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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /56 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  56ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  26 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 8 

 

 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 އަށް  11:03ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:08ން  12:00 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:31ން  15:00 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   15:58 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 ޓް މިނެ 46 ަގޑިއިރާއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

ރަ ރިޔާސަތު:  މަޖިލީހުެގ  ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ  އަލްފާޟިލް    ޝާހިދު هللا އީސް 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުނ67ްއިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،  59،   ަފުރަތަމ

 52ވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން ، ދ59ެ ންހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހު

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގ

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 އްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

  ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

  ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

  މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  ފޭދޫ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  : މެންބަރުން   ވަޑައިގެންނެވި 

 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 

 - : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  ނުގަންނަވާ މެންބަރު: ވަޑައި 

 



 VI 

އެންޑް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ،  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

އެޓަރނީ  އަސްލަމާއި،  މުޙަންމަދު  އަލްފާޟިލް  އެންަވޔަރަންމަންޓް 

  ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

 

 ހުމަށް ހާޒިރުވި ޖަލްސާ އަޑުއެ 

  2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 
 

     ިން މަނިކު، ކަނޑިތީމު  އިންޓަވަލްފަހު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައ

މެންބަރު   ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ  މެންބަރު  މެންބަރު  ޢަދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ލީ ސަލީމް، 

ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް،  މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ދިއްގަރު ދާއި

އިރާވިލިނގިލި ދާއި މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ންޓަވަލްފަހު،  ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ހިަތދޫ މެދު 

 މުސްޠަފާ، އަދި ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ  ދުޝާހިދު، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަهللا ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. 

ވައިކަރަދޫ    ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު،ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  

ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ،އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފްދާ

ޢަލީ، ަތސްމީން  ނާޒިމް،    އަޙްމަދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ސި  ދިއްގަރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު،ޔާމީދޫ  މެންބަރު   މް  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި 

މެދު ހެންވޭރު   ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ފުރަަތމަ  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި    މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު

ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  މެންބަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފް،    ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ

އާދަމް،   ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  މޫސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ  އިބްރާހީމް  މެންބަރުމެންބަރު  ދާއިރާގެ   ކެޔޮދޫ 

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް،    ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުޝާހިދު،  هللا ޢަބްދު

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.   މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބާރަުށ ދާއިރާގެ  هللا، ޢަބްދުއްރަޙީމް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޢުޞޫމް، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދައިރާގެ މެންބަهللا މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ  ޢަލީ ރިޒާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ަތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެން 

ދާއި ދާންދޫ  މުޙަންމަދު،  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  ދައިރާގެ މެންބަރު  ފަރެސްމާޮތޑާ  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ރާގެ 

އަސްލަމް މެންބަރު މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މުއްޠަލިބް، އަދި ހިަތދޫ  އިބްރާހީމް  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،    މެންބަރު  ދު  މެޖަލްސާއިން 

ރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހިންނަވަރު  ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކުޑަހުވަދޫ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ނިލަ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

 
 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .56ާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ77ާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ދުވަސް.ާހޯމ6002ާައޮކްޓޯބަރ66ާާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبه
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްބެވީ ާވަޑައިގެން ާޖަލްސ އަށް 72ާާމިވަގުތު ާފުރަތަމަާމެންބަރުން. ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދު އ ދެ،

އައިޓަމަކަށްާމިއޮތީ،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާމިނިސްޓަރާއޮފްާ

ާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯރ ާސުވ ލުާޓް ާކުރައްވ  ާއަސްލަމ އި ާމުޙަންމަދު ާއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

 15ާބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކުރެއްވުން.ާސުވ ލުކުރެއްވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންާ

ާ

ާއަދިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާކެނދިކުުޅދޫ ާނ.ކުޑަފަރީއަކީ ާވަޒީރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހެންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޢީސ ާ ާރަށެކެވެ. ާނުވ  ާޙައްލުކޮށްދެވިފައި ާއެއްވެސްގޮތަކަށް ާމައްސަލަ ާލަފ ފުރުމުގެ މިހ ތަނަށް

ާވަރަކަށްާ ާއެއްވެސް ާމިހ ރުވެސް ާފ ލަން ާހަލ ކުވެފައިވ ތީއ އި ާފ ލަންވެސް ާއެރަށުގެ މިދެންނެވީ

ާމައްސަލަ ާފަޅުގެ ާކުޑަފަރީ ާއެކަމަށްާބޭނުންނުކުރެވޭތީއޭ. ާޒަމ ނުއްސުރެ ާރައްޔިތުން ާއެރަށުގެ  20އަކީ

ާފައިސ އ އިާ ާރައްޔިތުންގެ ާލަސްވެފައިވ ތީ ާލިބުން ާއެހީތެރިކަން ާސަރުކ ރުގެ ާއެކަމަށް އެދެމުންދ ،

ާދިމ ވިާ ާފެށުމަށްފަހުވެސް ާމަސައްކަތް ާފަޅުކޮނުމުގެ ާއެހީތެރިކަމ އެކު ާފަރ ތްތެއްގެ ާހެޔޮއެދޭ އަދިވެސް

ާހު ާހޯދިފައިނުވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާޙައްލެއް ާއެއްވެސް ާދިޔައިރުވެސް ާހިސ ބަށް ާމިހ  އްޓި

ާރުއްސުމުގެާ ާރައްޔިތުން ާދިމ ކޮށް ާއިންތިޚ ބަކ އި ާކޮންމެ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ މައްސަލައެކޭ.

 25ބޭނުމުގައިާތަކުރ ރުކޮށްާއެތައްާފަހަރަކުާވައުދުވެފައިާއިންތިޚ ބުާނިމުނީމ ާއަޅ ާނުލ ާދޫކޮށްލަނީއޭ.ާ

ާމި ާހަމަ ާކޮށްފައިާއަދި ާކަންތައްވެސް ާސަރވޭކުރުންކަހަލަ ާފަޅުކޮންނަން ާފަހަރަށް ާބައެއް ގޮތުން

ާފަޅުކޮނެދޭނެކަމަށްާ ާއެއަހަރު ާފަހުކޮޅު ާސަރުކ ރުގެ ާނިމިދިޔަ ާގޮސްފައިވެއެވެ. ާނުވެ ާޚަބަރެއް ފަހުން

ާލީވ ހަކައ އި،ާމަސައްކަތްކުރ ނެާފަރ ތެއް ލިބުނުހ ާާބުނެާބަޖެޓްގައިާފައިސ ާހިމެނިވ ހަކައ އިާބިޑަށް
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ާނޫހެއްގައިވެސްާ ާދިވެހި ާނުކުންނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާވަނީ ާވ ހަކަ ާފަށ ނެ ާމަސައްކަތް އަވަހަކަށް

ާ ާމިހ ރު ާއޭގެފަހުން ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ާފަޅުގ2ާާެޖަހ ފައެވެ. ާކުޑަފަރީގެ  30އަހަރުވީއިރުވެސް

ާނުލިބެނީ ާފަރ ތެއް ާމަސައްކަތްކުރ ނެ ާއަދިވެސް ާނުފެށިފައިވަނީ ާސަރުކ ރުާމަސައްކަތް ާނޫނީ ތޯއޭ.

ާހުރިާ ާތައްޔ ރުވެފައި ާފެށުމަށް ާހިމެނުމަށް ާފައިސ  ާބަޖެޓްގައި ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ބަދަލުވީމަ

ާވީނުވީގޮތެއްާ ާމިފައިސ  ާބަދަލުވީއިރު ާސަރުކ ރު ާނޫނީ ާހުއްޓ ލީތޯއޭ. ާމިސަރުކ ރުން މަޝްރޫޢުތައް

ާނޭނގިާގެއްލުނީތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ35 

ާފުރުޞަތުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާތުންރިޔ ސަ ާޖަވ ބުދެއްވުމަށް ާސުވ ލަށް ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާމޫސ ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާސުވ ލުގައިާްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެ ާކުރެއްވި ާއަހަރުތެރޭގައިާ، ާވޭތުވެދިޔަ ާބެހޭގޮތުން ާބަނދަރުހެދުމ އި  40ާކުޑަފަރީގެ

ާވ ހަކަ،ާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާ ާމަސައްކަތްކުރެވުނު ާހޯދުމަށް ާކޮންޓްރެކްޓަރަކު ާއެކަމަށް ާވ ހަކައ އި،ާއަދި ާޓެންޑަރކުރެވުނު

ާބަޖެޓްގަާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަސްލަމްާ ާނުވެާއަދި ާއެމަސައްކަތް ާގޮއްސަ ާއެހިސ ބަށް ާވ ހަކައ އި، ާހިމެނުނު ާފައިސ  ާއެކަމަށް އި

ާދަންނަވ ލ ނަންާ ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާޖަވ ބުގައި، ާސުވ ލުގެ ާއެކުރެއްވި ާކީއްވެގެންތޯ ދިޔައީ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާރެކޯޑްސްތަކުން ާއޮތްގޮތް، ާހިނގ ފައި ާމިކަން ާފެންނަންހުރިގޮތުގައި ރެކޯޑްސްތަކުން

ާފެން ާފެބުރުއަރީ ާކުރިއަށ7002ާާްނަންއޮތީ ާމަސައްކަތް ާބަނދަރު ާކުޑަފަރީގެ ާތެރޭގައި  45ގެ

ާބޮއްޕަނާ  ާކުރިމަތިލި.ާއެއްބަޔަކީ ާއެމަސައްކަތަށް ާދެފަރ ތަކުން ގެންދެވުމަށްޓަކައިާޓެންޑަރކުރެވިގެން

ާމަސައްކަތަށް ާބޮއްޕަނ އިން ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ާއަނެއްބަޔަކީ ާކުންފުންޏެއް. ާއިންޑިއ ގެ ހުށަހެޅިާާކިޔ 

ާ 9.61ާާއަގަކީ ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ާއަދި ާރުފިޔ . ާާ.926މިލިއަން ާރުފިޔ . މެއިގައ2ާާިމިލިއަން

ާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯްޓާ ާވުޒ ރ  ާއަޅުގަނޑުގެ ާމިހ ރު ާމިނިސްޓްރީ، ާކޮންސްޓްރަކްޝަން އޭރުގެ

ާބޮއްޕަނ ގެ ާބޯޑަށް ާޓެންޑަރ ާއެބައޮތް ާއަންގަވ ފައި ާއެންވަޔަރަންމަންޓް.  50މަސައްކަތް،ާާއެންޑް

އޭރުވެސްާބޮއްޕަނ އިންާދެާމަސައްކަތެއްާރ އްޖޭގައިާކުރަމުންާގެންދޭ.ާހަމަާދެާބަނދަރެއްާހެދުމުގެާ

ާދެާ ާކުރެވިފައިހުރި ާއޭރު ާއެމީހުންނ އި ާދަށްކަމަށ އި، ާވަރަށް ާޕަރފޯމެންސް ާއެމީހުންގެ މަސައްކަތް.

ާދަށް ާޕަރފޯމެންސް ާކޮންޓްރެކްޓްގެ ާއެއް ާތެރެއިން ާކޮންޓްރެކްޓްާކޮންޓްރެކްޓް ާއެ ވެގެން

ާބޮއްޕަނ އަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާކުރަމުންދ ކަމަށް. ާމަސައްކަތް ާމިނިސްޓްރީއިން ބ ޠިލްކުރުމަށްޓަކައި

ާއެމަސައްކަތްާ ާފަރ ތްކަމުގައިވިޔަސް ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާއަގު ާކުޑަ ާއެންމެ ާއެމީހުން  55އެމަސައްކަތް
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ާ ާޓެންޑަރ ާޖޫންމަހުގެތެރޭގައި ާނުފެންނަކަމަށް. ާއެމަޢުލޫމ ތުވެސްާދިނުމަށް ާއިތުރަށް ބޯޑުން

ާ ާދެން ާއެބައޮތް. ާއައްސަވ ފައި ާސ ފުކުރުމަށް ާއެއްޗަކީ ާއެވިދ ޅުވ  ާކޮބައިތޯ 92ާސ ފުކުރުމަށް،

ާބަްސާ ާއެވިދ ޅުވ  ާމިނިސްޓްރީއިން ާކޮންސްޓްރަކްޝަން ާއޭރުގައި ާބޯޑުން ާޓެންޑަރ އޯގަސްޓްގައި

ާނުދޭން ާއެމަސައްކަތް ާބޮއްޕަނ އަށް ާސުވ ލެއްާާޤަބޫލުކުރައްވ ފައި ާހަމަ ާއަދި ނިންމަވ ފައި،

ާފައިސާ  ާކިހިނެއްތޯއޭ ާޙަވ ލުކުރުމަށް ާއެމަސައްކަތް ާކިހިނެއްތޯއޭ ާއެބައޮތް  60ކުރައްވ ފައި

ާކުޑަކޮށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހިސ ބުން ާދެއްވ ކަމަށްވަނީވިއްޔ .ާދެން ހަމަޖައްސަވަނީާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް

ަގއިާކޮންސްޓްރަކްޝަންާމިނިސްޓްރީއިނ7002ާާްޓްާއޮޅުންއަރ ާބަޖެޓްވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާދެންާއޯގަސް

ާ ާބަޖެޓަށް ާއެބައޮތް ާމުއްދަތަށ7002ާާްއަންގަވ ފައި ާއޮތް ާބ ކީ ާއޭރުގައި ާބޭނުންވ ނީ، ާއަހަރަށް ވަނަ

ާ ާފައިސ ގެ ާބޭނުންވ  ާކޮންޓްރެކްޓަށް ާއެ 53ާާބަލ ފައި ާބ ކީބައި ާދެން ެގ7001ާާޕަރސެންޓްކަމަށް.

ާކުރިއަށް ާހިމަނައިގެން ާފެށިގެންނެއްާާބަޖެޓްގައި ާއެހިސ ބުން ާދެން ާފެންނަކަމަށް.  65ގެންދަން

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއ އެކީގައި ާހަމަ ާދެން ާހިނގ ފައެއްނެތް. މުޢ މަލ ތުތަކެއް

ާއޮތްކަމަކަށްާ ާއައިޓަމެއް ާހިމަނައިގެން ާބަޖެޓްގައި ާކިޔ ފަކައެއް ާޚ އްޞަކޮށް ާކުޑަފަރީ ފެންނަންއޮތީ،

ާފ  ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާދެން ާނެތް. ާއަހަރުތެރޭގައ7002ާާިހަގަކުރެވިފަކައެއް ވަނަ

ާއެކުރެވުނުާ ާފަހުކޮޅު ާއަހަރުގެ ާއެ ާއައިސް ާފަހަކަށް ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާބަނދަރުތައް، ވަރަށްގިނަ

 70މަސައްކަތްތައްާކުރެވެމުންއައީާބަޖެޓްާވަކިާއައިޓަމެއްގެާތެރެއަކުނޫން.ާއެމަސައްކަތްާއޭރުާކުރަމުންާ

ާލިޔުނީމަާގެ ާމިނިސްޓްރީއަށް ާފިނޭންސް ާއެާކޮންޓްރެކްޓަރާހުށަހަޅ ާބިލުތަކަށް ންދިޔަ.ާގެންދިޔައިމަ

ާއޮތީ.ާ ާހިނގ ފައި ާއެކަން ާއޮޅުންއަރ ކަހަލަގޮތަކަށް ާތަންކޮޅެއް ާދެން ާދައްކަމުންދިޔައީ. ާފައިސ  އެ

ާފިނޭން ާރަނގަޅުވ ނީ ާއެންމެ ާހޯއްދަވަން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތަފްޞީލު ސްާއެކަމުގެ

ާއޮތްގޮތްާ ާހިނގ ފައި ާއެކަން ާތަފްޞީލުކޮށް ާއެހ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލ ފައިހެން. މިނިސްޓްރީގެތެރެއިން

ނޑުެގާ ާއަޅުގަ ާގޮތް. ާއޮތް ާހިނގ ފައި ާއެކަން ާމިދަންނަވ ލަދިނީ ާނޭނގެ.  75ދަންނަވ ކަށެއް

އެކީގައިާމިނިސްޓްރީގައިާހުރިާރެކޯޑްސްތަކުންާފެންނަންާހުރިގޮތްާމިދަންނަވ ލަދިނީ.ާދެންާހަމައެއ އިާ

ާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު 7000ާއަޅުގަ ،ާ ާއޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ާމިހިނގ  ާދުވަހ70ާާުމިއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުމެންާވަރކްސްާކޯޕަރޭޝަންާލިމިޓެޑަށްާދީފިންާލެޓަރާއޮފްާއިންޓެންޓެއްާއެމީހުންާލައްވާ  އަޅުގަ

ާ ާމިމަސައްކަތްކުރުމަށް، ާކޯޕަރޭޝަނުން ާވަރކްސް ާކުރުވުމަށް، ާބަނދަރުގެާމިމަސައްކަތް ކުޑަފަރީގެ

ާމިމަސައްކަތްާ ާކޯޕަރޭޝަނުން ާވަރކްސް ާދީފިން ާއިންޓެންޓެއް ާއޮފް ާލެޓަރ  80މަސައްކަތްކުރުމަށް

ާވަރކްސްާ ާމިހ ރު ާދެން ާސޯސްކޮށްގެން. ާފައިނޭންސް ާއެމީހުން ާކުރެވިދ ނެކަމަށް އެމީހުންނަށް

ާއަދި ާސޯސްކޮށް ާފައިނޭންސް ާއެބަގެންދޭ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ޑީޓެއިލްާާކޯޕަރޭޝަނުން
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ާކޯޕަރޭޝަނުްނާ ާވަރކްސް ާއެބަދޭ. ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާހެދުމުގެ ާޑޮކިއުމަންޓްސް ކޮންޓްރެކްޗްރަލް

ާވަރަށްާ ާދެން ާކުރެވޭނެކަމަށް. ާއެކަން ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާއެމީހުންނަށް ާމަޢުލޫމ ތުދެނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުާސ ފުކޮށްލީމަާއެމީހުާ  85ންާބުނަނީާއެއީާވަރަށްާހަމަާއަވަހަށޭާއެމީހުންާއެބުނ ާބަހުގެާމ ނަާއަޅުގަ

ާވިދ ޅެއްނުވޭ.ާ ާއެހެނެއް ާތ ރީޚެއް ާވަކި ާބުނަނީ. ާއެމީހުން ާވ ހަކަކަމަށް ާދެތިންމަސްތެރޭގެ ކުޑަކުޑަ

ާ ާއިންޓެންޓެއ70ާާްދެން ާލެޓަރާއޮފް ާއެމަސައްކަތަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވިހެން އޮކްޓޯބަރުގައި

ާއެމީހު ާއެމަސައްކަތް ާދިނީ ާކޯޕަރޭޝަނަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާވަރކްސް ާޝުކުރިއްޔ  ާޙަވ ލުކުރުމަށް. ންނ 

ާރައީސް.ާ

ާ90 

ާހުޅުވ ލަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަގުތު ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާއިތުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިނިސްޓަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ  ާކެނދިކުޅުދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުކުރެއްވި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ގެާފުރަތަމަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ އަށް.ާ

ާ

ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާލިބިފައިހުރި ާމިހ ހިސ ބަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  95ޝުކުރިއްޔ 

ާމައްޗަށްާ

ާއަޅުގަނޑަށްާާާމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަޙްާ ާމަޢުލޫމ ތަކީާމިދިޔަާޒަމ ންތަކުގައިާބުރަވެާއެއްޗެއްާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ލިބިފައިހުރި

ާމަސައްކަތްކުރިާވަރަށްާ ާިމނިވަންކަމަށް ާދީނީާއަދިާސިޔ ސީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަކީ ކުޑަފަރި

ާދުވަސްތަކުގައިާ ާމ ޒީވެދިޔަ ާމިދިޔަ ާސަބަބުން ާރަށަކަށްވުމުގެ ާތިބި ާރައްޔިތުންތަކެއް ހޭލުންތެރި

ާ ާޢަދަބެއްގެގޮތުން ާވަރަށްާއެކަމުގެ ާމަޝްރޫޢުތަކުން ާހިންގުނު ާރ އްޖޭގައި ާތަރައްޤީއަށް  100ޙަޤީޤަތުގައި

ބޮޑަށް،ާރ އްޖެތެރެާތަރައްޤީކުރަންާހިންގުނުާމަޝްރޫޢުތަކުންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެކަހެރިކުރެވިފައިާއޮތްާ

ާބޭނުންާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޮތުން ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ރަށެއްކަމަށް

ާގެއްލުންާލިބުނުާއެއްާސުނ  ާލިބުނުާރަށްތަކުގެާތެރޭގައިާނ.އަތޮޅުގެާއެންމެާބޮޑަށް މީގައިާގެއްލުން

ާބަދަލެއްާ ާއެއްވެސް ާގެއްލުމަށް ާލިބުނު ާސުނ މީގައި ާކުޑަފަރިއަށް ާކުޑަފަރިވީހިނދުވެސް ރަށަށް

ާބޭރުގެާ ާސުނ މީގައި ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާނެތް.  105އެހީގައިާާދެވިފައެއް

ާލިބުނުާ ާފައިސ  ާފަޅުކޮންނަން ާރަށަކަށް. ާއެހެން ާގެންދެވުނީ ާޕްލ ންޓް ާފެން ާލިބުނު ކުޑަފަރިއަށް

ާތަނެއްގައިާ ާއެހެން ާފަޅުވެސް ާއެ ާއެބަހުރި. ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވ ހަކަވެސް

ާކޮނެވުނުާވ ހަކަ.ާއަދިާއޭގެާއިތުރުންާމިހ ރުވެސްާސްކޫލަށްާގެއްލުން...

ާ
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 110ާމެންބަރުާސުވ ލުކުރެއްވުމަށް...ާޢިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާގުޅުންހުރިާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާސުވ ލ  ާހަމަ ާމިއަންނަނީ. ާސުވ ލަށް ާއަޅުގަނޑުގެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއ ދެ،

ނޑުވެްސާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްވީމަާދަންނަވ ލަާާއަުޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ންޖެހެނީާއިނގޭތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާސްކޫލްގެާތަޅުންގަ

އޮތީާހަލ ކުވެފައި.ާމަގުމަތީާފ ރުވެސްާއޮތީާވެއްޓިފައި.ާސުނ މީގައިާރައްޔިތުންނަށްާދިންާއެހީވެސްާ

ާއުފެދި،ާ ާހަމަނުޖެހުން ާރަށުތެރޭގައި ާދެވުމުގެާސަބަބުން ާއެކިވަރަށް ާމީހުންނަށް ާއެކި  115އެކިގޮތަށްާބެހި

ންގޮސްާވަރަށްާބޭއިންސ ފުާކަންތައްތަކެއްާކުރެވިފައިާހުރީ.ާމިނިސްޓަރާތިވިދ ޅުވަނީާކުޑަފަރިާމިހެ

ާކުރެވުނުއިރުވެސްާ ާމިހުރިހ ކަމެއް ާނޫހުގައިޖެހި، ާހަވީރު ާބިޑަށްލެވި، ާއިޢުލ ންކުރެވި، ފަޅުކޮންނަން

ާ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތޭ. ާފެންނ ކަށް ާއެލޮކޭޓްކުރެވުނުކަން ާހަމަާފައިސ  ވ ހަކައަކީ،

މިފަހަރުވެސްާމިކަންާދ ނީާމިހެންތޯއޭ.ާމ ދަން،ާއަދުނޫންާމ ދަންާފަށަމުންާފަށަމުންގޮސްާތިންމަސްާ

ާފެށޭނެކަމުގެާ ާއެކަން ާސީދ  ާނޫނީ ާވެގެންދ ނީތޯއޭ. ާފަސްމަހަށް ާހަތަރުމަސް  120ހަތަރުމަހަށްވެ،

ާޔަޤީ ާފެށޭނެކަމުގެ ާދުވަސްވަރެއްގައި ާތ ރީޚެއް،ާމިވެނި ާއެއްވެސްާޔަޤީންކަމުގެ ާމިނިސްޓަރަށް ންކަން

ާދުވަސްވަރެއްގެާތ ރީޚެއްާދެންނެވިދ ނެތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމިހ ރުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާމިމަސައްކަތްކުރުވަން ާދަންނަވައިފިން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނިާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ނޑުމެން ާބަލައިގެންާއަޅުގަ ާއެމަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށް ާކޯޕަރޭޝަންއަށް ާވަރކްސް  125ާންމ ފައި

ާއެމީހުންނަށްާލެޓަރާއޮފްާއިންޓެންޓެއްާދީފައިާއޮތްާވ ހަކަ.ާދެންާވަރކްސްާކޯޕަރޭޝަނުންާއެކަމަށްާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދުާ

ާޢަމަލީގޮތުންާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިމަސައްކަތް ާވ ހަކަވެސްާާއެމީހުން ާމުއްދަތެއްގެ ާއުންމީދުކުރ  ފެށޭނެކަމަށް

ާވަރކްސްާ ނޑުމެންނަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއިތުރު، ާއޭގެ ާދެން ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއެ ދަންނަވައިފިން.

ާޙަވ ލުާ ާއެމަސައްކަތް ާކޯޕަރޭޝަންއަށް ާވަރކްސް ާއޮތީމަ ާޔަޤީންކަމެއް ކޯޕަރޭޝަންއ އިއެކީގައި

ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާހުށަހެޅިއިރ7001ާާުާމިކުރީ. ާމިމަޖިލީހަށް ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ  130ވަނަ

ާ ާޕޮލިސީއަކީ ާގެންގުޅުނު ާސަރުކ ރުން ނޑުމެންގެ ާހިނގަމުންއައ7002ާާިއަޅުގަ ާއަހަރު ވަނަ

ާމަސައްކަތްތަކެއްާ ާާއ  ާއިތުރުން ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައިހުރި ާނޫނީ މަސައްކަތްތައް

ާބަޖެޓުގައ7001ާި ާއަހަރުގެ ާއެކަންާާވަނަ ާއެހެން ާއެއީ ާނުގެންދަން. ާކުރިއަށް ހިމަނައިގެން

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާ ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާމިމަޖިލީހަށް ާއަދަދުވީވަރު ާބަޖެޓުގެ ކުރީމަވެސް

 135ވަނަާއަހަރުާބަޖެޓުގައިާއެގޮތަށްާނިންމަވ ފައ7001ާާިއެހެންވީމަ،ާއެގޮތަށްާޕޮލިސީއެއްގޮތަށްާއެކަންާ

ާދެާ ާމިމަސައްކަތް ާފައިނޭންސްކުރ ގޮތަށްާއޮތީމ  ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާކުރެވޭނީ ާއަވަހަށް ާއެންމެ ން
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ާއޮތްާ ާކުރެވެން ާއެކަން ާމިވަގުތު ާފެނިގެން ާއުޅުނީމަކަމަށް ާކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް

ާފެންނ ތީާ ާކޯޕަރޭޝަންކަމަށް ާވަރކްސް ާފަރ ތަކީ ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އެންމެ،

ާއެމީ ާދެންާއެމަސައްކަތް ާމިއުޅެނީ. ާއިންޓެންޓެއްދީގެން ާއޮފް ާލެޓަރ ާޙަވ ލުކުރުމަށް ހުންނ 

ާއުންމީދުކުރޭާ ާއެބަ ާއެމީހުން ާދެން ާއެދެނީ. ާއެ ާމިދެންނެވިހެން ާއޮތީމަ ާޔަޤީންކަމެއް  140ސަރުކ ރަށް

ާފެށޭނެކަމަށްާ ާމިމަސައްކަތް ާއެމީހުންނަށް ާތެރޭގައި ާއުންމީދުކުރަންާދެތިންމަސް ާއަޅުގަނޑު .

ާމެޢިއް ާޝުކުރިއްޔާ ޒަތްތެރި ާޖަވ ބުދެވިއްޖެކަމަށް. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާސުވ ލަށް ާކުރެއްވި ންބަރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާސުވ ލަކީ،ާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާމިއަދު ާވަޒީރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  145ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރިޔ ޟް ާާރަީޝދު ާބަނދަރ  ާބޭނުންވާ ކުޑަފަރީ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާފަޅު ާމިރަށުގެ ާތެރޭގައި ާކުރިާސުވ ލުގެ ގުޅިގެން

ާމުއްދަތެއްާ ާދިގު ާއެމަސައްކަތްނުކުރެވިގެން ާއެހެންނަމަވެސް ާހިމެނި، ާބަޖެޓުގައި ފައިސ 

ާކުރީގެާ ާދެން ާސުވ ލަކީ، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާވ ހަކައެއް ފަހަނައަޅ ދިޔަ

ާއެކަާ ާއެހެންވީމަ،ާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތްނުކުރީ. ާހިމެނި ާބަޖެޓުގައި ާކުރީކަމަށްވެދ ނެ ާއެގޮތަށް ން

ާމަނިކުފ ނުގެާ ާބޭނުންވަނީ، ާއަހ ލަން ާއަރިހުން ާމިނިސްޓަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު  150އަޅުގަ

ާނުކޮށްާ ާއެކަން ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާފައިސ  ާކޮށްދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާކަމެއް މިސަރުކ ރުގައި

ާއެާ ނޑައަޅާ ނޫންނަމަ ާއެކަ ާނޫނިއްޔ  ާކޮށްފ ނެތޯ ާއެހެންކަމެއް ާފައިސ އިން ާކަނޑައަޅ ފައިހުރި ކަމަށް

ާއެކަންާ ާކުރިން ާހުސްވުމުގެ ާއަހަރު ާނޫނީ ާޚަރަދުކުރ ނަންތޯ ާއެކަމަށް ާހަމަ ފައިސ އިން

ާނިންމ ނަންވެސްމެތޯއޭާއެސުވ ލުާހަމަާކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ.ާ

ާ155 

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް. ާބަޖެޓްގައިާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުގައި ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާދޫކޮށްލަފ ނެތޯއޭާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާނުކޮށް ާއެމަސައްކަތް ާއިންގޮތަށް ާއެބަޖެޓްގައި ާއިންނަކަމެއް ާއައިޓަމައިޒްކޮށްފައި

ނޑަާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދުާ ާއަޅުގަ ާހިނގ ދ ނެތޯއޭ. ާނުކޮށް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ފ ެނާނޫނީ ާއެގޮތަށް. ާނެގުނީ ާސުވ ލު ާށް

ާލިބޭނެކަމަށްާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަޖެޓަކީ. ާއެއްޗެއް ާއަންދ ޒ ކުރ  ާކަމެއް ާބަޖެޓަކީ ާލ ރިއެއްނޫން. ާހުންނަ ބަޖެޓަކީ

ާބައެއްފަ ާބަޖެޓްގައި ާދެން ާފައިސ . ާއަންދ ޒ ކުރ  ާޚަރަދުވ ނެކަމަށް ާފައިސ އ އި  160ހަރުާއަންދ ޒ ކުރ 

ާއެއީާ ާހިނގ ދ ނެ. ާނުކުރެވިޔަސް ާސްޕެންޑް ާއެގޮތަށް ާއައިޓަމެއް ާބަޖެޓް ާހުންނަ ހިމެނިފައި

ާކަންކުރ ގޮތުގެާ ާއަޅުގަނޑު ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަންދ ޒ ކުރި ާހެދުމުގައި ާބަޖެޓް ފަހަރެއްގައި

ާވ ހަކަާ ާހިނގ ދ ނެގޮތުގެ ާމިކަންވެގެން ާމިދަންނަވަނީ، ާއަޅުގަނޑު ކުރިންވެސްާާވ ހަކައެއްނޫން.
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ފަހުންވެސްާހަމަާވެދ ނެކަމެއްގެާވ ހަކަާމިދަންނަވަނީ.ާބަޖެޓަކީާހުންނަާލ ރިތަކެއްގެާވ ހަކައެއްނޫނޭާ

ާއެއްޗަކަށްވ ތީާ ާއެއަންދ ޒ ކުރ  ާއެހެންވީމ ، ާއެއްޗެކޭ. ާކުރ  ާއަންދ ޒ  ާބަޖެޓަކީ  165މިދައްކަނީކީ.

ާއެކަން ާއެހެންގޮތަކަށް ާކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާގޯސްވެއްޖެ ާއެހެންާާއެއަންދ ޒ  ާއެކަން ާދެން ހިނގ ދ ނެ.

ާއައިޓަމައިޒްޑްާ ާވަކި ާކީއްވެގެންކަން ާއެވީ ާއެކަން ާކީއްވެގެންކަންާ ދިޔައިމަ ާނުކުރެވިދިޔައީ ކަމެއް

ާކުރެއްވީކީއެއް.ާ ާސުވ ލެއްނޫން ާސްޕެސިފިކް ާސ ފުކުރައްވަންޖެހޭނީ. ާދެން ާއެ ާއެނގެން. އެއޮންނ ނެ

ނޑުމެންާނުކޮށްާދޫކޮ ނޑުާމިދަންނަވ ާދިނީާކުރެއްވީ،ާއެކަންާއަޅުގަ ށްލަފ ނަންތޯއޭާނޫންތޯއޭ.ާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދިނީ.ާޝުކުރިއްޔ  ާމިދަންނަވ  ާވ ހަކަ ާވެދ ނެގޮތެއްގެ ާއައިޓަމަކަށް ާހިމެނޭ  170ބަޖެޓްގައި

ާރައީސް.ާ

ާ

ާއްކަތްާވަރަށްާއަވަހަށްާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިނިސްޓަރާދެންމެާވިދ ޅުވެއްޖެާއެމަސަާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާވަަަރަށްާާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަރުކ ރަކީ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާމިނިސްޓަރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ. ފެއްޓެވޭނެ

ާގެންދަވ ކަމަށްާ ާކުރައްވަމުން ާކަންތައްތައް ާފެންނަގޮތަކަށް ާދެފުށް ާވަރަށް  175ޓްރ ންސްޕޭރަންޓްކޮށް

ާގެންދަވ ާ ާކުރައްވަމުން ާހަމަޔަޤީނުންވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރައީސްާނަޝީދުާާވަކ ލ ތު ސަރުކ ރެއް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާޓްރ ންސްޕޭރަންޓްކޮށް ާމި ާހިނދެއްގައޭ ާބޭނުންވ  ާމަނިކުފ ނު ާތިމަން ވިދ ޅުވަނީ

ާގެ ާކުރިއަށް ާސުވ ލަކީ، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޕްރޮޖެކްޓްތައްާންދަވ ނީ. ާބޮޑެތި ާބަނދަރުފަދަ ާކުޑަފަރީގެ ނ.

ާހަމައެ ާފައެއްވެސް ާބައެއް ާބިޑްކުރުމެއްނެތި ާއުސޫލެއްނެތި، ާގެންދ ކަމަށް،ާއް، ާދެމުން ރ ތްތަކަށް

ާދެާ ާމި ާޕްރޮޖެކްޓް ާބަދަލުކުރުމުގެ ާދުވ ފަރަށްާމީހުން ާޕްރޮޖެކްޓަށް ާދުވ ފަރުގެ ާބަލ ލ އިރު  180މިސ ލަކަށް

ާ ާމަނިކުގެ ާއޮތީ.ާމޫސ  ާއެނގިފައި ާއަޅުގަނޑަށް ާޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ާބޮޑު ާރުފިޔ ގެ ހެވީލޯޑުާމިލިޔަން

ާކުންފުންޏަ ާކަހަލަ، ާދިނުން ާމީހެއްގެާށް ާވަކި ާއެމް.ވީ.ކޭއަށް. ާދޫގަސް ާސ.ގަމުގެ ނޫނިއްޔ މު

ާޕްރޮޖެކްޓްގެާ ާމި ާގޮތަކަށްތޯއޭ ާދިނުންފަދަ ާއެމް.ވީ.ކޭއަށް ާހެދީތީވެ ާއެތ  ާއޮފީސް ކެމްޕޭންނު

ާޚިޔ  ާއެދެއްވުމަށް ާހަމައެއްނެތި ާއުސޫލެއް ާއެއްވެސް ާބިޑްކުރުމެއް ާކުރައްވ ފައިާމަސައްކަތްވެސް ލު

ާއޮ ާސުވ ލަކީ، ާދެވަނަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަާތީ. ާފުންކުރުމުގެ ާފަޅު ާދިމ ކޮށް  185އިންތިޚ ބުތަކ އި

ދިމ ކޮށްާފަޅުާ ނޑުގެާސުވ ލަކީ،ާމިފަހަރުގެާއިންތިޚ ބާ  މިސުވ ލުގައިާގެނެސްދެއްވ ފައިާއޮތީމަާއަޅުގަ

ާޚަާ ާއެރުވި ާރަށްރަށަށް ާބައެއް ާއ ލ ތް ާބޭނުންކުރ  ާއެހީމޭ.ާފުންކުރުމަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ބަރު

ާއ ލ  ާމި ާހަމަ ާވ ނެތޯއޭ ާރަށުގައި ާކިތައް ާނުފެށި ާމިމަސައްކަތް ާއަރުވ ފައިާއެހެންވީމ ، ތްތައް

ާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ހިސ ބަށް.ާ

ާ190 
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ާސުވ ލުގައިާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާކުރެއްވި ާބެހޭގޮތުން ާޓްރ ންސްޕޭރަންސީއ އި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދިނުމުގައިާާންސްޕޯޓްާއެްނޑްާޓްރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޯޕަރޭޝަނަށް ާވޯރކްސް ާމިމަސައްކަތް ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ

ާއްޞ ވ ާކުންފުންޏަކަށްާސަރުކ ރުގެާޙ900ާިނިކުންނަހެން.ާ%ޓްރ ންސްޕޭރަންސީގެާމައްސަލައެއްާނުާމަންޓްާުމޙަންަމދުާންާއެްނވަޔަރަ

ާބަނދަރުގެާއަޅުާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުޑަފަރީގެ ާމިގެންދަނީ. ާމިކަންކުރަމުން ާޙަވ ލުކޮށްގެން ާމިމަސައްކަތް ނޑުމެން ގަ

ާވ ހަކަތަކުގެާ ާގެންނެވި ާއިތުރަށް ާތެރޭގައި ާސުވ ލުގެ ާދެން ާއ ދެ، ާމިދެންނެވީ. ނޑު ާއަޅުގަ  195ވ ހަކަ

ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާކަމެއްގެ ާދެ ާސްޕެސިފިކް ާގެންނެވި ނޑުގެާތެރޭގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގުޅުމެއްހުރިކަމަށް. ާވ ހަކަތަކަކ  ާއެދެއްކެވި ާސުވ ލ  މިއަދުގެ

ާވަކ ލ ތުކުރާ  ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކައަކީވެސް ާދެ ާއެދެންނެވި ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާއޮތްކަމަކަށް ާހިނގ ފައި ާދިމ ވ ގޮތަކަށް ާމައްސައެއް ދެންާާޓްރ ންސްޕޭރަންސީގައި

ާހަމަާ ާއެއ ބެހޭގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަތުވެއްޖެނަމަ ާދުވަހެއް ާސުވ ލުކުރެވޭ ނޑ  ާއަޅުގަ  200އެކަމ ބެހޭގޮތުން

ވ ހަކައެއްާދަންނަވ ލަާދީފ ނަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއިތުރަށްާދަންނަވަންހުރިާހުރިހާ 

ާ

ާމިނިސްޓަރުާދެއްވިާޖަވ ބުގައިާކުޑަފަރީގެާފަޅުާފުންކުރެއްވުމުގެާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާވުޒ ރ އިންާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމިނިސްޓަރުގެ ާދ ދިފަހުން ާސުވ ލަކީ ާމިނިސްޓަރާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާއަޅުގަނޑުގެ މުއްދަތެއް

 205ރަށުގެާތެރޭގައިތޯއޭ.91ާާޔައީާރަށެއްގެާވ ހަކަ.ާމިކުޑަފަރީާހިމެނިގެންާމިދ91ާާިއިޢުލ ންާކުރެއްވިއޭާ

ާވަރަށްާ ާމައްސަލަ ާފަޅުގެ ާމަޑަވެލީގެ ާދ އިރ ގެވެސް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ދެން

ާބޮޑުާ ާދިމ ވި ާރ އްޖޭގައި ާދިޔައިރު ާފުންކޮށްފައި ާފަޅު ާނަޑެއްލަ ާހަމައެހެންމެ، ާއޮތީ ބޮޑުކޮށް

ާނެރެއްނެ ާހަދ ފައި ާޕޫލެއްހެން ާސްވިމިންގ ާއެއީ ާމީހުންނަށްވެސްާމައްސަލައެއް ާފަރެސްމ ތޮޑ ގެ ތި

ާމިާ ާމައްސަލައެއް ާހިނގަންޖެހުނު ާމ ރ މޭރީތަކަކަށް ާވަރަށްބޮޑު ާއެރަށުގެ ާއުނދަގޫތަކަކ ވެ ވަރަށްބޮޑު

ާއޮންނަނީ.ާ ާނެތިފައި ާނެރެއް ާވަންނ ނެ ާދ އިރު ާފަޅުފުންކޮށްފައި ާއެއީ ާހެދުމަކީ. ާޕޫލް  210ސްވިމިންގ

ާކިހިނެއް ާއޮންނަނީ ާމިމައްސަލަ ާއައިސްފިާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކައެއްވެސް ާއަންދ ޒ ކުރައްވ  ާދެން ތޯއޭ.

ާވިދ ޅުވެއްޖެާ ާމިނިސްޓަރު ާހިމެނިފައި ާބަޖެޓްގައި ާސުވ ލަކީ،ާކުރީގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ާތެރޭގައި ބަޖެޓް

ާނުލިބޭނެާ ާއަންދ ޒ ކުރައްވަނީ ާމިސަރުކ ރުން ާމިފަހަރު ާސުވ ލަކީ ާމިއަންނަނީ. ާބަޖެޓެކޭ އަންދ ޒ 

ާވިސްނަވައިާ ާދެކެވޭތީ.ާއެއްޗަކަށް ާވ ހަކަ ާތަކެއްގެ ާސިޔ ސަތު ާކުޑަކުރުމުގެ ާޚަރަދު ާއެއީ ގެންތޯއޭ

ާ ާކުރީގައި ާވިސްނުމަކީ 97ާާމިސ ރުކ ރުގެ ާނުވަތަ ާބަޖެޓެއ95ާާްބިލިޔަން ާރުފިޔ ގެ  215ބިލިޔަން

ާމިއޮތީާ ާރަށެއް ާހުރިހ  ާތެރޭގައި ާހުވަފެނެއްގެ ާޚިޔ ލީ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއަންދ ޒ  ހައްދަވައިގެން

ާބަ ާތެރެއިންާއެކުއެކީހެން ާބަޖެޓްގެ ާޚިޔ ލީ ާއެ ާމިއޮތީ ާމިފަހަރު ާއަދި ާބިނ ވެފައި ާމައްޗަށް ނދަރެއްގެ
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ާއަޅުގަނޑ10ާާު ާއަކަމަކު ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާމިނިސްޓަރ ާވ ހަކަ ާރަށްތަކުގެ ާނުހިމެނޭ ާބަޖެޓް ރަށެއްގެ

ާބަޖެޓެއްާ ާޚިޔ ލީފޮލ ގެ ާމިއޮންނަނީ ާނިންމަވ ފައި ާމިސަރުކ ރުންވެސް ާމިގޮތަށްތޯއޭ ސުވ ލަކީ

ާޝުކުރިއްޔާ ހަ ާތެރޭގައޭ. ާއޮޅުވ ލުމެއްގެ ާރައްޔިތުން ާއަނެއްކ ވެސް ާރައްޔިތުންގެ  220އްދަވައިގެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރަށެއްގެާވ ހަކ91ާާަޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާސުވ ލުގައިާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،

ާއެއްސެާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާހުރި ާހަމަޖެހިފައި ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާއެ ާއެއީ ާގުޅޭގޮތުން ާބަނދަރ  ާއެ ާރަށެއްގ91ާާެވީމަ

ާކުޑަފަރީގެާާމަންޓްާުމޙަންަމދުާންާއެްނވަޔަރަ ާދަންނަވައިފިން ާއަޅުގަނޑު ާނުހިމެނޭ. ާކުޑަފަރީއެއް ާއޭގެތެރެއަކުއެއް  225ާވ ހަކަ.

ާކޮންާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެންދާ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާސޯސްކުރުވަން ާފައިނޭންސް ޓްރެކްޓަރ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވި ާއަޅުގަނޑު ާނުނިމެނީސް ާސޯސްކޮށް ާއެބަޖެޓް ާއެަެހެންވީމ ، ވ ހަކަ.

ާ ާއެ ާއެކަމަށ91ާާްއިޢުލ ންކުރ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުހިމަނަން. ާއެރަށެއް ާތެރޭގައި ރަށުގެ

ާވ ހަ ާގެންދ  ާލިބޭނެކަމަށްާމަސައްކަތްކުރަމުން ާހަމަ ާތައްޔ ރުކުރ ނީ ާއަބަދުވެސް ާބަޖެޓް ާދެން ކަ.

 230އަންދ ޒ ކުރ ާފައިސ އަކ ާޚަރަދުކުރ ނެކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރ ާފައިސ އަކަށްާބަޖެޓްާތައްޔ ރުކުރ ނީާއެއީާ

ާނޫންާ ާއެަެހެންވީމ ، ާދެން ާހަމަޔަޤީނުންވެސް. ާމިންވަރު ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެން ބަޖެޓަކީވެސް.

ާވެއްޖިއްޔާ ޚިޔ ލީފޯލ އަާ ާކޮށްފިކަމަށް ާއެކަން ާފޮލ އަކަށް ާޚިޔ ލީ ާހެދުމުގައި ާބަޖެޓް ާދެން ާނޫން ކަށް

ާ ާދެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނ ނީ. ާއެކަން ާގޯސްކޮށް ާބަޖެޓްގައ7002ާާިވަރަށް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާމިންވަރެއްގައިާ ާވަކި ާޚަރަދުތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންކަން ާދަންނަަަވައިފިން ނޑު އަޅުގަ

ާއޮތީ.ާހިފެ ާމަދުކޮށްފައޭ ާވަރަށްބޮޑަށް ާހިންގުން ާމަޝްރޫޢުތައް ާއ  ާމަޝްރޫޢުތައް  235ހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާ ާދެން ާބަޖެޓްގ7002ާާެއެހެންވީމ ، ާއެ ާޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ާއ  ާހުށަހެޅުނުއިރު ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ާނުހިމަނަމޭ. ާލައިގެން ާކޮންޓްރެކްޓްތަކ7002ާޭތެރެއަށް ާހިނގ ހުރި ާހިނގަ ާއަހަރު ކުރިއަށްާާވަނަ

ާތެރޭގައިާ ާމިއަހަރުގެ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާއޭގެއިތުރުން ާދެން ާސިޔ ސަތެއްގެގޮތުން. ާނިންމީ ގެންދަން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގޮތްތަކެއް ާއެހެން ާއިތުރު ާބެލުމަށްޓަކައި ާކޮބައިތޯ ާކުރެވޭނެގޮތަކީ ކުރަން

ާފައިސ  ާއެމީހުން ާކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ާއެއީ ާގެންދިޔައީ.  240ހޯދައިގެންާާޑިވައިސްކުރަމުން

ާގޮތްތަކެއްާ ާއ  ާއިތުރު ާއެކަހަލަ ާހޯދުން. ާކުރެވޭނެގޮތެއް ާއެމަސައްކަތް މަސައްކަތްކޮށްގެން

ނޑުމެންާޑިވައިސްކުރަމުންާމިގެންދަނީާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއަޅުގަ

ާ

ާދަާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާގިނަފަހަރު ާވަރަށް ާތަކުރ ރުކޮށް ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުާއ ދެ، ާއަޅުގަ ާސުވ ލެއް ާންނަވ ލެވިފައިވ 
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ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ މިރު ާދ އިރ ގެާާއަްޙމަދު ާކެނދިކުޅުދޫ ާއ ދެ، ާދަށުން ާޕްރޮގްރ މްގެ ާއެކްސަސް ާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ   245ަދންނަވ ލަން

ާރަށްރަށުގެާބަނދަރ އިާ ާމި ާކުރައްވ ފައިވ ާސުވ ލ އިާގުޅިގެން ާއަޙްމަދުާޢީސ  ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ ާއެގޮތުގެމަތީންާބިން ާވަނީ. ާއަމ ޒުކުރެވުފައި ާސުވ ލު ާމިއަދުގެ ާގުޅޭގޮތުން ާދަތިކަމ  ލަފ ފުރުމުގެ

ާޕްރޮގްރ މްގެާ ާއެކްސަސް ާތަކުރ ރުކޮށް ާމިއަދުވެސް ާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާލަފ ފުރުމު ާމ އެާދަށުން ާ ާޙައްލުކަން ާދަތިކަން ާމ އެާާބޫދޫގައިގެ ާހެދ. ާބަނދަރެއް ދުމުގެާބޫދޫގައި

ާޙައްލުކޮށްދިނުމަށްާ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާދަށުން ާޕްރޮގްރ މްގެ ާއެކްސަސް ާނުވަތަ  250މަސައްކަތް

ާހިމަނަންާ ާނުވަތަ ާހިމެނިފައިވ ނެތޯ ާމުސްތަޤުބަލެއްގައި ާކައިރި ާތެރޭގައި ާޕްރޮގްރ މެއްގެ އެއްވެސް

ާނުވަތަާއަހަރަކީާކޮބައިތޯ.ާޚިޔ ލުކުރައްވ ފައިވ ނަމަވެސްާޚިޔ ލުކުރައްވ ފައިވ ާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯާ

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާސުވ ލުގައިާއެއްސެވީާއަޅުގަނޑާ ާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،

ާކުރެވުާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާއެއްސެވީމިއަދު ާވ ހަކަ ާރަށެއްގެ ާބޭރުން ާޖަވ ބުން ާޖަވ ބ އި ާދިން ނޑު ާއަޅުގަ ާސުވ ލ އި  255ާާނު

ާއަާމަންޓްާުމޙަންަމދުާންާއެްނވަޔަރަ ާޖަވ ބެއްއެހެންވީމ ، ާއެސުވ ލަކަށް ާސިދ  ާއެކްސަސްާާޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދެން.

ާތެރޭގައިާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޕްރޮގްރ މެއްގެ ާއެކްސަސް ާބަނަދަރުވެސް ާކުޑަފަރީގެ ާދައްކަވ ފައި ާވ ހަކަ ޕްރޮގްރ މްގެ

ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާރަށްރަށަށްާާހިމެނޭ ާނީންނ ނެ. ާޕްރޮގްރ މެއް ާޕްރޮގްރ މްކިޔ  ާއެކްސަސް މިހ ރަކު

ާއެހެންާ ާޕްރޮގްރ މެއް ާހ ބަރ ާނޫނީ ާޕްރޮގްރ މެއް ާއެކްސެސް ާވަކި ާއެއީ ާހަދައިދިނުން ބަނދަރު

ނޑުމެން، ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރުން ާހެދުމުގައި ާބަނދަރުތައް ާއެއީކީއެއް. ާކުރ ކަމެއްނޫން  260ާކިޔައިގެން

ާތަކުރ  ނޑު ާކީއްވެގެންކަންވެސްާއަޅުގަ ާނުހިނގަނީ ާޕްޮރގްރ މް ާއެކްސެސް ާއެ ާދަންނަވައިފިން ރުކޮށް

ާޕްރޮގްރ މަކީާ ާއެކްސެސް ާއެ ާދަންނަވައިފިން. ާފަހަރެއްގެމަތިން ާއެތައް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާނުކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާއޭގެ ާއެގޮތަށް ާވ ތީ ާމަސައްކަތަކަށް ާކުރެވޭ ާޑިޒައިނަކަށް ާޓެޕްލޭޓް ާވަރަށް

ާމިހ ރުާ ާމިހ ރަކުއެއް. ާނުކުރަމޭ ާއެކަމެއް ާއެގޮތަށް ާއޮތީތީ ާނިންމަވ ފައި ާސިޔ ސީގޮތުން ސަރުކ ރުން

ާމިހ ރުާ ާބޭނުން، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިވެސް ާމަޖިލީހުގެ  265ބަނދަރުތައް

ާނިންމ ފަ ާގޮތުން ާސިޔ ސަތެއްގެ ާއޮތީ ާގަސްދުކޮށްފައި ާސަރުކ ރުން ާހެދުމަށް ާއަދިާބަނދަރުތައް އި

ާއުޅޭާ ާމަސައްކަތުގައި ާޑިޒައިންކުރުމުގެ ާބަނދަރުތައް ާޑިޒައިންކުރެވެމުންދ  މިހ ރު

ާޑިޒައިންކޮށްާ ާބަނދަރުތައް ާމިގެންދަނީ، ާއަންގަވަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކޮންސަލްޓެންޓުންނަށްވެސް

ާމ ނައަކީ،ާފަ ާބަލ ފައޭ. ާބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ާބަނދަރެއްގެ ާއެ ާހެދެންޖެހޭނީ ންކްޝަނަލްާބަނދަރުތައް

ާޑިޒައިންާ ާސްޓްރަކްޗަރަލް ާއެއްގޮތަށޭ ާޑިޒައިނ އި ާފަންކްޝަނަލް ާއެ ާހެދުމަށްފަހު  270ޑިޒައިނިންގ

ާތޮށިތަކ އި،ާ ާހުންނަ ާބަނދަރެއްގައި ާއެއީ ާމިބަލަނީ ާޑިޒައިންކަމަށް ާސްޓްރަކްޗަރަލް އޮންނަންޖެހޭނީ.
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ާހުންނަންޖެ ާނިމިފައި ާހުރިހ ކަމެއް ާއެ ާފުންިމނ އި ާސައިޒ އި، ާބަނދަރުާބަނދަރުގެ ާއެރަށެއްގެ ހޭނީ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާބޭނުންކުރުމުގައި ާބަނދަރުތައް ާރ އްޖޭގެ ާދެން ާބަލ ފައޭ. ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް

ާ ނޑު ާފ ހަގަމިކުރެވެނީާމައިގަ ާއޮންނަކަމަށް.ާއެާާ.ސަރުކ ރަށް ފަންކްޝަންކަމަށްާާ.ފަންކްޝަނެއް

ާލަފ ފުރުމ އި،ާދޯ ާބޭލުމ އި،ާމީހުން ާއަރުވ  ާމުދ  ާބެހެއްޓުމ އި،ާދޯނިފަހަރުާމިވަނީ ާއަޅ ފައި  275ނިފަހަރު

އެހެލ ފައިާމަަަރ މ ތަށްާއެހެލުމ އިާއަދިާދޯނިފަހަރުާއެކިާބޭނުންތަކަށްާބަނދަރުންާލިބިގަންނަާތެޔޮާ

ާއެރަށަށްާ ާނޫނީ ާރަށްރަށުގައި ާމަސްވެރި ާއަދި ާފެސިލިޓީސްތަކ އި ާއެބޭނުންކުރ  ާއެޅުމަށް ާފެން ނޫނީ

ާ ާއެ ާބޭލުމުގައި. ާބަނދަރުާފަާ.މަސްއަރުވ  ާއެރަށެއްގެ ާބޭސްކޮށްފައޭ ާމައްޗަށް ންކްޝަންގެ

ާބަނދަރުާ ާނޯންނ ނެ ާކިޔ ފައެއް ާޕޮްރގްރ މް ާއެކްސެސް ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަންޖެހޭނީ. ޑިޒައިންވެފައި

ާހެދޭނީާ ާބަނދަރެއްވެސް ާހުރިހ  ާމިހެދޭ ާއަލަށް ާގަސްދެއްނުކުރަން ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ  280ހަދ ކަށް.

ާ ާފަންކްޝަނަލްާާފަންކްޝަނަާ.މިދެންނެވި ާއެ ާނިމި ާޑިޒައިން ާފަންކްޝަނަލް ާއެ ާބޭސްކޮށްފައި ށް

ާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ާމައްޗަށް ާސްޓްރަކްޗަރއެއްގެ ާބޭސްކުރ  ާއެއަށް ާއެޕްރޫވްވުމަށްފަހު ޑިޒައިން

ގެންދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކްސެސްާޕްރޮގްރ މްގެާވ ހަކަާދެންނެވީތީާހަމަާއޮޅުންއަރ ފ ނެކަމަށްާހީވ ތީާ

ނ ާޑުާއެކަންާސ ފުކޮށްލަދިނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާ285 

ާސުވ ލަކީ،ާާވިލިނގިލިާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާމިނިސްަޓރ އި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢީސ ، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާޢީސ ވެސްާކެނދިކުޅުދޫ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ާސަރުކ ރުންާ ާމިއަދުގެ ާސުވ ލަކީ، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާސުވ ލެއް. ާގުޅުންހުރި ާސުވ ލ އި ކުރެއްވި

ާވަނީާ ާކޮނެދޭނެކަމަށް ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާފަޅު ާކުޑަފަރީ ާކެމްޕޭންކުރެއްވިއިރު ާއައުމަށް ވެރިކަމަށް

ާގއ.ވިލިނގިއް ާމިފަދައިން ާހަމަ ާރައްޔިތުންނަށްާވިދ ޅުވެފައި. ާގއ.ކޮލަމ ފުށީގެ  290ޔ އި

ާއައިއިރުވެސްާ ާމިހ ތަނަށް ާވަނީ ާޚިދުމަތްތައް ާމިނޫންވެސް ާފެލްޓްތަކ އި ާވިދ ޅުވި އަޅުއްވައިދެއްވަން

ނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާ ވަޢުދުވީގޮތަށްާނުގެންދެވިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާއަރިހުންާއަޅުގަ

ާނުފެ ާމަސައްކަތް ާފަޅުގެ ާކުޑަފަރީ ާކޮލަމ ފުށްށި ާއޮތްގޮތަށް ާވިލިނގިލީގެާހުއްޓިފައި ޓ އި

ާނޫންނަމަާ ާއޮންނ ނީތޯ ާހުއްޓިފައި ާހަމަ ާވަޢުދުތައްވެސް ާވެފައިވ  ާމިސަރުކ ރުން ރައްޔިތުންނަށް

 295ާމިކަންކަންާފެށޭވަރުވ ނީާކިހ ތ ކުތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާސުވ ލުކުރެއްވިއިރުވެސްާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާތެރި

ާއެކަންާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާނޫނޭ ާއެހެންނެއް ާޖަވ ބަކީ ާދޭނެ ާތިސުވ ލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ
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ާވީާމަންޓްާުމޙަންަމދުާންާއެްނވަޔަރަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮށްދޭނަމޭ. ާއެކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަޅުގަނޑުމެންާާއޮންނ ނީކީއެއް. ާވަޢުދުތައް

 300ފުއްދ ނަމޭ.ާދެންާއެވަޢުދުތައްާފުއްދުމުގައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއަވަސްވެާލަސްވެާއެވ ާކަންތައްތައްާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާއެއީ ާފެނިގެންދ ނެ. ާހަމަ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާއަދި ާމެންބަރުންނަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާއެކަންތައްތައްާކުރުމަށްާބުނ ާމުއްދަތުގެާތެރޭގައިާވީމަވެސްާސ ފުކޮށްާއޮންނަ ކަމެއް.ާއަޅުގަ

ާސ ފުކޮށްދެމުންާ ާހަމަ ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާސަބަބުތައްވެސް ާވ  ާނުވ ކަމަށްވަންޏ  ާއަދި ނުވީމަވެސް

ާޖަވ  ާސުވ ލުގެ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާއެކިފަހަރުމަތިން. ބުގައިާއެބަގެންދަން

ާޝުކުރިއްޔާ  ާފުއްދ ނަމޭ. ނޑުމެން ާއަަަޅުގަ ާވަޢުދުތައް ާވީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮތީ،  305ދަންނަވަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢީސ ާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާކެވުްނ:މުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަެދއް ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަވ ބުގައި ާސުވ ލުގެ ާހެދުމަށްާކުރެއްވި ާބަނދަރު ކުޑަފަރީގެ

ާ ާއަދިާވޯރކްސް ާވ ހަކަ. ާދިޔަ ާކުރެވިގެން ާކަންތައްތަކެއް ާވ ހަކަދައްކ  ާމިހ ރު  310ކޯޕަރޭޝަނ އެކު

ާ ާތެރޭގައި ާފަރ ތުގެ ާބިޑްކުރި ާބަނދަރު ާމިރަށުގެ ާރުފ9.61ާިކުރީގައި ާބޮއްޕަނާ މިލިއަން ޔ 

ނޑުގެާސުވ ލަކީ،ާބޮއްޕަނ ާކުންފުނިާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެޖެންޓަކީާ ކުންފުންޏަށްާހުށަހެޅިާވ ހަކަ.ާއަޅުގަ

ާބޮއްޕަނާ  ާބަނދަރު ާގއ.ނިލަންދޫގެ ާކޮއްކޯފުޅު. ާވަޒީރެއްގެ ާނުފޫޒުގަދަ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުގެ ކުރީގެ

ާޚަރަ ާބޮޑު ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ާދިޔައީ ާހަލ ކުކޮށްފައި ާހަދަންޖެހުނީ.ާކުންފުނިން ާއަލުން ދުކޮށްގެން

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާތަޙަންމަލްކުރަމުންދޭ. ާރައްޔިތުން ާގއ.ނިލަންދޫގެ ާއަދިވެސް ާއުނދަގޫ  315އެކަމުގެ

ާހަދަންާ ާބަނދަރު ާފަަަޅުފަޅުގެ ާބަނދަރު ާމިރ އްޖޭގައި ާއަލުންވެސް ާބަޔަކަށް ާމިފަދަ ސުވ ލަކީ،

ާއިންތިޚ ބ އިާދިމ ކޮށްާ ާވ ތީ.ާދެވަނަާކަމެއްގެާދެވިދ ނެތޯ.ާއެއީާކުރީގެާރިޔ ސީ ހިނގައިދިޔަކަމަކަށް

ާކޯޕަރޭޝަނުްނާ ާވޮކްސް ާމިހ ރު ާބަނދަރު ާބޭނުންވަނީ،ާމިރަށުގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތުގައި

ާތެރޭގައިާ ާކިހ ދުވަހެަެއްގެ ާއަދި ާފެށިދ ނެތޯ ާހޯދައިގެން ާފައިސ  ާއަމިއްލައަށް ާތެރޭގައި ކިހ ދުވަހެއްގެ

ާސުވ ލެއް ާތިންވަނަ ާބަނދަރުާނިމިދ ނެތޯ. ާގއ.ދ ންދޫގައި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާގޮތުގައި  320ގެ

ާއެއްބައ762ާާި ާތިންބައިކުޅަ ާއެގްރިމެންޓްގެ ާއެ ާހަވ ލުކޮށް ާމީހުންނ އި ާޓޯގ ޑް ާޑޮލަރަށް މިލިއަން

ދިޔައިރުވެސްާއަދިާނުފެށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާދަތިާއެާމަސައްކަތްާނުފެށިާގިނަދުވަސްތަކެއްާވ ތީ.ާ

ާ ާވިދ ޅުވ1ާާިއެއ އެކު ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަނިކުފ ނު ާސުވ ލަކީ، ވަނަ

ގެާލޯނުގެާއެހީގައިާމިރަށުގެާބެންކްާާށްާދަތިާރަށެކޭާބަނދަރު.ާއެގްޒިންގގއ.މ މެންދޫއަކީވެސްާވަރަ

ާމިއީ.ާ ާބަނދަރެކޭ ާދޭ ާސަރުކ ރުން ާމުހިންމުކަމެއް ާވަރަށް ާއަވަހަށް. ާވަރަށް ާފަށައިދޭނަމޭ  325ބަނދަރު
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ނޑުގެ ކްސްާކޯޕަރޭޝަންތޯއޭާގއ.މ މެންދޫގެާބަނދަރުވެސްާފައިސ ާލިބުނީމަާވޯރ،ާސުވ ލަކީާއަޅުގަ

ާބައިތަކަށްާ ާހުރި ާޖަވ ބުދެވެން ާތެރެއިން ާޖަވ ބުގެ ާސުވ ލ އި ާމިއަދުގެ ާމަނިކުފ ނުގެ ފަށ ނީ.

ނޑުގެާމައްސަލައެއްާނެތް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާޖަވ ބުދެއްވީމަާއަޅުގަ

ާ

ާގިނަާޝުކުރިއްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާވަރަށް ާސުވ ލުތަކުގައި ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  330ާޔ 

ާވޯރރަާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާއައްސަވައިފި. ާވ ހަކަ ާމަސައްކަތްތައްވެސްާށްރަށުގެ ާއެހެން ާކޯޕަރޭޝަނ ތޯއޭ ާކްސް

ާމުސްތަޤްޙަާމަންޓްާުމޙަންަމދުާންާއެްނވަޔަރަ ާމިގޮތަށް ާކޮންމެހެންާވ ލުކުރެވެމުންދ ނީ ާނޫން ާމަސައްކަތްތައް. ާހުރި ާކުރަން ާބަލުގައި

ާކޯޕަރޭޝަނަވޯރާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޙަާކްސް ާއެމަސައްކަތްތައް ާނޫން ާއެހެންނެއްާކ އެއް ާއެކަންާވ ލުވ ނީކީއެއް. ނޫން

ނޑުމެާ ާއަޅުގަ ާލ ޒިމަކީވެސް. ާޤަކުރުން ާކުރ ކަށް ާއެހެން ާކޮންމެހެން ާނުކުރަން.ާން ސްދެއްވެސް

ާއުފައްދެފައިވާ ާންނަމަވެސް،އެހެ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާއެފަދަ ާކޯޕަރޭޝަނަކީވެސް  335ވޯރކްސް

ާދެންާ ާލިބިގެންދ ނެ. ާމަސައްކަތްތައް ާބައެއް ާއެކުންފުންޏަށްވެސް ާއެމަސައްކަތް ކުންފުންޏަކަށްވ ތީ

ާލި ާއެމަސައްކަތް ާމީހުންނަށް ާޤ ބިލްކަންހުރި ާއެ ާބަޔަކަށް ާކުރެވޭ ބޭނެ.ާކޮންޓްރެކްޓަރާފައިނޭންސް

ާއ އިާ ާބޮއްޕަނ  ާސުވ ލެއްކަމެއް. ާކުރެއްވީ ާޔަޤީނެއްނޫން ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާސުވ ލު، ާކުރެއްވި ދެން

ބެހޭގޮތުންާއެދެއްކެވިާވ ހަކައަކީާއަޅުގަނޑަކަށެއްާނޭނގެާއެާމަޢުލޫމ ތެއްާކުރީގެާސަރުކ ރުގެާކޮންާ

ާއަާ ާބޮއްޕަނ އެއް. ާއޮތީކީ ާގުޅިފައި ާކަމެއް ާކޮއްކޯފުޅަކ  ާކޮން ާއެއްވެްސާވަޒީރެއްގެ ާހަމަ  340ޅުގަނޑުގެ

ާއެކަހަލަާ ާނޫނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުންފުނިތަކ ތޯ ާއެކަހަލަ ާދެން ާނެތް. ާމަޢުލޫމ ތެއް އެކަހަލަ

ާއެހެނެއްނޫންާ ާނޫން، ާޙަވ ލުކުރަމުންދ ނީ. ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެންވެސް މީހުންނ ތޯއޭ

ާދެންާ ާއެގޮތަކަށެއްނޫން. ާހަވ ލުކުރ ނީކީއެއް ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާޔަޤީންާާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑަށް ހަމަ

ާކަންތައްތައްާ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނޑުމެންނާ  ާގޮތްގޮތުން ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާހ ޒިރުކޮށްފައި ާމިތަނަށް ނޑުމެން  345އަޅުގަ

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާކުރިމަތިކުރައްވ ނެ ާމައްސަލައެއްާާއެސުވ ލުތައް ާކަހަލަ ތިވިދ ޅުވ 

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ ާދެރަށުގެ ާއެއްސެވި ާދެން ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށްވަންޏ . ނުކުންނަކަމަށް

ާވަޒީރުންނާ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބެހޭގޮތުންވެސް. ާދެރަށ  ާއެ ާއެބަހުރި މަޢުލޫމ ތު

ާތެރެއިން ާއުސޫލުގެ ާއެއޮންނަ ާމިާާސުވ ލުކުރުމަށް ާމިއަދުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާދެރަށުގެ އެ

 350ާމަޖިލީހުގައިާއެވ ހަކަާދައްކ ކަށްނެތިން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ
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ާއ ދެ،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިމުނީ. ާވަގުތު ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާއިތުރު ާމިހިސ ބުން ާމިނިސްޓަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާކ1350ާޮމިއަދު ާދެ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާގައި ާއެއީ ާއެބައޮތް. ާހަމަޖެހިފައި ާބ އްވ ގޮތަށް މިޓީއެއް

ާޤައުމީާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާކޮމިޓީ ާހޮއްވެވި ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާބިލު ާޤ އިމްކުރުމުގެ ކޯޕަރޭޝަން

 355ޔުނިވަރސިޓީގެާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮއްވެވިާކޮމިޓީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާދެކޮމިޓީގެާމެންބަރުންގެާ

ާތަށްޓަކައިާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާމަޢުލޫމ 

ާ

ޕެޓިޝަން. .3

ާ

ނޑުާމިހ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:  360ށް.ާއެއީާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާއ7ާާަރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާނަންބަރުާއަޅުގަ

ާޕެޓިޝަ ާހުށަހެޅުއްވުން. ާޕެޓިޝަން ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ންާމެންބަރު

ާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރުވަން.

ާ

ާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެوبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާاسالم`. ާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް.ާ. ާރި

ާރައްޔިތުާކަެދއްކެުވން:ވ ހަނ ޒިމްާަރޝ ދުާ ާބ.ފުޅަދޫ ާޕެޓިޝަނަކީ ާމިހުށަހަޅ  ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާދިމ ވެފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި  365ންނަށް

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާސަރުކ ރުގެ ާމިކަން ާއަންގައިދީ ާސަރުކ ރަށް ާހުރިގޮތް ާޙ ލަތު ާދަތި ލަފ ފުރުމުގެ

ާމިާ ާޕެޓިޝަނެއް. ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާފުޅަދޫ ގެނައުމަށް

.ފުޅަދޫާ/ާއައްސޭރި،ާޢަބްދުލްޙަމީދުާޕެޓިޝަންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވ ފައިވަނީާބ

ާބަޙުސްކުރަންާ ާޕެޓިޝަނަށް ާމި ާކުރިން ާހުށަހެޅުމުގެ ާޕެޓިޝަން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ޢަލީ.

ާރަށަކަށްވިޔަސްާ ާމަދު ާކިތަންމެ ާމީސްކޮޅު ާއ ބ ދީގައި ާފުޅަދޫއަކީ ާއ ދެ، ާހުށަހަޅ ލަން. ނޑު  370އަޅުގަ

ާދިރިއުޅޭ ާރައްޔިތަކު ާމަސައްކަތްތެރި ާމަސްވެރި ާހަމައަށްާާދިވެހި ާމިއަދ  ރަށެކެވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،

ާރަށެކެވެ.ާ ާދިރިއުޅޭ ާރައްޔިތަކު ާތަހައްމަލުކުރަމުންދ  ާއިންތިހ އަށް ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ އ އިރުވެސް

ާލިސްޓުންާ ާޤައުމުތަކުގެ ާތަރައްޤީވެފައިވ  ާކުޑަކޮށް ާއެންމެ ާކުރިއަރ  ާތަރައްޤީގެގޮތުން ދިވެހިރ އްޖެ

ާލަފ ފު ާހުރަސްތަކެއްާއުނިވިއެއްކަމަކު ާތަރައްޤީއަށް ާވަނީ ާރައްޔިތުން ާފުޅަދޫގެ ާދަތިކަމ ހުރެ ރުމުގެ

ާއެންމެހާ  ާޒިޔ ރަތްކުރ  ާފުޅަދޫއަށް ާދަތިކަމަކީ ާފަޅުގެ ާދިމ ވެފައިވ  ާފުޅަދޫއަށް  375އެޅިފައެވެ.

ާހ ސްވެާ ާވަރަށް ާރައްޔިތުން ާފުޅަދޫ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާރަށްޔިތުންނަށ އި ާބ.އަތޮޅުގެ ފަރ ތްތަކަށ އި،

ާގެނެސްާކަންބޮ ާސަމ ލުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިކަން ާކަމަކަށްވ ތީ ޑުވ ންޖެހިފައިވ 

ާއެދޭތީާ ާރައްޔިތުން ާފުޅަދޫ ާގެންގޮސްދިނުމަށް ާސަމ ލުކަމަށް ާފަރ ތަކުގެ ާކަމ ބެހޭ ސަރުކ ރުގެ
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ާމަސްވެރިާ ާއޮންނަ ާއައިނެއް ާހަރު ާވަށައިގެން ާރަށުގެ ާފުޅަދޫއަކީ ާދަންނަވަމެވެ. އެވ ހަކަތައް

ާފަޅުގެާމަ ާރަށަކަށްވުން. ާބޮޑު ާއިންތިހ އަށް ާދަތިކަން ާފަޅުގެ ާދިރިއުޅޭ ާރައްޔިތަކު  380ސައްކަތްތެރި

ދަތިކަމަކީާފުޅަދޫާރައްޔިތުންާއ މްދަނީއަށ އިާތަރައްޤީއަށްާއެޅިފައިވ ާއެންމެބޮޑުާހުރަސްކަމުގައިވުން.ާ

ާއައިސްގޮ ާރަށަށް ާސަބަބުން ާދަތިކަމުގެ ާފަޅުގެ ާކުރިމަތިވެފައިވ  ާފަރ ތްތަކަށްާފުޅަދޫއަށް ސްފައިވ 

ާފަޅަށްވަދެާ ާރަށުގެ ާރައްޔިތުން ާފުޅަދޫގެ ާމިހ ރު ާދަތިވުން. ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަރ ފޭބުމުގައި ލަފ ފުރުމ އި

ނޑުމަތީގައިާ ާކަ ާމަސައްކަތުގައި ާނެރުކަމަށްވެފައި،ާމަސްވެރިކަމުގެ ާގޮއެދޫ ާބޭނުންކުރަނީ ނުކުންނަން

ާއަނބިދަރިންނ ާ ާހޭދަކުރުމަށްފަހު ާއުއްމީދުގައިާއެތައްދުވަހެއް ާފޮނި ާހޭދަކޮށްލުމުގެ ާވަގުތުކޮޅެއް  385އެކު

ާސަބަބުންާ ާތިލަވުމުގެ ާފަޅުމަތި ާދިމ ވެއްޖެނަމަ ާވަގުތަކ  ާހިކި ާދިޔަވަރު ާއަންނައިރު ާރަށަށް އެނބުރި

ާތިބެންޖެހުން.ާ ނޑިއިރަކު ާގަ ާއެތައް ާއަޅައިގެން ާދޯނިފަހަރު ާބަނދަރުގައި ާގޮއެދޫ ާނ ދެވި ރަށަށް

ާސަރަހައް ާހިމެނޭ ާއުފެދިފައިވާ ބ.ފުޅަދޫ ާޤުދުރަތީގޮތުން ާއޮންނަ ާމ ދުރުގައި ާބ.އަތޮޅ އި ދަކީ

ާއަތޮޅުާ ާބަލިވެގެން ާމީހަކު ާނޫޅެވޭތީ ާވަދެނުކުމެ ާއުތުރުފަރ ތުން ާރަށުގެ ވަކިއަތޮޅަކަށްވ ހިނދު

ާވަދެާ ނޑުން ާދޮރުކަ ާގަޑިއެއްގައިނަމަ ާހިކި ާދިޔަވަރު ާދ ންޖެހުނުކަމަށްވިޔަސް  390ހޮސްޕިޓަލަށް

ާއ  ާނުކުމެހަދަންޖެހޭތީ ާއިންޖީނުދޯންޏެއްގައިނަމަ ާދިގ5ާާުދައިގެ ާވަގުތު، ާދިގު ގަޑިއިރަށްވުރެ

ާބޭކ ރުވެގެންދިއުން.ާދޮރުކަނޑާ  ާފައިސ  ާގުނައެއްގެ ާއެތައް ާއަތުން ާރައްޔިތުންގެ ދަތުރެއްކުރަންޖެހޭ

ނޑާ  ާދޮރުކަ ާއޮންނަނީ ާފުޅަދޫ ާހުރިކަމުގައިވިޔަސް ާދުރުމިން ާމޭލެއްގެ ާއެތައް ާދެމެދުގައި ފުޅަދޫއ އި

ާހުރަހެއްނެތިާސީ ާއެއްވެސް ާރ ޅުބ ނީތައް ާބ ނިތަކ އި ާއޮއެ ާވައްދ  ނޑުން ާދޮރުކަ ދ ވެފައިކަމަށްވ ތީ

ާރ ޅުބ ނީގެާސަބަބުންާރަށ އިާ ނޑުދޮށަށްާއަރަމުންދ އިރުާއުފެދޭާދަމ ާރ ޅުގެ ާދެކުނުފަރ ތުާގޮ  395ރަށުގެ

ާފ ލަމުގައި ާއައިނ އި ާރަށުގެ ާނެއްޓި ާކޮންޓްރޯލުން ާދޯނިފަހަރު ާއުޅޭ ާބޮޑެތިާާކައިރިކުރަން ޖެހި

ާބަލ އިރުާ ާނިސްބަތަށް ާއ ބ ދީގެ ާއަތޮޅުގައިވެސް ާމުޅި ާލިބެމުންދިއުން. ގެއްލުންތަކެއް

ާމިާ ާވީހިނދު، ާފުޅަދޫކަމަށް ާރަށަކީ ާގިނަ ާއެންމެ ާއުޅަނދުފަހަރު ާބޮޑެތި މަސްވެރިކަންކުރ 

ާއޮޑިާ ާރައްކ ތެރިކަމ އެކު ާނެތުމ އި، ާއެއްވެސްގޮތެއް ާވަދެނުކުމެހަދ ނެ އަޅައިާާއުޅަނދުފަހަރަށް

ާބޮޑެތިާ ާއަންނަ ާދުވަސްވަރު ާގޯސް ާމޫސުމް ާވިއްސ ރަވެ ާނެތުމ އެކު ާގޮތެއްވެސް  400ބަނދަރުކުރެވޭނެ

ާދޯނިފަހަރުގައިާ ާއެ ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާދޯނިފަހަރު ާބޮޑެތި ާއަގުބޮޑު ާސަބަބުން ާރ ޅުބ ނީގެ ދަމ 

ާހީވ ގިކަމ  ާވަރަށް ާއަންހެންވެރިންނަކީ ާފުޅަދޫ ާތިބެންޖެހުން. ާދަމަށް ާރޯނުވަށ ،ާހޭލ  އެކު

ާއަދިާ ާރިސޯޓްތަކުންވެސް ާއަތޮޅުގެ ާއެ ާބަޔަކަށްވ ހިނދު ާމަސައްކަތްކުރ  ފަންގިވިޔުމުގެ

ާއަުގާ ާއ ދޭސްތަކެއްކޮށް، ާއެތައް ާނޫޅެވޭތީ ާވަދެނުކުމެ ާފަސޭހައިން އެނޫންފަރ ތްތަކުންވެސް

ާފަތުރު ާބ.އަތޮޅަށް ާނައުން. ާބަލ ވެސް ާފަން ާމެނުވީ ާމަދުފަހަރަކު  405ވެރިކަންާކުޑަކުރުމުންވެސް



 16 

ާނެތުމުންާ ާބަނދަރެއް ާނޫޅެވޭތީއ އި ާވަދެނުކުމެ ާފަސޭހައިން ާފަޅަށް ާފުޅަދޫ ާއޮތެއްކަމަކު އައިސްފައި

ާހުރަސްތަކެއްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާފުޅަދޫ ާހޯދުމުގައި ާމަންފ  ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާއައިސްފައިވ  އަތޮޅަށް

ާއޮތުން.ާ ާރ7002ާާަކުރިމަތިވެފައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއޭރުގެ ާއަހަރު އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފުޅަދޫއަށްާވަނަ

ާ ާބައްދަލުކުރައްވ  ާރައްޔިތުންނ  ާރަށުގެ ާފުޅަދޫގައ7002ާާިވަޑައިގެން ާނިމެންވ އިރަށް ާއަހަރު ވަނަ

ާޖެހެންދެންވެސްާ ާމިއަދ  ާއޭގެފަހުން ާވިދ ޅުވެފައިވ އިރު، ާހެދޭނެކަމަށް ާބަނދަރެއް  410އެކަށީގެންވ 

ގެާމައްސަލ ގައިާސަރުކ ރުގެާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކުގައިާއެކަމުގެވެސްާޚަބަރެއްާހިލަމެއްނުވުން.ާބަނދަރު

ާވިންދ އިާ ާރައްޔިތުންގެ ާފުޅަދޫ ާދިއުމުންވެސް ާދަންނަވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ފެށުނީއްސުރެ

ާމިހ ރުންާ ާދަންނަވަމެވެ. ާއަދި ާދެއްވ ފައިނުވުން. ާއަޅ ލުމެއް ާބެލުމެއްނެތް ާއެއްވެސް އިހްސ ސްތައް

ާއޮ ާބަނދަރެއް ާފުޅަދޫގައި ާބޮޑެވެ.ާއެހެންކަމުންާމިހ ރަށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާމުހިންމުކަން ތުމުގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާގެނެސްދެއްވުމަށް ާސަމ ލުކަމަށް ާސަރުކ ރުގެ  415މިކަންކަން

ާވ ހަކަދައްކ ލަން،ާ ާޕެޓިޝަނަށް ާމި ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަމެވެ.ާޢިއްޒަތްތެރި އެއްބ ރުލުންވެސް

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ބަޙުސްކޮ ާށްލަންާހުށަހަޅާ 

ާ 
ާމެންާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާބަހުއ ދެ، ާޕެޓިޝަނަށް ާއެހުށަހެޅި ާއަޅުގަނޑުާބަރު ާސްކުރުމަށް

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާއ ިމރު  420ާ.ާތ އީދުކުރާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަނ19ާާީޝުކުރިއްޔ  ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދ ނެކަމަށް.ާ ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާހުށަނ ޅ ހިނދަކު ާއެހެންގޮތަކަށް، ހުށަހަޅ 

ާހުށަހަ ާބަޙުސްކުރެއްވުމަށް ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުާއެހެންނަމަވެސް، ާގުޅިގެން ާތ އީދުކުރެއްވުމ އި ޅުއްވ 

ާރަނގަބީލުާ ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިން ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމަ، ާދަންނަވ ލަން. ާވޯޓަށް  425އެބަޖެހޭ

ާކ ޑުކޮޅުާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ޖައްސަވ ލެއްވުން

ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއެދެން. ާދ އިރ ގެާޖައްސަވ ލަދެއްވުން ާތުޅ ދޫ ާމިދަންނަވަނީ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު

ާޕެޓިޝަންާ ާޕެޓިޝަން ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ކޮމިޓީއަށްާފޮނުއްވުމުގެާކުރިންާމަޖިލީހުގައިާބަޙުސްކުރެއްވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ،ާ

ާދ އިރ ގެާ ާބަޙުސްކުރުމ މެދުާާކުޑަހުވަދޫ ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ތީ ާމެންބަރު  430ޢިއްޒަތްތެރި

ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[
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ާ

 435ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.ާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:

ާ

31ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

 30ާ440ާވޯޓުާދެއްވީ:

05ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

01ާާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި ާފ ސްވުމ35ަވޯޓުގައި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  72ާށް ާޖުމްލަ .35ާ.445 

ާމިޕެޓިޝަންާ ާއ ދެ، ާފ ސްވެއްޖެ. ާބަހުސްކުރަން ާމަޖިލީހުގައި ާޕެޓިޝަން ާމި އެހެންކަމަށްވުމ އެކު،

ާ ާއަރުވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވ9ާާިބަހުސްކުރުމަށް ާޕެޓިޝަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ގަޑިއިރު.

ނޑުާމެންބަރަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާއޭގެފަހު 3ާގައިާއެހެންާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަ

ާމިނެޓުގެާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ450 

ާހުށަހެޅިފައިާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާބަހުސްކުރުމަށް ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕެޓިޝަންއަކީާ ޝުކުރިއްޔ  ާމިވ 

ާސަރުކ ރުގެާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޝ ދުާނ ޒިމްާރަާ ާމައްސަލަ ާދަތިކަމުގެ ާއަރ ފޭބުމުގެ ާލަފ ފުރުމ އި ާދިމ ވެފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ބ.ފުޅަދޫ

ސަމ ލުކަމަށްާގެނެސްދިނުމަށްާއެރަށުާރައްޔިތުންާހުށަހަޅ ާޕެޓިޝަނެއް.ާއ ދެ،ާމިފަދަާޕެޓިޝަނަކަށްާ

ާއަ ާގޮއެދޫ ާއ ދެ، ާމިއަތޮޅު، ާބަލ ލުމަކީާބަހުސްކުރަމުންދ އިރު ާކޮންމެވެސްވަރަކަަަށް ތޮޅ ބެހޭގޮތުން

ާމުޅިންާ ާގޮއެފުޅަފެހެންދޫއަކީ ާނަމުންނަމަ ާއ ދެ،ާމަޝްހޫރު ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު  455ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް

ާމިހިމެނެނީާ ާމިއަތޮޅުގައި ާއ ދެ، ާއަތޮޅެއް. ާއެކުލެވޭ ާރަށްތަކެއް ާހިމެނިފައިވ  ާއަތޮޅެއްގެގޮތުގައި ވަކި

ާފެ ާފުޅަދޫ، ާބ.ގޮއެދޫ، ާމި ާބަލ ލ އިރު ާތ ރީޚަށް ާމިތަންތަނުގެ ާއ ދެ، ރަށަކީވެސ5ާާްހެންދޫ.

ޒަމ ނުއްސުރެންާމީހުންާއަރުވ ލ ފައިާޤައިދުކޮށްފައިާބޭތިއްބުމަށްާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާރަށްތަކެއްކަންާ

ާމިރަށްރަށްާ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާރަސްރަސްކަލުންގެ ާއ ދެ، ާއެބައިނގޭ. ާތ ރީޚުން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއެއްާބޭނުންކުރެވެާ ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބޭތިއްބުންކަމަށް ާޤައިދުކޮށްފައި ާޤައިދީން  460މުންދިޔައީ

ާއެތައްާ ާއަރުވ ލ ފައި ާފެހެންދޫއަށް ާބ.އަތޮޅު ާމައްސަލައެއްގައި ާސިޔ ސީ ާތުއްތު ާނައިބު ހެއްކަކީ
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ާޒަމ ނުންާ ާރަސްރަސްކަލުން ާއ ދެ، ާއޮތުން. ާއެނގެން ާތ ރީޚުން ާބަހައްޓަވ ފައިވ ކަން ދުވަހަކު

91.2ާފެށިގެންގޮސްާއަރުވ ލިާމީހުންާއެކިފަހަރުމަތިންާއެކިާމިންވަރަށްާފޮނުވަމުންާފޮނުވަމުންގޮސްާ

ާބ.އަތޮޅުާ ާނ ޞިރު ާއިބްރ ހީމް ާވެރިކަމުގައި ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާސުމުއްވުލްއަމީރު ާއަހަރު ވަނަ

ާބ ާދުވަހު ާޖެހިގެންއައި ާޒިޔ ރަތަށްފަހުގައި ާމި ާޒިޔ ރަތެއްކުރެއްވި. ާގޮއެދޫގައިާގޮއެދޫއަށް  465.އަތޮޅު

ހުޅުވުނީާއޮފީހެއް.ާމިއޮފީހަށްާކިޔަނީާ'އ.ބ.ވާއޮފީސް'.ާއ ދެ،ާއަރުވ ލިާމީހުންާބަލަހައްޓ ާވެރިޔ ގެާ

ާބަންދުގައިާ ާނުވަތަ ާމީހުން ާއަރުވ ލި ާއެއަށްފަހުގައި ާހުޅުވުނު. ާގޮއެދޫގައި ާބ.އަތޮޅު އޮފީސް

ާބަލައި ާސުމ ރެއް ާވަކި ާފޮނުވަމުންދިޔައީ ާމީހުން ާއެތަނުގައިާޤައިދުކުރަން ގެނެއްނޫން.ާއެމީހުންލައްވ 

ާތަފ ތުާ ާމިފަދަ ާސ ފުކުރުމ އި ާކުނިކަހ  ާބެލެހެއްޓުމ އި ާވަލުތެރެ ާރަށުގެ ާއެޅުމަށްފަހު ާޖަލެއް ބޮޑު

 470މަސައްކަތްތައްާކުރެވެމުންދިޔަ.ާކަންމިހެންާހިނގަމުންދިއުމުގެާސަބަބުންާގޮއެދޫާރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

ާއުނދަގޫތަކެ ާކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ާއޭރު ާއ ބ ދީއަކީ ާގޮއެދޫގެ ާއ ދެ، ާތަޙައްމަލުކުރަންޖެހުނު. 700ާއް

ށްވުރެާމައްޗަށްާއަރ ފައިވޭ.ާއ ދެ،300ާާއެއްހ ާމީހުންކަމަށްވިޔަސްވެސްާއަރުވ ލިާމީހުންގެާއ ބ ދީާ

މިއީާގޮއެދޫގެާޙ ލަތު.ާދެންާއަޅުގަނޑުާމިބަލ ލަނީާފުޅަދޫގެާޙ ލަތުތައް.ާއ ދެ،ާފުޅަދޫއަކީވެސްާހަމަާ

ާރަށެއްކަންާމިދެން ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ާބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ާޤައިދުކޮށް ާޤައިދީން ާފަދައިން ނެވި

ާމަރުގެާ ާމ ރ މ ރީއ އި ާއަރުވ ލެވެމުންދިޔައީ ާފުޅަދޫއަށް ާއެބައިނގޭ. ނޑުމެންނަށް  475އަޅުގަ

ާޒަމ ނުއްސުރެާ ާފެހެންދޫއަކީ ާބަލ ލ އިރު ާފެހެންދޫއަށް ާއ ދެ، ާމީހުން. ާޙުކުމްކުރެވޭ ާމައްސަލަތަކުގައި

ާއަރުވ ލުމަށްާ ާމީހުން ާހިންގ  ާޢަމަލުތައް ާތަފ ތު ާއެޒ ތުގެ ާއަދި ާޢަމަލުތަކ އި ބަދުއަޚްލ ޤީ

ާއެބަހުރި.ާ ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރަށެއްކަން ޚ އްޞަކުރެވިފައި

ާނުވަތަާ ާވ ހަކަދައްކ ކަށްނޫން ާޤައިދީންގެ ާކޮންމެހެން ާމިއުޅެނީ ާއަޅުގަނޑު ކަންމިހެންހުރިއިރު،

ނޑުާދަންނަވަންާ  480ޤައިދީންާބައިތިއްބަންާމިރަށްރަށްާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާވ ހަކަާދައްކ ކަށްނޫން.ާއަޅުގަ

ާތިބީާ ާމިތަންތ ނގައި ާނޫނޭ.ާމިހ ރު ާޤައިދީންނެއް ާތިބީ ާމިތަންތަނުގައި ާމިހ ރު ާވ ހަކައަކީ، ބޭނުންވ 

ާވަދެނުކު ާމިމީހުންނަށްވެސް ާމިނިވަނުން. ާއަޅުގަނޑުމެންފަދަ ާފައިބާ މިނިވަނުން. ާލަފ  މެއުޅުމ އި

ާޙައްޤުތައްާ ާއަސ ސީ ާލިބިގެންވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާމިނިވަންކަން އަރ ފޭބުމުގެ

ނޑުާދަޢުވ ކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ މިމީހުންނަށްވެސްާފުރިހަމައަށްާލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާތު ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގައި ާތަމްސީލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއިންާއ ދެ، ާފެހެންދޫ. ާފުޅަދޫ، ާގޮއެދޫ،  485ޅ ދޫ،

ާފެންވަރެއްގެާ ާއެއްވެސް ާސަރުކ ރަކުން ާއެއްވެސް ާދުވަސްވަރެއްގައި ާއެއްވެސް ާރަށެއްގައި އެއްވެސް

ާއ ދެ،ާ ާފ ހަގަކުރަން. ާހިތ މައ އިއެކު ާއަޅުގަނޑު ާނުވ ކަން ާހައްދަވައިދެއްވ ފައި ބަނދަރެއް

ާގޮއެދޫ ާބ.އަތޮޅު ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާއެއީާއަޅުގަ ާއެބައޮތް. ާބަނދަރެއް ާކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ގައި
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ާބުރަާ ާރައްޔިތުންގެ ާގޮއެދޫ ާއެހީގައި ާދީލަތި ާފަރ ތެއްގެ ާހެޔޮއެދޭ ާއެއީ ާފަރ ތެއްގެ، ދީލަތި

ާފުދޭާ ާބަނދަރަކަށްވެސް ާއަދި ާއެއީ ާއެހެންކަމުން، ާބަނދަރެއް. ާއުފައްދ ފައިވ   490މަސައްކަތުން

އިާގޮއެދޫާބަނދަރުާމިހ ރުާމިއޮތީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއޭތިާބަނދަރަކަށްނުވ ތީާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގަާ

ާބަނދަރުތައްާ ާދުވަސްވަރެއްގައި ާރައީސް،ާމިފަދަ ާމަގުމަތީގައި.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި ރީބިލްޑްކުރުމުގެ

ާވ ހަކަާ ާހެދުމުގެ ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރީގެ ާޒިންމ ވ ގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާނުވަތަ ާފައިސ ގައި ރައްޔިތުންގެ

ާ%ދެކެވެމުންދ އި ާރ އްޖޭގެ ާސަރުކ ރުގ20ާާެރު ާހެދިފައިވަނީ ާބަނދަރު ާރަށްރަށުގައި ާގިނަ އަށްވުރެ

ާއެހެންާ ާރަށްރަށަށްވެސް ާމިދ އިރ ގެ ާދަޢުވ މިކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމުން، ާއެހީފުޅުގައި.  495ދީލަތި

ާމިރަށްރަށު ާބީދައިން ާބަނދަރުހެދުމުގެ ާފައިސ ގައި ާދަޢުލަތުގެ ާއެހީގައި ާސަރުކ ރުގެ ގެާރަށްރަށަށް

ބަނދަރުތައްވެސްާހަމަާއެބީދައިންާސަރުކ ރުާއެހީގައިާހެދެންޖެހޭނެކަމަށް.ާރައްޔިތުންާޒިންމ ވ ގޮތަށްާ

ާހެދިފައިވ ތީާ ާބަނދަރު ާރަށްރަށުގެ ާއެހެން ާމީގެކުރީގެ ާފައިސ އެއް ާރައްޔިތުންގެ ހަދަންޖެހޭނަމަ

ާބަނދަރުާ ާމިރަށްރަށުގެ ާފައިސ ނެގި ާއަތުންވެސް ާރައްޔިތުންގެ ާއެމަގުާއެރަށްރަށުގެ ހެދުމަށްޓަކައި

ާއަޅުގަނޑުގެާ ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ  500ތަނަވަސްކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑުާވަގުތުާ ވަގުތުހަމަވެފައިވ ތީާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުދިނުމުގެގޮތުންާއަޅުގަ

ާކުޑަކޮށްލ ނަން.ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމިހ ރ9ާާުއަދި ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާއެބައޮތް. ާފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ  505ާއަޅުގަ

ާ

ާށްާދިމ ވެފައިވ ާލަފ ފުރުމުގެާދަތިާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާފުޅަދޫާރައްޔިތުންނަާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާއެދ އިރ ގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:މޫސ ާމަނިކުާ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާޕެޓިޝަނެއް ާއަންގައިދިނުމަށް ާސަރުކ ރަށް ޙ ލަތުހުރިގޮތް

ާއ ދެ،ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކީގައި ާވަރަށް ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިފެ ނޑުމެންނަށް ާވެރިކަމެއްކުރުމަށްފަހުގައިާއަޅުގަ ާޚުދުމުހުތ ރު ާޒަމ ންތަކެއްގައި ާދިގު  510ންނަނީ

ާދަތުރުކޮށްާ ާއަތޮޅުތަކަށް ާމީހުން ާތިބި ާއެވެރިކަމުގެ ާހަމަ ާއަދި ާބަދަލުވެގެންދިޔައިމ  އެވެރިކަން

ާފަރ ތްތަކުންާ ާއެފަދަ ާވައްދައިދެމުންދ އިރުގައި ާވ ހަކަތައް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާބޮލަށް ރައްޔިތުންގެ

ާޙަޤީޤަތް.ާމިނިސްޓަ ާއޮތްގޮތުގެ ާކަންކަންކޮށްފައި ާތިބެ ާހިފައިގެން ާބ ރު ާދަޢުލަތުގެ ރުކަމ އި

ާމިއަދުާ ާނެގީމައޭ. ާބިތުފަންގި ާއިނގޭނީ ާކެޔޮކޭވަރު ާބުނަމުންދިޔައިމު ާއަބަދުވެސް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހު ާލިބުނު ާދަޢުލަތަށް ާދަޢުވ ކޮށް ާތަރައްޤީވިކަމަށް ާރ އްޖެ ާމުޅި ާއޮތްގޮތް. ާޙ ލަތު  515ރިހާ މިފެންނަނީ
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ާއޮފްާ ާބޭންކް ާނަންނަމުގައި ާބޭބޭފުޅުންގެ ާޢ ޒިމްމެންފަދަ ާއަޚް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ލ ރިއެއްނަގ 

ާސަރުކ ރުާ ާހުސްކޮށްލައިގެން ާނަގ  ާފައިސ އެއް ާހުރިހ  ާހުރި މޯލްޑިވްސްގެ

ށްާބަދަލުވެގެންދިއުމަށްފަހުގައިާމިއަދުާރައްޔިތުންނަށްާމިދައްކަމުންގެންދ ާދަޅައަކީާމިއަދުގެާސަރުކ ރަ

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުގައި ާަހދައިގެން ާބުރައެއްކަމަށް ާބޮޑު ާވަރަށް އޮތް

 520އޮތީ،ާމިއަތޮޅުގެާރައްޔިތުންގެާފަރ ތުންާއަދިާޚ އްޞަކޮށް،ާފުޅަދޫާރައްޔިތުންގެާފަރ ތުންާމިހުށަހެޅިާ

ާއަ ާޢިޖ ބަދެންދެކަށް ާޢިޖ ބަދޭނެއޭ. ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ ާމިމަސައްކަތްާހުށަހެޅުމަށް ނޑުމެން ޅުގަ

ާރައީސް،ާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަންކުރ ނެއޭ. ާސަރުކ ރުން ކުރިއަށްގެންދ ނެއޭ.ާމިއަދުގެ

މިއަދުގެާޙ ލަކީާކޮބައިތޯ.ާމަނިކުފ ނަށްވެސްާރަނގަޅަށްާއެނިވަޑައިގަންނަވ ނެާދަޢުލަތުގެާބަޖެޓުގައިާ

ާޚިާ ާހުރިގޮތް. ާފައިސ އަށްވެފައި ާހުރި ާކަންކަމާ ކުރީގައި ާމިންވަރު، ާއޮތް ޔ ނ ތްތެރިވެފައި

 525ޖެހިފައިހުރިވަރު.ާއެކަމަކު،ާމިއަދުާވަރަށްާރީތިކޮށްާމުޅިާވ ހަކަާބަދަލުކޮށްގެންާމީޑިއ ގައިާމިވ ހަކަާ

ާއޮތީާ ާއެހީވެސް ާލިބުނު ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރު ާޙ ލުގައިޖެހިގެން ާސުނ މީގައި ދައްކަމުންގެންދ އިރުގައި

ާމިރ އްާ ާހުސްކޮށްފައި. ާދަޢުލަތުގެާކައި ާހަދައިދިނުމަށްޓަކައި ާބަނދަރު ާރައްޔިތުންނަށް ޖޭގެ

ބަސްތ ާވެލިޖަހ ފައިާބައެއްާރަށްރަށްާކޮނެާހ ވ ފައިާއެއްވެސ1ާާްމ ލިއްޔަތުންާފައިސ ާނަގައިގެންާ

ާތިމަންނަމެންާ ާމިބުނަމުންގެންދަނީ ާމިއަދު ާއެކަމަކު، ާއޮތީ. ާދުއްވ ލ ފައި ބޭނުމެއްނުކުރެވޭގޮތަކަށް

ާއަންތަރީސްވ ވަރުވޭ.ާތަރައްޤީކޮ ާއަޖައިބުވެ ާހަލ ކުކުރަމުންދަނީއޭ. ާއެތަރައްޤީ ާއޮއްވ   530ށްފައި

ާވެރިކަމާ  ާމިގޮތަށް. ާހިނގ ނީވެސް ާމިކަން ާމިހެން. ާމިކަންވ ނީވެސް ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެކަމަކު،ާ ާނުބަލ ނެ. ާފަހަތްކޮޅެއް ާތިމ މެންގެ ާދަހިވެއްޖެއްޔ  ާބަޔަކު ާބޮޑަށް ހިސ ބަށްވުރެ

ނޑުމެ ާބޭނުންވަނީާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުވ ކަށް. ާތަޅ ފޮޅަން ާމިއަދު ާއެކަމައިގެން ާނެތީމު ން

ރައްޔިތުންާބޭނުންވ ގޮތަށްާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާކަންކަންާކުރެއްވުމަށްޓަކައިާކުރެވެންާހުރިާހުރިހާ 

ާމ ޗްކޮށް ނޑުއަޑީގައި ާކަ ާސަލ ންޖަހައިގެން ާކަންކޮޅުތަކުގައި ާދުނިޔޭގެ  535ގެންާމަސައްކަތެއްކުރަން.

ާޔަޤީންކަންާ ާހ ސިލުކުރެވޭނެކަމުގެ ާމިކަންކަން ާއިރ ދ ކުރެއްވިއްޔ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ނަމަވެސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޑުދެން. ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިރަށުގެ ާޚ އްޞަކޮށް، ާރައްޔިތުންނަށ އި ދިވެހި

ާ ާރައްޔިތުންގެ ާތަރައްޤީކުރުމ އި ާއަޑުއިވިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންކަންާރައީސް، ތެރޭގައި

ާޚުދުމުހުތ ރުާ ާވެރިކަންކުރި ާމިރ އްޖޭގެ ާކުރީގައި ާމިސ ލެއްގެގޮތުގައި، ާޤ ބިލު ހިންގުމުގެ

 540ވެރިޔ ވެގެންދިޔަާވ ހަކަ.ާއަދިާއެވެރިޔ ާވަށައިގެންާތިބިާބޮޑެތިާވަގުންގޮތުގައިާތިބިާމީހުންނަކީާމާ 

ާކުރަ ާކަންކަން ާއޭރުގައި ާތިބެގެން ާބައެއްގޮތުގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޢިއްޒަތްތެރި މުންގެންދިޔައީ

ާތިބިާ ާބަޔަކު ާރީތި ާޖިންސީގޮތުން ާވަކިވައްތަރެއްގެ ާގެންދިޔައީ ާފިލުވައިދެމުން ާދަތިކަން ލަފ ފުރުމުގެ
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ާކަންކަންކުރަމުންާ ާމިގޮތަށް ާއ ދެ، ާދަންނަވ ކަށެއް. ާނެތިން ނޑެއް ާއަޅުގަ ތަނެއްކަމަށް

ނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުާ ވަމުންގެންދިޔައިރުގައިާރައްޔިތުންނ ާދޭތެރޭގައިާގެންދިޔައިރުގައިާއަޅުގަ

ާމިއަދުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަނިޔ ވެރިކޮށް. ާވަރަށް ާއިހ ނެތިކޮށް ާވަރަށް ާގެންދިޔައީ  545ކަންކަންކުރަމުން

ާވ ހަކަތައްާ ާމިފަދަ ާތެދުވެ ާރައްޔިތުން ާއަތޮޅުތަކުގެ ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވަން ާހިތ މައ އިއެކީ ނޑު އަޅުގަ

އްޔިތުންގެާނަމުގައިާދެއްކުމުގެާފުރުޞަތުާހޯދުމަށްޓަކައިވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާމިތަނުގައިާއެތަނުގެާރަ

ާރަށްތަކުގެާ ާއެކި ާއަތޮޅުތަކ އި ާއެކި ާމިއަދު ާއޭގެނަތީޖ އަކަށްވީ ާމަސައްކަތްކޮށްފައި. އޮންނ ނީ

ާފުރުޞަތުާ ާދެއްކުމުގެ ާމީޑިއ ގައި ާއަދި ާމިތަނުގައ އި ާފ ޅުބޮޑުގޮތެއްގައި ާޙ ލަތު ރައްޔިތުންގެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއަޅުގަ ާފަޚުރަކީ ާއެކަމުގެ ާއ ދެ، ާހޯދިގެންދިޔަކަން. ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ާހެދި  550ނޑުމެން

ާމަޖިލީހުގެާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާމަސައްކަތެއް.ާއަޅުގަ ާބަޔަކުކޮށްފައިވ  ާގިނަ ާލޯބިކުރި މިނިވަންކަމަށް

ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މިގޮވ ލަނީާާމެންބަރުންނަށ އި

ރަށުވަންދުންާފިލުވުމަށްާބުނި،ާވެފައިވ ާވަޢުދުާފުއްދުމަކީާމިރަށުގެާރައްޔިތުންވެސްާބޭނުންވ ގޮތަށްާ

މިކަންކުރުމޭ.ާއަދިާއަޅުގަނޑުާގޮވ ލަން،ާމިމަޖިލީހަށްާވަރަށްާގިނަާޕެޓިޝަންތައްާބަލައިގަންނަމުންާ

ާއަޅު ާބޮލުގައި ާމިއަދު ާޕެޓިޝަނެއް ާކޮންމެ ާމިއިން ާމިއަދުގެާއެބަދޭ. ާޤަސްދުކުރަނީ  555ވަން

ާމިާޕެޓިޝަންގައިާ ާކީއްވެގެންތޯ ާއަޅުގަނޑުާގޮވ ލަން ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ސަރުކ ރުކަމުގައިވިޔަސް

ާ ާކަންތައްތައް ާމިހިރަ ނޑައަޅ ފައިވ  ާދަޢުލަތަށ50ާާްކަ ާރ ސްތ އެއްދިޔައިރުގައި ާދިގު އަހަރުގެ

ާ ާދަޢުލަތަށް ާރުފިޔ އަކ އި ާބިލިއަން ާއެތައް ާއ މްދަނީއެއްާލިބިފައިވ  ާބޮޑު ާއެތައް ލިބިފައިވ 

ާތިބިާ ާސަރުކ ރުގެ ާތިބި ާއޭރުގެ ާދަޢުވ ކުރ އިރުގައި ާރަނގަޅަށްކަމަށް ާއޮތީ ާގޮސްފައި ހޭދަކުރެވިގެން

ާކީއްވެގެންތޯ.ާ ާފިޔަވަޅުނ ޅަންވީ ާދޭތެރޭގައި ާއެމީހުނ  ާބަލ ، ާކަންކަންކޮށްފައިވ ގޮތް  560މީހުން

ާފިޔަވަޅު ާއެކަންކަމަށް ާއެދެން ނޑުމެން ާބޮޑެތިާއަޅުގަ ާމިފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު އަޅަން.

ާމިސަރުކ ރުގެާ ާމިއަދުގެ ާއެޅި، ާބޮލުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވައްކަމެއް ާކޮށްފައިއޮތް ވަގުންތަކެއް

ާނެތް.ާ ާކުރެވިފައިވ ކަމެއްވެސް ާއެމީހުންނަށް ާއެއްވެސްކަމެއްނެތް. ާކުރި ބޮލުގައިއެޅިގެންދ ތަން.

ާ ާބޭންކް ނޑުމެންގެ ނޑުތަކުންާއަޅުގަ ާމަސްކަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުސްކޮށްލ ފައި. ާއޮތީ ާމޯލްޑިވްސް އޮފް

ާވައިގެާ ާތެރޭގައިާއޮތް ާދަތުރުފަތުރ ބެހޭާނިޒ މުގެ ާހުރީާކައިާހުސްކޮށްފައި.ާރ އްޖޭގެ  565ބޭނިާމަސްތައް

ާއެއްތަހ ސްާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިރ އްޖޭގެ ާކ ލ ފައި.ާނުވިތަނަކަށް ާއޮތީ ާލ ރިއެއް ާހުރިހ  ާލިބުނު ާދަތުރަށް

ާނުކުމެާ ާމިއަދު ާނިންމުމަށްފަހުގައި ާބިންދ  ާމައިބަދަ ާޖަލުތަކަށްލައި ާއަނިޔ ކޮށް ާނިކަމެތިކޮށް ބަޔަކަށް

ާމިހިރީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންނ ށޭ. ާޑިމޮކްރެސީ ާމިއުޅެނީ ާތިމަންނަމެން މިބުނަނީ

ާމިވޭތުވެ ާތިބި ާމިރ އްޖޭގެ ާމިހިރީ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާމިރ އްޖޭގެ ާސަރުކ ރުގެާޙ ލަތުހުރިގޮތް. ދިޔަ
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ާލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެ،ާ ާނަތީޖ  ާރަނގަޅު ާމީގެ ާމަނިކުފ ނަށްވެސް ާއޮތްގޮތް.  570ވެރިކަންކޮށްފައި

ާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގ ފައިވ ގޮތް. ާމިކަން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ރަނގަޅަށް

މިއަތޮޅުގެާރައްޔިތުންނ ދޭތެރޭގައިާއެދެންާމިާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާމިމައްސަލަާގެންދިއުމަށްފަހުގައިާ

ާސަރުކ ރުއައިފަހުންާ ާމިއަދުގެ ާއަދި ާބަލ  ާކިހ ވ ރަކަށްތޯ ާއޮތީ ާއިހުމ ލުވެފައި ާސަރުކ ރުން ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރުާދުވަސްާތެރޭގައިާމިއަތޮޅުގެާރައްޔިތުންނަށްާދީފައިވ ާޖަވ ބަކީާކޮބައިތޯާބަލާ 9ާމިވޭތުވެދިޔަާ

ާހެދު ާއަވަސްކުރެވޭނެގޮތެއް ާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާމިކަން ާމިއަދު ާއެކަމަކު، ާޙަޤީޤަތަކީ. ާމީގެ ާއެއީ  575ން.

ާވ ހަކަދައްކ ކަށްާ ާމިފަދަ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވ ކަމަށްވަނީވިއްޔ 

ާކަންތައްތަކ އިާ ާކުރެވިފައިވ  ާތިމ މެންނަށް ާލަދުފުޅުވަޑައެއްނުގަންނަވައޭ. އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާވެ ާއަމިއްލައަށްާރައްޔިތުންނަށް ާދައްކަބަލ ށޭ. ާރީތިގޮތަށް ާބަހުން ާރީތި ާވ ހަކަ ާޚިޔ ނ ތުގެ ފައިވ 

އަހަރުވަންދެކަށ50ާާްރަށްރަށަށްާވަޑައިގެންާރަށްރަށުގެާރައްޔިތުންގެާޙައްޤުާހޯދައިދޭންާއުޅޭއިރުގައިާ

ާސަ ާނިކަމެތިކަންދީފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާބައިތިއްބައިގެން ާރައްޔިތުން ާޙ ލަތުގައި  580ރުކ ރަކާ މިފަދަ

ާއަދަބިދިނުމަށްާ ާވަރުގަދަ ާއެންމެ ާދެވެންހުރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ދޭތެރޭގައި

ނޑުާމިއަދުާގޮވ ލަމޭާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއަޅުގަ

ާ

ނޑުާއެންމެފުރަތަމަވެސްާހަމަާޝުކުރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ`.ާއ ދެ،ާއަޅުާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާގަ

ާމަޢުޟޫޢުގައިާާަޙމީދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު ާމި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާބޭނުންވަނީ  585ާދަންނަވަން

ާނިންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަންކަން ާބަހުސްކުރުމަށް ާމިޕެޓިޝަންއ ގުޅޭގޮތުން ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި. މ އިރުާޕެޓިޝަން

ާމައްސަލަާ ާމިކަހަލަ ާބައްލަވ އިރު ާމައްސަލަ ާކޮމިޓީން ާމިޕެޓިޝަން ާޚިޔ ލަކީ، ާއެއް ނޑުގެ އަޅުގަ

ާރަށެއްގެާ ާހުރިހ  ާދިމ ވެފައިވ  ާއަދިވެސް ާހުރިހ ، ާދިމ ވެފައިވ  ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ މިގޮތަށް،

ާއަޅުާ ާމީގެތެރޭގައި ާބެއްލެވުން. ާބައްލަވ އިރު ާކޮމިޓީން ާމިޕެޓިޝަން ާފ ހަގަކޮށްލަންާމައްސަލަ ގަނޑު

ާ ާމިވޭތުވެދިޔަ ާމަސައްކަތް ާލަފ ފުރުމުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރޭގައ5ާާިބޭނުންވޭ  590އަހަރުގެ

ާމަސައްކަތްތައްާ ާހ ސިލުނުކުރެވިހުރި ާމިހ ހިސ ބަށް މަސައްކަތްކުރަމުންގޮސް

ާކުރައްވަމުންާ ާމިސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތްތަކެއްތޯ ާކޮންކޮން ާދެން ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

ާދަތިކަންާ ާލަފ ފުރުމުގެ ާހަމަ ާއެބަހުރޭ ާތެރޭގައި ާކޮންޓްރެކްޓްގެ ާއެހަވ ލުކުރެވިފައިވ  ގެންދަވަނީ.

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާއެކިާކޮންޓްރެކްޓްާހަވ ލުކުރެވިފައި.ާމިހ ރުާއެކޮންޓްރެކްޓްތަކަށްާވެގެންގޮސްފައިާ

ާއެ ާމީގެތެރެއިން ާއެބަހުރި. ާރަށްރަށެއް ާކިތަންމެ ާނޭނގޭ ނޑުާއޮތްގޮތެއް ާއަޅުގަ  595އްކަމަކަށް

ާފައިނުގެާ ާމައްސަލައިގައި ާފައިނުގެ ާފައިނު. ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާބޭނުންވޭ ފ ހަގަކޮށްލަން
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ާމަސައްކަތްތަކެއްވެސްާ ާމިދިޔައަހަރު ާރޭވިގެން ާޕްރޮގްރ މް ާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާދަތިކަން ލަފ ފުރުމުގެ

ާކޮންޓްރެކްޓެއްވެސް ާއަދި ާހުންނ ނެ. ާމަޢުލޫމ ތުާާކުރެވިފައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ހަވ ލުކުރެވުނުކަމަށް

ާއަދިާ ާޑިޒައިންކުރެވިފައި ާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ާބަނދަރުގެ ާއެރަށުގެ ާމިހ ރު ލިބިފައިވޭ.

ާއެސެސްމަންޓްްސާ ާއިމްޕެކްޓް ާއެންވަޔަރަންމަންޓް ާވަޒަންވެސްކުރެވިފައި،  600ތިމ ވެށީގެވެސް

ާމައްސަަަ ާކުރިއަށްއޮތް ާދެން ާނެތިގައިާވަޒަންކުރެވިފައި ާޚަބަރެއް ާއެއްވެސް ާގެންދ ނެގޮތުގެ ލަ

ާމިމައްސަލަވެސްާ ާބައްލަވ އިރު ާކޮމިޓީން ާމިޕެޓިޝަން ާބޭނުންވޭ ާއަޅުގަނޑު ާމިދަނީ. މިވެގެން

ާދަށުންާ ާމަޝްރޫޢުގެ ާޙައްލުކުރުމުގެ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާއަދިހަމައެއ އެކު، ބައްލަވައިދިނުމަށް.

ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާގެނައުމުގައިާފެށިފައިވ  ާބަދަލުތައް ާޑިޒައިން ާގެންނަންޖެހޭ ގެންދިއުމުގައި

ާމީގެތެރޭގައިާ ާކިހިނެއްތޯ. ާމަސައްކަތްކުރެވުނީ ާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާދަތިތައްވެސް  605ދިމ ވެފައިވ 

ާގެންނަންާ ާރައްޔިތުން ާޑިޒައިނަށް ާއެ ާޑިޒައިންކުރެވިގެންދިޔައިރު ާމަސައްކަތް ާބަނދަރުގެ ކެޔޮޅޮހުގެ

ާބަ ާޙަޤީޤަތުގައިާބޭނުންވ  ާއެއީ ާމިސަރުކ ރުން ާގެނެސްނުދެވުނީ. ާއެބަދަލު ާކީއްވެގެންތޯ ދަލު

ާބަނދަރުާ ާއެރަށުގެ ާއަދި ާގެންގޮސްފައިވ ތީ ާގެނެވެމުން ާއެބަދަލުތައް ާހަމަ ކުރީގައިވެސް

ާކިހާ  ާތެރޭގައި ާމިއަހަރު ާދެން ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާހަލުވިގޮތުގައި ާމަސައްކަތް ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާބޭނުންވޭ.ާހަލުވި ާބަލ ލަންވެސް ާމަސއްކަތްކުރިއަށްގެންދަވ ނެތޯ ާގެނެސްދެއްވައިގެން  610ކަމެއް

ާހަލ ކުވެގެންދ އިރުާ ާބަނދަރުތައް ާމަސައްކަތްވެސް، ާބަނދަރުތަކުގެ ާހެދިފައިވ  މީގެއިތުރުން،

ކޮށް،ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާމިހ ރުާހުރިާފުރުޞަތުތައްާބޭނުންނުކުރެވެނީާކީއްވެގެންތޯ.ާއަދިާޚ އްޞަ

ާއޭގެޚިޔ ލުާ ާމިހ ރު ާކުރިއަށްނުގެންދެވެނީ ާކޮންޓްރެކްޓްތައް ާލިބިފައިވ  މަރ މ ތަށްވެސް

ާފުރުޞަތުތައްވެސްާ ާހުރި ާމަރ މ ތުކުރަން ާމަސައްކަތަކުންވެސް ާމިކުޑަ ބަދަލުކުރެއްވީތޯ.

ާރަނގަ ާކުރިއަށްގެންދެވުން ާކުރައްވައިގެން ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ާމިސުވ ލުވެސް  615ޅު.ާދޫކޮށްލައްވަނީތޯ.

ާފެށިގެންދިޔައިރުާ ނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވޭާލަފ ފުރުމުގެާދަތިކަންާޙައްލުކުރުމުގެާމަސައްކަތް އަޅުގަ

ާދޭހަވ ގޮތުގެމަތިންާ ާނަމުންވެސް ާއެޕްރޮގްރ މްގެ ާމިދިޔައީ ާފެށިގެން ާހަމަ ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާއޭރު ާދަތިކަން، ާލަފ ފުރުމުގެ ާމިހ ރު ާހުރިހާ އެރަށްރަށުގައި ދިމ ވެފައިވ 

ާ ާރޭވިގެންދިޔައިރު ާމިޕްރޮގްރ މް ާޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި. ާމައްސަލަ 5ާާރަށަކަށް ާނުވަތަ 1ާއަހަރު

ާފައިސ ވެްސާ ާއޭގެ ާޕްރޮގްރ މްކުރެވިފައިވ ނެ. ާނިންމުމަށް ާމަަަސައްކަތް ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ  620އަހަރު

ާފައި ާއޭގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާލިބޭނެގޮތްވެސްާހަމަ ާހަމަ ސ ވެސް

ާފުރަތަމަާ ާއޭގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަވ ލުކުރެވިގެންދިޔައިރުވެސް ާކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަޖެހިފައިވ ނީ.

ާބަޖެޓްކުރެވިފައިވ ނީ.ާ ާހަމަ ާއެބަޖެޓަށްވެސް ާތަނުގައި ާކުރިއަށްއޮތް ާއަދި ާފައިސ ވެސްދީފައި ދޭންޖެހޭ
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ާ ާބަޖެޓް ާމިއަހަރުގެ ާބަޖެޓަށްވެސް، ާނިންމ ފައިވަނީާމިއަހަރުގެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

 7001ާ625ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިވ ނީާމިސަރުކ ރުން.ާއ ދެ،7001ާާމިސަރުކ ރުން.ާ

ާއެހެންކަމަަަށްވަންޏ ،ާ ާމިސަރުކ ރުން. ާގެންދިޔައީ ާތަންފީޒުކުރެވެމުންވެސް ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާކޮންޓްރެކްޓ7002ާް ާއަހަރުގެ ާކޮންޓްރެކްޓްތައްާވަނަ ާހުރި ާޙަވ ލުކޮށްފައި ާކުރިއަށްގެންދަން، ތައް

ނޑ7001ާާު ާއަޅުގަ ާސަބަބުތަކެއްކަމަށް ާއަސްލުޖެހުނު ާމަޑުކުރަން ާނުގެންދެވި ާކުރިއަށް ާއަހަރު ވަނަ

ާވ ހަކަކޮޅުގައިާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިސަރުކ ރުން. ާޙަޤީޤަަަތުގައި ާޒިންމ ދ ރުވ ންޖެހޭނީ ާއެކަމަށް ހިތުން

 630ށްލަންާބޭނުންވ ާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާނުކުތ އަކީާމިގޮތުންާކޮންމެާރަށެއްގެާނުވަތަާހަަަމަާފ ހަގަކޮ

ާރަށްރަށުގެާ ާމައްސަލަތައްާދިމ ވެފައިވ  ާތަފ ތު ާއެކިއެކި ާނުވަތަ ާދަތިކަންާޙައްލުކުރުމަށް ލަފ ފުރުމުގެ

ގައިާހިމެނޭާމައްސަލަތައްާބަހުސްކުރެވުނުާނުވަތަާޕެޓިޝަންާހުށަހެޅިގެންާއަންނައިރުާއެާޕެޓިޝަން

ާކޮމިޓީންާ ާޕެޓިޝަން ާމި ާމައްސަލަވެސް ާރަށެއްގެ ާހުރިހ  ާއެހެން ާއެކުލެވޭ މައްސަލަތައް

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާމަސައްކަތްވެސް ާމިމަޖިލީހުގެ ާއޭރުންނޭ ާކުރިއަށްގެންދަވ ށޭ. ބައްލަވައިގެން

 635ބަކީ،ާމިއަދުާސަލ މަތްކުރެވޭނީާނުވަތަާވަގުތުވެސްާސަލ މަތްކުރެވޭނީ.ާއެހެންާމިދަންނަވ ާއެއްާސަބަާ

ާމިމައްސަަލާ ާބައްލަވ ފައި ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ާފުޅ ގޮތެއްގައި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާމައްސަލަ ހުށަހެޅުނު

ާމައްސަލަާ ާރަށެއްގެ ާހުރިހ  ާދިމ ވެފައިވ  ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާރަށެއް، ާހުރިހ  ދިމ ވެފައިވ 

ާހުށަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމައިދިނުމަކީ ާބައްލަވައި ާކޮމިޓީން ާޝުކުރިއްޔާ މިޕެޓިޝަން ހަޅ ކަމެކޭ.

ާޢިއްޒަތްަެތެރިާރައީސް.ާ

ާ640 

ާދަތިކަމުގެާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދިމ ވެފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާބ.ފުޅަދޫގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމެާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާރަޝ ދުާމައްސަލައިގައި ާނ ޒިމް ާންބަރު

ާވަރަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރަށް ާއެޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި

ާމިއަދުާ ާދަތިކަމަކީ ާފަޅުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުުރދަންނަވަން. އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު

ާދަތިކަމެއްނޫންާ ާއޮތް ާތުޅ ދޫއަށް ާއެބައޮތް.ާހަމައެކަނި ާމިމައްސަލަ ާރަށްރަށުގައި ާބައެއް ާރ އްޖޭގެ .645 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާނުއެއް ާއަޅުގަނޑު ާހުރިކަމަކަށް ާދަތިކަން ާފަޅުގެ ާރަށްރަށުގައި ގިނަ

ާއެބައޮތޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިމައްސަލަ ާރަށްރަށުގައި ާބައެއް ާއަޅުގަނޑުާާމިދަންނަވަނީ އޭގެތެރެއިން

ާ ާއެރަށަށްވެސްާމިއަދުާއަރާ ރީއ ކީާފިޔޯހިމެނޭާދ އިރ ގެ ާއޮތްނަމަވެސް ާފަޅެއް ާރީތި ާވަރަށް ޤުދުރަތީ

ާހުށަހެޅިފައިވާ  ާމި ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަށެއް. ާނެތް ާގޮތެއް ފޭބޭނެ

ާހުރިހާ  ާރ އްޖޭގެ ާމިގޮތަށް ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ާދިރ ސ ކުރައްވ އިރު ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން  650ޕެޓިޝަން
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ާމިވަ ާބަލައިާރަށްރަށެއް، ާމައްސަލަ ާރަށްރަށެއްގެ ާހުރިހ  ާހުރި ާދަތިކަން ާފޭބުމުގެ ާއަރ  ގުތު

ާހަމަޖެއްސުން.ާ ާކޮށްދެވޭނެގޮތެއް ާމިކަން ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާރައްޔިތުންނަށް އެރަށްރަށުގެ

ާރަށްރަށަށްާ ާގިނަ ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑުވެސް ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިއަދުާާސަރުކ ރުގެ ާހައްދަވައިދެއްވ ފައިވ އިރު، ާބަނދަރު ާއެރަށްރަށުގެ ާޚަރަދުކޮށްގެން ބަޖެޓުން

ާއަޅުގަނޑުާ ާހެދުމަކީ ާބަނދަރު ާރަށްރަށުގެ ާއެހެން ާޕ ޓްނަރޝިޕެއްގެދަށުން ާޕްރައިވެޓް  655ޕަބްލިކް

ާކުރިމަތީގައިާ ާޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާރައްޔިތުންނަކީ ާރ އްޖޭގެ ާކަމެއްނޫން. ގަބޫލުކުރ 

ާއެމީހުންާހަ ާއަނެއްބަޔަކަށް ާޚަރަދުކޮށްފައި ާސަރުކ ރުން ާއެއްބަޔަކަށް ާބަޔަކަށްވ އިރު، މަހަމަވެގެންވ 

ާއެާ ާބޭނުންކުރެވޭގޮތަކަށް ާބަޔަކު ާއެހެން ާބަނދަރުތައް ާއެމީހުންގެ ާނޫނީ ާޒިންމ ވ ގޮތަށް އަމިއްލައަށް

ާރައްޔިތުންނަށް ާހެދެންވ ނީ ާބަނދަރުތައް ާއެ ާހެދިގެންނުވ ނެ. ާއެާާބަނދަރުތައް ހަމަހަމަގޮތުގައި

ާހޯދިނަމަވެސްާ ާކޮންމެގޮތަކަށް ާފައިސ  ާސަރުކ ރުން. ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުގެ ާލިބޭނެގޮތަކަށް  660ޚިދުމަތް

ާޚަރަދުާ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާސަރުކ ރުން ާބަލަންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލ ނެކަމެއްނޫން. ާއަޅުގަނޑު އެއީ

ާމިއަދުާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާގޮތެއް. ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާކުރިމަތިވެގެންދ އިރުާާކުޑަކޮށްގެން މިމައްސަލަތައް

ާސަރުކ ރުާ ާދިމ ވަމުން. ާމިދަނީ ާކަންތައްތަކެއް ާއުނދަގޫ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާނުކިޔ ނަން.ާއ ދެ،ާސިވިލްާ ާމުވައްޒަފުންނެކޭ ާސަރުކ ރު ާއަޅުގަނޑު ާހިމެނޭ، މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި

ާއަދަދެާ ާގިނަ ާހިމެނޭ ާމުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި ާވަކިކުރުމ އިާސަރވިސްގެ ާވަޒީފ އިން ާބަޔަކު  665އްގެ

ާއޮންނަގޮތުންާ ާޤ ނޫނުގައި ާސަރިސްގެ ާސިވިލް ާއ ދެ، ާވިސްނަމުން. ާދަނީ ާސަރުކ ރުން ދޭތެރޭގައި

ނޑަށްާ ާއޮނިގަ ާސަރުކ ރުގެ ާދަނީ ާއެމީހުން ާމިއަދު ާނެތިގެން ާވަކިކުރެވެން ާވަޒީފ އިން އެމީހުންގެ

ންާވަޒީފ ތައްާނެތިކޮށްލުމަށްާމަސައްކަތްކުރަމުން.ާބަދަލުގެނެސްާއެމީހުންގެާމަޤ މުތައްާއުވ ލ ާއެމީހުާ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވޭނެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާޖެހިފައިވ  ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެނަށް މިވެސް

ާއެންމެާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާމިޖެހުނީ ާކުރިމަތިލ ން ާމައްސަލައ އި ާމި ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް  670އަޅުގަ

ާއޮވެގެންނެާ ާކަންތައްކޮށްފައި ާއެއީާރަނގަޅަށް ާނުދަންނަވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނެކޭވެސް ާނޫނީ ކޭ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރައްވ ނެކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާއޭރެއްގެ ާއޮތްގޮތަކަށް ާޙ ލަތު އޭރެއްގެ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާމިކަމަށް ާދަނީ ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިއަދުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ގަބޫލުކުރ ތީ.

ާޕަބް ާއެއީ ާމަސައްކަތްކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުރައްވަމުން. ާމި ާދަށުން ާޕ ޓްނަރޝިޕްގެ ާޕްރައިވެޓް ލިކް

ާރަނގަޅުގޮތް.ާ ާއެންމެ ާއެއީ ާއުސޫލެއްގެގޮތުން ާއޮތްގޮތަކީވެސް ާވިސްނަވ ފައި  675އެބޭފުޅުން

ާވ ހަކައަށްާ ާރަޝ ދުގެ ާނ ޒިމް ާތ އީދުކުރަނީ، ާމިއަށް ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާބަނދަ ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ާއެހެންާތ އީދުކުރަނީ ާހައްދަވައިދެއްވ ފައިވ ތީ. ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުގެ ރު
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ާޚިދުމަތްާ ާއެ ާފަހުން ާއަދި ާބަޔަކަށް ާއެހެން ާކޮށްދެއްވ ފައި ާއެކަން ާބަޖެޓުން ސަރުކ ރުގެ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަންނ ތީ. ާތަފ ތުކުރުން ާއެ ާބަޔަކަށް ލިބިގަންނަންޖެހޭ

ާރައްޔިތުން ާފުޅަދޫ ނޑުާޚ އްޞަކޮށް ާއަޅުގަ ާޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާމިމައްސަލަ ާދިމ ވެފައިވ   680ނަށް

ާ ާކަނޑައަޅ  ާސަރުކ ރުން ާމިއަހަރު ާގޮވ ލަން ާމަސައްކަތ92ާާްސަރުކ ރަށް ާރަށުގެ ާމި ރަށުގެތެރޭގައި

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަޖެއްސުން. ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ހިމެނިގެން

ާކު ާހިނގައްޖެ ާފައިސާ އަޑުއިވިގެން ާބަޖެޓްގެ ާސުވ ލެއްގައިވެސް ާކުރެވުނު ާމިނިސްޓަރ އި ރީގައި

ާމިއަހަރުގެާ ނޑެއްާނުދަންނަވަން،ާއެއީ ނުހިމެނިާބައެއްާރަށްރަށުގައިާމަސައްކަތްކުރ ާވ ހަކަ.ާއަޅުގަ

ާ ާއޮތްގޮތުން ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހެއްދެވިއިރު ާބަޖެޓްވެސްާާފިޔޯރީބަޖެޓް  685ބަނދަރުގެ

ާހައްދަވ ފައިާހިމެނުއް ާބަޖެޓެއް ާމެދުރ ސްތ  ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް ާއެހެންނަމަވެސް، ވި.

ބަނދަރުގެާފައިސ އެއްާހިމަނުއްވ ފަކައެއްާނެތް.ާއެހެންވުމުގެާސަބަބުންާާފިޔޯރީހުށަހެޅުއްވިއިރުގައިާ

ާާފިޔޯރީ ާސޮއިކުރިތ  ާއެގްރީމެންޓްކޮށް ާއެމަސައްކަތ1ާާްބަނދަރު ާއަދި ާވެގެންދ އިރު ާމަސްދުވަސް

ާގޮތެއްާމިއޮތީާނެތިފައި. ނޑަށްާލިބިފައިާާފެށޭނެ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުާމިވަގުތު،ާއަޅުގަ

ާ ާއިލްތިމ ސްކުރަނީ ާސަރުކ ރަށް ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާވަގުތު ާމަސައްކަތްާާފިޔޯރީއޮތް  690ބަނދަރުގެ

ާއަވަހަ ާފައްޓަވ  ާމަސައްކަތް ާމިއަހަރުތެރޭގައި ާގޮތުގެމަތިން ާމަސައްކަތްާއެއްބަސްވެފައިވ  ށް

ާ ާފޭބޭނެގޮތެއްާާފިޔޯރީާނިންމައިދެއްވ  ާއަރ  ާފަސޭހަކަމ އެކީގައި ރައްޔިތުންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާބަނދަރުގެާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފުޅަދޫގެ ާރައްޔިތުން ާފުޅަދޫގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ695 

ާމިާާމަދުާރިޔ ޒުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:މުޙަންާ ާމެދުވެރިކުރައްވައި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ މައްސަލަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާހުޅުވ ލ  ާބަހުސަށް ާމިއަދުގެ ާގެންނަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަމަށްޓަކައި ާމިގެންދަނީ. ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާކުރިއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ރަށް

ާބޮޑުާ ާއެންމެ ާރަށްރަށުގައި ާމި ާރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަނދަރުތަކަކީ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާބަނދަރުތަކުގެާ ާމި ާއ ދެ، ާކަންތައްތައް. ާދިމ ވަމުންދ  ާމައްސަލަތަކެއް ާބޮޑެތި ާއެންމެ  700އުދ ސްތަކެއް

ާތ އަބަާ ާޝަކުވ  ާރައްޔިތުންގެ ާހުށަހެޅެމުންދ ކަންާމައްސަލައިގައި ާސަރުކ ރަކަށްވެސް ާކޮންމެ ދުހެންމެ

ާވަރަށްާ ާރަށްރަށުގައި ާދަތިކަން ާއަރ ފޭބުމުގެ ާރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާގަބޫލުކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާމައުމޫން ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާބަޔ ނެއްގައި ާރިޔ ސީ 5ާބޮޑުވެގެންާކޮންމެ

ާމުޙުލަތެ ާއެމަނިކުފ ނުާއަހަރުގެ ާނިންމ ނެކަމަށް ާކޮނެ ާބަނދަރެއްހެން ާހުރިހ  ާދެއްވ  އް
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ާމިކަންާ ާހިސ ބަކަށްގޮސް ާވަކި ާނުވެ ާމިކަން ާއެހެންނަމަވެސް،  705ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި.

ާއޮތީ.ާ ާވިދ ޅުވެފައި ާއަޅ ނެވ ހަކަ ާއެއަރޕޯޓްތައް ާކަންކޮޅުތަކުގައި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި

ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންނަމަވެސް، ާއ ދެ، ާދިޔައީ. ާބަދަލުވެގެން ާވެރިކަން ާނުވެ އެކަންތައްތައްވެސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާމިދ އިރ ގައި ާވ ހަކަ ާބ.ފުޅަފެހެންދޫގެ ާބ.ފުޅަދުއ އި ރައީސް،

ާމެންބަރުާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާމިާމަޖިލީހުގައިާމިއަދުާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުވެސްާއެދެނީާ

ާދަންނަވައިގެންާ ާސަރުކ ރަށް ާމިކޮމިޓީން ާބަލައި ާރަށަކަށްކަމަށް ާދަތި ާއަރ ފޭބުމުގެ ާފުޅަދުއަކީ  710)ބ(

ާމިކަންާ ާމަގުފަހިކޮށް ާމިކަމަށް ާކަމަކަށްވ ތީ ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާމި މިކަމުގައި

ާދުވަސްތަާ ާވޭތުވެދިޔަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހައްދަވައިދެއްވުން. ާބަނދަރުގެާކުރެވޭނެގޮތެއް ކުގައި

ާ ާއެއް ާރަށްށުގައި ާބައެއް ާދިމ ކޮށް ާއިންތިޚ ބަކ  ާރިޔ ސީ ާކޮންމެ ާގޮސް ާދައްކަމުން 3ާވ ހަކަތައް

ާއަޅ ނެ.ާ ާބޮޔެއް ާއޮޔ ދިޔައިމަ ާމުޑިބުރި ާއެ ާއަހަރުން ާފަސް ާއަނެއް ާޖަހ ނެ. ާމުޑިބުރިއެއް އަހަރުން

ާއެހެންކަމެ ާކޮންމެވެސް ާގޮސްގެން ާބޮއި ާއެ ާއަހަރުން ާފަސް ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބަށްާއަނެއް ާކުރ ނެ.  715އް

ާ ާއިތުރު ާބަނދަރުތަކުގެތެރެއިން ާނުހެދިހުރި ާމިއަދ93ާާުއައިރުގައި ާދ ކަން ާހެދެމުން ާބަދަރު ވަރަކަށް

ާ ާއިތުރު ާއަދި ާޖެހޭ. ާގަބޫލުކުރަން ާއެބަ ާހަދައިދެއްވ ނ91ާާެއުފަލ އެކު ާސަރުކ ރުން ާމި ބަނދަރެއް

ށްވެސްާއިސްކަމެއްާދެއްވައިގެންާމިކަންކުރުމަކީާއެއީާވ ހަކަވެސްާއެބަާވިދ ޅުވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިރަށަ

ާނެހެދިހުރިާ ާއިތުރަށް ާއަދި، ާގަބޫލުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން

ާހަދާ  ާބަނދަރު ާހޯދައިގެން ާފައިސ  ާއިތުރަށް ާހަދައިގެން ާކުންފުންޏެއް ާއިތުރު  720ބަނދަރުތައް

ާއެ ާއެއީވެސް ާވިދ ޅުވޭ. ާއެބަ ާއުފަލ އެކުާވ ހަކަވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރެވޭނެކަމަށްވަންޏ  ކަން

ާވީނަމަވެސްާ ާނެހެދުނުކަމުގައި ާއ ދެ،ާބަނދަރުތައް ާބަލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާކަމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ާ ާބަޖެޓްގައި ާފ ސްކުރި ާމި ނޑުމެންނަށް ާއެކިއެކ100ާާިއަޅުގަ ާބޭރުގެ ާޑޮލަރު ާމިލިއަން ވަރަކަށް

ގޮތުގައިާދައްކަންާއޮތްކަންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާގަބޫލުކުރެވޭ.ާއަދި،ާހަމަާާބޭންކްތަކަށްާދަރަންޏެއްގެާ

ާ ާބަޖެޓްގައި ާދައްކަންޖެހޭކަނ500ާާްއެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކި ާމަސައްކަތްކުރި ާރުފިޔ  ާމިލިއަން  725ވަރަކަށް

ާފައިސާ  ާއެއ އެއްކޮށް ާހަމަ ާއަދި، ާއޮތް. ާބަޖެޓްގައިވެސް ާފ ސްކުރި ާފަހުން ާއެންމެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބޮޑެތިާދޫ ާގޮތްގޮތަށްނަމަވެސް ާއެނޫން ާއަދި ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާބޭންކްތަކުން ާމ ލީ ާހުރި ކުރަން

ާބޭންކްތަކަށްާ ާސަބަބުން ާނުލިބުމުގެ ާފައިސ  ާއެ ާދޫކޮށް ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކި ާލޯނުތަކެއް އަދަދުތަކުގެ

ާއަޅުާ ާވ ކަންވެސް ާއުނދަގޫތަކެއް ާދޫނުކުރެވި ާފައިސ ތައް ާދޫކުރަންޖެހޭ ާއިތުރަށް ނޑުމެންނަށްާއަދި ގަ

ނޑުމެންނަށްާމިާއަޑުއިވެމުންދަނީާ  730އެާބޭންކްތަކުގެާފަރ ތުންާމަޢުލޫމ ތުާލިބުނު.ާއަދި،ާމިހ ރުާއަޅުގަ

މިލިއަންާރުފިޔ ާނަގ ފައިާހުރިާބޮޑެތިާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާއެލޯނުތައްާނުދައްކާ 200ާ،100ާ،300ާ
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ާ ާނުވަތަ ާއަހަރު ާދަންނ7ާައެއް ާވ ހަކަ. ާދޭ ާމުއްދަތެއް ާމީގެާއަހަރުގެ ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ވަން

ނޑުވެރިކަމަށްާ ާދަ ާނުވަތަ ާލޯނުތަކަށް ާހުރި ާނަގ ފައި ާމަސްވެރިކަމަށް ާއޮޑިދޯނިފަހަރު ސަބަބުން

ާވަރަށްާ ާމީހ އަށް ާރައްޔިތު ާއެ ާބޮޑުވެ ާޕްރެޝަރ ާބޭންކްތަކަށް ާހޯދުމަށް ާލޯނުތައް ާހުރި ނަގ ފައި

ާނިންމ ލަ ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާވަމުންދ  ާއުނދަގޫތަކެއް ާއޮތީ،ާބޮޑެތި ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު  735މުންވެސް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިދަނީ ާއަޑުއިވެމުން ާހިތ މައ އެކު ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއަދަދުތަކުގެާ ާފައިސ ތަކުގެ ާބޮޑެތި ާހުރި ާދޫކޮށްފައި ާފަންޑުން ާވެލްފެއަރ މެންބަރުންނަށް

ާވަ ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާފޮރުވ  ާލިޔުންތައް ާއެ ާއަންދ  ާއ ދެ،ާކަރުދ ސްތައް ާކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ރަށް

ާދޭތެރޭގައިާ ާޕެޓިޝަނ އި ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ާދޭތެރޭގައި ާބަނދަރ  ާމި ާބ.ފުޅަދޫގެ ނިންމ ލަމުން

ާފުރުޞަތެއްގައިާ ާއަވަސް ާވީހ ވެސް ާބަދަރު ާމި ާއިސްކަމެއްދެއްވ  ާމިކަމަށް  740ވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ 

ާއަ ާއުންމީފުކުރަމޭ. ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމެންބަރަށްާހެދިގެންދ ނެކަމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅި ާމި ދި،

ާރައްޔިތުންނ އެކީގައިާ ާފުޅަދޫގެ ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވައި ާއަޅުގަނޑު ާރަޝ ދަށް ނ ޒިމް

ނޑުވެސްާވ ވ ހަކަާދަންނަވަމޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ

ާ

ނޑިތީމުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަރަޙްމަތުާކަ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް .`ާ ާފުޅަދޫގެާވަބަރަކ ތުހުާهللا ާބ.އަތޮޅު ާއ ދެ، .745 

ާރައްޔިތުންނަށްާ

ާއަދިާާމުޙަްނމަދުާޙުެސއިންާ ާދަންނަވައިދީ ާސަރުކ ރަށް ާހުރިގޮތް ާޙ ލަތުގެ ާއެކަމަކުގެ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާދިމ ވެފައިވ 

ވިާހުށަހެޅުއްވުމާ މިކަމުގެާޙައްލެއްާހޯއްދައިވައިދެއްވުންާއެދިވަޑައިގެންާއެއަތޮޅުާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއެރަށުގެ ާތ އީދުކޮށް ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއަޅުގަނޑު ގުޅޭގޮތުން،

ާފިޔަފަޅުާ ާވީހ އަވަހަކަށް ާޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ާމައްސަލަ ާދަތިކަމުގެ ާލަފ ފުރުމުގެ  750ދިމ ވެފައިވ 

ާއިލްތިމ ސްކުރަން.ާއ ދެ،ާމި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާއަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ާމިދެންނެވީ ހެން

އިާއެރަށްރަށަށްާއައިސްާއެރަށްރަށުންާފުރ ާއުޅުމަކީާރ ާރަށްތަކެއްކަމަށްވެފަރ އްޖޭގެާރަށްރަށަކީާޖަޒީ

ާއ ދެ،ާ ާކަމަކަށްވ ތީ. ާހިމެނޭ ާބޭނުންތަކުގެތެރޭގައި ާއަސ ސީ ާރައްޔިތުންގެ ާދިރިއުޅޭ އެރަށްށުގައި

ާގިނަފަހަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޙައްލުކުރުންާާމިހ ރު ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާމިދަނީ އަޑުއިވެމުން

ާވިޔަފ ރިާ ާއަންނ ނީ ާކުރެވެން ާމިކަންކަން ާމައްސަލަ. ާފަޅުގެ ާނުވަތަ ާމައްސަލަ ާބަނދަރުގެ  755ނުވަތަ

ާއުސޫލުންާ ާއ ދެ،ާވިޔަފ ރި ާގޮސްގެންކަމަށް. ާކަންތައްތައް ާހިސ ބަކަށް ާކުރެވޭ ާއެކަންކަން އުސޫލުން

ާގޮސް ާހިސ ބަކަށް ާއަސ ސީާކުރެވޭ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުންނ ނެ. ާކަންތައްތައްވެސް ާކުރަންޖެހޭ ގެން

ާކުރެވޭތޯާ ާހޯދައިގެން ާމަގުތައް ާސިފަސިފައިގައިވެސް ާއެނޫން ާކަންތައްތައް ާހިމެނޭ ބޭނުމުގެގޮތުގައި
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ާކުރަންޖެހޭނެާ ާސަރުކ ރަކުންވެސް ާކޮންމެ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ާއަޅުގަނޑުާާކަމެއް. ާމަޖުބޫރުވ ނެކަމެއް. ާކޮށްދޭން ާރައްޔިތަކަށްޓަކައިވެސް  760ކޮންމެ

ާޕެޓިޝަންާ ާމި ާބެހޭގޮތުން ާފުޅަދުއ  ާބ.އަތޮޅުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި މިވ ހަކަދައްކ އިރުގައި

ާއިލްތިމ ސްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާހުށަހެޅުމ ާދ ދިާއެއްކަހަލަާނުވަތަާމުޅިން

ާވ ހަކަާ ާމެދުވެރިވެފައިވ  ާަރށެއްގައިވެސް ާދ އިރ ގެ ާތަމްސީލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާޙ ލަތެއް ާއެއް ހަމަ

ނޑުާވ ނީާމިާ ސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާއަދި،ާމިކަމ ާގުޅޭގޮތުންާއެކިއެކިާފަހަރުމަތިންާއަޅުގަ

ާމަސްއޫލުވެރިން ާބެހޭ ާވ ހަކަދައްކ ފައި.ާއަދި،ާމިކަންކަމ  ާވ ނީާމަޖިލީހުގައިވެސް ނޑު ާއަޅުގަ  765ނ ވެސް

ާދަތިކަންާ ާލަފ ފުރުމުގެ ާނޫމަރ އަކީވެސް ާށ.އަތޮޅު ާނޫމަރ . ާށ.އަތޮޅު ާއެއީ ާއ ދެ، ވ ހަކަދައްކ ފައި.

ާތ ވަލުކުރެވިގެންާ ާމަޝްރޫޢަކީ ާހެދުމުގެ ާބަނދަރު ާއެރަށުގެ ާއަދި ާރަށެއް. ާއޮންނަ އިންތިހ އަށް

ާއެހެާ ާމަޝްރޫޢެއް. ާއޮތް ާއައިސްފައި ާހިމެނިގެން ާދިމ ވަމުންާތ ވަލުގައި ާކަންތައްތައް ންނަމަވެސް،

ާނުފެށި.ާއަދިާ ާވަނީ ާއަދ ހަމައަށްވެސް ާއަދި ާމަސައްކަތް ާބަނދަރުގެ ާއެރަށުގެ ދިޔަގޮތެއްގެާސަބަބުން

ާޙ ލަތެއް.ާރަށެއްގެާ ާދަތި ާވަރަށް ާއ ދެ،ާމިއީ ާއެނގޭމެ. ާނުވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާދުވަހެއްވެސް  770ފެށޭނެ

ާރަށެއްގެ ާނ އުންމީދުކަމުގައި ާކިހިނެއްކަންާާރައްޔިތުން ާއޮތީ ާމުސްތަޤްބަލު ާއެބައިމީހުންގެ ރައްޔިތުން

ާރައްޔިތުންނަކަށްާ ާއެރަށުގެ ާމައްސަލައެއް. ާނ ޒުކު ާވަރަށް ާއެއީ ާތިބުމަކީ ާޙ ލަތެއްގައި ނޑަނޭޅޭ ކަ

ާމަސައްކަތަކުންވެސްާ ާއެއްވެސް ާކުރި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާމަސައްކަތަކުން ާއެއްވެސް ާކުރި އެމީހުން

ާއެނގިފަ ާމަޝްރޫޢުާމިހ ތަނަކަށް ާދަތިކަމުގެ ާލަފ ފުރުމުގެ ާއެރަށުގެ ާނުވޭ ާއޮޅުންފިލ ފައެއް ާނުވޭ އެއް

ާޕެޓިޝަނަށްާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ނޑު ާހިސ ބެއްގައިކަމެއް.ާއަޅުގަ ާކިހ  ާކޮންދުވަހަކުން  775ޙައްލުވ ނީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއިލްތިމ ސްކުރަމުން ާހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ާޙައްލެއް ާމިމައްސަލައަށް ާތ އީދުކުރަމުން

ާނޫމަރ ވެސްާ ާށ.އަތޮޅު ާރަށްރަށެއް، ާހުރިހ  ާހުރި ާރ އްޖޭގައި ާމިގޮތަށް ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ހިމެނޭާގޮތުންާބ.އަތޮޅުާފުޅަދޫވެސްާހިމެނޭގޮތުންާއަދިާއެނޫންވެސްާމިގޮތަށްާލަފ ފުރުމުގެާދަތިކަންާ

ާބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެރަށްރަށުގެ ާއެއީ ާމައްސަލަ ާރަށްރަށުގެ ާއަސ ސީާމެދުވެރިވެފައިވ  ނުންވެފައިވ 

ާޙައްލުކޮށްލެއްދުމަށްާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާދެކެވަޑައިގަންނަވައިގެން ާފޯރުކޮށްދެއްވުންކަމަށް  780ޚިދުމަތެއް

ާއުސޫލުންާ ާވިޔަފ ރީގެ ާފިޔަވަޅުއަޅުއްވައިދެއްވ ށޭ. ާބ ރުއަޅުއްވައިދެއްވ ށޭ، ާސަރުކ ރުން މިއަދުގެ

ކަންތައްތަކ އިާމ ކެޓްާފެއިލިއަރާހުންނ ނެކަންާާކަންތައްތައްާކުރެވޭާހިސ ބަށްާގޮސްގެންާކުރަންޖެހޭ

ާވަޞީލަތްތައްާ ާއެހެނިހެން ާސަރުކ ރުގެ ާއެޑްރެސްކުރުމުގޮތުން ާފެއިލިއަރއަށް ާމ ކެޓް ދެނެގެން

ާކަންތައްތައްާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާހޯދައިގެން ާވަޞީލަތްތައް ާގޮތްގޮތުން ާއެހެން މެދުވެރިކޮށްގެން

ާގަބޫލުފުޅުކުރައް ާޙަޤީޤަތް ާއެންމެާހުންނ ނެކަމުގެ ާވެވަޑައިގެންނެވި ާއިސްކަންދެއްވ  ާމިކަމަށް  785ވައިގެން
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ާފިލުއްވައިދެއްވުމަށްާ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާރަށްރަށުގެ ާހުރި ާމިގޮތަށް ާފުރުޞަތެއްގައި އަވަސް

ާމެންބަރުންާ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއަޅުއްވައިދެއްވަށޭ. ާފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަށީގެންވ 

ާދެންނެާ ާއިޖ ބަދެއްވ ނެކަމުގައިާމިދަންނަވ  ާއެކަށީގެންވ ގޮތެއްގައި ާއެކަމަށް ާއަޑުއައްސަވ  ވުން

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިކަމަކީ ާއ ދެ، ާއުންމީދުކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

 790މިދެންނެވިާފަދަާޙ ލަތުގައިާތިބިާރަށްރަށުގެާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާސީރިއެސްވެފައިވ ާމައްސަލައެއްާ

ާސަރުކ ރުގެާވަ ާމިއަދުގެ ާއޮތީ ާޙައްލުންކޮށްދެއްވުން ާމައްސަލައެއް.ާމިމައްސަލަ ާކަންބޮޑުވެފައިވ  ރަށް

ާއަދިވެސްާ ާއިލްތިމ އަށް ާޕެޓިޝަނުގައިވ  ާހުށަހެޅި ާމި ާނިންމ ލ ނީ ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ އަތްމަތީގައި.

ާ.ވަބަރަކ ތުހުާهللاާއެއްފަހަރުާތ އީދުކުރަމުން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާމެްނބަރުާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   795ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް

ާމިއީާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރަީޝދުާރިޔ ޟް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާޕެޓިޝަނަކީ ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް މެންބަރު

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ

ާބޮޑުވެފައިާރައްޔިތުންނަ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮއިދޫ ާއަދި ާފުޅަދޫ،ާފެހެންދޫ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ށް

ާ ާއ ދެ ާދެރަށް، ާއަދި ާފަޅުތިލަ ާސަރަޙައްދަކީ ާފ ހަގަކުން.ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްކަމަށް 5ާއޮތް

ާ ާޕެޓިޝަނުގެ ާމި ާއެހެންކަމުން ާއެބައޮވޭ. ާފަޅުތެރޭގައި ާމި ާއަޅުާާ.ރަށް ާމ އްދ އަކީވެސް  800ގަނޑުާވަނަ

ާ ާމި ާފެހެންދޫ، ާފުޅަދުއ އި ާމިހ ރު ާއެއީ ާކަމެއް. ާވަދެނުކުތުމަށ7ާާްކަންބޮޑުވ  ާމީހުންވެސް ރަށު

ާމިހ ރުާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ާއެހެންވީމަ، ާނެރު. ާގޮއިދޫގެ ާމިގެންދަނީ ބޭނުންކުރަމުން

ާތަޖުރިބ ކުރެާ ާމެންބަރުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންާމަޖިލީހުގެ ާހުންނަގޮތުން ވިފައިާއޮތީާނެރުާކަންތައްތައް

ާމިހެންާ ާމިހެންހުރި، ާނުވަދެވޭނެގޮތަށް، ާމީހުނަށް ާރަށު ާއަނެއް ާފަޅަށް ާރަށު ާއެއް ބަންދުކުރުމ އި

ާރައްޔިތުންާ ާފުޅަދޫ ާއަދި ާފެހެންދޫ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާތިބެންޖެހޭ ާރަށުބަންދުގައި ާޒަމ ނެއްގައި  805މިކަހަލަ

ނޑު ކަމެއް.ާއ ދެ،ާކުރީގެާއެތ ނގައިާދިރިއުޅެންޖެހިފައިާއޮތްކަންާއެއީާއަޅުގަ މެންާއެކަމ ާހިތ މަކުރާ 

ާސަރުކ ރުންވެސްާ ާމިއަދުގެ ާވިދ ޅުވެފައި.ާއަދި ާއެބައޮތް ާމީގައި ާވ ހަކަ ާވަޢުދުވެފައިއޮތް ސަރުކ ރުން

ާކަމެއްނޫން.ާ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާވަޢުދުވުމަކީ ާއެބަހުރި. ވަޢުދުތަކެއްވެފައި

ނޑުމެންާރަާ ނޑުމެންނަށްާާއެއީ.އުންމީދެއްާލިބޭާާއްޔިތުންނަށްވަޢުދުވުމަކީާއަޅުގަ އެާއުންމީދުާއަޅުގަ

 810ކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާއެއިރެއްގެާއޮންނަާސަރުކ ރެއްގެާތެރެއިންާކަންކަންާކުރަންާފަސޭހަވ ނެާ އޮވެއްޖެާ

ާހަމަާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ާމިހ ރުގެ ާރަނގަޅީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ނޑުމެންނަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާާޕެޓިޝަންވެސްާމިތަނަށްާހުށަހެޅޭނެ.ާއަދިާގިނައި ންާވަޢުދުވީާވަރަކަށް.ާއޭރުންާއަޅުގަ
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ާވިދ ޅުވެއްޖެއްޔާ  ާނުދެއްވ ނޭ ާކަމެއްކޮށް ާދެއްކޭނެ. ާއެވ ހަކަވެސް ާއަރިހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެއްވެސްާ ާކުރެވޭނެ ާމެންބަރުންނަށް. ާކުރެވޭނީ ާކޮންކަމެއްތޯ ނޑުމެންނަށް ާނޯންނ ނެ.ާއަޅުގަ ކަމެއް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާ ާއޭރުގެ ާއެހެންވީމ ، ާނޯންނ ނެ. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ  815ރައްޔިތުންނަށްވެސް

މިއަދުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާރައްޔިތުންނަށްާކަންތައްތައްާކޮށްދޭންާބޭނުންވެގެންާކަންތައްތައްާ

ާވަޢުދަާ ާބޮޑު ާއެ ާދެން ާނުވަނީ. ާވިދ ޅުވަނީ. ާކޮށްދެއްވ ނަމޭ ާހަދ ފައި ާވ ހަކަވެްސ50ާާކަށް އަހަރުގެ

ާ ާލިބ2ާާޭދައްކަނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާދައްކަނީ. ާވ ހަކަވެސް މަސްދުވަހުގެ

ާލިބޭާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވަޢުދުވުމަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެއީ. އުންމީދެއް

ާމުސްތަޤް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއީ ާގިނަާހިތްހަމަޖެހުމެކޭ. ާކަންތައްތަކެކޭ. ާރަނގަޅު ާހުރި  820ބަލަށް

ާކަންތައްތަކެކޭާ ާހ ސިލުވެގެންދ ނެ ާކަންތައްތައްވެސް ާއެހުރިހ  ާއޮތްތ ނގައި ާކުރިއަށް ވަޢުދުވުމަކީ

ނޑުމެންނަށްާއޮތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނޑުާދަންނަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމަޖިލީހުގައިާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމް ާވަޢުދުތަކަށް ާކުރަންާވ  ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކުރުވުން.ާއެކަން ާއެކަން ާލައްވ  ހޫރިއްޔ 

ނޑުމެންގެާމެންބަރުންނަށްާއެބައޮތްާ ވަރަށްާފަސޭހަާވަޢުދުާގިނައިންާވީވަރަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާވަޒީރުންާ ާކުރެވެން. ާޖަވ ބުދ ރީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރެވެން. ާޖަވ ބުދ ރީ ާސަރުކ ރު  825މިއަދު

ާއިހުސ ސްތަކ އިާާޖަވ ބުދ ރީ ާރައްޔިތުންގެ ާވެއްޖެއްޔ  ާކޮށްފިކަމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރެވެން.ާއެކަން

ާކުރަނީާ ާއުންމީދު ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާފުދިގެންދ ނެ. ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާބޭނުންތައް ރައްޔިތުންގެ

ާވަދެ ާފުޅަދޫއަށް ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާމިގޮވ ލަނީވެސް ނޑު ނުކުމެވޭނެާާއަޅުގަ

ާނުކުމެވޭނެާ ާވަދެ ާއެރަށަށް ާނުބީހި ާދޯނިފަހަރު ާނަމަވެސް ާގޮތަކަށް ާއ ދައިގެ ާކިތަންމެ ގޮތަކަށް

ނޑައިދިނުން.ާއަދިާމިއަދުާމިހ ރުގެާސަރުކ ރުގެާތަމްސީލުކުރ ާޕ ޓީ،ާ  830ގޮތަކަށްާއެތަނުގައިާނެރެންާކަ

ާމި ާމަނިކު ާމޫސ  ާރީކޯ ާރައީސް، ާގުރޫޕްގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާވިދ ޅުވި،ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވ ހަކަފުޅުގައި އަދު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާވ ހަކަ. ާކަންބޮޑުވ  ާމިކަމ އި ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާމިާ ާއެބައޮވޭ ާއެމަނިކުފ ނުގެވެސް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެމަނިކުފ ނަށްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާކުންފުންޏެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމު ާމިހ ރުންާމަސައްކަތްކުރ  ާދީގެން ާއެހީތެރިކަމެއް ާއޮތް ާދެވެން ގައި

ާމައްސަލައަށްާ ާއޮތް ާދިމ ވެފައި ާމި ާމީހުންނަށް ާމި ާނޫންނަމަ ާބަންދުން ާރަށު ާމި  835މިހ ރަށްވެސް

ާމިދެންނެވިާ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއެދެމޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަށް ާހޯއްދަވައި ހައްލެއް

ާއަދިާއެސަ ާފުޅަދޫގެާރައްޔިތުންނ އި ާރައްޔިތުންނަށްވެސްާވަރަށްާބޮޑ5ާާުރަހައްދުގައިާއެއޮތް ަރށުގެ

ާއަވަސްާ ާމިކަމުގައި ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވެގެންދ ނޭ. ާމިއެދުން އެދުމަކަށް

ާހަމައެކަނިާ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ާކަމަށް. ާހޯދައިދެއްވ ނެ ހައްލެއް
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ާ ާދިމ ވެގެން ާތ.އަތޮޅުގައިވެސްާބ.އަތޮޅަށްވެސް ާތަމްސީލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާމައްސަލައެއް  840އުޅޭ

ާކަންތައްާ ާނުކުމުގެ ާވަދެ ާދެރަށަކީ ާމި ާއޮމަދޫ. ާއ އި ާކިނބިދޫ ާމިސ ލަކަށް، ާއެބައޮތް. މިމައްސަލަ

ާއެބައޮތްާ ާވިދ ޅުވެފައި ާސަރުކ ރުންވެސް ާކުރީގެ ާއެހެންވީމ ، ާދުރު. ާވަރަށް ާކަނޑު ާދަތި ވަރަށް

ާކޮށްދެއްވ  ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަމެއް ާދޭނަމޭ. ނޑައި ާކަ ާނެރެއް ނޑަށް ާކަ ާދޭތެރެއިން ާދެރަށް ނަމޭ.

ާއެބަާ ާމިއަދުވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާނުވި. ާއެކަމެއް ާދިޔައިރުވެސް ާވެއްޓިގެން ސަރުކ ރު

ާގޮތުންާ ާއެކަމ އިބެހޭ ާމިސަރުކ ރުގެ ާއެބައޮތޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިނދު، ާމެންބަރަކަށްވީ ާއަޅުގަނޑު  845އޮތޭ

ާކުރީގެާވ  ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދު ާގޮވ ލަން ާމިއަދު ނޑު ާފުރުޞަތު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާދެއްކުމުގެ ހަކަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކޮށްދިނުމަށް. ާއަވަސް ާވ ނެގޮތެއް ާއެކަން ާއޮތީތީވެ ާއެވަޢުދުވެފައި ސަރުކ ރުން

ާޕްރޮޖެކް ާކުރައްވައިގެން ާޚަރަދު ާބޮޑެތި ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ޓްތައްާއެއ އެކުގައި

ާޕްރޮޖެކްޓްާ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފުންކުރުމަށް. ާފަޅު ާރަށްރަށުގެ ާކުރައްވ ފައިވެސް ާހަވ ލު އެބަހުރި

ާ ާނުކޮށް ާމަސައްކަތް ާމި ާމީހުން ާތިބޭ 9ާާނަގައިގެން ާއެބަހުރި.7ާާއަހަރު ާވެފައިވެސް  850އަހަރު

ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާވަކިކުރަންވެސް ާއެތަންތަން ާއަތުން ާއެފަރ ތްތަކުން ާގޮވ ލަން.ާއެހެންވީމ ، އަދު

އެގޮތުންާހޯގ ޑަށްާއަޅުގަނޑުާތަމްސީލުާކުރ ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާދިޔަމިގިލީގެާފަޅުާނުކޮނެާއޮންނަތާ 

ާއެތަނުންާ ާއެހެންވީމ ، ާދަނީ. ާފަހަނައަޅ  ާމުއްދަތު ާދުވަސްވަނީ. ާގިނަ ާއަހަރަކަށްވެގެން މިހ ރު

ާހަވ ލުކު ާއެތަން ާބަޔަކ އި ާވަރުގެ ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާމިއަދުގެާވަކިކޮށްފައި ާއަޅުގަނޑު ރަންވެސް

ާރައްޔިތުންނ އިާ ާކަމެއް. ާކަންބޮޑުވ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާގޮވ ލަން.  855ސަރުކ ރަށް

ާބަހުސަކުންާ ާމިހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކަންތައްތަކަކީ ާއަސ ސީ ާމިކަހަލަ ގުޅުންހުރި

ގައިާވެއްޖެާމިކަންތައްތައްާކުރަން.ާނިންމ ލެވޭވަރުާކަންތައްތަކެއްާނޫން.ާމިއަށްވުރެާފުޅ ާދ އިރ އެއް

ނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކައަކީާޕެޓިޝަންާ ނޑުާއެހެންާމިދަންނަަަވަނީާނިންމ ލެވެންާނެތޭާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށްާފެނިގެންނެއްާނުދެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާ ކޮމިޓީއަށްާމިާދިއުމަކުންނެއްާމީގެާހައްލެއްާއަޅުގަ

ާއެ ާކަންބޮޑުވޭ. ާމިކަމ  ނޑުމެން ާއަސ ސީާއަޅުގަ ާދިމ ވެފައިހުރި ާމި ާރައްޔިތުންނަށް  860ހެންވީމ ،

ާޝުކުރިއްޔާ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމަން. ާގޮތެއް ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަންކަމަށް ޙައްޤުތަކ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާފުރުޞަތުާދެއްވީތީ.ާ

ާ

ާރައްާާކުރެންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބ.ފުޅަދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙ ލުާޝުކުރިއްޔ  ާދަތި ާލަފ ފުރުމުގެ ާދިމ ވެފައިވ  ާޔިތުންނަށް

ާދ އިރ ގެާާއަްޙމަދުާޫމސ ާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާތުޅ ދޫ ާދެއްވި ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާޕެޓިޝަނެއް ާމިފަދަ  865ހުރިގޮތުން

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަޅުގަނޑު ާރަޝ ދަށް ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ،ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާފުޅަދޫާ ާފުޅަދޫ. ާރައްޔިތުންނަށް، ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާނޫން ާރައްޔިތުންނަކަށް ާބ.ފުޅަދޫ ހަމައެކަނި

ާފޯރ ފައި.ާ ާރަށަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާމިދަތި ާވަނީ ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާނޫން.ާމުޅި ރައްޔިތުންނަކަށް

ާނުކުތ އެއް. ާދެތިން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ޕެޓިޝަނެއްާާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޒ ތީގޮތްވުން. ާމިއޮންނަނީ ާމިމަޖިލީހުގައި ާހުށަހެޅުނަސް، ާޤަރ ރެއް  870ހުށަހެޅުނަސް،

ާފޮނިތަކެއްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިތިބީ ާއިންތިޚ ބުވެފައި ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެބޭފުޅަކުވެސް

ާނޫން. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއް ާކުރީގެ ާހުސްއެކަނި ނޑައިގެން. ާމިހ ރުގެާާކަ ާހަމަ އަދި

ާކަމެއް.ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއްވެސް

ާހުށަހެޅުނަސް،ާ ާޕެޓިޝަނެއް ާހުށަހެޅުނަސް، ާބިލެއް ާމުހިންމު ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާ ާކުރީގެ ާހުށަހެޅުނަސް، ާނޫނިއ50ާްޤަރ ރެއް ާވ ހަކައެއް ާއަހަރުގެ ާމިހ ރު  875މަސްދުވަހުގ90ާާެޔ 

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާބޭނުމަކީ ާބޭނުމަކީ. ާހޮވ ފައިތިބި ާރައްޔިތުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއެއްނޫން ވ ހަކައެއް

ބޭނުންވ ާކަންތައްތައްާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިގެންާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުާކުރުވައިގެންާއެކަންތައްތައްާ

ާހަމައެފަދައި ާކުރުވުން. ާލައްވ  ާމިހ ރުާސަރުކ ރު ާކުރެންދޫއަށް ާކުރެންދޫ. ާދ އިރ  ނޑު ާއަޅުގަ ން

ާ ާބޮޑެތި ާއެއީ ާބޭނުންވެފައި. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދަތިކަންވަނީ 10ާާލަފ ފުރުމުގެ ފޫޓުގ20ާާެފޫޓުގެ

ާނެރުންާ ާމިވަނީ ާފަޅަށްވެސް ާއެރަށަކީ.ާއެރަށު ާރަށެއް ާދަތުރުކުރ  ާބަނދެގެން ާއެރަށުގައި  880ދޯނިފަހަރު

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާނުކުމެވުން ާއެހާ ާވަދެ ާހަމަ ާމިއޮތީ ާމައްސަލަވެސް ާގިރުމުގެ ާރަށް ާއަދި ދަތިވެފައި.

ފޫޓަށްާވަނ30ާާީބޮޑަށްާހައްލުކުރަންާޖެހިފައި.ާއުތުރުާފަރ ތުންާމިހ ރުާގެދޮރުާދިރިއުޅޭާހިސ ބަށްާ

ނޑ ލައިގެންާ ާކަ ާރަށުން ާބައެއްވަނީ ާދަނޑުން ާފުޓްބޯޅަ ާފަރ ތުން ާއިރުމަތީ ކައިރިވެފައި.

ާއަޅުގަ ާގިނަދުވަސްާގެންގޮސްފައި. ާވަޑައިގަންނަވ  ާިމނިސްޓަރު ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާމިމަޖިލީހުގައި ނޑު

ާނެތް.ާ ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާވ  ާހަމަ ާއެކަމަކު ާހުށަހަޅަމުން. ާމިދަނީ ާމިމައްސަލަ ނޑު ާއަޅުގަ  885ދުވަހަށް

ާނޫން.ާ ާވ ހަކައެއް ާބޭނުން ާދައްކަން ާއެއީ ާސަރުކ ރެކޭ ާމިހ ރު ާސަރުކ ެރކޭ ާކުރީ އެަެހެންވީމ ،

ނޑުމެ ާކޮންމެާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިަިލީހުގެ ާހަމަ ާބޭނުންވަނީ ާމިމަޖިލީހުން ން

ާޖަވ ބުދ ރީާ ާސަރުކ ރު ާތ އީދުކޮށް ާއެއަށް ާހުށަހެޅިޔަސް ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާއަދި ޕެޓިޝަނެއް

ާ ާވ ހަކައަކީ. ާގޮވ ލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހުރީ.50ާާކުރުވުމަށް. ާވަޢުދުވެފައި ާމަސ1ާްއަހަރުގައިވެސް

ާތަކެއްވެގެންާ ާވަޢުދު ާމެންބަރުންވެސް ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހުރީ. ާވަޢުދުވެފައި  890ދުވަހުގައިވެސް

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެއްގޮތަކަށްވެސްާޒ ތީނުވެ،ާހުށަހެޅޭާ މިމަޖިލީހަށްާއަރ ާމިތިބީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާއަާ ާޤަރ ރަކަށްވެސް ާއަދި ާޕެޓިޝަނަކަށްވެސް ާހުށަހެޅޭ ާއަދި ާމިމަޖިލީހުންާބިލަކަށްވެސް ޅުގަނޑުމެން

ާބޭނުންވާ  ާރައްޔިތުންނަށް ާވަރަށް ާމިމަސައްކަތް ާއެއްބ ރުލައިގެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 
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ނޑުާގޮވ ލަން.ާ އުސޫލުތަކުގެާމަތިންާވ ހަކަދެކެވި،ާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުާކުރެވިގެންާދިއުމަށްާއަޅުގަ

ާ ާއަތޮޅު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާސަރުކ ރުންާއަދި ާކުރީ ާއެބަނދަރުވެސް  895އޮޅުވެލިފުށި.

ފައްޓ ފައިާއޮންނަތ ާމިހ ރުާއެތައްާމަސްދުވަހެއްާއަހަރުތަކެއްާވެގެންާދިޔައީ.ާއެބަނދަރުވެސްާއަދިާ

ާނޫން.ާއެާ ާކަމުދިޔައީކީ ާނިމުނަކަސް ާބަނދަރު ާދ އިރުގައި ާނިމިގެން ާބަނދަރު ާއެ ާނ ދޭ. ނިމޭތަނެއް

ާމި ާނެރެއް. ާދިގު ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ،ާާނެރަކީ ާފޮރުވ ލ ނެ. ާފަސްލ  ާނުެރ ާއެ އިރުވައިގައި

ާގޮވ ލަންާ ާސަރުކ ރަށް ާއަޅުގަނޑު ާވެގެންދ ނެ. ާކަމެއްކަމުގައި ާނުކުރެވޭ ާހަމަ އެކަމަކީވެސް

ާމިހ ރުގެާ ާގެނެވި، ާސަމ ލުކަމެއް ާޚ އްޞަ ާމިކަންތައްތަކަށް ާފަރުވ ތެރިވެ،  900މިކަންތައްތަކަށް

ާސަ ާދިޔަ ާވޭތުވެ ާއަދި ާކަމަށްާސަރުކ ރުންވެސް ާރަނގަޅަށް ާކޮށްދެއްވ ނީ ާކަންތައް ރުކ ރުންވެސް

ނޑުާހީކުރަމުން،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއަޅުގަ

ާ

ާނޫންާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާނޮިޅވަަރމް ާކަމެއް ާގަބޫލުކުރ  ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާގިނަާމަޖިާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެއްކުމަކީ. ާވ ހަކަ ާބަހުސްކޮށް ާޕެޓިޝަނަށް ާހުށަހެޅޭ  905ާލީހުގައި

ާދައްކަމުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަ ާމައްސަލަތަކުގެ ާދިމ ވެފައިވ  ާދ އިރ އަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއް ާފިކުަުރުކޮށްފިން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރުާގެންދަވ ތީވެ ާރައީސް، ޒަތްތެރި

ާއެބަާ ާބައްލަވ ލައްވަން ާކުޑަކޮށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ގޮތް ާމަސައްކަތް މިމަޖިލީހުގައި

ޖެހިވަޑައިގަންނަވ .ާކޮންމެާދ އިރ އެއްގެާމެންބަރަކުާއެދ އިރ އެއްގެާރަށްތަކުގައިާހިމެނޭާޕެޓިޝަން،ާ

ާޕެޓިޝަން ާމައްސަލަ، ާފަޅުތަކުގެ ާމައްސަލަ، ާވެއްދީމާ ރަށްތަކުގެ ާވަކިވަކިން ާގޮތުގައި  910ގެ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާހުއްޓި، ާއެބަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުާއެއްވެސްާ މަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާއޮއްޓަރުާހުރިގޮތެއްގައިާބޭނުންާކުރުމަށްާއެބަާދަތިވޭ.ާއަޅުގަ

ލަާޕެޓިޝަންތަކެއްގެާގޮތުގައިާއައިސްާމިމަޖިލީހުގައިާހ ލެއްގައިާމިދަންނަވަނީާމިާފަޅުތަކުގެާމައްސަ

ާއެކަންތައްތައްާ ާކުރަން. ާތ އީދުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލަން ާއެކަން ާނޫން. ާނުވ ނޭކޭއެއް ބަލައިގެން

ާދެންމެއަކުާ ާދ ދި ާއެހެންނަމަވެސް، ާޖެހޭނެ. ާހިނގަންވެސް ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ނޑުމެންގެ  915އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުާއިނގުރައިދޫ ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާރި ާއޭގެއިތުރުންާهللا ާއަދި ޙަމީދ އި

ާވިދ ޅުވިާ ާވ ހަކަފުޅުގައިވެސް ާޙުސައިންގެ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނޑިތީމު ކަ

ާއުސޫލުތަކެއްާ ާކަހަލަ ާބޭނުންކުރެވޭނެ ާމިވަގުތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތެއްގައި ކަލެކްޓިވް

ާހަދަން ާއެބަ ނޑުމެން ާމިމަޖިލީހަށްާއަޅުގަ ާޕެޓިޝަނެއް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވަނީ ޖެހެއޭ.ާއެހެން

ާކިއުގައިާ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާއޮންނަން ާކިއުގައި ާގިނަދުވަހު ާވަރަށް ާއަންނަން ާއެޕެޓިޝަން  920ލައިގެން
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ާކޮމިޓީއަށްާ ާޕެޓިޝަން ާޕެޓިޝަންގެ.ާއަދި ާމިއޮންނަނީ ނޑިފައި ާކެ ާމުޢ ލ ތް ާއަންނައިރުގައި އޮވެފައި

ާމިމައްސަލަާާމިހ ރުވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮއްސ ވަނީ. ާމައްސަލަ ާފަަަޅުގެ ާމައްސަލަ، ކުމުންދޫގެ

ާނުލިބޭ.ާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާކަހަލަ ާހައްލުވ ނެ ާއެކަންތައްތައް ބެލިގެން

ާޓްރ ންސްޕޯަޯްޓާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގިނައިން ާއެންމެ ާސުވ ލަކީ ާބަނދަރުގެ ާމި އެހެންވީމ ،

ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާާމިނިސްޓަރ އިވެސް ާބައްލަވ  ާމިމަޖިލިސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސުވ ލެއް.  925ކުރެވޭ

ާމިހ ރުާ ާމިނިސްޓަރު ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާމިމަޖިލީހަށް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ، ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިމައްސަލަތައްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގިނައިން. ާނޭނގޭހ  ާއަދަދުވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ވަޑައިގެންފި

ާ ާމިާހައްލެއްނުވޭ. ާއެހެންވީމ ، ާމިދައްކަވަނީ. ާވ ހަކަފުޅު ާބަނދަރުގެ ާދުވަހަކުވެސް ާކޮންމެ ހަމަ

ާމިމައްސަލަތައްާ ާއެހެންވީމ ، ާމައްސަލައެއް. ާބޮޑުވެއްޖެ ާވަރަށް ާމައްސަލައަކީ ބަނދަރުގެ

ާހަމައެކަނިާ ާލިބޭ ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ާމި ާއެބަޖެހޭ ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ނޑުމެންގެ  930އަޅުގަ

ާދ އިރ ާ ާވިސްނަވައިގެންާޕެޓިޝަންގެ ާމަންޒަރަށް ާބޮޑު ާމި ާފުޅ  ާބަދަލުގައި ާވިސްނުމުގެ ާތެރެއަށް ގެ

ާހުރިާ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއޭރުން ާރ އްވަވަން. ާގޮތްތަކެއް ާހައްލުކުރެވޭނެ މިކަންތައްތައް

ާފުންކުރެވޭނޭާ ާފަޅު ާނޫޅޭ ާބަޔަކު ާމ ގިނަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިލ އިރު ރިސޯރސްތަކަށް

ންާލިބިފައިހުރިާބައެއްވެސް.ާއަދިާހަމައެހެންާވަސީލަތްތަކަށްާބަލައިލ އިރުާމިާވަސީލަތްތައްާޤ ބިލުކަ

ާފަންނީާ ާއެ ާނެތް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއިރުގައި ާނެތް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ  935އަޅުގަ

ާނިންމ ލެވޭކަާ ާކޮށް ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާމަސައްކަތްތައް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ށް.ާޤ ބިލުކަމެއްވެސް

ާއާ  ާއިޞްލ ޙުކުރެވުނު ާދެއްކީމ  ާވ ހަކަ ާބަނދަރުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުވަހަކު އެހެންވީމ ،ާކޮންމެ

ާގަވ އިދުތަކެއްާ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާގިނަ ާވަރަށް ާހަދަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދަށުން ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާމަސަ ާކޯޓުތަކުގެ ާސަބަބުން ާނެހެދުމުގެ ާގަވ އިދުތައް ާމިޤ ނޫނުތަކ އި ާމިވަނީާއެބަހުރި. އްކަތްތައް

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެހެން ާދެންހަމަ ާހުއްޓިފައި. ާބޮޑަށް  940ވަރަށް

ާ ާމިވަނީ ނޑުމެން ާއެމް.ޑީ.ޕީގ5ާާެއަޅުގަ ާނިސްބަތްވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާއަޅުގަނޑަކީ ާވަކިކޮށްފައި. ބ ރު

ާކުރަމުންގެން ާވެރިކަން ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާވީނަމަވެސްާމެންބަރެއް. ާއެމް.ޑީ.ޕީކަމުގައި ދަނީ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާވ ނީ ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ާމުހިންމު ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑުގެ ާމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ާޖަވ ބުދ ރީާ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޮތް ާވެރިކަމުގައި ާކުރުވުން. ޖަވ ބުދ ރީ

ާހ  ާއެއްވެސް ާމިތަނަކީ ާއެހެންވީމ ، ާނުވަތަާކުރުވުން. ާދިފ ޢުކުރ  ާވެރިކަން ާއަޅުގަނޑުމެން  945ލެއްގައި

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ާތަނެއްގެ ާކުރ  ާޖެއްސުން ާވެރިކަމަށް ާނުވަތަ ާހިފަހައްޓ  ވެރިކަން

ާމިތަނަކީާ ާނުގެނެވޭނެ. ާހައްލެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާމިކަންކަމަކަށް ާހުރީމ ، ވިސްނުން
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ާ ނޑުމެން ާއެއްބ ރ5ާާުއަޅުގަ ާވަކިވީމ ، ާއަޅުގަނޑުމެންާާބ ރު ާނިޒ މެއް ާފ ރަވެރިވ ނެ ާބ ރަށް އަނެއް

ާހައްލުކޮށް،ާ ާމިކަންތައްތައް ާފ ރަވެރިވެ، ާއަނެއްބ ރަށް ާއެއްބ ރުން ާއެ ާމިއޮންނަނީ ޤ އިމްކޮށްފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެހެންވީމ ، ާހައްލުކުރަން. ާދަތިތައް ާދިމ ވެފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ  950އަޅުގަ

ާސަބަބު ާސިޔ ސީ ާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާރައީސް، ާސިޔ ސީ ާފަޅުތަކ އި، ާނުކޮނެވިހުރި ތަކަށްޓަކައި

ާދިރ ސާ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިކަންކަން ާފަޅުތަކ އި، ާކޮނެވެންހުރި ާސަބަބުން ާވަޢުދުތަކުގެ ވެފައިވ 

ާހުރިހާ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރޭގައި ާދެއްކުމުގެ ާމިވ ހަކަ ާއ ދެ، ާއަންނ ނީ. ާހައްލެއް ކުރެވިގެން

ާނުގުޅުނަސްާާމެންބަރުންވެސް ާމަޢުޟޫޢ އި ާދެއްކީމ  ާވ ހަކަފުޅު ާދ އިރ ގައި އެމެންބަރުންގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވޭ. ާދައްކ ލަން ާވ ހަކަ ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ނޑުވެސް  955އަޅުގަ

ާކޮމިޓީއަށްާ ާޕެޓިޝަން ާމައްސަލަ ާބަނދަރުގެ ާމިއަދު ާކުމުންދޫއަށް ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާހުށަ ާވަނީ ާމެންބަރުންނަށްާމިހ ރުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިޝަން ާމި ާއެހެންވީމ ، ހެޅިފައޭ.

ާމިހ ރުާ ާބައްލަވައިދެއްވ ، ާމިމައްސަލަތައް ާވަޑައިގެން ާކުމުންދޫއަށް ާއަރުވަން ާދަޢުވަތު ނޑު އަޅުގަ

ާއެންމެާ ާވީ ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކުރެވިފައިހުރި ާމިހ ރު ާމަސައްކަތްތަކ އި ާހުރި ާބޮޑުކުރެވެން ާބަނދަރުގެ

ާކޮމިޓީގެާ ާޕެޓިޝަން ާގޮތްތަކަކަށް ާލިބޭނޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާކުމުންދޫގެ ާފައިދ  ާއެބަނދަރުގެ  960އަވަހަކަށް

ާކޮމިޓީގެާ ާޕެޓިޝަން ާއައިރުވެސް ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާކޮށްދެއްވުމަށް. ާބައްޓަން މަސައްކަތްތައް

ާ ާވ ހަކަ ާދެވިފައިނުވ  ާދަޢުވަތު ާއަޅުގަނޑަކަށްވެސް ާބައްދަލުވުމަކަށް ާހަމަާއެއްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާއ ބ ދީއަކީވެސްާ ާކުނބުރުދޫގެ ާދެން ާމިކަމ އިގުޅިގެން. ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެކުގައި ހިތ މައ އި

ާދަށުންާ ާސިޔ ސަތުގެ ާއެއްފަސްކުރުމުގެ ާއ ބ ދީ ާމިރަށުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއ ބ ދީއެއް. ާކުޑަ ވަރަށް

 965ންާގެންދަނީ.ާނަމަވެސް،ާމިކަންާވުމ އިާނޮޅިވަރަންފަރަށްާމީހުންާބަދަލުާކުރެވޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަމު

ާއެހީގައިާ ާފ ލަމެއްގެ ާގޮތެއް ާފޭބޭނޭ ާއަރ  ާއެރަށަށް ާތެރޭގައިވެސް ާދުވަސްކޮޅުގެ ާއޮތް ހަމައަށް

ާއެވ ހަކަވެސްާ ާކަމަށްވ ތީވެ ާއެދޭކަމެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހަމަޖެހުން ނަމަވެަެސް

ވަނ7090ާާަނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާދެންާއިރ ދަާކުރެއްވިއްޔ ާހަމަާއަޅުގަނޑުާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާދަންާ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާޚަބަރު ާއުފ ވެރި ާހަދައިދޭނެކަމުގެ ާބަނދަރު ާކުރިނބީގެ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ އަހަރުގެ

ާއިރ ދަާ ާނެތިން. ާކުރ ކަށް ާތަކުރ ރު ާއިތުރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ،  970ލިބެމުންދަނީ.

ާކައި ާވަރަށް ާކުރެއްވިއްޔ  ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާމުސްތަޤްބަލެއްގައި ާއަހަރ7090ާާުރި ވަނަ

ާކުރެއްވިއްޔ ާ ާއިރ ދަ ާވ ހަކަ ާހަދައިދޭނެ ާބަނދަރު ާކުރިނބީގެ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމިމަޖިލީހުގައިާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޖުމުލަގޮތެއްގައި ާއެހެންވީމ ، އިޢުލ ންކުރ ނެ.

ާމަސައްކަތް ާހުރިހާ މިހިރަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާމިމައްސަލަ ާދ އިރ އެއްގައިވެސް ާކޮންމެ ތައް،
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ާގޮތްތަކެއްާ ާހޯދޭނެ ާހައްލެއް ާކުރައްވައިގެން ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާގެންދަވައިގެން  975މެންބަރުން

ނޑުމެންނަށްާފަހިކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ ާއަޅުގަ

ާ

ާލަފ ފުރުމުގެާާދ އިރ ގެާެމންަބރުާާތުލުސްދޫ ާދިމ ވެފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާބ.ފުޅަދޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމައެކަނިާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރޮޒަިއނ ާއ ދަމް ާމިމައްސަލައަކީ ާއެދޭކަމެއް. ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބަލައިދިނުމަކީ ާއަވަހަށް މައްސަލަ

ާމަ ާއޮތް ާދިމ ވެފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާވަރަށްާބ.ފުޅަދޫ ާރ އްޖޭގެ ާމިމައްސަލައަކީ ާނޫން.  980އްސަލައެއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެކޭ ާއޮތް ާމިވަގުތު ާދިމ ވެފައި ާރަށްރަށުގައި ގިނަ

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ޙަމީދުާهللا

ާބަނ ާމިހުރިހ  ާހިސ ބަށްާވިދ ޅުވިފަދައިން ާބަލައިދޭ ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ާމައްސަލަވެސް ދަރުތަކެއްގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުގަނޑުގެާދ އިރ ގައިާހުރ ާއަދިާތުލުސްދޫ.ާ މިހ ރުާގޮއްސަާމިވަނީ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާއޮތްާ ާހޯދ ފައި ާފައިނޭންސްވެސް ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާޕްރޮޖެކްޓަކީ ާހެދުމުގެ ާބަނދަރު ާދެރަށުގެ  985މި

ާއެރަށްރަށުގެާޕްރޮޖެކްޓްތަކެ ާބޭނުމަކަށްޓަކައި ާސިޔ ސީ ާމިސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ކޭ.

ރައްޔިތުންނަކީާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާސަޕޯޓްާނުކުރ ާބަޔަކަށްވ ތީވެާއަދަބުދިނުަުގެާގޮތުންާމިހ ރުާއޮތީާމިާ

ާގޮއްސި ާމިނިސްޓަރާއަރިހަށްވެސް ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާހުއްޓ ލެވިފައި. ާމަސްރޫޢުވެސް ން.ާދެރަށުގެ

އިހަކަށްދުވަހުާޤައުމީާތަރައްޤީާކޮމިޓީއަށްާވަޑައިގެންާމިނިސްޓްރީންާމިވ ހަކަާދެއްކެވީމ ވެސްާމިހ ރުާ

ާޕްރިއޯ ާޕްރިއޯރިޓީވިދ ޅުވަނީ ާހިތަށްއަރ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާނޫނޭ. ާއޮތްކަމެއް ާވަނީާއަާާރިޓީގައި  990ކަށް

ާނުލެ ާބޭރުތޮށި ާލ ފައި ާއެއްގަމުތޮށި ާހުރ ގެ ާއެއީ ާމިހ ރުާކިހިނެއްވީމަބ އޭ. ާގުޅިގެން ާއޮތުމ އި ވި

ާއަނެއްކާ  ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާއެހެންވީމ ، ާހަލ ކުވަމުން. ާއެދަނީ ާއެއްގަމުތޮށިވެސް ހެދިފައިއޮތް

އެއްގަމުތޮށިާލ ންޖެހުމަކީވެސްާސަރުކ ރަށްާހަމަާއިތުރުާޚަރަދުތަކެއްާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާ

ނޑަކަށްާހަމަާއެއްގޮތަކަށްވެސްާނުވިސްނޭ އަކަށްާނުވ ންވީާރިޓީހުރ ގެާބަނދަރުާހެދުންާޕްރިއޯާއަޅުގަ

 995ސަބަބެއްވެސް.ާއެކަމަށްާފައިސ ާހޯދ ފައިާހުއްޓ ާއެާހަދަންާއޮތްާލިސްޓުންާހުރ ާއުނިވެގެންާދިޔަާ

ާއޮތްާ ާނުވެވިފައި ާޖަވ ބުދ ރީ ާމިސަރުކ ރަށް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ސަބަބަކީވެސް

ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުން،ާހދ.ކުމުންދޫގެާބަނދަރުގެާވ ހަކަވެސްާމިތ ނގައިާކަމެއް.ާއަދިާއަޅުގަނޑުާ

ާތެދުވެވަޑައިގެންާ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާދ އިރުގައި ދެކެވެމުން

ާކުރެވެމުންދާ  ާހަވ ލުވެގެން ާއެމަނިކުފ ނު ާމިމަޝްރޫޢަކީ ާދައްކަވ އިރު، ާވ ހަކަ ާސަރުކ ރުގެ ކުރީގެ

ާކަ ާާ.މަކަށްވެފައި ާމިހ ރު ާވިދ ޅުވެ، ާނިންމަން ާއެތަނަށ7ާާްމަސްދުވަސްތެރޭ  1000އަހަރުވީއިރުވެސް

ާމިއީާ ާއޮތްކަން ާނުވެ ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާއިތުރު ާނޫން ާގެންދެވުން ނޑެއް ާހައިމ ކްގަ ާއޮތް ހަލ ކުވެފައި
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ާމިތަނުގައިާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާދެކެވޭކަށްާއަ ާކޮށްގެންނެއްވެސް ާކަންކަން ާއެހެން ާގޮސްގެންވެސް ާރަށްރަށަށް ނޑުމެންނަކަށެއް ޅުގަ

ާކަންތައްތަކެއްާ ާރަނގަޅު ާއެއީ ާވ ހަކަތައް. ާކަންތަކުގެ ާރަނގަޅު ާކޮށްދޭ ާމިސަރުކ ރުން ނެތޭ

ާރަ ާއޮތް ާކޮށްފައި ާސަރުކ ރުން ާކިހިނެއްތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށްވަންޏަކ  ާނެތް  1005ނގަޅުާކޮށްދެވިފައި

ާދައްކަވަމުންާ ާވ ހަކަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާދައްކ ނީ. ާވ ހަކަ ކަންތައްތަކުގެ

ާނުކުތ އަކަށްާ ާނިޒ މީ ާފަހުމީވެސް ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ގެންދެވިއިރުގައި

ާއަޅުގަ ާކުރަން ާއުންމީދު ާމަނިކުފ ނު، ާނުދެއްވ . ާއެކަމަކު ާދ އިރ ގެާއެދުނު ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ނޑު

ާނިޒ މީާ ާކުރަން ާއިންޓަރަޕްޓް ާވ ހަކައަށް ާއަޅުގަނޑުގެ ާމުފީދަށްވެސް ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާނުދޭނެ  1010ނުކުތ އެއް

ާބަނދަ ާގިނަ ާވަރަށް ާދައްކ އިރުގައި ާވ ހަކަ ާވަމުންދާ ބަނދަރުތަކުގެ ާހަލ ކު ާހަމަ ާމިހ ރު ރުތަކަކީ

ާއޮތްކަންވެސްާ ާއުނދަގޫވެފައި ާފޭބުމަށް ާލަފ  ާހަމަ ާތަންތަނަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާއަދި ބަނދަރުތަކެކޭ.

ާތަންތަނުގެާ ާހޯދ ފައިހުރި ާފައިސ  ާކުރީގައި ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ހަގަކުރަމޭ. ނޑު އަޅުގަ

ާސަބަބެއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާހުއްޓެންޖެހޭ ާާމަޝްރޫޢު ާއަދި ާނޭނގޭ. ބަނދަރެއ93ާާްއަޅުގަނޑަކަށް

ނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާ  1015ކަންނޭނގެާހެދޭާވ ހަކަާމިހ ރުާމިތަނުގައިާދެކެވިަިގެންގޮސްާއަޅުގަ

ާއަދިވެސްާ ާޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަން. ާހޯދ ފައިހުރި ާފައިސ  ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާހަމަ އެއީވެސް

ާއެާ ާހޯދައިގެން ާފައިސ  ާއަލަށް ާފެށިފައިާމިސަރުކ ރުން ާކުރިއަށްަެގެންދަން ާޕްރޮޖެކްޓެއް އްވެސް

ާޕެޓިޝަންާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ނެތްކަން

ާއެކީާ ާމައްސަލަ ާތަނެއްގެ ާހުރިހ  ާހުރި ާމިހެން ާދެންވެސް ާއަދި ާބަލ ، ާމިމައްސަލަ ކޮމިޓީން

ާރި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ، ާވ ހަކަާއެކައްޗަކަށް ާކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއުންމީދު ާލިބޭނެކަމުގެ  1020ޕޯޓެއް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1025ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާިއރ ގެާދ ފުވަްއމުލަކުާމެދުާ ާދަންނަވ ލިން ާކުރީދުވަހުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާާޝިފ ޤްާމުފީދުމެންަބރުާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރ އިންނޭ. ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާވެފައިވަނީ 22ާާއިންތިޚ ބު
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ާއިލްތިމ ސްކޮށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެދުާާމެންބަރުންނަށްވެސް ާފުވައްމުލަކު ާދ އިރ އަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ދަންނަވަން

ާނިޒ މީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާކުރެއްވުމަށް. ާހަނދުމަފުޅު  1030ދ އިރ ކަމަށް

ާމެންބަރެއްގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ާބޭނުންވީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުގައި ނުކުތ އެއްގެ

ާމިމަޖިލީ ާއެޢިއްޒަތްތެރިާހައިސިއްޔަތުން ާމަސައްކަތ އި، ާކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ހުގެ

ާވިޔަފ ރިއަކ އިާ ާއަމިއްލަ ާއެބޭފުޅެއްގެ ާއެހެންގޮތަކުން ާނޫނިއްޔ މު ާކުންފުންޏެއް ާހިއްސ ވ  މެންބަރަކު

ނޑުމެން.... ާއަޅުގަ
ާ1035 

ާ

ާބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށް ާނުކުތ އެއް ާވަޑައިގެންދެއްވުންާނިޒ މ ބެހޭ ާއިށީނދެ ާނުގަންނަން. ލައެއް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކަ  ށިދޫ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު އެދެން.

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދަށް.ާ

ާ1040 

ާާކ ަ ށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދިމ ވެފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާފުޅަދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ ލަތުާޝުކުރިއްޔ  ާދަތި ާލަފ ފުރުމުގެ

ހުރިގޮތްާސަރުކ ރަށްާއަންގައިދީ،ާމިކަންާސަރުކ ރުގެާސަމ ލުކަމަށްާގެނައުމަށްާފުޅަދޫާރައްޔިތުންގެާާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދުާ

ާރައީސް،ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާޕެޓިޝަނަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާފަރ ތުން

ާޕެޓިޝަންާ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާހުށަހެޅުއްވި މިޕެޓިޝަން

ާއެންމެާ ާކުރ  ާރަށެއްކަމަށ އި،ާމަސްވެރިކަން ާމަސްވެރި ާބ.ފުޅަދޫއަކީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ،  1045ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ނެކަމަށް. ާބ.ފުޅަދޫ ާރަށަކަށް ާގެންގުޅޭ ާއުޅަނދުފަހަރު ާބޮޑު ނޑުާ، އަޅުގަ

ާލޭނ ރުކަމަށްވ ާމަސްވެރިކަންކުރ ާމިފަދަާ ނޑުމެންގެާއިޤްތިޞ ދުގެ ހިތުގައިާއުފެދޭާސުވ ލަކީާއަޅުގަ

ާނެތް.ާ ާޝައްކެއްވެސް ާކީއްވެގެންބ އޭ.ާކުޑަވެސް ާމިވަނީ ާނުދެއްވ  ާއިސްކަން ާބަނދަރަށް ރަށްރަށުގެ

ާކަށަވަރު.ާޢިއް ާވ ނެކަން ާއެތައްކަމެއް ާފޮރުވިފައިވ  ާފަދައިންާމިކަމުގައި ާރައީސް،ާބ.ފުޅަދޫ ޒަތްތެރި

ާކ.ގ ފަރ އި،ާ ާކަމުގައިވ  ާދެރަށް ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގައި ާކ ަ ށިދޫ ާތަމްސީލުކުރ  ާއެދ އިރ އެއް ނޑު  1050އަޅުގަ

ކ.ކ ށިދޫގެާފަޅުާކޮނެދީފައިާވީނަމަވެސްާއެކަންވެސްާކޮށްދީފައިވަނީާކަމަކަށްާކަމެއްކޮށްދޭާއުސޫލުންާ

ާމި ާނެތިކަން ާހަރުދަނ ކަމެއް ާޢިއްޒަތްތެރިާއެއްވެސް ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ފުރުޞަތުގައި

ާމ ލޭގައިާ ާއަދި ާރަށް. ާގެންގުޅޭ ާމަސްދޯނިފަހަރު ާގިނަ ާއެންމެ ާމިސަރަހައްދުގައި ާގ ފަރަކީ ރައީސް،

ާރަށް.ާ ާކުރ  ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާއެންމެ ާޚިދުމަތް ާވިއްކުމުގެ ާމަސް ާރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅޭ

ާމި ނޑު ާާއަޅުގަ ާރަށްރަށުގެާއެހެންކަމުން، ާފަދަ ާކ.ގ ފަރު ާބ.ފުޅަދޫ، ާކުރ  ާމަސްވެރިކަން  1055ގޮވ ލަނީ

ބަނދަރަށްާއިސްކަންާދެއްވުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބ.ފުޅަދޫާފަދައިންާކ.ގ ފަރުގެާނެރަކީވެސްާ
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ާގިނަާ ާވަރަށް ާއުޅުނު ާވަންނަން ާނެރުން ާއެ ާނެރެން. ާހަދ ފައިވ  ާގޮތަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ވަރަށް

ާފަހަަަރަ ާއެއްފަހަރުާއުޅަނދު ާއަދިވެސް ާއެހެންކަމުން، ާގެއްލުންތަކެއްވެފައި. ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާވަނީ ށް

ާމަސްވެރިކަންކުރާ  ާމިކިޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލޭނ ރުކަމަށް ާއިޤްތިޞ ދުގެ ާމިގޮވ ލަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްވަން. ާސަމ ލުކަމެއް ާޚ އްޞަ ާނެރުތަކަށް ާބަނދަރުތަކ އި  1060ރަށްތަކުގެ

ާބޭނުންވެފައިވ ާރ އްޖޭ ާމިއަދު ާއެހީަިތެރިކަމަށް ާލަފ ފުރުމުގެ ާރަށަކީވެސް ާކޮންމެ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ގެ

 ރަށެއް.ާ

ާ

ާއ ދެ،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖެހިފައިވ ތީ ާވަގުތު ާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާއަރުވަންޖެހޭ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށް ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

 1065ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލުމަށްާއަޅުގަނޑުާ

ާ

ާާށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާކ  ާކުރ  ާއިލްތިމ ސް ާއަޅުގަނޑު ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ާމިހެންކަމަށްވީހިނދު ާވަނީާާހިތްކަންއޮތީ

ާދެއްވުމަށް.ާާާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދުާ ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާއިތުރަށް ާހެއްދެވުމުގައި ާބަނދަރު ާކުރިމަގުގައި

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާހަކަެދއްެކވުން:ާވ 

ާ1070 

ާމަޑަވެލިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ  ާމެދުހެންވޭރު ާއޭގެފަހުގައި ާނ ޒިމަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ގެާދ އިރ ގެ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާޢ ޒިމަށް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާހުސްވަގުތުކޮޅެއ50ާާްޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓްގެ

ާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.

ާ1075 

ާްށ77:03ާްނ70:30ާާްއިންޓަވަލާާ
ާ

ާމަސައްކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެންދިޔަ ާކުރަމުން ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ތްާ`.

ާޢިއްޒަތްތިެރާ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމިޕެޓިޝަން ާއިތުރަށް ާފަށަންވެފައި. ާމިއޮތީ ާގެންދަން ކުރިއަށް

ާވ ހަކަާ ާޕެޓިޝަނަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާ މެންބަރު ާބ ކީ ާމިއޮތީ  1080މިނެޓް.93ާާދެއްކެވުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު މެންބަރުާާއަޅުގަ

ާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށް.ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޕެޓިޝަންގައި ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ
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ާދަތިާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާލަފ ފުރުމުގެ ާދިމ ވެފައިވ  ާއަންގަ ރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރަށް ާހުރިގޮތް  1085އިދޭނެކަންާހ ލަތު

ާރަޝ ދުާ ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާގެނެސްދިނުމަށް ސަރުކ ރުގެާސަމ ލުކަމަށް

ާހަމައެއ އިއެކީގައިާ ާތ އީދުކުރަން. ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޕެޓިޝަނަށް ހުށަހަޅ ފައިވ 

ނަާބޭފުޅުންާވ ހަކަާދައްކަވައިފި.ާމިޕެޓިޝަނ އިާބެހޭގޮތުންާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާގި

ާޙަމްދޫންާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި އޭގެ

ާގަބޫލުކުރާ هللاާޢަބްދުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތައް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާވ ހަކައިގައި ާއެމަނިކުފ ނުގެ  1090ޙަމީދު،

ާދެ ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއަދުގައި ާތަނުގައިާވ ހަކަތަކެއް ާދިޔަ ާވޭތުވެ ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާދިޔައީ. ކެވިގެން

ާމަޖިލީހުގައިާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިވަގުތު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެއްވި ާމިނިސްޓަރކަން ޕްލޭނިންގ

ާގިނަދުވަސްތަކެއްގައިާ ާޕްލޭނިންގގައި ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، މިއިންނެވީ.

ާހުން ާކުރައްވ ފައި ާއެމަނިކުފ ނަށްާޚިދުމަތް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހ ލަތު ާމިބަދަލުތަކުގެ ާރ އްޖޭގެ ނެވީމ 

ާރަށެއްާ ާމިހުރިހ  ާވުމ އެކީގައި ާގަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެކަމަށް  1095އެނގިވަޑައިގަންނަވ ފައި

ޤެއްާއެކުއެކީގައިހެންާބަނދަރުތަކަށްާދިމ ވެގެންާއުޅޭާދަތިކަންާފިލުވައިދިނުމަށްާނުވަތަާއެކަންާތަޙުޤީާ

ނޑުވެސްާ ކުރެވޭކަހަލަާގޮތަކަށްާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީންާމިކަންާކުރުމަށްާއެމަނިކުފ ނުާގޮވ ލެއްވީ.ާއަޅުގަ

ނޑަކީވެސްާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީގައިާހިމެނޭާ ދެންާއުސޫލެއްގެާގޮތުންާއެއަށްާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާއަޅުގަ

ނ ާއަޅުގަ ާބެލުނީމ  ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާމިކަންތައްތައް ާވ ހިނދު ާއެބަވޭާމީހަކަށް ާކަށަވަރު ޑުމެންނަށް

ާމިކަންާ ާކޮބައިތޯ ާމައްސަލައަކީ ާވެގެންއުޅޭ ާމި ާދ ނެކަން ާފަސޭހަވެގެން  1100މިސަރުކ ރަށް

ާމަސްދޯނިާ ާބޮޑެތި ާރ އްޖޭގެ ާތިނަދޫއަކީ ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ހައްލުވެގެންދ ނެ.

ާކަންތައްތައް ާއެރަށުގެ ާވ ހިނދު ާރަށަކަށް ާދުއްވަމުންދ  ާގޮތްާާފަހަރުތައް ާވެގެންދިޔަ ބަނދަރު

ާމިޕެޓިޝަންާ ާމިމަޖިލީހުން ާއަދި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއެ ާކަށަވަރުވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ އެމަނިކުފ ނަށް

ާދިމ ވެގެންާ ާމިބަނދަރުތަކަށް ާކުރެވިއްޖެއްޔ  ާތަޙުޤީޤު ާމި ާއެކުއެކީހެން ާރ އްޖެ ާމުޅި ކޮމިޓީން

ާއޮތީ ާވެފައި ާކަންތައް ާކުރީގައި ާމީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާާއުޅޭގޮތ އި،ާބަނދަރުތައް  1105ކޮންގޮތަކަށްކަން

ާހ ލަތުާ ާދަތި ާމިއުޅޭ ާދިމ ވެގެން ާފަޅަށް ާމަޑަވެލީގެ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާއަދި ާތިނަދޫއ އި ސ ފުވީމ 

ވަރަކަށްާއަހަރުާމިވަނީާމަޑަވެލީގެާފަޅުާފުންކުރެވިާއަދިާޖެޓ1ާާީވަރަށްާސ ފުވެގެންދ ނެއޭ.ާއޭރުންާ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާހުންނަތ . ާދަތިާއެއްގަމުގައި ާދިމ ވަމުންދ  ާތ އަބަދު ާރައްޔިތުންނަށް އެރަށުގެ

ާއަދިާ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާތުޅ ދޫ ާހަމައެއ އިއެކީގައި ާހައްލުވެގެންދ ނެ. މައްސަލަވެސް

ާހަމައެއ އިއެކީގައިާ ާހިމެނިގެންދ ނެ. ާތެރޭގައި ާމީގެ ާރަށްތައްވެސް ާގިނަ ާމިހިމެނޭ  1110މިޕެޓިޝަންގައި

ާމިއުާ ާދިމ ވެގެން ާފަޅަށް ާއަޅުގަނޑުާނަޑައްލ ގެ ާކަމަށް ާހައްލުވެގެންދ ނެ ާމައްސަލަވެސް ާނެރުގެ ޅޭ
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އުންމީދުާކުރަނީ.ާދެންާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރައްވައިފިާމިމައްސަލަާމިާހައްލުވ ންާ

ާރައްޔިތުންގެާ ާހަތްދިހައެއްހ  ާކުރީމައޭ.ާހަތަރުސަތޭކަ ާކުރީމައޭ،ާއެވެނިކަމެއް ާމިވެނިކަމެއް އަންނަނީ

ާބަހުސްގައިާމަޖިލީހު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއިންތިޚ ބުގައި ާމިދިޔަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ާފ ޚ ނ އެއްާ ާރަށުގައި ާތިމަންނ މެންގެ ާއަންނަނީ ާވިދ ޅުވަމުން ާދިޔައީ، ާބުނަމުން  1115ބައިވެރިވިއިރުގައި

ާއިންތިޚ ބުާ ާމަޖިލީހަށް ާތިމަންނ މެން ާކޮށްދިނުމަށްޓަކައޭ ާމިކަން ާނެތޭ. ާނަރުދަމ އެއް ނެތޭ،

ާކަމަކީާކޮށް ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުގަނޑު ާގެނުވީ. ާސަމ ލުކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައްޔިތުންނަށް ދެއްވ ށޭ

ާކުރެއްވިާ ާކެމްޕޭނު ާހޮވިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅުންނަށް މިޢިއްޒަތްތެރި

ާއު ާއައިސްގެން ާކޮންގޮތަކުން ާމިއީ ާއޮތީ ާބޮޑުވެފައި ާމިހ  ާމިމައްސަލަ ާއިރުގައި 90ާޅޭކަމެއްތޯއޭ.ާމި

ާވޮއްގަނޑުާ ާއަލ އުއްދީނުގެ ާމިއީ ާމިއުޅެނީ. ާނުކުރެވިގެން ާމިކަން ާތެރޭގައިތޯއޭ  1120މަސްދުވަހުވެ

ހިފައިގެންާމިސަރުކ ރުންާމިހ ރުާއިންތިޚ ބުާވެވުނުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިއުޅުއްވަނީާހަމަާކ އްތާ 

ނޑުމެންާއެސުވ ލުާލައްވ އިރަށްާފަޅެއްާނުވަތަާބަނދަރެއްާމިގޮތަށްާމިކަންާވ  ނެތޯއޭ.ާމިވެސްާއަޅުގަ

ާގިނަާ ނޑުާމިވ ހަކަާފ ހަގަކޮށްލަނީ.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލައަކަށްވީމ ،ާހަމަާއަޅުގަ ހަމަާއުފެދޭ

ާ ާމިހިރީ ާވިސްނުމުގައި ާކަރަންޓ އި،90ާާމެންބަރުންގެ ާރ އްޖޭގައި ާމުޅި ާތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

ނޑުާފެނ އި،ާނަރުދަމ ާއ އިާމިހުރިހ ާކަމެއް ނޑުމެންނަށްާވ ންާއެބަޖެހެއޭ.ާދެންާއަޅުގަ  1125ވެސްާއަޅުގަ

ާއެކަމަކު،ާ ާއެދޭނެގޮތް. ާއެންމެން ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާވުމަކީ ާމިކަން ާއެދެން ހަމަ

ނޑުމެންނަށްާމިކަންާނުކުރެވިފައިާއޮތްގޮތްާފ ސްކުރަންާމިޕެޓިޝަންާކޮމިޓީންާމިކަންާކުރަންާ އަޅުގަ

ާއަޅުގަާ ާހަމަާހުށަހެޅުނީމ ، ާމިކޮމިޓީގައި ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ ާއުފ ވ  ާހަމަ ނޑު

ާމުޅިާ ާހަމަ ާއެދޭ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއެދުނުގޮތަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އިނގުރައިދޫ

ާމިކަމަށްާ ާދެން ާހައްލުވުން. ާމިމައްސަލަ ާފަޅުގެ ާމިދިމ ވެގެންއުޅޭ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާމުޅި  1130ކޮމިޓީއަށް

ާބަލ ާ ާބަޖެޓުގައިވެސް ާމިއަހަރު ާމިއުޅެނީ ާލިބިގެން ާމިަި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިލިޔަން.1ާާއިރުގައި

ާޕްރައިވެޓައިޒްާ ާނެތް. ާކުޑަކުރެވޭކަށް ާމުސ ރައެއް ާމިއުޅެނީ. ާނ ރައިގެން ާބިލިޔަނަށްވެސް ފަސް

ާސަރުކ ރުާ ާމިބުނަނީ ާބޭފުޅަކު ާއަނެއް ާނެތް. ާކުރެވޭކަށް ާއެއްގޮތެއްވެސް ާނެތް. ކުރެވޭކަށް

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާބަލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީވެސް ާކުރ ނީ. ާމިކަން ާކިހިނެއްތޯ ާދެން ތަޅުއަޅުވ ލަންވީއޭ.

ާހަދަންވީާ ާމިހ ރު ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތ  ާއިއްޔެގައިވެސް ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް  1135ހަމަ

ާކިހި ާއަޅުވ ލަންވީއޭ،ާބަންދުކޮށްލަންވީއޭާސަރުކ ރު.ާދެން ާތަޅު ނެއްތޯާސަރުކ ރަށްާގޮތަކީާސަރުކ ރު

ާސ ފުާ ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާގޮތެއް. ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ާނެތް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާކުރ ނީ. ކަންތައް

ާއަޅުވަންާ ާނޫނޭ ާތަޅެއް ާސަރުކ ރު ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާސ ފުވެގެންދ ނެ. ާމި ކުރެވުނީމ ،
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ާކަންތަ ާކުރުވ ށޭ.ާސަރުކ ރުން ާޖަވ ބުދ ރީ ާވަޢުދުވީ.ާސަރުކ ރު ނޑުމެން ާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުގަ އްތައް

ާހޮވުނީާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަޢުދުވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1140މަގުފަހިކޮށްދެއްވ ށޭ.

އެކަންާކުރުމަށްޓަކައޭ.ާފަހަރެއްގައިވެސްާސަރުކ ރުާތަޅުއަޅުވ ،ާޢަދުލުާއިންސ ފުާތަޅުއަޅުވ ާނުވަތަާ

ާއަޅުގަާ ާނޫނޭ ާތަޅުއެޅުވުމެއް ާމުއައްސަސ އެއް ާޢިއްޒަތްތެރިާވަކި ާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންވަނީ. ނޑުމެން

ާރައީސް.ާ

ާ

ާނުވަތަާާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމައްސަލައެއް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާއ ދެ، .`ާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1145ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުވެސްާތުޅ ދޫޕެޓިޝަނެއްާާާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާާމިތަނަށްާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާދައްކ ކަށްާނެތީމު.ާ ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ގިނަ ާބެހޭގޮތުން ާމިޕެޓިޝަނ އި ާދަންނަވަން.ާއަޅުގަނޑު ޝުކުރު

ާމެންބަރުންވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތުގައި ާގަބޫލުކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ސަބަބަކީ

ާނަގ ާ ާވަގުތު ާމިޕެޓިޝަނަކީ ާވ ހަކަދެކެވޭާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާގިނަފަހަރަށް ާރޫޙުގައި ލުމުގެ

ާހުރިހާ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންދަވ . ާކުރައްވަމުން ާވަކ ލ ތު ާމެންބަރުން ާގިނަ ާވަރަށް  1150ކަމެއްކަމުގައި

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާމިއީ ާވޯޓުލ ކަން ާދެއްކުމަށްވެސް ާވ ހަކަ ާމިޕެޓިޝަނަށް ާހަމަ މެންބަރުންވެސް

ާއަޅުގަނ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާދައްކ އިރުގައިާއަޖައިބުވ  ާވ ހަކައެއް ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކެން. ޑު

ާމިާ ާވ ހަކައަކީ ާމިދައްކ  ާހިނދަކު ާކޮންމެ ާނުކުރެވިދ  ާކަމެއް ާސަރުކ ރަށް ާނުކުރެވޭއިރުގައި ކަމެއް

ނޑުމެންގެާމިވޭތުވެާދިޔަާ އަހަރުގެާއަހަރުގެާސަރުކ ރުގެާވ ހަކަ.50ާާއެކްސްކިއުޒެއްގެާގޮތުންާއަޅުގަ

ާކަމެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއްވެސް ާހެދިއޭ. ާމިސަރުކ ރ އި ާމިއުޅެނީ ާނުވެގެން ާކަމެއްވެސް ާކޮންމެ  1155އް

ާހިފ ،ާހައްޔަރުކޮށްާ ާވަގުން ާބަލ ،ާހުރިހ  ާމިމައްސަލަތައް ާދިޔައިރުވެސް ާއަހަރުވެގެން މިސަރުކ ރަށް

ނޑުމެންާހިތ މައ އި ާއަޅުގަ ާގޮތެއްާނިންމ ފައިާނުވ ކަންާމިއީ އެކުާނޫނިއްޔ މުާމައްސަލަާބަލ ާކޯޓުން

ާކަމެއްާ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑިވަޅެއްގައިވެސް ާދަ ާދެކެވެމުންދ  ާވ ހަކައެއް މިފަދަ

ާކުރައްވ .ާހަމަާކޮންމެާ ާކަންތައްތައް ާވަރަށްާފަސޭހަކޮށް ާދެކެން.ާމިސަރުކ ރުން ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައި

 1160ކަމެއްާވެއްޖެއޭާމިހ ރު.ާނިމުނީާމ ލަމަށްާއަރ ފައިާމިވެނ73ާާިކަމެއްާކުރައްވަންވެގެންާހައްދަވ ގޮތަކީާ

ާމިދަނީާ ާފެނިގެން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަހަރަށް ާގިނަ ާމިއީ ާއޮންނ ނީ. ާވެފައި ާއެކަމެއް ދެން.

ާވެގެންާ ާކަމެއް ާފައިދ ހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާސިފައެއް، ާޢަމަލީ ާއެހެންނަމަވެސް، މިމަންޒަރު.

ާނުފެނިދ ކަާ ާހިސ ބަށްވެސް ާމިއަދ  ާހަމަ ާތަނެއް ާދޭތެރޭާނިމިގެންދ  ާމިކަމ އި ނޑުމެން ާއަޅުގަ މަކީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންކަންކަން ާކުރަންޖެހޭ ހިތ މަ

 1165ބަނދަރުތަކުގެާވ ހަކަާދައްކ އިރުގައިާކުރީގެާސަރުކ ރުންވެސްާބަނދަރުތައްާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަހުރިާ
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ާހަމަޔަޤީނުންވެ ާދެއްވ ފައި ާފަރ ތްތަކަށް ާއުޅޭާބައެއް ާއިސްކޮށް ާވަރަށް ާމިަސރުކ ރުގައި ސް

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއަޚު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިސ ލަކަށް، ފަރ ތްތަކަށް.

ާ ާބަނދަރު ާހދ.ކުމުންދޫގެ ާދެއްވ ފައި ާއޮތް ާއެބަ ާކުންފުންޏަށް ާލޯޑް ާހެވީ މަސްދުވަސްާާ.މަނިކުގެ

ާ ާނިންމުމުގެ. ާހަދ  7ާާތެރޭ ާނުގޮސްވ ކަންާއަހަރުވެގެން ާކުރިއަށް ާމިމަސައްކަތް ދިޔައިރުގައިވެސް

ާނުވެގެންދާ  ާކަންތައްތައް ާކަންތައްތައް.ާމިފަދަ ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ ާހިތ މައ އިއެކު ާއަޅުގަނޑުމެން  1170މިއީ

ާބޮލުގައިާ ާމީހުންގެ ާއެހެން ާދައްކަވ އިރުގައި ާވ ހަކަ ާތެދުވެ ާއިދިކޮޅަށް ާމީގެ ތަނެއްގައިވެސް

ާއެޅުވުމަ ާޒިންމ ދ ރުާކަންތައްތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކުރެވެމުންދ ކަމީ ާމަސައްކަތް ާވަރަށް ށް

ާހެއްކެކޭާ ާއެއް ާނުކުރެވޭ ާގަބޫލު ާކުރެވެމުންދ ކަމަށް ާކަންތައްތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ގޮތުގައި

ާމަސައްކަތަށްާ ާބަނދަރުގެ ާކުމުންދޫގެ ާމިސ ލަކަށް ާމިކަންތައްތަކަށް، ާދަންނަވ ނީ. ނޑު އަޅުގަ

ާބަާ ާތެރޭގައިާބަންގްލަދޭޝްގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަހައްޓައިގެން ާއެތަނުގައި ާކޮޅެއް ާރައްޔިތުން  1175އެއް

ާމައްސަލަތަްއާ ާތަފ ތު ާމުޖުތަމަޢުގައި ާތަފ ތު، ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާގޮވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާމަސައްކަތްނުވެ ާހަމަ އިތުރުވަމުންދަނީ.

ާޕެޓި ާހަމަ ާމިމައްސަލަާމިފުރުޞަތުގައިވެސް ާކޮމިޓީން ާޕެޓިޝަން ާގޮވ ލަން ާކޮމިޓީއަށްވެސް ޝަން

ާމިފަދަާ ާއަންގ އިރުގައި ާކަމެއް ާފަރ ތުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނުވަތަ ާޚިޔ ލެއް ާސަރުކ ރަށް ބަލ ފައި

 1180ާކަމެއްނުވެާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާކުންފުނިތަކަށްާމިފަދަާމަސައްކަތްތައްާނުދިނުމަށްވެސް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޕެޓިޝަނ އިާާރ ގެާމެންަބރުާގުަރއިދޫާދ އިާ ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ނޑުވެސް ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑުާާާއިްބރ ހީމްާރިޒ ާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާއެގޮތުން ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް ާބޭނުންވެގެން ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ބެހޭގޮތުން

ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާބެހޭގޮތުން.ާއ ދެ،ާާފުރަތަމަ ާހ ލަތ އި ާރަށްތަކުގެ ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާހަދައިދީފައި. ާތޮށި ާއެއްގަމު ާކޮނެ ާވަނީ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާމިހ ރު ާފަޅު  1185ގުޅީގެ

ާކަމުގައިވ ނަމަާ ާހަދައިދީފި ާއެއްގަމުތޮށި ާކޮށް، ާއެކަން ާސަރުކ ރުން ާކުަުރީގެ ާގޮތުގައި ގަބޫލުކުރ 

ާހެދުމަށް ާބޭރުާާބޭރުތޮށިވެސް ާއަދި ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރައްވ ފައި. ާމަސައްކަތްތަކެއް ވ ނީ

ާދަތިތަކެއްާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާގުޅީގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނުވ ތީ ާހެދިފައި ތޮށި

ާއެއްވެސްކަހަލަާ ާބޭއްވޭނެ ާއަޅ ފައި ާފަޅުގައި ާއޮޑިދޯނިފަހަރު ާގުޅީގެ ާޚ އްޞަކޮށް ކުރިމަތިލ ންޖެހޭ.

ާގޮތެއްނުވޭ ާތެރޭގައިާ، ާގަދައިގެ ާމޫސުމުގެ ާހުޅަނގު ާތެރޭގައި. ާގަދައިގެ ާމޫސުމުގެ ާހުޅަނގު  1190މި

ާކޮންމެވެސްދޯނި ާމިޖެހެނީ ާގުޅީާާތައް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެހެންވީމ ، ާގެންދަން. ާދިމ ލަކަށް އެހެން

ާދަތިތަކެއްާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެމީހުންނަށް ާވަރަށް، ާއެއީ ާނުއޮތުމަކީ ާއެޅިފައި ާދޯނިތައް ފަޅުތެރޭގައި
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ނޑުާދަންނަވ ނީާކުރީގެާސަރުކ ރުންާގުޅީގެާފަޅުާ ކުރިމަތިލ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައިާއަޅުގަ

ކޮނެާދެއްވ ފައިާއެއްގަމުތޮށިާހަދައިދެއްވ ފައި،ާއަދިާބޭރުތޮށްޓ އިާމަސައްކަތްާނުފެށިގެންާއުޅެނިކޮށްާ

 1195ދުގެާސަރުކ ރުންާގުޅީގެާފަޅުގެާސަރުކ ރުާބަދަލުވެފައިާމިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއެދެނީާމިއަ

ބޭރުތޮށިާވީާއެންމެާއަވަހަކަށްާހައްދަވައިދެއްވުން.ާމީގެއިތުރުންާގުރައިދޫގެާބިންާހިއްކުމަށްާވަރަށްާ

ާ ާއެބަދޭ. ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެކަން ާބޭނުންވެފައިވޭ. ާއަހަރުގ7002ާާެބޮޑަށް ވަނަ

ާ ާހިއްކުން ާބިން ާގުރައިދޫ ާއެބައިން ާއެހެންވީމ ،2ާާބަޖެޓުގައި ާހިމަނުއްވ ފައި. ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ާ ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު 7002ާާއަޅުގަ ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ާފަޅ2ާާުވަނަ ާގުރައިދޫގެ ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ާއެނގެންޖެހޭނީާ ާވީގޮތެއް ާއެފައިސ އަށް ާވ އިރު ާހިމަނުއްވ ފައި ާހިއްކުމަށް ާބިން ާނުވަތަ  1200ހިއްކުމަށް

ާސަ ާމިއަދުގެ ާސަރުކ ރަށޭ. ާހިއްކުމުގެާމިއަދުގެ ާބިން ާގުރައިދޫގެ ާއެފައިސ އިން ާޒިންމ އެކޭ ރުކ ރުގެ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާދިނުމަކީ. ާފަށައި ާސ ފުކޮށ7002ާާްމަސައްކަތް ާވަރަށް ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ނޑުމެންނަށް، ާއަޅުގަ ާއެބައޮތް ާފެންނަން ާހިއްކުމަށ2ާާްއެބައިން، ާބިން ާގުރައިދޫ ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ާއެާ ާއަވަސްާހިމަނ ފައިވ ކަން. ާއެންމެ ާވީ ާގޮވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ހެންވީމ ،

ާގުރައިދޫގެާބިންާހިއްކުމުގެާމަސައްކަތްާފަށައިާދެއްވުމަށް.ާއެއީާމިހ ރުާ  1205ފުރުޞަތެއްގެާތެރޭގައިާމި

ާސަބަބުން.ާ ާނުހިކުމުގެ ާބިން ާދަތިވެފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއޮތީ ާތަނެއް ާދިރިއުޅޭނެ ާމީހުން ގުރައިދޫގެ

ާއޭ ާތެރޭގައިާއަދި ާރުށްތަކު ާޤަބުރުސްތ ނު، ާމިވަނީ ާފަރ ތުގައި ާއިރުމަތީ ާރަށުގެ ގެއިތުރުން

ާތިބޭާ ާމީހުން ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާދައުލަތުގެ ާމިހ ރު ާހަދ ފައިވަނީ.ާއެތަނުގައި ޤަބުރުސްތ ން

ވީމ ،ާއެާމަރުކަޒުގެ،ާމަރުކަޒުންާމަރުވ ާމީހުންާމ ގިނަާގުރައިދޫގައިާއުފަންާމީހުންނަށްވުރެ.ާއެހެންާ

ާސަރުކ ރަށްވެްސާ ާމިއަދުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއެދަނީ. ާގިރަމުން ާމިހ ރު  1210ޤަބުރުސްތ ން

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިހ ތަނަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންނަން. ާއެބަ ސަމ ލުކަމަށްވެސް

ާ ާއަޅުގަނޑުމެނ5ާްލިބިފައިވ ގޮތުގައި ާއެހެންވީމ ، ާގޮއްސި. ާގިރ ލައިގެން ާއެތަނުން ާޤަބުރު

ާމިހ ރަށްާ ާމިހ ރުން ާއެހެންވީމ ، ާމިޖެހެނީ. ާވަޅުލަން ާއެއްގަމުގައި ާއަނެއްކ  ާގެނެސް ނަގައިގެން

ާމިކަްނާ ާބަޖެޓުގައި ާދައުލަތުގެ ާމިވަނީ ާބޮޑުވެފައިވ ތީވެ ާސަރުކ ރަށް ާކުރީގެ ާއަސްލުގައި މިކަން

ާވަރަށްާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާހިމަނުއްވ ފައި. ާފައިސ   1215އަވަްސާާކުރުމަށް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާދަތިކަން ާބިމުގެ ާމ ފުށީގައިވެސް ާމީގެއިތުރުން ާކަމެކޭ. ާކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތެއްގައި

ާވަރަށްާ ާއޮތުމ އިއެކު ާފަޅެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމ ފުށީގައިވެސް ާއަދި ާރަށަކަށްވ ތީ ކުރިމަތިވެފައިވ 

ާރައީސް ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ ާއަދި ާއޮތީ. ާގޮތަކަށް ާހިއްކޭފަދަ ާކެމްޕޭންާާފަސޭހައިން ާމި ނަޝީދު

ާވަރަށްާ ާބިންވެސް ާމ ފުށީގެ ާވިދ ޅުވެފައިވަނީ ާތެރޭގައި ާކެމްޕޭން ާއިންތިޚ ބުގެ ާމަޖިލިސް ތެރޭގައި،
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ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާއަދި ާދެއްވ ނެކަމ އި، ާހިއްކަވައި 5ާާއަވަހަށް ާމ ފުށީގެ ާއޮތް ާމިހ ރުގެ  5ާ1220މ ފުށި،

ާއެހެންވީާ ާދެއްވ ނެކަމަށް. ާހިއްކަވައި ާބިން ާވަރަށް ާވެވަޑައިގެންނެވިާމ ފުށި ާއެމަނިކުފ ނު ާއެއީ މ ،

ވަޢުދެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންވެސްާއަވަހަށްާކޮށްދެއްވުމަށްާއަޅުގަނޑުާ

ާގުރައިދޫގެާ ާބަނދަރު، ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާއެބަ. ާގޮވ ލަން ާސަރުކ ރަށް މިއަދު

ާބޮ ާވަރަށް ާދަތިކަންވެސް ާބޭރުާބަނދަރުގެ ާމޫސުމުގައި ާހުޅަނގު ާމިދަންނަވ ހެން ާއެބައ ދޭ.ާހަމަ ޑަށް

ާއަޅ ފައިާ ާފަޅުތެރެއަށް ާއޮޑިދޯނިފަހަރު ާހަމަ ާގުރައިދޫގެވެސް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ  1225ތޮށި

ާބަޖެޓުގައިާ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑު ާދަތިކަމެއް. ާވަރަށް ބޭއްވުމަކީ

ާމިދަންނަވާ ހިމެނިފައިާ ާއޭގެއިތުރުންވެސް ާއަދި ާފައްޓަވައިދެއްވ ށޭ. ާއަވަހަށް ާކަންތައް މިވ 

ާ ާދ އިރ ގެ ނޑުމެންގެ ާއަވަހަށ5ާާްއަޅުގަ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާދިމ ވެފައިހުރި ާމިހެން ރަށުގެވެސް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  މިއަދުގެާސަރުކ ރުންާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 
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ާނ ޒިމްާާންަބރުާދ ިއރ ގެާމެާއިހަަވންދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާރަޝ ދުާ

ާމެންބަރުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރަމުންދ އިރުގައި ާބަހުސް ާޕެޓިޝަންއަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާ ާތަފ ތު ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާޢިއްޒަތްތެރިާމިޕެޓިޝަނ އި ާފ ޅުކުރައްވައިފި. ާޚިޔ ލުތަކެއް ގިނަގުނަ

ނޑުވެސްާގަބޫލުކުރަންާދިވެހިރ އްޖޭގައިާލަފ ފުރުމުގެާދަތިކަންާއޮތްާގިނަާރަށްތަކެއްާ  1235ރައީސް،ާއަޅުގަ

ާއިންތިހ އަށްާ ާހަމަ ާދަތިކަން ާމިފަދަ ާއ ބ ދީތަކުގައި ާކުދި ާޚ އްޞަކޮށް ާހުރިކަން. އަދިވެސް

ާހަމައެ ާގޮތަކަށްާބޮޑުވެފައިވ ކަން. ާއަވަސް ާދަތިކަން ާމިދިމ ވެފައިވ  ާމީހުންނަށް ާފޮޅަދޫގެ އ އިއެކު

ާހިތ މައަކީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާއެދޭ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ހައްލުވުމަށް

ާސަމ ލުކަމެއްާ ާމ ބޮޑު ާކަންތައްތަކަށް ާމިފަދަ ާހެދި ާސަބަބުތަކ އި ާކޮންމެވެސް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

 1240ތުންާމިފަދަާދަތިާހ ލެއްގައިާގިނަާދުވަސްތަކެއްާހިތްދަތިކަންާމަތީާވޭތުކޮށްފައިވ ކަން.ާނުދެވިާރައްޔި

ާހަމަާ ާދ އިރ ގައިވެސް ާއިހަވަންދޫ ާތަމްސީލުކުރ  ާއެދ އިރ އެއް ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮތެ ާލަފ ފުރޭނެ ާމޮޅަދޫގައިވެސް ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާކަމުގައި ާމިފަދަގޮތަކަށް ާއޮތީ ާނެތް.ާހ ލަތު އް

ާފޭބުމަކީާ ާއަރ  ާއެރަށަށް ާއުޅެމުންދަނީ. ާހ ލުގައި ާދަތި ާވަރަށް ާމީހުން ާގެންގުޅޭ ާއޮޑިދޯނިފަހަރު ހަމަ

ާލަފ ފުރުމުގެާ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާރަށެއް. ާދިރިއުޅޭ ާއ ބ ދީއެއް ާކުޑަކުޑަ ާމިވެސް ާކަމަކަށްނުވޭ. ފަސޭހަ

ާއަ ާއައިއިރުގައިވެސް ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާއޮވެ ާހައްލުނުވެ ާއެކަންތައްތައްާދަތިކަން ާވަނީ  1245ދިވެސް

ާއެހެންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުފެނިފައި. ާގޮތެއް ހައްލުކުރެވޭނެ

ާއުނދަގޫާ ާދަތި ާމިފަދަ ާއެދެނީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި މެންބަރުންވެސް
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ާކުރަ ާތަހަންމަލު ާކަންތައްތައް ާއުނދަގޫ ާދަތި ާމިފަދަ ާނޫނީ ާހ ލަތުާމަރުޙަލ ތައް، ާރަށްރަށުގެ މުންދ 

ާއޭގައިާ ާރަށެއް ާހުރިހ  ާމިފަދަ ާކުރައްވ އިރުގައި ާދިރ ސ  ާމިމައްސަލަ ާކޮމިޓީއިން ާޕެޓިޝަން ބަލ 

ާގޮތަކަށްާ ާއެޅޭނެ ާފިޔަވަޅު ާދޭތެރޭގައި ާއެކަންތައްތަކ އި ާބައްލަވ  ާމިކަން ާގޮތަކަށް  1250ޝ މިލްވ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެއްވުން. ާދަންނަވ ލަންާާމަސައްކަތްޕުޅު ާމިނޭވ ގައި ހަމަ

ާގެންގުޅެވިފައިާ ާކުރުމުގައިވެސް ާހައްލު ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާމިފަދަ ާކުރިން ާއ ބ ދީއަށް، ބޭނުންވޭ

ާބައެއްާ ާނޫން.ާނޫނީ ާގޮތްތަކެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާގޮތުގައި ާގަބޫލުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއީ ހުރިގޮތް

ގެ،ާމިދެންނެވީާމ ގިނަާއުޅަނދުފަހަރެއްާނެތްާރަށްރަށުގައިާކުދިކުދިާއ ބ ދީތައްާހުރިާއަދިާލަފ ފުރުމު

ާއަޅުގަނޑަްށާ ާކަމެއް ާގޮތަކަށް ާކޮން ާއުސޫލަކުން ާކޮން ާއެބަހުރި.ާއެއީ ާގޮސްފައި ާހެދިގެން  1255ބަނދަރު

ާދޯނިފަހަރު،ާ ާގިނަ ާއަދި ާހުރި ާއ ބ ދީ ާބޮޑެތި ާއެއަށްވުރެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޭނގެ. ދަންނަވ ކަށް

ާސަާ ާކޮންމެވެސް ާއެކަންތައްތައްާރަށްތައް ާތަފ ތުގޮތަކަށް ާއެބަހުރި.ާމިކަހަލަ ާނެހެދި ާހުރެ ބަބުތަކަކ އި

ާދޫކޮށްލ ފައިާ ާފިކުރެއް ާޚިޔ ލަކ އި ާމިހުރިހ  ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ވަމުންދިޔައީ.

ާދޭތެރޭގައިާ ާމިކަންތައްތަކ އި ާކުރަމުންދ އިރުގައި ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީއިން ާމިޕެޓިޝަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާގޮތަކަށްާއި ާހައްލުކުރެވޭނެ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރ ސ ކޮށް ާބަލ   1260ތުރަށް

ާމިވ ހަކަާ ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަހައްޓަންވެއްޖެއޭ. ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާދޯނިފަހަ ާބޮޑެތި ާގިނަ ާވަރަށް ާއިހަވަންދޫއަކީ ާއ ދޭ ާހަނދ ނަށް ާއަޅުގަނޑު ރުތަކެއްާދައްކ އިރުގައި

ާރަށަކީާ ާހުރި ާދޯނިފަހަރު ާގިނަ ާއެންމެ ާނިސްބަތުން ާރަށެއް.ާރ އްޖޭގެ ާކުރަމުންދ  ާބޭނުން އެރަށުގައި

ާއ އިާ ާސުނ މީ ާނުވ ނެ. ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާދޮގަކަށް ާއެއީ ާވިޔަސް ާދެންނެވިކަމުގައި އިވަންދޫއޭ

ާބަާ ާމިދެންނެވި ާވަނީ.ާއަދި ާކަމުގައި ާހަލ ކުވި ާބަނދަރު ާއެރަށުގެ ާލިބުނުގުޅިގެން  1265ގެއްލުންާާނދަރަށް

މަރ މ ތުކުރުމަށްާސުނ މީގެާމަރ މ ތުާޕްރޮގްރ މްގެާތެރޭގައިާއެބަނދަރުާހިމެނިފައިާދެތިންާއަހަރެއްގެާ

ދިޔަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަދިާލަފ ފުރުމުގެާދަތިކަންާނޫނީާ ދައްކަމުންާ މަތިންާއެކަންާކުރެވޭނެާވ ހަކަާ

ާދަތިކަ ާއޮތް ާދިމ ވެފައި ާބަނދަރަށް ާއެރަށުގެ ާމިއަދުާ ަައްލުކުރެވޭނhާެން ާނުވެފައި. ާއޮތީ ގޮތެއް

ާއުނދަގޫާ ާދަތި ާވަދެނުކުތުމަކީވެސް ާކަނޑިންމައިން ާއެ ާދޯނިފަހަރަށް ާބޮޑެތި ާދުއްވ  އެރަށުގައި

ާމިފަދަާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިޖެހެނީ. ާވަދެވ ން ާނުކުމެ ާބަލައިގެން ާދިޔަވަރަށް ާވެފައި.  1270ކަމަކަށް

ާހުރިއިރުގަ ާމިހެން ާނޫނޭާހުރިހ ކަމެއް ާކަންތަކެއް ާއެއްރަށެއްގެ ާވަކި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު އި،

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާދޭތެރޭގައި ާރަށަކ އި ާމިހުރިހ  ާހުރިއިރުގައި، ާމިހެން ާރަށްތަކެއް ާގިނަ ތަފ ތު

ާދިރިއުޅެމުންާ ާމީހުން ާވިސްނ ،ާރަށްރަށުގައި ާދޭތެރޭގައި ާމިއަދު.ާމިރަށްތަކ އި ާއެބަޖެހެއޭ ވިސްނަން

ާވަނީނަ ާއަޅުގަނޑުމެންާދ ކަމުގައި ާޖެހޭނެކަން ާފައިބަން ާއަރ  ާޖެހޭނެކަން، ާލަފ ފުރަން މަ،
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ާއެއީާ ާދިނުމަކީވެސް ާޤ އިމުކޮށް ާވަސީލަތްތަކެއް ާއަރ ފޭބޭނެ ާއެރަށަށް  1275ގަބޫލުކުރ ފަދައިން،

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާއެވ ހަކަވެސް ާފެންނ ތީ ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމެއްކަމުގައި ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

އީސް،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާހުރިާއެހެންާވ ހަކަތައްާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާއެވ ހަކަތަކަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާސަލ މަތްކުރުމުގެ ާވަގުތު ާއަދި ާވ ތީވެ ާދަންނަވ ފައި މެންބަރުން

އިާނުދ ނަން.ާއަޅުގަނޑުވެސްާއެދެނީާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަށްާމިާމައްސަލަާގޮސްާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީގަ

ާގޮތަކަށްާމަސައްކަތްާކުރެއްވި،ާމިހ ރުާފުނިޖެހިފައިާ ާގިނަާޖަލްސ ތައްާބޭއްވި،ާރަނގަޅު  1280ތަންކޮޅެއް

ހުރިާމަސައްކަތްތައްވެސްާއަވަހަށްާނިމިާއަދިާއެއ އިއެކުާހަމަާމިޕެޓިޝަންވެސްާއަވަހަށްާނިމިގެްނާ

ާ ާމަގު ާހޯދޭނެ ާހައްލެއް ާރަނގަޅު ާގޮތްތަކެއްވެ ާރަނގަޅު ާދޭތެރޭގައި ާދިއުން.ާމިއ އި ތަނަވަސްވެގެން

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާހަމަވީ.ާދެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ާވަގުތު ާހަމަޖެހިފައިވ  ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަ ާޕެޓިޝަނަށް ާމި  1285ޝުކުރިއްޔ .

ާފުރުޞަތުާ ާއެދިވަޑައިގެން ާފުރުޞަތަށް ާއެދެން ާއަރިހުން ާއަމީންޢ ންމު ނޑު އަޅުގަ

ނުގެންނެވިާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާއިޢުލ ންކޮށްލަާދެއްވުން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާދިއްދޫާލިބިވަޑައި

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

 1290ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާފުރުޞަތެާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުރީ ާމަޑުކޮށްލައިގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބޭނެކަމުގެާޝުކުރިއްޔ  ާއް

ާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާގަވ އިދުގެ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއެަްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ވަނ995ާާައުންމީދުގައި.

ާއޭގައިާ ާކޮމިޓީ. ާޕެޓިޝަން ާއަންނަ ާވ ހަކަ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިޝަން މ އްދ ،

ާބު ާޕެޓިޝަނެއްގައި ނޑައެޅިގެން ާއެކޮމިޓީންާކަ ާނުވަތަ ާވ ހަކަތަކެއް ާއިތުރު ާފިޔަވައި ާވ ހަކަތައް  1295ނ 

ބެލޭނެާކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާގަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާމުޅިާ

ާކަންތައްތައްާ ާބަނދަރުތަކުގެ ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާގެންދެވީ ާކުރައްވައިގެން ާބައްޓަން ާމިއަދު ވ ހަކަ

ާކޮ ާދިމ އަކުންާޕެޓިޝަން ާއެއްވެސް ާއެކަމަށް ާކިޔ ފައި ާގެންދ ށޭ ާބައްލަވަމުން ާތެރެއިން މިޓީގެ

ާހައިސިއްޔަތުންާ ާމެންބަރެއްގެ ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިޝަން ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ ާނެތް. ާވިދ ޅުވެފައެއް އެއްޗެއް

ާޕެޓިޝަްނާ ާގޮސްފައި ާކުރެވިގެން ާމަޝްވަރ  ާމަޖިލީހުގައި ާކަމެއް ާމިފަދަ ާކަންބޮޑުވޭ ނޑު  1300އަޅުގަ

ާހަމަާކޮ ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަ ާއޮތީތީ. ާވ ހަކަ ާނުކުރެވިދ ނެކަމުގެ ާކަމެއް ާގޮތުން ާއެކަމ އިބެހޭ މިޓީން

ާމަނިކުފ ނުގެާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާ
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ާ

ާ

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:  1305ޕެޓިޝަންާާއ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާގަބޫލުކުރެވޭކަށްާނެތް.ާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާގެންދަވ ނީ ާކުރައްވަމުން ާއަދި ާކުރައްވ  ާއިންތިޒ މު ާރ އްވަވ  ާމަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ

ާއިޢުލ ންކޮށްލަާ ާލިސްޓް ާއެދެން ާއަރިހުން ާއަމީންޢ ންމު ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުގެމަތީން. ގަވ އިދުގައިވ 

ާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ1310 

ާޢިއްޒަތްތެާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ތުޅ ދޫ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ރި

ާއެމް.ޑީ.ޕީންާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމެންބަރުން. ާއެދިވަޑައިގެންފައިވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ޕެޓިޝަނަށް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމެންބަރުން. ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާދައްކަވަން ވ ހަކަފުޅު

ާމެދުާއަ ާފުވައްމުލަކު ާޠ ރިޤް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަނަދޫ ާސަމީރު. ޙްމަދު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާމުފީދު. ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  1315ދ އިރ ގެ

ާޢީ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާއަސްލަމް. ާކޮމަންޑޫާމުޙަންމަދު ސ .

ާދައްކަވަންާ ާވ ހަކަފުޅު ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާވަޙީދު. ާޙުސައިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާމެންބަރުން. هللاާއެދިވަޑައިގެންނެވި

ާލަޠީ ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާދ އިރ ގެާޢަބްދުއްރަޙީމް. ާވެލިދޫ ފް.

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާމުޙަންމަދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު  1320ޢިއްޒަތްތެރި

މުޙަންމަދު.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާތޮއްޑޫާ

ާޕ ާ ާވަކި ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާވަޑައިނުގެންާދ އިރ ގެ ާނިސްބަތްވެ ޓީއަކަަަށް

ާއެދިވަޑައިގެންނެވިާ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާހޮވިވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހަށް

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޢަލީާރިޟ .ާއޭދަފުށީ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު މެންބަރުން.ާމިލަންދޫ

ާދ  ާގައްދޫ ާސަލީމް. ާއަޙްމަދު ާކުޅުދުއްފުށީާމެންބަރު ާއ ދަމް. ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  1325އިރ ގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާމޫސ . ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އުތުރު

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާ
ާ

ާ

ާ1330 

ާ
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ކޮމިޓީއިންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް. .4

ާ

ދެންާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާއެހެންވީމ ،ާމިހިސ ބުންާއެނިމުނީ.7ާާޑ ާއައިޓަމްާޝުކުރިއްޔ .ާއެޖެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 1335ވަނަާއިޞްލ ޙުާ...ިސފައިންގެާޤ ނޫނަށ7002/9ާާްޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ.ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް.5

ާރިޕޯޓްާ ާގޮތުގެ ާފުރިހަމަކުރެަެއްވި ާކުރައްވ  ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާސަލ މަތީ ާޤައުމީ ާބިލު ގެނައުމުގެ

ާއޮންނ ނެާހުށަ ާކިޔުން ާތިންވަނަ ާއ އި ާމަރުޙަލ  ާރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާއެބިލުގެ ހެޅުމ އި

ާކިޔުންާ ާތިންވަނަ ާއ އި ާމަރުޙަލ  ާރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާކުރުން. ާއިޢުލ ން ތ ރީޚް

ވަނ31ާާަލީހުގެާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖ92ާާިވ ާބުރ ސްފަތިދުވަހ7001ާާުއޮކްޓޯބަރ71ާާުއޮންނ ނީާ

ާޖަލްސ ގައިާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއ1ި. .ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާކޮމިޓީން ާކަންކަމުގެ  22/29ާ1340ޤްތިޞ ދީ

ާއެއަރޕޯޓްާ ާއަތުން ާފަސިންޖަރުންގެ ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާއެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދިރ ސ  ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާނެގުމ އި ާޗ ޖް ކުރައްވާ ާސަރވިސް

ވަނ5ާާަނިންމެވިގޮތުގެާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުމ އިާއެބިލުގެާދެވަނަާކިޔުމުގެާރިޕޯޓްކުރުމުގެާމަރުޙަލ ާއ އިާ

ވަނަާކިޔުމުގެާރިޕޯޓްކުރުމުގެާމަރުޙަލ ާއ އ7ާާިކިޔުންާއޮންނ ނެާތ ރީޚްާއިޢުލ ންާކުރުން.ާމިބިލުގެާ

5ާާ ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން 71ާާވަނަ ާބުރ ސްފަތ7001ާިއޮކްޓޯބަރު ާާވ  ާރައްޔިތުންގ92ާާެދުވަހު  1345ވަނަ

ާ 31ާާމަޖިލީހުގެ ާޖަލްސ ގައި. ާވަނަ ާއައިޓަމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާާ.3އެޖެންޑ 

ާދިރ ސާ  ާކޮމިޓީން ާބިލު ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެބިލުާ ާހުށަހެޅުމ އި ާރިޕޯޓް ާގޮތުގެ ާފުރިހަމަކުރެއްވި ާކުރައްވ  ާރިޕޯޓްކުރުމުގ7ާާެގެ ާކިޔުމުގެ ވަނަ

ާ ާއ އި 5ާާމަރުޙަލ  ާމިބިލުގެ ާކުރުން. ާއިޢުލ ން ާތ ރީޚް ާއޮންނ ނެ ާކިޔުން ާކިޔުމުގ7ާާެވަނަ ވަނަ

ާ ާއ އި ާމަރުޙަލ  5ާާރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން 71ާާވަނަ ާބުރ ސްފަތ7001ާާިއޮކްޓޯބަރު  1350ވ 

ާ 92ާާދުވަހު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާޖަލ31ާްވަނަ ާވަނަ ާސ ގައި. ާއައިޓަމް ާ..އެޖެންޑ 

ާބިލުާ ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަކަކަށް ާޚ އްޞަ ާމީހުންނ މެދު ާޖިންސީގޯނ ކުރ  ކުޑަކުދިންނަށް

ާހުށަހެޅުމ އިާ ާރިޕޯޓް ާގޮތުގެ ާފުރިހަމަކުރެއްވި ާކުރައްވ  ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާކަންކަމުގެ އިޖްތިމ ޢީ

ާއ ާ ާދެވަނަާކިޔުމުގެާރިޕޯޓްކުރުމުގެާމަރުޙަލ  ާއެބިލުގެ ާތ ރީޚްާއިޢުލ ނ5ާާްއި ާކިޔުންާއޮންނ ނެ ވަނަ

ާ ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން ާތިންވަނަ ާއ އި ާމަރުޙަލ  ާރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ  71ާ1355ކުރުން.

ާވަނަާޖަލްސ ގައި.31ާާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ92ާާެވ ާބުރ ސްފަތިާދުވަހ7001ާާުއޮކްޓޯބަރުާ

ާ

ާ
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ބިލު. .5 މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ1360 

ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ާ.2އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ 

ާކިޔުންާ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާއިއްވުން. ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި އަންހެނުންނަށް

ާ 7ާާއޮންނ ނީ 7001ާާނޮވެމްބަރު ާހޯމަދުވަހު 92ާާވ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ވަނ0ާާަ.ވަނަ

ާޖަލްސ ގައި.ާ

ާ1365 

ހުށަހަޅ ާބިލު.ސަރުކ ރުންާ .6

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާބިލު.ާދ2ާިއެޖެންޑ  ާހުށަހަޅ  ާބިލުގެާސަރުކ ރުން ާކޯޓުތަކ އިބެހޭ 7ާވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީ

ާމިބި ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާކިޔުމުގެ ާމަސައްކަތުާވަނަ ާކުރެއްވުމަށް ާބަހުސް ލަށް

ާ ާލަފ ދެއްވ ފައިވަނީ 3ާާކޮމިޓީން ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާދެވަނ2ާާަގަޑިއިރު. ާއަދި  1370މިނެޓް

ާ ާޖެނެރަލ5ާާްފުރުޞަތުގައި ާއެޓަރނީ ާހަމަޖެހިފައިވަނީ، ާދެއްވުމަށް ާޖަވ ބު ާމިބިލަށް މިނެޓް.

ނޑުާއެންމެާފުރަތަާ މަާޢިއްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާބިލުާއަލްއުސްތ ޛްާހުސްނުއްސުޢޫދު.ާއަޅުގަ

ާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާޝަރުޢީާާއެޓަރީނޖެނެރަލްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލަކީ ާމިވ  ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1375ާޝުކުރިއްޔ 

ާބިލު.ާމިބިލަާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާހުސްުނއްސުޫޢދު ާބެހޭ ާކޯޓުތަކ އި ާޤ ނޫނުއަަަސ ސީގެ ާގޮތުގެމަތީންާާ.ކީ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާބ ބުގައި ވަނަ

ނޑުާ ާއޮނިގަ ާކޯޓުތަކުގެ ާއުފައްދަންޖެހޭ ާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައި ާޢަދުލުއިންސ ފު ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާބަޔ ންކޮށްާ ާއިޚްތިޞ ސް ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކޯޓުތަކުގެ ާދަރަޖަތަކުގެ ާއެކި ާއަދި އެކުލަވ ލުމަށ އި

ާކަމ އިއެކުާދިވެހިރ އްޖޭާ ާހަމަހަމަ ާއަދި ާއިންސ ފުވެރި ާނިޒ މަކީ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާއިންސ ފު ާޢަދުލު ގެ

ާހަމަޖެއްސުން.ާހަމައެއ އިއެކުާ ާކަމަށް ާނިޒ މެއް ާއެކުލަވ ލެވިފައިވ  ާއުސޫލަކުން ާކުރެވޭނެ  1380މަސައްކަތް

ާކޯޓުތަކެާ ާކުރެވިފައިވ  ާއިންތިޒ މު ާގޮތަކަށް ާވ ސިލުވެވޭނެ ާފަސޭހައިން އްާރައްޔިތުންނަށް

ާމަޤްޞަދެއްާ ާއެއް ާމިބިލުގައި ާހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ާކޯޓުތައް ާގޮތުގައި ާކޯޓުތަކެއްގެ ހަމަޖެއްސުމަށް،

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާމިވަނީ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމިބިލުގައި ާބަލައިލ އިރު، ާމިބިލަށް ާހިމަނ ފައިވޭ. ކަމަށް

ާދިވެ ާއަދި ާގޮތ އި ާކުރެވިފައިވ  ާތަރުތީބު ާމަސައްކަތްތައް ާކޯޓުގެ ާހައިކޯޓުާސުޕްރީމް ހިރ އްޖޭގެ

ާދެންާ ާކުރެވިފައިވ ގޮތް. ާތަރުތީބު ާއެކުލަވ  ާމަސައްކަތްތައް ާހައިކޯޓުގެ ާއެ ާގޮތ އި  1385އެކުލެވިގެންވ 
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ާބެލިފައިވަނީާ ާމައިގަނޑުާގޮތެއްގައި ާއިންތިޒ މުާކުރުމުގައި ާކޯޓުތައް ާކޯޓުތައް.ާދަށު ާދަށު އެއަށްފަހު

ާދ އިރ ތަާ ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމުޅި ާޑިސްޓްރިކްޓަކަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޖުޑިޝަލް ާނުވަތަ ކަކަށް

ބެހުމަށްފަހުާއެއިންާކޮންމެާދ އިރ އެއްގެާމަސައްކަތްާވަކިވަކިންާއިންތިޒ މުާކުރުމަށް.ާއެގޮތުގެމަތީންާ

ާކުރުމަށްާ ާޢައްޔަން ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާއަދަދެއްގެ ާކަނޑައެޅޭ ާޑިސްޓްރިކްޓަކަށް ާޖުޑިޝަލް ކޮންމެ

ާދަ ާހަމައެއ އިއެކު، ާޚ އްޞަާވިސްނިފައިވޭ. ާއިތުރަށް ާކޯޓުތަކުގެ ާމެޖިސްޓްރޭޓް  1390ށުކޯޓުތަކުގެ

ާއެގޮތުން،ާ ާހުށަހެޅިފައިވޭ. ާއުފެއްދުމަށް ާކޯޓުތަކެއް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ބ ވަތްތަކުގެ

ާމައްސަލަތައްާ ާކުށްތަކުގެ ާޖިނ ޢީ ާކޯޓަކ އި ާޚ އްޞަ ާބެލުމަށް ާމައްސަލަތައް ާމަދަނީ ާކޯޓ އި މަދަނީ

ާޚ އް ާވަކި ާކުޑަކުދިންގެާބެލުމަށް ާކޯޓަކ އި ާބެހޭ ާޢ އިލ އ އި ާހަމައެއ އިއެކު ާއަދި ާކޯޓަކ އި ޞަ

ާމ ލޭގައިާ ާމިހ ރު ާހަމައެއ އެކު ާހުށަހެޅިފައިވޭ. ާއުފެއްދުމަށް ާކޯޓުތަކެއް ާބަލ ނެ މައްސަލަތައް

ާބ ވަތްތަކުގެާ ާޚ އްޞަ ާމިދެންނެވި ާމިދ  ާހިނގަމުން ާސަރަހައްދުގައި ާމ ލެ ާނުވަތަ ާމިދ   1395ހިނގަމުން

ާބ ވަތްތަކުގެާމައްސަލަ ާޚ އްޞަ ާކަންކޮޅުތަކުގައި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ާއިތުރަށް ާކޯޓުތަކުގެ ާބަލ  ތައް

ާގޮތަށްާ ާއުފެއްދޭ ާއެގޮތަށް ާވެއްޖެއްޔ  ާކަމަށް ާޖެހިއްޖެ ާއުފައްދަން ާކޯޓެއް ާބެލުމަށް މައްސަލަތައް

ާކޯޓުތައް ާދަށު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އިއެކު ާދެން ާމަގުފަހިކޮށްފައިވޭ. ތަރުތީބުާާމިޤ ނޫނުގައި

ާތަޖުރިބ ތައްާ ާކުރެވިފައިާހުރި ާމ ޒީގައި ނޑުމެންގެ ާހުރިާމައްސަލައަކީ،ާއަޅުގަ ާދިމ ވެފައި ކުރުމުގައި

ާބެލެވިފައިވޭ.ާ ާމިބިލުގައި ާހައްލުކުރެވޭތޯ ާމައްސަލަތައް ާދިޔަ ާދިމ ވަމުން ާއަލީގައި ާތަޖުރިބ ތަކުގެ  1400އެ

ޖޭގެާރަށުާކޯޓުތައްާމިހ ތަނަށްާޤ އިމުކުރެވިާއެގޮތުންާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭ،ާދިވެހިރ އް

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާބަލ އިރު، ާކޯޓުތަކަށް ާއަންނަ ާމައްސަލ10ާާަހިނގަމުން ާއެއް ާއަހަރަކު ކޯޓަކީ

ާކުރައްވ ނެާ ާމަސައްކަތްތައް ާމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ާއެއްކޮށް ާވުމ އި ާއެހެންކަމަށް ާކޯޓުތަކެއް. ހުށަހެޅޭ

ާ ާނޯވޭ. ާހަމައެއ މަސައްކަތްޕުޅެއް ާއިާއަދި ާމިހުންނަ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާއޭގެތެރެއިން 700ާއެއްކޮށް

ާ ާއަހަރަކު ާކޯޓަކީ ާފަސްދޮޅަހަކަށް ާތެރެއިން ާކޯޓުގެ ާރަށު ާމަދުނ90ާާްވަރަކަށް  1405މައްސަލައަށްވުރެ

ާއެހެންކަމަށްވުމ ާ ާކޯޓުތަކެއް. ާރަށު ާމަސައްކަތްާއިހުށަހެޅޭ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން އެކު،

ާމެޖިސްޓް ާކޯޓުތަކުގައި ާނުބައިނުހުންނަ ާކޮންމެހެން ާޢަދުލުާާރޭޓަކު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެ ާތިއްބ 

ާ ާޤ އިމު ާއެރަށްރަށުގައި ާޢަދުލުާާކުރެވޭނެާއިންސ ފު ާނުވަތަ ާރައްޔިތުންނަށްާއިންސ ާގޮތަކަށް ފަށް

ާާވ ސިލުވެވޭނެ ާއިންތިޒ މު ާއެރަށްތަކުގެ ާމިއޮތީާގޮތަކަށް ާހުށަހަޅ ފައި ާމިބިލު ނޑުމެން ކުރަން.ާއަޅުގަ

ާރަށެއްގަ ާޢަދުލުާއިވެސްާޝަރީޢަތްކޮންމެ ާއަދި ާނިޒ މެއްާކޮާއިންސ ާކުރ ނެ ާވ ސިލުވެވޭނެ  1410ންމެާފަށް

ާޤ އިމުާ ާހަމަ ާޢަދުލުާރަށެއްގައިވެސް ާހުންނަން. ާއެއްރަށަކުންާއިންސ ާވެފައި ާހޯދުމަށްޓަކައި ފު

ާގޮތަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންގެާވިސްނުންާބަހައްޓ ފައިާހުރީ.ާފުރައިގެންާއަނެއްާރަށަކަށްާދ ންާނުޖެހޭނެ
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ާނެތްއިހަމައެއ ާ ާވަޒަންވެރިވެ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާރަށަކަށް ާކޮންމެ ާާއެކު، ާޖެހޭާނަމަވެސް އެރަށެއްގައި

ާހަާ ާޢައްޔަންމައްސަލަތައް ާޑިސްޓްރިކްޓަކަށް ާޖުޑީޝަލް ާއެ ާމެޖިސްޓްރޭޓުންާާއްލުކުރުމަށް ކުރެވޭ

ާޒިޔ ރަތްާ ާގެންދ ާާއެރަށްތަކަށް ާާކުރައްވަމުން ާއެހެންވީމ ، ާވިސްނިފައިވޭ.  1415މެޖިސްޓްރޭޓުްނާގޮތަށް

ާޖުޑީޝަލްާާޢައްޔަންާ ާއެ ާބަދަލުގައި ާކޯޓެއްގެ ާރަށު ާނުވަތަ ާކޯޓަކަށް ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާވަކި ކުރެވޭނީ

ާދ އިރ އަކަށް ާޖުޑީޝަލް ާނުވަތަ ނޑުާާޑިސްޓްރިކްޓަކަށް ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅިފައިވަނީ. ކަމަށް

ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތުގައި ާބަދަލެއްގެ ނޑު ާމައިގަ ާމިދެކޭގޮތުގައި ާބަދަލަކީ ާދަށުާހުށަހަޅ  ދެންނެވި

ާއިންތިޒ މު ާތަފ ތުާކޯޓުތައް ާނުވަތަ ާޚިލ ފަށް ާއަންނަގޮތ އި ާހިނގަމުން ާމިހ ރު ގޮތަކަށްާާކުރެވޭގޮތް

ާޢަދުލު ާސަބަބުން ާމީގެ ާާއެހެންނަމަވެސް، ާޤ އިމު ާވިސްނުމ އިާއިންސ ފު ާގެންގުޅޭ ާމިހ ރު  1420ކުރުމަށް

ާހުންނ ނެ ާތަފ ތުތަކެއް ާއަާމ ބޮޑު ާއެއ ާކަމަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާނުދެކެން. އެއްކޮށްާއިާޅުގަނޑު

ާޢަދުލު ާމިއޮތީ ާނިޒ މުާާވިސްނ ފައި ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާމުވައްޒަފުންނ އިާއިންސ ފު ާމަސައްކަތްކުރ  ގައި

ާއަދުލު ާއެކަންވެސް ާހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ާއުސޫލަކުން ާވަކި ާކަންކަން ާއިދ ރީ ާޤ އިމުާާއަދި އިންސ ފު

ާނިޒ މު ާތެރެކުރުމުގެ ާކުރެވޭނެގެ ާއެކަން ާމުއަާއިން ާއެހެން ާވިސްނުން. އްސަސ އަކަށްާގޮތަކަށް

ާމުއަ ާއެހެން ާހިންގުމުބިނ ނުވެ ާކަންކަން ާއިދ ރީ ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާތެރެއިން  1425ެގާއްސަސ އެއްގެ

ާގަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަމިއްލައަށްާއުސޫލަކީ ާޖުޑިޝަރީން ާނުވ ތީވެ، ާއުސޫލަކަށް ބޫލުކުރެވޭ

ާމަ ާހިންގުމުގެ ާކުރަންޖެހޭނެޖުޑިޝަރީ ާމިއޮތީ.ާާސައްކަތް ާބުރަވެވިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ބޮޑުާއެއްމައްސަލައަކީާއެކިާާއެއްކޮށްާޝަރުޢީާދ އިރ ގައިާމިހ ރުާދިމ ވެފައިވ ާއެންމެާއިދެންާހަމައެއ ާ

ގޮތަށްާާކުރައްވ ާާކޯޓުތަކުންާއެކިގޮތަށްާއެކިާމައްސަލަތަކުގައިާއެއްބ ވަތެއްގެާމައްސަލަތަކުގައިާޢަމަލު

ާއުސޫލުތަކެއްާ ާއެއް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ާކޯޓުތަކުން ާހުރިހ  ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާއެކަން  1430މެދުވެރިވުން.

ާރ ވަންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ާނިޒ މެއް ާޤ އިމްކުރެވޭނެ ާއުސޫލުތަކެއް ާޔުނިފޯމް ާނުވަތަ ާކޮންސިސްޓެންޓް ނުވަތަ

ޖުޑީޝަލްާކައުންސިލްގެާނަމުގައިާާއެގޮތުގެމަތީންާއަޅުގަނޑުާމިބިލުގައިާމިހ ރުާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީ

ާކައުންސިލްާ ާމިދެންނެވި ާދަށުން ާބެލުމުގެ ނޑިޔ ރުގެ ާފަ ާއުއްތަމަ ާއުފައްދ  ކައުންސިލެއް

ާބައްޓަންާހިނގަމުންދ ނެ ާޖުޑިޝަރީ ާއިޖުރ ޢީާާގޮތަކަށް ާބެލުމުގެ ާމައްސަލަތައް ާއޭރުން ކުރުން.

ާގަާ ާއިދ ރީ ާބޭނުންވ  ާޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ާއަދި ާއެކަށައެޅުމުގެާގަވ އިދުތަކ އި  1435ވ އިދުތައް

ާޖުޑީޝަލްާ ާމިދެންނެވި ާބަޔަކީ ާގެންދަވ ނެ ާނުވަތަ ާބަޔަކީ ާގެންދ ނެ ާއުފުލަމުން މަސްޢޫލިއްޔަތު

ކުރެވިފައިާވަނީ.ާއަޅުގަނޑުާާކައުންސިލް.ާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިާގޮތުގެާމައްޗަށްާމިބިލުާބައްޓަން

ާދެއްވ ނެާާލީހުންާމިބިލުގެާމަސައްކަތްާނިންމަވައިއަވަހަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިާކުރަނީާވީހ ާާއުންމީދު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔާ 
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ާ1440 

ާހުޅުވ ލަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

5ާޓްާފުރަތަމަާފުރުޞަތުގައި.ާދެވަނަާފުރުޞަތުގައިާމިނ2ާެކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްވެސްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާވަނީ. ާލަފ ދެއްވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތު ާއެރުވުމަށް މިނެޓް

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއަޅުގަ

ާ1445 

ާރަާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ`. ބިލެއްާާބެހޭާއިާކޯޓުތަކ ާޝަރުޢީާއީސް.

ާއެކުލަވާ 

ާހުށަހެޅުއްވިާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމަޖިލީހަށް ާނަކަމަާާރައްޔިތުންގެ ާބަންޑ ރަ ާދައުލަތުގެ ާވަރަށްާށްޓަކައި އިބަށް

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ާއި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާހިމެނ902ާާޭއެކީގައި ާމައްޗަށް މިބޮޑުާާމ އްދ އެއްގެ

 1450ކުރުމުގެާދ އިރ ާހަރުދަނ ކޮށްާހިނގ ނެާއިންސ ފުާޤ އިމުާާބިލުގައިާޝަރުޢީާކޯޓުތަކ އިާއަދިާޢަދުލުާ

ާވަ ާޤ އިމު ާއުސޫލުތަކެއް ާރަނގަޅު ާކިޔާ ރަށް ާއެއްކޮށް ާބިލު ާމުޅި ާފ ހަގަކުރެވޭ. ކުރ އްވ ފައިވ ކަން

ާކަމުގައިވިޔަސް ާނުދެއްކި ާވ ހަކަ ާމ އްދ އަކަށް ާހުރިހ  ާމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާމީގެ މިއަދު

ާޢަމަލު ާމި ާާކުރިމަތީގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޢަދުލުާ.ކުރަމުންދ  ާބ ބުގައި ާޤ އިމުާާވަނަ އިންސ ފު

ާވަކިކުރެވިފައިވ  ާބ ރު ާއެންމެހާ ާކުރުމުގެ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެބ ރުން އިރުގައި

ާޢ ން ނޑައެޅި ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެކަންކަންާކަންކަންާފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާއުސޫލުތަކެއްާކަ  1455މުކޮށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުގަނޑުމެންާއެކަމެއްާކުރުމަށްާއެއްވެާ ހިނގ ނެގޮތެއްާއެނގިފައިާއޮތުމަކީާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވެގެންދެއޭ.ާާމިތިބަ ާވ ޖިބެއްކަމުގައި ބޮޑު

ާޤ ނޫނުއަސ ާ ާއެކުލަވ ލެވި ާޢަމަލުކުރަމުންާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށުން ސީގެ

ާހެދި،ާ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާހަދަންޖެހޭ ާއެކުލެވުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިއިރުގައި

ާމިނިވަންކަމ  ާއިންތިޤ ީލާއި ނޑައެޅި، ާކަ ާއުސޫލުތަކެއް ާބޭއްވޭނެ ާއިންތިޚ ބުތައް  1460އެކީގައި

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބ ރުތަކ އިާމަރުޙަލ ކަމަށް ާދޭންވ  ާހިންގުމަށް ާސަރުކ ރެއް ާތެރޭގައި ާމަރުޙަލ ގެ ބުނި

ާރަނގަޅުާ ާސަރުކ ރެއް ާސަބަބުން ާދިނުމުގެ ާއެއްޗެހި ާބައެއް ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ގޮތުގައިާާއަދި

ާއެކުލަވ ލެވިފައިވާ  ާދެވަނައަށް ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހަމައެއ އެކީގައި، ާއެބަދޭ. ހިނގަމުން

ާއެމަޖިލީހުގެާކަމުގަާާއެއްބ ރު ާހޮވި ާމެންބަރުންތަކެއް ާމަޖިލިސް ާއ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ އިވ 

ާމަޖިލީހުން ާއެ ާއިޞްލ ޙުކުރެވި ާކުރަމުންދ އިރުގައިާާގަވ އިދުވެސް  1465މަސައްކަތްތަކެއް

ާޢަދުލު ާމިއޮތީ ާކުރިމަތިވެފައި ާމިއަދު ާވ ޖިބެއްކަމުގައި ާއެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ
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ާ ާހައިންސ ފު ާބ ރު ާމިނިވަންކަމުގެާޤ އިމުކުރުމުގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާދޭންވ  ާއެފަރ ތްތަކަށް ރުދަނ ކޮށް

ާވަންދެކަށްާމިރ އްޖޭގެާޢަދުލު ާޒ މ ންތަކެއް ާޤ އިމުާބ ރުދިނުން.ާއެތައް ކުރުމުގެާބ ރުާއޮތީާއިންސ ފު

ާވެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނެއްޓި ާރަސްކަމުން ާވިރ ސީ ާއައިސް ާއަތްމަތިން ރިކަންާރަސްރަސްކަނލުންގެ

ާމީހެއްގެާ ާހުންނަ ާމަޤ މުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއްގެ ާއައިރުވެސް ާފުރޮޅިގެން ާއަތަކަށް  1470އެހެން

ާދުވަސްތަކެއްާ ާހިނގަމުންދިޔަ ާއޮވެގެން ާމަސްހުނިވެފައި ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާއޮވެ އަތްމަތީގައި

ާއޮތުމ ާ ާމ ޒީވެފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ އި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދިވެސް ާޢަދުލުާއެކީގައި ާމިފަދަ ާނީ

ާޤ އިމުާ ާފޮހެލަންާއިންސ ފު ާހިތުން ާއެކަންކަން ާފަރ ތްތަކަށް ާބައެއް ާތިއްބެވި ާދ އިރ ތަކުގައި ކުރ 

ދަތިވެފައިވ ކަންާވެއޭ.ާއޭގެާސަބަބުންާދިވެހިރ އްޖޭގައިާހިނގަމުންދ ާވިޔަފ ރިތަކ އިާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ

ާރައްޔިތުާ ާމުޢ މަލ ތްތަކުގައި ާއެކިއެކި ާކުރެވޭ ާއިންސ ންނަށް ާހެޔޮ ާކުރިއެރުންާލިބެންވ  ާހެޔޮ  1475ފ އި،

ާފ ހަގަކުރަ ާނަނުލިބިދ ކަން ާބަންޑ ރަ ާދެންމެގައި ާއ ދެ، ާދައްކަވަމުންާން. ާއެވ ހަކަފުޅު އިބު

ާ ާދެއްވިގޮތުގައި ާއޮޅުންފިލުވައި ނޑުމެންނަށް ާއުޅ700ާާޭއަޅުގަ ާމީހުން ާރ އްޖޭގައި ާރަށުގައި ވަރަކަށް

ާހުރިކަމުގައި ާކޯޓު ާރަށުގައި ާބެލޭާމައްސަލައިގެާއަދަދުތައްާއެދެއްވީާާ،ޔަސްވިާހުރިހ  ާކޯޓުތަކުން އެ

ާދައުލަތުގެާ ާހޭދައެއް ާވަރަށްބޮޑު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާރަނގަޅުކަމަށްވ ނަމަ ހެޔޮގޮތުގައި

 1480މ ލިއްޔ އިންާކުރެވެމުންދ ާމިދ އިރ އިންާލިބެންޖެހޭާއެންމެާފުރިހަމަކަންާނުލިބޭ.ާއަހަރެއްގެާތެރޭގައިާ

ާ ާމައްސަލަ ާއެއް ާޢަދުލ90ާުނުވަތަ ާހުރި ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގައި ާބެލުމުން އިންސ ފުާާމައްސަލަ

ާނިމިގެނެޤ އިމު ާމުޅިން ާމައްސަލަތައް ާބޭނުންވ  ާގޮންޖެހުންތަކަށް ާހުރި ާދ އިރ އަށް ނުދޭ.ާާއްާކުރުމުގެ

ާއެއީާާއެއަށްވުރެ ާކަނޑައަޅ  ާއުސޫލުތަކެއް ާއެކަންކުރަންވީ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ބޮޑަށް

ނޑިޔ ރުންނަށ ާ އިާއަދިާއެދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާފަ

ާމަސައްކަތްާ ާމިނިވަންކަމ އެކުގައި ާމުސްަތޤިއްލުކަމ އި ާއެބޭފުޅުންގެ  1485ގޮތަކަށްާާކުރެވޭނެާޚިދުމަތް

ާވަރަާ ާލިބިގެންދ ނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާހަމަގައިމުވެސް ާއެއީ ާދިއުމަކީ ބޮޑުާާށްހަމަޖެހިގެން

ނޑިޔ ރުންގެާާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާފަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާވެގެންދ ނެ. ކަމަށް

ާބުނ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާކަނޑައެޅިގެންދ އިރުގައި ާބައެއްާާމުއްދަތު ާދ އިރ ތަކަށް ާބައެއް ގޮތުން

ާއަޅުގަނ ާބައެއް. ާލެވޭ ާދުވަހަށް ާއުމުރު ނޑިޔ ރުންނަކީ ާފަ ާލެވޭ ާހަނދ ންވ މަޤ މުތަކަށް ގޮތުންާާޑު

ާ ާމަސައްކަތ20ާްޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާހަމައަށް ާމިނިވަންކަންާާއަހަރ އި ާނުވަތަ ާބ ރު  1490ކުރުމުގެ

ވ ލުވުމަށްފަހުގައިާދެންާއެާމަޤ މުންާވަކިކުރެވޭނެާއެއްވެސްާފައިވޭ.ާއެާމަޤ މ އިާހައެފަރ ތްތަކަށްާދީ

ާހު ާމުއްދަތެއްގައި ާދިގު ާމަޤ މުގައި ާއެ ާއެއީ ާނޯވޭ. ާޤ ނޫނަކުންާއުސޫލެއް ާއެަެހެންވީމ ، ރުން.

ކުރ ާދ އިރ ގައިާއިންސ ފުާޤ އިމުާާމިކަންކަންާހަމަޖެހިާމިކަންކަންާކުރިއަށްާގެންދެވޭއިރުގައިާޢަދުލު
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ާސިދ ގޮތުގައިާ ާރައްޔިތުންނަށް ާނުފޯރުވި ާނުފޫޒު ާފަރ ތެއްގެ ާއެހެން ާފަރ ތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރ 

ާބައްޓަންވެ ާޤ ނޫނު ާދެވޭނެގޮތަކަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާޚިދުމަތް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާދިއުމަކީ  1495ގެން

ާޤ އިމުާާޢަދުލު ާވަރަށްއިންސ ފު ާއެޅޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފިޔަވަޅަކަށްާކުރުމަށް .ާވެގެންދ ނޭާބޮޑު

ާރަާ ާމުއަޢިއްޒަތްތެރި ާމިނިވަން ާމިރ އްޖޭގައި ާމިއަދުާއީސް، ާއެބަހުރި. ާއެކުލެވިފައިވ  އްސަސ ތަކެއް

ާމި ނޑުމެންނަށް ާނިވަންކަމ އަޅުގަ ނޑުމެންނަށްާއި ާއަޅުގަ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެވޭ، އެކީގައި

ާއަދިވެސްާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާބަލ އިރުގައި ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާކުރެވޭ މިނިވަންކަމ އެކީގައި

ނޑުމެންގެާާޢަދުލު ނޑުމެންނަށްާމިނިވަންކަމ އެކީގައިާއަޅުގަ  1500ކުރުމުގެާބ ރުގެާއިންސ ފުާޤ އިމުާާއަޅުގަ

ާލިބެން ާނެތުމުގެާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާމިޤ ނޫނު ާއެއީ ާނުލިބެއޭ. ާރަނގަޅަށް ާޙައްޤުތައް ވ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮންނަންޖެހޭ. ާއެކުލަވ ލުން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިފަދަ ާކަމަށްވ ނަމަ ސަބަބުން

އ އިާވޭތުވެދިޔަާާތަކުގައިާހުރިާފައިސ ލަންާއޮތީާއަޅުގަނޑުމެންގެާބޭންކުާނިންމ ލަމުންވެސްާދަންނަވ 

ނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާވެފައިވ ާއަނިޔ ާސަރުކ ރުން އ އިާވެފައިވ ާއިހުމ ލުގެާމައްސަލަތައްާާއަޅުގަ

 1505ސްާމިފަދަކަމެއްާބޮޑޭ.ާއަދިާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންވެާބެލުމުގައިާމިފަދަާޤ ނޫނުތަކެއްގެާބޭނުންާވަރަށް

ާއިންސ  ާޢަދުލުކޮށްފިނަމަ ާރައްޔިތުންނަށް ާއުސޫލަކުން ާހޯދުމަށްޓަކަާއިންސ ާފުވެރި ާމިާފު އި

ާފުޅ ވެގެންދ ނެއޭ.ާއިސަރުކ ރ  ާފުރުޞަތު ާދިއުމުގެ ާހެޔޮގޮތުގައި ާދަޢުވ ކުރަން ވެސް

ާމިނިވަންކަމ ާ ާފަރ ތްތަކަށް ާހިންގ  ާމިދ އިރ  ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާއި ރަކ ތްތެރިާހައެކީގައި

ާތިބިާ ާކޯޓުތަކުގައި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުމުން. ވެވޭނެގޮތެއް

ނ ނޑުމެންާފަ ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާމިދ އިރ ގައި ާމިރ އްޖޭގައި ާއަދި  1510ޑިޔ ރުންނަށ އި

ާމެންބަރުންާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާނޫފުޒުާާވިޔަސް ާއަޅުގަނޑުމެން ވިޔަސް

ާޢަދުލުާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނެތީމޭ. ާާފޯރުވ ކަށް ާޤ އިމު ާވަކިާކޮށްދެއްވ އިންސ ފު ށޭ

ާނުފޫޒެއް ާމިނިވަންކަމ ާާފަރ ތެއްގެ ާދޫކޮށްލައްވ ށޭ ާބައި ާރިޝްވަތުގެ ާނެތި. ާކުރިއަށްާއި އެކީގައި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާވަޑައިގަންނަވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ1515 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރުާޝުކުރިއްޔ .

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދެން ާއެއަށްފަހުން ާމުޙަންމަދު. އަޙްމަދު

ާޢަބްދުލްޣަފޫރު،ާ ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއެއަށްފަހު ާނަޝީދު، މުޙަންމަދު

ާމިހ ރުާނައިފަރުާއެއަށްފަހުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާ ނޑު އަޅުގަ

 1520ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.
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ާ

ާބިލެއްާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާނުވަތަާ

ާއޮތުާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާޤ ނޫނެއް ާމުހިންމުއެކަމ ބެހޭ ާވަރަށް ާޝަރުޢީާާމަކީ ާމިސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާކަމެއް.

ާކޯޓުތަކ ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއި ާމިބިލަކީ ާހުށަހެޅިފައި. ާމިވަނީ ާބިލެއް ާބިލެއް.2ާާބެހޭ ާއެކުލެވިފައިވ  ާމައްޗަށް  1525ބ ބުގެ

ާކޯޓުތަ ާޑިސްޓްރިކްޓް ާއަދިވެސް ާކޯޓ އި ާދަށު ާހައިކޯޓ އި، ާކޯޓ އި، ާސްޕްރީމް ކެއްާމިބިލުގައި

ާ ާމިބިލުގެ ާއެބައޮވޭ. ާޖ20ާިހިމެނިފައި ާކޯޓ އި، ާމަދަނީ ާމ އްދ ގައި ާޢ އިލ ާާނ ޢީވަނަ އ އިާާކޯޓ އި،

ކުގެާބެހޭާކޯޓެއްާހުންނ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްާނަމަވެސް.ާއެކޯޓުތައިާކުޑަކުދިންނ ާާއިބެހޭާކޯޓ ާ

ާފ އިޚްާ ާނުވ ކަން ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާބިލުގައި ާމެންޑޭޓްތައް ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާތިޞ ސް ހަގަކުރެވޭ.

933ާާ ާކޯޓުތަކުގެ ާމ އްދ ގައި ާހިންގުމުގެާއޚްވަނަ ާކޯޓުތައް ާޤ ނޫނުތައް، ާކަނޑައެޅުމުގެ  1530ތިޞ ސް

ާޝަރީޢަތްާ ާލިބިގެންވަނީާާބެހޭާއިާކުރުމ ާޤ ނޫނުތައް ާބ ރު ާހުރިހ  ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނުތައް ާހެދޭ ގޮތުން

ާމިކޯޓުތަކ ާ ާނަމަވެސް ާމަޖިލީހަށް. ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކޯޓުތަކުގެާބެާއި ާދ އިރުގައި ާއުފެދިގެން ާޤ ނޫނު ހޭ

ާއޮންނަންޖެހޭނެާއިޚްާ ާާތިޞ ސް ާދެކެން.ާމިބިލުގެ ނޑު ާއަޅުގަ 20ާާކަމަށް ާމ އްދ އ އި ވަނ29ާާަވަނަ

ާޑިސްޓްރިކްޓް ާޖުޑީޝަލް ާރަށްތައް ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާރ އްޖޭގައި ާބަހ ލާ ާމ އްދ  ތަކަކަށް

ާކުރައްވ ނެ ާޢައްޔަން ާބަާާމެަެޖިސްޓްރޭޓުން ާކޯޓުތަކުގައިާކަމަށް ާޑިސްޓްރިކްޓް  1535ޔ ންވެފައިވ އިރު

ާދަށުާއިޚްާ ާހުންނަ ާމިހ ރުވެސް ާރ އްޖޭގައި ާއަދި ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާނުވ ކަން ާކަނޑައަޅ ފައި ތިޞ ސް

ާކަމަށްވ ާމ ލީާކޯޓުތަކ އިާރަށުާކޯޓުތަކުގެާ ތިޞ ސްތައްާގަވ އިދުތަކުންާއެނގެންާއޮވޭ.ާއިޚްކޯޓުތައް

ާއެއް ާމިއިން ާމިބިލުގައި ާނަމަވެސް ާކޯޓެއްގެ ާއިޚްާވެސް ާނެތްކަމީ ާއެނގެން ާއޮތްާތިޞ ސް ކުރިން

ާހ ލަތަށްވުރެ ާދަރަޖައަކަށް ާދަށު ާހ ވެސް ާދެކެން.ާކޯޓުތަކުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާދ ނެކަމެއް ލަތު

ާމެންޑޭޓްތަކ އިާާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާކޯޓުތަކުގެ ާކަމަށްވ ނީ ާއުފެއްދުނު ާކޯޓެއް ާޤ ނޫނަކުން  1540ވ ގޮތުން

ާ ާތަކ ާތިޞ ސްަްއޚްާކޯޓުތަކުގެ ާމިއިންާއި ާނަމަވެސް، ާއެނގޭ. ާއުފެއްދިގެންކަން ާކޯޓުތަކެއް އެކު

ކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާފ ހަގައެއްާނުކުރެވޭ.ާއަޅުގަނޑުާާއެއްވެސްާމަޤްޞަދެއްާމިބިލުންާހ ސިލުވ 

ާ ާކޯޓުތަކުގެ ާއިޖުރ ތ އިާއިޚްދެކޭގޮތުގައި ާކޯޓުތަކުގެ ާއުފެއްދުމ އި ާކޯޓުތައް ނޑައެޅުމ އި، ާކަ ތިޞ ސް

ާމިާބެހޭާ ާސީދ  ާހެދުމަކީ ާބ ރަކަށްާޤ ނޫނު ާލިބިގެންވ  ާވީާާމަޖިލީހަށް ާމިބިލުގެ ާމ އްދ 20ާާއިރު ާވަނަ

ާ ާއެއްވެސ29ާްއ އި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާހިފެހެއްޓުމެއްާވަނަ ާފަރ ތަކަށްާާކަހަލަ ާއެހެން ާއެބ ރު  1545ނެތި

ާކްޓްާކޯޓުތަކުގެާދޫކޮށްލ ފައިވ ކަންާއިނގޭ.ާމިއީާއެއްގޮތަކަށްވެސްާމިކަންާވ ނެގޮތެއްާނޫން.ާޑިސްޓްރި

ާމަފު ާމިޤ ނޫނުގެ ާނޯވޭ. ާއިނގޭކަށް 20ާާހޫމް ާމ އްދ އ އި ާބުނެފައިވާ 29ާވަނަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ



 58 

ާހޫމްާއެއްގޮތަކަށްވެސްާދޭހަޓްރޭޓުންގެާވ ހަކައަކީާއޭގެާމަފުޑިސްޓްރިކްާކޯޓ އިާޑިސްޓްރިކްޓްާމެޖިސް

ންޖެހޭާކަމަކީާރ އްޖޭގައިާޖިއޮގްރަފިކަލްާނުވ ގޮތަކަށްާހުރިާވ ހަކަތަކެއް.ާއަދިާމިތ ނގައިާފ ހަގަކޮށްލަާ

 1550ގޮތުންނ އިާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްތައްާއެތުރިފައިާއޮތްގޮތުންާމިރ އްޖެއަކީާއެއްފަސްތަނަކަށްާނުވ އިރުާ

ާވަރަށްާސ ފުާާޙަޤީޤަތެއްާނިޒ މެއްާޤ އިމުާާމިފަދަާޑިސްޓްރިކްޓް އަދިާފަސޭހައިންާާ.ނުކުރެވޭނެކަމީ

ާވ ސިލުވުމަާއިންސ ާޢަދުލު ާދ ނެކަމެއް.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާފަށް ާއެޅިގެން ާހުރަސްތަކެއް ާރައްޔިތުންނަށް ށް

ނޑުމެންނަށްާމިރ އްޖޭގެާކޯޓުތައްާބައްޓަންާ ފުާއިންސ ާގޮތަށްާބަލ އިރުގައިާޢަދުލުާާކުރެވިފައިވ ާާއަޅުގަ

ގޮތަކަށްާމިހުރީ.ާއެއީާމީހުންާއުޅޭާާކުރެވޭާކަހަލަާވީހ ވެސްާފަސޭހަކުންާހޯދުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްާ

 1555ކަންތަކ އިާއަދިާއެހިނިހެންާކަންތައްވެސްާާވަރިާކައިވެނީގެކޮންމެާރަށެއްގައިވެސްާކޯޓެއްާއެބަހުރޭ.ާ

ާކަހަލަ ާކުރެވޭ ާގަވ އިދުން ާވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާބަރ ބަރަށް ާކުރެވިފައި ާބައްޓަން ާމިހ ރު ގޮތަކަށް

ާކުރަންވެއް ާމިކަން ާއަޅައިގެން ާކޯޓުތަކެއް ާސަބަބުތަކެއްގައި ާވަކި ާކަމުގައިވަނީނަމަާމިހ ރު ޖެ

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާއަތްއިންސ ާޢަދުލުއަތްފޯރ ފަށަށް ާބަދަލުގައި ާގެނުމުގެ ާޢަދުލުާާފު ާނުފޯރ ފަށަށް

ާކަމެއްާއިންސ  ާމަގުފަހިވ  ާގެންދިއުމަށް ާއެކިއެކިާާފު ާމީގެކުރިންވެސް ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް

 1560އްކަތްާކޮށްފައިވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއީާތަކަށްާބަހ ލައިގެންާކޯޓުތައްާހިންގުމަށްާމަސަާާއްދުސަރަހަ

ާާމ  ާހުއްޓ ލެވިފައި. ާވަނީ ާއެކަން ާނުވެގެން ާމަސައްކަތަކަށް ާވެއްޖެކ މިޔ ބު ާމިއޮތްގުން އްޔާ މިހ ރު

ާގޮތަށްވުރެާާކުރަންޖެހޭާދަތުރުތައްވެސްާގިނަވ ނެާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތައްވެސްާބޮޑުވ ނެ.ާމިހ ރުާމިއޮތް

ނޑަށްާފެންނަނީ.ާމިހ ރުާާމިހ ރުާއޮތްާމިބިލުގައިާމިއޮތްގޮތަށްވުރެ ގޮތްާޚަރަދުާކުޑަވ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެމި ާވެއްޖެއްޔ  ާއޮތްގޮތުން ާސަރަޙަާބިލުގައި ާއެކި ާޤ ޟީންތައް އްދުތަކަށްާސަރަޙައްދުތަކަށް

ާކަމުގައި ާކުރަންވެއްޖެ ާމިކަން ާރަށަށްާާބަހ ލައިގެން ާއަނެއް ާއެރަށުން ާދޭތެރެއިން ާދޭތެެރ  1565ވަންޏ 

ާޢަދުލުކުރަާދަތުރު ާމިއަށް ާއަނެއްކ  ާއެހެންާއިންސ ާންޖެހޭ ާރަށްނޫން ާއުޅޭ ާތިމ  ާހޯދުމަށްޓަކައި ފު

ާކުރަންޖެހޭނެ ާޚަރަދުތަކެއް ާބޮޑެތި ާމިކަންކަމަށްވެސް ާދަތުރުކޮށް ނޑުާާރަށްރަށަށް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާ ާމިބިލުގެ 20ާާފ ހަގަކުރަން. ާމ އްދ އ އި، ާރަށްރަށުގައ29ާާިވަނަ ާގިނަ ާބަލ އިރު ާމ އްދ އަށް ާވަނަ

ާނުހުންނ ނެާ ާމިާާ.ކޯޓެއް ާމިބިލުން ާފަނޑިޔ ރުންތަކެއްކަމަށް ާބުރުޖަހ  ާތިބޭނީ ާބަދަލުގައި އޭގެ

ާޚަރަދުތަކެއްާ ާބޮޑެތި ާކުރުމަށްޓަކައި ާދަތުރުފަތުރު ާއެބޭފުޅުން ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮންނަނީ.  1570އެނގެން

ތ އިާއެއްގޮތަކަށްާއިޖުރ ޢަާކުރުމ އިާކޯޓުާކޯޓުތަކެއްގައިާޝަރީޢަތްާތިޞ ސްމިއީާއިޚްާކުރަންޖެހޭނެ.ާ

ާކަމަށްާ ާޚިލ ފުގޮތެއް ާމުޅިން ނޑުތަކ އި ާމިންގަ ާބަޔ ންވެގެންވ  ާއުސޫލުތަކ އި ާގެންދިއުމުގެ މައްސަލަ

ާ ާގޮތެއް.ާމިޤ ނޫނުގެ ާބޮޑު ާޚަރަދު ާމ  ާމިއީ ާގޮތުންވެސް ާފެންނަނީ.ާޚަރަދުގެ ނޑަށް ވަނ20ާާައަޅުގަ

ާޖުޑީާ ާރަށްތަކަށް ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބެހުމަށްފަހުާމ އްދ ގައި ާޑިސްޓްރިކްޓްތަކަށް ޝަލް
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ާ ާކަމަށ އި ާކުރ ނެ ާޢައްޔަން ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާދ އިރ އަކަށް ާކޮންމެ ާ)ހ(29ާާއެއިން ާމ އްދ ގެ  1575ވަނަ

ާ ާމިބިލުގެ ާއަދަދ އ20ާާިގައި ާޑިސްޓްރިކްޓްގެ ާޖުޑީޝަލް ާއޮތް ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ާކުރ ނެ ާޢައްޔަން ާދިރިއުޅޭާާއެދ އިރ އަށް ާމީހުން ާރ އްޖޭގެ ާއޮތުމުން އަދަދު

ރަށްރަށުގައިާޢަދުލުާއިންސ ފުާޤ އިމުާކުރެވޭނެާކޯޓުތަކެއްާއުފެދޭނެކަމުގެާއެއްވެސްާކަށަވަރުާކަމެއްާ

ާ ާއަދި ާއުވިގެންދ ނެ. ާކޯޓުތައް ާހުރި ާމިހ ރު ާރަށްރަށުގައި ާގޮތުން ާމިއޮތް ާއަދި ވަރަކަށ920ާާްނެތް.

ާ ާމަޤ މަށް ާމިހ ރުާވަޒީފ ގައިާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ  1580ވ ނުވ އެއްާނޭނގެ.ާމިހ ރުާމިކޯޓުތައްާއުފެދޭއިރުގައި

ާއުފެދޭާ ާމިކޯޓުތައް ާއަނެއްކ ، ާނޭނގެ. ާކިހިނެއްކަމެއް ާކަންތައްވަނީ ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ތިއްބެވި

ާކަހަލަާ ާކޮންމެވެސް ާބަދަލުގައި ާކޯޓުތަކުގެ ާހުރި ާރަށްރަށުގައި ާއެހެނިހެން ާކުރިންވެސް އިރުގައިވެސް

ާހުންނ ނެކަމަށްާޝަރު ާއޮފިސަރެއް ާނުވަތަ ާތިބޭނެކަމަށް ާބަޔަކު ާހިނގުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތަކެއް ޢީ

ާކަމަށްާ ާތިބޭ ާއެބަޔަކު ާވިއްޔ  ާކަމުގައިވަނީ ާހުންނަ ާއެމީހުން ާއެބައޮވޭ. ާބަޔ ންކުރައްވ ފައި ބިލުގައި

ާއެކޯޓު ާއެހެންވީމ ، ާކުރަންޖެހޭނެ. ާޚަރަދުވެސް ާއެކަމަށްޓަކައި ާހަމަ ާއަނެއްކާ ވަނީވިއްޔ  ާހުރެ  1585ތައް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާއޮންނަނީ. ާމިފެންނަން ާބޮޑަށް ާމިބިލުން ާކަމަށް ާކުރަންޖެހޭ ާކަންތައްތަކެއް އިތުރު

ާމ އ930ާް ާއިޖުރ ވަނަ ާކޯޓުތަކުގެ ާދަށުން ާއޮތްއިރު،ާދ ގެ ާކަމަށް ާކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ާޤ ނޫނަކުން ތު

ާއި ާކޯޓުތަކުގެ ާގޮތ އި ާއެތުރިފައިވ  ާކޯޓުތައް ާމިބިލުާމިބިލުގައި ާނެތުމަކީ ާބަޔ ންވެފައި ޖުރ ޢަތު

ފުރިހަމަާނުވ ކަންާއެނގޭކަމެއް.ާކޯޓުތަކަށްާމައްސަލަާހުށަހަޅ ގޮތ އިާމައްސަލަާބަލައިާގަންނަގޮތ އިާ

ާޝަރީޢަތް ާބ އްވ ގޮތ އި ާއިޖުރ ާއަޑުއެހުން ާޢ ންމު ާގޮތްފަދަ ާޤ ނޫނެއްގައިާހިނގ  ާކޯޓުތަކ އިބެހޭ  1590ތަކީ

ާކަމު ާބައިތަކެއް ާއުސޫލަކުންާހުންނަންޖެހޭނެ ާއެއް ާނެތުމުން ާއެބައިތައް ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ގައި

ާއިޖުރ ޢަތަކީާ ާޤ ނޫނީ ާތަބ ވ ންޖެހޭ ާޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ާކުރުމ އި ާޝަރީޢަތް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި

ނޑިޔ ރުންނ އިާ ާފަ ާވަކިކުރުމަކީ ާއިސްކުރުމ އި ާފަނޑިޔ ރުން ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާނޭނގޭނެކަން ކޮބައިކަން

ާޤ ނޫނެއްގައި ާޤ ނޫނުގައިާާބެހޭ ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާކަންތައްތަކަށްވ އިރު ާހުންނަންޖެހޭ ބަޔ ންކުރެވިފައި

ނޑިޔ ރުންާޢަަައްޔަންކުރުމ އިާބެހޭާއުސޫލުާލިޔެފައިވުމަކީާހަމަޖެހޭާކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާ  1595ާފަ

ާ

ާޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަކުރިއްޔ  ާދެވަނަ ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު މިނެޓްފަހުނ5ާާްތު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަރުވ ނަން. ނޑު އަޅުގަ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ1600 

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާމިބިލުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 21ާާޝުކުރިއްޔ  ާބަލައިލ އިރުގައި ާއެބ ބު ާއ އި ާމ އްދ  ާދަށުާވަނަ
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ާކޯޓުތައް.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާކޯޓުތަކަކ އި ާޚ އްޞަ ާބަޔަކަށް. ާދެ ނޑު ާމައިގަ ާމިވަނީ ާބެހިގެން ާކޯޓުތައް

ާކޯޓުތައް،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޯޓު،1ާާޚ އްޞަ ާކޯޓު،ާޢ އިލީ ާކޯޓު،ާޖިނ ޢީ ާއެބަބުނޭ.ާމަދަނީ ާހުންނ ނެކަމަށް ކޯޓެއް

ާއެކަ ާކޯޓު. ާދޫކޮށްލެވިފައި.ާކުޑަކުދިންގެ ާގަވ އިދަކަށް ާމިހުންނަނީ ާކޯޓުތައް ާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަކު،

ާޖުޑީޝަލ21ާާް ނޑައަޅ ނީ ާކަ ާއިޚްތިޞ ސްތައް ާކޯޓުތަކުގެ ާޚ އްޞަ ާބުނަނީ ާމ އްދ   1605ވަނަ

ާ ާވ ގޮތުންނޭ. ާގަވ އިދެއްގައި ާހަދ  ާބުނަނ933ާާީކައުންސިލުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމ އްދ  ވަނަ

ކަނޑައެޅުމުގެާޤ ނޫނުާހެދުމަކީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާލިބިގެންވ ާބ ރެކޭ.ާކޯޓުތަކުގެާއިޚްތިޞ ސްާ

ާކޯޓުތައ930ާާް ާޤ ނޫނެއްގައި ާއެނގޭ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމަފުހޫމުން ާއޭގެ ާގޮތުން ާއޮތް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާބަޔ ންކުރެވިފައި. ާއޮންނަންވ ނެކަން ާއިޚްތިޞ ސް ާކޯޓުތަކުގެ ާބުނަނީ،919ާާއުފައްދ  ާމ އްދ  ވަނަ

 1610ވަނަާމ އްދ ާބުނަނީ،ާޢަދުލުާއިންސ ފުާޤ އިމުާކުރުމުގެާބ ރުާލިބިގެންވަނ919ާާީއަސ ސީގެާޤ ނޫނު

ާއުފައްދާ  ާޤ ނޫނުން ާއެހެންވީމ ، ާކޯޓުތަކަކަށޭ. ާއުފައްދ  ާޤ ނޫނުން ާހައިކޯޓަށ އި ާކޯޓަށ އި ސުޕްރީމް

ާ ާއުފެއްދުމަށްފަހުގައި ާއިޚްތިޞ ސ933ާްކޯޓުތަކެއް ާއެކޯޓުތަކަށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ،ާވަނަ

ާމިޤ ނޫނުާ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ާޤ ނޫނުތަކެއްވެސް ާލިބިދޭ ާބ ރ އި މަސްޢޫލިއްޔަތ އި

ާގަވ އިދެއްގެާ ާހަދ  ާކައުންސިލުން ާޖުޑީޝަލް ާކޮމިޝަނުން، ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ފ ސްކޮށްފައި

ާނުކުރަން.ާ ާގަބޫލެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާދޫކޮށްލެވޭނެ ާއިޚްތިޞ ްސ ާކޯޓުގެ  1615ތެރެއަކަށް

ާބައިތަކަކީވެސްާފަ ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާއެބަހުރި. ާމިބިލުގެ ާބައިތަކެއްވެސް ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ އި

ާބައިތަކެއްާ ާހިމެނެންޖެހޭ ާބިލުގައި ާބެހޭ ާފަނޑިޔ ރުންނ އި ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިމަޖިލީހަށް މިހ ރު

ާއުފެއްދު ާކޯޓުތައް ާވެގެންވ ންވ ނީ ާޚ އްޞަ ާމިބިލު ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކޯޓުތައްާކަމުގަަައި މަށ އި

ނޑައެޅުމަށްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާރަށްރަށުގެާ ތަރުތީބުކޮށްާދިނުމަށ އިާކޯޓުތަކުގެާއިޚްތިޞ ސްާކަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދައްކަވަނިކޮށް ާވ ހަކަފުޅު ާނައިބު ާބަންޑ  ާގޮތުން ާބެހޭ ާބޭތިއްބުމ އި  1620މެޖިސްޓްރޭޓުން

ާނުލައްވ ނަމޭާ ާއުވައެއް ާކޯޓުތަކެއް ާރަށްރަށުގެ ާއިދ ރ ތަކަކަށް،ާއަޑުއެހިން، ާޝަރުޢީ ާރަށްރަށް .

ާތަކެއްާ ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާދ އިރ ތަކަށް ާޝަރުޢީ ާއެ ާބައްސަވ ލައްވ ނީއޭ. ާދ އިރ ތަކަކަށް ޝަރުޢީ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންމެާ ާނުހުރެދ ނެއޭ. ާމެޖިސްޓްރޭޓެއް ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާކުރައްވ ނީއޭ. ޢައްޔަން

ާވ ހަކައެއްނޫނޭ ާނުހުންނ ނެ ާކޯޓެއް ާބަލ ލ އިރުާާރަށެއްގައި ާމިބިލު ާއެހެންނަމަވެސް، އެވިދ ޅުވަނީ.

ާ ާނުވޭ. ާއައިސްފައެއް ާބިލުގައި ާކަނޑައެޅިގެން ާވ ހަކައެއް ާހުންނަންވ ނެ ާކޯޓުތައް  1625ވަނ20ާާަރަށު

ާދ އިރ އެއްގައިާ ާބަހ ،ާކޮންމެ ާދ އިރ ތަކަކަށް ާޝަރުޢީ ާރަށްރަށް ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާބުނަނީ މ އްދ ގައި

ޔަންާކުރަންޖެހޭނެާވ ހަކަ.ާކޯޓުތައްާހުންނަންޖެހޭނެާވ ހަކައެއްާނުބުނޭ.ާތިބޭނެާމެޖިސްޓްރޭޓުންާޢައް

ާމިބިލުންާ ާކޯޓުތަކަކީ ާރަށްަެރަށުގެ ާކަމަށްވ ނަމަ ާހުންނަންޖެހޭ ާރަށްރަށުގައި ކޯޓުތަކެއް
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ާފަހަކުންާ ާއެކޯޓުތަކެއް ާއެހެންނޫނީ ާމުޠުލަޤަށް. ާކަނޑައެޅިގެން ާކޯޓުތަކެއް އުފައްދަންޖެހޭނެ

ނޑައެޅިފައިާއޮތްާއެއްޗެއްާނޫން.ާނުއުފެއްދޭނެ.ާޝަރު  1630ޢީާދ އިރ ތަކަކީާއެއްވެސްާޤ ނޫނަކުންާއަދިާކަ

ާ ާއޮތީ ާދޫކޮށްލެވިފައި ާކޮމިޝަނަށް.29ާާއެބ ރު ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޝަރުީޢާ ާނޫން ާމަސްޢޫލިޔައްތެއް ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާކަނޑައެޅުާ ާއޮންނަނީާދ އިރ ތައް ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް މަކީ.

ނޑިޔ ރުންގެާ ާފަ ާކުރުމ އި ާކަންތައް ާވަކިކުރުމުގެ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާޢައްޔަންކުރުމ އި ނޑިޔ ރުން ފަ

 1635ސުލޫކީާމައްސަލަތައްާބެލުން.ާއެއަށްވުރެާއިތުރުާބ ރެއްާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާދޭކަށްާ

ާތ އީދެ ނޑަކަށް ާކަމަށްވ ނަމަާއަޅުގަ ާބެހިގެންދ  ާރ އްޖެ ާދ އިރ ތަކެއް ާޝަރުޢީ ާއަދި ާނުކުރެވޭ. އް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާމިހ ރު ާއަދި ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާޤ ނޫނުންކަމަށް ނޑައެޅެންވ ނީ ާކަ އެދ އިރ ތައް

ާޝަރުޢީާ ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާޤ ނޫނުކަމަށްވެސް ާލ އިޤު ާއެންމެ ާއެކަމުގެ ާމިއޮތީ ކުރިމަތީގައި

ާޢ  ާކަންނޭނގެާކޯޓުތަކުގެ ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާޖުޑިޝަލް ާއޮފް ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާއިދ ރ އެއް، ންމު

ާކައުންސިލަށްާ ާޖުޑީޝަލް ާޚ އްޞަކޮށް ާތެރޭގައި، ާބ ރުތަކުގެ ާދީފައިވ  ާއެއިދ ރ އަށް  1640އެވިދ ޅުވަނީ.

ން.ާދީފައިވ ާބ ރުާތެރޭގައިާއެބައޮވޭާޝަރުޢީާކޯޓުތަކުގެާއިދ ރީާހިންގުންތަކ އިބެހޭާގަވ އިދުތައްާހެދު

ާ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއެއީ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާތަޢ ރުޟުވާ ާ.93އަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ  ވަަނ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހިންގުމުގެާާ.93ކަމެއް. ާއިދ ރީ ާކޯޓުތަކުގެ ާގޮތުން ާބުނ  ާމ އްދ  ވަނަ

ޖުޑީޝަލްާާގަވ އިދުތަކަކަށްާހެދުމަކީާކޯޓުތަކަށްާލިބިދީފައިވ ާބ ރެއް.ާއެބ ރުާކޯޓުތަކުންާނަންގަވ ފައި

ާވިޔަސް.ާ ާކަމަށް ާއެކައުންސިލްގެާތަމްސީލުވީ ާކޯޓުތައް ާއަދި ާނުދެއްވޭނެ  1645ވަނަާާ.93ކައުންސިލަކަށް

ާހިންގަންޖެހޭާާމ އްދ  ާކަންކަން ާއިދ ރީ ާހިންގުމުގެ ާކޯޓުތައް ާއިދ ރީ ާސ ފު. ާވަރަށް ޤ ނޫނުއައ ސީގެ

ާޢ އްމު ާކޯޓުތަކުގައި ާޝަރުޢީ ާކޯޓުތަކުން. ާހިންގ ނީ ާހަދ  ާދީފައިވާ ާގަވ އިދުތައް އިދ ރ އަށް

ާމަސްޢޫލިއްޔަތާ  ާދީފައިހުރި ާޤ ނޫނުގައި ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާމިހ ރު މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާކޮމިޝަން ާޖުޑިޝަލްާސަރވިސް ާއަރ .ާޚ އްޞަކޮށް ާއެބަ ާއ79ާާެފުށު ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާކޯޓު ާޝަރުޢީ ާމިޤ ނޫނުން ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި ާދީފައިވ  ާއިދ ރ ،ާކޮމިޝަނަށް ާޢ ންމު  1650ތަކުގެ

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާ ާހުރި ާދީފައި ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ާޖުޑިޝަލް ާއޮފް ޑިޕ ޓްމަންޓް

ާ ާފުށުއަރ .ާޚ އްޞަކޮށް ާއެބަ ާކޮމިޝަނ79ާާްވަރަށްބޮޑަށްވެސް ާސަރވިސް ާމ އްދ ،ާޖުޑިޝަލް ވަނަ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާ މ އްދ ާބިލުގެ.ާއެބަާބުނޭާާވަނ1ާަޤ ނޫނުގެ.ާއިތުރުާބައެއްާވ ހަކަވެސްާއަޅުގަ

ާޝަރީޢަތުގައިވ ގޮތުންނޭ.ާ ާޤ ނޫނ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާކުރަންވ ނީ ާކަންކަން ާކޯޓުން ސްޕްރީމް

ާކުރަންޖެހޭާ ާކަންތައް ާޝަރީޢަތުގައިވ ގޮތަށް ާޤ ނޫނ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާކޯޓުތައް ާއެހެން  1655ހައިކޯޓު
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ާޤ ޏޫނުއަ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުބުނޭ. ާބިލަކު ާހުރިހ ާވ ހަކައެއް ާބުނ ކަން ސ ސީގައި

ާއެއްގޮތަށްކަން.ާ ާޝަރީޢަތ އި ާޤ ނޫނ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާކުރަންވ ނީ ާކަންކަން ނޑިޔ ރުންވެސް ފަ

ާއެާ ާހަމަ ާކޯޓުތަކުންވެސް ާއެހެން ާބުނ ކަމަށްވަންޏ  ާމިބިލުގައި ާފ ހަގަކޮށްފައި ާވަކިން ާކޯޓު ސްޕްރީމް

ާބަާ ާއެގޮތަކަމަށް ާއަދ ކުރަންޖެހޭނީ ާމިޤ ނޫނުާމުސްޢޫލިއްޔަތު ާމިހ ރު ާއޮންނަންވ ނެ. ޔ ންކުރެވިފައި

ާއެހެންާ ާއެކަނި. ާސްޕްރީމްކޯޓަށް ާކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ާއެއްގޮތަށް ާޝަރީޢަތ އި ާޤ ނޫނ އި  1660އޮތްގޮތުން

ާ ާބިލުގެ ާކުރ ކަށްނުޖެހޭ. ާކަންކަނ79ާާްކޯޓަކުން ާނިންމ  ާހައިކޯޓުން ާބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާޙ ލަތްތަ ާހުށަހެޅޭނެ ާސްޕްރީމްކޯޓަށް ާބިލުގެ ާމިބުނަނ79ާާީކެއް ާއޮންނައިރު ާދީފައި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެއީާ ާޚިލ ފުވުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާޙުކުމެއް ާނިންމ  ާހައިކޯޓުން ާކަމެއް، ާނިންމ  ހައިކޯޓުން

ާޙުކުމެއްާ ާނިންމ  ާހައިކޯޓުން ާބުނެވިގެންނުވ ނެ. ާއެހެން ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ޙ ލަތެއްކަމަށް.

ާޚިލ  ނޑައަޅަންޖެހޭނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާކަ ާއެކަން ާލިބިދޭނެ. ާފުރުޞަތު ާދަޢުވ ކުރުމުގެ  1665ފުކަމަށް

ނޑައެޅިގެންާ ާކަ ާކަމެއް ާނިންމ  ާހައިކޯޓުން ާއެހެންވީމަ، ާބެލީމަ. ާއެމައްސަލަ ސްޕްރީމްކޯޓުން

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށް ާބުނެވޭނެ ާމުތަލަޤަށް ާކަމަކަށް ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާދެކެން.ާާޤ ނޫނުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބަދަލުވ ންޖެހޭކަމަށް ާދޭހަނުވ ގޮތަށް ާމ ނަ ާއެ ާއިބ ރ ތް ާއެ އޮންނަ

ާ ާތިބޭނީ ާދ އިރ ގ2ާާެހައިކޯޓްގައި ާޝަރުޢީ ާއަދި ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބުނޭ. ނޑިޔ ރުންކަމަށް ފަ

ާހައިކޯ ާދަށުކޯޓުތަކުން ާބަލ އިރުވެސް ާވ ހަކަތަކަށް ާދެކެވޭ ާއަދި ާބަލ އިރުވެސް  1670ޓަށްާތަޖުރިބ އަށް

ާ ާބޮޑުއިރުގައި ާލޯޑް ާމައްސަލަތައްވެސް ާބެންޗ2ާާްއިސްތިޢުނ ފްކުރެވޭ ާފުލް ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ާ ާމަދުވެގެން ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާތިބެންވ ނެކަމަށ1ާާްޤ އިމްކުރ އިރުގައި ނޑިޔ ރުން ފަ

ާ ާފެނޭ. ނޑަށް ާޢައްޔަނ1ާް.އަޅުގަ ާރަޖިސްޓްރ ރަކަށް ާހައިކޯޓުގެ ާބުނަނީ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ކުރާ ވަަނ

ާއެބައުޅޭާ ާދަށުކޯޓުގެ ާވ ންވ ނެ. ާމީހަކަށް ާފުރިހަމަވ  ާޝަރުތު ާޤ ޟީއެއްކަމަށް ާދަށުކޯޓުގެ މީހަކީ

ާދެބ ވަތުގެާކޯޓަށްާޢައްޔަންކުރަނީާ  1675ދެބ ވަތެއް.ާޚ އްޞަާބ ވަތުގެާކޯޓ އި،ާމެޖިސްޓްރޭޓްާކޯޓުތައް.ާމި

ާނޭނގެ ާއަދި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާޤ ޟީން. ާފެންވަރުގެ ާބުނެފައިާާތަފ ތު މިހ ވަރަށް

ާޢައްޔަންކުރ ވަރުގެާ ާކޯޓުތަކަށް ާބ ވަތުގެ ާޚ އްޞަ ާފުދެނީ ާމި ާރަޖިސްޓްރ އަކަށް ާހައިކޯޓުގެ އޮތީމަ

ާކޯޓުގެާ ާޚ އްޞަ ާޤ ޟީއެއްކަމެއް. ާޢައްޔަންކުރ  ާކޯޓަކަށް ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާނުވަތަ ޤ ޟީއެއްކަމެއް

ާޖުޑިޝަލްާ ާއެބައޮތް ާހެދުން ާގޮފިތައް ާއަތޮޅުގެ ާހެދުން ާބ ރުދީފައި.ާާގޮފިތައް ާކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

ާދ އިރ ގެާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއުފައްދަންޖެހެނީ ާއެވެސް ާކޯޓު. ާގޮފިތަކަކީވެސް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު  1680އަޅުގަ

ާވ ހަކަާ ާފ ހަގަކުރ ނެ ާނުކުތ ތައް ާއިތުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާމިޤ ނޫނުން. ތެރެއިން

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާބިލަށްާާރުާޔޫޞުފްާގަމުާދ ިއރ ގެާެމންބަާ ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާކޯޓުތަކުގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންކަމަށް. ާއެއްޗެއް ާފެންނަ ނޑަށްވެސް  1685އަޅުގަ

ާއުފެއްދުމ އި،ާއިޚްތި ާކަނޑައެޅުމ އި،ާކޯޓުތައް ާޤ ނޫނުހެދުމަކީާސީދ ާޞ ސް ާއިޖުތ ރ ބެހޭ ކޯޓުތަކުގެ

ާނިގުޅީގެންދ ކަންާ ާމިޤ ނޫނުން ާއެބ ރު ާއެހެންފަރ ތަކަށް ާބ ރަކަށްވ އިރު، ާލިބިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް މި

ާވެގެންވ ނެގޮތެއްނޫން.ާ ާއެކަން ާމިއީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާކޯޓުތަކުގެާއިޖުރ ތުާޤ ނޫނުތައ933ާާްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާއިޖުރ ތުާ ާކޯޓުތަކުގެ ާއެތުރިފައިވ ގޮތ އި ާކޯޓުތައް ާމިބިލުގެ ާއޮތްއިރު ނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށް  1690ކަ

ާމައްސަލަާ ާހުށަހަޅ ގޮތ އި، ާމައްސަލަ ާކޯޓުތަކަށް ާފުރިހަމަނުވ ކަމެއް. ާމިބިލު ާނެތުމަކީ ބަޔ ންވެފައި

ާއޮންނަންވ ނެ.ާބަލައިގަންނަގޮތ  ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާމިބިލުން ާމިކަންކަން ާއަޑުއެހުންބ އްވ ގޮތ އި އި،

ވަނަާމ އްދ ގައިާމިޤ ނޫނުާއެހެންާޤ ނޫނަކ އިާތަޢ ރުޟްވ ނަަމ905ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލުގެާ

ާޚިލ ފުވ  ާބިލު ާމި ާއުސޫލުތަކ އި ާދުސްތޫރީ ާއޮތްއޮތުމަކީ ާމިޤ ނޫނަށްކަމަށް ކަންާއިސްކަންދެންޖެހޭނީ

ާ ާމިބިލުގެ ާކަމެއް. ާއިސްތިޢުނ ފްކުރެވޭގޮތ35ާާްދައްކުވައިދޭ ާހައިކޯޓަށް ާމ އްދ ގައި  1695ވަނަ

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށްާބަލ އިރުާކަންހިނގިގޮތްާއަލުންާބެލުމަށްާއިސްތިޢުނ ފްނުކުރެވޭގޮތަށްާއެމ އްދާ 

ރެވޭ.ާދަށުކޯޓުންާރަނގަޅަށްާއޮތްކަންާފ ހަގަކުރެވޭ.ާމިއީާމިކަންާއޮންނަންޖެހޭގޮތްކަމަށްާޤަބޫލެއްނުކު

މައްސަލަާބަލ ކަން،ާކަންހިނގިގޮތްާބަލ ފައިނުވ ނަމަާކަންހިނގިގޮތްާބަލައިާޝަރީޢަތްކުރުމުގެާބ ރުާ

ހައިކޯޓަށްާލިބެންވ ނެ.ާވީމ ،ާމިާބިލުގައިާޝަރުޢީާނިޒ މ ބެހޭާމިފަދަާއުސޫލީާގިނަާމައްސަލަތަކެއްާ

ާރަާ ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާތިބިާހުރިކަން ާމިހ ރު ާރަށުކޯޓުތަކުގައި  1700ށުކޯޓުތަކަށ އި

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެނގޭކަށްނެތް. ާބިލަކުން ާމި ާވެގެންދ ނެގޮތެއްވެސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް

ާކޯޓުތަކުގެާ ާބަހައި، ާކޯޓުތައް ާދަރަޖަތަކަށް ާއެކި ާޤ އިމްކޮށް ނޑިޔ ރުގެއެއް ާފަ ާމުސްތަޤިއްލު މިބިލަކީ

ާޤ ނޫއިޚްތި ާކަނޑައެޅުމުގެ ާޞ ސް ާމިބިލުގެ ާމ9ާާިނުކަމަށް ާއޮތްނަމަވެސް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެހެންކަމުންާ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާނެތްކަން ާއެކުލަވ ލެވިފައި ާމިބިލު ާހ ސިލްވ ގޮތަށް މަޤްޞަދުތައް

ާނިޒ މެއްާ ާޝަރީޢަތުގެ ާސްޓްރަކްޗަރާހެދުމަށ އި ާޖުޑިޝަރީ ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނަމަ  1705ޖުމްލަގޮތަކަށް

ނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭ.ާއެހެންކަމުންާއުފެއްދުމަށްާފުރިހަމަާބިލެ އްގެގޮތުގައިާބަލައިގަނެވޭނެހެނެއްާއަޅުގަ

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާކޮމިޓީއަށްާގެންގޮސްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާމިބިލުާއަލުންާދިރ ަ ކޮށްާ އަޅުގަ

ާމިކަންާ ާމިޤ ނޫނަކަށްވެ، ާބަލައި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާބެލުމަށްފަހު ާކަންތައްތައް ާބަލަންޖެހޭ ާމީގައި

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާޤ ނޫނެއްކަމަށް ާއެތުރިގެންދ ންޖެހޭނެ ާއޮޅުންފިލ ނެގޮތަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް ވީހ ވެސް
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާމިކަންކަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމުން  1710ޤަބޫލުކުރެވޭ.

 ރައީސް.

 

ނޑުމެންގެާޑިމޮކްރެޓިކްާހަޔ ތުގައިާޢަދުލުއިންޞ ފުާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާމަސައްކަތުގައި ާމި ާފުރަތަމަ ާކުރެވޭ ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި

ާރަނގަާ ާބަހައްޓައިގެން ާހިތުތެރޭގައި ާކަންތައްތަކެއް ާވަރަށް ާހިތްވަރ އެކުގައި  1715ޅުގޮތުގައިާވަރަށް

ާމިވ ހަކަތައްާ ާބޭނުންވަނީ ާމިދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެން ާކ މިޔ ބުކުރެވޭނީ. ާމިކަން ކޮށްގެންނޭ

ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށްާ ާއަޑުއަހ ލުމަކީ ާތެރެއިން ާމ ޒީގެ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ނޑަށް 9112ާާއަޅުގަ ާއަހަރުގެ ާވަނަ ވަނ52ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާޢަދުލުއިންޞ ފުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް. ާފ ޅުކުރެވެނީވެސް ާޝިޢ ރު ާއިސްލ މްދީނުގެ މ އްދ ގައި

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ާވެރިއަކީވެސް ާމަތީ ާއެންމެ ާމ އްދ ގައ10ާާިޤ އިމްކުރުމުގެ  1720ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގައ992ާާިމަާއެޤ ނޫނުގެާކުށްވެރިންނަށްާޢަފޫކުރެވެނީވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް.ާހަ

ާކޯޓުތައްވެސްާ ާޝަރުޢީ ާތަނެއްގައި ނޑައަޅ  ާކަ ާއަދަދަކަށް ާކަނޑައަޅ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާއެޤ ނޫނުގެ ާހަމައެއ އެކުގައި ާއިސްކުރެވެނީވެސ991ާާްބެހެއްޓެނީ. ާފަނޑިޔ ރުން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާއުސޫލެއްގެމަތީން. ނޑައަޅ  ާކަ ާމަޤ މުާާވަނ970ާައެމަނިކުފ ނު ާއެމީހެއްގެ މ އްދ ގައި

ާހަމައެއ އެކުގައިާ ާހުވ ކުރައްވައިގެން. ާކުރިމަތީގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  1725ޙަވ ލުކުރެވެނީވެސް

ނޑުތައްވެސް،ާ ާމިންގަ ާސުލޫކީ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާއަމުރުތައްވެސް، ާހިންގުމ ބެހޭ ކޯޓުތައް

ޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއަތްމަތީގައި.ާއަޅުގަނޑުާއަމުރުތައްކުރުމުގެާބ ރުވެސްާއެކަންވެސްާއޮންނަނީާރައީސުލް

ާމިއޮންނަނީާ ާއިސްތިޢުފ ދިނުންވެސް ާފަނޑިޔ ރުން ާކޯޓުތަކުގެ ާވ ހަކަ. ާއޭރުގެ މިދަންނަވަނީ

ާމަޤ މުންާ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާކޯޓުތަކުގެ ާހަމައެއ އެކު ާކުރިފުޅުމައްޗަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާމިހެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް. ާމުޅިާވަކިކުރެވެނީވެސް ާއަތްމަތީގައި،  1730ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމިއަދުާ ާޒަމ ންތަކެއްގޮސްފައި ާއޮތް ާބ ރުތަކެއް ާހުރިހ  ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު އަތްމަތީގައި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާ ާއިސްލ ޙުތަކ އެކުގައި ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރިމައްޗަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފެހި ާއައުމަށްފަހުގައި، ާޢަދުލުއިންޞ ފުންާ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ނޫ

ާމަގުތަކެއްާ ާޤ އިމްކުރެވޭނެ ާޢަދުލްއިންޞ ފު ާއަލުން ާރައްޔިތުންތަކަކަށް ާއެތައް އެއްކިބ ކުރެވިފައިވ 

ާމިދުވަހުގައިާ ާއަންނަ ާކުރެވެމުން ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެންމެ ާއޭގެ ާނިޒ މު ާޢަދުލުގެ  1735ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާމިޤ ނޫނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާހުށަހަޅާ ާއަޅުގަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތްތައް ާކޯޓުތަކުގެ ނޑު އަޅުގަ

ާއިންޞ ފުގެާ ާޢަދުލުވެރި ާވަރަށް ާވ ންޖެހޭނީ ާޤ ނޫނުތައް ާތައްޔ ރުކުރެވޭ ާނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކަކީ
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ާއެކުލެވިގެންވ ގޮތަކަށޭ.ާ ާއޭގައި ާގޮތްތަކެއް ާޤ އިމްކުރެވޭ ާނިޒ މްތަކެއް ާކުރެވޭނެ ާއެކަންކަން މައްޗަށް

ނޑަ ާޢިއްޒަތްތެރިއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރެއްވިފަދައިން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް އެޓަރނީާާށްވެސް

ާޢިބ ރ ތުންާ ާޞަރީޙަ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާބޭނުންވޭ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަރިހުން  1740ޖެނެރަލްގެ

ާވަރަ ާއޮތުމަކީ ާހޯދޭނެގޮތް ާފަސޭހަކަމ އެކުގައި ާޢަދްލުއިންޞ ފު ާމީހަކަށްވެސް ާކޮންމެ ްށާބަޔ ންކުރޭ

ާޙައްޤެއްާ ާއަސ ސީ ާއެޙައްޤު ާއެމީހަކަށް ާބަޔ ންކޮށް، ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީން މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި

ާޙައްޤުާ ާލިބިދީފައިވ  ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައި، ާއެހެންކަމުން، ާއެބައޮވޭ. ގޮތުގައި

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާލިބެމުންދ އިރު ާއެމީހަކަށް ާތެރެއިން ާމ އްދ ގައ20ާިމިޤ ނޫނުގެ ދެވަނަބައިާާވަނަ

ާމިކަންކަންާ ާއަންނައިރު ާވ ހަކަ ާކޯޓުތަކެއްގެ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާޑިސްޓްރިކްތަކ އިބެހޭ  1745ޖުޑީޝަލް

ާއަދިާ ާތަފްޞީލުގޮތެއްގައި ާގޮތްތަކެއް ާބެހިގެންދ ނެ ާމިކަންކަން ާބަލ ލެވުނުއިރު ާޤ ނޫނު ނޑު އަޅުގަ

ާއަޅުގަާ ާއޮތްކަމަކަށް ާލިޔެފައި ާގޮތްތަކެއް ާއިންނ ނެ ާއެކަންކަން ާނުފެނުނު.ާމ ނ ގައި ނޑަކަށް

ާވ ހަކަާ ާގޮތްތަކެއްގެ ާގެންދަވ ނެ ާއެކަންކަން ާވ ހަކަފުޅުގައި ާވަޒީރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޢަދްލުއިންޞ ފްާޤ އިމްކުރުމަކީާފައިސ ާނެތިއްޖެާ ވިދ ޅުވެއްޖެ.ާއަޅުގަ

ާޙ  ާނުކުރެވިއްޖެ ާހަޔަރ ާލޯޔަރަކު ާނުވަތަ ާނުލިބޭނެާޙ ލަތެއްގައި ާއޭނައަށް  1750ލަތެއްގައި

ާކަނޑައެޅުމުންާ ާކޯޓުތައް ާމިގޮތަށް ާދަންނަވަންމިއުޅެނީ ާނުވ ނޭ. ާއޮވެގެން އިންޞ ފެއްގޮތުގައި

ާދިރިއުޅޭާ ާރަށްރަށުގައި ާކުދި ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާރަށްރަށުގައި، ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި ޢަދްލުއިންޞ ފް

ާމެޖިސްޓް ާނުވަތަ ާކޯޓު ާއެރަށްރަށުގެ ާއެކަހަލަގޮތެއްާފަރ ތްތަކުން ާނެތުމުގެސަބަބުން ރޭޓަކު

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނިޒ މުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާދ ންޖެހުން ާރަށަކަށް ާއެހެން ާފުރައިގެން ދިމ ވެއްޖެއްޔ 

ާޙ ޒިރުކުރުމަށްޓަކައިާ ާހެކިން ާދ ންޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް ާތެރޭގައި ާއަގެއްގެ ާކުޑަ  1755ލ މެހިގެންދ އިރު

ާފަސޭހަނޫން ާކުރުމުގައި ާއެހެންވީމ ،ާާއެކަންކަން ާއެކަށީގެންވ ކަމެކޭ. ާއައުމަކީ ގޮތްތަކެއް

ާހިޔަންޏެއްާ ާއެއްވެސް ާނުވަތަ ާގޮތެއް ާހުރަސްއެޅޭނެކަހަލަ ާކިރިޔ ވެސް ޢަދްލުއިންޞ ފަށް

ާއޮތުމަކީާ ާއެއްވެސްކަމެއް ާމިބިލުގައި ާގޮތަކަށް ާއެޅޭނެކަހަލަ ާޤ އިމްކުރުމަށް ޢަދްލުއިންޞ ފް

ާކޮމިޓީ ާނުވ ތީ ާއެދޭކަމަކަށް ނޑު ާޢަމަލީގޮތުންާާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާޕްރެކްޓިކަލީ ާމިކަންކަން މަރުޙަލ ގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ާނިޒ މުތަކެއް ާފަސޭހަ ާކުރެއްވޭނެ  1760މިކަންކަން

ާޙައްޤެއްގޮތުގައިަިާ ާލިބިދީފައިވ  ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިޤ ނޫނުން ާހަމައެއ އެކުގައި ދެކެން.

ާނިންމާ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާކޯޓުތަކުން ާދަށު ާތެރެއިން ާނިޒ މުގެ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ޢަދްލުއިންޞ ފު

ާމިޤ ނޫނުންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބައޮވޭ. ާފުރުޞަތު ާދިއުމުގެ ާކޯޓުތަކަށް ާމަތީ ނިންމުންތައް

ާމިާ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަހަރެއްގައި ާދެން ާމ ނަކުރެވުނީ ާކިޔ ލުމުން ނޑަށް އަޅުގަ
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ާވެދ ނެ.ާޑްރ ފްޓްކުރެާ ާއެހެންގޮތަކަށްކަމަށްވެސް ާވިސްނ ވަޑައިގެންފައިއޮތީ ާއަދި  1765އްވުމުގައި

ާމައްސަލައެއްާ ާހުށަހެޅޭ ާކޯޓަކަށް ާމަތީ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާމ ނަކުރެވުނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާއެމައްސަލައިގައިާ ނޑައެޅުނީމ  ާކަ ާޝަރުތުތަކެއް ާބަލައިގަތުމަށް ާނުވަތަ ބަލައިވެސްގަނެވޭނީ

ާފަރ  ާލިބޭ ާފުރުޞަތުާއެމައްސަލަ ާކުރިއަށްދިއުމުގެ ާއެމައްސަލަ ާއޭނ އަށް ާހުށަހެޅުމުން، ތުން

ާއަދިާ ާމަރުޙަލ އަށް ާޝަރީޢަތުގެ ާމައްޗަށޭ. ާނިންމުމުގެ ާނިންމ  ާއެތަނުން ާހަމައެކަނި މިއޮންނަނީ

ާފުރުޞަތުވެސްާ ާވަނުމުގެ ާކޯޓަށް ާމިއޮންނަނީާނުވަތަ ާފުރުޞަތުވެސް ާމިދަނީ.ާދިއުމުގެ  1770އޭގެފަހުންނޭ

މައްސަލައަކީާމަތީާކޯޓުންާބަލައިގަންނަންަެޖެހޭާކަހަލަާމައްސަލައެއްތޯާބެލުމޭ.ާމިކަންާމިއޮންނަނީާއެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ާޤ ނޫނުގައި ާމީގައި ާތަފްޞީލުކޮށް ާއެއަށްވުރެ އަދި

ާއެތެރެއަށް ާދޮރުގެ ާކޯޓެއްގެ ާއެފަދަ ާހަމައެކަނި ާއޭގައި ާކިޔ ލުމުން ާމިހ ރުވެސް ވެސްާދެކޭތީ

ާޢަދްލުއިންޞ ފްާ ާބުނުމުން ާއެކުގައޭ ާޝަރުތުތަކ އި ާޤަބޫލުކުރ  ާއެފަރ ތުން ާވެއްދޭނީ މިމައްސަލަ

ާހިތްބަރުވ ގޮތެއްވުމަކީާ ާކުޑ ކޮށް ާމެދުގައި ާނިންމުތަކ އި ާނިންމ  ާއެ  1775ޤ އިމްކުރުމުގައި

ާޢަދްލުއިންޞ ްފާ ާހަމައެހެންމެ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަށް އެކަށީގެންވ ކަމެއްކަމަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާޤ  ާފ ހަގަކުރެއްވިފަދައިން ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ އިމްކުރުމުގެތެރޭގައި

ާއޮންނައިރު،ާތިޞ ސްއިކް ާކޯޓުތަކެއްވެސް ާހުރިހ  ާހުންނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ނޑައެޅުމަށް ާކަ ތަކެއް

ާއިކްާ ާއެ ާއެކޯޓުން ާމިޤ ނޫނުގައިވ ގޮތުގެމަތިން ާކޯޓަށް ާއެއް ނޑައެޅުމަށްާކަާތިޞ ސްާއޭގެތެރެއިން

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއިތުރަށް ާއަދި ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1780އޮތުމަކީ

ނޑަށްާ އެހެންކަމުން،ާއެފަދަާގޮތްތަކަކަށްާހުރިާމ އްދ ތަކެއްާނުވަތަާބައިތަކެއްާހުރުމ އެކުގައިާއަޅުގަ

ާ ާބިލަކަށްވެފައި، ާޓެކްނިކަލް ާވަރަށް ާހަމަ ާމިބިލަކީ ާހަމައެއ އެކުގައިާޤަބޫލުކުރެވެނީ އަދި

ާއަދ ކުރާ  ާދައުރު ާމުހިންމު ާއެންމެ ާއޭގެ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާޤ އިމްކުރުމުގައި ޢަދްލުއިންޞ ފް

ާހަދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ާފަސޭހަގޮތްތަކެއް ާކުރުމުގައި ާމަސައްކަތް ާއެބޭފުޅުންނަށް ފަރ ތެއްކަމަށްވ އިރު،

ާމިކަންާ ާޢަމަލީގޮތުން ާގޮތްތަކެއްގެމަތިން ާއޮޅުންނ ރ ނެ ާހެދުމަށްޓަކައިާާއަދި ާގޮތްތަކެއް  1785ކުރެވޭނެ

ާޢަދްލުވެރިކަމ އެކުގައިާ ާވަރަށް ާމިބިލުވެގެންދ ންވ ނީ ާނުވަތަ މިޤ ނޫނުވެގެންދ ންވ ނީ

ާބިލެއްކަށޭ.ާ ާއެކުލެވިގެންވ  ާއޭގެތެރޭގައި ާގޮތްތަކެއް ާފަސޭހަ ާކަންކުރެވޭނެ އިންޞ ފްވެރިކަމ އެކުގައި

ާނު ާމިބިލުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެންމެފަހުންާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއ ޚިރުގައި ާނަތީޖ އަކީ ކުންނ ނެ

ާމައްސަލަތައްާ ާގޮތްތަކަކަށް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއެންމެންވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަތަކުގައި

ާބިލުާ ާގޮތްތަކަކަށް ާނުދެވޭނެ ާފުރުޞަތުތައް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމަ،  1790ނިމިގެންދިއުން.

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުާާބައްޓަންވެގެންދިއުމަކީ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ވަރަށް
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ާއަލިއަޅުވ ލަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަގުތެއްގައި ާމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ދެކެން.ާހަމައެއ އެކުގައި

މުހިންމުކަމެއްކަންނޭނގެާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވުނަސްާއަދިާނުކުރެވުނަސްާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ

ާމީގެކުރީގަ ާހުށަހެޅީާސްޕްރީމްކޯޓުން ާރޫލިންގއެއް ާއެފަދަ ާނެރުއްވ ފައި. ާރޫލިންގއެއް އިވެސްވަނީ

ާފުރުޞަތުދީގެންކަމެއްާ ާވ ހަކަދައްކަން ާޑިފެންސްގެ ާކ ކުގެ ާކުރީ ާއެކަން ާނުވަތަ  1795ކޮންފަރ ތަކުންކަމެއް

ާވ ންޖެހޭނޭާ ާޤ ނޫނުތައް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާނެތް. ާއެއްވެސްކަމެއް މިކަހަލަ

ާޤ ނޫނ އިާާޝަރުޢީ ާތެރެއިން ާނިޒ މުގެ ާޢަދްލުގެ ާމި ާކަންތައްތަކަކީ ާކުރެވޭ ާތެރޭގައިވެސް ނިޒ މުގެ

ާޤަބޫލުކުރެވޭާ ާރައްޔިތުން ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ގަވ އިދ އި،

ާހި ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެންމެ ާޝަރީޢަތް ާއެ ާނުވަތަ ާޓްރ ންސްޕޭރަންޓްކޮށް ާއެ ންގިގެންާމިންވަރަށް

ާމިާ ާއެގޮތުން ާވ ންޖެހޭނެ. ާނިންމުންތަކަކަށް ާކަންތައްތަކަކަށްވެްސާނިންމޭ ާއެފަދަ  1800ބިލުގައި

ާހޯދުމަށްޓަކައިާ ާމަގުތަކެއް ާކުރެވޭނެ ާކަންތައްތައް ާފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާވަރަށް ާބޭއްވުމަކީ ާދިރ ސ ކޮށްފައި ާމިބިލު ރަނގަޅުގޮތަށް

ާފުރު ާއެހެން ާބިލުގެ ާދެއްވިާއެހެންކަމުން، ާދަންނަވ ލުމަށް ާވ ހަކަ ާއިތުރު ނޑު ާއަޅުގަ ޞަތުތަކުގައި

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ1805 

ނޑ ލ ހިސ ބަށްާގަޑީގެާކަށިާމިހ ރުާއައިސްާއެހެރީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެންާމަސައްކަތްާމެދުކަ ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ނޑ ލުމުާ ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑު ާދެްނާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވ ލ ނަން. ާކުރިން ގެ

ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާއޮތީ،ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާއެއަށްފަހުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާއެއަށްފަހު ާރަޝ ދު. ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުޅ ދޫ

ާޢަބްދު ާޝިފ ޤްާޔ މީން.ާއެއަށްފަهللاާމެންބަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު  1810ހު

ނޑުމެންާދެންާމަސައްކަތްާފަށ ނީާ ާގައި.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.95300ާާމުފީދު.ާއަޅުގަ

 

ާ]ށ95:02ާްނ97:00ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާފުރަތަމަާ[

ާ

ާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންދުރަށް ާޖަލްސ  ާފަށައިގެންާާ`. ނޑު ާއަޅުގަ  1815އަނެއްކ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމިއަރުވަނީ،ާގެމަނަފުށީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ކުރިއަށްގެންދ ނަން.ާއަޅުގަ

ާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދަށް.ާ

ާ

ާލުާއަޅުގަނޑުާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާކޯޓުތަކ ބެހޭާބިާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ
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ާއޮތްގޮތުންާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިބިލަށް ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއަސްލު ާމިއީ ާމިބިލަކީ  1820ދަންނަވ ނީ

ާއަލްއަޚް،ާ ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާދަޢުލަތުގެ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ާވަރަ ާއަޅުގަނޑު ާޙުސްނުއްސުޢޫދަކީ ާމިބިލަށްާއިޚްތިށް ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭފުޅެއް. ރ މްކުރ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާވަރަށް ާމ އްދ ވަނ933ާާީފ ޑުކިޔަންޖެހޭތީ ވަނަ

ާޤ ނޫނުތަކ އިާ ާހިންގުމުގެ ާކޯޓުތައް ާޤ ނޫނުތަކ އި ާކަނޑައެޅުމުގައި ާއިޚްތިޞ ސް ކޯޓުތަކުގެ

ާއިާ ާލިބިގެންވެއޭ.ާޝަރީޢަތްކުރުމ ބެހޭ ާމަޖިލީހަށް ާރަަައްޔިތުންގެ ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނުތައް  1825ޖުރ ޢަތު

ާއެއްވެސްވަރަކަށްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީމ  ާވިދ ޅުވެފައި ާވ ހަކަ ާއިޚްތިޞ ސް މިކޯޓުތަކުގެ

ާހަމައެއ އެކުާ ާވ ހަކަ ާނުފެންނަ ނޑައެޅިފައިވ ތަން ާކަ ާއިޚްތިޞ ސް ާކޯޓުތަކުގެ މިބިލަކުން

ާ ާއިޖުރ ޢަތުގެ،ާދަންނަވ ލަން. ާޝަރީޢަތްކުރުމ ބެހޭ ާމިއޮންނަ ާބައިގައި ާދެވަނަ ާމިއޮންނަ ދެން،

ާހަމައެއ އެކުާ ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ާމިބިލަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނެތީމ  ާބައެއްވެސް އިޖުރ ޢަތުގެ

ާ ާމިއީ ާފ ހަގަކުރެވުނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިދެބައިވެސް ާދަށުނ933ާާްދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާމ އްދ ގެ  1830ވަނަ

ާމިދަންނަވަނީ.ާހަދަންޖެ ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފުރިހަމަނުވ ތީ ާއެދެބައި ާބިލަކަށްވ ތީ ހޭ

ާފަރުމ ކުރެވިގެންާ ާތައްޔ ރުކުރެވި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ހަމައެއ އެކު،

ާއަޅުގަ ާލަފ ގެމަތީންކަމަށް ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިަިސް ާޖުޑީޝަލް ާއަންނަންޖެހެނީ ނޑުާމަޖިލީހަށް

ާއެމަސައްކަތްނުކުރައްވ ކަމެއްާ ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޭނގޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާދެން، ޤަބޫލުކުރަނީ.

ނޑަށްާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތަކީާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަކާ   1835ކުރެއްވިކަމެއްވެސް.ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަ

ާއަޅު ާހަމައެއ އެކު، ާފަރުމ ކުރެވިގެންނުދ ކަމަށް. ާމިބިލު ާދަންނަވ ލ ނީާމަޝްވަރ ކުރެވިގެން ގަނޑު

ނޑައަޅ ފައިާއޮންނަންޖެހޭކަމީާމިއީާޝައްކެއްއޮތްކަމެއްނޫން.ާމިއީާމިބިލުާ ކޯޓުތަކުގެާއިޚްތިޞ ސްާކަ

ާއިޚްތިޞ ސްާ ާކޯޓުތަކުގެ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާވ ންޖެހެނީ ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ާބޮޑު އެންމެ

ާކޯޓުތަކުން ާއަތޮޅުތަކުގެ ާބަލަންޏ  ާޙަޤީޤަތަށް ނޑައެޅުން. ާކޯޓުތަކުންާާކަ ާމ ލޭ ާމައްސަލަތަކ އި ބަލ ނެ

ާމިބިލުގެާ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާއެންގެން ާޞަރީޙަކޮށް ާވަރަށް ާމައްސަލަތައް  1840ބަލ ނެ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާމިބިލުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއީ. ާއެއްބަޔަކީ ާމުހިންމުކަމެއްދޭންޖެހޭ އެންމެ

ާބަ ާކޯޓުތަކުން ާއަތޮޅުތަކުގެ ާބަލ ނީާފެނިގެންދަނީ ާކޯޓުތަކުން ާމ ލޭ ާމައްސަލަތައްކަމެއް، ާކޮން ލ ނީ

ާއަތޮޅުތަކުގެާ ާބޭނުންވޭ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމައެއ އެކު، ާއެނގިފައެއްނެތް. ާމައްސަލަތައްކަމެއް ކޮން

ާނިމިގެންދ ނީާ ާކަންތައް ާވަޒީފ  ާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ާމި ާތިއްބަވ ކަން. ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާގިނަ ވަރަށް

ާގަވ އިދެއްގެާކިހިނެއްތޯ.ާހަމަގައި ާހެދޭ ާނުވަތަ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާހެދޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  1845މުވެސް

ާގެއްލިގެންދ ކަންާ ާވަޒީފ ތައް ާއެބޭފުޅުންގެ ާނުކުރަން، ާޤަބޫލެއް ާހަމަގައިމުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ދަށުން
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ާވ ހަކަާ ާވަޒީފ ތަކުގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑެއް އަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(919ާާންނަވަނީ.ާމިވަޒީފ ތަކަށްވެގެންދ ނީާކިހިނެއްތޯވެސްާއެބައެނގެންޖެހޭ.ާމިދަ

ާތަނަކަށްާ ާހުށަހެޅޭ ާމައްސަލަ ާފަސޭހައިން ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާވީހ ގ ތުން،ާއެތަންތަނަކީ ާމިބުނަނީ ގައި

ާމިއޮތީާބަޔ ންކޮށްފައި.ާވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާއަތޮ ާރައްޔިތުންނަށްާވ ންއެބަޖެހޭކަން  1850ޅުތަކުގެ

ާވަކިާ ާތަންތަނުގެ، ާވަކި ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަކަށް ާޚިދުމަތް ފަސޭހައިން

ާމިކަންތައްތައްާ ާރަށެއްގެ ާވަކި ާރ އްޖެތެރޭގެ ާހަމަޖައްސައި ާނިޒ މެއް ާބެލޭނެ މައްސަލަ

ވަނަާމ އްދ ގ919ާާެދެކޭގޮތުގައިާާހަމަޖައްސައިފިއްޔ ާއެރަށަކުންާއެމައްސަލަާނުބެލެންޏ ާއަޅުގަނޑު

ާމިބިލުންާ ާހަމައެއ އެކު، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަމަލުނުކުރެވޭކަން ާއެބުނ ގޮތަށްވެސް ާގައި )ރ(

ާހުންނ ނެކަން.ާ ާތަނެއް ާއެބައިނގޭ. ާކޯޓެއްނޫންކަން ާހުންނ ނެކަން. ާތަނެއް ާރަަަށުގައި  1855އެބައިނގޭ

ާހަމަ ާދެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިޔާ އެހެންވެއްޖެއްޔ  ާއޮފިސަރ ާޖުޑީޝަލް ާއެބައިނގޭ އެއ އެކު

ބޭފުޅަކުާހުންނަވ ނެ.ާއެބޭފުޅ ގެާޒިންމ އަކީާކޮބައިކަންވެސްާއެބައިނގެންޖެހޭ.ާއެބޭފުޅ އަކީާމައްސަލަާ

ާއެބޭފުޅ ގެާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީާ ާމިބިލުން.ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ ާއެބައިނގޭ ބެލޭާބޭފުޅެއްނޫންކަން

ާއެބައިާ ާބޭނުމަކީާކޮބައިކަންވެސް ާބެހެއްޓުމުގެ ާއެތަނަށް ާހަަަމައެއ އެކު، ާދެން، ނގެންޖެހޭ.

ާރަށެއްގައިާ ާބަލަންޏ  ާޙަޤީޤަތަށް ާއެތަން. ާއެބަަައިނގެންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  1860ކޮބައިކަންވެސް

ާބޭފުޅަކުާ ާއޮފިސަރާކިޔ ފައި ާޖުޑީޝަލް ާނުކުރެވެންޏ  ާއެކަންތައްތައް ާއަޅ ފައި ާތަނެއް ބޮޑުސިންގ 

ާ ާޤ ޟީންާބެހެއްޓުމަކީ ާއިސް ާހަމައެއ އެކު، ާއުސޫލެއްނޫން. ާހަމަޖެހޭ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާވ ހަކައެއްާ ާޢައްޔަންކުރ  ާޤ ޟީން ާއިސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަބުނޭ. ާވ ހަކަ ޢައްޔަންކުރ 

ނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއެބަބުނޭ،ާ މިބިލުގައިާއަސްލުާހިމެނުމަކީާހަމަޖެހޭކަމެއްނޫނޭ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.911ާާ ާބިލެއް ާޚ އްޞަ ާޤ ޟީންނ ބެހޭ ާއެބަބުނޭ ާމ އްދ ގައި  1865ވަނަ

ނޑެއްާ ާއަޅުގަ ާލިޔެވިގެންދ ނެކަމަކަށް ާމިބިލުގައި ާވ ހަކައެއް ާޤ ޟީންގެ އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ،

ާއެބަާ ާމިބިލުގައި ާވ ހަކަ ާކޯޓުތަކެއްގެ ާޚ އްޞަ ާއެބަވިދ ޅުވޭ، ާހަމައެއ އެކު، ބުނޭ.ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާޒިންމ އެއް،ާ ާއެކޯޓުގެ ާކުރަނީާކޮންާމަސައްކަތެއްކަމ އި ާއެކޯޓުތައް އެކަމަކު،ާއެކޯޓުތަކަކީާކޮބައިކަމ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިއޮންނަނީ. ާހަމައެކަނި ާވ ހަކަ ާކޯޓެއްގެ ާޚ އްޞަ ާއެނގޭކަށްނެތް. މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާތަފްޞީ ާހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން.ާއެވެސް ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާއެހެން ާއެބަބޭނުންވޭ.ާޙަޤީޤަތަށްާދެކޭގޮތުގައި  1870ލު

ާ ާމީގައި ާމިބިލަކީ ާއޮތް ާމިލިބިފައި ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ 9120ާާބަލަންޏ  ގ9120ާާެން

އަހަރުވަންދެންާޕްރެކްޓިސްކޮށްފައިާއޮތްާއުސޫލެއް.ާއެކަމަކު،ާއޭރުވެސްވަނ90ާާީއަހަރުގެާތެރޭގައިާ

ާކޮން ާރ އްޖޭގެ ާބަދަލުކޮށް ާމިނިޒ މް ާކަމުނުގޮސް ާލިބޭނެގޮތްާމިނިޒ މް ާމިޚިދުމަތް ާރަށަކުންވެސް މެ
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ާފަރުމ ކޮށްފައިާ ާމިބިލު ާމިހ ރު ާއޮތީ ާކުރީޒަމ ނުގައި ާއެއީ ާހަމަޖައްސަވ ފައި. ާސަރުކ ރުންވަނީ ކުރީގެ

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާހަދ ފައި. ާބެލޭގޮތަށް ާމައްސަލަ ާއަތޮޅުން ާތަންތަނެއްގެ ާވަކި ާހަމަ  1875އޮތްގޮތުން

ާއަޅުާ ާފެއިލްވެފައިވ ކަން ާމިއ އެކުާއެނިޒ މްވަނީ ާދެން، ާދަންނަވ ލަން. ާރެކޯޑަށްޓަކައި ާހަމަ ނޑު ގަ

ާޙަޤީޤަތަކީާ ާޚަރަދުބޮޑުކަން.ާމީގެ ާމިނިޒ މުގެ ާނުކުތ އަކީ ާމުހިންމު ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާލޯންޗްފަހަރުތަކުގައިާ ާބެލުމަށްޓަކައި ާމައްސަލަތައް ާއެކުރަންޖެހޭކަން. ާދަތުރުތައް، އަތޮޅުތަކުގައި

ާއަތޮޅުތަކުގެާދަތުރުކުރަ ާނިމިގެންދ އިރު ާކަންތައްތަކެއް ާއުސޫލުން ާޕްރައިވެޓައިޒް ންޖެހޭކަން.

ާކޮއްތުގެާ ާހަމައެއ އެކު، ާތިބުމ  ާގެސްޓްހައުސްގައި ާތަނަށްދ ދިއުމ އި ާއަނެއް ާއެއްތަނުން  1880ރައްޔިތުން

ާހ ޒި ާއެމީހ  ާއަނެއްކ ، ާކަންތައްތަކެއް. ާބައިވަރު ާވަރަށް ާމިކަހަލަ ާހަމަޖެއްސުމ އި ރުނުކުރެވިާޚަރަދު

ާމީގައިާ ާދިމ ވަމުންދ ކަމީ ާމައްސަލަތަކެއް ާއެތައް ާލޮޖިސްޓިކަލް ާއެކަހަލަ ގިނަދުވަސްވުމ އި

ާބަލ އިރުވެސްާ ާޚަރަދުގެގޮތުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ޝައްކެއްއޮތްކަމެއްނޫން.

ާފަސޭހައިން ާކޯޓުތައް ާރަށްރަށު ާޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ޚިމަތްތަކެއްާާމިނިޒ މަކީ

ާމައްސަލައިގައިާ ާކުށުގެ ާއެބަޖެހޭ. ާބެލެން ާމައްސަލަތަކެއް ާޢ އިލީ ާބޭނުމަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ  1885ލިބުމުގައި

ާތަނެއްާ ާނުވަތަ ާހައްޔަރުކުރަންވެއްޖެއްޔ  ާއެމީހ  ާނެރެގެން ާއަމުރެއް ާކޯޓުން ާމީހެއް ކުއްލިއަކަށް

ާއަޅުގަާ ާއޮތުމަކީ ާނިޒ މެއް ާބެލޭނެ ާއެކަންތައް ާމުހިންމުކަމެއް.ާބަލަންވެއްޖެއްޔ  ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު

ާނުކުރެވޭކަމީާ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާސަބަބުން ާޚ އްޞަވުމުގެ ާތަނެއްގައި ާވަކި ާއަތޮޅުގެ އެކަމަކު،

ާމިހ ރުވެސްާ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު، ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއީ

 1890މ އެއްގޮތަށްާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާޢަމަލުކުރެވިގެންދ ކަން.ާއެއީާމިނިޒ މަށްާކޮންމެވެސްވަރަކަށް،ާމިނިޒ 

ނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާރ އްޖެތެރެއ އިާރަށްރަށުގައިާކައިވެނިކުރުމަށްޓަކައިާރަށްރަށުާކޯޓުތަކުންާ އަޅުގަ

ާޤ ޟީއެއްާ ާބޭފުޅަކު ާއެއިން ާބަލ އިރު ާއަތޮޅަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންނަވ ތަން. ބޭފުޅުން

ާ ާގެނައުމަށްޓަކައި ާޚަރަދެއްގެގޮތުގައި ާއިތުރު ާލޯންޗަށ000ާާް.،3000ކައިވެންޏަށް ރުފިޔ 

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިޖެހެނީ. ާކައިވެނިކުރަން ާއެމީހ ގެވެސް ދައްކައިގެން

ާރަށުގެާ ާމިހ  ާކައިވެނި ާއޮވެގެނެއް. ާމިގޮތަށް ާޤަބޫލެއްނުކުރ ނެއޭ ާމިނިޒ މެއް  1895ރައްޔިތުންނެއް

ހޭނެއޭ.ާޢ އިލީާމައްސަލަތައްާބެލެންޖެހޭނެއޭ.ާކުށުގެާމައްސަލައެއްގައިާމީހަކުާފަސޭހައިންާކުރެވެންޖެ

ާދެކޭގޮތުގައިާ ާއަޅުގަނޑު ބަންދުކުރަންވެއްޖެއްޔ ާބަންދުކުރެވެންޖެހޭނެއޭ.ާމިނިޒ މްާމިގޮތަށްާނެތިއްޔ 

ާޚިދު ާގ ތުން ާފަސޭހައިން، ާރައްޔިތުންނަށް ާފަސޭހައިން، ާމިއީ ާއުސޫލެއްނޫން. ާހަމަޖެހޭ މަތް،ާމިއީ

ާ ާލިބޭކަމަށ919ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޚިދުމަތް ާފަސޭހައިން ާފަދައިން ާބުނ  ާ)ރ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުހިންމުކަމެކޭ.ާ ާވަރަށް ާލިބުމަކީ ާއެކަންތައް ާރަށުން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު  1900ފޯރުކޮށްދެއްވަންޏ 
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ާތައްޔ ރުކޮ ާފުރިހަމައަށް ާއެންމެ ާމިބިލަކީ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ށްފައިވާ އެހެންވީމ ،

ާވަރަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގައި ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާމިއ އެކު ާއަޅުގަނޑު ބިލެއްނޫންކަމަށް

ާކުރިންވެސްާ ާގިނަ، ާވަރަށް ާޤ ޟީންތަކެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ، ހިތ މަކުރަންޖެހޭ.

ާއެމީހުން ާގެއްލިގެންދ ނެ. ާވަޒީފ  ާޤ ޟީންތަކަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާފަދައިން ނަށްާއިޝ ރ ތްކުރި

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާގިނަދުވަސްވަންދެން، ާވަރަށް ާބަޔ ންކުރެވިފައިނެތް. ާމިބިލުގައި  1905ވެގެންދ ނެގޮތް

ާޢަދުލުއިަްޞ ފުާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާރ އްޖޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެބޭފުޅުންނަކީ ާބަލ ލ އިރު ތ ރީޚަށް

ާއެހެން ާބައެއް. ާކޮށްދެއްވ ފައިވ  ާމަސައްކަތްތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ކަމުގައިވިޔަސްާނިޒ މުގައި

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާތަސްދީޤުކުރެވިގެންދ ތަނުން ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާމިބިލު ާފެނިގެންދަނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑަށްާހަމައެއ އެކު،ާ ވަޒީފ ތައްާގެއްލިާއެބޭފުޅުންގެާޢ އިލ ތައްާބިކަވެގެންދ ތަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާބިލެއްގެގޮތުގައި. ާރަނގަޅު ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ލ ާާޤަބޫލުކުރަންދަތި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއ އެކު  1910އެހެންވީމ ،

ާމުހިންމުާނުކުތ ާދަންނަވ ލ ާނިމުނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާورحمة هللا وبركاته السالم عليكم`. ާއ ދެ،ާ. ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެއްޗެއްާދިވެހިރ އްޖޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރަޝ ދުާ ާކޮންމެވެސް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބިލ ބެހޭގޮތުން ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ގެ

ނޑަކީާއެއްވެސްާދުވަސްވަރެއްގައިާޢަދުލުއިންޞ ފުގެާދ އިރ އަށްާ  1915ދަންނަވ ލަންާޤަސްދުކުރަން.ާއަޅުގަ

ާކޯޓ އިާ ާސުޕްރީމް ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާމީހަކަށްނުވިޔަސްވެސް ާމަސައްކަތްކޮށްފައިވ 

ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާ ާވަކިކަމަކަށް ާބަޔ ންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ާމިބިލުގައި ާއިޚްތިޞ ސް ހައިކޯޓުގެ

ާކޯޓުތަކުގެާ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާހަމައެގޮތަށް، ާބަޔ ންކުރެވިފައިނުވ ކަމ އި ާއިޚްތިޞ ސް ކޯޓުތަކުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާބަޔ ންކުރެވިފައިނުވ ކަން ރައީސް،ާާއިޚްތިޞ ސްވެސް

ާބެހެއްޓުމަކީ.ާ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާތ އީދުކުރެވޭކަމަކަށްނުވޭ ނޑަށްވެސް  1920އަޅުގަ

ާރަށްރަށަކީާ ާބައެއް ާރަށްރަށް. ާކުދިކުދި ާވަރަށް ާއ ބ ދީގެގޮތުން ާރަށްރަށަކީ ާބައެއް ސަބަބަކީ،

ާ 930ާާއ ބ ދީގެގޮތުން ާނުވަތަ ާމީހުން ާދިރިއުޅެމުންދ 700ާއެއްހ  ާމީހުން ާމިއިންާާއެއްހ  ރަށްރަށް.

ާރުފިޔ އިންާ ާވިހި،ާތިރީސްހ ސް ާމެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ާބަހައްޓައިގެން ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާރަށެއްގައި ކޮންމެ

ާއަރައިގެން.ާ ާއެބަދޭ ާޚަރަދުތައް ާކޯޓުގެ ާރުފިޔ އަކަށް ާއެތައްލައްކަ ާއަހަރަކު ޚަރަދުކުރެވެމުންދ އިރު

ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަރަށްާއެހެންކަމަށްވ އިރު، ާހުރުން ާކޯޓެއް ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ  1925އި

ާހުރުންާ ާހިނދެއްގައި ާކޮންމެ ާހަމަ ާޤ ޟީއަކު ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، މުހިންމު.

ާދަންނަވަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ މުހިންމުކަމަކަށް
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ާމިވ ގޮތަށް ާމިބިލުގައި ާވ ހަކައަކީ، ާއުސޫލަކީާާމިއުޅޭ ާބަހައްޓ  ާކޯޓުގައި ާރަށެއްގައިވެސް ކޮންމެ

ާމެޖިސްޓްރޭޓަކުާ ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާހަމައެގޮތަށް، ާއުސޫލެއްކަމަށ އި ާތ އީދުކުރެވޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާމިބިލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދުނުކުރެވޭކަމަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ  1930ބަހައްޓަން

ާ ާމިބިލުގެ 99ާާބަލ ލ އިރު ާމ އްދ ، ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަނ99ާާްވަނަ ާސުރުޚީ ާއަރިމަތީ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތަފ ތުގޮތްގޮތަށްާ ާވަރަށް ާބަހުގައި ާދިވެހި ާ'ތަން' ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ނޑަށް އަޅުގަ

ާމ ނަކުރެވިދ ނެާ ާ"ތަން" ާހަމައެގޮތަށް ާޢިމ ރ ތައްވެސް ާމ ނަކުރެވޭ ާއެބަ ާ"ތަން" މ ނަކުރެވޭ.

ާއަރިމަ ާއ ދެ،ާރަށަށްވެސް. ާތަން. ާހިނގަމުންދ  ާސުޕްރިމްކޯޓު ާމިއޮންނަނީ، ާސުރުޚީގައި ތީ

ާއެބަވޭ.ާ ާލިޔެވިފައި ާތަން"ާމިގޮތަށް ާހިނގަމުންދ  ާ"ހައިކޯޓު ާބެހޭގޮތުންވެސް ާހައިކޯޓ އި  1935ހަމައެގޮތަށް

ާއޮންނަންޖެހޭނީާ ާމިތަނުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލަފ ކުރެވޭގޮތުގައި، ނޑަށް އަޅުގަ

ާވ ހަކަާ"ސުޕްރި ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރަން ާމިތަން ާމިގޮތަށް ާރަށް" ާހިނގަމުންދ  މްކޯޓު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާބަލ ލ އިރު،ާމިމ އްދ ގެާ)ށ(72ާާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބިލުގެާ

ާއެކަމެއްާ ާމުއްދަތުގައި ާދީފައިވ  ާރަޖިސްޓްރަރ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާފޯމެއް ާގޮތުގެމަތީން ާގައިވ 

 1940ޔ ރުާރަޖިސްޓްރަރއަށްާލިބިގެންވެއެވެ.ާއިޚްތިާއިޞްލ ޙުނުކޮށްފިނަމަާއެމައްސަލައެއްާބަލައިނުގަތުމުގެާ

ދުވަހުގެާމުއްދަތެއްާއެބަލިބޭ.ާއ0ާާެ.އ ދެ،ާމައްސަލައެއްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާދަށުާކޯޓުންާނިންމ ތ ާ

ާއިޞްލ ޙ0ާާު. ާއޮވެގެން ާކުށެއް ާއޭގައި ާތެރޭގައި ާމުއްދަތުގެ ާތ ރީޚަކީާދުވަހުގެ ާވިދ ޅުވި ކުރަން

ާ ާވެދ ނެ ާވ ގޮތުން 0ާާ.ފަހަރެއްގައި ާގުނަންފެށިތ  ާދުވަހަށްވެސް.3ާާދުވަސް ވަނަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާލިބެންޖެހޭކަމަށް ާފުރުޞަތު ާއޭނައަށް ާމިއޮތްގޮތުން ާމީގައި ާއަދި އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާ  1945މިމ އްދ އ އިާކޮންމެވެސްާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އ70ާާިދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާދެކެމެވެ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބައުޅޭކަމަށް ާތަޢ ރުޟުވުމެއް ވަނ59ާާަވަރެއްގެ

ާ ާއެހެންކަމުނ59ާާްމ އްދ . ާއެބަވޭ. ާގެނެވިފައި ާމިގޮތަށް ާހަމަ ާމިބައި ާމ އްދ ގައިވެސް ވަނަ

ާ ާއިޞްލ 70ާމިމ އްދ ތައް ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާފެންނަާވަނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ޙުކުރަން

ާ ާބިލުގެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލާ 52ާވ ހަކަ ާކޯޓުން ާސުޕްރިމް ާމ އްދ ، ަވނަ

ާސީދ ާ ާމައްސަލައަކަށް ާހިނދެއްގައި ާބޭނުންވެއްޖެ ާކޯޓުން ާސުޕްރިމް ާގުޅިގެން  1950މައްސަލައަކ އި

ާމައްސަލަތަކުގަ ާނެތް ާފަރ ތެއް ާލަފ ދޭނެ ާފަރ ތްތަކަަަށް ާލަފ ދޭނެާގުޅުންހުރި ާކޯޓަށް ާސުޕްރިމް އި

ާޢައްޔަންކުރުމުގެާ ާޢައްޔަންކުރެވޭާއިޚްތިފަރ ތެއް ާމިގޮތުން ާލިބިގެންވެއޭ.ާއަދި ާކޯޓަށް ޔ ރުާސުޕްރިމް

ާފިނޭންްސާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާދޭނީ ާއުޖޫރައެއް ާމިންވަރެއްގެ ާއެކަށީގެންވ  ނޑައެޅި ާކަ ފަރ ތްތަކަށް

ާމިބުނ  ާމިމ އްދ ގައި ާޓްރެޜަރީންނެވެ. ާއެއްގޮތަށްވެސްާާއެންޑް ާހަމަ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ އެއްޗެއް
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ާފަޙުމްވ ގޮތަށްާ ާއެނގޭގޮތަށް ާތަފްސީލުކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާމިމ އްދ  ާއެހެންކަމުން،  1955ނޭނގުނު.

ނޑަށްާފެންނަވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެފަދައިންާ 11ާވަނަާމ އްދ ،11ާާޢިބ ރ ތްކުރަންާއަޅުގަ

ާމައްސަލަތަ ާހައިކޯޓުން ާމ އްދ ގައި ާއެކުލެވޭާވަނަ ާމައްޗަށް ާއަދަދެއްގެ ާއޮނަހިރި ާނިންމ ނީ ާބަލ  އް

ާނިންމަންވ ނީާ ާމައްސަލައެއް ާކޮންމެ ާހައިކޯޓުންާބަލ  ާއަދި ާމަޖިލީހަކުންނެވެ. ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ކޯޓުގެ

ާމ އްދ ގައިާ ާމި ާއަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ާމަޖިލީހުގެ ާފަނޑިޔ ރުންގެ ާބެލި ާމައްސަލައެއް އެ

ާކަނޑަ ާއަދަދު ނޑިޔ ރުންގެ ާކަނޑައެޅުންާފަ ާއަދަދު ާމަދުވެގެން ާމުހިންމުކަމުގައި،  1960އެޅުން

ނޑިޔ ރުންގެާ ާފަ ާތިން ާއެންމެ ާފަނޑިޔ ރުން ާއެހެންނޫނީ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ މުހިންމުކަމުގައި

ާ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާނިންމ ލަފ ނެ. ާމުޅިން ާއެކަން ާމަޖިލީހަކުންވެސް ާއެކުލެވޭ ނޑިޔ ރުނ3ާާްމައްޗަށް ފަ

ާ ާނ2ާުނުވަތަ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާހިނގައިދ ނެ.1ާާވަތަ ާވެގެން ާމަޖިލިސް ާމި ނޑިޔ ރުންނަށްވެސް ފަ

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީާ ާއޮންނަންޖެހޭކަމަށް ާއަދަދެއް ާވަކި ާމަދުވެގެން ާމީގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ އެގޮތުން،

 11ާ1965ވަނަާމ އްދ އ އ12ާާިވަނަާމ އްދ .ާމިޤ ނޫނުގ37ާާެއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެފަދައިންާ

ާދަށުާ ާމ އްދ ގެ ާކޯޓުންާވަނަ ާދަށު ާހުށަހަޅަންވ ނީ ާމައްސަލަތައް ާހުށަހެޅޭ ާއިސްތިޢުނ ފް ާހައިކޯޓަށް ން

ާ ާލަސްވެގެން ާނިންމިތ  ާމައްސަލައެއް ާއެ ާޓްރައިބިއުނަލުން ާތެރޭގައިކަމަށ0ާާް.ނުވަތަ ދުވަހުގެ

ާވިދ ޅުވިާ ާއެޓަރނީޖެނެރަލް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވަމުންވެސް ާމިބިލު ާއ ދެ، ާއެބަވޭ. ާލިޔުއްވ ފައި

ާވ ސިލުވެވޭނެގޮތްާ ާތެރެއަށް ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާފަސޭހަކަމ އެކު ާރައްޔިތުންނަށް ާމަޤްޞަދަކީ މިބިލުގެ

ާދަށުާކޯޓުންާނިންމ ާ ާލިބިފައިވ ާގޮތުގައި ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތު  1970ހަމަޖައްސައިދިނުންކަމަށް.ާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާ ާހުށަހެޅުމަށް ާހައިކޯޓަށް ާރައ10ާްމައްސަލައެއް ާއެބަ ާފުރުޞަތު ާލިބިގެންދޭ.ާދުވަހުގެ ޔިތުންނަށް

ާއެހެންކަމުން،ާ ާހަނިވެގެންދޭ. ާއެބަ ާއެބައި ާބޮޑަށް ާތަންކޮޅެއް ާއައީމަ ާމިބިލު އެހެންނަމަވެސް،

ާދެކޭތީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާތަޢ ރުޟުވުންތަކެއްކަމަށް ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާވިދ ޅުވުމ އި މިވިދ ޅުވި

ާބިލުގެ ާއެފަދައިން، ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ ،ާާ.2ާއެވ ހަކަވެސް ވަނަ

ާރަށްރަށަށްާ ާނުހުންނަ ާޤ އިމްވެ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާތެރެއިން ާރަށްތަކުގެ ާހިމެނޭ  1975ޑިސްޓްރިކްޓެއްގައި

ާޒިޔ ރަތްކޮށްާ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާނުވަތަ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާޑިސްޓްރިކްޓްގެ ާއެއްފަހަރު ާމަހަކު މަދުވެގެން

ާޝަރީ ާކުރަންޖެހޭ ާބަލ  ާމައްސަލަތައް ާބަލަންޖެހޭ ާއ ދެ،ާއެރަށެއްގައި ާކުރަންވ ނެއެވެ. ޢަތްތައް

ާވަރަށްާ ާމިއީ ާއެއްފަހަރުވީމަ ާމަހަކު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ާއެއްފަހަރު މަދުވެގެން

ާއެރަށަކަށްާ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާގިނައިން ާތަންކޮޅެއް ާއެއަށްވުރެ ާމިވަރު. މަދުކަންނޭނގެ

ނ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާޤ އިމްކުރަން ާއުސޫލެއް ނޑުވެސްާޒިޔ ރަތްކުރެވޭކަހަލަ ާއަޅުގަ ާދެކެން.  1980ޑުވެސް

ާވަރަށްާ ާވެއްޖެނަމަ ާދަތުރުކުރަން ާރަށަށް ާއަނެއް ާއެއްރަށުން ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާމިގޮތަށް ޤަބޫލުކުރަން
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ބޮޑުާޚަރަދެއްާހިނގ ނެ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުގަނޑުގެާސުވ ލަކީ،ާމިކަމ މެދުާކިހ ވަރެއްގެާދިރ ސ އެއްާ

ާޚަރަދަާ ާހިނގ ނެ ާމިކަމަށް ާވޭތޯއޭ، ާކުރަންޖެހޭާކުރެވިފައި ާބަހައްޓައިގެން ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ކީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނޫންކަމުގައިވެސް ާކަމުދ ގޮތެއް ާމިގޮތަކީ ާވ ނަމަ ާޚަރަދެއްކަމަށް ާބޮޑު ޚަރަދަށްވުރެ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިބިލުގައިާހުރިާ  1985ދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލ އިާބެހޭގޮތުންާއަޅުގަ

ާއަޅުގަާ ާކަންތައްތަކަކީ ާހުރިާބައެއް ާބިލުގައި ާހަމައެފަދައިން، ާކަންތައްތަކެކޭ. ާތ އީދުކުރެވޭ ނޑަށް

ާނޫނޭ.ާ ާކަންތައްތަކެއް ާތ އީދުކުރެވޭ ާއެކަންތައްތަކަށް ާމުޅިން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަކީ އަނެއްބައި

 ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިއްާމުލަކުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއްާޝުކުރިއްޔ  ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ާރައީސް،  1990ާޒަތްތެރި

ާއެކަމަކު،ާާޔ މީންާވ ހަަކދެއްެކވުން:هللاާޢަބްދު ާލ ޒިމްކުރ ކަމެއް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިކަންކުރ އިރު ާވ ހަކައަކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ އެއ އެކީވެސް

ާއިންސ ފުވެރިކަމ އެކީާބަލ ލަ ާއަދި ާފަސޭހަކަމ އެކީ ާވީހ  ާރައްޔިތުންނަށް ާޢަދުލުއިންސ ފަކީ ންޖެހޭނެއޭ

ާޢަދުލުއިންސ ުފާ ާނޫނޭ ާބަލ ފަަައެއް ާޚަރަދަށް ާދައުލަތުގެ ާއެއްޗެއްކަމަކަށް. ލިބެންޖެހޭނެ

ާޢަދުލުއި ާމީހުންނަށް ާލ ޒިމްކުރޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއޮންނަންވ ނީ. ާކަންތައް  1995ންސ ފުާޤ އިމްކުރުމުގެ

ާދަންނަވ ލ ނަންާ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާގޮތެއްކަމަށް. ާލުއިފަސޭހަ ާއޮންނަންވ ނެ ާއެކަން ލިބުމުގައި

ާދަތުރުކުރަނީ.ާ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާތަނެއްގައި ާނުހުންނަ ާކޯޓެއް ާމިކުރަނީ ާދަތުރު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ

ނޑުާހަމަާހިތަށްއަރ ާރ އްޖެތެރޭގައިާމިކަހަލަކަމެއްާކުރ ތީާ ބ ދީއެއްާއޮންނަާމީހުންގެާއ 930ާާއަޅުގަ

ާމައްސަލައެއްާ ާތެރޭގައި ާދެދުވަހުގެ ާދަތުރުގައި ާއެއް ާއެކުރައްވ  ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ރަށެއްގައި

ާނުކުރެވޭާ ާހ ޒިރެއް ާމީހުން ާތެރޭގައި ާމައްސަލަތަކުގެ ާމިހިނގ  ާމ ލޭގައި ާއެކަމަކު،  2000ނިންމެވިދ ނެ.

ދުވަސްާދިޔަޔަސ93ާާްއެއްާނެތްާއެހެންކަމެއްާނުވެގެންާމ ލޭގައިާމިކުރ ާމައްސަލަތަކުގައިާމައްސަލަ

50ާާ ާނޫނިއްޔ  ާދިޔަޔަސް ާހަމ13ާާަދުވަސް ާބަލ ކަށްވަންޏ  ާއިންސ ފަށް ާދިޔަޔަސް.ާބޭސިކް ދުވަސް

ާމިކުރެބެނީ.ާ ާކީއްބ ވައޭ ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާއިންސ ފަށް އަސ ސީ

ާބޭ ާއޭނަވެސް ާދަތުރުގައި ާކުރ  ާއެއްފަހަރު ާމަހަކު ާރެކޯޑްވެސްާމެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ާއޭނަގެ ނުންވ ނެ

ާ ާމިކުރާ 10ާރަނގަޅުކުރަން. ާމިކޯޓުތަކުގައި ާމ ލޭގައި ާއ ދެވޭކަމަށްވަންޏ  ާނިންމ ލ ފައި  2005މައްސަލަ

ާހަމަާ ާގިނަދުވަސްދޭ ާމިހ  ާނުނިމިގެން ާމައްސަލައެއް ާއެންމެ ާމިއުޅެނީ ާއަޅުގަނޑުމެން މައްސަލައަށް

ާހ ޒިރުނުކުރެވެނީ،ާހެ ާހުންނ ތީ.ާހެކިން ާވަނީ.ާމައްސަލަތައް ާކަންކަން ާފިލައިގެންދަނީ،ާއެހެން ކިން

ާމެޖިސްޓްރޭޓަކުާ ާއޮތީ ާތަންތަނަށްާކޮންާގެރެންޓީއެއްތޯ ާފަރ ތުންާހ ޒިރުކުރަންޖެހޭ ާދައުލަތުގެ ހެކިން
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ާރަށްރަށުގައިާ ާއެހެންވީމ ، ާހ ޒިރުވ ނެކަމަށް. ާހެކިން ާދ އިރު ާއެރަށަކަށް ދަތުރެއްކޮށްގެން

ާރަށްރަށު ާދުވަހެއްާމިއިންތިޒ މްކުރެވޭގޮތުން ާކިތަންމެ ާހުންނަންވީ ާނުބެލި ާމައްސަލަތައް ާހުންނަ  2010ގައި

ާއ ބ ދީއެއްާއުޅޭތީާ ާޤ އިމްކުރަންާކުޑަކުޑަ ާހަމަާއަޅުގަނޑުމެންާޢަދުލުއިންޞ ފު ވަންދެންވެސް.ާއެއީ

ާއުޅޭތީާ ާއ ބ ދީއެއް ާކަންތައްތައް.ާއެކަމަކު،ާކުޑަކުޑަ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާބުއްދި ާހަމަ ނޑުމެންނަށް އަަަޅުގަ

ާތަޢުލީްމާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާހުންނަން ާމަރުކަޒެއް ާފަރުވ ދޭނެ ާސިއްޙީ ާމައްސަލައަށް ނޑުމެން

ާތަނެއްާ ާވެއްޖެއްޔ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާހުންނަން ާތަނެއް އުނގަންނައިދޭނެ

ާޢަދުލުއިންޞ ފުާ ާއެކަމަކު، ާނެތިގެންދ ތީ. ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާފަސ ދަވެގެންދަނީ  2015މުޖުތަމަޢުއެއް

ކުރުމަށްޓަކައިާހުންނަންޖެހޭާމަރުކަޒެއް.ާދައުލަތުގެާބަޖެޓަށްާއުނދަގޫވ ތީާހުރެގެންނެއްާނުވޭ.ާޤ އިމް

ާޖުޑިޝަރީއަްށާ ާއެއްބ ރު. ާދައުލަތުގެ ާމިއީ ާއެއްކަމަކީ ާމިއުޅޭ ާކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމ ،

ާހައިާ ާވަރުގަދަ ާޤަބޫލުކުރ ވަރުގެ ާރައްޔިތުން ާޖުޑިޝަރީއަކީ ާދީފައި ާތަނަކަށްާމިނިވަންކަން ާހުރި ބަތު

ހަދަންާމިއުޅެނީ.ާއެކަންާކުރަންއުޅޭއިރުާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާތަންނުދޭތީާއަޅުގަނޑުމެންާޖުޑިޝަރީާ

ާމިއޮތީާ ާމިބިލު ާނުކުރެވޭ. ާތ އީދެއް ާއަޅުގަނޑަކަށް ާކުރ ކަށް ާކަންތައްތައް  2020ކޮމްޕްރޮމައިޒްވ ވަރުގެ

ތަޖުރިބ ކޮށްފައިާއެާއެއްޗެއްސަކީާާތަކ އިާމިއެގޮތަށްާފަރުމ ކުރެވިގެންާއައިސްފައި.ާމިާޚ އްޞަާކޯޓު

ާތަޢ ރަފުކުރެވެނީ.ާ ާމި ާއަނެއްކ  ާނިޒ މެއް ާއޮތް ާފެއިލްވެފައި ާނުހިނގައިގެން ާއަލީގައި ތަޖުރިބ ގެ

ާއ ބ ދީާހުންނަާ ާބޮޑެތި ާގ އިމުކުރ ތީ ާޢަދުލުއިންސ ފު ާގަބޫލެއްނުކުރެވޭާއަޅުގަނޑުމެން ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާމައްާ ާކޯޓްތަކުގައި ާކުޑަާތަންތަނުގެ ާހަރުދަނ ކަން ާއެއަށްވުރެން ާދޫކޮށްލ ފައި ާއުސޫލު ާބަލ  ސަލަ

 2025އަހަރުާކުރީގައިާމިާޝަރުޢ10ާާީއުސޫލެއްގެާދަށުންާމެޖިސްޓްރޭޓަކުާދަތުރުކޮށްގެންާކުރީގައި،ާމީގެާ

ާކަންތައްތައްާ ާމިހ ރު ާއުސޫލުން ާކަންތައްތައްކުރ  ާގޮސްގެން ާރ އްޖެތެރެއަށް ވަފުދުތަކުގެތެރެއަށް

ކަށްާގަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާތިާދަތުރުފަތުރުގެާނިޒ މުގެާދަށުންވެސްާހަމަާކަންކަންާނުވެފައިާނިންމޭނެކަމަާ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގެންނަންއުޅޭއިރު ާއެއްޗިހި ާހުރިހ  ާއަތްފޯރ ފަށަށް ާއެހެންވީމަ، ާއިނގޭތޯ. އޮންނ ނީ

ާކުރަ ާމިކަން ާމިއެއްނޫން ާމިދަނީ. ާކަންތައް ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާމިހ ރު ންޖެހޭގޮތަކީ.ާއަތްނުފޯރ ފަށަށް

ާލިމިޓޭޝަންާ ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުޅޭކަމަށްވަންޏ  ާލިމިޓޭޝަން ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  2030އެހެންވީމަ،

ާނޫނީާ ާހަނިވ ގޮތަކަށް ާޙައްޤު ާޙައްޤު، ާމިލިބެންވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެކަމަކު، ޙައްލުކުރ ނީ.

ާގަބޫލެ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާކަންތައްކުރ ކަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަާހުރަސްއެޅޭގޮތަކަށް ާދެން، އްނުކުރެވޭ.

ާޞަރީޙަކަށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިބިލުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަނޑައަޅ އިރު ާއިޚްތިޞ ސް ކޯޓުތަކުގެ

ާކޯޓެއްގެާ ާވަކި ާކޮބައިކަން. ާއިޚްތިޞ ސްއަކީ ާކޯޓުތަކުގެ ާބޭނުންވޭ ާލިޔަން ާއެބަ ސ ފުކޮށް

ާ ާގަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް ާއޮންނ ކަށް ާދޫކޮށްލ ފައި ާއިޚްތިޞ ސް  2035ޞ ސްާއިޚްތިކޯޓުތަކުގެ
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ާ ާޤ ނޫނުން.ާއެއީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑައަޅ ނީ ާލ ޒިމުކުރ ކަމެއް.ާއަދިާކޯޓުތައ933ާާްކަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާމީގެތެރޭގައިާ ާއެއްޗެއް ާމިހުރިހ  ާގަވ އިދ  ާއިދ ރީ ާހިންގުމުގެ ާކޯޓުތައް ާއިޖުރ ތ އި، ހިންގުމުގެ

ނޑުމެންާކޮންމެވެސްާކޮމިޝަނަކަށްާނޫނީާހުންނަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންކަންާނުކޮށްާއަޅުގަ

ާހަދ ާ ާއެތަނުން ާދޫކޮށްލ ފައި ާތަނަކަށް ާއުފައްދ  ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ާނޫނިއްޔ  ކޮމިޓީއަކަށް،

ާހަމަާ ނޑު ާއުސޫލެއްނޫން.ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއޮތުމަކީ ާކުރަން ާމިކަން  2040ގަވ އިދެއްގެދަށުން

ާމިހުށަހަޅުއް ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމިސ ލެއްވެސް ާބިލުގެ ާއޮތް ާކޯޓުތަކަށ92ާާްވ ފައި ާމ އްދ ގައި، ވަނަ

ާޖުޑިޝަލްާ ާމިއޮންނަނީ ާހުށަހަޅަން ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާދޭތެރޭ ާހިނގ ގޮތ އި ާމައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ

ާއެކަމަށްާ ާކައުންސިލަކުން ާއެ ާބަލ ފައި ާދަށުން ާގަވ އިދެއްގެ ާހަދ ފައިއޮންނަ ާއެ ކައުންސިލަކުން

ާކޯާ ާސްޕްރީމް ާހިނގ ާފުރުޞަތުދިނީމަ ާއެކަންކުރުމަށް ާއެއީ ާމިގަނެވެނީ. ާބަލައިވެސް ާމައްސަލަ ޓަށް

 2045ކަމަކ އިާދޭތެރޭާހިތްހަމަނުޖެހިގެންާއުޅޭކަމަށްވަންޏ .ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަނޑުާހިތަށްއަރަނީާއެއީކީނޫނޭާ

ާދޭތެރޭގައިާ ާހިނގ ގޮތަކ އި ާމައްސަލަ ާކޯޓެއްގައި ާއިދ ރީގޮތުން ާއޮންނަންވ ނެގޮތަކީ. އެކަން

ާއެކަމަށްާހިތްހަމަނު ާދެން، ާއޮންނަންވ ނެ. ާފުރުޞަތެއް ާއަވަސް ާހުށަހެޅޭނެ ާއެކަން ޖެހޭކަމަށްވަންޏ 

ާއަނެއްކާ  ާނިންމ ނީ. ާނޫންތޯ ާމައްސަލައެއްތޯ ާޞައްޙަ ާއެކަން ާކޯޓުން ާސްޕްރީމް ރިޔ ޢަތްކޮށްފައި

ާހަދާ  ާކައުންސިލުން ާއެ ާއުފެދިގެން ާކައުންސިލެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާއިދ ރީ މިކަމަކަށް

ާގަބޫލެއްނުކުރެވޭާއެކަންާގަވ އި ނޑަކަށް ާވަންނ ނީ.ާއަޅުގަ ާމައްސަލަ ާކޯޓަށް  2050ދެއްގެދަށުންތޯާސްޕްރީމް

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ާމިބިލު ާމިހ ރު ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމަކަށް. އޮންނަންވ ނީ

ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޝްވަރ ކުރެއްވިންތޯ. ާފުދޭވަރަކަށް ާޖުޑިޝަރީއ  ާމި ާހަމަ ާކަށަވަރުކޮށްާއޮތްއިރު އެ

ާހުށަހަޅުއްވާ  ާފަރ ތުން ާދަޢުލަތުގެ ާއެއީ ާއުފ ވ ނެއޭ. ާވަރަށް ާދެއްވައިފިކަމަށްވަންޏ  ބަންޑ ރަނައިބު

ާބޭނުންވާ  ާމިނިވަންކުރަން ާމުޅިން ާދ އިރ އަކީ ާޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއީ. ބިލެއް

ނޑިޔ  ާފަ ާކޯޓުތަކުގެ ާކޯޓ އި، ާސްޕްރީމް ާމަޝްވަރާ ދ އިރ އެއްކަމަށްވަންޏ  ާބައެއްގެ ާގިނަ  2055ރުންގެ

ާސ ފުކޮށްލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާކިހިނެއްތޯ ާއޮތީ ާދޭތެރޭގައި ާބިލ  ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި މިކަމަށް

ާމިތަނަށްާ ާބިލެއް ާމިވަރުގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާކުރުގޮތަކަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ބޭނުންވޭ.

ާއެ ާވަރުގަދަ ާއެންމެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާމިތިއްބަވާ އައިސްގެން ާމަޖިލީހުގައި ާދ އިރ . އް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާމައްސަލައިގައިވެސް ާމައްސަލަ ާގުޅޭ ާޒ ތ އި ާއަމިއްލަ މެންބަރުންގެވެސް

ާތަބ ނުވާ  ާމިންވަރ އި ާތަބ ވ  ާޤ ނޫނަށް ާސަރުކ ރުން ާކޯޓުތަކުން. ާމިނިމިގެންދަނީ  2060މައްސަލަތައް

ާމަޖިލީހުގަ ާހަމަާނިމިގެންާމިންވަރުގެާކަންކަންވެސްާއަދިާސިޔ ސީގޮތުން އިާކަމެއްާނިންމިނަމަވެސް

ާބިލެއްާ ާދައުލަތުން ާދ އިރު ާމިކަންކަން ާކޯޓުތަކުގެތެރެއިން ާއެހެންވީމަ، ާކޯޓުތަކުގެތެރެއިން. މިދަނީ
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ާފުރިހަމައަށްާ ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާހަމަ ާގެންނަވ އިރު ާމިތަނަށް ާބިލެއް ާބަންޑ ރަނައިބު ފޮނުއްވ އިރު،

ާއޮންނަންޖެހޭާ ާގަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާފުދޭވަރެއްގެާތައްޔ ރުކުރެވިފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށް ނެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާދެއްވުމަކީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަށަވަރުކަން ާއޮތްކަމުގެ ާހެދިފައި ާމިއަށް  2065ކޮންސަލްޓޭޝަން

ާފަރުމ ކުރެވިފައިާ ާމިބިލު ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއ އެކީވެސް ާދެން، އެދޭކަމެއް.

ާއަނެއް ާޑިސްޓްކްރިކްޓްާމިއޮތީ ާހުންނަތަނުގައި ާޕްރޮވިންސްތައް ާނަމޫނ އަށޭ. ާޕްރޮވިންސްގެ ކ ވެސް

ާ ާދަނިއްޔޭ. ާހެދިގެން ާކޯޓުތަކެއް ާޚ އްޞަ ާނޫނީ ާބޮތްކެއްގ930ާާެކޯޓުތަކެއް ާހަމަ ާތިއްބަސް މީހުން

ާމުޖުތަމަޢެއްާ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާބޭނުންވ ނެއޭ. ާހޯދަން ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާބޭނުންވ ގޮތަށް އަލިކަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާފަ ާކުރީގެ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން، ާމިއީ. ާފަސޭހަގޮތޭ ާއެންމެ  2070ސ ދަވެގެންދ ނެ

ާމިދިޔަާ ާއޮވެގެން ާހުރިހ ކަމެއް ާމި ާއަތްމަތީގައި ާޙ ކިމ އެއްގެ ާވ ހަކަދެއްކެވިގޮތަށް މެންބަރަކު

ާސްޕްރީމްާ ާއެއީ ާމީހަކު ާހުންނަ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކަށް ާމިއީ ާދަށުން، ކޯޓުގެާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާހިތަށްއަރ ާ ާއަޅުގަނޑު ނޑިޔ ރު. ާފަ ާއިސް ާކުރުމުގެވެސް ާކަންކަން ާއެހެން ާއަދި ާފަނޑިޔ ރު އިސް

ނޑިޔ ރުގެާ ާފަ ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް ާކީއްތޯ. ާކުރެވެނީ ާމިހ ރު ާރަނގަޅޭ ާވިސްނ ލަން ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާސްޕްރީމް ާއަދި، ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ . ާފޮނުވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން  2075ކޯޓުގެާާނަންވެސް

ާ ާނަން ނޑިޔ ރުންގެ ާމިއޮތީާފަ ާވެޓްކުރުން ާނަން ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާކޯޓުތަކުގެ ާއެހެން ވެޓްކޮށް

ާސިޔ ސީގޮތުންާ ާހަމަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާލިބެނީ ާއެތަނުގައިވެސް ާކޮމިޝަން. ާސަރވިސް ޖުޑިޝަލް

ާއެތަން ާބަޔަކު ާމިކަންނިންމ  ާއެއްގޮތަށް ާގަވަނަންސ އި ާގުޑް ާމިތިބެނީ. ާލ ފައި ކަންާތަނަށްވެސް

ކުރަންޏ ާމިާމަޤ މުތަކަށްާއަންނަާމީހުންާޝަރުތުާފުރިހަމަވ ކަމަށްވަންޏ ާކީއްވެތޯާހުރިހ ާނަންތައްާ

 2080މިތަނަށްާއެއްފަހަރ ާނ ންނަންވީ.ާކީއްވެތޯާފަހަރަކުާނަމެއްާއަންނަންވީ.ާކީއްވެތޯާއެންޓިކޮރަޕްޝަންާ

ާމަޖިލީހު ާހުށަހަޅ  ާމީހުން ާކޮމިޝަނަށް ާނޫނީ ނޑުމެން، ާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންތޯާބޯޑަށް ާފ ސްކުރީމަ ން

ާމިއޮތީ.ާ ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާއަތްޕުޅުމަތީ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާހަމަ ާމިއުޅެނީ. ާހުވ ނުކޮށް އެމީހުން

ާއެއްގޮތަށްާ ާއުސޫލުތަކ އި ާގަވަނަންސްގެ ާހިންގ ކަމަށްވަންޏ  ާވެރިކަން ާރަނގަޅަށް އެހެންވީމަ،

ާރައީސުލްޖު ާޤަރ ރުތައް ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާއެބަކުރައްވ .ާހިންގަންވީ. ާއެއްކައިރި މުހޫރިއްޔ 

ާއޭރުާ ާރަޢުޔު ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ާނިންމީމަ ާކަންކަމެއް ާވ ންވީ.ާމަޖިލީހުން ާމިކަންކަން  2085އެހެނެއްނޫނޭ

ާއޭގެތެރެއިންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮނުއްވީމަ ާނަންނަން ާމިތަނަށް ާހަމަ ާއެދަންނަވަނީ. އޮތްގޮތް

ާ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާފަހަރ3ާަނިންމައިދޭނަމޭ ާމިއަންނަނީ.ާނަން. ާމިހެން ާނަމެއް ާފަހަރަކު ާނަމެއް ކު

ާކުރަންޖެހޭާ ާމިދ އިރ އިން ާއަދި ާގެއްލެނީ. ާވަގުތުވެސް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އަންނައިރު

ާމިކަންކަންާ ާމައްސަލަތަކ  ާކޮރަޕްޝަންގެ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނުކުރެވިދަނީ. ކަންތައްތައްވެސް
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 2090ކޮމިޝަނަރުނ3ާާްއްާބައެއްގެާމަސްލަޙަތުާހިމެނޭާކަމަކަށްވ ތީ.ާބަލަންާމިއޮންނަނީާރައްޔިތުންގެާއެތަާ

ާ ާނުބެލޭގޮތަށް ާމައްސަލަތައް ާނޫނިއްޔ  ާމިހ ރ3ާާުތިބެގެން ާއެއޮންނަނީ. ާލ ފައި ކޮމިޝަނަރުން

ާ 1ާާއެހިނގަނީ ާއަދި ާތިބެގެން. ާތިބެގެންވެސ5ާާްކޮމިޝަނަރުން ކޮމިޝަނަރުން

ާމަސްލަ ާކޮން ާއެހެންވީމަ، ާއެހެންވީމަ،ާހިނގ ފ ނެކަންނޭނގެ. ާބެލެހެއްޓެނީ. ާމި ާމިއިން ޙަތެއްތޯ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާދ ތީ. ާމިހެން ާކަންކަން ާއުފެދެނީ ާޝައްކު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއައިމަ ާބިލުތައް މިކަހަލަ

ާއެއްޗެއްކަމަކަށް.ާ ާހޯދަންޖެހޭނެ ާގަނެގެން ާޢަދުލުއިންސ ފަކީ ާގަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނޑަކަށް  2095އަޅުގަ

ާޢަދުާ ާގަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނޑަށް ާހަމަޖެހެންވ ނެކަމަކަށް.ާއަޅުގަ ާނިޒ މެއްގެތެރެއިން ާފެރީ ލުއިންސ ފަކީ

ާހަމަާ ާކުރ އިރު ާއެކަން ާކުރެވެންވ ނެ. ާއެކަމެއް ާވެއްޓެއްގެތެރެއިން ާއުޅޭ ާއެބައެއް ޢަދުލުއިންސ ފަކީ

ާރަށްރަށުގައިވެސް.ާ ާކުދިކުދި ާރ އްޖެތެރޭގެ ާލިބެންވ ނެ ާހަމަ ާއިންސ ފު ާމިލިބޭ ާކޯޓުތަކުގައި މ ލޭގެ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ޝުކުރިއްާ

ާ2100 

ާމިާާފަރެސްާމ ޮތޑ ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލެއް ާބެހޭ ާކޯޓުތަކ  ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާބޮޑަށްާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާޖެނެރަލަށް ާއެޓަރނީ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއޮތުމަށް ާއޮތް ާމުސްތަޤިއްލުކޮށްފައި ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބިލެކޭ. ާމިދެންނެވީާާހުރަސްއެޅިގެންދ ނެ ާމިހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރުގެ، ާރައީސް،  2105ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤ ނޫ ާބ ރ932ާާުނުއަސ ސީގެ ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާބަޔ ންކުރ  ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާމިބިލުާ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންކުރެވޭކަހަލަ ާބޭނުންވ ގޮތަކަށް ާސަރުކ ރުން ާމިބ ރު ނޑުވ ލ  ކަ

ާދެވަނަާ ާއެވ ގޮތުން ާފަރުމ ކޮށްފައި ާމިހ ރު ާޤ ނޫނު ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ފަރުމ ކޮށްފައިވ ތީ.

ާސްޕްރީ ާބ ރު، ާމ އްދ  ާކަނޑައަޅ  ާބ ރު، ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާފަނޑިޔ ރުން ާކޯޓުގެ ާމ އްދާ ާ.މް ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެވަނީ ާފަރުމ ކޮށްފައި ާނަމަވެސް ާރޫޙ އ932ާާިބޭނުންކޮށްފައިވީ ާމ އްދ ގެ  2110ވަނަ

،ާޚިލ ފަށްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާހަމައެހެންމެާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާދަޢުވ ކުރަންާބޭނުންވ ާމީހ 

ކޯޓެއްގައިާހިނގ ާމައްސަލައަކ ާބެހޭގޮތުންާއިސްތިޢުނ ފުކުރަންާބޭނުންވ ާމީހ އަށްާސްޕްރީމްާކޯޓުގެާ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއެ ާއަދި ނޑައަޅ  ާކަ ާބޭނުންވާ 93ާދައުރު ާހޯދަން ާޙައްޤު ާވ ގޮތުން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއަޅުގަ ާކުޑަވެގެންދ ކަންވެސް ާޤ ނޫނުން ާމި ާފުރުޞަތު ާހޯދުމަށް ާޙައްޤު ާފ ހަގަކުރަން.ާމީހ އަށް ނޑު

 2115ވަނަާމ އްދ ގައިވ ާގޮތުނ92ާާްވަނަާމ އްދ ،92ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާއެހެންމެާމިާޤ ނޫނުގެާ

މިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާހެދޭާބ ރުގަދަާގަވ އިދެއްާއެކުލަވ ލ ާބ ރުާޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކައުންސިލަްށާ
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ާބޭނުންވ ާ ާކޮންމެހެން ާއިޞްލ ޙުކުރުން ާމިމ އްދ  ާފ ހަގަކުރަން.ާލިބިފައިވ ތީ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށްވެސް

ާ ާގެއްލިފައިވާ 79ާއަދި ާޙައްޤެއް ާއެ ާޙުކުމަކުން ާޝަރުޢީ ާޙުކުމެއް، ާޝަރުޢީ ާމ އްދ ގެގޮތުން ވަނަ

ާރައީސް،ާ ާފ ހަގަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުޑަވެގެންދ ކަންވެސް ާފުރުޞަތު ާހޯދުމުގެ ާޙައްޤު ާއެ ފަރ ތަށް

ާ ާސްޕްާ.7މިބިލުގެ ާމ އްދ ގައިވ ގޮތުން ާއެާވަނަ ާހުއްދަ ާހުށަހެޅުމުގެ ާމައްސަލައެއް ާކޯޓަށް  2120ރީމް

ާއުނދަގޫތަކެއްާ ާއިތުރު ާދ އިރ އަށް ާޝަރުޢީ ާމި ާހޯދަންޖެހުމަކީ ާފަރ ތުން ާބޭނުންވ  ހުށަހަޅަން

ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށްވެސް ާޤ ނޫނުގެާާކުރިމަތިވެގެންދ ނެ ާރައީސް،ާމި ޢިއްޒަތްތެރި

7ާވަނަާމ އްދ ގ1ާާެވަނަާބައިގައިވ ާމިާޤ ނޫނުން،ާމިާޤ ނޫނ7ާާުވަނަާބ ބުގ1ާާެވަނަާބ ބު،1ާާ

ނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާއަދި،ާހަމަާއެހެންމެާ 3ާވަނަާބ ބުާމިާޤ ނޫނުންާއުނިކޮށްލަންޖެހޭކަންވެސްާއަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ބަކީ ާއަޅުގަނޑ932ާާުވަނަ ާބ ބެއްކަމަށްވެސް ާތަޢ ރުޟުވ  ާމ އްދ އ   2125ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާކޯޓުތަކުގެ،ާާ.ރިާރައީސް،ާމިބިލުގެާފ ހަގަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެ

ާސަރވިސްާ ާޖުޑިޝަލް ާނުވަތަ ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާއޮތުމަކީ ާއިދ ރ އެއް ާޢ ންމު ާކޯޓުތަކަށް ޝަރުޢީ

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށްވެސް ނޑިގެންދ ނެ ާކެ ާބ ރު ކޮމިޝަނުގެ

ާކަާ ނޑުމެން ާއެއްފަސްކުރުމުގެާއަޅުގަ ާސިޔ ސަތުގެތެރޭގައި ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރު ާކަމަކީ ންބޮޑުވ ންޖެހޭ

ާކޯޓުތަކުގެތެރެއިންާ ާހުރި ާމިހ ރު ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާއެ ާމަދުކޮށް ާކޯޓުތައް ާނެތްއިރު،  2130ސިޔ ސަތެއް

ާކޯޓުތަާ ާރަށްރަށުން ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާހިމަނ ފައިވ ކަން. ާއުވ ލަން ާކޯޓުތައް އްާބައެއް

ާކުރައްވަންވީކަމަކީާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަ ާކުޑަކުރައްވަން ާޚަރަދު ާސަރުކ ރުގެ މަދުކޮށް

ާކޯޓުތައްާ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫންނަމަ ާއެއްފަސްކުރުން. ާއ ބ ދީ ާތަރައްޤީއ  ރ އްޖޭގެ

ާއަާ ާތ އީދުނުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާވ ހަކައަކަށް ނޑުާމަދުކުރުމުގެ ޅުގަ

ާއެމީހުންނަށްާ ާނަމަވެސް ާރައްޔިތެއް ާމަދު ާކިތަންމެ ާތިބޭ ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ  2135ގަބޫލުކުރ ގޮތުން

ާއެރަށެއްގައިާ ާނިޒ މު ާހޯދޭނެ ާތިބެގެން ާއެރަށުގައި ާޢަދުލުއިންސ ފު ާހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

ާރަ ާކޮންމެ ާހުންނަހެން، ާމަރުކަޒެއް ާޞިއްޙީ ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާރަށުާހުންނަންޖެހޭނެ. ށެއްގައި

ާމުސްތަޤްބަލުގައިވެސްާ ާއޮންނ ނެހެން ާކައުންސިލެއް ާރަށު ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާހުންނަހެން، އޮފީހުން

ާިމާ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލަމުން ާއެހެންކަމ އެކު ާހުންނަންޖެހޭނެ. ކޯޓުތައް

ނޑުާތ އީދުނުކުމޭާ ނޑުާޤ ނޫނުާމިހ ރުާއޮތްގޮތަށްާފ ސްކުރުމަށްާއަޅުގަ  2140.ާއަދިާމިާފ ސްކުރ ކަށްާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވޯޓެއްވެސްާނުދޭނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާބިލެއް ާބެހޭ ާކޯޓުތަކ  ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާޢިއްޒަތްތެރިާޢިއްޒަާމިާޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާސަރުކ ރަށ އި ާދިވެހި ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ތްތެރި

ާ ާއަދި، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާޖެނެރަލަށް  2145މ އްދ ގ902ާާެއެޓަރނީ

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްގިނަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާބޭހޭގޮތުން ާބިލ  ާބޮޑު ާމި ާއެކުލެވޭ ބަރުންާމައްޗަށް

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަކީ ާބައެއް ާފ ހަގަކުރައްވައިފި. ާޚިޔ ލުފުޅުތަކެއް ާބިނ ކުރަނިވި ވަރަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްތަކަކީ ާބައެއް ާކަންކަންކަމަށް، ާނުގުޅޭ ސަޤ ފަތ އި

ާފ ހަގަކުރައްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާކަންކަންކަމަށް ާޖުމްލަގޮތެއްގައިާތަޢ ރުޟުވ  ވައިފި.

ނޑުމެންގެާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާ ނޑަށްާމ ނަމިކުރެވެނީާއަޅުގަ  2150މެންބަރުންާއެކުވެރ22ާާިއަޅުގަ

ާމިބިލުންާ ާވިސްނައި ާފުންކޮށް ާކަންކަމ މެދު ާހުރި ާމިބިލުގައި ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ރޫޙެއްގައި

ާއެން ާލިބެންވީ ާރައްޔިތުންނަށް ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާމިާއަޅުގަ ާލިބެނިވިގޮތަކަށް ާލ ބަ ާފައިދ އ އި މެ

ާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއެބަޖެހޭކަން. ާބައްޓަންކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމައްޗަށ902ާާްޤ ނޫނު މ އްދ އަށް

ާކަމެއްކަމަކަށްާ ާކުރެވޭނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގެ ާލިބުނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލައިލުމަކީ ވަކިވަކިން

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާނުވ ތީާޖުމުލަގޮތެއްގައިާމިބިލ ާމެދުގަ ާފެންނަާޚިޔ ލެއްާއަޅުގަ  2155އިާއަޅުގަނޑަށް

ާޝަރުޢީާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާކުރިމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިޞްލ ޙުކުރުމުގެާ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު ާބިލު، ާޤ ނޫނުލްއުޤުބ ތުގެ ާބައިގަރުނުވީ ާބިލ އި، ާބެހޭ ކޯޓުތަކ 

ާއަޅުގަ ާދިރުއުޅޭާބިލެއް ާމީހުން ާއެއ އެއްކޮށް ާއަދި ާދިޔައިރު ާހުށަހެޅިގެން ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ

ނޑުމެންގެތެރެއަށްާހުށަހެޅިގެންދ އިރު،ާ ރަށްރަށުގައިާބަނގުރ ާވިއްކުމުގެާމަނ ކުރ ާބިލެއްވެސްާއަޅުގަ

ާކަނޑައަޅ ާ ާއިސްލ މްދީންކަމަށް ާދީނަކީ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ނޑުމެންގެ  2160ާއަޅުގަ

ާ ާހެކިވެ ާއެއްކައުވަންތަކަމަށް ާއެންމެންނަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަޔ ންކޮށް ާބިރުވެތިވާ هللا ތަޢ ލ އަށް

ާހިނގަމުްނާ ާމިހ ތަނަށް ާކަންކަން ާރ އްޖޭގެ ާވ ހިނދު،ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބަޔަކުކަމުގައި ާތިބި ޙ ލުގައި

ާދަންނަވ ހިތްާއޮތީާޝޭޚްާއިލިޔ ސްާޙުސެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވ ހެންާއައިސްފައިާއޮތްާއުސޫލަކީ އިން

ާއެއީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއްގެގޮތުގައި. ާދައުވ ކުރ  ާމުސްލިމުކަމަށް ާސައްތަ ސައްތައިން

ާކޯޓުތައްާ ނޑުމެންގެާޝަރުޢީ ާމިޖެހެނީ.ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކައެއް  2165ހިތ މަކުރަންޖެހޭ

ާމަސްޢޫ ާކޯޓުތަކުގެ ާއެކިއެކި ާތަރުތީބުކުރެވި ާގޮތްގޮތަށް ާތަފްޞީލުކޮށްާއެކި ނޑައަޅައި ާކަ ިލއްޔަތުތައް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިބިލަށް ާހުށަހެޅިގެން ާމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބިލެއް ބަޔ ންކޮށްފައި

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަދި ޢަމަލުކުރަންފަށ އިރު،

ނޑުމެންގެާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެާބިލަށްވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ އީސް،ާއަޅުގަ

 2170މެންބަރުންގެާފޯނުތަކަށްާއެސް.އެމް.އެސްާއޮހެމުންާމިދަނީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާކެޕިޓަލްާޕަނިޝްމަންޓްާ
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ާރައީސް،ާ ނޑައެޅުން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދަބުާކަ ާއިންކ ރުކުރ ކަށްާهللاާނުވަތަާމަރުގެ ާޙުކުމަށް ތަޢ ލ ގެ

ާނުކެރޭާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާނެ. ާއަޅުގަނޑުާهللا ާމީހެއްކަމުގައި ާއިންކ ރުކުރ ނެ ާޙުކުމަށް ތަޢ ލ ގެ

ާ ާރައީސް،ާهللاާނުވެސްވ ނަން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިރުވެތިވަން. ާއަޅުގަނޑު ތަޢ ލ އަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާރައްޔިތުންކުރެން ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލ އިރު ާފުންކޮށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޢަދުލުގެ ނޑިޔ ރުންާާޖިނ ޢީ ާފަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޙ ލަތަކީ، ާމިއޮތް ާބޮއްސުންލ ފައި ާމިއަދު  2175ނިޒ މު

ާއިސްލ މީާ ާގަވ ޢިދުތަކ  ާޤ ނޫނުތަކ  ާހެދިފައިހުރި ާޙުކުމްތަކަކީ ާމިކުރެވޭ ާކޯޓުތަކުން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއަހައިާ ާކުރެން ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާޙުކުމްތަކެއްތޯ ާކުރެވޭ ާއެއްގޮތަށްތޯ ާއުސޫލުތަކ  ފިނަމަާއިންސ ނީ

ާކޯޓުާ ާހަމައެއ އެކު ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮބައިތޯ ާޖަވ ބަކީ ލިބިގެންދ ނެ

މަރުޙަލ އަކަށްާދިއުމުގެާކުރިންާތަޙްޤީޤީާމަރުޙަލ ގައިާކަންތައްތައްާހިނގަމުންާއައިސްފައިވަނީާކޮންާ

ާބަލ ލުާ ާކަމެއްތޯ ާއޮތް ާހިނގ ފައި ާކިހިނަކުން ާކިހިނެއް ާއެއީ ާހަމަާއުސޫލަކުންތޯ ާއެއީވެސް  2180މަކީ

ާއެންމެާ ާސ ފުކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް. ާކުރެން ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާދިވެހި ާމި ާހަމަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ބ ރުގަދަާހެއްކަކީާއިޢުތިރ ފުކަމަށްވ ހިނދުާއަޅުގަނޑުމެންގެާތަޙްޤީޤީާމަރުޙަލ ތަކުގައިާހިނގ ފައިހުރިާ

ާނިމިގެން ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރުޢީ ާބަޔ ންތަކ އި ާމެދުވެސްާއިޢުތިރ ފުގެ ާމިކަންތައްތަކ  ާނިމުންތަކ  ދ 

ނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާ ާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ ނޑުމެންާފުންކޮށްާވިސްނ ލަން އަޅުގަ

ާއައްސަރިބަހ އިާ ާފުލުހުންނަށް ާދިވެހި ާއަޅުގަނޑު ާއިޞްލ ޙުވަމުންދ ތަން. ާރ އްޖެ ނޑުމެންގެ  2185އަޅުގަ

ާތަޙްޤީ ާކުރީގައި ާރައްދުކުރަން. ާމުޅިންާސ ބަސް ާހިނގަމުންދިޔަގޮތ އި ާކަންތައްތައް ާމަރުޙަލ ގެ ޤީ

ާބައްޓަންކުރުމުގެާ ާމަރުޙަލ  ާތަޙްޤީޤު ާމިއަދު ާއުސޫލަކުން ާއިންސ ނީ ާއިސްލ މީ ާއުސޫލަކުން ތަފ ތު

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންދަވ ތަން. ާކުރައްވަމުން ާބުރަކަމ އެކު ާއެބޭފުޅުން މަސައްކަތް

ހިާރައްޔިތުންގެާއިތުބ ރުާހޯދައިދީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާނިޒ މުގެާކަންކަންާޝަރުޢީާނިޒ މަށްާދިވެ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާދިވެހި ާއިންޞ ފުވެރިކަމ އެއްކޮށްކަމަށް ާޢަދުލުވެރިކަމ އި  2190ހިނގަމުންދަނީ

ާމެންބަރުންނަށްވެސްާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަޖެހޭ. ގަބޫލުކުރެވެން

ާކުށެއްނެތްާާއެކަންާ ާމައުސޫމް ާނުހިނގ ހ ހިނދަކު ާއުސޫލުގެމަތިން ާއެ ާއެކަން ާއެބަޖެހޭ. ގަބޫލުކުރަން

ާ ނޑައަޅ ހިނދު ާކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭން ާމައްޗަށް ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާބ ރު ާނައްތ ލުމުގެ هللاާނަފުސެއް

ާއިލ ހަށްާ ާއެ ާފަރ ތަށް، ާހެއްދެވި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާޙަޟުރަތުގައި ާތަޢ ލ ގެ

ނޑުާޖަވ ބުދ ރީވ ނީާކިހިނަކުންތޯ.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމަޖިލީހުގައިާހުރެގެންވެސްާ  2195އަޅުގަ

ާކަންކަން.ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާބިރުވެތިވ  ާއެންމެ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށްވެހުރެ ާމަޖިލީހުގެ މިއަދު

ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަންފީޒުކުރަންޖެހެނީ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހުންާާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި
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ާމިާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިޖެހެނީ ާތަންފީޒުކުރަން ާނިޒ މުތަކުން ާޝަރުޢީ ާކަންކަން. ނޑައަޅ  ކަ

ާމިާ ާކަންކަން ާއެންމެހައި ާދައުލަތުގެ ާމުޅި ާކަންކަން. ނޑައަޅ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީ ާކަންކަން.ާާތަންފީޒުކުރަން ނޑައަޅ   2200ކަ

ާ ާމ ދަމ  ާނިންމުންތަކަކީ ާނިންމ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޟުރަތަށްާهللا ތަޢ ލ ގެ

ނޑުާހ ޒިރުކުރެވޭހިނދުާއަޅުގަނޑުމެންާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭާކަންކަންކަންާދެނެހުރެާއެނގިތިބެާ އަޅުގަ

ނޑުާގޮވ ލަންާއަޅުގަނޑުމެންގެާމިާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަާ ރުޢީާކޯޓުތަކ ާބެހޭާބިލ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއަޅުގަ

ާއެކަންކަންާ ާފ ސްކުރ ހިނދު، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލުތައް ާއެހެނިހެން ާބިލ  ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ

ާމައްޗަށްާ ާނިޒ މުގެ ާއެ ާކަނޑައަޅ  ާމަތިން ާއުސޫލެއްގެ ާހިނގ ނެ ާމަގުން  2205އިންޞ ފުގެ

ާހިފަހައް ާއިތުބ ރު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއިސްލ މީ ާމި ނޑުމެންގެ ާއެާއަޅުގަ ާބިނ ކޮށް ާއެކަން ާދަމަހައްޓ  ޓ 

ބިންގަލުގެާމަތީގައިާތިބެގެންާއިސްލ މީާޝަރީޢަށްާމިތ ނގައިާތަންފީޒުކުރެވޭނެގޮތަކަށްާމިާރ އްޖޭގެާ

ާމަރުޙަލ ތަކެއްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިއުން. ާބައްޓަންކުރެވިގެން ޤ ނޫނު

ާމިދަންނަވަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ނޑުާކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާއެހެންވީމަ، ނީ.

ާދައުލަތުގެާ ާތަންފީޒުކުރުމަށް ާމިތ ނގައި ާޝަރީޢަށް ާއިސްލ މީ ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުންވ   2210ދަންނަވ ލަން

ާކުރަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއޮތްހިނދު، ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާއިސްލ މްދީކަމުގައި ދީނަކީ

ާކަމެކޭ ާލ ޒިމުކުރ  ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާތިބޭހ ހިނދަކު.ާާއަޅުގަ ާމުސްލިމުންގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން

ާރިޝްވަތ އި،ާ ާހަރުދ ނ ކޮށް ާވަރުގަދަކޮށް ާނިޒ މު ާޢަދުލުގެ ާޖިނ ޢީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެންވީމަ،

ާ ާޙީލަތުގެ ނޑިމަކަރ  ާފަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތުހުއުސޫލުން ާމިކުރެވޭ ާމައްޗަށް ާއެާމަޔ ރުންގެ ތުތަކުން

 2215އެއީާ،ާއިތުބ ރުާހޯދަދީތުންގެާބޭފުޅުންގެާމައްޗަށްާއަޅުގަނޑުމެންގެާރައްޔިކޮށްާއެބޭާބޭބޭފުޅުންާބަރީޢަާ

ާއިންޞ ފުގެާ ާދިާބައެއްކަމުގެާާކަންކުރ ާމަގުންޢަދުލުވެރިކަމ އެކު ށްާރައްޔިތުންނަާވެހިޔަޤީންކަން

ާނޫން ނޑުމެންދިނުމަށްފަހު ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެަެރިާގޮތަކަށް ނޑައަޅައިފިކަމަށްވ ނަމަ ާކަ ާޤ ނޫނުތައް ގެ

ާ ާރައީސް، ާކުށެއްނެތް ާމައުސޫމް ާހިމީހަކ އި ާވެގެން ާދޭތެރޭގައިާނދޭތެރޭގައި ގައިދ ނެގޮތަކ 

ާފުންކޮށް ނޑުމެން ާނިންމުންާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވިސްނ ފައި ާތައް، ާމި 22ާއަޅުގަނޑުމެންގެ

ާވަޠަމެ ާރޫޙެއްގައި، ާޤައުމީ ާއިސްލ މްދީންބަރުން ާމ ތްވެގެންވ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރޫޙެއްގައި  2220ނުގެާނީ

ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަމުން ާނިންމުމަށް ާކަންކަން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާތިބެގެން ދެއްވިާޢަޤީދ ގައި

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަމުން

ާ

ާކޯޓުާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައުސޫމުާޝުކުރިއްޔ  ާބެހޭބިލު، ާތަކ 
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 2225ކުށެއްނެތްާހަމަާޝަރުޢީާމަރުޙަލ ތަކުގައިާނުވަތަާޝަރުޢީާނިޒ މުގައިއުޅޭާމެޖިސްޓޭޓަރުންނ އިާއަދިާާޢަލީާވަހީދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާއެފަދަާބޭފުޅުންަެާ ާމިހ ރަށް ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާހަމަާމިހ ރުން މަޖީލީހުގެާތަޅުމުންާދިފ ޢުގައިާއަޅުގަ

ނބޭރުކޮށްލަންވީާ ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުންއޭ. ާާޑު ާވެަެރިކަންކުރ ށ.މިއީ ާފޮނަދޫއިން ރަށްާާއަތޮޅު

ާކ. ާމަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، ާތުާބަދަލުކުރުމަށް ާބަދަލުކުރުމަށްާާވެރިކަންކުރ ާާލުސްދޫއިންއަތޮޅު ރަށް

ާކުމަސައްކަތްާ ާއަނެއްރުމަށްފަހު، ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާއުޅޭ ާމިކޯޓުތަކުގައި ާޝަރުޢީ ާއެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކ 

ާ ާމައްޗަށް ާކަންކަން ާނުވަތަ ާމިތަނަށްއެކަންކަށިމައްޗަށް ާމިއީާލ ފައިާހިލުމަށްޓަކައި ާބިލެއް.  2230އޮތް

ތްކުރެވިފައިާއޮތްާބިލެއްނޫން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާށްާރިޢ ޔަމީގެާކަމުގެާއަސްލަހަމަާއެއްވެސްވަރަކަށްާ

ާލެވުނީމ ޤަބޫލުކުރ  ާބިލެއް ާމިފަދަ ާކޮށ ާމީގެާގޮތުގައި ާތަންތަން ާމ ނައިގަާާހުރި ާމިާމެށުމުގެ އި

ާއަތޮޅުތައްާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާސަބަބަކީ ާބޭނުމެއްނެތް. ާއެއްވެސް ާފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަކަށް

ާބިލުހިންގުމ ބެ ނޑ ލީމަވެސްާއަދިވެްސާާހޭ ާޤަބޫލުނުކުރެވިގެންާޕްރޮވިންސްާކަ ލީމަވެސްާޑިމޮކްރަސީ

ާ ާގޮތުން ާދިފ ޢުކުރުމުގެ ާއެއަށް ާާއެބިލުވެސްހަމަ ާއެހެންވީމ ،ާާއެާއެއޮތީ ާހުއްޓިފައި.  2235ކޮމިޓީގައި

ާމެންބަ ާމިނިވަން ާއެދެނީ ނޑު ާވިސްނ އަޅުގަ ާމިކަންކަމ މެދު ާސީދާ ރުންވެސް ާހަމަ ާމިއީ ވަޑައިގެން

ޕްރޮވިންސްގެާއަވ މެންދުރުގައިާޖައްސައިގެންާރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާކޯޓުތައްާހަމަާބޮއްސުންލުމަށްޓަކައިާ

ހަމަާމިާމިސަރުކ ރުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާނިޒ މަށްާާމިާސަރުކ ރުންާލ ފައިާއޮތްާބިލެއް.ާމިއީ

ާބިލެއް.ާ ާއޮތް ާލ ފައި ާބޭނުމަށްޓަކައި ާދަނޑި ާމަދުވެގެން ާމިންވަރު ނޑިބޭނޭ ާދަ މިހ ރުއްސުރެންވެސް

ާހުރިާ ާއޮށްޓަރެއް ާއުރައްޕެއް ާއެއްވެސް ާމިއީ ާމީގެާާއެހެންވީމ ، ާއެހެންވީމ ،  2240ތަފްޞީލީާާބިލެއްނޫން.

ާބަޔ ނަކަށްވެސް ާހެޔޮވ ވަރުގެާދ ކަށެއްާާމ ބޮޑު ާބަލައިގަންނަން ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއީ ނެތިން.

ާޖުާ ާކަންތައްތަކަށް ާމިބިލުގެ ާދެން ާރިޢ ޔަތްާބިލެއްވެސްނޫން. ާހަމަާމްލަގޮތެއްގައި ާމީގައި ކުރ އިރު

ާބައްޓަންާ ާމީގައި ާދ ގޮތަށް. ާޚިދުމަތްތައްވެސް ާނިޒ މުގެ ާޝަރުޢީ ާދުރަށް ާރައްޔިތުންނ އި މިހުންނަނީ

ާއޮކުރެވިފަާ ާނިޒ މ އިހެން.ާތްގޮއި ާދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ާގުޅިލ މެހެނީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމީތި ތުން

ާޖުމްލަގޮތެއްގައިާ ާރައްޔިތުން ާރ އްޖެތެރޭގެ ާމިއަދު ާއެއްޗިއްސަކީ ާވަޢުދުތަކ އި ާމިފަދަ  2245އެހެންވީމ ،

ާބޭާޤަބޫލުކުރ  ާސަޕޯރޓްކުރ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާއެއްޗެއްނޫން ާއެހެންނެ ާފިޔަވައި. ނޑުާފުޅުން ވީމ ،ާއަޅުގަ

ާލ ފައިާ ނޑ ލުމަށްޓަކައި ާކަ ާކަރ މ ތް ާޤަދަރ އި ާޢިއްޒަތ އި ާހައިބަތ އި ާޖުޑީޝަރީގެ ާމިއީ ދަންނަވ ނީ

ާބިލެ ާކޭ.ާމީގައޮތް ާއި ާޖަސްޓިސް ާލިބިގެން ާބ ރުތަކެއް ާމ ބޮޑެތި ވަނީ.ާކޮށްފައިއެމްޕަވަރކައުންސިލަށް

ާޝަ ާކޯޓުތަކުގެ ާއެހެންވީމ ޚުޞީ ނޑުވ ލެވިފައި. ާކަ ާބ ރުވަނީ ާއެއްގޮތަކަށްާ، ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާބަލައިގެމި ާބަލައިގަތުން. ާމީތި ާއިސްލ ންއޮތީ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެޙުފައި  2250ނަމަވެސްާހެންކުރުން.

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭގޮތުގައިާމިގޮތަ ކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާމިކަމަށްާށްާމިމ ނައިގައިާބަލައިގަނެގެންާއަޅުގަ
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ާއެއްބ ރުލުމެއްާއެއްވެ ާރޫޙުާޤަބޫލުކުރ ާބޭފުޅުންނެއްނޫންާނުލިބޭ.ާސްާއެދެވޭ ސަބަބަކީާޑިމޮކްރަސީގެ

ާރަނގަޅުވ ނީ ާއެންމެ ާހަމަ ާމީގައި ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުންނަކީ. ާބައެއް ދިވެހިރ އްޖޭގެާާމިތ ނގެ

ާކޯޓުތަކ ާ ާއެދެވޭގޮޝަރުޢީ ާއެންމެ ާބިލަށް ާރިސ ރޗްާބެހޭ ާބައްޓަންކުރެވޭ ާބިލެއްާތެއްގައި ކުރެވޭ

ާއެހެންާ ާހަމަާމިތަނަށްލުން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމިދަނީ. ާބޭކ ރުވެގެން ާވަގުތު ާމިމަޖިލީހުގެ  2255ނޫނީ

ާހިތ  ާވ ހަކަދައްކ ، ާޙައްދުތަކުގެ ާއިސްލ މީ ާކުރީބަާމަކުރަން ާއެާއޭގެ ާމިހ ރުއްސުރެ އިގައި

ވ ހަކަާާކުރިންާއޭގެންާރެކުމަށްޓަކައިާއެކިާބޭފުޅުންާހުއްޖަތްާދެއްވ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެާބިލުާއައުމުގެ

ާދައްކަވަ ާގެންދަވ ތީ. ާމުން ާޕ ޓީއަށްޓަކައި ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާޚިލ ފުާއަޅުގަ ާދީނ އި ހަމަ

ާާކަމެއްވެސް ާބޭފުޅުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާކޮށްލަން ާކޮންމެހެން ާކޮންމެހެންާދެން ާމިތ ނގައި ކޮށްލަންވީއޭ.

ާނެތް. ާކުރައްވ ނެކަމެއް ާކެމްޕޭން ާއޮތްގޮތެއްާާއެ ާއަންގަވ ފައި ާދީނުގައި ނޑުމެން  2260އަޅުގަ

ާކައަޙުއްޖަތްދެއްކިާާންމެވަރަކަށްކިތަ ާއަޅުގަނޑުމެސް ާއެއެ ާނުކުރެވޭނެ. ާބަދަލެއް ހެންވީމ ،ާންނަކަށް

ާމިކަންތައްތައް ާތްރީމިހ ރު ާޕ ޓީގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވިޕަާދ ގޮތުން ާދީނީާލައިން ާމި ާށްޓަކައި

ާ ާކަންކަންވެސް ާބަދަލުކޮށްލަންވ  ާބަދަލުކޮށްލަފ ނެހެން.ބޭނުންހަމަ ާބޭފުޅުން ންވީމ ،ާއެހެާފުޅުވ 

ާމަާ ާވ ހަކަދައްކ އިރުޖުމްލަގޮތެއްގައި ާބޭފުޅުންގެ ާާއުސޫމް ާމައުސޫމް ސަރވިސްގެާާސިވިލްެއތަކެއް

ާއިސްވެރިންވެސް ާާޒިންމ ދ ރު ާއެހިލ ފައި. ާތަންތަނަށް ާބޭފުޅުން.ާއެތިބެނީ ާމައުސޫމް ާހަމަ  2265އެވެސް

ާވ ހަ ާބޭފުޅުންގެ ާމައުސޫމް ާބައެއް ާލެވޭއިރު ާބިލެއް ާމިފަދަ ނޑުމެންާއެހެންވިމ ، ާއަޅުގަ ކަދައްކ ކަމީ

ާ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ތ ރުކަމ އިާޚުދުމުޚްާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ާބިލުާއަނިޔ ވެރިކަމ އި،ާއޯގ ވެރިކަމެއް ާމިފަދަ ާާތަކުގައިނެތްކަމުން ާދީގެން މިމަޖިލީހުންާއެއްބ ރުލުން

އެހެންވީމ ،ާާކަމެއްވެސްނޫނޭާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީ.ާވ ވަރުފޮނުވުމަކީާކޮށްގެންާހެޔޮމިާކޮމިޓީއަށްާ

ާބޭރުކޮށްލަންާ ާމިމަޖިލީހުން ާބިލު ާބެހޭ ާޝަރުޢީކޯޓުތަކ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަވަހަަަކަށް  2270ވީހ ވެސް

ނޑުާގޮވ ލަން.ާވައްސަަަލ މް ާޢަލައިކުމް.ާއަޅުގަ

ާ

ާދިވެާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހިރ އްާ` ާހިންގުމ އި، ާކޯޓުތައް ހިންގ ނެާޖޭގެ

ާގަވ އިދުާ

ނޑައެާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާކަ ނޑައެޅުމ އި، ާކަ ާއުސޫލުތައް ާބިލެއްާޅުމ އި ާމިފަދަ ާދުވަސްވަރެއްގައި ާމިފަދަ  2275ާމިކަންކަމަށް

ާބަންޑ ރަހުށަހެޅީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާމަރުޙަާތީ ާވަރަށްބޮޑަށް ާނ އިބަށް އަދިާބ ކިޔަން

ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާޤ ނޫނީާނޑުމެން ާމިއޮތީ ާމިޤައުމުގައި ާމިއަދު ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާއޮންނަ ާޙުކޫމަތްތައް ާޤ ނޫނީ ާސަރުކ ރެއް. ާޤ ނޫނީ ާޤަބޫލުކުރ ފަދަާވެރިކަމެއް ާރައްޔިތުން ންޖެހޭނީ
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ާބުއް ާފެންވަރުގައި.ާރައްޔިތުންގެ ާޤަބޫލުކުރ  ާޤަބޫލުކުރެވޭދުނިޔެ ނޑައެޅިފައިާާދިއަށް ާކަ ފެންވަރުގައި

ާއެގޮތުންާ ާާއިންނަންޖެހޭނީ. ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމައްސަލައަކީ ާޙަކޯޓުތަކުގެ ާއޮތްާމިއީ  2280އްލުނުވެފައި

ވ ާލިބިގަނެާއެާލަތައްާއެނގޭނީާއެކޯޓުތަކަށްާދައުވަރަށްބޮޑުާމައްސަލައެއް.ާކޯޓުތަކުގައިާހުރިާމައްސަ

ާތަޖުކޯޓުތަކަ ާއެކޯޓުތަކުގެ ާޙ ޒިރުވެ ާލިބިފައިާާރިބ ށް ާމީހުންނަށް. ާވ  ާދަންނަވ ނީާއެކަމަކު އަޅުގަނޑު

ާތަރުތީބުާ ާއުފެއްދުމ އި ާކޯޓުތައް ާމިކަންކަންާކުރުމ އި، ާކަނޑައެޅުމުގައި ާއުސޫލުތައް ހިންގ ނެ

ާ ާމަދުވެގެން ާބޯޑުގައި ާބޯޑަކުންނޭ.ާއެ ނޑައަޅ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި މީހުނ93ާާްކުރަންވ ނީ

ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންގެާތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ާމިސ ލަކަށް ާބަޔ ންކުރ ނީ. ާއަޅުގަނޑު ާނިންމުމުގައި  2285ނޑުގެ

ާ ާމެންބަރުނ90ާާްމަޖިލީހުގެ ނޑިޔ ރުންނ އ7ާާިނ އި، ާފަ ާބޯޑެއްގައިާޤ ޟ5ާީ، ާމިފަދަ ން

ާމިކޯޓުތައްާ ާމައްޗަށް ާފަނޑިޔ ރުންގެ ާހަމައެކަނި ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް

ާދޫކޮށްލައިފިއްޔ  ާވީވަރުވ ނީ.ާހެދުމަށް ާކޮމިޓީއަށް ާއިލްތިމ ސް ާކުރީގެ ާނިންމާ ހައިކޯޓުާހަމަ ން

ާއެއްާ ާފަނޑިޔ ރު. ާއެ ާހަމަ ާއިން ާހަމަކުރީގައި ާއިންނ ނީ ާތަންފީޒުކުރަން ާއަނެއްކ ވެސް މައްސަލަ

ާ ނޑިޔ ރަކު ާނިގުޅައިގެންފައި.ާާކަމެއްހުރިހ ފަ ާޙައްޤުތައްވަނީ ާރައްޔިތުންގެ ާމިރ އްޖޭގެ  2290ކުރ ނީ.

ނޑުާާރައްޔިތުންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާއުކ ލ ފައި. ާހަދ  ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ޙައްޤުތައްވަނީ

ާހަރުދަނ ކުރުމަށްާ ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާމިރ އްޖޭގެ ާވަޒީރަކު ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރަށް ާކުރީގެ ދަންނަވ ނީ

ާލަދުގަ ާތ ރީޚުފ ޑުކިޔ އިރުގައި ާދުނިޔޭގެ ާމިއީ ާވެރިކަމެއްކޮާންނަންވ ނޭ. ާއަނިޔ ވެރި ށްާނުދެކޭވަރުގެ

ާހިން ާޤ ނޫނެއް ާއެހެންވީމ ،ގ ފައިއަނިޔ ވެރި ާޤައުމެއް. ާއިންޞ ާވ  ާމިތަނަށްާމިފަދަ ާބިލެއް ފުވެރި

ާވ ހަކަދައްާ ާކަމ ނުގުޅޭ ާފ ޑުކިޔ  ާމިއަށް ާހަމަާހުށަހެޅީމ ، ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދުމަކީ  2295ކ 

ާދަހިވެތިކަންާ ާއެބަާވެރިކަމުގެ ާމިތ  ާމެޖޯރިޓީ ާތިމ މެންނަށް ާބޮޑުކަމުން ާކިޔައިގެންާއޮތްލެއް އޮތޭ

ާރޯާ ާދައްކ  ާއޮޅުވ ލަން ާވ ހަކަ،ރައްޔިތުންނަށް ާދޮގު ާާބުހުތ ނު ާރައްޔިތަކު ކަންާއެާއެއްވެސް

ާ ާރައްޔިތުން ާމިރ އްޖޭގެ ާފެއިލްވެފައި ާޤަބޫލުނުކުރ ށޭ.ާކުރީގެާސަރުކ ރަކީ ދޫކޮށްލ ފައިވާ ޤަބޫލުނުކޮށް

ާ ާރަާއެފަދަސަރުކ ރެަެއް. ާމީހުންނަކީވެސް ާއައިސްތިބި ާތެދުވ ހަކައެއްާސަރުކ ރުން ނގަޅު

ާ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާބ ބުގެނުދެއްކޭނެކަމަށް ާފުރަތަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑު،  2300ނަާވ3ާަާއަޅުގަ

ާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ންވެގެންވަނީ، ާލިބިގެންވަނީާމ އްދ ގައި ާބ ރުތައް ާއެންމެހ  ހެދުމުގެ

ދ އިރުގައިާމިޤ ނޫނުތައްާހިންގ ާކޯޓުތަކ އިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށޭ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާމިޤ ނޫނުތައްާހަ

ާކޯޓުތަކ އި، ާހަދ  ނޑައަޅައި،ާގަވ އިދުތައް ާކަ ާމިމަޖިލީހުގެާާއުސޫލުތައް ާއޮންނަންވ ނީ މިހުރިހ ކަމެއް

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށުގައި. ާބެލުމުގެ ާޙ ސީދ  ާއެއްވެސް ާނުކުރ ނަން ާޖުޑީޝަލްާއިތުބ ރެއް ލެއްގައި

ާއެނޫންވިއްޔ ާ ާކޮމިޝަން ާއަދިާާސަރވިސް ާއަތްމައްޗަށްވެސް ާޤ ޟީއެއްގެ ާއެހެން  2305އެހެންތަނެއްވެސް
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ާމިކަ ާމައްޗަށްވެސް ާފަނޑިޔ ރެއްގެ ާދ ނީ،އެހެން ާހަމަ ާދޫކޮށްލ ކަށް. ާޖެހޭނީ.ާާން ޖެހުނުތ ނގައި

ާ ނޖެހޭނީ.ާއެހުރިތ ނގައި ާފަ ާމިރ އްޖޭގެ ާޤ ޟީންނ އި ާނުވ ނެ.ާމިރ އްޖޭގެ ޑިޔ ރުންނ އި،ާނޫންކަމެއް

ާމ ވޭ ާތުވެދިޔަތ ނގައި ާކަންކަންކޮށްފައި ާޒީގެ ާހުރިގޮތް، ނޑަކީ ާތަޖުއަޅުގަ ާރިބ ކޮށްއެ ދެކިފައިާފައި،

ާއަޅުގަ ާކުރިމަތީގައިާހުރިބައެއް. ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާާނޑަކީ، ާހުންނަ ާކޯޓުތަކުގައި ާފައިލްތައްާމިރައްޖޭގެ

ާގެނ7000ާެ ާލިޔުންތައް ާހުންނަ ާއޭގައި ާވިއްކަނީ. ާރުފިޔ އަށް ާފޮޓޯކޮޕ300ާާީސް  2310ރުފިޔ އަށް

ާދެހަދައި ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުމެއްނުވ730ާާޭނީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާވިއްކަނީ. ރުފިޔ އަށް

ޓ ކަށްާމިއަށްާފުރުޞަތުާދޭކަށް.ާފަށްާސަރުކ ރުންާއަނެއްކ ވެސްާމިކުޅިޤ ނޫނީާގ ާންމިއަދުގައިާމިހި

ާތަކުރ  ނޑު ާމިގޮވ ލަނީ،އަޅުގަ ާހިާރުކޮށް ާމިއަދު ާމިހ ރު ާއެބައެނގޭ ނޑަށް ގަމުންދާ ނއަޅުގަ

ާކަންތައް ާތިމ ތަކަކީ، ާނޫނީވިއްޔ  ާހުރެއްޖިއްޔ  ާމ ލޭގައި ާމީހަކު ާރުޅިއަންނަ ކޮންމެވެސްާާތިމ 

ާ ާއޮތިއްޔ  ާކަމެއް ާހަސަދަވެރިވ ކަހަލަ ާއޭގޮތަކުން ާކިޔ ފައި ާމައްސަލައެކޭ ާކޮންމެވެސް  2315ރ އްޖެތެރޭާނ 

ާ ާމިގެންދަނީ ާމީހ  ާއެއްކަލަ ާވީމ ، ާމިލަނީ. ާމައްސަލަ ާދުރުމިނ700ާަކޯޓަކަށް ާގެންގޮސްާމޭލުގެ ށް.

ާ ާރަށަށް ާގެންގޮސް ާއޭނަ. ާދަނީ ާހުންނައިރުގައި، ާއެރަށުގައި ާއޭނަ ާއަރ އިރުގައި ތްރެޓްކުރަނީ.ާއޭނަ

ާޝަރީޢަ ާމި ާއިޢުތިރ ފުާތުގައިާކަލޭ ާމިގޮތަށް ާކަލޭ ާމަރ ލ ނުވެއްޖިއްޔ  ާމިވެނިގޮތެއްާމިރަށުން ނަމޭ.

ާދެންާ ާާހަދ ނަމޭ. ާއެމީހ  ާމިވ ގޮތަކީ ާގޮތެއްާއެމީހ އަށް ާކެއުންބުއިންާކ ންބޯނެ ާނުވޭ. ވެސް

ާނެާލިބޭ ާނޯވޭ. ާގޮތެއްވެސް ާމިދަނީއެންމެފަހުން ާއެމީހ  ާވައްކަންކުރަން. ާޖެހޭނީ  2320މައުސޫމެއްގެާާއެމީހ 

ާޝަރީާ ާއޭނ  ާގޮތުގައި ާއެޝަރީޢަޢަތަށް ާއެންގީމ  ާގޮތުން.ާޙ ޒިރުވ ން ާޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ ތަށް

ާ ާއިތުރު ާއަންނަނީ ާއޭނ  ާނަތީޖ އ1ާަދ ދިއުމުގައި ާދޫކޮށްލ ފައިާކުށ އިގެން. ާއަނބިދަރީން ކަށްވަނީ

ާ ާމައްސަލައ1ާިމިދިޔަދިއުން ާހަޔ ތްާާގައިކުށުގެ ާއަރުވ ލުން. ާާއޭނަ ފެށިގެން.ާއެޙ ލަތުންދިޔައީ

ާހި ާމިރ އްޖޭގައި ާމިކޯޓުތަކުގައިާާގ ކަމެއްނޢ ންމުކޮށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، މިއީ.

ާސަރުކ ރުން ާމިރ އްޖޭގައި ާާހިންގަންާާއިދ ރީގޮތުން ާނިންމ ފައިވ އިރުގައި، ާމިގޮތުން  2ާ2325އިދ ރީގޮތުން

ާ ާބަހ ލެވިގެން 2ާާދ އިރ އަކަށް ާމިޝަރ2ާާީދ އިރ އެއްގައި ާމިރ އްޖޭގައި ާހުރެގެން ކުރ ނަމަާޢަތްކޯޓު

ާކުޑަވ ނެ ާޙުކުމްާާއޭ.ޚަރަދުވެސް ާމިރ އްޖޭގައި ާމިހ ރު ާމަންފ ވެސްވ ނެ. ާގޮތުން އިޤްތިޞ ދީ

ާ ާއެބަތިބި ާމީހ9000ާާުނުކުރެވިފައި ާމައްސަލަތަކަށްާހ  ާބައެއް ާގިނަ. ާހ ހަކަށްވުރެންވެސް ން.

ާހ ޒިރުާާއެއްފަހަރު 3ާާކުރުވ ފައި ާވަންދެކަށްާ.އަހަރު ާއެބަވޭ.ާާއަހަރު ޚަބަރެއްވެސްނުވެ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަވަސްވެސްވ ނޭ.ާއެދ އިބުނ އެހެންވެއްޖެނަމަ ާމައްސަލަތައް ާއެދ އިރ އެއްގެާނީ  2330ރ އަކުން

ނިމިގެންވެސްާދ ނެ.ާާތައްާވަގުތުންާނިމިވެސްދ ނޭ،ށްާއޭނ ގެާކަންތައްތަންފީޒުކޮމީހަކަށްާޙުކުމްކޮށްާ

ާގޮތަކު ާހުރިހ  ާއަޅުގަނޑުއެހެންވީމ ، ާބިލަކީާދަާންވެސް ާމިހުށަހަޅ ފައިއޮތް ާމިހ ރު ންނަވ ނީ
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ާޤަބޫލުކުރެވެއޭ ނޑަށް ާއިންާއަޅުގަ ާއެކަމު ާބިލެކޭ. ާއިސްލ ޙުާޞ ފުވެރި ާއެބަހުރި މީގެތެރޭގައި

ނޑުވެސްާކުރަންޖެހޭާކަންތައް 70ާދަންނަވަންޏ ާމިބިލުގެާޤަބޫލުކުރަން.ާމިސ ލަކަށްތައްާބައެއްާއަޅުގަ

 2335ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާސްޕްރީމްކޯޓަށ93ާާްނިންމ ާމައްސަލައެއްާމިޤ ނޫނުގެާާއްދ .ާހައިކޯޓުވަނަާމ ާ

ާމައްސަލައިގެާއިލްތިމ ސްކުރުމަށް ާހައިކޯޓުން ާާޙުކުމްާާހުށަހަޅަންވ ނީ ާލަސްވެގެން 0ާ.ކުރ ތ 

ތެރޭގައިާގެާދުވަހ0ާު.ތެރޭގައޭ.ާއ ދެ،ާމިއީާވަރަށްބޮޑުާމައްސަލައެއް.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާވަސްދު

ާ ާޝަރީއަތް ާކޯޓުން ާސަބަބަކަށްވ ގޮތަކީ ާހުށަނޭޅެއޭ. ާމީހ އަށް ާމައްސަލަ ާނިމުނުގޮތުގެާގިނަފަހަރު

ާ ާއެ ާއަނެއްކ  ާދެމަސްކޮށްފައި. ާނުވަތަ ާދޮޅުމަސް ާމިދެނީ ާއޭރިޕޯޓް ާގެންގޮސް ނަގެާރިޕޯޓް

ާވަކީލު ާމިދިޔައީ ާއެބަވޭ. ާދޮޅުމަސް ާދުވަސް ާއެއްމަސް ާކޯޓުގައ5ާާިއަތުގައި ާނޫނިއްޔ   2340މަސްދުވަސް.

ދުވަސްާހަމަވ އިރުގައިާހިތަށް،ާކަހައިވެސްނުލ 0ާާ.އެާހުންނަމީހަކުާއޭނަާޒ ތީގޮތުންާރުޅިއައިއްޔ ާ

ާ ާކަާހުރެފ ނެ. ާތަޖުމިކަހަލަ ާއަޅުގަނޑަށްވަނީ ާންތައްތައް ާކުރެވިފައި. ާލ ރިކޮޅެއްގެާރިބ  ނޫނިއްޔ 

ދަހިވެތިކަމުގައިާއެތ ނަގައިާއިންނަާމީހަކަށްާލ ރިކޮޅެއްާދީފައިާމިވެނިާމީހަކުާހުށަހަޅ ފައިވ ާމިވެނިާ

10ާއަތުޖެހޭނީާއެާމައްސަލައެއްގެާރިޕޯޓްާލަސްކޮށްލަދޭށޭ،ާކަލެއަށްާމިވަރުދޭނަމޭާބުނެފިއްޔ ާއެމީހ ާ

ނޑުާދަން  2345ދުވަހަށްާބަދަލުކޮށްދެއްވ ށޭ.970ާާނަވ ނީާމިާމުއްދަތުާދުވަސްާފަހުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާ ާމިމ އްދ ގ70ާާެމިބިލުގެ ާމެދުވެރިވެގެން ާނުފޯރ ފަދަކަމެއް ާބ ރު ާއަމިއްލ  ާ)ށ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުއްދަތުގައި ާބަޔ ންކުރ  ާގައި ާމައްސަލަތައް،ާ)ހ( ާހުށަނޭޅުންކަމަށްާާހުށަނޭޅޭ އެމައްސަލަތައް

ާސްޕް ާސަބަބަކީ ާބައެއްކަމުގައިބަޔ ންކުރ  ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާކޯޓަށް ާވ ނަމަާވ ނަމަ،ާރީމް ސަބަބެއްކަމުގައި

ާއިޚްތިޔ ރުާ ާބަލައިގަތުމުގެ ާފ އިތުވުމަށްފަހުވެސް ާމުއްދަތު ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ހ( މިމ އްދ ގެ

 2350ާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާލިބިގެންވޭ.ާ

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާމ ވަށުާ .`ާ ާޝުކުރިއްޔ . ާރައީސް. ާބިލުާޢިއްޒަތްތެރި ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ،

ާބޭނުންވޭ.ާާމިާޒީޒުާޖަމ ލުާޢަޫބބަކުރުާޢަާޢަބްދުލް ާޙިއްޞ ކޮށްލަން ާޚިޔ ލުވެސް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދެކެވޭއިރުގައި ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާފ ޤ ނޫނުއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށުން ާބިލެކޭ.ާއަސ ސީގެ ސްކުރަންޖެހޭ

ާ ާއެއީ ާދެއްވިކަން ާފޮނުވައި ާމިބިލު ާއެހެންކަމުން ާއަޅުގަނޑުާމިކަމަށް ާސަމ ލުކަމެއްކަމަށް  2355ދެއްވި

ާހިންގ  ާނަޒަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ ތަކަށް ާތަފ ތު ާމިބިލުގެ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުާލ އިރު

ާފ ހަގަކުރެވެ ާރ އްޖޭގެާނީ، ާކުރައްވ ފައިވަނީ ާބައްޓަން ާވަރަށްާމިބިލު ާދ އިރ  ރަނގަޅަށްާާޝަރުޢީ

ާބޭފުޅުާ ާތިއްބެވި ާއެކަމ ދެނެވަޑައިގެން ާއެހެންނަމަވެސް ާވަރަށްބައިވަންކޮޅެކޭ. ާމިބިލުގައި ރުާއެކުވެސް

ާޙަ ާކޮމިޓީއަކުން ާއުނަދަާމައްސަލަތައް ނޑަްށާގޫހ އްލުކުރަން ާއަޅުގަ ާހުރިކަން ާމައްސަލަތައް ގިނަ
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ާފ ހަގަާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިކަމުން ާއަރުކުފ ހަގަކުރެވޭ. ާއަވަސް ާވަރަށް ާމިއީ  2360ވ ލައްވައިގެންާރެވެނީ

ކުއްލިއަކަށްާމަޖިލީހަށްާވެއްދިާބިލެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭ.ާމިގޮތަށްާމަޖިލީހަށްާވެއްދީމާ 

ާދަތިތަކ އިާ ާވަރަށްގިނަ ާމަރުޙަލ ގައި ާފޮނުވީމ ،ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބަލައިގަނެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާދިއުމަކީާކުރިމަތިލ ންޖެާ ާލަސްވަމުންދ  ާނިންމުން ާއެކޮމިޓީން ާހުށަހެޅި ާބިލެއް ާކޮމިޓީއަކަށް ހޭ.

ާނުކުރައްވ ކަން.ާ ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގައި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދެކެނީ ރައްޔިތުން

ނޑެއްާބަޔަކަށްާދީފައިާމިާ  2365ށޭ،ާއިސްލ ޙުާކުރ ތިމަކަށްާޚައެހެންނަމަވެސްާއަލިފުާބ ާލިޔެފައިާއޮތްާގަ

ކުރ ށޭާބުނީމ ާހަމަޖެހޭނީާއަލުންާބަލުންާލިޔަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާބިލެއްާމުސްޙަފަކަށްާއިސްލ ޙު

ާމަސައްކަތްތަކެއްކަމަށްާ ާއެކަހަލަ ާކުރަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮނުވީމ ވެސް ކޮމިޓީއަކަށް

ާއިޙްތިރ މ އެކު ާވަރަށް ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއެޓަރނީާާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޖެނެރަލްއަށް ާދަންނަވ ލަން، ނޑު ާއަނބުރާ އަޅުގަ ާމިބިލު ާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާއަވަސް މިމަސައްކަތް

ާރޫޙ އިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިބޭނުންވ ގޮތަށް ާހަމަޖެހިވަޑައިގެން ާތަންކޮޅެއް  2370ގެންދަވ ފައި

ާއިސްލ ޙު ާމަތީން ާފޮނުއްާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ ާއަނބުރ  ާއޭކުރައްވ ފައި ާމިކަންާވ ލަދެއްވުން. ރުން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއަވަސްވެގެންދ ނެކަމަށް. ވަރަށްބޮޑަށް

ާއެބައޮތ911ާް ާބަޔ ންކުރައްވ ފައި ނޑައެޅިގެން ާކަ ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެާާވަނަ

ނޑިޔ ރުންނ  ނޑިޔ ރުންނ އިާބެހޭާވަކިާބެހޭާޤ ނޫނެއްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ފަ ސްކުރަންވ ނޭ.ާފަ

ާފ ސްކުރަން ާއޮތްއިރު،ޤ ނޫނެއް ނޑިޔ ރުންނ އިބެހޭާާވ ނެކަމަށް ާފަ ާއެބައޮތް ާހިމަނުއްވ ފައި  2375މިބިލުގައި

ާއިސްކުރުމ އިާ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަތަކެއް. ވަރަށްގިނަ

ާފަނޑިޔ ރުންނ  ާއެއީ ާބެހޭާާބެހޭާވަކިކުރުމަކީ ާކޯޓުތަކ އި ާދެން ާބައެއް. ާއޮންނަންޖެހޭނެ ބިލެއްގައި

ާ ާފަނޑިޔ ރުން ާބެހޭޢަޤ ނޫނުގައި ާލިޔެފައިވުާއްޔަންކުރުމ  ާގޮތުންާވ ހަކަ ާއުސޫލެއްގެ ާއެއީ މަކީ

ާދަންނަވ ލިހެންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ ާކަމަކަށްނުވޭ. ާހަމަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް ބަލ އިރު

ނޑިޔ ރުންނ ޤ   2380ފ ސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާހޭާވަކިާޤ ނޫނެއްާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާބެާނޫނުއަސ ސީގައިާފަ

ާނިޒ މ  ާޝަރުޢީ ާއޮތްއިރު، ާބެހޭ ާބިލެއްގައި، ާމިފަދަ ާބެހޭގޮތުން ާއެކުލެވިގެންވ ގޮތ  އޮންނަާކޯޓުތައް

ާއެާ ާބިލެއްގައި ާއަނެއްކަމަކީާމިފަދަ ާދެން ާނުފެނޭ. ާކަމެއްކަމަށް ާހަމަޖެހޭ ާއެއީ ާހިމެނުމަކީ ބައި

ނޑިޔ ރުންނަާ ާވަޒީފ އަފަ ާކަމ އެކު ާމުސްތަޤިއްލު ާގޮތެއްގައި ާދ އިމީ ދ ކުރަންޖެހޭާނީ

ާ ާއޮންނައޮތުންވެސްާބައެއްކަމަށްވ އިރުގައި، ާމުއްދަތެއްގައި ާވަކި ާގޮތަކަށް ާދައުރުކުރ  ފަނޑިޔ ރުން

ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ނޑިޔ ރުންނ ާއެއީ ާފަ ާދެން ާނޫން. ާބިލެއް  2385ހުށަހެޅުއްވިއިރުާބެހޭ

ާމަޤްޞަދުތަ ާތެރޭގައި ާކުގެ ާއެބައޮތް، ާޝަރުޢީާލިޔުއްވ ފައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަޤްޞަދަކީ މިބިލުގެ



 89 

ާލުއިފަސޭހައިންާ ާރައްޔިތުންނަށް ާފެތޭ، ާސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ނިޒ މަކީ

ާހިންގަނީާ ާޝަރީޢަތް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނިޒ މެއްކަމ އި، ާވ ސިލުވެވޭނެ ާހަމައަށް ޢަދްލުއިންޞ ފ އި

ާހަ ާޝަރީޢަތުގެާޤ ނޫނުން ާހުޅުވިފައިވ  ާބޮޑުގޮތަކަށް ާހ މަކަން ާކޯޓުތަކެއްގައިކަން މަޖެހިފައިވ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމަޤްޞަދެއްކަމަށް. ާއެއީ ާކަށަވަރުކޮށްދިނުން  2390މަޖިލިސްތަކެއްގައިކަން

919ާވަނަާމ އްދ ގައިާޞަރީޙަކޮށްާއެބަޔ ންކުރަނީ،919ާާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމ އް ާކޯޓުތަކުގެާވަނަ ާރައްކ ތެރިކުރުމަށ އި، ާމިނިވަންކަން ާކޯޓުތަކުގެ ާބަޔ ންކުރަނީ ާގައި ާ)ރ( ދ ގެ

ާހުށަހެޅޭ،ާ ާމައްސަލަ ާފަސޭހައިން ާމީހަކަށްމެ ާކޮންމެ ާޙިމ ޔަތްކޮށްދީ،ާއެތަންތަނަކީ ާޤަދަރު ހައިބަތ އި

ާހެދުމަ ާތަންތަންކަމަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާހަރުދަނ ގޮތެއްގައި ާޤ ނޫނުތަކ އިާވަކިފަރ ތަކަށްނުޖެހި ށްޓަކައި

ާދައުލަތުގެާ ާއިދ ރ ތަކުންނ އި ާދައުލަތުގެ ާގޮތްގޮތުންވެސް ާއެހެނިހެން ާޒަރިއްޔ އިންނ އި  2395ގަވ އިދުތަކުގެ

ާމީގައިާ ާއެހީތެރިވެވ ންވ ނެއޭ. ާކޯޓުތަކަށް ާމީހުން ާއެންމެހ  ާހަވ ލުވެތިބި ާހިންގުމ އި ކަންތައްތައް

ާފަ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެބަބުނޭ، ާޞަރީޙަކޮށް ާފަސޭހަކަމ އެކުާވަރަށް ާކޮންމެމީހަކަށްވެސް ސޭހަކަމ އެކު،

ާކޯޓުތަކަކަށްާ ާޑިސްޓްރިކްޓް ާއޮއްވ  ާއެހެން ާވ ނެކަން. ާތަނަކަށް ާހުށަހެޅެންޖެހޭ މައްސަލަ

ާވ ހަކަފުޅުންާ ާނ އިބުގެ ާބަންޑ ރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަނޑައެޅިގެން، ާމިޤ ނޫނުގައި ބެހިގެންދ އިރުގައި،

ާ ާއުވ ލައްވ ނެކަމަށް ާމިއޮތްގޮތުންާރަށުކޯޓުތައް ާފަރުމ ކުރެވިފައި ާމިބިލު ާވިދ ޅުނުވިނަމަވެސް  2400ސީދ 

ާއުފެދުމަށްފަހުާ ާކޯޓުތައް ާޑިސްޓްރިކްޓް ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޤްޞަދުކަމަށް ާއެއް މީގެ

ާކޯޓުތައްވެްސާ ާރަށު ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާޝަރީޙަކޮށް ާމީގައި ާއުވޭނެކަމަށް.ާއެހެންނޫންނަމަ ރަށުކޯޓުތައް

އަނެއްާމައްސަލައަކީާމީގައިާއެބައ ދޭާޖުޑީޝަލްާއޮފިސަރެއްގެާވ ހަކަ.ާޖުޑީޝަލްާާހުންނ ނެއޭ.ާދެން

ާނެތް.ާ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާމީގައި ާޒިންމ ތަކެއް ާމަސްޢޫލިއްޔަތ އި ާއޭނަގެ ާވ ހަކައަކީ އޮފިސަރެއްގެ

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާއެމީހަކުާއަދ ކުރ ނީާއިދ ރީާމަޤ މެއް،ާއިދ ރީާވަޒީފ ތަކެކޭ.ާއެއީާ  2405ކޯޓަށްާާއަޅުގަ

ާފަހިކޮށް،ާ ާއިދ ރީގޮތުން ާކަންތައްތަކަށް ާޝަރީޢަތުގެ ާބަލައިގަނެ ާމައްސަލަ ާބަލައިގަނެ، ސިޓީ

ާޝަރީޢަތްާ ާއޭނައަކީ ާއަދި ާނޯންނ ނެ. ާއިޚްތިޔ ރެއް ާއެއްވެސް ާކުރުމުގެ ާޝަރީޢަތް އޭނައަކަށެއް

ާއިތުރު ާއެވެސް ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. ާމީހަކަށްވެސް ާއޮންނަ ާހުއްދަދީފައި މަޤ މުތަކެއްާާކުރުމުގެ

އިތުރުާޚަރަދަކަށްާއިތުރުާމައްސަލައަކަށްވ ނެކަމަށްާ އެވެސްާއަނެއްކާ  ކޮންމެާރަށަކަށްާލ ކަމަށްވަންޏާ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭކަމަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް  2410އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިާޑިސްޓްރިކްޓްތަކަކަށްާބަހ ލައިގެންާކޮންމެާޑިސްޓްރިކްޓްތަކަކީާކޮބައިާ ކަންވެސްާމީގައިާކަ

ާ ާރ އްޖޭގެ ާމިއޮންނަގޮތަށް ާމިހ ރު ާހަދ ލެވިދ ނެ ާއެހަމަ ޑިސްޓްރިކްޓަކަށްވެސް.2ާާއޮންނަންޖެހޭނެ.

ާއެއްކޯޓުާ ާޕްރޮވިންސެއްގައި ާކޮންމެ ާއެދިޔައީ. ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާނަމެއްގައި ާއެހެން ާހަމަ އޭރުން
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއޭރުން ާރައްޔިތުންނަށްާވ909ާަހުންނަގޮތަކަށް. ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ ގައި ނަ

ާޤ ނޫނެއްާ ާއެހެންވީމަ، ާފުށުއަރ . ާއެބަ ާނިޒ މ އި ާހުށަހެޅުމުގެ ާމައްސަލަ  2415ފަސޭހަކަމ އެކު

ާއޮޅުންބޮޅުންާ ާމީހުންނަށް ާވަރަށްާޞަރީޙަކޮށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާއޭގައި ާއަންނައިރުގައި ބައްޓަންވެގެން

ާއެކިމީ ާބޭނުންކޮށްގެން ާއެޤ ނޫނު ާކަންކަންާނ ރ ގޮތަށް ާމ ނަކޮށްގެން ާބޭނުންހ ގޮތަކަށް ާއެކިގޮތަށް ހުން

ާކޮންާ ާކުރަންޖެހޭނީ ާކޯޓުތަކުން ާއަދި ާނުވ ނެ. ާހުޅުވައިދީގެން ާފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ާކޯޓުތަކުގެާ ާއެ ާކޮބައިކަމ އި، ާއިޚްތިޞ ސްތަކަކީ ާކޯޓުތަކުގެ ާއެ ކަންތައްތަކެއްކަމ އި،

ާކޮ ާކޯޓުތަކުން ާކޮބައިކަމ އި، ާބަޔ ންކުރެވިފައިާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ާކޮންކަމެއްކަންވެސް ާނުވ ނީ  2420ށްގެން

ާދަށުންާ ާގަވ އިދެއްގެ ާވަކި ާއެކަންކަން ާހުށަހެޅޭނެގޮތ އި، ާމައްސަލަ ާއަދި އޮންނަންޖެހޭނެ.

ާމ ނަކުރެވޭގޮތަށްާ ާއެކިގޮތަށް ާއެކިމީހުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކީ ާއެއީ ާނުވ ނެ. ދޫކޮށްލެވިގެން

ާއެއްޗަކަ ާފަހިކޮށްދޭ ާމެންބަރުންާފުރުޞަތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ، ށް

ވިދ ޅުވިފަދައިންާބައެއްާމަޢުސޫމްާރައްޔިތުންނަށްާލިބެންވ ާބައެއްާޙައްޤުތައްާނުލިބުމުގެާފުރުޞަތުާ

ާދެއްމެވުމުގެާ ާޒަމ ންތަކެއްގައި ާދިގު ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ،  2425ފަހިވެގެންދ ނެ.

ާއަޅުާ ާވަރަށްާބަދަލުގައި ާއެދެން،ާމިބިލު ާއަރިހުން ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާއަދަބުވެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ގަނޑު

ާއެހެންާ ާއަދި ނޑ އި ާއަޅުގަ ާމިދެއްކެވި، ާމެންބަރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާގެންދަވ ، އަވަހަށް

ާއަލުންާ ާގޮތަކަށް ާއެކަށީގެންވ ފަދަ ާމިބިލު ާވ ހަކަފުޅުތަކުގެއަލީގައި ާދެއްކެވި މެންބަރުންވެސް

ާމަގުކަމަށްާއި ާއޮތް ާމިހ ރު ާއަވަސްވުމަށް ާމިކަން ާފޮނުއްވައިދެއްވުމަކީ ާމަޖިލީހަށް ޞްލ ޙުކުރައްވ 

ާގިނަބޭފުޅުންާ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް  2430އަޅުގަ

ާރަ ާވަރަށް ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާތ އީދުކުރަން. ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ނގަޅަށްާދެއްކެވި

ާވިސްނުންފުޅުާ ާކުއްލިގޮތެއްގައި ާވަރަށް ާއަވަސްގޮތެއްގައި ާވަރަށް ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ދެނެވަޑައިގަންނަވ 

ާމިބޭފުޅުންާ ާފ ހަގަކުރެއްވެނީ. ާމިބިލުން ާއަޅުގަނޑަށް ާބިލެއްކަމަށް ާއެކަށައެޅުއްވި ބަހައްޓަވައިގެން

ާވިސްނ ވަޑަ ާފުންކޮށް ާރަނގަޅަށް ާތަންކޮޅެއް ާމަގުންާހަމަޖެހިވަޑައިގެން ާއިޞްލ ޙުގެ ާމިކަން އިގެން

ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެކަމަށްާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިބިލު ާމަސައްކަތްކުރައްވައިފިނަމަ  2435ގެންދެވުމަށްޓަކައި

ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ާމިބިލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއޭރުން ާދަންނަވަން. ނޑު އަޅުގަ

ާވަރަށްބޮޑަށްާފަސޭހަވެގެންދ ނެ.ާއަދިާބިލު...

ާ

ާވަރަށްާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދައްކ ކަށްނެތް. ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ގިނަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާއެވ ހަކަތައްާާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ާދެއްކެވިއްޖެ. ާވ ހަކަ ާމިތަނުގައި ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން  2440ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި

ާދެތިންާތަކުރ ރުނުކުރުމު ާކުޑަކުޑަ ާއިން ާފ ހަގަކުރެވިފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ގެގޮތުން

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާފުރަތަމަކަމަކަށް ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން. ޕޮއިންޓެއް

ާފެންމަތިވެފައިއޮތްާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމައްސަލަތައް ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރުޢީ ާމިކަހަލަ ޝުކުރުއަދ ކުރަން

ާމަޖިލީހަށްާާދުވަސްވަރެއްގައި ާބިލު ާއުންމީދުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާގެންނެވީތީ. ާމަޖިލީހަށް މިބިލު

 2445ބަލައިގަނެާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާމެންބަރުންާދެއްކެވިާވ ހަކަތަކ އިާއެއްގޮތަށްާއިޞްލ ޙުތަކެއްާގެނެވިާ

ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާހޯދޭނެކަމަށް. ާޙައްލެއް ާމިމައްސަލަތަކަށް ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުގެ ާއަވަހަށް ާވަރަށް

ާމިބިލުާ ާފަދައިން ާފ ހަގަކޮށްލެއްވި ާމެންބަރުންވެސް ާއެހެން ާހަމަ ާމިބިލު ާބޭނުން ފ ހަގަކޮށްލަން

ާވިދ ޅުވިފަދައިންާ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމިނިސްޓަރުގެ ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރެވޭ، ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ބަލ ލުމުން

ާނިމިގެންދ އިރުގަ ާއަހަރެއް ާހަމަ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެބަހުރި ާކޯޓުތައް ާއެއްާބައެއް ާމައްސަލައެއް، އި

ާއެބަހުރިާ ާކޯޓުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާކޯޓުތައްވެސް. ާނުޖެހޭ ާބަލަން ާމައްސަލައެއް ާދެ  2450މައްސަލަ

ާ ާހަމ90ާާަޢ ންމުގޮތެއްގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާހުށަހެޅިފައި. ާމައްޗަށް ާއަހަރެއްގެ ާމައްސަލަ ވަރަކަށް

މަޢުލޫމ ތުާލިބުނު.ާއެބޭފުޅުންވެސްާރ އްޖޭގެ،ާއަޅުގަނޑުގެާދ އިރ ގެާރަށްރަށުގެާޤ ޟީންގެާފަރ ތުންާ

ާ ާމަތިން ާއަހަރެއްގެ ާޤ ޟީނ90ާާްޤަބޫލުކުރައްވ ގޮތުގައި ާރަށްރަށުގައި ާހުށަނޭޅޭ ާމައްސަލަ ވަރަކަށް

ާމިހ ރުވެސްާ ާއޭގެބަދަލުގައި ާނެތް. ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއެބޭފުޅުންވެސް ާބޭނުމެއް ާމ ބޮޑު ބޭއްތިބުމުގެ

ާތަޖުރިބ ހު ާތިބި ާކުރައްވަން ާމުސ ރައ އިާމަސައްކަތް ާއެކަށީގެންވ  ާޤ ޟީންނަށް ާރަނގަޅު  2455ރި

ޢިނ ޔަތްތައްާލިބޭގޮތަށްާކޯޓުތަކުގައިާމަސައްކަތްކުރައްވ ާމުވައްޒަފުންގެާއަދަދުާމަދުކުރެވި،ާމިދެންވިާ

ާއެބޭފުޅުންާ ާތ އީދުކުރައްވ ކަމަށް ާއެބޭފުޅުންވްެސ ާގެންދަން ާއެކަންތައްތައް އުސޫލުގެދަށުން

ާއެކަމަކު ާހުށަހެޅޭާާފ ހަގަކުރެއްވި. ާމައްސަލަ ާވަކިވަރަކަށް ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރައްވ  ާއެބޭފުޅުން ހަމަ

ާމަސައްކަތްކުރާ  ާކޯޓުތަކުގައި ާޤ އިމްކުރެވިފައިހުރި ާތަންތަނުގައި ާހުރި ާއ ބ ދީތައް ާބޮޑެތި ވަކިވަރަކަށް

ާސަބަބުންާ ާއެކަމުގެ ާމަދުކަމަށް. ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިހ ރުވެސް ާއަދަދު ާމުވައްޒަފުންގެ  2460އިދ ރީ

ާތިބެނީާވަރަށް ާކޯޓުތަކުގައި ާގިނަ ާމިސ ލެއްގެގޮތުން ާކުރިމަތިވަމުންދ ކަމަށް. ާމައްސަލަތައް ބޮަަޑަށް

ާކުރަންާ ާއެހުރިހ ކަމެއް ާޤ ޟީއަށް ާވެއްޖެއްޔ  ާވަގުތެއްގައި ާހުންނަވ  ާޗުއްޓީއެއްގައި ާކ ތިބު. އެއް

ާދިގުލައިގެ ާކުރިމަތިވެ ާމައްސަލަތައް ާނިންމުމުގައި ާމައްސަލަތައް ާމިކަހަލަާޖެހުމުގެސަބަބުން ންދިއުމ 

ާއުސޫލުންާ ާމިދެންނެވި ާކުރިން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރައްވ . ާއެބޭފުޅުން ކަންތައްތައް

ާބަދަލުގައި،ާޤ ޟީންާ ާގެންގުޅުމުގެ ާކޯޓުތައް ާރަށްރަށުގައި ާހުށަނޭޅޭ ާމައްސަލަތައް  2465އެކަށީގެންވ ވަރަށް

ާއިދ ރީ ާމިކަހަލަ ާމަދުކުރެވޭބައިން ާއެ ާބަދަލުގައި ާޢ ންމުގޮތެއްގައިާާބޭއްތިއްބުމުގެ ކަންތައްތަކަށް،
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ާފެންވަރުގެާ ާރަނގަޅު ާއެކަށީގެންވ  ާތަންތަނުގައި ާހުށަހެޅޭ ާމައްސަލަތައް ާގިނަ ާމައްސަލަތައް ބޮޑެތި

ާމުވައްޒަފުންާ ާއިދ ރީ ާޢިނ ޔަތ އި ާމުސ ރައ އި ާއެކަށީގެންވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ޤ ޟީންނ އި،

ާކަންތަާ ާޝަރުޢީ ާމި ާއަތޮޅުތަކުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭާބައިތިއްބައިގެން ާޙައްލުކުރެވިދ ނެކަމަށް އްތައް

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާމިވ ހަކަކޮޅު ާހަމަ ާއަދި ާދެން ނޑަށްވެސް.  2470އަޅުގަ

ާޤ ޟީންާ ާހަމަ ާރަނގަޅަށް ާފުދޭވަރަކަށް ާދުވަސްވަރު ާހިންގި ާއެފެއ ޒް ާއިސްލ މިކް ބޭނުން،ާކުރީގައި

ާގަވ  ާޕްރޮގްރ މްތައް ާފަހަކަށްއައިސްާތ ޒ ކުރުމުގެ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިންގަމުންގެންދެވި. އިދުން

ާތަޖުރިބާ  ާތަމްރީނ އި ާލިބެންވ  ާޤ ޟީންނަށް ާއޮތުމުގެސަބަބުން ާމަޑުޖެހުމެއްއައިސް އެކަންތައްތަކަށް

ާގޮވ ލަންާ ާސަރުކ ރަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާކުރިއަށްނުދ ތީ، ާއެކަން ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ލިބުމުގައި

ާމިނިސް ާނޫނީާއިސްލ މިކް ާއުސޫލުން ާގެންދިޔަ ާކުރީގެ ާހަމަ ާއެކަންތައްތައް ާދަށުން  2475ޓްރީގެ

ާއަހުލުވެރިކުރުވުމ އިާ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާދިނުމ އި، ާތަމްރީނު ާޤ ޟީންނަށް ާފުރިހަމައަށް އެއަށްވުރެވެސް

ާމިހ ރުާ ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ ާކުރިއަށްގެންދިއުން. ާކަންތައްތައް މިކަހަލަ

ާ ާދެއްވިާއެހުރި ާރަނގަޅުވެގެންދ ނެކަމަށް. ާއަވަސްވުމުގައި ާއެކަންތައްތައް ާނިންމުމ އި، މައްސަލަތައް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔާ 

ާ2480 

ާހުށަހެޅިފައިމިއޮތްާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`

ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމަސައްކަތެއްާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށްބޮޑު ާބިލެއް. ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ާމިއީ ާބިލަކީ ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ޝަރުޢީ

ާޖެނެރަލްއަށްާ ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮށްދެއްވީތީ ާއެމަސައްކަތް ާއެަެހެންވީމަ، ކުރައްވ ފައިއޮތް.

ާ ާޝުކުރުދަންނަވަމުން، ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށްާވަރަށް ާވ ހަކަތައް ާދަންނަވ ލަންހުރި  2485ބިލަށް

ާ ާއެންމެފުރަތަމަ ާދަންނަވަން. ާދެނ73ާާްގިނަކަމުގައި ާއަޅުގަނޑު ާމ އްދ ގައި، ވަނަ

ާރ އްޖޭގެާ ާއެބަހުރި ާބަސްތައް ާބައެއްކަހަލަ ާބިލުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އެންމެފުރަތަމަވެސް

ވަނަާމ ްއދ ގައިާމިއޮންނަާތޮޢުނުކުރުން.ާތޮޢުނ73ާާުރައްޔިތުންނަށްާފަޙްމުނުވ ާކަހަލަ.ާމިސ ލަކަށްާ

ާނޭނގިދ ނެ.ާ ާގިނަމީހުންނަށް ާވަރަށް ާކޯއްޗެއްކަމެއް ާއެއީ ާބަހުން ާދިވެހި ާއެއިން ާބުނެވުނީމަ ކުރުމޭ

ާޤ ޟީންނަކީާ ާވަރަށްގިނަ ާމިހ ރުގެ ާއަދި ާދިވެހިބަހުންވެސް ާހުށަހަޅަނީ ާއަޅުގަނޑު  2490އެހެންވީމ ،

ާކިޔަވ ފަ ާލޯ ާމީޑިއަމަށް ާއެވ ހަކަާއިނގިރޭސި ާއިނގިރޭސިބަހުންވެސް ާކަމަށްވ ތީ، ާބޭފުޅުން އިވ 

ާރަނގަޅަށް.ާމިސ ލަކަްށާ ާވަރަށް ާހަމަ ާއެބަހުރި ާތަންތަނުގައި ާބައެއް ާމިބިލުގެ ާއެއީ ާއޮތުން. އެހެން

ާނުވަތަާ ާޑޮކިއުމެންޓްރީ ާއެއީ ާއެބައިނދޭ ާޕްރެކެއްޓެއްގައި ާއިންނައިރު ާއެހެން މުސްތަނަދު،
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ާހު ާއެހެންހުރީމަާޑޮކިއުމެންޓްކުރެވިފައި ާވިދ ޅުވެދެއްވ ފައި. ާއެހެން ާލިޔުންތައްކަމުގައި، ންނަ

ާއެއީާ ާހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން ާއެބައިބައި ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާފެސ ހަވެގެންދ ނެ.  2495ވަރަށްބޮޑަށް

ާ ާދަންނަވ ލަން. ާއެކުލެވިގެންވާ 19ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާކައުންސިލް ާޖުޑިޝަލް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމެންބަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނޯވޭ. ާކޮމިޝަނެއް ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާތެރޭގައި ންގެ

ާވަރަށްާ ާކޮމިޝަނ އި ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާއެއީ ާކަންތައްތައް ާކުރެވޭ ާކައުންސިލުން ޖުޑިޝަލް

ާތެރެއިންާ ާއެމީހުންގެ ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާއެހެންވީމަ، ާކަންތައްތަކެއް. ގުޅުންހުރި

ާވަރަްށާއިންތިޚ ބު ާމިއީ ާއެކުލެވުން ާކައުންސިލުގައި ާޖުޑިޝަލް ާމެންބަރަކު ާކަނޑައެޅޭ ާނުވަތަ  2500ކުރެވޭ

ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާކައުންސިލުގ11ާާެމުހިންމު ާޖުޑިޝަލް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާމަދުވެގެން ާމަދ5ާުޖަލްސ ތައް ާއެންމެ ާބަދަލުގައި، ާއޮތުމުގެ ާބ އްވ ގޮތަށް ާއެއްމަހު ވެގެންާމަހުން

ާ ާއެހެން ާހަމަ ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުގަނޑު ާއޮތުމަށް ާބ އްވ ގޮތަށް ާއެއްޖަލްސ  ާމ އްދ ގ12ާާެމަހަކު ވަނަ

ާއިތުރުކުރުމުގެގޮތުންާ ާހުނަރު ާފަންނީ ާމަތިކުރުގޮތުންނ އި، ާފެންވަރު ާޢިލްމީ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ )އ(

ާސްޕް ާކޮންފަރެންސްތައް ާސެމިނަރތަކ އި، ާބައްދަލުވުންތަކ އި، ާލަފ ގެމަތީންާބ އްވ ންޖެހޭ  2505ރީމްކޯޓުގެ

ާކޮމިޝަނުގެާ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާކޯޓ އި ާސްޕްރީމް ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާއެހެން އެކަނި،

ާފެންވަރުާ ާޤ ޟީންގެ ާސަބަބަކީ، ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނަން ާކުރ ގޮތަށް ާއެކަން ލަފ ގެމަތީން

ާވަރަ ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސަްސ ާޖުޑިޝަލް ާއެއީ ާއެނގުން ާޤ ބިލުކަން ާމުހިންމުކަމެއް.ާއޭގެ ށް

ާއެމީހުންާ ާކޮމިޝަނުންކަމަށްވ ތީ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާދެނީވެސް ާޕްރޮމޯޝަން އެމީހުންނަށް

ާނުވަތަާ ާތެރެއިން ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާކަމެއް ާކޮންމެ ާހުންނަ ާގުޅިފައި  2510ޤ ބިލުކަމ 

ާއަޅުގަ ާބުއްދިވެރިކަމެއްކަމުގައި ާއެއީ ާގްެނދިއުމަކީ ާލަފ ގެމަތީން ާހުށަހަޅަން.ާއެމީހުންގެ ނޑު

ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ11ާާހަމައެގޮތަށްާ ާޖުޑިޝަލް ާޗީފް ާނުވަތަ ާޖުޑިޝަލް ާ)ށ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތަކީ،ާ ާއަޅުގަނޑު ާކައުންސިލުން. ާޖުޑިޝަލް ާހަމައެކަނި ާމިއޮންނަނީ ޢައްޔަންކުރަން

ާމަޝްވަރ  ާދެތަނުގެ ާކޮމިޝަނ  ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާކައުންސިލ އި ާއުއްތަމަާޖުޑިޝަލް ގެމަތީން

ާސަރވިސްާ ާޖުޑިޝަލް ާދޭތެރޭގައި ާއެ ާއެއީ ާމީހެއްކަމުގައިވ ންޖެހޭނެ. ާޢައްޔަންކުރ  ނޑިޔ ރު  2515ފަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާބޮޑީ. ާޚިލ ފަށް ާއ ދަޔ  ާގުޅުން ާހުރި ާދޭތެރޭގައި ާކައުންސިލ  ާޖުޑިޝަލް ކޮމިޝަނ އި

ާއުއްތަާ ާމަޝްވަރ ގެމަތީން ާދެތަނުގެ ާމީހަކީ ާހުންނަ ާޗީފަކަށް ާޢައްޔަންކުރާ އެތަނުގެ ާފަނޑިޔ ރު މަ

ާފުރުޞަތަކަށްާ ާދެވަނަ ާއެހެންވ ހަކަތައް ާބައެއް ާހުރި ާދަންނަވ ލަން ާހަމަޖެއްސުން. މީހެއްކަމުގައި

ބަހައްޓ ލ ފައިާއަޅުގަނޑުާމިފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާފަހުާވ ހަކައެއްގެާގޮތުގައިާމިާބިލުާ

ާޖެނެރަ ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ޟީންާހުށަހަޅުއްވަމުން ާރަށްރަށުގައި ާބައެއް ާހ މަކުރެއްވި  2520ލްވެސް
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ނުތިބެދ ނޭާނުވަތަާމެޖިސްޓްރޭޓުންާނުތިބެދ ނޭ.ާއެކަންާބިނ ވެގެންވަނީާރަށަށްާހުށަހެޅޭާމައްސަލ ގެާ

ާރޫޙެއްގައިާ ާޤައުމީ ާއިހްލ ޞްތެރިކަމ އެކުގައި ާވަރަށް ާހަމަ ާއޭގައި ނޑު ާއަޅުގަ ނިސްބަތުންނޭ.

ާ ާމިއީ ާބެނުންވަނީ ާމައްސަލައެއްނޫނޭ.ާދަންނަވަލަން ާބ އްވަންޖެހޭ ާނިސްބަތުން ާމައްސަލ ގެ ހުށަހެޅޭ

ާއެތަނެއްގެާ ާޤ އިމްކޮށްދިނުމަކީ ާނިޒ މް ާޝަރުޢީ ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާއުޅޭ ާމީހުން ާމ ނައަކީ އޭގެ

ާމިދަންނަވަނީާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާކަމެއް. ާލ ޒިމްކުރ   2525ސަރުކ ރަށް

މ ދުކުރުވަންޖެހޭނެ.ާއޭގެާމ ނައެއްނޫންާއެއްގޮތަކަށްވެސްާގޭގައިާމީހުންާއިސްލ މްދީނުގައިާމީހުންާނަ

ތިއްބަާއަހަރެމެންާއަތުގައިާހިފައިގެން،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެމީހުންާއަތުގައިާހިފައިގެންާގެނެސްާ

ާޖެހޭނެާ ާމަގު ާނަމ ދުކުރުމުގެ ާމީހުންނަށް ާއަޅ  ާމިސްކިތްތައް ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާވައްދ ށެކޭ. ާމިސްކިތައް

ާޢަދުލުއިންޞ ފުާ ާއެއީ ާވ ޖިބުކަމެއް ާވ ޖިބުވ ހެން ާނަމ ދުކުރަން ާއެހެން ާހަމަ ފަހިކޮށްދޭން.

ާއެއީާ ާކަމަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާސަރުކ ރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ އިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާއެ  2530ޤ އިމްކޮށްދިނުން.

ާމަ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާއެތަނަށްލ ފައި ާޤ ޟީން ާއަޅައިދީފައި ާޖެހޭނެ.ާކޯޓުތައް ގު

ާޖަލްސ ތަކަށް،ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ނޑައެޅުނީމަ ާކަ ާޤ ޟީއެއް ާއެއް ާރަށަކަށް ާތިންހަތަރު ބަލ ފިއްޔ 

ާމައްސަލަތައްާ ާކުރ ކަމެއްނޫން ާދ ހެން ާޖަލްސ އަކަށް ާއޮންނަ ާމަރުކަޒުގައި ާއިސްލ މީ ާހުންނަ މިހެން

ާވަ ާނޭވ ލައިގެން ާމ ޙައުލަކަށް ާހަމަހިމޭން ާވަރަށް ާޤ ޟީއަކު ާދ އިރ ތަކެއްގެާނިންމުމަކީ. ާގިނަ ރަށް

ާވަރަށްގިނަާ ާލިބިގެން ާއޭނައަށް ާހުނަރު ާވަރަށްބޮޑު ާހުނަރު ާވަރަށްގިނަ ާސ ފުކޮށްގެން  2535މަަައްސަލަތައް

ާހަަމާ ާކަމަކީ.ާއެހެންވީމަ، ާޤ ޟީ ާމިއީ ާކުރެވޭކަމެއް ާލިބިގެން ާއެއްބ ރުލުން ާއެހީތެރިކަމ އި މީހުންގެ

ާވަ ާދަތުރު ާގޮސްލ ފައި ާދަތުރުވަރެއްގައި ާއަންދ ލައިގެންގޮސްާއެހެން ާމޫނު ާމީހ ގެ ރުބަލިކަމުގައި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނުނިންމޭނެ. ާމައްސަލައެއް ާޓަސްލ ފަ ާނަމ ދެއްކޮށްލ ފައި ާވުޟޫކޮށްލައިގެން އެތަނުގައި

ާކުޑަކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާޚަރަދު ާޚަރަދުކުޑައެއްނުކުރެވޭނެ. ާކަންތައްތައް ާހިތަށްއަރ ހެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާކުޑަކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަޔަކުާނު ާބައިތިއްބައިގެންނުވ ނެ.ާޚަރަދު  2540ކައި

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާބޭކަރުާޚަރަދުތައްާހުީރާ ކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތައްާޖެހޭނެާކުރަން.ާއަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާހުށަހެޅުއްވިއިރު ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ އަށްާއިންތިހ އަށް.

ާރ އްޖޭގެާ ާވިސްނ ލަން ާއެއްފަހަރުވެސް ާކީއްތޯވ ނީ ާޙައިޞިއްޔަތުން ާބޭފުޅެއްގެ ލަފ އަރުއްވ 

ާކޮންމެހެންާ ާކުރަންޖެހޭ، ާކަނޑ ލައިގެން ާޚަރަދުތައް ާބޭކ ރު ާޚަރަދުތަކަށް. ާބޭކ ރު މިކުރެވެމުންދ 

ާޤ އިމް ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ާޚަރަދެއްގެ  2545ކުރުމަކީ.ާކުރަންޖެހޭ

ާކޯޓުތައްާ ާއެޅޭކަމަށްވަންޏ  ާމިސްކިތްތައް ާހުންނަންޖެހޭނެ. ާކޯޓުތައް ާއެޅޭކަމަށްވަންޏ  މިސްކިތްތައް

ހުންނަންޖެހޭނެ.ާރައްޔިތުންާލައްވ ާނަމ ދުކުރުވަންާއެކަންާފަހިކޮށްދެވޭކަމަށްވަންޏ ާޢަދުލުއިންޞ ފުާ
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ާފަ ާފަސޭހަކަން ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުންާޤ އިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާދަންނަވ ލަން ހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ.

ާމުހިންމުާ ާއެއީވެސް ާފުރުޞަތުގައި. ާދެވަނަ ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަތައް އަނެއް

 2550ާވ ހަކަތަކެއްވީމަާތަންކޮޅެއްާތަފްސީލުކޮށްާދަންނަވ ލަންވެގެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިާާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމިާ`. ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއްޒަތްތެރި

ާރަނގަޅެކޭާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިްބރ ހީމްާރިޒ  ާއެހ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ލ އިރުގައި ާކަންތައްތަކަށް ާހުރި ާބިލުގައި ހުށަހެޅިފައިވ 

ާފ ހަގަ ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތުން ާބިލު. ާމި ާނުދެންނެވޭނެ ާކަންތައް ާބައެއް ާތެކޮށްލ  ާމިބިލުގެ 20ާރޭގައި

ާހިނގަމުންާ ާޢަމަލުކުރަންފަށ އިރު ާޤ ނޫނަށް ާމ އްދ ގައި ާދަށުާާވަނަ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާތިރީގައި  2555އައި

ާދަށުންާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާބެލުމަށް ާމައްސަލަ ާބ ވަތްތަކުގެ ާޚ އްޞަ ާޙަވ ލުކުރެވޭ ާއެކޯޓުތަކ އި ކޯޓުތަކަކީ

ާޢަމަލުކުރަންފެށުމ  ާމިޤ ނޫނަށް ާކޯޓުތައްކަމަށް ާދަށުންާއުފެދުނު ާއޭގެ ާކިޔ ފައި، ާބެލޭނެއޭ އިއެކު

ާމިކޯޓުތަކުގެާ ާދެން ާކޯޓު. ާކުޑަކުދިންގެ ާކޯޓު، ާޢ އިލ  ާކޯޓު، ާޖިނ ޢީ ާކޯޓު، ާމަދަނީ މިއޮންނަނީ

ޞ ސްތަކެއްާއަޅުގަނޑަކަށްާމިބިލަކުންާނުފެނުނުާއިޚްތިނަންތައްާލިޔެފައިާއޮތްކަމުގައިވިޔަސްާމީގެާ

ާއިާ ާއޭގެ ާދެން ާއޮތްތަނެއް. ނޑައެޅިފައި ާގައިާކަ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާގައި ާ)ނ( ާމިމ އްދ ގެ  2560ތުރުން

ާޤ ނޫނަކުންާ ާވަކި ާބެލުމަށް ާމައްސަލަ ާބ ވަތްތަކެއްގެ ާޚ އްޞަ ާއިތުރަށް ާކޯޓުތަކުގެ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ާކުރަންާ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާއިތުރު ާއަނެއްކ ވެސް ާއޮތީމަ ާމިގޮތަށް ާއުފެދިދ ނެއޭ. ާކޯޓެަެއް ދަށު

ާއެފަދަ ާއެހެންވީމަ، ާބަލ ގޮތަކަށްާމިޖެހެނީ. ާމައްސަލަތަކެއް ާޚ އްޞަ ާއެކަން ގޮތަކަށް

ާތެރެއިންާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާތެރެއިން ާމިބިލުގެ ާހަމަ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ހަމަޖެހޭކަމުގައިވ ނަމަ

ާއޭތިާ ާޤ ނޫނަކަށް ާހުށަހަޅައިގެން ާމިބިލެއް ާއިތުރަށް ާއަނެއްކ ވެސް ާހަމަޖެހެން.  2565އެކަންވެސް

ާކުރު ާއެކަންތައްތައް ާމީގެާބަދަލުކޮށްގެން ާނުފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް ާރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ާއެއީ މަކީ

ާ ާއިސ29ާާްއިތުރުން ާއެކޯޓުގެ ާތެރެއިން ާޤ ޟީންގެ ާކޯޓުގެ ާއެބަބުނޭ ާގައި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑައަޅަންވ ނީާއެކޯޓުގެާމަސްޢޫލިއްޔަތު،ާއެކޯޓުގެާ ޤ ޟީގެާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރ ނެާޤ ޟީއަކުާކަ

ާއަދ ކު ާމެދުގައި ާއުސޫލަކުންނޭ.ާޤ ޟީންގެ ާދައުރުވ ނެ ާމެދުގައި ާޤ ޟީންގެ ާއުސޫލަކުންނޭ. ރ ނެ

ާގޮތުގައިާ ާޤ ޟީގެ ާއިސް ާމިއަދު ާމިސ ލަކަށް، ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމި ނޑު  2570އަޅުގަ

ާގޮސްފައިާ ާދަށަށް. ާމިދ ންޖެހެނީ ާއޭނަ ާދުވަސްކޮޅަކުން ާއަނެއްކ ވެސް ާހުންނަވ ފައި އެއްބޭފުޅަކު

ާއެހެން ނޑަށްާާއަނެއްކ ވެސް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާމައްޗަށް. ާއޭނަގެ ާމިއަންނަނީ ޤ ޟީއަކު

ާއޭނަާ ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ާގޮތުގައި ާޤ ޟީގެ ާއިސް ާއެއީ ާނޫންހެން. ާރަނގަޅުގޮތެއް ހީވަނީ

ާއޮވެގެންާ ާއެކަން ާދަށްވ ކަހަލަގޮތަކަށް ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާއޭނަގެ ާނުވަތަ ާވަޒީފ  ާއޭނަގެ އަނެއްކ ވެސް
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ާއޭ ާކޯޓުގެާކަމަކުނުދ ނެ. ާދަށު ާމިސ ލަކަށް، ާއެއަށްވުރެން. ާމައްޗަށް ާދ ންޖެހޭނީ ާއޭނަ ާބަދަލުގައި  2575ގެ

އިސްާޤ ޟީއަކަށްާހުންނަާބޭފުޅަކުާދެންާއޭނަާބަދަލުވ ންޖެހޭނީާހައިކޯޓަށްާދ ންޖެހޭކަހަލަާގޮތަކަށް.ާ

ޅެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑަކަށްާމިބިލުގައިާމިދަންނަވ ާކަންތައްތައްާމިހެންހުރީމަާއެހ ާރަނގަ

ާމެޖިސްޓްރޭޓަކުާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާއިތުރުން ާއޭގެ ދެން

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާދ އިރ ގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ހުންނަންޖެހޭނެ.ާއެއީާސަބަބަކީ،ާމިސ ލަކަށް

 2580.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާރަށުގައިާގުރައިދޫގައިާމިދ އިރ ގެާއެންމެާއ ބ ދީބޮޑުާއެއްާރަށަކީާގުރައިދޫާ

ާއަހަރެއްހާ  ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާނުހުންނަވ ތ  ާމިވަގުތު ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާރަށުގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެކަމުގެާ ާއެހެންވީމަ، ާގިނަދުވަސްވެއްޖެ. ާފުދޭވަރަކަށް ާއެހެންވީމަ، ާކަންނޭނގެ. ދުވަސްވެދ ނެ

އްާނުކުރެވިާއެބަާމަޑުޖެހިގެންާއެބަދޭ.ާސަބަބުންާހުށަހެޅޭާމައްސަލަތައްާލަސްވެާކުރަންވ ާކަންތައްތަ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާޖެހިގެންާހުންނަާރަށުގައިާމެޖިސްޓްރޭޓަކުާހުރެފައިާއޭނަާ

ާރަށަށްާ ާއޮންނަ ާހުށަހެޅިފައި ާމައްސަލަ ާދަތުރުކުރައްވ ފައި  2585އަނެއްކ 

ާބޮާ ާވަރަށް ާއެކަމުގައި ާއުފުލަންޖެހޭ.ާވަޑައިގަންނަވަންޖެހިއްޖެކަމުގައިވ ނަމަ ާއޭނަ ާތަކްލީފްތަކެއް ޑު

ާލަސްވަމުންާ ާވަޑައިގަތުން ާރަށަށް ާއޮންނަ ާހުށަހެޅިފައި ާމައްސަލަ ާގިނަފަހަރަށް ާއޭނަ އެސަބަބ އިހުރެ

ާހަމަހަމަގޮތެއްގައިާ ާމެދުގައި ާއެންމެންގެ ާޤ އިމްކުރުން ާއިންސ ފު ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެހެންވީމަ، އެބަދޭ.

ާކޮން ާއެާކުރަންވ ކަމަކަށްވ އިރުގައި ާހުރުމުން ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާރަށެއްގައިވެސް މެ

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާދެންާއޭގެާއިތުރުންާމިހ ރުާއެތައްބަޔަކުާވަރަށްާ  2590އަވަސްވެގެންދ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާދެންާ ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާމި ާއެހެންވީމަ، ާމެޖިސްޓްރޭޓުން. ާއެބަތިއްބެވި ާރަށެއްގައި ގިނަ

ާނޭ ާމިބިލަކުންނެއް ާބަދަލުވެގެންދ އިރުގައިާވ ނެގޮތެއްވެސް ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާމިބިލު ާދެން ނގެ.

ާއެާ ާގޮސްފިކަމުގައިވ ނަމަ ާހަމަޖެހިގެން ާނުހުންނަގޮތަކަށް ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާރަށެއްގައި ކޮންމެ

ާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާފެންނ ކަށް ާމިބިލުގައި ާވ ނެގޮތެއްވެސް ާދެން މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް

 2595މިހެންާހުރީމަާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިބިލުާއެހ ާރަނގަޅެއްާނޫން.ާމިާާމިދެންނެވިާކަންކަންާ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާއެހެންވީމަ، ާއިޞްލ ޙުކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް އެބަޖެހޭ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއްާ`.ާޝުކުރިއްޔ  ާކޯޓުތަކ އިބެހޭ ާގެާޝަރުޢީ

ާދަޢުލަތުގެާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއެކަމަށްޓަކައި ާބަހުސްކުރަމުންމިދަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅިގެން ާމިމަޖިލީހަށް  2600މިއަދު

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިއެކު ާނުހަނު ާނައިބަށް ބަންޑ ރަ
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ލީހުގައިާމިއަދުާވަރަށްާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަކ ލ ތުކުރައްވަމުންާމިގެންދަވަނީާމިބިލުާމަޖި

ާމިދެކެވޭާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަދައްކަވ . ާއެބަ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާބޭރުކޮށްލެއްވުމަށް މިތަނުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަޖެހޭ. ާއިނގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ އްދ ގައި.903ާާވ ހަކައެއްވެސް ވަނަ

933ާާ ާކޯޓުތަކުގެ ާމ އްދ ގައި ާހިންގުމުގެާއިޚްތިވަނަ ާކޯޓުތައް ާޤ ނޫނުތަކ އި ނޑައެޅުމަށް ާކަ  2605ޞ ސް

ޤ ނޫނުތަކ އި،ާޝަރީޢަތްކުރުމ އިބެހޭާއިޖުރ އ ތުގެާޤ ނޫނުތައްާހެދުމުގެާބ ރުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާ

ާކުރަންމިއުޅޭކަމަކީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާާލިބިގެންވެއޭ. ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ނޑުމެންާމިއުޅެނީ.ާފަހަރެއްގައިވެސްާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާ ލިބިދޭކަމެއްާކުރުމަށްާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނޫން ާވ ހަކައެއްވެސް ާގެންނަ ާތަޅުމަށް ާއަދި ާނޫން ާބޭރުކުރ ކަށް ާތަޅުމުން ބިލު

ާ ާމިއުޅޭ ާމިދައްކަން ާމިއުޅެނީ. ާއުސޫލުތަްއާދައްކަން ާކުރ ނެ ާކުރަންޖެހޭކަމެއް ާމިކަން  2610ވ ހަކައަކީ

ާއެކަމަކީާ ާއޮތިއްޔ  ާތަފ ތުތައް ާޚިޔ ލު ާއޭގެ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުނީމ  ސަރުކ ރުން

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާލެވަލްގައި ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުން މިޢިއްޒަތްތެރި

ާއެާ ާއޮންނަން ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްވެސް ާސަރުކ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބަޖެހޭ.

ާހުށަހެޅުނީމާ  ާބިލެއް ާމިމަޖިލީހަށް ާމަޖިލިސް. ާރައްޔިތުންގެ ާއޮތް ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ރައްޔިތުން

ާވ ހަކަދެއްކުމަކީާ ާއުސޫލަކަށް ާބޭރުކޮށްލެވޭ ާމަޖިލީހުން ާއެއީކީ ާއޮތިއްޔ  ާބައްޓަންނުވެފައި  2615ވަކިގޮތަކަށް

ާހަ ނޑު މަާއެކަންާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާކުށްވެރިކުރަން.ާއެކަމަކީާކުރެވިގެންވ ނެާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާކޮމިޓީ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާހުށަހެޅުނަސް ާބިލެއް ާރަނގަޅު ާކިތަންމެހ  މިމަޖިލީހަށް

ާމިފުރުޞަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާވަމުންދ ގޮތް. ާވެގެންދިޔަގޮތް، ތުގައިާކަންތައްތައް

ާމެންބަރަކު،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރިހަމަކޮށް ާވަރަށް ާބިލެއް ާގޯނ ކުރުމ އިބެހޭ ާޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް

ާޢަދަބުތައްާ ާއޭގެ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރަކު  2620އަމިއްލަ

ާކިހިނެއްތޯ ާއެބައޮތް. ާމިވަގުތު ާރިޕޯޓް ާއަތުގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ނޑައެޅިގެންދިޔައިރުގައި ާކޮށާ ާކަ އޭތި

ާދަރިއަށްާ ާމައުޞޫމް ާއޭނ ގެ ާކަންބޮޑުވަނީ ާއެކުއެކީހެން ާރ އްޖެ ާމުޅި ާކޮމިޓީން. ާއޮތީ މަށ ލ ފައި

ާގޯނ ކޮށްފިކަމަށްވަނީނަމަާ ާޖިންސީ ާހުރެގެން ާބޭނުންކޮށްގެން ާމަސްތުވ ތަކެތި ާގޯނ ކޮށްގެން، ޖިންސީ

ާ ާއެބައޮތޭ 7ާާއެޤ ނޫނުގައި ާމުއްދަތަށ73ާްއަހަރ އި، ާދުވަހުގެ ާއެމީހަކުާާއަހަަަރ  ޝަރީޢަތަށް

ާނިންމ ފައިވ އިރުގައިާ ާކޮމިޓީން ާއެހެންނަމަވެސް، ާޖަލަށްލެވޭނެކަމަަަށް.  2625ސ ބިތުވެއްޖިއްޔ 

ާ ާއޭނ  ާމިފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ާމިދެކެވ7ާާޭއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާޖަލަށްލެވޭނެއޭ. އަހަރުދުވަހަށް

ނޑުމެާ ާއަޅުގަ ާއެަެބަޖެހޭ. ާއެނގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތިބިާވ ހަކަތައް ާކޯޓުތަކުގައި ާމިއުޅެނީ ން

ޤ ޟީންާވަކިކުރ ކަށްވެސްާނޫންާނުވަތަާއެމީހުންާލުމުގެާމަރުޙަލ އެއްވެސްާނޫންާކަޑައްތުާމިކުރަނީ.ާ
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ާއެމީހުންނަށްާ ާވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ާޤ ޟީން ާތިބި ާކޯޓުތަކުގައި ާމިއުޅޭކަމަކީ ާމިކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާއ  ާމިލިބުނު ާއަލަށް ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަލީގައިާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާމިހެދޭ  2630ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާއެމީހުންގައިާ ާޤ ބިލްކަމެއް ާއެމީހުންގެ ާނުވަތަ ާކެޕޭސިޓީއެއް ާކުރެވޭނެވަރުގެ ާއެކަން އެމީހުންނަށް

ާބަލަންާ ާމިކަން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާސަރުކ ރަކުން ާމިއީ ާނޫންތޯ ހުރިތޯ

ާވ ހަކައަ ާމިދެކެވޭ ާދެން ާބަދަލެއްވެސްާއެބަޖެހޭ. ާޤ ޟީއަކު ާފ ހަގަކޮށްފި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ކީ

ާކުރަމުންދަނީާކިހިނެއްތޯާ ާދ އިރ އަކަށް.ާމިހ ރުާކަންތައްތައް ާއަނެއް ާދ އިރ އަކުން ާއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ

ާތިންސަތޭކަާ ާމިއުޅެނީ ާރަށުގައި ާކުދިކުދި ާނެތޭ. ާޤ ޟީއަކު ާއެއްވެސް ާރައީސް.  2635ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢ އިލ އ އިާާދުވިސައްތައެއްހ  ާރަށުގެ ާމުޅި ާމީހ އަކީ ާހުންނަ ާޤ ޟީއަކަށް ާރަށެއްގައި ާއުޅޭ މީހުން

ާތަޙުޤީޤުާ ާޝަރީޢަތްތައް ާއެރަށުގައި ާއޭނ އަށް ާކިހިނެއްތޯ ާމީހެކޭ. ާނިސްބަތްވ  ގުޅުންހުރި

ާޚުދުާ ާކުރަމުންދަނީ. ާމިވަގުތުވެސް ާނ ދިރުކަމެއް. ާމިއީކީ ާކުރެވޭނީ. ޢަދުލްވެރިކަމ އިއެކީގައި

ާ ނޑ  ާދިމ ލެއްގައިާއަޅުގަ ާއެހެން ާދިމ ވެގެން ާއެގޮތަށް ާއެރަށުގައި ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަވެސް ދިމ ވި

ާމިއުޅޭކަމަކީ.ާ ާކުރަން ާމިއީ ާނިންމަންޖެހުނީ. ާއެމައްސަލަ ާގެނެސްގެން ާއެރަށަށް ާޤ ޟީއަކު  2640ހުރި

ާމީހަ ާމީހެއް،ާވަކި ާބުނ  ާމީހަކު ާވަކި ާއޭރުން ާލ ޒިމްކުރުވީމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ކުާޤ ނޫނަކުން

ާމަޖިލީހުންާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާގެއްލިގެންދ ނެ. ާއުސޫލު ާދެވޭ ާތަޙުޤީޤުކުރ ކަށް ާއެކަހަލަ ާމީހަކު އެދޭ

ާކުރަންޖެހޭކަމަކީާމިއީ.ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަވަންދެންާޤ ޟީއަކަށްާއެބ20ާާަމިއަދު ާއުމުރު އަހަރުގެ

ާޖުޑީޝަލް ާމިއޮތީ ާބެލުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާއޭނ ގެ ާމަޤ މުގައި. ާއޭނ ގެާާހުރެވޭ ސަރވިސް.

ާބަދަލުކުރެވޭނެާ ާއޭނ  ާހުރިކަމަށްވަނީނަމަ ާރަނގަޅަށް ާއޭނަ ާމިކަންތައްތައް ާމިންގަނޑ   2645ސުލޫކީ

ާހަމަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތިއްޔ . ާބަޔ ންވެފައި ނޑައެޅި ާކަ ާއެކަން ާޤ ނޫނަކުން ާނޯންނ ނެ ގޮތެއްވެސް

ާވޭތުވެދިޔަާ ާއަދި ާމިވަގުތުގައިވެސް ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާރ އްޖޭގައިާާހިތ މައ އިއެކު ދިގުތަނުގައިވެސް

ާތަނުންާ ާހަމަާމިބިލުގައިާމިވ ގޮތަށޭ.ާހަމަާއެއްާތަނުންާއަނެއް ާޤ އިމްކޮށްފައިާއޮތީ ޢަދުލްއިންޞ ފު

ާމައްސަލަތައްާ ާބޮޑެތި ާރަށްރަށުގައި ާގިނަ ާރ އްޖޭގެ ާމިވަގުތުގައިވެސް ާއަދ ާމޫވްކުރ ގޮތަށޭ. ޤ ޟީ

ާއެކި ާޤ ޟީން ާދިމަދިމ ލުން ާއެކި ާއެމައްސަލަތައްާާބެލުމަށްޓަކައި ާގޮސްގެންނޭ  2650ރަށްރަށަށް

ނޑެއްާނުދަންނަވަންާޤ ޟީންާކޮންމެހެންާވަޒީފ ،ާ ޢަދުލުވެރިކަމ އިއެކުާނިންމިފައިާހުރީ.ާއަދިާއަޅުގަ

އެމީހުންގެާވަޒީފ ާމިހ ރުާތިބިާހުރިހ ާޤ ޟީންތައްާއެކުއެކީގައިާދޫކޮށްލުމަކީާއެއީކީާމުހިންމުކަމެކޭ.ާ

ާއަާ ާނޫންނަމަވެސް ާއެހެން ާޢަދުލްއިންޞ ުފާއަދި ާއަޅުގަނޑުމެން ާޤ ޟީންނަކީ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ޅުގަ

ާޢަދުލްއިންޞ ފ ާ ާބައްޓަންކުރުން. ާމިޤައުމުގައި ާޤ ޟީންތަކެއް ާބަލައިގަނެވޭނެކަހަލަ ރައްޔިތުން

ާހަމަޖެހިފައިާ ާއެކީއެކައްޗަކަށް ާރައްޔިތު ާމުޅި ާއެއީ ާބޮޑުކުރުމަކީ ާއިތުބ ރު ާރައްޔިތުން  2655ދޭތެރޭގައި
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ާއޮ ާބޮޑުކުރުން.ާމަސްލަޙަތު ާއިތުބ ރު ާރައްޔިތުން ާދޭތެރޭގައި ާޢަދުލްއިންޞ ފ  ންނ ނެގޮތަކީ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާލޮބުވެތި ާއެންމެހ  ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާވ ންޖެހޭނީ ާމަޤްޞަދަކަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ޢަދުލްއިންޞ ފ ާދޭތެރޭގައިާމިދެކެވޭާވ ހަކަތައްާކުޑަކުރުން.ާޢަދުލްއިންޞ ފުާޤ އިމްކުރުން.ާޤައުމެއްާ

މަހޭގައިާއޮވެވޭނީާއެޤައުމުާހަމައިގައިާއޮވެވޭނީާޢަދުލްއިންޞ ފުާޤ އިމްކުރެވުނީމ .ާއެހެންނޫނިއްޔާ ހަ

ާއިސްލ މްދީނުގައިވެސްާ ާމ ތްވެގެންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނެއްޓިގެންދ ނެ. ާފ ލުން  2660ޤައުމު

ާމުސްތަޤިއްާ ާމިކަމަކީ ާމިއޮތީ ާބަޔ ންވެފައި ނޑައެޅި ާކަ ާދޭތެރޭގައި ލުގޮތެއްގައިާޢަދުލްވެރިކަމ އި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްވ ތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަން ާއެކަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަދިާ ާޤ ޟީން ާލ ޒިމްކުރ ކަމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާހަދަން ޤ ނޫނުތައް

ފެދިގެންާދުވިސައްތަާޤ ޟީންާވަކިގޮތަކަށްވިޔަސްާމިވަގުތުވެސްާދުވިސައްތައެއްހ ާކޯޓުާރ އްޖޭގައިާއު

ާނައިބުގެާ ާބަންޑ ރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަދޭ. ާމަސައްކަތްކުރަމުން  2665ރ އްޖޭގައި

ާމައްސަލައެއްާ ާއެންމެ ާމައްޗަށް ާއަހަރެއްގެ ާހިނގައްޖެ ާދޭހަވެގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވ ހަކަފުޅުން

ާޒިންމ ދ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަ. ާހުރި ާކޯޓުތައް ާމަސައްކަތްކުރުމުގެާހުށަހެޅޭ ރުގޮތެއްގައި

ާހުރިާ ާމިތ  ާހަމަ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަށް ާމިހިރަ ވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރު

ާނިންމ ކަހަލަާ ާމައްސަލަތައް ާބޭނުންވ ގޮތަކަށް ާމީހަކު ާގުޅުންހުރި ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ނުވަތަ

ާއަާ ާނޫން ާގެއްލިދ ނެތީއެއް ާވަޒީފ  ާއޭނ ގެ ނޑުމެންާޤ ޟީއަކު ާއަޅުގަ ާވިސްނަންޖެހޭނީ. ނޑުމެން  2670ޅުގަ

ވިސްނަންޖެހޭނީާމުޅިާޤައުމަށް.ާމުޅިާޤައުމަށްާހެވެއްާލ ބައެއްާނެތިއްޔ ާއެސަރުކ ރަކީާއެއީާބޭނުންާ

ާއެމަގުންާ ާހަމަ ާހަމައިން. ާކުރީ ާކަންތައް ާކުރީގައި ާމިސަރުކ ރުންވެސް ސަރުކ ރަކަށްނުވ ނެ.

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާކުރެވިދ ނެ. ާކަންތައްތައް ާއޮތް ާއަންނ ން ާބޭނުންވޭ އަަހރަށްވެސ3ާާްންވެސް

ާއެންމެހާ  ާތިބި ާރ އްޖޭގައި ާއަދި ާބޭނުންވެއޭ. ާބައިތިއްބަން ާޤ ޟީންވެސް އިންތިޚ ބުވ ން.

ާވަޒީފ ދީފައިާ ާމީހުންނަށް ާތިންލައްކަ ާވަޒީފ ދީފައި. ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާބައިތިއްބަން  2675ރައްޔިތުންވެސް

ނަާފަހަރުވެސްާއިންތިޚ ބުކުރެވިދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާއެއީކީާނޫންާފޮށިމަތީގައިާއަތްއަޅައިގެންވެސްާމިއަން

ާތ އަބަދުާ ާއެގޮތުގެމަތީގައި ާއެގޮތުގައި ާބޭނުމެއްނުވޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއުޅޭކަމަކީ. ކުރަން

ާދުނިޔޭގެާ ާބަދަލުވ ށޭ ާގޮވަމުންދިޔައީ ާޤައުމު ާމުޅި ާބަދަލަކަށް. ާބޭނުންވަނީ ާޤައުމު ދެމިއޮންނ ކަށް.

ބީދައިާ ންާމިޤައުމުގައިާކަންތައްާކުރ ށޭ.ާއެއީާކުރަންމިއުޅޭާމަސައްކަތަކީ.ާޝުކުރިއްޔާ ކަންތައްާކުރާ 

ާދެއްކުމަށްޓަކައިާ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތައް ާބ ކީހުރި ާރައީސް.  2680ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުދެއްވ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާބޭނުންވާ ާދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާއިނގުަރއި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިވަނީާާަޙމީދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމިފުރުޞަތުގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާނުކުތ ތަކަަަކީ ާއެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ

ނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިރ އްޖޭގައިާއަދިާާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާތަންފީޒުކުރެވޭވަރުގެ ާނިޒ މެއް ާމިކަމަށްާމިފަދަ  2685ހިތުން

ާނެތްއިރުާ ާއެތުރިފައި ާކަންތަކެއް ާޕްރެކްޓިކަލް ާނުވަތަ ާރޭވުންތަކެއް ާޕްރެކްޓިކަލް ާމި ނެތްއިރު

ާދަތިކަމަކަ ާނުވަތަ ާގެއްލުންހުރި ާވަރަށް ާތަޢ ރަފްކުރުމަކީ ާމިނިޒ މު ާހިތުން ނޑު ށްވ ނެ.ާއަޅުގަ

ާދެްނާ ާމިވަނީ ާޑްރ ފްޓްކުރައްވ ފައި ާތައްޔ ރުކުރުމުގެ ާމިބިލު ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ އެއްކަމަކަށް

ާއެކަމަކު،ާރ އްޖެފަދަާ ާބޭފުޅުންކޮޅެއްކަމަށް. ާހުނަރުހުރި ާހަމަ ާޤ ނޫނީގޮތުން ާކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ހަމަ

ާއަދިާ ާޤައުމެއް ާފެތުރިފައިވ  ާއެކިތަނަށް ާމިންވަރުގެ ާއެކި ާއަދިާާއ ބ ދީ ާނިޒ މު  2690ދަތުރުފަތުރުގެ

ާޙ ލަތެއްގައިާ ާގ ތްނުކުރެވިފައިވ  ާއަދި ާގ ތަށްވެސް ާމިންވަރ  ާވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވ  ސަރުކ ރުން

ާމަސައްކަތްތައްާ ާޝަރުޢީ ާރ އްޖޭގެ ާބަރޯސ ވެގެން ާނިޒ މަކަށް ާދަތުރުފަތުރު ާމި ާނިޒ މެއް މިފަދަ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ އިމްކުރުމަކީ ާނިޒ މެއް ާނޫން.ާކުރެވޭކަހަލަ ާކުރެވޭނެކަމެއް ާމިހ ރު ާއަދި ހިތުން

ާމިރ އްޖޭގެާ ާތައްޔ ރުކުރިކަމުގައިވިޔަސް ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާހުނަރުވެރި ާޤ ނޫނީގޮތުން އެއްކަމަކަށް

ާއަތްފޯރ ފަށުގެާ ާކުރެވޭނެތޯ. ާއެކަށީގެންވ ގޮތަކަށް ާދަތުރުފަތުރު ާޤ އިމްކޮށްގެން ާރ އްޖޭގައި  2695މިނިޒ މު

ާދަތު ާމި ާޢ ންމުންނަށް ާއެބަޖެހޭ.ާޙ ލަތުގައި ާބަލައިލަން ާހިނގައްޖެތޯ ާމިހ ރު ާފެންވަރަށް ފަތުރުކުރެވޭ

ާއެރަށްރަށުގައިާ ާއުވ ލ ފައި ާކޯޓުތައް ާރަށު ާރަށުގެ،ާބައެއް ާއަނެއްކ  ާދެން ާނުކުރެވި ާކަމެއް މިކަހަލަ

ާމިންވަރުވެސްާ ާހުރި ާޚަރަދުތަކުގެ ާކުރަންޖެހޭ ާދެން ާބެލުމަށްޓަކައި ާމައްސަލަތައް ާޝަރުޢީ އެކިއެކި

ާބަލައިލ އިރުާއަޅުގަ ާމިބިލު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާނޭނގެ. ާވަޒަންކުރ ކަށް ާމީގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެންނަށް

ާއެއްކަމަކަށްާ ާކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ާދެްނ ާއެބަހުރޭ ާތެރޭގައި ާބަދަލުތަކުގެ ާބައެއް  2700ގެންނަ

ނޑައަޅުއްވ ފައި.ާދެންާބައެއްާރަށްރަށުގެާކޯޓުތައްާމިާ އުވެނީ.ާޑިސްޓްރިކްތަކެއްާފ ހަގަކުރައްވ ފައިާކަ

ާޤ ޟީންާ ާނުވަތަ ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާރަށްރަށުގައި ާއުވ ލެވޭ ާއުވ ލެވޭ،ާކޯޓުތައް ާކޮންމެ އެކަމަކު،ާއެއިން

ާއެބައުފެދޭ.ާ ާމަޤ މުތައް ާއ  ާއަނެއްކ  ާމަޤ މުތައް ާއޮފިސަރުންގެ ާޖުޑީޝަލް ާއެކަމަކު ނުތިބެފައި

ާއައިކަާ ާބަދަލުތަކެއް ާއަނެއްހެން ާވަޒީފ ތަކަށް ާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާޙަޤީޤަތުގައި ނޑަކަށް ާއަޅުގަ މަކަށް

ާރަށްރަށުގައިވެސްާ ާނުހުންނަ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާއެބަހުރި ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި ާހަމަ  2705މިގޮތުން

ވަޞީލަތްތަކެއްާހުންނަންވ ނެކަމަށް.ާޝަރުޢީާމައްސަލަތައްާބެލޭނެާހަމަާވަޞީލަތެއްާހުންނަންވ ނެ.ާ

ާހުާ ާދެން ާބަދަލުގައި ާކޯޓެއްގެ ާރަށު ާއެއޮފީސްާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާނުވަތަ ާއޮފީހެއްތޯ ާކޮން ންނ ނީ

ާތިބޭނެތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަށްާއަންނަާ ާއަނެއްކ  ާކ ތިބުން ާހިންގ ނެތޯ.ާއެއޮފީހެއްާހިންގ ނެ އަނެއްކ 

ާނެޭގާ ާމިކަމަށް ާހަމަ ާމީގައި ާފެނޭ. ާނުއެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމީގައި ބަދަލެއްވެސް
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ާމަޤ މުތަކެާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމަޤ މުތަކަށްާރަތްދިދައަކީ ާބަދަލުކުރެވި ާމަޤ މުތައް ާބަދަލުކޮށްލެވުން.  2710އް

ާބައެއްކަހަލަާނުކުތ ތައްާ ނޑަށް އެޕޮއިންޓްކުރުމުގެާނިޒ މުާކޮންމެވެސްކަހަލަާބަދަލެއްގެނައުން.ާއަޅުގަ

ާކޮންޓްރޯލްތައްާ ާބައެއްކަހަލަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާތެރޭގައި ާމީގެ ާއެބަފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ފ ހަގަކުރ އިރު

ާ ާވަދެދ ނެކަމުގެާއެބަވަދޭ. ާދ އިރ އަށް ާޝަރުޢީ ާކޮންޓްރޯލް ާބައެއް ާނެތް ާމިސަރުކ ރުގައި މިހ ރު

ނޑަށްާ ބައެއްކަހަލަާސިގްނަލްތައްާނުވަތަާރަތްދިދަތަކެއްާމީގެާތެރޭގައިާއެބަފެނޭ.ާއެއްކަމަކަށްާއަޅުގަ

ާޖުޑީޝަ ާޒިންމ އެއް. ާބޮޑު ާކައުންސިލްގެ ާޖުޑީޝަލް ާމި ާދޭހައެއްނުވޭ ާމުޅިއަކުން ާއަދި  2715ލްާހަމަ

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާބަލ އިރު ާކަންތައްތަކަށް ާބޮޑެތި ާހުރި ާތެރޭގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ކައުންސިލްގެ

ާމައްސަލަތައްާ ާމިހ ރު ާއޮތް ާމިހ ރު ާއަދި ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

ާޖުޑީޝަ ާއޮފް ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާކަނޑައަޅ ފައިވ  ާހިންގުމަށް ާއެދ އިރ  ާމިހ ރު ާސަރވިސްާވ ހަކައަކީ ލް

ާގޮތަކަށްާ ާފުށުއަރ ކަހަލަ ާމަސައްކަތްތަކ އިވެސް ާމިޑިޕ ޓްމަންޓުގެ ާކަންނޭނގެ ޑިޕ ޓްމަންޓް

ާއެބަާ ާއެބައޮވޭ ާއަދި ާއިތުރުން ާކައުންސިލްގެ ާޖުޑީޝަލް ާއިތުރުން ާމީގެ ާދެން  2720މިހުންނަނީ.

މަށްޓަކައިާއަދިާފ ހަގަކުރައްވ ފައިާއެބަހުރިާޖުޑީޝަލް،ާޝަރުޢީާދ އިރ ގެާއިދ ރީާކަންތައްތައްާހިންގު

ނޑުާހަމަާއެއްާ ނޑައަޅުއްވ ފައިވ ާވ ހަކަ.ާމީގެާތެރޭގައިާއަޅުގަ ވަކިންާއަނެއްކ ާއެހެންާއޮފީހެއްާކަ

ާމިހ ރުާ ާއެއީ ާމިގެނެވެނީ. ާއިދ ރ އަކަށް ާބަދަލެއްތޯ ާމޫނުމަތީ ާހަމަ ާއަނެއްކ ވެސް ާމި ސުވ ލަކީ

ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ާޖުޑީޝަލް ާއޮފް ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާކޯޓުގެާހިނގަމުންއަންނަ ާސުޕްރީމް ާހަމަ ން.ާއެއީ

ާއޮފީހެއް.ާ ާއަންނަ ާހިނގަމުން ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ނޑިޔ ރުގެ ާއުއްތަމަފަ ާނުވަތަ ާދަށުގައި  2725ބެލުމުގެ

ާއެބަހުރި.ާ ާވ ހަކަވެސް ާޤ އިމްކުރައްވ  ާއޮފީހެއް ާއ  ާމުޅިން ާއަނެއްކ  ާއުވ ލ ފައި ާމިހ ރު މިއޮފީސް

ާމިކަހަ ާކޮންމެހެން ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑިވަޅެއްގައިާމިއީކީވެސް ާދަ ާދަތިވެފައިވ  ާބަޖެޓް ލަ

ާމަސައްކަތްތަކަކ އިާ ާއިދ ރީ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަކަށް

ާއެކަމަކު،ާ ާބަދަލުގެނައުމަށްޓަކައި. ާމޫނުމަތި ާމި ާހިނގ ނެ ާއަނެއްކ ވެސް ާޚަރަދުތަކެއް ާބޮޑެތި ވަރަށް

ނޑިޔ ރުގެާމިހ ރުާމީގައިާމިޤ ނޫނުާނުވަ  2730ތަާމިބިލުގައިާބަޔ ންކުރަންާމިއުޅެނީާމިހ ރުވެސްާއުއްތަމަފަ

ދަށުން،ާބެއްލެވުމުގެާދަށުންާސުޕްރީމްާކޯޓުގެާބެލުމުގެާދަށުންާހިނގަމުންއަންނަާޑިޕ ޓްމަންޓްާއޮފްާ

ާއިދ ރ އެއްާ ާޢ ންމު ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރުޢީ ާބަދަލުގައި ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޖުޑީޝަލް

ާއަ ާގެންނަވ ާޤ އިމްކުރުވ ފައި ާސްޓްރަކްޗަރއެއް ާއ  ާވ ހަކައަކީ ާއެހެން ާއ  ާމުޅިން ާމިތަނުން ނެއްކ 

ާދެންާ ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާބައްލަވަން ާކަންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާމީގައި. ާމިއޮތީ ާމިދައްކަވ ފައި ވ ހަކަ

 2735ާމިާޖުޑީޝަލްާކައުންސިލްގެާދައުރ ާދޭތެރޭގައިާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާމިާޖުޑީޝަލްާ

ާފަނޑިޔ ރުންާ ާކޮންޓްރޯލްތަކެއް ާއޮތް ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާތެރޭގައި ާމަސައްކަތުގެ ކައުންސިލްގެ
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ާއޭގެާ ާއެބަވަދެވޭ. ާކޮންޓްރޯލްތަކެއް ާތަފ ތު ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާމި ާއަދި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި

ާ ާމި ާމިސ ލަކަށް، ާތެރޭގައި ާކޯޓުތ10ާަމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ާމީގައި ާއެބައޮވޭ ާމ އްދ ގައި ކުންާވަނަ

އްާމުރ ޖަޢ ކޮށްާއެކަންކަމ ބެހޭާގަވ އިދުތަކަށްާގެންނަންޖެހޭާބަދަލުތައްާއެކިއެކިާކަންކަމަށްާނަގ ާފީތަ

ާޖަޖަސްގެ،ާ ާދ ނެ ާއެދިޔައީ.ާމިގޮތަށް ާހަމަ ާކޮންޓްރޯލްވެސް ާފީސް ާމި  2740ގެނައުން.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ 

ާހަމަ ާމައްޗަށްވެސް ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ނޑިޔ ރުންނ ބެހޭ، ާފަ ާހިނގުމުގެާާޖަޖުންނ އި ނުފޫޒެއް

ާ ާއެ ާއަނެއްކ  ާފަނޑިޔ ރުންގ10ާާެފުރުޞަތެއް ާއެއީ ާފ ހަގަކުރެވިއްޖެ. ާގައި ާ)ފ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާލަފ ތަކެއްވެސްާ ާމީގެތެރޭގައި ާއަދި ާކަނޑައަޅ  ާއުސޫލެއް ާޢަމަލުކުރ ނެ ާބެލުމުގައި ޕަރފޯމަންސް

ވެސްާއެބައ ދޭ.ާވ ހަކައަކީާޝަރުޢީާދެވިގެންާމިާކޮންޓްރޯލްތަކެއްާއެބަގެނެވޭ.ާއަދިާކޭސްާކޮންޓްރޯލް

ާވަކިާ ނޑިޔ ރެއްތޯ ާފަ ާވަކި ާބަލ ނީ ާމައްސަލައެއް ާމި ާމިސ ލަކަށް ާބެލުމުގައި ާމައްސަލަތައް  2745އެކިއެކި

ާބަޔަކުާ ާއެހެން ާއަދި ާބަލަހައްޓ  ާއުސޫލުތައްވެސް ާމީގެ ާޤ ޟީއެއްތޯ ާވަކި ާނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓެއްތޯ

ނޑިޔ ރުންތަކެއް ާފަ ާވަގުތީ ާމީގައިާާޢައްޔަންކުރުމުގައި ާފުރުޞަތުތަކެއްވެސް ާފޮނުވުމުގެ ތަންތަނަށް

ާމެންބަރުންވެސްާ ާއެހެން ާކުރިން ާހަމަ ާދެން ާމިހ ރު ާޙަޤީޤަތުގައި ާހިތުން ނޑު ާގެންނެވޭ.ާއަޅުގަ އެބަ

ާ ާމަދުވެގެން ާމިއޮންނަނީ ާޖަލްސ ތައް ާކައުންސިލް ާޖުޑީޝަލް ާއެއްމަހު.5ާާފ ހަގަކުރެއްވިހެން މަހުން

 2750ށްާނުވަތަާކަމެއްާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިާބޮޑުާމަސްޢޫލިއްޔަތުާހުރިާބ ރުގަދަާމިއީާޙަޤީޤަތުގައިާއަވަހަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާފްރީކުއެންސީއެއްނޫނޭ ާބ އްވަންވ ކަހަލަ ާބައްދަލުވުން ާއުފައްދ ފައި ކައުންސިލް

ާއެކުލަވ ލ ފައިާ ާމިބިލު ާނުކުތ އަކީ ާމުހިންމު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމީގެތެރޭގައި ދަންނަވ ނީ.

ާ ާފުރިހަމަވާ މިއޮތީ ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެކަމަކު، ާނިޔަތެއްގައި. ާރަނގަޅު ާދެން ާހިތުން ނޑު އަޅުގަ

ާޤ ނޫނީާ ާހަމައެކަނި ާގޮސްފިކަމަށްވަންޏ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާނެތޭ. ާކުރެވިފައެއް ާމަސައްކަތް ވަރަކަށް

ާހުރިގޮތުންާ ާޙ ލަތު ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގެ ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަދި ާބަލަންމިޖެހެނީކީ ާނޫނޭ  2755އަތަކުން

ާިމާ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާބަލ  ާފަށުގައިކަމަށް ާއަތްފޯރ  ާއޮތީ ާމިހ ރު ާނިޒ މް ދަތުރުފަތުރުގެ

ާއެންމެންނަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫންކަން ާއެޙ ލަތަކު ާއޮތީކީ ާމިއަދު ާއަދި ާއެކަމަކު ޤ އިމްކުރެވިދ ނެ.

ާތަންފީޒްކުރެ ާބަޖެޓްވެސް ާމި ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައްވެސް ާބަޖެޓްގެ ާދެން ާއޮތްާއެބައިނގޭ. ވިފައި

ާމިކަންާ ާގޮތަކަށް ާލުއި ާކަންތައްތަކަށްވުރެ ާހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު ާއެހެންނޫނީ ާމިދ ނީ. ބަޖެޓެޓައްތޯ

ާމިތަނަށްާ ާމިބިލު ާފުރަތަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާރިޢ ޔަތްކޮށްފައި ާއެއްޗަކަށް ާމިހުރިހ   2760ކުރެވޭނެތޯ.

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާއަލުންާހަމަ ވިސްނ ވަޑައިގެންފައިާމިާާފޮނުވަންވެސްޖެހޭނީ.ާސަރުކ ރުންާއަޅުގަ

ާޕްރޮވިންސްތައްާ ާނިޒ މެއްގައި ާއެއް ާހަމަ ާކަނޑައެޅުމުގައިވެސް ޑިސްކްރިޕްޓްތައް

ާއެހެންާ ާމުޅިން ާއެހެންނޫނީ ާދަނީ. ާއެއްގޮތަށްތޯ ާޕްރޮވިންސްތަކ އި ާއެ ބައްސަވ ކަމަށްވަންޏ 
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ާރިޢ ޔަތްކުރައްވ ފައި ާމިހުރިހ ާކަމަކަށް ާހުންނ ނީާބަލ ފައި ތަންފީޒްކުރެވޭާފެންވަރަށްާާބެހުންތަކެއްތޯ

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނޫނީ ާމިހ ރު ާދިޔައީމަ. ާފެންވަރަށް ާތަންފީޒްކުރެވޭ ާޙ ލަތު ާރ އްޖޭގެ  2765ދިޔައީމަ،

ާފެންނަނީާ ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރައްވ ށޭ. ާމަސައްކަތެއް ާއިތުރު ާފުރިހަމަކުރުމުގެ ާނިޒ މް ހިނގަމުންދ 

ާފުރިހަމަކު ާމިއަށްވުރެ ާދިރ ސ ކުރައްވ ފައި ާއަލުން ާއަނބުރާ މިބިލު ާގެންނަވ ފައި ރައްވ ފައި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާގެންދަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާމަޖިލީހަށްާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލެއް ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2770ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެާާޙުަސއިންާަވީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޤ ނޫނެއްާފޮނުއްވިކަމަށްޓަކައި ާއ  ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާޖެނެރަލަށް ާއެޓަރނީ ރި

ާއެކަންކަންާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން،ާއެއިރެއްގައި ާއަޅުގަނޑު ާސަބަބަކީ ާއެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ހަދަންޖެހޭ

ާއެންމެާ ާއެވަގުތަކު ާބަލ  ާގޮތަކަށް ާއޮންނަ ާއެކަން ާއެއިރެއްގައި ާދިރ ސ ކޮށް ާވިސްނ  އޮތްގޮތަކަށް

ާގޮތަކަ ާބިލުާފުރިހަމަ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިގޮތުން، ާބައްޓަންކުރުން. ާކަންތައްތަކެއް ށް

ާހިނގަމުންދާ  ާރަށްތަކުގައި ާރ އްޖޭގެ ާހ މަކޮށްދެއްވައިފި ާމަޖިލީހަށް ާވިދ ޅުވެއްޖެ  2775ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާމިދެއްކެނީާ ާވ ހަކަ ާކޯޓުގެ ާވަރަކަށް ާދުއިސައްތަ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާއެއީ ާތެރެއިން .ާކޯޓުތަކުގެ

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއޭގައި ާކޯޓު ާސަތޭކަވަރަކަށް ާއެވްރެޖްކޮށ0ާާް.އޭގެތެރެއިން ާއަހަރަކު ާކޯޓުގައި ރަށުގެ

90ާާ ާއަދި ާވ ހަކަ. ާހުށަނޭޅޭ ާއެއ10ާާްމައްސަލަ ާއެވްރެޖްކޮށް ާއަހަރަކު ާއެބައުޅޭ ާއޭގެތެރޭގައި ކޯޓު

ާރ އްޖޭގަާ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހުށަނޭޅޭ. ާހުރިހ ާމައްސަލަވެސް އި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާލިބެންޖެހޭނެ. ާޢަދުލުއިންސ ފު ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރިއުޅެމުންދ   2780ރަށްރަށެއްގައި

ާބޭތިއްބުމަކީާ ާމުސ ރަދީ ާބަޔަކަށް ާނެތި ާމަސައްކަތެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާރަށެއްގައި ކޮންމެ

ާތ ޢީދުކުރަ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތުން، ާނޫން. ާރަނގަޅުކަމެއް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމިބިލުގެ 20ާން

ވަނަާމ އްދ .ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްތައްާޖުޑީޝަލްާޑިސްޓްރިކްޓްތަކަކަށްާބެހުމަށްފަހުާ

ާބައެއްާ ާވ ހަކަދެއްކެވި ާދެންމެގައި ާޢައްޔަންކުރުން. ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާދ އިރ އަކަށް ާކޮންމެ އެއިން

 2785ހުާރ އްޖޭގެާބައެއްާރަށްރަށުގެާރައްޔިތުންނަށްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާމިބިލުާމިޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަށްފަާ

ާއެކަމަކު،ާ ާވ ހަކަ. ާދަތުރުކުރަންޖެހޭ ާހަމައަށް ާޢަދުލުއިންސ ފ އި ާވ ހަކަ ާނުލިބޭނެ ޢަދުލުއިންސ ފު

ާ ާމިސ ލަކަށް، ާވިސްނ ލ އިރުގައި ާމ އްދ ތަކަށް ާބައެއް ާމިބިލުގެ ނޑު ުޖޑީޝަލްާާ.2އަޅުގަ

ާތެ ާރަށްތަކުގެ ާހިމެނޭ ާރަށްރަށަށްާޑިސްޓްރިކްޓެއްގައި ާނުހުންނަ ާޤ އިމްވެ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ރެއިން

މަދުވެގެންާމަހަކުާއެއްފަހަރުާއެާޑިސްޓްރިކްޓްގެާމެޖިސްޓްރޭޓްާނުވަތަާމެޖިސްޓްރޭޓަކުާޒިޔ ރަތްކޮށްާ

ާކުރަންވ ނެއެވެ.ާ ާކަންކަން ާޝަރުޢީ ާކުރަންޖެހޭ ާބަލ  ާމައްސަލަތައް ާބަލަންޖެހޭ  2790އެރަށެއްގައި
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ާރައްޔިތުންާއެހެންާއެހެންވީމ ،ާމީގެންާހަމަާވަ ރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާދޭހަވޭާއެރަށްރަށުގައިާދިރިއުޅޭ

ާއެރަށަކަށްާ ާޤ ޞީއަކު ާހުންނަވ  ނޑައަޅުއްވ ފައި ާކަ ާޑިސްޓްރިކްޓްގައި ާއެ ާނުޖެހޭ ާދ ކަށެއް ރަށަކަށް

ާ ާހަމަ ާދެން ާކުރައްވަން. ާޝަރީޢަތް ާއެ ާބުނެފައި،22ާާވަޑައިގެން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއެބައޮތް ގައި

ާވަކިާދިވެހިރ  ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން އްޖޭގައި

ާތަނެއްާ ާވަސީލަތްތަކ އި ާކުރެވޭނެ ާޝަރީޢަތް ާނެތްކަމުގައިވިޔަސް ާކޯޓެއް  2795މެޖިސްޓްރޭޓް

ާ ާހުންނަންވ ނެއެވެ. ާހިމެނ22ާާޭޤ އިމްކުރެވިފައި ާޑިސްޓްރިކްޓެއްގައި ާޖުޑީޝަލް ާއެބަބުނޭ ގައި

ާާރަށްތަކުގެ ާމިޤ ނޫނުގެ ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާނުހުންނަ ާޤ އިމްވެ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ވަނ22ާާަތެރެއިން

ާހަދާ  ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާތަނުގައި ާޤ އިމްކޮށްފައިވ  ާޝަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި ާދަށުން މ އްދ ގެ

ބިލުގެާގަވ އިދުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާޝަރުތުާފުރިހަމަވ ާޖުޑީޝަލްާއޮފިސަރަކުާހުންނަންވ ނެއެވެ.ާމި

ާނޫން.ާއ ދެ،ާއެކަމަކުވެސްާ ާދިއުމެއް ާރަށްރަށަށް ާއެހެން ާރައްޔިތުން ާރަށުގެ ާކޮންމެހެން  2800މަޤްޞަދަކީ

ާއެކޯޓުތަކުގައިާ ާފެންނ ތީ ާގިނަކަމަށް ާއަދަދުވެސް ާމުވައްޒަފުންގެ ާގިނަވެފައި ާކޯޓުތައް ާހުރި މިހ ރު

ންތައްތައްވެސްާއިޞްލ ޙުކުރުންާއެއްވެސްާމަސައްކަތެއްާނެތީމަާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާހެދެމުންދ އިރުާމިކަާ

ާތ އީދުކުރ ކަމެއްާ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނ ތީވެ ާކަމެއްކަމަށް ާރަނގަަަޅު ާއެންމެ ާހަމަ އެއީ

ާ ާއެވިދ ޅުވިގޮތުން ާއ ދެ، ާހައެއްކ900ާާަމިއީ. ާއެވްރެޖްކޮށް ާއަހަރަކު ާމިހުންނަނީ ާމިހ ރުވެސް ކޯޓު

ާމިއީާ ާހުށަހެޅޭ. ާމިވަރަށް ާމައްސަލަ ާފަސް ާހަމަާާމައްސަލަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ނޑު  2805އަޅުގަ

ާނޫން.ާ ާކޯޓުތަކެއް ާބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ާބައިތިއްބައިގެން ާމުވައްޒަފުންތަކެއް ާބައިވަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާޝަރީޢަތްކުރެވޭނެާ ާރަށެއްގައި ާއެ ާދެން ާމެޖިސްޓްރޭޓަކ އި ާޑިސްޓްިރކްޓެއްގައި ާއެ ާބަދަލުގައި އޭގެ

ާބަލައިގަންނ ނެާ ާމައްސަލަ ާއެ ާކޮންމެާާތަނަކ އި ާއެބަފުދޭ. ާއެކަން ާހުރުމުން އޮފިސަރަކު

ާއަދިާ ާވަރަކަށް.ާދެން ާވ ހ ވެސް ާކުޑަކުރަންވ ނެ ާޚަރަދު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ކަމެއްގައިވެސް

ާމިހާ  ާވިދ ޅުވީގޮތަށް، ާވ ހަކަދައްކަވަމުން ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިންވެސް ާހަމަ  2810އަމުދުން

ާޤ ޟީ ާރަށްރަށުން ާމަދު ާތިބުމަކީާމީސްކޮޅު ާބަލަން ާމައްސަލަތައް ާއެރަށުގެ ާނަންގަވ ފައި ން

ާރ އްޖޭގެާ ާދަތިވ ނެކަމެއް. ާވަރަށްވެސް ާބަލަން ާމައްސަލަތައް ާއެ ާއެމީހުންނަށްވެސް ހަމަގައިމުވެސް

ާ ާމިއުޅެނީ ާއ ބ ދީގައި ާރަށްރަށުގެ 700ާާބައެއް 900ާާމީހުން ާއޭގެތެރެއިނ930ާާްމީހުން މީހުން.

ާހަމަގައި ާއުމުރުންާމައްސަލައެއްގައި ާނުވަތަ ާޒުވ ނުން ާދުވަސްވެ، ާއުމުރުން ާއެރަށުގެ ާދ ނީ މުވެސް

ާމިއޮންނަނީާ ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާބަލ  ާމައްސަލަ ާއޭގެން ާއެހެންވީމ ، ާމީހުން.  2815ދުވަސްވެފައިވ 

ާއެރަށެއްގެާ ާއެވިދ ޅުވީގޮތުން ާއެމެންބަރު ާދަށްވެފައި. ާވަރަށް ާމިއޮންނަނީ ާމިއަދަދު މައްސަލަޖެހިފައި

ތެރެއިންާބޭފުޅަކުާޤ ޟީއަކަށްާހުންނަންވެއްޖެއްޔ ާއެއީާވަރަށްާއުނދަގޫާކަމަކަށްވެސްާރައްޔިތުންގެާ
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ާގަވ އިދެއްާ ާއަލަށް ާބިލަށް ާމިއޮތް ާމިވަގުތު ާބަލ އިރުގައި ާރޫޙަށް ާމިބިލުގެ ާއަދި ާދެން ވެދ ނެ.

ނޑުމެންާމިކަންާމިދެކެނީ.ާދެ ންާހަމަާހެދޭއިރުގައިާކޮންމެހެންާހަމަާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާތިންއަހަރުންާ ާއަހަރުން ާތިން ާޤ ޟީން ާއިސް ާކޯޓުތަކުގެ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން  2820މިގޮތުން

ާހަމަާވަރަށްާތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާއ ދެ،ާޤ ޟީންނަކީާ ާއޮތުމަކީވެސްާއަޅުގަނޑުވެސް ބަދަލުވަމުންދ ގޮތް

ާއެމީ ާޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ާމަޤ މަށް ާއެ ާޤ ޟީން ާއޮންނަގޮތުން ާއުމުރުންާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ހުންގެ

ާއެތައ20ާާް ާކޯޓުތަކުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަތިބެވޭ. ާއެމަޤ މުގައި ާއެމީހުންނަށް ާވަންދެން އަހަރު

ާބަދަލުވުމަކީާ ާދޭތެރެއިން ާދޭތެރެ ާދައުރު ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ާޤ ޟީއަކަށް ާތިބޭއިރު،ާއިސް ޤ ޟީއެއް

ާމަސައްކަތްކުރައްާ ާރަނގަޅުކަމެއް.ާއެތަނެއްގައި ާވަރަށް ާޤ ޟީންނަށްވެސްާހަމަ ާއެހެން ާތިއްބަވ   2825ވަން

ާމަޤ މެއްގައިާ ާއެކަހަލަ ާއެއެަްބޭފުޅަކު ާމުއްދަތަކަށް ާދިގު ާއެހ  ާއަނެއްކޮޅުން ާއޮންނ ނެ. ފުރުޞަތު

ހުންނަވ އިރުގައިާދިމ ވެދ ނެާކަންތައްތަކަށްވެސްާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާވިސްނަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާ

ާއުސޫ ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ނޑަށް ާމީގައިާއަޅުގަ ާފޮނުވ  ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ލެއްގެގޮތުން

ާވ ހަކަާ ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާނިންމަވަން ާގޮތެއް ާވ ހަކަދައްކ  ާމައްސަލަތަކަށް ާބައެއް ހުރި

 2830ާދަންނަވަމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާބިލުގެ ާހިމެނިގެންވ 3ާާހުށަހެޅިފައިވ  ާބ ބުގައި ާވަނަ

ާއެންމެާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާކައުންސިލެއްކަމަަަށް ާއުފެދޭނެ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާކައުންސިލަކީ ާޖުޑީޝަލް

ާޖެނެރަލްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކޮށް ާއަޅުގަނޑު ާކުރިފުޅުމައްޗަށްާފުރަތަމައިނުންވެސް ގެ

ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާ ާމައްސަލައެކޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުއަަަސ ސީއ އި ާމިއީ  2835ހުށަހަޅ ލަން

ާ ާކޯޓުތައ933ާާްއެބަބުނޭ ާޤ ނޫނުތަކ އި ނޑައެޅުމުގައި ާކަ ާއިޤްޞ ސް ާކޯޓުތަކުގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާޤ ނޫ ާއިޖްރ ޢަތު ާޝަރީޢަތްކުރުމ ބެހޭ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާރައްޔިތުންގެާހިންގުމުގެ ާބ ރު ާހެދުމުގެ ނުތައް

ާ ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާލިބިގެންވެއޭ. ާޤ ނޫނުތަކ އިާާ.93މަޖިލީހަށް ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކަންތައްތައްާ ާއެންމެހ  ާކުރ  ާކޯޓުތަކުން ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި ާޢަދުލުއިންސ ފު އެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީން

ާގަވ  ާހިންގުމ ބެހޭ ާއިދ ރީ ާބ ރެކެވެ.ާރައްކ ތެރިކޮށް ާލިބިގެންވ  ާކޯޓުތަކަށް ާހެދުމަކީ  2840އިދުތައް

ނޑުމެންނަކަށްާޖުޑީޝަލްާ އެހެންވީމ ،ާއެާކޯޓުތަކަށްާލިބިގެންވ ާބ ރުާނިގުޅައިގަންނަންވެގެންާއަޅުގަ

ނޑައެޅިގެންާ ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާނެހެދޭނެ ކައުންސިލެއްވެސް

ާޚިލ ފުކަމެއް ާމަޖިލީހަކުން.ާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާމި ާނުކުރެވޭނެ ާފ ހެއްވެސް ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ާރަނގަޅުާ ާގޮތަކީ ާމިނިންމ ފައިވ  ާހަދަންވެގެން ާކައުންސިލް ާޖުޑީޝަލް ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން
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ާނޫނޭ.ާ ާހެދޭނެގޮތަކަށް ާކައުންސިލް ާމި ާމިއޮތީކީ ާމިކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެކަމަކުވެސް  2845ގޮތެކޭ.

ާހަދަންވެއް ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާކައުންސިލް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޖެކަމަށްވަންޏ 

ާކުރިއަކަށްާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާހަދައިގެން ާކައުންސިލް ާމި ާއެހެންނޫނިއްޔަކ  ގެންނަން.

ާމިޤ ަ ނޫނުާ ާބޭނުންވޭ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވަރަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ާދެން ނުގެންދެވޭނެ.

ާވ  ާކޯޓުތަކ ބެހޭާއެކުލެވިފައި ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރ ގޮތުންނަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ގޮތުން

ާނ އިބުގެާ ާބަންޑ ރަ ާދަޢުލަތުގެ ާނިޒ މަށް ާޝަރުޢީ ާމިއޮތީ ާވ ގޮތުން ާއެކުލެވިފައި ާމިޤ ނޫނު  2850ބިލު.

ާބަންޑ ރަާ ާދަޢުލަތުގެ ާހަމައެކަނި ާމިއޮތީ. ާއެކުލަވ ލ ފައި ާޤ ނޫނު ާހިސ ބުންނޭ ާއެއްލ  ދިގުއަތް

ާޝަރުޢީާނ  ާފަރ ތްތަކުން ާގުޅުންހުރި ާސަރުކ ރ  ާމުޢައްސަސ ތަކުންނ އި ާސަރުކ ރުގެ އިބެއްނޫން.

ާހަމައެކަނިާ ާބޭނުންވަނީ ާފޮނިމީރުކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުމެން ާދިގުއަތްލެވޭގޮތަށޭ.ާއަޅުގަ ނިޒ މަށް

ާ ާވަރަށް ާބޭނުންވަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާފޮނިމީރުކަމެއްނޫން. ާއޮންނަ ާލިޔެފައި މިނިވަންާފޮތެއްގައި

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާކޮމިޝަނަކީ ާސަރވިސް ާއުފެދިގެންދިއުން.ާޖުޑީޝަލް ާމުޢައްސަސ ތަކެއް  2855މުސްތަޤިއްލު

ާއ ދެ،ާ ާދެންނެވިދ ނެ. ާއެއްތަނޭވެސް ާމިނިވަން ާއެންމެ ާއައި ާއުފަންވެގެން މިޤ ނޫނުއަސ ސީއިން

ާ ާބ ރުގޮތުގައި، ާދެވަނަ ާހަމަ ާމަޖިލީހަކީވެސް ާރައްޔިތުންގެ ާއެއ5ާާްހަމައެއ އެއްކޮށް ބ ރުންކުރެ

ާސަރުކ ރަކުންާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންތޯއޭ ާއޮތްތަނެއް. ާމިނިވަންކޮށް ާވަރަށް ބ ރުގޮތުގައި

ާމިހާ  ާވަންނަންވެގެން ާތެރެއަށް ާޖުޑީޝަލްގެ ާޕަވަރއިން ާއެގްޒެކެޓިވް ާހިންގުމުން ާޤައުމުގެ ނޫނިއްޔ 

ާކޮށްދޭންވީާބޭނުންފުޅުާމިވަނީ.ާވަންނަންވެގެންާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވަންޏ  ާފުރަތަމައިނުން  2860މުންާއެންމެ

ނޑިޔ ރުންނަށްާ ާފަ ާހަރަކ ތްތެރިވ  ާނިޒ މުގެ ާޝަރުޢީ ާނޫނިއްޔ މުން ާޖުޑީޝަލްގައި ކަންތައްތަކަކީ

ރައްކ ތެރިކަމ އިާޙިމ ޔަތެއްދޭންވީ.ާދ ދިާއިހަކަށްދުވަހުވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެާ

ާއެއްގޮތަށް ާޙުކުމްތަކ  ނޑިޔ ރުންގެ ާނ އިބުާާފަ ާބަންޑ ރަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ޢަމަލުނުކުރުމަށްޓަކައި

ނޑިޔ ރުންާއެތިބީާވަކިގޮތަކަށޭ.ާއެކަމަކު،ާފަނޑިޔ ރުންާނިންމީާ މަސައްކަތްތަކެއްާކުރަމުންދ ތަން.ާފަ

ާޤ ނޫނުތަކަށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާއޮތީ ާނިންމ ފައި ާކަންތައްތައް  2865ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވ ގޮތަށޭ.

ާހަ ާމިގޮތަކަށެއްާރިޢ ޔަތްކޮށްގެންނޭ. ާމިދަންނަވަނީ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި މައެއ އެއްކޮށް،

ާއެއީާ ާއެހެންވީމ ، ާނުނިންމޭނެއޭ. ާރިޢ ޔަތްކޮށްފައި ާމ އްދ އަކަށް ާވަކި ާއޮތް ޤ ނޫނުގައި

ާގޯހެއްނުވ ނެ.ާ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލަށް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ރަނގަޅުގޮތެއްނޫން.

ާހުރިހާ ހަމަޔަޤީނުންވެ ާބަޔ ންތަކ  ާދެއްވ ފައިވ  ާމަނިކުފ ނު ާމައްސަލައިގައި ާގއ.ނިލަންދޫގެ ސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއަދިހަމައެއ އެކު، ާއަޑުއިވިފައިވަނީ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑަށްވެސް  2870އެއްޗެއްވެސް

ާހެދޭއިރުގައިާ ާމިޤ ނޫނުތައް ާސަމ ލުކަމަށްވެސް، ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ ދަންނަވ ލަން
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ާއުފެއްދުންތެިރާއަ ާވަރަށް ާހަރުދަނ  ާވ ންޖެހޭނެ ާމަސައްކަތްތައް ާކުރ  ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ޅުގަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާދަޢުލަތުން ާނޫނިއްޔ މުން ާކިޔ ފައި ާނެތީއޭ ާބިލެއް ާސަރުކ ރުގެ މަސައްކަތްތަކަކަށް.

ލ ފައިާފޮނުވާ ފޮނުވ ފައިވ ާބިލެއްާނެތީއޭާކިޔ ފަކ އެއްާއަނެއްކ ާހަމަާވަގުތުންާވަގުތަށްާބިލެއްާހަދ 

ާއެގޮތަށްާ ާމިއޮތީ ާފޮނުވައިގެންނުވ ނެ.ާމިހ ރު ާމިތަނަށް ާއުސޫލުން ާފޮނުވ  ާބިލެއް ާއަޅ ލ ފައި  2875ސުރުޚީ

ާމިތަނަށްާ ާމިބިލު ާއެބަހުރި. ާތަޢ ރުޟުވުމެއް ާއެތައް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާބިލެއް. ާއޮތް ފޮނުވ ފައި

ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭއިރު ާކޮމިޓީގެ ާމީގެކުރިންވެސްާބަލައިގެންފިކަމަށްވަންޏ މުން ާއެނގިލައްވ ނެ ގައި

ާބައެއްާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާކޮމިޓީތަކަށް ާބައެއް ާމަސައްކަތްދިޔަގޮތް. ާކޮމިޓީތަކުގައި ބައެއް

ާވިސްނުންާ ާމެންބަރުންގެ ާނޫނީ ާއައިޑިއޮލޮޖީއެއް ާބޭނުންވ  ާއެމެންބަރުން ާހ ޒިރުނުވ ނެ. މެންބަރުން

ާނުގެންދެވޭނެކަމަށްޏ މުންާ ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ އެކޮމިޓީގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު .2880 

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމަޖިލީހަށް. ާގެންނ ށޭ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާބައްޓަންކޮށްގެން ާމިބިލު އެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީން

ާޖަހ ފައިާ ާބިލެއް ާކުރިމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރަކުނެތޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނޫންގޮތެއް

ާރައްޔި ާބުނ ނެ ާއަރ  ާމަޖިލީހުންާމ ދަމ  ާރައްޔިތުންގެ ާނުކުރެއޭ. ާމަސައްކަތެއް ާމަޖިލީހަކުން ތުންގެ

ާކުރާ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. ާއެބަކުރަމޭ ާމަސައްކަތްތަކެއް ހ ދަ

ނޑުާމިހުންނަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާކަންބޮޑުވެފައި.ާއަދިާބައެއްާ  2885މަސައްކަތްތައްާހަމަާނުދަންނ ތީާއަޅުގަ

ނޑިޔ ރުންާއެބަޖެހެއޭާމިނިވަންވ ން.ާފަނޑިޔ ރުންާާމެންބަރުން އެވިދ ޅުވޭ،ާމިތ ާވ ހަކަދައްކަމުންާފަ

ާމީހުންާ ާބަޔަކު ާއެތިބެނީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާމިނިވަންވ ތީ ާނަޒަރުގައި. ާއަޅުގަނޑުގެ ާމިނިވަން ވަރަށް

ޔ ރުންާއެބަާވަންދެންާގެއަށްވެސްާނުދެވިފައި.ާއެހ ާމިނިވަންާބައެއް.ާއެފަނޑ350ާާި.އެއްވެއްޖެއްޔ ާ

ާއެބަާ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާކޮށްލިކޮށްލީނުން ާމުޒ ހަރ  ާވަގުތެއްޖެހެންދެން ާވަކި ާމިރ އްޖޭގައި. ބަންދުކުރޭ

ާމިފަދަާ ާކަންތައްގޮސްފައިހުރޭ. ާހިސ ބަށް ާނުހިނގ  ާޝަރީޢަތް ާކޯޓުތަކުގައި ާކޯޓުތަކުގައި.  2890ބަންދުކުރޭ

ރެސްނުކުރަންވީ.ާކޯޓުގެާހަމައެކަނި،ާމައްސަލަތައްާކީއްވެތޯއޭާއަޅުގަނޑުމެންާމިފަދަާބިލެއްގައިާއެޑް

ާއަދިާ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާތަންތަނުގެވެސް ާވަށައިގެންވ  ާކޯޓު ާކޯޓަކީ. ާއިމ ރ ތްތޯއޭ ާހިމެނޭ ކޯޓު

ާލިބެންޖެހޭނެ.ާ ާޙިމ ޔަތް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާގެއަށްދ ންދެންވެސް ާވަޒީފ އަދ ކޮށްފައި އެބޭފުޅުންނަށް

ާވަރަާ ާމިފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ާކަންތައްތަކެއް.ާއަޅުގަ ާހިނގ ދިޔަ ާރ އްޖޭގައި ށްފަހުން

ާއޮންނަާ ާކުރިމަތީ ާޕ ކް ާބިމަކީ ާހައިކޯޓުގެ ާނޭނގެއޭ. ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއެބުނަނީ  2895ސިފައިންވެސް

ާމަރ ާ ނޑިޔ ރުން ާފަ ާމުޒ ހަރ ކޮށް ާތިބެގެން ާތެރޭގައި ާޕ ކް ާއެކަމަކު، ާޕ ކްކަމެއް. މަގުކަމެއްނޫނިއްޔ 

ާ ާބޮޑެތިސިންގ  ާމަނިކުފ ނުާހިސ ބަށްގޮސް ާއަދި ާއެއްޗެހިން، ާސްޕީކަރުންނ  ލައުޑް

ާނޭނގޭނެ.ާ ާގޮތެއް ާމަނިކުފ ނުގެވެސް ާނުވެދ ނެ. ާފަހަރެއްގައި ާޕ ޓީ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ 
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ާއެހެންާ ާމިބުނަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިކުރުއްވަނީ. ާމިކަން ާޕ ޓީން ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ  މަނިކުފ ނު

ާއި ާފަނޑިޔ ރުންނަށް ާޙުކުމުންވެސް.ާނަހައްދަވ ށޭ. ާއިންޒ ރުދެވެންޖެހޭނެއޭ ާމީހ އަށް  2900ންޒ ރުދޭ

ާބިރުދައްކ ލ ފައިާ ާހަމަ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާއެމީހުން ާއެބައޮތޭ. ާބ ރު ާއިންޒ ރުދެވުމުގެ ޤ ނޫނީގޮތުން

ާނިކަމެތިާ ާވަރަށް ނޑިޔ ރުންނަކީ ާފަ ާނަހަދ  ާބަޔަކަށް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާއެއްވެސް ނޑިޔ ރުންނަކީ ފަ

ާމިޤަ ާހަދ ލަން ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާބަޔަކަށް ާމިއީ ާމިދަނީ. ާމަސައްކަތްކުރަމުން އުމުގައި

ނޑުމެންނަށްާހަމަާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ކޮށްގެންވ ނެކަމެއްނޫން.ާމިޤައުމުގެާއެއްވެސްާރައްޔިތަކުާއަޅުގަ

ނޑިޔ ރަކަށްވެސްާއަދިާކޯޓެއްގެާޤ ޟީއަކަށްވެސްާބިރުދައްކ ާނުވަތަާކުކުޅުާކ ންދީގެންާމައްސަަލާ  2905ފަ

ާއު ާއެތައްާނިންމ  ާއުސޫލުން ާބީލަމަށްލ  ާމީގެކުރިންވެސްވަނީ ާކަންތައްކޮށްގެންނުވ ނެ. ސޫލުން

ާމައްސަލަާ ާގޭގެ ާމ ފަންނު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވަރަށް ނޑު ާނިންމ ފައި.ާއެގޮތުން،ާއަޅުގަ މައްސަލަތަކެއް

ާޖެނެރަލް،ާ ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރޭގައިކަން. ާބީލަމެއްގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ނިންމ ފައިވަނީ

ާޝުކުރިއްޔ .ާމަޢ  ާމިރައްދުކުރެއްވީކީއެއް. ާމިބަސް ާމަނިކުފ ނަކަށްނޫން ާފްކުރައްވ ތި.

ާ2910 

ާަސމ ލުކަމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑުގެ ާޢ ންމު ާއަމީން ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަގުތެއްގައިާ ާހުރިހ  ާމުޙ ޠަބްކޮށް ާރިޔ ސަތ  ާމިމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންާގެނެސްދީފި ވެސް

ާމުޙ ޠަބްކޮށްާ ާވަޒީރަކަށް ާނޫނީ ާމެހެމ ނަކަށް ާއިންނަވ  ާވަޑައިގެން ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންޖެހޭނެކަމަށް.

ވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަކަށްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާތަނެއްނުދޭ.ާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާ

 2915ާޝީދުާއިބްރ ހީމަށް.ާއިސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަ

ާ

ާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކޯޓުތަކ ބެހޭާورحمة هللا وبركاته السالم عليكم`. ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، .ާ

ނޑުމެންާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާއަދިާވަރަށްާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ނޑުވެސްާބަލ ލިއިރުގައިާމީގައިާއަޅުގަ ާބިލު.ާމިބިލުާއަޅުގަ

ާމިހ ރުވެސްާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލަފ ކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހުރިކަމަށް ާކަންތައްތަކެއް ގިނަ

ާރަށެއްގައިާ ާކޮންމެ ާހުރިކަމުގައިވިޔަސް ާކޯޓެއް ާއަދި ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ  2920އަޅުގަ

ާ ާބޭފުޅަކު ާއެއް ާކޯޓު ާރަށެއްގެ ާތިންހަތަރު ާހަމަ ާނުހުރޭ. ބަލަހައްޓަވ ކަހަލަގޮތަކަށްާމެޖިސްޓްރޭޓަކު

ނޑަށްާ މިހ ރުވެސްދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޚަރަދުގެގޮތަށްާބަލ އިރުާޚަރަދުާބޮޑެއްވެސްނުވ ނެ.ާދެން،ާއަޅުގަ

ނ ާއަޅުގަ ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަނެއްކަމަކީ، ާވަރަށްާފ ހަގަކުރެވޭ ާދަންނަވ ނީ ޑު

ާމަސައްކަތް ާއެާބުރަކޮށް ާބޭފުޅުންތަކެކޭ ާމައްސަލަތައްާކުރައްވ  ާމަދަނީ ާވެއްޖިއްޔ  ާއެއީ،ާމ ލޭގައި އީ.

ާޖިނ ޢީބަ ާނުވަތަ ާކޯޓަކުން ާވަކި ާގެންދަވ ނީ.ާއެކަމަކު،ާާލަން ާބައްލަވަމުން ާވަކިބަޔަކު  2925މައްސަލަތައް
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ާ ާއެއީ ާމައްސަލަތައް ާހުށަހެޅޭ ާކޯޓުތަކަށް ާރަށްރަށުގެ ާރަށްފުށުގެ ނޑުމެން މަދަނީާއަޅުގަ

ާޖިނ ޢީ ާއެބޭފުޅުން.ާމައްާމައްސަލައެއްވިޔަސް ާބައްލަވ ނީ ާމައްސަލައެއް ާއެހުރިހ  ސަލައެއްވިޔަސް

ާއަދިާ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ. ާއޮވޭ ާމަސައްކަތް ފުދޭވަރެއްގެ

އެހެންާވިދ ޅުވިާކަމުގައިވިޔަސްާވަރަށްާމަދުާކޯޓުތަކެއްގައޭާއެވިދ ޅުވ ާފެންވަރަށްާމައްސަލަާމަދުންާ

ާގިނަާހުންނަކަމަާ ާހަމަ ާމައްސަލަތައް ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާހަމަ ާމިހ ރަކަށްއައިސް ާފ ހަގަކުރެވެނީ.  2930ށް

ާވަރަށްގިނަާ ާމިބިލުގައި ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަނީ. ާނުބެލިފައި ާހަމަ ާދަނީ. ާހުށަހެޅެމުންނޭ ކޯޓުތަކަށް

ާދައްކަ ާވ ހަކަފުޅުތަކެއް ާބިނ ކުރަނިވި ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ާބިލ އި ާބޭފުޅުން ވައިފި.ާޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާމ ގިނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށްާނެތީންާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާހަމައެކަނިާއެންމެާކަމެއް.ާ އަޅުގަ

ާއަލުންާއަނބުރާ  ާއަދި ާމިބިލު ާދެއްކެވިގޮތަށް ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުން ާގިނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގައި އެއީ

ާމަޖިލީހަ ާއަލުން ާރަނގަޅުކުރައްވ ފައި ާއަދި ާކަހަލަގޮތެއްާގެންދަވ ފައިނަމަވެސް ާފޮނުއްވ   2935ށް

ާކުރަންޖެހޭނެާ ާބަލައިގެން ާޚަރަދަށް ާހުރިހ ކަމަކީ ާނުދެކެން ާއަޅުގަނޑު ާދެން ރޭއްވެވުން.

ާކަންތައްތައް.ާ ާކަހަލަ ާކުރަންޖެހޭ ާޚަރަދުކޮށްގެން ާހުންނ ނެ ާކަންތައްތައް ާބައެއް ކަމެއްކަމަކަށް.

ސަތެއްގެާދަށުންާމިބިލުާއިޞްލ ޙުކުރުންާޚަރަދަށްާބައްލަވައިގެންާނުވަތަާޚަރަދުާކުޑަކުަުރުމުގެާސިޔ ާ

ނުވަތަާމިބިލުާފ ސްކުރަންާބޭނުންފުޅުވ ާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުގަނޑުގެާއެބައޮތްާމ ާރަނގަޅުާޚިޔ ލެއް.ާ

ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑ ވެސް ާސަރުކ ރުވެސް ާމިއަދުގެ ާދަންނަވައިފިއްޔ  ާޚިޔ ލު ާމި ާހީވަނީ ނޑަށް  2940އަޅުގަ

ާރުހޭނެ ާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުން. ާއެއީ ާކޮ. ާންމެވެސް ާޙަވ ލުކުރަންވީ. ާބަޔަކ އި ާއިންޖީނެއްާބޭރު ޓޫޓީ

ާތެޔޮ ާދޯނިން ާއިންޖީނު ާއެ ާާދީފައިއަޅ ފައި ާއެމީހުންނަށް ާދަތުރުކުރެވޭގޮތެއް ންާއޭރުހަދައިދޭންވީ.

ާބަލަމުންާ ާމައްސަލަތަކެއް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގައި ާމުޅި ާގްރޫޕުން ާއެމީހުން ާކުޑަކޮށް ާޚަރަދު ތަންކޮޅެއް

ާއެހެންނޫނީ ާދ ނެ. ާހިއެއްނުވޭާ، ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާހަދައިގެން ާކުޑަކުރަން ާޚަރަދު ހުރިހ ކަމެއް

ނ  2945ކޮށްާރަނގަޅުާޚިދުމަތްތަކެއްާރައްޔިތުންނަށްާގ އިމުފެއްާޑުމެންގެާތެރޭގައިާރަނގަޅުާއިންޞ އަޅުގަ

ާދެވިދ ނެހެނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކޯޓުތަކ ބެހޭާާހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާއި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީ ާރައީސް.ާއަޅުގަނޑުމެން ާއިއްޒަތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުންގެާާهللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދ އިރުގައި ާވ ހަކަދައްކަމުން ާހުށަހެޅިގެން ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލެއް

ާވ ހަކަދައްކަވ ތީާމަސްޢޫާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއޮޅޭގޮތަކަށް ާކޮބައިކަން  2950ލިއްޔަތަކީ

ާދ ދިާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންބޮޑުވަން. ާހައިރ ންވެ ާވަރަށް ާއެކަމ އި ނޑު އަޅުގަ

ާވ ހަކަާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ާނ އިބުގެ ާބަންޑ ރަ ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހީވެއްޖެ ާދެންމެއަކު
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ާރައީސަކުާ ާޕ ޓީގެ ާމިތ  ާހިނގައްޖެ ާހީވެގެން ާއަޅުގަނޑަށް ާއޭގެކުރިން ާއަނެއްކ  ދައްކަންހެންވެސް.

ާދެާ ާނުބަވ ހަކަ ާމިބިލު ާދެން ާމިބިލުގެާއްކެވިއިރުގައި ާދެން ާދެއްކީމަ ާވ ހަކަ ާކަމުނުދ  ާނޫނީ ާވ ހަކަ އި

ާދަންނަ ާނޯންނ ނޭވެސް. ާރަނގަޅުކަމެއް ާވ ހަކައަކީއެއްވެސް ާމިއުޅޭ ާއެއީާއެހ ،ާވަން ާބިލު  2955ހިސ ބުން

ާވ ހަކަދެކެވޭނީާ ާދެން ާމަޖިލީހުގައި ާމިއަދު ާއެއްޗަކަށްވީ. ާކަމުނުދ  ާކިތަންމެާދެން ާމިބިލު ވެސް

ރަނގަޅަށްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާއޮތަސްާއަދިާކިތަންމެާފުރިހަމަާބިލެއްގޮތުގައިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނަސްާ

ާމި ާއެއީ ާގޮތުގައި. ާއެއްޗެއްގެ ާނުޖެހޭ ާތ ނކު ާތ ނކުން ާމިކުރެވޭކަމަކީާއެއީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ތ 

ާބިލެއް ާހިނގައްޖެ ާއަޑުއިވިގެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވެގެންދ ގޮތަކީ. ާކަންތައް ާބ ާާނޫނީ ފައިާަަޅ އާއަލިފް

ާވ ހަކަވެސްާ ާޙަވ ލުކުރ  ާމަޖިލީހަށް ާތައްޔ ރުކުރަން ާއެއްގޮތަށް ާޤްރުޢ ނ އި ާކީރިތި  2960ގެނެސްފައި

ާ ާއަޑު. ާވިަިދ ޅުވި ާމެންބަރަކު ާކިޔަންވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ޑުވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާރަނގަޅުކުރަންާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަމެއް ާވ ނެ. ާކުރަންވެސް ާރަނގަޅު ާކަންތައްތައް ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޫނީާކަމެއްގެާމިހ ރުާއޮތްގޮތްާނޫންާއެއަށްވުރެންާރަނގަޅުގޮތަކަށްާބަދަލުކުރަންާވ ހަކަާދެކެވޭއިރުާ

ާހުށަހެޅޭއިރުގައިާއެ ާބިލެއް ާދޫކޮށްލަންޖެހޭާކަމެއްނޫނޭ.ާނޫނީ ާއެކަންާބަލައިނުގަނެ ނޑުމެން އީާއަޅުގަ

ާކަހަލަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަ ާކުރައްވަނީވެސް ާތައްޔ ރު ާމިބިލު ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް  2965އަޅުގަ

ާހަމަާ ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ާބޭފުޅުންކަމުގައިވިޔަސް ާޤ ނޫނީ ާއަދި ާއެބޭފުޅުންނަކީ އިންސ ނުން.

ާއެއްޗެއްާާތައްޔ ރުކުރައްވ  ާނޫންގޮތަކަށް ާއެކަށީގެންވ ގޮތަށް ާއެންމެ ާބިލެއްގައި ާފޮނުއްވ  މިތަނަށް

ާއެކަމެއްާ ާއޮވެއްޖިއްޔ  ާއޮތްކަމެއް ާއެހެން ާޒިންމ އަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއޮވެދ ނެ. ލިޔެވިފައި

ާފައިދ ތަކެއްާ ާމީގެއިން ާޤައުމަށް ާރަނގަޅުކޮށް ާއެއްބ ރުލުންދީގެން ނޑުމެންގެވެސް އަޅުގަ

ާލިބޭނެގޮތަކަ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާމީގައި ާބައްޓަންކޮށް ާމިބިލު ާކޮށްދިނުން.ާށް ާކަންތައްތައް  2970މިފަދަ

ާއަދިާމިމަޖިލީހުގެާ ާޒިންމ އަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު އެއީ

ާވ ހަކަދަާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އްކަވަމުންާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީ.

ވަނަާާ.93ވަނަާމ އްދ އ އ933ާާިއްާހިންގުމުގެާގަވ އިދުތައްާހެދުމުގެާވ ހަކަ.ާފ ހަގަކުރެއްވިާކޯޓުތަ

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާދެން ާއޭގައި ާމިފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ ލ އިރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް މ އްދ 

ާއަޅު ާތަފ ތުގޮތަކަށް ާވެދ ނެ.ާކުޑަކޮށް ާކަމެއްކަމަށްވެސް ާހުރި ާމ ނަކުރުން ާމިފެންނަނީ ނޑަށް  2975ާ.93ގަ

ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައިާ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާގޮތުގެމަތީން ާއެއްގޮތްވ  ާޤ ނޫނުތަކ އި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާހެދުމަކީާ ާގަވ އިދު ާހިންގުމ ބެހޭ ާއިދ ރީ ާރައްކ ތެރިކޮށް ާކަންތައްތައް ާއެންމެހައި ާކުރ  ކޯޓުތަކުން

ާކޯޓު ާއެއީ ާބުނ ގޮތަށް. ާބ ރެކޭ ާލިބިގެންވ  ާހެދުަުމުގެާކޯޓުތަކަށް ާގަވ އިދު ާހިންގުމުގެ ާއިދ ރީ ތަކުގެ

ާއަބަދުވެސްާ ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާމިާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާއެހެންވެާދަންނަވަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ވ ހަކަ
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ާކަމެކޭ.ާ ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާރަނގަޅުކުރަން  2980ކަންތައްތައް

ނޑުމެންާއެދޭގޮތްާނޫންގޮތަކަ ށްާބިލެއްާއައިމަާއެބިލުާމިތަނުންާބޭރުކޮށްލ ާވ ހަކަދައްކ ާނޫނީާއަޅުގަ

ނޑަށްާއެކަމަށްާ އެބިލުާއަލުންާމިތަނަށްާގެންނަންާމަޖިލީހުންާބަލައިނުގަނެާދޫކޮށްލުމަކީާއެއީާއަޅުގަ

ާފ ހަގަކުރެވޭާ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާމިބިލުގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއްނޫން. ތ އީދުކުރެވޭ

ނޑުާބަލައިލ ނަންާމިބިލުގެާާބައެއްކަހަލަ 91ާކަންތައްތައްާރަނގަޅުކުރަންާއެބަހުރި.ާއެގޮތުންާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާއިންޞ ފުވެރި ާވ ނީ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާއަޑުއެހުންތައް ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް ާމ އްދ ގައި  2985ވަނަ

ންޏެއެަްާހ މަކަންާބޮޑުގޮތެއްގައިކަމަށްާއެބައޮވޭ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާސްޕްރީމްާއެކަާ

ާކޯޓުތަކުންވެސްާ ާހުރިހ  ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވ ގޮތުން ާމިހ ރު ނޫން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާގޮތެއްގައިކަމަށް ާބޮޑު ާހ މަކަން ާގެންދަންވ ނީ ާބ އްވަމުން އަޑުއެހުންތައް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެއީ ާހ17ާާައެބަބުނޭ. ާއެންމެންނަށް ާހ މަކަންބޮޑު ާމ އްދ ގައި މަހަމަކަންާވަނަ

ާގެންދަންވ ނީާ ާގޮތެއްކަމަށް ާހަމަހަމަވ  ާއެންމެން ާކުރިމަތީގައި ާޤ ނޫނު ާގޮތެއްކަމަށް  2990ލިބިގެންވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހަމައެއ އެކު ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކޮށްލަން ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާއޮތީމ  ބުނެފައި

ާ ާއެބަާހިތަށްއަރ ާމިަިބިލުގެ ނޑު ާދެންާމިހެންހުރިާާވަނަާމ އްދ ގައ13ާިރައީސް،ާއަޅުގަ ނޑު އަޅުގަ

ާވަގުތުވެސްާ ާދަންނަވ ލެވޭހ  ާވ ހަކަ ާމ އްދ ތަކުގެ ާހުރިހ  ާއެއީ ާބަލ ލ ނަން ާމ އްދ ތަކަށް ބައެއް

ާ ާއަޑުއެހުނ13ާާްނެތުމ އެކު. ާޝަރީޢަތްތަކުގެ ާއެންމެހ  ާހައިކޯޓުގެ ާއަދި ާހައިކޯޓު ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމ ލޭގަ ާވެރިރަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދ ންވ ނީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާހިނގަމުން ާބުނ ބުނުން. ާކަމަށް  2995އި

ާރ އްޖޭގައިާ ާބަހ ލައިގެން ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާރ އްޖެ ާމިއުޅެނީ ާބޮޑުވެގެން ާވިސްނުމަށްކަށް މިހ ރުގެ

ާރ އްޖެާ ާނޫނީ ާކަންތައްތައް ާތަރައްޤީކުރުމުގެ ާރ އްޖެ ާޤ އިމްކޮށްގެން ާސަރުކ ރު ޕްރޮވިންޝަލް

ާއެާ ާމިގެންގުޅެވެނީ. ާވިސްނުމެއް ާހައިކޯޓުާހިންގުމުގެ ާމިހިތަށްއަރަނި ނޑު ާއަޅުގަ ހެންކަމަށްވަންޏ ،

ާކުރަންާ ާތަކުގައިާޝަރީޢަތެއް ާއެދ އިރ  ާކަނޑައަޅ ާއުސޫލެއްގެމަތީން ާހައިކޯޓުން ާހުއްޓަސް މ ލޭގައި

ާނޫނީާ ާބ ވައޭ ާކުރެވިދ ނެ ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެނެމްަެ ާއެކަން ާއޮތީމ  ާމިހެން ާމިމ އްދ   3000ވެއްޖިއްޔ 

ާއެސު ާބ ވައޭ ާހަމަާހުރަހެއްނޭޅޭ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާވިސްނ ލުން ާއެހެންވީމ ، ާއެބައުފެދޭ. ވ ލު

ާއޮންނަާ ާބުނެފައި ާމ ލޭގައޭ ާވެރިރަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަމައެކަނި ާމިއީ ާކަންނޭނގެ. ާނޫން ނެތްކަމެއް

ާއުފެދޭތީވެާޢިއްޒަތްތެިރާ އޮތުންާއެތަންކޮޅުާއަޅުގަނޑަަަށްާހަމަާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާއެހެންާސުވ ލު

ާމެންބަރުންާާއެޓަރނީ ާބައެއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީ. ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ޖެނެރަލްގެ

ާކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތުންާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާތެރޭގައި ާމައްސަލަތަކުގެ ާފ ހަގަކުރެއްވި  3005މިބިލ މެދު

ާވެދ ާ ާގޮތްތަކެއް ާނިކަމެތި ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާއުވިގެންގޮސް ާކޯޓުތައް ނެކަމަށްާފ ހަގަކުރެއްވިާބައެއް
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ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާމިބިލުގެ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުލިބިދ ނެކަމަށް. ާޢަދުލުއިންޞ ފު ނޫނީ

ފ ހަގަކުރެވޭާގޮތުގައިާމައްސަލަާބަލައިގަނެާމައްސަލަތައްާހުށަހެޅޭނެާގޮތްތަކެއްާހަމަޖެހިފައިާއޮތީމާ 

ާކަންތައްތައް ާމިހ ރު ާއަދި ާހިނގަމުންދ ގޮތުން ާމިކަންތައްތައް ާއޮތްާާމިއަދު ާގޮސްފައި ކުރިއަށް

ާއެހީގައިވެސް ާޓެކްނޮލަޖީގެ ާއަދި ާއެާމިންވަރުން ާދިރ ސ ކުރުމ އި ާދެންާމައްސަާމައްސަލަތައް  3010ލަތަކުގެ

ނޑިާއިދ ރީގޮތުންާކުރަ ާފިޔަވައިާފަ ާއެޔ ރުންޖެހޭާމަސައްކަތް މަސައްލަާންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތައް

ާނޫާ ާއެރަށުގައި ާސީދ  ާއަދި ާފަނޑިޔ ރަކަށް ާއުސޫލުތަކ އިާޙަވ ލުވ  ާކުރެވިދ ނެ ާހުރެގެން ނަސް

ާހަމަާ ާކުރުމަށްފަހުގައި ާއެގޮތަށް ާއެކަންތައްތައް ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮވޭހެން. ާމިހ ރު ގޮތްތަަައް

ޢަދުލުންއިންޞ ފުާއެމީހަކަށްާނޫނީާއެހުށަހެޅޭާފަރ ތަކަށްާހޯދައިދިނުމަށްާހުރަސްތަކެއްާހުރިކަމަކަށްާ

ނޑަކަށްާމ ބޮޑަކަށްާޤަބޫލެއް  3015.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާއިނގޭާބައެއްާނުކުރެވޭާއަޅުގަ

މައްސަލަާހުށަހަޅ ާއެފަދަާކޯޓުތަކުގެާމެޖިސްޓްރޭޓުނ7ާާްކޯޓުތައްާއެބަހުރިާއަހަރަކުާއެއްާމައްސަލަާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެބަދޭ. ާހިނގަމުން ާތިބެގެން ާމުވައްޒަފުން ާއިދ ރީ ާއެހެނެަްވެސް ާއަދި ތިބެގެން

ާއެއަށްވު ާރަނގަޅަދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑުމެންާާށްރެން ާއެއި ާހޯދުމަކީ ާކުރެވޭގޮތެއް ާއިންތިޒ މް އެކަން

ާއެން ާހަމަ ާއެއީ ާކަމެއްނޫނޭ. ާނުކުރަންވީ ާހަމައެއ އެކު ާރަނގަޅުކަމެކޭ. ާރައީސް،ާމެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާސްޓޭޖްގައިާ ާކޮމިޓީ ާކޮށްލުމަށްޓަކައި ާއިޞްލ ޙު ާކަންތައ ާކުދިކުދި ާމިކަހަލަ ާހުރި  3020މިބިލުގައި

ާމިބިލުގެާމަސައްކަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާތ އީދުކުރ  ާއެކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮށްލުމަކީ ތް

ާކަންތައްތަކެއްާ ާފައިދ ހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާމީގެއިން ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާއަވަސްވެ މަސައްކަތް

ާއެހެންވީމ  ާކޮށްލެވިޖިއްޔ . ާމިމަސައްކަތް ާމިގޮތަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ،ާކޮށްދެވޭނެކަމަށް

ނޑު ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާއަޅުގަ ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރާ 

ާ3025 

ނޑުާދަންނަވ ނީާރ އްޖޭގެާޑިމޮކްރަސީގެާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާއެކިާޙަާާާއިލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއައިސްޔ ތަށް ާބަދަލުތަކެއް ާާއެކި ާވަމުންދ އިރުާޒަމ ނ އި ާކަންތައްތައް އެއްގޮތަށް

ާޢަާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޒަމ ނ އި ާބައިވެސް ާއެގޮތުންާދުލުއިންޞ ފުގެ ާބައްޓަންވ ންޖެހޭނެއޭ. އެއްގޮތަށް

ާސަރުކ ރަށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާބިލެއް ާލ ޒިމްކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ސަރުކ ރުން

ާއަޅުގަނ ާދަންނަވަން. ާޝަރުޢީާޝުކުރު ާރ އްޖޭގެ ާމިއޮތީ ާބައްޓަންވެފައި ާމިބިލު ާދެކޭގޮތުގައި  3030ޑު

ާ ާހައިާކޯޓުތައް ާހައިކޯޓު، ާއޭގެދަށުން ާކޯޓު، ާސްޕްރީމް ާކޯޓަކަށް ާއެންމެމަތީ ާދަށުންާމީގެ ކޯޓުގެ

އިާޒަމ ނ ދޭގޮތަށް.ާމިހެންާއޮތުމަކީާމިކަންާމިާއަދިާޚ އްޞަާކޯޓުތައްާއުފެއްާާއިމެޖިސްޓްރޭޓްާކޯޓުތަކ 

ާކު ާމިހ ރުާއެއްގޮތަށް ާރ އްޖޭގެ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮނިގަނޑެއްކަމުގައި ާރަނގަޅު ރެވޭނެ
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ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާބަލ އިރު ާކޯޓުތަކަށް ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާއެ ާހިންގ  ާކޯޓުތައް މަޢުލޫމ ތުާާމެޖިސްޓްރޭޓް

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވުނުާދުއިސައްތަާާވަމުންާވިދ ޅުވިގޮތުގައިދެއް ނޑަކަށްާއަޅުގަ  3035ާރަށުގެާތެރެއިންާގ ތްގަ

ާާސަތޭކަ ާބަލ އިރު ާމައްސަލަތައް 0ާާ.ރަށުގެ ާއަހަރަކު ާމަދުނ90ާާްރަށަކީ މައްސަލައަށްވުރެން

ާ ާކޯޓުތައް. ާހުށަހެޅޭ ާކޯޓުތައް.10ާާމައްސަލަ ާހުށަހެޅޭ ާމައްސަލައެއް ާއެންމެ ާއަހަރަކު ކޯޓަކީ

ާމިކަންތައްތަ ާއ މްދަނީއ އި ާލިބޭ ާދައުލަތައް ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން އްާއެހެންވީމ ،

ާލިބޭނެގޮތަކަށްާ ާލ ބަ ާފައިދ އ އި ާމަންފ އ އި ާއެންމެންނަށް ާހުރިހ  އިންޞ ފުވެރިގޮތުގައި

ާ ާރައްޔިތުންނަށްާބަހަމުންދ އިރު ާދ އިރ އ އި ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާއެ ާގޮތުންވެސް  3040ޢަދުލުއިންޞ ފުގެ

ާޚަރަދު ާލ ރި ާމި ާދަތިނުވ ނެގޮތަކަށް ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި ާޢަދުލުއިންޞ ފު ކުރެވޭނެގޮތަކަށްާލިބެންޖެހޭ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާމިބިލުގައި ާއެގޮތުން ާޑިސްޓްރިންކްތަކެއްާބައްޓަންކުރަން. ާޖުޑީޝަލް ާއިވ ގޮތަށް

ާއެކަންާއޮންނަންވ ނީވެސްާއެގޮތަށް.ާ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ އުފެއްދުމަށް

ާނެތަސް ާއެކަން ާސިފައެއްގައި ާރަސްމީ ާމިހ ރުވެސް ާއެކަން ާބެލިބެލުމުންާާއެއީ އަޅުގަނޑަށް

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ގޮތުގައިާހަމަާބައެއްާއަތޮޅުތަކުގައިާއެއަތޮޅުގެާއެއްާމެޖިސްޓްޭރްޓާ  3045އަޅުގަ

ާހަމައެގޮތުންާ ާއެހެންވީމ ، ާވަޑައިގަނޭ. ާއެބަ ާބަލަން ާމައްސަލަތައް ާރަށްރަށަށް ާހަމަ އިނދެފައި

ާސި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮތުމަކީ ާއެކަން ާކުރެވޭނެާޤ ނޫނީގޮތުން ާކުރ އިރު ާއެކަން ާގޮތަށް ސްޓަމެޓިކް

ރަނގަޅުާގޮތެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެނީ.ާއެގޮތުންާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްގެާލަފައ އެކީާޖުޑީޝަލްާ

ާހުށަހެޅޭާ ާއެރަށަށް ާތިބެގެން ާރަށްރަށުގައި ާނުތިބޭ ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާމި ާއޮފިސަރެއް ސަރވިސް

ާ ާއެ ާއޮފިސަރުން ާއެ ާބަލ ފައި ާއޮފީހަށްާސަރަޙަދެއްމައްސަލަތައް ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާހުންނަ  3050ގައި

ާއެރަށަށްާ ާމެޖިސްޓްރޭޓަކު ާއެ ާއެންގެވީމަ ާމެޖިސްޓްރޭޓަށް ާމައްސަލަތައް ާއެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ

ާރަށުާކޯޓަކުންާ ާރަށެއްގައިާހުންނަ ާއެރަށުގައިާކޮންމެ ާމައްސަލަތައް ާހުންނަ ާއެރަށެއްގައި ވަޑައިގެން

ނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާއެއ ބެހޭގޮތުންާާބެލޭނެާއިންތިޒ މްާހަމަޖެހޭނެގޮތަށް މިބިލުގައިާމިއޮތްކަމަށްާއަޅުގަ

ާޖުޑީޝަލްާ ާގުޅޭގޮތުން ާމައްސަލަތަކ އި ާބޮޑެތި ާބޭނުންވޭ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި އިތުރަށް

ާލިބިގެންވޭާ ާއެބަ ާބ ރުވެސް ާއުފެއްދުމުގެ ާކޯޓުތައް ާޚ އްޞަ ާއެކަމަކ ބެހޭ ާކޮމިޝަނަށް  3055ސަރވިސް

ާމަދަނީާރ އްޖޭގެާއެކިާސަރަ ާއަތޮޅުގައިވެސް ޙައްދުގައި.ާމިސ ލަކަށް،ާއަޅުގަނޑުާނިސްބަތްވ ާއައްޑު

ާޖުޑީޝަލްާ ާއެދ އިރ ގައި ާވަންޏ  ާއިތުރުވ ކަމުގައި ާމައްސަލަތައް ާޖިނ ޢީ ާނޫނީ މައްސަލަތައް

ާސަރވިސްާ ާޖުޑީޝަލް ާބ ރު ާއުފެއްދުމުގެ ާކޯޓުތައް ާއިތުރު ާދަށުން ާކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް

.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާރަނގަޅުާގޮތެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާދެންާމީގައިާކޮމިޝަނަށްާލިބިގެންވޭާ

ާ ާފަނޑިޔ ރުން ާކޯޓުގެ ާސުޕްރިމް 3ާާއެބައޮތް ާހައިކޯޓުގައި ާއަދި ާވ ހަކަ ާތިއެަްބަވ   2ާ3060ބޭފުޅުން
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ނޑިޔ ރުންާތިއްބަވ ާވ ހަކަ.ާއެބޭފުޅުންާއިސްާފަނޑިޔ ރަކުާއިސްކުރެއްވީމަ،ާއެާކޯޓުތަކުގެާއިްސާ ފަ

ާއެވަޒީފ ގައިާފަޑިޔ  ާރިޓަޔަރކުރައްވަންދެން ާނޫނީ ާއުމުރު ާދުނިޔެ ާއެބޭފުޅަކު ާޢައްޔަންކުރެއްވީމަ ރަކު

ާ ާބަދަލުގައި 5ާާހުރުމުގެ ާގޮތެއްކަމުގައ5ާާިއަހަރުން ާރަނގަޅު ާއޮތުމަކީ ާރޮޓޭޓްވ ގޮތަށް އަހަރުން

ނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންތައްވެސްާއަޅުގަނޑުާމިބިލުންާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑުާއަޅުގަ ދެންާއަޅުގަ

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާހިންގުމަކީ ާއުސޫލަކުން ާއެއް ާކޯޓުތައް ާމީގައި ާބޭނުންވޭ  3065ފ ހަގަކޮށްލަން

ާއެކިާ ާސަރަޙައްދުތަކުގައި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާސަބަބަކީ، ާދެކެނީ. ާއަޅުގަނޑު ކަމެއްކަމުގައި

ާބަލައިގަާ ާފައިސ  ާގަވ އިދ އި، ާހިންގުމުގެ ާކޯޓުތައް ާއެކި ާހިނގ  ާމީހަކުާރަށްރަށުގައި ންނަގޮތ އި،

ދިޔައީމަާދ ންޖެހޭާގަޑިއ އިާއަދިވެސްާއެނޫންވެސްާއެހެންާކަންތައްތައްާމިއޮންނަނީާއެކިާގޮތްގޮތަށް.ާ

ާނެތްާ ާއެކަންކުރެވޭގޮތަކަށް ާކޯޓުތަކުގައި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ާއެއްގޮތަކަށް ާއިންސ ފުން ާކަހަލަ އެއްވެސް

 3070ންގުމަށްޓަކައިާޖުޑީޝަލްާކައުންސިލެއްާއުފައްދ ާއެާހަމަޖެހިފައި.ާއެގޮތުން،ާއެގޮތަށްާއެއްގޮތަކަށްާހިާ

ާހިންގުންާ ާކަންތައްތައް ާސިސްޓަމަކަށް ާއެަެއް ާކޯޓުތަކުގެ ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާދަށުން ކައުންސިލްގެ

ާއިތުރަށްާ ާއޭގެ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތްކަމުގައި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއޮންނަންވ ނެ ާއެކަން އޮތުމަކީ

ާކަންތައްތައް ާއިދ ރީ ާމުވައްޒަފުންގެާާކޯޓުތަކުގެ ާއަދި ާމަރ މ ތުކުރުމ އި ާކޯޓުތައް ބެލެހެއްޓުމ އި

ާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާ ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާތިބުމަކީވެސް ާސްޓ ފުން ާބެލުމަށްާސަޕޯޓް ކަންތައްތައް

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަންތައްތައްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހުރި ާމިބިލުގައި ާމިކަންތައްތަކަކީ  3075އެހެންވީމ ،

ާއަ ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާދެކެނީ. ާމިބިލު ާދޭހަވި ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަފުޅުން ާމެންބަރުންގެ ާބައެއް ދި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާރަނގަޅުކުރަން ާމިބިލު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ކަމުނުދ 

ާމިބިލުާ ާމަތިން ާމަޝްވަރ ގެ ާކޮމިޓީގެ ާފޮނުވީމަ ާކޮމިޓީއަށް ާވ ހަކަދައްކަވ ފައި މެންބަރުން

ާތަންފީޒްކޮށްގެންާމިއަށް ާމިބިލު ާނިންމ ފައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަލުން ާރަނގަަަޅުކޮށްފައި ވުރެވެސް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާހަރުދަނ ކުރަން ާދ އިރ  ާޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ އި ނޑުމެން  3080އަޅުގަ

ާމ އްދ ތަ ާބައެއް ާމިބިލުގެ ާދެން ާއެބަޖެހޭ. ާފޮނުވަން ާނިންމ ފައި ާމިބިލު ާއެބަޖެހޭ. ކަށްާކުރަން

ނޑުވެސްާބަލ ލިން.ާބަލ ލިއިރުާއަޅުގަނޑަށްާ ވަނަާމ އްދ ގައިާފ ހަގަކުރެވުނު،ާހައިކޯޓުނ70ާާްއަޅުގަ

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާމައްސަލައެއް ާއިލްތިމ ޞްކުރުމަށ93ާާްނިންމ  ާކޯޓަށް ާދަށުންާސުޕްރިމް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާލަސްވެގެން ާޙުކުމްކުރިތ  ާމައްސަލައެއް ާއެ ާހައިކޯޓުން ާތެރޭގައޭ.3ާާހުށަހަޅަންވ ނީ ދުވަހުގެ

ާ ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ނޑަށް ާދިމ ވ0ާާޭ.އަޅުގަ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބައެއްފަހަރު ާތެރޭގައި  3085ދުވަސް

ާއެކަހަލަާ ާއެބަވޭ. ާހަތަރުމަސް ާދެތިންމަސް ާނުލިބިގެން ާރިޕޯޓް ާމައްސަލައިގެ ާނިންމ  ާކޯޓުން އެއް

(ާ ާމީގައި ާދެން ާވ ނީ. ާއެކަންތައް ާކިހިނެއެަްތޯއޭ ާސުޕްރިމްާޙ ލަތްތަކުގައި ާއެބައޮތް ާގައިވެސް ށ(
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ާބަލައިގަނެވޭނެކަމަށް.ާ ާއޭގެފަހުންވެސް ާމައްސަލަ ާއެ ާދިމ ވެއްޖެނަމަ ާއުޒުރެއް ާޤަބޫލުކުރ  ކޯޓުން

ާބައްލަވ ނެކަމަށްާ ާދިރ ސ ކުރައްވ އިރު ާކޮމިޓީން ާއެބިލު ާކިހިނެއްތޯ ާޤަބޫލުކުރެވޭނީ ާއެ އެކަމަކު،

ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާއުންމީދުކުރަން. ނޑު ާވީހ ވެސްާާއަޅުގަ ާމިކަން ާފޮނުއްވ  ާކޮމިޓީއަށް  3090ބަލައިގަނެ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމުމަކީ އަވަހަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިއްާާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމި ާބިލެއް ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ 

ާބޮޑަށްާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާސުަރކ ރަށް ާމިއަދުގެ ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި  3095މަޖިލީހަށް

ާހަމައިންާ ާގޯސްވެގެން ާޢަދުލުއިންސ ފު ާމިޤައުމުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާޙ ލަތެއް ާއެއްވެސް ާދިޔައީކީ ާއަދިާނައްޓައިގެން ާމިރ އްޖޭގެ ާޤ ޟީންނ އި ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރުޢީ ގައި

ާއަމުރުކުރަންާ ާމައްޗަށް ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާނޫން.ާއެ ާމައްސަލައަކުން ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާކޯޓުތަކުގެ އިސް

ާހެޔޮާ ާބަދަލުވެ ާމިސަރުކ ރު ާމިއަދު ާނެތީ. ާޢަދުލުވެރިކަމެއް ާނެތީ، ާއިންސ ފެއް ާމުއްލ އިންގެ ތިބި

ާމިވަާ ާކުރަމުންދ  ާޤ ޟީންނ އިާވެރިކަމެއް ާތިއްބެވި ާކޯޓުތަކުގައި ާމި ާމިދަނީ ާމަސައްކަތްކުރަމުން  3100ގުތު

ާ ާއަމިއްލަ ާމިނިވަންކަމެއްދީ ނޑިޔ ރުންނަށް ާއަނގަތަކުގައ އިާއިޚްތިާފަ ާދިނުމަށް.ާއަތްތަކުގައ އި ޔ ރެއް

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށް. ާނައްޓ  ާކަސްތޮޅުތަކުން ާއެޅިފައިވ  ހަތަރެއްފައިގައި

ާމަޤްޞަދެއްގަާ ާއޮޅުވ ލުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާރޫޙެއްގައި ާވ ދަވެރި ާރޫޙެއްގައި ާޕ ޓީ އިާމިއަދު

ނޑަށްާފެނިގެންާމިދަނީ،ާ ޙީދުމެންާޚ އްޞަކޮށްާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަާއަޅުގަ

ާ ާބޭބޭފުޅުން ާތަކަހަލަ ާބިލަށް ާދުރުވެ ާއުޅުއްވ  ާޕްރޮމޯޓްކުރަން ާޕ ޓީ ާދެންާރ އްޖެތެރޭގެ  3105އްޔ ރުނުވެ

ނޑުާ ާދައްކަވ ކަން.ާމިކަމަށްޓަކައިާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކެއް ކިޔ ނެާއެއްޗެއްާނޭނގިގެންާކޮންމެވެސްކަހަލަ

ާ ާމިބިލުގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހައިކޯޓުގައ92ާާިލަދުވެތިވ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހިނގަމު ާމައްސަލައެއް ާހިނގަމުންދ  ާކޯޓުގައި ާދަށު ާފަރ ތަކުންާނުވަތަ ާއެއްވެސް ންދ ގޮތ މެދު

ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީންާ ާގަވ އިދުތަކ  ާހަދ  ާކައުންސިލުން ާޖުޑީޝަލް ޝަކުވ އެއްކޮށްފިނަމަ

ާކޯޓުގެާ ާސުޕްރީމް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިތަނަށް ާލިބިގެންވެއެވެ. ާކޯޓަށް ާސުޕްރީމް ާބ ރު  3110ފިޔަވައެޅުމުގެ

ާމިގޮާ ާލިބިގެންވެއެވެ. ނޑިޔ ރަށް ާފަ ާއުއްތަމަ ާވ ހަކަާބަދަލުގައި ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަން ތަށް

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެހެންމެ، ާއެމ އްދާ 55ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާކޯޓުގެާ ާސުޕްރީމް ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙުކުރިގޮތް ނޑު ާއަޅުގަ އޮތްގޮތް،

ާސު ާޢައްޔަންކުރ ނީ ާރަޖިސްޓްރ  ާޑެޕިއުޓީ ާފަނޑިޔ ރުގެާރަޖިސްޓްރ އ އި ާކޯޓުގެ ޕްރީމް
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ާބަލަހައްޓ ާ ާކަންކަން ާހިންގުމ ބެހޭ ާއިދ ރީ ާދ އިރ ގެ ާފަރ ތަކަށްާޝަރުޢީ ނޑައަޅ  ާކަ  3115އަޣްލަބިއްޔަތުން

ާކޯޓުގެާ ާސުޕްރީމް ާގަވ އިދު ާޢ ންމު ާމުވައްޒަފުންނ ބެހޭ ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާއަދި އިދ ރ އިންނެވެ.

ާމައްޗަށްވެ ާރަޖިސްޓްރ ގެ ާޑެޕިއުޓީ ާމިހެންާރަޖިސްޓްރ އ އި ާއަޅުގަނޑު ާހިނގ ނެއެވެ. ސް

ާމީހުންާ ާވަޒީފ ތަކަށް ާދ އިރ ގެ ާޝަރުޢީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބު އިޞްލ ޙުކޮށްލި

ވެއްދުމ އިާވަކިކުރުމ ބެހޭާކަންކަންާބެލެހެއްޓުމަކީާއެކިާތަންތަނުންާހިންގ ކަމަކަށްވެއްޖެނަމަާއެކަމުގެާ

ާކަންހިންގުމަާ ާއުސޫލުތަކުން ާއެއް ާއޮފީހަށްާސަބަބުން ާރަޖިސްޓްރ އިންވެސް ާދަތިވ ނެތީއ އި  3120ށް

ާއިޞްލ ޙީާ ާރަޖިސްޓްރ އިންނ މެދުވެސް ާއަދި ާސަލ ންބުނުމުގެކަންކަމ އި ާޗުއްޓީނެގުމ އި ހ ޒިރުވުމ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަގުފަހިކޮށްދިނުން. ާފަހިވެގެންދިއުމަށް ާއިމުގެތެރެއިން ާޤ ނޫނީ ާމަގު ާއެޅޭނޭ ފިޔަވަޅު

ާހުށަހަޅ ލަން.51ާާރައީސް،ާހަމައެހެންމެ،ާ ާއިޞްލ ޙެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ނ(ާއަށްވެސް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއޮތްގޮތުގައިާ ާ)ނ( ާއެމ އްދ ގެ ާމިހ ރު ާބެލެހެއްޓުން. ާރަޖިސްޓްރީ ާމައްސަލަތަކުގެ ާކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ާބެލެހެއްޓުން.ާއަޅުގަނޑުާއިޞްލ ޙުާ ާރަޖިސްޓްރީ ާކޯޓުގެ ާއޮންނަނީާސުޕްރީމް  3125ބަދަލުގައިާ)ނ(ާގައި

ާކޯޓުގެާހުށަހެޅިގޮތަ ާސުޕްރީމް ާއެއީ ާބެލެހެއްޓުން. ާރަޖިސްޓްރީ ާމައްސަލަތަކުގެ ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ކީ

ާރަޖިސްޓްރީކަމަށްވ ތީ.ާހަމައެހެންމެ،ާ ާމައްސަލަތަކުގެ ާއިންނ ނީ ާމ އްދ ވެސ52ާާްބެލެހެއްޓެން ވަނަ

ނޑުާ ނޑުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ ާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަ ށަހަޅާ ވަނަާމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙުާހ52ާުއަޅުގަ

ާސުޕްރީމްާ ާބޭނުންވ ގޮތަކީ ާހުށަހަޅ ލަން ާމިއިޞްލ ޙު ާދަންނަވ ލަން، ާއިތުރަށް ާއޮތްގޮތުގެ މ އްދ 

ާއަދިާ ާކޯޓ އި ާސުޕްރީމް ާހިނދެއްގައި ާބޭނުންވެއްޖެ ާކޯޓުން ާގުޅިގެން ާމައްސަލަތަކ އި ާބަލ   3130ކޯޓުން

ާނެތްހިނދެއް ާފަރ ތެއް ާލަފ ދޭނެ ާފަރ ތްތަކަށް ާގުޅުންހުރި ާސީދ  ާއެފަރ ތްތަކަށްާމައްސަލައ އި ގައި

ލަފ ދޭނެާފަރ ތެއްާޢައްޔަންކޮށްދިނުމުގެާއިޚްތިޔ ރުާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާލިބިގެންވެއެވެ.ާއަދިާމިގޮތުން،ާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާކޯޓުންދޭންވ ނެއެވެ. ާސުޕްރީމް ާޢުޖޫރައެއް ާއެކަށީގެންވ  ާފަރ ތްތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ

ާ ާއޮތްއޮތުން ާފައިސ ދިނުން ާމިނިސްޓްރީއިން ާޤ ޟީންނ އިާފިނޭންސް ާމ ނަކުރެވެނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާގޮސްފ ނެކަމެއްކަމަށް ާދަށަށް ާމިނިސްޓްރީގެ ާފިނޭންސް ާއިޚްތިޔ ރުތައް ނޑިޔ ރުންގެ  3135ފަ

ާޢުޖޫރަާ ާނުނިމިގެން ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާމައްސަލަ ާބޭނުންވ  ާޢުޖޫރަނުދީގެން ާއެއީ ލަފ ކުރެވެނީ.

ާއައިސްފ ނެކަމަށް ާމިގޮތަށް ާމައްސަލަ ާމިއިޞްލ ޙުާާނުދިނުމުގެ ާފ ހަގަކުރެވޭތީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާދެންނެވީ.ާހަމައެހެންމެ،ާ ނޑު ާ)ހ(.19ާާއަޅުގަ ާމ އްދ ގެ ާ)ހ(،)ށ(،)ނ(19ާާވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއެންމ19ާާެއުވ ލ  ާހައިކޯޓުގެ ާއެއީ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބައިދަން ާއިންގޮތަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާހައިާ ާއިސްފަނޑިޔ ރެވެ. ާއެކޯޓުގެ ާޖުޑީޝަލްާއިސްފަރ ތަކީ ާޢައްޔަންކުރ ނީ ނޑިޔ ރު ާއިސްފަ  3140ކޯޓުގެ

ާސަބަބުާ ާދެން، ާހުށަހެޅިގޮތް. ާއިޞްލ ޙު ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާކޮމިޝަނުނެވެ. ސަރވިސް
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ާބައިވަރުާއިޞްލ ޙުާހުރުމ އެއްކޮށް.ާހަަަމައެގޮތަށް،ާ ާވަރަށް 17ާދަންނަވ ލަންވެއްޖެއްޔ ާލަސްވ ނެތީ

ޅ ލަންާޤަސްދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާހައިކޯޓަށްާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްވެސްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަާ

ާއެމަޤ މަށްާ ާކޮންމެފަހަރަކު ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ާފަނޑިޔ ރުން ާނުވަތަ ނޑިޔ ރެއްގެ ފަ

ާހުށަހެޅުމުގެާ ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާއެކަމަށްއެދި ާފަރ ތްތަކުން  3145ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ

ާޖުޑީޝަލް ާފަނޑިޔ ރުންނަށް ާދަށުކޯޓުގެ ާޢ ންމުކޮށްާާފުރުޞަތު ާކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ާއެާ ާސަބަބަކީ، ާހުށަހަޅަންޖެހުނު ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ހުޅުވ ލަންވ ނެއެވެ.

ާހަމައެގޮތަށް،ާ ާފުރުޞަތުދިނުން. ާފަނޑިޔ ރުންނަށް ާއޮންނަ ާ)ށ(13ާާދަށުކޯޓުތަކުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދަާ ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންާއަށްވެސް ާގައި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ންނަވަން.

ާރ އްޖޭގެާއެހެންާ ާކަނޑައެޅިފައިވ ާއުސޫލުތަކުން ާގަވ އިދުތަކުގެ ާހައިކޯޓުގެ  3150ބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ާއިޚްތިޔ ރުާ ާބޭއްވުމުގެ ާއަޑުއެހުން ާހައިކޯޓުގެ ާނުވަތަ ާގ އިމްކުރުމުގެ ާގޮފިތައް ާހައިކޯޓު ރަށެއްގައި

ާމިާ ާލިބިގެންވެއެވެ. ާވީހ ވެސްާހައިކޯޓަށް ާތަނ އި ާދިރިއުޅޭ ާއެއީ ާހުށަހަޅ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދަންނަވ ލީ. ާކުރުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާއެމަޤްޞަދު ާޚިދުމަތްދިނުން ކައިރިން

ާ ާހަމައެހެންމެ، ާހުށަހަޅަން.3ާާ.ރައީސް، ާއިޞްލ ޙެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށްވެސް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމައްސަލަތަާ ނޑުާހައިކޯޓުގެ ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރުމަށް ާމިގޮތަށް ާބެލެހެއްޓުން، ާރަޖިސްޓްރީތައް  3155ކުގެ

ާ ާހަަަމައެހެންމެ، ާއިޞްލ ޙެއ2ާާް.ހުށަހަޅ ލަން. ާއަޅުގަނޑު ާއަށްވެސް ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވަކީލުންނަށ އިާ ާޤ ނޫނީ ނޑިޔ ރުންނަށ އި ާފަ ާޙުކުމްތައް ާނިންމުންތަކ އި ާހައިކޯޓުގެ ހުށަހަޅ ލަން.

ާފަސޭ ާކޯޓުތަކުގެާޢ ންމުންނަށް ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަމަޖެއްސުމުގައި ާއިންތިޒ މް ާބޭލޭނޭ ހައިން

ާހުށަހެޅިާ ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަޅުގަ ާފޯރުކޮށްދިނުން،ާމިގޮތަށް ާއެހީތެރިކަން ާބޭނުންވ  ާއިދ ރ އަށް ޢ ންމު

ާ ާހަމައެހެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާއަށްވެސ29ާާްވ ހަކަ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  3160ވަނަ

ާއިސްާއަޅުގަނ ާއެކޯޓެއްގެ ާތެރެއިން ާޤ ޟީންގެ ާއެކޯޓެއްގެ ާ ާހުށަހަޅ ލަން. ާއިޞްލ ޙެއް ޑު

ާމިގޮތުން،ާ ާކޮމިޝަނުންނެވެ. ާސަރވިަިސް ާޖުޑީޝަލް ާޢައްޔަންކުރ ނީ ާމީހަކު ާމަޤ މަށް ޤ ޟީކަމުގެ

ނޑައަޅާ  ާކަ ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާޢައްޔަންކުރ ނީ ާމީހަކު ާމަޤ މަށް ާޤ ޟީގެ އިސް

ާާޝ އިޢުކޮށްފައިވ  ާމި ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 5ާއުސޫލުތަކ އި

ާހުށަހަޅ ލީ.ާ ާމިގޮތަށް ާމިއިޞްލ ޙު ާއަޅުގަނޑު ާއުނިކޮށްފައި ާމުއްދަތުއިންތަން ާދުވަހުގެ  3165އަހަރު

ާ ާވަގުތު ާރައީސް، ާރައީސ9ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާސިގްނަލް މިނެޓަށްވީކަމުގެ

ާފަހުންާލިބިއްޖެާ ާހުރުމ އެއްކޮށް ާބައިވަރު ާވަރަށް ާއިޞްލ ޙުތައް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، .

ާރައީސް،ާ ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަވެސް ާއަރުވ ނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާސިފައިގައި އ ދެ،ާމިލިޔުމުގެ
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ާމިޤ ނޫނަށ29ާާް ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރުމަށް ާ)ރ( ާއުވ ލ  ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާލިބޭާޢަމަ ާމިހ ރުވެސް ާޤ ޟީންކަމުގައިވެފައި ާއެކޯޓެއްގެ ާޤ ޟީންނަކީ ާއިސް ާތިބޭ ާފަށ އިރު  3170ލުކުރަން

ާޢައްޔަންކުރުމުގެާ ާޤ ޟީން ާއިސް ާއަދި ާހަމަޖެހިގެންދިޔައީއެވެ. ާޢިނ ޔަތްތަކ އެކު މުސ ރައ އި

ާއަލުންާއި ާކަނޑައަޅުއްވ ާހ މަކުރައްވ ާއުސޫލ އިާއެއްގޮތަށް ސްާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުން

ާމިއިޞްލ ޙުތައްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢައްޔަންކުރަންވ ނެއެވެ. ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ޤ ޟީން

ާބައެއްާ ާމިހ ރުވެސް ާއިންނ ނެ. ާސަމ ލުކަންދިންކަމެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމުގައި

 3175ބޭާމުސ ރައަކުންާކޯޓުތަކުގައިާތިއްބެވިާޤ ޟީންނަކީާއެބޭފުޅުންގެާއަނބިދަރީންނަށްާއެބޭފުޅުންނަށްާލިާ

ާޤ ޟީންތައްާ ާފައްތަރެއްގައި ާއަންނަ ާމިހެން ާބޭފުޅުން. ާގެންދަވ  ާހަމަޖައްސަވަމުން ޚަރަދުބަރަދު

ާދަރިންގެާ ާދަރިންނަށް، ާއެބޭފުޅުންގެ ާއިތުރުން ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެބޭފުޅުންނަށް، ބަދަލުވެގެންދިއުމަކީ

 ދަރިންނަށްވެސްާވަރަށްާބޮޑުާގެއްލުންތަކެއްާލިބި....ާ

ާ

ާޖަލްސ ާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ ާވަގުތަށް ާނަމ ދު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  3180ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާޖަލްސ ާފަށ ނީާ ނޑ ލަނީ.ާދެން،ާއަޅުގަ ާގައި.93373ާމިމެދުކަ

ާ

ާ]ށ93:59ާާްނ93:00ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާާދެވަނަ[

ާ

ާހުސްވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮތްާ`. ާކުރިއަށް ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާފަށ ނަން. ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ  3185ކޮޅަށްފަހު

ާފުރުޞަތަްށ90ާާ ާމެންބަރުން ާއެންމެހ  ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާތެރޭގައި މިނެޓް

ާއަޅުގަނޑުާ ާބަންދުކުރ ނަން. ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޭގެފަހުގައި އެދިވަޑައިގަތުމަށް.

ާމިާ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާފުރަތަމަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ާމި ހ ރު

ާއަށް.ާهللاޢަބްދުާ

ާ3190 

ާާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝަރުޢީާعليكنާاسالم`. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .ާ

ާއަވަދިނެތިާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާވަރަށް ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށްާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާމި ާފަރުމ ކުރައްވ  ާއުޅުއްވަމުންވެސް ާކޮށް

ާއ ދެ،ާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާޖެނެރަލަށް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ފޮނުއްވ ދެއްވިކަމަށްޓަކައި

ާމިބިލަށްާބަލ ލީމަާއަޅުގަނޑަށްާފ ހަގަކުރެވުނުާދެތިންކަމެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއޭގެކުރިންާއަޅުގަނޑުާ

ާތައްޔ ރުކުރައްވ އިރުާ ާނުވަތަ ާފަރުމ ކުރައްވ އިރު ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާބޭނުންވަނީ،ާއަސްލު  3195ދަންނަވ ލަން
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މިދ އިރ ގައިާއުޅުއްވ ާކަމުގެާތަޖުރިބ ާލިބިވަޑައިގެންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންގެާމަޝްވަރ އ އިާޚިޔ ލުފުޅުާ

ާ ާބިލު ާމިއަށްވުރެ ާއަސްލު ާފަރުމ ކުރައްވ ނަމަ ާބިލު ނޑުާހޯއްދަވައިގެން ާއަޅުގަ ފުރިހަމަވ ނެކަމަށް

ާމިބިލުާ ާލިބިފައިވ ގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާމިދަންނަވ ލީ ާމިހެން ޤަބޫލުކުރަމޭ.

ާކޮމިޝަންގެާ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާބައްޓަންކުރެއްވުމުގައި ާނުވަތަ ފަރުމ ކުރެއްވުމުގައި

 3200ބޭނުންވަނީާއަސްލުާކޮންމެާމަޝްވަރ ވެސްާވަނީާނުހޯއްދަވ .ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ާތަޖުރިބ ހުރިާ ާކަމުގެ ާބަދަލުގައި ާޤަބޫލުކުރުމުގެ ާމީހ ކަމަށް ާމޮޅު ާއެންމެ ާތިމ އަކީ މީހަކުވެސް

ާތިމ ގެާ ާހޯއްދެވުންާއެއީާއަސްލު ބޭފުޅުންނ ާމަޝްވަރ ކުރައްވ ާއެބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލ އިާވިސްނުންފުޅު

ާވަރަށް ާދެވޭ ާޤަބޫލުކުރުމަށް ާމީހުަުން ާއެހެން ާވަރަށްާާމޮޅުކަން ާއަދި ާއެއީ ާފުރުޞަތެކޭ. ރަނގަޅު

ރަނގަޅުާއުސޫލެކޭ،ާވަރަށްާރިވެތިާސިފައެކޭ.ާހަމަާއެއ އެކީގައިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލުާ

ާއެންމެާ ާއަތްފޯރ ފަށުން ާމިދައްކަމުންގެންދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތުން  3205ފަރުމ ކުރައްވ ފައި

ާވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެ ާދޭން ާހިނގައްޖިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާބިލު ާމި ާޚިދުމަތް ވި

ާތަކުލީފެއްާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާޖެހޭނީ ާމީހ  ާރައްޔިތު ާބޭނުންވ  ާލިބިގަންނަން ާޚިދުމަތް ޢަދުލުއިންޞ ފުގެ

އުފުލ ށޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެގޮތަށްާއެކަންވުމުގެާބަދަލުގައިާއަޅުގަނޑުމެންގެާމ ޙައުލަށްާފެތޭގޮތަށްާއަދިާ

ާރަނ ާފޭރ ން ާއަސްލުާވީހ  ާގެންނެވުމަކީ ާފަރުމ ކުރައްވައިގެން ާބިލުތައް ާމިފަދަ ގަޅުގޮތެއްގައި

ާފުރުޞަތެއްގައިާ ާއަވަސް ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ސްކޮށް ާބިލުތައް ާމިފަދަ  3210މަޖިލީހުން

ާދަންނަވ ލަންާ ާއެއ އެކީގައި ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދ ނެ

ާދިވެ ާމިއީ ާބިލުގައިާބޭނުންވަނީ ާމި ާބިލުކަމަށްވ އިރު ާކޯޓުތަކ ބެހޭ ާޝަރުޢީ ހިރ އްޖޭގެ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ާއަޅުގަނޑު ާހިމެނިފައިވުމަކީ ާކަންތައްތަކެއް ނޑިޔ ރުންނ ބެހޭ ފަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމައެއ އެކީގައި ާހުރިކަމެކޭ. ާފުށުއެރުންތަކެއް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ

ާބިލުގަ ާމި ާއެބަހުރި.ާބެލިބެލުމުން ާމ އްދ ތަކެއް ާތަޢ ރުޟްވ  ާނުވަތަ ާފުށުއަރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި  3215އި

ާހަމަާ ާޖެހޭނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއިޞްލ ޙުކުރަންވެއްޖިއްޔ  އެކަންތައްތައް

ާއޮންނ ނީއޭ.ާމިާ ާބިލު ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމ ނައަކީ ާދަތުރޭ. ާމިއުޅޭ ާޖެހިގެން ާބިލަށް ާލ މަރުކަޒީ މި

ނޑުމެންާ ޚިދުމަތްާރައްޔިތުންނަށްާނުލިބިާނުވަތަާދިވެހިރ އްޖޭގެާޢަދުލުއިންޞ ފުގެާދ އިރ އިންާއަޅުގަ

ާކުރިމަތިވަމުންދ ނޭ.ާ ާހުރަސްތަކެއް ާގެނައުމަށް ާހަރުދަނ ކަން ާނުވަތަ ާހަމަހަމަކަން ާމިއުޅޭ ގެންނަން

 3220ސްމަހެއްހ ާދުވަހުގެތެރޭގައިާމިހެންާމިދަންނަވ ލީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުގައިާމިވީާހަތަރުާފަ

ާކަމަކަށްާ ާބަދަލުގައި ާކަމެއްކުރެއްވުމުގެ ާނަމަކަށް ާހަމަ ާބަލ ފައި ާތަޖުރިބ ތަކަށް ާހުރި ކުރެވިފައި

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތްކަމުގައި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއަސްލު ާއެއީ ކަންކުރެއްވުން
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ާރަ ާވީހ ވެސް ާހުށަހަޅުއްވ އިރު ާބިލެއް ާޤަބޫލުކުރަންާމިފުރުޞަތުގައި. ނޑު ާއަޅުގަ ނގަޅު،

ާދަންނަވ ލިންާ ާކުރީދުވަހެއްގައިވެސް ާއަޅުގަނޑު ާހަދ ފައި، ނޑުމެން ާއަޅުގަ އިންސ ނުންކަމަށްވ ތީ

ާއެއީާ ާހުރުން ާކުށް ާއެއްޗެއްގައިވެސް ާކޮންމެ ާތައްޔ ރުކުރ  ާއިންސ ނުން ނޑުމެން  3225އަޅުގަ

ާމި ާނޫނޭ ާއުސޫލަކުން ާމިހުރީކީ.ާާއެކަށީގެންވ ކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ ާކަންތައްތައް ާމި ބިލުގައި

ާމިއޮތްާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއިޞްލ ޙުކުރަންވެއްޖިއްޔ  މިބިލު

ާ ާއޮތް ނޑަކަށ1ާާްބ ކީ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކުރެވިދ ނެ ާއެކަން ާތެރޭގައިވެސް ާދުވަހުގެ އަހަރެއްހ 

ާބަލަާ ާމި ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާިމާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާހަމަ ކީ

ނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ.ާ  3230ދިވެހިާމުޖުތަމަޢުއަށްާފެތޭގޮތަކަށްާފަރުމ ކުރެވިފައިާއޮތްާބިލެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ާޖެނެރަލަށް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު އެހެންކަމަށްވުމ އެކީގައި

ާމިާ ާމިބިލު ާބަދަލުގައިާމިގޮތަށް ާއިޞްލ ޙުކުރެވުމުގެ ާގެންގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަށް ާބ އްވައިގެން ތ ނގައި

ވީހ ާއަވަހަކަށްާމިާބިލުާއަނބުރ ާގެންދަވ ފައިާމިއަށްވުރެާފޭރ ންާހެޔޮާރަނގަޅުާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާ

ތެކޭ.ާފޮނުއްވުންާއެއީވެސްާމިާމަސައްކަތްާއަވަސްކުރަންާކުރެވިދ ނެާމ ާހަރުދަނ ާރަނގަޅުާމަސައްކަ

ާފ ހަގަކުރެވުނުާ ާބިލުން ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާއެއ އެކީގައި ާހަމަ  3235ދެން

ކަމަކީާމިާބިލުާބައްޓަންކުރައްވ ފައިާމިއޮތީާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާމިާތަޢ ރަފްކުރައްވަންާމިއުޅުއްވާ 

ާރަށްރަށުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބައްލަވައިގެން. ާއުސޫލަށް ާޕްރޮވިންސް ާބިލުާ، ާމި ދެންމެގައި

ާވިދ ޅުވިާ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވަމުން ާމިއަދު ހުށަހަޅުއްވ ދެއްވަމުން،

ތިމަންނަމެންގެާވިސްނުންާމިހުރީާރަށްރަށުގެާކޯޓުތައްާނުބަހައްޓ ގޮތަކަށެއްާނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ނޑުާއަސްލުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާކޮންމެާރަށެއްގައިާމެޖިސްޓްރޭޓަކުާނެތިާހިނގައިދ ނޭާ  3240.ާއަޅުގަ

ާރަނގަޅުކަމެއްނޫނޭ.ާ ާއެހ  ާއެއީ ާކުޅުއްވުން ާއޯޑިއަސްއަށް ާބ އްވ ފައި ާއޮތްތ ނގައި ާޙަޤީޤަތް ކަމުގެ

ާމިާ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާވިދ ޅުވެދެއްވީމައޭ ާސ ފުކޮށް ާއޮތްގޮތަށް ާކަން ާނުހައްދަވ ށޭ. އެހެން

ާއަޅު ާޤ ނޫނެއް ާއެނގޭނީ. ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާވ ނުވ ގޮތް ާމައްޗަށް ާއޭގެ ާރައްޔިތުން ގަނޑުމެން،

ާޤ ނޫނެއްާ ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާއެއްގޮތަށް ާއެއ އި ާދަޢުލަތުން ާނުވަތަ ާހަދ އިރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤ ނޫނެއް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާސ ފުކޮށް ާއެއްޗެއް ާއެބުނ  ާޤ ނޫނުގައި ާއެ ާހަދ އިރު ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން  3245އަޅުގަ

ާ ާކަހަލަގޮތަކަށް ާސިޔ ސަތާ އެނގޭ ާފެންނަ ާދެފުށް ާމިވިދ ޅުވ  ާސަރުކ ރުން މިއަދުގެ

ާމިހ ރުާ ާއަޅުގަނޑަށް ާރަނގަޅުވ ނެގޮތަކީ. ާއެންމެ ާއެއީއޭ ާކުރެއްވުން ާއެކަން އެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީން

ާމިތަނަށްާ ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާކެރިހުރެގެން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ފެންނަމުންމިދަނީ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާވެގެންާސަރުކ ރުން ާނަތީޖ އަކަށް ާބިލުތަކެއް. ާދެރަ ާފޭރ ން ާވަރަށް ާބިލުތަކަކީ ގިނަ
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ާމަސައްކަތެއްާ ާމަޖިލީހުން ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރީގައިވެސް  3250މިދަނީ

ާއެވަނީާ ާއެހެން ާދެކެވެމުންދިއުން. ާވ ހަކަތައް ާހީވ ކަހަލަގޮތަކަށް ާމީހުންނަށް ާބައެއް ނުކުރ ކަމަށް

ާހަ ނޑު ާއެާއަޅުގަ ާދެރަކަމުން ާފޭރ ން ާބިލުތަކުގެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ މަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާވ ގޮތެކޭ. ާގިނަކަމުން ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ގައި އިޞްލ ޙުކުރުމުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާފޮނުއްވ އިރު ާމަޖިލީހަށް ާފަރުމ ކުރައްވ  ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާއޮތްތ ންގައިވެސް ާކުރިއަށް

ާހޯއްދަވައިގެންާ ާޚިޔ ލު ާމަޝްވަރ އ އި ާބޭފުޅުންގެ ާގުޅުންހުރި ާދ އިރ އަކ އި ާއެ ާދެންނެވިހެން  3255ކުރިން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާގެނެސްދިނުމަށް ާމިތަނަށް ާފަރުމ ކުރައްވައިގެން ާބިލުތައް ާއެ ާރަނގަޅަކަށް ާއެންމެ ވީ

ބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާޤަާ

ާވަނީާ ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާބިނ ކުރަނިވި ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްގިނަ ާބެހޭގޮތުން ބިލ 

ާނުދައްކާ  ާވ ހަކަތަކެއް ާއިތުރު ާމ ގިނަ ާބިލ ބެހޭގޮތުން ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކީގައި ފ ޅުކުރައްވ ފައި.

ާނިންމ ލަމުންވެސް ާނިންމ ލ ނީ. ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއެންމެާާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން، ނޑު  3260އަޅުގަ

ރަޔިތުންނަށްާވީހ ާގ ތުންާޚިދުމަތްާލިބޭނެގޮތަކަށް،ާރައްޔިތުާމީހ އަށްާތަކުލީފުާއުފުލަންާނުޖެހޭފަދަާ

ާވިސްނ ވަޑައިގެންދެއްވ ށޭ.ާ ާއޮތްތ ނގައި ާކުރިއަށް ާބައްޓަންކުރެއްވުމަށް ާޤ ނޫނުތައް ގޮތަކަށް

 ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

 

ބެހޭާބިލެއްާހުށަހަޅ ވ ދެއްވީތީާާއުުތރުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅީ  3265ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާކޯޓުތަކާ 

ނޑުމެންގެާާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީ ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާވަރަށް ާޖެނެރަލަށް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ

ާާޤ ނޫނުގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުތަކެއްާއިޚްތިާކޯޓުތަކުގެ ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާކޯޓުތައް ނޑައެޅުމ އި ާކަ ޞ ސްތައް

ހެދުމުގެާބ ރުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާދީފައިވަނީާވަރަށްވެސްާމަތިވެރިާމަޤްޞަދެއްގައި.ާއެއްވެސްާ

ނޑުމެންާމިދައްކަމުންާމިދަނީާތިންާބ ރުާވަކިވ ާވ ހަކަ.ާއެކަމަކު،ާއެއްވެސް ބ ރަކީާާބ ރަކީ،ާއަޅުގަ

ާޚުދުމުޚްތ ރުާ ާވ ނީ ާބ ރު ާއެ ާވ ނަމަ ާބ ރަކަށް ާނުކުރެވޭ ާމަސައްކަތް ާތެރޭގައި ާޙުދޫދެއްގެ  3270ވަކި

ާއިނގިރޭިސާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދޭ ާއެބަ ާއޮތުމ އެކީގައި ާވަކިވެފައި ާބ ރުތައް ާއެހެންވީމަ، ބ ރަކަށް.

ާވަކި ާއެބ ރުތައް ާނުވަތަ ާވ ހަކަ ާބެލެންސަސްގެ ާއެންޑް ާޗެކް ާބުނަންޏ  އިންތިއަކ އިާާބަހުން

ާއެގޮތުންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދޭ. ާއެބަ ާވ ހަކަތަކެއް ާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ާތެރޭގައި ގިންތިއެއްގެ

ާހަތަރުާ ާދެތިން ާބިލެއް. ާލ ޒިމްކޮށްފައިވ  ާހަދަން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާދެކޭގޮތުގައިާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާބޭރުކޮށްލުމަކީ  3275ާހުއްޖަތްދައްކ ފައި

ާއެބަާ ާއ ދޭކަން. ާއެބަ ާކޮންގްރެސްވެސް ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާއެނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ކޮށްގެންވ ނެކަމެއްނޫން.

ާގޮވައިގެންާ ާގުރޫޕްތައް ާހޯދުމަށްޓަކައި ާލީޑަރޝީޕް ާއަދި ާކުރަންޖެހޭކަން. ާދަތުރުވެސް ރަށްރަށަށް
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ާވ އިރު ާމީހަކަށް ާހަމަާޕ ީޓގެ ާއެބަާކުރަންޖެހޭކަން.ާއަޅުގަނޑުވެސް ނޑަށްވެސްާާވަކ ލ ތުވެސް އަޅުގަ

ާމަސައްކަތްާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެކަމަކު ާކުރަންޖެހޭނެކަން. ާމަސައްކަތްތައް ާމިކަންކަމަށް އެނގޭނެ

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަސައްކަތް، ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނުރުހުން ާރައްޔިތުންގެ  3280ހުއްޓ ލ ފައި

ާއެާ ާކުރީމަ ާކަންކަން ާއެހެން ާނުކޮށް ާމަސައްކަތް ާޤ ނޫނުގެ ާމަޖިލީހަށްާމިކުރަންޖެހޭ ާނުރުހުން ކަމުގެ

ާބިލެއްާ ާކަހަލަ ާބޭރުކޮށްލ  ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހިތަށްއަރ  ާބިލުތަކެއް ާބޭރުކޮށްލ ނެ ލިބިގެންދ ންފެށީމ 

ާއަޅުގަނޑަކީާ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާމިވ ހަކަ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ނޫނޭ

ާދ އިރ އެއްގަާ ާގުޅުންހުރި ާވަރަށް ނޑުާމިދ އިރ އ އި ާއަޅުގަ ާމީހެއް. ާމަސައްކަތްކުރަމުންއައި އި

ާމަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވާ  ާކޯޓުތަކުގައި ާނުރުހުން ާރައްޔިތުންގެ ާފަހަރު ާގިނަ  3285ނުދަންނަވ ނަން

ާއުސޫލުންާ ާނީލަމުގެ ާއެބޭފުޅުން ާހަމައެކަނި ާލިބެމުންދަނީ ނޑިޔ ރުންނަށް ފަ

ާހުރި ާކޮންމެހެން ާއެހެނެއްނޫން ނޑިޔ ރުންާމަސައްކަތްކުރައްވ ތީއެކޭއެއް. ާފަ ހ 

ާބޭފުޅުންވެސްާ ާމަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވ  ާރަނގަޅަށް ާނުލ ހިނކު ާހަމަ މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަނީކީއެއް.

ާއޭނައަށްާ ާމ ރިޔ އޭ ާވިދ ޅުވި، ާޤ ޟީއެއް ާގ ތް ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ތިއްބަވ .

ާއަރަބި ާބަސް ާއިނގިރޭސި ާޙުކުމްކުރަން.ާއޭނައަކީ ާއެނގޭނީ ާއައިާކިހިނެތްހޭ ާދަސްކޮށްގެން  3290ކަރައިން

ާލަޔ ގަތ އިާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާމިއުޅެނީ ާޤ ޟީއެއްހެން.ާދަންނަވަން ާހުންނެވީ ާއޭނަވެސް މީހެކޭ.ާއެކަމަކު

ާމަސައްކަތްޕުޅުާ ާކުރެއްވޭތޯ ާއެމަސައްކަތްޕުޅު ާއެބޭފުޅުން ާމިންވަރަކުން ާތަންދިން ޤ ބިލިއްޔަތު

ާއެބޭފުޅުން ާކޮންމެހެން ާއެހެންވިޔަސް ާޢަދުލުއިންޞ ފުާާކުރައްވައޭ. ާއެ ާމަސައްކަތުން ކުރައްވ 

ާނޫނޭ.ާ ާކުރައްވ ތީކީ ާކަންތައް ާއުސޫލުން ާނީލަމުގެ ާއެބޭފުޅުން ާގަސްދުގައި ާހުންނަނީ ޤ އިމްނުކުރެވި

ާއެޓަރނީާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާހިނގައޭ. ާއެބަ ާއެކަން ާތެރޭގައިވެސް  3295ނޭނގުމެއްގެ

ާބޭނުންާ ާއަހ ލަން ާއަރިހުން ާޓްރޭނިންގއ އިާޖެނެރަލުގެ ާފަނޑިޔ ރުންގެ ާމި ާމިހ ރު ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ވޭ

ާޢަދުލުއިންޞ ފަކީާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާއަދި ާގޮސްފައިވަނީ. ާކުރިއަށް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ނޑުމެންގެާރައްޔިތަކަށްާރީގަލްާރެމެޑީއެއްާ ކޯޗެއްކަމ އި،ާއަދިާކޮންމެާއިންސ ނ ކަށްމެާނުވަތަާއަޅުގަ

ާކަމަކަށްާލިބެންޖެހޭ ާދެތިން ާމިއިވެމުންދަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއ ދެ، ާވިސްނިވަޑައިގެންފައިއޮތީ. ނެކަން

ާރަށެއްގައިާކޯޓެއްާ ާފ ޅުކުރައްވ ތަން.ާއެއްކަމަކީ،ާކޮންމެ ާނުރުހުން ާމިކަމުގައިާބޭފުޅުން  3300އެންމެބޮޑަށް

ާއެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް. ާއެކުރައްވ  ާވިދ ޅުވެ ާޖެނެރަލްާނުހުންނ ތީއޭ ޓަރނީ

ާއެވ ހަކަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަންޑަސްޓޭންޑްވޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަ ާޚަރަދުތަކުގެ އެވިދ ޅުވިހެން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެއީކީއެއް. ާވ ހަކައެއްނޫން ާއަޑުއަހ  ާމިއަދު ާކޮންމެހެން ނޑު ާއަޅުގަ މިދަންނަވ ލަނީ

ާޤ ނޫނުއަސ  ާނޫ ާއެ ާކުރީގެ ާއޮފީހުގައި ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާކުރީގަ ާދައުރުގައިވެސްާތަންކޮޅެއް ާއޮތް ސީ
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ާއެާ ާހަދ ފައި، ާރިސަރޗްތަކެއް ާބައިވަރު ާއެތައް ާމިތަނަށްއައިސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ  3305މަސައްކަތްކުރިއިރު

ާދުށްގޮތުގައިާ ާއެމީހުންަެވެސް ާއުޅުން. ާއެކްސްޕަރޓްތަކެއް ާބެލި ާބެހޭގޮތުން ާކަންކަމ އި ޖުޑިޝަލް

ާރަށެއްގަ ާކޮންމެ ާލ ޒިމުކަމެއްނޫން ާކޮންމެހެން ާއެމީހުންާއެއީކީއެއް ާހުރުމަކީއެއް. ާކޯޓެއް އި

ާބަލަންޖެހޭނީ.ާ ާޚަރަދަކަށްނޫނޭ ާހަމައެކަނި ާމުޖުތަމަޢުއެއްގައި ާކުޑަ ާއެހ  ބުނަމުންއައީ

ާއެތ ނގައިާ ާކޮންމެދުވަހަކު ާހިނގ ގޮތ އި، ާއެކަންކަން ާއުޅޭއިރު ާބަޔަކު ކޮމިއުނިޓީތެރޭގައި

ާއެތ ނގައި ާއެހެންއުޅޭއިރު ާމީހުންނ އި ާނުރުހޭ ާއެމީހުންނަށްާާރައްޓެހިންނ އި ާފަނޑިޔ ރަކު  3310ހުންނަ

ާނިންމިދ ނެކަމަށްާ ާކަންކަން ާޢަދްލުވެރިކަމ އެކީގައި ާނުވަތަ ާޑިސްޕެންސްކުރ ގޮތަށް ޖަސްޓިަިސް

ާއިންސ ނުންކަމަށްވ ތީާ ނޑުމެންނަކީވެސް ާއަޅުގަ ާކަމަށްވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިންސ ނުން ާއެއީ ދެކުމަކީ

ާވ ނެކަމެއްނޫނޭ.ާގ ތްތިމ  ާއެގޮތަށް ާބައެއްކަމަށްވަންޏ .ާކޮންމެހެން ާއެރަށެއްގެ ާތިބޭނޭ ާމީހުންވެސް ގެ

އެހެންނޫނީާއެތަނަށްާއައިސްގެންާބޭރުމީހުންާގޮތުގައިާމަސައްކަތްކުރ ކަމުގައިވިޔަސްާވަކިހިސ ބަކުންާ

 3315ރަޙްމަތްތެރިންނ އި،ާއެހެންގޮސްާގުޅުންތަކެއްާއުފެދި،ާއެތ ާހުންނަާއެންމެމީހަކީާކޮންމެހެންާހުރިހާ 

ާއެހެންވީމ ،ާމައްސަލައެއްގަ ާނުވެދ ނެ. ާމީހ އަށް ާނިންމޭނެ ާކަންކަން ާޢަދްލުވެރިކަމ އެކީ ާއެންމެ އި

ާޢަދްލުވެރިކަމ އެކީާ ާވިދ ޅުވ އިރު ާހުންނަންޖެހޭނޭ ާމީހަކު ާޤ އިމްކުރުމަށް ާޢަދްލުއިންޞ ފް ރަށްރަށުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާވަރަށް ާހަމަގައިމުވެސް ާވިސްނުމަކީ ާކުރެވޭނެތޯ އެކަން

ާވަދެވިާ ާއޭގެތެރެއަށް ާއެވަރަށް ާތެރޭގައި ާއެކޮމިއުނިޓީ ާމީހ އަކީ ާހުންނަ ާޤ އިމްކުރަން ޢަދްލުއިންޞ ފް

ާފައިދ ވ ނެާ ާއެ ާނިމިއްޖިއްޔ  ާއެކަން ާއެއްފަރ ތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާބޮއްސުންލ   3320މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި

ާނުކު ާޒ ތުގައި ާއޭގެ ާއެކަން ާރަޙްމަތްތެރިކަމުންނަމަވެސް ާއެގޮތަށް ާގޮތަކަށްާނުވަތަ ާކަހަލަ ރެވޭނެ

ހުންނަާމީހަކީާޢަދްލުއިންޞ ފްާޤ އިމްކުރެވިދ ނެާމީހެއްކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރަންދަތި.ާދެންާ

ާ ާހިންގުން ާކޯޓުތައް ާވ ހަކަ. ާކައުންސިލެއްގެ ާޖުޑިޝަލް ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ވަނަާާ.93ބައެއްބޭފުޅުން

ާޢަދް ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުތަކ އި ާކުރ ާމ އްދ . ާކޯޓުތަކުން ާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި ލުއިންޞ ފް

ާކޯޓުތަކަށްާ ާހެދުމަކީ ާގަވ އިދު ާހިންގުމ އިބެހޭ ާއިދ ރީ ާރައްކ ތެރިކޮށް ާކަންތައްތައް  3325އެންމެހ 

ާމިބުނަނީ.ާ ާނޫން ާލިބިގެންވ ކަމެކޭ ާކޯޓުތަކަށް ާކޮންމެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމިބުނަނީ. ލިބިގެންވ ކަމެކޭ

ާލިބިގެންވ ކަމެކޭ ާނެޗްރަލްާާކޯޓުތަކަށް ާދަންނަވ ލ ނަން ާހަމަ ާމިވަގުތު ނޑު ާއަޅުގަ މިބުނަނީ.

ާތަންފީޒުކުރާ  ާގަވ އިދު ާމީހ އ އި، ާހަދ  ާގަވ އިދު ާވ ހަކަވެސް. ާޕްރިންސިޕަލްްސގެ ޖަސްޓިސްގެ

ާކަމެއް.ާ ާކުރެވޭނެ ާކަންތައް ާޚިލ ފަށް ާޕްރިންސިޕަސްއ އި ާޖަސްޓިސް ާނެޗްރަލް މީހ އަކީ

ާއެކޯ ާވ ހަކައަކީ ާތަންފީޒުކުރަންާދަންނަވަންމިއުޅޭ ާއެގަވ އިދު ާއެކޯޓުން ާހަދ ، ާއެގަވ އިދު  3330ޓުން

ާގަވ އިދުތަކެއްާ ާޔުނިފޯމްލީ ާކޯޓުތަކަށް ާނުކުރެވޭނެ. ާޒ ތުގައެއް ާއޭގެ ާއެކަން ޖެހިއްޖެކަމަށްވަންޏ 
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ާއެކޯޓުތަކުންާ ާވިސްނ  ާކޯޓ އި ާއަނެއް ާކޯޓ އި ާއެއް ާކޯޓުތަކުން ާއޮންނަންވ ނެ. ހެދިފައި

ާކު ާއެކަން ާއެކަްނާއެއްހަމައެއްގައި ާއޭގެތެރޭގައި ާހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ. ާއިންތިޒ މުތަކެއް ރެވޭނެކަހަލަ

ާވިދ ޅުވެ،ާ ާކައުންސިލެކޭ ާޖުޑިޝަލް ާއެހެންވީމ ، ާހުންނަންޖެހޭނެ. ާބައެއްވެސް ބެލޭނެ

ނޑަކަށްާކޮންމެހެންާާ.93ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ  3335ވަނަާމ އްދ އ އިާހަވ ލ ދީާއެވިދ ޅުވ ާވިދ ޅުވުމަކީާއަޅުގަ

ާކޮންމެާޤަބޫލުކުރެވޭކަ ާއަމިއްލައަށް ާހިނގ ކަމެއްނޫން. ާއެއްވެސްތަނެއްގައި ާދުނިޔޭގެ ާއެއީ މެއްނޫން.

ާއެގަވ އިދުާ ާބަދަލުކޮށް، ާއެ ާއަނެއްދުވަހު ާމ ދަންނޫން ާހަދައިގެން ާގަވ އިދު ާއަމިއްލައަށް ކޯޓެއްގައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާތަންފީޒުކުރެއްވީމަކ އެއް ާއެކިގޮތަށް ާއެކިބޭފުޅުން ާދެކެންާާތަންފީޒުކުރ އިރުވެސް މި

ބޭނުންވިާނުވަތަާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާވިސްނިާޢަދްލުވެރިާޢަދްލުއިންޞ ފެއްާޤ އިމްކުރެވޭނެކަމަކަށްާ

ާމިާކޮމިޓީއަކަށްވެސް.ާގެންގޮސްގެންާ ނޑުމެންނަށްާގެންދެވިދ ނެ ނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަޅުގަ  3340އަޅުގަ

ާއަޅުގަނ ާއެކަމަކު ާވިސްނިދ ނެ. ާބެހޭގޮތުން ާކޮމްޕޮޒިޝަންއ އި ާކޯޓަކުންާއެ ާކޮންމެ ާދަންނަވ ނީ ޑު

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާދ ކަމަށްވަންޏ  ާއެހެން ާހަދައިގެން ާގަވ އިދެއް ާހަދ ނެ ާއަމިއްލައަށް އެކޯޓެއްގައި

ާއެާ ާޖަސްޓިސްގެ ާނެޗްރަލް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަޔ އި، ާމިބުނ  ާބެލެންސަރސްއޭ ާއެންޑް ޗެކް

ާއެކަންާދިއުމަކީާހަމަާ ނޑ އިާއެކީގައިާއުޅުއްވާ ޕްރިންސިޕަލްސްއ އިާޚިލ ފުވ ގޮތަށް ގައިމުވެސްާއަޅުގަ

ާހަމަގައިމުވެސްާ ާބޭފުޅުން ާމަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވ  ާމިދ އިރ ގައި ާއުޚުތުން ާއަޚުންނ އި ނޑުގެ  3345އަޅުގަ

ާސަރވިސަސްާ ާޖުޑިޝަލް ާވެދ ނެ ާފަހަރެއްގައި ާއެހެންވީމ ، އިންކ ރުކުރައްވ ނެކަމެއްނޫން.

ާކޮންމެ ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުންނ އި ާޤ ނޫނުާކޮމިޝަންގެ ާމި ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާނުދައްކަވ  ހެން

ާޤ ނޫނަކުންާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީކީއެއް ހެއްދެވީކަމަށް.

ާއެގޮތަށްާ ާއެކަމަކު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަކީވެސް. ާރަނގަޅުކަމެއް ާއެކަމަކު ާނޫން. ލ ޒިމްވެސްކުރ ކަމެއް

 3350ވެސްާއެާޖުޑިޝަލްާސަރވިސަސްާކޮމިޝަންގައިާތިއްބަވާ އެވ ހަކަާބުނެާއެކަންާކުރުމަކީާހަމަގައިމުާ

ނޑ އިާއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވ ނެާއެގޮތަކަށްނޫންާއެކަންާކުރ ނީކީ.ާ ާބޭފުޅުންވެސްާއަޅުގަ

ާ

ާކޯޓުތަކ އިާާފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލު ާޝަރުޢީ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާބިލ އިާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާބިލެއް. ާފެންނަ ާއޮންނަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާބިލު،ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ބެހޭ

ާދެއްކިއިރުާ ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅުތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  3355ބެހޭގޮތުން

ާމެންބަރުންނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކި ާމ އްދ ތައްާއެކިބޭފުޅުންނަށް ާއެކި ާމިބިލުގެ ާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ށް

ާމިާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަންބޮޑުވ ކަމަށް ާއެންމެބޮޑަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާބަދަލުކުރަން. އެކިގޮތްގޮތަށް

ފ ހަގަކުރެވުނީާރ އްޖެތެރޭގެާރަށްރަށުގައިާހުރިާކޯޓުތައްާނުހުރެދ ނެތީ.ާނޫންނަމަާއެކޯޓުތަކުގެާއަދަދުާ
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ާނެތީކީއެއްނޫން.ާމަދުވެދ ނެތީވެާ ާސަބަބުތަކެއްވެސް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަމ  ާއ ދެ، .

ާއިންނަންާ ާގިނައިން ާވަރަށް ާގިނަމީހުންނ އި ާއެކަކަށްވުރެ ާގިނަމީހުންނަކީ ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ  3360އަޅުގަ

ާއިންނަންާ ާމީހަކ އި ާރ އްޖެތެރޭގައި ާމައްސަލައަކީ ާދިމ ވ  ާގިނަފަހަރު ާމީހުން. ބޭނުންވ 

ާކޮންމެވެސްކަހަލަާބަލަާ ާމިކަހަލަ ާނުފެނިގެން ާމެޖިސްޓްރޭޓް ާނެތިގެން ާރަށުގައި ާޤ ޟީ އިލ އިރުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާފެނިގެންމިދަނީ. ާމި ާބޮޑަށް ާމައްސަލަތައް ާގިނަ ާމިކަހަލަ ާޝަރުޢީ މައްސަލައެއް.

ާމިވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަަޮންނ ތީ ާމީގެތެރޭގައި ާކަންތައްތަކެއް ާއުނދަގޫ ާދަތި ހަކަާމިކަހަަަލަ

ާއަޅުގަނޑަކަށްވެސްާ ާބެލޭކަމަކަށް ާކޯޓުތަކުގައި ާރ އްޖެތެރޭ ާމައްސަލަތަކެއް ާމ ބޮޑެތި  3365މިދެއްކެނީ.

ާއަޑުއަހަމު،ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގެކުރީ ާލިމިޓްކޮށްގެން ާވަކި ާކޯޓުތައް ާއެހެންވީމ ، ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާ 91.0ާާބަލަމ ހިނގ  ާއަހަރުތަކުގެތެރޭގައި، ާތެރޭގައ30ާާިގެ ާމިކަންތައްާާއަހަރުތަކުގެ ކިހިނެއްތޯ

ާކަންތައްތަކެއްާ ާހުރިހ  ާއެއަތޮޅެއްގެ ާއެއީ ާއޭނަ ާހުންނ ނީ. ާނ އިބެއް ާހުންނ ނީ ާއޭރުގަ އޮތީ.

ާދަންނަވ ކަމަށްވެއްާ ާއެހެންގޮތަކަށް ނޑިޔ ރު ާއިސްފަ ާއަތޮޅުގެ ާއެއީ ާއޭނަ ާއޭނަ. ޖެއްޔ .ާބަލަހައްޓ ނެ

ާ ާމިހ ރ އި ާއަޅުގަނޑުމެންާއޭރ އި ާމިހ ރު ާތަފ ތުތަކަކީ ާހުޅުވިފައިާހުރި ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިއޮތީ ާރ އްޖެ  3370ގެ

ާވަރަށްބޮޑަ ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާޤ ނޫނުވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ށްާމިއޮތީ.

ާބ ރެއްގޮތުގައިާމިބ ރުާވަކިކުރެވިގެންާޝަރުޢީާނިޒ މަކީާވަކިާާތައްބ ރ5ާުާފުޅ ކުރެވިގެންާއެކިާބ ރު،

ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާއަނެއްބ ރުކުާމިއޮންނަނީ. ާއެއްބ ރު ާނުފޫޒުާާރ އިރުގައި މައްޗަށް

ާބައްޓަންކޮށްގެންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެގޮތަށް ާވީހ ވެސް ާގޮތަކަށް ނުފޯރުވޭނެ

ާޙައްޤުތައް ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުން ާކަންބޮޑުވ ކަމަކީ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،  3375،ާމިތިބީ.

ާކަންކަން ާއަސ ސީ ާނުކުރެވޭާރައްޔިތުންގެ ާއެންމެފަހުން ާޤ ނޫނުންާޙ ާވެސް ާމިއަދު ާގޮސްގެން ލަތަށް

ާބ ރެާ ާލިބެންޖެހޭ ާގިނަފަހަރުއޭނައަށް ާކޯޓަށް ާދަށުން ާމިއީާާއްގެ ާހޯދަން. ާޙައްޤު ާމިޖެހެނީ ދ ން

ާ ާތެރޭޢ ންމުގޮތެއްގައި ނޑުމެން ާލިބެންޖެހޭާާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިއީ. ާމައްސަލައެއް ދިމ ވ 

ާޙައްޤުތަކެާ ާދ ންމިޖެހެނީާކިތަންމެ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޙައްޤު ާއެބަހުރި.ާއެ ާނުލިބި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އް

 3380ކޯޓަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމުސްތަޤްބަލުގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާހެދިފައިާއޮތްާާގިނަފަހަރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކޯޓުތައް ާވަރަށްގިނަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާއުސޫލުތަކުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް

ާމަދުވެއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ދަން ާކޯޓުތައް ާރ އްޖެތެރޭގައި ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވެއޭ. ާމިހ ރު ނަވ ނީ

ާއިމީގެ ާހުރެދ ނެ. ާމީގައި ާމައްސަލަތައްވެސް ާނުކުންނ ނެ ާޤަބޫލުކުރަނީ،ާން ާބޮޑަށް ނޑަށް އަޅުގަ

ާރ އްޖެތެ ާމިއުޅެނީ ާޤަބޫލުކުރެވިގެން ާވިސްނިގެން ާބޮޑަށް ާމެންބަރުންނަށް ާމީހުންާޢިއްޒަތްތެރި ރޭގެ

 3385.ާއެއީހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ،ާނުކުމެދ ނެާމައްސަލައެާދިރިއުޅޭާކޮންމެާރަށެއްގައިާކޯޓެއްާނެތީމަާ
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ާޖުމްލަގޮތަކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާލ ާބަލ ާބިލު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށް ާތަފްޞީލީ ާވަރަށް ާމިއީ އިރުގައި

ާ ާއިތުރަށް ާމިބިލުގައި ާކަންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާރައްޔިތުންާރަނގަޅު ާދެން ާމަޖިލީހުގައިާއެބަހުރި. ގެ

ނޑުގެާމިާޅަާ ނޑަށްާމިފެނުނީާމިތަނަށްާކިތަންމެާރަނގަޅުާބިލެއްާއަޔަކަސްާޙައަޅުގަ ޔ ތުގައިާއަޅުގަ

ކަމަކުނުދޭ.ާކިތަންމެާރަނގަޅަށްާހެދިއަސް.ާއެާބިލުާއެބަޖެހޭާއެއަށްާާމިތަނަކުންާމެންބަރުންނަށްާއެ

 3390ޑުމެންނަށްާލިބޭާހިތްހަމަޖެހުމަކަށްާއުފަލަކަށްާމިވަނީ.ާމިއީާކިތަންމެާފ ޑެއްާކިޔ ލަން.ާއެއީާއަޅުގަނ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހެދިއަސް ާބިލެއް ާފ ޑުާާ،ރަނގަޅަށް ާހެދޭނެ. ާނުވެސް ާރަނގަޅަކަށް އެއީ

ާނުކުރެވޭނެ.ާ ާތައްޔ ރެއް ާބިލެއް ާމީހަކަށް ާއެއްވެސް ާގޮތަކަށް ާނުގެނެވޭ ާއިޞްލ ޙު ނުކިޔޭގޮތަކަށް

ާރަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިތިބަ ާމަޖިލީހުގައި ާކުރިކަމުގައ22ާާިއްޔިތުންގެ ާތައްޔ ރު ާބިލެއް މެްނބަރުން

ާމީގެާއިސްލ ޙެއްާއޮތްތޯާބަލ ލަންާފޮނުވައިފިއްޔ ާާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާވީނަމަވެސްާމިާޖުޑީޝަލްާ

ާ ާއިސްލ ޙުތައް ާބުނ ނެ.ވަރަށްގިނަ ާއެފަރ ތުންވެސް  3395އެހެންވީމ ،ާާގެންނަންޖެހޭކަމަށް

ނޑުމެންނަ ވިއަސްާއެއަށްާފ ޑުާއްާކިތަންމެާފުރިހަމަގޮތުގައިށްާއަބަދުވެސްާއޮންނ ނީާކަންތައްތައަޅުގަ

ާތެރެއަށްާތަާނުކިޔޭގޮ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުކުރެވޭނެ. ާމިކަމެއް ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ށް

ާ ާޢ ންމުކަމަކަށްވެއްޖެ ނޑުމެން ާފ ޑުކިޔ ތަން.ާއަޅުގަ ާމިއަށް ާކަމުނުގޮސްގެން ާބިލު ާއަންނަ މިހެން

ާއެހެންނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާމަވެސް ާވިދ އެއްވެސް ާއެއަށްވުރެާމެންބަރަކަށް ާއެމ އްދ  ޅެއްނުވެވޭ

ާއޮތިއްޔ އޭާާރަނގަޅުވ ނީ ާޤަބޫލުކުރ މިގޮތަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެހެނެއްނޫން.  3400ގޮތުގައިާ.

ާވަރަ ާދިމ ވ ނެ ާނެތިއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާކޯޓުތައް ާހުރި ާހެދިފައި ާމިހ ރު ށްގިނަާރ އްޖެތެރޭގައި

ާއެއަ ާއެހެންވީމ ، ާހުންނ ނެ. ާޙަމައްސަލަތަކެއް ާއެޓަރނީށް ާދެން ާބޭނުންވޭ. ޖެނެރަލްާާއްލެއް

ާކޯޓުތަކެއްވި ާރ އްޖެތެރޭގެ ާވިސްނުމެއްާދ ޅުވެއްޖެ ާމަދުކުރ  ާކޯޓުތައްާމަދެއްނުވ ނޭ. ާއެ ގައެއްނޫނޭ.

ާހުންނ ނެއޭ ާއެބޭފުޅުން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެތ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާއެކަންާ. އެވިދ ޅުވަނީ

ާނުކުރ  ާމިދަންނަވަނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއެޓަރނީނަމޭ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު  3405ާވަރަށް

ާތަމްސީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލް، ާލު ާތ.އަތޮޅު، ާމިކުރ  ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ރަށުނ1ާާްޚ އްޞަކޮށް

ނޑުާމަނިކުފ ާ ފަރ ތުންާވަރަށްބޮޑަށްާނުާއެއްވެސްާރަށެއްގެާއެއްވެސްާކޯޓެއްާއުނިާނުކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާާއެދޭ ާދިމަދިމ ލުންވެސް ާއެހެން ާރ އްޖޭގެ ާދެން ާއެދުމެއް. ާއެގޮތަށް ާއެދެން.ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ ާއަޅުގަނޑުާމިއަދު ާހަމަާޔަޤީނުންވެސް ާމިއީ. ވިސްނަންޖެހޭކަމަކީ

ާތ.އަތޮޅުޤަބޫލުކުރ ގޮތުގަ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާމަދެއްނުވ ނެ.ާާއެއްވެސްާާއި  3410ކޯޓެއް

ާ ާއަޅުގަނމެން ާދެން ާބިރުވެރިކަމެއްނެތް. ާމީގެ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމިއޮންނަާއެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ 

ާޙައްޤުތައްާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާއެޙައްޤުތައްާ ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ޤ ނޫނުއަސ ސީން
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ާލިބޭނެާ ާއޮތްގޮތަކަށް، ާގެއްލިފައި ާޙައްޤުާާޙައްޤު ާއަޅުގަނޑުމެންާހޯދައިާމީހަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި

ާފުރިހަމަކުރަނީާ ާހިާޝަރުޢީާނިޒ މު ާބަލަމ  ގ ާމިއަދު.ާމީހެއްގެާނމި.ާއަޅުގަނޑުމެންގެާވިޔަފ ރިތައް

ާކޮންމެ ާއޭނައަށް ާނުދެއްކިގެން ާކުލި ާކަމަކ ހެދިާގޭގައި ާވެސް ާނުދެއްކިކަމުގައިާ، ާކުލި  3415ަޤސްދުގައި

ާގެންގޮސްގެ ާޝަރީއަތަށް ާއޭނަ ާތަޅުާވީނަމަވެސް ާއެތ  ާކަމަކ ހެދި ާކޮންމެވެސް ާނޫންނަމަ ން،

ާތަނުގެާ ާކުނިވެގެންގޮސް ާއެއްޗެހި ާހުންނަ ާއެތެރޭގައި ާތަނުގެ ާނުހުޅުވިގެން ާއެތަން އަޅުވައިގެން

ާދ އިރުގަ ާމިކަހަލަާއިދުވަސް ާއެހެންވީމ ، ާނ ދޭ. ާނިމޭތަނެއް ާމައްސަލަ ާއޮންނަ ާޝަރީޢަތުގައި ވެސް

ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް ާބޭނުންވަނީާވަރަށްގިނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާކުރިމަތިވޭ. މެންނަށް

ާބޭނުންވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާކަހަލަގޮތަކަށްާޝަރީޢަތްާއޮންނަން ާއަވަހަށްާމައްސަލަތައްާނިމޭނެ  3420ވަރަށް

ާރަށެއްގެމިދެންނެވިާސަބަާ ާހުންނަންާބުތަކަށްޓަކައިާކޮންމެ ނޑަށްާހީވަނީާާޖެހޭނެކަމަށްާކޯޓެއް އަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭންޖެހޭނެހެން. ާވ ންމިއުޅެނީ.ާާއެބަ ާކީއްކަން ާކޮބައިކަން މީގައި

ާވ ނީާ ާމިހެންހަދައިފިކަމަށްވަންޏ ާާމިހެންވީމ  ާދަތިތަކެއްާމިހެންކަން. ނެކަން.ާކުރިމަތިވެދ ާމިކަހަލަ

ާފަރ  ާތައްޔ ރުކުރި ާބިލު ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެކަހަލަގޮތަކަށް ާތަފްޞީލު ާއެ ތަށްާއެހެންވީމ ،

ާއެޓަރނީ ާދެވިއްޖެކަމަށްާާނޫންނަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސަޖެސްޓްތަކެއް ާމިކަހަލަ  3425ޖެނެރަލްއަށް

ާ ާއަދި ާޤަބޫކުރައްވ ނެ ާވެއްޖިއްޔ  ާމި ާއަލުން ާމިކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާޑްރ ފްޓްކޮމިޓީ ކުރެވިގެންާމި

ނޑުމެންނަށްާ މިޤ ނޫނުންާމިބިލުގައިާދ އިރުވެސްާމިދެންނެވިާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާހެދިގެންާހަމަާއަޅުގަ

ާލިޔެވިދ ނެާމިވެނިާމިވެނިާކޯޓުތަކެއްާމިވެނިާމައްސަލަތަކެއްާބެލޭނެގޮތަށްާކޮންމެާރަށެއްގައިާކޯޓެއްާ

ާއަޅުހުންނަންޖެހޭނެއޭާ ާކުޑަކުރަން. ާޚަރަދު ނޑުމެން ާޚަރަދުާގަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވެއްޖިއްޔ 

ާހަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިތަނުާދ ންނކުޑަކުރެވިދ ނެ. ާމެންބަރަކު،ާއެބަހުރި ާދ.އަތޮޅުގެ ާކުރީގައި  3430ގައި

ާސަރވި ާޖުޑީޝަލް ާވިދ ޅުވި ާރިޔ ޒް ާސަރވިސްކަންނޭނގެ،ާމުޙަންމަދު ާޖުޑީޝަލް ާމޯލްޑިވްސް ސް،

7ާާމިއުޅެނީާދެންާކޮންމެވެސްާނަމެއްކިޔ ،ާދެންާޖުޑީޝަލްާކިޔ ާއެއަށް.ާއެާނުފެނިގެންނޭާތިމަންނަާ

ާޚ އްޞަ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ާދުވަސްވެއްޖެއޭ. ާވ ހަކަާމަާމަސް ާވ ހަކައެއްގެ ާދެއްކި ޖިލީހުގައި

ާ ާމިދަންނަވަނީ. ނޑު ާާއޭރުއަޅުގަ ާޚަރަދެއް ާހުންނަނީ.ާާނުހިނގ ނެ.އެއްވެސް ާނަންބޯޑު އެތަނުގެ

ާކަމެއްވެސްާ ާކިތަންމެ ާކުރެވިދ ނެ ާކުޑަކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ،ާޚަރަދު  3435ކަމެއްނުކުރޭ.

ާމިސ ލަކަ ާހުރެދ ނެ. ާތ.އަތޮޅުގައި، ާދިޔަމިގިލީގައިާއަށް ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާތަމްޞީލުކުރ  ޅުގަނޑު

ާ ާކޮންމެހެން ާނުޖެހޭ ާމީހަކުމެޖ90ާިހުންނ ކަށް ާއެންމެ ާއެތަނަށް ާހެޔޮވަރު.ާސްޓޭޓަރުންނެއް. ލީމަ

ާ ާއެތަނުގައި ާދެން ާއެވަރުވެދ ނެ. ާމުވައްޒިފުންާހަމަ ާމިންވަރަށް ާބޭނުންކުރެވޭ ާއެތަނުން ކިރިޔ 

ާމަދުކު ނޑުމެންނަށް ާޖުއަޅުގަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، މްލަގޮތެއްގައިާރެވިދ ނެ.
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ާާދިމ ވެގެންއުޅޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާާދުނިޔެއ އިމައްސަލައަކީ  3440ާކުރިމަތިވެފައިވ ާރ އްޖެއަށް

ާހީނަރުކަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާވަޒީފ ތަކ އި ާމަދުކުރަނީާމުގެތެރެއިން ާކޯޓުތައް ާމަދުކުރުމަށްޓަކައި އެއްޗެހި

ާއެހެ ާބެހޭގޮތުންާކަމަށްވެދ ނެ. ާމިބިލ  ާއެނގޭނީ. ާއަހ ލީމަތ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެނގޭނީ ންކަންވެސް

ނޑަށްާރަ ާމިންވަރަކަށްާޖަވ ބުދެއްވ އިރުާއަޅުގަ ާމިދެންނެވިކަމެއްާއެއްވެސް ނޑު މީގައިާާނގަޅުާއަޅުގަ

ނ ާއަޅުގަ ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާއެރުވިއްޔ . ާއަޅުގަނޑަށް ާޖަވ ބެއް ާއެކަހަލަ ޑުާއެކުލެވޭކަމަށްވެއްޖިއްޔ 

ާ ާދަންނަވ ނީ ާމިބިލު ާރަނގަޅުކޮށް ާއިތުރަށް ާމިބިލު ާބަލައިގަނެ ާވިސްނުމ އިާމަޖިލީހަށް  3445މެންބަރުންގެ

ާރައްޔި ާއެއްގޮތަށް ާޙިާފިކުރ އި ާޙައްޤުތައް ާބޭނުންވ  ާނިޒ މުާތުންނަށް ާޝަރުޢީ މ ޔަތްކުރެވޭނެގޮތަށް

ާމި ާގޮތަކަށް ާއޮންނ ނެ ާހަމަހަމަގޮތަކަށް ާމައްޗަށް ާޑްރ ފްޓްއެންމެންގެ ާއަޅުގަނޑުާބިލު ކުރުމަކީ

ާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްވީތީވެ.ާާވަރަށްބޮޑަށްއެދޭކަމެއް. ާފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑުާމިބިލ ބެހޭގޮތުންާދެވަނަާފުރުޞަތެއްގައިާވ ހަކަދައްކ ލަންާބޭނުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ އަދި

ާއެދިއްޖަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދުފުރުޞަތަށް ާމިއަދު ާއެއީ ާހަމަާއިން. ާޕެޓިޝަނެއްގައި ާއޮތް ާމިތ   3450ނު

ާއަޅުާާހުށަހެޅުމ އެއްކޮށް ާއޮތީމަ. ާދެއްވ ފައި ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާފުރުޞަތަށްާއެކަން ާދެވަނަ ނޑު ގަ

ާއިންާމިހ ރު.ާއެދިއްޖަާ

ާ

ާކޮާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކޯޓުތަކަކީ ާއ ދެ، ާޢަލަަައިކުމް. ާއައްސަލ މް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާންމެާޝުކުރިއްޔ 

ާމުހިޤައުމެއްގައިވެސްާކޮންމެާމުާާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާއެއްާމުއައްސަސ .ާއ ދެ،ާޤައުމުގެާޖްތަމައެއްގައިވެސްާއެންމެ  3455ންމު

ާހައިބަތު ާހިތަންޖެހޭނެާކަންާއެންމެ ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާއެންމެ ާއަދި ާއެއީ. ާމުއައްސަސ އަކީ ާއެއް ބޮޑު

ާއަޅުގަނ ާއެއީކަމަށް ާތަނަކީވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެނީ ާޤަބޫލުކުރަން. ާމައްސަލައެއްާޑު ކޮންމެ

ނޑުމެ ާއޮންނަނީާކޯޓުތައް.ާއެހެންވީމ ،އުންމީދަކަށްާއެންމެފަހުގެާޙަޔ ތުގައިާދިމ ވީމަވެސްާންާއަޅުގަ

ާ ާކުރުވަނިވި، ާއިތުބ ރު ާމީހުން ާާމީހުންކޯޓުތަކަކީ ާކަންތައްތައްާކުރ ނެގޮތަކަރ މްއިޚްތިވަރަށް ށް

ާތަ ާވަރަާނަކަވެގެންދ ނެ ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ ންޖެހޭނެ.  3460ށްބޮޑެތިާށްވެސް

ާއައިސްސަ ާމުއައްސަސ ބަދަލުތަކެއް ާއެކި ާރިފޯމްތައްާާތަކަށްސް. ާއިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް އެކި

ާރީސްޓްރަކްޗައައިސްސަ .ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުރެވިފައި. ާއަދިވެސްާރތައް ާއެހެންނަމަވެސް ކޯޓުތައް

ާރ އްޖެާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަޑުމެން ާގޮތަކަށް. ާމިއޮތްކަހަލަ ާކުރީގައި ާއެންމެ ދެކިފައިާާހަމަ

ާބަދަލުވެގެންދ ން.ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކޯޓުތައްވެސް ާއެއްގޮތަށް ާބަދަލ އި ާނޫނިއްޔ  ާރިފޯރމްސްތައް މިވ 

ާ ާއަޑުއަހައިފީމު 700ާާއެބަ ާއެހެންނަާކޯޓުވަަރކަށް ާއެބަހުރިކަމަށް. ާރ އްޖޭގައި  3465ކޯޓުގައ0ާާި.މަވެސް

ާ ާމައްޗަށް 90ާާއަހަރެއްގެ ާއަދި ާނުބެލޭކަމަށް. ާއެއ10ާްމައްސަލަވެސް މައްސަލަވެސްާާކޯޓުގައި
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ާނުބެ ާމައްޗަށް ާއަހަރެއްގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާކޯޓުގެާލޭކަމަށް. ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން

ނޑުކުރަންޖެހިއްޖެކަމަށް.ާއެހެންކަމުާމިނިޒ މުތައްާމިއޮތްގޮތްާބަދަލުާ ލަތުގެާޤަބޫލުކުރަނީާދައުާާންާއަޅުގަ

ާާބަންޑ ރަ ާނ އިބު ާބިލު، ާބިލުާމި ާމި ާބެހޭ ާކޯޓުތަކ  ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އ ދެ،

ާމިކަންތައްތައްާ ާމަޤްޞަދުގައި ާމ ތް ާމި ާބިލުގައިވާ ހ ޞިލުކުރުމަށްާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީ ާމި  3470ކަން.

ާމ ާ ާޙަާވަރަށްގިނަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާރަނއިރުގަާދިންވ ލ އްދ ތަކަށް ާވަރަށް ާޤައުމަށްާއި ާވަރަށް ގަޅު،

ގޮތަށްާމިކަންތައްތައްާވެފައިވ ކަމަށްާނެއިމުކުރުމަށްާވަރަށްާމަގުފަހިވ ގ ފުާފައިދ ާކުރުވަނިވިާއިންޞ 

ާ ާދެން ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިކޯޓްތައް ާހައިކޯޓް، ާކޯޓް، ާއަދިާސްޕްރީމް ދަުށާާއެބަހުރި.

ާ ާކޯޓުތަކޯޓުތައް، ާމެޖިސްޓްރޭޓިވް ާޚ އްޞަާއެބަ ާއަދި ާއެބަލިބިދޭ. ާބ ރުވެސް ާޤ އިމުކުރުމުގެ އްވެސް

ާޤ އިމުކުރުމުގެާ ާއޭގެާކޯޓުތަކެއްވެސް ާއަދި ާއެބަލިބިދޭ. ާޤ ބ ރުވެސް ާވަކި ާދަށުންާއިތުރުން  3475ނޫނެއްގެ

އެބަާންމުާކޯޓުތައް،ާމިސ ލަކަށްާމަސްތުވ ތަކެއްޗ އިާބެހޭާކޯޓެއްާހެދުމުގެާބ ރުވެސްާހަދަންޖެހޭާމުހި

ާދަށު ާމިބިލުގެ ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާލިބިދޭ. ާން ާއެކިއެކިާހަމަ ާއިޖްތިމ ޢީ ާދިމ ވެފައިވ  ޤައުމަށް

ާގުޅޭ ާމައްސަލަތަކ އި ާއެބަލިބިގޮތުން ާބ ރުވެސް ާއުފެއްދުމުގެ ާކޯޓުތައް ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާޚ އްޞަ ދޭ.

ާމުހި ާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށް ާއެކިއެކިންމު ާއަދި ޖުޑިޝަލްާާދެން

ާގަބޫލުކުރަނީާޑިސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެދެނީ. ާކުރ ގޮތަށް ާމިކަންތައްތައް ާބަހ ލެވިގެން  3480ޓްރިކްޓްސްތަކަށް

ާއެކަންތައްާ ާމިގޮތަށް ާމިހ ރު ާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ާދިރ ސ ތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް އެއީ

ާއެބައޮތް.ާ ާކައުންސިލެއްވެސް ާޖުޑިޝަލް ާދެން، ާގަބޫލުކުރެވޭތީވެ. ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑު މެންނަށްާވަރަށްާފަހުންވެސްާފ ހަގަކުރެވިގެންާގޮސްފިާކޯޓުތަކުންާނިންމ ާމައްސަލަ.ާއެއްާއަޅުގަ

ކޯޓެއްގެާއެއްާބ ވަތެއްގެާމައްސަލަތައްާނިމެމުންދ ގޮތްާތަފ ތުކަންާބޮޑުކަންާފ ހަގަކުރެވިގެންދޭ.ާއެއީާ

ާމިކަންތަ ާއެހެންވީމަ، ާގަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްކަމަށް ާއެބަާވަރަށްބޮޑު  3485އްތަކަށް

ާޚ އްޞަާ ާވަރަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ. ާޙައްލުވ ން ާމިކަންތައްތައް އެޑްރެސްކުރެވެންޖެހޭ.

ާމިކަންތައްތައްާ ާއޮވެގެން ާކައުންސިލެއް ާޖުޑިޝަލް ާއެބަދޭންޖެހޭ. ާމިކަމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް

ާއެކަންތައް ާމިބިލުގައި ާގަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބައޮތްާޙައްކުރެވޭނެކަމަށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ތައް

ާކޯޓުގެާ ާރަށެއްގައި ާޚ އްޞަ ާވަކި ާޚ އްޞަކޮށް ާރަށްށުގައި، ާއެކިއެކި ާއަދި ާދެން، ފ ހަގަކުރެވިފައި.

ާތިބެވޭގޮތަށްާ ާއޮފިސަރުންވެސް ާޖުޑިޝަލް ާނެތްނަމަވެސް ާޤ ޟީއެއް ާނޫނިއްޔ   3490މެޖިސްޓްރޭޓެއް

ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާޙައްލުާާއެބައޮތް.ާއެއީާބައެއްާކަހަލަާޙ ލަތްތައް،ާމިސ ލަކަށް ކައިވެނި،ާވަރި

ާފުރުޞަތުާ ާމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ާކަންތައްތައް ާގ އިމުވެގެންދ ނެ ާއެކަންތައްތައްވެސް އަވަސްގޮތެއްގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަން ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާއެހެންވީމަ، ާޤ އިމުކޮށްދީފައިވަނީ. އެ
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ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާމިބިލު ާއިޞްލ ޙުތައްާާދެކޭހިނދުގައި ާގެންނަންޖެހޭ ާއިތުރަށް ާދެން ބަލައިގަނެ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާފުރިހަމަކުރުމަކީ ާމިބިލު ާގެނެސްގެން ާވިސްނުމ އެކުގައި ާއެންމެންގެ ނޑުމެން  3495އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށް ާމިވ ހަކަ ާދެކޭތީ ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ާމިހ ރު ކޮންމެހެނެއް

ާމިފުރުޞަތުާބޭނުންކުރީ.

ާ

ާކުޑަހެން.ާާޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާކު ާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަގުތުކޮޅުވެސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

ާދަންނަވ ލަން.ާާދެންާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއެއްޗެއް ާމިއ ބެހޭގޮތުން ާކުޑަކުޑަކޮށް ާވަރަށް  3500އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުވެސް

ާދަ ނޑު ާއަޅުގަނޑުމެންާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރުން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެއީ ންނަވ ނީ،

އެބަޖެހޭާޝުކުރުދަންނަންވަން.ާއެއީާއެކަމަށްާކުރައްވ ާމަސައްކަތްކަންާއަޅުގަނޑުމެނަށްާއެބައެނގޭާ

ާރައްޔިތުން ާޚިދުމަތްތައް ާނިޒ މުގެ ާޝަރުޢީ ާނުވަތަ ާވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ާނިޒ މު ނަށްާޝަރުޢީ

ާކުރަންޖެހޭނެާ ާސަރުކ ރުން ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާއެކަންކަން ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާޙައިޞިއްޔަތުން ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު  3505މަސައްކަތެއްކަމުގައި

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާސުވ ލަކީ ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުގަނޑުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާފުޅ ވެގެންބ އޭާހުށަހަޅަާ ާޚިދުމަތް ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާމިކަމުން ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންދ އިރުގައި ާމި އިގެން

ދ ނީާނޫނީާދަތިބ އޭާވ ނީާއިނގޭތޯ.ާއެއީާމިހެންާމިދެންނެވިާކަމަކީާމިހ ރުވެސްާހަމަާވަރަށްާގިނަާ

ާދަތުރުކުރަމު ާރަށްރަށަށް ާއެކި ާހުރެގެން ާފަނޑިޔ ރަކު ާއެންމެ ާއެބަހުރި ންދ ާދ އިރ ތަކުގައި

ާހުންނަާ ާރަށުގައި ާމީހެކޭ، ާހުންނަ ާރަށުގައި ާއެމީހުންނަށް ާޝަކުވ އަކަށްވަނީ ނޑިޔ ރުންގެ  3510ފަ

ާކުޑަކުޑަާ ާވަރަށް ާގޮތުގައި ާއެލަވަންސްގެ ާއެއްވަރޭ. ާމުސ ރަ ނޑިޔ ރެކޭ ާފަ ާދަތުރުކުރ  ނޑިޔ ރެކޭ ފަ

ނޑު މެންާދަންނަވ ނީ،ާއެއްޗެކޭާލިބެނީ.ާމިކަހަލަާޝަކުވ ތަކެއްާކުރަމުންދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާއަޅުގަ

2ާާ ާބަހ ލައިގެން ނޑ2ާާުދ އިރ އަކަށް ާއަޅުގަ ާއެއީކީ ާހެދުމަކުން ާކޯޓުތަކެއް ދ އިރ އެއްގެ

ާމިކަންކަންާފަސޭހަވެގެންދ ނެާ ާޚިދުމަތްާނުވަތަ ާނިޒ މްގެ ާރައްޔިތުންނަށްާޝަރުޢީ ގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާމި ާއެހެންވީމަ، ާކަމެއްނޫނޭ. ާގަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންާކަމެއްކަމަކަށް ާގިނަ  3515ބިލުގައި

ާގިނަާ ާވަރަށް ާއެބަހުއްޓޭ ާބިލުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބަލ ލ އިރުގައި ާރޫޙަށް ވ ހަކަދެއްކެވި

ާގުޅުންހުރިާ ާކަމ  ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ. ާވިސްނ  ާވިސްނުމަކުން ާފުން ާއަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަތައް

ާނުހޯއްދަވ ކަމަ ާމީގެތެރޭގައި ާމަޝްވަރ ވެސް ާމެންބަރުންާމީހުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ށް

ާއެނގިލައްވ ނީާ ާނައިބަށް ާބަންޑ ރަ ާނޭނގެ. ނޑައެޅިގެން ާކަ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ފ ހަގަކުރައްވައިފި.

ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ ާވިސްނުން. ާގެންގުޅުއްވި ާޑްރ ފްޓްކުރެއްވިއިރުގައި ާމިބިލު  3520އެމަނިކުފ ނު
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ާބޭފުޅު ާއެފަދަ ާދެންނެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ާފުރިހަމަާއަޅުގަ ާތަންކޮޅެއް ާއެއްކޮށް ާމަޝްވަރ އ އި ންގެ

ާތަންކޮޅެއްާ ާމަސައްކަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅައިފިނަމަ ާމިބިލު ބިލެއްގެގޮތުގައި

އަވަސްވެގެންދ ނެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިބިލ މެދުާއަޅުގަނޑުވެސްާހަމަާޢ ންމުާއުސޫލަކުންާދަންނަވ ނަމަާ

ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާކަންތައްތަކަކީާާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ

ާވިސްނަވައިާ ާވިސްނުމަކުން ާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެފަދަ ާކަންބޮޑުވ  ާމިބިލ މެދު ާހަމަ ނޑުވެސް  3525އަޅުގަ

މިބިލުާއަނބުރ ާގެންދެވައިާމިބިލުާތަންކޮޅެއްާފުރިހަމަކޮށްާމިާމަޖިލީހ ާހަމައަށްާފޮނުވައިދެއްވުމަކީާ

ާ ނޑު ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާއަޅުގަ ާދެއްވި ާއެދޭކަމެއް. ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަރިހުން ާނައިބުގެ ާބަންޑ ރަ ހަމަ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑުާމިއަދުގެާޖަލްސ ާނިންމ ލަނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުގަ  3530ޝުކުރިއްޔ 

ާޖަާ ާމ ދަމ ގެ ާބަހުސް ާމިވަނީާމިބިލުގެ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާމިހ ރު ާގެންދެވޭނެ. ާކުރިއަށް ލްސ ގައި

ާއެދިފައިާ ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ ދަމ  ާއެހެންވީމަ، ބަންދުކުރެވިފައި.

ާފުރުޞަތުާނުދެވިާތިބިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުދެމުންާމިބަހުސްާފަށ ނީ.ާ

ާ

 3535ޖަލްސ ާނިންމުން. .7



ާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާއަންގ ރަދުވަހުާހެނދުނ7001ާާުއޮކްޓޯބަރ72ާާުދެން،ާމަޖިލީހުގެ 1600ާވ 

ާގައި.

ާ
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