
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /13 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  13 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް ހޯމަ ވީ  2010  މާޗް 29 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 13 

 

 ަގއި   9:01 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:03ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:00ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  28 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 67، އިންޓަވަލް ފަހުން 71އިންޓަވަލް ކުރިން   އިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑަ

 73ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމި 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއި 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރަ  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބް 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ުުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 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 

 ބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެން 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 އިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާ 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  



 V 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅު 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަ 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ : ން މެންބަރު   ުި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން

 ތިމަރަުގށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

   

 މާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސް  : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

ޑޮކްޓަރ   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ކަލްޗަރ  އެންޑް  އާރޓްސް  ޓޫރިޒަމް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 21 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

މައްޗަުަްނޮގޅި އިންޓަަވލްފަހު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޖަލްސާަގއި ބައިވެރިެވަވޑައިެގްނނެިވއެެވ. އިންޓަަވލްފަހު،    *
ބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެން

 ެވަވޑައިެގންނެިވ. މުޙަްނމަދު ރިޔާޒް ޖަލްސާއިން ަވކިމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، އަދި ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

މުޙަންމަދު ރަޝީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުށި   މައްޗަުަްނގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު* ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު،  
އަދި  މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަްނމަދު ނާޝިޒް، މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،  

 ލްސާގައި ބައިވެރިެވަވޑައިެގްނނެިވއެެވ.  ޖަ ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްނމަދު ރިޔާޒް
 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .ާާވަނަާއަހަރުެގާފުރަތަމަާދައުރުެގާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާދުާހޯމ2010ާަާމ ރޗ29ާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ާާާ.ދުޢ ާ.ާާ

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمن ާللا ާبسم  ާومن ާوصحبه ާآلهާوعلىާللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالة ާهللާالرحيم، 
ާފެށުނީާ.ާމަޖިލިސްާ.وااله

10 

ާ.ޒިރީާއިއްވެވުންާ.ާޖަލްސ ގެާޙ ާ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.34ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާާޖަލްސ ާއަށްމިވަުގތުާ

ާ15 

ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ..ާާ

ާ

 :ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންޔ ރި

ާާ.13ާ/2010/01އޖ/ާޖެންޑ ާއަކީާއެޖެންޑ ާނަންބަރަކީމިއަދުެގާއެާާ-3.1

20 

ާާާއަންގ ާއެންގުންާ.ރިޔ ސަތުނާްާ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާހަތަރުވަނަާއަިއޓަމިއަދުާއެޖެންޑ ަގިއާާ އޮތީާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގން.ާމިއަދުާވަކިާެއއްޗެއްާދަންނަވ ކަށްާމަކަށް

 25ާާާ ެގާއެޖެންޑ ަގއިާދެންާމިއޮތީާސުވ ލު.މިއަދުާއަޅުަގނޑުާަގސްދެއްާނުކުރަންާ.

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

13

1

2

3

4



 2 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އެޖެންޑ  ދަނީާ މިާ ދެންާ ާާއައަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގ5ާާާާއިޓަމު ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ ސުވ ލަކީާ މިއަދުެގާ ސުވ ލު.ާ  30ށް.ާ

ާާ ޑޮކްޓަރާއަޙްމަދުާާާންޑްާކަލްޗަރމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާނަޝީދު

ސަވ ދ  ބެހޭާާޢަލީާ ސުވ ލުކުރެއްވުމ ާ ސުވ ލެއް.ާ މަތިންާާާާކުރަްއވ ާ ޮގތުެގާ ަގވ އިދުަގއިވ ާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތުންާ

ސުވ ލުތަކަށްާާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކުރިންާ ފ ސްކުރުމުެގާ ަގވ އިދުާ މިެގންދަނީާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މި އަރުވަމުންާ ޖަވ ބުދެްއވުމުެގާާފުރުޞަތުާ މިނިސްޓަރަށްާ ސުވ ލުކުރެއްވީމ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދަނީ.ާ

ާާ ނިމުމުން ޖަވ ބުދެއްވ ާ އ15ާާާެފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ އޮންނ ނެ.ާ ސުވ ލުކުރެްއވުމަށްާ އިތުރުާ ވަުގތުކޮޅެއްާ  35މިނިޓުެގާ

ަވުގތުަގިއާާ ޖަވ 30ާާސުވ ލުކުރެއްވުުމެގާ އަދިާ ސުވ ލުކުރެއްވުމަށް،ާ މިނިޓުއިރ2ާާާުބުދެްއވުމަށްާާސުކުންތުާ

ނަޝީދަށާްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ

ާސުވ ލަިއެގންާކުރިއަށްާަވޑަިއަގތުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 40ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އ ންުމާާކު ރައްޔިތުންެގާ ތިލަދުންމަތީެގާ ބޮޑުާ ހިމެނޭާ ހދ.އަތޮޅުާ ހދ.އަތޮޅ އިާ ހިމެނޭާ ކުޅުދުއްފުށިާ ޅުދުއްފުްއޓ އިާ

ދިރިއުޅުމުެގާފެންވަރުާއުފުލިެގންާދިއުމ އިާއިޤްތިޞ ދީާފުރުޞަތުތައްާއެާރައްޔިތުންނަށްާތަނަވަސްެވެގންާދިއުުމަގިއާާ

ރިޒޯ އަދ ކުރެވޭނީާ ދައުރުާ ެއއްާ ސީދ ާ ިގނަާއެންމެާ ޤަބޫލުކުރ ާ ކަމުަގިއާ ތަރައްޤީވެެގންާ އަތޮޅުަގއިާ ެއާ ޓްތަކެއްާ

ރައްޔިތުންތަކެއްާތިބިާހިނދުާއަދިާހޮނޑ ފުށްޓ އި،ާކުޑަމުރ ދޫާއ ިއ،ާނ ޯގއްޓ އި،ާހަނިމ ދޫާހޮޓަލުެގާމަޝްރޫޢުތަކެްއާާ

އަހަރުތަކެްއވެފަިއވ ާހިނދުާސުވާ  ިގނަާ އިޢުލ ނުކުރެފައިވ ތ ާ ހިންުގންާ ާާއެާސަރަހައްދުަގއިާ  45މެއ5ާާާާިާާ-1ލުާނަންބަރު

2005ާާާާ ދެވިފަިއވ  ކުރިއަށްާނުޮގސްެގންާއުޅޭާސަބަބުތަކަކ200ާާާީަގއިާކުއްޔަށްާ ހޮނޑ ފުށީެގާމަސައްކަތްާ އެނދުެގާ

ހުރިާ ެއޅުްއވެންާ ވަޒީރަށްާ ޖެއްސެވުމަށްާ ކޮޅެްއަގއިާ ައވަސްކުރަްއވަިއާ މަސައްކަތްާ ރިޒޯޓްެގާ އެާ ކޮބައިތޯއ އި،ާ

އި،ާއެާފިޔަަވޅުތައްާއަޅުއްވ ފަިއޭވތޯާއ ިއ،ާެއޮގތުންާައޅުްއވ ފަިއވ ާފިޔަވަޅުތަކަކީާކޮބައިތޯާާފިޔަވަޅުތަކަކަކީާކޮބައިތޯާއާ 

އ ިއ،ާެއާރިޒޯޓްާހުޅުވިާހިނަގިއަގންނ ނީާކޮންާއިރަކުންކަންާވިދ ޅުވެދެްއވިދ ނެތޯާއ އި،ާއެާމަޝްރޫޢުާނިމެންޖެހޭާ

ތަރައް ފަރ ތަކަށްާ އެހެންާ ރަށްާ އެާ ނަމަާ ނުނިމިއްޖެާ ަގސްދުކުރަްއވަންތޯދުވަހަށްާ ދޫކުރުމަށްާ ާޤީކުރުމަށްާ  50ވަނ2ާާަ؟

25ާާާާސުވ ލު.ާާ 2006ާާާާޖޫން އެނދުެގާކުޑަމުރައިދޫެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާނުޮގސްެގނ250ާާާާްަގއިާކުްއޔަށްާދެވިފައިވ 

ްއވެންާއުޅޭާސަބަބަކީާކޮބައިތޯާއ އި،ާއެާރިޒޯޓްެގާމަސައްކަތްާައަވސްކުރަްއވ ާކޮޅެއްަގއިާޖެއްސެވުމަށްާވަޒީރަށްާއެޅުާ

ފިޔަވަޅުތަކަކީާާ ައޅުއްވ ފަިއވ ާ ެއޮގތުންާ އ ިއ،ާ ައޅުްއވ ފަިއވޭތޯާ ފިޔަވަޅުތަްއާ ެއާ އ ިއ،ާ ކޮބައިތޯާ ފިޔަވަޅުތަކަކީާ ހުރިާ

މަޝްރޫޢުާާ އެާ އ ިއ،ާ ވިދ ޅުވެދެްއވިދ ނެތޯާ އިރަކުންކަންާ ކޮންާ ހިނަގިއަގންނ ނީާ ހުޅުވިާ ރިޒޯޓްާ އެާ އ ިއ،ާ ކޮބައިތޯާ

ނުނިން ދުވަހަކަށްާ ދޫކުރެްއވުމަށްާނިންމަންޖެހޭާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ ފަރ ތަކަށްާ އެހެންާ ރަށްާ އެާ  55މިއްޖެނަމަާ
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17ާާާާވަނަާސުވ ލު.3ާާާ؟ާަގސްދުކުރައްވަންތޯ 2006ާާާާސެޕްޓެމްބަރު އެނދުެގާނ ޯގށީެގ600ާާާާަގއިާކުއްޔަށްާދެވިފައިވ 

ވަސްކުރަްއަވއިާކޮޅެްއަގއިާާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާނުޮގސްެގންާއުޅޭާސަބަބަކީާކޮބައިތޯާއ އި،ާއެާރިޒޯޓްެގާމަސައްކަތްާއަ

ޖެއްސެވުމަށްާަވޒީރަށްާއެޅުްއެވންާހުރިާފިޔަވަޅުތަކަކީާކޮބައިތޯާއ އި،ާއެާފިޔަވަޅުތައްާައޅުްއވ ފަިއވޭތޯާއ ިއ،ާއެޮގތުންާާ

އިރަކުންކަންާ ކޮންާ ހިނަގިއަގންނ ނީާ ހުޅުވިާ ރިޒޯޓްާ އެާ އ އި،ާ ކޮބައިތޯާ ފިޔަަވޅުތަކަކީާ އަޅުްއވ ފަިއވ ާ

ފަރ ތަކުންާވިދ ޅުވެދެްއވިދ ނެ އެހެންާ ރަށްާ އެާ ނުނިމިއްޖިއްޖެނަމަާ ދުވަހަކަށްާ ނިމެންޖެހޭާ މަޝްރޫޢުާ ެއާ އ އި،ާ  60ތޯާ

ަގސްދުކުރައްވަންތޯ ދޫކުރެްއވުމަށްާ ާތަރައްޤީކުރުމަށްާ ތަރައްޤީކުރުުމެގ4ާާާ؟ ެއއަރޕޯޓްާ ހަނިމ ދޫާ ސުވ ލު.ާ ވަނަާ

މަސައްކަ ދިނުމެުގާ ކުންފުންޏަށްާ ޖީ.އެމް.އ ރުާ އިންޑިއ ެގާ އެކަންާމަޝްރޫޢެއްާ އަދިާ ސިފަޖެހެމުންދ އިރުާ ތެއްަގއިާ

ހަކަށްާރަށްާއުތުރުެގާއެާސަރަހައްދުންާއެމީހުނަށްާދޫކުރުންާޝަރުތުކޮށ30ާާާްާއެމީހުންާކޮށްދެނީާއެކަމުެގާމުޤ ބިލުަގއިާާ

ނ ޯގ އ އި،ާ ކުޑަމުރ ދޫާ ހޮނޑ ފުށްޓ އި،ާ ދޫކުރަްއވ ފަިއވ ާ ކުއްޔަށްާ މިހ ރުާ ފެތުރެމުންދ އިރުަގއިާ ޚަބަރުާ ށިާާކަމުަގއިާ

ާާ އެ ނުަވތަާ ހިނަގއިދ ނެތޯާ ވަދެެގންާ ތެރެއަށްާ ޕްރޮޖެކްޓްެގާ ޖީ.އެމް.އ ރްެގާ ވަރަކަށްާ އަދިވެސ3ާާާާްއެްއވެސްާ  65ރަށްާ

ާ؟ރަށުެގާޮގތުަގއިތ3ާޯތަރައްޤީކުރެްއވުމަށްާވިސްނަަވނީާވަކިާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:އަޙްމަދުާޢަލީާސަވ ދުމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާ

ާާޝުކު މަިއަގނޑުޮގތެްއަގިއ އައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާ.` ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހދ.5ާާާާރިއްޔ ާ ސުވ ލެއްާ

މާިާ ފުރަތަމަާސުވ ލަކީާ ެއއީާ އަޅުަގނޑަށް.ާ ފ ހަަގކުރެވިފަިއވޭާ ުގޅޭޮގތުންާ ނ ގޯއްޓ ާ ައދިާ ކުޑަމުރ ދޫާ  70ހޮނޑ ފުށްޓ އި،ާ

ހުރެތޯ ކޮންާސަބަބުތަކަކ ާ ނުވަނީާ ތަރައްޤީކުރެވިފައިާ ާރަށްރަށްާ ާާ؟ އެްގރީަމންޓްކުރެވުނީ ގައި.2005ާާާާހދ.ހޮނޑ ފުށިާ

ާާ ަގިއ.ާމިޮގތުންާއެރަށުެގ2005ާާާާއެްގރީމަންޓްާކުރެވިާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާނަަގންޖެހޭާހުއްދަތައްާއެޕްލައިކޮށްފަިއވޭ

ވ ތީވެ.ާޮގލްފްާކޯހުެގާާޮގލްފްާކޯހެއްާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރަންާއެޕްލައިކޮށްފަިއވޭާކޮންސެޕްޓްަގއިާާ

ާާ ދިޔަ ދެމިެގންާ ޕްރޮސެސްާ މިާ އ އިާ 3ާާާާއީ.ައއި.ޭއާ އެޕްރޫވަލ2008ާާާާްއަހަރަށް ކޯހުެގާ ޮގލްފްާ ެއާ މަހުާ ޖުލައިާ ެގާ

ހުއްދަތައްާ އެާ ކެނޑުމަށްާ ަގސްތަްއާ ކަނޑަންޖެހޭާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ކޯސްާ ޮގލްފްާ ިއތުރުންާ އޭެގާ އަދިާ ވަނީ.ާ  75ލިބިފައިާ

ދ2008ާާެ ހަމައަށްާ ޖުލައިއ ާ އެހެންވީމަ،ާާެގާ ދައްކ .ާ ރެކޯޑްސްތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ކަންާ ޮގސްފައިާ މިެގންާ

ދިއުމ ާާ ލަސްެވެގންާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ މިނިސްޓްރީންާ ދިނުމަށްާ ހުއްދަާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ ހދ.ހޮނޑ ފުށިާ

ފ ހަ އަޅުަގނޑުާ ލަސްވެފައިވ ކަންާ މަޝްރޫޢުާ ކުރުމުެގާ ތަރައްޤީާ ރަށްާ މިާ އަދިާުގޅިެގންާ ކުޑަމުރ ދޫާ އަދިާ ަގކުރަން.ާ

އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައިާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ސަބަބުާ ލަސްވެފައިވ ާ ނުޮގސްާ މިހ ތަނަށްާ މަސައްކަތްާ ނ ޯގށީެގާ

 80އިންސްޕެކްޝަންތަކެއްާހަދައިާއެފަރ ތްތަކ ާބައްދަލުކޮށްާެގންދިޔަާމުޢ މަލ ތްތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެވުނީާާ

ދަތިކަން އަޅުަގނޑުމެންެގާފައިސ ެގާ ެއހެންވީމަ،ާ ދ ކަން.ާ ލަސްވަމުންާ ނުކުރެވިާ ތަރައްޤީާ ރަށްާ އެާ ޮއެވެގންާ ާ

ާާ ވަނީ އެކުލަވ ލ ފައިާ ކެނބިނެޓުންާ މިާ މިޮގތަށ2009ާާާްސިޔ ސަތެއްާ ދަށުންާ އެާސިޔ ސަތުެގާ މަހު.ާ ޑިސެމްބަރުާ ެގާ
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ިވސް ދިނުމުެގާ ފުރުޞަތުާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ ިއތުރަށްާ މަޝްރޫޢުތައްާ ހިމެނިފައިވޭ.ާާދެވިފަިއވ ާ ޭއަގއިާ ނުމެއްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއެާިވސްނުންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑައަޅ ފައިވ ާއުސޫލަކީާއެާފަރ ތްތަކުެގާާ

ާާ  85ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާމިާފަރ ތްތަކަށްާއ90ާާާެފައިސ ެގާގ ބިލުކަންާހުރިތޯާބެލުން.ާއެހެންވީމަ،ާމިޮގތުންާކުރިއަށްާއޮން

ޔަޤީންކުރުމަށް.ާާފުރުޞަ ސަރުކ ރަށްާ ނެތްތޯާ ހުރިތޯާ ގ ބިލުކަންާ ފައިސ ެގާ މިާ އަރުވަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެއްާ

މުހުލަތުާ މަޝްރޫޢުެގާ އެާ ހޯދުމަށްފަހުާ ސަރުކ ރުންާ ުގޅޭޮގތުންާ ރަށްރަށ ާ މިާ ޕްރޫފްާ ޑޮކިއުމެންޓްރީާ އެހެންކަމުން،ާ

ާާ އަރުވ ނަން. ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރެވުނީާވ2ާާައިތުރުކުރުމަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުަގއިާ ސުވ ލެްއެގާ ނަާ

ައޅ ފައިވަނީ ތަރައްޤީކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާ ތަރައްޤީާނުކުރެވިވ ތީާ މިާރަށްރަށްާ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯާ ާކޮންާ މިާނަންަގތްާ؟

ުގޅޭޮގތުންާކަނޑައެޅިާސަރުކ ރުން.ާފުރަތަމަާސިޔ ސަތ2ާާަޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާާ  2009ާާ90ކީާާސިޔ ސަތެއްާމިާރަށްރަށާ 

ތަރައްޤީކުރުމަށްާދެވިފަިއވ ާާ ުގޅިެގންާ ކެބިނެޓުންާނިންމ ފައިވ ާނިންމުމަކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮޅުާ ކުރީާ ވަނަާއަހަރުެގާ

ާާ 12ާާާާރަށްރަށް އަދި އިތުރުކޮށްދިނީ.ާ މުހުލަތެއްާ 2009ާާާާމަހުެގާ އޮތް ކުރިއަށްާ ކުލިާ ދައްކަންވ ާ އަހަރަށ3ާާާާްަގއިާ

ާާ ާާބަހ ލައިެގންާދެއްކުުމެގާފުރުޞަތެއް 2ާާާާއެރުވިން. ނިމުނުާއިރ2009ާާާުވަނަާސިޔ ސަތެްއެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެން

ޑިސެމްބަރުާމަހުާއަޅުަގނޑުމެންާސިޔ ސަތެއްާކަނޑަެއޅިންާކެބިނެޓުން.ާއެއީާމިާނަންަގތްާސިޔ ސަތް.ާއެއީާމުހުލަތުާ

ާާ  95ބެލުންާއެާފަރ ތްތަކުެގާމ ލީާއިތުރުކުރަންާބޭނުންވ ާމަޝްރޫޢުތަކަށްާމުއްދަތުާދިނުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރަށް

ކުރިއަށްާ މަޝްރޫޢުތައްާ އެާ ހޯދ ފައިާ ސަރުކ ރަށްާ ޕްރޫފްާ ޑޮކިއުމެންޓްރީާ މިޮގތުންާ އެހެންވީމަ،ާ ހުރިތޯ.ާ ގ ބިލުކަންާ

ެގންދިއުމަށްާއެކަށީެގންވ ާމުްއދަތެއްާއިތުރުކޮށްދިނުން.ާއެހެންވީމަ،ާމިާސިޔ ސަތުެގާދަށުންާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައްާ

ސްާއަޅ ފައިާވ ނީ.ާއަދިާކުރިއަށްާއޮތްާތަނުަގއިާއެާތަންފީޛުކުރުމުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާސ ބިތުވެާތިބޭނަން.ާމިހ ރުާވެ

ކޮބައިތ3ާާޯ ތ ރީޚަކީާ ހުޅުވޭނެާ ރަށްރަށްާ މިާ ވަނީާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ ޮގތުަގއިާ ސުވ ލެްއެގާ ާވަނަާ މިޮގތުންާާ؟

ކަނޑައެ އެްގރީމަންޓްަގއިާ މިާ ހުޅުވޭނެކަމަށްާ ާާހދ.ހޮނޑ ފުށިާ ތ ރީޚަކީ 21ާާާާޅިފަިއވ ާ ހދ.ނ ޯގށ2011ާާިޖެނުއަރީ ާ.100 

ާާ ތ ރީޚަކީ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ެއްގރީމެންޓުަގިއާ 17ާާާާހުޅުވޭނެކަމަށްާ ހުޅުވޭނެކަމަށ2010ާްސެޕްޓެމްބަރު ހދ.ހަނިމ ދޫާ ާ.

ވިފައިވ ާާ.ާއަދިާހަމަާމިޮގތުންާހދ.ކުޑަމުރ ދޫާހުޅުޭވނެކަމަށްާފ ހަަގކުރ2011ެއޭޕްރީލ21ާާާާްފ ހަަގކުރެވިފައިވ ާތ ރީޚަކީާާ

ާާ 16ާާާާތ ރީޚަކީ 2010ާާއޭޕްރީލް އ5ާާާެ. ރަށްރަށްާ މިާ ފ ހަަގކުރެވެނީ،ާ ައޅުަގނޑަށްާ ޮގތުަގއިާ ސުވ ލެްއެގާ ވަނަާ

؟ާފަރ ތްތަކަށްާތަރައްޤީާނުކުރެިވއްޖިއްޔ މުންާއެާފަރ ތްތަކެއްާއެާތަރައްޤީާކުރުމަށްާއެހެންާފަރ ތަކ ާހަވ ލުކުރެވިދ ނެތޯ

 105ިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާެއްގރީމަންޓްަގއިާއެސައިންމަންޓ އިާޓްރ ންސްފ އ އިާމިހިރީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއެނިގަވޑަ

ކުރަނާްާ ޓްރ ންސްފ ާ އެްގރީަމންޓްާ އެާ އެހެންކަމުންާ ޙައްޤުތަކެއް.ާ ދެވިފައިވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރެވިފަިއވ ާ އެްގރީމެންޓްާ

ހިމެނި ެއްގރީަމންޓްަގިއާ ެއާ ފަރ ތަކަށްާ އެހެންާ ެއސައިންކުރަންާ އެކަންާާނުވަތަާ އެދޭނަމަާ ފަރ ތްތަކުންާ ފައިވ ާ

ާާ ދެން ދޭނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުއްދަާ އެާ ވިސްނ ާ ނަންަގތްާޝަރުތުތަކަށްާ މިާ ވަނަާސުވ ލެއްެގ4ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޮގތުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިޭވާޖީ.އެމް.އ ރ ާސަރުކ ރ ާެއކުާމިާކުރެޭވާމަޝްވަރ ތަކުެގާތެރޭަގިއާާ
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ާާ ދ ނެތޯރ3ާާަމި ހިމެނިެގންާ މަސައްކަތްާ ާށުެގާ ވެސްާ؟ ކުރިންާ މީެގާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  110މިާ

ޙިއްޞ ކޮށްފަިއާވ ނެާފަދައިންާޖީ.އެމް.އ ރ ާސަރުކ ރ ާއެކުާމަޝްވަރ ތަކެއްާކުރެވެމުންާއެބަދޭ.ާެއާމަޝްވަރ ތަކުެގާާ

ެއއަރޕޯޓަކަށްާހެދޭތޯާބެލުން.ާމާިާމަޤްޞަދަކީާހަނިމ ދޫެގާއެއަރޕޯޓްާތަރައްޤީކޮށްާއެއީާބައިނަލްއަ ޤްވ މީާފެންވަރުެގާ

މަޝްރޫޢުާކުރިއަށްާެގންދިއުަމށްޓަކައިާމަޝްވަރ ތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގާމިކުރަނީާެއފަރ ތަށްާއެފަދަާެއއަރޕޯޓެްއާާ

ޔަޤީންކުރެވޭ ސަރުކ ރަށްާ ަވއިބިލިޓީާ އެާ އެހެންކަމުން،ާ ކޮބައިތޯ.ާ ަވއިބިލިޓީައކީާ ެއާާާާފަދަާާހެދޭނެކަމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ

 115ފަދަާާާކުރުމަށްފަހުާއެއީާސަރުކ ރަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާާާހުށަހެޅުމުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެާވެއިޓުޮގތުންާާވައިބިލިޓީާއ އިާުގޅޭ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަޝްވަރ ތައްާ މިާ މިޮގތުންާ ދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ އެކަަމއިެގންާ ވަނީނަމަާ ކަމެއްކަުމަގއިާ

މުޙުލަތެއް ޖޫނާްާާާއެފަރ ތަށްާ މަހު.ާމިއަހަރުެގާ ޖޫންާ ހަމަވަނީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ މުޙުލަތުާއަޅުަގނޑުާ ދީފައިަވނީ.ާއެާ

މަހުާއެާމުޙުލަތުާހަމަވުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާފަރ ތުންާއެާލިޔެކިޔުންތައްާހުށަހެޅުމުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެާާ

ކު ބަލައިާ ނެޯގސިއޭޝަނަާލިޔެކިއުންތައްާ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްރިއަށްާ ނިންމ ފައިާާއިެގންާ އެހެންކަމުން،ާާާާދ ންާ ވަނީ.ާ

 120ލ ނަންާމިާހދ.ެގާމާިާވ ާއުސޫލަކީާމިީއ.ާއަދިާހަމަާމިާވަުގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާާއަޅުަގނޑުާކުރަންާވިސްނ ފައި

ާާ ޝްވަރ ތައްާާޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާހދ.ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެއހެންާމެންބަރުންާވެސްާސުވ ލުކުރަްއވ ާމިާމަާާުގޅޭރިޒޯޓްތަކ 

ކުރަްއވަމުންާއެބަާެގންދަވ .ާމިޮގތުންާމިދިޔަާއަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާކަންތައްތައްާހިނަގމުންދ ާާ

ޮގތްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާހދ.ެގާއެހެންާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްދީފައިވ ނެ.ާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާ

ާނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަން

ާ125 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ސުވ ލުކުރެއްވުމަށްާާ ފުރަތަމަާ ހުޅުވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ސުވ ލުެގާ ިއތުރުާ މިހިސ ބުންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

 130ާދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކުޅު

ހޮނޑ ފުށިާދޫކުރައްވ ފަިއވ ާފަރ ތުންާހޮނޑ ފުށިާނުހައްދަވ ާމިާވޭތުވެދިޔަާއަހަރުތަކުަގއިާޮއތުމުެގާއިތުރަށްާއެާރަށުންާާ

ރަ އެހެންާ އެމީހުންެގާ އަޅަިއެގންާ ގ ާ ސިމެންތިާ ރަށުަގިއާ އެާ ނަަގިއެގންާ ހަދަމުންދ ކަވެލިާ ށ.އަތޮޅުަގއިާ ންާށެއްާ

އަާ؟އެނިގވަޑައިަގންނަވ ފަިއވޭތޯ ުގޅިެގންާ އެތައްާއެކަމ ާ ފުލުހަށްާ އެންވަޔަރަންަމންޓަށ އިާ ޓޫރިޒަމަށ އިާ ޅުަގނޑުާ

ފިޔަވަޅެއްާާ ޓޫރިޒަމަށްާ ނޭޅިފަިއވ ިއރުާ ފިޔަވަޅެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ އެކަމަށްާ ފޮނުވިއިރުވެސްާ ސިޓީާ ކުރިންާ މަސްތަކެއްާ

 135ާޝުކުރިްއޔ .ާ؟ާާއެބައޮތްތޯއެޅިފައި

ާ
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ާރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާއަޙުމަދުާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ެއއްާާ ަމއްސަލަާ އަށްާ މިނިސްޓްރީާ ުގޅޭޮގތުންާ ނެުގމ އިާ ވެލިާ ހޮނޑ ފުށިންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅުމ  މައްސަލަާ އެާ ހަމަާ އާެާހުށަހެޅިފައިވެ.ާ އަށްާ މިނިސްޓްރީާ އެންވަޔަރަންަމންޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިދިެގންާ އިާ

ހަދައިާާ ިއންސްޕެކްޝަނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ހުށަހަޅ ފަިއވ ނެ.ާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ  140މައްސަލަާ

ދެ ހުށަހަޅ ފައިވ ނެ.ާ އަށްާ އޭޖެންސީާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ އެންވަޔަރަންމަންޓްާ ރިޕޯޓ ިއއެކުާ ންާއިންސްޕެކްޝަންާ

އެާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުމ އިެއކުާ ޮގތެއްާ ަވކިާ ުގޅޭޮގތުންާ އެކަމ އިާ އޭޖެންސީންާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ އެންަވޔަރަންމަންޓްާ

ާފިޔަވަޅެއްާތަންފީޛުކުރުމަށްާކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 145ާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާާޝު ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ މަސަްއކަތްތަކެްއާާކުރިއްޔ ާ ިގނަުގނަާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ ަވޒީރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރިމަތިެވެގންާާ ކަމެއްކަންާ ކޮންާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވިދ ޅުވި.ާ ވެސްާ ކުރެްއވިކަންާ

ތްަވނީާމިާއެާރިޒޯޓްތައްާތަރައްޤީކުރުމަށްާބޭނުންވ ާފައިސ ާމިއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުެގާކޮންމެާދުވަހެއްެގާސުވ ލުާނިސްބަ

އެާފަރ ތްތަކަށްާނުލިބިެގންކަންާއެބައިނޭގާެއކަންާނުކުރެވިާއޮތީ.ާއެހެންވީަމ،ާމިހ ތަނަށްާމިނިސްޓްރީންާތިާވިދ ޅުިވާާ

 150ާ؟ތަނަށްާއައިއިރުރަށްރަށަށްާފަންޑުާހޯދައިދިނުމަށްާމިނިސްޓްރީންާކިހ ާމަސައްކަތެއްާކޮށްދެވިފަިއވ ނެތޯާމިހ 

ާާ

ާއަޙުމަދުާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރރިޒަމް،ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ރައީސް.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަރ ތްތަކ އިއެކުާރުކ ސަޝުކުރިއްޔ ާ އަމިްއލަާ ދަށުންާރ އިާ އެއްބަސްވުމެްއެގާ ވެފަިއވ ާ

މި މިއީ.ާ މަޝްރޫޢުތަކެއްާ ދެވިފަިއވ ާ ާތަރައްޤީކުރަންާ ާާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ ބޮޑެތާިާމަޝްރޫޢުތައްާ ވަރަށްާ

ބޭނުންވ ކަމަށްއިންވެސްޓްމަންޓް ާތަކެއްާ މެންބަރަށާްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ވެސްާ  155އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ސަރުކ ރުެގާާ އަކީާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ނެާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ މަޝްރޫޢުތައްާ މިފަދަާ ފަދަިއންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ަގއިާހުރިާފައިސ ާއެއްާނޫން.ާއަދިާރ އްޖޭެގާމ ލީާއިދ ރ ތަކުންާމިާކަންތައްތައްާމިދިޔަާއަހަރުާދުވަހުެގާާމ ލިއްޔަތު

ެއއްާާ ަވއިބިލިޓީާ މީަގއިާ މިދަނީާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންކަމުން،ާ ދަތިކޮށް.ާ ވަރަށްާ އޮތީާ ތެރޭަގއިާ

ސަރުކ ރަށް ވިސްނުމުަގއިާ އެާ ކިހިނަކުންތޯ.ާ ޤައުމުތަކުަގއިާާާާެގނެވޭނީާ އެހެންާ ބަލަމުން.ާ ކޮންކަމެއްތޯާ ކޮށްދެވޭނީާ

 160ސްޓިމިއުލަސްާޕެކޭޖްތަކުެގާތެރޭަގއިާފައިސ ެގާއެހީާފޯރުކޮށްދޭާސަރުކ ރުން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެކަންާކުރެޭވކަށެްއާާ

އެކުލެވިފަ މިހ ރުާ ސަރުކ ރަށްާ މިސްރ ބުކުރީާ މިާ އަމ ޒުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންކަމުން،ާ ަގވ އިދުތަކ އިާާނެތް.ާ ިއވ ާ

ާާ މަހުެގ12ާާާާމިހ ރުާއެކުލެވިފައިވ ާކޮންޓްރެކްޓްތަކުެގާތެރެއިންާކޮންކަހަލަާލުޔެއްތޯާދެވޭނީ.ާމިޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެން

ލުޔަކ އިާކުލީެގާލުޔެއްާމިދިޔަާއަހަރުާދިނީމު.ާމީެގާއިތުރުންާމިއަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންާދެކޭޮގތުަގއިާމިާފަރ ތްތަކަށްާާ
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ވަރަ މިާހުށަހެޅޭނެާ އަށްާ ފްލޯރާ ަމޖިލީހުެގާ މިާ ސިފަިއަގއިާ ރެންޓެއްެގާ ލޭންޑްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލުޔެްއާ ބޮޑުާ ށްާ

 165ހުށަހެޅިެގންާމިދަނީ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުެގާމިާވިސްނުމަކީާއެފަދަާލޭންޑްާރެންޓްާޤ ނޫނެއްެގާސިފަިއަގިއާމިާ

އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހޭާ ފަރ ތްތަކުންާ މިާ އަދިާާތަންފީޛުވެެގންދިޔައިމަާ ފީޒިބަލްވެެގންދ ނެ.ާ ުގނަެއްއާ އެތައްާ މަންޓްާ

ހަމައެއ ިއއެކުާމިާމ ލީާއިދ ރ ތަކަށްާއެފަދަާއިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށްާފައިނޭންސްކުރުމުެގާފުރުޞަތ އިާނިސްބަތްާވެސްާާ

ފިޔަވަޅެއް ހަރުދަނ ާ އިތުރުާ ތިންވަނަާ އެޅޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ އެހެންކަުމން،ާ ކަމުަގިއާާރަނަގޅުެވެގންދ ނެ.ާ

ބަލަިއާާ ދަތިތަކަށްާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރިއަށްދ ނެާ މިފަދަާމަޝްރޫޢުތަކައިެގންާ މިފަދަާއެްގރީމަންޓްތަކ އިާ ބަލައިާ ހ ލަތަށްާ މ ލީާ  170އަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާ

ާއްކަތްކުރަމުންާމިދަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާޮގތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާހޯދަމުންާމަސަ

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

އަޅުަގނޑުާވަޒީރަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިއަދުެގާސުވ ލުަގއިާހިމެނޭާރަށްތަކަށްވުރެާމ ާފަސޭހަާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ހަ އެއަރޕޯޓެއްާ ފުަވއްމުލަކުަގއިާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާާއުސޫލަކުންާ ގއ.ދިުގރަށްާ އުސޫލަކުންާ ސަބްސިޑަިއޒްޑްާ  175ދ ޮގތަށްާ

ފަހަނައަޅ ާާ ވެސްާ މުއްދަތުާ އިތުރުާ ޮގސްާ ފަހަނައަޅ ާ މުއްދަތުާ އެްގރީމަންޓުަގިއވ ާ ވަނީ.ާ ހަވ ލުކުރެވިފައޭާ ބަޔަކ އިާ

ވެސްާޢަމަލީާމަސައްކަތެްއާާދިޔައިރުެވސްާރިޒޯޓުެގާެއއްެވސްާޢަމަލީާމަސައްކަތެއްާއަދިާފުވައްމުލަކުާެއއަރޕޯޓުެގާެއއް

ހަވ ލުކުރެވިފައިވ ާާ އެއަރޕޯޓްާ އަދިާ ފަރ ތަށްާ ހަވ ލުކުރެވިފަިއވ ާ ރިޒޯޓްާ އަދިާ ނެތްއިރުާ ނިޝ ނެއްާ ފެށިފައިވ ކަުމެގާ

ފަރ ތަށްާވެސްާެއއްވެސްާފިޔަވަޅެއްާއަޅުްއވ ފައިާއޮތްކަންާރައްޔިތުންނަށްާމިހ ތަނަށްާވެސްާއެނެގންާނެތްއިރުާމިާާ

މިއަ ފިޔަަވޅުާރަށްތައް،ާ ނުނިމިއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ ުމއްދަތަށްާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ އެާ ރަށްތައްާ ހިމެނޭާ ސުވ ލުަގއިާ  180ދުެގާ

ާއަޅުްއވ ނެ...ާާ

 

ާއަޙުމަދުާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރ

ާާ ދ އިރ ެގ މެދުާ ފުަވއްމުލަކުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުވ ލުަގއިާާޝުކުރިއްޔ ާ ކުރެްއވިާ އެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

 185ޮގތުަގިއާދަންނަވ ނީ.ާފުވައްމުލަކުެގާއެއަރޕޯޓ އިާދިުގރަށ ާއެކުާމިާހިމެނިފައިވ ާމަޝްރޫޢުއަށާްާާާބެްއެގއަޅުަގނޑުާޖަވ 

ާާ އިރުާއަދިާެގާޖެނުައރީަގއި.ާމަސައްކަތްާކުރިއަށްދ ާމިންވަރަށްާބަލ 2012ާާރިސޯޓްާކޮމްޕޯނަންޓަށްާމުއްދަތުާހަމަވަނީ

އެްއވެސްާމަސައްކަތެްއާކުރެިވފަާއެއްާނެތް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެފަރ ތްާމިނިސްޓްރީާއަށްާހ ޒިރުކޮށްާމިާ

މަސައްކަތްާކުރިއަށްާނުދަނީާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާއެްގރީމަންޓްަގއިާއޮތްޮގތަށްާެއކަންާކުރިއަށްާެގންދ ނެކަމުެގާވ ހަކަާާ

ދަންނަވ ފައި މަސައްކަތްތައްާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރައްވ ާ ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިާ އަދިާ ވ ނީ.ާ

މިޮގތުންާާ އަންގ ފައި.ާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅުމަށްާ ޮގތަކަށްާ ފަދަާ އަށްާއެނޭގާ މިނިސްޓްރީާ  190އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ެގާއިތުރުންާފައިނޭންޝަލްާކެޕޭސިޓާީާއެފަރ ތުންާމިާމަޝްރޫޢުާކުރިއަށްާެގންދ ނެާވަރކްާޕްލޭންެގާތެރޭަގއިާއަދިާއޭ

ކުރިންާ އެހ ތަނުެގާ ޖޫންާ މެއި،ާ މިާ އެހެންކަމުންާ އަންގ ފައި.ާ އެފަރ ތަށްާ އޮންނ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްާ ސ ބިތުާ

ފައިނޭންޝަލްާ އެާ މޮިގތުންާ ޖެހޭނެ.ާ ހުށަހަޅަންާ ސަރުކ ރަށްާ އެވިޑެންސްާ ފައިނޭންޝަލްާ ނަންަގތްާ މިާ އެފަރ ތަށްާ

ށަހެޅުމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާއެާމަޝްރޫޢުއ ިއެގންާއެފަރ ތަށްާކުރިއަށްާދިއުމަށްާއެްގރީމެންޓަށްާއެިވޑެންސްާހު

ޖަވ ބެްއެގާާ ސީދ ާ ކުރެއްވިާ ސުވ ލަށްާ ސީދ ާ އެހެންކަމުން،ާ ކުރ ނަން.ާ ެއކަމެއްާ ޖެހިއްޖިއްޔ ާ ެގންނަންާ  195އިޞްލ ޙެއްާ

ެގާޖެނުއަރ2012ާާާީަގއިވ ާޮގތުންާއިމ ރ ތްާކުރުމުެގާމުއްދަތުާާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެފަރ ތެއްާެއްގރީމަންޓް

ެގާހަމައަށްވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހ ތަނަށްާދ ންދެންާައޅުަގނޑުމެންާމަޑުކުރ ކަށްާޤަސްދެއްާނުކުރަން.ާއެހ ތަނަށ12ާާް

ާާ މި އޮތްާ ފ2ާާަދ ންާ ބޭނުންވ ނެާ މަސަްއކަތަށްާ ސްޕީޑ އިާ މަސައްކަތުެގާ ތެރޭަގއިާ ދުަވހުެގާ އެފަރ ތުންާާއަހަރުާ އިސ ާ

ާހޯއްދަވަނީާކިހިނެތްތޯާއެާޔަޤީންކަންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ200 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

30ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާާ ސިކުންތަްއ30ާާާާސިކުންތުާލިބިވަޑައިަގންނަވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުވެސް

ބައްލަަވިއަގތު ފެއްތެވޭތޯާ ޢިއްޒަތްތެރިާާސުވ ލުާ ދ އިރ ެގާ ފެލިދޫާ ފަސޭހަފުޅުވ ނެ.ާ ޖަވ ބުދެއްވަންާ މިނިސްޓަރުާ ންާ

ާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ205 

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމުާފެލިދޫ

ތްާފަދައިންާއެކިއެކިާފަރ ތްތަކުންާާ`.ާމިއަދުެގާސުވ ލުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާެވސްާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާއޮ

ކޮށްދޭާކަންތައްތަކުެގާބަދަލުަގއިާނުވަތަާމުޤ ބިލުަގއިާއެްއެވސްާކުއްޔެއްާނެތިާދިުގާމުއްދަތަށްާއެއްވެސްާރިސޯޓެްއާާ

ނުވަތާަާ ހެދުމަށްާ ހައުސްާ ެގސްޓްާ ނުވަތަާ އެޅުމަށްާ ވިލ ާ ލަގްޒަރީާ ނުވަތަާ ހެދުމަށްާ ހޮޓާ  ސިޓީާ ނުވަތަާ ހެދުމަށްާ

 210ާފަތުރުވެރިކަމ ާބެހޭާއެްއވެސްާކަމެއްާކުރުމަށްާމަނިކުފ ނުާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާއެްއވެސްާބިެމއްާނުވަތަާާމިނޫންވެސް

ާޝުކުރިއްޔ ާ.؟ާއެްއވެސްާރަށެއްާދީފަިއވ ނެތޯ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަޙްމަދުާޢަލީާސަވ ދުމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާ

ީއސް.ާޓޫރިޒަމްާޤ ނޫނުަގިއވ ާުއސޫލުެގާމަތީންާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުންާޓޫރިޒަމ ާުގޅޭާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަ

 215ޙަރަކ ތްތަކުަގއިާކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދަނީ.ާމިޮގތުންާޓޫރިޒަމްާޤ ނޫނުަގިއާބިމެއްާދިނުމަށްޓަކައިާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާާ

މި މިކަންާ ެގންދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ އެކަެމްއާ ެއްއޮގތަށްާ ބޭނުންާއުސޫލަކ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހިނދުާ އޮތްާ ހެންާ

ސަރުކ ތުެގާސިޔ ސަތުެގާތެރޭަގއިާެގދޮރުާރައްޔިތުންނަށްާހޯދައިދިނުމ އިާއަދިާޓްރ ންސްޕޯޓްެގާނިޒ މުާޤ އިމުާކުރުމ ިއާ
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ދެާސިޔ ސެއް އަންނަާ ފ ހަަގކުރަމުންާ ހ މަކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ހިމެނިފައިވޭ.ާ ކަންކަންާ ދާެާމިފަދަާ މިާ ާ.

ސިޔ ސަތުެގާދަށުންާމިކަންތަްއތައްާރަްއޔިތުންނަށްާމިާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއާާ

ނިޒ މ ާ ޓްރ ންސްޕޯޓްެގާ މިޮގތުންާ ެގންދަން.ާ އެބަާ ކުރިއަށްާ ެއކުލަވ ލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސިފ ަގއިާ  220މަޝްރޫޢުތަކެއްެގާ

މަޝްރޫޢުތަކުާ ެގންދ ާ ތެރޭަގިއާާުގޅިެގންާ ކޮމްޕޯނަންޓްެގާ ިމާ ހިމެނިފައިވޭ.ާ ކޮމްޕޯނަންޓެއްާ ބެހޭާ ޓޫރިޒަމ ާ ތެރޭަގއިާ ެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާސުވ ލުަގއިާފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭާކުްއޔެއްާނުދީާދީފައިވޭތޯ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާމިާކްރޮސާްާ

އެހެ ކަމެކޭ.ާ ެގންދ ާ ތެރެއިންާ ޕްރޮސަސްއެްއެގާ ކުލިާާސަބްސިޑަިއޒޭޝަންެގާ ބިމުެގާ ދެވޭާ އެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ންކަމުން،ާ

ތެރޭަގިއާާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުެގާ ހައުސިންގާ މިފަދައިންާ ހަމަާ އަދިާ ތެރޭަގއި.ާ ނިޒ މުެގާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ހިމެނިެގންވަނީާ

ނުވަތަާާ ރިސޯޓްާ ދޫކުރަންާ ބިންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހިމަނަިއެގންާ އުސޫލުާ ސަބްސިޑައިޒޭޝަންެގާ ކްރޮސްާ މިާ  225ވެސްާ

ެއާާާާޓޫރިޒަމްެގ އ މްދަނީެއއްާ ސަރުކ ރަށްާ ވެސްާ ހިނދުާ ކުރިއަށްދ ާ އެކަންާ އެކަމުެގ،ާ ެއހެންކަމުން،ާ ހަރަކ ތްތަކަށް.ާ

ާކްރޮސްާސަބްސިޑީއެްއެގާޮގތުަގއިާލިބެމުންާދ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާކެވުން:ާމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައް

ވަމުންދ ާ އެކުާ ކުންފުންޏ ާ ޖީ.އެމް.އ ރުާ އިންޑިޔ ެގާ ކުރުމަށްާ ތަރައްޤީާ އެއަރޕޯޓްާ ހަނިމ ދޫާ ޝުކުރިއްޔ .ާ  230އ ދެ،ާ

ާާ 30ާާާާއެއްބަސްވުމުަގއި އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ ދޭާވ ހަކަާމިއަދުެގާސުވ ލުަގއިާއެބައޮތް.ާ 30ާާާާރަށެއްާ 130ާާރަށްތޯ،

ާްއވަންާެއއްބަސްވަމުންާދަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ރަށްތޯާޖީ.އެމް.އ ރުާކުންފުންޏ ާޙަވ ލުކުރަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަޙްމަދުާޢަލީާސަވ ދުމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާ

 235ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާސަރުކ ރުންާޖީ.އެމް.އ ރުާކިޔ ާކުންފުންޏ ާއެކުާއެއްބަސްވުމެއްާއަދިާމިހ ތަނަކަށްާ

އެހެންނަމަެވސް،ާއެފަރ ތުންާހަނިމ ދޫާއެއަރޕޯޓްާބައިނަލްއަޤްވ މީާެއއަރޕޯޓެއްެގާޮގތުަގއިާތަރައްޤީާާހެދިފަާއެއްާނުވޭ.ާާ

ސަރުކ ރުންާާ އެފަރ ތ އެކުާ ެގންދ ތީވެާ ކުރިއަށްާ ހުށަހަޅައިެގންާ ހުށަހެޅުންތަކެއްާ ސަރުކ ރަށްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ނަންަގތް ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ އަންނ ނެާާާާމަޝްވަރ ތަކެްއާ ނިމުމަކަށްާ މަޝްވަރ ތައްާ މިާ ފަދައިންާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީާޖޫންާމަހުެގާތެރޭަގއި.ާޖޫންާމަހުެގާތެރޭަގއިާއެފަރ ތުންާހިސ ބުތަކެއްާސަރުކ ރަށްާާ

 240ތެރޭަގއިާޖޫންާހުށަހެޅުމުންާއެާޕްރޮޕޯސަލްާބަލައިާކުރިއަށްާއޮތްާމަސްދުވަހެއްާނުވަތަާކުރިއަށްާއޮތްާދެތިންާމަހެއްެގާާ

ޤަސްދުކޮށްފަިއާާ ދ ންާ ހަަމއަށްާ ެއއްބަސްވުމަކ އިާ ެގންޮގސްާ ކުރިއަށްާ ނެޯގޝިއޭޝަނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހުާ މަހަށްާ

ރަށެއްާކަމެއް.30ާާާާވަނީ.ާއެހެންކަމުންާމިއަދުންާމިއަދަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާެއއްޮގތަކަށްވެސްާދަންނަވ ކަށްާނޭނެގާެއއީާާ

ާާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޝްވަރ ތައްާ އެނދ ާުގޅޭޮގތުން.ާއެހެންކަމުންާމީެގާޙަޤީޤަތުަގިއާމ6000ާާާިާކުރެވެމުންާއަންނަނީ

ެއ6000ާާާާ ީމަގއިާމުހިންމީާއެފަރ ތުންާއެާަވއިބަލް،ާފައިނޭންޝަލްާޕްރޮޕޯސަލެއްތޯާ އެނދެއްާނޫންާމުހިންމީކީއެއް.ާ
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ވިސް އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންކަމުންާ ބެލުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންތޯާ ިމވަނީާާހުށަހަޅަނީާ އަމ ޒުކުރެވިފައިާ  245ނުންާ

ރ އްޖޭެގާާ ދިއުމ އެކުާ ކުރެވިެގންާ ތަރައްޤީާ އެާ އެޮގތުންާ ތަރައްޤީކުރުމަށް.ާ ހަނިމ ދޫަގއިާ އެއަރޕޯޓެއްާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ

ޤައުުމެގާާ ރ އްޖޭެގާ ފައިދ ތަކެއްާ ބައިވަރުާ މިފަދަާ ބަލައިާ އަށްާ ތަރައްޤީާ އިޤްތިޞ ދީާ އިތުރުާ އަންނ ނެާ އުތުރަށްާ

އެހެންކަމުނާްާއިޤްތިޞ ދަ މިދަނީ.ާ ކުރެވެުމންާ މަޝްވަރ ތައްާ މިާ ވިސްނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނެކަމަށްާ ވެސްާ ށްާ

އެނޭގނެާާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެްއާ ފިަގރާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިންާ މަހުެގާ ޖޫންާ ނުދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

 250ާކަމަކަށެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާދެއްކެވުންާ:ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަ

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާޖީ.އެމް.އ ރުާޕްރޮޖެކްޓްާނިމޭއިރުާހަނިމ ދޫާމީހުންގާެާ

ބ ލަފ ނަންތޯ މީހުންާ އެރަށުންާ ނުރުހުމުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ާނުވަތަާ ވިދ ޅުެވއްޖެާާ؟ މަނިކުފ ނުާ ސުވ ލަކީާ ދެވަނަާ

 255އެާާތަކުަގިއާރަށްތައްާނިމޭނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާާތ ރީޚުެގ11ާާާނުވަތ2010ާަތަކުަގިއާއެްގރީމަންޓު

އެްގރީމަންޓުާ އެހެންީވމ ،ާ ނުފެނޭ.ާ ޔަޤީންކަެމއްާާމަންޒަރެއްާ ކިހ ާ ނިމިދ ނެކަމުެގާ އެްއޮގތަށްާ އޮންނަޮގތ އިާ ަގއިާ

ާ؟ާމަނިކުފ ނަށްާއެބައޮތްތޯ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަޙްމަދުާޢަލީާސަވ ދުރާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަ

 260ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޖީ.އެމް.އ ރ ާުގޅޭޮގތުންާހަމަާއަނެއްކ ާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާސަރުކ ރުންާ

ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްޓަކަިއާ ޢަމަލީޮގތުންާ މަޝްރޫޢުާ އެާ މަޝްވަރ ތަކުެގ،ާ މިާ ކުރަމުންނޭ.ާ މަޝްވަރ ތަކެއްާ ދަނީާ

ވަނީކުރަން ފ ހަަގކުރެވިފައިާ ކަންތައްތަކެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާާާޖެހޭާ ސަރުކ ރުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަންތައްތަކެއްާ ނަމަާ

ެގާމުއްދަތު،2011ާާާާއަދ2010ާާާިއުސޫލުތަކުެގާދަށުންާކުރިއަށްާެގންދަން.ާދެވަނަާސުވ ލެއްެގާޮގތުަގއިާފ ހަަގކުރެްއވީާ

ކުރުމު ކޮންޓްރެކްއިމ ރ ތްާ ހަމަވ ާ މުއްދަތުާ ހިމެނިފަޓުެގާ ސުވ ލ ތަކެްއާ މިއަދުެގާ ިމޮގތުންާ ުގޅިެގންާާާާއިވޭ.ާ ވެސްާ

ވިސްނަނީާ ސަރުކ ރުންާ ކުރުމަށްާ އިތުރުާ މުއްދަތުާ ކުރުމުެގާ އިމ ރ ތްާ ރަށްތަކުެގާ މިާ ހިމެނިފައިވޭ.ާ  265އިމ ރ ތްތައްާ

ާމިާރަށްތައްާތަރައްޤީާާހަމައެކަނިާއެންމެާމަޤްޞަދަކަށްޓަކައި.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާމިންަގނޑެްއެގާތެރެއިން

ތަރައްޤީާާ ރަށްތައްާ މިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަސްތަކެއްެގާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ހޯދުން.ާ ޔަޤީންކަންާ ކުރެވޭނެކަުމެގާ

ެގާޑިސެމްބަރުާމަހުާކެބިނެޓުންާނިންމިާނިންމުމަކ އިާުގޅިެގނ2009ާާާްކުރެވޭނެާކަުމެގާޔަޤީންކަންާހޯދުން.ާމިޮގތުންާާ

މިހ ރުާާާމިފަރ ތްތަކ އެކު އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ޔަޤީންކުރުމަށްާ މިކަންތައްތައްާ ނެޯގޝިއޭޓްކޮށްާ އިތުރަށްާ

ފައިނޭންޝަލްާާ އަކީާ ފޯކަސްާ ބޮޑުާ އެންމެާ މަސައްކަތްތަކުެގާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިދަނީ.ާ ކުރަމުންާ  270ވެސްާ

ާާ މިހ ތަނަށްވެސް ޔަޤީންކުރުން.ާ ސަރުކ ރަށްާ ނެތްތޯާ ހުރިތޯާ ނޫން.ާާކެޕޭސިޓީާ މަސަްއކަތެއްާ ކުރެިވފައިވ ާ މިއީާ
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ދިއުމަށްޓަކައިާާ ކުރިއަށްާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަިއެގންާ މިާ އެހެންކަުމންާ ނުވޭ.ާ ދެވިފައެއްާ އެޓެންޝަނެްއާ މިމަސައްކަތަށްާ

ެގންދަނީާ ކުރިއަށްާ ަމސައްކަތްާ އެާ ނެތްތޯ.ާ ކުރިތޯާ ޤ ބިލުކަންާ މ ލީާ އެފަރ ތްތަކުެގާ ބޭނުންވޭާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަގނޑުމެންާމިާއަދިާއެފަދަާޤ ބިލުާކަމެއްާނެތްކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޔަޤީންކުރެވިއްޖިއްޔ މުންާކަނޑައެޅިފައިވ ާާއަޅު

ާާ ެއއީ ތެރޭަގިއ،ާ ނުލިބެނ90ާާީމުއްދަތެއްެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޔަޤީންކަމެއްާ އެފަދަާ ތެރޭަގއި،ާ ދެނާްާާާދުވަހުެގާ  275ނަމަާ

ާަގއިވ ާއުސޫލުެގާދަށުން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ކްޓުާކުރިއަށްާެގންދ ނީާކޮންޓްރެއަޅުަގނޑުމެން

ާ

ާއިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދެކުނުާދ މައްޗަންޮގޅިާ

ާާ ރަށ4ާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާއުޅޭާހޮނޑ ފުއްޓ ިއ،ާކުޑަމުރައިދޫާއ އިާނ ަގފުއްޓ އި،ާނަހިމ ދޫ،ާއެ

ާާ ކ2005ާާިހެދުމަށްޓަކައި ފެށިެގންާ ނަގ ފަިއވޭތޯއިންާ ސަރުކ ރަށްާ އެއްާ ފައިސ ާ ާހ ާ ބެކްއަޕްާ؟ ފައިނޭންޝަލްާ  280ައދިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.؟ާނުބެލިތޯާމިޮގތަށްާރަށްތައްާދޫކުރަމުންާެގންދަނީ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަޙްމަދުާޢަލީާސަވ ދުމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާ

އެފ ހަަގކު ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ %ޝުކުރިއްޔ ާ ވެސްާ ރަށަކުންާ ކޮންމެާ ނަގ ފަިއވ15ާާާޭރެއްިވާ ސަރުކ ރަށްާ

 285އެޑްވ ންސްެގާޮގތުަގއި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާފައިނޭންޝަލްާސްޓޭޓްމަންޓްސްާނުވަތަާފައިނޭންޝަލްާކެޕޭސިޓީާ

ާާ މިންަގނޑަކީ ެގންުގޅެފަިއވ ާ މިހ ތަނަށްާ ހަމައެކަނިާ ބެލުމަށްޓަކައިާ ނެތްތޯާ ހުރިތޯާ އެޑްވ ންސަށްާާއެފަރ ތްތަކުަގއިާ

ބަލަމުނާްާ ބޭސިސްާ ދ ނެާ އުސޫލުތަކ ިއާ ދ ނެާ ކުރިއަށްާ މަޝްރޫޢުތަްއާ އިތުރުންާ އޭެގާ ފަިއސ .ާ ދެއްކިާ ސަރުކ ރަށްާ

ނަަގިއެގންާ މުއްދަތުތަކެއްާ ިގނަާ އެހެންކަމުންާ ނުކުރެވޭ.ާ ފ ހަގައެއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކަމަކަށްާ ެގންޮގސްފައިވ ާ

ންާކުރިއަށްާއޮތްާތަނުަގިއާޢަމަލުކުރަންާިވސްނ ފައިާއޮތްާުއސޫލަކީާެއޮގތަށްާެއާާހިނގައްޖެާމިހ ރުާެވސް.ާއަޅުަގނޑުމެ

ޮގތުަގިއާާ ބައެއްާ ެއްގރީމެންޓްެގާ އެއީާ ޚިލ ފަށްާ އެއ އިާ ނުދިނުން.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ސިޓީއަކުންާ ހަމަާ  290މުއްދަތުތަކެއްާ

ލ ޙުާެގންނަާހިނދުާއަޅުަގނޑުާކުރިންާބަލައި،ާއެާެއްގރީމެންޓަށްާިއޞްލ ޙުާެގންނަން.ާމިޮގތުންާއެްގރީމެންޓަށްާއިޞް

ާނަންެގންާފަދައިންާމ ލީާޤ ބިލުާކަމުެގާޔަޤީންކަންާސަރުކ ރުންާހޯދުން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ މިިގނލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް

 295ޑްވ ންސަށްާލ ރިާދައްކަންާނެިގާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާއެާ

ާާ ެގާކުލިާނަގ ފައި،ާެއްގރީމަންޓ އިާޚިލ ފަށްާލުޔެއްާދެއްވ ާވ ހަކަ.15ާާާާއަހަރުާދުވަހުެގާ%10ާާވ ހަކަާއެބަާވިދ ޅުވޭ

ެގާއޮތްާޮގތ އިާޚިލ ފަށްާކަމެއްާކުރައްވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއެާާފެއްާނުކުރެވޭ.ާއެީއާެއްގރިމަންޓުތިާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ 

އުލަސްާޕެކޭޖެއްެގާވ ހަކަާެވސްާދުނިޔޭެގާއެހެންާތަންތަނުންާދެއްވ ާވ ހަކަާވިދ ޅުވި.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާާސްޓިމި
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ނުުގ ދޭތިާ މިާ އެްގރީމަންޓުާހީވަނީާ އެހެންވީމ ،ާ ފައިނޭންޝަލްާާޅޭހެން.ާ އެްއ،ާ ެގރެންޓީާ އިތުރުާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ަގިއާ

 300ބޭފުޅުނާްާާާއީާރަނަގޅުާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާނުފެންނ ތީ،ާތިާމަސަްއކަތަކީާއެާާާރެންޓީާއެއްާހޯދަންާއެާކުރައްވ ެގ

ާދެކެވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތްާވިދ ޅުވެދެްއވަފ ނަންތޯާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުންާ:ވ ާއަޙްމަދުާޢަލީާސަވ ދުމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާ

ާާ އެކުާާާާންާދެފަރ ތެއްެގާެއއްބަސްވުމަކ އެނިގަވޑައިަގންނަވ ނެާފަދައިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެްގރީމަންޓަކީ

 305ކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާކަމެއް.ާމިޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާނަންަގންނަާފައިނޭންޝަލްާެގރެންޓީޒްާނުވަތަާމ ލީާޤ ބިލުާާ

އަޅުގަާ އެއީާ ސުބޫތު.ާ އެްގރީމަންޓުކަމުެގާ ވަނީާ ބޭނުންާ މުއްދަތުނޑުމެންާ ކަނޑައެޅިފައިާ ފަހަނައަޅ ާާަގއިާ ތަކެއްާ

ފަރ ތްތަ އިމ ރ ތްޮގސްފަިއވ ާ މުހުލަތެއްާ އިތުރަށްާ ފުރުޞަތުާކުންާ އެާ ވ ތީެވ،ާ ހުށަހަޅ ފައިާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ކޮށްާ

މުހުލަތުތަކެއްާ އެހެންާ ހަމަާ ެއއީާ ޮގތުން.ާ ޝަރުތެއްެގާ ކަނޑައަޅ ާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ

ެގން ކުރިއަށްާ ޤަބޫލެްއާާއިތުރުކޮށްއިތުރުކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންނެއްާ ޮގތުަގެއއްާ ޮގތެއްާ ބުްއދިވެރިާ ެއއީކީއެއްާ ދިއުންާ

އަޅު ވ ންނުކުރަން.ާ ޖަވ ބުދ ރީާވެސްާ އެބަޖެހޭާަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަވ ބުދ ރީވުމުަގިއާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ  310ޖެހޭ.ާ

ކު ކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަހައްޓަންާ ެވސްާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުން.ާސުބޫތުތަކެއްާ ުގޅޭާ ުއސޫލުތަކ އިާ ރ ާ

އެ ކުރަންާ އިތުރުާ މުއްދަތެއްާ އެްގރީމަންޓުާމިޮގތުންާ ެއާ ފަރ ތްތަކަށްާ ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާދޭާ ކުރިއަށްާ ދަށުންާ ެގާ

ެއާާ ބަލައިާ އެއަށްާ ހުށަހަޅަން.ާ ެގރެންޓީޒްތަކެްއާ ފައިނޭންޝަލްާ ކުރަނީާ މިާ ޕްރޮޕޯޒްާ އެފަރ ތްތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަ ކަމަށްާ އެްގރީމަންޓުޤ ބިލުާ އެާ ދެންާ އެސެސްކޮށްފައިާ އިތުރުާާޅުަގނޑުމެންާ މުއްދަތެއްާ ވ ާ ފަހަނައަޅ ފަިއާ އެާ ަގއިާ

 315ާވަނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާާކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާއެްއބަސްާމި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ދެްއވިތ  ޖަވ ބުާ މިނިސްޓަރާ ކުރުމަށ15ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ ސުވ ލުާ އިތުރުާ މިހ ރުާ ނިމުނީ.ާމިނިޓުާ މިާ އަރުވ ާ ާ

ާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ320 

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމި މެއް.ާއިތުރުާކަމެްއާާ.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަށްއ6ާާަދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

 325ާމިއަދަކުާނެތް.ާ
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ާ

ާކުރަންޖެހޭާބިލުާ.ާާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާ.7ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 330ާ.7ާމިއަދަކުާއިތުރުާބިލެއްާނެތް.ާއެއީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާންާޖެހޭާބިލެއްމަޖިލީހުންާތަޢ ރުފުާކުރަ

ާ

ާލ ޙުާކުރުންާ..ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞ8ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 335ރިންާތަޢ ރުފުާކުރ ާބިލެއްެގާކުށެއްެގާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާއެާއައިޓަމްެގާދަށުންާވެސްާމިއަދުާ.ާކ8ުއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

ާނެތް.ާާއިތުރުާކަމެއްާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

 340ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިއޮތީާއެޖ9.1ާާެ ާާންޑ ާައއިދެންާ .ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަށްާމިއަދުާއޮތްާއެޖެންޑ ާައއިޓަމަކ9ާާީޓަމް

ދެކުނުާދ އިރ ެގާާާާހަށްާހުށަހަޅުއްވަނީާކުޅުދުއްފުށީ.ާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރަްއކ ތެރިާކުރުމުެގާބިލު.ާމިާބިލުާމަޖިލ9.1ީ

ޕޯ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަޝީދު.ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްަވިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލުާ ވަޑައިެގންާ ޑިއަމަށްާ

ާމިނިޓުެގާަވުގތުކޮޅެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.10ާާާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ345 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ކީާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުުމެގާބިލު.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާމިާހުށަހަޅާ `.ާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަާބިލަ

ޢަމަލުާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދ ާ ކުރަމުންާ ޢަމަލުާ މިާ މިހ ރުާ އަށްާ ރ އްޖެާ ކަމަކީާ ފުރަތަމަާ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތަކެއްާ

ންާމިދަނީާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކުެގާާކުރަންާފެށުމ އެކު،ާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޅިާޤ ނޫނީާނިޒ މުާބިނ ވެެގ

މެނުވީާ ލިބިެގންާ ބ ރުާ ޤ ނޫނަކުންާ ކަނޑައެޅިެގންާ މަްއޗަށް.ާ ކުރުމުެގާ ޙިމ ޔަތްާ ޙައްޤުތައްާ އިންސ ނީާ  350މައްޗަށް.ާ

ދައުލަތުެގާެއްއވެސްާމުަވއްޒަފަކަށް،ާެއއްެވސްާމީހަކަށްާއަމުރެއްާކުރެޭވކަށްާނޯވޭާމިހ ރަކުާއެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބުނ ާާ

ހެދޭާާޮގތަކުން ލިބިެގންާ ބ ރުާ ޤ ނޫނަކުންާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ާ.
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ަގވ އިދަކުންާމެނުވީާވެސްާަގވ އިދުތަކެއްާނެހެދޭ.ާމިއީާޙަޤީޤަތެއްާކަމަށް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާޤަބޫލުކުރާ 

ބ  އެއްކޮޅުަގއިާ އެކަންާ ވ އިރުާ ކަމަށްާ ޞިއްޙަތުެގާާޙަޤީޤަތެއްާ ޢ އްމުާ ޞިއްޙަތު،ާ ރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ްއވ ފައިާ

ވެސްާާ އިންޖެކްޝަނެއްާ ަގޔަށްާ އެމީހެްއެގާ ނުރުހުމުަގއިާ މީހެއްެގާ މިހ ރުާ ވ ޮގތަކީާ މިާ ބަލ ކަމަށްވަންޏ ާ  355ދ އިރ އަށްާ

ާނުރުހުމުަގއިާއެމީހެއްެގާާނުޖެހޭ.ާމީހެއްެގާނުރުހުމުަގއިާއެމީހެއްެގާެގޔަށްާވަދެ،ާމަދިރިާހުރިތޯާވެސްާނުބެލޭ.ާމީހެއްެގ

އަރ ާާ ަގޔަށްާ ަގއިންާ ބައްޔެއް،ާ ނުރައްކ ތެރިާ ބަލި،ާ މީހަކުާ ނުބެލޭ.ާ ވެސްާ ހުރިތޯާ ހުސްކޮށްފައިާ މީދ ާ ވަދެ،ާ ެގޔަށްާ

ބައްޔެއްާމީހެްއެގާަގއިަގއިާހުރެއްޖެާކަމަށްާވ ނަމަ،ާއޭނަާއެހެންާމީހުންެގާަގޔަށްާއެާބަލިާއެރިޔަާނުދިނުމަށްޓަކައިާ

ވޭނެާޮގތެއްާވެސްާއޭނަެގާނުރުހުމަކުާނޯވޭ.ާަވރަށްާބޮޑަށްާމީހ ެގާރުހުމުެގާމައްޗަށްާމިކަންާބިނ ވެފައިާާއެކަހެރިާކުރެާ

ދ ާާ މިާ ފެތުރެމުންާ ތެރޭަގއިާ މިއަދަކުއެއްާނެތްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއްާ ތެރެއަކުާ  360މިއޮތީ.ާސަބަބަކީ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކ ިއ،ާަވްއޓަފ ޅިާއ އި،ާދިރިއުޅުމުެގާަވްއޓަފ ޅިާއ އިާުގޅިފައިާހުރިާާނުރައްކ ތެރިާބަލިތަކ އި،ާަގއިންާަގޔަށްާއަރ ާބަލިތަާ

ކަންކަމުަގިއާާ ހުރިހ ާ މިާ ޙ ލަތްތަކ އި،ާ ނުރައްކަލުެގާ ކުްއލިާ އިމަޖެންސީތަކ އި،ާ ޞިއްޙީާ މިހެންޮގސްާ ބަލިތަކ އި،ާ

ރ އްޖޭެގ ތެރޭަގއިާ ދ އިރ ެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިއަދުެގާ ނެތްާ ެއއްާ ތެރެއަކުާ ޞިއްޙަތުާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޢ އްމުާ

ރައްކ ތެރިާކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންާކުރެވޭނެާރަނަގޅުާއޮނިަގނޑެއް.ާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާެވކްސިންާާ

 365ޖަހަންޖެހޭާކުދިންެގާތެރެއިންާބައެއްާމީހުން،ާބަެއއްާކުދިންެގާބެލެނިވެރިންާއެކިއެކިާސަބަބުތަކ އިާޙުއްޖަތްާދެއްކުމަށްާާ

ންާޖެހުމުންާެއބަާދުރަށްާދޭ.ާއެހެންާދުރަށްާދިއުމުެގާސަބަބުންާެއކުދިންނަކީާއެހެންާމީހުންެގާަގއިންާާފަހުަގއިާެވކްސި

މިހ ރުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެެގންދޭ.ާ ބަޔަކަށްާ ދ ާ އިތުރުވެެގންާ ތަންާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ނިސްބަތްާ އެރުމުެގާ ބަލިާ

މީހުން. ތިބިާ ޖެހިފައިާ ބަލިތައްާ އެކިއެކިާ އެބަތިބިާ ނުނަގ ާާާާވެސްާ ފަރުވ ާ ނަަގންޖެހޭާ ވެސްާ މަޖުބޫރުންާ ކޮންމެހެންާ

ނެތްާ ސަރުކ ރަކަށްާ ނެތް.ާ ހެދޭކަށްާ ޮގތެއްާ ކުރެވޭނެާ މަޖުބޫރުާ ނަަގންާ ފަރުވ ާ އެމީހުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މީހުން.ާ

ކަރަން އެތ ނަގއިާ ހަދ ފައި،ާ ކަމުަގއިާ މަރުކަޒެއްާ ކަރަންޓީނުާ ެއއީާ ހިސ ބެއްާ ަވކިާ ނުރުހުމުަގއިާ  370ޓީނުާބައެްއެގާ

ވަރަށްާާ ުގޅިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާ މިކަންާ ބ ބ އިާމިއޮންނަނީާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަނެއްކ ާވެސްާ ކުރެވޭކަށްާވެސް.ާސަބަބަކީ،ާ

ެއކަނިާ މައްޗަށްާ މިންަވރެއްެގާ އޮންނަާ އެކަމަށްާ ރުހުންާ މީހުންެގާ ޯއގ ތެރިކަމ ިއ،ާ މީހުންެގާ މިހ ރުާ ބޮޑަށްާ

ާާ ކުރިއަށްާމިދަނީ.ާއަދިާކިރިޔ ާެވސްާޢ އްުމާޞިއްޙަތ އިާުގޅޭާވަރުަގދަާާމިދަނޑިވަޅުަގއިާޢ އްމުާޞިްއޙަތުެގާކަންތައް

ާާ މ އްދ 101ާާާާބޮޑުާނިޒ މެއްާީމެގާތެރެއަށްާބަލ އިރުަގއިާމިަވުގތުާރ އްޖޭަގއިާހަމައެކަނިާޤ ނޫނުލްާއުޤޫބ ތުަގއިާއޮތް

ާާ މ 104ާާއިން ހަތަރުާ ތިންާ އޮތްާ އަށްާ މ އްދ ާ ޢ އްމުާޞިއްޙަތ ވަނަާ އޮތީ،ާ އެއްާ ކުށެއްާާޔ ކިރިާާއްދ ާ ުގޅޭާ  375ާވެސްާ

ެވސްާ ރައްޔިތުންެގާ ނުބަލ ،ާ ކަމަށްާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްާ ސަރުކ ރުެގާ އެކަނިާ ހަމަާ މިއީާ އެބަޖެހޭާ އެހެންވީމ ާ ހިމެނޭ.ާ

ޒިންމ ާއެއްާއޮތްާކަެމއްާކަަމށްާބަލައިެގންާރ އްޖޭެގާއެންމެާރައްޔިތުންެގާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކަިއާާ

ދުޅަހެޔޮކަ ކުރުމަށްޓަކަިއާާޞިއްޙީާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ އަށަެގންނެވުމަށްޓަކައިާ ރ އްޖޭަގއިާ ންާ

ރަނަގޅުާޒަމ ނީާނިޒ މެއްާއޮންނަންާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކުެގާމައްޗަށްާބިނ ެވެގންވ .ާއަދިާޤ ނޫނުާއަސ ސީެގާއެާބުނ ާާ
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މުޢ ހަ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ާ ދުނިޔޭެގާ ޙައްޤުތަކަކީާ ޞިއްޙަތުާާއަސ ސީާ ޢ އްމުާ ވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ  380ދ ތައްާ

ރައްކ ތެރިކުރުމަށްާބޭނުންވ ާނިސްބަތަށްާހަނިކުރެވޭާއެްއޗެއްާކަމަށްވ ތީާރ އްޖޭަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާާ

ޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިކުރުމަށްާބޭނުންވ ާނިސްބަތަށްާއެބަާހަނިކުރަންާާޤ ނޫނަކުންާއެާޙައްޤުތައްާޢ އްމު

މިކަހަލަާސަބަބުާތަކެއްެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާބިލެއްާމިާބިލަކީ.ާމިާބިލުާބިނ ކޮަަށްފައިާމިާއޮތާީާ

ކުދިާޤައުމުތަކުެގާތެރެއިންާަވނުވ ޓޫ،ާސިންަގޕޯރާކަހަލަާޤައުމުތަކަށްާބަލަިއެގން.ާއަދިާބޮޑެތިާޤައުމުތަކުެގާތެރެއިންާ

 385ސިވިލ ތް،ާޮއސްޓްރޭލިޔ ާކަހަލަާޤައުމުތަކަށްާބަލައިެގން.ާމިާބިލަކީާރ އްޖޭެގާޞިއްޙީާދ އިރ ާަގިއާާކެނެޑ ާާއިނިގރޭާ

ޚ އްޞަކޮށްާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާތިާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާިގނައިންާއެކިެއކިާވ ހަކަފުޅުތައްާއަޑުިއވިާ

ޖަމްޝީދު،ާޑރ.ޖަމްޝީދު ބޭފުޅެއް.ާޑރ.ާ މަްއޗަށްާާާވަޑައިަގންނަވ ާ ވެސްާ ޚިޔ ލުތަކެއްެގާ ދެއްވިާ ބައްލަވ ލައްވ ފައިާ

ބިނ ކޮށްާއަޅުަގނޑުާފުރިހަމަާކޮށްފައިވ ާބިލެއް.ާމިާބިލުާައއުމުެގާސަބަބުންާގައިންަގޔަށްާއަރ ާބަްއޔ އިާބެހޭާޚ އްޞަާާ

ާާ ބަލިތަކ  ކުރަންޖެހޭާ ރިޕޯޓުާ ުއޞޫލުތަކެއް،ާ ޚ އްޞަާ ބެހޭާ ބައްޔ ާ ނުރައްަްކ ތެރިާ ޚ އްޞަާއުޞޫލުތަކެްއ،ާ ބެހޭާ

އަދިާ އުޞޫލުތަކެްއ،ާ ޚ އްޞަާ ުގޅޭާ ބަލިތަކ ާ ދ ާ އުފެދިެގންާ ުގޅިެގންާ އ އިާ ވައްޓަފ ޅިާ ދިރިއުޅުމުެގާ  390އުޞޫލުތަކެްއ،ާ

ބިލުެގާާ ބިނ ެވެގންދ ނެ.ާ ބިލުަގއިާ އުޞޫލުތަކެްއާ ޚ އްޞަާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ނުރައްކ ތަކަށްާ ޞިއްޙީާ ދިމ ވ ާ ކުއްލިައކަށްާ

އަ ތަޢ ރަފުވެެގންދ ނެ.ާ އުފެއްދޭާސަބަބުންާ ޤ ނޫނުންާ ރ ްއޖޭަގއިާ ހެދި،ާ ެއއްާ އެޖެންސީާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ހެލްތުާ ދިާ

ޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފްާޕަބްލިކުާހެލްތެއްާހުންނ ނެ.ާމުޅިާމިާނިޒ މުާހިންަގއިާދިނުމަށްޓަކައިާމިނިސްޓަރާާއޮފްާާ

ހެނިހެންާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާޒަމ ނީާާހެލްތުެގާބެލުމުެގާދަށުން.ާމިއީާމިާރޭވިފައިާއޮތްާޮގތަކީ.ާައދިާމިއީާދުނިޔޭެގާއެ

 395ޒިމޮކްރެސީތަކުަގިއާެވސްާޕަބްލިކުާހެލްތުާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާކުރ ާކަެމއް.ާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ތަނަންާޕަބްލިކްާހެލްތާުާ

ފަރުވ ދޭާާ ޞިއްޙީާ މަރުކަޒުތަކަށ އިާ ފަރުވ ދޭާ ައބަދުވެސްާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އޮތްާ އިސްކަންދެިވފައިާ އެހ ބޮޑަށްާ އެއީާ

ޒ މުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބެލިފައިާއޮތީ.ާހޮސްޕިޓަލުތަކަށް،ާއެހެންނަމަވެސްާއެއީާބަލިާޖެހުނީމަާކަންތައްތައްާނި

ކުރަންޖެހޭާޮގތްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބެލެނީ،ާޞިއްޙީާާނިޒ މެއްެގާއެއްފަޅިާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާބަލިނުޖެހޭާ

ދީ،ާބަލިތައްާއުފެދޭާޮގތްތައްާބަލައިާއެާއުފެދޭާސަބަބުތައްާނައްތ ލުންާއެއީާއަދިާާޮގތްާހަދައިދީ،ާބަލިންާރައްކ ތެރިކޮށް

އަޅުަގނޑުާާ ބަލ ފައިާ ކަމަކަންާ ހުރިހ ާ އެާ ދެކިވަޑައިަގންނަވ .ާ މ ހިރުންާ ޒަމ ނީާ މިހ ރުެގާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ  400މ ާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއް.ާ އޮތްާ އޯގ ތެރިޮގތަކަށްާާތައްޔ ރުކޮށްފައިާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ބަރުންާ

ވ ނަަމާާ ެއއްޗަކަށްާ ަގބޫލުކުރެވޭާ އެއީާ ބިލުާ ދެއްވ ާ ބައިވެރިވެަވޑަިއެގންާ ބަހުސްަގއިާ ބިލުެގާ ދެއްވ ާ ދެކެވަޑަިއެގންާ

ާަގބޫލުކޮށްދެްއވުމަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 405ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ކަ ބަހުސްއަށްާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ މިާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ 3ާާާާނޑައެޅިފައިވަނީ މި އިރު.ާ ތެރޭަގިއ3ާާާާަގޑިާ އިރުެގާ ަގޑިާ

ާާ 60ާާާާޑީ.އ ރ.ޕީާއަށް 60ާާާާމިނެޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް 16ާާާާމިނެޓު.ާޕީ.އޭާއަށް މިނެޓު،ާއަދ5ާާާިމިނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީއަށް

ާާ ޕ ޓީއަށް 3ާާާާޖުމްހޫރީާ މެންބަރުންނަން ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީައކަންާ ަވކިާ އަދިާ ހ28ާާަމިނެޓު.ާ އިރުާ މަާމިނެޓުާ

އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ާ ފުރުޞތަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހިފައިމިވަނީ.ާ

3ާާާާެގންދ ނަން.ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާފެށުމުެގާކުރިންާމިއަދުާދަންނަވ ލަންބޭނުންާާ  410ަގިއ9:30ާާާާކޮމިޓީއެްއެގާމަސައްކަތް

ާާ ކޮމިޓީ މ ލިއްޔަތުާ ކޮމ1ާާިފެށޭނެ.ާ ާާނަންބަރުާ ކޮޓަރީަގިއ، 2ާާާާޓީާ ކޮމިޓީ، ަގވ އިދުާ ކޮޓަރީަގިއ،ާ ކޮމިޓީާ 3ާާނަންބަރުާ

ަގއިާފެށުމަށްާހަމަޖެހިފައ9:30ާާާިނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި،ާިއޤުތިޞ ދީާކަންކަމުެގާކޮމިޓީ،ާމިާތިންާކޮމިޓީާވެސްާާ

ާާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވ ލީ.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ މިާ މެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މާިާވަނީ.ާ ފުރުޞަތުާ މިާ މިހ ރުާ

ާއަރުވަނީާހުޅުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ415 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެްއާ ރައްކ ތެރިކުރުމުެގާ ޢ އްމުާޞިްއޙަތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ `ާޝުކުރިްއޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާވަރަށްާއިޙްލ ސްތެރިކަމ ާއެކީަގއިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ފުރިހަމަކޮށްާ މުައއްސަސ ތަކުންާ ދައުލަތުެގާ ސަރުކ ރުންނ އިާ ކަންކަންާ ރައްޔިތުންެގާ ތެރޭަގިއާ އިންތަކުެގާ ހަމަތަކ އިާ

 420ޤ ނޫނުއަސ ސީާެއއްާހެދިާއެންމެާމުހިއްމުާއެްއާބޭނުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާކުރިއަށްާެގންދިއުމަކީާައޅުަގނޑުމެންާމި

ބޭފުޅުންާާ ތިއްބެވިާ ލިބިަވޑަިއެގންާ އިލްމުާ ެއކަމުެގާ އަދިާ މ ހިރުންާ ޤ ނޫނީާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންކަންާ ތެރޭަގއިާ އިމުެގާ

އިާވަރަށްާބޮޑުާޙަޤީޤަތެއްާއޮތްކަންާއެކަމަށްާބިނ ކޮށްާތައްޔ ރުކުރ ާޤ ނޫނުާތަކ އިާގަވ އިދުތަކ ިއާއުޞޫލުތަކުެގާމެދުަގ

އަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާމިއަދުާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާވިދ ޅުވިާޮގތަށްާމީހެްއެގާާ

ާރުހުމަކ ނުލައިާމީހެއްެގާަގޔަށްާއިންޖެކްޝަނެއްާވެސްާޖެހޭާޮގތަކަށްާނޫންާމިއަދުާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިާއޮތީ.ާހަމަާއެާ

ނޫންާާ ޮގތަކަށްާ އިޢުލ ނުކުރެވޭާ ާ ޢ ންމުކޮށްާ ހުރިކަމަށްާ ބައްޔެއްާ ަގިއަގާ މީހެއްެގާ ރުހުމަކ ނުލަިއާ މީހެއްެގާ  425ޮގތަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއޮތީ.ާއެހެންާއެކަންާއޮތްއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިކުރުމުެގާޮގތުންާާމިއަދުެގާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުށަހެޅުމުންާ ބިލުާ ކަމަށާްާމިާ ހިނގައިދ ނެާ ނެތިެގންާ ބަލިތައްާ ޢ އްމުާ ބައެއްާ ހުރިާ ތެރޭަގއިާ ާ

މިއަދުާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނަމަާ ޮގތުންާ މިސ ލެއްެގާ ެއއީާ އ ދެ،ާ އުއްމީދުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާައނެކެއްެގާަމއްޗަށްާއިތުބ ރުާާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިކުރުމަށްާއެންމެާފުރަތަމަާދިމ ވެފައިާއޮތްާބައްޔަކީާެއކަކު

ފެންނަނީާ މިާ ފުރ ނ ލައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަންާ ބަލި.ާ ވ ާ ޮގސްފައިާ ގެއްލިާ އިތުބ ރުާ އެާ ބަލި.ާ  430ކުރުމުެގާ

ކަމަކީާ ކޮންމެާ ކުރ ާ އެބަޔަކުާ ކަމަށްާ ބައެއްާ ވަރުަގދަާ މ ާ ެއއީާ ބަޔަކުާ ަވކިާ އުޅޭާ ަގއިާ މުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެ މީހުންާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިގނަާ ޭއަގއިާ ނޫންކަން.ާ ބަެއއްާ އޮތްާ ބުނެވެންާ ެއއްޗެްއާ އެްއވެސްާ ދިމ ލަށްާ ބަޔަކ ާ
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ބަލާިާ މިާ ބުނަނީާ މީހުންާ އަނެއްބަިއާ މީހުންނޭ.ާ ސިޔ ސީާ ބަޔަކީާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ތިބިާ ޖިހިފައިާ ބަލިާ މިާ ބުނަނީާ

ާަގޔަށްާއިންޖެކްޝަނެއްާޖަހަންާޮގސްެގންާާޖެހިފައިާތިބިާމީހުންނަކީާމީޑިޔ ަގއިާމަސަްއކަތްާކުރ ާމީހުންނޭ.ާމީހެއްެގ

ޮގތެއްަގިއާާ ރީތިާ ވަރަށްާ ޚަބަރުާ އޭެގާ ވެސްާ ހެދުމުންާ އިދިކޮޅުާ ކަމ ާ އެާ ނުވަތަާ ނުަގބޫލުވެެގންާ ކަމ ާ އެާ މީހ ާ  435އެާ

ނުވަތަާާާ ކަމަށްާ މީހެއްާ ހެދިާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ ާ ކަނޑައެޅިެގންާ މީހަކީާ އެާ ެގންޮގސްާ ނެރެެގންާ ފަތުރައިެގންާ

ކުރ ާާާާއިންޖެކްޝަން މަސައްކަތްާ ޢ އްމުކޮށްާ ފެތުރުމަށްާ ރޯގ ާ އޭނައަކީާ ނުވަތަާ ކަމަށްާ މީހެއްާ ހެދިާ އިދިކޮޅުާ ޖެހުމ ާ

ތިބިާާ ޚަބަރުފަތުރ ާވަސީލަތްތަކުަގއިާ މިާރ އްޖޭެގާމިއަދުާ ެގންދަނާަީވެސްާ ފަތުވ ދީާވ ހަކަދައްކަމުންާ މީހެއްާކަމަށްާ

ޞިއްޙަ ޢ އްމުާ ފަރ ތްތަކުން.ާ ކުޑަާ ޒިންމ ދ ރުކަންާ ޞިއެަްޙަތުެގާާބައެއްާ ޢ އްމުާ ރަްއކ ތެރިކުރެވޭނީާ ތުާ

 440އަޅުަގނޑުމެންނަންާޖެހިފައިވ ާބަލިތަކުެގާތެރެއިންާައޅުަގނޑުމެންާއަމިއްލަާއަށްާެއާބަލިތަކަށްާއިންޖެކްޝަންާނުޖަހާ 

ޭއެގތެރޭ މަސަްއކަތްކޮށްެގން.ާ އެއަށްާ މީހުންާ ހުރިާ ޤ ބިލުކަންާ ސަލ މަތްވުމުެގާ ބަލިތަކުންާ ހުރިާ ހޯދެންާ ަގއިާާފަރުވ ާ

މިއަދުާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިާދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާކުރީަގއިާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީާެއއްާއެާޤ ނޫނުާ

މީހަކަށްާާ ހުންނަާ ބ ރުަގއިާ ކުރުމުެގާ ވެރިކަންާ ބ ރުާ ހިނުގުމެގާ ދައުލަތްާ ައޅުަގނޑުެމންނަށްާއޮތީާ ދަށުންާ އަސ ސީެގާ

ޤ ނޫ އެާ ޮގތަށް.ާ ކުރެޭވާ ވެސްާ ކަމެއްާ ާާކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެން މަހ2008ާާާުނުއަސ ސީާ އޯަގސްޓުާ އަހަރުާ ަވނަާ

ސަރުކ ރ ާާ އިރުަގއިާ އޮތްާ އަސ ސީާ ޤ ނޫނުާ އެާ ކުރީަގއިާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހުަގއިާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ އެާ  445އަޅުަގނޑުމެންާ

ންާކުރިާާއިދިކޮޅަށްާވިޔަސްާއަދިާސަރުކ ރ ާއެްއކޮޅަށްާކަންތައްާކުރިާމީހުންާވިޔަސްާއަދިާޞިއްޙަތ ާއިދިކޮޅަށްާކަންކަ

މީހުންާޭގެގާއަށްާމީދ ާމަރަންާވަންާމީހުންާކަމުަގއިާވިޔަސްާއޭރުާއެކަންާކުރަމުންާެގންދިޔަާއުސޫލ އިާަވއްޓަފ ޅިާާ

މީހުނާްާ ތިބިާ ސަރުކ ރެްއަގއިާ ތިބިާ ހިފަހައްޓަންާ ނަަގހައްޓ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެާ އޭރުާ ހިނގައްޖެ.ާ ބަދަލުވެެގންާ

ނުވަތަ އެބައިމީހުންާ ނުވަތަާ މިާާާބަދަލުވުމަކީާ ކުއްލިައކށްާ މީހުންނަކީާ ެއާ އައުމަކީ،ާ އިދިކޮޅަށްާ މީޑިއ ތަްއާ އެފަދަާ

ބަޔަކުާ ކުރިންާ އަދިާ ކަންާ ވެެގންާ މީހުންނަށްާ ބެލޭނެާ ކަންތަްއާ ޞިއްޙީާ ދ ރުޮގތުަގއިާ ޒިންމ ާ އެންމެާ  450ކަންކަމުަގއިާ

އުފުލަމުންާދިޔަކަމުަގއިާވިޔަސްާާާކަންތައްާކޮށްފައިާއޮތީތީެވާތިމަންނަމެންާމިހ ރުާއެކަންާެއޮގތަށްާކުރ ނަމޭާބުނެާައޑުާާ

ެއއް.ާކުރީަގއިާެއކަންާކުރިާމީހުންނަށްާވެސްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެާފުރުޞަތެއްާނުދޭާމިހ ރުެގާޤ ނޫނުައސ ސީަގާ

އަދިާމިހ ރުާއެކަންކުރަންާހިތުލައިެގންާތިބިާމީހުންނަށްާެވސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާެއކަށައަޅ ާމިާޤ ނޫނުާ

ޢ އްމާުާާާރައްޔިތުންނ  ދެންނެވިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިއްޖެނަމަާ ހިމ ޔަތްާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ފޯރުކޮށްދީާ ހަމައަށްާ

ޑިމޮކްރެޓިކުާާ ާ ެގންދ ތ ާ ހިނަގމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރެއްާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައްކ ތެރިކުރެިވެގންދ ނޭ.ާ  455ޞިއްޙަތުާ

ހަރެއްާފ އިތުވެެގންާދ އިރުަގިއާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާހަމަތަކ ާއުޞޫލުތަކޭާބުނެާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ ތ ާއަާ

ޞިއްޙަތުާާ ޢ އްުމާ ހުރިޮގތް.ާ ކަންކަންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ބަެއއްާ ތިބިާ ދ އިރ ތަކުަގިއާ ޞިްއޙީާ ވެސްާ މިއަދުާ އެބަފެނޭާ

މެންނަށްާމިާރައްކ ތެރިކުރެވޭާކަމެއްާާބޯކޮށ ތަންތަންާވެސްާހަމަާމަުގަގިއާހުރުމަކީ.ާއެކަަމކުާމިއަދުާެވސްާއަޅުަގނޑު

ފެންނަނީާބޯާކޮށ ާތަނަކަންާވަންނައިރުަގއިާކުކިންާޮއއިލްާހަމަކަންާފެންއަޅައިެގންާތިބެާައޅުަގނޑުމެންެގާމިާރ އްޖެާާ
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ހުރިާ އެހެންެވސްާ އަދިާ ކަތުރ އިާ ބޯކޮށ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޭެގތެރެއަށްާ މީހުންާ ތިބިާ އަިއސްާ ހޯދަންާ ފައިސ ާ  460އަށްާ

ނަާކުނިާފެނ ާއެއްކޮށްާނަގ ާބޮލުަގއިާއެާހ ކަމުންާެގންދ ާތަން.ާއޭެގާސަބަބުނާްާސަމ ނުާބ ނ ާއޭތިާދޮވެފަާއެާހުން

ޢ އްމުާޞިއްޙަތަށްާނުރައްކ ަވމުންާދ ާތަން.ާމިކަންކަމަކީާކޮންމެހެންާޤ ނޫނަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާޮގސްާޤ ނޫނަކ ިއާ

އަރަިއެގ ދޮރުމައްޗަށްާ ޮގސްާ ކަރުނަޭގހ ާ ފުލުހުންނ އިާ ނުވަތަާ ަގވ އިދ ާ ޢ އްމާުާނުވަތަާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރަންވީާ ންާ

ެއކަންާ އަދިާ ތަންތަން.ާ ހުރިާ އެބަާ ތެރޭަގިއާ އޮނިަގނޑުެގާ މިއަދުާވެސްާސަރުކ ރުެގާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާ ޞިއްޙަތުާ

ޚިދުމަތާްާ ތަނަންާ އެާ އަދިާ ފަރ ތްތައްާ ދޭާ ހުއްދަާ އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރުާ އެކަމަކުާ ތިބި.ާ އެބަާ މީހުންވެސްާ  465އެނޭގާ

މީާ ދ ާ ނެތްާލިބިަގންނަންާ ފިކުރެއްާ އެއްެވސްާ މީހ ގެާ ހޯދ ާ ާ ފައިސ ާ މީަގއިާ ޝ މިލުވެާ މިކަމުަގއިާ އަދިާ އ އި،ާ ހ ާ

ޤައުުމަގިއާާ މިާ ބަލިތައްާ ބޮޑެތިާ ބޮޑެތިާ ކަންތައްތަކުންާ ކުދިކުދިާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭގައި.ާ ޞިއްޙަތ ާ ޢ އްމުާ ރައްޔިތުންެގާ

ާކޮންމެެވސްާވަރަކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާާފެތުރިެގންާދ ާކަހަލަާބައިވަރުާކަންކަންާއެބަހުރި.ާމީެގާފަހަތުގައި

ފޮރުވިފައިާވ ާދިވެހިންެގާބަޔަކުާލައިސަންސްާދީެގންާލ ރިާހޯދައިެގންާތިބިާކަމުަގއިާވިޔަސްާމިާދެންނެވީާމ ލޭަގިއާ

 470ޙަތުާާކަމަށްާވ ނަމަާމ ލޭެގާމުނިސިޕަލްޓީާއ އިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓްރޭޑ އިާވިޔަފ ރިާހުއްދަާދޭާފަރ ތް.ާޢ އްމުާޞިއް

ކަމެއްާާ މިވަރުާ އެކަަމކުާ ހިމެނޭ.ާ މީަގއިާ ފަރ ތްާ ލިބިަގންނަާ ޚިދުމަތްާ އ ިއ،ާ އިދ ރ ާ ސަރުކ ރުެގާ އޮތްާ ބަލަހައްޓަންާ

އެާާ އަދިާ ދަްއކ ނެ.ާ މީޑިޔ ަގއިާ ވ ހަކަާ ހުރަސްއަޅ ކަމުެގާ އަށްާ ވިޔަފ ރިާ ނުކުމެއްޖެނަމަާ ސަރުކ ރުންާ ރަނަގޅުކުރަންާ

އިދ އިާޚިލ ފަށްާއުޅޭާބޭރުާމީހުންނަަަށްާހިމ ޔަތްާއޮންނަށްޖެހޭނެާކަމުެގާވ ހަކަާކަމުެގާހިމ ޔަތްާހޯދައިާދިނުމަށްާަގވާ 

ދައްކ ނެ.ާއަދިާނުވިތަނަކަންާމިވ ހަކަާދަްއކައިފިއްޔ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާމިކަންާބޮޑުެވެގންާމީޑިޔ ަގއިާދައްކ ާާާ

އި ވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެސްާ ނުކިއުަމށްާ އެްއޗެހިާ އަށްާ ފަހަރެއްަގިއާާވ ހަކަާ އެއީާ ެގންދ ނެ.ާ ދެމުންާ  475ންޒ ރުާ

މީހަކަށްވ ތީވެ،ާާ ވ ާ ކުރަްއވ ފައިާ މަސައްކަތްާ މީޑިޔ ަގއިާ ކުރީަގއިާ އަކީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެދ ނެާ

ދޭ ިއްއވައިާ ތިބީާރައްޔިތުންނަށްާއަޑުާ ފަހަރުަގއިާ ހުރިހ ާކަމެއްެގާ މިާދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ ންާާާއެކަމަކުާ

މަސައްކަތްކުރަމުންާާ ޮގތެއްަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ މީހުންނަކީާ ތިބިާ ދޭންާ އިްއވަިއާ ައޑުާ އެާ މީހުންނޭ.ާ ތިބިާ

ެގންދ ާމީޑިޔ ަގއިާތިބިާމީހުންނޭ.ާމައިަގނޑުާޮގތެްއަގއިާިމހެންާހުރިާއިޖުތިމ ޢީާއަދިާއިޤުތިޞ ދީާތަފ ތުާސިޔ ސީާ

ޤަ ބޮޑަށްާ ފޮރުވުމަށްވުރެާ އެއްާާބަލިމަޑުކަންާ މީޑިޔ ާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ އުފެއްދުމަށްާ ާ ފަސ ދަާ ފިތުނަާ  480އުމުަގއިާ

ިމާާ ކަެމއްާ ެއްއވެސްާ ފިޔަަވއިާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ނަމަާ ކަމަށްާ އަންނަާ ފެންމަތިވަމުންާ

ައކީާދައުލަތްާހިންުގމުެގާާޤައުމުަގއިާހަމަާމަަގށްާެގނައުމަކީާއެއީާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާމިއަދުާއަޑުާމިާއިވެނީާމީޑިޔ 

4ާާާާ ވަނަާބ ރަށްާއެރިާއިރުަގއިާވޭތުވެދިޔަާދިުގާޒަމ ންތަކެްއަގއިާޚުދުމުހުތ ރުާވެރިކަމެއ4ާާާްވަނަާބ ރޭ.ާއަމިއްލައަށް

ހިންުގމަށްޓަކައިާވިއްދ ފައިާހުރިާމުޑިތަކެންހެންާހުރިާމީޑިޔ ތައްާއޭރުާބުނަނީާތިމަންނަމެންާބޭނުންާވަނީާސަތުކ ރ ާ

ދ ން.ާާާއެްއކޮޅަށޭ ދެކޮޅަށޭާ ސަރުކ ރ ާ ބޭނުންވަނީާ ތިމަންނަމެންާ ެގންދަނީާ ބުނަމުންާ މީޑިޔ ތައްާ ެއާ މިއަދުާ  485ދ ން.ާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާކުރަމުންާެގންދ ާމަސައްކަތްތަކުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ
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ޔަންާެގންޮގސްދޭާއިރުަގއިާމިާޤ ނޫނަކީާވެސްާއަދިާސިޔ ސީާާޤ ނޫނުތައްާއެކުލަވ ާއެާޤ ނޫނުތައްާރައްަްޔިތުންނ ާހަމަ

ދ ނެާ ކީާ އަށްާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަގައިފިްއޔ ާ ކަމަށްާ ެއއްޗެއްާ އޮތްާ ާ ޮގތުންާ

ނޑުމެންާބޭނުންވ ާާކޮންމެާއެއްޗެއްާވެސް.ާއެކަަމކުާޙަޤީޤަތަކީާމިާމަޖިލީހަކީާބޮޑުާއިދިކޮޅުާދެާޕ ޓީާތިބެެގންާއަޅުަގ

ކަމަށާްާ ތަނެއްާ ހުށަހަޅ ާ ބިލުާ ދަތިކުރަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ އަނެއްބަޔަކުާ ހިންަގންާ ސަރުކ ރުާ އެއްބަޔަކުާ  490ޮގތަށްާ

ރަނަގޅުާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ ތިބިާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ރަްއޔިތުންާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ މަޖިލީހަކީާ މިާ ވެެގންނުވ ނެ.ާ

ވިޔަ ކަމުަގއިާ ހުށަހެޅިާ އަދިާާބިލެތްާ ހޯދ ާ ޮގތްތަކެއްާ ެއއަށްާ އިހުތިރ މުކޮށްާ އެއަށްާ ތ އީދުކޮށްާ ެއއަށްާ ސްާ

އެއްޗެްއެގާާ ނެރޭާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަާ ކަަމށްާ ހުރިާ ރަނަގޅަށްާ ެއައށްވުރެާ ފިކުރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޮގތެްއަގއިާއެއަށްާތ އީދުކޮށްާނެރެންޖެހޭާބިލެއްކަމުަގ އިާވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެންާއެކަންާާާޮގތުަގއިާމުޅިާމަޖިލީސްާޖުމްލަާ

 495އޮތުމ ާެއކީަގއި.ާދިވެހިާރ އްޖޭެގާމިއަދުެގާވެރިކަންާކުރ ާޕ ޓީެގާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާިއސްމީހެއްެގާހަިއސިްއޔަތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ތ އީދުކުރ ނަމޭ.ާ ނިހ ޔަތަށްާ ްގރޫޕުންާ ޕ ލިމެންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ބިލަށްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ާ އަޅުަގނޑުާ

ންނ ާއަދިާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުންާމިާބިލަށްާއިޞްލ ޙެއްާެގންނަންާބޭނުންާކަމަށްާވ ނަމަާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާާމެންބަރު

އަޅުަގނޑުމެންާއެާިއޞްލ ޙެްއާެގނެސްާމަޖިލީހުެގާފްލޯާއަށްާއައުމުންާރަްއޔިތުންނަށްާއެންމެާފައިދ ާވ ާޮގތަކަށްާއެާާ

ާާ މަސައްކަތެއްާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ނެާާބިލުާނިންމުމަށްޓަކައިާކުރެވެންާހުރިާހުރިހ 

އެއްބ ރުލުންާާ ތ އީދ އިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބިލަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެމުންާ ޔަޤީންކަންާ  500ކަމުެގާ

ާތްތެރިާރައީސްާ.އޮންނ ނެކަމުެގާޔަޤީންކަންާއަރުވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާށްާ.ތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދައަރުވަނީާވެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަާޝުކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމި

ާ505 

ާވެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މި ބިލެއްާ ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާ ޢ އްމުާޞިއްޙީތުާ ދެކުނުާާ`ާ ކުޅުދުއްފުށީާ ކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ާ ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ

ކަމެއްާ އެްއވެސްާ ކުރ ާ އެާ ނޫނީާ ހުރެެގންާ ޞިއްޙަތެއްަގއިާ ފުރިހަމަާ ފަދައިންާ ވ ނޭާ ެއއްބަސްާ ާާއެންމެންވެސްާ

ކުރުުމަގއިާާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވ ާ ކުރަންާ މީހަކުާ އެާ އުޅުމ ާ ހެލިފެލިވެާ މީހ ާ އެާ އަދިާ ނުކުރެވޭނެ.ާ  510ރަނަގޅަކަށްާ

އެހެންކަމަށްވ އިރުަގިއާާ ވަންޏ .ާ ކަމަށްާ ނުހުރެވޭާ ޞިއްޙަތެއްަގއިާ ފުރިހަމަާ މީހ ާ އެާ ކުރިމަތިވ ނެ،ާ ނުކުޅެދުންތަކަކ ާ

ނެްއެގާތެރެއިންާމީހުންނަށްާއެކަންާފަހިކޮށްދޭކަމީާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާވަރަށްާފުރިހަމަާޞިއްޙަތެއްާހޯދުމަށްޓަކައިާޤ ނޫ

އުފ ވ ާކަމެއް.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާމިާބިލުންާފުރިހަމަާ
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މަުގފަހިކޮށްދެމުންދ އިރުގައި އަށްާ މީހ ާ ރައްޔިތުާ ހުރުމަންާ ވަރަށްާާާާޞިއްޙަތެްއަގއިާ އެްއަގއިާ ދ އިރ ާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ

ހުށަހެޅިފަިއވޭ.ާާ ބިލުަގއިާ ިމާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވ ާ ހުރުމަށްޓަކަިއާ މީހ ާ ޞިއްޙަތެއްަގއިާ ފުރިހަމަާ  515ތަފްޞީލުކޮށްާ

ވ ހަކަާާ ބައެއްާ އޭެގތެރެއިންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ މައްސަލަާ ބައެއްާ ކުދިކުދިާ

ރަނަގޅަށްާާާާދަންނަވ ލ ނަން. މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނަމަާ ޮގތެއްަގއިާ ާ ޖުމްލަާ އެހެންނަމަ،ވެސްާ

ފަރުމ ކުރިވެފަިއވ ާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާހެދިފައިވ ާއަދިާހަަމާއެހެންމެާމިާތަންފީޒުާކުރުަމށްޓަކައިާމ ާބޮޑުާދަތިތަކެއްާ

.ާއ ދެ،ާމިާބިލުންާފުރިހަމަާޞިއްޙަތެްއަގއިާހުރުމަށްޓަކަިއާާނެތިާމިކަންާކުރެވިދ ނެާކަހަލަާޮގތަކަންާހެދިފައިވ ާބިލެކޭ

 520އެންމެާބޮޑަށްާމީހަކަށްާބޭނުންވ ނީާެއާމީހ ާއެާއުޅޭާމ ހަުއލަކ އިާއެާމީހ ެގާޯގތިާެގދޮރ އިާއަދިާބޭނުންކުރ ާކ ނ ާާ

ކަށްާވެެގންާއަދިާާއ ިއާބޯފެނ ާމިާތަކެްއޗަކީާރައްކ ތެރިާއަދިާާކޮންމެާމީހެްއެގާވެސްާހަށިަގނޑަށްާފައިދ ާހުރިާކަމަ

ހަމަާއެހެންމެާބަލިބަލިންާރައްކ ތެރިވުމަށްޓަކައިާއުޅެވޭނެާޮގތުެގާމަޢުލޫމ ތުާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާކޮންމެާމީހަކަށްާވެސްާ

ބަލިާާ ަވއްތަރުެގާ ަވއްތަރުާ ތަފ ތުާ ވެސްާ ދުވަހަކީާ ކޮންމެާ ދެންނެވީާ މިާ މިހެންާ މެދުކެނޑުމެއްނެތި،ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

ތެ ދެވަނަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އަނެއްކ ާ އަލުންާ ާ ނެތިފައި،ާ ބަލިތައްާ ބައެއްާ ހުރިާ ކުރިންާ ދ ާ ތަޢ ރަފުވެެގންާ ރެއަށްާ

 525ފަހަރުވެސްާއަންނަާޮގތްާދިމ ވޭ.ާއެހެންކަމުންާމިފަދަާމަޢުލޫމ ތުތައްާއަބަދުވެސްާމިކަންތައްތަކުންާދުރުހެލިވުމަށްޓަކަިއާާ

ާާ ދިނުމަކީ މަޢުލޫމ ތުާ ޮގތަށްާ އުޅެވޭނެާ ަގއިންަގޔަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެހެންމެާ ހަމަާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ

ައއިސޮލޭޓުާާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ނުޖެހޭާ ބަލިާ އެާ އެހެންމީހުންނަންާ ސަބަބުންާ އޭނަެގާ މީހަކަންާ އުޅޭާ ބަޔެްއަގއިާ އަރ ާ

ާހ ލަތެއްަގއިާާކުރެިވެގންާއެމީހަކަށްާބޭނުންވ ާޞިއްޙީާފަރުވ ާލިބޭނެޮގތ ިއާއަދިާހަމަާއެހެންމެާކަރަންޓީނުާކުރަންޖެހޭ

ކަރަންޓީނުާކުރެވޭނެޮގތްާވެސްާމިާބިލުންާއެާކަންތައްާފަހިވެެގންދ ނެާކަމަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާހަމަާއެހެންެމާ

މ ޒީއ ާާ ތ ރީޚ އިާ ބަލިތަކަށް.ާ އަރ ާ ަގއިންަގޔަށްާ ބ ރުައޅ ފައިވޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ދަންނަވ ލ ނީާ  530އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާަގއިންަގޔަށްާއަރ ާބަްއޔެްއ،ާމިސ ލަކަށްާލެޕްރަސީ،ާޓީބީ.ާިމއިންާއެކުވެާޮގސްފައިާވަނީ،ާާ

ބައްޔެްއާޖެހިއްޖެްއޔ ާމީހުންނަނަންާނުފެންނަާތަނެއްަގއިާނޫނީާވަކިންާރަށެއްަގއިާބައިތިްއބަނީާމިާމީހުން.ާއެާމީހުންާ

އެތަ ވެސްާ އެނެގނީާ ކަމެްއާ މަރުވީާ އެމީހުންާ ކަމެއްާ ތިބިާ އެާާދިރިާ މިހ ރުާ ެއހެންނަމަވެސްާ ފަހުން.ާ ދުވަހެއްާ ްއާ

އިތުރަށްާާ އަދިެވސްާ އައިމ ،ާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ އެހެންމެާ ހަމަާ ބަދަލުވެފައި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކަންތައްވަނީާ

 535.ާާނޭވ ާލިބިެގންާދ ނެާޮގތްާވެެގންދ މިހ ރަށްވުރެާވެސްާރަނަގޅުާޮގތެްއަގިއާއެފަދަާޙ ލަތުަގއިާތިބިާމީހުންނަށްާފަރު

އެބައޮތްާާ ބުނެފައިާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ބަޔަކަށްާ އަނެއްާ ދެންާ

ދިރިއުޅުމުެގާަވއްޓަފ ޅިާއ އިާއ ދަކ ދަާއ އިާުގޅޭޮގތުންާޖެހޭާބަލިތައް.ާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާޑައިބެޓީޒް،ާހަކުރުާާ

ދިއުމަކީ މައްޗަށްާ ލޭާ އަދިާ ބަލިތަކ އިާބައްޔ އިާ ހިތުެގާ އަދިާ ރ އްޖޭަގިއާ ބަޔަކަށްާ ިގނަާ މަތީެގާ އުމުރުންާ މެދުާ އެއީާ ާ

ކިޑްނީާއ އިާބެހޭާކިޑްނީެގާބަލިތައްާވެސްާިގނަާބަޔަކަށްާޖެހިެގންދ ާބަލިތަކެއް.ާއެހެންކަމުން،ާމިކަންކަމަށްާބޭނުންވ ާާ

ރަނަގ މިކަންތައްތައްާ ކަސްރަތ އިާ އެހެންމެާ ހަަމާ އަދިާ ޖެހޭނެކަމަށްާހޭލުންތެރިކަމ އިާ އޮޅުންފިލުވައިދޭންާ  540ޅަށްާ
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އަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާވަރަށްާތަފްސީލުާބިލެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނީާހަމަާއެންމެާނުކުތ ާއެއް.ާެއއީާއ ދަޔ އިާާ

އެބައޮތޭ.ާ ދީފައިާ ޖެނެރަލްާ ޑިރެކްޓަރާ އެޖެންސީެގާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ހެލްތްާ ހެދޭާ މިާ ބިލުންާ މިާ ބ ރުތަކެއްާ ޚިލ ފުާ

ޓަރަކީާޯއވަރޯލްާޢ އްުމާސިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުމ އިާބެހޭާޤ ނޫނުެގާއެންމެާފަހުާބަސްާބުނ ާފަރ ތްާއަދިާާމިނިސް

ތަންފީޛުާކުރުމުެގާއެންމެާއިސްާފަރ ތަކީާވެސްާއެއީ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުަގއި،ާމިާހެލްތްާޕްރޮޓެކްޝަންާއެޖެންސީެގާ

މި ޖަވ ބުދ ރީވ ންާ މިާ ސީދ ާ ޖެނެރަލަށްާ ޤ ނޫނ ިއާާޑިރެކްޓަރާ ސަރވިސްެގާ ސިިވލްާ އެކަމަކުާ މިނިސްޓަރަށް.ާ  545ޖެހެނީާ

ޮގތަކީ،ާސިިވލްާސަރވިސްެގާމުަވއްޒަފެއްާމިާމަޤ މަކީާޑިރެކްޓަރުންެގާ ސިވިލްާސަރވިސްެގާމުވަްއޒަފުންާޢަމަލުކުރާ 

ާއެބަުއޅޭ.ާއެހެންާާމަޤ މަކީާސިވިލްާސަރިވސުންާއުފައްދ ާމަޤ މެއް.ާއެހެންކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާރިޕޯޓްާކުރުުމަގއިާތަފ ތެއް

މިހެންާ ޖެނެރަލ އި.ާ ޑިރެކްޓަރާ މިާ މުވައްޒަފުންނ އިާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ އެހެންާ ސަރވަންޓުންނ އިާ ސިވިލްާ

ކުރަމުންާ ރިޕޯޓްާ އަކަށްާ ޕީ.އެސްާ ހުންނަާ ދަށުންާ މިނިސްޓްރީެގާ ވެސްާ މިނިސްޓްރީއެްއަގއިާ ކޮންމެާ މިދެންނެވީާ

 550ާކޮންމެވެސްާަވރެއްެގާބައިޕ ސްާެއއްާުއޅޭކަަމށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއަދިާެގންދ ނީ.ާއެހެންކަމަށްާވެއްޖީވިްއޔ ާމީަގއި

ވެސްާާ އޮތްކަންާ ދީފައިާ ބ ރުތަކެްއާ ޚިލ ފުާ އ ދަޔ ިއާ ޖެނެރަލަށްާ ޑިރެކްޓަރާ ޮގތެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ އެހެންމެާ ހަމަާ

ހެދުމަށްޓަކަ ަގވ އިދުާ އެބައޮތްާ ދޫކޮށްފަިއާ ބައެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ަގވ އިދުާާފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އެާ އ ދެ،ާ އި.ާ

އަދިާ އަންނަންޖެހޭ.ާ ބިލެއްާ ޑްރަްގާ އަންނަންޖެހޭ.ާ އެކްޓެއްާ ހެލްތްާ އަންނަންޖެހޭ.ާ ެއކްޓެއްާ މެޑިސިންގާ ހަދ އިރުަގއިާ

ހަމަާއެހެންމެާފުޑްާބިލެއްާއަންނަންޖެހޭ.ާމިާހުރިހ ާބިލުތަކެއްާމިތަނަށްާއަންނައިރުަގއި،ާމިއިންާކޮންމެާބިލަކަށްާވަކިާ

 555ެއއްާހެދުމުެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނ ލަން.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާާާާމުޢައްސަސ 

ެއީއާާ އަކީާ މަދިރިާ 'މަދިރި'.ާ އެްއޗެއްާ ދެންނެވިާ ކުރީަގިއާ ސ ފުތ ހިރުކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ

މެާކޮންމެާގެއެްއަގއިާވެސްާސިޓިންގރޫްމަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާިގނަާބަލިތަކެއްާޖައްސ ާއަދިާހަމަާއެހެން

މަދިރިާ މިއޮންނަނީާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ނޫޅެވޭާ ހަމަާ ނޫނިއްޔ ާ ެއއްކޮށްާ ދުންދަނޑިއަކ ިއާ މަދިރިާ ޭގތެރޭަގއިާ ވެސްާ

ތެރޭަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ ޗިކަންުގންޏ ާ ފީވަރ،ާ ހެމަރައިކްާ ޑެންީގާ ޑެންީގ،ާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ ިގނަވެފައި.ާ

ހޭލުންތެރިކަންާޢ ންމުކޮށް ސިއްޙީާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަލިތައް.ާ ބައިވަރުާ ވެސްާ ހުރިާ މަރުވެފައިާ މީހުންާ ާ560 

އެއަށްާ ކްލިނީޝަނުންނަށްާ އެހެންާ އަދިާ ޑޮކްޓަރުންނ އިާ އެއުޅޭާ ދިނުމުަގއިާ ފަރުވ ާ އިތުރަށްާ އޭެގާ ހުރިވަރުންނ އިާ

ާާ ބައެއްާމަރުންާސަލ މަތްކޮށްާއެީމހުންާއަލުންާއަނެއްކ ާމ ާާއަހުލުވެރިވެފައިާވ ވަރުންާމިހ ރުާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާިގނަ

މިއޮންނަނީާާ ޮގތެްއަގއިާ ޢ ްއމުާ އެންމެާ ރަށްރަށުަގިއާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ދިމ ވި.ާ ޮގތްާ އ ދެވޭނެާ ނުވެާ ލަސްތަކެއްާ

ެގާބަލިާވެސްާާކުނިޮގނޑުންާޖެހޭާވަރަށްާިގނަާބަލިތަކެއްާއުޅޭ.ާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއިާހަމަާފުރ ނަާއަށްާނުރައްކ ވ ާވަރުާ

 565އުޅޭ.ާހަމަާއެހެންމެާމީދަލަކީާވެސްާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލައަކަށްާވެފައިާއޮންނަނީ.ާާ

ދެންާ ޖެހޭ.ާ ބ ރުއަޅަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކުރުމަށްާ ކަންތަްއތައްާ މިކަހަލަާ އަދިާ މަދުކުރުމަށ އިާ މީދ ާ އެހެންކަމުން،ާ

ދަންނަވަނީ،ާފ ހަަގކޮށްލ ާއަނެއްާކަމަކީާއަާ ދަދު.ާމީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަދަދުާތަންކޮޅެއްާބޮޑޭ.ާމިހެންާމިާ
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ާާ އެބައޮތް ެވސްާ ކަމެްއަގއިާ ކުޑަކުޑަާ އަޅުަގނޑަށ000،15ާާާާްވަރަށްާ އަދަދުާ އެާ ޮގތަށް.ާ ޖުރުމަނ ކުރ ާ އިންާ ރުފިޔ ާ

ާާ ރަނަގޅު ބިލުާ މިާ ދިރ ސ ކޮށްެގންާ އަނެްއކ ާ އަލުންާ މިކަންާ ކޮމިޓީންާ ތަޅުމަށްާފެންނަނީާ މަޖިލީހުެގާ ކޮށްެގންާ

މިދެންނެވާިާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ވިސްނަވ ާ އިތުރަށްާ އަދިވެސްާ ވިސްނަވ ާ ބޮޑަށްާ މިކަންތައްތަްއާ  570ެގންނައިރުަގއިާ

ބ ރުތައްާވެސްާރަނަގޅަށްާބަލ ފައިާއަދިާމިނިސްޓަރުެގާރޯލ އިާޕީ.އެސްެގާރޯލ އިާއަދިާހަމަާއެހެންމެާޑިރެކްޓަރުންެގާާ

ޑިރެކްޓަ ިމާާރޯލ އި،ާ އިޤްތިޞ ސްތަކ އިާ އެޖެންސީެގާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ހެލްތްާ އަދިާ ބ ރުތަކ އިާ ދީފައިވ ާ ޖެނެރަލަށްާ ރާ

ބިލަށްާއަލުންާއަނެއްކ ާރަނަގޅުާބަދަލުތަކެްއާާ ެއބަޖެހޭާމިާ ހުރިހ ާއެއްޗަކަށްާިވސްނ ާބަލ ާރަނަގޅަށްާސްޓަޑީކޮށްާ

އަޅުަގ ތެރޭަގިއާ ަވުގތުކޮޅެއްެގާ ކުޑަާ ވަރަށްާ މިާ ދެންާ ނުދެްއކޭނެ.ާާެގންނަން.ާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ހުރިހ ާ ބޭނުންާ ނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ ދީާ މަޢުލޫމ ތުާ މިކަމަށްާ ވަރަކުންާ ވެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބިލުާ މިާ  575އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާމަސައްކަތްާކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢ އްމުާސިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުުމެގާބިލުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށާްާ

ާާ ައދ ކުރަން. ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަށްޓަކައިާ ދ ތީާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ މިއަދުާ އެހެންމާެާހުށަހެޅިެގންާ  580ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮށްލަންާއެބަޖެހޭާމިޒ ތުެގާބިލުތަްއާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާދ އިރު،ާދެންމެާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުރުން.ާ މ ްއދ ތައްާ ބަެއއްާ ފުށުއަރ ޮގތަށްާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ހަަގކޮށްފިާ މެންބަރަކުާ

ފ ހަ ެއޮގތުންާ ޤ ނޫނާުާވެސްާ މިާ ބ ރުދީފައިާ ައށްާ އޭނ ާ ދ އިރުާ ޢަްއޔަނުކުރަމުންާ ޖެނެރަލްާ ޑިރެކްޓަރާ ަގކޮށްލަން،ާ

އޮންނަާޮގތުން،ާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނ އިާފުށުާއެބަާއަރ .ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާެއބަޖެހޭާމިާޒ ތުެގާއެންމެހ ާ

ތަ ވަކިާ ބައްޓަންެވެގންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ަވކިާ އަންނައިރުާ ލެޭވާާޤ ނޫނުތައްާ ތަނަކަށްާ ަވކިާ ނަަގިއެގންާ ބ ރުާ  585ނަކުންާ

އުސޫލަކުންާބިލުތައްާއަންނ ތީ.ާހަމަާއެޮގތަށްާފުލުހުންެގާޤ ނޫނުާވެސްާއަދިާސިފައިންެގާޤ ނޫނުާވެސް.ާހަމަާމިާ

ޮގތަކަށްާފުށުައރ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާަވނީާާ ޤ ނޫނުާވެސްާއަޅުަގނޑުާއެްއކޮޅުންާއަނެއްާކޮޅަށްާބަލ އިރުަގިއ،ާމިކަހަލަާ

އެހެނާްާ ނޫންާ މިޮގތަކަށްާ ނެރެންޏާ  ކުރިއަށްާ މަޞްލަޙަތުާ ޤައުމީާ އޮންނަޮގތަށް.ާ މަޞްލަޙަތެއްާ އަމިއްލަާ ޒ ތީާ މީެގާ

ބުނ ޮގތުންާ ޤ ނޫނުާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ކިހިނެއްތޯާ ދަންނަވަންޏ ،ާ މިސ ލަކަށްާ ޮގތަށް.ާ ފުށުއަރ ާ ޤ ނޫނުތައްާ

 590ރިާެއންމެާމަތީާމަޤ މެއްާކަނޑައެޅިފައި.ާހުންނައިރުަގއިާއޭނ ެގާާމިނިސްޓަރަށްާޖަވ ބުދ ރީާވ ންޖެހެނީާއެތަނުަގއިާއެބަހު

ިމނިސްޓަރަށްާޖަވ ބުދ ރީވ ާާ ައކީާއަނެއްކ ާ ދަށަށްާއަނެއްކ ާކިހިނެއްތޯާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލަކުާޢައްޔަނުކޮށްފައިާއޭނ ާ

ލަާޒ ތީާމަޞްލަޙަތަށްާއެންމެާއިސްާމީހ އޭ.ާމިހިރަާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާއޭނ ެގާއަިމއް

އޮތީާކޮންމެާެވސްާކަމަކ ާހިތްހަމަާނުޖެހުނީމަާޤ ނޫނެއްާއަންނަާޮގތަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާަމޖިލީހުަގއިާކަންކުރެވެންޏ ާާ

ކަމަކަށްާާ ކުރެވެނީާ ކަންތައްާ ޮގތެއްަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ އެއީކީާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެީއކީާ
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 595ތްާބުނެވޭކަށް.ާމިާޤ ނޫނުެގާހުރިހ ާމަފްޙޫމްތަކަށްާބަލ އިރުާއުސޫލެްއެގާޮގތުންާމިާޤ ނޫނުާރަނަގޅުާާއަޅުަގނޑަކަށްާނެ

ބަލަންޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރިާ ކަންތައްތައްާ ކުދިކުދިާ މިކަހަލަާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާވަކިާިގންތިެއއްެގ18ާާާާނުާއެބަާބުނޭާާވަނަާމ އްދ ެގ،ާމިާޤ ނ18ާާޫކަންތައްތައް.ާހަމަާއެއ ެއކީަގިއާާ

ޚ އްޞަާާ ދިނުމުަގއިާ ވެކްސިންާ ނުވަތަާ ެއވެ.ާ ކަނޑައެޅިދ ނެާ ޖެނެރަލަށްާ ޑިރެކްޓަރާ ދިނުމަށްާ ވެކްސިންާ ބައްޔަކަށްާ

ނީ،ާމިހ ރުާޕްރޮްގރ މްތަކެއްާހިންުގމަށްާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލަށްާހަމަޖެއްސިދ ނެާއެވެ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަ

 600ދިވެހިާޤައުމުެގާމިާމުޖުތަމަޢުާއޮތްޮގތުން،ާއަޅުަގނޑަށްާސީދ ާއެބަާތަޖުރިބ ާކުރެވޭާކަންތަްއތަކެއްާއެބަހުއްޓޭ.ާބަެއއްާާ

ޙ ލަތްތަކުަގއިާބައެއްާމީހުންެގާވިސްނުންާއެބަާހުއްޓޭާވެކްސިންާދިނުމަކީާއެއީާވަކިާޒ ތުެގާކަމެއްާކަމަށް.ާދެންާއޭނ ާ

ންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކިހިނެއްތޯާމިކަންާކުރެވޭނީ.ާޤ ނޫނުތައްާހެދިދ ނެއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއިންކ ރުާކުރަނީ.ާދެ

ބޮޑުާާ އުޅޭާ ދިމ ވެެގންާ ޤައުމަށްާ މިާ މިއަދުާ އަކީާ މައްސަލަާ ނުވ ާ ތަންފީޛުާ ޤ ނޫނުތައްާ ހުރިާ ހެދިފައިާ ރ އްޖޭަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިފައިާއޮތްާބ ރެއް.ާާާާމައްސަލަާއެއް.ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާދ ދިާފަހެއްެގާރެެއއްަގއި

އެމަނިކުފ ނުާާ ކުރިޔަސްާ އިންތިޚ ބުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާ މީހަކުާ ކޮންމެާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އެބައޮތް.ާ  605ޤ ނޫނުާ

ަވއްޓ ލަ ޭގޓުާ ނުކުރެވޭ.ާ ތަންފީޛެއްާ ޤ ނޫނެއްާ ތަޅުވަިއަގންނަނީާ ހިފ ާ ސިޑީަގއިާ ޮގސްފަިއާ ެގކޮޅަށްާ ނީާާނިންދަވ ާ

ެއބަޖެހޭާކަމެކޭ.ާޤ ނޫނުތައާްާ ޤ ނޫނެއްާތަންފީޛެއްާނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންތައްތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާ

ަމއްސަލަެއކޭ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެ،ާއެްއވެއުޅުުމެގާޤ ނޫނެއްާވެސްާާ އެބަހުއްޓޭާހެދިފައި.ާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުާނުވ ާ

ޢަ ެވސްާ ެއކަމަށްާ ެއކަމަކުާ ވެސްާާއެބައޮތް.ާ ޤ ނޫނުތައްާ ހައްޔަރުކުރ ާ ހިނފ ާ ވަުގންާ ބޮޑެތިާ ދެންާ ނުކުރެވޭ.ާ މަލެއްާ

މާިާ އަންނަނީ.ާ މިާ މިތަނަށްާ ޤ ނޫނެއްާ އިރުއިރުކޮޅ ާ ހަމަާ ޤ ނޫނުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވޭ.ާ ވެސްާ މިކަމެއްާ  610އެބަހުރި.ާ

ސ ސީެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެާވަރަކަށްާޤ ނޫނުާެއބައޮތް.ާެއއީާޤ ނޫނުއ80ާަޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާނިންމަންޖެހޭާ

މަރުޙަލ ަގއިާާ އިންތިޤ ލީާ އަދިާ ލ ޒިމްކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ީމރުކަންާ ފޮނިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާ

ޒ ތުެގާާ މިާ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައިާ އަމިއްލަާ ބަހައްޓ ފައި،ާ ޤ ނޫނުތައްާ ެގނެސްދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މި އޮންނަކަމަށްާާޤ ނޫނުތައްާ މަޞްލަޙަތެއްާ ޒ ތީާ ބަހ ލަިއެގންާ ިގންތިތަކަކަށްާ ަވކިާ ޮގތްޮގތަށްާ ވަކިާ ބ ރުތަްއާ ކަހަލަާ

މުޅިާ ބިލަކަށްާވ ތީވެާ ބިލަކީާބޮޑުާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާމިާ މިކަންާއަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ ބޮޑަށްާ  615އަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާ

ހަކަާދެއްކުނީމަާއަޅުަގނޑަށްާއެކަނިާއެާފުރުޞަތުާބޭނުންކޮށްފިއްޔ ާބިލުަގއިާހުރިާހުރިހ ާމ އްދ ތަކަކަށްާވަކިވަކިންާވ 

އަޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވަުގތުާެގއްލިެގންާދ ނެތީާހަމައެކަނިާމިާދެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ވ ހަކަތަ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ އޮތިއްޔ ާ މިނިޓުކޮޅެއްާ ބ ކީާ ފަހުަގިއާ އަދިާ ދ ނެކަންާާފ ހަަގކޮށްލީ.ާ ކުރިއަށްާ ކައިެގންާ

ކޮމިޓީާާ އަދިާ ެގނުީވ.ާ ސަމ ލުކަަމށްާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ ައދިާ ރައީސްއަށ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 620މަރުޙަލ ަގއިާމިާބިލުާއިތުރަށްާމިކަހަލަާކަންތައްތަްއާފުރިހަމަވެެގންާދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާޝުކުރިްއޔ ާާ

ާާރައީސް.ާާޢިއްޒަތްތެރި
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ާ

ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ވަބަރަކ ތު.ާޢ ންމުާސިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުުމެގާާهللاާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ކޮންމެހެންާބޭނުންވެއްޖެާބިލެއްާކަމުަގ މިހ ރަށްާ ާާބިލަކީާމިހ ރުންާ  625ޞަފުޙ ެގ93ާާާާއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،

ވަރަށްާާ މަްއޗަށްާ ބ ރުތަކުެގާ ުއސޫލުތަކ އިާ ކުރުމުެގާ ރައްކ ތެރިާ ސިއްޙަތުާ ޢ ންމުާ ބިލަކީާ މިާ ެއކުލެވޭާ މައްޗަށްާ

އ ދެ،ާާާާރަނަގޅަށްާބަލައިލެވިެގންާފަންނީާއެހީތެރިކަމ އެކުާތަްއޔ ރުކުރެވިފަިއވ ާބިލެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.

ބޭފުޅުންެގާާ ކުރައްވ ާ މަސަްއކަތްާ ދ އިރ ަގއިާ މިނިސްޓްރީެގާ ހެލްތްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބިލަކީާ މިާ

ފަރ ތްޕުޅުންާއަންނަންޖެހޭނެާބިލެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހެންާމަސައްކަތްޕުޅުތަކ ާހުރެާމިފަދަާބިލެއްާނައުމަކީާއަދިާާ

 630ާމަސައްކަތްާނުކޮށްާތިބެންޖެހޭާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންކަމުން،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަމަށް

މިކުރެއްިވާމަސަްއކަތްޕުޅަކީާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބަލައިަގންނަާމަސައްކަތްތަކެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާހުރިާބައެްއާއުނިާާ

ވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާޢ އްމުާސިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވީމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ކުރުމަކީާމުޖުތަމަޢުެގާލ ބައަށްޓަކައިާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާމިސ ލަކަށް،ާކޮލެރ ާެއއްާފަދަާނުވަތަާސިިގއްލ ާާ

އިސް އެކަމުެގާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ކޮންޓްރޯލްާ ބަލިމަޑުކަމެއްާ ދ ާ ފެތުރިެގންާ ޢ ންމުވެާ ޤައުމަށްާ މުޅިާ ހުންނަާފަދަާ ކޮށްާ

ކުރިމަތިވުމަކީާާ މުސީބ ތެއްާ ޤައުމަށްާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ނަމަާ ނެތްކަމަށްާ ބ ރުވެރިކަމެއްާ އެކަށީެގންވ ާ  635މީހަކަށްާ

އ ިއ،ާާާ ތަޖުރިބ ާ ހުނަރ އި،ާ މަޢުލޫމ ތ އި،ާ އެކަުމެގާ ޙ ލަތުަގއިާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

މީހަ ލިބިފައިވ ާ ބިލުާތަމްރީނުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ މިޮއތީ.ާ ފަރުމ ކުރެވިފަިއާ ބިލުަގއިާ މިާ ޮގތަށްާ އިސްކުރ ާ ކުާ

ނުދަންނަވ ނަން.ާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަެމއްކަމަކަށްާ ކުރެއްވިާ އެދުމަކަށްޓަކައިާ އަމިއްލަާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީާ

ހޯ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރައްކ ތެރިކަންާ ސިއްޙީާ އެީއާ އެދުމަކީާ އަމިއްލަާ ވ ނަމަ،ާވެދ ނެާ އެހެންކަމަށްާ ދައިދެއްވުންކަމަށް.ާ

ވެސްާާ ުގޅޭޮގތުންާ ބިލަކ އިާ ކޮންމެާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޚަބ ާ ެއކަމަށްާ  640އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާމީޑިއ ާއަށްާފ ޑުކިޔަމުންާދިއުމަކީާއެއީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާކަމެއް.ާމީޑިއ ެގާމިނިވަންކަމަށްާހުރަސްއެޅޭާ

ޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަުގއިާވ ހަކަާދެކެވެމުންާދ ކަމަށްާވ ނަމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާނުބައިާމެސެޖެއްާ

އެބަާލިބެމުންާދޭ.ާއެއީާޙުދުުމޙްތ ރުާކަމެއްެގާތެރެއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދ ާކަމުެގާިއޝ ރ ތެއްާއެާލިބެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

އިާޚިލ ފަށްާދޮުގާމަޢުލޫމ ތުާފަތުރައިފިކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާފިޔަވަޅުާާމީޑިއ ާއިންާވެސްާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ 

 645އެޅީމަާއޮންނ ނީާރަނަގޅަށްހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނީ.ާދެންާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުާާ

ތިބެެގން ނަހަދ ާ ޤ ނޫނުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަާ ނުކުރެވޭނެކަމަށްާ ތަންފީޛުާާާތަންފީޛުާ ަގވ އިދުާ ޤ ނޫނ އިާ ނުވ ނެ.ާ

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީާ އެްއާ މަިއަގނޑުާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ވ އިރު،ާ ކަމަށްާ ަމސްޢޫލިއްޔަތެްއާ ބައެްއެގާ އެހެންާ ކުރުމަކީާ

ޤ ނޫނުތައްާހެދުންކަމަށްާވ ތީ،ާއެހެންާބަޔަކުާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތެއްާނުކުރިޔަސްާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހާޭާ
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ތުންާއަތްދޮވެލަިއެގންާތިބެންޖެހޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާަގވ އިދ އިާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުާނުކުރެވެމުންާާމަސައްކަ

ބިލުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  650ދިޔަކަމަށްާ

ތިބެ ނުކޮށްާ މަސައްކަތްތައްާ އެާ ނުެގނެސްާ ޤ ނޫނ އާިާމިތަނަށްާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހެޔޮނުވ ނެ.ާ ންާ

ރައްކ ތެރިާާ ސަލ މަތ އިާ އުއްމަތުެގާ ދިވެހިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުމަކީާ ތަންފީޛުާ ަގވ އިދުާ

ެއޅިފައިާއޮ ންނަާފަރ ތަކުން.ާކަމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެކަންކަންާކުރ ނީާއެކަންާކުރުމުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާކޮނޑުަގއިާެއޅިފައިާއޮންނަނީާޤ ނޫނުތައްާހެދުން.ާއެހެންވީމ ،ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރުުމެގާޮގތުންާާ

 655ދެފަރ ތަކުންާކުރަންޖެހޭާދެާމަސައްކަތެއްާއަޅުަގނޑުމެންާައޅ ާކިޔ ާެއއްބަޔަކުާެއާމަސަްއކަތްާކުރ ލެްއާފަނޑުވީަމާާ

ޞަފުޙ ެގ93ާާާާއްކަތްާވެސްާފަނޑުކޮށްލަިއެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާާއަޅުަގނޑުމެންާއެާމަސަ

މައްޗަށްާއެކުލެވިފަިއވ ާމިާބިލަކީާފަންނީޮގތުންާވަރަށްާބޮޑަށްާބަލައިލެވިެގންާޢިލްމީާޮގތެްއަގއިާތަްއޔ ރުާކުރެވިފައިވ ާާ

.ާއަޅުަގނޑަކީާސިއްޙީާދ އިރ ެގާތަޖުރިބ ާހުރިާމީހަކަށާްާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާޖެހޭ

ނުވިކަމަށްާިވޔަސްާސިއްޙީާދ އިރ ެގާތަޖުރިބ އ އެކުާވަރަށްާިގނަާދުވަހުާމަސައްކަތްާކުރެްއވިާބޭފުޅަކުާެވސްާވަރަށްާާ

ާާ އެހެންކަމުން، ދައްކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ބައްލަވައިލައްވ ާ ބިލަށްާ މިާ ޮގތަކަށްާ މަްއޗަށްާޞ93ާާައެކަށީެގންވ ާ  660ފުޙ ެގާ

ބިލުާ މިާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ ނުވ ތީވެ،ާ ކަމަކަށްާ ކުރެވޭނެާ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލައިލުމަކީާ ވަކިވަކިންާ

ފަރުމ ކުރެވިފައިާމިވ ާޮގތްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާހިތްހަމަޖެހޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާމިާބިލ މެދުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ރިނަމަާއެއީާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއާެގންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހު

ބިލަށާްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގއިާ އުނިކަމެއްާ ބިލުާ މިާ ހުރުމަކީާ އިޞްލ ޙުތައްާ

އަޅުަގ ކަމ މެދުާ ެގނެވޭނެާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ އިޞްލ ޙުތައްާ އެހެންވީމ ،ާާެގންނަންޖެހޭާ ނުކުރަން.ާ ޝަްއކެއްާ  665ނޑުާ

އަޅުަގނޑުާއެދެނީާކޮމިޓީެގާމަރުޙަލ ާއަށްާމިާބިލުާއަވަހަށްާޮގސްާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްވެާޢ އްމުާސިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާާ

ނެތިާާ ހުރަސްތައްާ އެޅޭާ ސަބަބުންާ މިނިވަންކަުމެގާ ލިބިދީފަިއވ ާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ިމއަދުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ެގާދިވެހިާޤައުުމެގާޢ ންމުާސިއްޙަތުާއަބަދުެގާއަބަދަށްާރައްކ ތެރިކަންމަތީާދެމިއޮތުން.ާދިވެހިާޤައުމަށްާއަޅުަގނޑުމެން

ާވަބަރަކ ތު.ާާهللاާއަބަދުވެސްާހެޔޮާޮގތްާމިންވަރުާކުރަްއވ ށިެއވެާއ މީން.ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ670 

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤް

ާާ ބިލެްއ ކުރުުމެގާ ރައްކ ތެރިާ ސިއްޙަތުާ ޢ އްުމާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މ އްދ ެގ98ާާާާ`.ާ

ވަރަށްާފުރިހަމަާބިލެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވީތީާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ޛުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލަކީާފަންނާީާމެންބަރުާއަލްއުސްތ 

ކުރަންޖެހޭާ ކަންތައްތައްާ މުހިންމުާ ބެހޭާ ސިއްޙަތ އިާ ޢ ްއމުާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެކުލެވިެގންވ ،ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  675މަޢުލޫމ ތުާ



 26 

ައޅުަގާނ ބިލެކޭާ ފުރިހަމަާކުރެވިފައިވ ާ ބޮޑަށްާ ބިލުަގއިާއެބަހުރިާާޮގތަށްާވަރަށްާ މިާ ޑުާދަންނަވ ނީ.ާއެހެންނަމަެވސް،ާ

އުނިާބަެއއްާކަންތައްތަްއ.ާޢިްއޒަތްތެރިާބަެއއްާމެންބަރުންާކުރީަގިއާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަމުންާއެާއިޝ ރ ތްާކުރެްއިވާާ

އަޅުަގނޑަށްާ ކަންތައްާ ބައެްއާ ޖެހޭާ ރަނަގޅުކުރަންާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ިމާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާާާާފަދައިން،ާ

ކަމެއްަގއިާާ ހުރިހ ާ ބެހޭާ ޢ އްމުާސިއްޙަތ ިއާ ފ ހަަގކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބިލުންާ މިާ ފުރަތަމަާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރެވުނު.ާ

 680ވެސްާއެންމެާއިސްާޒިންމ ާނަންގަވަންާޖެހޭނީ،ާއަސ ސީާޒިންމ ާނަންގަވަންާޖެހޭނީާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތް.ާމިާ

ޕްރޮޓެ ހެލްތްާ އެބަޖެހޭާ ވ ޮގތުންާ ފަންނީާބިލުަގއިާ ވަރަށްާ އަކީާ އެޖެންސީާ އެާ އުފައްދަން.ާ އެއްާ އެޖެންސީާ ކްޝަންާ

ާާ ދ އިރ ެއއްެގާފަންނީާބޭފުޅުންާއެކުލެވޭާޮގތަށްާބައްޓަންކުރެިވެގންާދ ާއެޖެންސ9ާާާާީބޭފުޅުންާއެކުލެވޭާގ ތްަގނޑަކަށް

ބަލ އި ދ އިރ ތަކަށްާ ހިމެނޭާ ިމާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ،ާ މިާ އެޖެންސީަގިއާ މިާ އ ދެ،ާ މިކަންާއެއް.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ރުަގއިާ

ާާ ެއއްކަމެްއާއެބައޮތް.ާެއއީާމި ދ އިރ 9ާާާާތަންފީޛުާކުރުމުަގއިާޕްރެކްޓިކަލްކޮށްާމިކަންާކުރަންޖެހޭއިރުަގއިާކަންބޮޑުވ ާ

 685އަށްާބަލ އިރު،ާޕަބްލިކްާހެލްތްާނަރުހުންާއެއީާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާއެހ ާބޮޑަށްާބޭނުންކުރެވެމުންާއަންނަާ

ބޭފުޅުންނެއްާނެތް.ާއެއ ިއާާމަޤ މެ ދ އިރ އެްއެގާ މިހ ތަނަށްާއެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގއިާއަދިާ ިވޔަސް،ާ އްކަމުަގއިާ

ޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިހ ރުާވެސްާއެބަާތިއްބެވިާކޮމިުއނިޓީާހެލްތްާނޫނީާބެޗްލަރާއޮފްާހެލްތްާސައިންސަސްެގާާ

ލިބިވަޑަިއެގން ވެސްާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ އިންާ ތަޖުރިބ ާާާާދ އިރ ާ ޢަމަލީާ ވަރަށްާ ބޭބޭފުޅުންާ ފެންވަރުެގާ ތަފ ތުާ ތިއްބެިވާ

ނޫނީާ ކޮމިޓީަގއިާ މިދެންނެވިާ ހުށަހަޅ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވުމުންާ އެހެންކަމަށްާ ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެވިާ ލިބިވަޑަިއެގންާ

 690ލުަގއިާކޮިމއުނިޓީާާއެޖެންސީަގއިާމިާހިމެނޭާބޭފުޅުންެގާތެރޭަގއިާމިދެންނެވިާދ އިރ ާޕަބްލިކްާހެލްތްާނަރުހުންެގާބަދަ

މިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ތަނަށްާ އ ދެ،ާ ހިމެނުއްވުމަށް.ާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ކިޔަވ ިވދ ޅުވެފައިާ އިންާ ދ އިރ ާ ހެލްތްެގާ

ލައިފްާ މިާ މިހ ރުެގާ އަދިާ ބަލިތަކ ިއާ އަރ ާ ަގއިންަގޔަށްާ ދިޔައީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްޮގތުން،ާ ނިޒ ުމާ ސިއްޙީާ

ިމކަހަލަ ޑިސީސަޒްާ ކުރަންޖެހޭާސްޓައިލްާ ކުރިންާ ދިމ ވުމުެގާ އަދިާ ދިމ ވުމުންނ އިާ ބަލިތައްާ ބަލިތަކަކަށް،ާ ހުރިހ ާ ާ

ކަންތައްާމަިއަގނޑުާޮގތެއްަގިއާމިއީާޕަބްލިކްާހެލްތ ިއާބެހޭާބިލެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާސިއްޙީާާ

އެހެންނަމަވެސް ނޫން.ާ އެކަންޏެއްާ މިބިލުާ އަންނަންޖެހެނީކީާ މީގާެާދ އިރ ަގއިާ ބިލެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިާ ާ،695 

އިތުރުންާމިއ އިާުގޅުންާހުންނަންޖެހޭާބިލުތަކެއް.ާމިސ ލަކަށްާފ މަސިއޮލޮޓިކަލްާއެކްޓް.ާފުޑްާސޭފްޓީާއެކްޓް.ާޢ އްުމާ

ނަށްާސިއްޙީާޚިދުމަތްާދެވޭާތަންތަންާހިންުގމ އިާބެހޭާއެކްޓް.ާމިކަހަލަާއެތައްާބައިވަރުާޤ ނޫނުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ ދެންނެވީ ިމާ ބޮޑަށްާ އެއަށްވުރެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަ.ާ މިާއަންނަންޖެހޭާ ބިލަކަށްާ ުގޅުންހުރިާ ޞިއްޙަތ ިއާ ޢ އްމުާ

ުގޅުންތަކެއްާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާ ބިލުވ ތީވެާމިާބިލ އިާމިާދެންނެވިާކަހަލަާޤ ނޫނުތަކ އިާ

ކޮ ދ އިރ ތައްާ ިގނަާ ެއޮގތުންާ އަޅުަގނޑަށްާާއ ދެ،ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ުގޅުވ ލެވިފަިއ.ާ އެބަހުރިާ ވަރަކަށްާ  700ންމެވެސްާ

ފ ހަަގކޮށްލެވުނުާެއއްކަެމއްާެއއީާމިދެންނެވިާޞިއްޙީާޚިދުމަތްާދޭާތަންތަނ އިާމިާބިލ ާުގޅުންާކުޑަކަން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

މެްއ.ާއ ދެ،ާރަށުާފެންވަރުަގއިާއަތޮޅުާާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާމީަގއިާަމސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާިވސްނ ލަންޖެހޭނެާއެއްާކަ
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ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިވަނީާ ބިލުންާ މިާ މަސައްކަތްާ އައިާ ކުރަމުންާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ފެންވަރުަގއިާ

ފުޅ ކުރެވިފަިއ.ާކުރިއަރ ފަިއވ ާއަދިާކުރިއަރަމުންާއަންނަާޤަުއމުތަކުަގިއާވެސްާއޮންނަާފަދަިއންާކައުންސިލުތަްއާއުފެދިާާ

ހިނގ ާާ އެާ އިޙުތިޞ ޞްތަކުެގާ ދެވޭާ ކައުންސިލުތަކަށްާ ެއާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ކައުންސިލުތަކުެގާ  705އެާ

ސަރައްޙަދުތަކުަގއިާމިާޤ ނޫނުންާތަންފީޛުކުރުމުެގާމަސްއޫލިއްޔަތުާއެާކައުންސިލުތަކަށްާފަހިކޮށްދީފައިާއެބައޮތް.ާއަދިާާ

ޞިއް ދެމެހެއްޓުމ އި،ާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ދިވެހިންެގާ ހޭލުންތެރިކަންާހަމަާ ޞިއްޙީާ ރައްކ ތެރިކުރުމ އި،ާ ޙަތުާ

ކުރިންާާ ިމއޮތީާ ބިލުަގއިާ މިާ އުފެއްދެވުމަށްާ އެޖެންސީާ ިމާ ކުރުވުމަށްާ ޙަރަކ ތްތެރިާ އުފުލަިއާ ޒިންމ ާ އިތުރުކުރުމުެގާ

އިސްކޮށްާާ އެންމެާ އެޖެންސީަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ އެޖެންސީ.ާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ދަންނަވ ލެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ

މަޤ މަކީާމަސައްކަތްކުރެާ މިާ ހެލްތު.ާ ޕަބްލިކްާ އޮފްާ ޖެނެރަލްާ ޑިރެކްޓަރާ އޮންނަާ މިާ ހަމަޖައްސަވ ފައިާ  710އްވުމަށްާ

ެވސްާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޤ މެއް.ާ އޮތްާ ދެވިފައިާ ބ ރުތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޮގތުަގއިާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ށްާރ އްޖެާއަށްާކުރިމަތިވިާކޮލެރ ފަދަާސިެގއްލ ފަދަާއެތައްާއަހަރެްއެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުެމންނ30ާާަޤަބޫލުކުރެވޭާމީެގާާ

ބަލިތައް،ާއަދިާމިހ ރުާވެއްޖިއްޔ ާބ ރޑްާފްލޫ،ާސުވައިންާފްލޫފަދަާބަލިތަކަށްާމިހ ރުާހެލްތުާޕޮލިސީސްތަކެއްާއޮެވެގންާާ

އަޅުަގނ ދުަވސްވަރުަގއިާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ މިދެންނެވިާ ެގންދެވިކަމުަގިއވިޔަސްާ ެއޮގތަށްާ ޑުމެންާއެކަންތައްާ

 715ވަނަާމ ްއދ ެގާދަށުން.ާއެއ އިާޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަދ35ާާާަާޢަމަލުކޮށްފައިވަނީާެއއިރުާޤ ނޫނުލްާޢުޤޫބ ތުެގާާ

ބިލެއްާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންދިޔަިއމަާއެއަށްވުރެާމ ާތަފުސީލުކޮށްާމިދަންނަވ ާކޮންމެހެންާއެންމެާސަރުކ ރުެގާއެންމެާމަތީާ

މިކަމ ިއާާ ނޫނަސްާ ކުރަްއވަންޖެހޭާލެވަލެއްާ އެބޭފުޅުންާ ލެވަލަކުންާ ވަކިާ މިންަގނޑެްއަގއިާ ަވކިާ ުގޅުންހުރިާ

މަސައްކަތްޕުޅުާވަރަށްާބޮޑަށްާމިއިންާއެބަާއެބޭފުޅުންނަށްާެއާލިބެންޖެހޭާބ ރުތަކ އިާއެްއޗެހިާލިބިދީފައިާމިއޮތީ.ާއ ދެ،ާާ

ާާ ކުރިން މަރުޙަލ ަގއިާ ރިޕޯޓްކުރުމުެގާ ޖެނެރަލްެގާ ޑިރެކްޓަރާ އިޝ ރ ތްކުރިާމިދެންނެވިާ އެާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ވެސްާ

 720ފަދައިންާމިނިސްޓަރުެގާއިތުރުންާއެބައޮތްާހެލްތުާއެންޑްާެވލްފެއ ާކޮމިޓީާއެއް.ާއެާކޮމިޓީާއަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްާާ

ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ކޮިމޓީއެއްހެންނެއް.ާ އޮތްާ އުފެދިފައިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ ނުވޭާ

އުފެދިފައިާދަން ެއއްާ އެޖެންސީާ ުގޅޭާ ިމކަމ އިާ ހަމައެކަނިާ އަންނަންވ އިރުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ އެހެނިހެންާ މިާ ނަވ ލިހެންާ

މިހެންާއޮތުމުންާއެއީާއަޅުަގނޑުާވެސްާކަންބޮޑުވ ާކަމެއް.ާއޭރުންާއެހެންާޤ ނޫނުތައްާައންނައިރުާއަނެްއކ ާއިތުރުާާ

ހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާމިާދެންނެވިާކޮމިޓީތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާުއފައްދަންާއެބަޖެ

 725ހުރިހ ާޤ ނޫނުތަކ އިާުގޅުވ ލެިވެގންާމަސައްކަތްކުރެވޭނެފަދަާއެޖެންސީާއެއްާއުފެދިެގންާައންނަންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާޢ އްމުާ

އެާ ޕްރޮްގރ މްތަކ ިއާ ހިންަގންޖެހޭާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްާ ހ ސިލުކުރަންާާާޞިއްޙަތުާ ޕްރޮްގރ މްތަކުންާ

ޮގތުެގާާ ހިންގ ނެާ ކަނޑައަޅައިާ މިންަގނޑުތައްާ ހިންުގމުެގާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ އެާ ކަނޑަެއޅުމ އިާ އަމ ޒުތައްާ ބޭނުންވ ާ

ކުރ ނެާާ ކަންތައްާ އެާ ޮގތުންާ ބިލުގައިވ ާ މިާ ނޫނީާ ބ ރުތަކެއްާ ލިބިދޭާ ބިލުންާ މިާ އެއީާ ވެސްާ ކަނޑައެޅުންާ ހަމަތައްާ

ާކަނޑައެޅިެގންދޭ.ާއަދިާހަމައެހެންމެާޞިއްޙީާނުރައްކ ތެރިާަވުގތުތަކުަގއިާދިމ ވ ާބޮޑެތިާޞިއްޙީާާއުސޫލުތަކެއްާއެބަ
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 730ނުރައްކ ތަކަށްާޭއެގާތެރޭަގއިާގައިންަގޔަށްާއަރ ާބަލިބަލިާނޫނީާޢ އްމުާސ ފުތ ހިރުކަމ އިާުގޅުންހުރިާކަންތައްތައްާިމާާ

ވ ާބޭފުޅުންެގާޒިންމ ތަކ އިާއަދިާއެބޭފުގޅުންެގާމަސަްއކަތްތަކަށްާާއެކަމ ިއާުގޅުންހުރިާދ އިރ ތަކުަގިއާމަސައްކަތްކުރައްާ

ތެރޭަގިއާާ އޭެގާ ައދަބުތަކ އި،ާ ދެވޭނެާ ފަރުވ ކުޑަކޮށްފިނަމަާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ އަހުލުވެރިނުވެާ

ފ ހަ ެވސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ޢަދަބުތައްާ ޖަލަށްލުންފަދަާ އަދިާ މިދެންނެިވާާޖުރުމަނ ކުރުމ އިާ ަގކުރެވޭާ

ކަހަލަާބައެްއާއަދަބުތަްއާކަނޑައެޅިފައިާއޮތްއިރުަގއިާބަެއއްާކަހަލަާއަދަބުތައްާއެކަށީެގންވ ަވރަށްވުރެާބޮޑުކޮށްާއޮތްކަންާ

ާާ ިމ14ާާާާއެއީާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާފ ހަަގކުރެވޭާއެއްާކަމެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުެގ  735ވަނަާމ އްދ ަގއިާ

ާާ ޑޮކްޓަރުެގާާއޮންނަޮގތުން އަދިާ ހުރަސްއެޅުމ ިއ،ާ ދެއްކުމަށްާ ޑޮކްޓަރަށްާ ކުރުމ އި،ާ އެކަހެރިާ ކުރުމ އިާ ކަރަންޓީނުާ މިާ

ބެލުމުެގާދަށަށްާދިއުމަށްާހުރަސްއެޅުން،ާއަދިާއެހެންާމީހުންެގާަގޔަށްާއެާބަލިާފެތުރުނަނުދިނުމަށްޓަކައިާއަޅަންޖެހޭާާ

ނު އިމ ރ ތެއްާ ހުރަސްއެޅުން،ާ ެއޅުމަށްާ ކޮށްފިނަމަާފިޔަވަޅުތައްާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ހުރަސްއެޅުން،ާ ބެލުމަށްާ ތަނެއްާ ވަތަާ

މިާ ބިލުަގއިާ މިާ އަޅަިއފިނަމަާ ހުރަހެއްާ މިފަދަާ ކަމެއްާ މިފަދަާ މިދެންނެވީާ ތެރޭަގިއ،ާ ޢަދަބުތަކުެގާ ދެވެންޖެހޭާ މިއީާ

 740ދެކޮޅުހަދ ނަމަާއެކަންާާާާއޮންނަޮގތުންާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާކުރ ާއަމުރަކަށްާތަބ ވުމަށްާއެާއަމުރަށްާރައްދުވިާފަރ ތުން

ހުށަހަޅަންާކޯޓުާއަމުރެއްާނެރުމަށްާމިާއޮންނަނީާހަމައެކަނިާމަދަނީާކޯޓު.ާއ ދެ،ާމަދަނީާކޯޓުެގާއިތުރުންާއަޅުަގނޑަށްާާ

ޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާމިާބިލުަގއިާިމއޮތްޮގތުންާމިާޑީ.ޖީއެްއެގާދަށުންާޑީ.ޖީާއަށްާލިބިދޭާބ ރުެގާދަށުންާއެބަާމުޅިާާ

ާާ މިކަންާތަންފީޛުކުރ ނެާއެކިއެކިާފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާއެބަާތިއްބަވ .ާއެހެންކަމަށްވުމުންާހަމައެކަނިާމަދަނީާރ އްޖޭަގއި

ކޯޓުެގާބަދަލުަގިއާމީަގއިާހަަމާރަށުާކޯޓުތަކުންާެވސްާމިާދެންނެވިފަދަާއަމުރުާނެރެވޭނެާޮގތަކަށްާއޮތުންާެއއީާހަމަާ

 745ވަނަާމ އްދ ަގިއ21ާާާާނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާހަމައެހެންމެާމިާބިލުެގާާކޮންމެހެންާކުރެވެންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގ

ޞިއްޙަތު ޅަދަރިންެގާ މައިންނ އިާ އިތުރުންާ ކަންތައްތަކުެގާ ދަންނަވ ލިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ވެސްާާމިއޮތްާ މިކަމ އިާ ާ،

ކަމެ ުގޅުންހުރިާ ބޮޑަށްާ އިނުަމށްފަވަރަށްާ ބަލިެވާ މީހަކުާ ދަންނަވ ލީާ މިާ މިހެންާ މިއީ.ާ އެންޓިނޭޓަާާހުގައިއްާ ލްާާއެާ

ާާ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދޭންޖެހޭާ މިާ އަށްާ އޭނަާ ާާކްލިނިކުންާ އޭނައެބަ ކުރިންާ އުފަންވުމުެގާ ކުއްޖަކުާ އެާ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ

އްާާހެއްޓުމަށްޓަކައިާބަލަންޖެހޭާބެލުންތަހަމަކޮށްާބެއިާއަދިާމައިމީހ ެގާޞިްއޙަތުާފުރިޞިއްޙަތެއްެގާބޭްއުވމަށ ާާފުރިހަމަ

ކު ދަރިފުޅުާވިހެއުމަށްފަބަލައިާ ހަމައެހެންމެާއެާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާއަދިާ މަރުޙަލ ަގާާރަންޖެހޭާކަންތައްާ ވިހެއުމުެގާ  750ހަުގއިާ

އެބަޖެހޭާާާއ އި ރިޕޯޓްތަކެއްާ ބެހޭާ އެކަމ އިާ ވެސްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ދެންާ ވިހެއުމަށްފަހުަގއިާ އަދިާ

ާާ ހަދަން. ފޯރުކޮށްދީާ ފަރ ތްތަކަށްާ އަކަމ ބެހޭާ ބިލުންާ މިާ ޤަބޫލުކުއެހެންވީމަ،ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޮގތުަގިއާާޅުަގނޑަށްާ ރެވޭާ

44ާންޖެހޭާއެބަ.ާއަދިާހަމައެހެންމެާމިާބިލުެގާާނެާޮގތަކަށްާބަްއޓަންކުރެވެވ ލެވޭންނެވިާފަދަާފުރުޞަތުާވެސްާހުޅުމިދެ

ާާ ތަންތަން.ާއ ދެ، ތައްޔ ރުކުރ ާ ތަކެތިާ ކެިއންބުއިމަށްާ މ އްދ ަގއިާމިއޮންނަާ ފެނޭާވަނަާ އިންާއަޅުަގނޑަށްާ މ އްދާ  މިާ

ތައްޔ  ތަކެތިާ މިކެއިންބުއިމަށްާ އެއީާ އިތުރުކުރަން.ާ ތަންތަންާ ާާރުކުރ ާ މިނޫން މ އްދ ަގއިާ ާާާާމިދެންނެވިާ  755ހުރިހ ާާކަހަލަ

ާާ އޮތީ ދެންާ އ ދެ،ާ ހިމަނ ލަންޖެހޭ.ާ މީަގއިާ މުޙިއްމުކަމެއްާ ވަރަށްާ އެވެސްާ ހިމެނިފައިވ އިރުާ ވަނ40ާާާަކަންތައްތަކެއްާ
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ިއާމިާއޮންނަާމަދިރިާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްާމިާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައްާއެޅުން.ާއ ދެ،ާމީަގިއާމިއޮތްޮގތުންާމިާމ އްދ ަގ

އެބޭފުޅުންނަށް ފަރުވ ކުޑަކޮށްފިނަމަާ މިކަަމށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އިސްާ ތިއްބަވ ާ ބޮޑުާާކައުންސިލްތަކުަގިއާ ވަރަށްާ ާ

ދެވޭޮގ އެހެންކަމުޢަދަބުތައްާ މިއޮންނަނީ.ާ ވަުގތެާންތަކަށްާ ވަކިާ އ ދެ،ާ ބިލުެގާ މިާ މީހުންާ،ާ ހިސ ބެއްަގއިާ ވަކިާ ްއަގއިާ

 760ަގޑިއިރުާކުރިންާޢ އްމުކޮށްާއިޢުލ ންކުރަންޖެހޭކަމަށްާމިާބިލުަގއިާމިއޮންނަނީ.24ާާާާދިރިއުޅޭާތަންތަނަށްާވަންނ ނެކަމަށްާާ

ބޮޑު. ވަރަށްާ މައްސަލަތައްާ ދިމ ވ ނެާ އޮތުމުންާ ައޅުަގނޑުާާމިހެންާ ޢ އްމުޮގތެްއަގއިާ މަސައްކަތްކުރ ނެާއެީއާ މިާ މެންާ

ޅުންާއެބަާތިއްބަވ ާހުރިހ ާރަށެއްަގއިާވެސް.ާއެހެންކަމުން،ާޢ އްމުޮގތެްއަގއިާކުރެވެމުންދ ާމަސައްކަތަކަށްާބަލ އިރުާާބޭފު

އިޢުލ ންކޮށްެގން މިާ ލައިާ ކުރިއ ާ ދެންނެިވޮގތަށްާ މިާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ ކުާާއަޅުަގނޑަކަށްާ މިކަންާ ރަންޖެހޭނީ.ާކަންާ

ހިޢ އްމުޮގ މިކަންާ ހަމަާ އުތެްއަގއިާ މާިާނަގމުންދ ާ ބެލޭނެޮގތަކަށްާ ތަންތަންާ މިާ ވަދެާ މިތަންތަނަށްާ ސޫލުންާ

 765ހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާކޮންމެައކަސްާމިނޫނަސްާއެބަހުރިާބައެއްާކަންތައްާއަޅުަގނޑުމެންާިމާޖެއޮންނަން

އަރުވަންޖެ މަޝްވަރ ާ ިއތުރަށްާ މީަގއިާ މަރުޙަލ ަގިއާ އެހެންކޮމިޓީާ ކަންތައްތައް.ާ މިާހޭާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވީމަ،ާ

ޮގ މައިަގނޑުާ ބިތެބިލަކީާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ބިލެކޭ.ާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ އިތުރަށްާާްއަގިއާ ބިލުާ މިާ ބަލައިަގނެާ ލުާ

ބޮ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ެވެގންދިއުންާ ޮގތަކަށްާ ޢަމަލުކުރެވޭނެާ މިއަށްާ ޤ ނޫނަކަށްވެާ މިާ ޑަށްާާފުރިހަމަކޮށްެގންާ

ާއެދޭޮގތް.ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ770 

ާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ރަށްާމުހިންމުާއްޙަތުާރައްކ ތެރިކުރުމުެގާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާވައްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢ އްމުާޞިޝުކުރިއްޔ ާޢި

ހުށަހެ ބިލުާ މިާ ކުޅުދުއްބިލެކޭ.ާ މުޙަޅުއްވީތީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ވަރަށްާފުށީާ ނަޝީދަށްާ އްމަދުާ

މި ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ހ ލަތުާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކުާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހ ރުާ

ބޭނުންވެފަ ބިލަށްާ މިާ ހިނދެއްަގއިާާއިާހުރިޮގތުންާ ވަރަށްާާއެާވ ާ ެއއީާ ހުށަހެޅުއްިވކަންާ ބިލުާ މިާ  775މަނިކުފ ނުާ

ާާ ާާމުޙިއްމުކަމެކެވެ. ާާއެހެންވީމ  ންބަރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެެއކަމަށްޓަކައިާއަދިވެސްާެއއްފަހަރުާކުޅުދުއްފުށި

ެވސްާާމުޙައްމަދު އަޅުަގނޑުާ ބިލުަގއިާ މިާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުނަޝީދަށްާ ކުދިކުދިާާ ކުރަންާ

ކިޔ ލުމުންާއަޅުަގނޑަށްާއެނުގނީާމިާބިލަކީާކިޔ ލިާާމިާބިލުާާއަޅުަގނޑުާާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންކަމުަގިއވިޔަސްާާ

ާާ ވަރަށް ފުރިހަމަާ ބަދަލުތައްާާރަވަރަށްާ ކުދިކުދިާ ދަންނަވ ާ މިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ ބިލެްއކަން.ާ ނަގޅުާ

މި ިމާާާާެގނެސްެގންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ލިބުމަކީާ ޙައްޤުތައްާ ލިބެންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފ ސްކޮށްެގންާ  780ބިލުާ

ރ އްޖެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާދަނޑިވަޅުަގއިާ މުޙިއްމުާ ވަރަށްާ ާއަށްާ މިޖެހެނާީާާ ދަންނަވ ލަންާ މިހެންާ ކަމެއް.ާ

ށުެގާޞިއްޙީާހޮސްޕިޓަލްތަކުންާޕެނަޑޯލްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާކަންނޭނެގާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާރ އްޖޭެގާރަށްރަ

ސްާނެތިެގން.ާވެާާއެއްާވެސްާނުލިބިެގން.ާބޭސްާއަޅ ނެާމަލަންކޮޅެއްާެވސްާނުލިބިެގން.ާވެކްސިންާދެވޭނެާޮގތެއްާާުގޅަ
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ހުސްވެފައައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަ ވަނީާ ވެކްސިންާ ކަހަލަާ ތިވިދ ޅުވ ާ ބަންދުާދުވަހެކެވެ.ާ މިއީާ މިއަދަކީާ ބުނަނީާ ދިޔައިމަާ ާށްާ

ާާއެ ާާވެ. 2ާާާާއަދި  785ދުަވސްާފަހުންާދިޔައިމަާވިދ ޅުވަނީާއަދިާހަފުތ ާއެއްާފަހުނ2ާާާްާދުވަސްާފަހުންާވަޑަިއެގންދެްއވ ށޭ.

އެބަޖެހޭ.ާާ ޤަބޫލުކުރަންާ ރިއަލިޓީާ މިާ ހަޤީޤަތް.ާ މިއީާ ހުސްވެފައޭ.ާ ެއްއޗެއްާ މިވެނިާ ވަނީާ މިހ ރުާ ވަޑައިެގންދެއްވ ށޭާ

މުސީބ ތުން ޖެހިފަިއވ ާ މިާ ޤައުމުަގއިާ މިކަންާާމިއަދުާ ފ ސްކޮށްެގންާ ބިލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސ ލަމްތަކުރުމަށްޓަކައިާ ާ

ކުރެވިދ ނެތޯާނޫންތޯާމިއީާއުފެދޭާސުވ ލަކީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ތަން ޤ ނޫނުތަކެއްާ އެބަހުރި.ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަށްާ ނުފެނޭ.ާއެއީާވިދ ޅުވިާ ތަނެއްާ ފީޛުކުރ ާ

ެގންދ ާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިއަދުާ އެފަރ ތަކީާ އެކަމަކު،ާ ކަމެއް.ާ ދެރަާ ވަރަށްާ ެއއީާ އެއް.ާ  790މައްސަލަާ

ިމއަންނަނީާ ޖަވ ބަކަށްާ އުފެދޭާސުވ ލަކަށްާ މިއީާ ކީްއެވެގންތޯާ ނުކުރަްއވަނީާ އެކަންތަްއާ ދިވެހިާސަރުކ ރު.ާ ސަރުކ ރުާ

ހުދުމުޚުތ  ސިފަތަކެއްާއެއީާ މީެގާ ސިފަކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ކަމެްއެގާ ކުރ ާ ފަހިވުމަށްޓަކައިާ ވެރިކަމަކަށްާ ރުާ

ވެސްާއެބަހުރި.ާދ ދިާފަހުންާއަޑުއިިވެގންާދ ނެާދޫނިދޫާއަށްާސިޔ ސީާކުށްވެރިންތަކެްއާެގންދިޔަާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާ

ރަާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ޮގތުަގއިާ މ އްދ އަކަށްާާދެކޭާ ަވކިާ ަގވ ިއދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އްޔިތުންެގާ

ދޫނިދޫ ވަނީާ މެންބަރުންތަކެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  795ާާއަށްާާާހަވ ލ ދެވިފަިއވ އިރުާ

ާާ ނަކީާދަްއކ ާާވަރުާދައްކ ލ ފައި.ާއެކަަމކު،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާޒުވ ންާބޭފުޅުންެގންޮގސްެގންާއެބޭފުޅުންެގާހުރި

ާާ ކުރ  ވިދ ޅުވުމަކަށްާ ވިދ ޅުވ ާ ބަޔަކަށްބިރަކަށްާ ނުޖެހޭނެާ ފަސްާ ނައުާކަމަކަށްާ ޤައުމުެގާ މިާ ޤައުމަށްޓަކައިާ ވ ތީާ

އަކީާާާާނޫން.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާާސީދ ކުރުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާކުރ ނެާކަމީާޝައްކެއްާއޮތްާކަެމއް

ނަމެންެގާސަރުކ ރުަގއިާސިޔ ސީާާތިމަންާާއަށްާވިދ ޅުވަމުންާދިޔައީާާއިންތިހ ާާ،ވަމުންާދިޔައީމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާވިދ ޅުާ

 800ށްވެރިންނެއްާބަންދެންާނުކުރ ނަމޭ.ާމިއީާކޯްއޗެއްތޯާިމވަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާދިޔައީާއެްއވެސްާޙައްޤަކ ާާކު

ާނުލައިާރައްޔިތުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާސަލަނިޒ މީާމައް

ާ805 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޮގތުަގިއާފ ހަަގކޮށްލަންާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރި ންާާާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާަމްއސަލައެްއެގާ

ެގމަެގން މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫންާދަވ ާ ބިލަކަށްާ މިާ އަޙްމަދުާ އިލްހ މުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  810ނަފުށިާ
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މިޮގތުންާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހިނގައިދ ނެާ ެގއްލިެގންާ މަޤްޞަދުާ ރޫޙ ާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވެނީކީ.ާ

ޒު މިާ ބޭރުަގއިާ ހިތްވަބިލުންާ ެއއްވުންވ ނުންނަށްާ ެގންދަވަންޏ .ާާރުދީާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ޮގތަށްާ މަުގފަހިވ ާ ތަކަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ815 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްާ ބިލަށްާ އެއްޮގތަށްާ ރޫހ ާ ބިލުެގާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމުަގއިާ މެންބަރުންާ ނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުރުޞަތާުާާާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަމުން ެގންދެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ެގމަނަފުށިާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ820 

ާެގމެނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މަނިކުާާާރުާމޫސ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ވ ހަކަދެްއކިއިރުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާކަނުލ ާއަޑުއެހީމޭ.ާެއއީތޯާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކުމަކީާިމއީތޯާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކުމަކީ.ާާ

ވ ހަކަ އުޅޭާ ރަނަގޅަކަށްާާދައްކަންާ ކިތަންމެާ ބ ރުލ ފައިާާާއެްއާ އަޑަށްާ ކިތަންމެާ ދެއްކިދ ނެ.ާ ެވސްާާާެވސްާ

 825މުކޮށްާމިތ ނަގއިާވަރަށްާބ ރުކޮށްާވ ހަކަދައްކ ާމީހެއް.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާވ ނީާާއ އްހަކަދެްއކިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑަކީވ 

ޅުަގނޑުާާމިހ ތަނަށްާއެާއަޑުާމަޑުކޮށްލ ފައިާއަޅުަގނޑުެގާވ ޖިބުތައްާއަދ ކުރުމަށްޓަކައިާައވަސްވެަގންފައި.ާއެކަމަކު،ާއަ

ބޫލުކުރަްއވ ށޭ.ާމަދިރިންާޖެހޭާޙަޤީޤަތްާތިޔަާބޭފުޅުންާޤަާާ.ާމިބޫލުކުރަްއވ ށޭ.ާމިއީާޙަޤީޤަތޭދަންނަވ ނީާމިާރިއަލިޓީާޤަ

ފުރިހަމަ ވަރަށްާ ބިލުަގިއާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ވ އިރުާާާާބަލިތަކުެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ވ ހަކަާ އެާ އަށްާ

ބިލެއް ުއޅޭ.ާ ނުކުރެިވެގންާ ކަންާ ނެތިެގންތޯއޭާ ބިލެްއާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ދެރަީއާ ކަންާާާއަޅުަގނޑަށްާ އޮެވެގންާ

ޢ އްނުކުރެވި މުހިްއމީކީ.ާ ނޫނޭާ ބިލެއްާ ސަރުކ ރުންާާ،ާ މިއަދުެގާ ދިނުމުގައިާ ޚިދުމަތްތައްާ ދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ  830މުާ

ދޫނިދޫާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ބިލަކަށްާ މިފަދަާ ޖެހޭ.ާ ކުރައްވަންާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ މިކަންތަްއތައްާ ފެއިލްވެފައި.ާ ވަނީާ

ލީހުގާެާެއއް.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާރައްޔިތުންާމަޖިާާޮގތުަގއިާމުހިއްމުާވ ހަކަަގނޑުާދެކޭވެސްާއަޅުާާާއަކީާާވ ހަކަ

މެންބަރުން ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަނީ. މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ހައްދަވަންާ މައްސަލައަކަށްާ މައްސަލަާ ެގންދިޔަާ މިާތަކެްއާ

ާާ ދަންނަވަންޖެހެނީ ޑީ.އ ރްާާސަބަބުތަކެއްވ ހަކަާ އޮތީމަ.ާ ކުރިމަތީގައިވެސްާ އޮފީސްާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ އޮފީހަކީ،ާ ާާ.ޕީެގާ

ލީޑަރުން ޑެޕިއުޓީާ ރަޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ތިއްބަވ ާ މެންބަރުންތަކެއްާ މަޖިލީހުެގާ ހިނދުާްއޔިތުންާ ވީާ އެބޭފުޅުންާ  835ތަކަކަށްާ

ާއަށްާެގންދެޭވނެާއުސޫލެއްާ.ާޑީ.އ ރް.ޕީެގާޑެޕިއުޓީާލީޑަރުންާޑީ.އ ރް.ޕީެގާއޮފީސްާކުރިމަތީާތިއްބަވ ާދޫނިދޫ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވީހ  މެންބަރުާ ޢ އްާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބޮޑަކަށްާ ާާވެސްާ ރަްއކ ތެރިކުރުމުެގ ސިއްޙަތުާ ާާމުާ ތެރޭަގިއާބިލުެގ ދ އިރ ެގާ

މެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ައޅުަގނޑުާ ބިނ ކުރެްއވުންާ  840ާފުރުޞަތުާާާއަޅުަގނޑުާާވ ހަކަފުޅުާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ެގމަ

އަޑުއަހަންާ ކަނުލ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޯން ކުރެވޭ.ާ ހަޖަމުވެސްާ ކަމެއްާާކެތްތެރިވެސްވޭާ ހުރިހ ާ ބޮން.ާ ދެރައީާާވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަން.ާ ބަެއްއާާވެސްާ ާ845 

ދަންނަވަންާާ މިވ ހަކަާ ފެއިލްެވފައޭ.ާ ވަނީާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ މިދަންނަވަނީާ ނުކުރެވޭތީ.ާ ހަޖަމުާ މިާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ޤައަޅުަގާނ ރިއަލިޓިާ މިާ ކެރެއޭ.ާ ބިޑުމެންނަށްާ ވަނީާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ކަންތައްތޯާާބޫލުކުރައްވ ށޭ.ާ ކިތައްާ ކަވެފައޭ.ާ

ތުންާއަޅުަގނޑުމެންާޢ ްއމުާޞިއްޙަތުެގާރައްކ ތެރިކަމަށްާބިލުަގއިާވ ހަކަދަްއކ އިރުާާދުާވެެގންާދަނީާމިާބިލ ާބެހޭޮގމިއަ

ާާ ައޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމިބިލަށްާވ ހަކަާއަކީ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކަންޖެހޭާމުހިއްމުާވ ހަކަތަކަކީ

އަޅުަގނޑު ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ބެހޭޮގތުންާ ޮގބިލ ާ ހުރިާ ތެރޭަގއިާ ޖެހެއޭ.ާާންޖެހުންމެންެގާ ވ ހަކަދައްކަންާ  850ތަކުެގާ

ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާލިބިފައިވ ާައނިޔ ތަކުެގާވ ހަކަދަްއކަންާޖެހެއޭ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއީސ ާ.ާއެއްާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ855 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާބަރުާއަޙްމަދުާއީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެން

އެއްާތަނެއްަގއިާހިނގ އިރުަގއިާެއާާާާވެސްާފ ހަަގކުރިންާމ ރ މ ރިާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދުވަހެއްަގއި

ހިންާާމ ރ މ ރި މީހ އެއްާ މަުގފަހިކޮށްދޭާ މީހެކޭ.ާާާއަކީާާަގންާ އިޙުމ ލުވ ންޖެހޭާ ޭއަގިއާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެއީާ  860ވެސްާ

ރަީއސްާޢިއް ޢިްއޒަތްތެރިާ ހޫނުވުމުަގއިާ މަޖިލިސްާ މިާ މިދަންނަަވނީާ އަޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ

ާާާާޒިންމ ވ ންޖެހެއޭ.ާމަޢުޟޫޢުންާބޭރުަގއިާމިާބިލ ާނުުގޅޭ.

ާ

ާ
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 865ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީ މެންބަރުާ މައްސަލަނޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރާުާއެއްާާާާދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ

މައްސަލަނއިށީ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާާނއެއްާ ދެވަޑައިަގންނަވ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިތަނުަގއިާކަނުލ ާއަޑުައއްސަވަންާއިންނެވިްއޔ ާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާާއެއްާނޫން.ާާމައްސަލަ

މަޖި ކަމެމިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ މަސަްއކަތް.ާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ އެޅުވުމަށްޓަކައިާ މަަގށްާ ބަހުސްާ މިާ ރައީސްާ ްއާާލީހުެގާ

ަމޖިލީ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ ނިާހިނގ ާ ރައީސަށްާ އަޅުަގނޑުާާސްހުެގާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަކަށްާ ތިޔަޮގތަށްާ  870ބަތްކުރަްއވ ާ

ގަވ އިދުާތަނެއްާނުދޭނެ.ާާާމަޖިލީހުެގާށްާފުރުޞަތުާދޭކަށްާާއަށްާއިތުރަާާާމައްސަލަނިޒ މީާބައެއްާާފުރުޞަތެއްާނުދޭނަން.ާާ

އަރުވަނީ.ާާ މިާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އަޙްމަދަށްާ ިއލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އެހެންވީމަާ

ާ.ާވ ާޮގތުެގާމަތިންާބިލުެގާދ ިއރ ެގާތެރެއިންާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްކަފުޅުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިވ ހަ

ާ

 875ާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޙްތިރ މ އެކުާވަރަށްާއ ދޭހ ެއކުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާާާޝުކުރިއްޔ 

ތެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ ވ ހަކަދަްއކަމުން.ާ ބެހޭޮގތުންނޭާ ހަޖަމުާބިލ ާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ަގިއާ

ވ ހަކަދަްއކ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާައޑުއެހީމުާާާާމުންާދ ތީ.ާމިާޤައުުމެގާޙ ލަތުެގނުކުރެިވެގންާމިާމައްސަލަތަްއާނަަގ

މަނިކުާވ ހަކަދެްއކިއިރުާއަޅުަގނޑުމެންާކަނުލ ާއަޑުއެހީމު.ާާާދެންމެާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ 

ބައްލަވ ށޭ،ާއަ މިތިބީާ ރައްޔިތުންާ ނުނަަގނީ.ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ އޭރުާ ކީއްވެތޯާ ތިބީމު.ާ ޮގނޑީަގިއާ މިާ  880ޅުަގނޑުމެންާ

މިހ ރު މީހަކުާވ ހަކަދެއްކީމ ާވަކިާކަހަލަާވ ހަކަތަކެއްާދެއްކޭތީާާާާތިވިދ ޅުވ ާރަްއޔިތުންާ ބައްލަވ ށޭ.ާވަކިާ ތިބީާ ވެސްާ

ނުކުރެވިެގންާހަޅޭފަޅޭާލެވުމަކުންާނުފުދޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާވަކިާކަހަލަާޙަޤީޤީާވ ހަކަތަކެއްާދެއްކޭތީާއެ ކަންތަކ ާހަޖަމުާ

ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުެމންާާދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ އޮތްާ ޙ ލަތުާ ޤައުމުެގާ މިއަދުާ ޮގތުެގާާާާ،އަކީާ އޮތްާ ޙ ލަތުާ

ާާ ޤ ނޫނެއް ނެތިެގންާ ބިލެއްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ އެއްޗެްއާާވ ހަކަދަްއކަންާ ވަކިާ ނެތިެގންާ

ބޭފުޅަކު ވަކިާ ނުދައްކަވ ށޭ.ާ ބަހަނ ތައްާ ކިޔ ފައިާ ނުކުރެިވެގންނޭާ ކަންތައްާ ނުވ ށޭާނެތިެގންާ ވިދ ޅުާ ލެއްވީމ ާ ބިލެއްާ ާާާ885 

ކިޔ  ބިލެކޭާ ލީާ ހުންނެވީތީާ ތަނެްއަގއިާ ވަކިާ ބޭފުޅަކުާ އަމިއްލަާ ނުވަތަާ ުގޅިެގންާ ކަމަކ ާ އަިމއްލަާ ފައިާާއެއީާ

މި ޤަވ ހަކަނުދައްކަވ ށޭ.ާ ކޮންމާެާއީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އެޅުމަށްޓަކައިާ މަަގށްާ ހަމަާ ޤައުމުާ މިާ ބޫލުކުރަްއވ ާ

ޤަބޫލުކުރ ށޭ.ާާ އޭތިާ ކުރަުމންނޭ.ާ މަސައްކަތްާ މިދަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާ ވ ޖިބުތަކުެގާ ލިބިފައިވ ާ މެންބަރަކަށްާ

ވ ހަ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވެންޏ ާ ހަޖަމުާ މ ބޮޑަށްާ އަދިވެސްާާތިބޭފުޅުންނަށްާ އަށްާ ދޫނިދޫާ ދަންނަވ ނީާ ނިންމ ލަމުންާ ކަާ

 890ނުެގންދަވ ށޭ.ާސިޔ ސީާކުށްެވރިންާވަނީާއިންތިހ ާއަށްާިމާސަރުކ ރުންާހަްއޔަރުކޮށްފަޭއ.ާމިއީާދުނިޔޭެގާމީޑިއ ަގިއާާ

 މިހ ރުާވެސްާދެކެވެމުންދ ާވ ހަކަާއެްއ.ާޤަބޫލުކުރަްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
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ާާާ:ވުންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެާއިރ ެގާމެންތުޅ ދޫާދ 

ވަރަޙްމަތު އަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ޞިއްހަތުާާهللاާ`.ާ ޢ އްމުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ބިލެއް މުޙިންމުާ މިފަދަާ އެހެންކަމުންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަމަށްާ މުޙިންމުާ ަވރަށްާ ބިލަކީާ ކުރުމުެގާ  895ާރައްކ ތެރިާ

ހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވީތީވެ،ާމިާބިލުާހުށަހަޅައިދެއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާ

މ އްދ ތަކަށްާބަލ ލ އިރުާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާާމިބިލަކީާމުޙިންމުާބިލެއްކަމަށްާމި ދަންނަވަނީާމިާބިލުެގާބައެއްާ

ވެސްާާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ިމއޮންނަނީާ ލިޔުްއވ ފައިާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުތަކުެގާ މަޤްޞަދުތަކަށް.ާ ބިލުެގާ މިބަލ ލަނީާ

ބަޔ  އުސޫލުތަކެއްާ މަިއަގނޑުާ ރަްއކ ކުރުމުެގާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ރައީސްާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  900ންކުރުން.ާ

ޤ ނޫނެއްާ ބަޔ ންކުރ ާ އުސޫލުތަކެްއާ މައިަގނޑުާ ރައްކ ކުރުުމެގާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މިހ ރުާ ެގންދިއުަމކީާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތައްާ ރަްއކ ތެރިކުރުމުެގާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ނެތިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކުރެވި ޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާސަބަބަކީާމިއަދުާދިވެހިންާމިވަނީާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ައޅުަގނޑުާެވސްާ ދ ނެާކަމެއްާކަމަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ ހޭލުންތެރިވެފައި.ާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ ވަދެާ ތެރެއަށްާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ވަދެާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

 905އްާނެތިާމިކަންތައްތައްާކުރުމަކީާމިހ ރުާކުރެވިދ ނެާާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދީފައިވ ާިމނިވަންކަމަށްާބަލ އިރުާމިފަދަާޤ ނޫނެ

ޙައްޤުތަްއާާ ރައްޔިތުންެގާ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަކަށްާ

ޢާ  ވ އިރުާ ބަޔ ންކޮށްދީފައިާ ެވސްާ އެްއޗެހިާ ޮގތްތަކ އިާ ދ ނެާ އުނިކުރެވިެގންާ ހ ލަތ ިއާ ދ ނެާ އްމުާއުނިކުރެިވެގންާ

ސ ފުކޮށްާާ ވަރަށްާ ކޮބައިކަންާ ޒިންމ ތަކަކީާ އެާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހަވ ލުކުރެިވެގންވ ާ ޒިންމ ާ ިއސްާ ޞިއްހަތުެގާ

ތަބ ވުުމެގާ އުސޫލަށްާ ލ މަރުކަޒީާ މިދަނީާ ދަތުރުކުރަމުންާ މިހ ރުާ ރ އްޖެާ އެފަދައިންާ ހަމަާ އެބަވޭ.ާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ

 910ންކަމަށްާވ ިއރުާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާކަންތައްތައްާހިންުގމަށްާރ އްޖެާމަުގތައްާމިހ ރުާމިދަނީާކަޑަްއތުާކުރަމުން.ާއެހެ

ޮގތްތައްާވެސްާިމާބިލުަގިއާބަޔ ންކުރެވިފަިއާާ ބަދަލުވެެގންާދ އިރުާއެފަދަާނިޒ މެްއެގާތެރޭަގއިާމަސައްކަތްާކުރެވޭނެާ

ބިލެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ ފުރިހަމަާ މިބިލަކީާވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ މިބިލުެގާއެހެނިހެންާބައެއްާވ އިރުާ ސް،ާ

ައޅަންީވާާ ހ ލަތްތަކުަގިއާ ނުރައްކަލުާ ކުއްލިާ ކޮބައިކަމ ިއާ ހ ލަތަކީާ ނުރައްކަލުެގާ ކުްއލިާ ބަލ ލ އިރުާ މ އްދ ތަކަށްާ

ވ އިރުާާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ވަރަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ޮގތްތަކ އިާ އަޅ ނެާ ފިޔަވަޅުާ އެފަދަާ އަދިާ ފިޔަވަޅުތަކ އިާ

 915ޗް.އޯެގާމިންަގނޑުތަކަށްާފެތޭޮގތަށްާއެފަދަާފިޔަަވޅުތައްާެއޅޭނެާޮގތްތައްާވެސްާމިބިލުަގއިާބަޔ ންކޮށްދީފައިާޑަބްލިއު.އެާ

ވ ތީ،ާމިާބިލުެގާމުޙިންމުކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިހުސ ސްާކުރެވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާއެފަދަާއިންާ

އިާއަދިާބަލިާފެތުރެންާމެދުވަރިވ ާސަބަބުތަްއާނައްތ ލުމ އިާބެހޭޮގތުންާމިާބިލުަގއިާޢ އްމުކޮށްާބަލިާފެތުރޭާއުސޫލުތަކާ 

ވެސްާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަތަްއާލިޔުއްަވއިާވަރަށްާިގނަާމ ްއދ ތަކެއްާމިޮގތަށްާލިޔުއްވ ފަިއވޭ.ާމިޮގތުންާފ ހަަގކޮށްލެވޭާާ
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ްއކަލެއްކަމަށްާބެލުން.ާމިމ އްދ ެގާާއެއްބަޔަކީާމަދިރިާނުވަތަާސޫފ ާސޫފިާނުވަތަާމީދ ާއުފެދޭާތަންތަންާޞިއްޙީާނުރަ

ވަރަށްާ ކޮބަިއކަމ އިާ ތަންތަނަކީާ މިފަދަާ ނައްތ ލެވޭނެޮގތ އިާ ތަންތަންާ މިފަދަާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ވަރަށްާ  920ދަށުަގިއވެސްާ

ފެނަކީާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ރަްއކ ކުރުަމށް،ާ ފެންާ އަނެއްބަޔަކީާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ބަޔ ންކޮށްދީފަިއވޭ.ާ ސ ފުކޮށްާ

ކުރެވިއްޖެނަމަާވަރަ ބޭނުންާ ފެންާ ނުސ ފުާ ސަބަބަކީާ ެއއްޗެއް.ާ މެދުވެރިވ ާ ބަލިޖެހުމަށްާ މީހުންނަށްާ ިގނަފަހަރަށްާ ށްާ

47ާާވަރަށްާިގނަފަހަރަށްާމިއޮންނަނީާއިންސ ނުންާބަލިވުމަށްާމެދުވެރިވ ާސަބަބަކަށްާވެފައި.ާހަމަާއެޮގތުންާމިބިލުެގާާ

ރަްއކ ތެރިކޮށް ތ ނީގާ މިވަނީާ މ އްދ ަގއިާ ިމާާާާވަނަާ ޢިބ ރ ތްކޮޅެއް.ާ ލިޔުއްވ ފައިވ ާ ބެހޭޮގތުންާ ބެލެހެްއޓުމ އިާ

ނުވަތަާ ރައްކ ކުރުމަށްާ ނުވަތަާ އުފުލުމަށްާ ފެންާ ބޭނުންކުރ ާ ބުއިމަށްާ އިންސ ނުންާ މިއޮންނަނީާ  925ޢިބ ރ ތްކޮޅުަގއިާ

ނޫންާވެސްާފެންާާފެންއަޅ ފައިާބެހެއްޓުމަށްާބޭނުންކުރ ާތ ނީގާނުވަތަާޓައްޕުާނުވަތަާބ ލިދީާނުވަތަާފީފ ާނުވަތަާއެ

އަޅ ާެއއްޗެއްާހުންނަންވ ނީާމަދިރިާއަށްާނުވަދެޭވޮގތަށްާނުަވތަާއެހެންާވެސްާސޫތްޕަކަށްާނުވަދެޭވޮގތަށްާއަދިާދޫނިާ

ޢ އްމުާާ ބިލުަގއިާ މިާ ވ ތީާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާ ކަމަށްާ ނުވަދެޭވޮގތަށްާ މީދަލަށްާ ނުވަތަާ ނުވަދެޭވޮގތަށްާ ސޫތްޕަށްާ ސޫފ ާ

ާާ ކުރުމ އި ރައްކ ާ އަޅުަގނޑުާާޞިއްޙަތުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިޔެވިފައިވ ކަންާ ވ ހަކަާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބެހޭޮގތުންާ

 930ާދަންނަވ ނީާމިާބިލު...

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާާ:ލިބްާވ ހަކަދެއްކެވުންއިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަފަރެސްމ ތޮޑ ާދ 

ރައްކ ތެ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހުށަހަޅައިދެއްވީތީ،ާާ`.ާ ބިލެއްާ  935ރިކުރުުމެގާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނަޝީދަށްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

އުނިވެފަޭއ.ާ ކަމެއްާވަނީާ މުޙިންމުާ ބިލުންާވަރަށްާ މިާ ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

އެާއަޅު ދ އިރުާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ރައްކ ތެރިކުމަށްާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްމުާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ަގނޑުމެންާ

ޮގތްތަކެއްާވެސްާމިާބިލުަގއިާފުރިހަމަވ ންޖެހޭނެކަން.ާޞިއްޙީާ ރައްކ ތެރިާކުރެވޭނެާ ތިބޭާމީހުންާ ޚިދުމަތްާދިނުމަށްާ

 940ނަރުހުންނ އިާހެލްތްާވޯރަކަރުންނ ިއާއެޓެންޑެންޓުންނ އިާއެނޫންާވެސްާާާާޙިދުމަތަދޭާތަންތަނުަގއިާތިބޭާޑޮކްޓަރުންނ އިާ

ދޭތެރޭަގިއާ އެމީހުންނ އިާ އަންނައިރުަގިއާ އެހ ލަތަށްާ ހިންގ ާ މ ރ މ ރީާ ހަމަލ ދީާ ިއސްވެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންނަށްާ

ޮގ ރައްކ ތެރިކުރެޭވނެާ ޞިއްޙަތުާ ޢ އްުމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ނަަމާ ނޭޅޭކަމަށްާ ނޯންނ ނެ.ާފިޔަވަޅުާ ތްތަކެއްާ

އެހެންކަމުންާމިާބިލުާފުރިހަމަވެެގންދ އިރުާޑޮކްޓަރުންނ އިާނަރުހުންނ އިާއެނޫންާވެސްާޞިއްޙީާދ އިރ ަގއިާމަސައްކަތްާާ

ކުރ ާމީހުންނަށްާދެވޭާއަނިޔ ތަކުންާއެމީހުންާސަލ މަތްާކުރެވޭނެާބ ބެްއާމިާޤ ނޫނުަގިއާހިމަނަންާއެމީހުންާފުރިހަމާަާ

ކުރެ ހިމ ޔަތްާ ޚިދުމަތާްާއަށްާ މިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ފުރިހަމަވެެގންާ ޤ ނޫނުާ މިާ ޮގތަކަށްާ  945ވޭނެާ
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ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ޮގތުަގިއާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ

މަ ދ އިރ ަގއިާ މިދަނީާޞިްއޙީާ އިވެމުންާ ައއިސްާ ފަހަކަށްާ ހަމަލ ދެވާޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީހުންނަށްާ ކުރ ާ ސައްކަތްާ

ަމއްސަލަާާ އެާ އެހެންނަމަވެސްާ އަޑުއިވޭ.ާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ތަޙްޤީޤުާ ފަރ ތްތަކުންާ ކަމ ބެހޭާ ުގޅިެގންާ އެކަމ ިއާ ވ ހަކަ.ާ

ނިމިެގންާނޫނީާއެމައްސަލަާއ އިާުގޅިެގންާއެކަންާކުރިާމީހ ާއަށްާއަދަބުާދެވޭާތަނެއްާނުފެނޭ.ާއެހެންކަމުންާމަދިރިާ

 950ލ ާތަނެއްާހުރެާއެތަންާނައްތ ލުމަށްާހުރަސްއަޅ ،ާމަދިރިާއުފެދޭާތަނެއްާހުރެާއެތަންާނައްތ ލުމަށްާހުރަސްާއަޅާ ނައްތ 

މީހ ާއަށްާބޮޑުާއަދަބުާދެވޭިއރުަގއިާޞިއްޙީާދ އިރ ަގއިާޚިދުމަތްާކުރ ާޑޮކްޓަރަކަށްާހަމަލ ދޭާމީހ ާއަށްާއެއަށްވުރެާ

ފަ މިޤ ނޫނުާ ޮގތަކަށްާ ދެވޭނެާ އަދަބެއްާ އަދަބާުާބޮޑުާ މީހުންނަށްާ ިވސްނުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ރުމާ 

ވ ނީާާ ވިސްނުމަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ ވެސްާ ކުރުމެއްާ ޖުރުމަނ ާ މީހުންާ ނޫން.ާ ދިނުމެއްާ

ާމީހުން.ާއެމީހުންގާެާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެހެންާރައްޔިތުންނ އިާއަޅުަގނޑުމެންާއަސ ސީާޚިދުމަތްތައްދޭާތަންތަނުަގއިާތިބޭ

 955ރައްކ ތެރިކަންާއިސްކުރުން.ާެއހެންާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާކިތަންމެާބޮޑެތިާޤ ނޫނުތައްާހަދ ފައިާނެރުނުާކަމަށްވިައސްާާ

އެމީހުންާ އަބަދުާވެސްާ ދިނުމަށްާ ޚިދުމަތްާ ެއކަށީެގންވ ާޞިއްޙީާ ނޫނީާ އެކަށީެގންވ ާޞިއްޙަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަުގމައްޗަށްާނުކުންނަާއިރުަގއިާބިރުވެތިކަމ ެއކުާތިބެެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާާާތިބެންޖެހޭނީާބިރުން.

އަޅުަގނޑުމެންާބަލީމީހުންނަކަށްާފަރުވ ާއެއްާނުދެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަުގމައްޗަށްާނުކުންނަާއިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާާ

ޅުަގނޑުމެންނަށްާޞިއްޙީާޚިދުމަތްދޭާތަންތަނަށްާހިތްހަމަޖެހުމ ާާަގިއަގިއާޖަހައިފ ނެކަމުެގާބިރުާއޮންނަާކަމަށްވ ނަމަާއަ

ކައިރިއަށްާާ ބަލިމީހ ާ ދިނުމަށްޓަކައިާ އަޅައިާ ބޭސްާ ނަރުހުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިބެވޭނެ.ާ ނުެއއްާ ޮގސްާ  960އެކީަގއިާ

ާާ އެ ދެންާ ކަމަށްވ ނަމަާ ޖަހ ާ އައިސްެގާ ރުޅިާ ަގިއަގއިާ ނަރުސްާ އެާ އެހީތެރިއ ާ ބަލިމީހ ެގާ ނަރުސާްާދިއުންމުންާ

ނަރުހުންނ ިއާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ދ އިރުާ ފުރިހަމަވެެގންާ ބިލުާ މިާ އެހެންވުމުންާ އެތަނަށްދ ން.ާ ބިރުަގންނ ނެާ

ޤ ނޫނަށާްާ މިާ ބ ބެއްާ ކުރެވޭނެާ ޙިމ ޔަތްާ އަށްާ ފުރިހަމަާ މީހުންާ ޚިދުމަތްކުރ ާ ދ ިއރ ަގއިާ ޞިއްޙީާ ޑޮކްޓަރުންނ އިާ

އަން ކުރެިވެގންާ ފުރިހަމަާ އެބ ބުާ ރައީސް،ާާާއިތުރުކުރެވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމށްާ ނ ނެާ

 965އަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުތައްާހަދަންާމިޖެހެނީާޤ ނޫނުތަކެއްާބޭނުންވެެގން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކޮންމެާކަމަކަށްާޤ ނޫނެއްާ

ާހަދަންޖެހޭނެާކަމަށްާލ ޒިމްކޮށްފައިާއޮތީމަ.ާއެހެންާނޫންނަމަާއަޅުަގނޑުމެން..ާ.

ާ

ާާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންހޯރަފުށީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަށް.ާ ތިދެްއިވާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 970ށަހަޅުއްވައިާާމަޖިލީހަށްާޢ ންމުާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިކުރުމ އިާބެހޭާބިލެއްާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވިކަމަށްޓަކައިާމިާބިލުާހު

ދ ދިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިާޝުކުރުާ ހިތުެގާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރުާ ދެއްވިާ

ދެންމެއަކުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބްާވިދ ޅުީވާފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ރައްކ ތެ ޞިއްޙަތުާ ދާޭާޢ ންމުާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޙީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަރުޙަލ އެއްާ މުޙިންމުާ ވަރަށްާ ބެހޭާ ރިކުރުމ އިާ

ެއާާ ޤަބޫލުކޮށްާ ޚިދުމަތްާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ ލިބިަގންނަންދ ާ ޚިދުމަތްާ އެާ ޚިދުމަތަށްާ ދޭާ އެފަރ ތްތަކުންާ ފަރ ތްތަކުންާ

ހިނގައް ފެނިެގންާ މ ޒީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ވެސް.ާ ބަލައިަގތުންާ ޑޮކްޓަރުންނަށ ިއާޚިދުމަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  975ޖެާ

ނަރުހުންނަށ އިާއަދިާޚިދުމަތްދޭާިގނަާފަރ ތްތަކަކަށްާމިފަދަާހަމަލ ތަކެއްާދެވިެގންާއަންނަތަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ކ ރުާމިހެންާމިކަންާމެދުވެރިވ ންާދިމ ވީާމ ޒީަގއިާމިޤައުުމަގއިާެއާމިނިސްޓްރީތައްާއަދިާޞިއްޙީާޚިދުމަތްާއަދިާސަރު

މިރ އްޖޭެގާ މިދަންނަވަނީާ މިހެންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވީތީ.ާ އިޙްމ ލުާ ފަރ ތްތަކަކުންާ ތިބިާ ހިންަގންާ

ރައްޔިތުންެގާޚިދުމަތްާލިބިަގންނަންާދ ާފަރ ތްތަކުެގާހިތުންާއޯގ ވެރިކަންާފިލަިއެގންާދިޔ މައޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ދިޔ  ފިލަިއެގންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއިޚްލ ޞްތެރިކަންާ ދިޔ މައޭ.ާ ނެތިެގންާ ކުލުނުވެރިކަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  980މައޭ.ާ

ރައީސް،ާރަޙުމްާހިތްތަކުންާނެތިެގންާދިޔ މައޭ.ާމިހެންާވ ންޖެހުނީާމ ޒީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަންތައްތައްާކުރެވުނުާ

ަގންާނުކެރުނީތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާޮގތަކުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޒިންމ ާވ ންޖެހޭާފަރ ތްތަކަކުންާޒިންމ ާނަ

ެގއްލުންވ ާާ ޞިއްޙަތަށްާ ޢ ންމުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރެވުނީތީ.ާ ކަންތައްތައްާ ހަމައިންާ އިންސ ފ އިާ އަދުލ އިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދިއުމުން.ާ މިހެންާ ކަންތައްތައްާ މ ޒީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިޔައީާ ހިނަގމުންާ ޢަމަލުތައްާ މިންަގނޑަށްާ

 985ސް،ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުެގާބޭނުމެއްާނޫންާމިވ ހަކަތައްާދައްކ ާމ ޒީާައއުާކޮށްާއަދިާމިކަންތައްތައް..ާާރައީ

ތ ނަގިއާާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ އިޔ ދަނުކޮށްާ އެނބުރިާ މ ޒީާ ލިބިަގނެެގންާ ހިތްވަރުާ މ ޒީންާ ބޭނުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ މިކަންތައްތައް ިވސްނ ާ އިތުރަށްާ ރަީއސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަނޑަެއޅުން.ާ ޢަޒުމްާ ކުރުމަށްާ ރަނަގޅުާ

ޚިދުމަތްާާ އެާ ޑޮކްޓަރަކުާ ލިބިެގންނަންދ ާ ޚިދުމަތްާ އެާ ރަްއޔިތަކުާ ެއއްެވސްާ މިރ އްޖޭެގާ ކުރަންާ ޢުއްމީދުާ އަޅުަގނޑުާ

އެފަ ައދިާ ދީެގންކަންާ ކުލުނުވެރިކަންާ ލޯތްބ އިާ ރުހުމ އިާ ޑޮކްޓަރަށްާ އެާ ދ އިރުަގއިާ މިދަނީާލިބިެގންނަންާ ރ ތްތަކުންާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ނެކަމަށް.ާ މަސައްކަތްާ ލިބިަގތުމަށްާ ޚިދުމަތްތެްއާ އެާ ދެނެަގނެެގންާ ހޯދަންކަންާ  990ޚިދުމަތެއްާ

މަޖިލީހުގާެާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ނަމަވެސްާ ނުދެންނެވިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ މުޙިންމުކަންާ ހަމަާ މިބިލުެގާ

ހުރިހ  ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވާ ހިނަގއްޖެ.ާާާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަފުޅުންާ މެންބަރުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަދަާމުޙިންމުާބިލަކަށްާވ ހަކަާދެކެވެުމންާދ އިރުަގއިާވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާާ

މެން ބަެއއްާ ޖެއްސުމަށްޓަކައިާ މ ލަމުަގއިާ މިާ ރޫޙުާ ބަެއްއާ ސިޔ ސީާ ިމީއާާފ ހަަގކުރެވޭާ ދައްކ ތަން.ާ ވ ހަކަާ ބަރުންާ

 995ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާހިތ މަހުރިާދެރަާމައްސަލަާެއއް.ާކޮންމެާދުވަހެްއެގާކޮންމެާމަުއޟޫައކަށްާވ ހަކަދެއްކިާކަމުަގިއާާ

މޭޒުަގއިާާ ރޫޙުަގއިާ އަޒުމެއްަގއިާ ކަހަލަާ ދޫނުކުރ ާ ޮގތްާ ވަރަށްާ ހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދެްއާ ސިޔ ސީާ ވިޔަސްާ

ޖައްސަވ ާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިދ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދޫނިދޫާއަށްާދެާބޭފުޅަކުާއެއްާބޭފުޅަކުާލުންާެއީއާާއަތްޕުޅުާާ

މިާސަރުކ ރުާވަރަށްާއަުއާކަެމއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމ ޒީެވާދިޔަތަނުަގިއާވެރިކަންާކުރިާބަޔަކަށްާވަރަށްާބ ކަމެއް.ާވިހިާ

ލީކީ އަށްާ ދޫނިދޫާ ނޫންާ ބޭފުޅުންނެއްާ އަޅުަގނޑުެގާާާތިރީސްާ ދެކެވޭނެ.ާ ވ ހަކަތައްާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއް.ާ



 38 

 1000މަޤްޞަދެއްާނޫންާއެާވ ހަކަތައްާދަްއކ ާެއކަންތައްާިމއަދުާައއުާކުރުންާއެީއކީާެއއް.ާޖަލަށްލީާމީހުންާއަދަދުާކިޔަންޏ ާ

ންނ އިާހަމައަށްާވެސްާދ ނާްާމިާރ އްޖޭެގާތިބިާތިންލައްކަާމީހުންެގާއ ބ ދީާހުސްކޮށްާބޭރުާއެހެންާޤައުމުތަކުެގާމީހު

ނޫން.ާާ ދެއްކުމެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއވ ހަކަތައްާ ެގއްލުވ ލުމަށްޓަކައިާ ރޫޙުާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮންނ ނެ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާބިލުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްެގންާދިއުމުންާމިރ އްޖޭެގާއެތައްާރައްޔިތުންނަކަށްާާ

ާާ ހެޔޮ ބައެއްާމީެގާ ހަމަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންާ ހިތ މައ ެއކުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ނެ.ާ އަސަރުާ ރަނަގޅުާ

 1005ފަރ ތްތަކުންާބައެއްާވެކްސިންތައްާނެުގމަށްާމިހ ރުާއެބަާިއންކ ރުާކުރޭ.ާޞިއްޙީާޚިދުމަތްާލިބޭާފަރ ތްތަކުން.ާއެީއާާ

ްއކަމަށްާއެބަވޭާމިހ ރުާބަެއއްކަހަލަާނުރައްކ ތެރިާބަލިތަކުންާދެންާއެބޭފުޅުންާޤަބޫލުކުރ ާޤަބޫލުކުރުންތަކަކ އިާޚިލ ފްޮގތެ

ދިފ ޢުވުމަށްާލިބިަގންނަންޖެހޭާވެކްސިންާލިބިަގތުންާމިީއ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިފަދަާކަންތައްތަކުންާމިރ އްޖޭަގިއާާ

މަުގފަހިާ ސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ފަރ ތުންާ ބޭބޭފުޅުންެގާ ނުނަގ ާ ބިލާުާވެކްސިންާ މިާ ބިލަކަށްާ ެވެގންދ ާ

ޖެހޭނާެާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެހެންމެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވެެގންދ ނެކަމަށްާ

 1010އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާޞިއްޙީާވުޒ ރ ަގއިާޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭާބައެއްާމަޤ މުތަކަށްާމީހުންާނުލިބިާދަތިވެެގންާމިދިޔަީއާާ

ވެ ލިބިަގންނަނާްާކުރީަގއިާ ޚިދުމަތްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ޚިދުމަތްދޭާ މިާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސްާ

ނަހަމަާާ ޮގތަކަށްާ ނުރަނަގޅުާ އަނިޔ ވެރިކޮށްާ ދޭތެރޭާ ފަރ ތްތަކ ިއާ ބައެްއާ ބޭރުެގާ ތިބޭާ އެތަންތ ނަގިއާ ދިޔައީމ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނަރުހުންާާާއުސޫލަކުންާ ޤައުމުތަކުންާ ބޭރުާ ކުރެވުނީތީ،ާ ޢަމަލުާ ނަށްާ

ފޮނުވަންާއެބަާއިންކ ރުާކުރޭ.ާބޭރުާޤައުމުތަކުންާޑޮކަޓަރުންާފޮނުވަންާއެބަާއިންކ ރުާކުރޭ.ާބޭރުާޤައުމުތަކުންާބައެްއާާ

 1015ބަާއިންކ ރުކުރޭ.ާެއއީާާކަހަލަާޞިއްޙީާޚިދުމަތްދޭާމުޙިންމުާމަޤ މުތަކަށްާމީހުންާފޮނުވުމަށްާރަްއޔިތުންާޚުދުާައއުަމށްާއެ

މިއަދުާއައިސްާމިތ ނަގއިާޚިދުމަތެއްާދިނުމަށްާތިބޭއިރުަގއިާމިާރ އްޖޭެގާބައެއްާރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާއެބޭފުޅުންނަށާްާ

ކުރަންާާ ޚިދުމަތްާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ައއިސްާ ޤައުމަށްާ މިާ އެބޭފުޅުންާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ނުރަނަގޅުާ ދިމ ވ ާ

އ ދޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާހިތ މަކޮށްާދެރަވެާމިއަދުާކަންބޮޑުވ ންޖޭހޭާފަސްޖެހޭތަންާއެބަާާ

ނޫންާ އޮތްބަެއއްާ އުޅެވެންާ ނުލ ާ ޤައުމުތަކ އިާ އެހެންާ ދުނިޔެޭގާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ެއއީާ އެއް.ާ މައްސަލަާ

އެ ޤައުމުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހީާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ޤައުމުތަކުެގާ އެހެންާ އޮތީާ ކުރެވެންާ ކަމެއްާ  1020ްއވެސްާ

އެއްެވސްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އޮތްތ ނަގިއާ ކުރިއަށްާ ޢުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންކަމުންާ ލިބިެގން.ާ ވ ިގވެރިކަންާ އ އިާ

ާާ ނުދ ނެކަމަށް. ފެނިެގންާ ޢަމަލެއްާ ހަމަނުޖެހޭނެާ ނުރަނަގޅުާ ނޭއްގ ނީާ މިކަހަލަާ ފަރ ތުންާ ޝުކުރިއްޔ ާާރައްޔިތެްއެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 1025ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން



 39 

ބެހޭ ބިލ އިާ މިާ ދައްކަވަން،ާ ވ ހަކަފުޅުާ މިހ ރުާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ދަްއކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ

ތްާކުރިއަށްާެގންދަންާއޮންނަާދުވަހަކުން.ާާބޭފުޅުންނަށްާދެންާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއަޅުަގނޑުާަގސްދުާކުރަނީާމަސައްކަ

އެީއާމިއަދުާޢ އްުމާޞިއްޙަތުާރައްކ ތެރިާކުރުމުެގާބިލުާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަށްާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާއެްއަގޑިއިރުާމިހ ރުާމިާާ

ާާ އޮންނަޮގތުން ހަމަޖެހިފައިާ ޕްރޮްގރ މްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ ހުސްަވުގތުކޮޅަކ30ާާަހަމަވީ.ާ ށްާާމިނިޓުެގާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށްފަހުާ އޮންނ ނީ.ާ 11:00ާާާާދިއުންާ ފަށ ނީ. މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެނ11:00ާާާާްަގއިާ  1030ަގއިާ

ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ނުނިމިހުރިާ އޮތީާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަށ އިރުާ މަސައްކަތްާ

ފުރަތަމަާއޮންނ ނީާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުެގާާާާަގޑިއިރަށްާއެަމސައްކަތްާއޮންނ ނީ.ާއެންމ1ާާެެގންދިއުން.ާާ

ާާ އަދި މަސައްކަތަށްާ އެާ ެގންދިުއން.ާ ކުރިއަށްާ 1ާާާާމަސައްކަތްާ ދެނ44ާާާްަގޑިއިރ އި އެހެންވީމ ،ާ ެއބައޮތް.ާ މިނިޓުާ

ާާ ޮއންނ ނީ ދިއުންާ ކުރިއަށްާ އައިޓަމްތަކަިއެގންާ ހުރިާ 11:00ާާާާއެޖެންޑ ަގއިާ ހުސްވަުގތުކ30ާާާޮަގއި. ޅަށްާާމިނިޓުެގާ

 1035ާއަޅުަގނޑުާތަންދެން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 ]ށ311:0ާްނ110:3ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10

ާ1040 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

10.1ާާާާ ހުސްާަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުާފަށަިއެގންާކުރިއަށްާެގންދ އިރުާާާާމިނިޓުގ30ާާާެ`.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތް

ާާ އޮއަޅުަގމިހ ރު މިާ ދިހައަކ ނޑުމެންާ ައއިޓަމްާ އެޖެންޑ ާ އ ދެވިފައި.ާާތީާ މަސައްކަތްާާާާހަމައަށްާ ހުރިާ ނުނިމިާ

ާާ މިއޮތީ އައިޓަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީ.ާ މަސައްކަތެއްާ ލޯނ10.1ާުާއެްއަގޑިއިރުެގާ ލުއިާ އަންހެނުންނަށްާ ާ.

އެ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ ބިލުާ ޢަލީާދޫކުރުމުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ  1045އް.ާ

ާވަޙީދުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 1050ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢަލީާވަޙީތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
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ހުރިހ ާާ ލިބެނީާ ހަމަާ ެވސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ިއންނެވީމަ،ާއެާ މެންބަރެއްާ އެންމެާ މިާއެްމ.ޑީ.ޕީެގާ ފަހުންާ މިާއެގ ރައިެގާ

ހ ޒިރާުާމެންބަރުންނަށްާއެއަ ށްވަރަކަށްތޯާމުސ ރަާބަލައިލަން.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގާފައިސ ާއިންާމެންބަރުންާ

ާނުވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާނިޒ މީާމައްސަލަައކަށްާފެންނ ތީ.

ާ

 1055ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާކޯރަމްާހަމަވެފައިާވ ތީާމަޖިލީ

ާާ ާާާދ އިރ ެގާވިލިމ ފަންނުެގންދަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާައޅުަގނޑުެގާލިސްޓުަގިއާމިާޮއތީ ާއަޙްމަދުާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި

ާށް.ާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުެގާބިލުެގާމަސަްއކަތްާކުރިައށްާެގންދިއުންާ.މަނިކަާޙުސައިންާނިހ ނު

ާ

 1060ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޙުސައިންާނިހ ންާއަޙްމަދުާމެންބަރުާެގދ އިރ ާވިލިމ ފަންނު

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުގާެާ

މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެަެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އ ދަމަށްާާާބިލުާ ރޮޒައިނ ާ

އިންސައްތައިންާާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ހަމަާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ

ތަރައްޤީާ ޤައުމުެގާ މިާ އަދިާ އޮތްއިރުާ އ ބ ދީާ ައންހެނުންެގާ އިތުރަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ކުޑަާ އަށްވުރެާ ެއއްބައިާ ދެބައިކުޅަާ

ޒަމ ނެއް ހުރިހ ާ ދިޔަާ ޤައުުމާފ އިތުވެާ މިާ އުފުލަިއެގންާ ބުރަާ އެއްހަމަެއްއަގއިާ އ އިާ ބުރަާ އުފުލިާ ފިރިހެނުންާ  1065ަގއިާ

މިއަދ އިާހަމައަށްާެގނެސްދެއެަްވިާއަންހެނުންނަށްާލޯނުާދޫކުރުމުެގާބިލެްއެގާވ ހަކަާދެއްކޭާހިނދުާއެއަށްާއަލިއަޅުވ ލ ާާ

މި އަޅުަގނޑުވެސްާ ލިބުނީތީާ އުފ ާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ެއއްޗެއްާ ެއއްފަހަރުާާާކޮންމެވެސްާ އަދިވެސްާ ހަމަާ މަރުޙަލ ަގއިާ

މިާާ ދަންނަވ ާ ވ ހަކަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޝުކުރުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދަމަށްާ ރޮޒައިނ ާ

ާާބިލުަގއިާހުރިާބައެއްާކަހަލަާތަޢ ރަފ އިާނަމުަގއިާވިދ ޅުވެާދެއްވ ފައިާމިއޮތީާކީްއވެެގންކަންާމިާލޯނުާދޫކުރުމަށްޓަކައި

ބަޔ ންކޮށްފައިާާ އުސޫލުތައްާ ކުރ ނެާ އެކަންާ ކަނޑައަޅ ާ ދޫކުރުަމށްާ ލޯނުާ ލުއިާ އެާ އަދިާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ބޭނުންވެާ  1070އެާ

މިއޮތީ.ާމީެގތެރޭަގިއާޚ އްޞަާޮގތެްއަގިއާމައިކްރޯާފައިނޭންސްާތެރެއިންާއިތުރުާކްލޮޓްރޯލަކ އިާނުލައިާއަންހެނުންނަށާްާ

މު ދުރުާ އެީއާ ޮގތްވުންާ ދ ާ ލިބިެގންާ ރ އްޖޭެގާާލޯނުާ ވ ނަމަާ ބަލަިއފިކަމުަގިއާ ހ ލަތަށްާ މިހ ރުެގާ އަދިާ ސްތަޤުބަލަށ އިާ

އިޤްތިޞ ދީާހ ލަތަށ އިާއަދިާދިވެހިންެގާއިޖުތިމ ޢީާޢ އްމުާދިރިއުޅުމަށްާހެޔޮލަފ ާބަދަލުތަކެްއާއައިސްެގންދ ނެާކަަަމެއްާާ

ދަންނަވ ލ  ފެއްޓުމުންާ މޭރުމުންާ މިާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ އުއްމީދުކޮށްެގންާާކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަން.ާ

 1075ދިޔައިމުާމިާައއުާސަރުކ ރުަގިއާއަންހެނުންނަށްާޚ އްޞަާމަޤ މުތަކަކ އިާޚ އްޞަާޢިނ ޔަތްތަކެއްާލިބިެގންދ ނެާކަމަށް.ާ

ެވވަޑަިއެގންނެވިާވަޢުދުތަްއާވަމު ައއުމަށްޓަކައިާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާ ންާާއެއީާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުެގާތެރޭަގިއާސަރުކ ރަށްާ

އޮތްާ ހަނިކޮށްާ ވަރަށްާ ދައުރުތައްާ އަންހެނުންނަށްާ ދިޔައިންާ ކުރަމުންާ އިޝ ރ ތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ދިޔައިރުަގއިާ



 41 

ވެސްާ ދިޔައީާ ފެނިެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ޚިރުަގއިާ އެހެން.ާ ވެސްާ ނުކުތީާ ނަތީޖ ާ ވެސް،ާ ކަންދިމ ވީާ ކަމަކަށްާ

ޚ އްޞަކުރެވިފަ އަންހެނުންނަށްޓަކަިއާ މެންޑޭޓްެގާާކުރީަގއިާ އަންހެނުންެގާ ުއވ ލައިާ ސަރުކ ރުންާ ވުޒ ރ ާ އިާ

 1080މަސައްކަތްތައްާސިޔ ސީާޮގތުންާވެސްާެއކެހެރިާކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކުރެިވެގންާދިޔަާތަން.ާމިހިނދުާދަންނަވ ލަންާ

ާާ ދުނިޔޭަގ1932ާާޖެހޭނީ މުޅިާ މަރުހަލ އަށްފަހުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ފުރަތަމަާ ދުށްާ ދިވެހިންާ އަހަރުާ އިާާވަނަާ

ޤައުމަކަށްާ ފުރަތަމަާ ތެރެއިންާ ޤައުމުތަކުެގާ ޖަޒީރ ާ ކުދިާ ދިޔަާ ލިބިެގންާ ޙައްޤުާ ދިނުންާ ވޯޓުާ އަންހެނުންނަށްާ

ދިވެހިރ އްޖެާވެެގންދިޔަކަން.ާތ ރީޚުންާމިކަންާފެންނަންާއޮންނ ނެ.ާމިފަދަާހުޅުވިފައިވ ާފުރުޞަތުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ބޭބޭފުޅު ޖިންސުެގާ އަންހެންާ ޤައުމުެގާ އެްއވިސްނުމެްއަގިއާާމިާ އެއްހަަމއެްއަގއިާ ރ އްޖެައކީާ ލިބިެގންދިޔައީާ ންނަށްާ

 1085އެއްފިކުރެްއަގއިާހުރިހ ާއެންމެނަށްާހަމަހަމަާތަނެއްެގާޮގތުަގއިާއޮތުމަށްާމިާޤައުމުެގާކ ބަފައިންާވެސްާކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާާ އަންހެނުންެގާދައުރުާވެސްާއިންތިހ ާއަށްާާމަސައްކަތްތައް.ާދިވެހިރ އްޖެާއެކިާކަންތައްތަކުންާމިނިވަންެވެގންާދިއުމަށް

ބޭފުޅުންނަށާްާ އަންހެންާ ޢިްއޒަތްތެަެރިާ ކުރައްވ ފައިވ ާ މަސައްކަތްތަކެްއާ އެފަދަާ ަެހޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ބޮޑުކަމުަގއިާ

،ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކ ބަފައިންެގާތެރޭަގއިާހިމެނިެގންާދިޔަކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއުފ ކުރަންޖެހޭާއެއްާސަބަބު.ާއ ދެ

އަންހެނުންެގާާ ދެވިެގންާ ހިތްވަރުތައްާ މިފަދަާ އަންހެނުންނަށްާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ ބަލައިފިާ ނިސްބަތުންާ ދުނިޔޭެގާ މުޅިާ

 1090ފުށުންާޭގތެރެާއ އިާކޮޓެޖުާިއންޑަސްޓްރީާލެވަލުންާއަދިާެއައށްވުރެާމަތީާފަންތިއަކުންާމެދުާފަންތީެގާވިޔަފ ރިންާމަތީާ

މަށްާމިފަދަާފުރުޞަތުތަކެއްާހުޅުވ ލެިވެގންާދިއުމަކީާމިފަދަާޤައުމަކަށްާވަރަށްާފަންތީެގާވިޔަފ ރީާއ ާހަމައަށްާެގނައު

އަޅުަގނޑުމެންާާ ރެކޯޑްސްތަކެއް.ާ ވެސްާ ފެންވަރުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ އެބަހުރިާ މީަގއިާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާ ކަމުަގއިާ މުހިއްމުާ

ހަަގކޮށްާދަންނަވ ލަން.ާމިއަދުާދުނިޔޭަގިއާާދަންނަވ ލަންާޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާފ 

ބޭފުޅުންާާ އެާ ޮގތެްއަގިއާ ރަނަގޅުާ ފުރުޞަތުތައްާ ދިޔަާ ލިބިެގންާ ައންހެންވެރިންނަށްާ ދ އިރ ަގއިާ އަންހެނުންެގާ

ބަެއްއާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ މިާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ނަތީޖ ތަކެއްާ ހުރިާ ފެންނަންާ ސަބަބުންާ  1095ކުރެްއވުމުެގާ

ންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާހުސްެއކަނިާައންހެނުންނަށްާމިާލޯނުތައާްާބޭބޭފުޅު

ދިނުމ ާބެހޭާޮގތުންާއިޢުތިރ ޟުާކުރަްއވ ާކަުމަގއިާވިދ ޅުެވާއަދިާމިއީާބަެއއްާސިޔ ސީާވިސްނުންތަކެްއަގއިާކުރިއަށްާ

ވުމަށްާމަސައްކަތްކުރި.ާއަޅުަގނޑުާމިސ ލެއްެގާޮގތުންާދަންނަވ ލ ނަންާާެގންދ ާކަމެްއެގާޮގތުަގއިާެވސްާވިދ ޅުވެާދެއްާ

މިޒ ތުެގާާ ހަމަާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ އަންހެނުންާ ެވސްާ ލިސްޓުަގިއާ ލެވެލްާ ބިލިއަނަރާ ވަރުަގދަާ އެންމެާ ދުނިޔޭަގއިާ މުޅިާ

ޮގތްޮގތުން ެވސްާ އެނޫންާ ނުވަތަާ ފަރ ތުންނ ާ ސޮސައިޓީެގާ އަދިާ އެއްބ ރުލުމ އިާ އެބަޔަކަށްާާާާއެހީތެރިކަމ އިާ  1100ފައިސ ާ

ބޭނުންކޮށްެގންާާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ އެފައިސ ާ ދިޔައިމަާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ލިބޭނެާ ފައިސ ާ ނުވަތަާ ވ ރުތުވުމަށްފަހުާ

ދުނިޔޭެގާފެންވަރުގައިާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާެވެގންދިޔަާމީހުންެގާތެރޭަގއިާބެޓަންާކޯޓުާލިލިައންާނުވަތަާލިލިއަންާބެޓަންާ

ރިއަލްާކުންފުނީެގާވެރިއަކަށްާހުރިާެއާައންހެންމީހ ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާެއވެސްާހަމަާމިފަދަާކޯޓްާމަޝްހޫރުާލޮ

އަންހެނަކަށްެވެގންާާ ިވޔަފ ރިވެރިާ ފެންވަރުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ދިއުމުެގާސަބަބުންާ ލިބިެގންާ ކަންތައްތަކ ިއާ ފުރުޞަތުތަކ އިާ
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އޯޕްރ  އޭެގތެރޭަގއިާ އަދިާ މީހެއް.ާ ޮގތުަގއިާާނުާާާވިންފިއުރީާާދިޔަާ އަންހެނެއްެގާ ބިލިައނަރުާ މަޝްހޫރުާ އެމެރިކ ެގާ  1105ވަތަާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގތެރެއިންާ އަދިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަންހެނަކުާ ކުރ ާ މަސަްއކަތްާ މީޑިއ ަގއިާ

ހެނެއްެގާވ ހަކަާވެސްާާކިޔ ާއަންާާބެަގމްާހަމްާދޯަގންާފަރ ލީތުރުކީެގާއެއްާބިލިއަންާޑޮލަރުެގާވެރިއެްއެގާޮގތުަގއިާހުރިާާ

ދަންނަވ ލަން.ާއަދިާޭއެގތެރެިއންާހަމަާކުރީެގާލެބަނަންެގާޕްރައިމިނިސްޓަރުކަންާކުރެއްވިާރަފީޤީާހަރީރީެގާދަރިާހިންދާުާ

ހަރީރީެގާނަންާވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާމިާދެންނެވީާދުނިޔޭެގާފެންވަރުަގިއާއޮތްާމިާކަމަށްާހުއްޖަތްާ

ކަންަްތަ ާާހުރިާ ހިމެނޭ ޮގތުަގއިާ މ އްދ ެގާ މައިަގނޑުާ ބިލުެގާ ދަންނަވ ލީ.ާމިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ  1110ވަނ3ާާާައްތަކުެގާ

ސަރުކ ރުެގާާ ދަންނަވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ގ އިުމކުރުމ ާ ފަންޑުާ ލޯނުެގާ މ އްދ ާ

ާމަެގްއާނެތްކަންާެއއީާހިތ ަމއެކޭ.ާއަންހެނުންނ އިާބެހޭާއަންހެނުންެގާުވޒ ރ ާއ ިއާުގޅިެގންާމިާކަންތައްތައްާކުރެވޭނެާ

ޚ އްޞަާވުޒ ރ ާއެއްާމިކަމުަގިއާނެތީ.ާނަމަވެސްާމިާފަންޑުންާލޯނުާދެވޭނެާޮގތަކ އިާއަދިާފަންޑ ާުގޅިެގންާއުފެއްދޭނެާ

ޢިއްޒަތްތެ ބަެއއްާ އެބަވޭ.ާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ކަންތައްތައްާ މާިާއެހެންާ މެންބަރުންާ ރިާ

 1115ބިލަށްާވ ހަކަާދައްކަމުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފައިސ ާދޫކުރ ތަނަކަށްާމަޖިލިސްާވ ކަންާނުޖެހޭާކަމަށްާބަޔ ންކޮށާްާ

އަހަރަކުާާ ކޮންމެާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރި.ާ ދައްކަވ ފައިާ ވ ހަކަާ

ރުެގާބަޖެޓުާފ ސްާކުރ އިރުާމިާޤ ނޫނުންާމަުގސަދުާހ ސިލުކުރުމަށ އިާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާސީދ ާާވިދިެގންާއަންނަާއަހަ

ާާ މަދުެވެގން ދޫކުރުމަށްޓަކައިާ ލޯނުާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންވެެގންވ ާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ކުރުމަށ އިާ ކަންކަންާ 50ާާކުރަންޖެހޭާ

މިހެން އަދަދުާ ދޫކުރަްއވ ނޭ.ާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ރުފިޔ ާ ޤ ނޫނެްއާާާާމިލިއަންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތަސްާ އޮތަސްާ

ދާޭާ އަންހެނުންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ ވިސްނުންތަކ އިާ ތަރައްޤީެގާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ވިސްނައިެގންާ  1120ހެދުމަށްފަހުަގއިާ

އަދިާާ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ކަަމށްާ ވަަަޑައިަގންނަވ ާ ވިސްނ ާ ފުރުޞަތުތަކަށްާސަރުކ ރުންާ

ށްވުރެާބޮޑުާއެްއޗެއްާކޮޓެޖުާއިންޑަސްޓްރީާއ އިާއަދިާމީެގާމެދުާތެރޭާލެވަލްާވެސްާހޯދ ފައިާދެވިދ ނެާމިލިއަނ50ާާަ

ކަމަށް.ާބައެްއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރަްއވަމުންާދިޔަާމީެގާކުރިންާފަނަރަާހ ސްާރުފިޔ ެގާލޯނުާލިބުމުންާ

އްާަގނެފައިާއެކަންާހުލިިވެގންާދިޔަީއއޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާއެއަށްާަގންނަންޖެހުނީާސައިކަލޭާނުވަތަާކޮމްޕިއުޓަރެ

 1125މީަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާކަނޑަައޅުްއވ ފައިާމިާވަނީާިވޔަފ ރިާކުރުުމެގާިވސްނުމ އިާސިކުނޑިާ

ރިއަށްާދެވޭނެާފަދަާމަަގކަށްާއ އިާފިކުރުާހުރިާފަރ ތްތަކަށްާއެާބޭފުޅުންެގާވިޔަފ ރީެގާފުރުޞަތުާމިއަށްވުރެާފުޅ ކޮށްާކު

ވ ހަކަާާ ދައްކަވ ާ އެާ ނުވޭާ ހިެއއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ފުރުޞަތަކަށްާ އެފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަށް.ާ ބިލެއްާ ވ ާ ކޮށައިދީފައިާ

ދައްކަވ ާބޭފުޅުންާއެާވިދ ޅުަވނީާރަނަގޅަކަށްާހެނެއް.ާހަމަާއަންހެނުންނަށްާވެސްާރ އްޖޭަގއިާވެސްާއަދިާރ އްޖެއިންާާ

ވެ ޙަޤީޤަތް.ާާބޭރުަގއިާ އެއީާ ހުރިކަންާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްވެފަިއާ އެކުާ ކ މިޔ ބުކަމ ާ ހަމަާ ވެސްާ އެހެންތަންތ ަގއިާ ސްާ

މ ޙައުލެއްާާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ދިއުމުންާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުާ ފަދަާ މިާ ނަމަާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ  1130އެހެންވެއްޖެާ

ވަނ6ާާާާަ،ާމީަގއިާއެބަާހިމެނޭާމިާމ އްދ ެގ،ާާގ އިުމވެަެެގންދ ނެާކަމަށްާެއީއާއަޅުަގނޑުމެންާޔަޤީންކުރ ާކަމެއް.ާއ ދެ
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ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ އަދިާ އެބައޮތް.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ ެވސްާ އުސޫލުާ ތެރެއިންާ އުސޫލުތަކުެގާ ދިނުމުެގާ ލޯނުާ މ އްދ ެގާ

ެއީއާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާކަންކޮޅުތަކެއްާވަކިާމ ލެާއެކަންޏަކުާނޫން.ާހއ.ާފެއްޓިެގންާހަމަާ އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާ

ިމެގިއންާާސީ މަސައްކަތްތަކަށްާ ދ ާ ކުަުރަމުންާ އަންހެނުންވެރިންާ ތިބިާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ނަށްާ

 1135ލުއިތަކެްއާލިބިެގންާދ ނެާކަމަށް.ާއަދިާކޮންމެާދ އިރ ައކަށްާވެސްާިމާލޯނުތައްާލިބިެގންދ ނެާފުރުޞަތުާމިާބިލުންާ

މ އްދ ެގ މިދެންނެވިާ ހަމަާ އަދިާ ދ ކަން.ާ އެއިނ5ާާާްާާއެކުލެވިެގންާ އުފެއްދުމަށްފަހުާ ޖަމ ޢަތެއްާ މީހުންެގާ ފަސްާ ަގއިާ

ކޮންމެާޖަމ ޢަތަކަށްާވެސްާފުރަތަމަާދެވޭާލޯނުންާއެާޖަމ ޢަތެުގާތެރެއިންާމީހެއްެގާނަމުަގިއާދިނުން،ާއަދިާބ ކީާހަތަރާުާ

އަޅުަގނޑު މ އްދ ތަކަށްާ މިާ ކުރުން.ާ ކަށަަވރުާ ޔަޤީންކަންާ ދެއްކުމުެގާ އަނބުރ ާ ލޯނުާ އެާ ކޮމިޓީާމީހުންާ މެންނަށްާ

ކޮންޮގތަކަށްާާ އަދިާ ޮގތަކ އި،ާ ހިމަނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮމްޕޮޒިޝަންާ މިާ ެގނެވިދ ނެާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ މަރުހަލ ަގއިާ

ވެސް.ާާ ކޮބައިތޯާ އުސޫލަކީާ ރަނަގޅުާ މިއަށްވުރެާ އަދިާ ކުރެވޭނީ،ާ ބޮޑަށްާ މިއަށްވުރެާ ޒިންމ ދ ރުާ މީެގާ  1140ހިމަނައިެގންތޯާ

އަޅުަގނޑުާ މިސ ލުާ އެއްާ ރ އްޖޭެގާާާާމީެގާ ލ މަރުކަޒީއުސޫލުންާ އެބައޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލަފ ނަންާ

އިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގމުެގާބިލު.ާމިާބިލުާނިމިެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނޭާރަށުާކައުންސިލުާލެވަލުާަގއ ިއާާ

ާާ ލެވަލުަގއި ކައުންސިލުާ ސިޓީާ އަދިާ ލެވަލުަގއ އިާ ކައުންސިލުާ މިލްކުކޮށްާއަތޮޅުާ މުދ ާ ހޯދ ،ާ މުދ ާ ކުރެވިާ ރަހުނުާ

ތަރައްޤީާކުރުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންނަށްާފުރުޞަތުތަކެއްާލިބިެގންާދ ާތަން.ާއެހިނދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދ ނާެާ

 1145ންނަންާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާއަޅުަގނޑުެގާހިތްާބުނަނީާރ އްޖޭަގއިާމިހ ތަނަށްާޓްރެކުާރެކޯޑެްއެގާޮގތުަގއިާފެ

އެކިާ ތަފ ތުާ ކޮމިޓީތަކުންާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ އަށްާ ތަރަްއޤީާ އަންހެނުންެގާ ކޮިމޓީތަކ އިާ ރަށްކުރިއަރުވ ާ އޮންނ ނީާ

ރައްޔިތުންެގާާ މިލިއަނުންާ ނަތީޖ ާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ކުރެިވއްޖިއްޔ ާ ފެންވަރުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ

ާާ ޖަމ ކޮށްފައި ިމާާއެކައުންޓަށްާފައިސ ތައްާ މ ލެާއަތޮޅުަގއިާވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނަންާ މިޮގތުންާ އެބަހުރި.ާ

ތަރައްޤީާ އަންހެނުންެގާ ައދިާ އ އިާ ކޮމިޓީާ ރަށްކުރިއަރުވ ާ ދ އިރ ަގއިާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ޖަމ ކުރައްވ ފައި ރުފިޔ ާ މިލިއަނުންާ ހަމަާ މަސަްއކަތްތަކުންާ ކޮމިޓީެގާ މިާކުރިއަރުވ ާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ  1150ސަރުކ ރުާ

ވ ނަމަާާ ކަުމަގިއާ ޮގއްސިާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރި.ާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ ދެންނެވިާ

އަންހެނުންނަށްާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާުގޅިެގން،ާލ މެހިެގން،ާިއޖުތިމ ޢީާފެންވަރުަގއިާއަދިާިއޤުތިޞ ދީާފެންވަރެްއަގިއާާ

ޭގބިސީތަކުެގާނިކުމެެގންދ ނެ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޤައުމަށްާ އެއީާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ރަނަގޅުވ ނެާ ނަތީޖ ާ ާ

ޤައުމެްއެގާާ ދެަެންނެވީމަ.ާ އޭާ ފައިސ ާ ޭގބިސީތަކުެގާ ފަހަރެްއަގއިާ އޮޅުންއަރ ފ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިސ ާ

ފައިސ އަކު ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޕަވަރާ ސްޕެންޑިންާ ޢ އްމުާާއިޤުތިޞ ދުަގއިާ ަގނެެގންާ ތަކެތިާ ރައްޔިތުންާ  1155ންާ

ެގންޮގސްާޮއތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާޖެހިެގންާމިާއުޅޭާހ ލަކީާ ދިރިއުޅުމުެގާހ ލަތުާކުރިއެރުުވމަށްާމިހ ތަނަށްާ

ކަންތައްތަްއާާ ޢިނ ޔަތްތަކ އިާ އެހެނިހެންާ އ އިާ މުސ ރަާ ދިޔަާ ލިބެމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެކުާ ައއުމ ާ ސަރުކ ރުާ އައުާ

ޮގތުން.ާާކަ ނިޒ މުެގާ ފައިސ ެގާ އުޅެނީ.ާ މިާ ޮގސްެގންާ ހ ލަތަކަށްާ ދަށުެގާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންާ ސަބަބުންާ ނޑ ލުމުެގާ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޮގތުންާދޫކުރެވޭާލޯނުތަކުެގާތެރެއިންާމިާއުސޫލެްއެގާޮގތުންާބަލ އިރުާސްޓިމިއުލަސްާޕެކޭޖެްއާާ

 1160މަށްާވަރަށްާބޮޑުާދ އިރ އަކަށްާމިާބިލުާވެެގންދ ނެ.ާއިޤުތިޞ ދީާާއަސްލު.ާޤައުމުެގާއިޤުތިޞ ދިާހ ލަތުާރަނަގޅުާކުރު

މ ހިރުންނ އިާފަންނީާމ ހިރުންާމިކަމަށްާވިސްނ ާަވޑަިއެގންފައިާވ ނަމަާމިާބިލ ާމެދުާއަހުމިއްޔަތުކަންާދޭނެކަންާއެއީާާ

ރިާޮގތުންާއަދިާބޭންކަކަށްާާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރ ާކަެމއް.ާއަޅުަގޑުމެންެގާފައިނޭންޝަލްާނިޒ މު،ާރ އްޖޭަގއިާއަދިާހު

މާިާ ނަމަވެސްާ ދަށުންާ އެއްބަސްވުމެްއެގާ ެވވޭާ ދެމެދުަގއިާ ސަރުކ ރ އިާ ބޭންކ އިާ ނުވަތަާ ނަމަވެސްާ މަޖުބޫރުކޮށްެގންާ

އަދަދަށްާކަނޑައެޅޭާފައިސ ާއިންާރައްޔިތުންެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާއަންހެންާޖިންސުެގާބޭކަނބަލުންނަށްާއެާބޭފުޅުނާްާ

 1165ޅުވ ާމަސައްކަތްތަކަށްާފައިސ ާދޫކުރެވޭާކަމުަގިއާވ ނަމަާހަމަާހެދިކ ާހެދުންާފަދަާކަންތައްތަކުންާކުރަްއވަންާބޭނުންފު

ފެއްޓިެގންާޮގސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމ ސްާއިންޑަސްޓްރީާއ ާހަމައަށްާމިާޤައުމުާކުރިއަށްާދިއުމުެގާފުރުޞަތުާާ

ރިވެފައިާބަިއވެރިވުުމެގާފުރުޞަތުާލިބިެގންދ ނެާބިލެއްާހުޅުވިެގންދ ނޭ.ާއަދިާިމއީާޖުމްލަކޮށްާމުޅިާރައްޔިތުންާބަިއވެ

ާާ ބިލުެގ މިާ ޮގތެްއަގިއާ ޚ އްޞަާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ކަންކަނ9ާާާްކަމުަގއިާ ދޫކުރެވޭނެާ ލޯނުާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ މި އަދިާ ބަޔ ންކޮށްދީފައި.ާ ތަފްސީލުކޮށްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަަަރަށްާ ހަމަާ އެބަހުރިާ އިރު،ާ ހުރިާ ނޫނާްާބަޔ ންކުރެވިފައިާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ދެންނެވިހެންާ މިާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނިދ ނެ،ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްާ  1170އެހެންކަންތައްތަކެއްާ

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގމުންާދ އިރުާއެދ އިރ ތަކުަގއިާދިރިއުޅުއްވ ާލޮބުވެތިާދިވެހިާރައްޔިތުންާާ

ކަންތައްތަ ަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ކަހަލަާވިސްނ ާ ބައެއްާ ނެތްާ ހަމަޖެހިފައިާ ހަމަނުޖެހިާ ކުރިންާ ީމެގާ ެއއީާ އެބަހުރި.ާ ކެއްާ

މުހިއްމުާމަފްހޫމްތައްާއޭެގންާހ ސިލުވެެގންާދ ނެ.ާބިންބިންާމިލްކުވެރިކުރުންާނުވަތަާރަށުެގާހުންނަާހުސްބިންތަކ އިާާ

ެއްއަގމ އިާފަޅ އިާކަނޑުެގާސަރަހައްދުންާތަ ކުއްޔަށްާާއަދިާއެާނޫންާވެސްާތަންތަނަުގއިާ ންތަންާހޯދ ާއެާތަންތަންާ

 1175ދިނުމުންާއޭެގންާފައިދ ާލިބުުމެގާޕްރޮސެސްާތެރޭަގިއާރަްއޔިތުންާހިމެނިެގންދ ނެތީވެާޖަމ ޢަތެއްެގާޮގތުަގާއ އިާއަދިާ

އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހަމ ެވެގންދ ނެާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްާ އެާ ވެސްާ ޮގތުަގއިާ ޖަމުޢިއްޔ ތަކުެގާ މަދަނީާ

ން.ާއ ދެ،ާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުާކުރ ާޮގތުަގއިާއިންޓްރަސްޓުާރޭޓުާޮގތުަގއިާމިާކަނޑަައޅައިފައިވ ާާއުއްމީދުކުރަ

14ާާާާއަދަދުާެއއީާމ އްދ ާާ އިންސައްތ6ާާާާަަގއިާއިންޓްރަސްޓުާރޭޓު،ާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާދޫކުރ ާލޯނުެގާިއންޓްރަސްޓު

ފަިއސ ާއަށްާއަންނަާހީނަރުކަންާނުވަތަާއިޤުތިޞ ދަށްާއަންނަާާާއަށްާވުރެާއެްއވެސްާހ ލަތެްއަގއިާއިތުރުވެެގންާނުވ ނޭ.

އެކަމަކުާާ ވެދ ނެ.ާ ދަތިތަކެއްާ ފަހަރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަނޑަެއޅުމަށްާ އަދަދެއްާ ބެލުމަށްފަހުަގއިާ  1180ހީނަރުކަމަށްާ

ފޯ ކުރ ާ އަމ ޒުާ ބިލުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ ކުޑަކުރުންާ ވެސްާ އަދިާ ވުރެާ މިއަދަދަށްާ ައކީާނަމަވެސްާ ކަސްާ

ެގންދިޔަާާ ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްާ ލެވަލްަގއިާ އިންޑަސްޓްރީާ ކޮޓެޖުާ ކުޑަާ ފަންތިއަށްވުރެާ މެދުާ ތިބިާ ރ އްޖޭަގއިާ

މިއަށްާާ އަދިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ތީ.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ އޮތްާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ އަންހެންާ

މ17ާާާާިަގއިާހުރިާއިޞްލ ޙުތަްއާހުށަހަޅަމުންދ ނަން.ާއަދިާބިލެުގާލޯނުެގާއަދަދުާާއިތުރުާއިޞްލ ޙުތައްާއަޅުަގނޑުާއަތުާ

 1185ޤ ނޫނުެގާދަށުންާަވކިާފަރ ތަކަށްާދޫކުރ ާލޯނުެގާއެންމެާބޮޑުާއަދަދަކީާތިންލަްއކަާރުފިޔ ާކަމަށްާނުވަތަާއެއަށްވުރެާާ
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ކަމަށް. ހ ސްާ ފަންސަވީސްާ އަދަދަކީާ ދަށުާ އަދިާ ކަމަށް.ާ ނުވ ނެާ ކޮމިޓީާާާއިތުރުެވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަށްާވެސްާ

މަރުހަލ ަގއިާވިސްނ ލެވިދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާޖުމްލަާޮގތެްއަގއިާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީެގާާ

ާާމެންބަރަކުާޚ އްޞަާޮގތެްއަގިއާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަކީާދިވެހިރައްޔިތުންާޕ ޓީގެާ

ދިވެހިާ އަކީާ ޕ ޓީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ އަށްާ ކަމަނ ާ ެއާ ވެސްާ ވީތީވެާ އަށްާ ރައީސ ާ ނައިބުާ ޮގފީެގާ އަންހެނުންާ

އަޅުަގނޑުާ ކަމީާ ވީާ ޕ ޓީައކަށްާ ެގންުގޅޭާ ިވސްނުންތަކެއްާ ސަމ ލުކަމަކ އިާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ  1190އަންހެނުންނަށްޓަކައިާ

ހިާޤަުއމުަގއިާހިމެނޭާއަންހެންާޖިންސުެގާއެންމެހައިާބޭފުޅުންާއިހުނަށްވުރެާބޮޑަށްާއުފ ާކުރ ާކަމެއް.ާއަދިާމިާދިވެ

އަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީާއ އިާައދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާފިކުރުަގއިާއަންހެނުންާބައިވެރިކުރުމ އިާއިތުރުކުރުމަށްާެއާ

ޝު ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގއިާ ކަމެްއާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބިލުާާބޭފުޅުންާ ކުރިއްޔ ާ

ާވަބަރަކ ތުހޫާ.هللاާހުށަހެޅުއްވީތީ،ާތިާދެްއވިާފުރުޞަތައްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމްާަވރަޙްމަތު

ާ1195 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އޮތީ ވަުގތުާ ޖުމްލަާ މުަުޅިާ މިހ ރުާ އަށްާ ހަނދުމަފ1ާާުޑީ.އ ރު.ޕީާ ވ ހަކަާ ެއާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަށްވަނީ.ާ ޅުކޮށާްާމިނިޓްާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

 1200ާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަފްރ ޝީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުނޫގފ ރު

ބޭނުންވީާ މިާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެްއާ އެދިލަިއެގންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފުރުޞަތަކަށްާ ދެަވނަާ އަޅުަގނޑުެގާ ާ.`

ދަންނަވ ލަން ދެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މުހިއްމުކަމުން.ާ ބިލެުގާ ހަމަާ ެވސްާ ދ އިރ ެގާާާޙަޤީޤަތުަގއިާ ތުޅ ދޫާ ބޭނުންވަނީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދުާވެސްާއަޅުަގނޑުާކަިއރީަގއިާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅެއްާއެއީާވަރަށްާބިކަާހ ލުަގިއާާ

އެހެންވީމަ،ާާ އޭ.ާ އުޅެނީާ މިހެންާ ނެތިެގންާ ޮގތެއްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ މީހުންނަށްާ އެާ އުޅެޭއ،ާ ތަންތ ަގިއާ އަންހެނުންާ އުޅޭާ

 1205ލޯނުާދިނުމުެގާމައްސަލަިއަގިއާދިވެހިރ އްޖެަެެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމިާކަމ ާވިސްނަިއެގންާރ އްޖޭެގާާާާލޯނު،ާލުއި

ތެރޭަގިއާާ މިނިޓުާ ެއއްާ ކަެމކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ެގންދިއުމަކީާ ދީެގންާ މިކަަމށްާސަމ ލުކަމެއްާ ބޭފުޅުންާވެސްާ ހުރިހ ާ

ފަ ވ ހަކަާ މުހިއްމުާ ހުރިާ ދަްއކަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑަށްާާދެން،ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ މިާ ނުނިމޭތީާ ށައިފިއްޔ ާ

ތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލުުމންާރ އްޖޭަގއިާހުރިހ ާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީ.ެގާފަރ ތުންާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާހެޔޮއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިއނޭގތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ1210 

ާސަަަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ރިޔ 
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ާާ ކޮމިޓ11:15ާާާާީޝުކުރިއްޔ . ނަންބަރުާ ެއއްާ ކޮމިޓީާ ޢިޖުތިމ ޢީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ފެށޭާ ކޮމިޓީެއއްާ ދެާ ަގިއާ

ަގއިާފެށޭނެާވ ހަކ11:15ާާާާަކޮޓަރީަގއިާއަދިާޤައުމީާތަރަްއޤީާކޮމިޓީާތިންާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި.ާމިާދެާކޮމިޓީާާ

މިހ  ވ ހަކަފުޅުާާދަންނަވ ލަން.ާ ދެންާ އިންާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވީ.ާ ަވުގތުާ ވ ާ ލިބިފައިާ ޑީ.އ ރު.ޕީ.އަށްާ ރުާ

ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ނެތްާ އެރުވެންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ  1215ދައްކަވަންާ

ާާ ާާޢިއްާާދ ިއރ ެގާކިނބިދޫއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީ މިނިޓ16ާާާްށް.ާާޒަމީރަާމޫސ ާމެންބަރުޒަތްތެރި

ާޕީއޭާއަށްާއަދިާބ ކީާއެބައޮތް.ާާ

ާ

ާޒަމީރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމޫސ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކިނބިދޫ

 1220ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާައޅުަގނޑުާވެސްާމިާބިލަށްާތ އީދުކޮށްލުމުެގާޮގތުންާއަދިާއިތުރަށްާވެސްާމިހ ރުާ

އޮ ހުށަހެޅިފައިާ މިާފުރުޞަތުާމާިާމިާ ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާ ޚިޔ ލުާއަރުވ ލުމުެގާ ފެންނަާ ބައެއްާއަޅުަގނޑަށްާ ބިލަށްާ ތްާ

ރ އްޖޭެގާާ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ އިރުަގއިާ ހ ލަތަށްާ ދުވަހ އިާ ޮގތުަގއިާ ހީވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ބޭނުންކުރީ.ާ

ާންާއިޖުތިމ ޢީާޮގތުން...އިޤްތިޞ ދަށްާދިމ ވެފަިއވ ާމަްއސަލަތަކަށ އިާއަދިާއޭެގއިތުރު

ާ

 1225ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެްއުވންާއެދެން.

ާ

 1230ާޒަމީރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމޫސ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކިނބިދޫ

ާމަްއސަލަތައް...ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއިޖުތިމ ޢީާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިމ ވެފައިވ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.ޢ ޒިމްާޢަލީާެމންބަރުޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާމެދުހެންވޭރުނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާ

ާ1235 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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މި މެންބަރުންާ ެއމް.ޑީ.ޕީ.ާ މިާ ރައީސް.ާ އަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ އުޅެނީ.ާ ތިާ މަނ ކޮށްެގންތޯާ ވަނުންާ ތަނަށްާ

 1240ާއޮޅުންފިލުވ ލަންެވެގންާބޭނުންާވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނީާ ދޮރުާ ވަޑައިަގތުުމެގާ މަޖިލީހަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ހުރިހ ާ ނޫން.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ާޅުަގނޑުާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާހުޅުވިފައި.ާއަ

ާ1245 

ާޒަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމޫސ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކިނބިދޫ

މިހ ރުާ ބަލ އިރުާ ހ ލަތަށްާ ދުވަހ އިާ ވަުގތުާ މިާ ދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ

އިތުރުވުމުެގާާ ކުށްާ ެވސްާ ބަލ އިރުާ މައްސަލަތަކަށްާ ދިމ ވެފައިވ ާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މައްސަލަތަކަށްާބަލ އިރުާެވސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިބިލުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއަށްާެވސްާކޮންމެވެސްާާ

 1250ވ ލީާމިާބިލުންާލޯނުާލިބިެގންާރ އްޖެތެރޭަގއިާއ އިާއަދިާމ ލޭަގާއ ާާވަރަކަށްާހައްލެއްާލިބިދ ނެހެން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ފުރުޞަތުާ ވަޒީފ ެގާ މިާ އަދިާ ކުރެވިާ މަސައްކަތްާ ސަރަހައްދުތަކުަގއިާ ތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ

ތަށްާއަރަނީާމިާޮގތަށްާތަނަވަސްެވެގންާދ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާަގބޫލުކުރަން.ާހަމައެއ ެއކުާއަޅުަގނޑުާހި

މަޖިލީހުންާބިލެއްާފ ސްކޮށްެގންާބޭންކަކ އިާހަވ ލުާކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާމިާބޭންކުތަކުންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭެގާާ

މ ލީާދ އިރ ަގއިާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާބޭންކުތަކ އިާއަދިާފަިއނޭންޝަލްާއެހެންާއިންސިޓިއުޝަންތަކުންާވެސްާއެބަޖެހޭާ

 1255ެއއްބ ރުލަިއެގންާމިާޑިވެލޮޕްމަންޓުާބޭންކިންާސެލްާނަމަވެސްާޮގތަކަށް،ާއެކަހަލަާކޮންމެވެސްާމޮޑަލަކުންާއިާާަަމިކަމުާގ

މަސަްއކަތްާާ ކުރުމަށްާ ހައްލުާ މައްސަލަތައްާ ދިމ ވ ާ މިާ ރ އްޖޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮށްެގންާ މަސައްކަތްާ ނަމަވެސްާ

ބަލައިލ އިރުާލޯނުާއަނބުރ ާދެއްކުމުެގާމުއްދަތުާބ ރަާމަސްާާާކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުެގާބައެއްާނުކުތ ތަކަށް

ާާ ާާކަނޑަދުވަހަށް ައޅުަގނޑު ާާަގެއޅިފައިާއޮތުންާއެއީާ ެއކަށޭނަާމުއްދަތެއް ޮގތުަގއިާއެންމެާއެންމެާ ނޫން.ާމާިާބޫލުކުރ ާ

ކޮލެ ބުނޭާ އެބަާ ާާބިލުަގއިާ ލޯނަށް ހުންނަާ ނުކޮށްާ މިހ12ާާަޓްރެލައިޒްާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީާމަހޭ.ާ މަާ

ާާ  1260މަސްާދުވަހުންާލޯނެއްާއަނބުރ ާދެއްކުމަކީާއަދ12ާާާިސްޓޭޖުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނ ލަންާރަނަގޅުާޕޮއިންޓެކޭ.

ންާމިއުޅެނީާިވޔަފ ރީެގާާޅުަގނޑުމެންާމިާއަހުލުވެރިާކުރައެހައިާފަސޭހަާކަމަކަށްާނުވ ނޭ.ާމިާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާއަާ

މުޙިއްުމާާިއާހުރިާމީހުންނެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާާދ އިރ ަގއިާޢ އްމުާޮގތެއްަގއިާއުޅެފަ

ާާ ބުނޭ އެބަާ މީަގއިާ ބޭނުންވޭ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ދެންާ ާާމެންބަރުނ5ާާްޕޮއިންޓެއް.ާ 11ާާެގ،

ާާ 5ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގިއާއެބަާބުނޭ ހުންާެއއްާރަށެްއަގއިާދިރިުއޅެންާމ5ާާީމެންބަރުންެގާޖަމ ޢަތެއްަގއިާހިމެނޭ

އެބަޖެހޭާ ފުޅ ކޮށްާ ވުރެާ މިއަށްާ ވިސްނ ލ އިރުާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ އިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  1265ޖެހޭނޭ.ާ
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ރަށެްއަގިއާާ ިވއްކުންާނޫނީާއެްއާ ރަށަކަށްާ ެއއްާ ތިބެެގންާ ރަށެއްަގއިާ ެއއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ެއއީާ ވިސްނ ލަން.ާ

ކުރު ޮގތަށްާވިޔަފ ރިާ ކުރެވޭނެާ ަމސައްކަތްާ ވެސްާ ުގޅިެގންާ ޖަމ ޢަތްތަކުންާ ތިބޭާ ރަށްރަށުަގއިާ އެކިާ ބަދަލުަގއިާ ުމެގާ

ކުރަންޖެހޭ ހަމަާކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑަށްކަމެއްާާނެާރޭވުމަކީާ ޮގތުަގއިާ ާާާާެގާ ބަެއއްާފ ހަަގކުރެވެނީ. ާާއެއީާ

ށުަގއިާއުފައްދަިއެގންާއެއަށްާވުރެާބޮޑެތިާރަށްރަށަށްާިވއްކުުމެގާާރަށްރަށަކީާވަރަށްާކުދިާއ ބ ދީެގ.ާއެކަމަކުާއެާރަށްރަ

ާާ ާާާާވ ާއަނެއްާނުކުތ އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންފުރުޞަތުާއޮންނ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެން  1270ވަނ17ާާާައަކީ

ކަނޑައެޅޭ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުާ އަދަދުތަކަށްާ ހުރިާ ކަނޑައެޅިފައިާ މިާ ބިލުންާާާމ އްދ ަގއިާ އަދަދުތަކެއްާ

ވ ނެހެން.ާމިާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލުންާމ ާރަނަގޅުާާނިންމުމަށްާވުރެާމިކަމަށްާއެކަށައަޅ ާކޮމިޓީައކުންާނޫނީާއިދ ރ އަކަށް

ާާ ބަދަލުތަކަށ3ާާާްާއެއީ އަންނަާ މިާ ބަލ އިރުަގިއ،ާ އަަގށްާ ފައިސ ެގާ ރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ

މަންޓެއްާެގނައުމަކީާއެީއކީާފަސޭހަާކަަމކަށްާނުވ ނެ.ާދެންާހަމަާޑްކ ާއަނެއްފަހަރުާބިލަށްާއެމަންބަލ އިރުަގއިާއަނެއް

ާާ  1275އިންޓަރެސްޓް.6ާާާާ%ވަނަާމ އްދ ަގިއާއެބަާޮއވޭާއިންޓްރެސްޓްެގާވ ހަކަ.14ާާާާއެއ އެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން

ޤަ %އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގިއާ އަނ6ާާެބޫލުކުރ ާ ެވސްާ ހުންނަާާާްއކ އިންޓްރެސްޓަކީާ ުގޅިފަިއާ އަގ އިާ ފަިއސ ެގާ ވެސްާ

އެްއޗެއް.ާރ އްޖޭެގާވިޔަފ ރީެގާދ އިރ ެގ،ާރ އްޖޭެގާފަިއސ ެގާއަަގކީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާޢ އްުމކޮށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާ

% އަުގެގާ ދޫކުރ ާ ލޯނުާ ބޭންކުތަކުންާ ކޮމ ޝަލްާ 50ާާާާޢ އްމުކޮށްާ ބޭއްވުށް ތިރިކޮށްފައިާ ެއއީާާމިސ ލަކަށްާ ން.ާ

ާާއަޅު ާާަގނޑުމެންާކައިރިާޤައުމުތަކަށްާބަލައިލ އިރު އިންޓްރެސްޓްާާާާއ އ19ާާިއ އިާ%18ާާމިސ ލަކަށްާއެބަހުރިާ%ވެސް

ރ އްޖެާ އަދިާ ޤައުމުތައް.ާ ާ%ާާހުރިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ެވއްޖެްއޔ ާ ބަލައިފިކަމަށްާ %10ާާއަށްާ 12ާާާާއ ިއާ  1280ދޭތެރޭަގއިާާއ އި

މުހިން ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންމިއުޅެނީ.ާ ނުކުތ ާާމުކޮށްާ ޖެހޭާ ކުރަނާްާާާބަލައިލަންާ ވިޔަފ ރިާ މިާ އެއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާފުރުޞަތުާހޯދައިދޭއިރުަގއިާިމާިވޔަފ ރީަގއިާބައިވެރިވ ާފަރ ތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވިޔަފ ރިާާ

ކުރެވި އިތުރުންާ އޭެގާ ނޫނިއްޔ ާ ހަދައިދިނުން.ާ ފީޒިބިލިޓީާސްޓަޑީާ މިސ ލަކަށް،ާ ދަސްކޮށްދީާ ޮގތްާ ކޮންާކުރ ނެާ ދ ނެާ

ވިޔަފ ރިއެއްތޯ އަހުލުވެރިާާާކަހަލަާ މިކަުމެގާ ހަދައިދީ،ާ ސްޓަޑީާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ަމުގފަހިވ ނެާ މިާ

ކޮށްދޭާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޤަކުރެވުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ޮގތުަގިއާާންާ  1285ބޫލުކުރެވޭާ

ާާކެހަަގކޮށްލަންޖެހޭާކަންތައްތަވެސްާފ ާާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެހެން މިާާާއެހެންވީމ ާމައިަގނޑުާޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުްއ.

އަށްާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާދިމ ވެފައިާހުރިާމަްއސަލަތައްާާާާބިލަށްާވަރަށްާތ އީދުާކުރަމޭ.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާމިހ ރުާރ އްޖެާ

ރާ  ިއސްނެުގމ އި،ާ ކަންތައްތަކަށްާ އިތުރުާ މިފަދަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޚ އްޞަކޮށްޙައްލުާ އަދިާ އެންޖިއޯތަކ އިާ ާާއްޖޭެގާ

ފައިނޭންސަލް ދ އިރ ަގއި،ާ ާާފައިސ ެގާ ކުރަްއވ ެގ އަޅުަގނޑުާާާާދ އިރ ަގއިާމަސައްކަތްާ ހުރިހ ާއިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށްާ

 1290ާޮގވ ލަން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ
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އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދިނުމަކީ،ާމިފަދަާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށާްާ

އަޅުަގނޑުމެ މިއީާ އަދިާ ކަމެއް.ާ އުފ ކުރ ާ މިކަމ އިާ އަޅުަގނޑުާ މިީއާ ދ ތީވެާ ކުރެވިެގންާ ބަހުސްާ މިއަށްާ ންާާހުށަހެޅިާ

ފަޚުރުވެރިާއެބަޔަކަ ކޮށްދޭާށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކަށްާ ޤަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ އ ދެ،ާާންއުޅޭާ  1295ބޫލުކުރަނީ.ާ

އަންހެނުންނަކީާރ އްޖޭެގާއެކިާކަންކޮޅުތަކުަގއިާއެކިާޖަމ ޢަތްާހަދައިެގންާވެސްާެއކިާކަހަލަާވިޔަފ ރިާމިއަދުާކުރަމުންާ

އަންހެ ބައެއްާ ހަމައެހެންމެާ ބަެއއް.ާ އަމިއްލަާއަންނަާ ވެސްާ މިހ ރުާ ކަނބަލުންނަކީާ ިމާާާާންާ ނަަގއިެގންާ ޒިންމ ާ ައށްާ

ާާ އިތުރަށް ސަބަބުންާ ބިލެއްެގާ މިފަދަާ އެހެންކަމުން،ާ ބައެއް.ާ އަންނަާ ކުރަމުންާ ކުރަންާވިޔަފ ރިާ މަސައްކަތްާ އެާ

ރަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުެގާާބޫލުކުށްާލޯނުާލިބުމުެގާމަުގާތަނަވަސްެވެގންދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަވ ާފަރ ތްތަކަޝަޢުޤުވެރި

ާާ އަހަރަކު ކޮންމެާ ބަޖެޓުަގިއާ ދައުލަތުެގާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ ކަމަށ50ާާާްމ އްދ ތަކަށްާ ޖެހޭނެާ ހިމަނަންާ ރުފިޔ ާ  1300މިލިއަންާ

ންާމިާފައިސ ާއެބައޮތްާކަނޑައަޅ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާހިތަށްައރަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާދައުލަތުެގާބަޖެޓު

ކަނޑައަޅ ނީ ރ އްޖޭަގިއާާާާތޯދޭންާ ނޫންތޯއޭ.ާ ކުރ ނީާ ޑްރ ފްޓްާ މ އްދ ެއއްާ ބިލުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންނަމަާ

ގ އިމުާކުރެވިފައިާހުރިާބޭންކުތަކ އިާމަޝްވަރ ާކުރެވިެގން،ާއެާބޭންކުތަކުެގާތެރެއިންާމިފަދަާފަރ ތްތަކަށްާާާ،ކަނޑައެޅޭާ

ހެންމެާމިާބިލުަގއިާވަރަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކޮށްލެޭވާާލޯނުާދެވޭނެާއިންތިޒ ެމއްާހަމަޖައްސައިާދިނުން.ާއަދިާހަމަާއެ

ާާ 12ާާާާމިާލޯނުެގާދައްކަންޖެހޭާމުއްދަތަކީ  1305އެއްާނެތް.ާމާިާާާމަސްާދުވަހަށްާލޯނެއްާނެުގމުެގާމ ނ12ާާަމަސްާދުވަސް.

ާާ ވަރަށް ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ އިާ އެބަޖެހޭާ ާާކޮމިޓީންާ ލޯނުބޮޑަށް ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ވިސްނަން.ާ ރުަގިއާާދޫކުރ އިާާފުންކޮށްާ

ހުރި އަންނަން.ާާާކަނޑައަޅ ފައިާ ބަދަލުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ އެބަޖެހޭާ ެވސްާ ޝަރުތުތަކަށްާ އެާ ޝަރުތުތައް.ާ

ެއއްާއޮންނަންާާާހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާކޮންމެވެސްާއެްއޗެއްާމޯޭގޖްާކުރެވޭނެާޮގތެއްާވެސްާއޮންނަންާއެބަޖެހޭ.ާސެކިއުރިޓީ

ރުންާފ ހަަގކުރެްއވިާބައެއްާއަންހެންާކަނބަލުން،ާއެާކަނބަލުންެގާނަމުަގއިާާޖެހޭނެ.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާބަެއއްާމެންބަ

 1310މިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާކޮށްފައި.ާއ ޚިރުާކަންާާާާނޫނީާާކޮންމެވެސްާފިރިހެނަކުާއެާލޯނުާނަަގިއެގންާސައިކަލެއްާަގނެ،

ެވސްާޙަވ ލުާނުވޭ.ާމިކަހަލަާާާއ ނިމޭތަނުންާއިނދެެގންާވަރިކޮށްލ ތަނުންާލޯނ އިާވެސްާޙަވ ލުާނުވޭ.ާވަރިކުރިާމީހ 

ފިރިމީހ ާވ ނެާާާާާމަތިންާލޯނުާނަގ ާކަމަށްާެވއްޖެއްޔާ ދަނޑިވަޅުތައްާވެސްާއެބަާއ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާފިރިމީހ ެގާއެދުމުެގ

ސެކިއުރިޓީާޮގތުަގިއާބ ްއވ ނެާއެްއޗެްއާދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާިމކަހަލަާމުހިންމުާކަންތައްތަކެްއާމިާބިލުަގއިާެއކުލެވިފަިއާާ

މީދުާށްާވިސްނ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމ ިއާދޭތެރޭަގއިާމިާބިލުާދ ާކޮމިޓީއަކުންާފުންކޮއެ

ާާދިާމިާބިލުަގއިާހުރިާކަންތައްތަކުރަން.ާއަ ާާކަށްާވުރެ ާާއިތުރު  1315އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާބޭންކިންގއ ާާތަފުސީލުތަކެއްާެވސް

ާާައޅުަގނޑުމެންާާވެވ ތީާުގޅުންާހުރިާކަމަކަށް ާއެހެންާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާހިމަނަންާއެބަާޖެހޭހެން.

ާޑަށްާވަރަށްާިގނަާދިމަދިމ ލަކ ާއެކުބިލެއްާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާކޮމިޓީއަކުންާދިރ ސ ާކުރަމުންާދ އިރުަގއިާވަރަށްާބޮ

ންާނޫންނަމަާކޮމިޓީންާފްޓްާނިމިެގކަންާމިާބިލެއްާޑްރ ާާމަޝްވަރ ާކުރެވިެގންާވަރަށްާބޮޑެތިާމަސައްކަތްތަކަކަށްާފަހުާ

ފްލޯރާާބަލައި މަޖިލިސްާ އަނބުރ ާ އަލުންާ ކަންތައްތަކ އިާާާާނިންމ ފައިާ މިދެންނެވިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފޮނުވ ނީ.ާ އަށްާ
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 1320ދޭތެރޭަގއިާމަޖިލިސްެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާފްލޯރަގއިާފ ޅުކުރައްަވއިާޚިޔ ލުާއ އިާމަޝްވަރ ެގާމަތިންާއެކަންާާ

މިތ ނަގކުރެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންާ އަށް.ާ ކޮމިޓީާ ކަެމްއާ ނުކުރ ާ ބަހުސްާ ނުކުރެވޭނެ.ާާާާއިާ ެއކަމެއްާ ޮގތަކަށްާ ފެންނަހ ާ

ކަންތަ ބައެްއާ ހުރިާ ބިލުަގިއާ މިާ ޤައެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ތެރެއިންާ މުހިންމުާއްތަކުެގާ ބައެްއާ ބޫލުކުރެވޭާ

ޖު އެހެންވީމ ،ާ މިދެންނެވީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ބިލ އިާކަންތައްތަކުެގާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތެއްަގއިާ މްލަާ

ކުރ އިރުާާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ ދެންާ ކަމެކޭ.ާ ޖެހޭާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ހިތްހަމަޖެހޭ.ާ ައޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ

 1325ޑުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާޖެހެނީާކުރިންާވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންާދައުލަތުންާމިހ ާބޮ

ބޭންކުތަކުންާާ ފައިސ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުަގއިާ ހިމެނުމުެގާ ބަޖެޓުަގއިާ ދަުއލަތުެގާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ އަދަދެއްާ

ކަމަކީ.ާ މުހިންމުާ އެންމެާ އެއީާ ކުރުންާ ގ އިމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިންތިޒ މުތަކެއްާ ލިބޭނެާ އިންޓްރެސްޓެއްަގއިާ ކުޑަާ

ބިލު މިާ ކޮމިޓީާާއެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެދ ާ އެއީާާންާ ކުރައްވަން.ާ ދިރ ސ ާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ އިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހޭާ

ެއއްާނޭޅޭނެ.ާކަނޑައެޅުުމަގިއާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެާއަހަރެއްަގއިާދައުލަތުެގާބަޖެޓެްއަގއިާމިވަރުާއަދަދެއްާކަނޑަ

ާާ  1330އަށްާާާާބޮޑެތިާިވޔަފ ރިާާއަދިާާއ އިދަތިތަކެއްާކުރިމަތިާވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބޭންކުތަކަކީާިމކަހަލަާކުދިކުދިާވިޔަފ ރި

ފަރ ތް ތިބިާ ކޮށްދޭންާ އެފަރ ތްތަކުންކަާާތައްފައިނޭންސްާ ވ ތީވެ،ާ ޭއެގާާާާމަށްާ ވެސްާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ދޫކުރަނީާ ފައިސ ާ

އެހެންވީމ ،ާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާިމާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާ؟ާނިމުނީތޯާާއްާއޮންނަާޮގތަށްާކަމަށްާވ ތީވެ..ާ.އެާާމަންފ 

ާާ ާާކުރަން. ދަްއކަން ކުރުކަމުންާ ަވުގތުކޮޅުާ ލިބޭާ މިާ ވ ހަކަާާހުންނައަޅުަގނޑަށްާ ބަެއއްާާާާހުރިހ ާ ދެންާ ނުދެއްކޭ.ާ ެއއްާ

މިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތަކެްއާ ވ ހަކަާފަށ ާވަކިާހިސ ބަކުންާނިންމ ލަންާޖެހިދ ނެތީވެ،ާދެންާ

ާާ ާާނޫންނަމަ ދ  ބިލުާ މިާ ހުރީތީވެ،ާ ޚިޔ ލުާ ކޮށްލ ނަން.ާާއަޅުަގނޑުެގާ ހިއްސ ާ އެކަންތަްއތައްާ ައޅުަގނޑުާ  1335ކޮމިޓީއަކަށްާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

ނަ ޮގތުަގއިާ ލުއިާ އަންހެނުންނަށްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލޯނުެގާާޝުކުރިއްޔ ާ ނަމަވެސްާ ޮގތެއްަގއިާ އެހެންާ މަވެސްާ

 1340ވެ،ާާާއަންހެނުންއުސޫލުންާނުވަތަާއެނޫންާއުސޫލަކުންާވެސްާފައިސ ާލިބިެގންާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާފުދުންތެރިާބަޔަކަށް

ކުރިއެރުމ އިާާ ޤައުމުެގާ އަދިާ ޒިންމ ދ ރުާ ވުރެާ ޙ ލަތަށްާ މިއޮތްާ މިއަދުާ ވުރެާ މިއަށްާ ޤައުމުަގިއާ މިާ އަންހެނުންނަކީާ

މަުގފަހިާާާރައްޤީތަ ބައިވެރިެވާާއަށްާ ޮގތުންާ ޢަމަލީާ ޮގތެްއަގއިާ ހަރުދަނ ާ މިައށްާވުރެާ ތަރައްޤީަގއިާ ޮގތަށްާޤައުމުެގާ ވ ާ

ވ ންާވެއްޖެާކަމަ ބޫލުކުރެވިާއެާވ ހަކަާމިާޢިްއޒަތްތެރިާާށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޤަމަސައްކަތްާކުރ ާބަޔަކަށްާ

ދެކެޭވކަމަ މިއަމަޖިލީހުަގއިާ އުފ ށްޓަކަިއާ އަޅުަގނޑުާ ނިންިމާދުާ ލިޔެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަން.ާ

ާާާާތ ރީޚު ކޮންެމ ެގންނަާ ހިތަށްާ ތެރެއިންާ ފުރުޞަތުތަކެްއާާއަޅުަގނދުމެންެގާ ލޯނުެގާ ލުއިާ އަންހެނުންނަށްާ  1345މީހަކުމެާ

ާާ މީެގާކުރީަގއިާލިބިދީފައިާއޮތްާއޮތުމުެގާމުހިންމުކަންާހިތްމައްޗަށްާެގނެވޭނެ.ާއަދިާއެާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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މަންފ ާާ ލިބިެގންދ ނެާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަރ ތުންާ ކަނބަލުންެގާ އަންހެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަމަާ

ދ އިރުާ ތ ރީޚަށްާ ނިންމިާ ލިޔެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގނެވޭނެ.ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ އެބަހުރިާއަންހެނުންެގާކުރިއެރުމ ިއާތަރައްޤީާއަށްާއެާކަނބަލުންނަށްާއ މްދަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ޒީންާފެންނަން

ތަމްރީނުާ އެކިއެކިާ ތަފ ތުާ ނަމުަގއިާ ފަހިކޮށްދިނުމުެގާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ކުރ ނެާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އިޤްތިޞ ދީާ  1350ލިބޭނެާ

ދަ މ ޖަހަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަން.ާ ހިންިގފައިވ ާ ެވސްާ ކޯސް،ާާޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ ޖަރީކޮށްދޭާ ކޯސް،ާ ސްކޮށްދޭާ

އެކިއެކިާާ ޒ ތްޒ ތުެގާ ެއކިއެކިާ މިހެންޮގސްާ ކޯސް،ާ ދަސްކޮށްދޭާ މަސައްކަތްާ އަތްތެރިާ އަދިާ ކޯސްާ ދަސްކޮށްދޭާ ފަހަންާ

ކޯސްތައްާހެދިފައިާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަދިާހަމަާއެއ ެއކުާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާއަޅުަގނޑުާާ

ކަށްާނިސްބަތްވ ާފުވަްއމުލަކުެގާއެތައްާސަތޭކަާކަނބަލުންނަށްާފެހުމުެގާފުރުޞަތުާފަހިކޮށްދިނުމުެގާނަމުަގިއާއެާރަށަ

ކަނބަލުންނަށާްާ އެާ ައދިާ ހިންުގނު.ާ ވެސްާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ ތަމްރީނުާ ކުރެވުނު.ާ އިމ ރ ތްާ އެއްާ  1355ފެކްޓަރީާ

ެވެގންާދި ޔަ.ާއެތައްާސަތޭކަާކަނބަލުންތަކެއްާއެާކަނބަލުންެގާާއެލަވަންސްތަކެއްާދެވޭނެާކަމުެގާަވއުދުތަކެއްާވެސްާ

ރިޔ ސީާާޢ  ދަނިކޮށްާ ުއއްީމދުަގއިާ އެާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ދުޅަހެޔޮާ ދިރިއުޅުންާ ެއއްފަރ ތްވެެގންާ ެވސްާ ޒިންމ ާ އިލީާ

އެާ ބޭފުޅަކުާ ކިޔ ާ ޢަބްދުއްރަޙްމ ންާ ވެއްޖިްއޔ ާ ޮގތުންާ ހަނދ ންވ ާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔަ.ާ ބޯމަތިެވެގންާ ަވުގތުާާއިންތިޚ ބެއްާ

ހުރިާ ފެކްޓަރީަގއިާ އަދިާ ޖެހުނީ.ާ ބަންދުކުރަންާ ފެކްޓަރީާ ދިމ ކޮށްފައިާ އިންތިޚ ބ އިާ ހުންނެވި.ާ ވެރިކަުމަގއިާ އަތޮޅުާ

 1360މެޝިންތައްާވެސްާކޮންމެވެސްާދިމ ލަކަށްާެގންދަންާޖެހުނީ.ާއެަވުގތުާރަްއޔިތުންެގާތެރޭަގިއާހަލަބޮލިވުމުެގާސަބަބުންާ

އަ އަޑުާ ވިދ ޅުވިާ ވެރިޔ ާ ެގންދިއަޔަސްާާއަތޮޅުާ ފުރ ޅުާ ފެކްޓްރީެގާ ފަހުާ އިންތިޚ ބަށްާ ރިޔ ސީާ މިާ އެހީމު،ާ ޅުަގނޑުާ

އޮތީ.ާާ ހިނގ ފަިއާ ކަންކަންާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެތޭ.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ އަށްާ ތިމަންނަާ

ަގއިާއިޤްތިޞ ދީާފުދުންތެރާިާކޯސްތަކެއްާހިންެގނީ،ާތަމްރީނުތަކެއްާދެވެނީ،ާއެހެންނަމަެވސް،ާއެާލިބޭާޢިލްމުެގާއަލީ

ކަންކަންާ އެހެނިހެންާ ބޭނުންވ ާ ެއކަމަށްާ އަދިާ ތަކެތިާ އ ިއާ މެޝިނަރީާ ބޭނުންވ ާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ނުދެވިފައި.ާާ ލިބިާ ވަނީާ މ ޒީަގއިާ ވޭތުވެދިޔަާ ކަނބަލުންނަށްާ އަންހެންާ ފުރުޞަތުާ ފަިއސ ެގާ ބޭނުންވ ާ  1365ކުރުމަށްޓަކައިާ

ޢިއް މިާ ހިތަށްއަރ ާއެކަންކަންާ އެކަންކަންާ ކުރެްއޭވނެ.ާ ޤަބޫލުފުޅުާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ަމޖިލީހުެގާ ޒަތްތެރިާ

ކޮންމެާމީހަކުމެާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާލިބުމުެގާފުރުޞަތުާފަހިވެފައިާއޮތުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްާކަމަށްާޤަބޫލުފުޅުާާ

ޅުަގނޑުމެންާލިޔެާނިންމ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާބަލ ލ ާހިތްވަނީާާވެސްާކުރަްއވ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއާތ ރީޚްާއަ

14ާާާާ މެދުާފަންތީެގާވިޔަފ ރިތަކަށްާއިކޮނޮމިކްާމިނިސްޓްރީނ2009ާާާާްނޮވެމްބަރު ަގއިާއިޢުލ ންާކުރެވުނުާކުދިާއަދިާ

ާާ އަދި ލޯނުތައް.ާ 14ާާާާދޫކުރެވުނުާ ފ2009ާާަޑިސެމްބަރު މެދުާ އަދިާ ކުދިާ މިނިސްޓްރީންާ އިކޮނޮމިކްާ  1370ންތީެގާަގިއާ

ަގއިާއިކޮނޮމިކްާމިނިސްޓްރީާކުދިާއަދިާމެދުާފަންތީގ2010ާާާެޖެނުއަރ28ާާާާީވިޔަފ ރިތަކަށްާދޫކުރެވުނުާލޯނުތައް.ާއަދިާާ

ާާ އަދަދަކީ ޖުމްލަާ ލޯނުތަކުެގާ މިާ ލޯނުތައް.ާ ދޫކުރެވުނުާ 284ާާާާވިޔަފ ރިތަކަށްާ ދޫކުރެވުނުއިރު ލޯނުާ 118ާމީހުންނަށްާ

ާާއަންހެންާކަނބަލުންނަށްާލޯނުާދޫކުރެވި 160ާާާާފައިވޭ.ާފިރިހެން ކުންފުންޏަކަށ6ާާާްބޭފުޅުންނަށްާލޯނުާދޫކުރެިވފައިވޭ.
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ާާ އިންސަްއތަާހިއްސ ކުރަނީާއަންހެނ41.54ާާާާްދޫކުރެވިފަިއވޭ.ާމިާދޫކުރެވިފަިއވ ާލޯނުތަކުެގާއިންސައްތަާައށްާބަލ އިރު

ކަނބަ އަންހެންާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ ވ ހިނދުާ ކަމަށްާ ނަމުަގއިާާކަނބަލުންާ  1375ލުންެގާ

ލޯނުެގާާ ލުއިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭާ

ފުރުޞަތުާފަހިވެފައިާއޮންނަންާޖެހޭނީާހަމައެކަނިާއަންހެންާކަނބަލުންނަކަށްާނޫން.ާއިޤްތިޞ ދީާމަސައްކަތެއްާކުރަންާާ

ބަޔަކަށް ކޮންމެާ އެބަާާބޭނުންވ ާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސްކީމެއްާ ލޯނުާ ޮއންނަާ ފަހިވެފައިާ ފުރުޞަތުާ އެާ މެާ

ބޭނުންވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒުވ ނުންނަށްާވެސްާއެާފުރުޞަތުާއެބަާބޭނުންވޭ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާތިބިާާ

އެހެންނަމަ ވީނަަމވެސް،ާ ބަޔަކަށްާ ތިބިާ ނުކުޅަދުންތެރިކަމެއްާ މަސައްކަތްތަކެްއާާޖިސްމ ނީޮގތުންާ އިޤްތިޞ ދީާ  1380ވެސްާ

ކުރެވިދ ނެާފަދަާބައެއްކަމުަގއިާވަނީނަމަާއެބަޔަކަށްާވެސްާއެާފުރުޞަތުާލިބިދޭންާއެބަާޖެހޭ.ާއަންހެންާކަނބަލުންނަށާްާ

އެއްާކަމަށްވަންޏ ާއެާތަޖުރިބ ެގާއަލީަގއިާއަދިާއިތުރުާ ާާވެސްާެއކަނބަލުންާވޭތުވެދިޔަާމ ޒީަގއިާހޯދ ފައިާހުރިާތަޖުރިބާ 

އިޤްތިޞ ދީާާ އަދިާ ވެސްާ ބޭނުމުަގއިާ ލިބިަގތުމުެގާ ތަޖުރިބ ާ ެއާ ކަމަށްވަންޏ މުާ ބޭނުންވ ާ ހޯދަންާ ތަޖުރިބ ތަކެއްާ

މަސައްކަތެއްާކުރުުމެގާބޭނުމުަގއިާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއެާފުރުޞަތުތައްާފަހިކޮށްދޭން.ާއެހެންކަމުންާމުޅާިާ

 1385ޮގތަށްާކުދިާއަދިާމެދުާފަންތީެގާވިޔަފ ރިތަކަށްާޚ އްޞަކުރެިވެގންާލޯނުާޤައުމުެގާއެންމެހ ާރައްޔިތުންާއޭަގއިާޝ މިލުވާ 

ޕްރޮްގރ މްާާ އެެގންދަވ ާ ކުރިއަށްާ މިނިސްޓްރީންާ އިކޮނޮމިކްާ މިއަދުާ ޖެހޭ.ާ އެބަާ އޮންނަންާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ސްކީމެއްާ

މަާއެއ އެކުާމިދެންނެވިާލޯނުާހުއްޓ ނުލ ާކުރިއަށްާެގންދިއުަމކީާމުހިންމުާކަމެއްކަމުަގއިާެވސްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާހަ

40ާާސްކީމުެގާތެރެއިންާމިހ ރުާެވސްާއިކޮނޮމިކްާމިނިސްޓްރީެގާޕޮލިސީއެްއކަމުަގއިާކަނޑައަޅުްއވ ފައިާެއވ ާމަދުެވެގންާާ

ކަމެއްކަމުަގިއާާ މުހިންމުާ ދެމެހެއްޓުމަކީާ އޮތުންާ އޮތްާ އެާ ޚ އްޞަކުރެވިަގއިާ ކަނބަލުންނަށްާ އަންހެންާ އިންސައްތަާ

ދެކެ ލިބިދެވޭޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެންމެހ ާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ސްކީމަކުންާ ލޯނުާ އެފަދަާ  1390ން.ާ

އަންހެންާކަނބަލުންނަށްާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާމިފަދަާއިންސައްތަެއއްެގާތެރެއިންާލޯނުާލިބޭނެާފުރުޞަތެއްާފަހިވެފައިާ

ވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައިާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާކޮށްލީ.ާއޮތުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތްކަމަށްާވ ތީާއެ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 1395ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހެންވޭރުާ މެންބަރަކުާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާއެދިވަޑަިއަގންފަިއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޣަފޫރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްދެކުނުާދ އިރ ެގ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޣަފޫރުާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލް
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 1400ވެސްާިމާއިންނަާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުެގާބިލުަގއިާހަމަާފަށ ފައި

ައޅުަގނޑުާާއިބ ރ  މިޮގތަށް.ާ ފަށަިއަގނެ"ާ މަސައްކަތެްއާ އަމިއްލަާ އަންހެނުންނަށްާ ނެތްާ ފުދުންތެރިކަމެއްާ "މިއީާ ތަކީ،ާ

ވ ހަކަ ބޭނުންވ ާ ލުއިާލޯނުާާާދަންނަވަންާ އަންހެނުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަމޭ.ާ ތ އީދުާ ފިކުރަށްާ މިާ ފުރަތަމަާ އަކީާ

އަންހެނުންނ  ކޮންމެހެންާ ާާާާއިދެނީކީާ އިޖުތިމ ޢާީާފިރިހެނުންނ  އިޤްތިޞ ދީާ އެީއާ ނޫނޭ.ާ ނިޔަތަކުާ ކުރުމުެގާ ތަފ ތުާ

ބޭނުމެއްާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެނޭގތީއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބޭނެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއިންާ ާާފައިދ ތަކެއްާ

 1405ަގނޑުމެންާފަދަާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގއިާއަދިާދުނިޔޭާިގނަާތަންތ ނަގއިާހަމަާހުޅަނުގަގއިާެވސްާއަދިާއަޅުާާާނޫނޭ

ޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާއަންހެނުންެގާޙ ލަތުާތަފ ތު.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާވެސްާއަދިާދުނިޔޭެގާއެހެންާތަންތ ނަގިއާާ

ވެސްާހަމަާފެނޭާއ އިލ ާރޫޅިާކުދިންާއަންހެނުންނ ާއެއްކޮށްާދިރިއުޅެންޖެހޭާކަހަލަާޮގތްޮގތްާދިމ ވޭ.ާއޭެގާސަބަބުންާާ

ާާ ޅަާދަރިންނަށްާއޭެގާެގއްލުންާދިމ ވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާއައު

އިޖުތިމ ޢީާކުރިއެރުމެްއާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާހަމަާރަނަގޅުާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާމިާފިކުރ ާެއްއޮގތަށްާ

 1410މ ވެފައިާއަދިާދިމ ވ ާކޭސްތަކުަގއިާހަމަާލޯނުާދެވޭނެާފުދުންތެރިކަމެއްާނެތްާއަންހެނުންނަށް.ާއަދިާއެކިާކަންކަންާދި

އުސޫލުތަކެއްާއޮތުން.ާއަޅުަގނޑުާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާނުދަންނަވަންާމީެގާމ ނަާައކީާތަފ ތުާކުރުންާކަމަކަށް.ާއެާރޫހަކުާާ

ވ ލަންާބޭނުންވާޭާއެއްާނޫންާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާމިާދައްކަނީކީާއެއް.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކުރުކުކޮށްާދަންނަ

ާމިާމަފުޙޫމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1415ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ ކަމަކަށް،ާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ އެހެންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މުޙައްމަދުާهللاާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު ފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިަގތީ.ާއެކަމަކު،ާޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާާާާމަސީޙްާ

އ ދެ،ާ ނެތް.ާ އެރުޭވކަށްާ ފުރުޞަތުާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ހަމަވެފައި.ާ ހުސްވެފައި،ާ ވަނީާ މިހ ރުާ ަވުގތުާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ

ާާ މިާނިންމ ލީ.ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިނުަގންނަވަތީާމިހިސ ބުންާމިާބަޙުސްާއަޅުަގނޑު

މެންބަރަކުާނެތުމ އެކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަިއވެރިެވވަޑައިަގންނަވ ނެާއިތުރުާ ބަޙުސްަގއިާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  1420ދެން،ާ

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާބުނ ޮގތުންާމިހ ރުާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމަށްާާ

ތެރޭަގއި ނިންމ ލެއްވުމުެގާބަޙުސްެގާ މަރުޙަލ ާ ބަޙުސްާ އަދިާ ޮގތުންނ އިާ ޖަވ ބުދެްއވުުމެގާ ސުވ ލުތަކަށްާ ނުކުތްާ މިާ ާ

ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާޕޯޑިއަމަށްާވަޑައިަގތުުމެގާފުރުޞަތުާާ

ާބައޮތް.ާއެބައޮތް،ާޭމޒުންާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމުެގާފުރުޞަތުާވެސްާއެ

ާ1425 

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:
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އަށްާާ ވ ހަކަާ ދައްކެވިާ ބޭފުޅުންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އިނޭގތޯ.ާ މަޑުކޮށްލ ނީާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުާހަމަާބައެއްާމަޢުލޫމ ތުާހިއްސ ކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއެޮގތުންާބިލު ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަޮއޭވ7ާާާާެގ

ދިރ ސ ތަކެއްާކުރ ނެާވ ހަކަާދަްއކ ފައިާއޮތުމ އެކުާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާ ލޯނުާދިނުމުެގާއުސޫލުާހިންގ ނެާޮގތް.ާދެންާމިތާ 

 1430ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާމިާދިރ ސ ތައްާކުރުމަށްާފަހުއޭާައޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުާމިތަނަށްާހުށަހަޅަންާޖެހޭނީ.ާާ

އެކުގައޭ.ާާއަޅު އެދުމ ާ އަންހެނުންތަކެްއެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ިމއޮތީާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ަގނޑުާ

އަޅުަގނޑެއްާހުރިހ ާތ ކަށްާޮގސްާމިާބިލުާބޭނުންވ ާމީހުންނަކީާކޮބަިއކަން،ާލޯނުާބޭނުންވ ާމީހުންނަކީާކޮބަިއކަންާ

އްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިރުާެވސްާއެާދިރ ސ ތަކެއްާކޮށްެގނެއްާނޫނޭ.ާާބަލ ފަކ ާނެތޭ.ާއަދިާމިހ ތަނަށްާމިތަނަށްާބިލުތަ

އެާބޭނުންާއޮތުމ ާުގޅިެގންާބިލުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާހުށަހަޅަނިއްޔޭ.ާެއޮގތުންާމަޢުލޫމ ތުތައްާހޯދަންާއަޅުަގނޑުމެންާިމާ

އި ވެސްާ ވީހ ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކަމަކީާ މިއޮތްާ އަނެކެތިކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖޭެގާާބިލުަގއިާ ޮގތަކަށްާ  1435ންސ ފުވެރިާ

އެޮގތުންާާ ޮގތުން.ާ ކުރުމުެގާ މިކަންާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ މަންފ ާ މީެގާ ވެސްާ މީހުންނަށްާ ތިބިާ ކަންކޮޅުތަކެއްަގއިާ ހުރިހ ާ

ކުރެވޭނެާވިޔަފ ރިާތަކަކީާއަންހެނުންނަށްާކޮބައިތޯއ .ާމިކަންތައްތައްާމިާބަލަނީާމިާބިލުެގާމަޤްޞަދުތަކުެގާތެރޭަގިއާާ

ާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާފުދުންތެރިާވިޔަފ ރީަގއިާހަރަކ ތްތެރިާއަންހެނުންތަކެއްާއުފައްދައިދީާއަންހެނުންެގާަގދަރ ާާއެބަޮއވޭ

ކޮށްދިނުން.ާާ މަުގފަހިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްާ ޙައްޤުތައްާ އެމީހުންެގާ އުފުލައިދީާ ތެރޭަގއިާ މުޖުތަމަޢުެގާ ހައިސިއްޔަތުާ

އަޅުަގނޑުާ މަތިންާ ެއޮގތުެގާ ިވޔަފ ރިތަކަކީާާާާއެހެންވީމަ،ާ ކުރެވޭނެާ އަންހެނުންނަށްާ ކަމެްއާ ުމހިއްމުާ  1440ދެކޭޮގތުަގއިާ

ކޮބައިތޯއ ާއެމީހުންާއަމިއްލަާައށްާއެކަހަލަާމަސަްއކަތްތައްާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާއެހީތެރިާކަމަކީާކޮބައިތޯާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އަށްާވެސްާހަމަާމިޮގތުންާމިާކޮމެންޓާްާާާވަނަާމ އްދ 9ާާބެލުން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލުެގާާ

އައިސްފައިާއެބައޮތް.ާކުރުމަށްާަގސްދުކުރ ާިވޔަފ ރިއަކަށްާބޭނުންވ ާއިމ ރ ތެްއާބޮޑުކުރުމަށްާނުވަތަާމަރ މ ތުކުރުމަށްާ

ޢިއްޒަތްތެ ބައެއްާ ކަމަށްާ ނުވ ނެާ ލިބިެގންާ ލޯނުާ ބިލުންާ މިާ މަސައްކަތްތަކަށްާ މިކަހަލަާ ކުރުމަށްާ ފުރިހަމަާ ރިާާނުވަތަާ

ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ މިާ ކުރިންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވޭ.ާ އެބަާ  1445މެންބަރުންާ

ވިޔަފ ރިާިގނަާމަސައްކަތްތަކެްއާކުރ ާއަންހެނުންތަކެއްާއުފަްއދައިާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާފުދުންތެރިާބައެއްާއުފައްދަންާ

ހަމަ މަސަްއކަތްކުރ އިރުާ ނޫނޭާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންޏެއްާ މީހުންނަށްާ ތިބޭާ ނެތިފައިާ ޮގތެްއާ ެއއްވެސްާ އެކަނިާ

ލިބެންޖެހޭނީ.ާމަސައްކަތްކުރަންާބޭނުންވ ާއެާފުރުޞަތުާހޯދަންާބޭނުންވ ާހުރިހ ާއެންމެންނަށްާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާާ

ާމ އްދ ާއަށްާކޮމެންޓްތައްާވަނ12ާާަމީެގންާހަމަާއެހީތެރިކަންާދިދުނަމީާނެތްކަމެއްކަމަށްާދެކިެގންާނުވ ނެއޭ.ާދެން،ާމިާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ކަމަށް.ާ ކަމަށްާ މުއްދަތެއްާ ކުރުާ މިާ ދައްކަންޖެހޭތީާ ދުވަސްތެރޭަގއިާ ައހަރުާ ެއއްާ އެބަހުރި.ާ  1450އައިސްފައިާ

ވެސްާހަމަާޤަބޫލުކުރަންާއެްއާއަހަރުާދުވަސްތެރޭަގިއާމިާލޯނުާދެއްކުމަކީާފަސޭހަާކަމަކަށްާނުވެދ ނެ.ާމިާެއކަމަކު،ާިމާާ

ބައް ިމއޮތްޮގތުންާާބިލުާ ޮގތަށް.5ާާާާޓަންކުރެވިފައިާ ދޫކުރ ާ މިއޮންނަނީާ ހަދައިެގންާ ޖަމ ޢަތެއްާ ބޭފުޅުންެގާ

މިއޮތީ.ާާ މިހ ރުާ ލިބޭޮގތަށްާ ލޯނުާ ބޭފުޅަކަށްާ އަނެއްާ ދެއްކެީވމަާ ލޯނުާ ބޭފުޅަކުާ އެއްާ ިމވ ޮގތަކީާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ
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ދެން ީވމަާ ދުަވސްާ ިގނަާ ވުރެންާ އަހަރަށްާ ެއއްާ މުއްދަތުާއެހެންވ އިރުަގއިާ ލިބުމުެގާ ލޯނުާ މިާ ބޭފުޅަކަށްާ އޮތްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޮގތަކަށްާ ހޯދޭނެާ ޙައްލެއްާ މިކަމަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ އެހެންީވމަ،ާ އެބަދޭ.ާ  1455ިގނަެވެގންާ

ާާޑިސްކަޝަންތަްއާބައްޓަންކުރެިވއްޖެާކަމަކަށްވަންޏ ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއއްާއަހަރަށްާވުރެންާހަމަާދިުގާމުއްދަތަކަށްާ

މަޤްޞަދަށާްާ ބިލުާ ދެންާ ކުރެވިދ ނެހެން.ާ ބައްޓަންާ ބިލުާ ހަމަާމިާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ެވސްާ ޮގތަށްާ ދޫކުރެވޭާ ލޯނުާ މިާ

އަޅުަގނޑުާާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެިވާ ތ އިދުކޮށްާ

މަށްޓަކައިާވަރަށްާރަނަގޅުާޚިޔ ލުތަްއާހުށަހެޅިފައިާވ ކަންާވެސްާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާބިލުާއިތުރަށްާފުރިހަމަކުރު

ޢިްއޒަތްތެރިާާ އެންމެހައިާ ތިޔަާ ބަލައިަގތުމަށްާ ބިލުާ މިާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ  1460އަޅުަގނޑުާ

ލޯ އަންހެނުންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމަާ ވެސްާ މިހ ރުާ ތ އީދުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާާމެންބަރުންާ ދޫކުރެވޭާ ނުާ

ޮގތެއްަގއިާާ ފުރިހަމަާ މިހ ރަށްވުރެންާ އެހެންކަމުންާ އެބަޮއތް.ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވިދ ޅުވެފައިާ

ވުރެންާ މިއަށްާ ފޮނުވަިއެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބިލުާ މިާ ފުރުޞަތުާ ދޫކުރެވޭނެާ ލޯނުތައްާ މިާ ޮގތެްއަގއިާ އިންސ ފުވެރިާ

ޤ ނޫނަކަ އަޅުަގނޑުާާފުރިހަމަކޮށްެގންާ އަދި،ާ ޔަޤީން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ދ ނެކަންާ ލިބިެގންާ ވ ނަާ ހެދިއްޖެކަމަށްާ ށްާ

ލޯނުެގާާ މިާ ޮގތަކަށްާ އިންސ ފުވެރިާ ވެސްާ މިހ ރަށްވުރެާ ދިރ ސ ކުރަްއވ އިރުާ ބިލުާ ކޮމިޓީަގއިާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ  1465ވަރަށްާ

މ އެކުާެއކިާައތޮޅުތަކަށްާވެސްާހަމަާވީހ ާާފައިދ ާމުޅިާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާއަންހެނުންނަށްާވެސްާވީހ ާެވސްާހަމަހަމަާކަ

ާާވެސްާހަމަހަމަާކަމ އެކުާލިބޭނެާޮގތަކަށްާމިާބިލުާކޮމިޓީަގިއާދިރ ސ ކުރައްވ އިރުާބައްޓަންކޮށްދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 1470ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބ10.2ާާަ ބިލުެގާ މިާ މިހިސ ބުންާ މަސައްހުޝުކުރިއްޔ .ާ ކޮށްާސްެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ކަތްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ދެންާ ނިމުނީ.ާ މިާ ާާމުޅިންާ އެޖެންޑ  އެއ10.2ާާީމިދަނީާ ކަނޑައެޅުމުެގާާާށް.ާ ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ

ާާހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާމިާބިލަށްާބަހުބިލުެގާބަ 2ާާާާސްާކުރުމަށްާބ ކީާއޮތީ މަ،ާާމިނިޓު.ާއެހެންވ11ާާީަގޑިއިރ 

ެގންދ ނަން.ާ ފުރުޞައަރުވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއެގންފައިވ ާ ފުރުޞަތަށްާ

 1475މިނިޓު،ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށ46ާާާާް.ޕީާއަށްާާޮގތްާމިާދަންނަވ ލަނީ.ާޑީ.އ ރު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމިހ ރުާަވުގތުތައްާބ ކީާހުރިާާ

5ާމިނިޓު،ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ16ާާާްމިނިޓު،ާޕީ.އޭާއަށ18ާާާްމެންބަރުންނަށާްާާމިނިޓު،ާއަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ 42ާ

ާާ އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ އެންމ3ާާާެމިނިޓު،ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކީ.ާ ހުރިާ ބ ކީާ ަވުގތުތަްއާ ބިލުެގާ މިާ މިހ ރުާ މިއީާ މިނިޓު.ާ

ާއަށްާ.هللاާބްދުފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަ

ާ

 1480ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު
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`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވެރިކަންކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑައެޅުމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާބިލެއްާ

ބޭނުންވަ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިާ މިާ ބަޙުސްކުރެވެމުންދ ާ ބިލަކީާހުށަހެޅިާ މިާ ނޫނީާ ުއސޫލަކީާ މިާ ނީާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ބިލެއްާ ފަސޭހަާ އެހ ާ ތ އީދުކުރުމަށްާ ބިލަކަށްާ އެާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހަމަާ ކަނޑަައޅ ފައިާ ކަުމަގއިާ މ ލެާ ރަށަކީާ ވެރިާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ޮގތުަގއިާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ައޅުަގނޑު ާާއެއ އެްއކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބ ރުތަކަކ ިއ115ާާާާމެންާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މ އްދ ަގިއާ  1485ވަނަާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްާމިވަނީާޙަވ ލުކޮށްފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަމެއްާހިނގ އިރަށްާ

އެއީާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅެިގންާއެއަށްާޤ ނޫނީާކުލަާާާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަހަލަާމަންޒަރެއްާފެންނައިރަށް

އެއްާޖައްސަންާނޫނީާެއއީާޤ ނޫނެއްާހެދެންވ ާކަމެއްާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންާބައްޓަންކުރައްެވއްޖެާނަމަާ

ާާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާހުރިާމަސައްކަތްތަކ އި އަތުވެދ ނެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެއަށްާދެވޭތަން

އަށްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ައޅުަގނޑުމެން.ާ ވެސްާ ހެދީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1490އެވެ.ާ

ފުރިހަމާަާ އެންމެާ އޭެގާ އެކަންތައްތައްާ ހިނދުާ ެގންދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އެއަށްާ ނިންމައިާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ރައްޔިތުންާ

ތުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާކުރުމަކީާައޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާޮގތުަގއިާވ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާނޫނީާލިބިަގ

ކަމެއް.ާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށްާމިާޤައުމުާހިންުގމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންާމިވަނީާއ ނާބަސްާބުނެާއެކަނާްާ

115ާާވ ހަކަާއަކީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާއެޮގތަށްާކަނޑައަޅ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާމިއުޅޭ

އަދިާާ ހިނދުާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ބ ރުތައްާ ލިބިދީފައިވ ާ ައށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މ އްދ ަގއިާ  1495ވަނަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޢަމަލުކުރަމުންމިދ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަންތަްއާާވ ޖިބުތަކ  ުއސޫލެއްެގމަތިންާ ކަނޑައަޅ ާ އެކަމަށްާ ނޫނީާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްާ އިާ

ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާަވޒީފ ތައްާއުފެއްދުމ ިއ،ާމުއަްއސަސ ތައްާއުފެއްދުމ އިާމިފަދަާކަންތައްތަކުެގާބ ރުާމިވަނީާާ

ބ ރު އެާ ލިބިދީފައި.ާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ސ ފުކޮށްާ ކަމަކަށްާާވަރަށްާ ހަނިކުރެިވެގންވ ނެާ ޤ ނޫނަކުންާ އެހެންާ ާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރެވޭ.ާ ވެސްާ ތ އީދެއްާ އެކަަމކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އަދިާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ  1500އަޅުަގނޑަކަށްާ

އެ ހުންނެވިކަމުަގިއވިޔަސްާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ އަދިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ އަކީާ ޒިންމ ާ ބޭފުޅ ެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދިނުން.ާ ފުރުޞަތުާ ޚިދުމަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަދ ކޮށްާ ފުރިހަމަޮގތުަގިއާ އެންމެާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވިާވ ހަކަާއަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާބޭނުންވ ާާ

އުފެއްދުމު ަވޒީފ ތައްާ ރަށަކީާާމުއައްސަސ ތަކ ިއާ ވެރިކަންކުރ ާ ޤ ނޫނަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނދުާ ދީފަިއވ ާ ބ ރުާ ެގާ

 1505މިއީކަމަށްާކަނޑައަޅ ފަިއ،ާއަތޮޅުާއޮފީސްާހުންނ ނީާމިވެނިާތަނެއްަގއިކަމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަނޑައަޅުްއވައިފިާާ

ވެރިކަންކުރ ާރަށުެގާޮގތުަގއިާވަކިާާހިނދެއްަގއިާދެންާވެދ ނީާކިހިނެއްތޯާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ ކަނޑައަޅައިފިނަމަާ ނޫނީާ ދެންނެވިާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އޮންނައިރުާ ކަނޑަައޅ ފައިާ ރަށެއްާ
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ބ ރުާާ އުފެއްދުމުެގާ މުއައްސަސ ތައްާ ބޭނުންވ ާ ހިނދެއްަގއިާ ކޮންމެާ ބޭނުންވެއްޖެާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އަށް އަޅުަގނޑުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރެވޭ.ާ އެބަާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުށުއެރުމެއްވ ކަމަށްާ މިދޭތިާ ލިބިފައިވ އިރުާ

 1510ދަންނަވ ާހިތްވަނީާއަޅުަގނޑުެމންާމިއަށްވުރެންާބޮޑަށްާމިކަމ އިާދޭތެރެާވިސްނ ލުންާރަނަގޅެވެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާ

ބެހެ ވިސްނުންާ ދެވޭނެޮގތަކަށްާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ ރަީއސް،ާާޚިދުމަތްތައްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަނަގޅެެވ.ާ އްޓުންާ

ހިންުގމުަގިއާާ ކަންކަންާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިހ ރުާމިާ މިދަނީާ ފ ހަަގެވެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބަާވެސްާރަްއޔިތުންާަވކިޮގތަކަށްާކަނޑައަޅ ފައިާޮގތެއްާނިންމައިފިކަމަށްވަންޏ ާދެންާވެދ ނެާޮގތެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާއެ

ފ ހަަގކުރެވޭާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއަތޮޅުތައްާހިނަގިއެގންާނޫނީާއަތޮޅުާކައުންސިލ އި،ާރަށުާކައުންސިލުާހިންުގނީމ ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުންާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮއތްތަން.ާ ބިލުަގއިާ އެާ ވ ހަކަާ ނިންމ ާ ޮގތެއްާ ކައުންސިލުންާ  1515އެާ

ކަނޑައަޅ  ރަށެްއަގއޭާ ިމވެނިާ ހިތަށްާާާާވެރިކަންކުރ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނެއްަގިއާ ނިންމ ފައިާ

މިއަރަނީާދެންާރަށުާކައުންސިލުންާއެޮގތަށްާނިންމީމ ާއެއީާކިހިނެއްެވެގންދ ނެާކަމެއްބ ާެއވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ކުރަމުންާއައިސްފަިއވ ާޮގތަށްާާާާދުނިޔޭަގއިާމިއަދުާކަންާހިނގ ާއުސޫލ އިާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާމިފަދަާކަންތައްތައް

އަޅުަގނޑަކަށްާާ އަދިާ ނުފެނޭާ ތަނެއްާ އެއްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ

ތަނެްއާާ ޮގސްފައިވ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކ އިާ މިފަދަާ ޤައުމަކުންާ  1520އެްއވެސްާ

ފަ ނެތް.ާ މިޮގތަށްާާފެންނ ކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ވެދ ނެ.ާ ެވސްާ ކުށްކަމުަގިއާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަރެއްަގިއާ

ނަތީޖ އަކަށްާ ނުކުމެދ ނެާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތަކުެގާ ެއހެންާ ހިނގ ފަިއވ ާ ތެރޭަގއިާ ތ ރީޚުެގާ ދެންާ ކަނޑައަޅައިފިނަމަާ

ތ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެބަޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާ ެއްއާާވެސްާ ރަށްާ ައތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ ޚަށްާ

ރަށުންާއަނެއްާރަށަށްާބަދަލުެވާއަދިާކުރިންާހުރިާރަށަށްާފަހުންާއަނބުރ ާއައިސްާނޫނީާއެހެންާބަދަލުކުރިާރަށުންާ

 1525ތް.ާމިީއާާއަނެއްކ ާއެހެންާރަށަކަށްާބަދަލުވެެގންާޮގސްފަިއާހުރިާމަންޒަރުާެވސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަންާއެބައޮ

ރަށެއްަގއި،ާާާ އ ދޭާ ހަނދ ނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއް.ާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ ދޭތެރެާ އެކަމ ާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބައެްއާާ ވެސް.ާ ކަންތައްތައްާ ދިމ ވިާ ހިނދުާ ބަދަލުކުރިާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އަށްާ ނިލަންދޫާ އިންާ މަޫގދޫާ ފ.އަތޮޅުަގއިާ

ާާ ހ ޓްއެޓޭކްޖެހުނު އެދުވަހުާ މީހުންނ އިާމީހުންނަށްާ ބައެއްާ ރައްޓެހިާ ައޅުަގނޑުެގާ އިއްޔެާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ވ ހަކަާ

ކަމަކާީާ ކޮންމެާ މިފަދަާ ައކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންވީަމ،ާ ިވދ ޅުވެދެްއވި.ާ އެބޭފުޅުންާ ބައްދަލުކޮށްލީމ ާ

މަޞްލަޙަތެ އަމިއްލަާ ނޫނީާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކަިއާ މަުގސަދެއްާ އަމިއްލަާ އޮތީތީވެާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމުަގއިާ  1530އްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ކަންކަުމަގިއވ ނަމަާ ކުރެޭވާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާ މަޞްލަޙަތުާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މާިާ ޮގތުންާ ދެންނެވިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދ ނެ.ާ ކުރިމަތިނުވެާ އ އިާ ނަތީޖ ާ ހިތިާ އޭެގާ ވެސްާ ހަމަޔަޤީނުންާ

ާާ ހުރުމ ިއއެކު އިންާާކަންތައްތައްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ ހިތްވަނީާ ދޫކޮށްލ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ދީފަިއވ ތީވެާ ބ ރުާ އުފެއްދުމަށްާ ތަނަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ުމއައްސަސ ތައްާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ
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ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަކަށްާ ކުރެވޭނެާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ބިލުާ މިާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލަންާާބަދަލުކުރުމުެގާ ވެސްާ ވ ހަކަާ އެާ  1535ތީާ

އެހެންާާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ނުދައްކ ނަން.ާ އެްއާ ވ ހަކަާ ިގނަާ މ ާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭނުންވޭ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާމިާމައުޟޫޢުަގއިާވ ހަކަދަްއކަވަންާބޭނުންފުޅުވ ނެކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީެވާާ

ާމިާވ ހަކަކޮޅ އިާެއއްކޮށްާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާާއަޅުަގނޑުެގ

ާ

 1540ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ އެްއ،ާ މަްއސަލަާ ނިޒ މީާ ފުރުޞަތު.ާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދު.ާާ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ1545 

ާމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްނިލަންދޫާދ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާއެާވިދ ޅުވ ާހ ޓްއެޓޭކެއްާޖެހިފައިވަނީާޭއެގާާ

ާއަހަރުާފަހުން.ާޝުކުރިްއޔ .2ާާ

ާ

ާ1550 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

އަރުވަނީާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައް ސަލަާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަނަށް.ާާ

ާ

 1555ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާާރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާާ އ ދެ، ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލ އިރުާާޝުކުރިއްޔ ާ ޮގތަށްާ ހިނގ ާ ކަންތައްތަްއާ އަންނަނީާ މިާ ހެދެުމންާ ޤ ނޫނުތައްާ

މިއޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިާ ބަލ އިރުާ ެއޮގތުންާ ރިޢ ޔަތްކޮށް.ާ ޮގތަށްާ ހިނަގމުންދ ާ ކަންތައްާ އަދިާ ހ ލަތ އިާ ވަުގތ އި،ާ

ވަ މިވަުގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ މިއީާ ބިލުާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ރަށްރަށްާ މުޙިއްމުވެއްޖެާާވެރިކަންކުރ ާ ރަށްާ

ބޭފުޅުންކޮޅަކަށްާާ ވަކިާ މިާ ހައިރ ންވޭާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަމުަގއިާ

ނޫނާީާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ އެީއާ ބިލަކީާ ކޮންމެާ ހުށަހަޅ ާ މިތަނަށްާ ވިސްނުމެްއަގއިާ ނުވ ާ ޮގތަކަށްާ  1560ބޭނުންފުޅުނުވ ާ

ާޮގތުަގއިާވިސްނަވައިދޭންާބައެއްާބޭފުޅުންާމަސައްކަތްކުރަްއވ ކަން.ާއ ދެ،ާމީަގިއާާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންނުވ ާބިލެއްެގ
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ާާ ވޭތުެވދިޔަ ބަލ އިރުާ ހިނަގމުންދ ޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިވަުގތުާ ބިލަކީާ މަސ14ާާާާްމިާ ވަރަކަށްާ

ބަދަލުކުރުމ އި ރަށްާ އައިާ ވެރިކަންކުރަމުންާ ރަށެއްެގާ ދެާ ތެރޭަގއިާ ިމއައީ.ާާާާދުވަހުެގާ މިކަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ުގޅިެގންާ

އެކަމަކު،ާމިކަންާމިތަނަށްާމިޮގތަށްާމިާވެރިކަންކުރ ާރަށްތައްާކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާމިއައީާކީއްވެތޯ.ާމިާބިލުަގއިާވެސްާާ

ދެ ސަމ ލުކަންާ ާާބޮޑަށްާ ޮގތުން އުސޫލެއްެގާ ކުރަންޖެހޭާވިފައިވ ާ ދަތުރުާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ރަށްރަށުންާ  1565ާާއެހެންާ

ދުރުމިނަށްާބެލުމ އިާއަދިާއެާރަށެއްެގާބިމުެގާބޮޑުމިނ އި،ާެއާރަށެއްެގާއ ބ ދީާއ އި،ާއެާރަށެއްެގާފަޅުެގާބޮޑުމިނ ިއާާ

މިކަހަލަާވަރަށްާިގނަާފަސޭހަތަކަކ އިާއަދިާއޭެގާއިތުރުންާއެތަނެއްަގއިާލިބެންާހުރިާތަރައްޤީެގާޚިދުމަތްތަކަށްާބަލ ފައިާާ

ކަންާދެވިފައިާއޮތީ.ާކުރިންާތިވިދ ޅުވ ާބަދަލުވެފައިާހުރިާބައެއްާވެރިކަންކުރ ާބަެއއްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށަށްާިއސް

ރަށްރަށްާބަދަލުވެފައިާއޮތީވެސްާއެާުއސޫލުން.ާއ ދެ،ާޭއެގާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިާކުޅުދުއްފުްއޓަށްާވެރިކަންާ

އެާ އޭރުާ އަދިާ އ އިާ އ ބ ދީާ ކުޅުދުއްފުށީެގާ ދިޔައިރުަގއިާ ހަމަާބަދަލުވެެގންާ ވެސް.ާ ެއކަންތައްތަްއާ އޮތްޮގތ ިއާ ރަށްާ ާ1570 

އެހެންމެާފ.އަތޮޅުާމަޫގދޫާއިންާނިލަންދޫާއަށްާބަދަލުވިާޮގތްާވެސް.ާމިހެންޮގސްާމ ލެއަތޮޅުާމ ލެއިންާތުލުސްދޫއަށްާާ

ބަދަލުކޮށްފައިާއޮތީާއެާވެރިކަ ހަމަާއެާވެރިކަންާއޭރުާ މިހެންޮގސްާ ންާާބަދަލުވ ންޖެހުނުާސަބަބ އިާވިާދުވަސްވަރ އިާ

ތަރައްޤީކުރަންާާ އެޮގތަށްާ އެކަންތައްތަްއާ ހުރުމ އިާ ވަސީލަތްތައްާ މުހިންމުާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ ރަށަކަށްާ ކުރ ާ

ބޭނުންވެެގންާއޭރު.ާއެހެންނަަމވެސް،ާމިހ ރުާއެހެންތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްތައްާބަދަލުވެެގންާދ ތަންާ

ބަދަލު އެންމެފަހުންާ ފެންނަނީ.ާ މުހިންމާުާމިާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ ވެސްާ ރަށަކީާ ދެާ މިދިޔަާ  1575ކުރެވިެގންާ

މަންޒަރުާ ބަދަލުކުރެިވެގންދިޔަާ ސަބަބުތަކަކ ހެދިާ އެހެންާ ކުއްލިއަކަށްާ ހަމަާ ހުއްޓ ާ ލިބެންާ އެޮގތަށްާ ވަސީލަތްތައްާ

އްާތަނެއް،ާއެތައްާބުރަާެއއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދިޔައީ.ާއ ދެ،ާޭއެގާސަބަބުންާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓަށްާއެތަާ

އެންމެނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔަކަންާ އެހެންާ އެކަންތައްާ ކުރަންޖެހިާ ޚަރަދުތަކެއްާ ބޭކ ރުާ އެތައްާ އުފުލަންޖެހި،ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަޮގތުންާދިވެހިާދަުއލަތުެގާއެންމެހ ާބ ރުތައ4ާާާްއެނިގެގންާއެބަދޭ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

 1580ނީާރައްޔިތުންެގާކިބައިންނޭާއަދިާެއާބ ރުތައްާދެމިާއޮންނ ނީާރަްއޔިތުންެގާކިބައިަގއޭާމިހެންާމިާފެށިެގންާމިއަންނަ

ބުނ ާބުނުންާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާޤ ނޫނުންާއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންދަނީާޑިމޮކްރެޓިކްކޮށްާކުރިންާމިދެންނެވިާއުސޫލުތަކުެގާާ

ޖެހިއްޖެކަމަށްވަ ބަދަލުކުރަންާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ބިލުަގިއާާމަތީންާ މިާ އޮތްާ އެބަާ ޮގތްތަކެްއާ ބަދަލުކުރެވޭނެާ ންޏ ާ

އޮތްާ މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ހަމަާ ކުރިންާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ އެޮގތުންާ ފަހިކޮށްދީފައި.ާ

ޢިއްޒަތްތެރި ދެތިންާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ފުރަތަމަާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދުވަހުާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ މެންބަރުންެގާާބިލުަގއިާ ާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބިލ5ާާާުާވ ހަކަފުޅުަގއިާ މިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިދެންނެވިާ ނުލައްވ ާ ބައްލަވ ާ މ އްދ އަށްާ  1585ވަނަާ

ހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށް،ާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ޑުވިދ ޅުވިކަން.ާާ

ވަހުާހަމަާހިތަށްއެރިާމިއިންާެއްއވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅަކުާމިާބިލުާބައްލަވ ާނުލަްއވަނީބ އޭ.ާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާއެދު

ކޮންމެއަކަސްާމިާބިލަކީާމިާބިލުަގއިާމިހިރަާިގނަާކަންތައްތަކަކީާމިއީާހަމަާމިވަުގތަށްާހ ލަތަށްާބަލ އިރުަގއިާވަރަށްާާ
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ދެން އ ދެ،ާ ދަންނަވަންޖެހެނީ.ާ ބިލެއްކަމުަގއިާ ފ ޅުކުރެްއވިާާމުހިންމުާ ކަންބޮޑުވުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ާ

 1590ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާޢަމަލުކުރަންވ ނ75ާާާީާއެްއކަމެއްާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ސްާމެންބަރަކުާއެމީހެއްެގާާޤައުމީާމަސްލަހަތަށ އިާރައްޔިތުންެގާލ ބައ އިާމަންފ ާއަށްާިއސްކަންދީެގންނެވެ.ާއަދިާެއްއވެާ

ބޭނުނާްާ މަޤ މުެގާ ކުރިެއރުވުމަށްާ މީހެއްެގާެވސްާޒ ތީާމަސްލަހަތެއްާ ުގޅުމެއްާއޮތްާއެހެންާ ޚ އްޞަާ ނުވަތަާއެމީހަކ ާ

ކޮށްެގނެއްނުވ ނެާއެވެ.ާމިާމ ްއދ ާއަށްާޙަވ ލ ދީާވ ހަކަާދަްއކަވ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާއަޅުަގނޑަށްާމިާމ ނަާާ

ޢި އެާ ކަންތައްތައްާކުރެވުނީާ މިބުނ ާ މ އްދ ަގއިާ މިދެންނެވިާ ހުށަހެޅުއްވީާ މިާ ބިލުާ މިާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

އަމިއްލަާާ އެބޭފުޅ ެގާ ެވސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ ެއއީކީާ ނިސްބަތްވުންާ އަށްާ ދ އިރ ާ މެންބަރުާ އެާ  1595ކުރަްއވަންޖެހޭތީއޭ.ާ

އެާ ބަލައިެގނެއްނުވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކަށްާ ބެއްލެވިާ ރަނަގޅަށްާާމަސްލަހަތަށްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އެބޭފުޅ ެގާ އީާ

ައޅުަގނޑުެގާާ ކޮންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ ދެކެނީ.ާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަުމަގއިާ ހުށަހެޅުއްިވާ ޮގތުންާ އަދ ކުރެްއވުމުެގާ

ބުންާފަހުންާވަރަށްާިގނަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާބިލުަގއިާވ ހަކަދައްކަވަންާތިއްބެވުމ އެކުަގއިާއަޅުަގނޑުާމިހ ހިސ 

ާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1600 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް

ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އ ދެ،ާ ބިލުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ޑައެޅުުމެގާބިލުެގާމިާބަޙުސްެގާމަރުހަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާާކަނ

އެހެންވީމަ،14ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ކަނޑައަޅ ފައޭ.ާ ވަނީާ ރަށެްއާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ރ އްޖޭެގާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

 1605ންާކުރ ާރަށްތަކެއްާކަނޑައަޅ ާވ ހަކަާއެއްާނ ދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވެރިކަ

މިއީާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ާނުކުތ ާއެއް.ާދެންާއޭެގާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުމެން،ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާއެނޭގާވެރިކަންާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަނޑައަޅ ،ާ ދ އިރ ތައްާ ިއދ ރީާ އެީއާ ހުންނަކަން.ާ އެބަާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ވެސްާާކުރ ،ާ ަގއިާ

ކަނޑައެޅިެގންާވަކިާއަތޮޅުތައްާއެބަހުރިާއެނެގން.ާއެހެންވީަމ،ާއަޅުަގނޑުމެްއާމިާއަތޮޅުތަކުެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްތަްއާާ

ކަނޑައަޅ ނެާއުސޫލެއްާމިާޤ ނޫނެއްެގާތެރެއިންާެގންނަންާމަސައްކަތްާކުރ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވިސްނ ލަންާ

 1610ރަށްތައްާކަނޑައެޅިފައިާމިވަނީާކޮންާޮގތަކަށްކަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާވެރިކަންާާާާއަތޮޅުތަކުެގާވެރިކަންާކުރ 

މެާބޮޑަށްާއަބަދުާވެސްާސަރުކ ރުންާވިސްނަމުންާކުރ ާރަށްތައް،ާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްތައްާކަނޑަެއޅުމުަގއިާއެން

ތަރައްޤީާާ ބޭނުންވ ާ ެގނެސްދޭންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންތައްތައްާސަރުކ ރުންާ ދ އިރ ެއއްެގާ އެާ އަތޮޅެއްެގާ އެާ އަންނަނީާ

ކަންތައްތަކ އިާ ރަށެއްެގާ އެާ މަަގކަށްާ ެގނެސްދެވޭނެާ ހިސ ބަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ފަސޭހަކޮށްާ އެންމެާ ކުރިއެރުންާ ާާއ އިާ

މިކަންތައްތަކުެގާާ ިމންވަރަކ ިއާ ލިބޭާ އެއްބ ރުލުންާ ހ ސިލްކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދުާ އެާ ރަށަކުންާ ެއާ އެރަށެްއަގިއ،ާ

ވެރިކަންާ ފ.އަތޮޅުެގާ ފ ހަަގކޮށްފީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންމެާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިނ ކޮށްކަމަށްާ  1615މައްޗަށްާ
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އަޅުަގ ދިޔަޮގތް.ާ ބަދަލުވެެގންާ ރަށްާ ބަދަލުެވެގންދިޔަާާކުރ ާ އެޮގތަށްާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ފ.އަތޮޅުެގާ ދެކެނީާ ނޑުާ

އެޅުއްިވާާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ ެއވަުގތަށްާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާ އ އިާ ތަރައްޤީާ އަތޮޅުެގާ އެާ ވެސްާ ދިއުމަކީާ

ާނުވ ނެާއެާސަރުކ ރެއްާނެތިއްޔ ާާރަނަގޅުާފިޔަވަޅެއްކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެްއޮގތަކަށްާެވސްާިވސްނ ވަޑައިަގންނަވ ކަށް

ނިކަމެތިކޮށްލުމަށްޓަކަިއާާ ބަޔަކުާ ަވކިާ ކަމަކީާ ކޮންމެާ ކުރައްވ ާ ސަރުކ ރަކުންާ އެހެންާ ނޫންާ ސަރުކ ރުާ ކުރީެގާ އެާ

 1620ކުރ ކަމެއްކަމަށްާވިސްނުމަކީާއެއީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެއްާކަމަކަށްާހަމަގައިމުާވެސްާއަޅުަގނޑެއްާނުދެކެން.ާއ ދެ،ާ

މ ލެއަތޮޅުެގ،ާއަޅުަގނޑުމެން ރަށ އިާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ށ.އަތޮޅުެގާ މިއުޅެނީާ މައްސަލަައކަށްެވެގންާ މިހ ރުާ ނަށްާ

ވަދެެގންާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ބަދަލުވިާމައްސަލ ަގއިކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ ކ.އަތޮޅުެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާ

އެ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ މިއައީ.ާ ރަށްާާމިހިސ ބަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ށ.އަތޮޅުެގާ މިސ ލަކަށްާ ބަޖެހޭާ

ކުރ ާ ވެރިކަންާ ޤަބޫލުކުރަންާށ.އަތޮޅުަގއިާ އަޅުަގނޑުާވެސްާ އ ދެ،ާ ކޮބައިކަން.ާ ދިމ ވިާކަންތަްއތަކަކީާ ބަދަލުވުމުަގއިާ

ރައް އެރަށުެގާ މިީއކީ.ާ ނޫންާ ކުރިކަމެއްާ ބޭނުންވެެގންާ ރައްޔިތުންާ ހުރިހ ާ އެރަށުެގާ ތިބިާ ފުނަދޫަގއިާ  1625ޔިތުންާާރަށްާ

ިގނަާާ އެރަށުެގާ ލިބެންާ ކުރިއެރުންާ އ ިއާ ތަރައްޤީާ ިއތުރުާ ފުނަދޫއަށްާ ވެރިކަންކުރަން.ާ އަތޮޅުާ ފުނަދޫަގިއާ ބޭނުންވޭާ

ރައްޔިތުންާބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރަށްާއުނދަޫގކޮށްާސަރުކ ރުންާހިންަގންޖެހޭާކަންތައްތައް،ާތަރައްޤީެގާާ

ެގާމަދުާބަޔަކުާހުރަސްއަޅ ކަމަށްވަންޏ ާއެއިންާއެބަޖެހޭާސަރުކ ރުންާކޮންމެާެވސްާާޕްރޮްގރ މްތައްާހިންުގމަށްާއެރަށު

ދެކޭޮގތުަގިއާާ ބައްޓަންކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާ މަަގކަށްާިވސްނުންާ ކުރިައށްެގންދެވޭނެާ ެއކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ

ާާ ވެސް ރަށަކީާ ޮއތްާ ކުރިންާ ޮގތުަގއިާ ރަށެއްެގާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އެރަށުެގާާށ.އަތޮޅުެގާ ރަށެއް.ާ ރަނަގޅުާ  1630ވަރަށްާ

އެހ ހިސ ބަށްާާ ކަންތައްތައްާ އެރަށެްއެގާ ކަންތައްތަްއ،ާ އަތޮޅުެގާ އެާ ލިބިެގންާ އެހީތެރިކަންާ ެއއްބ ރުލުމ ާ ރައްޔިތުންެގާ

އ އިރުާރަނަގޅަށްާހިނގ ާއެާއަތޮޅަށްާކުރިއެރުންާލިބިފަިއަވނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާެގންނެވިާބަދަލަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުާާ

ބަދަލެއް.ާާޤަބޫލު ެގންނެިވާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައިާ އ ިއާ ތަރައްޤީާ އަތޮޅުެގާ އެާ ސަރުކ ރުންާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ޮގތުަގިއާ ކުރ ާ

އަތޮޅުާ އެާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ނަތީޖ އެއްެގާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ މިހ ރުާ

 1635ކުރިއެރުންތަކެއްާލިބޭނޭ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާއެކަމ ާނޫނީާއެާއަތޮޅުެގާާވެރިކަންާބަދަލުވެެގންދިޔަާރަށަށްާވެސްާއިތުރުާާ

އަޅުަގނޑުާ ލިބެިގންދ ނެކަމަށްާ ކުރިއެރުންާ އިތުރުާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށްރަށުެގާ އެހެންާ

ދިއުާ ބަދަލުވެެގންާ އެޮގތަށްާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މީެގންާ ޮގތުންާާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނަތީޖ އެއްެގާ މުެގާ

އިތުރުާ ވެސްާ ރަށްރަށުންާ އެހެންާ އަދިާ އެދޭނެ.ާ ފުރުޞަތުތަކަށްާ އިތުރުާ ތަރައްޤީެގާ ވެސްާ ރައްޔިތުންާ އެރަށުެގާ

ހިތްވަރަކ ެއކުާއިތުރުާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަމުންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުންާފަދާަާ

 1640ންތައްތައްާއޮންނަންޖެހޭނީާސަރުކ ރުންާސަރުކ ރުެގާތަރައްޤީެގާޕްރޮްގރ މްތައްާހިންަގންާފަސޭހަވ ނެާމިފަދަާއިދ ރީާކަ

އެހެންވީމަ،ާާ އޮންނަންވ ނީ.ާ ހަމަޖެހިފައިާ މިކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށޭާ ކަނޑަެއޅޭނެާ ޮގތަކަށޭ،ާ ކުރެވޭނެާ އެކަންާ މަަގކަށްާ

ކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާތަރައްޤީެގާޕްރޮްގރ މްތައްާހިންުގމަށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަމަަގއިމުާެވސްާއަޅުަގނޑުެގާިވސްނުމަ
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ފަސޭހަވ ނެާމަަގކަށްާމިާސަރުކ ރުެގާކަންތައްތައްާބައްޓަންކޮށްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާވިޔަސް،ާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާާ

ހަކަމ އެކުާދެވޭނެާރަށްާކަމަށްާވިޔަސްާމިާކަނޑައެޅުުމަގއިާސަރުކ ރުންާރަްއޔިތުންނަށްާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާފަސޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސިފަާ ކުރެވޭާ ވެރިކަންާ ގ ތުންާ ރައްޔިތުންނ ާ ދިއުމުންާ ރޭިވެގންާ މިކަންތައްތައްާ  1645މަަގކަށްާ

އޮތިއްޔ ާސަރުކ ރުެގާާ ޤަބޫލުކުރަނީާސަރުކަރެއްާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ ފެނިެގންދ ނެކަމަށްާ

ާާ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާޒިންމ ާއ އިާމަސްޢޫލިްއޔަތ ިއ ކަންތައްތައްާ ަމަގކަށްާއެާއަތޮޅެއްެގާ ވ ޖިބުާއަދ ކުރެވޭނެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 1650 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެއްކެިވާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާހައިރ ންވެއްޖެާދެންމެާއެ

ބޭނުންކުރެވިދ ނެާާ ޮގތުަގިއާ ހަތިޔ ރެްއެގާ ރަށްރަށްާކަނޑައެޅުމަކީާސިޔ ސީާ ޙަޤީޤަތުަގިއާވެރިކަންާކުރ ާ ވ ހަކަފުޅުން.ާ

ކަމެއްާކަަމކަށް،ާބޭނުންާކުރަންވ ނެާކަެމއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާރައްޔިތުންނަށްާފިލ ވަޅެއްާދިނުުމެގާޮގތުންާ

ޮގތުންާާނޫ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ މަސްލަޙަތުާ ބޭފުޅެްއެގާ ސިޔ ސީާ ވަކިާ ނޫނިއްޔ މުންާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ އަދަބެއްާ ނިއްޔ ާ

އަތޮޅުާާ އިންާ ތުލުސްދޫާ ބަދަލުކުރުމ އިާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ އިންާ ފުނަދޫާ އ ދެ،ާ ނުވ ނެ.ާ ކުރެިވެގންާ ކަންކަންާ  1655މިކަހަލަާ

ވެ ހ ދިސ ކަމަށްާ ދެާ އެާ ބަދަލުކުރުމ އިާ އަޅުަގނޑުާާވެރިކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އައީ.ާ މިހ ހިސ ބަށްާ ބިލުާ މިާ ދ ނެާ

ތުލުސްދޫެގާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބިލެކޭ.ާ ތައްޔ ރުކުރަްއވ ފަިއވ ާ މަފްހޫމެއްަގިއާ ހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވ ނީާ

ާމިާބިލެއްާނަިއސްާާމައްސަލަާއ އިާފުނަދޫެގާމަްއސަލަާއ އިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިމަތިާނުވިނަމަާމިހ ާައަވހަކަށް

ޤ ނޫނަކުންާ ހަމަާ ކަނޑައެޅުމަކީާ ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އަތޮޅުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަވެސް،ާ ކަންނޭނެގ.ާ

އޮންނަންޖެހޭނެ ބަޔ ންެވެގންާ މަރުހަލ ތަކަށް،ާާާާކަނޑައެޅިާ އެކިާ ތަރައްޤީެގާ ޒަމ ނަށްާ ޒަމ ންާ ެއކިާ އ ދެ،ާ  1660ކަމެކޭ.ާ

ޤަބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަށްާާާާއަޅުަގނޑުާ ތަރައްޤީާ އަދިާ ޖެހިދ ނެ.ާ ކުރަންާ ބަދަލުާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ހަމަާ

ބަލ އިރުާފަހިވ ނީާވަކިާރަށެއްަގއިާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރީމަާކަމަށްާވަންޏ ާއެކަންާއެޮގތަށްާކުރުމަކީާހަމަާމައްސަލަާއެއްާ

ތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާދެާރަށެއްެގާއަތޮޅުވެރިކަންާާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއަ

ބޭފުޅަކަށްާާ ެއބޭފުޅުންާވަކިާ ބެލުމެއްާނެތިއޭ.ާ ަގވ އިދަކަށްާ ހަމަެއއްާުއސޫލެއްާ ެއއްވެސްާ ެއވަނީާ ބަދަލުާކުރައްވ ފައިާ

 1665ތޮޅުަގިއާާއުނދަޫގާކުރީމަާނޫނިއްޔ މުންާސަރުކ ރުންާކުރ ާކަމަކަށްާފ ޑުާކީމަ،ާއަނެއްދުވަހުާހޭލ ިއރުާނޫނެކޭ،ާމިާއަ

އަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ނީާމިާރަށަކުާނޫނޭާއެހެންާރަށެއްަގއޭާިވދ ޅުވެފަިއ،ާެއއީކީާައޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާޒިންމ ދ ރުާާ

ސަރުކ ރަކުންާކަންާކުރަންާވ ނެާޮގތެއްާނޫން.ާއެތަނަކީާެއާދެާރަށަކީާވެސްާހަމަާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރުމ އިާުގޅިފަިއާާ

ާއަދިާވަރަށްާިގނަާބަެއްއެގާދިރިއުޅުންާއެކަުމަގއިާވަށަިއެގންާބިނ ވެފައިާއޮތްާދެާރަށް.ާހުރިާވަރަށްާިގނަާވަޒީފ ތަކ އި

ެގންނައިރުާާ ބަދަލެއްާ ބޮޑުާ އެވަރުާ ކަެމއްާ ބޮޑުާ އެވަރުާ ޖެހޭނެާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ އިރުާ އެހެންކަމަށްާ
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ާާ ކިހިނެއްތޯ. ވ ނީާ މަޞްލަޙަތަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިރިއުޅުމަށްާ ދަންނަވ ނީާާއެމީހުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ  1670ެއްއޮގތަކަށްާ

ކުރ އިރުާާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ދުވަސްތަކެއްަގިއާ ިގނަާ ނެތޭ.ާ ެއއްާ ިވސްނ ފަާ ދޭތެރޭާ ެއކަންކަމ އިާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ

އ މްދަނީާ މީހުންެގާ ރަށްރަށުެގާ އެާ ހުންނ ނީާ ދިރިއުޅުންާ މީހުންެގާ ރަށްރަށުެގާ އެާ ބިނ ވެފައިާ މައްޗަށްާ އެކަންކަުމެގާ

.ާާ…މުެގާވަޞީލަތްތަކ އިާއަދިާދިރިއުޅުމުެގާއެހެންާކަންކަންާވެސްާބިނ ވެފައިާހުންނ ނީާއެކަންކަންާވަށަިއެގންހޯދު

އަތޮޅުވެރިކަންާާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ އަނެއްދުވަހުާ ކޮށްފައި،ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އެާ އެއްދުވަހުންާ ހަމަާ ވ އިރުާ އެހެންކަމަށްާ

ދެކޭޮގތުގަާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ އަޅުަގނޑުާާބަދަލުވެެގންާ އިހ ނ ތެކޭާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ކުރެވޭާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ހަމަާ  1675އިާ

ސަބަބުންާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ އަޅ ާ ޮގތުންާ އިދ ރީާ ބ ރުއަޅ ާ އެބަާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ދަންނަވ ނީ.ާ

ވ އިރު އެހެންކަމަށްާ ކުރުމަށް.ާ ކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ ނުދ ނެާ ެގްއލިެގންާ ޙައްޤުތައްާ މިއަދުެގާާރައްޔިތުންެގާ ވެސްާ ާ

ބިލުަގިއާާ މިާ އ ދެ،ާ އެއް.ާ ެގންދަނީކީާ މިާ ކުރަމުންާ ކަންކަންާ ނޫނޭާ ެއޮގތަކަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުންާ

ވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާބަޔ ންާކުރައްވ ފައިާއެބަވޭާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުވެެގންާދ ނެާޮގތުެގާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ  1680ވަރަށްާރަނަގޅަށްާެގންނަވ ފައިާޮއތްާމަފްޙޫމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާދައްކަމުންާމިދަނާީާދަންނަވ ނީާމިވެސްާހަމަ

ބ ރުތަްއާާ ވެސްާ އެނޫންާ ައދިާ ބ ރ އިާ ވެރިކަމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަތޮޅުތަކުެގާ އަތޮޅުެވރިކަން،ާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ

ށެއްެގާރައްޔިތުންާނޫނިްއޔ މުާއަތޮޅެއްެގާރައްޔިތުންާާވީވަރަކުންާރަްއޔިތުންެގާއަތްމައްޗަށްާދޫކޮށްލ ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާރަ

ބިނ ކުރ ާވ ހަކަ.ާއެމީހުންެގާތަސައްވުރުާާ ދިރިއުޅޭާތަނެއްެގާތަސައްވުރުާ އެމީހުންާއެމީހުންާއަމިއްލަާއަށްާއެމީހުންާ

ތްާކުރުމަށްާއެމީހުންާއަމިއްލަާއަށްާކަނޑައަޅަިއެގންާެއކަންކަންާހ ސިލުާކުރުމަށްާއެމީހުންާއަމިއްލަާއަށްާމަސައްކަ

 1685ބ ރުވެރިާކުރުވ ާވ ހަކަ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެމީހުންެގާއަތޮޅެްއެގާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށް،ާާ

އެާއަތޮޅެްއެގާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާކަނޑައެޅުމުެގާބ ރުާދީފައިާއޮތުމަކީާހަމަާއެކަށީެގންވ ާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާ

ރަްއޔި ރަށެއްެގާ އެންމާެާއެާ ދޭތެރޭާ އަތޮޅަކ އިާ އެާ ރަްއޔިތުންާ އަތޮޅެއްެގާ ނިސްބަތްވ ާ ރަށެއްާ އެާ ނޫނިއްޔ މުާ ތުންާ

އޮންނ ނީ.ާާ ުގޅިފައިާ އެކަންކަންާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ މަޞްލަޙަތ ާ އެމީހުންެގާ ވިސްނ ނީ.ާ ހެޔޮކޮށްާ އެންމެާ ރަނަގޅަށްާ

ންމަވ ާނިންމެުވންާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާާއެހެންކަމުންާއެާއަތޮޅެއްެގާތެރޭަގއިާއެބަޔަކުާމަޝްވަރ ާކޮށްެގންާއެާނި

އެއްާކުރ ނީާއެޮގތަށްާެއކަންާއޮތުމުންނޭ.ާއެހެންކަމުން،ާާ  1690ހަމަާއެންމެާރައްޔިތުންެގާމަޞްލަޙަތަށްާއެންމެާބޮޑުާފައިދާ 

ބިލަކީާއަޅުަގ ބިލަކީ،ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުމުެގާ ހުށަހެޅިފައިާއޮތްާ މިާ ނޑުާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދުާ

ހަމަާވަރަށްާތ އީދުާކުރ ާބިލެކޭ.ާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާެވރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑަެއޅުމަށްާނޫނިއްޔ ާވެރިކަންާާ

ދުރ ލ ާާ ޖެހޭނެ.ާ ހުންނަންާ އުސޫލުތަކެއްާ ހުންނަާ ކަނޑައެޅިފައިާ ދޫރ ލ ާ ދިއުމުަގިއާ ބަދަލުވެެގންާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ

އަ ޖެހޭނެ.ާ އެނެގންާ އެތަންާ ެއކަންާާމީސްމީހުންނަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަށުން،ާ ރޭވުންތެރިކަމެްއެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދިާ

ނުލިބޭާ އުނިކަންާ ޙައްޤަކަށްާ މީހެއްެގާ ެއއްެވސްާ ވ ނެ.ާ ދ ންާ ހިނަގމުންާ މިކަންކަންާ ދަށުންާ ޮގތެއްެގާ  1695ބަލައިަގނެވޭާ

ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިކަންކަންާހިނަގމުންާދ ންާވ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާފުނަދޫާދ ިއރ 
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ތ އީދުާާ ބިލަށްާއަޅުަގނޑުާ މިާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަމުން،ާ ބިލުާ ބޮޑުާމިާ ޢަލީާސަލީމަށްާވަރަށްާ

ާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 1700ާ.ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ަގޑިއިރުާމަސައްކަތ1ާާާާްއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާމިހިސ ބުންާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތަކަށްާމިއަދުާކަނޑައެޅިފައިވ 11.1ާާާާ

ާާ ދ ން އަޅުަގނޑުެމންާ ނިމުނީ.ާ ާާކުރެވިާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ކަންކަން.11ާާާމިއޮތީާ ހުށަހަޅ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ އަށް.ާ

ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު ކަންކަމުެގ ހުށަހަޅ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ އ ދެ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ11ާާާާ(ާ ޖެނެރަލް،ާ އޮޑިޓަރާ މިއޮތީާ  1705ަގއިާ

ތު ހިންގަވ ފައިވ ާކަމަށްާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފަށްާކަރަޕްޝަންެގާ މަތުާހުޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުތަކ އިާ

ލުޠުފީ، ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލުާ ރަންފަސް،ާ ސ.ހިތަދޫާ އަށްާާާކުރަްއވަިއ،ާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ހުށަހެޅުއްވިާމައްސަލަ،ާއެާކޮމިޓީންާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަށްާފަހުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާބަހުސްާކުރިއަށްާ

ކަރަޕް އެންޓިާ ފަދަިއންާ ވ ނެާ ދަންނަވ ލ ފައިާ ެވސްާ ކުރީދުވަހުާ ުގޅިެގންާ އ އިާ މައްސަލަާ މިާ ޝަންާާެގންދިއުން.ާ

ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ މަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ ލިބުނުއިރުާ ެއާސިޓީާ މަޖިލީހަށްާ ފޮނުއްވ ފައި.ާ ެއްއާ ވަނީާސިޓީާ  1710ކޮމިޝަނުންާ

އަލުންާއެކުލަވ ލ ފައިާނުވ ތީ،ާއަޅުަގނޑުާއެާސިޓީާވަނީާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއަށްާނުފޮނުވ .ާމިހ ރުާއެާސިޓީާވަނީާ

ތުންާފޮނުވިއިރުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގއިާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްެގާދަށުންާބަހުސްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވ ފައި.ާމިޮގ

ކުރެވެމުންާދިޔައިރުާމަޖިލީހުެގާސަމ ލުކަމަށްާައއިސްފަިއވ ާބައެއްާކަންތައްތައްާވެސްާވ ނީާއަޅުަގނޑުާއެާކޮމިޓީއަށްާާ

ކޮމި އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ދިއުުމެގާ ކުރިއަށްާ ބަހުސ އިެގންާ މިއަދުާ ދ އިރ ެގާާފޮނުވ ފައި.ާ ދިްއަގރުާ މުޤަްއރިރު،ާ ޓީެގާ

 1715ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާކޮމިޓީެގާމަސައްކަތ އިާބެހޭޮގތުންާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވެދެްއވުމަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާނ ޒިމުދިއްަގރުާދ 

ދެ ންމެއަކުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާތިާވިދ ޅުވިާފަދައިންާޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދ ދިާ

ރައީސްާފޮނުއްވިާސިޓީފުޅެއްާއިްއޔެާވަނީާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފައި.ާއެާސިޓީފުޅުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވިދ ޅުވެފަިއާާ

ާާާާމި ޖެނެރަލްެގާމައްސަލަ ތަޅުމުަގއިާއޮޑިޓަރާ މަޖިލީހުެގާ މ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާާފޮނުވިފައިާވަނިކޮާާބަހުސަށްވަނީާ  1720ށް،ާ

ސިޓީ މަޖިލީހަށްާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޝަނުެގާ ކަރަޕްޝަންާ އެންޓިާ ވަނިކޮށް،ާ ފޮނުވިފައިާ ބަހުސަށްާ އެއްާާާނިންމަވައިާ

ސިޓީ ެއާ ވ ހަކަ.ާ ވ ާ މަޖިލީހަާާފޮނުއްަވވ ފައިާ ރައްޔިތުންެގާ ޖެނެރަލަކީާ އޮޑިޓަރާ ޖެހާޭާއަކީާ ވ ންާ ޖަވ ބުދ ރީާ ށްާ

ވ ާސިޓީާެއއްާކަމަށް.ާއެާސިޓީަގއިާމިާއަންގަވ ފައިާމިާަވނީާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާާާވ ތީާފޮނުއްވ ފައިާާބޭފުޅަކަށް
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މައްސަލަތަކެއްާއެާކޮމިޝަނަށްާފެނިވަޑައިެގންާބެއްލެވިާބެްއލެވުމުަގއިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމައްޗަށްާދެާދަޢުވ ާއެއްާ

 1725އްާވ ހަކަާއަކީ.ާދެވަނަާކަމަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާާކުރުމަށްާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާއޮފީހަށްާފޮނުްއވިާވ ހަކަ.ާެއއީާއެ

ބަހުސްާ ފޮނުވައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އިންާ ކޮމިޓީާ މ ލިްއޔަތުާ ކުރިންާ ީމެގާ ވަނީ.ާ ިމާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ ރައީސްާ

ާާކުރެވެމުންާދ ާމައްސަލައިަގއި،ާކޮމިޓީާރިޕޯޓުަގއިާބައެއްާިއދ ރީާމައްސަލަތައްާހުރިާކަމަށްާބަހުސްަގއިާމެންބަރުން

ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާވ ާކަމަށ އިާއަދިާއެާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީއަކުންާބެއްލެވިާބެއްލެވުމަށްފަހުާހުށަހެޅުއްވިާރިޕޯޓުާމަިއާާ

ުގޅޭާ މިކަމ ާ އ ދެ،ާ ަމްއސަލަ.ާ ނެތްާ ރިޕޯޓުަގއިާ ެއާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ސ ފުކޮށްާ ފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާ އިންާ ކޮމިޓީާ

މި ކޮމިޓީަގިއާ މ ލިއްޔަތުާ ލިބުނީާާޮގތުންާ ސިޓީާ މިާ ދެންާ ވ ހަކަދެކެވިފަިއ.ާ ވަނީާ އެްއަގިއާ ޖަލްސ ާ ބޭްއވުނުާ  1730އަދުާ

އިްއޔެަގއިާކަމަށްވެފައި.ާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީެގާޖަލްސ ާއެއްާފުރަތަމަާބޭއްވުނީާމިއަދުާކަމަށްާވ ތީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާމިާ

މިާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންެގާތ އީދ އެްއކޮށްާވަނީާާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާއެޖެންޑ ެގާބޭރުންާކުއްލިާމަްއސަލަެއއްެގާޮގތުަގއިާާ

ކޮމިޓީެގާާ ވަނީާ ދެއްވ ފައިާ އިޚުތިޔ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާ އ ދެ،ާ ނިމިފަ.ާ ޮގތްތަކެއްާ މަޝްވަރ ކުރެވިާ

މަށ އި،ާާރިޕޯޓުންާފ ހަަގކުރެވުނުާއިދ ރީާމައްސަލަތަކ ާބެހޭާޮގތުންާައޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހުަގއިާެއކަންާސ ފުކޮށްދެއްވު

ބުނުނާްާ ބުނ ާ އެާ ކަމަށްާ ފ ސްނުކުރ ާ ނޫނީާ ވަނީ،ާ އެާ ފ ސްނުކޮށްާ ރިޕޯޓުާ ކޮމިޓީެގާ އިންާސަބްާ ކޮމިޓީާ މައިާ  1735އަދިާ

މިއުޅޭާާާ ާ ޮގތުންާ އިދ ރީާ އޮތީ،ާ ހިތްާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އ ދެ،ާ ދިނުމަށް.ާ ތަފުސީލުކޮށްާ

އިާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާވަނީާތ ރީޚުތަކުަގއިާުއޅޭާމައްސަލައެްއެގާވ ހަކަ.ާމައްސަލަތަކެއްާކަމަށްާމިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގ

އ ދެ،ާމިާޙަސަންާލުޠުފީާފޮނުއްވިާސިޓީާފޮނުްއވ ފައިާވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރަީއސްއަކަށްާނޫން.ާއެާސިޓީާާ

ންާޖައްސަވ ފަ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ާާފޮނުއްވ ފައިާވަނީާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށް.ާއަޅުަގނޑަށް.ާއަޅުަގނޑުެގާނަ

 1740ވަނ4ާާާާައެކުާމިާސިޓީާލިބުނީާއަޅުަގނޑުެގާއަތަށް.ާލިބުނީމ ާއޭެގާދެާދުވަސްާފަހުންާބޭއްވުނުާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާާ

ާާ 4ާާާާޖަލްސ ާއަށްާއަޅުަގނޑުާއެާމައްސަލަާހުށަހެޅިން.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގ ޖޫނ29ާާާްވަނަާޖަލްސ ާބޭއްވިފައިާވަނީ

ރަސްމީކޮށްާާާާއެާާަގއި.2009ާާ އޭތިާ ފ ހަަގކުރެއްވި.ާ އެކަންާ މެންބަރުންާ ބައެްއާ ކޮމިޓީެގާ އެާ ުގޅިެގންާ ހުށަހެޅުމ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާައކީާއަުއ99ާާާާއެންޓްރީާކުރެވިފައިާނުވ ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާރަސްމީކޮށްާއެންޓްރީާކުރެވިފައިާނުވަނީާާ

ހެޅޭާމައްސަލަތައްާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީތަކަށްާފޮނުވ ނެާވަކިާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމ އްދ އަކަށްެވފައި.ާއެާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަާ

 1ާ1745އުސޫލެްއާއޭރުާހަމަޖެހިފައިާނުވ ތީ.ާމިާމަްއސަލަާއ ާބެހޭާޮގތުންާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީަގއިާަމޝްވަރ ކުރެއްވުމަށްފަހުާާ

ާކުރެއްވުމަށްާއެންޓިާާޖުލައިާބޭއްވުނުާޖަލްސ ަގއިާމިާނިންމ ފައިާވަނީާއެާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާއިތުރަށްާމަޢުލޫމ ތުާސ ފު

މަޢުލޫމ ތުތައްާާ އިތުރުާ ބެހޭާ ރިޕޯޓ ާ މިާ ކޮމިޝަނުންާ ކޮރަޕްޝަންާ އެންޓިާ އަދިާ ލިޔުމަށް.ާ ކޮމިޝަނަންާ ކޮރަޕްޝަންާ

ހޯއްދެވުމަށް.ާމިާރިޕޯޓޭާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާޙަސަންާލުޠުފީެގާސިޓީަގިއާހަވ ލ ާދެްއވ ފަިއވ ާރިޕޯޓަށް.ާއަދިާާ

ޖުލަިއެގާތ ރީޚުަގއިާމަޖިލީހުެގާފަރ ތުންާމިާމުޢ މަލ ތުކުރެވިފައިާއެބަވޭ.1ާާާާޠުފީާއަށްާވެސްާާހަމަާއެއ އެކުާޙަސަންާލު

 1750އެއީާޙަސަންާލުޠުފީާފޮނުއްވިާސިޓީަގއިާއެނެކްސްތަކަކަށްާހަވ ލ ާދެްއވ ފައިާވ އިރުާާއެާއެނެކްސްތައްާއަޅުަގނޑަށްާާ
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ާާލިބުނުާސިޓީަގއިާހިމެނިފައިާނުވަނީާކީްއވެތޯ.ާެއކަމުެގާޖަވ ބު 1ާާާާަގއިާޙަސަންާލުޠުފީ ަގއިާމަޖިލީހަށ2009ާާާްޖުލައި

ތިޔަާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ނަޢީމ ާ އިބްރ ހީމްާ އަލްފ ޟިލްާ ޖެނެރަލްާ ޮއޑިޓަރާ ވަނީާ ލިޔުްއވ ފައިާ ސިޓީއެްއަގއިާ ފޮނުއްވިާ

ތަކުެގާކޮޕީާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުާފޮނުވ ފަިއވ ާސިޓީއ ާއެކުަގިއވ ާރިޕޯޓުަގިއާބަޔ ންކުރެިވފައިވ ާއެނެކްސް

އެންޓި ހުށަނޭޅުނީާ ކޮމިޝަނުގެާ-އަޅުަގނޑަށްާ ޢުމަރުާ ރަޝީދުާ ޢަލީާ އަލްފ ޟިލްާ ރައީސްާ ކޮމިޝަންެގާ ކޮރަޕްޝަންާ

 1ާ1755އެހެންާމެންބަރުންނަންާނުފެންނަާޮގތަށްާމިާހުރިހ ާޑޮކިއުމަންޓުތަކެއްާފޮރުވ ފައިާވ ތީާކަުމަގއިާދަންނަވަެމވެ.ާމިއީާާ

ލުޠު ޙަސަންާ ތ ރީޚުަގއިާ ދެންނެވީ.ާޖުލައިެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެއްާ ސިޓީާ ފޮނުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ފީާ

5ާކޮރަޕްޝަނަށްާލިޔެެގންާއެާރިޕޯޓުެގާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތެއްާހޯދިން.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާާ-އެހެންކަމަށްވުމ ާއެކުާއެންޓި

ާާ ޖަލްސ ، 6ާާާާވަނަާ ޖަލްސ ، 7ާާާާވަނަާ ޮގސް މިހެންާ ޖަލްސ ،ާ 17ާާާާވަނަާ ބޭއްވުނުާާާާެގ2009ާާޯއަގސްޓު ނިޔަލަށްާ

ރަސްމީކޮށްާ ސިޓީާ މިާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ އަދިާ ވޭ.ާ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މިކަމ ާ ހިސ ބަށްާ ޖަލްސ ތަކ ާ

ާާ  1760ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުނ99ާާާާްއެންޓަރާކުރެވިފައިާވަނީ.ާިމާދެންނެވިާޖަލްސ ތައްާބޭއްެވމުންާދިޔައިރު.ާެއއީ

މަޖިލީ މައްސަލަތައްާ ޮގތަށްާާހުށަހެޅޭާ ފޮނުއްވ ާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ރައީސްާ މަޖިލީސްެގާ އެންޓްރީކޮށްފައިާ ހަށްާ

ޮގތުންާތ ރީޚ ާާ ައޅުަގނޑުާމިާބަލަނީ.ާއެހެންީވމ ާއިދ ރީާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު.ާއެންޓްރީކުރަންާފެށުނުާތ ރީޚުާކަމަށްާ

ން.ާދެަވނަާނުކުތ އަކަށްާނަންަގވ ާާުގޅޭާޮގތުންާނެންެގވިާނުކުތ ެގާކަންތައްާސ ފުކޮށްދެވިއްޖެާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެ

މައްސަލަާއަކީާމ ލިއްޔަތުާކޮިމޓީާއިންާމިާމައްސަލަާބެއްލެުވމަށްާޢައްޔަންކުރިާސަބްކޮމިޓީެގާފަރ ތުންާމަޖިލީހުެގާމައިާ

 1765ާާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅުްއވިާރިޕޯޓުާވަނީާމަޖިލީހުެގާމައިާކޮމިޓީާއިންާފ ސްނުކޮށޭ.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުެގާއޭރުެގާަގވ އިދުާ

ވެސްާމިހ ރުެގާަގވ އިދުާވެސްާބަޔ ންކުރޭާސަބްކޮމިޓީެގާރިޕޯޓެއްާެވއްޖިްއޔ ާމައިާކޮމިޓީާިއންާއެާފ ސްކުރަންާޖެހޭނެާ

ކަމަށް.ާެއއީާއަޅުަގނޑުާވެސްާަގބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާމައްސަލަިއަގއިާކުޑަާތަފ ތެްއާއެބަހުރި.ާިމާާ

މައިާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅުމުންާމައިާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅިފައިާމިާވަނީާޤަރ ރެްއެގާާާާމައްސަލަިއަގއިާސަބްކޮމިޓީެގާރިޕޯޓު

ޮގތުަގއިާމިާމައްސަލަާނިންުމމަށް.ާއެާޤަރ ރުެގާއެންމެާފަހަތުާފޮޅުވަތަށް،ާއެންމެާތިރީާފޮޅުވަތަށްާއަޅުަގނޑުާހަވ ލ ާާ

 1770ންނެވިާއަލްފ ޟިލްާއިބްރ ހީމްާނަޢީމުާމަޤ މުނާްާމިާދެނީ.ާއެާފޮޅުވަތުަގއިާމިާވަނީާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމަޤ މުަގއިާހު

ވަކިާކުރުމަށްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްާމިާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހަޅަމެވެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤަރ ރުާފ ސްވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާ

ބ ރު ޤަރ ރުާ މިާ ހުށަހަޅަންާ މަޖިލީހަށްާ ޤަރ ރަކީ.ާ ޤަރ ރެއްާ ފ ސްކުރެވޭާ ހުށަހަޅަންާ މަޖިލީހަށްާ އޮތީާ ދެނީ.ާާމިާ

ކޮމިޓީަގއިާާ އެާ ހަިއސިއްޔަތުންާ މުޤައްރިރުެގާ ކޮމިޓީެގާ ެއާ އެްއކޮށް.ާ ފ ސްވުމ ާ ޤަރ ރުާ މިާ ވުމ ެއއްކޮށްާ އެހެންކަމަށްާ

އަނެއްކ ާމިާމައްސަލަާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަންވީތޯ،ާއެާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓުާއެޑޮޕްޓުާކުރަންވީތޯާބަލ ނެާފުރުޞަތެއްާނެތްާާ

 1775ންާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާފޮނުވ ފައިާއޮތްާރިޕޯޓެއްާމީ.ާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނުނީ.ާފެނިެގ

ދެންާމިާރިޕޯޓުާއަދިާކިތަންމެާބޯކަމަށްާވިޔަސްާމިާރިޕޯޓުަގިއާއަޅުަގނޑުާލިޔެފައިާއޮންނ ނީާއެންމެާތިންަގނޑު.ާެއީއާާ

މަޖިލީހު ފޮނުވަންާ މީަގއިާ ފ ސްވީމ ،ާ ޤަރ ރުާ މިާ ދިޔަޮގތ އި،ާ ހިނގ ާ ފޮނުވިާކަންާ ބުނ ތީާ ޖެހޭނެޔޭާ ތަޅުމަންާ ެގާ
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ވ ހަކަައޅުަގނޑުާބަޔ ންކޮށްފަިއާވ ނީ.ާމިާރިޕޯޓުާމިހ ާބޯާރިޕޯޓަކަށްާެވެގންާމިާއުޅެނީާަގނޑުާިގނަާރިޕޯޓަކަށްާެވެގންާާ

ރުާމިާއުޅެނީާއޭަގއިާހުރިާއެނެކްސްތަކ އިާބަޔ ންތަކ ާމިކަހަލަާއެްއޗެހިތައްާހުރީމަ.ާއަޅުަގނޑުާއޭަގއިާއަމިއްލަާއިތު

އިނާްާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ ަގބޫލުކުރަނީާ މިާ މިހުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫން.ާ އެއްާ އޮތީމަާ ލިޔެފައިާ  1780ވ ހަކަތަކެއްާ

ވަނ3ާާާާައަޅުަގނޑަށްާދެއްކިާއިޚުތިޔ ރުެގާދަށުންާއެާއިދ ރީާޮގތުންާއެާއުޅޭާމައްސަލަތައްާސ ފުކޮށްދެވިއްޖެާކަމަށް.ާާ

މި އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންާކަމަކަންާ ކޮމިޓީެގާ ޖަލްސ ަގިއާ ކޮމިޓީެގާ މ ލިއްޔަތުާ ބޭއްވުނުާ އަދުާ

މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ ވ ާ ފޮނުވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ މ ލިއްޔަތުާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ އެބަވޭ،ާ ނިންމަވ ފައިާ

ކީާމީެގކުރިންާނިންމ ފަިއާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާނިންމެވުމަށް.ާއެާާބޭފުޅުންާތ ީއދުކުރައްވ ާކަމަށް.ާޭއެގާމ ނައަާ

ެގންދިޔުމަށްާާ މިާރިޕޯޓުެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ެއއްޮގތްވ ާ މަްއސަލަާއ އިާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ  1785މަޖިލީހަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ އ ކުރަްއވ ފަޭއ.ާ ާ ތ އީދުާ ތ އީދުކުރަްއވ ފައޭ.ާ އިތުރަށްާ ވަނީާ މިާ އިންާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ

ަގއިާމިހ ރުާމިާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާއިތުރުާހުރަހެއްާއޮެވެގންނުވ ނެ.ާދެންާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާާަގބޫލުކުރ ޮގތު

ާާ އެހ ކަންހ އިރުާނިންމެވިާނިންމުންާކަމަށްވ ތީ،ާއެާކަމ ާބެހ10:30ާާާާޭއިންާނިންމެވިާނިންމުމަކީ.ާމިއަދުާހެނދުނު

އިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީސްެގާރައީސްާފޮނުއްވިާސިޓީެގާޖަވ ބުެގާާޮގތުންާއެކުލަވ ލަންޖެހޭާރިޕޯޓުާއަޅުަގނޑުާއެކުލަވ ލ ފަ

ާާ މައިަގނޑު ރިޕޯޓަކީާ މިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އަރިސްކުރ ނެާ އަށްާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ  2ާާ1790ޮގތުަގއިާ

ާކުރެވެންާއޮތްާާޕ ޓީއެްއެގާެއއްބަސްވުން.ާޭއަގއިާއެކުލެވޭާއެއްބަސްވުންާއޮތްާރޮޕޯޓެއްާކަމުަގއިާހެދުމަށްާއަޅުަގނޑަށް

ާމަސައްކަތެއްާކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަމސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންާ 12:30ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުްއޓ ލުމަށްފަހު ލިޔުންތަްއ1ާާާާަގއިާ ތިާ ފަށަންވ އިރަށްާ  1795ޖަހ އިރުާ

ައޅުަގނޑުާ ަވުގތުތަްއާާާާއަޅުަގނޑަށްާލިބޭނެާކަމަށްާ ުއއްމީދުކުރަން.ާމިހ ރުާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށްާބ ކީާހުރިާ

މިނެޓް،ާވަކިާޕ ޓީައކަންާނިސްބަތްާނުވ ާޢިއްޒަތްތެރ21ާާާިމިނެޓް،ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށ10ާާާާްދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާާ

ާާ 15ާާާާމެންބަރުންނަށް އަށް ޕީ.އޭާ 1ާާާާމެނެޓު،ާ ޕ ޓީއަށް ޤައުީމާ ާާމިނެޓ3ާާުމިނެޓު،ާ ޕ ޓީއަށް ޖުމްހޫރީާ މިނެޓު.3ާާާ،ާ

ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއަށް.

ާ1800 

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މުއައްސަސ  މުހިއްމުާ ހުރިާ ރ އްޖޭަގއިާ ދިވެހިާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްާ`ާ މިނިވަންާ ތެރެއިންާ ތަކުެގާ

މަޖިލީހަށްާ މިާ ކުރުމަށްާ ަވކިާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނެވިާ މަޤ މުަގއިާ ޖެނެރަލްެގާ ޮއޑިޓަރާ ވ ާ ކަމުަގއިާ ެއއްާ މުއައްސަސ ާ

ހުށަހެޅުނުާހިނދު،ާއ ދެ،ާއެީއާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދަންނަވަންާބޭނުންާާ
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ާާ 16ާާާާވަނީ  1805ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއި.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމަޤ މަށްާބޭފުޅަކުާޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުަގއިާއެާބޭފުޅ ާާވަނަ

މަސްާދުވަސ6ާާާްއަށްާއެާމަޤ މުާނުދެއްވ ާކުރީެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާގ ތްަގނޑަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ާޮގތުންާާ

މަޖިލީހުެގ ކުރީެގާ ައޅުަގނޑުާ ޚުދުާ އަދިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާހޭދަކުރެއްވި.ާ ކުރީެގާ ހަިއސިްއޔަތުން،ާ ެމންބަރެއްެގާ ާ

ނުވޭ.ާާ ެއއްާ ދެްއވ ފަާ ޖަވ ބެއްާ އެްއވެސްާ މަނިކުފ ނުާ ެއާ ުގޅިެގންާ އަކ ާ ސިޓީާ ފޮނުއްވިާ ނުކޮށްެގންާ ެއކަންާ އަށްާ

އަދި ެއކައުންޓެއްާ ޤައުމީާ ވ ާ ކުރެވިފައިާ އޮޑިޓުާ ރ އްޖޭަގއިާ ދިވެހިާ ހިތ މަައކީާ ރައީސްާ މިހ ތަނަންާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

 1810ނެތްކަން.ާދިވެހިރ އްޖޭާކުންފުންޏެއްާނަމަާއޮޑިޓަޑުާއެކަުއންޓްސްާބޭނުންވޭ.ާޤައުމެްއާނަމަާއޮޑިޓަޑްާއެކައުންޓްސްާާ

އެބަާބޭނުންވޭ.ާމިާޤައުުމަގއިާއަދިާއޮޑިޓުާކުރެވިފަިއވ ާެއކަުއންޓެއްާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާރައްޔިތުންެގާފައިސ ާާ

ކަންކަންކުރު ދޭތެރޭާ ކަންތައްާާއ ާ ިމާ ޮގތަށްާ މިާ އ ދެ،ާ ޮގތަކަށް.ާ މުހިއްމުާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުަގިއާ

ދިމ ވެފައިާވަނިކޮށްާރ އްޖެއަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލެއްާކަނޑަެއޅި،ާއޭނ ާމަސައްކަތްތައްާކުރަމުންާދަނިކޮށް،ާމިހ ރުާމާިާ

ލްާމަޤ މުންާވަކިާކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅިފައި.ާއ ދެ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީސްާކުރިމަތިަގިއާމިާވަނީާއެާއޮޑިޓަރާޖެނެރަ

 1815ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާވަރަށ218ާާާާްވަނަާމ އްދ .218ާާާާމިކަންާމިފެށޭާހިސ ބަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ އޮންނަނ218ާާާާީސ ފު. ބުނެފައިާ ަގއިާ )ހ(ާ އެާ އ ދެ،ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ވަނީާ ބުނެފައިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މަޤ މާުާތިންކަ ނުވަތަާ ބެލުން.ާ ކަމަށްާ ކުރުންާ ކަމެއްާ ފަދަާ ނުވ ާ ެއކަށީެގންާ އެއްކަމަކީާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެއް.ާ

އަދ ކުރުމަށްާުއޒުރުވެރިވ ާފަދަާހ ލަތެއްާއެާބޭފުޅަކަށްާމެދުވެރިވުން.ާމަޤ މުާއަދ ކުރުމުެގާޤ ބިލުކަންާނެތްކަން.ާއ ދެާާ

މުންާކުރެންާެއްއާކަމެއްާހިމެނެންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާއެާާއަޅުަގނޑުާހިތުށްާމިާރިޕޯޓުަގއިާމިާތިންކަ

 1820ކަމަކަށްާވެެގންާދ ނީާއެކަށީެގންާނުވ ފަދަާކަމެއްާކުރާަިކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންާ)ށ(ާ

މެދުވެރި ހ ލަތެއްާ ވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ އޮންނަނީ.ާ ރައިއްޔިތުންެގާާބުނެފައިާ ކަމަށްާ ެވްއޖެާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުތ .ާ ފުރަތަމަާ ެގާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ީމާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފެނުން.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ދަންނަވަނީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަކީާައބަދުވެސްާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތ ާއެކަންާދިފ އުާކުރުމަށްާތިބިާބަެއއްާާ

ާާކަމަށް.ާއ  ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިހެންާބުނެފައިާވަނިކޮށްާއެާކޮމިޓީާއިންާރަސްމީާޮގތުންާަގވ އިދުނ218ާާާާްދެ

 1825ނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާެއާބުނ ާޮގތަށްާއެކަންާނުކޮށްާއެވޯޓުާނެުގމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެދޭާކަމެއްާނޫން.ާާ

އެ ައށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެވސްާ ސަރުކ ރުަގއިާ ކުރީާ ނޫާާމީެގާ އ ދެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހުރިާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތައްާނިުގޅަިއަގނެެގންާދިޔަާހިނދުާއެާކަމަށްާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާވަަަރަށްާާ

ނޑުާާފ ޅުަގިއާކުރިމަތިލި.ާެއާޮގތުންާމިއަދުާެވސްާހަމަާބުނަމުންާދ ާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާޮގތުންާއަޅުަގ

އެކުާއެާ އިތުރުާނުކުތ ާއެއްާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެމންާމިހ ރުާއ ާގަވ އިދަކަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމާ 

 1830ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ވ(ާަގއިާބުނެފައ94ާާާިވަނަާމ އްދ ާވަރަށްާސ ފު.94ާާާާވަނަާމ އްދ ،ާއެާަގވ އިދުެގ99ާާާާަގވ އިދުެގާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ 99ާާއޮންނަނީާ ކުރުމަށްާާވަނަާ ވަކިާ ބޭފުޅަކުާ މުއައްސަސ އެްއެގާ މިނިވަންާ އ ދެ،ާ ދަށުންާ އްދ ެގާ
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ހުށަހަޅަންޖެހޭާއުސޫލެއްާއެބަޮއވޭ.ާއެާހުށަހަޅަންޖެހެނީާއެާކަމެއްާހުށަހެޅުމުންާއެކަންާދ ންޖެހޭނީާޢ އްމުާކޮމިޓީާއަށް.ާ

ައޅުގަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލަންޖެހޭނީ.ާ އެކަންާ އިންާ ކޮމިޓީާ ޢ އްމުާ ަގވ އިދަށްާާޮގސްާ އ ާ ނޑުމެންާ

ޢަމަލުކުރ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާސުވ ލުކުރުމުެގާބައިވެސްާދެާޮގތަކަށްާއެބަާެގންދަން.ާަގވ އިދުަގއިާބުނެފައިާއޮތްާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭރުން.ާ ަގވ އިދުެގާ އަނެއްބައިާ ބައިާ ެއއްާ  1835ޮގތަކަށްާ

އަ އަލީަގިއާާހަޖަމުކުރެވިދ ނެ.ާ ކަންކަމުެގާ މިދެންނެވިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރެވިދ ނެ.ާ ޅުަގނޑުެމންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާއިހުތިޖ ޖުާކުރަމުންާދިޔައީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާކަމ ާދެކޮޅުާހަދަމުންާދިޔައީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ޢިއްޒަތް ހިންުގމަށްޓަކައިަިާ މަޖިލީސްާ މިާ އުފ ކުރަން.ާ މެންބަރުންތަކެްއާާއަޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ރައީސްާ ތެރިާ

ފޮނުއްވިާާ އަލުންާ ވިސްނުންފުޅަށްާ ކޮމިޓީެގާ މައްސަލަާ އެާ މިއަދުާ ކުރަްއވ .ާ ަގބޫލުފުޅުާ އިލްތިމ ސްާ ކުރަްއވ ާ

ެއާާ އ އިާ ޕީ.އޭާ އަދިާ އ އިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ވ ާ ކަުމަގއިާ ޕ ޓީެއއްާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދި،ާ  1840ކަމަށްޓަކައި.ާ

އަޑުާބޭފު އިހުތިޖ ޖުާ ދ ާ ހުށަހަޅަމުންާ މިާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބަހައްޓަވައިާ މިކަމަށްާ ދުރުވިސްނުންާ ވެސްާ ޅުންެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރ ކަން.ާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ކަންކަންާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެާ ަގބޫލުކުރ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހިކަމީާ

އަޅުަގނޑުމެ ނުކުތ ާ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަްއޔިތުންެގާާރައީސް.ާ އަކީާ ނުކުތ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ހަަގކޮށްފީމު.ާ ންާ

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދ އިާޤ ނޫނުައސ ސީާއ އިާޚިލ ފަށްާދ ާކަންކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެާކަމަށްާއެއްާބަހެއްާނުވ ނަމޭ.ާާ

 1845ބައޮތް.ާައޅުަގނޑުާހިތުށްާމިއަދުާއެކަންާމިާއޮތީާނިމިެގންާގޮއްސަ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާނުކުތ ާއެއްާއެ

ައދިާއަޅުަގނޑުެގާއަޚުާހިންނަަވރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީެގާމެންބަރަކަށްާވީާހިނދު،ާ

މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުާވެސްާފ ހަަގކުރެްއިވާފަދައިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާރިކޯޑުާާ

ާާސ ފުކުރަންާއެބަ ޖުލައިަގއިާއަޅުަގނޑުމެނ17ާާާްޖެހެއޭ.ާރިކޯޑުާރަނަގޅުކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާރިކޯޑުންާދަްއކ ާޮގތުަގއި

ާާ ޖުލައިަގއިާވޯޓަށްާއެހުމަކީާހަމަާޖެހޭާކަމެއްާނޫން.ާމ12ާާާާާިއެންޓްރީާއަށްާއެްއޗެއްާަވއްދ .ާއެާެއއްޗަކަށްާބިނ ކޮށް

އަޅުަގ އޮންނަންޖެހޭ.ާ ރަނަގޅުވެފައިާ އެކަންާ ޢިްއޒަތްތެރިާާރިޕޯޓުންާ ކޮމިޓީެގާ މ ލިއްޔަތުާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ  1850ނޑުާ

ހަމައެއ އެކުާާ އަދިާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ ބަސްފުޅެއްާ ެއކަމުެގާ ރަނަގޅުކުރަްއވ ާ ކަންތައްާ އެާ މިހ ރުާ މުޤައްރިރުާ

މަ ީމހެއްެގާ އެއްވެސްާ ނޫންާ ކަމެއްާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ ހަދ ާ ދެކޮޅުާ ޙުކުެމއްާާއަޅުަގނޑުމެންާ އްޗަށްާ

ބައްލަވ ާ ރިޕޯޓުާ މިާ އ ދެ،ާ އޮތުން.ާ ނ ހ ާ ބަހެއްާ މީހ ެގާ އެާ ނިންމ އިރުާ ޮގތެއްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އ ާ އެމީހ ާ ނުވަތަާ

ޖުލައިަގއިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލ ާބެހޭާޮގތުންާޮގތެއްާމ ލިއްޔަތ12ާާާާުލެއްވުމުންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާ

އެ އިރުާ ނިންމެވިާ އިންާ ޕ ޓީެގާާކޮމިޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެުވނީާ މަސައްކަތްާ ހ ޒިރުކުރަންާ ތަނަންާ އެާ މަނިކުފ ނުާ ާ1855 

ާާ އެއީ އ ދެާ މަސައްކަތުން.ާ އެާ މަސައްކަތްކޮށްާ ބޭފުޅުންާ ެގންދިޔ10ާާާަފަރ ތުންާ އަނބުރ ާ ޤަރ ރުާ މިާ ޯއަގސްޓުަގއިާ

ހަޅުްއވ ފައިާވީާހިނދުާއަޅުަގނޑުމެންާކަމަށްާމިާޤަރ ރުާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަނީާެއާކޮމިޓީާއަށްާހުށަ

އަލީަގިއާާ ނުކުތ ތަކުެގާ ދެންނެވިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ނުވ ނެާ ައއިސްެގންާ މިކަންާ އިތުރަށްާ ަގބޫލުކުރީާ
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ބަެއއްާާ ހުރިާ ކުރަްއވ ފަިއާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ނުދަންނަވަމުާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ެވސްާ ޮގތަކަށްާ އެްއާ އަޅުަގނޑުާ

މިާޢަމަލު ނުކުރެވޭާ ަގބޫލެއްާ އަލުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަންކަެމކޭ.ާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1860ތަކަކީާ

ކަމުަގިއާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ވަކިާ މަޤ މުންާ އޭނ ާ ޮގތަކަށްާ އަވަސްާ މިހ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ ބަލ ާ އިތުރަށްާ ކަންކަމަކީާ

ެގާައލީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަދިާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވ ހަކަތަކުާ

ޮގތަކަށްާމާިާ އޮންނަާ މަޞްލަޙަތުާ ޤައުމުެގާ އެއްޮގތަށްާ ދުރުާވިސްނުންފުޅާ  މަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

މަޖިލީހު ރައްޔިތުންެގާ އަކީާ ނުކުތ ާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ެގންދަވ .ާ ޚ އްޞަކޮށްާކަންކަންާ ންާ

ތަންތަންާާ ެއާ ބޭނުންތަކަށްޓަކަިއާ ސިޔ ސީާ ދިމ ލަށްާ ުމއައްސަސ ތަކ ާ މިނިވަންާ އުފެއްދިާ މިާ އިންާ  1865ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ހަލ ކުކޮށްލަންާދ ާހިނދުާއެމް.ޑީ.ޕީާއެާތަނުެގާކުރިމަތީަގއިާފ ރެއްެގާޮގތުަގއިާއެތުރިެގންާއޮންނ ނެާއޭ.ާެއކަންކަންާާ

ާާނުދޭނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ހަލ ކުވިޔަކަާއެހ ާފަސޭހައަކުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 1870ާޝުކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފުާނަޢީމަށް.

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މިއަ އ ދެ،ާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަކީާާޝުކުރިއްޔ ާ ަމއްސަލަާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ކުރިމަްއޗަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދުާ

ޮގތުންާާ މިާ ެއއް.ާ ަމއްސަލަާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކޮިމޓީއަށްާ މ ލިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ފަރ ތަކުންާ އަމިއްލަާ

ާާ ލުޠުފީ ޙަސަންާ އަލްފ ޟިލްާ ރަންފަސްާ ާާސ.ހިތަދޫާ ހުށަހަޅ ފައިވ  ކޮމިޓީއަށްާ ޮއޑިޓަރާާމ ލިއްޔަތުާ އަކީާ  1875މައްސަލަާ

ޢަމަލުތަކެއްާާ ޚިޔ ނ ތުެގާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުްމހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޖެނެރަލްާ

ކުރަްއވ ފައިާވ ާކަމަށްާތުހުމަތުާކުރައްވ ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީއަށްާހުށަހެޅިާމައްސަލަ.ާއ ދެ،ާ

މަޖިލީ ބެއްލެިވާާރައްޔިތުންެގާ މައްސަލަާ މިާ ބައްލަވ ފަިއ.ާ ވަނީާ މިހ ރުާ މައްސަލަާ މިާ ކޮމިޓީންާ މ ލިއްޔަތުާ ހުެގާ

ބެއްލެވުމުންާއެާބޭފުޅުންނަށްާސ ބިތުބެެގންާދިޔައީ،ާމިހ ރުާމިާކުރަްއވ ފަިއވ ާތުހުމަތަކީާސ ބިތުާތުހުމަތެއްާކަމަށްާާ

ާާ ދަންނަވ ނަމަ، ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ހެކިާ ކިތ ބީާ ފަދަާ ލިބިފައޭ.ާަގބޫލުކުރެވޭާ ވަނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ހެކިާ  1880ލިޔެކިޔުމުންާ

ހިނދު،ާ ލިބުނުާ ހެކިތައްާ ސ ބިތުާ ދެންނެވިާ މިާ އަށްާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތަށްާ މިާ އ ދެ،ާ

ސަލަާއާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީންާމިހ ރުާމިާވަނީާމިާމައްސަލަާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހަށްާމިާމައް

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އެހެންވުމ ެއކުާ ފޮނުވ ފައި.ާ ނިންމުމަށްާ ޮގތެއްާ هللاާމެދުާ

ކޮށްލަން.ާ ތ އީދުާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މިހ ރުާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ
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 1885ރިޕޯޓުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާމިހ ރުާދެންާމުޤައްރިރުާވަނީާހުށަހަޅުްއވ ފަިއ.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގ

ާޝުކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިމުނީ.ާާ

ާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މައްސަލަ މިާ ެވސްާ ކުރީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އަށާްާ`.ާ ފްލޯާ މިާ

ޚިލ ފަށޭ.ާއެާ މަޖިލީހުެގާއުސޫލ އިާ ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ރިޕޯޓުާއައީާ މިާ  1890ހުށަހެޅިެގންާއަިއއިރުާދަންނަވަމުންާއައީާ

ކަންތައްތަްއާާ އެްއޮގތަށްާ ގަވ އިދ ިއާ މަޖިލީހުެގާ އިހުތިޖ ޖުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަށްާ ނުކޮށޭ.ާ ފުރިހަމަާ ޕްރޮސީޖަރާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެންެގާާކުރުމަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއޮގތުންާ ދިޔައިން.ާ ބ ރުއަޅަމުންާ އަށްާ ރަީއސްާ

މިާާ ފޮނުއްވ ާ ކޮމިޓީއަށްާ އަނބުރ ާ މިކަންތައްތައްާ ެއްއޮގތަށްާ ގަވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ެއްއޮގތަށްާ އިރުޝ ދ އިާ

ކަންތައްތައް މިާ ފެތޭޮގތަށްާ ަގވ އިދަށްާ މިާ ބައްލަވ ާ ކޮމިޓީންާ ކަމަށްޓަކައިާާކަންތައްތަްއާ ެގންނެވިާ ހައްލުކޮށްެގންާ ާ

ިމާ ައދިާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާ  1895ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްއަށ އިާ

ކަށްާާދަނޑިވަޅުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ،ާއެން.ޑީ.ޕީއަކުންާަމޖިލީހުެގާަގވ އިދ އިާޤ ނޫނ އިާއެްއޮގތަށްާކުރ ާކަންކަމަ

ހުރަހެއްާނ ޅ ނެ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާހިނގ ާހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާހިނަގންވ ނީާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ރިޕޯޓުަގއިާ މިާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންނޭ.ާ އިުމެގާ ޤ ނޫނުެގާ ަގވ އިދ އިާ

ދިޔަ ޖަްއސަމުންާ ަމއްސަލަާ ރިޕޯޓުަގިއާާއެއިރުވެސްާ މިާ އަދިެވސްާ ތ ރީޚުތަކ ިއާ ހިމެނިފައިވ ާ ރިޕޯޓުަގއިާ މިާ އީާ

އޮތިްއޔ ާ ޤަރ ރެއްާ ހުށަހެޅިާ ޤަރ ރެއްާ ތެރޭަގއިާ ރިޕޯޓުެގާ މިާ އެއީާ ޮގތުން.ާ ބެހޭާ ކަންތައްތަކ ާ އެހެންާ  1900ހިމެނިފައިވ ާ

ާާ ޮގތަށް ބުނެފައިާވ ާ ގަވ ިއދުަގއިާ ޖެހޭނީާމިހ ރުާވެސްާ ޢަމަލުކުރަންާ އެާާފްލޯަގއިާޤަރ ރަށްާ ބިލެކޭާއެއްޮގތަށޭ.ާ ހަމަާ

އަކީ.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޭާ އެއީާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ.ާ ޮގތަށޭާ އެާ ވަންޏ ާ ކަމުަގއިާ އޮންނަާ އެހެންާ ޮގތަށްާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިހ ރުާމިާއޮތީާައޅުަގނޑުމެންާއެދުނުޮގތަށްާމަޖިލީހުެގާާ

އެއްާ އަލުންާާަގވ އިދ އިާ އެްއޮގތަށްާ ޕްރޮސީޖަރ އިާ ެއއްޮގތަށްާ އުސޫލ އިާ ކުރަންޖެހޭާ އެކަންާ މަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ ޮގތަށްާ

ދެންމާެާ ކުރުމަށްފަހުާ ފުރިހަމަާ ެއކަންތައްތައްާ ބައްލަވ ފަިއާ ކޮމިޓީންާ އަލުންާ ފޮނުްއަވވ ފައި.ާ ކޮމިޓީއަށްާ  1905އަނބުރ ާ

ޅުއްަވއިާދެއްވިާވ ހަކަާއެާވިދ ޅުވީ.ާއަދިާއެާރިޕޯޓުެގާކޮޕީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާއެާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާރިޕޯޓެއްާހުށަހަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަށްާލިބޭނެާވ ހަކަާއެާވިދ ޅުީވ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަންާއެާރިޕޯޓުެގާކޮޕީާައޅުަގނޑުމެންާ

ާވ ހަކައެއްާދަްއކ ކަށްާާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާލިބޭނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގއިާމ ާިގނަ

ާނެތިން.ާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާއެދިފައިާއޮތީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ1910 

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮ
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ނުންާވެސްާމިާރިޕޯޓ ާުގޅޭާޮގތުންާމ ފަންނުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާއެންެމާފުރަތަމައި

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާހުޅަނުގާ ޖެނެރަލްާهللا އޮޑިޓަރާ ޮގތަށް،ާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ

މުަގިއާާއިބްރ ހީމްާނަޢީމްާމަޤ މުންާވަކިކުރަންާއެާހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަދިާއެކަ

ބޭނުންވަނީ،ާާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ދިއުމަށްާ މިއަދުާ  1915ވޯޓަށްާ

މިއަދަކުާާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ނުދައްކަވ ށޭ.ާ ވ ހަކަާ ޮގތަށްާ އޮޅޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެޅުނީމަާ ބޮލ ފޮށ ާ

ބުރ ާނުެގންދެވުނޭ.ާހަމަާއެާއެޖެންޑ ަގއިާއެާވޯޓުަގިއާކުރިއަށްާދ ށޭާމިާޖެހެނީ.ާކަންތަކެއްާނުވިއޭ.ާއެާރިޕޯޓުާއަނ

ނުޖެހުނަސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާެވސްާއެނިގެގންާމިާދިޔައީާައޅުަގނޑުމެންާތަކުރ ރުކޮށްާާ ހިތްހަމަޖެނުނަސްާ

ަގނޑުމެންނަށްާޔަޤީންވެެގންާމިާދައްކަވަމުންާދިޔަާޮގތަށްާއޭ.ސީ.ސީާއިންާފޮނުވިާސިޓީާވެސްާއެންމެާފަހުންާއަޅު

ކުޑަކޮށްާާ ވޭާ ވިދ ޅުވެފައިާ މެންބަރަކުާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވެސްާ ދުވަހުާ ކުރީާ މީެގާ ެވއްޖެކަން.ާ ޚިޔ ނ ތްތެރިާ މީނ ާ  1920ދިޔައީާ

ޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައިާވ ާމީހެކޭާމިއީާއޭނ ާފަހަތުންާނޫޅޭށޭ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާއެތައްާބުރަާާ

އަލުންާއަނބުރ ާމިާމަސައް ޑިމޮކްރަސީާ ނުކުމެާ ތަންތަނަށްާ މަުގމަްއޗަށ އިާ ރަްއޔިތުންާ އެތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަތުންާ

އެކުާާ އުފަލ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތަންާ ދ ާ ކ މިޔ ބުވަމުންާ މިއަދުާ މަސަްއކަތްާ ކުރިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އިޢ ދަާ ރ އްޖޭަގއިާ

ާމަޖިލީހުެގާޕްރެސީޑެންޓަކަށްާފޯމުެވެގންާމިާދަނީާަގދަާބ ރުނާްާބަލައިަގންނަންާޖެހެއޭ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމި

މިއަދުާ ނުކުރެވޭނެކަން.ާ ކަންތަްއާ ތ ނަގއިާ މިާ ބަޔަކަށްާ އެއްވެސްާ ދެންާ ހުއްޓުވަިއެގންާ މަޖިލިސްާ  1925މިާ

ކަންތައް ޮގތަށްާ ނުވ ާ ބޭނުންާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަލަށްާ ދިޔައީާ މިާ ފެނިެގންާ ތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކުރެވިދ ނެކަންާމަޖިލީހުެގާހިތްވަރުަގދަާމެންބަރުންާދޫނިދޫާޖަލަށްާޮގސްެގންާެވސްާސ ބިތުކޮށްދިންކަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައކީާމ ާއަޑުާމަޑުކޮށްެގންާވިދ ޅުނުވ ށޭ.ާބޭނުންވ ާޮގތަށްާކަންތައްތައްާާ

ާއެޖެންޑ ަގއިާއެއްކަލަާތ ނަގިއާއޮތްާއެޖެންޑ އޭާކުރިއަށްާިމާދަނީ.ާހަމަާއެާރިޕޯޓަށޭާވީއޭާބައްލަވ ށޭާހަމަާއެްއކަލަ

 1930ާމިާއުޅެނީާވޯޓުާލަްއވަން.ާދެން....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

 1935ާމައްސަލަާ(ާ)ނިޒ މީ

ާ

ާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހުޅުހެންވޭ
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ނޫން.ާ މަޖިލީހެއްާ މެންބަރެއްެގާ ވަކިާ މަޖިލީހަކީާ މިާ މަޖިލީހެއް.ާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހަކީާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދަާބަސްާބުނެެގންާއިޙްތިރ މ ާއެކީަގއިާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަންާކުރުމަށްޓަކައިާހޮވިފައިވ ާމަޖިލީހަކަށްާވ އިރުަގިއ،ާަގ

 1940މިާތަނުަގއިާކަންކަންާކުރުމުެގާރޫޙުާެގންުގޅުަމކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާމަޖިލީހުެގާއަގ އިާޢިއްޒަތ އިާކަރ މ ތްާާ

މަޖިލިސްާ މެންބަރުންނެއްާނުޖެއްސޭނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ދެނެއްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ މަޅީަގއިާ ކަމެކޭ.ާއެާ ވައްޓ ލަންާކުރ ާ

ޖެހިއްޖެްއޔ ާއަދިެވސްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާމަޖިލިސްާހަމައަކަށްާއަޅުވ ނެ.ާަގދަބަސްާބުނުުމެގާހަމައަކަށްާއަޅުވަންާާ

ރޫޙުާއޮތްާކަމަށްާވަނީާވިއްޔ ާމަނިކުފ ނުާއިންނަވަންވީާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާަގދަބަސްާބުނަނާްާ

ާތެދުވަންާތައްޔ ރުވ ންވީތޯ.ާާ

ާ1945 

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްެގާޮއިއވަރުަގއިާމިއަދުެގާޖަލްސ ާކުރިައށްާާ

އެކުާ ކެތްތެރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ ބޭނުމެއްާ ވެސްާ އެކަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދ ކަށްާ

ހިފު ޮގތުަގއިާ ބޭނުންތެރިާ ަވުގތުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  1950މަށްާނަސޭހަތްތެރިވަމުންާއަޅުަގނޑުާތޮއްޑޫާ

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާ

ިމއީ ފަތިސްހަނދުވަރުާދެއެއްާނިމިއްޖެ.ާ މިީއާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ތިނެއް.ާ ފަތިސްހަނދުވަރުާ ާ

ނެތިން.ާާ ދައްކ ކަށްާ ވ ހަކަާ ދޭކަށްާ ޖ ަގާ ނުކުތ ތަކަކަށްާ ނިޒ މީާ އިތުރަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޒަމ ން.ާ  1955އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާަގދަބަހ އިާއެއްކޮށްާއެޖެންޑ ަގއިާޮއތްޮގތަށްާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާބޭނުންވ ާޮގތަށްާމިާމައްސަލަާ

ނަށްޓަކައިާނިންމ ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއިބްރ ހީމުާނަޢީމުެގާވޯޓުާނަަގންާމިާދަނީއޭ.ާތިާބޭފުޅުންާަގދަބ ރުންާރައްޔިތުން

ާާ.العالمينާرب ާهللوالحمد މަސައްކަތްާހުއްޓުވ ލަންާއުޅެެގންާމިާއެޖެންޑ އަކުންާނުނެުގނޭ.ާވައްސަލ މޭ.ާ

ާ

 1960ާކެުވން:ާވ ހަކަދެއްާާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މައްސަލައިަގިއާ ޖެނެރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`218ާާ

މިާމައްސަލަތަކެއްާވެސްާާ ކުރުމުންާއޭރުންާ ައޅުަގނޑުމެންާކަންާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ަގބޫލު ވެސްާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނ އާިާނުނިކުންނ ނެ.ާ މަޖިލީހަކީާ މިާ ައީއާ ދެކެމުންާ އިންާ ެއމް.ޑީ.ޕީާ ކުރީާ

ަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތަންޖެހޭނެާތަނަކަށްާހެދުމަށޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާމ ދަމ ާއެބަާެއނެގއޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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އަ ތިބިކަންާ މީހުންާ ކަރަޕްޝަނުެގާ ތިބިާ ސަރުކ ރުަގއިާ ކުރީެގާ އޮތްޮގތް.ާ ޙ ލަތުާ ޤައުމުެގާ އެބަާާމިާ  1965ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދަޢުވާ  ބަޔަކުާ ތިބިާ މުއައްސަސ ައކުންާ މިނިވަންާ ދައުލަތުެގާ އެހެންާ މަްއޗަށްާ މީހެއްެގާ އެއިންާ މ ދަމ ާ އެނޭގ.ާ

ކޮށްފިނަމަ،ާއެބޭފުޅުންނ އިާދޭތެރޭަގއިާހަމަާމިާކަހަލަާޮގތަކަށްާއިތުބ ރުާނެތްާޮގތަކަށްާވޯޓުާއައުމަކީާެއކަށީެގންާވ ާާ

އަޅުަގނޑުމެން މިާކަމެއް.ާ އެއީާ ހިމ ޔަތްކުރަން.ާ މުއައްސަސ ތަްއާ މިނިވަންާ މިާ ޅަފަތުަގއިާ ޑިމޮކްރަސީެގާ އެބަޖެހޭާ ާ

ތެދުވެާާ ފުއްޕ ފައިާ ވަރަށްާ ހަމަާ ކިޔ ފައިާ އޭާ ޑިމޮކްރަސީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ޖިބެކޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 1970ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތައްާމިނިވަންކަމ އިާއެކީަގިއާާނުވަތަާވަރަށްާބ ރުލ ފައިާވ ހަކަދެކެވެމުންާދ އިރު،ާައޅުަގނޑުމެން

އޭެގާޒ ތުަގއިާމަސައްކަތްާނުކޮށްފިނަމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާެގންނަންާބޭނުންވިާދިވެހިރ ްއޖޭެގާދަރިންނ އިާދަރީންގެާ

އެމް.ޑީ އެކަމަށްޓަކައިާ ދ ނެއޭ.ާ ފުނޑުފުނޑުެވެގންާ ޑިމޮކްރަސީާ މިެގނައިާ އަޅުަގނޑުެމންާ އިންާދަރިންނަށްޓަކައިާ .ޕީާ

އިހުތިޖ ޖުާކުރީ.ާފަހަރެއްަގއިާވެސްާ'މ ކުންާނަޢީމު'ާނުވަތަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމަްއޗަށްާނެޭގާއިތުބ ރުާނެތްާކަމުެގާާ

އައީާާ ކުރަމުންާ ވަކ ލ ތުާ ފުރަތަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ކުރ ާ އިހުތިޖ ޖުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ވޯޓަކީާ

 1975ޕްރޮސީޖަރަގއިާމައްސަލަތަކެއްާއެބަހުއްޓޭާމިކަންާރަނަގޅުކޮށްލަދެއްވ ށޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާނިކުތީާމީަގއިާ

އަނެއްކ ާާ ދިޔައިމަާ ވ ހަކަފުޅުންާސ ބިތުވެެގންާ މުޤައްރިރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީެގާ އެާ އަދިާ މަސައްކަތ އިާ ރައީސްެގާ

މަސައްކަ ހަލަބޮލިކޮށްލަންާ މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބުނެާ ކުރަމޭ.ާާަގދަބަސްާ ހިތ މަާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ތީާ ތްާ

މިކަންާާ ނުވ ނޭ.ާ ހުއްޓުވަިއެގންާ މަޖިލިސްާ މިާ ޮގތުަގއިާ ޒުވ ންާ ސަބަބުންާ ލޭެގާ ޒުވ ންާ ހުއްޓުވައިދެއްވ ށޭ.ާ އެކަންާ

ކީާާކުރަންޖެހޭނީާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުެގާއިމުެގާތެރޭަގއޭ.ާކިތަންމެާޒުވ ންާޖޯޝުަގއިާވ ހަކަާދެއްކިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންނަ

ތިއްބ ާ ކުޅެކުޅެާ މެޗުާ ފުޓުބޯޅަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބައެއް.ާ ދެްއކޭނެާ ވ ހަކަާ ފޯރަމުތަކުަގއިާ ޕޯޑިއަމްތަކުަގއިާ  1980ވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަލިކޮށްލ ފައިާމިާޤައުމުެގާވެރިކަމުަގއޭާމިާތިބީ.ާކޮންާމޮޅެއްހޭާވ ނީ.ާމޮޅެއްާނުވެވޭނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ކޮށްާހިތަންޖެހޭނެ.ާއެއީާކިތަންމެާވަރަކަށްާކޮމެންޓްރީާެގނަޔަސްާކިތަންމެާވަރަކަށްާާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރި

ފަތިސްހަނދުވަރުާ ފަތިސްހަނދުަވރުާކުޅުނަސްާއަދިާއެހެންާކުޅުނަސްާ ކަމެއްާނުވ ނެ.ާ ފުޓުބޯޅަާރިލޭާކުރިޔަސްާއެާ

ޮގތުާ ބަިއވެރިެއއްެގާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަކީާ ފިލްމުަގއިާ ެއާ އެބައޮތް.ާ ވެސްާ ޓޫާ އެހެންވީމ ،ާާޕ ޓުާ މީހެއް.ާ ހިމެނޭާ ަގއިާ

 1985އެފ ޑުެގާވ ހަކަާދަްއކ ާއަދިާެއޮގތަށްާމިތަންާހޫނުކޮށްެގންާއަދިާމިތަނުެގާމަޞްލަޙަތުާނަގ ލުމަކީާއެްއވެސްާހ ލެއްަގިއާާ

މިާ ބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާ ކުރަންާ އ އިާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކުރެިވެގންާ

ާާމ ލިއްޔަ ޮއތީ ަގއި.ާފޮނުިވާސިޓީާމިއޮތީާމ ލިއްޔަތ7ާ/2009ާާާުާ/16ތުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށްާފޮނުވިާސިޓީާއަކީާމިާ

ކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށްާސިޓީާފޮނުވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިައދުާސ ފުކުރަންާއެބަޖެހެއޭާމިާތަނުގައި،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ހޭާފަރ ތަކީާކޮބައިތޯ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާސުވ ލުކުރަންާާމަޖިލީހުަގއިާސިޓީާފޮނުވަންޖެހޭާއެޑްރެސްާކުރަންޖެ

އޮޅިެގންާދ ނެ.ާމިކަންާއަނެއްކ ާއޮންނަންޖެހޭނެާ މިާޮގތަށްާމިކަންާމިއަދުާނިންމައިފިއްޔ ާމ ދަމާ   1990ޖެހޭާކަމެއް.ާމ ދަމާ 

ނިމިއް މިކަންާ މިއަދުާ ޮގތަށްާ މިާ ދ ނެ.ާ ނޭނިގެގންާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ ކޮބަިއކަންާ މަޖިލީހުގާެާޮގތަކީާ މިާ ޖެއްޔ ާ
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ަގވ އިދުާބުނ ާޮގތުން،ާދެންާކަންތައްާކުރަންޖެހޭނީާމީެގާކުރީަގިއާަގވ އިދުެގާތެރޭަގއިާަވކިާޮގތަކަށްާފެންނަންާނެތްާާ

ޮގތަކަށްާ ނިންމިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ކުރިންާ ނުވަތަާ ޮގތަކަށްާ އޮތްާ ހިނގ ފައިާ ކަންާ ކުރީަގއިާ ެވއްޖެްއޔ ާ ކަމެއްާ

ޢަމަލުކުރަ ކަންތައްތަކަކީާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ނެ.ާ ވ ޖިބުެވެގންާ ނުވަތަާ ދ ނެާ ލ ޒިމުެވެގންާ ންާ

ކަމެކޭ.ާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކަކީާ މިހިރަާ ސިޓީތަކ އިާ މިާ ކަމެކޭ.ާ ވިސްނަންޖެހޭާ  1995އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަރަޕްޝަންާއެބަާއަންގ ާމިާސިޓީއަކީާާއަނެއްކ ާމިާޙަސަންާލުޠުފީާއަކީާކ ކުތޯާވެސްާމިާމަޖިލީހަށްާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާާ

ކަރަޕްޝަނުންާފުރަތަމަާވަަގށްާކަރަޕްޝަނުންާނެރިެގންާއުޅޭާތަނެކޭ.ާމިއީާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާކަމެއް.ާާ

މަސައްކަތްާާ އިޚުލ ޞްތެރިާ އެތައްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަޖިލީހުަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

ާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއަްއސަސ ތަކުަގިއާތިްއބެވިާބޭފުޅުން،ާއެާބޭފުޅުންެގާޤައުމީާވ ޖިބުާެއާބޭފުޅުންެގާާކުރަމުންދ 

 2000ޤައުމީާމަޞްލަޙަތުާކުރިއަށްާނެރެާކޮށްފައިާހުންނަާމަސައްކަތްތަކަށްާފުރައްސ ރަާކުރުމ ިއާއަދިާމިކަހަލަާޮގތްޮގތަށްާ

ކޮށްެގ ހުވަެއއްާ އެއީާ ދެއްކުމަކީާ ވ ހަކަާ ނޭދޭާމިތ ާ އަޅުަގނޑުާ މ ދަމާ  ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ބަޔަކުާ ތިބޭާ ންާ

ޮގތަކަށްާއެހެންާމައްސަލަާެއްއާވެސްާއަތުވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެގާއަމިއްލަާޒ ތީާމަޞްލަޙަތުާއޭަގއިާ

ެގާމުސްތަޤިއްލުާމިނިވަންާނެރުމަކީާއެއީާއޮތްާކަމަކަށްާވެެގންާނުވ ނެ.ާބައްލަވ !ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިރ އްޖޭ

މުއައްސަސ ތަކުންާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ އިރުގައި،ާއެބޭފުޅުންެގާމައްޗަށްާޚިޔ ނ ތ އިާއަދިާފިތުނަފަސ ދަާއުފުލޭާޮގތަށްާ

 2005ރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާއޮޅޭާޮގތަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަާދެްއކުމަކީާެއްއޮގތަކަށްާވެސްާކުރެިވެގންާ

ާާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާޚިޔ ނ ތުެގާާވ ނެ ކަމެއްާނޫން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާތަންދޭނެާކަމެއްާވެސްާނޫން.ާމ ދަމާ 

އިތުބ ރުާާ މައްޗަށްާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ކޮށްފިއްޔ ،ާ ޕްރޮސިކިއުޓުާ ސ ބިތުވެެގންާ ޝަރީޢަތަށްާ މައްސަލަާ

ފު އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ އެާ ނަަގންވީ.ާ ވޯޓެއްާ ވަންނަންޖެހޭނާީާނެތްކަމުެގާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދޭނަން.ާ ރުޞަތެއްާ

އެހެންނޫނިއްޔ ާާ މަތިން.ާ ޮގތުެގާ އެްއޮގތްވ ާ ަގވ އިދުތަކ އިާ ހުރިާ ހެދިފައިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޤ ނޫނ އިާ

 2010ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ރެއްހެންާރުކުރަވ ލ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ާެއކުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާއެދެންާމަޖިލީހުެގާނިޒ މުާ

ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ހަމަޖެހިެގންާ ެއކުާ ކެއްތެރިކަމ ާ ނުެގންދަވ ާ ކަންތައްތަްއާ ހިސ ބަށްާ ގެއްލޭާ

 2015ޅުާދައްކަވަމުންާެގންދެވުން.ާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާވަރަށްާބޮޑުާެއއްބ ރުލެއްވުންާއެބަާދެްއވ ާިމާާވ ހަކަފު

ދެވޭތޯ.ާާ ކުރިއަށްާ ހުރިާއެހެންާކަންތައްތަކައިެގންާ މަޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ަގއިާ ކަންތައްތައްާނިންމ ފައިާއަަަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ،ާތިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާއަޅުަގނޑުާމިާއެދޭާއެދުންާއެހެންވީމ ،ާއެާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ަގބޫލުފުޅުާކުރައްވ ،ާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާމ ޙަުއލެއްަގއިާތިއްބަވ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަމުން،ާާ
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1:00ާާެގާމަސައްކަތްާދެންާފަށ ނީާމިނެޓަށްާހުްއޓ ލ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެނ30ާްއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާިމާހިސ ބުންާ

 2020ާާ.العالمينާرب ާهللوالحمد ަގއި.ާ

ާ

ާ]ށ13:00ާްނ12:30ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ  2025މިނެޓުެގާހުސްާވަުގތުކޮޅަށްފަހުާމަސައްކަތްާފަށައިެގންާކުރިއަށްާެގންދަން.ާއަޅުަގނޑ30ާާާާު`.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާާމިާއަރުވަނީާމ މިނިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމުާއިބްރ ހީމަށް.ާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތު

ާ

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާައޅުަގނޑުާވަުގތުާމ ާދިުގކޮށްާައޅުަގނޑުާެއއްޗެއްާދަންނަވ ކަށްާާ

ކަމަކީާަގސްދެ މިާ ނިންމުމަށް.ާ އަވަހަށްާ ޮގސްާ ވޯޓަކަށްާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަން.ާ  2030އްާ

ސ ބިތުެވެގންާ އެނިގާ ބޮޑުޮގތެްއަގއިާ ފ ޅުކަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިމަތީަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ދި އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީާ މަްއސަލައަކަށްާ ފެންނ ތީާޮގސްފަިއވ ާ ކަމަށްާ ނެތްާ ބޭނުެމއްާ ދެްއކުމުެގާ ވ ހަކަތަކެއްާ ުގާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާައދ ކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 2035ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ލްާއިބްރ ހީަުަްާނަޢީމަކީާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުާވެސްާެއާބޭފުޅަކުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަ

ކަންތައްތަްއާާ ކަތިލުމުެގާ ބޭފުޅުންާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ ިމފަދަާ ހަމައެއ އެކުަގއިާ އަދިާ ބޭފުޅެއް.ާ ދަންނަާ ގ ތުންާ ވަރަށްާ

މަ އެފަދަާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ ަގބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މީެގކުރިނާްާކުރަްއވ އިރުާ ޤ މުތައްާ

ޮގތްާާ ދިޔަާ ވެެގންާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުަގއިާ ދެންާ ޮގތުންާ ކޮށްފަިއވ ާ ކަންތައްތައްާ މެދުަގއިާ ބޭފުޅުންނ ާ އަދ ކުރެްއވިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ މެދުާ އުނދަޫގތަކ ާ ދަތިތަކ އިާ ވ ާ ދިމ ވެފައިާ އ ޚިރުަގއިާ ބޭފުޅަކަށްާ އެާ އަދިާ  2040ވެސް.ާ

ހަމައެއ އެާ އަޅުަގނޑަށްާާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ.ާ ނަޢީމަކީާ އިބްރ ހީމުާ ހުރިާ މަޤ މުަގއިާ ޖެނެރަލުެގާ ޮއޑިޓަރާ ކުަގއިާ

އިންާާ އިހަވަންދޫާ ދަތުރުފުޅެއްަގއިާ ކުރެއްވިާ މަނިކުފ ނުާ އެާ އަށްާ ހއ.އިހަވަންދޫާ ދ ދިފަހުންާ ޮގތުަގއިާ އެނިގފަިއވ ާ

އަ ލޯންޗެއްާ އޮތްާ ދިއްދޫަގއިާ ބޭނުންވެެގންާ ކުރައްވަންާ ދަތުރުފުޅެއްާ ހިފަިއެގންާާހއ.ބ ރަށަށްާ އަށްާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ ށްާ

ކުޑަާާ ނަަގިއެގންާ އަށްާ ރުފިޔ ާ ތިންހ ސްާ ަގދަިއަގިއާ އެާ ލޯންޗެްއާ ހޯރަފުށިންާ ބޮޑުެވެގންާ ައުގާ އެާ ެގންނަންޖެހުނީމ ާ

މިާާ ވ ހަކަތައްާ ކަންތައްތަކުެގާ މަސައްކަތ އިާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ މިާ މީނަާ އެހެންވީމ ،ާ މީހެއް.ާ ދަތުރުކުރިާ ަގއިާ  2045ލޯންޗެއްާ
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އަ ާާތަނަށްާ ަގބޫލުކުރަންާދަތިާއެއްާކަމަކީ ރުފިޔ އެްއެގާވ ހަކަާދައްކ އިރ4000ާާާާުއިއިރުާއަޅުަގނޑަށްާއޭަގއިާއެންމެާ

ތިޖޫރީާއަށްާެއާފައިސ ާވަދެފައިާވަނީާކޮންާތ ރީޚެްއަގއިކަންާވެސްާއެނެގންާނެތުން.ާއަދިާެއާމަޢުލޫމ ތުާެގނަީއާާ

ރަލްާއެާމަޤ މުަގއިާހުރެެގންާެއާމަނިކުފ ނުތޯާއެާފައިސ ާާކިހިނެއްކަންާވެސްާއެނެގންާނެތުން.ާއަދިާއޮޑިޓަރާޖެނެ

ކުރެްއވިާާ އެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ކުރަްއވައިފިާ މުވަްއޒަފަކުާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ނެތް.ާ އެނޭގކަށެއްާ ވެސްާ އެކަންާ ބަލައިަގތީާ

ާާ  2050މިހިރަާކަހަލާަާމުވަްއޒަފަކުާކުރަްއވ ފައިާވަނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާބުނެެގންތޯާވެސްާއެނޭގކަށެއްާނެތް.ާއެހެންވީމަ،

ތެރޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވަތަާ މީހުންާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ އިރުާ ހުރިކަމަށްާ ކަންތައްތައްާ

ޕްރޮފެޝަނަލްާބޭފުޅުންާކަތިލުމުެގާއުސޫލުތަކުެގާތެރެއަށްާދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަޚްލ ޤީާމިންަގނޑުތަކަށްާެވސްާ

ޖެހޭ.ާމިފަދަާމަޤ މެއްަގއިާހުރިާމީހަކުާކުރުންާއެކަށީެގންނުވ ާކަމެއްެގާވ ހަކަާޤ ނޫނުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނަން

ތެރެއިންާަގވ އިދެްއެގާތެރެއިންާލިޔެވިާބައްޓަންކުރެވިފައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާވެސްާއެާކަމަށްާމަސައްކަތެއްާ

ކަމެއް ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ އެކަމ ާ މިއަދުާ ކަމީާ ނެތްާ ޤައުމަށްާކުރެވިފައިާ ހަމަމިއ އެކުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.2055 

އެާާ ހިނދުާ ވ ާ ހ މަކޮށްފައިާ އެކަންާ ނެރެާ ރިޕޯޓްތަކެއްާ ެއކުލެވޭާ ވ ހަކަތައްާ ބައެްއެގާ އެތައްާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވެފަިއވ ާ

ތަޙުޤީޤު ތެރެއިންާ ކަމުެގާ އެާ ހުރިއިރުާ ރިޕޯޓުތައްާ ނިސްބަތްވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބަެއްއާ ހިމެނޭާ ެގާާރިޕޯޓްތަކުަގއިާ

އެކަނާްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބަލ އިރުާ މައްޗަށްާ ކަންތައްތަކުެގާ ދިޔަާ ހިނަގމުންާ ނަމަވެސްާ ޮގތުަގއިާ މަރުޙަލ އެއްެގާ

ވެސްާ ޖަސްޓިސްާ ނެޗްރަލްާ އޭނައަށްާ އިންސ ފުވެރިކޮށްާ އެންމެާ މީހަކަށްާ ހުރިާ މަޤ މެއްަގއިާ އެފަދަާ އައިސްފައިވަނީާ

ާާ ޭއަގިއ މަެގއްާ ކަހަލަާ ލިބޭނެާ ކުޑަމިނުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއެންމެާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ޮގތަކަށްާ ނެތްާ  2060ފަހިވެފަިއާ

ސަރުކ ރުެގާާ އޮތްާ މިއަދުެގާ އ އިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ކަމީާ ހިތްތިރިކުރ ާ ަވުގތުާ ލިބޭާ ކ މިޔ ބެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ

އެކަންާއަޅުަގނޑުމެންާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވެސްާިމހ ތަނަށްާދައްކަވ ފައިާވ ާރިެވތިާނަމޫނ ާއެއް.ާއިރ ދަކުރެްއވީތީ

ހިތްތިރިކުރެްއވުން.ާާ ވަުގތުތަކުަގއިާ ލިބޭާ ކ މިޔ ބުާ އެފަދަާ ޤަބޫލުކޮށްާ ކަންކަންާ އެާ ެވސްާ ޕ ޓީތަކުންާ އިދިކޮޅުާ އެދެނީާ

ސަރުކ ރެްއާާ މުއްދަތެއްެގާ ދިުގާ ނުވަތަާ އައުމަށްފަހުަގއިާ އެނބުރިާ ސަރުކ ރުާ މިާ ނޫންާ ކަމެއްާ އ ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދިއުމަށްފަހުަގ ނުވެެގންާހިނަގމުންާ ކުޅަދ ނަާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހުާ އެކަންާ ރައްޔިތުންާ  2065އިާ

ޮގތަށާްާ މިާ މީހުންާ ތިބިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މުއަްއސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ މަޤ މުތަކުެގާ ވަޒީރުންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިނިވަ އެހެންާ މިނޫންާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މަޤ މުތަކުަގިއާާކަތިލަމުންދ އިރުާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ ންާ

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްތަކ ާމެދުާތިބޭފުޅުންާވިސްނ ާވަޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާާ ތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާ

ޤައުމުަގއިާާ މިާ ވަދެ،ާ ތެރެައށްާ ބިރުވެރިކަެމއްެގާ ބޭފުޅުންާ ތިާ ސަބަބުންާ ހިނގ ޮގތެްއެގާ މިކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 2070ންކަމ ާއެކުާމަސައްކަތްކުރަންާތިއްބެވިާބަޔަކުާއެމީހުންާބިރުވެރިކަމެއްެގާތެރެއަށްާެވއްޓިެގންާހިނގައިދ ނެކަމުެގާާމިނިވަ

ބިރުާއެބައޮތްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންކަމ ެއކުަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާނިންމ ާނިންމުންާނުވަތަާިމާ

ައޅުަގނޑުާމިާމޭރުމުންާމީެގާކުރީަގިއާވެސްާވ ހަކަާދެއްކީމު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއެފަދަާކަމެ އްާކުރައްވ އިރުާ
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ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ކުރިމަތިލ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ މަޖިލީހުެގާ ނޫން.ާ މައްސަލައެްއަގއެއްާ މިާ ދެންނެވީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ކަށްާޕޮިއންޓުާދީެގންާއެާމީހެްއެގާކަތިލަމުންދ ާމައްސަލަިއަގިއާޙައްޤަށްާކަންތައްތައްާނުކޮށްާެއމީހަކަށްާފެންނަާޮގތަ

ބަލައިެގންާާ ފިކުރަށްާ މީހ ެގާސިޔ ސީާ އެާ ޕ ޓީާއަށްާނުވަތަާ ތަޖުރިބ އަށްާނުބަލ ،ާ މީހެްއެގާ ެއާ ފެންވަރަށ އިާ  2075ޢިލްމީާ

ކަންތައްތައްާނިންމެވިާދުވަހެްއަގއިާައޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާވ ނީާމިާމަޖިލީހުަގއިާހ މަކޮށްފައި.ާހަމަާމިހ ރުާވެސްާމާިާ

ފަދަާާދަންނަ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތަކަށްާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ވަނީާ

މީހަކަށްާދޭންޖެހޭާޖ ަގާއ އިާއެާމީހަކަށްާމިާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭާއިޙުތިރ މ އިާއިތުބ ރުާއޮންނަންޖެހޭނޭ.ާއެކަންާއެާ

އިާޝަރީޢަތުެގާމަރުޙަލ އަކަށްާދިއުމުެގާފުރުޞަތުާވެސްާދޭންޖެހޭނެާޮގތުެގާމަތިންާކޮށްފައިވ ާނަަމާއެާމައްސަލައިގަާ

އަޅުަގނޑުާާ ބަލ އިރުާ ޑޮކިއުމަންޓުތަކަށްާ ހުރިާ ފެންނަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ  2080އޭ.ާ

އޭނާ  ކުރިޔަސްާ ދަޢުވ ާ މައްސަލަިއަގއިާ މިާ މައްޗަށްާ ނަޢީމުެގާ ިއބްރ ހީމްާ ވަނީ،ާ ބޭނުންާ މިާދަންނަވަންާ މަްއޗަށްާ ެގާ

ެއކަންާާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ކެރިެގން.ާ ވަރަށްާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ނުކުރެޭވނެާ ކ މިޔ ބުާ ޝަރީޢަތްާ

ާއެޮގތަށްާވ ނެކަންާައޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާވެސްާމެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެްއިވާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 2085ާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު

ވަރަޙުމަތު އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ާ.`ާ މިއަދުާهللا ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިަމއްޗަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާމައްސަލަާައކީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލުެގާަމްއސަލަ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިާ

ދަން އެްއޗެއްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އ ާ ަވޑައިނުަގންނަވ ާާމައްސަލަާ ނިސްބަތްވެާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ަގސްދުކުރީާ ނަވ ލަންާ

މެންބަރުންެގާފަރ ތުންާކޮންމެވެސްާއެްއޗެްއާދަންނަވ ލުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީވެ.ާއ ދެ،ާ

 2090ނަމުންާދ ާއ ދަާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ރުާމިާއަށަަގން

ދޫކޮށްލަންވެއްޖެާއޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަމެއްާކަމަށްާވިޔަސްާހިތްހަމަޖެހޭާކަމެއްާކަމަށްާވިޔަސްާމިފަދަާ

އ ދަތަކެއްާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއަށަެގންފިާކަމަށްާވ ނަމަާއެކަންާސަޤ ފަތަކަށްާވެެގންާހިނގައިދ ނެާއޭ.ާއެފަދަާ

ދިއުމަކީާާސަޤ  ދުރަށްާ ދުރުހެލިވުމަކީާ ކަމ ާ އެާ ވ ނަމަާ ކަަމށްާ އަށަެގންފިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަތެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއުނދަޫގާކަމަކަށްާވެސްާވެދ ނެާއޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިފަދަާމައްސަލައެްއަގއިާވެސްާދަްއކަންޖެހުނުާ

ވޯޓެއް ކޮންމެާ ނަަގންޖެހުނުާ ދައްކ ާ އެއްާ ވ ހަކަާ ކަމަށްާކޮންމެާ ވ ޖިބެއްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ނެުގމަކީާ ާ2095 

ައޅުަގނޑުާ ަމއްސަލަިއަގިއާ ހަލަބޮލިވުމުެގާ މަޖިލިސްާ މިފަދައިންާ ހަމަާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ދ ާއ އި،ާާވަނަާމ އ40ާާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަށްާެވސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާބައެއްާވ ހަކަާއެބަހުރި.ާަގވ އިދުެގާާ

ފ ހަަގކުރަން.54ާާާާ އެކުާ ހިތ މައ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ކަންާ ޢަމަލުކޮށްފައިާ ފުރިހަމައަށްާ ރަީއސްާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ިމާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާސެކްރެޓަރީާޖެނެރަލެއްާކަމަކުާާ ޮއޑިޓަރާޖެނެރަލެއްާކަމަކުާއަދިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ
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 2100ނޫނީާއަދިާއެޓަރނީާޖެނެރަލެއްާކަމަކުާކޮންމެާޖެނެރަލެއްާކަމަށްާިވޔަސްާާާާނޫނީާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލެއްާކަމަކު

ވެސްާހަމަާކޮރަޕްޝަންާވ ނީާކޮރަޕްޝަނަށް.ާއެާބޭފުޅަކުާކޮރަޕްޝަންެގާކަންތައްތަކެއްާކުރަްއވައިފިާކަމަށްާވ ނަމަާާ

ކޮރަ ވ ނީާ ކޮރަޕްޝަންާ ވިޔަސްާ ކަމެއްާ ބޮޑުާ ކިތަންމެާ ިވޔަސްާ ކަމެއްާ ކުޑަާ ކިތަންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއެއީާ ޕްޝަނަށް.ާ

ރައީސް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމަސައްކަތްޕުޅ ާބެހޭާޮގތުންާަވރަށްާތަފްސީލުކޮށްާވަރަށްާ

އަރަނީާާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހިނދުާ ެގންދަވ ާ ެގންދަވ .ާ އެބަާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ

މިހ  ާާކޮބައިބ އޭާ މިހ ރ365ާާާާުރު ވ ހަކަތަކެއްާ މިާ ވ ހަކަތަކ ިއާ ޚިޔ ނ ތުެގާ މިާ އެފް.ޕީ.ައއި.ޑީެގާ ޑޮލަރުާ  2105މިލިޔަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެައކުެއއްާނުދެކެވެާއޭ.ާމިާވ ހަކަތައްާމިާނުދެކެވެނީާކީްއވެބ ަވއޭ.ާމިީއާހަމަާއަޅުަގނޑުެގާހިތަށްާ

ާާ ޭއ.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާކޮބައިބ ާއޭ.ާިމއީާދިވެހިންާވަރަށްާާއަރ ާސުވ ލެއް.ާމިާމައްސަލަތައްާމިހ ރުާބެލެންާނެތީބ 

ފަހަރެއްަގިއާާ ވެދ ނެ.ާ ކަމަށްާ ނެތީާ ހަނދުމަފުޅުާ މިހ ރުާ ވެސްާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އުންމީދެކޭ.ާ ދިޔަާ ކުރަމުންާ ބޮޑަށްާ

ާާ ެގންދިޔަ ލިޔުއްވަމުންާ އޭރުަގއިާ ލިޔުްއުވންތައް.ާ ލިޔުއްވިާ ހޯމައިަގއިާ ހުކުރުާ މަޖައްލ އަށ އިާ މިލިޔަނ365ާާާާްސަންުގާ

ާާ ރަްއޔިތުން ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އިތުރުވ 40ާާާާޑޮލަރަކީާ ފުދިާ ަވރަށްވުރެާ އެކަށީެގންވ ާ ވެސްާ ހެދުމަށްާ ކައިބޮއިާ  2110އަހަރުާ

ދައްކ ާާ ނެތް.ާ ދެއްކޭކަށްާ ވ ހަކަތައްާ އެާ ނެތް.ާ ބެލޭކަށްާ މައްސަލަތަްއާ އެާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށް.ާ އަދަދެއްާ

ޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއަނެްއާވ ހަކަައކީާއަޅުަގނޑުާމިާމީހަކުާމިާވަނީާކުށްވެރި.ާޢިއްާ

ޮއޑިޓަރާާ ކަަމކީާ އެއްާ ފ ހަަގކޮށްލެުވނުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލައިލިއިރުަގއިާ ކަންތައްތަކަށްާ ބަެއއްާ ރިޕޯޓުެގާ

ރުެގާދެާކ ޑެއް.ާެއއީާވިސ ާކްރެޑިޓުާކ ޑަކ ިއާާޖެނެރަލްާކްރެޑިޓުާކ ޑުާދެާކ ޑެއްާހައްދަވ ފައިާއެބަވޭާދިހަހ ސްާޑޮލަ

 2115އަދިާއެމެކްސްާކްރެޑިޓްާކ ޑެްއ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޮފީހަށްާބައްލަަވއިެގންނެވިާލެޕްޓޮޕުާބައްލަަވއިަިެގންފައިާމިާވަނީާާ

.ާމިާލެޕްޓޮޕްާއަމިއްލަފުޅުާކްރެޑިޓްާކ ޑުން.ާއެއީާސިންަގޕޫރުެގާކޮންެމވެސްާތަނަކުންާބައްލަވަިއެގންފައިާވ ާލެޕްޓޮޕެއް

އޮފީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ާބިލުކުރަްއވ ފައިާީމެގާފަިއސ ާެވސްާނަންގަވ ފައިވޭ.ާލެޕްޓޮޕުެގާައަގކަށްާމިާއޮންނަނީާތިންހ ސްާ

ޮގތުަގިއާާ ޖީ.އެސް.ޓީެގާ މީެގާ އެއަރޕޯޓުންާ ހަމައެފަދައިންާ ޑޮލަރު.ާ ސިންަގޕޫރުާ ނުަވެއއްާ ނުވަދިހަާ ނުވަސަތޭކަާ

ނަންަގވ ފަާ ވެސްާ މިފަދަާރިފަންޑެއްާ އެބައިނޭގ.ާ ބަލައިލުމުންާ ލިޔެކިއުންތައްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ކަންާ އިާ

އަރ .ާާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބ ަވއޭާ ނަމެއްާ ކޮންާ ކިޔ ނީާ ނުކިޔ ާ ކޮރަޕްޝަނޭާ ދެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ  2120ކަންތައްތަކަށްާ

އްާކަމަކުާކޮރަޕްޝަނެއްާއޮތިއްޔ ާާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލެއްކަަމކުާއަދިާއެހެންާބޭފުޅެ

ާއެާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނެާމައްސަލަާހުށަހެޅެންާމައްސަލަާބެލެންޖެހޭނޭ.ާާ

 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ މުާމުޙައްމަދު

 2125މިާމަޖިލީހުެގާމިާހޯލުަގއިާވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާާهللاާ`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތު

ޤ ނޫނުތަކ ާާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ދަނީާ މިާ ބަހުސްކުރަމުންާ މިާ
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ޚިލ ފަށްާކޮރަޕްޝަނުެގާޢަމަލުތައްާހިންގ ފައިާވ ާކަމަށްާތުހުމަތުކުރައްވ ،ާސ.ހިތަދޫާރަންފަސްާއަލްފ ޟިލްާޙަސަނާްާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ ފަހާުާލުޠުފީާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ކޮމިޓީންާ އެާ މަްއސަލަާ ހުށަހެޅުއްވިާ އަށްާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ

ޑިޮމކްރްސީަގިއާާ ޅަފަތުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓް.ާ ހުށަހެޅުއްިވާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

 2130ން،ާއެާދޭންާބޭނުންވ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކެއްާުއފެދިާރައްޔިތުންނަށްާއެއިންާބޭނު

ސުވ ލުކުރަންޖެހޭާ ނުލިބޭތޯާ ނޫނިއްޔ ާ ލިބޭތޯާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ ފުރިހަމަާ އުޅޭާ މިާ ބޭނުންވެެގންާ ދޭންާ

ކިޔަާ މުއަްއސަސ ތަކެކޭާ އިންޑިޕެންޑެންޓުާ މިހ ރުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިއީ.ާ ެއއީާާވަުގތެއްާ ކަސްާ

މިނިވަންާާ މިހުރިހ ާ ވަނީާ ސަބަބަކަށްާ ނުދޭ.ާ ވެެގންނެއްާ މުައއްސަސ ތަކަކަށްާ ިމނިވަންާ ނޫނިއްޔ ާ އިންޑިޕެންޑެންޓުާ

ެއްއވެސްާާ އެއްކޮށްާ ެއހެންވުމ ާ ދަށުވެފައި.ާ މުށުާ ޕ ޓީއެްއެގާ ސިޔ ސީާ ކޮންމެވެސްާ ތިބެނީާ މިާ ތަކެއްާ މުއައްސަސ ާ

 2135ނިއްޔ ާސިޔ ސީާކަންތައްާަގނޑެްއެގާތެރެއިންާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާސިޔ ސީާކުޅިަގނޑެއްެގާތެރެިއންާނޫނީ،ާނޫ

ޕ ޓިައކަށްާާ ސިޔ ސީާ ވަކިާ މިހުންނަނީާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ނުދޭ.ާ ފެނިެގންާ މީހުނެއްާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ

ޮގތަކަށްާާނިސްބަތްވެ،ާނޫނިއްޔ ާަވކިާޮގތަކަށްާނިމިފައި.ާަގވަރުނަރުާމިާހުންނަވަނީާވަކިާސިޔ ސީާޕ ޓީއަ ކަށްާވަކިާ

ކޮމިޝަންާާ ހިއުމަންރައިޓްސްާ ވެފައި.ާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ހުންނަކީާ މިާ ކޮމިޝަނަރާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ނިމިފައި.ާ

ޮގވ ލަނީާާ ައޅުަގނޑުާމިއަދުާމިާ ެއއްޗަކީާ ޮގތަކަށްާވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދަންނަވަންާމިާއުޅޭާ މިހުންނަނީާއެހެންާ

ތިބި މުއައްސަސ ތަކުަގިއާ މަޖިލީހުނާްާާާމިނިވަންާ ރައްޔިތުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ  2140މިނިވަންާ

ފުރިހަމަާޒިންމ ާއުފުލ ށޭ.ާރައްޔިތުންާާ ވ ނަމަާއެމީހުންާ ކަުމަގއިާ ބޭފުޅުންާ ފުރިހަަމާރަނަގޅުާ ތިބިާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ

މު މިނިވަންާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ނުހަދ ށޭ.ާ ޮގތްޮގތަށްާ ބޭނުންހ ާ މީހުންާ އެާ ވަންދެންާ އެންމެހަިއާާހަނ ާ އައްސަސ ތަކުެގާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ސިޔ ސީާ ނޫނިއްޔ ާ ބޭނުމުަގިއ،ާ އަމިއްލަާ ތިމ ެގާ ޮގވ ލުެމއް.ާ ގޮވ ލ ާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށްާ

ބޭނުންކުރުމަކީާާ ޮގތުަގއިާ ނުޙައްޤުާ އޭެގާ ރައްޔިތުންާ ޤައުމުެގާ ބޭނުންތަކެއްަގއި،ާ އަިމއްލަާ ހ ސިލުކުރުމުެގާ

ެއއްެވސް ކަެމްއާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެެގންވ ާ އަޢުލ ާ މެންބަރަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްެވސްާ ތިބިާ މިާ މިތ ާ ާ2145 

ކުރުމަށްޓަކައި.ާާ އ ރ ސްތުާ ޤައުުމާ ެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާ ކުރިއަށްާ ޤައުމުާ ވިސްނަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ

މި މިާ ދުވަހަކަށްާ ދުވަހެއްާ ފެންނަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުެމނަށްާ ވެސްާާއެހެންނަމަވެސް،ާ މުއައްސަސ ތަކުންާ ނިވަންާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދުާފުޑ ލ ތަން،ާފުޑެމުންާދ ާތަން.ާމިއީާހިތ މަާހުރިާކަމެއް.ާރ އްޖޭެގާބޭންކިންގތައްާމިހ ރުާ

ރޮނީ.ާރ އްޖޭެގާހުރިާހުރިހ ާބޭންކްތަކުންާމިހ ރުާއެާމީހުންެގާމައްސަލަތައްާމިާއޮންނަނީާހަމަޖެހިފައި.ާއެއީާވަރަށްާާ

އޭެގާާާނުބައި ވެރިންާ ތިބިާ މުއައްސަސ ތަކުަގއިާ މިނިވަންާ ޮގވ ލަނީާ ައޅުަގނޑުާ ވުމ އެއްކޮށްާ ހަމަޖެހިފައި.ާ  2150ޮގތަކަށްާ

ފުރިހަމަާޮގތުަގއިާއެމީހުންެގާޒިންމ ާއަދ ކޮށްާކުޑަާޒައްރެްއެގާެވސްާޚިޔ ނ ތެއްާެވއްޖެާމީހަކަށްާވެއްޖިއްޔ ާއެާއަދަބުާ

ާވަބަރަކ ތުހޫާ.هللاާމަތުލިބެންޖެހޭނެ.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙް

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 2155އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާނޮޅިވަރަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށް.ާމިހ ރާުާ

ާމިނެޓްާއިރުާއޮތީާ.3ާބ ކީާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމާއަދަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިެވހިރ އްޖޭެގާތ ރީޚުަގއިާވެސްާާޝުކުރިއް

ާާ މީެގ ދުވަހެކޭ.ާ ލިޔަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ސަފުހ ެއްއެގާ ހިތ މަވެރިާ ކުރިނ599ާާާާްވަރަށްާ  2160ދުވަސްާ

ށަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާދިވެހިރ އްޖެާދީލ ލީާވަރަށްާފޮނިާއަޅުަގނޑުމެންާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއެގާހިޔ ވަކިާކަމުެގާދަ

މިާދެންނެިވާާ ައޅުަގނޑުމެންާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކެއްާއުފައްދ ،ާ ެއކުާ މިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ެއކު.ާ އުއްމީދުތަކަކ ާ

ޙަޤީޤަ ދިވެހިރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިނީ،ާ ބ ރުވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ ވެސްާާމިނިވަންާ ތުަގއިާ

ިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނާީާ ޑިމޮކްރެޓިކްާއ ާެވއްޓަކަށްާހޭލ ނެކަމުެގާފުރިހަމަާއުއްމީދުަގއި.ާނަމަވެސް،ާ

 2165އަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލިސްާވ ެވ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަނިކު މަތިންާާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ެއްއޮގތްާ އިރުޝ ދ ާ މަތިވެރިާ ތިޮއތްާ އިސްތަށިފުޅުމަތީަގއިާ ފ ނުެގާ

މަސައްކަތްާ މިާ މަޖިލީހުެގާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ދަނީާ ވެެގންާ ނަތީޖ އަކަށްާ ތަން.ާ ނުނިންމޭާ ޮގތްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އުފެ ހަމަނުޖެހުންާ ރަށުތެރޭަގއިާ މިާ ނުކުމެާ ތެރެައށްާ ރަށުާ މުޖުތަމަޢަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިާ

ފެތުރިެގންާދ ާބިރުވެރިާކަމެްއާކަމުަގއިާިމކަންާެވެގންާދިުއން.ާއެހެންކަމުން،ާމިާދަނޑިަވޅުަގިއާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާާ

މައްސަލައަކީާާ މިާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވޭާ ބޭނުމެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ނުވޭާ  2170ބޭނުމެއްާ

ތަކުެގާތަރަހަިއެގާބޭރުންާނިންމޭާނިންމުމަކަށްާވ ކަށް.ާއެާތަރަހައިެގާމަތީަގއިާބިނ ކުރެވޭާެއއްެވސްާއަސ ސެްއާާޤ ނޫނު

ނެތްާބިނ ާއެއްާކަމުަގއިާވީާނަމަވެސްާއެކަމެއްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާތެރެއިންާއެާކަެމްއާދ ންާއޮންނަާއުސޫލެއްެގާާ

ާާ ދޭން އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރުޞަތުާ ދ ނޭާ ނިޒ މާުާތެރެއިންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ ސަބަބަކީާ ބޭނުންވޭ.ާ

ހުއްޓުވ ލ ާބަޔަކީާއަޅުަގނޑުެމންާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ކަށްާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާއެހެންާއިބ ރ ތަކުންާދަންނަވ ނަަމާާ

 2175ލަާއ ާބެހޭާޮގތުންާމ ދަމ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާމަސައްކަތްާދެކެންާތިބޭނެާދިެވހިާތ ރީޚުާލިޔ ނެާމީހުންާމިާމައްސަ

ނަޒަރިއްޔ ތަކުންާ ކޮންމެާ މައްސަލަާ މިާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުެމނަށްާ ވިސްނ ލ އިރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކީކޭތޯާ ލިޔ ނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާބެލިކަމުަގއިާީވާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެނަށްާފެންނ ނީާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަހަލަާޙ ލަތްތަކެކޭ.ާއެްއވެސްާާ

މިާާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާހ ލެއްަގއިާ ބޭނުމުަގެއއްާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ބޭފުޅަކުާ ެއްއވެސްާ ދައްކަނީކީާ މިާ ވ ހަކަާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދުވަސްަވރަކީާ މިާ ޅަފަތުެގާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްޓަކައިާ ދުވަސްވަރެއް.ާ ޖެހޭނެާ ހިމ ޔަތްކުރެެވންާ ކުރީ.ާމުއައްސަސ ތައްާ މަސައްކަތްާ  2180ޅުަގނޑުމެންާ
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ިމާާ އޮހޮރުވީ.ާ ދ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮހޮރުވީ،ާ ލޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެޅޭާާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަުގސަދުަގިއ.ާ މަތިވެރިާ ހިމ ޔަތްކުރުުމެގާ މުއައްސަސ ތައްާ

ތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާދެކޭާފުރުޞަތުތަކީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިދޭާމެންެގާދުސްތޫރީާހަޔ ފިޔަވަޅަކީާައޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ވަޅުލުންާ ކަފުންކޮށްާ ޑިމޮކްރަސީާ ޅަފަތުަގިއާ ޑިމޮކްރަސީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފުރުޞަތަކީާ

އެ ތަޢައްޞަބުންާ ޒ ތީާ ހުރިާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޤައުމީާަގބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2185އްކިބ ވެާ

ރޫޙުަގއިާާ ކުރުމުެގާ ހިމ ޔަތްާ މުއަްއސަސ ތަްއާ ިމނިވަންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހިނގ ށޭ.ާ ވިސްނަމ ާ ވިސްނުމެްއަގއިާ

މިނިވަންާ ފަދައިންާ ިވދ ޅުވިާ ބޭފުޅުންާ ބައެްއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންވެސްާ ޮއޅ ލ ށޭ.ާ އަތުކުރިާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަނޑުވ ލުމަށްާާާމުއައްސަސ ތަކުެގ ބ ރުާ މީހުންނ އިާ މަސައްކަތްކުރ ާ ކަނޑުވ ލުމަށްޓަކައިާ ބ ރުާ ކަނޑުވ ލ ާ ރޫޙުާ

ދިވެހާިާ ވަންނ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ފ ރެއްހެންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދެމެދަށްާ މީހުންެގާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ

 2190ާާ.ާالعالمينާرب ާهللوالحمد ޤައުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެދެނީާފ ަގތިކަމ އިާފަލ ޙ އިާކ ިމޔ ބީ.ާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ތިއްބެިވާ މިހ ތަނަށްާ އެދިަވޑަިއެގންާ ފުރުޞަތަށްާ މިހ ތަނަށްާ  2195ޝުކުރިއްޔ .ާ

ރުޙަލ ާމިާނިމުނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއަދުެގާާހިސ ބުންާބަހުސެްގާމަ  ފުރުޞަތުާއަރުވ ާނިމިއްޖެ.ާެއހެންވީމ ،ާމި

ާާ 1:30ާާާާވޯޓަށްާދ ނީ ާާަގއި.ާދެންާމިހ ރު އިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތަކުެގާއައިޓަމަށްާާާާ.13މިހިރީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ޅުމުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދަނީ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސަްއކަތަކުެގާައިއޓަމުަގއިާމިާއޮތީާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑައެ

ކުރިއަށްދ ނަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ބަހުސަިއެގންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ

 2200)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނޑުމެންާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމަށްާވ ހަކަާދައްކަމުންާެގންދަނިކޮށްާމަސައްކަތްާއެންމެފަހުންާ

މެ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ދުވަހުާ ަގޑިާާމެދުކަނޑ ލިާ ެގންދަވަނިކޮށްާ ދައްކަަވމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޝިފ ޒުާ މުޙައްމަދުާ ންބަރުާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ހުރިޮގތްާ ބ ކީާ ވަުގތުާ މިހ ރުާ މެދުކަނޑ ލީ.ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަވެެގންާ

37ާާާާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާާ 32ާާާާމިނެޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް މިނެޓު.18ާާާާެމންބަރުންނަށްާާމިނެޓު.ާަވކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްނުވ 

16ާާާާޕީ.އޭާއަށްާާ މިނެޓްާބ ކީާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،3ާާާާމިނެޓު.ާއަދިާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށ5ާާާާްމިނެޓު.ާޤައުީމާޕ ޓީާއަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށާްާ  2205އަޅުަގނޑުާމިވަުގތުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަޑައިެގންާނެތީމ ،ާފަހުންާއެާ

އަ އެންެމާާފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ ފުރުޞަތުތައްާ ދެއްކުުމެގާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތަށްާ ރުވ ާ

ާމަޢުޞޫމަށްާ.هللاާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާ

ާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންާމަޢުޞޫމުهللاާއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުކެލ ާދ އިރ ެގާޢިާ

ބެހޭާާޝުކުރި ކަނޑައެޅުމ ާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ައތޮޅުތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2210އްޔ ާ

މިހިސ ބަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެކެން.ާއެހެނީާ ބިލެްއާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ޮގތުންާ

ާލިޔެވިާއޭަގިއާރ އްޖޭެގާއަތޮޅުތަކުެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްތައްާމިާވަނީާއަިއއިރުާރ އްޖޭެގާތ ރީޚުާވެސްާއެކިާޮގތްޮގތަށް

ފަހަރަށްާ ބަެއއްާ ުގޅިެގންާ ބަދަލުތަކ ާ އަިއާ ތެރޭަގއިާ ތ ރީޚުެގާ އަދިާ ދެންާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ

އަޅު ހުރިކަން.ާ ބަދަލުކުރެވިފައިާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އެބަފެނޭާ ބިލަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިާ ަގނޑުާ

 2215ވިސްނ ލ އިރުާމިބިލުަގއިާހަމަާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާމިާދަންނަވަނީާރައްޔިތުންނަށްާފަސޭހަާވ ާޮގތަށްާރަްއޔިތުންާއެދޭާާ

ޮގތަކަށޭާރ އްޖޭެގާއަތޮޅުތަކުެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާއ ދެ،ާމިހ ތަނަށްާވެސްާމިާބިލަށްާާވަރަށްާާ

ބޭފުޅުންާވ ހަކަ ބިލަށާްާާާިގނަާ މިާ ވ ހަކަދައްކަވ ފައިާއޮތީާ ބޭބޭފުޅުންާ ިގނަާ ހަމަާ ދައްކަަވއިފި.ާދެންާވ ހަކަާދެއްކެވިާ

ބަެއއްާާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަާ ންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ތ އީދުކޮށްފައި.ާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ

އަތޮ އެބަހުއްޓޭާ ކުރިންާ އެބަހުރިާ ވިދ ޅުވެފައިާ ތެދެއްާާބޭބޭފުޅުންާ ބަދަލުކޮށްފައި.ާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ޅުތަކުެގާ

 2220ކުރިންވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާބަދަލުކުރުންތަކަކީާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ައކަށްޓަކަިއާރަްއޔިތުންނަށްާ

މެންާއެންމެާބޮޑަށްާތ އީދާުާފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައިާކުރަްއވ ފައިާހުރިާބަދަލުކުރެއްވުންތަކެއް.ާދެންާމިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުާ

ރަށެްއާާ ޮގތަކަށްާ އެދޭާ ރަްއޔިތުންާ ވިއަސްާ ދުވަހަކުންާ އެހެންާ ެވސްާ ނަަގިއެގންާ ޯވޓެއްާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަކީާ ކުރ ާ

އެއީާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ެއއީާ ލިޔެވިފައި.ާ އެބައޮތްާ ޮގތަށްާ ކުރ ާ ބަދަލުާ ހ ލަތެއްަގއިާ ވެއްޖެާ ބަދަލުކުރަންާ

ެއްއޮގތަށްާކަންތައްާާޑިމޮކްރަސީަގއިާއޮން އ އިާ ބަހ އިާއެްއޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާމަޝްވަރ ާ ޖެހޭނީާރައްޔިތުންެގާ ނަންާ

އައިސްާާ ނިމިާ ޮގސްާ ކޮމިޓީައށްާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ބިަިލުާ މިާ އެހެންކަމ ެއކުާ ނިމިފައި.ާ ޮގތަށްާ  2225ެގންދެވޭާ

ރަ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުތަކުެގާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮންނަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއެގންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ށްތައްާ

ޮގތަށްާޚ އްޞަކޮށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަޞްދީޤުާކުރެވުނުިއރުާއެއިރުާކަނޑައެޅިފަިއވ ާރަށްތަކުެގާޮގތުަގއިާމިހ ރުާމިާ

.ާބިލުަގއިާމިއޮތްާޖަދުވަލ އިާއެްއޮގތަށްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްތަްއާކަނޑައެޅިެގންާދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ2230 

ާާ:ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލު.ާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ަގއިާބުނެިވެގންާމިާދަނީާވަކިާރަށްތަކެއްާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލަށްާބަލ ލ ިއރުާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިާބިލު

ހ ާރަށްތަކުެގާތެރެއިންާވަކިާރަށްތަކެއްާތަފ ތުކޮށްާވަކިާކަންތައްތަކެއްާއެާރަށްތަކަށްާދޭންޖެހޭާވ ހަކަ.200ާާާާދިރިއުޅޭާާ
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 2235ވ ލުތަކެއްާމެދުވެރިވޭ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލ ާދޭތެރޭަގއިާވިސްނ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތުަގއިާސު

އަޅުަގނޑުމެންާކިހިނަކުންތޯއޭާކޮންމެާކަމަކަށްާޤ ނޫނެއްާހަދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކިހިނަކުންތޯއޭާޞިއްޙީާމަރުކަޒުތަްއާާ

ކަނޑައެޅުުމެގާބިލެްއާޮގތުަގިއާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރ ނީ.ާހަމަާެއހެންމެާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާާ

ާާ ދެްއވ ާާރަށްތައް ސަރުކ ރުންާ ޚިދުމަތްތައްާ އެކިއެކިާ ހަމައެހެންމެާ ފ ސްކުރ ނީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ނަމުަގއިާ ކަނޑައެޅުުމެގާ

ޚިދުމަތްތައްާއެއީާވަކިާރަށްތަކަކަށްާޚ އްޞަކޮށްާދެވޭާޚިދުމަތެއްެގާޮގތުަގއިާކަނޑަައޅ ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާަވކިާާ

މޮޅުތަކެއް ވަކިާ ބަޔަކަށްާ ަވކިާ ތަފ ތުކޮށްާ މަޖިލީހުންާރަށެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކުރުންާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަށްާ ވ ާ ާ2240 

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކަމެއް.ާ ޚިލ ފުާ ކަނޑައެޅިެގންާ އ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ިމވ ާ ހެދިފައިާ މިވަުގތުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނިންމުމަކީާ

އަޅުާ ފިކުރުކޮށްލީމ ،ާ ވިސްނ ާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަނީާ މިާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ަގނޑުމެންާާރައީސް،ާ

ނުކެރިެގނާްާ ހ މަކުރަންާ ޙަޤީޤަތްާ ކީްއވެެގންބ ވައޭާ އަރ ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެނޭގނެ.ާ ޙަޤީޤަތްާ އެންމެންނަށްވެސްާ

ރަށްރަށެއްަގިއާާ ވަކިާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދެއްާ ސިޔ ސީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތަކީާ މީެގާ މިއުޅެނީ.ާ

ާާ އޮފީސްތައް އަތޮޅުާ މިސ ލަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާހުރި،ާ ބަޔަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ތިބިާ ރަށްރަށުަގއިާ އެާ  2245ބަންދުކުރުމަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނުކުމެާ ރައްޔިތުންާ ރަށްތަކުެގާ އެާ ޮގތުންާ ނަތީޖ އެްއެގާ މީެގާ ވީ.ާ ނަސޭހްތްތެރިާ ބަޔަކުާ ތެރެަެއިންާ

ރަށަކަށް އެތައްާ އަތޮޅުެގާ ބަންދުކުރީ.ާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ނުކުމެާ ބަޔަކުާ މަދުާ އެާާާތެރެއިންާ ނުލިބިާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ދޭާ

ޚިދުމަތުންާރައްޔިތުންާމަހުރޫމުާވީ.ާސަރުކ ރަށްާމަޖުބޫރީާހ ލަތަކަށްާމެދުވެރިވެެގންާދިޔައީާއެާޚިދުމަތްާދިނުމަށްޓަކަިއާ

އެާއޮފީސްތައްާއެހެންާރަށްރަށަށްާބަދަލުކުރުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާސ ބިތުކޮށްާމިާދަންނަވަނީާއެާަމއްސަލަިއަގިއާާ

ރައީސް.ާާސުލް ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަކީާ އެކަކީމުާ ތެރެއިންާ މީހުންެގާ ދެއްކިާ ވ ހަކަާ ފެނޭތޯާ ހައްލެއްާ  2250ޙަވެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާއ ދޭސްކޮށްާރޮއިާދެންނެވީމު،ާމިާޚިދުމަތްާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާދޭންާމަޖުބޫރުވެއޭާއޮފީސްާ

ރަށްާ ބަެއއްާ ހިންަގިއެގން.ާ ތަނެއްަގިއާ އެއްާ ަގސްދޮށުަގިއާާކޮންމެވެސްާ ނެރެެގންާ މޭޒުާ ހުރިާ އޮފީހުަގއިާ ރަށުަގއިާ

ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުާ ޮގތުންާ އެއްެގާ ނަތީޖ ާ މިހެންކަމުންާ ެގންދިޔައީ.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އެބޭފުޅުންާ ބަހައްޓަިއެގންާ

މަތި ބޭނުމުަގއިާ ދިނުމުެގާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންާ ޚިދުމަތްާ އެާ ދިޔައީާ މ ތްާމަޖުބޫރުވެެގންާ ވެރިާ

ޮގަަތަކީ.ާާ ދިޔަާ ހިނގ ާ ކަންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިީއާ ބަދަލުކުރަން.ާ އޮފީސްާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ  2255މަޤްޞަދުަގއިާ

ނަމަވެސްާމިއަދުާވެެގންާމިާއުޅޭާޮގތަކީާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާވަރަށްާސ ބިތުކަމ ާެއްއކޮށްާމިާދަންނަވަނީާފޭހުނުާ

ންނަވަނީާހެޔޮނުވ ނޭާނަގައިދޭށޭ.ާވޭންާއެބައަޅައޭ.ާވަރަށްާއެބަާތަދުެވއޭ.ާާއިލޮށިާލޮލަށްާހެރުނީ.ާއ ދޭސްކޮށްާމިާދަ

މިހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީ.ާކަމެއްާކުރ އިރުަގިއާބުއްދިާއިސްކުރ ށޭ.ާވިސްނުންާއިސްކުރ ށޭ.ާނުރަނަގޅުާ

ވެސްާބުނެފައިާއިންނ ނެ،ާސައްޗޭާާާާނުބައިާކަމެއްެގާތެރެއިންާނުކުންނ ނީާނުބައިާނަތީޖ އޭ.ާއުރުދޫާމުހ ވިރ ާއެއްަގއި

ާާ  2260ދުވެރިކަމުެގާރަހަާދ އިމަށްާފޮނިވ ނޭާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދުނިޔޭަގިއާާހަމޭޝ ާރ ހަތުހޭ.ާތެޕޭ

އިސްކޮށްެގން.ާާ ރަނަގޅުޮގތްާ އިސްކަންކޮށްެގން.ާ ތެދުެވރިކަންާ ކުރަންވ ނީާ ކުރ އިރުާ ޢަމަލުާ ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ
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ާރައީސް،ާނުބަިއޮގތްާއިސްކޮށްާނުބައިާވިސްނުމެއްާރައްޔިތުންނަށްާިވސްނައިާދިނީމ ،ާއޭެގާނުރަނަގޅުާާޢިއްޒަތްތެރި

ަވކިާާ ރަށަކަށްާ ަވކިާ ޮގތަށްާ މިާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އުޅެނީ.ާ ިމާ އަސަަަރުކޮށްެގންާ ނުބައިާ

ބިލުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކަމަކަށްާ ދޭންޖެހޭނެާ ރައީސް،ާޚިދުމަތެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭޅޭނެ.ާ ކަނޑައެއްާ ާ

 2265އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުބުނެޭވނެާއަތޮޅުވެރިކަންާހުންނަންވ ނީާމިވެނިާރަށެްއަގާއޭ.ާހޮސްޕިޓަލުެގާޚިދުމަތްާދޭންޖެހޭނާީާ

ލިބެންޖެހޭނީާ ފަރުވ ާ ޞިއްޙީާ ރަނަގޅުާ ބަޔަކަށޭ.ާ ރަށެއްެގާ މިވެނިާ ލިބެންޖެހޭނީާ ބޯފެންާ މީރުާ ރަށެއްަގއޭ.ާ ާާމިވެނިާ

ލިބެންޖެހޭނާީާ ފުރުޞަތުތައްާ އެހެނިހެންާ ވަޒީފ އ އިާ ނުބުނެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެޮގތަކަށްާ ބަޔަކަށޭ.ާ މިވެނިާ

ޮގތަށްާ ރުހިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިބިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ބަޔަކަށޭ.ާ މިވެނިާ

ޚ އްޞަކޮށް ވަކިާ ރަށްރަށަށްާ މަޖިލީހުންާރުހިވަޑަިއަގންނަވ ާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިންމުމަކީާ ެގންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަނީާ މިާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫންާ ކަެމއްާ  2270ކުރެވޭނެާ

ންާދ ތަންާދެކެންާާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތ އިާއަދިާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާދ ންީވާސ ފުސީދ ާމިސްރ ބުންާކަްއސ ލައިެގ

އަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާހިތްދަތިޭވާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއިގވަޑައިަގންނަވ ނެާައޅުަގނޑަކީާވަރަށްާާ

ހިތްބަލިާމީހެއް.ާއެއީާައޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާފ ތުެވެގންާމިދިޔަާދެތިންާދުވަހުާ

ކަންތައްތަާ ހަރުދަނާ ވެސްާ ރަނަގޅުާ ދަންނަވަންާ އެކުާ ހިތ މައ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ ދިޔަާ ހިނގ ާ މިާ އްާ

 2275އުސޫލެްއެގާމަތިންާހަމަޖެހޭާއުސޫލަކުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކަންތައްތައްާކުރުމަކީާމިާރ އްޖޭަގއިާއަންނަންާާ

ނަ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކަށްވެާ ނަމޫނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖީލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާއޮތްާ ތިބުމަށްާ ބަޔަކަށްވެ،ާ ދައްކ ާ މޫނ ާ

ބ ރުއަޅ ާމަސަްއކަތްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިާދެންނެވީާމާަިޢިއްޒަތްތެަެރިާާ

އްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާސިޔ ސީާރޫޙުންާއެްއކިބ ެވެގންާމަސައްކަތްާކުރެވުމަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލެއްާވަރަށްާމަދު.ާޢި

ރައީސް.ާކޮންމެާބިލެއްާހުށަހެޅުނަސްާމިާހުށަހެޅެނީާމުސްތަޤުބަލުަގއިާމ ޒީަގއިާސިޔ ސީާމަޤްޞަދެއްާނޫނީާސިޔ ސީާ

ބޭނުމުަގއިާ އޭެގާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ އެއްާ ފައިދ ާ ޒ ތީާ މަޞްލަޙަތެއްާ ޒ ތީާ ނޫނީާ ބޭނުމެއްާ ޒ ތީާ ނޫނީާ  2280ބޭނުމެއްާ

ޢިއް ހުށަހެޅެނީ.ާ ބިލެއްާމިާ އަރިހުންާހުށަހެޅޭާ މެންބަރުންެގާ އެންމެހ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ

ވަރަށްާއ ދޭހ އިާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިތެރިކަމ އިާޯއގ ވެރިކަމ އިާކުލުނުވެރިކަމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާމިާޮގތަށްާ

ށްާކުރެވޭާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާިމާާމިާބިލުާފ ސްވެެގންާދިއުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާޚިލ ފަށްާައޅުަގނޑުމެންނަ

ަވކިާރަށަކަށްާވަކިާދެރަޮގތަކަށްާާ ޮމޅުޮގތެއްާހަދައިދޭކަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަކުންާނުބުނެވޭނޭާވަކިާރަށަކަށްާވަކިާ

ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންގަވ ށޭ.ާ ހޯރަފުށިާ ހއ.ާ ޮގތަށްާ އެއްެގާ ނަމޫނ ާ ބޭފުޅުންާ އެންމެހ ާ ތިޔަާ  2285،ާާހަދައިދޭކަށް.ާ

ދަރަޖަިއެގާާ ެއއްވަނަާ ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ އަޚްލ ޤީާ ހޯރަފުށީެގާރައްޔިތުންނަކީާ ހެކިވ ނެާ ތ ރީޚުާ މިރ އްޖޭެގާ

ކަންތައްތަކަށްާ ހުރިހާ  މިާ މަސްވެރިކަމ އިާ ތަޢުލީމ އިާ އ އިާ ހަމްދަރުދީާ އޯގ ވެރިކަމ އިާ އެހެންމެާ ހަމަާ ބޭފުޅުންނޭ.ާ

ބެލި މަސަްއކަތަށްާ އަތްތެރިާ އައި.ާާބެލިއަސް،ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ މިރަށްާ ވެެގންދ ނެ.ާ ރަށަކަށްާ ނަމޫނ ާ އަސްާ
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އިނދިކޮޅަށްާާ މައްސަލަޖައްސ ާ ކަމ ާ މިާ ރައްޔިތުންނެއްާ ހޯރަފުށީެގާ ކުރެވުނު.ާ ވެސްާ ބޭރުާ އެރަށުންާ އަތޮޅުވެރިކަންާ

އޮންނަ އެއިރެްއަގިއާ މިއީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުހަދ ާ އެއްާ އަރައިރުންވެާ ޒުވ ބުކޮށްާ  2290ސަރުކ ރަކުންާާާތެދުވެާ

އެއިރެއްަގއިާއެާކަނޑައަޅ ާުއސޫލެއްެގާމަތިންާެއކަންާކުރ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސް،ާހަމަާއެހެންމެާމިާބިލުާމާިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅެިގންާދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާވެސްާހަމަާއެނޭގނެާކަނޑައެޅިެގންާމިހ ރުާ

ަވކިޮގތަ ރަށްތައްާ ކަނޑަެއޅިެގންާާރ އްޖޭެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ މިީއާ އަތޮޅުވެރިކަމަކީާ މިާ މިހ ރުާ ހިނަގމުންދަނީ.ާ ކަށްާ

ލ މަރުކަޒީާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުސްތަޤުބަލުގައި.ާ ނޫންާ ެވސްާ މަޤ މެއްާ އޮންނ ނެާ ދެިމެގންާ ރަށްރަށުަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ

 2295އޮންނ ނީާވެސް.ާއަތޮޅުާވެރިކަންާާާާއުސޫލުންާލ މަރުކަޒީާބިލުާމިތަނުންާފ ސްވެެގންާދ އިރުަގިއާއަތޮޅުާކައުންސިލެއް

ކުރ ާރަށްތަކެއްާކަނޑައެޅިެގންާނީންނ ނެ.ާއެާކައުންސިލުާމަސައްކަތްާކޮށްފ ނެާކޮންމެާރަށެއްަގއިާވެސް.ާއިނޭގތޯ.ާ

އެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާއެބަާެވެގންދޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާރަަަށްތައްާހިންުގމަށްާހުރަސްއަޅ ާާ

ާާ ެއއީާކުރީަގއިާއޮތްާޚުދުމުޚުތ ރުާބ ރުާވެރިކަމުެގާތެރެއަށްާރަްއޔިތުންާއެނބުރިާެގންދިއުމުެގާމަޤްޞަދެއްާާބިލަކަށް.

ވެސްާމިާބިލުަގިއާއެބައޮތް.ާިމާބިލުާއަޅުަގނޑުާރަނަގޅަށްާކިޔ ލ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާާ

ބޭފުޅު މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބޮޑަށްާ ހަމަާާވަރަށްާ މިއީާ ނުކުރ ށޭ.ާ ތ ީއދުާ ބިލަށްާ މިާ އެދެންާ ކިބައިންާ  2300ންާ

ބައިބައިވުންާާ ކުރުމ އިާ ތަފ ތުާ މެދުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ޚިލ ފުވެާ ފުށުއަރ ާ ކަންތައްތަކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ާއުފައްދ ނެާބިލެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާާ:ްއކެވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

މިާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ފަށަމުންާ ބަހުސްާ މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ  2305ައދުާ

މަޖިލީހުަގއިާާ މިއަދުާ އިންނެވީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ދަންނަވ ލިއިރުާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ވަޑަެގންާ މުޙަންމަދުާޝިފ ޒުާ

މަޖި އެއްަގިއކަންާ ކޮމިޓީާ އިތުރާުާހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ ލީހުެގާ

ާާ ޮއތީ އެރުވުމަށްޓަކައިާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ދ އިރ ެގ2ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ތުލުސްދޫާ ައޅުަގނޑު،ާ އިރު.ާ މިނެޓުާ

މެންބަރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތީ.ާ ދައްކަަވންާ ވ ހަކަފުޅުާ އ ދަމްާ ރޮޒަިއނ ާ މެންބަރުާ އަރުވ ފައިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ ށްާ

 2310ފަހުންާއަލުންާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށ އިރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާބޭނުންފުޅުާވ ނަމަާއެާޮގތަށްާވެސްާެއކަންާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވިދ ނެ.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާާ:އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންތުލުސްދޫާދ 

ިގނަާއެމް.ޑީ.ޕީާެގާބޭފުޅުންާވެސްާފ ހަަގކުރެއްިވާފަދައިންާހަމަާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާވަރަށްާ

 2315ނީާތުލުސްދާޫާމިބިލުާހުށަހަޅ ފައިާމިާއޮތީާހަމަާވަކިކަެމއްާވެެގން.ާވަކިާމަޤްޞަދަކ ާއެކީަގއި.ާމިާބިލުާހަމަާހުށަހެޅު
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އިންާކ.ާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާއޮފީސްާމ ފުށްޓަށްާބަދަލުާކުރެވުނީމަ.ާމިާބިލުާހުށަހެޅުނީާށ.އަތޮޅުާފޮނަދޫެގާއަތޮޅުާ

ކަަމކ ާ ޒ ތީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރެވުނީކީާ މިާ އެކަމަކުާ މިކަންާ އިނޭގތޯ.ާ ބަދަލުކުރެްއވީމަާ އަށްާ މިލަންދޫާ އޮފީސްާ

ާާ އަޅުަގނޑަށް ނޫން.ާ ސަލީމަށާްާުގޅިެގނެއްާ ޢަލީާ ނެތިއްޔ .ާ ހުރިއްޔ ާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ތުލުސްދޫަގިއާ ކޮންކަމެއްތޯާ

ކޮންކަމެއްތޯާފޮނަދޫަގއިާއަތޮޅުާއޮފީސްާހުރިއްޔ ާނެތިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާމިާވ ހަކަާދައްކަނީާމިާދ އިރ ތަކުެގާާ

ސަ ޢަލީާ މެންބަރު.ާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަޅުަގނޑަކީާ ޙައްޤުަގއި.ާ މެންބަރު.ާާރައްޔިތުންެގާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ  2320ލީމަކީާ

ދައްކަންާ ވ ހަކަާ މިާ ދެންާ ނުދަްއކަންޏ ާ ވ ހަކަާ މިތ ނަގއިާ ޙައްޤުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

އަންނ ނެާއިތުރުާމީހަކުާހުންނ ނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަދިާމިާދެރަށުެގާއިތުރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާ

ިވެގންދިޔަާވަރަށްާިގނަާއެހެންާރަށްރަށްާވެސްާމިާޮގތަށްާބަދަލުކުރަންާއުޅޭާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާއަނޑުާއި

އަތޮޅުާއޮފީސްތަކަކީާސިޔ ސީާބޭނުންތަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހިތްހަމަނުޖެހޭާކޮންަެމެާފަހަރަކުާބޭނުންާދިމ ލަކަށްާ

އަ ނުވ ނޭ.ާ ވެެގންާ ހުންނަތަނަކަށްާ ވޯޓުާބަދަލުކުރަންާ މެންބަރުންެގާ ަމޖިލިސްާ ބައެއްާ މިތަނުެގާ އޮފީސްތަކަކީާ  2325ތޮޅޫާ

ބޭނުންވީމ ،ާއެާމީހެއްެގާދ އިރ ާއަށްާެގންޮގސްެގންާވޯޓުާހޯދަންާބޭނުންާކުރ ާނިޒ މެއްެގާޮގތުަގއިާބޭނުންކޮށްެގންާާ

ައޅުަގނޑު ވ ހަކަ.ާ ޙައްޤުެގާ ރަްއޔިތުންތަކެްއެގާ އެތައްާ ދައްކަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްާާާާނުވ ނޭ.ާ ދައްކަނީކީާ މިާ

އަޅުަގނޑުެގާޭގަގިއާހުރިާެއްއޗެއްާެގންޮގސްާުއޅޭާވ ހަކަާެއއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާަވރަށްާރަނަގޅުާވ ހަކަާެއއްާާ

ކަހަލަާ މިާ ެއއީާ މިއީ.ާ ބިލެއްާ ުއޅޭާ ލައިެގންާ ހަމަާ މަޤުޞަދެއްަގއިާ ވަކިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަ.ާ ވިދ ޅުވީާ އެާ

 2330ންާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކަށްާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަރުްއވ ތީވެ،ާމިާކަންތައްާހުއްޓުވުމަށްާާބޭނުންތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެ

ލ ފައިާއޮތްާބިލެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޮގތަށްާމިާވ ހަކަާމިތަނުަގއިާދެއްކެވިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންާމ ކަާމިާކަމަކ ާާ

ާބިރެއްާނުަގންނ ނެ.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

 2335އްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފަހުންާއަދިާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން،ާމިާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާާޝުކުރި

 އަލުންާކުރ އިރު.ާމިހ ރުާދެންާވޯޓުެގާކަންތައްތަކަިއެގންާކުރިއަށްާދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީ.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 2340ާށްާވޯޓަށްާއެހުންާ..ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމ12ާަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ އަިއޓަމު ެއޖެންޑ ާ ކަންކަމަށްާ ހުރިާ އެހުމަށްާ ވޯޓަށްާ މިއަދުެގާ ދުވަހުެގާާގ12ާާާައަޅުަގނޑުާ އޮންނަނީާ މިާ ިއާ

މަސައްކަތްތަކުެގާތެރެއިންާވޯޓުާނިންމ ާހިސ ބަށްާޮގސްފައިވ ާހިސ ބުންާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާއެންެމާާ

އަންހެނު މިދަންނަވަނީާ ވޯޓަށްާ ބިލުފުރަތަމަާ ދޫކުރުމުެގާ ލޯނުާ ލުއިާ ބަލައިާާންނަށްާ  2345މެދާުާާާަގތުމ މަޖިލީހުންާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 2350ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

58ާާޓުާދެްއވީާ:ވޯ

9ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 2355 4ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިިވާ 67ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.34ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ67ާް.ާ ާ.

ބަ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ދޫކުރުމުެގާ ލޯނުާ ލުއިާ މެންބަރުންާއަންހެނުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްާ ފ ސްެވއްޖެާ  2360ލައިަގތުމަށްާ

މިާ ހަމަޖެހިފައިާ ފޮނުވަންާ ބިލުާ މިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ބުނ ާ ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ނިންމަވައިފި.ާ

ތުެގާމަތިންާމިާބިލާުާވަނީާޤައުމީާތަރައްޤީާކޮމިޓީާއަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކޮމިޓީާއަށްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާވ ާޮގ

ދެވަނަާާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ މިއަދުާ ދަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ބަލައިަގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފޮނުވިއްޖެާ

ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުތަކ ިއާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޖެނެރަލްާ ޮއޑިޓަރާ ެއއީާ ކަންތައްކަށް.ާ

ހިާ ޢަމަލުތަކެއްާ ޙަސަންާކޮރަޕްޝަނުެގާ އަލްފ ޟިލްާ ރަންޕަސްާ ސ.ހިތަދޫާ ކުރަްއވ ާ ތުހުމަތުާ ކަމަށްާ ވ ާ  2365ންގަވ ފައިާ

ލުޠުފީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީއަށްާހުށަހެޅުއްވިާމައްސަލަާއެާކޮމިޓީާއިންާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަށްފަހުާ

ލީހުެގާތަޅުމުަގއިާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފަިއާވަނީާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްިވާރިޕޯޓް.ާރިޕޯޓ އިާުގޅިެގންާމަޖި

ާާ އެއީ ހުށަހެޅުމެއް.ާ ާާާާދ އިރ ެގާހުޅަނުގާމ ފަންނުއެންމެާ ހުށަހަޅުއްވ ާهللاާޢަބްދުާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުއްރަޙީމުާ

މުަގއިާމިާވަނީާނަޢީމުާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާހުށަހެޅުން.ާއެާހުށަހެޅުާޔޫސުފުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާފެލިދޫ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޖެނަރަލްެގ7ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޮއޑިޓަރާ ވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ބ ބުަގއިާ  2370ވަނަާ
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އުފުލަްއވ ާާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެްއާ ޒިންމ ދ ރުާ ފަދަާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ޮގސްާ ނެތިާ މުސްތަޤިއްލުކަންާ މިނިވަންކަމ އިާ

އޮޑިޓ4/2007ާާާުފުާޢަމަލުތަކެއްެގާކިތ ބީާހެކިާފެނުނުާހިނދުާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާބޭފުޅަކުާހިންގަވ ފަިއވ ާޤ ނޫނ އިާޚިލ 

5ާާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާމަސްއޫލިއްޔަތުތައްާއަދ ކުރުމުަގއިާއިހުމ ލުވެފައިވުމ އި،ާއެާޤ ނޫނުެގ3ާާާާޤ ނޫނުެގާާ

ވަނަާމ އްދ ެގ14ާާާާފ ފައިވުމ ިއ،ާއެާޤ ނޫނުެގާާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާބ ރުތަކުެގާބޭނުންާނަހަމަާޮގތުަގއިާހި

ވ ާާ ެގންުގޅިފައިާ ޚަރަދުތައްާ ހިންުގުމެގާ އޮފީސްާ ޖެނަރަލުެގާ ޮއޑިޓަރާ ޚިލ ފަށްާ ޮގތ އިާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގއިާ  2375)ނ(ާ

ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ އިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ބެލެހެއްޓުމުަގއިާ ެގންުގޅެާ ފަިއސ ާ މުދަލ އިާ ސަރުކ ރުެގާ ހިނދުާ ފެނުނުާ ާާކަމަށްާ

އޮޑިޓަރާޖެނަރަލްެގާއޮފީހުެގާލިޔެކިޔުންތައްާބަދަލުކޮށްާމަކަރ އިާހީލަތުެގާއަމަލުތަކެއްާހިންގ ފައިާވ ާކަމަށްާފެނުނުާ

މިފަދަާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ މަގ މެްއަގިއާ ޒިންމ ދ ރުާ ައދިާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ފަދަާ ޖެނަރަލްާ އޮޑިޓަރާ ހިނދު،ާ

ދި ހިންުގުވމަކީާ ހިންެގވިާ ާާއަމަލުތަކެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިްއޔ ާ ަގިއ218ާާާާވެހިރ އްޖޭެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

މ ލިއްޔަތުާާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ފަދަާ އެކަށީެގންނުވ ާ މަޤ މ އިާ ޖެނަރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ  2380ބަޔ ންކުރ ާ

އިބްރ ހީ އަލްފ ޟިލްާ ހުންނެވިާ މަގ މުަގއިާ ޖެނަރަލުެގާ އޮޑިޓަރާ ފެނިެގންާ ޖެނަރަލާްާކޮމިޓީއަށްާ އޮޑިޓަރާ ނަޢީމުާ މްާ

ާާ ޮގތުެގާމަތިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށ218ާާާްމަޤ މުންާވަކިކުރުމަށްާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވ ާ

ޮގތުނާްާ ބެހޭާ ހުށަހެޅުމ ާ މިާ ހުށަހަޅަން.ާ ފ ސްކުރުމަށްާ މަޖިލީހުންާ ޮގތަށްާ ވ ާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ އެާ ވ ތީ،ާ ހުށަހަޅ ފައިާ

ާންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ2385 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.ޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2390ާނައީމު.ާޔޫސުފުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފެލިދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

73ާާެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައި

43ާާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

28ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 2395 1ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



 90 

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 71ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ ޖުމްލަ މ71ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

 2400ާ.ާާމިާނިމުނ12ާީހެޅުންާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާހުށަ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަިއޓަމު އެޖެންޑ ާ ދަނީާ މިާ އަޅުަގ13ާާއަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްާ މަސައްކަތްތައްާާެގާ ދިޔަާ ކުރަމުންާ ކުރިންާ  2405ނޑުމެންާ

ރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓަށްާމެދުކަނޑ ލިއިރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވމުންާެގންދަވަނީާތުލުސްދާޫާކު

ރޮޒައިނ ާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަޅުަގނޑުާ އ ދަމް.ާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާއ ދަމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

 2410ާއިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ތުލުސްދޫާދ 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އްޒަތްތެރިާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޚްލޫފުާއިށީނދެވަޑަިއަގތުންާއެދެން.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢި

 2415ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ވަނަާމ އްދ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގިއާއެބަާޮއވޭކަންާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާމެންބަރަކ75ާާާާުއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާިމާާ

ާާ މީހަކ  އެާ ނުވަތަާ ކުރިއެރުވުމަށްާާއެމީހެއްެގާ މަޞްލަޙަތެއްާ ޒ ތީާ ވެސްާ މީހެއްެގާ ެއހެންާ އޮތްާ ުގޅުެމއްާ ޚ އްޞަާ

ތަމްސީލުކުރުމުަގިއާާ ދ ިއރ ތައްާ ވީާ އިންތިޚ ބުާ އެބައިމީހުންެގާ ބައިމީހުންާ ެއާ އަދިާ ނުވ ނޭ.ާ ބޭނުންކޮށްެގންާ  2420މަގ މުެގާ

ނެ.ާއެާޮގތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާއިނޭގތޯާިމާާމުޅިާޤައުމ އިާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާލ ބަޔ އިާމަންފ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކުރަންވ 

މައްސަލަާލ ފައިާމިާއޮތީ.ާުމޅިާޤައުުމެގާމަންފ ާމީަގއިާހިމެނޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެީއާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާ

ބަލ ކަށެާ ކަންތައްކުރ ތަންާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ އަދަބުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހ ަމކޮށްދޭންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އްާާއެބަޖެހޭާ

އިއްޔެާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ ކުރަންޖެހިފައިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނުތިބޭނެކަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަމެްއަގޭއާާ ޒ ތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިދ ޅުވިާ ނަޝީދުާ ރަީއސްާ ވެސްާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަާ ކޮންފަރެންސްަގއިާ  2425ޑޯނ ޒްާ
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މިތަ އުޅެނީ.ާ މިާ ވަކިކުރަންާ ޖެނަރަލްާ ދެއްކެވިއިރުާާއޮޑިޓަރާ ވ ހަކަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ަވރަށްާ ނުަގއިާ

އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށްާނިސްބަތްވ ާެމންބަރުންާވިދ ޅުވީާތިމަންނަމެންާމިއުޅެނީކީާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލްާސަލ މަތްާކުރ ކަންާނޫނޭ.ާާ

ބޭފުޅުންާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ެގާ ފެނިއްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ވޯޓުންާ ނެިގާ ދެންމެާ ތިބާީާއެކަމަކުާ ވެސްާ ހަމަޔަޤީނުންާ ާ

އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ކުޑަމިނުންާ އެންމެާ ކުރަންކަން.ާ ސަލ މަތްާ ޖެނަރަލްާ އޮޑިޓަރާ

 2430ާލަބީބުާމިއީާމިާރިޕޯޓުގައިާސޮއިާކުރަްއވ ފައިާމިާހުރިހ ާޚިޔ ނ ތެއްާމިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާވެއްޖެާކަމަށް...ާ.

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ކޮންސަންޓްރޭޓުާ ބިލަށްާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރު...ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު...ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާކޮށްދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ2435 

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާާ މިާދައްކަނީާއެއީ ވ ހަކަާ ޮގތުންާއިނޭގތޯާއަޅުަގނޑުާ ުގޅޭާ ބިލ ާ މިާދައްކަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރަންޖެހާޭާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅިެގންކަންާ ހުރުމ ާ މިހެންާ ކަންތައްތައްާ މިާ ވ ހަކަ.ާ ޮގތުެގާ ކުރަްއވ ާ ކަންތައްތައްާ

ޮއތްާާ ކުރުވަންާ ޖަވ ބުދ ރީާ ސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހަކީާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެއއީާ ކުރަނީ.ާ މިާ މަސައްކަތެއްާ

ބޭފުޅުންާމަ ކުޑަާ ކެތްތެރިކަންާ ވަރަށްާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ މަސައްކަތްތައް..ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ  2440ޖިލީހެއް.ާ

އިނޭގތޯާާ މަންޒަރެއްާ އޮތްާ ޮގސްާ ފެނިެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަންދެންާ ދުވަސްާ ތިންާ އެބަތިބިކަން.ާ މިތަނުަގއިާ

ާއިާއަޅުަގނޑު...ހީނުކުރައްވ ތީާމިތަނުަގއިާައޑުަގދަާކުރިއޭާކިޔ ފަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހޫނާުާ އިތުރަށްާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ މަޖިލިސްެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރު....ާ  2445ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރެ ތަނުަގއިާ މިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ނެތްާ ބޭނުމެއްާ އެްއވެސްާ ވޭތޯާާކުރުމުެގާ

ވެސްާާ އަރިހުންާ ެމންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލަން.ާ

އެދެން.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަމުންާމިެގންދ ާމަސައްކަތްތައްާތަރުތީބުކޮށްެގންާކުރެވޭނީާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނާްާ

އްވަިއެގން.ާއެހެންވީމ ،ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަާދައްކަވަނިކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނާްާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާެއއްބ ރުލުންާދެ

 2450އެްއޗެއްާވިދ ޅުނުވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑު،ާދެންާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލ ާބެހޭާޮގތުންާމަޖިލީހުންާނިންމިާނިންމުންާއެއީާ

ޅުމުަގއިާއެާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާާނިމިެގންާއެާއައިޓަމުާނިމިއްޖެ.ާދެން،ާމިވަުގތުާއިތުރަށްާމަޖިލީހުެގާތަ

ވ ހަަަކަާނުދެއްކެވުންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާއެާކަމަކަށްާފުރުޞަތެއްާނ ރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާތުލުސްދޫާާ
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މަށްާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާވ ާބިލުެގާބަހުސައިެގންާކުރިައށްާވަޑައިަގތްާދެއްވު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ2455 

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޝުކުރިަިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއ ދެ،ާދެންމެަގއިާބަެއއްާމެންބަރުންާވ ހަކަާދައްކަަވމުންާވިދ ޅުވެއްޖެާމުޒ ހަރ ާާ

މިާޖެހުނީ.ާސަރުކ ރ އިާހިތްހަމަނުޖެހިެގންާމުޒ ހިރ ާމާިާާާކުރ ތީާކަމަށްާބައެްއާރަށްރަށުންާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުކުރަންާ

ވަުގތުާއެންމެާިގނައިންާކުރަމުންާދަނީާމ ލޭަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާމ ލެާއިންާމިހ ރުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުާކުރަންވީާ

ރަށް މ ލެާއަކީާވެރިކަންާކުރ ާ ަގއިާ ލިޔެފައާިާނޫންތޯއޭާއެހެންތަނަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާ  2460ކަންާ

ާއޮތްކަންާނޭނިގެގންނެއްާނޫނޭާއަޅުަގނޑުާމިާއުޅެނީކީ...ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާަމޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތް

ާ2465 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާދެްއކެުވން:ވ ހަކަާޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމު

ރޮޒައިނާ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ެގންދަވ ާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަާ މިހ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2470އ ދަމުެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާއިޝ ރ ތްކޮށްފިާމ ލޭަގިއާއޮތްާވެރިކަންާބަދަލުކުރ ާވ ހަކަ.ާއެީއާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުާާ

ާޒ ީމާމައްސަލަާއެްއެގާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރީާ.ވ ހަކަައކަށްާވ ތީާއެކަންާނި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ާާ މައްސަލައެއް. ނިޒ މީާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ާާާދ އިރ ެގާދެކުނުާއްފުށީކުޅުދުެގންދިއުމަށްާ  2475ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ.ނަޝީދުާމަދުމުޙައް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ
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 2480ާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާކުޅުދުއްފުށި

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެންމެާމިތ ަގއިާނެުގނުާވޯޓުަގއިާޮއޑިޓަރާޖެނަރަލ ާުގޅޭާޮގތުންާނެުގނުާވޯޓުެގާާ

ކަމަށް.ާނަތީޖ  ފ ސްވެއްޖެާ ހުށަހެޅުންާ ވިދ ޅުވީާ ހަމައެކަނިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރައްވަުމންާ އިޢުލ ނުާ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ މިކަމުަގއިާ އޮތްޮގތުންާ ބައްޓަންކޮށްފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެހެންނަމަވެސްާ

އޮ އަދިާ ނޯވޭ.ާ އިތުރަކަށްާ ވެސްާ ކަމެއްާ އެއްެވސްާ ކަެމްއާާކުރަްއވަންޖެހޭާ އެްއވެސްާ ކުރައްވަންޖެހޭާ ޖެނަރަލްާ ޑިޓަރާ

ނެުގމުނާްާ ވޯޓުާ މިާ ނޫން.ާ ވޯޓެއްާ ނަގ ާ ފ ސްކުރުމަށްާ ހުށަހެޅުމެއްާ ޢ އްމުާ ވޯޓަކީާ މިާ ނޯވޭ.ާ އިތުރަކަށްާ  2485ވެސްާ

ފ ސްވީޭއާާ ހުށަހެޅުންާ އެހެންވީމ ،ާ އަންނަންޖެހޭ.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްާ ނަތީޖާ  ަވކިާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ދައުލަތުެގާވިދ ޅުވެ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ޖެހޭނެާ ިވދ ޅުވަންާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ބަދަލުަގއިާ ނިންމ ލެއްވުުމެގާ ފައިާ

މިާ ވ ތީާ ކަމަށްާ ނެތްާ ކަމެްއާ ކުރަންޖެހޭާ ދެންާ އިތުރަށްާ ުގޅިެގންާ މިކަމ ާ މުައއްސަސ އަކުންާ ެއއްވެސްާ އެހެންާ

މި ކޮބަިއކަންާ އަކީާ ނަތީޖ ާ ޭއެގާ ފ ސްވުމުންާ ދެއްވަންޖެހޭނެާާާހުށަހެޅުންާ ވިދ ޅުވެާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2490ާކަމަށްާފެނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިމާިާ މަސައްކަތްާ މިާ އަިއޓަމުާ އެޖެންޑ ާ އެާ ނޫން.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ނެންެގވީާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ށަހެޅިފައިާވ ާހުށަހެޅުންާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާދެންނެވުމަށްފަހު،ާެއާާހިނގައްޖެ.ާއަދިާއެާކަމ ާުގޅިެގންާައޅުަގނޑުާހު

 2495ހުށަހެޅުންާފ ސްވިާކަމަށްާދެންނެވިން.ާއަދިާމިާހުށަހެޅުންާފ ސްވުމަށްފަހުާދަންނަވަންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށްާއެއީާއޮޑިޓަރާާ

ށްާދަންނަވަންޖެހޭާހުރިހ ާފަރ ތަކަށްާޖެނަރަލްާކަމުަގއިާިވއްޔ ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލަށްާއަދިާސަރުކ ރުެގާއެހެންާއިދ ރ ތަކަ

ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އަންގ ނެާ ފ ސްވުންާ ފ ސްވިާ އެާ ލިޔުމުންާ އަޅުަގނޑުާ ހައިސިއްޔަތުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑުާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމުެގާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާެގންދިއުމަށްާފުރުޞަތާުާ

ާއަރުވަންާ.

ާ2500 

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާއިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމުތުލުސްދޫާދ 

ވެސްާާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މަޖިލީހަކީާ މިާ ޮގތުންާ ވ ާ އެނިގފަިއާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސީާަގއިާއޮންނަާާެގންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއްާިވްއޔ ާެގންނަންާއޮންނަާމަޖިލިސް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާމަޖިލީހުެގާޤ ނޫނުއަސ 

ޮގތެއްާބަދަލުކުރަންާވ ހަކަާދެއްކުމަކީާނެތްާކަމެއްާކަަމކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަދިާއެއީާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއާާ

 2505ކަމަކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ާވ ހަކައަކީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގއިާވެސްާަވކިާރަށެއްާާ

އެ ކަނޑައަޅ ފައިާ އެހެންާއެބަޮއވޭާ ދަށުންާ އޭެގާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ މިޤައުމުެގ.ާ ކަމަށްާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ީއާ
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ކަމެްއާާ ނެތްާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ އެއީކީާ ހެދުމަކީާ ޤ ނޫނެއްާ ކަނޑައެޅުމަށްާ ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ނެާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ

ބަދަލު ފ ޅުކުރ ާކޮންމެފަހަރަކުާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ މިހ ރާުާނޫން.ާއަދިާމުޒ ހިރ ކޮށްާ މ ލެއިންާ ކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާ

ޤައުމުެގާވެރިކަންކުރ ާރަށްާެއހެންާރަށަކަށްާބަދަލުކުރުމަކީާވެސްާިމއީާހަމަާރައީސްާނަޝީދުާެގންުގޅުްއވ ާއުސޫލުެގާާ

 2510ާާތެަެރެއަށްާހަމަާފެތޭާކަމަކަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާދެންާމިާތަނުަގއިާވ ހަކަާދަްއކަަވއިފިާ

ިމާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާޒ ތީާކަމަކ ާމިކަންާވެެގންާއުޅޭާވ ހަކަާދައްކަވ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާއެމް.ޑީ.ޕީ.އަށްާ

ތީާނުވ ާހަމަާއެްއާބިލުާެވސްާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލެއްާނޫނިްއޔ ާމިއަދުާޢ އްމުާތަނަށްާބިލެއްާހުށަހެޅިއްޖިްއޔ ާޒ 

ާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވީމަާވެސްާާޞިއްޙަތ ާބެހޭާބިލެއް،ާކުޅުދުއްފުށި

އެހެންވީމ ،ާޒ ތީާވ ހަކަާާ ކަމަކަށްާވެއްޖެ.ާ މެންބަރުންާއެއީާވެސްާޒ ތީާ ވ ާބައެއްާ ހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްާ

 2515ހެނެއްާމިާކަމުަގއި.ާެއއީާކޮންމެާބިލެްއާާދެއްކުމަކުންާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެްއާނުވޭާމިތ ނަގިއާމ ާބޮޑުާބުރަދަނެއްާއޮތް

ވ ހަކަާާ ކަންތައްތަކުެގާ ހުންނަާ ުގޅިފައިާ މަޞްލަޙަތ ާ ޤައުމުެގާ މިާ އެކަމަކުާ ބިލަކަށް.ާ ޒ ތީާ ވަނީާ މިާ ވެސްާ

އެބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެވއްޖެްއޔ މުންާ ޮގތުންާ މިއޮތްާ ބިލަުގއިާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ ދައްކަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދޭާރައްޔިތުންާބޭނުންާރަށަކަށްާވެރިކަންާބަދަލުާކުރުމުެގާބ ރު.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދެކޭޮގތުަގއިާެއްއޮގތަކަށްާާާާލިބިެގން

ކުރ ާ ބޭނުންާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ އަދަބުާ ދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެސްާ

ާާ ހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާާއެްއޗަކަށްާމިކަންާވުމަކީާމިީއކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެދޭ  2520ޮގތެްއާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާ

ެއކީަގ.ާާ ރުހުމ ާ ވެސްާ އެންމެންެގާ ހުރިހ ާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ހަމަާ އޮތީާ ެއާ ކޮށްފައިާ ެއކަންާ ވެސްާ މެންބަރުާ

ބޭ ރަްއޔިތުންާ ޙައްޤުަގއި،ާ ރަްއޔިތުންެގާ އެއީާ ވ ތީ.ާ ބޭނުންާ ޮގތަށްާ މިާ ވެސްާ އެންމެންާ ވ ާއަޅުަގނޑުމެންާ ނުންާ

އޮންނަންާ އެހެންާ ެއއީާ ކަނޑަެއޅުމަކީާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުތަކުަގިއާ ކުރ ،ާ ވެރިކަންާ ރައްޔިތުންާ ރަށެއްަގއި،ާ

ވ ާާ ކަނޑައެޅިފައިާ ރަށްތަަައްާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ޖަދުވަލުަގއިާ މިާ ދެންާ ދެކޭތީވެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ޖެހޭނެާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ތީ،ާ ރަށްތަކަކީާާާވ ހަކަާ އެހެރަާ ކަނޑަެއޅިފައިާ ޖަދުވަލުަގއިާ މިާ ވަނީާ ބޭނުންާ  2525ދަންނަވ ލަންާ

ކަމަށްާާ ރަށްތައްާ އައިާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ ކުރެވުނުއިރުާ ތަޞްދީޤުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އައުާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާ

ތްާސަބަބަކީާބަދަލުެވެގންާއަތޮޅުތަކުގައި.ާއެާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެާރަށްތައްާކަނޑައަޅ ފައިާއަދިާމިާބިލުަގއިާމިއޮާ

ރަށޭ.ާާ ދެާ ކުރިާ ބަދަލުާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ އަދަބުާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކުރިންާ ހަމަާ ރަށަކީާ ދެާ އުޅޭާ މިާ

ރަށްރަށުެގާ އެާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ފ ސްކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުާ މިާ ބ އްަވއިެގންާ ެއކަންާ ޮގތަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ

ހަމަ އަދިާ ެވސްާ ދެރައެކޭ.ާާރައްޔިތުންނަށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ލިބޭާ ހަމަާ ެވސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންާ އަތޮޅުެގާ މިާ ާ2530 

ނޫޅެޭއާާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ ރައްޔިތުންނެއްާ މ ފުށީާ ހުރުމަކުންނެއްާ އަތޮޅުއޮފީސްާ މ ފުށަީގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ތުލުސްދޫ ެގންދ ކަށެއް.ާ ތަނަށްާ އެާ އަރ ފައިާ ފައިންާ ބޮލަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ފައިންާާތުލުސްދޫާ ބޮލަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ވެސްާާ އުފ ތަކެއްާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ މ ފުށީާ ބެހެްއޓުމަކުން،ާ މ ފުށީަގއިާ ެގންޮގސްާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އަރ ފައިާ
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ލިބިެގނެއްާނޫޅެއޭ.ާއެާބޭފުޅުންާވެސްާބޭނުންާވަނީާހަމަާރަްއޔިތުންާއެދޭާޮގތަކަށްާރަްއޔިތުންާއެދޭާރަށެއްަގއިާއަތޮޅުާާ

 2535އްޓ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމ ފުއްޓަށްާެގންދަންޏ ާނުވަތަާމިލަންދޫާއަށްާެގންދަންޏ ާމުޅިާއަތޮޅުެގާވޯޓަކުންާމުޅިާާއޮފީސްާބަހަ

އަތޮޅުެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންާެއދޭާޮގތަކަށްާއެކަންާކުރީމަާއެކަންާއޮންނ ނީާރަނަގޅަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާާ

ާކަމަށްާބުނެ،ާޤ ނޫނީާޮގތުންާމިާބިލުާިމއީާހުށަނޭޅޭނެާެއއްޗަކަށްެވާާމިާބިލަކީާމިއީާމިތަނުަގއިާހުށަނޭޅޭނޭާބިލެއް

ައޅުަގނޑުމެންާކުރ ާކަަމކަށްާމިާތަނުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިހ ާކަމަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބ ރުާކަނޑުވ ލަންާ

ަމކަށް.ާެއއީާމިާމަޖިލީހަކީާބޮލުަގއިާއެާބަދުނ މުާއެޅުވުަމކީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުކުރަންާކޮށްެގންާވ ނެާކަމެއްާކަ

 2540ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޒިންމ ދ ރުާކުރުވަންާއޮތްާތަން.ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޯގސްކޮށްާކަމެއްާކުރ ާކަމަށްާވަންޏ މުާ

އެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާތަނުަގއިާދެކެވެންާޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމިތ ާއެޅިހ ާބަތަކަށްާރިހަާއަޅަންާ

ވ ާާތިބިާބައެއް ޮގތަކަށްާނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންނަށްާއިހ ނ ތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުފެންނަާ ާނޫން.ާ

ޮގތަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަންތައްާކުރަްއވަމުންާެގންދަވ ާނަމަާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާެއާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގިއާާ

އްާދައްކައިާދޭންާތިބިާބަޔަކީާއަޅުަގނޑުމެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާމިާވ ހަކަާދަްއކ ،ާއެާރައްޔިތުންނަށްާރަނަގޅުާމަެގ

 2545ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާތިްއބެވިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާވެސްާކޮންމެހެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެހެންާކަންތަްއާާ

ތިބޭ ނުޖެހޭނެ.ާ ތިއްބަވ ކަަަށްާ ެވެގންާ ޮގތަށްާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ ކިޔ ފައިާ ހަމަާސަރުކ ރުާކުރެްއވިެއކޭާ ފުޅުންނަކީާވެސްާ

ވެސްާާ ެއއްޮގތަކަށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަކީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެވިާ ވަޑަިއެގންާ ތަނަށްާ މިާ ކުރުވަންާ ޖަވ ބުދ ރީާ

ސަރުކ ރުާހިންގ ކަށްާމަޖިލީހަށްާވަޑަިއެގންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނެއްާނޫން.ާެއކަންާއޮޅިެގންާނޫޅުއްވ ތި!ާތިާބޭފުޅުންނަކީާާ

ބޭފުޅުން.ާާވެސް ތިއްބެވިަިާ ަވޑަިއެގންާ ކުރުވަންާ ޒިންމ ދ ރުާ ސަރުކ ރުާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ މިތަނުަގއިާ ާ

ުއއްމީދުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދެއްވ ނެާ ވޯޓުާ ބިލަށްާ މިާ ތިބޭފުޅުންާ ނިޔަތުަގއިާ ހެޔޮާ ެއާ ނިޔަތުަގއިާ އެާ  2550އެހެންވީމ ،ާ

ާކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުހިތަދޫާ

ވެސްާާ ފުރަތަމަާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ދެވެންާ ވޯޓުާ ައޅުަގނޑަށްާ ބިލަށްާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ

ާާ  2555ވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސަށް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާވޯޓުާނުދޭނެާވ ހަކަ

ވޯޓުާނުދޭނެާމައިަގނޑުާސަބަބަކީ،ާާ ބަލައިަގންނަންާވެސްާ ބިލަށްާ މިާ ރައީސަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވން.ާއަޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއެއްާއަޅުަގނޑުމެންާއިޞްލ ޙުާކުރީާވަރަށްާބޮޑުާބަދަލުތަކެއްާމުޅިާޤައުމަށްާެގނައުމަށް.ާއަދިާމުޅިާމާިާ

ކަންކޮޅުތަކުާ ެއކިާ ެއާާޤައުމުެގާ ޚިދުމަތްތައްާ ފޯރުކޮށްދެވޭާ މީހުންނަށްާ އެާ އެކުާ ހަމަހަމަކަމ ާ މީހުންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ ަގިއާ

ކުރީ.ާާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ޮގތަށްާ ެގނެވޭާ ކުރެިވެގންާ ބައްޓަންާ އުސޫލަކަށްާ ލ މަރުކަޒީާ ގ ތުންާ މީހުންެގާ

ހަމަހަމަ ވެސްާ މީހުންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ ތަނެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ަގއިާ ބަޔ ންާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވ ހަކަާ ވ ނެާ ލިބިެގންާ  2560ކަންާ
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ވަނަާމ އްދ ަގިއާެއާމީހަކ41ާާާުވަނަާމ އްދ ަގއި.ާހަމައެހެންމެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ20ާާާާވެެގންވޭ.ާއެީއާެއާައސ ސީެގާާ

ބޭނުންާވ ާރަށެއްަގއިާދިރިއުޅުމުެގާޙައްޤުާވެސްާލިބިެގންޭވމެ.ާއެހެންކަމުން،ާވަކިާރަށެްއަގއިާދިރިއުޅޭާމީހުންނަކީާާ

ބައެ ދަނީާާވަކިާ މިާ ިއވިެގންާ ތެރެއިންާ ބަހުސްެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޭއގެއިތުރަށްާ އަދިާ ހަދ ،ާ ކަމުަގއިާ އްާ

އެާބަސްާާ މިުއޅެނީާ"އަތޮޅުވެރިޔ "ާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ ކުރ ާރަށް.ާ ައތޮޅުވެރިކަންާ ރަށް،ާ އަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާ

އަތޮޅުވެރިާ ނުދ ނެ.ާ ހިމެނިެގންާ ަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާާވެސްާ ނެތޭާ މިހ ރަކުާ ރަށެއްާ ކުރ ާ  2565ކަންާ

ފ ސްނުވ ތީެވ،ާާ ބިލުާ ހިންުގމުެގާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ކުރިއްސުރެާ ފަހަރުަގއިާ ދަންނަވ ނީ.ާ

ކުރިއްސުރެާހުރިާއަތޮޅުާއޮފީސްތަކުެގާނަންާބޯޑުާއަދިާބަދަލުނުވެާވަނީާކަމަށްާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަތޮޅުވެރިކަންާާ

ާރަށެއް،ާވެރިކަންާކުރ ާރަށެއް،ާރަށްތަކެއްާހުންނަންާޖެހޭނެާކަމަށްާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަޔ ންާކުރަނީާެއއްާކުރ 

ނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާިވސްނުމުެގާތެރޭަގއިާވަކިާއަތޮޅެްއެގާވަކިާރަށަކީާެއއީާވަކިާއިްމތިޔ ޒުތަކަކ އިާވަކިާޚ ްއޞަާާ

 2570ބަލަިއެގންާކަންާހިންަގންާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަންާނުދޭާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާާހަމަތަކެއްާއޮންނަންާޖެހޭާތަންތަންާކަމުަގިއާާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިވެނިާއަތޮޅެއްެގާިމވެނިާރަށެްއެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށަކީާމިވެނިާރަށެކޭ.ާެއާާ

ެއއީ ިވސްނުމެއް.ާ ކުރީެގާ މ ާ އެީއާ ވަނީ.ާ ގ އިމުވެފައިާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ިމވެނިާ ސަރުކ ރުތަކުންާާރަށުަގއޭާ ކުރީެގާ ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ މިއަދުާ ޮގތް.ާ ދެވުނުާ ޖ ަގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުންާ ކުރީެގާ އެީއާ އަދިާ ވިސްނުން.ާ ެގންުގޅުނުާ

ބަޔަކުާ ތިބޭާ ދަށުަގއިާ އަސ ސީއެްއެގާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމުން،ާ ބަދަލުވެއްޖެ.ާ ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

 2575ތަކެއްާެގންނަންާޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވެނީ.ާއެހެންކަމުން،ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާިވސްނުމަށްާވެސްާބަދަލު

ހަަމާާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަނޑައެޅުމަކީާ ކަުމަގިއާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ ރަށް،ާ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ

އުންސިލުތަކ އިާއަދިާސިޓީތަކުަގއިާާަގބޫލުކުރެވޭާކަެމއްާނޫންާކަުމަގިއާދަންނަވަން.ާއަތޮޅުާކަުއންސިލުތަކ އި،ާރަށުާކަާ

ސިޓީާކައުންސިލުތައްާއުފެއްދުމުން،ާއެާކައުންސިލުތަކުންާނިންމ ނެާއެާތަންތަނުަގިއާޚިދުމަތްތައްާގ އިމުާކުރަންޖެހޭާާ

މަރުކަޒުާއަޅ ނީާކޮންާ ކޮންާރަށެއްަގއިާކަން،ާސިފައިންެގާ ހުންނަންާޖެހޭނީާ ފުލުސްާއޮފީސްާ ޮގތުންާ ރަށްތައް.ާއެާ

ތަނެއްަގިއާާރަށެއްަގއި ވަންޏ ާހަސްފަތ ލުާއަޅ ނީާކޮންާ ކަުމަގއިާ މަރުކަޒުތަްއާނުވަތަާހަސްފަތ ލެއްާ  2580ާކަން،ާޞިއްޙީާ

ކަން.ާއަދިާކައުންސިލުެގ،ާކައުންސިލުތަކުެގާކައުންސިލުާހިންގ ާއޮފީސްާގ އިމުާކޮށްފައިާހުންނ ނީާކޮންާރަށެއްަގިއާާ

ތެ ބ ރުތަކުެގާ ލިބިެގންވ ާ ކައުންސިލުތަކަށްާ އެާ ިމކަންާކަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަުމަގިއާ ކަމެއްާ ހިމެނެންޖެހޭާ ރޭަގއިާ

ސިފަކުރެވެނީ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާވެސްާއެކަންާއެޮގތުަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކިޔ ،ާާ

ވަާ ދައްކުވ ،ާ ޮގތަކަށްާ ބޮޑުާ ކަންތައްާ މ ާ ހަިއސިްއޔަތަކ އިާ ބޮޑުާ މ ާ އެއީާ ރަށަކީާ ކުރ ާ ބިލެްއާާއަތޮޅުވެރިކަންާ ކިާ

ވެސްާާ ވ ހަކަތަކުެގާ ދެކެވޭާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ މިކަމ ިއާ އަދިާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ކަންތައްތަކ ާ އުޅުއްވ ާ މިާ  2585ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ

އަލީަގއިާއަދިާިއވޭާައޑުތަކަށްާވެސްާބަލ އިރުާހަމަާކަނޑަެއޅިެގންާަވކިާދެާރަށެްއަގއިާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުީވާާ

ހުރިާކައުންސިލަރުންާއެާރަށްރަށުަގއިާނޫޅެވުންާނުވަތަާއެހެންާރަށަކަށްާބަދަލުކުރަންާެއާާއޯ.ާއެތަންތަނަށްާފޮނުވ ފައިާާ
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ކައުންސިލުތަްއ،ާކައުންސިލަރުންާއުފެއްދެިވާހޯމްާމިނސިަްޓްރީެގާދަށުންާއެާބޭފުޅުންާނިންމެވި.ާެއއީާއަތޮޅުވެރިކަންާ

ާާ މިހ ރު ކަަމކީާ އަތޮޅުވެރިާ ނޫން.ާ އެއްާ ދިޔައީާ ބަދަލުވެެގންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާކުރުންާ ކަމުަގއިާ ނޫންާ ކަމެއްާ ކުރ ާ

 2590މެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާހަަމާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލަކީާމިއީާބޭކ ރުާބިލަކަށްާވ ތީ،ާމިާާ

ާާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާފަށަމުންާެވސްާވޯޓުާނުދޭނެާވ ހަކަާދެންނެވީ.ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންުގމުގެާ

ބިލެއްަގއިާކައުންސިލުތަކަށްާލިބިެގންވ ާބ ރުެގާތެރޭަގއިާކަުއންސިލުެގާއޮފީސްތައްާގ އިމުާކުރ ނެާތަނެއްާއެާއިދ ރީާާ

ދ އިރ ެގާތެރެއިންާހަމަޖެހިެގންާދިއުންާނުވަތަާއުފެއްދުންާެއއީާމައްސަލަާެއއްާކަމުަގއިާައޅުަގނޑެއްާނުދެކެންާމިހެނާްާ

ާއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާދަންނަވ އިރުާެވސް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢި

ާ2595 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު

ބިލުާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ާާ މި ައޅުަގނޑުާ ދައްކ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ހުށަހެޅިެގންާ ވ ހަކާަާމަޖިލީހަށްާ ކުރ ާ ތ އީދުާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ ބިލަށްާ

ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާސަބަބަކީ،ާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ ާމިާހެދެނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާޢަމަލުތައްާހުންނަާޮގތަކުންާެއާާ

ޮގތަކަށްާނުވަތަާމަސްއޫލިއްޔަ  2600ތުާއެންެމާާކަންތައްތައްާހަމަާމަަގށްާެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާޒިންމ ދ ރުާނޫންާ

ފުރިހަމައަށްާއަދ ާނުކުރ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާކަންތައްާކުރެވެމުންާދ ާކަމަށްާވަންޏ ާއެކަންާހަމަާމަަގށްާއެޅުމަށްޓަކަިއާާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ޖެހޭނެާ ކުރައްވަންާ މެންބަރުންާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެގންުގޅުްއވުމަކީާ ވިސްނުންފުޅުާ

ރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލު".ާމިާނަންާބަދަލުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާާވެސްާަގބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާ"ވެާ

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެއީާފުރަތަމަާ"ވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑައަޅ ނެާުއސޫލުާބަޔ ންާކުރުމުެގާބިލު".ާމިާޮގތަށާްާ

އަޅުަގ ދަންނަވ ލަން.ާސަބަބަކީ،ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުންާާބޭއްވުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރެއިންާ  2605ނޑުމެންެގާ

މ ނަާ ކަަމކަށްާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އުނދަޫގފުޅުާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއީާ ޮގތަށްާ ވިދ ޅުިވާ

ފުޅުާކުރެްއވިާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއެއ ާއިދިކޮޅަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާމިއީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާފަސޭހަ

އޮތުމަކީާާ ކަނޑައެޅިފައިާ އުސޫލުތަްއާ އ އިާ ހަމަާ ކުރުމުެގާ ކަމެްއާ ސަބަބަކީ،ާ ކަމަށް.ާ ކަެމއްާ ކުރެވޭާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

އެްއވެސްާމީހަކަށްާއުނދަޫގާވ ނެާކަމެއްާކަމަށްާބުއްދިވެރިޔަކުާަގބޫލެއްާނުކުރ ނެ.ާކަމެއްާކުރ ނެާހަމަާއ އިާުއސޫލ ާ

ާާ ޮގތް ކުރ ނެާ ކަންތައްާ ދެންާ ެގންދ ނެާނެތީމަ،ާ ކަންކަންާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ނެ.ާ އުނދަޫގާ  2610ވަރަށްާ

ހަމަތަކަކ އިާއުސޫލުތަކެއްާޤ ނޫނަކުންާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްާކަމަށްާވ ނަމަ،ާކޮންމެާމީހަކަށްާވެސްާއެއ ާމެދުާޢަމަލާުާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫ ނަމަވެސް،ާ ވީާ ކަމަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވ ނެ.ާ ފަސޭހަާ ވަރަށްާ ކުރިއަށްާާކުރަންާ ރިއްޔ ާ

ވަޑައިަގންނަވ ންާވީާމަުގާވަރަށްާސ ފުކޮށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑައަޅ ނެާ

ހުންނެވިާ މިހ ރުާ އޭރުންާ އެއްޗެްއ.ާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ހަމަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ ބަޔ ންކުރުމުެގާ އުސޫލުާ
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ވި ކަމަށްާ ެއކަންކަންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވިޔަސްާ ކަމަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ވަޑަިއަގންނަވ ާ ފަހުންާ  2615ޔަސްާ

މަޤުޞަދަކީާާ މައިަގނޑުާ ބިލުެގާ މިާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ފަސޭހަފުޅުވ ނެ.ާ ވަރަށްާ ކުރަްއވ އިރުާ

ޮމކްރަސީެގާއުސޫލުެގާމަތީންާާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާކަންކަންާނިންމުމަށްާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޑި

ާާ ބިލުެގ މިާ ބިލެއް.ާ ވ ާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ވަރަށ5ާާާްކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލަިއލީމަާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ރަނަގޅަށްާއެބަާއެނޭގާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއިދ ރީާދ އިރ ެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަމުަގިއާކަނޑައަޅ ފައިާވ ާރަށެްއާާ

ާާ ދެން،ާބަދަލުކުރަން އެބައޮތް.ާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައިާ އުސޫލުތަކެއްާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ އުސޫލުންނޭ.ާ އަންނަނިިވާ  2620ވ ނީާ

މާިާ ދަންނަވަންތޯާ މިާ ނޯންނ ނޭ.ާ ރަށެއްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ މިހ ރަކުާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެއަކުާ

އްާެއއީ.ާމ ލެާައކީެވސްާވެރިކަންާކުރ ާރަށް.ާއެީއާާއިނިގރޭސިާބަހުންާކެޕިޓަލްާބުނ ާމ ނައިަގއިާބޭނުންކުރ ާލަފްޒެ

މުޅިާޤައުމުެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށް.ާކޮންމެާއިދ ރީާދ އިރ ާެއއްަގއިާވެސްާވެރިކަންާކުރ ާރަށެއްާއޮންނަންޖެހޭ.ާވެރިާާ

ޖެހޭާކަމެްއާާރަށެއްާއޮންނަންާޖެހޭނެ.ާއެީއާކެޕިޓަލް.ާއެހެންވީމ ،ާކެޕިޓަލެއްާނޯންނަާވ ހަކަާދެްއކުންާއެީއާއެހ ާހަމަ

 2625ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާމިާބިލުަގއިާޢިބ ރ ތުެގާމައްސަލަތަްއާާ

ވެސްާހުރިކަމަށްާއަޅުަގނޑުެވސްާަގބޫލުކުރަން.ާއަދިާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާޚިޔ ލުތައްާވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އްާކުރުމަށްޓަކައިާއުސޫލުތަކަކ އިާހަމަތަކެއްާބަޔ ންކޮށްފައިާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރުމަކީާއެކަމުެގާާމައިަގނޑުާޮގތެްއަގއިާކަމެ

ބިލަށާްާ މިާ ފެންނ ތީވެާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ފަސޭހަެވެގންދ ނެާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ވެރިކަމެއްާ ޤ ނޫނީާ ސަބަބުންާ

ދަންނަވަން. ވ ހަކަާ ކުރ ާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ކޮމިޓީއަކަށްާާާާއުސޫލެްއެގާ ބިލުާ މިާ ަވނީާ ބޭނުންާ ައޅުަގނޑުާ

 2630ެގންދަަވއިެގންާމިާބިލުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާފ ޑުކިޔަންާހުރިާތަންތަންާހުރިކަމަށްާވ ނަމަާމެންބަރުންެގ،ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ބި މިާ ެގންނަަވިއެގންާ އިޞްލ ޙުތަްއާ ެއާ ކުރައްަވއިެގންާ ބޭނުންފުޅުާ ޚިޔ ލުފުޅުާ ތަނަވަސްާ މެންބަރުންެގާ ލުާާހުރިހ ާ

ބިލުަގިއާާ މިާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފަހިކޮށްދެއްވުން.ާ މަުގާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނަކަށްާ

ބިލުާ މިާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ކަމަ ބޭނުންކުރ ާ ަމރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ ަގބޫލުކުރަން.ާާއިޞްލ ޙުކުރުމަކީާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީެވާ ކަށްާ

ވ ހަކަާާ ވ ާ އުނދަޫގާ ެއކަމުންާ ހެދިެގންާ ހަމައެއްާ ޤ ނޫނެއްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ  2635ސަބަބަކީ،ާ

އެން އެއީާ ނޫނޭ.ާ ކަމެްއާ އޮތްާ އެހެންާ އެީއާ ބޭނުންީވ.ާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާ ހަމަާ ެއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ މެންނަށްާދައްކ ތީާ

ވެސްާފަސޭހަވ ނެާކަމެއްާކަަމށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާބައެއްާާ

ކަމަށްާާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދައްކަަވއިފިާ ވ ހަކަާ ދެންމެާ ބޭފުޅުންާ

އެާ ވ ހަކަފުޅެއްާ ަގބޫލުކުރ ާ މީެގާއަޅުަގނޑުެވސްާ ޙިމ ޔަތްކުރުން.ާ މުއައްސަސ ތައްާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ އީާ

ވ ޖިބުާ ޤ ނޫނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ޙިމ ޔަތްކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ  2640ސަބަބުންވެސްާ

އަ ފުރުޞަތުާ ވަޑަިއަގތުމުެގާ ބޭރަށްާ އިމުންާ ޤ ނޫނީާ އެމަނިކުފ ނުާ ވަނީ.ާ ފަސޭހަފުޅުާ ޅުަގނޑުމެންާއަދ ކުރެްއވުމަށްާ
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ހަނިކޮށްދެނީ.ާއެާމަނިކުފ ނުާޤ ނޫނީާއިމުެގާތެރޭަގއިާބެހެްއޓުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބ ރުާައޅަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާާ

ބިލެއްާއުފެއްދުމަކީ،ާބިލެއްާޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަކީާއެާމަނިކުފ ނުާކުރަްއވ ާމަސަްއކަތްޕުޅަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެދެވޭާ

ކަމު ހިމ ޔަތްާއެހީތެރިކަމެއްާ މުއައްސަސ ތައްާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ނުކުރަން.ާ ަގބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫނީާ ަގއިާ

 2645ކުރުމުެގާމ ނައަކީާއެާތަނުަގިއާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުހ ާކަމެއްާކުރެއްވިޔަސްާލޯާމަރ ލައިެގންާތިބުމެއްާނޫން.ާ

ޢަމަ ެއޮގތަށްާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުން.ާ ޒިންމ ދ ރުކޮށްާ ެއއީާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަކީާ ެއއްފަރ ތްާ ފަރ ތްތަްއާ ނުކުރައްވ ާ ލުާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާއެާފަރ ތްތައްާޙިމ ޔަތްާކުރުމަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ފައިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނާްާ

ލ މަ ުއއްމީދުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަވަހަށްާ ދ ދިާ ސަބަބަކީާ ހެދުމަށްޓަކައި،ާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ އުސޫލުންާާމިާ ރުކަޒީާ

އިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގމުެގާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާމިހ ރުާއޮތީާޮގސްފައި.ާެއވެސްާޚ އްޞަާކޮމިޓީއަކަށްާޮގސްެގންާއެާާ

ކޮމިޓީައކަށްާާ ޚ އްޞަާ ވެސްާ ބިލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އުއްމީދުކުރަނީ.ާ ކަމަށްާ ކުރިއަށްދ ނެާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ  2650މަސައްކަތްާ

ައވަހަށް އަވަސްާާާާފޮނުއްވަިއެގންާ ފަދަާ ކުރައްވ ާ އުއްމީދުާ ރައްޔިތުންާ ފަރ ތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިންމަވ ފައިާ

ނިންމުންތަކެއްާނިންމ ާމަސައްކަތްތެރި،ާމަސައްކަތްާހަލުވިާތަނެއްެގާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލިސްާވުމަށްޓަކަިއާ

ަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާާޚ އްޞަާކޮމިޓީއަކަށްާމިާބިލުާފޮނުވަިއެގންާޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަކީާއަޅުާ

މިާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަިއެގންާއިޞްލ ޙުާކުރެްއވުމަށްފަހުާމިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާގެންނަވ ާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށާްާ

 2655ދަންނަވަން.ާާހެދުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާފ ސްކުރުމަކީާައޅުަގނޑުާބޭނުންާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންކަމެއްާކަުމަގިއާާ

ރަށްާ ވެރިާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ވުމުންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާއެންމެންނަށްާަގބޫލުކުރެވޭާފެންނަންާއޮންނަާޙަޤީޤީާހަމަތަކަކ އިާުއސޫލުތަކެއްާފެންނަންާއޮތީމަާ

ކަމަށް ބަދަލުކުރަންޖެހުނުާ ރަށްރަށްާ އެންމެންނަށާްާާާއެާ ކަމަށްާ އިންސ ފުންާ ހަމައ އިާ ކުރަނީާ އެކަންތައްާ ވިޔަސްާ

ދެބަސްވުންތަކަށްާ ފިތުނަފަސ ދައ އިާ ހަމަނުޖެހުމ އިާ ތެރަޭގއިާ މުޖުތަމަޢުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޭރުންާ ަގބޫލުކުރެވޭނެ.ާ

އަ  2660ޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާމާިާއޮތްާމަުގާކުޑަެވެގންދ ނެ،ާހަނިވެެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާހަމަާފ ސްކުރަންާ

ބަދަލުކުރުމަށްފަހުަގއި.ާ ނަންާ ނަމަށްާ ބަޔ ންކުރުމުެގާ އުސޫލުާ ކަނޑައަޅ ނެާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ދަންނަވ ލަނީ،ާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލިހެންާމިާބިލުާޚ އްޞަާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުްއަވއިެގންާއިޞްލ ޙުާކުރެްއވުމަށްފަހުާައވަހަށްާ

ންނ ނެކަމުެގާއުއްީމދުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާދެއްިވާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުވެރިާވ ާހ ލުާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާާތަޅުމަށްާއަ

 ވަބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

 2665 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު

ޢިއްޒަތްތެ ވެސްާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ރަީއސް.ާ ރިާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ،ާމިއީާފުރަތަމަާކަމަކަށްާމުޅިންާބ ޠިލުާފިކުރެކޭ.ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑަައޅަނީާ

ާާ ކުރ  ެވރިކަންާ އަތޮޅުތަކުެގާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ތިބެެގންާާރައްޔިތުން.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ިމާ ރަށްރަށެއްާ
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 2670ކަނޑައަޅ ،ާިމއޭާވެރިކަންާކުރ ާރަށަކީާނުބުނެވޭނެ.ާވެރިކަންާކުރ ާރަށެްއާކަނޑައެޅެނީާއެާސަރަހައްދެއްެގާނުަވތަާާ

އުފެދޭާާ ތެރޭަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތުންާ ހިނގ ާ ކަންކަންާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ިއޤުތިޞ ދީާ އިޖުތިމ ޢީ،ާ އަތޮޅެއްެގާ އެާ

މަކުންާއުފެދޭާކަމެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިއީާޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާާޑައިނަމިކުާކަ

ވަުގތުާެގއްލުވ ލ ާކަހަލަާކަމެްއާނޫނޭ.ާކުރިމަތީަގއިާމިއޮތްާލ މަރުކަޒުާކުރުމުެގާއުސޫލުންާކަންކަންާހިންަގންާފެށީމާަާ

ހައްލުެވެގން ޒ ތުަގއިާ ޭއެގާ ދ ނީާ މައްސަލަތައްާ ބިލުެގާާމިާ ލ މަރުކަޒުާ ދެކޭޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނޭ.ާ

 2675ކުރިމަތީަގއިާމިާބިލުާބ ޠިލްވެެގންާދ ާކަމަށްާފެންނ ތީވެާއަޅުަގނޑަކަށްާވެސްާނުފެނޭާމިާބިލުާބަލައިަގންނ ކަށް.ާމިީއާާ

ާން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އަޅުަގނޑުމެންެގާވަުގތުތަކެއްާެގއްލުވ ލ ާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަ

 

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަޙްމަދުާފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މުެގމަނަ

އަޅުަގނޑަށްާާ ފުރުޞަތުާ ބަހުސްެގާ މިާ ބިލުެގާ ކަނޑައަޅ ާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 2680ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާވެރިކަންކުރ ާރަށްާއެކުލިބުނުކަމަށްޓަކައިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާހަމައެއ 

ކަނޑައަޅ ާމިާބިލަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާއެާކަމަށްޓަކައިާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށާްާ

މި ވެފައިާ ބިނ ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ވ ހަކަާ އަދުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ެއކުާޝުކުރުާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ާ ާާނުހަނުާ

އޮންނަނީާއެއްާވ ހަކަެއއްެގާަމއްޗަށް.ާެއއީާތަނ އިާަވުގތ އިާހ ލަތ އިާކަމަށޭާކުރީާޒަމ ނުަގއިާވެސްާކުރީަގއިާވެސްާާ

ރަސޫލުާޒަމ ނުަގއިާވެސްާއަދިާފަހުާޒަމ ންތަކުަގއިާވެސްާައދިާދުނިޔޭެގާކަންތައްތަްއާެވސްާކުރަމުންދަނީ.ާރ ވެސްާާ

މަރުޙަލ ތަ ތަފ ތުާ ވަނީާ ދުނިޔޭެގާކަންތަްއާާމަނ ާކުރައްވ ފައިާ މިހ ތަނަށްާ ެއއީއޭާ ބަލަިއެގންނޭާ  2685ކުަގިއާމުނ ސަބަތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ބަލ އިރުާ ހ ލަތަށްާ ަވުގތ އިާ ކަމަށ އިާ އެހެންވީމ ާ ވެސް.ާ ޒަމ ނުަގއިާ ރަސޫލުާ ޮގތަކީާ އައިާ ކުރަމުންާ

ނޑުމެންެގާތެރެއިންާބައެްއާާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާމިާވަުގތުާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގ

ބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ާައޑުާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާއަހަމުާވެރިކަންާކުރ ާރަށ ިއާހޮސްޕިޓަލްތަްއާހުންނ ނެާތަނ އިާބޭންކުާާ

ނޫންހޭ.ާާ ލ ންވީާ ބިލުާ ވެސްާ މިތަންތަނަށްާ ތަނ އިާ ހުންނ ނެާ މަދަރުސ ާ އަތޮޅުާ ތަނ އިާ ހުންނ ނެާ މޯލްޑިވްސްާ އޮފްާ

ތެދުފުޅެއް މިއަދުާާއެީއވެސްާ ޮގތުންާ ކުރައްވ ާ ކަންތަްއާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުާ ހަޤީޤަތަކީާ ލ ންވީ.ާ ެއެވސްާ ާ.2690 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހޭާހަމަާމިދެންނެވިާމޭރުމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިކަންތައްާކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާެއާބިލުާ

ނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާެއއްފަހަރުާސްޓޭޖެއްަގއިާާވެސްާލަިއެގންާމިކަންތައްާފ ސްކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާެއއީާސަބަބަކީާއަޅުަގ

ނުވަތަާއިންޓަރވިުއއެްއަގއިާެއާވިދ ޅުވަނީާޤައުމުަގއިާފައިސ ާނެތޭ.ާއެކަމަކުާޤައުުމަގއިާފައިސ ާނެތްާހ ލުަގއިާވަކިާާ

ތަންާާރަށެއްާކަނޑައަޅ އިރުާަވކިާރަށަކަށްާއިދ ރީާޮގތުންާކަންކަންކުރުމުަގއިާފުރުޞަތެއްާެވސްާނެތްާއިރުާވަކިާތަން

ފަިއސ ާާ ނުވަތަާ އުސޫލެކޭ.ާ ހަމަޖެހޭާ އެީއާ ވީމ ާ ހިންަގންާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ހިފައިެގންާ ޭގެގާ އަިމއްލަާ  2695ހިފައިެގންާ

އެްއާާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ހަދ ންހުއްޓ ާ އަޅުަގނޑުާ ސިޔ ސަތަކީ.ާ ކުރ ާ ަގބޫލުާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއޭާ އެބަހުއްޓޭ.ާ

ާާ ކޮމިޓީއަކަށް ވަކިާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކުާާދަންނަވ ލަން.ާ ފޮނުވަންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ވަކިާ އަދިާ ފޮނުވަން.ާ ބިލުާ މިާ
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ވިދ ޅުވެފައިާޮއވެއްޖިއްޔ ާއެާިވދ ޅުވުމަކަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަވެސްާދަންނަވަން.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާާ

މަރުކަ ކުޅިވަރުެގާ އޮފީސްތަކ އިާ އަތޮޅުާ އޮފީސްތަކަށްާ އަތޮޅުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮފްާއަކީާ ބޭންކުާ ޒުތަކ އިާ

މިއީާ ސ ފޭ.ާ ވަރަށްާ ސަބަބުތައްާ މިޖެހޭާ ކުރަންާ ކަންތައްތައްާ މިާ މަދަރުސ ތަކ އިާ އަތޮޅުާ އ އިާ  2700މޯލްޑިވްސްާ

ބ ރުާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންާ ވ ހަކަާ އެާ ކަމެކޭ.ާ އެނޭގާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ރައްޔިތު ބިލަކީާ މިާ ބިލެކޭ.ާ އޮތްާާލިބިދޭާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ބެލިެގންާ ފިކުރިއްޔ ތުތައްާ ޚިޔ ލ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ންނަށްާ

އަތޮޅުާާ ނޫނީާ ކުރެވިާ މަޝްވަރ ާ ރައްޔިތުންނ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ ެވސްާ ސަބަބުތަކެއްާ މީެގާ ބިލެކޭ.ާ

ތިންާނޫނީާވޯޓެއްެގާމަތިންާނޫނާީާވެރިކަންާކުރ ާރަށަށްާވެސްާބަދަލުކުރެވިެގންނުވ ނެ.ާރައްޔިތުންނ އިާމަޝްވަރ ާމަ

 2705ކަންާކުރެިވެގންވެސްާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާރަށުެގާއ ބ ދީއަށްާބެލިެގންާއަތޮޅުެގާއ ބ ދީާއަށްާބެލިެގންނޫނީާ

ކަންކަންާކުރެިވެގންާނުވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއުމްރ ނީާތަރައްޤީާއަށްާބަލައިެގންާނޫނީާކަންކަންާނިންމުމަކީާ

ކުރުމަކާީާއެއީ ކަންކަންާ ނޫނީާ ބަލ ފައިާ ހ ލަތައްާ ޤައުމުެގާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކޮށްެގންާ ސަރުކ ރަކުންާ ެއްއވެސްާ ާ

މޫނުަގއިާާ އެއްފަހަރުާ ދެންާ ވިދ ޅުފުޅުވެފަިއާ ހ ލަތޭާ ޚ ްއސަާ ދަންނަވ ާ މިާ އެީއާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ޖެ އަނެއްފަރ ތުންާ ަވއަތުންާ އަނެއްފަހަރުާ މިާޖަހ ފައިާ ބަލ ފައިާ ހ ލަތަށްާ ޤައުުމެގާ ތަންކޮޅަކީ.ާ ދިމ ނުވ ާ ެއީއާ ހީމ ،ާ

 2710ވ ހަކަާދަންނަވަންޖެހޭ.ާފަޅުެގާދަތިކަންާއޮތްތަނަކަށްާބަލ ފައިާފަޅުެގާމީެގާމިސ ލެއްާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާގއާކޮނޑޭާާ

ވަންނ ނެ ފަޅަށްާ ރަށަށްާ އެާ ހެްއދެވީމ ާ ާ ގއ.ެގާ ރަށަކަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ނޫނާީާކުއްލިައކަށްާ ފަހަރުާ ދޯނިާ ާ

އެހެންާއެްއޗިަިހިާވެސްާވަދެޭވާތަނެއްާނޫން.ާބޯޓުާފަހަރަށްާނުވަދެވޭ.ާވަރަށްާހިތްދަތިާހ ލުަގއިާއެާބޭފުޅުންާވެސްާާ

.ާކުްއލިއަކަށްާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށޭާބުނީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭެގާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާ…ދިރިއުޅުްއވަމުންާދަނީ

ާނެތްާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކެއްާރަނަގޅަކަށްާނުލިބޭ.ާއެހެންވެއޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިއ ާމިާދެކޮޅުާާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސް

ތައާްާ ބިލުާ ޮގތަށްާ ހުރިާ މަންފާ  އ އިާ ލ ބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވެެގންނޭާ  2715ހަދަނީ.ާ

ހަަގކޮށްލަންާޤައުމީާމަޞްލަޙަތަށްާބަލ ފައިާނޫނާީާހުށަހެޅިެގންާކަންކަންާކުރަންޖެހޭާސަބަބަކީާއެއީާއޭ.ާހަމައެއ އެކުާފ 

މިއަދުާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކޮށްެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސަކުާ ެއްއވެސްާ އެއީާ ނިންމުމަކީާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ

ޅުނާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާވަކިާޮގތަކަށްާށ.ާފޮނަދޫާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ތީާވަކިާޮގތަކަށްާކ.ާތުލުސްދޫާބޭފު

ތިއްބަވ ތީާކުއްލިއަކަށްާބަދަލުާކުރަްއވ ާޮގތޭާމިާފެންނަނީ.ާއަތޮޅުާވެރިކަންކުރ ާރަށްާވެސްާބަދަލުވެެގންާދ ާތަނޭ.ާމާީާ

ބޭނުންވ ާާ ޮގތެއްާވެސްާނޫނޭ.ާދަންނަވަންާ ަގބޫލުކުރ ާ މީާއަޅުަގނޑުމެންާ ަގބޫލުކުރ ާސިޔ ސަތެއްާނޫނޭ.ާ  2720އަޅުަގނޑުާ

ވ ާޮގތަކަށްާބިލުާހުށަހެޅުންާނޫނީާބިލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްޖިންސުންާުގޅުންާާާވ ހަކަާައކީާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާބޭނުން

މިކަހަަަލަާ ރަނަގޅު.ާ ެއއީާ ިވއްޔ ާ ބިލެއްާ ޢ އްމުކުރ ާ ރ ާ ރަލ އިާ ރަނަގޅު.ާ އެއީާ ެވއްޖިްއޔ ާ ބިލެއްާ އުފައްދ ާ

ޅޭާވ ހަކައަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާކަންތައްތައްާަގބޫލުާނުކުރެވޭތީާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާދަންނަވަންާމިާއު

މީެގާަގބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތްތަކެއްާާއެބަހުއްޓޭ.ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންެގާމިާފެހިާކުލަިއެގާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދޭާ
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 2725ބ ރުތަކެއްެގާތެރޭންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަންކަންާކުރުން.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާވެރިެވެގންާމިާއަންނަނީާނޫާކުލައިެގާ

ކޮންފަދަާޤ  ތިބޭނީާ ރަްއޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަމަާ ލިބުނުާ އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރ އްޖޭެގާ ނޫނުއަސ ސީާ

ކަމެއް.ާފެހާިާ ހ ލެއްަގާބ އޭ.ާމިއީާސުވ ލުާއުފެދޭާކަމެއް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާވިސްނ ާފިކުރުކޮށްލަންާޖެހޭާ

ށްާލިބިދޭާބ ރުތަކ އިާމިނިވަންާުމއައްސަސ ތަކަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކ ިއާާކުލަިއެގާޤ ނޫނުއަސ ސީންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަ

ކަނޑަައޅ ފަިއވ އިރުާާ ބ ރުތަކ އިާ ލިބިދޭާ ފަރުދުންނަށްާ ވަކިަވކިާ ބ ރުތަކ އިާ ލިބިދޭާ އަށްާ މީހ ާ ރައްޔިތުާ ޢ އްމުާ

 2730އްވ ާކަންތައްތައްާކުރަްއވ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިާދަނީާއެބ ރުެގާމައްޗަށްާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަތްަގދަާކުރަާ

ޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާާ ަގބޫލުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ މީާ ނޫން.ާ އެއްާ ވ ހަކަާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ މަންޒަރު.ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ރަށްރަށުެގާ ބަދަލުކުރ ާ ވެރިކަންާ ރަްއޔިތުންާ ައކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ

ނީާކުއްލިއަކަށްާތުލުސްދޫާބަދަލުކުރަްއވ ާށ.ާއަތޮޅުާފުނަދޫާވަކިާރަށަކަށްާއަތޮޅުާވެރިކަންކުރ ާރަށްާާފެނިެގންާމިާދަ

ޭގޭގާާ އަމިއްލަާ ކިޔ ފައިާ ހ ލަތޭާ ޚ އްޞަާ ނުވަތަާ މިޤައުމުަގާ ނެތޭާ ފައިސ ާ ޭގޭގަގާ އަމިއްލަާ ބަދަލުކުރައްަވިއެގންާ

 2735ަވއިެގންާއުޅޭާމަންޒަރު.ާމީާސަމ ސ ާވ ހަކަާއެްއާނޫން.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާެއކްޓިވިސްޓުާެގެއއްާހިފަިއެގންާއޮފީސްާހައްދަ

ތިާބޭފުޅުންާބައްލަވ .ާުގޅުއްަވއިެގންާިމކަންތައްާސ ފުާކުރަްއވ .ާމިާސަބަބ ާހެދިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމީަގާސީލްާާ

ރާޖެނެރަލްާމ ކުންާާޖަހަން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާބިލްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންތަކަށްާސަޕޯޓްާނުކުރ ާކަމަކީ.ާއޮޑިޓަ

ނަޢީމުެގާވ ހަކައަކީާޤައުުމެގާރައްޔިތުންާދަންނަާޙަޤީޤަތެއް.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުާވިދ ޅުިވާާ

ޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކުޑަޔަސްާބޮޑަސްާކޮރަޕްޝަންާވ ނީާކޮރަޕްޝަނަށޭ.ާއިނިގރޭސިާބަހުންާވެސްާކިޔަނީާ

ބަ ދިވެހިާ ޚިޔ ނ ތްތެރިާާކޮރަޕްޝަން.ާ ކިޔ ނީާ ިވްއޔ ާ ޚިޔ ނ ތްތެރިާ ފައިސ އަށްާ ކޮރަޕްޝަން.ާ ކިޔަނީާ ވެސްާ  2740ހުންާ

ެއާާ އަކީާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ މިާ ދަންނަވަންާ ނުބަލ ނެ.ާ ެވސްާ ތޯާ އަބުދުލްޢަޒީޒެއްާ އެއްާ ޢަބުދުއްރަޙީމްބެާ ެއއީާ ވިކަމަށް.ާ

ފެނިވަޑައިަގންނަާ ދިޔައިރުަގިއާ ނިމިެގންާ ތަޅުމުަގއިާ އެންމެފަހުންާ މިއަދާުާމައްސަލަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނެާ

އުފ ކުރަމޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިއަދުާޢަމަލުާކުރެއްވިާޮގތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބޭފުޅުންާެއާާ

ާއި.ާ.ބިލަށްާވޯޓުާނުދެއްވިާކަމުަގއިާވިޔަސްާމިނިވަންާކެންޑިޑޭޓުންާއެާކަމަށްޓަކައިާވިސްނ ާވަޑައިެގންފައިާޤައުމަށްޓަކަާ

ާ2745 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާ

ާއެޖެންޑ ާއައިޓަުމަގއިާިމާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއެާޖެންޑ ާައއިޓަމުާނިމިެގންާމިހ ރުާއެހެންާ

ރުާ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެމންެގާތަޅުމުަގއިާއިތުރަށްާއެާވ ހަކަާނުދައްކަވަންާމިހ ރުާވ ނީާރިޔ ސަތުންާއެއްާފަހަވަނީ

ާއަންގ ފަ.ާއެަެހެންވީމ ާއެާޮގތަށްާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާވ ހަކަފުޅުާބިނ ާކުރެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ2750 

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:އަޙްާހ މްެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލް
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ދަނޑިވަޅެއްގަާ ދެކެވޭާ ވ ހަކަާ މިފަދަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ ބައެްއާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިާ

އިޙުތިރ މުާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީ.ާ ތިާ ތެދުފުޅެއްާ އަސްލުާ ވިދ ޅުވީާ ތިާ ފެނޭާ ެއބަާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންާ

ކުރަން.ާސެލިއުޓުާވެސްާކުރަންާތިާދެއްވިާތިާވިދ ޅުވިާވ ހަކަާއަށް.ާއެކަމަކުާމީަގއިާރިޔަލިޓީާަގބޫލުާކުރަްއވ ށޭާިމޭއާާ

ޮގތުންާކަންތައްތައްާދ ނީާއިނޭގތޯ.ާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަންތައްތަ ޮގތަކީ.ާމިސ ލުާނެުގމުެގާ  2755އްާހިނގ ާ

ހުންނަާ ހައްދަވ ފައިާ ޖަލުާ އެބަޖެހޭާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަރަނީާ މިާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އިރުާ ކުރ ާ ބަދަލުާ

ތްތެރިާމެންބަރުންތަކެއްާވަނީާދ ދިފަހުންާބަންދުކޮށްފަ.ާއެާރަށްރަށްވެސްާބަދަލުކުރަން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާޢިްއޒަ

ވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނޫންާމިާއުޅެނީ.ާއެާވ ހަަަކަާދެްއކުމުެގާމ ނަާއެްއާވެސްާނެތް.ާމުނ ސަބަތެއްާވެސްާނޫން.ާެއާާ

ދަންނަވ  އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ ވ ހަކަވެސްާ އެާ ކަމަކަށްވ ތީާ މުހިއްމުާ ފ ހަަގކުރުމަކީާ ނީާވ ހަކަެވސްާ

 2760ަގބޫލުކުރެްއިވޔަސްާނުކުރެއްިވޔަސްާމިާޤައުމުަގާކަރަޕްޝަންާހިންަގވ ާބޭފުޅުންާއެބަފެނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާ

އަޑުއިިވެގންާދިޔައޭާދ ދިާފަހުންާވެސްާއެފް.ޕީ.އައި.ޑީެގާވ ހަކަ.ާއެާމައްސަލައިަގއިާއެންމެާބޮޑަށްާއެާމައްސަލައިެގާާ

ވިެއކޭާނޫން.ާދަންނަވަންާމިުއޅޭާވ ހަކަާައކީާމިާމައްސަލަތައްާެވސްާބެލެންާއެބަޖެހޭ.ާާއެއްފަޅިާމިާމަޖިލީހަށްާއިންނެާ

ަވުގތުާ މިާ ަގބޫލުކުރ ށޭ.ާ ކަންތައްތަްއާ މިާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ބަލައިަގންނަންާ ހަމަާ ވެސްާ ބިލުާ ރަށުެގާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ

އަޅުަގނ އެކުާ އިހުތިރ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ބޭނުންވިާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭފުޅުންާ ތިާ ދަންނަަވންާ ޑުާ

ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިއންާ މޯލްޑިްވސްާ ޓެލެވިޜަންާ ކުރަްއވ ފައޭ.ާ ވަކިާ މިއަދުާ ަވނީާ ޖެނެރަލްާ ޮއޑިޓަރާ  2765ޮގތަށްާ

ކުއްލިއަކަށްާާ މިއަދުާ ިއންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ އިނޭގތޯ.ާ ނިންމ ލ ނަންާ ޮގތަކަށްާ ކުރުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ޚަބަރުާލިބިެގންާމިާވ ހަކަާދައްކަންާއެބަޖެހޭާއިނޭގތޯ.ާޓެލެވިޜަންާޯމލްޑިވްސްާއަށްާއަރުވ ފަިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިާވަނީާމަޖިލީހަށްާބިލުާބަލައިެގންފިޭއ.ާމަޖިލީހަށްާބަލައިެގންފިއޭާމައްސަލަ.ާމިއީާވަޓްާއިޒްާދިސްާައޅުަގނޑުާިމާާ

ާނޑުާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނެތީމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ކިޔ ާއެަެއްޗަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާހިސ ބުންާއަޅުގަާ

ާ2770 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައްމަދުާާާ ފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާ

ާނ ޒިމަށް.

ާ

 2775ާ:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ތައް`.ާޝުކުރިްއޔ ާ އިދ ރީާ ރ އްޖޭެގާ ހިންުގމުެގާާދިވެހިާ ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާ ާ

ވެސްާާާާާކުރ ާރަށްތައްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލެއްާާބިލެއްާހުށަހެޅިފައިވ ާހިނދުާއަދިާހަމަާއެހެންމެާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަން

މަާާމި ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިއުޅެނީާ ބިލ ޖިލީހަށްާ އެާ މިާާބެހޭާާެގން.ާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ދަނީ.ާާާޮގތުންާ
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ގަވ އިދުގަާއޭގެާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ާާއެކީގައިާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާއިޒުނައ ާާއިކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާ ސުވ ލެއްާކޮށްލަންާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ާ އެބަވޭ.ާ 51ާާާާބޭނުންާ )ޅ( މ އްދ ާ ާާވަނަާ އެބައ  މަޖިާާހަވ ލ ދީާ ނަަގންާާބުނޭާ ވޯޓުާ  2780ލީހުެގާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާމިލްކިްއޔ ތުަގއިާާާާއިަގއިާއެބަވޭާ)ހ(ގ52ާަކަންތައްތައްާކުރަްއވ ާޮގތް.ާެއާމ އްދ ާާ

ވަނަާބ ބ35ާާާުޮގތުަގއިާއަުގާދެމެހެއްޓުން.ާހަމަާއެހެންމެާމިާގަވ އިދުެގާާާާހުރިާމުދަލެއްެގާއަުގާމަތިކުރުންާނުވަތަާއެ

މ އ158ާާް މިާވޯޓުާނަަގންޖެހޭާާދ ގައިވަނަާ ވޯޓުގައިާާވެސްާ ިމއަދުާނެިގާ ަވރަށްާސަރީޙަކޮށްާއޮންނ ތީާ ވެސްާާާާޮގތްާ

ދ ތީާއެކަންާމަޖިލީހެުގާސަމ ލުކަމަށްާެގނައީ.ާާާާޚިލ ފަށްާާއިާަގވ އިދ ާާއިމައްސަލަާއޮތީތީާފަހުންާމަޖިލީހުެގާވޯޓުާދ އިރުަގ

އެއަށްފަހުގަާ ާ. ރައީސްާ ޖެހިލ ނަން.ާާާއިާޤ ނޫނުައސ ސީަގާާއިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ ހުށަހެޅިާ  2785މިާ

ރައީސުލްޖުމް ާރިއްޔ ހޫޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރައީސުލްޖުމްާ އެބަހުރި.ާ ބ ރުތަކެއްާ ދީފައިވ ާ ާރިއްޔ ހޫއަށްާ އަށްާާާ

ރައީސުލްޖުމ115ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ މ އްދ ަގއިާ މަާސހޫަވނަާ ބ ރުތަކ އިާ މިާއޫރިއްޔ ެގާ ކަމުަގއިާ ލިއްޔަތުާ

ނިހެންާމ އްދ ތަކުަގއްޔ އިާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައެޅިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާތަކުެގާއިތުރުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއެހެ

ރައީސުލްޖުމް ކަންތައްތައްާ ިމވ ާ ޤ ނޫނަކ އިާާާާރިއްޔ ހޫތިރީަގއިާ މިާ އެހެންވީމ ާ ހަވ ލުކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މިާ އަށްާ

ރައީސުލްޖުމް ކަންތައްތަހޫނުލައިާ ހަވ ލުކޮށްފަިއވ ާ ާާރިއްޔ ާ އެހެންމެ ހަމަާ ސަރުކ ރުނ116ާާާާްއްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  2790ވަނަާ

ކަނޑައެ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ ުވޒ ރ ތަކުންާ އެާ ުވޒ ރ ތަކ އިާ އެންމެހައިާ ބޭނުންވ ާ އިޚްތިޔ ރުާާއުފައްދަންާ ޅުމަށްާ

މަާާރިއްޔ ރައީސުލްޖުމްހޫ ވުޒ ރ ތަކުެގާ ެއާ ވުޒ ރ ތަކ އިާ އުފައްދ ާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ލިބިެގންެވއެވެ.ާ ސައްކަތުެގާާއަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާާާރިއްޔ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންާވ ނެއެވެ.ހުންާފ ސްކުރުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫދ އިރ ތައްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ

ާާރިއްޔާ ޖުމްހޫއުޅޭާކަމަކީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާރައީސުލްާާނެތްާދިވެހިރ އްޖޭެގާިއދ ރީާދ އިރ ތަކ އިާއަދިާކުރަންާމިާާމީގައި

ޢިްއޒަތްތެރި މިާ އޮތްާާއަށްާ ދީފަިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކުންާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ މިކަންާާާާމަޖިލީހުންާ  2795ބ ރެްއ.ާ

ބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާމިކަންާާަގކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާާާާކަންކުރެވޭނެާެއްއވެސްާފުރުޞަތެްއާއޮތްާާނިުގޅަިއަގތުމަށްޓަކައިާއެ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާމި ރ ާާކުރަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ކަމެއް.ާ ކުރެވޭާ ޚިލ ފަށްާ ދ އިރ ތަްއާއ އިާ އިދ ރީާ އްޖޭެގާ

ރައީސުލްޖުމް ކަނޑައެޅިފަާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ އެކަންާާާާރިއްޔ ހޫހިންުގމަށްޓަކައިާ އޮންނައިރުަގއިާ ބ ރުދީފަިއާ އަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑަކަށް ކަމަކަށްާ ހެދޭނެާ ޤ ނޫނެއްާ ކަހަލަާ އެއްެވސްާ ހަނިކުރެވޭނެާ އެކަންާ ބޫލެްއާާަގނިުގޅަިއަގތުމަށްޓަކައިާ

ކަމަށް އެހެންާ ބަދަލުވެފައިާާވަނީާާނުކުރެވޭ.ާ އަތޮޅުެވރިކަންާ ތެރެއިންާ ތ ރީޚުެގާ މ ޒީެގާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ  2800ހުރާިާާާނަމަާ

ައޅުަގނޑުމެންނ އެހެންާރަށްތަ ޮގތްޮގތުންާާކުެގާބޭފުޅުންާ ވެސްާމިކަންާާާާދިމ ލަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއެހެންާ

ކިހިނެއްތޯ ނިކަންާ ބައްލަވ ާ ނުވ ނެ.ާ ދުރުކަމަކަށްާ އެއީާ އަތޮޅުވެރިކަންތަްއާާާާއައުމަކީާ ތ ރީޚުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ

މީހަކުާާާއިބަދަލުވެފަ ވަކިާ މައްސަލައަކީާ ދިމ ވ ާ މިާ މިއަދުާ އޮތީ.ާ އަިއއްސަާ އެކަންާ ކޮންޮގތަކުންތޯާ އޮތީ.ާ

އަތޮޅުވެރިކަންހޫރައީސުލްޖުމް މަޤ މެއްާ ހުރެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާާާރިއްޔ ައކަށްާ މިޖެހެނީާ އެކަންާ ބަދަލުވީމ ާ ރަށެއްާ ކުރ ާ

 2805ާާ.ާައޅުަގނޑުމެންާއަބަދުވެސްާކަންކުރަންޖެހެނީާވިސްނުންތެރިކަމ ާމިއީާމިދިމ ވެެގންާއުޅޭާމައްސަލައެކީާާދަލުކުރަން.ބަ
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ޤައުމުާ ތެރެއަށްާ މަސްލަހަތެއްެގާ ޒ ތީާ ކޮންމެވެސްާ އަބަދުޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ އެކީަގއި.ާ

ާާާާވެއްޓިެގން ޒ ތީާކޮންމެވެސް މަޖިލީހުަގއިާދ ން.ާއަބަދުވެސްާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރެއަށްާޤ ނޫނެއްާވަދެެގންާ ކަމެްއެގާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްާއެހެންާޮގތަކަށްާބަދަލުވެެގންާދ ާމަންޒަރުާއަޅުަގނޑަށްާމިއަދުާސިފަވެެގންާމި

ވެސްާތ އީދުކުރަނީާމިހ ރުާާާއޮތޭާފެންނަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާޔަޤީނުންާާދަނީ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާތ ރީޚުަގއިާއެކަންާއެބަ

 2810ވާ ާާކުރ ާރަށަކަށްާނިސްބަތްާާވެސްާއަތޮޅުވެރިކަންާާވ ާއޮތްާޮގތަށްާއެކަންާއޮތުން.ާއެއީާއަޅުަގނޑަކީާާކަނޑައެޅިފައި

މި ޖެހިެގންާ އަޅުަގނޑ ާ ބަދަލުވެދ ނެ.ާ ވިސްނުންާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ ފަހަރުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ އިންނަނީާާާމީހެއް.ާ

ާާއެާާ.ތޮޅުެގާއަނެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުއަޅުަގނޑުމެންެގާއަ ބޭފުޅ ާާާ

އިންނަނީާާާއަށްާވެރިކަންާެގންދިއުމަށް.ާހަމަާއެހެންމެާޖެހިެގންާއަނެްއކޮޅަށްާމިާާފަހަރުަގއިާވިސްނުންާހުރެދ ނެާފިޔޯރީ

ބޮޑަށްާާާކުރީ.ާއެާބޭފުޅ ާމ ާވެސްާަގއްދޫަގއިާެއއަތޮޅުެގާވެރިކަންާާގައްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއެއީާކުރީަގއި

ެގންދިއުން.ާާ ވެރިކަންާ ރަށަށްާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާ ނުވަތަާ އޭނ ެގާ ބޭނުންވެދ ނެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2815އެާ

މަޞްލަޙައެއީާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮންކީާ އޭރަކުާ ސަރުކ ރަކުންާ ކަމެއް.ާ ުގޅުންހުރިާ ާާތ އިާ އަހަރަކަށ5ާާާާްނަ

ތ އީދ  ރައްޔިތުންެގާ ހިންުގމަށްާ ާާާާދައުލަތްާ ހޮވުނު ވޯޓުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫއެކީަގއިާ އަށްާ އޭނ ާ ރިއްޔ ާާމީހަކަށްާ

ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައި 5ާޮއންނަާބ ރެއްާބޭނުންކޮށްެގންާއެކަންކުރީމ ާއެކަންާހިތްހަމަނުޖެހެންޏ ާދެންާއަންނަ

ާޮގތަކީ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމުަގއިާފުރުޞަތުާާއޭނައަށްާލިބޭނެ.ާއެއީާކަންކުރަންވ އަހަރުަގާވޯޓުންާޭއެގާނަތީޖ ާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ާާދޭންވީާ އަޅުަގނޑުމެން މީހަކީާ ހުންނަާ މަޤ މުަގއިާ ާާަގރިއްޔ ެގާ ނުކުރިޔަސް ކުރިޔަސްާ މިާބޫލުާ  2820މިއަދުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ އޭާާރިއްޔާ ޤައުމުެގާ ލިބިެގންާ ބ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ހަމާަާއަކީާ މީހެކޭ.ާ ހުރިާ ހިމ ޔަތުަގއިާ ެގާ

ބުވެާވަޑައިެގންފިނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާޭގޓުަގިއާާޚ ރިއްޔ އަކަށްާއިންތިހަކުާމ ދަމ ާއެހެންާރައީސުލްޖުމްހޫހިތްހަމަނުޖެހޭާމީ

ންާމަނިކުފ ނަށްާލިބިފަާޤ ނޫނުއަސ ސީާާވެސްާނެތް.ާހަމަާއެހެންމެާާއެާާހިފ ާތަޅުވ ލަންވީާދޮރުަގއި.ާެއާޭގޓުެގާއަެގއް

ކުރ ާރަށްާނުވަތަާއިދ ރީާާާާލިބިދީފައި ބޭނުންކޮށްެގންާއަތޮޅުވެރިކަންާ ބޭނުންކޮށްެގންާނުވަތަާއިޚްތިޔ ރެއްާ ބ ރެއްާ ވ ާ

 2825ާާެވސްާކަމަކުނުދޭ.ާމީކީާައޅުަގނޑުމެންާކަންކުރަންވ ާޮގތެއްާާާޮގތެއްާާއެހެންާދ އިރ ެއއްާއެހެންާޮގތަކަށްާބަދަލުކުރީމ ާއެ

ޮގތެ ވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދަންނަވ ލަންާާާާެވސްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންާާއްނޫން.ާމީކީާބުއްދިވެރިންެގާ

މައްޗަށްާާ އެާ ދިމ ވީމ ާ ކަމެްއާ ޮގތަަަކަށްާ ވަކިާ މިއަދުާ ވެއްޖެއޭ.ާ ދަސްކުރަންާ ތިރިކުރަންާ ހިތްާ ކ މިޔ ބުަގއިާ އޮތީާ

ތަނަށްާވެއްދުމަކީާާާޮގތަށްާޤ ނޫނުތައްާމިވީމ ާއެހެންާމީހުންނަށްާދުއްތުރ ާކުރ ާާާޖެހިލ ފައިާއަނެއްކަެމއްަގއިާނ ކ މިޔ ބު

ާާ ކަމެއްާަގއެީއކީ މަޖިލީހުަގއިާާާބޫލުކުރެވޭނެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ރީއްޗަށްާ މިއަށްވުރެާ ނޫނޭ.ާ

 2830ާމަސައްކަތްކުރަންާވެއްޖެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގނޑުާާ ޢަބުދުޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާކެލ ާ އަރުވަންާ.ޢުޞޫމަމަهللا ފުރުޞަތުާ ާށްާ

ާ

 2835ާމަޢުޞޫމުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބުދު

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރިާާނިޒ މީާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ާއެއް.ާ ޢަބުާ ާދުމެންބަރުާ ާރަޙީމްާ.ޢަބުދުއްهللا

ާ2840 

ާާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

 ޢަބުދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބުދު

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާ

ާ2845 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢި ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ޢަބުދުއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާ ާއްޒަތްތެރިާ ކުރިއަށްާާާާށްާމަޢުޞޫމަهللا ވ ހަކަފުޅުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ

ާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

 2850ާމަޢުޞޫމުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާދުާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަބް

ާާ ވަނަާފަހަރަށްާވ ހަކަާދައްކ ލަންާފުރުޞަތަކަށ2ާާާާްއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށް

އެްއާކުރިންާނުދެއްކިާއޮތީމަ.ާއ ދެ،ާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާާާާހުރިާދެތިންާވ ހަކަާއެދުނީާމިާބިލަށްާައޅުަގނޑުާދައްކ ލަންާާ

ާާއިާފުންާރަށެއް.ާއެއީާޒަމ ނުއްސުރެާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށުެގާމައްޗަށްާބިނ ވެފަާާރަށަކީާދިވެހިންނަށްާވަރަށްާމ ނަ

ބޫލުކުރަމުާރ އްޖޭެގާަގެވސްާާާާންާއެންމެންއޮންނަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެާާއަތޮޅެްއެގާމީހުންެގާތަރައްޤީާއ އިާއެްއޗިހިާމި

ކަމަކަށް ދަތިާ ވަރަށްާ ކުރުމަކީާ ތަރައްޤީާ އެއްވަރަކަށްާ ރަށެއްާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެްއާާާާހުރިހ ާ ރަށެއްަގއިާ ހުރިހ ާ  2855ވ ނެކަން.ާ

ާާކެލ ަގާާ،ާކެލ ާދ އިރ ަގއިާ،ނުބެހެއްޓޭނެ.ާއަޅުަގނޑުވެސްާބޭނުންާހަމަާއަޅުަގނޑުެގާދ ިއރ ާއ ދެ ާވެސްާހަމަާހުރިހ އި

އެ ހަމަާ ހުންނަން.ާ ކަންތައްތަްއާ ޮގތަށްާ ލިބޭާ ފިއްލަދޫަގާާޚިދުމަތްތަކެއްާ ާާޮގތަށްާ ވަށަފަރުގަާިއ ާާވެސްާ ވެސް.ާާއި

ފުއްދުންތެރިއެ އިޤުތިސ ދީާ ޤައުމެްއެގާ އެާ ހުންނަހެންނަމަވެސްާ ކަންތައްތައްާ ކަާާކަމ އިާ ކުރެވޭނީ.ާާޮގތުންާ ންތައްތައްާ

ާާާާއެހެންވީމ ، ކުރ ާރަށަކުންާރައްޔިތުންނަށްާހުރިހ ާކަމެއްާާާތަރައްޤީކޮށްާެއާވެރިކަންއަތޮޅެްއެގާވެރިކަންކުރ ާރަށެއް
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މުހިއްާާފަހިވ ޮގތަށްާކަންތައް ތަކުރ ރުކޮށްާއެހެންާކުރުމަކީާ އެްއފަހަރުާ ައޅުަގނޑުާއަދިވެސްާ މީަގއިާ  2860މުާކަމެއް.ާދެންާ

އޮތޭާރައްޔިތުންާާާާލުަގއިާއެބަވަނީާމިާބިާާވެސްާދަންނަވަންާބޭނުންާާޕީާމެންބަރުންނަށް.ާޑީ.ވެސްާއެމްާާމެންބަރުންނަށް

މުާކަމަކީާމިާބިލުެގ.ާރައްޔިތުންާއެދޭާާއެއީާއެންމެާމުހިއްާާއެދޭާޮގތަށްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑަެއޅުމުެގާފުރުޞަތު.

ޮގތަށް.ާރައްޔިތުންނަށްާވަކިާރަށެއްާއަތޮޅުެގާއެއްާއަރިމަްއޗެްއަގއިާއިދެެގންާދަތިވ ާކަމަށްާފެނިއްޖިއްޔ ާއެއަށްވުރެާާ

ާާފަސޭ ބަދަލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާއެބަދޭ.ާވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑައަޅ ާމިާބިލަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާހަާރަށަކަށް

ޝުކުރުާާ އެކުާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ާ ނުހަނުާ ސަލީމަށްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ފުނަދޫާ ކަމަށްޓަކައިާ  2865އެާ

ޑަކަށްާބިނ ާވެފައިާމިާއޮންނަނީާއެއްާވ ހަކަެއްއެގާމަްއޗަށް.ާެއީއާާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިާައދުެގާވ ހަކަާގ ތްަގނ

ފަހާުާ އަދިާ ވެސްާ ޒަމ ނުަގއިާ ރަސޫލުާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ވެސްާ ޒަމ ނުަގއިާ ކުރީާ ކަމަށޭާ ހ ލަތ އިާ ވަުގތ އިާ ތަނ އިާ

ވަ ކުރައްވ ފައިާ މަނާ  ރ ވެސްާ ކުރަމުންދަނީ.ާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ ވެސްާ ތަފ ތުާޒަމ ންތަކުަގއިާ ނީާ

ރަސޫލުާާ ޮގތަކީާ އައިާ ކުރަމުންާ ކަންތައްާ ދުނިޔޭެގާ މިހ ތަނަށްާ ެއއީއޭާ ބަލައިެގންނޭާ މުނ ސަބަތަކަށްާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ

 2870ޒަމ ނުަގިއާެވސް.ާއެހެންވީމ ާކަމަށ އިާވަުގތ އިާހ ލަތަށްާބަލ އިރުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމާބިލަކީާމިާވަުގތުާވަރަށްާާ

އަޅުަގނ ބިލެކޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާމުހިއްމުާ އަޑުާ ވިދ ޅުވ ާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭާ ޑުެމންާ

އެބަާއަހަމުާވެރިކަންާކުރ ާރަށ އިާހޮސްޕިޓަލްތައްާހުންނ ނެާތަނ އިާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާހުންނ ނެާތަނ އިާއަތޮޅުާ

.ާއެއީވެސްާތެދުފުޅެއް.ާއެވެސްާލ ންވީ.ާހަޤީޤަތަކީާާމަދަރުސ ާހުންނ ނެާތަނ އިާމިތަންތަނަށްާވެސްާބިލުާލ ންވީާނޫންހޭ

މޭރުމުނާްާ މިދެންނެވިާ ހަމަާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ޮގތުންާ ކުރައްވ ާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުާ

އެބަޖެހެއޭ ފ ސްކުރަންާ ިމކަންތައްާ ލައިެގންާ ބިލުާވެސްާ އެާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ކުރަންާ މިކަންތައްާ ދަންނަވ ނީާ  2875.ާާއަޅުަގނޑުާ

އެއީާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާެއއްފަހަރުާސްޓޭޖެއްަގއިާނުވަތަާއިންޓަރވިުއއެްއަގިއާއެާވިދ ޅުވަނީާޤައުމުަގއިާ

ފައިސ ާނެތޭ.ާެއކަމަކުާޤައުުމަގއިާފައިސ ާނެތްާހ ލުަގއިާވަކިާރަށެއްާކަނޑައަޅ އިރުާަވކިާރަށަކަށްާއިދ ރީާޮގތުންާާ

ާނެތްާއިރުާވަކިާތަންތަންާހިފައިެގންާއަމިއްލަާޭގެގާހިފައިެގންާއަތޮޅުާއޮފީސްާކަންކަންކުރުމުަގއިާފުރުޞަތެްއާވެސް

ހިންަގންާވީމ ާެއއީާހަމަޖެހޭާއުސޫލެކޭ.ާނުވަތަާފައިސ ާެއބަހުއްޓޭ.ާމިއޭާައޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުާކުރ ާސިޔ ސަތަކީ.ާާ

ބޭނު އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއއްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ހަދ ންހުއްޓ ާ ބިލުާއަޅުަގނޑުާ މިާ ކޮމިޓީައކަށްާ ަވކިާ  2880ންާ

ޮއެވއްޖިއްޔ ާއެާވިދ ޅުވުމަކަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާ ފޮނުވަން.ާއަދިާވަކިާކޮމިޓީައކަށްާފޮނުވަންާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވެފައިާ

އަތޮޅުާާ އޮފީސްތަކަށްާ އަތޮޅުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ކުރ ާ

އިާކުޅިވަރުެގާމަރުކަޒުތަކ އިާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިްވސްާއ އިާއަތޮޅުާމަދަރުސ ތަކ އިާމިާކަންތައްތައްާކުރަންާއޮފީސްތަކ 

އަޅުަގނޑުާާ ނިންމ ލަމުންާ ވ ހަކަާ އެާ ކަމެކޭ.ާ އެނޭގާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއީާ ސ ފޭ.ާ ވަރަށްާ ސަބަބުތައްާ މިޖެހޭާ

ބިލެކޭ ލިބިދޭާ ބ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބިލަކީާ މިާ ޚިޔ ލ ިއާާދަންނަވ ލަނީާ ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބިލަކީާ މިާ ާ.2885 

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ މީެގާސަބަބުތަކެއްާވެސްާ ބިލެކޭ.ާ އޮތްާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ބެލިެގންާ ފިކުރިއްޔ ތުތައްާ
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ރައްޔި ބަދަލުކުރެިވެގންނުވ ނެ.ާ ވެސްާ ރަށަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ނޫނީާ ކުރެވިާ މަޝްވަރ ާ ތުންނ ިއާާރައްޔިތުންނ ާ

ރަށުެގާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ނުވ ނެ.ާ ކުރެވިެގންވެސްާ ކަންާ ނޫނީާ މަތިންާ ވޯޓެއްެގާ ނޫނީާ މަތިންާ މަޝްވަރ ާ

އ ބ ދީއަށްާބެލިެގންާއަތޮޅުެގާއ ބ ދީާއަށްާބެލިެގންނޫނީާކަންކަންާކުރެވިެގންާނުވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއުމްރ ނީާާ

ކަ ނޫނީާ ބަލައިެގންާ އަށްާ ނޫން.ާތަރައްޤީާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކޮށްެގންާ ސަރުކ ރަކުންާ އެއްވެސްާ އެއީާ ނިންމުމަކީާ  2890ންކަންާ

ޤައުމުެގާހ ލަތައްާބަލ ފައިާނޫނީާކަންކަންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތެއްާނޫން.ާއެއީާމިާދަންނަވ ާޚ އްސަާާ

ަވއަތު އަނެއްފަހަރުާ ޖަހ ފައިާ މޫނުަގއިާ އެއްފަހަރުާ ދެންާ ވިދ ޅުފުޅުވެފައިާ އެީއާާހ ލަތޭާ ޖެހީމ ،ާ ައނެއްފަރ ތުންާ ންާ

ބަލ ފައިާ އޮތްތަނަކަށްާ ދަތިކަންާ ފަޅުެގާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާ ވ ހަކަާ މިާ ބަލ ފައިާ ހ ލަތަށްާ ޤައުމުެގާ ތަންކޮޅަކީ.ާ ދިމ ނުވ ާ

ފަޅުެގާމީެގާމިސ ލެއްާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާގއާކޮނޑޭާކުއްލިައކަށްާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށަކަށްާގއ.ެގާާހެއްދެވީމ ާ

 2895ރަށަށްާފަޅަށްާވަންނ ނެާދޯނިާފަހަރުާނޫނީާއެހެންާއެއްޗިަިހިާވެސްާވަދެވޭާތަނެއްާނޫން.ާބޯޓުާފަހަރަށްާނުވަދެވޭ.ާއެާާ

ދަނީ ދިރިއުޅުްއވަުމންާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެާ ހ ލުަގިއާ ހިތްދަތިާ ރަށޭާާ…ވަރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ައތޮޅުާ ކުއްލިއަކަށްާ ާ.

ބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާނެތްާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކެއްާރަނަގޅަކަށްާާބުނީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭެގާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާާ

ނުލިބޭ.ާއެހެންވެޭއާައޅުަގނޑުމެންާމިއ ާމިާދެކޮޅުާހަދަނީ.ާެއހެންވެެގންނޭާައޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާރައްޔިތުންނަށްާާ

އެއީާ ސަބަބަކީާ ކުރަންޖެހޭާ ކަންކަންާ ހުށަހެޅިެގންާ ތައްާ ބިލުާ ޮގތަށްާ ހުރިާ މަންފ ާ އ ިއާ ހަމައެއ އެކުާާލ ބަާ އޭ.ާ ާ

ރައީސަކުާާ އެްއވެސްާ އެއީާ ނިންމުމަކީާ ކަމެއްާ އެއްވެސްާ ނޫނީާ ބަލ ފައިާ މަޞްލަޙަތަށްާ ޤައުމީާ  2900ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކޮށްެގންާވ ނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާވަކިާޮގތަކަށްާށ.ާފޮނަދާޫާ

ކަށްާކ.ާތުލުސްދޫާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ތީާކުއްލިައކަށްާބަދަލުާކުރައްވ ާޮގތޭާމިާފެންނަނީ.ާާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ތީާވަކިާޮގތަ

މީާ ނޫނޭ.ާ ސިޔ ސަތެއްާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މީާ ތަނޭ.ާ ދ ާ ބަދަލުވެެގންާ ެވސްާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އަތޮޅުާ

މް.ޑީ.ޕީާއިންާބޭނުންާވ ާޮގތަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރ ާޮގތެއްާވެސްާނޫނޭ.ާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައކީާއެ

ރަނަގޅު.ާާ ެއއީާ ވެއްޖިއްޔ ާ ބިލެއްާ އުފައްދ ާ ުގޅުންާ އެއްޖިންސުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލަކަށްާ ނޫނީާ ހުށަހެޅުންާ  2905ބިލުާ

ރަލ އިާރ ާޢ އްމުކުރ ާބިލެއްާވިްއޔ ާެއއީާރަނަގޅު.ާމިކަހަަަލަާކަންތައްތައްާަގބޫލުާނުކުރެވޭތީާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާާ

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތްތަކެއްާާއެބަހުއްޓޭ.ާާމިާދައް ައޅުަގނޑުމެންނަށްާމީެގާ އުޅޭާވ ހަކައަކީާ ކަނީ.ާދަންނަވަންާމިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ތެރޭންާ ބ ރުތަކެއްެގާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ކުލައިެގާ ފެހިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ

އަ މިާ ވެރިވެެގންާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުން.ާ ރ އްޖޭެގާކަންކަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކުލައިެގާ ނޫާ ންނަނީާ

 2910ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބުނުާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންާތިބޭނީާކޮންފަދަާހ ލެއްަގާބ އޭ.ާމިއީާސުވ ލުާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ ކުލަިއެގާ ފެހިާ ކަމެއް.ާ ޖެހޭާ ފިކުރުކޮށްލަންާ ވިސްނ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ ކަމެއް.ާ އުފެދޭާ

މީހ ާރަ ރަްއޔިތުާ ޢ އްމުާ ބ ރުތަކ އިާ ލިބިދޭާ މުައއްސަސ ތަކަށްާ މިނިވަންާ ބ ރުތަކ އިާ ލިބިދޭާ އަށްާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކ އިާވަކިވަކިާފަރުދުންނަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކ އިާކަނޑައަޅ ފަިއވ އިރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމާިާ
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ހޫރިއްޔ ާއަތްަގދަާކުރަްއވ ާކަންތައްތައްާކުރަްއވ ާމަންޒަރު.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާދަނީާއެބ ރުެގާމައްޗަށްާރައީސުލްޖުމް

އަކީާާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާ ަގބޫލުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ މީާ ނޫން.ާ ެއއްާ ވ ހަކަާ  2915ދަންނަވ ާ

އަޅުަގނޑުމެ ދަްއކ ިއރުާ ވ ހަކަާ ރަށްރަށުެގާ ބަދަލުކުރ ާ ވެރިކަންާ ކުއްލިައކަށްާރައްޔިތުންާ ދަނީާ މިާ ފެނިެގންާ ންނަށްާ

ބަދަލުކުރަްއވަިއެގންާއަިމއްލަާ ވެރިކަންކުރ ާރަށްާ އަތޮޅުާ ަވކިާރަށަކަށްާ ފުނަދޫާ އަތޮޅުާ ބަދަލުކުރައްވ ާށ.ާ ތުލުސްދޫާ

ެގެއއްާާ އެކްޓިވިސްޓުާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޭގޭގާ އަމިއްލަާ ކިޔ ފައިާ ހ ލަތޭާ ޚ އްޞަާ ނުވަތަާ މިޤައުމުަގާ ނެތޭާ ފައިސ ާ ޭގޭގަގާ

ބައްލަވ .ާހި ބޭފުޅުންާ ތިާ ނޫން.ާ އެއްާ ވ ހަކަާ ސަމ ސ ާ މީާ މަންޒަރު.ާ އުޅޭާ ހައްދަވަިއެގންާ އޮފީސްާ ފައިެގންާ

މިއާީާ ޖަހަން.ާ ސީލްާ މީަގާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހެދިާ ސަބަބ ާ މިާ ކުރައްވ .ާ ސ ފުާ މިކަންތައްާ  2920ުގޅުްއަވއިެގންާ

މިކަންތަކަށްާސަޕޯޓް އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލްތަކަށްާ ނަޢީމުގާެާާާއަޅުަގނޑުމެންާ މ ކުންާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ކަމަކީ.ާ ނުކުރ ާ

ޮގތަށްާާ ވިދ ޅުވިާ ނ ޒިމުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ދަންނަާ ރައްޔިތުންާ ޤައުމުެގާ ވ ހަކަައކީާ

ކިޔަނީާާ ވެސްާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ ކޮރަޕްޝަނަށޭ.ާ ވ ނީާ ކޮރަޕްޝަންާ ބޮޑަސްާ ކުޑަޔަސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ޚިޔ ނ ތްތެރިާާ ކިޔ ނީާ ިވްއޔ ާ ޚިޔ ނ ތްތެރިާ ފައިސ އަށްާ ކޮރަޕްޝަން.ާ ކިޔަނީާ ވެސްާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ކޮރަޕްޝަން.ާ

ޢަބްވިކަމަށް އެއްާ ޢަބުދުއްރަޙީމްބެާ ެއއީާ ެއާާ.ާ އަކީާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ މިާ ދަންނަވަންާ ނުބަލ ނެ.ާ ެވސްާ ތޯާ  2925ދުލްޢަޒީޒެއްާ

ދިޔައިރުާ ނިމިެގންާ ތަޅުމުަގއިާ އެންމެފަހުންާ މިއަދާުާމައްސަލަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެާ ަގިއާ

އުފ ކުރަމޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިއަދުާޢަމަލުާކުރެއްވިާޮގތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބޭފުޅުންާެއާާ

ާެގންފައިާޤައުމަށްޓަކައި.ާ.ބިލަށްާވޯޓުާނުދެއްވިާކަމުަގއިާވިޔަސްާމިނިވަންާކެންޑިޑޭޓުންާއެާކަމަށްޓަކައިާވިސްނ ާވަޑައި

ާ

 2930ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާ

ާއެޖެންޑ ާއައިޓަުމަގއިާިމާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއެާޖެންޑ ާައއިޓަމުާނިމިެގންާމިހ ރުާއެހެންާ

ާރިޔ ސަތުންާއެއްާފަހަރުާ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެމންެގާތަޅުމުަގއިާއިތުރަށްާއެާވ ހަކަާނުދައްކަވަންާމިހ ރުާވ ނީާވަނީ

ާއަންގ ފަ.ާއެަެހެންވީމ ާއެާޮގތަށްާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާވ ހަކަފުޅުާބިނ ާކުރެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

 2935ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ހ މްާއަޙްެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލް

ވ ހަކަ މިފަދަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ ބައެްއާާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ދެކެވޭާ

އިޙުތިރ މުާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީ.ާ ތިާ ތެދުފުޅެއްާ އަސްލުާ ވިދ ޅުވީާ ތިާ ފެނޭާ ެއބަާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންާ

ވ ށޭާިމޭއާާކުރަން.ާސެލިއުޓުާވެސްާކުރަންާތިާދެއްވިާތިާވިދ ޅުވިާވ ހަކަާއަށް.ާއެކަމަކުާމީަގއިާރިޔަލިޓީާަގބޫލުާކުރައްާ

ޮގތުންާކަންތައްތައްާދ ނީާއިނޭގތޯ.ާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާ ޮގތަކީ.ާމިސ ލުާނެުގމުެގާ ކަންތައްތައްާހިނގ ާ

ހުންނަާ ހައްދަވ ފައިާ ޖަލުާ އެބަޖެހޭާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަރަނީާ މިާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އިރުާ ކުރ ާ  2940ބަދަލުާ
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ންެގާމަޖިލިސްެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންތަކެއްާވަނީާދ ދިފަހުންާބަންދުކޮށްފަ.ާއެާރަށްރަށްވެސްާބަދަލުކުރަން.ާރައްޔިތު

ވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނޫންާމިާއުޅެނީ.ާއެާވ ހަަަކަާދެްއކުމުެގާމ ނަާއެްއާވެސްާނެތް.ާމުނ ސަބަތެއްާވެސްާނޫން.ާެއާާ

ފ ހަަގކޮށް ވ ހަކަވެސްާ އެާ ކަމަކަށްވ ތީާ މުހިއްމުާ ފ ހަަގކުރުމަކީާ ދަންނަވ ނީާވ ހަކަެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ލ ާ

ަގބޫލުކުރެްއިވޔަސްާނުކުރެއްިވޔަސްާމިާޤައުމުަގާކަރަޕްޝަންާހިންަގވ ާބޭފުޅުންާއެބަފެނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާ

 2945އަޑުއިިވެގންާދިޔައޭާދ ދިާފަހުންާވެސްާއެފް.ޕީ.އައި.ޑީެގާވ ހަކަ.ާއެާމައްސަލައިަގއިާއެންމެާބޮޑަށްާއެާމައްސަލައިެގާާ

މިާމަޖިލީހަށްާއިންނެވިެއކޭާނޫން.ާދަންނަވަންާމިުއޅޭާވ ހަކަާައކީާމިާމައްސަލަތައްާެވސްާބެލެންާއެބަޖެހޭ.ާާާާއެއްފަޅި

ަވުގތުާ މިާ ަގބޫލުކުރ ށޭ.ާ ކަންތައްތަްއާ މިާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ބަލައިަގންނަންާ ހަމަާ ވެސްާ ބިލުާ ރަށުެގާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ

އި އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ބޭނުންވިާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭފުޅުންާ ތިާ ދަންނަަވންާ އަޅުަގނޑުާ އެކުާ ހުތިރ މ ާ

ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިއންާ މޯލްޑިްވސްާ ޓެލެވިޜަންާ ކުރަްއވ ފައޭ.ާ ވަކިާ މިއަދުާ ަވނީާ ޖެނެރަލްާ ޮއޑިޓަރާ ޮގތަށްާ

ކުއްލިއަކަ މިއަދުާ ިއންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ އިނޭގތޯ.ާ ނިންމ ލ ނަންާ ޮގތަކަށްާ ކުރުާ ވަރަށްާ  2950ށްާާއަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޚަބަރުާލިބިެގންާމިާވ ހަކަާދައްކަންާއެބަޖެހޭާއިނޭގތޯ.ާޓެލެވިޜަންާޯމލްޑިވްސްާއަށްާއަރުވ ފަިއާާ

މިާވަނީާމަޖިލީހަށްާބިލުާބަލައިެގންފިޭއ.ާމަޖިލީހަށްާބަލައިެގންފިއޭާމައްސަލަ.ާމިއީާވަޓްާއިޒްާދިސްާައޅުަގނޑުާިމާާ

ާޑުާމިާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނެތީމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ކިޔ ާއެަެއްޗަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގާނ

ާ

 2955ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައްމަދުާާާ ފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާ

ާނ ޒިމަށް.

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:އްމަދުާނ މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ތައް`.ާޝުކުރިްއޔ ާ އިދ ރީާ ރ އްޖޭެގާ ހިންުގމުެގާާދިވެހިާ ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާ ާ2960 

ވެސްާާާާާކުރ ާރަށްތައްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލެއްާާބިލެއްާހުށަހެޅިފައިވ ާހިނދުާއަދިާހަމަާއެހެންމެާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަން

ޢިއްޒަތްތެާާމި މައުޅެނީާ ބިލ ރިާ އެާ ހުށަހެޅިެގން.ާ މިާާބެހޭާާޖިލީހަށްާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ދަނީ.ާާާޮގތުންާ

ގަވ އިދުގަާއޭގެާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ާާއެކީގައިާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާއިޒުނައ ާާއިކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާ ސުވ ލެއްާކޮށްލަންާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ާ އެބަވޭ.ާ 51ާާާާބޭނުންާ )ޅ( މ އްދ ާ ާާވަނަާ އެބަހަާއ  ނަަގންާާާާވ ލ ދީާ ވޯޓުާ މަޖިލީހުެގާ ބުނޭާ

 2965ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާމިލްކިްއޔ ތުަގއިާާާާއިަގއިާއެބަވޭާ)ހ(ގ52ާަކަންތައްތައްާކުރަްއވ ާޮގތް.ާެއާމ އްދ ާާ

ނަާބ ބުާވ35ާާަޮގތުަގއިާއަުގާދެމެހެއްޓުން.ާހަމަާއެހެންމެާމިާގަވ އިދުެގާާާާހުރިާމުދަލެއްެގާއަުގާމަތިކުރުންާނުވަތަާއެ

މ އްދ ގައ158ާާި މިާވޯޓުާނަަގންޖެހޭާާވަނަާ ވޯޓުގައިާާވެސްާ ިމއަދުާނެިގާ ަވރަށްާސަރީޙަކޮށްާއޮންނ ތީާ ވެސްާާާާޮގތްާ
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ދ ތީާއެކަންާމަޖިލީހެުގާސަމ ލުކަމަށްާެގނައީ.ާާާާޚިލ ފަށްާާއިާަގވ އިދ ާާއިމައްސަލަާއޮތީތީާފަހުންާމަޖިލީހުެގާވޯޓުާދ އިރުަގ

އެއަށްފަހު ާ. ރައީސްާ ޖެހިލ ނަން.ާާާއިާޤ ނޫނުައސ ސީަގާާއިގަާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ ހުށަހެޅިާ މިާ

ރައީސުލްޖުމް ާރިއްޔ ހޫޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރައީސުލްޖުމްާ އެބަހުރި.ާ ބ ރުތަކެއްާ ދީފައިވ ާ ާރިއްޔ ހޫއަށްާ  2970އަށްާާާ

ރައީސުލްޖުމ115ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ މ އްދ ަގއިާ މަާސހޫަވނަާ ބ ރުތަކ އިާ މިއޫރިއްޔ ެގާ ކަމުަގއިާ ާލިއްޔަތުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއެހެނިހެންާމ އްދ ތަކުަގއްޔ އިާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައެޅިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާތަކުެގާއިތުރުންާ

ރައީސުލްޖުމް ކަންތައްތައްާ ިމވ ާ ޤ ނޫނަކ އިާާާާރިއްޔ ހޫތިރީަގއިާ މިާ އެހެންވީމ ާ ހަވ ލުކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މިާ އަށްާ

ރައީސުލްޖުމް ހަވ ލުހޫނުލައިާ ާާރިއްޔ ާ އެހެންމެ ހަމަާ ކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުނ116ާާާާްކޮށްފަިއވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަނޑައެ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ ުވޒ ރ ތަކުންާ އެާ ުވޒ ރ ތަކ އިާ އެންމެހައިާ ބޭނުންވ ާ އިޚްތިޔ ރުާާއުފައްދަންާ  2975ޅުމަށްާ

ވުޒ ރ ތަކާ ާާރިއްޔ ރައީސުލްޖުމްހޫ އުފައްދ ާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ލިބިެގންެވއެވެ.ާ މަސައްކަތުެގާާއަށްާ ވުޒ ރ ތަކުެގާ ެއާ އިާ

އެހެންވީމ ،ާާާާރިއްޔ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންާވ ނެއެވެ.ހުންާފ ސްކުރުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫދ އިރ ތައްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ

ާާރިއްޔާ ޖުމްހޫއުޅޭާކަމަކީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާރައީސުލްާާނެތްާދިވެހިރ އްޖޭެގާިއދ ރީާދ އިރ ތަކ އިާއަދިާކުރަންާމިާާމީގައި

އޮތް ދީފަިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކުންާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ މަޖިލީހުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ މިކަންާާާާއަށްާ ބ ރެްއ.ާ

 2980ބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާމިކަންާާަގކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާާާާކަންކުރެވޭނެާެއްއވެސްާފުރުޞަތެްއާއޮތްާާނިުގޅަިއަގތުމަށްޓަކައިާއެ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާމި ކަމެާާކުރަނީާ ކުރެވޭާ ޚިލ ފަށްާ ދ އިރ ތަްއާއ އިާ އިދ ރީާ ރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އް.ާ

ރައީސުލްޖުމް ކަނޑައެޅިފަާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ އެކަންާާާާރިއްޔ ހޫހިންުގމަށްޓަކައިާ އޮންނައިރުަގއިާ ބ ރުދީފަިއާ އަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑަކަށް ކަމަކަށްާ ހެދޭނެާ ޤ ނޫނެއްާ ކަހަލަާ އެއްެވސްާ ހަނިކުރެވޭނެާ އެކަންާ ބޫލެްއާާަގނިުގޅަިއަގތުމަށްޓަކައިާ

ކަމަށްނު އެހެންާ ބަދަލުވެފައިާާވަނީާާކުރެވޭ.ާ އަތޮޅުެވރިކަންާ ތެރެއިންާ ތ ރީޚުެގާ މ ޒީެގާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ ހުރާިާާާނަމަާ

ައޅުަގނޑުމެންނ އެހެންާރަށްތަ ޮގތްޮގތުންާާކުެގާބޭފުޅުންާ  2985ވެސްާމިކަންާާާާދިމ ލަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއެހެންާ

ބައްލަ ނުވ ނެ.ާ ދުރުކަމަކަށްާ އެއީާ އަތޮޅުވެރިކަންތަްއާާއައުމަކީާ ތ ރީޚުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ ކިހިނެއްތޯާ ނިކަންާ ވ ާ

މީހަކުާާާއިބަދަލުވެފަ ވަކިާ މައްސަލައަކީާ ދިމ ވ ާ މިާ މިއަދުާ އޮތީ.ާ އަިއއްސަާ އެކަންާ ކޮންޮގތަކުންތޯާ އޮތީ.ާ

އަތޮޅުވެރިކަންހޫރައީސުލްޖުމް މަޤ މެއްާ ހުރެެގންާ ާާާާރިއްޔ ައކަށްާ އެކަން ބަދަލުވީމ ާ ރަށެއްާ ޤ ނޫނަކަށްާކުރ ާ މިޖެހެނީާ

ާާ.ާައޅުަގނޑުމެންާއަބަދުވެސްާކަންކުރަންޖެހެނީާވިސްނުންތެރިކަމ ާމިއީާމިދިމ ވެެގންާއުޅޭާމައްސަލައެކީާާބަދަލުކުރަން.

ޤައުމުާ ތެރެއަށްާ މަސްލަހަތެއްެގާ ޒ ތީާ ކޮންމެވެސްާ އަބަދުޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ  2990އެކީަގއި.ާ

މަޖިލީހުަގއިާދ ން.ާއަބަދުާާވެއްޓިެގން މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރެއަށްާޤ ނޫނެއްާވަދެެގންާ ޒ ތީާކޮންމެވެސްާކަމެްއެގާ ވެސްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްާއެހެންާޮގތަކަށްާބަދަލުވެެގންާދ ާމަންޒަރުާއަޅުަގނޑަށްާމިއަދުާސިފަވެެގންާމި

ވެސްާތ އީދުކުރަނީާމިހ ރުާާާޅުަގނޑުާހަމަާޔަޤީނުންއޮތޭާފެންނަން.ާއަާާދަނީ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާތ ރީޚުަގއިާއެކަންާއެބަ

ވާ ާާކުރ ާރަށަކަށްާނިސްބަތްާާވެސްާއަތޮޅުވެރިކަންާާވ ާއޮތްާޮގތަށްާއެކަންާއޮތުން.ާއެއީާއަޅުަގނޑަކީާާކަނޑައެޅިފައި
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މި ޖެހިެގންާ އަޅުަގނޑ ާ ބަދަލުވެދ ނެ.ާ ވިސްނުންާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ ފަހަރުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ  2995ނީާއިންނަާާމީހެއް.ާ

ާާއެާާ.އަޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅުެގާއަނެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު ބޭފުޅ ާާާ

އިންނަނީާާާއަށްާވެރިކަންާެގންދިއުމަށް.ާހަމަާއެހެންމެާޖެހިެގންާއަނެްއކޮޅަށްާމިާާފަހަރުަގއިާވިސްނުންާހުރެދ ނެާފިޔޯރީ

ބޮޑަށްާާާކުރީ.ާއެާބޭފުޅ ާމ ާވެސްާަގއްދޫަގއިާެއއަތޮޅުެގާވެރިކަންާާންބަރުާއެއީާކުރީަގއިގައްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެާ

ެގންދިއުން.ާާ ވެރިކަންާ ރަށަށްާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާ ނުވަތަާ އޭނ ެގާ ބޭނުންވެދ ނެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ

މަޞްލަޙައެއީާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަކީާ ކަމެއް.ާ ުގޅުންހުރިާ ާާތ އިާ އޮންނަ އޭރަކުާ  3000އަހަރަކަށ5ާާާާްރުކ ރަކުންާ

ތ އީދ  ރައްޔިތުންެގާ ހިންުގމަށްާ ާާާާދައުލަތްާ ހޮވުނު ވޯޓުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫއެކީަގއިާ އަށްާ އޭނ ާ ރިއްޔ ާާމީހަކަށްާ

ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައި 5ާޮއންނަާބ ރެއްާބޭނުންކޮށްެގންާއެކަންކުރީމ ާއެކަންާހިތްހަމަނުޖެހެންޏ ާދެންާއަންނަ

ާޮގތަކީ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމުަގއިާފުރުޞަތުާާާވޯޓުންާޭއެގާނަތީޖ ާއޭނައަށްާލިބޭނެ.ާއެއީާކަންކުރަންވ އަހަރުަގ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ާާދޭންވީާ އަޅުަގނޑުމެން މީހަކީާ ހުންނަާ މަޤ މުަގއިާ ާާަގރިއްޔ ެގާ ނުކުރިޔަސް ކުރިޔަސްާ މިާބޫލުާ މިއަދުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ޤ ނޫނުއަސ ާާރިއްޔާ ޤައުމުެގާ ހަމާަާއަކީާ މީހެކޭ.ާ ހުރިާ ހިމ ޔަތުަގއިާ އޭެގާ ލިބިެގންާ ބ ރުާ  3005ސީންާ

ބުވެާވަޑައިެގންފިނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާޭގޓުަގިއާާޚ ރިއްޔ އަކަށްާއިންތިހަކުާމ ދަމ ާއެހެންާރައީސުލްޖުމްހޫހިތްހަމަނުޖެހޭާމީ

ާލިބިފަާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމަނިކުފ ނަށްާާާވެސްާނެތް.ާހަމަާއެހެންމެާާއެާާހިފ ާތަޅުވ ލަންވީާދޮރުަގއި.ާެއާޭގޓުެގާއަެގއް

ކުރ ާރަށްާނުވަތަާއިދ ރީާާާާލިބިދީފައި ބޭނުންކޮށްެގންާއަތޮޅުވެރިކަންާ ބޭނުންކޮށްެގންާނުވަތަާއިޚްތިޔ ރެއްާ ބ ރެއްާ ވ ާ

ާާެވސްާކަމަކުނުދޭ.ާމީކީާައޅުަގނޑުމެންާކަންކުރަންވ ާޮގތެއްާާާޮގތެއްާާއެހެންާދ އިރ ެއއްާއެހެންާޮގތަކަށްާބަދަލުކުރީމ ާއެ

 3010ވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދަންނަވ ލަންާާާާެވސްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންާާާބުއްދިވެރިންެގާޮގތެއްނޫން.ާމީކީ

މައްޗަށްާާ އެާ ދިމ ވީމ ާ ކަމެްއާ ޮގތަަަކަށްާ ވަކިާ މިއަދުާ ވެއްޖެއޭ.ާ ދަސްކުރަންާ ތިރިކުރަންާ ހިތްާ ކ މިޔ ބުަގއިާ އޮތީާ

ތަނަށްާވެއްދުމަކީާާާންނަށްާދުއްތުރ ާކުރ ާޮގތަށްާޤ ނޫނުތައްާމިވީމ ާއެހެންާމީހުާާޖެހިލ ފައިާއަނެއްކަެމއްަގއިާނ ކ މިޔ ބު

ާާ ކަމެއްާަގއެީއކީ މަޖިލީހުަގއިާާާބޫލުކުރެވޭނެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ރީއްޗަށްާ މިއަށްވުރެާ ނޫނޭ.ާ

ާމަސައްކަތްކުރަންާވެއްޖެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ3015 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢަބުދުޝު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ އަޅުަގނޑުާ ާކުރިއްޔ .ާ އަރުވަންާ.ޢުޞޫމަމަهللا ފުރުޞަތުާ ާށްާ

ާ

ާމަޢުޞޫމުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާދުކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބް

 3020ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ ހުޅަނުގާާާާނިޒ މީާ މ ފަންނުާ ޢަބުއެއް.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދުދ އިރ ެގާ ާރަޙީމްާ.ޢަބުދުއްهللا

ާ

 3025ާާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

 ޢަބުދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބުދު

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާ

ާ

 3030ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢި ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ މެންބައަޅުަގނޑުާ ޢަބްއްޒަތްތެރިާ ާދުރުާ ކުރިއަށްާާމަޢުޞޫމަهللا ވ ހަކަފުޅުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ށްާ

ާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

ާމަޢުޞޫމުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބުދު

ާާ  3035ވަނަާފަހަރަށްާވ ހަކަާދައްކ ލަންާފުރުޞަތަކަށ2ާާާާްއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށް

އެްއާކުރިންާނުދެއްކިާއޮތީމަ.ާއ ދެ،ާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާާާާައޅުަގނޑުާދައްކ ލަންާހުރިާދެތިންާވ ހަކަާއެދުނީާމިާބިލަށްާާ

ާާއިާފުންާރަށެއް.ާއެއީާޒަމ ނުއްސުރެާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށުެގާމައްޗަށްާބިނ ވެފަާާރަށަކީާދިވެހިންނަށްާވަރަށްާމ ނަ

ބޫލުކުރަމުާރ އްޖޭެގާަގެވސްާާާާނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންއޮންނަާާއަތޮޅެްއެގާމީހުންެގާތަރައްޤީާއ އިާއެްއޗިހިާމި

ކަމަކަށް ދަތިާ ވަރަށްާ ކުރުމަކީާ ތަރައްޤީާ އެއްވަރަކަށްާ ރަށެއްާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެްއާާާާހުރިހ ާ ރަށެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ވ ނެކަން.ާ

ާާަގކެލ ާާ،ާކެލ ާދ އިރ ަގއިާ،ނުބެހެއްޓޭނެ.ާއަޅުަގނޑުވެސްާބޭނުންާހަމަާއަޅުަގނޑުެގާދ ިއރ ާއ ދެ  3040ވެސްާހަމަާހުރިހ ާއި

އެ ހަމަާ ހުންނަން.ާ ކަންތައްތަްއާ ޮގތަށްާ ލިބޭާ ފިއްލަދޫަގާާޚިދުމަތްތަކެއްާ ާާޮގތަށްާ ވަށަފަރުގަާިއ ާާވެސްާ ވެސް.ާާއި

ފުއްދުންތެރިއެ އިޤުތިސ ދީާ ޤައުމެްއެގާ އެާ ހުންނަހެންނަމަވެސްާ ކަންތައްތައްާ ކަާާކަމ އިާ ކުރެވޭނީ.ާާޮގތުންާ ންތައްތައްާ

ކުރ ާރަށަކުންާރައްޔިތުންނަށްާހުރިހ ާކަމެއްާާާވެރިކަންކުރ ާރަށެއްާތަރައްޤީކޮށްާެއާވެރިކަންާާއަތޮޅެްއެގާާއެހެންވީމ ،

މުހިއްާާފަހިވ ޮގތަށްާކަންތައް ތަކުރ ރުކޮށްާއެހެންާކުރުމަކީާ އެްއފަހަރުާ ައޅުަގނޑުާއަދިވެސްާ މީަގއިާ މުާކަމެއް.ާދެންާ

 3045އޮތޭާރައްޔިތުންާާާާވަނީާމިާބިލުަގއިާއެބަާާވަންާބޭނުންވެސްާދަންނަާާޕީާމެންބަރުންނަށް.ާޑީ.ވެސްާއެމްާާމެންބަރުންނަށް

މުާކަމަކީާމިާބިލުެގ.ާރައްޔިތުންާއެދޭާާއެއީާއެންމެާމުހިއްާާއެދޭާޮގތަށްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑަެއޅުމުެގާފުރުޞަތު.

އްޔ ާއެއަށްވުރެާާޮގތަށް.ާރައްޔިތުންނަށްާވަކިާރަށެއްާއަތޮޅުެގާއެއްާއަރިމަްއޗެްއަގއިާއިދެެގންާދަތިވ ާކަމަށްާފެނިއްޖި

ާާ އެބަދޭ. ފުރުޞަތުާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ރަށަކަށްާ ފުރުޞަތުާފަސޭހަާ އެާ ވެއްޖިއްޔ ާ ކަމަށްާ ކަމުނުދ ާ އެާ ކުޑަެވެގންާ ރަށްާ
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ރައްޔިތުންާާ ވ ާ ކަމުަގއިާ ކަންތައްާ އެއްާ މުހިއްމުާ ެއންމެާ ޑިމޮކްރަސީެގާ މިއޮތްާ ބިލަުގއިާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަދޭ.ާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ ކަމަށްާާހިއްސ ކޮށްެގންާ ހިމެނިފައިވ ާ ބިލަުގއިާ މިާ ޮގތްާ ނިންމުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ހޯދައިެގންާ  3050ރަޢުޔުާ

އިސްކަންާދެއްަވިއެގންާމިާބިލުާައވަހަށްާފ ސްކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންނަށްާއެާމީހުންާއެދޭާޮގތަށްާެއާމީހުންާ

ބިލަކަށް ބޭއްވުުމެގާ ޮގތުަގއިާ ރަށުެގާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ރަށެއްަގއިާ އުއްމީދުަގއިާާބޭނުންާ ައންނ ނެކަމުެގާ ެވެގންާ ާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 3055ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އީސް،ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާهللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތު

ބިލެއްާނޫންާކަމުގައި.ާ ވ ނެާ ކުރެިވެގންާ ބިލަކީާއެޖެންޑ ާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާއެންމެާ

14ާާސަބަބަކީާމިާބިލުެގާސުރުޚީައކަށްާމިާއޮންނަނީާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑަެއޅުމުެގާބިލު.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މީެގ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ މ އްދ ަގިއާ އެހެންކަމަށްާވަނަާ ޖަމުޢެއް.ާ ޭއެގާ ިމއީާ ބުނެދީފައި.ާ އޮތީާ މިާ މުފުރަޖުކޮށްާ ާ

 3060ވ އިރުަގއިާއަތޮޅުވެރިކަންާނޫނިއްޔ ާކައުންސިލުެގާވެރިކަންާިމކަހަލަާއެްއވެސްާނަމެއްާނެތިާހަމައެކަނިާވެރިކަންާކުރ ާާ

އަޅުަގ ކަމަކަށްާ ކުރެްއވިދ ނެާ އެޖެންޑ ާ ބަލައިަގނެާ ބިލެްއާ ނަމުަގއިާ މިާ ވެސްާާރަށްރަށްާ އެްއޮގތަކަށްާ ހަމަާ ނޑަކަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެހެނީާ ނުކުރެވޭ.ާ ބަޔ ންކޮށްދީފައ14ާާާާިަގބޫލެއްާ މިޮގތަށްާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ވ ހަކަައކީާ އަނެއްާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތީމަ.ާ

މެ އެާޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރޭަގއިާ މަުގސަދުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ އެބަޮއތްާ އިރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ންބަރުާ

މިހެނާްާ ބަޔ ންކޮށްފައި.ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ކަމަށްާ އޮތްާ ކަމުަގއިާ މިާ މަޞްލަޙަތެއްާ އަމިއްލަާ މެންބަރުެގާ އެާ  3065ބޭފުޅުންެގާ

ނެާހަމަާއެއްވެސްާޖ ަގެއްއާއޮތްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާާކަނޑައެޅިެގންާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްާއިރުާމިބިލުާއެޖެންޑ ާކުރ 

މިލަދުންމަޑުލާުާ ހުށަހެޅީާ މިާ ބިލުާ މިާ ލިޔުއްވ ފައިާ އޮންނަނީާ މިާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ އެހެނީާ ނުދެކެން.ާ

.ާއަނެްއާާއުތުރުބުރީާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާއެާއަތޮޅުާފުނަދޫާއިންާމިލަންދުާއަށްާބަދަލުކުރުންާެއއްާސަބަބެއްާކަމަށް

ސަބަބެއްާކަަމކަށްާމިާއޮންނަނީާތުލުސްދޫާއިންާމ ފުއްޓަށްާެވރިކަންާބަދަލުކުރުން.ާމިާސަބަބުތައްާމިހެންާލިޔުްއވ ފަިއާާ

 3070ވަނަާމ އްދ އ 75ާާާާވަނަާމ އްދ ާއ ާތަޢ ރުޟުާވޭާއެބަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ75ާާާާހުރިއިރުަގއިާީމަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

އެޖެންޑ ކުރެވިފައި މީތިާ ޢިއްޒަތްތެރިާޚިލ ފަށްާ ހުރެ.ާ ސަބަބުތަކ ާ މިާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކަމަށްާ ވ ާ ާ

އެކަންާާ ރަނަގޅަށްާ ަވރަށްާ ބަޔަންކުރެވެން،ާ އެބައޮތްާ މީެގންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ސަބަބުާ އަނެއްާ ރައީސް،ާ

ާާ ޮގތުަގއިާމިާއޮތީާއިދ ރީާދ އިރ ތަކ ިއާވެރިކަން ޖަދުވަލެއްެގާ ކުރ ާރަށްރަށް،ާއިދ ރީާާސ ބިތުކުރެވެން.ާއެހެނީާމީެގާ

އަކީ.ާާ ފުނަދޫާ ނޫންާ ރަށެއްާ ދ ާ ވެރިކަންކުރަމުންާ ިމހ ރުާ ހިމެނުނުއިރުަގއިާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ދ އިރ ތަކ އިާ

 3075އެހެންނަމަވެސް،ާމީަގއިާމިާޮއތީާށ.އަތޮޅުާފުނަދޫ،ާހަމަާއެހެންާކ.އަތޮޅަށްާމިާއޮންނަނީާތުލުސްދޫާޖައްސަވ ފައި.ާާ
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އެބޭ މިާއެހެންކަމަށްވ އިރުާ ެއއްޗިހިާ މިާ ވ ހަކަފުޅ ާ ދެއްކެވިާ މިާ ލިޔުއްވުމ އިާ ލިޔުްއިވާ އެާ މަޤުޞަދުަގއިާ ފުޅުންެގާ

ޖަދުވަލ ާއެބަާދިމ ވޭ.ާއަނެއްކ ާއަނެއްާތަންކޮޅަކީާމީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކުރަންޖެހޭާއަނެއްާތަންކޮޅަކީާވެރިކަންާާ

ފުނަދުއ  އަދިާ ވެސްާ ނޫނަސްާ ތުލުސްދޫާ މ ފުއްޓ ،ާ ރަށްރަށްާ ބަދަލުކުރެވިފައިާކުރ ާ ވެސްާ ނޫނަސްާ މިލަންދޫާ ާ

އެބަހުއްޓޭ.ާކީއްވެތޯާއެާރަށްރަށްާމީަގއިާނުލިޔުްއވީ.ާޭއެގާސަބަބަކީާމިާބޭފުޅުންާއަމިއްލަާމަޞްލަޙަތެއްާމިާކަމުަގއިާ

 3080ރުާިމާާއޮތްާކަމަށްާއެާބޭފުޅުންާއަމިއްލަާއަށްާއެއްބަސްވެާވަޑައިަގންނަވ ާެއއްބަސްވެާވަޑަިއަގތުން.ާއެހެންކަމަށްވ އި

ކަމަށްާ ބަހުސެއްާ ދ ާ ކުރިއަށްާ ޚިލ ފަށްާ އ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިއީާ ނޫންކަމ އި،ާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކުރެިވެގންާ އެޖެންޑ ާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއ ދެ،ާމިާޮގތަށްާބިލުތައްާހުށަހަޅުއްަވިއެގންާސަރުކ ރުާހިންަގވަންާ

ރައީސު ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެާ ބޭފުޅުންާ ެވެގނެްއާާތިބިާ މަުގސަދަކަށްާ ބިލުެގާ މިާ އެއްޅުްއވުމަކީާ ކަސްތޮޅުާ ލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

އ ދެ،ާާ ނޫން.ާ ެވސްާ ކަެމއްާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެްއާ ވ ހަކަާ ަގބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ނުވ ނެ.ާ

ރަށް ބޭނުންވޭާ ރައްޔިތުންވެސްާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އަތޮޅުވެރިާ މިއުޅެނީާ ބަދަލުކުރަންާ ރައްޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެންާ  3085ރަށުާ

ބޭނުންވެެގންާމިުއޅެނީާކޮންމެހެންާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާބަދަލުކުރ ކަށްާނޫން.ާދިމ ެވެގންާމިާުއޅޭާމައްސަލަާާ

ެއްއާާ ޮގތުންާމިާއޮތީާމިހ ރުާޚިދުމަތްތަކެއްާހުރިހ ާވަސީލަތްތަކެްއާ އަކީާކުރީެގާސަރުކ ރުންާކަންތައްާކުރެވިފަިއވ ާ

ޖަމ ވެފައި. ވަސީލަތްތަްއާާާާތަނަކަށްާ ހޯދަން.ާ ޚިދުމަތްތަްއާ މިއުޅެނީާ ބޭނުންވެެގންާ ރައްޔިތުންާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ

ކުޑަކުޑަާާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކީ.ާ އުޅޭާ މިާ ބޭނުންވެެގންާ ރަްއޔިތުންާ ކަންނޭނެގާ އެއީާ ލިބިަގންނަން.ާ

އެ ދަތިކަންާ ބިމުެގާ ރަށެއް.ާ އޮތްާ ފުރިފައިާ އޭދަފުއްޓަކީާ ބ.އަތޮޅުާ ބޮޑު.ާާމިސ ލެއް.ާ އެހ ާ ދަތިކަންާ ފަޅުެގާ ބޮޑުާ  3090ހ ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއެާރަށުަގއިާބޭންކު،ާއެާރަށުަގއިާދިރ ުގ،ާއެާރަށުަގއިާމިާއޮތީާވަތަނިްއޔ ،ާއެާރަށުަގއިާމިާއޮތީާ

ރަށުަގއިާާ އެާ ހޮސްޕިޓަލު،ާ އަތޮޅުާ މިއޮތީާ ރަށުަގއިާ އެާ ހޮސްޕިޓަލު،ާ އަތޮޅުާ މިއޮތީާ ރަށުަގއިާ އެާ ސެންޓަރު،ާ މީޑިއ ާ

ާާ ިމާމިއޮތީ ޑިޓެންޝަންާސެންޓަރު،ާ މިއޮތީާ ރަށުަގއިާ އެާ އިދ ރ ،ާ ފުލުހުންެގާ ިމއޮތީާ ރަށުަގއިާ އެާ ސްކޫލު،ާ އަތޮޅުާ

މިާ މިއީާ ތަނެއްާނެތް.ާ ކަެމއްާނެތް،ާނެތްާ މިހެންާޮގސްާކިޔ ނެާ ޖަމ ވެފައި.ާ މިއޮތީާ ތަނެއްާއެއްާރަށަކަށްާ ހުރިހ ާ

 3095ފުށިާނޫނަސްާއެހެންާރަށްރަށްެވސްާއެބަހުއްޓޭ.ާކީްއވެތޯާެއާާދިމ ވެެގންާއުޅޭާަމއްސަލަައކީ.ާބައްލަވ ާބ.އަތޮޅުަގއިާއޭދަ

ރަށްރަށްާމިއިންާއެއްވެސްާކަމެއްާބަދަލުނުކުރެވިެގންާމިާއުޅެނީ.ާމިއީާކަންނޭނެގާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވެެގންާމާިާ

މެ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ އޮތީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ އެކަމަކު،ާ ކަމަކީ.ާ ންބަރުންނަށާްާއުޅޭާ

އެހެންކަމުންާާ މިއީ.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ޚިޔ ލުަގއިާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ޕ ޓީެވެގންާ ޒ ތީެވެގންާ

ބަދަލުަގިއާާ ހުށަހެޅުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކަންތައްތަްއާ މިފަދަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

 3100ެމންާތަންކޮޅެއްާދޭސީާޚިޔ ލުެގާއެްއޗިހިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުންާބުއްދިވެރިާއެއަށްވުރެާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑު

ާކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ



 116 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބެހޭ ނުކުތ އަކ ާ ވިދ ޅުިވާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތުންާާޝުކުރިއްޔ ާ ާ

 3105ރިޔ ސަތުންާއެްއޗެއްާދަންނަަވންާޖެހިއްޖެ.ާޢ އްމުކޮށްާރިޔ ސަތަކީާބަހުސްަގއިާބަިއވެރިވ ާފަރ ތެއްާނޫން.ާއަދިާމާިާ

ދަންނަވ ާދެންނެވުމަކީާވެސްާބަހުސްަގއިާބައިވެރިވުމުެގާޮގތުންާދަންނަވ ާވ ހަކަާެއއްާެވސްާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

70ާާާާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ބ2ާާުވަނަާ އިސްލ މުދީނުެގާާަގއިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަމަކ ާ ކޮންމެާ ބޭނުންވެއްޖެާ ވަނީާ ނެފައިާ

އަސްލަކ ާޚިލ ފުާނުވ ާޮގތުެގާމަތިންާޤ ނޫނުާހެދުމ އިާޤ ނޫނަށްާބަދަލުާެގނައުމުެގާބ ރަކީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާ

ހުށަހެޅުއްވީ ބިލުާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމުަގިއ.ާ ޙައްޤެއްާ މަޖިލީހުގެާލިބިެގންވ ާ ބަލަންޖެހެނީާ މ ،ާ

އާެާ ވޭތޯ.ާ ފުރިހަމަާ އޭެގންާ ބުނ ާޝަރުތުތައްާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އެާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ބުނެފައިާ  3110ަގވ އިދުަގއިާ

ބިލެއްާމަޖިލީހަށްާެގނެސްާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމެވުންާެއީއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާައތްޕުޅުމަތީަގއިާވ ާކަެމއް.ާާ

އްތަކަކީާޚިޔ ލުާތަފ ތުވ ާމަްއސަލަތަކެއް.ާއެހެންީވމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެކަންާނިންމެވީމ ާނިމުނީ.ާާމިާކަންތަ

ވިދ ޅުވެާާ ކަމެކޭާ އޮންނަާ ކޮށްފައިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ ކަމަކީާ މިާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ ެގންނަާ އެޖެންޑ ކޮށްެގންާ މަޖިލީހުެގާ

ެގާޮގތްާމިހ ރުާވެއްޖެާދޫކޮށްލައްވަން.ާއެހެންނޫނީާއަޅުަގނޑުމެނަކަށްާާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތަށްާއިނިގލިާދިއްކުރެްއވުމު

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެހެންީވމ ،ާ ނުެގންދެވޭނެ.ާ ކުރަަމކުންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ  3115މިާ

ބަލަ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ރޫޙުަގއިާ ޭއެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މުޅިާ ެއާާމެންބަރުންނަށްާ އިަގނެާ

މިާާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯްއދެވުމަށް.ާ ޮގތެއްާ ވިދ ޅުވެާ އެކުަގއިާ އެއްާ މ އްދ ާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ޭއަގިއާ އަދިާ ދެކެވަޑަިއަގތުމަށް.ާ

ވ ހަކަާައކީާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅ ާުގޅިެގންާދަންނަވ ާވ ހަކަާެއްއާނޫން.ާތަކުރ ރުކޮށްާެއކިާ

ަގއިާމިާވ ހަކ2ާާާަވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ70ާާާާާއަންނ ތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާދިމަދިމ ލުންާމިާވ ހަކަ

އ ކޮށްލުމުެގާާ ހަނދ ންާ އެާ ދަންނަވ ލީ.ާ ޮގތުންާ އ ކޮށްލުމުެގާ ހަނދ ންާ އެންމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ  3120އޮތްޮގތްާ

އަޅުަގނ ޮގތަށް.ާ ދ ާ ހިމެނިެގންާ ވެސްާ ނަފުސުާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ އަރުވަނީާތެރޭަގއިާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ޑުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ައށް.ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާ ޙަމްޒ ާ މެންބަރުާއަޙްމަދުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ

ާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދު.ާާ

ާ

 3125ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ާާ ދަންނަވ ލުނ1ާާާްވަނަާމ ްއދ ެގާ)ށ(70ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާޝުކުރިއްޔ 

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކުރ ާޮގތުެގާމަތިންާޤ ނޫނަށ1ާާާްާވަރަށްާރަނަގޅުވ ނެާކަންނޭނެގ.  3130ަގއިާމިާއޮންނަނީާމިާ

މަތިން ޮގތުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ެގނައުން.ާ ާާއިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަންކޮޅަކީާ އަނެއްާ ދެންާ ާ.75ާާ

ާާ ސަބަބަކީ ޖެހޭ.ާ ރިޔ ޢަތްކުރަންާ އެބަާ ވެސްާ މ އްދ އަށްާ އަމިއްލ75ާާާާަވަނަާ މީހެްއެގާ އޮތީާ ިމާ ަގއިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

މަސްލަޙަތ ާުގޅޭާޮގތުންާވަރަށްާބޮޑަށްާލިޔުްއވ ފައި.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގއިާބަޔ ންކުރެވިެގންވ ާާ

ވަނަާމ އްދ ާވެސްާހިމެނެންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.75ާާާޮގތުެގާތެރޭަގއިާާ

 3135ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވިސްނ ާާ ޮގތަށްާ އެާ ވޯޓުދެްއުވމުަގއިާ ކަންކަމުަގއިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ޑައިެގންާކުރިއަށްާެގންދަވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާބިލެތްދޫާވަ

 3140ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއަށްާ.

ާ

ާމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙަބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާާ ކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާާބިލެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށާްާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާވެރިކަން

އެާ ރަޝ ދުާ ނ ޒިމުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ މިާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިފައި.ާ ވަނީާ މިާ މިހ ރުާ

ކަ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ކަމުަގއިާ މ ލެާ އެއީާ ބުނުމުންާ ރަށޭާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ސ ފުކޮށްާފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ  3145ނޑައެޅިެގންާ

ކަެމްއާާ މުހިއްމުާ ދިއުމަކީާ ރަނަގޅުެވެގންާ އެކަންާ ދ ނަމަާ ެވެގންާ ބިލުާ މިާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ އެނޭގ.ާ

ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާމިާކޮށްލަނީާ

ނިސްބަތްާވ ާޕ ޓީ،ާއ ދެާޑީ.އ ރު.ޕީެގާމިހ ރުެގާޒަޢީމުެގާވެރިކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާާާާމިާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު

ެއާާ ކުޑަޮގތެްއަގއިާ ރަޙުމުާ ކަހަލަާ ެއއްެވސްާ އެކުާ އަނިޔ ެވރިކަމ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފ.މަޫގދޫެގާ ކަމުަގިއވ ާ ރަށްާ އެއްާ

ބަދަލުކުރީމ  އަށްާ ފ.ނިލަންދޫާ ެވރިކަންާ ދިޔަާ ކުރަމުންާ ފުރުޞަތުާރަށުަގއިާ އެާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ވ ހަކަާ އެާ ާ3150 

ބޭނުންކުރަން.ާރައީސްާރަޝީދުާކުށްވެރިކޮށްާވ ހަކަާދަްއކަމުންާެގންދ އިރު،ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިާފުރުޞަތުަގއިާިމާ

ވ ހަކަދެކެވެމުންާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ދަންނަވ ލުމަކީާ ފ ހަަގކޮށްާ ވެސްާ ވ ހަކަާ

ދޭ،ާއޭރުާއެާއަތޮޅުަގއިާވެރިކަންކުރެްއވި،ާކުރަްއވަމުންާެގންދެވިާބޭފުޅަކީާރަީއސްާމައުޫމނުެގާވަރަށްާގ ތްާރައްޓެހިާއ 

ބޭފުޅެއްކަމަށް.ާއ ދެ،ާއެާޒ ތީާމައްސަލަތަކެްއަގއިާއެާރަށުެގާއެތައްާރަްއޔިތަކުާބަންދުކޮށްާއެތައްާބަޔަކުާޖަލަށްާލ ާ

 3155ންތައްތައްާކޮށްާއެްއވެސްާޙުކުމެއްާކުރުމަކ ާނުލައިާމިކަންކަންާކޮށްފަިއވ ާވ ހަކަާާއެތައްާބަޔަކަށްާއަނިޔ ވެރިވެާއެކަ
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ހިތ މަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމީ،ާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ ހުންނަވަިއެގންާ ލީޑަރުކަމުަގއިާ ޒަޢީމު،ާ ޕ ޓީެގާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުާއަނިޔ ތަށްާރަްއޔިތުންނަށްާދެއްިވާޒަޢީމުެގާާކުރ ާކަމެއް.ާައޅުަގނޑުާއުފ ކުރަންާމިއަދުާއެާޒަޢީމުާނިސްބަތްވ ާނުހަ

ާފަހަތްޕުޅުގައިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމިއަދުާރަނަގޅުާކަންކަމަށް..ާ.

ާ

 3160ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ3165 

ާރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށިާދ އި

ބޭރުންާާ ބިލުންާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ މިހ ރުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަމްޒ ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާއެާ

ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ޢ އްމުކޮށްާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ހަމަާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދަވަނީ.ާ

 3170ާނަންގަވ ތީާހަމަާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއެރުވުމުެގާޮގތުންާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނަމަވެސް ނޫން.ާ ެއއްާ މަްއސަލަާ ނިޒ މީާ ބޮޑަކަށްާާާާއ ދެ،ާ ވީހ ެވސްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާބިލަށްާކޮންސަންޓްރޭޓްާކުރައްަވއިެގންާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާެގންދެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

 3175ާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރަްއޔިތުންާޢިއް ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ދ ހިނދުާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ

ތަކަކަށްާނުހަނުާބޮޑުާއަނިޔ ތަކެއްާލިބިާއެާމަޫގދޫަގިއ،ާފ.މަޫގދޫަގއިާކުރަމުންާދިޔަާވެރިކަންާއަނިޔ ވެރިކަމ ާއެކުާާ

ާާ ނުދައްކ  މިތ ާ ވ ހަކަާ އެާ ހިނދުާ ބޭފުޅުންނަށްާާބަދަލުކުރިާ ކުރެއްވިާ އެކަންާ ނުކޮށް،ާ ކުށްވެރިާ އެކަންާ  3180ހަރުއަޑުންާ

އެކަމުެގާކުށްވެރިާނުކޮށްާއަޅުަގނޑުާމިާފިޔަވަޅުާމަތީާހުއްޓިހުރެާއެާވ ހަކަާނުދެއްކުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާއެާރަްއޔިތުންާ

ންކަމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާހަރުައޑުންާހަވ ލުކޮށްފައިާއޮތްާއަމ ނ ތުންާއެއްކިބ ާވ ާކަެމއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެ
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އެކަންާކުށްވެރިކުރަން.ާއަދިާމިާބިލުާމިހެންާހުށަހެޅިފައިވ ާހިނދުާއަޅުަގނޑުާހިތުންާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާ

މެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަންާތުލުސްދޫެގާދ އިރ ާއަށ ިއާާ

 3185މެންބަރުންާހަރުއަޑުންާއެާބޭފުޅުންެގާނިސްބަތްާވ ާއަތޮޅުެގާވެރިކަންކުރ ާރަށ2ާާާްދޫެގާދ އިރ ާއަށްާނިސްބަތްާވ ާާފުނަ

ބަދަލުކުރުމުަގއިާކުޑަކޮށްވެސްާއެާބޭފުޅުންނަކަށްާފ.ަމޫގދޫެގާރައްޔިތުންާކުރެާރަްއޔިތުންނަށްާލިބުނުާއަނިޔ އިންާކުރެާ

ާާ އެތައް ނުލިބޭ.ާ ވެސްާ ގ ތަށްާ ެއާާއަނިޔ އ ާ ކުރިއިރުާ އެކަންާ އަނިޔ ކޮށްާ ބަޔަކަށްާ އެތަށްާ ލައިާ ޖަލަށްާ ބަޔަކުާ

ބިލުަގއިާާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ތީާ ވ ހަކަތައްާ ިމާ ނުދަްއކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ

ރައް ނިންމުމަށްާ ކަންކަންާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ އެބައޮތް.ާ ުއސޫލުާ އެއްާ ަގބޫލުކުރ ާ ފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާ ޔިތުންނަށްާ

 3190ދިނުން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުާކުރ ާހަމައެއް.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުާކުރ ާއުސޫލެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާ

ބުނެފައިވ ާ ބިލުަގއިާ މިާ ޖަދުވަލ ާ މިާ ބިލުންާ ނުކުރެވުނޭާ ެއއްާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ކިހި ުގޅެނީާ އެާ ކ.އަތޮޅުަގިއާާވ ހަކަތަކ ާ އަތޮޅ އިާ ށ.ާ އ ދެާ ހުށަހެޅުނުއިރުަގއިާ ބިލުާ މިާ ތެދެންމެާ ކަމެއް.ާ ނެއްާ

ވެރިކަންކުރ ާރަށަކީާމިހ ރުާޖަދުވަލުަގއިާހިމެނިފައިާހުރިާރަށްރަށެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާހިތުންާއެކަންާުގޅޭނެާޮގތެއްާާ

ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ކަށް.ާ ފ ހަަގކޮށްާ ނޭނެގާ ފުރުޞަތުަގއިާާާާއަޅުަގނޑަކަށްާ މިާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

އޮންނަާ އަތޮޅުަގއިާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ އޮތްާ ވެރިކަމެއްާ ކޮންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކުރަންޖެހޭާ  3195އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާކިޔ ާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށް.ާއެާރަށުެގާރަްއޔިތުންނަކީާަވކިާޚ ްއޞަާބައެއް.ާއެާރަށަށްާމިާ

ޚިދުމަތެއް.ާއެާރަށުަގއިާމިާއޮންނަނީާހުރިހ ާވަޒީފ ާއެއް.ާއެާރަށުެގާފަޅުާއެންމެާފުންވ ންޖެހެނީ.ާއެާާާލިބެނީާހުރިހ 

އަޅުަގނޑުމެންާ؟ާރަށުަގއިާހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާވ ންޖެހެނީ.ާއަދިާއެާކަންކަންާކުރަނީާކޮންާބައެއްެގާފަިއސ އިންތޯ

ރަްއޔިތުންެގ ހުރިހ ާ އިން،ާ ފައިސ ާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާާާާހުރިހ ާ ީވއިރުާ ކުރަނީ.ާ ކަންކަންާ އެާ އިންާ ފައިސ ާ

ކަންކަންާާ އަތޮޅުތަކުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ކަންކަންާ ރަށްރަށަށްާ ޮގވ ލަޭމާ ވެސްާ ދިވެހިާސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ  3200ދަންނަވ ނީާ

ކަމެ ކުރެވޭނެާ ތ އީދުާ އެީއކީާ ކުރުމަކީާ އެއްާ ޖަމ ކޮށްާ ކަންކަމެއްާ ހުރިހ ާ ރަށަކަށްާ ެއއްާ ަވކިާ ނޫން.ާާބިނ ކުރ އިރުާ އްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިޮގތުންާވަރަށްާިގނަާރަށްރަށްާރ އްޖޭަގއިާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮށްާދަންނަވ ލަންާ

ބޭނުންވ ނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކުރަންޖެހޭާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހުށަ ބިލެއްާ މިފަދަާ މާިާރައީސްާ ބިލުާ މިާ މިހ ރުާ އެބަޖެހޭާ ހަނދ ންކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރުަގއިާ ހެޅިެގންާ

 3205ހުށަހެޅިފައިާއޮތްާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާވަރަށްާިގނަާއަތޮޅުެގާއަތޮޅުެގާވެރިކަންާމިހ ރުާވެރިކަންާކުރ ާާ

.ާއ ދެ،ާހަމަަގއިުމާވެސްާރަްއޔިތުންާވޯޓުާާރަށްރަށްާކަމުަގއިާބުނ ާރަށްރަށްާބަދަލުވެެގންާދ ނެކަމީާކަށަވަރުާކަެމއް

ރ އްޖޭެގާާ ކަމަކީ.ާ ބޭނުންވ ާ ބިލުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީތޯއޭާ އެބަހުރި.ާ ރަށެއްާ ކިތަންެމާ ބަދަލުވ ނެާ ލައިފިއްޔ ާ

ވ ނަމަާ ކަމަށްާ ެގންދ ާ ެއކަންާ ވޯޓުލަިއެގންާ އިތުރުކުރުންތޯއޭ.ާ ހަމަނުޖެހުންާ އިތުރަށްާ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

ރައްޔިތުންާއަޅުަގ ރަށެއްެގާ ހުރިހ ާ ތިބިާ ދެންާ އަތޮޅުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްުވރެާ ތިބިާ ރަށެއްަގއިާ އެާ ހީވަނީާ ނޑަށްާ
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ހިންުގމުެގާާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އ ދެ،ާ ގ ތީ.ާ ނޯތުންާ ވެރިކަންާ ރަށެއްެގާ އެާ ނަމަާ  3210ިގނަެވއްޖެާ

ންނ ނެާރަށުާކައުންސިލެއް.ާއަދިާމިާރަށުާކައުންސިލުތަކުންާބިލުަގއިާބުނ ާޮގތުންާނަމަާކޮންމެާރަށެއްަގއިާވެސްާއޮ

އުފެދޭއިރުަގއިާާ ކައުންސިލުާ އަތޮޅުާ ދެންނެވިާ މިާ ަގިއމުވެސްާ ހަމަާ އުފެދޭނީ.ާ ކައުންސިލުންާ އަތޮޅުާ ނިސްބަތްވެެގންާ

ރަށުަގ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އޮންނ ނީާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ބައިެގާ ދެާ ތިންބައިކުޅަާ ކައުންސިލުަގއިާ ނޫން.ާާއަތޮޅުާ ެއއްާ ާ

ބަދަލުކޮށްލުމަށްާ ރަށްާ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އަބަދުވެސްާ ކައުންސިލުަގިއާ އަތޮޅުާ އަޣުލަބިއްޔަތުާ ދެބައިެގާ ތިންބައިކުޅަާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމެއް.ާ ިވސްނަންޖެހޭާ ފުންކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ކަެމއް.ާ ކަށަވަރުާ އެއީާ ކަމީާ ދ ނެާ  3215ލިބެމުންާ

ޅުަގނޑުމެންާކުރަންާބޭނުންާނަމަާކުރަންޖެހޭނީާމިއަށްވުރެާހަރުދަނ ާއަދިާމިއަށްވުރެާދެކޭޮގތުަގއިާމިާކަންތައްތައްާއަ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އުސޫލެއްާ ރަނަގޅުާ

ބޭނު ތިބުުމެގާ ކަނޑަައޅައިެގންާ ކަނޑައެޅިެގން،ާ ރަށެއްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ަވކިާާކޮބައިތޯއޭާ ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ މިާ މަކީ.ާ

ނޫނިްއޔ .ާާ ކުރުމަށްާ ކަންތަްއތަކެއްާ ޚ ްއޞަާ ަވކިާ ނުވަތަާ ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ މިާ ހޯދުަމށްާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ޚ އްޞަާ

ކޮންމެާާ ލިބިަގތުމަކީާ ޚިދުަމތްތައްާ އެކުާ ހަމަހަމަކަމ ާ ޮގތުންާ ބުނ ާ ަގިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދަންނަވ ނީާ  3220އަޅުަގނޑުާ

ާއްޤެކޭ.ާަވކިާރަށެއްެގާމ ލޭެގާރަްއޔިތަކަށްާވީމަާވަކިާޙައްޤުތަކެއް..ާ.ރައްޔިތެްއެގާވެސްާޙަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު އ ދެވުނީ.2:30ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިސ ބަށްާ ނިންމ ލ ާ ވަުގތުާ މަސައްކަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވުމ ެއކުާ

ާާ ވ ނަމަ ކަމަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ އެާޢިއްޒަތްތެރިާ ދުވަހުާ އޮންނަާ މަސައްކަތްާ ދެންާ  3225އަޅުަގނޑުާ

ާާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލައްވަންާފުރުޞަތުާައރުވ ނަން.ހިސ ބުންާފެށިެގންާފުރުޞަތުާއަރުވަފ ނަންާނޫނީ

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ.

ބަލައިަގތު އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ވިސްނަންޖެހެއޭ.ާާއަޅުަގނޑުާ ފުންކޮށްާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ުމެގާ

މެދުާ ެގންދިއުމ ާ ކުރިއަށްާ ބިލުާ މިާ ެއކުާ ދުރުވިސްނުމ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3230އެއަށްފަހުަގއިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހެއޭ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

 

ނިންމުންާ.

ާ

 3235ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން.
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ާާޝު 30ާާާާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާހިސ ބުންާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީ ވ 2010ާާާާމ ރޗު

 ަގިއާ.9:00ާާއަންގ ރަާދުވަހުެގާހެނދުނުާ

ާާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ 3240 




