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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /52 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  52ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  19 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 1 

 

 ގައި  9:00ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ

 

 ށް  11:05ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:05ން  12:00 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ށް  15:27ން  15:02 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ގައި  15:59ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް 53ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ރީ ހާޒި

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 58 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ64ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 ، 54، ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން 66ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

  ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމް 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا ންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީވަިއކަރަ 



 III 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ

 ންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެ

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

  މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތުލުސް 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  



 V 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު : މެންބަރުން   ވަޑައިގެންނެވި 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 

 - : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 

 

 މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް މެދުހެންވޭރު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 

 ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތް ޖަމީލްމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ގެންނެވި ވަޒީރު އި ޖަލްސާއަށް ވަޑަ 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ،ުމެން  އިންޓަވަލްފަހ ދާއިރާގެ  ދެކުނު  އަޙްމަދު ދީދީ، ކުޅުދުއްފުިށ  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ދާއިރާގެ  ބަމައްޗަންގޮޅި  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ  ރު 

މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު، މަިތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ޮތއްޑޫ ދާ އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،  މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

ޖަލްސާއިން     އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، އަދި ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުރުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޢަބްދުވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  އިންޓަވަލްފަހު،  ރަޝީދު  هللا އަދި  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  އަދި  ޢަބްދުލްރަޙީމް، 

 ސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.އިބްރާހީމް ޖަލް

ދާއިރާގެ   މައްޗަންގޮޅި އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،  މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  ، މަިތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ޮތއްޑޫ 

އަދި ގެމަނަފުިށ  هللا ޙީމް ޢަބްދުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަ

މެން އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ  އިލްހާމް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   ބަރު  ޖަލްސާއިން    ޖަލްސާގައި  ޢާދިލް  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،  އަދި 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. 

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،   މެންބަދެވަނަ  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް،  ދާއިރާގެ  ވަޙީދު،  ރުވައިކަރަދޫ  މެންބަރު ޙުސައިން   ޢަލީ ރިޒާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަ ޙަމީދު، މަޑުއްވަރި  هللا ބްދުފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ 

ންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

އިން  ޖަލްސާ އަލްހާން ފަހުމީ  ނަޢީމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޖަލްސާގައި   ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. ޢާދިލް  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  އަދި  މުޙަންމަދު  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ދެވަނަ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ55ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްހޯމ5001ާަާއޮކްޓޯބަރ71ާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبه



 10ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .5

ާ

ާހ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިވަގުތު ާތިއްބެވީ ާވަޑައިގެން ާފުރަތަމ77ާާަޒިރުވެ ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދު ާއ ދެ، މެންބަރުން.

ާ ާމިވަނީ ާކޮންޓްރޯލްދުއައިޓަމަކަށް ާއިާކުރުމ ާާންފަތް ާބިލުގެ ާބަހުބެހޭ ާކިޔުމުގެ ާމަރުޙަލާ ސްދެވަނަ ގެ

ާފެށިމިހ ާބިލަށްާމިާއުން.ގެންދިާށްކުރިއަ ާބަހުސް ާއެބައޮތް.01ާާާގަޑިއިރ އ4ާިާބ ކީާާރު މިނެޓް

ާ ާމިއަދު ނޑު ާމެންބަރުާާތުފުރުޞަާފުރަތަމަާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ  15އަރުވަންއޮތީ

ާާށް.ސަމަމުޙަންމަދުާޤަ

ާ

ާ.ާދުންފަތްާކޮންޓްރޯލްާކުރުމ އިބެހޭާބިލުާމިޢިއްޒަތްތެރިާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާމެްނބަރުާދ އިރ ގެާކެނދިކުުޅދޫ

ާވުޒ ރ ގެާާާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދު ާޞިއްޙީ ާދައުލަތުގެ ާސަރުކ ރަށް ާއަދުގެ ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާހުށަހަޅުއްވައި މަޖިލީހަށް

ާދަންނަވަންާ ާޝުކުރެއް ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާނަމުގައި ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑުގެ  20.ާމިނިސްޓަރަަަށް

ާ ާމިބިލަކީ ާލިބިފައިވ ގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސް، ާއަހަރ7114ާާުޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ

ާމުޢ ހަދ އެއްގައިާސޮއިކުރެވި،ާއޭގެފަހުންާ 7115ާދުންފަތްާކޮންޓްރޯލްާކުރުމ އިބެހޭާބައިނަލްއަޤުވ މީ

ާލ ޒިމުކު ާމުޢ ހަދ އިން ާމި ާފެށި، ާޢަމަލުކުރަން ާމުޢ ހަދ އަށް ާމި ާއަހަރު ާމިާވަނަ ާކަމެއް ރުވ 

ާސިފަާ ާޢަމަލީ ާއެއަށް ާއެކަށައަޅުއްވައި، ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާޤައުމުތަކުން ާސޮއިކުރި މުޢ ހަދ ގައި

ާއަދިާ ާސްރީލަންކ  ާއިންޑިޔ ، ާލިބިފައިވ ގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާމިގޮތުން  25ގެނައުން.

ާޢަމަލުކު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާމި ާޤައުމުތަކުގައި ާފަދަ ާފ ހަގަކުރަން.ާސިންގަޕޫރު،ާމެލޭޝިޔ  ރެވެމުންދ ކަން

ާ ާއެކަށައެޅިފައިވ ގޮތަށް ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި ާއުންމީދަކީ ނޑުގެ ާތެރޭގައ01ާާިއަޅުގަ ާދުވަހުގެ އަހަރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެވިގެންދ ނެކަމަށް. ާރ އްޖެއިންވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ މިކަން
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ާބަލައިލުމު ާމިބިލު ާދަންނަވ ލީ ާއެދި ާބައެއްާފުރުޞަތަކަށް ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ން

ާ ާމިބިލުގެ ާމިގޮތުން ާގޮތުން. ާފ ހަގަކޮށްލުމުގެ ާސައިހޮޓ ،3ާާނުކުތ ތައް ާގައިވ  ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ  30ވަނަ

ާދުންފަތުގެާ ާތަންތަނުގައި ާވިއްކ  ާތަންތަނުގައި، ާހަދ  ާކ ބޯތަކެތި ާފަދަ ާރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ،

ާ ާކުއްލިއަކަށް ާނުކުރެވޭގޮތަށް ާތ އީދުކުރެވޭާއިސްތިޢުމ ލު ާއެހ ބޮޑަކަށް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ހުއްޓ ލުމަކީ

ާފަދަާ ާރެސްޓޯރަންޓް ާކެފޭ، ާސައިހޮޓ ، ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާއެގޮތަށް ާނޫން. ކަމެއެަް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާހުރުމަކީ ާޚ އްޞަކުރެވިގެން ާމ ލަމެއް ާވަކި ާބޮވޭގޮތަށް ާސިނގިރެޓް ތަންތަނުގައިވެސް

ާދެން ާދަންނަވަން. ާކަމެއްކަމަށް ާާފެންނަ 7ާާމިބިލުގެ ާބ ބުގެ ާވ ގޮތުނ8ާާްވަނަ ާމ އްދ ގައި  35ވަނަ

ާއެއްވެސްާ ާއުފައްދ ފައިހުރި ާދުންފަތުން ާނުވަތަ ާބ ވަތެއް ާއެއްވެސް ާދުންފަތުގެ ާމީހަކު އެއްވެސް

އަހަރުންާދަށުގެާކުއްޖަކަށްާވިއްކައިގެންާނުވ ނޭ.ާއޭގެާ)ށ(ާގައިާމިވަނީާއެއްވެސ08ާާްއެއެަްޗެއްާ

ާބ ވަތެއްާ ާދުންފަތުގެ ާާމީހަކު ާމުޢ މަލ ތެއްގައި ާކުއްޖަކ08ާާުވިއްކުމުގެ ާދަށުގެ އަހަރުން

ާމިފަދަާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނޭ. ބައިވެރިކޮށްގެން

ާކަމެއް.ާ ާއެދޭ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ާޖޫރިމަނ އެއް ާވަރެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާބަޔަކު ާކޮށްފި  40ކަމެއް

ާބޮ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެރިކަމަށްާދެން ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާސަބަބުން ާމިމ އްދ ގެ ާފ ހަގަކޮށްލަނީ ާމިކަން ޑަށް

ާ ާވެފައިވ  ާބަންދުކުރުމަށްވެސ5ާާްއައުމަށް ާދޮރު ާހުޅުވިފައިވ  ާމަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ާތެރެއިން ވަޢުދުގެ

ާއެހެންާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބޭނެކަމަށް ާކުރިއެރުންތަކެއް ާބޮޑެތި ާސަބަބުން މިމ އްދ ގެ

ާދުންފަތުގެާމިދެ ާއުމުރުގައި ާހަގު ާއުމުރުން ާކުދިންނަކީ ާގިނަ ާބޭނުންކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ންނެވީ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދައްކ ތީ. ާހިސ ބުތަކުން ާތަފ ސް ާކުދިންކަން ާދެވިހިފައިވ  ާކުރުމަށް  45އިސްތިޢުމ ލު

ާކުރައްވ ނެކަމަށްާ ާރިޢ ޔަތް ާމިކަމަށްވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއުންމީދުކުރަން ނޑު .ާއަޅުގަ

ނޑަށްާދެންާފ ހަގަކުރެވުނީާމިމ އްދ ގެާ ވަނަާމ އްދ .ާސިނގިރޭޓ01ާާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ވަނ01ާާަވަކިންާނުވިއްކުމ އި،ާވިއްކ ާތަންތަނުގައިާއިޝްތިހ ރުާނުކުރުން.ާމިމ އްދ ގައިާމިވ ގޮތުންާ

ާސިނގި ާމަނ ކަމެކޭ. ާވިއްކުމަކީ ާސިނގިރޭޓް ާވަކިން ާމިވަނީ ާގައި ާ)ހ( ާފޮއްޓެއްގައިާމ އްދ ގެ ރޭޓް

ާވިއްކައިގެނ71ާާް ާސިނގިރޭޓް ާމީހަކު ާއެއްވެސް ާނޫންގޮތަކަށް ާހިމެނޭގޮތަށް  50ސިނގިރޭޓް

ާއެތެރެކުރ ާ ާސިނގިރެޓް ާރ އްޖެއަށް ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ނުވ ނެކަމަށް.

ާމިވ ގޮ ާމީގައި ާމަޝްވަރ ކޮށްލުމަށް. ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާފަރ ތްތަކ އިމެދު ސިނގިރޭޓ71ާާްތުން

ނޫންގޮތަކަށްާސިނގިރޭޓްާފޮޓެއްާނުވިއްކޭ.ާއެކަމަކުާރ އްޖެއަށްާމިހ ރުވެސްާއެތެރެކޮށްފައިާއެބަހުރިާ

04ާާ ާއެހެންވީމ ،01ާާސިނގިރޭޓް، ާއެބަހުރި. ާފޮށިތައް ާހުރި ާޕެކްކުރެވިފައި ާއެގޮތަށް ސިނގިރޭޓް

ާވިއްކަމުންދ ގޮ ާއެ ާމިހ ރުވެސް ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ނޑު ާނުވިއްކޭނެކަމަށް.ާއަޅުގަ ާސިނގިރޭޓް  55ތަށް
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7ާރުފިޔ 0ާާމިބިލުގެާމަފްހޫމުކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާމިދެކެނީާހަމަާމިދެންނެވިގޮތަށްާހަމަާކުޑަކުދިންާ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާހުއްޓުންކަމަށް ާގަތުން ާސިނގިރޭޓް ާގޮސް ާފިހ ރަތަކަށް ާހިފައިގެންގޮސް ރުފިޔ 

ާމަރުޙަލ ގަާ ާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީ ާފ ހަގަކުރެވުނީ. ާޤަބޫލުކުރަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަދ71ާާިއި ސިނގިރޭޓް

01ާ ،ާ ާއެންމ04ާާެސިނގިރޭޓް، ާއެއީ ާއޮތުން ާވިއްކޭގޮތަށް ާފޮށިވެސް ާހުންނަ ސިނގިރޭޓް

ާމިބިލުާ ާއަޅުގަނޑަށް ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް.  60ރަނގަޅުގޮތެއް

ާކޮ ާދުންފަތް ާމިބިލުގައިވ  ާކުއްލިއަކަށް ާކުއްލިއަކަށްާފ ހަގަކުރެވެނީ ާކަންތައްތައް ާކުރުމުގެ ންޓްރޯލް

ާއެކަމަކުާ ާހުއްޓ ގޮތަށް. ާކުއްލިއަކަށް ާހަމަ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާމިބިލުގެ ާބަދަލުގައި ހުއްޓުވުމުގެ

ާޒަމ ންތަކެއްާ ާއެތައް ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާކަމެއް ާމިފަދަ ާކުއްލިއަކަށް ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑެއް އަޅުގަ

ާކު ާޢަމަލެއް ާކޮށްފައިހުރި ނޑުާވަންދެން ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާދ ނެކަމަކަށް. ާހުއްޓިގެން އްލިއަކަށް

ާއަހަރަކުާ ާޓަރގެޓެއް، ާވަކި ާއަހަރަކު ާގެޓަގަރައިޒްކޮށްގެން ާއަހަރެއް ާއަހަރަކަށްފަހު  65އުންމީދުކުރަނީ

ާކޮންޓްރޯލްާ ާއެއްކޮށް ާމިކަން ާމުއްދަތަކުން ާދިގު ާކެޓަގަރައިޒްކޮށްގެން ާއެގޮތަށް ާޓަރގެޓަކަށް ވަކި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާކުރެވިގެންާ ނޑުާއެދޭާއެދުމެއް.ާޝުކުރިއްޔާ  ާދިއުމަކީާއަޅުގަ

ާ

ާބަލާ ާާމެްނބަރުާދ ިއރ ގެާގެމަނަުފށީ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިބިލު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާކޮށްާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު ާދިރ ސ ތަކެއްވެސް ާވަރަކަށް ާމިހ ރުާކޮންމެވެސް ާމިއޮތީ ާމިބިލު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު  70ފިން.

ާނޫނޭ.ާ ާކުރެވިފައެަެއް ާފަރުމ  ާއެކަށީގެންވ ގޮތަކަަަށް ާއެންމެ ާބަލ އިރު ާމ ޙައުލަށް ާމިއޮތް ރ އްޖޭގައި

ާހުށަހަޅުއްވ އިރުާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރުގައި ާޙަޤީޤަތަށް ދެން

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާދިރ ސ  ކުރެވިގެންާބިލެއްާހުށަހެޅުމަކީާއަޅުގަ

ާމިދަންނަވ ލީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހ ލަތޭ ާހ ލަތަށް، ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގެ ާމިދަންނަވ ލީ އެހެން

ާމުސްކުޅިންވެސްާ ާއަދި ާމީހުންނ އި ާއުމުރު ާމެދު ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ  75ޒުވ ނުންނ އި

ާއަދިާ ނޑުމެންާާސިނގިރޭޓ އި ާއަޅުގަ ާދޯޅުވެފައިތިބިވަރުން ާއެއްޗެއްސަށް ާގުޅުންހުރި ސިނގިރޭޓް

ާކުރެވިގެންވ ނެާ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާފ ސްކުރުމަކީ ާބިލެއް ާހަރުކަށި ާމިހ  ާކުއްލިއަކަށް މިގޮތަށް

ާޤަބޫލުކުރަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ކަމެއްކަމަށް

ާމީގައިާމިކަންތައް ާޖެހޭކަމެއް. ނޑައެޅެން ާކަ ާލިމިޓޭޝަންތައް ާމީގެ ާކަމެއް. ާހުއްޓުވަންޖެހޭ ތަކަކީ

ާހިތ މަކުރަްނާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާޖެހެންޖެހޭ ާސީލްތައް ާވަރަކަށް  80ކޮންމެވެސް

ާބިލުތަކަށްާ ާފޮނުވ  ާސަރުކ ރުން ާބިލުތައް، ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮސް ާކޮމިޓީއަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާރަނގަޅުކުރަންާމަސަ ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާމި ާމަސައްކަތްކޮށްގެން ާނުވަތަ ާފ ސްކުރުން ާމި އްކަތްކޮށްގެން
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ާކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާމަސައްކަތްތައްވެސް ާކޮމިޓީތަކުގެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ މިޖެހެނީ.

ާސަރުކ  ާކަމުގައިވިޔަސް ާކުރެއްވި ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީތަކުން ާޙަޤީޤަތަކީ ރުންާއެހެންކަމުގައިވިޔަސް

ާއެތަނެއްގެާ ާދިރ ސ ކުރެވި، ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވަންޖެހޭނީ ާބިލުތައް  85ފޮނުވ 

ާކޮޕީކުރައްވ ާ ާއެ ާނަންގަވ ފައި ާކޮޕީ ާފެނުނީމ  ާއެއްޗެއް ާތ ކުން ާބައްޓަންކުރެވި،ާދުނިޔޭގެ މ ޙައުލަށް

ާކޮޕީކުރެއް ާމިބިލަކީ ާމިދެންނެވީ ާފަހަރެއްގައިވެސް ާއެަެހެންވީމ ،ާއުސޫލަކުންނޫން. ާނޫން. ާބިލެކޭ ވި

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާ ނޑުމެންނަށްާމިާދިރ ސ ތަކެއްާކުރެވިގެންާނޫނީާބިލުތައްާހުށަހެޅުމަކީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާ ާގިނަބޭފުޅުންނަށްވެސް ާތިޔަބޭފުޅުންނަށް،ާވަރަށް ާނޫން.ާދެން ރަނގަޅުކަމެއް

ާހަރ މްވެގެން ާރ  ާކުރެއްވީވެސް، ާހަރ މް ާއެއީާާރ  ާމަރުޙަލ ތަކުގައި. ާތަފ ތު  90ދިޔައީވެސް

ާއަސްލުާ ާއޭގެ ާއެނގޭނެ ާނުކުރައްވުންކަންވެސް ާމަނ  ާކުއްލިއަކަށް ާއެނގޭނެ. ކީއްވެކަންވެސް

ނޑުމެންނަށްާކުއްލިއަކަށްާމިހ ބޮޑެތިާކަންތައްތައް،ާމިހ ާބޮޑުކަމެއްާ މަޤްޞަދަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާމީާ ާކުރީމ  ާމަނ  ާމިގޮތަށް ާޖެހިގެންދ ެނާކުއްލިއަކަށް ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ގެތެރެއިން

ާމިބިލުާ ާހަމަގައިމުވެސް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަތަކަށްވެސް

ނޑުާސިނގިރޭޓްާނުބޯާމީހަކަށްވ ތީާ ނޑުާއަމިއްލަާނަފުސްާއަޅުގަ  95ފަރުމ ކުރެވިފައިާއޮތްގޮތުންާއަޅުގަ

ާއުފ ކުރަންާ ާވަރަށް ނޑު ާމީތިާ…އަޅުގަ ާހަރުކަށްޓޭ ާމ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވިޔަސް .

ާކުޑަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގައި ާއުންމީދުކުރަން. ާހަމަޖެހިގެންދ ނެކަމަށް ާގޮތްތަކެއް ާފަސޭހަ މިއަށްވުރެ

ާ ާއިނީ ާބޯން ާސިނގިރޭޓް ާދަންނަވ ފ ނަން. 01ާާމިސ ލެއް ާކަމަށްވަންޏ  ލޯވަޅުގައ5ާާިލޯވަޅު

ާއަ ާޖައްސަވ ށޭ. ާސީލް ާތިބޭފުޅުން ާއޭގެމ ނައަކ5ާާީނެއް ާބައިންދަވަށޭ. ާދޫކުރައްވ ފައި ލޯވަޅު

ާގޮތެއްވެސް.ާ ާބޮވޭނެ ާސިނގިރޭޓް ާމީހުންނަށް ާބޯ ާސިނގިރޭޓް ާއޮންނަންޖެހޭނޭ  100ފުރުޞަތުތަކެއް

ނޑުާފ ހަގަކޮށްާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާކަމަނ އަށްާ އެހެންވީމ ،ާއެގޮތަަަށްާއަޅުގަ

ާއިޚްާ ާވަރަށް ނޑު ާގުޅިވަޑައިގެންާއަޅުގަ ާމިސަރުކ ރ އި ާކަމަނ  ާޝުކުރުދަންނަވަން، ލ ޞްތެރިކަމ އެކު

މަސައްކަތްާކުރައްވ ލެއްާރަނގަޅުވީމަ.ާއެކަމަކުވެސްާދަންނަވ ލަންޖެހޭާމުހިންމުާނުކުތ އެއްާއޮތީމ ،ާ

ާބޭނުން.ާ ާދަންނަވ ލަން ާމިވ ހަކަ ާލިބޭތީ ާފުރުޞަތު ާކޮށްލަން ާމިސުވ ލު ާކަމަނ އަށް ނޑު އަޅުގަ

ާރަނގަޅުގޮތުގައިާގއ.ދިޔަ ާއެހީ ާސަރުކ ރުން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެކަމަށް ާމީހަކު، ނޑު ާމ ބަ  105ދޫ

ާމައްސަލަާ ާމި ާކަމަނ  ާއެހެންވީމ ، ާމައްސަލަ. ާދިޔަ ާމަރުވެގެން ާދަރިފުޅު ާބަޑަށް ނުލިބިގެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކު ާއިޙްތިރ މ އި ާވަރަށް ބައްލަވައިދެއްވުން

ާއީސް.ާރަ

ާ
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ާވަރަޙްމަތުާާެމންަބރުާދ ިއރ ގެާތުޅ ދޫ ާބެހޭާهللاާ`.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އި  110ާވަބަރަކ ތޫ.ާއ ދެ،ާދުންފަތް

ނޑުާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަވެސްާާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާނ ޒިމްާަރޝ ދު ާމުހިންމުާބިލެކޭ.ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީާވަރަށް ނޑު ބިލަކީާއަޅުގަ

ާދުންފަތުގެާދަންނަވަ ާވ ންޖެހޭނީ ާމަޤްޞަދަކަށް ާބިލެއްގެ ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ން.

ާހެދުމުގެާ ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާހަމައެފަދައިން ާމަދުކުރުން. ާއަދަދު ާމީހުންގެ އިސްތިޢުމ ލުކުރ 

ޙުކުރުން.ާއ ދެ،ާބޭނުމަކީާމީހުންާކުށްވެރިާކުރުމެއްނޫން.ާމީގެާބޭނުމަކަށްާވ ންޖެހޭނީާމީހުންާއިޞްލ ާ

ާކޮންމެާ ާބަލައިލަންޖެހޭ ާއެބަ ާއުޅޭއިރު ާމަދުކުރަން ާއުޅޭއިރު، ާހުއްޓުވަން ާކަމެއް ނޑުމެން  115އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާކޮބައިތޯ. ާމަސްދަރަކީ ާމީގެ ާކަމަށްވ ތީ ާމަސްދަރަކުން ާއުފެދެނީ ކަމެއްވެސް

ާމިފަށައިގަންނަ ާކުރުމަށް ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާފުރަތަމަާާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ކުދިން

ާ ާގޮތުގައި ާސްޓައިލެއްގެ ާފަރިާފަށައިގަންނަނީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮތުން. ާަިދައްކ ލުމުގެ ފަރ

ާއިތުރުވަމުންގޮސްާ ާއިތުރުވަމުން ާދުވަހަށް ާއަނެއް ާއެއްދުވަހުން ާމިޢަމަލު ާފަށ  ާގޮތުން ދައްކ ލުމުގެ

 120ންކަމުން،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިއޮންނަނީާމީހ ާއެއިންާނުނެއްޓޭވަރަށްާއެކަމުގައިާހިފ ފައި.ާއެހެ

ާފިކުރުކޮށްލާ  ާވިސްނ  ާމިކަންތައްތަކ މެދު ާހަދ އިރު ާޤ ނޫނެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ

ާވިސްނ ލަންާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާބަންދު ާމަގުތައް ާމިހިރި ާފެށުމަށް ާހުއްޓުވުމަށް މިކަންތައްތަކަށް

ާމީހުން ާފަށ ފައިވ  ާމިޢަމަލު ާމީހުން، ާފަށ ފައިވ  ާއެހާ ާއެބަޖެހެއޭ. ާހުއްޓ ލުމަކީ ކުއްލިއަކަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާނުވ ނެކަން ފަސޭހަކަމަކަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާމަސައްކަތްކުރާ 3ާބަލައިލ އިރުގައި ާތަންތަން. ާމަސައްކަތްކުރ  ާ)ހ(، ާމ އްދ ގެ  125ވަނަ

ާމި ާނުވަތަ ާސަރުކ ރުން ާކިހިނެއްތޯއޭ ާތަނެއް ާހުރިހ  ާފަރ ތަކުންާތަންތަން ާމޮނިޓަރކުރ  ކަންތައްތައް

ާޤ ނޫނެއްާ ާމިއީ ާނުކުރޭތޯ. ާނުވަތަ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރޭތޯ ާދުންފަތުގެ ާއެތަންތަނުގައި ބަލަހައްޓ ނީ

ާވަރަށްާ ާތަންފީޒުކުރުމަކީ ާނުވަތަ ާބެލެހެއްޓުމަކީ ާކަންތައްތަކެއް ާއެބުނ  ާއެޤ ނޫނެއްގެ ހަދ އިރު

ާ ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށް ާބަލައިލ އިރުާމުހިންމު ާއަށް ާ)ރ( ާމިމ އްދ ގެ ހަމައެފަދައިން،

ާއޮޑިދޯނިފަހަރުާ ާމިއޮތީ ާއޮތީމ  ާވަޞީލަތްތައް ާއެންމެހައި ާބޭނުންކުރ  ާކުރުމަށް ާދަތުރުފަތުރު  130ޢ ންމު

ާމިކަންތައްތައްާ ާނުކުރޭތޯ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރޭތޯ ާދުންފަތުގެ ާއޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ާހިމެނިފައި. މީގައި

ާހަމަޖެހެން ާއަޅުގަނޑުާބެލޭނެގޮތެއް ާދ އިރުގައި. ާފ ސްވެގެން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ޖެހޭނެ

ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިއީާވަރަށްާދަތިކަމަކަށްވ ނެާމަސްވެރިންނ އިާއަދިާއެހެަެނިހެންާމަސައްކަތްތައްާ

ކުރ ާފަރ ތްތަކުންވެސްާއޮޑިދޯނިފަހަރުގައިާއެމީހުންގެާމަސައްކަތުގެާވަގުތުގައިާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާ

ާހޫނ އިާދުންފަތު ާއަތްވ ، ާފިންޏ ، ާއެމީހުންނަކީ ާއެއީ ާގެންދ ނެ. ާކުރަމުން ާއިސްތިޢުމ ލު  135ގެ

ާމިޢަމަލުތައްާ ާއެމީހުންގެ ާވ ހިނދު ާބަޔަކަށް ާކުރަމުންދ  ާމަަަސައްކަތް ާތެރޭގައިވެސް މިހުރިހ ކަމެއްގެ
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ާ ާހިމެނިފައިވ ތީ ާމިބިލުގައި ާމ އްދ އެއް ާމިފަދަ ާނުވ ނެތީ ާފަސޭހަކަމަކަށް ާއެހ  މިއީާހުއްޓުވުމަކީ

ާ)ބ(ާ ާމިމ އްދ ގެ ާހަމައެފަދައިން، ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމީގައިާ ާތަންތަން ާއެންމެހައި ާހަދ  ާކ ބޯތަކެތި ާރެސްޓޯރަންޓްތަކ އި ާކެފޭތަކ އި ާހޮޓ ތަކ އި ާސައި ގައި

ާކުއްލިއަކަށް ާތަންތަނުގައި ާމިފަދަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަދަލުގައިާާލިޔެވިފައިވ ތީ  140މަނ ކުރުމުގެ

ާކަންނޭނގެ،ާ ާމުހިންމު ާޑިޒައިންކުރުން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކޯނަރެއް ާސްމޯކިންގ ާކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ާމިފަދަާ ާރެސްޓޯރަންޓ އި ާތަންތަނ އި ާވިއްކ  ާކ ބޯތަކެތި ާހެދިދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މިސ ލަކަށް،

ާހެދި ާސްމޯކިންގާކޯނަރެއް ާތަންތަނުގައި ާބޮޑުމިނުގެާތަންތަން.ާމިފަދަ ާތަނުގެ ާއެހެދޭނީ ދ ނެކަމަށ އި

ާހީވަީނާ ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރެވިއްޖެއްޔ  ާޑިޒައިން ާމިބިލު ާމިކަހަލަގޮތަކަށް ާޕަސަންޓެއްކަމަށް. މިވެނި

ާ ާބިލުގެ ާކަމަށް.ާހަމައެފަދައިން ާރަނގަޅުވ ނެ ާމ އްދ .3ާާމިހ ރަށްވުރެ ާ)ބ(3ާާވަނަ ާމ އްދ ގެ  145ވަނަ

ާދުން ާނުވަތަ ާދުންފަތް ާއެބައޮތް ާގޮތަށްާގައި ާނޭނގޭ ާކ ކުކަން ާގަންނ ނީ ާތަކެތި ާއުފައްދ  ފަތުން

ާއިންޓަނެްޓާ ާނުވަތަ ާމެދުވެރިކޮށް ާސިޓީ ާޒަރިއްޔ އިން ާޕޯސްޓްގެ ާނުވަތަ ާމެޝިނަކުން ވެންޑިންގ

ބޭނުންކޮށްގެންާނުވަތަާއެނޫންވެސްާއަމިއްލައަށްާލިބިގަންނަާޚިދުމަތަކަށްވ ގޮތަށްާދުންފަތުގެާބ ވަތެއްާ

ާވިާ ާމީހަކު ާމިބެލޭނެާއެއްވެސް ާކަންތައްތައްވެސް ާމިފަދަ ާނުވ ނޭ. ާގަނެގެންވެސް ާނުވަތަ އްކައިގެން

ާހަމަާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާރަނގަޅުކަމެއް ާއެހ  ާލިޔުމަކީ ާޤ ނޫނެއްގައި ާނެތި  150އިންތިޒ މެއް

ާ ާހަމައެފަދައިން، ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް 01ާާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމ އްދ . ާމ އްދ އ އ01ާާިވަނަ ވަނަ

ާވަކިވަކިންާާބެހޭގޮތުން ާއެއީ ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ވަރަށް

ާޕެކެޓުން.ާ ާޖެހެނީ ާމިވިއްކަން ާސިނގިރޭޓު ާމަނ ކުރެވިފައި. ާމިއޮންނަނީ ާވިއްކުން ސިނގިރޭޓް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމަކަށް ާމ  ާދެންނެވުން ާއެއްޗެއް ާއިތުރަށް ާގޮތުން ާއެހެންވީމ ،ާމިމ އްދ އ އިބެހޭ

ާ ާބަލައިލ ނީ ާ)ނ(.01ާާނުދެކެން.ާދެން،ާއަޅުގަނޑު ާމ އްދ ގެ ާ)ނ(ާގައ01ާާިވަނަ ާމ އްދ ގެ  155ވަނަ

ާ ާފެންނ ނެހެނ6ާާްއެބައޮވޭ ާތަކެތި ާއެފަދަ ާމީހުންނަށް ާހިނގ ބިނގ ވ  ާމަގުން ާފޮޅުވަތުގައި، ވަނަ

ާމީހުންނަ ާހިނގ ބިނގ ވ  ާމަގުން ާފިހ ރަތަކުގައި ާމީގެމ ނައަކީ، ާނުވ ނެއޭ. ށްާބަހައްޓައިގެން

ާމިބިލުގައިާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުވ ނެއޭ. ާހުރެގެން ާތަކެތި ާސިނގިރޭޓުފަަދ ފެންނ ނެހެން

ާދުންފަަަތުގެާ ާމަގުމަތީގައި ާނެތް ާބުނެފައެއް ާތަނެއްގައި ާނެތޭ،ާއެއްވެސް ާބުނެފައެއް ނޑައެޅިގެން ކަ

 160ގެާއިސްތިޢުމ ލުާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމަކީާކުރެވިގެންވ ނެާކަމެއްާނޫންާކަމަކަށެއް.ާމަގުމަތީގައިާދުންފަތު

ާމ ބޮޑުާ ާފެނުމަކީ ާފިހ ރަތަކުން ާމިތަކެތި ާމީހުންނަށް ާހިނގ ބިނގ ވ  ާއެމަގުން ާކަމަށްވ ނަމަ ކުރެވޭ

ާދިމ ވ ،ާ ާމިފެށުމަށް ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ގޯހެއް

ާ ާމިދިމ ވަނީ ާފެށުމަށް ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުރިންވެސް ނޑު ާސްޓައިލެއްގެގޮތުގައި.ާއަޅުގަ ހަމަ
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ާސިނގިރޭޓްާ ާމީހުން ާމިފެންނަނީ ާކުދިންނަށް ާމަގުމަތިން ާމިފެންނަނީ، ސްޓައިލެއްގެގޮތުގަަައި

ާދ ގޮތްާ ާސިނގިރޭޓަށް ާމި ާކުދިން ާފެނިގެން ާމިތަންތަން ާދަމ ލ ތަން. ާސިނގިރޭޓް  165ރޯކޮށްލ ތަން،

ާމިވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަާރިޔ ސަތުން ާދިއްދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނދު ާސަމީރަށް.ާއޭގެފަހުގައި،ާމ ފަންނު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެهللا ާފޮނަދޫ ާއޭގެފަހުގައި، ާމެންބަރުާާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.  170ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަބްދުާ ާޢިهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާއޭގެފަހުގައި، ާއަޙްމަދުާއަށް. ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާމިރަށް.ާއ 

ާ

ާދައްކ އިރުާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާމިބިލ އިބެހޭ ާހަމަގައިމުވެސް، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

ާއިހުސ ސްތަކެއްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާަސމީރުއަްޙމަދުާ ާހުރި ާބޯމީހެއްގެ ާސިނގިރޭޓް ާނުވަތަ ާބުއިމުގެ ާދަންނަވ ނީާސިނގިރޭޓް ނޑު  175އަޅުގަ

ާމީހަކަށްވ ތީވެ.ާ ާނުބޯ ާސިނގިރޭޓް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނޭނގެއޭ. ާހަމަގައިމުވެސް ނޑަކަށް އަޅުގަ

ނޑުގެާވ ހަކަާކުރިއަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާސިނގިރޭޓްާބޯާމީހުންނަށްވެސްާއިޙްތިރ މްާކުރަ މުންާއަޅުގަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާދުވަހަކޭ ާރަނގަޅު ާމިއީ ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ގެންދ ނަން.

ާގޮތުންާ ާމިބިލ އިބެހޭ ާހުއްޓ ލުމަށް ާބުއިން ާސިނގިރޭޓް ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ާމ ޙައުލެއްާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދައްކ އިރު. ާމ ޙައުލަކީވެސްާވ ހަކަ ާމިމަޖިލީހުގެ ާމަސައްކަތްކުރ   180ގައި

ސިނގިރޭޓްާދުމުންާފުރިފައިވ ާމ ޙައުލެއްގެާގޮތުގައިާއަޅުގަނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭ.ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި،ާ

ާވަގުތުގައިާ ާއިންޓަވަލް ާކުޑަދަށުގައި ާނުވަތަ ާދ އިރު ާމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުޑަދަށުގައި

ނޑުމެންާހޭދަކު ނޑުމެންނަށްވެސް،ާއަޅުގަނޑުމެންާއަޅުގަ ރަމުންާދ އިރު.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމަކީާއަޅުގަ

ާޖ ގައެއްާ ާހ މަކުރ ކަށް ާމީހުންކަމުގައި ާނުބޯ ާސިނގިރޭޓް ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޓެސްޓްކުރ އިރުވެސް

ާމިއ އެކުގައި،ާ ާހަމަ ާނުކެރޭނެ. ާދަންނަވ ކަށެއް ާސިއްޙީގޮތަކުން ާއަޅުގަނޑަކަށް  185އޮންނ ނެކަމަކަށް

ާދުނި ާދުނިޔޭގެ ާބަލައިލ އިރު ާސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް ާބައެއް ާދުންފަތުގ0ާާެޔޭގެ ާމީހުންނަކީ ބިލިއަން

ާރެކޯޑްތަކުންާ ާއޯގަނައިޒޭޝަންގެ ާހެލްތް ާވޯލްޑް ާދުނިޔޭގެ ާމީހުންކަމަށް ާބޭނުންކުރ  އިސްތިޢުމ ލު

ާމީހު ާބިލިއަން ާހ ފް ާއޭގެތެރެއިން ާދުނިޔޭގެ، ާއޭގެތެރެއިން ާހަމައެއ އެކުގައި، ާތެރޭގައިާދައްކ . ންގެ

ާލިބޭާ ާޢ މްދަނީ ާޤައުމުތަކުގައި ާމެދުފަންތީގެ ާނުވަތަ ާޤައުމުތަކަށް ާކުރިނ ރ ފައިވ  ާބޮޑަށް މިހިމެނެނީ

ާ ާދުނިޔޭގެ ާހަމައެއ އެކުގައި، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާމީހުންނަކ5.4ާާީފަރ ތްތައްކަމުގައި  190މިލިއަން
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ާ ާކޮންމެ ާގޮތެއްގައި ާމަރ6ާުއެވްރެޖު ާމީހަކު ާމީހުންގެ.ާސެކަންޑަކުން ާސިނގިރޭޓްބޯ ވ ކަމަށްވޭ

ާލޮބުވެތިާ ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވިސްނ އިރު ާމިކަންކަމ އިމެދު ާއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމ ،

ނޑުމެންގެާމިހ ރުގެާ ނޑުމެންގެާއަންނަންއޮތްާޖީލުތަކަށްާނުވަތަާއަޅުގަ ރައްޔިތުންނަށްާނުވަތަާއަޅުގަ

ާރައްާ ާނުރައްކަލުން ާސިނގިރޭޓުގެ ާމި ާމަސައްކަތްތަކުގައިާމިޖީލުތައް ާކުރ  ކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ާމަސައްކަތުގެާ ާކުރި ާނައްތ ލުމަށް ާޑްރަގް ާމިރ އްޖެއިން ނޑުމެން ާފިޔަވަޅުތަކަކީާއަޅުގަ  195އަޅަމުންގެންދ 

ާފަރ ތްތަކަށްާ ާއެބޭނުންކުރ  ާއެއީ ާނުކުރެވޭނެއޭ. ާއެކަމެއް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު މ ޙައުލަކަށްވެގެން

ާދެމުން،ާދެ ާކުރިއަށްވުރެންވެސްާމަޑުމަޑުން ާއަދި ާއ ޚިރުގައި ާއެންމެފަހުގައި ާގޮސްފައި މުން،ާދެމުން

މިބިލުގައިާފ ހަގަކުރެވޭާ،ާގިނައިންާލިބޭގޮތަކަށްާމިކަންާބަދަލުވެގެންާމިދިޔައީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާސިނގިރޭޓަކުންާނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައިލ އިރު ާނުކުތ ތަކަށް ވަތަާބައެއް

ާއައިއިރުާ ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ ާހުރުމުގެ ާވިއްކަން ާސިނގިރޭޓުން  200ވަކި

ާކަމެއްާ ާޤ އިމްކުރެވިފައިވ  ާއުސޫލެއް ާބެލޭގޮތަކަށް ާއެކަންކަން ާމޮނިޓަރާކުރެވިގެން އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާމިކަާ ާބޭނުންވޭ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަރިހުން ާވަޒީރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާމޮނިޓަރާނޫނޭ. ން

ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ.ާއެކަން ާގެންގުޅުއްވ ނީ ާއެކަންކަން ާއުސޫލެއްގެގޮތުން ކުރުމުގައި

އެކަމ އިާޒިންމ ދ ރުވ ާފަރ ތްތަކެއްާނުވަތަާއެކަންާޗެކްކުރ ާފަރ ތްތަކެއްާއުޅެމުންދ ނެތޯ.ާއެކަމުގައިާ

ާ ާކަންކަން ާކިހިނެއްތޯ ާފަރ ތްތަކ އިމެދު ާއަޅުގަނޑުވެސްާއިހުމ ލުވ  ާދެން ާގެންދ ނީ.  205ކުރިއަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާގޮތްތަކެއްގެ ާބަލަންޖެހޭނެ ާއެކަންކަން ާއެބަހުރި ާބިލުގައި ޤަބޫލުކުރަން

ާވަރަށްާ ާކުރުމަކީ ާފަރުމ  ާމިބިލު ާގޮތްތަކަކަށް ާކުރެވޭނެ ާއެކަންކަން ާޕްރެކްޓިކަލީ މިދަންނަވަނީ

ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާހަާމުހިންމުކަމެއް ާދެކެމޭ. ާޚ އްޞަކޮށްާއެާމަނޑު ާސިނގިރޭޓް، އ އިއެކުގައި

ާކުރެވުނީާ ާފ ހަގަ ާމިބިލުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކުން، ާވިއްކ  ާބ ވަތްތައް ާއެކި ދުންފަތުގެ

ާތައްޔ ރުކުރާ  ާއިންޑިޔ އިން ާމިހ ރަކަށްއައިސް ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާދުންފަތުގެ  210ސިނގިރޭޓ އި

ހުންނަާކޮންމެވެސްާއެހެންާނަމެއްާއެއަށްާކިޔަނީާާކޮންމެވެސްާއަޅުގަނޑަކަށްާނޭނގެާޕެކެޓްކޮށްފައި

ާނަންާ ާމީހ އަށް ާއެއުފެއްދި ާއެކަން ާކޮންމެވެސް ާނުވަތަ ާކިޔ  ާމީހަކަށް ާކޮންމެވެސް އިނގޭތޯ.

ާފ ހަގަކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ާނަމެއްގެ ާކިޔ  ާގޮތުގެމަތިން ނިސްބަތްވ 

ާތެރޭ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއ އިއެކުގައިާތަކެތިވެސް ާހަމަ ާއަދި ާއެބަފެނޭ. ާގެންގުޅޭތަންވެސް ގައި

ާމިފަދަާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައުޅޭ. ާތެރޭގައި ާއޭގެ ާތަކެތިވެސް ާއެފަދަ ާހުންނަ ާބަންދުކޮށްފައި  215ދަޅުގައި

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިބިލުގެާތެރެއިންާއެކަންކަންާކުރިއަށްާނުދެވޭނެާގޮތްތަކެއްާ ތަކެއްޗަށްވެސްާއަޅުގަ

ާތެރޭގައިާހަމަޖެހިފަާ ާމިބިލުގެ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާހަމައެއ އިއެކުގައި ާއޮންނަން. އި
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ާޒ ތުގައިާ ާއޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާގުޅުންހުރި ާސިނގިރޭޓ އި ާނެތް ާބުނެވިފައެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާގޮތުގައި ާބ ރެއް ާއެޅޭނެ ާނުކުރުމަށް ާބޭނުން ާތެރޭގައި ާޢ ންމުންގެ ސިނގިރޭޓް

 220ކޮންމެާފިހ ރައެއްގައިާސިނގިރެޓްާވިއްކ އިރުާލައިޓަރެއްާއެލުވ ފައިާއެާސިނގިރެޓްާބޯާާޤަބޫލުކުރެވޭ

ާމިފަދަާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަފެނޭ. ާހުންނަތަން ާރޯކޮށްލެވޭގޮތަކަށް ާފަސޭހަވ ގޮތަށް މީހުންނަށް

ާނުވަތަާ ާފަސޭހަކޮށް ާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާއެކަންކަން ާފިހ ރަތަކުގައި ާޢ ންމުކޮށް އެކަންާާކަންކަމަކީވެސް

ާެއާ ާސަބަބަކަށްވަނީ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑެއް ާކަމެއްކަމުގައި ާހުންނަންވ ނެ އެގޮތަށް

ާއެވަގުތުންާ ާހަމަ ާއެފޮށިން ާހިސ ބުން ާގަންނަ ާސިނގިރެޓް ާނުވަތަ ާހިސ ބުން ާވިއްކ  ސިނގިރެޓް

ާއަ ާއެމީހެއްގެ ާއެހެންވީމ ، ާއެވަނީ. ާއުސޫލެއް ާދެވޭ ާނުކުމެގެން ާރޯކޮށްގެން  225މިއްލަާސިނގިރެޓް

ާއެކަންާ ާތެރޭގައި ާމ ޙައުލުގެ ާއެމީހެއްގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރ އިރު ާއެކަން މިނިވަންކަމުގައި

ކުރެވޭނެާގޮތްތަކެއްާއެމީހެއްގެާއަމިއްލަާއިޚްތިޔ ރުގައިާނުވަތަާއެމީހަކުާއަމިއްލައަށްާހަމަޖެއްސުމަކީާ

ާރަ ާމި ާމިބިލުގައި ާކަމެކޭ.ާހަމައެަެއ އިއެކުގައި ނޑުާއެބޭފުޅުންގެ ާއަޅުގަ ާތެރެއަށްދ އިރު އްކ ތެރިކަމުގެ

ާވ ހަކަތައްާ ާމި ާތަންތަނ އި ާފަރުވ ދޭ ާޑޮކްޓަރީ ާގޮތުންވެސް ާވަގުތުގެ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ހަމަ

ާކަމަށްވަންޏާ  ާބައެއް ާކުރ  ާމިކަން ާޑޮކްޓަރުންނަކީ ާފަރުވ ދޭ ާޞިއްޙީ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި  230އައިއިރު،

ރުަުމަށްާހުރިާހުރަސްތަކެއްގެާގޮތުގައިާއެބަާވ ންޖެހޭ.ާއެއީާތިމާ އެމީހުންާއެދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްކު

ާބުނެދޭއިރުާ ާކަމެއްކަމަށް ާނުރައްކ ތެރި ާބުއިމަކީ ާބުއިމަށް، ާސިނގިރެޓް ާއަނެކ  ާބޮމުން ސިނގިރެޓް

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަމަކަށްވ ނެ. ާއުނދަގޫ ާވަރަށް ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރެވުމަކީ ާމީހ އަށް ާއަނެއް އެކަންކަން

ާއަާ ާކުރުމަށްާހަމަގައިމުވެސް ާއެކަން ާހަމަގައިމުވެސް ާބުނުމަކީ ާނުބޯށޭ ާސިނގިރެޓް ާކައިރީގައި ނެކ 

ާނުވ ކަމަށްވަންޏ ާ ާގޮތެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާކަމެއް. ާލިބިގެންދ ނެ ާއިތުރަށް ާހިތްވަރު  235އެމީހ އަށް

ާދެއްވިާ ާރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ާކަމުގައި ާކުރެވިގެންދ ނެ ާއެކަން އޭނައަށްވެސް

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާބިލެއްާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުރުމ އިބެހޭ ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާކަމ އިއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާާާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުާ ާއިޚްލ ޞްތެރި ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި  240ސަރުކ ރުން

ާއ ދެ ާދުންފަތުގެާ، ާމީހެއް. ާއިސްތިޢުމ ލުކުރި ާދުންފަތުގެ ާމީގެކުރިން ނޑަކީވެސް އަޅުގަ

ާނުދެކެން.ާ ާހަމަގައިމުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާމ އުނދަގޫ ާހުއްޓ ލުމަކީ އިސްތިޢުމ ލްކުރުން

ާ ާޖެނުއަރީ ާމި ާމިހ ރު ާހުއްޓ ލިތ  0ާާއެކަން ާޖެނުއަރީ ާއަންނަ ާމި، 0ާާށް އަހަރުވ ނެ.01ާާށް

ނޑަށްާއެހެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަކީ ާމިކުރައްވ  ާސަރުކ ރުން ާކުރުމަށް ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ވީމަ،
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާކަމެކޭ. ާއޮތް ާކުރަންޖެހިފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެށިގެންވެސް ާމ ކުރިއްސުރެން  245ހީވަނީ

ާދަންނަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކަކީ ާދެއްކެވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާގޮތުން ވ ނީާބިލ އިބެހޭ

ާވ ހަކައެއްާ ާގޯސް ާގޮތަކުންނެއް ާބިލ އިބެހޭ ާމި ާމިކަމ އި، ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި އެއްވެސް

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާވ ހަކައޭ. ާރަނގަޅު ާބެހޭގޮތުން ާމިއ އި ާދެއްކެވީ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ނުދައްކައޭ.

ާ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާމަފްހޫމަށް ާމުޅި ާހަމަާމިބިލުގެ މިބިލަކީ

ާއެހެންާ ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ާހަމަ ާފ ސްކުރަން ާތަޅުމުންވެސް ާމިމަޖިލީހުގެ  250ކޮންމެހެންވެސް

ާ ާމިބިލުގެ 38ާާމިދެންނެވިކަމަކީ ާމ އްދ އ އި، 39ާާވަނަ ާއަދި ާމ އްދ  ާމ އްދާ 41ާވަނަ ވަނަ

ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާފ ސްކުރުމަށް ާތަޅުމުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާމިބިލު ޢިއްޒަތްތެރިާާއުނިކުރުމަށްފަހު

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަވެސް ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމުއްޠަލިބް މެންބަރު

ާާހަމައެއ އިއެކު ާހަރުކަށި ާކަހަލައިގެ ާބައެއް ާހުރި ާކުޑަކުޑަކޮށްާބިލުގެ ާއަޅުގަނޑުވެސް ޢަމަލުތަކަށް

ާމިކަހަލަ ާކުއްލިއަކަށް ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަވެސް ާދިމ ވެދ ނެާާކަންބޮޑުވ  ާހުއްޓ ލުން  255ކަމެއް

މައްސަލައަކީާކޮބައިތޯާބަލ ާދިރ ސ ާކޮށްލުންވެސްާއެއީާއޮންނަންަެޖެހޭނެާކަމެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާ

ާމ ނަކުރެވިފައިާ ާމިހެން ާއިސްތިޢުމ ލް" ާ"ދުންފަތުގެ ާމިބިލުގައި ާހަމައެއ އިއެކު ާއަދި ޤަބޫލުކުރަން.

ާބު ާސިނގިރެޓް ާގޮތެއްގައި ާމައިގަނޑު ާއެކަމަކު،ާމިވަނީ ާމިކަންކަން. ާބުއިން ާބިޑި ާނުވަތަ އިން

ާހަމަާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެވެސް ާއިނގޭތޯ. ާއެބައުޅޭ ާބޭފުޅުންވެސް ާކ  ދުންފަތް

 260ދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލެއް.ާބައެއްާބޭފުޅުންާހަމަާމިތ ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާއެބައުޅުއްވާ 

ާފ ޑުފ  ާޖީބަށް ާހަމަ ާބޭފުޅުން.ާމިހ ރުވެސް ާހިއްޕަވ  ާދުންފަތް ާއެ ާލައިގެން ާދަޅު ޑުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއެއީވެސް ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުން. ާފަރިއްކުޅުވ  އެނޫންގޮތެއްގައިނަމަ

ާކަންކަންވެސްާ ާއެބ ވަތުގެ ާދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަން ާކަމަށް ާއިސްތިޢުމ ލު ާހަމަ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާ ާހިމެނިފައި ާބިލެއްގައި ާއިސްތިޢުމ ލުާމިކަހަލަ ާދުންފަތުގެ ާހަމަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ އޮތުމަކީ

ާއެއްފަހަރުާ ާއަދިވެސް ާއެހެންވީމ ، ާވ ނެހެން. ާބ ރަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެޅޭ ާކުރުމަށް  265ކޮންޓްރޯލް

ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި ާހަމަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާދަންނަވަާ ާޝުކުރު ާހަމަާބޮޑަށް ާދީފިނަމަ ާއެއްބ ރުލުން ާރައްޔިތުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާމިކަމަކީ މޭ.

ާކޮންޓްރޯލްާކުރެވޭނެާކަމެކޭ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާހެންވޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކުނުާޝުކުރިއްޔ   270ރު

ާދ އިރ ގެާ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާއެއަށްފަހު ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 ސަލީމަށް.ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަނަށް.ާއެއަށްފަހުާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ

ާޢިއްާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވ ލަންާއ ދެ، ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުން ާމިބިލ އިބެހޭ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޒަތްތެރި

ާބޭނުންވާ ާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ާޤ އިމްކުރަން ާތެރޭގައި ނޑެއްގެ ާދުވަސްގަ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިހިރަ ާމިބިލުގައި  275ާބޭނުންވަނީ

ޅުާދައްކަވ ފައިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންވެސްާއެބަާކަންތައްތަކެކޭާމީގައިާމިހިރީ.ާދެންާމިހ ތަނަށްާވ ހަކަފުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާކުރަންވ ނެ ާކުއްލިއަކަށް ާމިއީ ވިދ ޅުވޭ

ނޑުާ ބޭނުންވަނީ،ާބިލުގައިވެސްާއެއޮތީާހުށަހަޅ ފައިާއެކިާމަރުޙަލ ތަކަށްާމިކަންާކުރ ށޭ.ާދެންާއަޅުގަ

ާއެންމެާ ާބޭނުންވ  ާދުންފަތުގެާާދަންނަވ ލަން ާހަމައެކަނި ާގޮތުން ާމިކަމ އިގުޅޭ ާވ ހަކައަކީ މުހިންމު

ާއެހެންާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާފަސޭހަވ ނެ ާއެކަމަށް ާނުވ ނެއޭ. ާމިކަމެއް ާއަދި ާކުރިޔަކަސް  280މަނ 

ާދ އިރ ގެާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާނެތްނަމަވެސް ާއެވ ހަކަ ާމިބިލުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުރެއޭ. ކަންކަންވެސް

ާއަޅުާ ާއެއީ ާދަންނަވ ލަންާތެރެއިން ާއަޅުގަނޑު ާތެރެއިންވެސް ާދ އިރ ގެ ާސްޕެޝަލިސްޓް ގަނޑުގެ

ާމީހުންާ ާއުޅޭ ާކުޅިވަރުގައި ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާގުޅުން. ާހުންނަ ާމިކަމ އި ާކަސްރަތ އި ާމި ބޭނުން.

ާވަރަށްާ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޢ ންމުކަމެއް. ާހަމަ ާބުއިމަކީ ާސިނގިރެޓް ާކުރީގައި މިރ އްޖޭގައި

ާއެކަ ާސިނގިރެޓްާބޮޑަށް ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާކުޅިވަރުކުޅޭ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުއްޓިއްޖެ.  285ން

ބުއިންާވަރަށްާބޮޑުތަންާމަދުވެއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާކުޅިވަރުކުޅޭާ

ާވ ނެކަމަށް ާމިސ ލަކަށް ާހުރި ާމިކަމަށް ާއެއީ ާއުންމީދުކުރަާާތަންތަންވެސް ނޑުވެސް ާމީގެާއަޅުގަ މޭ.

ާއެބަހުރި.ާ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާބެހޭގޮތުންވެސް ާއިޝްތިހ ރުކުރުމ އި ތެރޭގައި

ާމިާ ާކަންތައްތަކުގައިވެސް ާކުޅިވަރުގެ ާރ އްޖޭގައިވެސް ާފ ހަގަކުރަން ާއަޅުގަނޑުވެސް މިހ ރު

ނޑަކަށްާމިާ  290ހ ރުާނެތިާގޮސްފައިާސިނގިރެޓްގެާއިޝްތިހ ރުކުރުންާވަރަށްާބޮޑުތަންާދަށަށްގޮސްާގ ތްގަ

ާތެރޭގައި.ާ ާދުވަސްތަކެއްގެ ާގިނަ ާއަންނަނީ ާކުރެވެން ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، އެވަނީ.

ާކޮމިޓީއަކުންާ ާބަލައިގެން، ާމިބިލު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާ ނޑެއްގެ ާދުވަސްގަ ާމަޝްވަރ ކުރ އިރު ާގޮތުން ާމިކަމ އިބެހޭ ތެރޭގައިާބަލައިގަންނަވ ފައި

ާ ނޑަކަށް ާދެވ01ާާޭގ ތްގަ ާއިމްޕްލިމެންޓްކުރަމުން ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާތެރޭގައި ާއަހަރުގެ ވަރަކަށް

 295ޖ ގަާމިބިލުންާނުދެވިާހުރިކަމަށްވަނީނަމަާދެވޭނެާކަހަލަާވިސްނުމެއްގައިާމިކަމ އިބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަާ

ާމިކަމަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގެާމިންގަނޑުތަކަށްާދެއްކުންާރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާފެނެއޭ.ާދެން ބަލައިލިއިރު



 12 

ާމީގަިއާ ނޑުތައް ާމިންގަ ާބައެއް ާގެންގުޅޭ ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއަވަށްޓެރި ާހަމަ ބަލައިލ އިރު

ާކަމަކަށްވެގެްނާ ާޚިލ ފު ާއ ދަޔ  ާމިކަމަކީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހުރީ. ބޭނުންކޮށްފައި

ނޑުމެންާއަޅ ކިޔ ލަންާއެބައޮތްާސަރަޙައްދު.ާކަންބޮޑުވ ކަށްާއަދިާހިއެއްނުވޭާޖެހޭހެނެއް.ާއެއީާ އަޅުގަ

ާބައެއްާ ާމީގައިހުރި ާތެރޭގައި ނޑެއްގެ ާދުވަސްގަ ާނުވ ގޮތަކަށް ާބޭރު ނޑުތަކުން ާއެމިންގަ  300އެހެންވީމ ،

ާކަމެއްާ ާބޭނުންތެރި ާއެއީ ާދެއްކުން ާވ ހަކަ ާމިކޮމިޓީން ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާތަންފީޒު ކަންތައްތައް

ނޑުާއެކަާ ާންކަންާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާކަމަށްވ ނެތީާއަޅުގަ

ާ

ާއަހަރެއްހާ ާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާހަތަރު ާމީގެ ާގޮތުން ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިބެހޭ ާދުންފަތް ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާހުށަާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިބިލު ާހެދިފައިވ  ާޑްރ ފްޓް ާމިނިސްޓަރާދުވަސްކުރިން  305ާހެޅުއްވީތީ

ާއަދިާާާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޑްރ ފްޓްކުރެއްވި ާބިލު ާމިމުހިންމު ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާހެލްތަށް އޮފް

ާމިބިލުާ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަޅުގަނޑު ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާއެންމެހ  ާއުޅުއްވ  މިކަމުގައި

ާދުންފަތު ާސަބަބުންާޤ ނޫނަކަށްވެގެންދ އިރު ާދުމުގެ ާބޭރުކުރ  ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ  ާއިސްތިޢުމ ލް ގެ

ާދުާ ނޑުމެންކަހަލަ ާގެއްލުމުންާއަޅުގަ ާލިބެމުންދ  ާމީހުންނަށް ާނުކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލް ންފަތުގެ

ާއެހެންކަމަށްވުމ އިއެކުާ ާއެބަދޭ. ާލިބިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ާޙައްޤު ާތިބުމުގެ  310ރައްކ ތެރިވެ

ާމުހިންމުކަން ާއ ދެ،ާާމިބިލުގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާބޮޑުވެގެންދ  ާއިތުރަށް އަދި

ާ ާމީގެ ނޑުމެން ާހަމ31ާާައަޅުގަ ާނިސްބަތުން ާއ ބ ދީގެ ާރ އްޖޭގައި ާކުރިން ާއަހަރު ނުވަތަާސ ޅީހަކަށް

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަމުން. ާއެކިގޮތްގޮތަށް ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމިއައީ ގ0991ާާެގިނަބަޔަކު

ާގެއްލުންާއަހަރުތަ ާމިލިބޭ ާގޮތުން ާދުންފަތ އިބެހޭ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ކުގައި

ާހެލްތުާ ާތެރެއިން ާޕްރޮގްރ މްތަކުގެ ާފެށި ާހޭލުންތެރިކުރުމަށް ާވިސްނަވައިދީ  315ޢ ންމުންނަށް

ާމިނިސްޓްރީންާގަވ އިދުތަކެއްާހައްދަވ ާއަދިާޞިއްޙީާދ އިރ އިންާހޭލުންތެރިާކުރުމަށްޓަކައިާކުރެއްވިާ

ާމިވަނީާ ާމިހ ރު ާދެންނެވޭނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާގައިމުވެސް ާގޮތުން ާނަތީޖ އެއްގެ ާމަސައްކަތުގެ ބުރަ

ާދަށަށްާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިސްބަތް ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާމި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއޭރ އި ާއެނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާދަންނަވ ލ އިރު ާމިހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، މިހ ރ އި،ާާގޮސްފައިވ ކަން.

ާކޮމްޕެއަރކުރ ނެާ ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަޅ ބަލ އިރު ާމިހ ރ އި ާއަހަރ އި ާތިރީހަކަށް  320މިދެންނެވީ

ާޙަޤީޤަތުގެާ ާމިދެންނެވި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތްކަން. ާހެދިފައި ާއެދުވަސްވަރު ާސަރވޭއެއް ރަނގަޅު

ާމީހު ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބަލ އިރު ާމިކުރެވުނުާމައްޗަށް ންނަށް

ާގެނެވިފައި.ާ ާދަށަށް ާބޮޑުތަން ާވަރަށް ާވިސްނަވައިދެވި ާމިކަން ާގޮތުން ާނަތީޖ އެއްގެ މަސައްކަތުގެ
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ާކުރީކޮޅުގައިާ ާއަހަރުތަކުގެ ާދެހ ހުގެ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާގޮތުން ާނަތީޖ އެއްގެ ާއޭގެ އ ދެ،

ާއަދިާއެނޫން ާމުއައްސަސ ތަކ އި ާބައެއްާސަރުކ ރުގެ ާއިތުރުންާހަމަާާރ އްޖެތެރޭގެ ާތަންތަނުގެ  325ބައެއް

ާހަމަޖެހިާ ާރަށްރަށަށް ާނުކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާއެއްގޮތަކަށް ާރަށްރަށަކީވެސް ބައެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާހެލްތުާ ާދެއްވ ފައިވ ކަން.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސް ާއައްޑަނަވެސް އެތަންތަނަށްާސަރުކ ރުން

ާހު ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާމިމަޖިލީހަށް ާދެއްކެވިއިރުާމިނިސްޓަރު ާވ ހަކަ ާހުށަހެޅުންތަކުގައި ށަހެޅުއްވި

ާމިދެންނެވީާ ާޖެހޭ، ާސަބަބުން ާދުންފަތުގެ ާމި ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާފަދައިން ވިދ ޅުވި

ާކެންސަރުފަދަާ ާކަހަލަ، ާހ ޓްއެޓޭކް ާމިސ ލަކަށް ާބަލިތައް ާޖެހޭ ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ  330އިސްތިޢުމ ލު

ާ ާވޭތުވެދިޔަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއިތުރުވެގެންާބަލިތައް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާއަހަރެއްގެ ތިންހަތަރު

ާއޮތުމ އިއެކުގައިާ ާކަންތައް ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާއ ދެ، ާޙަޤީޤަތެއް. ާހަމަ ާއެއީ ގޮސްފައިވ ކަން

ާކޮންޓްރޯލްގައިާ ާޓޮބޭކޯ ާއޮން ާކޮންވެންޝަން ާފްރޭމްވ ރކް ާވަނީ ާޤައުމުންވެސް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާ ާފުރަތަމަ ާޤައުމ41ާުސޮއިކުރި ާހެިމނި ާހިމެނިފައި. ާތެރޭގައި ާފެށިގެނ7115ާާްގެ ާއަހަރުން ވަނަ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭ ާކުރުމަށްޓަކައި ާތަޞްދީޤު ާމުޢ ހަދ  ާމިދެންނެވި ނޑުމެންގެ  335އަޅުގަ

ާއެކުގައިާ ާއެހެންކަމަށްވުމ އި ާމިއޮތީ. ާއައިސްފައި ާމިހ ތަނަށް ާކުރެވެމުން ާއިތުރަށް ކަންތައްތަކެއް

ާމިދެންނެވި ނޑު ާހ ސިލުާއަޅުގަ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާމީގައި ހެން

ާއެންމެާބޮޑަށްާ ނޑުމެންނަށް ާތެރޭގައިާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ާކަމަށްވަންޏ ،ާއަޅުގަ ކުރެވިފައިވޭ.ާއޭގެ

ާލައިޓްތަކުގައިާ ާޓްރެފިކް ާމިސ ލަކަށް ާއުޅޭއިރު ާދަތުރުފަތުރުކޮށް ާއެއްކަމެއް، ާދިޔަ އުނދަގޫވަމުން

ާދުންފަތުގެާމަޑު ާކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކުރިން ާތިބޭއިރު  340ކޮށްލައިގެން

ާކުރާ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުަުގެ ާމިދެންނެވި ާގެއްލުން ާލިބެމުންދ  ާމީހުންނަށް ާނުކުރ  އިސްތިޢުމ ލު

ާމަނ ކުރެވިގެންާ ާއެކަން ާޤ ނޫނަކުން ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާސަބަބުން. މީހުންގެ

ާއެއ އިއެކުގައިާއަ ާހަމަ ާއ ދެ، ާކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި. ާގެއްލުންތައް ާލިބުނު ާއެއިން ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާލިޔުއްވ ފައިވ ގޮތުން ާމި ާމިބިލުގައި ާމިޤ ނޫނުގައި، ދަންނަވ ލަންޖެހޭ

ާލިާ ާއެކިގޮތްގޮތަށް ާނަން ާމިނިސްޓްރީގެ ާތަންތ ނގައި ާބައެއް  345ޔުއްވ ފައިވ ކަން.ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން

ާނަމަކީާ ާމިނިސްޓްރީގެ ާހެލްތު ާބޮޑަށް ާމި ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް އެހެންވީމ ،

އެކިދުވަސްވަރުާއެކިގޮތްގޮތަށްާބަދަލުވެގެންދ ާނަމަކަށްވ ތީވެާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތުާއެއީާޞިއްޙީާ

ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާދެންާވުޒ ރ ާމިކަހަލަގޮތަކަށްާބޭއްވެވުންާމުހިންމުާއެއްކަމެއްގެާގޮތު ނޑު ގައިާއަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޕްލޭސަސްކަމުގައި ާޕަބްލިކް ާކުރިން ާމީގައި ާއަނެއްކަމަކީ ާފ ހަގަކޮށްލ  ނޑު އަޅުގަ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާހިމެނޭ. ާއޮފީސްތައްވެސް ާސަރުކ ރުގެ ާތެރޭގައި ާތަންތަނުގެ ާމިއޮންނަ  350ބަލ ފައި
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ާނެ ާހިމެނިފައި ާއޮފީސްތައް ާސަރުކ ރުގެ ާއަދިާމިހ ރު ާހިމަނުއްވ  ާއޮފީސްތައް ތުމ އިއެކުގައި

ާއެނގޭާ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމުހިންމު. ާހިމެނުއްވުން ާތަންތަންވެސް ސްޕަރމ ޓްފަދަ

ާސަބަބުންާ ާއޭގެ ާހުއްޓ ލީމ ، ާއެއްކޮށް ާތަންތަނެއް ާމިހުރިހ  ާމީގައި ާއެވިދ ޅުވ ހެން ކުއްލިއަކަށް

ާއެހެ ާއެބަހުރި. ާދަތިތަކެއް ާކެފޭފަދަާދިމ ވެދ ނެ ާއެއަރކަހަލަ، ާއޯޕަން ާމި ާއެކުގައި ންކަމަށްވުމ އި

ާއ ދެ،ާ ާކަމެއް. ާއެދެވިގެންވ  ާހެއްދެވުމަކީ ާގޮތުގައި ާނުހިމެނޭތަނެއްގެ ާމީގެތެރޭގައި ާއެއީ  355ތަންތަން

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލ ނަންާމީގައިާމިާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރ ާމީހުންާއެންމެާ ހަމައެއ އިއެކުާއަޅުގަ

ާގިނަވ  ާލިބެންޖެހޭ،ާާބޮޑަށް ާމި ާކުޑަވީމ ، ާޓެކްސް ާނެގޭ ާދުންފަތުން ާމި ާކަންނޭނގެ ާސަބަބު އެއް

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާ ާރ އްޖެއަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދިއުން. ާބޮޑުވެގެން ާއަގު ާމިލިބޭ ޢ ންމުކޮށް

ާމިާ ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކުގައި ާޤައުމު. ާއަގުހެޔޮ ާދުންފަތުގެ ާއެންމެ ާއޮތް މިސަރަޙައްދުގައިވެސް

ާކުރިއަރ ފައިާރ  ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާއިތުރުކުރުމަކީ ާޓެކްސް ާމިނެގޭ  360އްޖޭގައި

އޮތްާނިއުޒީލޭންޑްފަދަާއަދިާތައިލޭންޑްފަދަާބައެއްާޤައުމުތަކުގައިާމިހ ރުާއެހައްދަވ ހެންާއެއ ރާމ ކްާ

ހެލްތުާޕްރޮމޯޝަންގެާާވަރު،ާކުޑަާޕަސަންޓެއްާއެއީާޞިއްޙ0ާީޓެކްސްއެއްާގެނެސްާއެއިންާނެގޭާ%

ާމިއިންާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހައްދަވައިފިކަމަށްވަންޏ  ާގޮތުގައި ާއެއްޗެއްގެ ާޚަރަދުކުރ  ކަންތައްތަކަށް

ާއިތުރަށްާ ާކުރަން ާކަންތައްތަކަށް ާޕްރޮމޯޝަން ާހެލްތު ާޞިއްޙީގޮތުން ާއަދި ާގެއްލުމ އި ލިބޭ

ނޑުާދެކެން.  365ާލިބިގެންދ ނެާރެވެނިއުއެއްާކަމުގައިވެސްާއަޅުގަ

ާ

ނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއަޅުގަ
 އަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

 

 370ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢީސ އަށް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢަލީާާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ އެއަށްފަހުގައި

މުޙަންމަދަށް.ާއެއަށްފަހުގައިާގައްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމަށް.ާއެއަށްފަހުގައިާ

ާދެކުނުާ ާހިތަދޫ ާއެއަށްފަހުގައި ާނ ޒިމަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލި

ާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި

 375 

ާމިފަދަާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަދ ކުރަން ާޝުކުރު ާސަރުކ ރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހަޅުއްވަާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާގޮތުން ާކަމަކ އިބެހޭ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމުހިންމު ާދެއްވީތީ. އި

ާހަރުކަށިކަމަށްާ ާތަންކޮޅެއް ާމިބިލު ާފަދައިން ާއެފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާގިނަ ާހަމަ ނޑުވެސް އަޅުގަ
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ާދ އިރ ގެާ ާތުޅ ދޫ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާވިދ ޅުވިހެާ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ާދުންފަތުގެާތަންން  380ތަނުގައި

ާބަދަލުގައިާ ނޑ ލުމުގެ ާކަ ާމަނ ކޮށް ާއެއްފަހަރ  ާޙ ލަތުން ާމިތިބަ ާހަމަ ާއެއްކޮށް އިސްތިޢުމ ލުކުރުން

ނޑައަޅައިާސިނގިރެްޓާ ސިނގިރެޓްާބޯާސަރަޙައްދެއްާއެާރެސްޓޯރެންޓެއްގެާބޮޑުކުޑަމިނަށްާބަލައިާކަ

ާމީާ ާބޯ ާސިނގިރެޓް ާމީހުންނަށް ާއެތަންާނުބޯ ާނުވ ކަހަލަގޮތަކަށް ާއުނދަގޫ ާއެވ  ާފަރ ތުން ހުންގެ

ާހަމަާ ާއޮތުން ާކުރެވިފައި ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާދަށުންނަމަވެސް، ާގަވ އިދެއްގެ ބައްޓަންކުރެވެން

ާކުރާ  ާދަތުރުފަތުރު ާއެބައޮތް ާފ ހަގަކޮށްފައި ާމިޤ ނޫނުގައި ާހަމަ ާދެން  385ރަނގަޅުވ ނެކަމަށް.

ާނުބޮާ ާސިނގިރެޓް ާމިއޮތްގޮތުންާއުޅަނދުފަހަރުގައި ާދިވެހިރ އްޖެ ާއަޅުގަނޑުމެން ވޭނެކަމަށް.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރަންޖެހޭކަހަލަގޮތަކަށް. ާދަތުރުތައް ާވަރަށްދިގު ާހަމަ ާމިއޮތީ ާކަންތައް ދަތުރުފަތުރުގެ

ާދަތުރުކުރ ާ ާދިގު ާވުރެ ާވަރަކަށް ާވަކި ާބޮޑެތި، ާއުފުލ  ާފަސިންޖަރުން ާފ ހަގަކުރަން ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާފަހަރުގަާ ާއުނދަގޫާއުޅަނދު ާމީހުންނަށް ާނުބޯ ާސިނގިރެޓް ާއެހެންމީހުންނަށް ާޢ ންމުންނަށް، އި

ާއޮތުން.ާ ާހެދިފައި ާބޮވޭނެގޮތަށް ާސިނގިރެޓް ާވަކިން ާމީހުންނަށް ާބޯ ާސިނގިރެޓް  390ނުވ ނެހެން

ާހަރުކަށިާ ާމިވަރުގެ ާކުއްލިއަކަށް ާޙ ލަތުން ާމިތިބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ނޑު އަޅުގަ

ާފ ސްކޮށް ާއުފެދިދ ނެ.ާޤ ނޫނެއް ާމައްސަލަތަކެއް ާއެހެންކަހަލަ ނޑުމެންގެތެރޭގައި ާއަޅުގަ ފިއްޔ 

ާޖަލަށްލައިާ ާއަދަބުދީ ާއަނެއްކ ވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަޔަކު ާއެތައް ާބޯ ާސިނގިރެޓް މިސ ލެއްގެގޮތުން

ާއަދިވެސްާ ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާމީގައި ާބޮޑަށް ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާކުރަންޖެހިދ ނެ. ާކަންތައްތަކެއް މިކަހަލަ

ާޕްރޮގްރ މްތައްާ ާމިހިންގ  ާމިގެންގުޅޭ، ާހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ާދެކޮޅަށް ާދުންފަތ އި ނޑުމެން  395އަޅުގަ

މިއަށްވުރެާމ ބޮޑަށްވެސްާފުޅ ކޮށްާވަރުގަދަކުރަންވީއޭ.ާވަރުގަދަކޮށްާޤ ނޫނަކުންާހަރުކަށިާއަދަބުތަކެއްާ

ނޑައަޅައިގެންާއަދަބުދިނުމުގެާބަދަލުގައިާދުންފަތަކީާސިއްޙަތަށްާގެާ އްލުންހުރިާއެއްޗެއްކަންާވަރަށްާކަ

ާޤަބޫލުކުރެވިގެންާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ މީހުންނަށް ާދުންފަތުގެ ާއެކަން ާބުނެދެވި ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކ މިޔ ބުވ ނެކަމަށް ާމ  ާއެކަން ާމަސައްކަތްކުރެވިއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާދުރުވ ން ދުންފަތ އި

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގެ ާނެގޭާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާދުންފަތުން ާދެންމެގައި ާފ ހަގަކުރައްވައިފި  400ރަކު

ާބޮޑުކޮށްާ ާޓެކްސް ާނެގޭ ާދުންފަތުން ާތ އީދުކުރ ކަމެއް، ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާބޮޑުކުރުން. ޓެކްސް

ާޤައުމަށްާ ާމުޅި ާޕްރޮގްރ މްތައް ާއެ ާއިތުރުކޮށް ާޚަރަދު ާކުރ  ާޕްރޮގްރ މްތަކަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ

ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާމ  ާކިޔަވާ ާމިއަށްވުރެ ާސްކޫލް ާޅަ ާއުމުރުން ާޚ އްޞަކޮށް ާގެންގޮސް ކުރިއަށް

ާސްކޫލްތަކުގައިާ ާހުއްޓުވުމަށް ާފެތުރުން ާފެތުރޭ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާމި ކުދިންގެތެރޭގައި

ާއެާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިންގުން ާކޮންޓިނިއުސްކޮށް ާހަމަ ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާދިނުމުގެ  405މަޢުލޫމ ތު
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ާކޮާ ނޑުމެން ާދިވެހިާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްހެން. ންމެހެން

ޒުވ ނުންގެތެރެއިންާގިނަާކުދިންނަށްާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމުގެތެރެއަށްާވަދެވިފައިާމިއޮންނަނީާ

ާމަޢުާ ާމިކަހަލަ ާދައުރުގައި ާސްކޫލް ާއެހެންވީމ ، ާކޮންމެވެސްގޮތަކަށް. ާދައުރުގައި ލޫމ ތުތައްާސްކޫލް

ާވިދ ޅުވިާ ާމިނިސްޓަރުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅައިދެއްވަމުން ާބިލު ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދީ،

 410ދުންފަތުގެާސަބަބުންާޖެހޭާނުރައްކ ތެރިާބަލިތަކުގައިާމިދުނިޔެާދޫކުރ ާމީހުންގެާއަދަދުާމިޤައުމުގައިާ

ާހީވަާ ާޢ ންމުކުރެވިާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާއިތުރުވަމުންދ ވ ހަކަ.ާއަޅުގަނޑަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެކަހަލަ ނީ

ާވަރަށްާ ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާބުނެދިނުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާނުރައްކ ތެރިކަމެއްކަން ާކިހ  މިކަމަކީ

ާލިބޭާ ާބޮޑުކޮށްގެން ާޓެކްސް ާދުންފަތުގެ ާދ އިރ އެއްގައި، ާފުޅ  ާމ  ާމިހ ރަށްވުރެ ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި،

ާޚަ ާބޮޑަށް ާވީހ ވެސް ާމިކަމަށް ާމިކަންާފައިސ  ާބައްޓަންކޮށްގެން ާމިޤ ނޫނު ރަދުކުރެވޭނެގޮތަކަށް

ނޑަށްާހީވަނީާއަނެއްކ ވެސްާ  415ކުރެވުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއްހެން.ާއެހެންނޫންކަމުގައިާވ ނަމަާއަޅުގަ

ާމިގޮތަށްާ ާމިޤ ނޫނުގައި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަނެއްކ ވެސް ާކުޑަވެގެން. ާޖަލު ާމިއުޅެނީ މިހ ރުވެސް

ާފ ސްކޮ ާހީވަނީ.ާމިވަގުތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއުފެދިދ ނެހެން ާކުށްވެރިންތަކެއް ާބައިވަރު ާއެތައް ށްފިއްޔ 

އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއުންމީދުކުރަންާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާބޮޑަށްާހަރުކަށިާއަދަބުދީގެންާދުންފަތުގެާ

ާޕްރޮގްރ މް ާހޭލުންތެރިކަމުގެ ާއެކަމ ބެހޭ ާބަދަލުގައި ާހުއްޓުވުމުގެ ާހިންގާ އިސްތިޢުމ ލުކުރުން ތައް

ާގެނެސްދީގެންާ ާވިސްނުން ާހެޔޮ ާމީހުންނަށް ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ ާފުޅ ކޮށް ާފެތުރުން  420މަޢުލޫމ ތުތައް

ާދ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާާ ާބައްޓަންކުރެވިގެން ާމިބިލު ާދުރުކުރުވަންާމަސައްކަތްކުރެވޭގޮތަށް ދުންފަތ އި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

ާފޮނުވ ފައިވ ތީވެާއައްސަާޢަލީދ އިރ ގެާެމންަބރުާާވެލިދޫ ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ ާދުންފަތް ާއ ދެ، ާލ މްޢަލައިކުމް.

ާޝުކުރުާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށްބޮޑަށް ާޖަމީލަށް ާއ މިނަތު ާއޮނަރަބަލް ާމިނިސްޓަރ ާހެލްތް ާމިއަދުގެ  425އެކަމަށްޓަކައި

ާމީހުންގެާ ާމިއީ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނީާާދަންނަވަން. ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ސިއްޙަތު

ާދޭާ ާޚިދުމަތްތައް ާއެ ާއަދި ާމަގުފަހިކޮށްދޭ ާއަދި ާކުރ  ާކަންތައްތައް ާބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަލ މަތުން

ާފަރުމ ކުރެވިފައިވ ގޮތުންާ ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާކަންތައް. ާއެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ާކުރެވޭނެ ފަރ ތްތަކުން

ާމިބި ާބަލ ލުމަށް ާބަލ ލި ނޑަށް ާރައްކ ތެރިވ ންާއަޅުގަ ާދުމުން ާދުންފަތުގެ ާރައްކ ތެރިކޮށްދޭ ާއެބަ ލުން

ާދުންފަތ އިާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާޙައްޤު. ާލިބުމުގެ ާރައްކ ތެރިކަން ާއެކަމުން ާމީހުންނަށް  430ބޭނުންވ 

ާއިތުރުކުރުމުގެާ ާހޭލުންތެރިކަން ާއެބަވޭ ާމިބިލުގައި ާއަދި ާޙައްޤު. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނުލައި

ާ ާދުންފަތުންާޕްރޮގްރ މްތަކެއްވެސް ާމި ާމީހުންގެތެރޭގައި ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ހިންގުމަށް،ާމިދެންނެވީ

ާއޮޅުންފިލުވައިދިނުމ އި،ާ ާއިތުރަށް ާއަދިވެސް ާއެއްޗެއްކަން ާކޮން ާމިއީ ާއަދި ާގެއްލުމ އި ލިބޭ
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ާހުއްޓުވުމަކަށްާއޮތްާ ާއެއީާކަމެއް ނޑައެޅިގެންާދިއުމަކީ ާދެކޭގޮތުގައިވެސްާއަދަބުތަކެއްާކަ ނޑު އަޅުގަ

ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންާހަ ާފުރިހަމަ ާގުޅިގެން ާހުރިހ ކަމެއް ާއެހެން ާއަދި ާއަދަބ އި ާޙައްލެއްނޫން. ާއެންމެ  435މަ

ާވަރަށްގިނަާ ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާޙައްލުކުރެވޭނެ.ާމިތަނުގައި ާމިކަންތައްތައް ާކަމުގައިވީނަމަވެސް އައި

ާއެހ ާ ާހިއެއްނުވޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާކުއްލިއަކަށް ާކުރަމުންދ ކަމެއް ާދަތިތަކެއްާބަޔަކު ބޮޑު

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަމުން ާކޮށްފިކަމަށްވަންޏ  ާމިކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރިމަތިވ ގޮތަކަށް

ާކުރިންވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާހިނގައިދ ނެ. ާނުނެރެވި ާނަތީޖ  ާބޭނުންވ  ާނެރެން ޔަޤީނުންވެސް

ާއިސްތިޢުމ ލުކު ާބިލެއް.ާދުންފަތުގެ ާމުހިންމު ާމިބިލަކީ ާވަގުތީާދެންނެވިފަދައިން ާއިންސ ނ އަށް  440ރުމުން

ާމ އްދ އެއްާ ާވިހަ ާލިބޭފަދަ ާގެއްލުމެއް ާދ އިމީ ާއެހެންނަމަވެސް ާލިބިގެންދޭ. ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ާމީގެާ ާހިސ ބެއްގައި ާއެއް ާކޮންމެވެސް ާއުމުރުގެ ާއެހެންކަމުން ާޑިޕޮޒިޓްވެގެންދޭ. ނޑުގައި ހަށިގަ

ާކުރިމަތިލ ން ާނުރައްކ ތެރިކަމ އި ާއުނދަގުލ އި ާއެންމެންނަށްވެސްާދަތިތަކ އި ާއަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ.

ާހަމަާ ާއަދި ާބަލިތަކ އި ާގިނަ ާެޖހޭ ާހޮޅިއަށް ާނޭވ  ާބަލިތަކ އި، ާޖެހޭ ާނިޒ މަށް ާނޭވ ލުމުގެ އެނގޭ

ާދުންފަތުގެާ ާބަލިތަކ އި، ާގިނަ ާޖެހޭ ާހުންނަގޮތުން ާއ ދަކ ދަ ާދިރިއުޅުމުގެ  445އެހެންމެ

ާހުންނަކަންާ ާގުޅިފައި ާވަރަށްބޮޑަށް ާވަރަށްބޮޑަށްާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ އި ާމިބިލުގައި ާއެހެންކަމުން .

ާދަންނަވ ލަން،ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއ ދެ، ާސ ފުކޮށްދިނުމަށް. ާކަންކަން ާމިފަދަ ބ ރުއެޅެންޖެހޭނެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާވަނީާކުރީާދުވަހުާމިބިލުާތަޢ ރަފްކުރައްވަމުންާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވަމުންާ

ާމަޢުލޫ ާގުޅުންހުރި ާމިކަމ  ާދ ކަށްާވަރަށްގިނަ ާކޮންމެހެން ާއަޅުގަނޑު ާހ މަކުރައްވ ފައި. މ ތުތަކެއް

ާއަދިާ ާއެމަޢުލޫމ ތުތައްވެސް ާއެއީ ާއެހެންނަމަވެސް ާމަޢުލޫމ ތުތަކަށް. ާއެހުރިހ   450ބޭނުމެއްނުވޭ

ާހަަމާ ާލިބިގެންދިއުމަކީ ާބަޔަކަށް ާގިނަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތުތައް އޭގެއިތުރަށްވެސް

ާދުންފަ ާމިކަމ އި، ާބ ރެއްކަމުގައިާޔަޤީނުންވެސް ާއެޅޭނެ ާދިއުމަށް ާދުރަށް ާދުމުން ާދުންފަތުގެ ތ އި

ވަނަާމ އްދ ގައިާއެބައޮތްާދުންފަތުގ3ާާެދެކެން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާމިާބިލަށްާބަލ ލިއިރުގައިާބިލުގެާ

ާމިނިސްޓަރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ާދަންވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާތަންތަން. ާމަނ  އިސްތިޢުމ ލުކުރުން

ާސ ފުާ ާއުސޫލެއްތޯާއަރިހުން ާކޮންކަހަލަ ާކަނޑައެޅުމުގައި ާމިތަންތަން ާބޭނުންވަނީ،  455ކޮށްލަން

ާކޮންމެވެސްކަހަލަާ ާސަރވޭތަކެއް ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ގެންގުޅުއްވ ފައިވަނީ.

ާނ ންނ ނެ.ާ ާފަރުމ ކުރެވިގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާނޫނިއްޔަކ އެއް ާހެދިގެން ސްޓަޑީތަކެއް

ާހުއްދަާާއެހެންކަމަށްވ އިރުގައި ާހަމައެކަނި ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާބުނ ގޮތުން މިބިލުގެ

ާނުވ ގޮތަށް.ާ ާއުނދަގުލެއް ާމީހަކަށް ާއެހެން ާގޭތެރޭގައިވެސް ާގޭތެެރއަކީ، ާގޭތެރޭގައި. މިކުރަނީ

ނޑުމެންާކުޑަކުދިންނ އިާއަދިާބަލިވެއިންނަާމަޔަކުާއިންކަމަށްވަންޏ ާއެދަރިފުޅ އެކުާ  460ގޭތެރެއަކީާއަޅުގަ
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ާޙަޤީޤަތުގައިާއެ ާއެންމެންގެތެރޭގައި ާމި ާއެހެންކަމަށްވ އިރުގައި ާއުޅެމުންދ ނެ. ާގޭތެރޭގައި މީހަކުވެސް

ާހަމަާ ާއިސްތިޢުމ ލުކޮށްފިކަމަށްވަންޏ  ާދުންފަތުގެ ާއުޅޭތަނެއްގައި ާއެންމެން ހ މަތަނެއްގައި

ާއެހެންމީހުންނަށްާ ާއަދިވެސް ާއަންހެނުންނަށ އި ާކުޑަކުދިންނަށ އި ޔަޤީނުންވެސް

ާތ އީދުކުރައްވ ފައި.ާގެ ާމެންބަރުންވަނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްގިނަ ާއ ދެ،ާބިލަށް އްލުންތަކެއްވެގެންދ ނެ.

ނޑުވެސްާމިބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވުމަށް،ާ ނޑުވެސްާދެކޭގޮތުގައިާބިލުގެާމުހިންމުކަމުންާއަޅުގަ  465އަޅުގަ

ާޕެކެ ާނޫނިއްޔ  ާވަކިވަކިން ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާސިނގިރެޓްާގެންދަން ޓްކޮށް

ާޕެކެޓެއް،ާ ާދުވ ލަކު ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ އިރުގައި ާއެއްޗެއް ާބ71ާާޯވިއްކުމ ބެހޭގޮތުން ސިނގިރެޓް

ާ ާގަންނަކަމަށްވަންޏ  ާޕެކެޓެއް ާމެސެޖެއ7311ާާްމީހަކަށް ާލިޔެފައިވ  ާއެޕެކެޓްގައި ާފަހަރު އެއްހ 

ާ ާލިބިގެންދޭ. ާފުރުޞަތު ާބެލުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާސިއްޙީ ާސިނގިރެޓެއްާނޫނިއްޔ  ާވަކި އެހެންނަމަވެސް

 470ގަނެގެންދ އިރުގައިާއެފިހ ރައެއްގައިާނޫނީާގަންނަާމީހަކަށްާލިބޭާމަޢުލޫމ ތުގެާއިތުރަށްާއެބޯާމީހަކަށްާ

މ ގިނަާހޭލުންތެރިކަމުގެާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާލިބިގެންނުދ ކަންާފ ހަގަކުރެވޭ.ާވަގުތުވެސްާހަމަވެއްޖެކަމަށްާ

ާއަޅު ާފޮނުވުމަށްާއިޝ ރ ތްކުރެއްވުމ އެކު ާކޮމީޓީއަކަށް ާމިބިލު ާދަންނަވ ނީ ާއިށީންނަމުންވެސް ނޑު ގަ

ޢިއްޒަަަތްތެރިާރައީސް. ނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔާ  ާއަޅުގަ

ާ

ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާގަްއދޫ ާބިލުާ`. ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ ާދުންފަތް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  475ާޝުކުރިއްޔ 

ާާން:ވ ހަކަެދއްެކވުާޒ ހިރުާއ ދަމް ާމިއަށްާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅިގެން ާތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ

ާއެއްޗެއްާ ާފެންނަ ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ާއެއްޗެއް، ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ބަހުސްކުރަމުންދ އިރުގައި

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީ. ާއެދި ާފުރުޞަތަކަށް ާއޮތްކަމެއްކަމަށްވ ތީ ސް،ާދަންނަވ ލުމަކީ

ާފެނިފައި.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތ މެދު ާޑްރ ފްޓްކުރެވިފައި ާމިބިލު ާޙައިރ ންވެއްޖެ ާވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ާތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީ ާބިލެއް. ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިބިލަކީ  480އ ދެ،

ާމަޖި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅޭ، ާމިތަނަށް ާމިއަދ އިހަމައަށް ާކޮންެމާއެހެންނަމަވެސް ާހުށަހެޅޭ ލީހަށް

ާހައުސްއ އިާ ާއޮފް ާރޫލް ާއެމެރިކ ގެ ާދަށުން ާސިސްޓަމުގެ ާއެމެރިކަން ާމިހުށަހެޅިގެންދަނީ ބިލެއް

ާކުރަމުންދަނީވެސްާ ާވެރިކަން ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރެވިގެންމިދަނީ. ާއެކަން ާކަންނޭނގެ އެއްގޮތަށް

ާމިއަ ާއެކަމަކު ާދަށުން. ާސިސްޓަމުގެ ާރިޔ ސީ ާއޮންނަ ާމިއޮތްާއެމެރިކ ގެ ާހުށަހެޅިފައި ާމިތަނަށް ދު

ާއޮތްާ ާމިކަން ާޤައުމެއްގައި ާއެއްވެސް ާދުނިޔޭގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ ާހުށަހެޅިފައި  485މިބިލު

ާދޭހަވަނީާ ާކިޔ ލުމުން ާމިބިލު ާބޮޑަށް ާދެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، އުސޫލަކަށްނޫންހެން.

ާދިވެހިރ  ާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ާނުވަތަާއުސޫލެއްގެގޮތުން ާވިޔަފ ރިކުރ  ާސިނގިރެޓްގެ އްޖޭގައި
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެބަތިބިކަންނޭނގެ. ާމީހުން ާމުއްސަނދި ާވަރަށްބޮޑެތި ާވިޔަފ ރިކުރ  ދުންފަތުގެ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާނުވަތަ ާތ އީދުނުކުރ ބަޔަކަށްވ ތީ ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ އެބޭފުޅުންނަކީ

ާޑްރ ފް ާދިނުމުގެގޮތުން ާލޮޓިއެއް ާމީތިާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާއަޅުގަނޑަށް ާބިލެއްގޮތަށް  490ޓްކުރެވިފައިވ 

ާ)ހ(.3ާާމ ނަކުރެވިގެންދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބިލުގެާ ާ)ހ(3ާާވަނަާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެކިާ ާތަފ ތު ާވަރަށް ާމަސައްކަތްކުރ ، ާއޮންނައިރުގައި ާބުނެފައި ާތަންތަނޭ ާމަސައްކަތްކުރ  ގައި

ގެާމަސައްކަތްކުރ ާތަންތަންާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއެބަހުރި.ާމަސައްކަތްކުރ ާތަފ ތުާގިނަާވައްތަރު

ާބަޔަކުކުރާ  ާކޮން ާކޮންގޮތަކަށް ާމަސައްކަތެއް ާކޮންކަހަލަ ާމި ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް އެހެންކަމ އެކު

ާހީވަނީ.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިސްފަސްވެފައިވ ންޖެހޭނެހެން ާމީގެ ާމަސައްކަތެއްކަން  495ކޮންކަހަލަ

ާޤ  ާއެއީ ާމީތިާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއަރައިގަނެވޭކަހަލަގޮތަކަށް ާޙައްޤުތަކަކަށް ާލިބިދޭ ނޫނުއަސ ސީއިން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(3ާާމ ނަކުރެވޭކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެނީ.ާދެންާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާ

ގައިާމަތިާހިޔ ނުކޮށްާހުންނަާމީހުންާއެއްވެާއުޅޭާތަންތަން.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާވަރަށްގިނަާމިއަދުާ

ާޕ ކުވެސް،ާ ާމަސްވެރިންގެ ާޕ ކުވެސް، ާޖުމްހޫރީ ާތަންތަނަށް. ާއުޅޭ ާއެއްވެ ާމީހުން ާހިޔ ނުކޮށް މަތި

ާގ ޑިޔ ތައްވެސް،ާ ާހުންނަ ާވިއްކަން ާކުރުނބ  ާއެފަރ ތުގައި ާމިހެންގޮސް ާބީޗްވެސް،  500އ ޓިފިޝަލް

ާތަ ާއުޅޭ ާއެއްވެ ާމީހުން ާހިޔ ނުކޮށް ާމަތި ާމިއަދު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާވަރަށްގިނަ ންތަން.ާމިހެންގޮސް

ާވަކިާ ާމިވެސް ާއޮންނަންވ ގޮތެއްނޫންހެން. ާމިކަން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއީވެސް އެހެންކަމަށްވ އިރު

ާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާދެންާހަމައެއ އެކުމެާސައިާ އުސޫލެއްގޮތަށްާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ާ ާއ ދެ، ާއެއީ ާކެފޭތަކ އ3ާިހޮޓ ، ާސައިހޮޓ ތަކ އި ާ)ބ(. ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކ އިާ،

ާމިހ ރުވެސްާ ާކެފޭތަކ އި، ާހޮޓ ތަކ އި ާސައި ާއ ދެ، ާތަންތަން. ާވިއްކ  ާތަންތަނ އި، ާހަދ   505ކ ބޯތަކެތި

ާހުންނަާ ާއެއަރކޮންޑިޝަންކޮށްފައި ާއެބައޮތް ާކަނޑައަޅުއްވ ފައި ާހައްދަވައި ާގަވ އިދެއް ސަރުކ ރުން

ާ ާސިނގިރެޓް ާތަންތަނުގައި ާރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމަކީާސައިހޮޓ ފަދަ ާދުންފަތުގެ ނުވަތަ

ާހަމަނުޖެހޭކަމެއްހެން.ާ ާމިއީާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއޮތުމުންާއަޅުގަ މަނ ކަމެއްކަމަށް.ާމިގޮތަށްާމިކަން

ާގޮތްތަކެއްާ ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާމީހުންނަށްވެސް ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާކޮންމެވެސްކަހަލަ މީގެ

ާ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާދުންފަތުގެާމީގައި ާތަންތަނަކީ ާމިހުރިހ  ާސަބަބަކީ ާއެއީ ާދެކެން.  510އަޅުގަނޑު

ާނުދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ނެކަމަކަށް ާހުރެގެން ާތަންތަންކަމަކަށް ާހުންނަ އިސްތިޢުމ ލުނުކުރެވޭގޮތަށް

އ ދެ،ާމިާއޭޝިއ ގެާއެންމެބޮޑަށްާމިކަންާޓައިޓްއަޕްވެފައިާއޮންނަާޤައުމަކީާސިންގަރޕޫރު.ާއެކަމަކުާ

ާބައެއްާސިންގަޕޫ ާސިންގަރޕޫރުގައިވެސް ާއޮންނަނީކީ. ާމިކަން ާމިފަދައަކުންނޫން ރުގައިވެސް

ރެސްޓޯރަންޓްތައްާއެބަހުރިާސިނގިރެޓްާބޮވޭ.ާނުވަތަާބައެއްާރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެާބައެއްާކޯނަރތައްާ
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ާއެހެންކަމަށްވަންޏާ  ާތަންތަން. ާހުންނަ ާހަމަޖައްސ ފައި ާބޮވޭގޮތަށް ާސިނގިރެޓް  515އެބަހުރި

ާޤައުމަށްވ އިރުގައިާސިންގަރޕޫ ާއެއް ާއޮތް ާޑިވެލޮޕްވެފައި ާއެންމެބޮޑަށް ާއޭޝިއ ގެ ާމި ރަކީ

ާބަލ ނުލާ  ާއޮންނަގޮތެއް ާމިކަން ާސިންގަރޕޫރުގައިވެސް ާމިކަން، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ސިންގަރޕޫރަށް

ާއޮންނަގޮތްާ ާމިކަން ާއެމެރިކ ގެ ާނުވަތަ ާހަދައިގެން ާމިކަން ާގޮތްތަކަކަށް ާއަމިއްލަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހީވަނީާބަލ ނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިގެންދަނީ ާހަދައިގެން ާމިކަން ާއަމިއްލަގޮތްތަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ލ 

 520ކުރ ނެކަމެއްާމިއަދުގެާސަރުކ ރުާނެތިގެންާދެންާކުރެވޭނެާހަމަާއެއްކަމެވެސްނެތީމަާދެންާހަދައިގެންާ

ާޚިާ ާސިއްޙީ ާސިއްޙަތޭ، ާގައި ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ާއެ ާހަމަ ާމީގެ ާދެން ާމިއީ. ދުމަތްދޭާއުޅޭއެއްޗެއްހެން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޚިދުމަތޭ ާއ ދެ،ާސިއްޙީ ާބިން. ާއޮންނަ ާހ މަކޮށް ާއެތަންތަނުގެ ާތަންތަނ އި އެންމެހ 

ާވ ހަކަާދައްކަން.ާ ނޑުމެންާލަދުގަންނަންާއެބަޖެހޭާސިއްޙަތުގެ ބިލެއްގައިާމިއަދުާލިޔ އިރުގައިާއަޅުގަ

ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތް ާޙ ލަތު ާސިއްޙީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެބަޖެހެއޭ.

ާތިބިގޮތްާ ާޖެހިފައި ާއަސަރުގައި ާޚިދުމަތުގެ ާސިއްޙީ ާރ އްޖެތެރޭގައި ާރައްޔިތުން  525ދިވެހި

ނޑުމެންގެާހިތަށްާއިޙުސ ސްކޮށްލަންާއެބަޖެހެއޭ...  އަޅުގަ

ާ

ާމިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ  ާމަޑަވެލީ އަރުވަނީ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއޭގެފަހުން ާނ ޒިމްއަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޔޫސުފްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއޭގެފަހުގައި ާލަޠީފަށް. ާޙަސަން  530މެންބަރު

ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ނޑުމެންާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިވ ާދުންފަތްާ`.ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާވެލިމަޑަ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާހެޑިންގއިންާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާމުޙަްނމަދުާ ާމިއޮތް ާމަތީގައި ާބިލުގެ ާނުވަތަ ާސުރުޚީ ާމިބިލުގެ ާއެބިލަކީ ާބިލު، ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ

ާމިކަމަކީ ާދުންފަްތާާއެބައެނގޭ ާމަޤްޞަދުގައެއްނޫންކަން.ާމި ާހުއްޓުވ ލުމުގެ ާދުންފަތް ނޑުމެން  535އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެބައެނގޭ، ާމިއިން ާއެހެންވީމ ، ާބިލެއް. ކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ

ާމިއަންނަނީ ާވ ހަކަތައް ާއޮޅުންއަރ ކަހަލަގޮތަކަށް ާވ ހަކަދެކެވޭގޮތުން ާމެންބަރުން ާގިނަ .ާމަޖިލީހުގެ

ާވ ހަކަފުޅުންާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާހުއްޓުވޭކަހަލަގޮތަކަށްވެސް ާމުޅިން ދުންފަތް

ާޙ ލެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާބިލެއް. ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ާދުންފަތް ާމިބިލަކީ ާއެހެންވީމ ، ދޭހަވަމުންދަނީ.

ާބިލެއްނޫން.ާޑަބްލިއު.އެ ާހުއްޓުވ ލ  ާދުންފަތް ާބިލެއްނޫން. ާމަނ ކުރ  ާމުއ ހަދ ތަކުގައިާދުންފަތް  540ޗް.އޯގެ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާހުންނަ ާކޮޕީކޮށްފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޭގެފަހަތުން ާސޮއިކުރަންޏ  ނޑުމެން އަޅުގަ
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ާއަޅުގަނޑުާ ާއެ ާސޮއިކުރަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮޕީއެއްގައި ާއޭގެ ާއެއީ ާމިލިބެނީ. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާކޮ ާމި ާފ ހަގަކޮށްފި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކޮޕީއަކީާހިތ މަކުރަން ޕީއެއްކަމަށް.

ާސަރު ާމި ާކޮންމެގޮތަކަށްވިޔަސް ާއޮތްކަމެއްނޫން. ާކޮށްފައި ާއަހަރުގައ7114ާާިކ ރުން ވަނަ

ާސޮއިކުރެވިފައިާ ާމިއޮތީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބޭއްވިފައިާާ.މިމުޢ ހަދ ގައި ާއަދި ާމިކޮންވެންޝަން  545އަދި

ާ ާތ ރީޚ7115ާާުމިއޮތީ ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާމިއަށް ާއަހަރުގައި. ާދީފައި.ާވަނަ ާއެބަހުރި ތަކެއް

ާދުނިޔޭގައިާ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤައުމަކަށްވ ތީ ާއޮތް ާލ މެހިފައި ާދުނިޔޭގައި ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ

ާތަބ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާއޮންނަ ާހެދިފައި ާދުނިޔޭގައި ާކުރ ގޮތ އި ކަންތައްތައް

ާޤަ ާއޮތް ާދުނިޔޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީވެސް ާހަމައެއ ާއުމަކަށްއެއީ ާމިބިލުާއިާވ ތީ. ނޑު ާއަޅުގަ އެަެކީ

ާމުއްދަ ާވަކި ާމިބިލަކީ، ާއެއީ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދީފައިާތުހުށަހެޅީތީ  550ތަކެއް

ާއަދިާ ާއެއްޗެއް. ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއަށް ާފަހުގައި ާސޮއިކުރުމަށް މިކޮންވެންޝަން

ާމިކޮންވެން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާނިންމ ފައިމިއަށް ާާޝަނުން ނޑުމެންާހުރި ާއަޅުގަ ކަންތައްތަކަށް

ާއެއީާއިޙްާ ާހެދެން. ާޤ ނޫނެއް ާމިއަށް ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާކުރަންޖެހޭނެ. ތިރ މް

ާލ ޒިމްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާހެދުމަކީ.ާާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނެއް ާމިއަށް ނޑުމެންގެާވ ޖިބެއް ކަމެއް.ާއަޅުގަ

 555ހުށަހެޅުނީމ ވެސްާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުގެވެސްާވ ޖިބަކަށްާވ ންޖެހޭނީާއެއީާދެންާމިއަދުާކޮންމެާބިލެއްާ

ހުރިާބިލެއްާއަޔަސްާއެބޭފުޅުންގެާާޤައުމުގެާމަސްލަޙަތ އިާއަދިާމިޤައުމަށްާކިތަންމެާހެވެއް،ާލ ބަޔެއް

ާބަދުނ މުވ  ާމިސަރުކ ރު ާވ ހަކަާާވ ޖިބަކީ ާބިލުގައި ނޑުމެންާާގޮތަށް ާއަޅުގަ ާއެއީކީނޫން ދެއްކުން.

ާކަ ާސަރުކ ރެއް ާކޮންމެ ާވެއްޖެާންކުރ ގޮތަކީ ާއެއްޗަކަށް ާރަނގަޅު ާތ އީދުާއޮތަސް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއްޔ 

ާވެއްޖެކުރަ ާމަގަށް ާހެޔޮ ާވެއްޖެއްޔ  ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާގޮވ ލަންޖެހޭނެ.ާންޖެހޭނެ. ނޑު ާއަޅުގަ އްޔ 

ާކިތަންމެ ާހިތ މަކުރަން ނޑު ާކަމުަުގައިާއަޅުގަ ާވ ހަކަދެއްކި ާދުންާވަރަކަށް ާމި ާމުޅިާވިޔަސް  560ފަތަކީ

ާ ާއެބަާގަާދުނިޔެ ާއެންމެންނަށް ާއެ ާނުވ ނެ. ާއެއްޗަކަށް ާރަނގަޅު ާއެއީ އިނގޭާާބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ދުންފަތުންާލިބޭާގެއްލުމ އިާއޭގެާމިސ ލުތައްާއޭގެާވީޑިއޯތަކ އިާއަދިާއެއިންާލިބޭާގެއްލުމުގެާވ ހަކަާ

ާމިާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވ އިރު، ާދައްކަމުން. ާދަނީ ާދުނިޔެ ާކަމަކ އިާމުޅި ކުރެވޭ

ާއަވަށްޓެރިާ ާމި ާއެނގެންޖެހޭނެ. ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތައްވެސް ާމިދެކެވޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާޤަބޫލުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު ާހެދި ާމިޤ ނޫނު  565ގޮތުންާާކުރެވިފައިވ ާާޤައުމުތަކުގައިވެސް

ާއޮތް ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާވެއްޖެާއަޅުގަ ާއިންާގޮތުން ާއިޑިއ އްޔ  ސްރީލަންކ ގައިވެސްާ،

ާޤ ނޫނެއްވެސްާ ާއެއަށް ާމަނ ކުރެވި ާއެކަން ާއަދި ާކޮންޓްރޯލްވެ ާބުއިންވަނީ ާސިނގިރޭޓް މަގުމަތީގައި

ާނުވަތަާ ާކޮންގޮތަކުން ާމިއުޅެނީ ާނުވެގެން ާމިކަން ާރ އްޖޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާހެދިފައި. ވަނީ
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އިާވެދ ނެާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުާގ ތްވެފައިާކިހިނެއްވެގެންާކަމެއްވެސްާއަޅުގަނޑަކަށްާނޭނގެ.ާފަހަރުގަާ

ާލަސްވެގެން ާނެހެދި ާމިޤ ނޫނު ާރުއްސަންވެގެން ާރައްޔިތުން ާއެއީ ާކަމަށްވެސް.ާާއޮތީމ   570ދިޔައީ

ާނުދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ާކަންތައް ާއެގޮތަކަށް ާމިއީ އެހެންވީމ ،

ާމުއްދަތުހަމައެ ާމިބިލުގައިވ  ާއަޅުގައ އެކީގައި ާއެމުއްދަތުާނޑުތައް ާކަންބޮޑުވޭ. ާހަމަ ާވަކިާވެސް ތަކަކީ

ާމަސައްކަތްާާލިމިޓް ާއެކަން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާއެކޮމިޓީ ާވަކިގޮތަކަށް ކުރެވިފައިވ 

ާބަންދުކުރެވޭާ ާއެދުވަސްތަކަށް ާމުއްދަތުތަކެއްދީފައި ާވަކި ާވަކިގޮތަކަށް، ގޮތަށް.ާާކުރެވިދ ނެ

ާއެތެރެ ާދުންފަތް ާއެއްވެސްާހަމައެއ އެކީގައި ާމިއޮތީ ާހުއްދަދެވިފައި ާރ އްޖޭގައި ާމިވަގުތު  575ާކުރުމަށްޓަކައި

ާކުރެވޭނެ ާކޮންޓްރޯލް ާތ އީދުާކަހަލަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާދުންފަތްާާގޮތަކަށް ާމިބިލުގައި ކުރަން

ާސިފައިގަ ާކޯޓ އެއްގެ ާނުވަތަ ާއެއަދަދު ާއެތެރެކުރެވޭ ާބޭރުން ާވަކިާާއިރ އްޖެއިން ާދީގެން ނަމަަަވެސް

ނޑަށްާފެންނަާޚިޔ ލެއްކޮންޓްރޯ ގެާލެއްގެާދަށުގައިާރ އްޖެއަށްާދުންފަތްާއެތެރެކުރުންާއެއީވެސްާއަޅުގަ

ާދުންފަތްާ ާސަބަބުންވެސް ާއެކަމުގެ ާއެއީވެސް ާކުރުމަށް. ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާމިއޮތީ ގޮތުގައި

 580ގައިާމިގެނެވެނީާހަމަާއ ދައިގެާގޮތެއްާ،ރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެވޭާމިންވަރުާނުވަތަާދޫކޮށްލ ފައިާއޮތީމ 

ާވިޔަފ ރި ާކޮންމެ ާއަދި ާއެބައޮތް ާބޭފުޅަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާއެކަމުގެާާވެސްވެރިޔަކަށްާހަމަ އެބައޮތް

ާއަޅުގަނޑުާ ާވުމަކީވެސް ާއެގޮތަށް ާކަމަށްވަނީނަމަ ާކޮންޓްރޯލްކުރ  ާދުންފަތް ާއެހެންވީމ ، ފުރުޞަތު.

ާއެދޭކަމެއް.ާއަޅު ާގަާހަމަ ނޑުާހަމަ ާމިބިލުގައިާއެންގަ ާވ ހަކަބޫލުކުރަން ދައްކަމުންާމިދަނީާާމެންވެސް

ާމިބިލަކީ،ާ ާއެބަކުރޭ ާޤަބޫލު ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބަޖެ ާބަލައިގަންނަން ާމިބިލު ާބިލެއްކަން ާގަާމުހިންމު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،  585ބޫލުކުރަންާހޭކަން.

ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާބަލައިގަންނަން ާހުރެއްޖެާމެންބަާމިބިލު ާކަންބޮޑުވުންތައް ާކޮމިޓީާރުންގެ އްޔ 

ނޑުމެންނަށްާކުރެވިދ ނެާ ސްޓޭޖްގައިާއެކުރަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތައްާގެނެސްާއެކަންކުރުމަކީާއެއީާއަޅުގަ

ާމިކޮމިޓީާ ާއަދި ާފޮނުވ  ާމިކޮމިޓީއަކަށް ާމިއަދަށްވެސް ާމިއަދުން ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ކަމެއް.

ނޑުމެންާމިއަދުާސަރުކ ރ ާސްޓޭޖްގައިވެސްާލަސްނުކޮށްާމި ދިމ ލަށްާާއިާބިލުާތަޞްދީޤްކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާއެއީާމިކަމަށްޓަކައިާ ާއޮތުމަކީ ާމިބިލުާތ ށިވެފައި ާއަތްމަތީގައި ނޑުމެން ާކަމެއް.ާއަޅުގަ  590ފޮނުވ ލަންޖެހޭ

ާ ާޤ ނޫނު ާހެދެންޖެހޭ ނޑުމެން ާމިބައްދަލުވުމަށ7101ާްއަޅުގަ ާއަހަރުގައި ާމިޤ ނޫނުާވަނަ ދ އިރު

ނޑުމެންާޚިލ ފުވ ާއްޔ ާމިނެހެދިއްޖެާ ކަމަށްވެސްާާދިވެހިރ އްޖެާސޮއިކޮށްފައިާއޮތްާމުޢ ހަދ އ އިާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާއެނގެންޖެހޭނެ.ާމިކަހަލަާބިލަކަށްާވ ހަކަާ ާއިާދެކެވޭއިރުގައިާމިކުރެވެނީާކޮންކަމަކ ާއަޅުގަ

ާސޮއިކޮށްފައި ާސަރުކ ރުން ާކޮބައިތޯ ާމަސައްކަތަކީ ާމިޖެހޭ ާކުރަން ނޑުމެން ާއެއްޗެހިތައްާާއަޅުގަ ހުރި

ނޑުމެ  595ތިރ މްާކުރަންޖެހޭނެ.ާއެއީާމިސަަަރުކ ރުންާކޮށްފައިާއޮތްާކަމެއްނޫން.ާއެއީާއަދިާންާއިޙްއަޅުގަ
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ާއެއަށްާ ާއޮތިއްޔ  ާސޮއިކޮށްފައި ާމުޢ ހަދ ތަކުގައި ާބައިނަލްއަޤްވަމީ ާއޮތަސް ާސަރުކ ރެއް ކޮންމެ

ނޑުމެންާ ޢިއްޒައިޙްާއަޅުގަ ާތްތެރިާރައީސް.ާތިރ މްާކުރަންޖެހޭނެ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާއަޅުގަނޑުމެންާވަބަރަކ ތުާهللاާއިކުމްާވަރަޙްމަތު`.ާއައްސަލ މްޢަލަާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކުރަމުންާާސްބަހު.ާމިއަދު

ާކުރުމ ާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާސަރުކ ރުާއިާމިދަނީ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާބެހޭގޮތުން. ާބިލ އި  600ންާބެހޭ

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ާމިނިސްޓަރަށް ާހެލްތް ާއ ދެ، ާސަރުކ ރަށް އެކުާއިފޮނުއްވިކަމަށްޓަކައި

ބޮޑަށްާސަމ ލުކަންދީގެންާާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާޙަޤީޤަތުގައިާމިކަމަކީ،ާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއްާވަރަށް

ާރޭވުންތެރިކަމ ާވަރަށް ާމިއިބޮޑަށް ާކަހަލަކަމެއް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާއ ދެ،ާއެކު ކަމަކީ.

ާވަރަށް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާކުރަމުންދ ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާބޭނުންކުރަމުންދ  ާބަޔަކު ާގިނަ ނުވަތަާ،

ާވަރަށާކުރަމުންދ ާ ާހުއްޓުވޭނީ ާއެޢަމަލު ާއިތުރުކޮށްދީގެންާާޢަމަލަކަށްވ ތީ ާހޭލުންތެރިކަން  605ަްބޮޑަށް

ާ ާއެންމެ ާއެއީ ާކުރެވިގެން. ާއެމަސައްކަތް ާގޮތެއްގައި ާފެށިގެންާދެމެހެއްޓެނިވި ކުޑައިރުއްސުރެން

ާތިބޭތޯާ ާސ ބިތުވެ ާބަޔަކުވެސް ާއެކުދި ާމަތީގައި ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާއެ ާދެވި ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް އެކަމ ބެހޭ

ާޒިންމ ތަކ  ާޖަމ ޢަތުގެ ާނިކުމެ ާއެކުދީން ާތެރެއަށް ާޖަމ ޢަތުގެ ާހަބަލަމުންގޮސް ާހަމައަށްާއި ވ ލުވުމުގެ

ވުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެދައުރުާހެލްތްާމިނިސްޓްރީގެާޤ އިމުާތެއްމިކަންތައްތައްާރަނގަޅަށްާބެލެހެއްޓޭނެގޮ

ާމަސައްކަތްާ ާގުޅިވަޑައިގެން ާމިނިސްޓްރީއ އި ާއެޑިއުކޭޝަން ާފުރިހަމަގޮތެއްގައި ާވަރަށް  610ާފަރ ތުން

ާއިތުރުކުރުމ އިާާކުރައްވ ނެ ާހޭލުންތެރިކަން ާމިބިލުގައި ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާ ކަމަށް

ާޕް ާޚ އްޞަ ާހިންގުމުގެދެތޭރެގޭަައި ާވ ހަކަާާރޮގްރ މްތަކެއް ާފެންނަ ާއެކުލަވ ލުމަށްވެސް ބައި

ާބެހޭާާމަނ ކުރުމ އިއިސްތިޢުމ ލުކުރުންދަންނަވ ލަން.ާހަމައެހެންމެ،ާދުންފަތުންާދުރުވުމަށްާދުންފަތުގެާ

ނޑަށްވެސްާފ ހަގަކުރެާ ވޭާގޮތުންާމަނ ކުރެވޭާތަންތަންާފ ހަގަކުރައްވ ފައިާއޮތްއިރުާއޭގެތެރޭގައިާއަޅުގަ

ާއެކުޅިވަރުާ ާނެތް.ާއެއީ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި ާތަންތަން ާކުޅޭ ާކުޅިވަރު ނޑައެޅިގެން ާކަ  615އެއްގޮތަކަށްވެސް

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވެނީ.ާއެމީހުންނަށްާާބޮޑަށްާފ ހަގަކުރައްވަންޖެހޭާކުޅޭާތަންތަންާވަރަށްާ ކަމަށްާއަޅުގަ

ގޮތުގައިާާޒުވ ނުންާވަރަށްާރަނގަޅުާއޭގެާމަޢުލޫމ ތުތައްާވަރަށްާފަސޭހައިންާދެވިާއަދިާއޭގެތެރެއަށްާ

ާ ާހަމައެހެަެންމެ، ާއަދި ާފެންނ ތީ. ާކުރެވިދ ނެކަމަށް ާރައްޔިތުންގެާބައްޓަން ސަރުކ ރ އި

ާވަރަށްމުއަ ާދޭތެރޭގައި ާތަންތަނ އި ާމިފަދަ ާއެއީާާއްސަސ ތަކ އި ާދެވެންޖެހޭނެ. ާސަމ ލުކަން ބޮޑަށް

ާމީހުންާވަރަށް ާމުވައްޒަފުން ާތ ނގައި ާާއެތަން ާވަގުތު ާތަންތަންާާގިނަ ާއުޅެންޖެހޭ  620މަސައްކަތުގައި

ާމަނ ކުރެވޭާާކަމަށްވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންވިކަމުގައި ާމަނ ކުރެވޭއިރު ާތަންތަން ވިޔަސް،ާމިދެންނެވި

ާރައްކ ތެރިާގޮތެއްގައިާނުވަތަާގިނަާާކަހަލަާވަރަކަށްާކޮންމެވެސްާާތަންތަނުގައިާކޮންމެވެސް ާގޮތަކަށް
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ާކަހަލަގޮތަކަާ ާނުފެންނަ ާއިސްތިޢުމ ލުާބަޔަކަށް ާދުންފަތު ާއެ ާއެކަންާާށް ާތަން ާކަހަލަގޮތަކަށް ކުރެވޭ

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާާއިންތިޒ މްާ ާތަނެއް ާއެހެންވީމ ،ާހުއްދަދެވޭ ާމުހިންމުކަން. ާއޮތުމުގެ ކުރެވިފައި

 625ާބިލުގައިާފ ހަގަކުރެވިފައިާއޮތުންާއެއީާމުހިންމުާކަމެއްކަމުގައިާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެހެންމެ،ާމިބިލުގެާ

00ާާ ާބ ބުގެ 38ާާވަނަ ާމ އްދ އ އި 39ާާވަނަ ާާއަދި ާމ އްދ  ާއުނިކުރެވިގެނ41ާާްވަނަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާތަނަ ާއުފުއްލަވ  ާޒިންމ  ާވެއޭގައިވ  ާކަމުގައި ާމިނިސްޓްރީ ާހެލްތް ާމަސައްކަތްާކީ ާމިބިލުގެ ވަޑައިގެން

ާތަނަކަށްާ ާމިކަންކުރެވޭނެ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާކަހަލަގޮތަކަށް ާގެންދެވޭނެ ހެލްތްާާކުރިއަށް

ާކަހަލަ ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާވުގޮތަކަށްާާމިނިސްޓްރީވެގެން ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަބިލުާބައްޓަން ާމަކީ

ާވަރަށްކަާކަމަ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިކަމަކީ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަވެސް  630ގިަނާާށްވ ތީ

ާވަރަށް ާއެކަމަށްޓަކައި ާއެހެންވީމ ، ާޢަމަލެއް. ާކުރަމުންދ  ާރޭވުންތެރިކަމ ބޮާބަޔަކު ާމިާއިާޑަށް ާއެކު

ާތަކުރ ރުކޮށްލަން.ާާމަސައްކަތް ާއެވ ހަކަ ާއަދިވެސް ާފެންނ ތީ ާއަޅުގަނޑަށް ާޖެހޭނެކަމަށް ކުރެވެން

ާދެވެންޖެހޭނެކަމަށްާ ާމުއްދަތުތަކެއް ާފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރު ާކުރުކަމަށްވެސް ާމުއްދަތު އ ދެ،ާމީގައި

ާދަންނަ ާއެވ ހަކަވެސް ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާވަރަށްއަޅުގަ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާއ ދެ، ބޮޑަށްާާވ ލީ.

 635ާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަމު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާޅުދުއްފުށީރަށް.ާއޭގެފަހުގައިާކުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫ

ާމުފީދަށް،ާ ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާއޭގެފަހުގައި ާނަޝީދަށް. މުޙަންމަދު

 640ާއޭގެފަހުގައިާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާޝުކުާގަމުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާޔޫސުފްާ ާބިލެއްާ`. ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ ާދުންފަތް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ރިއްޔ 

ާމަޖިލީހަށްާ

ާމަޝްވަރ ާާާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮންޓްރޯލްާާހުށަހެޅި ާދުންފަތް ާމިކަމަކީ ާދ ހިނދު ާކޮންމެހެންާާކުރަމުން ކުރުމަކީ،

ާއަޅުގަނޑުވެާ ާކަމެއްކަމުގައި ާކުރަންވެފައިވ  ނޑުމެން ާދުންފަތުންާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ ާދަންނަވ ލަން.  645ސް

ާސަބަބުންާ ާކުރުމުގެ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމީގެއިތުރުން ާއަދި ާލިބޭއިރު ާގެއްލުން ާއެހ ބޮޑު ލިބޭ

ާއެކަންކަމުންާ ާވަމުންދ އިރު ާގެއްލުން ާއޭގެ ާބަޔަކަށްވެސް ާތިބޭ ާނުކޮށް ާއިސްތިޢުމ ލު ދުންފަތުގެ

ާމީހުންނ އި ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާާދުންފަތުގެ ާމީހުން ާތިބޭ ާނުކޮށް އަދި

ާނުވަތަާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއޮންނަންޖެހޭކަމަށް ާޤ ނޫނެއް ކޮންމެހެން
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ާބައެއްާކަންކަންާ ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާބައެއްާކަންތައްތަކަށްާބަލައިލ އިރު  650މިބިލުގައިހުރި

ާމިގޮތުން ާާދަންނަވ ލ ނަން. ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުނ3ާާްމިބިލުގެ ާދުންފަތުގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާތަންތަނުގެާ ާޚ އްޞަ ާމި ާތަންތަން ާކުޅިވަރުކުޅޭ ނޑައެޅިފައިވ އިރު ާކަ ާތަންތަން މަނ ކުރެވިފައިވ 

ާ ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުހިމެނިވ ކަން ާދުންފަތުގ4ާާެތެރޭގައި ާމިއޮންނަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެއުޅަނދެއްގައިާާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާއެތަނެއް ާނުވަތަ ާއެތަނެއްގައި ާބޯޑު ާއަންގައިދޭ މަނ ކަން

ާމިތަނުގަާ ާއޮތްއިރު ާހަރުކުރަންވ ނޭ ާނުވަތަ ާފެންނ ނޭހެންާއިބަހައްޓަންވ ނޭ ާމިފަސޭހައިން  655ވެސް

ާއެހެނިހެންާ ާހަމަ ާމިބިލުގައި ާދެން ާފެންނަކަމެއް. ާއަޅުގަނޑަށް ާއިތުރުކޮށްލުމަކީ މިތަންކޮޅު

ާާޢިއްޒަތްތެރި ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާވަކިނ01ާާްމެންބަރުންވެސް ާމިއޮންނަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމައްސަލަ ާގަާާނުވިއްކުމުގެ ާވަކިން.ާއަޅުގަނޑަށް ާވަކިާާބޫލުކުރެވޭސިނގިރޭޓް ާނުވަތަ ާމިފޮށި ގޮތުން

ާއުނދަގޫތަ ާއެގެންގުޅުމުގައި ާވިއްކުމުގައި ާމިވަކިން ާމިއޮތީ ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާވިއްކުމަށް ކެއްާާއަދަދެއް

ާކޮންމެވެސް ާވިއްކ ނަމަ ާމިވަކިން ާފެންނ ތީ ާނުފެންނ ނެހެންާާހުރެދ ނެކަމަށް ާއެ  660ގޮތަކަށް

ނޑަށްާފެާބަންދުކޮށްގެންާވިއްކުމަކީާހަމަާއެކަށީގެންވ ާކަމެއް މިާާންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ކަމަށްާއަޅުގަ

ާބަދަލުގ71ާާަ ާއިޞްލ ޙުާއިސިނގިރޭޓްގެ ާމ އްދ އަށް ާމިއޮންނަ ާވަާާދެން ާވިއްކ ނަމަާކުރެވޭއިރު ކިން

ވަކިގޮތަކަށްާބަންދުކޮށްގެންާނުވަތަާއެަެހެންގޮތަކަށްާއެނުފެންނ ނެާގޮތްާހަދައިގެންާވިއްކިދ ނޭކަމަށްާ

ާ ާމީގެ ާއެއީ ާފެންނަކަމެއް. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަދަލުކޮށްލުމަކީ ާކަނޑައަޅ ފައ71ާާިހަމަ ާސިނގިރެޓް

ާ 04ާާވީނަމަވެސް ާހ01ާުސިނގިރެޓ އި، ާޕެކެޓްތައްވެސް ާބައެއްާސިނގިރޭޓުގެ  665ންނަކަމަށް

ކުަުރެވޭއިރުާވަކިންވެސްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙު

ނޑަށްާފެންނަކަމެއްާއެާވިއްކޭ ނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާާގޮތަކަށްާއޮތުމަކީާހަމަާއަޅުގަ ކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާމިބޭނުންާ ާވަކިންގަތުމ އި ާގަތުމ އި ާފޮށި ާހުންނަކަމަށްާސިނގިރޭޓްގެ ާތަފ ތުތަކެއް ކުރުމުގައި

ާހުރުމ ާ ާނުބޮއި ާނެތިގެން ާސިނގިރެޓް ާއޮތުމ އި ާފޮށި ާއެއީ ާމިކަންކަމުގައިފ ހަގަކުރެވޭ. އިާވެސް

ާފިޔަވަޅެއްާހަ ާއެޅޭ ާާއްލުކުރުމަށް ާމީގެ ާމިމ އްދ  ާދެން ާފ ހަގަކުރެވެނީ. ާމ އްދ ގައ06ާާިކަމަށް  670ވަނަ

ދެއްގައިާދުންފަތުގެާބ ވަތްތައްާހިލޭާތަާއެނޫންވެސްާމަޤްޞަނުމުގައިާނުވަވިޔަފ ރިާކުރިއެރުވުމުގެާބޭާ

ާއެއްޗެއްާ ާބެލެވޭފަދަ ާނަމޫނ  ާއޭގެ ާނުވަތަ ާދިނުމ އި ާޑިސްކައުންޓް ާބ ވަތްތަކުން ާއެފަަަދަ ބެހުމ އި

ާާމަނ ކަމެކޭާޢ އްމުން ާހެދުމަކީ ާބަހ  ާއެބަހީވޭާނަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިއޮތްގޮތުން ާމިމ އްދ  ާދެން .

ާމީހަކަ ާހަމަ ާސިނގިރޭޓެއްމީގެ ާމީހަކު ާއަތުން ާމީހެއްގެ ާކުށްވެރިާށް ާއެމީހ  ވެދާ ާދީގެންވެސް

ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީ ާމިބިލުގައި ާދެން ާވެދ ނެހެން. ާމިކަންކަމަށްވެސްާާފަދަގޮތެއް  675ކުރަމުންދ އިރު

ާ ާމިބިލުގެ ާދެން ާދަންނަވ ލަން. ާކަމެއްކަމުގައި ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށް 9ާާބަލ ލުމަކީ ާބ ބުގެ 30ާވަނަ
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ާމ ާ ާހިންގުމ އިާވަނަ ާޚިލ ފުވެއްޖެނަމަ. ާމިޤ ނޫނަށް ާނުވަތަ ާހިންގުމ އި ާމިޤ ނޫނު ާމިބުނަނީ އްދ ގައި

ާފަރ ތަކ އި ާއެފަދަ ާޚިލ ފުވެއްޖެނަމަ ާމިޤ ނޫނ އި ާއޮތީމ ،ނުވަތަ ާއެގޮތަށް ާއެތަންކޮޅު ދެންހަމަާާމެދު

ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށް ާފެންނަާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ާމަނ ކަމެއްގެ ާއެވެސް ާހިންގުމ އި ކަހަލަގޮތަކަށްާާގޮތުން

ނޑަށްާާމި  680މްވ ާގޮތުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހެންހުރިާކަންތައްތަކަށްާބަލައިލުމަކީާފަހުމ ނަކުރެވެނީާއަޅުގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާކަމެއް.ާދެން ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށް ާއަރިމަތ39ާާީހަމަ ާދައުރު ާމިއޮންނަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާދަާ ާދައުރު. ާގަާސުރުޚީގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަދަލުގައި ާއޮންނަންޖެހޭީނާާލުކުރެވޭބޫާއުރުގެ ާއޭތ  ގޮތުން

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާބޭނުންކުރެވޭގޮތ އި ާމި ާދައުރު ާއެއީ ާބޮޑަށްާާމަސްޢޫލިއްޔަތު. ނޑަށް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާއެތ ނގަާ ާއޮންނަންޖެހޭނީާފެންނަނީ ާމަސްޢޫއި ާއެ ާބަދަލުގައި ާދައުރުގެ ާއެހެންކަމުން، ާލިއްޔަތަށްާ.

ާހަ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައިލ އިރުާމިބިލުގައިާބަދަލުކޮށްލުމަށް ާކަންތައްތަކަށް ާމިބިލުގެ  685މަ.ާދެން

ާ ާބ ބުގައ00ާިމިއޮންނަ ާމަޖިލީހެއްާއެާާވަނަ ާޤައުމީ ާކުރުމ އިބެހޭ ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ބުނ 

ގޮތުންާމިބިލުގައިާޤައުމީާމަޖިލީހެއްާމިޤ ނޫނުގެާކޮންމެހެންާާބޫލުކުރެވޭާލުން.ާއަޅުގަނޑަށްާގަާއެކުލަވ ާ

ާފެންނަކަމެއްކަމަާއޮންނަންޖެހޭނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ާމިކަންާާށް ާއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ާއެކަމ  ާވުޒ ރ އަކުން ާއެކަމ އިބަލަހައްޓ  ާނުވަތަ ާމަޖިލީހެއް ާޤައުމީ ާކޮމިޓީއެއްާއިާބެހޭ ބެހޭ

ާކޮންމެހެންާ ާއެއީ ާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަގަޅުކަމެއް. ާއެންމެ ާހަމަ  690އުފެއްދުމަކީވެސް

ާޤައުާ ާމަޖިލިސްއެއްއޮންނަންޖެހޭ ާއެހެންކަމުން،ާާމީ ާފެންނަކަމެއްނޫން. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ކަމަށް

ނޑަށްާފެންނަނީ.00ާ ާދެންާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލު.....ާވަނަާބ ބުާހަމަާއެއްކޮށްާއުވ ލަންާއަޅުގަ
ާ

ާވ ހަކަާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާމިބިލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބުއިމުގެާާޝުކުރިއްޔ  ާސިނގިރޭޓް ާމިދައްކަނީ

 695ާނުވަން.ާއަދިާާފަޚުރުވެރިއެއްާއިނުރަނގަޅުާއ ދަާހުރިާމީހެއްގެާހައިސިއްޔަތުން.ާއަޅުގަނޑުާއެކަމަކ ާަމދުާނަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަން

ާދ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާތެރެއަށް ާހަލ ކުގެ ާމީހުން ާއެަެހެން ާއެކަންކުރުމަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ންޖެހޭނެާއަޅުގަ

ާހަާސަބަބެއްވެސް ާމިބިލުގެ ާއަޅުގަނޑު ާގަނޫން. ާއަމ ޒުާރުކަށިކަންވެސް ާބޮޑަށް ާމިބިލު ާބޫލްކުރަން.

ާމަނ ކުރުމަށް ާކަންކަން ާގަާާކުރެވިފައިވަނީ ާއެހެންކަމަށްވެސް ާއަޅުގަނޑުާބޫލުކުރަން. ނަމަވެސް،

ާތ އީ ާވަރަށްމިބިލަށް ާމަާދުކުރ  ާރ އްޖޭގައި ާއެބަހުރި. ާސަބަބުތަކެއް ާގިނަ ާމީހުންގެ 3ާރުވަމުންދ 

ާ ާގުޅުންހުރ0ާާިބައިކުޅަ ާސީދ  ާކުރުމ އި ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމަރުވަމުންދަނީ ާމީހުން ާ  700ބައި

ނޑުާ ގޮތުގައިާާޢިއްޔ އިންާއަންދ ޒ ކުރ ބޫލުކުރަން.ާދުނިޔޭގެާޞިަިއްޙަތުާޖަމުގަާާބަލިތަކުންކަންާއަޅުގަ

ާމީހުނ7131ާް ާމަރުވ  ާރ އްޖޭގައި ާއަންނައިރު ާއަހަރު ާވަނަ 3ާާގެ ާމީހުނ7ާާްބައިކުޅަ ބައި

ާބަލިތައްާ ާގުޅުންހުރި ާސީދ  ާދުންފަތ އި ާގުޅުންހުރި ާސީދ  ާސިނގިރެޓ އި މަރުވަމުންދ ނީ

ާމިދަ ނޑުމެން ާމިހ ރުާއަޅުގަ ދަތުރުކުރ ާކަމަށްވ ނަމަ.ާމަސްތުވ ތަކެތިާތުރުކުރ ާގޮތަށްާޖެހިގެންކަމަށް
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ާސި ާސީދ  ާވަންނަނީ ާތެރެއަށް ާއެކަމުގެ ާމީހުން ާ%ބޭނުންކުރ  ާތެރެއިންކަން  705ށ011ާްނގިރެޓްގެ

ާއޮތުން.ާ ާރ އްޖޭގައި ާކުދިންގެާމެދުގައިާދުންފަތުގ05ާާެއަހަރ އ03ާާިސ ބިތުވ ން ާދެމެދުގެ އަހަރ އި

ާޢ ންމުކޮށްާ ާނުވަތަ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާޢ އިލ ގެ ާއެހެންޏ  ާދ ކަން. ާއިތުރުވަމުން އިސްތިޢުމ ލުކުރުން

ާޢ ންމުާ ާނުވަތަ ާތެރެއިން ާތަންތަނުގެ ާއެކުދިންގެާއެއްވ  ާޝައުޤު ާއޭގެ ާލިބެންހުރުމުގެާސަބަބުން ކޮށް

ާއުފެދިގެންދ ކަން.ާ 03ާާމެދުގައި ާރ އްޖޭގ05ާާެއަހަރ އި ާބުނ ގޮތުގައި ާކުދިން ާގިނަ ާދެމެދުގެ އަހަރ 

ާހުންނަާ ާލިބެން ާނޫން.ާފަސޭހަކަމ އިއެކު ާއުނދަގޫކަމެއް ާހޯދުމަކީ ާސިނގިރެޓެއް ާތަނަކުން  710އެއްވެސް

ފައިވ ކަން.ާމުޅިާމިސަރަޙައްދުގައިވެސްާއެންމެާއަގުާހެޔޮކޮށްާސިނގިރެޓްާއެއްޗަކަށްާސިނގިރެޓްާވެ

ާމުދަލުންާ ާއެތެރެކުރ  ާރ އްޖެއަށް ާމިސަރަޙައްދުގައިވެސް ާމުޅި ާވ ކަން. ާރ އްޖެކަމުގައި ާޤައުމަކީ ލިބޭ

ާކުޑަާ ާއެންމެ ާޑިއުޓީ ާކަސްޓަމް ާޑިއުޓީ، ާނެގޭ ާމި ާސިނގިރެޓަށް ާއުސޫލުން ާނަގ  ާޑިއުޓީ މިނަގ 

ވެސްާރ އްޖެކަމުގައިާވ ކަން.ާރ އްޖޭގެާއ ބ ދީގެާއެންމެާއުފެއްދުންތެރިާމީހުންގެާބްރެކެޓްގައިާޤައުމަކީާ

%ާ ާމުއްދަތުގެ ާއެ ާބަލ އިރު ާމުއްދަތަށް ާއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ާޖުމްލަ ާމީހުންގެ  715ކުޑަވެގެނ36ާާްހިމެނޭ

ާހުންނަންާ ާއުފެއްދުންތެރިކަން ާއެ ާނުވަތަ ާނުކުޅެދިފައިވަނީ ާނުވަތަ ާއެާގޮސްފައިވަނީ ާވަރަށް ވ 

ާހުންނަާ ާގުޅުން ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ އި ާދުންފަތުގެ ާގޮސްފައިވަނީ ާނެތިގެން އުފެއްދުންތެރިކަން

ާއެކަމުގެާ ާނުވަތަ ާގުޅިގެން ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ އި ާދުންފަތުގެ ާކަމަށްވ ކަން. ާތެރެއިން ސަބަބުތަކުގެ

ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާސަރުކ ރުން، ާދިވެހި ާބަލިތަކަށް ާއުފެދޭ ާއެތައްާާސަބަބުން ާހޭދަ ކުރަންޖެހޭ

ާބައިނަލްއަޤްވ މީާ ާކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ާދުންފަތް ާއިތުރުވަމުންދ ކަން. ާދުވަހަށް ާދުވަހުން  720ގުނައަކަށް

ާހަދަންޖެހޭާ ާރ އްޖެާސޮއިކޮށްފައިވ ތީާއެކަމ އިާގުޅިގެންާރ އްޖޭގައިާދ ޚިލީާފެންވަރުގައި މުޢ ހަދ ގައި

މިާބިލަށްާމިދެންނެވިާސަބަބުތަކ އިާހުރެާވަރަށްާބޮޑަށްާާޤ ނޫނަކަށްާބޭނުންވެފައިވ ކަން.ާއަޅުގަނޑު

ާއެކިއެކިާ ާހިމެނިގެންވ  ާބިލުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ާއެހެންނަމަވެސް، ތ އީދުކުރަން.

ާފަށަމުންވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާގުޅޭގޮތުންވެސް ާއުސޫލުތަކ އި މ އްދ ތަކ އި

ާއަޅުގަނ ާބިލު ާމި ާގޮތުގައިާދެންނެވިން ާބިލެއްގެ ާމަނ ކުރުމުގެ ާކަންކަން ާހަރުކަށި، ާވަރަށް  725ޑަށް

ާމީގައިާ ާއެބައި ާއިތުރުކުރުން ާހޭލުންތެރިކަން ާޢ ންމު ާފެންވަރަށް ާއެއް ާއެއ އި ާކަމަށް. ފ ހަގަކުރެވޭ

ާމިާ ާޕްރޮމޯޝަން ާހެލްތު ާދަންނަވ ލަން.ާޕަބްލިކް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށް މަދުކަމަށް

ާނުވަތަ ާއިސްތިޢުމ ލުާާބައި ާދުންފަތުގެ ާނުވަތަ ާބުއިމުން ާސިނގިރެޓް ާޚ އްޞަކޮށް މީގެތެރެއިން

ާއަލަށްާ ާއުފެއްދުމ އި، ާހޭލުންތެރިކަން ާފޯކަސްކުރެވިގެން ާމައްޗަށް ާގެއްލުންތަކުގެ ާލިބޭ ކުރުމުން

ާއަމ ޒުކުރެވި ާމި ާގޮތަކަށް ާދުރަށްޖެހޭނެ ާމިކަމ އި ާނުވަންނ ނެގޮތަށް، ާމީހުން ާތެރެއަށް  730ގެންާމިކަމުގެ

ާއުސޫލެްއާ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ކަން. ާޕްރޮގްރ މްތަކަކަށް ާހޭލުންތެރިކަމުގެ އުފެއްދޭ
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ާޞިއްޙަތުގެާ ާބައެއް ާލިބޭ ާޑިއުޓީން ާއެ ާބޮޑުކޮށް ާޑިއުޓީ ާސިނގިރެޓްގެ ާއެތެރެކުރ  ރ އްޖެއަށް

ާކަންކަމަށް ާޞިއްޙީ ާހޭލުންތެރިކަން ާބޭތިއްބުމަށ އި ާސަލ މަތުން ާޞިއްޙަތު އުފެއްދުމަށްާާކަންކަމަށް

ާދެންާމިވަގުތުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަވަމުންދ ތީ ާބޭނުންކުރުމަކީ.ާވަގުތު ާޓެކްސްގެާބައި ާއެ ޚަރަދުކުރުމަށް

 735ާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާންާމުޅިންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަމ ންކަންާމިހޯދ ާސަލ މަތްވަމ ހޭ،ާދުމ ާދުންފަތ ާދެާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާމުޅިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު ާމީހުންނ އި، ާތިމ ގެ ާރައްޓެހިންނ އި، ާބައިވެރިންނ އި، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ނޑ އި ާއަޅުގަ ވަކިވަމ ހޭ.

ާޒަމ ންތަކެއްވެގެންާ ާގިނަ ާވަރަށް ާލިބެމުންދ ތ  ާސ ފުކޮށް ާމެސެޖު ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާރައީާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުމެންގެާހިނގައްޖެ. ާތެރޭގައި، ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމެދު ާބިލ އި ާމި  740ސް،

ނޑެއްާ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާސިޔ ސީގޮތަކުން ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާމިއުޅެނީ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވެގެން މެދުގައި

ާކޮށްފައިާ ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާވިޔަސްވެސް ާސަރުކ ރަކުން ާކޮންމެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ނުދެކެން.

ާކަމަށްވަން ާކުރަންޖެހޭނެާއޮވެއްޖެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާފ ހަގަކުރުމަކީ ާއެކަމެއް ޏ މުން

ާގަބޫލުކުރެވޭާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ކަމެއްކަމަށްވެސް

ާމެދުާޚިޔ ލުާ ާބިލ އި ާމި ާމެދުގައި ާމެންބަރުންގެ ނޑުމެންގެާމެންބަރުން،ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަ  745ގޮތުގައި

ާާތަފ ތުވެގެންާ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއެބަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބެއްކަމަށް ނޑު ާމައިގަ ާމ އްދާ 47ާއުޅޭ ވަނަ

ާމަނ ާ ާކުރެވުން ާއިސްތިޢުމ ލު ާނުވަތަާދުންފަތުގެ ާރަނގަޅަށްާބަލ ނުލެވުން.ާދުންފަތް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާތަފްސީލެއް ާތަންތަނުގެ ާމިދ  ނޑައެޅިގެން ާކަ ާގޮތުގައި ާއެކިއެކ47ާާިތަންތަނުގެ ާމ އްދ ގައި ާވަނަ

ާމެދުާ ާބިލ އި ާމި ާލަފ ކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި. ާބަޔ ންކުރެވިފައި ގޮތްގޮތުން

ާއެމުނިާ ާޢިބ ރ ތްތައް ާބިލުގެ ާމި ާއެބަދޭ ާއަރަމުން ާއޮޅުންތަކެއް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ  750އަޅުގަ

ާބަލައިނުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަލ އިރު. ާގޮތްގޮތަށް ނެާއެކުލެވިފައިވ 

ާއެހެންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވޭ. ާކުރ ހިތެއް ާގަބޫލު ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށް ާބިލެއް ާވަރުގެ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ

ދަންނަވ ކަށްާބޭނުމެއްވެސްާނުވޭ.ާއަދިާހަމައެއ އެކުާމިބިލުގައިާމަނ ކުރެވިފައިވ ާކަންކަންާޤ ނޫނެއްާ

ާ ާމީހުން ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާހ ނުވ ،ާދުންފަތުގެ ާމިގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާބައްޓަންކޮށް،ާނެތި ވަކިގޮތަކަށް

ާގިނަގުނަާ ާތަފ ތު ާމީގެކުރީގައި ާގޮތުން ާދުރުހެލިކުރުމުގެ ާމީހުންނ  ާނުކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު  755ދުންފަތުގެ

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ާމިފުރުޞަތުގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާހިންގިފައިވ ކަން ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

ާބިލުާ ާމި ާގޮތުގައި ާތަންތަނުގެ ާފ ހަގަކުރަންާމަސައްކަތްކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެވިގެންދ އިރު ާމަނ  ގައި

ާދުންފަތުގެާ ާތެރޭގައި ާއިމ ރ ތްތަކުގެ ާއޮފީސްތަކުގެ ާތެރޭގައި ާއިމ ރ ތްތަކުގެ ސަރުކ ރުގެ
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ާއޮފީސްތަކުގައިާ ާޢ ންމު ާމަނ ކުރެވިފައި. ާދަށުން ާގަވ އިދެއްގެ ާވަނީ ާމީގެކުރިން އިސްތިޢުމ ލުކުރުން

ާސިނގި ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ާމިވަނީާޢ ންމު ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާބުއިން،  760ރެޓް

ާހަމަާ ާމީގެކުރިން ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ާގޯތިތެރޭގައި ާމިސްކިތްތަކުގެ ާމިސްކިތްތަކ އި މަނ ކުރެވިފައި.

ާބުއިން،ާ ާސިނގިރެޓް ާތަންތަނުގައި ާކުޅޭ ާކުޅިވަރު ާބިންތަކ އި ާކުޅިވަރު ާމަނ ކުރެވިފައި. މިވަނީ

ާހަމަާމަނ ކުރެވިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރު ންާމީގެކުރިންވެސްާމިވަނީ

ާމިވަނީާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާހަމަ ާތަންތ ގައިވެސް ާމިޒ ތުގެ ާމިހެންގޮސް ސިނަމ ތަކ އި

ާހުންނަާ ާއެއަރކޮންޑިޝަންކޮށްފައި ާތެރެއިން ާކެފޭތަކުގެ ާރެންޓޯރަންޓް، ާސައިހޮޓ ،  765މަނ ކުރެވިފައި.

ާމަނ ކުރެވިފައި.ާތަންތ ނ ާހަމަ ާމިވަނީ ާކުރިންވެސް ާމީގެ ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ާތެރޭގައި ގެ

ާކިޔަވައިދޭާ ާސްކޫލްތަކ އި، ާތަންތަނ އި، ާބަލަހައްޓ  ާކުޑަކުދިން ާތަންތަނ އި، އުނގަންނައިދޭ

ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުންާ ާދުންފަތުގެ ާގޯތިތެރޭގައިވެސް ާއެތަންތަނުގެ ާބުއިމ އި ާސިނގިރެޓް ތަންތަނުގައި

ާތެރޭގައިާމީގެކު ާތަންތަނުގެ ާއެންމެހ  ާޚިދުމަތްދޭ ާޞިއްޚީ ާމަނ ކުރެވިފައި. ާހަމަ ާމިވަނީ ރިން

ނޑުާ  770ސިނގިރެޓްާބުއިންާމިވަނީާމަނ ކުރެވިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާގަވ އިދެއްގެާދަށުން.ާއަޅުގަ

ާއޮތީާ ާމުޢ ހަދ ގެާދަށުންާއަދ7115ާާިދަންނަވ ހިތް ނޑުމެންާމިާސޮއިކުރި ާއަޅުގަ ާއަހަރު އޭގެާވަނަ

ާގިނަގުނަާ ާނައްތ ލުމަށްޓަކައި ާތެރެއިން ާދިވެހިންގެ ާއ ދަ ާނުބައި ާމި ާފެށިގެންވެސް ކުރީއްސުރެ

ާ ާވޭތުވެދިޔަ ާރައީސް،6ާާމަސައްކަތްތަކެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެވިފައިވ ކަމަށް ާތެރޭގައިވެސް ދައުރުގެ

ާ ނޑު ާއެސަރުކ ޤަާއަޅުގަ ާއެފަރ ތްތަކަށް، ާއެކަމަށްޓަކައި ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރުވެސްާބޫލުކުރަން. ރަށް

ާސޮއިކުރިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ ާއައިސްފައި ާހަމައަށް ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާމިއަދު  775ދަންނަވަން.

މުޢ ހަދ އ އިާގުޅިގެންާއަޅުގަނޑުމެންގެާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިއަދުާކޮންމެހެންާނިންމަންޖެހޭާ

ާޢިއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަރުޙަލ . ާނިންމުމުގެ ނޑުާކަންތައްތަކެއް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ޒަތްތެރި

ާމަސައްކަތްާ ާކުރުމުގެ ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމީގެކުރީގައި ފ ހަގަކުރަން

ާއުސޫލެއްގެާ ާވަކި ާހަމަތަކަކުން ާވަކި ާތަރުތީބަކުން ާވަކި ާބަލ އިރު ާއޮތްގޮތަށް ާއައިސްފައި ކުރަމުން

ާއޮތްކަން ާގެންދެވިފައި ާކުރިއަށް ާކަންކަން ާއޮތީާމަތިން ާހިތް ާދަންނަވ ލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، .780 

ާބިލުގެާ ާކިޔ ލުމުން ާބިލު ާމުޅި ާބަދަލުގައި ާމަނ ކުރުމުގެ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއަޅުގަނޑުމެން އެއްފަހަރ 

ާއަދަބުތަކެއްދީާ ާމީހުންނަށް ާބަޔަކު ާމަނ ކޮށްގެން ާކަމެއް ާމިފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ރޫޙެއްގެ

ާއަނިޔ ތަ ާމީހުންނަށް ާއ ދަާބަޔަކު ާނުބައި ާމިއޮތް ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނޫނޭ. ާދިނުމެއް ކެއް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާސަލ މަތުން ާޞިއްޚަތު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދުރުހެލިކުރުވ  އެއ އި

ާއެއްވެާ ާޢ ންމުން ާމިއޮތީ. ާއައިސްފައި ާމިބިލު ާރޫޙެއްގައޭ ާބައްޓަންކުރުމުގެ ާވަކިގޮތަކަށް  785މުޖުތަމަޢު
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ާ ާނުވޭާއުޅޭ ާދޭހައެއް ާކިޔ ލުމަކުން ާބިލު ާމި ާއަޅުގަނޑަކަށް ާމަނ ކުރެވިގެންދ އިރު ތަންތަން

ާގޮތުގައެއް.ާ ާމަނ ކަމެއްގެ ާއެއީ ާއިސްތުޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާބުއިން، ާސިނގިރެޓް މަގުމަތީގައި

ާމިާ ާމިއަދު ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލ  ާފުންކޮށް ާދޭތެރޭގައި ާބިލ އި އޮތްާއެހެންވީމ ،ާމި

ާއަޅަންވީ.ާ ާކުރިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ާކޮންކޮން ާވިސްނ  ާދޭތެރޭގައި ގޮތ އި

ާދުރުހެލިވަމުންގޮސްާ ާދުންފަތ އި ާދުމ ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޅަމުން ާފިޔަވަޅެއް  790ފިޔަވަޅަކަށްފަހު

ާދުރުހެ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ އި ާދުންފަތުގެ ާދުންފަތ އި ާމުޖުތަމަޢަކީ ާމި ނޑުމެންގެ ލިވެފައިވ ާއަޅުގަ

ާމެންބަރުންނ އިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހެދުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢަކަށް

ާމިއޮތީާ ާވަގުތު ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ާރޫޙެއްގައި ާއެއް ާމުޖުތަމަޢު ާދިވެހި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާބަލައިާ ާބިލު ާމި ާހ ލު ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ގަންނަންާއައިސްފައިކަމަށް

ާިމާ ާއަޅަމުންގޮސް ާފިޔަވަޅެއް ާފިޔަވަޅަކަށްފަހު ާއަޅުގަނޑުމެން ާވިސްނުމުގައި ާމިދެންނެވި  795ތ އީދުކޮށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ސިލްވުމަށް ާރޫޙަކަށް ާސަލ މަތްކުރުމުގެ ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ ދައިން ނުބައި

ާތ އީދު ާބިލަށް ާމި ާގޮވ ލަމުން ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ކުރ 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

ާމަޖިލީހަށްާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލެއް ާކުރުމ އިބެހޭ ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  800ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާމިނިސްޓްރަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކުާާފޮނުވިކަމަށްޓަކައި ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އި

ާމަޖިލީހުގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާގޮތުން ާބިލ އިބެހޭ ާމި ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ޝުކުރު

ާއިވިފައިވ ގޮތުންާ ާމިހ ތަނަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާނެތް. ާތަފ ތުވުމެއް ާޚިޔ ލު ާމެދުގައި މެންބަރުންގެ

ާމެންބަ ާފ ޅުކުރެއްވި ާޚިޔ ލު ާދެއްކިކަމަކަށްވެސްާމިބިލަށް ާވ ހަކަ ާރޫޙުގައި ާޕ ޓީ ާމެދުގައި ރުންގެ

ާޕ ޓީގެާ ާވަކި ާދައްކަނީ ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާނުކުރަން. ާގަބޫލެއް ނޑު  805އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ، ާބުރަވެ. ާމައްޗަށް ާނަފްސުގެ ާއަމިއްލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ރޫޙެއްގައެއް

ާވަ ާމިއީ ާދަންނަވ ލަން ާހުށަހެޅުއްވިާފަށަމުންވެސް ާމަޤްޞަދެއްގައި ާރަނގަޅު ާބިލެއް. ާރަނގަޅު ރަށް

ާބިލެއް.ާ ާގެންދަންޖެހޭ ާކުރިއަށް ާބަލައިގަނެ ާކޮންމެހެންވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ާބިލެއް. ރަނގަޅު

ބިލުގައިާބައެއްާއެޑިޓޯރިއަލްާމައްސަލަތައްާއެބައޮތް.ާފަހަރެއްގައިާވެދ ނެާބޭރުގެާޑްރ ފްޓެއްާބޭނުންާ

ާކަމަށްވެސް.ާކުރައްވައިގެ ާކަންތައްތައް ާހުރި ާއައިސްފައި ާތެރޭގައި ާކުރެއްވުމުގެ ާތަރުޖަމ   810ން

ާތަންތަނުގައިާ ާއަނެއްބައި ާހެލްތް. ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއެބަހުރޭ ާތަންތަނުގައި ާބައެއް މިސ ލަކަށް،

ާހުރިާ ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރޭ. ާމިހެންވެސް ާފެމިލީ ާއެންޑް ާހެލްތް ާއޮފް މިނިސްޓްރީ

ާބޭނުންކުރާ ކަންތައް ާބިލުތަކުގައި ާރައީސް،ާބައެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންކުރ  ާބިލުތަކުގައި ާބައެއް ތައް
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ާމިނިސްޓްރީކަމަށްާ ާކުރެވިފައިވ  ާހަވ ލު ާމަސައްކަތް ާއެއީ ާޖެހުމަށްފަހު ާމިނިސްޓްރީާމިހެން އުސޫލަކީ

 815މެންބަރުންާވިސްނަވާ ާމ ނަކުރުމުގެާތެރޭގައިާބަޔ ންކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީާސްޓޭޖްގައިާމިގޮތަށް

ވަނަާމ އްދ ގައި،ާއ ދެ،ާމިބިލ77ާާުގެންނަންޖެހޭާބަދަލުާގެންނަވ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާ

ާ ާކުރައްވ ތ  ާތަޞްދީޤު ާމިއޮންނަނީ ާފަށަން 07ާާޢަމަލުކުރަން ާއެހެންނަމަވްެސ، ާފަހުން. 77ާމަސް

ާފަ ާހިންގ  ާވިޔަފ ރި ާދުންފަތުގެ ާމިއޮންނަގޮތުން ާމ އްދ  ާއުފައްދާ ވަނަ ާއެތަކެތި ރ ތްތަކ އި

ާ ާއޭގެ ާމިޖެހެނީ ާރިޕޯޓްކުރަން ާއަދި ާޙަޤީޤަތުގައިވެސ07ާާްފަރ ތްތަކުން ާއެހެންވީމ ، ާފަހުން. މަސް

ާކުރުމަށްފަހުގައިާ ާތަޞްދީޤު ާމިބިލު ާއެފަރ ތްތަކުން ާގޮތްތޯ. ާކުރައްވ ފައިވ  ާމިކަން ާޤަސްދުގައި  820މިއީ

ާ ާވިޔަފ ރިއ އިބ07ާާެހިނގ  ާކުރ  ާއެާމަސްދުވަހުގައި ާބޭނުންފުޅުވަނީ ާމިހުށަހަޅުއްވަން ާރިޕޯޓެއްތޯ ހޭ

ާދުންފަތްާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން، ާދުންފަތުގެ ާދުންފަތް، ާއ ދެ، ާރަނގަޅުވ ނެ. ާދެއްވިއްޔ  ސ ފުކޮށްލަ

ާއަދިާ ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާމެދު ާމުހިންމުކަމ އި ާމަދުކުރުމުގެ ބޭނުންކުރުން

ާދެބަސްވ ނެ ާމިކަމުގައިާާމިކަމ އިމެދު ާއ ދެ، ާހިއެއްނުވޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް ާހުރިހެނެއް މެންބަރެއް

ާތަޞްދީޤުާ ާމިބިލު ާދައްކަވައިފި. ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާވ ހަކަ ާއިތުރުކުރުމުގެ  825ހޭލުންތެރިކަން

ާ ާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވަނ07ާާީކުރައްވ ތ  ާނުވަތަ ާސިފަގެނައުން ާޢަމަލީ ާތަންފީޒުކުރ ތ  ާފަހުން މަސް

ާވަގު ާޢިއްޒަތްތެރިާމިކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާނެންގެވުމަށްކަމަށް ތު

ާނުކުރައްވ ށޭ.ާ ާމަޑު ާހަމައަށް ާތަންފީޒުކުރުމ އި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން މިނިސްޓަރަށްވެސް

ާބައެއްާ ާކަންތައްތައް. ާމިހިރަ ާމިބިލުގައި ާފައްޓަވ ށޭ ާހޭލުންތެރިކަން ާމި ާމިހ ރަށްވެސް މިހ ރުން

ާވަރަްށާާމެންބަރުން ާބަލ އިރު ާގޮތްގޮތުން ާވަރަށް ާހަރުކަށި، ާވަރަށް ާފަދައިން  830ފ ހަގަކުރެއްވި

ާބުރަވ އިރުގައިާ ާހަނދ ނަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޤައުމުތަކުގައި ާގިނަ ާދުނިޔޭގެ ާއެބަހުރި. އ ކަންތައްތަކެއް

ާފެ ާހޭލުންތެރިކަން ާމީގެ ާހިސ ބުންވެސް ާފައްޓަވ  ާމަސައްކަތް ާކުރުމަށް ާތަޢ ރަފު ާބިލެއް ށޭ.ާމިފަދަ

ާއިސްނަގަނީ.ާ ާމިކަމުގައި ާދ އިރ ތަކުން ާޚަބަރުފަތުރ  ާމި ާގަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމީގައި ދެން

ާއެއްޗެއްާ ާއެހެން ާނޫން ާކޯޅުންތައް ާސިޔ ސީ ާމި ާމިހ ރު ާމިހުންނަގޮތުން ާކަންކަން ރ އްޖޭގެ

ާދުނިާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމަކަށްނުވޭ. ާނުވޭ، ާޚަބަރަކަށް ާވަޞީލަތްތަކުގެ ާގިނަާޚަބަރުފަތުރ   835ޔޭގެ

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާގުޅައިގެން ާދ އިރ ތަކ އި ާއިސް ާމިކަމ ބެހޭ ާވަޞީލަތްތަކުން ާޚަބަރުފަތުރ  ތަންތަނުގެ

ާކަންތައްތަކަކީާ ާހިމެނޭ ާކުރައްވަނީ، ާތަޢ ރަފު ާހިސ ބެއްގައިތޯ ާކިހ  ާއުޅޭތޯ، ާކުރައްވަން ތަޢ ރަފު

ާއިސްކަންދޭ ާމިއީ ާކޮބައިތޯ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިހުރި ާމީގައި ާއެހެންވީމ ،ާާކޮބައިތޯ، ކަންތައްތައް.

ާކަމަކަށްވ ނަމަާ ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާވަޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ

ާބޮޑުާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއީ ާފައްޓަވ ށޭ. ާކަންކަން ާހޭލުންތެރިކަމުގެ ާމީގައި  840މިހ ރުއްސުރެންވެސް
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ާވިދ ާ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާދެން ާމިގެނެވެނީ. ާތެދެއް،ާބަދަލުތަކެއް ާވ ހަކަ. ާކުރުމުގެ ާހޭލުންތެރި ޅުވެއްޖެ

ާއެބަހުރި.ާ ާކުރެވިފައި ާކުރިއްސުރެވެސް ާއެބަޖެހޭ. ާމަސައްކަތްކުރަން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ާމިދޭތެރޭގައިާ ާސިފަގެނައުމ އި ާޢަމަލީ ާހޭލުންތެރިވުމ އި، ާހޭލުންތެރިކުރުވުމ އި، އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާއެހެންވީމ ، ާކަނޑުއޮޅިތަކެއް. ާޤ ނޫނީާހުންނ ނެ ާބ ރެއް، ާޤ ނޫނީ ާހަމަ ާއެބަވޭ ާބޭނުން މިކަމަށް

ާމިފަދަާ ާއެހެންވީމ ، ާމިއީ. ާފިޔަވަޅެއް ާއެޅުއްވި ާއެގޮތުން ާގަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ  845ފިޔަވަޅެއް.

ާފ ހަގަކުރެއްވިާ ާމެންބަރުން ާއެހެން ާދެން ާގެންދަވަންވީ. ާކުރިއަށް ާމިކަން ާއަޅުއްވައިގެން ފިޔަވަޅެއް

ާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާކުށްވެރިވ ނެާފަދައިން ާކުށްވެރިންތަކެއްާނުވަތަ ާއިތުރު ާމީގެާބޭނުމަކީ ގަބޫލުކުރަން

ާމީހުންނަށްާ ާރ އްޖޭގެ ާކުރެވޭނެ، ާތަންފީޒު ާބޭނުންވަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫން. ާހެދުމެއް ގޮތެއް

ާރ އްޖޭގެާ ާމިސ ލަކަށް، ާބަލ އިރުގައި ާމިގޮތުން ާއެހެންވީމ  ާހެދުމަށް. ާޤ ނޫނެއް ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ާޤ ނޫނީގޮތުންާހޮޅުއަށިތަކުާ ާއެއީ ާނޫނިއްޔ  ާތިބޭނެތޯ. ާއިސްތިޢުމ ލްނުކޮށް ާދުންފަތުގެ  850ގައި

ާމިހިރަާ ާމިހިރަ ާކަމަކަށްވ ނެތޯ. ާތިބެންޖެހޭނެ ާއަޅ ނުލ  ާކުރުމަކީ ާމީހުން މަނ ކަމަކަށްވ އިރު

ާގޮތަށްާ ާކަންކަމ އިގުޅޭ ާޙ ލަތ އި ާރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލ  ކަންކަމ އިމެދު

ާއަދިާާބަލ ފައި ާފ ސްވެ ާއަވަހަށް ާމިޤ ނޫނު ާގެނެސްގެން ާސްޓޭޖުގައި ާކޮމިޓީ ާބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ

ާރ އްޖޭގެާ ާހީވ ގޮތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވުމަކީ ާއަންނަގޮތް ާސިފަ ާޢަމަލީ ާޢަމަލުކުރެވޭ، މިޤ ނޫނަށް

ާއެންމެންގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާލ ބަކުރ ނެ ާފައިދ ތަކ އި ާއެކަމުގެ ާގިނަބަޔަކަށް  855ާވަރަށް

ާދެއްވިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާޔަޤީންކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ނެކަމަށް ާކުރިއަށް ާމިކަން އެއްބ ރުލުމ އިއެކު

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާހުށަހެޅުއްވީތީާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާބިލެއް ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިބެހޭ ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 860ާސަރުކ ރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުމެންާކުޑައިރުާވަރަށްާގިނަާގޭގޭގައިާާނޑުއަޅުގަާމަދުާދީދީާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަޙްާ

ާމިއިންތިޚ ބ އިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދޭތެރެއިން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެނޭ. ާބޯތަން ދުންގުޑުގުޑ ވެސް

ާހިނގ ލިއި ާގޭގެއަށް ާއެކި ާއޭގެފަހުންވެސް ާއިރ އި ާއުޅުން ާއަޅުގަނޑުާކުރިމަތިލައިގެން ރު

ާއަދިާ ާގެއެއްގައި. ާއެންމެ ާހަމަ ާހުރީ ާފެނިފައި ާބޮނިކޮށް ާދުންގުޑުގުޑ  ާދ އިރ ގައި ތަމްސީލުކުރ 

އެގޮތަށްާރ އްޖެާބިޑިާހަދ ،ާބިޑިާއެއީާރ އްޖެާމީހުންާވަރަށްާގިނައިންާބޯާތަނެއްގެާގޮތުގައިާއޭރުާ

ނޑުމެންނަށްާމިތަންާފެންނަމުންާދިޔައީ.ާއެކަމަކު ނޑުާ،ާކުޑައިރުާއަޅުގަ  865އެކަންވެސްާމަދުކަންާއަޅުގަ

ާދުންފަތްާ ާދައުރުގައި ާއަމީން ާމުޙަންމަދު ާއުޅުނީމު ާއަޑުއަހ  ާކުޑައިރު ާއަޅުގަނޑުމެން ފ ހަގަކުރަން.

ާމިއަދުާ ާއެހެންވިޔަސް ާގޮތް. ާދިޔަ ާވެގެން ާކަން ާހުށަހެޅުނީމ  ާބިލެއް ާކުރުމ އިބެހޭ ކޮންޓްރޯލް
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ާވިާ ާވ ދަވެރިކަމުގައި ާސިޔ ސީ ނޑުމެންނަށް ާމިވ ހަކަާއަޅުގަ ާލައިގެން ާއެއްބަސްވެ ާމިތ  ޔަސް

ާމީގެކުރިންވެސްާ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ާދުންފަތް ާހަމަގައިމުވެސް ާދެކެވެނީ ާމިވ ހަކަ ހަމަޖެހިލައިގެން

ާހޭލުންތެރިކުރުމަށްާ ާރައްޔިތުން ާއަދި ާކުރެވިފައިވ ތީކަމ އި ާމަސައްކަތްތަކެއް ާގިނަގުނަ  870ވަރަށް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ާގަބޫލުކުރަން.ާާމަސައްކަތްތަކެއް ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ކުރެވިފައިވ ތީ

ާވެރިކަންކުރެއްވިާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެ ާމިތ ނގައި ާކުރީގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހެންކަމ އިއެކު،

ާރ އްޖޭގެާ ާޞިއްޙަތެއްގައި ާދުޅަހެޔޮ ާއެ ާރ އެަްޖޭގެ ާހެޔޮކަންތައް ާކޮށްދެއްވ ފައިވ  ާއެ ބޭފުޅުންވެސް

ާބެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ާއިޚްލ ޞްތެރިާާރައްޔިތުން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތަކަށް އެކުރެވިފައިވ 

ާސަރުކ ރަށްާ ާހިނގައްޖެ ާއިވިގެން ާމިތަޅުމުން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާދަންނަވަން.  875ޝުކުރެއް

ާވިޔަފ ރިާތ އީދުނުކު ާސިނގިރޭޓްގެ ާބަޔަކު ާލޮޓިއެއްާރ  ާއެމީހުންނަށް ާވެދ ނެކަމަށް ާކަމަށްވެސް ކުރ ތީ

ާގޮތު ާހަމަދިނުމުގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިޔައީ. ާމިހުށަހެޅިގެން ާމިބިލު ާކަމަށް ާމިކަންާއެާާން ގޮތަކަށްނޫން

ނޑުާމިތާ  ނޑުާހަމަގައިމުވެސްާފަޚުރުވެރިވަމޭާއަޅުގަ ނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުގަ ވިސްނެނީކީއެއް.ާއަޅުގަ

ާވިޔަފ ރިާ ާއެމީހުންގެ ާވިއްޔ  ާވިޔަފ ރިވެރިން ާތ އީދުކުރ  ާސަރުކ ރަށް ާޕ ޓީއަކީ ާތަމްސީލުކުރ 

ާއެކިާ ާބިލުގެ ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވ ތީ. ާސަރުކ ރަކަށް ާމުހިންމުވ  ާޞިއްޙަތަށްވުރެ  880ރައްޔިތުންގެ

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދަންނަވަން ާޝުކުރު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުމުގެކުރިން މ އްދ ތަކަށް

ނ ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތުކޮޅަށް. ާއެދެއްވި ާނަޝީދުވެސް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާމީޑިއ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ޑަށް

ާ ާސީދ  ާނުވޭ. ާއިވިފަކ އެއް ާއެވ ހަކަތައް ާގޮތަކަށް ާފ ހަގަކުރެވޭ 3ާާޒަރިއްޔ އިން ބައިގ0ާާެބައިކުޅަ

ބައިގ7ާާެބައިކުޅ3ާާަމީހުންާރ އްޖޭގައިާއެމަރުވަނީާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރ ތީކަމ އިާއަދިާމިާ

 885ހޭާޖަމުޢިއްޔ އިންާފ ހަގަާކުރަމުންދ ކަން.ާމީހުންނަށްާއިތުރުވެގެންދ ނެާކަމަށްާދުނިޔޭގެާސިއްޙަތ އިބެ

ާމިކަމުގައިާ ާޕްރޮގްރ މްތައް ާހޭލުންތެރިކަމުގެ ާއެ ާސަރުކ ރުން ާއުންމީދުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާބިރުވެރިކަން ާއޭގެ ާފ ހަގަކުރެވި ާޢ ންމުންނަށް ާހަމަ ާއެކަންކަން ގިނަވެގެންދ އިރު

ާކު ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާހޭލުންތެރިާހިތްތަކަށްވަދެ ާޢ ންމުން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާދުރުވ ނެ ރުމުން

ާ ާބިލުގެ ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާކުރައްވ ނެ ާމަސައްކަތް ާޓެކްސ09ާާްކުރުމަށް ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާސިނގިރޭޓ އިބެހޭާ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ.  890ނެގުމުގެ

ާބަޖެ ާޓެކްސް ާއެނަގ  ާއިޞްލ ޙެއްާގޮތުން ާމިޤ ނޫނަށް ާހަމަ ާވިޔަސް ާނޫންގޮތުގައި ާތެރެއިން ޓްގެ

ާ ާއޮތުން. ާކުރެވިފައި ާބައްޓަން ާލިޔެފައި ާމިބިލުގައި ާގޮތަކަށް ާމުރ ޖަޢ ކުރ  ާވިޔަސް 5ާގެނެސްގެން

ާކަމަށްވެސްާ ާބޭރުކުރެވިދ ނެ ާއެތަނުން ާބޭނުންކުރީމ  ާތަންތ ގައި ާޢ ންމު ާއެބައޮވޭ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަާ ނޑުާލިޔުއްވ ފައި. ާކަ ާތަނެއް ާބޭނުންކުރ  ާނިޒ މެއްހެން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެންގެ ޅުގަ
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ާކުރަންޖެހޭ.ާ ާދަތުރު ާއެބަ ާދޯނިފަހަރުގައި ާކުރަންޖެހެނީ. ާދަތުރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ  895ހުރަސްކޮށް

ާއަންގަންވެސްާ ާހަމަ ާހުއްޓ ލަން ާކުރީމ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާއެދުންފަތުގެ ާތަނެއްގައި އެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަ

ާހަދ ނީ.ާ ާކިހިނެއްތޯ ާދެން ާނުވެއްޖެއްޔ  ާތަބ  ާއެކަމަށް ާއެމީހުން ާމީހުން. ާތިބޭ ާދޯނީގައި ތިބޭނީ

ާގޮތަކ އިމެދުާ ާކަހަލަ ާކުރެވޭނެ ާތަންފީޒު ާނުވަތަ ާއެމީހ ،ާއެކަހަލަގޮތަކަށްވެސް ާއެއްލ ލ ނީތޯ ނޑަށް ކަ

ާބޭނުންތެރިާކަމެާ ާއެކަމ އިާދޭތެރޭގައިާވިސްނ ލުމަކީވެސް ާގޮތަކަށް ާދެކެން.ާއެކުރެވޭނެ ާކަމަށް 71ާއް

ާހުރިތޯާ ާތަކެތި ނޑަށް ާމިންގަ ނޑައަޅ  ާކަ ާހެލްތުން ާއެ ާފިހ ރަތަކުން ާއެބައޮތް ާމ އްދ ގައި  900ވަނަ

ާކުރަން،ާ ާއެކަށަވަރު ާއެމީހުން ާވިދ ޅުވެފައި ާއެހެން ާކުރުން. ާކަށަވަރު ާތަންތަނުން ވިޔަފ ރި

ާވި ާސިނގިރޭޓު ާފިހ ރަތަކުންވެސް ާކަންމަތި ާވަރަށް ާމި ާއެހެންވީމ ،ާއ ދައިގެގޮތުގައި އްކ އުޅޭ.

ާއޮތީާ ާވިސްނ ވަޑައިގެންފައި ާކޮންކަމެއްތޯ، ާކުރެވޭނީ ާގޮތުން ާކަށަވަރުކުރުމުގެ ާއެމީހުން އެކަންކަން

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ. ާބަލައިލަން ނޑު ާއަޅުގަ ކޮންކަމެއްތޯވެސް

ާކަންކަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކުރެވޭ ާތަހުލީލުތަކެއް ާފިހ ރަތަކ އިާތިފަދަ ާކަންމަތީ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  905ން

ާ ާކަމެއް. ާކުރެވިފައިވ  ާބައްޓަން ާފިހ ރަތަކުން ާއެނޫންވެސް ާއެބައޮތ7ާާްއަދި ާބ ބުގައި ވަނަ

ާއެކަންކަމުްނާ ާކޮބައިތޯއ އި ާބޭނުމަކީ ާއެކުރުމުގެ ާރިޕޯޓް ާވިދ ޅުވެފައި. ާވ ހަކައެއް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ

ާކަމަށް ާކޮންގޮތެއް ާކުރައްވ ނީ ާމިފްލޯރގައިާާބޭނުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ. ާއެނގެން ނޑަށް އަޅުގަ

ާގޮތަކަށްާ ާނެތިގެންދ ނެ ާމުޅިން ާއެކަމަކު،ާރ އްޖެއިން ާމިކަން ާނޯވެ ާހަރުކަށިކޮށް ާމ  އެވިދ ޅުވިގޮތަށް

ާޞިއްޙަތެއްާ ާދުޅަހެޔޮ ާރ އްޖޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާފިޔަވަޅުން ާމިއެޅޭ ާމިއަދު ނޑުމެންގެ  910އަޅުގަ

ާލިބޭނެ ާއަޅުގަނޑުާާރައްޔިތުންނަށް ާބައްޓަންކުރެވޭނެކަމަށް ާކަންކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ކަހަލަ

ާއުންމީދުާކުރަން.ާހޭލުންތެރި...

ާ

ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މުޢަލައިކުމް. .`ާ

ާވަރަށްާމިބިލަާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ ާމުޖުތަމަޢަށްވެސް ާދިވެހި ާއަދި ާބިލެއް.ާއިސްލ މްދީނަށްވެސް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިއީ  915ކީ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމުގައި ާކޮށްދޭނެ ާފައިދ ތަކެއް ގިނަގުނަ

ާއިޚްލ ސްތެރިާ ާވަރަށް ާޖަމީލަށް ާއައިމިނަތު ާޑރ. ާމިނިސްޓަރ ާހެލްތް ާޚ އްޞަކޮށް، ާސަރުކ ރަށ އި

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަމެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާދަންނަވަން.ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރުމަކީ ކަމ އިއެކުާޝުކުރު

ާކަމެަެކޭ.ާ ާވިޔ ނުދ  ާވަރަށް ާއެއީ ާދަންނަވ ލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއައްސަވައިފިއްޔ  ާބޭފުޅަކު ކައިރީގައި

ާއެހެންނަ ާކަމެކޭ. ާގެއްލުންހުރި ާވަރަށް ާމުޖުތަމަޢަށް ާހަށިގަނޑަށ އި ާއިސްލ މީާވަރަށް  920މަވެސް،

ާމިކަމަކީާ ާދަންނަވަންޖެހޭނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއައްސަވައިފިއްޔ  ާކޮބައިތޯ ާޙުކުމަކީ ާޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން
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ާޙަރ މުވ ފަދައިންާ ާޒިނޭކުރުން ާމެރުމ އި، ާމީހުން ާވައްކަންކުރުމ އި، ާކަމެކޭ. ާހުއްދަ މިއީ

ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެން ާނޫނޭ. ާކުރެވިފައިވ ކަމެއް ާޙަރ މު ނޑައެޅިގެން ދަންނަވަންޖެހޭނީ.ާާކަ

ާހުއްދަާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާޙަރ މްކަމެއް ާފަދައިން ާޙަރ މްވ  ާވައްކަންކުރުން ހުއްދަކަމެއް.

ާފައިދ އައިާ ާލިބޭ ާއެކަންކޮށްގެން ާބަލަންޖެހެނީ ާމީޒ ނަކަށްލ އިރު ާއަޅުގަނޑުމެން  925ކަންތައްތައް

ތަށްާއެކަމުންާކޮށްގެންާލިބޭާފައިދ ،ާއެކަންކުރުމުންާލިބޭާގެއްލުމ .ާމިަިކަހަލަާމީަީޒ ނަކުންާއެއްފަރ 

ާކުރެވިއްޖެއްޔާ  ާވަޒަން ާއަޅ ކީގެން ާމިހެން ާގެއްލުން ާލިބޭ ާއެކަންކުރުމުން ާފަރ ތަށް އަނެއް

ނޑަށްާދަންނަވަންޖެހޭނީާމިކަންކުރުމުންާލިބޭާފައިދ އަށްވުރެާމިކަންކުރުމުންާލިބޭާގެއްލުންާމ ާ އަޅުގަ

ާފުރ  ާމީހުންގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާމީހުންާބޮޑުކަމުގައި. ާބަލިތައް، ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާއެދަނީ. ނަތައް

 930މަރުވ ކަހަލަާބޮޑެތިާބަލިތައްާޖެހުމުގެާވަރަށްާބޮޑުާއެއްާސަބަބުާކަމުގައިވޭާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާ

ާރަނގަޅަށްާ ާމަޢުޟޫޢަށް ާލެވިއްޖެއްޔ ، ާވިސްނ  ާރަނގަޅަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެން، ާހަމަ ކުރުން.

ާއެނގޭނެ ާލެވިއްޖެއްޔ  ާކުރައްވ ފައިވާ ާވިސްނ  ާޙަރ މު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދީނުގައި ާމިއީ މިކަމަކީ

ާދުވަހަކުާ ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިސްރ ފުކުރުން. ާއެއީ ާއެކަމަކީ ާކަމެއް. ާމަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމަކަށް

ނޑައެޅޭނެާ ާކަ ާނޫންގޮތެއްގައި ާއިސްރ ފު ާމިއީ ާކުރަމުންދ އިރު ާޚަރަދު ާރުފިޔ އެއް ާހ ސް އެތައްއެތައް

ާހަ ާކަހަލަާއެއްވެސް ާއަންދ ލުން ާއަޅައިގެން ާލ ރިތަކެއް ާއަލިފ ނަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން  935މައެއްނެތް.

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާސިފަކުރ ނީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަން ާކިހިނެއްތޯ ާނޫނީ ކަމެއް

ާކުރަން ާމަނ  ާކޮންމެހެންވެސް ާމިއީ ާމިކަމަކީ ާބަލ އިރު ާގެއްލުމަށް ާކަމުގެ ާފައިދ އ އި ޖެހޭނެާކަމުގެ

ާކަންތައްތައްާ ާހުއްދަ ާދެކަމެއް. ާމިއީ ާކުރުމ އި ާމަނ  ާކަމެއް ާކުރުމ އި ާޙަރ މު ާކަމެއް ކަމެކޭ.

ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާ ާއެއީ ާމަނ ކުރުމަކީ ާބޮޑުކަމަށްވަންޏ  ާގެއްލުން ާއެކަމުގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމު ާވަރަށް ާބޭނުން ާޙައްޤެއް.ާދަންނަވ ލަން ާލިބިދޭ ާސަރުކ ރަކަށް ާއޮންނަ ާއަނެއްާއެތަނެއްގައި  940ހިންމު

ާހަނދ ންވަނީާ ާއަޅުގަނޑު ާދ އިރ  ާމެދު ާހެންވޭރު ާކުރުމަށްޓަކައި ާކޮންޓްރޯލް ާމިކަން ވ ހަކައަކީ،

ާއެާ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު އިނގޭތޯ.

ާމު ާތަންފީޒުކުރުން ާމިއީ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިހުރި ާމިބިލުގައި ާކަންތައްތަކެއްާހ މަކުރެއްވިހެން ސްތަޙީލު

ާއެކަށީގެންވ ާކަންތައްތައް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަރުޙަލ ތަކަކަށްާބަހ ލައިގެންާ ާވަރަށް ނޫން.ާމިއީާހަމަ

ާއިސްލ މްާ ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާކަންތައްތަކެއް ާމަތިން ާތަރުތީބުތަކެއްގެ ާމަތިން ނޑެއްގެ  945ދުވަސްގަ

ާޠަބީ ާއިންސ ނ ގެ ާހުރިާކަންތައްތައް.ާهللاާގައިާމ ތްޢަތުާދީނުގައިވެސްާއަދިާދުނިޔަވީގޮތުން ލައްވ ފައި

ާރ ބުއިންާ ާޒިނޭކުރުން، ާއެއީ. ާރ ބުއިން ާދެއްތޯ ާކުޑަކަމެއްނޫން ާވިޔ ނުދ ކަން ާވަކިން މިއަށްވުރެން

ާމ ތްާމިކަހަލަ ާޚުދު ާފ ފަތައްވެސް ާބޮޑެތި ާހުރިާهللا ާކުރުއްވަންވެސް ާޝަރުޢު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
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ވަޅަކަށްފަހުާފިޔަވަޅެއްގެާތަރުތީބުންާކަންތައްތައްާމަނ ކުރުން.ާގުވެޖުއަލިޒަމްާމިއީ.ާތަދްރީޖީކޮށްާފިޔަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާމަނ  ާކަންތައްތައް ާބަހ ލައިގެން ާމަރުޙަލ ތަކަކަށް ާއެގޮތަށް  950އެހެންވީމ ،

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާކަމެއް. ާބުއްދިވެރި ާވަރަށް ހިތުން

ާއަ ާމިގަވ އިދުތައްާފަދައިން ާމިހަރުކަށި، ާމިކަމުގައި ާއެއީ ާހުށަހަޅ ކަމެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ޅުގަނޑުވެސް

ހެދުމުގެާމ ކުރީގައިާއެންމެާފުރަތަމަާކަމެއްގެާގޮތުގައިާއޮންނަންވީާމުޖުތަމަޢުާހޭލުންތެރިާކުރުވުން.ާ

ާއަާ ާމަޢުލޫމ ތު ާހުރި ާއެކަމުގެ ާވެވޭނީ ާކިޔަމަންތެރި ާކަންތައްތަކަށް ނޑުމެން ނޑުމެންނަށްާއަޅުގަ ޅުގަ

ާހިތަށްާ ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ާރަނގަޅަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާގެއްލުން ާބުއިމުގެ ާސިނގިރޭޓް  955ލިބިގެން.

ާއެއްވެސްާ ާނުލ  ާއަދަބަކ އި ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާކުރެވިއްޖެއްޔ  ތަޞައްވުރު

ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލ ނެއޭ. ާމިކަން ާމީހުން ާނުލ  ާޤ ނޫނަކ އި ާދުންފަތުގެާކަހަލަ ާމިއީ ވެސް

ާކުރަމުންާ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާއެނގޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމީހެއް. ާކުރި އިސްތިޢުމ ލު

ާދ ވަރު.ާދުންފަތުގެާ ާލުއިވެގެން ާފައިދ .ާހަށިގަނޑަށް ާލިބޭ ާހަޑިގަނޑަށް ާހުއްޓ ލީމ  ާއެކަން އައިސް

ާއަޅުގަނޑު ާކޮންފައިދ އެއްތޯ ާލިބޭ ާކުރުމުން ާމުނިފޫހިފިލުވުން،ާއިސްތިޢުމ ލު ާއޮތީ.ާމީހެއްގެ  960މެންނަށް

ާހަށިގަނޑުާ ާނޫނޭ. ާފައިދ އެއް ާބަލ އިރު ާޝަރުޢީގޮތުން ާމިއީކީ ާފިލުވ ލުން. ާއެކަނިވެރިކަން މީހެއްގެ

ާފަސްހ ސްާ ާހަތަރުހ ސް ާދެތިން ާއިސްރ ފުވަނީ. ާދަނީ. ާނިކަމެތިވެގެން ނޑު ާހަށިގަ މަރުވެގެންދަނީ،

ޓަށް.ާމިއީާކޮންކަމަކުާއަޅުގަނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާޚަރަދެއްތޯ.ާރުފިޔ ާއެބަާދުއްވ ލ ާމަހަކުާސިނގިރެ

ާވަރަށްާ ާމިއީ ާކުރުން ާމިކަން ާއިސްނަގައިގެން ާސަރުކ ރުން ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކަމެކޭ.  965މުހިންމު

ނޑުާއެދޭގޮތް.ާއަދިާކޮމިޓީގެާއެއްބ ރުލުންާދީގެންާ މިބިލުާވަރަށްާއަވަހަށްާފ ސްކުރުމަކީާމިއީާއަޅުގަ

ާހިތުންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަކީ ާވޯޓު ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާމިބިލަށް ާގެންދިއުމަށްޓަކައި މަރުޙަލ އަށް

ނޑުމެންާއެންމެންވެސްާބޭނުންާވ ންޖެހޭނެާކަމެއްކަމުގައިާދަންނަވަން....ާ ާއަޅުގަ

ާ

 970ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޑޮކްޓަރާއަފްރ ޝީމްާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާނޮިޅވަަރމް

ާއެއްޗެއްކަން.ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާހުއްދަ ާދުންފަތަކީ ާއެނގިއްޖެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަފުޅުން ާޢަލީގެ

އިގެންނެވިާދީނީާޢިލުމުވެރިއެއްާކަމުގައިވ ާޑޮކްޓަރާބިލ ލްާފިލިޕްސްގެާއެހެންނަމަވެސް،ާރ އްޖެާވަޑަާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާގެންދަނީ.ާ ާވިދ ޅުވަމުން ާއެކިގޮތަށް ާދަންނަބޭކަލުން ާއެކި ާއެއްޗެއް. ާޙަރ މް ާދުންފަތަކީ ފަތުވ ގައި

ާމިބިލަކީާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާނޭނގެ. ާހަމަގައިމުވެސް ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާކުރައްވ ފައިވާ ކުޅުދުއްފު ާފ ހަގަ ާނަޝީދުވެސް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  975ށީ
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ާއަޅުގަނޑަށްާ ާބިލެއްކަމަށް ާހަރުކަށި ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެއް. ާމުހިންމު ފަދައިން

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމީގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން ފ ހަގަކުރެވެނީ.

ނޑަށްާސިފަކުރެވެނީ.ާމިހ ރުާމިބިލުގެާއިމޯ ވަނަާމ އްދ ،4ާާޝަނަލްާބިލެއްގެާގޮތުގައިާމިބިލުާއަޅުގަ

3ާާ ާބަލައިލީމ ، ާއަޅުގަނޑުމެން ާތަންތަން ާމިހިރަ ާމ އްދ ގައި ާމިއޮންނަނ3ާާީވަނަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާމަނ ކަމެކޭ. ާކުރުމަކީ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާތަންތަނުގައި ާބުނެފައިވ   980އެގޮތުގައިާތިރީގައި

ާތަންތަނ އި،ާ ާހުންނަާމީހުންާއުޅޭ ާހިޔ ާނުކޮށް ާތަންތަނ އި،ާމަތި މިހިމަނ ފައިވ ާމަސައްކަތްކޮށްއުޅޭ

ާމައިޒ  ާގޮސްއުޅޭ ާޢ ންމުން ާހޯލްތަކ އި،ާހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ާޖަލްސ ކުރ  ާސިނަމ ތަކ އި، ންތަކ އި،

ާދަތުރުކުރު ާޢ ންމު ާތަންތަނ އި، ާފަދަ ާޕ ކްތައް ާއެންމެހާ ހޮޅިއަށިތަކ އި، ާބޭނުންކުރ  މަށް

ާތަންތަނ އި،ާ ާހަދ  ާކ ބޯތަކެތި ާރެސްޓޯރެންޓްތަކ އި، ާކެފޭތަކ އި، ާސައިހޮޓ ތަކ އި، ވަސީލަތްތަކ އި،

ާއޮންނަާ ާތަންތަނ އި،ާހ މަކޮށް ާބަލަހައްޓ  ާތަންތަނ އި،ާކުޑަކުދިން ާތަންތަނ އި،ާއުނގަނައިދޭ  985ވިއްކ 

ާތަންތަ ާއެންމެހ  ާދޭ ާޚިދުމަތް ާޞިއްޙީ ާބިމ އި،ާބިންބިމ އި، ާއޮންނަ ާހ މަކޮށް ާއެތަންތަނުގައި ނ އި،

ާދެންާ ާނޫނީ ާއެރިގެން ާމޫދަށް ާކަކޫތ ފެނަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތުން ާމިމ އްދ  ާމިހ ރު ދެން

ާގެންނައިރުގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލުތައް ާބޯލެވޭކަށްވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާސިނގިރެޓެއް ނެތް

ާދުންފަ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާޙައްޤުތަކެއް.ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެ ާމީހުންގެވެސް ާކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާމި ތުގެ

ާއެއްވެއުޅުމުގެާ ާމިނިވަންކަމ އި، ާފ ޅުކުރުމުގެ ާޚިޔ ލު ާއެބަބުނޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ނޑުމެންގެ  990އަޅުގަ

ާލިބިފައިާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއް ާލިބިދޭ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ މިނިވަންކަމ އި،

ލުާފ ޅުކުރުމަކީާބައެއްމީހުންާދެކޭގޮތުގައިާއެމީހުންގެާފްރީޑަމްާއޮފްާއެކްސްޕްރެޝަންގެާމިއޮތީ.ާޚިޔ 

ތެރޭގައިާހިމެނޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަނެއްކުންނަށްާއުނދަގޫާނުވ ގޮތަށްާއަނެކުންގެާމިނިވަންކަމަށްާ

ާމިބިލުގައިާ ާމަގެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެާާއަރަަައިނުގަނެވޭނެ

ާމުހިންމުކަމަށްާ ާވަރަށް ާހިމަނަން ާއެބައި ާއެހެންވީމ ، ާގަބޫލުކުރަން. ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ  995ކަމަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާދެން ާދެކެނީ. ނޑު ާމީހަކ8ާާުއަޅުގަ ާއެއްވެސް ާމިބުނ  ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާހިމެނޭ ާދުންފަތް ާނުވަތަ ާބ ވަތެއް ާދުންފަތުގެ ާމެނުވީ ާތަނެއްގައި ާއެއްޗެއްާވިޔަފ ރިކުރ  އެއްވެސް

ާމިއަދުާ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްއޮތުމުން ާބުނެފައި ާމިހެން ާނުވ ނޭ. ވިއްކައިގެން

ާސަރުކ ރުންވެސްާ ާމިއަދުގެ ާފުޅ ވެގެންދ ، ާވިޔަފ ރިތައް ާކުދި ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާކ ާ ާމިސ ލަކަށް، ާއެބަހުރި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގެންދ ތީއ އި،  1000ޑިޔ ތަކުގައ އިާބ ރުއަޅަމުން

ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ ާތަނެއްގެގޮތުގައި ާއެއީ ާވިޔަފ ރިތައް. ާކަހަލަ ާބައެއް ާކުރެވޭ ާގޮތުގައި މިކަހަލަ

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ނެތީވެ ާމަނ ވެގެން ާކަންތައްތައް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެވޭނެ. މ ނައެއް
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ާއަސަރު ާއެކަމުން ާވިޔަފ ރިއަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެއީ ާކަންބޮޑުވޭ. ާދެން ާފެންނ ތީ. ާކަމަށް 01ާކޮށްފ ނެ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާވިއްކުމުގެ ާވަކިން ާދުންފަތް ާމިބުނ  ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދުންފަތ އިާ ާނަމަވެސް، ާދޫކޮށްލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެވ ހަކަ ާދައްކ ފައިވ ތީ ާމެންބަރުން  1005ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާވ ހަކަ ާބޮޑުކުރ  ާޓެކްސް ާނެގޭ ާދައުލަތުގެާގުޅިގެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެކެވޭ. ާއެބަ ތ ނގައި

ާހިމެނުންާ ާތެރޭގައި ާސިޔ ސަތުތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާކުރީ ާހަމަގައިމުވެސް ާމިއީ ާކުރިން ސިޔ ސަތެއް

ާބަލިތައް،ާ ާހުރި ާގުޅުން ާދުންފަތ އި ާދެއްވުމުގައި ާއެހީ ާވެލްފެއަރގެ ާމިއީ.ާސަރުކ ރުގެ ސިޔ ސަތެއް

ާކުރުމު ާއިސްތިޢުމ ލު ާއެހީާދުންފަތުގެ ާވެލްފެއަރ ާފަރ ތްތަކަށް ާޖެހޭ ާބަލިތައް ާދިމ ވ  ާސަބަބުން ގެ

ާދުންފަތުގެާ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބައޮތް. ާހަމަޖެހިފައި ާއުސޫލުތަކެއް ާކަހަލަ ާނޯންނަ  1010ދިނުން

ާކުރުމަށްޓަކައިާ ާބޭނުން ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާއެ ާ ާމީހުންނަށް، ާބޭނުންކުރ  އިސްތިޢުމ ލު

ާޓެާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާމީހުންނަށްާއެމީހުން ާއެފަދަ ާބޭނުމަކީ ާއެންމެބޮޑު ާމިޓެކްސްގެ ާއެބަދައްކ . ކްސްއެއް

ާއެމީހުންނަށްާ ާއެއްސަބަބަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާބޮޑުކުރ  ާޓެކްސް ާމި ާޤައުމުތަކުން ާއެހެން ދުނިޔޭގެ

ާބޮޑުވ ތީވެ.ާ ާޚަރަދުތައް ާކުރަންޖެހޭ ާތެރެއިން ާސެކިއުރިޓީގެ ާސޯޝަލް ސަރުކ ރުން

ާސްކީމުތަކު ާމިކަންާއިންޝުއަރރެންސް ާއެހެންވީމ ، ާބޮޑުވ ތީ. ާޚަރަދުތައް ާކުރަންޖެހޭ ާތެރެއިން  1015ގެ

ާއިތުރުކުރުމުގެާ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާޙ ލަތެއްގައި ާއެއްވެސް ާނަގަނީ. ާޓެކްސް ާމި ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި

ވަސީލަތެއްގެާގޮތުގައެއްނޫންާމިކަންާކުރަމުންާގެންދަނީކީ.ާއެހެންވީމ ،ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރާ 

ާލިބޭނޭގޮތްތައްާމީ ާފަރުވ ތައްވެސް ާޞިއްޙީ ާއެބަޖެހޭ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ހުންނަށް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނިންމަންޖެހޭނެ ނޑައަޅ  ާކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރެއިން މިގަވ އިދުތަކުގެ

 1020ރަށްާބޮޑެތިާގަބޫލުކުރެވެނީ.ާދެންާމިބިލުގެާހަރުކަށިކަންާހަމަާއަޅުގަނޑަށްާފ ހަގަކުރެވެނީާޖިނ ޢީާވަ

ވަނ37ާާަކުށްތަކުގައިާހިމެނިގެންވ ާބައެއްާމަފްހޫމްތައްާމިބިލުގައިާއެބަހުރިާގެންނަވ ފައި.ާއެގޮތުންާ

ާ ާޖިނ ޢ33ާާީމ އްދ އ އި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަފްހޫމްތަކަކީ ާގެންނަވ ފައިމިވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމިކަންތަ ާމަފްހޫމްތަކެކޭ. ާހިމެނިގެންވ  ާކުށްތަކުގައި ާރިޢ ޔަތްކުރައްވ ،ާމިބިލުާބޮޑެތި ާއަލުން އްތަކަށް

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާދެއްވުން ާގެނެސް ާހަމައަށް ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާބިލެއްގެގޮތުގައި މޮޑަރޭޓް

ާމިއަދުގެާ ާބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ާދޮރުތައް ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާމި ާއެދުމެކޭ. ާއެދޭ ާބޮޑަށް  1025ވަރަށް

ާމަސަ ާގެންދަވ  ާކުރައްވަމުން ާބޭނުންވޭ.ާސަރުކ ރުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ އްކަތް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާއެކަން ާއަންނައިރުގައި ާބަންދުވަމުން ާމިއަދު ާދޮރުތައް މަސްތުވ ތަކެތީގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާފުރުޞަތުތައްވެސް ާހުށަހެޅެންހުރި ާހުރި ާދުންފަތަށް ާކުރެވޭނީ ާހ ސިލު ފުރިހަމައަށް
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ާއިތުރުކޮ ާހޭލުންތެރިކަން ާމިބިލުާކުޑަކޮށް، ާއެހެންވީމ ، ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ށްގެން

ޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސް.ާ ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ  ނޑުާތ އީދުކުރާ   1030ާބަލައިގަންނަންާއަޅުގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުސްވަގުތުކ31ާާޮޝުކުރިއްޔ  ޅެއްާމިނެޓުގެ

ާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.

ާ

ިށ77:05ާްނ70:51ާާްންޓަވަލްާއާާ1035 

ާ

ާބިލުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރުމ އިބެހޭ ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ހުސްވަގުތުކޮޅަށް

ާފުރަ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާކިޔުމުގެ ާުފރުޞަތުާދެވަނަ ތަމަ

އ ދަމަށް.ާ ާމިއަރުވަނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނާ 

ާ1040 

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްވެސްާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވައި،ާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާހޯއްާާދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން:އާ ރޮޒަިއނ ާ ާސަޕޯޓް ާވަރަށްާމިބިލަށް ާއަޅުގަނޑު ާމަސައްކަތަށް ާމިނިސްޓަރާކުރެއްވި ާޢިއްޒަތްތެރި ދެވުމަށް

ާމުހިންމުާ ާހަމަ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިބިލަކީ ާޙަޤީޤަަަތުގައި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ބޮޑަށް

ބިލެއް.ާއެއީާސިނގިރެޓްާބޯާމީހުންގެާއިތުރުންާސިނގިރޭޓުގެާދުމުގެާސަބަބުންާއަސަރުކުރ ާއެތައްާ

ާދަންނަވ ނީާހަމަާާއެހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ާމިމަސައްކަތް ާޙައްޤުގައި ާއެބައުޅޭ.ާއެމީހުންގެ  1045ބަޔަކު

ާލިބޭާގެއްލުންތަކުގެާމުހިންމުކަންާ ާޕެސިވްާސްމޯކިންގއިން ާމުހިންމުކަމެކޭ.ާޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށްވެސް

ާއަދި ާކަންނޭނގެ. ާއޮވެދ ނެ ާނޭނގިވެސް ާގިނަމީހުންނަށް ާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ޚ އްޞަކޮށްާާއަޅުގަ

ާބޯާ ާމީހަކު ާއެހެން ާނުބޯއިރު ާތިމ  ާސިނގިރޭޓް ާނުވަތަ ާސްމޯކިންގއިން ާޕެސިވް ކުޑަކުދިންނަށް

ސިނގިރޭޓުގެާދުމުންާތިމ އަށްާލިބޭާގެއްލުންތައްާވަރަށްވެސްާބޮޑު.ާމިއީާމިގޮތުންާއަޅުގަނޑުާހަމަާ

ާބަާ ާކުއްޖ ގެ ާވިހ އިރު ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން. ާކަންތައްތައް ާކުއްޖ ގެާބައެއް ާލުއިވުމަކީ  1050ރުދަން

ާބުއިމުންާ ާސިނގިރޭޓް ާއަމިއްލައަށް ާނުވަތަ ާއެކްސްޕޯޒްވުން ާސްމޯކިންގއަށް ާޕެސިވް މަންމަ

ާކެއްސުން،ާ ާބަލިތައް، ާކަންފަތުގެ ާބްރޮންކައިޓިސް، ާނިއުމޯނިއ ، ާއޭގެއިތުރުން ދިމ ވ ކަމެއް.

ާލަ ާމިންވަރު ާމަސައްކަތްކުރ  ާފުއްޕ މޭ ާނޭވ ހިއްލުން، ާބޮލުގައިާރޯގ ޖެހުން، ާލޯހިރުވުން، ސްވުން،

ާޑެއިލީާ ާމިއީހަމަ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިފަދަ ާބޯއެނބުރުން. ާހަލ ކުވުން، ާކަރުތެރެ ރިއްސުން،

ނޑުމެންނަށްާހަމަާދިމ ވަމުންާއަންނަާކަންތައްާ  1055ބޭސިސްއެއްގައިާނުވަތަާކޮންމެާދުވަހަކުާހަމަާއަޅުގަ
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ާމިާ ާލޯހިރުވ  ާހުރުމުން ާތެރޭގައި ާދުމުގެ ާސިނގިރޭޓް ާގިނަާމިއީ. ާމ ކަ ާވ ކަށް ާކަންތައްތައް ކަހަލަ

ާއެކްސްޕޯޒްާ ާދުމަށް ާއެކްސްޕޯޒް، ާސިނގިރޭޓަށް ާމުއްދަތަކަށް ާގިނަ ާއެކަމަކު ާނުނަގ . ދުވަސްތަކެއް

ާހަމަާ ާވަރަށް ާޖެހުމަކީ ާހަމަ ާބަލިތައް ާކެންސަރާފަދަ ާބަލިތަކ އި،ާލަންގް ާހިތުގެ ާވަންޏ މު ވ ކަމަށް

ާއޭގެއިތު ާކަންތައްތައް. ާހައި ާބޭނުންވޭާޕަސަންޓޭޖް ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއަދި ރުން

ާވަންޏާ  ާބޯކަމަށް ާސިނގިރޭޓް ާބައިތިއްބައިަިގެން ާކުޑަކުދިން ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާކޮންމެ  1060ގޭތެރޭގައި

ާ ާއަހަރަކު ާކަމުގައިވިޔަސް ާނުބުއި ާސިނގިރޭޓް 61ާާކުޑަކުއްޖ  ސިނިގރޭޓ އ051ާާިސިނގިރޭޓ އި

ާބުއިމެކޭ ާއެކުއްޖ  ާއަދަދެއް ާބަލ އިރުގައި.ާާދޭތެރޭގެ ާގެއްލުމަށް ާލިބޭ ާއެއްކުއްޖ އަށް ާއެއްފަދަ ހަމަ

ާވަރަށްާ ާމިދަނީ ާދައްކަވަމުން ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާހުރިހާ  ާމިހިރަ ާމިބިލުގައި ާގަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާމައްސަލަތަކެއްގެ ސީރިއަސް

ާކުއްލިއަކަ ާަރއްޔިތުންާކަންތައްތަކަކީ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާވަގުތު ާނޫންކަން. ާކަންތައްތަކެއް ާކުރެވޭނެ  1065ށް

ާޓީ.ވީާ ާއެދެންާސަރުކ ރުން ާބޮޑަށް ާހަމަާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާކުރުވަން. ާހޭލުންތެރި މިކަމަށް

ާއަދިާ ާތަންތަނުގައ އި ާއެއްވ  ާގިނައިން ާމީހުން ާޕްލޭސަސްގައި، ާޕަބްލިކް ޕްރޮގްރ މްތަކުގައ އި،

ާނުބުއިމުންާރެސްޓޯރެ ާގެއްލުންތަކ އި،ާސިނގިރޭޓް ާލިބޭ ާތަންތަނުގައިވެސްާސިނގިރޭޓުން ާފަދަ ންޓް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއަނެއް ާމިކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާދޭހަކޮށްދޭ ާހަމަ ާފައިދ ތައްވެސް ާލިބޭ ހަމަ

ާއޮ ާމިބިލުގައި ާއަދި ާގޮތަށް. ާކަމެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހަމަ ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ  1070ވޭާހ މަކޮށްދިނުމަކީ

ާބޯމީހުންނ އިާ ާސިނގިރޭޓް ާހަމަ ާތަންތަނުގައިވެސް ާއޮންނަ ާހ މަކޮށް ާތަކުގައިވެސް ރެސްޓޯރެންޓް

ާމިހ ރުންާ ާގޮތުގައި ާގަބޫލުކުރ  ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާތިބެންޖެހޭކަން. ާވަކިކުރެވިފައި ނުބޯމީހުން

ގައިާސިނގިރޭޓްާމިހ ރަށްވެސްާމިއީހަމަާކުރެވިދ ނެާކަމެއް.ާއެއީާރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައިވެސްާއެއްމޭޒުާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާގޮވައިގެންވެސް ާކުޑަކުދިން ާމޭޒުގައި ާއިންނަ ާޖެހިގެން ާހަމަ ާތިބޭއިރު ބޯމީހުން

ާމިހ ރުންާ ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއެބައ ދޭ. ާހ ލަތްތައް ާތިބެންޖެހޭ  1075ހަމަ

ނގިރޭޓްާނުބޯާފަޅިކަަަމަށް.ާމިހ ރަށްވެސްާރެސްޓޯރެންޓްާތަކުގައިވެސްާހަމަާވަކިާފަޅިއެއްާއެއީާސި

ާހ މަކޮށްާ ާކަމަށްވަންޏ  ާހުރެއްޖެ ާގޮތަކަށް ާތިބޭކަހަލަ ާބޯމީހުން ާސިނގިރޭޓް ާއަނެއްފަޅީގައި އަދި

ާކަންނޭނގެ.ާ ާކުޑަވ ނެ ާތަންކޮޅެއް ާއަސަރު ާކުރ  ާކުދިންނަށް ާތަކުގައިވެސް ާރެސްޓޯރެންޓް އޮންނަ

ާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާޓެކްސްއަށް ާއަނެއް ާއަހަރުާދެން ާމިދިޔަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ހަމަ

ާމިބިލ އިާ ާދެއްކެވި ާވަޑައިގެން ާބޭފުޅަކު ާބޭރު ާކޮމިޓީއެއްގައި ާއިޤްތިޞ ދީ ާކޮމިޓީ،  1080މަޖިލީހުގައި

ާޓެކްސްގެާ ާނަގ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސިނގިރޭޓުން ާޙަޤީޤަތުގައި ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްގައި ާދެއްވި ބެހޭގޮތުން

ނަާފައިސ ާވަރަށްާބޮޑުތަނުންާއިތުރުވެގެންާއެބަދޭ.ާލ ރިންާއިތުރުކުރިއަސްާދައުލަތަށްާވަނ5ާްލ ރިާ



 41 

ާކަމަށްާ ާފައިސ އެއް ާކުރެވިދ ނެ ާބޭނުން ާގޮތުގައި ާވެލްފެއަރގެ ާމިފައިސ އަކީ އެހެންވީމ ،

ާއެހެންާ ާދުނިޔޭގެ ާބޮޑުކުރުމަކީ ާޓެކްސް ާނަގ  ާއެަެހެންވީމ ،ާސިނގިރޭޓުން ާފެނޭ. ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާކޮ ާސިނގިރޭޓް ާހަމަ ާއަދިާގައުމުތަކުގައިވެސް ާއެއްކަމެއް. ާކުރ  ާގޮތުން ާކުޑަކުރުމުގެ  1085ންސަމްޝަން

ާހޭލުންތެރިކުރުމުގެާ ާހޭލުންތެރިވެގެން، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރުއްސުރެ ާދަންނަވ ނީ ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާހަަމާ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާކަމަށްވަންޏ މު ާހިންގ  ޕްރޮގްރ މްތައް

ންމެާގޮތެއްވިޔަސްާބޮޑުވެގެންާސިނގިރޭޓްާބޯންާމިފަށަނީ.ާއެކުދިންާކުޑަކުދިންވެސް،ާކުޑަކުދިންާކޮާ

ާމަދުވަމުންާ ާމަދުވަމުން ާހަމަ ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާބޯ ާކަމަށްވަންޏ މުާސިނގިރޭޓް ާކުރުވައިފި ހޭލުންތެރި

ނޑަށްާ ާގަބޫލުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާއަޅުގަ  1090އެއްދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހަށްާދ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑަށް

އިލްތިމ ސްކުރަންާކޮންމެާމަންމައަކަށްވެސްާބައްޕައަކަށްވެސްާސިނގިރޭޓުންާލިބޭާގެއްލުންތައްާހަމަާ

ާއޭރުންާ ާފަށަންވީއޭ. ާހ މަކޮށްދޭން ާމިހ ރުންސުރެވެސް ާހަމަ ާކުޑަކުދިންނަށްވެސް ހަމަ

ާދޯންޏަކުންާ ާބޮޑުވެގެންދ ނޭ. ާފުރުޞަތު ާސަލ މަތްވުމުގެ ާމިކަމުން ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ

ާމިކަމަކުންާ ާނިންމިއަކަސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ ދަމ  ާއެއްލ ލަން ނޑަށް ާކަ ާނަގ  މީހަކު

ާކުރުވައި،ާ ާހޭލުންތެރި ާމީހުން ާހަމަ ާއޮތްގޮތަކީ ާހަމަ ާނުވ ނެ. ާސަލ މަތެއް ނޑުމެންނަކަށް  1095އަޅުގަ

ާހުއްޓުވޭނީ.ާ ާމިކަން ާއެނގިގެންދިޔައިމަ ާބޮޑަށް ާމީހުންނަށް ާނުރައްކ ތެރިކަމަށް ާމިކަމުގެ މީހުން

ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޝު

ާ

ާބިލެއްާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާގޮތުން ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިބެހޭ ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާވ ހަާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާބައެއް ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާމިބަހުސްގެ ާހުށަހެޅި  1100ކަތައްާމިމަޖިލީހަށް

ާނޫނީާ ާމަދުކުރުން ާމީހުން ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެަެރި ދަންނަވ ލ ނަން.

ާމިކަމުގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއް. ާޤައުމީ ާމިއީ ާކޮންޓްރޯލްކުރުން ާދުންފަތް ދިވެހިރ އްޖެއިން

ާ ާބަލަންވީ ާމިކަމުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިސްނުމަކުން. ާޤައުމީ ާއަދިާވިސްނަންވީ ރައްޔިތުންނަށް

ާޑްރަގަށްާ ާރައީސް،ާދުންފަތަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރ ނެގޮތަކަށް. ާފައިދ ތަކެއް ާރަނގަޅު ާމީގެން ޤައުމަށް

ާމެންބަރުންވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްޗެއްކަމުގައިަި  1105މަގުފަހިކޮށްދޭ

ާ ނޑު ާމައިގަ ާމިސަރުކ ރުގެ ާކުރައްވައިފި. ާހުޅުވިާވ5ާަފ ހަގަ ާޑްރަގަށް ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ޢުދުގެ

ާދުންފަތުގެާ ާކޮންޓްރޯކޮށް، ާދުންފަތް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާކުރުމަށްޓަކައިވެސް ާބަންދު ދޮރުތައް

ާނުކުރެވޭގޮތްާ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާތަންތަނުގައި ާވަކި ާއަދި ާމަދުކޮށް ާމީހުން އިސްތިޢުމ ލުކުރ 

ާކުރަންވެއް ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާބަންދުާހެދުމަކީ ާދޮރުތައް ާހުޅުވި ާޑްރަގަށް ާމިދެންނެވި ާކަމެކޭ.ާއެއީ ޖެ
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 1110ކުރުމަށްވެސްާހުޅުވިގެންދ ާއިތުރުާދޮރެއްާއަދިާއިތުރުާމަގަކަށްާވެގެންދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާދަތުރުފަތުރުގެާ ާނޫނީ ާސިސްޓަމަކުން ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާޕަބްލިކް ާމިދަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރ އްޖެ މުޅި

ާގުޅ  ާނިޒ މެއްގެާނިޒ މަކުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާމިފަދަ ާކަމުގައިވ އިރު، ާކުރަމުން ާމަސައްކަތްތައް ލުމުގެ

ާނުކުރާ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމީހުންނ އި، ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާހިފަމުންދ އިރު ބޭނުން

ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޤީޤަތެއް. ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާތިބޭނެކަން ރައީސް،ާާމީހުންވެސް

ާދުންފަތުގެާ ާތެރޭގައި ާނިޒ މެއްގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާމިފަދަ ާނޫނީ ާސަބަބުން ާކަމެއްގެ  1115މިފަދަ

ާއެކަންތައްތައްާ ާމީހުން ާކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާނުކުރ  އިސްތިޢުމ ލު

އުނދަގޫތަކ އިާއެބަާކުރަންާފެށުމުން،ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާނުކުރ ާމީހުންނަށްާވަރަށްާގިނަގުނަާ

ކުރިމަތިވޭ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިފަދަާކަންތައްތަކަށްވެސްާމިާދުންފަތްާކޮންޓްރޯލްާވުމުންާއަދިާ

ާކުރިއެރުމެއްާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާމަދުކުރުމުން ާނިސްބަތް ާމީހުންގެ ާބޭނުންކުރ  ާދުންފަތް މުޖުތަމަޢުގައި

ާކަންތަާ ާމިދެންނެވި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުމެންާލިބިގެންދ ނޭ. ާއިތުރަށް  1120އްތަކުގެ

ާ ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާމަރުވ  ާދުންފަތ އ31ާާިރ އްޖޭގައިވެސް ާމިއުޅެނީ ާމަތީގައި އިންސައްތައަށްވުރެ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަދައްކ . ާހިސ ބުތަކުން ާތަފ ސް ާކަމުގައި ާބަލިތަކަށް ާއެކިއެކި ގުޅުންހުރި

ާ ާތެރޭގައި ާބަލިތަކުގެ ާގުޅުންހުރި ާޞިއްޙީާދުންފަތ އި ާއެބަ ާގޮތެއްގައި ނޑު ާމައިގަ ާބަލި ކެންސަރުގެ

ާބަލިތަކުންާ ާނުރައްކ ތެރި ާފަދަ ާބަލި ާކެންސަރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރައްވ . ދ އިރ އިން

ާނޫނީާ ާމަދުކުރުން ާމިންވަރު ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާވުމަށްޓަކައިވެސް ާރައްކ ތެރި  1125ދުރުވެ

ާ ާކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ާމިއަދުާދުންފަތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާނުކުރުން. ާބޭނުން ާދުންފަތް ނޫނީ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެކޭ. ާއަޅަންވެއްޖެ ާފިޔަވަޅެއް ާރަނގަޅު ާދޭތެރޭ ާއެކަމ އި ވިސްނ ލ 

ާއަދަދުާ ާމީހުންގެ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާނޫނީ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ާދުންފަތް ސަރުކ ރުން

ާރ އްޖޭގަާ ާއަދި ާމަސައްކަތަށްާމަދުކުރުމަށް ާކުރައްވ  ާކުޑަކުރުމަށް ާމިންވަރު ާބޭނުންކުރެވޭ ާދުންފަތް އި

ާހަމައެއ އެކުާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަވެސް ާތ އީދުކުރ  ާފުރިހަމައަށް ނޑު  1130އަޅުގަ

ާކޮންމެވެސްާ ާމ އްދ ތަކުން ާބައެއް ާއަޅުގަނޑަށް ާބަލައިލ އިރުގައި ާމ އްދ ތަކަށް ާބައެއް މިޤ ނޫނުގެ

ާމިފަދަާވަ ާސްޓޭޖްގައި ާކޮމިޓީ ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާމިބިލުގެ ާއެބަ ާޢިބ ރ ތްތަކެއް ާލިބޭކަހަލަ ާހިތްވަރު ރަކަށް

ާދޭތެރޭާ ާއެކަމ އި ާހުރިނަމަ ާޢިބ ރ ތްތަކެއް ާކަހަލަ ާހިތްވަރުލިބޭ ާދުންފަތަށް ާމިދެންނެވީ މ އްދ ތަކުން

ާއެންމެ ާއެއީހަމަ ާބައްލަވ ލެއްވުން ާއެއަށް ާވަޑައިގެން ާވިސްނ  ާކަމަކަށްާާއިތުރަށް ރަނގަޅު

ާ ާމިގޮތުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާއަދ71ާާިވެދ ނެކަމުގައި ާމ އްދ އ އި  1135ވަނަ

30ާާ ާއެއީ ާޖޫރިމަނ  ާއޮތް ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ 5ާާވަނަ ާއ އި ާދެމެދުގައ0ާާިސަތޭކަ ާއ އި ލައްކަ
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ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާގަބޫލެއްާއޮތީމ ާވަރަށްާބޮޑުާތަފ ތެއްާމިކަމުގެތެރޭގައިާހުރިކަމެއް.ާއަޅުގަާ ނޑަކަށް

ާ 5ާާނުކުރެވޭ ާޖޫރިމަނ އެއް ާފެށޭ ާރުފިޔ އިން ާބޮޑ0ާާުސަތޭކަ ާމިވަރުގެ ާތެރޭގައި ާރުފިޔ ގެ ލައްކަ

ާ ާބަލ އިރުގައި ާކުޑަމިނަށް ާބޮޑު ާކަމަކަށް.ާމިކަމުގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާއޮވެގެން ސަތޭކައިނ5ާާްތަފ ތެއް

ާއެއީާވަރަށްާކުޑަކުޑަާކަމަކަށްާވެދ ާ ާފެށެނީ ާވަރަށްާބޮޑުާކަމަކަށ0ާާްނެ.ާނޫނީ  1140ލައްކައިންާނިމޭއިރު

ާއެގޮތަށްާ ާއަތްމައްޗަށް ާފަރުދެއްގެ ާވަކި ާއެއީ ާތަފ ތެއް ާބޮޑު ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް، ވެދ ނެ.

ާކަމުދ ކަމަކަށްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއީ ާއޮތުން ނޑަނޭޅި ާކަ ާއެކަން ާޤ ނޫނުން ާދޫކޮށްލ ކަމަކަށް ނިންމަން

ާދަންާ ާއެވ ހަކަވެސް ާބައެއްާނުވ ތީ ާމ އްދ ތަކުގައި ާބައެއް ާމިބިލުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނަވ ލިން.

އެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާފ ހަގަކުރެއްވިާފަދައިންާހެލްތްާމިނިސްޓްރީާނޫނީާމިނިސްޓްރީާ

ާގޮތުގައިާ ާގަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި. ާޢިބ ރ ތްތަކެއް ާމިފަދަ ާފެމެލީ. ާއެންޑް ާހެލްތް  1145އޮފް

ާވެދ ނެކަމުގައިާއެ ާރަނގަޅުކަމަކަށް ާއެއީ ާއޮތުން ާވުޒ ރ  ާކަންތައްތަކ އިބެހޭ ާޞިއްޙީ މ އްދ ތަކުގައި

ާވިޔަސްާ ާކީކަމުގައި ާމިނިސްޓްރީއަށް ާނަމެއް ާކޮންމެ ާއޭރުން ާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ހަކަވެސް ފެންނ ތީ

ާމަސްޢޫލިއްޔަ ާއެކަމުގައި ާއެއީ ާވުޒ ރ  ާބަލަހައްޓަވ  ާކަންތައްތައް ާއުފުލާ ޞިއްޙަތ އިބެހޭ ތު

ފަރ ތްކަމުގައިާހަމަޖެހިގެންދ ެނާކަމަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާހޭލުންތެރިާ ާރައްޔިތުން ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިއޮތީ ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ  1150މިއަދު

ާއަދި ާރޭޑިއޯ ާޓީވީއ  ާޤައުމުގެ ާނޫނޭ. ާހ ލަތެއްގައެއް ާވަޞީލަތްތައްާާކުރެވިފައިވ  އެހެނިހެންވެސް

ާލިބޭާ ާދުންފަތުން ާހޭލުންތެރިކުރުވުމ އި ާރައްޔިތުން ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާމިއަދު ބޭނުންކޮށްގެން

ާމިންވަރަށްާ ާއެކި ާހިސ ބުތައް ާތަފ ސް ާއަދި ާވިސްނައިދިނުމ އި ާމީހުންނަށް ގެއްލުންތައް

ާހިންގަންޖެހިފަ ާޕްރޮގްރ މެއް ާބޮޑު ާމިފަދަ ާފ ހަގަކުރެވޭތީާއަންގައިދިނުމ އި ނޑަށް ާއަޅުގަ އިވ ކަމުގައި

ާކަންތައްތައްާ ާމިފަދަ ާއިންނެވުމ އެކު ާމިތ  ާމިނިސްޓަރ ާހެލްތް ާއަދި ާދަންނަވ ލަން.  1155އެވ ހަކަވެސް

ާއިތުރުާ ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާމިހ ރަށްވުރެން ާހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުން ޢ ންމު

ާކަމުގައިވެސް ާކޮށްދެއްވ ނެ ާފުރުޞަތަްށާާމަސައްކަތްތަކެއް ާދެއްވި ާޔަޤީންކުރަމުން އަޅުގަނޑުވެސް

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބިލުާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިބެހޭ ާދުންފަތް ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ1160 

ާމުޖުާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑުވެސް ާވަރަށްާއަޅުގަ ާހަމަ ާތަމަޢަށް

ާފ ހަގަކޮށްލަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއ އިއެކީގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެކޭ. ާކަމެއްގެ މުހިންމުވެފައިވ 

ބޭނުން،ާމިބިލުާރަނގަޅަށްާބަލައިލީމ ާމީގެާސުރުޚީގައިާމިބުނ ާއެއްޗަކ އިާބިލުގައިާބުނ ާއެއްޗަކ އިާ
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ނޑަކަ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާދިމ ވ  ާކޮންޓްރޯލްާއެހ  ާމިދެންނެވީ،ާދުންފަތް ާނުކުރެވޭ.ާއެހެން ާގަބޫލެއް ށް

ާމަނ ކުރާ  ާދުންފަތް ާއުޅެނީ ާވައްތަރުވ ން ާބޮޑަށް ާމި ާކިޔ ލ އިރު ާއެއްކޮށް ާބިލެއްގައި  1165ކުރުމ އިބެހޭ

ާކަމެކޭ.ާ ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެންވެސް ާހަމަ ާމިކަމަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ބިލަކަށް.

ާއަޅުގަނ ާޘަޤ ފަތ އިާއެހެންނަމަވެސް، ާއަދި ާއ ދަކ ދައ އި ާދިވެހިންގެ ާގޮތުގައި ާގަބޫލުކުރ  ޑު

ާހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމެއްކަމަށް ާކިހ ވަރެއްގެ ާދުންފަތަކީ ާކަމެއް، ާވަރުގަދަ ާމިހ  ގުަުޅުންހުރި

ާހަރުކަށިކޮށްާ ާމިހ  ާވަޑައިގަންނަވ ނެހެން.ާއެހެންއޮތްކަމެއް ާއެނގި ާހިންގ ލައިފިއްޔ  ާނަޒަރު ތ ރީޚަށް

ާ ާކުރުމަށްާމިކަން ާކުށްވެރި ާބަޔަކު ާއިތުރަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދިމ ކުރުމަކީ  1170ހުއްޓަން

ާނޫން.ާ ާދައްކަނީކީ ާވ ހަކަ ާދެކޮޅުހަދ  ާމިކަމ އި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާފަދަކަމެކޭ. މަގުފަހިކުރުން

ާކަމެއްާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ ާދުންފަތް ާގަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާކުރުމަށްވުރެާ ާމަސައްކަތް ާހުއްޓުވަން ާމިކަން ާހަރުކަށިގޮތަކަށް ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް، ކަމަށް.

ާއުޅެފިއްޔާ  ާމިކަންކުރަން ާމަޑުމަޑުން ާމަޑުމަޑުން ާއެކީގައި ާދިނުމަކ އި ާދޫ ާވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް

ާނުާ ާމީހަކަށް ާދީނީ ާއަޅުގަނޑަކީ ާގަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމަށް  1175ވިނަމަވެސްާމ ރަނގަޅުވ ނެ

ާއިސްލ މްދީނުގައިާ ާކަންތައްތައް ާމުހިންމު ާމ  ާމިއަށްވުރެ ާވެއްޖެއްޔ  ާއެނގިފައިވ ގޮތުން ނޑަށް އަޅުގަ

ާއެކަންކަންާ ާއެކިފަހަރުމަތިން ާމަޑުމަޑުން ާނޫން. ާއެއްފަހަރަކ  ާކުރައްވ ފައިހުރީވެސް މަނ 

ާޤ ނޫނަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމައެއ އެކީގައި، ާދެން، ާހުރީ. ާދުންފަތުގެާމަނ ކުރައްވ ފައި ކުން

ާއިސްތިޢުމ ލުާ ާދުންފަތުގެ ާގަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާހިނދަކު ާނުކުރ ހ  ާމަނ  އިސްތިޢުމ ލުކުރުން

ާމީހުންގެވެސްާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާއެ ާވ ފަދައިން ާޙައްޤުތަކެއް ާމީހުންނަށް  1180ނުކުރ 

ާކު ާރައްކ ތެރި ާއެކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާހުންނ ނެކަމަށް. ާގޮތެއްވެސްާޙައްޤުތަކެއް ރެވޭނެ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަާމިފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެއ އިއެކީގައި،ާ އޮންނަންވ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާޢަބްދުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާއެފ ހަގަކުރެއްވިާފަދައިންާهللاއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި 511ާވެސް

ާ ާފެށިގެން ާދޭތެރޭގައ0ާިރުފިޔ އިން ާރުފިޔ އ އި ާއެހާ ާލައްކަ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާކަންތައްތައް ޖޫރިމަނ ގެ

 1185ރުިފޔ ާއ އ51111ާާިލައްކަާރުފިޔ އ އ0ާާިރަނގަޅުކަމެއްާކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާގަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ

ނޑުާގަބޫލުކުރަނ511ާާީދޭތެރެނަމަާރަނގަޅު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ރުފިޔ އިންާފެށޭާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުގަ

ާދ ާ ާދިޔަޔަސް ާމައްޗަށް ާއެންމެ ާދެން،ާހަމައެގޮތަށް،01ާާންވ ނީ ާހަމައަށޭ. ާރުފިޔ އ އި ވަރަކަށްހ ސް

ާވ ހަކަ.ާ ާއުފައްދ  ާމަޖިލީހެއް ާޤައުމީ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ާދުންފަތް ާމި ާއެބަބުނޭ މިބިލުގައި

ާމަޖިލީހެއްާ ާޤައުމީ ާކޮންމެކަމަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެންކުރ  ާހަމަ ާމިހެން ާދެން ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާމިއީާާއުފައްދަންާ ާއެހެންވީމ ، ާމަޖިލީހޭ. ާޤައުމީ ާހައްތަހ  ާހަމަ ާއޮންނ ނީ ާމިޤައުމުގައި  1190ވެއްޖެއްޔ 
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ާކަމަކަށެއް.ާ ާކަމެއް ާކުރ ވަރުގެ ާއުފައްދައިގެން ާމަޖިލީހެއް ާޤައުމީ ާނުކުރެވޭ ާގަބޫލެއް ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާގިާ ާވަރަށް ާކިޔ ލީމ  ާއެއްކޮށް ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްކޮށް ާމިބިލު ނަާއަސްލު

ާމަޖިލީހުގެާ ާބަލައިގަނެ ާމިމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރެވެނީ. ާހުރިކަން އިޞްލ ޙުތައް

ާހުރިކަމަށްާ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާގެންނަންޖެހޭ ާބިލަށް ާފޮނުވައިގެން ކޮމިޓީއަކަށް

ނޑުވެސްާމިބިލުާބަލައި ނޑަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލ ފައި،ާއަޅުގަ  1195ގަނެާމިާކޮމިޓީއަކަށްާއަޅުގަ

ާނުދައްކާ  ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ގިނަ ާގޮތުން ާމިބިލ އިބެހޭ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ގެންދަން

ާއެއްފަހަރުާ ާއަދިވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލުމުގެކުރިން ާޤަޞްދުކުރަނީ. ނިންމ ލަން

ާކޮންޓްރޯލްކުރުާ ާދުންފަތް ާއެހެންވީމ ، ާދުންފަތޭ. ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންާދުންފަތަކީ މުގައި

ާވަރަށްާ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިމައްސަލައަކީ ާމަސައްކަތްކުރުން.ާއެއީ ވިސްނުންތެރިކަމ އިއެކު

ނޑުާމިހެންާމިދަންނަވ ލީ.ާހަމަާމިހ ާހަރުކަށިކޮށްާ  1200ހަސްހ ސްާމައްސަލައެއް.ާއެހެންކަމަށްވ ތީާއަޅުގަ

ާވަރެ ާކޮންމެވެސް ާބަދަލުގައި ާހުއްޓުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށްާމިކަން ާޢ ންމު ާއެކީގައި ާދިނުމަކ އި ާދޫ އްގެ

ާމަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ  ާހުއްޓޭތޯ ާމިކަން ާކުރުވައިގެން ާހޭލުންތެރި ާމިކަންކަމަށް ާދީގެން ވިސްނައި

ާނޫީނާ ާހުއްޓޭނީވެސް ާގޮތެއްގައި ާދެމެހެއްޓެނިވި ާމިކަން ާއަދި ާބޮޑުވ ނެއޭ. ާފައިދ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާނުކުންނ  ާނަތީޖ  ާކަމަށޭާމިކަމުގެ ާމިކަންކުރެވިގެން ާގޮތަކަށް ާމިދެންނެވިފަދަ ނޑު ާއަޅުގަ ނީވެސް

ާދިވެހިންނ އިާ ާއެނގޭ ާބަލައިލީމ  ާތ ރީޚުތަކަށް ާމީގެކުރީގެ ާއެއީ ާކުރެވެނީ. ާގަބޫލު ނޑަށް  1205އަޅުގަ

ާމަޤްޞަދެއްގައެއްާ ާކިޔުމުގެ ާބައިތެއް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާގުޅުމެއްކަން. ާކިހ ވަރެއްގެ ާހުރީ ދުންފަތ އި

ާއެ ާމަގޭާނޫން. ާދިރުވ  ާނުލެވޭނެ، ާހިރުވައިވެސް ާމަހައްދ ކަށް ާއިރުވައި ާމިއޮންނަނީ ހެންނަމަވެސް،

ާރޫޙުާދުންފަތްާނެތިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާއެވަރުގެާމައްސަލައެއްާމިއީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކޮންޓްރޯލްކުާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށްާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާބިލެއް  1210ާރުމ ބެހޭ

ާޝުކުރުާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އިއެކު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި

ބިލުާާދަންނަވަން.ާހަމައެއ އެއްކޮށް،ާމިބިލުގައިާހުރިާބައެއްާކަންތައްތަކަށްާބަލައިލ އިރުާމިބިލަކީ،ާމިާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމޫސ 

ދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރ ާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާހަރުކަށިގޮތެއްގައިާކަންތައްތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިވާ 

ާމުޅިާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދުންފަތަކީ ާހަމައެއ އިއެކު، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ބިލެއްކަން

ނޑުމެންާފ ހަގަ  1215ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާރ އްޖޭގައިާއިޤްތިޞ ދ އިާގުޅިފައިއޮތްާކަމެއްކަންވެސްާމިއަދުާއަޅުގަ

ާހިންގ ނީ،ާ ާމިބިލު ާތަކެއްގައިތޯ ާދ އިރ  ާކޮން ާރ އްޖޭގައި ާތަންފީޒުވުމަަަށްފަހު ާމިބިލު ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުގޮތެއްގައިާ ާމައިގަ ާއިޤްތިޞ ދު ާރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވެސް
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ާއެހެންކަ ާމައްޗަށް. ާޓުއަރިޒަމްގެ ާރިޒޯޓްތަކުގައިވެސްާބިނ ވެފައިވަނީ ާޓުއަރިސްޓު މުން،

ާސުވ ުލާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާނުބޮވޭނެތޯވެސް ާބޮވޭނެތޯ ާސިނގިރޭޓް ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގައި

 1220ކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާހަމައެހެންމެ،ާސަފ ރީާއޮޑިފަހަރ އި،ާމިތަންތަނަކީވެސްާޓުއަރިސްޓުންާގޮވައިގެންާ

ާމިތަން ާހިނދު ާތަންތަނަށްވީ ާކުރަންޖެހޭތޯާދަތުރުކުރ  ާތަންފީޒު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިބިލު ތަނަށްވެސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާފ ސްވެގެންދ އިރު ާމިބިލު ާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާހަމައެހެންމެ،ާމިއަދު ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ

ާޚަރަދުާ ާދުންފަތަށް ާފައިސ އެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާލ ރިން ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާސަރުކ ރުން ބޭނުންވޭ

ާމިބިލުގަ ާމަސައްކަތްކުރާ ނުކުރ ގޮތަށް ާދ އިރ ގައި ާޞިއްޙީ ާހަމައެހެންމެ ާކުރެވެންޖެހޭނެ. ާމަނ  އި

ާދުންފަތުގެާ ާފެންނަގޮތަށް ާމީހުންނަށް ާތަންތަނުގައި ާޢ ންމު ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާއެފަދަ  1225ޑޮކްޓަރުންނ އި

ާވަރަށްާ ާމިބިލުގައި ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަނ ކުރުމަކީވެސް އިސްތިޢުމ ލްކުރުން

ާއަޅުގަނޑުވެސްާބޮޑަ ާބޮވޭނީ. ާސިނގިރެޓް ާތަންތަނެއްގައިކަން ާކޮން ާއެބަޖެހޭ ނޑައެޅެން ާކަ ށް

ާނުކުރާ  ާއިސްތިޢުމ ލް ާބޭނުންވަނީ،ާދުންފަތުގެ ާދެކެންވެސް ާއަދި ާއަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާމީ ާފަސްދޮޅަަަސްހ ހެއްހ  ާނުވަތަ ާމީހުން ާސ ޅީސްހ ހެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ހުންާދިވެހިރ އްޖެއެއް.

 1230ދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރަމުންދ އިރުާމިފަދަާބިލެއްާހެދުމުގެާސަބަބުންާރައްޔިތުންނަށްާމިބިލ އިާ

ާބަދަލުގައިާ ާމަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ ާކަމެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާކަމެއް. ާދަތިވ ނެ ާޢަމަލުކުރުމަކީ އެއްގޮތަށް

ާމަގު ާކުރަން ާކަންތައް ާވިސްނައިދީގެން ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންާސަރުކ ރުން ާއަޅުގަ ފަހިކުރުމަކީ

ާ ާދަށުން ާމިބިލުގެ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާވިއްކުނ08ާާްމިއަދު ާސިނގިރެޓް ާކުއްޖ އަށް އަހަރުވ 

ާ ާއޭނަގ08ާާެމަނ ކުރ އިރުގައި ާކުރެވެންޖެހޭ.ާނުވަތަ ާމަނ  ާގަތުންވެސް ާކުއްޖ ާސިނގިރެޓް އަހަރުވ 

ާމީ ާވިއްކ  ާއެބަޖެހޭ. ާއިހުމ ލުވ ން ާއެކަމަށް ާއެބަޖެހޭ.ާބެލެނިވެރިޔ  ާހަމަހަމަވ ން ާމީހެކޭ ާގަންނަ  1235ހެކޭ

ނޑުމެންާބޮޑުާކުރަނީ.ާ ނޑުމެންާމިބިލުންާމިކޮށްދޭާއަނެއްާކަމަކީާދުންފަތުގެާއަގުާއަޅުގަ ދެންާއަޅުގަ

ާމިދަނީާ ާސިނގިރެޓް ާހުންނަ ާތައްޔ ރުކުރެވިފައި ާފެންވަރެއްގައި ާރަނގަޅު ާބޮޑުވ އިރުގައި އަގު

ާވެގެން.ާއެހެންކަމުން،ާދަ ާބޭނުންކުރުމުގެާސަބަބުންާއަގުބޮޑު ާދުންފަތުގެ ާސިނގިރެޓ އި ށްފެންވަރުގެ

ާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީވެސް ާބޮޑުވެގެންދ ނެ.ާއެހެންކަމުން، ާމީގައި ާގެއްލުން ލިބޭ

ާއޮތުންާ ާނުގަނެވޭގޮތަށް ާސިނގިރެޓް ާއެއް ާބަދަލުގައި ާގަތުމުގެ ާފޮއްޓެއް ާހަމައެހެންމެ  1240ކަމެއް.

ާހަ ާއެަެއް ާކަމަކަށްާއެއީވެސް ާއޮންނ ނެ ާފައިދ އެއް ާމ ބޮޑު ާލިބޭނެ ާމިއިން ާބަލ އިރުގައި މައެއްގައި

ނޑަށްާ ނުފެނޭ.ާހަމައެއ އިއެއްކޮށްާސިނގިރެޓްާމީހުންނަށްާހިލޭާދިނުންާމިބިލުންާމަނ ކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާކަމަކަށްވ  ާރަނގަޅު ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެޅޭނެ ާކުރުމަށް ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާގޮތުގައި ނެ.ާގަބޫލުކުރެވޭ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާދަށުން ާމިބިލުގެ ާމަނ ކުރުން ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ާތަނެއްގައި ާއެއްވެސް ސަރުކ ރުގެ
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ާޢިމ ރ ތްތަކ އިާ ާއެފަދަ ާފަދައިން ާބޯމީހ ާކުށްވެރިވ   1245އެބަޖެހޭާގެންނަން.ާހަމައެހެންމެާއެާސިނގިރެޓް

ާއެާ ާމިބިލުން ާބެލުންވެސް ާއެކަންތައްތައް ާފަރ ތުން ާހުރި ާހަވ ލުވެ ާލ ޒިމުކުރަން.ާތަންތަން ބަޖެހޭ

ާބުއިމުގެާ ާސިނގިރެޓް ާތެރޭގައި ާއެތަނުގެ ާބުނ އިރުގައި ާމަނަލޭ ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ނޑުމެން އަޅުގަ

ސަބަބުންާއެތަނުގައިާތިބޭާމީހުންނަށްާލިބޭާގެއްލުންާއެކަމުގައިާއެތަނ އިާހަވ ލުވެހުރިާފަރ ތްތަކުންާ

ާވަ ާޢިމ ރ ތަކީވެސް ާކޮންމެ ާއެބަޖެހޭ. ާއުފުލަން ާތަންތަން.ާޒިންމ  ާހުންނ ނެ ާހަވ ލުވެ ާފަރ ތަކ އި ކި

ާއެތަންތަނުގެާ ާމަނ ކުރުމަށް ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ާތެރޭގައި ާއެތަންތަނުގެ  1250އެހެންކަމުން،

ާހުއްޓުވުމަކީާ ާމިކަން ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާލ ޒިމުކުރުވަން. ާއެކަން ާއެބަޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް

ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާއެހެންނަމަވެސް،ާާފަސޭހަކަމަކަށްނުވ ނެ. ާތ އީދުކުރަން. މިބިލަށް

ާބޮވޭނީާ ާސިނގިރެޓް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިބިލުގައި ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާބޭފުޅުން ބައެއް

ާއެނގެންާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާކޮންތަނެއްގައިކަން ާނުބޮވޭނީ ާސިނގިރެޓް ކޮންތަނެަެއްގައިކަން،

ާސިންގަޕޫރަކީ ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާދުންފަތ އިާާއެބަޖެހޭ. ާމި ާބޮޑަށް ާއެންމެ  1255ދުނިޔޭގެ

ދެކޮޅަށްާމަސައްކަތްކުރ ާޤައުމު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސިންގަޕޫރުގައިވެސްާރެސްޓޯރަންޓްތަކ އިާވަރަށްާ

ގިނަާތަންތަނުގައިާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލްކުރެވޭ.ާނަމަވެސް،ާވަކިގޮތަކަށްާތަފ ތުާކުރެވިގެންާވަކިާ

ާކުރެވެނީާ ާތެރޭގައި ާވިޔަސްާދ އިރ އެއްގެ ާހުރިކަމުގައި ާތަންތަން ާކެފޭ ާނުވަތަ ާބ  ާދިވެހިރ އްޖެއަކީ .

ާތަންތަނުގެާ ާމިފަދަ ާވެއްޖެނަމަ ާނެތްތަނަކަށް ާތަނެއް ާމިފަދަ ާކުރެވޭ ާއިސްތިޢުމ ލު ދުންފަތުގެ

ާކަމެއް.ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެއްލުމަކީވެސް ާލިބޭނެ ާމިކަމުން  1260މީހުންނަށް

ކުގައިާރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައިާސިނގިރެޓްާނުބޮވޭއިރުާއެމީހުންގެާހުރޭާބ ތަކ އި،ާރ އްޖެނޫންާޤައުމުތަ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާތަންތަން. ާހުންނަ ާތައްޔ ރުކުރެވިފައި ާބޯން ާސިނގިރެޓް ާއެއްޗެހި ކެސިނޯތަކ އި

ާއަލުންާ ާމިބިލު ާބައްޓަންކުރުމަށްފަހު ާމިބިލު ާއެކަށީގެންވ ގޮތަށް ާއެންމެ ާމ ޙައުލަކަށް ރ އްޖެފަދަ

ާފުރުޞަތަށްާމަ ާދެއްވި ާޝުކުރިއްޔ  ާގަބޫލުކުރ ގޮތް. ނޑު ާއަޅުގަ ާއައުމަކީ ާތަޅުމަށް ޖިލީހުގެ

 1265ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާސަރުކ ރުންާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާގޮތުން ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިބެހޭ ާދުންފަތް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދައްކަވަމުންދ އިރުާާާނިހ ންާޙުަސއިްނމަނިކުއަްޙމަދުާ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

މިއ ދައަކީާދިވެހިންގެާތެރޭގައިާކިހ ާޒަމ ނަކުއްސުރެންާހިފ ފައިވ ާއަދިާމުޅިާދުނިޔޭގައިވެސްާމިކަންާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމަސަ ާކުރަމުންދ  ާގޮތުން ާނުރައްކ ތެރިކަމ އިާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިބެހޭ ާހުރި ާމިކަމުގައި  1270އްކަތްތަކ އި

ާހިފިފައިވާ  ާމިއީ ާދަންނަވަންޏ  ާއުސޫލެއްގެގޮތުން ާއެބަޖެހޭ. ާބަލައިލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބެހޭގޮތުން
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ާމިކަންތައްތަކ އިާ ާއަދި ާޢިލްމުވެރިންނ އި ާދިރ ސ ކުރ  ާތ ރީޚީ ާމިކަމ ބެހޭ ާއ ދައެއް. ާގޯސް ވަރަށް

ާތިސީސްތަ ާބޮޑެތި ާޢ ންމުާބެހޭގޮތުން ާމައްސަލައަކީ. ާމައްސަލައެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިޔެވިގެންދ  އް

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާސިނގިރެޓްާ އިޖްތިމ ޢީާޙ ލަތުގައިާއަޅުގަނޑުމެންާދިރިއުޅެމުންދ އިރުގައިާއަޅުގަ

ާމައްޗަށްާ ާއެބައެއްގެ ާތިބިއިރުގައި ާއަދަދަކަށް ާގިނަ ާބަޔަކު ާއިސްތިޢުމ ލްކުރ  ާދުންފަތުގެ  1275ނުވަތަ

ާލިބޭާޢަމަލުކު ާއަދަބުތަކެއް ާއެއިން ާއެބަޔަކަށް ާނިންމ  ާހަދ ،ާޤ ނޫނެއް ާޤ ނޫނެއް ާލ ޒިމުކުރެވޭ ރުމަށް

ާޤ ނޫނެއްާ ާހުރި ާކަންތައްތަކެއް ާނެތްގޮތަށް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާބަރީޢަވުމަށް ާއެއިން ނުވަތަ

ާއ ދެ ާމި. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކުރީގައި ާފ ސްކުރުމުގެ ނޑުމެން ،ާއަޅުގަ

މިކަމަކީާމުހިންމުކަމެއް.ާމިކަމަކީާއަޅުގަނޑުމެންާކުރަންވެއްޖެާކަމެއް.ާޤ ނޫނެއްާހެދިޔަސްާޤ ނޫނެއްާ

ާތިބުމަކީާ ާދުރުވެ ާކަންތައްތަކުން ާލިބޭ ާގެއްލުން ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާތިމ ގެ  1280ނެހެދިނަމަވެސް

ާ ާއަދި ާގޮތެއް. ާވ ޖިބުވެގެންވ  ާމައްޗަށް ާމުސްލިމުންގެ ާއެންމެން ނޑުމެން ާއުޅުމަކީާއަޅުގަ އެގޮތަށް

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާހުރެނަމަވެސް ާސަބަބުތަކ އި ާގޮތްވެސްމެ.ާކޮންމެ ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމީހުންގެާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާއިޝްތިހ ރުވެ ާމިވަނީ ާދުންފަތް ތެރެއަށް

ާގޮތުާ ާބިލެއްގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރުވެފައި. ާމިއަށްާއަދަދު ާސިފަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާނުވަތަ ގައި

ާޤައުމަށްޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާމަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ ާބޮޑު ާވަރަށް ާސަރުކ ރުގެ ާނަމަވެސް  1285ނުޖެއްސި

މިފަދަާކޮންމެާކަމަކުންާރައްޔިތުންާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާމަގުތައްާފަހިކުރަމުންާކުރިއަށްާދިއުމަކީ.ާ

ާމ އްދ ތަ ާބައެއް ާހިމެނޭ ާކޮންޓްރޯްލާމިބިލުގައި ާދުންފަތަށް، ާވިސްނ ލ އިރުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ކަށް

ކުރުމަށްވުރެާބޮޑަށްާދުންފަތަށްާހިތްވަރުދެވިފައިާހުރިާހިސ ބުާއަޅުގަނޑަށްާއެބަާފ ހަގަކުރެވޭ.ާއެއީާ

ނޑ އި،ާދުންފަތްާ ނޑުާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއެކިާއުސޫލުތަކުންާދުންފަތްތައްާގެންގުޅޭނެާމިންގަ އަޅުގަ

ާކުރު ާހ މަކޮށްދިނުމުގައިާކެޓެގަރީ ާމިންގަނޑުތައް ާނެރެވިދ ނެ ާވިއްކަން ާދުންފަތް  1290މަށްފަހުގައި

ާއުމުރުފުރައެއްގެާ ާވަކި ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާފެނޭ. ާއެބަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިނުންކަމަށްވެސް ހިތްވަރެއް

ާބައިާއޮންނައިރުގައިާއެއަށްވުރެާބަލިމީހަކަށްާނުވަ ާމަނ ކުރުމުގެ ާވިއްކުން ތަާކުދިންނަށްާސިނގިރެޓް

ާސިނގިރެޓްާ ާވަދެ ާއައިސް ާހ ލުގައި ާވަރަށް ާއަޅަމުން ާކިނބިހި ާހަމަ ާކެއްސަމުން ނޑައެޅިގެން ކަ

ާފެންނ ކަށްާ ާމިބިލަކުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތެއް ާޢަމަލުކުރ ނެ ާމެދު ާމީހ އ އި ާބުނ  ާދޭށޭ ފޮއްޓެއް

ާނުވަތަާ ާލައްވ  ާކުޑަކުއްޖަކު ާމީހެއްގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހ ލަތު. ާކޮބައިތޯ ާނުފޭުރ08ާާާނެތް.  1295އަހަރު

ކުއްޖަކުާލައްވ ާސިނގިރެޓްާފޮއްޓެއްާގަންނަންާފޮނުވީ.ާއެކަމަކު،ާވަރަށްާބޮޑަށްާހަމަާކެއްސަމުންާ

ާސިނގިރެޓްާ ާމީހ އަށް ާދިއްކޮށްލ  ާގަންނަން ާފޮއްަްޓެއް ާސިނގިރެޓް ާއައިސް ާހުރެ ާހ ލުގައި ވަރަށް

ާއަޅުގަ ާމިމައްސަލަ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާވިއްކަންވީތޯ. ނޑުމެން ާބޮޑު.ާއަޅުގަ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް
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ާމިއަށްާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލައިގަނެ ާމިގޮތަށް ާމިބިލު ާގޮވ ލަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާޒިންމ ތަކެއްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމައްޗަށް ާސަރުކ ރުގެ ާގެނެވިގެންދ އިރުގައި  1300އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާމިނުބައިާ ާނުވަތަ ާޖެހިފައި ާއަވައިގައި ާސިނގިރެޓްގެ ާމީހުންާާއަޅުވަންވީއޭ ާތިބި އ ދައިގައި

ާޑިއުޓީާ ާސިނގިރެޓްގެ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާމިބިލުގައި ާނުވަތަ ާމަޝްވަރ  ާގޮތެއްގެ ރިހެބިލޭޓްކުރ ނެ

ާމަގެއްާ ާސަލ މަތްވ ނެ ާމިކަމުން ާފައިސ އަކުން ާއެލިބޭ ާނަމަވެސް ާއިތުރުކޮށްގެން ާޑިއުޓީ އޮތަތީވެ

ތައްާމިއަދުާދުނިޔޭގެާޤައުމުތަކުގައިާވަރަށްާތަޢ ރަފްކޮށްާއެފަދަާބޭހ އިާއަދިާއެފަދަާކަމ އިބެހޭާބޭސް

ާދުރުކުރެވޭާ ާނެކޮޓިންއ އި ާއަދި ާއެބަހުރި ާޕެޗް ާއެބަހުރި. ާލިބެން ާފެންވަރަކަށް ާރަނގަޅު  1305ހަމަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެބަހުރި. ާތެރަޕީތައް ާއެހެންކަހަލަ ާއިތުރު ާދެވޭ ާމިއަށް ާއެބަހުރި. ސިނގިރެޓް

ާމިޒިންމ ާ ާގުޅިވަޑައިގެން ާމިކަމ އި ާކޮންޓްރޯލްާާސަރުކ ރުން ާދުންފަތް ާވުޒ ރ އަކުން އުފުލަަަންޖެހޭ

ާދަށުންނަމަވެސްާ ާބެއްލެވުމުގެ ާއެމަޖިލީހެއްގެ ާނަމަވެސް ާއުފެއްދެވި ާމަޖިލިސް ާޤައުމީ ކުރުމ އިބެހޭ

ާފައިސ އަކުންާ ާލިބޭ ާއެތެރެކޮށްގެން ާބ ވަތްތައް ާދުންފަތ އިބެހޭ ާނުވަތަ ާއެތެރެކޮށްގެން ސިނގިރެޓް

ާބޭނުންކުރަ ާތެރެއިން ާއެރޯލްާއޭގެ ާއުސޫލެއް، ާރަނގަޅުކުރ ނެ ާބަޔަކު ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ  1310މުންދ 

ާއެއީާ ާގެންދިއުން ާކުރިއަށް ާބޮޑުާޚަރަދުތަކެއްާކުރައްވައިގެން ާހޯއްދަވ ާއެއަށް ާގޮތެއް ރަނގަޅުކުރ ނެ

ާރައްޔިތުންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތެކޭ. ާމ ފަސޭހަވ ނެ ާޢަމަލުކުރަން ާމީގެމައްޗަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާތެރޭގައިާކުށްވެރިކޮށް ާމީގެ ާވިއްކުން ާނުވަތަ ާގަތުން ާސިނގިރެޓެއް ާމީގެން ާރައްޔިތުންނަށް އަދި

އެއްލައްކައ އިާހިސ ބަށްާޖުރިމަނ ާދިއުމަށްާއަދިާއެބަޔަކުާއެބަޔަކުާކުށްވެރިނުވ ާހިސ ބު،ާވ ހިސ ބުާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާދޫކޮށްލ ފައި ާބައި ާކުށްވެރިންނަށްވ  ާއަބަދު ާކުށްވެރިންތަކެއް، ާބޮޑެތި  1315މެންގެާނޭނގިތިބެ

ާފުރުޞަތުާ ާޑޫސްއަށް ާބަދަލުގައި ާޑޯންސްގެ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާވިސްނަނީވެސް ާމިއަދު ސަރުކ ރުން

ާމިއީާ ާއެބައިނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލިޔަސް ާމިއަންނަނީ.ާއެހިސ ބަށް ާދޭން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަާ ާބޮޑަށް ާކުރުމަށްވުރެން ާޢަމަލު ާމިކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާހަދައިގެން ާޤ ނޫނެއް ނޑުމެންާބޮޑު ޅުގަ

ނޑުާ ހޭލުންތެރިވެާސަރުކ ރުންވެސްާމިކަމަށްާފިޔަވަޅުތަކެއްާއަޅަންވެއްޖެއޭ.ާއ ދެ،ާމިހިނދުންާއަޅުގަ

ާހަމަާއެންމެާއިސްވެރިން.ާ ާތިއްބަވަންޖެހޭނީ ާދައްކަވަން ާނަމޫނ  ާމިކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  1320ގޮވ ލަން

ާއަޅުގަ ާލިބިފައިވ ގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމިގޮތުން ނޑުމެންގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަމެއް. ާކުށްވެރިކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހުރިކަން ާމ ލަމެއް ާބޯ ާާސިނގިރެޓް އޮފީހުގައި

ާމ ލަމެއްާ ާއެފަދަ ާއޮފީހުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހިނދަށް ާމިހިނދުން ގޮވ ލަން

ާނަމޫ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމަސައްކަތްާހުރިކަމުގައިވ ނަމަ ާއުވ ލުމުގެ ާއެމ ލަން ނ އަކަށް

ާއޮތީާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާކަމަށް. ާކުރައްވ ނެ  1325ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 
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ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމެދު ާމ އްދ ތަކ އި ާހުރި ާމިގޮތަށް ާމިބިލުގައި މިޤ ނޫނުގައި،

ާތުލު ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާދައްކަވަމުން، ާއ ދަމްާވ ހަކަފުޅު ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ސްދޫ

ނޑައެޅިގެންާ ާކަ ާހަމަ ާބައެއް ާފައިސ އެއްގެ ާލިބޭ ާމިއިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަދައިން އެވިދ ޅުވެދެއްވި

ާއެގޮތަށްާ ާފައިސ  ާނެގޭ ާގޮތުގައި ާޓެކްސްގެ ާމިދެންނެވީ ާޚަރަދުކުރުން. ވެލްފެއ އަށްވެސް

ާރަ ާއަދި ާކުރަންޖެހޭ. ާއިތުރު ާބައި ާހޭލުންތެރިާބޭނުންކުރުމުގެ ާމިކަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް  1330އްޔިތުންނަށް

ާނޫސްތަކ އި،ާ ާއުފައްދ  ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާޚ އްޞަ ާޕެނަލްއަކުން، ާޚ އްޞަ ކުރުމަށްޓަކައި

ާފަސޭހަކަމ އިއެކުާ ާމިއިން ާހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްފަހު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދައްކ  ާމިވ ހަކަ މީޑިޔ ތަކުގައި

ާފު ާސަލ މަތްވުމުގެ ނޑުމެންނަށް ާދެއްވިާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން، ާލިބިދ ނެކަމަށް ރުޞަތު

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ1335 

ާއުތުރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިތަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމުޙަންމަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާއޭގެފަހުގައި ާއަސްލަމަށް. ދު

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާއޭގެފަހުގައި ާމަޙުލޫފަށް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު هللاާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނޑުާ ާފަޙުމީއަށް ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާއޭގެފަހުގައި ޔ މީނަށް.

 1340ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާދުރުހެލިވުމަށްާާދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާހިތަ ާއިސްތިޢުމ ލްކުރުމ އި ާދުންފަތުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް

ާކުރުމަކީާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާއިސްތިޢުމ ލު ާތ އީދުކުރަން.ާދުންފަތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރިހަމައަށް ާބިލަކަށް ާމިފަދަ ާބ ރުއަޅ 

ނޑުމެންނަށްާއެއިންާގެއްލުންވ ކަން،ާއަދިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: އެއީާއަޅުގަނޑުމެންާކޮށްގެންނުވ ނެާޢަމަލެއްކަން،ާއަޅުގަ

ާއެަެއިންާ ާމީހުންނަށްވެސް ާތިބޭ ާކައިރީގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކުރ އިރު ާއެޢަމަލު ނޑުމެން  1345އަޅުގަ

ާމިކަމުގެ ާޙަޤީޤަތެއް. ާނެތް ާދެބަސްވެވެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ސަބަބުންާާގެއްލުންވ ކަން

ާމީހަކަށްާ ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާގެއްލުން ނޑަށްވ  ާހަށިގަ ާގެއްލުން، ސިއްޙަތަށްވ 

ާހުއްޓުވުމަށްާ ާމިކަން ާދުވަސްވަރުގައި ާއެކި ާރ އްޖޭގައި ާޒަމ ނުއްސުރެ ާނޫން. އޮޅިފައިވ ކަމެއް

ާހޭލުންތެރިކުރު ާމީހުން ާއަދި ާއައިސް ާޤ ނޫނުތައް ާއެކި ާތަފ ތު ާގޮތުންވެސްާބ ރުއެޅުމުގެގޮތުން ވުމުގެ

ާހޭލުންތެރިާ ާދައްކަވ އިރު ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާވ ހަކަ ާހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ާމިދެންނެވީ ާހަމަ ނޑު  1350އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކުރެވެމުންދ ކަން ާއަބަދުވެސް ާމަސައްކަތްތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ކުރުވުމަށްވެސް

ާއަ ާހަމަ ާޓީ.ވީންވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ. ާދުންފަތުގެާފ ހަގަކޮށްލަން ބަދުވެސް
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ާޕްރޮމޯޝަނަލްާ ާޕްރޮގްރ މްތައް ާއިޝްތިހ ރު ާއެކި ާތަފ ތު ާދުރުކުރުވުމަށްޓަކައި ާމީހުން އިސްތިޢުމ ލ 

ާމުޖުތަމަޢުާ ާމުޅި ާމިކަމުން ާސުވ ލަކީ ާއުފެދޭ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފެނިގެންދޭ. ާކަންތައްތައް އެކިއެކި

ާއަލަ ާނުފެނުން. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވެގެންދ ތަން ާކުދިން،ާސަލ މަތް ާއަންނަ ާބޮޑުވަމުން  1355ށް

ާތަންާ ާއެނބުރިގެންދ  ާއ ދައަށް ާކުރުމުގެ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމިއ ދައަށް ާއުމުރުގައި ފުރ ވަރުގެ

ާބިލެއްާ ާސަރުކ ރުން ާގެނެވޭގޮތަށް ާހައްލެއް ާޖުމުލަ ާހިތ މައަކީ.ާއެހެންކަމުން،ާމިކަމަށް ާމިއީ ފެނުން

ާއަ ާޝުކުރު ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާފުރަތަމަާހުށަހެޅުއްވީތީ ާބިލުގެ ާބަލައިލ އިރު ާމިބިލަށް ާއަދި ދ ކުރަން.

ާކޮންޓްރޯލްާ ާދުންފަތްތޯ ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާކަމުގައި ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާހަމަ ސުރުޚީއަށްވެސް

ާއެތެރެވާ  ާއެތެރެކުރުމަށް، ާދުންފަތް ާވަނީނަމަ ާކުރ ކަމުގައި ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް  1360މިކުރެަެވެނީ،

ންޖެހޭނެ.ާއެގޮތުންާއަދިާޑިއުޓީާބޮޑުކުރުންާކަމުގައިާވިޔަސްާނުވަަތާގޮތްތަކަށްާހުރަސްތަކެއްާއަންނަާ

ާއެތެރެކުރުންާ ާދުންފަތް ާނުވަތަ ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާއެތެރެކުރުން ާދުންފަތް ާދަށުން ާކޯޓ އެއްގެ ވަކި

ާކޮންޓްރޯލްާ ާދުންފަތް ާކުރަންޖެހެނީ ާއެކަންތައްތައް ާވީނަމަވެސް ާކުރުންކަމުގައި ާމަނ  އެއްކޮށް

ާދުންފަތުގެާާކުރ ކަމުގައި ާމިއީ ާފެނިގެންމިދަނީ ާބޮޑަށް ާމިބިލުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ވަނީނަމަ.

ާކޮމިޓީާ ާއެހެންކަމުން، ާގޮތުގައި. ާބިލެއްގެ ާބ ރުއަޅައިދޭ ާމަދުކުރުމަށް  1365އިސްތިޢުމ ލްކުރުން

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވިސްނ ލުމަކީ ާދޭތެރޭގައިވެސް ާމިކަމ އި ސްޓޭޖްގައިވެސް

ާއަ ާމިބިލ އިާފެންނ ތީވެ، ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ހަކަ ާހަމަ ނޑު ޅުގަ

ާބައްދަލު،ާ ާއަޅުގަނޑ އި ާމީހަކ އި ާއިސްތިޢުމ ލްކުރ  ާދުންފަތުގެ ާވ ހަކައެއްގައި ާދެކެވުނު ގުޅޭގޮތުން

ާހީވެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާރައްޓެއްސެއް. ނޑުގެ ާއަޅުގަ ،ާކުރީގައި

ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރ ާމީހުންނަށްާ ނޑަށްާއަހ ލެވުނު.ާވިދ ޅުވި  1370ސިނގިރެޓްާނުބޮންތޯާއަޅުގަ

ާވަގުތަކ އި،ާ ާޖަހ އިރުގެ ާއެގ ރަ ނޑުގެ ާރޭގަ ާޖަހ އިރުގެ، ާއެގ ރަ ާއެއީ ާދެވަގުތެއް. ާއ ދެއޭ ދުވ ލަކު

ތަންކޮޅެއްާކުރީގައި،ާއެކެއްާއެކެއްާޖަހ އިރުގެާވަގުތެއްާކަމުގައި.ާއ ދެ،ާއޭރުާހޮޓ ތައްާބަންދުކުރަނީާ

ާޖެހޭނެއޭާ ާވިޔަސް.ާއެގަޑީގައި ާހުރިކަމުގައި ާހޮޓ ތައް ާގަޑިއިރުގެ ާސައުވީސް ާދެން ާމިހ ރު ޖަހ އިރު.

ސިނގިރެޓްާފޮށިާހަމައަށްާއޮތްތޯާބަލައިލ ާސިނގިރެޓްާހޯދ ލަން.ާމަސައްކަތެއްގައިާއެއްާރެއެއްގައިާ

ާއެއްކޮށް ާސިނގިރެޓް ާއެހ ކަށްހ އިރު ާބަޓްތައްާާދެގަޑިބައި ާސިނގިރެޓްގެ ނޑިން ާއަޅިކެ  1375ހުސްވީއޭ.

ާއޭފޯާ ާއެއަށްފަހު ާއެއްކޮށްލައިގެން ާދުންފަތްކޮޅު ާކުޑަކުޑަ ާއެލިބޭ ާއެއިން އެއްކޮށްލައިގެން

ާހުރިާ ާދެވިހިފ ފައި ާއެއަށް ާބޯންޖެހުނޭ ާސިނގިރެޓް ާތިމަންނައަށް ާއަނބުރ ލައިގެން ކަރުދ ހެއްގައި

ާ ާނިންމީމޭ ާހަމަ ާތިމަންނަ ާހުއްޓ ލަން.ާމިންވަރުން. ާސިނގިރެޓް ާއެވަގުތަށް އެވަގުތުން

ާތިމަންނަާ ާހެނދުނު ާދުވަހު ާއަނެއް ާޝަރަފަށްޓަކައި ާއަމިއްލަ ާތިމަންނަގެ އެހެންނަމަވެސް،
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ާސިނގިރެޓްާ ާހުއްޓ ނީ. ާބޯލ ފައޭ ާސިނގިރެޓް ާގަނެލ ފައި ާއަދި ާފޮއްޓެއް ާސިނގިރެޓް  1380ގަބޫލުކުރީމޭ

ތިމަންނަާއަނެއްާދުވަހުާހެނދުނުާސިނގިރެޓެއްާާފޮއްޓެއް،ާފްރެޝްާސިނގިރެޓްާފޮއްޓެއްާގަނެގެން

ނޑުކޮށްާތިމަންނަާސިނގިރެޓ09ާާްބޯލީމޭ.ާބޯލުމަށްފަހުާދެންާބ ކީވ ާ ނޑުފު ސިނގިރެޓްާއެއްކޮށްާފު

ާދަންނަވ ލަންާމިއިންާ ާހަމަ ނޑު ާވިދ ޅުވީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާވެދ ނެއޭ ާދެތިންާއަހަރު ހުއްޓ ލީއޭ.ާމިހ ރު

ދެ،ާއެބޭފުޅ ވެސްާވިދ ޅުވީާތިމަންނަގެާއަމިއްލަާނަފްސަށްާއަމިއްލަާބޭނުންވީާއަމިއްލަާނަފްސަށް،ާއ 

 1385ވިސްނުމަށްާއެހެންާއެއްޗެއްގެާނުފޫޒ އިާއެހެންާއެއްޗެއްގެާބ ރުާފޯރުވ ާއެއަށްާއެވަރަށްާދެވިހިފ ނޭާ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާވެގެންދަނީ. ާގޮތުގައޭ ާއަނިޔ އެަެއްގެ ާލިބޭ ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާތިމަންނަގެ ކަމެއް

ާސިނގިރެޓުންާއަޅުގަ ާމީހުން، ާދެވިހިފ ފައިވ  ާސިނގިރެޓަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު

ާނަފްސުގެާ ާއަމިއްލަ ާއިތުރަށް ާގެއްލުމުގެ ާއެދޭ ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާމީހުން ާހީވ  ާނުވެވޭނެހެން ދުރު

ނޑުާއުފެދޭާ ސުވ ލަކީ.ާާކޮންޓްރޯލްާތިމ އަށްާނުހިފެހެއްޓޭާގޮތުގައިާމިޢަމަލުާކުރަނީާކީއްވެބ އޭާއަޅުގަ

ާގަބޫލުކުރަންާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމިބިލުގައި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާކުރުކޮށް ާހަމަ ނޑު  1390އަޅުގަ

ާމިބިލުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަގުތަށް ާވަގުތުން ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާހަރުކަށިކޮށް ވަރަށް

ކަމުން،ާމީގައިާވަގުތުތަކެއްާފ ސްކޮށްާތަންފީޒުާކުރ ކަމުގައިާވަނީނަމަާދިމ ވެދ ނެާދަތިތަކެއް.ާއެހެން

ާ ާދުވަހުގެާތެރޭގައިާނުވަތަ ާކަންތައްތަކެއްާއަހަރު ނޑައަޅ ާމިވެނި ާކަ މަްސ6ާާއ ދެ،ާޓައިމްލައިނެއް

ާހިނގައިދ ނެާ ާފަސޭހަވެގެން ާހަމަ ާނިންމުމަކީ ާބިލު ާއެކަށައަޅ  ާޤ އިމުކުރުމަށް ާތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ާގުޅޭާ ާޑިއުޓީއ އި ާއިމްޕޯޓް ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާދަންނަވ ލަންާކަމެއް. ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ  1395ގޮތުންވެސް

ާނަގާ  ާސިނގިރެޓުން ާހުށަހަޅުއްވ އިރު ާދެން ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާއިމްޕޯޓް ާއެކްސްޕޯޓް، ބޭނުންވަނީ،

ާދެއްވުމަށް.ާ ާހަމަޖައްސަވައި ާމިންވަރަކަށް ާބޮޑު ާދެގުނަ ާމިހ ރަށްވުރެ ާއެއީ ާމިންވަރަކީ ޑިއުޓީގެ

ނގިރެޓުންާދުންފަތުންާދުރަށްދިއުމަށްާހަމަާއެޅިގެންދ ނެާސިނގިރެޓްގެާއަގުާބޮޑުވެގެންާދިއުމަކީާސި

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާދ ން ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމުޅި ާގަބޫލުކުރ ތީވެ، ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ބ ރެއްކަމުގައި

ާވޯޓުދޭނެާ ާބަލައިގަންނަން ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑު ާކުރުކޮށްލ ނީ ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ  1400ތ އީދުކުރެވޭތީވެ

ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވ ހަކަާދަންނަވަމުން.ާޝު

ާ

ާމިބިލުާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންާަމޙުލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އަްޙމަދުާ ާޝުކުރު ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާހަމައެއ އިއެކުާހުށަހަޅުއްވައި ނަވަން.

ާފ ހަގަކުރެަެއްވިހެންާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާބައެއް ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ނޑުވެސް  1405އަޅުގަ

ާކުރީގެާ ާކުރުވުމަށް ާހޭލުންތެރި ާރައްޔިތުން ާނޫންނަމަ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ާދުންފަތް މި
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ާމަސައްކަތްޕުާ ާބުރަ ާގެންގޮސްފައިވ  ާކުރައްވަމުން ާދަންނަވަން.ާސަރުކ ރުންވެސް ާޝުކުރު ާހަމަ ޅަށް

ާބައިވަރުާ ާހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ާހަމަ ާދިޔަ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި އޭގެ

ާމިފަހުންވެސްާ ާހަމައެހެންމެ ާތަންތަނ އި ާކުޅިވަރުކުޅޭ ާއިތުރުންވެސް ާއޭގެ މަސައްކަތްތަކ އި

ާދަތުރުފަތުރުކޮ ާމިހ ރު ާފ ސްކުރެވިގެން ާމަޖިލީހުން ާދުއްވާ މިޢިއްޒަތްތެރި ާސައިކަލް ާމި ާހެދުމުގައި  1410ށް

ާވެފައިހުރިާ ާހަމަ ާކުރީގައި ާކަންތައްތަކަކީ ާކަހަލަ ާނުބޮވުން ާސިނގިރެޓް ހަދަމުން

ާއ ދެ،ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަންތައްތައް ކަންކަންކަމަށްވުމ އިއެކު

ާރައް ާއަޅުގަނޑުގެ ާއިންދ  ާޝޮޕެއްގައި ާކޮފީ ާއަޅުގަނޑު ނޑުާރޭގައި ާއަޅުގަ ާއައިސް ާބަޔަކު ޓެހި

ާދެންާ ާހަދ ލ ނަމޭ. ާހަދ ލިގޮތް ާދީދީއަށް ާއަމީން ާދީފިއްޔ މުން ާވޯޓު ާމިބިލަށް ާބުނަނީ ކައިރީވެސް

ާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ ާވިސްނުނީ ާހަމަ ާއެހިސ ބުން ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާއެކަމަކު، ާއިނގޭތޯ.  1415މަޖަލަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބޯމީހުންނަށް ާސިނގިރެޓް ާމި ާކިހ ވަރެއްގެާާމީގައި ާއަނެއްކ  ާމިއުޅެވެނީ މިހ ރު

ާއަޅުގަނޑުާ ާކުރިން ާވޯޓުދިނުމުގެ ާބިލަކަށް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާކުރެވެން. ާއެމީހުންނަށް ކަމެއްބ އޭ

ާމެންބަރުންވެސްާމިާޤަ ކަމަށްާސަމ ލުވުމަކީާހަމަާބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުމެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާދެކެ ާފ ހަގަކުރެއްވިހެންާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާހަމައެއ އެއްކު ން.

ާމިފެންނަނީާ ާބޮޑަށް ާކިޔ ލުމުން ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާބަދަލުގައި ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  1420ދުންފަތް

ާމެންބަރުންވެސް،ާ ާއެހެން ާހަމަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއުޅޭކަން. ާމަނ ކުރެވެން ާމިކަން ވަރަށްބޮޑަށް

ާސީދ .ާއުނގޫ ާޙަރ މްކަމެއްނޫނޭ ާމިއީކީ ާވިދ ޅުވި ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފ ރު

ާކުއްލިއަކަށްާ ާނުވ ކަމެއް ާޙަރ މްކަމަކަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ އެހެންކަމަށްވުމ އެކު

ާއޭ ާކުށްކޮށް ާބަޔަކު ާއިތުރަށް ާއަނެއްކ ވެސް ާސަބަބުން ާއޭގެ ާމަނ ކޮށްލައިގެން ނޑުމެން ގެާއަޅުގަ

ާހެދޭާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއައިސް ާމިފަހަކަށް ާމިޖެހެނީ. ާދޭން ާއަދަބުތަކެއް ާއެމީހުންނަށް  1425ސަބަބުން

ާމިފ ހަގަކުރެވެނީާ ާއަޅުގަނޑަށް ާބިލުތަކުގައިވެސް ާހުށަހެޅޭ ާމިމަޖިލީހަށް ާނޫންނަމަ ބިލުތަކުގައި

ާއަޅުގަނ ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާހުންނަތަން. ާބިލުތަކެއް ާހަރުކަށިކޮށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާވަރަށްބޮޑަށް ޑު

ާގެންދެވިއްޖިއްޔާ  ާކުރިއަށް ާވިސްނުމަކުން ާޕްރިވެންޓްކުރެވޭކަހަލަ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަންކަން

ާބ ރުއަޅ ކަހަލަގޮތަކަށްާ ާކުށްކުރަން ާމިޖެހެނީ ާބަޔަކު ާހަމަ ާއެހެންނޫނިއްޔ މު މ ރަނގަޅުވ ނެ.

ާ ާއައިސް ާދުވަސްކޮޅަކުން ާހެދެނީ. ާމިބިލުތައް ނޑުމެންނަށް ާބޮއެގެންާއަޅުގަ  1430ސިނގިރެޓް

ާނަގައިގެންާ ާބަޓް ާސިނގިރެޓްގެ ާބުއި ާއެ ާއައިސްގެން ާމީހުން ާފޮރެންސިކް އުޅެންޖެހިދ ނެކަންނޭނގެ

ނޑަށްާހީވަނީާއެއީާވަރަށްާދެރަާ އޭގައިާހުރިާފިންގަރޕްރިންޓްާބަލައި،ާމިހިސ ބަށްާދިޔައިމަާއަޅުގަ

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާވީހ ވެސްބޮޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާރައްޔިތުންާކަންތައްތައް. ވިސްނައިދީގެން
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ާސިއްޙަތަކަށްާ ާދުޅަހެޔޮ ާނޫންނަމަ ާގ ތްބައެއް ާކުޅިވަރ އި ާރައްޔިތުންނަކީ ހޭލުންތެރިކުރުވައިގެން،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދުރުކުރުވުމަކީ ާކަންތައްތަކުން ާމިކަހަލަ ާހަދައިގެން ާބައެއްކަމަށް  1435ލޯބިކުރ 

ާދަންނަވ ލަން ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާމ  ާޢިއްޒަތްތެރިާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއެހެން ާހަމަ .

ާއަޑުއިވިފައިާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަވެސް ާޙަރ މްކުރެއްވި ާރ  ާފ ހަގަކުރެއްވިހެން މެންބަރުންވެސް

ާއެއުސޫލުންާ ާއެހެންވީމ ، ާވަނީ. ާއައިއްސަ ާބެހިގެން ާމަރުޙަލ ތަކަކަށް ާވަކި ާހަމަ އޮންނަގޮތުން

ާޤަބޫލު ާއަޅުގަނޑު ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ާއަޅަމުންާދުންފަތްވެސް ާފިޔަވަޅެއް ާފަހަރަކު ާމި ކުރ ގޮތުގައި

 1440އައިސްާއެކަންާހުއްޓުވ ާހިސ ބަށްާދިއުމަކީާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއެންމެާރަނގަޅުކަމަކަށްާވ ނެހެން.ާ

ނޑަށްާވޯޓުދޭންާވަރަށްާދަތިކަމެއްާއިނގޭތޯ،ާ ނޑުާހަމަާމިާފުރުޞަތުގައިާއަޅުގަ ހަމައެއ އެކުާއަޅުގަ

ާރެސް ާޝޮޕްތަކުގައި ާކޮފީ ާމީގެާމި ާނުބޯގޮތަށް ާސިނގިރެޓް ާމި ާހޮޓ ތަކުގައި ާސައި ޓޯރެންޓްތަކުގައި

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާޙަޤީޤަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލައަކީ. ާއޮތް ާއޮތުން ާކަނޑައެޅިގެން ސީދ 

ާބަޔަކުާ ާއަދަދެއްގެ ާވަރަށްގިނަ ާސަބަބަކ ހެދިނަމަވެސް ާކޮންމެ ާހަމަ ާއެހެން ާދިވެހިރ އްޖޭގައި މިއަދު

ާބޮ ާމަޖިލީހަށްާސިނގިރެޓް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޙަޤީޤަތެއް. ާއެއީ ާކަމަކީ ާއަންނަ  1445މުން

ާމަޤ މުތަކުގައިާ ާއެހެން ާއަދި ާމެންބަރުންވެސް ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ބަލ ލިކަމުގައިވިޔަސް

.ާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަށްާބެއްލެވިކަމުގައިވިޔަސްާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރައްވ ާބޭފުޅުންާވަރަށްގިނަ

އެހެންވީމ ،ާއެކިާސަބަބުތަކ ހެދިނަމަވެސްާމިއަދުާމިާހިސ ބަށްާބަލ ލ އިރުާއަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައިާ

ާމިފެންނަނީާ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގިނައިން ާބޮއޭ. ާސިނގިރެޓް ާޒުވ ނުންވެސް ާއަދަދެއްގެ ވަރަށްގިނަ

ާދ ތަ ާއެތަންތަނަށް ާބޯން ާކޮފީ ާބޯލ ފައި ާސިނގިރެޓް ާހަމަ ާޝޮޕްތަކުގައިވެސް  1450ން.ާކޮފީ

ާއެތަނުގެާ ާއެއްގޮތަކީ، ާބަދަލުގައި ާހުއްޓުވ ލުމުގެ ާއެކަންކަން ާކުއްލިއަކަށް އެހެންކަމަށްވ އިރު

ާމިބިލުންާ ާނޫންނަމަ ާނިންމުން. ާރެސްޓޯރެންޓެއްތޯ ާކެފޭއެއްތޯ ާބޯ ާސިނގިރެޓް ާއެއީ ވެރިންނަށް

މަށްާމިބިލުގައިާރެސްޓޯރެންޓެއްގައިާނޫނީާކެފޭއެއްގައިާނޮންާސްމޯކިންގާއޭރިއ ވެސްާހުންނަންވ ނެކަ

ާމުހިންމުކަމެއްހެން.ާ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާގެނައުމަކީ ާކޮންމެވެސްގޮތަކަށް ާއެފަދަ ބަޔ ންކުރެވިފައި،

ާހަމަާ ާބަޔަކުގެ ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާއަދި ާގެއްލުންވަނީ. ާފަރ ތްތަކަށްވެސް ާވިޔަފ ރިކުރ   1455އެހެންނޫނޫ

ާލިބިގެންދ ނެކަމަކަށްވ ނެާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާސީދ  ާވަރަށްބޮޑަށްާނުރުހުންވެސް ާމިކަމަށް ާއެހެންވީމ ، .

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއިސްކަމެއްދެއްވުމަކީ ާމަސައްކަތްކުރެވޭއިރު ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާބަލައިގަނެ މިބިލު

ާގެއްލުމެއްާ ާސަބަބުން ާމީގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާމިއަންނަ ާކުރަމުން ާމިކަން ާއަދި ާއެދޭކަމެއް. ވަރަށްބޮޑަށް

ާ ާރުޅިވެރިކަމެއް ާއެމީހުންގެ ާގެންދަންވީ.ާނޫންނަމަ ާކުރިއަށް ާމިކަން ާވިސްނުމަކުން ނ ންނ ނެކަހަލަ

ާދުންފަތްާ ާމި ާމިދެއްކެނީ ާއަނެއްކ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިއެއްނުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޙ ލެއްގައި  1460އެއްވެސް
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ާހަމަާ ާމިކަމަކީ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތަށް ާވ ހަކަ. ޕްރޮމޯޓްކުރަންކަން

ާއަޅު ާފޮނުވައިގެންާކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާހަމަ ގަނޑުވެސް

ނޑުވެސްާއެދޭކަމެއް.ާ މިއަށްާއިޞްލ ޙުތަކެއްާގެނެސްގެންާމިބިލުާޤ ނޫނަކަށްާހެދިގެންދިއުމަކީާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމ ،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ1465 

ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްާޝުކުރިާهللاޢަްބދުދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމުލަކު ާދުންފަތް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއްޔ 

ާމުޖުތަމަޢުގައިާާޔ މީންާޢަްބދުލްަޤއްޔޫމްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުންވެއްޖެއްޔ  ާއަޅުގަނޑު ާބިލަކީ ާމިއޮތް ާމިފޮނުއްވ ފައި

ާއަންނަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިސަރޗްކުރެވިގެން ާއެންމެބޮޑަށް ާޤަބޫލެއްނުކުރަންާހަމަ ނޑެއް ާއަޅުގަ ާބިލު. ާއެއް ންޖެހޭނެ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައިާ ާކުރެވިދ ނެކަމަކަށް. ާމިކަން ާޤ ނޫނަކުން ާމިހެން ފަސޭހަގޮތަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާމިންވަރަށް ާއޮތް ާއަށަގެންފައި ާއ ދަތައް ނޑުމެންގެ  1470އަޅުގަ

ާބޭނުންކުރުމަާ ާދުންފަތް ާމި ާޔަޤީންާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާދިއުމަކީ ާއ ދަވެގެން ާއެއަށް ާއަދި ކީ

ާއިޖްތިމ ޢީާ ާއޮތް ނޑުމެންގެތެރޭގައި ާއަޅުގަ ާއެހަމަ ާޤަބޫލުކުރައްވ ނެ ާމިނިސްޓަރވެސް ހެލްތް

ާޒުވ ނުންތޯާ ާކީއްވެގެންތޯ، ާމިކުރަނީ ާމިކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާއޮތްކަމެއް. ާފެތުރިފައި ބައްޔެއްގޮތަށް

ާޒުވ ނުންނ އެ ާވަރުގަދައަށްާމިކުރަނީ. ާއެންމެ ާޖެހެނީ ާމަްސތުގައި ާމި ާކުރަނީ ާމިކަންކަން ކީ

ާމިކަންކަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހެދިގެން ާރިސަރޗްތަކެއް ާމިކަހަލަ ާމީހުންތޯ، ާކުރ   1475މަސައްކަތް

ާތަންފީޒުާ ާޤ ނޫނު ާފ ސްކޮށްލައިގެން ާޤ ނޫނެއް ާފަސޭހަކަމ އެކީ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމިއީކީ ކުރަންވ ނީ.

ާޤ ނޫނުތަާ ާކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެާނުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއުޅެގެން ާހިންގަން ާއެ ާހަދައިގެން ކެއް

ާހަދައިގެންާ ާޤ ނޫނު ާހަމަ ާކޮންޓްރޯލްކުރެވޭކަމަށްވަންޏ  ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާމިއީކީ. ކަމެއްނޫން

ާބޮޑެތިާ ާޤ ނޫނުން ާޤ ނޫނަކީ ާއަދި ާކޮންޓްރޯލްކުރެވެންވ ނެ. ާމަސްތުވ ތަކެތިވެސް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާއަދަާ ާޙައްލުކަމަށްވަންޏ  ާއޮތް ާމިކަމުގައި ާހަމައެކަނި ާކުރުމަކީ ާމިކަން  1480ބުދީގެން

ާބޭނުންކުރުންވެސްާ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާމިތ  ާއަލިވިލޭއިރު ާމ ދަމ  ާހަމަ ޤަބޫލުކުރ ނީ

ާކަމެއްތޯާ ާކިހ ވަރެއްގެ ާކަމަކީ ާމިކުރ  ާމަންދޫބުން ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންވީމ ، ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެއޭ.

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުންވެއްޖެއްޔ ާމިާދުންފަތުގެާއަޅުގަ ނޑު ނޑުމެންާހަމަާވިސްނަންވެސްާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ާއޮތްާ ާއަށަގެންފައި ާމިހ ބޮޑަށް ާމުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ނޑުމެންގެތެރޭގައި، ާއަޅުގަ އިސްތިޢުމ ލުކުރުން

ާ ާވިސްނަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިއ އެކީ ާހަމަ ާއެއްކަމެއް. ާހޭލުންތެރިކުރުމަކީ  1485އަޅުގަނޑުާވަގުތެއްގައި

ާކުރާ  ާކަން ާތަންތަނުގައިވެސް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާހަމަ ާދެކެނީ ާކަންކަމުގައި ާމިކަހަލަ އަބަދުވެސް

ާޑިސްާ ާމޮނިޓަރީ ާނޫނީ ާއިންސެންޓިވްސް ާމޮނިޓަރީ ާމި ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާމި ާއެއީ އުސޫލު.
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ާއަގުބޮޑު ާދުންފަތް ާމިސ ލަކަށް ާކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ. ާމިކަންކަން ާދީގެން ވުމަކީވެސްާއިންސެންޓިވްސް

ާމިކަހަލަާ ާއެހެންވީމ ، ާއުނދަގޫވ ނެކަމެއް. ާމީހުންނަށް ާގަންނަން ާއެއްޗެހި ާހަމަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާހިސ ބެއްގައިާ ާލޮނުޒިޔ ރަތްކޮޅުގައިާމިސ ލަކަށްާކޮންމެވެސް ާބުއްދިވެރީާނޫނިއްޔ  ާކުރުންތޯ  1490ކަންކަން

511ާރެޓްާބޮއޭތޯާބަލ ފައިާއޭނަާޒުވ ންާކުއްޖަކުާސިނގިރެޓްާބޮނިކޮށްާއޭނަާހިފަހައްޓ ފައިާސިނގި

ާ ާފަސޭހަވ ނ0ާާީރުފިޔ އ އި ާސަރުކ ރަށް ާޖޫރިމަނ ކުރުންތޯ ާއަދަދަކުން ާދޭތެރޭ ާރުފިޔ އ އި ލައްކަ

ާމިކަންާ ާބަލ އިރު ާޚަރަދަށް ާމިހޭދަކުރ  ާހިންގުމަށް ާމިކަން ާސަރުކ ރުން ާއަދި ސިޔ ސީގޮތުންވެސް.

ާއަޅުގަ ާކޮންގޮތެއްތޯވެސް ާޚަރަދުކުޑަވ ނީ ާމަސްދޯނިފަހަރުގައިާކުރުމުގައި ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ނޑުމެން

ާސަރުކ ރުންާ ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ އިރު ާދުންފަތުގެ ާކެޔޮޅުން  1495މަހަށްދ 

ާބައެއްާ ާޙަޤީޤަތެއް ާހަމަ ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކޮންޓްރޯލްކުރ ނީ.ާއެކަމަކު ާމިކަން ކިހިނެއްބ އޭ

ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާދުންފަތުގެާތަންތަނުގައި ާތަންތަނުގައި ާބައެއް ާމަނ އިރު ކުރުން

ާއެކަންާ ާފ ރަވެރިކަމ އެކީ ާއެތަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަންތަނުގައި ާއަނެއްބައި އިސްތިޢުމ ލުކުރޭ.

ާމިތަނުންާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާމިއުޅެނީ ާއެކަމަކު ާހުއްދަކަމެއް. ާއެއީ ނުކުރެވޭތީ

ާއިސް ާދުންފަތުގެ ާއަނެއްކ  ާމިބިލުގައިާހުއްޓުވަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާހުއްޓުވަން  1500ތިޢުމ ލުކުރުން

ާދުންފަތުގެާ ާއެއީ ާހެފުންވެސް ާދުންފަތް ާބުނ ގޮތުން ާބައިގައި ާދެވަނަ ާމީގެ ޝަރަޙަދޭއިރު

ާހިތަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާއެރުވުމެއްނޫން. ާދުން ާހަމައެކަނި ާއެއްޗެއް. ާހިމެނޭ އިސްތިޢުމ ލުތެރޭގައި

ާދުންފަތް ާމީހުން ާދުފ  ާހަމަ ާމިއަރަނީ ާމިއަންނަނީ ާހަމަ ާކުރިކަމަށްވިޔަސް ާބޭނުން ލައްކ0ާާަކޮޅެއް

ާމިއުޅޭާ ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމިއީ. ާމައްސަލައެކޭ ާއަންނަ ާޖުރިމ ނ ވެސް ރުފިޔ އިން

ާޤ ނޫނުތައްާހަދ އިރުާހަމަ،ާޤ ނޫނުާހަދ އިރުާހަމަގައިމުވެސްާމިާ ނޑުމެން  1505ވ ހަކައަކީ،ާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާ ާކުށްކުރ ާކްރިމިނޮލޮޖީއަށް ާމުޖުތަމަޢުގައި ާކުރ ކަމެއް ާވަރަށްބޮޑަށް ާޤ ނޫނުގައި ބަލ ކަމަށްވަންޏ 

ާބަލައިފިކަމަށްވަންޏާ  ާއަސްލަށް ާމިޤ ނޫނަށް ާހެދުން. ާޤ ނޫނު ާއިތުރުނުވ ގޮތަކަށް ާކުށްތައް މީހުން

ާކުރަ ާކްރިމިނަލައިޒް ާމިވަނީ. ާޤ ނޫނަކަށް ާއުފައްދ  ާކުށްވެރިންނެއް ާބައިވަރު ާއެތައް ންާމުޖުތަމަޢު

ާބިލުާ ާދެން ާމިކުރަނީ. ާމިކަން ާކުރިނަމަވެސް ާކުޑަކަމެއް ާކިތަންމެ ާއެއީ ާމިދެވެނީ. ފުރުޞަތު

ާއޮތްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމަޤްޞަދެއްގައި ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ  1510ހުށަހަޅުއްވ ،

ނޑުާބިލަށްާތ އީދުމިކުރަނީާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރުންާމުއްދަތުތަ ކަކަށްާބަހައިގެންާބިލެއް.ާއަޅުގަ

ާމަދުކުރުމަށްާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާކަންކަމުގެތެރެއިންވެސް ާއެހެން ާހޭލުންތެރިކަމ އި އަދި

ނޑައެޅިގެންާ ާކަ ާއެހެންނަމަވެސް ާތ އީދުކުރ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް ާކުރ  ހުއްޓުވުމަށް

ާމިހ  ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތި ާރިސަރޗެއް ާފެތުރިފައިާއެކަށީގެންވ  ާގޮތަށް ާބައްޔެއް ބޮޑު



 57 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދުއްވ ލެވޭނެކަމަށް ާމިކަން ާޖަހ  ާކަތިވަޅިއަކުން ާއެއްފަހަރު ާހަމަ ާމިހެން  1515އޮތްކަމެއް

ނޑުާ ހިތަށްާއަރައިގެންާބިލެއްާގެންނަކަމަށްވަންޏ ާމިއީާއަޅުގަނޑުާހަމަާވަރަށްާދެރަވ ކަމެއް.ާއަޅުގަ

ާމިހ  ާމިބިލު ާދަންނަވަންޏ  ާއެކަށީގެންވާ ތެދުތެދަށް ާކޮމިޓީއިން ާގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަށް ާއޮތްގޮތަށް ރު

ާނުކުރެވުނުާ ާސަރުކ ރަށް ާއެއީ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެވޭނެކަމަކަށްވެސް ރިސަރޗެއް

ާމުޖުތަމަޢުގެާ ާމ ބޮޑު ާއެއަށްވުރެ ާއެއީ ާކުރެވޭނެ. ާނުވެސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ރިސަރޗެއް

ާހިމެނިފަާ ާއަޅުގަނޑަކަށްާމަސްލަޙަތުތަކެއް ާމިއީ. ާބޭނުންވ ކަމެއް ާރިސަރޗް ާއަނެއްކ  ާއޮތް  1520އި

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާމިބިލުާބަލައިގަނެާކޮމިޓީގައިާއެކަށީގެންވ ާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެވޭނެކަމަކަށްވެސް.ާ

ާމީހުންގެާ ާއިސްތިޢުމ ލުނުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވަން ާމިއ އެކީވެސް އެހެންނަމަވެސް

ާދުންާޙައްޤުތަ ާތިބެގެން ާކައިރީގައި ާއެމީހުންގެ ާމީހުން ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާއެބައޮތޭ. ކެއް

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާމައްސަލައަކީ ާސްމޯކިންގގެ ާފެސިފް ާމައްސަލަތައް. ާއެނުކުންނަ ބުއީމަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއަންނަންއެބަޖެހޭ. ާބެލެންސެއް ާރަނގަޅު ާމީގެ ާއެހެންވީމ ،  1525ޤަބޫލުކުރަން،

ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ  ާމިއީކީއެއް. ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާމަނ ކުރ ކަމެއްނޫން ސީގައި

ާހަދ ފައިާ ާމީހުންނަށްކަމަށް ާއިސްތިޢުމ ލުނުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާމަންފ ދޭނީ ާހުރިހ ކަމެއްގައި ޤ ނޫނުގެ

ާބަޔަ ާކޮންފައިންކުރ  ާކޮޓަރިއަކަށް ާކުޑަ ާގޭގައި ާމީހުންނަކީ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ކަށްާދުންފަތުގެ

މިބިލުގައިާމިއޮތީާހައްދަވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާކީއްތޯާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާމަޤްޞަދުވެސްާބީޓްވަނީ.ާބިލުާ

 1530ހުށަހެޅުއްވިާމަޤްޞަދުގައިާމިވިދ ޅުވަނީާކުޑަކުދިންާމިާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުންާސަލ މަތްކުރ ށޭ.ާ

އިާބައްޕަާބައްޕަގެާކޮޓަރީގައިާދުންފަތުގެާއެކަމަކުާބައްޕައަކަށްާމިއ ދަާދުރުނުވެވިގެންާއުޅޭާއ ދައެއްގަާ

ާދުންފަތްާ ާއެ ާއޭނަ ާއޭރިއ އެއްގައި ާއިންޓެންސް ާކުޑަކުޑަ ާވަރަށް އިސްތިޢުމ ލުކުރ ކަމަށްވަންޏ 

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާހަލ ކުނޫންތޯ ާހުރިހ ކުދިން ާހަމަ ާގޭގެ އިސްތިޢުމ ލުއެކުރަނީ.

ާޙ  ާމިބިލުން ާހަދ އިރު ާބިލެއް ާބަލަންވ ނެ.ާމިކަހަލަ ާމަޤްޞަދެއްތޯވެސް ާކޮން ާމިއުޅެނީ ސިލުކުރަން

 1535އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭާކުޑަކުދިންާމިކަމުންާސަލ މަތްވ ކަމަކަށް.ާދެންާމިއޮތީާދުންފަތުގެާ

ާއެކަމުާ ާނުގަނެވެނީއޯ. ާސިނގިރެޓް ާވަކިވަކި ާމިސ ލަކަށް ާދަތިކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިޢުމ ލުކުރުން

ާއަނެއްކޮޅަާ ާވ ނީ.ާއޭގައި ާކިހިނެއްތޯ ާއެނގޭނީ ާކުރީމަކަންނޭނގެ ާތަޙްލީލެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކީ،

ާހުސްކޮށްލުންާ ާފޮށި ާއެ ާމީހަކު ާއޮންނަ ާފޮށްޓެއް ާޖީބުގައި ާގަންނަކަމަށްވަންޏ  ފޮށްޓެއް

ނޑުގެާއެންމެބޮޑުާ އަވަސްވެސްވ ނެކަންނޭނގެާވަކިވަކިާސިނގިރެޓްާބުއިމަށްވުރެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާމުޅިާމައްސަލައަކަ ާޚަރަދުބޮޑުކަމެކޭ ާވަރަށް ާކޮސްޓަކީ ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާމީގެ  1540ށްމިވަނީ،

ާޚަރަދުތައްާ ާވަރަށްބޮޑެތި ާބަޔަކަށްވެސް ާހިންގަންއުޅޭ ާމިކަން ާސަރުކ ރަށް ާއަދި މުޖުތަމަޢަށްވެސް.
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ާހިނގ ނެ.ާމިއިންާވ ނެާފައިދ އަށްވުރެާމިއިންާލިބޭނެާގެއްލުންާމ ބޮޑޭާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާދެން ާމިއީ. ާމައްސަލައެކޭ ާއޮތް ާއަށަގެންފައި ާއެހ ބޮޑަށް މުޖުތަމަޢުގައި

511ާމިކުރެވޭކަމަކީާޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާއ ާކުށްތަކެއްާތަޢ ރަފްކޮށްގެންާކިތަންމެާކުޑަާކަމަކީވެސްާ

ާ ާރ އްޖޭގައ0ާިރުފިޔ އ އި ާހަމަ ާހެދީމަ ާކަމަކަށް ާޖުރިމ ނ ކުރ  ާރުފިޔ އިން  1545މުޖުތަމަޢުގައިާާލައްކަ

ާމީގެއުޅޭާ ާދެން ާމިކުރެވެނީ. ާއިތުރޭ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތަށް ާހަމަ ާކުށްތަކެއް ާމީހުންތަކ އި ކުށްކުރ ނެ

ާއިމްޕޯޓްާ ާމިކަންކަމަކީ ާސްމަގްލިންގއ އި ާމިބިލުގެ ާނުވިސްނޭ ާމައްސަލައަކީ،ާއަޅުގަނޑަކަށް އަނެއް

ނޑަކަށްާނު ފެނޭާދުންފަތްާކޮންޓްރޯލްކުރ ާއެއްޗަކުންާއެކްސްޕޯޓްާޤ ނޫނުގައިާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ާމިއަށް ާއެކުލަވ ލ އިރުވެސް ާޤ ނޫނު ާއެއީ ާއަދަބުދެވިދ ނެކަމަކަށްވެސް. އެއަކަށް

ާދުންފަތްާ ާއަދި ާޑިއުޓީއ އި ާނަގ ނެ ާދުންފަތުން ާޓެކްސްއ އި ާނަގ  ާދުންފަތުން ާހުންނ ނެ.  1550ހަމަތަކެއް

ާދުންފަތްާބޭރުކުރުމުންާއޮންނަާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފަށްާއެތެރެކުރީމަާވ  ގޮތްާއަންނަންވ ނީާއެތެރެކުރުމ އި

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާބިލަކުންކަމަށް ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ ާދުންފަތް ާއެއަންނ ނީ ާދަށުން. ޤ ނޫނެއްގެ

ާމުޖުތަމަޢުގައިާ ާމިއީ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާކުރުގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާއަށަގެާ ާއުޅޭކަމަކަށްވ އިރުާއެހ ބޮޑަށް ާދޫނުކޮށްލެވިގެން ާއެއ ދަ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއޮތް ންފައި

ާދުންފަތުގެާ ާބެލެންސްޑްކޮށް ާމިއަށްވުރެން ާއިޙްސ ންތެރިކަމ އެކީ ާމިއަށްވުރެން ނޑުމެން  1555އަޅުގަ

ާމިކަންާ ާމަދުމަދުންނަމަވެސް ާނޫނިއްޔ  ާނަމަވެސް ާއެކަހެރިކޮށް އިސްތިޢުމ ލުކުރ މީހުންނަށްވެސް

ާހަމަާކުރެ ާދިގުމުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ާއެކީ ާކުރެވޭނެގޮތަކ  ާމިކަން ާނަހަދ  ާކުށަކަށް ާބޮޑު ވޭނެ

ާމިމީހުންނަށްާއޮޅުންފިލުވައިދީގެންކަންނޭނގެާމިކަންާކުރެވޭނީ....

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާފޭދޫ ާކޮންނޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭާ`. ާދުންފަތް ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   1560އ ދެ،

ާގެާބިލުާ

ާއެބަާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާންާފަުހމީއަލްޙ  ާއެންމެންވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޤްޞަދުތަކަށް ާޙ ސިލުކުރަންއުޅޭ ާމިބިލުން ާއަދި ރޫޙ އި

ާގުޅިފައިވާ  ާދުންފަތ އި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެފުރަތަމަ ތ އީދުކުރަމު.

ާމިން ާސިއްޙީ ާމިބަލަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ނޑަކުންނ އި،ާމައްސަލަތައް ާމިންގަ ާމ އްދީ ނޑަކުންނ އި ގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާގިނަ ާބަލ އިރު ާމިގޮތުން ާއ ދެ، ނޑަކުންކަމަށް. ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާއަދި  1565އިޖްތިމ ޢީ

ާއަދިާ ާގެއްލުމ އި ާލިބޭ ާސިއްޙަތަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދުންފަތުން ާވ ހަކަފުޅުގައި މެންބަރުންގެ

ާބަލައިގެ ާއިސްރ ފެއްގޮތުގައި ާއެއީ ާއިޖްތިމ ޢީގޮތުންާމ ލީގޮތުން ާގެއްލުމ އި، ާލިބޭ ން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހިނގައްޖެ. ާއެނގިގެން ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ސުލޫކެއްގެގޮތުގައި



 59 

ާޤ ނޫނަކުންާ ާހަދ ފައި ާޤ ނޫނެއް ާބޭނުންވަނީ،ާމި ާހަމައެކަނި ާމިމައްސަލައިގެާވިސްނ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާސުލޫކެއްާ ާޢ ންމުވެފައިވ  ާކޮންާާބައެއްގެތެރޭގައި ާވިސްނަންޖެހެނީ ާއަޅުގަނޑުމެން  1570ކުށްވެރިކުރުމުގައި

ާއެންމެާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޙަޤީޤަތެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑަކުންތޯ. މިންގަ

ާއިސްތިޢުމ ލުކުރާ  ާދުންފަތުގެ ާސިނގިރެޓް، ާމަދުވެގެން ާއެޢ އިލ އަކުން ާއޮތްކަމަކަށް ޢ އިލ އެއްވެސް

ާޢ އި ާނެތް ާޢިއްޒަތްތެރިާއެކަކު ާދެއްކެވި ާއެވ ހަކަފުޅު ާދެންމެ ާމަދުވ ނެ. ާމިރ އްޖޭގައި ލ އެއް

ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ ބެހޭާ ާދުންފަތުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިޤ ނޫނުގައި ާވިދ ޅުވިފަދައިން މެންބަރުވެސް

ާމިއީާ ާކަނޑައެޅުމަކީ ާއަދަބުތަކެއް ާބޮޑެތި ާއެކުށަށް ާއަދި ނޑައަޅައި ާކަ ާކުށުގެގޮތުގައި  1575ާކަންތައްތައް

ާއެއީާ ާކުރ ކަމެއް. ާބެލުމަށްފަހުގައި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާކުރެވިގެން ާރިސަރޗްތަކެއް ވަރަށްބޮޑެތި

ާވަރަށްާ ާއެއީ ާބޭނުންވ ކަމަށްވ ނަމަ ާބަދަލުކުރަން ާހަދައިގެން ާކުށަކަށް ާސުލޫކު ާބައެއްގެ ޤ ނޫނަކުން

ާޙަޤީޤަތަާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާގިނަާއުނދަގޫކަމެއް. ާމިރ އްޖޭގެ ކީ

ާބަޔަކުާ ާގިނަ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާމީހުންނަކީވެސް ާބޮޑެތި ާއަދި ާޒުވ ނުންނ އި، އަދަދެއްގެ

ާދުންފަތުގެާ ާދުނިޔޭގެ ާމިއަދު ާމުޖުތަމަޢު ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާމިޤައުމަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާޤައުމެއް  1580އުޅޭ

ާބޭނުންާ ާދުންފަތުގެ ާމަދުކުރުމ އި، ާމަސައްކަތުގައިާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާކުރ  ާމަދުކުރަން ކުރުން

ާމިކަންާ ާލެޖިސްލޭޝަނަށްވެސް ާދ ޚިލީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބައިވެރިވެފައިވުމ އެއްކޮށް ދިވެހިރ އްޖެވެސް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިބިލުގައިާމިކަންާއައިސްސަާމިވ ގޮތަކީާ އަންނަންޖެހޭކަންާއަޅުގަ

ނޑުާތ އީދުކުރ ާއު ސޫލެއްނޫން.ާއެހެންާމިދަންނަވ ާސަބަބަކީާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންގެާމުޅިންާއަޅުގަ

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާހެލްތް ާމިނިސްޓަރ. ާހެލްތް ާހުންނެވީ ާއެވަޑައިގެން ާޖަވ ބުދެއްވަން  1585މިބިލަށް

ާތަންތަނ އިބެހޭާ ާވިއްކ  ާކ ބޯތަކެތި ާރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި، ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ

ާއެބަބު ާތަންތަނަްށާގަވ އިދުގައި ާވިއްކ  ާކ ބޯތަކެތި ާރެސްޓޯރެންޓްތަކެއް ާހުރިހ  ނޑައެޅިގެން ާކަ ނޭ

ާނުވަދެވޭގޮތަށްާ ާމެއްސަށް ާއެހެންވީަީމ ، ާނުވަދެވޭގޮތަށޭ. ާމެއްސަށް ާހުންނަންޖެހޭނީ ހަދ ފައި

ާމެއްސަށްާ ާވަރަށްމަދުތަނެއް ާބަލ ލިއިރު ނޑު ާއަޅުގަ ާރެސްޓޯރެންޓްތޯ ާކިަިތައް ާހުރީ މިރ އްޖޭގައި

ާއެއްޗެއް.ާނުވަދެވޭގޮ ާއުފުލ  ާބަލިބަލި ާއެކި ާޒ ތުގައި ާއޭގެ ާމެއްސަކީވެސް ާހުރީ. ާދ ޖަހ ފައި  1590ތަށް

ާއޮއްވ ާ ާތަންފީޒުނުކުރެވި ާޤ ނޫނެއް ާރައްކ ކުރަން ާކ ބޯތަކެތި ާމިނިސްޓްރީއިން ާހެލްތް އެހެންވީމ ،

ާސުލޫ ާއ ދައެއް، ާއަށަގަނެވިފައިވ  ާފެންވަރަށް ާމި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ކެއްާއަޅުގަ

ާމިންގަނޑުތައްާ ާމީގެ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެހީތެރިވެދޭނެކަމުގައި. ާމިޤ ނޫނު ބަދަލުކުރަން

ާނުކުރާ  ާމިއީ،ާއޭސީ ާރެސްޓޯރެންޓްތަކަކީ ާހުރިހ  ާހަމަ ާބަލ އިރު.ާމިސ ލަކަށް ނޑައެޅިފައިވ ގޮތަށް ކަ

ާއަދިާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރޭ. ާދުންފަތުގެ ާތަނެއްގައިވެސް ާހުރިހ  ާމ ލޭގައި  1595އެހެންާާތަންތަނުގައި



 60 

ާދަނީވެސްާ ާމީހުން ާގިނަ ާޒުވ ނުންނ އި ާގިނަ ާދ  ާއެތަންތަނަށް ާވިދ ޅުވިފަދައިން މެންބަރަކުވެސް

ާވައިާ ާޖައްސ ލައި ާހިތްހަމަ ާގޮސް ާކުއްލިއަކަށް ާތިބެފައި ާކޮންޖެސްޓްތަނެއްގައި ާއެއްކަލަ ގޭތެރޭގައި

ާކުރަންވެގެ ާމިކަންތައްތައް ާބޯލ ، ާކޮފީއެއް ާބޯލ  ާސިނގިރެޓެއް ނޑުމެންާޖައްސ ލައި ާއަޅުގަ ން.

ނޑުމެންާއަދިާއެންމެާއެދޭާޑިސިޕްލިންާއެއްކަމަށްނުވިޔަސްާ ޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭާމިާސުލޫކަކީާއަޅުގަ

ާކޮންމެާ ާމިކަންކުރ  ާޤ ނޫނަކުން ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާމިހެން. ާއޮތީ ާމިޙ ލަތު ާމުޖުތަމަޢުގައި  1600މިރ އްޖޭގެ

އަދަދަކަށްާކުށްވެރިކުރަންވެއްޖެއްޔ ާއަޅުގަނޑުާލައްކަާރުފިޔ އ އިާދޭތެރ0ާާޭރުފިޔ އ އ511ާާިމީހަކުާ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުށްވެރިވެފައޭ. ާއެންމެން ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާތިބޭނީ ާދުވަސްކޮޅަކުން ދަންނަވ ނީ،

ާއުސޫލަކީ.ާ ނޑައަޅަންޖެހޭ ާކަ ާކުށެއް ާޤ ނޫނަކުން ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ާސުލޫކެއް މިއެއްނޫން

ާޒިންމ ދ ރުގޮތެ ާމިއަށްވުރެ ާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ، ާބައްޓަންކުރަން ާމ އްދ ތައް ާޤ ނޫނުގެ ާމި އްގައި

ާވިއްކާ  ާކ ބޯތަކެތި ާނޫނީ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި  1605މިސ ލަކަށް

ާޤައުމުތަކުގައިވެސް،ާ ާކުރިއަރ ފައިވ  ާއެންމެ ާދުނިޔޭގެ ާމަނ ކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ތަންތަނުގައި

ާފެންވަރުާ ާއެންމެ ާމީހުންނަށްާާދުނިޔޭގެ ާބޯ ާސިނގިރެޓް ާއެބަހުރޭ ާއެއަރޕޯޓްތަކުގައިވެސް ރަނގަޅު

ާގެއްލުންނުވ ގޮތަށްާ ާމީހުންނަށް ާދެންތިބި ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާހެދިފައި. ާތަނެއް ާބޯނެ ސިނގިރެޓް

ސިނގިރެޓްާބޯާމީހ އަށްާސިނގިރެޓްާބުއިމުގެާފުރުޞަތުާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ.ާއ ރޓިފިޝަލްާބީޗްގައިާ

ާއޯ ާއެހެރަ ާއެތަންތަނުގެާހަދ ފައި ާމަނ ކޮށްފިއްޔ  ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ާރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި  1610ޕަން

ާދެންނެވީމ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިވ ހަކަ ާއިނގޭތޯ. ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާމިއީ ާނުހިނގ ނެ. ވިޔަފ ރިއެއްވެސް

ާދިފ ޢުކުރަންާ ާކަންތައްތައް ާސިނގިރެޓްގެ ާމީހެއްވީމަ ާބޯ ާސިނގިރެޓް ާއަލްހ ންއަކީ ހީވ ނީ

ާމިކަމަކީާގެއްލުންާހުރިކަމެއްކަން.ާމަސައްކަތްކު ާޤަބޫލުކުރަން ރަނީއޭ.ާއެހެނެއްނޫން.ާއަޅުގަނޑުވެސް

ާއަދިާ ާޤަބޫލުނުކުރ ކަމެއްކަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލ އިރުވެސް ާސުލޫކީގޮތުން ާޒ ތުގައި ާއޭގެ މިކަމަކީ

 1615ންާބޮޑެތިާމީހުންާހަމައެއ އެއްކޮށްާމީގެާބަލަންއެބަޖެހޭާބޮޑެތިާމީހުންާނުވަތަާއެޑަލްޓުން،ާޤ ނޫނީގޮތު

ާމިދޭތެރޭގައިވެސްާ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ އި، ާދުންފަތުގެ ާކުޑަކުދިން ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ އި، ދުންފަތުގެ

ާޒިންމާ  ާކުށުގެ ނޑައެޅޭއިރު ާކަ ާކުށެއް ާކުށެއްގެގޮތުގައި ާޖިނ ޢީ ާއެބަޖެހޭ. ނޑައަޅަން ާކަ ފަރަޤުތަކެއް

ާޑި ާއެމީހުން ާކުރީމަ ާމިކަންތައް ާމީހުން ާއެކަންާއުފުލަންނުޖެހޭ ާފަރ ތުން ާއެމީހުންގެ ސިޕްލިންކުރަން

ާކޮބައިތޯާ ާފިޔަވަޅުތަކަކީވެސް ާއަޅަންޖެހޭ ާމުޢައްސަސ ތަކުން ާތަރުބަވީ ާތިބި ާދެން ހުއްޓުވަން

ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންާ ާމި ާމިޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމ ، ާވިސްނަންއެބަޖެހޭ. ނޑުމެން  1620އަޅުގަ

ާތަ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްޗެކޭ.ާއަންނަކަމަށްވެއްޖެއްޔ  ާދަތިވ ނެ ާވަރަށް ންފީޒުކުރަން

ާހެދުމުގެތެރޭގައިާ ާމަށ  ާކޮށ  ާސ ފުކުރެވި، ާއަލުން ާމިޤ ނޫނު ާމަރުޙަލ އަށް ާކޮމިޓީގެ އެހެންވީމ ،



 61 

ާމ ލީގޮތުންާ ާއަދި ާސިއްޙަތ އި ާބަދަލުކޮށް ާޑިސިޕްލިން ާމި ާހެދުމަށްފަހު ާރިސަރޗްތައް މިދަންނަވ 

ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަ ާގެއްލުން ާމިވ  ާމަޤްޞަދުާދުންފަތުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާހަދ އިރު ާޤ ނޫނެއް ށްޓަކައި

ާތަންފީޒުކުރެވޭނެފަދަގޮތަށްާ ާފަސޭހަކަމ އެކު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިޤ ނޫނަކީ ާއަދި  1625ޙ ސިލުކުރެވޭގޮތަށް

ާޝުކުރިއްޔާ  ާއުންމީދުކުރ ކަމެއް. ާއަޅުގަނޑު ާއައުމަކީ ާބައްޓަންވެގެން ާޤ ނޫނެއްގޮތުގައި އޮންނަ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާހުޅަނގުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޔ ސަތުންރި ާމ ފަންނު ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރު ޝުކުރިއްޔ 

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުާهللاާދ އިރ ގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހުގައި ާއޭގެ  1630ޢަބްދުއްރަޙީމްއަށް.

ާމެންބަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނޑިތީމް ާކަ ާއޭގެފަހުގައިާއަރުވ ނީ، ާޙުސައިންއަށް. ާމުޙަންމަދު ރު

ާމިހ ރުާފުރަތަމަާ ާމުޙަންމަދުއަށް.ާއެހ ާހިސ ބުން ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދު ނައިފަރުާދ އިރ ގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނިމޭނެ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާއޮތް ާއެދިވަޑައިގެންފައި ފުރުޞަތަށް

ާކުގެާތިއްބެވިާބޭފުޅުންވެސްާވަޑައިގެންނެވުމަށްާދަންނަވ ލަން.ާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަންާކޮމިޓީތަ

ާ1635 

ާތަޅަމުގައިާާދ ިއރ ގެާާމ ފަންނުާހުަޅނގު ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާޢަްބދުމެންަބރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަގުތެއްގައި ާފުރިހަމައަށްާާބަހުސްކުރެވެމުންދ  ާއެންމެ ާމިއޮތީ ާމިބިލު ާއަރ  ާހިތަށް

ާސިނގިރެޓަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމައެކަނި ާބިލެއްގައި ާކޮންޓްރޯލްކުރ  ާދުންފަތް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ބ ވައޭ.

ާދީފައިވާ  ާމ އްދ ތަކަށް ާއެހެން ާދުންފަތުގެ ާބޮޑުވެފައި ާއަހަންމިއްޔަތުކަން ދީފައިވ 

ާތަންތ ނގައިާއަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ާޢ ންމު ާބުއިން، ާގުޑުގުޑ  ާދުން ާދަންނަވ ނަމަ ާމިސ ލަކަށް  1640ނެތޭ.

ާމަނ ކުރެވޭނެގޮތެއްާ ާމިކަން ާބޭނުންކުރުން ާގުޑުގުޑ  ާދުން ާތަންތ ނގައި ާއެހެނިހެންވެސް އެނޫނިއްޔ މު

ާގޮާނެތް. ާމަނ ކުރެވޭނެ ާސިނގިރޭޓު ާހަމައެކަނި ާދުންފަތް، ާއަދި ާމިއޮތީ. ކާ ާމިާދުފުމ އެކުާތްތަކެއް

ާބޭނުންކު ާއަހަންދުންފަތް ާމަނ ކުރުމަށްޓަކައިވެސް ާނެތް.ާރުން ާދެވިފައެއް ާމިބިލުގައި މިއްޔަތުކަމެއް

ާބ އޭާ ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާމިއޮތީ ާމިބިލު ާމިއީ ާހިތަށްއަރ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާއަޅުގަާ ާޖެހޭނެކަމަށް ާބައްޓަންކުރަން ާމިބިލު ާރަނގަޅަށް ާމިއަށްވުރެން  1645ނޑުާބައްޓަންކުރެވިފައި.

ާމ އްދ ތައްާ ާބައެއް ާމިބިލުގައި ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާދަންނަވަން. ާވަޒީރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެންާ ާދޫކުރެވިފައި. ާހިންގުން ާޤ ނޫނު ާއަތްމައްޗަށް ާޢ ންމުންގެ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ހުރިގޮތުން

ާޙ ލަތްތަކުގައިމިދަންނަވ ލަ ާބައެއް ާތަާންޖެހެނީ ާމަނ  ާބޭނުންކުރުން ާދުންދުންފަތް ފަތްާންތަނުގައި

ާ ާކަމަށްވަންޏ މުން ާއެބައޮތްާބޭނުންކުރ  ާބަޔަކަށް ާތިބި ާޙުކުމްކޮށްފައިާާއެތ  ާމައްޗަށް އެމީހެއްގެ
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ާ ާމީގައި، ާކުރެވޭނެގޮތްތަކެއް ާކަންތައްތައް ާއެކަންާއެމީހުންނ މެދު ާއެއީ ާބަޔ ންކުރެވިފައި.  1650މިބިލުގައި

ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާގޮތެއްނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނ ކުރ އިރުގައިާވ ންޖެހޭނެ ާކަމެއް ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން

ނޑުމެންގެާމ ހައުލުގައިާއެޤ ނޫނެއްާ ނޑުމެންާބަލައިލަންޖެހޭނީާއަޅުގަ އެންމެާފުރަތަމަަައިނުންާއަޅުގަ

ާފަސޭހަތަކ  ާހުރި ާއުނދަގޫތަކ ާއިތަންފީޒުކުރުމ އި ާޤ ނޫނަކުންާއި ާމެނުވީ ާފަހުގައި ާއަޅ ކިޔުމަށް މެދު

ާނުވ  ާމަނ ކޮށްގެން ާއެންމެާކަމެއް ާމިހ ތަނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޖެހުނީ ާމިދަންނަވ ލަން ާމިހެން ނެ.

ާގުޅުންހުރި ާއެންމެ ާރައްޔިތުންނ އި ާއަދި ާކުރެވޭ ާޢ ންމުކޮށް ާއެންމެ ާކުރެވޭ،  1655ގޮތަކަށްާާޢ ންމުކޮށް

ާމީގެކުރީގެާ ާމީގެކުރިން، ާކުރަންވެގެން ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާބެލެވޭ ާކަމެއްގޮތުގައި ވަމުންދ 

ާކުރިާސަރުކ ރުން ާރައީސުން ާއެހެނިހެން ާއެހެނިހެންާރަސްރަސްކަލުންނ އިާއަދިވެސް ނ އިާމީގެކުރީގެ

ާވެފައޭ. ާނ ކ މިޔ ބު ާހ ާމަސައްކަތްވަނީ ާޢ ންމު ާރ އްޖޭގެ ާދިރިއުޅުމުގައިާއެއީ ާޢ ންމު ލަތުގައި،

ކުރިއަށްާާވ ތީ.ާމިއަދުވެސްާއެކަންވަނީާއިތުރަށްާބޮޑަށްާގުޅިފައިވ ާއެއްޗެއްކަމަށްާދުންފަތަކީާވަރަށް

ާދު ާއިނގޭގޮތުން ާރިކޯޑްތަކުަުން ާކަސްޓަމްސްގެ ާދަންނަވ ލަން.ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ  1660ންފަތްާގޮސްފައިކަމަށް

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާާބަތްވަނީާވަރަށްރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރ ާނިސްާ ބޮޑަށްާއިތުރުވެގެންާގޮސްފައި.ާއަޅުގަ

ާ ާކޮންޓްރޯލް ާގޮތްތަކެއްވެސް ާއެތެރެކުރެވޭނެ ާރ އްޖެއަށް ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާދުންފަތް ކުރަން.

ާއަދަދަކަށްާ ާބޭނުން ާދުންފަތް ާޤައުމެއް ާއެއްވެސް ާނޯންނ ނެ ާދުނިޔޭގައި ާނޫނިއްޔ މުން ދިވެހިރ އްޖެ

އެތެރެކުރުމުގެާހުއްދަާއޮތްާޤައުމެއް.ާޓުއަރިސްޓުންާގޮތުގައިާއަންނަާބަޔަކަށްވެސްާދިވެހިރ އްޖެއަށްާ

 1665ނޭ.ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަނޑުމެންާދަތުރުކުރ ާއެހެްނާތަންާއެބަފެާކ ޓޫނުވެސްާވެއްދ5ާޭކ ޓޫނުވެސް،4ާާ

ާ ާޤައުމުތަކުގައި ާޖީބުގައ0ާާިބައެއް ާހަމައެކަނި ާފަހަރު ާބައެއްފަހަރު ާއަދި ާނުވެއްދޭ. ކ ޓޫނުވެސް

ާހިސ ބަށް ާވެއްދޭ ާފޮށި ާއެހެންވެއްޖެާއޮންނަ ާއެބަހުރި. ާޤައުމުތައްވެސް ކަމަށްވަންޏ މު،ާާހުރި

ާވަކިކަހަ ާއެތެރެކުރުމަށް ާދުންފަތް ާހެދެންޖެހޭނެާާވ އިދުގަލަ ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުާާތަކެއްވެސް ކަމަށް

ާޢ ގަ ާހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ާމީގައި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ންމުންާބޫލުކުރަން.

 1670ސިނަމ ތަކ އި،ާޖަލްސ ކުރ ާހޯލުތަކުގައިާހުންނަާހޮޅުއަށިތަކ އިާއަދިާޕ ކްާާގޮސްއުޅޭާމައިޒ ންތަކ އި،

ހެންާޖަހ ފައިާއޮތްއިރުގައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެންމެާގިނައިން،ާއެއްވަގުތެއްގައިާފަދަާތަންތަންާމި

ާރަމްޟ ންމަހުގެާ ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާފެނިގެންދަނީ ާތަނެއްގޮތުގައި ާތިބޭ ާބޯން ާސިނގިރޭޓް އެއްބަޔަކު

ާއިންކ ރު ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ާހަމަ ާމިއީ ާދޮށުގައި ާމިސްކިތްތައް ާވީއްލުމަށްފަހުގައި ރައްވ ނެާކުާާރޯދަ

ނީާއަޅުކަމެއްާކުރަންާދިއުމުގެާންާއެބަޖެހޭާހުއްޓުވަން.ާއެއީާދީނޫންކަންާމިކަންާއަޅުގަނޑުމެާާކަމެއްާ

ާ ާހަމަ ނޑަކަށް ާރޯދ5ާަގ ތްގަ ާމިޖެހޭ ާކުރިން ާމިނެޓް ާތިބެގެންާާވަރަކަށް ާއެތ   1675ވީއްލުމަށްފަހުގައި

ާކެނޑޭގޮތަ ާޙުރުމަތް ާއެމިސްކިތުގެ ާއަދި ާބުއިމަށްފަހުގައި ާއެތެރޭގަޔ އިާސިނގެރޭޓް ާމިސްކިތުގެ ށް
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ާބުއިމަށްފަހުގައިާ ާސިނގިރޭޓް ާތިބެގެން ާމަގުމަތީގައި ާބޭރު ާގޯތި ާމިސްކިތު ާގޯތިތެރޭގައި މިސްކިތުގެ

ާނަމ  ާބޮއިގެން ާސިނގިރޭޓް ާމިދަނީ ާމީހުން ާގަގިނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިާދަށް. ބޫލުކުރެވޭ

އެބައިާއިތުރުކޮށްގެންާކުރިއަށްާގެންދިއުމަކީާާ)ނ(ާގެާތެރޭގައިާމިއޮތްާމ އްދ ގެާތެރެއަށްާނަމަވެސް

ާ ާދެން ާގޮތުގައި. ާކަމެއްގެ ާރަނގަޅު ާގަާވަރަށް ާހަމަ ާމަޖިލީހުގެާއަޅުގަނޑު ާމިބިލު  1680ބޫލުކުރަން

ާޒުވ ނުންނ އިވެސްާ ާދިވެހި ާކުރެވިގެން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާރަނގަޅަށް ާމިއަށްވުރެން ކޮމިޓީއެއްގައި

ާސޯޝަލް ާޒުވ ނުންގެ ާދިވެހި ާމިބިލުާާއިާކަންތައްތަކ ާާގުޅޭނެގޮތަށް ާހިތައިގެން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ާތަންފީޒުކުރުމުގައިާާފ ސްވ ނެ ާމިބިލު ާއަވަހަކަށް ާވީއެންމެ ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ކަމަށް.

ާދިވެހިާސަރުކ ރަށްާއެއްބ ރުލުންާދޭން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1685 

ނޑިތީމުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަާކަ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާތުރަޙްމަ`. ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުންާވަބަރަކ ތުާهللا ާދުންފަތު ާއ ދެ. .ާ

ާާމުޙަްނމަދުާޙުަސއިންާ ތހުއްޓުވުން ވަ ާއިސްތިޢުމ ލުާނު ާދުންފަތު ާމަދުކުރުާަަ ށްާން މަ ވު ރު ާއެކުލަވ ލުމަކީާާކު ޤ ނޫނެއް

މ ާަަާހަ

ާރަނގަޅުާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަާއެންމެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބިލުގައި ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާމައްޗަށްާކަމެއް. ންތައްތަކުގެ

ާޢ ންމުާ ާދިވެހީންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަންނަނީ ާދަންނަވ ލެވެން ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ  1690ވިސްނ ލ އިރުގައި

ާހިނގަމުންދ ާ ާކަންތައްތައް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޮޑަށްާާދިރިއުޅުމ އި ާތަންކޮޅެއް ާއަދި ގޮތަށް

ާއަ ާމ އްދ ތައް ާބިލުގެ ާކަހަލަގޮތެއްގައޭ ާމަޖުބޫރުވ  ާމީހަކުާވިސްނ ލަން ާއެއްވެސް ާއ ދެ. ާމިހިރީ. ދި

ާޖ ނަާކުރ ނެާއިންކ ރު ާދުންފަތުގެާކަމެއްނޫން ާއ ދައެއް ާގެއްލުންދޭ ާމ ލަށް ާގެއްލުންދޭ، ށް

އ ދައިންާދުރުހެލިާކުރުވުމަށްާކުރެވެންހުރިާހުރިހ ާާއ ދަާހުއްޓ ލުމަށްާއެާކުރުމަކީާއެާއިސްތިޢުމ ލު

ާފަރުދީާ ާކުރުމަކީ ނޑުމެންާާޢީގޮތުންނ ަިއާޖަމ ާމަސައްކަތެއް ާއަޅުގަ ާޤައުމީގޮތުން ާއަދި  1695ގޮތުންނ އި

ާއެކަންތަކ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުކުތ އަކީ ާއެކަމަކު، ާކަމެއް. ކުރިމަތިލައިގެންާާއިއިސްކަންދޭންޖެހޭ

ާހަރުފަތަކަށްފަހުާާކުރިއަށް ާފިޔަވަޅެއް ާފިޔަވަޅަކަށްފަހު ާއެކަންކުރަންާވ ނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދ އިރުގައި

ާފިޔަާ ާގިރ ކޮށް ާއަޅަމުންދ ހަރުފަތެއް ާފިޔަވަޅެއް ާހަރުފަތެއްާާވަޅަކަށްފަހު ާހަރުފަތަކަށްފަހު ގޮތަށް

ާދަތުރުފަތުރުާގިރ ކުރަމުންާ ާޢ ންމު ާއެބައޮވޭ ާމިވިދ ޅުވެފައި ާމީގައި ރުމަށްާކުާދ ގޮތަށް.ާއ ދެ،ާމިހ ރު

ާވަސީ ާއެންމެހ  ާދެންާބޭނުންކުރ  ާމަނ ކަމެކޭ. ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމަކީ ާދުންފަތުގެ  1700ލަތްތަކުގައި

ާޢ ާމިޤ  ާވަސީނޫނުގައި ާކުރުމުގެ ާދަތުރުފަތުރު ާއޮންނައިރުާންމު ާކޮށްދެއްވ ފައި ާތަރުޖަމ  ލަތްތައް

ާބޭނުންކުރާ  ާދިއުމަށް ާއަނެއްތަނަށް ާއެއްތަނުން ާމީހުން ނޑުމަގުން ާކަ ާނުވަތަ ާއެއްގަމުން މިއޮންނަނީ

ާދަތުރުފަތުރު ާޢ ންމު ާއެއީ ާވަސީާއެއްޗިއްސަކީ ާއަޅުކުރުމުގެ ާއެކަމަކު، ާހީވަނީާލަތްކަމަށް. ނޑަށް ގަ
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ާއުޅަނދުފަހަރުގައިާ ާއުފުލ  ާފަސިންޖަރުން ާމަޤްޞަދަކީ ާނޫންހެން. ާމިއީކީ މަޤްޞަދަކީ

ާހިޔ ކޮށްފައިާ ާއުޅަނދުފަހަރުގައި ާއުފުލ  ާފަސިންޖަރުން ާތެރެއިންވެސް ާއެއްޗެތީގެަެ ނޑުދަތުރުކުރ   1705ކަ

ާހަމަޖެހެންވީ ާނުކުރ ގޮތަށް ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާތެރޭގައި ާތަނުގެ ާއެގޮތަށްާާއޮންނަ ފުރަތަމަ.

ާހަދ ފައި.ާ ާފުރުޞަތުދީ ާފަރިތަވުމަށް ާއެކަމަށް ާމީހުން ާދީ ާމުއްދަތު ާދުވަހުގެ ާއަހަރެއްހ  ހަމަޖެހިފައި

ާނުވަތަާ ާޤ ނޫނުތައް ާނުވަތަ ާޤަވ އިދުތައް ާމިކަހަލަ ާތަންތ ނގައިވެސް ާއެހެން ާކަންނޭނގެ އޭގެފަހުން

ާގެންނައިރުގައި ާތެރެަެއަށް ާމީހުންގެ ާއ ދަތައް ާމުއްދަތެއްދީފައި.ާާމިކަހަލަ ާއެކަހަލަ ާއުޅެނީ ގެނެސް

 1710އޭގެފަހުންާކަންނޭނގެާމުޅިންާމަނ ކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންާމިޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ

ާވިސްނައިގެންާ ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާާ.ހިންގަވ  ާއެބަވިދ ޅުވޭ ާމީގައި ާތަންތަނ އި،ާއުގަންނައިއަދި ދޭ

ާތަންތަނުގަާ ާބަލަހައްޓ  ާހީވަނީާކުޑަކުދީން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމީގައިވެސް ާތަންތަން. ާއޮންނަ ާހ މަކޮށް އި

ާއޮންނަާ ާހިޔ ކޮށްފައި ާއަދި ާތަނުގައިވެސް ާއޮންނަ ާހ މަކޮށް ާތަންތަނުގައި ާބަލަހައްޓ  ކުޑަކުދީން

ާކޮށްގެނެއް ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތު ާތަންތަނުގައިާާތަނުގައިވެސް ާކިޔަވައިދޭ ާއަދި ނުވ ނެ.

ާދުންފަތު ާކޮށްގެނެާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއިސްތިޢުމ ލު ާއެމ ނަާއް ާއޮތްގޮތުން ާލިޔެވިފައި ާމިހ ރު  1715ނުވ ނެ.

ާދޭހައެއް ާމިާއެގޮތަކަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާސިނގިރޭޓްާާނުވޭ. ވަކިވަކިން

ނޑަށްާާބެހޭވިއްކުމ އިާ ގޮތުންާމިއޮތްާމ އްދ ާނުވަތަާމިގެންނަވ ފައިާމިއޮތްާބަޔ އިާދޭތެރޭގައި.ާއަޅުގަ

ވަނީާމިކަމަކީާހަމަާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއްހެން.ާވަކިާވަކީންާސިނގިރޭޓްާވިއްކަންާމަނ ވަނީާވަކިާހީ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެހެންވީމ ، ާނުވިއްކޭނެތޯ. ާބޮނޑިއެއް ާބިޑި ާނުވިއްކޭނެތޯ. ާބިޑިއެއް ވަކިން

ާ ާމީހުން ާހުރީ ާދިރިއުޅުން ާމީހުންގެ ާކިހިނެއްތޯ ާއެއީ ާމީގައިވެސް ާއެބަޖެހޭ  1720ކަންތައްތައްާވިސްނ ލަން

ާތަނެއްގައިާ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާއެބައޮތް ާމަނ ކޮށްފައި ާމީގައި ާއަނެއްކ  ާދުންފަތުގެާާކުރަނީ.ާއަދި ނޫނިއްޔ 

ާބ  ާވަރަށްާއެއްވެސް ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާހިމެނޭ ާމަނ ކޮށް.ާމުޖުތަމަޢުގައި ާވިއްކުން ާއެއްޗެއް ވަތެއްގެ

ާލަފ ކުރެާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާމ ލޭގައިވެސް ާބަޔަކު ާބައެއްާާވޭއ ދައިގެ ާއެހެން ާރ އްޖޭގެ ގޮތުން

ާއެކަންކުރުންާ ާއެމީހުންނަށް ާމީހުން ާވިއްކ  ާބިޑި ާއުފައްދ  ާދުންފަތުން ާއުޅެފ ނެ ރަށްރަށުގައިވެސް

ާމަޖުބޫރު ާޤ ނޫނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭކަށެއްާނުވޭތޯ.ާާހުއްޓ ލުމަށް ާމުއްދަތެއް ާވަނީވިއްޔ   1725ކުރ ކަމަށް

ާދޭންޖެ ާމުއްދަތެއް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަދިާއަޅުގަ ާދޭންޖެހޭނެ. ާދުވަސް ާއަހަރެއްހ  ހޭނެހެން.

ާ ާއ ދައިގެ ާވަރަށް ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމީހުންނަކީ ާއުޅޭ ާއެގޮތަށް ާކަމަށްވ ތީވެާހަމައެއ އެކީގައި މީހުން

ލަތުާދެނެގެންާއެމީހުންާދިރިއުޅުމަށްޓަކައިާކުރ ާމަސައްކަަަތަކީާއެއީާކަމަށްވަނީވިއްޔާ އެމީހުންގެާހ 

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަހުާއެަެހެންާކިއްތޯވ ނީ ާއެމީހުންނަށް ާފުރުޞަތުާމަސައްކަތަކަށް ލުވެރިވ ނެ

ާދިނިއްޔ  ާރޫހެތަނަވަސްކޮށް ާމިކަހަލަ ާގޮތެއްގައި ާއޯގ ތެރި ާމިކަހަލަ ާކަންތައްާ. ާމިކަހަލަ  1730އްގައި
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ާދުންފަތުގެާ ާމަދުކުރެވޭނީ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާދުންފަތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްގެން

ާދުރު ާއެއްޗެތިާާހެލިާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމ އި ާދުންފަތުގެ ާކުޑަކުދީންނަށް ާމި ާމީގައި ާއަދި ކުރުވޭނީ.

ާ ާބޭނުން ާއިލްތިމ ސްކުރަން ާކޮމިޓީއަށް ާބައްލަވ  ާމިބިލު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބައޮތް. ާވ ހަކަ 08ާނުވިއްކ 

ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާކުދީންނަށް ާދަށުގެ ާއެކުދީންާާއަހަރުން ާފަދައިން ާނުވިއްކ  ާތަކެތި ކުރ 

ާއިސްތިޢުމ ލުމެދުވެރިކޮަަ ާދުންފަތުގެ ާއަތަށް ާމީހެއްގެ ާއެހެން ާސުއްޓ ،ާާށް ާބިޑި، ާއެއްޗެތި  1735ކުރ 

ާއެއްޗެތި ާފަދަ ާހަާާސިނގިރޭޓް ާދޭންވެސް ާއަޅުގަނޑުގެާގެންގޮސް ާއެއީ ާނުވ ނެ. ވ ލުކޮށްގެން

ާއެއް ާއުފައްދަމުންާާއެންމެބޮޑު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖީލު ާޅަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވ ންޖެހޭނީ މަޤްޞަދަކަށް

ާމެދުވެރީންގެާއަން ާތެރޭގައި ާމަސައްކަތުގެ ާއެކަމަށްކުރ  ާކުރުން. ާދުރުހެލި ާދުންފަތ އި ާޖީލު ނަ

ާބޭނުން ާކުޑަކުދީންގެ ާފަރ ތްތަކެއްގޮތުގައި ާއުފުލ ދޭ ާމީހުން ާއުފުލ ދޭ ކުރުމުގައިވެސްާާގޮތުގައި

ާމަނ ކުރަން ާމިޤ ނޫނު ާހީވަނީ ނޑަށް ާކަންތައްާއަޅުގަ ާއެހެން ާކިތަންމެ ާމިފަދަ  1740ތަކެއްާޖެހޭނެހެން.

ާކުރުކޮށްލަނީ.ާ ާމިވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ާހަމަވުމ އެކީގައި ާވަގުތު ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރި.

ާދިރިއުޅުމ އިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަށް ާމިބިލު ާހިތްވަނީ ާދެކޭ ާއަދިވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާއ ދަކ ދަތަކ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާހ ގުޅޭގޮތަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގުޅޭގޮތަށް ާގުޅޭގޮތަށްާއި ލަތ އި

ާމަޑުމަޑުންާ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުރިންވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހައްދަވ ފައި ާބައްލަވ ، ރިޢ ޔަތްކުރައްވ 

ާވަޑައިގެންނެވޭނެާ ާކުރިއަށް ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި ާއުޞޫލުން ާގެންދ  ާއަޅަމުން ާފިޔަވަޅެއް  1745ާފިޔަވަޅަކަށްފަހު

ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާގޮތަކަށްާބިލުާއިޞްލ ޙުކޮށް

ާ

ާދެންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެދުކަނޑ ލަނީ. ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޖަހ އިރު.0ާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ1750 

ާ]ށ03:15ާްނ07:11ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާފުރަތަމަާ[

ާ

ާހުސްވަގުތުކޮޅަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިއަށްާ`. ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަނެއްކ ވެސް ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ށް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ މިގެންދަނީ.

 1755ާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށް.

ާާ

ާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދުންފަތް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލެއްާާ`. ާކުރުމ އިބެހޭ ާކޮންޓްރޯލް
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ާ ާުމޙަްނމަދު ާމިާެދއްކެވުްނ:ވ ހަކަާއަްޙމަދު ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްގިނަ ާގޮތުން ާބިލ އިބެހޭ ާމި ހުށަހެޅި

ާވަރަށްާ ާއެބަހުރި ާބިލުގައި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމަފްޙޫމަށް ބިލުގެ

ާބިލުާހަމަ ާމި ާބަލ އިރު ާމ ޙައުލަކަށް ާފަދަ ާރ އްޖެ ާޚ އްޞަކޮށް ާކަންތައްތައް. ާބައެއް  1760ނުޖެހޭ

އެކުލަވ ލ ފައިވަނީކީާއެފަދަާމ ޙައުލަކަށްާފެތޭކަހަލަާގޮތަކަށްާނޫން.ާއެއަށްވުރެާމ ާހަރުކަށިާގޮތަކަށްާ

ާދި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާވ ކަން ާއެކުލަވ ލައްވ ފައި ާބޮޑުާމިބިލު މ ވ 

ާދުވަހެއްާ ާއެތައް ާގެންގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބިލުތައް ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް މައްސަލައަކީ

ާއެހެންާ ާނޫން ާއޮތްގޮތް ާކުރިން ާއަލުން ާބިލު ާއެ ާއެކޮމިޓީތަކުގައި ާމަސައްކަތްކޮށްގެން ވަންދެން

ާބިލުތައް ާއެހެންވީމ ، ާގެންނަންޖެހޭކަން. ާއެކުލަވ ލައިގެން ާމިއަށްވުރެާާގޮތަކަށް  1765ހުށަހަޅުއްވ އިރުގައި

ާކޮމިޓީތަކަށްާ ާއެކުލަވ ލައްވ ނަމަ ާބިލުތައް ާގޮތަކަށް ާފެތޭކަހަލަ ާމ ޙައުލަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ބޮޑަށް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާބިލުތަކުގެ ާއަދި ާކުޑަވީސް. ާވަރަށް ާމަސައްކަތްތަށް ާމިކުރަންޖެހޭ ގެންގޮސްގެން

ާއަ ާރަނގަޅުވ ނެހެން ާނިންމަންވެސް ާބައެއްާއަވަހަށް ާއެހެން ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، ާހީވަނީ. ނޑަށް ޅުގަ

މެންބަރުންވެސްާފ ހަގަާކުރެއްވިާފަދައިންާވަރަށްާހަރުކަށިާބިލެއް.ާމިާދުންފަތުގެާވ ހަކަާދައްކ އިރުާ

ާމީހުންގެާ ާގިނަ ާވަރަށް ާރ އްޖޭގެ ާކުރުމަކީ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު  1770އަޅުގަ

ާކަމެކޭާ ާހިފ ފައިވ  ާވަރުގަދަާކަށީގައި ާމިހ  ާހުއްޓުވ ލަން ާކުއްލިއަކަށް ާކަމެއް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، .

ާނުފެނޭ.ާ ާކަމަކަށް ާވ ނެ ާމ ރަނގަޅު ާނަތީޖ  ާނުކުންނަ ާއެއިން ާކަމުގައިވ ނަމަ ާއަޅައިފި ފިޔަވަޅެއް

ވަނަާމ އްދ ާބުނ ގޮތުންާމިާއޮންނަނ3ާާީއ ދެ،ާމިހ ރުާމިާބިލުާބުނ ގޮތުންާވެއްޖެއްޔ ،ާމިާބިލުގެާ

ާބައެއްާދުންފަތު ާހަނިވެގެންގޮސް ާދ އިރ އެއް.ާދ އިރ  ާހަނި ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ާއިސްތިޢުމ ލުކުރެވޭ ގެ

ާކަހަލަާ ާނުކުރެވޭ ާކަމެއް ާމިފަދަ ާނޫނިއްޔ  ާއެރިގެން ާކަރުތ ފެނަށް ާމިމީހުން ާއެބަ  1775ފަހަރަށް

ާކަނޑުމަާ ާވަނީވިއްޔ  ާބޭނުންކަމުގައި ާކުރަން ާކަމެއް ާމިފަދަ ާނޫންނަމަ ާއެބައޮވޭ. އްޗަށްާގޮތަކަށްވެސް

ާގެއަށް.ާގެއަށްާ ާދ ންވީ ާދެން ާވަނީވިއްޔ  ާކަމުގައި ާކުރަންވެއްޖެ ާމިފަދަާކަމެއް ނުކުންނަންވީާނުވަތަ

ގޮސްގެންާމިކަންާކުރަންާވެއްޖައީާވިއްޔ ާއޭނ ގެާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރ ާމީހުންގެާދަރިންނަށްާ

ާ ާމިފަދަ ާގޭތެރޭގައި ާއެހެންވީމ ، ާކޮށްފ ނެ. ާއަސަރުތައް ނޑަށްާމިކަމުގެ ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ކަމެއް

ާއޮތުމަކީވެްސާ ާބިލު ާގޮތަކަށް ާތަނަވަސްވ  ާކުރުމަށް ާކަމެއް ާމިފަދަ ާގޭތެރޭގައި  1780ހީވަނީ،

ާވަނީވިއްޔާ  ާއެހެންކަމުގައި ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާރަނގަޅު އެއްގޮތަކަށްވެސް

ންނަށްާމިާނުރައްކ ތެރިާބަލިާއަނެއްކ ާވ ރުތަވ ގޮތްާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުގައިާއެމީހެއްގެާޅަދަރި

ާސަރަޙައްދުތަކ އިާ ާއުޅޭ ާއެއްވެ ާގިނައިން ާޒުވ ނުން ާޚ އްޞަކޮށް ާކަންތައްތަކަކީ، ާބައެއް ހުރި

ާމުހިންމުާ ާއެންމެ ާއެމީހުންނަށް ާނޫން. ާދ ތަނެއް ާސައިބޯކަށް ާހަމައެކަނި ާއެމީސްމީހުން ތަންތަނަކީ
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ާކޮށްލުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންކަންާ ާކަމެއް ާމިފަދަ ާބޮއެލ  ާސިނގިރެޓެއް ާބެލެވެނީ  1785އެއްކަމެއްކަމުގައި

ާއެއީާ ާކަމަށްވަނީވިއްޔ  ާއޮވެއްޖެ ާގޮތަށް ާނުކުރެވޭ ާތަނެއްގައި ާއެއްވެސް ާއެފަދަ އެހެން

ާދުންފަ ާކޮންމެއަކަސް ާވ ނީ. ާކަމަކަށް ާއުނދަގޫ ާދަތި ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭ ތްާއެމީހުންނަށްވެސް

ާ ާދުންފަތުގެ ާނުވަތަ ާބިލެއް ާކުރުމ އިބެހޭ ާގޮތަކަށްާއިސްތިޢުމ ލުކުރުންާކޮންޓްރޯލް ާކަހަލަ ހުއްޓުވ 

ާވަރަށްާ ާމިކަމަކީ ާއެއީ ާޖެހިއްޖެކަމެއް. ާކުރަން ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާތަޢ ރަފު ބިލެއް

 1790ރަންޖެހިއްޖެާކަމަށް،ާއިސްރ ފުވެސްާބޮޑުާކަމަކަށްވ ތީާމިކަންާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްތަކެއްާކު

ާމުޅިންާ ާމިކަން ާއެއްފަހަރ  ާފުރަތަމަ ާފިޔަވަޅެއް. ާފިޔަވަޅަކަށްފަހު ާކުރަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް

ާވުމަށްވުރެާ ާމިކަން ާވިއްޔ  ާކަމުގައިވަނީ ާމަސައްކަތްކޮށްފި ާގޮތެއްގައި ާހަރުކަށި ާމިހ  ހުއްޓުވުމަށް

ފުވުމަށްާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެވޭާކަހަލަާނުވުންާދުރުވ ނީ.ާނުވަތަާބަޔަކުާމީހުންނަށްާޤ ނޫނ އިާޚިލ ާ

ވަނ04ާާަވަނަާމ އްދ އަށްާބަލ އިރުާމިާބިލުގ04ާާެގޮތަކަށްާމަގުފަހިވެގެންާދ ނީ.ާާދެންާމިާބިލުގެާ

ާފަރ ތްތަކ އި،ާ ާއުފައްދ  ާބ ވަތްތައް ާދުންފަތުގެ ާބުނ ގޮތުން ާމިބ ބުގައި ާމިއޮންނަނީ،  1795މ އްދ ގައި

ވަނަާމ އްދ ގައ04ާާިރ ތްތަކުންާޢަމަލުކުރިާކަމުގައިވިޔަސްާއ ދެ،ާއެތެރެކުރ ާފަރ ތްތަކ އި،ާވިއްކ ާފަ

ބުނަނީާވިއްކުމ އި،ާބުއިމ އި،ާއެތެރެކުރުމ އިާމިކަހަލަާކަންތައް.ާދެންާމީގައިާއަދަބުާކަނޑައަޅ ފައިާ

ނޑައަޅ ފައިާމިއޮންނަނީާ އޮންނަާމ އްދ ގައިާމިއޮންނަާގޮތުންާކަމަށްވެއްޖައީާވިއްޔ ާމީގައިާއަދަބުާކަ

ާކަންކަމ އިާއެން ާމިފަދަ ާއިސްތިހ ރުކުރުމ އި ާބޭނުންކުރުމ އި، ާވިއްކުމ އި، ާއެއީ ާމ އްދ އެއްގައި. މެ

ާ ާއެއީ ާއެބައޮވޭ ާއަދަބަކަށް ާމިކަމުގެ ާމިއޮންނަނީ. ާކަނޑައަޅ ފައި ާއަދަބު ާމި  1800ވަަނ30ާާގުޅޭގޮތުން

ާ 30ާާމ އްދ . ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާއެބައޮވޭ ާމ އްދ ގައި ާއެއ511ާްވަނަ ާފެށިގެން ލައްކަާރުފިޔ އިން

ރުފިޔ ގެާއަދަދެއް.ާމިއަދަދަކީާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަގޮތުގައިާވަރަށްާބޮޑުާއަދަދެއް.ާއަނެއްކ ާތަކުރ ރުާ

ާގޮތަކަށްވެސްާ ާޖެހޭކަހަލަ ާތިންގުނަ ާޑަބަލްވެ،ާދެގުނަ ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާމިހ  ާވިއްޔ  ވެއްޖެކަމުގައިވަނީ

ާ ާދެން ާގެނެސްފައިވޭ. ާމ އްދ އިން 511ާާމި ާއެއްލައްކަ ާމިދޭތެރޭގެާރުފިޔ ، ާދެމެދުގެ ާއ އި ރުފިޔ 

 01111ާ1805ރުފިޔ އ އ511ާާިދުރުކަންވެސްާވަރަށްާބޮޑު.ާއެހެންވީމ ،ާއެއަށްވުރެާކައިރިާކޮށްލ ގޮތަކަށްާ

ާމީ ާދެން ާމ ރަނގަޅުވ ނެހެން. ާފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮތުން ާގޮތަކަށް ާއެކަހަލަ ގައިާރުފިޔ 

 މަނ ކުރެވިފައިާއެހެން...

 

ާދުންފަތްާާަބރުާމިލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމން ާމިދ  ާކުރެވެމުން ާބަހުސް ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 1810ކޮންޓްރޯލްާކުރުމ އިބެހޭާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވީތީާސަރުކ ރަށްާއަޅުގަނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާރިޒ 

ާދޭތެ ާމިއ އި ާހިތުގައިވެސް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާފ ޅުކޮށްލަންާއެހެންނަމަވެސް، ާޝުޢޫރުތަކެއް ާހުރި ރޭގައި

ާކަންތައްތަކެއްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާބިލުގެ ާބަލައިލ އިރުގައި ާބިލަށް ާހިފ ނަން. ާބޭނުން މިވަގުތުގެ
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ާ ާދުންފަތުގެ ާމަނ ކުރެވިފައި ާތަންތަންވެސް ާވަރަށްގިނަ މަނ ކޮށްފައިާއިސްތިޢުމ ލުކުރުންމަނ ކުރެވިފައި

ާބަ ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާފުރަތަމަވެސްާހުރިކަން ާތަންތަން. ާމަސައްކަތްކުރ  ާހަމަ ލ އިރުގައި

ާރިސޯޓްާ ާހަމަ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާތެރޭގައި ާތަންތަނުގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާބަލައިލ ނަން ނޑު  1815އަޅުގަ

ާރިޯސްޓާ ާއެއްވަސީލަތް ާބޮޑު ާއެންމެ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާއިންޑަސްޓްރިއަލް ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ފަހަރު،

ާއިންޑަާ ާއެ ާއަދި ާހަމަާފަހަރ އި ާމިތަންތަނުގައިވެސް ާތަންތަން. ާމަސައްކަތްކުރ  ސްޓްރީގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުން. ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާމިއުޅެނީ ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ޢ ންމުގޮތެއްގައި

ާލިބިފައިާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެބޭފުޅުންގެ، ާކަމަށްވަންޏ  ާމަނ ކޮށްފި ާމިކަން ާމިޤ ނޫނުން ހިތަށްއަރަނީ

ާޤ ނޫ ާއޮންނަ، ާދޭތެރޭގައ06ާާިނުއަސ ސީގެ ާއިޚްތިޔ ރ އި ާއޮންނަ ާލިބިފައި ާމ އްދ އިން  1820ވަނަ

ާމިއަށްާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމިޤ ނޫނު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހުންނ ނެބ އޭ. ާތަފ ތެއް ކިހ ވަރެއްގެ

ާދެންާ ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަ ާކަމެއްކަމަށްވ ތީ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާދ އިރުގައި ާގެންނަމުން އިޞްލ ޙު

ާތަންތަން،ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރާ ާމަތި ާހުރިހ  ާއެއްވެއުޅޭ ާއުޅޭާތަންތަން،ާމީހުން ހިޔ ނުކޮށް

ާހ ޒިރުާ ާތަނަކަށް ާއެއްވެސް ާއެއެއް ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްވަންޏ  ާކަމަށްވެއްޖެ މީހެއް

ާމަދުވެގެ ާވެއްޖެއްޔ  ާމީހެއް ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާޢ ންމުކޮށް ާގަޑިއަކުާވެވޭނެބ އޭ.  1825ން

ާހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށްާ ާދެން ާބޯލަން. ާނަމަވެސް ާސިނގިރެޓެއް ާއެބަޖެހޭ ާދެކޮޅު ާގަޑިއަކު އެއްފަހަރު

ާތަންތަން،ާ ާފަދަ ާޕ ކު ާފަދަ ާހޮޅުއަށި ާހޯލުތަކ އި، ާޖަލްސ ކުރ  ާސިނަމ ތަކ އި، ާގޮސްއުޅޭ ޢ ންމުން

ާރަށްރަށުގަާ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާފިނިއަށްޓަކަށްވެސް ާދެން ާހިތުން ނޑު ާޢ ންމުގޮތެއްގައިާއަޅުގަ ާއެންމެ އި

ާހުއްޓ ލަންާ ާހަމަ ާދިއުން ާފިނިއަށިތަކަށްވެސް ާފިނިއަށި. ާތަނަކީ ާއުޅޭ ާއެއްވެ ާގިނައިން އެންމެ

ާދެންާ ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއެވެސް ާވެއްޖެކަމަށްވަންޏ . ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާޖެހެނީ  1830ކަންނޭނގެ

ާޢ ންމު ާމިއޮންނަނީ، ާގައި ާ)ރ( ާއެއ އިޖެހިގެން ާހަމަ ާއުޅަނދުާާމިއޮތީ ާއުޅޭ ާފަތުރުކޮށް ދަތުރު

ާހިތަށްއަރަނީާ ނޑު ާއެންމެހ ާވަސީލަތްތައް.ާއަޅުގަ ާބޭނުންކުރ  ާފަތުރުކުރުމަށް ާދަތުރު ފަހަރު.ާޢ ންމު

ސަފ ރީާދޯނިފަހަރެކޭާމިބޭފުޅުންާއެތ ގައިާއުޅޭ،ާއެާދޯނިފަހަރުގައިާއުޅޭާފަޅުވެރިންާއެާދޯންޏެއްގައިާ

ާނު ާބައްޓަންކޮށްފައި ާހަމަާދިރިއުޅުންވެސް ާއެބޭފުޅުން ާއެއީ. ާތަންތަނޭ ާދިރިއުޅެމުންދ  ވަތަ

ާދަތުރުކުރާ  ާބޭރު ާހަމައެއ އެކު ާނުކުރެވޭނެބ އޭ. ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުަުގެ  1835އެއްގޮތެއްވެސް

ާމިއީާ ާހިއެއްނުވޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާހިމެނޭކަމަށްވ ތީ ާމީގެތެރޭގައި ާހަމަ ާއެއްޗިހިވެސް ބޯޓުފަހަރ އި

ާގޮތަކަ ާކަމުދ  ާފަދަާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާރެސްޓޯރަންޓް ާކެފޭ، ާސައިހޮޓ ، ާދެން ާވ ނެހެއް. ށް

ާވެރިއަކަށްާ ާއެތަނެއްގެ ާއެބޭފުޅުން ާމިތަންތަނުގައިވެސް ާހަމަ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ތަންތަނުގައި

ާސްމޯކިންގާ ާވަކި ާއެތަނެއްގައި ާހަމަ ާދޫކޮށްލަންވީހެން ާއިޚްތިޔ ރު ާއެ ާއޯނަރަކަށް ާއެތަނެއްގެ ނުވަތަ
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ާސިނގި ާނުވަތަ ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭާކޯނަރެއް ާދެން ާހަދ ފައި. ާސަރަހައްދެއް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާބޯން  1840ރޭޓް

ާނުވަތަާ ާމަތީގައި ާމަގުތައް ާމ ލޭގެ ާފަހަތުގައި، ާސައިކަލްތަކުގެ ާއެބައުޅޭ ާމިހ ރުވެސް ޙަޤީޤަތަކީ

ާގޮތަށް.ާ ާނުބޮވޭ ާސިނގިރެޓް ާމަތީގައި ާމަގުތައް ާދުއްވ އިރުގައި ާއުޅަނދުފަހަރު ސައިކަލުފަދަ

ާހަމަ ނޑު ާރަނގަޅަށްާާއަޅުގަ ާވަރަށް ާހަމަ ާއެކަން ާގޮތެކޭ. ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާއެއީ ދަންނަވ ނީ

ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއޭ. ާއެބަ ާހުއްޓ ލަމުން ާހަމަ ާއެކަން ާސަމ ލުވެގެން ރައްޔިތުން

ާއެންމެާ ާގަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަދަލުގައި ާމަނ ކުރުމުގެ ާތަންތަން ާމިހިރަ ާމީގައި  1845ވެއްޖެއްޔ 

ާތ އީދުކުރެވޭާފުރަތަ ާއަޅުގަނޑަށް ާހަދަންވީއޭ. ާނުބޮވޭގޮތަށް ާސިނިގިރޭޓް ާމަތީގައި ާމަގުތައް މަވެސް

ާއުޅޭާ ާބޭނުންވެގެން ާނުވަތަ ާއުޅޭ ާނިންމަން ާމި ާވަރަށްބޮޑު ާކަމަށްވަންޏ  ާއެހެންވެއްޖެ އެކަން.

ާ ާގަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލިބޭނެކަމަށް ާއެއްބ ރުލުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް އެއްވެސްާކަންތައްތަކަށް

މަގެއްގެމަތީގައިާސިނގިރޭޓްާނުބޮވޭގޮތަށްާއޮތުން.ާސައިހޮޓ ާނުވަތަާރެސްޓޯރަންޓްާފަދަާތަންތަނަށްާ

ާދުންފަތުގެާ ާސިނގިރޭޓު ާހަމަ ާބޯލައިގެން ާކޮފީއެއް ާބޯލުމަށްޓަކައި، ާސިނގިރޭޓު ާހަމަ  1850އެބަދޭ

ާމިޤ  ާމިއ އިއެކު ާހަމަ ާދެން ާއެތަންތަނަށް. ާއެބަދޭ ާމީހުން ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ވަނ37ާާަނޫނުގެ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ާމިނިސްޓްރީއަކުން ާއެ ާމިނިސްޓަރުންނަށް، ާއެބަބުނޭ މ އްދ ގައި

ާމިހ ރުވެސްާ ާވ ހަކަ. ާއޮންނަ ާދީފައި ާބ ރުތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިނިސްޓަރުންނަށް ތަންފީޒުކުރަން

ާމި ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ާމަތީގައި ާސައިކަލް ާދަންނަވ ލި ނޑު ާއަޅުގަ ާހަަމާކުރިން އީވެސް

ާމިކަންާ ާކިހ ވަރަކަށް ާރ އްޖެތެރޭގައި ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާއޮންނަ  1855މަނ ކުރެވިފައި

ާޕޮލިހުގެާ ާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާސިފައިންގެ ާބަލަނީ. ާމިކަމެއް ާބައެއްބ އޭ ާކޮން ާކުރެވޭބ އޭ. ތަންފީޒު

ާސަމ ލު ާއެއްވެސް ާއެބޭފުޅުންގެ ާރަށްރަށުގައި. ާއެކި ާއެބަތިބި ާނެތް.ާބޭފުޅުން ާއެކަމަކަށް ކަމެއް

ާއެކަންާއަންގަވ ފައިާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާހޯމްއެފެއ ޒުން ާއޮފް ާހަމަާމިނިސްޓްރީ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާވ ހަކަާ ާފޯނުން ާނުވަތަ ާބޯތަންވެސް ާސިނގިރެޓް ާހަމަ ާކުރަމުންދ އިރު ާޕެޓްރޯލް ާމަގުތައް ނެތީބ އޭ.

ާއަޅ ާ ާވަރެއްގެ ާއެއްވެސް ާފެނޭ. ާއެބަ ާހަމަާދައްކ ތަންވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތްކަން ާހަމަ  1860ލުމެއް

ާމިކަންާ ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާމިޤ ނޫނުން ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ފ ހަގަކޮށްލަން.

ާމިކަންާ ާސަމ ލުކަމަށް ާރައްޔިތުންގެ ާކުރެވިދ ނެބ އޭ ާމަނ  ާހަމަ ާމިކަން ާއުޅުނަސް މަނ ކުރަން

ާބައް ާމިޤ ނޫނު ާމިއ އިއެއްކޮށް ާހަމަ ާދެން ާފ ހަގަކޮށްލަންާނުގެނެސް. ނޑު ާއަޅުގަ ޓަންކުރުމުގައި

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮންނަގޮތުގައިާމިހ ރުވެސްާސަރުކ ރުގެާއެއްވެސްާއިމ ރ ތެއްގައި،ާ އަޅުގަ

ާއޮތުމެއްާ ާއޮންނަ ާމަނ ކޮށްފައި ާގަވ އިދަކުން ާއެއީ ާނުބޮވޭ. ާސިނގިރެޓް ާގޯތިތެރޭގައި  1865އިމ ރ ތެއްގެ

ާމި ާދެން ާގަބޫލުކުރެވެނީ. ާވ ހަކަާކަމުގައި ާއިމ ރ ތުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ޤ ނޫނުގައި
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ާވަރަކަށްާ ާކިހ  ާނުވަތަ ާބަލ ފައި ާވަރަކަށް ާކިހ  ާމިއީ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތީމ ، އައިސްފައި

ާމިއޮތްގޮތުންާ ާމިޤ ނޫނު ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާޤ ނޫނެއްބ އޭ. ާއޮތް ާހަދ ފައި ދިރ ސ ކޮށްފައި

ާމިޤ ނޫ ާގޮތުގައިާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާގަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެވޭ. ާތ އީދެއް ނަކަށް

ާމިޤ ނޫނުާ ާނުވަތަ ާއަންނަން. ާއެބަޖެހޭ ާޤ ނޫނެއް ާއ  ާހަމަ ާބަދަލުގައި ާމިޤ ނޫނުގެ  1870ވެއްޖެއްޔ 

ާމަޝްވަރާ  ާހަމަ ާމިކަމަށް ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާވަރަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާހަމަ ބަލައިގަނެ

ާރައް ާމީހުންގެާކުރުމަށްފަހު ާބޯ ާސިނގިރެޓް ާގޮތަކަށް ާގުޅުންހުރި ާތަންކޮޅެއް ޔިތުންނ އި

ާއޮތްކަންާ ާޙައްޤުތަކެއްވެސް ާމީހުންގެ ާކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާނުވަތަ ޙައްޤުތަކެއްވެސް

ާދ އިރ އެއްގައިާ ާފުޅ  ާތަންކޮޅެއް ާތަންކޮޅެއް،ާމިއަށްވުރެ ާފުރުޞަތު ާމިއޮތް ާހަމަ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާގޮތަާ ާޝުކުރިއްޔާ ލިބޭނެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކުރަން. ާއުއްމީދު ާކަމަށް ާވެގެންދ ނެ ާބައްޓަން ާމިކަން  1875ކަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

ާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލަންކަމަށްާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑުވެސްާކޮންމެވެސް ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ 

ާާއިްބރ ހީމްާރަޝީދުާ ާދައްކ ފައިާމިއަދު ާވ ހަކަ ާދެއްކިއިރުގައި ާވ ހަކަ ާބޭފުޅުން ާއ ދެ،ާގިނަ ާއިނގޭތޯ. ާމިހޯދީ ާފުރުޞަތު

 1880މިވަނީާދުންފަތަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާބިލުާހަރުކަށިާކަމަށްާއިނގޭތޯ.ާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމުޢ ހަދ ތަކުގައި ާބައިނަލްަްއަޤްވ މީ ނޑުމެންނަކީވެސް ާބައެއް.ާާއަޅުގަ ާއުޅޭ ސޮއިކޮށްގެން

ާހުރިހާ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަށުން ާނޭޝަންގެ ާޔުނައިޓެޑް ާއަނެއްކ  ާމެންބަރެއް. ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ

ނޑަކަށްާ ކަމެއްާތަންފީޒުކުރަމުންާއެާމުޢ ހަދ ގައިާސޮއިކުރަމުންާއަންނަާބައެއް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުގަ

ނޑައެޅިގެންާދެންމެވެސްާގަބޫލެއްާނުކުރޭާމިއީާހަރުކަށިާބިލެއްާކަމަކަ ށްާއެއްގޮތަކަށްވެސް.ާއެއީާކަ

ާބޯާމީހުންނ އިާ ާދައްކައިފިާމިއީާހަރުކަށިާބިލެކޭ.ާއެއީާމިހެންާމިދަންނަވަނީާމީގައި ާވ ހަކަ  1885ބޭފުޅަކު

ާގިނައިންާ ާތަންތަނުގައި ނޑައެޅިގެން.ާމަސައްކަތްކުރ  ާކަ ާކަނޑައަޅަން ާއިމެއް ާއެބަޖެހޭ ާމީހުން ނުބޯ

ާމީހުންާ ާނުބޯ ާމީހުންގެާއުޅެނީ ާބޯ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިހ ރު. ާކުރެވެނީ ާގަބޫލު ާއަޅުގަނޑަށް ކަމަށް

ާސަބަބުންާ ާމައްސަލަތަކުގެ ާޞިއްޙީ ާދިމ ވ  ާއަދި ާއުނދަގުލ އި ާދިމ ވ  ާއެމީސްމީހުންނަށް ފަރ ތުން

ާޢ ންމުކޮށްާ ާހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ާމީގައި ާއަދި ާވަމުން. ާދަނީ ާވަނީ، ާގެއްލުންތައް އެހެނިހެން

ނޑަށްާހީވަނީާހަމަާގޮސްއުޅޭާ  1890މައިޒ ންތަކުގައ އި،ާސިނަމ ތަކުގައި،ާޖަލްސ ާހޯލުތަކުގައިވެސްާއަޅުގަ

ާބޯާ ާކަނޑައެޅެންޖެހޭ. ާއިމެއް ާއުޅޭހެން.ާއެހެންވީމ ،ާމީގެތެރޭގައި ާއެބަ ާމީހުން ާބޯ ާމީހުންނ އި ނުބޯ

ާގެއްލުމު ާލިބޭ ާމީހ އަށް ާނުބޯ ާއަސަރުން ާއެކުރ  ާދުންފަތުން ާދުމ އި ާފަރ ތުން ގައިާމީހުންގެ

ާއަސ ސީާ ާބ ބު، ާދެވަނަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިހ ރު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ނޑައެޅިގެން ކަ

ާރައްކ ތެރިކުރަން.ާ ާޙައްޤުތައް ާމީހ ގެ ާނުބޯ ާލ ޒިމުކުރޭ ާއެބަ ާސަރުކ ރަކަށް ާބ ބުގައި ޙައްޤުތަކ އިބެހޭ



 71 

 1895ނޑައެޅިގެންާއެއީާއަޅުގަނޑުާދެންމެާމެންބަރަކު،ާއަޙްމަދުާނިހ ންާއެއީ،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެ.ާކަާ

ާކެއްސަމުންދ ާ ާގަންނަން ާސިނގިރެޓެއް ާހިމެނޭ ާއެބަ ާނުކުތ އެއްގައި ާކުރެއްވި ާފ ހަގަ އެބޭފުޅ 

ާއެއީާ ާމީހަކީ ާކެއްސ  ާހަމައެކަނި ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެކަމަކު ާނުވިއްކަން. ާސިނގިރެޓް މީހައަށް

އިާވ ގޮތުންާވެއްޖެއްޔާ ސިނގިރެޓްާބޯާމީހެއްވެސްާނޫން.ާއޭނަާބައްޔެއްގެާސަބަބުންވެސްާފަހަރެއްގަ

ާކަމަށްވަންޏާ  ާނުދޭ ާވަޒީފ  ާމީހުންނަށް ާކެއްސ  ާއެހިސ ބުން ާދ ނެ.ާއެކަމަކު ާވަދެ ާކެއްސަމުން އޭނ 

ާނޯންނ ނެ.ާ ާފުރުޞަތެއްވެސް ާވަޒީފ ގެ ާއެމީހުންނަށް ާކަމަށްވަންޏ  ާނުވިއްކ  ާސިނގިރެޓް  1900އަދި

ާސަޕްލައިކުރަ ާތ ކަށް ާކޮންމެވެސް ާރިސޯޓްތަކަށް ާއެ ާއަޅުގަނޑުާއެމީހުންނަކީ ާބައެއް. ާއުޅޭ ން

ާވިސްނަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައި ާބިލ އި ާމި ާފުންކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާވ ހަކައަކީ މިދަންނަވ 

ާހަރުކަށިާ ާބިލެކޭ، ާހަރުކަށި ާމިއީ ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަންނައިރަކަށް ާބިލެއް ާހަމަ އެބަޖެހޭ.

ާ ާމީހުން ާތިބޭ ާއަޑުއަހަން ާހަމަ ާދެއްކިދ ނެ ާވ ހަކަ ާގޮތަށްވެސް.ާބިލެކޭ. ާވިސްނޭ ާނުބައިކޮށް އެ

ނޑައެޅިގެންާއެއީާހަރުކަށިާހަރުކަށި،ާމީގައިާހުރިާޕޮޒިޓިވްާނެގެޓިވްާއ އިާމިހުރިހ ާމ އްދ ތަކަށްާ  1905ކަ

ާއިމްޕްލިމަންޓްާ ާމީގައި ާކަމެއް ާހުރިހ  ާނުކުރަން ާގަބޫލެއް ނޑުވެސް ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަ ާވިސްނަން އެބަ

ާވ ގޮ ާމީގައި ާއެކަމަކު ާބައިނަލްއަޤްވ މީާކުރަންޖެހޭކަން. ާހަމަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވެއްޖެއްޔ  ތުން

ާމިސ ލަކަށް،ާ ާކުރަން. ާޢަމަލުތައް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްގޮތްވ ގޮތަށް މުޢ ހަދ ތަކ އި

ހޮޓަލެއްގައިާސޭޓަކަށްާއިންނަާމީހަކުާސިނގިރެޓްާހިއްޕަވ ،ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލްާކުރަނީާއޭނަާ

ާމީހަާ ާހުންނަ ާނޭނގިާކައިރީގައި ާކަމެއް ާކުރެވޭ ާއޭނައަށް ާއ ޚިރުގައި ާއެކަމަކު ާނޫން. ާމީހެއް ާބޯ  1910ކީ

ާބައްޔެއްގެާ ާޖެހޭ ާއޭނައަށް ާފަހުން ާތިންއަހަރު ާދެއަހަރު ާއ ޚިރުގައި ާގެއްލުމުން ާއެލިބޭ މަޑުމަޑުން

ާހިސ ބަށްގޮސްާ ާޖޫރިމަނ އަކ އި ާބޮޑު ާކޯޓަށްގޮސް، ާއަނެއްކ  ާޚަރަދެއްކޮށް ާބޮޑު ާއިތުރު ސަބަބުން

ާ ާއެހޮޓ  ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާހިނގައިދ ނެ. ާހިސ ބަށްވެސް 511ާބަންދުކުރ 

ާޙައްޤުތަކ އިބެހޭާ ާއަސ ސީ ާބައްޔަކަށް،ާމިހ ރު ާއެވަރުގެ ާނޫންހެން ާރުފިޔ އެއް ާއެއްލައްކަ ރުފިޔ އ އި

ާއެހެާ ާދައްކަންޖެހޭނެ. ާމިލިޔަނުން ާދައްކަންޖެހޭނީ. ާދަޢުވ ކޮށްގެން ާއޭނަ ާބުނ ގޮތުން  1915ންވީމ ،ާބ ބުގައި

ާއަދިާ ާސަރުކ ރަކުން ާދެން ާވިސްނ ށޭ. ާފުންކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާވ ހަކައަކީ ާމިދަންނަވ  ނޑު އަޅުގަ

ާޤ ނޫނުތަކަށޭ.ާ ާތަރައްޤީގެ ާމިވ ސިލުވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީމ ، ާފޮނުވ ފައި ބިލުތަކެއް

ާބިލުތަ ާމި ާރަނގަޅަށް ާތަންކޮޅެއް ާވ ސިލްވ ނަމަ ާތަހުޒީބަށް ާތަރައްޤީއ އި ނޑުމެން ާވ ހަކަާއަޅުގަ ކަށް

ާދެތިންާ ާއޮންނަ ާބުނެލ ފައި،ާބިލުގެ ާއެއްޗެއް ާދެތިން ާއައިސްފައި ާތިބެފައި ާކުޑަދަށުގައި ާހަމަ ދައްކ 

ާސީރިޔަސްާ ާތަންކޮޅެއް ާކަމަކުނުދ ނެ. ާގެންދިޔަޔަސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމި ާބަލ ލ ފައި  1920މަތިމަތިން

ާއަހަރަކުާ ާމި ާނެތޭ ާވަގުތެއްވެސް ާހިތަށްއަރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާވ ންޖެހިއްޖޭ .
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ާކަމެއްާ ާމިހ ތަނަށްވެސް ާއަދި ާނޫން. ާއޮތީކީވެސް ާނިމިފައި ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާދައުރުގެ ފުރަތަމަ

ާކައްޓޭާ ާކައްޓޭ،ާމަޑު ާހަރު ާވިސްނައިގެން ާފުންކޮށް ާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާތަންކޮޅެއް ނިންމުނީކީވެސް

ންމަންވެއްޖެހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާނުކިޔ ާކޮންމެވެސްާކައްޓެއްގައިާޖައްސައިގެންާމިކަންތައްާނި

 1925ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާހުށަހެޅުއްވީތީާާރުިޤއްޔާ ާމަހިަބދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާމަާވ ހަކަެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދުާ ާމިބިލުގައިވ  ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތަކަށްާސަރުކ ރަށް ނޑު އިގަ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަން. ާތ އީދު ާފުރިހަމައަށް ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާބައެއް ާމިބިލުގައިވ  ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރަން.ާއަާފ ހަގަކުރެއްވި ނޑު ާއަޅުގަ ާހަރުކަށިކަންވެސް  1930ދަބުތައް

ާހ ސިލުކުރަ ާމިބިލުން ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާމުހިންމުާއަޅުގަ ާވަރަށް ާމިވަނީ ާޤަޞްދުކޮށްފައި ން

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމުހިންމުާކަމެއް.ާއ ދެ،ާފޭދޫާ މަޤްޞަދެއް.ާމިފަދަކަމަކަށްާޤ ނޫނެއްާއޮތުމަކީާއަޅުގަ

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދުންފަތުގެާއަލްޙ ން ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ފަހުމީ

ނޑުވެސްާގަބޫލުކުރަން.ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ ާމީހަކުާނެތްާޢ އިލ އެާ އްާމިާމުޖުތަމަޢުގައިާނެތްކަންާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާވީމ ، ާނުވ ނެ. ާފަސޭހަކަމަކަށް ާހުއްޓުވުމަކީ ާމިކަން ާސަރުކ ރުން  1935އެހެންކަމުން،

ާގެންދިއުން.ާ ާކުރުމަށް ާތަންފީޒު ާމިޤ ނޫނު ާބަހ ލައިގެން ާމަރުޙަލ ތަކަކަށް ާތ އީދުކުރ ގޮތަކީ މިކަމުގައި

ާގަ ާއަޅުގަނޑު ާވަރަށްާއަދި ާމީޑިއ އަށް ާދުރުކުރުމަށް ާއިސްތިޢުމ ލުން ާދުންފަތުގެ ާގޮތުގައި ބޫލުކުރ 

ާވަރަށްާ ާހަރުދަނ ކުރުން ާއިތުރުކޮށް ާޕްރޮގްރ މްތައް ާހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ާކުޅެވިދ ނެ. ާދައުރެއް މުހިންމު

ާރަނގަާ ާމީހުންނަށް ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާޚ އްޞަކޮށް، ާއަދި ާދެކެން. ޅުާމުހިންމުކަމަށް

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާމުހިންމުކަމެއް ާވަރަށް ާޤ އިމްކުރުމަކީ ާނިޒ މެއް  1940ރީހެބިލިޓޭޝަން

ާއިޞްލ ޙުތައްާ ާމީގައިވ  ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާތ އީދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑުވެސް އަދި

ގެނައުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާއަލުންާއަނބުރާ 

ާ

ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާާމެްނބަރުާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެ ާޤ ނޫނެއް ާކުރުމ އިބެހޭ ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނަމަވެސް،ާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒުާ ާތ އީދުކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަށް ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް  1945ާއޮތުމަކީ

ާމިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެކުލަވ ލެވިފައި ާނޫން.ާމިބިލު ާގޮތަކަށް ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާމުޖުތަމަޢަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތީ

މިއަށްވުރެާރަނގަޅަށްާމިބިލުާޑްރ ފްޓްކޮށްާސަރުކ ރުންާފޮނުއްވ ފައިވ ނަމަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާ

ާގޮތުންާ ާމިއޮތް ާޑްރ ފްޓްކުރެވިފައި ާމިބިލު ާމިހ ރު ާފަސޭހަވީސް. ާވަރަށް ާކުރުމަށް މިމަސައްކަތް
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ާބިލެއްާރަ ާއަލުން ާކޮމިޓީގައި ާމިޖެހެނީ ާކަމަށްވ ނަމަ ާބަލައިގެންފި ާމިބިލު ާމަޖިލީހުން އްޔިތުންގެ

 1950ވަނ3ާާަޑްރ ފްޓްާކުރަން.ާމުޅިާމަސައްކަތްާއަލުންާފަށައިގެންާކުރިއަށްާގެންދަން.ާދެން،ާމިބިލުގެާ

ާޤ ނޫނެއް ާކުރަން. ާތަންފީޒު ާމިކަންކަން ާއުނދަގޫވ ނެ ާވަރަށް ާމިއޮތްގޮތުން ހެދެންވ ނީާާމ އްދ 

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާހެދިގެންނުވ ނެ ާޤ ނޫނެއް ާގޮތަކަށް. ާފަސޭހަވ  ާޢަމަލުކުރަން ާއެއަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާބަލައިގަތުމަށްާ ާމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާއެހެންކަމުން، ާގޮތަކަށް. ާކުރިމަތިވ  ާއުނދަގޫތަކެއް އެއިން

ާއެއ އިއެކުާރަނގަާ ާދަންނަވަން.ާއަދި ާވ ހަކަ ާނުފެންނަ ނޑަށް ާޑްރ ފްޓްާކުރުމަށްފަހުާއަޅުގަ ާބިލެއް ޅު

ާގޮވ ލަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާހުށަހެޅުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާތެރޭގައި ާފުރުޞަތެއްގެ  1955އަވަސް

ާނެތި.ާ ާކުރުމެއް ާދިރ ސ  ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާމިއޮތީ ާކުރެވިފައި ާޑްރ ފްޓް ާމިހ ރު ާމިބިލު ސަބަބަކީ،

ާބިާ ާމީގެ ާމަޖިލީހަށްލ ން. ާރައްޔިތުންގެ ާބިލެއް ާމީހަކަށްވެސް.ާދިރ ސ ާބިލަކަށް ާކޮންމެ ާހެދިދ ނެ ލެއް

ާއޮތްާ ާކުރެވިފައި ާޑްރ ފްޓް ާމި ާމިހ ރު ާމިބިލުގައި ާބުރަކަމެއް ާއެއްވެސް ާޤ ނޫނީ ކުރުމެއްނެތި

ާވ ހަކަާ ާނުކުރ  ާތ އީދު ާމިބިލަށް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމުން، ާނެތް. ގޮތުންނެއް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީ  1960ާސް.ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާއ ދެ،ާާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރުޞަތަށްޓަކައި. ާދެއްވި ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާއައިސްގެންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމް ާތަޅުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ ާމިދެވޭ ާގޮތުން ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ އިބެހޭ ދުންފަތް

ާކުރަ ާހ މަކޮށްލަންާމިބަހުސް ާވިޔު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމުގައި ާގެންދ  މުން

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާމިބިލަކީާވަރަށްާ ނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ  1965ބޭނުންވ ތީާއަޅުގަ

ާއެކުާ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އި ާވަރަށް ާފޮނުއްވިކަމަށްޓަކައި ާމިބިލު ާސަރުކ ރުން ާބިލެއް. މުހިންމު

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާއަދިާމުޅިާދުނިޔެއަށްވެސްާމިާސަރު ކ ރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމިކަމަކީާއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާއިހުސ ްސާ އިންސ ނިއްޔަތަށްޓަކައިާމިކަމުންާލިބެމުންދ ާގެއްލުމުގެާކަންތައްތައްާއަޅުގަ

ާނުހު ާކުޑަކުއްޖަކުވެސް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާނޭނގޭ ާމިކަން ާވަޒަންކުރެވޭ. ާއަދި ާއ ދެ.ާކުރެވޭ ންނ ނެ.

ާއަމީންާ ާމުޙަންމަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފުރަތަމަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޒަމ ނުގައި  1970މ ކުރީ

ާދިމ ވިާ ާކުރެއްވިއިރު ާއިޢުލ ން ާއެކަން ާކުރައްވ ފައި ާމަނ  ާދުންފަތް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާކަމަ ާކަންތައްތައްާދިމ ވ ނެ ާމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާޤަބޫލެއްާގޮތަކަށް ނޑު ކަށްާއަޅުގަ

ާކުޑަކުއްޖ އަށްާ ާއެންމެ ާއިނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެހެނީ ާއ ދެ، ނުކުރަން.

ާބުނަމުންާ ާކައިރީގައި ާއެމީހެއް ާތެރޭގައިވެސް،ާއެމީހެއްގެާދަރިން ާޢ އިލ އެއްގެ ާކޮންމެ ދ ންދެންވެސް

ާނު ާސިނގިރޭޓް ާމަންމ އޭ ާނުބޯށޭ، ާސިނގިރޭޓް ާބައްޕ އޭ ާއިސްތިޢުމ ލުާއެބައ ދޭ ާދުންފަތުގެ  1975ބޯށޭ،
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ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ނުކުރ ށޭ.

ާދެވަނަާ ާނަމަވެސް ާކުރަންޖެހުނު ާމަސައްކަތެއް ާބޮޑު ާކިތަންމެ ާއަދި ާއަޅުގަނޑުމެން ފޮނުއްވައިގެން

ނުލ ާމިކަންާފ  ފޮނުވާ  ސްކޮށްާއަޅުގަނޑުމެންގެާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާފަހަރަށްާސަރުކ ރަށްާއަނބުރާ 

މަރުޙަލ ގައިާއަޅުގަނޑުމެންާކުރަންވީާދިރ ސ ތަކެއްކޮށްާއަޅުގަނޑުމެންގެާގަވ އިދުގައިވެސްާބުނެފައިާ

ާވަނީާ ާގަވ އިދުގައިވެސް ާކުރެވޭނެގޮތް ާއެކަންވެސް ާބޭނުމިއްޔ  ާހޯދަން ާބަޖެޓުން ާއަދި  1980އެބައޮތް

ާއެހެންވީމ  ާކޮށްދީފައި. ާތަނަވަސް ާއެދުންފަތުގެާ، ާމިގެނެސް ާއަވަހަށް ާމިކަން އެކަންކޮށްގެން

ާޙައްޤުތައްާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމީހުންނަށްވެސް، ާނުކުރ  ާއަދި ާމީހުންނަށް ޢަމަލުކުރ 

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނުކުމެގެން ާސިފައިގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިބިލު ާކުރެވި ާމިބައްޓަން ލިބިދެވޭނެގޮތަކަށް

ާފެށުންާ ާތަރައްޤީވެފައިވ ާޢަމަލުކުރަން ާޔޫރަޕްގެ ާމިޤައުމުތަކ އި ާވަށައިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއ ދެ، .

ާބޮވޭާ ާސިނގިރޭޓް ާދ އިރ ތަކުގައި ާއެކި ާތަންތ ގައި ާއެކި ާކުރަމުން. ާމިކަންދަނީ  1985ޤައުމުތަކުގައިވެސް

ާތަންތަނަށްވަނީާ ާނުކުރެވޭ ާތަންތަނ އި ާޢަމަލުކުރެވޭ ާދުންފަތުގެ ާތަންތަނ އި، ާނުބޮވޭ ާތަންތަނ އި

ނޑުމެންގެާއިޖުތިމ ޢީާ ނޑުމެންާމިތިބީާމ ާފަހަތުގައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ނޑައަޅ ފައި.ާއަޅުގަ ކަ

ާދީނީާ ާއަދި ާމަދަނީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަދި ާކުރިއަރަމުންދ އިރު ާކަންތައްތައް ާއިޤްތިޞ ދީ އަދި

ާއެއްވަރަށް ާއެއ އި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަމުންދ އިރު ާތަރައްޤީ ފައިހަމަކޮށްާާކަންތައްތައް

ާދަންނަވަމުންާ ާވ ހަކަ ާތިބި ާފަހަތުގައި ާމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަމުގައި ާއެހެންވީމ ،  1990ސ ބިތުކުރަން.

ާހިނގ ށޭ.ާ ާގަންނަން ާއަވަސްވެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަމ އިގެން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާލިާ ާޞިއްޙަތަށް ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާބޭނުންތެރިކަމެކޭ. ާކޮންމެހެން ާވ ހަކަާމިއީ ާގެއްލުންތަކުގެ ބޭ

ާއަދިާ ާދެއްވަމުން. ާހުށަހަޅައި ާބިލު ާވިދ ޅުވެދެއްވި ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމިނިސްޓަރުވެސް ހެލްތް

ާދީނީގޮތުންާ ާލިޔުއްވ ފައިވ  ާޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ާއ ދެ، ާއެބައިނގޭ، ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޫނަސް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބަލައިލ އިރުވެސް ާމިކަމަށް ނޑުމެން ާފޮތެއްވެސްާއަޅުގަ ާރިފަރކޮށްލ ނެ  1995މެން

ނޑުމެންނަށްާމިއަދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއްގެާފަރ ތުންާލިބިގެންާހިނގައްޖެ.ާ ކީރިތިާهللاާމ ތްއަޅުގަ

ާވަޞިއްޔަތްކުރައްވާ  ާނުވުމަށް ާއަނިޔ ވެރި ާނަފްސުތަކަށް ާއަމިއްލަ ާއެމީހެއްގެ ޤުރުއ ނުގައި

ގައިާގިނަާދަންނަބޭކަލުންާވިދ ޅުވަމުންދ ާކަމެއްގައިާއަންގަވ ފައިާއެބަވޭ.ާއެކަމަކީާޙަރ މްކަމެއްާކަމު

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާދަންނަވަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާބޭނުމެއްނޫން ާޖެހޭކަށެއް ާފަހަތަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާ ާއިށީނދެލ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށްޓަކައި  2000ދެއްވި

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާއެދިވަޑައިގެންފައިާާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަތުާ ާދެވަނަ ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ތިއްބެވި

 2005މިނެޓްާތެރޭގައ5ާާިންާކުރިއަށްާއޮތްާއަރުވަންާމިފަށަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެ

ާއެދިވަޑައިގެންނެވުމަށް.ާ ާމެންބަރުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެދިވަޑައިގަންނަވަން ާފުރުޞަތަށް ދެވަނަ

ާދެވަނަާ ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ާއެރުވުމަށްފަހު ާފުރުޞަތު ާމިނިސްޓަރަްށ ާއަޅުގަނޑު އޭގެފަހުގައި،

ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާފުރުޞަތުާފުރުޞަތުގެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ފަހު.

ާދެވަނަާ ާމުސްޠަފ އަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ މިއަރުވަނީ

 2010ާމިނެޓް.3ާާފުރުޞަތުގައިާއޮންނ ނީާ

ާ

ާފުރުޞަތުާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާފަސްކޮށްލ ފައި ާތަންކޮޅެއް ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސް، ާރަނގަޅީ.ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްވިއްޔ 

ާޝުކުރިއްޔ .ާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ 
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2015 

ނޑުާދެވަނަާފުރުޞަތަކަށްާދަންނަވ ލީާކުރިންާއަޅުގަނޑުާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާމިާޓެކްާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާދިޔައިރު ާދައްކަމުން ާފުރިހަމަާނުކުރެވިާއޮތުމ އިާއެކުަުާވ ހަކަ ާއެވ ހަކަ ާސްއ އިބެހޭާގޮތުން

ނޑުާއޭރުާދަންނަވ ލިާވ ހަކައެއްާއޭގެފަހުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޙަސަން އިތުރުާދެތިންާޕޮއިންޓެއްާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާދެއްވައިފި. ާވިދ ޅުވެ ާތަފްޞީލުކޮށް ާމިހ ރު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް،ާާތިންހަތަރު

ާމިދެންނެވީ،ާ ާޓެކްސްއިން ާއިމްޕޯޓް ާމިނަންގަވ  ާދައުލަތަށް ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ ނޑުވެސް  2020އަޅުގަ

ދުންފަތްާއެކުލެވޭާތަކެއްޗަށްާިމނެންގެވޭާޓެކްސްއިންާކުރިންވެސްާދެންނެވިހެންާހެލްތްާޕްރޮމޯޝަންާ

ާޕަސަންޓެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާކުރުމަށްޓަކައި ާހަމަޖެއްސެވުން.ާއެކަންާާކަންތައްތަކަށްާޚަރަދު ޑިޔުޓީއެއް

ާމެންބަރުވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާކުރިން ާދެން، ާވ ހަކަ. އެދޭ

ާއޮތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާވުމ އިއެކުާއަޅުގަނޑުާއެއަށްާތ އީދުކޮށްލަން.ާދެން,ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަން

ާހެދިފައި ާރިސަރޗްތައްވެސް ާކަހަލަ ާބައެއް ާހައްދަވ ފައިާާމީގައި ާރ އްޖޭގައިވެސް ާއިނގޭތޯ.  2025އެބަހުރި

ވަނަާއަހަރުާޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއ އިާގުޅިގެނ0996ާާްއެބަހުރި.ާއެގޮތުން،ާއަޅުގަނޑުާހަނދ ންވ ގޮތުންާ

ާޕަބްލިޝްކޮށްފައި.ާ ާސައިޓްގައި ާބޭންކްގެ ާވޯލްޑް ާރިސަރޗެއްވ ނެ ާހެއްދެވި ާމިނިސްޓްރީއިން ހެލްތް

ާކޮާ ާޓޮބޭކޯ ާއޮފް ާއިކޮނޮމިކްސް ާއޭރު ާއ ދެ، ާމިނަމުގައި. ާމޯލްޑިވްސް، ާއިން ގ0991ާާެންޓްރޯލް

ާ ާމިދެންނެވީ، ާމެދުތެރޭގައި 0995ާއަހަރުތަކުގެ ާއިމްޕޯޓ0996ާާް، ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތ ގައި ހ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދިޔައިމ  ާއަގުބޮޑުވެގެން ާސިނގިރޭޓްގެ ާގުޅިގެން ާބަދަލ އި ާގެންނެވި  2030ޑިޔުޓީއަށް
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ާކުރަމުން ާއިމްޕޯޓް ާބޮޑަށްާާރ އްޖެ ާވަރަށް ާއަދަދު ާތަކެތީގެ ާސިނގިރޭޓްފަދަ ާމިދެންނެވި ދިޔަ

ާހަމައެއ އިއެކުގައި،ާ ާދެން، ާމިނުކުތ ގައި. ާކަމެއް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާހަމަ ާއެއީ ާދިޔަކަން ދަށްވެގެން

ާރިޕޯޓެއްގައިވ ގޮތުންވެސްާ ާޝ އިޢުކުރި ާބީ.ބީ.ސީއިން ާކުރިން ާހަފްތ އެއް ާދެތިން ާމީގެ ދ ދިފަހުން

ނޑު ާތަންތަނުގައިާއަޅުގަ ާމިފަދަ ާއެއްވެއުޅޭ ާޢ ންމުން ާތަންތަން، ާޢ ންމު ާމިވ  ާމިބިލުގައި މެން

ާ ާޤަަައުމުތަކުގައި ާމަނ ކޮށްފައިވ  ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާއެގޮތަށ0ާާްދުންފަތުގެ ާވަންދެން  2035އަހަރު

ާއެވަނީާ% ާރޭޓް ާހ ޓްއެޓޭކްޖެހޭ ާޤައުމުތަކުގައި ާއަޅުއްވ ފައިވ  ާކ07ާާައެފިޔަވަޅު ާދަށްވެފައި ން.ާއަށް

ާ ާމިދެންނެވ3ާާިއަދި ާޤައުމުތަކުގެ ާއަޅުއްވ ފައިވ  ާފިޔަވަޅު ާމިދެންނެވި ާވަންދެން އަހަރު

%ާ ާއ ދެ،39ާާނިސްބަތް ާމިވަގުތު. ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަށްވެފައިވ ކަންވެސް އަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ2040 

ާއަޅުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކޮށްލަންާޝުކުރިއްޔ  ާދެތިންކަމެއް ާކުޑަކުޑަ ނޑު ާގަ

ާފުރަތަމަާާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލީ. ާއެދި ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ބޭނުންވ ތީ

ާ ާމިބިލުގެ ާބޭނުންވަނީ ާމަޢުލޫމ ތުދިނުމ އ07ާާިފ ހަގަކޮށްލަން ާބެހޭ ާދުންފަތ އި ާއެއީ ާމ އްދ . ވަނަ

ާމ  ާޑްރ ފްޓްާހ މަކުރުމުގެ ާމިމ އްދ  ާމ އްދ އެއް. ާބިރުގަންނަ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއ ދެ، އްދ .

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކަންބޮޑުވޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިކަމ އި ާއަޅުގަނޑު ާއޮތްގޮތުން  2045ކުރެވިފައި

ާ ާގްރޭޑް ާސްކޫލްތަކުގެ ާފެނިގެންދިޔަކަމެއް 8ާކުރިމަތީގައި ،9ާ ާސްކޫލްތަކުގ01ާާެ، ާދަރިވަރުން ގެ

ާމަޢުލޫމ ތުތައްާހޯލަ ާބެހޭ ާޑްރަގ އި ާފަރ ތްތަކުން ާކަމ އިބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ާއެކުދިންނަށް ާޖަމ ކޮށް، ށް

ާދެމުންާ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެކަމ އިބެހޭ ާކުދިންނަށް ާސްކޫލް ާއެދުވަސް ާދުވަސްވަރު. ާދިޔަ ދެމުން

ާކު ާސްކޫލް ާއެކްޓްކޮށްފައި ާވ ގޮތްވެސް ާމީހުންނަށް ާބޭނުންކުރީމ  ާއެއެއްޗެހި ދިންނަށްާދިޔައިރު،

ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާ ާދެވުނު ާކުދިންނަށް ާސްކޫލް ާއެދުވަސްވަރު ާހަމައެގޮތަށް ާގެންދިޔަ. ާދެމުން  2050ދައްކައި

ާތަނެއްގައޭ.ާ ާމިވެނި ާވަލެއްގެ ާމިވެނި ާރަށެއްގެ ާމިވެނި ާހުންނ ނީ ާއެއްޗެއް ާމިވެނި ތެރޭގައި

ާއަ ާހިތަށްއަރަނީަީ ާއަޅުގަނޑު ާއެބަހުރި. ާކިޔައިދީފައި ާދަންދެން ާދުންފަތ އިބެހޭާމިހިސ ބަށް ނެއްކ 

ާބޭނުންާ ާޙައްޤު ާމި ާލިބިގެންވ އިރުގައި ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާޙައްޤު ާހ މަކުރުމުގައި ާދިނުމ އި މަޢުލޫމ ތު

ާމިކަމުގެާ ާހިންގ އިރުގައި ާޕްރޮގްރ މެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާމިގޮތުން ާކިހިނެއްބ އޭ. ކުރެވޭނީ

 2055ކުރަމުންާގެންދ ާދިއުންާފަހަރެއްގައިާމިކަމުންާނުރައްކ ތެރިކަމ އިާބެހޭގޮތުންާމަޢުލޫމ ތުާދެމުންާހ މަާ

ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ،ާ ާވަނުމަށް. ާތެރެއަށް ާމިކަމުގެ ާކުދިންނަށް ާސްކޫލް ާއޮވެދ ނެބ އޭ މަގުފަހިނުވެ

ާރަނގަޅުާ ާވަރަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާނުވ ކަމަށްވ ނަމަ ާމަގުފަހި ާދަންނަވ ނީ، ނޑު އަޅުގަ

ާމިމ އްދާ ކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސްކޫލް ާމަގުފަހިވ ނަމަ ާވަަަންނަން ާތެރެއަށް ާމިކަމުގެ ކުދިންނަށް
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ާކަންތައްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާދެން ާބަދަލުކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ާއެހެންގޮތަކަށް ާމިމ އްދ  ާނުވަތަ އުވ ލަން

ާ ާމިބިލުގެ ާމ އްދ އަކީ ާއަނެއް ާމިއުޅޭ 06ާާބޮޑުވެގެން ާމިބިލުގެ ާމ އްދ . ާމ އްދ އ އ06ާާިވަނަ  2060ވަނަ

ާ ާކުރައްވައިފި،ާބެހޭގޮތުން ާފ ހަގަ ާޢަބްދުލްޣަފޫރުވެސް ާޔޫސުފު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގަމު

ާއެނޫންވެސ06ާާްއ ދެ،ާ ާނުވަތަ ާބޭނުމެއްގައި ާކުރިއެރުވުމުގެ ާވިޔަފ ރި ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

މިއީާވަރަށްާމަޤްޞަދެއްގައި،ާއެނޫންވެސްާމަޤްޞަދެއްގައިާކަމަށްާމިާބަޔ ންކުރެވިފައިާއޮތްއިރުގައިާ

ާހިލޭާ ާބ ވަތްތައް ާދުންފަތުގެ ާމަޤްޞަދެއްގައި ާއެނޫންވެސް ާޢިބ ރ ތެއް. ާކުރެވިދ ނެ ާފުންކޮށް މ ނަ

ާހުރިހާ  ާއެގްރޫޕްގެ ާވަދެ، ާތެރެއަށް ާގްރޫޕެއްގެ ާނުވަތަ ާދިނުންވެސް ާއަނެއްކަކަށް ާއެކަކު  2065ބެހުމ އި،

ާމިާ ާގޮތުގައި ާކަމެއް ާކުށްވެަެރިވ  ާމިއޮންނަނީ ާދިނުންވެސް ާހިމެނިފައި.ާކުދިންނަށް ބިލުގައި

އެހެންކަމުން،ާމިމ އްދ ާއ އިާބެހޭގޮތުންާއިތުރަށްާވިސްނ ާއަދިާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާމީހުންާކުށްވެރިާ

ާނުވ ނެާގޮތަކަށްާމިާޢިބ ރ ތްކުރަންާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާބޭނުންވާ ޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާރައީސް.  2070ާއްޒަތްތެރި

ާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލުގެ ާއެއްވެސ8ާާްވ ހަކައަކީ ާދުންފަތުގެ ާމީހަކު ާއެއްވެސް ާމިއޮންނަ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އަހަރުންާދަށުގެާކުއްޖަކަށ08ާާްއްާބ ވަތެއްގެާނުވަތަާދުންފަތުންާއުފައްދ ފައިާހުރިާއެއްވެސްާއެއްޗެ

ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅަން. ާއިޞްލ ޙެއް ާއޮތުމަށް ާމިއޮންނަ ާނުވ ނެއޭ ވިއްކައިގެން

އަހަރު.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަކަމެއްާއެއީާވަރަށްާގިނ75ާާައަހަރުާއޮތުމުގެާބަދަލުގައިާއޮންނަންވ08ާާީ

ާ ާމައްސަލަތަކުގައި ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަހަރ08ާަމުޢ މަލ ތުގެ ާއުމުރު. ާބަލ  ާމީހަކަށް ާބޮޑު ާއެއީ  2075ކީ

ާ ާމި ާއުމުރަކީ ާމި ާބަލ ފައިނަމަވެސް ާޙ ލަތުގެގޮތަށް ާހަދަނ75ާާްއިސްތިސްނ އީ އަހަރުކަމުގައި

ނޑަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅޭ.ާސަބަބަކީާމިާޓީނޭޖްާއުމުރަކީާމިއީާވަރަށްާއެހެންާކަހަލަާގޮތަކަށްާ އަޅުގަ

ކުާހަމަާދުންާއަރުވ ލ ާތަންާފެނުނީމަވެސްާއެކުދިންާއެކަންާކޮޕީކުރުންާކުދިންާއުޅޭާއުމުރެއް.ާމީހަާ

ާމިހ ރުާ ާއުމުރަކަށްވ ތީ، ާހުންނ ނެ ާނުވެފައި ާފުރިހަމަ ާއެހ  ާވިސްނުން ާއެމީހުންގެ އެއީ

 2080އަހަރ އިާދޭތެރޭގެާއުމުރަކީާއެއީާމީހުނ70ާާްއަހަރ އ03ާާިސައިކޮލަޖިސްޓުންވެސްާވިދ ޅުވެފައިހުރޭާ

ާއު ާތިބޭ ާހޫރި ާއެހެންވީމ ،ާހޫރި ާދަންނަވަންޖެހޭތީ. ާމިހެން ާކުރައްވ ތި ާމަޢ ފު ާވަރަށް މުރެކޭ.

ާ ާއުމުރަކީ ާފުރިހަމަވުމުގެ ނޑި ާސިކު ާމިކިޔ  އަހަރުކަމުގައ75ާާިމަރުޙަލަތުއްރުސްދު

ާއެއީާ ާއެއްގޮތަށްވުން ާއެއީ ާހުށަހެޅުން ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާބެލެވިދ ނެ. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާ ާކަމެއް. ާއެދޭ ނޑު ާޚިޔ ލުާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކައަކަށް ދެވަނަ

ާކުރެވޭނީާ ާޙަރ މު ާކަންތައްތައް ާޙަރ މް ާނުހެދޭނެ. ާކަމަކަށް ާޙަރ މް ާއެއީ ާއެކަމަކީ ާވެއްޖެއްޔ   2085ތަފ ތު
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ާތަފ ތުވުމެއްާ ާޚިޔ ލު ާކަހަަަލަ ާއެއްވެސް ާމ ނައަކީ ާދަލީލުގެ ާޤަތުޢީ ާދަލީލަކުން. ޤަތުޢީ

ާޚިޔ ލުާއެމައްސަލައިގަ ާމިއީ ާމައްސަލައަކީ ާކުރުމުގެ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމައްސަލަ. ާނެތް އި

ާމިޖެހެނީާ ާދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާމިވ ހަކަ ާތެރޭގައި. ާޢިލްމުވެރިންގެ ާމައްސަލައެއް ާއޮތް ތަފ ތުވެފައި

ާ ާމ ތްާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއްވެސްާهللا ާކުރެވޭނެ ާޙަރ މް ާކަމެއް ާނުކުރައްވ  ާޙަރ މް ނޑައެޅިގެން ާކަ

 2090ޖ ގައެއްާނޯންނ ނެ.ާއަދިާވ ޖިބުާކުރައްވ ފައިވ ާކަންތައްތައްާވ ޖިބުާކަންތައްތައްާނޫންކަމުގައިވެސްާ

ާމިގޮވ ލަނީާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވ އިރު ާމިހެން ާމައްސަލައިގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ނުހެދޭނެ.

ާކު ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާއަދި ާތ އީދުކުރަމޭ. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީާމިބިލަށް ރުމަކީ

ާއ އިާ ާފައިދ  ާއިންތިހ އަށޭ.ާވ  ާހުރީ ާގެއްލުންތައް ާކަމެކޭ.ާއެކަމުގެ ާމަނ ކުރެވެންޖެހޭ ނޑައެޅިގެން ކަ

ާއެއްފަހަރުާ ާއަދިވެސް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާމ ބޮޑޭ. ާގެއްލުންތައް ާއަޅ އިރުގައި ގެއްލުމ އި

ާހުއްދަކަމެ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާޙަރ މް ާމިއީ ާމިކަމަކީ ާމަނާ ދަންނަވ ލަން ާއެހެންނަމަވެސް،  2095ކޭ.

ާކުރެވެންވީއޭ.ާވައްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝިފ ޤްާާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ފުވައްމުލަކު

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއެއަށްފަހު ާއަބޫބަކުރަށް.ާާމުފީދަށް. ޖަމ ލު

ާއޭގެފަހުންާ ާމުއްޠަލިބަށް. ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ   2100އޭގެފަހުން

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްާެމންަބރުާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާ ާހަމައަށްާޝުކުރިއްޔ  ާމަރުޙަލ  ާދެވަނަ ާނިމި ާމަރުޙަލ  ާފުރަތަމަ ާބަހުޘްގެ ާރައީސް. ާޒަތްތެރި

ާޚިޔ ލުފުޅުތަކުންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އ އިރު،

ނޑުމެންާތިންކަމަކަށްާއަމ ޒުކުރަާ ނޑަށްާދޭހަވީާއަޅުގަ  2105ންާއެބަޖެހޭ.ާއެއްކަމަކީާދުންާބޯާމީހުންާއަޅުގަ

ާއިޞްލ ޙުާ ާނަފްސު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ާޙުދޫދެއްގެ ާވަކި ާތެރެއިން ނޑެއްގެ ާމިންގަ ވަކި

ާކަމަކަށްާ ާހެދުން.ާދެވަނަ ާބިލުާބައްޓަންާކުރުން.ާޤ ނޫނެއް ާގޮތަކަށް ާލިބިދެނެވި ާފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ާމީހުންނަށް ާނުބޯ ާދުން ާމީހުންގެ، ާބޯ ާާދުން ާސަލ މަތްކޮށްދީ،ާފަރ ތުން ާއުނދަގުލުން މިލިބޭ

ާކަމަކަށްާ ާތިންވަނަ ާކޮށްދިނުން. ާސަލ މަތް ާގެއްލުމުން ާމިލިބޭ ާޞިއްޙަތަަަށް އެމީހުންގެ

ާގޮތްތަކެއްާ ާކުރެވޭނެ ާސަލ މަތް ާއ ދައިން ާނުބައި ާމި ާޖީލު ާއޮތް ާއަންނަން ނޑުމެންގެ  2110އަޅުގަ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެމަގުން ނޑައަޅ ، ާކަ ނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުގަ ާފެށުން. ހިނގައިގަންނަން

ާބަހުސްގެާ ާފުރަތަމަ ާފަށައިގެންއިރުވެސް ާފުރަތަމަ ާވ ހަކައިގެ ާއަޅުގަނޑުގެ ރައީސަށް
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ާމިގޮތަށްާ ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވައިފިން، ާއަޅުގަނޑު މަރުޙަލ ގައިވެސް

ާމަސައްކަތްތަކެާ ާމިންނެތް ާގިނަގުނަ ާމިހ ތަނަށް ާޙައްޤުާބައްޓަންކުރުމުގައި ާވެރިވުން ާޝުކުރު އް

ާގޮތުގައިާ ާއ ކަމެއްގެ ާބަލައިލ އިރު ާމިބިލަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެއްޖޭ. ާކުރެވިފައި  2115މަސައްކަތްތަކެއް

މިފެންނަނީާވަރަށްާމަދުކަމެއް.ާއެއީާހޮޅުއަށިާޕ ކުާފަދަާތަންތަނ އި،ާޢ ންމުންާއެއްވެއުޅޭާތަންތަން.ާ

ާޖަލްސ  ާޢ ންމު ާދަންނަވަނީނަމަ ާޕ ޓީތަކުގެާމިސ ލަކަށް ާސިޔ ސީ ާތަންތަން.ާމިސ ލަކަށް ާބޭއްވޭ ތައް

ާސައިހޮޓ ،ާކެ ާސިފަކުރެވިދ ނެ.ާހަމައެއ އެކު ާގޮތުގައި ާމީގެ ާތަންތަން ާފަދަ ފޭ،ާރެސްޓޯރެންޓްާރެލީ

ާތަންތަން ާވަސީލަތްތަކުގައިވެސްާފަދަ ާދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ާޢ ންމު ާތަންތަން. ާމިކަހަލަ .

ާއުޅަނދުފަހަ ާއުފުލ  ާޕެސިންޖަރުން ާދުންފަތުގެ ާބުއިމ އި ާސިނގެރޭޓް  2120ވަނީާއިސްތިޢުމ ލުކުރުންރުގައި

ާއަލަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާތިންކަމެއް ާމައިގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމަނ ކުރެވިފައި. ާކުރިއްސުރެވެސް މީގެ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާކުރީގައިވެސް ާމީގެ ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާތިންކަމަކީ ާމި ާއުޅޭއިރު ފަށައިގަންނަން

ާގޮތުގައިާ ާކޮންާާގަބޫލުކުރެވޭ ާކިހިނެއް ާފިޔަވަޅު ާއަޅަންވީ ާމުޖުތަމަޢުން ާމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއ ދައެއްާ ާނުބައި ާހުރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާމީގެ ާނ ޒުކުކަމ އި ާމީގެ ާއަޅ ނީ. ތަރުތީބަކުންތޯ

ާފުރުޞަތުާ ާވަޑައިގަތުމުގެ ާވިސްނ  ާމެދު ާދަތިތަކ އި ާދިމ ވެދ ނެ ާފިލުވ ލުމަށްޓަކައި ނޑުމެން  2125އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާދޫކޮށްލެވިފައިާއޮތްާކަމެއްާކަމަށް.ާބޭނުންވ  ތީާވަކިާވިސްނުންތަކެއްގެާތެރެއިންާއަޅުގަ

ާމިގޮވ ލަނީާ ާމިމަޖިލީހަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާމިނިސްޓަރަށްވެސް ާހެލްތު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ

ާއެމީހުން ާމީހުން، ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާތަރުތީބަކުން ާއެއްފަހަރާ ވަކި ނަށް

ާއިތުރަށްާ ާއޭގެ ާހަމަ ާހިނގ ށޭ.ާއަދި ާކަނޑައަޅަމ  ާގޮތްތަކެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް މަނ ކުރުމެއްާނެތި

ާނުކުރާ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާތިބި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ ާބަލަމ  ނޑުމެން  2130އަޅުގަ

ާ ާޤ އިމްކުރުމ އި ާމ ޙައުލެއް ާލިބިދެނެވި ާޙިމ ޔަތް ާމިކަމުންާސަލ މަްތާމީހުންނަށް ާޖީލު ާއޮތް އަންނަން

ާއިލްތިމ ސްާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އިއެކު ާއަދި ކުރުމަށް.

ާ ާތަފްޞީލެއ3ާާްދަންނަވަން ާއެތީގެ ާބަޔ ންކުރ  ާމި ާކަންކަމަށް ާމަނ ކުރެވިފައިވ  ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާލިބެއޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާމިހެންގޮސްާވ47ާައަޅުގަ ާއޮޑިދޯނިފަހަރު ާމަގުމައްޗ އި ާމ އްދ އިން. ނަ

 2135މިކަހަލަާމިާޒ ތްޒ ތުގެާތަންތަނަކީާހުއްދަާކަންކަމުގެާގޮތުގައިާއަޅުގަނޑަށްާމިބިލުާކިޔ ލުމުންާއެބަާ

ާރަނގަޅުާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކޮށްގެން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާރަނގަޅު ާއެހެންވީމ ، މ ނަކުރެވޭ.

ާނެރެވިދ ނޭ. ާރައީސް.ާާނަތީޖ އެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާދެވަނަާާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`ާ ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް
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ާމިފުރުޞަތުގެާބޭނުންކޮށްލ ާާޢަބްދުލްޢަީޒޒުާޖަމ ލުާޢަޫބބަކުރުާ ާހަމަ ާފ ހަގަކޮށްލަންާދެތިންާނުކުތ އެއްާއޮތީމ   2140ާނީ.ާއެއީާފުރުޞަތެއްގައި

ާބަލައިގަނެާފ ސްކުރަންޖެހޭާބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާގޮތެއްވިޔަސްާއަޅުގަ މިބިލަކީާކޮންމެ

ނޑުާރިޢ ޔަތްާކޮށްލ އިރުގައިާ ވަނަާމ އްދ ގައ3ާާިމީގެާބައެއްާމ އްދ ތަކުގައިާހުރިާތަންތަނަށްާއަޅުގަ

ާދުންފަ ާތަންތަނުގައި ާބުނެފައިވ  ާއެގޮތަށްާތިރީގައި ާމަނ ކަމެކޭ. ާކުރުމަކީ ާއިސްތިޢުމ ލު ތުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮތްއިރު ާއަށް ާ)ކ( ާއިން ާ)ހ( ާކުރިއިރުގައި ާބަޔ ން ާއެތަންތަން ބަޔ ންކޮށްފައި،

ާހަމަާ ާމުއައްސަސ ތައް ާއޮފީސްތަކ އި ާސަރުކ ރުގެ ާކުރުމަށްފަހުގައި ާއިތުރު ާއެއް ާ)ޅ(  2145ހުށަހަޅަން

ވެސްާމަނ ކުރެވިފައިާއޮތްކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަލުންާއެކަހަލަާވަކިންާއިތުރުާކުރެއްވުން.ާއެއީާމިހ ރު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނުފެންނ ތީވެ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދޭކަށް ާހުއްދަ ާކުރުމަށް ާއެކަން ތަންތަނުގައި

ާހިމެނުން.ާދެްނާ ާއެބައި ާކަމަށްވ ތީވެ ާމުއައްސަސ ތައް ާދައުލަތުގެ ާކުރަންޖެހޭނީ ާކޮންޓްރޯލް ފުރަތަމަ

ާދަތުރު ނޑުމެންާޢ ންމު ާއަޅުގަ ާމ ނަކުރުމުގައި ާމި ާވަސީލަތްތައް. ާއެންމެހ  ާބޭނުންވ  ފަތުރުކުރުމަށް

ާމިސ ލަކަށްާ ާހ ލަތްތައް. ާމަސައްކަތްކުރ  ާމީހުން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާއ މުދަނީ ާއެއީ  2150ބަލައިގަންނަންވ ނެ

ާވަސީލަތް ާއެންމެހ  ާބޭނުންކުރ  ާކުރުމަށް ާދަތުރުފަތުަުރު ާޢ ންމު ާމ ނަކުރެވިފައިއޮތީ ތަކަކީާމީގައި

މީހުންާއެއްތަނުންާއަނެއްތަނަށްާއުފުލ ާއުޅަނދުފަހަރުާކަމަށްވ ނަމަާއެާމ ނަކުރުންާއެބަާއިޞްލ ޙުާ

ާރެގިއުލަރާ ާވަކި ާނިޒ މަކުން ާފެރީ ާޖެހޭނީ ާމ ނަކުރަން ާކަމަށް ާދަތުރުފަތުރުކުރުން ާޢ ންމު ކުރަންޖެހޭ

ާއުފުލުމަ ާޕަސިންޖަރުން ާއަނެއްތަނަށް ާއެއްތަނުން ާމަތިން ާވަސީލަތްތަކަށްާއުސޫލެއްގެ ާބޭނުންކުރ  ށް

ާހަމަާ ާއެއީ ާދޯނިތައް ާބައެއް ާކަހަލަ ާދޯނިތައް ާސަފ ރީ ާސަބަބަކީ، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު  2155އަޅުގަ

ާދާ  ާތަންތަނަށް ާޑައިވިންގއަށް ާހިތްއުފ ކޮށްލުމަށްޓަކައި ާއެމީހުންގެ ާގޮވައިގެން ފަތުރުވެރިން

ށްާއެއީާޙަރ މްާއެއްޗަކަށްާނުވ ާހިނދުާއުޅަނދުފަހަރު.ާއެާއުޅަނދުފަހަރުގައިާއަންނަާފަތުރުވެރިންނަ

ާބުއިމުގެާ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާބޯން ާއެ ާހިނދު، ާނުވ  ާއެއްޗަކަށް ާމަނ ކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އަދި

ާއަދިާ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާއޮތުމަކީ އިޚުތިޔ ރު

ާފިނީ ނޑު ާރޭގަ ާމަހަށްގޮސް ާމަސްވެރިން ާއެރުމަށްފަހުގައިާޢ ންމުކޮށް ާފީނ  ާހިފުމަށް ާއެއް  2160ގައި

ާބޭނުންވާ  ާބޯލުމަށްވެސް ާއެއްޗެއް ާސުއްޓ އެއް ާމީހުންނަށް ާބައެއް ާހޫނުކޮށްލުމަށްޓަކައި އެމީހުން

ާނަމަވެސްާ ާކޮޅުފަސްކޮޅުގައި ާއެއްބައިގެ ާދެބައިކުޅަ ާކޮންމެވެސް ާދޯނީގެ ާއެކަން ކަމަށްވަންޏ 

ާއޮންނަން ާގޮތެއް ާކުރެވޭނެ ާއިސްތިޢުމ ލުާވަކިތަނެއްގައި ާދުންފަތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާސަބަބަކީ ޖެހޭ.

ާއިސްތިޢުމ ލުކުރާ  ާދުންފަތުގެ ާފަދައިން، ާލިބިފައިަިވ  ާޙައްޤުތަކެއް ާމީހުންނަށް ނުކުރ 

ާއަޅުގަނޑުާ ާނުކުތ  ާދެތިން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަންޖެހޭ. ާޙައްޤުތަކެއް  2165މީހުންނަށްވެސް
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ާމިާ ާނިންމ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ ާފ ހަގަކޮށްލ ފައި ާއިތުރަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ކަމ މެދު

ާވަޑައިގަތުމަށްާދަންނަވަމުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއައިއްަސާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަރުޙަލ އަށް ާފަހު ާބިލުގެ ާކޮންމެއަކަސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާރައީސް،ާާއޮތްއިރުގައިާމްާމުއްޠަލިބުާއިްބރ ހީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން. ާކަމެއް ާދެތިން ާފ ހަގަކުރެވޭ  2170ާއަޅުގަނޑަށް

ާކޮންޓްރޯލްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުންކުރުން ާދުންފަތް ާނޫން. ާބިލެއް ާމަނ ކުރ  ާދުންފަތް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް މިބިލަކީ

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް. ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާއެބަާކުރުމަށްޓަކައި ާބޭފުޅުން އީސް،ާބައެއް

ާއަރަނީާ ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނުހައްދަވ ށޭ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާނުކުރެވޭ ާތަންފީޒު ވިދ ޅުވޭ

ާބޭނުންކުރިއްޔ .ާ ާސިއްރުން ާދުންފަތް ާމީހަކު ާވަޑައިގަންނަވ ނީ ާއެނގި ާމިނިސްޓަރަށް ކިހިނެއްތޯއޭ

ާނޫނޭ.ާއަޅުގަނޑު ާއެނގޭނެކަމެއް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއީ ާއެންމެންނަށްވެސްާއެނގޭ  2175هللاާމެންާހުރިހ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާދެނެވޮޑިގެންވ ކަން. ާހުރިހ ކަމެއް ާކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަތަޢ ލ  ސުބުނަޙޫ

ާބޭނުންކުރާ  ާއެ ާހެދިޔަސް ާޤ ނޫނެއް ާއަދި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީއިރު ާމިކުރަނީ. ބޭނުންކަމެއް

ާމިޤ  ާއަނެއްކޮޅުން ާބޭނުންކުރ ނެ. ާގޮތަކުންާމީހުން ާއެއްވެސް ާއޮތްގޮތަކީ ާކުރެވިފައި ާބައްޓަން ނޫނު

މީހުންނަށްާއަދަބުާދިނުމަށްޓަކައިާހަދ ފައިާއޮތްާޤ ނޫނެކޭާއަޅުގަނޑަކަށްާބުނެވޭާކަށެއްާނެތް.ާއެއީާ

ާޖަލަށްލ ން،ާ ާމީހަކު ާއެއްވެސް ާނެތް ާފެންނ ކަށް ނޑަކަށެއް ާއަޅުގަ ާމ އްދ އަކުން ާއެަެއްވެސް  2180މިއިން

ާގޭ ާމީހަކު ާކުރުމުންާާއެއްވެސް ާއެކަން ާއަދި ާމި ާއަރުވ ލަން. ާމީހަކު ާއެއްވެސް ާކުރަން، ބަންދު

ާމިއީާ ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުން. ާޖޫރިމަނ  ާއެމީހ  ާގެއްލުމަކަށްޓަކައި ާލިބޭ ޢ ންމުކޮށް

ާޤައުމުގައި،ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިވަގުތު ކޮންމެހެންވެސް

ާ%މިޢިއް ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާބަލ ލިޔަސް ާމަޖިލީހަށް ާބޭނުނ61ާާްޒަތްތެރި ާދުންފަތް މެންބަރުންނަކީ

%ާ ާއަނެއް ާބޭފުޅުން. ާކޮންމ41ާެނުކުރ  ާބޭފުޅުން. ާބޯ ާސިނގިރޭޓް ާދުންފަތް،  2185އަކީ

މީހުންނަށްާއަނެއްާމެންބަރުންާއިޙްތިރ މްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެމީހުންާދުންފަތ61ާާްގޮތެއްވިޔަސްާ%

ާނުކު ާއަޅުގަނޑުާބޭނުން ާނުކުރުމަކީ ާބޭނުން ާދުންފަތް ާމިބޭފުޅުން ާތަންތަނުގައި ާތިބޭ ާއެމީހުން ރ ތީ

ާއެދެނީާ ާއަޅުގަނޑު ާކޮންމެއަކަސް ާގޮވ ލ ކަމެއް. ާމެންބަރުންނަށް ާއެޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރަށް މިހ ރުން

ޤުބަލުގައިާމިޤ ނޫނުާއަވަހަށްާފ ސްކޮށް،ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާދުންފަތްާބޭނުންާނުކުރެވޭާތަނަކަށްާމުސްތަ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއުންމީދެއް. ާކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާދިއުން. ާވެގެން  2190ދިވެހިރ އްޖެ

ާމިހ ރުާ ާމައްކ އަކީ ާމ ތްވެގެންވ  ާމިކުރަނީ. ާމިއަދު ާމިމަސައްކަތް ާނޫން ާއެކަންޏެއް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބޯޑު ާމިހ ރު ާއެތަނުގައިވެސް ާތަނެއް. ާދ  ާބަޔަކު ާމިލިއަން ާއެތައް ާހުރީާއަހަރަކު ާބަހައްޓ ފައި ތައް
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ާބަލަނީާ ާއަޅުގަނޑު ާދޭށޭ. ާއެއްބ ރުލުން ާދެއްވަން ާހައްދަވައި ާތަނަކަށް ާފްރީ ާޓޮބޭކޯ މައްކ އަކީ

ާނުބޮވޭނޭ.ާ ާސިނގިރޭޓް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމައްކ ގައި ާތެރޭގައި ާދޮޅުއަހަރެއް ާއަހަރެއް ާއޮތް ކުރިއަށް

ނޑުމެން ނޑުާނުދަންނަވަންާދީނީގޮތުންާއޮތީާ،ާއެހެންވީމ ،ާމިހުރިހ ާކަމަކަށްާބަލ އިރުާއަޅުގަ  2195އަޅުގަ

ާތިންާ ާދީނުގެ ާއިސްލ މު ާގޮތެއްގައި ާމައިގަނޑު ާމިހ ރު ާގަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު މިހެންނޭ.ާއެކަމަކު

އަސ ސްާމިއޮންނަނީ.ާއެއީާކީރިތިާޤުރުއ ނ އި،ާރަސޫލ ގެާސުންނަތ އި،ާދަންނަބޭކަލުންގެާއިޖުމ ޢު.ާ

ނޑުމެންނަށް ާޙަރ މްާއެއްޗެކޭ.ާއެއީާގިނަާދަންނަާާމިއަށްާބަލ އިރުާއަޅުގަ ާދުންފަތްާއެއީ ބުނެވިދ ނެ

ާބަހުސްާ ާއެއަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވިދ ޅުވ ތީ. ާޙަރ މްކަމަށް ާދުންފަތް ާއެ ބޭކަލުންތަކެއް

ނޑަށްވެސްާފެންނަާޚިޔ ލުތަކެއްާމިާވޭތުވެާދިޔަާތަނުގައިާ  2200ކުރ ކަށެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާފ ޅުކުރެވުާ ނޑުާމި ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ތީ ާހުށަހަޅ ލަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާޚިޔ ލުތަކ އި ނު

ާ ާމި ާނިންމ ފައި، ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއަވަހަށް ާބަލައިގެން ާބިލު ާހުށަހަޅަން ާއެއްފަހަރު 0ާއަދިވެސް

ާހޭލުންތެރިާ ާއެނައުންސްމަންޓްތަކ އި، ާއިޝްތިހ ރުތަކ އި، ާކުރައްވ  ާސަރުކ ރުން ާތެރޭގައި އަހަރު

ާމަގުާ ާސަލ މަތްވުމުގެ ާމިކަމުން ާދިވެހިރައްޔިތުން ާލިބި، ާފައިދ  ާޕްރޮގްރ މުން ކުރުވުމުގެ

ާޝުކުރިއްޔާ  ާކޮށްދެއްވުން. ާމަސައްކަތް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2205ފަހިކޮށްދިނުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރައީާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުގަނޑުާ`. ާފުރުޞަތަކަށްވެސް ާދެވަނަ ާއ ދެ، ސް.

ާމިއެދުނީާ

ާދ އިރ ގެާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާހަނިމ ދޫ ާހިތ މަކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާއޮތީމަ. ާދެތިންކަމެއް ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަށްވެސް  2210އަޅުގަ

ާ ާބޭރުކުރުމަށް ާމިތަޅުމުން ާމިބިލު ާމުޖުތ ޒު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ގޮވ ލީމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާމިބިލަކީ ާއުފެދޭ. ާއެބަ ާސުވ ލު ާހިތުގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާވ ހަކަގައިާ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާނޫންކަމަށްވެސް ާއެއްޗެއް ާހުށަހެޅިފައިއޮތް ބެލިގެން

ާބައް ާމިބިލަކީ ާކުރެވި، ާދިރ ސ ތަކެއް ާމިބިލަކީ ާނަމަވެސް، ާވެފައިވާ އިޝ ރ ތްކޮށްލި. ޓަން

ާމެންބަރުންވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ާމިތަނުގައި ާކުރެއްވި ާމަސައްކަތް ާއެދ އިރ ގައި  2215ބިލެއްކަމަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެނަން ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި އަދި

ާ ާގަބޫލު ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންވެސް ާމިބިލަކީ ާއަދިާފ ހަގަކޮށްލަން. ާކުރެވި ާދިރ ސ ތަކެއް އެބަކުރަން

ާއެކަމެއްކޮށް،ާ ާވަނީނަމަ ާއޮތްކަމަށް ާއިޞްލ ޙެއް ާގެންނަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި މިބިލަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ. މިބިލު
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ާ ާފ ހަގަ ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހިމް ާމެންބަރު ާމަޖިލީހުގައިވެސް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާފަދައިން  44ާ2220ކުރެއްވި

ނޑުމެންާބަލ ާބެލުމުންާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާއަދިާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެބަާތިއްބެވިާއަޅުގަ

ާއެޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުބައްލަވ  ާޚ އްޞަކޮށް ސިނގިރެޓް

ާޙިމ ޔަ ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާމެންބަރުގެވެސް ާއެބަޖެހޭ ާއޮންނަން ާރައްކ ތެރިކަމެއް ތްތެރިކަމ އި

ާމިބިލުންާ ާޙިމ ޔަތްތައްވެސް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ާއެހެންވީމ ، ާވެއްޖެއްޔ . ވ ގޮތުން

ާއެބިލުގައިާ ާހުށަހެޅީމ  ާބަޔަކު ާވަކި ާވަކިގޮތަކަށް ާމިއީ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއެހެންވީމ ،  2225ލިބިގެންދ ނެ.

ާއެއީކީާއެއް ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާދެއްކުމަކީ ާވ ހަކަ ާދޭހަވ ގޮތަށް ާއޮއްޓަރެއްާނެތްކަމަށް ާކަހަލަ ވެސް

ާދ އިރ ގެާ ާމ މިގިލި ާހަމައެއ އިއެކީގައި، ާނޫންހެން. ާވ ހަކައެއް ާދެއްކެވި ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު އެންމެ

ާވ ހަކަފުޅަށްވެ ާއެދެއްކެވި ާމީގައި ާއިބްރ ހީމްގެ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާވަރަށްާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ސް

ނޑުމެންނަށްާހަމަާއެާމުޅިާ ނޑުމެންާބަލައިގަނެާމިކަމަކީާއަޅުގަ ބޮޑަށްާތ އީދުާކުރަން.ާމިބިލުާއަޅުގަ

ާމަސައްކަތްތަކެއްާ ާބޮޑެތި ާހަމަ ާމިކަމަށް ާދުނިޔޭގެވެސް ާމުޅި ާމިއަދު ާއެބަކުރޭ ާޤަބޫލު  2230މުޖުތަމަޢު

ނޑިވަޅެއްގައިާއަޅުގަނޑުމެންާމިކަހަ ލަާބިލެއްާމަޖިލިސްާފްލޯރއިންާބޭރުކޮށްލާ ކުރަމުންާއަންނަާދަ

ާމިއަދުާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާދެއްކުމަކީ ާވ ހަކަ ގޮތަށް

ާބޮޑެތިާ ާހަމަ ާޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ ާހުރިހ ާދިރ ސ ތަކުން ާއަދި ާތަހުލީލުތަކުންނ އި ާހުރިހ  މިކުރެވޭކަމަކީ

ާދުން ާއިނގޭ ާއެބަ ާމަރުވަމުންދ ކަންާދިރ ސ ތަކުން ާމީހުން ާއަދަދަކަށް ާމިވެނި ާބޭނުންކޮށްގެން ފަތް

 2235ދުނިޔެއިން.ާއަދިާރ އްޖޭގެވެސްާއެދިރ ސ ތަކެއްާކުރެވިފައިާއެބަހުރި.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިވ ގޮތަކީާ

ާއޭގެާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބުނީމ  ާހުއްޓ ލ ށޭ ާޑޮކްޓަރު ާޑޮކްޓަރަށްގޮސް ާބޭނުންކޮށްގެންގޮސް ދުންފަތް

ާސަރުކ ރުންާސަމ ލު ާމިކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކުރީގައި ާއެއަށްވުރެ ާމިއަންނަނީ. ކަމެއް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެބަޖެހޭ. ާމަސައްކަތްކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާގެނުވީމ  ސަމ ލުކަމަށް

ާއެބަޖެހެއޭ. ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީ އަދިާާނިންމ ލަމުންވެސްާދަންނަވަން

ާކުރިާ ނޑުއަޑީގައި ާއެކަ ާޑައިވް، ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ާދިޔަ ާނިމިގެން ާއަޅުގަނޑުމެން  2240ފަހުން

ާއެއީވެސްާ ާއިޝްތިހ ރުވެގެން. ާޓުއަރިޒަމް ާހިނގައްޖެ ާދުނިޔެއަށް ާމުޅި މަންޒަރުންވެސް

ާކަންތައްތައްާ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެކޭ. ާކުރަނިވި ާމަންފ  ާނުލ ހިކު ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ކުރ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަ ނޑުމެންާކޮށްގެންނޭާރ އްޖެއަށްާމަންފާ  ާޅުގަ

ާ

ާއެންމެފަހުާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލުގެ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   2245ާއައްސަލ މުޢަލައިކުމް.
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ބިލުާދ ާކޮމިޓީއަކަށްާއަޅުގަނޑުާހަމަާއިލްތިމ ސްާކުރަންާބޭނުންވ ާބައެއްާވަގުތުކޮޅުގެާތެރޭގައިާމިާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށްވެސް ާއެއ އެކުގައި ާހަމަ ާއޭގެތެރޭގައި ާއެބަހުރި. ކަންތައްތައް

ާއަޅުގަނޑުާ ާމިހ ރަށްވެސް.ާއެއީ ާމިހ ރުން ާހަމަ ާއެބަހުރި ާކަންތައްތަކެއް ާބޭނުންވ  އިލްތިމ ސްކުރަން

ާބޭނު ާދ އިރ ތަކުގައިާދަންނަވަން ާޞިއްޙީ ާޚ އްޞަކޮށް، ާމުވައްޒަފުންނަށް ާސަރުކ ރުވެ ންވަނީ

ާމީހުންނަށްާ ާތިބި ާވަޒީފ ތަކުގައި ާމިހ ރު ާނޫނީ ާދިނުމުގައި ާވަޒީފ  ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރައްވ   2250މަސައްކަތް

ާދެންނެވުމެއްާ ާނޫންނަމަ، ާނަމަވެސް ާޤަރ ރެއް ާއަދި ާއަންގ  ާނުކުރުމަށް ާއިސްތިޢުމ ލު ދުންފަތުގެ

ާމިކަންާނަމަ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ާއަންގައިގެން ާއެފަރ ތްތަކަށް ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ވެސް

ާޤ ނޫނެއްގެާ ާއެއީ ާއެދޭކަމެއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާފެށުމަކީ ާމަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވަން

ާދަތިތަކެއްާ ާހުއްޓަން ާމިކަން ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުރަން ާމިއަށް ާއައިސްގެން ާމިކަން ސިފައިގައި

ާގަބޫލުކުރެވޭ.ާކު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާމިބިލަކީ ާއެހެންވީމ ،  2255ރިމަތިވެގެންދ ނެ.

ާ ާކުރަން.ާހަމައެހެންމެ،ާމިބިލުގެ ާތ އީދު ާއަޅުގަނޑު ާބަލައިގަންނަން 8ާާމިބިލު ާމ އްދ އ އި 01ާވަނަ

ާމި ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާވިސްނުން ާދޭތެރޭގައިވެސް ާމ އްދ އ އި ާކޮމިޓީއަކުން.ާވަނަ ދ 

ާކަންތައްތަކެއްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއުނިކުރަންޖެހޭ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި ާމިބިލުގައި ދެން،

ާބަޔަކަށްާ ާމިކަންކުރ  ާއެބަހުރި. ާމ އްދ ތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާބަދަލުގެންނަންޖެހޭ އެބަހުރި.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާމަގެއްވެސް ާމިކަންާމިކަންކުރެވޭނެ ާމިއުޅެނީ  2260މެން

ާކުރަން.ާ ާމިކަންތައްތައް ާކަމ އިއެކު ާވިސްނުންތެރި ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާނުދޭންވެގެން. ޢ ންމުވިޔަ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާއެކަންކަން ާއިސްލ މްދީނުގައިވެސް ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ވަރަށް

ާއެާ ާއޮތީ ާއެކަންކަން ާއައިއިރު ާމަނ ކުރެވިގެން ާއެހެންވީމ ،ާމައްޗަށް ާއެކަންކަން. ާނޫންކަން އްފަހަރ 

ާދެންމެގައިާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަން. ާތ އީދު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަތަކަށް އެދެއްކި

ާއެއްޗެކޭާ ާޙަރ މް ާދުންފަތަކީ ާއިސްލ މްދީނުގައި ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު  2265ޢިއްޒަތްތެރި

ާތެރޭގަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާމިއަދުާބުނީމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއުފެދޭކަމެއް. ާސުވ ލު އި

ނޑުމެންނަށްާކަމެއްާޙަރ މޭާބުނެާމިހެންާ މިތަނުގައިާތިއްބެވިާދީނީާޢިލްމުވެރިން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާދައްކ އިރުވެސްާ ާމިތ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކައެއް ާއެފަދަ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނިންމ ލ އިރުގައި

ާއެާ ނޑުމެން ާކޮންކަހަލަާއަަަޅުގަ ާމިދައްކަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިސްނަން.ާމިއީ ާއެއ އިދޭތެރޭގައި ބަޖެހޭ

ާފިސ ރިާ ާދައްކަންޖެހޭނީ ާވ ހަކަ ާދައްކ އިރުގައި ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާއިސްލ މްދީނ އިބެހޭ  2270ވ ހަކައެއްތޯ.

ާދައްކައި ާއެވ ހަކަ ާއެނޫންގޮތަކަށް ާއެނގިގެން. ާގޮތް ާއޮންނަ ާއެކަން ާއިސްލ މްދީނުގައި ފިާރަނގަޅަށް

ާޙަރ މްާ ާބަޔަކު ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ކަމަށްވަންޏ 
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ކަންތައްތަކެއްާކުރެވޭާވ ހަކައެއްާއެބުނެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަރ ތްތަކަށް،ާމިދެންނެވީާއެފަދަާވ ހަކަާ

ާއެބޭފުޅުންނ އި ާއަދި ާދެކި ާގޮތަކަށް ާނުބައި ާދޭތެރޭގައި ާމީހުންނ އި ާއެބޭފުޅުންގެާާދައްކ  ދޭތެރޭގައި،

ާވެގެންދިއުމަކީާ ާކަންތައްތަކެއް ާއުފެދޭކަހަލަ ާސުވ ލު ާދޭތެރޭގައި ާތަޢުލީމ އި ާހުރި  2275އެލިބިފައި

ާއެއްޗެއްާ ާދޭތެރޭގައި ާމިއ އި ާދީނީގޮތުން ާނެތިން ނޑެއް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. އެކަށީގެންވ 

ާއެ ާދީނީ ާއެބަފެނޭ ާމިހ ރު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަށެއް. ާއިސްތިޢުމ ލުާދަންނަވ  ާދުންފަތުގެ ާބޭފުޅުން ކި

ާމިބިލުާ ާފުރަތަމަ ާމިއަދު ާމިތަނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮތް.ާމިއީ ާހުންނަ ާލިޔެފައި ާގޮތުން ކުރުމ އިބެހޭ

ާމީގައިާ ާދެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާމިވެސް ާއެހެންވީމ ، ާފޮތެއް. ާލިބުނު ާމިއަދު އައިފަހުން

ާމި ާއަޅުގަނޑު ާކަންތައްތަކަކީވެސް ާބޭނުންވާ ހުރި ާދ ން ާތަފްޞީލަކަށް ާއިތުރު ާދޭތެރޭގައި  2280އ އި

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާމިބިލުދ ާކޮމިޓީ،ާމިދެންނެވިާ ކަންތައްތަކެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ހުރިހ ާކަންތައްތަކަށްާބަލ ާރިޢ ޔަތްާކުރުމަށްފަހުގައިާމިބިލުާފުރިހަމަކޮށްގެންާމަޖިލީހަށްާގެނައުމަކީާ

ާއެ ނޑު ާއެދޭާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާމިބަލައިގަތުމަކީވެސް ާމިމަޖިލީހުން ާއަދި ދޭކަމެއް.

ާކަމެއް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ2285 

ާބިލެއް.ާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާތ އީދުކުރ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމިބިލަކީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާކަމަކު،ާއެ

ާމީސްތަކުންނަށްާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ާއެއީ ާހައިރ ންވޭ. ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާމިބިލު ާސަރުކ ރުން

ާއަމުރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނައްތ ލ ފައި ާހަނދ ން ާމަތިން ާނަފްސުތައް ާއަމިއްލަ ާތިބައިމީހުންގެ ާކަންކަމަށް ހެޔޮ

ާއ ޔަތެއް ާޤުރުއ ނުގެ ާމީހަކުާކުރަނީހެއްޔޭ، ާރ ބޯ ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުގަނޑު ާއެހެން. ާއޮވޭ ާމ ނައިގައި  2290ގެ

ާބޭނުކުރަމުންާ ާއެ ާމީހަކު ާބޭނުންކުރ  ާމަނ ކުރ ނީ.ާމަސްތުވ ތަކެތި ާރ ބުއިން ާކިހިނެއްބ އޭ ާބޮމުން ރ 

ާއެނަސޭޙަތްދެވޭނީ.ާ ާބަޔަކަށް ާނަސޭޙަތްދޭންޖެހޭ ާއޭނަ ާނުވަތަ ާދަރިންނަށް ާއޭނ ގެ ކިހިނެއްހޭ

ާސި ާއެމީހެއްގެާހަމައެފަދައިން، ާނުވަތަ ާދަރިންނަށް ާއެމީހެއްގެ ާކިހިނެއްތޯއޭ ާމީހަކު ާބޯ ނގިރޭޓް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާބޮމުން. ާއެ ާހުށަހެޅޭނީ ާބިލެއް ާކުރ ނެ ާމަނ  ާއެކަން ާރައްޔިތުންނަށް ޤައުމުގެ

ާއެމީހުން،ާ ާޖެހޭނެ ާއަމުރުކުރަންޏ  ާކަންކަން ާމައްސަލައެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާސީރިއަސްކޮށް  2295ވަރަށް

ާދައްކަން.ާތިމ  ާނަމޫނ  ާފަރ ތުން ާތިމ ގެ ާއެކަންކޮށްގެން ާދަސްކޮށްގެން ާކިޔަމަންވ ން ާއެކަމަށް ވެސް

ާކަމަށްާ ާނަމޫނ އެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެރިންނަކީ ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގޮތެއްވިޔަސް ކޮންމެ

ާދި ާވޭތުވެ ާމިހ ރު ާއަޑުއަހަމު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކުންވެސް. ާހުރިހ  ާބަލަންޖެހޭނެ ވަރަކަށ01ާާްޔަ

ާއޮފީހުގައިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަބަދުވެސް ާއައިއިރު ާމިހ ތަނަށް ާފެށިގެން ާދުވަހުން މަސް
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ާމިކަންކަންާ ާމައްސަލަ. ާސީރިއަސް ާމިހުންނަނީ ާވ ހަކަ. ާހުންނަ ާމ ލަމެއް ާބޯ  2300ސިނގިރޭޓް

ާނަގައިގެން ާމައްސަލައަކަށް ާބޮޑު ާމިމައްސަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހެދީމ ާާއެއްފަރ ތްކޮށްލ ފައި މިކަން

ާއެއްވެސްާ ނޑުމެންނަކަށް ާނުކުރެވޭނެާާއަޅުގަ ާކޮންޓްރޯލެއް ާނަމޫނާ ކަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ .

ާޙަރ މުާ ާދީނުގައިާކަމެއް ާމިހ ރު ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާބޭފުޅުން ާކަންތައްތައްވ ނީ.ާދެން،ާބައެއް ދައްކައިގެން

ާޑރ. ާއޮންނ ނެ. ާއެކަން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއޮތިއްޔ  ާއަކުރައްވ ފައި ާވ ހަކައަށްާފްރ ޝީމް ދެއްކެވި

ާޙަރ މްާ ާމިކަން ާދީނުގައި ާމިއޮންނަނީ، ާމިސ ލަކަށް ާމީގައި ާކުރަން. ާއިޙްތިރ މް ާވަރަށް ނޑު  2305އަޅުގަ

ބޭފުޅުންާމ ނަާމިނަ ْهلَُكِة َوأَْحِسُنَواْ  َوالَ ُتْلقُوْا ِبأَْيِديُكمْ  ންގަވަނީ،ކުރައްވާ  އެާޢ ޔަތުގެާދަށުން.ާ ،إِلَى التَّ

ޢ ޔަތްކޮށްާއެބޭފުޅުންާއެވިދ ޅުވަނީ.ާއެާއ ޔަތުގައިާއެބުނަނީާތިޔަބައިމީހުންގެާއަމިއްލަާއެާޢ ޔަތަށްާރި

ާމިާ ާއެހެންވީމ ، ާއެއްލައިނުލ ށޭ. ާތެރެއަށް ާހަލ ކުގެ ނޑު ާހަށިގަ ާފުރ ނައ އި ާއަމިއްލަ ނަފުސުތަކ އި

ާއ  ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާޔަތްތަކަށް ާބަލަނީ. ާގޮތުގައި ާޙަރ މްކަމެއްގެ ާއެއީ ާބޭފުޅުން ނޑުާބައެއް އަޅުގަ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާސަބަބުން ާބައްޔެއްގެ ާދިމ ވެފައިވ  ާއެމީހަކަށް ާޑޮކްޓަރަކު ާއެކަން  2310ދެކޭގޮތުގައި

ޑޮކްޓަރުންާއައްސަވ ނެާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރަމުތޯ.ާއެހެންވެއްޖެާކަމަށްވަންޏ ާއެާދުންފަތުގެާ

ާގެއްލުންކު ާއެބައްޔަށް ާއެމީހެއްގެ ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ ާއެމީހަކުާއިސްތިޢުމ ލު ާކަމުގައިވަނީނަމަ ރ 

ާއެކަންާޙަރ މުާވެގެންވ ާކަމެއް.ާއެއީާއޭނ ގެާ ާމައްޗަށް ާއެމީހ ގެ ާއެވަގުތު ާގަތުމަކީ އެކަމުންާދުރުވެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބިރަށްޓަކައި. ާހިނގައިދ ނެކަމުގެ ާތެރެއަށް ާހަލ ކުގެ ާފުރ ނަ ާނުވަތަ ނޑު ހަށިގަ

ާ ާނ ތަހުޒީބު ާވަރަށް ާމިއީ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާމީހުންނަކީާއަޅުގަ ާކުރ  ާމިކަން  2315ޢަމަލަކަށްވ ތީވެ

ާނުބޮއިާ ާދެން ާހަދައިދީފައި ާގޮތެއް ާކޮންމެވެސް ާއެމީހުންނަށް ާމަނ ނުކޮށް ާވަކިގޮތެއް ސަރަޙައްދަކ އި

ާގޮތްތަކެއް،ާ ާއެހެން ާރީތި ާއުޅެވޭނެ ާސަލ މަތުން ާމީހުންނަށް ާތިބޭ ާރީތިކޮށް ާމީހުންނަށް ތިބޭ

ާތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތަޢުލީމ އި،ާާއ ދަކ ދަތަކެއް ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާމިކަން ފަތުރައިދީ

ާކަމަށްާ ާރަނގަޅުވ ނެ ާމ  ާކުރުން ާމިކަން ާތެރެއިން ާނަޞޭޙަތުގެ ާދުރަށް، ާތެރެއިން ތަރުބިއްޔަތުގެ

ކޮށްލުމަށްވުރެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ނޑަށްާފެނޭާމިއިންާޤ ނޫނަކުންާމަނާ   2320 އަޅުގަ

ާ

ނޑުވެސްާދެވަނަާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާދެތިންާނުކުތ އެއްާޝުާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކުރީގައިާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރަމުންާދިޔަާތަންތަނުގެާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ

ާއޮފީސްތަކ އި،ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަރުކ ރުގެ ާމަނ ކުރީމ ،ާާތެރޭގައި ާކުރުން ާއިސްތިޢުމ ލް ާދުންފަތުގެ ސްކޫލްތަކުގައި

ާދިޔަ.ާ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގޮތުގައި ާކަމެއްގެ ާބޮޑު ާވަރަށް  2325އެއީވެސް

ާޓްރ ންސްޕޯޓްާ ާފަހުން ާވަރަށް ާނުކުރޭ. ާއެކަމެއް ާނުވި. ާކަމަކަށް ާމ ބޮޑު ާއެއީކީ އެހެންނަމަވެސް،
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ާއެއްޗެ ާދުއްވ  ާއޮވެ،ާބިލުން ާގޮތުގައި ާމަނ ކަމެއްގެ ާކުރުމަކީ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ހީގައި

ާއެއީާ ާއެކަން ާނުވަތަ ާގޮތުގައި ާކަމެއްގެ ާނުކުރެވޭނެ ާތަންފީޒު ާމީޑިޔ ގައިވެސް އެކަމަކީވެސް

ާހެދިާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާނިޔަތުގައި ާދިނުމުގެ ާގޯނ ތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާގޮތުގަާ ާތަންާޤ ނޫނެއްގެ ާވެގެންދ  ާތަންފީޒު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާއެކަންވެސް ާއެކަމަކު،  2330އި.

ާޙައްޤުތަކެއްވެސްާ ާނުބޯމީހުންގެ ާސިނގިރެޓް ާވިސްނަން ާއެބަޖެހޭ ާބޯމީހ  ާސިނގިރެޓް މިފެންނަނީ.

ާއެތައްާ ާކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާއިނގޭ ާއެބަ ާހިސ ބުތަކުން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވ ކަން.

ާބޮާ ނޑުމެންނަކަށްާބަޔަކަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެޙަޤީޤަތް ާޖެހިފައިވ ކަން.ާޖެހެމުންދ ކަން. ާބަލިތަކެއް ޑެތި

މެންބަރުންާމިތ ާމިތިބީ.ާސަރުކ ރުނ77ާާްއޮޅުވައެއްާނުލެވޭނެ.ާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާތިބިާ

ާއެބޭފުާ ާގޮތަށް ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާސަރުކ ރަށް ާއެއޮތީ ާބިލު ާއޮތް ާދިރ ސާ ހުށަހަޅުއްވ ފައި  2335ޅުން

ާަމންދޫބުން.ާ ާތިބި ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާރައްޔިތުން ާމަންދޫބުން ާމިތިއްބެވީ ާމިތ  ހައްދަވ ފައި.

ާއޭރުންާ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ. ާކުރެވޭނީ ާމިކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާނިންމަންވީ ާމިބިލު ނޑުމެން އަޅުގަ

ކ ރުންާދިރ ސ ާނުކުރ ،ާސަރުކ ރުންާއެކަންާބަލައިގަންނަންާޖެހޭނީ.ާއޭގެާބަދަލުގައިާމިބިލަކީާސަރުާ

ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑު ާދެއްކެވީތީ ާވ ހަކަ ާބޭރުކޮށްލަން ާމިމަޖިލީހުން ާއަނބުރ  ާމިބިލު ާގޮތުގައި ބިލެއްގެ

ާދުންފަތަކީާ ާދެކޮޅަށް. ާދުންފަތ އި ާމިދަނީ ާއަޑުއުފުލަމުން ާމިއަދު ާދުނިޔެ ާމުޅި  2340ހިތ މަކުރަން.

ާ ާއެކިއެކި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއްޗެއްކަމަށް. ނޑުމެންާގެއްލުންހުރި ާއަޅުގަ ާސޮއިކޮށް، މުޢ ހަދ ތަކުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރަމުން. ާމަސައްކަތް ާމިދަނީ ާއެކުއެކީގައިހެން ާއެންމެން ާދުނިޔެއެއްގައި ލ މެހިފައިވ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު،ާއ ދެ،ާމ މިނގިލި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ދައިންާއަވަސްވެާގަނެާމިކަންތަކައިގެންާކުރިއަށްާދ ން.ާޢިއްޒަތްތެރިާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވިދ ޅުވިާފަާ

ނޑުާ  2345ރައީސް،ާދީނީާޢިލްމުާލިބިވަޑައިގެންފައިާތިބިާބައެއްާބޭފުޅުންާއެބަާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ .ާއަޅުގަ

ވިާވަރަށްާހައިރ ންވެފައިާމިާއިނީ.ާދެންމެވެސްާވިދ ޅުވިާބޭފުޅަކުާދީނީާޢިލްމުާލިބިވަޑައިގެންާހުންނެާ

ާޑޮކްޓަރުާ ާގެއްލުންވ އިރު ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާވިދ ޅުވެފައި ާއ ޔަތެއް ާޤުރުއ ނުގެ ާކީރިތި ބޭފުޅަކު

ާޙަރ މުކަމެކޭ.ާ ާއެއީ ާނުލައިފިއްޔ  ާހުއްޓ  ާބުނީމ  ާހުއްޓ ލ ށޭ ާއެކަން ާގެއްލުންވ ތީ ާނަފްސަށް އަމިއްލަ

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާޕީ.އެޗް.ޑީާނަންގަވަާ ާބޭފުޅުން،ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަކަށްާނޭނގެ ާތިއްބެވި އިގެން

ާދައްކަނީ.ާ ާމިވ ހަކަ ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާއެކިގޮތަށް ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާލިބިވަޑައިގެންފައި ާޢިލްމު  2350ދީނީ

ާއެބަޖެހޭާ ާޙަޤީޤަތް ާތެދު ާމީގެ ާހ މަކޮށްދޭއިރުގައި ާއެއްޗެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާފެންނަން. ާއެބަ ާރައީސް، ާޢިމްލުާޢިއްޒަތްތެރި ާދީނީ ާތެރޭގައި ާނޭނގުމެއްގެ މިފަދަ

ާދެރަކަމެއް.ާ ާވަރަށް ާމިއީ ާދެއްކުން ާވ ހަކަ ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ލިބިވަޑައިގެންފައި
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ާރައްޔިތުންާ ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮތެއްގައި ާޖުމުލަ ާމަޖިލީހަކީ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާބަލަމު ާރޭގަނޑު ާދުވ ލ އި، ނޑުހަމަ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހެއް. ާވ ހަކަާންދ   2355ގެ

ާނިންމ ލަ ާބައްދަލުވުމުގައިާމުން ާކެބިނެޓް ާކަނޑުއަޑީގެ ާބޭއްވުނު ާއެންމެފަހުން ާއޮތީ ދަންނަވަން

ާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިާކެބިނެޓުގެާވަޒީރުންނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމޭ.ާ

ާ

ާާރ ގެާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ އިާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 77ާާޝުަުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހެއްގެ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  44ާާމެންބަރުން

ނޑުާވ ކަމެއް.ާމިއަދުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ  2360ާމެންބަރުންނަކީާސިނގިރެޓްާހިއްޕަވ ާބޭފުޅުންނަށްވ ކަންާއެއީާއަޖައިބުާއަޅުގަ

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލުގެ ނޑުމެން ާއެކަންކަންާއަޅުގަ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާއެބޭފުޅުން ާދައްކަމުންދ އިރުގައި ވ ހަކަ

ާދައްކަވަމުންާ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކޮށް ާމިބިލަށް ާހިމެނޭގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދަވ އިރުވެސް، ކުރައްވަމުން

%ާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ނޑު ާއަޣްލަބިއްޔަތ57ާާުގެންދަވ ތީ.ާއަޅުގަ ާއެ ާފ ސްކުރުމަށް މިބިލު

ާއެބޭފު ާމިއަދު. ާދެއްވ ނެއޭ ާއަޅުގ07ާަޅުން ާމ އްދ އަށް ާބޭނުންވަނީާވަނަ ާފޯކަސްކޮށްލަން ނޑު

ާފުޅ  ާވަރަށް ާމަނ ާއިޝްތިހ ރުކުރުން ާމިބިލުގައި ާއަާާކުރެވިފައިާދ އިރ އެއްގައި  2365ޅުގަނޑުާވ އިރު

ާގެވެހިާ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެބަހުރޭ ާބޭނުންކުރެވިގެން ާނަންނަން ާސިނގިރެޓް ާހިތަށްއަރަނީ

ާދޮންނަމެޝިނެއްާ ާލެޖެންޑްކިޔ  ާއެމެރިކަން ާހަދ ފައި. ާއެއްޗެހި ާބޭނުންކުރ  ާޢ ންމުކޮށް ކަންވ ރ އި،

ާސިނގިރެޓެއްގެާ ާލެޖެންޑަކީ ާއެމެރިކަން ާދިޔަ. ާމަޝްހޫރުވެގެން ާވަރަށް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާގޮސް ާމަޝްހޫރުވެގެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޓްރެވަލް ާކިޔ  ާޕީޓަރާސްޓައިވަސަންޓް ާއެބަހުރި.ާނަން. ފައި

ާމިއުޅޭާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނަން. ާސިނގިރެޓެއްގެ ާސްޓައިވަސަންޓަކީ  2370ޕީޓަރ

ނޑުމެންގެާތެރެއަށްާނުރަނގަޅުާމަގުމަގުންާނުވަތަާއެހެންާމަގުމަގުންާސިނގިރެޓްގެާ އެއްޗަކީާއަޅުގަ

ާޙުކުމަާ ާއޮތް ާދޭތެރޭގައި ާއެއެއްޗެއްސ އި ާކަމަށްވަންޏ  ާވައްދ  ާމިޤ ނޫނުގެާނަންނަން ާކޮބައިތޯ ކީ

ވަނަާމ އްދ އަށްާބަލ އިރުވެސްާއެބަބުނ71ާާޭވަނަާމ އްދ އ އިާގުޅޭގޮތުން.07ާާމިމ އްދ އަށްާބަލ އިރުާ

ފެންވަރުާބެލުމުގެާއުސޫލުތަކެއް.ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރުމަށ އިާދުންފަތުންާއުފައްދ ާއެއްޗެހިާ

ާއުފައްދ އި ާނުވަތަ ާގެންނައިރުގައި ާފުރުޞަތުތަކެަެއްާރ އްޖޭގައި ާބެލުމުގެ ާފެންވަރު ާއޭގެ  2375ރު

ާބިލުގެާ ާމިނިސްޓްރީއަށް ާހެލްތު ާލިބިދޭ ާއެބަ ާފުރުޞަތު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާއުސޫލުތަކެއް ނޑައެޅުމުގެ ކަ

ާލިބިފައިވ ގޮތުގައ71ާާި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބުނ ގޮތުން. ާމ އްދ  ވަނަ

ާސިނގިރެ ާމިގެންނަ ާބޯން ާނޫން.ާރ އްޖޭގައި ާއެއްޗެއްސެއް ާއަސްލު ާއަދި ާމިއީ ާއެއްޗެއްސަކީ ޓ އި

ާއެަެއްޗެހިތަކެއްާ ާފޭކު ާމީގެ ާއަންނަ ާދިމ ލަކުން ާކޮންމެވެސް ާހިސ ބުން ފިލިޕީންސް،ާއިންޑޮނޭޝިޔ 

ާލަކުޑިާ ާލ ހެން ާޖިންސް ާފޭކް ާއެއްޗެހީގެ ާލީވައިސް ާމިލ  ާމީހުން ާގިނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2380މިއަންނަނީ.
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ާއުޅޭ ާހަދައިގެން ނޑިން ާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީ.ާމިއީާާކު ކޮންމެވެސްާސިނގިރެޓެއްާކަމަށްާއަޅުގަނޑަށް

ާސުވ ލަކީ،ާ ާއަޅުގަނޑުގެ ާސިނގިރެޓްކަމަށް. ާފޭކު ާނޫންކަމަށްވަނީ. ާއުފެއްދުންތައް ާސީދ  ބޭރުގެ

ާރ އްޖެއަށްާ ާނަމަވެސް ާމެދުވެރިކޮށް ާމިބިލު ާއެބައޮތްތޯ ާވިސްނުންފުޅެއް ާއެއްވެސް ސަރުކ ރުގެ

ގިރެޓަކީާއޭގެާޒ ތުގައިާއަސްލުާކުންފުނިތަކުންާއުފައްދ ފައިާހުންނަާއެއްޗެހިކަންާއެތެރެކުރެވޭާސިނ

ާގެނެސްާ ާބަދަލުކޮށްގެން ާމުދަލަށް ާވަގު ާތެރެއިން ާބޯޓެއްގެ ނޑުމަގުން ާކަ ާނުވަތަ ާކުރެވޭނެ  2385ކަށަވަރު

ާއަޅުގަ ާމިއިޝޫއަށް ާނުވ ނެ. ާއެއްޗެއްކަމަށް ާވިއްކ  ާއަގުބޮޑުކޮށް ާވ ހަކަރ އްޖޭގައި ާލަންާދައްކ ާނޑު

ާ ާކުރިންވެސް ާދެން ާބޭނުންވީ. ާފަދައިން ާދެންނެވި ާއެއޮތ09ާާްއަޅުގަނޑު ާނަގަން ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާސަލ މަތުންާ ާޞިއްޙަތު ާއ މްދަނީއަކީ ާލިބޭ ާއެއިން ާބޮޑުކޮށް ާޓެކްސް ާނަގ  ޓެކްސް،ާސިނގިރެޓުން

ާޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ާކެޕޭސިޓީ ާކުރުމަށ އި، ާތަރައްޤީ ާމީހުން ާޢިލްމ އި، ާޚަރަދުާާބޭތިއްބުަުމަށް ކުރ 

 2390ާކުރުމަށްޓަކައިާއޮންނަާފައިސ އަކަށްާހެދުމަށްާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާދެފަހަރަކަށްާއެއްާާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ ާރައީސް،ާވަރަށް ާ`.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިކަމަކީ،ާބިލަކަށް ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާއުފ ކުރަން. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދިމ ވީތީ ާދައްކަން ކަ

ާހަމަާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއިނގޭ. ާއެބަ ާއެންމެންނަށްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުބައިކަން ާހުރި މިކަމުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިދައްކަނީ. ާމިވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާހުރެ ާހައިސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާބޯ  2395ސިނގިރެޓް

ނަވަންާބޭނުންވަނީާތިމ ާއަދިާއެޢަމަލެއްާކުރ ާކަމަކުންާއެާހަށިގަނޑަށްާގެއްލުންހުރިާކަމަކުންާދަން

ާކަމަކުންާ ާއެފަދަ ާމީހުން ާއެހެން ާވިޔަސް ާނުވެވުނުކަމުގައި ާމިންޖު ާމުޅިން ާތިމ  އަދި

ާލ ޒިމުާ ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެޅުމަކީ ާބ ރެއް ާއޮތް ާއެޅެން ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާއެހެންވީމ ،ާވެގެން ާވެގެންވޭ. ާލ ޒިމު ާއެކަން ާބެލިޔަސް ާހުރިހ ގޮތަކަށް ާހަމަކަށަވަރުން ވ ކަމެކޭ.

ާސަލ މަތްވޭތޯ.ާ ާމިންޖުވޭތޯ، ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަމުން ާމިކުރަނީ ާމަސައްކަތް ނޑުމެންވެސް  2400އަޅުގަ

ާއަ ާވަރަށް ާގޮތުން ާމިބިލ އިބެހޭ ާމިމަޖިލީހުގައި ާއެގޮތުން ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ގުހުރިާއެހެންވީމަ،

ާރިޢ ޔަތްކޮށްާ ާއެކަންތައްތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާދައްކަވައިފި. ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަފުޅުތައް

ާއެއީާ ާދިއުން ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާމިބިލު ާހުށަހެޅިގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަ ާދުވަހެއް. ާބޭނުންވ  ާދެކެން ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ާދެކެން ނޑުމެން ނޑުމެންގެާއަޅުގަ ޅުގަ

ާހަމަާ ާނޭނގޭ ާގެއްލުން ާލިބިދޭ ާދުންފަތުން ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުރީގައިވެސް ނޑު ާއަޅުގަ  2405ތެރޭގައި

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާމިޢަމަލުާކުރަމުންާގެންދާ ާއެކަކުވެސްާކުދިާބޮޑުވެގެންާނުހުންނ ނެ.ާހަމަ އަޅުގަ

ާމި ާމިގެންދަނީ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންވެސް ާހަމަާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަމަށް އަދު
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ާމިއަދުގެާ ާއެއީ ނޑުމެން ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާއެއްގޮތަށް. ާރޫޙ އި ާބިލުގެ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ސަރުކ ރުން

ާއަޅުގަނޑުމެސަރުކ  ާނޫންކަންވެސް ާއޮތްކަމެއް ާފައްޓަވ ފައި ާސަރުކ ރުެގާރުން ާއިނގޭ. ާއެބަ ންނަށް

ާދ އިރ އެއްާ ާވަކި ާމިހ ރުވެސް ާޢ ންމުކޮށްާއޮފީސްތަކުގައި ާނޫންގޮތަކަށް ާތަންކޮޅެއްގައި ާކުޑަ ާވަކި  2410ގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހުރޭ. ާތަންކޮޅެއް ާބޮވޭ ާސިނގިރޭޓް ާއޮފީހެއްގައިވެސް ާކޮންމެ ާނުބޮއޭ. ސިނގިރޭޓް

ާހުޅުވ ލެވިފައިާ ާއެފުރުޞަތުވެސް ާމީހަކަށް ާއެކަންާބޭނުންކުރ  ާހަމައެކަނިާދަތިގޮތަކަށް އެތަންކޮޅުގައި

ާ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެވޭާއޮންނަނީ. ާއެކަން ާމުޅިން ާމީހަކަށް ާކުރ  ާއެކަން ާމިދައްކަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހަމަޖައްސ ާވ ހަކައެއްާނޫން.ާއިސްވެރިންގެާމެދުގައިާމިކަމުގެާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެފައިާ ގޮތަކަށްާއެކަން

ާގެއްލުންދޭާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއިންސ ނިއްޔަތަށް ާއިނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވީނަމަވެސް  2415ވީކަމުގައި

ާއަޅުގަނޑުމެންާކަ ާމިންޖުވޭތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަމުން ާއެހެންވީމ ، ާދުންފަތަކީ. ާމިއީ މެއްކަން

މަސައްކަތްކުރުމަކީާއެާބޯމީހ ވެސްާހަމަާއެބޮމުންާދ އިރުވެސްާކޮންމެާދުވަހަކުވެސްާއޭނަާހިތަށްއަރާ 

ާހި ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުއްޓ ލ ނަމޭ. ާބުއިން ާސިނގިރޭޓް ާއަޅުގަނޑުމެން ާހުރިާކަންނޭނގެ ފިފައި

ާސަލ މަތްާ ާމީހުން ާއެހެން ާއެަެހެންނަމަވެސް، ާނުލެވިގެންދަނީ. ާހުއްޓ  ާއޭގެން ާވީމ  އ ދައެއް

ާކުރުންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާހުރިހ  ާއޮތް ާކުރެވެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  2420ކުރުމަށްޓަކައި

ާދަންނަވ ނީ.ާއ ދެ، ނޑު ާއަޅުގަ ާވެގެންވ ކަމަށް ާލ ޒިމު ނޑުމެންނަށް ާދީނުގައިާާއަޅުގަ ާއިސްލ މު ދެން

ާމ ތް ާނުކުރ ށޭާهللا ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާވަކިކުރައްވ ފައި ާކަނޑައެޅިގެން ާނައްސުން އެކަން

ާއެވިދ ޅުވަނީ.ާ ާއެހެން ާބޭފުޅުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަހަލަ ާޑރ.އަފްރ ޝީމުމެން ާކަންނޭނގެ ވިދ ޅުވ ތީ

ާއެހެާ ާއ ދެ، ާދެން ާނެތް. ާބަހުސެއް ާއަޅުގަނޑުގެ ާއެއަކަށް ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާދެން، ާދެއްވި ންވީމ ،

ާއަޅުގަނޑުާ ާނިންމުމަށް ާމިކަން ާއަވަހަށް ާބަލައިގަނެ ާމިމަޖިލީހުން ާމިބިލު ާދަންނަވަމުން،  2425ޝުކުރު

ވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާއަޅުގަނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ާބ ރުއަޅާ 

ާ

ާރައީާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުވިާޝުކުރިއްޔ  ާމަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ާވަޢުދު، ާއެއް ާސަރުކ ރުގެ ާއ ދެ، ާސް.

ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާއެއީ. ާބަންދުކުރުން ާދޮރުތައް ާސްޕީޑެއްގައިާهللا ާބ ރު ާވަރަށް ާރަޙްމަތ އިއެކު ާހެޔޮ ާގެ

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޮޑަށްާޝުކުރު ާވަރަށް ާކަމަނ ފުޅަށް ާއެކަމަށްޓަކައި ާކުރެވެމުންދ ތީ  2430ދަންނަވަން.ާއަދިާއެމަސައްކަތް

ާބޭސްާ ާކަންތައްކަމުގައިވ  ާއެއް ާހިމެނިފައިވ  ާމެނިފެސްޓޯގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވުޒ ރ އިން ކަމަނ ގެ

ާހަލުވިކަމ އިއެކުާ ާޕްރޮގްރ މް ާމަދަނައިގެ ާއ ދެ ާހުއްޓުވުން، ާސަލ މުޖެހުން ސިޓީއަށް

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމިފަދަާގެންދެވިކަމަށްޓަކައި ނުންވަނީ،

ާ ާމިބިލުގެ ާމީގައި ާދައްކަމުންދ އިރު ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާބިލަކ އިބެހޭ ާމ އްދ ގައ3ާާިމުހިންމު ވަނަ
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ާރިޒޯޓްތައްާ ާއެބަފެނެއޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިމަނ އިރު ާތަންތަން ާމަނ  ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން  2435ދުންފަތުގެ

ާރަނގަޅުކަމެއްގެ ާވަރަށް ާމިއީ ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ނޑުާާނުހިމަނ ތަން. ާއަޅުގަ ގޮތުގައި

ާފަތުރުވެރިންނަށްާ ާއަންނަ ާބޭރުން ާރ އްޖެއިން ާޚ އްޞަކޮށް، ާރިޒޯޓްތަކަކީ ާއެއީ ފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.

ާބަލަންޖެހޭނެ.ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމ ކެޓަށްވެސް ާއެބޭފުޅުންގެ ާތަންތަނަށްވ ތީވެ ާހިންގަމުންދ  އަމ ޒުކޮށް

ާބޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެއ އިއެކު ާކަމެއްގެާދެން، ނޑައަޅަންޖެހޭ ާކަ ާމިޤ ނޫނުގައި ނުންވޭ

ާޚ އްޞަކޮށް،ާ ާސ މ ނު. ާއެކިއެކި ާތައްޔ ރުކުރ  ާމި ާބޭނުންކޮށްގެން ާދުންފަތް ާރ އްޖޭގައި  2440ގޮތުގައި

ާޤ ނޫނުގައިާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާނުކުރެވޭނެ ާހުއްދަ ާރީޕެކްކުރުން ާއެ ާއުފެއްދުމ އި ސިނގިރޭޓް

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާ އެދޭކަމެއްގެާގޮތުގައިާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ާއެއީާސަބަބަކަށްާާބަޔ ންކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާބިޑިާ ާމިއީ ާއަންނަކަމެއް ާކުރަމުން ާކުރީއްސުރެންވެސް ާހަމަ ާރ އްޖޭގައި ާމިހ ރު ވަނީ،

ާއަންނައިރުާ ާވަމުން ާތަރައްޤީ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިޒަމ ނުގައި ާވިއްކުންވެސް. ތައްޔ ރުކުރުމ އި،ާބިޑި

ާއެ ާބަދަލުވެ ާސިނގިރޭޓަށް ާއެއީާއެ ާވެއްޖެއްޔ މުން ާދެވޭގޮތް ާއެއްޗެހި ާޙުއްދަތަކ އި  2445ކަމުގެ

ާހަމަމިއ އިއެކުާ ާދެން، ާކަމަކަށްވ ނީ. ާތަޢ ރަޟްވ  ާމުޅިން ާމަސައްކަތަށް ާމިކުރ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމިފަދަާ ާއެކުވެސް،ާސަރުކ ރުން ާއޮތުމ އި ާވަގުތުކޮޅެއް ާކުޑަކުޑަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު އަޅުގަ

ނޑަށްާހަމަާފ ހަގަާކުރެވެނީާފުރަތަމަާޖުމްހޫރިއްޔަތުގެާމުހިންމުާކަމަކަށްާ މިދޭާއަހަންމިއްޔަތުާއަޅުގަ

ާމިފަދަާ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާއެކީ ާސ ބިތުކަމ އި ާވ އިރުވެސް ާހަނދުމަ ާގޮތް ާވެގެންދިޔަ ރައީސަށް

ާފަށްފަށުން ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާއެކަމަށް ާގެންދ ތީ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާހުއްޓުމަށް  2450ާކަންކަން

ާއަމ ޒުާ ާމިސަރުކ ރުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވަން ޝުކުރު

ާމަތީާ ާތަނަވަސްކަން ާވަރަށް ާސިޔ ސަތު ާދަތުރުފަތުރުގެ ާސ ފުވޭ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ނޑަށް އަޅުގަ

ާފ ހަގަކޮާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހެނީ. ާވަގުތު ާއ ދެ، ާހަމައެއ އިއެއްކޮށް، ާފެތުރެމުންދޭ. ާއެބަ ށްލަންާމިއަދު

ބޭނުންވަނީާމިހުރިހ ާސަބަބަށްޓަކައިވެސްާމިއަދުގެާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

 2455މިއަދުާމުޅިާދުނިޔެއަށްާހ މަވެގެންދަނީާތިމ ވެށީގެާނުރައްކަލުންާއަޅުގަނޑުމެންާސަލ މަތްވ ންާކުރާ 

ާބ އްވަނީާ ާބައްދަލުވުންތައްވެސް ާކެބިނެޓް ނޑުއަޑީގައި ާކަ ާކަމަކަށްޓަކައިާމަސައްކަތޭ. ާމިހުރިހ  އޭ.

ާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމޭ.ާ

ާ

ާބިލެއްާާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާސަރުކ ރުން ާކުރުމަށް ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާކަމަށްޓަކަާމުޙަްނމަދުާުޒަބއިރުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމިމަޖިލީހަށް ާޝުކުރުާއެކަށައަޅުއްވ  ާނިހ ޔަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް  2460ާއި
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ާގެއްލުންހުރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސިއްޙަތަށް ާކުރުމަކީ ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވަން.

ާދުންފަތުގެާ ާފިހ ރަތަކުގައި ާވިއްކ  ާސިނގިރޭޓް ާނުހުރޭ ާހަނދ ނެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާބ ވައޭ. ކަމެއް

ާކުރުމަާ ާލިޔުމެއްާނުހުންނަާއިސްތިޢުމ ލު ާއޮންނަ ާލިޔެފައި ާގެއްލުންހުރިކަމެކޭ،ާމިހެން ކީާސިއްޙަތަށް

ާއެހެންާ ާކަމަށްވ ނަމަ ާނެތް ާސިނގިރޭޓް ާބ ވަތުގެ ާގަންނަންދ  ާއެހެންނަމަވެސް، ހަނދ ން.

ާނުރައްކ ތެރިާ ާމިފަދަ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާކުރ ކަމެއްކަން ާފިހ ރަތަކުން ާއެޅުވުމަކީ ާބޮލުގައި  2465ބ ވަތެއްވެސް

ާކަމެއް ާއަޅުގަނޑުާ، ާކީއްވެގެންބ ވައޭ ާމިދެނީ ާހިތްވަރު ާވިއްކުމަށް ާޢަމަލެއް ާމެދުވެރިވ  ޞިއްޙަތަށް

ާގެއްލުންވާ  ާމީހުންނަށް ާނުކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާމީހަކަށްވުރެ ާއިސްތިޢުމ ލުކުރ  ާދުންފަތުގެ ހިތަށްއަރ .

ާތަނެއްގައި ާހުރިހ  ާދިޔަ ާވޭތުވެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދައްކ . ާއެންމެންވެސް ވެސްާވ ހަކަ

ާއޭގެތެރެއިންާ ާތިބިއްޔ  ާމީހުން ާހައެއްކަ ާތެރޭގައި ނޑެއްގެ ާބައިގަ ާމިފެންނަނީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުގެާ  2470ދެމީހުންާސިނގިރޭޓްާބޯތަން.ާގެއްލުންާބޮޑަށްާމިލިބެނީާއެޢަމަލުާނުކުރ ާމީހުންނަށް.ާއަޅުގަ

ާވަގު ާލިބޭކަމެއް ާޢަމަލުާނުކުރ ާބަޔަކަށް ާހުއްޓުވަންާވ ހަކައަކީ،ާމިފަދަާގެއްލުމެއްާއެ ާވަގުތުން ތުން

ާއެގޮތުން،ާ ާލަސްވެއްޖެއޭ. ާއައުން ާސިފައިގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ާފ ސްވެގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ޖެހޭނެއޭ.

ާކޮޅަށްާ ާއަނެއް ާއެއްކޮޅުން ާބިލުގެ ާއ ދެ، ާކުރަމޭ. ާތ އީދު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ މިބިލަށް

ާކޮންޓްރޯލް ާދުންފަތް ާބަލައިލިއިރު ާބަލައިލައިފިން. ނޑު ާމަގުތަކެއްާއަޅުގަ ާގިނަ ާވަރަށް ކުރެވޭނެ

 2475އަލިވެފައިާއޮތްކަންާފ ހަގަކުރަން.ާއ ދެ،ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރ ާމީހުންާފަހަރެއްގައިާހިތްހަމަާ

ާކަމެއްާ ާބުއްދިވެރި ާއެހ  ާހުއްޓުވުމަކީ ާހުރިހ ކަމެއް ާއެއްފަހަރ  ާކަމެއް. ާއެކަށީގެންވ  ނުޖެހުމަކީ

ާއެހެ ާނުދެކެން. ާއަޅުގަނޑެއް ާއަޅަމުންާކަމަކަށް ާމުޅިން ާފިޔަވަޅެއް ާފިޔަވަޅަކަށްފަހު ންނަމަވެސް،

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަމަށްވެސް ާރުހޭނެކަމެއް ާމީހުން ާއެކަމަށް ާއަދި ާކަމެއް ާވެދ ނެ ާކުރުމަކީ ކޮންޓްރޯލް

ާބޭނުންނަމަާ ާއަމުރުކުރަން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާމިނޭވ ގައި ދަންނަވަން.

ާދަސްކުރ ށޭ. ާމިއަދުންާާކިޔަމަންވ ން ާތިބެގެން ާގޮތުގައި ާއަމުރުވެރިންގެ ާއަޅުގަނޑުމެން  2480ހިނގ ށޭ

ާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަންނައިރު ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާމިޤ ނޫނު ނޑައަޅަމ  ާކަ ާޢަޒުމް 77ާފެށިގެން

ބައެއްކަމުގައިާވ ން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާމެންބަރުންނަކީާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާނުކުރާ 

ާ

ނޑުމެންާއެންމެވެސްާގަބޫލުކުރަމުާދުންފަތުންާޞިއްޙަތަށްާޝުާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާޖެހޭކަން.ާހިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ނޑަށް ާހަށިގަ ާބަލިތައް ާވައްތަރުގެ ާއެކި ާހިނގުންާގެއްލުންވ ކަން.ާކެންސަރުގެ ާލޭ  2485ތުގެ

ާމިދުާބަންދުވ ކަން، ާހަމަ ާހުއްޓޭކަން. ާއެހެންނަމަވެސް،ާހިތް ާދ ންޖެހޭކަން. ާދޫކޮށް ނިޔެ

ާކަމެއްާ ާރަނގަޅު ާކުރުން ާމިކަމަކީ ާމިއުޅެނީ ާނުވެވިގެން ާއެއްބަސް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ
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ާއެނގި ާއަޅުގަނޑަށް ާނޫންކަން. ާއޮންނަގޮތުން ާރަގަޅުނޫންާސިފައި ާކުރުން ާލިބޭ ާގެއްލުން އްޙަތަށް

ާޙަރ މްާ ާާކޮންމެކަމަކީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވެރިކަންާކަމެއް. ާބޭފުޅަކު ާވަކި ާބައެއްބޭފުޅުން އިނގޭ

 2490ވެރިކޮށްާހިތުމަކީާފަރުޟުާކަންތައްތައްާކަމުގައިވެސްާބޭފުޅ އަކީާއެއަށްާކަމޭހިތ ާއޯގ ާކުރެއްވިއިރުާއެާ

ާހަމައެހެޝަ ާއެބަހުރި. ާހައްދަވ ފައި ާމުަުއިޚުން ާއަމިއްލަ ާއެދުންތަކެއްާންމެ، ާއަމިއްލަ ތ ދ އި

ާކުރެވިގެންކަންތައްާޙަރ މުާފުއްދުމުގައި ާޙަލ ލު ާފެނިގެންާާތައް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާތަންވެސް ާދިޔަ

ދައްކ ާޞިއްޙަތަށްާާ.ާމިއީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހިތ މަހުރިާދެރަކަމެއް.ާއިސްލ މްދީނުގެާވ ހަކަދިޔަ

.ާގެއްލުންހުރިާމިރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންާއެާވަބ އެއްގައިާޖެހިާއެާއ ދައެއްގައިާޖެހިފައިވ ާކަންތައްތަކެއް

ާ ާހުއްދަކުރުމަށްޓަކައި ާކަމުގަހަާމިއަދު ާކަންތައްތަކެއް ާފަތުާލ ލު ާބޭފުޅުން ާދީނީ ާމިތަނުގައި  2495ވ ދޭކަމީާއި

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލައެއް. ާދެރަވ ންޖެހޭނެ ާހިތ މަކޮށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހަާ ާހައްދަވައިގެން ާޖ ޑި ާތީމުގޭގައި ާކުރީގައި ާނުޖެހޭނެ ާދައްކ ކަށް ާއަޅައިގެންާމިތ ކު ކުރުފަނި

ާފިރިހެން ާދައްކ ކަށްާއޭގެތެރެއަށް ާއެވ ހަކަ ާވ ހަކައެއް. ާފެންބުއި ާލައިގެން ާމިއަދުާާކުދިން ނޫން

ާއެތަންވަނީާ ާސ ފުކުރެވިފައި. ާނަގ  ާވަނީ ާއެޖ ޑިތައް ާމިއަދު ާމިތިބީކީއެއް. ާމިތ ގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާާހިރުތ  ާމިކުރެވެނީ ާމިހ ރު ާމިރ އްޖޭގައި ާޢިއްޒަތްތެރިާތ ކުރެވިފައި. ާވެރިކަމެއް. ާސ ފުތ ހިރު  2500ހިރު

ާ ާގަރައީސް، ނޑުއެންމެންވެސް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަން. ާގެއްލުންހުރި ާޞިއްޙަތަށް ާމިއީ މެންާބޫލުކުރޭ

ާމުޢ  ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާއެއްބަސްވުމަކަށްާމިވަނީ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސޮއިކުރެވިފައި. ާތަކެއްގައި ހަދ 

ާކޮށްފައިވަނީކީ ާމިކަންތައް ާވަނީާާއަންނަން ާސަރުކ ރުންވެސް ާކުރީގެ ާނޫން. މިސަރުކ ރަކުން

ާކުޑަކުދިންނަށްާ ާމަނ ކުރެވިފައި. ާކަންތައްތަކެއް ާއެތައް ާއެތައް ާލިބޭތީ ާގެއްލުން ޞިއްޙަތައް

ާދުންފަތ  ާވިއްކުމ އި ާއެއީާއިާސިނގިރޭޓް ާމަނ ކުރެވިފައި. ާވަނީ ާވިއްކުންވެސް ާބ ވަތްތައް  2505ބެހޭ

ާއެކަމަށްޓަކަ ާއެންމެން ނޑުމެން ާމަރުޙަބ ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަާއި ާދޭންޖެހޭނެ ާއެއްބ ރުލުން އް.ާކިޔ 

ާޠަބީޢަ ާގައިގ ވެސް ނޑުމެން ާނުބައިއަޅުގަ ާހުރެއްޖެާތުގައި ާއަށަގެންފައި ާއެކަމަކުންާއ ދައެއް އްޔ 

ާމަސައްކަތް ާނުބައިކަމެއްާާދުރުހެލިވޭތޯ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ކުރަންޖެހޭނެ.

ާއެ ާދެން ާއެއީާއަށަގަތީމ  ާއިޢުލ ންކުރުން ާމަޖިލިސްތަކުގައި ާމިކަހަލަ ާކަމަށްހަދ  ާހަލ ލުކަމެއް އީ

ާކަންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާތިބެގެން ާގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން  2510ނޫން.ާާއަޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރަާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއެއްޕ ޓީއަށްާއ ދެ، ާސިޔ ސީ ާހައިރ ނެއްނުވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއީސް.
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ާއެކުރ ނިސްާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބޭރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ާމިތަނުން ާމިބިލު ާރައީސަކު ާއެޕ ޓީއަށްާާބަތްވ  މަސައްކަތުގައި

 2515ނެާއެހިސ ބުންާބަތްވ ާއެހެންާބޭފުޅުންާމިބިލަކީާއެއްގޮތަކަށްވެސްާކަމުދ ާބިލެއްާނޫންކަމަށްާބުނިސް

ާމިކަހަލަާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާފެއްޓެވީމަކ އެއް. ާދައްކަން ާހުއްޖަތް ދެން

ާމަސައްކަތް ާސަރުކ ރުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާކަމެއްކުރުމަށް ާހިނގ ށޭ ާބަލަމ  ާއަޅުގަނޑުމެން ކުރީމ 

އްތަކުގެާވ ހަކަާދައްކަވ ފައިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރ ާނޭދެވޭާކަމެއްގެާވ ހަކަާއެކަންތަ

ާމުޅިާ ާއިހަށްދުވަހު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްކަވ އިރު ާވ ހަކަ ާނުކުރުމުގެ އެކަން

ާހ މަކޮށްާއިޤައުމ  ާދުނިޔެަެއަށް ާހިނގައިދ ނެާާމުޅި ާނެތިގެން ާމިއަދުވެސް ާދިވެހިރ އްޖެއަކީ  2520ދިނީ

ާގެނައުާ ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާއެކަންކަން ާބައްދަލުވުންާާޤައުމެއްކަމ އި ާކެބިނެޓް ނޑުއަޑީގައި ާކަ މަށްޓަކައި

ބ އްވ ާއެކަންކަންާމުޅިާދުނިޔޭގެާސަމ ލުކަމަށްާގެންނެވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމުގައިާދިވެހިާރައްޔިތުންާ

ާދެއްވާ  ާސަމ ލުކަން ާއެއަށް ާމެންބަރުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިންގަވ ށޭ. ބައިވެރިވަމ 

ާކޮށްދެއް ާކަންތައްތަކުގައިާއެކަންތައް ާހިނގ ށޭ.ާނުބައި ާބައިވެރިވަމ  ާކަންތައްތަކުގައި ވ ށޭ.ާރަނގަޅު

ާހިނގ .ާާާ ާދޫކޮށްލަމ  ާއެވ ހަކަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތްގޮތެކޭ. ާއެއީވެސް ާކަމަށްވަންޏ .  2525ބައިވެރިނުވ 

ާބަާ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާމިބިލުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަަަތްތެރި އެއްާހަމަ

ާ ާބަލ އިރު ާމަނާ 3ާކަންތައްތަކަށް ާއިސްތިޢުމ ލުކުރުން ާނުވަތަ ާބުއިން ާސިނގިރޭޓް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ނޑުވެސްާނުދަންނަވ ނަންާއިނގޭތޯާ ާއަޅުގަ ާއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ތަންތަންާކަމުގައިާބަލ އިރުާއަޅުގަ

ާ ާބޭފުޅުންނެކޭ.ާބައެއް ާާކުރައްވ  ާޢަމަލުތައް ާއެފަދަ ާޓީޗަރުންނަކީ ާދޮރުމަތީގައިާހުރިހ  ސްކޫލްތަކުގެ

ާނިންމަވ  ާތިއްބަވ ތަންާާކްލ ސް ާބޮއިލައްވަން ާސިނގިރެޓެއް ާނިކުމެ ާއެބޭފުޅުން  2530ލެއްވުމަށްފަހުގައި

ާބައެ ާއެގޮތަށް ާކަންތައް.ާހަމަ ާހިނގ  ާހަމަ ާއެބަފެނޭ.ާމިއީ ނޑުމެންނަށް ާކްލިނިކުއަޅުގަ ތަކުގައިާާއް

ާބައް ާބަލިމީހުން ާނުވަތަ ާބައްލަވ ފައި ާއޭގެފަހުގައިޕޭޝެންޓުން ާކްލިނިކުާާލަވ ފައި ާނިކުމެވަޑައިގެން

ާވ ހަކަާާއިކައިރީގަާ ާމަދުބައެއްގެ ާމިވެސް ާބައްލަވަން. ާސިނގިރޭޓް ާހަމަ ާބައެއްފަހަރު ާހަމަ ތިއްބ ނެ

ާއެދ އިރ ތަކުގައިާ ާއެއްގޮތަަަކަށްވެސް ާވ ހަކަ. ާބައެއްބޭފުޅުންގެ ާއިނގޭތޯ. ާމިދަންނަވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާޚިދުާމަސައްކަތް ާވ ހަކައެއްކުރައްވ  ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާމިދަންނަވަނީ.ާާމަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ  2535ނޫން

ާވަގުތެއްގައިާ ާލ މެހިގެންދ  ާގުޅި ާނިޒ މަކުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާމިއަދު ާދިވެހިރ އްޖެ ާމިއ އެކުގައި ހަމަ

ާއޭގައިާ ާދަތުރުކުރަމުންދ އިރު ާއެންމެން ާހުރިހ  ާތެރޭގައިވެސް ާޚިދުމަތުގެ ާފެރީ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއެފަދަ

ާއަރިހުންާ ާވަޒީރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާސަލ މަތްވޭތޯ ާއެކަމުން ާބޯޑުޖެހުމުން ހަމައެކަނި

ާދަތުރުމަތީގައިާ ާއެފަދަ ާމީހަކު ާއެއްވެސް ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާކޮށް ާޢަަަމަލެއް ާއެފަދަ ާބަޔ ންކޮށް ާނުވ ނެކަމުގައި ާކޮށްގެން ާޢަމަލެއް ާއެކަހަލަ  2540ފިއްޔ މުާއެއްވެސް
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ާމިގައެކަންތައްތަކުގަ ާއެބޭފުޅުންނަށްާއި ާގޮތުގެމަތިން ާމިބިލުގައިވ  ާނުވަތަ ާގޮތުގެމަތީން ވ އިދުގައިވ 

ާނެތް ާޢަމަލެއްާާއަދަބެއް ާއެފަދަ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދަންނަވ ލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައިވިޔަސް

ހެއޭާޕަބްލިކްާއޭރިޔ އެއްގައިާކަހަލަާޕަނިޝްމެންޓެއްާއެބަާއަންނަންޖެާކޮށްފިކަމަށްވ ނަމަާކޮންމެވެސްާ

ާމަސައްކަތެއްާާކޮންމެވެސް ާކޮންމެވެސް ާނަމަވެސް ާކަހަލަ ާކުރަންޖެހުން ާކަންތައްތަކެއް ކަހަލަ

ާމަގުމައްޗަށްާ ާފިލްޓަރު ާދަންނަވަންޏ މު ާމިސ ލެއްގޮތުން ާއަންނަންޖެހޭ. ާއެބަ ާޒިންމ އެއް  2545ކޮންމެވެސް

ާކަމަށްވަާއަޅ  ާކުރ  ާކަންތައްތައް ާހަދ  ާއެހެން ާޖެއްސުންވެސްާއުކ  ާނަގަން ާއެއްޗެހިތައް ާއެ ންޏ މު

ާއަޅުގަނޑުާ ާގޮތެއްކަމުގައި ާނުކުރ ނެ ާއެކަންތައްތައް ާލަދުވެތިވެ ާފަަަހަރަށް ާދެވަނަ ާއެކަމުގައި އެއީ

ާގެންގޮސްާ ާކޮމިޓީއަކަަަށް ާމިބިލު ާމައްޗަށް ާނުކުތ ތަކުގެ ާމިދެންނެވި ާހަމަމިއ އެކުގައި، ދެކެމޭ.

ާއި ާގެންނަަަޞްލ ޙުކޮމިޓީން ާގެންދެވުމަކީާތަކެއް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ވައިގެން

 2550ޓަކައިާކުރައްވަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމުސްތަޤުބަލަށްމިމުޖުތަމަޢުގެާ

ާވަރަށްާ ާމިއަދު ނޑުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާހިންގައިފިން ާކެމްޕޭންތަކެއް ގިނަ

ާމިކަން ާމިފެށުންާމެންބަރުން ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ާހޯދުމަށްޓަކައި. ާމަގުތަކެއް ާހުއްޓ ލެވޭނެ ތައްތައް

ާނަމަވެސްާ ާއުދަގޫކޮށްގެން ާކުޑަކޮށް ާބުއިން ާސިނގިރެޓް ާއެބޭފުޅުން ާގެންދ ނަަަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއުންމީދު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާދ އިާާހުއްޓ ލެވޭތޯ. ާދުވ ފަރު ާދެންމެ ާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްެތިރާކުރަނީ ރ ގެ

ާޒުބަމެން ާމިފަދަާބަރު ާމެންބަރުންނަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި  2555އިރު

ާބައެއްަެ ާނަމޫނ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުކުރ  ާއެހެންވީމ ،ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ ާޢަމަލުތައް ގޮތުގައިވުމަށް.

ާޝު ާބަލައިގަންނ ނެ. ާރައްޔިތުން ާކަންތަކެއްވެސް ާހުރިހ  ާމިކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރިއްޔާ އޭރުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާބެހޭގޮތުންާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިބިލ އި ނޑުވ ނެ ާއަޅުގަ ާކުރީދުވަހުވެސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2560ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަާވ ހަކަާފ ާމުޙަްނމަދުާމުޞްޠަ ާމިޖެހެނީ. ާތަކުރ ރުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަނެއްކ ވެސް ާމިބިލުާދައްކ ފައި. ާނޑުމެން

ާގަާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިމިތަނަށް ާގަާބޫލުކުރަން ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަނަށް ާބަލައިގަންނަން ބޫލުކުރަނީާގަބޫލުކުރަނީ

ާމީގެާ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާޖީލަށްޓަކައި. ާއޮތް ާއަންނަން ާޅަދަރީންނަށްޓަކައި. ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޝިކ ރަވެރިންާ ާއަޅުާާކަމުގައިާސިނގިރޭޓުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާވިޔަސް ާބޭނުމެއްނުވޭ ނޑުމެން ގަ

ާއެސަބަބަށް ާހަލ ކުވެދ ކަށް. ާޖީލު ާއޮތް ާގަާއަންނަން ާއ ޓަކައި ާމިކުރަނީ. ާބޫލު ާމިބިލުގެ  2565ވަނ0ާާަދެ،

ހިޔ ނުކޮށްާހުންނަާމީހުންާއެއްވެއުޅޭާތަންތަން.ާމިާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާވަނީާމަތ3ާިބ ބުގެާ

ާދެާ ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާތަނެއްގައިާކުރީދުވަހުވެސް ާއެއްވެސް ާހިއެއްނުވޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް އްކީމު.
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ާއޮންނ ނީާ ާއަތިރިމަތިތައް ާހިޔ ނުކޮށް ާއޮންނ ނީ ާ ާމަގުމަތި ާމުޅި ާހިޔ ނުކޮށް އޮންނ ނެހެނެއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާވ ހަކަތަކެއް. ާހަމަނުޖެހޭ ާވ ހަކަތަކަކީ ާމިހެންހުރި ާމިބިލުގައި ާމިގޮތުން ހިޔ ނުކޮށް.

ާ ާހަމަާގޮވ ލަން ނޑު ާމިާހަމަނުޖެހޭާބުއްދިާގަމިއަޅުގަ  2570ނުކުރެވޭާމިހެންހުރިާމ އްދ ތައްާާބޫލުހެންހުރި

ާއިންނ ނެާ ާމީގައި ާއަނެއްކ  ާދެން ާގެނައުމަށް. ާއިސްލ ޙުތައް ާއިތުރު ާއެއަށް ާއުނިކޮށް މީގެއިން

ާތަންަތނަކީވެސްާ ާރެސްޓޯރެންޓް ާއެއ ރ ާއޯޕަން ާތަންތަން. ާހަދ  ާކ ބޯތަކެތި ާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކ އި

ާހަ ާއަޅުގަނޑުާކ ބޯތަކެތި ާއެހެންވެގެން ާދެން ާާބޯނެ. ާސިނގިރޭޓް ާއެތަންތ ގައި ާއެއީ ާތަންތަން. ދ 

ާތަޢ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ ާމިތަންތަނަށް ާއެ ާގޮވ ލީ ާކުރީދުވަހުވެސް ނޮްނާާއިާކުރަމ ރަފު

ނޑައަޅ ފައިާ ާމިންގަނޑުާކަ ާނެތް  2575ސްމޯކިންގާޒޯންތައް.ާވަކިންާއިނގޭނެގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމީގައި

ާގައިާއެއްގޮ ާ)ޅ( ާއެބައޮތް. ާމީގައި ާމ އްދ އެއް ާއެއް ާހެއްވ  ާވަރަށް ާއަދި ާމިއޮތީ ާދެން ތަކަށްވެސް.

ާ ާހ މަކޮށ3ާާްހަމަ.ާމި ާބިންތައް ާއޮންނަ ާހ މަކޮށް ާތަންތަނުގައި ާމިބުނަނީ ާ)ޅ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބޮއެ ާސިނގިރޭޓް ާބިންތަކުގައި ާއޮންނަ ާހ މަކޮށް ާއެއްވެ ާކުޑަކުދިން ާބިންތަކުގައި ގެންާއޮންނަ

ާ ާމިހުރީ ާމިސ ލަކަށް ާއަޅުގަނޑު ާމިއިންނަނީ. ާސިނގިރޭޓެއ711ާާްނުވ ނެކަމަށް ާދުރުމިނުގައި ފޫޓް

ާ ާއެބިމުގައި. ާއެކަނ711ާ311ާިބޯން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއުޅެނީ. ާކުޑަކުދިން ާދުރުމިނުގައި  2580ހުރީާާފޫޓް

ާއެހެންވެއްޖެާާއެތ ނގައިާ ާމިާބޯން. ާއެބައުޅޭ ާމީގައި ާމިވަނީ. ާކުށެއްކަމަށް ާއެވެސް ާވަރަށްާއްޔ  ކަހަލަ

ާބ ތުާޤޫވަނަާމ އްދ ގެާމިއިންނަނީާމ ލީާޢ9ާުއަނެއްާމައްސަލައަކީާާއިގިނަާމައްސަލަތައް.ާދެންާމީގަާ

ާ ާކަނޑައަޅ ފައި ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާނެތް ާމީގައި ާއިންނައިރުގައި ނޑައަޅ ފައި ރުފިޔާ 511ާކަ

ނޑުާދަންނަގޮތުގައިާއެކިއެކިާއެއްލައްކަާރުފިޔ ާދޭތެރޭާޖޫރިމަނ ާކުރެވޭނެކަމަށްާމިއިންނަނީ.ާއަޅުގަ

ާވަކިވަކިންާއިނގޭނޭާގައިމަރުޙަލ ތަކު ާއޮާމި ާފަރ ތްތަކަށްާނޫނިއްޔާ ންނަންޖެހޭނެ.ާގޮތަށް  2585ޙުކުމްކުރ 

ޖުރިމަނ ކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާއަނެއްކ ވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިކޮށްދެވެނީާބޮޑުާމ ރކެޓެއްާމިދެވެނީ.ާ

ާ ާއޭނ  31ާާހިތަށްއަރައިފިއްޔ  ާޖުރިމަނ ހ 41ާހ ސް، ާރުފިޔ  ާމީގައިާާސް ާއެހެންވީމ ، ކޮށްލަފ ނެ.

ާކަނޑައަޅ ފައި. ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާޢުާނެތް ާސައިޒުގެާމ ލީ ާއެކިއެކި ނޑައަޅ އިރުގައި ާކަ ޤޫބ ތްތައް

ާވީމާ  ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމަށް ާއޮތުން ާކަނޑައަޅ ފައި ނޑު ާމިގަ ާވަކިވަކިން ކަންކަމަށް

ާއަވަހަކަށް ނާވީހ ވެސް ާގަާއަޅުގަ ާސިފައިގައިާޑުވެސް ާބިލެއްގެ ާމިބިލު ާމިބަލައިގަނެ  2590ބޫލުކުރަން

ާމީގަހުރިާ ާނަމަވެސް ާނެރުމަށް ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާފ ސްކޮށްގެން ާސިފައިގައި ޤ ނޫނެއްގެ

ާއިޞްލ ޙުތައްާރަނގަޅުކުރުމަށްާފަހުގައިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާޢިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލުޝުކުރިއްޔ  ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާބަހުސްއްޒަތްތެރި ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާމަރުޙަލާ ގެ ގެ

ާކުރެއްވިާ ާމެންބަރުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާމިގެންނަނީ. ާނިމުމަކަށް ނޑު  2595އަޅުގަ

ާފުރުޞުތުާ ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަވ ބުދ ރީވުމަށް ާއެހެންކަންކަމަށް ާއަދި ސުވ ލުތަކަށ އި

ާ.ާއަރުވަންާ

ާ

ދެ،ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ނޑުާއެންމެާާއ  މެންބަރުންނަށްވެސްާާއަޅުގަ ާފުރަތަމަާހުރިހާ 

ރަށާިމނަތުާޖަމީލުާފެމިލީ،ާއ  ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ވަ ނޑުއެކީގައިާޝުކުރުާދަންނަވަނއިާަް ގަ ޅު ާއަ އި ގަ އް ތެ ގޮ ލަ މް ާޖު . ްަާ2600 

ާމިތ ާ

ާމުހިންމުކަންާއިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމީގެ ާމެންބަރުންނަށް ާގިނަ ާތީގެ ާއިނގެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަޑުއަހ ލިއިރު ނދެގެން

ާރަނ ާގަާވަރަށް ާތިގެންދަވަނީާގަޅަށްވެސް ާހ މަކޮށްދެއްވަމުން ާރައްޔިތުންނަށް ާއަދި ބޫލުކުރެއްވޭކަން.

ާ ާއަވަސްވެގަންމިބިލުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިއަށްދ ން ާމިކަމައިގެން ނަންާމުހިންމުކަމ އި

ާ ާމުހިންމުކަން. ާވަރަށްޖެހިފައިވ ކަމުގެ ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަށްޓަކައި ާޝުކުަުރުާާއެހެންވީމ ،  2605ބޮޑަށް

ނޑަށްާފ ހަގަކޮށްލެވުނުާބައެއްާމުހިންމުާނުކުތ ތައްާމ ގިނަާވަގުތުތަކެއްާއިާދެންނެވުމ  ާއެކީގައިާއަޅުގަ

ާއިތު ާތިބޭފުޅުންގެ ނޑު ާޤަޞްއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަގ ލ ކަށެއް ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާދެއްރަށް ނުކުރަން.

ޖުމްލަގޮތެއްގައިާއަޅުގަނޑަށްާއިނގެނީާއަޅުގަނޑަށްާހަމަގައިމުވެސްާމީގައިާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާ

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާދެން ާނުވ ކަން. ާގޮސްފައި ާތަފ ތުވެގެން ާޚިޔ ލު ާނޫނީ ާބޭފުޅަކު ާމަދު ާވަރަށް ހަމަ

ާގެންނަ ާއިޞްލ ޙުތައް ާބައެއް ާމީގައި ާއެޑިޓޯރިއަލްާޤަބޫލުކުރަން ާޚ އްޞަކޮށް  2610ންޖެހޭ

ާއެކަންާ ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. މައްސަލަތަކެއްވެސް

ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާދ ނޭކަމަށް. ާމައުާާފުރިހަމަވެގެން ާނ ޒުކު ާވަރަށްވެސް ޟޫޢެއް.ާމިކަމަކީ

ާކަމެއް ާނ ޒުކު ާރ އްޖޭގެ ާހުސްއެކަނި ާބައިނަލްއަޤްވ މީާނޫާމިއީކީ ާދުނިޔޭގައިވެސް ާމުޅި ން.

ާއިރުވެސްާމިއީާވަރަށްާހޫނުކޮށްާބަހުސްާކުރެވޭއިރުާކުރެވެމުންާއަާބަހުސްާއިމައިދ ނުގައިވެސްާމިކަމ 

ާމައުާކުރެވިގެންާ ާއަޅުގަނޑުާދިޔަ ާނުވ ކަން ާއިސްތިސްނ  ާދިވެހިރ އްޖެ ާވަކި ާއެހެންވީމ ،  2615ޟޫޢެއް.

ހ ާތަނެއްގައިވެސްާމިާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމަކީާއެބައެއްގެާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ާއަދިާހުރި

ާލ މެހިފައިވ ާއިދިރިއުޅުމ  ާއުފައްދާ ާވެސް ާދުންފަތް ާއެހ ބޮޑަކަށް ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކަމެއް.

ާވަރަށްާ ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއަވަށްޓެރި ާބައެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެަެންނަމަވެސް، ބޮޑަށްާާނަހަދ .

ާއ މުދިރި ާކަމެއްކަމުގައިއުޅުމ އި ާގުޅިފައިވ  ާޤ ނޫނުާވީާދަނީއ އި ާމިކަހަލަ ާއެތަންތަނުގައި އިރުވެސް

ނޑުމެންާރ އްޖޭގައިވެސްާމިކަންާ  2620މިހ ރުާހިނގަމުންާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާޔަޤީންާއަޅުގަ
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ާތި ާކުރެވޭނެ ާާާހަމަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާލެހުރިހ  ާއެއްބ ރު ާމިހ ރުވެސް ތިދެއްވ ފައިާއްވުން

ާމިކަމ ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާޝައްކެއްއި ާއެއްވެސް ާދެންާާމެދު ނުކުރަން.

ނޑުވެސްާގަ ކަމެއްާބަދަލެއްާާކުރެއްވިހެންާއެއްފަހަރަކ ާމިކަހަލަާބޫލުކުރަންާމެންބަރުންާފ ހަގައަޅުގަ

ާއ ދައެއްނުކުރެވޭނެ.ާއ ދެ،ާމިކަ ާއުނދަގޫ ާވަރަށްވެސް ާއ ދައެއް.ާއަދިާކަމަކީާހިފ ފަާމަކީ ާހުންނަ އި

ާފަސޭ ާއެއީ ާހިފީމ  ާއ ދަ ާމި ާކަމަކަށްޅައުމުރުގައި ާފިލުވ ލެވޭވެސް ާބައެއްާހައިން ާދެން  2625ނުވޭ.

ާގޮތުގައި ާފ ހަގަކުރެއްވި ާޑޮކްޓަރުންާމެންބަރުންވެސް ާއ ދެ، ާޕްރޮފެޝަނަލުން ާބައެއް ވެސްާވިއްޔ 

ާދ އިރ ގައި ާޞިއްޙީ ާބޭފުާއޭގެތެރޭގައި ާޕްރޮފެޝަނަލްާމަސައްކަތްކުރ  ާއެހެންވެސް ާއަދި ޅުންވެސް

ާތެރެއަށް ާމިކަމުގެ ާއެކަންކަމަކީާމިާބޭފުޅުންވެސް ާއެހެންވީމ ، ާވަނީ. ާވަދެފައި ާތެރެއަށް އ ދައިގެ

ނޑުމެންާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްާދޭންޖެހޭާއެއީާއެވެސްާއެބޭފުޅުންނަށްވެސްާއެއީާޅައުމުރުގައިާ އަޅުގަ

ާނުލެ ާދޫކޮށް ާއ ދަ ާއެ ާފެށިގެން ާމިކަން ާމިއުޅުއްވަނީ. ނޑުާވިގެން ާއަޅުގަ  2630ޞިއްޙީާާއެހެންވީމ ،ާމިއީ

ާވަން ާލަދުވެތިވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހިނދު ާމީހަކަށް ާމިކުރ  ާމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންގެާާދ އިރ ގައި

ާ ާބައެއް ާޢ ންމުާތެރޭގައި ާމިފަދަ ާޔަޤީން ާއަޅުގަނޑަށް ާއެކަމަކު ާހިއްޕަވ ތީ. ާސިނގިރޭޓް ބޭފުޅުން

ާމިވ ހަކަ ާބަހުސްމ ހައުލެއްގައި ާމ ާާތައް ާނިންމަވ ނެ ާހަމަގައިމުވެސް ާއެބޭފުޅުންވެސް ދަްށާކުރެވޭއިރު

ާހުއްޓުާ ާބައްލަވ ާއެކަމަށް ާރޫޙަށް ާމީގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާގެންނެވުމަށް. ލައްވ އިރުވެސްާާމެއް

 2635ާމަށްާއެއްފަހަރ ާހުއްޓުވުމެއްާކުރުާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާމީގައިާބޮޑަށްާމިއޮންނަނީާހަމަާކޮންޓްރޯލް

ާނުކުރާ ާނޫން. ާލިބެންޖެހޭ. ާޙައްޤު ާހަމަ ާމީހަކަށްވެސް ާކުރ  ާއިސްތިޢުމ ލު ާދުންފަތުގެ ާމިއީ އ ދެ

ނޑުމެންާދެާފަރ ތުގެާޙައްޤަށްާވިސްނައިގެންާާއިން.އެއްފަދަާާއިމީހަކ ާ އެަެހެންނަމަވެސް،ާމީގެާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާމިވަނީ.ާދެން ާހުށަހެޅިފައި ާމިބިލު ާމިޤ ނޫނު ނޑުމެންގެ ާބޭރުގައިވެސްާއަޅުގަ މެން

ދެއްވި.ާއެހެންވީމ ،ާާދިރ ސ ތަކެއްާކޮށްފައިާލިޔެވިފައިވ ާބިލެއް.ާގިނަާމެންބަރުންާއެކަންާފ ހަގަކޮށް

ާމިކަމ  ނޑަށް  2640ކުރެއްވޭނެ.ާާމެދުގައިާއެއްވެސްާޝައްކެއްާނެތް.ާތިބޭފުޅުންނަށްވެސްާޔަޤީންއިާއަޅުގަ

ާ ާނޫމިއީ ާބިލެއް ާކޮށްލެވިފައިވ  ާޑްރ ފްޓް ާދަތިތަކަކ ހަމައެކަނި ާދެން ދިމ ވ ނެކަންާާއިންކަން.

ާޔަޤީންކުރަންާ ނޑުވެސް ާއޮންނަގޮތުންާާ.އަޅުގަ ާދަތުރުފަތުރު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ޚ އްޞަކޮށް

ާ ާއެހެންވީމ ، ާގެންނަވ ފައިވޭ. ާވ ހަކަތައްވެސް ނޑުާއުޅަނދުފަހަރުގެ ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑަށް މިއީވެސް

ނޑުގަ ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާމިކޮމިޓީގެ ާއިޞްލ ޙުބޫލުކުރަން ާދެންާާމެންނަށް ާކަމެއްކަން. ކުރެވިދ ނޭ

ާމާ  ާމެންބަރެއްކަން ާކޮން ާއެއީ ާހަނދ ންވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެބައޮތް ާއެއްސުވ ލެއްގައި  2645ކުރެއްވި

ނޑުާހަނދ ނެއްާނެތްާއެހެންނަމަވެސް،ާފިާ ނޑުމެންާކިހިނެއްތޯާރަނގަޅަކަށްާއަޅުގަ ހަރ ތަކުންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާބަލަމު ނޑުތައްާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާފުޑްާއެންޑްާންާގެންދ ނީ.ާއ ދެ،ާމިހ ރުވެސްާމިންގަ އަޅުގަ
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ާކ ބޯތަކެތިާޑްރަގު ާފިހ ރަތަކ އި ާފަރ ތުން ާބޭފުޅުންާާއޮތޯރިޓީގެ ާޗެކްކުރަން ާތަންތަން ވިއްކ 

ާޗެާ ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާބަލަމުންދ  ާރެންޑަމްކޮށް ާމިއީ ކްާވަޑައިގަންނަވ ނެ.

ާމިބައިބައި ާާނުކުރެވުނަސް ނޑައަޅ ފައިވާ ޗެކު ާކަ ާއެ ާއިނގޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  2650ކުރަމުންދ އިރު

ާކުރެވެނީ. ާމިކަން ާދަށުންކަން ނޑުތަކެއްގެ ާސިނގިރޭޓްާާމިންގަ ާމީހުން ާއަދަދެއްގެ ާމަދު ދެން

ާވަރަށްާ ާއެއީ ާއެއްޗަކީ ާމިބުނ  ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ާއޭގައި ާނުވަތަ ާމަނ ކުރުން ބޮޑަށްާާވިއްކުމަށް

ހުންނަާނޫނ71ާާީނުންކުރ ާއުކުޅެއްާމިއީ.ާގިނަާއަދެދެއްގެާސިނގިރޭޓްާޕެކެޓެއްގެާމ ކެޓިންގައިާބޭ

ާވިއްކ ލީމ ، ާއެތިކޮޅެއް ާމަދު ާވުރެ، ާގަތުމަށް ާޕެކެޓް ާހުންނަ ާއަދަދު ާގިނަ އެއަށްާާއެއަށްވުރެން

ނޑަށްާޔަޤީންާތީގެތެރޭގައިާތިއްބަވ ާމ ކެޓިންދެވިހިފ ާގޮތްވެސްާވުން  2655ގެާވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާއަޅުގަ

ވަރަށްގިނަާއުކުޅުތައްާބޭނުންކުރ ނެާމ ކެޓްކުރުމުގައިާވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާާމ ހިރުންނަށްާމިކަންާއެނގި

ާ ާއަދަދެއް ާމަދު ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާއެގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާމީގައި ނޑައަޅ ފައި އޮތީ.ާމިާކަ

ާބަލައި،ާއެހެންނަމަވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހެދިޔަސްވެމިވެސް ާއެއްޗެއް ާލެވޭނެ ނޑުމެންާސް އަޅުގަ

ާވަކިާ ާއެކަމަކު ާއޮންނަން. ާލިޔެފައި ާލިޔުން ާހަމ ކޮށްދޭ ާގެއްލުން ާލިބޭ ާމިއިން ާއެބަޖެހޭ އޭގައި

ާއެގޮތަށްާ ާދެން ާނުވ ތީ ާކުންފުނިތަކުން ާފަސޭހަކަމަކަށް ާއެއީ ާބޭއްވުމަކީ ާއެހެން  2660ސިނގެރޭޓުގައި

ާކުޅުދުއް ާއުފ ކުރިން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަނީ.ާދެން ާހަދަމުން ާމިހ ުރާމިހ ރު ާމެންބަރުާވިދ ޅުވީ ފުށީ

ާވަރަށް ާބ ވަތްތަކަކީ ާދުންފަތުގެ ާނުވަތަ ާސިނގިރޭޓު ާމިލިބޭ ނޑުމެންނަށް ާއެޑަލްޓްާާއަޅުގަ ބޮޑަށް

ރޭޓްކޮށްފައިާއެއަށްާތަފ ތުާއެއްޗެހިތައްާއެއްކޮށްފައިާއަސްލުާއެއްޗިއްސެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއޭގެާ

ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެބަާާާސަބަބުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާގެއްލުން އެލިބޭ

ނޑުމެންާހޭލުންތެރިކަންާޕްރޮގްރ މްާމިހ ރަށްވުރެންވެސްާާހ މަކޮށްދޭންވެސްާވަރަށް  2665ބޮޑަށްޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ާދުންފަތުގެާ ާއަދި ާދެން ާޤަބޫލުކުރަން. ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހިފައިވ ކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބޮޑަށް

ާ ާއަދި ާސިނގިރޭޓް ާއެހެންާހުސްއެކަނި ާވެސް ާބިޑި ާގޮތަކުނޫން. ާނުވަތަާއެއްޗެތީގެ ާދުފުމުގަޔ އި އަދި

ާކޮލަށް ާާހަމަ ާއޭގެ ާއަސަތ ސީރުލައިގެން ާއެވެސްާހޯދަާރުގެ ާގޮތްގޮތަށްވެސް، ާބޭނުންވ  ން

ާތަންކޮޅެއް ާމީގައި ނޑުމެން ާއެއީާާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭކަން ބޮޑަށް

ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާކެންސަރއަކީާއަޅުގަ ާއޯރަލް ާއަނގައިގެ ާއެނގޭ ާފެނުމުން ާފެންނަ  2670ވެސް

ާއެންމެާ ާއަޅުގަނޑުާާރ އްޖޭގައި ާދެން ާއެނގޭ. ާއެބަ ާމިހ ރުވެސް ާވ ކަން ާކެންސަރކަމަށް ާއެއް ގިނަ

ނޑު ާމައިގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުކުތ ތައްާާދަންނަވ ލ ނީ ާފ ހަގަކޮށްލެވުނު ާދެން ާއަޅުގަނޑަށް ގޮތެއްގައި

ާދަންނަވ ލިހެ ާތަފްސީލަކަށްކުރިންވެސް ާމ  ާއަޅުގަނޑު ާއުއްމީދުާާން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާނުދ ނަން.

ާފ ސްކޮށް ާމި ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާތިބޭފުޅުން ާގެންދަވައިގެން ާކޮމިޓީއަށް ާބިލު ާމި ާދެއްވ ނެާާކުރަން
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ާކަހަލަާބަޔަސްއެއްާނުވަތަާޚިޔ ލުާ ާއެއްވެސް ާފަރ ތުން ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ   2675ކަމަށް.ާމިހ ތަނަށްވެސް

ާއަމ ޒުާބ އެއްކިާ ާއެކަނި ާމިކަމަށް ާކުރިއަށްާާނުކުރައްވ  ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރައްވައިގެން

ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާ ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާއަޅުގަނޑު ާޚިޔ ލުތަކަށް ާތިދެއްވި ާގެންދިއުމަށް އެކީާއި

ާކުރިއަށްާޝުކުރު ާމަސައްކަތައިގެން ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމަގުފަހިކޮށްާާދަންނަވ ، ާދިއުމަށް

ނޑުާވަކިވެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ . ާދެއްވުމަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ2680 

ާބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަތުމަށްާފެނޭާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު.ާމިހ ހިސ ބުންާމިއޮތީ ތޯާޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންވީމ ާ ާދެންނެވުން. ާވޯޓަށް ާކުރިާ، ާދެންނެވުމުގެ ާރަނވޯޓަށް ާޖަހަންޖެހޭ ާޖައްސަވައިާން ގަބީލު

ާމިދަންނަވ ލަނީާ ާވޯޓަށް ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަން. ދެއްވުމަށް

ާކުރިއަށްގެންދިއުމ ާ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާކޮންޓްރޯލްކުރުމ ބެހޭ ާދުންފަތް ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާއި ާމެދު

 2685ާާދެއްވުންާއެދެން.ާާގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓު

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ2690 

60ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

55ާާވޯޓުާދެއްވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 13ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 2695 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި ާއ55ަވޯޓުގައި ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .ާ ާޖުމ78ާުދަދު .ާ .55ާލަ

ާބިލުާ ާމި ާހުޅުވ ލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާފ ސްވެއްޖެ. ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާމިބިލު އެހެންކަމުން

ާމިއަރުވަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާއެހެންވީމ ، ާފުރުޞަތު. ާކަނޑައެޅުމުގެ ާކޮމިޓީއެއް ފޮނުވ ނެ

 2700ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާ

ާ

ނޑުާމިާބިލުާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށްާހުށަހަޅަން.ާާޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާތޮއް ާއަޅުގަ
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 ވ ހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީާވަޙީދުާ

 

ާވަޙީދުާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  2705ާއ ދެ،

 ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށް.ާާެކވުން:ވ ހަަކދެއްާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމް

 

ާނެތުމ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅުމެއް ާއިތުރު ާމިގޮތަށްާއިއ ދެ، ާމިމައްސަލަ ާނުގޮސް ާވޯޓަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ އެކު

ާއެއްާ ާއެހެންވީމ ނިންމ ލަން ާއ ދެ، ާކަމަށްވަންޏ . ާނުކުރައްވ  ާއިޢުތިރ ޟް ާމެންބަރަކު ،ާވެސް

ާއި ާބިލު ާމި ނޑު ާފޮނުއަޅުގަ ާކޮމިޓީއަށް ާކަންކަމުގެ ާނިންމައިފިކަމުގައިާއްޖުތިމ ޢީ ާމަޖިލީހުން  2710ވަން

ނޑުާބަލަން.ާ ާއަޅުގަ

ާ

ޤަރ ރު. .3

ާ

ާއެޖެންޑ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮތީ ާދެން ާާއ ދެ، ާނަންބަރު ާދ 7އައިޓަމް ާމ ވަށު ާއެއީ ާމެންބަރުާ. ާޢިއްޒަތްތެރި  2715އިރ ގެ

ާރައް ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާ)ނ(ާގ68ާާެޔިތުންގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

މިޤަރ ރުާހުށަހެޅުއްވުމުގެާފުރުޞަތުާމ ވަށުާ،ާރ ރުާހުށަހެޅުއްވުން.ާއެހެންވީމ ދަށުންާހުށަހަޅުއްވ ާޤަ

 ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރުވަން.ާ

 

ާމިާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާފ ހަގަކޮށްލަންާ`. ާއަޅުގަނޑު ާކުރީގައި ާހުށަހެޅުމުގެ  2720ާޤަރ ރު

ާއެހެންވީމ ާޢަބްދުލްޢަީޒޒުާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާ ާޤަރ ރެއްކަން. ާއޮތް ާވެފައި ާގ ތްގަނޑަކަށް ާދެމަސް ާހުށަހެޅިތ  ާމިތަޅުމަށް ާ،ާބޭނުންވަނީ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅިތ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއައީ ާތަޅުމަށް ނޑުމެން ާމަހ 0ާއަޅުގަ ާ`.ާދުވަހ79ާުއި ން.

ާދިރ ސަތުލްކުއްލިޔަ ާހ.ލައިލަކ އި،ާާތުއް ާދޫކުރައްވ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން އިސްލ މިއްޔ އަށް

ފިޔަވ ާއެހެންާކަމަކަށްާބޭނުންކުރ ތީާއެކަމަށްާާހ.ކަރަންކ މ ގޭާގޯތިާއޮތްާބިންާކުއްލިއްޔ ގެާބޭނުން

ާގޮވ  ާސަރުކ ރަށް ާނުކުރުމަށް ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާނުރުހުންފ ޅުކޮށް ާޤަރ ރު. ާޢަލ   2725ބިާރަދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދިރ ސަތުލް ާކުއްލިޔަތުއް ާރަމްޒުކަމުގައިވ  ާތަޢުލީމުގެ ާހުރިާާއިސްލ މީ ާރ އްޖޭގައި އިސްލ މިއްޔ އަކީ

ާމަރުކަާ ާޢިލްމީ ާމި ާބިނ . ާޢިލްމީ ާކ މިޔ ބު ާމުޖުތަމަޢައެންމެ ާއިސްލ މީ ާދިވެހި ާނެރެދީފައިވާ ޒުން ށް

ާޚިދުމަތްތައް ާއަގުހުރި ާދަރިންގެ ާމަރުކަޒ ާާޢިލްމީ ާޢިލްމީ ާމި ާލިބެމުން. ާއަންނަނީ ާޤައުމަށް އިާދިވެހި

ާވަނީ ާހިތްތަކުގައި ާދިވެހިންގެ ާމަޢުހަާމެދު ާލޯތްބެއް. ާމަތިވެރި ާވަރަށް ާނަމުގައި ގައ0081ާާިދެއްގެ

ާމިާމަރުކަޒުާމިއަދުާވަނީާކުއްލިއްޔ އަކަށްާބަދަލުވެފައި.ާއަދިާއިސްލ މިާޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާ  2730ފެށުނު
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ާއޮތްާާބަދަލުކުރުމުގެ ާރ ވ ފައި ާރޭވުމެއް ާގިނަާާ،ހިނދުާތަޞައްވުރަކ އި ާތ އީދުކުރ  ާސިޔ ސަތަށް މި

ާތިބުމ  ާއަމިއްލަފުޅަށްާއިރައްޔިތުންތަކެއް ާވެރިފަރ ތުން ާހ.ކަރަންކ މ ގޭ ާހ.ލައިލަކ އި، އެކު

ާ ާބިން ާދެގޯތީގެ ާއެ ާއިސްނަންގަވައިގެން ާބޭނުމަށް ާބަދަލ ކުއްލިއްޔ ގެ ާދޫކެުރއްވުމަށްާއިޝަރުޢީ ާއެކު

މ ރ ތެއްާއެޅުމަށްާދެއްވުމަށްފަހުާކުއްލިއްޔ ގެާޢިާމިދެންނެވިާދެގޯތީގެާބިންާބަދަލުާާ،ހިނދުާނިންމެވި

ާއ ރބަން ާކައުންސިލުގެާދޫކުރެއްވުމަށް ާއިލަފ ފުޅ ާާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާވަނީ ާސަރުކ ރުން  71ާ2735އެކު

71ާމިކަންާއަންގަވ ާހިނދު،ާާވ ކަމަށްވ ާވ ލުކުރައްވ ފައިއ އިާހަާގައިާކުއްލިއްޔ 7118ާނޮވެމްބަރުާ

ާ ާމިނިސްޓްރ7118ާީނޮވެމްބަރު ާއަންގަވ ފައިވަނީ ާކުއްލިއްޔ އަށް ާމުނިސިޕަލްޓީން ާމ ލޭ އޮފްާާގައި

ާނަންބަރު ާއެފެއަރޒްގެ 10AS-99/2003/19ާ77ާާާހޯމް ާސިޓ7113ާީމެއި ާާގެ ާވ ލ ޙައ އި

ާހަމަ ާދޫކުރެއްވީ ާވެރިން ާދެގޯތީގެ ާއެ ާވެރިން ާދެގޯތީގެ ާމިދެންނެވީ ާކުއްލިއްޔ ގެާދެއްވ ފައި. އެކަނި

ާބަދަލުާބޭނުމަށް ާބިމަށް ާމި ާއަދި ާސަރުކ ރ އިާާކަމަށްވެފައި ާދިވެހި ާހޭދަކުރީ ާފައިސ   2740ދިނުމަށް

ާއެހީ ާޤައުމުތަކުގެ ާއިސްލ މީ ާހިނއެކުވެރި ާކަމަށްވީ ާމ ލޭާާ،ދުގައި ާއޮއްވ  ާމިހެން މިކަން

ާވެރިވެ ާއެބިމަށް ާތަޅ ލުމަކީާމުނިސިޕަލްޓީން ާބޭރުފ ރު ާއެތ ގެ ާދޫކުރެއްވިާާވަޑައިގެން ާބިން މި

ާޚިލ ފުާ ާކުއްލިއްޔ ގެާާކަމަކަށްވީާާމަޤްޞަދ އި ާގިނަބަޔަކ އި ާވަރަށް ާރައްޔިތުންގެ ާޢަމަލަށް ާމި ހިނދު

ާދަރިވަރުންާނުރުހުންާފ ޅުކުރުމ  ާދޫކުރައްވ ފައިވާ އިއެންމެހ  ާކުއްލިއްޔ ގެާބޭނުމަށްާސަރުކ ރުން އެކު

ާކުާ ާބިން ާއޮތް ާގޯތި ާހ.ކަރަންކ މ ގޭ ާއެާހ.ލައިލަކ އި، ާކަމަށ އި ާވަކިކޮށްގެންނުވ ނެ  2745އްލިއްޔ އިން

ާސަރުކ ރަާ ާނުކުރުމަށް ާބޭނުމެއް ާއެހެން ާފިޔަވ  ާއިމ ރ ތެއްކުރުން ާބޭނުމަށް ާކުއްލިއްޔ ގެ ށްާބިމުގައި

ވަނ68ާާަގޮވ ލުމަށްާމިޤަރ ރުާހުށަހެޅީމެވެ.ާމިޤަރ ރުާމިހުށަހެޅީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާދަށުންާ ާގެ ާ)ނ( ާމިކަމ މ އްދ ގެ ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާާބެހޭއިާ. ާދައްކ ނެާގޮތުން ވ ހަކަ

ނޑަށްާދެއްވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ ާފުރުޞަތެއްާއަޅުގަ
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ާވ ހަކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑިއިާއ ދެ،ާމިޤަރ ރަށް ާދޮޅުގަ ނޑައަޅުއްވ ފައިވަނީ ާކަ ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތު ރު.ާދެއްކެވުމަށް

ާ ާފުރުޞަތުގައި ާފ5ާުފުރަތަމަ ާދެވަނަ ާއަދި ާމިނެޓް. ާއެހެންވީމ 3ާރުޞަތުގައި ާމިނެޓް. ާވ ހަކަ،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާހުޅުވ ލަން. ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަތު ާއެދުމުގެ ދެއްކެވުމަށް

ާޢިާ ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާމެންބަރު، ާހުށަހެޅުއްވި ާޤަރ ރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު އްޒަތްތެރިާފުރަތަމަ

 2755ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާ

 

ާއަޅުާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިޤަރ ރު ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަ`. ާކުއްލިއްޔ ގައި ާހުށަހެޅީ ރަބިާގަނޑު

ާއިސްލ މީާ
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ާދަރިވަާކުރަމުންާހ ސިލުާތަޢުލީމުާޢަބްދުލްޢަީޒޒުާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާ ާއިޙުާރުންތަކެއްގެގެންދ  ާއެމީހުންގެ ާސ ސްތަކަށްާއެދުމުގެމަތީން

ާވަޞީ،ާކުރުމަށްފަހު.ާއ ދެާރިޢ ޔަތްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަތިވެ ާޖ ގަ ާއެކަންާކުއްލިއްޔ ގެ ާމަދުވުމުގެާސަބަބުން  2760ލަތްތައް

ާދަންނަވ ލިާ ާކުރިންވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރައްވައިގެން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ފަހިކުރުމަށްޓަކައި

ާހ.ލައި ާއެކުގައިާލަކ އި، ާއެހީތެރިކަމ އި ާސަރުކ ރުގެ ާބިން ާއޮތް ާގޯތީގައި ާކަރަންކ މ ގެ ހ.

ާއެހީއ އިާ ާސަރުކ ރުގެ ާރ ނ ފައިވަނީވެސް ާފ ރު ާބޭރު ާސ ފުކުރައްވ  ާއެތަން ާހޯއްދަވ  ކުއްލިއްޔ އިން

ކުރުމަށްާއަދިާއިސްލ މީާބައެއްާޤައުމުތަކުގެާއެހީތެރިކަންާހޯއްދަވައިގެން.ާއ ދެ،ާމިތަނުގައިާއިމ ރ ތްާ

 2765ބޭނުންވ ާއިމ ރ ތުގެާޑިޒައިންކޮށްާއަދިާއިމ ރ ތްކުރުމަށްާބޭނުންވ ާފައިސ ގެާއެހީވެސްާލިބޭނެކަމުގެާ

ާހެއްދެވުމުގެާ ާޕ ކެއް ާއޮއްވ  ާމިކަން ާމިހެން ާދެއްވ ފައި. ާޤައުމުތަކުންވަނީ ާއިސްލ މީ އުންމީދުތައް

ާތަޅ ލެއްވު ާތަޅ ލެއްވި ާފ ރު ާބޭރު ާހުސްކުރައްވ  ާއެބިން ނޑުމެންގެާނަމުގައި ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި މަކީ

ާދަލީލެއް.ާ ާއަލިގަދަ ާނުކުރ ކަމުގެ ާއިޙްތިރ މު ާތަޢުލީމަށް ާއިސްލ މީ ާހުރި ާޤައުމުގައި ާއިސްލ މީ ދިވެހި

ާދ ދިާ ާއެތ ގެ ާތަނެއް ާއެކަށީގެންވ  ާމ  ާއެއަށްވުރެ ާހެދުމަށް ާޕ ކެއް ާމިދަންނަވ ލީ، ާމިހެން ނޑު އަޅުގަ

ާއެނ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްކަން ާއެންޑްާގ ތުގައި ާހޮސްޕިޓަލިޓީ ާއޮފް ާފެކަލްޓީ ާހަމަ ާއ ދެ،  2770ގޭތީވެ.

ޓުއަރިޒަމްާސްޓަޑީސްގެާގޯތިތެރޭގައިާފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެާކަންމައްޗަށްާވ ގޮތަށްާރުށްާއެހައްދ ފައިާ

ާކަމަށްާ ާއެކަށީގެންވ  ާމ  ާއެތަން ާހެއްދެވުމަށް ާޕ ކެއް ާއޮތްއިރު ާމ ބޮޑުކޮށް ާބިން ާހުސް ހުރި

ާގަބޫލުކުރެ ނޑަށް ާނިންމެވުމެއްާއަޅުގަ ާނިންމެވި ާހެއްދެވުމަށްޓަކައި ާޕ ކެއް ާމިކަމަކީ ާއެހެންވީމ ، ވޭ.

ާގޯޅިާ ާއެހަނި ާމިވަނީ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާސަބަބެއްކަމަށް ާއޮތް ާދެން ާނެތް. ާގަބޫލުކުރެވޭކަށް ކަމަށް

ާވަރަށްާ ާއެއީ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާކަމަށްވ ތީވެ. ާމުހިންމުކަމެއް ާއެއީ ާފުޅ ކުރުން ާނުވަތަ  2775ާބޮޑުކުރުން

ާޖެހިގެންާ ާގޯޅިތައް ާހަނި ާމ  ާއެގޯޅިއަށްވުރެ ާކަމަށްވ އިރުގައި ާސަރަޙައްދެއް ާހުރި ާހަނިގޯޅިތައް ގިނަ

ާއެާ ާތެރޭގައި ާގޯޅި ާމިދެންނެވި ާކުއްލިއްޔ ގެ ާމިސ ލަކަށް، ާއެބައޮތްކަން. ާބިއްދަށުންވެސް ާއޭގެ އަދި

ާގ  ާބޮޑުމިނަކީވެސް ާގޯޅީގެ ާއޮތް ާއިރަށް ާޖެހިގެން ާގޯޅިއ އި ާހެއްދެވި ާޕ ކް ފޫޓު.6ާާތްގަނޑަކަށް

ާ ާހަނި ާއެއަށްވުރެ ާގޯޅި ާއޮތް ާއިރަށް ާބޮޑ5ާާުއެއ އިޖެހިގެން ާގޯޅިއެއް ާހަނި ާއެހެންވީމ ، ފޫޓު.

ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޯޅިނޫންކަން ާކުރަންޖެހޭނީ ާފުޅ  ާފުރަތަމަ ާއެންމެ  2780ކުރުމަށްޓަކައިވެސް

ާކުއްލިއްޔަ ާގޮތެއްގައި ާނެތް ާރޭވުންތެރިކަމެއް ާވަރަށް ާއިސްލ މިއްޔ ގެާދެން، ތުއްދިރ ސަތުލް

ާބަދަލުާ ާކުރީކޮޅު ާމިއަހަރުގެ ާއިސްލ މިއްޔ އިން ާޢަަަރަބިއްޔަތުލް ާއަލްމަދަރުސަތުލް ދަރިވަރުން،

ާމިކަމުގެާ ާކަމެއް. ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާމިކަމ އި ާމިއީ ާކުރެއްވުންވެސް ކުރެއްވި

ާފެނިފައި ާނަތީޖ އެއް ާއެދެވޭ ާއެއްވެސް ާއޮތްކަމެއް.ާާސަބަބުންވެސް ާހ މަވ ން ާއެއީ ނުވ ކަން

ާދުނިޔޭގެާ ާއިސްލ މިއްޔ އަކީ ާކުއްލިއްޔަތުއްދިރ ސަތުލް ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ  2785ސަބަބަކީ،



 104 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާތަނެއް. ާދޫކުރ  ާސަނަދެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާއެކްރެޑިޓްކުރ  ާޤައުމުތަކުން އިސްލ މީ

އްޔ ގެާފަށ ާތަޢުލީމުގެާސެޓްފިކެޓްާޤަބޫލުާކުރެއްވިާކަމަށްާއަލްމަދަރުސަތުލްާޢަރަބިއްޔަތުލްާއިސްލ މި

ާތަނެއްނޫން.ާ ާޤަބޫލުކުރ  ާދުނިޔެއިން ާސެޓްފިކެޓް ާތަޢުލީމީ ާސ ނަވީ ާއެތަނުގެ ާއެއީ ވިޔަސް

ާއެތަނަށްާ ާނެތި ާއިންތިޒ މެއް ާމިފަދަ ާނުލ ، ާހަމަޖެއްސުމަކ އި ާކަންތަަައްތައް ާމިފަދަ އެހެންކަމުން،

ާހީނަރުކަންާދަރިވަރުންާބަދަލުކުރެއްވު ާއިސްލ މިއްޔ އަށް  2790ންާވެގެންދިޔައީވެސްާކުއްލިޔަތުއްދިރ ސަތުލް

ާއެންމެާ ާނުކުރަން.ާމިކަމަށް ާގަބޫލެއް ނޑެއް ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ާއެޅުނު ގެނައުމަށްޓަކައި

ާކިޔަވަމުންދާ  ާޢަރަބިއްޔ ގައި ާވަގުތުގައި ާއެންމެފަހު ާފަހުން ާއެންމެ ާމިހ ރު ާހެއްކަކީ އަލިގަދަ

ާކޮށްދިނުމަށްާ ާއެކަން ާއަނބުރ  ާއަލުން ާނެތިގެން ާގޮތެއް ާބޭއްވޭނެ ާއިމްތިޙ ނު ދަރިވަރުންގެ

ާއިމްތިޙ ނުާ ާކުރެއްވުަުމ އި ާފަރުމ  ާއެއިމްތިޙ ނު ާއަދި ާއެދިވަޑައިގެންފައި. ާވަނީ ކުއްލިއްޔ ގައި

ާހަވ ލުާ ާއ އި ާކުއްލިއްޔ  ާއަނބުރ  ާއަލުން ާވަނީ ާދޫކުރެއްވުންވެސް ާސަނަދު  2795ބެލެހެއްޓުމ އި

ާއެއްވެސްާ ާއެކަންކުރ ނެ ާދިޔައިރުވެސް ާމިހެންވެގެން ާމިކަންތައް ާއެހެންނަމަވެސް، ކުރައްވ ފައި.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއަންގަވ ފައި. ާވަނީ ާނެތްކަންވެސް ާދެއްވެން ާފަރ ތަކުން ާއެއްވެސް ފައިސ އެއް

ާއެ ާމިއަތުލެއްވީ ާބިން ާދެއްވ ފައިވ  ާކުއްލިއްޔ އަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއެނގެނީ އްވެސްާމިކަންކަމުން

ާމާ  ާހައްދަވ ނެ ާޕ ކް ާއ ދެ، ާނޫންކަން. ާވެގެން ާމުހިންމުކަމަކަށް ާއެއީ ާހެއްދެވުން ާޕ ކެއް ހ ލެއްގައި

ާއެގޮތަށްާ ާއެކަންތައް ާހުރިއިރުގައި ާގ ތުގައި ާދ ދި ާހަމަ ާއެތަނ  ާހުރިަިއިރު ާތަންތަން  2800ރަނގަޅު

ާ ާބައްލަވައިގެން ާކަމަށް ާއަމ ޒެއް ާއެއީ ާއިމ ރ ތް ާކުއްލިއްޔ ގެ ާކުރެއްވިާނުކުރައްވ  އެކަންތައް

ާދަންނަވ އިރުާ ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކުރަން. ާކުށްވެރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ކުރެއްވުން

ާބޮޑުާ ާހ މަކަން ާބޮޑަށް ާހެދުމަކީ ާޕ ކު ާއިށީންނ ނެ ާމީހުން ާފަދައިން ާފ ހަގަކޮށްލެވި ކުރިންވެސް

ާއެތެރޭގަ ާހިނދު ާތަނަކަށްވ  ާއެކަށީގެންވ  ާމ  ާހެދުން ާތެރެއިްނާތަނެއްގައި ާގޯޅިއެއްގެ އި

ާކަންތައްތައްވެސްާ ާއެހެން ާއިޖުތިމ ޢީ ާނުކުމެދ ނެ ާއެތަނުން ާހެދުމަކީ ާޕ ކު  2805ހުސްތަނެއްގައި

ާމިހެންހުރުމ އިއެކުާ ާމިކަންކަން ާކަމެއް. ާޖެހޭނެ ާގަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހުރެދ ނެކަމަށް

ާސަ ާކުރެއްވުމަށް ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާމިހުށަހެޅީ ާމިޤަރ ރު ނޑު ާނިންމެވުންާއަޅުގަ ާނިންމެވި ރުކ ރުން

ާބިންާ ާއޮތް ާދެއްވ ފައި ާކުރިންސުރެ ާއިސްލ މިއްޔ އަށް ާކުއްލިއްޔަތުއްދިރ ސަތުލް ާގެންދަވ  އަނބުރ 

ާގަބޫލުކުރަްނާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާގޮވ ލަމުން. ާކުރެއްވުމަށް ާހަވ ލު ާއެތަނަށް ާއަނބުރ  އަލުން

 2810ނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާާސަރުކ ރުގެާއެއްތަނުންާއަނެއްާތަނަކަށްާދަޢުވ އެއް

ާކުރެވޭކަށްާ ާދަޢުވ  ާމެދު ާއެބިމ އި ާނެތީމ  ާޙައްޤު ާދަޢުވ ކުރުމުގެ ާކުއްލިއްޔ އަށް ޝަޚްސެއްގޮތުގައިވ 
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ާއެތަންާ ާކޯޓުން ާކަމަށްވިޔަސް ާކުރެއްވި ާދަޢުވ  ާއެ ާއޮތްނަމަ ާއެޙައްޤު ާއެހެންނަމަވެސް، ނެތް.

ާންވެސްާމިފަދަާއެހެންާތަނަކުން....ލިބޭނެކަންާޔަޤީން.ާއެއީާކުރި

ާ

ާމެންބަރުާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާމިޤަރ ރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   2815ާއ ދެ،

ާކުލަވަރެއްާޖައްސ ާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާބޮޑުާސިޔ ސީ ާވަރަށް ާހުށަހެޅުއްވުމުގައި ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާދީނީާާޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާއެންމެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިތ މަކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަށްޓަކައި ާއަޅުވ ފައިވ ތީ ފޭރ މެއް

ސްކޫލްގެާބިމުގެާގޮތުގައިާވަރަށްާގިނަާދުވަސްާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާމަޖީދިއްޔާ 

ާ ާބިން ާކުރެވުނު ާބޭނުން ާކުރ7111ާާީވަންދެން ާއަހަރުގެ ާދިނުމެއް،ާވަނަ ާބަަަދަލު ާއެއްވެސް ކޮޅުގައި

ާމ ބޮޑުާ ާސިޔ ސީ ާނެތި ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާމިކަހަލަ ާދިނުމެއް ާބަދަލު ާޝަރުޢީ  2820އެއްވެސް

ާހޯދުމަށްޓަކައިާ ާމިބިން ާއ ދެ، ާދެވިފައި. ާސްކޫލަށްވަނީ ާދަރުމަވަންތަ ާނުދެއްކި ވ ހަކަތަކެއްވެސް

ނޑުމެންވެސްާއުޅުނުާސްކޫލް ނޑުމެންވެސްާާމަޖީދިއްޔ ާސްކޫލްގައި،ާއަޅުގަ އެއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާސްކޫލްގައިާ ާއަމީނިއްޔ  ާހަމައެހެން، ާއަދި ާލިބެން. ާމަޖީދިއްޔ އަށް ާބިންވެސް ާމަޖީދިއްޔ ގެ ބޭނުން

ާވަކިކުރެވުނުާ ާއަމީނިއްޔ އިން ާހެދުމަށްޓަކައި ާސީ.އެޗް.އެސް.އީ ާބޭނުންވ ނެ ާދަރިވަރުންވެސް އުޅުނު

ާލިބެންާ ާއެމީހުންނަށްވެސް ނޑުމެންގެާބިންކޮޅުވެސް ާއަޅުގަ ާމީގެކުރިންވެސް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، .2825 

ާމިއަދުގެާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޖައްސައިގެން ާކުލަވަރު ާދީނީ ާގޮތެއް. ާކަންހިނގ ފައިވ  ތެރޭގައި

ާއަޅުވަމުންގެންދ ތީވެާ ާޢިލްޒ މް ާކަމުގެ ާނަގ ލަންއުޅޭ ާވަޙުދަތު ާއިސްލ މީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ސަރުކ ރުން

ނޑުާހަމަާވަރަށްާހިތ މަ ކުރަންާމިކަމުގައި.ާއަލްމަދަރުސަތުލްާޢަރަބިއްޔަތުލްާއިސްލ މިއްޔ އ އިާއަޅުގަ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާހަދަންޖެހުނީވެސް ާއެހެން ާއެއްކޮށްލ  ާއިސްލ މިއްޔ އ އި މަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލް

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރެގެން  2830ސަބަބުތަކެއް

ާ ާއަލްމަދަރުސަތުލް ާގްރޭޑް ާއިސްލ މިއްޔ އިން ާމަޢުހަދުގ9ާާެޢަރަބިއްޔަތުލް ާކުދިން ނިންމ 

ކްލ ސްތަކަށްާވަނުމަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑުާއިމްތިޙ ންތަކެއްާހަދަންާއެބަޖެހޭ.ާރ އްޖޭގެާއެއްވެސްާޕްީރާ

ާއިމްތިހ ނެއްާހަދ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއަދިާ ާސްކޫލަކުންާނިންމޭާކުއްޖަކުާޕްރައިމަރީއަށްާއަންނ ކަށްާއިތުރު

ޕްރައިމަރީާސްކޫލްާނިންމ ާކުއްޖަކުާސެކަންޑަރީާސްކޫލަކަށްާއަންނ ކަށްވެސްާއިމްތިހ ނެއްާހަދ ކަށްާ

ާވަކިާ ާސްކްރީންކޮށް ާވެއްދުމުގައި ާމަޢުހަދަށް ާކުދިން ާނިންމ  ާޢަރަބިއްޔ  ާއެހެންނަމަވެސް،  2835ނުޖެހޭ.

ާމި ާފ ހަގަކުރެވިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގެންގުޅޭކަން ާތަފ ތުތަކެއް ާމިާނަސްލީ ާއެހެންވީމ ، ވަނީ.

ާގޮތަކަށްާ ާއެކުލެވިގެންވ  ާތަޢައްޞުބުތަކެއް ާޒ ތީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާބަލައިލ އިރު އިސްޓިޓިއުޝަނަށް

ާމިއަދުާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާމުއައްސަސ އަކީ. ާމި ާމުއައްސަސ އެއް ާދިޔަ ހިންގަމުންގެން
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ާބޭބޭފުޅުން ާޤ ބިލު ާވަރަށް ާވެރިންނަކީ ާތިއްބެވި ާހިންގުމަށް ާޢަރަބިއްޔާ ޢަރަބިއްޔ  ާއެބޭބޭފުޅުން ނޭ.

ނޑުާވަރަށްާގ ތުންާދެކުނިން.ާބައެއްާއަދަބީާ  2840ހިންގުމުގައިާގެންގުޅުއްވ ާހަރުދަނ ާއުސޫލުތައްާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތުާ ާއެހީވެދިނުމުގެ ާއިސްލ މިއްޔ އަށް ާޢަރަބިއްޔަތުލް ާއަލްމަދަރުސަރުލް ހަރަކ ތްތަކުގައި

ާމިދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބިފައިވ ތީ ނޑަށްވެސް ނޑަށްާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާކޮންމެއަކަސް، ާއ ދެ، ންނަވ ލަނީ.

ގަބޫލުކުރެވޭާމިއަދުވެސްާޢަރަބިއްޔ ގައިާތަޢުލީމުދިނުމުގެާފެންވަރުާވަރަށްާރަނގަޅު.ާއެއްާފުރ ޅެއްގެާ

ާއ ދެ،ާ ާދ ނެ. ާމެދުވެރިވެގެން ާގޮތްތައްވެސް ާކުރެވޭނެ ާމޮނީޓަރ ާމިކަން ާދެވުނީމ  ާމިކަން ދަށުން

ާވިސްނުން ާމިއަދުގެ ާއެގޮތަށްާސަރުކ ރުގެ ާއުވ ލުމެއްނޫން. ާކުއްލިއްޔ  ާހ ލެއްގައި ާއެއްވެސް  2845ފުޅަކީ

ާސަރުކ ރުގެާ ާއެދެން. ާނުދެއްކެވުން ާވ ހަކަފުޅު ާއޮޅޭގޮތަށް ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ވިސްނުންފުޅަކީާކުއްލިއްޔ އަކީާޔުނިވަރސިޓީގެާބައެއްާކަމަށްާހެދުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާޔުނިވަރސިޓީގެާ

ާގޮތުގަ ާކަންތައްތައްާބައެއްގެ ާމަޢުހަދުގެ ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާކަންތައްތައް ާކުއްލިއްޔ ގެ އި

ާޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ާއ  ާފުޅ ކުރެވި ާތަޢުލީމު ާއިސްލ މީ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް

ާއިސްލ މީާ ާފިޤުޙ އި ާދިަިވެހިރ އްޖޭގައި ާއަންނައިރު ާވެގެން ާޤ އިމު ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ  2850އަޅުގަ

ާދ އިރ  ާމަގުާއެހެނިހެން ާކޮށ  ާފުޅ ދ އިރ އެއް ާހ ސިލުކުރެވޭނެ ާތަޢުލީމު ާތެރެއިން ތަކުގެ

ާދަތިތަކެއްާ ާއިދ ރީ ާމިކަންކުރުމުގައި ާގެންދަވަނީ. ާކުރައްވަމުން ާމަސައްކަތް އަލިކުރުމަށްޓަކައި

ާހުރިާ ާކުރުމުގައި ާއެކްރެޑިޓް ާގަބޫލުކުރަން.ާސަބަބަކީ،ާސެްޓފިކެޓްތައް ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ހުރިކަން

ާވ ހަކަާމައްސަލަ ާޤައުމުތަކ އި ާޢަރަބި ާއެކުވެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެމައްސަލަތަކަކީ ތަކެއް.

ާރައީސް.ާ ާކަންތައްތަކޭާއިނގޭތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރި ާހައްލުކުރެވެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  2855ދައްކައިގެން

ާއަ ާނުދެއްކެވުމަށް ާއޮޅޭގޮތަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިވ ހަކަތައް ޅުގަނޑުާއެހެންވީމ ،

ާއަނބުރާ  ާއަލުން ާބިން ާކުއްލިއްޔ ގެ ާމިމަޖިލީހުން ާމިއަދު ާދަންނަވަން. ާތަކުރ ރުކޮށް ހަމަ

ާއަނބުރ ދޭންާ ާސްކޫލަށް ާމަޖީދިއްޔ  ާބިން ާސްކޫލްގެ ާމަޖިދިއްޔ  ާނިންމަންޏ  ާދޭން ކުއްލިއްޔ އަށް

އަމީނިއްޔާ ާނިންމަވަންޖެހޭނެ.ާމ ދަމ ާސައިންސްާއެޑިޔުކޭޝަންާސެންޓަރުންާމިހ ރުާއެހިންގ ާބިންާ

ާކަމެއްނޫން.ާ ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާނިންމަންޖެހޭނެ. ާދޭން  2860ސްކޫލަށް

ާއެބިންާ ނޑައަޅުއްވ ނީ ާކަ ާސިޔ ސަތު ާއެވަގުތަކު ާދައުލަތުން ާއެހެންވީމ ، ާބިން. ާދައުލަތުގެ ބިމަކީ

ާމެންޑޭ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތްތަކެއް. ާމިއީކީާބޭނުންކުރައްވ ނެ ާނޫނޭ ާއޮތްކަމެއް ޓެއް

ާހަދ ކަށް.ާ ާގޮތުގައި ާސިޔ ސީކަމެއްގެ ާގެނެސް ާމިވ ހަކަ ާތެރެއަށް ާމިތަނުގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެނިފެސްޓޯއަށްާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނުވޭ. ާބޭނުމެއް ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާހ ލެއްގައި އެއްވެސް

ާއަސ  ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ، ާބައްލަވ ލެއްވީމ ވެސް ާގަވ އިދުގެ ާމ އްދާ 3ާސީ  2865ވަނަ
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ާފުޅ ކުރުމަށ އިާ ާޝަޚްޞިއްޔަތު ާއިސްލ މީ ާވަޑައިގަންނަވ ނެ ާއެނގި ާލެއްވީމ ވެސް ބައްލަވ 

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއެކަން ާމިންވަރު. ާމަސައްކަތްކުރ ނެ ާއެމް.ޑީ.ޕީއިން ާކުރިއެރުމަށްޓަކައި އިސްލ މްދީން

ާއިސްލ ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ާމަގުތައްާހަމަޔަޤީން، ާއ  ާފުޅ ކުރެވޭނެ ާތަޢުލީމު މީ

ާއާ  ާމިހ ރު ާއިސްލ މިއްޔ އަށް ާޢަރަބިއްޔަތުލް ާއަލްމަދަރުސަތުލް ާފެނިގެންދ ނެ. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއެބައ ދޭ.ާ ާލިބެމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޚަބަރުތައްވެސް ާއުފ ވެރި ާލިބެންއުޅޭކަމުގެ  2870އިމ ރ ތްތަކެއް

ާއަހަރުގެ ާމިއަންނަ ާމަދަރުސ އަށްާާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ާއެ ާހިމެނި ާމިކަންތައްތައް ބަޖެޓުގައި

ާހ ލެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާހައްލުވެގެންދ ނެ. ާމިކަންކަން ާދަތިކަމ އި ާއިމ ރ ތުގެ ދިމ ވެފައިވ 

ާގޮތުގައިާ ާތަންތަނުގެ ާހިންގ  ާޖަމ ޢަތްތަކުން ާވަކި ާބޭރުގެ ާކުއްލިއްޔ އަކީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާނޫންާ ާބޭނުމެއް ާހަދ ކަށް ނޑުމެން ާދިވެހިާއަޅުގަ ާދައުލަތުން، ާދިވެހި ާސަރުކ ރުން، ާދިވެހި ާމިއީ .

ާފުޅ ކޮށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަޢުލީމު ާއިސްލ މީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހޭދަކޮށްގެން ާފައިސ   2875ރައްޔިތުންގެ

ާލ ރިާ ާލިބޭ ާޖަހައިގެން ާސަލ ން ާކިބައިން ާބައެއްގެ ާވަކި ާހ ލެއްގައި ާބޭނުންވަނީ.ާއެއްވެސް ފަތުރަން

ާމިކަމަށް ާނޫން ާދިވެހިާާއެކަންޏެއް ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާބޭނުންވަނީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކުރަން

ނޑުމެންނަްށާ ާއަޅުގަ ާދިނުމަށްޓަކައި ާތަރުބިއްޔަތު ާތަޢުލީމ އި ާއިސްލ މީ ާފައިސ  ރައްޔިތުންގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ާއެހެންވީމ ، ާގަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ދެވެންޖެހޭނެ

 2880އަދުާމިނިންމަވ ާނިންމެވުންތަކުގެާއަލީގައިާއިސްލ މީާތަޢުލީމުާދިވެހިރ އްޖޭގައިާފުޅާ ސަރުކ ރުންާމި

ާކުއްލިއްޔާ  ާނުވަތަ ާއިސްލ މިއްޔ  ާމަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލް ާމުސްތަޤްބަލެއްގައި ާކައިރި ވެގެންދ ނެ.ާއަދި

ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޔުނިވަރސިޓީ ާހިމެނި ާގޮތުގައި ާބައެއްގެ ާފެކަލްޓީގެ ނޑުމެންގެ ހެދޭއިރުާާއަޅުގަ

 ާއިކުމް.އޭގެފައިދ ާލިބިގެންދ ނެ.ާވައްސަލ މުޢަލަ

ާ

ާމިޤަރ ރ އިާާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާރަަައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   2885ާއ ދެ،

ާޢިއްާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވި ާމިޤަރ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދ ކުރަމޭ.ާބެހޭގޮތުން ާޝުކުރު ާވަރަށް ާމެންބަރަށް ޒަތްތެރި

ާއ ދެ،ާކުއްލިއްޔ އަށްާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމައްޗަށް ާވ ހަކަފުޅުގެ ާދެއްކެވި އެ

ާމަޤ މުގައިާ ާކަމުގެ ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާބިމަކީ ާދީފައިވ  އެ

ާކު ާދައުލަތުން ާމަސައްކަތްތަކެއްާހުރިއިރު،ާދިވެހި ާބުރަ ާވަރަށް ާދިނުމުގައި ާފައިސ  ާމި އްލިއްޔ އަށް

ާއެާ ާކުއްލިއްޔ އަށް ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާތެރެއިން ާއުސޫލުތަކުގެ ާހަމަތަކުގެމަތިން ާޤ ނޫނ އި  2890ކޮށްގެން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮއްވ  ާއެަެހެން ާބަދަލުދެއްވ ފައި. ާވަނީ ާވެރިފަރ ތަށް ާދެގޯތީގެ ާއެ ާދީފައިވ ތީ ބިން

ާ ާއެތަންާދަންނަވ ނީ ާކުއްލިއްޔ އިން ާވަކިކުރައްވ ، ާއެތަން ާމުނިސިޕަލްޓީން ާމ ލޭ ާދެރަކަމެކޭ ވަރަށް
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ާތަޢުލީމީާ ާއެއީ ާގަބޫލެއްާނުކުރަމޭ. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަކަށް ާކުރައްވައިގެންވ ނެ ނެންގެވުމަކީ.ާއެއީ

ކުއްލިއްޔ އަކީާާދ އިރ އަށްާއެޅޭާވަރަށްާބޮޑުާހުރަހެއްާކަމަށޭާއަޅުގަނޑުާދެކެނީ.ާއެހެންާމިދެންނެވީ

ނޑުާކޮންމެހެންާއިތުރަށްާތަޢ ރަފުާ ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާއެކަމުގެާމުހިންމުކަމުގެާވ ހަކަާއަޅުގަ  2895އަޅުގަ

ާމާ  ާއެއަށްވުރެ ާއެއީ ާނުޖެހޭ. ާދައްކ ކަށެއް ާވ ހަކަ ާއިތުރަަަށް ާއަދި ާނޫން. ާބޭނުމެއް ކުރ ކަށެއް

ާ ާއެނގިގެންދ  ާސ ބިތުވެގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއޮތްާރަނގަޅަށް ާއެހެން ާއެހެންވީމ ، ކަމެއް.

ާއިތުރުާ ާބޭނުންވެ ާބިމަށް ާއިތުރު ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާކުއްލިއްޔ ވެސް ާމަދަރުސ ވެސް، ާއެ ކަމެއްގައި

ާދިޔަސްާ ާދަށަށް ާޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ާއަދި ާކުރަންޖެހިފައި. ާފުޅ  ާއިތުރަށް ާބޭނުންވެ ޢިމ ރ ތްތަކަށް

ާޒ ތުގަ ާއަމިއްލަ ާއޭގެ ާކުއްލިއްޔ އަކީ ާނުވަތަ ާޚިޔ ލުވެސްާއަދި ާއުފެދުމުގެ ާޔުނިވަރސިޓީއެއް  2900އި

ސަރުކ ރުގެާތެރޭގައިާއޭރުވެސްާވ ހަކަާދެކެވުމުންާދިޔަ.ާއަދިާމިއަދުާމިހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުގައިާއަދިާ

ާނޫން.ާ ާދިޔައީކީ ާނިމިގެން ާއަދި ާއޮތަސް ާނިންމަވ ފައި ާދ ން ާދަށަށް ާޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ އެ

ާމަ ާބޭފުޅުން ާތަފ ތު ާޚިޔ ލު ާޚިޔ ލުާމިހ ރުވެސް ާބޮޑު ާވަރަށ ާތެރޭގައިވެސް ާމެންބަރުންގެ ޖިލީހުގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދިއުން. ާދަށަށް ާޔުނިވަރސިޓީގެ ާޤައުމީ ާއަދި ާކުއްލިއްޔ އ އި ާއޮތް ާއެބަ ތަފ ތުވުން

ާގޮތުގައިާ ާކުއްލިއްޔ ގެ ާކުއްލިއްޔ  ާއަދި ާވިޔަސްވެސް ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާހުރިއިރު ާކަންތައްތައް  2905މިހެން

ާފެކަލްޓީއެއްާ ާތަންތަންާާއޮވެގެން ާޢިމ ރ ތްތަކ އި ާބޭނުންވ  ާއެތަނަށް ާބަދަލުވެގެނާަްދިޔަސް ގޮތުގައި

ާއެހެންާ ާމިވަނީ. ާނިންމަވ ފައި ާއެގޮތަށް ާސަރުކ ރުންވެސް ާއޭރު ާވ ތީ ާބޭނުންވެފައި ާބިން ހެދުމަށް

ާއެހެންާ ާވަކިކޮށް ާއެތަން ާފަދައިން ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާޤަރ ރުގައި ާއެހުށަހެޅުއްވި ާއޮއްވ  އެކަން

ނޑުމެންނަށްާބޭނުމަާ ކަށްާސަރުކ ރުންާނެންގެވުމަކީާތަޢުލީމީާދ އިރ ާހަނިވެގެންދ ާކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާގޮވ ލަންާ ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ،  2910އިޙުސ ސްކުރެވޭ.

ާވ ހަ ާފެންނަ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަށް ާކުއްލިއްޔ އަށް ާއަނބުރ  ާބިން ާއެ ާއ ދެ،ާބޭނުންވަނީ ކަ.

ާދަންނަވަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދަންނަވ  ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ދިގު ާއަޅުގަނޑު ާދެން ހަމަމިއ އެކީގައި

ާފަތުރަންޖެހެއޭ.ާ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތަޢުލީމު ާއިސްލ މީ ބޭނުންވަނީ

ޅުވިާމަޖީދިއްޔ ާސްކޫލުންާހަމައެހެންމެ،ާދެންމެއަކުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވިދ ާ

ާއަމީނިއްޔާ  ާއަދި ާވ ހަކައ އި، ާދެއްވި ާސްކޫލަކަށް ާއެހެން ާނުވަތަ ާސްކޫލަށް ާއިސްކަންދަރު  2915ބައެއް

ާމިހ ރުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން ާވ ހަކައެއް ާދިޔައިރުގެ ާއުފެދިގެން ާބައެއް ާއިތުރު ާތެރޭގައި ސްކޫލްގެ

ާ ާމިކަމ އި ާގުޅިގެން ާކަމަކ އި ާއެބ ވަތުގެ ާއަމިއްލަާމިދައްކަނީ. ާމިއީ ާއެއީ ާއިނގޭތޯ. ާތަފ ތު ވަރަށް

ާސަރުކ ރަށްާ ާދޫކުރައްވަން ާކުއްލިއްޔ އަށް ާކަމަކަށްޓަކައި ާވަކި ާއެމީހުން ާގޯތި ާދެ ދެމީހެއްގެ

ާދައުލަތުންާ ާއޭގެތެރެއިން ާދެއްވީ. ާވަޑައިގަންނަވައިގެން ާއެދި ާސަރުކ ރަށް ާނުވަތަ ހުށަހަޅައިގެން
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ނޑަށްާކަށަވަރު.ާއެހެންވީމ ،ާއެއ ާމިއ އިާހ ހާ ހަމަގައިމުވެސްާއޭގެާއަގުގެާބައެއްާދެާ  2920އްވިކަންާއަޅުގަ

ާނެތްާ ާގުޅުމެއް ާމިއ އި ާމިސ ލ އި ާދެއްކެވި ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާތަފ ތު ާދެމެދުގެ ސުމަކ އި

ާއެކަންާ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވީ. ާމި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކަ

ާފެންނަ ނޑަށްވެސް ާހަަމާއަޅުގަ ާބިން ާއެ ާސަރުކ ރުން ާވެގެންދ ނީ ާރަނގަޅުގޮތަކަށް ާއޭގެ ގޮތުގައި

ާޔުނިވަރސިޓީގެާ ާއަދި ާއެ ާފެކަލްޓީ ާއެ ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާއެހެންވީމ ، ާދެއްވުމޭ. ކުއްލިއްޔ އަށް

ާކުރެވޭނީާ ާތަރައްޤީ ާއެކަން ާވިޔަސް ާކަމަށް ާޔުނިވަރސިޓީއެއް ާއަމިއްލަ ާދިޔަސް ާވެގެން  2925ބަޔަކަށް

ާއުސޫލަ ާއެގޮތަށްާމިދެންނެވި ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނ ތީ ާކަމަށް ާވިސްނައިގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ށް

ާވަރަށްާ ާއިށީނދެލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާއެޤަރ ރަށް އެހުށަހެޅުމަށް،

ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިހ ރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާާޝުކުރިއްޔ  ާތޮއްޑޫ ާމިއަރުވަނީ  2930ފުރުޞަތު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާއޭގެފަހުގައިާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއޭގެފަހުގައި ރަޝީދަށް.

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާއެއްބަޔަކުާާއިރ ގެާމެްނަބރުާތޮއްޑޫާދާ  ާތިޔަބައިމީހުން ާކުރުމުގައި ާކަންތައްތައް ާހެޔޮ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2935ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެއްބަޔަކުާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިޔަބައިމީހުން ާކުރުމުގައި ާކަންތައް ާނުބައި ާވ ޤިވެރިވ ށޭ. ާއެހީވެ ާބަޔަކަށް އަނެއް

ާވ  ާއެހީވެ ާގުޅޭގޮތުންާއަނެއްބަޔަކަށް ާއިސްލ މިއްޔ އ އި ާދިރ ސަތުލް ާކުއްލިއްޔަތުލް ޤިވެރިނުވ ށޭ.

ާވަރަށްާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަރ ރަކީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާއަޚު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާޤަރ ރެއް. ާތ އީދުކުރ  ފުރިހަމައަށް

ާއެ ާހަމަާމެންބަރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަން. ާއިޙުތިރ މް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅަށް  2940ދެއްކެވި

ާޤައުމީާ ާމުހިންމު ާކިޔަން.ާސަބަބަކީ ާކުށްވެރިކޮށްާފ ޑުވެސް ާއެވ ހަކަފުޅު ާޢިބ ރ ތުން ާހަރުކަށި ވަރަށް

ާމީ ާހުށަހެޅުމުން ާޤަރ ރެއް ާމިފަދަ ާމައްސަލައެއްގައި ާޤައުމީ ާމުހިންމު ާއެންމެާމައްސަލައެއްގައި، ގެ

ާދަންނަވ ނީ.ާ ާއަޅުގަނޑު ާބޭފުޅުންތަކެކޭ ާއެހެން ާޖެއްސެވީ ާކުލަވަރު ާސިޔ ސީ ފުރަތަމައިނުންވެސް

ާމިއީާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާވަރަށްާމުހިންމުާޤަރ ރެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާ

ާ2945 
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ާނުކުތ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަރުވަނީއ ދެ، ާމެންބަރުާާއެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނޮޅިވަރަމް

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2950 

ވ ހަކައަކުންާއޭނ ާކުށްވެރިާނުކުރެވޭނެކަމަށްާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާފްލޯރގައިާމެންބަރަކުާދައްކާ 

ާކޮށްފައިއޮވޭ.ާއެހެންވެ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ންާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ
ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ2955 

ާކުށްވެރިކުރެއްީވާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައެއްނުގަންނަން. ާނުކުތ އެއްކަމަކަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާމެންބަރެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅު. ާޢިއްޒަތްތެރިާދެއްކެވި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއެހެންވީމ ، އްނޫން.

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްގެންދެވުން.ާ

ާ

ނޑުގެާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެވ ހަކައެއް. ާނޫން ާމުހިންމެއްވެސް ާއެހ  ނޑަކަށް ާއަޅުގަ  2960ާއ ދެ،

ާކުރިއަށްދ ާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޙަޤީޤަތުގައިާވ ހަކ އިގެން ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެަެ، ނަން.

މިމައްސަލައަކީާހަމަާވަރަށްާސީރިއަސްާމައްސަލައެކޭ.ާމިކަންާކަންާހިނގ ދިޔަގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމެންާ

ާމައްޗަށޭ.ާކުއްލިއްޔ ގެާ ވިސްނ ލ އިރުާމިކަންާގުޅިފައިވަނީާގުޑްާގަވަރނަންސްގެާހަމަާއުސޫލުތަކުގެ

ާމައްސަލައިގައިާމަ ާކުއްލިއްޔ ގެ ާމުޒ ހަރ ކުރައްވ ފައި. ާވަނީ ާދަރިވަރުން ާކުއްލިއްޔ ގެ އްސަލައިގައި

 2965އެތ އުޅޭާޢ ންމުންނ އިާކުއްލިއްޔ ގެާދަރިވަރުންނ އިވެސްާވަނީާވަރަށްާބޮޑެތިާކޯޅުންތަކެއްާކޯޅިފައި.ާ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިޤައުމު ގައިާވެރިކަންކުރ ާފަރ ތުންާމިމައްސަލަާމިހިސ ބަށްާދިއުމުންާއަޅުގަ

ާތަބ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ާއުސޫލުތަކަށް ާގަވަރނަންސްގެ ާގުޑް ާފަރ ތަކުން ާހުންނަ ާރައީސަކަށް އަދި

ާއަހަރުތަކު ާފ އިތުވި ާއުފެއްދިކުއްލިއްޔ އަކީ ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަާާގައި ތަނެއްކަމުގައިވިޔަސް

ާއެއްވެސްބަޔަކަ ާމިސަރުކ ރުން ާސަރުކ ރު، ާކުރީ ާފޮހެށް ާސިގްނަލްތައްާއެއްކަމެއް ާއުޅޭކަމުގެ ލަން

ާޙ ލެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާނުވ ނެ. ާދެއްވައިގެންނެއް ާޖ ގަ ާކުރުމުގެ ާސިފަކުރުންތައް ާމިފަދަ  2970ނުވަތަ

ކުއްލިއްޔ ގެާދަރިވަރުންތަކަކީާސިޔ ސީާޕ ޓީއެއްގެާދަރިވަރުންތަކެއްާނޫން.ާނުވަތަާއެއީާޑީ.އ ރު.ޕީގެާ

ާމަޖީދިއްާ ާދެން ާނޫން. ާތަނެއްވެސް ާއިންނަ ާދިނުމ އިާއޮފީސް ާދަރުމަވަންތައަށް ާބައެއް ާސްކޫލުން ޔ 

ާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުގަނޑުާއެވ ހަކަާ ނޑު ާއެޅުމ އިާއެއްވަރުކުރީތީާއަޅުގަ ާޕ ކެއް ކުއްލިއްޔ ގެާބިމުގައި
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ާޖޯކެއްާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެއީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތިން. ކުށްވެރިކުރ ކަށް

ާއެ ާދަންނަވ ލަން. ާރަގަޅުކަމެއްާކަމުގައި ާއެއީ ާކުރިޔަސް ާކޮންމެކަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ  2975އީ

ވެއްޖެއްޔ ާރަގަޅުާކަމެއްގޮތުގައިާބަލައިގަންނަންާޖެހޭނެ.ާމޫދުާއަޑީގައިާބޭއްވިާވަޒީރުންގެާމަޖިލިސްާ

ާއެަެހެންނަމަވެސްާ ާއުފ ވިކަމެއް. ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާކިޔަން. ާމަރުޙަބ  ާއަޅުގަނޑު ބޭއްވުމަށް

ާވަޑައިގަތީމަޔ އިާއި ާފައިބ  ާފީނަށް ާކެބިނެޓް ާ ާއަޑިވަޅުގަނޑަށް ާއެ ާދަޑިވަޅެއްގައި ާއަޑި ޤްތިޞ ދީ

ާބޭލުއްވުމުންާ ާއެއްޗިހި ާވަޑައިގެން ާއަރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަދި ާއިސްރ ފ އި އެކުރެއްވި

ާމިވ ހަކަާދައްކަނީ.ާއެހެންވީމ  ާއަސްލަށް ާހަޤީގަތަށް ާލަދުގަންނަން.ާއެކަމުގެ ނޑު  2980ިމކަމުގައިާ،ާއަޅުގަ

ާމީގައިާ ާމައްސަލ ގައި ާކުއްލިއްޔ ގެ ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާއެތ ގެ ާއަދި ާގެއްލި ާމަސްލަހަތު ާމީގެ ާވަދެގެން ާތެރެއަށް ާމީގެ މުނިސިޕަލްޓީންވެސް

ރެއްވިކަމަކީާނުވަތަާފޭރ ންާގެއްލިާއެތ ގެާއަވައްޓެރިންނ އިާކުއްލިއްޔ އ އިޖެހޭާގޮތަށްާކަންތައްތައްާކު

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޖެހޭނެކަމެކޭ. ާލަދުގަންނަން ާހިތ މަކޮށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމަކީ ާވައްޓ ލި ފ ރު

ާބިމަކަށްާ ާކުއްލިއްޔ ގެ ާގަނެފައި ާގެ ާދެ ާމި ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާކުއްލިއްޔ ގެ ާއެބަޖެހޭ  2985ގަބޫލުކުރަން

ހުގައިާއިއްތިފ ގުންާއިންނަވ ާވ ހަކަފުޅުާދެއްވިއިރުާއޭރުާވަޒީރަކަށްާހުންނެވިާބޭފުޅ ވެސްާމިާމަޖިލީާ

ާހިގައްޖެ.ާ ާއެގިގެން ާކޮބައިކަން ާމަޤްޞަދަކީ ާއެކަމުގެ ާގޮތ އި ާކުރެއްވި ާއެކަން ދައްކަވައިފި.

ާލިބެން.ާ ާޕ ކެއްވެސް ާއަވައްޓެރިންނަށްވެސް ާތިއްބެވި ާއެތ ގައި ާއެދެން ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާވަރަކަށް ާއެއްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކައިވަތެއްގެާާހަމައެއ އިއެކު ާއެންމެ ާބިން ާކުއްލިއްޔ ގެ ނޭދެން

ާއެގޮތައްާ ާގެއްލިގެންދ ކަށް. ާގޮތުގައި ާކުރ ކަމެއްގެ ާއޮވެގެން ާމިސަރުކ ރު ާއަދި  2990މިންވަރުވެސް

އަހަރަށްދީާމިާސަރުކ ރުާނިމޭއިރުާމ011ާާިދ ންވެއްޖެއްޔ މުާއަޅުގަނޑުމެންާދޫގެއްސ ާހުރިހ ތަނެއްާ

ާބޭނުންހ  ާހުރިހ ތަނެއް ާސުވ ލުކޮށްލަންާާރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދޭންވީތޯއޭ ގޮތަކަށް

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާޤަރ ރެއް ާމިފަދަ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ޖެހޭކަމެއް.

ާހިތުގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއްތޯވެސް ާހުރި ާއޮއްޓަރު ާބޭނުންހުރި ާއެއްވެސް ާމީ ފ ސްކުރ އިރު

ާފޮނަދޫ ާކުރަމޭ.ާސަބަބަކީ ާކުރިންާާސުވ ލު ާމީގެ ާސަލީމުވެސް ާއަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2995ދ އިރ ގެ

ާއެދެވޭާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާދިޔަ. ާފ ސްކުރެވިގެން ާޤަރ ރެއް މިމަޖިލީހުގެ

ާވަގުތުާ ާއަނެއްކ ވެސް ާއެހެންވީމ ، ާނުވޭ. ާފެނިފައެއް ާކުރ ތަނެއް ާޢަމަލު ާއެޤަރ ރަށް ގޮތެއްގައި

ާގެއްލޭ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިމަޖިލީހުގެާ، ާފައިދ އެއް ާއެއްވެސް ާމީގެ ާނުވަތަ ާކަމެއްތޯ ގެްއލިގެންދ 

ާބޭނުންވޭ.ާ ާސުވ ލުކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްތޯވެސް ާޤަރ ރަށް ާމިފަދަ ާރަޢުޔެއް ާބ ރެއް އެއްވެސް

ާޝުޢޫރުާ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުގެ ާގަ ާހިސ ބު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ  3000އޭގެއިތުރުން
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ާއަާ ާފަރ ތްތަކުގެާސަރުކ ރުން ާއިދިކޮޅު ާސިޔ ސީ ާނުވަތަ ާޕ ޓީތަކުގައި ާސިޔ ސީ ާއެބަޖެހެއޭ. ޑުއަހަން

މުޒ ހަރ ތައްާބޮއިކޮޓްާކުރުމ އިާއެއީާއަދިާވަކިކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާހަމަާމިސ ލަކަށްާމިހ ރުވެސްާ

ާ ާމައްސަލަ ާމީގެ ާދަންނަވ ލަފ ނަން. ާއެހެންކަމެއް ާމިކަމ 7ާާހިގަމުންދ  ާމިއައީ. އިާމަސްފަހުން

ާއެގިގެންމިދަނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރުވެސް ާއެހެންނަމަވެސް ާހިތ މަކުރަން. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއ ދެ،ާ ާވ ހަކަ. ާޖަހ  ާޑަބިޔ  ާގެކޮޅުގައި ާމިނިސްޓަރުގެ ާއެޑިޔުކޭޝަން ާބެލެނިވެރިން  3005ޣިޔ ސުއްދީނުގެ

ނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކައަކީާމުޒ ހަރ ާކުރުމ އިާކަންކަންާއ އްމުާރައްޔިތުންާސި ޔ ސީާކުލަވަރުާއަޅުގަ

ާވެރިއެއްާ ާކުރައްވ  ާފޮލޯ ާފިލޯސަފީ ާގުޑްގަވަރނަސްގެ ާކުރީމ ، ާރައްޔިތުން ާޢ ންމު ާނެތް ޖެހިފައި

ާވަޙީދ އިާ ާޢަލީ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާނެތޭ ާމައްސަލައެއް ނޑުމެންގެ ާޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ ާއަޑުއަހަން ާއެ ވެއްޖިއްޔ 

ާވ ހަކަާ ާކުރ  ާމީހަކު ާމިވެނި ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާނިހ ނ އި، ާފަރ ތްވީމ ،ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާއިދިކޮޅު ާއެއީ އަށް

ާމިއަދުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާގޮންޖެހުން ާއެކަމަށް ާނުވަތަ ާވިޔަސް ާކަމުގައި  3010އަޑުނޭހި

ާވައިސްާ ާއިޝޫ ާއެ ާކަމަކ އި ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެއްޗިއްސޭ. ހަޖަމުކުރެވޭނެ

ާޣި ާއަޑުއަހަންޖެހޭނެޔޭ. ާއެ ާފ ޅުކުރަންޏ  ާޚިޔ ލު ާވ ހަކަާބޭސްކޮށް ާކުރ  ާޕްރައިވެޓައިޒް ޔ ސުއްދީން

ޑޮލަރުާދ އިރުާއެވ ހަކަާއ އިާހިތްހަމަާނުޖެހުންާބެލެނިވެރިނ751ާާްދައްކ ،ާބެލެނިވެރިންގެާއަތުންާ

ާގޮތަކަށްާ ާމިފަދަ ާދަރިވަރުން ާކުއްލިއްޔ ގެ ާހަމައެގޮތަށް ާޖެހޭނެ. ާއަޑުއަހަން ާއެވ ހަކަ ފ ޅުކުރަންޏ 

ާގަޔަ ާއެކުދިން ާފ ޅުކުރީމ ، ާއެހެންވީމ ،ާޚިޔ ލު ާއިނގޭތޯ. ާމައްސަލައެއް ާމީ ާވަޅިހެރީ. ާއައިސް  3015ށް

ާކުއްލިއްޔ އ އިާ ާރައްޔިތުންނ އި ާޢ ންމު ާތިބި ާއެތ  ާއަބުރ  ާގޭސް ާމީގެ ާވަދެ ާތެރެއަށް މިކަމުގެ

ޖެއްސީމ ،ާމީާހިތ މަާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަޅުގަނޑުާއެދެނީާއެާސަރަހައްދުގައިާއުޅޭާބޭފުޅުންނަށްާ

ާހަ ާލިބެން. ާގޮތަށްާޕ ކުވެސް ާމިޤަރ ރުގައިވ  ާކައިވަތެއްވެސް ާއެންމެ ާކުއްލިއްޔ ގެ މައެގޮތަށް

ާމިކަމަށްާ ާޢަމަލުކުރަން. ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިޤަރ ރަށް ާއަދި ާނުވ ނެ. ާގޮސްގެން ގެއްލިގެން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާމިނިވަން ާއަދި ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާމި  3020ތ އީދުކުރަން

ާ.ާވަބަރަކ ތުهللاާއިކުމްާވަރަޙްމަތުސަލ މްާޢަލަާގޮވ ލަން.ާއައް

ާ

ާޖަމ ލުާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢަބުދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަާމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަޙްާ ާއަޅުގަނޑު ާޤަރ ރަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ  ާކުޅެމުންާއަބޫބަކުރު ާކުރީގައި ާމީ ާވ ނީ

ާވެރިކަންާާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަސަރުކުރަނީ ާފެއްޓީއޭ. ާކުޅެން ާއަނެއްކ ވެސް ނޑު  3025އައިކުޅިގަ

އަތުންާބީވެގެންާދިޔައިމ ާދެންާކުރެވޭނެާކަމަކީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާވަގުތުާނަގ ލުމަށްޓަކައިާ

ާ ާ ާހުށަހަޅައިގެން ާޤަރ ރުތައް ާބޭކ ރު ާކުރިންާމިކަހަލަ ާއުއްމީދު ާއަޅުގަނޑު ާނަގ ލުން. ވަގުތު
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ާއެކީގައިާ ާއެކުވެރިކަމ އި ާރޫޙ އި ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މިދޭތެރެއަކުން

ާދިޔައީާ ާކުރީގައި ާއެަެހެންނަމަވެސް ާދ ނެކަމަށް. ާއެކީގައި ާއެކުވެރިކަމ އި ާމަސައްކަތް ާދިޔަ ކުރަމުން

ާކުރެާ ާކުރެވިގެން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާބަހުސް ާމައްސަލައިގައި ާބިލެއްގެ ާރެކޭ ާބޭފުޅަކު  3030އްވި

ާމިމައްސަލ ގައިވެސްާ ާ ާދިނީ. ާއަމ ން ާމަޖުބޫރުވެގެން ާދޭން ާއަމ ން ާއައިސް އެންމެފަހުން

ާވ ހަކަފުޅުންވެސްާ ާވަޙީދުގެ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމިކަމުާ ާހިގައްޖެ ާއެާފ ހަގަވެގެން ާނެތްކަމ އި، ާކަމެއް ާހ ސިލުވ ނެ ާބޭކ ރުވ ކަމ އި ާވަގުތުތަކެއް ން

ާނޫން.ާ ާމިލްކިއްޔ ތެއް ާއަބޫބަކުރުގެ ާޖަމ ލު ާޢަބުދުލްޢަޒީޒް ާއެއްޗެއް.ާމިއީކީ ާސަރުކ ރުގެ ބިމަކީވެސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާފަރ ތަކަށް. ާދޭނެ ާދޭނީ ާސަރުކ ރުން ާބިން  3035ސަރުކ ރުގެ

ާކު ާމިސަރުކ ރުގެާމަޖިލީހުން ާމިއަދު ާމިއުޅެނީ ާހ މަކޮށްދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާކަމަކީ ރެވިގެންދ 

ާހަދ ންާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްކަން. ާމިންވަރެއް ާކޮންމެވެސް ާޑީ.އ ރު.ޕީގައި ކޮންޓްރޯލް

ާކޮންމެހެންާ ާނ ންނ ނެޔޭ. ާއެދުވަހެއް ާދެނެއް ާހިގައްޖެޔޭ. ާ ާފ އިތުވެގެން ާއެދުވަސް ނައްތ ލ ށޭ

ާނޫޅޭށޭ.ާމިސ ރުކ  ާކަމަށް ާހިންގޭނެ ާބ ރު ާކަމަށް ާހިންގޭނެ ާނުފޫޒު ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާމައްޗަށް ރުގެ

ާފަރ ތ އިާ ާދޫކުރ ނެ ާބިންތައް ާމިސަރުކ ރުގެ ާތިއްބަވ ށޭ.ާދެނެއް  3040ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާޑީ.އ ރު.ޕީގެާސައިޒުގައި

ށްާލޯބިވާ ދޭނެާފަރ ތްތައްާއިނގޭނީާހަމަާސަރުކ ރަށޭ.ާކޮންމެހެންާއިސްލ މްދީނުގެާނަމުގައިާމ ދީނަާ

ާބިމުގެާ ާދެވިފައިވ  ާކުއްލިއްޔ އަށް ާމި ާކަމެއްނެތޭ. ާހައްދަވ ނެ ާތިހެން ާގޮތުގައި ާބައެއް ާއެދޭ ހެޔޮ

ާފެނުނުާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ ލަތު ާއޮތް ާކުރީގައި ާއެތަނުގައި، ާބިން ާމިބުނ  ދިންކަމަށް

ގެާޓީޗަރުންގެާގޮތުގައިާބޭފުޅުންނަށްާއިނގޭނީ.ާއަދިރިާކިއްލ އެަެއްގެާގޮތުގައިާއޮތީ.ާއިނގޭތޯ.ާއެތ 

ބައެއްާބޭފުޅުންާކުދިންނ އިއެކުާމަތީގައިާތިބެގެންާތިރީގައިާކުޅެވެމުންދ ާބަދުއަޚުލ ޤީާ  3045ވަޑައިގަންނަވާ 

ާސ ފުކުރީ.ާ ާބިން ާއޮތީމ ،ާތަޅ  ާގޮތުގައި ާކިއްލ އެއްގެ ާނ މ ން ާއެތަން ާގެންދ ތީ ާބަލަމުން ޢަމަލުތައް

ާމި ާތެދުވެ ާމިއަދު ާހަޤީގަތަކީ. ާމިކަމުގެ ާހަވ ލުކުރ ށޭާާމީ ާމިހެން ާހަވ ލުކުރ ށޭ ާކުއްލިއްޔ އަށް ބިން

ާކިޔާ  ާވޭލ ނ ގޭ ާއިނގޭތޯ. ާގިނަ ާވަރަށް ާބިންތައް ާހަވ ލުކުރަންވީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ބުނ އިރު

ނޑިއ އިާ ާދ ނިދަ ާދ ންޏ އި، ާއިމ ރ ތްތަކ އި ާއެންމެހ  ާތަންތަނ އި ާވަޅުފަދަ ާބިމ އި، ގޯތީގައިވ 

ާކުއްލިއްާ ާދަންނަވަން ނޑު ާޑީ.އޭ.ކޭާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ ާދެއްވަން. ާހަވ ލުކޮށް ާއިމ ރ ތަށް ާމި  3050ޔ ގެ

ާއުޅޭާ ާބައްލަވައިގަނެގެން ާގޯތިން ާއޮތް ާކުރިމަތީގައި ާސަރަޙައްދު ާކަސްޓަމސްަް ާއެއީ ާގޯތި ކަލ ފ ނު

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެއީާދައުލަތުގެާފައިސ އިންާބައްލަވައިގަނެގެންާއުޅޭާބޮޑުާބްލޮކްާއިނގޭތޯ.ާ އަޅުގަ

ާހަވ ލުކޮށްާއެއިމ ރ ތްވެ ާއިމ ރ ތ އި ާކުއްލިއްޔ ގެ ާމި ާވަޅުފަދަތަންތަނ އި ާއިމ ރ ތ އި ާއެތ ގައިހުރި ސް

ާހަމައެހެންމެާ ާދެއްވ ށޭ. ާހަވ ލުކޮށް ާބައިވެސް ާވަކިކުރި ާސަރުކ ރަށް ާގޯތިން ާޕެންޒީމ ގޭ ދެއްވ ށޭ.
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 3055ލުކޮށްާދެއްވ ށޭ.ާކިބިގަސްދޮށުގޭާގުދަންާއަޅ ފައިާއެހެރަާބައިާކުއްޔ އިާއެގުދަނ އިާއެއްކޮށްވެސްާހަވ 

ާއެއްކުރިބައިވެސްާ ާއަލިވ ގެއަށް ާނަގ  ާގެއިން ާމަނިކެ ާއައިސ  ާގޯތި ާކިޔ  ާއެ ާއަލިވ ގެއޭ ހަމައެހެންމެ

ާދެއްވ ށޭ.ާ ާހަވ ލުކޮށް ާކުއްލިއްޔ އ އި ާއެބިން ާސަރުކ ރުން ާދެއްވ  ާހަވ ލުކޮށް ާސަރުކ ރ އި މި

ާ ާބޮޑުވަޅުގެ ާއެހެރަ ާއެތ ގައި ާޒ ހިރުގެއަށް ާޢުމަރު ާބައިވެސްާހަމައެހެންމެ ާއެއްކުރެއްވި ގޯތިން

ވަކިކޮށްދެއްވައިާކުއްލިއްޔ އ އިާމިއިމ ރ ތްާހަވ ލުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާކިނބިގަސްދޮށުގޭާގުދަނުގެާއިރުމަތިންާ

ާހަމައެަެހެންމެާ ާދެއްވ ށޭ. ާހަވ ލުކޮށް ާއެއްކުރިބައިވެސް ާއެގެއަށް ާދަމައިގަނެ ާގޯތިން  3060ހުރިގޭގެ

ާވަޅުފަދަާ ާއިމ ރ ތ އި ާގޯއްޗ އި ާދެއްވ ށޭ.ާާއެންދެރިމ ގޭ ާހަވ ލުކޮށް ާމިތަންތަންވެސް ތަންތަނ އި

އަހަރުާދުވަހުގެާތެރޭގައ31ާާިދިގ31ާާުޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިހެންގޮސްާއެބަހުރިާފ އިތުވެާމިދިޔަާ

ާމިހުރިހާ  ާދީފައި. ާއަޢުވ ނުންނަށް ާމީހުންނަށ އި ާގ ތްތިމ ގެ ާދަމައިގަނެ ާނުޙައްޤުން ާގޯއްޗެއް އެތައް

ާއެތަންތަ ާޤަރ ރުތައްާގޯތިތައްވެސް ާގޮވ ލުމ އި ާހަވ ލުކުރަން ާހަވ ލުކުރުމަކީ ާވެރިންނަށް ނުގެ

ާނޫންާ ާނުކުރެވިގެންނެއް ާކަންތައްތައް. ާކުރެވިދ ނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ާމިއީ  3065ހުށަހެޅުމ އި

ާހެޔޮާ ާމ  ާދައްކ ، ާމީސްވ ކަން ާހެޔޮ ާނަމުގައި ާދީނުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއުޅެނީ މިއުޅެނީކީ.

ާދައްާ ާނަގ ލުމަށްާއެދޭކަން ާވަގުތު ާހުށަހަޅައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވ ހަކަތައް ާނެތް ާހަޤީގަތެއް ކައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާއަބޫބަކުރަށް ާޖަމ ލު ާޢަބުދުލްޢަޒީޒު ާމީ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްތައް. ކުރެވޭ

ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބުދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާލ. އެާާމެންބަރު

 3070ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްވެސްާއެގިވަޑައިގަންނަވ ނެާމިާޤަރ ރުާމިތަނަށްާހުށަހަޅައިގެންާކަމ އިާނުބެހޭާ

ާހިތްހަމަނުޖެހޭާ ާނޫންކަން. ާކަމެއް ާއަންނ ނޭ ާހައްލެއް ާމިކަމަކަށް ާދެއްކުމަކުން ާވ ހަކަތައް ބޭކ ރު

ކަށްާގުޅައިގެންާޢަމަލީާގޮތުންާކަމެއްާއޮތިއްޔ ާއަދިާކަމ އިާނުޖެހޭާއަދިާސަރުކ ރުގެާމުއައްސަސ އަ

ާމިާ ާނެތި ާމަސައްކަތެއް ާއެއްވެސް ާބައްލަވ . ާދައްކަވ  ާމަސައްކަތެއް ާއެއްވެސް ާކުރެއްވި މިހ ތަނަށް

ާދައްކ ތީާ ާމޯލްޑިވްސްއިން ާޓީވީ ާލައިވްކޮށް ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާމ  ާމަޤުޞަދުގައި ާބޭކ ރުާކަންދެއްކުމުގެ ާމަޤްޞަަަދުގައި  3075ހެޔޮމީސްވ ކަމުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިހެންކަމުން ާމިކުރެަެވެނީ. ާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްތަކޭ ާނެތް ހަޤީގަތެއް

ާހުރިާ ާގޯތިތަކުގެ ާމިދެންނެވި ާކުރިން ާސަރުކ ރަށްވެސް ާމިއަދުގެ ާދަންނަވަން އިލްތިމ ސްކޮށް

ނ ާދަ ާދ ންޏ އި ާވަޅުފަދަތަންތަނ އި ާލައިލަކ އިާއިމ ރ ތްތަކ އި ާމި ާނަންގަވައި ާމިއެއްޗިހި ޑިއ އި

ާޝުކުރިއްޔާ  ާކުއްލިއްޔ އ . ާދެއްވ ށޭ ާހަވ ލުކޮށް ާތަންތަންވެސް ާމި ާއިތުރުން ާގޭގެ ކަރަންކ 

 3080ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާޝުކުރިާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާ ާއަނެއް`. ާއެއްދުވަހުން ާކުއްލިއ އި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާށްާދުވަހަާއްޔ .

ާލ ސްތަކެއްާއަޅަންާބޭނުންވެފައިާވަނިކޮށްާއެތަންާތުރުާކުފުޅ ވަމުންގޮސްާއެތަނުގައިާއިކުރިއަރަމުންާާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމް

ހޯދިފައިާއޮތްާއެތައްާބުރަާމަސައްކަތެއްާކޮށްގެންާއެާބިންާހޯދ ފައިާވަނީާވަކިކަމަކަށްާާސަރުކ ރުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއެކަން ާއަދި ާނުވަތަާާއްލުހަާާބިން ާދިމ ލަކަށް ާއެހެން ާސަރުކ ރުންވެސް ާއަދި ާއުޅެނިކޮށް  3085ނުވެގެން

ާއަ ާކުރުމަކީ ާއެކަންތައް ާބޭނުމަކަށް ާހައެހެން ާއެހ  ާއެއީ ާދެކޭގޮތުގައި ާކަމެއްނޫންާޅުގަނޑު ރުދަނ 

ނޑުާގަޚިލ ފުގޮތަކަށްާކަންކުރިކަމެއް.ާއަޅުއިާއެއީކީއެއް.ާއެތަންާތަޅ ލިދުވަހުވެސްާއެއީާވަރަށްާއ ދަޔ 

ރުާތަކުގައިާއިޒްރޭލުާމީހުންާރައްޔިތުންާނިދ ފައިާތިއްބ ާބުލްޑޯޒަާނުހިތަށްާސިފަކުރެވުނީާފަލަސްޠީާ

ލިއިރުގައިާސްާއަޑުފައްގަޑެއްާއިވުމުންާބަލައިގޮސްާއަރައިގަންނަާކަހަލަގޮތަކަށްާކިޔވައިދީދީާތިއްބ ގޮ

ާސަރުކ  ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާތަޅ ލައިގެން ާފ ރުތައް ާކުރ އިރުގައިާމިއުޅެނީ ާކަންތައް  3090ރަކުން

ާއެކަހަލަ ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާވ ނެހެންނެއް.ާާއަޅުގަ ާރަނގަޅު ާކޮށްގެން ާކަންތައްތައް ގޮތަކަށް

ާސިޔ ސީ ާއަދި ާމިކަމުގައި ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ގިނަ ާއަޅުގަނޑު ާދައްކ ކަށްާާއެހެންވީމ ، ގޮތަކުންވެސް

ނޑުާބޭނުންވަނީާހަމަާކުއްލިޔ އަށްާ.ބޭނުމެއްނޫންާ ދަތިވެފައިވ ާކަންތައްާކުރުމަށްޓަކައިާއެބިންާާއަޅުގަ

ާހަާއަލު ާކުއްލިޔ އަށް ާހަމަ ާއަނބުރ  ާކުއްލިާން ާދެންާާއްޔ ާވ ލުކޮށް ާދިނުން. ތަރައްޤީކޮށް

ާއިސްލ މިއްޔ ގައި ާމަދުރަސަތުލް ާމިބަދަލުކޮށްލީ ާދަރިވަރުން ނޑުމެންގެ ާބާ ާއަޅުގަ ާވަރަށް  3095ހުރި

ާ ާމިދަންނަވ  ާއެއީ 31ާާއިމ ރ ތަކަށް. ާއިމ ރ ތެއްާއަހަރުގެ ާއަޅ ފައިހުރި އަޅުގަނޑުާާ.ދުވަސްކުރިން

ާދުވަސްކޮާ ާކިޔަވައިދޭން ާއުޅުނިން.ޢަރަބިއްޔ ގައިވެސް ާއެބަހުރިާާޅަކު ާހަނދ ން އެތ ނގެާާ.އަޅުގަނޑު

ާދޮރުތަކ  ާހިސ ބުގައި ާބޯޖެހޭ ާމީހ ވެސް ާނޫން ާދިގު ާއިސްކޮޅުން ާމިއޮތް ާއަޅުގަނޑު ާއިާދޮރުތައް

ލައަކީާމިދިމ ވ ާމައްސަާޔ ާދަރިވަރުންާއެތަނަށްާބަދަލުކުރިއިރުގައިއްއެއްޗެހިާހުންނަނީ.ާދެންާކުއްލި

ާލެބު ާސައިންސް ާމައެކުދީންގެ ާކުރަންވެއްޖެާގެ ާކުރީގެާސައްކަތް ާމިޖެހެނީ ާއަންނަން ާއަނެއްކ   3100އްޔ 

ާބަދަލުވެސްާ ާބަދަލުކުރ އިރުގައި ާތަނަކަށް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއިމ ރ ތައް. ހުރި

ާފެސިލިޓީސްާކުރަންޖެހޭނީ ާހުރިހ  ާކުރަންޖެހޭނީ.ާމިހ ރުާާއެއްއެތަންތަނުގެ ާހަމަކޮށްފައިާާއެކަން ލ 

ާއަނެއިމ ރ ތުގެާގޮ ާދަތި ާއެހ  ާއެކުދީާއްތުން ާގޮކޮޅުން ާދެކޮޅަށްާދުވަންޖެހޭ ތަކަށްާމިދިމ ވަނީާންނަށް

ާމި ާއުޅެން ާބެލެނިވެރިން ާގޮވައިގެން ާދަރިވަރުން ާދިގިނަފަހަރު ާމިހެން ާއެކަމަކު ާމ ވީމ ،ޖެހެނީ.

ާއެކަނިމައިނުާބެލެނިވެރިންނ އި ާމަގުމަތީގައި ާކުދިން ާމިއީާލ  ާއަންނަންޖެހުންވެސް ާމިހެން  3105އެކަނި

ާޖަމ ލުާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ. ާދަތިކަމެއް ާވަރަށް ާކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ވަރަށް

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަޚް ނޑުމެންގެ ާއެހުށަހެޅުއްވިާއަޅުގަ ާޖަމ ލު ލްޢަޒީޒް

ނޑުާސަރުކ ރަށްާގޮވ ލަންާތިކަހަލަާ ާއެއީާވަރަށްާބޭނުންތެރިާޤަރ ރެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ޤ ރަރަކީ
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ާމަނިކުފ ނުގެާ ާގޮތުން ާލޯބިކިރުމުގެ ާތަޢުލީމަށް ާއިސްލ މީ ާދިވެހި ާނުކުރައްވ  ާއެހެން ކަންތައްތައް

ނޑުާއެތައެދުވަާސަރުކ ރުންވެސްާކުރިއަށްާގެންދަވ ށޭ.ާދެން  3110ނަށްާދިޔައިންާހުާއެތަޅ ލިާދުވަހުާއަޅުގަ

ާދިޔައިމ ، ާާއެތ ނގައިާާއެވަގުތު. ާވަރަށް ާސަޕޯޓްކުރ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާހުރި ާބުނ ނީ ާކީކޭ މަތީާހަމަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއަޅަންވީ. ާތަންތަން ާމިކަހަލަ ާހެއްޔޭ ާއެކަނި ާމ ލޭގައި ާވިދ ޅުވަނީ ާބޭފުޅެއް ދަރަޖައިގެ

ާތިބޭފުޅުން ާތަންތަނުގައި.ާާދެންނެވިން ާހުރި ާނ ޅުއްވ  ާއެބޭފުޅުން ާނޫންތޯއޭ ާއަޅުއްވަންވީ ދެން

ާއެއްވެސްާހަމަޖެހޭާވ ހަކައެއްކަމުގައިާާލ މ ލޭގައިާއެކަނިާއަޅައިގެންާތަޅ  ނޫނޭާާކަމަށްވަންޏ ާތިަީ

ާތަންތަްނާާތި ާރަށްރަށުގައި ާރ އްޖެތެރޭ ާއަނެއްކ  ާބަހައްޓަވ  ާމިހުރިގޮތަށް ާމިތަން  3115ދައްކަވަނީ.

ާއަތުލާ އެޅުއް ާބިން ާތަރައްޤީކުރުމުގެ ާއެތަން ާނޫނީ ާތަޅ ލ  ާހުރިތަނެއް ާބައްލަވަންވީ. ާނޫންތޯއޭ ވޭތޯ

ާނުކުރެވޭނެ ާނޫނެާއެކަންކަން ާޖެހެނީކީގޮތެއް ާހައްދަވަން ާނޫންތޯއޭ ާއަޅުގަނޑުާާއް އެހެންވީމ ،

ނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަންާއަދިާތޮާއިމިވ ހަކައިގަާ އްޑޫާދ އިރ ގެާއޮތްާޤަރ ރަށްާއަޅުގަ

ާތ އީދުކުރަންާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަށްވެސް ާދެއްކެވި ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 3120ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

 

ާއަރުވ ނަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ާތިބޭފުޅުންނަށް ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާދެންާޝުކުރިއްޔ . .

ާޖަ ާފަށ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާތިމަރަފުށ3:75ާާީލްސ  ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ގައި.

ާމެންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިލުދ އިރ ގެ ާއޭގެފަހުގައި ާމުޞްޠަފ އަށް. ާމުޙަންމަދު ާދ އިރ ގެާބަރު ފުށީ

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާއޭގެފަހުގައި ާއަދި ާރަޝީދަށް. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު  3125ތެރިާޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށް.

ާ

ާ]ށ05:77ާާްނ05:17ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާދެވަނަާ[

ާ

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިފަށަނީ. ާޖަލްސ  ާއަޅުގަނޑު ާހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު .`3130 

ާބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންމަނިކަށް.ާމިއަރުވަނީ،ާވިލިމ ފ ނުންާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެަެރިާމެންާ

ާ

ނޑުމެންގެާއަތުގައިާމިއޮތީާމިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާާވިލިމ ފ ުނންާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ 68ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާާމަނިކުާަސއިންާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙު ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާދ އިރ ގެ ާލ.މ ވަށު ާދަށުން ާ)ނ(ާގެ ާޖ މ ލުާވަނަމ އްދ ގެ ާޢަޒީޒް ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު

 3135އަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޤަރ ރެއް.ާއ ދެ،ާމިޤަރ ރަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާއެމަނިކުފ ނުާއަދިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމިމައްސަލަާ ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާއޮތް ާލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާލިޔުމުން މިޤަރ ރުގެ
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ާޢިމ ރ ތަށްާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ފަ ާއިސްލ މިއްޔ ގެ ާދިރ ސ ތުލް ާކުއްލިއްޔަތުލް ާއެބައޮތް. އި

ާފަރުދަކުާ ާދެ ާޢ ންމު ާއަދި ާކުރައްވައިގެން ާމަސައްކަތް ާސަރުކ ރުން ާއޭރުގެ އިތުރުކުރެއްވުމަށް

ާއެޢިމ ރ ތުާ ާދޫކޮށްލ ފައިވ ހިނދު، ާކަރަންކ މ ގޭ ާހެންވޭރު ާއަދި ާލައިލަކު ާހެންވޭރު ާގެ އެބޭފުޅުންގެ

ާސަ ާގެންދިއުންާމިފަހުގެ ާކުރިއަށް ާމިކަންތައް ާއަތުލައި ާގޮތަކަށް ާނުކައްސިޔ ރު ާވަރަށް  3140ރުކ ރު

ނޑުާ ނޑުމެންާމިއެދެނީ.ާމިޤަރ ރަށްާއަޅުގަ ކުށްވެަެރިކޮށްާއެތަންާއަނބުރ ާރައްދުކޮށްދިނުމަށްާއަޅުގަ

ާދެއްކެވިާ ާވ ހަކަ ާމިމަޖިލީހުގައި ާފުންމިނުން.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެންމެ ާހިތުގެ ބައެއްާާތ އީދުކުރަން

ާނިސްބަތްވަޑައިގަންނަވާ  ާސަރުކ ރަށް ާގޮތެއްގައި ާޚ އްޞަ ާތެރެއިން، ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭކ ރުާ ާތަފ ތު ާހައްދަވ  ާމަޖަލަކަށް ާމިއީ ާޖައްސަވ  ާޖޯކު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިކަމަށް މެންބަރުން

ާހުރިކަމެއްާ ާހިތ މަ ާކުރެވިކަމީ ާމަސައްކަތް ާގެއްލުވ ލުމަށް ާވަގުތު ާހަމަާވ ހަކަތަކުން ާއެކަން .3145 

ާތަޢުލީމާ  ާކުއްލިއްޔ އިން ާމި ާއަދި ާފަރ ތްތަކ އި ާބައްލަވަމުންދ  ާމަޖިލިސް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ގައިމުވެސް

ާހ ޞިލްކުރައްވާ  ާތަޢުލީމު ާމިހ ރު ާބޭފުޅުންނ އި ާއެންމެހ  ާތިއްބެވި ާމިހ ތަނަށް ހ ޞިލުކުރައްވައިގެން

ާފ ހަގަކު ާބެލެނިވެރިން ާދަރިވަރުންގެ ާއެ ާޙަރަކ ތްތަކުންާދަރިވަރުންނ އި ާމިފަދަ ާއަދި ރ ނެކަމަށ އި،

ާއަދިާ ާކުޑަކަމަށް. ާއަޅ ލުން ާކަންތައްތަކ މެދު ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާޔަޤީންވެގެންދަނީ އެނގި

ާރައްޔިތުންނ އިާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާޚިޔ ލަތު ާގެންގުޅޭ ާމެދު ާތަޢުލީމ  ާއިސްލ މީ ާގޮތެއްގައި  3150ޚ އްޞަ

ާދ ނެކަމެއްކަ ާފުޅ ވެގެން ާއަޑުއެހީމު،ާހަމައަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ން

ނޑުމެންާމިއަދުގެާސަރުކ ރުގެާއިސްވެރިން،ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާމިއަދުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުގަ

ާވިދ ޅުވިާ ާނޭނގޭނޭ ާދިވެހިންނެއް ާއައުމުން ާއުޅެފައި ާހިރަފުހުގައި ާޤ ހިރ ގެ ާދައްކަވަމުން ވ ހަކަފުޅު

ާއަޅުާ ނޑަށްާޖުމްލަ. ާއަޅުގަ ާއެބޭފުޅ  ާޤ ހިރ ކަމަށް ާއ ދެ، ާއެބަހުރި. ާހަނދ ން ނޑު ގަ

ާއިސްލ މީާ ާއެތަނަކީ ާޔުނިވަރސިޓީ. ާއަލްއަޒްހަރު ާކުރެއްވީ ާއެއިޝ ރ ތް  3155ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި

ާހުރިާ ާކުރައްވ ފައި ާޚިދުމަތްތަކެއް ާމަތީ ާވަރަށް ާތަޢުލީމަށް ާއިސްލ މީ ާއިސްލ މްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން

ާއެތަނުާ ާކުރައްވ ފައި.ާތަނެއް. ާޚިދުމަތް ާޤައުމަށް ާދިވެހި ާބޭފުޅުންވަނީ ާއުނގެނިވަޑައިގެންނެވި ން

ާހިރަފުސްކަމަށްވ ނަމަ،ާ ާޤ ހިރ ގެ ާޖުމްލައަކީ ާބޭނުންކުރެއްވި ާޖެއްސެވުމަށް ާޖޯކު އެބޭފުޅުންނަށް

ާމިންވަރުާ ާދެވިފައިވ  ާތަޢުލީމަށް ާއިސްލ މީ ާފިކުރުގައި ާވިސްނުމ އި ާޚިޔ ލަތ އި އެބޭފުޅުންގެ

ާހިންގިދުވަހުާއަ ާމިޙ ދިސ އެއް ާއ ދެ، ާދ ނެކަމަށް. ާފަހުމުވެގެން ާހ މަވެ ާރަނގަޅަށް ނޑުމެންނަށް  3160ޅުގަ

ާމުނިސިޕަލްޓީގެާރައީސްާސަރަނގުާއ ދަމްމަނިކުާއިސްވެާ ާފެނިގެންާދިޔައީާމ ލޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާފަލަސް ާބުލްޑޯޒަރތަކުން ާއިޒްރޭލުގެ ާޒަމ ނުގައި ާޝެރޯންގެ ާއ ރިޔަލް ޠީނުގެާހުންނަވައިގެން،

ާވިޔ ނުދާ  ާވަރަށް ާވައްޓ  ާއެއްޗެހި ާފ ރުތަކ އި ާއެތ ނގެ ރައްޔިތުންގެާބިންތައްާފޭރިގަންނަާއުސޫލުން
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ާސަރުކ ރަކުންާ ާއަޑުއަހ  ާރައްޔިތުންގެ ާޒިންމ ދ ރު ާމަންޒަރު. ާދިޔަ ާއެޢަމަލުކޮށްގެން ގޮތަކަށް

ާވިސްނުމެއްކަ ާހެޔޮލަފ  ާކުރެއްވީ. ާއެކަންތައް ާގޮތަކަށްނޫން ާފަހަރުގައިާޢަމަލުކުރ ނެ ާވެދ ނެ  3165މަށް

ސަރުކ ރުންާއެތަނުގައިާޕ ކެއްާހައްދަވައިދެއްވުމުގެާވިސްނުންފުޅުާގެންނަވ ފައިާހުސްކޮށްާއޮތްާބިންާ

ާވެރިންނަށްާ ާމިސަރުކ ރުގެ ާގޮތަކަށްނޫނޭ ާކުރައްވަންވީ ާއެކަން ާނަމަވެސް ާގޮތުން، ވަގުތީ

ާނު ާއެގޮތަށް ާއިޙްތިޖ ޖުކޮށް ާއެކަން ާއަދި ާކުއްލިޔ ގެާޢަމަލުކުރެއްވުނީކީ. ާއެދި ކުރެވުމަށް

ާކުޑަކުޑަާ ާހިންގި ާއެތަނުގައި ާފަރ ތްތަކުގައި ާތ އިދުކުރައްވ  ާއެދަރިވަރުންނަށް ދަރިވަރުންނ އި

 3170އިޙްތިޖ ޖުގެާތެރެއަށްާވަދެގެންާއައީާވަކިބަޔަކުާވަކިގޮތަކަށްާތަމްރީނުކޮށްފައިާވައްދ ފައިާތިބިާބަޔަކުާ

ާސ މ ނު ާއެހެން ާނުރައްކ ތެރި ާއަދި ާރައްޔިތުންނ އިާކަޓަރ އި ާޢަމަލުތަކުން ާމިފަދަ ާހިފައިގެން. ތައް

ާދައްކަންާ ާމިވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމެދު ާސަރުކ ރަކ އި ާގެންގުޅޭ ާވިސްނުންތައް މެދުގައި

ާވަޙީދުާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމިތަނުގައި ާއޮަަބައޮތް. ފުރުޞަތު

ާމިސ ލަކީ ާއަނެއް ާމީގެ ާސަރުކ ރުންާާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމިހ ރުގެ ާމެދު ާސްކޫލ އި ޤިޔ ސުއްދީން

 3175ޢަމަލުކުރަމުންދ ާގޮތް.ާބެލެނިވެރިންނ ާވަކިގޮތަކަށްާވ ހަކަދައްކަވ ާރަނގަޅަށްާހުށަހެޅުމުގެާއެއްވެސްާ

ނޑުާ ާމައްސަލަގަ ާއެއޮތީ ާމިހ ރު ާފެއްޓެވިގޮތަކުން ާޢަމަލުކުރަންވަން ާނެތި ާދެއްވުމެއް މަޢުލޫމ ތެއް

ާރައްޔި ާކުރަމުން.ާހޫނުވެފައި. ާމުޒ ހަރ  ާދުވަހަކުހެން ާކޮންމެ ާއެދަނީ ާނުކުމެ ާބަޔަކު ާތެރެއިން ތުންގެ

ާތިާ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާބެލެނިވެރިންނ އި ާސްކޫލުގެ ާޤިޔ ސުއްދީން ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ އ ދެ،

ާއެހެންވީމ ،ާ ާގިނައީ. ާނޫހެއްޔޭ ާކުދިން ާރ އްޖެތެރޭ ާކުދިންނަކީ ާތިބި ާސްކޫލުގައި ާތި ސްކޫލަކީ،

ާޖުމްލަތަކަކީާތިމަންނ  ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާމިނިންމީ. ާބަދަލުކުރަން ާމިތަން ާއެގޮތުންނޭ  3180މެން

ާމިފަދަާ ާޖުމްލަތައް. ާމަގުފަހިވެގެންދ  ާކުރުންތަކަށް ާތަފ ތު ާމެދުގައި ާދިވެހީން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާނަމުގައިާ ާޑިމޮކްރަސީގެ ާވ ނަމަ ާދައްކަވައިފިކަމުގައި ާއަމުދުން ާއަދި ާމިސަރުކ ރުން ވ ހަކަތަކަކީ

ާމިާއެން ާހުރިކަމެއް. ާހިތ މަ ާމިއީ ާދައްކަވ ނަމަ ާސަރުކ ރަކުން ާއުޅޭ ާވެގެން ާޗެމްޕިއަން ާމައްޗަށް މެ

ާޑިމޮކްރެޓިކްާ ާސަރުކ ރަކީ ާއަޑުއަހަންޖެހިއްޖެ. ާބައެއްގެ ާއެގޮތަށް. ާނިކުންނަނީ ާމި މައްސަލަވެސް

ާސަރުކ ރެއްކަ ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްކަވަން ާނަމޫނ  ާޑިމޮކްރަސީގެ ާއަދޮ ާނަމަ،  3185މުގައިވ ނަމަާސަރުކ ރެއް

ާއަޑުއަހަން.ާ ާފަރ ތުގެ ާއިދިކޮޅު ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާއަޑުއަހަން. ާރައްޔިތުންގެ ާއެބަޖެހޭ ސަރުކ ރުން

ާއަޑުާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިތިބީ ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގައި ާގޮތުގައި ާފަރ ތުގެ ާއިދިކޮޅު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާއެއީ. ާވ ޖިބަކީ ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިކަހަލަާއުފުލުމަށްޓަކައި. އަޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެންާއެޑްވ ންޓޭޖްާނަގ ކަށެއްާނޫން.ާ މައްސަލަތައްާމިތަނަށްާމިގެންނަނީކީާސިޔ ސީގޮތުންާއަޅުގަ

ާއޮތްާ ާހިނގ ފައި ާމަތީގައި ާމަގެއްގެ ާމ ލޭ ާރޯމ ދުވ ލު ާހ ދިސ އެއް. ާއޮތް ާހިނގ ފައި  3190މިހ ދިސ އަކީ
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ާ ާއިދިކޮޅުކުރައްވަން ާމި ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާއުޅުއްވިނަމަވެސްާހ ދިސ އެއް. ާކުރައްވަން މަސައްކަތް

ާގޮތުގައި.ާ ާޖަރީމ އެއްގެ ާހިނގީ ާމިކަން ާނެހެދޭނެ. ާހ ދިސ އެއްކަމަކަށް ާނުހިނގ  މިހ ދިސ އަކީ

ާއަނބުރާ  ާއެނބުރި ާމިބިން ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާމިހިނދަށް ާމިހިނދުން ާހަމަ ާގޮވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާޙަވ ލުކުރު ާއިސްލ މިއްޔ  ާދިރ ސަތުލް ާހިނގައްޖެއްާކުއްލިޔަތުލް ާއެނގިގެން މަށް.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއަދިާ ާކުއްލިއްޔ  ާވ ހަކަފުޅުގައިވެސް ާދެއްކެވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން  3195ބައެއް

ާދިޔަނަމަވެސްާ ާބަދަލުވެގެން ާއެނޫންތަނަކަށް ާއަދި ާދިޔަނަމަވެސް ާބަދަލުވެގެން ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް

ާބޭނުންާ ާޢިމ ރ ތްތައް ާއިތުރު ާއޮތްކަމެއް.ާއެތަނުގައި ާކުރެވިފައި ާމަޤްޞަދެއްގައި ާހެޔޮ ވ ނެކަން.ާއެއީ

ާމިނިމުނީ.ާ ާމިކަން ާދެއްވީމަ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާމިޢިމ ރ ތް ާދޫކޮށްލައްވަ  ފައި ާގޮތް އެހެންވީމ ،

ާهللا.ވައްސަލ މްއަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާ3200 

ާމިއަދުާތިމަރަފުީށގެާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަރ ތަށްާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅި ާޤަރ ރު ާމި ާހުށަހަޅ ފައިވ 

ާއެހުށަހެޅިާފ ާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަ ާހުއްޓޭ ާހަލ ކު ާހަމަ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާނުދަންނަވ ނަން. ާޝުކުރެއް ނޑު ާއަޅުގަ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާއޮޅުވ ލުމެކޭ. ާހަމަ ާމި އެންމެާފަރ ތައް

ާއެގޭގެާ ާއެހެންވީމ ، ާބިމެކޭ. ާސީދީގެ ާގޮމ ގޭ ާކިނބިގަސްދޮށުގެއަކީ ާދަންނަވ ނީ ފުރަތަމަވެސް

ާހިތްހަލ ލުާ ާބޭފުޅުންގެ ާވަރަށްގިނަ ާޢ އިލ ގެ ާއެ ާމިހ ރު ާދެއްކީމ ، ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު  3205ވެރިފަރ ތުން

ާ ާނެތޭ ާމައްސަލައެއް ާތިމަންނަމެންނަށް ާވިދ ޅުވަނީ ާއެބޭފުޅުން ާލިބިފައި. ާނަގ ފައިާވަނީ ާބިން އެ

ާދޫކޮށްލެއްވިޔަސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއެފަރ ތައްާ ާބިންާސަރުކ ރަށް ާއެ ާހެދުމަށްޓަކައި ކުއްލިޔ 

ާބަދަލުދިނުމަށްާއެދިގެންާ ާގޯއްޗަކީ ާދަންނަވަން.ާޙަޤީޤަތުގައިާކިނބިގަސްދޮށުގެ ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރު

ާގޯއްޗެއް. ާޓަކައިގެންފައިވ  ާކިޔައިގެން ާދޭނަމޭ ާކުއްލިޔ އަށްާާބަދަލު ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ވީމ ،

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއ ދެ، ާޙަވ ލުކޮށްދިނުމަށް. ާމިބިން ާކުއްލިއްޔ އަށް ާގޮވ ލަން ާއަޅުގަނޑު  3210ސަރުކ ރަށް

ާކުއްލިއްޔަތުލްާ ާބިންކޮޅަކީ ާހުސް ާއޮތް ާފަރ ތުން ާދެކުނު ާކުއްލިޔ ގެ ާލިބިފައިވ ގޮތުގައި މަޢުލޫމ ތު

ާސަރުކ  ާހެދުމަށް ާސްކޫލެއް ާކިޔ  ާޚ އްޞަކޮށްާބަނ ތު ާއެއީ. ާބިންކޮޅެއް ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ރުން

ާކަންތައްތަކަށްާ ާފ ހިޝް ާކޮންމެހެން ާސަރުކ ރަކީ ާމިއަދުގެ ާއެއީ ާޚ އްޞަކޮށް. އަންހެންކުދިންނަށް

ާއަންހެނުންނ އިާ ާޤަބޫލެއްނުކުރޭ ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާސަރުކ ރެއް މަގުފަހުކޮށްދޭ

ާއެއްތަނެއްގަ ާސަރުކ ރެއްާފިރިހެނުން ާތ އީދުކުރ  ާއުޅުމަކަށް ާގައިގޯޅިވެ ާކިޔަވ އިރުގައި  3215އިާސްކޫލުގައި

ާވަނީ.ާ ާނިންމަވ ފައި ާއެޅުމަށް ާސްކޫލެއް ާކިޔ  ާބަނ ތު ާކުއްލިއްޔަތުލް ާއެތ  ާއެހެންވުމ އެއްކޮށް ނޫން.

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ގޮތުގައިާއެގޯޅިތެރޭގައި،ާއަޅުގަނޑުާލިބުމުން،ާއަޅުގަނޑުާއެ ގޯޅިާއަޅުގަ
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ނޑަށްާއެނގޭާއެތ ާފަހެއްކަާސަތޭކަާމީހުންާދިރިއުޅޭާތަނެއްކަންާ ތެރެއަށްާވަނިން.ާވަންއިރުާއަޅުގަ

ާއަވަނެއްގެާ ާދިރިއުޅެމުންދަނީ. ާޙ ލުގައި ާވަރަށް ާދިރިއުޅޭ. ާމީހުން ާސަތޭކަ ާހައެއްކަ ާފަހެއް އެއީ.

ާސަރުކ ރަށް ާގޮވ ލ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާދިރިއުޅެމުންދަނީ. ާއެހިސ ބުގައިާާތެރޭގައި  3220ހަމަ

ދިރިއުޅޭާމީހުންާއެތ ނގައިާއުޅުމަށްޓަކައިާރަނގަޅުާމ ޙައުލެއްާއެތ ނގައިާގ އިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،ާ

ާގ އިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ާއެތ ނގައި ާމ ޙައުލެއް ާރަނގަޅު ާކުދިންނަށްވެސް ާކިޔ ވ  ާއެސްކޫލުން އަދި

ާމީހުން ާދިރިއުޅޭ ާއެތ ނގައި ާހަދައި ާޕ ކަކަށް ާއަޅުގަނޑުާއެތަން ާމިއީ ާދޫކޮށްލަދެއްވ ށޭ. ާއެތަން ނަށް

ާޖައްސަންވެގެންާ ާމަޅިއެއް ާނުބައި ާސިކުނޑީގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާގޮވ ލުމެއް. ާގޮވ ލ  ސަރުކ ރަށް

ނޑިއަށްާވަސްވ ސްކުރަންވެގެންާމިާކުދިންާލައްވ ،ާކިޔަވ ާކުދިންލައްވ ާމުޒ ހަރާ   3225ރައްޔިތުންގެާސިކު

ާމިބިލުާ ާމިކަންކުރެއްވީ ާދިގުާ،ާއުފައްދ  ާއުނދަގޫ ާވަރަށް ާމިނަމަކީ ާހުށަހެޅި،ާއަޅުގަނޑަށް މިޤ ރ ރު

ާއެކަކީ.ާ ާއަބޫބަކުރު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލު ާއަޅުގަނޑުާބަލ ނަންާކިޔޭތޯ.ާއެއީ ާދެން ނަމެއް.ާއެކަމަކު

ާމެންބަރު.ާ ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާޢަލީ، ާޑރ.އަފްރ ޝީމް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އަނެކަކީ

ާކުރީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށްާއަނެކަކަކީ ާކުރީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ާވެރިކަންކޮށްފައިވ  ގެ

ާލައްވާ  ާއެކުދިން ާތިބެގެން ާއަޑީގައި ާމިބޭބޭފުޅުން ާއަބްދުލްޤައްޔޫމް. ާމައުމޫނު ާމިކިޔ  ނޑުމެން  3230އަޅުގަ

ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެރުވީ. ާކުރަން ާމުޒ ހަރ  ާތިބެގެން ާހިފައިގެން ާއެއްޗެހި ނޑުާފަހަތުގައި

ާއެތަނަކުާ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާވ ހަކައެކޭ. ާޚިލ ފު ާހަޤީޤަތ އި ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއެއީ ދަންނަވ ނީ

މުޒ ހަރ ާކުރ ކަށްާބޭނުމެއްވެސްާނުވޭ.ާމިކަމ ާއިދިކޮޅުާއެއްވެސްާއެއްޗެކޭާނުބުނޭ.ާއެބޭފުޅުންވެސްާ

ާއެމީހު ާޤަބޫލުކުރައްވ  ާދަރިވަރުންވެސް ާކުދިންވެސް ާކިޔަވ  ާދިރިއުޅޭތަނުގައިާޤަބޫލުކުރައްވ  ާއެ ން

ާނޫނިއްޔާ  ާޕ ކެއް ާނުކުމޭކަހަލަ ާހިތްފަސޭހަކޮށްލަން ާނޫނިއްޔ  ާދިރިއުޅެވޭނެކަހަލަ  3235އެމީހުންނަށް

ާއެކަމަކުާ ާޤަބޫލުކުރޭ. ާކުދިން ާގިނަ ާގ އިމްކުރުމަށް. ާއެތ  ާމ ހައުލެއް ާމަޑުކޮށްލ ކަހަލަ އެތ ނގައި

ާތިބެގެާ ާއަޑީގައި ާބަޔަކު ާސަވ ރުވެގެން ާބޮލަށް ނޑުާއެކުދިންގެ ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީ. ާކުރިކަމެއް ން

ާސަރުކ ރަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާނޫނޭ. ާވ ހަކައެއް ާރަނގަޅު ާއެއީކީ ާޙ ލެއްގައި ާއެަެއްވެސް ދަންނަވ ނީ

ާދިރިއުޅޭާމީހުންނަށްާ ާއެތ ނގައި ާހަދ ފައި ާބިންކޮޅުގައިާޕ ކެއް ާމި ާމިގޮވ ލަނީ ާފަށްފަށުން ނޑު އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއަދި ާދޫކޮށްލަދެއްވ ށޭ. ާޔުނިވަރސިޓީއެއްާާއެތަން ާދެ ާމިތ ނގައި  3240އެނގޭގޮތުގައި

ާއޮންނަނީާ ާމިބުނެފައި ާމީގައި ާދ އިރުގައި ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަތަކެއް ގ އިމްކުރ 

ާއިސްލ މ0981ާާީ ާއަދި ާބަދަލުވެފައޭ. ާކުއްލިޔ އަކަށް ާވަނީ ާމިއަދު ާމިމަރުކަޒުގެ ާފެށުނު ގައި

އްވުރަކ އިާރޭވުމެއްާރ ވ ފައިާއޮތްހިނދު،ާމިވ ހަކަާދައްކ އިރުާޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާބަދަލުވުމުގެާތަޞަ

ާމިހ ތަނަށްވެސްާ ާއަދި ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ާވަންދެކަށް ާދުވަސް ާއަހަރު ތިރީސް
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ާހަމަާ ާއެތ ނގައި، ާހަދަން ާޔުނިވަރސިޓީއެއް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާމިއަދު ާއޮތީ.  3245ނުކުރެވިފައި

ާއެާ ާހުށަހެޅީ ާބިލެއް ާކޮބައިތޯާމިތަނަށް ާޤަސްދުކޮށްފައިވ ކަމެއް، ާކުރަން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ އީ

ާނުފެނޭ.ާ ާއެއްވެސްކަމެއް ނޑުމެންނަކަށް. ާއަޅުގަ ާނުފެނޭ ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާކުރެވިފައިއޮތް. އެކަމަކީ

ާލ ރިކޮޅުާ ާދީފިއްޔ  ާލ ރި ާއެހެންކަމަކަށް ާނޫނިއްޔ  ާހަދަން ާޔުނިވަރސިޓީއެއް ބޭރުތަނަކުން

ާ ާމީ ާބޭރުާބޭނުންކޮށްލަނީ. ާހަދަންވެސް ާޔުނިވަރސިޓީ ާމިޢިމ ރ ތް ާއެނގޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް

 3250ފަރ ތްތަކުންާފައިސ ާދިން.ާއެތައްާފަރ ތަކުންާފައިސ ާދިން.ާހުރިހ ާފައިސ ،ާމިހުރިހ ާަފއިސ އެއްާ

ާތިމ މެންާ ާތިބެ ާކިލަނބުވެގެން ާއަމިއްލަ ާތިމ މެން ާއެހެންވީމ ، ާފުރ ފައި. ާއަޅ  ާޖީބަށް ވަނީ

ާނު ާތިޔަށްތުރެާއަމިއްލައަށް ާރަނގަޅުވ ނޭ ާއުޅުމަށްވުރެ ާގޮތްކިޔަން ާއެހެންމީހުންނަށް ތ ހިރުވެތިބެ

ާޝުކުރިއްޔާ  ާތިއްބެވިއްޔ . ާމަޑުކޮށްގެން ާގޭގައި ާނުވެ، ާފަޟީޙަތް ާކުރިމަތީގައި ރައްޔިތުންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
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ާޢިއްޒަތްތެާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރިާއައްސަލ މްއަލައިކުމް. ާދ އިރެ ާމ ވަށު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާރި

ާއަޅުގަނޑުވެސްާާރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާގޮތުން ާޤަރ ރ ބެހޭ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ  ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާއަބްދުލްޢަޒީޒު މެންބަރު

ޑުވެފައިވާ ދަންނަވ ނީ،ާއ ދެ،ާމިކަމަކީާއަޅުގަނޑުމެންގެާދަރިވަރުންނ އިާބެލެނިވެރިންާވަރަށްާކަންބޮާ

ާބިމުގައިާ ާމިބުނ  ާކުރިން ާދުވަސް ާދޮޅުމަސް ާނޫނީ ާދުވަސްކުރިން ާމަހެއްހ  ާމީގެ މައްސަލައެކޭ.ާއަދި

ާކަންތައްތަކެއްވަނީާ ާތަފ ތު ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާމިކަމ  ާއެއްވެގެން ާބަޔަކު ާގިނަ ާސަރަޙައްދުގައި  3260ނޫނީ

ނޑުމެންާތިބީާމަޖިލީހުގައި.ާހިނގ ފައި.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާއެދުވަހުާއެކަމެއްާހިނގިއިރުގަާ އިާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާހަމައެއ އެކުގައި، ާއިވިގެންދިޔަ. ާއެއަޑު ނޑުމެންނަށްވެސް ާއަޅުގަ މިތަނުން

ާކުއްލިއްޔ އަށްާ ާމިއީ ާމިބިމަކީ ާސަރުކ ރުން ާޤަބޫލުކުރެވުނީ ާއޭރު ނޑަށް ާއަޅުގަ އަނެއްކ ވެސް،

ާނެ ާސަރުކ ރަށް ާމިބިން ާބިމަކަށްވ ހިނދު ާއަންގ ފައިާދީފައިއޮތް ާސީދ ގޮތުގައި ާއެފަރ ތަށް ގިކަން،

ނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާއެކަންާއެގޮތަށްާނިންމެވިކަމަކަށްާ  3265ނެތްކަމުގައިވަނީނަމަާއެއީާއަދިާއަޅުގަ

ާފަދައިންާ ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުންވެސް ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތ ގެ ާއެހެންވީމ ، ސަރުކ ރަކުން.

ކޮށްފައިާއޮތްާބިމެއްކަމުގައިވަނީނަމަާމިބިންާއެފަރ ތުގައިާބ އްވ ާނޫންނަމަ،ާމިބިންާކުއްލިއްޔ އަށްާދޫ

ާދިނުމަކީާ ާއެފަރ ތަށް ާމިބިން ާޖ ގަާއިތުރުކުރުމަށް ާއެތ ގެ ާއިތުރަށްާތަރައްޤީކޮށް ާއެތަން އެކުދިންނަށް

ާމިއަދުާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، ާގޮވ ލ ކަމެއް. ާމިއަދު ާސަރުކ ރަށް ާއަޅުގަނޑުވެސް މިއީ

ާޝައުޤުވެރިވާ ޤަބޫލުކުާ ާޙ ސިލުކުރަން ާތަޢުލީމު ާއިސްލ މީ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  3270ރަންޖެހޭއެބަ

ބޭނުންވ ާވަރަށްާގިނަާޒުވ ނުންާމިއަދުާއެބަތިބި.ާއ ދެ،ާކުއްލިއްޔ އިންާނުކުމެތިބިާއ ދެ،ާމަޢުހަދުންާ

ާމިާ ާމިއަދު ާކުދިން ާފެންވަރުގެ ާތަފ ތު ާއަދިވެސް ާޑޮކްޓަރުންނ އި ާތިއްބެވި ޤައުމަށްާކިޔަވ ފައި



 122 

ާއެއީާ ާހުރުމަކީ ާތަނެއް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަގެންދަވ . ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން

ާމިމައްސަލައަކީާ ާމިޤަރ ރަކީ، ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާވަރަށް ާމިޤައުމަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާނުކުރެާ ާޤަބޫލެއް ާއަދި ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއް. ާކަންބޮޑުވ  ނޑުވެސް ާމިސަރުކ ރުންާއަޅުގަ  3275ވޭ

ާއަޅުގަނޑުާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހަދ ފ ނެކަމަކަށް. ާޕ ކެއް ާމިތ  ާނެގުމަށްފަހުގައި މިތަން

ާދެންމެގައިާ ާއެތަނުން ާއަދި ާބޮޑުކޮށް ާޖ ގަ ާކުއްލިއްޔ ގެ ާމިދެންނެވި ާސަރުކ ރުން ޔަޤީންކުރަނީ

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމުސްޠަފ ، ާމުޙަންމަދު ާއަޚް ނޑުގެ ާއެވިދ ޅުވީާއަޅުގަ ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާވ ހަކައެއްތޯ.ާ ާސަމ ސ  ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާއުފައްދަންއުޅޭ ާތަނެއް ާކިޔ  ާބަނ ތު ާކުއްލިއްޔަތުލް އެތ ގައި

 3280ސަމ ސ ާވ ހަކައެއްނޫންކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާނަމެއްާނޫނޭާއެޚިދުމަތްާއެތަނުންާ

ނޑުމެންގެާދަރިވަރުންނަށްާލިބޭނެާއިން ތިޒ މެއްާމިސަރުކ ރުންާހަމަޖައްސައިދެއްވ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ާމުސްޠަފާ  ާމުޙަންމަދު ާމިއަދު ާހަމައެހެންމެ، ާޚަބަރެކޭ. ާއުފ ވެރި ާއޮތް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ

ާބޭނުންކުރި.ާ ާބަސްތައްވެސް ާނޭނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާބަސްތަކުގެ ާތަފ ތު ބޭނުންކުރެއްވި

ާދަންނަވ  ާއަޅުގަނޑު ނޑުމެންާއެހެންވީމ ، ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާވ ހަކަތަކުގެ ާދެއްކެވި ާމުސްޠަފ  ނީ

ާއޭގައިާ ާބަސްތަކެއް ާއުންމީދީ ާލިބިގެންދިޔަ ާކުދިންނަށް ާކިޔަވ  ާއެތ  ާނޫންނަމަ  3285ރައްޔިތުން

ާތަމްސީލުކުރ ާ ާސަރުކ ރު ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާޙަޤީޤަތްތަކެއްވ ނެ. ާއޭގެ އޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާކޮންމެވެސްވަރެއްގެާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާހުރެގެންާމެންބަރެއްާއެއީ.ާއެހެންވީ މ ،ާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކެއްކަމަށް ދެއްކި

ާޖ ގަާ ާކުއްލިއްޔ އަށް ާއެތަނުގައި ާއަދި ާވަކިނުކުރައްވ ނެކަމަށް. ާއެފަރ ތުން ާއެބިން ސަރުކ ރުން

ާ ާގެނެސްދެއްވ ނެކަމަަަށް.ާއިތުރުކޮށް ާޙައްލެއް ާސަރުކ ރުން ާމައްސަލައަށް ާމިވ   3290މިކަންބޮޑުވެފައި

މިސިޔ ސީާމައްސަލައިގައިާއަޅުގަނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިތަނަށްާރައްޔިތުންނަށްާދިމ ވާ 

މެންބަރުންާމައްސަލަތަކ ާގުޅިގެން،ާމައްސަލަތައްާމިތަނަށްާހުށަހެޅުމ ާގުޅިގެންާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެހެންކަހަލަގޮތަކަށްާ ާނޫންނަމަ، ާޖެއްސުންކުރ ށޭ ާސަރުކ ރަށް ާމިއީ ާމިތަނުގައި ނޑައެޅިގެން ާކަ ހަމަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަންބޮޑުވޭ. ާއެކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ ތީ ާތަފ ތުގޮތްގޮތަށް ާމިކަހަލަ މިވ ހަކަ

ނޑުމެންާމިހުށަހަޅަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރންާމިތަނަށްާޤަރ ރ ާކުއްލިާމައްސަލައ އިާއެ  3295އްޗެހިާއަޅުގަ

ާތަފ ތުގޮތްގޮތަށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި ާކަންބޮޑުވ ތީވެ. ާއެކަންތަކަށް ރައްޔިތުން

ާމިތަނަްށާ ާސަރުކ ރަށް ާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާއެކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކަދެއްކުމަކީ

ާ ާއެއީ ާބިލަކީ ާކޮންމެ ާދެރައ އިާއަންނަ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢަމަލުކޮށްގެން ާއޭގެމައްޗަށް ރައްޔިތުން

ާޤަބޫލުކުރަންވީ.ާއެހެނެއްނޫން،ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށްތޯ ާފޮނުވ  ާކުރިމަތިކުރުވަން ނިކަމެތިކަން



 123 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއަދި ާކުރ ނީ. ާކަންތައްތައް ާސަރުކ ރުންވެސް ާރަނގަޅަށް ނޑުމެންނަށް  3300އަޅުގަ

ާމެ ާމިމަޖިލީހަްށާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްކުރ ނީ. ންބަރުންވެސް

އިލްތިމ ސްކުރަންާމެންބަރުންާމިހެންާހުށަހަޅ ،ާރައްޔިތުންނ ާގުޅުންހުރިާމައްސަލަތަކުގައިާސިޔ ސީާ

ާވަރަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނުދެއްކުން ާމިހެން ާމިވ ހަކަތައް ާމީގެއަޑީގައިވ ކަމަށް ބޮޑަށްާާމަޤްޞަދެއް

ާރައްޔިތުންާ ާމިގެންދ ާވ ހަކަތަކަކީ ާދައްކަމުން ާމިތ ގައި ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެދޭކަމެއް.ާއަޅުގަނޑުމެން

ާމިތަނަްށާ ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާމިތ  ާރައްޔިތުން ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާމައްސަލަތައް.  3305ކަންބޮޑުވ 

ާބައެއް.ާއެހެންވީ ާތިބޭ ާފޮނުވ ފައި ާހޯދައިދޭން ާޙައްޤުތައް ާއަބަދުވެސްާއެމީހުންގެ ނޑުމެން މ ،ާއަޅުގަ

ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ނޑެއް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާކަންތައްތަކުގެ ާފައިދ ހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާދައްކ ނީ މިތ 

ާދުނިޔެއަށ އިާ ާވ ހަކައެއް. ާކަންތައްތަކުގެ ާއޮތް ާކުރިމަތިވެފައި ާވިޔަފ ރިއަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ނުދައްކަން

ނިކަމެތިކަންާކުރިމަތިވެފައިާއޮތީ.ާއަދިާމީގެކުރިންވެސްާާރ އްޖޭގެާއިޤްތިޞ ދަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާދެރަ

ާދުވަހަކުވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު، ާއޮތީ. ާކުރިމަތިވެފައި ާގެއްލުންތަކެއްވެސް ާބައިވަރު  3310އެތައް

ނޑުާމިތ ާދައްކަނީާރައްޔިތުންގެާ ނޑުާއަމިއްލަާވިޔަފ ރިާވ ހަކައެއްާމިތ ކުާނުދައްކަން.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާއެހެންވީާ ާބޮޑަށްާވ ހަކަ. ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަނުދެއްކުމަކީ ާއެގޮތަށް ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް މ ،

ާރައްޔިތުންާ ާމިތ ގައި ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންނ އެކުގައި ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ އެދޭކަމެއް.

ާމި ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކުގެ ާކުރިމަތިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާބަޔަކަށްވ ތީވެ ތ ާތަމްސީލުކުރ 

ާގެންނ ނަން.ާ ާމިތަނަށް ާއަޅުގަނޑު ާމައްސަލައިގެގޮތުގައިވެސް ާކުއްލި  3315ޤަރ ރުގެގޮތުގައިވެސް

ާއެއަށްާ ާޙައްލުވެސް ާސަރުކ ރުން ާއެއަށް ާވ ހަކަދައްކ ނަން. ާއެއ ބެހޭގޮތުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމީގެާ ާގެނައިމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާސަމ ލުކަމަށްވެސް ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ހޯދަދެއްވ ނެ.

ނޑުާނަތީ ާއަޅުގަ ާލިބިގެންދ ނެކަމަށް ާފ ގަތިކަން ާއުފ  ާމީގެ ާރައްޔިތުންނަށް ޖ އެއްގެގޮތުން

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއުންމީދުކުރަނީ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ3320 

ާޖަމ ލުާާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާލ.މ ވަށު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާޙްަމދުއިލްހ މްާއަާ ާލެއްވިކަމަށްޓަކައިާވަރަށް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާޤަރ ރެއް ާމިފަދަ ޢަބޫބަކުރު

ާމައްސަލައެކޭ.ާ ާއޮތް ާބޮޑުވެފައި ާވަރަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ޝުކުަުރު

ާދީާ ާއަބަދުވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަލ އިރު ާމިސަރުކ ރުންާޙަޤީޤަތަށް ާކަންތައްތަކަށް ާތަފ ތު ނ ގުޅޭ

ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަންޒަރު ާކަންތައްކުރަމުންދ  ާއިހ ނެތިކޮށް ާކީރިތިާ…ވަރަށް .3325 

ޤުރުޢ ނ ބެހޭާމަރުކަޒުާބަންދުކުރ ާވ ހަކަާދޭތެރެއަކަށްާއަޑުއިވިގެންދިޔައީ.ާދެން،ާއަޑުއިވިގެންދިޔައީާ
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ާވ  ާތަޅ ލި ާފ ރު ާކަންތައްތަކަށްާކުއްލިޔ ގެ ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާހައްދު ާދީނުގައި ާހަމައެއ އެކު، ހަކަ.

ާމަންޒަ ާކުރެއްވި ާކަންތައްތައް ާފ ޑުކިޔުއްވ  ާހުކުރުދުވަހުގައިާރައީސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރު

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންދިޔައީާާއެމަނިކުފ ނު ދެއްވިާޚިޠ ބުގެާއަޑުއިވިގެންާދިޔަ.ާހަމަާއެއ އިއެކުާއަޅުގަ

 3330ލ އިއެކުާބޮޑުާއެގްރީމެންޓެއްގައިާސޮއިކޮށް،ާއިސްލ މްދީނަށްާގޮންޖަހަމުންާދިޔަާބަޔަކ އިާއެކުާއިޒްރޭ

ާދިޔައީާ ާއަޑުއިވިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއ އިއެކު ާހަމަ ާދެން ާމަންޒަރު. ާދިޔަ ސޮއިކުރަމުން

ާއަދި ާތެރޭގައ އި ާމ ލޭގެ ާއުޅޭވ ހަކަ. ާދެއްވަން ާވަކިފަރ ތަކަށް ާހުއްދަ ރ އްޖޭގެާާރ ވިއްކުމުގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާދެން ާކުރ ވ ހަކަ. ާޢ ންމު ާރ  ާހުއްދަދޭވ ހަކަ، ާވިއްކުމުގެ ާރ  ކަންކޮޅުތަކުގެ

ާދިޔަވ ހަކަ.ާ ާހުށަހެޅިގެން ާއެދި ާހޯދުމަށް ާހުއްދަ ާހެދުމަށް ާބުދުފައްޅި ާއަޑުއިވިގެންދިޔައީ އެއ އިއެކު

ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ާލިސްޓެއް ާދިގު ާވަރަށްގިނަ ާމިގޮތަށް ނޑު ާމިލިސްޓުާާއަޅުގަ ާއަރަނީ  3335ހިތަށް

ާމައްސަލަތަކެއް.ާ ާވަރަށްބޮޑު ާހުރި ާދީނ ގުޅިފައި ާމައްސަލަތަކެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ ކުރުކޮށްލ ނަމޭ.

ާކޮނުނުާ ާލޯހުޅުވަންވެއްޖެއޭ. ާމިކަމަށް ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާފަސް ާމިހ ުރ ާއުސޫލުން ާބުނ  ާފަސްގިނަވ ނެއޭ ާއިނގޭތޯ.ާކޮނުނުހެން ާމިދަނީ ގިނަވަމުން

ާފެނިގެންދ ނެ.ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަންޒަރެއް ާކިތަންމެ ާމީގެ ާފެނިގެންދ ނެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބުނީމަ،ާފ ރުތަޅ ލިއޭާބުނީމަ ާކުއްލިއްޔ ގެާމައްސަލައޭ  3340އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށް

ރުކ ރުންާހިންގަވަމުންާއެގެންދަވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާހައިރ ނެއްނުވޭ.ާއެއަށްވުރެއްާބޮޑެތިާޖަރީމ ތައްާސަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮވ ލަން، ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް މިއަދުގެ

ާދެންާ ާއަނބުރ ދެއްވ ށޭ. ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބިންވެސް ާކުއްލިއްޔ  ާނަހައްދަވ ށޭ ާތިހެން ގޮވ ލަން

ާއެންމެބޮ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާސްކޫލްާއަޅުގަ ާޤިޔ ސުއްދީން ާމައްސަލައަކީ ާއުޅޭ ާފެންމަތިވެގެން ޑަށް

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެކަންނޭނގެ،ާ ާމައްސަލައިގައި ާސްކޫލު ާޤިޔ ސުއްދީން  3345މައްސަލަ.

ާނުވަތަާ ާކުދިން ާރ އްޖެތެރޭ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާބެއްލެވީމަ ާހިސ ބުތައް ާތަފ ސް އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ާޤިޔ ސުއްދީ ާކުދިން ާސީދާ އަތޮޅުތަކުގެ ާވީމ ، ާކުދިންނަކީ. ާގިނަ ާކިޔަވ  ާސްކޫލްގައި ން

ާކިޔަވާ  ާރ އްޖެތެރޭގެާކުދިން ާވ ހަކަދައްކަމުން ާބައްދަލުވުމުގައި ާވިދ ޅުވިާކަމަށްވަނީ މިނިސްޓަރވެސް

ޑޮލަރެއްގ751ާ،351ާާެސްކޫލަކަށްވ ތީއޭާބަދަލުކުރައްވަންާމިއުޅެނީ.ާއެކަމަކުާއަޅުގަނޑަށްާދެރައީާ

ާ ާއަޑުމިއިވެނީ ާކޮންފަރ ތަކުންތޯއޭ.ާވ ހަކަ ާދައްކ ނީ ާއެފައިސ  ާޖެހޭ. ާދައްކަން ާމަހެއްގައި  3350ކޮންމެ

ާމިދަންނަވ ލަނީ.ާ ާއިނގޭތޯ ާވީމަ ާވ ހަކައެއް ާހުރި ާކަމ ގުޅުން ާމި ާސުވ ލުކުރެއްވި، ބެލެނިވެރިން

ާއެހެންާ ާކުދިން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކުދިން، ާސްކޫލް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސުވ ލުކުރެއްވި ބެލެނިވެރިން

ާތިާާސްކޫލަކަށް ާހަމަ ާނުކުރެވޭނެއޭ ާބަދަލެއް ާސްކޫލަކަށް ާވިދ ޅުވިކަމަށްވަނީ ާކުރެވިދ ނެތޯ. ބަދަލު
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ސްކޫލުގައޭާކިޔަވައިދޭނީ.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާއަޅުގަނޑުގެާސުވ ލަކީ،ާމިއީއޭާއަޅުގަނޑުމެންގެާޙ ލަތުާ

ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާދުވަހަަަކަށް ާދުވަހެއް ާނިޒ މް ާތަޢުލީމީ ާދެން ާގޮތަކީ.  3355ާހުރި

ާސަރުކ ރުންާ ނޑުމެންގެަެ ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާނިކަމެތި ާމިކަހަލަ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއިހުމ ލުކޮށްާ ާވަރަށް ާދޭތެރޭ ާރައްޔިތުންނ އި ާރ އްޖެތޭރޭ ާމަންޒަރޭ. ާކުރަމުންދ  ކަންތައްތައް

ާ ާވަރަށް ާދެރަވެ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާމަންޒަރޭ. ާގެންދ  ާކުރައްވަމުން ހިތ މަކުރ ާކަންތައްތައް

ާދ އިރ ގެާ ާތޮއްޑޫ ނޑު، ާއަޅުގަ ާދެން ާދަންނަވ ލަން. ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކައެއްކަން

ާވ ހަކައެއް.ާ ާބޭއްވި ާމަޖިލީހެއް ާވަޒީރުންގެ ނޑުއަޑީގެ ާކަ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރު  3360ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭއްވުމަކީާ ާމަޖިލީހެއް ާވަޒީރުންގެ ާމިއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ އެއީާާޙަޤީޤަތުގައިވެސް

ާރޭޑިޔޯާ ާދިޔަ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާގޮތުން. ާއުސޫލެއްގެ ާނޫން މައްސަލައެއްވެސް

ާމެޗެއްާ ާފުޓުބޯޅަ ާދިޔަ. ާމަންޒަރު ާލައިވްކޮށްގެން ާހަމަ ނޑުއަޑީގައި ާކަ ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް

ާހަމައެއ އި ާއެބައޮތް. ާފެންނަން ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު ާކުޅުނު ނޑުއަޑީގައި އެކުާކަ

ާމަންޒަރު.ާފަޅެއްގެާ ާކުރެވުނު ނޑުއަޑީގައި ާކަ ާކައިވެނިތަކެއްވެސް ާފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް  3365އަޅުގަ

ާއެވ ހަކަާ ާކަމަކަށްވެގެން ާމ ބޮޑު ާއެއީ ާބޭއްވީމ ، ާމަޖިލިސް ާވަޒީރުންގެ ާމިހެން ާހަމައެކަނި ތެރޭގައި

ާނުބޭލު ާބޭލުއްވިޔަސް ާގަމީސް ާއަދި ާނެތިން. ާދައްކ ކަށް ނޑުވެސް ާއެއީާއަޅުގަ އްވިޔަސް

ނޑުމެންނ އިާބެހޭކަމެއްާނޫން.ާއެއީާއެާރައީސެއްގެާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ލަންާމިއުޅޭާ އަޅުގަ

ާއަމިއްލަާ ާފިކުރުކޮށް ާވިސްނ  ާރައްޔިތުން ާމިއީ ާމިހުރީ. ާކަންތައްތަކޭ ާބޮޑެތި ާމިކަހަލަ ވ ހަކައަކީ

ާއަ ާކީއްތޯ. ާމިވަނީ ާކަންތައްތަކޭ، ާސުވ ލުކުރަންޖެހޭ ާޙ ލަތުާނަފްސަށް ާޤައުމުގެ  3370ޅުގަނޑުމެން

ާބަންދުވެގެންާ ާމަރުކަޒު ާޤުރުއ ނ އިބެހޭ ާކީރިތި ާދަންނަވ ލ ނަން. ާލިސްޓެއް ާކުރީގައި ނޑު އަޅުގަ

ާރައީްސާ ާކަންތައްތަކަށް ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާހައްދު ާދީނުގެ ާތަޅ ލީ. ާފ ރު ާކުއްލިއްޔ  ދިޔައީ.

ާ ާއެއްކޮށް ާއިޒްރޭލ އި ާމައްސަލަ، ާއިޒްރޭލް ާހުއްދަާފ ޑުވިދ ޅުވަނީ. ާވިއްކަން ާރ  ާބަދަހިކުރީ. ގުޅުން

ާބައިވަރުާ ާބައިވަރު ާބައިވަރު ާމިއީ ާއެދެނީ. ާހުއްދައަށް ާގ އިމުކުރުމަށްޓަކައި ާބުދުފައްޅި ދެއްވީ.

ާއެހެންވީމ ،ާމިދަނީާ ާދެން. ާއިރުއޮއްސެން ާމިރޭ ާކިޔައިދީފ ނަން ާއަޅުގަނޑު ާމިލިސްޓް  3375ކަންތައްތައް.

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާދީނީގޮތުން ނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާމިސަރުކ ރުން. ާމިދަނީ ާގޮންޖަހަމުންނޭ ންނަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދެން ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއ އިއެއްކޮށް ާހޭލ ތިބެން ރައްޔިތުން

ާވ ހަކަާ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާޤަރ ރަަަކަށް ާކިތަންމެ ާމިފަދަ ާކުރަނީ ހިތ މަ

ާއެއަ ާދަންނަވ ލަންާދެއްކިދ ނޭ.ާއެކަމަކު ާނުފެނޭ.ާއެހެން ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާތަނެއް ާޢަމަލުކުރ  ށް

ާޢަމަލެއްާ ާއެއަށްވެސް ާފ ސްކޮށްފަވ އިރު ާޤަރ ރެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުންފުނީގެ، ާޔުޓިލިޓީ  3380މިޖެހެނީ
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ާނަންާ ާބޭފުޅެއްގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮމިޝަނަށްވެސް ާކޮރަޕްޝަން ާއެންޓި ާދެން ނުކުރައްވ .

ާމަޖިލިސްާފ ސްކުރައްވ ފައިާ ާރައްޔިތުން ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުގަނޑު ާނުކުރައްވ . ާޢަމަލެއް ާއެއަކަށްވެސް .

ާދުވަހަކުންާ ާމިވެނި ާތިމަންނަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމެދުކަނޑ ލަންވީއޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދެން

ާދުވަހަކަށް.ާ ާބުނ  ާކުރ ނަމޭ ާއިޙްތިރ މް ާނިންމުންތަކަށް ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިންގެ ފެށިގެން

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމިއީާބޭަޭކ ރުާވަގުތުތަކެއް.ާކުރީާދުވަހުާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވިާއެނޫ  4ާ3385ނިއްޔ ާއަޅުގަ

ާ 5ާާލައްކަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޚަރަދުވެއޭ. ާދުވ ލަކަށް ާރުފިޔ  ާކަންނޭނގ4ާާެލައްކަ މިލިއަން

ާވި ާއެއްޗެކޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަ. ާބުނ  ދ ޅުވަންދެންާޚަރަދުވެއޭ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކަމަކުނުދޭ. ާވ ހަކައެއް ާދައްކ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ އްވަން. ާމަޖިލީސް މިރައްޔިތުންގެ

ފ ސްކުރ ާޤަރ ރަަަކަށްާޢަމަލެއްާނުކުރޭ.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާނިންމ ާނިންމުމަކަށްާއިޙުތިރ މެއްާ

ާކަާ ާވަރަށް ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާއެހެންވެގެންާނުކުރޭ. ާމައްސަލައެއް.  3390ންބޮޑުވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާކަމަށްވ  ާބޭފުޅެއް ާތަޖުރިބ ކ ރު ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ، ނޑު އަޅުގަ

ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވިދ ޅުވިާކުރީގެާއެމަނިކުފ ނުމެންާކަންތައް...

ާ

ާާ.`ާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާދޮގުވ ހަކަތައް ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ އި ާރައީސް.

ާބޭކ ރުާާވ ހަކަެދއްކެުވން:هللاާްބދުޢަހްމަދުާޢަ ާވަގުތު ާމިމަޖިލީހުގެ ާއޮޅުވ ލ  ާރައްޔިތުންނަށް ާހުށަހަޅ  ާސިފައިގައި ާޤ ރ ރުގެ  3395މަޖިލީހަށް

ނޑުގެާވ ހަކަާފަށައިގަާ ންނ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާގޮތުގައިާހޭދަކޮށްާނުލުމަށްާނަސޭޙަތްތެރިވަމުންާއަޅުގަ

ާމަނ ކުރުމ އި،ާ ާވ ހަކަދެއްކުން ާނަރަކައިގެ ާނެގުމ އި، ާތ ޅަފިލިތައް ާމިސްކިތްތަކުން ރައީސް،

ާގައުމުގައިާ ާބެހެއްޓުމ އި ާބުދު ާރ އްޖޭގައި ާމަދުކުރުމ އި، ާމިތ  ާމީހުން ާލޯބިކުރ  އިސްލ މްދީނަށް

ތްވަރުދިނުމ އި،ާދީނީާދަންނަބޭކަލުންގެާވައްކަމ އިާފަސ ދަާޢ ންމުާކުރުމ އި،ާފ ހިޝްާޢަމަލުތަކަށްާހިާ

ާކަންތައްތައްާ ާނެތިދ ފަދަ ާގުނަވަންތައް ާމީސްމީހުންގެ ާމެރުމ އި، ާމީހުން ާކުރުމ އި، ާބުރި  3400ދޫތައް

ާވ ހަކަާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާނެތީމު. ާމިއަދަކު ނޑު ާއަޅުގަ ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަ ާކުރި ާޢ ންމު ގައުމުގައި

ާގެއްލޭ ާވަޒީފ  ާމީހުން ާބަޔަކު ާއެތަނުގައިާފަށައިގަންނ ނީ ާޢަމަލުތަކެއްގެ ާހިންގ  ާނޫނީ ތީ

ާހުށަހަޅައިގެންާ ާކަންތައްތައް ާއެހެނިހެންވެސް ާއަދި ާޤަރ ރ އި ާކަންބޮޑުވެގެން ނުހިންގިދ ނެތީ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަމުން. ާކުރ ވ ހަކަ ާހިތ މަ ާއެކަމ އި ާނަގ ލ ތީވެ ާވަގުތު މިމަޖިލީހުގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާކުއްލިއްޔ ގައިާމިހ ރުވެސްާޖ ގައިގެާދަތިކަންާކުއްލިއްޔ ގެާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއަޅުާ  3405ގަ

ާކުދިންނަށްާ ާކުއްލިއްޔ ގައި ާއެބަހުރި. ާހުސްތަންތަން ާމިހ ރުވެސް ާކުއްލިއްޔ ގައި ާއޮތީ. ހައްލުވެފައޭ

ާދަރިވަރުންނަށްާ ާކިޔަވ  ާކުއްލިއްޔ ގައި ާއެބަހުރި. ާބަރ ބަރަށް ާޚިދުމަތް ާލެބޯޓްރީގެ ބޭނުންކުރ ނެ
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ާނަތީޖ ތަކ އިާާއެޚިދުމަތް ާދަރިވަރުންގެ ާކުއްލިއްޔ ގެ ާއެބަކުރޭ. ާޝަކުވ  ާއެކަމުގެ ނުލިބޭތީ

ާމީހުންާ ާފުރިހަމަވ  ާޝަރުޠު ާތިބެންޖެހޭ ާވަޒީފ ގައި ާކުއްލިއްޔ ގެ ާއެބަދޭ. ާކުޅެމުން ހިތުހުރިގޮތަކަށް

ާކުއްލިއްޔ ގެާ ާވަކިސަބަބަކަށްޓަކައި. ާބަހައްޓ  ާވަޒީފ  ާއެތ  ާމީސްމީހުންނަށް ާއެހެން  3410ބޭރުކޮށް

ާނަތީޖ އ އިާ ާދަރިވަރުންގެ ާއެބަކުރޭ. ާގޮތުން ާޖެއްސުމުގެ ާދަރިވަރުންނަށް ާކަންތައްތައް އެހެނިހެން

ާމަޖިލީހުގެާ ާނުދައްކ  ާމިވ ހަކަ ާއޮތްއޮރުގައި ާގޮއްސަ ާގޯސްވެގެން ާކަންތައް ާމިހ ހިސ ބަށް އެބަކުޅޭ.

ާއަ ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދައްކ ތީ ާމިވ ހަކަ ާގޮތަކަށް ާކުޑަ ނޑުވެސްާޒިންމ ދ ރުކަން ޅުގަ

ާނޫނީާ ާފެތުރުމަށްޓަކައި ާއިސްލ މްދީން ާކަންތައްތައް،ާނޫނީ ާރަނގަޅު ާހުރި ާކުއްލިއްޔ ގެ ތ އީދުކުރަން

ާދައްކަންވީ.ާ ާވ ހަކަ ާމަސައްކަތުގެ ާރަނގަޅު ާކުރެވެންހުރި ާފެތުރުމަށްޓަކައި ާތަޢުލީމް  3415ދީނީ

ާމިފެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާދޭންވީ.ާއެހެން ާހިތްވަރު ާނޫން.ާއެކަންތައްތަކަށް ާއެމަންޒަރެއް ނަނީ

ާބޭނުންކޮށްގެންާ ާމަޖިލީސް ާމި ާއެޖެންޑ އަކ އިގެން ާސިޔ ސީ ާފޮރުވިފައިވ  ާފެންނަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާނުކުރެވޭާ ާބޭނުން ާދަރިވަރުންނަށް ާލިފްޓު ާމަންޒަރު.ާކުއްލިއްޔ ގެ ާއުޅޭ ާހ ސިލުކުރަން އެކަންތައްތައް

ާހުޅު ާލިފްޓު ާނޫނީ ާވަކިމީހަކަށް ާކުއްލިއްޔ  ާއަޅުގަނޑުމެންާމަންޒަރު. ާމިއީކީ ާމަންޒަރު. ާނުލެވޭ ވ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަމެއް.ާމިއީ ާކަންބޮޑުވ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫން.ާމިއީ ާވ ހަކައެއް ާދައްކަންޖެހޭ  3420މިތ 

ާކުދިންާ ާބޭނުންވ  ާއުގެނެން ާތަޢުލީމު ާދީނީ ާއެބަތިބި ާއެކިކަންކޮޅުތަކުގެ ާރ އްޖޭގެ ާކުރ ކަމެއް. ހިތ މަ

ާ ާނެތް ާއެފުރުޞަތު ާއައިސް ާނޫީނާމ ލެ ާގޮފިތައް ާކުއްލިއްޔ ގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންތޯ ކުދިން.

ާހިންގަންާ ާއެތަންތަން ާހުޅުވަންނޫނީ ާއެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ާރ އްޖޭގެ ާބައިތައް ާއެކިއެކި ކުއްލިއްޔ ގެ

ާކުދިްނާ ާހުރިހ  ާމ ލެއަށްތޯ ާގޮވައިނުލަނީ. ާއެކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާކީއްވެގެންތޯ ާނުދޭންވީ. ހިތްވަރު

ާތަ ާއެއްޗެހިާދީނީ ާޕްރޮވިންސްތަކ އި ާމިކިޔަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަންނަންވީ. ާހ ސިލްކުރަން  3425ޢުލީމް

ާއައްޑޫއ އިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާހިންގ  ާކަންކޮޅުތައް ާރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ހަދައިގެން

ާތަާ ާދީނީ ާފެކަލްޓީތައް. ާނޫންތޯ ާހަދަންވީ ާއެކިހިސ ބުތަކުގައި ާއުތުރުގެ ާއަދި ޢުލީމުދޭާހުވަދޫއ އި

ާމިނޫާ ާކުރެވޭފެކަލްޓީތައް. ާމިމަސައްކަތް ާއެއީާންގޮތަކަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށްވަންޏ 

ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާއެޖެންޑ އެކޭ. ާފޮރުވިފައިވ  ާކަހަލަ ާއެހެން ކޮންމެސް

ާފެކަލްޓީ ާތަޢުލީމުދޭ ާއިސްލ މް ާޔުނިވ ރސިޓީގެ ާއެ ާހަދ  ާކުއްލިއްޔާ ޔުނިވަރސިޓީއެއް  3430އަކަށް

ާއެދައްކާ  ާވަދެ ާއެތަނަށް ާއެއީ ާހީކަރުވ ނެ. ާމީހުން ާބަޔަކު ާކަންބޮޑުވެގެން ާދެއްކީމ  ހަދ ވ ހަކަ

ާއޮތީމ .ާ ާބިރު ާއެޅިދ ނެކަމުގެ ާހުރަސްތަކެއް ާގަތުމަށް ނޑު ާގަ ާއެގަންނަ ާއެތ ނގެ ާނޫނީ ވ ހަކަތަކ އި

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީކީ ާކަންތައްތަކަށް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއޮތްާއަޅުގަ ާތ އީދުކޮށްދެވެން މެންނަކަށް

ކަންތައްތަކެއްާނޫނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުާމިވަގުތުާބޭކ ރެއްާނުކޮށްލ ނަން.ާއަޅުގަނޑުާ
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ާކަންތައްތަކަކީާ ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑު ާމިދަންނަވ ލީ. ާމިވ ހަކަތައް ާކުރުކޮށް  3435ވަރަށް

ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާބޭނުންކޮށްގެން ާރައީސް،ާާމިމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫނޭ. ާރަނގަޅުކަމެއް ކުރުން

ާކުއްލިއްޔ ގެާ ާލިބުނު ާއެސް.އެމް.އެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެންމެއަކު ާދ ދި ާއަޅުގަނޑު މިހ ރުވެސް،

ާނުލިބިގެންާ ާއެތަނުން ާއެޚިދުމަތް ާއުޅުނީމ  ާހައްދ ލަން ާފޮޓޯކޮޕީ ާހޭންޑްއައުޓްތައް ާބައެއް ދަރިވަރުން

ާއެތ ނގަ ާވ ހަކަ. ާވަސީލަތްާއުޅެންޖެހޭ ާދެވޭނެ ާއެޚިދުމަތް ާއެބަހުރި. ާމެޝިންތައް ާފޮޓޯކޮޕީ އި

ާޖ ގައިގެާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާބައިތިއްބ ފައި ާކުދިން ާހ ލުގައި ާމިފަދަ ާއެބަހުރި.  3440ގ އިމުކުރެވިފައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދައްކ ކަމަށްވަންޏ  ާއެވ ހަކަ ާގޮތްތަކޭ، ާރަނގަޅު ާކުދިންނަށް ާނޫނީ ދަތިކަމޭ

ާކޮންމެާ ާރައީސް،ާދަންނަވ ނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަތަކެކޭ. ާދެކެވޭ ާއެހެންގޮތަކަށް ާކަހަލަ ވެސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާދެން ާނެތީން. ާދައްކ ކަށް ާމިވ ހަކަ ާދެން ާއިތުރަކަށް ނޑު އަޅުގަ

ާނިންމ ލ ނަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ3445 

ާާهللاްބދުޢަމުލަކުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާބިންާޝުކުރިއްޔ  ާވަކިކުރެވުނު ާކުއްލިއްޔ އިން ާބިން ާކުއްލިއްޔ ގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއޮތްާާްބދުލްަޤއްޔޫމްާޢަޔ މީންާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާހަވ ލުކުރުމަށް ާއ އި ާކުއްލިއްޔ 

ާކުރަާވ ހަކަެދއްެކވުން. ާތ އީދު ާފުރިހަމައަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނޑުމެންާޤަރ ރަށް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ން.

ާބިމުގެާ ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާނުތަނަވަސްކަމުގެ ާވަސީލަތްތަކުގެ ާމިދައްކަނީ ާއެންމެންވެސް ހުރިހ 

 3450ވަޞީލަތްކަމުގައިާވީނަމަވެސްާއަދިާފައިސ ގެާވަސީލަތްކަމުގައިާވީނަމަވެސްާއޭގެާނުތަނަވަސްކަމުގެާ

ާމައް ާނުނެގޭ ާފޮޓޯކޮޕީ ާކުއްލިއްޔ ގެ ާކަހަލަާވ ހަކަ. ާބައެއް ާއެހެން ާހިނގ  ާކުއްލިއްޔ ގައި ސަލައ އި،

ކަންތައްތައްާއެއިކީާއެއްގޮތަކަަަށްވެސްާކުއްލިއްޔ ގައިާކިޔަވަންާތިބިާދަރިވަރުންނަށްާއަދަބުދިނުމުގެާ

ާއޮންނަާ ާއިތުރުކުރުމަށް ާފުރިހަމަކަން ާޖ ގައިގެ ާނޫނިއްޔ  ާބޮޑުކަން ާޖ ގ އިގެ ާކުއްލިއްޔ ގެ ގޮތުން

ާވަކިކުރަ ާމައްސަލަތައްާބިމެއް ާއެތަނުގެ ާނުކުރަން. ާގަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑު ާސަބަބެއްކަމަށް ންޖެހޭ

ާމައްސަލަތައްަެވެސްާ ާއިދ ރީ ާރަނގަޅުކުރ ނީ. ާމައްސަލަތައް ާއެކަހަލަ ާއެތަނުގެ  3455ހުރިކަމަށްވަންޏ މު

ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ާނަމަވެސް ާއެހެން ާރަނގަޅުކުރ ނީ. ާކަންތައްތައްވެސް ާއަޚްލ ޤީ ާކުރ ނީ. ރަނގަޅު

ާދޭންޖެހޭާޙަޤީ ާތަރުބިއްޔަތަށް ާތަޢުލީމަށ އި ާއިސްލ މީ ާޢަރަބި ާއަޅުގަނޑުމެން ޤަތަކީ

ނޑުމެންގެާދަރިވަރުންނ އިާމައިންބަފައިންގެާހިތްތަކުގައިާމިހ ރުާއަމަށަކުާ އަހަންމިއްޔަތުކަމަކީާއަޅުގަ

ާގޮތެއްގައިާ ާއެކަށީގެންވ  ާވަރަށް ާކުއްލިއްޔ އަކީ ާއަދި ާކަމެއްނޫނޭ. ާއޮތް ޢަރަބިާާޝައުޤުވެރިކަމެއް

ާޢަރަބިާ ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާކިޔަވައިދީ ާމ އްދ ތައްވެސް ާއެހެން ާޢަރަބިބަހުން ާތަޢުލީމ އިާއަދި  3460އިސްލ މީ

ާހަމައެކަނިާ ާކިޔަވަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮތްތަނެކޭ. ާޖ ގަ ާފޮނުވުމުގެ ާކުދިން ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް
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ާނޫ ާތަުޢލީމެއްވެސް ާހުޅަނގުގެ ާނޫން. ާތަކެއްވެސް ާތަރުބިއްޔަތު ނޑުމެންގެާހުޅަނގުގެ ާއަޅުގަ ން.

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބޭނުންކަމަށްވަންޏ މުން ާކުރަން ާބެލެންސް ާއެކަށީގެންވ ގޮތެއްގައި މުޖްތަމަޢުގައި

ާބަޔަކުާ ާއެއްވެސް ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމިއީކީ ާއެބަދޭންޖެހޭ. ާތަޢުލީމުވެސް ާއިސްލ މީ ޢަރަބި

ާއަޅުގަނޑުމެ ާއެހެންވީމ ، ާޙަޤީޤަތެއްހެންނެއް. ާވެރިކަމެއްާދެބަސްވ ނެ ާހިންގ އިރު ާވެރިކަމެއް  3465ން

ާކަންތައްާ ާއެއްގޮތަށް ާރަޢުޔ އި ާރައްޔިތުންގެ ާއަޑުއަހ ނެކަމ އި ާރައްޔިތުންގެ ކުރ އިރު

ާސުވ ލަކީާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޕްރޮޕޮޒިޝަނަކީ، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާކުޑަމިނުން ާއެންމެ ކުރ ނެކަމަށްވަންޏ 

ާކުއްލިއްޔ ގެ ާކަމެއްތޯ ާކަންބޮޑުވ  ާރައްޔިތުން ާމައިންބަފައިންާާމިކަމަކީ ާކުއްލިޔ ގެ ކުދިންނ އި

ނޫނިއްޔ ާބެލެނިވެރިންާކައިރިންާއަހ ލުންާކީއްތޯއޭ.ާއަޅުގަނޑަކަށްާނުވިސްނޭާމިހ ބޮޑުާޚަރަދުދީފައިާ

ާއެއޮތީާ ާފަރ ތުގައި ާއަނެއް ާމަގުގެ ާތަނެއްކަމެއް. ާހަދަންޖެހޭނެ ާޕ ކެއް ާއެއީ ާބަދަލުދީފައި  3470ދެގޯތީގެ

ާނ ސަރީ ާމިނިސްޓްރީގެ ާހ ލަތުާއެގްރިކަލް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކީއްތޯ. ާހެދިއްޔ  ާޕ ކަށް ާއެތަން .

ާދެންާ ާނޫން. ާނެތިގެންނެއްވެސް ާޕ ކު ާރ އްޖޭގައި ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ހުރިގޮތް.

ާނުދަނީާ ާއަތޮޅުތަކަށް ާގޮފިތައް ާކީއްވެގެންތޯ.ާކުއްލިއްޔ ގެ ާނުދަނީ ާއަތޮޅުތަކަށް ާގޮފިތައް ކުއްލިއްޔ ގެ

ާދައުާ ާކުރީގެާހަމަ ާމިދައްކަނީވެސް ާމިހ ރު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާއެވ ހަކަ ާތ ށިކަން. ާބަޖެޓުގެ ލަތުގެ

ާއެާ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާނެތް ާފައިސ އެއް ާދައުލަތުގައި ާދިޔައިރު ާވަކިވެގެން  3475ސަރުކ ރުން،ާސަރުކ ރު

ާ ާއަތޮޅުގައިވެސް ާއައްޑު ާހެދެންވީ ާގޮފިތައް ާއެހެންވީމ ،ާކުއްލިއްޔ ގެ ާވ ހަކައަކީ. ހެދެންވީ.ާމިއަންނަ

ފުވައްމުލަކުގައިވެސްާހެދެންވީ.ާއަދިާއެހެންތަންތ ގައިވެސްާހެދެންވީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިދައްކަންއުޅޭާ

ނޑަކަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާއ ބ ދީގެާދެބައިކުޅަާއެއްބަޔަށްާވުރެާބޮޑުބައެއްާ ވ ހަކަާއަކީ،ާމ ލެއަކީާގ ތްގަ

ާއެބަ ާމ ލޭގައި ާއުޅޭކަމަށްވަންޏ  ާމިތަނުގައި ާހުންނަން.ާހިޖުރަކޮށް ާފެސިލިޓީސް ާމިކަހަލަ ޖެހޭ

 3480ރައްޔިތުންނަށްާދަތިވެގެންާސެކަންޑްރީާތަޢުލީމްާދޭނެާތަންތަންާނެތިގެންާކީއްވެގެންތޯާާކީއްވެގެންތޯ

ާއެއީާ ާއެހެރީ. ާއަޅ ފައި ާއިމ ރ ތް ާއެމް.އީ.އެސްއަކ އި ާއީ.ޕީ.އެސްއ އި ާޚަރަދުކޮށްގެން ސަރުކ ރު

ތަންާމިހ ރުާޕްރައިވެޓްާސްކޫލްތަކަށްާހަދ ާބައިނަލްާއަޤްވ މީާކުދިންނަށްާކިޔަވައިދޭންވެގެން.ާއެތަން

ާ ާހަދ  3111ާާސްކޫލްތަކަށް ާނޫނ4111ާާީުރފިޔ  ާދައްކައިގެން ާފީ ާނޫނީ ާދީގެން ާފައިސ  ރުފިޔ ގެ

ާކުދިންނަށްާ ާއެތަންތަނުގެ ާމިބުނަނީ ާދެން ާމައްސަލައޭ. ާނުކުންނަނީ ާމި ާކަމަށްވަންޏ  ނުކިޔެވޭ

 3485ސްކޫލަށް.ާމީކީާމިކަންާކުރެވޭނެާގޮތެއްާނޫން.ާކިޔަވަންދ ށޭާބ.ާއަތޮޅުާާކިޔަވަންދ ށޭާޤަތަރުާއަމީރު

ާރ އްޖޭގައިާ ާސިޔ ސަތ އި ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިއޮންނަ ާރ އްޖޭގައި ާމިކަމެއްނުވ ނެ. ާމަރުކަޒަށް. ތައުލީމީ

ާމ ލެއަްށާ ާގޮވައިގެން ާކުދިން ާއެތިބީ ާމައިންބަފައިން ާމިކަންކަމަށް ާސިޔ ސަތ އި ާތަޢުލީމީ މިއޮންނަ

ާހިޖުރަވެ ާއެަެހެންާ، ާތަނެއްނޫން. ާބަޔެއްގެ ާވަކި ާމ ލެއަކީ ާގަބޫލުކުރަން ާއެންމެން ނޑުމެން އަޅުގަ
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ާބަދަލަކ އިާ ާމިއަންނަ ާސަރުކ ރަށް ާެދން ާހުއްޓ  ާވެފައި ާއެސްޓަރބްލިޝް ާތަކެއް ާފެސިލިޓީ މިކަހަލަ

ާނުލިބިއްޖެއްާ ާޚިދުމަތްތައް ާލިބެންވ  ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާަސބަބުން ާކަމެއްގެ ާމިކުރ  ާމިއީާގުޅިގެން  3490ޔ 

ާވަންޏާ  ާވަކިކުރ ކަމަށް ާޖ ގައެއް ާއޮންނަ ާކުއްލިއްޔ ގައި ާއެަެހެންވީމ ، ާމައްސަލައަކީ. ހަޤީގަތުގައި

ާޤ ނޫނުތަކެއްާ ާހުންނ ނެ ާކުރުމަށް ާކަންކަން ާދައުލަތުން ާނުކުރަން. ާގަބޫލެއް ނޑުމެންނެއް އަޅުގަ

ާ ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާހުންނ ނެ. ާޕްރެކްޓިސް ާގުޑް ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާޕްރެކްޓިސްވެސްާހަދ ފަ. ގުޑް

ާގޮތަކަށްާ ާހިތުހުރި ާސަރުކ ރުން ާބިމަކީ ާދައުލަތުގެ ާކަންކަންކުރުމުގެ ާދައުލަތުން ހުންނ ނެ.

ާއުފައްދަންޖެހޭ.ާ ާއޮތޯރިޓީއެއް ާލޭންޑް ާއޮންނ ނެ. ާޤ ނޫނެއް ާބިމ އިބެހޭ ާތަނެއްނޫން.  3495ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ންނަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންާދެންމެާއެކަމ އިބެހޭާާގޮތުންާމަޢުލޫމ ތުާދޭނެާލަފ ދޭނެާބޯޑެއްވެސްާއޮާ

ާކަންތައްތައްކުރުމަށްާ ާދުންފަތުގެ ާމިނިންމީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫންތޯ ާޖަލްސ އެއްގައި ާކުރީގެ މީގެ

މިއޮތީާޤައުމީާމަޖިލީހެއްާއުފައްދ ފަ.ާކީއްވެގެންތޯާދައުލަތުގެާބިންާބޭނުންކުރުމަށްާޤައުމީާމަޖިލީހެއްާ

ާބޭނުންކުރުމަށް ާބިން ާކިޔަވާ ާނުއުފައްދަނީ. ާޒުވ ން ާކަމަށްވަންޏ  ާއުފައްދައިފި ާމަޖިލީހެއް ޤައުމީ

ާކުރާ  ާމުސްތަޤްބަލަށް ާއުއްމީދުކުރ  ާޚިޔ ލުތައް ާމިހުރިހ  ާމައިންބަފައިންގެ ާއެމީހުންގެ  3500ކުދިންނ އި

ާއެަެހެންވީމ ،ާ ާލަފައެއްނުދޭނެ. ާދައުލަތަކަށް ާކުރ ކަށެއް ާބިންބޭނުން ާމ ޔޫސްވ ގޮތަކަށް އުއްމީދުތައް

ާހަމަާރައްޔިތުންާ ާވަންޏ  ާކުރ ކަމަށް ާމިކަންކަން ާއެދިގެން ާރަޢުޔަށް ާރައްޔިތުންގެ ާހިއްސ އ އި ގެ

ާނޯންނ ނެ.ާ ާއެއްގޮތެއްވެސް ާހަމަ ާގޮތެއް ާނޫން ާދެއްވުން ާއަބުރ  ާކުއްލިއްޔ އަށް ާބިން ކުއްލިއްޔ ގެ

ޕ ކެއްާާއެއްގޮތަކަށްވެސްާއަޅުގަނޑަށްާގަބޫލެއްާނުކުރެވޭާއެތަންާއެކްސްޕޭންޑްކުރަންާއޮންނަާބިމަކީާ

ާތަނެއްާ ާއޮންނަންވީ ާހަދ ނެާހަދަން ާޕ ކު ާނޫން. ާމަދެއްވެސް ާމ ލޭގައި ާތަންތަން ާޕ ކެއްހަދ ނެ .3505 

ތަންތަންާމ ލޭގައިާހުންނ ނެ.ާާއެކަމަކުާމިކަންކަމ އިާމިއަޅުވަނީާކުރީގައިާކުރެވިފައިާހުރިާވިޔ ނުދާ 

ފ ތުާމައްސަލައެއްާކަށްނޭގެ.ާކަންކަންާކަމަށްވަންޏ ާނޫނީާއެހެންކަންކަންާކަމަށްވަންޏ ާއެއީާއަދިާތަ

ާހަމަާ ާނެތްގޮތެއް ާޤަރ ރަކީާޝައްކެއްވެސް ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއެދެނީ

ާއޮތްާ ާއައިއްސައި ާމިތަނަށް ާހުރީމ ، ާއުދަގޫތަކެއް ާއިޙުސ ސްގެ ާމީގައި ާބަޔަކަށް ާގިނަ ވަރަށް

ާމައްސަލައެއް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާސިޔ ސީާާމައްސަލައެއް. ާއެއީ ާވަންޏ   3510އައިއްސިކަމަށް

މައްސަލައަކަށްާވެދ ނެ.ާކޮބައިތޯާއޭގެާމައްސަލައަކީ.ާސަރުކ ރަށްާޖަވ ބުދ ރީާކުރުވ ނީާރައްޔިތުންގެާ

ާއެގިގެންދަނީާ ާވ ހަކަފުޅުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާދެއްކެވި ާވ ހަކަ ާދެންމެ މަޖިލީހުން.

ާކުރުވުމަށް ާޖަވ ބުދ ރީ ާމައްސަލަާސަރުކ ރަށް ާހުށަހެޅިޔަސް ާޤަރ ރު ާހުށަހެޅިއަސް ާބިލު ޓަކައި

ާނޯންނ ނެ.ާ ާހެދޭނެގޮތެަެއް ާވަންޏ  ާނުވ ކަމަށް ާތަބ  ާއެއަށް ާސަރުކ ރުން ހުށަހެޅިޔަސް

ާމަޖިލީހުގެާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާތަކެއް ާމަންދޫބުން ާތިބި ާއުފުލަން ާއަޑު ާރައްޔިތުންގެ  3515އެހެންނަމަވެސް



 131 

ނޑުގެާމައްސަލައެއްާނޫންާމީާސިޔ ސީާމައްސަލައެއްާކަމަށްާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްާކުރ ނެ.ާއަޅުާ ގަ

ާސިޔ ސީާ ާބަލައިގަތަސް ާމިކަން ާވިސްނުންފުޅުގައި ާތަޞައްވުރު ާމިއަށް ާބޭފުޅުން އެއްބައި

ާޖައްސ ނެވެސްމެ.ާ ާކުލަ ާޖެހޭނެ ާކުލަވެސް ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާއަންނ ނެ. ާމިތަނަށް މައްސަލަވެސް

ސްާގަބޫލުކުރަންޖެހޭާހަޤީގަތަކީާކިޔަވަންާތިބިާއ ާޖީލެއްގެާއެއީކީާމައްސަލައެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެ

ާވިންދަށްާ ާވިސްނުމ އި ާރައްޔިތުންގެ ާނުދެއްވ ށޭ.ާސަރުކ ރުން ާދިޔަ ާފަނ ވެގެން ާމިހެން  3520އުންމީދުތައް

ހޭލުންތެރިކަމ އިާއެކީާފަރުވ ތެރިކަމ އިާއެކީާވިސްނަވ ފައިާމިކަންކަންާކުރައްވ ށޭ.ާމިާބިންާއަނބުރާ 

އިޢްޒަތްތެރިާރައީސް.ކުއްލިއްޔ ާ ާއަށްާލިބޭނެާގޮތްާހައްދަވައިާދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާާތުޅ ދޫާދަިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާއިސްލ މިއްޔާ `. ާދިރ ސަތުލް ާކުއްލިއްޔަތުލް ާއ ދެ، ާރައީސް ާއިޢްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 3525ރަންކ މ ގޭާގޯތިާއެާބިންާކުއްލިއްޔ ގެާބޭނުމަށްާދޫކުރައްވ ފައިވ ާހ.ާލައިލަކ އި،ާހ.ާކަސަރުކ ރުންާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ފިޔަވައިާއެހެންކަމަކަށްާބޭނުންކުރ ތީވެ،ާއެކަމަށްާނުރުހުންާފ ޅުކޮށްާއެކަންކަންާއެގޮތަށްާނުކުރުމަށްާ

ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާތ އީދުކުރަން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާޤަރ ރަށް ާގޮވ ލ  ސަރުކ ރަށް

ާހޭދައެއްކޮ ާމިވަނީާސަރުކ ރުން ާބައްލަވައިގެންފައި ާފަރ ތްތަކުން ާއަމިއްލަ ާސަރުކ ރަށް ާބިން ާމި ށް،

ާއިތުރަްށާ ާޚިދުމަތްތައް ާކުއްލިއްޔ ގެ ާނުވަތަ ާމަޢުހަދު ާބޭނުމަކީ ާމަޤްޞަދެއްގައި. ކޮންމެވެސް

ާދައްކަމުންދ އިރުާމިާޤަރ ުރާ  3530ފުޅ ކުރުންާކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާގަބޫލުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާމިޤަރ ރަށްާވ ހަކަ

ާހުށަހެޅުމ އިާނިން ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމި ާމެންބަރު ާއިޢްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާޤަރ ރު ާމި މ ލަމުން

ާހުަށހަޅަމުންާ ާ ާޤަރ ރު ާއ ދެ ާތަފ ތުވޭ. ާޚިޔ ލު ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ދޭތެރޭގައި

ވަކިާކޮށްގެންާާއިޢްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެންމެާފަހުާދެފޮޅުވަތުގައިާމިވަނީާލިޔުއްވ ފައިާކުއްލިއްޔ އިން

ާބޭނުމެއްާ ާއެހެން ާފިޔަވައި ާކުރުން ާއިމ ރ ތެއް ާބޭނުމަށް ާާކުއްލިއްޔ ގެ ާބިމުގައި ނުވ ނެކަމަށ އި،ާއެ

ާކުއްލިއްޔ ގައިާ ާއެއީ ާއަޅައިގަނޭ ާއެބަ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާޢިބ ރ ތް ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ  3535ނުކުރުމަށް.

ާމިވަތުތަ ާމިވަގުތުން ާކުރަންޖެހޭހޭ ާއިމ ރ ތެއް ާާހިނދަކުާކޮންމެހެން ާނުކުރެވޭހ  ާއިމ ރ ތެއް ާނޫނީ ށް

ާވަރަްށާ ާކުއްލިއްޔ އަކީ ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވޭހޭ. ާލިބިގެން ާކުއްލިއްޔ އަށް އެތަން

ާބޭނުންވޭ.ާ ާވަރަކަށް ާ ާވެސް ާކޮންމެ ާހުސްބިން ާއެތަނަން ާއެހެންކަމުން ާއިމ ރ ތެއް ާކުޑަ ހުސްބިން

ާއިމ ރ ތެއް ާއަދި ާއެތަނުގައި ާކުއްލިއްޔ އަށްާާއެހެންކަމުން ާބިން ާމި ާވިޔަސް ނުހެދިކަމުގައި

ާމިވަނީާ ާހޯދަވ ފައި ާސަރުކ ރަށް ާބިން ާމި ާގަބޫލުކުރަނީ.ާސަބަބަކީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ  3540ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް

ކުއްލިއްޔ އަށްާބިމެއްާހޯދުމުގެާބޭނުމުގައިާކަމަށްވ ތީވެ.ާމިާބިންާކުއްލިއްޔ އަށްާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށްާ

ާގަބޫލުކުރަ ނޑު ާދ އިރުގައިާއަޅުގަ ާދެކެވެމުން ާވ ހަކަ ާބެހޭގޮތުން ާކުއްލިއްޔ އ އި ާއެހެންނަމަވެސް ން.
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ާބެހޭގޮތުންވެސްާ ާޚިޔ ލުތަކ އި ާބައެއް ާއެފ ޅުކުރި ާމެންބަރު ާއިޢްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ހއ.

ާއިވެމުންދ ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގިނައިން ާވަރަށް ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާދައްކ ލަން ާވ ހަކަ ނޑު އަޅުގަ

ާބަދަލުާ ާމ ކްސްތައް ާދަތިވަރުންގެ ާކިޔަވަމުންދ  ާކުއްލިއްޔ ގެ ާމީ ާޝަކުވ ތަކެއް ާލިބެމުންދ   3545އަޑުތަކެއް

ާއިދ ރީާ ާއެހެންވެސް ާނުވަތަ ާޓީޗަރުން ާތިއްބަވ  ާދެއްވަން ާކިޔަވައި ާއެތަނުގައި ާވ ހަކަ. ކުރެވެމުންދ 

ާވ ހަކައ އި ާކުރެވެމުންދ  ާބަދަލު ާމ ކްސްތައް ާއެ ާބޭފުޅުން ،ާ ާކުއްޖަކުާހިއެބޭފުޅުން ާއެރި ތްޕުޅަށް

ާމިއީާ ާވ ހަކަތަކަކީ ާމި ާވ ހަކައ އި، ާފ ސްނުވ  ާހިތްޕުޅ ނުވ ކުއްޖަކު ފ ސްކުރައްވ ވ ހަކައ އި

ާޙަޤީޤަތަކީާ ާމިކަންތައްތަކުގެ ާވ ހަކަތަކަކަށްވ ތީވެ ާއިވެމުންދ  ާއަބަދުވެސް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

 3550ކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާހަމަާާކޮބައިތޯވެސްާބެއްލެވުމަކީާހަމަާސަރުކ ރުންާކުރައްވަންޖެހޭނެާ

ާބޭނުންކުރަންާ ާހަމަހަމަކޮށް ާދަރިވަރުންނަށް ާވަޞީލަތްތައް ާމިހިރަ ާމިހ ރު ާކުއްލިއްޔ ގައި އެފަދައިން

ާވ ހަކައަކަށްާވ ތީވެ،ާ ާއަޑުއިވެމުންދ  ާގިނައިން ާމައްސަލައަކީވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާވަރަށް ނުލިބޭ

ާސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާކުދިންނަށްޓަކައިާއަޅުގަ ާގ އިމުކުރެވެނީ ާމި ާމިވަޞީލަތްތައް ކޫލެއްގައި

ޤައުމެއްާބިނ ކުރުމަށްޓަކައި،ާޤައުމެއްާބިނ ކުރެވޭނީާރަނގަޅުާޖީލެއްާއުފެއްދިގެން.ާރަނގަޅުާޖީލެއްާ

ާތަރުބިއްޔަތެއްާ ާރަނގަޅު ާދެވިގެން. ާތަރުބިއްޔަތެއް ާރަނގަޅު ާކިޔަވ ކުދިންނަށް  3555އުފެއްދޭނީ

ާމި ާމިދަންނަވަނީާދިނުމަށްޓަކައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާގ އިމުކުރެވިފައި. ާވަޞީލަތްތައް ހުންނަނީ

ާވ ހަކަާ ާނުލިބޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާބޭނުންކުރުމުގެ ާހަމަހަމަކޮށް ާކުދިންނަށް މިވަޞީލަތްތައް

ކަމަށްާމިާއިވޭތީާމިކަންތައްތައްާމިާސަރުކ ރުންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާބަލަންޖެހިފައިވ ާމައްސަލައެއް

ާދިނުމަށްޓަކައިާ ާހޯދައި ާކުދިންނަށް ާސްކޫލު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކެމޭ. ނޑު އަޅުގަ

ާއެހީކަމުގައިވިޔަސްާ ާޤައުމުތަކުގެ ާއިސްލ މީ ާޢަރަބި ާއަދި ާނުވަތަ ާޤ އިމުކުރައްވ ފައިވ   3560ސަރުކ ރުން

ާސްކޫލްކުދިންނަށް ާވަޞީލަތްތަކެއް ާހުރިހ  ާމިފަދަ ާގ އިމުކުރައްވ  ާހަމަގޮތުގައި،ާާސަރުކ ރުން ހަމަ

ާބޭނުންކުރުމަށްާ ާގޮތެއްގައި ާހަމަހަމަ ާދަރިވަރުންނަށް ާހުރިހ  ާކިޔަވ  ާސުކޫލެއްގައި ާއެ ޚ އްޞަކޮށް

ާވ ހަކަާ ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުގަނޑުވެސް ާޤަރ ރ ބެހޭގޮތުން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ލިބެންޖެހޭނެ.

ާމެ ާޢިބ ރ ތ އި ާއެންމެފަހު ާޤަރ ރުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންާދަންނަވަމުން، ާއަޅުގަ ާމި ދު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާއިޢްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާކުރިން  3565ފ ސްކުރުމުގެ

އިޢްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ނޑުާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަށް.ާޝުކުރިއްޔާ   ދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ

.ޖަލްސ ާނިންމުންާ .4
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ާމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިޢްޒަތްތެރި ާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަވުމ އި ާވަގުތު ާމިޖަލްސ ގެ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ،  3570ބަރު

ާމަޖިލީހުގެާ ާދެން ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާޖަލްސ  ާމި ާހިސ ބުން ާމިހ  ނޑު ާއަޅުގަ ކައިރިވުމ އިއެކު

ާަގއ9.11ާާިވ ާއަންގ ރަާދުވަހުާހެނދުނ7119ާާުއޮކްޓޯބަރ71ާާުޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާމ ދަމ ،ާ
ާ

ާސ ާނިމުނީ.ޖަލް.ާالعالوينާربާهللوالحود
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