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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /76 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  76ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009 ޑިސެމްބަރ 21 ތާރީޚް: 

  1431 މުޙައްރަމް 4 

 

 ަގއި   9:03ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

  

 އަށް  11:08ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 ަގއި   12:40މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

  މިނެޓް 58 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ

 

  ،66 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ60ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެން 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  



 III 

 އްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

  ތާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއި 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު  

 މާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސް  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަދޫ ދާއި 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 IV 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަ 



 V 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެ 

   

 - : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

  ައޙްމަދު ސަލީމް ރުއޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

   

  ތިއްބެވި ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަރުކާރުގެ 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު : މެންބަރުން 

 

ފް ޓޫރިޒަމް، ާއޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު އޮމިނިސްޓަރ   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

  ޢަލީ ސަވާދު
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ުދާއިރާގެ  ބްކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އި  ،އިންޓަވަލްފަހ ރާހީމް، އަދި ގައްދޫ 

އާދަމް ޒާހިރު  އިންޓަވަލްފަހު،  މެންބަރު  އަދި  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.  މެންބަރު    ޖަލްސާއިން  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މުޖްތާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ 

ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ުތލުސްދޫ  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، އަލިފުިށ ދާއިރާ

އާދަމް،   ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ޢަބްދުދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  هللا މުލަކު  ކިނބިދޫ  އަދި  މުޙަންމަދު،  އަޙްމަދު ސިޔާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ޔާމީން، 

 ސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. ޖަލް މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ17ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާހޯމ1002ާަާޑިސެމްބަރ17ާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާޖިލިސްާފެށުނީ.މަާާ.واالهާومنާوصحبه



އެންގުން. .1  10ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިތއްބެީވ ާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެން ާޖަލްސ އަށް ާއެޖެންޑ ެގ12ާާމިވަގުތު ާމިއަދުެގ ާމެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި

ާއެބައޮތް.ާެއއީ ާވ ހަަކއެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާރިޔ ސަތުން ާދިމުެގކުރިން ދަޢުލަތުގެާާއައިޓަމުތަކަށް

ާ ާފ ސްކުރުމުެގ1222ާާބަޖެޓް ާއިންތިޒ މުކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ާބަޖެޓްގެ ާދަޢުލަތުގެ ާއަހަރުެގ ވަނަ

ާމިހ ރުާ ާއެްއގޮތަްށ ާތ ވަލ  ާއެއްބަްސވެވިަފއިވ  ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން  15މަސައްކަތް

ަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާަޙޤީޤަތުގަިއާމަސައްކަތްތައްާކުިރއަކަށްާނުދ ކަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއެނގި

ާަމސައްކަތަެކއްާ ާޮބޑެތި ާކޮމިޓީަގއި ާމިުއޅެނީ ާުނގޮްސ ާކުރިއަށް ާެއްއޮގތަށް ާތ ވަލ  ާމިހ ރު އެކަން

ާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ ފައިވަނީ.ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާރިޔ ސަތުން ާކޮމިޓީގެ ާގެންދަވ ތީކަމަްށ ކުރަްއވަމުން

ާ ާހަފުތ ގެ ާމި ާޮއންނ ނީ ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާމަސައްކަްތާކުރިންވެސް ާބަޖެޓްގެ ާއެއީ ބުރ ސްފަތިދުވަސް

ާމަޝްވަރ ުކރުމަށްފަހުާ ާރިޔ ސަތ  ާކޮމިޓީގެ ާމިހ ރު ާގޮތުަގއި.ާއަޅުަގނޑު ާދުވަހެއްގެ ާނިންމ   20މަޖިލީހުން

އަޅުަގނޑަށްާލިބިަފއިވ ާމަޢުޫލމ ތަކީާމިއަދުގެާނިޔަލަށްާއެާޮކމިޓީގެާރިޕޯޓްާމަޖިލީހުގެާސެްކރެޓޭރިއަޓ ާ

ާމިރޭގެާޙަވ ލުކުރަްއވ ނެކަމަ ާރިޕޯްޓ ާއެ ާަގސްދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންކަމުން، ށް.

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހެނދުނުނަމަވެސް ާމ ދަމ  ާއަިދ ވަގުެތްއގައިނަމަެވސް

ާވަޑައިގެްނާރިޕޯޓްގެާ ާމަޖިލީހަށް ާެމންބަރުން ާއިްނތިޒ މުކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރި ލިބިވަޑަިއގަންަނވޭނެގޮެތއް

ާލިބިވަަޑއިގަންނަާ ާެއާކޮޕީ ާސެކްރެޓޭރިއަޓުން ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާމަގުފަިހވެގެންދ ނެ. ާއެ ާގޮަތށްވެސް  25ވ ނެ

ާރިޕޯޓްާ ާއެ ާކުރިއަްށގެންދ ނެ. ާކަންތައްވެސް ާފޮނުވުމުގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ރިޕޯޓް

ާމަސައްކަްތާ ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާބަޙުސްކުރުމ ިއ ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ  ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު

ާބުދަދު ާމަސައްކަްތ0022ާާވަހުގެ ާއެ ާބުދަދުވަހު ާގަސްދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފެށުމަށް ާމަިޖލީހުގައި ގައި
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ާބުދަދުވަހުެގާ ާނިމެންދެން ާމަސަްއކަތް ާހުށަހެޅުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާބަޙުސްކުރުމ އި ާރިޕޯޓ މެދު ފެށުމަށްފަހު

ާއެާ ާމިވަނީ. ާގަސްުދކޮށްފައި ާައޅުަގނޑު ާގެންދިުއމަށްވެސް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަްތާމަސައްކަތް  30ގޮތަށް

ާސަބަބަީކާ ާގަސްދުކޮށްފަިއވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށާގެންިދއުމަށް ާަމސައްކަތް އިންތިޒ މުކުރަން،ާެއގޮތަށް

ާިނންމަވ ފައިވ ާ ާކޮމިޓީތަކުން ާއަދި ާނިންމ  ާމަަސއްކަްތ ާބަޖެޓްގެ ާބުރ ސްފަިތދުވަހު ާމި ކުރިއްސުރެން

ާހަފުތ ގެތެ ާއަންނަ ާހުރުމ އެކު ާބިލުތަކެއް ާމަޖިލީހުގެާމުހިންމު ާއެއީ ާވަގުތުދިނުން ާބިލުތަކަށް ާއެ ރޭގައި

ާރިޔ ސަތަށްާ ާކަމެްއކަމަށް ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާގެންދ އިރު ާނިންމުމަކަށް ާތެރޭަގއި ާމިއަހަުރގެ މަސައްކަތް

ާއިޞްލ ުޙާ ާމެންބަރަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާަވގުުތގައި ާބަޙުސްގެ ާބުދަދުވަުހގެ  35ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.

މިނެޓްއިރުެގ5ާާރިޕޯޓ މެދުާބޭނުންފުޅުވ ާއެްއޗެއްާވިދ ުޅވުަމށްާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނީާާހުށަހެޅުއްވުމަށ އި

ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ާއޮންނ ނީ ާހެނދުނު ާބުރ ސްފަތިދުވަހު ާނިމުމަށްފަހު ާމަސަްއކަތް ާއެ ވަގުތު.

ާމަސަ ާބުރ ސްފަތިދުވަހުގެ ާހަމަ ާނިމުމަށްފަހު ާއެމަަސއްކަތް ާދެންނެވުން. ާޯވޓަށް އްކަްތާއިޞްލ ޙުތަކަށް

ާފަހުބަސްާ ާބަޖެޓ މެދު ާގޮުތގެމަތިން ާބުނެފައިވ  ާގަވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާގުިޅގެން ާވަގުތަކ  ނިމޭ

ާ ާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ. ާމެންބަރަކަށްެވސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާފުރުޞަތު  40މިނެޓްގ3ާާެވިދ ޅުވުުމގެ

ާއަންދ ޒ ުކރެވޭގޮުތގަާ ާތ ވަލު ާމަސައްކަުތގެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހަވީރ ާވަގުުތކޮެޅއް. ާބުރ ސްފަތިދުވަހުގެ އި

ާ ާޭރ ާބުރ ސްފަތިދުވަހުގެ ާއެހެންކަުމން، ާހިނގައިދ ނެ. ާދެމިެގން ާއެމަސަްއކަތް ަގއ0032ާާިހަމައަށް

ާ ާޖަލްސ ަގއި، ާއެ ާބ އްަވއި ާއަލުްނ ާޖަލްސ އެއް ާބަޖެޓާ 0032ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާޖަލްސ ަގއި ާފެށޭ ގައި

ާކުރިއް ާއޮންނ ނެ. ާދެންނެުވން ާވޯޓަކަށް ާޖަލްސ އެއްބެހޭގޮތުން ާދަންނަވ ނެ ާވޯޓަށް ާބަޖެޓަށް ާސުރެން

ާއެކަންާ ާމިހ ރުއްސުރެން ާބޭނުމަކީ ާދެންނެވުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާމެންބަރުންގެ  45ޢިއްޒަތްތެރި

ާއޮތީމ  ާެއަކންތައްތަކަށްާާއެނިގވަަޑއިގެންަފއި ާަވޑަިއގަތުމުަގއި ާޖަލްސ އަށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާފަސޭހަ ާގެންދިއުމަްށާރިޢ ޔަތްކުރަްއވަން ާކުިރއަށް ާމަސަްއކަތް ާަބޖެޓްގެ ާމިއީ ާއެހެްނވީމަ، ފުޅުވ ނެތީ.

ާއިްސާ ާޕ ޓީތަުކގެ ާިސޔ ސީ ާމިކަންަތއްތަްއވަނީ ާމިވ ގޮތަކީ. ާމިހ ރު ާގަސްުތކޮށްފައި އަޅުަގނުޑ

ާއެއ އެުކާ ާހަމަ ާއަިދ ާއެއްަބސްެވވަަޑއިގެންފައި. ާމިކަމަށް ާެއބޭފުޅުންވެސް ާމަޝްވަރ ކޮށް ބޭފުޅުންނ 

ާބަޖެޓް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ާމިއަދުގެ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަްތ ާކޮމިޓީގެ  50ަގިއ21022ާާގެ

ާޚ އްޞަާ ާަވިކ ާއެބަޖެހޭ ާެއމަސައްކަތަށް ާއެއީ ާގަސްދުކުރަން. ާއަޅުަގނުޑ ނިންމ ލުމަށްވެސް

ާމަސައްކަތް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށް ާއެހެްނވީމަ، ާކުރިއަށްގެންދަން. ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއިސްކަމެއްީދގެން

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލުމަށްފަުހ ާމިވ ހަކަތައް ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް މިއަދު

ާރުާމޫސ މަނިކު.ނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ55 
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާދެއްވީާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހެޔޮފުޅު ާވަރަށް ާަރއީސް. ާއެހެންާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންަވނީ ނުޑާއޮޅުންފިލުވައިލަން ާއަުޅގަ ާީތވެ.

ާުއސޫލުތަކ ާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއ ންމު ާފިޔަވައި ާއިޞްލ ޙު ާހުރިހ  ާހުށަހެޅޭ ާބަޖެޓަށް ާއެްއގޮތަށް ާއަހަރެކޭ އަހަރު

 60ވެގެްނާހުށަހަޅާ އެްއގޮތަކަށްާބަޖެޓްަގއިާހަމަާއިޞްލ ޙެއްގޮތަށްާގަބޫލުކުެރވޭާެއއްޗިހިތަަކކ ާހަމަާބޭނުން

ކޮންމެާއިޞްލ ޙަކަށްާވޯޓުާއެހުމުގެާއުސޫލުާގެންުގޅުްއވަނީތޯ.ާނޫންކަމަށްވ ނަމަާއެހެންޏ ވެސްާއެކަންާ

ާއަޅުަގނުޑާ ކުރަމުންާގެންދ ާއުސޫލުންާިއޞްލ ޙުތަކަށްާމަނިކުފ ނުާވޯަޓށްާއައްަސވ ނީތޯ.ާއެާުސވ ލު

ާނެގީ.ާކޮށްލަންާބޭނުންވެގެންާނިޒ މީާނުކުތ އެްއެގގޮތުަގއިާމި

ާ

ާ65 

އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާނިޒ މ ބެޭހާނުކުތ އެއްނޫން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމިާމަޢުލޫމ ތުާއޮޅުންފިލުވުމުެގގޮތުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބެހޭގޮތުންާ ާބަޖެޓ  ާވ ހަކަައކީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމަ، ާުސވ ލެއް. ކުރެްއވި

ާޢި ާހުށަހެޅުއްވުުމގައި ާޢަމަލުކޮށްފައިވ ާއިޞްލ ޙު ާމަޖިލީހުން ާއެހެންޏ ވެސް ާމެންބަރުން އްޒަތްތެރި

ާއަިދާ ާހުށަހަޅުއްވަްއޗޭ. ާއިޞްލ ޙު ާެބއްލެވުމަްށފަހު ާެއކަންތައްތައް ާރިޔ ޢަްތކުރަްއަވއި ގޮތުގެަމއްޗަށް

 70ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޤ ނޫޫނގެާތަރަޙަިއގެާތެރޭގައި.ާ

ާ

ާސުވ ލު. .3

ާ

ާމިއަދުގެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާެއވ ހަކަ ާާއެހެންވީމަ، ާނަންބަރު 2ާއެޖެންޑ 

 75ްސާކަށް.ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫިރޒަމްާއ ޓް

ާސަ ާޢަލީ ާޑރ.އަޙްމަުދ ާކަްލޗަރ ާިޢއްޒަތްތެރިާއެންޑް ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާސުވ ލެއް. ާކުަރްއވ  ވ ދ 

ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާމިނިސްޓަރާާލިފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޟުާވި ާޓޫރިޒަމް ާމިއަދު ނޑު ާައޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް. .`ާ

ާބޭާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:  80ނުންވ ާސުވ ަލކީ،ާތ.އަތޮޅުާިރޒޯޓްެގގޮުތގައިާތަަރްއޤީކުރުމަށްާޑރ.އަޙްމަދުާޢަލީާަސވ ދ ާޮކށްލަން

ާތަފްސީލެްއާ ާރައްތަކުގެ ާއެ ާއަދި ާރަށްތޯ. ާކިތައް ާދޫކޮށްފައިވަނީ ާމިހ ތަނަށް ާމިނިސްޓްރީން ތިޔަ

ވަނަާސުވ ލަކީާމިއަތޮުޅަގއިާރިޒޯޓްާތަރައްޤީކުރުމަށްާފަޅުރައްތަެކްއ1ާާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވަފ ނަންނަތޯ.ާ
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ދީފަިއވީނަމަެވސްާއަިދާއެްއވެސްާރަށެއްާހުުޅވިފައިުނވޭ.ާވީމ ،ާިމއަތޮޅުަގއިާރިޯޒެޓއްާހުޅުވިާާކުއްޔަށް

ާ ާކޮބައިތޯ. ާތ ރީޚަކީ ާހުޅުވ ލެވޭނެ 3ާާޚިދުމަތަށް ާުސވ ލަކީ 21ާާވަނަ ދުވަހ1220ާާުނޮވެމްބަރު

ާގު ާސުވ ަލކ  ާކުރި ާއަޅުަގނޑު ާބެހޭގޮތުން ާއޮުޅގިރިއ  ާތ.ައތޮޅު ާމަޖިލީހުގައި  85ިޅގެްނާރައްޔިތުން

ާއެޅުމަްށާ ާެއއ ރޕޯޓެްއ ާތިމަރަފުށީގައި ާކުްއޔަށްދީފަިއވ ނީ ާއޮުޅގިރި ާވިދ ޅުވި މަނިކުފ ނު

ާެއާ ާފެށިަފއިނުވ ތީ ާމަަސއްކަތް ާއެއ ރޕޯްޓގެ ާއެ ޝަރުތުކޮށްފައިކަމަށް.ާނަމަެވސް،ާމިއަދ ހަމައަްށވެސް

ނޑަށްާޮއޅުން 4ާފިލުަވއިދެްއވަފ ނަންތޯ.ާއެއ ރޕޯްޓގެާމަސައްކަތްާމިހ ތަނަށްާގޮސްފައިވ ާހިސ ބުާއަުޅގަ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާޚިދުމަތް ާއެއ ރޕޯްޓގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއެޅުމަށް ާތިމަރަފުށީަގއި ާސުވ ަލކީ ވަނަ

 90ާލިބޭވަރުވ ނީާކިހ ތަނެްއަގއިތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާައއްސަލ މްޢަާާޓްސްާއ ާމްޓޫރިޒަާމިނިސްަޓރާއޮފްާ .`ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ  ާވިލިފުށި ާތ.އަތޮުޅ ާލައިކުމް.

ާާޢަލީާާއަްޙމަދުާއެންޑްާކަލްޗަރ، ާމެންބަރު ާރިޒޯްޓ4ާާޢިއްޒަތްތެރި ާތ.އަތޮުޅގައި ާސުވ ލަކީ ާުފރަތަމަ ާކުެރއްވި. ާސުވ ލެއް

ާރަށްތޯ.ާޖަވ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދު ާކިތައް ާދޫކޮށްފައިަވނީ ާމިހ ތަނަށް ާމިނިސްޓްރީން ާތިޔަ ާއަޅުަގނުޑާތަރައްޤީކުރުމަށް ބުގައި

 95ދަންނަވ ނީާޓުވަރިސްޓްާރިޒޯްޓާތަރައްޤީކުރުމަށްާތ.އަތޮޅުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓޫރިޒަމުންާމިހ ތަނަށްާ

ާ ާދޫކޮށްފައިވ 4ާާދޫކޮށްފައިވަނީ ާކުްއޔަށް ާއަޙްމަދަށް ާޝަބީރު ާއަލްފ ޟިލް ާހ.މެލޭނިއ  ާެއއީ ރަށެކޭ.

ާއިންވެސްޓްމަންޓްސް ާމ ލޭފުށީ ާފަހަލަފުށި، ާކަޅު ާކުއްޔަްށާާތ.އަތޮޅު ާލިމިޓެޑަްށ ާޕްރައިވެޓް ކޮންޕެނީ

ާކުްއޔަށްާ ާމުޙަންމަދަށް ާއައްބ ްސ ާއަލްފ ޟިލް ާހ.މެރީރޯޒް ާއަދި ާމ ލޭުފށި، ާތ.އަތޮޅު ދޫކޮށްފައިވ 

ާއަދިާއޮޅުގިރި.ާ ާތިމަރަފުށި ާތ.އަޮތޅު ާދޫކޮށްފައިވ  ާކުފުންޏަށް ާއެއިމް ާައދި ާއެލ  ާތ.އަޮތޅު ދޫކޮށްފައިވ 

ާފ ހަ ނޑު ާއަުޅގަ ާތ.އަތޮުޅާމީގެތެރެއިން ާއެގްރީމެންޓްކުރެވިފަިއވ  ާކުންފުންޏަށް ާއެއިމް  100ގަކޮށްލަން.

ާެއގްރީމެންޓްާ ާއެ ާގޮސްަފއިނުވ ީތވެ ާކަންަތްއތައް ާއެްއގޮތަށް ާެއގްރީމެންޓ  ާއޮޅުގިީރގެ ާއަދި ތިމަރަފުށި

ާ ާބ ޠިލުކުރެވިފައިވ ކަަމށް. ާތަރަްއޤީކުރުމަށ1ާާްމިއަހަރު ާރިޒޯޓް ާތ.އަތޮޅުަގއި ާސުވ ލަކީ، ވަނަ

ާިމއަތޮޅުަގއިާފަޅު ާވީމ ، ާހުޅުވިފައިުނވޭ. ާަރށެއް ާއެްއވެސް ާއަދި ާދީފަިއވީނަމަވެސް ާުކއްޔަށް ރަށްތަކެއް

ރިޒޯްޓގެާތެޭރގައިާކަުޅ3ާާރިޒޯޓެއްާހުުޅވިާޚިދުމަތްތައްާުހޅުވ ލެވޭނީާކޮންާތ ރީޚެްއގައިތޯ.ާމިނަންގަތްާ

ާ ާހަމަވަނީ ާުމއްދަތު ާއެގްރީމެންޓްގެ 32ާާފަހަލަފުށީގެ ާއެްއވެސ1220ާާްޑިސެމްަބރު ާމިހ ތަނަށް  105ަގއި.

ާ ާހަމަވަނީ ާމުއްދަތު ާއެގްރީމެންޓްގެ ާފުށީގެ ާމ ލޭ ާނުވޭ. ާކުެރވިފަކ އެއް 32ާާމަސައްކަތެއް 1222ާޖޫން

ނޑުމެންނަށްާރިޕޯޓްތައްާނެގިަފއިވ ގޮތުންާބޮޑުާމަސައްކަތެއްާމިހ ރުާވަނީާކޮްށާނިމިފައި.ާ ގައި.ާއަުޅގަ

ާފެ ާހަމަ ާމަަސްއކަތް ާއެލ ގެ ާތ.އަތޮޅު ާދެން ާތ ރީޚަކީ ާނިމޭނެ އޮކްޓޯބަރ12ާާުށިފައިވަނީ.ާެއގްީރމެންޓް

1222ާ .3ާާ ާފ ހަގަކުެރްއވީ ާުސވ ލެްއެގގޮތުަގއި 21ާާވަނަ ާަރްއޔިތުންގ1220ާާެނޮވެމްބަރު ަގއި
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ާަމސައްކަތްާ ާެއއ ރޕޯްޓގެ ާގުިޅގެން ާަޖވ ބ  ާެދްއވި ާައޅުަގނޑު ާގޮތުން ާތ.ޮއޅުގިިރއ ބެހޭ  110މަޖިލީހުގައި

ފެށިފައިވޭތޯ.ާެއއ ރޕޯޓްގެާމަަސއްަކތްާތ.އަތޮޅުާތިމަރަފުށީަގއިާެފށިފައިނުވޭ.ާތ.އަތޮޅުާތިމަރަފުށީަގއިާ

ނޑުމެންވަނީާ ާއަުޅގަ ާއެގްރީމެންޓް ާއެ ާުނވ ީތވެ ާގޮސްަފއި ާކަންތައްތަްއ ާއެްއގޮތަށް ާެއގްރީމެންޓ  އަދި

ާ ާތިމަރަފ4ާުބ ޠިލުކޮށްފައި. ާތ.އަތޮޅު ާހަމަ ާނިސްބަތްކުރަްއވ ފަިއަވނީވެސް ާސުވ ލެއްަގއި ާއަދިާވަނަ ށި

ާޢަމަލީގޮތުންާ ާވެފައިުނވ ީތވެ ާަކންތައްތައް ާއެްއގޮތަށް ާއެގްރީމެންޓ  ާެއގްރީމެންޓަށްވ ީތެވ އޮޅުގިީރގެ

ާއެްއވެސްާ ާިރޒޯްޓެގ ާއަދި ާއެއ ރޕޯޓ އި ާނުވ ީތވެ ާކުރެވިަފއި ާރަުށގައި ާމަަސއްކަެތއް  115އެްއވެސް

ާއަުޅަގނޑުމެންވަނީ ާެއގްރީމެންޓް ާއަދި ާނުވ ީތވެ ާކޮށްފައި ާއަޅުަގނުޑާާމަސައްކަތެއް ބ ޠިލުކޮށްފައި.

ާއުއްމީދުކުރަންާޖަވ ބުާއެރުިވްއޖެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާސުވ ލުކުރެްއވުމުގެ ާއިތުރު ާމެންބަރުންނަށްާާޝުކުރިއްޔ . ޢިއްޒަތްތެރި

ާސުވ ލުކުރު ާވަޒީރުންނ  ާުސވ ުލކުރެްއވުމުަގއި ާއިތުރު ާމަޖިލީހުގެާއަރުވ ނަން. ާޤ ނޫނ އި  120ުމގެ

ާއަޅުަގނޑުާ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިނ ކުރެއްވުމަށް ާސުވ ލުަތްއ ގަވ އިދުގެތެޭރަގއި

އެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާސުވ ުލކުރެްއވިާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުނަމަާވިލިފުށިާ

ާޝީދަށް.ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަ

ާ

ާއަޅުަގނުޑާާލިފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޟުާވި ާޖަވ ބުދެްއވިކަމަށް ާފުރިަހމައަށް ާވަރަށް ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރި ނޑު ާއަުޅގަ  125ާވަޒީުރ

ާގުިޅގެްނާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަވުމ  ާމުއްދަުތ ާއެގްރީމެންޓް ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ޤަބޫލުކުރަން.

ާއެްގރީމެންޓްާާނޫންނަމަ ާރަށްރަށުގެ ާއޮތް ާނުކޮށް ާހަމަމަށް ާދުވަހ  ާބުނ  ާއެގްރީމެންޓްގައި މަސައްކަތް

ާދެންާ ާސުވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާވިދ ުޅވެއްޖެ. ާވަޒީރު ާވ ހަކަ ާއޮތް ާބ ޠިލުކޮށްފައި މިހ ރު

ާއޭތި ާހުޅުވ ލައިގެްނ، ާބިޑަކަށް ާހަމަ ާކިހިނެއްތޯ. ާޢަމަލުކުރ ނީ ާދެން ހުޅުވ ލަިއގެންާާއެރަށްތަކަށް

ާމިނިސްޓްރީންާމަނިކުފ ނުާ ާމިހ ރު ާގެންދިއުމަށް ާގެންިދއުމުެގާމަސައްކަތް،ާކުރިއަށް ާކުރިއަށް  130އިތުރަށް

ާރ ވ ފައިާއޮތީާކޮންގޮަތކަށްތޯ.ާ

ާ

ާރަށްތަކެއްާާޓްސްާއ މްާޓޫރިޒަާމިނިސްަޓރާއޮފްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ާމި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުއްޔަްށާާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހ ތަނަށްާާއަްޙމަދުާޢަލީާާއެންޑްާކަލްޗަރ، ާސަރުކ ރުން ާިއޚްތިޔ ރުކޮށްގެން ާމޮޑެލްަތއް ާއެކި ާމީގެތެރެއިން ާމިހ ތަނަށް. ާދޫކުރެވިފަިއވޭ

 135ަގނުޑާވަނީާމިރަށްތައްާދޫކޮށްފައި.ާިމއަހަރުގެާއެަތއްާޖަލްސ ެއއްަގިއާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަޅުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދު

ާމި.ާ ާދިމ ވެގެން ާދަތިތަކެއް ާބޮޑެތި ާަވރަށް ާތަރައްީޤކުރުމަށް ާރަށްތައްތައް ާމި ޖަވ ބުއަުރވ ފަިއވ ނީ
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ާއޭެގާ ާދެން ާއެބައުޭޅ. ާކަންތައް ާޑިފިކަލްީޓސްތަކުގެ ާފައިނޭންޝަލް ާއަދި ާބޮުޑވުމ އި ާކުލި އޭގެތެޭރގަިއ

ާތަ ާރަށްތައްތައް ާލިބި ާފުރުޞަތު ާމި ާސްޕެކިއުލޭޓ ޒުންނަްށ ާއެކަށީގެްނވ ާއިތުރުން ާއެންމެ ރައްޤީކުރ ނެ

ާރަށްތަކަީކާ ާިމ ާިސޔ ސަތަކީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާވ ހަަކއ އި. ާނުވ  ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާމި ފަރ ތްތަކެއް

ާރ އްޖޭާ ާއެނދުތަުކން ާހުރި ާރަށްތަކުގަިއ ާމި ާރަށްތަކެކޭ. ާވަންނަންޖެހޭ ާސިނ ޢަތުގެތެެރއަށް  140ޓޫރިޒަމް

ާރައްާ ާއަދި ާފައިދ ކުރަންޖެހެއޭ ާއެހެންކަމުން،ާއިޤްތިޞ ދަށް ާފައިދ ވ ންޖެހޭ. ާއޭގެން ޔިތުންނަށް

ާ ާހުއްދަުކރ  ާޤ ނޫނު ާސިޔ ސަތަކީ ާޚިޔ ުރކުރ  ާރިޒޯޓްތައ1ާާްއަޅުަގނޑުމެން ާމިއޮންނަީނ އުސޫެލއް

ާބަލައިާ ާކޮަބއިތޯ ާފަރ ތްތަތަކީ ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ާޢަމަލީގޮތުން ާމީގެެތރެއިން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި.

ާހަވ ލުކުރު ާެއހެންވީމަ،ާއެފަރ ތްތަކަކ އި ާސަުރކ ރުން. ާމިގެންގުޅެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުސޫލެއް ުމެގ

ާއެާ ާތ.އަޮތޅުގައި ާެއގްރީމެންޓް. ާއޮޅުގިރި ާތިމަރަފުށި ާތ.އަތޮުޅގެ ާޓ ރމިނޭޓްކުރެވިފައިވަނީ  145މިހ ތަނަށް

ާމަޝްރޫޢުާކުރިއަށްާގެންދުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާވިސްަނމުންާމިދަނީާޤ ނޫނުގެާތަރަހައިގެތެރެއިންާ

ނޑުމެންާކުރިއަްށާދ ން.ާއެހެންވީމަ،ާ އެކަންާކުެރވޭނެާފަރ ތްތަަކކީާކޮބައިތޯާބަލަިއާެއކަމަކ ެއކުާައޅުގަ

ާމިވަގުތުާ ާހަމަ ާއަދި ާގެންދަމުން. ާކުރިއަށް ާމިދަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމަޝްވަރ ތައްކޮށް އެ

ާހަމަ ާޖަލްސ އަކުންވެސް ާކެބިނެޓްގެ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއޮތީާާއަޅުަގނޑު ާގުޅޭޮގތުން މިކަމ 

ާމިވަގުުތާކުރަމުންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަަސއްަކތްތައް ާތަންފީޒުކުރުމުގެ ާއެ ާއަދި ާއައިސްފައި.  150ނިންމުމެއް

ާމިދަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާދަންނަވ ނީާާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްެތރި ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާރައްޔިތުންާާދުާމުސްޠަފާ މުޙަްނމަ ާތިމަރަފުށީގެ ާކެންޕޭނެއްަގއި ާކޮންމެ ާއަންނަ ާއިންތިޚ ބެއްަގއި ާރިޔ ސީ ާކޮންމެ ާއަންނަ

ާަދއްކަމުން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަރުކ ރަކުންވެސް ާކޮންމެ ާދަނީ ާދަޅަތައް ާތަފ ތު ާވ ހަކަތަކ އި ާތަފ ތު  155މޮޔަހެއްލުމަށް

ބުަގއިާރިޔ ީސާއިންތިޚ ބުގައިާއޭުރގެާރައީްސާމައުމޫނުާވަނަާއަހަުރަގއިާއޮތްާއިންތިޚ 1220ާއެގޮތުންާ

ާައއިސްފައޭ.ާ ާމިހ ރުވަނީ ާޑްރެޖަރު ާއެޅުމަށްޓަކައި ާެއއ ރޕޯޓް ާތިަމރަފުށީގައި ާވިދ ޅުވީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ާ ާޮއކްޓޯބަރު ާަކްސޓަމުގައޭ. ާެއއޮތީ ާތިލަ ާމިމޭރުމުނ12ާާްފަރުކަފ  ާފަްއޓ ނެއޭ. ާމަސަްއކަތް ަގއި

ާ ާތަފ ތުާވ ހަކަދަްއކަމުން ާފަަހރު ާގިނަ ާވަރަށް ާސަުރކ ރުންވެސް ާއެ ާފަހަރުވަނީ ާގިނަ ާވަރަްށ ތަފ ތު

ާހަމަާ ާސަރުކ ރުްނވެސް ާމިއަދުގެ ާސަރުކ ރުންވެސް ާނިމިދިޔަ ާވަޢުދުތަކެއްވެަފއި. ާމަތިންވަނީ  160ފަހަރުގެ

ާ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނުޑ ާަދއްކ ފަިއ. ާވ ހަަކތަކެއް ާމޮޔަހައްލ  ާމިފަދަ ާދަނ1ާީވަނީ ާސަރުކ ރަްށެވސް

ނޑުެމންާއަބަދުާ ތިމަރަފުއްޓަށްާއޮޅުވ ލަމުންނޭ.ާރައްޔިތުންނަށްާމަކަރ ާޙީލަތްާހަދަމުންނޭ.ާމިއީާއަޅުގަ

ާިތމަރަފުށީގެާ ާތިމަރަފުއްަޓކީ ާއެއީ ާކަެމއްނޫނޭ. ާކެތްކުރެވޭނެ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާތިބެވޭނެ ބަލަން
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ާކުރިމަ ާރަްއޔިުތންގެ ާމިރ އްޖޭގެ ާމޮަޔހައްލަން ާިސޔ ސީ ާހަދަންތިބިާރައްޔިތުންނަކީ ާޖޯކަކަށް ތީަގއި

 165ާބައެއްނޫނޭ.ާައޅުަގނުޑގެާވ ޖިެބއް،ާައޅުަގނުޑގެާވ ޖިެބއް.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކުމެއްނޫން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއޮތީ ާމަޢުޟޫއަކަށް ާމިއަދުގެ ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާޖަވ ބ  ާދެއްިވ ާދެންމެ ާވަޒީުރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު.ާާމި ާއެކަުމގެ ާއޮތްނަމަ ާސުވ ލެްއ ގުިޅގެން

ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ170 

ާބްރީފިންނެއްވެސްާާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާހިސ ބެއްގެ ާމީގެން ާދެޭވނީ ާސުވ ލަށް ާޓަސްލ ފައި ާމިދަނީ. ާުސވ ލަށް ާއަޅުަގނޑު

ާަރއީާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިިވވަަޑިއގަންނަވ ނެކަމަށްާދީގެން، ާއަޅުަގނޑު ާރަނގަޅަްށ ާއެކަން ާސް،

ނޑުާޢިްއަޒތްތެރިާވަޒީރުާއަރިހުންާުސވ ލުކޮށްލަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ގަސްދުކުރަން.ާއ ދެ،ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާވ ހަކަފުޅުގަިއާ ާއެ ާރަޝީދުގެ ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޚް ާއަޅުަގނުޑގެ ބޭނުންވަނީ

ާރަށަކަށްާ ާދޫކޮށްފައިވ  ާޝަރުތުކޮށް ާހެދުމަށް ާއެއ ރޕޯޓް ާތިމަރަފުށީގެ ާއޮުޅގިިރއަކީ  175ވިދ ޅުވިހެން

ާއެރަށްާ ާތަަރއްޤީނުކުރުުމން ާރިޯޒެޓއްެގގޮުތގައި ާޓޫރިސްޓް ާފަރ ތުން ާަޙވ ލުކުިރ ާއޮުޅގިރި ވީހިނދު

ާކީްއވެ ާކީއްވެތޯ.ާނުދެއްވީ ާނުދިނީ ާބަޔަކަށް ާެއހެން ާކުެރވޭނެ ާއެކަން ާސުވ ލަީކ1ާާތޯ.ާއަތުލ ފައި ވަނަ

ާމިރަށަށްާއެޑްވ ންސް ގޮތުަގިއާދެއްކިާފައިސ ާއަޅުަގނޑަށްާއެނގޭާގޮުތގައިާފަިއސ ާދައްކ ފައިވަނީާގެ

ާހެންސަންާ ާދީ ާކޮންޓްަރކްޓް ާމި ާކޮރެޔ އަށް ާހެންސަން ާކިހިނެއްތޯ.ާިތންވަނަާސުވ ލަކީ އެފައިސ އަށްވީ

ާނިންމ  ާދުވަހެްއގައި ާވަިކ ާމިމަސަްއކަތް ާކޮންްޓރަކްޓްަގިއާކޮރެޔ އިން ާސަުރކ ރުން ާއޭރުގެ  180ނެކަމަށް

ާގެރަންޓީާ ާއެބިުލ ާއަދި ާދެްއވި. ާފައިސ ެއއްވެސް ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް ާސަުރކ ރުން ސޮއިކޮށްފައި

ާއެއިްމާ ާއަދި ާއޮތީ. ާއެނގިަފއި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހީވަނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާެދއްކިކަމަްށ ާފައިސ  ގޮތުަގއި

ާ ާެއއިމް ާމިކަމަށްޓަކައި ާއެހެންވީމަާކުންފުންޏަށް ާޖަމ ކުރި. ާފައިސ ތަެކއް ާއެަކއުންޓަްށެވސް ކުންފުނީގެ

ާއެއިްމާ ާވީގޮތަކ އި ާފައިސ އަށް ާމި ާހިނގ ފައިވ ގޮތް ާމިކަން ާމަނިކުފ ނަށް ާވަަރކަށް ާއެއްވެސް މި

 185ކުންފުނީގެާއެަކއުންޓަށްާޖަމ ކުރިާފައިސ އ އިާއަދިާހެންސަންާކޮރެޔ އަށްާމިކޮންޓްރަކްޓްާދިންާހިނދުާ

ނޑަށްާާސަރުކ ރުން ާައޅުގަ ާވީގޮެތއް ާމިފައިސ އަށް ާދެްއިކތޯ. ާގޮތުަގއި ާއެްޑވ ންސް ާފައިސ އެްއ ކިހ 

ާސ ފުކޮށްދީފ ނަންތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ނޑުާޢިްއަޒތްތެރިާވަޒީރަށްާފުރުޞަތުާައރުވަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާ190 
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ާމުސްތަފ ާާސްާއ ޓްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް،ާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ  ާތިމަރަފުށީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަދިާާޢަލީާާައްޙމަދުާކަލްޗަރާއެންޑް ާތިމަރަފުށީ ާސުވ ލަކީ ާފުރަތަމަ ާފ ހަަގކުރެވެނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާކުެރްއވިކަމަށް ާދެސުވ ލެއް

ާެއގްރީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ސަވ ދުާ ާއަިދާއޮޅުގިީރގެ ާީކްއވެގެްނތޯ. ާޙަވ ލުނުކުެރވުނީ ާފަރ ތަކ ިއ ާއަލުން ާބ ތިލްކުރުމަށްފަހު މަންޓް

ާެއގްީރމެންޓްވެސްާ ާއެއަރޕޯްޓގެ ާސަބަބުން ާނުހެދުމުގެ ާރިސޯޓް ާފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭ ާއެސުވ ލުަގއި ހަމަ

ާޙަޤީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގަިއ ާޖަވ ުބގެ ާަޙޤީޤަތުގައި ާކީއްެވގެންތޯ.  195ޤަތުގަިއާބ ޠިލްކުރީ

ާއެއަރޕޯްޓާ ާައއީ ާރިސޯޓްތަކެއް ާތަރައްީޤކުރުމަށް. ާއެއަރޕޯޓް ާކުރެވުނީ މިއެގްރީމަންޓް

ާއެހެްނނަމަވެސްާ ާމަޤްޞަދުގައި. ާިދނުމުގެ ާއިންެވސްޓ ރއަށް ާއިންެސންޓިވް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި

ާކުރެ ާމަސައްކަެތއް ާއެްއވެސް ާތަރައްޤީކުރުމުގެ ާެއައރޕޯޓް ާއައިއިރުވެސް ވިަފކ ެއއްނުވޭ.ާމިހ ތަނަށް

ާދަށުންާ ާމަޝްރޫުޢގެ ާއެކުލަވ ލެވުނު ާމި ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ާއެއަރޕޯްޓެގ ރައްޔިތުންނަށް

ާބެލިބެލުމުންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެެހންކަމުން ާކުރެވިފަކ އެއްުނވޭ. ާމަސަްއކަތްތަކެްއ  200އެއަރޕޯްޓގެ

ާއެފަރ ތްަތކުން ާޚިލ ުފވެފަިއވޭ ާމ އްދ ައކ އި ާއެަތއް ާުގޅިގެްނާއެގްރިމަންްޓގެ ާިމކަމ އި ާއަދި .ާއެފަރ ތުން

ާެދންނެވިހެންާ ާހަމަ ާކުރިްނވެސް ާއަުޅަގނޑު ާދެން ާބ ޠިލްކުރީ. ާއެެއގްރިމަންްޓ އަޅުަގނޑުމެން

ާެއކަށީގެްނވ ާ ާއެންމެ ާއ ލ ކުރެވޭނީ ާައލުން ާއެމަޝްރޫޢު ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާބަލަންޖެހޭާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކޮބ ތޯ. ާައޅުަގނޑުމެްނާާގޮތަކީ ާގޮތުަގއި ނެޑއްގެ ާއިސްމިންގަ އެންމެ

ާޖެހޭނީ.ާ ާހަވ ލުކުެރެވން ާމިކަންތައްތައް ާފަރ ތްތަކ ޭއ ާހުރި ާކެޕަސިޓީ ާތަަރއްޤީކުެރވޭނެ ާއެއީ  205ދެކެނީ

ާޭވދުވެ،ާހަމަާ ާއަހަރުތަކެއް ާކުރެވިާއެމަޝްރޫޢުާކުިރއަށްާނުގޮސްާއެތައް ާއެގްރިމަންޓެއް އަނެއްކ ވެސް

ވެސްާަތކުރ ރުކުރަންޖެހޭާފަދަާހ ލަތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާގެންދ ކަެށއްާޭބނުމެއްނުވޭ.ާމިދުވަސްާއަނެްއކ 

ާފަރ ތްތަކަކ ިއާ ާހުރި ާކެޕޭސިޓީ ާމ ލީ ާއަދި ާހުރި ާަލޔ ގަތު ާެއކަށީގެންވ  ާއެކަމ ިއ އެހެންކަމުން

ާމިދަނީ ާމަސައްކަްތކުރަމުން ާމިވަގުތު ާސަރުކ ރުްނ ާމަޤްޞަދުގައި ާހަވ ުލކުރުމުެގ .ާމިމަސައްކަތެއް

 210ދެވަނަާުސވ ލެްއގެާގޮތުަގއިާފ ހަގަކުރެްއެވވީާއެްޑވ ންސްެގާޮގތުގަިއާދެވުނުާަފއިސ އަްށވީާިކހިނެއްތޯ.ާ

ާފައިސ ެއއް.ާ ާނޮންރިފަންޑަބަލް ާވ ގޮތުން ާެއގްރިމަންޓްަގިއ ާފައިސ އަކީ ާދެވުުނ ާގޮތުަގއި އެްޑވ ންސްގެ

ާއެހެންކަ ާއެއީކީ. ާނޫްނ ާފައިސ އެއް ާލ ޒިމް ާދެއްކުން ާއަނބުރ  ާއެގްރިމަންޓްާއެއީ މުން

ާޮކށްފައިވ ނެ.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަށުން ާެއއުސޫުލެގ ާހަމަ ާއެކަންތައް ާވިިދގެން ޓަރމިނޭޓްކުރުމ އި

ާއަޅުަގނޑަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫެލްއނުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެ ާގޮުތަގއި ާސުވ ެލއްގެ ތިންވަނަ

ާކުްނފުންޏަ ާސުވ ލެްއކަމަކަށެއް.ާަވކި ާއެރުވޭނެ ާޖަވ ބެއް ާދީފައިހުރިާފުރިހަމަ ާކުންފުންޏަށް ާއެއިމް  215ކުން

ާޖަވ ބެްއާ ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާެއސުވ ލަށް ާެދކޭގޮުތގައި ާފ ހަަގކުރެްއެވވީ.ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ފައިސ ގެ

ާނުވަތަާ ާސުވ ުލކުރެްއެވވީމަ ާއިްސެވރިންނ އި ާކުންފުނީގެ ާއެއިމް ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ީނ ހަމަ
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ާއަާ ާުސވ ލުުކރެއްވީމަ. ާސީދ  ާލިބޭކަށްާޓްރެޜަރީއ އި ާއެމަޢުލޫމ ތުތަކެްއ ާދަށުގައި ާުވޒ ރ ގެ ޅުަގނުޑގެ

ާނުހުރޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ220 

ާވަޒީުރެގާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއ ެދ، ާވަޒީރު. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރިޔ ޒް ާބޭާމުޙަްނމަދު ާކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޖެހިފައިާައރިހުން ާލ ޖައްސ ފައި ާއެޅުމަށް ާެއއަރޕޯޓްަތއް ާސުވ ލަކީ ނުންވ 

ާވ ހަކަ.ާ ާަވކިުކރި ާއެއްރަެށއް ާކޮންމެވެސް ާމިއަދު ާތިވިދ ޅުވީ ާފަޅުރަށްތައް ާއަދި ާރިސޯޓްތައް ހުރި

ާހަަމާ ާއޮތްނަމަާމިސުވ ލަށް ާެދއްވިދ ނެތޯއޭާދެވެން ާޖަވ ބު ާމިއަދު އަޅުަގނުޑގެާުސވ ލަީކާމަނިކުފ ނުގެ

 225ޖަވ ބުދެއްވުންާއަުޅަގނޑުާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާގއ.ިދގުާރަށަކީާފުވަްއމުލަކުގަިއާާސ ފުކޮށް

ާއެްއވެްސާ ާރަށުަގިއވެްސ ާިދގު ާައިއއިރުަގއި ާމިހ ތަނަށް ާރަށެއް. ާދީފައިޮއތް ާހެދުމަށް އެއަރޕޯެޓއް

ާނުކުެރވޭ ާެއއްެވްސާމަސައްކަެތއް ާފުވައްމުލަުކގަިއވެްސ ާއަދި ާނުކުެރވޭ ާމިާމަސައްކަތެްއ ާއެެހންވީމަ .

ާރަށުގަިއާ ާިދުގ ާއެއީ ާކިހިނެއްތޯވެަފއޮތީ. ާކަންތައްަތއް ާރަށުގެ ާދިގު ާރަށުގަިއ ާޖެހިފައިމިއޮތް ރަށ އި

ާލިބެންވ ާ ާަރއްޔިތުންަނށް ާރަށްތަކުަގއި ާދިރިުއޅޭ ާމީހުން ާއެތަނުަގއި ާސަބަުބން ާނެހެދުމުގެ ރިސޯޓެއް

ާއަުޅގަ ާގޮުތަގއި ާސުވ ލެްއގެ ާދެވަނަ ާނުލިބޭތީވެ. ާއޭއިމްްސާމަންފ  ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން  230ނޑު

ާކޮންާ ާސަރުކ ުރން ާދޭތެރޭަގއި ާރަށްތަކ އި ާހުރި ާބ ކީ ާހުރި ާދޫކޮށްފައި ާސަރުކ ރުން ކުންފުންޏަށް

ާބޮޑުމުލ ިއާ ާރަށުތެރޭަގއި ާބަެއއް ާއަދި ާަގއި ާގއ. ާސުވ ލަކީ ާގެންގުޅެނީ؟ާތިންވަނަ ވިސްނުންފުޅެއްތޯ

ާވަރަށްގި ާނުހެދިފައި ާއޮތީ ާދޭތެރޭގަިއވެްސާފަރުމ ފުށިވެސް ާމިރަށްތަކ އި ާދުވަސްަތެކއްެވއްޖެ. ނަ

ާމިނިސްޓްރީންާވިސްނުންގެންުގޅުއްވަނީާކިހިނެއްތޯ؟ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ235 

ާދ އިރ ގެާތެރެއިންާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ރުާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާޢިއްޒަތްެތރިާވަޒީރުާމިއަދުގެާުސވ ލުގެ

ނުޑާފުރުޞަތުާ ކުރެްއވިާުސވ ލުތަކަށްާަޖވ ބުާދެއްވުމުންާފުދޭނެ.ާޢިްއޒަތްތެިރާމިނިސްޓަރއަށްާއަުޅގަ

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާތިންާާއ ްޓސްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް،ާ ާކުެރްއެވވި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  240ާޝުކުރިއްޔ 

ާތަރައްޤީކުެރޭވާާޢަލީާާައްޙމަދުާކަލްޗަރާއެންޑް ާތ.އަތޮުޅގެ ާނުވަތަ ާތިމަރަފުށީަގއި ާދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާސުވ ލަީކވެސް

ާރަށ ިއާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ސަވ ދުާ ާދިގު ާފ ހަގަކުރަްއވ ފި، ާއެހެްނނަމަވެސް ާނޫން. ާސުވ ލެއް ާގުޅުންހުރި ާސީދ  ރިސޯޓްތަކ އި

ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާޕްރޮޖެކްޓްގެ ނޑުމެންާާފުވައްމުލަުކގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުން އުސޫލެއްގެ

ާދ ހިނދުާ ާތަންފީޒުކުރުމަްށ ާކޮންޓްރަކްޓް ާތަންފީޒުކުރުމަށް. ާކޮންޓްރަކްޓް ާމިދަނީ އަމަލުކުރަމުން
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ާއަޅަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުނިްނމެނީނަމަ ާކަންަތއްތައް ާތ ރީޚުތަކަކަށް ާހުރި  245ކޮންޓްރަކްޓް

ާއެހެންކަމު ާމިގެންދަނީ. ާައޅަމުން ާތިންާފިޔަވަޅުތަެކއް ާއެފ ހަގަކުެރްއވި ާދަށުން ާއެއުސޫލުގެ ާހަމަ ން

ާރަށ އިާ ާއެިތން ާފ ހަގަކުެރއްެވވި. ާވ ހަކަ ާރަށެއްގެ ާތިން ާތިންުސވ ލުގަިއވެސް ާއެއީ ސުވ ލުެވސް

ާކޮންޓްރަކްޓްވ ާ ާގެންދ ނީ ާއަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޝްރޫޢ އިމެދުވެސް ާއެތިން ާހަމަ މެދުވެސް

ާ.ާއުސޫލުގެާދަށުން.ާޝުކުިރއްޔ 

ާ250 

ާރިޔ ްޒާ ނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ  ާވިލިފުށީ ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .` 

ާތ.އަތޮޅުަގއިާ މުުޙސިންާަޙމީދުާهللاާޢަބްދު ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާދެއްވަމުން ާޖަވ ބު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލަށް ާކުރެއްވި  ރަޝީދު

ާވ ހަކަ.ާރިސޯޓެއްާ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރަށެއްވ  ާހަތަރު ާރަށްތަކުގެތެޭރގައި ާހަމަޖެހިފައިވ  ާތަރައްީޤކުރުމަށް ާގޮތުަގއި ގެ

ާިކތައްރަށުގެާ ާނުވަތަ ާކިަތއްރަށުަގއިތޯ ާފ.އަތޮުޅގެ ާމިނިސްޓްރީން ާމަނިުކފ ނުގެ ާުސވ ލަކީ އަޅުަގނުޑގެ

ާއެކަ ާވ ނަމަ ާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ. ާމަސައްކަތްކުރަން ާހެދުމުެގ ާރިޯސޓެއް ާތަފްސީލުާފަޅުގައި  255ުމެގ

 ދެވިދ ނެތޯ؟

ާ

ާތަްއޔ ރުކޮށްގެންާ އ ްޓސްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް،ާ ާަޖވ ބު ާމިއަދު ނޑު ާައޅުގަ ާުނވަތަ ާފ.އަތޮުޅގައި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔ 

ާހު ައްޙމަދުާޢަލީާާއެންޑްާކަލްޗަރ ާގުޅޭގޮތުން ާދ ިއރ އ އި ާތ.އަތޮޅު ާއޮތީ ާުސވ ލުުކރެވިފައި ާޖަވ ބު ާއަދި ާުސވ ލުތަކެްއ.ާމިއައީ  ރި

ާސު ވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދު ާގުޭޅގޮުތން ާތ.އަތޮޅ އި ާއުއްީމދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާތިކުރެްއވެިވާއެހެންވީމަ، ާކުރެްއވުން.  260ވ ލެއް

ާސުވ ުލާ ާނެތް. ާތަްއޔ ރުވެފަކ ެއއްވެްސ ާެއއީ ާމިަވގުތަކުނެތް. ާއަތުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާަޖވ ބު ސުވ ލުަގއި

ާތ.އަތޮޅުާ ާދ އިރ އ އިާއައިސްަފއިވަީނވެސް ާތ.އަތޮުޅގެ ާުގޅޭގޮތުްނކަމަށްވ ތީވެ.ާއެހެްނވީމަ ެގާދ އިރ އ އި

ނޑުާަޖވ ބުާއަރުވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ . ާގުޭޅގޮތުންާއަދިާއެއްފަހަރުާުސވ ލެއްާކުަރއްވ ިފއްޔ މުންާއަުޅގަ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސުވ ލުކުރެްއވުމުަގިއ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާަވީޒރުންނ އިާޝުކުރިއްޔ . ާގަވ އިދ އި  265މަޖިލީހުގެ

ާތެރެއިންާ ާދ އިރ ެގ ާސުވ ލުގެ ާމިއަދުގެ ާމަތިން ާވ ގޮުތގެ ާޤ ނޫނުަގއި ާކުރުމުގެ ސުވ ލު

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްފަހަރު ާއަިދވެްސ ސުވ ލުކުެރއްވުމަށް

ާލީާވަހީދު.އަރުވަން.ާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަ

ާ

ާކުންފުންޏ އެއްކޮްށާ ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާެއއިމް ާސުވ ލަކީ ާއަޅުަގނުޑެގ ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ   270 އ ދެ،
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ނޑުާސަބަބަކީާކޮބ ތޯ.ާސަބަބަީކާމިރިސޯޓްާ ާޢަލީާވަހީދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: މިކުރެވުނުާެއގްރިމަންޓްާމިާބ ޠިލްކޮށްލަންާމިޖެހުނުާމައިގަ

ާއަޅުަގނޑުާާއަދި ާބޭނުންވޭ.ާއަދި ާވަރަށްބޮޑަްށާއެކަންކަމަށް ާދަްއކ ލީމަާރައްޔިތުން އެއަރޕޯްޓގެާވ ހަކަ

ާއެއްަބއިާ ާކެތްމަދުވެފަިއ ާހަމަ ާަރއްޔިތުން ާނޭިޅގެން ާރިސޯޓް ާތޮްއޑޫަގއި ާމިހ ރު ދ އިރ ަގއިވެްސ

ާރަާ ާަނއިބް ާދިޔަ ާެއނގިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ ާއެބަތިބި. އީސްއ އިާރައްޔިތުން

ާމީިޑއ ަގއިެވްސާ ާވ ހަކަތަކެްއވެސް ާމިަކހަލަ ާޮސއިކުެރވި، ާއެގްރިަމންޓްގައި  275ޓޫރިސްޓަކ ެއއްކޮށޭ

ާއިްނތިޚ ބަކ އިާ ާރައްޔިތުން ާތިމަރަފުށީގެ ާމި ާއެހެްނވީމަ ާނޭނގޭ. ާޙަޤީޤަެތއް ާކަުމގެ އިިވގެންދިޔަ.

ާއެ ާމިއީ. ާސޮއެއް ާކުިރ ާއެދިއެދި ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާމިފަދަކަމަކ އި ާއެއިމްާދިމ ކޮށް ހެންީވމަ

ކުންފުންޏ އެއްކޮށްާިމއެގްރިމަްނޓްާބ ޠިލްކުރަންޖެހުނުާސަބަބަކީާކޮބ ތޯާައޅުަގނޑުާސ ުފކޮށްލަން.ާއަިދާ

ާކަހަލަާކޮމްޕެންޒޭަޝނެއްާތިމަރަފުށީގެާރަްއޔިތުންނަށްާލިބޭގޮތަށްާއޮތްޯތވެސްާސ ފުކޮށްލަންާ އެްއވެސް

 280ާބޭނުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.

ާ

ާގުޭޅގޮތުްނާ އ ްޓސްާސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް،ާމިނި ާއޮޅުގިިރއ އި ާތިމަރަފުށީ ާތ.އަތޮުޅ ާކުންފުންޏ އެކު ާެއިއމް ާރަީއސް.  ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަށުންާ ައްޙމަދުާޢަލީާާކަލްޗަރާއެންޑް ާމ އްދ ަތުކގެ ާއެތަކެއް ާެއްގރިމަންޓްގެ ާއެ ާކުރެވިފަިއވަނީ ާބ ޠިލް ާެއގްރިމަންޓް  ކުރެވިފަިއވ 

ާަތކުރ ރުކޮށްާ އްެކވުން:ވ ހަަކދެާސަވ ދު ާއެއެގްރިމަންޓ އި ާެއހެންކަމުން ާނުވ ތީވެ. ާއެުކންފުނިންކޮށްފައި ާކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ާކުންފުނީގެާ ާެއއިމް ާފ ހަގަކުރެވޭީތވެ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާޚިލ ފުެވފައިވ ކަން ާކުންފުނިން  285އެއިމް

ާސުވ ލެްއގެާ ާދެވަނަ ާބ ޠިލްކުރީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަމަރަފުށީގަިއާާއެގްރިމަންޓް ާފ ހަގަކުރެްއވީ ގޮތުަގއި

ާމަސައްކަތްާ ާުޓއަރިޒަމުން ާގުޭޅގޮތުން ާމަޝްރޫޢ އި ާމި ާދެވިދ ނެތޯ. ާކޮމްޕެންޒޭޝަެނއް ރައްޔިތުންނަށް

ކުރަމުންާމިއަންނަނީާޓުއަރިަޒމްގެާސިނ ޢަތަށްާމިާޓޫރިސްްޓާރިސޯޓްތަކެއްާތަަރއްޤީކުރުމަްށ.ާމިކަމ އިާ

ާކޮ ާރައްޔިތުންނަށް ާނޫން.ާގުޭޅގޮތުން ާދަށުަގއިވ ކަެމއް ާމެންޑޭުޓގެ ާއަޅުަގނޑުގެ ާދިނުމަކީ ްމޕެންޒޭޝަން

ާކުރެވޭެނކަމެއްެވްސާ ާވުޒ ރ އިން ާޙަވ ލުވެހުރި ާއަުޅަގނޑު ާދެކޭގޮތުަގއި ާައޅުަގނުޑ ާއެއީ  290އެހެންކަމުން

ާނޫން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއަޅުާ ހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާތ.އަތޮޅުަގއިާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންވަނީ ާސުވ ލުކޮށްލަން ނޑު  ގަ

ާަސރުކ ރުންާ ާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވޭތުވެދިޔަ ާގޮތުންނަމަވެސް ާސިޔ ސީ ާަތރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ާއެއަރޕޯެޓއް ާއަދި ރިސޯޓ އި

ާސަ ާއޭުރގެ ާދެން ާދައްކ ފައި. ާމިއޮތީ ާހަދ ދޭނެކަމަށް ާަޙޤީޤަތަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް  295ރުކ ރުންާމިކަންކަން

ދޫކުރައްވ ަފއިވ ާރަށްތަކ އިާައދިާއެގްރިމަންޓްކުރެވިަފއިވ ާފަރ ތްތަކަކީާއެންމެާރަނގަޅުާފަރ ތެއްކަމަށްާ

ނުވެގެންާމިެއގްރިމަންޓްތައްާބ ޠިލްކުރިާވ ހަކައ އިާެއއިމްާުކންފުނީގެާނަމުގައިާކުންފުންޏެއްާހަދ ގެންާ
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ާެއއިމް ާެހދުމަށްޓަކައި ާެއއަރޕޯެޓއް ާބ ޠިލްވެގެންާާތިމަރަފުށީގައި ާެއވެސް ާހަވ ުލކޮށްގެން ކުންފުންޏ އި

ާކަންކަްނާ ާިމގޮތަށް ާުސވ ލަކީ ނޑުގެ ާައޅުގަ ާވިދ ޅުވަނީ. ާމިނިސްޓަރ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާވ ހަކަ ގޮއްަސވ 

 300ދިމ ވުމުންާސަރުކ ރުގައިާމިަކންކަންާތަޙުޤީޤުކޮށްާބެލޭނެާއެއްވެސްާގޮތެއްާނެތީތޯ.ާކޮންބައެއްތޯާމީގެާ

ާނަގަންޖެހެނީ ާަރއްޔިތުންެގާޒިންމ  ާނިސްބަތްވ  ާތިމަރަފުއްޓަށް ާނޫނީ ާރައްޔިތުންތޯ ާތިމަރަފުށީ .

ާފަރ ތެއްތޯ.ާ ާހަވ ލުވި ާމިކަމ އި ާނޫނީ ާވަޒީރުޯތ ާޢިްއޒަތްތެރި ާނޫނިއްޔ  ާމެންބަރުތޯ މަޖިލިސްގެ

ާ ާމިދެންނެީވ ާއެހެން ާގިނަެވގެނ1222ާާްއަޅުަގނުޑ ނުޑ ާކޯޅުްނގަ ާސިޔ ސީ ާފެިށެގން ވަނައަހަރުން

ާރ އްޖޭ ާއައިމަ 22ާާގެ ާއެއަރޕޯޓް ނޑުައޑިނ22ާާްަސރަޙައްދެަގއި ާކަ ާމި ސަރަޙައްދެއްަގއި

 305ދަތުރުކުރެވޭނެާސަބްމެރީންގެާސްޓޭޝަންތަކ އިާހަދ ނަމޭާކިޔ ގެންާވ ހަކަތަެކއްާދަްއކ ފަާސަރުކ ރަކުންާ

ާބޭނުންވަނީާ ާހަމަ ާސަރުކ ރުްނވެސް ާމިއަުދގެ ާއޮްތއިރު ާދައްކ ފަިއ ާދަެޅްއ ާމިވަރު ރައްޔިތުންނަށް

ާުއސޫލުތަކުެގާއެގްރި ާކަންކަންކުެރވޭ ާދޭތެރޭގައި ާއެހެންމީހުންނ އި ާކިޔަންތޯ. ާބ ޠިލްީވ ާބ ޠިްލވީ މަންޓް

ާކަންކަންކުރުމަށްާ ާދަޢުލަތުގެ ާދޭތެރޭގައި ާރައްޔިތުންނ ިއ ާޮއވެ. ާއުޫސލުތަކެއް ާދަޢުވ ކުެރވޭނެ މައްޗަށް

ާއެފަރ  ާނުކޮށްިފއްޔ  ާހަމަގޮތުަގއި ާއެަކންކަން ާފަރ ތްތަކުން ާދަޢުވ ާއެއްބަްސވ  ާދޭތެރޭަގއި ތްތަކ ިއ

ާޝަރީޢަތަށްާ ާމިކަްނކަން ާެއކަށީގެްނވ ވަރަށްލިބިފައި ާމުވައްޒަފުން ާމިނިސްޓްީރއެއްެނތީތޯ.  310ނުކުރައްވަނީ

ާފޮނުވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ އ ްޓސްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް،ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާސުވ ލަީކާޝުކުރިއްޔ   ކުރެްއވި

ާެއގްރީމެންޓެްއާ ައްޙމަދުާޢަލީާާއެންޑްާކަލްޗަރ ާއެގްރިމަންޓްތައް، ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާޚިލ ފުވުުމެގ  އެގްރިމަންޓ އި

ާއަޅުަގނުޑާ ވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދު ާޖަވ ުބަގއި ާުސވ ލެއް. ާގުޅޭ ާއުފުލުމ އި ާދަޢުވ އެއް ާއެއ އިުގޅޭޮގތުން  315ބ ޠިލްކޮށްފައިވ ތީ

ާއެީއާދަން ާތަންފީޒުުކރުން ާއެގްރިމަންޓްަތއް ާހުިރ ާކުެރވިފައި ާގުޭޅގޮތުން ާޓުއަރިޒަްމއ އި ނަވ ނީ

ާއެާ ާޚިލ ުފވަނީނަމަ ާއެއެގްރިމަންޓ އި ާހިނދު ާއެތަންފީުޒކުރ  ާދަުށަގއިވ ކަމެކޭ. ާުވޒ ރ ގެ އަޅުަގނުޑގެ

ާޕްޮރސީޖަރއެްއާެއގްރިމަންޓް ާވަކި ާމަތިްނާއަމަލުކުރަން ާވ ގޮުތގެ ަގއިޭވ.ާެއޕްރޮސީޖަރާއެގްރިމަންްޓގެ

ާދަޢުވ އެްއާ ާދަޢުލަތުން ާވިިދގެން ާއަިދާއެއ އި ާމިދަނީ. ާކުރަމުން ާކަންަތއްތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ފޮލޯކޮށް

ާއެޓަރނީާ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާަމޢުލޫމ ތަކ އެކު ާއެބޭނުންފުުޅވ  ާބޭނުންފުޅުވަނީނަމަ ާކުަރއްވަްނ  320އިތުރަށް

ާ ާމައްސަލަތައް ާައޅުަގނުޑމެން ާއޮފީހަށް ާެއގްރިަމންޓްތަކ އިާޖެނަރަލްގެ ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ ހުށަހަޅަން.

ާކުރިއަށްާ ާއެމަސަްއަކތް ާއޮފީހުން ާނައިބުގެ ާބަންޑ ރަ ާކުަރއްވަނީނަމަ ާދަޢުވ ެއއް ާދަޢުލަތުން ގުޭޅގޮތުން

ާގެންދަވ ނެ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަގުތު ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ ާސުވ ލަށް ާމިހިސ ބުން ނޑުާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ   325ހަމަވީ.

ާާޖެންޑ ގެާއައިޓަމްާދޭކަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރަށްާޝުކުުރދަންނަވަމުންާމިދަނީާމިއަދުގެާއެ

ާ

ާޕެޓިޝަން. .4

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާޢަބްދުލްޣަފޫރު،ޢިްއޒަތްތެރި ާޔޫސުފް ާމަޖިލީހަށްާެމންބަރު  330ާޅުއްވ ުހށަހަާރަްއޔިތުންގެ

ާހުށަހެޅުއްވުންާޝަންޕެޓި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ނޑު ާއަޅުގަ ށްާޢަބްދުލްޣަފޫރަާޔޫސުފް.

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާލ.މުންޑޫގެާ ގަމުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާޔޫސުފްާ ާުގޅިގެން ާކ ރިޘ އ ިއ ާުސނ މީ ާއ ެދ، ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .` 

ާސަރުކ ރުެގާރަ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޙ ލަތު ާމުންޑޫގެ ާސަބަބުން ާގެއްލުންތަުކގެ ާނިކަމެތިކަމ އި ާލިބިފައިވ   335އްޔިތުންނަށް

ާޚިދުމަތްތައްާ ާއަސ ސީ ާއެހެނިހެން ާބޯހިޔ ވެހިކަމ އި ާލިބެންވ  ާއެމީހުންނަށް ާގެނެސް ސަމ ލުކަމަށް

ގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާސަރުކ ރަްށާގޮވ ލ ާމުންޑޫާަރއްޔިތުްނގެާފަރ ތުންާރައްޔިތުން

ާ ާމުންޑޫއަކީ ާހައްދުންމަތީ 4002ާާޕެޓިޝަން. ާމަހުގެ ާޑިސެމްބަރު ވަނަދުވަހ42ާާުވަނައަހަުރގެ

ާގެއްލުްނާ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާރ އްޖެއަށްެވސް ާމުޅި ާކ ރިޘ ގައި ާސުނ މީ ާހިތ މަެވރި ާކުރިމަތިވި ރ އްޖޭއަށް

ާ ާއެނެގނ31ާީލިބުނު ާމިކަން ާރަށެކޭ. ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާޑިޒ ސްޓަރާެމނޭޖްމަންޓްާާރަށުގެ  340ނޭޝަނަލް

ސެންޓަރުންާނެރުއްވ ފަިއވ ާސުނ މީއަށްާނަޒަރެއްާމިާނަންާކިޔ ާފޮތުގައިާެގއްލުންާލިބުނުާރަށްތައް،ާ

ާ ާލިބުނު ާގެއްލުން ާބޮޑަށް ާއެންެމ ާގިންތިކޮށްފަިއވ އިރު ާނިސްބަތުން ާލިބުނު ރަށުގ31ާާެގެއްލުން

ާމިދެ ާހިމަނުއްވ ަފިއވ ތީވެ. ާމުންޑޫ ާރަށްތައްާތެރޭގައި ާލިބުުނ ާގެއްލުން ާއެންމެބޮޑަށް ާރަށްތައް ންނެވި

ާގެދޮރަށ އި،ާ ާއަދަދަށ އި، ާމަރުވި ާމީހުން ާމިންވަރަށ އި، ާރ ޅުއެރި ާރަށަށް ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވ ނީ ކަ

ނޑަށ ިއ،ާ ާޚިދުމަތްތަކަށ އި،ާމިންގަ ާނިސްބަތަށ އި،ާއ ންމު ާލިބުނު ާގެްއލުން  345މުދަލަށ އި،ާޢިމ ރ ތްތަކަށް

އަދިާމިނޫންވެސްާމިފަދަާކަންތައްތަކަށްާލިބުނުާގެއްލުންތަުކގެާމައްޗަށްާބައްަލވ ގެންނޭ.ާާތިމ ވެއްޓަށ އި

ާ ާކ ރިޘ އަށް ާގިނަބަޔަކަށްވަީނ5ާާސުނ މީ ާތެރޭން ާރައްޔިތުންގެ ާމުންޑޫގެ ާފުރަމުންދ އިރުވެސް އަހަރު

ާ ާެގއްލުން ާކ ރިޘ ަގއި ާސުނ ީމ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުލިިބފައޭ. ާބޯހިޔ ވެހިކަމެއް ާއެހެންާދ އިމީ ލިބުނު

ރަށެކޭވެސްާެއއްގޮތަށްާމުންޫޑެގާރައްޔިތުންނަްށވެސްާކޮންެމެވސްާމިންވަރަށްާިޑޒ ސްޓަރާެމނޭޖްމަންޓްާ

ާ ާބ ވަްތތައް ާކ ުޑގެ ާޑީސަލ އި ާގެްނދިޔަ ާދެއްވަމުން 31ާާސެންޓަރުން  350ހަމައަށ4002ާާްޑިސެމްބަރު

ނުޑއްވ ލެާ ާކަ ާިމއެހީތައްެވސް ާތ ރީޚުގައި ާމިދެންނެވި ާދިރިއުޅޭާލިބެމުންދިޔަ. ާމުންޑޫަގިއ ްއވީ
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ރައްޔިތުންނަށްާދ އިމީާބޯހިޔ ެވހިކަމެއްާފޯރުކޮށްދެްއވިއްޖެކަަމށްާވިދ ުޅވެ.ާކަުމގެާޙަޤީޤަތަީކާމުންޑޫގަިއާ

ާ ާއެންމެ ާހަމަ ާލިބިފައިވަނީ ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާބޯހިޔ ވެހިކަން ާތެެރއިްނާދ އިމީ ާރަްއޔިތުންގެ 9ާދިރިއުޅޭ

އަހަރުާފުރަމުންދ އިރުާމުންޑޫގައިާދިރިުއޅޭާމުންޑ5ާާޫއަހަރުފުރ2ާާުާޢ އިލ އަކަށޭ.ާސުނ މީާކ ރިޘ ައށް

ާމަަސއްކަތްތަުކެގާ ާހޯދުމަށްކޮށްފައިވ  ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ސީ ާލިބެންޖެހޭ ާއެަބއިމީހުންނަށް  355ރައްޔިތުން

ާމިކަމުގެާ ާމަސައްކަތްތަެކކޭ. ާމ ގިނަ ާބަޔ ންކޮށްެދޭވވަރަށްުވރެ ާޕެޓިޝަނެއްަގއި ާމިފަދަ ތަފްސީލަކީ

ާޕެޓިޝަންާތަފް ާމިތަކެތި ާައޅުަގނުޑ ާޙަވ ުލކުރެިވފައި. ާފަރ ތ ިއވަނީ ާހުށަހެޅި ާޕެޓިޝަން ސީލު

ާމުންޑޫގަިއާ ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާދަންނަވ ނަމަ ާޚުލ ސ ކޮށް ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާހަވ ުލކުރ ނެ ކޮމިޓީއ އި

ާޚިދުމަތްތަކ އިާ ާއަސ ސީ ާލިބެންޖެހޭ ާއެބައިމީހުންނަށް ާަރއްޔިތުންަނށް ާމުންޑޫ ޙައްޤުތައްާާދިރިއުޅޭ

ާއަލުންާ ާައދި ާއިހުމ ލުވެފައިނުވ ެނކަމަށޭ. ާރަްއޔިތުން ާމަސައްކަތެްއަގއި ާއެއްވެސް  360ހޯދުމަށްކުރަންޖެހޭ

ާއެންެމާ ާކަންތަްއތައް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަކީ ާމަސައްކަތެްއާނެތްކަމަށޭ.ާރައްޔިތުންގެ ާކުރ ނެ އިތުރަށް

ާވަރުގަދަ ާއެންމެ ާބަލ ނެ ާގ ތުން ާއެންމެ ާބަލ ، ާއެހެންަކމަށްވުމ އެުކާާގ ތުން އެއްމުައއްސަސ ެއއް.

ާހިތްދަތިާ ާވޭނުންފުރިގެްނވ  ާކެކުޅުންތަކ އި ާއަސަރުގަަދ ާރައްޔިތުްނގެ ާމުންޑޫ ާދިރިއުޭޅ މުންޑޫގަިއ

ާމުންޑޫގަިއާ ާދެްއވ  ާބައްލަވ  ާމިކަން ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާއިޙްސ ްސކުރަްއަވމުން ޝުޢޫރުތައް

 365އްަދވައިެދއްވުުމގަިއާސަރުކ ރުާހޯއްާްށާލިބެންޖެހޭާޚިދުމަތްތަކ އިާޙައްޤުތަދިރިއުޅޭާމުންޑޫާރައްޔިތުންނަ

ާޕެޓިޝަންާ ާހުށަހެޅީމެވެ. ާޕެޓިޝަން ާމި ާއެިދ ާަހއްދަަވއިދެްއވުން ޒިންމ ދ ރުކުރެވޭނޭގޮަތކަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާލ.މުންޑޫ. ާއަސުރުމ ގެ، ާނަޢީމް ާއިބްރ ހީމް ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުްނެގ ހުށަހަޅ ފައިވަނީ

 ތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތް

 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތެްއ42ާާޝުކުރިއްޔ . ާމަޖިލީހުން ާގަިއވަނީ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  370ވަނަ

ާދ އިރ ެގާ ާވިލިފުށީ ާބެލިދ ނެކަމަށް. ާދިޔަީއަކމަށް ާކޮމިޓީއަްށ ާެޕޓިޝަން ާެއ ނުނިންމަވ ކަމަށްވަންޏ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.

ާ

ާބަހުސްކުރަން.ާމިކަމަކީާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ ާމަޖިލީހުގައި ާޕެޓިޝަނ މެދު ާމި ާހުށަހަޅަން ާރައީސް،ާައޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަނިޔަލެްއާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާބޮޑު ާނުލިބޭވަރު ާލޮލަށް ާނިދި ާދުވ ލު ާރޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއ ހެދިގެން  375މިއީ

އެތައްާބައިވަރުާރަްއޔިތެްއގެާވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާމިއ އިާމިމަޖިލީހުންާބަހުސްކޮށް،ާާތަޙައްމަލުކުރަމުންދ 

އަނެއްކ ވެސްާސަރުކ ުރގެާަސމ ލުކަމަށްާމިކަންާގެނެސް،ާސުނ މީާކޮމިޓީގެާސަމ ލުކަމަްށވެސްާމިކަްނާ

ާކު ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަްނޖެހޭކަމެއް. ާމިވަގުތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިީއ ާގެނައުމަކީ ރިމަތީގަިއާތަކުރ ރުކޮށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާފެންނ ކަށެއް. ާޙައްލެްއ ާެއްއެވސް ާމިކަމަށް ާނެތް ާއަދިެއއް ާބަޖެްޓގައި ާއެބައޮތް. ބަޖެޓް
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ާމިއީ.ާ ާކަންބޮުޑވ ަކމެއް ާމިކަމ އި ާައޅުަގނޑުމެން ާއަރަމުންދ  ާެކކި ާހިތުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  380މިއީ

ާރަންާމިއަދުާމަޖިލީހުގައި.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަަޅންާމިާޕެޓިޝަނ އިމެދުާބަހުސްކު

ާ

ާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފަރެްސމ ތޮޑ  ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ
 385ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާފެންނަކަމަށް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާބަހުސްކުރުމަށް ާޕެިޓޝަނ އިމެދު ާމި ާތ އީދުލިބިފަިއވަނީ ާހުށަހެޅި ާމިހ ރު ޝުކުރިއްޔ .

ާނެުގމަށްޓަކައިާ ާވޯެޓއް ާއަޅުަގނޑު ާަނގަންޖެހޭނެ. ާވޯޓެއް ާނިންމުމަށްޓަކައި ާެއކަން އެހެންވީމ ،

ާ ާޖައްަސވައ5ާާިޖަހަންޖެހޭ ާރަނގަބީލު ާއެދެން.ާމިނިޓްގެ ާެސކެރެޓޭރިއޭޓުްނ ދެއްވުމަށް

ާުކރިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކ ޑުކޮޅުަތްއާ  390)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާުޝކުރިްއޔ .ާވޯޓަްށާދަންނަވ ލުމުގެ

ާމިދަންނަވ ލަނީާ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާއަުޅަގނޑު ޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާވިލިފުށީ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވ ، ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ިރ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ގޮތަށް، ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ށްާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޕެޓިޝަންާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީއަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިަކމުގައި ާބަހުސްކުރުމަށް، ާމަޖިލީހުގައި ާކުރިން  395ފޮނުވުމުގެ

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 400ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަ

ާ

42ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 41ާ405ާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 22ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 41ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .14ާ ާޖުމްލަ .41ާ.410 

ާބަހުސްކުރެްއވުމަްށާ ާމަޖިލީހުގަިއ ާފޮުނވުމުގެކުރިން ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ާމިޕެޓިޝަން އެހެންކަމުން

ާފ ސްވެއްޖެ.ާ ާއިއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި ާވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ

ާހު ާބަހުސްގަިއާބަިއވެރިަވަޑއިގަތުމަށް.ާއަޅުަގނުޑާފުރުޞަތު ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ޅުވ ަލން

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 415ާމުސްޠަފ .

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާތިމަރަފުށީ ާަރއީސް، ާބަޖެޓްާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުްނޭވ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަހުސްކުރެވެމުންދ ިއރުގަިއ ާޕެޓިޝަނަށް

ާމިތ ާާމުސްޠަފާ މުޙަްނމަދުާ ާދ އިރު ާފްލޯތެރޭގައި ާމި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާސުނ މީ ާއަިދ ާމުޤައްރިރ އި  420ާކޮމިޓީގެ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުން ާއެއީ ާނިންމައިެދއްުވން. ާމިާތިބެވޭނެގޮތަކަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދ އިރު

ާތިބޭނެގޮތްާ ާމިތ  ާމުޤައްރިރު ާދެ ާެއ ާބޭނުްނވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާިތއްބެވުން. އަުޑއައްަސވަން

ާހަމަޖައްސައިދެްއވުން.ާޝުކުިރއްޔ .
ާ

ާ425 

ާބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމިބަހުސަށް ާއަޅުަގނުޑ ާނުކުތ އެއްނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ 2ާނ ގޮުތެގމަތިން

ާއަުރވަންާޤަސްުދކޮށްފައިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުްނާފެށިގެންާ ވަންދެން،ާއެއަށްފަހ22032ާާުގަިޑއިރު

22022ާާ 22025ާާން ާަހމައަށް ާކޮންމ2ާާެއ އި ާއަިދ ާބަލ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަވ ނެަކމަށް ގަިޑއިރު

ާ ާމެންބަރަކަށް ާއަރުވަުމންގ3ާެޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތެއް ާއެްނމެފުރަތަމަާމިނިޓްގެ ނޑު ާއަުޅގަ ންދ ނީ.

 430ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާވިލިފުީށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާމިއީާާްނ:ވ ހަަކެދއްކެވުރިޔ ޟްާރަީޝދުާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާޕެޓިޝަނަކީ، ާމިހުށަހެޅުއްވި ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޔޫސުފް މެންބަރު

ާރަްއޔިތުންވެްސާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާކަންބޮޑުވ  ާވަރަށް ާމަޖިލީހުން ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާދަންނަވ ނީާމިއަދުާ ނޑު ާމައްސަަލއެކޭ.ާއ ދެ،ާައުޅގަ ާކަންޮބޑުވ  ާވަރަށް  435ޢިއްޒަތްތެރިާ،ާމިކަމަކަށްޓަކައި
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ާޙ ލުަގއިާ ާސުނ މީަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާެއީއ ާކޮށްދެްއވިކަްނވެސް ާއެޖެްނޑ  ާމި ާމިއަދު ރައީސް،

ާމިދަންނަވަނީާ ާއެހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާދުަވހެކޭ. ާލިބިގެންދ ނެ ާއުއްމީދުތަކެއް ާއ  ާމީހުންނަށް ޖެހިފައިތިބި

ގެާމަސައްކަތްާމިއަދުާބަޖެޓްާކޮމިޓީއިްނާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެްނގެާކުރިމަތީގައިާބަޖެޓްާއެަބއޮތް.ާބަޖެޓް

ާމަަސއްކަްތކުަރއްވަމުންދ ާ ާކޮމިޓީގެ ާަބޖެޓް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ކުރަްއވަމުންދ އިރުަގއި

ާމީހުންނ ބެހޭގޮތުންާ ާތިިބ ާޖެހިފައި ާޙ ލުގައި ާމި ާޚ އްަޞކޮށް ާިއއްެޔގަިއވެްސ، ާޕ ޓީަތއްވެްސ  440ސިޔ ސީ

ާއެބޭފުޅުންނ އިދޭތެ ާމީހުންގެާމަޝްވަރ ކޮށް ާތިބި ާޖެހިފައި ާޙ ލުގައި ާމި ާއެބޭފުޅުްނ ާކަންބޮޑުވެ ރޭގައި

ާމިާ ާއެެހންވީމ ، ާމަޝްވަރ ކޮށްފަިއވޭ. ާކޮމިޓީަގިއ ާބަޖެޓް ާއިްއެޔގަިއވެސް މިކަންކަމ އިދޭތެރޭަގއި

ާަމއްސަލަައީކާ ާކުރިމަތިވެފައިމިވ  ާމުންޫޑާމީހުންނަށް ާމައްސަލ ގަިއ،ާއ ދެ،ާލ.އަތޮޅު ާއޮތް ހުށަހަޅ ފައި

ާާމިއީ ާގުިޅގެްނ1224ާާޑިސެމްބަރ11ާާއަހަރުކުރިން،ާއ ދެ،5ާާމީގެ ާކ ރިޘ އ އި ާސުނ މީ ާއައި ގައި

ނޑަްށ،ާ ާައުޅގަ ާއ ދެ، ާއެއީ. ާބައެއް ާދިރިއުޅެމުްނދިޔަ ާޙ ލެއްަގއި ާނިކަމެތި ާވަރަށް ާެގއްލިގެން  445ގެދޮރު

ާގަުމގަ ާލ.އަތޮޅު ާދޫކޮށްލ ފައި ާއެރަްށ ާރަްއޔިތުން ާއެ ާރަނގަުޅކަމުން ާނަސީބު ާހުިރާއަޅުަގނޑު އި

ާހަމަޖައްސައިދީފައިާ ާސަރުކ ރުން ާޭއރުގެ ާކަންތައްަތއް ާދިރިއުޅުމުގެ ާއެމީހުންގެ ފެކްޓަރީއެްއަގއި

ނޑަްށާ ނޑުާއެތަނަްށާދަތުރުދިއުމުގެާފުރުޞަތުާއަޅުގަ އެތަނުަގއިާއެމީހުންާދިރިއުޅެމުންދަނިކޮށްާއަޅުގަ

ާޙ ލަތު ާއެަތނުގެ ާވަންއިުރަގއި ާއެތަނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއެތަންާލިބުނު. ނަޑށް ާއަުޅގަ ހުރީ،

ާޖަލުގައިާ ާއެނގޭނީ. ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާަޖލު ާބަދަލުގައި ާދިރިއުޅުމަށްވުރެ ާމީހުން ާއެއީ  450ސިފަވެގެންދަނީ

ާ ާއެނގޭނެ. ާބޭފުޅުންނަށް ާތިބި ާއުޅެފައި ާއެތެރޭަގިއ ާއެތ  12ާާގިނަދުވަހު، މީހުނ32ާާްމީހުން

ކަންަތއްތައްާހުރީ.ާއ ެދ،ާއޭުރގައިާއަޅުަގނުޑާބޭނުންކުރ ނެާއެންމެާފ ޚ ނ އެްއ.ާމިކަހަލަގޮތަކަށްާއެތ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާލ.އަތޮުޅގެ ާއޭރުަގއި ާމަޖިލީހުގައި. ާޚ ްއޞަ ާަރއްޔިތުންގެ ާދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ނުޑާއެތަނުްނާ ާއަުޅގަ ާމަނިކު. ާމޫސ  ާމެންބަރު ާހުޅުހެންވޭުރާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާމިއަދު މެންބަރަކީ

ާއެާ ާކަންތައްަތކ އި ާއަޅުަގނުޑާއެތެރޭގެ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާގެނެސް ާނަގ ފައި ާފޮޓޯ ާހުރިގޮތުގެ  455ްއޗެހި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެއްކިން. ނޑު ާއަުޅގަ ާޔަޤީން ާއެހަމަ ާނުަނގ . ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާހެިކވ ނެ ދެއްކިން.

ާކޮމިޓީގެވެްސާ ާސުނ މީ ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާއޭުރގަިއ ާއ ދެ، ާޙ ލަތަކީ. ާތިބި ާއެމީހުން ާމިއޭ ދެންނެވިން

ާ ާއޭރުެގާމެންބަރެއް. ާއެހެންނަމަެވސް ާގެންދިޔަ. ާކުަރއްވަމުްނ ާމަސައްކަތްތަެކއް އެބޭފުޅުން

ާޚ އްަޞާ ާބަަޔކަށް ާތިބި ާޖެހިގެން ާޙ ަލތެއް ާޚ ްއޞަ ާޖެިހގެން، ާޙ ލެްއގައި ާޮބޑު ސަރުކ ރުންވެސް

ާގެންދިުއމަށްޓަކަ ާބޯހިޔ ވަހިކަމަކަށް ާދ ިއމީ ާޢ އިލ ތައް ާމިދެންނެވި ާއެބޭފުޅުްނ، ާދަށުން  460އިާޢިނ ޔަތެއްގެ

ާފަރ ތްތަކަކަްށާ ާމިދެންނެވި ާއަިއއިރުވެސް ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާނަތީޖ ެއއް ާމަސައްކަތުގެ ކުރި

ާއަހަރުތެރޭގަިއ،ާފެނިފައެއްނުވޭ.ާއ  ާފުރަތަމަ ެދ،ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންވެސް،ާފުރަތަމަ،ާމިސަރުކ ރުގެ
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ާުސނ މ2ާީ ާއަހަރުތެރޭގައި ާޖެހުާއަހަރުތެޭރގަިއ،ާއެމީހުންެގާފުރަތަމަ ާފަރ ތްތަކަށްާޙ ލުގައި ާހުރިހ  ނު

ާެވެގނެއްނުދޭ.ާ ާއެކަން ާއ އިުރވެސް ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާއަދި ާވަޢުދުވެފައި. ާވަނީ ާދޭން ބޯހިޔ ވަހިކަން

ާލ.އަތޮޅަީކާ ާތ.އަތޮޅ އި، ާމ.އަތޮޅ އި، ާޙ ލުަގއިޖެހުނު ާސުނ މީގައި ާމި ާރައްޔިތުން  465އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަތޮޅުތަކަށްވު ާއެހެްނާހުރިހ  ާދަންނަވ ނީ ާބައެކޭ.ާއަިދާއަޅުަގނޑު ާތިބި ާކުރިމަތިވެފައި ާޙ ލެއް ާބޮޑު ރެ

ހަމަާއެހެންމެާރ.އަތޮޅަކީވެްސާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާމިާމަޖިލީހަށްާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާތަފ ތުާދިމަދިމ ލަށްާ

ާޕެޓިޝަންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާލެވިފައި. ާވަީނ ާޕެޓިޝަންތަކެއް ާތަފ ތު ާުގޅިގެްނ ާކ ރިޘ އ ިއ ކުރިމަތިވި

ާމިކަ ާމިތަނަކަށްާކޮމިޓީތަކުން ާޕެޓިޝަނެއް ާއެްއވެސް ާހަމައަށް ާމަޖިލީހ އި ާމި ާއަދި ާބެލުމަށްފަހު ން

ާމަސައްކަތްކުރަމުްނދ އިރުަގއިާ ާބަޖެޓް ާިމއަުދ ާގޮވ ލަން ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ،  470ނ ދޭ.

ހެްނާއަޅުަގނުޑގެާއަޙްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ ާއެހުށަހެޅުއްވި

ސުނ މީާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރ ާބަޖެޓްާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާމިތ ާއައްސ ފައިާަބއިތިއްަބިއގެންާނަމަވެްސާ

ާަވންނަވަރަށްާ ނޑިއަށް ާސިކު ާއެެދބޭފުޅުންގެ ާރަނގަޅަށް ާކަންތައްތަކެއް ާވ  ާމިތ  އެބޭފުޅުންނަށް

ާޚ އް ާމި ާމިބޭފުޅުންނަށް ާބަޖެޓަށް ާމި ާބަޙުސްކުރުމަށްފަހުގައި ާކުރިމަތިިވާމިތ ނގައި ާޙ ލަތެއް ޞަ

ާއެފައިސ ާ ާބަޖެޓްގަިއ ާމި ާމިންވަރަށް ާފޯރުކޮށްދެވޭ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާމި ާއެބޭފުޅުްނގެ  475ބަޔަކަށްވ ީތވެ

ާއެދޭކަމެއް.ާ ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮށްދެއްުވމަކީ ާމިކަން ާމިއަދު. ާޮގވ ަލން ނޑު ާއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާ

ާ

ާއަޅުގަާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ާފުރުޞ ތުއަރުވަންޝުކުރިއްޔ . ާމޫސ މަނިކަށް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު .....ާނޑު

ާ ާއެބަޖެހޭ. ާރީސްޓ ޓްކުރަން ާއަލުން ާއަޅުަގނުޑާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ސިސްޓަމް  480ޝުކުރިްއޔ .

ާ.ތުއަރުަވންމޫސ މަނިކަށްާފުރުޞަާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ

ާލ.މުންޑޫއ ިއާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާލިބުނު ާެގއްލުން ާކ ރިޘ ގައި ާސުނ މީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއިޚްލ ޞްތެރިަކމ އެކީަގިއާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމޫސ މަނިކު ާވަރަށް ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާޕެޓިޝަން ާހުށަހަޅ ފައި ގުިޅގެން

ާެކޔޮެކވޭ ާމިވ ހަަކާޝުކުރުދަންނަވަން. ާމިީއ ާމިއަދު ާބުނ ހެން ާެނގީމައޭ ާބިތުފަްނގި ާއެނގޭނީ  485ަވރު

ާ ާައޅުަގނަޑީކ ާދުވަެހއް. ާަރނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާމަޖިލީހުގައ21ާާިދައްކ ލަން ާަރއްޔިތުންެގ ވަނަ

ވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާއިންތިޚ ބުކޮށ21ާާްހައްދުންމަތީާތަމްސީލުކުރަމުންދިޔަާމެންބަރެއް.ާއަދިާ

ނޑިއަށްާގެނައިުރަގއިާސުނ މީާކ ރިޘ ާކުރިމަތިެވާހައްދުންމަީތާރައްޔިތުްނާރައްޔިތު ނުޑާެއގޮ ންާއަުޅގަ

ާއަިދާ ާކަަޅއިދޫ ާމުންޫޑ، ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާޭއގެތެރޭަގއި ާޙ ުލގައިޖެހިފައި. ާނިކަމެތި ާވަރަށް ވަނީ
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ާމިހެން ާރައްޔިތުންނ އި ާފޮނަދޫެގ ާރައްޔިތުންނ އި ާއިސްޫދކަަޅިއދޫގެ ާލ.އަތޮޅުެގާޚ އްޞަގޮެތްއގައި  490ގޮސް

ވަރަށްގިނަާރަށްރަށެއްާފ ހަގަުކރެވޭ.ާމިކަމަށްޓަކައިާމަސައްަކތްކުރުމުގައިާވަރަށްޮބޑެތިާގޮްނޖެހުންތަކެއްާ

ކުރިމަތިވި.ާޚ ްއޞަގޮެތއްަގއިާއޭރުަގއިާސުނ މީާކ ރިޘ އ އިާުގޅިގެންާސަރުކ ރުންާއުފެއްދިާިޑޒ ސްޓަރާ

ާބީރު ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންެގ ނޑުމެްނާމެނޭޖްމަންޓަކީ ާއަުޅގަ ާބަެއއް. ާއޮްތ ކަންފަތެއްދީގެން

ާސުނ މީާ ާއެ ާއޭރުަގއި ާމަޖިލީހުގެތެރޭގައި ާމި ާގުޅޭގޮތުން. ާހުރިގޮތ  ާޙ ލަތު ާރައްޔިތުްނގެ އ ދޭސްކުރިން

ާޙ ލަުތާ ާމުންޫޑގެ ާއެބަތިބި. ާބޭފުޅުން ާިތއްބެިވ ާކުރިއަްށގެންދަވަން ާކަންކަްނ ާުގޅިގެން  495ކަންކަމ 

ާމު ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމުންޑޫއަށްާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަށެއް. ާދޮވެިވގެންދިަޔ ާމުޅިން ންޑޫއަކީ

ާަކންތައްތަްއާ ާއޭުރގެާސަރުކ ރުން ާދޭތެރޭގައި ާރަްއޔިތުންނ  ާމުންޑޫ ާއަަދދ އި ާގެތަުކގެ ނަޑއެޅި ދޭންާކަ

ާފުރަތަމަާ ާރަްއޔިތުްނ ާމުންޑޫ ާއެނގޭނެ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާދަންނަވ ލުމުން ާޙަޤީޤަތް ކުރިގޮުތގެ

ާއެކަމަްށާބޭނުން ާއަަޅއިޭދން. ާގެތަކެްއ ާގަމުަގއި ާލ.އަތޮުޅ ާެއއީ ާބަދަލުވ ން. ާގަމަށް ާސީދ  ާހަމަ ވީ

ާއެމީހުންެގާ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއެއްބަސްވީ. ާއެމީހުން ާފަރ ތުން ާރެޑްކްޮރސްގެ ާއައި  500އެހީތެރިވ ން

ާ ާއިންތިޚ ބުކުރަމުންދިޔަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއަވގުތު ާމަރުޙަލ ވެގެންިދޔައީ ޓަރަުކާމިނިސ3ާްބަދަލުވުމުގެ

ާވ ދަކުރަމުންދިޔަާެކމްޕޭންގެާދުވަސްވަުރކަމަށްވ ީތެވާއޭރުގައިާ ާއަޅުަގނޑު ސަރުކ ރުގެާކުރިމަތިލަިއގެން

ާއަޅުަގނުޑާ ާއިބްރ ހީމ ިއ ާއިލްޔ ްސ ާމެންބަރު ާއަނެްއ ާއުޅޭ ާކުރިމަތިލަްއަވއިެގން ލ.އަތޮޅަށް

ންވ ގޮތުންާއޭުރގެާޑިޒ ސްޓަރާކަމ ުލއްދީނ އިާއަދިާއަުޅަގނޑުާހަނދ هللاާހަނދ ންވ ގޮތުންިވއްޔ ާޢަބްދުާ

ާޢަބްދުާ ާޙަމްދޫން ާބޭފުެޅއްކަމުަގއި ާގެންދެވި ާމަސައްކަްތުކރައްވަމުން ާމެނޭޖްމަންޓްގައި  505ޙަމީދުާهللا

ާތިއްބަވ ށޭ.ާ ާމަޑުކޮްށގެން ާމުންޑޫގައި ާނުޖެހޭނޭ. ާފައިބ ކަށް ާރައްޔިތުން ާމުންޑޫ ާވިދ ޅުވީ ވަަޑއިގެން

ާއެހެންނަމަވެ ާކޮށްދޭނަމޭ. ާކަންކަން ާބަދަލުވ ން.ާސަރުކ ރުން ާއެތަނަށް ާބޭނުންވީ ާެއްއބަޔަކު ސް،

ާނުވަތަާ ާކުއްޔަށްޭދން ާބަދަލުވިފަހުން ާމިސަރުކ ރަށް ާސަރުކ ރުން ާފަހުން ާއެންމެ ާމިއަުދވެސް ބައްލަވ 

ާގެަތއް.ާއެަބިއާ ާހުރި ާއަޅ ފައި ާރަްއޔިތުންނަށް ާމުންޫޑގެ ާއެއީ ާގެތަކަކީ ވިްއކ ލަންާސަރުކ ރުންާނިންމީ

ާނު ާއެތަނަށް ާސަރުކ ރުންާމީހުންނަށް ާއޭރުގެ ާހަމައެއ އެްއކޮށް ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުެރވޭ.  510ދެވިވ ކަން

ާ ާރަްއޔިތުންނަށްވެސް 02ާާއިސްދޫކަަޅއިދޫގެ ާނިންމީ ާހަލ ކުެވގެންދިޔައީމަވެސް ާދޭން.44ާާގެ ގެ

ާަރްއޔިތުންނަށްާ ާމިމައްސަަލއަކީ ާމައްަސލައެއް. ާބަލަންވީ ާތަޙްޤީޤްކޮށް ާމިމައްސަަލއަކީ އެހެންވީމަ،

ާޙައްޤުތަކެ ާއަދި ާޝުުކރުކުރަން ާައޅުަގނޑު ާމަްއސަލައެއް. ާހޯދައިދޭންވީ 11ާއް ާއ ދެ،ާ، މިއަހަުރގެ

ާ ާހަމައަށްެވްސ11ާާޑިސެމްބަރުގެ ާޑިސެމްބަރ އި ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާނުވަތަ ާދ ން ާހަމައަށް ާދުވަހ އި ވަނަ

ާއަޅުގަާ ާހަމަޖައްސ ދެމުންގެންދިޔައީީތވެ. ާސަރުކ ރުން ާކަްނތައްތައް ާތެލުގެ  515ނުޑާކ ބޯތަކެްއޗ އި

ާފެންނ ނެ.ާ ާއިހްމ ލްވެފަިއވ ތަން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާބަލައިފިނަމަ ާތަޙްޤީޤްކޮށް ާމިމައްސަލަ ދެކޭގޮުތގައި
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ާމީހުންނަށްާ ާހުރިހ  ާޙ ލުގައިޖެހުނު ާސުނ މީަގިއ ާރ އްޖޭަގއި ާފިަޔވ  ާރައްޔިތުން މުންޑޫގެ

ާއެހެންނަ ާކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމެއް. ާސަރުކ ރުން ާހޯދައިދިނުމަކީ ާއަޅުަގނުޑާކޮންމެވެްސގޮތެއް މަވެސް،

ާފެންާ ާއެހީތަކ އި ާލިބުނު ާބޭރުގެ ާތިއްަބަވއިގެން ާމެނޭޖްމަންޓްގައި ާިޑޒ ސްަޓރ ާއޭރުގައި ދަންނަވ ނީ

ާދޭތެރޭގަިއާ ާމީހުންނ  ާޮދގުހެދި ާއޮޅުވ ލ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާނަގަިއގެން ާއެއްެޗއް ާމިހުރިހ   520ޕްލ ންޓްތަކ އި

ާކުރަްއވަންޖެ ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާސަުރކ ރުންވެްސާފިޔަވަުޅއެުޅއްވުމަކީ ާމިއަދުގެ ާކަމެކޭ. ހޭނެ

ާޕެޓިޝަނެއްާ ާހަމަެއކަނި ާއެއީ. ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާދ އިރ ތަކުންވެސް ާޤ އިމްކުރ  ޢަދުލްއިންޞ ފް

ާތިބިާ ާއިްސކޮށް ާއެންމެ ާސަރުކ ުރގެ ާމިއަުދގެ ާުނވަތަ ާބޮުލގައި ާސަުރކ ރުގެ ާމިއަދުެގ ާލ ފައި މިއަދު

ާފިލަިއގެންާެއއްެވސްާބަޔަކުާޮގސްގެންުނވ ނެ.ާމިއީ.....މީހުންގެާބޮލުގައިާމިކަންާައުޅވ ފައިާ

ާ525 

ާދ އިރ ގެާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާގަމު ާޢަބްދުލްޣަފޫރު، ާޫޔޞުފް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާރިޔ ޟް ނޑިވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދު ާދަ ާމިފަދަ ާޝުކުރުދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޕެޓިޝަނެއްާިޢއްޒަތްތެރި ާމިފަދަ ަވޅެްއގައި

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވީތީ.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާސުނ މީާކ ރިޘ ަގއިާގެްއލުންާލިބުނުާ

ާ ާނުލިބި ާބޯހިޔ ވަހިކަން 4ާާރައްޔިތުންނަށް ާވަރަށްބޮުޑ5ާާއަހަރުވެ ާމިމަްއސަލަައކީ ާދ އިރުގައި އަހަަރށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާގޮުތަގއި ާފ ހަގަކުރަނީާމައްސަލަެއއްގެ ާމިކަން ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.  530ވެސް

ާކުރެވުުނާ ާއޭުރ ާމަޖިލީހުގައި ާަރއްޔިތުންެގ ާވ ހަކަދަްއކ ކަށްނޫން. ާސަރުކ ރުގެ ާވޭތުވެދިަޔ ކޮންމެހެން

ާޚިދުމަތްތަކަށްާ ާދޭންވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާވިދ ުޅވީ ާޝަފީޢު ާއިސްމ ޢީލް ާވަޒީުރ ާއޭރުގެ މަސައްކަުތގައި

ާހު ާއޮތީ.ާކުރަން ާވަމުންާޮގސްފައޭ ާޚިޔ ނ ތްތަކެއް ާވަރަށްބޮޑު ާކަންތައްތަކަށް،ާޚިދުމަތްާދިންާބަޔަކު ރި

އެކަންާވަނީާސ ބިުތވެފައޭ.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގަިއާމިާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީވަމުން.ާ

ާމި ާއަދި ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިހ ރުގެ ާސަރުކ ރުންވެސް ާއޭުރގެ ާއެާއެހެންނަމަވެސް،  535ހ ތަނަށް

ާހިތ މައ އެުކާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެޅިފައިުނވ ކަން ާފިަޔވަޅު ާދޭތެރޭގައި ާބަޔަކ  ޚިޔ ނ ތްތެރިވި

ާލިޔެކިުޔންތަކުގަިއާ ާބައެއް ާފޮނުވި ާޖަހ ފައި ާސިއްރު ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިރތުންގެ ާއ ދެ، ޤަބޫލުކުރަން.

ާ ާބޮލަކަށް ާމެނޭޖްމަންޓުން 2222ާާޑިޒ ސްޓަރ ާއ1222ާަރުފިޔ  ާހުއްޓ ާރުފިޔ  ާޓޭންކު ާޑީސަލް ދި

ާ ާޮއޑަރުދީގެން 12222ާޑީސަލަށް ާތެޔޮތައ42222ާާް، ާެއ ާޮއޑަރުދީގެން ާުހއްޓ  ާޓޭންުކގައި ލީޓަރުން

ާއެންޓިާ ާމިއަުދ ާއެބަހުރި. ާހިނގ ކަްނާ-ވިްއކ ފައި ާމައްސަލަަތއް ާއެފަދަ ާކޮމިޝަނުން  540ކޮރަޕްޝަން

ާރައްޔިތު ާކުރީަގއި ާއެހެންވީަމ، ާއެނގޭ. ާއެބަ ާޚިދުމަތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެމުންދ  ންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެބަހުރި. ާސ ބިތުވެފަިއ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާިޚޔ ނަތްތެރިވެަފއިވ ކަން ވަރަށްބޮޑަށް

ާަކންތައްތަކެްއާ ާވޭންދެނިވި ާމިކަމުގެ ާައީކ ާގއ. ާއެްއގޮތަށް ާލ.އަޮތޅެޭކ ާހަމަ ރައީސް،
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ާ ާގެ ާގއ. ާމިލ4ާަހިނގަމުންދ ތަނެއް. ާދ ންދޫަގިއ، ާއަިދާރަުށގައި ާމ މެންދޫަގއި ންދޫގައި،

ާ ާބ ކީ ާކޮންޓެކްޓްގަިއ ާމިހ ރު ާސޮއިޮކށް، ާކޮންޓެކްޓްަގއި ާއެުޅމަށް ާގެތަެކއް  1ާ545ވިލިނގިީލގައި

%ާ ާމަސައްކަުތގެ ާއަދި ާއ ދެ،0ާާމަސްދުވަހަށްވ އިރު ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާމިއީ ާުނނިމިފައި. ވަނީ

ާދޭންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާނުނިމިދ އިރު ާމަސަްއކަތް ާއަިދާާބިމުއަޑީގެ ާނުދެވި ާޚިދުމަތެއް އަސ ސީ

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާއެ ާދެރަވެ ާޙ ލު ާިހޔ ތަކުެގ ާަވގުތީ ާއަޅ ފައިވ  ާމީހުންނަށް ާޙ ުލގައިޖެހުނު ސުނ މީގައި

ާއަދިާ ާޤަބޫލުކުަރން. ާއަޅުަގނޑު ާވިސްނ ލަންޖެހޭަކމަށް ާމިކަމ  ާޙ ލަތަށްދ އިުރަގއި ާނޫޅެވޭ އެތ 

ާޕްރޮޖެކް ާބޮޑު ާމިފަދަ ާބޭނުމަށް ާޒިންމ ދ ރުގޮތެްއގަިއާރައްޔިތުންގެ ާފަރ ތަކަށް ާއޮތް ާަޙވ ލުކޮށްަފއި  550ޓެއް

ާމިމަސައްކަްތާ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާޮގވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުެގ ާނުކުރެވެންޏ  މިކަން

ާމިހ ރުާ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާއ ދެ، ާކުރ ށޭ. ާމިކަން ާދޭތެރޭ ާފަރ ތަކ  ާކުރެވޭ ާމިކަން އަތުލ 

ާސު ާއޮތް ާހުރިާހޮއްަވވ ފައި ާމިހުށަހެޅިފައި ާޒިންމ ދ ރުކުރުމުގައި ާމިކަންކަން ާކޮމިޓީއަކީ ނ މީ

ާއޮންނަންޖެހޭާކޮމިޓީއެްއކަމަށްާ މައްސަލަތަކ ާދޭތެރޭާވިސްނ ަވޑަިއގެންާރައްޔިތުްނގެާޚިދުމަތްކުރުމުގައި

ާމައްސަލައެްއގަިއާ ާފުޅ  ާމިފަދަ ާއަުޅަގނޑު ާއަނެްއކ ެވސް ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން.  555އަޅުަގނޑު

ދަްއކަންާވަރަްށާދިުގވަުގތުާބޭނުންވޭ.ާޚ އްަޞކޮށްާދ ްނދޫއަކީާދ ންދޫެގާގެަތއްާސަރޭވކުރުމުގަިއާވ ހަކަ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމިހ ރުވެސް ާދ ްނދޫގެ ާރަށެއް. ާއިހްމ ލްވެފަިއވ  ާވަރަށްބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް

ގެާެއޅުމުަގއ އިާގެާައޅަްނާާވަރަށްގިނަާގެތަަކކީާބޮލަށްާވެްއޓޭާޙ ލުގަިއާހުރިާގެަތއް.ާއެހެންނަމަވެސް،

ާއިޙްމ ުލެވފައިވ ކަްނާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާދޭތެރޭަގއި ާރައްޔިތުންނ  ާދ ންދޫގެ ާނިންމުމުގައި ކަންކަން

 560ާމިއަދުާއަޑުހަރުކޮށްާމިތަޅުމުަގިއާއަޅުަގނޑުާގޮވ ލަން.ާމިކަމ ާދޭތެރޭގައިާސަރުކ ރުންާވިސްނ ....

ާ

ާކަރިާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާސުނ މީ .`ާ ާމަޖިލީހަށ5ާާްޘ ައށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގ ްތވަމުންދ ހިނދު ާފުރެން ާއަހަރު

މިކަމ ގުޅޭގޮތުންާމުންޫޑގެާަރްއޔިތުންގެާނަމުަގއިާއިބްރ ހީމްާނަޢީމްާލ.މުންޑޫާއަސުރުމ ގޭާހުށަހެޅުއްވިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ 

މުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާޕެޓިޝަންާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވކަމަށްޓަކައިާގަ

ާމިފިަޔވަުޅގައިހުެރާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނުޑ ާއަޅުގަ  565ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް

ާ ާއެހެނީ، ާލަދުވެތިވޭ. ާވަރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގ21ާާެމިވ ހަކަދައްކ އިރު ާރަްއޔިތުންެގ ވަނަ

ާ ގެާމަޖިލީހުގެާެމންބަރަކަށްވެހުރެާައޅުަގނޑުާަދންނަވ ނީާަވނަާރައްޔިތުނ22ާާްމެންބަރަކަށްވެހުރެާއަދި

ާސުނ މީާ ާއ ދެ، ާއިހްމ ލްވެަފއޭ. ާިމކަމުގަިއ ާމިވަނީ ާމަޖިލީހަށްވެސް ާޢިްއޒަތްެތރި ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާަރްއޔިތުންނަށްާ ާނުލިބިތިބި ާބޯިހޔ ވަހިކަން ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންެގ ާޙ ލުަގއިޖެހުނު ކ ރިޘ ަގއި

ާހަމްދަ ާމީހެއްގެާއަޅުަގނޑުމެން ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔިތުން ާހިތުްނ ާއަޅުަގނޑު ާއެބައޮތް.  570ރުދީ
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ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާއެހެނީ، ާލަދުވެތިވޭ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެވ ހަކަަދއްކ އިރު ާމިފިޔަވަުޅގަިއ ޙައިޞިްއޔަތުން

ާމިާ ާމިއަދު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުޅެދިފައި. ާމިއޮތީ ާއަޅުަގނުޑމެން ާއުފުލަން ޒިންމ 

ނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަުޅަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާފިޔަވަުޅގައިހު ާއަުޅގަ ރެ

ާޙ ލުގައިޖެހިާ ާކ ރިޘ ަގއި ާސުނ މީ ާރ ްއޖޭގައި ާއަންނައިުރގައި ާމިދުވަސް ާއަހަރު ާމިއަންނަ އެދެމޭ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނުހުންނ ނެގޮތަކަށް ާމިޤައުުމގަިއ ާއެކަުކވެސް ާނެތިފައިތިިބ  575ެގާބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ

ާމިހ ރުާ ާދިވެހިރ އްޭޖަގއި ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާބައްޓަންކުރަންވީ. ާއަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ާއެްއވެސްާ ާނިމޭއިރުަގިއ ާއަހަރު ާބޭނުންވަީނާއަންނަ ާދަންނަވ ލަން ާސަރުކ ރަްށވެސް ާއޮތް ޤ އިމްވެފައި

ާރައީސް ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަދި ާހުރެގެންނުވ ނޭ. ާނުލިބި ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާސަރުކ ރަށްާާމީހަކު ނަޝީދު

ާ ާަވއުދު ާެއއް ާތެެރއިން ާަވއުދުގެ ާވެފަިއވ  ާނިންމުން.2ާާވަަޑއިގަންަނވަމުން ާމިކަން ާތެރޭަގއި އަހަުރގެ

ާނިންމ ނެގޮތްތަކެްއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދަްށވެސް ާމިއަދުން ާމިކަން ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު  580ވުމ އެުކ

ާމިފުރުޞަ ާއެކަންކުރަންޖެހޭ. ާައޅުަގނޑުމެން ނަޑއަޅ  ާލޮބުވެތިާކަ ާރ އްޖޭެގ ާއަޅުަގނޑު ތުގައި

އަޚުންނ އިާއުޚުތުންނަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާކުީރގެާަރްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުންވެސްާއަދިާމިހ ރުގެާ

ާިމާ ާކޮމިީޓެއއްވ ނީ ާަވކި ާސުނ މީއަށް ާއިސްކަންދީ ާއެކަމަށް ާމަޖިލީހުންވެސް ރައްޔިތުންެގ

ާހިތ މަކު ނޑު ާހޮވ ފައޭ.ާއަުޅގަ ާމިާމަޖިލިސްތަކުން ާަވަޑއިގެން ާމިަވގުތު ާރަީއސް ާކޮމިޓީގެ ރަންާސުނ މީ

 585ބަޙުސްާއަުޑއަްއސަވަންާނެތްަކމަށްޓަކައި.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިކަންާބައްލަވ ާމިކަމަށްާބ ުރ،ާހަރުކަށިާ

ނޑުމެންގެާއެކޮމިޓީއަށ އިާއެކޮމިޓީެގާ ފިޔަވަޅުތަެކއްާއަޅުްއވ ާމިކަންާއަވަހަށްާނިންމަވ ދެްއވުމަކީާައޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސަ ާމި ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާދަންނަވ ކަމެއް. ާޢިލްތިމ ސްކޮށް ށް

ނުޑެގާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާދަންނަވ ކަމުަގއި ާވ ހަކަ ާލިބޭނެ ާއެކަމަށް ާއެއްބ ރުލުން މަޖިލީހުގެ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާާ590 

ާޔޫސުފްާާهللاކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާމީހުންގެާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަޢުސޫމް ާތިބި ާގެދޮރުނެތިފައި ާޙ ލުގައިޖެހި ާސަބަބުން ާސުނ މީގެ ާލ.މުންޑޫގަިއ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ާޢިްއޒަތްތެ ާޕެިޓޝަނަށްޓަކައި ާމިހުށަހެޅުއްވި ާައސުރުމ ގޭާޙައްޤުަގއި ާލ.މުންޑޫ ާއަދި ާމެންބަރަށ އި ރި

ާޕެޓިޝަނަީކާ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނަޢީމަށް އިބްރ ހީމް

ާއައީމަާ ާމިތަނަށް ާޕެޓިޝަނެއް ާމިފަދަ ާމީެގކުރިންެވސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާޕެޓިޝަނެއް. ާމުހިންމު  595ވަރަށް

ާަދންނަވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ،ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާކަެމކޭ. ާޤައުމީ ާމިީއ ާކަްނތަކަކީ ާިމކަހަލަ ފައިވ ނެ

ާދ އިރ ައީކާ ާކެލ  ާދ އިރ  ާނިސްބަތްވ  ނުޑ ާއަޅުގަ ާބަލަންޖެހޭނީ. ާމިކަންތައް ާނަޒަރަކުންނޭ ޤައުމީ
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ާއެއްރަށުގެާ ާއެތަނުްނ ާައކީ ާކެލައަކީ ާއަދި ާހިމެނި ާދެރަށް ާޙ ލުގަިއޖެހިފައިތިބި ާސަބަބުން ސުނ މީގެ

ާދުވަސްކޮ ާއެމީހުންގެާމީހުން ާލިބި ާފުރުޞަތު ާއަދ ކުރުމުގެ ާމެހްމ ންދ ރީ ާމީހުންނަށް ާއެރަުށެގ ޅަުކ

ނުޑމެންގެާދ އިރ ގެާހުރިހ ާއެންެމންނަށްވެސްާ  600ޙ ލަތުާނުލ ހިނކުާރަނގަޅަށްާއެނގޭާދ އިރ ެއއް.ާއަުޅގަ

ާމިހިސ ބަށް ާމިއަހަރުެގވެސް ާއޮްތއިރު ާމިކަންތައް ާމިހެން ާއެަބހުރި. ާއަސަރުކޮށްފައި އައިްސާާމިކަމުން

ާއިމ ރ ތްކުރުމ އިާ ާއަލަށް ާގެދޮރު ާމީހުންނަށް ާޙ ލުގައިޖެހުނު ާސުނ މީގެ ާދިޔައިރުވެްސ ާހަމައަށް ބަޖެޓ 

ާހިތ މަކޮށްާ ާައޅުަގނޑު ާނެްތކަން ާކަމެްއާަބޖެޓްގައި ާެއއްވެްސކަހަލަ ާމަރ މ ތުކުރުމަްށެވސް ާގެދޮރު އަދި

ާޑީ.އ  ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާއަިދ ާފ ހަަގކުރަން. ާބަޖެޓްާއެކަންތައް ާއިްއޔެވ ީނ ާފަރ ތުން ރު.ޕީގެ

ާދެންާ ާހިމަނ ދެއްވުމަށް. ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާމިކަމަށް ާބަޖެޓްގައި ާހުށަހަޅ ފައި ާމިކަންތައް  605ކޮމިޓީއަށް

ާބޭބޭފުޅުންާ ާވަރަްށގިނަ ާމިތަނުން ާއެީއ ާފެނިއްޖެ. ާމަންޒަރެްއ ާުއފ ވެރި ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ މިއަދު

ާ ާޕެޓިޝަނ  ާހުށަހަޅ އިރުވެސް ާވަުގތުނަގ ލަްނާޕެޓިޝަނެއް ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަދަްއކ  ދެކޮޅަށް

ާޕެޓިޝަނަށްާ ާމި ާތ އީދުކުރަްއވ  ާޕެޓިޝަނަށް ާމި ާމެންބަރުންވެސް ާވިދ ުޅވ  ާކަމެއްކަމަށް ކުރ 

ާއެއ އެުކާ ާހަަމ ާދެްއވައިފި. ާެއއްބ ރުލުން ާމިކަުމގަިއ ާެއއްބަްސވެަވޑަިއގެން ބަޙުސްކުރެްއވުމަށް

 610ށްލަންޖެހެނީާޕެޓިޝަނެއްާމިލ ންާޖެހެނީާކީްއވެގެްނކަންާައޅުަގނޑުެމންާއެތަްއާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮ

2ާފަހަރަކުާވ ހަކަދައްަކއިފީމޭ.ާމިއަދުާހަމަާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވެއްޖެާސަރުކ ރުްނވެސްާމިަކންތައްާ

ާއިންތިޚ ބުގަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިދިޔަ ާހަމަ ާދެން ާނިންމަންޖެހޭނޭ. ިއވެްސާއަހަރުތެރޭގައި

ާއެންމެބޮޑަްށާ ާއެއީ ާފިއްލަދޫ ާދ އިރ ގެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާވަފުދެއް ާިއސް ާސަުރކ ރުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

މިކަންތަކުންާއަސަރުކޮށްަފއިާޮއތްާރަށް.ާފިއްލަދޫއަށްާއަރ ފަިއާފިއްލަދޫަގއިވެްސާހަމަާވަރަްށާއަވަހަްށާ

ާއެކަމަ ާވިދ ުޅވެފަިއވޭ. ާވ ހަކަ ާނިމޭނެކަމުގެ ާކަންަތއް ާފައިސ ގެ ާނެްތާމި ާބަޖެްޓގައި ާއ އިރު ާބަޖެޓް  615ކު

ނޑުމެންާމިާ ާއަުޅގަ ާދިމ ނުވ ތީ ާޢަމަލ  ާވ ހަކައ އި ާކަމެްއ.ާއެހެންވީމަ،ާަދއްކ  ާމިކަމަށްާއެއްވެސް ހަމަ

ާމެންަބރުންވެސްާ ާނިސްބަތްވ  ާެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ާކަންތަުކގައި ާކުރ  ާޒިންމ ދ ރުކުރަން މަޖިލީހުންާސަރުކ ރު

ާޒިންމ ދ ރުކުރު ާސަރުކ ރު ާމަސައްކަތްކުިރާމިއަދު ާމި ާއަތުކުރިޮއޅ ލ  ާގުިޅގެން ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ މަށް

ާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ620 

 والعاقبة للمتقين والعدوان اال على الظالمين والصالة ާ.العالمينާربާهللوالحمد`.ާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާވަރަށްާާ.والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه اجمعينާއިްބރ ހީމްާާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާައޅުަގނޑު ާމިއީ ާއ ދެ،ާމިއަދު

ާގެންދަވ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިރިއުޅުްއވަމުްނ ާޙ ލުގައި ާދަތި ާވަރަށް ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ އުފ ވިުދވަހެއް.

ާލ.އަާ ާކ ރިޘ އަށްފަހުގައި ާސުނ މީ ާއެއީ ާމުންޑޫ.ާރައްޔިތުންތަެކއް ާއަތޮުޅ ާއަޅުަގނޑުމެން ތޮޅު
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ާމިޕެޓިޝަންާ ާޢަބްދުލްޢަފޫރު ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެ ާގަމު  625އެހެންވީމަ،

ާއެމަނިކުފ ނަށްާ ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކަމަށްޓަަކިއ

ާޕެ ާމި ާހަމައެފަދައިން ާއެރަުށެގާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދި ާފޮނުއްވައިެދްއވި ާހަމައަށް ޓިޝަންާމަޖިލީހ އި

ާފަހުލަވ ން،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއުުޅްއވ  ާއިސްނަންަގވަިއގެން ާަކންތައްތަކުަގއި ާރަްއޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާޝުކުރުަގިއާ ާމި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނަޢީމްއަށް އިބްރ ހީމް

ާމަސަ ާޙަޤީޤަތުގަިއާއޭނައ އެކު ާޝުކުރުދަންަނވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާޓީމަށްވެސް ާއެރަށުގެ  630އްކަްތކުރަްއވ 

ާދެކިާ ާގ ތުން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ނަމަ ާތެދުތެދަށް ނޑު ާައޅުގަ ާއެީއ ާރައްޔިތުން މުންޑޫ

ވި،ާއެބޭފުޅުންާއުޅުްއވ ާޙ ލުާވަރަށްާގ ތުންާދެކިާއެބޭފުޅުންނ ާއެކިފަހަރުާމިކަންކަމުގައިާމަޝްަވރ ކުރެ

ނުޑވެްސާ ާއަޅުގަ ާފަހަރަކު ާކިތަންމެ ާވަަޑިއގަންނަވ  ާމ ލެ ާދަތިވެގެން ާއެކަންކަމ  އެބޭފުޅުން

ާަޙއްުލތަކެްއވެސްާ ާއެކަމަށް ާބައްދަލުކޮށް ާަވޒީރުންނ  ާއެތަްއ ާަތނަކަށްގޮސް ާއެަތއް އެބޭފުޅުންނ އެުކގަިއ

ާ ާއެހެންވީމަ، ާމިއީ. ާއަޅުަގނޑު ާމީހެއް ާއުުޅނު ާެއކަންކަމުަގއި ާވަރަްށާލިބިފައިވ  ާއަުޅަގނޑު  635މިއަދު

ާަރއްޔިތުންެގާ ާއެރަުށގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަޖިލީހަށް، ާމި އުފ ކުރަން

ާޕެޓިޝަންގަިއ،ާ ާމި ާވ ހަކަފުޅުދައްކަަވއިެދއްވ ކަމަށްޓަކައި.ާހަމަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ޙައްޤުަގއި

ާރ އްޭޖގަ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާދަށުން ާގެދޮރުާޕެޓިޝަންގެ ާޖެިހެގން ާޙ ުލގައި ާކ ރިޘ ަގއި ާސުނ މީ ިއ

ާތ.އަތޮޅުގަިއވެްސާ ާއަދި ާރަށްރަށް ާަކހަލަ ާކޮޅުފުށި ާރަށްރަށްވެސް ާއެހެން ާނޭޅިފައިވ  މިހ ތަނަށް

 640އެވިދ ުޅވ ާރަށްރަުށގަިއާއަިދާހުރިހ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޭޖގެާހުރިހ ާއަޮތޅެްއގަިއވެްސާމިާކ ރިޘ ެގާ

ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާޙައްޤުަގިއާސަބަބުން ާބޭފުޅުންެގ ާހުރިހ  ާިލބިފައިނުވ  ާަޙއްޤުތަްއ ާލިބިފައިވ  ނަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދައްކަަވއިދެްއވ ނެކަމަށްޓަކައި ާމަތިން ާއުސޫލެއްެގ ާހަރުދަނ  ރަނގަޅު

ނޑުާއެދެީނާމިާޕެޓިޝަންާހެޔޮގޮތުަގއިާވ ހަކަދެކެ ިވާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަުޅގަ

ާައވަސްކަމ އެުކާ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުންވެސް ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާޮކމިޓީ ާކޮމިޓީއަށްޮގސް ސުނ މީ

ާނުވަތަާ ާރައްޔިތުންނަށް ާޚިދުމަތްތަކެއް ާއަވަްސ ާމިކަމަށް ާތެރެއިން ާވެިރކަމުގެ ާހެޔޮ  645އޯގ ތެިރކަމ އެކު

ާއަޅު ާކޮށްދިނުން ާމަަސއްކަްތ ާފިއްލަަވއިދެްއވުމަށްޓަކައި ާދަތިކަން ާއެދެން.ާއެމީހުންގެ ާވަަރށް ނޑު ގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ނުޑާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދޭތެރޭގައި ާމިޕެޓިޝަނ އި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާޙަާވަީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރ އްޖޭަގއި ާކަންތައްަތކަށް ާސުނ މީގެ ާމި ާބޭނުންވަނީ، ާޮކންދުވަހަކުންާދަންނަވ ލަން ާއަންނ ނީ  650ލެއް

ކޮންާވެިރކަމެްއގަިއާކިހިނެއްާކަންތައްތަްއާވީމަޯތއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުގައިވެްސާދުވ ފަުރާ
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ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސްާހަމަާސުނ މީގެާމައްަސލ ގައިާޕެޓިޝަެނއްާލީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާދ ންދެ ާއަދިއަދަށް ާވީނުީވއެއް ާހަމަަޔޤީނުންވެސްާއެއަށް ާމެންބަރަކަށް ާއެްއވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ންވެސް

ާައއިްސގެންވެްސާ ާޕެޓިޝަން ާއެކި ާތަފ ތު ާހިތަށްއަރ  ާހަމަ ނޑު ާނެތް.ާއެހެްނވީމަ،ާއަުޅގަ އެނގިފަެއއް

ާނޭނގޭއިުރ،ާސުނ މީާ ާމަޖިލީހަށް ާތަޙްޤީުޤކުރަމުންދ ގޮތެއް ާއެކަން ާނުވަތަ ާނުކުންނަކަމެއް ާނަތީޖ   655މީގެ

ާހަމަާކޮމިޓީއަކާ  ާދެން ާކޮބައިޯތއޭ. ާމ ނަައކީ ާޭބްއވުމުގެ ާނަމެްއގައި ާހަދަިއގެން ާކޮމިޓީތަެކއް ާމިފަދަ އި

ާމިދިަޔާ ާކޮންޓްރ ްސޓް. ާއެްނޑް ާކޮމްޕެއަރ ާމިއޮންނީ ާހަމަ ާމީގަިއ ާލީމަެވސް ާޕެޓިޝަނެއް މިކަހަލަ

ާޙ ލުގަ ާމި ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާމިހ ރުގެ ާެއހ ރ އި ާމިސަރުކ ރ އި ާތިބިާސަރުކ ރ އި އި

ރައްޔިތުންނަކަށްާއެހ ރ އިާމިހ ރެއްާމުހިންމެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމީގެާފަސްާއަހަރުާކުރިންާއެިރާ

ާއަހަުރާ ާމިދިޔަ ާމިތިބީ ާހަމަ ާރައްޔިތުން ާއަދިވެްސ ާސަބަބުން ާޭއގެ ާމިދައްކަީނ ާވ ަހކަ  660ސުނ މީގެ

ާ ާވަޒ22ާީނޮވެމްބަރު ާމީހުންގެ ާމިއޮތްދަނީ ާއަަރިއގެން ާސުނ މީއެއް ާގެއްިލގެން.ާަގއި ާެއއްޗެހި ފ ތަކ 

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާއަންނ ނެ. ާފަހުން ާފަސްއަހަރު ާމީގެ ާޑެމޭޖަސްެވސް ާހުރި ާމީގައި އަދި

ާޑިޒ ސްޓަރާ ާމިހ ރު ާދިންއިރު، ާބީރުކަންފަތެއް ާމެނޭޖްމަންޓުން ާޑިޒ ްސޓަރ ާކުީރގަިއ ހިތަށްއަރ 

ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންކަ ާބ ޢީއޭ. ާމިހުރީ ާބ ޢީންނ އިާމެނޭޖްމަންޓްގައި ާބީރުކަންފަތަކ  ާޙައްލުނުވަނީ ާިމ ން

ނޑުމެންާހަމަާެއބަާއެދެންާ  665މިކަހަލަާމީހުންާއުޅެގެންތޯެވްސާއެބަާސ ފުކުރަންޖެހޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާއަުޅގަ

މިއަންނަާއަހަރުެގާދައުލަތުެގާބަޖެޓްާފ ސްވެގެންދ އިރުާމިާސުނ މީާމައްސަލަާދެންާެއކީާއެަކއްޗަކަްށާ

ާެއްއގޮތަކު ާެއހެންވީމަ،ާކޮންމެވެސް ާނުނިމޭނެ. ާމިކަމެއް ާދުވަހަުކވެސް ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާނިންމަން. ން

ާކޮންމެހެންާ ާފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިން، ާމެންބަރުެވސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާވިލުފުށީ ާކުރީގައި ހަމަ

ާރަޢުޔެއްާ ާކޮމިޓީގެ ާސުނ މީ ާއެބަޖެހޭ ާބޭންދިޔަސް ާނުބަނދެ ާމިތ  ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ސުނ މީ

 670ގެންާބަޖެޓްަގއިާމިޕެޓިޝަނަށްާބަހުސްކުރަންާޑީ.އ ރު.ޕީއ އިާއެމް.ޑީ.ޕީއ އިާއަދިާހުިރހ ާޕ ޓީއ އިާހޯދައި

ާބަޖެޓްގަިއާ ާއަހަރުެގ ާމިއަންނަ ާމައްސަލައިަގއި ާސުނ މީ ާމި ާފަދައިން، ާވޯޓުލީ ާމެންބަރުން މިނިވަން

ާބޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމަން. ާމިަކން ާެއްއގޮތަކުން ާސުނ މީގަިއާކޮންމެވެސް ނުންވޭ،

ާއަުތގަިއާއެބަހުިރާ ާުއޅޭިއރު،ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާނުކޮށްެދިވގެން ާކަމެއް ާރަްއޔިތުންނަށް ާޖެހުނު ޙ ލުގައި

ާފެންާ ާދިން ާރެޑްކްރޮސްއިން ާދިން ާސުނ މީަގއި ާރަށްތަުކގައި ާބ.އަތޮގެ ާޑޮކިއުމެންޓް މިހ ރުވެސް

ާލިޔެކިއުާ ާނަގ  ާުކންފުނިތަކަށް ާޔުޓިލިޓީޒް ާބަހުސްކޮށްާޕްލ ންޓްތައް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު  675ންތައް.

ާކަންކަމުގެާ ާއެހެންވީމަ، ާހަވ ލުކޮށްފ ނަން. ާލިެޔކިއުންަތއް ާއެ ާކޮމިޓީއ އި ާސުނ މީ ނިންމ ފައިވެސް

ާކޮމިޓީތަކެްއާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާސ ފުވެގެންދ ން. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ާފެންނަގޮތަށް ާދެފުށް ވ ނުވ 

ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއެ ާމިތާ ާހެދިފައި ާތަކުރ ރުކޮށް ާޕެޓިޝަން ާމިފަދަ ާނޭނގެންޏ  މަޖިލީހަށް



 26 

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާއެދެން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާމ ނައެްއވެްސ ބަހުސްކުރުމުގެ

ާތްރީާ ާޖެހޭ ާެއކްޓްކުރަން ާއެބަ ާމިހ ރު ާއެަދނީ ާކޯަޕންހޭގަންގަިއާވިދ ުޅވަމުން  680ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސް

ާފަ ާތްރީ ާޒީރޯ، ާއިނގޭތޯ.ާފައިވް ާހޯދައިެދން ާޙަލެއް ާއެބަޖެހޭ ާމިކަމަށްެވސް ާއެހެންވީަމ، ާީޒރޯއޭ. ިއވް

ާޖެހިފައި.ާ ާޙ ލުަގިއ ނޑަށްޖެހިފައި ާބަ ާމިތ  ާމިތިބީ ާރަްއޔިތުން ާެވެގންދ އިރު ާޕްރެިޒޑެންޓަކަށް ގްލޯބަލް

ާމިދަނީާ ާތެރޭގައި ާއަހަރު ާމިފަސް ާކަންތަްއތައް ާސުނ މީގެ ާއެރި ާއަހަުރ ާމިދިޔަ އެހެންވީމަ،

ާހޯދަންޖެހެއޭ.ާތަ ާޙަލެއް ާއަވަްސ ާމިކަމަށް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ، ކުރ ރުވަމުން.

ާައރައިގެްނގޮސްާ ާނޫނަސް ާސިފައިަގއި ާބޮޑުރ ުޅެގ ާއަދި ާުސނ މީތަކެއް ާއިތުރު  685އެހެންނޫނިއްޔ 

ާހަމައެކަ ާމިހ ރު ާގޮސްދ ނެއޭ. ާކަންަތއްތައް ާޤައުމުގެ ާހިސ ބަށް ާޙައްލުުނވ  ނިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާސަލ ންޖަހަން ާފަޤީރުން ާއެއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެންސްޕ . ާމިބަލަނީ ޙައްލަކަށް

ާއަހަރުެގާ ާއަންނަ ާމި ާހެޔޮނުވ ނެ ާއެހެްނވީމަ، ާއުޅޭތަެނއް. ާހަދައިގެން ާވެރިކަމެއްކުރަން ޙުދުމުޙްތ ރު

ާމިތަނަ ާއެދެމޭ. ާނިންމައިދިނުން ާމިކަން ާެއްއޮގތަކަށް ާކޮންެމވެސް ާޕެޓިޝަންތައްާބަޖެޓްގައި ާއިތުރު ށް

 690ާގެނައުުމގެާބަދަލުގައި.ާުޝކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާެއހީތެރިކަންާާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާފަރ ތްތަކުން ާޙ ުލގައިޖެހުނު ާސުނ ީމގައި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާަޢބްދުލްޢަާމެންަބރުާޢަްބދުލްޢަފޫރުާޫމސ ާ ާޔޫސުފް ާޕެޓިޝަންާހޯދުމަށްޓަކައި ާމިހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ާދ އިރ  ާގަމު ާފޫރު

ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއިާއަުޅަގނޑުެވސްާވަރަށްާއިޙްލ ޞްެތރިކަމ އެކީާޝުކުރުދަންނަވަން.ާހަމައެއ އެުކާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޖެހުނުާ ާޙ ލުަގއި ާސުނ މީގައި ާރައްިޔތުންނަކީ ާމުންޑޫގެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  695އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ާހޯދައިެދވެންޖެހޭނެާރަ ާޙައްޤުތަަކކީވެސް ާމިބައިމީހުންގެ ާވީހިނދު، ާބަަޔކަށް ާތެެރއިން އްޔިތުންގެ

ާމީހުންނަށްާ ާޖެހުނު ާޙ ލުަގއި ާސުނ މީގައި ާހަމައެއ އެކު ާޤަބޫލުކުރޭ. ާމަޖިލިސް ާމި ޙައްޤުތަކެްއކަމަށް

ާފުރިހަ ާއަިދވެސް ާކަންތައްަތއް ާއެމީހުންގެ ާިދޔައިުރވެސް ާއަހަރުވެގެން ާގޮސްފަިއާހަތަރު މަވަމުްނ

ާެއާއެހީތައްާ ާލިބި ާއެހީަތއް ާގިނަ ާވަރަށް ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާސުނ މީގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުވ ކަންެވސް

ާސުނ މީގަިއާ ާމިދަނީ ާިއވެމުން ާައބަދުވެސް ާސަބަބުން ާބޭނުންނުކުރެވުމުގެ ާފުރިހަމަގޮތުގައި  700އެންމެ

ާފޯރުކޮށްދިނު ާއެހީތެރިކަން ާފަރ ތްތަކަށް ާޖެހުނު ާއިްޙސ ސްތައް.ާޙ ލުގައި ާއެަބއިމީހުންގެ މަށްޓަކައި

އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާމިާމަޖިލީހުންވެސްާކަންތައްތައްާކޮށްދެވޭނީާދައުލަުތގެާމ ލިއްޔ ގަިއާ

ާއެކުވެިރާ ާސުނ މީގަިއ ާއެހެންމެ، ާއަދި ާމިންވަރަކުން. ާހުރި ާއެއްޗެހި ާލ ރިއ ިއ ާކުރ ނެ ކަންތައްތައް

ާއަދަދަ ާގިނަ ާދައުލަތްތަކުން ާޖެހުނު ާޙ ލުގައި ާލިބިފައިވ އިުރވެސް،ާމިާސުނ މީގައި 5222ާކަްށާފައިސ 

ާކުޅުދުއްފުީށާ ާހިމެނޭ ނޑު ާހަމައެހެންމެ،ާއަުޅގަ ާޙައްުލކޮށްނުދެވި. ާއަދިެވސްވަނީ ާކަންތައްތައް  705މީހުންގެ
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ާ ާިހމެނޭ ާއެދ އިރ ގައި ާދ އިރ އެއް. ާލިބިފަިއވ  ާގެއްލުންތަެކއް ާޮބޑެތި ާސުނ މީަގއި ގިނަާދ އިރ އަީކވެސް

ރައްޔިތުންނަށްާލިބިފައިވ ާގެްއލުންތަކުގެާބަދަލުވެސްާއަދިާލިބިފައިާނުވ ކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާ

ާެޖހިފައިވ ާ ާޙ ލުގައި ާސުނ މީަގއި ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާގޮވ ލަނީ ާސަރުކ ަރށް ާމިއަުދގެ އަޅުަގނޑު

ާޙަލެއް ާައވަްސ ާމިކަންތައްތަކަށް ާދެނެގަނެ ާއިޙްސ ސްތައް ާމިއަހަރުެގާާމީހުންގެ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

ާއަވަްސާ ާމިކަންތައްަތްއ ނޑަައޅަިއގެން ާކަ ާބަޖެޓްގައި ާމިދ  ާމަސަކަތްކުަރމުން  710އަޅުަގނޑުމެން

ާހަމަާ ާއަދިެވސް ާއެތިބީ ާރައްޔިތުން ާތަނަވަްސކޮށްދެްއވ ށޭ. ާމަގެއް ާކޮށްދެވޭނެ ފުރުޞަތެއްަގއި

ާތި ާެއ ާރަށްރަށުަގއި ާބައެއް ާޖެހުނު ާޙ ލުަގއި ާމިަކންތައްތަކަީކާސުނ މީގައި ާޓެންޓްތަކުގައޭ. ބި

ާގެންނަޖެހިފައިވ ާ ާނިމުމަކަށް ާމިަކންތައްތައް ާޙައްލުކޮށް ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން އަޅުަގނޑުމެން

ާލިބުނުާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާސުނ މީގައި ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތައްތަކެޭކ.

ާޚަ ާގޮތުަގއި ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާއަދަދެްއގެާފައިސ  ާގިަނ ާވަރަށް ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ  715ރަދުކުެރވިފަިއ

ާއ ބ ދީތަްއާ ާކުދިކުދި ާހަމައެހެންމެ ާގޮސްފަިއވ ަކން. ާބޭކ ރުެވގެން ާގޮްތގޮތަްށ ާެއކި ފައިސ ތަކެްއ

ާިދމ ކުރުމުގެާ ާއ ބ ދީކުރަން ާެއރަށްރަށުގައި ާމީހުން ާތިބި ާއ ބ ދީތަކުގަިއ ާއެ ާިދއުމުން ހަލ ކުވެގެން

ާ ާވ ކަންވެސް.ާސަބަބުން،ާމުޅި ާކުރަންޖެހިފައި ާޚަރަދުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާޖެހުމުން ާއ ބ ދުުކރަން ރަށް

ާއ ބ ދީތަކަށްާ ާބޮޑެތި ާމީހުން ާރަށްރަށުގެ ާހުރި ާއ ބ ދީތަުކަގއި ާކުދިކުދި ާެއ ާމިހ ރުވެސް އެހެންކަމުން،

ާޙަ ާމައްސަލައަްށ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަަޅއިދިނުމުން ާގެޮދރު ާހަމައެކަިނ  720ލެްއާގެނައުމުން

ާބަދަލުގައިާ ާއ ބ ދުކުރުމުގެ ާރަށްރަށް ާމުޅި ާއެހެންކަމުން، ާަޤބޫލުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ގެނެވޭނެކަމަށް

ާމިއަދުާ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރުމަކީ ާމީހުން ާރަށްރަށަށް ާބޮޑެތި ާޮގތުން ާބިމުގެ ާވިސްނ  ރަނގަޅަށް

ނުޑމެންާކުރިމަތީގައިާމިއަދުާހުަށހެޅިފައި ވ ާބަޖެޓަީކވެސްާރ އްޭޖގެާއ ބ ީދގެާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާ ާބޮލަކަށް 42ާާނިސްބަތުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަޖެޓެއް. ާޖެހޭ ާރުފިޔ  ާގިނަ ރަށުަގިއ122ާާހ ހަށްވުރެ

ާމިއަދުާ ާފުއްދުމަށްޓަަކއި ާމުދ ތައް ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާމިބަޖެޓުންވެސް ާސަބަބުން ާއުޅެންޖެހުމުގެ  725މީހުން

ާއެހެން ާނުކުެރިވފައި. ާކަންތައްަތއް ާމީހުންނަށްާވަނީ ާޖެހިފައިވ  ާޙ ުލަގއި ާސުނ ީމގައި ކަމުން،

ާިމކަންތައްތަްއާ ާހިމަނައިގެން ާފަިއސ  ާބަޖެޓްގައި ާމިއަހަުރގެ ާއިޙްލ ްޞތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ސަރުކ ރުން

ނޑުވެސްާހަމަާމިަސރުކ ރަށްާޮގވ ލ ކަމެއް.ާ ާވީހ ވެސްާއަވަަހކަށްާކޮށްދިނުމަކީާއަުޅގަ

ާ

ާދިމ ވެފައިވ ާ`ާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާލ.މުންޑޫގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .ާ730 

ނޑުމެންާނުހަނުބޮޑަށްާކަންޮބޑުވޭ.ާއަިދާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ސުނ މީާކ ރިޘ ގެާސަބަބުންާދިމ ވެފައިވ ާެގއްލުންތަކަށްާއަުޅގަ

ބަހުަސކީވެްސާއެރަށުެގާރަްއޔިތުންނަށްާދިމ ވިާހިތްދަިތާާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާމިއަދުާމިކުރެވޭ
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ާސަބަބުންާ ާމިކަުމެގ ާހަމައެއ ެއކީަގއި ާިއްއުވން. ާސަރުކ ރަށް ާއެހުން ާައޅުަގނޑުެމން ާައޑު ވޭންތަުކގެ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާއެންމެހ  ާގެއްލުްނވީ ާކ ރިޘ ަގއި ާސުނ މީ ާމި ާރ އްޖޭގެ މުޅި

ާލިބޭ ާލުޔެއް ާއަޅުަގނުޑާމިކަމުގެ ާޖެހޭނެކަމަށް ާމިއަުދާބަހުސްކުރެވެން ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  735ތޯ

ާވަރަށްާ ާރައްޔިތުންަނށް ާރ އްޖޭގެ ާބޮޑުކަމުން ާމިކަމުގެ ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާފ އިތު ާލިބެމުން. ާމިދަނީ ާހަމައަށްވެސް ާމިއަދ އި ާއަދި ާލިބެމުން. ާދިަޔއީ ާއަނިޔ ތަެކއް ވީާބޮޑެތި

ާނެތުމީާ ާބޯހިޔ ވަިހކަމެއް ާއެކަީށގެންވ  ާަރއްޔިތުންނަްށ ާމި ާތެރޭގައި ާއަހަރުދުވަހުެގ ފަސްވަރަކަށް

ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ާއެކަމަށް ާލަުދަގނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމައދު ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާޤަުއމުތަކުން ާކުރިއަރ ފަިއވ  ާމ ލީގޮތުން ާދުނިޔޭގެ ާކުޑަކުޑަާސަބަބަކަށްވަނީ ާމި  740ން

ާއެކަްނާ ާހިތ މައަީކ ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބެމުންދިޔަ. ާއެހީތަެކއް ާއެކަީށގެންވ ަވރުގެ ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާއެންމެާ ާޫނނޭ ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާޙ ެލއްަގއި ާެއްއވެސް ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްެތރި ާދިޔައީ ކުރެވެމުން

ާ ާފައިދ ކުރަިނިވ ާރައްޔިތުންނަށް ާިދވެހި ާނޫނޭ. ާޤަބޫލުކުރަންާއެދެޭވގޮތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫނޭ. ގޮތަކަށް

ނޑުމެންގެާއަތޮުޅގެާރަށަަކށްާވަރަށްާޮބޑެތިާގެއްލުންތަެކއްާލިބުނު.ާ އަޅުަގނުޑާލޯމަތިންާފެނުނުާައޅުގަ

ާއެރަށުެގާ ާޖެހިފައިވ ގޮތ ިއ ާޙ ލުގައި ާރައްިޔތުން ާއެރަުށގެ ާދިޔައިން. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ  745ގދ.ަގއްދޫއަށް

ާ ާދިމ ވެފަިއވ  ާއަޅުަގނުޑާރައްޔިތުންނަށް ާތަޙައްމަލްކުެރވުނު. ާއަުޅަގނޑަށް ާއެދުވަހު ބިކަކަން

ާމީހެއްެގާ ާދެކުނު ާލޮލުން ާހަމަ ާީމހެއްގެ ާދިއުމުގެ ާސ ފުކުރަން ާއެރަްށ ާގޮސް އަމިއްލައަށް

ާދެާ ާގދ.ވ ދޫގެ ާހަމައެއ އެީކަގއި ާތަކުރ ރުކޮްށލަން. ާއެވ ހަަކވެސް ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ހައިސިއްޔަތުން

ނޑުމެންނ އި ާއަުޅގަ ާދ އިމީާާއަޙުން ާސުވަރުޭގގެ ާމަރްޙޫމުންނަށް ާދެ ާެއ ާދޫކުރަްއވ ފަިއވަނީ. ިމދުނިޔެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާގޮތަކަށް ާހިތ މަވެރި ާިމފަދަ ާއ ދެ، ާދުޢ ކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާލެއްވުންއެދި  750ނިޢުމަތް

ާކުރީސަރުކ ރުންާ ާކޮންމެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެގެންދިަޔއީމަ ާކަންތައްތަކެއް ާރައްޔިތުންނަށް ލޮބުވެތި

ނޑުމެންާ ާައޅުގަ ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެީކަގއި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާނޫން ާވ ަހކަދެއްކުެމްއ މިސަރުކ ރުގެ

ާލިިބާ ާލުޔެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާރަްއޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާމި ާއެބަޖެހޭ ނިޔަތްގަންނަން

ާލިބިާ ާލުޔެއް ާމީހުންނަށް ާވޭންަތކުން ާއަސަރުގަދަ ާމި ާވޭންތަކުން، މިމީހުންގެާާމިބައިމީހުންގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ާޯހދައިދިނުމަކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަލ މަތްކުެރވޭނެގޮެތއް  755ބޯހިޔ ވަހިކަމުން

ާކަމަކޭ.ާ ާލ ޒިމްުކރ  ާމައްޗަށް ާމެންބަރެއްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާހުންނަ ާމެންބަރެއްހެން ރައްޔިތުންގެ

ާކަ ާސަރުކ ރުން ާވޭތުވެިދޔަ ާބޭނުމެއްުނވެޭއ ާދައްކ ކަްށާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަެވްސ ާގޮތެްއގެ ންތައްކުރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާބަޖެޓްގައި ާދަްއަކން.ާމިއަހަރު ާވ ހަަކވެސް ާގޮތެްއގެ ާކަންތައްުކރި އަދިާމިސަރުކ ރުން

ާ ާމި ާނިންމައިދެއްވ ށޭ ާެއީއ5222ާާމަޖިލީހުން ާނިންމައިދޭންޖެހޭނެއޭ. ާޯބހިޔ ވަހިކަން މީހުންެގ
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ނޑުާމިާިޢއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާގޮވ ލަންާމިކަންާމިއަދުްނާމިއަދަށްާޝަރުތުކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއަޅުާ  760ގަ

ާުޝކުރިްއޔ ާ ާކޮށްލަެދއްވ ށޭ. ާމިކަންތައްތައް ާހިމަނައިދީ ާމިކަން ާބަޖެޓްގަިއ ާދައުލަތުގެ ނިންމ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާކ ރިޘ އ ާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާސުނ މީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާލ.މުންޑޫާ`. ާގުިޅގެން ާއި

ާސަރުކ ރުގެާާމުޙަްނމަދުާުޒަބއިރުާ ާޙ ލަތު ާމުންޑޫގެ ާަސބަބުން ާގެއްލުންތަުކގެ ާިނކަމެތިކަމ  ާލިބިފައިވ   765ާރައްޔިތުންނަށް

ާޚިދުމަތްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަސ ސީ ާއެހެނިހެން ާބޯހިޔ ވަހިކަމ އި ާލިބެންވ  ާއެމީހުންނަށް ާގެނެސް ސަމ ލުކަމަށް

ާމަޖިލީހަށްާާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާފަރ ތުން ާރަްއޔިތުންގެ ާމުންޑޫ ާގޮވ ލ  ސަރުކ ރަްށ

ާޢަބްދުލްޢަފޫރަށްާ ާޔޫސުފް ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަުރ ާއެދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވިމަކަްށޓަކައި ޕެޓިޝަނެއް

ާޙ ލ މެދުާ ާއެތިިބ ާރައްޔިތުން ާމުންޑޫ ާއ ެދ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޙްލ ްޞތެރި ާހިތުގެ އަޅުަގނުޑގެ

ާއަޅުަގނުޑާއަޅު ާއ ދެ، ާފ ޅުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމްދަރުދީ ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ާދ އިރ ގެ  770ަގނުޑގެ

ދ އިރ އަީކވެސްާސުނ މީާކ ރިޘ ގައިާމުޅިންާސުންނ ފަިތވެގެްނާދިޔަާދ އިރ ެއއް.ާއަބަދުާކަަހލަާގޮތަކަށްާ

ާޚ އްަޞކޮ ާދެކެވެމުން. ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިދަނީ ާައޅުަގނަޑށް ާވ ަހކަ ާބޯިހޔ ވަހިކަުމގެާއެދ އިރ ގެ ށް

ާއ ބ ދުކޮށްާ ާމިހ ރު ާދުވ ފަރުގައި ާރަްއިޔތުން ާކަނދޮޅުދޫގެ ާހިަތށްއަރ  ނޑު ާއަުޅގަ މައްސަލަ.

ާއަދިާ ާދަންނަވ ނީ ާކެރިހުރެގެްނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖަވ ުބގަިއ ާމިސުވ ލުެގ ާނެްތ ާަޝއްެކއް ނިމުނީބ ވައޭ.

ާވަ ާއަސްކެިނދަށުން ާއަނެއް ާއަްސކެނިދަށުން ާއެްއ ާނުނިމެއޭ. ާބަަޔުކާމުޅިން ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ  775ރަށް

ާ ާުއޅޭ. ާއެބަ ާެއއްބަޔަކަްށ21ާާއަދިވެސް ާދައްކަން. ާއެބަ ާއަބަދުވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ޢ އިލ ެއއްގެ

ާސުވ ލަީކ،ާ ާައޅުަގނުޑގެ ާދައްކަން. ާވ ަހަކ ާނުލިބިވ  ާގެދޮރު ާއަެނއްބަޔަަކށް ާލިބިފައި ގެދޮރު

ާކޮންމެވެ ާމިސ ރުކ ރުންވިަޔސް ާއަިދ ާކަންތައްާއެސަރުކ ރުްނވިޔަސް ާއެއްަބއެްއެގ ސް

ާކަްނކޮޅުތަކުްނާ ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާނުދައްކ ނެއޭ. ާމިވ ހަކަެއއް ާއެބަަޔކު ާއޮތްނަަމ، ފުރިހަމަކޮށްދެއްވ ފައި

ާދެކޭގޮުތގަިއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާމިދެެކވޭކަމީ ާވ ހަކަ ާނުވ ކަމުެގ ާފުރިހަމަ ާކަމެްއ  780އެްއވެސް

ާފަ ާެގއްލުންިލބުނު ާކ ރިޘ ގައި ާއެބައިމީހުންާސުނ މީ ާހިނދަކު، ާނުދެވޭހ  ާބޯހިޔ ވަހިކަމެއް ރ ތްތަކަށް

ނޑުާ ާތަނެއްގެާކުލިާެދއްވަންޖެހޭނެ.ާއަުޅގަ ދިރިއުޅެވޭެނގޮތެއްާސަރުކ ރުްނާދައްކަންޖެހޭނެ.ާދިރިއުޅޭނެ

ާމީހުންގެާ ާޖެހުނު ާޙ ލުަގއި ާކ ރިޘ ގައި ާސުނ މީ ާމިދަންނަވަނީ، ާބ ރެއްލ ފައި ާއޮތްހ  ާލެވެން އަޑަށް

ާ ާބޯހިޔ ވަހިކަްނާތެރެއިން ާއެމީހުންނަށް ާބަޔަކަށް ާތިބި ާނުލިބި ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ބޯހިޔ ވަހިކަމެއް

ާިމާ ާއަޅުަގނޑުގެ ާދޭންޖެހޭނެއޭ. ާކުލި ާގެދޮރުގެ ާޒިންމ ވ ންޖެހޭނެއޭ. ާސަރުކ ރުން  785ލިބެންދެން

ބޮޑަށްާާގޮވ ލުުމގައިާމުޅިާރ އްޖެާޝ މިލުކުރަން.ާހުސްއެކަނިާދުވ ަފރުާދ އިރ އެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑަށް
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ާއެަބެއއްެގާޙ ލަތުާ ާނިސްބަްތވ  ާއެތަނަކަށް ާވ ހަކަ.ާސަބަބަކީ،ާއަުޅަގނޑު ާދ އިރ ގެ ާުދވ ފަރު ދެކެވޭނީ

ާއިޙްސ ސްެވްސާ ާމެންބަރުންގެ ާދ އިރ ތަުކގެ ާއެހެނިހެން ާއެނގޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާވ ތީ. ާމީހަކަށް އެނގޭ

ާމ ލަސް ާައޅުަގނުޑެވސް ާެއގޮތުން ާއެްއގޮަތށްކަން. ނޑ  ާއަޅުގަ ާއެހެންާހުންނ ނީ ާމިަފދަ ާުނވެ ތަކެއް

ާލިބޭނެގޮތެްއާ ާކުލި ާސަރުކ ރުން ާފަރ ތްތަކަށް ާމިދަންނަވ  ާއ ދެ، ާހުށަހަޅ ނަން.  790ޕެޓިޝަނެއް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދޭތެޭރގަިއ ާމަސަްއކަތ އި ާކުރަްއވ  ާކޮމިޓީން ާސުނ މީ ާއެދި. ހަމަޖަސަވައިދެްއވުމަށް

ާ ާއިބްރ ހީމްގެ ާޤ ސިމް ާމުޤައްރިރު ާޚ އްޞަކޮްށ ާދަށުްނާތަޢުރީފްކުރަން. ާެބއްލެވުުމގެ ޚ އްޞަ

ާމުޢަްއސަސ ތަކުްނާ ާތަފ ތު ާދެްއަވއިގެން ާއިްސކަމެއް ާވަރަށް ާޕެިޓޝަންތަކަށް ާހުށަހަޅ  އަޅުަގނޑުމެން

ާނުލިބޭ.ާ ާޖަވ ެބއް ާއެހެންނަމަވެސް،ާކީއްޯތާކުރ ނީ.ާއެކަށީގެންވ  ާކުރޭ. ާސުވ ލުތައް ާގެނެސް ބޭފުޅުން

 795ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިއަދުާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމައްސަލަެއއް ާހިތ މަކުރ  ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ހުށަހެޅިފައިާމިއޮތްާމައްސަލައަކީ.ާމިފަދަާމުހިންމުާމައްސަލައެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުށަހަޅުްއވަިއދެއްވި ާމައްސަލަ ާނިހ ޔަތަށްާާމި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންަބރަށް ިޢއްޒަތްތެރި

ާރަށްރަށުގެާ ާލިބުނު ާެގއްލުން ާުސނ މީގައި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނުޑެވސް ާއަުޅގަ  800ޝުކުރުވެިރވަން.

ނޑުމެންނަށްާމިާއިވެމުންާމިދަނީާއަދިވެްސާ ރައްޔިތުންާތަކުރ ރުކޮށްާމިތަުނގައިާމިާމަޖިލީހުގައިާއަުޅގަ

ާ ާނިކަމެތި ާވަރަށް ާޯހދައިދޭންޖެހޭާތިބީ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާަރއްޔިތުން. ާގިނަ ާޭއގެތެރެއިން ޙ ުލގައޭ

ާކިޔ ލުމުންާ ާހޯްއދެވިފައެްއާނެތޭ.ާމިޕެޓިޝަން ާގޮތުގަެއއް ާފުރިހަމަ ާެއންމެ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ފަރ ތްތަކަށް

ާބޯހިޔ ވަހި ާރައްޔިތުންގެ ާމިރަށުގެ ާއެބޮތް ާޖަވ ބުދ ރީވެފައި ާރައްޔިުތންނަށް ާމިރަށުގެ ކަްނާއެބައިނގޭ

ާކ ބޯތަކެތީެގާ ާއެދެމުންދިޔަ ާއެގޮތުން ާނިމުނީކަމަށް. ާހިންގ  ާމަޝްރޫއު ާއެހިންގަންޖެހޭ  805ހޯދައިދިނުމުގެ

ާ ާމިވޭތުވެދިޔަ ާވ ަހަކ. ނޑުްއވ ލެްއވި ާކަ ާއެހީތައްވެސް ާމިކަހަލަ ާމަސްދުވަހ1ާާުޢިނ ޔަތ އި އެްއކަ

ނޑަްށާއަޅުަގނޑުމެންާމިރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާމަސައްކަތްާކުރަްނާފެށިާ ހިސ ބުންާފެށިގެންާއަުޅގަ

ާަރްއޔިތުންނ އިާ ާރަށްރަށ އި ާޖެހުނު ާހ ުލަގއި ާސުނ މީގެ ާމަތީން ާފަހަރެްއގެ ާއެަތއް ތަކުރ ރުކޮށް

ާލިބެމުންމިދާ  ާއެކިފަހަރުމަތީން ާމައްސަަލތަކުގެ ާއެކި ާހުށަހެޅި ާމިމަޖިލީހަށް ާއެ ބެހޭގޮތުން

ާސުވ ލު ާހިތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާކަންތަކެްއާމަޢުލޫމ ތުތަކަށް ާބަިއވަުރ ާވަރަށް ާއުފެދޭ  810ަތއް

ނޑަްށާލިބިފައިާ ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަމުގެ ާއޮންނަ ާކޮމިޓީއެއް ާމަޖިލީހުެގާސުނ މީ އެބަހުރި.ާރައްޔިތުން

ާކޮމިޓީންާ ާސުނ މީ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްިޔތުން ާސުވ ލަކީ ާއުފެދޭ ާހިތުަގއި ާައޅުަގނޑު އެބައިން.

ާފުރިހަމައަ ާއެންމެ ާޒިންމ  ާއެކޮމިޓީގެ ާބ ވައޭ. ާއަދ ކުރޭ ާއުފެދެނ1ާާީށް ާއަޅުަގނޑަްށ ާސުވ ލެއް ވަނަ
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ާމަޢުލޫމ ތުތައްާ ާހުރި ާލިބިފައި ާއެިކޮގތްގޮތުން ާައޅުަގނޑަށް ާދޭތެރޭގައި. ާމެނޭޖްމަންޓ އި ޑިޒ ސްޓަރ

 815ގޯސްނޫންކަމަށްވަންޏ ާސުނ މީގައިާރ އްޭޖއިންާބޭރުގެާއެކިާޤައުމުތަކުންނ އިާއެކިޖަމ ޢަތްަތކުންާލިބުނުާ

ާއަ ާެއކަށީގެްނވ ާއެހީގެ ާއެންމެ ާެއއެހީތައް ާއެހީތަކެއް. ާގިނަ ާނުކުރެވޭހ  ާއަދަދު ާގުނ  ާެއއީ ދަދަކީ

ާއެއެހީތައްާ ާގޮުތަގިއ ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާހިސ ބަށް ާރައްޔިތުންނ އި ާބޭނުންކުރެވުނުޯތއޭ. ގޮތުަގއި

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާޑިޒ ސްޓަރާމެނޭޖް މަންޓުގެާޒިންމ ާފޯރިތޯއޭ.ާމީވެސްާއުފެދޭާުސވ ލެއް.ާއަުޅގަ

ާނުޖެހުނީސް.ާ ާތިބޭކަްށ ާއެހ ލުަގއި ާރަްއިޔތުން ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާއަދ ކުިރނަމަ ާފުރިހަމައަށް އެންމެ

ާހަމަާ ނޑު ާމިދަނީ.ާއަޅުގަ ާއިވެމުން ާވ ހަކަ ާތިބި ާރަްއޔިތުންނެއް ާއެތައް ާހިޔ ތަުކގައި ާަވގުތީ  820އަދިވެސް

ާއެަބއޮ ާދ އިރ ަގިއވެސް ާދ އިރ ަގއި،ާއަުޅަގނޑު ާގެއްލުްނާއަޅުަގނޑު ާވަރަށްބޮެޑތި ާސުނ މީގައި ާހަމަ ތް

ާސުނ މީގަިއާ ާގޯސްނޫންކަމަށްވަންޏ  ާމަޢުލޫމ ތު ާލިބިފައިހުރި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއެަބއޮތް. ާރަށެއް ލިބުނު

ގެއްލުންާލިބުނުާރަށްރަށަށްާމިާބޯންާސ ފުބޯފެނުގެާމައްސަލަާޙައްލުކުރަންެވގެންާދިންާފެންާޕްލ ންޓްާ

ާފެ ާދިން ާކުޑަފުށީއަށް ާނުލިބޭާނ.އަތޮޅު ާެގއްުލން ާގޮތަކަށް ާެއއްެވސް ާސުނ މީގައި ާދިޔައީ ާޕްލ ންޓް ން

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާލިބުނު ާގެއްލުން ާސުނ މީގައި ާމިގޮތަށް ާއިންސ ފުވެރިކަމެއްނެތި ާއެްއވެސް  825ރަށަކަށް.

ާހުރިކަމަށްާ ާބަހ ފައި ާގޮަތކަށް ާއެރި ާިހތަށް ާތަނަކަށް ާއެރި ާހިތަށް ާއެހީ ާލިބުނު ާޖަމ ޢަތްތަކުން ބޭރުގެ

ާހަމަާވަ ާމަޖިީލހަށް ާަރއްޔިތުން ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަމުންދަނީ. ާއެަޝކުވ  ާަރއްޔިތުން ރަށްގިނަ

ާއެހީތަްއާ ާދިން ާރައްޔިތުންނަށް ާޖެހުނު ާހ ލުގަިއ ާބޭރުން ާރ ްއޖެއިން ާސުނ މީގަިއ ގޮވ ލަން

ާކުރަ ާތަޙުީޤޤު ާއެކަންަތއްތައް ާަބލ އި ާއިންސ ފުވެިރގޮތުަގއިތޯ ާއެންެމ ންާބެނުންކުރެވިފައިހުރީ

ާމެނޭޖްމަންޓުގެާ ާޑިޒ ސްޓަރ ާމިއަދު. ާަޢއްޔަންކުރަން ާކޮމިޓީއެއް ާމަޖިލީހުން  830މިރައްޔިތުންގެ

ާމެނޭޖްމަންޓްއިންާއެކޮމިޓީގެާިޒންމ ....

ާ

ާމިހ ރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާއަުޅގަ ާހަަމވެއްޖެ ވަގުތު

ާރުޞަތުާމިއަރުވަނީާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާފު

ާ835 

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާއަރ  ާހިތަށް ާއަުޅަގނޑު ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޖެހުނ1224ާާުޝުކުރިއްޔ  ާހ ުލަގއި ާސުނ މީގެ ާގެ

ާމަާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރިާމީހުންނ އިމެދު ާދެންމެެވސް ާއެބަދެއޭ. ާމުހިންމުކަމެއް ާހ ދަ ޖިލީހުން

ާހަމަގައިުމވެްސާ ާއިނުން ާމަޑުކޮށްލ ފައި ާނުގެންެދވިގެްނ ާކުރިއަްށ ާިމކަން ާެގއްލިގެން ާކޯރަމް ރައީސް

ާއެކަްނާ ާގޮެތއްަގިއ ާޒިންމ ދ ރު ާކިހ  ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެނޭގނެ ާރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި

ާގެ ާކުރިއަށް ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްެތރި ާެއހިތ މަވެރ1224ާާިންދ ކަށް. ާސުނ މީގެ ާދިމ ވި ާައހަރުގައި  840ވަނަ
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ޙ ދިސ އަށްފަހުގައިާކަންތައްަތްއާހިނގ ދިޔަާގޮުތގެާވ ަހކަދައްކ ފިއްޔ ާދެންާބުނ ނީާކުރީގެާަސރުކ ރުެގާ

ާދަންނަ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުދައްކ ނަން. ާއެވ ހަަކއެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދައްކަީނއޭ. ާބޭނުންވަނީާވ ހަކަ ވ ލަން

21ާާ ާެތރޭގައި ާމުޙުލަތެއްގެ ާފުރުޞަތުެގ1220ާާުދވަހުގެ ާލިބުނު ާހުށަހެޅިއިރު ާބަޖެޓް ާއަހަރުެގ ވަނަ

ނުޑވެސްާއެަބޖެޓްާކޮމިޓީއެއްަގއިާއުޅުނުާޮކމިޓީންާނިންމ ފައިވަނީާސުނ މީާކ ރިޘ އ އިާ ތެރޭގައިާއަުޅގަ

ާތިބިމީ ާގެއްލިފައި ާގެޮދރު ާހ ލުގައިޖެހިގެން ާވީހ ވެްސާގުިޅގެން ާހިޔ ވަހިކަން ާދ އިމީ ާބޭނުންވ   845ހުންނަށް

ާކުެރވިފަިއވަނީާ ާކޮންޓްރެކްޓްަތއް ާމިހ ތަނަށްކޮށްފައިވ  ާގުޅިގެން ާމިކަމ އި ާހޯދައިދިނުން. އަވަހަކަށް

ާރަނގަުޅާ ާބަލަިއ ާކޮށްފަިއވޭތޯ ާއެްގރީމެންޓެއް ާމިފަދަ ާޚިލ ފަށް ާުއސޫލ އި ާޢ ންމު ާބަލ އި ރަނގަޅަށްތޯ

ާކ ރި ާސުނ މީ ާަހމަޖެހިފައިވ ާކުރުން. ާދިނުމަށް ާޢ އިލ ތަކަށް ާޖެހިފައިވ  ާހ ލުަގއި ާގުިޅގެން ޘ ަގިއ

ާ ާއޮތް ާކުިރައށް ާއެމައްސަލަަތއް ާދީ ާއެފައިސ  ާމީހުންނަށް ާހުރި ާނުދެވި ާމިހ ތަނަށް ާއެހީ 3ާފައިސ ގެ

ާމިކަމ ިއާ ާފުރަތަމަވެްސ ާއެންމެ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމީ ާޙައްުލުކރުމަށް. ާތެރޭަގއި  850މަސްދުވަހު

ާގުޅިާ ާނިންމ ފައިވަނީ ާނިންމުމެއް ާހަމައެކަނި ާގުޅިގެން ާބަޖެޓ އި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ 21ާގެން

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެންވީމަ، ާފުރުޞަތެއްގައޭ. ާލިބުނު ާމިސަުރކ ަރށް ާތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ާކުރެާ ާަޙއްލުކުރުމަށްޓަަކއި ާމިކަންކަން ާގުިޅގެން ާސުނ ީމއ އި ާބަޖެޓުަގއި ާހުރިހާ މިއަހަރުގެ ާުހރި ވެން

ާހުއްޓ ލ ފައިވެްސާ ާމަޝްރޫޢުތައް ާއެެހން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހިމަނ އި މަސައްކަތްތަެކއް

ާނިންމަން.ާ ާގޮތެއް ާއެކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން  855މިކަންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެނޫން ާމަސްވެރިންނަށ އި ާަކންތައްތަްއާާއަޅުަގނޑުމެން ސިޔ ސީގޮތުން

ާެއހީތެރިކަންާ ާމިކަމުެގ ާބަޔަކަްށ ާެޖހިފަވ  ާހ ލުގަިއ ާޙަޤީީޤ ާަބދަލުގައި ާގެނައުމުެގ ކޮށްދޭވ ހަކަތަްއ

ާހަމައެއ ިއއެުކގަިއާ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގަިއ ާމުހިންމުކަމެއް ާަވރަށް ާހޯއްެދވުމަކީ ދެވޭނެމަގެއް

ާކުރަމުން ާމިމަސަްއކަތް ާކޮމިީޓގަިއ ާތިއްބެިވާސުނ މީގެ ާކޮމިީޓގަިއ ާތ ނގަިއާސުނ މީ ާވޭުތވެދިަޔ ދ އިރު

ާއޮތީހީާ ާއެކަންަކން ާމިއަދު ާައސަރުހުރިނަމަ ާހިތުެގާއެ ާއެބަތިއްެބވި.ާއެބޭފުޅުްނގެ ާމިހ ރުވެސް  860ބޭފުޅުން

ާގެދޮރުެގާހ ލުގައިާ ާއެހީއ އި ާލިބުނު ާަދށުން ާއެީހގެ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާބޭރުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ހަމަޖެހިފައިކަމަށް

ާ ާނަގަންޖެހޭާޖެހުނު ާޒިންމ  ާދިޔުމުގެ ާމިހ ހިސ ބަށް ާނުކޮށްދިޔުމުން ާކަންތައްތައް މީހުންނަށް

ާ ާމިހިނގ  ާުނވަތަ ާއަހަރުގެ ާވޭތުެވދިޔަ ާބަލަން ާބަޖެޓުގަިއ1220ާާފަރ ތެއްވެސް ާއަހަުރެގ ވަނަ

ާިއންސ ފުވެރިާ ާެއކަމަށް ާބަލ  ާއެމައްސަލަތައް ާޮގވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ފ ހަގަކޮށްފަވ އިރު

ާނިޒ މްެގާޙަ ާޝަރުޢީ ާއެކަމުަގއި ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާފަރ ތްތަކަށް ާޒިންމ ވ  ާއެކަމުަގއި ާހޯދަދީ  865އްލެއް

ާޙިމ ޔަތްޮކށްދިނުމަށް.ާ ާއެކަމުން ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާއެކަންދީ ާއޮތީްއޔ  ާއަދަބެއް ާދޭންޖެހޭ ތެރެއިން

ާދަންނަ ާމިމަރުޙަލ ގައި ާމިވ ހަކަ ާމިކަން ާހަމަ ނޑު ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ވ އިުރވެސް
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ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ެގ ާގަމު ާޢަބްދުލްޢަފޫރ އި، ާޔޫސުފް ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާފުރަތަމަވެސް އެންމެ

ާމައްސަލަތަްއާ ާމިފަދަ ާހިތ މައަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ާހުށަހެޅުއްވީތީ. ާމައްސަލައެއް ާމިފަދަ މެންބަރު

ާކުރިއަށްދ އިރުާ ާކޮމިޓީއެްއަގއި ާޕެޓިޝަން ާދެންމެާާއަޅުަގނޑުމެން ާމިތ ނގައި ނޑުމެން  870އަޅުގަ

ާމިތ ނގަިއާ ާބޭފުޅުން ާދ އިރ ތަުކގެ ާުގޅޭ ާއެކޮމިޓީަތކ އި ާފ ހަގަކުެރއްވި ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުޑަކަމަށް ާސަމ ލުކަން ާމިކަމަށްދޭ ާނުތިްއބަވ ކަމީ ާމުޤައްރިރު ނުތިއްބެވީ

ާބަިއވަރު ާެއތައް ާޕެޓިޝަން ާޙައްުލކުރަްނާޖެހިފައި.ާާއެހެންނަމަވެސް ާއެތަނުަގއި ާެއބަހުރި ޕެޓިޝަެނއް

ާްސޕީޑެްއގަިއާ ާހަލުވި ާމިއަށްވުރެއް ާކަންތައްަތްއ ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކޮމިޓީގެ އެހެންނަމަވެސް

 875ގެންދެިވގެންާނޫނީއްޔ ާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާަރއްޔިތުންާމިފަދަާކަންކަމަށްާއެދެވޭާަޙްއލެއްާައއުމަކީާ

ާެމންބަރެއްެގާގ ތުަގިއވ ކަމެްއކަ ާއެކޮމިީޓއެްއގެ ނޑު ާހަމަަގއިމުވެްސާއަުޅގަ ާނުދެކެމޭ. ާައޅުަގނޑު މަކަށް

ާދީގެންާ ާޮބަޑށް ާމިއަށްވުެރއް ާސަމ ލުކަން ާދޭންވ  ާމިކަންކަމަށް ާެދކެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ހައިސިއްޔަތުްނ

ާސަމ ލުކަ ާމިކަމަށްދޭ ާސަރުކ ރުން ާައދި ާޙައްލުތަެކއް ާއެދެވޭ ާޕެޓިޝަންތަކަށް ާމިފަދަ ންާނޫނިއްޔ 

ާކުރެިވގެންާ ާޒިންމ ދ ރުކަމ ިއއެުކ ާކޮމިޓީތަުކންވެސް ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާމިކަންަކން ާބޮޑުކުެރވޭނީ އިތުރަށް

ނޑުާދެކޭތީވެާއެވ ހަަކވެސްާާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުޞަތަްށ.ާ  880ާކަމުގައިާއަުޅގަ

ާ

ާސުާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާތ ރީޚުގަިއާ` ާދިވެހި ާޙ ދިސ އަކީ ާނ މީ

ާދިަޔާާއިްބރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާ ާގެއްލުންެވގެން ާގިނަމީހުންނަށް ާއެްނމެ ާލިބި ާެގއްލުމެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާދިމ ވި ާދިވެހިރ އްޖޭއަށް

ސްކުރެވޭީތާދުވަހަށްާވެފައިާޮއއްވ ާިމއަދުާމިބަހ5ާުއަހަރުާފުރެނ5ާާްޙ ދިސ އަށްވެަފއިާއެހ ދިސ އަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާަރއްޔިތުންނަށްާ ާއެންމެހައި ާދިވެހި ާރައްޔިތުންަނށ އި ާއެންމެހައި ާލިުބނު ާގެއްލުން  885މިޙ ދިސ ގައި

ނޑުެމންނަށްާފ ހަގަކުރެވޭާ ަވނަާއަހަރ1224ާާުހަމްދަރުދީާރައްދުކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ

ާ ާމަހު ާސ11ާަޑިސެމްބަރު ާއޭުރގެ ާފަހުގައި ާސުނ މީއަށް ާދުވަހު ާވަރަށްބޮޑެިތާވަަނ ރުކ ރުންެވސް

ނޑުާދަންނަވ ނީާދުނިޔޭގެާނިސްބަތުންާދިވެހިރ އްޖެައީކާ މަސައްކަތްތަެކއްާކުަރއްވ ަފއިާއެބަހުރި.ާއަުޅގަ

އެންމެާބޮޑަށްާސުނ މީގެާެގއްުލންާލިބުނުާމީހުންނަށްާބޯހިޔ ވަހިކަންާހޯދައިދެވިފަިއއޮތްާފަރ ތޭ.ާއެކަންާ

ާފ ހަގަކުރަާ ާބޭންކުންެވސްވަނީ ނޑުމެްނާވޯލްޑް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  890އްވ ަފއި.

އަހަރުތެރޭަގއިާެއއްވެސްާގޮތަކަށްާެއްއވެްސާވަރަކަށ5ާާްފ ހަގަކުރަންޖެހޭާމިއަދ އިާހަމައަށްާވޭުތވެދިޔަާ

ާމ.އަތޮުޅާކޮޅުފުށި.ާ ާއޮތްރަެށއް ާނުލިބި 1220ާާބޯހިޔ ވަހިކަން ާބަޖެޓުަގއި ާއަހަރު މިލިއަނ114ާާްވަނަ

ޔ ާކޮޅުފުށީެގާގެަތއްާއިމ ރ ތްާކުރުމ އިާމަޑިފުީށގެާގެތައްާއިމ ރ ތްާކުރުމަށްާހިމެނިފައިީވނަމަވެްސާރުފި

ާއެކަމަށްޓަކަިއާ ާބޭނުންކޮށްފައި. ާޙިއްޞ ަގތުމަށް ާފެންކުންފުނީގެ ާއެފަިއސ  މިސަރުކ ރުންވަނީ
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ާމިއަދުން ާމިއަުދާބަލަންވީ ނޑުމެން ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާކުރިއަށްއޮްތާާހިތ މަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި  895ފެށިގެން

އަހަރުތެޭރގައިާމިހ ރުާހުރިާބޯހިޔ ވަހިކަންާނުލިބިތިބިާމީހުންނަށްާބޯހިޔ ވަހިކަންާހޯދަދެޭވނެގޮތަކަށް.2ާާ

ނޑުާޓިނުންާހަދ ފައިާހުރިާއިމ ރ ތްތަކެްއގަިއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮޅުފުއްޓަްށާއެރުމުންާފެންނ ނެާދަގަ

ާރައްޔިތުން ާއެލޮުބވެތި ާހޫނުގައި ާވޭނ ިއާާގަދަ ާވަރަްށ ާެއކީަގއި ާއަސަރ އި ާވަަރށް އުޅެމުންދ ތަން.

ާހަމަެއއ އިެއކީަގއިާ ާތިބީ. ާރައްޔިތުން ާއެލޮބުވެިތ ާއަދިވެސް ާހ ލުގައި ާހިތްދަތި ާވަރަށް އެީކގައި

ާލޮބުވެިތާ ާރަށްރަުށގެ ާބަެއއް ާގެ ާގއ. ާމަޑިފުއްޓ އި، ާތ.އަތޮޅު ާލިބިފައިވ  ާގެއްލުން  900މިޙ ދިސ ގައި

ާ ާހަމައެހެންމެާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާފ ހަަގކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާުނވ ކަްނ ާކުރެވިފައި ާއިމ ރ ތް ގެދޮރު

ާބޯހިޔ ވަހިކަްނާ ާގިނަދުވަސްތަެކއްަގއި ާަރއްޔިތުްނނަށް ާމުންޑޫގެ ާމިވ ހަކަދައްކ  ާއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ލ.އަތޮޅުާާނުލިބިާދިޔުމުންާއެލޮބުވެތިާރައްޔިތުންާމުންޑޫއަށްާބަދަލުވެަފއިާމިހ ރުވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާ

ާއެބަހުރި ާައޅ ފަިއ ާމިހ ރުވެސް ާގެތަެކއް ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާރެޑްްކރޮސްއިންގަމުަގއި ާފްރެންޗް .ާ

ާ ާހަނދ ންވ ގޮތުްނިވއްޔ  ާއެލޮބުވެިތ202ާާއަޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ާއަޅުަގނޑު ާމިގެތަކަށް  905ގެ.

ާމިވަ ާބަދަލުކޮށްލުމަކީ ާމިރަށަށް ާރައްޔިތުން ާއެލޮބުވެތި ާމުހިންމުކަމެއް.ާރައްޔިތުންނަށްދީ ާވަރަށް ގުތު

ާމިސުނ މީގެާ ާބަޖެޓުގައި ާމިހ ރު ާގޮވ ލަން ާކޮމިޓީއަށް ާބަޖެޓް ާައޅުަގނޑު އެހެންކަމ އިެއކީަގއި

ާއެފައިސ ާ ާނުވ ނަމަ ާހިމެނިފައި ާފައިސ  ާބަޖެޓް ާއެޅުމަށް ާގެދޮރު ާފަރ ތްތަކަްށ ހ ލުގައިޖެހިފައިވ 

ާބަ ާއުނިކޮށްދެްއވައި ާއައިޓަމަުކން ާކޮންމެސް ާއަހަރުާބަޖެޓުން ާމިހިނގ  ާހިމަނުއްވ އިދެްއވ  ޖެުޓަގއި

ާއަހަރެކޭާ ާމިދިޔަ ާއެހެންނޫނީ ާބެއްލެވުން. ާމަޖިލީސުން ާރައްޔިތުން ާހިނގަމުންދ ގޮްތ  910އެމަސައްކަތް

ާދެްއިވާ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާނުކުރެވިދ ނެ. ާމިމަސަްއކަތް ާއަހަރުވެސް ާމިއަންނަ ާެއްއގޮތަށް ާއަހަރެކޭ މިހިނގ 

ާތްތެރިާރައީސް.ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުަގނޑުމެން ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުން ާބޭނުންކުރ ނީ.32ާާޝުކުރިއްޔ . ާހުްސވަގުުތކޮޅެްއ މިނެޓުގެ

 915ާަގއި.ާވައްސަލ މްަޢލައިކުމް.22:22ާާާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްާފަށ ނީާ

ާ

ާ]ށ22:22ާްނ22:32ާާްއިންޓަވަލްާ[
ާ

ނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދަންާމިފަށަނީ.ާއަޅުަގނުޑާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް `.ާއ ދެ،ާހުސްވަގުުތޮކޅަށްާފަހުާއަޅުގަ

 920 ފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިހ ރުާމިއަރުވަނީާގަމުާދ އިރ ގެާއިްޢޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ

 

ާއިޢްޒަްތތެރިާރައީސް.ާއ ދެާާގަމުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާދިމ ވެފައިވާ ާރައްޔިތުންނަށްހައްދުްނމަތީާމުންޑޫާ،ާ`ާޝުކުިރއްޔ 
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ާޝުޢޫރުތައްާއިޙްލ ސްތެރިކަމ ެއކުމިާމައްސަލައ އިާގުޭޅގޮތުންާަބއެްއާއިޢްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާވަރަށްާާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ

ާމުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަްއސަލަތަކަކީ ާދިމ ވެފައިވ  ާމި ާމީުހންނަށް ާމުންޑޫ ާފުރަތަމަާފ ޅުކުރަްއވައިފި. ާއެންމެ ންޫޑގައި

ާއެޅުމަށްާ ާގެ ާދިރިއުޅުމަށް ާެއބޭފުޅުންނަށް ާފަދައިނުން ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރުންވެސް ާއިްޢޒަތްތެރި  925ބައެއް

ާހިސ ބުންާ ާދިަޔ ާމަސައްކަތް ާހިސ ބަކަށް ާވަކި ާގަމުގައި ާެއހެންނަމަވެސް ާގަމުގައި. ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ާ ާއެމީހުންގެާރަށުގައި ާމީހުން ާބައެއް ާޭބނުންވެގެންާފެށިގެން ާއެޅުމަށް ާގެ ދިރިުއޅުމަށްބޭނުންވެާރަށުގައި

ާެދއްވ ނެކަމަްށާ ާއަުޅްއވައި ާގެ ާރަށުގަިއވެސް ާއެމީހުންގެ ާހިނދު ާހުށަހެޅި ާސަރުކ ރަށް ާމައްސަލަ އެ

ގެާއިމ ރ ތްކުރުމަށްފަހުާއޭގެާފަހުންާއެއްެވސްާޚަބަރެއްނެތިާދިުޔމ ގުޅިގެްނ0ާާވިދ ޅުވެާއޭގެާތެެރއިންާ

ާމިާާއެބޭފުޅުންގެ ާފޮނުވ  ާޕެޓިޝަން ާމި ާހަމައަށް ާައޅުަގނޑ  ާފ ޅުކުރެއްވުމުން  930ކަންބޮުޑވުންތަްއ

ާގަމަށްާ ާމުންޑޫިއން ާހުރުމ އެުކ ާެއގޮތަށް ާމައްސަލަަތްއ ާެއ ާއ ދެ، ާހުަށހެޅީ. ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ޕެޓިޝަން

ާދިިރއުޅޭގޮތަށްާ ާމުންޫޑަގއި ާވަނީ ާޢ އިލ ތަްއެވސް ާަބއެއް ާހަމަޖެހިފައިވ  ާބަދަލުވުމަށް ާކުރީަގއި

ާއަޅުަގނޑުާ ާހުރިއިުރ ާމިހ ރުވެސް ާގެތަށް ާއަދަދެްއެގ ާގިނަ ާގަމުަގއި ާއެހެންނަމަެވސް ހަމަޖައްސަވ ފަ.

ާބަދަލުވުން.ާ ާމުންޑޫއަށް ާހަމަ ާއެންމެން ާހުރިހ  ާއެދޭ ާބަދަލުވ ން ާގަމަށް ާމުންޑޫއިންވެސް ާހަމަ އެދެނީ

ާލިބުނު ާެގއްލުން ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާކ ރިޘ ގައި ާސުނ މީ ާމިއ އިއެކު ާހަމަ ާތެރޭގައިާާއަދި ާއެއްރަށުެގ  935ހަމަ

ާރަށެއް.ާ ާހިމެނޭ ާތެޭރަގއި ާމީގެ ާކަޅައިޫދއަީކެވސް ާއޮތް ާޖެހިގެން ާމުންޑޫއ އި ާހަމަ ހިމެނޭ

ާތިބެންާ ާއެރަށުަގއި ާބަދަލުނުވެ ާމިހ ރު ާޢ އިލ ަތއް ާބަެއއް ާކަަޅއިދޫއިްނވެސް އެހެންނަމަވެސް

ާމަ ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާދަނީ ާެއރަށުގަިއވެސް ާސަބަބުން ާއެީއާޤަސްދުކުރުމުގެ ާކުރިމަތިަވމުން. އްސަލަތަްއ

މިހ ރުާއެރަށުގައިާވަރަށްާކުަޑކުޑަާއ ބ ީދއެއްާއޮްތއިރުާއެމީުހންނަށްާދޭންޖެހޭާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކ އިާ

ާއެމީހުންނަށްާ ާދަށްވެ ާފެންވަރު ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާދޭންޖެހޭނެ. ާހަމަ  940އެކަންކަްނވެސް

ާހިސ ބަ ާދަތިވ  ާއުޅުމަށް ާމިހ ރުވެްސާއެތަނުަގއި ާއެގޮތުން ާޝައްކެއްހުރިކަމެއްނޫން. ާދ ނެކަމީ ށް

ާއަިދާ ާމައްސަލަަތކ އި. ާކަރަންޓުގެ ާއެރަށުގެ ާއެގޮތުން ާއެބަދޭ. ާދިމ ވަމުން ާކަންކަން ރަށުގައި

ާ ާނުވަތަ ާކުދިން ާހަެއްއކަ ާހަމައެކަނި ާސްކޫލުަގއިވެސް ާބަލ އިރު ާކުދިނ22ާާްކިަޔވައިދިނުމަށް ވަރަަކށް

ާއެާ ާގޮތެްއގަިއާބައިތިއްަބއިގެން ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާކުރުމަކީ ާހ ޞިލް ާތަޢުލީމު ކުންދިންނަށް

ާކަަޅއިދޫާ ާައޅުަގނުޑ ާއެހެންކަމުން ާޤަބޫެލއްނުކުރެޭވ. ނަޑކަށް ާއަުޅގަ  945ކުރެވިދ ނެކަމެްއކަމަކަށް

ާމީހުންނަށްވެސްާ ާކަޅައިޫދގެ ާޤަސްދުކޮށްފައިތިބި ާދިރިއުޅުމަށް ާމިހ ރު ާކަޅައިޫދަގއި ރައްޔިތުންނަށްވެސް

އަޅުަގނޑުާޮގވ ލަނީާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާގަމަށްާބަދަލުވުމަށް.ާއެއީާޚިދުމަތްތަކަކީ،ާއަސ ސީާޚިދުމަތަކީާ

ހަމަާކޮންމެާރައްޔިތަކަްށާބޭުނންވ ާެއްއޗަކަްށވ އިރުާއެާޚިުދމަތްތަކުގެާފެންވަުރާރަނަގޅުެފންވަރެްއގަިއާ

ހިނދުާއެާފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރުމަކީާޚިދުމަތްާލިބެންާހުރިާތަންތަނަށްާބަދަލުވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތްާ
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ާގެދޮރުެގާ ާމިހ ރު ާކ ރިޘ ގަިއ ާސުނ މީ ާމި ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.  950ކޮންމެހެން

ާގެދޮރުެގާ ާލިބިފައިމިވ  ާމިހ ރު ާމީހުންނަށްވެސް ާރަށްރަށުގެ ާއެހެން ާައދި ާތިބި ާދަތިވެފައި ކަންތައް

ާގޮްސާ ާފިލައި 1222ާާދަތިކަން ާއަހަުރގެ ާފަރ ތްތަކަށްވެްސާވަނަ ާހުރިހ  ާމި ާފ ްސވެގެންދ އިރު ބަޖެޓު

މިކަމުގެާހައްލުާލިިބގެންދ ނެަކމަށް.ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާމިާޕެޓިޝަނުގައިާމިާއިޢްޒަތްތެިރާމަޖިލީހުގެާ

ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެުކާ ާނުހަނު ާޝުޢޫރަށްޓަކައި ާފ ޅުކޮށްދެއްވި ާމި ާމެންބަރުން އިޢްޒަތްތެރި

ނުޑގެާވ ހަކަ..ާަވއްސަލ މްޢަލައިުކމް.ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަ  955ާުޅގަ

ާ

ާގެއްލުމ ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާާމެްނބަރުާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެ ާލިބުނު ާުގޅިގެން ާކަރިޘ އ އި ާސުނ މީ ާގުިޅގެންާއ ދެ،

ާާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުާ ާސަުރކ ރުގެ ާނިކަމެތިކަން ާލިބިފައިވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާގެނެސްިދނުމަށްޓަކައިާލ.މުންޑޫގެ ސަމ ލުކަމަށް

ާހިތުގެާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމެންބަރު ާއިޢްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ގަމު

 960އިޙްލ ސްތެރިާޝުކުރުާއަދ ކުަރން.ާއަދިާމިކަމުަގއިާހަމްދަރުދީވެސްާައޅުަގނޑުާވ ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާކ ރި ާސުނ ނީ ާިމ ާދަންނަވ ނީ ާރަްއޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑު ާެގއްލުން ާލިބިފައިވ  ޘ ގައި

ާއެދެޭވާ ާއަިދަވނީ ާމަަސއްކަތްަތކަށް ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާސަރުކ ރުންވެްސ ާކުރީެގ ހައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާެއދ އިރ ެއްއާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަޮކށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާނައިސްަފއޭ. ހައްލެއް

ާމިތަނުގަ ާހިމެނޭާތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ާައޅުަގނޑު ާދ އިރ ކަމަށްވ  ާމަސަްއކަތްކުރަމުންިމދ  އި

ާއެތަްއާ ާއެަތއް ާމިހ ރުވެސް ާހ ލުގައި ާނިކަެމތި ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަކީ ާވ ނީގެ ާދ އިރ ގައި  965ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާއަުޅގަ އުނދަގޫތަެކއްާތަހައްމަލުކުރަުމންދ ާރައްޔިތުންާތިބިާތަނެއް.ާހަމަާއެއ އެކު

ދ ކަށްދުވަހުާކޮންމެވެސްާސަބަބަކ ާހުރެނަމަވެސްާއެރަށުގެާސްކޫލުާމިހ ރުވަނީާއެްއޮކށްާއަނދ ާދ ދިާމި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއެކަމަށްެވސް ާސަރުކ ރުން ާމިއަުދެގ ާފަދަވެސްނެތް. ާިކޔަވޭނެ ާމިހ ރު ާއެރަުށގައި ގޮއްަސ.

ާތަކުރ ރުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާޮގވ ލަން. ާހޯދަދިނުމަށްޓަކައި ާހައްެލއް ާއ ޭދސްކުރަމުންާކޮންމެވެސް ކޮށް

ާގިަނާ ާމިހ ރުގެ ާެއގޮތުން ާބަދަލުވުމަށްޓަކައި. ާއެހެންތަނަކަށް ާހަމަ ާރަްއޔިތުން ާއެރަށުގެ  970މިދަނީ

ާއަޅުަގނޑުާ ާއެހެްނވީމ  ާބަދަލުވުމަށް. ާުކޑަހުވަޫދއަްށ ާއަތޮޅު ާއެ ާއިޢްތިފ ޤުވެފަިއަވނީ ރައްޔިތުން

ާކޮންމެވެސް ާމިކަމަށް ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިހ ރުގެ ާކޮށްެދްއވ ށޭ.ާެއާާދަންނަވަން ާމަސަްއކަތެއް ވަރެްއގެ

ާކޮށްދެއްވ ާ ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާއޮތް ާކުރެވެްނ ާަބދަލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާރަށަކަށް ާއެހެން ރައްޔިތުން

ާަރްއޔިތުންނަށްާ ާނަމަވެސް ާިހމަނުއްވަިއގެން ާއެކަން ާވަރަކަށް ާޮކންމެވެސް ާބަޖެޓުަގއިވެސް މިއަހަރުގެ

 975އިާަމސައްކަތްާކޮށްދެްއވުމަކީާއަުޅަގނޑަންާހީވަނީާހަމަާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިވ ާގޮތެއްާހޯދަާދިނުމަށްޓަކަާ

ާހަމަާ ާހޯދަދިނުމަށް ާހައްޤުތައް ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތަކަްށވެސް ާކޮންމެ ާމަތިން ގޮތުގެ
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ާއަޅުަގނުޑާ ާބަޖެުޓގަިއވެސް ާމިއަހަރުގެ ާއެހެންވީމަ ާދެކެެމވެ. ނޑު ާައޅުގަ ކޮށްދެންޖެހޭނެކަމެއްކަމުގަިއ

ާވ ނީ ާހިމެނުމަށްޓަކައިާާމިހ ރު ާބަޖެޓުަގއި ާވ ނީ ާދަންނަވ ލަން،ާމިއަަހރުވެސް ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ހަމަ

ާވިސްނ ވަަޑއިގެްނާ ާފުންކޮށް ާހަމަ ާެއކަންވެްސ ާހުށަހަޅ ފައި. ާއިޞްލ ެޙއްެވްސ އަޅުަގނުޑ

ާެގއްލުން ާކ ރިޘ ަގއި ާސުނ މީ ާއ ދެ، ާކޮށްެދއްވ ށޭ. ާއެކަމަށް ާގޮތެއް ާކޮންެމވެްސ  980ާމިއަހަރުގަިއވެސް

ާއަންނަާ ާދެން ާއަދި ާމިދައުރުގަވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަޝކުވ ތަަކކީ ާފަރ ތްތަކުގެ ލިބިފައިވ 

ާހައްލުކުެރވޭނެަކމެއްނޫން.ާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާހެދިެއއްކަަމކު ާޮކމިޓީއެއް ާސުނ މީ ދައުރެްއގަިއވެސް

ާ ާހައްލު ާެއކަމުގެ ާމަސައްކަތްތަެކއްކުެރވި ާއެދެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހޯދާ އެކަމަށް ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނުދެވިއްޖިކަމުަގިއވަންޏ .ާއެެހންވީމ ާކޮމިޓީެއއްާހެދިއެްއކަަމކުާކޮމިޓީގެާމަަސއްކަތްާރަނަގޅަށްާކުރެވިާ

ާފޯރުކޮށްދެވޭާ ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާމިކަްނކަން ާގޮސް ާރަނގަޅަްށާއަދ ކުރެިވގެން ާދައުރު ާކޮމިޓީގެ  985އެ

ާނުކޮްށދެވިއްޖެކަމަށްާ ާމަސަްއކަތް ާއެްއވެްސާވަރަށް ާކޮމިީޓެގ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ވަންޏ 

ާހުރިހާ  ާއިންސ ފުވެރިގޮތަަކށް ާހަމަ ާވިސްނ ވަަޑިއގެން ާރަނގަޅަށް ާމިކަމަށް ާއެހެންވީމ  ބޭނުމެއްނެތޭ.

ާމިސަރުކ ރެްއާ ާސަރުކ ެރއް ާކުީރގެ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކޮށްދިނުމަކީ ާިމކަންކަްނ ރައްޔިތުންނަށްވެސް

ާ ާިކޔ ކަށް ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެން ާކަަމކީ ާމިވަގުތުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ނުެޖހޭނެ.

ާދީގެންާ ާސަމ ލުަކން ނޑު ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކަކުން ާހުރިހ  ާގުޅެންހުރި ާމިކަމ  ާކޮށްދެއްވުމަށްޓަަކއި  990މިކަން

ާދުވ ފަރުެގާ ާރައްޔިތުންނަްށވެސް ާމުންޑޫގެ ާއަދި ާކޮށްދިނުމަކީ ާރައްޔިތުންނަށް މިކަން

ާއަިދާކޮޅުފުށީގެާރައްޔިތުންނަށް ާރައްޔިތުންނަށްެވސް ާވ ނީގެ ާއަދި ާވިލިފުށީެގާރައްޔިތުންނަށްވެސް ވެސް

ާއެާ ާހުރިހ ާރަށްތަކަކަށްވެސް ާލިބިފައި ާެގއްުލން ާކ ރިޘ ގައި ާމިހެންާޮގސްާސުނ މީ ރައްޔިތުންނަށްވެސް

ާޮކށްދެ ާމަސަްއކަތް ާިދނުމަށްޓަކައި ާހޯދަ ާޙައްޤުތައް ާައސ ސީ ާބޭނުންވ  އްވ ށޭ.ާރައްޔިތުންނަށް

 995ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޔޫސުފްާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޢަްބދުލް ާމެންބަރު ާއިޢްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް. `ާ

ާރައްޔިތުންނަށްާާއަޒީޒުާަޖމ ލުާައބޫބަުކރުާ ާލ.މުންޑޫ ާގުިޅެގން ާކ ރިޘ އ އި ާސުނ މީ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާލިބިފައިވ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު

ނިކަމެތިކަމ ާގެއްލުންތަުކގެާސަބަބުންާއެކަންާމުންޑޫގެާރައްިޔތުންގެާފަރ ތުންާރައްޔިތުންގެާމަޖީލީހަށްާާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާ

ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެފަދައިންާ ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާދެއްވިކަމަށްަޓކައި  1000ހުށަހަޅ 

ނަޑކަށްާދިވެހިާރ އްޖެއަށްާސުނ މީާކ ިރޘ ގެާހިތ މަވެރިާޙ ދިސ ާކު އަހަުރ5ާާރިމަތިވިތ ާމިހ ރުާގ ްތގަ

ާތަހައްަމލުކުރަމުންާ ާގެއްލުންަތއް ާސަބަބުްނާލިބުނު ާކ ރިޘ ގެ ާސުނ މީ ާތެޭރަގއި ާމުއްދަތުގެ ފުރެނީ.ާމި

ާއެނގެނީާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާހިޔ ލުކޮްށލައިފިނަމަ ާައޅުަގނޑުމެން ާއިޙްސ ސްަތއް ާބަެއްއގެ ދިރިއުޅޭ
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ާބަޔަ ާކުރ  ާތަޖްރިބ  ާއެކަެމއްާއިޙްސ ސްކުރ ކަށްާނޭނގޭނެކަން.ާއ ދެ،ާރަށެްއެގާއެކަމެއް ަކށްާނޫނީއްޔ 

 1005ބަޔަކުާދިރިއުޅޭާރަށެއްާކަރަންޓުާނެތުމ ާބޯހިޔ ވަހިކަންާނެތިާދިގުމުއްދަތެއްަގއިާއުޅެންާޖެހުމަކީާކިހާ 

ާބަަޔކަށް.ާއެހެ ާލިބޭ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާދަުށގައި ާފުރ ޅެްއގެ ާއެފަދަ ާހަމަ ާއިނގޭނީ ާކަމެްއކަން ންވީމ ާވޭނީ

ާއެމީހުންާ ާބަލަިއެގން ާއަނިޔ ެއއްކަމުަގއި ާލިބޭ ާއެމީހުންނަށް ާއެއީ ާދިިރއުޅުްނ ާރަށެްއގައި ވަކި

ާަޙޤިޤަތުގަިއާ ާމުންޫޑއަީކ ާބޭއިންސ ފެއް. ާބޮުޑ ާވަރަށް ާހިތުން ާއަޅުަގނުޑ ާބޭތިއްބުމަކީ އިޙްމ ލުކޮށްލ ފަ

ާމުންޑޫއަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާރަށެއްކަަމށް ާއޮތް ާމީހުންާމުސްތަޤްބަލު ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ކީ

ާއޮްތާާބަދަލުކުރަންވެސްާކޮންމެހެންާރަށުންާބ ލަންޖެހޭާބައެއް ާރ އްޖޭަގއި ާއެރަށަކީ ާސަބަބަކީ  1010ނޫން.

އެންމެާބިންާބޮޑުާަބއްރުކަމުަގއިވ ާހައްދުއްމަތީާގަމ ާދ ދިާގ ތުގައިާެއއްފަޅެްއގަިއާއޮްތާރަށެއްާކަމަްށާ

ާލި ާއ ބ ދުކުރުމުން ާއެރަށް ާގަމ ގުޅުވ ލުމަކީވެސްާވ ހިނދު ާެގއްލުމެްއާނޯންނ ނެ.ާއެރަށ  ާއެއްވެސް ބޭނެ

ާއެމީހުންގެާ ާމީހުންނަށް ާމުންޑޫ ާެއހެންވީމ  ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާފަސޭހަކެމެއް ދ ދި

ާޚިދުމަތްތައްާ ާއަސ ސީ ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިުތންނަށް ާދިވެހި ާއެމީހުންނަކީވެސް ާދީގެން ބޯހިޔ ވަހިކަން

ާ ާފަދަ ާދިވެހިާލިބިދޭ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާޮކށްދިނުމަކީ ާއެމީހުންނަށް ާިއޙްސ ސްތައް  1015ބައެއްކަމުގެ

ާެއކަށީގެްނވ ާ ާއެންމެ ާވ ަހކަދައްކަން ނިޑަވޅަކީ ާދަ ާމި ާއ ެދ، ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާމިއަދު ސަރުކ ރުން

ާއަޅު ާެއއީ ާހުށަހެޅުނުކަން ާޕެޓިޝަނެއް ާމިފަދަ ނޑިަވޅެްއގަިއ ާދަ ާމިފަދަ ނޑިަވޅުކަމަށްވ ީތވެ ަގނުޑާދަ

ާ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާސަބަބަކީ ާއުފ ކުރ ކަެމއް. ާބޮޑަށް ާއަހަރުގ1222ާާެވަރަށް ަވނަ

ާކޮމިޓީާ ާެއކަމ ބެހޭ ާމަޖިލީސްެގ ާރަްއޔިތުްނގެ ާަމސައްކަތްޕުުޅަގއި ާފ ސްކުރުމުގެ ބަޖެޓު

 1020ވ ާމުންޑޫގެާރައްޔިތުްނާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ އިރުަގއިާމިފަދަާހިތްދަތިާދިރިއުޅުންާހޭދަކުރަމުންާގެންދަ

ާބޯހިޔ ވަހިކަްނާ ާފަރ ތްތަކައް ާއެފަދަ ާތިބިިއރު ާކަންޮކޅުތަުކގައި ާރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތުން ާނިކަމެތި ފަދަ

ާމިފަދަާ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާއެއީ ާހިމެނެއްވުން ާތެރެއަށް ާބަޖެޓުގެ ާވިސްނުންފުޅު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ާއެހެންވީމ  ާފައިދ އެއްހެން. ާކޮށްފ ނެ ާިއޢްޒަތްތެރިާާޕެޓިޝަނަކުން ާކުީރގައި ާފ ސްކުރެްއވުމުގެ ބަޖެޓު

ާޚިދުމަތްތަކާ  ާއަސ ީސ ާބޭނުންވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ާިވސްނ ވަަޑއިގެން ާމިކަންކަމަށް މެންބަރުން

ާރައްޔިތުްނެގާ ާހައްދަަވއިގެްނ ާބަޖެޓަކަށް ާފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާހުރިހ   1025ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ާއެކަީށގެން ާއ ދެ،ާއިހްސ ސްތަކަށް ާުއއްމީދުކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ ާގެނެސްދެްއވ ެނކަމަށް ާއުފ ވެރިކަެމއް ވ 

ާހ ލަތުާ ާހިތްދަތި ާމިފަދަ ާއަދި ާަރއްޔިތުންނަްށވެސް ާމުންޑޫ ާެއުކގައި ާުއއްމީދ  ާއުފ ވެރި މި

ވަނަާއަހަރުާއެެދވޭާހައްެލްއ1222ާާވޭތުކުރަމުންގެންދ ާއެހެންާރަްއޔިތުންނަށްވެސްާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ާނ ނެކަމަށްާއުއްމީދުކުރަމުްނާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަޮކޅުާނިންމ ލަންާވައްސަލ މްޤަލަިއކުން.ާއަން

ާ1030 
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ާމިހުށަހެޅިާެމންަބރުާޢަބްދުލްާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެ ާމިއަުދ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއިޢްޒަތްެތރި ާޝުކުރިއްޔ  ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. `ާ

ާޕެޓިޝަާވ ހަަކދެއްެކވުން:هللاާޢަބްދުާާރަީޙމް ާޔޫސުފްާބަހުސްކުރެވެމުންދ  ާމެންބަރު ާއިްޢޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ން

ާ ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނުޑެވސް ާއަޅުގަ ާއަހަރުެގ1224ާާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ަވނަ

ާ ާމަހުގެ ާކ ރިޘ ގ11ާާެޑިސެމްބަރު ާސުނ މީ ާހިތ މަވެރި ާކުރިމަތިވި ާރ އްޖެއަށް ާދިވެހި ާދުވަހު ވަަނ

ާމުންޑޫއަކީ.ާާގުިޅގެން ާރަށެކޭ ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާރަށްތަކުެގ ާލިބުނު ާެގއްލުންތައް ާބޮޑެތި  1035އެންމެ

ާބޮޑެތިާ ާވަރަްށ ާފޮނަދޫައކީވެސް ާެތރޭގައި ާޭއގެ ާލިބުނުއިރު ާގެއްލުން ާރަށްރަށަށް ާގިނަ ލ.އަތޮޅުގެ

ާުކރެވެމުންދަ ާބަހުސް ާމި ާމިއަދު ާއެހެންނަމަެވސް ާރަށެއް. ާލިބުނު ާނިސްބަތުން ނީާގެއްލުންތަެކއް

ާގ ތުންާ ާވަަރށް ާމިކަންތައްަތއް ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާއޭުރގައި ާގުޭޅޮގތުންކަމަށްވ ތީ ާމައްސަަލއަކ  މުންޑޫގެ

ާވަރަްށާ ާހިނގައިިދޔަގޮްތ ާމިކަން ާދިޔަމީހަކަްށވ ތީ ާކުރަމުން ާމަަސއްކަތް ާދ އިރ އެްއގައި ފެންނަ

ާކުއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެނގޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިާރަނގަޅަށް  1040ިލގޮެތއްަގއި

ދިމ ވިާކ ރިޘ އ އިާގުިޅގެންާޭއރުގެާސަރުކ ރުންާވަރަށްާައަވސްާފިޔަވަޅުތަެކއްާއަުޅްއވ ާމިާކ ރިޘ ގަިއާ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެއީ ާގެންދިޔަކަން ާފޯރުކޮްށދެއްވަމުން ާއެހީ ާައވަހަށް ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާލިބުނު ގެއްލުން

ާވަ ާސަރުކ ރަށް ާއޭުރގެ ާފ ހަަގކޮށް ާކަމެކޭ.ާއުފަލ އެީކގައި ާބޭނުންވ  ާޝުކުރުއަދ ކުރަން ާޮބޑަްށ ރަށް

ާގެއްލުްނާ ާކ ރިޘ ަގިއ ާހިތ މަވެރި ާމި ާމުހިންމު ާމި ާސަުރކ ރުން ާއޭރުގެ ާޙަޤީޤަތަށް. ާހަމަ ޙަޤީޤަތްވ ނީ

ާމ ާ ާއުއްމީދުކުިރވަރަްށވުެރންވެސް ާައޅުަގނޑުމެން ާފޯރުކޮށްދެްއވީ ާއެހީތެރިކަން ާފަރ ތްތަކަށް  1045ލިބުނު

ާއެހެންނަމަވެ ާދިޔުމުންާއަވަހަށް. ާހިނގަިއގެްނ ާބޮޑުކަެމއް ާމިވަރުގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ ސް

އެންމެާއެކަށީގެްނވ ާގޮުތގައިާނުވަތަާއެކަމަށްާއެހީތެރިކަމަްށާއެންމެާބޮޑަށްާބޭނުންވެފައިާތިބިާމީހުންާ

ާއެހެންނަމަވެސް ާހިނަގއިދ ނެކަން. ާފޯރުކޮށްނުދެވި ާއެހީތެރިކަން ާފެްނވަރުަގއި ާއެދޭ ިތންހަތަރުާާއެންމެ

ާބޯހިޔ ވަހިކަްނާ ާއަލުން ާމީހުންނަށް ާެގއްލުނު ާގެދޮރު ާކ ރިޘ ގައި ާސުނ މީ ާތެޭރަގއި ާދުވަހުގެ އަހަރެއްހ 

ާޯބާ ާތެޭރގައި ާއޭގެ ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާެއީއވެސް  1050ހޯއްދަވައިެދއްވ ަފިއވ ކަން

ާއަުޅގަ ާއެއީ ާތިިބކަން ާބަޔަކު ާނުދެޭވ ާފޯރުކޮްށ ާއެީކަގިއާހިޔ ވަހިކަން ާހިތ މައ ިއ ާިމއަދު ނޑުމެން

ފ ހަގަކުރ ާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމުންޑޫގެާރަްއޔިތުންނަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާގޮުތންާވަރަްށާ

ާއެމީހުންާ ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާބަޔެކޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބޮޑަށް

ނޑު ވަރަށްާގ ތުންާދުށިން.ާމުންޑޫގެާރައްޔިތުްނގެާތެރެިއންާބަޔަކުާާކުރަމުންާދިޔަާމަސައްކަތްާއަުޅގަ

ާއެއީާ ާމަސައްކަތް ާގެންދިޔަ ާކުރަމުން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާބަދަލު ާގެްއލުމުގެ ާލިބިފައިވ   1055އެމީހުންނަށް

ާއަދިވެްސާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާބޭނުންވ ކަމެއް. ާފ ހަަގކޮށްލަން ާޝުކުުރވެިރކަމ އެީކގައި ާމިއަދު އަޅުަގނޑު

ާ ާއުޅޭާއެމީހުން ާމި ާހުށަހެޅިގެްނ ާިމއަދު ާހެއްކެއް ާޭއގެ ާކުރަމުން. ާަމސައްކަތް ާއެ އެގެންދަނީ
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ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާދެންމެގައި ާކުރަނީ ާުއއްމީދު ނޑު ާއަުޅގަ ޕެޓިޝަނަކީ.

ާޚ އްޞަާ ާމިކަމަްށ ާބަޖެޓުަގއި ާިމައހަރުގެ ާެއވިދ ުޅވިފަދައިން ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު އަބްދުލްޢަޒީޒު

ާއެކަށީގެްނވ ާސަ ާއަދި ާލިބި ާގެއްލުން ާކ ރިޘ ގައި ާސުނ މީ ާމިހ ތަނަށް ާދެއްަވއިގެން  1060މ ލުކަމެއް

ާޚ ްއޞަާސަމ ލުކަމެއްާ ާހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ާބޯހިޔ ވަހިކަމެއް ާފަރ ތްތަކަށް ާތިބި ާނުލިބި ބޯހިޔ ވަހިކަމެއް

ާސަމ ލުކަމެއްދެއްާ ާޚ ްއޞަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާުމންޑޫގެ ާއެގޮތުން ާމިކަންާދެއްވ ނެކަމަށް. ވަިއގެްނ

ާމިދިޔަާ ާބޭނުންވ ކަަމކީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެއ އެީކަގއި ާހަމަ ާއިްލތިމ ސްކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކޮށްދެއްވުމަށް

ާެއހީތެރިކަންާ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާލިބުނު ާެގއްލުން ާސުނ މީގައި ާބަޖެޓުަގއިެވސް އަހަރުގެ

ާހިމަނ ފަ ާއަދަދުތަކެއް ާބޮޑެތި ާއެކަންާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާދިޔައިުރެވސް ާނިމިގެން ާއަހަރު ާޮއްއވ   1065އި

ާއެނޫންކަންކަމަށްާ ާފައިސ  ނޑަެއޅުނު ާބަޖެޓު،ާބަޖެޓުގަިއާކަ ނޑަެއޅުނު ާކަ ާއެކަްނކަމަށް ާއޮތީ ނުކުރެވި

ާއެހެ ާހަދައިގެންނޭ. ާމިކަމަށްާބޭނުންކުރަން ާފ ސްކުރައްވ ިއރު ާބަޖެޓު ާައހަރުގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ންވީމ 

ނޑަެއޅިއް ާޖެނަމަާއަޅުަގނޑުާއެދެންާެއގޮތުންާެއފައިސ ާބޭނުންކުރެވުމަށް.ާުޝކުރިއްޔ .ާފައިސ ެއއްާކަ

ާ

ާބަުހސްކުރުމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޕެޓިޝަންއަށް ާމި ާހިސ ުބން ާމިހ  ާއ ދެ، ާެމންބަރު. ާއިްޢޒަތްތެރި  1070ޝުކުރިއްޔ 

ނަޑއެޅިފަިއވ ާވަގުތުާނިމުނީ.ާ ާކަ

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .5

ާ

ާޓޫރިސްޓުާޚިދުމަތްދޭާތަންތަނުންާވިއްކ 3ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު  1075ކަށް.ާއެއީ

ތަކެއްޗ އިާދޭާޚިދުމަުތގެާއަުގންާޓެކްސްނެގުުމގެާބިލުާފުަރތަމަާކިޔުންާއިްއވުމަށް.ާމިާިބލުގެާދެވަަނާ

ވަނ02ާާަވަނަާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ22ާާެވަހުާވ ާހޯމަދ1220ާުޑިސެމްަބރ10ާާުކިޔުންާއޮންނ ނީާ

ާޖަލްސ ގައި.ާ

ާ

 1080ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .7

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނަންބަރު ާމ4ާިއެޖެންޑ  ާއިއްވުން. ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާބެޭހ ާބޭންކިންގއ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ .

ާ ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން 10ާާބިލުގެާދެވަނަ ާމަޖިލީހުގ22ާާެހޯމަާާވ 1220ާޑިސެމްބަރު ާރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ާވަނަާޖަލްސ ަގއި.02ާާ
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ާ1085 

ބިލު. .1 ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނަންބަރު ާޢަބްދުލްރަޚީމ5ާުއެޖެންޑ  ާމެންބަރު ާދައިރ ގެ ާބިލު.ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅ  ާމެންބަރުން .ާއަމިއްލަ

ާޢަބްދު ާهللا ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނަްށ1222/5ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާސ ރވިްސގެ ާސިވިލް ާދިވެހި .

 1090ޑިސެމްބަރ10ާާުއިޞްލ ޙުާގެނައުމުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވުން.ާމިާބިުލގެާދެވަނަާިކޔުންާއޮންނ ނީާ

ާވަނަާޖަލްސ ގަިއ.02ާާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ22ާާެވ ާހޯމަދުވަހ1220ާާު

ާ

ރިޕޯޓް. .8 ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހުންނަށްާއ1ާަދެން ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޙ އްޞަ ާއެީއ  1095ށް.

ާއެހީ ާޚ މ ލީ ާބިލ  ާފޯރުކޮްށދިނުމުގެ ާހައްޤުތައްާާއްޞަތެރިކަން ާމީހުންެގ ާބޭނުންވ  ެއހީއަށް

ާތި ާރިޕޯޓްކުރުމުެގާމަރުޙަލ އ އި ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާކުރިއަށްާރައްކ ތެރިކުރުމ  ާކިޔުން ންވަނަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރިޕޯޓު ާމަރުޙަލ ަގއި.ާމި ާކޮިމޓީގެ ާބިލު ާދެ ާެއއްކޮށްލެވިަފިއވ  ާބިލަކީ ާދެ ގެންދިއުމަށް.ާމި

ާހުށަހެޅުއްވުމަްށާ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓު ާއިޖްތިމ ޢީ...ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ެދ،ާމި ާދެްއވ ނީ ހުށަހަޅުއްވ 

ާމުޤަ ާކޮމިޓީގެ ާކަންކަމުގެ ާމެންބަރުާއިޖްތިމ ޢީ ާއިޢްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާފުވައްމުލަކު  1100އްރިރު

ާމަސީޙުާމުޙަންމަދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާމީހުންނަށްާާދ އިރ ގެާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނު ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ާޙ އްޞަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއިޢްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  `ާާ

ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާއެހީތެރިާާަމސީޙުهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާރައްކ ތެރިާާކަން ާޙައްޤުތަްއ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ާޚ އްޞަ ާބިލ އި

 1105ބެހޭާބިލުގެާމަަސއްަކތްާނިންމ ާއިޖުތިމ ޢީާކަންކަމުގެާކޮމިޓީންާމިހ ރުާމިވަނީާިމޢިއްޒަތްތެރިާކުރުމ އިާާާމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:މުޙަންާ

ާ ާމި ާފޮނުއްވ ފަ. ާތެރެއ1ާިމަޖިލީހަށް ާމ ލީާބިލުގެ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޙ އްަޞ ން

ާރަޝީދުާ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާބިލަކީ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން

ާ ާކުރެއްވުމަށްފަހު ާބަހުސް ާމަޖިލީހުގައި ާބިލ އިމެދު ާމި ާބިލެއް. ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް 1ާރައްޔިތުންގެ

ާ ާއ1220ާޮއޮކްޓޫބަރ ާަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާއިޖްތިމ ޢ45ާާީްތ ާނިންމަވ ފައިވަނީ ާޖަލްސ އިން ވަނަ

ާ ާމީގެ ާދެން ާޮފނުއްވުމަށް. ާބިލު ާކޮމިޓީއަށް ާބޭނުންވާ 1ާކަންކަމުގެ ާއެހީއަށް ާޙ އްޞަ ާބިލަކީ  1110ަވނަ

ާމިާ ާބިލެއް. ާހުށަހެޅުއްވި ާސަރުކ ރުން ާމިބިލަކީ ާބިލު. ާރަްއކ ެތރިކުރުމ އިބެހޭ ާޙައްޤުތައް މީހުންގެ
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ާާބިލ އިމެދު ާކުރެްއވުމަށްފަހު ާބަހުސް 1220ާާއޮކްޫޓބަރ23ާާމަޖިލީހުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތް 40ާަގއި

ާފޮނުއްވުމަށް.ާ ާކޮމިޓީއަށް ާކަންކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާބިލުވެސް ާމި ާނިންމަވ ފައިވަނީ ާޖަލްސ އިން ވަނަ

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެިރ ާބަހުސްކުރެްއވިއިރު ާމަޖިލީހުގައި ާބިލު ާހުށަހެޅުއްވި ާސަރުކ ރުން ބަރުންާއ ދެ،

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެއްވ ފަިއވަނީ  1115ޚިޔ ލުފުޅު

ާމިާ ާމީހުންގެ ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ާޙ ްއޞަ ާބައިަތއް ާހިމެނޭ ާިބލުގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ރަޝީދު

ާމަސައްކަތް ާކޮިމޓީގެ ާއެގޮތުން ާއ ދެ، ާހިމެނުއްވުމަށް. ާބިލަށް ނޑު ކުިރޔަށްެގންދެވީވެސް.ާާމައިގަ

ާމިާ ާޮކމިޓީގައި ާކަންކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާފަދައިްނ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނޭ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާދެކުނުާ ާހެންވޭރު ާއ ދެ،ާއެއީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދަންނަވ ލ ނަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ

ާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބުދުލްޢަފޫާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  1120ރު.ާގަލޮޅު

ާމަނިކު.ާާ ާހުސެއިން ާނިހ ން ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޙްލޫފް.ާވިލިމ ފަންނު އަޙުމަދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާރަޝީދު. ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާ ހޯރަފުށީ

ޢަލީ.ާާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޒުބެއިރު.ާމަހިބަދޫާާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމް

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާމުޙަންމަދު. ާރުޤިއްޔ  ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާދ އިރ  ާމ ވަުށ ާރަޝީދު. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއ މިރު.  1125ެގާއަޙުމަދު

ާމެންބަރުާ ާުފވައްމުލަުކ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާއަބޫބަކުރު. ާޖަމ ލު ާޢަބުދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފައްޓ ފައިވަނީާهللاާޢަބްދު ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމުޙަންމަދު.ާމި 1220ާއޮކްޓޫބަރ11ާާމަސީޙް

ާ ާމި ާބައްަދލުވުމުަގއި ާއެުދވަހުގެ ާއ ދެ، 1ާާގައި. ާވ ހަކަފުޅު ާއިޖްތިމ ޢީާބިލ މެދުވެސް ދެއްެކވުމަށްފަހު

ާސަބްާ ާގެންެދވުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަށް ާއަވަަހށް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާނިންމެީވ ާކޮމިޓީން ކަންކަމުގެ

ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވަީނާާާ ާސަބްކޮމިޓީަގއި ާއެކުަލވ ލެްއިވ ާމިގޮތުން ާއ ދެ، ާެއކުލަވ ެލއްވުމަށް.  1130ކޮމިޓީއެްއ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާ ާރަޝީދު.ހޯރަފުށީ ާއަޙުމަދު ާޢިއްޒަތްތެރިާާރު ާދ އިރ ގެ އުނގޫފ ރު

ކުޑަހުވަޫދާާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޒުބެއިރު.

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއ މިރު. ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާޢަބްދުާއަދިާރަޝީދު. ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުފވައްމުލަކު ނޑު ާއަުޅގަ ާމުޙަންމަދު.ާهللا މަސީޙް

ާމަސަްއކަތްާސަްބާކޮމިޓީންާ ާދެބިލުގެ ާމި ާބެހޭ ާމީހުންނ އި ާބޭނުންވ  ާއެހީައށް ާޙ އްޞަ  1135އަޅުަގނޑުމެން

ތަކ ާކަމ ގުޭޅާކުރިއަށްާގެންިދއުމުގައިާމެންަބރުންާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުފުޅުަތކުގެާއިތުރަށްާބަެއއްާފަރ ތް

ާތެލެސީމިއ ާ ާމޯލްޑިވިއަން ާމިގޮތުން ާއ ދެ، ާއެރުވުނު. ާދައުވަތު ާބައްދަުލވުމަށް ާކޮމިޓީގެ ފަރ ތްތަކ އި

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާފެމެލީގެ ާއެންޑް ާހެލްތް ާޮއފް ާމިނިސްޓްރީ ާޮސސައިޓީއ އި، ާކެއ ރ ސޮސައިީޓއ ިއ،
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ާބައްދަުލވުމަ ާކޮމިޓީެގ ާވަިކވަކިްނ ާއެބޭފުޅުްނ ާއެުރވުނު. ާދެްއވި.ާދައުވަތު ާޚިޔ ލުފުޅުަތއް ާަވޑަިއގެން ށް

ާސަބްކޮމިޓީންާ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާިއތުރުން ާީމގެ ާދެްއވި. ާިޚޔ ލުފުޅުތައް ާލިޔުމުންވެސް ާފަހުން  1140އަދި

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަރ ތުން ާޖެނެރަލްގެ ާެއޓ ރނީ ާގެންދެވިއިރު ާވަަޑއިެގްނ1ާާނިންމަވަމުން ބޭފުޅަުކވެސް

ާއެހީތެިރވެެދއްވި ާދެއްވިާމިމަސައްކަތުަގއި ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާއެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމިދެންނެވި ާއ ދެ، .

ާއިޖްތިމ ޢީާ ާނިންމ  ާމަސައްކަތް ާޮކމިޓީން ާސަބް ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ  ާމަްއޗަްށވެްސ ޚިޔ ލުފުޅުތަކުގެ

ާއިޖްތިމ ޢީާ ާފޮނުވުމުން ާރިޕޯޓ އެކު ާޮކމިޓީގެ ާސަބް ާރިޕޯޓ އެކު ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާކޮމިޓީއަށް ކަންކަމުގެ

ާާކަންކަމުގެ ާމަޝްވަރ ކުރެއްވުމަށްފަުހ2ާާކޮމިޓީން ާއިތުރަށް ާބިލ މެދު ާބައްދަުލވެ  1145ިޑސެމްބަރުގައި

ާކޮމިޓީންާ ާސަބް ާކަންކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާއެއްބަސްެވވަަޑިއގަތީ ާއިއްތިފ ޤުން އެއްބަްސެވވަަޑއިގަީތ،

ާފ ހަގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރަނގަޅުަކމަށް. ާއިޞްލ ޙު ާގެންނަވ ފަިއވ  ާބިލަށް ކޮށްލަްނާނިންމަވ ދައިވ 

ާކޮމިޓީންާ ާހުށަހެޅެނީ ާމި ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަށް ާޙަޤީގަތުަގއި ާގެންނެވުމުން ާމިއިޞްލ ޙު ާމިގޮތަށް ބޭނުންވޭ

ބިލުާއެއްާބިލަކަށްެވގެން.ާޭއރުންާމިާބިލުގެާސުރުޙީއަކަށްާމިއޮންނަނ1ާާީބިލުާކުރިންާމިދެންނެވ2ާާި

 1150ރުމ އިާމ ލީާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާޙ އްޞަާއެީހއަށްާބޭނުންވ ާީމހުންގެާޙައްޤުތައްާަރއްކ ތެިރކުާ

ާދަންނަވ ލަންާ ާޖުމްލައެއް ާދެތިން ާޝުކުރުގެ ާނިންމ ލަމުން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ބިލު.

ާަވަޑއިގެންނ އިާ ާކޮމިޓީންއަށް ާފަރ ތްޕުޅުތަކުން ާދެންނެވި ާކުރިން ނޑު ާައުޅގަ ބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާއެގޮތުން

ާެދއް ާކޮމިޓީއަށް ާލިޔުމުން ާޙ އްޞަާއަދި ާވަަރށް ާފަރ ތްތަކަށްވެސް ާެއހުރިހ  ާިޚޔ ލުފުޅުތަކަށްޓަަކއި ވި

ާސެކްެރޓޭރިއޭޓުްނާ ާކޮމިޓީގެ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާއަދި ާނަމުގައި. ާކޮމިޓީގެ ާދަންނަވަން ޝުކުރެއް

ާބުަރާ ާއެކޮށްެދއްވި ާކުރުމުގައި ާފަސޭހަކަމ އެކު ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ  1155މިމަސައްކަތް

ާކޮ ާއ ދެ،ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްަޓކައި ާޝުކުރުދަންނަަވން. ާވަރަށްބޮޑަށް ާސެކެރެޓޭިރއޭޓަްށވެސް މިޓީގެ

ާމަޖިލީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޫކޮށްލަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާނިންމަވަިއާމިހިސ ބުން ާގޮތެއް ާބިލ މެދު ާމި ހަށް

ާޮބޑަށްާުޝކުރިއްޔ .ާާދެއްވުމަށް.ާވަރަށް

ާ

ާމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެއްިވަކމަށްޓަކަިއާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާބިލުގެ ާމި  1160ބަރު.

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާފުވައްުމލަކު ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ މަސީހްާهللا

ާބުަރާ ާކުރައްވ ަފއިވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެކޮމިޓީގެ ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. މުޙަންމަދަށް

ާދެންާމަސައްކަތް ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ޕުޅުތަކަށްަޓކައި

ާހުޅުވ ލުމުގެާ ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙުަތއް ާފުރުޞަތު. ާހުށަހެުޅމުގެ ާއިޞްލ ޙުތައް މިއޮތީ

ާއިސްޭބފުޅުންނ އިާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު  1165ކުރިން



 44 

ާޮގތުގެމަތިންާމަޝްވަ ާލަފ ދެްއވި ާއަޅުަގނޑަށް ާއިސްމެންބަރުން ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެ ރ ކޮށްލުމަށްފަހު

ާ ާކޮމިީޓގެ 1ާާއެޖެންޑ ކުެރވިފަިއވ  1ާާކޮމިީޓގެ ާފ ސްކުރުމަށ1ާާްރިޕޯޓް ާޖަލްސ ަގއި ާމިއަދުގެ ިބލު

ާ ާއެހެންވީަމ 21:22ާާމަސައްކަތްކުރުމަށް. ާމި ާހަމައަްށ ާނުނިމުނ1ާައ އި ާމަަސއްކަްތ ސްާރިޕޯްޓގެ

ާފ ސްވޭޯތާ ާމިއަދު ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމިދެ ާއިތުރުކޮށްަލއިގެްނވެސް ާަވގުުތކޮޅެއް ާއިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެގޮތަށްާ ާމަޝްވަރ ދެްއވ ފަިއވ ީތ ާލަފ ދެްއވ  ާޕ ޓީތަކުން ާއަުޅަގނޑަށް ާކުރުމަށް  1170މަސައްކަތް

51ާލަށްާމިއޮތީާގަވ ިއދުގެާކުރިއަްށގެންދެވޭތޯާމަސަްއކަތްާރ ވަން.ާއިޞްލ ޙުަތއްާހުށަހެޅުމުގައިާމިާބި

ާއަޅުަގނުޑާ ާހުށަހެޅުން.ާމިހ ރު ާިއޞްލ ޙުތައް ާގޮުތގެމަތިން ާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާގަިއވ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

هللاާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަަކިއާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމައުސޫމްއަށް.

ާ1175 

ާތެރެއިންާާهللاދުަޢބްކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިޞްލ ޙުގެ ާހުށަހަޅ  ާމިބިލަށް ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް. ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާާމަުއސޫމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމިއޮތީ ާގޮތުްނ ާއިސްލ ޙެއްގެ ާއ15ާާެފުރަތަމަ ާެގނައުން. ާއިޞްލ ޙެއް ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާއޮންނަޮގތަކީ ާގެނައުން 15ާާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ގެ ާއެހީއަށްާވަނަ ާޙ އްޞަ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ )ހ(.

ާހިމަނާ  ާދަފްތަރުގައި ާއެ ާފެށުމ އިކު ާބަލަހައްޓަން ާދަފްތަރު ާއެމީހުންގެ ނޑައަަޅިއ ާކަ ާމީހުން ބޭނުންވ 

ާމަދުވެގެންާ ާމަހަކު ާކޮންމެ ާހަމައަށް ާދުަވހ  ާއުނިކުރ  ާއެދަފްތަރުން ާއެމީހަުކ ާމީހަކަށްވެސް  1180ކޮންމެ

1222ާާ ާއިނ ަޔތެއް ާމ ލީ ާމިއޮންނަނީާރުފިޔ ގެ ާއޮްތގޮތުން ާކުރިން ާމިމ އްދ  ާދޭްނވ ނޭ. ސަރުކ ރުން

ާެއާ ާފެށުމ އެކު ާބަލަހައްޓަން ާދަފްތަރު ާއެމީހުންެގ ނޑައަޅ  ާކަ ާމީހުން ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ޙ އްޞަ

ާކޮންމެާ ާރިޢ ޔަތްޮކށް ާނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ާއެމީހެއްގެ ާކޮންމެމީހަކަށްވެސް ާގޮުތގެމަތިން ދަފްތަރުގައިވ 

ާމަ ާމަހަކު ާމ1222ާާިދުވެގެން ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭންވ ނޭ. ާސަރުކ ރުްނ ާޢިނ ޔަެތއް ުރފިޔ ގެ

ާއެާ ާހަދަންޏ  ާއެހެން ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާނުކުޅެދުންތެރިަކމަށް ާއަސްލު ާޕޮއިންަޓކީ ާމިއޮތް  1185އިޞްލ ޙުގެ

ާމިާ ާއެހެންވެ ާތަންދޭތީ ާމ ހައުލަކަށް ާއައިސްދ ެނ ާތަފ ތުކުރުންތައް ާެއކި ާވަރަށްބޮޑު އަނެއްކ 

ާއެާދަ ާހިމެނުމަށްފަހު ާދަފްތަުރގައި ާއެ ާކަމަށްވ ތީ ނަޑއްތުކޮށްފަ ާކަ ާމ ހައުލު ާއެ ާހިމެނެނީ ފްތަރުގައު

ނަޑއެިޅގެންާހަމަާތަފ ތުކުރުމޭާ 1222ާރުިފޔ 12222ާާޢިނ ޔަތްާލިބޭގޮތަށްާއޮންނަާހަމަާދެންާއެއީާކަ

ާއިޞްލ  ާެއ ާއޮތުމަށް ާގޮުތގަިއ ާޢިނ ޔަތެއްެގ ާޮއންނަ ާމައްޗަްށ ާއަެންއާރުފިޔ އަށްވުެރ ޙު.

 1190ާއިޞްލ ޙުތަްއވެސްާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސްާކުރިއަށްާގެންދަންވީޯތ.

ާ
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ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާހަމައެކަިނ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީ ާއިޞްލ ޙު ާބިލަށް ާމި އ ދެ،

ާޢަބްދު ާއިޞްهللا ާހުރިހ  ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާޭއެގާކަމަށްވ ތީ ާހުށަހަޅުއްަވން. ލ ޙެއް

ާފަހުންާތ އީދުކުރެއްވުމަށްާފުުރޞަތުާއަރުވ ނަން.ާކުިރއަށްާެގންގޮސްދެްއވ .

ާ1195 

ާާهللاދުަޢބްކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާއ ދެ. ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަމ1ާާަޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙަކީ ާވަނަ

ާމިއޮންނަނ15ާާީާބިލުގެާމަުއސޫމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމިހ ރު ާގައި ާ)ށ( ާއިޞްލ ޙުކުރަން. ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބެލުމަށްާ ާފަރުވ ދިނުމަށް،ާފަރުވ ދީ ާމީހުންނަށް ާއެފަދަ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ޙ އްޞަ

ފަރުވ ާހޯދަމުންދާ ާސަރުކ ރުންާޤ އިމްކޮށްފަިއވ ާމަރުކަޒެްއގައިާރަޖިސްޓްީރވެެގންާއެފަދަާމަރުކަޒަކުން

ނުޑާމިާިއޞްލ ޙު،ާ  1200މީހަކަށްާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޢިނ ޔަތެްއާުނލިބޭނޭ.ާދެންާއަުޅގަ

ާބޭނުންވ 15ާާ ާއެހީއަްށ ާޙ އްސަ ާމިއޮންނަނީ ާއިޞްލ ޙުަގިއ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއަްށ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޙ އްޞަ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާހިމެނޭ ާދަފްތަރުގައި ާފަރުވ ދީާާމީހުންގެ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  އެހީއަށް

ާަމރުކަޒެްއަގިއާ ާއެ ާރަޖިސްޓްރީވެ ާމަރުަކޒެްއގަިއ ާޤ އިމްކޮށްފައިވ  ާސަރުކ ރުން ބެލުމަށް

ުދވަހަށްވުެރާއިތުަރށްާފަރުވ 32ާާވަޒަްނވެރިެވގެންާފަުރވ ާހޯދަމުންދ ާމީހަކަށްާއެމީހަކުާވިދިިވދިގެންާ

ާގަ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާދުވަސްތަކަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާހޯދ  ާނުލިބޭނޭ. ާޢިނ ޔަތެއް ާމ ލީ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ   1205އި

ނޑުމެްނެގާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހުށަހެޅީ ާމި ާމިގޮތަށް ާގަސްތުކުރީ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ރައީސް،ާމިހެން

ާހިމެނޭާ ާދަފްތަރުގަިއ ާމި ާމަރުަކޒުތައްހެދި ާކަހަލަ ާެއކި ާސަރަަޙއްދުތަކުަގއި ާެއކި ރ އްޖޭގެ

އްދަތަކަްށާއެތަންތަނަށްާއެޑްމިޓްކުރެވޭާހ ލަތުާއައިސްދ ނެ.ާއެތަންތަނުންާފަރުވާ ބޭބޭފުޅުންވެސްާކުރުމު

ރުފިޔ އިންާއުިނއިތުރުކޮްށާގޮތްގޮްތ1222ާާހޯދ ާހ ލަތުާއައިސްދ ނެ.ާއެެހންވ ާކޮންމެފަހަރަކުާެއއްކަލަާ

ާަވރަށް ާމަސަްއކަތްެވސް ާޖެެނރަލްގެ ާޮއޑިޓަރ ާވަރަށްަދތިކަމަކަށް.  1210ބޮޑަށްާހަދަންވެއްޖިއްޔ ވ ނީ

ބޮޑުެވގެންދ ނެ.ާމިކަންތައްާރަނގަޅަށްާގެންދިއުުމގައިާވަރަށްދަތިތަކަކ އިާދިމ ވ ނެ.ާއެހެންީވމަާއެކަމަުކާ

ާިދުގމުއްދަތަށ32ާާް ާެއއީ ާއޮތްކަމަށްެވއްޖިްއޔ  ާއެބޭފުޅަކު ާެއޑްމިޓްވެފަ ާަތނަކު ާގިަނއިން ދުވަހަށްވުެރ

ާބޭފުޅެއްކަމަށް ާަފރުވ ހޯދ  ާެއޑްމިޓްެވގެން ާއެތަނުަގއި ާުދވަސްތަކަްށ32ާާބަލ  ާއިތުރުވ  ދުވަހަްށވުރެ

ާހުށަހަޅާ  ާައޅުަގނުޑ ާދެން ާމިއޮތީ. ާހުށަހަޅ ަފއި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުލިބިދ ނެކަމަށް ާޢިނ ޔަތް މިގޮތުން

ނޑުމެްނ21ާާއިޞްލ ޙަކީާބިލުގެާ  1215ވަނަާމ އްދ އަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކުުރން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައުޅގަ

ާބޭުނންވ  ާއެހީއަށް ާޙ އްޞަ ާކަންތަްއާާމި ާމީހުންެގ ާބޭނުންވ  ާއެީހތެރިކަން ާމ ލީ މީހުންނ އި

ާމިާ ާއަުޅަގނޑު ާއިތުުރކުރަން ާއަކުެރއް ާަވކި ާތެެރއިން ާުއސޫލުތަކުގެ ނަޑއަޅ  ާކަ ނިންމެވުމުގައި

ާ ާއެއީ ާމީހާ 21ާހުށަހަޅަނީ. ާއަޅަންޖެހޭ ާލޭ ާސަބަބުން ާތެލެީސމިއ ގެ ާއަށް. ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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ާމިހެ ާެއއީ ާގޮތަށް. ާއިތުރުކުރ  ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހުށަހަޅަނީ ާބަހުސްކުރެވުނުއިުރވެްސ1ާާން ބިލަށް

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުނު. ާހިމަނަން ާޕޮއިންްޓ ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ   1220ވަރަށް

ާވިްސނަންޖެހޭނެާ ާައޅުަގނޑުމެން ާތެރޭގައި ާމީގެ ާދެން ާވ ހަކަދެއްކީމު. ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން އެންމެން

ާތެލެ ާޮކންމެމަހަކުާއަސްލު ާއެއީ ާދޭންޖެހޭކަން. ާއެހީތެރިަކމެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުދިންނަށް ސީމިއ 

އެމީހުންނަށްާމ ލީާގޮތުންވެްސާހަމަާއެމީހުންގެާމައިންބަފަިއންާވަރަށްބޮޑެތިާއުނަދގުލ އިާކުރިމަތިލ ންާ

ާހިމެނޭނެގޮތެއް ާމިކުދިން ާދަފްތަރުގައި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމަ އެބައޮްނނަންޖެހޭ.ާާއެބަޖެހޭ.

 1225އެހެންވީމަާމިާސީދ ާމިާޕޮއިންޓްާއައިްސގެންނޫނީާދަފްތަރުަގއިާހިމެނުމަށްާދަތިވ ނެތީ،ާއެީއާދެންާމިާ

ާޓެސްޓްހެދުމަށްފަހުާ ާމިކަމަށް ާހިމެނޭނެ ާސ ފުސީދ ކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ާަސއިންޓިފިކަލީ ޕޮއިންޓަކީ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާއެހެންވީމަ 21ާާމިކުދިންއެ. ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާއަކުރެްއ21ާާއަށް، ާމ އްދ އަްށ ވަނަ

ނޑުމެންާވިްސނ ލަންޖެހޭނެާމިހ ރުާބައެއްާޭބފުޅުންހަމަާ އިތުރުކުރަންާމިާހުށަހަޅަނީ.ާމީގެާދެންާއަުޅގަ

ާހިމަނަންާ ާދަފްތަރުަގއި ާމި ާލިސްޓްަގއި ާމި ާދަިރއަުކ ާއެބޭފުޅެްއގެ ާެދއްޯތ ާއޮންނ ނެ އޮޕްޝަން

ާއެކި ާމިހ ރު ާނުހިމެނުމުގެ. ާެއާާބޭނުންނުވަންޏ  ާދަރި ާއެމީހ ގެ ާބޭނުންވެދ ނެ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް  1230ހަމަ

ާމުޅިާ ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޙ އްޞަ ާމުޅި ާނުހިމަނަން. ާދަފްތަރުަގއި ލިސްޓްތަކުގެ

ާއޮންނ ނެާ ާފުރުޞަތު ާއެ ާމަތިން ާގަވ އިދުގެ ާހެދޭ ާއެ ާއުއްމީދުކުރަނީ ާިމ ނޑު ާއަުޅގަ ދަފްތަރަށްވެސް

ކަމަށްާހިމެނޭނީ.ާއ ދެ،ާއެހެންާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ލުމަށްފަހުގައިާކަމަށް.ާއެާހިމަންާބޭނުންވ ާމީހުން

ާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ1235 

އިްޞލ ޙެއްާމ3ާާިމައުސޫމްާހުށަހެޅުއްވިާهللاާޝުކުރިއްޔ ާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާގޮ ާއިޞްލ ޙެއްގެ ާބިލަށް ާހުށަހެޅިފައިވަނީ. ާިއޞްލ ޙަކ އި،15ާާުތަގިއ ާއޮތް ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ވަަނާމ އްދ އަށްާއަކުެރއްާއިތުުރުކރުމަށްާއޮތ21ާާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ަޙކ ިއ،15ާާ

ިރާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރައްވ ާިޢއްޒަތްތ15ާެއިޞްލ ޙެއް.ާއެހެންކަމުންާ

ާއަޙުމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަުރވަން.ާވިލިމ ފަންނު ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު  1240މެންބަރަކަށް

ާނިހ ންާހުސެއިންމަނިކު.

ާ

ާޢަބްދުާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޑޮކްޓަރ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާهللاާއ ދެ،

ާާހ ންާހުެސއިންަމނިކުާމަދުާނިއަޙުާ ާއަުތަގއިމިވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާިއޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެުޅއްިވ ާއެ ާަމރުހަލ ގައިާާރިޕޯޓިންމައުސޫމް
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާބިލުގެ ާ)ށ(ާއަށ15ާާްމިއޮތް ާއެމ އްދ ެގ ާއިޞްލ ޙ ިއ،ާހަމަ ާހުށަހެޅުްއވި ާ)ހ(ާއަށް ާމ ްއދ ގެ  1245ވަނަ

ާ ާައދި ާއިޞްލ ޙ ިއ، ާހުށަހެޅުއްވިާާވަނ21ާަހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއިތުުރކުރެްއވުމަށް ާައުކރެއް މ އްދ އަްށ

ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާައޅުަގނޑުާތ ިއދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.
ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 15ާާޝުކުރިއްޔ ،ާއެހެންވީމަ ާއަދި ާ)ށ(ާއަށް ާއަދި ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ އަށ21ާާްވަނަ ވަނަ

ާދ  ާކެލ  ާހުށަހެޅުމަށް ާއިޞްލ ޙަށްާއަކުެރއް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1250އިރ ގެ

ާިވދ ޅުވެއްޖެ.ާ ާކަމަށް ާތ އީދުކުރަްއވ  ާއަޙުމަދުާނިހ ންާހުސެއިންމަނިކު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު

ާިއޞްލ ޙުތަކަށްާ ާމި ާގަވ ިއދުގަިއވ ގޮުތގެމަތިން ާމަޖިލީހުގެ ާދެންއޮތީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންކަމުން

ާޥޯޓަކަ ާޖަހަންޖެހޭ ާދެންނެވުމަށްޓަަކިއ ާވޯޓަށް ާއެހެްނީވމަ ާދެންނެވުން. ާރަނގަބީލ5ާާުށް މިނިޓްގެ

ާމެންބަރުންާާޖައްސަަވއި ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި ާވޯޓަށް ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެއްވުމަށް.

ާއަުޅގަ ާޝުކުރިއްޔ . ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ާއެދެން. ާވަަޑިއގެންދެްއވުން ާވޯޓަށްާސީޓްތަކަށް  1255ނުޑ

ާޗެްކކޮްށލެއްވުމަްށާާދަންނަވ ލުމުގެ ާކ ޑުޮކޅުތަްއ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ކުރިން

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާއަރުވަން. 51ާހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާފުރަ ާއިޞްލ ޙުަތއް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހަށްާވަނަ ާއިޞްލ ުޙ ާއޮތް ތަމަ

ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ1260 

ާ

ާޚ ްއަޞާއެހީއަށްާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާބިލ އި ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާީމހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ޚ އްޞަ

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާބިލު. ާބެހޭ ާރައްކ ތެރިކުރުމ  ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާމެންބަރުާބޭނުންވ  ތެިރ

ާޢަބްދު ާނިހ ންާهللا ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްވައި މައުސޫމް

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުަރްއވ ފައިވ  ާއަންަނނިވިގޮތަށ15ާާްޙުސެއިންމަނިކު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  1265ވަނަ

(ާ ާ)ހ(ާ-(15އިޞްލ ޙުކުރުން. ާމ އްދ ގެ ާވަަނ ާދަށުން، ާޤ ނޫނުގެ ާބޭނުންވ ާާމި ާއެހީއަްށ ޚ އްޞަ

ާކޮންމެާ ާހިމަނ  ާދަފްތަރުގައި ާއެ ާފެށުމ އެކު، ާބަލަހައްޓަން ާދަފްތަރު ާއެމީހުންގެ ނޑައަޅަިއ، ާކަ މީހުން

4000ާ/-މީހަކަށްވެސް،ާއެމީހަކުާއެާަދފްތަރުންާއުނިކުރ ާދުވަހ ާހަަމއަށް،ާކޮންމެާމަހަކުާމަދުެވގެންާ

ާރުންާދޭންވ ނެެއވެ.)ދެހ ސް(ާރުފިޔ ގެާމ ލީާޢިނ ޔަތެއްާސަރުކ 

ާ1270 

ާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1275 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމައުސޫމް.هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަނިކު.ާއިންގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަންނުާދ އިރ ވިލިމ ފަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 50ާ1280ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

51ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 22ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ1285 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި ާާ.51ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  10ާފ ްސވުމަށް ާޖުމްލަ .51ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ުޙާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާެއދެން.ާ

ާ

ާ

ާޢަބްދުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާދ އިރަެގާهللا ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްަވއި  1290މައުސޫމް

ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާވި ާޙުސެއިންމަނިކު ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ލިމ ފަންނު

ާބިލުެގާ ާ)ށ(ާއަންނަނިިވގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.15ާާއިޞްލ ޙު. ާމ އްދ ގެ ވަަނާމ އްދ ެގާާ-15ވަނަ

ން،ާޚ އްަޞާއެހީއަްށާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުްނވ ާމީހުންގެާދަފްތަރުަގއިާހިމެނޭާމީހުންގެާތެރެއި،ާ)ށ(

ާރަޖިސްޓަރީެވ،ާ ާމަރުކަެޒްއގައި ާގ އިމުކޮށްފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާބެލުމަށް ާފަރުވ ދީ ާމީހުންނަށް ބޭނުންވ 

 1295ުދވަހަށްވުެރ10ާާއެމަރުކަެޒއްަގއިާވަޒަްނވެިރވެެގންާފަރުވ ާހޯދަމުންދ ާމީހަކަށްާއެމީހަކުާވިދިވިިދގެންާ

ާމ އް ާމި ާދުވަސްތަކަށް ާހޯދ  ާފަރުވ  ާޢިނ ޔަތެްއާއިތުރަށް ާމ ީލ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާގައި ާ)ހ( ދ ގެ

ާނުލިބޭނެއެވެ.

ާ

ާ

 1300ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1305ާމައުސޫމް.هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެއިންމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

50ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

42ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 21ާ1310ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 20ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާވޯާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 40ާޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .15ާ ާޖުމްލަ .40ާ.

ާ ާއޮތީ ާދެްނ ާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއޮްތ51ާާއެހެންކަމުން، ާދަށުން ާެގ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  1315ވަނަ

ާއިޞްލ ޙެއް.ާއެާއިޞްލ ޙުާމަިޖލީހަށްާއިއްވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ
ާ

ާޢަބްދުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާދ އިރ ެގާهللا ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްަވއި މައުސޫމް

 1320ވަަނ21ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެއިންމަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާ

ާއިތުރުކުުރން.ާ ާއަކުެރއް ާއިތުރ21ާުމ އްދ އަށް ާއަުކރެއް ާމ އްދ އަށް ާވަނަ ާސަބަބުންާކޮށް ތެލެސީމިއ ގެ

ާލޭާއަޅަންޖެހޭާމީހ .

ާ

ާ

 1325ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1330ާމައުސޫމް.هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެއިންމަނިކު.ާދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ އީ

ާ

50ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

35ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 21ާ1335ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 20ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާަބއިވެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 32ާިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .20ާ ާޖުމްލަ .32ާ.

ާ ާމިބިލުގެ ާމިހ ހިސ ބުން ާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު ާމި ާރިޕޯޓްކުރުމުެގ1ާާއެހެންކަމުން، ާކިޔުުމގެ  1340ވަނަ

ާ ާދެންއޮތީ ާނިމުނީ. 3ާާމަރުޙަލ  ާިކޔުން. ާވ ހަަކފުޅުދައްަކވަނ3ާާްވަނަ ާކިޔުުމގައި ވަނަ

ާއެދިަވޑަިއގަން ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްެތރި ާފުރުޞަތެއ3ާާްނަވ  ާމިއޮތީ.ާާމިނިޓްގެ އަުރވ ގޮަތށް

ާއެހެންވީމ  ،ާ ނޑު ާައޅުގަ ާފުރުޞަތު ާވިލުއެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާޢިއްޒަތްތެރިާއަރުވ ނަން. ާދ އިރ ގެ ފުށި

ާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށް.

ާ1345 

ާއަުޅގަާވިލިފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިާއ ދެ، ާބަޙުސްކުރަން ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިއަުދ ާނޑުމެންނަށް

ާމ ލީާާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރިޔ ޟު ާމީހުންނަށް ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ާޚ ްއޞަ ާދެންދ ނީ ާއެހިގެން ާވޯޓަަކށް ާމިއަދު ާއ ދެ، ފެށުނީ.

ާބޭ ާއެީހއަށް ާޚ އްޞަ ާއަޅުަގނޑުެމން ާމިބިލަކީ ާމިބިލު. ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާމީހުންގެާއެހީތެރިކަން ނުންވ 

ޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުެރޭވގޮތަށްާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތްތަެކއްާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީންާކުރުމަށްފަހުގައިާިމާ

ާިއޞްލ ޙެއްގެާ ާފ ސްވެގެންދިޔަ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއ ދެ، ާބިލެއް. ާހުށަހެޅިގެންދިޔަ  1350މަޖިލީހަށް

ާ ނޑުވ ހަކަ ާާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ާމިތ ނގައިާއެބަޖެހޭ ާސަމ ލުކަމަށްޓަކަިއ މެންބަރުންގެ

ދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާއެއީާތެލަސީމިއ ާކުދިންާމިބިލުގައިާހިމަނުމަށްޓަކައިާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްެތިރާ

ާތެލަސީމިއ ާ ާކޮމިޓީއަށް ާއިޖްތިމ ޢީ ާއޭރު ާުގޅިގެން ާޚިޔ ލުތަކ އި ާެގންދިޔަ ާފ ޅުކުރައްވަމުން މެންބަރުން

ާބޭފު ާބައިވެރިވ ކަްށާއެސޯިސއޭޝަންގެ ާމީގައި ާތިމަންނަމެން ާވިދ ުޅިވ ާަވޑަިއގެންފައި ޅުންޮކޅެއް

ާއެބޭފުޅުންާ ާއެއްފަރ ތްވީ. ާމިބިލުން ާއަމިއްަލައށް ާއެބޭފުޅުން ާއެހެންވިދ ޅުވެ ާނޫނޭ.  1355ބޭނުމެއް

ާނުކުރައްވ ާ ާޤަބޫެލއް ާއެބޭފުޅުން ާބަެއްއކަމަކަށް ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ާޚ ްއޞަ ާމިފަދަ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި
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ާހުދުާތެ ާއަދި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާެއހެންނަމަވެސް ާކުދިންނަކީ. ލަސީމިއ 

އަޅުަގނުޑވެްސާވަރަށްާޮބޑަށްާވަކ ލ ތުކުރަމުންާގެންދިަޔއިން،ާމިބިލުގެާެދވަނަާިކޔުމުަގއިާެތލަސީމިއ ާ

ާއަޅުގަ ާއިސްެވ ާއެހެންނަމަވެސް ާކުދންކަމަށް. ާބޭނުންވ  ާއެހީައށް ާޚ އްޞަ ނޑުާކުދިންނަކީ

ާމިކަމަށްާ ާކޮމިޓީގައި ާއިޖްތިމ ޢީ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާއަިއސް ާެއސޯސިއޭޝަނުން ާތެލަސީމިއ   1360ދެންނެވިގޮތަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާނަގ ފައި. ާއަނބުރ  ނުޑމެންވަނީ ާއަޅުގަ ާބައި ާމި ާކޮމިޓީން ާއިޖްތިމ ޢީ މަޝްވަރ ކޮްށގެން

ވ ނެކަމަށް.ާއެމަނިކުފ ނުާއެކަންާހީކޮށްގެންާހުރީާމިއިޖްތިމ ޢީާކޮމީޓީގެާމުަޤއްރިރުާމިކަންާފ ހަގަކުރައްާ

ާެއވ ހަަކާ ާައޅުަގނުޑ ާފ ހަގަނުކުރެްއވީތީެވ ާއެކަން ާމެންބަރު ާއެޢިއްަޒތްތެރި ފ ހަގަނުކުރަްއވ ތީެވ،

ދަންނަވ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެއިޞްލ ޙުާމިއަދުާއޮތީާފ ސްވެފައި.ާމީގެާސަބަބުންާދެންާވ ނެގޮެތއްާ

 1365ށްކަމެއް.ާދެންާިމކަމ އިާދޭތެރޭަގއިާހިތްހަމަނުޖެހޭާބައެއްެގާއިނގޭނީާައޅުަގނަޑކަށްާނޭނގޭާކޮންބަަޔކަ

ާވޯޓަކުާ ާެއޔަކު ާއަޅުަގނޑު ާހަަމޔަޤީނުންވެސް ާއޮވެދ ނެ. ާދޭތެރޭގައި ާއެއޮތްބަޔަކ ިއ ހިތްހަމަޖެހުން

ނުޑާދަންނަވ ލަން.ާިޢއްޒަތްތެރިާާބައިވެިރއެއް ާރެޯކޑަށްޓަަކިއާއަުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ުނވަން.ާއެވ ހަަކެވސް

ާ ާއަޅުަގނުޑާރައީސް، ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނުދ ެއއ އެކު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާތިބި ާމިޤައުމުގެ ާއިސްަނގ ގެން ާޕ ޓީން ާޤައުމީ ާދިވެިހ 35ާނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވ 

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުރިކަމަށް ާޙައްުޤތަކެއް ާޚ އްޞަ ާލިބިވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ާދަށުން  1370ދިވެހިާާވަނަމ އްދ ގެ

ާކޮންމެހެންާ ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާމިފަރ ތްތަކަށް ާމިޙައްޤު ާޤ ނޫނަކުން ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ ތީ ާޕ ޓީން ޤައުމީ

ާބިލެއް.ާ ާހުށަހެޅި ާޕ ޓީން ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާފެންނ ތީވެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާލ ޒީމުކަމެއްކަމަށް ކުރަން

ނޑުާދަންނަވ ނީާވަރަްށާފުރިހަމަާއެހެންކަމުންާމިބިލްާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިާބިލަކ އިާއެކުވެ ގެްނާއަޅުގަ

ާފުރިހަމަކަންާ ާމިބިލް ާހަމައެހެންމެ ާއައިއްަސ. ާހަމައަށް ާމަޖިލީހ  ާމިއަދު ާމިއޮީތ ގޮތުަގއޭ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއަިއއްަސކަމަށްވަންޏ  ާމީެގކުރިން ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާއެބަދޭ. ާއެނިގގެން  1375އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއިޞް ާތިންަސތޭކަ ާދުއިަސއްތަ، ނޑަްށާސަތޭކަ، ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާތިން ާއެންމެ ާހުށަހެޅިގެންދޭ. ލ ޙު

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތަކީ ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމަ ފެނިގެންދިޔައީ.

ާބުަރާ ާކުެރއްިވ ާމުޤައްރިުރ ާއެކޮމިީޓގެ ާއެހެންކަމުން ާއެބޭފުޅުން. ާމަސަްއކަތްތަކެއް ާޙައްޤު ތަޢުރީފް

ާހަމައެހެންމެާާމަސައްކަތައް ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއުކ ާވަރަށް ާހަަމ ނޑު އަުޅގަ

ާމިޙައްޤުާ ާފަރ ތްތަކަށް ާލިބެންޖެހޭ ާމިޙައްޤު ާގުިޅގެން ާފ ސްވުމ އި ާމިބިލް ާގޮވ ލ ނަން  1380އަޅުަގނޑު

ާއަުޅގަނ ާދެއްވުމަކީ ާހަމަޖައްސ  ާސަުރކ ރުން ާއިންތިޒ މުތައް ާލިބިގެންދ ނެ ާައވަހަށް ޑުމެްނާވީހ ވެސް

ާދިމ ތަކެއްާ ާހުރިހ  ާއަމ ޒްކުރި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތެއްަގއި ާޖުމްލަ ާމުޅި ާމިބިލުން އެދޭކަމެކޭ.
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ާޝުކުރިްއޔ ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާމިފުރުޞަތުަގއި ނޑު ާައޅުގަ ާއޮތްކަްނވެސް ކަވަރވެފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތައް.

ާ1385 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާއެބަވޭ.22ާާމިހ ތަނަށް ާއެދިވަަޑއިގެންފަިއ ާމެންބަރަކު ޢިްއޒަތްތެރި

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކިޔުުމގެ ާތިންވަނަ ާމިބިލުގެ ާދެއްވިގޮތުަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ާޕ ޓީތަުކން ާިސޔ ސީ އަޅުަގނޑަށް

ާމެންބަ ާމަދު ާވީހ ެވސް ާވ ހަކަދެެކވިގެން ާދެފަރ ތުން ާދަްއކުވ ނީ ާޚިޔ ލުާވ ހަކަފުޅު ާއެީއ ރުން.

ާމިހ ރުާ ާގަސްުތކުަރނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިމެނިގެންނުދ ތީވެ. ާމިބިލު ާބިލެއްަކމުގައި ާއުޭޅ ތަފ ތުވުންތަކެއް

ާދެންނެވުން.ާ ާވޯޓަކަށް ާބިލު ާއެރުވުމަށްފަހު ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ   1390ފުރުޞަތައް

ާއެިދވަަޑއިގަތުމުާ ާފުރުޞަތައް ާމިހިސ ބުން ާއެހެންވީމަާއެހެންވީމ  ާބަންދުކުރަްނކަމަށް. ާވަގުތު ގެ

ާދ އިރ ެގާ ާބިލަތްދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާބަންދުވީ. ާފުރުޞަތު މިހިސ ބުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަހުމަދުާޙަމްޒ އަށް.ާ

ާ

ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަްށ ާޚ އްޞަ ާބިލުގެާ`.  1395ާހޯދައިދިނުމުގެ

ާމަޖިލީހަށްާާމިާއަހުަމދުާަޙމްޒ ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ހިނދު ާތައްޔ ރުވަމުން ާހަދަމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހީާ ާ ާމ ލީ ާމިފުރުޞަތުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާދަންނަވަން. މަރުޙަބ 

ާރ އް ާއިތުރުން ާގޮތުންާދިނުމުގެ ާތަޢުލީމީ ާކުދިންތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއެހީބޭނުންވ  ާޚ އްޞަ ޖެއަށް

ާމިއަދުާ ާއަުޅަގނޑުެމން ާެއއީ ާއޮތުމަކީ ާުނވެ ާކަންތައްަތކެއް ާގިަނގުނަ ާބޭނުންވ  އެކުދިންނަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާއަިދ21ާާފ ހަގަކުރ ކަމެްއކަން. ާަކއުންިސލެއް ާއެބަ ާމ އްދ އިން  1400ވަަނ

ާބު ާމިބިލުންާމިބިލުގައި ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ާދިނުމަށް ާތަޢުލީމު ާކުދިންނަށް ާއެފަދަ ާގޮތުްނ ނެފަިއވ 

ާކަންތައްތައްާ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ބ ރުއަޅ .

ާިދޔަ ާދައްކަމުން ާއަބަދުވެްސ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުކރަމުންދ އިރު ާމަޖިލީހުން ވ ހަކަެއކޭާާއަޅުަގނޑުމެން

ާބުރައެއްތޯ.ާ ާކިހ ބޮޑު ާމ ލީ ާތަަޙއްމަލްކުރަންޖެހޭނީ ާރައްޔިތުން ާޤ ނޫނަކަްށވުމުން ާބިލެއްވެްސ ކޮންމެ

ާަޤބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަންަނޖެހޭނެކަމަށް ާބިލުތަކ އެއްކޮށް ާމިފަދަ ާކުެރވިގެން  1405އަންދ ޒ ެއއް

ނޑުމެންާކޮންމެކަމެއްާޤ ނޫނަކަށްާިނން މ ާހިނދުާރައްޔިތުންާެއކަމުގަިއާމ ީލާއަޅުަގނުޑާހިތުންާއަުޅގަ

ާމ ލީާ ާއެއުފުލަްނޖެހޭ ާހައިސިްއޔަތުން ާމަންދޫބުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވީިއރު ާއުފުލަންޖެހޭ. ބުރަތަކެއް

ބުރައަކީާކޮަބއިކަންާއެނގޭނެޮގތަށްާބިލުތައްާއަންނައިރުަގއިާއެބިލަކީާކިހ ވަެރްއގެާޚަރަދެއްާރައްޔިތުންާ

ާއެނގޭާ ނޑުމެްނާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްތޯ ާއަުޅގަ ާއަންނަޖެހޭނެކަމަށް ާބިލުަތއް ާތ އަބަދުެވސް ޮގތަކަށް
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ާމުހިންމުާ ާބައްޓަންކުރުމަީކ ާކަންތައްތައް ާއެގޮތަްށ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބުނަމުންދަން.  1410ާމިމަޖިލީހުގައި

ާއޮންނައިރުަގިއާ ާސަުރކ ރެއް ާއޯގ ތެރި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަްނނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ާެއހީތެރިކަންާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީތެރިކަަމށް ާގޮތްގޮތުން ާއެހެނިހެން ާއަދި ާއެީހއަށ އި ޚ އްޞަ

ާރައްޔިތުްނެގާ ާއޯގ ތެިރކަން. ާރައްޔިތުންގެ ާއިތުރުން ާސަރުކ ރުގެ ާއެއޯގ ތެރިކަމަީކ ލިބެންޖެހޭ.

ާބޭނު ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވީއިރު ާމިދެވެނީ. ާމިއޯގ ތެިރކަން ާޢިއްޒަތްތެރިާފައިސ އިން ންވަނީ

ާައނެއްދުވަހަށްާ ާއެއްދުވަހުން ާދައްކަުމންދ އިރު ާވ ހަކަ ާބަޖެޓްގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1415ރައީސް

ާސަރުކ ރަްށާ ާމަސައްކަތްކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޮޑުކުރަމުންދ އިރު ާޚަރަދުތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ގެންާމިކަންކަންާކުރެވެްނާފައިސ ވެްސާދައްކަންާއެބަޖެހޭ.ާކޮންމެވެސްތ ކުންާސަުރކ ރުްނާފައިސ ާހޯދ 

ާފެންވަރަކަްށާ ާނެތް ާޤ ބިލުކަން ާަސރުކ ރުން ާނިންމިއެއްކަމަކު ާމިތަނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަންނަނީ.

ާީމގެއިތުރުންާ ާއަދި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަަށވަރުކަެމއް. ާއެއީ ާނުދެވޭނެކަމަްށ ޚިދުމަތްތަކެއް

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާމިބިލުގައި ާފ ހަަގކޮށް ާބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑު ާއެހީައށް ާޚ އްޞަ ާނުކުތ އަކީ  1420ވ 

ާއިޞްލ ޙުތަކެްއާ ާމިއަށް ާފެށުމުން ާހިންގަން ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާމިބިލު ާއިތުރުން ފަރ ތްތަކުގެ

ާގެެނއުމަކީެވސްާ ާައވަހަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއިޞްލ ޙުތައް ާއަދި ާކަށަވަރުކަމެއް. އަންނަޖެހޭނެކަމީ

ނޑުާދަންނަވަން .ާއެހެންކަމުންާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާމިބިލުގެާމަސައްކަތްާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިާއަުޅގަ

ާކުަޑާ ާއަބަުދެވސް ާއަދި ާސަރުކ ރަށ އި ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި ާމިިބލު ާފަރ ތްތަކަށ އި ކުރެްއވި

ާއަޅުަގނުޑާ ާުޝކުރުދަންނަވަމުން ާބޭފުޅުންނަްށވެސް ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާދަޢުވ ކުރަމުންދ   1425ޕ ޓީއެްއކަމަށް

ާޢަލައިކުމް.ާާން.ާަވއްަސލ މްވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަ

ާ

ާފޯރުޮކށްދިނުމުގެާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ ްއަޞ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާމެންަބރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ ާބިލު. ާބެހޭ ާރައްކ ތެރިކުރުމ އި ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާދެބިލުާބިލަށް

ާރަޝީދުާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާބިލަކ އި ާހުށަހެޅުއްވި  1430ސަރުކ ރުން

ާދެބިލުާ ާމަތިން ާމަޝްވަރ ކުރުުމގެ ާބަޙުސްގެ ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާބިލެއް. ހުށަހެޅުއްވި

ާދިވެ ާމިއުޅެނި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާހަދ  ާބޭނުންވ ާއެއްބިލަކަށް ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާތިބި ހިރ އްޖޭަގއި

ާމިބިލުާ ާގޮތުަގިއ ާބިލުގެ ާފޯރުކޮށްދޭ ާއެހީތެރިކަްނ ާމ ލީ ާަރއްކ ެތރިކުރުމ އި ާޙައްޤުތައް މީހުންގެ

ާަރްއޔިތުންނަށްާ ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޚަބަރު ާއުފ ވެރި ާހެދުމުގެ ާމިޤ ނޫނަކަށް ނަޑއަޅ  ކަ

ާއަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނދުާގެނެސްދެން. ާބަދަލުކުރ  ާޤ ނޫނަކަށް ާމިބިލު ނޑުމެން  1435ުޅގަ

ާފިކުުރކުރަންޖެހޭާ ާވިސްނ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާތެޭރަގއި ާމިއޮްތާދެތިންާދުވަހެއްގެ ާކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެން
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ވަނަާމ އްދ ާމިޤ ނޫނުެގާދަށުްނާޚ އްޞ10ާާަޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލުގެާާކަންތައްތަެކއްާއެބަހުރި.

ާމީ ާބޭނުންވ  ާބަޖެޓްގަިއާއެހީއަށް ާދަޢުލަތުެގ ާއަހަރެއްަގއި ާމ ލީ ާކޮންމެ ާފައިސ  ާދޭންޖެހޭ ހުންނަްށ

ާއަުޅަގނޑުމެންެގާ ާފިކުރުކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާވިސްނ  ާފުންކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީ ހިމަނަންވ ނެ.

ާއެހީއަްށާ ާޚ އްަޞ ާހިނދު ާފ ސްކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަޖެޓް ާބަޖެޓް. ާދަޢުލަތުެގ ާިމވަނީ  1440ބޯމަތީގައި

ާއ ިއާ ާފައިސ އެއްތޯ ާކިހ  ާހޭދަކުރަންޖެހެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަހަރު ާއޮތް ާކުރިއަށް ާމީހުންނަށް ބޭނުންވ 

ާދިނުމަށްާ ާޢިނ ޔަތްަތްއ ާޙިމ ޔަތ އި ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާމިބިލުން ނޑަައޅ  ާކަ ާމިޤ ނޫނުން އެމީހުންނަށް

ާކޮންމެހެން ާއެފަިއސ  ާބަލ  ާއަދަދެއްތޯ ާކިހ  ާބޭނުންވަީނ ާބަޖެޓްގަިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދަޢުލަތުގެ

ާބަޖެޓްާ ާއަޅުަގނޑުެމން ާއެނުހިމެނި ާއެބަޖެހޭ. ާހިމަނަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބަޖެްޓގައި އަންނައަހަރުގެ

ާބޭނުންވ ާ ާއެހީއަްށ ާޚ އްޞ  ާމިމީހުންނަށް ާިދޔަސް ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާމިބިލު  1445ފ ސްކޮށްފިކަމަށްވ ނަމަ

ާރައް ާޙިމ ޔަތ އި ާދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އިެއުކާމީހުންނަށް ާނުދެވިފައި. ާއޮންނ ނީ ކ ތެރިކަން

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންޭވާމިބިލުގެާ 21ާވަނަާމ އްދ .ާމިާބިލުގ21ާާެޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ާކަުއންސިލްެގާ ނޑައެޅުުމގައި ާކަ ާމީހުން ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގަ ާ)ހ( ާތެެރއިން ާމީހާ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ާނެތް ާގުަނވަނެއް ާމުހިންމު ާހަށިަގނޑުގެ ާމިއޮންނަނީ އި

ާމިބިލުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހ . ާބޭނުންނުކުރެވޭ ާގުނަވަނެއްެގ ާމުހިންމު  1450ނުވަތަ

ާއެހީތެރިކަމެއްާ ާރަްއކ ތެރިކަމަކ އި ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާއެބަފެނޭ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިކޔ ލުމުން އެްއކޮށް

ާފ ަހގަކޮށްލަންާފޯރުކޮށްދިނު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް ާއޮތްތަން. ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާޤ ނޫނުގައި މަށް

ާނުވަތަާ ާފެށިގެން ާދުވަްސވަރުން ާވިެހއި ާގުނަވަނެއްަގއި ާމުހިންމު ނުޑގެ ާހަށިގަ ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންގެާޞިއްޙީާހ ލަތުާކުރިއަ ްށާދިމ ވ ކަމަކ އިާގުިޅގެންާހުންނަާނުކުޅަދުންތެރިކަން.ާމިއަދުާއަޅުގަ

ާކަންކަްނާ ާބައެްއ ާއެބަހުއްޓޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނިސްބަތްކުރ އިރު ާމިންވަރު  1455ޖެހިފައިވ 

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވަރަށްާ ރަނގަޅުކުެރވެން.ާޚ އްޞަާއެީހއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންގެާކައުްނސިލުންާއަޅުގަ

ކުޅަުދންތެރިކަމަކީާރަނގަޅަށްާރ އްޖޭަގއިާތިބިާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާކުިދންގެާހުރިާޖިސްމ ނީާނު

ާހުރިާ ާރަނގަޅުކުެރެވން ާތެރެއިން ާއޮނިަގނުޑގެ ާޞިއްޙީ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާބަލ ، ކޮބައިތޯ

ނޑުމެންާމިޤ ނޫުނާފ ސްވ ާ ކަންކަންެވއްޖިއްޔ ުމާވީހ ވެސްާއަވަހަކަްށާރަނގަުޅކުރެވޭެނާނިޒ މެއްާއަުޅގަ

ާތ އަބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާއެކަށައަަޅން ާފެށިގެން ާރުފިޔާ ހިސ ބުން ާދެހ ސް ާއެމީހުންނަށް  1460ދުމެ

ދީދީާއެމީހުންާނުކުޅަދުންތެރިކަމުންާދޫކޮށްލުމުގެާބަދަލުގައިާއަޅުަގނޑުމެންނެކޭާއެއްފަަދއިންާފުރިހަމަާ

ާވިސްނުންާ ާގެްނގުޅުމުެގ ާރަްއކ ެތރިކަމ އެުކގައި ާގޮުތަގއި ާބައެްއގެ ާދެމިތިބޭ ޞިއްޙަތެްއގައި

ާފީޒުކުރުމަށްާއެބަޖެހޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.އަޅުަގނޑުމެންާގެްނގުޅެާއެކަްނކަންާތަން
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ާއަިދާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާދޭއެހީއ އި ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ާޚ އްޞަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1465ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެާމެންަބރުާިއބްރ ީހމްާރަީޝދުާ ާމައްސަލ ަގިއެވސް ާގޯތިގެދޮުރގެ ާސުނ މީެގ ާމިއަދު ާދޭންޖެހޭާއޭެގއިތުރުން ާރަްއޔިތުންނަށް ާކިެއކި

ާތަކުރ ރުކޮށްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ރުކޮށް ާފޯރުނުކޮށްދެިވގެން ާޚިދުމަތްތައް އަސ ސީ

ާއުފެދޭ.ާ ާުސވ ލު ާގިނަ ާވަރަށް ާހިތުގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެދު ާވ ހަަކއ އި ާދައްކަމުންގެްނދ  މެންބަރުންތައް

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ،ާ ނޑައެިޅގެން ާއަޑުއެހިްނ1222ާާކަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބަޖެޓްަގއި ވަނައަަހރުގެ

ާިމޢިއްޒަތްތެިރާ ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާމިަބޖެޓަށް ާއަޑު ާވިދ ުޅވި ާމިނިސްޓަރު ާފިނޭންސް  1470ޢިއްޒަތްތެރި

%ާ ާފ ސްކުރަމަކުންނެއް ާފ ސްކުރ  ާކޮމިޓީއަކުން ާތެރެއިން.32ާާމަޖިލީހުން ާޓެކްްސގެ ާލިބޭނީ ފައިސ 

ާޤަ ާިޢއްޒަތްތެިރާއަޅުަގނުޑ ާޝެޝަންދިަޔއީ ާދެވަނަ ާޝެޝަންދިަޔީއ ާފުރަތަމަ ާގޮތުަގއި ބޫލުކުރ 

ާބޭުނމެއްނޫން.ާ ާބަދުނ މުއަުޅވ ކަން ާއިސްތަށިފުުޅގައި ާރައީސްގެ ާޢިްއޒަްތތެރި ާއަޅުަގނޑު ރައީސް،

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާފެށުންއިރުަގއިވެްސ ާަމޖިލިސް ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް

ނަޑއެިޅގެންާމިޒަމ ނަކީާއެޮއޕްރޭޓްކުރ ާތަކުރ ރުކޮ  1475ށްާދެންނެވިންާމަޖިލީހުގެާއޮޕްރޭޓިންގާސިސްޓަމްާކަ

ާގޮތަށްާ ާއަމަލުކުެރވޭ ާބަޔަކަށް ާތިބޭ ާއެތަނެްއގައި ާނުވަތަ ާއެނޭގގޮތަށް ާރައްޔިތުންނަށް ސިސްޓަމެއް

ާމިޒަމ ނަ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާެއކަމަުކ ާތައްޔ ރުކުރަނީ. ާެއއްެޗހި ާނުފެތޭގޮތަށްާމައިކްރޯސޮފްޓުންވެސް ށް

ާޑޮސްާ ާބޭފުަޅަކށް ާެއއްވެސް ާމިތަނުގެ ާހީެއއްުނވޭ ާޑޮސް،ާައޅުަގނޑަކަށް ާބ ްއވ ގެން ާގަވ އިދެއް ކުރީގެ

ާަކނޑަެއޅިގެންާ ާއަދި ާއޮޕްރޭޓްކުރ ތަނެއްަގއި ާމިހެން ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމިހ ރު. ދަންނ ނެސްކަމެއް

ާނިމެން ާމިއަހަރު ާޮއއްވ  ާމިހ ކުރުވެފައި ާމިހ ހިސ ބުން ާހަމަާާމަޖިލިސް ާއޮްއވ  ާކުުރވެފައި  1480ޗުއްޓީއަށް

ާނުކުަޅދޭކުދިންގެާ ާވ ަހކަ، ާމައްސަލަ ާގެދޮުރގެ ާސުނ މީގެ ާއަުޑއިވުމަށް ާރައްޔިތުންނަށް ތަކުރ ރުކޮށް

ާހުރީ.ާ ާއެބަހުރިބ އޭ.ާކިހ ވަރަކަްށބ އޭ ާއިޚްލ ސްތެރިަކމެއް ާއަރަނީ ާހިތައް ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. މައްސަލަ

ާސަރުކ  ާނުކޮށްދޭ. ާއަޅުަގނޑުމެްނާއެްއވެސްކަެމއް ާނުކޮށްދެވޭނެކަމެްއ ރަކުންވެްސ

ވަޢުދެްއވެފަކ ެއްއވެސްާނޯންނ ނެ.ާއެްއއަހަރުާުދވަހުތެރޭާމުޅިާރ އްޖެާޮކއްޅަށްޖަހ ކަްށވެސް.ާމިބަދުނ މުާ

ނީޑަގއިާ ާގޮ ާތިޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަދަްއކަން ާފ ޑުފ ޑު ާފަޙުމްވ ގޮތަށް ާރަްއޔިުތން ާބޮުލގަިއ  1485ރައްޔިތުން

ާ ާބޭފުޅ  ާއެބަބުނޭާއިންނަވ  ާވ ހަކަދަްއކ  ާހުރެގެން ާބީޗްަގއި ާއ ރޓިފިޝަލް ާގޮސް އެހެންތަނަކަށް

އަޅުަގނޑުާޖަލަކަށްާނުެލވޭނެ.ާމިނިވަންނުކުރެވޭނެ.ާކޮންަބއެްއތޯާއުޅުނީާޖަލަށްލ ން.ާޖަލަށްލ ކަށްާނޫޅޭާ

ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެ ާކޮށްދޭށޭ ާކަމެއްކޮްށދެންޏ  ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ ކު.ާބަޔަކު.

ާއަންގ ފަިއާ ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާަކނަޑއެޅިގެން ާއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

 1490ަކންތައްތަކަކީާާއެތަންތަނުންާކުރ ާކަންތަކ އިާއެހެންާކޮމިޓީައކަށްވ ނީާއިޤްިތޞ ދީާކޮމިޓީގެާކުރަމުންދ 
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ާ ާއެކަްނކަން ާކުރަންޖެހޭ ާއެރިޕޯޓް ާހޯދ  ާއެކަންަތއްތަްއ ާބަލ  ާއެތަނެްއގަިއާކޮބައިތޯ އަްނގ ެވސް.

ނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކަައކީާ ތިއްބަވ ފައިާމުަޤއްރިރަށްވެސްާއެކަމަކަށްާައޅ ނުލ ކަމަށް.ާއެެހންވީމަާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާބޯހިޔ ވަހިކަމަށްވެްސ ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުމޭ ާއެއްބ ުރލުން ާއެންމެންގެ ހުރިހ 

ންާކަންޮބޑެއްާނުވޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާމ ލޭަގިއާއެބަތިއްޭބާސުނ މީގެާދެތިންާރަށަކަށްާެއއްޗެހިާނުދެިވގެ

ާހިތްފަޅ ގެންދ ވަުރގެާ ާހަމަ ާމީ ާއެކަިނމ އެކަނި. ާތެރޭަގއި ާކޮޓަރިެއއްެގ ާުކޑަކުަޑ ާޢ އިލ   1495ބ ރަހ ސް

ާއިުރއިރުކޮޅަްށާ ާެގއަށް ާތަކުރ ރުކޮށް ާައޅުަގނޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހުންނަނީ. ކަންތައްތަެކއް

ާކެންސަރު ާާސިޓީއެއް ާގޯިތގެދޮރު ާސިީޓއެއް. ާބައްޔެްއގެ ާއެހެން ާނުވަތަ ާެއއްކޮބަލި ޓަީރެގާކ ޑުނޯޅޭ

ތެރޭގައިާނިދަންޖެހޭތީާއިޖްތިމ ޢީާއެތައްާމައްސަަލއެއްާފޯރ ީތވެ،ާމިހުރިހ ކަމެއްާއެަބއ ދޭާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާރައީސް.ާ

ާ1500 

ާވ ހަކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެމންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްކެިވާޝުކުރިއްޔ . ާކުރަްއވ  ާނިސްބަތް ާިރޔ ސަތައް ފުުޅގައި

ާކޮންމެާ ާލިބިވަޑައިގަންަނވ  ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާވ ހަކަތަކެއް. ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ އި ވ ހަކަފުޅުތަަކކީ

ާހުއްޓ ލެއްވުމަށްާ ާދެއްކެވުން ާވ ހަކަފުޅު ާގޯސްކުަރްއވ  ާކަންތައްކުރ ގޮތް ާރިޔ ސަތުން ފުރުޞަތެއްަގއި

.ާެއއީާރިޔ ސަތުންާކަންތައްާކުރައްވަމުްނާގެންދަނީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގަިއވ ގޮތުެގާއަޅުަގނޑުާއެދެން

ާއެމައްަސލަާފޮނުވ ާ  1505މަތިން.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާލަސްވަމުންދަނީާމަޖިލީހުގައިާހިމެނިފައިވ ާކޮމިޓީއަށް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނ ދެވިެގން. ާއެއްބަސްވުަމކަށް ާމެދުަގިއ ާޕ ޓީތަކުގެ މަޖަލީހުގެާާސިޔ ސީ

ާއެހެންވީމަާ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ. ާެއކަން ާގެންަދވ ނަމަ ާގޮްތާބައްލަވަމުން ާހިނގަމުންދ  މަސައްކަތް

ާމަސައްކަތްޕުުޅާ ާކޮމިޓީތަކުންވެްސ ާއެހެނިެހން ާކޮމިޓީއ ިއ ާބެހޭ ާކަންކަމ އި އިޤްތިޞ ދީ

ާމަޖިލީހު ާމުަޤއްރިރުންނަށް ާެއކޮމިޓީތަކުގެ ާއަދި ާސިޓީާކުރަްއވަމުންގެންދަވ . ާފޮނުވަްނޖެހޭ ާރައީސް ގެ

ާމިގެންދަނީ.ާއެކަންތައްތައްާ ާކުރަމުން ާމަސަްއކަތްތަްއެވސް ާހަލުވިކުރުމުގެ ާއެމަސަްއކަތްތައް  1510ފޮނުވ ގެން

ާމަޖިލީހުގެާ ާދަންނަވ ލަން. ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ާއެހެންވީމަ ާހިނގ . އެބަ

އިާބޭނުންކުެރވުމަށްާއަޅުަގނޑުާނަސޭހަތްތެިރވަން.ާއަޅުަގނުޑާވަގުތުާޭއގެާއެންމެާފައިދ ާުހރިާގޮތުގަާ

ާއަށް.هللاމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާ

ާމ ލީާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްަޞ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާާ1515 

ާމަރުޙަލ ގަިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަުޙމަދުާޢަްބދު ާނިމުމުގެ ާބިލެއްގެ ާރަްއކ ތެރިުކރުމުގެ ާޙައްޤުތައް ާއެަބއިމީހުންގެ ާއަދި އެހީތެރިކަމ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާައުޅގަ ާލިބުނުކަމަށްޓަކައި ާފުުރޞަތު ާދަންނަވ ލަން އެްއޗެއް



 57 

ާގޮތުާ ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހުންނަށްާރައީސް، ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ާޚ އްޞަ ާމި ާިމއަދު ގައި

ާއެހީތެރިކަްނާ ާމ ލީ ާއެބައިމީހުންނަށް ާއަދި ާރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމ އި ާޙައްޤުަތއް އެބައިމީހުންގެ

 1520ފޯރުކޮށްދިނުމަކީާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުާއަދިާއެހ މެާބޭނުންތެރިކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިކަމުެގާ

ާހަމަޔަޤީ ާމިފަދަާސަބަބުން ާިތބި ާދ އިރ ގަިއވެސް ާތަމްސީލުކުރ  ާދ އިރ  ނޑުގެ ާއަޅުގަ ނުންވެސް

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނުޑ ާލިބިގެންދ ނެކަމަށް ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ފަރ ތްތަކަށް

ާމުގެލޮލަށްާނުފެންނަމީހުންނ އިާގުަނވަންގެާައއިބުކަމެއްާލިބިަފއިވ ާމީހުންނަށްާނޫނީާގުނަވަންތައްާނެތު

ާއިހު ާއަދިާސ ސްހިތްދަތިކަން ާމީހުންނ އި ާއިހުކުރަމުންދ  ާހިތްދަތި ާތަފ ތު ާމިފަދަ ސ ސްތަކުެގާވެސް

ާހިތްހަމަޖެހުމެއްާ ާސަބަބުން ާމިބިލުގެ ާޢ އިލ ތަަކށް ާއެފަދަ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެފަދަ ާނޫނީ ާތިބި  1525ތެރޭގައި

ާޤަބޫލުކުރ ކަމެ ާޔަޤީނުްނެވސް ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާެއއީ ާއެެހންނަމަވެސްާލިބިގެންދ ނެކަމަށް އް.

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފ.ބިލަތްދޫ ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާގޮތުަގއި ާރަނަގޅު ާއެންމެ މިކަންތައްތައް

ާކުރަންޖެހޭާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަފދައިން ާފ ހަގަކުެރއްވި ާޙަމްޒ ވެސް ާއަޙުމަދު މެންބަރު

ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމިފުރުޞަތުަގިއ ާއަޅުަގނޑު ާހުރިކަން ާރައީސް،ާމަސައްކަތްތަެކއްެވސް ާޢިއްޒަތްތެިރ .

ާހިނގ ެނާ ާމިކަމަށް ާެއއްކަަމކީ ާކަންބޮޑުވ  ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރެިވގެންދ އިރު ާބިލެއް  1530މިފަދަ

ާބަޖެޓްަގިއާ ާދަޢުލަތުެގ ާއޮތްއިުރަގއި ާބަޖެޓް ާދަޢުލަތުެގ ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޭިގ ޚަރަދެއް

ާހިމަނަން ާބުނެފައިވ އިުރަގއިމިފައިސ  ާހަމައަށްާާވ ނެކަމަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނ ިއ ާތަފްޞީލުތަކެއް މިފަދަ

ާ ާލިބިފައިނުވ ކަން.ާއެހެްނނަމަވެސް ާއެހީތެރިކަނ1222ާާްއަދި ާމިކަމުގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ވަނައަހަރު

ާ ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ާއެހީތެރިލިބި ާމ ލީ ާއެީއާކަމުމި ާވެގެންިދއުމަކީ ާގޮތްަތކެއް ާަރނގަޅު ގެތެރެއިން

ާއަޅުަގނޑު ާއެފަރ ތްތަކަްށާާހަމަ ާއަދި ާއެދޭކަމެއް. ާވަރަށްބޮޑަްށ ާސަބަބުން ާކޮންމެާއެކަުމގެ  1535ލިިބގެްނދ 

ާހިތްހަމަޖެހު ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ނޑަްށވެސް ާއަޅުގަ ނެކަމެއްކަމުަގިއާލިބޭާންާހިތްހަމަޖެހުމަކީ

ާ ާމިފަދަ ާއެދެނީ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ަހކަ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާއަޅުގަާބިލެއް ނުޑާސަރުކ ރުން،

ާޕ ޓީއަްށާ ާަޤއުމީ ާއަދި ާފޮނުއްވ ފައިމިވަނީ، ާސަރުކ ރުްނ ާބިލެއް ާމިފަދަ ޤަބޫލުކުރަނީ

ާމަޤްޞަދެއްަގއޭ.ާ ާމ ތް ާހުށަހަޅުްއވ ފައިެއވަނީވެްސ ާރަޝީދު ާިރޔ ޟް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާ ާފަރ ތްތަކ އި ާމިފަދަ ާމިއަދު ާސަރުކ ރުން ާަރމްދޭތެރޭަގއި ާޯއގ ތެރިކަން ާސަމ ލުކަމ އި  1540ޒުކޮށްޭދާެދއްވ 

 ބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާާމިސ ލެކޭާމިއީ.ާދެއްވިާފުރުަޞތަށްާވަރަށް

 

ާމ ލީާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމީހުންނަށް ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ާޚ ްއޞަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާވިާފޯރުކޮށްއެހީތެރިކަން ާއަދި ާސަުރކ ރ އި ާމެންބަރުާދިނުމަށްޓަކައި ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާލިފުށީ
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ާހުށަހެޅިރިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލު ާރަޝީދު ާޔ ޟް ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކައި ާނިންމާ މި  1545ބިލު

ާމިކަމުގަިއާ ާެއކޮމިޓީެގ ާއަދި ާުމޤައްރިރ އި ާކޮމިީޓގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާއުފަންކުރުމަށްޓަަކއި ޤ ނޫނަކަށް

ނޑުާވަރަށްާުޝކުރުާބައިވެިރވިާހުރިހ  އްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދަންނަވަން.ާޢިާމެންބަރުންނަށްވެސްާއަުޅގަ

ދަނީާއްތައްާދިމ ވޭ.ާމީގެތެޭރގަިއާއ މުގިނަާަކންތަާދިސ ތަކ އިާވަރަށްހ އިާވަރަްށގިަނާތެޭރގަދިރިއުޅުމުގެ

ާވަ ާހުސްވެފައިލިބޭނެ ާޮގތް ާނެތް ާާޞީލަތެއް ާމިޤައުުމަގއިތިބި ާމީހުންތަކެއް އުޭޅ.ާާވަރަްށގިނަ

ނޑުާގޮވ ލަންާައޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުާމިބިލުާއަޅުާ ނޑުާޮގވ ލަްނާމިބިލުގައިކުރުމަށްާާތަޢ ރަފު،ާގަ  1550ާއަޅުގަ

ާޑޭ ާވަޞީލަެތއްާޕޭ ާލިބޭނެ ާއ މްދަީނ ާލޯނަީކ ާޑޭ ާޕޭ ާތަޢ ރަފުކޮށްދިުނމަށް. ާގޮތްާާލޯނު ާމީހ  ނެތް

ކޮންމެވެސްާދިމ ލަުކންާއޭނ ެގާއޭނ ގެާޟަރޫރީާބޭނުންާފުއްދުމަށްޓަކައިާއޭނައަށްާާހިނދުހުސްވެގެންދ 

ާތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ާ ާލިބޭނޭާމަގު ާލޯނެއް ާފުއްދުމަށްޓަކައި ާޭޕާބޭނުން ާޤައުމުތަކުަގއި ާއެހެން ދުނިޔޭގެ

ާ ާޑޭ ާދ އިުރަގއި ާހުްސވެގެން ާގޮތް ާއޭނ  ާއެއީ ާހަމަޖައްސ ފައި. ާއެބައޮތް ަގޑިިއރުތެރޭގަިއ14ާާލޯނު

ާހަމަ ާއިންނަނީ ާލިބޭނެގޮތް ާލޯނު ާއެ ާަދއްކ ގޮތަށް.32ާާާ.ޖައްސ ފައިއޭނ އަށް ާއަނބުރ   1555ދުވަސްތެރޭަގއި

ާބޭނުންވ ާ ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާއަދި ާފޯރުކޮށްދީ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާރައްޔިތުންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާދޭން ާޢިނ ޔަތްތައް ާމިފަދަ ާމީހުންނަށް ނޑުެމން ާއަޅުގަ ނޑައަޅ އިުރގައި ނޑުމެންާކަ ައޅުގަ

ާހި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ނަޑއަޅަްނވ ނީ ާތެދުވެރިކަމ ިއާކަ ާައޑިން ާއެންމެ ާހިތުގެ ާައޑިން، ތުގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިވެސްާހަމަާރައްޔިތުންނަށްާދެއްކޭާދަޅައެކޭ.ާ ވަފ ތެރިކަމ ެއއްކޮށް.ާއެހެންނޫނީާއަޅުގަ

ާތ އީދެއްނުކުރ ނަން.ާައޅުަގނުޑާސ ފުކޮށްާ ާައޅުަގނޑު ާވަގުެތްއގަިއވެސް ާއެއް ާއެހިނދެއްގެ  1560އަޅުަގނޑު

ާރަ ާަރްއޔިތުންނަށްާމިދަންނަވަނީ ާމ ނައިގައި ާފުރިހަމަ ާއޭގެ ާއެދޭ ާދޭކަމަްށވަންޏ  ާއެްއޗެއް އްޔިތުންނަށް

ާމެންބަރުންނަށްވެްސާ ާހުރިހ  ާހަމަ ާވަރަށް ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާމިބިލުގައި ާއެހެންވީމ ، ނުދޭކަމަށްވަންޏ ،

ާއ ދޭހ އެއަ ާވަރަށް ާހަމަ ާޅުަގނޑު ާައޅުަގނޑު ާހިސ ބަކަށްާއްކޮށް ާމިކަމަށް ދަންނަވަން

ާގ އިމުކުރެާރި ާސިސްޓަމެއް ާލޯނު ާޑޭ ާޕޭ ާހަމަޖަްއސަޢ ޔަތްކޮށްދެްއވ ށޭ. ާމިބިލުަގއި އިދެްއވ ށޭ.ާވޭނޭގޮތް

ނޑުމެްނނަކީާވަރަށްގިނަާކަންތައްަތއްާތަޖުރިބ ކޮށްފައިތިބޭާމީހުން.ާ ނޑަށްާއެއީާމިކަުމގައިާއަުޅގަ  1565އަޅުގަ

ާގޮތްހުސްެވގެންދ ހިނދު ާބައެއްމީާއެބައެނގޭ ާއަމިއްލައަށް ާއޭނަ ާގޮއްަސާާދަންޖެހޭހުން ހިސ ބަށް

ާ ާފަރ ެތއް ާެއްއވެސް ާދޭނޭ ާއެހީތެިރަކމެއް ާއޭަނއަށް ނޑުއެބަހުރި. ާައޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ގެާނެތުމުން.

ާމުސްކުޅިންނަށް،ާ ާައޅުަގނޑުމެން 15ާާސުވ ލަކީ ާމީހުންނަށް ާމ ލ1222ާާީވީ ާމިފަދަ ާއަދި ާދީ ރުފިޔ 

ާެއއްޗެ ނޑައަޅ އިރުާއެހީތަކ ިއ ާކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީހުންނަށްާާގަިއ،ހި ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ޚ އްޞަ

ާ ާއެފަދަ ާކީްއެވގެންތޯއޭ ނަޑއަޅ އިރުަގއި ާކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެީއާޤ ސިސްޓަމެއް  1570އިމުނުކޮށްޭދންވީ.
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ާަވރަށްބޮޑަްށާ ާައޅުަގނޑު ާމިބިލުގައި ާއެހެްނވީމ ، ާމިއީ. ާކުރ ކަމެއް ާހުރިހ ތަނެއްަގއިވެްސ ދުނިޔޭގެ

ނޑައަަޅއިދެްއވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއެދެންާއެކަމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާޮގތެއްާ ާކަ

ާ

ާބޭނުންވ ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެހީއަްށ ާޚ އްޞަ ާއ ދެ، ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާ ާބިލ އި، ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ާއެހީމީހުންނަށް ާމީހުންޚ އްޞަ ާބޭނުްނވ   1575ާގެާއަށް

ަރއްކ ތެިރކުރުމުގެާބިލ އިާދެބިލުާެއއްކޮށްލަިއގެންާމިއަދުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާބިުލެގާމައްޗަްށާޙައްޤުތައްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާަކމަ ާކުޑަުކޑަ ާވަރަށް ާޭބނުންވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާތަޅުވ ހަކަދަްއކ ލަން ާމިއަދުެގ ާެއއީ މުގައިާކ ދޭތެރޭގައި.

ާހުށަހެ ާއިޞްލ ޙު 3ާާޅުނު 21ާާއިްޞލ ޙުގެތެރެއިން ާނުވަތަ ާ)ކ(ާހިމެނުމަށް ާމ ްއދ ގެ ވަނ21ާާަވަނަ

ާދެްއވުމުަގއ  ާވޯޓު ާބޭފުޅުންނަށް ާބައެއް ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުނު ާއިތުރުކުުރމަށް ާއަކުެރއް ިއާމ އްދ އަށް

ާސަބަ ާމީގެ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބުތައް ާހުރި ާތަފ ތުތަކެއް  1580ބަކީާނުދެއްވުމުަގއި

ާބޭނުންވ ާ ާއެހީއަްށ ާޚ އްޞަ ާމިކިޔަނީ ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާލަފްޒުެގގޮތުން، ާބޭނުންކުރ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހީތެރިކަންާ ާޚ އްޞަ ާއެހެންވީމ ، ާމީހުންނަށްވެސް. ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ާމިހ ރު މީހުންނޭ

ާއެހެންނަމަވެސް ާދެކަމެއް. ާމުޅިން ާހުރުމ އި ާނުކުޅެދުންތެރިަކން ނޑުމެންާާބޭނުންވުމ އި ާއަޅުގަ މިއަދު

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެގޮތަށް. ާމީހުންނަށް ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ބޭނުންކުރަނީ

ާކުދިންނަށްވެްސާ ާތެލެސީމިއ  ާޙަީޤޤަތުގައި ާބޭނުންފުޅުވޭ ާމެންބަރަކުވެސް ާކޮންމެ  1585ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާތެލެސީމިއ  ާެއހެންނަމަވެސް ާފޯރުކޮށްދޭން. ާކުދިންކުދިންގެއެހީތެރިކަން ާގިނަ ޭބނުމެއްނުވޭާާތެރެއިން

ާމިޖެހުނީ.ާ ާމިމައްސަަލ ާވ ކަށެއް. ާލޭބަލް ާކުދިންކަމަށް ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިަކން އެކުދިންނަކީ

ާދަންނަވ ލަން ާމިކަްނާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ނޑު ާޒަމ ނުގައިާބޭނުންާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ވޭ.ާކުރީ

ޅެދޭާމީހުންނޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާވަކިާހިސ ބަކުންާއެއީާހުތުރުާއަޅުަގނޑުމެްނގެާރ އްޖޭަގއިާިކޔަނީާނުކު

ާމިކިޔަ ާދެްނ ާއިިވގެން ާބޭނުންވ ލަފުޒެއްކަުމގައި ާއެހީައށް ާޚ އްޞަ ާމުޅިންާާންފެށީ ާއެކަމަކު  1590މީހުންނޭ.

ާބުނީމަާ ާމީހުންނ އޭ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާމީހުނ އި ާދޭހަވަނީ.ާނުކުޅެދޭ ާދެއްތޯ ާމ ނައެއް އެހެން

ާހުރިހ ތަނެއްަގއިެވސްާހަމަގައި ާދުނިޔޭގެ ާދޭހަވަނީ. ާމ ނައެއް ާއެހެން ާމުޅިން ާބަހުެގގޮތުން މުވެސް

ާނުކުެޅދުންތެރިކަންާ ާމިހ ރު ާކިޔަނީ ާހީވަީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ނުޑގައި ާމިްނގަ ބައިނަލްއަޤްވ މީ

ާމީހުންނޭ. ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ާކިޔަީނ ާމީހުންނެކޭނޫން ާނުކުޅެދޭ ާއިނގޭތޯ. ާހުންނަމީހުންނޭ

ާމިކަމަށްާ ާޙ ލެްއގަިއ ާއެްއވެސް ާމިއުޅެނީ. ާމައްސަލައެްއގައި ާޖެހޭ ާބަހުގެގޮތުްނ ާމިއީ  1595އެހެންވީމ ،

ާނުދޭކަށެއްނޫން.ާ ާއެހީތެރިކަން ާއެުކދިންނަށް ާނުދެއްވީީކއެއް ާބޭފުޅުން ާނުދެްއވި ާވޯޓު ވަިކގޮތަކަށް

ާވިސްނުން ާމީހުފުޅުއެބޭފުޅުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާއެކުދިންނަކީ ާލިސްޓުަގއިާހުީރ ންގެ
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ާިމލިސްޓުގަިއާ ާަދއުވ ުކރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާކިހިނެއްހޭ ާއެބަ ާއެކުދިން ާބައެއްނޫްނކަމަށް ާބޭނުންވ  ހިމަނަން

ާޭބނުންވީ ާއަނެއްބޭފުޅުން ާއެހީތެިރކަންދޭންާހިމަނ ނީ. ާބޭނުންފުޅުވެއޭ.ާާއެމީހުންނަށް ތިމަންނަމެން

ާވޯޓުެދްއވަންޖެހޭނެ ާެއއަށް ާތިމަންނަމެން ާއޮތީމަާއެހެންވީމ ، ާއަރ ަފއި ާމިޮއޅުން ާއެހެންވީމ ،  1600އޭ.

ނުޑެވްސާ ާއަުޅގަ ާކޮންމެހެންނެއްވެސް. ާބޭނުންީވ ާއަުރވަން ާސ ފުކޮށް ާއެކަން ާހަމަ އަޅުަގނުޑ

ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާޚ އްޞަާއެީހއަށްާބޭނުންވ ނެާކޮންމެާއިްނސ ނަކުވެސް.ާއެކަަމކުާނުކުޅެުދންތެރިކަންާ

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެންނެއް. ާމިކިޔަނީާނުހުންނ ނެ ާމިއަދު ާމީހުންނޭ ާބޭނުންވ  ާއެހީައށް ާޚ އްޞަ މެން

ާނަފުސ ނީގޮތުންާ ާޖިސްމ ނީގޮތުންނ އި ާއެ ާމީހުންނަށް. ާހުންނަ ާނުކުޅެދުްނތެރިކަން ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް

ާ ާމިކިޔަނީ ާމިއަދު ާމީހުންނަށް ާހުންނަ ާބޭނުްނވ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ާއެހީއަށް  1605މީހުންނޭ.ާޚ އްޞަ

ާ ާމިހ ރު ާހިމަނައަޅުަގނއެލިސްޓުަގއި ާޑުމެން ާކުދިން.ާމިން ާތެލެސީމިއ  ާފ ސްވީ އިޞްލ ޙު

ާބޭނުންފުޅެއްނުވޭ.ާ ާއެކަެމއް ާޮކމިޓީއަކުން ާހިންގ  ާއެސޯިސއޭޝަންގެ ާތެލެސީމިއ  އެހެންނަމަވެސް

ާ ާދަންަނވ ލީ. ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާބޭފުޅުންގެ ާތިހުރިހ  ާައޅުަގނޑު ާއެވ ަހކަ ިޢއްޒަތްތެރިާއެހެންވީމ ،

ާއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ވަދެްއވިާފުރުަޞތަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާާއ ދެ،ރައީސް،ާ

ާ1610 

ާހުށަހެޅިާާهللاކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިބިލަށް ާއެންމެފުރަތަމަވެސް ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާއ ދެ،

ާާމަުއސޫމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާފ ސްކުރެްއވީތީާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ވޯޓުދެއްވ 

ާމ ނަާ ާމީުހންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަްށ ާޚ ްއޞަ ާދެޭކގޮުތގަިއ ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާކަންކަމ އިހެދިާ ާއެކި ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާމ ަނގޮތުަގިއ. ާލަފްޒީ ާއޭގެ ާހަމަ ާަނގަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާޅުބޭފުހަމަާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާ  1615ންގެގޮުތގައި.ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮތުންާއިރ ދަކުެރއްވީތީާައޅުގަ

ާއިޞްލ  ާމީގެއެހުށަހެޅި ާކުދިންނަށް ާޢިނ ޔަޙު،ާތެލެީސމިއ  ާމ ލީ ާލިބޭގޮތްާން ާމެދުވެރިކޮށް ާމިބިލު ާތެއް

ާ ާލިބޭނެާވެގެންިދއުމަކީ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާބަލ  ާކުދިން ާތެލެސީމިއ  ާުއޅުްއވ  ާކަްނކޮޅުތަުކގައި ރ އްޖޭގެ

ނގަޅުާޚަބަރެްއކަމަށްާއަުޅަގނޑުާދެކެން.ާމިބިލުގެާސަބަުބންާއެބޭފުޅުންނަކީާހަމަާޚ ްއޞަާއެހީއަށްާރަ

ާކުޑަެވސްާ ާހަމަ ާއިންސ ނުންނެކޭ ާއަޅުަގނޑުެމންހެން ާއަނެއްހެން ާއުޭޅާހަމަ ާޤައުމުގައި ާހަމަ ބޭނުންވ 

ާއެ ާއެހެންވެ ާެދކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބައެއްކަުމގައި ާރިވެތި ާހަމަ ާނެތް ާދަްނނަވ ލ ފައިާތަފ ތެއް  1620ވ ހަކަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރެްއވީތީ ާިއޞްލ ޙުތަކަށް ާއެއްފަހަރު އަދިވެސް

ާޝުކުިރްއޔ .ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ

ާބުރަކޮށްާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަރަްށ ާމިކޮމިޓީގައި ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،
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ާާރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުާއ މިާ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާހަިއސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާމަސައްކަތްކުރި ާަދންނަވ ލަންާމިބިލ ބެހޭގޮތުން  1625އެއްޗެއް

ނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާމިބިލުާއަަވސްކުރުމަށްޓަަކއިާައޅުަގނޑުެވްސާ ކޮންމެހެންާބޭނުންވ ތީާއަުޅގަ

ާ ާިޢއްޒަތްހަމަ ާބައެއް ާެނތީމު. ާދިުގކުރ ކަށް ާޚ އްޞަާވ ހަކަ ާމި ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި ާެމންބަރުން ތެރި

ާއަޅުަގނޑުެވްސާ ާވ ަހކަ. ާއިޞްލ ުޙގެ ާކުދިންެގ ާތެލެސީމިއ  ާޤ ނޫނަށް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  އެހީއަށް

ާއެހ މަކުރެއްވިފަދައިްނާ ާވ ހަަކއިެގވެސް ާއަބޫބަކުރުގެ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

 1630ޅ ާދ އިރ ެއއްަގއިާތެލެސީމިއ ާކުދިްނާމީގައިާހިމެނުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާފު

ާބޭފުޅުންާ ާސެންޓަރުގެ ާތެލެސީމިއ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ިއގުިޅގެން ާކުރީމޭ. ާމަސައްކަތްތަެކއް ބުރަ

ާ ާެއްއގޮތަކަށްެވސް ާއެބޭފުޅުން ާމަޝްވަރ ކޮށްގެްނ ާއެބޭުފޅުންނ އި ާގެނެސްގެން އިާމިކަމުގަމިތަނަށް

ާބޭނުމެއްުނވޭ. ާވ ކަށް ާލޭަބލް ާމީަގއި ާކުދިން ާއެާތެލެސީމިއ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުާއަެނއްކ  ދުަވހު

ާމިއަށްާ ާތިމަންނަމެން ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުގައޭ ާމީހުންނ އި ާގިނަ ާތެލެސީމިއ  ާދެއްވި އެފަރ ތުން

ނޑުމެންާމިބިލުގަ  1635އިާތެލެސީމިއ ާކުދިންާހިމަނ ފައިާޖަވ ބުދޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހުށަހެޅުމުގެމަތިންާއަޅުގަ

ނުޑެވސްާމިއަދުާއެމ އްދ އަްށާވޯުޓާނުދިންާއެއްާސަބަބަކީާއެއީ.ާެއހެންވީމ ،ާ ނެތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމަސައްކަތް ާމިކޮމިޓީގެ ާހަމަ ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ހުރިކަންާާނިންމ ލެވިފައިމިއޮތީ

ާއ ދެ،ާބޮޑުާހަމަާދެޕ ޓީއަށްާނިސްބަތްވ މަޖިލީހުގެާތެރެއިން.ާމިާަގނޑަށްާފ ހަަގވެގެންާހިނގައްޖެއަޅު

ާމެންބަރުން ާއެހެނިމަޖިލީހުގަމިތަކެއް ާއަދި ާތިބެމެ ާތަްމސީލުކުރ ާާހެންއި ގޮތްގޮތުންވެސް

ާ ާއެންމެ ާހަމައެކަނި ާބިލަށް ާމި ާތިބެމެ ާޭއެގ3ާާމެންބަރުންތަކެއް ާމިދިޔައީ. ާހުށަހެޅިގެން  1640އިޞްލ ޙު

ާ ާދަންމ ނައަކީ ާމަސައްކަެތްއާައޅުަގނޑު ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާކޮމިީޓިއން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ނަވ ނީ

ާފަޚުުރވެިރވަނީކީނޫން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތ އިދޭެތރޭގައި ާކުރެވިފަިއވ  ާައޅުަގނޑަށް ާއެ ކުރެވިފައި.

ާގުޅުންހުރިާ ާމިކަންކަމ ިއ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާހަމަ ާވަރަށް ާކުރީ ާމިމަސައްކަްތ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެގޮތުގެމަތިންާފަރ  ާކުރެްއވުމަށްފަހު. ާދިރ ސ ތައް ާއެކަްނކަމުގެ ާޚިޔ ލ އި ާމަޝްވަރ އ އި ތްތަކުގެ

ާއެލިބުުނާ ާމަސަްއކަތަށްވެްސ ާޝަމްސުްލފަލ ޙުގެ ާޑްރ ފްޓްކުރެްއވި ާމިބިލު ާހަމަ  1645އަޅުަގނުޑ

ނޑުާުޝކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާއެއ ިއގުިޅގެންާހަމަާއެޓަރނީާޖެނެރަލްގެާ ފަރ ތުންާާއެހީތެރިކަމަށްާއަުޅގަ

ާއެފަރ ތަށްާ ާފ ހަގަކޮށް ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއެހީތެރިކަންވެސް ާލިބުނު ާފަރ ތުން ބިޝ މްގެ

ާބޭނުންވ ާ ާއެހީއަްށ ާޚ އްޞަ ާއެބައެނގޭ ާއެންމެންނަށް ާަހމަގައިމުެވސް ާމިބިލު ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާބައެއްކަން. ާނިކަމެތި ާވަރަށް ާއެމީހުންނަކީ ާލިބެންޖެހޭކަން. ާޙައްޤުތައް ެއމީހުންނަށްާާމީހުންނަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާެއކަމަކު ާކުރަންޖެހޭކަން. ާކަންަތއްތަެކްއ ާފުއްދުމަށް ާބޭނުންތައް ާޟަރޫރީ  1650ބޭނުންވ 

ާފ ސްކުރ އިރުަގއިާ ާޤ ނޫނަކަށް ާހަދައި ާޤ ނޫނަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ހިތ މައަކީ
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ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމިހ ރުވެސް ާތަންފީޒުެވގެންދ ނީ. ާމީތި ޚަބަރުލިބިފައިވ ގޮުތގައިާާކިހ ވަރަކަށްބ އޭ

ާ ާފުއްދުމަށްޓަކައި ާބޭނުންތައް ާނުވަތަާޟަރޫރީ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ރުފިޔ ެގ2222ާާޚ އްޞަ

ނޑުާހިތ މައަކީާިކތައްާމީހުންނަށްބ އޭާމިކަންާލިބެމުންދަނީ.ާ ޢިނ ޔަތެއްާދިނުމަށްާހަމަޖެހިފައިވޭ.ާއަުޅގަ

ނުޑާއ ދޭަހކީާމިޤ ނޫ  1655ނުާފ ސްވުމަށްފަހުާހަމަާމިޚިދުމަތްާލިބެންވ ާފަރ ތްތަކަށްާޭއގެާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާަސރުކ ރުެގާ ާއަދި ާފަރ ތްތަކުން ާމިކަންކަމ އިގުޅޭ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާމިޚިދުމަތް ފުރިހަމަގޮތުގައި

ާކޮންމެހެންާ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާމިކަންކަން ާހިމަނައިގެްނ ބަޖެޓްގަިއވެސް

ާކުރަްއވ ާުވޒ ރ ތަކުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާމެކޭ.ާއެކަމަށްޓަަކިއާސަމ ލުވެދެއްަވްއޗޭާމިމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭކަ

ާ

ާރަީއސް.ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާގަލޮޅުާދެުކނު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެހީއަްށާާޝުކުރިއްޔ  ާޚ އްޞަ ާމިއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް  1660ާއ ދެ،ާައޅުަގނުޑވެސް

މީހުންގެާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިކުރުމ ބެހޭާބިލުާކުޑަވަގުުތކޮެޅއްގެތެޭރގައިާއިތުރަްށާޤ ނޫނަކަށްާާބޭނުންވ ާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފް

ާަމސައްކަތަްށާ ާމިކުރެްއވި ާމިކޮމިޓީއިން ާއެންމެފުރަތަމަކަމަކަށް ާމިދ އިުރ، ބަދަލުވުމުގެ

ާމަ ާމިކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަމަެއއ ެއކު ަސްއކަތަށްވެްސާޝުކުރުދަންނަވަން.

ާބައެއްާ ާބޭނުންޭވ، ާއެބަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު ާުޝކުރުދަންނަވަްނ. އަޅުަގނޑު

ާސަރުކ ރުްނާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމެއްނެތި ާވިދ ޅުޭވ ާއެބަ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުންގެ  1665ޢިއްޒަތްތެރި

ާެދއް ާދަަޅއެއް ާަރއްޔިތުންނަށް ާނުވަތަ ާިނޔަތެްއގަިއ ާމަޖިލީހުންާޖެއްސުންކުރުމުގެ ާނިޔަުތގަިއ ކުުމގެ

ާޤަޫބލެއްނުކުރަންާ ާެއއްެވސްޙ ލެްއގައި ާއަުޅަގނޑު ާހިތ މަކުރ ވ ހަކަ. ާެއަކމ އި ާކުރ ތީ މަސައްކަތްތަެކއް

ާކަމެްއާ ާެދއްކުުމގެޮގތުން ާދަޅައެއް ާރަްއޔިުތންނަށް ާމެންބަރަކު ާެއއްވެްސ ާމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުެމންގެާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސ އިާުމޚ ޠަބުކޮށްާކުރަްއވ ފ ނޭކަމަކަށް.ާއަދިާހަމަާމިފު ރުޞަތުގައިާއަުޅގަ

ާހަމަާ ާޤަބޫުލކުރ ޮގތުގައި ާކުްށވެިރކޮށް،ާައޅުަގނޑު ނުޑާެއކަން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެެކޭވތީ ާފ ޑުފ ުޑގެ  1670ވަރަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެްއގޮތަށްކަމަށް ާގަވ އިދ އި ާގެންަދވަީނ ާމަޖިލީހުގައި ާމަސައްކަްތތައް ާމަޖިލީހުގެ ރައީސް

ާތެެލސީމިއ ެގާ ާސަބަަބކީ ާެއއް ާއެންމެބޮޑު ާމިއެދުނު ާފުރުޞަތަކަށް ާހަމަ ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ.ާއަުޅގަ

ގޮތުންާއިޞްލ ެޙއްާފ ްސވެގެްނާދިޔައިމަ.ާއެއީާއެންމެާރަނަގޅަށްާދިަޔާާކުދިންާމީގަިއާހިމެނުމ އިބެހޭ

ނޑަށްާސުވ ލުާއުފެދޭާހިސ ބަށްާދިޔައިމަ.ާއަ ނަޑީކވެސްާެއކޮމިޓީގަިއާގޮތްތޯާނޫންތޯާމިހ ރުާއަޅުގަ ުޅގަ

ާހަމަާ ާއެބޭފުޅުން ާބައްދަލުކޮށް ާއެޯސސިޭއޝަނުން ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެންނ އި ާމީހަކަށްވ ތީ،  1675ހިމެނުނު

ާއެކަމަކުާ ާވިދ ުޅވެފަިއ. ާވަނީ ާބޭނުންނުވ ކަމަށް ާހިމެނެން ާމީގައި ާކުދިން ާތެލެސީމިއ  އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާވ ހަކަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެން ާތިއްެބިވާބައެއް ާއެދ އިރ ތަުކގަިއ ާއެނިގއްޖެ ާމިހ ރު ފުޅުން

ބެލެނިވެރިންާގުޅ ަފއިާެއކުދިްނާމީގައިާހިމަނަންާބޭނުންވ ކަްނވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެވެްސާވަރަކަްށާ
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ާޭބނުންވަނީ،ާ ާޮގވ ލަން ާމިފުރުޞަތުގަިއވެސް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާމިައއީ. ާތަފ ތުވުމެއް ާޚިޔ ލު މީގެ

ާހު ާއަަޅންޖެހޭތީވެާއަޅުަގނޑުމެން ާލޭ ާއެކުދިންނަށް ާކުިދންނަކީ ާތެލެސީމިއ  ާރައްޔިުތންނަނަށްވެސް  1680ރިހ 

ާއެބައޮތޭ.ާ ާއިތުބ ުރ ާވަރަށްބޮޑު ާދަރިންނަށް ާެއކުދިންގެ ާެބލެނިވެރިންވެސް، ާއެކުދިންެގ ތަފ ތުނުކުރ ށޭ.

ާކަންތައް ާމިކަހަލަ ާއެކަހެރިކުުރމ އި ާގަީޑގައި ާޕީ.އީ ާދިޔަިއމަ ާެއކުދިން ާދުރުނުކޮށްާސްކޫލްތަކަށް ތަކުން

ާަހދައިދޭށޭ.ާ ާބަެއއްކަމުަގއި ާމަަސއްކަތްކުރ  ާކުދިންނ އިެއކުަގއި ާއެެހން ާއެކުދިންނަކީވެްސ ހަމަ

ާކުދިން.ާ ާއަޅ  ާލޭ ާއެބަތިބި ާކުދިން ާހަމަ ާތެލެސީމިއ  ާކުދިން، ާޓެލެންޓެޑް ާހީނުކުރ ހ  އަޅުަގނޑުމެން

ާހުރިހ ާ ާހަމަ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއެކުދިންނަީކވެްސ ާބަޔަކަށްާާއެހެންވީމ ، ާބަިއވެިރވެޭވނެ  1685ކަމެއްގަިއވެސް

ހަދައިދޭށޭ.ާމީގައިާއަޅުަގނޑުެމންނ އިާބައްދަލުކުރިއިރުާބެލެިނވެރިންާއެބަހުރިާފ ހަގަކޮށްަފިއާއެކުދިންާ

ާއަޅުަގނުޑާ ާުކއްޖަކަށްވީތީ. ާލޭައޅ  ާހުރިވ ހަކަ ާނުދީ ާވަޒީފ  ާެއކުދިންނަށް ާއެޕްލަިއކުރީމަ ވަޒީފ ތަކަށް

ްއގޮތަކަްށވެސްާހިނަގއިގެްނވ ނެކަެމއްނޫނޭ.ާއެްއވެސްާތަފ ތުކުރުެމއްާނުބ އްވ ށޭ.ާދަންނަވ ނީާމިއީކީާއެ

ާހޭލުންތެރިވެތިބިާ ާމިކަންކަމަށް ާރައްޔިތުންނަކީވެސް ާހުރިހ  ާމިދިރިއުޅޭ ާމުޖުތަމަޢުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިޢިއް ާހަމަ ާއެއްފަހަރު ާއަިދވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާހިންގަވ ށޭ. ާވަމ   1690ޒަތްތެިރާބަޔަކަށް

 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ދަންނަވ ލަން.ާާމަޖިލީހުންާމިކުރައްވ ާމަސައްަކތަށްާޝުކުރު

ާ

ާރައީސް.`.ާާދ އިރ ގެާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނު ާޢިްއަޒތްތެރި ާމަޖިލީހުންާާޝުކުރިްއޔ  ާތ ވަުލަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއ ދެ،ާމިއަަދކީވެސް

ާމަސަްއކަާަމސީޙްާهللاާޢަްބދުމެންަބރުާ ާވަރުގަދަ ާއޮތްކަެމއްނޫން. ާޝައްެކއް ާވެގެންދ ނެކަމީ ާނިްނމ ދުވަހަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާތެއް

ާރައީސްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމުޙަްނމަދު ާމ ލީާ، ާރަްއކ ތެރިކުރުމ އި، ާޙައްޤުތަްއ ާމީހުންެގ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ  1695މިހ ރު

ވަަނ35ާާނަާމ އްދ ގެާ)ށ(.ާވ35ާައެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާބިލުގެާއަސ ސަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާފަރ ތުންާ ާދައުލަތުެގ ާފަރ ތުންނ އި ާޖަމ ޢަތުގެ ާފަރ ތުންނ އި ާޢ އިލ ގެ ާބުނަނީ ާަގއި ާ)ށ( މ އްދ ގެ

ާއެހީއަްށާ ާޚ ްއޞަ ާދުވަސްވީމީހުންނ އި ާއުމުރުން ާލިބުމަކީ ާަރއްކ ތެރިކަން ާއެހީތެރިކަމ އި ޚ އްޞަ

ާބިލު ާއ ދެ، ާޙައްޤެކޭ. ާލިބިގެންވ  ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއަށ2ާާްގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާޙަވ ލ ދެއްވ ފަިއ35ާާބައްލަވ ެލއްވުމުންެވސް ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  1700ވަަނ

ާމީގައިާ ާކުދިން ާތެލެސީމިއ  ާމި ާމިެއދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާައޅުގަ ާމީގައި ާއ ެދ، އޮތްކަން.

ާހިނގައިދިޔަާ ާއެކަން ާއެވ ހަަކާދެކެވޭތީ ާދަންނަވ ަލން.ާއ ދެ،ާހިމެނުމ އިބެހޭގޮތުން ާކުރުކޮށް ާވަރަށް ޮގތް

ާ ާޚ އްޞ31ާާަބިލުގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާބައްލަވ ލެއްވީމަ ާބަޔަށް ާމ ނަ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންާމ ނަކޮށްފައިާއޮންނަނީ،ާޚ އްަޞާެއހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންކަމުަގިއާބުނެފައިާ

ާދެނެގަުތމ  ާވިސްނުމ އި، ާބަސްާއެވަނީ ާޖިސްމ ނީގޮތުންނ އި، ާއަދި ާަނފުސ ނީ ާއިޙްސ ްސކުރުމ އި،  1705އި،
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ާމިއިންާ ާނުަވތަ ާމުޢ މަލ ތުކުރުމުގަިއ ާމީހުންނ އި ާއެހެން ާއަދި ާވ ހަކަދެއްކުުމަގއ އި ހ މަކުރުމ އި،

ާމުޖުތަމަޢުއިންާ ާއަދި ާހުންނަ ާއުނިކަން ާނުަވތަ ާއައިބުކަން ާމީހުންނަށްވުރެ ާއެހެން އެްއވެސްކަެމއްަގއި

ާމީހުންނ އިާއެމީހު ާބޭނުންވ  ާއެހީތެރިކަން ާއިތުރު ާދިރިއުޅުުމގައި ާކަންތައްކުެރވޭގޮތުން ންނ އިމެދު

ކުދިންނަށޭ.ާމިއީާއަސްލުާމިބިލުގައިާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންާމ ނަކޮށްފައިާއޮތްގޮތަކީ.ާެއއީާ

ާސޮސައިީޓއިްނވެސްާ ާތެެލސީމިއ  ާމޯލްިޑވިއަން ާމަްއސަލައަކީ. ާއުޅޭ ާނިކުމެގެން  1710އިޖްތިމ ޢީާާމި

ާބިލުާ ާމީުހންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ ްއޞަ ާއެވ ހަކަ. ާމިވިދ ޅުވީ ާވަޑަިއެގން ާކޮމިީޓއަށް ކަންކަމުގެ

ާދަންނަވ ަކމަށްވަންޏާ  ާއިނގިރޭސިބަހުން ާމިއޮންނަނީ ާފަރުމ ކޮށްފައި ާމިބިލު ބައްލަވ ެލއްވީމަ

ާ ާއެހީތެރިާ.މީހުންނަށްޑިސްއޭބަލްްޑ ާޚ އްޞަ ާއެީހތެރިކަން ާމ ލީ ާބިލުާކަމ  ާމި ާމިީއ ފޯރުކޮށްދިނުން

ާއެާ ާވިދ ޅުވަނީ ާސޮސައިޓީްނ ާތެލެސީމިޔ  ާމޯްލޑިިވއަން ާއެހެންވީމަ، ާއޮތްގޮަތކީ. ބައްޓަންކުރެވިަފއި

ާއެީއާ ާލިބިގަތުމަކަށެއް. ާކުދިންނަށް ާލޭއަޅަންޖެހޭ ާސަބަބުން ާތެލެސީމިޔ ގެ ާބޭނުމެއްނޫނޭ  1715ލޭބަލް

ވީމަ،ާެއްއެވސްގޮތަކަށްާއެމީހުންނަށްާއެާސޮސައިީޓގެާސަބަބަކީ.ާބިލުާބައްޓަްނވެފައިާއޮތްގޮަތކީ.ާއެހެންާ

ާެއވ ހަކަާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާވ ހަަކއެްއނޫން. ާނޭދޭ ާލިބުމަށް ާއެހީތެިރކަން ާއެކުދިންނަށް ފަރ ތުން

ާއެހެންބޭުފޅުންވެސްާ ާއެހެްނވީމަ، ާއެހެްނވީ. ާއެކަންޏޭ ާމިސަބަބަށްޓަކައި ާމިދަންނަވ ލީ ހަމަ

ާކޮމިޓީން ާމިީއާވިދ ޅުވިފަަދއިން ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިމަނަން. ާއެބައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންފުޅުވީ ވެްސ

ާއޮތްާ ާފަރުމ ކުރެވިފައި ާމީހުންނަށް ާހުންނަ ާނުކުޅަދުންތެރިކަން ާނޫނީ ާމީހުން ާނުކުޅަދޭ  1720ޙަޤީޤަތުގައި

ާމިއަހަރުެގާ ާބަޖެޓްަގއި، ާދައުލަުތގެ ާދަންނަވ ލ ފައި ާއިތުރަށް ާހަމަ ާިމވ ހަަކ ާއެހެްނވީމަ، ބިލެއް.

ާދަ ާބިލުގެ ާމި ާބަޖެޓްަގއި 10ާާއުލަތުގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ާހިމަނުއްަވިއާާވަނަ ާމިފައިސ  ގޮތުގެމަތީން

ނޑުާމިައދުާދަންނަވަން.ާވަރަށް ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާދެއްވުމަށްެވސްާއަުޅގަ

ާ

ާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާނިންމ  ާމި ާމިއަދު ާައޅުަގނުޑމެން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   1725ާމަސައްކަތަީކާ`.

ާމަސައްކަތެްއ.ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާލިބިގެންދ ނެ ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާބަޔަކަށް ާއެތައް ާތިިބ ާރ އްޭޖގައި ާޙަޤީޤަތުގައި

ވޯޓުާދިނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާތެލެސީމިޔ ާުކދިންނަށްާމިާއެހީާދިނުމަށްާމިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަުޅގަ ާކުދިްނާޙަޤީޤަތުގައި ާކުދިން،ާހަތަރު ާތިން ާއެމީހެއްެގ ާއޮތީ ާަބޔަކު ާއެަތއް ާއެނޭގ ާއެބަ ނޑަށް

ާ ާކުއްޖަކު.5ާާއަދި ާރަނގަޅު ާބޭނުންވ ނެ ާމީހަކުވެސް ާކުދިން.ާކޮންމެ ާތިބި ާތެލަސީމިޔ ގޮުތގައި ކުދިން

ާލިބޭތޯާ ާުކއްޖަުކ ާހުރި ާސިއްޙަތެްއގައި ާފުރިހަމަ ާއެ ާއެމީހަކު ާއެކުދިންނަށް  1730އެހެންކަމުން

ކަތްކުރުުމގެާތެރޭަގއިާިގނަާއަދަދެއްގެާކުދިންާލިބިފަިއާއެބަތިބި.ާއެފަދަާކުދިންާއެހެންާތިބުންާމަސައް

ާއެއްވެސްާ ާއިތުރު ާބައެއްފަހަރު ާނުލިބޭ ާދެމަފިރިންނަށް ާއެ ާއެީމހުން ާމައްސަލައަކީ ނުކުންނަ
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ާމީހު ާއެކި ާސަބަބުން ާލިބުމުގެ ާއެހީއެއް ާމިފަދަ ާފުރުޞަތެއް. ާވަރަށްބޮުޑާމަސައްކަތެްއކޮށްލުމުގެ ންނަށް

ާއެްއޮގތަކަށްވެްސާާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބިގެންދ ނެ. ާލުއިކަެމއް ާވަރަށްބޮޑު ލިބި

ާޤަބޫލެއް ާހިތްވަރުދިނުންާާއަޅުަގނޑު ާހޯދުމަށް ާކުދިން ާތެލެސީމިޔ  ާމަޤްޞަދަކީ ާބިލުގެ ާމި  1735ނުކުރަްނ

ނޑުާޤަޫބލެއް ަރއްިޔތުންާއޭތިާބަލަިއގަންނ ނެާކަަމކަށްވެސް.ާާނުކުރަންާއެގޮތަށްާކަމަކަށް.ާއަދިާއަުޅގަ

ާއިހްސ ސް.ާއެމީހަކަށްާ ާކުރ  ާލިބުމުން ާކުއްަޖކު ާބަލި ާމީހަކަށްާއެނގޭނީ ާހުރި ާުކއްޖަކު ާބަލި ސަބަބަކީ

ާނޭނގޭނެ.ާ ާމީހަކަށް ާއެްއވެސް ާއެހެން ާއެހެންނޫނީ ާހިތްދަތިކަން. ާލިޭބ ާވޭން ާައޅ  ހިތުގައި

ާައޅުަގނޑުެމންނަ ާމިފަދަާއެހެންކަމ އެީކގަިއ ާހޯދައިދެން. ާހިތްހަމަޖެހުން ާމީހުންނަށް ާމިފަދަ ާއެބަޖެހޭ ށް

ާފ ސްވ ތީާ ާބިލު ާމި ާމިއަދު ާކަންތައްތަކެްއާހޯދައިދޭން.ާއެހެންކަމ އެކީަގިއާއަޅުަގނޑު ާލުއި  1740މީހުންނަށް

ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަެވސް ާތ އީދުކުރ  ާއެންމެފުރިހަމައަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިިބލަށް ާއަދި ާއުފ ކުރަން. ާވަރަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާއެހީތެރިކަންާާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނުޑވެސްާާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ  ާއަޅުގަ ާއަންނ ތީ ާހިސ ބަށް ާނިމުމަކ  ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބިލު  1745ާވަރަްށާާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ާނުހިމެނުމަށްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލުގައި ާމި ާކުދިން ާތެެލސީމިޔ  ާވ ހަކ ގައި ާބޭފުޅުންގެ ާބައެއް ާހަމައެހެންމެ އުފ ކުރަން.

ާބައްަޕއިންވެސް.ާ ާކުދިްނގެ ާތެލެސީމިޔ  ާބަެއްއ ާހިމެނޭ ާއެބަ ާމަޖިލީުހގަިއވެސް ާމި ރިޢ ޔަތްކުރ އިރު

ާޚިޔ ލުބަދަލުކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާއިނގޭތޯ.ާއެބޭފުޅުންނ  ާހިމަނ ގޮތަށް ާހުރީ ާހަމަ ާރޫޙް ާއެބޭފުޅުންގެ ލުން

ާހުރިާ ާފުދުންތެރިކަން ާމަލީގޮތުން ާހިމެނުނުކަމުގައިިވޔަސް ާކުދިން ާތެލެސީިމޔ  ާބިލުގައި ާމި މީގައި

ާމަޖުބޫރުކަމެއްނޫން.ާ ާކޮންމެހެން ާހޯދުމަކީ ާޢިނ ޔަތް ާއެލިބޭ ާދަށުން ާބިލުގެ ާމި ާކޮންމެހެން  1750ބެލެނިވެރިން

ނޑުގޮތެާ ާދަންަނވ ނީ.ާހަމައެއ އެްއކޮްށާމައިގަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާބިލެކޭ ާބިލަީކާވަރަށްާރަނަގޅު ާމި ްއގައި

ާތިބި.ާ ާއެބަ ާކުދިން ާވަރަށްގިނަ ާދ އިރ ގަިއވެސް ާހިމެނޭ ާއަޅުަގނޑު ާކުިދން ާބޭނުންވ  ޚ އްޞައެީހއަށް

ާއަޅު ާތިބިކަންވެސް ާނުލިބި ާޢިނ ޔަތްތެރިކަން ާމީގެ ާކުދިންނަށް ާވަރަްށގިނަ ާއެއ އެކު ނުޑާއަދި ގަ

ާިމާ ާވަަޑއިގެން ާކޯޓަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޤ ނޫނީގޮުތން ާިދއުމުން ާޤ ނޫނަަކށްވެގެން ާމިބިލު ފ ހަގަކުރަން.

ާރިޢ ޔަތްނުކޮްށާ ާސަރުކ ރަކަށް ާއެއަންނަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާލިބިގެންދ ނެ. ާހައްޤު ާހޯދުމުގެ  1755ޢިނ ޔަތް

ގެންދ ނެ.ާމިއީާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅުާތ އަބަދަށްާލިބިގެންދ ނެާއެްއެޗއްގެާގޮތުަގއިާމިާޢިނ ޔަތްާހަމަޖެހި

ާޢިނ ޔަތުގެާ ާފައިސ ެގ ާހަމައެކަނި ާެއހެންމެ ާހަމަ ާެދކެނީ. ާއަޅުަގނޑު ާފ ލެްއކަމުަގއި ާހެޔޮ ވަރަށް

ާމިކަހަލަާ ާއަނިޔ ކުރުމ ިއ ާކުދިންނަށް ާއެފަދަ ާއެބަ ާބެލެނިވެރިން ާބަެއއްަކހަލަ ާއެކުދިންނަށް އިތުރަށް

ާ ާހިންގ .ާއެފަދަ ާއެބަ ާބިލުގެާޢަމަލުތައްވެސް ާއެިޅގެްނާމި ާފިޔަވަޅު ާޤ ނޫނީ ާދޭތެރޭގައިެވސް ފަރ ތްތަކ 
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ާފަސޭހައިންާ ާކުދިންނަށް ާއެފަދަ ާތަންތަނަކީވެސް ާމިފަދަ ާއިމ ރ ތްތަކ އި ާކުރެވޭ ާއަދި  1760ސަބަބުންދ ނެ.

ބޭނުންކުރެވޭނެާތަންތަންނުގެާގޮތުަގއިާމިާބިލުގެާދަށުންާހިމެނިގެންދ ނެ.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލަކީާހަމަާ

ާއެއ އެުކާމިހިނ ާަހމަ ނުޑާފ ހަގަކުރަން.ާއަދި ާބިލެއްކަުމގަިއާއަުޅގަ ާބޭނުންވެފަިއވ  ާހިނދަށްވެސް ދުން

ާކުދިންނަށްާ ާވަރަށްގިނަ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާދިއުމ އެކު ާދިރ ސ ކުރަމުން ާބަޖެޓް މިހ ރު

ާކުދިންނަ ާމިތިބަ ާއިތުރަށް ާމި ާދޫކުރަމުންދ ތީ ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުގެ ާފައިސ  ށްވެސްާމިހ ރުވެސް

ާއަޅުަގނުޑާ ާހިމެނުމަށްވެސް ާބަޖެޓްގައި ާމިއަހަރުެގ ާލިބޭނެގޮތް ާމިހިނދަށްވެސް ާމިހިނދުން  1765މިފައިސ 

ާމިާ ާމަޤްޞަެދއްަގއި ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާބިލަކީ ާމި ާއެހެންކަމުން ާޮގވ ލަން. ާކޮމިޓީއަށް ބަޖެޓް

ރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސާކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންާތައްޔ ރުވެފަިއވ ާބިލެއް

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާއެހީތެރިކަންާާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމ ލީ ާމީހުންނަށް ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1770ާޝުކުރިއްޔ 

ގެާޙައްޤުތައްާަރއްކ ތެރިކުރުމ ބެޭހާބިލުާމިާޯފރުކޮށްދިނުމުގެާބިލ އި،ާޚ އްަޞާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމުޙަްނމަދުާޒުަބއިރު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްކޮށްދެއްވިކަަމށްޓަކައި މަޖިލީހުން

ާުޝކުރު ާފ ސްނުކޮށްާާވަރަށްބޮޑަށް ާއ ދެ، ާފ ސްކޮށްާދަންނަަވން. ެދްއވައިފިނަމަާާދެްއވ ކަމުގަިއވ ނަމަ

ާޝުކުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދަދުާވެރިާއެކަމަށް ާމީހުންެގ ާބޭނުންވެފައިވ  ާެއހީއަށް ާޚ އްޞަ ާއ ެދ، ވ ނަން.

ާމަދު.ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވ ނެާ ާވަރަށް ާއަަދދު ާމީހުންގެ ާތިބި ާފުުދންތެރިކަން  1775އަތޮޅުތަުކގަިއާގިނަ.ާމ ލީ

ފަދައިންާރ އްޖޭަގއިާފުދުންތެރިކަންާހުރިާމީހުންގެާނިސްބަތްާވަރަށްާމަދު.ާެއގޮތުންާޚ އްަޞާއެހީއަްށާ

ނޑުާބޭ ާއަުޅގަ ާއުފަލުަގިއ ާއެ ާެވގެންދ ނެ. ާދުވަހަކަްށ ާއުފ ވެިރ ާވަރަށް ާމިއަދަީކ ާމީހުންނަށް ނުންވ 

ާ ާއޮތް ާތަޖުރިބ ކުރެވިަފއި ާައޅުަގނޑަށް ާއ ެދ، 3ާާބައިވެިރވަން. ާރަނގަޅަްށާހ އަޮތޅެްއގެ ާވަރަށް ލަތު

ންގެާއަދަދުާއިންތިހ އަށްާއެނގޭ.ާމ ލީާއެހީތެރިކަމަކަށްާބޭނުންވެފައިވ ާޚ އްޞަާއެހީައށްާބޭނުންވ ާމީހު

ާހުރިާ ާބޭނުންެވގެން ާދެކެން ާުއްއމީދުކޮށްގެން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަދަކީ ާފ ހަަގކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ  1780ތިބިކަން

ާމިފަދަާ ާސަރުކ ރުން ާއ ެދ، ާއުފ ކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަިއކަމަށްޓަކަިއ ާމިގޮތަްށ ާމިދުވަްސ ދުވަހެއް.

ދަްނނަވަން.ާޚ އްޞަކޮށްާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީންާާޝުކުރުާބިލެއްާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއިާސަރުކ ރަށްވެސް

ާކޮމިޓީގެާ ާެއ ާވަޒަްނކޮށް ާއަގު ާއޭގެ ާމަަސއްކަަތކީ ާއެކުެރއްވި ާނިންމ ލެއްވުމަށް ާއަވަހަށް ާބިލު މި

ާޝުކުރު ާމެންބަރުންނަށް ާސެްކރެޓޭރިއެޓްާާއެންމެހ  ާެއގޮތުން ާމަސައްކަެތއް. ާޙައްޤު ދެންނެވުން

ާކޮ ާއިޖުތިމ ޢީ ާކޮމިޓީއ އިާހިމެނޭގޮތުން، ާސަްބ ާޚ އްޞަކޮށް ާހިމެނޭގޮތުން، ާމެންބަރުން ާހުރިހ   1785ިމޓީގެ

ާބޭފުޅުްނާ ާވަަޑއިގެންެނވި ާލަފ ދެއްވުމަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަރ ތުން ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރީނ އަދި
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ާސަލ މަތްކުރުމުގެ ާަވގުތު ާޝުކުރުދަންނަވަމުން ާއަޅުަގނޑު ާނިންމ ލަން.ާާހިމެނޭގޮތުން ގޮތުްނ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާތު ާބައެއް ާމިއަދު ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1790ާޝުކުރިއްޔ 

ާމަސަްއކަތްކަމަށްާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރޮޒަިއނ ާއ ދަމް ާކުރ  ާކަންދައްކަން ާމަސައްކަތަީކ ާކުެރވޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިއަދު މެންބަރުން

ާއަ ާމެންބަރުންނަކީާދަޢުވ ކުރ ތީވެ. ާނިސްބަްތވ  ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް ާހަމަގައިމުެވސް ާަދންނަވ ނީ ނޑު ުޅގަ

ާޤަޫބލެއްނުކުރަންާ ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާބަެއއްނޫނޭ. ާމަސައްކަތްކުރ  ާކަންދަްއކަން މިތ ނގައި

ާަކންދެއްކުމަށްާ ާމިތަނުަގއި ާއެްއވެްސގޮތަކަށް ާރައީްސއަކީ ާމަޖިލީހުެގ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާއެހެންާމަސައްކަތްކުަރއް ާރ ްއޖޭގެ ާއަދި ާދ އިރ އިންނ އި ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާބޭފުެޅއްަކމަކަށް.  1795ވ 

ާއައިްސާ ާމަންމައިން ާކުދިންގެ ާތެލެސީމިޔ  ާވަރަްށގިނަ ާއެބަ ާތަންތަނުންވެސް ާިޒޔ ރަތްކުރި އަޅުަގނޑު

ާއެދިފަ ާހިމަނ ދިނުމަށް ާކަންތައްތައް ާއެކުދިންގެ ާހިމަނ ދިނުމަށް ާބިލުަގއި ާމި އިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދެއްެކިވާ ާވަަޑިއގެން ާކޮމިޓީއަށް ާމިތަނަށް ާސެންޓަރުން ާތެލެސީމިޔ  ާއެނޭގ ާއަޅުަގނޑަށް އެބައޮތް.

ާއެހެންނޫނީާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާލޭއަޅަން ާވ ހަކަތަެކއްކަމަށް. ާރަނގަޅު ާަހމަ ާއެީއވެސް ވ ހަކަތަަކކީވެސް

ާމިއޮން ާބިލުގައި ާމި ާމީހުންނަށް ާއުޅޭ ާނެތިގެން ާލ ރި ާގަންނަން ާނަފްސ ނީާޑެސްފަރޯލް  1800ަނ

ާމ ބޮޑަށްާ ާއެމީހުން ާދިއުމަކީ ާަމގުފަހިެވގެން ާކުރެވޭނެގޮތް ާއެމީހުންނަށް ާއެކަްނކަން ކަންތައްތަކަްށވުރެ

ާހަމަާ ާކުދިްނނަށް ާތެލެސީމިޔ  ާދަންނަވ ނީ ާމިސަރުކ ުރާބަދަލުވީއްސުެރާައޅުަގނޑު ާމިހ ރު އެދޭކަމެއް.

ާރ އްޖެތެ ާޚ އްޞަކޮށް ާުނލިބި ާއެީހއެއް ާތެލެސީމިޔ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާހަމަ ާރަށްރަށުަގއި ާއެކި ރޭެގ

ާ ާއެހީެއްއ ާއެްއވެސް ާއެހެންވީމ ކުދިންނަށް ާމިދަނީ. ާމިހ ރު ާނުލިބި ާނިކަމެތިާ، ާވަރަށް ާތިބީ ެއކުދިން

ާކޮންމެ ާެއކުދިންނަށް ާމައިންަބފައިންނަކަށެއް ާނިކަމެތި ާއެހީތެރިކަންާާޙ ލެއްަގއި. ާއެބޭނުންވ   1805ދުވަހަކު

ާިމވަގުަތކުެއއްާ ާގޮެތއް ާއެހެާދެވޭނެ ާންވީމާ ނެތް. ާނަމެއްަގއި، ާކޮންމެ ާހީވަނީ ވިޔަްސާާައޅުަގނޑަށް

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާހަދައިދިނުމަކީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބޭނެގޮތް ާއެހީ ާފައިސ ގެ އެމީހުންނަށް

ާކަމެއް ާމުހިންމު ާމ  ާކަންަތއްތަކަކަްށުވރެ ާއަންނ ނެ ާނަފްސ ނީގޮތުްނ ަކންނޭނގެ.ާާހީވ ގޮުތގަިއ

ާއަުޅގަ ާއެހެންނޫނީާޙަޤީޤަތުގައި ާނަމެއް ާކިޔ  ާޤ ނޫނަކަށް ާމީހުންނަށްތޯ ާކިތައް ާތެރެއިން ނޑުމެްނެގ

ާކުދި ާތިބޭ ާރަށްރަށުގައި ާެއނގެނީ. ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާލިބުނީމ ،ޤ ނޫނުގައި ާއެހީތެރިކަން ާއެ  1810ާންނަށް

ާނަމެއް ާކޮން ާމިީއ ާނޭނގޭނެ ާއެްއޗެއްާާއެކުދިންނަކަށް ާއަންނަ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ކަމެއް.ާާކިޔ 

ާދެންާއެކުދި ާމުހިންމުކަމަކީ. ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމީގައި ާލިބުން ާެއހީތެރިކަން ާބޭނުންވ  ާއެ ންނަށް

ާމިބިލުގެާ ާދަންދެްނ ާބައްޓަްނވެގެން ާމިކަްނތައް ާއެހެންގޮަތކަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު
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ާ ާވަިކ ާކުދިންނަށް ާތެލެސީމިޔ  ާރަނގަޅުކަމެކޭ. ާލިބުމަކީވެސް ާއެހީތެރިކަން ާމި ބިލެްއާދަށުން

ާބޭނުންވ  ާމިބައިާާކަމަށްާާފަރުމ ކުރަން ާބިުލން ާމި ާެއއަށްފަހު ާުކރެވިދ ނޭ. ާެއކަންެވސް ާހަމަ  1815ވަންޏ 

ާއެހެްނވީމ  ާއުނިވެްސކޮށްލެވިދ ނޭ. ާކުދިންނަށްާ، ާމިއޮތް ާނުދީ ާއެހީތެރިކަން ާމިހ ރު މިސަރުކ ރުން

ާލިބޭނެ ާވެއްޖެާއެހީތެރިކަން ާދަށުން ާބިލުެގ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެީއވެްސާާކަމަށްގޮެތއް ވަންޏ 

ާފެންނ ތީވެާ ާލުޔެްއކަމަށް ާކޮންމެވެސްވަރެްއގެ ާކޮށްދެވޭ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ އެކުދިންނަށްޓަަކއި

ވަނަާމ އްދ އަށްާއިުތރުވިާއަކުރުާއެއީާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނ21ާާީއަޅުަގނޑުާހަމަާމިއަދުާމިާބިލުގެާ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާއެއީާއެާ)ކ(ާގެާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅަށްާހިނގ ދިޔަާކަމެކޭ.ާއަދިާއަޅުގަާ  1820ނޑު

ާބަދަލުގައިާ)ޅ(ާގެާގޮުތަގއިާޮއންނަންޖެހޭާއަކުރެއްކަމަށް.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ާވ ހަކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ހިސ ބުން ާފުރުޞަތަށްާާޝުކުރިއްޔ . ާވަގުުތަގއި ާއެރުވި ާފުރުޞަތު ދެއްެކވުމަށް

ާފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ާންނެވި ާނިމުނީ. ދެްނާ،ާއަރުވ 

 1825އޮތްގޮުތގެާމަްއޗަްށާާންާބިލަށްާޖަވ ުބދ ރީވ ާފަރ ތުންާބިލުމަތިާއޮތީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގއިާުބނ ގޮތުގެާ

ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުަށހެޅުއްވި ާބިލު ާފަރ ތުން ާަސރުކ ރުގެ ާއިްއވުން. ާބަޔ ން ާމިވަގުުތާާފަހު ަވޒީުރ

ާނެ ާޖަލްސ ގަިއ ާއެހެންވީމ ވަަޑއިގެން ާތް. ާބޭނުންފުޅުވާ ، ާވިދ ުޅވ ން ާެއއްެޗއް ާަވޒީރު ާިޢއްޒަތްތެރި

ާހު ާބިލު ާމި ާމިއ އެުކ ާހަމަ ާއަދި ާނުފެނޭ. ާބިލ ކަމަކަށް ާމި ާމެންބަރުވެސް ާފަހުާާބެހޭށަހެޅުްއިވ ގޮތުން

ާވ ހަ ާއެހެންވީމާ ފުރުޞަތުގައި ާަދއްަކވައިފި. ާކަފުޅު ާބޭނުންފުޅުާއި، ާވިދ ުޅވ ން ާއެއްެޗއް ާުތރަށް

ާބިލަށްާ ާއޮތީ ާދެން ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާަވޑަިއގެްނ ާޖަލްސ ަގއި ާމިަވގުތު ާލަފ ކުރެވެނީ.  1830ނުވ ކަމަށް

ާވޯޓަށްާ ާމި ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ތޯ ާފ ސްކުރުމަށް ާއިޞްލ ޙުތަކ އެުކ ގެންނެވި

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާރަނގ5ާައެހުމަށްޓަކައި ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާމިނެޓްގެ ާއެދެން. ާޖަްއސަވ ދެްއވުން ބީލު

ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާޗެްކކޮްށލެއްވުމަްށާާޝުކުރިއްޔ . ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ކުރިން

ާމީހުންގެާ ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާަރއް ާގެންނެވިާޙައްޤުތައް ާމަޖިލީހުން ާބިލަށް ާފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ  1835ކ ތެރިކުރުމ ިއ

ގޮތަކަްށާާއިޞްލ ޙުތަކ ެއކުާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމ މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ 

ާވޯޓުދެްއވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1840 
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

54ާާބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމން

52ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 1845ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 01ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 52ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .27ާ ާޖުމްލަ .52ާ.

ާވޯ ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާއެހެންކަމުން، ާބައިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި  1850ޓުަގިއ

ާމަސައްކަްތާ ާދަންފަޅީގެ ާދެވަނަ ނޑު ާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާމިބިލު ާއިއްތިފ ޤުން މެންބަރުންގެ

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާދެންނެވިން 2ާާފަށަމުން ާނަންބަރު ާޤ ނޫނ20/12ާާުޤ ނޫނު ާއެރުމ ބެހޭ ހުޅުލެއަށް

ާ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާމިއަދުގެާއުވ ލުުމގެ ާކިޔުްނވެްސ ާތިންވަނަ ާމަރުޙަލ އ އި ާކުރުމުގެ ާރިޕޯޓް ިކޔުމުގެ

ާމިހ ތަނަށްވެްސާ ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓް ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަ. ާކުރިއަްށގެންދ ނެ ޖަލްސ ގައި

ާޖަލްސ ާ ާމަޖިލީހުގެ ާގަސްުދކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ހިސ ބުން ާލަސްކުރެވިަފއިވ ތީ  1855މިމަސައްކަތ ހެދި

ާނިންމ ލަން.ާ

ާ

.ލްސ ާނިންމުންާޖަާ.2ާ


 1860ާގަިއ.0:22ާާވ ާބުދަދުވަހުގެާހެނދުނ1220ާާުޑިސެމްބަރ13ާާުދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالمينާربާهللوالحمد
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