކީ ާމަސްވެރިކަން ދަންޖެހޭތީ

ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭ ާގެްއލުންތަކ އި ާމ ލީ ާއަދި ާއަިދާާފަދަދެކޮޅުނުޖެހޭ ާކަމުަގިއވުން.  865މަސައްކަތެއް
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ާއަޑި ާމިފަދަ ާދިމ ވ  ާސިނ ޢަތުާގަންާމަސްވެރީންނަށް ާމަސްވެރިކަުމގެ ާސަލ މަތްވުމަށ އި ނޑުން ގަ

ާދި ާމަސްވެރީންނަށް ާފ ސްކޮށްފައިދެމެހެއްޓުމަށް ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާސަބްސިޑީނުމަށް ފަދަާވ 

ާ ާއުޅޭ ާމިދިމ ވެގެްނ ާމިހ ރު ާދިމ ވ އެހީތައް ާހ ލަތު ާނުވަނީސްާާފަދަ ާފ އިތު ާަވގުތު ވަގުތުަތކުަގއި

ާކަންތައްތައް ާމިހެން ާއަދި ާނުދެވޭކަން. ާފޯރުކޮށް ާސަބަބުންާާމަސްވެރީންނަށް ދިމ ވުމުެގ

ާމަސްހއ. ާފަދަ ާމަސައްކަްތތަކުަގއިާއިަހވަންދޫ ާކުރ  ާދިރިއުޅުމަށް ާޖޯޝ އެކު ާރަށްރަށުގައި  870ވެރި

ާމި ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ާޖެހިލުންވ ކަން. ާޒުވ ނުން ާކުރުމަށް ާމަސްެވރިންނަށްާމަސްވެރިކަން ހ ރު

ާމައްސަލަތަކަީކާދި ާހުރި ާގުޅުން ާމަސްވެރިކަމ  ާމިއުޅޭ ާޖެހިގެން ާކުރިމަތިލ ން ާއަދި ާމިއުޅޭ މ ވެގެން

ާމިހ ރުންާާކަމ ގުޅޭާއިސަރުކ ރ  ާފިޔަވަޅުަތއް ާއަޅަންޖެހޭ ާސަމ ލުވެ ާއެކަމަށް ާފަރ ތްތައް އެހެނިހެން

ާ ާރަށްަރށުގެ ާމަސްވެރި ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާނޭޅިއްޖެނަމަ ާޙާ މިހ ރަށް ާޢ ންމު ލަތަށ އިާރަްއޔިތުންގެ

ާރ އްޖެއަްށާކު ާމުޅި ާައސަރު ާނޭެދވޭ ާެއކަމުގެ ާލޮޅުންއަރ  ާތެިރކަމަށް ާއުފެއްދުން  875ރ ެނކަމުގައިާޤައުމީ

ާރ  ާމިަވގުތު ާކަމަކަށްވ ތީ ާދިމ ވެބެލެވޭ ާމަްސވެރީންނަށް ާގިނަ ާމައްސަލަާއްޖޭގެ ފައިާމިވ ާސީރިއަސް

ާެކޔޮުޅންނ އިާ ާއޮޑިވެރީންނ އި ާމަސް ާމިމައްސަލައަކީ ާހުށަހަޅަމެވެ. ާމަޖިލީހަށް މިޢިއްޒަތްތެރި

މައްސަަލއެކޭ.ާޝުުކރިއްޔ ާމީާޤައުމަސްވެރީންާއަދިާރ އްޖޭެގާމުިޅާއިޤްތިޞ ދ ިއާސީދ ާގުޅުންހުރިާ

ާރިާރައީސް.ާޒަތްތެޢިއް

ާ880 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަުޙޘްޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުާމެންބަރު.ާމިހ ރު ާހުޅުވ ލަން.ާައޅުގަ ާފުރުޞަތު ގެ

ާދަންނަވ ލި ާބަޙުޘްާކުރިންވެސް ާމައްސަލައަށް ާމި ާފަދަިއން ނޑައަުޅްއވ ފަިއވަނީ ާކަ 9:66ާކުރުމަށް

ނަޑައޅުއްވ ަފއިާ ާކަ ާމިގޮތަށް ާގަިޑ ާެއދެން ާވަރަށްޮބޑަށް ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް މިނެޓް.

ާޖެހެންދެ ާގަޑި ާއެ ާބަޙުޘްވީނަމަވެސް ާާން ާބަދަުލގައި ާބަޙުޘްކުރެއްވުމުގެ ާީވހ ވެްސާހަމަ ާަވގުތު ގެ

ާބޭނު ާވ ހަކަދެްއކުމަށް ާމިމަޢުޟޫއަށް ާމެންބަރު ާހުރިހ  ާދެން  885ންފުޅުާކުރުކުރެްއވުން.

ާސަލ ަމތްކުރުމުގެާ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާއެދޭއެދުެމއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންަނމަވެސް ވެދ ނެވެްސކަންނޭގެ.

ގޮތުންާޕ ޓީތަކުންާިވއަސްާމިާހަމަާވަގުތުާވީހ ެވސްާމަދުވ ެނާގޮތަކަށްާވީހ ވެސްާމަދުާމެންބަރުންާ

ާކުރުމަށް.ާެއއީާއަާފުޅުވ ހަކަ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާއިންތިޒ މު ޅުަގނޑުާިމގޮތަށްާމިާަދންނަވ ލީާދަްއކަވ ނެ

ާއެގޮތަށްާ ާކުރެވިފަީއވަީނ ާބައްޓަން ާަގވ އިުދެވސް ާޑްރ ފްޓްކޮށްފަިއވ  ާމި ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާޕ ޓީތަކަށް ާމެންބަރުން ާވ ހަކަަދއްަކވަންޖެހޭ ާއެ ާޕ ޓީތަކުން ނަޑއަޅ ފައި ާކަ  890ާހަމަޖައްަސވާ ަވގުތު

ާއަށަގެންެނވު ާވަރަށްޮބޑަްށާއެދެންާދައްކ ގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެޫރޙު ާހަމަ ނޑު މުެގގޮތުންވެްސާއަުޅގަ

ާަކނޑަާ ާގަޑިއަްށވުރެއެޅިފައިާގަޑި ާެއ ާބަޙުޘްވިައސް ާައވަހަށް ާއެހެންާާން ާހުރި ާމަޖީލީހުގައި ނިންމ 
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ާއެބަހުރި.ާ ާކުިރއަށް ާމަޖިލީހުަގއި ާމަަސއްކަތް ާވަރަްށގިނަ ާއެީއ ާކުިރއަްށދ ން. މަސައްކަތްތަކ އިގެްނ

ނޑު ާބަޙުާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ނޑުާޘްމިހ ރު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާހުޅުވ ލަން.ާއ ދެ،ާއެންމެ ާފުރުޞަތު ގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވި ާމިމައްސަލަ ާމިއަރުވަނީ  895މިފުރުޞަތު

ާމައުސޫމަށް.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާއ ދެާهللاަޢބްދުާކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ، ާމަސްވެރިކަމަީކާ، ާޝައްކެތްގޮުތަގއި ާކުަޑެވސް

ާއަޅުަގނޑުމެންާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމަުއސޫމް ާދެމެހެއްޓުމަކީ ާސިނ ޢަތް ާސިނ ޢަތެއް.ާމި ާވަރަްށާމުޙިންމު ާއިޤްތިޞ ދަށް ާރ އްޖޭގެ

ާހުރިާ ާމިހެން ާކުރަންޖެހޭކަމެްއ.ާކަން ާއުއެންމެންވެސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާޙައިރު  900ާޤީޤަތަްށާއެބަންމީދ އި

ާއު ާމަސްވެރީންނަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއ ދެ، ާކޮބައިތޯ. ާޙަޤީޤަތަކީ ންމީދ އި

ާއުމަސް ާލިބުނު ާބެހޭގޮތުްނ ާއަނގ  ާމަސްިކރުމަށްާގަންނަ ާކޮަބއިތޯ. ާޙަޤީޤަތަކީ ާކޮަބއިތޯ. ންމީދަކީ

ާދަތުރުކުރަންޖެހޭ ާއުާމަސްވެރީން ާލިބުނު ާބެހޭގޮތުން ާކޮބައިތޯ.ދުރުމިނ އި ޤީޤަތަކީާޙަާންމީދަކީ

ންމީދަކީާކޮބައިތޯ.ާޙަޤީޤަަތކީާކޮބައިތޯ.ާހޭގޮުތންާމަސްވެރީންނަށްާލިބުނުާއުާގ ާބެކޮބައިތޯ.ާތެުލގެާއަ

ނިޑވެރީންނަށްާދޭ  905ތޯ.ާދަކީާކޮބައިތޯ.ާޙަޤީޤަތަކީާކޮބައިންމީނެާލޯނުތަކ ާބެހޭގޮތުންާލިބުނުާއުމަސްާއޮ

ާބެހޭ ާއުބަނދަރުތަކ  ާލިބުނު ާޙަޤީާގޮތުން ާކޮބައިތޯ ާދޭނެާންމީދަކީ ާމަްސވެރީްނނަށް ާކޮބައިތޯ. ާޤަތަކީ

ާއު ާލިުބނު ާބެހޭގޮތުން ާމިހުރިހާ ސަބްސިޑީއ  ާއ ެދ، ާކޮބައިތޯ. ާަޙޤީޤަތަކީ ާކޮބައިތޯ. ންމީދަކީ

ާަމޖިލީހުގެާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާފުަރތަމަވެސް ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުރިިއރު ާމިހެން ސުވ ލުތަެކއް

ވ ކަަމކީާމަސްވެރީންނަކީާއެމީހުންގެާިދފ ޢުގަިއާސަމ ލުކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާގެންނަންާބޭނުން

ާކުރިްނާ ާައއުމުެގ ާވެިރކަމަށް ާސަުރކ ރުން ާއ ދެ، ާމިވަގުތަކުނެތް. ާމުައއްސަސ ެއއް  910ތެދުވ ނެ

ާއަލީަގއިާރ އްޖޭެގާއެތަްއާ ާވަޢުދުތަކުގެ އެބޭފުޅުންގެާކެމްެޕއިންާދުވަްސވަރުާތަފ ތުާވަޢުދުތަްއވި.ާމި

ާ ާރ އްޖޭެގ ާަރއްޔިތުން ާމަްސވެބައިވަރު ާމަސައްކަތްތެރި ާއެންމެ ާރ އްޭޖގެ ާމުރ ލި ރީްނާއެންމެ

ންމީދުތައްާމުޅިންާމިވަނީާއުންމީދުތަކެއްާކުރެވުނު.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާއެމީހުންނަށްާވަރަށްާފޮނިާއު

ާދެންމެގަާ ާއަޅުަގނޑު ާފަރ ތުން ާމަސްވެރިކަމ ބެހޭ ާހުރިއިރު ާިމހެން ާކަން ާއ ދެ، އޮޔ ލ ފައި.

ާ ާއެކަމ ާާގައިމައްސަލ މިހުށަހަޅ ލި ާކަމުގ ވިއަްސ ާނުކުރި ާތަކުރ ރު ާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްތައް  915މިހިރަ

ާމިގެންނަްނާ ނުޑާމިމަޖިލީހަށް ާއަުޅގަ ާމައްަސލަ ާފިޔަވަޅުަތކެްއާއަަޅންޖޭހޭ.ާމަސްވެރީންގެ ބެހޭގޮތުން

ާގެާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްްސއަށްާކޮންމެވެްސާބޭފުޅަކުނޖެހުނީާކީއްވެގެންތޯ.ާމ ދަމ ވެސްާމިރޭވެސްާކަންނޭ

ާވ  ާވަރަށްގަަދއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަރ  ާދައްަކވ ނެ ާނިސްބަތްވ ަހކަފުުޅ ާރަްއޔިތުންގެާާއަށް މެންބަރުން

ާބޭކ ރުާ ާވަގުތުތައް ާވ ހަކަެދއްކިން.ާމަޖިލީހުގެ ާމަސްވެރީންނ އި ާތަފ ތު ނޑު ާއަުޅގަ ކޮށްލަނީއޭ.
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ާދަންނައެވ ހަކަ ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާކަމ ބެހޭ ާދެންނެވި ާއެބޭފުޅުން ާއަލީަގއި ާސިޓީާަތކުގެ  920ަވއިފީމޭ.

ާިސޓީވެްސާ ާއެބޭފުޅުން ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެްސ ާޚުދު ާިވދ ޅުވި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ލިޔެފީމޭ.

ާނޫސްތަކުގަ ާކަމެއްނުވޭ.ާލިޔެފީމޭ. ާއެއްެވސް ާހަމަ ާއެކަމަކު ާކޮށްފީމޭ. ާޝ ޢިއު ާރިޕޯްޓތައްވެސް އި

ާމިހެ ާޢަމަލުތައް ާސަރުކ ރުން ާނުކުރޭ. ާޢަމަލެްއ ާކަމަކަށް ާޚ އްޞަކޮްށާއެްއވެސް ާދިޔައީމަ، ން

ާމުޙިންމުާ ާމިހ  ާއިޤްތިޞ ދުގެ ާރ ްއޖޭގެ ނިޑވަެޅްއގައި ާދަ ާއަރ ފައިވ  ާލޮޅުން އިޤްތިޞ ދަށް

ާއިނޭގޯތާ ާޒިންމ އެއް ާމިމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާދެން ާނުބެލެއްހެއްޓުނީމަ ާރަނަގޅަށް ާކަންތައް  925ސިނ ޢަތެއްގެ

ާއަ ާއެހެންވީމ ، ާކުރުން. ާމަސައްކަތް ާކުެރވޭތޯ ާތިބޭފުޅުންާއެކަންތައްަތއް ާމިއަދު ާއެދެނީ ޅުަގނޑު

ާފުޅުވ ހަކަ ާިމހ ރު ާއަޅުަގނުޑާނުދަންނަވ ނަން.ާެއކަމަކު ާކުރުެމކޭ ާބޭކ ރު ާވަުގތު 7ާދަްއކަވ އިުރވެސް

ާމިކަމުގެާ ާބޭފުޅުންވެްސ ާހުރިހ  ާނުދައްކ  ާއެވ ހަަކ ާަތކުރ ރުކޮށް ާއަެނއްކ  ާވ ހަކަ ާދައްަކވ  ބޭފުޅަކު

ާވ ހަކަ ާހޯދޭނެ ާހައްލެއް ާމަސައްދަްއކަވަާާތައްމައްސަލައަށް ާހޯދުމަށް ާހައްލެއް ާކޮށްދިނުން.ާިއގެން ކަތް

ާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާބަޖެޓްގަިއާއުދެން ާދަޢުލަތުގެ ާފެށިގެން ާއަހަރުން ާމިއަންނަ  930ންމީދުކުރަން

ާ ާދިމ ވެދ ނެ ާމަސްވެރީންނަށް ާބެހޭގޮތުން ާފައިސ ާާކަންތައްތައްމިކަމ  ާގޮތަކަްށ ހައްލުކުރ ނެ

ާފައިސ  ާއެ ާމިހ ރުާާހިމަނ ފައި ާއެހެނީ ާބެހެއްޓުން. ާގޮތުަގއި ާެއްއޗެްއ ާބޭނުންކުެރވޭ ާއެގޮތަށް އެއީ

ާ ާކަހަލަ ާއެީއާމަސްވެރިކަން ާދިުރވަން. ާބަހައްޓަން ާދިރުވ  ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއެބަޖެހޭ ސިނ ަޢތެއް

ގަހަކަށްެވސްާޢ ންމުކޮށްާވ ރޭެވހެންޏ ާއެގަސްާހެދޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާަގސްާނުހެދޭާވަުގތެއްަގިއާ

ާމަރުެވއްޖިއްޔ ާއަޅު ާމަްސވެރިކަން ާމުހިންމުކަމެއް. ާއެއީ ާދިނުން ާފެން ާގަަހކަށް ާއެ  935ަގނޑުމެން

ާމިހ ރުންާ ާޮގވ ލަން ާސަުރކ ރަށް ނޑު ާައުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ، ާމަރުވ ނެ. ާއިޤްތިޞ ދު ޤައުމުގެ

ާސިީޓތަކ އި، ާލައްވ ަފއިވ  ާެއބޭފުޅުން ާދެނެގަނެ، ާޙ ލަތުތައް ާމި ާމަސްވެރިްނގެ ާމިހ ރަށްވެސް

ާހުރިާ ާލ ފަިއ ާމިނިސްޓްރީއަށް ާފިަޝރީޒް ާކޮށްދެްއވ ފަިއވ ، ާމުޢައްސަސ ތަކަށް ާތި އެބޭފުޅުން

ާބޯޑުގެާ ާޕްރޮމޯޝަން ާފިޝަރީޒް ާމަސައްކަތްކުރުން.ާއަދި ާގެނެވޭނެގޮަތކަށް ާސިފަ ާޢަމަލީ ސިޓީތަކަށް

ާަމސައްކަތްތަެކއްާ ާއިތުރު ާޙައްޤުަގއި ާމަސްވެރިންެގ ާއެދެނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  940ފަރ ތުންވެސް

ށްދެއްަވިއގެން،ާމަްސވެރިކަަމކީާރ އްޖޭގެާުޒވ ނުންާރަނގަުޅާއ މްދަނީއެއްާލިބޭނެކަުމގެާުއންމީދެއްާކޮ

ާމަސައްކަަތކަށްވުން.ާ ާކުރ  ާކުރިމަިތލައިގެން ާއަލީަގއި ާއުންމީދެއްަގއި ޙަޤީޤަތަކަށްވ ނެކަމުގެ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާޢިާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހޯދަިއދިނުމަށްާޝުކުރިއްޔ  ާހެޮޔގޮތްތަެކއް ާަރނގަޅު ާމަްސވެރިންނަށް ާަރއީސް.  945ާްއޒަތްތެރި
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ާޢަބްދުާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާަމޖިލީހަށްާهللا ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެނަމުގައި މަޢުސޫމް،

ާމަ ާޝުުކރުދަންނަވަން. ާހުށަހަޅުއްަވއިެދއްިވކަމަށްޓަކައި އްަސލައެއްާބިލެއް

ާޙަޤީޤަތުގަިއވެްސާ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކަމަށްޓަަކިއ

ާފ ހަަގކުރަން.ާ ާނުކުތ ތަކެއްކަން ާހަމަ ާމުހިންމު ާިމއަދު ާކަންތައްތަކަކީ ާބަެއއް ާހުރި މިބިލުގައި

ާ ާހަަމާދެރަގޮތް ާަރއްޔިތުންނަށް ާދެރަވަރު ާމިދެންނެވީ ާކުރިންސުރެާއަޅުަގނުޑާމިހެން  950އެބައޮތް.ާެއއީ

ާރ އްޖޭެގާ ާމި ާފ ހަގަކޮްށ،ާމިހ ރު ާއ ދަކ ދަެއއްކަން ާހިނގަމުންއައިްސއޮތް ާކަން ާޤ އިމްވެ މިޤައުމުގައި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް ާމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދ ތީ ާބަދަލުކުރުމަށް ާމިކަން ސަރުކ ރުން

ާމިހެން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާމަސްެވރިންނަށްާާޝުކުރުދަންނަވަން. މިދެންނެވީ

ާގިނައިންާ ާގޮތްގޮތް. ާދެރަ ާއިހ ނ ތްތެރި ާވަރަށް ާހަދަމުންގެންދަނީ ާވިޔަފ ިރވެިރން ާބަެއއް މިރ އްޖޭގެ

ާގިަނާމަސްާ ާެއކްސްޕޯޓްކުރ ނެ ާއަދި ާލިބޭެނ. ާމަސް ާގިނައިން ާއެބޭފުުޅންނަށް ާބ ނ އިރެްއގައި  955މަސް

ާދަށްކޮށްލ ،ާއެބޭފުޅުން ާއަގު ާމަހުގެ ާވަގުތު ާބޮޑެތިާލިބޭ ާގޮތްގޮތުން ާއެހެނިހެން ާމ ލީގޮތުންނ އި ނަށް

ާފ އިތުެވގެންދިޔަތ ނގަިއ،ާ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާޢަމަލުކުރަމުންގެންދ ކަން ާލިބޭނެގޮތަށް ފައިދ 

ާދ އިރ ެގާ ާކެލ  ާކިޔ ކަށް ާމިސަރުކ ރު ާއެސަރުކ ުރ ާމިފުރުޞަތުގައި ާބޭނުެމއްނޫން އަޅުަގނޑު

ާއަޙްަމދު ާމެންބަރު ާައބްދުާޢިއްޒަތްތެރި ާކީހެއްނެއް. ާމަޢުސޫމް ާނަންާهللا ނަޑށް ާއަުޅގަ މަޢުސޫމް.

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއަރިހުން. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދަންނަވަން ާމަޢ ަފށްއެދި ާވަރަށްބޮޑަށް  960އޮޅެނީ.

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިމައްސަލަާހުށަހަޅަމުންގެންދިޔައިރުަގިއާބޮޑަށްާދެޕ ޓީގެާދޭތެރޭަގއިާވ ދަވެރިާ

ާއުފެއް ނޑުާރޫޚެއް ާައޅުގަ ާމިކަމަށްޓަަކއި ާފ ހަގަކޮށް، ާގެްނގުުޅއްިވކަން ާމަަސްއކަތެއް ދުމުގެ

ާމުހިންމުާ ާމިކަހަލަ ާވ ހަކަދައްކ ، ާމިޮގތަށް ާރޫޚުގައި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ހިތ މަކުރަން.

ާނުކު ާޢަމަލު ާހޫނުވ ނެގޮތަކަށް ާފްލޯ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާރޫޚެއް ާމިކަހަލަ ާބެހޭގޮތުން ރ ނެާމައްސަލައަކ 

ާއެހެންމެާ ާހަަމ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާދަންނަވަން. ާަރީއސަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  965ވ ހަކަެވސް

ާސަރަޙަްއދުތަކަްށާ ާެއކިެއކި ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާމުއްދަތުަގއި ާފ އިތުެވގެންމިދިޔަ ާދަންަނވަން މިއ އެކު

ެގާއެންމެާަޔ.ާމިގޮތުންާރ އްޖޭދޫުކރެވިގެންދިާމަސްވެރިކަމުގެާސިނ ޢަތްާކުިރއެރުމަށްޓަކައިާރަށްތަެކއް

ާމެދުރ އްޖެ ާފ ހަގަކުރެިވގެންދެކުނުންނ  ާރަށެއް ާތިން ާރަށެއް ާއުތުރުން ާއެންމެ ކުއްޔަްށާާތެރެއިންނ އި

ާހއ.ެގާ ާމަޝްރޫޢުަގއިވެްސ ާޭރވިގެންދިަޔ ާމި ާދަންނަވަން ނޑު ާައޅުގަ ާހިތ މަޔ އެުކ ދެވިގެންދިޔަ.

ާމެދުވެރިެވގެން ާދެރަޮގތް ާއެންމެ ާހއ.އިްނާރައްޔިތުންނަށޭ ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ  970ދިޔައީ.

ނަޑއެިޅގެންދިޔަާރަށްާވަިކާބޭފުޅަކަށްާދިނުމުގެާމަޤްޞަުދގަިއާޖައުސ ާޖަޢުފަރަށްާދެްއިވގެންދިޔަާ ކަ

ާމިާ ާސަަބބުން ާމިހެންވުމުގެ ާނޭޅި. ާހަމަައކަށް ާމައްސަލަ ާމިރަށުގެ ާހަމައަްށވެސްޮއތީ ާމިއަދ  ރަށެއް.
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ާތަ ާމި ާއަދި ާދެރަ ާމި ާމިާހިތ މަޔ  ާައދި ާރަްއޔިތުން. ާހއ.ގެ ާތަޙައްމަލުކުރަމުންގެްނދަނީ ކުލީފު

ާހަމަޖެހިފައިާ ާއިންިތޒ މެއް ާއެއްވެސް ާގަނެވޭނެ ާމަސް ާމަސްވެރިންނަށް ާމަސްބ ނ  ސަރަޙައްދުަގއި

ާކަންނެލީެގާ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެހެންމެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާހިތ މަޔ އެއްކޮށް  975ނެތްކަން

ާމަސް ާކުރ  ާއަމިއްލައަްށާމަސްވެރިކަން ާވިޔަފ ިރވެރިން ާއެކިއެކި ާގަތުމުގައި ާމަސް ެވރިންނަށް

ާދުނިޔޭގެާ ާފ ހަަގކުރަން. ާނެތްކަން ާައގެއް ާަވކި ނޑައެިޅގެްނއޮތް ާކަ ާަވކި ާމަސްގަތުމުަގއި އެބޭފުޅުން

ނޑިވަުޅާމިާިދވެހިރ އްޖޭެގާއުތުުރގެާސަރަަޙްއދުގަިއާ ބ ޒ ރުަގއިާވަރަށްާބޮުޑާައގުާިލބެންާހުންނަާދަ

ާމަސްވެރިންނަށްާމަސް ާހަމައެކަނި ާމިއީ ާފުރުޞަތު ާލިބޭ ާގިނައިން ާަމސް ާރަނގަުޅވެ، ވެރިކަން

ާއަހަރުެގާހުރިހާ  ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމުޅި ާޢ ންމުގޮތެއްަގއި ާއަންނަ،ާމަހަކީ ާލިބެން  980ފައިސ ެއއް

ާވިޔަފ  ާމިބުނ  ާމުއްދަތުގައި ާކުރު ާބ ނ  ާމި ާމަސް ާނުވެފައި ާއެއްަޗކަށް ާބ ނ  ރިވެރިްނާދުވަހެއްަގއި

ާވައްޓ ލ ާ ާައގު ާމަހުގެ ާެއއީ ާދެރަވ ންެޖހޭކަމެއް. ާހިތ މަކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދ ގޮތަކީ

ާމީހ އަށްާ ާދެރަވަރު ާދެންނެވިހެން ާުކރިން ާއަޅުަގނޑު ާދީ، ާމަްސވެރިންނަށް ާައގެއް ާކުޑަުކޑަ ވަރަށް

ާނުފިލ އޮ ާއަދިވެްސ ާއ ދަކ ދަ ާއަަށގެންފައިއޮތް ާކުރިންސުރެ ާފ ހަގަކޮށް،ާދެރަގޮތް ނޑު ާއަުޅގަ ތްކަން

ާމިހ ރަށްާ ާމިހ ރުން ާބޭނުންވޭ ާއިލްތިމ ޞްުކރަން ާޮގވ ލ  ާއަޅުަގނޑު ާސަރުކ ރަށް  985މިހ ރުގެ

ާއެކުރ ާ ާއެބޭފުޅުން ާމަސްވެރިންނަށް ާޤ އިމްކޮށް، ާއިންތިޒ މެއް ާބެލޭނެ ާމޮނިޓަރކޮށް މިކަންތައްތައް

ާހަްއދަ ާލިބޭނޭގޮތެއް ާުފރިހަމައަށް ާައގު ާމަސައްކަުތގެ ާހަމައެހެންމެ،ާބުރަ ާއެދެމޭ. ވައިެދއްވުން

ާގަންނަންާ ާތެޔޮ ާފަސޭހައިން ާމަސްވެރިންނަށް ާބޭނުން، ާދަންނަވ ލަން ާމިފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނޑު

ާކަމެކޭ.ާ ާއެދޭ ާވަރަށްބޮޑަށް ާދިއުމަކީ ާޤ އިމްކުރެިވގެން ާހއ.އަތޮުޅގައި ާއިންތިޒ މެއްެވސް ލިބޭނެ

ާމިދެން ާމިހެން ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް، ާތެރޭގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާއަހަރުދުވަުހގެ ާަމސްވެރިކަން  990ނެވީ

ާތެޮޔާ ާސަބަބުން ާނުހުރުމުގެ ާނުހުރޭ. ާލިބޭކަްށ ާގަންނަން ާތެޔޮ ާދުވަްސވަރު ާއަންނަ ރަނގަޅުެވގެން

ާމަަސްއކަތުންާ ާބުރަ ާއެކުރ  ާެއބޭފުޅުން ާިމއީ ާތިބެން. ާރަށުގައި ާޖެހެނީ ާމަްސވެރިންނަށް ނުގަނެވި

ާގެއްިލގެ ާފުރުޞަތު ާލިބޭ ާހޯދަން ާރައީސް،ާއ މްދަނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރަން. ާކަމެއްކަްނ ންދ 

ާބައެްއާ ާތ ޢީދުނުކުެރޭވ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެބައޮތް ާމިބިލުގައި ާހުށަހެޅުމުަގއި މިމައްސަލައިަގއި

ާކަންތައްތަކޭ.ާ ާކުރ  ާކުންފުނިތަކުން ާިވޔަފ ރި ާމިއީ ާއަގު ާގަންނަ ާަމސް ާޭއގެތެޭރގައި  995ކަންތައްތައް.

ާހެޔޮ ާރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެންނަށްާމިއަދު ާއަުޅގަ ާވިޔަފ ރިއަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާއެ ާނަމުގައި މިސްވ 

ާޮއޅުވ ލުމުގެާ ާރައްޔިތުންނަށް ާނޫން. ާކުރެވޭނެކަެމްއ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާހެދުމަކީ ާކިޔ  ގޮތް

ބޭނުމުގައިާޙަޤީޤަތްާޮއޅޭގޮަތކަްށާއެހެންާކުންފުނިތަކުންާގަންަނާއަގުާޮބޑުކުރުމަށްާމިތ ނަގއިާމިއަދުާ

ނުޑާވ ހަކަދެ ނޑަްށާކުެރވިދ ނެކަމެއްކަަމކަށް.ާމިހެންާައޅުގަ ނޑުާނުދެކެންާއަުޅގަ ްއކުމަކީާއެީއާއަުޅގަ
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ާމިއަުދާ ާހެޔޮމީސްވ ކަމަށް ާއޮޅުވ ލުްނ ާރައްޔިަތކަށް ާމަޤްޞަދެއްނޫން ނޑުެގ ާއަުޅގަ  1000މިދެންނެވީ

ާ ާައޅުަގނުޑ ާސަރުކ ުރގަިއ ާގަަދކޮށް ާވަރަށް ާބ ރު ނޑުެގ ާައޅުގަ ާިއއްެޔގަިއ ާއެއީ ވަރަްށާދެއްކުން.

ނޑަކަށްާއަތޮުޅެގާ ނޑަކަށްާއަތޮެޅއްެވސްާނުފެނުނު.ާއަޅުގަ ނުފޫޒުގަދަާމަޤ މުތަކުަގއިާހުރިއިރުާއަުޅގަ

ނޑަކަށްާއަތޮޅަކަށްާކޮށްޭދންޖެހޭާކަމެއްވެސްާނެތް.ާ ާރައްޔިތުންނެްއވެސްާނުފެނޭ.ާައޅުގަ

ާ

 1005ާހަމަވެއްޖެ.ާތުަވގުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެއީާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހެޔޮމިސްވ ަކން ާނިންމ ލަނީ.ާެއހެންވީމަ،ާމިއަދު ާމި ާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި

ާހެޔޮވެރިކަެމއްާމިޤައުމުަގއިާުކރ ކަމުގެާނަތީޖ ާއިނގޭތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާުޝކުރިްއޔ .ާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާައޅުަގނުޑ ާފެށިގެން ާމިހ ހިސ ބުން ާމިހ ރު ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  1010މިނެޓުގ66ާާެޝުކުރިއްޔ 

ާހުސްވަގުުތކޮޅެއްާއަުރވަން.ާ

ާ

ާ]ށ77:66ާްނ76:66ާާްއިންޓަވަލްާ[

 

ާއަނެއްކ ވެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނުޑ ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ާމިފަށަނީ.ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ާޖަލްސ   1015ސް

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާވިލިމ ފަންނު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަޙްމަދުާއަޅުަގނުޑ

ާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާ

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ 

ާޑރ.ޢަބްދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާާއަްޙމަދު ާމެންބަރު ާهللا ާމިމަޖިލީހަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ  1020ާމިމުހިންމުާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ މަޢުޞޫމް

ާކ ަބފައިންެގާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިދވެހިންގެ ާލޭނ ރުކަމުގަިއވ  ާޙަޤީޤީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާިދވެހިރ އްޭޖެގ މައްސަލައަކީ

ާމަސްވެިރކަ ާޒަމ ްނވީ ާދިމ ވަމުންދ ާދިވެހިންގެ ާލޮޅުންތަކ އި، ާިދމ ވެފައިވ  ާމިއަދު ާސިނ ޢަތަށް މުގެ

ާހޯދަިއދިނުމުގެާ ާޙައްލެއް ާލުޔެއް، ާމަސްވެރިންަނށް ާދިވެހި ާކަންބޮޑުވެ ާބެހޭގޮތުން ލޮޅުންތަކ އި

ނޑުާޤަޫބލުކުރަން.ާ މަތިވެރިާމަޤްޞަދުގަިއާއެމަިނކުފ ނުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާަމްއސަލައެްއކަމަށްާއަުޅގަ

ާމި ާއ ދެ،ާއަދި ާޝުކުރުދަންަނވަން. ާއިޚްލ ޞްތެިރކަމ އިެއކު ާވަރަށް ާއެމަިނކުފ ނަށް  1025ސަބަބަށްޓަކަިއ

އަޅުަގނޑުމެްނގެާމިޙ ލަތުގައިާމަސްވެރިންގެާމަްއސަލަާމިހިސ ބަށްާދ ންޖެހުނުާސަބަބުާރައްޔިތުްނެގާ

ާމަޖިލީ ާރައްޔިތުްނގެ ާތިބެެމ ާމަޖިލީހުގައި ާަރއްޔިތުންެގ ާހައިިސއްޔަތުން ާމެންބަރުންާވަކީލުންެގ ހުގެ
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ާއަދިާ ާފަރ ތްތަކ އި ާުގޅިފަިއވ  ާސަރުކ ރ  ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑ ާއަުޅގަ ވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.

ާމިކަމ ާ ާހަމައެއްަގިއ ާއެއް ާހަމަ ާމެންބަރުންތައްވެސް ާއިދިކޮޅު ާސަރުކ ރ 

ާބުނަމުން ާައޅުަގނޑުމެން ާމައްސަަލތަކެއް. ާސީރިޔަސް ާމިއީ  1030މިދަނީާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.

ާބަލ އިރުަގއިާ ާހުރިގޮތުން ާމިއަދު ާއިޤްިތޞ ދު ާޤައުުމގެ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާއަދި ާއިޤްތިޞ ދ  ދުނިޔޭގެ

ާައޅުަގނުޑމެންގެާ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާަޙްއލު ާހުރިހ ކޮޅެްއގައި ޤައުމަށް

ާހުޅުވަްނ.ާމިކަން ާދޮރުތަެކއް ާފައިސ ގެ ާބޭރު ާގިނަ ާއެތެރެވ ނެ ާައޅުަގނޑުމެންާާޤައުމަށް ކުރިއްސުރެ

ާޔަޤީންކުރަްނޖެހޭކަމަކީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިސްނައިފިކަމުަގިއވ ނަމަ ާއިންސ ފުން ާހަމައ އި މީގެ

ާމަްސވެރިކަމުެގާ ާއަދި ާޓޫރިޒަމްއ އި ާބެހިފަިއވ ގޮތުން ާކަންތައްތައް ާސިނ ޢަުތގެ  1035ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބޭާ ާދައުރު ާޭއގެ ާމަސްވެރިކަމަކީ ާޚ އްަޞގޮތެްއަގއި ާެއތެރޭގަިއާތެރެއިން ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާފައިސ  ރު

%ާ ާޮއތްކަމެކޭ. ާގޮސްފައި ާފުޅ ެވގެން ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާދ އިރ  ާގ ތްަގނޑަކަްށ26ާާގެންގުޅުުމގެ ވަރު

މަސްވެރިކަމުަގއިާޚަރަދުކުރ ާަމސްވެރިކަުމގެާތެރޭަގއިާހިމެނޭާބައިންާދިވެހިރ އްޭޖގެާރަްއޔިުތންނ އިާ

ާއޮ ާއަންނަވަރު ާފައިސ  ާބޭރު ާކުރީެގާހަމައަށް ާއ ެދ، ާޔަޤީންކުރ ކަމެއް. ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ތްކަން

ާމިހިސ ބުންާ ާނޫން ާމިއީެއއް ާޙަޤީޤަތްތަކެކޭ ާއުންމީދ އި ާއަދި ާސަރުކ ރެކޭ ާފަހުގެ  1040ސަރުކ ރެކޭ،

ާހޯދަންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސީރިޔަސްކޮށް ާޙައްލު ާޙަޤީޤީ ާހަމަ ާމީގެ ާނިންމ ލެވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަރަށްާއެބަޖެހޭ. ާމަސްވެރިންނަށް ާމިއަދުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ސްނ ލަމ ބަހީ

ާވަޢުދުތަކ އިެއުކާ ާދައުރުގައި ާކެމްޕެއިން ާސަރުކ ރުެގ ާއ  ާސަރުކ ރުން ާއ  ާއުންމީދުތަކެއް ބޮޑެތި

ާފެންނަންހުރިާ ާރެކޯޑްކުެރވި ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާެފށިގެންދިޔަކަމަށް ާމިކަމެއް ފެށިގެންދިޔަ.

ާތެރޭ ާކުރަްނާޙަޤީޤަތްތަކުގެ ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާބަިއެވރިކޮށްގެން ާމަސްވެރިން ާސިޔ ސީގޮތުން  1045ަގއި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާސަބަބުކަމަށް ާެއއް ާއައި ާހީނަރުކަމެއް ާސިނ ޢަތަށް ާމަސްވެިރކަމުެގ ާއެއީ ފެއްޓުން

ާމަސް،ާ ާބޭނި ާމަސްވެރިންތަެކއް ާހއ.ދިއްޫދގެ ާއެބަހުރިމެ. ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާމީގެ ފ ހަގަކުރަން.

ާއަ ާއަދިާހއ.އަތޮުޅގެ ާމަސްވެރިކަމ އިެމދު ާފެއްޓިގެްނާމަސްވެރިން ާހިސ ބުން ާކިރުވ ލި ާއޮފީހަށް ޮތޅު

ާޤަބޫލުކުރ ނެާ ާދިވެހިން ާއަިއކަން ާބަދަުލތަކެއް ާދެކެމުންއައިގޮތަށް ާމަަސއްކަތްތަކ ިއމެދު މަސްވެރިންގެ

ާއ ދޭމެ.ާމި ާބަދަލުތައް ާއެކި ާމަސްވެރިކަމުެގާެއކިއިރު ާިމހ ރުގެާޙަޤީޤަތެއް.ާދުނިޔޭެގާމ ކެޓަށް  1050ަވގުތު

ާއެިކާގޮްތގޮތަްށާތަފ ތުާ ާައގު ާއެިކާހިސ ބުތަކުަގއިާމަސްވެިރކަމުެގާައުގާމަހުގެ ާދުނިޭޔގެ ޙ ލަތުގައި

ާތަފ ތު.ާ ާއަގުަތކުެގ ާމިމަސްތަކުގެ ނޑުަމހ  ާކަ ާހިކި ާއަދި ާމަހ އި ާބަންދުކުެރވިފަިއވ  ދަޅުގައި

ާިމވަުގތުގެ ާމިަޤއުމުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިޙ ލަތުަގއި ާިޢްއޒަތްތެރިާާނަމަވެސް، ާއޮްތގޮތް ކަންަތއް

ާ ާއެންމެ ާމިދަނީ. ާފެންނަމުން ާމައްސަލައިަގއި ާުކއްިލ ާމިހުށަހެޅުއްވި ާކުދ7.4ާާިމެންބަރު ކިޯލވަރުގެ
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ާ ާކިލޯއަކަށް ާހިތ މަހުރިކަމެއް.6.06ާާމަސްނަމަ ާމިީއ ާއޮތްކަން ާިމަވގުތު ާކިޭރގޮތަށް ާހަމައެކަނި  1055ލ ރި

ާއަޅުާ ާތެރޭގައި ާވަޢުދުތަކުެގ ާސަރުކ ރުގެ ާސަރުކ ރުާއ  ާބޭނުން ާހަނދ ންކޮށްދޭން ނޑު ގަ

ރުފިޔ ާއަދިާޔޫރަްޕގެާފެންވަރަްށ72ާާރުފިޔ އ އި،75ާާޒިންމ ދ ރުކުރުމުގެާއިޚްލ ޞްެތރިާނިޔަތުގައިާ

ނުޑާ ާައޅުގަ ާމިަވގުތު ާއ ދެ، ާމަސައްކަތްުކރައްވ ނެ. ާސަރުކ ރުން ާގޮތްޭވތޯ ާައގުދެވޭނެ ާއަގުން މި

ާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާސަރުކ ރަށް ާހަނދުމަފުޅުކުރައްވ ށޭ.ާއިތުރަށް ާވަޢުދުގެމަތިން ާމި ާބޭނުން އަުރވަން

ާހޯއްަދަވއިދެްއވޭތޯ.ާ ާލުޔެއް ާއިންޑަސްޓްރީއަށް ާމި ާމަސްވެރިންގެ ާކުރަްއވ ޭށ  1060މަސައްކަތްތަެކއް

ާމަަސއްކަްތޮކށްގެންނޭާ ާކުރެްއވޭނެއޭ. ާގޮތްަތކެްއ ާކޮންމެެވސް ާވ ެނއޭ. ާގޮތްތަކެްއ ކޮންމެވެސް

ާހޯދޭނީ ާޙައްލު ާޚިޔ ލުާމިކަމުގައި ާސިޔ ީސގޮތުން ާތެރޭަގއި ާމަސްވެރިްނގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ .

ާލެންބުމަށްފަހުގަިއާ ާމަސްވެރިން ާއުޫސލަކަށް ާވަކި ާތަފ ތުކޮށްގެން ާޚިޔ ލު ާސިޔ ީސގޮތުން ތަފ ތުވުމ އި

ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސްާ ާހަމަ ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާހުއްަޓވ ލަްއވ ށޭ. ާމިސަރުކ ރުންވެސް މިސަކަރ ތްޖެހުން

ާއިޤް ާމަސްވެރިްނާޤައުމުގެ ާމި ާދައުރެއް ާއެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ާތެރެއިން ާލޭނ ރުގެ  1065ތިޞ ުދގެ

ާަރސްމީކޮށްާ ާމަސައްކަތް ާހޯދުމުގެ ާަޙއްެލއް ާލުޔެއް ާމިމަސައްކަތަށް ާޤަބޫލުކޮށް އަދ ކުރ ނެކަމަށް

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާވ ަހކަދައްކަމުންދ އިުރގައި ާމިއަށް ާއ ދެ، ާގޮވ ލަން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ފެއްޓެވުމަށް

ނޑުމެންނަކަށްާނުކުެރވޭނެ.ާމިދެ ންނެވިާއުސޫލުގެާވ ހަކަަތަކށްާބަރޯސ ނުކޮށްާޙ ލަތުާވަޒަނެއްާއަުޅގަ

ާބަންދުކުރުމަށްާ ާދަޅުމަސް ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއި ާތެޭރގަިއ، ާއިންޑަސްޓްރީ ާފިޝަރީޒް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކ  ާފެލިވަރުގެ ާބަންދުޮކށްގެންދިޔަ. ާއައުމ އެުކގައި ާސަރުކ ރުން ާއ  ާކ ރުޚ ނ   1070ުރޚ ނ ގަިއާއޮތް

ާމުސްތަޤްބަލެއްަގއިާ ާކުރު ާނަމަވެސް ާެގއްލި، ާވަޒީފ ަތއް ާބައެއްގެ ާއެަތްއ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ

ާއަުޑއިވެމުން.ާ ާމީޑިޔ ތަކުން ާއެކި ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާިމވަުގތު ާވ ހަކަ ާހުޅުވ  އެތަން

ކަށްާނޭނގެ.ާމިތަްފސީލުތައްާއަދިވެސްާޭއގެާޙަޤީޤީާމަރުޙަލ ގެާކަންަތއްާއޮްތގޮތެއްާއަުޅަގނޑުމެންނަ

އެބަޖެހޭާފިޝަރީޒްާމިނިސްޓަރުާރައްޔިތުންނ އިެއކުާޙިއްޞ ުކރަން.ާފިޝަރީޒްާމިނިސްޓަރެއްކަމުަގިއާ

ނޑަށްާހީވަނީާއެމަނިކުފ ަނށްާމިާ  1075ވެަވޑަިއގެންނެވިާޑރ.ީޑޑީައކީާދަތ އިބެހޭާޑޮކްޓަރަކަްށވ ތީވެާައޅުގަ

ާއެނ ާމ ރަނގަޅަށް ާކަންތައް ާވަޢުދެއްެމާފިޝަރީޒްއ އިބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ާއ  ިގވަަޑއިުނގަންނަވަނީހެން.

ާކަްނާ ާނަމަވެސް، ާނުފޮނުވ ނަމޭ. ާފަތ ކަށް ާތިމަންނ މެން ާބަޔަކަށް ާޮއތް ާރެޯކޑް ާިދގުފުންމުމުގެ އެއީ

ާެއގޮތަކަށްާނޫން.ާއުންމީދ ާޙަޤީޤަތްާދިމ ވީާމުޅިންާއިދިކޮޅަްށ.ާދަތުގެާ ވެގެންދިަޔއީީކާެއވަޢުދުވެސް

ާވަރުަގަދާމަސައްކަތްކުަރއްވަ ާވަރަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއޭނ އަކީ. ާޑޮކްޓަެރއް ާއުޅުްއވި ން

ާޙަވ ލުކުަރއްވ ަފއިާ ާމިނިސްޓްރީ ާެއގްރިކަްލަޗރ ާއެްނޑް ާފިަޝރީޒް  1080އެކްިޓވިސްޓަކަްށވ ީތވެ

ާުކއްޅަވަްށާ ާވިދ ުޅވ ނެ ާެއްއދުވަހަކު ާއެއިންަނވަނީ. ާމަޤ މުގައި މިނިސްޓަރުކަމުގެ
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ާމަހުގެާާއެކްސްޕޯްޓކުރަންީވއޭ.ާއަެނއްދުވަހު ާހުރިހ  ާފެށިގެން ާމިހ ރުއްސުރެން ާތިމަންނ  ވިދ ުޅވެދ ނެ

ާޙަޤީޤަތެއްާނޫން.ާ ާއުންމީދ  ާހަދަންެވއްޖެއޭ.ާއ ދެ،ާމިއީީކއެއް ާދަތްޕިލ ތަކެއް ާބަދަލުކުރުމަށް ދަތްތައް

ނެޑއްަގއި،ާމިއަްށވުެރާބޮޑަށްާ ާސީރިޔަްސާމިންގަ ާެލވަލްެއއްަގއި،ާިމއަށްވުރެ ާސީިރޔަސް މިއަށްވުރެ

ާމިއަދުންާމިކަމު ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާޙ ލަތު ާމަސްވެރިންގެ ާދިވެހި ާތިބެ ާވަެދގެން ާތެރެއަށް  1085ގެ

ާރ އްޖޭގެާ ާއ ެދ، ާގޮވ ލަން. ާއަުޅަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްކުެރްއވުމަށް ާމިސަރުކ ރުން މިއަދަށް

ާވ ހަަކއެްއނޫ ާދެއްކި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއއީ ާވަޢުދުތައް ާއަުގދޭނެކަމުގެ ާރަނގަޅު ން.ާމަސްވެރިންނަށް

ާޭއގެާ ާއެބޭފުޅުންަނށް ާމިސަރުކ ރުން ާހަމަޔަޤީނުންެވްސ ާވ ހަަކއެއްނޫން. ާަދއްކ  އަޅުަގނޑުމެން

ާެދވޭނެކަްނާ ާއެނގުނުނަމަވެސް ާެދވޭނެކަން ާނޭނގުނުނަމަވެސް ާއެނގުނުނަމަވެްސ ޙަޤީޤަތް

ާހަމަޖައްސައިދޭނަ ާމިގޮތަށް ާމިއުންމީދުތައް ާތިމަންނ މެން ާވިދ ުޅވެފައި  1090މޭ.ާނޭނގުނުނަމަވެސްވަނީ

ާކިތައްާ ާގެންދިަޔ ާދެމުން ާތެލުގެގޮުތގައި ާވ ަހކަ. ާސަބްސިޑީޒްގެ ާއެބަިހމެނޭ ާމައްސަލަިއގެ މިކުއްލި

ާމިންވަރުްނާ ާކުޑަ ާއެންމެ ާއެކަންޏަކުނޫން. ާމިކަން ާއޮތީ. ާނުފުރި ާމަހަށް ާމިަވގުތު ާއުޅަނދުތޯ ކިތައް

އެބަދޭ.ާމިއ ެއކުަގއިާއަިދާއައިސްާހޯދުމުެގވެސްާމައްސަަލތަކެއްާދިވެހިާމަސްވެރިންނަްށާދިމ ވެގެންާ

ާފަރުމަހުގެާވިޔަފ ރިއ ...

ާ1095 

ާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަވގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކުރީގެ...ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާތެރެއަްށވެްސ ާމަސައްކަުތގެ ާޓޫނ ގެ ާޔެލޯފިން ާއަދި

ާވަގުތުާހަމަވީތޯ.ާވަރަށްާބޮޑަްށާޝުކުރިއްޔ .ާާމަނިކުާާންއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސައިާ
 1100ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިމައްސަލައ ިއާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ގަކޮށްލ ަނން.ާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާބެހޭގޮތުންާއަޅުަގނުޑވެސްާދެތިންާނުކުތ އެއްާފ ހަާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް

ާުއންމީދާ  ާިމއުޅެނީ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާވ ހަަކެއްއ. ާރަނަގޅު ާވ ަހކަ. ާޙަޤީޤަުތގެ ާއުންމީދ  ވިދ ޅުެވއްޖެ

 1105ޙަޤީޤަތުގެާވ ހަަކއެއްަދއްކ ކަްށނޫން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަްނާއޮތީާމިމައްސަލައ އިުގޅިގެންާކުރީަގއިާ

ާކަން ާކުޑަކޮްށާސަރުކ ރުަގއި ާބަދަލު ާއަގަށްައއި ާމަހުގެ ާބަދަލުވިފަުހން ާމިސަރުކ ރު ހިނަގއިދިަޔގޮތ އި

ކިޯލގެާމަސްގެާައގު،ާމަހުގެާކިޯލއެްއގެާައގ7.4ާާުބަލައިލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެގޮތުންާބަލ އިރު،ާކުީރގެާ

ފަހުންާލ ރި.ާމިސަރުކ ުރާބަދަލުވ06ާިރުިފޔ 6ާާލ ރިައށް.ާމިހ ރުގެާރޭޓަީކ76ާާރުފިޔ 6ާާމިއުޅެނީާ

ާއުޅޭާ ާހުށަހެޅިގެން ާމިއަސްލު ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާއައިސްަފއި ާޫރޙެއް ާބޮުޑވުމުގެ ާއޮތީ، މިއަގަށް



 42 

ާދެން،ާ ާއެބަހުރި. ާތަޢ ރުޟުވ ގޮެތއް ާކުޑަކޮްށ ާމި ާމިހ ރު ާއެްއޗަކ  ާމިބުނެފަިއވ   1110މައްސަލަިއގައި

ނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާދިވެ ހިރ އްޭޖގެާމަސްެވރިކަމުެގާއުންމީދ ާޙަޤީޤަތުގެާވ ހަކަދަްއކ އިރުާއަުޅގަ

ސިނ ޢަތު.ާއަޅުަގނުޑވެސްާަހމަާޤަބޫލުކުރަންާދިވެހިރ އްޖެައށްާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާސިނ ޢަތުކަންާ

ާމިސަރުކ ރުންާ ާއުނދަގޫތަކަކީ ާދަތި ާދިމ ވ  ާމަސްވެރިންނަށް ާއަދި ާސިނ ޢަތަކީ. މަސްވެރިންގެ

ާކަން ާއެކަމުގެ ާތ އަބަދަށް ާއަބަދުވެްސ ާބެލުމަށްާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއެކަން ާގ ތުން ާބަލ  ތައްތައް

ާމިއޮތީާ ާމިހ ރު ާސިނ ޢަތު ާމަސްވެިރކަމުގެ ާމި ާހަަމއެއ އެީކގަިއ، ާސަރުކ ރެއް.  1115ބޭނުންވ 

ާިމކަންކަންާ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ ާކޮންބަޔަކަށްތޯ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާައޅުަގނޑުެމން ކިހިނެއްތޯވެސް

ާމަސްވެރިންާ ާރަށްތަކެއް ާސަުރކ ރުން ާކުރީ ާރަނގަޅުކުރުަމށްޓަކައިާކުރެވިފަިއވަނީ. ާސިނ ޢަތު ގެ

ރަށްތަކެއްާދޫކުެރވިފަިއާއެބަުހރި.ާެއގޮތުން،ާއުތުރުންާެއއްާރަށް.ާއެީއާކޮންފަރ ތަކަށްާެދިވފައިާއޮްތާ

ރަށެއްތޯވެްސާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާހަމައެއ ެއީކގަިއ،ާތ.އަޮތޅުަގއިާފުނައްޫޑާިކޔ ާރަށެްއވެސްާއެބައޮތް.ާ

ާރަށެްއަގއިކުާ ާއެްއވެސް ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާމިއިން ާމިބޭފުޅުންނަކީ ާމަސައްކަތެްއތޯވެސް، ާކޮންކަހަލަ  1120ރަނީ

ާސިނ އަތުެގާ ާމިމަސަްއކަތް ާފުަނއްޫޑވެސް ާބޭފުޅެއް ާޑީ.އ ރް.ޕީެގ ާއ ެދ، ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާބަލައިލަންާ ާދެން ާއެބަޖެހޭ، ާބަލަން ާދެން ާހަމައެއ އެީކގަިއ، ާހަވ ލުވެަފިއަވނީ. ހިންގުމަށްޓަކައި

ާާއެބަޖެހޭ ާހ ަމވ ނީ.ާއެފް.ޕީ.ައއި.ީޑއިން ާޙަޤީޤަތ  ާއުންމީދ އި ާކޮްނގޮތަކަްށތޯ މިލިއަނ966ާާްމިގޮތުން

ާއުންމީދުާ ާރީއްޗަްށ ާވަރަށް ާހ މަވެގެންދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތް ާއުންމީދ  ާލިބުނީމ  ޑޮލަރު

ާ ާނަގ ފަިއވ  ާކަސްޓަމުން ާހަމައެއ އެީކގަިއ، ާއަދި ާކިހިނެއްތޯ.  1125ރުފިޔ ވެްސާާމިލިއަނ766ާްމިވަނީ

ލިބުނީމ ާމިސަރުކ ރުގެާބަޖެޓަށްާމިފައިސ ވަނީމ ާމަްސވެރިންނަށްވެސްާއަދިާދިވެހިރ އްޭޖގެާޮލބުވެިތާ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެކަމަށް ާޙަޤީޤަތް ާމިއުންމީދ  ާރައްޔިތުންނަށްެވސް އެންމެހައި

ާ ާހަމައެއ އެީކަގއި، ާހަމަތެދެއްމެ، ާޙަޤީޤަތަކީ ާއުންމީދ  ާބޭންކ266ާާްމިބަލަނީ ާރުިފޔ  މިިލއަނެއްހ 

ާދޫކުރެވޭނެާ ާލޯނު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހެޔޮގޮތުަގއި ާމަސްވެރިންނަށް ާވަނީމ  ާމޯލްޑިވްްސއަށް އޮފް

ާެއންމެހައިާ ާދަޢުލަުތގެ ާއުންމީދަކީ ާިމކުރ  ނޑުމެން ާޙަޤީޤަތަކީ.ާއަުޅގަ ާއުންމީދ   1130މިސަރުކ ރަށް.ާެއއީ

ާދަޢު ާލިބެންޖެހޭ، ާދަޢުލަތަށް ާއަސ ީސާރައްޔިތުންނަށް ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާބަޖެޓުން ލަތުގެ

ނޑުމެންނަށްާގެނެވޭނީާމިކަންތައްތަކަްށާ ޚިދުމަތްތައްާހެޔޮގޮތުަގއިާދެޭވނީާއުންމީދ އިާޙަޤީޤަތްާއަޅުގަ

ާމަސްެވރިންގެާ ާބަޖެޓަށްދިނީމ  ާަފިއސ ތައް ާހުރި ާެނގިފައި ާނުޙަްއޤުގޮތުަގއި ާބަޖެޓުން ދިވެހިރ އްޖޭެގ

ާއަ ާމިޙައްޤުތަްއާޙައްޤުތަްއވެސް ާގޮްތގޮތަށްވެްސ ާއެހެން ާއަިދ ާޙައްޤުަތއްެވސް ނުޑެވރިންގެ ާދަ ދި

ާދިނީމ ،ާ ާވ ހަކަ، ާވަޒީފ އެއްދިން ާއެކްިޓވިސްަޓަކށް ާދެރަވޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަ  1135ފުރިހަމަވެގެންދ ނެ.

ާއެޭބފުޅ ވެްސާ ާހޮވުީނވެސް ާދ އިރ އިން ާވިލިމ ފަންނު ާމެންބަރަކު ާނިސްަބތްވ  ާރަށަކަށް އަޅުަގނުޑގެ
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ކްިޓވިސްޓަކަްށވީމ .ާއެހެންޫނންނަމަ،ާއެބޭފުޅ ާކިހިނެއްތޯާިވލިމ ފަންނުާދ އިރ އިންާއިންތިޚ ބުވ ނީ.ާއެ

ާ/ާހުަޅނގުެގޭއާ ާގދ.ތިނަދޫ ާއޮތީ ާބަޔަުކވެސް.ާރަޖިސްޓްީރެވފައި ާދަންނަ ާއެބޭފުޅ  ާނެތޭ އެތަނުަގއި

ނ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަވެސް ާއެބޭފުޅ ގެ ާއެހެންވީމ ، ާއެީއ. ާބޭފުެޅއް ާެގއެްއގެ ާހަނދ ންޮކށްލަން.ާކިޔ  ޑު

ާުއންމީދާ  ާހަމަ ނޑުމެންނަށްވެސް ާައޅުގަ ާވ ހަކަދަްއކަންެވއްޖެއްޔ  ާޙަޤީޤަުތގެ ާއުންމީދ   1140މިހެންވީމ ،

ާހުވަެފންތަކެްއާ ާއުންމީދ  ާމިސަރުކ ރަކީ ާމިކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާުއންމީދު ާވ ހަކަެދއްކިދ ނެ. ޙަޤީޤަތުގެ

ާއަބަދުވެސްާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާސަރުކ ެރއް. ާއަިއ ާޙަީޤޤަތަކަށްާާދެކިގެން ާހުވަފެންތައް ބޭނުންވަނީ

ާއެކަންަތއްތަކަށްާ ާއޭގެފަހުގައި ާއުންމީދޭ. ާކުރެވޭނީ ާފުރަތަމަ ާއުންމީދުކުރަނީ، ހެދުން.

ާނޫނިއްޔ ާ ާލިބިގެްނ ާފަިއސ  ާހުރި ާލިބިަފއި ާނުޙައްޤުން ާބަޖެޓުން ާދަޢުލަތުެގ މަސައްކަތްކުެރވޭނީ.

ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާއަސ ީސާމަސްވެރިންނަށްވެސް ާރައްޔިތުންނަްށވެސް ާލޮބުވެތި  1145ހައި

ާފަިއސ އަށްީވާ ާހުރެގެން. ާފައިސ  ާކުެރވޭީނ ާޙައްޤުތަެކއް ާއެްނމެހައި ާބޭނުންވ  ޚިދުމަތްތަކަށް

ާފަިއސ އެއް.ާ ާނެތް ާބަޖެޓުގަިއ ާަދޢުލަތުގެ ާހަވ ުލވިއިުރގަިއ ާމިސަރުކ ރު ާބަލަންއެބަޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ

ާޚަރަދުކު ާއެކިގޮްތގޮތުން ާހުރީ ާބަޖެޓަށްާފައިސ  ާދަޢުލަތުގެ ާއެބަޖެހޭ. ާޯހދަން ާމިފައިސ  ރެވިފައި.

ާލޮބުވެތިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމީހުންނަށްވެސް ާއެހެން ާއަދި ާމަސްވެރިންނަށްވެސް މިފައިސ ވަނީމ 

ާމިކަންކުރެޭވނެގޮތެްއާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއެކަީށގެންވ ގޮތެްއަގއި ާމިކަންކޮށްެދޭވނީ  1150ރައްޔިތުންނަށް

ާޤަބޫލުކު ާދަޢުލަތުެގާމިސަރުކ ރުން ާމި ާފަރ ތްތަކުންވެސް ާޤ އިމްކުރ  ާއިންޞ ދު ާޢަދުލު ރ ގޮތުަގއި

ާަޙއްުލކުރެވޭނީ.ާ ާމިކަންތައްަތއް ާއޭރުން ާޖަމ ވ ން. ާއެބަޖެހޭ ާަފިއސ ތައް ާހުރި ާނެގިފައި ބަޖެޓުން

ާހުރިާ ާދޫކޮށްފައި ާމަސްވެރިންނަށް ާމިހ ރު ާޒޯނުން ާއީ.ެޒޑް ާއޮތީ ާވަޢުދުވެފައި މިސަރުކ ރުން

ާ ާމިާއަދަދުތައް، ާކޮމިީޓއަށް ާޕެިޓޝަން ާމީހެއްކަމަށްވ ތީ ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީަގއި ާޕެިޓޝަން ނޑަކީ އަުޅގަ

ާސުވ ލުކުރީމާ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާެގނެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބޭފުޅުން ާމިނިސްޓްރީއިން  1155ޓްރޭޑް

ާަފރ ތްތައްާ ާހުރި ާދޫކޮށްފައި ާއީ.ޒެްޑއަށް ާދޫކޮށްފައި، ާމިހ ރު ާއަްނަގވ ފައި ާއެަބއޮތް ސަރުކ ރުން

ާމިސަރުކ ރުގެާމުއް ާއެީއ ާދޫނުކުރަްއވ ށޭ. ާއެފަރ ތްތަކަްށ ާއިތުރަށް ާހަމަވުމަށްފަހުގަިއ ދަތު

ާަމސްނަގ ާ ާައއިސް ާކަނދުފަތިތަކުން ާފަރ ތްތަކުްނ ާހުރި ާދޫކޮށްފައި ާއީ.ޒެްޑެގ ާއެއީ އޯގ ތެިރކަމަކީ.

ާހުއްުޓވުމަށް ާއެކަްނ ާވ ހަކަެއއް. ާއަންނަ ާދައްކަމުން ާތ ައބަދަށް ާމަްސވެރިން ޓަަކިއާވ ހަކަައކީ

ާއަނބުރ ާ ާއަލުން ާހަމަވުމަށްފަހުގައި ާެއގްރީމެންޓް ާދީފައިވ  ާއެޭބފުޅުންނަށް ާމިހ ރު  1160މިސަރުކ ރުންވަނީ

ާއެފަރ ތްތަކަށްާއަދިާެއްއވެސްާފަރ ތްތަކަށްާދެންާއިތުރަށް...

ާ
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ާޢިއްަޒތްތެރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރިްއޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު ާވަރަްށާާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރު.

ބޮޑަށްާއެދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެހެންާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންދ އިރުާެއބޭފުޅުންާ

ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުެނގުމަށް. ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާވ ހަަކއ ިއގުިޅގެްނ  1165ދައްކަވ 

ާއަނެއް ާބޭފުޅަކު ާއެއް ާމެންބަރުން ާއަދިާާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޙްތިރ މްކުރަްއވަންވ ނެ. ބޭފުޅަކަށް

އިޙްތިރ މ އެްއކޮށްާމުޙ ޠަބްވެްސކުރަންޖެހޭނެ.ާއަދިާނިސްބަތްކޮށްާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިރުެވސްާއެގޮތަްށާ

ނުޑމެންނަކީާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލިން ާއަުޅަގނޑު ާދެން،ާެއހެންވީމ ،ާއިްއޔެެވސް ފޮލޯކުރައްވަންޖެހޭނެ.

ާބަޔަކަްށވ ންވެާ ާވ ހަކަތައްާމެޗުއަރ ާދައްކަވ  ާމެންބަރަކު ާއަނެްއ ާމެންބަރަކު ާއެއް އްޖެއޭ.

ާނުކުތ އެއްާ ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާބަަޔަކށްވ ންެވއްޖެއޭ.  1170ތަހައްމަލުކުރެޭވވަރުގެ

ާއެވ ހަކައަކަްށާ ާރައްދުދިނުމުގެގޮތުން ާވ ހަކައަްށ ާދައްަކވ  ާމެްނބަރަކު ާއެްއވެސް ނ ރުވ ނަން

ާހިފ . ާިޢއްޒަތްތެިރާާއެވ ހަަކަގއި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާއިލްތިމ ސަށްފަހުެވސް ނުޑާމި އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާއަރުވަން.ާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަުޅަގނޑު ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ތީ ާނުކުތ އަށް ާނިޒ މ ބެހޭ މެންބަރު

ނޑުާޢަމަލުކުަރމުންގެންދ ނެާއުސޫލު.ާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާިމދެންނެވީާއަުޅގަ

ާ1175 

ާބެހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ 

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުރިހ  ާހަމަ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާމ އްދ އެްއގައިާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާާމަނިކުާާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއން ާތެރެއިން ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާހުރި ާމަޢުލޫމ ތުގެގޮތުގައި ާަމޢުލޫމ ތުާހ މަކުރަންޖެހޭ ާދޮގު

 1180ާހ މަކުރ ކަމުގަިއވ ނަމަާމިއީާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކަްށވ ނީ.ާާހަކަެދއްެކވުން:ވ 

ާ

ާ

ނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުގަ ާއެދެން. ާއިށީނެދވަަޑއިގެންެނވުން ާބަލައެއްނުގަންނަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާޮތއްޑޫާދ އިރ ެގާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމން

 1185ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާވަރަށްާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާއުންމީދ އެއްކޮށް ާޙަޤީޤަތ  ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމަސައްކަތްކުރ ނަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާވަޙީދު ާދައްކ ެލޭވތޯ ާވ ހަަކެއއް ާވ ހަކައިެގާމެޗުއަރ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ން.

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޑީސަލްގެާއަގުާމިދަނީާމައްޗަށޭ.ާ ހަވ ސ ެއއްާދަމ ލުމުގެގޮތުންާައޅުގަ

ާމިދަނީާ ާފެންވަރު ާދިރިއުޅުުމގެ ާމަްއޗަށޭ. ާމިދަނީ ާައގު ާތަކެތީގެ ާދަށަށޭ. ާމިދަނީ ާައގު  1190މަސްކިރ 
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ާޙަޤީޤަތުގައިވެ ާހަމަ ާމިއީ ާވިދ ޅުވ ހެންާދަށަށޭ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލިމ ފަންނު ސް

ާަބލައިލަންާ ާފުރަތަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ެނގޮތް. ާަހވ ލުވީމ  ާފިޝަރީޒްއ  ާބޭފުޅުން ދަތްއުފުރ 

ާނިންމަވ ފައިވ ާ ާމިދ އްކަށްދުވަހަކު ާދ ދި ާކޮމިޝަނުން ާޓޫނ  ާޯއޝަން ާއިންޑިއަން ބޭނުންވަނީ

ާދިވެހިރ އްާ ާއަދި ާބޭފުޅަކުާނިންމުމެއް ާެއްއވެސް ާަމސްވެރިކަންކުރ  ާކަންނެލީގެ ާބޮޑު ޖޭގެ

ނުޑަގިއާ ާކަ ާއިންޑިޔ  ާމަޢުލޫމ ތެއްހެން. ާއޮތް ާހ މަކޮށްފައި ާމިސަރުކ ރުން ާހިއެއްުނވޭ  1195އަޅުަގނަޑކަށް

ާަދށްވުމ އިާ ާމިްނވަރު ާއ ލ ވ  ާމިްނވަަރކަށްވުރެ ާބ ނ  ާއެ ާދަށްވެ ާމިންަވރު ާއ ލ ވ  ާކަންނެލި ބޮޑު

އިންސްވެިރންވަނީާއޯވަރާއެކްސްޕްޮލއިޭޓޝަންާއިޢުލ ންކުރައްވ ަފއި.ާމ ނައަކީ،ާގުިޅގެންާމިހ ރުާސަ

ާއިންވެސްްޓކުރުމަކީާ ާކަންނެއްޏަށް ާބޮުޑ ނޑިވަުޅގައި ާމިދަ ާއިުތރަށް ާަކނުޑގައި އިންޑިޔ 

ާއެނގޭާ ާމަސްވެރިންނަްށ ާއުޅުްއވ  ނޑުތަުކަގިއ ާމަސްގަ ާދިވެހި ާމިކަމަކީ ބުއްދިވެރިކަެމއްނޫނޭ.

ާފިޔަވަޅުއަޅަމުންދ ކަެމއްނޫން.ާމަޢުލޫމ ތެއްނޫ ާމިކަމަށް ާޒިންމ ދ ރުކަމ އެއްކޮށް ާސަރުކ ރުން  1200ން.ާދިވެހި

ާމަްސވެރިންެގާ ނޑުމަހުގެ ާކަ ާަބްއދަލުކުރޭ ާއެބަ ާބޮމްބ ސ ގައި ާކެންޔ ެގ ާހަފްތ ގައި އަންނަ

ނޑުމަހުގެ ާކަ ާއުންމީދުކުރަން. ނޑު ާައުޅގަ ާދ ނެކަމަށް ާމިަސރުކ ރުންވެސް ާމިތަނަށް ާބައްދަލުވުމެއް.

ާތިބިާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާނުފެންނަކަން ނޑުތަކުްނ ާކަ ާމިރ އްޖޭގެ ާޮގދ  ާތެރޭަގއި މަސްވެރިކަމުގެ

ާެކޔޮޅުންނ އިާ ާމަސްވެރިކަންކުަރއްވ  ާއެނިގވަަޑއިނުގަްތކަމުަގއިިވަޔސް ާމ ރަނގަޅަށް މެންބަރުންނަށް

ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިކަން ާއިން…އޮިޑވެރިންނަށް ާވ ހަކަައކީ،  1205ޑިޔ ާ.

ާފިޝަރީޒްާ ާމިސަރުކ ރުން ާަމއްސަލަަތކ ބެހޭގޮތުން ާމިއައިްސގެންއުޅޭ ާމަްސވެރިކަމަށް ނުޑގައި ކަ

ާމިކަންތައްތަ ާޓީމުްނ ާއެބޭފުޅ ގެ ާޭބފުޅ އ އި ާހުންނެވި ާދެފުށްާމިނިސްޓަރަކަށް ާކުަރއްވ ގޮްތ ްއ

ާއަޅު ާމިކަމަށް ާހ މަވެފައި. ާގުޅިގެން ާއުންމީދ  ާޙަޤީޤަތ  ާކޮބައިތޯއޭ ާފިަޔަވޅުތަކަކީާފެންނަގޮތަށް އްވ 

ާކޮމިޓީއެްއާ ާމިމަޖީލީހުން ާމިގޮވ ލަނީ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާއެހެންވީމ ، ާއަުޅަގނޑު ކޮބައިތޯއޭ.

ާމިރ އްޖެާ ާކޮމިޝަންއަށް ާޓޫނ  ާޯއޝަން ާއިންިޑއަން ާއޮންނަ ާމަހުގައި ާޑިސެމްބަރު ާމި  1210އުފައްދަވ 

ާމަސަ ާޒިންމ ދ ރުގޮތެްއގަިއ ާމިމަޖިލީހުންވެސް ާމިމަސްވެރިންެގާބައިވެިރވުމުެގކުރިން އްކަތްކުރަްއވ 

ާެއކުލަވ ލ ާ ާރިޕޯޓް ާއެކުަލވ ލަންޖެހޭ ާެއކަމަށް ާމަަސއްކަެތއް ާއެކަީށގެންވ  ާގުޭޅގޮތުން މަސައްކަތ 

ާވ ހަކައަީކ،ާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާަހމަ ާައޅުަގނޑު ާދެްނ، ާކުަރއްވަން. ާރަނަގޅަށް މިމަސައްކަތް

79ާާ ާބަސް ާވިދ ޅުވި ާގަންނ ނަމޭ ާރ6ާުރުފިޔ އަށް ާވ ހަކ06ާާަފިޔ  ާގަންނ ެނ ލ ރިއަށް

ާކޮޅަށްާ ާބަޙުސްކުރަން ާމިކަމ  ާދެރަވެ ާލަދުގަނެ ާމިއީ ާއޮތީމ  ާމައްސަލަިއަގއި  1215އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމީގެކުރިްނާ ާމިސަރުކ ރު ާލަދުގަންނަންޖެހޭވަރުގެކަމެކޭ. ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ތެދުވަންވެސް

ާޚ އްަޞާއެހީއަ ާފޮނުވ ލައިފިން ާބިެލއް ާަދންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއް. ާޭބނުންވ  ްށ
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ާސަބަބަކީ،ާމިސަރުކ ރުވެްސާމިއޮތީާ ާފޮނުވ ލަންޖެހެޭއ. ާމިސަރުކ ރުެވްސާއެކޮމިޓީއަށް އެބިލ ެއއްކޮށް

ޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުްނވެފައި.ާއެއީާސަޅިަބއިސ ާަކނޑަމުްނއައިސްާމަްސވެރިމުގެާމުޅިާސިނ ޢަތުާ

ާފެ ާޅ.އަތޮޅު ާމިދަނީ. ާބޮއިލަރުތަްއާހަލ ކުވަމުން ާހުރި ާއެތ ގެ ާއެދަނީ. ނުޑވަމުން ނޑުފު ާފު  1220ލިވަރު

ާ ާއެތިބެނީ ާމީހުން ާމައްސައްކަްތކުރަމުންދ  ާއެތ ނަގިއ ާއެދަނީ. ާކޮަޓރިއަކަށ79ާާްނައްޓަމުން މީހުން

ާަޙއްުޤތައްވެްސާ ާއެމީހުންގެ ާމީހުންގެ ާަވޒީފ އަދ ުކރ  ާމީހެއްގެ،ާއެ ާއެްއެވސް ާއެތ ނަގއި ގަޅ ލ ފައި.

ާިނގުޅައިާ ާވަަޑިއގެްނނެވިއިރުާއެވަނީ ާކުރިން ާރައީސް ާމިހ ރުގެ ާނައިފަރަށް ގަނެފައި.ާފަަހރުގަިއވެދ ނެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާވެރިެއއް ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާބަދަލުހިފަނީކަމަށް. ާއޭގެ ޗަކަސްޖެހީމ 

ާއިޤްތިޞ ދީާސިނ  ާމިރ އްޖޭގެ ާމިކަންކުރައްވަންޖެހޭގޮަތކީ.ާފެލިަވރަކީ ާމިއީކަން  1225ޢަތްާޤަބޫލެއްނުކުރަން

ާމިރ އްޖޭގެާ ާދިޔަަޔސް ާއަޅަމުން ާރަންބިްސތައް ާކުުކޅު ާަރންބިސްއަޅ  ާފަތުރުވެރިކަމުަގއި މިއަދު

ާމިއަދުާ ާސިނ ޢަތުން. ާމަސްވެރިކަމުގެ ާގެނެސްދެްއީވ ާމިރ އްޖެ ާަހމައަށް ާފަތުރުވެރިކަމ އި ކ ބަފައިން

ާ ާނުކިަޔވ  ާމަސްވެރިންަނކީ ާހަދައިފި. ާމަސަްއަކތަކަށް ާަހޑި ާަހދައިފި.ާމަސްވެރިކަމަކީ ާަބޔަކަށް ތިބި

ާމަސްވެިރންނަކީާ ާއަިދވެސް ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންތޯ އެހެންނަމަވެސް،

ާައއިނަކަްށާ ާމަސް ާމީހުން.ާއަދިވެސް ާމަސަްއކަތްކުރ  ާއެއް ާޕްޮރފެޝަނަލް ާއެންމެ ާހަމަ  1230މިރ އްޖޭގައި

ާއަޅ ަލން ާކުރުދޮށި ާބޭފުޅުންނަށްާރަނގަޅަށް ާތިބި ާމިތ  ވެސްާނޭނގޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާއަރ ލީމަ

ާެއވިދ ޅުަވމުންދަނީާ ާއަރުއްވ ަފއި ާއަދިެވސް ާދ އިރު ނޑުވަމުން ނޑުފު ާފު ާހަލ ކުވެ ސިނ ޢަތެއް

ާދިނޭާ ާރަށެއް ާމީހަކަށް ާއެހެން ާދިނޭ ާރަށެއް ާޖައުފަރަށް ާޖައުސ  ާތެރެިއން ާއުންމީދުގެ ޙަޤީޤަތ އި

ާދީފައި ާއެްއޗެއް ާއޮތް ާދީފައި ާއެއްޗެހި.ާއެ ާމިބޭފުޅުންނ އިާާމިކަހަލަ ާނޫންތޯ އޮތީތީެވާބަދަލުކުރ ކަށް

ާފުނައްޫޑއ ިއާ ާވ ހަކަ. ާމުލައްޫޑގެ ާފޮނަްއޑޫއ އި ާމިވިދ ޅުވަނީ ާދެން ާހަވ ުލކުރެްއވީކީ.  1235ސަރުކ ރު

ާއެބޭފުޅުންާ ާބޭފުޅުންނަށް. ާހުންނަ ނިޑ ާސިކު ާއިޤްތިޞ ދީ ާހެދޭފަދަ ާހެދޭނީވެސް ތަންތަން

ާމަސަ ާުކރެއްވި ާތިއްބެިވއިރު ާއެއިުރާސަރުކ ރުަގއި ާކަންނޭނގެ ާރަނގަޅުވީމަ ާމިއަށްވުެރ ްއކަތް

ާަކންތައްތަްއާ ާއެހެންވީމ ، ާއެދިޔައީ. ާދަށަްށ ާއެ ާމިއަދު ާރަނަގޅުވެފައި ާއަުގވެސް މަސްގަންނަ

ާއެނިގަވޑަިއގެންާ ާރަނގަޅަށް ާަވރަށް ާއެކަން ާކުރެވޭނީ. ާކަންތައްތަްއ ވ ބޭފުޅުންނަށް

ާ ާމ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑާކުރިއަްށގެންދިޔައީމަ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާދެން  1240ރަނަގޅުވ ނެއޭ.

ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމަޖިލީހުގައިާމީގެާކުރީަގއިާނިންމ ފައިާއެބައޮތްާމަސްވެރިންނަށްާސަބްސިޑީާ

ާޚ އްަޞާ ާފ ޑެްއެގ ާމިރ އްޭޖގައި ާހުއްޓަ ާމިހެން ާމިހުރިހ ކަމެއް ާސަްބސިޑީ. ާއެ ާކޮަބއިތޯ ދޭވ ހަކަ.

ާމައްސަ ާކުއްލި ާއިޢުލ ންކުރީމަ ާދޮށަށްވެްސާޙ ލަތެއް ާއޮފީސް ާރައީސް ާލ ންޖެހެނީ، ާެއއްޗެހި ލައ އި

ނޑުާ ދ ންޖެހެނީ.ާއެއީާޑްރ މ ކުޅުންާވެއްެޖއްޔ މުންާއަިދވެސްާއެާްޑރ މ ާކުރިއަށްާހަމަާއޮތީއޭާައުޅގަ
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ާއައިްސާ ާވަޢުދުތަކެްއވެ ާމިރ އްޖޭގައި ާޒިންމ ދ ރުކަމ އެއްކޮްށ ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުން  1245ދަންނަވ ލ ނީ.

ާކަމެާ ާހުރިާއެްއވެސް ާނަގ ަފިއ ާމަސްވެރިން ާއިނަދޖައްސ  ާމަސްވެރިން ާނުކޮށް ާރަނގަޅަްށ އް

ާބޮޑުާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާކޮބައިތޯ ާދައްަކންދަނީ. ާއެއްޗެހި ާއެ ާކޮންބޭފުުޅންނެއްތޯ ާވ ހަކަ ލޯނުތަކުގެ

ާަވއްޓަމުން.ާ ާނޫން ާވެއްޓެނީީކއެއް ާމިދަނީ ާވައްޓަމުން ާމިދަނީ ާެވްއޓެމުން ާމިރ އްޖެ ނަޑކަށް އަިޑގަ

ާބޭކ  ާމިނުކުންނަނީާއެއީ ާޖަވ ބުދ ރީވ ންވެސް ާމިއަށް ާދެން ާމިދަނީ. ާިއސްރ ފުކުރަމުން ާގޮުތގައި ރު

ާދިފ ުޢކުރަމުންާ ާފަހަތުގައި ާމިބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުން. ާތިބޭ ާސ ބިތުވެފައި ާޮދގުހެދިކަމަށް  1250ކޯޓުތަުކގައި

ާހަމަ ނޑު ާމިއުޅެނީ.ާއަުޅގަ ާދިފ ޢުކުރަން ާމީހަކު ާއެންމެ ާމިހ ރު ނޑުމެންތޯ ާއަޅުގަ ހައިރ ންވޭ.ާާދެން

ާދުވަހުންާ ާކުރ  ާމި ާފެއިލްވަމުން. ާދ ނީ ާއިތުރަށް ާހަމަ ާސަރުކ ރެއް ާފެއިްލވަމުންދ  އެހެންވީމ ،

ާިމވ ގޮަތކީ.ާ ާއެއީ ާބޮިކއަރ ނެ ާދ ވަރަކަށް ާކެކެމުން ާކެކެމުން. ާމިދަނީ ާމަޖިލީހުގައިެވސް ދުވަހަކަށް

ާވިލި ާދެންމެ ާކަރ މ ތ ިއ، ާޢިއްޒަތ ިއ ާބޭފުޅުްނގެ ާދެން ާެމންބަރު،ާއެހެންވީމ ، ާދ އިރ ގެ މ ފަންނަނު

ާމިހ ރުާ ާބޭފުޅެއް ާނުދަންނަ ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1255ވިލިމ ފަންނު

ާކުރ ނެ.ާ ާއަސަުރވެްސ ާއެހެންވީމ ، ާހަގަސް. ާކިތަންމެ ާއުުމރުން ާނޫޅޭނެ. މިރ އްޖެއަކު

ާޙައްުޤގަ ާރައްޔިތުންގެ ާމިއަދު ާނެތް. ާކުރ ނެކަެމްއ ާޑިޮމކްރަސީެގާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއަދު އި

ޙައްޤުަގއިާވ ހަކަދަްއކަމުންާދަނީާއެބޭބޭފުޅުން.ާމިއަދުާއެންމެާމީހެއްގެާދިފ ޢުކުރަންާމިއަދުާއެންމެާ

ާއެނިގަވޑަިއގެންާ ާރައްޔިތުންނަށް ާރަނގަޅަްށ ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާދިފ ޢުކުރ  ސަރުކ ރެއް

ާގޮވު ާގުޯދ ާގުދޯ ާއެހެންވީމ ، ާފެނިގެންދ ނެ. ާމަޖިލިސްވެސްާމިމަޖިލީހުންވެސް ާމި  1260މުަގއިތޯއޭ

ހަތަރުލައްކަާރުފިޔ ާމައްޗަންޮގޅީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ހެންާކުރިއަށްާެގންދަންވީ.ާ

ާމުބ ރ ތުގެާނޯޓްސްތައްހޭާމިތ ނަގިއާ ާބަހުޘް ާމަޖީދިއްޔ ާސްކޫލްގެ ާޮއތޭ ާލިޔެފައި ާއޮފީހުަގއި ރައީސް

ށެްއާދިނޭާމިވެިނާރަށެއްާދިނޭ.ާމިކަންކަްނާބަދަލުކުރަންށޭާމިދައްކަވަނީ.ާކުރިންާމިހެންނޭާމިވެނިާރަ

މިސަރުކ ރުާބަދަލުކުރޭާރަްއޔިުތން.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާކީކޭތޯާމިދައްކަނީާއަުޅަގނޑުމެންާހިތަށްއަރ .ާ

ާެއކުރަނީ،ާ ނޑޭ ނޑުފު ާފު ާމަސްެވރިންވެސް ާވ ހަކަައކީ، ާމިއުޅޭ ާދަންނަވ ލަން  1265އެހެންވީމ ،

ނޑުފުނ ާފު ނޑުވެރިްނވެސް ާއެންމެާދަ ާޮތއްޫޑގަިއވެްސ ާދ އިރ ަގއި ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާެއކުރީ. ޑޭ

ާެއހެންވީމ ،ާ ާތިލަފުއްޓަށް. ާައޅ ަލންޖެހުނީ ާކަރ ަތއްެވސް ާެގނައި ާމުލަރޯދަދުވަހު ފުރަތަމަ

ާމިދަންނަވަނީާދިގުފުންމ ާމީހުންނަށްާޖޯކުޖެހޭާމީހުންާމަސްވެރިކަމަށް.....

ާ

ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު  1270ރި

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާ
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ާ

ާތެރޭާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާހީނަރުކަމެއްގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޤްިތޞ ދުާޝުކުރިއްޔ  ާަގއި

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއިާމަސަްއަކތްކުރަްއވ ާބަޔަކަށްާދޭންޖެހޭާކަންތައްތަެކއްގެާވ ހަކަާައޅުަގނޑުމެންާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާގެންނަވ ާ ާިފކުރު ާސިޔ ސީ ާމައްސަލައިަގއި ާމުހިންމު ާޚ އްޞަ ާިމ ާއަދި ާަވގުެތއްަގއި  1275ދައްކ 

ާދަ ާޖޯޝ އިެއކުަގއި ާއެކަމ ާޕޯޑިއަމްތަުކގައި ާައޅުަގނުޑ ާގެނައީމަ ާިމތަނަށް ާވ ހަކަަތއް ްއކަވ 

ާައޅުަގނޑުމެންގެާ ާމިދައްކަނީ ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާނެތީހެން ާހަނދުމަފުޅު ާއެބޭފުޅުން ހިތ މަކުރަން.

ާމަސައްކަތަކ ިއާ ާބުރަ ާކުރަމުންދ  ާމަްސވެިރން ާއެ ާރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައި ާއިޤްތިޞ ދު ޤައުމުގެ

ާމަސްޢޫލިއްޔަތާ  ާހަނދ ންކޮށްާއެމީހުންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަތިން ާކަންތައްަތއް ާޒިންމ ގެ ިއ

ާވ ހަކަ.ާ ާމަސައްކަތުެގ ާކުރ  ާހޯދައިދިނުމަށް ާރައްކ ތެިރކަން ާޢިނ ޔަތ އި ާލިބެންޖެހޭ  1280އެމީހުންނަށް

އަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ނަކުާނެތްާވޭތުވެިދޔަާދެއަހަރުާދުވަުހގެާތެރޭަގއިާމިރ އްޭޖގައިާހަދ ފައިާހުރިާ

ާއެާގަވ އިދުތަކާ  ާއެމީހުން ާކުންފުނިތަކުން ާދޫކޮށްފައިވ  ާމަސްވެރިކަމަށް ާއުސޫލުތަުކގެަމތީން އި

ާމިއަދުާ ާބަަޔުކ ާތިބި ާރެގިުއލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ާމިންވަރު ާޢަަމލުކުރަމުންދ  ާއުސޫލުތަކަށް ގަވ އިދ އި

ާ ާީވއިރު ާދެއަހަރުދުަވސް ާނެތް ާހަނދުމަފުޅެއް ާއެބޭފުޅުން ާތިއްެބިވއިރު ާބޭރުަގއި ެއާސަރުކ ރުން

ާހަނދ ންނެތިާ ާބަލަންޖެހޭކަމެއް. ާހިނގަމުންދ ގޮތް ާައގުތައް ާއެ ާރިިވއުކުރަންޖެހޭކަމެްއ.  1285އަގުަތއް

ާއެާ ާސަުރކ ުރން ާިމއަދުގެ ާަދއްަކވ އިރު ާވ ހަކަ ާމަސްވެރިންގެ ާުކއްލިއަަކށް ާިމއަދު ތިއްބަވ ފައި

ާމަސް ާމަސައްަކތްތައްކޮށް ާފެންވަރުގައި ާތަފ ތު ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ާލިބެންޖެހޭާއަގުަތއް ވެރިންނަށް

ާުކރަމުންދާ  ާސަރުކ ރުން ާމި ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާރައްކ ތެިރކަން ާޙިމ ޔަތްަތކ ިއ ޢިނ ޔަތްތަކ އި

ާއެކުެރއްިވާ ާތިއްަބަވއިގެން ާސަރުކ ރުަގއި ާކުރީގެ ާޙ ެލްއގައި ާެއއްވެސް ާއެބަހުރި. މަސައްކަތްތަެކއް

 1290ކުގެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަގުތުާިމތ ނގަިއާމަސައްކަތްތަުކގެާވ ހަކަާނުވަަތާއެލިބުނުާގެއްލުންތަ

ނުޑމެންގެާ ާއަުޅގަ ާހަދައިގެން ާމިހުރިހ ކަމެްއާކުޅެން ާބޭނުމެއްނުވޭ.ާެއީއާސިޔ ސީގޮތުން ދައްކ ކަެށއް

ާހުރިާ ާކުރިއަށްދިއުަމށް ާެއސަރުކ ރު ާފަހުަގއި ާައއުމަށް ާސަރުކ ރެްއ ާއިނދަޖެހެމުން. ާމިދަނީ ޤައުމު

ާހުރަސް ާމަގުތަކަކަށް ާތެރޭގައިާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބަންދުކޮށް ާއެމަގުަތއް ައޅ 

ާޕްޮރގްރ މްތަކުގެާ ާދައްކ ަފއިވ  ާމޯލްިޑްވސްއިން ާީޓ.ވީ ާގޮތަކަށް ާޚިލ ފުވ  ާވަޢުދ އި ާވީ އެބޭފުޅުން

 1295ތެރެއިންާއެބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިާބަސްތަކ އިާކަންަތއްތަކ އިާެއްއގޮތަށްތޯާކަންތައްަތއްާދަނީާެއއީާމިއަުދާ

ނ ލަންާއޮތްާރަނގަޅުާަޙޤީޤަތެއް.ާދިވެހިރ އްޭޖގެާލޮބުެވތިާމަސްވެރިންާމިއަދުވެސްާެއބޭފުޅުންާވިސް

ާައގެްއގަިއާ ާރަނގަޅު ާހެޔޮ ާމަސްކޮޅުތައް ާބ ނ ލ  ާއެބޭފުޅުން ާއިންތިޒ ެރްއަގއި ާދިގު ތިއްބެވީ

ާުއސޫލަކީ ާހިނގ ކަމެއް.ާމި ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރި ާބެުލން.ާމިއީ ާއޮތްތޯ ަގނެވިއްކ ާާބަލައިގަެނވޭގޮަތއް
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ާގަނެގެްނާ ާއެ ާއެބޭފުޅުން ާމަސްކޮޅު ާބ ނ  ާމަސްވެރިން ާިހނގަމުންދަނީ. ާމިކަން ާަމއްޗަށް އުސޫލުގެ

 1300ގަންނަާފަރ ތްތަކުންާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާއެމަސްތައްާއެކްސްޯޕޓްކުރަންާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާބޭރުގެާ

ާއެ ާބަރޯސ ެވެގން ާމައްޗަށް ާައުގތަކެްއގެ ާހުރި ާލިބެން ާއަބަދަށްާާމ ކެޓްގައި ާއަބަުދގެ އަގުަތއް

ާމަްސެވރިންނ އިާ ާޙ ލަތުަގއި ާވަގުުތަގއި ާއޭެގ ާރަނގަުޅގޮތުަގއި ާައގުތައް ާއެ ާައއިސްގެން ބަދަލުތައް

ާދީދީާ ާއިބްރ ހީްމ ާޑޮކްޓަރ ާފިޝަރީޒް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާމިއަދު ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަމައަށް

ާއައްސަރިބަ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާމަސަްއކަތަށް ާއެާއެކުަރއްވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާދަންނަވަން. ާސ ބަސް ހ އި

 1305މަސައްކަތ އިާަހވ ލުވުމަށްފަހުަގއިާވަރަށްާގިނަާބަދަލުތަެކއްާގެންނަވަމުންާސަރުކ ރުންާގެްނދަވ ކަްނާ

ާމިހ ރުާ ާމަސްވެރިންނަށް ާނެތިން ާދަންނަވ ކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އެުކގައި ާފ ަހގަކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާރަ ާއެންމެ ާއަގުތަަކކީ ާއެނޫްނާލިބެމުންދ  ާއަިދ ާމަްސވެރިންެވސް ާއަބަުދވެސް ާައގުތަކެޭކ. ނގަޅު

މަސައްކަތެއްާކުަރްއވ ާފަރ ތްތައްވެސްާބޭނުންވ ނީާެއކުރ ާމަސައްކަެތއްަގއިާލިބޭނެާއެންމެާރަނގަޅުާ

ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާ ާައގު ާއެ ާއޮތުން. ާއަެގއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާލިޭބނެ ާއެއަށް ާުނވަތަ އުޖޫރައެއް

ާމަސަ ާވ ަހކަދެއްިކިއރުވެްސާސަރުކ ރުން ާބަޖެޓްގައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެބަުކރޭ.ާހަމައެއ ެއކުަގއި  1310އްކަތް

އަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާއެއްކަމަީކ،ާމިވޭތުވެދިޔަާތ ނގައިާބަޖެޓްަގއިާހަމައެކަނިާމިފަހަރުގެާ

ާަކނދު ާހިސ ބެއް ާވަިކ ާމަސްބ ނ  ާއެމީހުންެގ ާމަސްވެރިންނަށް ާނެޭތ ާނޫިނއްޔ  ފަތިާބަޖެޓްގައި

ާގޮުތގަިއާ ާކަމެްއެގ ާވަކި ާބަޖެޓްަގއ ާހޯދުމަށްޓަަކއި ާތަކެތި ާވަލ ިއ ާހޯދަންޖެހޭ ާެއ އެޅުމަށްޓަަކއި

ހިމަނައިގެންާމިސަރުކ ރުންާއެކަންތައްތައްާކޮށްަފއިވަނީ.ާމީެގާކުރީގައިާީކްއވެގެންތޯާެއކަްނާނުކުރީ.ާ

ާކުރިއަަރއި ާއެކަްނ ާކުިރއަރުވަްނއޮތީ. ާނަމެްއަގއި ާމަްސވެރިކަން ާއެހެންގޮތަކަށް.ާއެއީ  1315ގެންދިަޔއީ

ހަމައެއ ެއކުަގއިާދ ދިފަހުންވެްސާބޭންކުތަކުންާނަގ ފަިއވ ާލޯުނތަކަށްާލުޔެއްާހޯދުމަށްޓަަކއިާުކރެއްިވާ

ާމިހ ރުވެްސާ ާލިބިފައި.ާހަމައެއ ެއކުަގއި ާފަރ ތްތަަކކަށް ާބައެއް ާލުއިތަެކްއާވަނީ ާއެފަދަ މަސައްކަތުން

ާޚ އްޞަކޮ ާމަސްވެރިންނަްށ ާކުރ ާސަރުކ ރުން ާދިއުމަށްޓަަކއި ާދޫކުރަމުން ާލޯނުތަެކއް ްށގެން

ނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީޒަށްވެްސާ މަސައްކަތްތަެކއްާއެބަާކުރޭ.ާައޅުގަ

ާޚ އްޞަާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާސަރުކ ރަްށެވސް ާފިަޝރީޒަށްވެްސާއަދި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ  1320އަދި

ކަށްާނުވަތަާމަސްވެރިންނަށްާޚ އްޞަކޮްށގެންާދޫކުރ ާމިފަދަާލޯނުތައްާޙ ލަތެއްަގއިާނުވަތަާވަކިފަރ ތަާ

ާޖަހާ  ާބެރު ާލަވަ ާނަމުގަިއ ާމަސްވެރިންެގ ާެއ ާސިޔ ީސގޮތުންނ ، ާދޫކުެރވިފައިހުީރ މީގެކުރީަގއި

ާއެކަންކަްނާ ާދޫކުެރވިފައިހުރީ. ާޮގތްތަކަކަށޭ ާމިކަހަލަ ާފަރ ތްތަކަށ އި ާުކޭޅ ާމިއުިޒކް މީހުންނަށ އި،

ާހަމަޖައްސަިއދިނުމަކީާއެނޫންގޮތަ ާލިބޭނެގޮތް ާފައިދ  ާލޯނުގެ ާމި ާަމސްވެރިންނަށް ާޙަޤީޤީ ކަްށގޮސް

ާލޯނުާ ާދޭ ާެއ ާމަސްވެރިންނަށް ާބޭނުންވަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމީގައި ާކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ.  1325ކޮންމެހެން
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ާމަސްެވރިކަންާ ާއުޅޭ ާމަސައްކަތުަގއި ާމަސްވެިރކަމުެގ ާޙައިސިްއޔަތަކުން ާރަސްމީ ާސީދ  ވ ންޖެހޭނީ

ނޑުާދަންނަވ ލަްނާާކުރ  ފަރ ތްތަކަށްާއެކަންާލިބިގެންދ ނެގޮތަކަށްާހަމަޖެހުން.ާހަމަމިއ އެުކަގއިާއަުޅގަ

ާތަފ ތުާ ާކިޔަިއގެްނ ާނަންނަން ާތަފ ތު ާކުރިއެުރވުމަށްޓަކަިއ ާިސނ ޢަތު ާމަސްވެރިކަމުެގ ބޭނުން

ާދޫކޮށްލ  ާރަށްތައް ާސިޔ ީސގޮުތން ާހިންގަވ ަފއިހުރިއިރު، ާކުީރަގއި ާކަންތައްތަެކއް އެރަްށރަށުގަިއާ،

ާވަރަްށާ ާދިަޔގޮތް ާޙ ލަތު ާެއާމަސްވެރިކަުމގެ ާރަށްަތއް  1330މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިރު،ާހއ.ެގާއަތޮުޅގެ

ާނިސްބަތްވ ާ ާޕ ޓީއަށް ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާރަީއސަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ރަނގަޅަށް

ާހަމަޖެހިގެންހުރީ ާވަންދެކަށް ާމިހ ދުވަސް ާއެތަްނ ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ ާބޭފުޅެއް ާިމއަދު ާއެބޭފުޅަކު .

ނޑީަގއިާއޭެގކުރީަގއިާރަްއޔިތުންގެާހަމަާމަޖިލީހުގައިާހއ.އަތޮުޅގެާދ އިރ ަގިއާ އަޅުަގނޑުާމިހިރަާގޮ

ާަވޒީރަުކާ ާދައުލަތުގެ ާއެއްފަހަރަކު ާކޮބަިއތޯ. ާހިތ މަޔަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ.

 1335ާއްުޓވ ،ާއެކަންާއޮތީާއިންޞ ފުންާބޭރުންކަމަށްާބުނެ....ނުކުމެވަަޑއިގެންާއެކަންާހު

ާ

ނޑުާމިހ ރުާމިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާަވގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާހީމަށް.ާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާއިސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ 

ާ

َ ُت اْلوُهِم وكّرْمنئ بنْورالَوهِم `.ާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނުޑ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަاللّهّم إ ْخِرجني ظلما  1340ާުޅގަ

ާާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާއަްޙމަދުާ ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމައްސަަލއަކަްށ ާއެންމެބޮޑު ާދިމ ވި ާފެށުނުފަހުން ާިމސަރުކ ރު ާދ އިރ ގެ

ާއަުޅަގނޑުމެންގެާއަާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާމިސަރުކ ރުަގއި ާއެދުނުކަމަކީ ާއެންމެފުރަތަމަ ާރަްއޔިތުްނ ޅުަގނޑުމެން

ާމިިނސްޓަރުާ ާސިފަސިފ ަގއި ާއެިކއެިކ ާެއވ ހަކަ. ނޑަިއގެންގޮސްަފއިވ ީތ ާކަ ާކަނދުފަތި މަސްވެރިންގެ

ާދެ ާމީގެކުރިން ާެއވ ހަކަ ާމިމަޖިލީހުގައިވެސް ާދެންެނވިއްޖެ.ާއަދި ންނެިވއްޖެ.ާވިދ ޅުީވާއަރިހުަގއިވެސް

 1345އެއީާަވކިގޮަތކަށްާހަދ ާތައްޔ ރުކުރ ،ާވަކިާތަނަކުންާތައްޔ ރުުކރ ާވަލެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާސިންަގޕޫރަށްާ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއަޅައިގެން. ާކަނދުފަތި ާއެ ާބޭނޭނީ ާމަސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އޯޑަރުކުެރވިފަޭއވަނީ.

ާއަްތފޯރ ފަށުގައިާއޮންނަާެއްއޗަކަްށވ ތީެވ،ާާމިތިބީާމިހ ރުާއެއަށްާހޭނިފައި.ާކަނދުފަތީގެާމަސް އެއީ

ާވެިއތުވެދިަޔާ ާފަސޭހަކަން ާބޭނުމުގެ ާމަްސ ާގޮްސ ާކަނދުފައްޗަްށ ާސީދ  ާނުދުްއވ  ތަންތަނުގައި

ާެއކަމަށްޓަކަިއާ ާައޅުަގނޑުމެން ާހޯއްދަަވއިދެްއވ ަފއި. ާވަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ސަރުކ ރުން

ާޝު ާވަަރށްބޮޑަށް ާސަރުކ ރަށް ާރަނގަޅު.ާވެއިުތވެދިޔަ ާވަރަށް ާނަތީޖ ވެސް ާއޭގެ  1350ކުރުއަދ ކުރަން.

ާބޮޑެތިާ ާއަމިއްަލ ާއިތުރުެވ، ާފުދުންތެރިކަން ާރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ރަްށވުެރ އޭގެސަބަބުން

ާދޫކޮށްލ ،ާއަމިއްަލާ ާދޯނިތައް ާލަކުޑި ާދޭންފެށި ާކުއްޔަށް ާބަނދެ،ާބަނދެފައި ާެއްއޗެހި އުޅަނދުތަކ އި
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ާ ާބަނެދެގން ާދޯނިތައް 766ާާފޫޓް،776ާާފައިބަރުތައް ާއަަޅއިގެްނ526ާާފޫޓް، ާއިންޖީނު ހޮސްޕަރު

ާތިބެންާ ާބަހައްޓ ފަިއ ާފަޅުަގއި ާބަހައްޓ ފައި ާއެއެްއޗެހިތައް ާމިވަނީ ާމިއަުދ ާބަޔަކު، ދުއްވަމުންދ 

ާމިއަދުވަނީާ ާރަްއޔިތުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާަވރަށް ާމިއީ  1355އަތްއުރ ަލއިގެން.

ާދަރަނިވެރިާ ާއޭެގއިތުރަްށާވިޔަފ ިރގެތަކަށް ާއަދި ާިގނަދުވަސްވުމ  ާމަސްނުބ ނ  ވެފައި.

ާދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްވެްސާ ނޑުމެން ާނުބޭނޭތީވެ،ާއަުޅގަ ާމަސް ާއަތްފޯރ ފަށުން ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އުނދަޫގވެފަިއވ ތީެވ،ާފައިސ ާނުލިބޭތީވެ،ާތެޔޮާޚަރަުދކުރަންާދަތިވ ތީވެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ާޙ ލުގަިއާ

ާތިބީ. ާމުޢައްަސސ ތަކުެގާާރައްޔިތުން ާއެހީވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާމިކަހަލަ ާސަރުކ ރުގެ ޙަޤީޤަތުގަިއ

ާފުށ އި،ާ ާހަކުރ ، ނޑުލ އި، ާހަ ާކޮންމެމަހަކު ާމިހ ރު ާހުރިނަމަ ާމިައދު ާއަޅުަގނޑު  1360ވެރިންނަށް

ާަދތިކަން.ާ ާހިނަގއްޖެ ާއެހިސ ބަށް ާދޭނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާަޔޤީންކަން ާފޮނުވ ނެކަުމގެ އަޅުަގނުޑ

ާއެހެންނޫނީާާވަކިހިސ ބަކަށް ާފޯރުކޮށްދޭން. ާޖެހޭނެ ާއެހީތެރިކަންވެްސ ާއެ ާދިޔ މ  ދަިތކަން

ނުޑމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާވަގުތުަތއް ާމިތިބޭ ާއިންިތޒ ރުކޮްށގެން ާދިިރުއޅުމަކަށް ާތ ހިރު އަޅުަގނޑުމެން

ާރައްޔިތުންާ ާހުންނ ތީވެ ާމިހެން ާކަންތައްަތއް ާމިކަހަލަ ާގެނަސްދެްއވަންވީ. އަތްފޯރ ހިސ ބަށް

ާނަންގަވ ާޕްރެޝަރަށް ާއެ ާޓީ.ވީތަކުން ާެއހެންވެގެން ާދައްަކވ . ާމިވ ހަކަ ނުޑމެންނ  ާއަުޅގަ  1365އައިސް

ާދިރ ސ ަގއިާ% ާއެކުރ  ާފެނޭތޯ،ާނުފެނޭތޯ ާއޮންނަން ާއޮންނަން،ާނޯންނަނ29ާާްސަރުކ ރު ސަރުކ ރު

ާހިތްވަރުދެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރިއަްށެގންދަވ ށޭ. ާއެހެންވިޔަނުދެްއވ ށޭ. ާއެދެނީ. ާވޯޓު މޭ.ާފެންނަކަމަށް

ާބައެއްާ ނޑުމެންނަށްެވސް ާއަުޅގަ ާރުޅިައިއސްގެން ާހިސ ބަށްއައީމ  ާޕްރެޝަރުވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެްއޗެހިާބުނެވޭނޭ.ާެއއީާއަުޅަގނޑުމެންނަކީާއިންސ ނުންކަމަށްވ ތީވެ.ާދެންާައޅުަގނޑުާހިތަްށއަރަނީާ

ާބަޔަކު ާޙަވ ލުވ ނެ ާއުސޫލުން ާޕީ.ޕީ ާކަނދުފަތި ާލަސްވަނީ ާމިހ  ާނޭޅި  1370ނެތީމަބ އޭ.ާާކަނދުފަތި

ާސަރުކ ރ ާ ާކުރަންށޭ. ާެއކަން ާއެގޮތަށް ާމިތިބީ ާރައްޔިތުން ާއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏ 

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރުން ާއެެހންވީމ ، ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާކުރިއަްށެގންދ ނަމޭ އެއްބ ރުލުންލަިއގެން

ާައޅައިދި ާކަނދުފަތި ާކަމެއްެގގޮތުަގއި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމިހާ އެދުނު ާއެދުްނ ާއެދުނު ނުމަށް

ާވަރަށްާ ނުޑ ާއަޅުގަ ާއެޅޭނީ. ާަކނދުފަތި ާއެ ާކޮންދުވަހަކުންބ އޭ ާދެން ގިނަދުވަްސެވގެންދިޔ މ 

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއެދެން ާއަރިހުންވެްސ ާމެންބަރުންެގ ާނިސްބަތްވ  ާއެމް.ޑީ.ީޕައށް  1375އަދަބުވެރިކަމ އެކު

ާކަނދުފަ ާއެންމެ ާމަސައްކަތްކޮްށދެއްަވއިގެްނ، ނޑިަފއިއޮީތކީެއއް.ާތިބޭފުޅުންވެސް ާކެ ާނޫނޭ އްޗެއް

ާަޙްއޤުގައި.ާ ާމަސްވެރިންގެ ާނުަދއްަކވަނީ ާވ ހަކަ ާކަނދުފަތިތަކުގެ ާއެ ާކީއްވެބ އޭ ތިބޭފުޅުން

ާވެިއތުވެދިަޔާ ާހަދަން. ާއެޅޭނެގޮތް ާކަނދުފަތި ާފަރ ތަކަށްވެސް ާހުރިހ  ާބޭނުމޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާއުފަލ އެ ާވަރަށް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާކަނދުފަތިާސަރުކ ރުަގއި ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ުކގައި
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ނިޑގެންާހަފްތ އެްއގެތެރޭަގިއާއެބަހުރިާކަނދުފަތިާއަޅައިދީފައި.ާއެހެންވީމ ،ާީކއްވެޯތއޭާ  1380މަސް،0ާާކެ

ާަޤބޫލުކުރ 1ާާ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއީ ާއަަޅއިނުދެވި. ާވ  ާއެ ާެކނޑިގެން ާވަެލއް ާވ ްނވީ މަސް

ާެއއްފަހަރު ާހަފްތ އަކު ާސިްނގަޕޫރުްނ ާއެކޮޅަްށާާއުސޫލެއްނޫން. ާމިކޮޅުން ާފުރ ނެ. ާމިކޮޅަށް ބޯޓެްއ

ާމަދުވެެގްނާ ާއެންމެ ާބޯޓެއްވަރު ާދެ ާބޯޓެްއ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާސިންގަޕޫުރގައި ާއަބަދުވެސް ދ ނެ.

ާއަގުަތކ އިާ ާމަހުގެ ާނުދައްަކވ ށޭ. ާވ ހަކަ ާއޮޅުްއވ ަލއްވަން ާމަްސވެރިންނަށް ާއެހެންވީމ ، އޮންނ ނެ.

ާތިރިވެ ާވަރަށްބޮޑަށް ާވަނީ ާބޭފުޅަުކާއެްއޗެހި ާމިތަނުން ާތެދުފުޅެއްނޫނޭ.ާދެން ާވ ހަކަ  1385ފައޭ.ާތިވިދ ުޅވ 

ާމެންބަރަކީާ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއެ ާހަނދ ނެއްނެތް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަދި ާއެުހނު. ާައޅުަގނޑަށް ވިދ ޅުިވއަުޑ

ނޑުމެންގ9665ާާެކ ކުކަެމއް.ާޖައުސ ާޖަޢުފަރުާައތްޕުޅުންވަނީާ ވަނަާއަަހރުާއެތަންާނެގިަފއި.ާއަުޅގަ

ާހުވަންދޫ،ާހއ.ުހވަންދޫޭއާާޢިއްޒަތްތެރި ާަޙވ ލުކުެރވިފަިއވަނީ. ާޙަމްޒ މެންނ އި ާކަމުަގއިވ  މެންބަރަކު

ާ ާގެންދަވަނީކީެއއް. ާއެކަން ާމިހ ރު ާނޫން ާޖަޢުފަރެއް ާޖައުސ  ާއެ ާރަށް، ގަިއވަީނ9665ާާކިޔ 

ާއޮޅުްއވ ުނލައްވ  ާޙަޤީޤަތް ާއެެހންވީމ ، ާަޙވ ލުކުރަްއވ ފައި. ާޙަްމޒ މެންނ އި  1390ށޭ.ާއެބޭފުޅުންނ އި،

ތެދުބަހުންާވ ހަކަފުޅުދައްަކވ ށޭ.ާތެދުބަހުންާވ ހަކަދެއްކީމ ާމީހުންގެާރުހުމ ާލޯބިާލިބޭނޭ.ާތެދުބަހުންާ

ާއުޅެންޮއތްތަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނޭ ާމިތ ކު ާސުވަރުގެއަށޭ. ާމަގުތަނަވަްސވެެގންދ ނީ ވ ހަކަދެްއކީމ 

ާ ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާއަދި. ާއިލްތިމ ްޞކުރަން،ާއޮތީކީެއއް ސަުރކ ރަށް

ާމުޒ ހަރ ުކރ ކަށެއް.ާ ާއަޅުއްަވއިނުދެްއވަިއގެން ާކަނދުފަތި ާބޭނުމެއްނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިކޮޅަށްާ ާމުޒ ހަރ ކުރަން ާރައްޔިތުން ާދ ންޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި ާމުޒ ހަރ ކުަރން  1395އެހެންނަމަވެސް،

ާރަްއޔި ާައޅުަގނޑަށް ާިސގްނަލެއް ާއަންނ ނެކަުމގެ ާތިމަންނަމެންާފުރައިގެން ާމިހ ރު. ާދެއްވައިފި ުތން

ނުޑ766ާާ ާއަޅުގަ ާބައްދަލުކުރަން. ާމިނިސްޓަރ  ާދަންހެއްޔޭ ާތިމަންމެން ާއުޅަނދެްއގަިއ މީހުންގެ

ާދެްއަވންވ ނޭ.ާ ާފުރުޞަތު ާމިބޭފުޅުންނަށްވެސް ާތިބޭށޭ. ާމަޑުަމއިތިރިެވގެން ާއިހަށް ދަންނަވައިފިން

ާފު ާއަދި ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދެއްވ ށޭ ާތިބޭފުޅުން ާއަޅ ލަން ާކަނދުފަތި ާއަދި އެްއހ ދުވަްސ74ާާރުޞަތު.

ާިތބޭފުޅުންާ ާނުދެއްވައިިފއްޔ  ާއެިހސ ބުން ާދެއްވ ށޭ. ާގިނަެވގެން ާއެންމެ ާމަހެއްހ ދުވަސް  1400ނޫނީ

ާމިިނސްޓަރުާ ާއަދި ާމުޒ ހަރ ކުރަންނަމަވެސް ާމ ޭލގަިއ ާަވޑަިއގަންނަވ ށޭ. ާއަރުއްަވއިގެްނ ދޯނިފަހަރަށް

ާބޭނުންވ ތީެވ،ާާއަރިހަށްދ ނަންނަމަވެސް.ާއަދި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރަްނާއިހަށް ާކަންަތއް ސުލްޙައިަގއި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއަދި ާމެންބަރުންނަށ އި ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެވ ަހކަ ާއަދަބުވެިރކަމ އެކު ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާރައީސްއަށް...

ާ1405 
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ާޢިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުިރއްޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާަވގުުތ ާމެންބަރު ާމިއަދުާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާމެންބަރު. އްޒަތްތެރި

ތިބޭފުޅުންނަށްާފ ހަގަކުރެއްވޭެނާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވމުންާމިގެންދަނީާޕ ޓީތަކުގެާބޭފުޅުންގެާ

ާއޮތްާއުސޫުލެގމަތިންާ ާގަވ އިދުަގއި ާތަޢ ރަފުކުރަންމިއުޅޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ މަޝްވަރ އ އެްއކޮށް،ާއަލަށް

ާމެންބަަރކަށް ާޕ ޓީއެއްގެ ނުޑާފަހަރަކު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާއިންޑިޕެންޑެންޓް ާމިނިވަން، ާދެން .

ާިވލިފުށީާ ާއަުރވަންއޮތީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާިމވަގުތު ާދެން ާމިގެންިދޔައީ. ާއަރުވަމުން  1410ފުރުޞަތު

ާޤަޫބލުކުރަނީާ ާައޅުަގނޑު ާއެެހންނަމަވެސް، ާރަޝީދަށް. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ނުޑާބޭނުންާހަމަާއެގޮތަށްާއޮލްަޓނޭޓްކޮށްާއެބޭފުޅ ާމިހ ރުާކޮމިޓީ އެްއަގއިަކމަށްވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދަްނ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާމިަވގުތުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާިތމަރަފުށީާ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ އަށް.ާ

ާ1415 

ާައުގާާމަްސވެރިަކމުގެާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމަްސވެރިކަްނާދަށަށްދިޔަާވ ހަަކއ ިއ،ާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާ ނޑުާނެތް ާއަުޅގަ ާދައްކ އިުރގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑަށްާވ ހަކަ ާލިބިފައިވ ާދަންނަވ ނީ

ާމިވ ހަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަުޅގަ ާއަލީގައި ާއޮފްާމަޢުލޫމ ތުގެ ާގަްލފް ާއެނޭގގޮުތގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވަނީ. ކަ

ާ ނޑުތަުކަގއި ާމަސްކަ ާމިރ އްޖޭގެ ާހިމެނޭ ާދޭތެރޭގައި ާީސޝެލްސްއ އި ާއ އި އަްށތުރެނ666ާާްއަދަން

ާިތލަތަކުެގާ ާމި ާނުކުރޭ. ާފުރިހަމައަކަށް ާމިރ އްޖޭަގއި ާބޭނުން ާތިލަތަކުގެ ާމި ާއެބަހުރި. ާތިލަ  1420ގިނަ

ާައޅު ާމަސްވެިރާބޭނުންކުރަމުންއައީ ާޤައުމުތަުކގެ ާބޭރު ާމިރ އްެޖއިން ާއެނޭގގޮތުަގއި ަގނަޑށް

ާ ާވަނިކޮށް ާމިގޮތަށް ާމިކަން ނޑުތަކުްނ9666ާާކުންފުނިތައް. ާކަ ާމިރ އްޖޭގެ ާހިސ ބުން ާއަަހރު ވަނަ

ާދޫކު ާލައިސަްނސް ާކުންފުނިތަކަށް ާޭބރު ާރ އްެޖއިން ާނެގުމަށް ާފެށިގެންާމަސް ާދުވަހުން ާފެށި ރަން

ިރކަންާހިފެހެއްޓިފަެއއްާނެތް.ާދުވަހެއްާދުަވހުންާމިރ އްޖޭގެާމަސްވެރިކަްނާދިޔަީއާމިރ އްޖޭގެާމަސްވެ

ާމަްސނުބ ނ ާ ާހައަހަރުވަންދެކަށް ާފަްސއަހަރު، ާމަސްވެރިކަން ާމިރ އްޖޭގެ ާކުރިން ާމީގެ  1425ދަށަށް.

ނޑުާ ާމިގޮތަށްާގޮސްަފއެއްާނެތް.ާެއހެންވީމ ،ާމިކަމުގެާއަސްލުާަޙޤީޤީާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭނީާއަޅުގަ

ނުޑާ ާައުޅގަ ާސަުރކ ރުެވގެން ާކުރީގެ ާޙ ެލއްަގިއ ާއެްއވެސް ާމިއީ ާސަުރކ ރުންނޭ. ާކުރީގެ ދަންނަވ ނީ

ާކުިރމަތީގަިއާ ާނޫން.ާޙަޤީޤަތުގެ ާބުނ ބުނުމެއް ާހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ާޫނނިއްޔ  ާރުިޅއަންނ ތީ އެސަރުކ ރަށް

ާމިގޮތަށް ނޑުތަކުން ާކަ ާތަނަކުްނ ާެއއްވެސް ާދުނިޔޭގެ ާނުކުެރވޭނެ. ދ އަޅަންާާއިންކ ރެއް

ާދެމިއެއްާ ާމަްސވެރިކަްނ ާނަަގންފަށައިފިއްޔަކ  ާދިޔަ ާހުންނަ ާަކނޑުތަކުަގއި ާހުއްދަދީ  1430ހުއްދަދީފިއްޔ ،

ާމުއްަސނދިކަންާ ނޑުތަުކގަިއވ  ާކަ ާމިރ ްއޖޭގެ ާއަިމއްލަ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިރ އްޖޭގައި ނޯންނ ނެ.

ާަޤއުމު ާދުނިޔޭގެ ާމި ާކަުމގަިއިވޔަސް ާަބއެއް ާނޭނގޭ ާމަސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާމިރ އްޖޭެގ ތަކަށް
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ާކޮްށފައިވަނީ،ާ ާނިސްބަތް ާަކނޑުަތއް ާމިރ އްޭޖގެ ާއެނގޭ.ާމިދުނިޔޭަގއި ނޑުަތކުެގާމުއްސަނދިކަން ކަ

ާރިޒަރްވާ ާއެ ާރިޒަރވްކަމަށް. ާބޮޑު ާއެންމެ ާމަސްވެރިކަމުގެ ާދުނިޔޭގެ ާމިއީ މ ނަކޮށްފައިވަނީ

ާސީެޝލްސްއި ާޤައުމުަތކުން ާަކއިީރގަިއވ  ނުޑކޮށްލައިފި. ނޑުފު ާފު ާމިދެނ1466ާާީން  1435ޑޮލަރަށް

ާމިއަންނަީނާ ާމަސްވެރިންނެްއ ާއެަތއްހ ސް ާއެތައްސަޭތކަ ާދޫކުރީމ  ާމިދޫކުރަނީ. ލައިސަންސެއް

ާއިންަޓރނޭޝަނަލްާވޯޓަރާަލއިންަގިއާެއއްާ ނޑުތަކަށް.ާައއިސްާމަސްާަނަގއިގެން ދިވެހިރ އްޖޭެގާކަ

ާމި ާވެސަލްތަކަށް ާމަދަރ ާބޯޓުފަހަރަށް ާހުންނަ ާދުރުމިނުގައި ާމަސްާމޭލް ނޑުތަކުްނ ާކަ ރ އްޖޭގެ

ާބޭރުާ ާދީފައިވ  ާލައިސަންސް ާމިރ އްޖޭގައި ާފުރައިގެން. ާދަނީ ާވިްއކ ލ ފައި ާމި ނަގަިއގެންގޮސް

ާބައިގެްނާ ާމަސް ނޑުތަކުން ާކަ ާމިރ އްޖޭގެ ާުކޅިެއއް. ާއެއް ާމިކުޅެނީ ާހަމަ  1440ކުންފުނިތަކުންވެސް

ޑެތިާމަދަރާވެސަލްަތަކށްާމަސްާގޮސްފަިއާއިންޓަރނޭޝަނަލްާވޯޓަރާަލއިންަގއިާއަޅ ފަިއާހުންނަާބޮ

ވިްއކ ލ ފައިާއެތެެރއަށްާވަންަނނީ.ާމިއީާމިރ އްޖޭގައިާއޭރުަގިއާއޮތްާސަރުކ ރުާހިންގަންާތިިބާބަޔަކުާ

ާޤުދުރަތީާ ާއިނޭގގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑަށް ނޑެއް. ާލަ ާދިން ާމަސްވެރިންނަށް ާމިރ އްޭޖގެ ޤަސްދުގައި

ާމަދު ާއެލިބުން ާޒ ުތގައި ާޭއގެ ާެއއްެޗއް ާމިސ ލަކަށް،ާއެްއވެސް ާމަްއޗަށްދ ނެ. ާއަގު ާއޭގެ ވެއްޖެނަމަ

ާލިބޭާ ާގަންަނން ާމިރ އްެޖއިން ާމިރ އްޖޭަގިއާވިއްކަނީ ާކިލޯެއއް ާމިޔަރުވަހި ާކުރީަގއި ާއަހަރުތަކެއް  1445މީގެ

766ާާ ާލިބެނީ ާގަްނނަން ާމިހ ރު ާވިްއކަނ7466ާާީރުފިޔ އަށް. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޭރުގައި ރުފިޔ ައށް.

ާޑޮލަރަށ66ާްޑޮލަރަށް،96ާާ ާެއބަހުރި ާމ ކެޓުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާމިހ ރު ޑޮލަރ 966ާާޑޮލަރ ިއ،746ާާ.

ާމީެގާ ާމިއީ ާައގު ާކިލޯއެްއގެ ާމަސް ާލ ރިއަށް ާފަސްދޮޅަސް ާތިންރުފިޔ  ާއެހެްނވެއްޖިްއޔ  ދޭތެރޭގައި.

ާފަސްލ ރި.ާ ާދިހަލ ރި، ާމިޖައްސަނީ ާފަހަރެއްަގިއ ާއަގެއް. ާހުރި ާކުީރަގއި ާއަހަރުދުވަެހއްގެ އެތައް

ާައޅުގަާ ާމަސްވެމިއަގު ާމިއަގު ާދަންނަވ ީނ ާނޑު ާމަދުވެގެން ާއެންމެ ާިލބެންޖެހޭނެއޭ  76ާ1450ރިންނަށް

ާކަމުަގއިވ ނަަމާ ާނުލިބޭ ާއެ ާބަލ އިރުގަިއވެސް. ާއަގުތަކަށް ާހުރި ާމިދުނިޔޭގައި ާމިހ ރު ރުފިޔ އަށް

ާސަރުކ ރެއްާ ާކޮންމެ ާއެއީ ާބޭިއންސ ފެކޭ. ާކުރެވޭނީ ާމަސްވެރިންނަށް ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާމިަސރުކ ރަސް ާކަމުގަިއވިަޔސް، ާއެހެންވީމ ،ާއޮތް ާވިަޔސް. ާަސރުކ ރުކަމުަގއި ާކުރީގެ އަދި

ާމިއިންާ ާަދއްކ ަފިއ ާވ ހަކަ ާދައްކަނީ. ާވ ހަަކ ާއެތެރޭގައި ާމިތ  ާައޅުަގނޑުެމން ާމި ޙަޤީޤަތުގައި

ާގޮތުަގިއާ ާއެނގިފަިއވ  ާއަޅުަގނޑަށް ާނެތް. ާއައިސްަފއެއް ާސިފައެއް ާޢަމަލީ ާކަމަކަށް  1455އެްއވެސް

ާފުނައް ާތ.އަޮތުޅ ާފުނައްޑޫ. ާަރއްޔިތުންާތ.އަތޮޅު ާލ.އަޮތޅުގެ ާރައްޔިތުންނ އި ާތ.އަތޮޅުގެ ޑޫއަކީ

ާވިަޔފ ރީެގާ ާއަދި ާއެތ ނަގއި ާއެމީހުންނަށްޓަކައި ާފަސޭހައަކަްށ ާއެމީހުންގެ ާމަސްވެރިންނަށް ނުވަތަ

ާ ާމިވަނީ ާނުދޭތ  ާޚިދުމަތެްއ ާެއއްެވސް ާއެތަނުން ާތަެނއް. ާއުފެއްދި ާދުވަސް.5ާާބޭނުމުގައި އަހަުރ

ާމި ާޮގވ ލަން، ާފުނައްޑޫާއަޅުަގނޑު ާތ.އަތޮުޅ ާޮގވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދަށް އަުދން
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ާެއމީހުންގެާ ާކޮށްދެްއވ ށޭ.ާެއއީ ާމިރަްށާހަވ ލު ާރަްއޔިތުންނ އި  1460މިހިނދުންާމިހިނދަށްާނަގ ާތ.އަތޮޅު

ާހަދ ާ ާއެތ ނަގއި ާރަށެއް ާގޮަތކަްށާބޮޑުސިންގ  ާނުދެވޭ ާއެއީ.ާޚިދުމަތް ާއެްއޗެކޭ ޙައްޤެކޭ.ާއެމީހުންގެ

ާޢ ންމުާާބޮޑު ާގެއްލުްނ ާޭއގެ ާބޭއްވީމ  ާވ ޮގތަށް ާވަބ ައކަށް ާބޮޑު ާއެ ާކޮްށފައި އިންެވސްޓްމަންޓެއް

ރައްޔިތުާމީހ ާބޮލުއަޅަންާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާގޮވ ލަންާސަުރކ ރަށްާމިރަށްާހަވ ލުކޮްށާ

ާމަރު ާޖަޕ ނުގެ ާއިްނވެސްަޓރުން. ާއެބަހުއްޓޭ ާއަތުގައި ނޑުމެންެެ ާއަުޅގަ ާކުންފުނިންާދެއްވ ށޭ. ބޭރީ

ާ ާތިމަންނަމެން ާދ ށޭ. ާޖޭވީއަކަށް ާމިތިބީ ާތިމަންނަމެން ާއެބަބުނޭ  1465އެަރއްިޔތުންނަށ9/7ާާްމިހ ރުވެސް

ާަފރުދަކ އިާ ާއެްއވެސް ާއަިމއްލަ ާނުވެއޭ ާބޭނުމެއް ާއެަކމަކު،ާތިމަންނަމެން ާއެއްޗެްއގެ. ާއެލިބޭ ދޭނަމޭ

ާތިމަްނނަމެ ާދ ކަށެއް ާކޮށްގެން ާެއގްރީމަންޓެްއ ާއެފަދަ ާބުނ ގޮތުަގއި.ާއެކީ ާތަޖުރިބ އިން ންގެ

ާތ.އަތޮޅުާ ާމިހިނދަށް ާމިހިނދުން ާުފނައްޑޫ ާތ.އަތޮޅު ާގޮވ ލަން ާސަުރކ ރަށް ނޑު އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާދެއްވ ށޭ.ާ ާަހވ ލުކޮށް ާރައްޔިތުންނ އި ާތ.އަތޮުޅ ާއެތަން ާގޮތުަގއި ާެއއްެޗްއެގ ާދޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާއެނގިފަިއވ ގޮުތަގއި ާއަހ7229ާައަޅުަގނޑަށް ާއދާވަނަ ާއެަބއޮތް ާމައްސަލަެއއް ާމިރ އްޖޭގެ  1470ރުަގއި

ާއެަފހަރުވެްސާ ާމައްސަލަ. ާަކނޑުތަުކގެ ާމަސްވެރި ާމަސްވެރިކަުމގެ ާހަމަ ާހުށަހެޅިފައި ށް

1466ާސީޝެލްސްއިންާމިރ އްޖެއަށްާއަންނަާއުޅަނދުާފަހަރަށްާނޫނިއްޔ ާސީޝެލްސްާސަުރކ ރުްނާ

ާރުފިޔ އަށްާދޫކޮށްފަިއވ ާލައިަސންސް..ާާ

ާ

ނުޑާާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު  1475ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދަށް.ާ

ާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމަސްވެރިންާމިތިބީާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާގެމަނަުފށިާ ާސް.ާއަުޅގަ

ބޮޑަށްާމިސަރުކ ރުާދެކެާވަރަށްާބޮޑަށްާހިތްހަމަާނުޖެހިފައޭ.ާޙަޤީޤަތަކީާސަރުކ ރުންާވިދ ޅުިވާމަހުގެާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާައޙްަމދުއިލްހ މްާ

ާައޅުަގނޑުމެ ާެއއީ ާގަންނ ނަމޭ. ާވިދ ުޅވ ގޮތަށް ާމަްސވެރިން ާިޢްއޒަތްތެރިާއަގު  1480ންގެ

ާމަސްވެިރންނަށޭާ ާވިދ ުޅވި ާވަަޑއިގެން ާގއ.ގެމަނަފުއްޓަށް ާގއ.ދެްއވަދޫއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާސަރުކ ރުން ާކުީރގެ ާެވގެންިދޔައީ ާނަތީޖ އަކަށް ާައގު.ާއ ޚިރު ާމަސްގަންނ ނެ ރުފިޔ ،76ާާއިނގޭނީ

ރުފިޔ އަށްާބަދަލުެވގެންާދިއުން.0ާާރުފިޔ ،5ާާރުފިޔ އަށްާމަްސކިލޯެއއްާަގންނަމުންާއައިާމަސ2ާާް

ާ ާވިދ ޅުވެަފއި ާއެގޮތަށް ާމައްސަލަައކީ. 76ާާމިއީ ާަގންނަމުނ2ާާްރުިފޔ ، ާމަސްކިޯލއެއް ރުފިޔ އަށް

ާގަންނަވަންާެފއްޓެީވ.ާމިވިދ ުޅވަނީާެއއްކަަލާމަސްެވރިންނަށ0ާާޭރުފިޔ ،5ާާއަިއާމަސްާ  1485ުރފިޔ އަށް

ާނެތި ާދައްކ ކަށް ާއެވ ހަކަ ާދެން ާައގު. ާމަސްވެރިންނަށްާއިނގޭނީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއިނޭގތޯ. ން
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ނޑުާ ާައޅުގަ ާވ ހަކައެއް، ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެއްތޯ. ާނުލެވޭނެ ާއޮުޅވަެއްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދެއްކިޔަސްާދެންާޖެހުނުާމީހަކުާދެއްކިޔަސްާމަްސވެރިންނަށްާއިނގޭނެާއެބޭފުޅުްނގެާޙ ލަތ ިއާމަސްާ

ާ ާއެްއޗެއް ާމިހުރިހ  ާައގ ިއ ާކުީރާގަންނަ ާވ ހަަކައކީ ާއުޭޅ ާމިދަންނަވަން ާއިނގޭެނ. މަްސވެރިންނަށް

ާފެނުނޭ.ާ ާމަންޒަުރވެްސ ާދެްއވި ާސަބްިސޑީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެންމެފަހުން  1490ސަރުކ ރުން

ާފަހުންާ ާަފއިސ  ާެވއްޖެއްޔ  ާދުވަްސކޮެޅްއގައި ާދަށް ާމަްސވެރިކަން ާފެނުނު ހަމައެއ ިއއެކު

ާ ާސަޕޯޓް ާމަްސވެރިންނަށް ާފަހުންާދައްކަވ ގޮތަށް ާއެ ާެދްއވި. ާވަރަކަށް ާތެޮޔާބޭނުންވ  ދިނުމަށްޓަކައި

ފައިސ ާދައްަކވ ގޮތަށް.ާހަމަެއއ ިއއެކުާމަސްާނުބ ނ ާދުވަސްކޮޅެއްާިވއްޔ ާމަހުގެާައގުާިއންތިހ އަށްާ

ާސަރުކ ރުްނާ ާކުީރގެ ާމިއީ ާދެއްުވމަށްޓަކައި. ާއެްއެޗއް ާރަނގަޅު ާމަސްޮކޅަށް ާއެލިބޭ މަތިކުރައްވ ނެ

ާކުަރއް ާނެތޭ.ާކަންތައް ާދެްއކޭަކށް ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވީމ  ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިަޔޮގތަކީ.  1495ވަމުން

ާވ ހަކަާ ާފެލިވަރުގެ ާދެން ާކޮންކަމެއްތޯޭއ. ާކޮށްދެްއވަނީ ާމަސްެވރިންނަށްޓަކައި ާސަރުކ ރުން މިއަދުގެ

ކ ރުްނާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ކަށްާނެިތން.ާދެންާހަމައެއ ިއއެުކާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާކުީރގެާސަރު

ާަމސްކަްއކާ 74666ާ ާޢ އިލ ތަކަށް ާމަސްވެރިންގެ ާމަސްވެރިންނަށް ާދެއްިވއޭ ާލުއިލޯނު ރުފިޔ ގެ

ރުފިޔ ާކޮބައިޯތއޭ.ާމިވެސްާަމސްވެރިންނަށްާއޮުޅވ ާނުލެވޭެނއޭ.ާދެނ74666ާާްހިއްކުމަށްޓަކަިއ.ާއެާ

ާ ާއެނިގވަަޑިއަގންނަވ ނެާކަންނޭނގެ ާއޮފީހަށް ާއެބ796ާާަރައީސް ާރުފިޔ  ާުކރައްވ .ާާިމލިޔަން  1500ޚަރަދު

ނޑުމެންާރައްޔިުތންާތަމްސީލުކުރުމަށ5ާާްދުވ ލެްއގެާމަްއޗަށްާ ދ ިއރ އިނ11ާާްލައްަކާރުފިޔ ާއަުޅގަ

ާ ާމިޖެހެނީ ާަޚރަދުކުރަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތިިބިއރުގައި ާައއިސް މިލިޔަނ790ާާްއަޅުަގނޑުމެން

ާރައީސު ާކޮބައިޯތ ާކަމަކަށް. ާހުރިހ  ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާމިއީ ާޯކސްޓްގ ްޑާރުފިޔ . ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑުާ ާައޅުގަ ާކޮބައިތޯ. ާޚަރަދު ާކުރަްއވ  ާއ ރަށަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޚަރަދު. ާކުރަްއވ  ސިފައިންެގއިން

ާދެން،ާ ާއިނގޭތޯ. ާވ ހަކަތަެކއް ާދައްަކވ  ާދިމ ނުވޭ ާއެހެންވީމ ، ާނެތިން. ާދަްއކ ކަށް  1505އެވ ހަކަ

ާއެފް.ޕީ.ައއި ާބައްލަވ އިރު ާމައްސަލަ ާައޅުަގނޑުމެންގެާއެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގެ ާމައްސަލައިަގއި .ީޑެގ

ާނެތިން.ާ ާދައްކ ކަށް ާއެވ ހަކަ ާކަމަށްވ ތީ ާއެފައިސ އިން ާވިދ ުޅވީ ާކިޔަވ  ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާބަްއލަވ ކަށް.ާ ާއެމައްސަލަ ާނުކެރުނޭ ާޖެނެރަލްވެްސ ާއޮޑިޓަރ ާޭބނުން ާދަންނަވ ލަން އެކަމަުކވެސް

ާއަޅުގަ ާނެތް ާމިމަޖިލީހަކު ާނިސްބަތްވ ާހަމަގައިމުވެސް ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް ާމީހަކު ާތެރެިއން ނޑުމެންގެ

ާނޫންތޯ.ާ ާބައްލަވަންވީ ާޖެނެރަލް ާޮއޑިަޓރ ާަމއްސަލަިއގައި. ާއެފް.ޕީ.ައިއ.ޑީގެ ާތިވިދ ޅުވ   1510މީހަކު

ާނުކެރުނު.ާ ާބައްަލވ ކަށް ާއެކަމަުކ، ާބޭފުޅެއް. ާެކރިވަަޑއިގަންަނވ  ާނުލ ހިކު އެމަނިކުފ ނަކީ

ާވ ހަަކައކީ ާއުޅޭ ާގުްނޑ އިންނޭާާމިދަންނަވަން ާތިބީ. ާގުންޑ އިން ާއެވިދ ުޅވ  މިސަރުކ ރުންނޭ

ާމޯލްޑިްވސްއިްނާ ާޓެލެވިޜަން ާދެން ާތިބީ. ާއެމީހުން ާއިނގޭތޯ. ާމަޢ ފްކުރައްވ ިތ މިދެންނެވުނީ
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ާތެދެްއާ ާއުންމީދަީކ ާއެްއެޗއް. ާކިޔ  ާއުންމީދު ާޙަޤީޤަތ އި ާޙަީޤޤަތް، ާއުންމީދ އި މިގެނެސްދޭ

ާޤަބޫލުކުރަްއވާ  ާޖަރީާާއެބޭފުޅުންވެސް ާހަމަ ާމިތ ނގައި ާކޮނުްއވ  ާފަޅުތައް ާއެބޭފުޅުން  1515އުންމީދުގައި

ާޙަީޤޤަތުގަިއާ ާއެމީހުންވެސް. ާބޭނުންފުޅުވޭ ާރީތިކުރައްވަން ާވަަރށް ާމިޤައުމު ކުރަްއވ ފައި

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާ އެްއކަމެްއވެސްާނުވޭ.ާއެއީާުއންމީދ އިާޙަޤީޤަތުގެ،ާޙަޤީޤީާމ ނައަކީ.ާދެންާއަޅުގަ

ާރަނަގޅުގޮތަީކާކައުންސިލަރުންނަ ާއެންމެ ާހުއްަޓވ ލަްއވ ފައި ާފައިސ ތައް ާބޭކ ރު ާއެދޭ ށް

މަސްވެރިންނަށްާލުޔެއްާެދއްުވމަށް،ާމަސްވެރިންނަށްާސަޕޯްޓާދެއްވުމަށްޓަަކއިާފަިއސ ކޮޅުާދެއްވ ށޭ.ާ

ާނިކަމެތިާ ާމަެަސްވެރިކަން ާމި ާނޫީނ ާދެްއވަިއގެން ާސަބްިސޑީެއއް  1520ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ

ާއެ ާތިބޭފުޅުންނަށްާދުވަސްކޮެޅްއގައި ާޙަޤީޤަތް. ާމިއީ ާނެތް. ާފުރޭކަށް ާމަހަށް ބޭފުޅުންަނށް

ާއަކީާ ާގއ ާމީހަކަށްވ ތީ ާގއ ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާއަުޅަގނޑުމެންނަކީ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާގިނަާ ާވަަރށް ާއިނގޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާަބޔަކަްށވ ތީ ާިޙއްޞ ކުރ  ާބައެއް ާބޮުޑ ާވަރަށް މަސްވެރިކަމުަގއި

ާދިރިއުޅު ާމިހ ރު ާއެބަތިބި.ާބޭފުޅުން ާނުލިބިފައި ާފައިސ  ާނެތިފައި ާމަސައްކަެތއް ާކުރ ނެ މަށްޓަކައި

ާެއހީތެރިވެާ ާމިބޭފުޅުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާރަނގަުޅވ ނެއޭ ާމ  ާއެެހންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާޙަޤީޤަތް  1525މިއީ

ާިމފްކޯގެާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީ ާައބަދުވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުީރގައި ާވ ަހކަ ާމިފްޯކގެ ދެއްިވއްޔ .ާދެން

ާއެއްކަަލާފައިސ ތަ ާހަަމ ާއަުޑއިވޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިވ ހަކަ ާވ ހަކައ އި ާޚިޔ ނ ތްތެރިިވ ކަށް

ާރިޕޯޓްާ ާޮއޑިްޓ ާބެހޭ ާމިފްކޯއ އި ާުނކެރުނޭ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަކަށް ާެއކަމަކު، އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގޮތަށް.

ާ ާސަރުކ ރު ާމިހ ރުގެ ާނެތިން ާދަންނަވ ކަށް ާފަަހރެއްަގއިެވސް ނޑު ާއަުޅގަ އެބަހުއްޓޭާނެރުއްވ ކަށް.

ާއެބަހުއްޭޓާ ާމީގައިވެސް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެކަމަުކ، ާބޭފުޅަކު. ާޚިޔ ނ ތްތެރިވި  1530އެތަނަށް

މައްސަލަތަކެއް.ާމިއީާޙަޤީޤަތޭ.ާކީއްެވގެންތޯާއެފް.ޕީ.އައި.ޑީޭއ،ާމިފްކޯއޭާކިޔ ފައިާވ ހަކަާަދއްަކވަނީާ

ާދިެވހި ާުނގަންނަވަނީ. ާގޮާކެރިވަަޑއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިކިޔ ާާވ ލަންރައްޔިތުންނަށް ާޙަޤީޤަޭތ އުންމީދ އި

ާއެންމެާ ާބަލ އިރު ާމެޝިނަކަށް ާހުރި ާރ އްޖޭަގިއ ާމެޝިން، ާޕްރޮޕެގެންޑ  ާމޯލްޑިވްްސ ޓެލެވިޜަން

ާމޯލްޑިވްސްާ ާޓެެލވިޜަން ާމޯލްޑިވްސް. ާޓެލެވިޜަްނ ާމެޝިނަކީ ާޕްރޮެޕެގންޑ  ާމެޝިނަކީ ވަރުގަދަ

ާއެ ާނުކުމެ ާރައްޔިތުން ާިދެވހި ާކުރުމަށްޓަކައި ނޑުާމިނިވަން ާައޅުގަ ާކޮށްލަދެއްވ ށޭ ާމިނިވަން  1535ތަްނ

ާމޯލްޑިވްްސާ ާޓެލެވިޜަން ާގޮވ ލަން ާރަްއޔިތުްނނަށް ާދިވެހި ާއ ދޭހ އިއެކު ާބޭނުންވަނީ. ދަންނަވ ލަން

ާއެތަްނާ ާދ ތަނެއް. ާފަހަނައަޅ  ާހައްދު ާދުވަހަކަށް ާދުވަެހއް ާފަހަނައަޅ . ާހައްދު ާއެދަނީ ކަންތައް

ާ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާކުރުމަށް ާޚަރަދުތަކެއްާމިނިވަން ާބޮޑު ާބަލ އިރު ާޙަޤީޤަތަށް ނުކުންނަންވެއްޖެ.

ކޮށްގެން،ާއެަތއްާމިލިޔަންާުރފިޔ ާޚަރަދުތަކެއްާކޮްށގެންާހިންގަވ ާތަެނއްާއެތަނަކީ.ާަރްއޔިތުންނަށްާ

ާއިނގޭޯތާ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންދަވަނީ. ާމޯލްޑިވްސްއިން ާޓެލެިވޜަން ާކޮންކަމެއްތޯ  1540ފައިދ ހުރި
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ާމައުޟޫޢަކީ ާުއނދަގޫޭވާ،ާމިއަދު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމައުޟޫޢަކީ،ާރައީސް ާމިއަދު ާއެނގޭ ނޑަށް އަުޅގަ

ާފަހަތުންާ ާއިނގޭޯތ ާއުނދަޫގވަނީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެހެްނވީމ ، ާއެނޭގ، ާއަޅުަގނޑަށް ާިމއީ އިނގޭތޯ.

ާކަްނނޭނގެ.ާ ާރަނގަުޅވ ނެ ާމ  ާދެއްިވއްޔ  ާފުރުޞަތު ާނުކުތ އަށް އަުޑގަދަކުރ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާނިޒ މީ

ާ ާފަސޭހަކަމ އެުކާދެން ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާކުރީ ާފެނިގެންދިޔައީ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ހަމައެއ އިއެކު

ާގަތުމަށްޓަކައި.ާ ާއިންޖީނު ާމަންޒަރު ާދެްއވި ާލޯނުތަކެއް ާފަސޭހަކަމ އިެއކު  1545އިންޖީނު،ާމަސްވެރިންނަށް

ާކޮ ާއެބޭފުޅުން ާކިޔައިދީފ ނަމޭ ާލަނބ ފައި ާއިނގިލި ާއަުޅަގނޑު ާނެތް، ށްދެއްވ ަފއިާއެކަންތަްއވެސް

ާަކނޑުފަޅުާ ާމަސްވެރިންނަށް. ާކީއްތޯޭއ ާކުެރވުނީ ާމިސަރުކ ރުން ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައް. ހުރި

ޕްރޮގްރ މެއްާޓެެލވިޜަންާމޯލްިޑވްސްއިްނ،ާމަްސވެރިންނަށްާޙިމ ޔަތްާކުރުމަށްޓަކަިއާމަސްވެިރންނަށްާ

ނުޑފަޅުާކިޔ ާޕްރޮގްރ މެއްާަތއްޔ ރުކުރަ މުންާއައި.ާެއވެސްާހުްއޓ ލައިފި.ާހިތްވަރުާދިނުމަށްޓަކައިާކަ

 1550 އެހެންވީމ ،ާޓެެލވިޜަންާމޯލްޑިވްސްއަށް...

ާ

ނުޑާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާކުުޅދުއްފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ާޢަބްުދލްޣަފޫރުާާފުރުޞަތު މެންބަރު

ާމޫސ އަށް.

ާ1555 

ާޢަބްދުާދ އިރ ގެާާކުޅުުދއްފުށިާއުުތރު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޢުޞޫމްާهللا

ާވަރަށްާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސާ މެންަބރުާ ާމިމައްސަލައަކީ ާމަޢުޟޫޢުއަކީ، ާކުރަމުންދ  ާބަހުޘް ާމި ާމިއަދު ާމުހިންމުާާހުށަހަޅުއްވ 

ާކުރިމަތިލ ންޖެހުމުގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަތިތަކ އި ާބޭުނމުގައި ާމަސް ާމަސްވެރިން ާައޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަެއއް.

ާގިނަާ ާހަމައެހެންމެ ާނެތިފައި. ާފުރޭނެގޮތެއް ާމަހަށް ާމިއަދުވަނީ ާމަސްވެރިން ާގިނަ ާވަރަށް ސަބަބުން

 1560ިއގެންާަމސްވެރިކަުމގެާުއޅަނދުފަހަރުާބަނދެާއެާމަސްވެރިންނަކީާވަރަށްާބޮޑެިތާއަދަދުގެާލޯނުާަނގަ

ާއެބަޖެހޭާ ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެހެންކަމުން، ާފަރ ތްތައް. ާބޭނުންކުރަމުންދ  އުޅަނދުފަހަރުގެ

ާިމރ އްޖޭގެާ ާލޯނުތަކަީކ ާގިނަ ާމީގެ ާައދި ާހަމަޖައްަސއިދޭން. ާޮގތްތަކެއް ާލުިއ މަސްވެރިންނަށްޓަކަިއ

ާ ާއޮޑިފަަހރު ާނެގިގެން ާލުޔެއްާބެންކުން ާކޮންމެވެްސ ާސަރުކ ރުން ާމިކަމަށްޓަކައި ހޯދިފައިވ ތީ

ާކަމެއް.ާ ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާކޮންމެހެންވެސް ާހަމަ ާމިއަދު ާދިނުމަކީ ާހަމަޖައްސައި މަސްވެރިންނަށް

ާހީނަރުވެފަިއ.ާ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާމަސްވެިރކަންވަނީ ާދުވަހު ާއަހަރެއްހ  ާދޮުޅ ާވޭތުވެދިޔަ  1565ހަމައެހެންމެ،

ާމައިާ ާމިކަމުގެ ނޑުާއަދި ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާކަމެއް ާހޯދިފައިވ  ާމިހ ތަނަށް ާަސބަބަކީ ނޑު ގަ

ާމިދިމ ވެގެންާމިއުޅޭާމައްސަަލައކީވެްސާ ސަރުކ ރުގެާފިޝަރީޒްާމިނިްސޓްރީއަށްާޮގވ ލަންާމިކަމުގައި
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ގެާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާބަަލއިާދިރ ސ ާކުރަންޖެހިފައިވ ާކަެމްއ.ާމަސްވެރިކަުމގެާދ އިރ ާހީަނރުވުމު

ާފަޅުގަިއާ ާމަހަށްާފުރޭނެގޮތްާނެތިފައި،ާޮއޑިފަހަރު ާމީހުން ާގިަނާއަދަދެއްގެ ާވަރަށް ާމިއަދު ސަބަބުން

ާކޮންމެވެްސާ ާއަހަރުގައި ާމިފެށޭ ާއެހެންކަމުން،ާމަްސވެިރންނަށް ާޖެހިފައިވަނީ. ާތިބެން  1570ބަހައްޓަިއގެން

ާކަމެއް ާުކރަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެންވެސް ާދިނުމަކީ ާސަބްސިޑީްޒެއއް ާއަޅުަގނުޑާކަހަލަ ކަމުގައި

ާއޮްތާ ާސިނ ޢަތެއް ާމަސްވެރިކަުމގެ ާކުޅުުދއްފުށްޓަީކެވސް ާދ އިރ ، ާހިެމނޭ ނޑު ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން.

ާމަހަށްާ ާދޯނިފަހަރު ާގިނަ ާނަންގަތްހެން ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާިމއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ތަނެއް.

ާމަ ާލިބޭ ާޚަރަދ އި ާކުރަންޖެހޭ ާސަބަބަކީ ާނެތިފައިވަނީ. ާއަގ ިއާފުރޭނެގޮތް ާލިބޭ ާމަހުން ހ އި،

ާެއއްއަހަުރގެާ ާލޯނު ާދައްކަންޖެހޭ ާޮއޑިފަހަރަށް ާމަސް ާއެހެންކަމުން ާސަބަބުން.  1575ނުބައްދަލުވުމުގެ

ާޢިނ ޔަތްތަކެްއާ ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާދެއްކުުމގެ ާމުއްދަތަކަށް ާދިގު ާއެއަްށވުެރ ާނުވަތަ މުއްދަތަށް

ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާމިއަދު ާކޮންމެހެންވެސް ާހަމަ ާތެޔޮާާދިނުމަކީ ާމަްސވެރިންަނށް ކަމެއް.ާހަމައެއ އެކު

ނޑުމެންާމަްސެވރިކަމުގެާ އަގުހެޮޔކޮށްާލިބޭނެގޮެތއްާހަަމޖެއްސުމަކީވެްސާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާއެހެންާ ާރ އްޖޭގެ ާމަސްވެރިންނަށް ާބޭނުންނަމަ ާމަސައްކަތްކުރަން ާޙިމ ޔަތްކުރަން ސިނ ޢަތު

ާދ އި ާއަގުހެޮޔކޮްށ ާވުރެ ާއިންިތޒ މެއްާދ އިރ ތަކަށް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާލިޭބނެ ާތެޔޮ ާގޮތެްއގައި  1580މީ

ާކުރާ  ާކޮންޓްރޯްލ ާސަރުކ ރުން ާގޮތެްއަގިއ ާމައިަގނޑު ާތެލަކީ ާއެބަޖެހޭ. ހަމަޖައްސަން

ނޑުމެންނަށްާމިާޢިނ ޔަތްާދެވޭނެާއުޞޫލުތަކަކ އިާހަމަތަކެއްާހަމަޖެއްސޭނެ.ާ އެްއޗަކަްށވ އިުރ،ާއަުޅގަ

ްށާދ އިމީާގޮތެްއަގއިާމިކަންތަްއތައްާހަމަޖައްސައިާދިނުމަކީާސަރުކ ރުެގާއެހެންކަމުން،ާމަސްވެރިންނަ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާުޝކުރިްއޔ ާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކަމެއް ާބަހައްޓަންޖެހޭނެ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ވިސްނުމުަގއި

 1585ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިާޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލިހެން ާކުރިްނެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ެމންބަރު.

ާފުރުޞަތުާ ާައޅުަގނޑު ާމިހ ރު ާއެެހންވީމ ، ާިމގެންދަނީ. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު އޯލްޓަރނޭޓްކޮށް

ާމިއަރުވަނީ،ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒަށް.

ާ1590 

ާސިޔ ީސާޝުކުާުމޙަންަމދުާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާބ ރަށު ާވުރެ ާސީރިަޔސްކަމަށް ާމީގައި ާމިމައްސަލައަކީ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިއްޔ 

ާބޭފުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒް ާގިނަ ާބޭނުމަކަށް ާބޭނުން ާވަގުތުަތއް ާމިއަދުގެ ާޙަޤީޤަތަށްާޅުން ާމައްސަލައެއް.ާކަމުގެ ކުރަމުންދ 

ާބޮޑު ާސީރިޔަސްކަން ާމ  ާެއއަށްުވރެ ާމިއީ ާދ އިރ އެްއަގިއާާވިސްނައިިފއްޔ  ާފުޅ  ާމ  އެއަށްވުރެ

ާދެކެން.ާ ާައޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމުަގއި ާނިންމަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތްަތެކއް ާރަނގަޅު ވިސްނ ފައި
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ާދުނިޔޭގަިއާ ާމުޅި ާވިސްނ އިުރގައި ާައޅުަގނޑުމެްނ ާމަސްވެރިކަމަށް ާރައީްސ،  1595ޢިއްޒަތްތެރި

އިާިމކަންާކުރަމުންާއަންނަގޮތްާައޅުަގނޑުމެންާމަސްވެރިކަންާކުރަމުންާއަންަނގޮތ ިއ،ާދިވެހިރ އްޭޖގަ

ާކުރ ނެާ ާދުނިޭޔަގއިވެްސާދޮށީެގާމަސްވެިރކަން ާމިއަުދާމުޅި ާނޫނިއްޔ  ާއެބަޖެހޭ.ާދިވެހިރ އްޖެ ބަލަން

ާަޘޤ ފަތ އިާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންަނމަވެސް، ާނެތް. ާބަޔަކުެވސް ާއަންަނ ާކުރަމުން ާނެތް. ބަޔަކު

ާކުރަ ާކ ބަފައިން ާއަުޅަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ ތީ ާމަސްވެރިކަމަށް ާދޮށީގެ ާއައިގޮަތކީ މުން

ާކުރަމުންާ ާމަސްވެރިކަްނ ާދ އަޅަިއގެން ާޤައުމުތަކުން ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާތިބީ. ާއެގޮުތގައި  1600އަދިވެސް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއަދި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ާދ ދިއުން ާޫދކޮށް ާަމސްވެރިކަން ާދޮީށގެ ާއެބޭފުޅުން އައިްސ

ާ ާކުރަނީކީެއއް ާއެހެންނަކުްނނެއްވެސްާޤަބޫލު ާ ާކަމެކޭެވސް. ާކުރަންޖެޭހ ާައޅުަގނޑުމެން ާިމއީ ނޫނޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމިދަންނަވަނީ. ާއ އ9660ާާިނޫން ާސުނ މީ ާއަހަރުްނާފެށިގެން،ާމިދެންނެވީ ވަނަ

ާ ާފެށީ ާަރނގަޅުވ ން ާހީނަރުކަން ާައއި 9660ާާގުިޅގެން ާފެށިގެން. ާއަހަރުން ވަަނ9660ާާވަނަ

ާރަ ާފެށިގެން ާފަށ ފައި.ާއަހަރުން ާދަށްވ ން ާމިއޮތީ ާއަނެްއކ ވެސް ާއައިސް  1605ނގަޅުވަމުން

ާތަ ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގައި ާނޫީނ ާރ އްޖެ ނޑިވަުޅަގއި ނޑުާމިދަ ާައޅުގަ ާރަނގަުޅވަމުން. ާދަނީ ނެްއަގއި

ާމިއަންނަީނާ ާރަނގަުޅވަމުން ާމިކަންތައް ާތަންތަނުގައި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާިވސްނުމުަގއި ވިސްނ 

ާމަސްވެާ ާބ ވަތުގެ ާިސޔ ސަތުެގާމިދަންނަވ  ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާކުރަންފަށ ތީ. ރިކަން

ނުޑމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާމިއީކީާސިޔ ސީާޕ ޓީތަުކގެާމެުދގައިާކޯޅުމުންާ މައްސަލަެއއްތޯވެްސާއަުޅގަ

ާއަނެއްާ ާސަރުކ ރުްނ ާއެއް ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެްއ ނެޑއް ާއަުޅގަ ާހައްލުވ ެނކަމަކަްށ  1610މިކަންތައް

ާފ ޑުކިޔަ ާނޫންާސަރުކ ރަށް ާފ ޑުކިޔ ކަެށްއ ާދެން ާެތދުފުޅެއް ާއެއީ ާއަޅުަގނޑުމެން، މުންދ އިުރ

ނޑުމެންާދ އިރ ެގާމަސްެވރިންނަށްާ ނޑުެވސްާހަމަާވަރަށްާގިނަުދވަހުާައޅުގަ އަޅުަގނުޑވެސް.ާއަުޅގަ

ާޖައުފަރަްށާ ާޖައުސ  ާޒޯން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެއީ. ާމައްސަލަެއއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއޮތް ނިންމ ވެފައި

ާއޮތް ާެއވ ހަކަެވސްާާދީފައި ާއޮތުން. ާއޮްތ ާނުކުރެވިފަިއ ާއެތ  ާމަސައްކަތްަތކެްއ ާއެްއެވސް އޮތުން.

 1615އަޅުަގނުޑާމިބުނީާކޮންމެހެންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަުކގެާކޯޅުމަކަްށާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާބަެއއްާޭބބޭފުޅުންާ

ާދައްކާ  ާޮއޅުވ ަލން ާޙަޤީޤަތް ާކަމުެގ ާެއީއ ާހީވަީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރޫޙުްނ ާަދއްކ  ާއެވ ހަކަަތއް

ވ ހަކަެއއްކަމަށްާޤަބޫލުާކުރެވޭީތ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާވަނީާމަސްވެރިންނަށްާ

މަހަށްާފުރުމަށްޓަކައިާދަރަންޏަށްާނޫނީާކްރެޑިްޓާސްކީެމއްެގާގޮތުންާނަމަވެްސާއެބޭފުޅުންަނށްާތެޔޮާ

ާރަ ާކަނުދފަތިތައް ާވަނީ ާމިސަރުކ ރުން ާހަމަޖައްސައިދީފައި. ާމަސައްކަްތާލިބޭނެގޮތް ނގަުޅކުރުމަށް

ާހުންނަާ ާލިބެްނ ާއެްޑވ ންސްކޮްށވެސް ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  ާބޭނުންވ ނެ ާއެކަމަށް ާހުރީ ާމިހ ރު  1620ފަށ ފައި.

ާ ާމިތަނަށް. ާގެނެސްފައި 9665ާާވަރަށް ާއަހަރު 9660ާާވަނަ ާއަހަރު ާއަހަރ9661ާާުވަނަ ވަަނ
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ނަޑއިގެންާިދޔަާކަނދުފަތިާއަދިވެސްާރ އްޖޭަގއިާއެބަހުރި.ާއަދި ވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންަނމަވެސް،ާކަ

ާ ާމިމަހު ާމިމަސްތެރޭގައި ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ާއުފަލ ިއއެކު ާއަުޅަގނޑަްށ70ާާއަޅުަގނޑު ހ ތަނުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާފެއްޓޭނެހެން. ާޢަމަލީކޮށް ާމަސަްއކަތް ާަކނދުފަތިތަކެއްގެ ާގިނަ ާއޭގެތެެރއިން ހީވަނީ

ާެފއިލް ާނޫޅެއޭ ާކަެމއްކުރ ކަށް ާނުކުެރއޭ ާމިއަދުާކަމެއް ާަރއްޔިުތން ާިދވެހި ާސިޔ ސަތެކޭ. ާއޮްތ  1625ވެފަިއ

ާނުެފންނ ނެާ ާއެބޭފުޅުންނަކަށް ާިތބެގެން ާމިތަނުަގއި ާޕ ޓީ ާއިދިކޮޅު ާޮއވެއޭ. ާއެްއޗެއް ޤަބޫލުކުރ 

ާ ާއެބޭފުޅުްނނަކީ ާވ ގޮތަކީ ާއެއީ ާތަންކޮެޅްއ. ާެއްއވެސް ާެވރިކަމެއ66ާާްރަނގަޅު ާއަހަރުގެ ދިގު

ާއައިަބެއއް ާކުރަމުން ާމަސްވެރިްނެގާޙ ލ އިާމިރ އްޖޭގައި ާއަނިޔ ވެރިކަމ އި ާތެރޭަގއި ާޘަޤ ފަތުގެ .ާއެއީ

ާފޮރުވުމަށްޓަކަިއާ ާމިއަދު ާޖަރީމ ތައް ާގެންދިޔަ ާކުރަމުން ާނެތި ާބަލ ލުމެއް ާވަަރކަށް އެްއވެސް

ާދެންާ ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުެމން ާއެއީ ާމަސައްކަތްކުރަން. ާބޭނުންވ ނެ  1630އެބޭފުޅުން

ާއަ ާވ ހަަކާމިތަނަށް ާމޯލްޑިވްްސެގ ާޓެލެވިޜަން ާަދއްކަުމން ާވ ހަަކއެއް ާބެހޭ ާމަސްވެރިަކމ އި ރ ފައި

ާއުޅުނުާ ާމޯލްޑިވްްސަގިއ ާޓެލެވިޜަން ާއެނޭގ ނޑަެަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާޕްޮރގްރ މްތަކުގެ އެތަނުގެ

ާއެއީކީ.ާެއތ ތެރޭގަ ާވަރަށްާއަސަރުުކރ ނެކަންވެސް.ާއަުޅަގނޑުާނުދަންނަކަމެއްާނޫނޭ ިއާބޭފުޅުންނަށް

ާނިކުންނަންާ ާދޫކޮށް ާއެތަން ާއަސަރުކުރ ނެ ާބޭބޭފުޅުން ާދިޔަ ާހިނގަމުން ާކަންަތއްތައް ފ ޑުފ ޑުގެ

ާވ ހަކަެއއްާ ާދައްކަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމ ހައުލުގައި ާމި ާމިތަނުގައި ާދެން ާއެއީކީ  1635ޖެހުނީމަވެސް.

ާފ ހަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރުން ާއޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ގަޮކށްލަންޖެހޭާނޫން

ާދަށުންާ ާޕްރޮގްރ މްެގ ާމަދަނައިގެ ާސަރުކ ުރން ާމިއަދު ާމަްސވެރިންނަށް ާދިވެހި ާކަަމކީ، އަނެއް

ާޭބނުންވ ނެާ ާއެކަމަށް ާހަމަޖައްސަމުންދ ކަން. ާކަންތަްއ ާއިްނޝުއަރެންސްެގ ާމެޑިކަލް އެބޭފުޅުންނަށް

ާ ާފުރ  ާެއއްޗެިހ ާފޯމުތަކ އި ާއަތޮޅުތަކަށް ާސ ފުކުރުމަށް ާމިއީާމަޢުލޫމ ތު ާދ ކަން. ސަރވޭކުރަމުން

ާއަޅ ނުލ ާ ާމަސްވެރިންނ އި ާއެއްގޮަތކަށްވެސް ާމިއީ ާޙަޤީޤަތް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  1640އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެންނަށްާ ސަރުކ ރެކޭާބުނެާދޮގުހަަދއިެގންާމަސްވެރިންާޤަބޫލެއްނުކުރ ނެާއެެެވ ހަކަަތކެއް.ާއަުޅގަ

ާކުރިންވެްސާފ ހަގަކޮ ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތަީކ ާހަމަާވެގެންިމއުޅޭ ާރަްއޔިތުންނަށްެވސް ާދިވެހި ާޮގތަށް ށްިލ

ާއަނެއްކ ާ ާއެބަޖެހޭ ާއެބޭފުޅުން ާކަމަށްވަންޏ  ާތިބޭ ާމިތ  ާގޮތުގައި ާޕ ީޓެގ ާއިދިކޮޅު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ާ ާތިބީ ާިމައދު ާގޮުތގައި ާޕ ީޓގެ ާމިތާ 66ާއިދިކޮޅު ާޘަޤ ަފތް ާވެރިކަމެްއގެ ާދިގު ާޚުދުމުްޚތ ރު އަހަުރގެ

ާބޭފު ާއ ލ ކޮްށާއެންމެ ާމިބުނަނީާދިރުވ  ާމިއަދު ާއެބޭފުޅުން ާދެން ާބަަޔކު. ާފިދ ވި  1645ަޅކަށްޓަކަިއާޖ ނުން

ާދައްކަނީާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަެަުޅަގނޑުމެންނޭ. ާބޭފުޅަކަށްޓަކައި ާއެންެމ ާމިތިބީ މިއަދުވެސް

ާައދިވެސްާ ާބޭފުޅަކަށްޓަކައި ާއެންމެ ާޤުރުބ ންީވ. ާބޭފުޅަކަށްޓަކައި ާއެްނމެ ާނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ާ ާދ އިރ ެގާޤުރުބ ންވަނީ ާތޮއްޑޫ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާޚ އްޞަކޮށް އެބޭފުޅުންނޭ.
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ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާެއްއގޮތަކަްށވެސްާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭގޮތަްށާ

ާކުރިމަ ާޙަޤީޤަތައިގެން ާހ މަކޮށް ާޙަޤީޤަތް ާނޫން. ާމަޖިލީހެއް ާބޭނުންކުރަންވީ  1650ތިލައިގެްނާވ ހަކަދަްއކަން

ާދައްކ ާ ާައޅުަގނުޑ ާޮއެވގެން ާޒ ތީކަމެއް ާބޭފުޅަކ އި ާެއއްެވސް ާތިބޭފުޅުްނނ އި ާވ ނީ. ކަންތައްތައް

ާަރއީސް،ާ ާކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫުލވެސް ާއަޅުަގނޑު ާހީނުކުރ ނެކަމަށް ާނޫން.ާއެގޮތަށް ވ ހަކަެއއް

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢ އިލ ތަކަކަށްާސީދ ކޮށްާާގެާމެްނބަރުާމަތިެވރިާދ އިރާ  ާގިނަ ާދިރިއުޭޅާއެންމެ ާރަީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާޢިްއޒަތްތެރި  1655ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަުޅަގނޑުމެންާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާވ ަހކަ ާއެންަޑސްޓްރީއެްއގެ ާގުޅުންހުރި ާސީދ  ާއެކަމަކު ާއަދި ާލިބޭ ާއ މްދަނީ

މަްސވެރިކަން.ާކަންާމިހެންާހުރުމ އިއެކުާައޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާފަަށމުންާމިާދައްކ ކަމަށްާވ ނަމަާެއއީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާެމންބަރަށްާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާެކލ  ާގެންނެވި ާސަމ ލުކަމަށް ާމިމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަ މުހިންމު

ާއަދިާވަގުތީާޮކމިޓީއެްއާ ޝުކުރުާއަދ ކުރުމ ެއކީަގއިާމިާމައްސަލަާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީއަކަށްާގެންގޮސް

 1660ގަިއގެންާނަމަވެސްާއެާކޮިމޓީއަކަށްާގެންގޮސްާސަރުކ ުރެގާކަމ އިބެހޭާދ އިރ ތަކ އިާއިްނޑަސްޓްރީާނަ

އ އިާއަދިާމަސްވެރިންގެާއިްސާފަރ ތްތަކ އިާމަޝްވަރ ކޮްށެގންާވަކިާމުއްދަތެްއގެާތެޭރގަިއާދިރ ސ ާ

ާގޮތްތަާ ާސަރުކ ރަށް ާބަހުޘްކޮށް ާގެނެސް ާމަޖިލީހަށް ާތަްއޔ ރުކޮްށގެން ާހުށަަހޅ ގޮތަްށާރިޕޯޓެއް ކެއް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަށްވ ނަމަ ާމިހ ރު ާހުށަހެޅުމެއް ާއެފަދަ ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ގެންދިއުމަށް

ާޮކމިޓީއަކުންާ ާއ ދެ، ާހުށަހަޅަން. ާއަުޅަގނޑު ާވ ނަމަ ާނެތްކަމަށް ާތ އީދުކުރަން. އެހުށަހެޅުމަށް

ާޤަބޫ ާައޅުަގނުޑވެސް ާފަރ ތްތަކ ިއާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ނޑުމެންެގާމިކަމުެގާކަމ އިބެހޭ ާއަުޅގަ  1665ލުކުރަން

ާކޮމިީޓއެްއގަިއާ ާނޫން. ާނިމުމެއް ާމިަކން ާކޯޅުންތަަކކަށްފަހު ާސިޔ ސީ ާވ ންޖެހޭނީ އަމ ޒަކަްށ

ާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކ އިާއިންަޑްސޓްރީގެާ ބަހުޘްކޮށްގެންާސަރުކ ރުގެާކަމ އިބެހޭާފަރ ތްތަކ އިވެސްާއަދި

ާ ާރިޕޯޓެއް ާވ ހަކަދަްއކަިއގެްނ ާހޯދައިދެވޭޯތާފަރ ތްތަކ އި ާގޮތެއް ާމަސްވެރިންނަށް ތައްޔ ރުކޮްށގެން

ާހީކުރަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހުށަހެޅުން ާުކރުން. ާމަސައްކަތްތަކެްއ މިތަނުން

ާއ ދެ،ާ ާކުރ ނެކަަމށް. ާތ އީދު ާވެއްޖެނަމަ ާހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ާކަމުދ  ާމިީއ ާފަރ ތަކުން  1670ކޮންމެވެސް

ާވ ހަ ާޙަޤީޤަތުގެ ނޑުމެްނާއުންމީދ އި ާއަެަުޅގަ ާދައްކަންޖެހެނީ، ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

އުންމީދުތަކެްއގަިއާތިބިާދުވަްސތަކަކަށްާފަހުަގއިާއަދިާއުންމީދުތަކެއްަގއިާތިިބާދުވަްސވަެރްއގަިއާެއާ

ާޙަޤީޤަތުގެާ ާއުންމީދ އި ާއެހެންވީމ ، ާގޮތުްނ. ާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ާދިމ ވޭތޯ ާއުންމީދ އި ޙަޤީޤަތ އި

.ާއ ެދ،ާއުންމީދަކީ،ާރައްޔިތުންާދެކެމުންާއަިއާއުންމީދަކީާމަސްވެރިންގެާދިރިއުޅުްނާވ ހަކަާދެއްކޭނެ

ާމަސްެވރިކަންާ ާދިއުން.ާއަދި ާރަނގަޅުވަމުން ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާދިއުން.ާމަސްެވރިކަމަށް  1675ރަނގަޅުވަމުން
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ާތަނަަވސްވު ާމަގުތައް ާލިބޭނެ ާލޯނު ާމަސްވެެެރިންނަށް ާދިއުން. ާފަހިވަމުްނ ާމަގުތައް ން،ާކުރެވޭނެ

ާފަހިވުން.ާއަދިާ ާކަންކަން ާފުރުމަށްޓަކައި ާވުން،ާމަހަށް ާލިބޭނެގޮތްތައް ާތެޔޮ ާައގެްއަގއި އެކަީށގެންވ 

ާއ ދެ،ާ ާވުން. ާގޮތްަތއް ާލިބޭނެ ާއަެގއް ާއެކަީށގެްނވ  ާމަހ އި ާބ ނ  ާއަެގްއ، ާއެކަށޭނަ ާމަހަެަށް ބ ނ 

ކުރުމ އިާސަެަުރކ ުރންާއެކިާމަސްވެރިކަމުގެާސިނ ޢަތުާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާސަރުކ ރުާިއންވެސްޓް

ާމަހަށްާ ާބ ނ  ާދޯނިފަހަރުން ާއ ދެ، ާއުންމީދު. ާމިހުރީ ާކުރިއަށްދިއުން. ާއަުޅއްަވއިީދގެން  1680ފިޔަވަޅުަތއް

ާލުއިާ ާދެއްޭކނެ ާލޯނުތަްއ ާހުރި ާަނގ ފައި ާއަދި ާއުންމީދު. ާމިހުރީ ާލިބުން. ާއެްއެޗއް އެކަީށގެންވ 

ާދޯނިފަ ާއ  ާމިކަމަށްޓަކައި ާހަމަޖެހުމ އި ާދޯިނފަހަރަށ އިާގޮތްތަެކއް ާހުރި ާބަނދެފައި ާބަނުމަށ އި ހަރު

ާހަމަޖެހުން.ާމިއީާ ާގޮތްތައް ާލިބޭނެ ާޯލނު ާބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއިންޖީނު ާދޯނިފަހަރުގެ ާނިމެމުންދ  އަދި

ާޙަޤީަޤތުގަިއާ ާގުިޅގެން ާއުންމީދ އި ާއޮތުމ އެީކަގއި ާމިހެން ާކަންކަން ާއ ދެ، ާއުންމީދު. މަސްވެރިންގެ

ނޑުމެންގެާވ ހަކަދެްއކެނީ.ާއުންމީ ާއަުޅގަ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާޙަީޤޤަތް.ާއ ދެ،ާއެހެްނވީމ ،ާައުޅގަ  1685ދ އި

ާމިީއާ ާރަނގަެަޅުވުން. ާޙަޤީޤަތް ާއުންމީދަށްވުރެ ާއަދި ާހުރުން ާރަނަގޅަށް ާއުންމީދުވެސް އެދުމަކީ

ާރައްޔިުތންނަށްާ ާއޮންނ ނީ ާއަބަދުވެސް ާޙަޤީޤަތް ާފެންނަމުންދ ނެ ާޙަޤީޤަތް ާމިކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް

ާއ ދެ،ާހ  ާއިްނޑަސްޓްީރ ާމި ާމިއަދަކީ ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނުޑމެން ާއ ދެ، މަވެގެން.

ާމަުޑޖެހެމުންާ ާއިޤްތިޞ ދަށްވެސް ާދުނިޭޔެގ ާދުވަްސވަރެއް ާދަށްވެފަިއވ  މަސްވެރިކަންެވސް

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމިހިރީ ާަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަންކަން ާދުވަްސވަެރއް.  1690އައިސްަފއިވ 

ާޑޮލަރެއްާ ާމިލިއަން ާއެަތއް ާރަެށއްަގއި ާބޮޑުސިންގ  ާއ ދެ، ާޙަޤީޤަތްތައް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާެއއްވެްސާ ާބަންދުކޮށްގެން ާއެތަން ާޖެއްސުަމށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއިްނވެސްޓްކޮްށފައި ޚަރަދުކޮށްގެން

ާއަދިާ ާނަމަވެސް ާފުނައްޑޫަގއި ާކަމެއްކުރ އިރުަގއި. ާއުޞޫލުން ާވިޔަފ ރި ާހުންނ ނެތޯ އެހެންާާމީހަކު

ާހުންނ ނެތޯ.ާ ާބަންދުކޮށްގެން ާތަނެއް ާޮބޑުސިންގ  ާނަމަވެސް ާހއ.ަގއި ާއަދި ާނަމަވެސް ރަށެއްަގއި

ާހުރީާ ާބަންދުކޮށްފައި ާމިހ ރުވެސް ާނުވަތަ ާއުޅުނީ ާބަންދުކޮށްގެން ާމިދޭތެރެިއން ާފެލިވަރު  1695ނޫނިއްޔ 

ާޓަރނެއް ާޑައުން ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާމަސްވެރިކަންފަދަ ާމިއީ ާދަށްވުމެްއާާޖެއެެްސުމަށްތޯ. ނުވަތަ

ާމަސްބޭނިާ ާރަނގަޅަށް ާމަސްެވރިންނަށްވެސް ާބޭނުންވަނީ. ާސަޕޯޓް ާސަރުކ ރު އަތުެވއްޖެއްޔ 

ާސަޕޯޓްާ ާސަރުކ ރު ާދ ނަމަ ާއަުގާލިބެމުން ާރަނގަޅު ާމަހަށް ާބޭނޭ ާރަނގަޅު،ާމަހަށް މަސްވެރިކަމަށް

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއުެޅވޭނެ. ާއަމިއްލައަށް ާއެމީހުންނަށް ާމިދަންނަވަނީާނުލިބުނަސް މެން

ާބޭންކުތަކުންާ ާއަދި ާމަޑުޖެހިފައި ާއިޤްިތޞ ދު ާދުނިޔޭގެ ާދަށްވެފައި ާމަސްވެރިކަްނ ނޑިވަަޅކީ  1700މިދަ

ާަސރުކ ރުެގާ ާބޭނުންވެއޭ ާއެބަ ާމަސްވެރިން ނޑިވަުޅަގއި ާމިދަ ާޮއތްއިރު ާދަތިވެފައި ާލިބުން ފައިސ 

ާނޫން. ާވ ހަަކއެއް ާއެހީތެރިަކން.ާމިއީާސިޔ ސީ މިއީާމަސްވެރިންނަށްާއަޅ ލުްނާާސަޕޯޓްާސަރުކ ރުގެ
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ބޭނުންވެފައިާއޮތީމ ،ާމީގެާުކރިންވެސްާއެހެންާސަރުކ ރެއްާއޮތްއިުރވެސްާމިތ ާދެކެވުނުާވ ހަކަެއްއާ

ާއެްއޗެްއާ ާއެކަށީގެންވ  ާމަހަށް ާބ ނ  ާއެމީހުން ާމަސްވެރިންނަށް ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެންވީމ ، މިއީ.

ާއެކަީށގެންވ  ާމަްސވެރިންނަށް ާއިތުރަށް ާސަްބސިީޑޭއާާލިބުމުގެ ާއަދި ާލިބޭނެގޮތ ިއ ާތެޔޮ  1705އަެގްއގައި

ނަޑށްާހީވަނީާމީގައިާކިޔަންޖެހޭނީާތެލުގެާ ނުކިޔ ާކަމަށްވަންޏ ާސަބްސިީޑއޭާނުކިޔ ާއެކަމަުކ،ާއަުޅގަ

ާސަބްިސޑީެއއް.ާ ާއޮތްވަުރގެ ާދެވެން ާވަރަކަްށ ާކޮންމެވެސް ާސަްބސިޑީެއއް ާތެލުގެ ސަބްސިޑީއޭހެން.

ާ ާޤަބޫުލކުރަން ާކުރިމަިތވެފައި.ާއަޅުަގނުޑވެސް ާމައްސަލަތަެކއް ާމިވަީނ ސަރުކ ރަށްެވސް

ާއަލީަގއިާ ާމިކަންކަުމެގ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާދަތިތަކެްއވެސް ާމ ލީ ސަރުކ ރުެގވެސް

ާނުުބނެވޭނެ.ާ ާކުރ ށެކޭ ާމިވެނިކަމެއް ާކުއްލިއަކަށް ާހަމަ ާވިސްނަްނޖެހޭނެ.  1710އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ާޙ  ާމ ލީ ާސަުރކ ރުގެ ާމިަވގުތު ާއެީހތެރިކަމެއްާއެހެންވީމ ، ާހުރި ާދެވެން ާބަލ ފައި ާހުރިގޮތަށް ލަތު

ާޤަބޫލުކުަރއްަވންޖެހޭނެާ ާދެްއވ ށޭ. ާމަސައްަކތްކޮށް ާފަހިކޮށްދިނުމަށް ާަމގުަތއް ާލިބޭނެ ާލޯނު ދެއްވ ށޭ.

ާ ާކަްނަކން ާމިބ ވަތުގެ ާއައީމަ ާމަޑުޖެހެމުން ާއިޤްތިޞ ދު ދޫކޮށްުލމަށްވުރެ،ާާއިންޑަސްޓްރީެއއްއ ދެ،

ާފެށީ ާކޮށްގެްނާދަށަށްދ ން ާމަސަްއކަތްތަކެއް ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއިންޑަްސޓްރީ ާދޫކޮށްލުމަށްވުރެ މ ،

ާއުާ ާއ ދެ، ާިމގޮވ ލަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ނީ. ާރަނގަުޅވ ގޮްތެވސް  1715ންމީދ އިާއިޤްތިޞ ދު

ާދުރުާ ާވ ހަކަ ާއަދިާޙަޤީޤަތުގެ ާއިލްތިމ ސްކުރަީނ، ާަސރުކ ރަށްވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބ އްވ ަފއިވެސް ގައި

ާސަރުކ ރުާޙިއްސ ާއޮންނަާބޭންކުތައްާއަދިާއެހެންާބޭންކުތަުކންވެސް...

ާ

ާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަވގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1720 

ާކުރިއަްށާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކަންތައްަތއް ާދެއްވުމުގެ ާލޯނު ާއެހީތެރިކަންދީ، ާއޮިޑވެރިްނނަށް ާމަސްވެރިންނަށ އި

ާގެންަދވ ށޭ.ާަސއިންާުމޙަްނމަދުާޙު ާކުރިއަށް ާއެހީތެރިކަން ާއެހެނިހެން ާސަްބސިޑީއ އި ާސަރުކ ރުން ނޑުާާގެންދަވ ށޭ. ާައޅުގަ

ާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށްާކޮންމެވެސްާބޭފުޅަކުާތ ޢީދުކޮށްާދެއްވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުޝުކުރިާފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލު  1725ާމަޢުސޫމްާާهللاއްޔ 

ާއަދިާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާކަންބޮުޑވ  ާވަރަށް ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާމައްސަަލއަކީ މިހުށަހެޅުއްވި

ާލޭނ ރުކަމަށްވ ާމަސްވެރިންނަ ާރ އްޖޭގެ ާުގޅޭގޮތުްނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދަތިތަކ އި ާުކރިމަތިވެފައިހުރި ށް

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ާހަމައަްށ ާއަޅުަގނޑުމެންނ އި ާޝުޢުރޫތަްއ ާމަސްވެރިންގެ އެ

ާކުރީގެާ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާޤަބޫުލކުރަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަްށ ާމައްސަަލއެްއ ކުއްލި
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ާސަރުކ ރުންާ ާމިއަދުގެ ާއަދި ާޚ އްޞަާސަރުކ ރުންވެސް ާދޭތެރޭަގިއ ާމަސްވެރިންނ އި  1730ވެސް

ާިމދެންނެވީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާައޑުައހަން. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާދެްއވ  އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް

ާކުރ ާ ާމަސްވެރިން ާމަސްވެރިންނަށް ާތެރޭަގިއ ާއަހަރުތަުކގެ ާއަްށޑިހައިގެ ާސަރުކ ރުން ކުރީގެ

ާދ އިރ އެްއގައިާ ާުފޅ  ާވަރަށް ާައގު ާފ ހަގަކުރަން.ާާމަސައްކަުތގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިޔަކަން ފ ހަގަކުރަުމން

ވަނަާއަހަރަށްާއަޅަިއގެންާދިޔަފަހުންާމަސްވެރިންގެާމަތިންާހަނދ ންނެތި،9666ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާދިޔަކަންާ ާުކޑަެވގެން ާމިންވަރު ާފ ަހގަކުރ  ާއެކަން ާއަދި ާޚިދުމަތްތަކ އި ާދެމުންއައި  1735މަސްވެރިންނަށް

ާ ާފ ހަަގކުރަން. ާވ ހަކަފުޅުާއަޅުަގނޑު ާދެންމެގައި ާޅަފަތުގަިއ، ާިމ ާމިސަރުކ ރުގެ ހަމައެހެންމެ،

ދެއްކެިވާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާވިދ ުޅެވއްޖެ،ާމަްސެވރިންނަށްާ

ާމިއަދުެގާ ާމަސައްކަތްތަެކްއ ާފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ާއިންޝުއަރެންސް ާހެލްތް އިންޝުއަރެންްސ،

ާފަށ ފަ ާޢަމަލީާސަރުކ ރުން ާމީެގ ާމިމަސައްކަތް، ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާއެހެންކަމުން، ާވ ކަމަށް. އި

ާދެްއަވއިފިނަމަާ ާޙ ޞިލުކޮށް ާމަސްެވރިންނަށް ާނޫންނަމަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާމިކަްނ ާފަށ   1740މަސައްކަތް

ާޚ އްޞަާ ާދޭތެޭރގައި ާމަސްވެރިންނ އި ާސަުރކ ރުންވެްސ ާމިއަދުގެ ާޤަބޫލުކުރ ނަން އަޅުަގނުޑ

ކަެމއްާބަހައްޓަިއެގންާމަސްވެރިންާކުރ ާމަސައްަކތ އިާއަދިާއެާމަސްވެރިންނަށްާދިމ ވާ އަޙައްމިްއޔަތު

ާމިއަދުާ ާއ ދެ، ާކުރ ކަމަށް. ާމަސައްަކތްތަކެއް ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާއެހީތެރިކަްނ ކަންތައްތަުކގަިއ

ާމަސްވެރިންެގާ ާމިދަނީ ާއަޑުިއވިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފެނިގެންމިދަނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއަދިާ ާސަރުކ ުރވެްސ ާކުރީގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާީކްއވެގެންތޯ،  1745ޝަކުވ ަތކެއް.

ާދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައިާ ާިސޔ ސަތު ާގެްނުގޅުއްވ  ާދޭތެރޭ ާމަސްވެރިންނ އި ާސަރުކ ރުްނވެސް މިއަދުގެ

ކަމުެގާސިނ ޢަތްާއެކަންކަންާކުރިއެުރވުމަށްޓަަކިއާއެިކާއަތޮޅުަތކުންާބޮޑެތިާރަްށތައްާނަގ ،ާމަްސވެރި

ާއިތުރުާ ާއެހެން ާއަދި ާދޫކޮށް ާރަށްރަށް ާހިންގުމަށްޓަކަިއ ާމަސައްކަތް ާބޮޑެތި ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި،

ާއަިއއިރުަގއިެވްސާ ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާދީގެން ާކުންފުނިތަކަށް ާމިދެންނެވިކަަހލަ ވަޞީލަތްތައް

ާހިމިދެ ާމަސްވެރިން ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްތަންނެވި ާތިމަރަފުށީާތްހަމަޖެހޭފަދަ ާނުދޭ. ާލިބެމުންނެއް  1750ކެއް

ާިނސްބަތްވ ާ ނުޑވެސް ާފ ހަގަކުރިހެން،ާއަުޅގަ ާމުސްޠަފ  ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާތަނެއް.ާ ާއޮތް ާގުޅިފައި ާވަރަށް ާއުންމީދ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފުނައްޫޑއަީކ ާތ.އަތޮޅު އަތޮޅު

ާރަ ާއަތޮުޅގެ ާޚިދުމަތްތަކެްއާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅަގނޑުެމންގެ ާބޭނުންވ  ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވި އްޔިތުން

އެތަނަކުންާލިބިގެންނެއްާނުދޭ.ާހަމައެހެންމެ،ާއުތުރަށްާބަލައިލިާކަމުގައިވީނަަމވެސްާއުތުުރަގއިވެްސާ

ާދ އިރ އެްއގައިާ ާފުޅ  ާވަރަށް ާަމސްވެރިން ާއަދި ާއެަބއޮތް. ާދޫކޮށްފައި ާދެރަށެއް ާބޮޑު ާހަމަ  1755މިކަހަލަ

ާ ާގއ.ަގއިވެްސާމަސްވެރިކަންކުރ  ާއަދި ާއެަބއޮތް. ާލ.އަތޮޅުަގިއވެސް ާހަމައެހެންމެ، ާއެީއ. ަބއެއް
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ާރަނގަޅަްށާ ާމަސް ާމަސްވެރިން ާޝަުކވ ައކީ ާމަސްވެރިންގެ ާައބަދުވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރި.

ާމިކަހަެަލަާ ާމިއީ ާމަސްވެރިކަން، ާނެތޭ. ާގޮެތއް ާގަނެވޭނެ ާމަސް ާވެއްެޖއްޔ  ާދުވަހެއް ބޭނޭ

ާއެމީ ާބަޖެްޓގަިއ،ާޝަކުވ ަތކެއް ާއަހަރުގެ ާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާިމދިޔަ ާފަރ ތުން ވަަނ9662ާާހުން

ާބަެޖޓްގައިާ ާމިއަހަރު ާޑީސަލުން. ާދިްނ ާމަސްވެރިންނަށް ާސަްބިސޑީެއއް ާބަޖެްޓގައި  1760އަހަރުގެ

ާއެނގިަފއެއްނެތް.ާ ނޑަްށާެއކަން ާޤަބޫލެްއާނުކުރެޭވ.ާއަުޅގަ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއޮތްކަމަކަށް އެފަދަކަމެއް

ާމިކަހަލަާއެހެ ާމަސްވެރިންނަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނެގ ާއަދި ާސަރުކ ރުން ާައޅުަގނޑުމެން ންވީމ ،

ާއެބަޖެހޭާ ާގޮތްތަެކއް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާރަނަގޅުގޮެތއްަގއި ާޭއގެންވެްސ ާދޭއިުރަގއި ސަބްސިޓީެއއް

ނގަނީެވްސާއަޅުަގނޑުމެންާރ ވަން.ާނަމަަކށްާކަމެއްާކޮށްދިނީމ ާޭއގެާެއންމެާރަނގަޅަށްތޯާެއކަންާހި

ާކަމެއްާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާހަމަ ާހަމަެއއ ެއކުަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެްނީވމ ، ާއެބަޖެހޭ.  1765ބަލަންވެސް

ާލޯނުާ ާބޮެޑތި ާއައިްސގެންުއޅޭއިުރ، ާކަމެއް ާހީނަރު ާމިހ ބޮޑެތި ާއިޤްިތޞ ދަށް ާރ އްޭޖގެ ދުނިޔެއަށ އި

ާމީހުން ާދުްއވ  ާމަސްވެިރކަމަށް ާބަނދެގެން ާދޯނިފަހަރު ާރ އްޖޭގެާާނަގަިއގެން ާިމއަދު އެބައުޅޭ.

ާފަރ ތްތަކުންާ ާމިދެންނެވި ާސަބަބުން ާދަތީގެ ާމިކުރިމަތިވި ާއިްޤތިޞ ދަށް ާދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞ ދ އި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދަށްކޮށް. ާހުރީ ާޙ ލަތު ާއެމީހުންެގ ާމިންވަރަްށވުރެ ާދެއްކޭ ާލޯނުތައްެވސް ނަގ ފައިހުރި

ާބެންކް ާސަރުކ ރަށްވެްސ، ާގޮވ ލަނީ ާމިއަދު ާމަޝްވަރ ކޮށްގެންާާއަޅުަގނޑު ާމޯލްޑިވްސްއ އި  1770ޮއފް

ާމޯލްިޑވްސްއ ިއާ ާއޮފް ާބޭންކް ާއެ ާވެްއޖެއްޔ  ާލޯނެްއކަމަށް ާނަގ ފައިއޮތް ާމޯލްޑިވްސްއިން ާއޮފް ބެންކް

ާއެތަނ ިއާ ާއޮތްކަމަްށވެއްޖެްއޔ  ާނަގ ފައި ާކޮމްޕެނީން ާލީސިންގ ާނޫންނަމަ މަޝްވަރ ކޮްށގެން

ާނަގ ފަ ާމަސްވެރިން ާމިހ ރު ާކުަޑާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާއަދަދު ާދައްކަންޖެހޭ ާއެ ާމިހ ރު ާލޯނުތައް އިހުރި

ާުލއިފަސޭހަާ ާމިއަްށވުރެ ާަމސްވެރިންނަށް ާއ ދެ، ާރަްއޔިތުންނަށް ާހަމަޖައްަސއިީދ، ކުރެވޭެނގޮތެއް

ާދ އިރ ގެާ ާތިމަރަފުށީ ާތ ޢީދުކުރަން ާވަަރށް ާމިއަދު ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާހޯއްދަަވއިދެްއވ ށޭ.  1775ގޮތްތަެކއް

ނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ނޑުާނެތީމ ،ާައޅުގަ މުޙަންމަދުާމުސްޠަފ ާމިއަދުާދެއްކެވިާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާވަދެވުނީ.ާ ާމިތަނަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަހުން ާނިމުނު ާދަްއކ  ާވ ހަކަތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ދައްކަންހުރި

ާއެވ ހަކަތަކެްއާ ާއިތުަރކަށް ާއަޅުަގނޑު ާމިއަދު ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ނޑުާނިސްބަތްވ ާދައްކަންޖެ ހޭނެކަމަކަށް.ާއެހެންީވމ ،ާޖުމްލަގޮތެއްަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅގަ

ާމިއަދުާ ާިޙއްޞ  ާމިތ ނގައި ާަވރަށްބޮޑަށް ާއިޙްސ ޞްަތއް ާަމސްވެރިންެގ ާއެދ އިރ ގެ ާއަދި  1780އަތޮޅ ިއ

ާކުރެިވއްޖޭ.ާ

ާ

ާާހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަވގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

 1785ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް....ާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާ

ނޑ ލަީނ.ާދެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނުޑާޖަލްސ ާމެދުކަ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ 

ާޖަހ އިރު.7ާާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ1790 

 ]ށ76:66ާާްނ79:66ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

 

ާކުރިއަްށާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަލްސ  ާއަނެއްކ ވެސް ނޑު ާާއަޅުގަ ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުތުޮކަޅށް އ ދެ،ާޖަލްސ 

ާދ އި ާއިހަވަންދޫ ާމިއަުރވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރުާމިގެންދަނީ.ާފުރަތަމަ ާިޢއްޒަތްތެރި ރ ގެ

 1795ާއަށް.هللاޢަބުދުާއަޙްމަދު

ާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާާންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާއިހަވަާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާهللاާޢަުބދުާއަްޙމަދު

ާ

ނޑަށްާޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ  1800އ ދެ،ާޖަލްސ ަގއިާނިޒ މ ގުޅޭާއެްއވެސްާމައްސަަލއެއްާހިނިގކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާއެެދން.އެހެންވީމ ،ާއިަހވަންދޫާދ އިރ ެގާޢި

ާ

ާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާދަށުނ04ާާްއ ދެ، ާމ އްދ ެގ ާވަނަ

ާމައްސަލަައކ ާهللاާޢަްބދުާއަްޙމަދު ާގުޅިާއިާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއަދު ާހިނދުާާބަހުޘްގެން ާކުރެވެމުންދ 

ނޑު.......ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާ  1805ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވ ާަބއެއްާވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާއަުޅގަ

ާ

ާނުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އެްއާއ ދެ،

ާމަޚުލޫފަށް.ާައޙްމަދުތްތެރިާމެންބަރުާމިއަރުވަނީާގަޮލޅުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަ
ާ

 1810ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާހަމަާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާނުކުތ ައީކ ާމިނިޒ މ ބެހޭ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާެމންބަރަކުާހަާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާަމޚުލޫފްާއަްޙމަދު ާއެއް ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޔަޤީން. ާވ ެނކަން ާނުކުތ އަކަށް ާނިޒ މީ ޤީގަތުަގވެސް

ާގަިއގަާ ާމެންބަރެްއގެ ާޖެހީމ ،އަނެއް ާއަޅިެކނިޑއަކުން ާނުުކތ އެއް.ާާިއ ާިނޒ މ ބެހޭ ާސީދ  އެއީ

ާދައްކ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭާއިވ ަހކައަކާ ާމިތަނުގައި ާނުކުރެވިގެން ާހަޖަމް ާއެކަްނ  1815ނިކުމެާާރަށްހެދި

ާސީރިއަސްާ ާވަރަށް ާމިމައްސަލަ ާއެހެންވީމ ، ާނުޖެހޭނެ. ާޖަހ ކަށެއް ނިޑއަކުން ާއަޅިކެ ކޮންމެހެން

ނޑުާފ ހަގަކުރަންާބޭނުން. ާމައްސަލަެއއްާގޮުތގައިާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާިއށީދެވަޑަިއގެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުން ާމެންބަރު ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން.  1820ދެްއވުން

ާބޭފުޅުންާ ާއެހެން ާއަރުވަންދެން ާޖަވ ބު ނޑު ާއަުޅގަ ާނެގީމ  ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ އަޅުަގނޑު

ާައރުވަނީ.ާ ާމިަޖވ ބު ާނިޒ މީާނުކުތ އަށް ާަޤވ އިދަކުާނޯންނ ނެ.ާައޅުަގނޑު ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނެގުން

ނޑުާބަލައިާާކަމަކަށްާބަލަެއއްާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާތީާިނޒ މީާނުކުތ އެއް ނުގަންނަާާނުގަންނަން.ާއަުޅގަ

ކީެއއް.ާިތިވދ ޅުވަނީާާނޫންާތިވިދ ޅުވަނީާސަބަބަކީ،ާމަޖިލީހުގެާނިޒ މ ުގޅޭާމައްސަލަެއްއގެާވ ހަކަެއއް

ާތި ާވ ަހަކ ާކަެމއްެގ ާހިނގި ާބޭރުގަިއ ާތަޅުމުން ާމި ާަމޖިލިސްާާމަޖިލީހުގެ ާދެން  1825ވިދ ުޅވަނީ.

ާމައްސަލަެއއް ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާގޮްތާާއޮތްާމެންބަރެއްގެ ާހުށަހަޅަންީވ ާއެމައްސަަލއެއް ކަމަށްވަންޏ 

ާޤަވ އިދ  ާއޮންނ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާމަެަޖިލީހުގެ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާޤަވ އިދުަގއި ެއއްގޮތަްށާާއިމަޖިލީހުގެ

ާމިހ ރުވެްސާ ާދެން ާކުރ ނަން. ާކަްނތައް ާމިކުރަންވ  ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވީމ  އެމައްސަލަ

ާއަޅުަގނޑާ  ާތި ާހިސ ބަށް ާއި ާއައި ާދީގެންާމައްސަލަ ާހުއްދަތަްއ ާދޭންވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ހިސ ބުން

ާތަޙްޤީޤް ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވި ާވަްނނަން ާގޯތިތެރެއަށް ާަވދެވިގެންާާމަޖިލީހުގެ ާފަރ ތްތަކަށް  1830ކުރ 

ާއެއްބ ރުލުމެއްާއިއެމައްސަަލއިގަާ ާހުރިހ  ާދޭންވީ ާރިޔ ސަތުން ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުގެ ާދީފަ. ާވ ނީ

ާމައްަސލައެއްާމިޖަލްސ ގެ ާގެްނދިއުމަށްާާނިޒ މ ގުޅޭ ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާއެހެްނވީމ ، ާތީކީެއއް. ނޫން

ާގޮ ާމިމައުހުރަސްއެޅުމުގެ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެަމއްސަލަތުން ާގުިޅގެްނާާޟޫޢުގައި އ އި

ާމަށް.ނުނެންގެވުންާއެދެން.ާއިަހވަްނދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވު

ާ1835 

ާެދްއވ ނެކަމަށްާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވަގުުތކޮޅު ާގެއްލުނު ާވ ހަަކއިން ާއަުޅަގނޑުެގ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާދުޢަބްާާއަްޙމަދު ާައޅުަގނުޑގެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަްށ ާވ ހަކަ ނޑުެގ ާއަުޅގަ އުންމީދުކުރަމުން

ާދަންނަވ ުލމަށްފަހުާފަ ާވ ހަކަ ާއެސ.ެްެއމް.އެސްގެ ާހުރި ާފޮނުވ ފައި ާމިއަދު ާބައެއްމީހުން ރ ތުން

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާމިމައްސަަލ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަްށ ާވ ހަކަ އަޅުަގނުޑގެ
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ާރިސޯޓްތަކަ ާދުވަސްވަރު ާހުންނެވި ާމިނިސްޓަރަކަށް ާޓޫރިޒަމް ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވި  1840ށްާފްލޯރއަށް

ްއގެާވ ަހކަާއެކުރިާއިހްތިޖ ޖެާުނވިްއކިގެންާއެގްރިމަންޓްާކޮްށގެންާފަރުމަސްާބ ނ ާބަޔަުކގޮސްާމަސް

ާމި ާވ ހަކަ ާމިންވަުރގެ ާއަޅ ލި ާދެންނެވުމަށް ާދެންނެވި ާއެބޭފުޅ އަށް ާފ ހަގަކޮށްާނޫނީ ާމަޖިލީހުގައި

ާކުެރވިއްޖެ ާއެކަން ާއަޅުަގނޑު ާއެދިފައިވ ތީ ާޤަބޫލުކުރަާދިނުމަށް ނުޑެގާކަމަށް ާއަޅުގަ މުން

ވ ހަކަިއގެންާކުިރއަށްާދ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިއަދުާމަސްވެރިކަމުގެާގުޅޭާމައްސަަލއެްއގަިއާ

ާމިމަޖިލީާާއިހަޤީޤަތ  ާބަހުޘްޚިލ ފަށް ާހުށަހަޅ  ާމައްސަލައެއް ނޑަްށާާހަށް ާއަޅުގަ  1845ކުރަމުންދ ތީ

ާމަަސއްކަާ ާސ ފުކޮށްލަދެވޭތޯ ާހަޤީަގތް ާމިންވަަރކުން ނޑަީކާމަސްވެިރާާތްއެނގިހުރި ާއަުޅގަ ކުރ ނަން.

ާަދންނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަކަށްވ ތީ ާނިސްބަްތވ  ާދ އިރ އަކަށް ާދިރިއުޅޭ ާޢ އިލ ތަެކއް ގިނަ

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާބޮޑޭ. ާމިއަދު ާހައްޤުކަން ާވަރަށް ާަދއްކ ލުން ާމިވ ހަކަ އީސް،ާއަޅުަގނޑު

ާހ  ާނިކަމެތި ާބ ނ މަސްވެރިންނަށް ާމަސްވެރިން ާނުލިބޭާލުޖައްސ ، ާހަމަައގު ާައގު ގޮތަްށާާމަސްކޮޅު

ާމ ީޒެގާތެރޭގައިާބައްޓަން ނުޑާދަންނަވ ލަން.ާާާކުރަމުންދިޔައީ ާއަުޅގަ  1850މަހުގެާަގިއ9662ާާކަުމގައި

ާބަލައިާ ާމިންވަރަށް ާހުރި ާއަގު 7.4ާާލ އިރުަގއި ާލިބެމުނ9ާްނޫނީ ާމަހަށް ާދަށުގެ ދިޔައީާާިކލޯއިން

ާއަ ާިމންވަރުން. ާރުފިޔ ގެ ާދޮޅު ާލިބެމުންކިލޯއަކަްށ ާމަހަށް ާމަތީގެ ާެދކިލޯިއން ާއެ ާާިދ 6ާދިޔައީ

ާފަރ ތްތަކަށްާ ާމަސްގަންނަ ާއަދި ާނޫނީ ާސަރުކ ރުން ާއެހެްނނަމަވެސް، ާމިންވަރެއް. ރުފިޔ ގެ

6ާކިލޯާބައިގެާމަހަށްވެސ7ާާްކިލޯއިންާދަށުގެާނޫނ9ާާީބޮޑުކުރެވެންާހުރިާމިންވަރަށްާބަލ ާމިއަދުާ

ާ ާއަޅ06ާުރުފިޔ  ާެއބަދޭ. ާދެމުން ާމިއަށްުވރެންވެްސާލ ރި ާމިއަގުަތއް ާއަދި ާއުންމީދުކުރަން  1855ަގނޑު

ާގެންގުޅުްއވ ނެާ ާފަރ ތްތަކުން ާގަންނަ ާއެމަސް ާވިސްުނންފުޅެއް ާދެއްވުުމގެ ކަމަށް.ާާބޮޑުކޮށް

ާހަ ާމިސަރުކ ރު ާދެމެދުާއެހެންވީމ ، ާފަރ ތްތަކ ިއ ާމަސްގަންނަ ާފަރ ތްތަކ އި ާމަސްކިރ  ާއަދި ވ ލުވެ

ާނަތީ ާވ ހަކަަތކުގެ ާރަގަޅުދެކެވުނު ާއެންމެ ާއަދި ާމިންަވރެއް ާކޮންމެވެސް ާަކމުގައިާާޖ ެއއްެގގޮތުން

އުފ ކޮްށާއެކަމަށްާކުރެްއވިާމަސަްއކަަތށްޓަކައިާާއިނުވިޔަސްާކުިރއަށްާޖެހިފައިވ ީތާއަޅުަގނޑުާެއކަމ 

ާމަސްވެރިްނެގާ ާނޫނީ ާމަސްގަތުމަށްޓަަކއި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު  1860ސަރުކ ރަށް

ާމަސައްކަ ާމިވަނީ ާމިއަދު ާކުިރއެރުވުމަްށޓަކައި ާލޯނުދިނުމުގ72ާާެތްތައް ާރުފިޔ ގެ މިލިއަން

ާއިުޢލ ން ާސަރުކ ރުން ާކަންތައްތަކެްއާާޕްރޮގްރ މެއް ާއެފަދަ ާއުފ ކުރަން ާައޅުަގނޑު ެައި. ކުރައްވ ފަ

ރެވޭނެާގޮތްތަެކއްާހޯދައިދީާމަސްވެރިްނގެާދިރިއުޅުުމގެާފެންވަރުާމަިތކުާކޮށްާމަސްވެރިންނަށްާރަަގޅު

ާފ ހަަގކޮށްލަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަެއއ ެއކު ާގެންދަވ ތީ. ާގެންުގޅުްއަވމުން ވިސްނުންފުޅެއް

ާދިމަދިމ ލަެަށް. ާއެހެން ާދިަޔީއ ާީމގެކުީރގައި ާފައިސ ކޮޅު ާދޭންހުރި  1865ފިޝަރީޒްާާމަސްވެރިންނަށް

ާހިސ ބުަތއް ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރުވެސް ނެާފެިނވަަޑއިަގންނަވ ާަބއްލަވ ެލއްވީމ ،ާމިނިސްޓްރީން
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ާލުއިލޯނުާ ާފަރ ތްތަކަްށ ާހިްއކ  ާކައްކ  ާމަސް ާއަދި ާކުރިއެުރވުމަށް ާމަްސވެރިކަްނ މަސްވެރިކަމ އި

ާބަޖެޓްގައި ާއޭރު ާފައިސ ަތްއާާދިނުމަށް ާއެ ާކިހިނެއްކަން. ާވެެގންދިޔައީ ާފައިސ  ާއޮތް ނޑައަޅ ަފއި ކަ

ާފ ހަ ނޑު ާައޅުގަ ާކަން.ާހަމައެއ ެއކު ާފަރ ތްތަކެއް ާކޮންކޮެަން ާހއލިބިގެންދިޔައީ .ާގަިއާގަކޮށްލ ނަން

ާސިނ ޢަ ާމަސްވެިރކަމުގެ ާލިބިގެްނދިޔަީއާއޮތް ާދޫކޮށް.ާއެރަށް ާރަށެއް  1870ުތާފުޅ ކުރުމަށްޓަކަިއާހއ.ާން

ާއުންމީދ  ާއުފެދެންޖެހޭ. ާސުވ ލު ާމިއަދު ާއަޅުަގނުޑމެން ާފަރ ތަކަށްތޯ ާވ ހަކަާާއިކޮން ާޙަޤީޤަތުގެ

ާވަޒީފ އ އިާ ާަބއެްއގެ ާބައިވަރު ާއެތައް ާން ާހއ. ާދައްކ އިުރ ާކި، ާމަސް ާބ ނ  ާރަްއޔިތުން ރޭެނާހއ.

ޚިލ ފަށްާޖައުސ ާާއިވ އިދ ވަނިކޮށްާޤަާހުށަހެޅިާފަރ ތްތަކުންާދައްކ ފައިާރަނގަޅުާމަގެއްާއޭުރގެާބިޑު

ާ ާހއ. ާއެހުވަހަކުންފުންޏަ ާދޫކޮށްލ  ާހ ންދޫ ާނިކަމެތި ާމަސްެވރިން ާއުންމީދ ތ ނެގ ާއިާލުޖެއްސީ

ާސަރުކ ރަކުން ާިމއަދުގެ ާތެރޭގައި ނޑުާާޙަޤީޤަތުގެ ާައޅުގަ ާޒިންމ ވެ ާއެކަމ  ާބަޔަކު ާއެކަންުކރި  1875ާނޫން.

ޚިލ ފަށްާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްާނޫނީާދީފައިވ ާއެވ ާރަށްާާއިވ އިދާ މިއަދުގެާސަރުކ ރަށްާގޮވ ލަންާޤަ

ާރަނގަުޅާ ާެއކަމުން ާމަސްވެރިންނަށް ާެގ ާހއ. ާނޫނީ ާއެކަމުން ާަރއްޔިތުންނަްށ ާހއ. ވަކިކޮްށ

ާެވގެންދ ނެ ާދަންނަވ ލަންާާމަގުފަހިާގޮތަަކށްާގޮތްތަެކއް ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު ކޮށްދިނުމަށް.

ާބިޑ  ާފަރ ތުން ާރަށްާާއިބިޑްކުރި ާސަރުކ ރުްނ ާއޭުރގެ ާކޮްށފައިވ ތީ ާކަންތައްތަކެއް ޚިލ ފަށް

ާއިޢުލ ން ާެއގްރިމަންޓ ާވަކިކުެރްއވިކަމަށް ާއިޢުލ ންާއިުކރައްވ  ާބޮޑުާާޚިލ ފުިވކަމަށް  1880ކުެރއްވުމަށްަފހު

ާބަދަލެ ާނެންގެވީސިންގ  ާސަުރކ ރަށް ާއަނބުރ  ާއެރަށް ާދިނުމަށްފަހު ާނޫނީާާއް ާހަދ  ކަމަށް

ވުރެންާމ ބޮުޑާބަދަލެއްާާސަރުކ ރުގެާބޭނުންފުޅަކަށްާަނންގަވ ކަމަށްާހައްދަވ ފައިާއެަކށީގެންވ ާވަރަށް

ާމަްސކިރުންާ ާއެސަރަޙައްދުގެ ާނޫނީ ާއެރަށް ާފަހުން ާއަނެއްކ  ާއެއަްށފަހު ާހަމަ ާދެއްވ ަފއި. ވަނީ

ާކުށްެވރިވެްސާއެފަ ާއެކަންތައްަތއް ނޑު ާައޅުގަ ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލެވިކަންވެްސ ރ ތަށް

ާފުޅ ކޮށްާ ާސިނ ޢަުތ ާމަސްވެރިކަމުގެ ާމިއަދު ާއެއީ ާބަދަލު ާއެދިން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1885ކުރަން.

ާފިލުވުމަާ ާޙ ލު ާދަތި ާީމހުންނަށް ާއުޅުނު ާނުދެއްކިގެން ާލޯނު ާބަނދެގެން ށްޓަކައިާއޮޑިދޯނިފަހަރު

ާޖެހިގެނެ ާޙ ލު ާމި ާމިއަދު ާފައިސ ައކަށްވީނަމަ ާބޭނުންކުރި ާފޯުރކޮްށދޭން ާއަތެއް ާއްާއެހީތެރިކަމުގެ

ާއަީއާ ާނިމުމަކަށް ާދިޔަދުަވސް ާކަނދުފަތިތަްއާއަޅަމުން ާނަގަިއގެން ާލ ރި ނުދ ނެ.ާއޮޑިވެރިްނާއަތުން

26ާާ ާމަްސވެރިންނަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަުކގައި. ާއަހަރު ާދިނުމެއްާގެ ާހޯދ  ކުރިއެރުން

ާމަސްވެރިންނަށްާ ާމިދަނީ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޖައްސ ލުމޭ. ާއިނދަ ާމަސްވެރިން ާމިއީ  1890ނޫނޭ.

ާމަްސވެރި ާކޮށްދީ ާއިންޝުއަާކަންތައްތަެކއް ާހެލްތް ާމަގުތަްއާންނަށް ާަބިއވެރިެވވޭނެ ރެންސްގައި

ާފަރ ްތތަކ  ާމަސްކިރުވ  ާމަްސވެރިންނަެަށް ާއިތަނަވަސްކޮށްދީ ާބ އްވ ާެއކު ަބއްދަލުވުންތަެކްއ

ާެއބޭފުޅުންާ ާނޫނީ ާވަނީ ާދެއްވ ަފއި ާޔަޤީންަކން ާއެބޭފުޅުން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދަްއކައިފީމު. ވ ހަކަތަެކއް
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ާއެންމެ ާދެވެންހުރި ާމިހ ރު ާެއވިްސނުންފުޅުާާބޭނުންފުޅުވަނީ ާދެއްވަން. ާމަހަށް ާައގެްއ ބޮޑު

ާދަން ާވ ހަަކވެސް ާއުފ ކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުރީތީ ާއުންމީދުއެބޭފުޅުންގެ ާއަުޅަގނޑު  1895ކުރަީނާާނަވ ލަން.

ާއިރ ދަާ ާއެކަންަތއްތައްވެްސ ާއަވަހަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާާވަރަށް ާހަމަޖެހިގެންދ ނެކަމަށް. ކުެުރެްއިވއްޔ 

ާއޮޅުންއަުރވ ާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެަކންތައްތައް ާކުރަމުންދ އިރު ާކަންަތއްތަކެއް ާސަރުކ ރުން ރައީސް،

ާއުފަ ާނަފްރަތު ާހިތުަގއި ާެއީއާރައްޔިތުންެގ ާއިށީނުަމކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮންމެކަމެްއގަިއ އްދ ފަިއ

ާޒިންމ ދ ރުކޮށްާ ާއެއަށްވުރެން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއްނޫން. ކުރަންޖެހޭ

ާވިްސނުމުންާ ާސިޔ ސީ ާއެެެހެން ާނޫނީ ާވިސްނުމަކީ ާޕ ޓީ ާގޮވ ލަން. ާައޅުަގނުޑ  1900މަސައްކަތްކުރުމަށް

ނޑުާއިލްތިމ ސްކުަރން.ަޙޤީޤަތްާއޮޅުވ ލުން.ާާގެތަފ ތުވުމަކީާެއއީާކަންކަމު ާނުބެލުމަށްެވސްާއަުޅގަ

 

ާހަމަވެއްޖެ..ޢިއްޒަތްތެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަވގުތު ާމެންބަރު ާމިހ ރުާާރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުިރއްޔ 

ާޙަސަންާލަތީފަށް.ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ1905 

ާޢަބްދުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހިތަދޫ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާމަޢުޟޫޢަީކ ާމިވ  ާމީގައި ާމަޢުޞޫމްާهللا

ާދަންނަަވންޖެހޭ.ާާާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާއަޅުަގނޑަށް ާމައްސަލައެއްކަުމަގއި ާމުހިންމު ާވަރަށް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާުނކުތ ތަކަީކވެސްއެމައްސަލަާ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިވ  ާވިސްނ ާާއިަގއި ާފުންކޮްށ ާވަރަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ާމަސައްކަތްުކރަންޖެހޭާ ާހޯދައިދިނުމަށް ާހައްުލ ާޭއގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާހޯދ  ާގޮތްތަެކއް މިއ ދޭތެރޭގައި

ާކުރިއަ ާވ ހަކަ ާދަންަނވަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނުޑގެ ާކަންތައްތަެކްއާކަމަށްވެސް ާމުހިންމު  1910ްށެގންދަން.ާވަރަށް

ާމައްސަލަ،ާ ާހޯދުމުގެ ާތެޔޮ ާމަްސެވރިންނަށް ާބަލ އިރު ާކަންތައްތަކަށް ާމުހިންމު ާބިލުަގިއވ  އ ދެ،

ާއަބަދުވެްސާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކައަކީ ާހަދައިދިނުމުގެ ާލިބޭނެގޮތް ާތެޔޮ ލުއިފަސޭހަގޮތެްއަގއި

ާމިވޭތުވެދިާ ާމިދައުރުގެ، ާވ ހަކަެއއް. ާއަންނަ ާތެދައްކަމުން ާދައުރުގެ ާމަސްވެޔަ ރިންެގާރޭަގއިެވސް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަްށ ާޕެޓިޝަްނގަިއވެސް ާއެ ާހުށަހެޅިން. ާއަޅުަގނުޑ ާޕެޓިޝަނެއް ާހުށަހެޅި ފަރ ތުން

ާއިލްތިމ ސްކޮށްފައިވޭ.ާ ާއެދި ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުގެ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާއެކަމަށް  1915މަސްވެރިން

ާފުޅ  ާަވރަށް ާއޭގެތެޭރގަިއވެސް ާކަންތައްތަކެއް ާބޭނުންވ  ާއެޭބފުޅުންާާމަސްވެރިންނަށް ދ އިރ އެއްަގއި

ާހުށަހަފ ހަގަކޮ ާކުރައްވ ެނާށް ާޢަމަލު ާސަރުކ ރުން ާކަންތައްަތކަށް ާބަެއއް ާއޭގެތެޭރގައި ޅުއްވ ފަިއވޭ.

ާސަުރކ ރުެގާމީޑިއ ަތކުންނ އިާ ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާއެކަމަށް ާފަހުދުވަހުގައި ާެއ ާވިދ ޅުެވާހަމަ ވ ހަކަެވސް

ާމަސައްކަތްތަކެާ ާފަރ ތުން ާސަރުކ ުރގެ ާކުރެިވެގންދިޔަ.ާއަދި ާފ ހަގަ ާފެއްެޓިވކަމަށްވެސް އް

ާއެކަްނތައްތަްއާ ާހަމައަށް ާަމސްވެރިންނ އި ާނުވަތަ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއަދިވެްސ  1920އެހެންނަމަވެސް،

ފުރިހަމަގޮތުގައިާނުދ ކަންާނުަވތަާމަސްވެރިންނ އިާހަމައަށްާެއކަންތައްތަުކގެާއަސަެރއްާނުފޯރ ކަމުެގާ
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ހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލަާމިހުށަހަޅަންާޖެހުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮުތެގާާނިޝ ނެއްާކަންނޭނގެާމިފަހަރު

ާލުޔެއްާ ާދެވެންހުިރ ާމިވަގުތުްނވެސް ާމަސްވެރިންނަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ މަތީން

ާމަސައްކަްތާ ާމިންވަރަކުން ާކެރިފޯރ  ާސަރުކ ރަްށ ާދެްއވުމަށް ާއެހީތެިރކަމެއް ާއަދި ހޯއްދަވައިެދއްވ 

ާއަ ާުކރަެައްވ ާކޮށްދެއްވުަމކީ ާބަޖެޓް ާއަހަރަށް ާހަމައެހެންމެ،ާއަންނަ ާއިލްތިމ ސްއެކޭ. ާކުރ  ނޑު  1925ުޅގަ

ާފޯރުވައިދިނުމ އިާ ާއެހީތެރިކަން ާމަސްވެރިންނަށް ާހަމަ ާއެަބޖެޓްގަިއވެސް ާހުށަހަޅުއްވ އިރު ބަޖެޓް

ާކަންތަްއތަކަށް ާމިކަހަލަ ާލުއިކޮްށދެއްވުމަށް ާއަދި ާދެވޭނެގޮތްތައް ާއެހީތެރިކަން ާއެފަރ ތްތަކަށް

ާެއދުމެއް.ާ ާއެޭދ ނުޑ ާއަުޅގަ ާައއުމަކީ ާަބއްޓަންެވގެްނ ާބަޖެޓްވެސް ާގޮތަަކށް ާދެޭވކަހަލަ ސަމ ލުކަމެއް

ާއިތުރަށްާ ާސަމ ލުކަމުގެ ާދޭންޖެހޭ ާދޭތެރޭަގއި ާމަސްވެރިންނ އި ާައޅުަގނޑުމެްނ ޙަޤީޤަތުގައި

ާފަރ ތުން ާމަސްވެރިންގެ ާއަޑުތަކުްނ، ާމަސްވެރިންގެ ނޑުމެންަނށް ާއަޅުގަ  1930ދެކެވޭާާދޭންޖެހޭކަން

ާބުރަާ ާވަަރށް ާދުވަހު ާގިނަ ާވަރަށް ާމަސްވެރިްނ ާދޭހަވެގެންދޭ. ާރަނަގަޅށް ާވަރަށް ވ ހަކަތަކުން

ާކުރ ާ ާމަސްވެިރކަމަށްޓަކަިއ ާއަދި ާއުޅަނދުފަހަރ އި ާހޯދ  ާމަްސވެރިަކމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮްށގެން

ާ ާގޮތުަގއި، ާފައިދ ހުރި ާރަްއޔިތުންނަށް ާހެޮޔގޮުތގަިއ، ާޭއގެ ާފައިދ ހުރިާމަސައްކަތްތައް ޖަމ ޢަތަށް

ާހުރިހާ  ާޖަމ ޢަތްތަކ އި ާއަދި ާމިސަރުކ ރ އި ާހޯދައިދެްއވުމަކީ ާގޮްތތައް ާބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުަގއި

ާއެގޮތަްށާ ާއެހެންވީމ ، ާަކމުގަިއވ ންޖެހޭ. ާމަސައްކަެތއް ާކުރެވޭ ާލިބިގެން ާއެއްބ ރުލުން  1935ފަރ ތްތަކެއް

ނޑުެވސް ާބޮޑަށްާާއެމަސައްކަްތާބައްޓަްނވެގެްނާއައުމަީކާއަުޅގަ ާވަަރށް ާއެދުމަކަށްވ ީތާެއވ ހަކަ އެދޭ

ާވެެދއްވުމަްށާ ާއެހީފުެޅއް ާއަވަސް ާވެދެްއވެންއޮްތ ާމިކަމުގެ ާސަރުކ ރަށްެވސް އިލްތިމ ސްކޮށް

ާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަްއސަލ މުޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިްއޔ  ާމަސްވެރިކަްނާ`. ާމައިނ ރުކަމުަގިއވ  ާޤައުުމގެ ާރައީްސ.  1940ާރި

ާޕެޓިޝަންާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާމިފުރުޞަތު ާފުރުޞަތަށް، ާމިލިބުނު ާވ ހަކަަދއްކ ލަން ާދަތިތަކ ބެހޭގޮތުްނ ާދިމ ވެފައިވ 

ާަރއީސް ވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ާއަުޅަގނޑު ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި އަުޅަގނޑުމެންާ،

ާމަސްވެރިކަމުންާ ާދަށްކަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިއަދު ާމަސްވެރިކަން ާޙަޤީޤަތަކީ ާކުރަންޖެހޭނެ ޤަބޫލު

ާވަގުުތާ ާައިއ ާދަށްެވގެން ާމަސްވެރިކަން ާމި ާދައްޗަކީ ާއޮތް ާދިމ ވެފަިއ އިންޑަސްޓްީރއަށް

ާނުތަނަވަސްކަން. ާލިބިފައިވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާއިްނވެސްޓްުކރި  1945ހަމަެއއ ެއކު،ާާމަސްވެރިކަމަށް

ާމިހ ރުވެސްާ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަެކއް ާހުރި ާކޮށްދެވެން ާސަރުކ ރުން ާފ ހަަގކުރަން އަޅުަގނުޑވެސް

ާބޮުޑާ ާފަރ ތްތަަކށް ާއެކުންފުނިތަކަްށާތެޔޮާސަޕްަލއިކުރ  ާހައްަދވ  ސަރުކ ރުންާޔުޓިލިީޓާކުންފުނިތައް

ާދެްއވ ފައިވ  ާހަމަޖައްސައި ާކްެރޑިޓް ާއެސް.ޓީ.އޯ ާތެޔޮާާއަދަދަކަށް ާމަސްވެރިންަނށް ފަދައިން
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ސަޕްލައިކުެރވޭނެާކްރެޑިޓަށް،ާމަސްާނުބ ނ ާދުވަސްވަރުާކްރެޑިޓަށްާތެޔޮާލިބޭނެގޮތެއްާހަމަޖައްސަިއާ

ާލުޔެއް.ާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބިގެންދ ނެ ާމަސްވެރިންނަށް ާެއއީ ާއެހެންކަމަށްެވއްޖެްއޔ   1950ދެވިދ ނެ.

ާމަޖިލީހުގަ ާިމޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް، ާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމައްސަލައިަގިއ ާމިހ ރު ިއ

ނޑުެމންނަށްާއަޑުިއވިގެންާހިނަގއްެޖާހެލްތްާއިންޝުއަރެންސެްއގެާވ ހަކަ.ާ ދެކެވެމުންދިޔައިރުާއަުޅގަ

ާއިންޝުއަެރންސަކީާ ާހެލްތް ާއިންުޝއަެރންސެއްތޯ. ާހެލްތް ާޭބނުންވަނީ ާމަްސވެެެރިން ޙަޤީޤަތުގައި

ތްާއިންޝުއަރެންސްގެާބޭނުމަކީާވަކިާބަޔަކުާމުއްސަނދިާއެްއގޮތަކަްށވެސްާއެކަހަލަާކަެމއްނޫން.ާހެލް

ާއިންުޝައރެންސަކީާ ާހެލްތް ާަކނޑައެިޅގެން ާޢިލްމުވެރިން ާރ އްޖޭގެ ާކުރ ކަމެއް.  1955ކުރުމަށްޓަކައި

ާއިންޝުއަރެންސަކަްށާ ާހެލްތް ާކީއްވެެގންތޯ ާބުނަމުންދ އިރު ާނޫންކަމަށް ާއެްއެޗއް ރަނގަޅު

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްެތރި ާދަނީ. ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު...ާ، ާއިންޝުއަރެންސަށް ާހެލްތް ޙަޤީޤަުތގައި

ާމަޑުކޮށްލ .ާ

ާ

ާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިލްތިމ ސްކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނަށް  1960ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާބުނ ނީާރިޔ ސަތުންާހިއްތެވުމަށް.ާއަޅުަގނުޑާތިޔަޭބފުޅުންާތިނަންގަވ ާިނޒ މީާނުުކތ ގައިާއަޅުާ ގަ

ާފިޔަވަުޅާ ާދޭތެރޭަގިއ ާތިޔަބޭފުޅުންނ އި ާަޤވ އިދުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ޖަވ ބުއަުރވ ފައި.

ާމަޖިލީހަށްާ ާނުޖެހޭނަން. ާފަހަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނެރުމަށް ާމަޖިލީހުން ާިތޔަބޭފުޅުން އަޅުްއވ ފައި

ާބޭފު ާފަހަރަކު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށްވަންޏ  ާެނރެމުންާހުރަސްއަޅުްއވ  ާއިްއވ ފައި ާނަން ޅެއްގެ

ާޤަވ އިދަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު  1965ގެންދ ނަން.

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއިލްތިމ ސްކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާހިއްތެވުމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަްށެގންދިއުންާއެދެން.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިއަދުާހެލްތްާއިންޝުއަރެންސްގެާަނމުގައިާފޯމުތަކެއްާފުރެމުންާެއދަނީކީއެްއާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާއަހަުރާނިމިގެންާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާނޫން.ާޭއގެބޭނުމަކީ ާއިންޝުއަރެންސެްއާދިނުމަށްޓަކަެއއް ާހެލްތް  1970ާއެްއގޮތަކަްށވެސް

ާހޯދުންާން:ވ ހަކަެދއްެކވު ާމެންބަރުންތަކެްއ ާއިތުރު ާއެމް.ޑީ.ީޕއަށް ާއަންނައިރަށް ާނޭނގިާ…ބަޖެޓް ާމަސްވެރިންނަށް .

ާއެހެންކަމަްށވުމ  ާޖެްއސުން. ާދަފްަތރުގައި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާރ އްޖޭގެާމަސްވެރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީކގަިއ، އި

ާނު ާފޯމް ާއިންޝުައރެންސް ާހެލްތް ާއެްއވެްސގޮތަކަށް ާޮގވ ލަން ާއެފޯްމާމަސްވެރިންނަށް ފުރުއްވައްޗޭ.

ާއެބޭުފޅުންނަށްާ ާެއއަށްވުރެ ާއެއީ ާކަމެއްނޫނޭ. ާހުއްދަ ާެއބޭފުޅުންނަށް ާދީނީގޮތުންވެސް ފުރުމަކީ

ާ ާފޯރުކޮށްދިނުން. ާއެޭބފުޅުންނަށް ާޢިނ ޔަތްތައް ާއެނޫން ާތެލ އި  1975ހެލްތުާމ ރަނގަޅުވ ެނއޭ
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ާއެާދޭާސީދ ާ ާގޮތުަގއި ާއެމީހުންނަށްާސ9666ާީއިންޝުއަރެންްސގެ ދ ާފޯރުކޮށްދިނުންާެއީއާރުފިޔ 

ާމ ރަނގަޅުކަމެްއކަމަށްާެވގެންދ ނެ.

ާ

ވ އިދ ާޚިލ ފަށްާމިވަގުތުާގަާއ ދެ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު...ާއ ެދ،ާމަޖިލީހުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިށީނދެވަޑައިަގތުމަށް ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާތިއްބެވި  1980ނަސޭޙަތްތެރިވަން.ާކޮޅަށް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާނަސޭޙަތްތެރިވަން. ާއަޅުަގނޑު ާއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ާމެންބަރުން ާތިއްބެވި ކޮޅަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާހިއްތެވުމަށް ާުޙރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް މެންބަރުން

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާވ ހަކަފުުޅާނަސޭޙަތްތެރިވަން. ާމެންބަރު ތްތެރި

ާކުރިއަްށގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ1985 

ާދިވެިހރ އްޖޭގެާާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރު ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަެނއްކ ވެސް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެްނކަމުން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާަބއިވެިރވުާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާްސކީމުގައި ާއިންޝުއަރެންސް ާހެލްތު ާވަރަށްާމަސްވެރިން ާމަްށ

ާމުޅިންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމިދެއްކެނީ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުފުރުއްވައްޭޗ. ާފޯމް ވިސްނުންތެރިކަމ ެއކީަގއިނޫނީ

ާމ ލެާ ާޤ އިމްކުެރްއވުމަށްފަހު ާގުޅުން ާއިޒުރޭލ އެީކ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކަންތައްތަެކއް. އެހެން

ާކަންބޮޑުނުވ  ާެއކަމ  ާވިދ ޅުވީ ާކޫޕަންާވަަޑއިގެން ާގަންނަން ނޑޫކޮޅު ާހަ ާދ ނަމޭ. ނޫޑކޮޅެއް ާހަ  1990ށޭ

ާިވއްކ ލ ނެކަމަށްާ ާބިން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާައެގއްަގއި ާކުޑަ ާމިވިދ ޅުވަީނ. ާކީކޭތޯ ދެނަމޭ.

ނޑުމެންާމަްސވެރިންނަށްވެްސާ އަޅުަގނޑުމެންާއެބޭފުޅުންާހީުކރަނީތޯ.ާނޫން،ާއެހެނެއްނުވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާއިން ާހެލްތު ާބޭނުންވަނީކީ ާތިބިާމިއަދު ާއެމީހުން ާބޭނުންވަނީ ާެއމީހުންނަށް ޝުއަރެންްސއެއްނޫން.

ާހެލްތުާ ާއެމީހުންނަށް ާބޭނުންވަނީ ާމިއަދު ާއެމީހުން ާގޮެތއް. ާބޭރުވ ނެ ާއެމީހުން ާޙ ލުން ނިކަމެތި

ާ ާބަޔަކަށް ާއެހެން ާނަމުަގިއ ާހެލްތ9666ާާުއިންޝުއަރެންްސގެ ާއެމީހުން ާދީފައި  1995ރުފިޔ 

ާއޭގެ ާލޮކްޮކށް ާއިންޝުއަެރންސްއެއްާާއިންޝުއަރެންްސއަށް ާހެލްތު ާނުހިފޭގޮތަށް ބޭނުމެއް

ާ ާބޭނުންވަނީ ާމިއަދު ާއެމީހުން 9666ާާދިނުމެއްނޫން. ާއަތަށް ާއެމީހުން ާދޭން.9666ާާދެންޏ  ރުފިޔ 

ާރުފިޔ ެއްއެގާ ާމިލިޔަން ާއެަތއް ާއެސް.ޓީ.އޯއިން ާއެމީހުން ާތިބިއިރުަގއި ާނުލިބި ާތެޔޮ އެމީހުންނަށް

ާދީފަ ާތެލުން ާފެސިލިޓީ ާބަޔަކުާކްރެޑިޓް ާހައްދ  ާކުންފުނިތަކެއް ާޔުޓިިލޓީ ާރ އްޖޭގެ އި

ާމީހުންާ ާވިްއކަމުންދިަޔ ާތެޔޮ ާއެ ާުކރިން ާތެޭރަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާދިެވހި  2000މުއްސަނދިކުރަމުންދ އިރު

ާއެއީޯތާ ާކަމަކީ. ާކޮށްދެންވީ ާމިސަރުކ ރުން ާއެއީތޯ ާޖެހިެގންދ އިރު ާޙ ލުގައި ނިކަމެތި

.ާެއއީތޯާހެލްތުާއިްނޝުއަރެންސްާކޮށްދެްނވީާގޮތަީކ.ާނޫން،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހޯދަދެްއވިާއެހީއަކީ
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ާމަހަކުާދެލައްކަާރުފިޔ ާލިބޭޮގތަށްާބައެއްާކުންފުނިތައްާހަދ ާއެމީހުންާ އެހެނެއްނޫން.ާބަޔަކުާކޮންމެ

ާނިކަމެތިާ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާައއުލ ކަންބޮޑު ާމ  ާެއއަްށވުރެ ާއެހެންވީމަ، ާއެދަނީ. މުއްސަނދިކުރަމުން

ާނުވެފައިާާމަސްވެރިންނަށް ާމިއަުދ ާެއއީ ާހަމަޖަްއސައިދިނުން. ާގޮެތއް ާލިބޭނެ ާތެޔޮ  2005ކްރެޑިޓަްށ

ާސަރުކ ރުންާ ާެއކަމަކަށްނޫން ާއުޅޭިއރުގައި ާޙ ލުގައިޖެހިގެން ާނިަކމެތި ާމަސްވެރިން އޮތްކަމަކީ.

ާއިންތިޚ ބުގައިާ ާރިޔ ސީ ާމިދިޔަ ާޙަޤީޤަތަީކ ާމިއަދުެވސް ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އަޅ ލަނީ.

ާނިކަމެތިާރައީސުލްޖުމްހޫ ާއަދިވެސް ާރަށްރަށަށް ާބައެއް ާނުދިން ާވޯޓު ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު ރިއްޔ 

ާނޫން.ާ ާޒިންމ ައކީ. ާހުވ ުކރުމަށްފަހުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާެއއީތޯ ާހަދަނީ. ގޮތުަގއި

ާަރއީސެްއ.ާ ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެިހ ާަރއީެސއް. ާަޤއުމުގެ ާދިވެހި ާއެމަނިކުފ ނަކީ  2010ހުވ ކުރުމަށްފަހު

ކަމަށްވެއްިޖއްޔ ާަވކިބަަޔކުާތަފ ތުކުރުމެއްާޮއވެގެންުނވ ނެ.ާވަިކާބަޔަުކާވޯުޓާނުދިނީތީ،ާމިދިޔަާއެހެން

ާއެންމެންާ ާހުރިހ  ާތިބި ާއެތ  ާނުދިނީތީ ާވޯޓު ާބަޔަކަށް ާަވކި ާއިންތިޚ ބުގައި ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާޙަ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާނޫން. ާޙައްޤަކީ. ާއެއީތޯ ާއެދަނީ. ާފުރިހަމައަށްާނިކަމެތިކުރަމުން އްޤު

ނޑުާޮގވ ލަން.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާކޮންމެއަކަސްާމިކަހަލަާ އަދ ކުރުމަށްާދިވެހިާސަރުކ ރަށްާއަޅުގަ

ާވަގުތެއްަގއިާ ާތިބި ާޙ ލުގައި ާނިކަމެތި ާމިހ  ާމަސްވެރިން ާވަގުތެްއގަިއ، ާނިކަމެތި ާމިހ   2015ވަގުެތްއގައި

ާކު ާކޮންމެހެން ާއެހީވުމަކީ ާއެމީހުންނަށް ާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަށްޓަަކއި ރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ާޮގވ ލަން.ާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާކޮށްދިނުމަށް ާަކމެއް ާކޮންމެ ާއޮްތ ކޮށްދެވެން

ާެއންމެންގެާ ާހުރިހ  ާތިބި ާނަގ ފައި ާޯލނު ާމިަވގުތު ާޮގވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް ހަމައެހެންމެ

ާނަ ާއިން ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކް ާއެމީހުންާލޯނު، ާރީޝެޑިއުލްކޮށްެދއްވ  ާލޯނުތައް ާހުރި ގ ފައި

ާެއކަންޮކށްދިނުން.ާ ާފަސޭހަގޮތަކަށް ާއެމީހުންނަށް ާުކޑަކޮށްެދއްވ  ާެއއްޗިހި ާއިންޓްރެސްޓ   2020ދައްކަންޖެހޭ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާعليكمާاسالم`. ނޑުޢިއްޒަތްތެ. ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާދަންނަވ ލަންާާރި ާފުރަތަމަވެސް ާހަމަ

ާމެްނބަރުންގެާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްެބވި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާނަގ ނުލަްއވ ށޭ. ާއަިމއްލައަށް ާމަނިކުފ ނު ާމ ްއދ އިނ94ާާްޙައްޤުތައް  2025ާވަނަ

ާމިބުނަނީާ ާގަިއ ާ)ށ( ާމިމ އްދ ގެ ާދެްއވ ޭށ. ާއެބޭފުޅުންނަށް ާަޙއްޤު ާލިބިފައިވ  އެބޭފުޅުންނަށް

ާއެދިއްޖެނަމަާ ާހުށަހަޅަން ާމެންބަރަކު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާގޮުތގެމަތީން ާގައިވ  ާ)ހ( މިމ އްދ ގެ

ާއެ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާމެދުަކނޑ ލުމަށްފަހު ާވަގުތުން ާހިނގަމުންދ ކަމެއް މެްނބަރަކަށްާއެަވގުތު

ާަރއީްސާމިހެންާ ާރައީސް،ާމިަގވ އިުދގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ ނައަކީ ފުރުޞަތުދިނުން.ާއެހެންވީމަ،ާއޭގެ
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ާމަޢުލޫޢުއ ިއގެންާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާހައްދަވަނީ. ާމިހެން ާމަނިުކފ ނު ާއޮތީމަތޯއޭ  2030އައިސްަފއި

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާމިހުށަހެޅުއްިވާާهللاކުރިއަށްދ ނަން. މަޢުޞޫމް

ާދެންާ ާމައްސަަލއެްއ. ާއޮތް ާކަންބޮުޑވ ންޖެހިފައި ާވަރަށް ާމިހ ރު ާޙަޤީޤަުތަގއި ާމިއީ މައްސަލައަީކ

މިމައްސަލައ އިާބެހޭގޮތުންާހުަށހަޅ ފައިާއޮތްއިރުާީމގައިާބޮޑަްށާމިއޮތީާއުތުރުގެާއަތޮޅުތަކ ބެޭހގޮތުންާ

ންމެވެސްާވަރަަކށްާދެކުނުގެާއަތޮޅުތަުކގެާމަްސވެރިންނ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާހ މަކޮށްފައި.ާއަޅުަގނޑުާކޮ

 2035ރުފިޔ 6ާާވ ހަކަދަްއކ ލިންާއެތަންތ ނެގ،ާމިހ ރުާމިހުށަހަޅުއްވ ފައިާމަްއސަލ ގައިާިމވަނީާކިޯލއަކަށްާ

06ާާ ާއެޮކޅުން ާނަމަވެސް، ާވ ހަކަ. ާލިބޭ 0ާާލ ރި ާމިވަނީ ާލިބޭކަމަށް ާމަހަށް.7.4ާާރުފިޔ  ކިލޯެގ

ާައޅުަގނ ާަމްއސަލައަީކާހަމައެއ ެއކު ާއުޅޭ ާމިޖެހިގެން ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވ ލަން ޑު

ާނުކުެރވިގެްނނެއްނޫންާ ާކަންތައްަތއް ާދީގެްނ ާލ ރިތަކެއް ާމަްސެވރިންނަށް ާުނވަތަ ސަބްސިޑީޒް

ާމަސްވެރިންނަށްާ ާފައިދ  ާފުރިހަމަ ާލިބެންޖެހޭ ާއެކަމުން ާދަށްވެ ާމަްސވެރިކަްނ މިއުޅެނީކީެއއް.

ާމިހެން ނޑުާާލިބިގެންނުދ ތީ. ާައޅުގަ ާމިއީ. ާވ ހަަކެއއްނޫން ާަދއްކ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީ  2040ދަންނަވަން

ާވ ހަކަ.ާ ާދަށްެވގެންދ  ާއެންވެރިކަން ާވިދ ޅުވަނީ، ާމަސްވެރިން ާސ ފުކޮށްލުމުން މަޢުލޫމ ތު

އަތޮޅުތެރޭަގއިާހިނގ ދިޔަާޕްރޮޖެކްޓްތައްާތަރައްޤީވަމުންާއަްނނަާޤައުމެއްވީމަާޕްރޮޖެކްޓްތަކ ާއެްއޗިިހާ

ާގޮްތގޮތުްނާހިނގ  ާއެހެނިހެންވެސް ާއަދިވެސް ާރޮނގުންނ އި ާތިމ ވެީށގެ ާއެކަންތައްަތކަކީ ނެ.ާއެކަމަކު

6ާއަަހރު،9ާާބަލަންޖެހޭ،ާކުރަންޖެހޭާދިރ ސ ތަކެއްކުރުމަށްފަހުާހިންގަންޖެހޭާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްވ އިރުާ

 2045ކަންތައްާކުރުމުގެާަސބަބުންާއަހަރުާއެކަންތަކަށްާހޭދަކޮށްާއެއްވެްސކަހަލަާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭގޮތަކަށްާއެ

ާެއންމެބޮޑުާ ާމިއީ ާނެތުން ާެއންވެރިކަން ާސަބަބުން ާދިއުުމގެ ާހަލ ުކެވގެން ާފަރުތަކ އި ފަޅުތަކ އި

ާކުަޑާ ާޮއތް ނުޑަގއި ާއިްނޑިޔ ކަ ާރ ްއޖޭއަކީ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން މައްސަލައަކީ.

ާބޮޑު ާއިންިޑޔ ަކނުޑ ާސަރަޙައްދެއް. ާުކޑަ ާއަނެއްކ  ާމިަސރަޙައްދުެގާޖަޒީރ ، ާހަމަެއއ ެއކު .

ާޫޔރަޕްގެާ ާމަސްވެރިކަންކުރުމަށްޓަަކއި ާދ އަަޅިއގެން ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަސްވެރިކަން ޤައުމުތަކުން

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާއެއީ ާކުރުވަމުންދ ކަމީ ާއެކަންތައް ާހުއްދަދީގެން ާެއްއޗިހި ާބޯޓުތަކަށ އި  2050ޤައުމުތަކުގެ

ާކަމެއް.ާއެކަމުެގާސަ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާދަށްެވެގންދ ކަންާހަމަ ާމަސްވެިރކަން ާައޅުަގނުޑމެންގެ ބަބުން

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ގޮތުންާމިއަހަރުާތެރޭގަިއވެްސާ އެއީާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާ ާކުރަމުން.9666ާާއިންޑިޔ އިންެވސް ާދަނީ ާމިހ ރު ާކަންތައްތަްއ ާހުއްދަދިނުމުެގ ާބޯޓަށް ަވރަކަށް

ާވ ނެ ާދެން،ާއެހެންކަމުން ާދަށްެވގެންދ ނެ. ާމަސްވެރިކަން ާމިސަރަޙައްުދގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ގޮތަކީ

ާހަމަާ ާމިހ ރު ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާއިންވެސްްޓކުރެްއވި ާކަންތަކަށް ާމަސްވެިރކަމުގެ ާމި ާތެދުފުޅެއް.  2055އެއީ

ނަފާ ާބަނގުރޫޓްވ ހިސ ބަށްާކަންތައްަތއްާޮގސްފައިާއޮތީ.ާބޮޑެތިާޯދނިފަހަރުާބަނދެގެންާއޭގެާަފިއދ 
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ާއަވަހަކަްށާ ާވީހ ވެްސ ާއެބަޖެހޭ ާވިްސނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިަކމުގައި ާއެހެންވީަމ، ނުލިބިގެން.

ާދިރ ސ ެއއްކުުރމަށްފަހުާ ާފެންވަރެްއގެ ާރަނގަޅު ާިޢލްތިމ ސްކުރަން ާސަރުކ ރަށް އަޅުަގނޑު

ާކިހިނެ ާމިއީ ާފަސޭހަވެގެންދ ނެގޮތަށް، ާމަސްވެރިންނަށް ާމިކަންތައްތަްއ ތްވެގެންުއޭޅާއެންވެރިކަމ އި

ާުހވަދުައތޮޅ ިއާ ާމިހ ރުވެސް ާމަސައްކަްތކުރުން. ާހޯދުމަށްޓަކަިއ ާހައްެލއް ާމިއަްށ ާބަލ   2060ކަމެއްތޯ

ާކަންތަްއާ ާވެލިެނގުމުެގ ާނޫނިއްޔ މުން ާކަންތަްއ ާކޮނުުމގެ ާފަޅުތައް ާރަށްރަށުަގިއ އަްއޑުއަތޮުޅަގއި

ާމައްސަލަ ާހަޑިވަމުންދ  ާކިސަުޑވެ ާފަޅުތައް ާޭއގެސަބަބުން ާފަރުތައްާއެބަކުރޭ. ާސަބަބުން އިގެ

ާދަްނނަވ ލ ނީާ ާައޅުަގނޑު ާހަމައެއ ެއކު ާދެން ާމިދަނީ. ާދަށްވެގެން ާއެްނވެރިކަްނ ހަލ ކުވަމުންދ ތީވެ

ލީޓަުރގެާތެޮޔ7666ާާމީގައިާއެަބޮއވޭާމަސްވެިރކަންުކރުމަށްޓަކައިާެއވްރެޖްކޮށްާދުވ ލެއްގެާމަްއޗަށްާ

ާސަރަޙައްދުތަާ ާބައެއް ާއެއީ ާނަމަވެސްާޚަރަދުވަމުންދ ކަމަށް. ާވަމުންދ ގޮތް. ާއެކަންތައް  2065ކުަގއި

ާ ާއެހެނެއްނޫން. ާއޮތީ ާެއކަންތައް ާވ ކަމަްށ566ާާއަްއޑުއަތޮުޅަގއި ާމަްއޗަށް ާދުވ ލެްއގެ ީލޓަރުން

ާއެާ ާބ ނައިގެން ާމަސް ާހަމައަށްގޮްސގެން ާކަނދުފައްޗ  ާއެންކޮޅުން ާލިބޭ ާވިދ ޅުވަނީ.ާެއއީ އެބޭފުޅުން

ާ ާދަނީ ާއެކަންތަކަށް ާމަސްކޮޅު. ާހަމައެއ އެުކ566ާާލިބޭ ާދެން ާވިދ ޅުވަނީ. ާއެޭބފުޅުން ލީޓަރުކަމަށް

ާ ާަދއްކ އިރު ާވ ހަކަ ާކަނދުފަތީގެ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް. ާފެށިގެނ9665ާާްއަދި ާއަހަރުްނ ވަނަ

 2070ަވަނ9665ާާވަނަާއަހަރ އ9662ާާިވަރުާކަނދުފަތިާމ1ާާިނޫނ0ާާީމިއަދ ާހަމައަށްާގ ތްަގނަޑކަށްާ

ާ ާވަނީ ާދޭތެރޭގައި ާގެނެިވފައެއް.ާއަހަރ  ާހައްލެއް ާނެތް ާެއކަމަކަށް ާެއކަމަކު ަކނޑަިއގެންގޮސްަފއި.

ާއެަކންތައްތައްާ ާމިހ ރު ާމިސަރުކ ރުން ާލިބިފައިވ ގޮތުން ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ހަމަގައިމުވެސް

ާަވިކާ ާހައްަދއިެގން، ާތަނަކުން ާވަކި ާިމއެްއޗިހި ާވަލ އި ާބޭނުންވ  ާެއއަށް އެސެސްކުރުމަށްފަހު

ާެގނައުމުގެާާފެންވަރެްއގެ ާރ އްޖެ ާމިހ ރު ާަތއްޔ ުރކޮށްގެން ާެއއްޗިހި ާެއ ެއއްެޗއްކަމަްށވ ތީވެ

ާހަތަރުާ ާދެތިްނ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާލަފ ކުެރޭވގޮުތގައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައްަތއްވަނީ.  2075މަގުމަތީގައި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާިމއަދު ާހަމައެއ އެކު ާެދން ާނިމިގެންދ ނެ. ާެއަކންތައްވެސް ާތެޭރަގއި މަސްދުވަހެއްގެ

ާދައްކައޭާވ  ާއެަބ ާދިރ ސ އެއްަގއި ާކުރި ާބަޔަުކ ާކޮންމެވެސް ާިވދ ޅުވަނީ ާމަސްވެރިޔަކު ހަކަދެްއކި

ާއެިވދ ޅުވަީނާ ާއެބޭފުޅުން ާއެހެން ާމ ރަނގަޅުކަމެއްނޫންކަމަށް. ާމިީއ ާއެޅުންވެސް ކަނދުފަތި

ނޑަިއގެންާިދޔަސްވެްސާޭއގެާއަީޑަގއިާހުންނަާބައިާއެހުންނަގޮތަށްާހަމަާއަ ީޑގަިއާކަނދުފަތިތައްާކަ

ާސަަބބުންވެސްާ ާއެކަުމގެ ާއެހެންވީމަ، ާޮއއެވ ުލކޮްށ ާމަސް ާއެއަށް ާއެހެންވީމަ،  2080ހުންނަކަމަށްވަނީ.

ާމަސްވެރިކަންާދަށްެވގެންދ ކަަމށްާއެބޭފުޅުންާވިދ ުޅވަމުންދަނީ.ާ

 

ާމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަްތތެރި ާވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ާޝުކުިރއްޔ  ާމެންބަރު ާމިާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ބަރު.ާމިހ ރު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށް.
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ާޙަޤީޤަތްާާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއުންމީދ އިާަޙޤީޤަތުގެާތެރެއިންާނ އުންމީދ 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަލީމް ާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާހ މަވަމުންދ ތީ ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށް ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ާއަޅިެކނޑިއަކުންާ ާގަިއގައި ާމެންބަރެއްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރެއްެގ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާަވރަށްާއަވަހަށްާއެބޭފުޅ އަށްާޝިފ އަކަްށާ ޖެހުމުގެާސަބަބުންާމިހ ރުާހޮސްޕިޓަލްގަިއވީތީާއަުޅގަ

ާއ ދެ،ާ ާކުްށވެރިކުަރން. ާމިމައްސަލައިަގއި ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ،ާމުސްޠަފ  ާފަރ ތް ާއެޖެހި ާއަދި  2090އެދެން.

ާސަރުކ ރުންާ ާތެރެއިން ާބުހުތ ންތަނުގެ ާތެރެއިން ާވ ހަކަތަުކގެ ާދޮގު ާތެރެއިން ާޙަޤީޤަތުގެ ނ އުންމީދ 

އިތުރުާބޮޅެްއާމިއަދުާާއަމުނަމުންދ ާބޮޅަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު

ާސިަފކޮށްލ ިއރުގަިއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއބޮޅު ާޭއގެތެރޭަގއި ާފ ހަގަކުރަން. ާައޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލިކަން

ޙަޤީޤަތްާހ މަވެގެންާމިދަނީާބަޖެޓްާލިބިާމަސްވެރިކަންާކުރިެއރުވުމަށްޓަކައިާއެަތއްާޒަމ ނަުކންސުރެާ

ާއޮ ާލިބިފަިއވ  ާއިތުބ ރު ާމަސްވެރިްނގެ ާނޭޅިާރައްޔިތުންެގ ާލިިބ ާބަޖެޓް ާކަނދުފަތިތައް  2095ެއވ ިލ

ާހަމަާ ާތެރެއިން. ާޙަޤީޤަތުގެ ާނ އުންމީދ  ާއެދިޔައީ ާހ މަވެގެން ާޙަޤީޤަތް ާހުރި ނަޑއިގެންިދޔައިމ  ކަ

ާމުސ ރަވެްސާ ާުމވަްއޒަފުންެގ ާަސރުކ ރުގެ ާއޮތީ. ާލިބިފައި ާބަޖެޓް ާކަންތައްަތްއ ާބަިއވަރު އެކަހަލަ

ާސަރުކ ރުގެާ ާނުދެވިދަނީ. ާދުވަށް ާކުރަުމންދަނީ.ާާދުވަހުން ާވަިކވެްސ ާނުެގންގުޅެިވގެން މުވަްއޒަފުން

ާ ާފަރުވ ވެސް ާދެވޭ ާހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ާމަރުފަދަކަމެްއ75:66ާާހަމަ ާދެން ާހުއްޓ ލ ފައި ވ ްނވ ިއރަށް

ާދުނިޔޭގެާ ާެތޔޮެވސް ާހުރީ. ާަބހައްޓ ފައި ާއިޢުލ ންވެްސ ާިކޔ ފަިއ ާނުހުުޅވޭެނއޭ ާނޫނިއްޔ   2100ޖެހިގެން

ާއަގުހެޔޮާ ާދުވަަހކުވެްސާބ ޒ ރުަގއި ާދަރަޖައަށް ާއިންތިހ  ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ެވގެންދިަޔއިރުަގއި

ާއޮންނަާ ާއޮުޅވ ލ ފަިއ ާސަރުކ ރުން ާިމެވސް ާއެދަނީ. ާިވއްކަމުން ާއަެގްއގަިއ ާޮބޑު ނުވިއްކ ފަދަ

ާވަރަްށާ ާހުރީ ާއަިދވެސް ާބ ޒ ރުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާތެޔޮ ާބުނަމުންދަނީ ާގ ުތގަިއ ާމަްސވެރިން އެްއޗެއް.

ާއަގުެހޔޮނުވ ވަރަްށާބޮޑުައގުަގއޭ ާދުވަހަކު ާމިއިން ާެތޮޔ ާބ ޒ ުރގައި ާދުނިޔޭގެ ާޙަޤީަޤތަކީ ާެއކަމަކު، .

ާތެޮޔާ ާއޮުޅވ ަލއިގެްނ ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާސަުރކ ރުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތީ.  2105އަގުހެޮޔވެފަިއ

ާގޮވ ލަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެދަނީ. ާވިްއކަމުން ާއަުގގައި ާބޮޑު ާދަރަޖައަށް އިންތިހ 

ާތެޔޮާމަ ާވިްއކ  ާމިހ ރު ާހޯދަިއދިނުމަށްޓަކައި ާުލއިފަސޭހަެއއް ނޑިަވުޅގައި ާމިދަ ސްވެރިންނަށް

ާނިސްބަތުންާ ާއަުގގެ ާއެހެރަ ާބ ޒ ރުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާއެއީ ާއަގުހެޔޮކުރުމަށް. މިހ ރަށްވުރެ

ާހަމައެއ ެއކުަގއި ާޮގވ ލަން. ާަސރުކ ރަށް ާއަޅުަގނޑު ާައގުހެޔޮކުރުމަށް ާތެޔޮ ،ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިެވސް

ާށ.އަތޮޅުެގާ ާއެބަހުރި. ާކަނދުފަތިތައް ާހުިރ ާެކނޑިފައި ާށ.ައތޮޅުގަިއވެސް ާފ ހަގަކުރަން  2110އަޅުަގނޑު

ާބައެްއާ ާހުރީ، ާކަނދުފަތިތައް ާހުރި ާހިސ ބުގައި ާދަތުރުކޮށްއުޅޭ ާމަސްވެރިންކަންކުުރމަށް ރައްޔިތުން

ާޒަމ ނެއްެވއްޖެ ާއެތައް ާއެހެންވީމ ، ނަޑއިގެްނގޮސްފައި. ާކަ ާހުރީ މިސަރުކ ުރާާކަނދުފަތިތައް
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ާދިރ ސ ުކރުމުގަިއާ ާއަިދއަދަށްދ ންދެންވެސް ާެއއޮތީ. ނޑިފައި ާކެ ާކަނދުފަތި ާބަެއއް އައިންސުރެ

ާކަނދުފަތީގެާ ާމި ާހަމަ ާފަދައިން ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާމިސަރުކ ރުން ާކަންކަންެވސް ާއެހެން އެއުޅެނީ.

ާކަންތައް ާަކނދުފަތީގެ ާއެކަަމކު، ާދިރ ސ ކުރަްއވަނީ. ާއަދިެވސް ާިދރ ސ ކޮށްާކަންތައްެވސް  2115ތަކަކީ

ާައނެއްކ ާ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާމަސަްއކަތެއް. ާއޮތް ާލިބިފައި ާއިތުބ ރު ާމަސްވެރިންގެ ދިވެހި

ދިރ ސ ކުރުމުގެާނަމުަގއިާވ ވެލ ވެލިާރަނަގޅުާފަްއކ ާހޯދުމުގެާނަމުގައިާހަމަާލަސްކޮްށގެންާެއކިއެިކާ

ާދިފ ޢުކުރުމަށްޓަ ާމިބަހަނ ތައް ާދެން، ާދައްކަމުންދަނީ. ާކުރުއްވ ާބަހަނ ތައް ާމިބޭފުޅުން ކައި

ާަރއްޔިތުން ާހ މަވަމުންދަނީކަންތައްތައް ާހަމަ ާމިހ ރު ާހަމަާނަށް ާައރ  ާމ ލަމުން ާކޮންމެދުވަހަކު .

ާަދއްަކމުންދަނީ.ާ ާވ ހަކަތައް ާދޮގު ާއޮޅުވ ުލމުގެ ާކޮންފަރެންސްދީ ާޫނސް ާބަރިބަރިއަށް  2120ފަތިފައްޗަށް

ާބައެާ ާވ ހަކަ ާަތރައްޤީކުރ  ާމަސްވެރިކަން ާމިސަުރކ ރުން،ާއަނެއްޮކޅުން ާވިދ ޅުވ އިރު ާމެންބަރުން އް

ާޢިނ ޔަތްތަކަކ ާ ާހުރިހ  ާލިބުނު ާމަްސވެރިްނނަށް ާވ ަހކަދައްކ އިރުަގއި ާއެހީވ  މަސްވެރިންނަށް

ާކުދިާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޭޖގަިއ ާމުޅި ާދެން، ާހުއްޓ ލ ފައި. ާަސރުކ ރުން ާމިހ ުރވަނީ ލޯނުތައްވެސް

ާދޫކުރ  ާކިޔަިއގެން ާކީކޭ،ާާވިޔަފ ިރވެރިންނަށޭ ާމިއަނބުރ ލީ ާމިތަނުގައިވެސް ާމިއަދުވެސް ލޯނެއް.

ާ ާރ އްޖެތެރޭގ72ާާަމަސްވެރިންނަށްދޭ ާއެކަމަުކ،ާއެހެނެއްނޫން. ާމިުއޅެނީ. ާލޯނެކޭ ާރުފިޔ ގެ  2125މިިލައން

ާބޮޑުވެފަިއ.ާ ާހަދ ނެގޮތް ާހަތަރެސްފަިއާކޮޅަށްޖެހިފައި ާއެތިބީ ާތިބިާނިކަމެތިާމަސްވެރިން ރަށްރަށުގައި

ާއަޅަ ާސަރުކ ރުެގާސަރުކ ރުން ނޑ ލީ. ާކަ ާސަބްސިޑީްޒވެސް ާދެމުންއައި ާކުރިން ެއއްލަނީެއއްޫނން.

ނޑުާ ާހަ ާމީހ އަށް ާފަޤީރު ާސިޔ ސަތަކީ ާސަރުކ ރުގެ ާދިނުމަކީ. ާސަބްސިީޑޒް ާނޫނޭ ސިޔ ސަތެއް

ާެއއޮޅުވ ިލާ ާއަންނަންއުޅުުނއިރުަގއި ާވެރިކަމަްށ ާރައްޔިތުންނަށް ާިކޔ ފަިއ. ާލ ރިދިނުމޭ ކިލޯއަށް

 2130މިހ ރުވެސްާއޮުޅވ ލަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާމިހ ހިސ ބަށްާވެރިކަންާއައިސްާހުންގ ނުާާއޮޅުވ ލުންަތއް

ލިބުނީމ ާސަރުކ ރުގެާބައިތުލްމ ލުާލިބުނީމ ާދެންާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ނުލ ާމިާޙަޤީޤަތަކަށްާހެދޭތޯާ

ާކުރިާ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާެއއް ާހަމަ ާއޮތީ ާދަްއކަން ާގޮސް ާމިހ ރުވެސް ާހިނގ ށޭ. މަތީގައިާބަލަމ 

މިއިންނަވ ާމ ލޭގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރެއް،ާމ ރިޔ ވެސްާވިދ ޅުވިާރ އްޖެތެެރއަށްާވަަޑިއގަންނަވ ފަިއާ

ރަށްރަށުގައި،ާރަްއޔިތުންާއެްއގޮތަކަްށވެސްާތިގޮތަށްާމަސަްއކަތްާނުކުރ ށޭ.ާސަރުކ ރުގައިާއެބަހުއްޓޭާ

ާވ ެވ، ާފަޅުެވ ާރަށްރަށް ާިމވަނީ. ާކިހިނެއްތޯ ާމިއަދު ާފެތުރިގެންދ އިރުވެްސާާލ ރި.  2135ބަލިމަޑުކަން

ާކަލޭެމންނަށްާ ާލ ރިއެއްނެތޭ. ާއެބުނަނީ ާމިއަދު ާނެތިގެން. ާސ ފުކުެރވޭނެގޮެތއް ާއެރަށްރަށް އެއުޅެނީ

އެހީެވވޭކަށްނެތޭ.ާމަސްވެރިންާބ ނ ާމަސްާގަނެވޭކަށްާނެތޭ.ާދުނިޔޭގެާބ ޒ ުރގައިާމަހުގެާައގެއްނެތޭ.ާ

ސްާހުރިހ ާމިނިސްޓަރުންާއަރައިގެންާބަރިބަރިއަށްާފަތިފައްޗަށްާމިއީާޙަޤީޤަތަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންވެ

ާރަްއިޔތުންނަށްާ ާޙަޤީޤަތް ާކުރިމަތިލައްަވއިގެން ާޙަޤީޤަތ  ާޮއުޅވ ނުލަްއވ  ާރައްޔިތުންނަށް ތިބެގެން
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ާއެެހންވީމ ،ާ ާބައްލަވ ށޭ. ާވަަޑއިގެންެނވޭތޯ ާރަނގަޅަށް ާދައްަކވަިއގެން ާދެފުށް  2140ހ މަކުރައްަވއިގެން

ޅުންާހޯއްދަވަިއގެްނާކަމ ބެހޭާމަޢުލޫމ ތުާތަޖުރިބ ާހުރިާބޭފުޅުންގެާއަތުންާޯހއްދަވަިއގެްނާފަންނީާބޭފު

ާއޮޑިޯދނިފަހަރާ  ާރަނގަުޅވ ނެ. ާފެންނަގޮުތގައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުިރއަށްގެންެދވިްއޔ  ރަނގަޅަށް

ާދޭތެރޭގަިއވެސްާސަރުކ ރުންާިމދައްކ ާވ ަހކައަކީާަރއްޔިތުންާމ ޔޫސްވ ކަހަލަާވ ހަކަ.ާ

ާ

 2145ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރަާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާވ ހަކަަދއްކަމުންާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރު ާވ ހަކަެދއްެކވި ާމިމަޖިލީހުގައި  2150ާީއސް،ާދެންމެ

ނޑިްނާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާއަިޅކެ ާމީހެްއަގއިަގއި ާެއއްވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާހަދައިފި. ާދޮގެއް ާބޮޑު ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ 

ާޖަހ ފައެއްނުވ ނެ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ

ާބަލައެއްުނަގންނަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުތ އެއްކަމަކަްށ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު  2155ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ެގާ ާކޮމަންޫޑ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިްނާވަޙީދަށް.

ާ

ާޢިާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިްއޔ  ާރ އްޖެއަށްާ`. ާމިދަނީ ާބަޙުޘްކުރެވެމުން ާމިއަުދ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއްަޒތްތެރި

ާބުރަކޮށްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޙުަސއިންާަވީޙދު ާވަރަްށ ާއެކަމެއްަގއި ާރައްިޔތުން ާގިނަ ާވަރަށް ާރ އްޖޭގެ ާމުހިންމު  2160ވަރަށްވެސް

ާސިނ ޢަތ ބެހޭގޮތުން ާމަސްވެރިަމެގ ާސިނ ަޢތެއްކަމުަގިއވ  ާއެހެންވީމ ،ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ  .

ާބޭނުންވީ.ާ ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާަދންނަވ ލަން ނޑުެގާޚިޔ ލުހުރިގޮެތއް ާައޅުގަ އަޅުަގނުޑވެްސާމިކަމުަގއި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއައިމ . ާމިތަނަށް ާމައްސަލަެއއް ާމިކަހަލަ ާތ ީއދުކުރިން ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު އ ދެ،

ާމަރުޙަލ  ާބަޙުޘްކުރުމުގެ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާގެނެސް ާހަމިމައްސަލަ ާމިދަނީ ާކުރިއެކޭވެސްާގައި މަ

ާކިއުން.ާ އެްއގޮތަށްާ ާެއއްޗެހި ާބަޔަކ އި ާއަނެއް ާެއއްބަޔަުކ ާސަރުކ ރަށް ާއަނެއް ާސަރުކ ރު  2165އެއް

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިއީކީނޫްނކަންނޭނގެާރައްޔިތުންނަށްާމިކަމުންާއެންމެާފައިދ ާވ ނެގޮތަކީ.ާދެންާ

ާއޮ ާރައްޔިތުންނަށް ނޑައެިޅގެްނ ާކަ ާހަމަ ާހަމަާއަނެއްކ  ާައޅުަގނުޑ ާވ ހަކަެދއްކުން. ާބ ވަުތގެ ޅޭ
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ާބަިލާ ާވ ހަަކެއއް، ާދެއްެކވި ާމެންބަރަކު ާކުރިްނ ާކުޑައިުރކޮެޅއް ާހަމަ ާފ ހަގައެަބކޮށްލަން މިސ ލަކަށް

ާހަނދ ންާ ާއަޅުަގނުޑ ާފެތުރޭ. ާޯރނގ ތަކ ިއ ާބަލިަތކ ިއ ާރ އްޭޖގައި ާކުީރގަިއެވސް ާވ ހަކަ. މަޑުކަމުގެ

ާފޯކައިދޫާ ާއަތޮޅު ާ)ށ( ާއެްއވެްސާއެބަހުރި ާރޯނގ އެއްަގއި ާފެތުރުނު ާއަހަރުކުިރން ާދެތިން ާމީގެ  2170ގައި

ާދެންާ ާސަލ މަތްވީ. ާެއކަމުން ާއަމިއްލައަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙ ލުން ާވަރަްށ ާއަޅ ނުލައިގެން މީހަކު

ާމިކަމުންާ ާމަސްވެރިންނަށް ާމިއޮތީ ާއޮތީކީ.ާދަްއކަން ާދައްކަން ާމިހ ރު ާއެވ ހަަކެއއްނޫން ކޮންމެއަކަސް

މެންނަށްާކޮންކަެމއްޯތާކޮށްދެވޭނީ.ާޤަބޫލުކުރަންާދުިނޔޭގެާމޫސުމަށްާެއކިާގޮްތގޮތުްނާއައިާއަޅުަގނޑު

ބަދަލެއްގެާސަބަބުންާމަްސވެިރކަންާވަނީާދަްށވެފައި.ާދެންާައދިާހަމައެއ ެއކުާދުނިޭޔގެާއިްޤތިޞ ދީާ

ާައގުތައްާ ާގަތުމުގެ ާމަސް ާބޭރަްށ ާސަބަބުން ާމަްއސަލައެްއގެ ާބޮުޑ ާއައި  2175ެވސްވަނީާހީނަރުކަމަށް

ާައޅުަގނުޑމެންނަށްާ ާބަލ އިރު ާރަނގަޅުކުރަން ާމިކަން ާޭއގެއިތުރުްނާއަޅުަގނޑުމެން ާއަދި ދަށްވެފައި.

ާއެިކާ ާބަހ ލައި ާޒޯންތަަކކަށް ާއެކި ާރ އްޖެ ާމިއީ. ާކަމެއް ާއޮތް ާކޮށްފައި ާހަމަ ާސަރުކ ރުންވެސް ކުރީ

ސްގަތުން،ާއެާއެކްޯޕޓްކުރަންާކުންފުނިތަކަކަށްާމަސްވެިރކަްނާކުރުން.ާނޫނީާމަސްވެރިްނގެާއަތުންާމަ

ާަގއިމުވެްސާ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދ ނަމަ ާއެކަީށގެންވ ގޮތެްއަގއި ާއެކަންތައްަތއް ޙަވ ލުކުރުން.

ާމަސްވެރިންނަށްާ ާގިނަ ާއަދި ާއަރ ނެ. ާައުގ ާމަހުގެ ާނުވެއްޓި ާައގު ާމަހުގެ ާދުވަސްވަރު ާބޭނޭ  2180މަސް

ާއެހެންނަމަވެ ާގޮތްތަްއވެްސާވީސް. ާކުރެވޭނެ ާހުރީާމިކަން ާރަށްރަށް ާދޫކުރެވިފަިއާހުރި ާިމޮގތުން ސް

ާއެާ ާޤަބޫލުުކރަން ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާނުގެންެދވިފައި. ާކުިރއަށް ާކުރެވި ާމަަސއްކަތް ާހިސ ބަކަށް ވަކި

ނޑަްށާ ނުގެންދެވިފައިާހުރީކީާއެބޭފުުޅންާއެކަމ ާނޫޅުއްވ ތީނޫންާކަންނޭނގެ.ާމިސ ލަކަށްާހަމަާއަޅުގަ

ާފެ ާއެަބ ާދ އިރ އިން ާއޮްތާއަޅުަގނުޑގެ ާކޮްށފައި ާޚަރަދުތައް ާވަރަށް ާކީކިމިްއޔަީކވެސް ާކީކިމިލި. ނޭ

ާބަލަިއާ ާކޮންކަެމއްތޯ ާކޮށްެދވޭނީ ާމިކަމުގައި ާސަރުކ ރަށް ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ  2185ޕްރޮޖެކްޓެއް.

އެބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަދައްަކއިާމިމަސައްކަތްތައްާފެށޭނެގޮެތއް،ާސަރުކ ރުންވެސްާީވވަރަކުންާެއހީތެރިެވާ

ާ ާއެ ާގުިޅގެންާއަދި ާއެމީހުންނ  ާނުކުރެވޭނަމަ ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާއެޕ ޓީތަކަށް ާވ ހަކަދަްއކ  މީހުންނ އި

ާކުންފުނިތަކުންާ ާބޮޑެިތ ާބޭުރގެ ާނަަމވެސް ާއިްނވައިްޓކޮށްގެން ާފަރ ްތތަކަށް ާއެހެން ާއަދި ނަމަވެސް

ާއެއ އެއްކޮ ާހަމަ ާދެން ާހޯދުން. ާގޮތްތަެކއް ާއިްނެވސްޓްކުރެވޭނެ ާރ އްޖޭަގއި ާއަޅުަގނުޑާމިކަމުގައި ށް

ާއެހެންާ ާމިތ  ާމަދުވެފައިވ ކަން ާމަސް ނޑުތަކުްނ ާކަ ާމަސް ާރ އްޖޭގެ ާފ ހަަގކޮށްލަން  2190އަނެއްކ ވެސް

ާވަރަށްގިނަާސަަބބުތަކެއްާހުރިކަމަށްާވަރަށްގިަނާމީހުންާ މެންބަރުންވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާއ ދެ،ާމީގައި

ދެތިންާއަހަރެއްާކުރިންާރ އްޖޭެގާާއެބަާޤަބޫލުކުރޭ.ާމިގޮތުންާމީެގާދުވަސްކޮެޅއްާކުރިންާނޫނީާމީގެ

ނުޑގެާމަސްވެިރ،ާމަސްާަކނޑުގެާޮބޑުބަެއއްާއަިމއްލަާފަރ ތްތަކަށްާދ ާއެޅުމ ިއ،ާލޭނުާއެޅުމަްށާ ކަ

ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ާކުޅުނުކަެމއްކަމަށް ާރޯެލއް ާވަރަށްބޮޑު ާހަމަ ާމިކަމުގައި ާެއއީ ދޫކުރެވިފަިއވުން
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ާމިހ ރަ ާމިހ ރުން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާމިކަމުގައިާއެހެންވީމ ، ާއަިދ ާޮގވ ލަން، ާސަރުކ ރަށް  2195ށްވެސް

ާސަރުކ ރ ިއާ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާބޭފުޅުންނަށްެވސް ާކުންފުނިތަކުގެ ާއަމިއްލަ މަސައްކަތްކުަރއްވ 

ާަމސައްކަްތާ ާފެކްޓްރީތަކުގައި ާހުރި ާހެދިފައި ާމި ާނުވަތަ ާކުންފުނިތައް ާމި ވ ހަކަދަްއކަިއގެން

ާއަވަހަކަ ާވީހ ވެްސ ާހަމަ ާމަސްާކުރެވޭެނގޮތެއް ާރ އްޖޭެގ ާއިތުރަށް ާއަދި ާމަގުފަހިކޮށްދިުނން. ށް

ާދިނުން،ާ ާކުްއޔަކަށް ާކޮންމެވެސް ާނުަވތަ ާިވއްކުން ާކުންފުނިތަކަށް ާބޭރު ާސަރަަޙއްދު ނުޑގެ ކަ

ާމިކަންތައްތަްއާ ާމަސްވެރިންނަށް ާރ އްޭޖެގ ާރައްޔިތުން، ާރ ްއޖޭގެ ާހުއްޓ   2200މިކަންތައްތައް

ާޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުިރްއޔ .ާސަލ މަތްކޮށްދިނުން.ާއ ދެ،ާދެްއވިާފުރު

ާ

ާއަޅުަގނުޑާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާހުސްވަގުތުކޮުޅގެތެޭރގައި ާއަޅުަގނުޑ ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންާައލަށްާއެކުލަވ ލ ަފއިވ ާގަވ އިުދެގާ ރޫޙ އިާޕ ޓީތަކުގެާބޭފުޅުންނަށްާއިލްިތމ ސްކުރިންާއަުޅގަ

 2205އެްއގޮތްވ ގޮުތގެާމަތިންާބަހުްޘާކުަޑކުރުމަށް.ާއެހެްނވީމ ،ާަމޖިލީހުގެާމެޖޯރިޓީާލީޑަރ ިއާައދިާމިހ ރުާ

ާމެންބަރ ިއާ ާއިސް ާއެންމެ ާހުންނެވި ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނެތީމަ ާވަަޑިއގެން ާލީޑަރު މައިނޯރިޓީ

ޘްގެާަވގުތުާކުރުކޮށްލަން.ާއެެހންވީމ ،ާވ ހަކަދެެކވިގެންާއެބޭފުޅުންާެއއްބަސްެވވަަޑިއގެންފަިއވަނީާބަހު

ާަގވ އިދުަގއިާ ާއެކުަލވ ލެވިަފއިއޮްތ ާއަަލށް ާމިގެންދިޔަީއވެސް ާއަުރަވމުން ާފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ާތިއްބެވިާ ާނުކުރައްވ  ާތަމްސީލު ާޕ ޓީއެއް ާވަކި ާދެން ާމެންބަރަކަށް، ާޕ ޓީއެްއެގ ާފަހަރަކު އޮތްގޮތަށް

ާމެންބަ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާެމންބަރަކުާމިނިވަން ާއެއް ާެއގޮތުން ާމިވަގުތު ާދެން  2210ރަކަށް.

ާއެެހންވީމ ،ާ ާމެންބަރެއް. ާނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާއެަބއޮތް އެދިަވޑަިއގެންފައި

ާއެހެންވީމ ..ާ ާކުުރކޮށްލ ނަން. ާވަގުތު ާބަހުޘްގެ ާައޅުަގނޑު ާއަރުވ ފައި ާފުރުޞަތު އެމެންބަރަށް

ާލަކުގެާމެދުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާުފވައްމުާ

ާ

 2215ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާތިާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާފުވަްއމުލަކުާމެދު ާމަނިުކފ ނު ާބައްދަލުކުރަްއވ ފައި ާއިްސވެރިންނ އި ާޕ ޓީތަކުގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނިންމެާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު ާދިވެހިރ އްޖޭެގާނިންމެވި ާމުޅި ާއެހެންނަމަވެސް ާއިޙްތިޖ ޖުކުރަނީކީނޫން. ވުމަށް

ާެއސަރަަޙއްދަކަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެދކެވެމުންދ އިރު، ާވ ހަަކއެއް ާމިފަދަ މަސްވެރިންނ ބެހޭގޮތުން

ާވ ަހކަދައްކ ލުމުގެާ ާއެއިޙްސ ސްަތުކގެ ާހުރީީތވެ ާއިޙްސ ސްތަެކއް ާމަސްވެރިްނެގވެްސ  2220ނިސްބަތްވ 

ާމިމަޖިލީ ާއެުފރުޞަތުާފުރުޞަތު ާޤަބޫލުކުރ ތީ، ާއަޅުަގނުޑ ާލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ހުގައި
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ނޑުާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔަކ ާ ނޑަށްާދެއްުވންާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންެވގެން.ާއަުޅގަ މަނިކުފ ނުާއަޅުގަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާވ ހަކަ ާައޅުަގނުޑގެ ާވަގުުތކޮޅުގެތެޭރގައި ާދެއްވ  ާމަނިކުފ ނު ާނުކުރ ނަން. ާމ ދިގެއް

ާނިންމ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ2225 

ާ

ާަގވ ިއދުގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާތަޢ ރުފުކުރ  ނޑުމެން ާައުޅގަ ާކުރިމަގުަގއި ާދަންނަވ ލަްނާއޮތީ،ާހަމަ ާީތގައި ާއަޅުަގނޑު

ާއެގޮތަށޭާ ާހަމަ ާވ ހަކަަދްއކަވަމުންާކަންތައްތަްއވ ނީ ާއެަވގުުތގަިއ ާަކނަޑެއޅިގެން ާަވގުތު ާޕ ޓީތަކަށް .

ާހުށަހެޅޭާގެންދަވ ގޮ ާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރުންތަކެއް. ނަޑއަޅުްއވ  ާކަ ާޕ ޓީތަުކން ާމިއޮތީ ތަށް

ާއަުޑާ ާދ އިރ ެގ ާނޫނީ ާޚިޔ ލުފ ުޅކުރެްއވުމަށް ާދ އިރ ގެ ާތިގޮތަށް ާހަމަ  2230މައްސަލަތަކުަގިއވެސް

ރުވ ން.ާއިްއވ ލުމުގެާފުރުޞަތުާލިބިެގންނެއްާނުދ ނެ.ާއެކަމަށްާއަުޅަގނޑުމެންާޖެހޭނީާހޭނެންާތައްޔ 

ާއެހެްނނަމަވެސްާ ނޑައެޅިަފއި. ާކަ ާއޮތީ ާހަމަ ާަވގުތު ާބަހުޘްގެ ާައޅުަގނޑު ާދެން އެހެންވިޔަސް

ާިއސްވެރިްނާ ާޕ ޓީތަުކގެ ާބޭނުންފުޅުވ ތީ ާގެންދަވަން ާެއގޮތަށް ާމިރޫޙުގައި ާމިދަންނަވ ލީ އަޅުަގނުޑ

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާެއއްބަްސވެަވޑަިއގެްނފައިވަނީ. ާމަސައްކަުތާއެގޮތަށް ގޮުތގައި

ާއެިދވަަޑިއގެންފަިއާ ާދައްކަން ާވ ހަކަފުޅު ާތެރެއިން ާތިބޭފުޅުންގެ ާއޮީތ ާނިންމ ފައި  2235ކޮމިޓީއިން

ާައޅުަގނޑުެގާ ާެއކަމަކު ާއަރުވަންހެން. ާފުރުޞަތު ާޖެހޭނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއޮިތއްޔ  ލިސްޓްކުރެވިަފއި

ާބަ ާައދި ާހޭނުމުގެގޮތުންވެސް ާަގވ އިދަށް ާއ  ާހަމަ ނޑުމެންާއިލްތިމ ސްއަކީ ާއަުޅގަ ާވަގުތު ހުޘްގެ

ާއިްލތިމ ސްާ ާމި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއުފެއްދުންތެރިކުރުުމގެގޮތުްނވެސް ާމަޖިލިސް ާގެންޮގސް ކުރިއަށް

ާިއސްމ ޢީލްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކ ށިދޫ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ޤަބޫލުކުރެއްވުން.

 2240ާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަނީ.

ާ

ާޢަބްދުާިއރ ގެާމެްނބަރުާދ ާކ ށިދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމައުސޫމްާهللا

ނުޑާާާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށް ާެއއްެޗއް ާމައްސަލައ ގުޭޅގޮތުން ާމަސްވެރިކަމ ބެޭހ ާހުށަހެޅުއްވި

ާޢިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދުނީ. ާވ ހަަކާފުރުޞަތަކަށް ާސަބްިސޑީްޒެގ ާޑީސަްލގެ ާމިމައްސަލަިއގަިއ ާރައީސް، ްއަޒތްތެރި

ާމިފުރުޞަތުގަިއާ ާހިނގ ފައިވ ގޮތް ާކަންތައް ާއެޅުމުގެ ާއިންޖީނު ާދޯނިފަހަރުގައި ާމަސް  2245އޮތުމުން

ާކުރާ  ާމަސްވެިރަކން ާރ އްޖޭަގއި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޭބނުންވޭ. ާއަޅުަގނޑު ދަންނަވ ލަން

ާފަރ  ާވެރި ާމަސައްކަްތާދޯނިފަހަރުގެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހޯއްަދވައިެދއްވުމަށް ާގޮތްތަެކއް ާލުއި ތްތަކަށް

ާދޯނީގަިއާ ާިރޔަލު ާއެއީ ާެވރިކަމުގައި. ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާއަލްމަރްޙޫމް ފަށްޓަވ ފަިއވަނީ
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މަސްވެރިކަންާކުރުމަށްާކުރަމުންާއައިާބުރަާމަސައްކަތްާާލުއިކުރުމުެގގޮތުންާމަސްާދޯނިާފަހަރުގައިާ

 2250ޖީނުާއަޅަންާފެށުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިކަންާތަޖުރިބ ކުރުމުގެާގޮތުންާފުރަތަމަާއިންޖީނުާއިން

ާަމސްވެރިންާ ާއޭރު ާއެއީ ާސިފައިން. ާިދވެިހ ާކުރަމުންދިޔައީ ާމަްސެވރިކަން ާދޯީނގައި ާމަސް އެޅި

ާބު ާމަސްވެރިން ާހަދަމުންާގޮސްފައިވ ތީ.ާއޭރު ާދެކޮޅު ާއެޅުމަށް ާއިންޖީނު ާއަީއާދޯނިފަހަރުގައި ނަމުން

ާދޯނިާ ާއިންޖީުނ ާނުކުރެވޭނެކަމަށ އި ާމަސްވެރިކަން ާއެޅުމުން ާއިްނޖީނު ާފަހަރުގައި ާދޯނި މަސް

ާދުވަސްދުވަުހާ ާވައިމަޑު ާދޯނިފަހަރު ާރިޔަލު ާނަމަވެސް ާކައިރިނުވ ނެކަމަށް. ާމަސް ފަހަރ އި

ާފެ ާދ ތަން ާބ ނައިގެން ާމަސް ާދޯނި ާދެންނެވި ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާތިއްބ   2255ނުމުންާފަލިޖަހަޖަހ 

މަސްވެރިންގެާޚިޔ ލުާބަދަލުވެާއެމީހުންގެާމަސްާދޯނިފަހަރުގަިއާއިންޖީނުާއަޅަންފެށި.ާނަތީޖ އަކަށްީވާ

ާކުރިއެރުމެއްަކށްވުން.ާ ާވަރަށްބޮޑު ާލިބުނު ާމަސްވެރިކަމަށް ާއެޅުމަކީ ާއިންޖީނު ާދޯނިފަހަރުގައި މަސް

ާފުރަ ާސަރުކ ުރން ާނ ޞިރުގެ ާިއބްރ ހީމް ާއަލްމަރުޙޫމް ާއިންޖީނުާއެހެންކަމުން ާދޯނިފަހަރުގައި ތަމަ

ާވަަރށްވެސްާ ާރަނގަޅު. ާވަރަށްވެސް ާނަތީޖ  ާތަޖުރިބ ކުރުމުގެގޮތުން. ާއެކަްނ ާެއއީ ާހިލޭ. އަޅައިެދއްވީ

 2260ފޮނި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމަސްާދޯނިފަހަރުގެާއިންޖީނުާއެޅުމުގެާމަޝްރޫޢުާއޭުރގެާަސރުކ ރުންާ

ވިާގޮތަކަށްާވަަރށްާވިސްނުންތެރިކަމ އެކު.ާިޢްއޒަތްތެރިާގެންދެވީާއޮިޑވެރިންނަށްާވަރަްށާފައިދ ކުރަނި

ާައދަދަކަށްާ ާވަިކ ާސަރުކ ރުން ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާއަލްމަރުޙޫމް ާތަޖުރިބ ކުރުުމގެގޮތުްނ ރައީސް،

ާއަުގާ ާއިންޖީނުެގ ާއަޅުވައިެދއްވީ ާއިންޖީނު ާދެން ާއަޅައިެދއްވުމަށްފަހު ާއިންޖީނު ާހިލޭ ދޯނިފަހަރުގައި

އަދ ކުރ ގޮަތށް.ާއެގޮތުންާފައިސ ާަދއްކަްނޖެހެނީާދެމަހުންާއެއްމަހު.ާއިންޖީނުގެާާމަސްމަހުންާދައްކ 

 2265ހ ސ75ާާްހ ސްާރުފިޔ .ާޖުމްލ7ާާަރުިފޔ .ާއިންީޖނުާއެޅުމަށްާމަސަްއކަތުެގާައަގކ76666ާާީއަަގކީާ

ާއަޅުަވއިދެ ާއިންޖީނު ާއެއްމަހު. ާދެމަހުން ާދަްއކަންޖެހެނީ ާމިފައިސ ވެސް ާދައްކަންޖެހޭނީ. ްއވީާރުފިޔ 

ާއެއްމަހުާ ާދެމަހުން ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުގގައި. ާހަމަ ާއޭގެ ާެނތި ާއިންޓަރެސްެޓއް އެްއވެސް

ާމައްަސލައެއްުނވޭ.ާ ާއޭރަކު ާނުދެއްކުނުކަމުަގއިިވޔަސް ާފައިސ  ާއޮިޑވެރިޔ އަްށ އޮިޑވެރިން

ާމި ާނިމުނުއިރުވެސް ާވެރިކަން ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާއަލްމަރުޙޫމް ާނ ރ . ާއޮތީާއިންޓަރެސްޓެއް ަކން

ާލުއިވ ގޮތަށް.ާ ާޖީބަށް ާއޮިޑވެރިންނަށް ާފަސޭހަގޮތަކަށް ާލުއި ާަވރަށް ާމަސްވެރިންނަށް  2270މިގޮތަށް.

ާަމއުމޫންާ ާއަލްއުސްތ ޛު ާނިމި ާެވރިކަން ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާއަލްމަުރޙޫމް ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާފި ާކުރިން ާބަދަލުެވ ާއުސޫލުތައް ާެފށުމ އެކު ާވެރިކަން ާމިނިސްޓްރީއިންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޝަރީޒް

ާކުރިއަްށާ ާއުސޫލުން ާލޯނު ާަކންތައްތައް ާއެޅުުމގެ ާއިންޖީނު ާދޯނިފަހަރުގެ ާމަސް ާއައި ކުރަމުން

ާމެދުވެރިކޮށްާ ާބޭންކް ާމީހުން ާބޭނުންވ  ާއަޅަން ާއިންޖީނު ާދޯނިފަހަރުގައި ާމަސް ާފެށުނު. ގެންދަން

ާތަކު ާއިތުރު ާޮއޑިވެރިން ާނަތީޖ އަކަްށވީ ާއަޅަންޖެހުނު ާބޮޑުާއިންޖީނު ާއުފުލަންޖެހުން.  2275ލީފުތަކެއް
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ާދައްަކންޖެހުން.ާ ާެއއްެޗއް ާބޮޑު ާއަގަށްވުރެ ާހަމަ ާއިންޖީނުގެ ާައޅަންޖެހުން. ާބޮލުގައި ދަރަންޏެއް

ާރައީސް،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާިދއުން. ާއިތުުރވެގެން ާެދގުނައަށް ާައގު ާއިންީޖނުގެ ާއެުކ އިންޓަރެސްޓ ިއ

ާއޮޑިާ ާއަގަްށވުރެ ާމަހުގެ ާސަބްިސޑީްޒއ ިއ ާަމްއސަލައަކީާތެލުގެ ާބޮުޑވެފަިއވ  ާމިވަގުުތ ވެރިންނަްށ

ާސަބަބުންާ ާމިމައްސަަލއިެގ ާމައްސަލަ. ާއިންޖީނުެގ ާއަޅ ަފއިވ  ާދޯނިފަހަރުގައި ާމެދުވެރިކޮށް ބޭންކް

ާމިާ ާއެހެންަކމުން ާގޮސްަފއި. ާމިހ ރުވަނީ ާހިސ ބަށް ާވިއްކ ލ  ާދޯިނފަހަރު ާބަނގުރޫުޓވެ  2280އޮިޑވެރިން

ާމިޮގވ  ާއަޅުަގނޑު ާއެޅުމަށްާބޭންކްތަކަށް ާއިންޖީނު ާދޯނިފަހަރުގައި ާކުރ  ާމަސްވެރިކަން ލަނީ،

ާއެފަރ ތަްށާ ާފަރ ތްތަކަށްވެސް ާގަންނަ ާމަސް ާއަދި ނޑ ލުމަށް. ާކަ ާއިންޓަެރސްޓް ާލޯުނގެ ދޫކޮށްފައިވ 

ާފަރ ތްތަުކންވެސްާ ާިވއްކ  ާޑީސަލް ާއަިދ ާބޮޑުކޮށްެދއްވުމަށް. ާައގު ާމަހުގެ ގެއްލުންނުވ ގޮތަށް

ާގޮ ާލުއި ާފަރ ތްތަުކންވެސްާމަސްވެރިންނަށް ާކުރ  ާމަސްވެރިކަން ާއަދި ާހޯއްަދވައިެދއްވުމަށް. ތްތަެކއް

ާބެހެއްޓުމަށްވެސްާ ާޢަމަލުތައް ާއެަބއިމީހުންގެ ާގޮަތކަށް ާކުރެވޭނެ ާމަްސެވރިކަން  2285ދެމެހެއްޓެނިވިގޮުތގައި

ާޮއޑިވެރިްނގެާ ާޚ އްޞަކޮށް ާމަސްވެރިން، ާދ އިރ ގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮވ ލަން.

ާލޯނުގެާ ާދޫކޮށްފައިވ  ާއެޅުމަށް ާއިްނޖީނު ާއޮޑިފަހަރުަގއި ާއެބައިީމހުންގެ ާއެދުމަކީ އެންމެބޮޑު

ާދޯނިފަހަރުާ ާއޮޑި ާފުރޭނީ ާމަހަށް ާމަސްވެރިންނަށް ާއެހެންކަމުން ނޑ ލަދެްއވުން. ާކަ އިންޓަރެސްޓް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލ ހިތްވޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހުރެގެންކަން ރައީްސ،ާާސަލ މަތުން

ާ ާވ ހަކަަދއްކ އިރު، ާައގުެގ ާިމންވަރ9662ާާުނޮވެމްބަރ77ާާމަހުގެ ާއޮތް ާައގު ާމަހުގެ ާހަމައަށް  2290އ 

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާމިމައްސަލަ ާއެނިގވަަޑއިނުގަްނނަވ ކަްނާهللا މައުސޫމަށް

ނޑުގެާކުިރންާވ ހަކަދެއްެކވިާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަ ރަކުާވިދ ޅުވިފަދައިންާމިއަދުގެާފ ހަގަކުރެވޭ.ާއަުޅގަ

ާ ާއަިއއިރު ާވުޖޫދަށް 7ާާސަރުކ ރު 9ާާކިޯލއ އި ާއަުގަގއި. ާރުފިޔ ގެ ާދޮޅު ާހުރީ ާމަްސ 9ާކިޯލގެ

ންާފެށިގެނ97ާާްމެއ9662ާާިލ ރީެގާޭރޓަކުން.76ާާރުފިޔ 6ާާކިލޯއަށްވުެރާމަތީާމަހުގެާއަުގާހުރީާ

ާ ާމަސް ާމަސ0ާާްދޮޅުކިލޯގެ ާއޭގެދަށުގެ ާބަދަލުވެ 6ާާާރުފިޔ ައށް ާކިލޯއެްއ06ާާރުފިޔ   2295ލ ރިއަށް

ާޙަޤީޤަތްާ ާކަންކަމުގެ ާވ ންވ ނީ ާވ ޖިބަަކށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުްނ ބަދަލުވެފައިވޭ.

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވަމުން ހ މަކުރުންކަން

ާރައީސް.

ާ

ާޢިއްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމިކުރިާޝުކުރިއްޔ  ާކުރީަގިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާެމންބަރު.  2300ޒަތްތެރި

ާކުުރކޮށްލަންާ ާވަގުތު ާއެއްބަްސެވަވޑަިއގެންނެިވގޮތަށް ާލީޑަރުްނވެސް ާޕ ޓީަތުކގެ ާއަދި އިލްތިމ ސްވެސް

ާދައްކަވަްނާ ާވ ހަކަފުޅު ާއެހެންވީމ ، ާފ ަހގަކުެރވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިހ ރު އިޢުތިރ ޟްކުރ ކަމަށް
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ާއެގޮތުްނާއެ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ދިަވޑަިއގަންނަވ 

ާިޢްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާމިއަުރވަނީ، ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނުޑ ާފުރަތަމަ ާމިހ ރު އަޅުަގނުޑ

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާދ އިރ ެގާهللاމެންބަރު ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާނުކުތ އެްއ، ާނިޒ މ ބެހޭ  2305އަށް.

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމަޖިލިސްާދ ިއރ ގެާާމ ފަންނުާހުަޅނގު ާވަިކގޮތަކަށް ާވ ހަކަަދްއކ ފައި ާއިްސވެރިންނ އި ާރައީސް،ާޕ ޓީތަުކގެ  2310ާކުރިއަށްާާޢިއްޒަތްތެރި

ާއިޢުލ ންކޮށްފައި،ާާهللاޢަްބދުްއރަީޙމްާޢަްބދުާމެންަބރު ާއިޢުތިރ ޟްކުރައްވާ ާގެންދ ނެކަމަށް ާނުފެނޭ ާައޅުަގނަޑކަށް ާމިތ ނގައި

ާެގންދެވީަމާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއގޮތަށް ާިއޢުލ ންކުރައްވ ފަިއ ާެއގޮތަށް ާއަދި ާމިަވގުތަުކއެއް. ާއިންކަމަކަށް މެންބަރަކު

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެހެްނވީމ ، ާވަަޑިއގެންވެސްފި. ާދޫކޮށްލައްވ ފައި ާމަޖިލިސް ާމިހ ރު ާބޭފުޅުން ބައެއް

ާކޮންމެާރި ާއެކަމެްއ ާރ ވަނީ. ާގެްނދަންވެގެން ާކުިރއަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާކިހިނެއްޯތ ޔ ސަތުން

 2315ާދުވަހަކުާޖަލްސ ާފެށުމުގެކުރިްނާއަންގ ލަދެްއވަންވީނޫންޯތއޭ.ާ

ާ

ާ

ާައޅުގަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއ ދެ، ާނުގަންނަން. ާބަަލެއއް ާައޅުަގނޑު ާނުކުތ އެްއކަމަކަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑުާއ ދެ،

ާގެންދެވޭތޯާބަލަްނވެގެން.ާ ާއުފެއްދުންތެރިާމަޖިލީހެއްގޮުތގައި މިމަސައްކަތްކުރަނީާމަޖިލިސްާވީހ ވެސް

ާހުރިާ ާަގވ އިުދގެ ާެއ ާއޮތީމ  ާުކރިމަތީގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގަވ އިދެްއވެސް ާއ  ާއަދި  2320އެގޮުތގެމަތިން،

ާތަންފީޛުކު ާއުސޫލުތައް ާހުރި ާއޭގެ ާފަރިތަވުމުެގޮގތުން ނޑުާކަންތައްތަކަށް ާއަޅުގަ ރަންފެށޭތޯ

ާމުހިންމުާ ާހަމަ ާމަޢުޟޫއަކީ ާމި ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާދެން މިމަސައްކަތްކުރަނީ.

ާހުށަހެޅުމެއްވެްސާ ާދެން ާމިދަނީ. ާދެެކވެމުން ާވ ހަަކެއއް ާއެްއ ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެްސ މަޢުޟޫއެއް.

ާނި ާބަހުޘް ާދަންނަވ ނަްނ ާވޯޓަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހުށަހެޅުމަށް ާއެހެންވީމ ،ާއެބައޮތް. ންމ ލުމަށްފަހު.

ާހުށަހެޅޭާ ާމިހެން ާއޮތްތަނުގަިއވެސް ާކުރިއަްށ ާހަމަ ާމި ާއިލްތިމ ސްއަކީ ާހަމަ  2325އަޅުަގނުޑގެ

ާފ ޅުުކރެއްވުމަްށާ ާޚިޔ ލ އި ާވިސްނުމ އި ާއެޕ ޓިތަކުގެ ާޕ ޓީތަކުން ާހަމަ މައްސަލަތަކުަގިއވެސް

ާރަޖިސްޓަރކު ާއެކަން ާޙަވ ުލކޮްށލުމަށްފަހު ާކޮޅަކ ިއ ާބަހުޘްާމެންބަރުން ާއެހިސ ބުން ާދެން ރެވުނީމަ

ާއެދެންާ ާވަރަށްބޮޑަްށ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާގޮތަީކވެސް ާމިއޮންަނ ާއެއީ ނިންމ ލުން.

ަވންދެކަށ9:66ާާްމިކަމުގައިާެއއްބ ރުލެްއވުންާެދއްވުމަށް.ާައޅުަގނޑަށްާހަމަާމިާވަރަށްާފަސޭހަާމިާ

ާއެދިަވޑަިއގަން ާއަދި ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާފުރުޞަތުާމިޖަލްސ  ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ   2330ނަވ 
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ާޙ ސިލުވ ނެކަމެއްނޫނޭ.ާ ާނަތީޖ  ާެއކަމަކީ ާމިދަންނަވަނީ، ނޑު ާއެހެންނަމަވެްސާއަޅުގަ އަރުވަްނވެސް.

ާެއހެންވެގެންާ ާވ ހަކަެއކޭ. ާެއއް ާތަކުރ ރުވަމުންދަނީެވސް ާެދކެވެމުްނދަނީ. ާވ ހަަކއެކޭ އެއް

ާ ާގަވ އިދަަކށް ާއ  ާާހިޖުރަކުރެވޭތޯއަޅުަގނޑުމެން ާމިދަނީވެސް. އެހެންވީމ ،ާމަސައްަކތްކުރަމުން

ާގަވ އިުދާ ާއެދުމަީކވެްސ ާނުކުތ އަކަށް ާނިޒ މީ ާވ ހަކަދައްކަމުްނގެންދ ގޮެތއްަގއި ރިޔ ސަތުން

ނުޑގެާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަމުން ާމިވ ހަަކޮކޅުތައް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ،  2335ހުއްދަކުރ ކަމެއްނޫން.

ާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާހެދުމަށްާއިލްތިމ ސްއަީކ، ާތަނަކަށް ާއުފެއްދުންތެރި ާމަޖިލިސްވީހ ެވސް ހަމަ

ރިޔ ސަތުންާމިކުރ ާމަސަްއކަަތށްާއެއްެލއްވުންާެދއްވުން.ާެއްއގޮތަކަްށވެސްާމިީއކީާަވކިާދ ިއރ އެްއގެާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެއވ ހަަކ ާއެހެންވީމ ، ާހުރަހެއްނޫްނ. ާެއޅޭ ާފ ޅުކުރުމަށް ާޚިޔ ެލއް ާމެންބަރަުކ ވަކި

ާއަ ާޢަބްދުާދަންނަވ ލަމުން ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ައްށާهللاޅުަގނުޑ

ާޙުސައިްނާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމަތިވެރި ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަރުވަން.  2340ފުރުޞަތު

ާމުޙަންމަދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރައީސްާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމަތިެވރިާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ަހކަފުޅުތަކަށްާޝުކުރިއްޔ  ާހުރިހ  ާދެއްކެވި ާރަީއސް ނޑު ާއަުޅގަ .ާ2345 

ާާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދު ާއަޅުަގނޑު ާއަިދ ާތ އީދުކުރަން ާއަޅުވަރަށްބޮޑަށް ާިލބޭނެ. ާުނކުތ އެއްާއެއްބ ރުލުން ާނިޒ މީ ާަގނޑު

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަވ އިުދގެ ާސަމ ލުކަމ00ާަނެގީ ާރައީްސގެ ާވ ހަކަެއއް ާގަިއވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ށްާވަަނ

ާ ާމައްސަލަތަކ އ00ާާިގެނައުމަށްޓަަކއި. ާހުށަހަޅ  ާމެންބަރުން ާމިބުނަނީ، ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާުގޭޅާ ާއެމަްއސަލައަކ  ާދިނުމަށް ާޖަވ ބު ާސުވ ލުތަކަްށ ާކުރެވޭ ާސ ފުކޮށްދީ ާމަޢުލޫމ ތު ގުިޅގެން

 2350ސްާއަންަގވަްނވ ނެއޭ.ާޖިލީހަށްާހ ޒިރުވުމަްށާމަޖިލީހުގެާރައީމަސްޢޫލިއްޔަތުާޙަވ ުލވެގެްނވ ާވަޒީރުާމަ

ާމިމަ ާޭބނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާަރއީސްއަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާވަޒީުރާއަޅުަގނޑު އްސަލައ ގުޭޅ

ާވަަޑއިގަތުމަށްާދެންނެވިންތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .
ާ

ާ

ާސެކެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމަޢުލޫމ ތު ާައޅުަގނޑަށް ާވ ގޮަތކީ، ާމީގައި ާއަދ ކުރެިވފައި. ާެއވ ޖިބުވަނީ  2355ރެޓޭރިއޭޓުްނާއ ދެ،

ާދެންާ ާޭރަގއިކަމަށް. ާވަަޑިއގެންނެވީ ާރ އްެޖ ާދަތުރުފުޅަކަށްފަހު ާަވޒީރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދެއްވ ފަިއވަނީ

ާވަަޑއިނުގެންެނުވނީކަމަށްާ ާލަސްކަމުން ާލިބިވަަޑއިގެންެނވިލެްއ ާނޯޓިސް ާމިމައްސަަލއިގެ އެހެންވީމ ،



 88 

ާއަދާ  ާވ ޖިބުވަނީ ާއެހެންވީމ ،އެ ާމިބަލަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުާދެން ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ކުރެވިފައި.

ާهللا.ާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢ ބްދު

ާ2360 

ާހަމަާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާއިލްތިމ ސްއަށް ާތިކުެރްއވި ާރައީސް ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޭބނުންާާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާވަރަށް ާއެއްބ ރުލުންދޭން ާރައީސްއަްށ ާދަންނަވ  ާމަްއސަލައިގެާމަރުޙަބ  ާއެހެންނަމަވެސް .ާ

ާއެއީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުނަދގޫ. ާވަރަށް ާއިށީންނަން ާދަންނަވ ނުލ  ާކޮންމެވެސް ނޑަށްވެްސ ާއަުޅގަ ބ ވަތުން

ާ ާކުރަމުންދ  ާަބޔަކު ާގިނަ ާއެންމެ ާއެދ ިއރ އަކަްށާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާައޅުަގނޑު ާއަދި މަސަްއކަތަްށވެފައި

ާހިމެ ާދ އިރ ަގިއ ާފޮނަދޫ ާނިސްބަުތންވެސްާާނިސްބަތްވ  ާރ އްޖޭގެ ާރަށްރަށަކީ ާގ ދޫ ާމ މެންދޫ،  2365ނޭ

ާއުޭޅާ ާކުރީަގއި ާވަރަށް ާަމސްވެރިކަމަށް ާނިސްބަތުންވެސް ާރ އްޖޭގެ ާމ މެންދޫއަކީ ޚ އްޞަކޮށް

ާވަރަށްާ ާނަގައިގެްނ ާލޯނުތައް ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާތެރޭަގއިެވސް ާރަްއޔިތުންގެ ާއެރަށުގެ ރަށަކަށްވ އިރު

ާއުފައްދަިއގެާ ާލޯނުތައް ާމިއައިާބޮޑެތި ާމަސްވެރިކަމަށް ާތިބިއިރު ާމީހުން ާކުރ  ާމަސައްކަތް ން

ާއެބޭފުުޅންނަށްވެސްާއިހީނަރުކަމ  ާދަތިތަކަކ ާގުިޅގެން ާބޮެޑތި ާވަރަށް ކުރިމަތިލ ންޖެހިފައި.ާާއިވަނީ

ާއެްއޗެްއާ ާމިތ ަގއި ާަޙއްޤުަގއި ާދ އިރ ގެ ާނިސްބަތްވ  ާއެދ އިރ އަކަށް ާައޅުަގނުޑވެސް  2370އެހެންވީމ ،

ާނުލަ ާޙައްޤުަގިއާދަންނަވ  ާއެބޭފުޅުްނގެ ާއަޅުަގނޑަށް ާދެކިވަޑަިއގަންަނވަނީ ާއެބޭފުޅުން އިފިއްޔ 

ާނުބުނީ ާެއއްެޗއް ާކޮންމެވެސްާމިތ ނގައި ާމިފުރުޞަތުގައި ާބޭނުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާަކމަށް.

ްއާމުހިންމުާމައްސަލައެވަރަކަށްާބޭނުންކޮށްލަން.ާއެގޮުތންާޝުކުރުާއަދ ކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިފަދަާ

ާމުހި ާޢިއްމިފަދަ ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާގެނެސްދެއްވީތީ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ނޑިވަެޅއްަގއި ާދަ ޒަތްތެިރާންމު

 2375މަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއުފ ވޭާޙަޤީޤަތުަގއިާމިހ ރުާމަޢުޞޫهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާގޮތ  ާކުރިއަށްދ  ާކޮންާއިާމަޖިލިސް ާހަމަ ާމިަދންނަވ ނީ ާއެހެން ާުދވަހަކުހެންާދޭތެރޭގައި. މެ

ާ ާވަރަށް ާހުރި ާގުޅުން ާވަރަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާމިމަޖިލީހުގެާުމނ ޞިގ ތްަގނޑަކަށް ާމައްސަލަތަކެއް ބު

ާތަމްސީލު ާދ އިރ ަތއް ާއެކި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމިއަދު ާހުށަހަޅަމުންދ ކަމީ ކުރައްވަްނާާތަޅުމަށް

ާގ ްތގުޅު ާވަރަށް ާރަްއިޔތުންނ އި ާބޭފުޅުންަނކީ ާޝުޢޫރ އިާާެމއްތިއްބެވި ާަރއްޔިތުްނގެ ބ ްއވ 

ާޚިޔ ލުކުރަްއވ ާ ާއެކަްނކަމަށް ާދެނެވަޑަިއގަންނަވ  ާރަނގަޅަށް ާަވރަށް ާވިންދު  2380އިޙްސ ސްތަކ އި

ާ ާމައްސަލަތަުކގަިއ ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެްސ ާޤަބޫލުކުރ ތީ، ނޑު ާއަުޅގަ މިހ ރުާބޭފުޅުންކަމަށް

ާވ ހަކަބަޙުޘް ާތެދުވެ ާމިތަނަށް ާއެާކުރަން ާދައްކ ާދައްކަންވެސް ާމިތ ގައި ާސަބަބަކީ ާޖެހިލުންވޭ. ބަ

ާހިގަމުން.ާ ާމިދަނީ ާހ ދިސ ތައް ާހިތ ަމވެރި ާވަރަށް ާބޭރުގައި ާތަޅުުމން ާގުިޅގެން ވ ހަކަތަކ އި

ާހިްނގުމުގެގޮތުްނާ ާމ ރ މ ރިއެއް ާިމއޮތީ ާގަިއަގއި ާމެންބަރަކު ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ މިއަދުވެސް
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ާޢަ ާމެންބަރަކު ާިޢްއޒަތްތެރި ާއެހެން ާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާހިންގ ފައި.  2385މަލެްއ

ާކަންތައްތަކާ  ާމިފަދަ ާބޭނުންވަނީ. ާދަންަނވ ލަން ާކަމެކޭ ާަމޖިލީހުގެާާއިހިތ މަވެރި ދޭތެރޭަގއި

ާވިސްނ  ާމިހެންާރިޔ ސަތުންވެސް ދަންނަވ އިރުވެްސާއެނޭގާާވަަޑއިގަންަނވަންވ ނެ.ާއެހެންނަމަެވސް

ާނެ ާމ ބޮުޑކަމެއް ާކުރެްއވޭނެ ާރިޔ ސަތުން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ޕ ޓީއެްއ9ާާތްކަން.

ާމަޖިލިސް ާއޮެވގެން ާޕ ޓީއެއް ާހަތަރު ާދެތިން ާާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާއެކި ާސިޔ ީސާހިންގަމުންދ އިރު އެ

ާވ ހަކަ ާއެކިބޭފުޅުން ާހުންނައިރު ާއެިކގޮތަށް ާވ ަހކަާާފިކުރުތައް ާބޭފުަޅކުވެްސ ާކޮންމެ  2390ާަދއްަކވ ނީ

ާއެބޭފުެޅްއގެ ާހަޖަމުކުރުމުގެާދައްކަވ ީނ ާެއަކން ާބިނ ކޮށޭ. ާފިކުރަށް ާއެހެންާާިސޔ ސީ ޤ ބިލުކަްނ

ާކިބައި ާމިމައްސަލައަްށާހައްލެއްާބޭފުޅުން ާއެއ ެއުކާދަންނަވ ލ ނީ ާހަމަ ާހުންނަންވ ނޭ.ާދެން ަގިއވެސް

ާ ާއަންނަނީ ނުޑާހަދ ނަށް ާއަުޅގަ ާދިޔައިރު ާވެެގން ާގިނަދުަވސް ާމިހ  ާރަްއިޔތުންގ70ާާެނައިސް ވަނަ

ާމިކަމ މަޖިލީ ާތަޅުމަށް ާިޢްއޒަތްތެރިާާއިހުގެ ާގެ ާގއ. ާއެއިރު ާހުށަހެޅުނު. ާމައްސަލަެއއް ގުޭޅގޮތުން

ާޢަބަދު ާޤަރ ރެްއާهللاާމެންބަރު ާލ ޒިމުކުރ  ާސަުރކ ރަށް ާޤަރ ރުގައި ާއެ ާޤަރ ެރއް. ާހުށަހެޅުއްވި  2395ޖ ބިރު

ާމިއަަހރަށް ާއަދި ާފ ސްވެ ާއަޅުގަާދައުާގޮތުަގއި ާއިުރވެސް ާފ ސްކުރެއްވި ާބަޖެޓް ާހަދ ނަށްާލަތުގެ ނޑު

ލަތުގެާބަޖެޓްާފ ސްވެެގންާދިޔައީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ތަނަށްާލިބޭގޮަތށޭާދައުާއަންނަނީާއެއަށްާޖ ގަ

ާސަުރކ ރުެގާ ާމިއަުދގެ ާެއއީ ާނެތްކަން ާއެޅިފަިއ ާފިޔަވަެޅއް ާޢަމަލީ ާެއއްވެްސ ާއެހެން އަިއއިރުެވސް

ާކޮށްދޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާނަމޫނ ހެޔޮވެރިާާއޯގ ވެރިކަމ އި ާބޭނުން.ާކަމުގެ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ެއކޭ

ާދ އި ާމަތިވެރި ާބޭނުން ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޙުސައިހަމައެހެންމެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި  2400ންާރ ގެ

ކަށްާދިރ ސ ާުކރައްވ ާމިބިލުާފޮނުަވިއގެންާވީހ ާއަވަާާމުޙަންމަދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާގޮަތށްާކޮމިޓީއަކަށް

ނުޑވެސްާތ ޢީދުކުރަމޭ.ާރިޔ ސަތުންާމުހިާވަރަށްާާރިޕޯޓެއްާހުށަހެޅުއްވުމަކީ ންމުާކަމެކޭ.ާއެއަށްާއަުޅގަ

ާނުދައްކ ާ ާވ ހަކަތަްއ ާމ ގިނަ ާއިތުރު ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާއެްއބ ރުލުން ާއިލްތިމ ސަށް ކުރަްއވ 

ާމި ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާކުުރކޮްށލ ނީ ާވ ހަކަ ާމެމްބަރުންާމަޖިލީާާއަޅުަގނުޑގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ހުގެ

ާއެމެ ާޙަިއސިންބައެބޭފުޅުންގެ ާމަޤ މުގެ ާމަޤ މ އި ާއެހެންާރުންގެ ާދެނެަވޑަިއެގން ާރަނަގޅަށް  2405ްއަޔތ އި

ާެގންގުޅުމަށްާ ާޤ ބިލުކަްނ ާއެހުމުގެ ާއަޑު ާކެތްތެރިކަމ އެުކ ާވަރަށް ާވ ހަަކައށް ާދައްކަވ  މެންބަރުން

ާުކރަ ާއިލްތިމ ސް ާތަކުރ ރުކޮށް ާނުހިންގުމަްށ ާކަންތައްތައް ާފަދަ ާމ ރ މ ރީ ާއަދި މުން.ާދަންނަވަމުން

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 2410ާމްާމަޢުޞޫهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެާމިލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ
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ާޤައުމުގެާހުާއިމިއަދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާމިވ ާމައްސަލައާ ާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ރިހ ާކަންކޮުޅާތަުކގަިއވެްސާބެހޭގޮތުންާމުޅި

ާވަރަށްގިަނާ ާލޭނ ރުކަމަށް ާޤައުމުގެ ާމަސްވެިރކަމަީކ ާޚ އްޞަކޮށް ާމައްސަަލއެއް. ގުޅިފަިއވ 

ާބުނަމުންދ  ާގޮތުންާާފަރ ތްތަކުން ާއިޤްތިޞ ީދ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނުޑ ާެއކަމަކު ކަމެއް.

ާބަލައިފިކަމަށް ާމ ލީގޮތުން ާނުވަތަ ާމަސްވެބަލައިފިކަމަށްވ ނަމަ ާޮބޑެތިވަންޏ  ފައިދ ތަްއާާރިކަމަށްވުރެ

ާެތރޭގަިއާ ާސަބަބުތަކުގެ ާދިމ ވ  ާދަށްވ ން ާމަސްވެރިކަން ާޓުއަރިޒަމުންނޭ. ާކުރަމުންދަނީ  2415މިހ ރު

ާއެްނާ ާއެބަހިމެނޭ. ާކަންތައްެްތަްއ ާއެކަަހލަ ާތެރޭަގއި ާބަދަލުތަކުގެ ާއަންނަ ާމޫސުމަށް ދުނިޔޭގެ

ާ ާރ އްޖޭގެ ާފަހަރު ާބޯޓު ާބޭރުގެ ާބ14ާޭނުލިބުމ އި ާދ މޭލުން ާހުއްދަތަކ ިއާާރަށް ާދީފައިވ  އެޅުމަށް

ވަުމންދ ކަން.ާެއއީކީާިމއަދުާވ ކަެމއްނޫން.ާާމިކަންތައްތަކ ިއާުގޅިގެްނާރ ްއޖޭގެާމަސްވެިރކަންާހީނަރު

ާހިގަމު ާހަމަ ާއަންނަ ާވަމުން ާވަމުން ާމ ކުރީއްސުރެންވެސް ާއެހެންވީމ މީގެ ާއެއީ. ާއަންނަކަމެއް ،ާން

ާމަ ާއެހެްނ ާތަފ ތު ާވ ކަށް ާމިމައެކަން ާވ ކަން ާމިކަްނތައްތައް  2420ޖިލީހުގައިވެްސާރުޙަލ ތަކުގަިއވެސް

ާކުެރވިާ ާވަކ ލ ތު ާކުރާ ާގޮތްގޮތަށް ާމަސްވެީރން ާމިއީ. ާަމއްސަލަެއއް ާއޮތް ވ ހަކަދެކެވިަފއި

ާމިއަދުެގާ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއ މްދަނީއެއް. ާކުޑަުކޑަ ާވަރަށް ާލިބެމުންދަނީ ާމިއަދު މަސައްކަތުން

ާ ާވަރަށް ާހަމަ ާމަްސވެީރންނަށްާސަރުކ ރުގެ ާދަްއކަވ  ާވ ހަކަތައް ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާފެންވަރުގެ މަތީ

ާުކރ ނަމޭ.ާ ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާކުރެވުނު ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދިނުމަށް ާހޯދައި ާއަނގުތައް ރަނގަޅު

ާމަސްެވރިކަމުންާ ާބަޔަކު ާމަދު ާވަރަށް ާދ އިރ ައކަށްނުވެ ާމަްސވެރިކަމުގެ ާދ އިރ އަކީ  2425އަޅުަގނުޑގެ

ާހޯދަނީ ާދޭއިރުހަިއާާއ މްދަނީ ާސަބްސިީޑޒް ާމަސްވެރީންނަށް ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާބޮޑު ާއެންމެ ާދ އިރ ގެ ާައޅުަގނޑުމެމްގެ ާއެއ ެއއްކޮްށ ާއެންމެާާހަމަ ާކުރަީނ މަސަްއކަތެއް

ާސަރުކ ރުންާމުހި ާލިބޭނެގޮެތއް ާސަްބސިޑީޒް ާމަސައްކަތަށްވެސް ާކުރ  ާދީގެން ންމުކަމެއް

ާމުހިެދްއވުާހަމަޖައްސަވައި ާަވރަށް ާއެގިަފއިާމަކީ ާައޅުަގނޑަށް ނޑުވެިރކަން ާދަ ާއެީއ ންމުކަމެކޭ.

ާިމއޮންނަނީ.ާ ާެއގްރިކަްލޗަރ ާއެންްޑ ާފިޝަީރްޒ ާއޮފް ާިމނިސްޓްރީ ާމިއޮންނަނީ  2430އޮންނަގޮތުން

ާއެއްާ ާދަތުރުުކރ  ާސްޕީޑެްއގައި ާހަލުވި ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާއެއީ.ާނުވަ ާެއޑިުއކޭޝަން،ާިމނިސްޓްރީާތަނބަކީ ާއޮފް ާމިނިްސޓްރީ ާެއއީ. ާމިނިސްޓްރީއަކީ ާއެއް ތަ

ނުޑވެީރންގެާހ ލުާ އޮފްާފިޝަރީޒްާއެްނޑްާެއގްިރކަލްޗަރ.ާޑރ.ާޑީޑީާއަކީާަމސްވެރީންގެާހ ލ އިާދަ

ާެއއަށްވެްސާ ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރަން. ާބޭފުޅެއްކަންެވސް ާގެންދަވ  ާބައްލަވަމުްނ ާކައިރިން ވަރަށް

ާއިތުރުާސަބްސިީޑޒްެއްއާދީގެންާާޚ އްޞަ ާގޮތްަތކެްއވެސް ާޚ އްޞަ ާހަމަޖައްސަވަިއގެން  2435އުސޫލުތަެކއް

ނޑުވެިރކަންވެްސާކުިރއަރުަވންޖެހޭ.ާޓުއަ ާގެނެވޭޯތާާރިޒަމަށްާބަރޯސ ެވފައިދަ ާއޮތުންާނިމުމަކަށް އޮތް

ާެއއްވެސްާ ާުޓއަރިޒަްމގެ ާކިރިއ ވެސް ާއިނގޭ ާއެަބ ނޑަށް ާައޅުގަ ާކުރަންޖެހޭ. ާމަސައްކަތް
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ާރިއްސ ަލއިފި ާއިްޤތިޞ ދީާާތަންކޮޅެްއގަިއ ާހީނަރުކަން ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަސަުރ ާެއކަމުގެ ކަމަށްވަންޏ 

ާދުނިޔޭެގާ ާދ ކަށްދުވަުހވެސް ާމި ާފ ހަގަކުެރވޭނެ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގެއްލުން ާބޮޑު ާލިބޭ ގޮތުން

ާއެއްކޮށްާއިޤްތި ާހީނަރުކަމ އި ާއައި ާއަޅުަގނޞ ދަށް ާމަދުވެގެން ާޓުއަިރސްޓުން  2440ޑުމެްނެގާވެސް

ާމ ލީގޮތުން.ާ ާމިދެންނެވީ ާފެތުރިފައި. ާބަލިމަުޑކަމެްއ ާބޮޑު ާވަރަށް ާިމވަީނ ާމިހ ރުވެސް ރ އްޖެއަށް

ާވޭންދެނިވި ާވަރަްށވެްސ ާމިީއ ާއެހެންވީާއެހެންވީމ ، ާއިތުުރާކަމެކޭ. ާމަްސވެރިންނަށްވެސް މ ،

ާޢި ާހިންގ  ާހަރަކ ތްތަކެއް ާއިތުރު ާނުވަތަ ާޮއތުމަކީ ާލިބޭނޭގޮތެއް ާމަސްެވރީންނަށްާނ ޔަތްތައް ހަމަ

ާވަަރށް ާދިނުމަކީ ާހޯދައި ާޮގތްތައް ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާމީގަިއާާންމުމުހިާއިތުރަށް ާއ ދެ، ކަމެއް.

ާބައެްއާ ާޢަމަލުތަްއވެސް. ާނޭދެވޭ ާކުރ ނެ ާމަސްވެރީްނ ާހ ލަތްތަކުަގއި ާބަެއްއ ާއެބަޖެހޭ  2445ފ ހަގަކޮށްލަން

ާއަ ާހަމަ ާެއކަމުން ާނުަދއްކ ފ ނެކަންނޭގެ. ާއެވ ހަކަ ާހިތްވޭ.ާބޭފުޅުން ާދަްއކ ލ  ާެއވ ހަކަ ޅުަގނޑު

ާަކނޑަްށާ ާފަހަރަށް ާބައެއް ާހަމަ ާމަސްެވރިން ާފ ހަަގކޮށްލިން. ާއެކަން ާުދވަހުވެސް ާކުރީ އަޅުަގނޑު

ާއެބަާ ާމަްސެވރިން ާދިއްަލއިގެން ާނަގ  ާިދއްލަިއގެްނ ާއެންކޮުޅވެސް ާހުންނަ ނޑުަގއި ާކަ ގޮސްފައި

ޅުާބ ނ .ާމިއީާސަރުކ ރުންާމަނ ކޮށްފަިއާއޮންނަާމަސްކޮޅުާނަގ .ާއެތ ނަގއިާަވދުާދަމައިގެންާމަސްކޮ

ާހ ލަތްތަކުަގއިާ ާބައެއް ާބޯލަބަން. ާއެބަެޖހޭ ާމަސްވެރިންވެސް ާަގވ އިދުތަކަށް ާއެ  2450ކަންތައްތައް.

ާމަސްވެރިންެގާ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޯލަބަންޖެހޭނެ. ާހަމަ ާއަަބދުވެސް ާއެކަމުން ނަމަވެސް.

ާހުއްޓ  ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާމަސްވެރިކަންާމިޢަމަލުތަކަކީވެސް ާމިކަހަލަ ާޢަމަލުތަކެކޭ ލަންޖެހޭ

ާކަންޮކޅުތަކަްށާ ާެއކި ާރ އްޭޖގެ ާހިއެއްުނވޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާުދވަސްކޮެޅްއގައި.ާދެން ާއޮތް ހީނަރުވެފައި

ާބޮޑެތިާ ާބޮޑެތި ާރަށްރަށުަގއި ާދީފައިވ  ާމަސްގަތުމަށްޓަަކއި ާއިްނޑަސްޓްރީ ާބަހ ލަިއގެން ޒޯންތަކަކަށް

ާއިންވެސް ާރުފިޔ  ާބޭނުންާމިލިއަން ާމަސްގަންނަން ާކޮންމެހެން ާއެތިީބކީ ާއެބޭފުޅުންވެސް  2455ްޓޮކށްފައި

ާއެބޭފުޅުންވެސްާ ާލިބެނީހެން ާމަސްކޮޅު ާހީވ ގޮތުަގިއ ާއަޅުަގނޑަށް ާހީވަނީ. ާނޫންހެން ނުވ ތީކީ

ާއަދިާ ާގޮަތކ އި ާކުރެވޭެނ ާރިަކވަރ ާއިންވެސްޓްމަންޓްަތއް ާހުރި ާކޮށްފައި ާއެބޭފުޅުން ބޭނުންވ ނެ

ާއެ ާއެހެންެވއްޖެއެތަނުންވެސް ާގޮތެއްވުން. ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީއެއް ކަމަށްވަންޏ ާާބޭފުޅުންނަްށ

ާއުންމީދެއް ާއެބޭފުުޅންގެވެސް ާހީވަނީ ާމަސައްކަތްތަކުަގިއާާއަޅުަގނޑަށް ާކުރ  ާއެބޭފުޅުން ކަންނޭެގ

ާގޮތްތަަކކާ  ާކިރުވޭނެ ާލިބި ާާމަސްތައް ާއިތުރު ާއިނ ޔަތްތައްާާއިމަސްވެރިންނަށް ާއިތުރު ާލިބި  2460އެްއޗެހި

ާވަހީދުވެސްާލި ާޙުސެން ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކޮމަންޑޫ ާދެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ބުން.

ާއިްނވެސްެޓއްާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާއޮތްކަން. ާރަށެއް ާެއކަހަލަ ާދ އިރ ަގވެސް ާއެބޭފުޅ ގެ ފ ހަގަކުރަްއވައިފި

ާ ާނުފެށިފައި. ާއަދިވެްސވަނީ ާމަސައްކަތް ާއެތަނުގެ ާއެހެންަކމުން ާއޮތްރަށެްއ. ނޑުާކޮށްފައި ައޅުގަ

ާލިބިގެންދ ނެހެންާ ާއ މްދަނީެއއް ާރަނގަޅު ާމަސްވެރީންނަށްވެސް ާުހރިހ  ާއަތޮޅުގެ ާ)ށ( ޤަބޫލުކުރަނީ
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ާފެށިއްޖެ ާއަވަހަށް ާމަސަްއކަތްވެސް ނުޑާާއެތަނުގެ ާައޅުގަ ާމިއ އެކު ާއ ދެ،  2465ކަމަށްވެްއޖިއްޔ .

ާވ ހަކަ ާސަބްސިޑީްޒގެ ާމަސްވެރިންނަށްދޭ ާބޭނުންވޭ ާހަމައެކަނިާަދއްކ އިރުާފ ހަގަކޮށްލަން ަގއި

ާވަރަށްބޮޑެތިާ ާހަމަ ާހުރީކީ.ާރ އްޖޭގައި ާބަދެފައި ާދޯނިފަހަރު ާނަގަިއގެން ާލޯނު ާނޫނޭ މަސްވެރީންނެއް

ާދަތުރުާ ާބަދެފައި ާިއޖްތިމ ޢީާާދޯނިފަހަރު ާހަމަ ާމިއީވެސް ާއުފުލުމަށް، ާމުދ  ފަތުރުކުރުމަށް

ވަރަށްބޮޑެތިާލޯނުަތއްާަނގަިއގެންާމައްސަލަތަކ އިާގުޅިަފއިާހުރިާކަންތައްތައް.ާހަމަާމިބޭފުޅުންެވސްާ

 2470ހަމަާއެއްދުވަހުންާއަނެއްދުވަަހށްާމުދ ާއުފުލުމަށްާކުރެވޭ.ާއެކިާރަށްރަށަށްާފަސެންޖަރުންާއުފުލުމަށްާ

ާެއހެންވީމާ  ާބަދެފައި. ާއެަބއޮތް ާދޯިނތައް ާބަިއވަރު ާމިކަހަލަ ާފަހަރ އި ާދޯނި ާހުރި ބަދެފައި

ާލުއިާ ާކޮންމެވެސް ާކޮންމެެވސް ާޢަމަލުކުރެވެްނާއެބޭފުޅުންވެސް ާސަރުކ ރުން ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ގޮތެއް

ާރަނގަޅު ނޑިވަެޅްއގައި ާދަ ާމިފަދަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނުވަަތާާއޮތްކަމަކަށް ކަމެއްހެން.

ާދޯނިފަހަރުތައްެވްސާ ާހުރި ާބަނދެފައި ާއުފުލުމަށް ާސަޕްލައި ާހަމަ ާައދި ާކަމެއްހެން. ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާމިބޭފުޅުންނަކީ ާއެހެންވީމ ، ާބޮޑެތިާއެބަހުރި. ާއިންޑަސްޓްީރ ާބޮޑެތި ާަނަގއިގެން ާލޯނުތައް  2475ވެސް

ާދެއްވަްނާ ާހައްދަަވއި ާލިބޭނެގޮތް ާލުއެއް ާމިބޭފުޅުންނަށްވެސް ާބޭުފޅުން. ާކުަރއްވ  މަސައކަތްތައް

ާރައީސްާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއ ދެ ާރައީސް، ާމިހ ރުގެ ާދެން ާހީަވނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ޖެހޭނެހެން

ހަފްތ އަށްާހަމަާމަސްވެރީންނަށްާރަނގަޅުާއަނގުތައްާލިޭބނެާގޮތްާވިދ ޅުވެަފއިާއެބައޮތްާހަފްތ ިއންާ

ާމަ ާހުރިހ  ާއޮތް ާކުރެވެން ާއެބޭފުޅ އަށް ާދެްއވ ށޭ. ާެއހެންވީމ ހައްދަވައި ާކުރ ނަމޭ. ،ާސައްކަތެއް

ާބަލަމުންހެންާމިދަނީ.ާމިކަމަކީާހަމަާ ާމިކަމަށްާސަމ ލުކަންާދީގެން ާހީވަނީާސަރުކ ުރން  2480އަޅުަގނޑަށް

ބޮލުަގއިާއަުޅަވންާއިލްޒ މުާއަުޅވަންާއޮްތކަމެއްާނޫންކަންނޭގެ.ާމުޅިާދިވެިހރ އްޖެއަްށާާވަކިާބަެއްއގެ

ާދިމ ވެފައިާއޮތްާހުރިހ ާަވގުތު..

ާ

ނުޑާޢިއްޒަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު ތްތެރި

 2485ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށް.ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ

ާ

ާއޮތްާާ.`ާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހުށަހަޅ ފައި ާމަޖިލީހަށް ާރައްިޔތުންގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ 

ޒަތްތެިރާމަޖިލީހުގައިާމިފަދަާމަސްވެިރންނ އިާމައްސަލ ަގއިާައޅުަގނޑުާހަމަާމީގެާކުީރގަެވސްާމިޢިއްާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:

ާވަރަށްާ ާައޅުަގނުޑވެްސ ާއ ެދ، ާބަލ ފަިއވަނީ. ާކޮމިޓީތަކުން ާުހށަހެޅި ާމައްސަލަަތއް ގުޅުންހުރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބަެއއް ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެބަހުރި. ާމީަގއި ާމައްސަލަަތކެއް ާގިނަ  2490ކަންބޮޑުވ 

ާދައްކަވ އިރުގަާ ާވ ހަކަފުޅު ާވ ހަކަފުޅުާމެންބަރުން ާއޮޅޭގޮތަށް ާޙަޤީޤަތް ާއޮޭޅގޮތަށް ާރައްޔިތުންނަށް އި
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ާވ ހިނުދާ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާައޅުަގނޑުމެންނަކީ ާއެދަނީ. ދައްކަވަމުން

ާވ ހަކަ ާމިާާއަޅުަގނޑުމެން ާލިބިގެންތިބެ. ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއެކަމުގެ ދަްއަކވަންޖެހޭނީ

ާބަދަލުވީއި ާއަޅަުމންާދަނ71ާާީރުާސަރުކ ރު ާލީޓަރެއް ާތެޔޮ ާމިއަދުާމ ރކެޓްަގއި ާހުރެފައި ުރފިޔ އަށް

ާދޮޅުާ ާީމގެ ާއ ދެ، ާލިބެމުންއެދަނީ. ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާލ ރިައށްކަމަށް ާފަންސ ސް  2495އަށްރުފިޔ 

ާ ާދުވަސްކުރިން 9966ާާއަހަރެއްހ  ާބެންކޮކްގައި ާމިއަދު ާމަސްޓަނެއް ާހުރި ޑޮލަރަށ7742ާާްޑޮލަރަށް

މުންާއެދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިތަފ ތުާއެބައ ދޭ،ާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބެމުންާއަންނަގޮތުންާގަންނަ

ާގިނަާ ާމިހ ރު ާދ ތ  ާގެއްލުްނވަމުން ާކުންފުނިތަކުން ާމަސްގަންނަ ާރ އްޖޭއަށް ާވެއްިޖއްޔ މުން

ާކުންފުނިތައްާދުވަސްތަެކއް ާހިއްސ ވ  ާސަުރކ ރު ާކުންފުނިތައްވެސް ާައމިއްލަ ާއެއީ ބަދަލުވެާާވެއްޖެ.

ާވަރެއްާ ާކޮންމެވެްސ ާއަގު ާއެމަހުގެ ާެއިއރު ާބޭރުގެ ާއަދި ާއަޅުަގނޑު ާއޮްތކަމެއްކަމަށް  2500ޖައްސ ފައި

ާއަންނަާ ާމ ކެޓަްށ ާބޭރުެގ ާއަދި ާޤަބޫލުުކރަން. ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާއޮތްަކން ާޖަްއސ ަގއި މައްޗަށް

ާގޮވ އިބަދަލ  ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާެއއީ ާބޮޑުކުރުމަކީ ާއަގު ާމަހުެގ ާމ ދަމ ވެސް ާހަމަާއެކު ާއަިދ ލ ކަމެއް.

ާއޮފްާ ާޭބންކް ާއެ ާފަރ ތަށް ާޯލނުދީފައިވ  ާއެ ާގެއްލުމުަގއި ާލިބެމުންދ  ާމަސްވެރިންނަށް މިއަދު

ކުރަންޖެހޭާއެބަ،ާލޯނުަތއްާބަލާ ާމޯލްޑިވްސްާނަމަވެސްާއެހެންާބޭންކްތައްާނަމަވެސްާމިއަދުާިހއްސ 

ާމުއްދަ ާދެްއޭކނެ ާއެ ާކުޑަކޮށް ާލޯނުތައް ާއެ ާފަރ ތްތަކަށް ާވ ހަކަާއެފަދަ ާދެވޭނެ ާދިގުކޮށް  2505ތު

ާއަ ާދަނީ. ާއަޑުއަހަމުން ާދުރ ލ  ާވަރަށް ާޤައަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަށް ާމިމަޖިލީހުން ރ ރެއްެވްސާދި

ާޢިްއަޒތްތެެެރިާސްފ  ާޮގވ ލަން. ާބޭންކްތަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާއަަވސްކުރުމަށް ާއެކަްނ ާއަދި ކޮށްފައިވަނީ.

ާ ާސަބަބަކީ ާބޮޑު ާަދށްވ ންޖެހޭ ާމަސްވެރިކަން ާމި ާއެބަޖެހޭާރައީސް ާވ ހަަކ ާސަުރކ ރުގެ ެވއިތުވެދިޔަ

ާވަކިާ ާމޭުލން ާވަަރކަށްވުރެ ާވަކި ާއ ދެ، ާހުއްދަދީގެން ާބޯޓުފަހަރަށް ާއަދަެދއްގެ ާގިނަ ދައްކަން.

ާކަނދުފަތިތައްާ ާފަރ ތްތަކުން ާއެފަދަ ާއަިދ ާއައީ. ާކުރަމުން ާމަސްެވރިކަން ާދުރުން  2510ވަރަކަްށވުރެ

ާމިޔަރު ނޑ ފައި ާކަ ާއުރަހަ ާހުންނަ ާއެާާކައިީރގައި ާމަރުވެ ާއެހިސ ބުން ާދޫކޮށްލަނީ. ނުޑ މަސްގަ

ާހަމަާ ާބަދަލުވެ ާމިސަރުކ ރު ާދިމ ވޭ. ާމައްސަލަތަކެއް ާބޮޑެތި ާކައިރީަގއި ކަނދުފަތިތައް

ންމުާފިޔަވަެޅއް.ާންާހުއްދަާނުދޭ.ާއެއީާވަރަށްާމުހިކުޑަދުަވސްކޮެޅއްގެާތެޭރގައިާިއތުރަށްާބޯޓުާފަހަރު

ާދަންނަަވން.ާއ ދެ،ާ ާޝުކުރު ާއެްއޗެސްާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނުޑވެސް ާތެރެއިން ާޙަޤީޤަތުގެ ޢުންމީދ އި

ާކުރަންާ ާކަންތައްތަްއ ާދަންނަވ ތީ. ާއެވ ަހކަ ާެއގޮތަށް ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާއެންމެ  2515ދަންނަވ ލ ނަން.

ާެގާ ާޑީ.އ ުރ.ޕީ ާދިޔައީ ާއަުޑއަހަމުން ާއަުޅަގނޑު ާއެނޭގ. ާބޭނުްނވ ނެކަންެވސް ވަގުުތވެސް

ާއެ ާްނ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަތުރުފަތުރުޖަލްސ ތަކުގައި ާރޮދިފަށަބުނ  ާުގޅ ލ ނީ ާނިޒ މުވެސް ާއ ދެ،ާގެ ކުންނޭ.

ާ ާމިއަދު ާުގޅިގެން ާއަތޮޅު ާތ. ާއަތޮޅ އި ާމިއ7666ާާަލ. ާދަތުރު ާކުރަމުންދ  ާރުފިޔ އަށް 76ާދު
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ނޑުާއުފަލ އިރުފިޔ އަށްާކުރަމުންދ  ެއކުާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަުޑއަހަމުންާކަންާއަުޅގަ

ާބޯހިޔ ވަހި ާކުރެވޭތޯާދިޔައީ ާެއކަންވެްސާމިސަރުކ ރުން ާައލަފަތަކުންނޭ.ާއިރ ދަކުރެްއިވްއޔ  ާދޭނީ  2520ކަން

ާއެދިޔަީއ.ާ ާކުރަމުން ާއިންޝުއަރެްނސެއްގ04ާާެމަސައްކަތް ާހެލްތް ާމުްސުކޅީންނަށް ާމަތީގެ އަހަރުން

ދެލީމ ،ާ.އެމް.އެޗްާއަށްާވަާހިމެނޭޮގތަށްާއައި.ޖީާގޮތުަގއިާމިއަދުާއަދިާޭއގެާތެޭރގައިާމަްސވެރީންވެސް

ާދަްއކ ލީމ  ރޑް ާކ  ާާއައި.ޑީ ާމުސްކުޅީންަނށް ާއަދި ާވ ހަކ9666ާަބޭސްކުރެވޭ. ާނުދެވޭނެ ާރުފިޔ 

ާ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާދިޔައިރު ާއެމުސްުކޅީންނަށ966ާާްދައްކަމުން ާރުފިޔ  ާގިނަ މިލިއަނަްށވުރެ

ާއުފަލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަގެންދޭ. ާދެމުން  2525ާެއކުާއިސަރުކ ރުން

ާ ާރ އްޖޭގައި ާދިވެހި ާޙަޤީޤަތަކީ 9666ާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާދައްކ ލީމ  ާރުފިޔ ގ7ާާެުރފިޔ  ލައްކަ

ާމީހ ވެސްާ ާަރއްޔިތު ާމީހ ވެސް ާަމސްވެރި ާެއއީ ާމިއަދު ާއޮތްކަން. ާހުުޅވިފަިއ ާމަގު ބޭސްކުރެވޭނެ

ރަްއިޔތުންނަށްާާއޮިޑވެރިމީހ ވެސްާއަދިާކޮންމެފަދަާރައްޔިތަކުވެސްާބޭނުންވ ަކމެއްާއެއީ.ާއެހެންވީމ ،

ާނުވެދ ނެ.ާ ާހުރިހ ކަމެއް ާއެދޭގޮތަކަށް ާހިތް ނޑު ާއަޅުގަ ާތެދުފުޅެއް ާނުވ ގޮތަްށ ާކަެމއް އޮޅޭގޮތަށް

 2530އަޅުަގނޑުމެންާހިތްާއެދޭާސްީޕޑްަގއިާކަންަތއްތަްއާނުވެިދއުމަކީާެއކަށީގެްނވ ކަެމއް.ާއެހެންނަމަވެްސާ

ބޮޑުާދެރަކަމެއް.ާރަްއޔިތުންގެާާކީާެއީއާވަރަށްދެއްކުމަާރައްޔިތުާމީހ އަށްާއެކަންާޮއޭޅގޮތަށްާއެވ ަހކަ

ާގު ާލޯންޗްފަހަރު.އުންމީދ އި ާއެބަހުރި ާަވއްަކންކޮށްފަިއާާޅިފައި ާސަރުކ ރަށް އޮޅުވ ލައިގެން

ޑެތިާއަދަދުތައް.ާރަްއޔިތުންާމީހ ގެާޢުންމީދ އިާގުޅިަފއިާހުރީާތީމުގޭާަބޖެޓުންާޑެތިާބޮދައްކަންޖެހޭާބޮ

ާދީފަާ ާރައްޔިތުންނަށް ާނިކަމެތި ާބަދަލުކުރ ށ އި ާގުނަވަންަތްއ ާލ ރި ާހުރީ ާިހސ ބަށް.ާއި ނ ުޒކު

ާއަދަދުތައްާތީމުގޭާ ާބޮޑެތި ާމެންބަރުންނަށް ާގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ާލ ރި.ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންގެ  2535ދޫކޮށްފައިހުރި

ާލ ރިާ ާދޭންހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާނިކަމެތި ާއުާބަޖެޓުން ާގުިޅފައިހުރީ.ާރައްޔިތުންގެ ންމީދ އި

ާދަ ާމިއަމަސްވެރީންނ އި ާގުޅިަފއިހުރީ. ާރައްޔިތުންނ އި ާއެހެން ާމިނޫންވެސް ާއަދި ާދުާނުޑވެރީްނނ އި

ާއ ދެ،ާ ާދެަރވަން. ާއަޅުަގނޑު ާއޮތަތީ ާމިސަރުކ ރުން ާހ މަނުކޮށް ާރަްއޔިތުންނަށް މިކަންތައް

ާޓެކްސް ާހުރިާާޓުއަރިޒަްމގެ ާނުދެއްކި ާއަދަދު ާބޮޑެތި ާދައްަކންޖެހޭ ާފަޅުރަށްތަކަށް ާއެކި ާެއކި އ އި

ާިމއަާފަރ ތްތަ ާއަތުލ  ާސަރުކ ރަށް ާިދެވހި ާއެފައިސ  ާއުކުން ާތެރެއިންާދު ާޙަޤީޤަތުެގ  2540ންމީދ އި

ނުޑާ ާައޅުގަ ާމިއަދު ާޖެހިއްޖެކަމަށް ާކުަރން ާމިކަން ާވ ނެގޮަތކަށް ާމަްނފ  ާލަފ ވ ނެ ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާއަދި ާޮގވ ލަން. ާދައުސަރުކ ރަށް ާިރކޯޑްަތަކށް ާއެިކއެކި ާބޮޑެތިޚިލަތުގެ ާތިިބ ާވެފައި ާޔ ނ ތްތައް

ާރައްޔިތުންނ އިާ ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާޮގވ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާމިއަދު ާކުރުމަށްެވސް ާހަްއޔަރު ވަގުން

ާގުޅިފައިހުރިާބޮޑެތިާފަިއސ ާހޯދ ާ..

ާ2545 
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަ ާމިހ ރު މެންބަރު.

ާރުވަނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށް.ާތުާމިއަފުރުޞަ

ާ

ާމިއަދަކީާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއެއީ ާދުވަހެއް. ާހިތ މަވެރި ާވަރަްށ ާމިއަދަކީ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަނެާާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމެންބަރަކު ާއެއް ާގައިގަާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމެމްބަރެއް ާއަޅިެކނިޑއަކުންނޭއް  2550ބުންޏަސްާާއި

ނިޑއެއް ާއަިޅކެ ާފެންވަރެްއގެ ާކިހ ވަރެްއގެ ނިޑއަކީ ާއަޅިކެ ާމި ާނޭގޭނެ ކަެމއް.ާބޮޑުާާރައްޔިތުންނަކަށް

ާމަރުތޭލަސިން ާބިއްލޫރި ާ،މީހެއްގެާއެއްގ ހ  ާއަޅިެކނިޑއަކުން ާޖެހީމ ާދެންާދިވެހިާާވަރުވ  މޭމަތީގައި

ާއިޙްސ  ާކަންތައްރައްޔިތުން ާއެފަދައިން ާހަމަ ާކުަރއްވ . ާިއނދެގެންާާސް ާމިތ ގައި ާހަމަ ކުރަްއވ ފައި

ާމެންބަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާތިމަރަފުށީގެ ާކިޔ ފަިއާދޮގުހަދ ފައި ާނުޖަހަމޭ ާމިހ ރުާތިމަންނައެއް ާމުޞްޠަފ  ރު

ާއެާނުކުމެގެން ާިމތ ނޮގސްފައި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމީހުންާވަީނ. ާކެތްވ ވަރުނުވީހެްނ  2555ގައި

ާހިންގ ރުޅި ާއައިސް ާމިތަނަށް ާޢަމަލުތައް ާތިބިވަރުން.ާެއހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ކަމަށްވަންޏާ ާއަިއސްފައި

ާގޭަގިއާާއަޅުަގނޑަށް ާދެއްވ ފައި ާއިސްތިޢުފ  ާބޭފުޅުން ާނުކުރެްއވޭ ާކޮންޓްރޯލް ާރުޅި ާއެވަރަށް ހީވަނީ

ާކުރައްވަާމަޑުކުރެްއވިްއޔ  ާމެންބަރުކަން ާރަްއޔިތުންގެ ާރަނގަޅުވ ނީ ާމިތަނަށްާކަންނޭގެ ން

އައުމަށްވުެރ.ާދެންާައޅުަގނުޑމެންާވަޢުދ އިާޚިލ ފްވ ާވ ހަަކާދެންާމިތަނުގައިާދެްއކުމުގެާޮކޅެއްނެތް.ާ

 2560ުރފިޔ އަްށ79ާާރުފިޔ އަްށާތިމަންނަމެންނަށްާވެރިކަންާލިބިއްޖެއްޔ މުންާމަސ79ާާްމަސްާގަންނަންާ

ާއޮްތގޮތުންވި ާޤަރ ރުގައި ާމި ާމިއޮތީ ާމީހުން ާބުނި ާމިހ ރުާގަނެދޭނަމޭ ާބަޔަށް ާރުފިޔ  ާތިން ްއޔ 

ާ ާލިބެނީ.ާދެން ާބަޔ ާރުފިޔ 79ާމަސްކިލޯއެއް ާތިންރުފިޔ  ާމިމަސައްކަްތާރެއ ާއިއ އި ާތަފ ތު ާއިާހުރި

ނަޑކީާދީނީާ ނޑަށްާހީވަނީ.ާއަުޅގަ ދުވ ލުކުރ ާމަސްވެރީންނަށްާަވރަށްރަނގަޅަށްާއެނގޭނެހެންާައޅުގަ

ާދޭވަރަ ާތަޤްރީރު ާމ ރަނގަޅަކަށް ާީމހެއްކަމަށްމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެނގޭ ނޑުވެްސާނުާކަށް ާއަުޅގަ ިވއަސް

ާއަޑުއަހަން ާޖެހީމ ާހަމަ ާކޮޅުަފއިން ާރޯދީަގއި ާމ ތްާލިބޭ ާهللا ާމެދުވެރިހަމަ ާނުލިބޭގޮތް  2565 ރޯދި

ާރަްއިޔތުންނަށްާ ާިދވެހި ާއުޅުނުއިުރގައި ާއަންނަން ާވެރިކަމަށް ާމިަސރުކ ރު ާއެގޮތަށް ކުރަްއވ ނެއޭ.

ދިނީވެސް.ާމިހ ރުާމަސްާނުބޭނުނީމާ  އަށްާއަޅ ލަންާހިތްވަރުާމަސްތައްާގެްނގޮސްާރަށުާއޮީފސްާތެރެ

ާމިހ ރުާ ާގޮވ ލީ. ާނައުމަށްެވސް ާރ ްއޖެއަށް ާޓުއަރިސްޓުންނަށް ާމިސަުރކ ރުން ާމިދައްކަނީ. އެވ ހަަކ

ާހިތަކަށް ާއޭުރ ާމިދަްއކަނީ. ާެއވ ހަކަ ާނަިއސްގެން ާތިމަންނަމެންާ ޓުއަރިސްޓުން ާކަންނޭނގެ ނ ރ 

ާއަންނަންާ ާވ ހަކ66ާާަޖެހިދ ނެއެކޭ.ާދެން،ާ ވެރިކަންކުރަން ާސަުރކ ުރގެ ާދުވަހުގެ  2570ދައްކ ފަިއާ އަހަރު

ނުޑާހަމަާއެބަާހައިރ ންވޭ.ާޑީ.އ ްރ.ޕީއަކީާއެމް.ޑީ.ީޕއަްށވުރެާޅަާޕ ޓީއެއް.ާ ޑީ.އ ރް.ީޕއޭާކިޔ ތީާއަުޅގަ

ާޑީ.އ ްރ.ޕީއަީކާ ާއެހެންވީމަކ ެއއް ާއޮީތ. ާއުފެދިފައި ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއުފެދުމަށްފަހު އެމް.ޑީ.ޕީ
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ާއެ ާބޮުޑވެގެްނ ާމިދިޔ66ާާަމް.ޑީ.ޕީއަްށވުރެ ާޕ ޓީއެއްނޫން. ާއޮތް ާވެރިަކންކޮށްފައި ާދުވަހު އަހަރު

ާ ާވެރިަކނ66ާްވޭތުވެިދޔަ ާމީސްމީހުންާ އަހަރު ާމީހުންނ އި ާތިބި ާމިނިސްޓަުރންނަށް ކުރިއިުރގައި

ާ ާއެބަދޭ. ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއެކީަގިއވެސް ާޕ ޓީއ  ާވެރިކަްނކުރ  ާސަރުކ ރުގެ  2575އެެހންވީމ ،ާމިހ ރުގެ

ާ ާހަމ66ާާައެމް.ޑީ.ޕީއަްށވެސް ާވެިރކަންކުރ ތ . ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަްސވެއްޖެޭއ އަަހރު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނުހަދ  ާކިޔަން ާމިސަރުކ ރޭ ާއެސަުރކ ރު ާއެހެންވީމ ، ާއެބަތިބި. ާމިހ ރުވެސް އެމީހުން

ާވަޢުދުވެ ާރައްޔިތުންނަށް ާރަނގަޅަށް ާނުހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާމިތ ގައި ާކަްނތައްތަްއާދަންނަވ ނީ ފައިވ 

ނޑަށްާހީވަނީާަތންކޮޅެްއާ ކުރުމަށްާތިޔަބޭފުޅުންާނުކުމެެގންާއެމަސަްއކަތްާކުަރއްވ ށޭ.ާއޭރުންާއަުޅގަ

ާ ާޑރ.ޑީޑީ ާއޮީތ ާަވޢުދުވެފައި ާރަްއޔިތުންނަށް ާދ އިރ ެގ ނުޑެގ ާއަުޅގަ  2580މަސ6ާާްރަނގަޅުވ ނެހެން.

ާހަ ާގަނެވޭެނގޮތް ާައއިސް ާމ ެލއަތޮުޅަގއި ާތެޭރގައި ާއަޅުަގނުޑެގާދ އިރ ގެާދުވަހުގެ ަދއިދޭނަމޭ.ާމިހ ރު

ރައްޔިތުން،ާިދއްފުށީގެާމަސްެވރިންާއެއުޅެނީާައއިސްާނުލިިބގެންާމަސްާބެހެއްޓޭނެގޮެތއްާނެތިގެން.ާ

ާަކންނޭނގެާ ާރަނގަޅުވ ނެ ާމ  ާކުރަންއުޅުނިއްޔ  ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ރުކ ރުންާހިންގަންާތިބިާޕ ޓީންާއުޅުމަށްވުރެ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާއަދިވެސްާސިޔ ސީާުކޅިވަރުާުކޅެންާސަ

 2585ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާއަްއސަލަމުޢަލަާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާވަރަޙްމަތު`. ާއިުކމް ާރައީސް.ާވަބަރަކ ތުهللا ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .ާ

ާވަރަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރަޝ ދު ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާބުނާ އ ދެ، ާލޭނ ރޭ ާިދވެހިންގެ ާމަސްވެރިކަމަކީ ާބަހެއް ާއަުޑއަހ  ާގިނައިން ްށ

ާސަރުކ ރުންވެްސާ ާމިހ ުރގެ ާއަދި ާަބހެއް. ާައއި ާބުނަމުން ާސަރުކ ރުންވެސް ާކުރީ ާމިބަހަކީ ބަސް.

ާކިހ ާ ާމިއީ ާުސވ ލަކީ، ާއުފެދޭ ާހިުތގައި ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަހެއް.  2590ބުނަމުންދ 

ާ ާދައްކ އިރުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާމިމޭރުމުން ާމިވ ހަކަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާބ ވަޭއ. ާބަހެއް ބުނ 

ާމަސްވެިރކަމުެގާ ާމ ޒީގައި ާކައިރި ާކުރަމުންދ އިރު ާބަޙުޘް ާމިމ ލަމުގައި ާގޮތުން މަސްވެރިކަމ އިބެހޭ

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުކަމަށް ާއެންމެ ާހަމަ ާބަަލއިލުން ާގޮްތވެސް ާހިނގ ފަިއވ  ކަންތައްތަްއ

ާކިހ ާއޭރު ާބުނުމަކީ ާމިބުނ  ާލޭނ ރޭ ާދިވެހިންގެ ާމަސްެެވެރިކަމަކީ ާއެނގިދ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ން

ާވަރަށްާ ާމަސްވެރިްނ ާމަސްވެރިކަން، ާއ ދެ، ާބުނުމެއްކަން. ާބުނ  ާކަމ އިެއކު  2595އިޚްލ ސްތެރި

ާ ާދުވަސްޮކޅެއްިދޔަ. ާދިޔަ ާދިިރއުޅެުމން ާމަްސވެރިންގ7216ާާެތަނަވަސްކަމ ިއއެކީ ާއަހަރުތަކަީކ ގެ

ާ ާއ ދެ، ާގޯހެއްނޫން. ާކުށެއްނޫން، ާބުނުމަކީ ާދޯނިފަހަރުެގ7215ާާރަންޒަމ ނޭ ާފުރަތަމަ ަގއި

އިންޖީނުއަޅަންާފެށުމ އިއެކުާމަސްވެރިކަންާވަރަށްާރަނގަޅަްށާތަރައްޤީާވެގެންާއަންނަންާފަށ ފައިޭވ.ާ

ާދިވެހިންނަ ާކުރަމުންދިޔަ ާމަްސެވރިކަން ާއެދުވަސްވަރު ާދިެވހިން ާމިހ ރުވެސް ށްާމިގޮތުން،
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ާ ާވ ހަަކާައޑުިއވުމ ެއކު.ާކޯކޯމ ރު ާޯކޯކމ ރުގެ ާގެނެސްދޭނީ ާވ ހަކައަކ60ާާީއ ިއ66ާާހިނިތުންވުން  2600ގެ

ާއ ދެ،ާ ާބަެއއް. ާކުުރވި ާފައިދ ތަކެއް ާމަްސވެރިންނަށް ާރަންޒަމ ނުގައި ާމަްސވެރިންގެ ހަމަގައިމުވެސް

ާކު ާޖަޕ ނުގެ ާކުންފުންޏަކީ ާމިކިޔ  ާކޯކޯމ ރު ާކުރުވީ. ާފައިދ ތަކެއް ާމިކުންފުނިންާކީްއވެތޯ ންފުންޏެއް.

ާއެގްރީމެންޓްތަކަީކާ ާހެދުނު ާހިނދު، ާއެދުނު ާސަރުކ ރުގައި ާމަސްގަތުމަށްޓަކަިއ ރ އްޖޭަގއި

ާމަސްާ ާބ ނ  ާެއގްީރމެންޓްތަކެއް.ާމަސްވެރިން ާހެދިފައިވ  ާކުަރނިވިގޮަތކަށް ާފައިދ  މަސްވެެެރިންނަށް

ާަގންނަން ާކަމަށްވިޔަްސވެސް ާބޭނި ާނުތަކ ވަރަށް ާމަޖުބޫރުކުރުވ ާާއެބޯޓުތަކަށް  2605އެމީހުންނަށް

އެގްރީމެންޓްތަެކއްާހެދިފަިއވަނީ.ާމަސްވެރިންނަށްާތެޮޔާދިނުމަށްާހެދިފައިވ ާައގުތަކަީކާއެމީުހންނަށްާ

ާައގުތަެކއް.ާ ާމަޖުބޫރުކުރުވި ާތެޔޮދޭން ާއެައގުތަުކގައި ާވިޔަްސވެސް ާދިޔަކަމަށް ގެއްލުްނވަމުން

ާމަސްވެރިންނަށް ާމިދުވަސްވަރު ާމަްސވެރިންާާއެހެންކަމުން، ާމިއަދުވެސް ާހިިނތުންވުމަކީ ގެނުވި

ާވ ަހކައަީކ،ާ ާިމއުޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާހަނދ ންތަކެއް. ާފުހެވިގެންނުދ  ހަނދ ނުން

 2610މަސްވެރިންގެާމިާރަންޒަމ ންާނެތިގެންދިޔައީާކޮންާސަބަބުަތކަކ އިާހުރެތޯ.ާމިދެންނެވިާެއްގރީމެންޓްާ

ާމުްއދަތު ާެއގްރީމެންޓްގެ ާެއްގރީމެންޓްާާބ ޠިލުވެ ާމި ާނަމަވެސް ާއެހެންގޮތަކުން ާނުވަތަ ހަމަވެ

ާއައުމަްށފަހުގައިާ ާމިކުންފުނި ާކުްނފުންޏެއް. ާިކޔ  ާކޯކޯމޯލްޑިްވސް ާއުފެދުނީ ާދެން ބ ޠިލުވުމަށްފަހު

ާއުފެދުނީާ ާދެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަމުންދިޔަ. ާކުިރއަށް ާރަނގަޅަށް ާހަަމ ާމަސައްކަތް މަސައްކަުތގެ

ާމަސްކ ރު ާކުންުފންޏެއް.ާފެލިވަރު ާކިޔ  ާއެފް.ޕީ.ައއި.ީޑ ާއުފެދިގެންދިަޔީއ ާއެއަށްފަހު ާއ ދެ، ޚ ނ .

ާފިލުަވއިލުމަކީާ ާލައްތައް ާއެޖެހުނު ާހިތްތަަކށް ާމަސްވެރިންގެ ާދެން ާއައުމަށްފަހުގައި  2615މިކުންފުނި

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކިހިނެއްތޯ. ާހުރީ ާައގުތަްއ ާމަހުގެ ާއ ދެ، ާަކމެއް. ާއުނދަގޫ ާދަތި މިއަދުވެސް

ާރަނގަ ާހުންނ ނެ. ާފެންނަން ާޯއޑިޓްކޮށްފިްއޔ  ާމިހ ރުވެސް ާއެބަހުރި. ާހަނދ ން ލ ރިއަށ14ާާްޅަށް

ާމަްސކިރުމަށްޓަކަިއާ ާމަސްވެރިން ާކިހިެނއްތޯ ާގަންނަމުންދިޔަ. ާކިލޯއެްއާއެފް.ޕީ.އަިއ.ޑީއަށް ލޮނުމަސް

ާއެުދވަްސވަ ާަމސްކިރުމަށްޓަކައި ާހަމަގައިމުވެސް ާމަސްވެރިން ާއުތުރުގެ ާލޮނުާހަދަންމިޖެހެނީ. ުރ،

ާއެމީހުންާ ާބަނދަރަށް ާހުޅަނދު ާތުލުސްދޫގެ ާތުލުސްދޫއަށް. ާދ ންޖެހެނީ ާކިރުމަށްޓަކައި  2620މަސް

ކައިރިކޮްށާމަސްާބ ލަިއގެންާައތްގ ޑިޔަލަްށާމަސްާއަުރަވއިގެްނާގެންދަންޖެހެނީާއިރުމަތީާފަރ ތުގަިއާ

ާ ާކިލޯައކަށް ާއެްއކަލަ ާމިއީ ާމަސްކިރުމަށްޓަކައި. ާގުދަނަކަށް ާއިތުރުާލ 14ާހުންނަ ާހޯދުމަށްޓަކައި ރި

ާމިއީާ ާމަސައްކަތްތަކެއް. ާކުރަމުންދިޔަ ާމަސްވެރިްނ ާނެތިގެން ާެއްއވެްސގޮތެއް ާޮޗއިސެއް އެްއވެސް

ާހިސ ބަކީާ ާއަންނަންފެށި ާހީނަރުކަން ާފުރަތަމަވެްސ ާމަސްވެރިކަމަށް ާހިތްތަުކގައި މަސްވެރިންގެ

ާަމސްވެ ާަބއެއް ާއެހިސ ބުން ާދަންަނވ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ާަމސައްކަްތާމިސަބަބޭ ާމަސްވެިރކަމުގެ  2625ރިން

ާއ މްދަނީއިންާ ާލިބޭ ާމަސްވެރިކަމުން ާކީއްެވގެންތޯ، ާރުޖޫޢަވ ންފެށީ. ާމަސައްކަތަށް ާއިތުރު ދޫކޮށް



 98 

އެމީހުންނަށްާދެކޮޅުާނުޖެހޭތީވެ.ާއ ދެ،ާބަެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންގެާހިތްޕުޅުަގއިާުސވ ުލތަކެއްާ

ލ ރިައށްާމަސްާކިލޯއެއްާވިއްކީ.ާއ ެދ،ާއޭރ14ާާުއެންމެާާއުފެދިދ ނެާކީއްވެބ ވައޭާދެންާމަސްވެރިން

ނޑުާަހނދ ންވ ގޮތުންާެވއްޖެއްޔ ާއޭުރާޓްރޭޑްާ ސަރުކ ރުންާހަމަޖައްސަވ ފައިާއޮތްާޤަވ އިދުންާއަުޅގަ

ާއެސް.ޓީ.ޯއެގާ ާހަމަ ާހުންނެވީވެްސ ާހެއްެދވުމަށް ާޤަވ އިދުަތއް ާވިޔަފ ިރއ ިއބެހޭ  2630މިނިސްޓްރީއަކަށް

ބޭފުޅ .ާިޑފެންސްާމިނިސްޓްރީގައިާމިޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުާކުރުމަށްޓަކަިއާބ ރުގެާއިސްކޮށްާހުންނެވިާ

ާަޤވ ިއދުތައްާ ާހައްދަަވއިގެން ާމިޤ ނޫނުތައް ާއެބޭފުޅަކު ާއެބޭފުޅަކު. ާަހމަ ާހުންނެވީ ބޭނުންކުރަންވެސް

ާމަސްވެިރން ާމައްސަލަައކީ ާމިދިމ ވި ާގެންެދވިހިނދު ާކުރިއަށް ާމިކަންތައްަތއް ހަމަާާހައްދަވަިއގެން

އިނދަޖެހިގެންާދިއުން.ާއ ދެ،ާކަންމިހެންާހިނގ ފައިާއޮތުމ ިއއެކު،ާމަސްވެރިންނަށްާދިމ ިވާދަތިތައްާ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާއެންމެފަހުން ާއުނދަޫގވަުމންގޮސް ާއުނދަގޫވަމުން ާދުވަހަްށ ާއަނެއް  2635އެއްުދވަހުން

ާމިހު ާއ ދެ، ާޖެހުނު. ާޫދކޮށްލަން ާމަސައްކަތް ާމަސްވެރިކަުމގެ ށަހެޅިފައިވ ާފަރ ތްތަކަކުން

ާހަނދ ންކޮްށލަންޖެހޭާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަންތައްަތކަކީ ާަދއްކ އިރު ާވ ހަކަ މައްސަލައ އިމެދު

ާމިހުށަހެޅިފައިވ ާ ާކުރ ގޮުތގަިއ ާޤަބޫލު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަންތައްތަެކއްކަމަށް

ާމައްސަލަާ ާބޮޑު ާއެންމެ ާދިމ ވެަފއިވ  ާމަސްވެރިކަމަށް ާިމވަގުުތ ާވ ހަަކާމައްސަލަިއގައި އިެގ

ާދިމ ވެފަިއވ ާ ާޮއިޑވެރިންނަށް ާމައްސަލަައކީ ާދިމ ވެަފއިވ  ާމިއަދު ާބޮޑަށް  2640ލިޔެވިފައިުނވޭ.ާއެީއާއެންމެ

އުޅަނދ26ާާުމައްސަލަ.ާރ އްޭޖގައިާުދއްވަުމންދ ާމަސްވެރިކަމުގެާއުޅަނދުާފަހަރުތަކުގެާތެރެއިންާ%

ފައްދ ފަިއވ ާއުޅަނދުތައް.ާަފހަރެއްަގއިާފަހަރަކީާލޯނުާނަގަިއގެންާަމސްވެރިންާނުވަަތާއޮިޑވެރިންާއު

ާއަޅ ލެެވްނާ ާއިންޖީނެއް ާއެދޯނީަގއި ާކަމަށްވިަޔސް ާބަނދެވުނު ާދޯންޏެއް ާނުނަގ  ާލޯނެއް މީހަކު

ާލޯނުާ ާނަަގިއެގން ާގޮްސގެން ާލޯނަކ ިއާހަމައަށް ާނަަގއިގެން.ާކޮންމެވެްސގޮތަކުން ާލޯނެއް މިއަންނަނީ

ާިމއުޅަނދުފަހަ ާއުފައްދ ފަިއވ  ާއެަތްއާނަގަިއގެން ާއޮިޑވެރިންތަްއ ާއުޭޅ ާނުދެްއކިގެން ާލޯނު  2645ރުގެ

ާލީސިްނގާކޮްމޕެނީވެސްާ ާލުޔެއްނުދީ، ާކަހަަލ ާެއއްވެްސ ާބޭންކްތަކުން ާއެހެންނަމަވެްސ، ބައިވަެރއް.

ާޮއޑިވެރިންާ ާފިއްތަމުންގޮސް ާފިއްތަމުން ާއޮިޑވެރިން ާއެ ާެއމަސްވެރިންގެ ާލުެޔއްނުދީ ާކަހަލަ އެްއވެސް

ާނުައގުަގއިާނީލަމުަގއިާިވއްކަމުންދ ކަންވެސްާފ ހަަގކުރަންޖެހޭ.ާާއަތުންާއޮޑިފަހަރުާއަތުލ 

ާ

ނުޑާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު  2650ޢިއްޒަތްތެރި

ާދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހެންވޭުރާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މި

ާ

ާފ ހަަގކޮށްލަންާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަޅުަގނޑު ާބެހޭގޮތުން ާމިމައްސަލައ އި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ނޑުމެާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ނުޑމެންގެާރ އްޖޭަގއިާއަުޅގަ ާންާބެލިބޭނުންވ ާދެތިންާނުކުތ ެއއްާެއބައުޅޭ.ާއެްއކަމަކީ،ާއަުޅގަ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއވްރެޖްގޮެތއްަގއި 5ާާބެލުމުގައި ާމަސް، ާއެންމ5ާާެކިލޯގެ ާމަސް ާއިނގޭޯތ، ާއެސަިއްޒގެ  2655ކިލޯ

ާއަުޅަގނޑަްށާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދިޔައީ. ާމިލިބެމުން ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަެގއް ރަނގަޅު

ާދެންނެވޭކަ ާުގޅިގެްނނެެެކޭ ާގުިޅގެން، ާސުނ މީއ  ާނޯންނ ނެ.ާއެނގިފަިއއޮްތގޮތުަގއި ށް

ާމަސްވެރިކަްނާ ާދައްކަނީ ާތަޙުލީލުތަކުން ާއަހަރުވަންދެން ާދޮޅު ާފަހުން ާސުނ މީގެ އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާޖުލައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާދިަޔަކމަށް. ާރަނގަުޅވެގެން ާދުނިޭޔގެެވސ9660ާާްވަރަށް ާފެށިގެން ން

ާމިފެންނަ ާދިަޔކަމަށް ާވެއްޓިގެން ާދަށަށް ާތަނަށް ާޮބޑު ާވަރަށް ާއުޅެަފިއާމަސްވެރިކަން ާމިހެން  2660ނީ.

ާއަދިވެްސާ ާއެހެންވީމ ، ާހިއްލ ލީ. ާމައްޗަްށ ާއަނެއްކ ވެސް ާމަސްވެރިކަމުެގ މިއަހަރު

ާގުިޅގެންީވާކަމެްއކަމެްއާނުވަތަާ ާމިީއާުސނ މީއ  ާނުފިލ  ާއޮޅުމެއް ާއެމުޅިައުކން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާއެހެ ާކަމެއް. ާކަމެްއ ާުއޅޭ ާމިކިހިނެއްެވގެން ާރ ްއޖޭގައި ާމަްއސަލައ އިާދިމ ވެާންނަމަވެްސ، ގެންއުޭޅ

ާިޚޔ ލުތަްއާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުެވްސާ ާފ ޑުފ ޑުގެ ާއެކި ާވަރަަކށް ާކޮންމެވެސް ބެހޭގޮތުން

ާމިކަމ އިބެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޙިއްޞ ކޮށްލަން ާމިވ ަހކަތައް ާމިތ ގައި ާލިބުނުާބޭނުންވަނީ  2665ހޭގޮތުްނ

ާއެބަވިދ ޅުާމަޢުލޫމ ތުގަ ާބޭފުޅުން ާަބއެްއ ާމީގައި ާމިދިމ ވ ާއި. ާތެރޭަގއި ާއޯޝަްނގެ ާއިްނޑިއަން ވޭ

ނުޑާ ނޑުމެންނަށްާދިމ ގެންާމިުއޅޭާމައްސަލަ.ާދ ދިފަހުންާއަުޅގަ ކަންތައްތަކަކ އިާއެބަާގުެޅއޭާައޅުގަ

ާ ާނޫހުގެ ާހަވީރު ާދައްކ 7ާާދުށިން ާއެަބ ާޭއަގއިވެްސ ާއޮތް. ާލިެޔފައި ާއ ިޓކަލެްއގަިއ ޮއކްޓޯބަރުގެ

ާމިއު ާނެިތގެނެއްނޫޭނ ާއެހެންކަހަެަލަާއެންވެރިކަން ާމީގެ ާނުެވގެން. ާަރނގަޅު ާމަސްވެރިކަން ޅެނީ

ާޔަޤީްނކަމެްއާ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބައުޅޭ.  2670މައްސަލަތަކެއް

ާަސރަޙައްދު،ާ ާމި ާއެބަބުނޭ ާއެހެންަނމަވެސް، ާމިުއޅެނީކީ. ާވެގެން ާކިހިނެއްކަން ާމިއީ ނުލިބޭ

ާއޯ ާއިންިޑއަން ާމަސްވެރިކަްނާމަސްވެރިކަން ާއެޅުުމގެ ާދ  ާެތރޭގައި ާސަރަަޙއްދުގެ ޝަންގެ

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާމަދުވަމުންދޭ. ާވަަރކަށް ާކޮންމެވެސް ާމަސްކޮޅު ާއަޅުަގނޑުމެންެގ މައްޗަށްޮގސް

ާނޭނގޭ.ާ ާދަންނަވ ކަށް ާއެއްެޗއް ާމިވ ހަކައަށްވެްސ ާޔަޤީންަކމ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

 2675ންނަށްާއެނގޭާބަެއއްާޙަޤީޤަތްތަކަކީާއީސްޓްާއެފްރިކަންާޯކސްޓްަގއި،ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުމެާ

ާމިތަންތ ގަިއެވްސާ ާމޮރީޝަސް،ާސީޝެލްސް ާތެރޭަގއި ާއޯޝަންގެ ާއިންޑިައން ާމި ާއަދި ސީޝެލްސް

ާއަުޑއިވެނީާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެބަހިނގ ކަމަށް.ާއަދި ާއިންޑަސްޓްރީ ާއެ ާމަސްހިފުމުގެ ދ ޖަހައިގެން

ާ ާއެއ9666ާްމިހ ރު ާއޯޝަންެގ ާއިންޑިއަން ާއުަޅނދު ާމިމަސްވެރިކަްނާހ  އިންޑިއ އިްނވެސް

ނޑުމެންާމިތިބެނީާމިތ ާެއތެރޭގެާމެދުަގއިާރ އްޖޭގެާމަްސވެރިކަްނާ ފަށައިފިކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާަމްއސަލައަީކާ ާއޮތް ާކުރިމަތިވެފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެހެންގޮތަކަށް.  2680މިއޮތީ
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ާކިއަޅުަގނޑުމެ ާހަދ ނީ ާދެން ާިވސްނ ނީ.ާން ާދުރ ލ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮންގޮަތކަށްތޯ ހިނެއްތޯ

ާމިމައްަސލައ  ާީހވަނީ ާއަޅުަގނޑުމެްނާވަރަށްާާއިއަޅުަގނޑަށް ާކަމެއްހެން ާފ ހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ ގުިޅގެން

މުންާފުންކޮށްާވިސްނަންޖެހޭާކަމަކަްށާމިކަންާވެދ ނެ.ާއެީއާރ އްޭޖަގއިާމަސްވެިރކަންާމިހ ތަނަށްާުކރަ

ާއޮްތގޮތ  ާބަދަލުުކރުމ އިއައިސްަފއި ާގޮތް ާއ އި ާުކރަމުން ާމެދު ާިވސްނަންޖެހިދ ނެ.ާއި މެދުވެސް

ނަޑްށާާއެހެންނަމަވެސް،ާމިީއާވަރަށް  2685ބޮޑުާވ ހަަކއެްއ.ާައޅުަގނޑުާަހމަާމީގެާސުރުޚީާމިއަޅ ީލާއަުޅގަ

ާ ާޖުަލއި ާއޮްތގޮތުަގއި ާ%9660ާއެނގިފަިއ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާދަށަށްާމަްސވެރ16ާިފެށިގެން ަކން

ނޑުމެްނގެާައގުތަކަށްާމިެވެގންާއުޅޭގޮތަކީާމިހ ރުާމިހުންނަނީާާއިވެއްޓުނީ.ާއެއާ  1.4ާގުިޅގެންާައުޅގަ

ާ ާނުވަތަ 5ާާޕައުންޑް ާޓަނެއް ާމަހުގެ ާސައިްޒގެ ާެއ ާއެހެންނަމަވެްސ،7646ާާކިޯލގެ 7.4ާޑޮލަރަށް.

ާައގެ ާކުަޑ ާވަރަްށ ާކަމަށްވަނީނަމަ ާމަސް ާބަރުދަނުެގ ާއެ ާުނވަތަ ާކިލޯގެ ާމިލިބެނީ. ޑޮލަރ166ާާުްއ

ާމިއުޅެނީާ ާމަސް ާމިބޭނޭ ާމިހ ރު ާރ ްއޖޭގައި ާމިއުޅެނީ ާމިލިބެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމ ގުިޅގެން  2690ޓަނަކަށް

ކިޯލގެާބަރުދަނުގެާމަސްާކަމަށްވަނީާނުވަތަާއެއަްށވުރެްނާދަށްކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިީއާއެންމ7.4ާާެ

ާމަހަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާލިބޭ ާއަގު ާމ ކެޓް ާކަންތަްއތަކަކ ދަށް ާދިމ ވެގެްނާާއިތައް ާމިހެން ދިމ ެވގެން

ާމިކަމ މެދުާ ާފުޅ ކޮށްހެން ާވަރަށް ާހީަވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، މިއުޅެނީ.

ާރ އްޭޖގެާމަސްވެރިކަމާ  ާފުންކޮށްާވިސްނ ަލންޖެހޭާއިވިސްނަންވީ.ާމުޅި ާދޭތެރެވެސް ބެހޭާސިޔ ސަތ އި

 2695ާފ ހަގަކުރެވޭތީާއެކަންކަންާފ ަހގަކޮށްލަން.ާވަރަށްޮބޑަށްާޝުުކރިއްޔ .ާާކަމެއްކަމަށްާައޅުަގނޑަްށވެސް

ާ

ާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުެގާވ ހަކަކޮުޅާފަށަިއގަތުމުގެާކުރިންާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ

ންތްތެރިާމެންބަރުާނިހ ންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާވިލިމ ފ ންނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ އި ާމަނިކަށްާއެހެންާާޙުސަ

ނޑުމެންެގާާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރަން.ާއ ދެ،ާމަސްވެރިކަަމކީ،ާއަުޅގަ ާކުްށވެރި ނޑު ާައޅުގަ ާޙަމަލ  ާއެދެްއވި މެންބަރަކު

ާކަމަށްވ އިރުަގިއާ ާއިންޑަސްޓްރީ ާއެންމެބޮުޑ ާދެވަނައަށް ާއިޤްތިޞ ދުެގ  2700ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ޓްރީއަށްާދިމ ވެފަިއވ ާބޮޑެތިާމައްސަލަތަކެއްހުރިާމިކަހަލަާމުހިންމުާވަގުތެއްަގިއާމިކަހަލަާއެއިންަޑސް

ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާމައްސަލައެއް ާޢަބްދުޑރ.ާމުހިންމު މަުޢޞޫމަށްާهللا

ާމިދުއްވ ާޝުކުރު ާމިހ ރު ާމަސްވެރިކަމުަގއި ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާއު ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާވަރަށްޮބޑެތި ާޢ ންމުގޮތެްއގަިއ ާބޮޑެިތ766ާާޅަނދުފަހަރަކީ ފޫޓަްށވުެރ

ާފައިސ ާ ާބޭނުންވ ވަރަްށ ާއެކަމަށް ާގިނަފަހަރަށް ާބަންނަން ާއުޅަނދެއް ާމިއިން  2705އުޅަނދުފަހަރު.

ާނޫންާގިނަާމަސްވެރިންާމަްސވެރިާޮއޑިފަހަރުގެާވެރިންާމިާއޮޑިާޯދނިފަހަރުާާޖަމ ކޮށްފައިާހުރެގެނެއް

ާއެހެންާ ާމަސައްކަްތކުރ  ާޢ އިލ ގައި ާއެބޭފުޅުންގެ ާގިނަފަހަރަށް ާމިފައްޓަވަނީީކއެއް. ބަންނަން
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ާފުރިަހމަކުރަނީ.ާ ާމަަސއްކަތް ާމިފަަށއިގަެނގެންގޮސް ާއެމަސައްކަތް ާއެހީއ ެއއްޮކށް މެންބަރުންގެވެސް

ާޚަރަދު ާރުފިޔ އެއް ާމިލިޔަން ާއެަތއް ާމިމަސައްކަާކޮންމެއަކަސް ާދޯނިންާކުރުމަށްފަހުގައި ްތ

ާޚ އްޞަކޮްށާމިދިޔަާ ާއަހަރެއްގެތެރޭ ާދެތިން ާވޭތުވެިދޔަ ާމިފަށަނީ.ާކޮންމެއަކަސް ާލިބެން  2710އ މްދަނީއެއް

ާމީގ2ާާެ ާއަެައިސްަފިއ. ާހީނަރުކަމެއް ާވަރަށްޮބޑު ާމަސްވެިރކަމަށް ާިމވަނީ ާތެރޭަގއި މަސްދުވަުހގެ

ާ ާލިބޭ ާއ މްަދނީ ާޢ އިލ ތަުކގެ ާއެ ާމިދެންނެިވހެން ާކުރިން ާަމއްޗަށްާާގިނަހިތ މަޔަކީ ބައެްއގެ

ބަރޯސ ވެގެންާމިާބަނދެފައިާިމއުޅަނދުފަހަރުާނިންމ އިރުގައިާވަރަށްބޮޑުާލޯނުތައްާެނިގގެންާމިދަނީ.ާ

ދޭތެރޭާރ އްޖޭގައިާމިދުްއވ ާޮއޑިޯދނިފަހަރުާާއިމިލިޔަނ 5ާގ ތްަގނޑަކަށްާދޮޅުާމިލިޔަނުްނާފެށިގެންާ

 2715ރީންާމިއޮންނަނީާބޮޑެތިާލޯނުތައްާނަންގަވ ފަިއ.ާވުރެންާގިނަާދޯނުފަހަރުގެާވ26ާެގ ތްަގނޑަކަށްާ%

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާއެބަޖެހޭ ާދައްކަވަން ާމަހަކު ާބޭންކަށް 94666ާާއެބޭފުޅުން ާ ެގ14666ާާއ އި

ާއަދިާ ާސަބަބުންނ އި ާދިއުމުގެ ާދަށަށް ާމަސްވެރިކަްނ ާޖެހޭއިރުގައި ާދައްަކވަްނ ާއަދަދެއް. ދޭތެރޭގެ

ާ ާއަގު ާލިބެމުންދ  ާމިހ ރު ާވަަރށްބޮޑެތިާާދަށްމަސްވެރިކަމަށް ާވަނީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ވެފަިއވ ތީެވ

ާާއިދަތިތަކަކ  ާގ ތްަގނަޑކަށް ާއެވަނީ ާމިހ ރު ާއޮިޑވެރިންނަށް ާއެަތއް ާއެގޮތުން 0ާކުރިމަތިވެަފއި.

ާ ާބޭންކަށ1ާާްމަސް، ާއެމީހުން ާސަބަބުން ާނުދެއްކުމުގެ ާފައިސ  ާދައްކަންޖެހޭ ާވަންދެން  2720މަސް

ނޑަކަށްާ%ނ79ާާްދައްކަންޖެހޭާއިންޓްރެސްޓްާ% އަދިާެއއަށްވުެރންވެސ72ާާް،ާ%71ޮގސްާގ ްތގަ

ާކުރިންާ ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ާވަނީ. ާއިތުރުވެފަިއ ާއަދަދު ާދައްކަންޖެހޭ ާއޮިޑވެރިން ާބައެއް މައްޗަށް

ާުޒވ ނުންނަކީާ ާބަެއއް ާމަސައްކަތްކުރ  ާޢ އިލ ތަުކގަިއ ާއެ ާއޮތްއިުރގައި ާއެހެން ާމައްސަލަ މިދެންނެވި

ވަަރކަށްާޒުވ ނުްނާމިދިޔަާސެޕްޓެމްބަރާމަހުގެާތެރޭގަިއ79ާާނޑުމެްނާރަށުގެާހަމަގައިމުވެސްާައޅުގަާ

ާމަަސއްކަތް ާާސަރުކ ރުަގއި ާާފަޔަރުަގއިކުރަމުންދިޔަ  2725ވަރަކަްށ79ާާަމސައްކަތްކުރަމުންދިަޔ

ާއޭރުާ ާުމވަްއޒަފުންނަީކ ާބައެއް ާމީގެތެެރިއން ނޑ ލ ފައި. ާކަ ާސަރުކ ުރން ާވަނީ މުވަްއޒަފުން

ާ ާކަހަލަ ާއަޅުަގނުޑާމިދެންނެވި ާމީހުންކަން ާނިސްބަތްވ  ާޢ އިލ ަތކަށް ާއޮިޑވެރިންގެ ބައެްއ

ާދެއްކުމަށްޓަކައިާ ާލޯނު ާމިދެންނެވި ާކުރިން ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާަސބަބުންވެސް ާއ ދެ،ާއޭގެ ފ ހަގަކުރަން.

ާނުހިނގުމުެގާ ާއޮތްގޮތަށް ާރ ވ ފައި ާކުރިން ާއެކަން ާއެމީހުންނަށް ާގޮތްގޮތުން ާއެހެން އެމީހުންނަށް

 2730ކުރިމަތިާލ ންޖެހިފައި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާސަރަޙައްދުާދެކުނުގެާާއިއިތުރުާދަތިތަކަކ ސަބަބުންާ

ގޮތަކަށްާލުއިގޮތަކަްށާާއަތޮުޅގައިާކުރިންާމަސްވެިރކަންާކުރ ާއުޅަނދުފަހަރަށްާމިާއައިސްާލިބޭނ5ާެ

ާގދ.ާތިނަދޫގަާާއައިްސާލިބޭނެ ާހިަތދޫއ އި ާހެއްެދވުމަށްޓަކަިއާައއްުޑއަތޮޅު ާވަީނާއަިއސްާގޮަތކަށް އި

ާލިބެންާ ާައއިސް ާޕްލ ންޓުން ާހުިރާއައިސް ާހައްދަވ ަފއި.ާެއހެންނަމަވެސް،ާހިތަދޫގައި ޕްލ ންޓްތަކެއް

ާ ާމީގެ ާކުރިއާ ހަެއއްކަނެތްކަމުގަިއވޔަސް ާޕްލ ންޓުންާާއިމަސް ާއައިސް ާހުރި ާތިނަދޫގައި ޖެހެންދެން
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ާމަ ާސަރަޙަްއދުގެ ާމި ާތެޔޮއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދިަޔއީ ާއެހެންކަމުން،ާާސްވެރީންނަށް ާލިބެމުން.  2735ައއިސް

ނޑުމަތީގަިއާ ާކަ ާވަންދެން ާގަޑިއިރު ާދިހަބ ރަ ާތ ޒ ކަމ އެުކގައި ާމަސްކޮޅު ާބ ނ  އެބައިމީހުން

ާލިބޭާ ާައެގއް ާރަނގަުޅ ާއެކަީށގެންވ  ާއެއަްށ ާކިރ ލުމުން ާއެ ާެގންގޮސް އުޅެންޖެހުނުކަމުގަިއވިަޔސް

މަސްވެރިކަންާމިހ ާދަށަށްގޮސްާއޮތްއިެރއްަގއި،ާާއެބޭފުޅުންނަށް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާހިތ މަޔަކީާމިހ ރު

ާމިދެންނެވިާ ާހުރި ާސަރަޙައްުދގަ ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާއޮތްއިެރއްަގއި ާދަށަށްގޮްސ ާއެހ  ާއަގު މަހުގެ

ާހުންނަާ ާކޫއްޑޫަގިއ ާމިޖެހެނީ ާމިހ ރު ާބަންދުކޮށްަފއިވ ކަން. ާއައިސްޕްލ ްނޓްވެސް ާހުރި  2740ތިނަދޫގައި

ާޮގސްގެ ާކޮމްޕްލެކްސްއަށް ާއަިއސްކޮޅެްއާފިޝަރީޒް ާކުޑަުކޑަ ާވަރަށް ާދޫކުރަނީވެސް ާމި ން،ާއެތަނުން

ާޯދންޏެއްެގާ ާފުދޭވަރަކަށް ާއެއިން ާއައިސް. ާޓަނެއްހ  ާދެތިން ާއެންމެ ާދޯންޏަކަށް. ކޮންމެ

މަސްވެރިކަމަށްާބޭނުންވ ވަރަަކށްާނުހުރޭ.ާއައިސްާބޭނުންނުުކރެވޭތީާމަސްވެރިންާއެކަމ ާވަަރށްބޮޑަށްާ

ާއަދި ާއ ެދ، ާނުލ ހިކުާާޝަކުވ ކުރޭ. ާއެބޭފުޅުްނ ާމަސްވެރިކަން ާނިމުނީކީެއއްނޫން. އެހ ވަރުން

ާފިޝަރީްޒާ ާކޫއްޑޫ ާދިއުމުން ާކިރަން ާމަސްކޮޅު ާބޭނޭ ާމި ާހޭދަކޮށްގެން ާވަގުެތއް ާއެތައް  2745އުނދަގުލުން

ާ ާގ ތްަގނޑަކަްށ ާކޮންޓްރޯްލކުރަްއވ ަފއި. ާެއވެސް ާވަީނ ާމިހ ރު ަވރަކަށ266ާާްކޮމްޕްލެކްސްއިން

ާކެޕޭސިޓީާ ާއެބޭުފޅުންާމިާާޓަނުގެ ާމިހ ރު ާކ ރުޚ ނ އެްއަގއި ާހުިރާއިންޑަސްޓްީރއެްއަގއި،ާހުރި އޮންނަ

ާ ާއެވްރެްޖކޮށް ާދޯންޏަކަށް ާއެންމެ ާމިއޮންނަނީ ާމަދުކުރައްވ ަފއި.6ާާލިމިޓްކުރައްވ ަފއި ޓަުނވަރަށް

ާމަސްވެިރކަންކުރ ާ ާސަރަޙައްުދގަިއ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމަސްވެރިން، ާއޭެގސަބަބުންވެްސ އ ދެ،

 2750ރިންނަށްާމިވަނީާވަރަްށބޮޑަށްާމަސްާބޭނުމަށްާއެާމަުދދުވަހެއްަގއިާތަްނކޮޅެްއާގިަނިއންާމަސްާމަސްވެ

ާމިއަދުވެްސާ ާއެމަސްވެރިން ާެއހެންވީމ ، ާކަންބޮޑުވެފަިއ. ާއެކަމ  ާދުވަހުވެސް ާއަންނަ ބޭނެން

ާކަްނބޮ ާއެ ާއެބޭފުޅުްނގެ ާކަންބޮުޑވުން، ާެއކަން ާަބއެއްބޭފުޅުން ާގުޅުްއވ ފައި ޑުވުންާއަޅުަގނޑަށް

ާމިދަންނަވ ލީ.ާ ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދިފަިއވ ީތވެ، ާކައިރިން ާއަޅުަގނޑު ާފ ޅުކޮށްދޭށޭ މިތަނުގައި

ާވަަރށްބޮޑަށްާ ާމިހ ރު ާސަރަޙައްދުަގއި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއަދި ާއެްނވެރިކަމަކީ ާކޮންެމއަކަސް އ ދެ،

ާދުވަ ާީމގެ ާކުީރގައި ާއެންވެިރކަންކުރުމަށްޓަކައި ާއަޅ ފައިއޮތްާދަށަށްގޮއްަސވ ކަެމއް. ާކުރިން  2755ސްތަެކއް

ާއެތައްފަހަރެްއގެމަތިންާ ާއެބޭފުޅުން ާއެންކަނދުފަތިެވސް ާއެ ާއޮތް ާގއ.އަޮތޅުަގިއ އެންކަނދުފަތި،

ާެއކަށީގެްނވ ގޮތަކަްށާ ާބޭނުމެްއ ާއެ ާތަުނގެޮގތުން ާއޮތް ާަދންނަވައިފި،ާއެ ާމިނިސްޓްރީަގއި ފިޝަރީޒް

ާއިތުރަ ާތަނަކަްށ ާރަނގަޅު ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާނަމަވެްސާނުހިފޭ. ާދިރ ސ ކުރަްއވ ފަިއ ާތިބޭފުޅުން ްށ

ާަކނދުފަތިާ ާމިދެންނެވި ާޭނޅޭތ ނގައި ާކަނދުފައްެޗއް ާއިތުރު ާއަދި ބަދަލުކޮށްދެއްވަން.

ާިމާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެކަމަްށވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެދެމުންދޭ. ާވަރަށްބޮޑަްށ  2760ބަދަލުކޮށްދެއްވަން
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ާއެްއގޮތަކަްށވެސްާ ާމިނިސްޓަރުވަީނ ާމީެގއިތުރުންާއިާފިޝަރީޒް ާއ ދެ، ޖ ަބއެއްނުދެްއވ .

ނަޑކަށްާއެހ ވަަރކަށް....5ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިާ ާއަތޮުޅގައިާމިހ ތަނަށްއޮތްާގ ްތގަ

ާ

ާބަހުޘަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްަޒތްތެރި ާހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިްއޔ  ާވަގުތު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮމިޓީ ާތެރޭގަިއާމަސައްކަތު ާމިބަހުޘްގެ ާދެން ާަކއިރިެވއްޖެ. ާވަރަށް ާނިމެން ާަވގުތު ނޑަެއޅި ާކަ  2765ން

ާޙުސައިންާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމަތިވެރި ާެއއީ ާައއިއްސަ. ާހުށަހެޅުމެްއވެސް އެބައޮތް

ާލަޠީފްާ ާޙަސަްނ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވައި، މުޙަންމަދު

ާބަހުޘްގެާތ ޢީދުކު ާނިންމ ލ ނީ ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާހުށަހެޅުެމއް. ރައްވ ަފއިވ 

ާމިހުށަހެޅުމުގަިއާ ާއަދި ާވޯޓަށްއަހ  ާނިންމުމަށްފަހު،ާމިހުށަހެޅުމަށް ާަގިޑއަށް ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ވަގުތަށް

ާއެހެން ާނިމުނީމަ. ާހޮވ  ާއެކޮމިޓީެވސް ާހޮވަން، ާކޮމިޓީެއއްެވސް ާަވގުތީ ނުޑާއެބައޮތް ާއަޅުގަ  2770ވީމ ،

ާދޭތެރޭާ ާކޮމްޕޮޒިޝަްނއ  ާމިކޮމިޓީގެ ާދަންނަވ ލަން ާމިހ ރު ާބޭފުޅުންނަށް ޕ ޓީތަކުގެ

ާމަޖިލިސްެގާ ާކުރިއަްށގެންދ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންެނވުމަށް.

ާފ ހަަގއެއް ާއަޅުަގނޑަކަށް ާހިނގ ކަމަކަށް ާަނގަންޖެހޭކަމެއް ާނުކުތ ެއއް ާއެެހންވީމ ،ާނިޒ މީ ުނކުރެވޭ.

ނުޑާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަީނާ އަޅުަގނޑުާިނޒ މީާނުކުތ ާއަރުވ ކަށްާޤަސްެދއްނުކުރަން.ާއަުޅގަ

 2775ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާރިޒ އަށް.ާ

ާ

ާިމހުށަހެޅިާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއ ދެ، ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާގުިޅގެްނާ`. ާމައްސަަލއ ިއ ާފައިމިވ 

ނޑުާމިދ އިރ ގައިާހިމެނޭާގުޅި،ާމ ފުށި،ާާމްާރިޒ ާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިްބރ ހީ އަޅުަގނުޑވެސްާެއއްެޗއްާދަްނނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއަުޅގަ

ާ ާމި ާއ ދެ، ާމަސްވެިރކަން. ާެއއްމަސައްކަަތކީ ނޑު ާމަިއގަ ާމީހުންވެސ6ާާްގުރައިޫދގެެވސް ރަުށގެ

ނޑުާދިރިއުޅުމަށް ާވަރަށްބޮޑަްށާމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދޭާމަސްވެރިކަުމގެގޮުތަގއި.ާއ ދެ،ާައޅުގަ  2780ޓަކައި

ާހޯދައިދިުނމަށްޓަކައިާ ާލުއިފަސޭހަކަން ާސަރުކ ރުްނ ާެއމީހުންނަށްޓަކައި ާބޭނުންވަނީ ފ ހަގަކޮށްލަން

ާއަޅު ާހަރުކޮށްފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު ާކަނދުފަތިތަކެްއވަނީ ާުނވަތަ ާމިާބޮއިތަކެއް ނުޑމެންގެ ގަ

6ާާ ާއޮންނ6ާާަރަށ ިއ، ާދިމ ގަިއ ާމ ފުއްޓ އި ާލުއިފަސޭަހވެގެންދިަޔ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމީހުްނނަށް ރަށުގެ

ާވަރަްށާ ާނެއްޓިގެންދިޔަފަހުން ާކަނދުފަތި ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު ާއޮތުމުގެސަބަބުން. ކަނދުފަތި

ނޑަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ގޮތުންާމިހ   2785ރުާހައެއްކަާއަެށއްކަމަސްާެވދ ނެާއެާދުވަސްެވއްޖެ.ާގ ްތގަ

ކަނދުފަތިާނެއްޓިގެންދިޔަފަހުްނ.ާއެކަުމގެާޝަުކވ ާެއާދ އިރ ގައިާހިމެނޭާުގޅި،ާމ ފުށީ،ާުގރައިދޫގެާ

ާއެޝަކުވ ވެްސާ ާމިދެންނެވީ ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތުދިންކަމަށްވޭ. ާމިނިސްޓްރީއަށްެވސް ރައްޔިތުން
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ާމިކަމ ގުޅިާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބައެްއާކުރެްއވިކަމަށްވޭ. ާމިނިސްޓްރީގެ ާފިޝަރީޒް ާއަޅުަގނޑު ގެން

ާެއބޭފުޅުންާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޝަކުވ އުފުލީމ  ާކަނދުފަތީގެ ާމި ާބައްދަލުކޮްށ، އިސްބޭފުޅުންނ އި

ާނެތުމުގެާ ާވ  ާހަރުކުރ  ާކަނދުފަތި ާއެ ާހަރުކުރެވޭކަެށއްނެތޭ ާކަނދުފަތި ާމިަވގުތު  2790ޖަވ ބުދެއްވަީނ

ާއަވަ ާއ އިހ  ާވ  ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާއެާސަބަބުން. ާހަރުކޮށްދޭނަމޭ. ާކަނދުފަތި ާއެ ާތިމަންނަމެން ަހކަށް

ާސުވ ލަްށާ ާދެންެނވި ާބައްދަލުކޮށް، ާއެބޭފުޅުންނ އި ާގޮްސ، ާމިނިސްޓްރީއަށް ާފިޝަީރޒް އަޅުަގނޑު

ާމިއަްނނަނީ.ާ ާކިހ ތ ކުބ އޭ ާވ  ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާަޖވ ބަކީ. ާދެއްވި އެބޭފުޅުން

ާ ާކަނދުފަތި ާމި ާސީދާ އެހެންވީމ ، ާެއީއ ާލުއިފަސޭހައަކަށްޓަަކއި. ާޙަޤީޤަތުގައިވެްސ ހަރުކޮށްދެނީ

ާމިވ ގޮަތީކާ ާނެތީމަ ާކޮންދިމ ައށްކަން.ާކަނދުފަތި ާދ ންވީ ާމިހ ރު ާއެނގޭނެ ާމަސްވެރިންނަށް  2795އެމީހުން

ާވަގުތުަތކެއްާހޭަދވެގެންމިދަނީާމަސްައއިންާހޯދުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީަމ،ާޭއެގާ އެތައްާުދވަހުެގާއެަތއް

ާއަދަިއގެންދ ިއރުަގިއާނަތީ ާތެޔޮަތކެއް ާބަިއވަރު ާއެަތއް ާއަަދއިގެން ާތެޔޮ ާެއ ާއެމީހުންގެ ޖ އަކަށްވަނީ

ާއެސަބަަބށްޓަކަިއާ ާެގއްލުމެއް. ާަވރަށްބޮޑު ާލިބޭ ާމަްސވެރިންނަށް ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާނުބޭނޭ. މަހެއް

ނޑަށްާޤަބޫެލްއނުކުރެވޭާކަނދުފަތިތައްާއަސްލުާހަރުކުަރންާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައިާއަުޅގަ

ާވ ާ ާއެހެންީވމ ، ާނެތިގެންކަމަށް. ާވ  ާހަރުނުކުރެވިގެންމިުއޅެނީ ާކަނދުފަތި  2800އެވ ހަަކެއއް.

ާހޯދަިއގެންވެސްާ ާވ  ާއެ ާއަވަަހކަށް ާވީހ ެވސް ާޮގވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ނެތްކަމުގަިއވ ނަމަ

ާހޯދު ާލުއިފަސޭހަކަން ާމަސްވެރިންނަށް ާދިވެހި ާމި ާކަނދުފަތިތައްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެ މުގެގޮތުން

އަވަހަށްާހަރުކޮށްދެއްވުމަށް.ާެއހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ތީާފުރުޞަތެްއާ

ާހޯދ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާ

ާ2805 

ނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހުސްގެާާޝުކުރިއްޔ  މިމަްއސަލަިއެގ

ާމިހުށަހެޅުންާ ާއިދ ރީމޭޒުން ާއޮތުމ އެކު ާހުށަހެޅުމެއް ާމިނިންމ ލަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާހުށަހެޅިފައިވ  ވަގުތު

ާމިނެޓުގެާރަނގަބީލުާޖެްއެސވުމަށްާދަންނަވަން.4ާާއިްއވ ލެްއވުމަށްފަހުާޖަހަންޖެހޭާ

ާ

ާ2810 

ާހުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާހުށަހަޅުއްވ  ާެމންބަރުާމެންބަރުން ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާމެްނބަރު، ާހުށަހަުޅއްވ  ށަހެޅުއްވުން.

ާ-ޙުސައިންާމުޙަންމަދު.ާތ ޢީދުކުރެއްވީާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާހުށަހެޅުން

މަސްވެރިންނ ާއޮިޑވެރިންނަށްާމިވަގުތުާދިމ ވެަފއިވ ާދަތިތަކ ިއާމައްސަލަތަކ ުގޅިގެްނ،ާކެލ ާދ އިރ ެގާ

ާޢަބްދު ާެއކޮމިޓީންާهللاާމެންބަރު ާފޮނުްއަވއި، ާކޮމިޓީއަކަށް ާަވގުީތ ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅުއްވި މަޢުސޫމް
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ާރިޕޯޓެއްާ ާމަޖިލީހަށް ާމައްޗަށް ާފިޔަވަޅުަތކުގެ ާއަޅ ނެ ާޙައްލުކުރުމަށް  2815ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު،

ާހުށަހެޅުމަށް.

ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ2820 

ާހުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކ ޑުކޮޅުތަްއާއ ދެ، ާއަދި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްުވމަށް ާމެންބަރުންވެސް ރިހ 

ނޑުާ ާވޯޓަްށާދަންނަވ ލަންކަމަށް.ާއ ދެ،ާައޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާމިހ ރު ާއެދެން. ޗެކްކޮށްލަެދއްވުން

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާމިދަންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާހުށަހެޅުއްވިާهللا މައުސޫމް

ާމުޙަންމަދުާމަ ާޙުސައިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަިތވެރި ާގުިޅގެން އްސަލައ އި

ާމައްސަލައ ިއާ ާހުށަހެޅުއްވި ާލަތީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހިތަދޫ  2825ހުށަހަޅުއްވައި

ންނަވ ާގޮތަކަްށާގުިޅގެންާމިއޮތްާހުށަހެޅުމަށް.ާމިހުށަހެޅުމ އިާދޭތެރޭގައިާމެްނބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަ

 ާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2830 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙަންމަދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 41ާ2835ާ:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު

45ާާވޯޓުާދެްއވީ:

67ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 67ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ2840 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 44ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .92ާ ާޖުމްލަ .44ާ.

ާފ ސް ާމިހުށަހެޅުން ާއ ެދ، ާފ ސްވެއްޖެ. ާމިހުށަހެޅުން ާއޮތީާއެހެންވީމ ، ާދެން ވުމ އިެއކު
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ާެއކުަލވ ލުން.ާއެހެްނވީމ ،ާައޅުަގނުޑާކޮމިޓީާ ާކޮމިޓީެއއް ާމަޖިލީހުގެ ާވ ގޮުތގެމަތީން މިހުށަހެޅުމުގައި

ހުށަހެޅުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދެންާމީގައިާފުރަތަމަާވަުގތީާކޮމިޓީއަކަްށވުމ އެކުާމީަގއިާކޮމިޓީގެާ

ާނަންފުޅުތަކ އި ާއަދި ާއަދަދ އި ާހުށަހަޅައިފިްއޔ ާާމެންބަރުންގެ ާއެަކއްަޗކަށް ާއެކީ  2845ެއއްކޮްށ

ާމަތިވެރިާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަޖެހޭނެ. ާނުޮގސް ާދެވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދަށް.ާ

ާ

ާހުށަހަޅަާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެްނދިއުމަށް.1ާާނީ ާކޮމިޓީއަކަށް ާަވގުތީ ާމެންބަރުންގެ

ާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާހުަށހަޅ ލ ނަން. ާނަންތަްއވެސް ާިއޒުަނއ ެއކީަގއި ާަރއީްސގެ ާދ އިރ ގެާާ-7އަޅުަގނޑު  2850ާއިހަވަންދޫ

ާޢަބްދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-9هللا.ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމުޙަންމަދުާމަޑަވެލި މެންބަރު

ާ ާާ-6ނ ޒިމް. ާމުއްޠަލިބް. ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނިލަންދޫާާ-5ރަފެސްމ ތޮޑ 

ާ ާރިޒ . ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމޫސ ާާ-4ދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކިނބިދޫ

ާމެންބަރުާ-0ޒަމީރު.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ކެލާ ާ-1ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާޢަބްދުާމ ފަންނު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއެްމ.ޑީ.ޕީެގާهللا ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ  2855މަޢުޞޫމް.

ާކޮންމެވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާތ އީދުކޮށްާދެްއވ ނެކަމަށް.ާ

ާ

ނޑުާުމޙަންަމދުާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރު ާތ އީދުކުރަން.ާާހުށަހަޅައިދެއްވިާލިސްޓަށްާއަުޅގަ
ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒް

ާ2860 

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންކަމަށް.ާއެެހންވީމ ،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: އ ދެ،ާއިތުރުާލިސްޓެއްާހުށަހަޅުއްވ ކަމަށްވަންޏ ާއަުޅގަ

ާހުރިހާ  ާމިކޮމިޓީއަްށ ާނުަލއި ާެނގުމަކ އި ާވޯޓެއް ާައޅުަގނޑު ާެއއްކޮށް ާނެތުމ އި ާލިސްޓެއް އިތުރު

ާމެްނބަރަކުާމެ ާކުރަްއވ  ާއިޢުތިރ ޟް ާނިންމ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރައްވަީނކަމަށް ާތ އީދު ންބަރުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާދެންމެ ާމައްސަލަ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއ ެދ، ނެތިއްޔ .

ާކުރެއްާ ާތ އީދު ާޝިފ ޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު  2865ިވާހުށަހަޅުއްވަިއ

ާމަޖިލިސްާ ާމިއަދު ާއ ދެ، ާނިންމައިފިން. ނޑު ާއަުޅގަ ާފޮނުވީކަމަށް ާމައްސަލަ ާމި ކޮމިޓީއަށް

ާވ ަހކައަީކ،ާ ާއެ ާއެަބއޮތް. ާވ ހަކަެއއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ނިންމ ލުމުގެ

ާމަސަްއކަ ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރަްނޖެހޭ ާހެދުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަކަށް ާއުފެއްދުންތެރި ްތތަކެއްާމަޖިލިސް

ާއަވަހަށްާ ާމައްސަލަ ާމި ާމަަސއްކަތްކުރިން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާމިއަދުެވްސ ާދެން އެބަހުއްޓޭ.

 2870ނިންމ ފައިާއިތުރުާބިލަކަށްާދެވޭތޯ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއކަްނވެސްާވ ގޮތެއްާނުވި.ާއެހެންަނމަވެސް،ާ
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ާކޮމިޓީންާ ާހޮްއވެވި ާއެކުަލވ ލުމަށް ާަގވ އިދު ާއ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާއެކުަލވ ލެވި ާއަލަށް ާއެްއކޮށް ވުމ އި

ާއުޅުނީ.ާ ާައޅުަގނުޑ ާގެންެދވޭތޯ ާއެކަން ާއޮތްގޮތަށް ާޑްރ ފްްޓގައި ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާތައްޔ ރު މިހ ރު

ާ ާއެހެންވެ ާނުވި. ާމިއަދު ާެއކަން ާހަލުއިާއެހެންނަމަވެސް، ާއިތުރަްށ ާމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ

ާކޮންމެާ ާއެްއކޮށް ާިއޒުނައ އި ާރައީސްެގ ާމަޖިލީހުގެ ާރިޔ ސަތުްނ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު  2875ކުރުމަށްޓަކައި

ާއެކަންާ ާހަމަޖައްސަިއ ާބޭްއވުމަށް ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާދުވަހެްއގައި ާހުރިހ  ހަފްތ އެއްަގިއވެސް

ާއިޢުލ ންކުރަން.ާއެހެން ާޖަލްސ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބުރ ސްފަތިާދުވަހުވެސް ާމި ާފަހަރަށް ވީމ ،ާފުރަތަމަ

ާމުޤައްިރރުންނަށްާ ާކޮމިޓީތަުކގެ ާއަދި ާއޮންނ ނެ. ާދުވަހުެވސް ާއ ީދއްތަ ާއަންނަ ާއަދި އޮންނ ނެ.

މަޖިލީހުންާމިއަދުާގުޅުއްވ ނެ.ާއ ދީއްތަދުވަހ އިާބުރ ސްފަތިދުަވހުގެާކޮމިޓީާަގޑިތައްާހަމަޖަްއސަވަން.ާ

ާއެ ާއ ދީއްަތދުވަހ އިާާއެހެންވީމ ، ާބޭއްވުމަށް ާޮކމިޓީތައް ާމުޤައްރިރުން ާކޮމިޓީތަކުގެ  2880ކޮމިޓީަގއި

ާބުރ ސްފަތިދުވަހުގެާަގޑިތައްާެނންގެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ
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