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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /20 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  20 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް  13 : ތާރީޚު 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 28 

 

 ަގއި   9:02ނދުނު ހެ ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:03ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:04ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް 22 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10ގެ ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހު 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 
 

 48، އިންޓަވަލް ފަހުން 57އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 72ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެން : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފް  

 އިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މްސޫމަޢުهللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއި 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާ 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް   

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 އިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު ކާށިދޫ ދާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 އިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

  ލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  މަރަދޫ

 ބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެން

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  

 އިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާ 

    

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

   

 ތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލްހެލްމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 

 5 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޢަފޫރު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު،  ންއިންޓަވަލްފަހު  * ދާއިރާގެ    ހެންވޭރު ދެކުނު  މަޙްލޫފް، މާފަންނު ހުޅަނގު  އަޙްމަދު 

ޢަބްދު ދާއިރާގެهللا މެންބަރު  ނޮޅިވަރަމް  މުޖުާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ސަމީރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ  މެންބަރު    ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު،  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

އިބްރާހީމް،   ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިންޓަވަލްފަހުއިސްދޫ  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު  ،  ންޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު 

މޫސާ،އިބްރާހީ ޢަބްދުލްޢަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުިށ  ރަޝީދު،  މެންބަރު    މް  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  ޠާރިޤް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަނަދޫ 

މުޙަން ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މަދު ޞާލިޙު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް، ކެންދޫ 

ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ  އިބްރާހީމް ރިޒާ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް،  

ވިލިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ  هللا، ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެ

މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މުޙަންމަދު ނާޒިމް، ފުވައްމުލަކު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  ދާއިރާގެ  هللا މެންބަރު  މުޙަންމަދު، ފޭދޫ  މަސީޙު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް ރު އަލްހާން ފަހުމީ، މަރަދޫ ދާމެންބަ

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،   މެންބަރު  *  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުިށ  ޢާރިފް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މޫސާވައިކަރަދޫ  މެންބަރު  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ދާއިރާގެ  މަނަދޫ   ،

ގުރައިދޫމުޙަންމަދު މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ޒުބައިރު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  ޠާރިޤް،  މެންބަރު     ދާއިރާގެ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ  ، މަިތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި  އިބްރާހީމް ރިޒާ

މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ފޮނަދޫ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  ދާއިهللا، ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ވިލިގިލި  މަޑަވެލި  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ރާގެ 

  މަސީޙު މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުهللا މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    ޙަސަން ޢާދިލް، ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް، ހިަތދޫ ދެކުނު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މަދު ަތސްމީން ޢަލީ އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،އަދި 

 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .ާާވަނަާއަހަރުެގާފުރަތަމަާދައުރުެގާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާާ.ދުަވސްއަންގ ރަާާާއޭޕްރީލާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5.ާާދުޢ ާ .

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާާާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالم ާةالوالصާهللާالرحيم، 

ާސްާފެށުނީާ.މަޖިލި


 10ާ.ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުން .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.21ާމިާވަުގތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުެވާވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ


 15ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ.ާާ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.1ާ/20ާާާ/2010ޑ ެގާނަންބަރަކީާއޖ/މިއަދުެގާއެޖެނ3.1ާް

ާެގާދަށުންާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުމުެގާައއިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދުާކަމެއްާނެތްާ.3.2ާެގ3ާާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ3.2ާާް
20 

ރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންނަވަންާބޭނުންވ ާވަކިާވ ހަކަާެއއްާެވސްާމިއަދަކުާާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގން.ާރިޔ ސަތުންާދަާ-4އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

 25ާއަދިާނެތް.



ާސުވ ލުާ. .

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ މެންބަރުާރިޔ ޟްާާާސުވ ލު.ާާ-5އެޖެންޑ ާއައިޓަމް ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިާއޮތީާވިލުފުށީާ މިއަދުާސުވ ލުކުރަްއވަންާ

ާާއ މިނަތުާޖަމީލ ާާާރފެމިލީާޑޮކްޓަާާއޮފްާާހެލްތުާއެންޑުާާމިނިސްޓަރރަޝީދު،ާާ  30އް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރަްއވ ާސުވ ލެއި

މަޖިލީހުެގާއ ާގަވ އިދުަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތީންާސުވ ލުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވުމުންާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާާ 5ާާާާމިނިސްޓަރަށް 5ާާާާމިނެޓުެގާފުރުޞަތެއްާއެރުވޭނެ.ާއަދިާއެ ކުރެއްވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާާމިނެޓަށްާފަހުާއިތުރުާސުވ ލު

ފުރުޞަތުަގއިާާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ 30ާާމެންބަރުންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެއްވުމަށްާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލަށްާ ކުރަްއވ ާ ެއާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ކުރެްއވުމަށްާ ސުވ ލުާ ސިކުންތުާ

ާާ ކުރެްއވުމުަގއިާާމިނެޓުެގ2ާާމިނިސްޓަރަށް އިތުރުާސުވ ލުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ާ35 

ަމޖިލީހުެގާަގވ އިދ ާަވޒީރުންނ ާސުވ ލުާކުރުމުެގާޤ ނޫނުަގިއާާ މިއަދުެގާސުވ ލުެގާދ އިރ ާިއންާސުވ ލުކުރެްއވުންާެއއީާ

ހަނދުމަ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތްކަންާ އޮންނަާ ދ އިރ ެގާާއެކަންާ ވިލުފުށީާ އަޅުަގނޑުާ އަރުަވއިދެމުންާ ފުޅުކޮށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާސުވ ލަިއެގންާކުރިއަށްާަވޑަިއަގތުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 40 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާބަލިމީހ ާއަށްާޑޮކްޓަރެއްާކަމުންާބިދޭސީާހުންނަނީާޒުަގއިމަރުކަާޞިއްޙީާބުރުނީ.ތ`.ާައއްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާާ

މަރުކަޒުަގއިާމީހަކުާތަރުޖަމ ކޮށްދޭނެާޑޮކްޓަރަށްާާމައްސަލަާދިމ ވ  ރަށުެގާޝަކުވ ާނެތުމުެގާއެާ ާރަްއޔިތުންާއެާ

ާާދަނީކުރަމުންނެވެ ާވ ނީާދަންނަވ ފަާއެދިާތަކުރ ރުކޮށްާކަމަނ ެގާއަރިހުަގއިާއަޅުަގނޑުާއްލުކޮށްދިނުމަށްހަ.ާއަދިާމިކަން

މަރުކަޒަށްާޑޮކްޓަރުެގާާާއެވެ.ާީވމ ،ާއެާނުވެއްާއައިސްފަާެއއްާާހައްލެމަށްާާކަާވެސްާމިާހަމައަށްާމިއަދ ،ާއެވެ.ާނަމަވެސްާ

 45ާާ؟ދެޭވނެާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯއިތަރުޖަމ ނެއްާހަމަޖައްސަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމީލުާފެމިލީ،ާއ މިނަތުާއެންޑުާހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާކުރެއްވިާސުވ ލުެގާާާާ`.

ޖަވ ބުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއެާވިދ ޅުވިާސުވ ލުަގއިާއިޝ ރ ތްކުރެއްވިާޮގތަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑ ާާ

އަ މިދިޔަާ ޭވ.ާ ވެސްާ ާާބައްދަލުކުރަްއވ ފައިާ މަހު ސެޕްޓެްމބަރުާ އެޕޮއިންޓުމަންޓެްއ16ާާާާހަރުެގާ ައޅުަގނޑަށްާ  50ަގއިާ

ދަންނަވ ފައިާާ އަޅުަގނޑުާ ޭއރުާ ދައްކަވ ފައި.ާ އަޅުަގނޑ ާ ވަނީާ ވ ހަކަތައްާ މިާ ވެސްާ ަވޑަިއެގންފަިއާ ހައްދަވަިއެގންާ

ާާ ރަށަށް ުގޅިެގންާއެާ ެއއީާސުނ މީާއ ާ ދިމ ެވެގންާއުޅޭާމައްސަލަ.ާއ ދެ،ާ ވިލުފުށީެގާރައްޔިތުންާާއޮންނ ނެާއެތަނުަގއިާ

މުަވއްޒަފުންނ ާާ އެތ ާ ބަދަލުކުރެވުނު.ާ އެތަނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ މަރުކަޒުެގާ ޞިއްޚީާ ހުރިާ ވިލުފުށީެގާ ުގޅިެގންާ ދިއުމ ާ

އެކީަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާއެނބުރިާވިލުފުށީާރައްޔިތުންާދިޔައިމ ،ާއެާތަނުެގާރައްޔިތުންނަށް،ާބުރުނީެގާރައްޔިތުންނަށްާމާިާ

 55ސ ސްާކުރެވެމުންާދ ކަންާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާޤަބޫލުކޮށްާއެކަންާފ ހަަގކުރ ކަން.ާއަދިާހަމަާއެއ އެކީަގިއާާދަތިކަންާއިހު



 3 

އެތަނުަގއިާާ މަޤ މުާ އެާ ނެތްާ އެްއާ ހަމަޖެހިފަާ އޭރުާ ވ ތީާ ތަނަކަށްާ ކުޑަާ ވެސްާ ވަރަށްާ ައކީާ އ ބ ދީާ ެއއީާ ދަންނަވަން،ާ

ށްާހަމަޖެހިފަާއެއްާނެތް.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާއޭރުާއ ާއޮނިަގނޑުާބ އްވ ކަށެއް.ާއެާތަނުަގއިާޑޮކްޓަރަކުާހުންނަާޮގތަކަ

މަޤ މާުާ އިތުރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމުަގއިާ އެާ ދެންާ ދަނީ.ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ެއކީަގއިާ އ ާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ

އޭރު އެކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކީަގއިާ ނެތުމ ާ އެހެންާ ނެތް.ާ އެއްާ ހަމަޖެހިފަާ ޮގތެއްާ އޮތީ.ާާާާއުފެއްދޭނޭާ ނުކުރެވިާ

ސިވިލްާާ އެންެގވީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ަގއިާ ފެބުރުއަރީާ ފަހުންާ އެންމެާ ެވސްާ ޮއނިަގނޑުާ އަދިާ ދިޔައީ.ާ  60ލަސްވަމުންާ

ސަރވިސްާއިންާއެތައްާމުޢ މަލ ތްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރުމަށްފަހުާއެާއޮނިަގނޑުާއެާބޭފުޅުންނަށްާފ ސްކޮށްދެއްވަންާާ

ޝަންތަކެއްާއުފެދެމުންާދ ތީާއެތަނުެގާމަސްއޫލިއްޔަތަކަށްާވ ނެާކަމަށްާސިވިލްާސަރވިސްާނެތްކަން.ާއެއީާހެލްތުާކޯޕަރޭ

ޮގތުންާާ ވަުގތީާ އޮންނ ނީާ މަސައްކަތްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅިެގންާ ކަމ ާ މިާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަްއވ ތީ.ާ އެކަންާ އިންާ

ދެ ހޯދޭތޯ.ާ ތަރުޖަމ ނަކުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންޓްރެކްޓަށްާ މަރުކަޒުންާނަމަވެސްާ އަންަގިއެގންާ މަރުކަޒަށްާ އެކަންާ ންާ

އިންޓަރވިޔުކޮށްފައިާމިހ ރުާ  65މިހ ރުާއިޢުލ ނުކޮށް،ާއަދިާމިހ ރުާއިޢުލ ނުކުރުމަށްފަހުާއެާކަމަށްާކުރިމަތިލީާފަރ ތްތަކުންާ

ެގންދ ާވ ހަކަާާާާއެކަންާވަނީ،ާއެާވަޒީފ ާހަމަޖެއްސުމަށްާހޮވޭާމީހަކުާހޮވުމުެގާމަސައްކަތްާމަރުކަޒުންާިމހ ރުާކުރިއަށް

ފުރަތަމަާ މަހުެގާ ިމާ ިވއްޔ ާ ޮގތުަގިއާ ލިބުނުާ މަޢުލޫމ ތުާ ފަހުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ މިީއާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ ަމޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ފައި.ާ އިންޓަރވިޔުކޮށްާ ވަނީާ ހަފްތ ަގއިާ

ާާ ެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަން،ާމިާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާހަމަ ިއޒުނަފުޅ ާ މިއ އެކީަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާ

މަޢުލޫމ ތެއްާ އަޕްޑޭޓެޑުާ ެއންމެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަންނައިރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސުވ ލުާ ކުރުކުރުާ ވަރަށްާ  70ޮގތަށްާ

ންބަރުންނަށްާއަރުވ ކަންާކުރީަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާާއެރުވޭނެާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާހަމަާއެކްސެސިބިލިޓީާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ުގޅޭނެާއަޅުަގނޑުެގާނަންބަރުންާއަޅުަގނޑުާރ އްޖޭަގއިާއުޅެންޏ .ާއެީއާާ ައޅުަގނޑަށްާހަމަާ ދަންނަވ ލެވިފައިާއޮންނ ނެ.ާ

ޑަށްާހަމަާއެާނަންބަރުން.ާފޯނުންާއެހެންނޫނީާހަމަާއެސް.އެމް.އެސްާއިންާވެސްާުގޅުއްޭވނެ.ާއަދިާއަޅުަގނ7775240ާާ

ާާ އެހެންވީމ ،a.jameel@health.gov.mvާާާާ.އީމެއިލެްއާވެސްާކުރެއްވިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެގާއީެމއިލްާހަމަާއެޑްރެހަކީ

 75 ހަމަާއެާވ ހަކަާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު.ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތުެގާމަތީންާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާާ

ވިލުފުށީާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނަމަާ ބޭނުންފުޅުާ ކުރަްއވަންާ ސުވ ލެއްާ އިތުރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 80ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ދ އިރ ެގާޢި

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު

mailto:a.jameel@health.gov.mv
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އޮތްާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ރަށެކޭ.ާ ކުޑަާ އ ބ ދީާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަރުކަ ހުންނަނީާޞިއްޚީާ ބުރުނީަގއިާ ޮގތަށްާޮގތުަގއިާއ ބ ދީާކުޑަާނަމަެވސްާ ބޯޑުަގިއާވެސްާއޮންނަނީާއެާ ޒެއް.ާއަދިާ

 85ލިޔެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެީއާޞިއްޚީާމަރުކަޒެއްތޯާއެީއ.ާެއާސުވ ލުާއަޅުަގނޑުާކޮށްލަންާއޮތީ.ާދެންާއެސް.އެމް.އެސްާ

އެސް.އެމް ކުރެވޭތޯ.ާއިދ ރަކުރެްއވިްއޔ ާ ޮގތަށްާއެކަންާ ެއާ ބަލ ނަންާދެންާ ފެށިެގން.ާ .އެސްާާފޮނުވ ނަންާދެންާމިއަދުންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ ެގންދ ނީ.ާވަރަށްާ ކުރަމުންާ މުޢ މަލ ތެއްާކަމަނ ާއ ާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާ އަކުންާދެންާ

ާރައީސްާ.

ާ

 90 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމީލުާފެމިލީ،ާއ މިނަތުާއެންޑުާހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ޚީާމަރުކަޒުަގއިާހުރޭާދަރަޖަތަކެއް.ާދެންާކުރީަގއިާެއީއާާޝުކުރިއްޔ .ާއެާތަނަކީާމިހ ރުާޞިއްޚީާމަރުކަޒެއް.ާއ ދެ،ާޞިއް

އަދިާާ ބަދަލުކޮށްފައި.ާ މަރުކަޒަކަށްާ ެއހެންނަމަވެސް،ާޞިއްޚީާ ޮގތުަގއި.ާ ޕޯސްޓެއްެގާ ހެލްތުާ ހުންނަނީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ްއޗަށްާޖައްސ ފައި.ާާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާއަލަށްާހުށަހެޅިާއޮނިަގނޑުަގއިާއޮންނ ނީާވެސްާއެާތަންާދަރަޖަާތަންކޮޅެއްާމަ

ައޅުަގނޑުމެންާާ ޮގތަށްާ އެއީާދެވަނަާދަރަޖަިއެގާތަނަކަށްާހަމަޖައްސ ފައި.ާއަދިާއެތަނުަގއިާތަރުޖަމ ނަކުާވެސްާހުންނަާ

މަޤ މުާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަާ ނުދިޔަކަން.ާ ފ ސްވެެގންާ އެާ އަދިާ އަކީާ ހިތ މަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  95ހުށަހެޅީ.ާ

އު އެތަނުަގއިާ ނޭދެންާވެސްާ އަޅުަގނޑެއްާ މުޅިންާ ކަންތަްއާ ކުރެއްވިާ އިޝ ރ ތްާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ފެއްދުނީސް.ާ

ައޅުަގނޑ ާ ހަމަާ ރަނަގޅީާ ބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ އިން،ާ އެސް.އެމް.ެއސްާ ައޅުަގނޑ ާ މެންބަރުންާ އިނޭގތޯާ

ުގޅުން އޮންނަާ ެއާ ދޭތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގތޯާ ވެސްާ ޮގތަކަށްާާާާބައްދަލުކުރަްއވަިއެގންާ ބަދަހިވ ނޭާ ތަންކޮޅެއްާ

ކުރަމުންާމާިާ ޚިދުމަތްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާވެސްާ ެއއީާ ކަެމއް.ާ އެދޭާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާވަރަށްާ އެއީާ ެގންޮގސްދެއްވުންާ

 100ާދަނީާދެާފަރ ތުންާވެސްާހަމަާއެއްާއަމ ޒަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ ާެއކީަގއިާއެދެން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުހޯރަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާކަމަނ ާ

ހޯރަފުށި އެހެންމެާ ހަމަާ ބޭފުޅެކޭ.ާ އޮތްާ ހައްދަވ ފައިާ ރެކޯޑުާ ޯވލްޑުާ ނުނެންގެވުމުެގާ ފޯނުާ އުލިަގްމ،ާއަކީާ ތުރ ކުނު،ާ ާ،

 105އިހަވަންދޫ،ާމޮޅަދޫާމިާރަށްރަށުެގާރައްޔިތުންނަށްާދަރިމައިުވމުެގާފުރުޞަތުާދެއްވ ށޭާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާއެދެމުންާ

ތިއްބޭ.ާ ޑޮކްޓަރުންާ ތިންާ ބަދަލުިވއިރުާ ވެރިކަންާ މިާ ދެއްވ ށޭ.ާ ހަމަޖައްސައިާ ޑޮކްޓަރެއްާ އަންހެނުންެގާ އެއީާ އަންނަނީ.ާ

ނެވީާއެންމެާބޭފުޅެކޭ.ާމިާކަމަށްާހައްލެއްާެގނެސްދެއްވ ށޭ.ާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަމުންާމިާެގންދަނީ.ާދެނާްާމިހ ރުާހުންާ

ާވަރަށްާދެރަވޭާމިވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަންޖެހޭތީ.ާދެންާރެކޯޑުާހޯލްޑަރެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވަން.ާ

ާ
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 110 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިނިސްޓަރުާމިައދުެގާސުވ ލުެގާދ އިރ ާއިންާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވަންާބޭނުންފުޅުާނަމަާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަރުވ ނަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޖަމީލްާާފެމިލީ،ާއ މިނަތުާއެންޑުާހެލްތުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

 115.ާއ ދެ،ާފޯނުާއަޅުަގނޑުާއަބަދުާއުޅެނީާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާހަމަާދެާކަމަށްާވެސްާައޅުަގނޑުާއިޝ ރ ތެއްކޮށްލަންާބޭނުން

ފޯނުާނެުގމަކުާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާފޯނުާބޭނުންވ ާވަރަކަށެއް،ާއަސްލުަގއިާމީހުންާއެދޭާވަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފޯނަކަށްާ

ާރެސްޕޮންޑެއްާނުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާީމެގާދެހަފްތ ާކުރިންާއަޅުަގނޑުެގާޕީ.އޭާއަށްާެވސްާދަންނަވ ފައި

ަވުގތު.ާާ އުޅޭާ ފޯނުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހައްދަވައިދެްއވ ށޭާ އެސެސްމަންޓެއްާ ވަރެއްެގާ ކޮންެމވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮންނ ނެ.ާ

ފަރުން.ާ އަންނަާ ފޯނުތައްާ ޭވާ ވެސްާ ދަތިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ ައސްލުާ ައޅުަގނޑުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ

ުގޅުއްާ ޕީ.އޭާއަށްާ ެއއަށްާރެސްޕޮންޑުާކުރެވޭނެކަންާއަޅުަގނޑުާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެގާ ހަމަގައިމުާވެސްާ  120ވުމުންާ

ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އޮނިަގނޑުެގާ ވެސްާ އަނެްއކ ާ ހަމަާ ކަމަކީާ އަނެއްާ ކަމެއް.ާ ެއއްާ ެއއީާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާދިމ ެވެގންާާދަންނަވ ލުމ ާއެކީަގިއާައޅުަގނޑުާކުރީަގިއާވެސްާމަޖިލީހުަގިއާދަންނަވ ލެވިފައިާއޮންނ ނެާާ

އުޅޭާދަތިާކަންތައްތައްާރ އްޖެތޭރެަގއިާމީހުންާހޯދުމުަގއި.ާއ ދެ،ާއެއީާމުސ ރަިއެގާދަތިކަމ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާައވައްޓެރިާާ

ދިޔައިރުާ ބޮޑުެވެގންާ އިނ ޔަތްތައްާ ލިބޭާ މީހުންނަށްާ އެާ މުސ ރަތަކ އިާ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ

މިާއަޅުަގނޑުމެން ނުދެވޭތީާ އިނ ޔަތްތައްާ މީހުންނަށްާ އެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަތީންާ އުސޫލެއްެގާ ހަަމހަމަާ އެއ ާ  125ނަށްާ

ަގއިނަކޮލޮޖިސްޓުން،ާާ ވެސްާ ހޯރަފުއްޓަށްާ ވެސް،ާ ތަނަށްާ ތިާ ހެދިާ އެކަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކަން.ާ ދަތިވ ާ އައުމަށްާ ތަނަށްާ

ަގއިާވެސްާއެންމެާދަތިާެއްއާކަމަކީާގައިނަކޮލޮޖިސްޓުން.ާހުސްއެކަނިާއެާތަނެއްާނޫން.ާހަމަާރ އްޖޭެގާެއާތަންާމިާތަނު

ދުވަސްތަކުެގާާ މިާވޭތުވެދިޔަާ މިދިޔަާ ހަމަާދަންނަވ ލ ނަންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދިާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަާމިއ އެކީަގއިާ

ބޮާ އެހައިާ ެވސްާ ޑިމ ންޑުާ ގައިނަކޮލޮޖިސްޓުންެގާ ޮގތުންާ ވިސްނުމުެގާ ހުރިާ ެގންުގޅެވިފައިާ ދިޔަީއ.ާތެރޭަގއިާ ޑުެވެގންާ

ވޯކަރުންާާ ހެލްތުާ އަދިާ ތިބި.ާ އެބަާ ވެސްާ ނަރުހުންާ ތިބިާ ހަދައިފަިއާ ޓްރެއިނިންގާ ިމޑްފްރީާ ތެރޭަގއިާ  130އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވެސްާއެބަާތިބި.ާއެކަމަކުާެއާމީހުންެގާމަސައްކަތްތައްާެއއްކައިރިާކޮށްލ ފައިާހައްތަހ ާވެސްާމ ބަނޑުާމީހަކުާބަލަންާ

ކަށްާެވސްާެއއީާޑޮކްޓަރަކުާކުރަންާޖެހޭާކަމެއްާކަމަށްާމީހުންނަށްާވިސްނައިދިނުމުންާދިމ ެވެގންާވެސްާއަދިާހުރިހ ާކަމަ

ާއުޅޭާއެންމެާބޮޑުާއެއްާދަތިާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

ާ

 135 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާ
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ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވަޒީރަށްާހަމަާދަންނަވ ލަންާއޮތްާސުވ ލަކީ،ާމިާދ އިރ ެގާތެރެއިންާވޭތޯާާާޝުކުރިއްޔ 

މުހިއްމުާާ ވަރަށްާ ހަމަާ ދ އިރ ަގިއާ މިާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ މަސައްކަތްާ ބޮޑަށްާ ވީހ ާ

މަސްާވެެގންާދ އިރުާއ ާސަރުކ ރަށ15ާާާްވިދ ޅުވެދެްއވަފ ނަންތޯާާާާފުންނ ބުއުސްާތަޖުރިބ ާހުންނެވިާބޭފުޅެއްާކަމަނ ާއަކީ.

ވެފައި.ާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަމަކަށްާ ިގލަންވެރިާ ވަނީާ މިާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ހަމަާ ކަންތައްތައްާ ވުޒ ރ ެގާ ޞިއްޙީާ މިާ

ދިމ ވަނީ ދަތިތަކެއްތޯާ ކަހަލަާ ކޮންާ ވަޒީރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލައަކީ؟ މައިަގނޑުާ މީެގާ ވަޒީރުާާކޮބައިތޯާ ދެންާ ާ.140 

ިމާ ދ އިރ ަގއިާ ވިލިމ ފަންނުާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ބައްދަލުކުރުުމެގާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ދެްއވަމުންާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ބައްދަލުކުރަން،ާ އ ާ ކަމަނ ާ ދުވަހަކުާ އެތައްާ ހަމަާ މަރުކަޒަށްާ ޞިއްޙީާ އިންނަާ ވިލިނިގލީަގއިާ އިންނެވި،ާ

ާއަޅުަގނޑުާމިާތަނުަގއިާފ ހަަގ...ފޯނުންާކަމަނ ާނެންގެވިާކަންާ

ާ

 145 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމެލީ،ާއައިމިނަތުާޖަމީލް

ހުންނ ނެާ ކުރެވިފައިާ މުޢ މަލ ތުާ ވެސްާ ފޯނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ދަ ދެން،ާ ކަންތަކުަގއި.ާ މަރުކަޒުާ ެގންދަންޖެހާޭާވިލިނިގލީާ އޮންނަނީާ ކަމަކަށްާ ދަތިާ އެންމެާ އިނޭގތޯ،ާ ކަމަކަށްާ ތިާ

ހ ޒިރުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ތަނުގައި،ާ މިާ ދެންނެވިންާ ކުރިންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދުމުގައިާ މީހުންާ ޕްރޮސެސް.ާ

ރޮސަސް.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާދަްއޗޭާސިވިލްާސަރވިސްެގާތެރެއިންާމުަވއްޒަފުންާހޯދަން.ާެއާެގންދަންާޖެހޭާޕް

އޮންނަާާ ކަނޑަެއޅިފައިާ އެްއޗެހިާ ޢިނ ޔަތްތަކ ާ ދޭންޖެހޭާ ދެންނެވިހެންާ ކުރީަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެއ އެކީަގއިާ  150ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އޮނިަގނޑުާ އ ާ ދެންާ ެގނެވޭކަށެއް.ާ މީހުންާ ސްޕެސިލިސްޓުންނ ާ ނޯވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޮގތުންާ

ފ ސްވު އެކަންާ ތިބީާ ކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުާއުއްމީދުާ ދެންާ ކަމަށް.ާ ލުއިވެެގންދ ނެާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މުންާ

ކުރިއެރުންާާ ބައެއްާ އެތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ ކަން.ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ

ވަރުާބޮޑުާޚިދުމަތެއްާދޭާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެޭވ.ާއެހެންނަމަަަވެސް،ާމިާދޮޅުާއަހަރަކީާއެއްާޮގތަކަށްާވެސްާމި

މަތީަގިއާާ ވަރަށްާ އުޅެނީާ އެކްސްޕެކްޓޭޝަންސްާ އެއީާ ފެނިެގންދ ނޭ.ާ ބޮޑަށްާ އެހ ާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ  155ދ އިރ ެއއްަގއިާ

ރައްޔިތުންެގ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާހަމަާފ ހަަގކޮށްލ ފައިާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއ ދެ،ާތިވިދ ޅުވ ހެންާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާއަދިާާ

ާާވެސްާއަދިާެއހެންާރައްޔިތުންާވެސްާހިތްހަމަޖެހޭާވަރަކަށެއްާއަދިއެއްާޚިދުަމތެއްާނުެގންދެވޭ.ާާތިާބޭފުޅުންނެއް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 

 160ެގާއުސޫލުންާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާކަމަނ ެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުެވއްޖެާމިާކޮންޓްރެކްޓު

ރަށަށްާތ.ބުރުނީާއަށްާހޯއްދަވަންާމަސަްއކަތްާކުރަްއވ ާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާމިާޮގތުންާާ މިހ ރުާމީހަކުާމިާ
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ޮގތަށްާ މިާ މަޤ މުތަކަށްާ މުހިއްމުާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޖ ަގތަކަށްާ ތިބޭާ މަދުވެފައިާ މިާ ވެސްާ ރަށްރަށުަގއިާ އެހެންާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ؟ާކިހިނެއްތޯާއެާކަންތައްާއޮންނަނީ؟ާދުމުެގާފުރުޞަތުާކިހ ވަރަކަށްތޯާއޮންނަނީކޮންޓްރެކްޓަށްާމީހުންާހޯ

ާ

 165 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމެލީ،ާއައިމިނަތުާޖަމީލު

ސިވިލްާސަރިވސްެގ އެއީާ އޮވޭ.ާ އިންާ ސަރވިސްާ ވެސްާސިވިލްާ ެގނައުުމަގއިާ މީހުންާ ކޮންޓްރެކްޓަށްާ ދ އިީމާާާާއ ދެ،ާ

މަޤ މަކަށްާނުވިޔަސްާއެާެގންދަންާޖެހޭާޕްރޮސަސްާއެއްާއޮވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޭއެގތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާއެާ

މަރުކަޒަކަށްާނުވަތަާއެާފެސިލިޓީއަކަށްާމީހަކުާެގނެވޭނެާވަރުެގާފައިސ ާބަޖެޓުަގއިާހުރިތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރުާކުރަންާާ

ާމެންނަށްާދިމ ވ ާމައްސަލަާއެއް.ާދުރ ލ ާއެބަޖެހޭާއެާޕްލޭނުކޮށްފައިާބ އްވަން.ާާވެއްޖެއްޔ ާެއއީާައޅުަގނޑު

ާ170 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރު

މައްސަލަާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާބުރުނީާޞިއްޙީާމަރުކަޒުަގއިާތަރުޖަމ ނެއްާނެތުމުެގާާ

އުޅެނީާ މިާ ހަމަނުޖެހިެގންާ ކަންތަްއާ ތަރުޖަމ ނެއްެގާ ެވސްާ ހޮސްޕިޓަލަށްާ ރީޖަނަލްާ ަގުމާ ވ އިރު،ާ ކުރިމަތިވެފައިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ؟ާއޮނިަގނޑުެގާމައްސަލަިއެގާސަބަބުންތޯާނުވަތަާއ ބ ދީާކުޑަކަުމންތޯ

ާ175 

 ާކެވުންާ:ވ ހަކަދެއްާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމެލީ،ާއައިމިނަތުާޖަމީލް

ފަހުންާާ އޮޅުންފިލުވ ލަން.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތިާ ޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިނޭގތޯާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ާއަޅުަގނޑަށްާތިާއޮޅުންފިލުވ ލ ފައިާދަންނަވ ލެވިދ ނެ.ާާ

ާ

 180 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން

އޮތްާޝުކުރިއް ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ މަރުކަަަޒަށްާ ބުރުނީާޞިއްޙީާ ތ.ބުރުނީެގ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޔ ާ

ޮގތުންާތަރުޖަމ ނެއްާއެކަންޏެްއާނޫން،ާއެާމަރުކަޒުަގއިާތިްއބަވަންޖެހޭާއެއްެވސްާއިދ ރީާމުވަްއޒަފެއްާވެސްާނެތްާމިާ

ވަ މަސައްކަތަށްާ މަރުކަޒުެގާ އެާ ނެތުމުންާ ކަމަނ ާާވަުގތު.ާ ކަމަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދޭ.ާ އެބަާ ދަތިވަމުންާ ބޮޑަށްާ ރަށްާ

އޮތްތޯ އެބަާ ހައްލެްއާ ދެއްވ ނެާ ާހޯއްދަވައިާ ކީއްެވެގންތޯ؟ ދަނީާ ލަސްވަމުންާ ނުދެއްވިާ ހޯއްދަަވއިާ ހައްލެއްާ ؟ާނޫނީާ

 185ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމެލީ،ާއައިމިނަތުާޖަމީލް
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އިދ ރީާމުަވއްޒަފުންެގާކަންތަްއތައްާައޅުަގނޑުާޖެހޭނީާބަލަިއލަންާއިނޭގތޯ.ާެއއީާސީދ ާކޮންމެާތަނެއްަގއިާމުަވއްޒަފުންާާ

މަޢުލޫމ ތާުާ ތިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުދޭ.ާ ބެލެމަކުންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެއްޗެތިާ ވަރ ާ ތިބޭާ ދުވަހަކުާ އެާ

 190ާންނަވ ލެިވދ ނެ.ާއޮޅުންފިލުވ ލ ފައިާދަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާ

ސުވ ލަކީ،ާާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އޮނިަގނޑު މުަވއްޒަފުންެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ޤަބޫލުާާާކަމަނ ާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

ތަންތަނުެގާާ އެާ ފޮނުވ ލަްއވ ،ާ ނަރުހުންާ ޑޮކްޓަރުނ ިއާ ތިބިާ ތަންތަނުަގއިާ ދޭާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޚީާ  195ނުކުރެއްވުަމކީާ

ާ؟ރައްޔިތުންނަށްާދޭާޚިދުމަތްތައްާހުއްޓުވ ލ ާއެާކަމުެގާރުޅިާރައްޔިތުންނަށްާބޭލުމަށްާއޮތްާސަބަބެއްތޯ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއެންޑުާފެމެލީ،ާއައިމިނަތުާޖަމީލުާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތު

ޮގތެްއ،ާާ ފޮނުވ ލ ާ އަދިާ ނަރުހުންާ ޑޮކްޓަރުނ ިއާ ައޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިނޭގތޯާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

 200މެންާމިާދަނާީާއެކަހަލަާކަމެއްާފަށައިެގންާުއޅޭާކަމެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާއެނިގފަާއެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑު

ބިދޭސީާސަޕޯޓިވްސްާސްޓ ފުާމަދުކުރަމުން.ާދިވެއްސަކުާލިބެންާހުރިާތަނަކަށްާއިތުރުާސަޕޯޓިވްާބޭރުާމީހުންާއެާތަނަށާްާ

ނުލުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއޮންނ ނީާމިހ ރުާއަންގ ފައި.ާއެކަމަކުާޑޮކްޓަރުނ އިާނަރުހުންނ ާއަޅުަގނޑުމެންާއަދިާފޮނުވަންާާ

ާނިގފަާއެއްާނެތް.ާާފަށ ފައިާއޮތްާކަމެއްާއެ

ާ

 205 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާ

ރީޖަނަލްާ ހިތަދޫާ އަތޮޅުާ އަްއޑުާ ެވސް،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އ ާ ދ އިރ ާ ޞިއްޚީާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ާާ އެ ދަތިކަމ ،ާ ޑޮކްޓަރުންެގާ ފަހަރުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޮގތުންހޮސްޕިޓަލ ާ ބެހޭާ ޚިދުމަތްތަކ ާ ސުވ ލުާާާތ ނެގާ

ދެންނެވިފައިވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެްއވެސްާހައްލެއްާއަދިވެސްާމިހ ތަނަށްާއައިއްސަާވ ާކަަމކަށްާނުވޭާއިނޭގތޯ.ާމިހ ރުާ

ޚިދުމަތްާ ތަނުންާ އެާ ނުކުރެވިެގންާ މަސަްއކަތްާ ދުވަސްތަކުަގއިާ ބަންދުާ ދުވަހު،ާ ހޮނިހިރުާ ދިމ ވޭާ އެބަާ ވެސްާ ާއިތުރަށްާ

އެބަހުރި.ާ ޝަކުވ ތަކެއްާ ދެވޭކަުމެގާ ޚިދުމަތްާ އެާ ތަންތ ނަގއިާ އެހެންާ އެބަހުރި.ާ ވެސްާ ޝަކުވ ާ ެއކަމުެގާ  210ނުދެވިެގންާ

 އެހެންވީމ ،ާމިކަމުެގާއެްއވެސްާހައްލެއް،ާއަވަސް...ާ.

 

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ކުެގާޚިދުމަތްާހޮނިހިރުާދުވަހުާދިނުމަށްާއޮންނަނީާހަމަޖެހިފައިާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާއ ދެ،ާރީޖަނަލްާހޮސްޕިޓަލްތަ

 215ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާ
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ާ

 މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

އަށްާލިޔެެގންާލަސްވަމުންާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަޒީރުާދެްއވިާޖަވ ބުަގއިާވިދ ޅުެވއްޖެާސިވިލްާސަރވިސްާ

ދ ާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާކިތައްާދުވަސްވޭތޯާމިނިސްޓްރީާއިންާސިވިލްާސަރިވސްާއަށްާލިޔެެގންާމުަވއްޒަފަކުާ

 220ާހަމަޖެއްސުމަށް.ާ

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދަންނަވަންޏ  ޮގތަކަށްާ ޖުމްލަާ ދޭތެރޭަގއިާާާއ ދެ،ާ މިާ އެކަމަކުާ އިނޭގތޯ.ާ މަހެއްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ނަގ ާ އެާ

ާާ އޮތް އެބަާ ކުރެވިފައިާ ތަޖުރިބ ާ ދެކޮޅަށ5ާާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެކޮޅަށްާ ހޯދުމަށް.ާ ުމވަްއޒަފަކުާ ވެސްާ ދުވަސްާ މަސްާ

ދޮ މަހެއްާ ދަންނަވ ހެންާ މިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހެދުމަށްފަހު.ާ ބަދަލުކޮށްާ އެންމެާލިޔެކިއުންާ ދުވަސްާ  225ޅުމަސްާ

 މަދުވެެގންާެވސްާނަގ ނެ.ާާ

ާ

 ފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފުާނަޢީމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ސުވ ލުާ އުޅުނުާ ކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 230ކުެގާވ ހަކަ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާކަމަނ ެގާއަމިއްލަާޕ ޓީާއަށްާާމެންބަރުާކުރައްވައިފިާކަމަނ ާއަށްާހުރިާދަތިތަ

އެާާ އެހެންނަމަވެސްާ ދަތިފުޅުވ ކަން.ާ އަށްާ ކަމަނ ާ އެނޭގާ އެކަންާ ވެސްާ ސުވ ލުންާ ކުރައްވ ާ ބޭފުޅުންާ ނިސްބަތްވ ާ

ާކަންކަމަށްާކެތްކުރައްވ ާތިާކުރައްވ ާމަސައްކަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ އެއްާ ކުރައްވ ފަާ ސުވ ލެްއާ  235އ ދެ،ާ

ާރިޔ ޟަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހުންާއަޅުަގނޑުާކޮށްލަންާބޭނުންާސުވ ލަކީާހެލްތުާކޯރޕަރޭޝަންތައްާއުފެއްދުމުންާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުާއަރި

ާާ 2008ާާާާމިާމައްސަލަތަކަށްާހައްލެއްާައންނ ނެތޯ.ާއެހެންާމިދެންނެވީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބެލިާބެލުމުން  240އ 2007ާާާާއ އި

ބަލިމީ ތިބިާ ދަްއކ ފައިާ ކަންކޮޅެްއަގއިާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ އައިއިރުާ ިގނަެވއްޖެ.ާމިހ ތަނަށްާ ޑަބަލަށްވުރެާ އަދަދުާ ހުންާ
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ނަގ ނެތޯާ މުއްދަތެއްާ ކިހ ާ އަދިާ ެގނެވޭނެތޯ.ާ ހައްލެއްާ ކަންކަމަށްާ މިާ އުފެއްދުމުންާ ކޯރޕަރޭޝަންާ ހެލްތުާ އެހެންވީމ ،ާ

ާމިކަންކަން،ާހެލްތުާކޯރޕަރޭޝަންާއުފައްދަން.

ާ

 245 ންާ:މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވު

ތަންތަންާާ އެާ ޕްރޮވިންސަކުންާ އެާ ކުރަނީާ މިާ އުއްމީދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ އުފެދުނީމ ،ާ ތައްާ ކޯރޕަރޭޝަންާ ހެލްތުާ އ ދެ،ާ

ގ ތުންާބަލައިެގންާކުރިއަށްާެގންދިޔައިމަާފަސޭހަކަންވ ނެާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާހެލްތުާކޯރޕަރޭޝަނެއްާއުފެއްދުނީމާ 

ހީތެރިކަންާއެާބޭފުޅުންނަށްާލިބިެގންދ ނެ.ާދެންާއެންމެާބޮޑުާއެއްާފަސޭހަައކަށްާާވެސްާައޅުަގނޑުމެންެގާހަމަާވަރަށްާއެ

ވެސްާާ ޮގތުންާ ވަުގތީާ އަދިާ މުވަްއޒަފުން،ާ ލަްއވ ާ މުވައްޒަފުންާ ތަނުންާ އެާ ދިޔައިމަާ ނެތިެގންާ ބިއޮރޮކްރަސީާ އެާ ވ ނީާ

ާާ ދަށުން ސިޔ ސަތުެގާ ކޯރޕަރޭޝަންެގާ އެާ ކަންކަންާ އެާ ހޯއްދެވުމ ،ާ އެއީާާމުވަްއޒަފުންާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެްއވޭނެ.ާ  250ހަމަާ

ެއއީާހަމަާއެާކޯރޕަރޭޝަނަކުންާއެާާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެާކަމެއް.ާއަދިާހަމައެއ ެއކީަގއިާމުސ ރަާކަނޑައެޅުއްވުންާވެސްާ

ހަމާަާ އެކަންާ ކުރަނީާ މިާ އުއްމީދުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނަނީ.ާ އެާ ކަންތައްތައްާ ކުރެްއވިދ ނެާ ސަރަހައްދަކަށްާ

ާެގންދ ނެާކަމަށް.ާާފަސޭހަވެ

ާ

 255 ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބުރުނީާހޮސްޕިޓަލަށްާދިމ ވެފަިއވ ާމައްސަލަާތަްއާދިމ ވެފަިއވ ާއެހެންާހޮސްޕިޓަލްާތަކަކީާކޮބައިތޯ.ާައޅުަގނޑުާމިހެންާމިާ

އަ ހޮސްޕިޓަލުަގއިާ ނިލަންދޫާ ފ.އަތޮޅުާ ާާދަންނަވަންޖެހެނީ،ާ ގ ތްަގނޑަކަށް ނުހުންނަތ ާ ޑޮކްޓަރެއްާ އަހަރ2ާާާާުންހެނުންެގާ

ާާ ފަހުން ގ އިމުކުރިާ ޕޯސްޓެއްާ ހެލްތުާ ދަރަބޫނދޫާ އަދިާ ކަމަށ2ާާާްވެއްޖެ.ާ ޢިމ ރ ތްާ އިންނަނީާ ހަމައެކަނިާ އަހަރުެވއްޖެ.ާ

ާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީ.ާމިާކަމުެގާހައްލަކީާކޮބައިތޯާ.

 260 

 ތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމިލީާއ މިނަ

އ ދެ،ާފ.އަތޮޅުެގާހ ލަތުާއަޅުަގނޑުާޖެހޭނީާމިހ ރުާބަލައިލަންާއިނޭގތޯ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާއޮނިަގނޑުަގިއާާ

ހިސ ބަކަށްާާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ހަމަާ ނޫން.ާ އަތޮޅަކަށެއްާ ވަކިާ އަތޮޅެއް،ާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ހުންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަާ ހެލްތުާބަލައިެގންާ ދެންާ ކޮށްފައި.ާ ކެޓަަގރައިޒުާ ތަންތަންާ އެާ މައްޗަށްާ މިންަގނޑުތަކެްއެގާ ޮއންނ ނީާ ޅުަގނޑުމެންާ

ފަށައިަގތުމުންާ ބޭފުޅުންާ މިާއޮތްާއޮނިަގނޑުާއެާ މިހ ރުާހަދ ފައިާ  265ކޯރޕަރޭޝަންތައްާއުފެދުމ ާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބޭފުޅުން އެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގިއާ ޮގތުންާާަގިއޑްލައިނެއްެގާ ެއާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަަވން.ާ ވ ހަކަާ އަރުވ ނެާ ނަށްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއުއްމީދުކުރަނީާމިާކަންތައްތައްާފަސޭހަެވެގންދ ނެާކަމަށް.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު
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 270ސުވ ލަކީ،ާމިާހެލްތުާކޯރޕަރޭޝަންާއުފެދުމުެގާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ 

ސަބަބުންާމިާމަދަނައިެގާދަށުންާމިހ ރުާރ އްޖެތެރޭެގާބޭސްާނުލިބިެގންާމިާއުޅޭާކަންތަްއތަކަށްާހައްލެްއާއަންނ ނެތޯ.ާާ

ާއްޔ ާ.މިހެންާމިާދަންނަވ ލީާހައްދުންމަތީަގއިާމިއަދުާމަދަނަިއެގާދަށުންާބޭސްާލިބޭާއެއްވެސްާތަނެއްާނެތީމަ.ާޝުކުރި

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޖަވ ބުާާ ސުވ ލަށްާ އެާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއހެންނަމަވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ ނޫންާ ބައެއްާ ުގޅޭާ ސުވ ލ ާ މިއަދުެގާ  275އ ދެ،ާ

 އެރުވިދ ނެ.ާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ިމނިސްޓަރ. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެްއވިތ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޖަވ ބުާ މިނިސްޓަރާ ވަންދެނ15ާާާާްމިހ ރުާ އިރުާ މިނިޓުާ

 280ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމިާއަރުވ ާނިމުނީ.ާާ

ާ

. .ާްމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަނ 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 6ާ285ާމިާދަނީާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާސްޓަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާމިނި

އެ ާާއަށް.ާ ައއިޓަމު ިމއަދުެގ6ާާާާޖެންޑ ާ ކަމެއްާ އެފަދަާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅ ާ މޭޒުންާ ރަީއސްެގާ މަޖިލީހުެގާ އޮތީާ މިާ ަގއިާ

ާއެޖެންޑ ަގއިާއިތުރަކަށްާނެތް.ާ

ާ

. ާުާލުާ.ކުރަންޖެހޭާބިާާާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފ

ާ290 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވެސްާމިއަދަކުާނެތް.ާާާލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.ާއެފަދަާކަމެއް.ާމަޖ7ިދެންާމިާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާ

. ާާ ާކުރުންާ.ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރިންާތަޢ ފަރުކުރެވިފައިވ

ާ295 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާދެންާމިއޮތީާއެޖެންޑ ާއައި ކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވ ާބިލެްއެގާކުށެއްެގާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާއެފަދަާކަެމްއާާާާ.8ޓަްމ

ާވެސްާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާމިއަދަކުާވެސްާނެތް.ާާ

ާ

 300ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

9.1:ާާާާާ އޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު އ9ެދެންާމިާ ާ.ާާ ައިއޓަމު ާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާާއަށްާދިއުމުެގ9ާާޖެންޑ ާ

9:30ާާާާ 1ާާާާަގއިާދެާކޮމިޓީާއެއްެގާމަސައްކަތްާއެބަާފެށޭ.ާއެއީ 3ާާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއަދި

ވ ހަކަާާ އޮތްާ ބައްދަލުވުންާ ކޮމިޓީެގާ ދެާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ބައްދަލުވުން.ާ ކޮމިޓީެގާ ޕެޓިޝަންާ ކޮޓަރީެގާ ކޮމިޓީާ  305ނަންބަރުާ

ާާދަން އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ ދަނީާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ 9ާާާާނަވ ލަމުންާ ައއިޓަމު އެޖެންޑ ާ 9.1ާާއަށް.ާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ާ،4/75ާާ

ދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެގނައުންާަމނ ާތަކެތީެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާފެށުން.ާމިާބިލާުާ

ދ އިރ ެގ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ހުށަހަޅުއްވަނީާ ފުރަތަމާަާމަޖިލީހަށްާ ބިލުެގާ މިާ މުއްޠަލިބު.ާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ

ާާ ިއއްވ ފަިއވަނީ މަޖިލީހަށްާ 5ާާާާކިއުންާ 2010ާާާާއޭޕްރީލް ދައުރުެގ ފުރަތަމަާ ައޅުަގނޑ16ާާާާުެގާ ޖަލްސ ގައި.ާ ަވނަާ

 310އަމަށްާަވޑަިއެގންާބިލުާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާޕޯޑި

ާމިނިޓުެގާފުރުޞަތެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ.10ާާާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާާ

ާ

 315 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ال  ާ.الرحيم ާالرحمنާهللاާبسم  رب  هلل  المرسليާعلىާوالسالم ާوالصالة  .عالمينالحمد  محمد  أشرف  آله  سيدنا   وعلى 

أجمعين ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިާހުށަހަޅ ާބިލަކީާދިވެހިރ އްޖެއަށް،ާޤ ނޫނުާާ  .وصحبه 

ާާ ބިލ4/75ާާެނަންބަރު ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ތަކެތީެގާ މަނ ާ ެގނައުންާ އަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާދިވެހިރ އްޖެާ އް.ާ

އެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ އުޅޭާ ކަންބޮޑުވެެގންާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅަންޖެހުނީާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއާ ވިްއކުންާ ބަނުގރ ާ ރަށްރަށުަގއިާ އުޅޭާ މީހުންާ ކަމުަގިއވ ާ  320މައްސަލަާ

ާާ ބިލެއް ހުށަހެޅިާ މެންބަރުންާމަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހެުގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ފޮނުވ ލީ،ާ ބަލައިނުަގނެާ މަޖިލީހުންާ

ނުވ ތީ.ާާ ބަނުގރ ާ ެއއްޗަކަށްާ މަނ ކުރެވޭނެާ ތަނަކަށްާ ަވކިާ ދީާ ހުއްދަާ ތަނަކަށްާ ވަކިާ ޮގތުަގއިާ ދެކެވަޑަިއެގންނެވިާ

ރ މްާއެއްޗަކަށްާވ ިއރު،ާއެާވަކިާތަނަކަށްާހުއްދަާއިސްލ މްދީނުަގއިާރަލަކީާމަނ ާއެއްޗަކަށްާވ އިރު،ާމުސްލިމުންނަށްާޙަ
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ދީާވަކިާތަނަކަށްާމަނ ކުރެވެންާއެާބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ތީާއެާބިލުާބޭރުކޮށްލައްވ ާއެާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާާ

މިކަ ތިބީާ މިާ ތިމަންނަމެންާ ހުށަހަޅައިދޭށޭ.ާ މަނ ކުރުމަށްާ މިކަންާ ރ އްޖޭަގިއާ މުޅިާ ެއާާވިދ ޅުވެދެްއވީާ ކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ  325ންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެދިަވޑަިއެގންނެވުމ އިާއެކީަގިއ..ާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .

ާ330 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ހައްދަވަނީާާ އެާ ދޮުގާ ކަނޑައެޅިެގންާ ފަރ ތުންާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ބިލުާ މިހ ރުާ ޮގތަށްާ މެންބަރުންާނިސްބަތްވ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ

ހުށަހަ ބިލުާ މަނ ކޮށްދޭނަމޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޯންނ ނެާ ބުނެފައިާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ  335ޅ ށެކޭ.ާާއިނޭގތޯ.ާ

ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްާެގނައީ.
 

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ340 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތިާނެންެގވިާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ާ ދެންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާބުނެފަިއ46ާާާލުކުރ ާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއް.ާެއއީާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާއަކީާރިޔ ސަތުންާޤަބޫ

ވަނީާމެންބަރެއްެގާނަންާަގންނަންާޖެހިއްޖެނަމަާަގންނަންވ ނީާއިޙްތިރ މ ާއެކުަގއިާއެާމެންބަރެއްެގާދ އިރ ާއ އިާހަވ ލ ދީާ

ބުނުމަށްފަ އެހެންާ ެމންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަދިާާއެާ އުސޫލުންނޭ.ާ ކިޔ ާ ނަންާ މެންބަރެްއެގާ އެާ ދެންާ  345ހުާ

ޮގތުންާމެންބަރަކަށްާާ މަޖިލީހުަގއިާމިހ ތަނަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމަޖިލީހެއްަގއިާވެސްާޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާާ

ޔައުމިްއޔ އަށްޓަކަާ މެންބަރެއްކަންާ ކޮންާ ެއއީާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ިވދ ޅުވ ާ ެއއްާ ވ ހަކަާ އޮންނަާނިސްބަތްކޮށްާ އެނެގންާ އިާ

ރެކޯޑުާސ ފުވެެގންދ ނެ.ާާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ މަތިންާ އުސޫލުެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ެގންޮގސްފައިާ ވިދ ޅުވަމުންާ ޮގތަށްާ

މެންބަރުންެގާނަންފުޅުާ މެންބަރެްއެގާނުވަތަާ ެގންދެވޭނެ.ާވަކިާ ކުރިއަށްާ ެއްއޮގތަށްާކަންތައްާ ގަވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ

 350އިޝ ރ ތްާކުރައްވ ާކަމަށްާވަންޏ ާމުޅިާަމޖިލީހަށްާނިސްބަތްާނުކުރައްވ ާއެއީާކޮންާމެންބަރުންނެއްކަންާާާތައްާވިދ ޅުވ ން

އެނޭގާޮގތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާެގންދަަވއިފިްއޔ .ާމިާވ ހަކަާތަފްޞީލުކޮށްާމިާދަންނަވ ލީާާ
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ާމަތިންާރިޔ ސަތުންާނިންމ ާމިފަދަާކަންތައްތަކަކީާމަޖިލީހުަގއިާލިޔެާނޯޓުާާމަޖިލީހުެގާމިހ ރުާއ ާގަވ އިދުަގއިާވ ާޮގތުެގ

ކުރެވިފައިާހުންނަާކަންތައްތަްއާކަމަށްާވ ތީ.ާއަމީންޢ އްމުާެއާޮގތަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ާދެްއވީާތަންކޮޅެއްާތަފްޞީލުކޮށްާާ

ާއަޅުަގނޑުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަދިނުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްފަހު

 355ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ހިތްާވަނީ،ާައޅުަގނޑުާެއއްވެސްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ،ާއަދިާއަޅުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއްެގާނަންާނުދެންނެވިާނަމަވެސްާމިާކަމަކީާމަޖިލީހުެގ،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތަކުެގާ

ާާ ެވސް ރައީސްައކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަކަށްާ އެްއޗެއް.ާ އޮތްާ ފެންނަންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އިންާ މިާާޔައުމިްއޔ ާ  360އަދިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާއެްއެވސްާމެންބަރަކަށްާވެސްާދެކޮޅެއްާނުހެއްދެވޭނެ.ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމެންބަރުންާވިދ ޅުވަމުންާ

ެގންދެވި،ާެއްއވެސްާހ ލެއްަގިއާއިސްލ މްދީނުަގއިާޙަރ މްާއެްއޗެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާވަކިާތަނަކަށްާހުއްދަކޮށްާ

ހުއްދަ ތަނަކަށްާ ވަރަށްާާވަކިާ ބަހުސްކުރަމުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެއީާ ނޯންނ ނޭ.ާ މަނ ކުރެވޭކަށެއްާ ނުކޮށްާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތެއް.ާ ހުރިާ ދައްކ ފައިާ ވ ހަކަާ ޖަލްސ ތަކެއްަގިއާ ބަލަމުންދިޔަާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ސ ފުކޮށްާ

މެންބަރަ މަޖިލީހުެގާވަކިާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހެނާްާބޭނުމެއްާނުވިާ މެންބަރުންާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ  365ކަށްާނަންާދަންނަވ ފައިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަކީ.ާ ބޭނުންކުރިާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ ވިދ ޅުިވއޭާ

ވަނ10ާާާާަނޫނުއަސ ސީެގާާދިވެހިރ އްޖެއަކީާސައްތަާއިންާސައްތަާއިސްލ މީާޤައުމަކަށްުވމ ާއެކު،ާދިވެހިާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާޤ 

މ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާދިވެހިާދައުލަތުެގާދީނަކީާިއސްލ މްދީނޭ.ާއަދިާއިސްލ މްދީނަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުެގާމަިއަގނޑުާާ

ޤ ނޫނެްއާާ އެްއވެސްާ ޚިލ ފުާ ައސްލަކ ާ ިއސްލ މްދީނުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ އޮތުމ އި،ާ މިހެންާ މަސްދަރޭ.ާ

 370ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދެވަނަާނަންބަރުެގ،ާބޭނުންާވެއްޖ70ާާާާެމިހެންާއޮތުމ އި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާނުހެދޭނެާކަމަށް،ާާ

ޤ ނޫނަށާްާ ހެދުމ އި،ާ ޤ ނޫނުާ ޮގތުެގމަތިންާ ޚިލ ފުނުވ ާ އަސްލަކ ާ އިސްލ މްދީނުެގާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަމަކ ާ ކޮންމެާ

ނަންބަ ޤ ނޫނުާ އޮތުމުންާ މިހެންާ ބ ޠިލުކުރުން،ާ ޤ ނޫނުާ ާާބަދަލުެގނައުމ އި،ާ މަނ 4/75ާާާާރު ެގނައުންާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ވ 5ާާާާތަކެތީެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުރުމަކީާ އިޞްލ ޙުާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަދިާ ކަމ ާ ކަމެއްާ ކުރެވިދ ނެާ މަޖިލީހުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ

ޤައުމ އިާާޤަބޫ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅަން.ާ މައްސަލަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ  375ލުކުރ ތީާ

ިމާާ ހުށަހެޅީާ ބިލެއްާ ައޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ ކަމަކަށްާވިސްނުމަށްފަހުާ ހުރިހ ާ މިާ އިޤުތިޞ ދ ،ާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެާބިލުާބަލައިނުަގތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވަމުންާެގންދެީވާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

އެްއެވސްާާ ވެސްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ެވސް.ާ ޔައުިމއްޔ ތަްއާ އެާ ެއބަހުރިމެާ އަޅުަގނޑުެގާ ތަކުރ ރުކޮށް،ާ
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ިގނަފަހަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެްއެގާނަމެއްާނުދަންނަވ ނަން.ާތަކުރ ރުކޮށްާވިދ ޅުވަމުންާެގންދެ ެއއްފަހަރަށްާވުރެާ ީވ،ާ

މަނ ާާ ތަނަކަށްާ ވަކިާ ހުއްދަކޮށްފައިާ ތަނަކަށްާ ވަކިާ ނެތޭާ މެންބަރުންނަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ެގންދެވީާ  380ވިދ ޅުވަމުންާ

ލުާކުރެވޭކަށެއް.ާއެހެންކަމ ާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާބި

ބަލައިަގނެާމިާއިޞްލ ޙުާނުަވތަާމިާޤައުމަށްާބޭނުންވ ާޮގތަށްާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއްާެގނެސްދެއްަވއިެގންާިމކަންާދިވެހިާާ

ރައްޔިތުންނަށްާހިތްހަމަޖެހޭާޮގތަކަށްާމިކަންާކޮށްދެްއވުން.ާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނެއް،ާކޮންމެާކަމަކަށްާޤ ނޫނެއްާއޮންނަންާާ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއިްއޔެާައޅުަގނޑުމެންާބޭްއވިންާޣައިރުާދީންތަކުެގާމީހުންާއަޅުކަންކުރ ާާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިސ ލެއްާ

ބެހޭާޮގތުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާ  385ތަންތަންާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެގނައުންާމަނ ކުރުމުެގ،ާތަންތަންާހެދުންާމަނ ކުރުމުެގާޤ ނޫނާ 

ންާވިދ ޅުވިާއެާޤ ނޫނަކީާޮއންނަންޖެހޭނެާއެއްޗެކޭ.ާެއއީާާލޯާކޮމިޝަންެގާބޭފުޅުންާިމާތަނަށްާވަޑައިެގންނެވި.ާއެާބޭފުޅު

އެބަާާ ތައްާ ޤ ނޫނުާ އެފަދަާ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ ހެދިެގންާ ތައްާ ޤ ނޫނުާ މިފަދަާ ރަްއޔިތުންނަކީާާހެދެންޖެހޭ.ާ ާ

ކަންތައްތަްއާާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ އިސްލ މްދީންކަންާ ދީނަކީާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ އަދިާ މުސްލިމުންކަމ އިާ

ހެޔާޮާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ހަދަންާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ  390ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ

ާިމއަށްާރަނަގޅުާޮގތެއްާނިންމަވައިދެްއވުން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާާވިސްނުންފުޅ ާެއކީަގއިާވިސްނ ވަޑައިެގން

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ  395ޝުކުރިއްޔ .ާ

ަގޑިއިރު.ާަވުގތުާހަމަޖެހިފައިާވ ާޮގތްާދަންނަވ ލ ނަނ3ާާާްސްކުރުމަށްާކަނޑައެޅިފައިާަވނީާާކުރިމަތީަގއިާިމވ ާބިލަށްާބަހު

ާާ 60ާާާާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއާވ ާޮގތުެގާމަތިންާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް މިނިޓުާއިރު.ާވަކ60ާާާާިމިނިޓުާއިރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

ާާ ާާާާމިނިޓ28ާާުޕ ޓީާއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް މިނިޓުާއިރު.ާޤައުމީާޕ ޓ16ާާާީއިރު.ާޕީ.އޭާއަށް

ާާ 5ާާާާއަށް އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ އިރު.ާ މަތިނ3ާާާްމިނިޓުާ ޮގތުެގާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ައޅުަގނޑުާ މިނިޓު.ާ

އަ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ  400ާއަޙްމަދުާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާހޯރަފުށީޅުަގނޑު

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ޝީދަރަ

ާ

ާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާހޯރަފުށި

ބިލުާހުށަހަޅުއްަވއިާދެއްިވާާ` .ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަަަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިާ

 405ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާފަށްފަށުންާޝުކުރުާާކަމަށްޓަކައިާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ 
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ހަލ ލުާާ އެްއޗެއްާ ހަލ ލުާ ވ ނެ.ާ ޙަރ މްާ ެއއްޗެއްާ ޙަރ މްާ ޮގތުަގއިާ ދެކޭާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ.ާ ެވސްާ އެއްާ ހުއްދަާ އެއްޗެއްާ ޙަރ މްާ ޤ ނޫނަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަކުންާވ ނެ.ާ ާ

ޙަރ މްާއެއްޗެއްާޙަރ މްާކަމަށްާއިތުރަށްާނިންމިޔަސްާއެއްާނިންމެވިާޮގތަށްާނިމިފައިާއޮންނ ނީާޢިއްޒަަަތްތެރިާރައީސް،ާާ

އުޅެނީާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަލިކަށިވެެގން.ާ ޢަޤީދ ާ ހިތުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ އުޅެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އި ނަފްސުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުެގާ ފަހަރަށްާ ބައެއްާ ދަންނަވަނީާ މިާ ިމހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުޑަވެެގން.ާ  410ތުބ ރުާ

ހިތްކިޔ ،ާއޭެގާދުވަސްކޮޅެއްާފަހުންާ ބުރަސޫރަާރިވެތިާއަންހެންާކަނބަލުންާފެނުމުންާ ރ އްޖެތެރޭެގާރަށްރަށްާދިއުމުންާ

ާާ ޮގވ ނެާދަރިންާއެބަާއުފަންވޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ޮގތަކުން.ާމިއީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާބައްޕަާއޭާ މ ޒީަގއިާއުޅުވުނުާ

ިމާއުޅެނީކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ އަމިއްލަާނަފްސަށްާއިތުބ ރުާނެތުމުެގާސަބަބުންާވ ާކަމެއް.ާޢިއްޒަަަތްތެރިާރައީސް،ާ

ޅުަގނޑުާމިާާއަޅުަގނޑުމެންާއަމިއްލަާއަށްާކަމެއްާޙަރ މުކޮށްާކަމެއްާހަލ ލުާކުރ ާކަންާނޫން.ާޢިއްޒަަަތްތެރިާރައީސް،ާއަ

ފ ފަާއެއްާ ޖެހެނީާ މިާ އުޅެންާ ފ ފަާއެއްާނުކޮށްާ ޖެހެނީާއަޅުަގނޑުާ މިާ ުމސްލިމަކަށްާވ ންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކީާ  415ދިމ ވ ާ

ކުރެވެންާއޮތްާހުރިހ ާމަުގތަްއާޠަބީޢީާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާނައްތ ލައިެގންާނެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއުޅެންާޖެހޭނީާ

ޖެހޭ ވިސްނަންާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ެގންުގޅުްއވ  ހައްދަވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާނެާ އެކަުއވަންތަާهللا ވަތަޢ ލ ާ ސުބަޙ ނަހޫާ

ކުޅަދުންވަންތަާވޮޑިެގންޭވ،ާައޅުަގނޑުމެންާފ ފަާެއއްާނުކުރ ،ާފ ފަާއެްއާނުކުރެވޭާބަެއއްާޮގތުަގއިާވެސްާދުނިޔެާއަށްާާ

ާާ ދަންނަންާޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުާއުފަންާކުރެްއވުން.ާއެހެންނަމަަަވެސްާޢިއްޒަަަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެން

ނުބައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހެނީ.ާ މިާ ފ ސްވ ންާ މިާ ބަިއވެރިވެެގންާ އިމްތިހ ނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހޭނެާ  420ކުރަންާ

އިމްތިހ ނެއްާ ތިބީާ މިާ ފޮނުްއވަވ ފައިާ އަކަށްާ ދުނިޔެާ އޮތްާ ކަންތައްތައްާ ޢަމަލުތަކ އިާ ފ ހިޝްާ ޢަމަލުތަކ އިާ

މަޖިލީހަށްާކުރިމަތިކުރަްއވަ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދަންނަވަންާ އެކުާ މަޢ ފ ާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ފައި.ާ

ހުށަހަޅުއްވަމުންާ ބިލުާ މުއްޠަލިބުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ންާހުށަހެޅިާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްރަށުަގއިާބަނުގރ ާވިްއކުންާހުއްދަާވިދ ޅުވިާދެްއވި،ާމިާމަޖިލީހަށް،ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހު

ވަރަށްާާ ނަމުަގިއާ ތަޢ ރަފ އިާ ބިލުެގާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަމިއެޅީ.ާ ބިލުާ މިާ ބަލައިނުަގތުމުންނޭާ ބިލުާ  425ކުރ ާ

މީހުން ކުރެވިެގންދ ނީާ މަނ ާ ބިލުންާ މިާ ބިލުެގާ ނަން.ާ ތަޢ ރަފ އިާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ ރަށްރަށ އިާާާސ ފުކޮށްާ ދިރިއުޅޭާ

އިންޑަސްޓްރިއަލްާސައިޓްތައްާފިޔަވ ާދެންާހުރިާތަންތަނޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާއެާދުވަހުާވެސްާވ ހަކަާދައްކަމުންާާ

ހުރިހ ާ އެހެންާ ވިއްކުން.ާ ރ ާ ސަރަހައްދުަގޭއާ ކަނޑުެގާ ހަމައެކަނިާ ވަނީާ މިާ މ ނަާ ބިލުންާ މިާ ބުނީމު،ާ އަޅުަގނޑުާ

އެާސަބަބަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާިގނަާާާތަނެއްަގއިާހުއްދަެވއޭ.

ާާ  430ސުބަޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާهللاާމެންބަރުންާއެާބިލަށްާވޯޓުާނުދެއްވީ.ާިމއީާސަބަބަކަށްވީާކަމަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއުޅެނީކީ

މަްއޗަށްާ އޭެގާ ޙަރ މްާ ިއތުރަށްާ ެއއްޗެއްާ ކުރެއްވިާ ނޫން.ާޙަރ މްާ ކުރ ކަށްާ ޙަރ މްާ އިތުރަށްާ ދީާ ބ ރެއްާ އިތުރަށްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާއުޅެނީާޙަރ މްާއެްއޗެއްާޙަރ މްާކަމަށްާޤަބޫލުކޮށްެގންާއުޅުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުާކުރަންޖެހޭނެ.ާ
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އިސްލ މުންެގާޮގތުަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންާއުފަންވީާމުސްލިމުންެގާޮގތުަގއި،ާމިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންާއެތައްާޒަމ ނެއްާވެއްޖެާާ

އުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޙަރ މްާއެއްޗެއްާޙަރ މްާކުރަްއވ ފަިއާއޮތްާއެްއޗެްއެގާވ ހަކަާދުވ ލަކުާއެއްފަހަރުާދެާފަހަރުާމިާ

 435މަޖިލީހުަގއިާދައްކ ާއެާއިސްތިހ ރުާކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާކުރަންާޖެހޭނެާކަމެއްާނޫން.ާ

ހަޑާިާޢިއްޒަަަތް ދިމ ލަށްާ މީހަކަށްާ ބުރިކޮށްލަިއެގން،ާ އަތްާ އަޅުަގނޑުެގާ ޖެހިދ ނެތީ،ާ ަގިއަގއިާ މީހެއްެގާ ރައީސް،ާ ތެރިާ

ހުތުރުާބަހެއްާބުނެވިދ ނެތީ،ާއަޅުަގނޑުެގާދޫާބުރިކޮށްލަިއެގންާއަޅުަގނޑުާބަލަންނުވ ާނުބައިާމަންޒަރުތަކެއްާބެލިދ ނެތީާ

ބޭނުން ައޑުއަހަންާ ކަނުކޮށްލައިެގން.ާ ލޯާ ައޅުަގނޑަކަށްާާދެާ ހަރ ލައިެގން،ާ އެއްޗެއްާ ކަންފަތަށްާ ިއވިދ ނެތީާ އަޑެއްާ ނުވ ާ

މުސްލިމަކަށްާނުވެވޭނެ.ާމިާހިސ ބުންާހިތުެގާޢަޤީދ ާބަލިކަށިާއެްއވެސްާރައްޔިތަކުާމިާޤަުއމަކުާނުހުންނ ނެ.ާއެއަށްވުރެާާ

ާާ  440ތިބިާލޮބުވެތިާޤައުމެއްާމިއީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާމ ާއިސްލ މްދީނުެގާރޫޙުާވަރުަގދަާވަކިާއަޒުމެްއަގއިާތިބިާރައްޔިތުންތަކެއް

ާރައީސް،ާމިހެންކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާމިާބިލުާބަލައިނުަގންނ ނެާވ ހަކަާވަރަށްާސ ފުކޮށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ޟުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލުފުށި

ޢިްއޒަތްތެ އަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާ ާާއައްސަލ މްާ ބިލެއް މިފަދަާ އ ދެ،ާ ރައީސް،ާ ދ އިރ ެގރިާ ާޢިްއޒަތްތެރިާާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާ

 445ާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާކަމަށްާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު

މެ ެއއްާާތ އީދުާކުރަނީާމިކަންާމަނ ކުރަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވ ާސަބަބަކީާކޮންމެހެންާވަކިާ ންބަރަކުާމިާހުށަހެޅުއްވީތީާ

ދީންތައްާ ޣައިރުާ މިހ ރުާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މުއްޠަލިބުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ނޫން.ާ

އޭާާ ވިދ ޅުވިާ ދެމުންާ ަމޢުލޫމ ތުާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ބަޔަކުާ ކުރިާ ހ ޒިރުާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ކުރަމުންދ ާ ދިރ ސ ާ ބިލުާ މަނ ކުރުމުެގާ

އެބަޖެހޭާތި އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ލިބޭނެާ ޙައްޤުތައްާ އ ދެ،ާއަސ ސީާ އެބަ.ާ ޖެހޭާ ކުރަންާ ކަށަވަރުާ މިކަންާ މަންނަމެންާ

ކަމަށްާ އެއްޗެއްާ ޙަރ މްާ އެއީާ ރ ާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެކަމަކުާ ކޮށްދޭން.ާ ކަށަވަރުާ  450ރައްޔިތުންނަށްާ

ހޭާކަމަކަށް.ާއެއީާކީރިތިާޤުރުއ ނުަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނަކުންާކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެ

އެންމެންެގާމައްޗަށްާއެއީާޙަރ މްާއެއްޗެއްެގާޮގތުަގއިާއޮތްާއެްއޗެއް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާކުރިންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އެާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާމިާތަނުަގއިާބަހުސްާާާމެންބަރުާމިތަނަށްާހުށަހެޅިާބިލަކ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާއެދުވަހު

މިތ ަގިއާާ ެއއްާ ވ ހަކަާ އެްއވެސްާ ޚިލ ފަށްާ އަސްލަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އ ދެ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ވެސްާ

 455ރ ާާިމާޤ ނޫނުނަށްާމިާިއޞްލ ޙުާެގނައުމ ާުގޅިެގނ4ާާްާ/75ނުދެއްކޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާިމއަދުާެއކަންާބަދަލުެވާމިހ ރުެގާާ

އެހެންމަވެސްާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ ޤަބޫލުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ނުކުރެވޭނެާ އެތެރެާ އަށްާ ރ އްޖެާ އޫރުމަސްާ އަދިާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާފުރިހަމަާމުސްލިމެއްަގއިާހުންނަންޖެހޭނެާސިފަާއަކީާެއއްޗެހީަގިއާހުރެާއެާތަނުަގއިާއުޅެާޭއެގާާ

ސްލިމެއްަގއިާހުންނަޖެހޭނެާއެއްާސިފަާއަކީ.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުންާނުކުރުން.ާއެއީާއެންމެާފުރިހަމަާމު

ފެންނަާކޮންމެާއެއްޗެްއަގއިާޭއެގާރަހަާވެސްާބަލަންޖެހޭ،ާއޭެގާއަތްާވެސްާލ ންޖެހޭ،ާއެތެރެާވެސްާކުރަންޖެހޭ،ާއޭެގންާާ
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ާާ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަައށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީ،ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ ެވސްާ ވެއްޖިއްޔ ާާވިޔަފ ރިާ ކަމަށްާ ދޫކޮށްލައިފިާ  460ެއކަންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުލިބޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްާ ދުވަހަކުާ ޤިޔ މަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢަޒ ބެްއާ ލިބެންޖެހޭާ އޭެގންާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ހުރިާ މިއިންާ ޤ ނޫނަކުންާ ޮގތަށްާ މިާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނުތަކެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މެންާމަނ ާކުރ ާއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާޖެހޭާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑު

މިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅަުގނޑުާތ އީދުާކުރަންާމިާބަދަލުާެގންނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބަދަލ ާާ މިާބިލުާ

 465ާދެންާހުރިާކަންތައްތަކަށްާދެންާކިހިނެއްތޯާައޅުަގނޑުމެންާކަންތަްއާާއެކުަގއިާދެން،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއިސްލ މްދީނުގައި

އެފަދަާ މީހުންެގާ ކުރ ާ ކަންތައްތައްާ ޙަރ މްާ ކަންތައްތަކަށް.ާ ހުރިާ ޙަރ މްވެފައިާ އެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންާ

މި އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުުމެގާޤ ނޫނެއްތޯާ ބުރިާ ުގނަވަންތައްާދެންާ މީހުންެގާ ކުރ ާ މިއީާާކަންތައްތައްާ ެގންނ ނީ.ާ ތަނަށްާ ާ

ކޮންެމާ މަޖިލީހަކީާ ރައްޔިތުންާ ކުރެވިދ ނެ.ާ މިކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިމއަދު.ާ ކަމެއްާ ިވސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފުރިހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފަރ ތް.ާ ލިބިފައިވ ާ ބ ރުާ އުވ ލުުމެގާ ޤ ނޫނުާ އަދިާ ހެދުމ ާ ޤ ނޫނެއްާ

ހުންނަން ޤުރުއ ނުަގިއާާމުސްލިމެއްަގއިާ ކީރިތިާ މައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަކީާ ސިފަާ ެއއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ  470ޖެހޭާ

ނުކޮށްާ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ތިބުން.ާ އެްއކިބ ެވާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކުންާ ހުރިާ ޙަރ މްކޮށްފަިއާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ރިާކުރ ާމީހަކިާީމަގިއާބަިއވެރިވ ާކޮންމެާމީހަކީ،ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާވަކިާބަޔަކީާކ ފަރުންާކަމަށްާހަދ ާމިާވިޔަފ 

އެާތަނުަގއިާދިރިއުޅޭާކޮންމެާމީހަކީ،ާއެާއެތެރެކުރަންާހުއްދަާދިންާކޮންމެާމީހަކީ،ާއެާހުރިާމަަގކުންާހިނގ ފައިާދިޔަާާ

ާާ ޑިކީަގއި އެާ އަދިާ އަޅުަގނ168ާާމީހަކީ،ާ ކަންާ މީހ ާ ކުރ ާ އެކަންާ މީހަކީާ ދުއްވިާ ކ ރުާ އެާ ހުރީތީވެާ ރ ާ ޑުމެންާފުޅިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ތެދުވެރިކަމ ާ ހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިައދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އެހެންީވމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ  475ބަލައިަގނެްއާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ވީތީވެ،ާ މުސްލިމަކަށްާ މިއީ.ާ ސިފައެއްާ އެއްާ ހުންނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ

ޑުމެންެގާަގއިންާއުނިވީމ ާއެާސިފަާޤ ނޫނަކުންާއެްއވެސްާމީހެއްެގާަގިއަގިއާާހުންނަންޖެހޭާސިފަާއެއް.ާެއާސިފަާއަޅުަގނ

ކޮމިޓީއަކުންާަވރަށްާބޮޑަށްާމިކަންާދިރ ސ ާާ ޖެއްސޭނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާދާ 

ޢިއްޒަ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އ ދެ،ާ މުއްޠަލިބު،ާ އިބްރ ހީމްާ ކަންބޮޑުވުމަށްާާކުރުމަށްފަހުަގއިާ މިާ ެމންބަރުެގާ ތްތެރިާ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ވެސްާ އޭެގކުރިންާ އަދިާ ކުރަން.ާ އުއްމީދުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ލިބިެގންދ ނެާ  480ހައްލެއްާ

ފަރ ތްތަކ ިއާ އެތެރެކުރ ާ މިާ ކުރީަގިއާ ނިންމުމުެގާ ޮގތެއްާ ތަނުންާ މިާ ބިލުާ މިާ މިހ ރުާ ބޭނުން.ާ ކޮށްލަންާ އިލްތިމ ސެއްާ

ޤ ނޫނަަަށާްާމަޝްވަރ  މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިނުމަކީ،ާ ބައްލަވައިާ ހަމަޖެހޭތޯާ މަެގއްާ އެތެރެނުކުރެވޭނެާ މިާ ކޮށްެގންާ

އަތްލަންޖެހޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއޭރުންާމިާއޮވެދ ނެާއޮތްާޮގތަކަށް.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާމިކަންާ

ރަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހެން.ާ ހިނގ ދ ނެާ ނިންމ ާާހުއްޓިެގންާ މިހެންާ މިކަންާ ހަމައިންާ މެންބަރުންނ ާ މަޖިލީހުެގާ ްއޔިތުންާ

 485އިރުަގއިާއޭެގކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއާވެސްާހުރިާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާހަމައެހެންމެާ

ތެރޭަގ މުޖުތަމަޢުާ މިާ ކަންތައްތަކެއްާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ޮގތަށްާ ހުތުރުވ ާ މިފަދާަާއިސްލ މްދީނަށްާ އެބަދޭ.ާ ހިނަގމުންާ އިާ
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ވެސްާާ މިންވަރަކަށްތޯާ ކިހ ާ ކަންބޮޑުވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުާ ކަންތައްތަކ ާ މިފަދަާ އަޅ ލ ނެާ މެދުަގއިާ ކަންތައްތަކ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާބަލައިލަންާއެބަޖެހޭ.ާއިސްލ މީާކަންތައްތަކ ާބެހޭާއެންމެާމަތީާމަޖިލީހެއްާއެބަހުރި.ާމުސްތަޤިއްލުާާ

ާްއގައިާބައެއްާކަންތައްތަކ ާބެހޭާޮގތުންާނޫސްބަޔ ންާނެރެާއިންޓަިވއުާދޭާމަންޒަރުާފެނިެގންާދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް....ޮގތެ

ާ490 

ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާކުޅުދުއްފުށީ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަށ75/4ާާްޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނަށާްާދިވެހިރ އްޖެާ ތަކެތިާ މަނ ާ އެތެރެކުރުންާ ާ

އިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ަ ޙަކީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާިއޞްލ ޙެއްާނޫން.ާސަބަބަކީާ

ވެ މިހ ރުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރ ާ އެކަންތައްާ ކުރުމުންާ ކަންތައްތައްާ އެާ ކަންތައްތަކަކީާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މިާ ދަށުންާ ސްާމީެގާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައް.ާ ލިބޭާ އަދަބުާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ އިސްލ މީާ އަދިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ  495ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ވިސްނަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުާކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާކަމެއްާކުރުމުންާއެކަމަށްާއަދަބުާދެވޭނެާއިނޭގތޯ.ާއެކަންާާ

ަވުގތަށްާބަލ ފައިާބަންދުާކުރެވޭނެާކަންތައްތަކެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާާާާކުރުމަށްާހުރިާހުރިހ ާކަމަކީާއޭެގާހ ލަތ އި

ކަެމއްާާ އެްއވެސްާ ޚިލ ފުާ އިސްލ މްދީނ އިާ ނޫންާ ބޭނުމެއްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އެނޭގތޯ.ާ ކުރަންާ ލޯބިާ އިސްލ މްދީނަށްާ

ޤައުމުަގއިާއޮތްާހަމަެއކަނިާާާާއެްއވެސްާރައްޔިތަކުާކުރ ތަންާދެކޭކަށްާެވސް.ާއެހެންނަމަެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާ

ހުރިާާ ކުރެވިފައިާ އިންވެސްޓުތަްއާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ކޮށްެގންާ ހޭދަތަްއާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ އިންޑަސްޓްރީަގއިާ ޓުއަރިޒަމުާ  500އޮތްާ

ހިނދުާމިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުތައްާފ ސްކޮށްެގންާޓުއަރިަިޒަްމާއިންޑަސްޓްރީާހަލ ކުކޮށްލުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާާ

ލީހުންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާދީނ ިއާޚިލ ފުާކަންތައްތަކަކީާހަމަާމިާހުރިހ ާާމިާމަޖި

މީހުންާވެސްާއެާކަންތައްާކުރުމަށްާދެކޮޅުާހަދަންާޖެހޭނެާކަންތައް.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާކަންތައްާކުރެވޭނެާމަުގާވެސްާާ

ޤަދީމީ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުތަކުންާާާފަހިވ ންޖެހޭނެ.ާ މުއްސަނދިާ އިސްލ މީާ ހިނދުާ ވީާ ޤައުމަކަށްާ ނިކަމެތިާ އިސްލ މީާ

ނުޖެހޭނެ.ާާ ެގންނ ކަށްާ ރ ާ ޤައުމަށްާ މިާ މިއަދުާ އަޅަުގނޑުމެންާ ނަމަާ ފޯރުކޮށްދޭާ އެހީތެރިކަމެއްާ އެާ  505އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ބިލިއަންާރުފިޔ ާއިނޭގތޯ.ާއެީއާެއއ12.77ާާާާްއަޅުަގނޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާހުށަހަޅަންާދިވެހިރ ްއޖޭެގާބަޖެޓަކީ

ބިލިއަންާޑޮލަރު.ާަވޑަިއަގންނަވ ާޢަރަބިާޤައުމުތަކަށްާޮގސްާެގނެސްދެްއވ ާމިާލ ރި.ާއޭރުންާހަމަާމ ދަމ ާމިާމަޖިލީހުނާްާ

ާާ ޢަަަރަބި ޑޮލަރުާ ބިލިއަންާ އެއްާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ހަމަާ ކުރަން.ާ މަނ ާ ރ ާއެތެރެކުރުންާ އިނޭގތޯާ ކުރ ނަންާ 12ާފ ސްާ

މުންާެގނެސްދިނީމ ާމިާހުރިހ ާކަމެއްާހަމަޖެހިެގންދ ނެާއިނޭގތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންާބޭނުނުމެއްާނޫންާމިާޤައުމުަގއިާރ ާޤައު

 510ވިްއކ ކަށްާވެސް.ާމިާކަންތަްއާކުރ ކަށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއޮތްހ ާދުވަހުާރ ާވިްއކަިއެގންާތަންތަނަށްާޮގސްާކިޔަވ ާ

ލިބިެގން ކަމެަެއްާ ހުރިހާ  މިާ އެޅޭާހަދައިެގންާ ހުރަސްާ މީހުންނަށްާ އެހެންާ މީހުންނ އިާ ކިޔަވަންޖެހޭާ ދެން،ާ އައިއްސަާ ާ

ޮގތަށްާމިފަދަާބިލުތައްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ާރައްޔިތުންެގާކުރިމަތީަގއިާހ މަކުރަންާބޭނުންވަނީާއިސްލ މްދީނަށްާލޯބިާ

އުމަށްާއެތެރެކުރިާކަމުަގއިާިވޔަސްާރ ާކުރަމޭާތިމަންނަން.ާމިއީކީާވ ނެާކަމެއްާނޫންާއިނޭގތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންާރ ާޤަ
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ބޯކަންާނުޖެހޭާއިނޭގތޯ.ާހަމަގައިމުާވެސްާއަޅުަގނޑެއްާނުބޮއްާރަލެއް.ާއަޅުަގނޑެއްާނުވެސްާބޯނަން.ާއޫރުާމަހެއްާވެސްާ

މިާ ޮގތުަގއިާ މީހެއްެގާ ނުކުރ ާ ލޯބިާ އިސްލ މްދީނަށްާ މީހަކީާ ކޮންމެާ ހަދާ  ދެކޮޅުާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންކަމުންާ  515ނުކ ނަން.ާ

ޖިލީހުެގާމިާލޭބަލްާކުރަންާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންކަމުންާމިާމަ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ކަންާނެތް.ާޝުކުރިްއޔ ާ ދެވޭާ ވޯޓެއްާ ބިލަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާ މިާ ހަދ ނަން.ާ ދެކޮޅުާ ބިލަށްާކަނޑައެޅިެގންާ

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 520ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާރ ެގދ އިާމ ވަށު

.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަަަތްތެރިާރައީސް،ާއައްސަލ ްމާޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާކުރިމަތީަގއިާމިާއޮތީާޤ ނޫނުާ`

ެގާބިލެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެގނައުންާމަނ ާތަކެތީެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާނަމ75/4ާާުނަންބަރުާާ

ވ ހަކަާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ދޭހަވ ާ ކަމަށްާ ބިލެއްާ ކުރުމުެގާ ޙަރ މްާ ރ ާ މިއީާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުފެނުނު.ާ ވެސްާ ބިލެއްާ އެާ ނުފެނުނު.ާ ނަމެއްާ އެާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހައިރ ންވޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކަވ ތީާ

ދ އި ޤ ނޫނަށާްާފަރެސްމ ތޮޑ ާ ތަކެތީެގާ މަނާ  ެގނައުންާ ރ އްޖެއަށްާ އޮތީާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  525ރ ެގާ

ޙަރ މްާާ އަދިާ ނޫން.ާ ވެސްާ އެްއާ ކުރަނީާ ޙަރ މްާ އަލުންާ ެއއްޗެްއާ ޙަރ މްާ އެހެންވީމ ،ާ ބިލެްއ.ާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ

ާާ ެއްއޗެއް ހުއްދަާ ނޫން.ާ ވެސްާ ެއްއާ ކުރަނީާ ހުއްދަާ ޢިްއޒަތްތެރިާއެްއޗެއްާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާ ެވސްާ ެއއްާ ކުރަނީާ ޙަރ މްާ

އުޅޭާ މީހުންާ ޖެހިވަޑަިއަގތީާ ހުށަހަޅުއްވަންާ ބިލުާ މިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ދެއްވަމުންާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ބިލުާ މެންބަރުާ

ންވީމ ،ާެއާާރަށްރަށުަގއިާރ ާމަނ ާކުރުމަށްާއެާމަނިކުފ ނުާހުށަހެޅުްއވިާބިލުަުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުންާބޭރުާކުރުމުން.ާއެހެ

 530މަނިކުފ ނުެގާމަުގސަދުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާވަރަށްާރަނަގޅުާހެން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާބަލަިއެގންާ

ޮގތަކީ.ާއަސްލުާާ އެންމެާރަނަގޅުާ ެއއީއޭާ އުޅެމުންާނުބައިާކަންތައްާނުކުރުންާ ތެރޭަގއިާ ނުވ ނެާނުބައިާކަންތައްތަކުެގާ

އޮންނަ ދީނުަގއިާ ޒިނޭާާާއިސްލ މީާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ އުޅުން.ާ ދުރުހެލިވެާ ވީހ ވެސްާ ކަންތައްތަކ ާ ނުބައިާ ޮގތަކީާ

ނުކުރުމަށްާއަންގަވ ފައިާއޮންނަާއ ޔަތުަގއިާވެސްާއޮންނަނީާޒިނޭާއ ާކައިރިާވެސްާނުވ ށޭ.ާޒިނޭާކުރަންާއެތަނަށްާޮގސްާ

ާނުވ ށޭ.ާޭއެގާމ ނަައކީާނުބައިާކަމެއްާކުރެވިދ ނެާާހުރެާޒިނ ާނުކޮށްާކެތްކޮށްލ ށޭކޭާެއއްާނޫން.ާޒިނޭާއ އިާކަިއރިާވެސް

ދުރުވުމަށްާ ކަންތައްތަކ ާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ށޭ.ާ ދުރުވެެގންާ ކަމަކުންާ ހުރިހ ާ ހީވ ާ  535ހެންާ

އޭެގތެރޭާ ެގނެސްާ ކަންތަްއތަކެއްާ ނުބައިާ ހުރިހ ާ ރ އްޖެއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ ޮގތަކީ.ާ އޮންނަާ ަގއިާާއަންަގވ ފައިާ

އިންސ ނ ެގާސިކުނޑިާާ ކަންތައްތަކަށްާ ހިނގ ާ މ ޙައުލުަގއިާ އޭނ ެގާ ޮގތަކީާ ވ ނެާ ބުންޏަސްާ ނުކުރ ނަމޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހޭނަމުންާދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާބުއްދިވެރިާޮގތަކީާނުބައިާކަންތައްތަކ ާވީހ ވެސްާދުރުވެހުރުން.ާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ެގ ކަންތައްތަްއާ ނުބައިާ ކުރުމަށްޓަކައިާާތެރެއަށްާ ޓެސްޓުާ ވަރެއްާ ހުރިާ ކެތްތެރިކަންާ ކުރުމަށްފަހުާ ތަޢ ރަފުާ ނެސްާ

ހުރުމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާ އެާޢަޒުމުަގިއާ ހުންނ ނަމޭާ ހުރެާއަޅުަގނޑުެމންާނުބައިާކަންތައްތައްާނުކޮށްާ  540އޭެގތެރޭަގއިާ
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ހެ ސ ފުާ ވަަަރަށްާ މަުގސަދުާ މިާ މުއްޠަލިބުެގާ އިބްރ ހީމްާ ހީވަނީާ އަޅިަުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑަށްާ މަުގސަދަކީާ ން.ާ

މަނިކުފ ނުާ އެާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ސަލ މަތްާ މުޖުތަމަޢުާ ދިވެހިާ އޮއިވަރުތަކުންާ ލ ދީނީާ ހިނަގމުންދ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ހިންގ ާ އެބަާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ޝުޢޫރުތައް.ާ އިޙުސ ންތެރިކަމުެގާ އޮތްާ ހިތްޕުޅުަގއިާ

ާޤަބޫލުާކުރަންާދަތިާކަންތައްތަކެއް.ާމިސ ލަކަށް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަަވއްޓެރިާޤައުމެްއަގއިާހިންަގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

 545މަނ ކޮށްފައިާއޮތްާހަރަކ ތެއްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހިންުގމަށްޓަކައިާމިއޮތީާފަޚުރުވެރިކަމ ާއެކުާހުއްދަާދެއްވ ފައި.ާއ ދެ،ާެއާާ

ާާ ބަޔ ނެއްާދެްއވިާތަންާވެސްާމީޑިއ ެގާވަސީލަތްތަކުންާވަނީާފެނިފައި.ާދެން،ާކަމ ާއިދިކޮޅަށްާިއސްލ މިކްާމިނިސްޓްރީން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިޔަސްާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ކުރީމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީހުންާ އެާ ބުނަންނަވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދީ ބަޔަކުާ އެހެންާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުގނަޑުމެންާ ނުކޮށް.ާ ކަމެއްާ ެއާ ހޭާ ނޫންާ ކުރ އިރުާހުރެވިދ ނެާ އަޅުކަންތައްާ ނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާއިސްލ މީާމަރުކަޒަށްާއަރ ާނަމ ދުާކުރެވިދ ނެާނޫންހޭ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެއްާނޫން.ާާ

ބަލަންޖެހޭނެ.ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ އިރު،ާ ކަމަށްާ ޤައުމެއްާ މުސްލިމުާ ސައްތަާ އިންާ ސައްތަާ  550އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

މީާހުރިހ ާއުސޫލުތަކެއްެގާތެރޭަގިއާއެހެންާދީންތަކުެގާމީހުންނ އިާއެާމީހުންެގާކަންތައްތަކ ިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިސްލ 

މުސްލިުމާ ސައްތަާ ސައްތައިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދުރުެވެގންާ ވީހ ވެސްާ އުސޫލުތަކ ާ ދީނީާ އަޅުކަންތަކ އިާ ދީނީާ

ވެއްޓެ ކަހަލަާ ދިރިއުޅޭާ މުސްލިމުންާ ސައްތަާ އިންާ ސައްތަާ ގ އިމުކުރުމަށްާޤައުމެްއަގއިާ މ ޙައުލެއްާ ދިރިއުޅެވޭނެާ ްއަގއިާ

ކުރުން. މުއްޠަލިބާުާާާމަސައްކަތްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ނިޔަތުަގއިާ އެާ މަޤުޞަދުަގއިާ އެާ އ ދެ،ާ

ވ ހަކަާ ކުރ ާ ތ އީދުާ ބިލަށްާ އެާ މަޤުޞަދަށްޓަކައިާ އެާ ރޫޙަށްޓަކައިާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީ،ާ ބިލަކަށްާ  555ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވެސްާބޭނުންާދިވެހިރ އްޖެއަށްާޓުއަރިޒަުމެގާދ އިރ ާއިންާނަަމވެސްާނުވަތަާއެހެންާދ އިރ ާާ

ފ ަގތިކަންާ އުފ ާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަރައްޤީވެާ މުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ލިބިާ އ މުދަނީާ ނަމަވެސްާ އިންާ

ާާމަތީަގއިާދިރިއުޅެވޭނެާޮގތެްއުވން.ާއ ދެ ކުރިންާރ އްޖެާއަށްާރަލެއ1972ާާާްާ،ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާޮގތުން

ރިޒުޤުާދެއްވ ނެާކޮންމެވެސްާއެހެންާޮގތެއްާެއއިރުާއޮތީާފަހިކުރައްވ ފަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާާهللاާވެސްާއެތެރެާނުކުރޭ.ާމ ތް

ހީކޮށްފަ ކަމަށްާ ބަންދުެވދ ނެާ ދޮރުާ ރިޒުޤުެގާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާާމިއީާ ނުކުރަންެވެގންާ  560އިާ

ކަމުެގާ ހުޅުއްވ ނެާ ދޮރުާ ހ ސްާ ބަންދުކުރެއްވިްއޔ ާ ދޮރުާ އެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫން.ާ ވެސްާ ކަމެއްާ ނިންމަންޖެހޭނެާ

އުއްމީދުތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮވޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިސ ލަކަށްާރ ާވިްއކަިއެގންާލިބޭާއ މުދަނީތައްާއިތުރުެވެގންާ

ނުބައިާާދ އި ވިސްނައިެގންާ ކަންތަްއތަކަށްާ ކަހަލަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ހީނަރުވެފައި.ާ ވަރަށްާ ޮއތީާ މިާ މަސްވެރިކަންާ ރުާ

ކަންތައްތައްާތަޢ ރަފުާކުރުމަކީާއެއީާމ ާހަމަޖެހޭާކަމެއްާކަަމކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާުއސޫލެްއެގާާ

 565ޤުޞަދަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޮގތުންާމިާބިލުެގާރޫހަށ އިާިމބިލުެގާމަ

 ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާާ

ާ
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ާާާ:ފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން

ެގންާކުރިައށްާެގންދ ާޤ ނޫނުާނަންބަރާުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާހުށަހަޅައި

 570ދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެގނައުންާމަނ ތަކެތީެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލު.ާއ ދެ،ާފަރެސްާމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ4ާާާާާ/75

ެއއްޗެްއާާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އިޞްލ ޙ ާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މުއްޠަލިބުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާދަންނަ އަހަރަށްާވުރެާދިުގާތ ރީޚަށ30ާާާާްވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާމިާރ އްޖޭެގާފ އިތުެވެގންާދިޔަ

އޮތްާާ ޤ އިމުކުރެވިފައިާ މިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އަދ ކުރަނީާ ބައެްއާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އިޤުތިޞ ދުެގާ ރ އްޖޭެގާ ބަލ އިރުާ

ޤަބޫލުކު އަޅުަގނޑުމެންާ ސިނ ޢަތު.ާ ޮގތަށްާާފަތުރުވެރިކަމުެގާ އެާ ސިނ ޢަތުާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަންޖެހޭާ

އެާާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ކުރެވިެގންާ ޓ ެގޓުާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ އޮތީާ ައއިސްފައިާ ކުރެިވެގންާ ޑިޒައިންާ ޮގތަށްާ އެާ  575ބައްޓަންކުރެވިާ

މިބިލުެގާރޫހ ާބެހޭާޮގތުނާްާާާތަންތަންާވިއްކަިއެގންާވަކިާޮގތަކަށްާއެާތަނުންާމަންފ ާހޯދަންކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުެގ

ދެންމެާވ ހަކަފުޅުާެއާދެްއކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާެއާިވދ ޅުވިާރޫހަށްާތ ޢީދުކުރުމ ިއާާ

އަދާުާއިސްލ މްާދީނުަގއިާކަންތައްާޙަރ މްާކުރެވިފައިވ ާތަކެތިާހަލ ލުކުރުމ އިާޙަރ މްކުރުމުެގާމައުޟޫޢަށްާނޫންާކަމަަަށްާމި

މިާވ ހަކަާދަްއކަނީާމިހެންާިވދ ޅުވިާކަމަށްާވިޔަސް.ާއަދިާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއިސްލ މީާާ

ވ ހަކަާ ަމއުޟޫޢުަގއިާ އަސްލުާ ކަމަށްާ އެާ އުޅޭތީވެާ މީެގތެރޭަގިއާ އެްއާ ަމއްސަލަާ ސެންސިޓިވްާ ުގޅުންހުރިާ  580ޝަރީޢަތ ާ

ފަހަރުާއަންނަންާޖެހުނުާކަމަށްާވިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިާމަޖިލީހުގާެާދައްކަންާނުކެރޭާފަދަާހ ލަތަކަށްާބައެއް

ބޮޑުާާ އަދ ކުރަނީާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަނެެގންާ ވަރަށްާރަނަގޅަށްާ ކޮބައިކަންާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީާ

އަޅުަގނޑުމެން ދައުރެްއކަންާ ހިންުގމުެގާ ޤައުމެއްާ ބޮޑުާ ހިންުގމުެގާ އެހެންވީމ ،ާދައުލަތެއްާ އެބަޖެހޭ.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ ާ

ކުރެވިފައިވ ާާ ޙަރ މްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ވަނީާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ދ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތ ރީޚަށްާ އިސްލ މީާ

 585ލުގެާތަކެތިާވިއްކ ާއަދިާޙަރ މްާކުރެވިފައިާފ ހިޝްާޢަމަލުތައްާހިންގ ާއެާކަންކަމަށްާހިތްވަރުދީާހަދަންތޯ.ާނުވަތަާމިާބި

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކޮބައިތޯ.ާ ބޭނުމަކީާ މަނ ކުރުމުެގާ ބަނުގރ ާ މަޤުޞަދުަގއިާ

ކ ފަރުންާ ތެރޭަގއިާ މުސްލިމުންެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންަެެގާ ބަލ އިރުާ ތ ރީޚަށްާ އިސްލ މީާ އެބަޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރަންާ

ންެގާބިންތަކުަގއިާއިސްލ މީާޙަރަމްތަކުެގާތެރޭަގއިާޖިޒީާދަްއކ ާޮގތަށްާއުޅެމުންާެގންދިޔަ.ާމުސްލިމުންެގާތެރޭާއެާމީހު

ކީރިތިާރަސޫލ ެގާހަޔ ތްޕުޅުަގިއާވެސްާކ ފަރުންާއުޅެމުންާެގންދިޔަ.ާެއާމީހުންާބުދަށްާައޅުކަންާވެސްާކުރި.ާއެމީހުންާ

 590ޅުަގނޑުމެންެގާތ ރީޚުާހެކިދޭާބަނުގރ ާވެސްާބުއި.ާއެމީހުންާރަމަޟ ންާމަހުާދުވ ލުާކަިއާވެސްާހެދި.ާމިވެސްާހަމަާއަާ

ޒަމ ނުއްސުރެާާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަިއަގއިާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާ

ިވއްކަމުންާމިާއަންނަނީކީާކޮންމެހެންާދިވެހިންނަށްާބަނުގރ ާިވއްކ ކަށްާނޫންކަން.ާ ފެށިެގންާބަނުގރ ާރިސޯޓުތަކުަގއިާ

ނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާބަނުގރ ާކުރުމުެގާވިޔަފ ރިާެއއްާތައ ރަފުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާބަނުގރ ާބުއިމުެގާާއަޅުަގ

ސަޤ ފަތެއްާދިރުވުމަށްޓަކަާެއްއާވެސްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާިމާކަންކަމ ާދޭތެރޭަގއިާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ
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ާާ  595ދައްކަިއެގންާތިބޭާޣައިރުާމުސްލިމުންާއެމީހުންެގާދީނަށްާހުއްދަާކަންތައްތައްާބިންތަކުަގއިާޖިޒީާދަްއކަިއެގންާޓެކުސް

ކޮށްާއެާމީހުންާކުރަންާބޭނުންވ ާއަރ މަކ އިާމަޖަލެއްާކުރަނީާމިއީާމިހިނގ ާކަމަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއްެވސްާހ ލެއްަގިއާާ

ާާ ދީނުެގ ޣައިރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ކޮށްެގންާ ޮގތަކަށްާ ނުބައިާ ތަރުޖަމ ާ އިސްލ މްދީނުެގާާމީެގާ ނުވަތަާ ކަންތައްތަކަށްާ

ޙަރ މްކުޅަާކަންތައްތަކަށްާހިތްަވރުދީާއެާކަންތައްތައްާހުއްދަކުރ ާޤ ނޫނުާއުފައްދ ާމަޖިލީހެްއާކަމަށްާމިާމަޖިލިސްާވެފަިއާާ

ބަލަން މަންޒަރުާ ބޮޑުާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިީއާ ކުރުމަކީާ މަސައްކަތްާ ދަްއކަންާ މަންޒަރުާ ޖެހޭާއޮތްކަމުެގާ

 600ސިޔ ސީާމަސްރަހެްއަގިއާއެހ ާތަޞައްރަފުާފުދޭާކަމެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާދެންާިއސްލ މްދީނަކީާ

ހަމައެކަނިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވިސްނ ާޮގތަށްާމިާތަނުަގއިާމިވ ހަކަާދެކެވޭާއިމަށްވުރެާމ ާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގިއާމ ާފުޅ ާާ

ލ މީާޝަރީޢ ތަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމައެކަނިާބަނުގރަލުެގާަމްއސަލަާއެއްާނަަގިއެގންާނުވަތަާާމ ާފުރިހަމަާޝަރީޢަތެއްާއިސް

އިޞްލ ޙާުާ ޤައުމުާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދައްކަިއެގންނެއްާ ވ ހަކަާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މަންޒަރުތަކ ާ ދައްކ ާ އިންާ ޓީވީާ

ކުރެވޭކަށް ހަރުދަނާ  މިާރ އްޖޭެގާދީނީާކަންތައްތައްާ ެއބަޖެހޭާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާާކުރެވޭކަށްާވެސް.ާ ބަލަންާ ާވެސް.ާ

ހޯދަިއެގންާ ފަިއސ ާ އަތުންާ މީހުންާ ބޭރުާ އަންނަާ ތަންތަނަށްާ ެއާ ިވއކަިއެގންާ ބަނުގރ ާ އިންޑަސްޓްރީަގއިާ  605ޓުއަރިޒަމްާ

ކުއްލިއަކަ ށްާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤުތިޞ ދުެގާތިންބައިކުޅަާދެބަޔަށްާވުރެާބޮޑުބައިާބިނ ކޮށްފައިާއޮތްއިރުާމ ދަމާ 

ކޮންމެހެނާްާ އިސްލ މްދީނަކީާ ވެސް.ާ ނަތީޖ ާ ނުކުންނ ނެާ ދެންާ ކުރީމާ  މަނ ާ އެތެރެކުރުންާ ބަނުގރ ާ އިސްލ ޙުކޮށްެގންާ

ބުއިންާވެސްާާ ބަނުގރ ާ ވ ނަމަާ ކަމަށްާ އައިސްފިާ ހ ލަތެއްާ ނެތްާ ހ ލަތެއްާ އެނޫންާ ދެންނެވީާ މިާ ހ ލަތެއްަގއިާ މުއްޠަރުާ

ދަންނަ މިާ ައޅުަގނޑުާ ދީނެއް.ާ ހ ލަތްތައް.ާާހުއްދަާ ބޮވިދ ނެާ ބަނުގރ ާ އެބަހުއްޓޭާ ދީނުަގއިާ އިސްލ ްމާ ވަނީާ

 610އިސްލ މްދީނުަގއިާއެބަހުއްޓޭާޫއރުމަސްާކެވިދ ނެާހ ލަތްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާދީނަކީާމިއީާވަރަށްާފުޅ ާއެއްޗެއް.ާއެހެންވީމ ،ާ

ސްފަިއާހުރީާކިހިނެއްތޯ.ާތިމ މެންެގާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހެނީާއިސްލ ދީނުަގއިާމުޅިާޝަރީޢަތުަގއިާޙުކުމްތައްާައއި

والتلقو  އަމިއްލަާއަތްތަކުންާހަލ ކުެގާތެރެއަށްާވެްއޓިާނުަގތުމަށްާިއސްލ މްދީނުަގއިާއަންގަވ ފައިވޭ.ާވަޙީާކުރަްއވ ފަިއވޭާާ

االالتهكه   ނުެގންނ ށޭ،  باْيديكم  އެއްލިާ ތެރެއަށްާ ހަލ ކުެގާ އަތްތަކުންާ އަމިއްލަާ ތިމ މެންެގާ ބައިމީހުންާ .ާތިޔަާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިތަނުަގއިާކިތަންމެާމޮޅަށްާވ ހަކަާދެއްކިާކަމަށްާވިޔަސްާކިތަންމެާބޮޑުާދިރ ސ ާއެއްާކުރިކަމަށްާާ

ޓުއަރިޒަމްާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ ދަމާ  ފަދައިންާ ފެންނަާ އިރުާ ދުވ ލުެގާ މިއަދުާ އެނޭގނެާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ  615ވިޔަސްާ

ހުއް ިވއްކުންާ ބަނުގރ ާ ހަލ ކުވެެގންާާއިންޑަސްޓްރީަގއިާ ކުއްލިއަކަށްާ ހަަމާ އިންޑަސްޓްރީާ އެާ ވ ނަމަ،ާ ކަމަށްާ ޓައިފިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މައުޟޫޢަށްތޯާ މިާ އެހެންވީމ ާސުވ ލަކީާ ކަންތައްތައް.ާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ ހިގައިދ ނެކަން.ާ

ތެރޭަގއިާ މުޖުތަމަޢުެގާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދަްއކަންީވާ ނަފްސުތަްއާާވ ހަކަާ އަމިއްލަާ ތިމ މެންެގާ ާ

އިސްލ މީާސަޤ ފަތ އިާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުަގއިާވ ާޮގތަށްާއުޅެންާއ ދަާކުރަންވީތޯ.ާމިާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބޭރުގައިާ މައުޟޫޢިންާ ޙަޤީޤީާ މިއީާ ލައިެގންާ މައްސަލަތައްާ ކުދިކުދިާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ  620ވިސްނަންޖެހެނީ.ާ

އެހެންވީމ ،ާާާާއަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ.ާ ހަމަާ ވެސްާ އެއްޮގތަކަށްާ ނޫން.ާ އުޅޭކަށެއްާ ކުރަންާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުަގިއާ މިާ
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އަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާމިާއިޞްލ ޙަކީާމިީއާެއާވިދ ޅުވ ާމަތިވެރިާމ ތްާމަޤުޞަދެއްަގއިާލެއްވިާއިޞްލ ޙެއްާ

ކީާކޮންމެހެންާމިާވަުގތުާމިާތަނަށްާލައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކަމަށްާވެސް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާމިާއިޞްލ ޙަ

ދީނުެގާާ އަކީާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވަންާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ކަމަކަށްާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ބަހުސްާ މިާ ތަނުަގއިާ މިާ

ބޮލުަގ ވެސްާ އެންމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަކީާ މަސައްކަތްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ިއސްލ ޙުާ އޮތްާކަންތައްތައްާ އެޅިފައިާ  625އިާ

ނަހީކުރަން.ާ ކަންތައްތަކަށްާ ނުބަިއާ އަމުރުކޮށްާ ހެޔޮކަންތައްތަކަށްާ އެބަޖެހޭާ ވެސްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ޖިބެކޭ.ާ

އިސްލ މީާ ދީނުަގއިާ ިއސްލ މްާ އުސޫލުން.ާ އޮންނަާ ކުރަންާ ކަެމއްާ އެާ ކުރެވޭނީާ ވެސްާ ކަމެްއާ ކޮންމެާ އެހެންނަމަވެސްާ

ރިތިާރަސޫލ ާވަޙީާބަސްފުޅ ާއެްއކޮށްާއައިސްާދީނުަގއިާބަނުގރ ާޙަރ މްާކުރެއްވީާެވސްާވަކިާާތ ރީޚުތަކަށްާބަލ އިރުާކީ

ޢަރަބީންާމައްކ ެގާމުޝްރިކުންާާ ޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާބަނުގރ ާ މިކަންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަށުން.ާ ސިޔ ސަތެްއެގާ

އެހެންނަ ނުކުރަްއވ .ާ ޙަރ މެއްާ ބަނުގރ ާ ކުއްލިއަކަށްާ އައީ.ާ މ ތްާބޮމުންާ ތަރުތީބަކުންާ ވަކިާ ތަރުތީބަކުންާ  630މަވެސްާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނާެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ މަނ ކުރެްއީވ.ާ އެކަންާ އެކުާ ޙިކުމަތްތެަެރިކަމ ާ ރަސްކަލ ނެގާ

ޮގތަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުއްޠަލިބުާވެސްާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޖެހޭނެާދިވެހިރ އްޖޭެގާޓުއަރިޒަމްާއިންޑަސްޓަރީާމި ާ

ބިނ ކުރެވިފައިާޮއއްވ ާމިާސިނ ޢަތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުއްލިއަކަށްާއަޅ ާބޮމަކުންާނައްޓަާެއއްާނުލެވޭ.ާއެކަމަކީާދީނުެގާާ

ތަރަހައިެގާތެރޭަގއިާވެސްާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާތަންކޮޅެއްާފުޅ ާދ އިރ ެއްއަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާާ

އަ މިއަދުާ ާާއެބަޖެހޭ.ާ މިއީ ވިސްނަިއެގންާ ވިސްނުމަކުންާ ތަހުޒީބުާ ތަންކޮޅެއްާ މިއަށްވުރެާ އެބަޖެހޭާ  635ވަނ3ާާާަޅުަގނޑުެމންާ

ދުނިޔޭެގާޤައުެމއްަގއިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާދިރިއުޅެމުންާމިެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާރ ބޯކަށްާވެސްާާ

ޙަރ މް އެހެންާ އަދިާ ނުޖެހޭ.ާ ެވސްާ ކުރ ކަށްާ ޒިނޭާ ނުޖެހޭ.ާާާނުޖެހޭ.ާ ކުރ ކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކަމެއްާ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ ދެންާ ކުރެވޭނެ.ާ ކަންތައްތައްާ ދީނުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޭއެގ ހުރެެގންާ ނުބަިއކަންތައްތައްާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ހެޔޮޮގތަކީާ އެންމެާ ވިދ ޅުެވްއޖެާ އަބޫބަކުރުާ ންާާޖަމ ލުާ

 640ދުރުހެލިވެެގންާއުޅުމެއްާނޫނޭ.ާއެއީާރަނަގޅުާވ ހަކަާއެއްާނޫން.ާކަނޑައެޅިެގންާކީރިތިާރަސޫލ ެގާޙަދީޘްާބަސްފުޅުަގއިާ

ފ ހިޝްާ ކަންތައްތަކ އިާ ނުބައިާ ފ ފަތަކ އިާ މީހުންނަކީާ ހެޔޮާ އެންމެާ މީހުންނަކީާ ބޮޑުާ ހެޔޮކަންާ އެންމެާ އައިސްފައިވޭާ

ާާ އެ ތިބެެގންާ ތެރޭަގއިާ މިކަންާާޢަމަލުތަކުެގާ ޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާ ވެސްާ މީހުންނޭ.ާމިާ ތިބިާ ދުރުހެލިވެާ ކަންކަމ ާ

މަޖިލީހުނާްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ހަމަާ ބިލުާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރައްވަންޖެހޭނެ.ާ ޤަބޫލުފުޅުާ

އަާ ބިނ ކުރަން.ާ ަގއުމެއްާ ކުރަނީާ މަސައްކަތްާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރަނީާބޭރުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ މަސައްކަތްާ މިާ ޅުަގނޑުމެންާ

ތަރުބިއްޔަތުާވެސްާރަނަގޅުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެންެމާާ ތަރުބިއްޔަތ ިއާއިޖުތިމ ޢީާ ދީނީާ ތިބިާރަްއޔިތުންެގާ  645ގައުެމއްެގާ

ފުރުޞަތެްއާާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އޮޔ ލ ކަށްާ ބަްއސ ާ ޤައުމުާ މުޅިާ ދަަމއިަގތްަގތީނުންާ ހިފައިާ ތަންކޮޅެްއަގއިާ

ދެވޭނެ.ާއެއަށްވުރެާޒިންމ ދ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވ ހަކަާދެއްކީމަާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާދީނުންާނު

ބޭރުވެފައިާތިބިާބައެއްާކަމަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާމިކަންކަމަކަށްާހިތްވަރެއްާވެސްާާ
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ާާ ބޮެއެގން ރ ާ ދިވެހިންާ ކަންތައްތަްއާނުދެން.ާ މިާ ވަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ އަދިާ ނުވ ނެ.ާ ވެސްާ

 650ކުރުންާމަނ ކުރެވިފައި.ާދިވެހިާދައުލަތުެގާޖިނ ޢީާކުށްތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުތަކުަގއިާބަނުގރ ާބުއިމ އިާބަނުގރ ާިވއްކުމ އިާާ

އެއްޗެހި ިމާ އަދިާ އެތެރެކުރުމ އިާ ކުރުމ އިާ ވިޔަފ ރިާ ބޮޑެތިާާމަސްތުވ ތަކެތީެގާ ކުށް.ާ ވެސްާ ހިނުގމަކީާ މަަގކުންާ ހުރިާ ާ

ކުށްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުންާއިހުމ ލުންކޮށްފައިާއޮތްާމައްސަލަާއެއްާނޫންާމިީއކީ.ާ

އަ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މައްސަލަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އެއް.ާ މައްސަލަާ އެހެންާ މުޅިންާ ޅުަގނޑުާމިއީާ

ނުަގންނ ނަމޭ.ާ އެއްާ ބަލަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބިލުާ މިާ ނުކުރައްވ ަ ށޭ.ާ ސަމ ސ ާ މަޖިަީލީހ ާ މިާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވަންާ

އޮތްާ ހިންަގންާ ދައުލަތްާ ދިވެހިާ ކޮންމެަެހެންާ މިއަދުާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ  655އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަރުާދެނީާނުވަތަާއަޅުގނޑުާމިާދައްކ ާވ ހަކަާއ ާއެއްާވިސްނުމެްއަގއިާވ ހަކަާާއެމް.ޑީ.ޕީާެގާސަރުކ ރުންާމިާކަމަށްާހިތް

މާިާ އޮތީާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ވެސްާ ވ ހަކައެއްާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ނިންމުމެއްާ އެފަދަާ ނުވަތަާ އޮތީކީާ

ނުންފުޅުާބަހައްޓަވ ނެާމެންބަރެްއާާމަޖިލީހުެގާކޮންމެާމެންބަރަކީާވެސްާވަރަށްާޒިންމ ދ ރުކޮށްާމިާކަމ ާދޭތެރޭަގއިާވިސް

ކަމަށް.ާޖެއްސުމަށްާހަމަާއެއްާބިލުލ ފައިާއެާބިލުާފ ސްނުވ އިރަށްާހަމަާއަނެއްކ ާއެހެންޮގތަކަށްާބައްޓަންކޮށްެގންާއެހެންާާ

 660ޖެހޭނީާހެދުމެއްާލައްަވިއެގންާހަމަާޭއތި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޮގތަކަށްާމިާކަމެއްާނުވ ނެ.ާމިާމަޖިލީހުަގިއާމަސައްކަތްާކުރަން

ވަރަށްާސީރިައސްކޮށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކުރަނީާޤައުމީާމަސައްކަތެްއ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިއަދުާދިވެހިާރަްއޔިތުންާމިާ

މަންޒަރުާބައްލަވ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާކޮންމެާކަެމއްަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންޖެހެނީާމިާދަންނަވ ާބޮޑުާމަންޒަރުާާ

ްއޔިތުންެގާމަޞްލަޙަތަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާކުރަނީ.ާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުގައިާބަލައިެގންާމުޅިާޤައުމ އިާރަ

އައިފައިާއޮތީާވެސްާއެހެން.ާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުަގއިާސިޔ ސަތުާރ ވަންާޖެހެނީވެސްާއެހެން.ާއެހެންވީނ ،ާމިާޮގތަށްާ

 665ކަތްާކޮށްދެއްވުަމކީާައޅުަގނޑުާއެދޭާކަމެްއ.ާއަދިާާވިސްނުންާބައްޓަންާކުރަްއވަިއެގންާމިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމަސައް

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ ާއެކުާތިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާެވސްާއެދެންާމިާބިލަށްާވ ހަކަާ

ކޮށް މަސައްކަތްާ ބޭރުކޮށްލަންާ ފްލޯއިންާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ ބިލުާ މިާ ވަުގތުންާ ަވުގތުންާ ހަމަާ ނުދަްއކ ާ ދެއްވ ށޭ.ާާވެސްާ

 ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 670ާާާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ވަބަރަކ ތުހޫ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާهللاާ`.ާައއްސަލ މްާޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތު

ނޑުމެންާޚިދުމަތްާކުރަންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާާތަހުޒީބުާވ ންޖެހޭ.ާތަހުޒީބުވެާއިސްލ މްދީނަށްާއަޅުަގ

އެހެންކަމުންާމިާބިލ ާމެދުާއަޅުަގނޑުމެންާމ ާިގނަާވ ހަކަތަކެއްާދަްއކ ކަށްާނެތިން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާާ

ބިލެއްާވެސްާނޫން ބަހުސްާކުރެވިދ ނެާ ބިލަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިާ ޮގތުަގއިާ ޮގތެއްާާޤަބޫލުކުރ ާ މެދުާމިވަނީާ މިއ ާ ާ.

 675ނިންމިފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިޖެހެނީާހަމައެކަނިާވޯޓުލ ާެމޝިނަށްާފިތ ލ ފައިާމިާފެހިާފ ހަަގާޖަހ ލަާދޭން.ާއެާނޫންާ
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އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެހެނީާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއަދުާ ކަމެއްާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާނި ާާهللاާކަމެތިާއަޅުން. އަށްާهللاާސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ެގާއަޅުން.ާއެހެންކަމުން ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލާ 

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކުރެވިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއީާ ނޯންނ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޖަދަލުކުރުންާ

ާާ ބިލަށް މިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަން.ާ ހުރިހ ާޤަބޫލެއްާ ވޯޓުލ ާ ކުރަންާ ބޭރުާ ބިލުާ މިާ ކިޔައިާ ނޫނެކޭާ

 680މެންބަރުންާވެސްާވ ނީާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރަްއވ ފައިވ ާހުވަާއ އިާޚިލ ފަށްާޢަމަލުކުރެއްވިާބޭފުޅުންާކަމަށްާާ

ންާބުނަންޖެހޭނާީާއަޅުަގނޑުާހަދ ންކޮށްދެން.ާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސް،ާބަނުގރަލ އިާއޫރުމަސްާއެތެރެކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެ

އ ެއކޭ.ާހަމަާއެފަދައިންާއެތަކެތިާއެތެރެކުރަންާމަނ ާކުރުމަށްާހުށަހެޅޭާކޮންމެާބިލަކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއ ާއެކޭާާ

ދީނީާާ އިންާ ރޭޑިޯއާ ައޑުއަހަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ބުނަންޖެހޭނެާ

ާާޢިލްމުވެރިންާދައްކަވ ާވ ހަާ 10ާާާާކަފުޅުތައް.ާވ ހަކަފުޅުތަކުަގިއާއެބަާވިދ ޅުވޭާރަލ ާބެހޭާޮގތުން 10ާމީހެްއެގާވ ހަކަ.ާމި

ދައްކ ާާ ޢިލްމުވެރިންާ ދީނީާ މިއީާ ވިދ ޅުވޭ.ާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ ެއާ ވެސްާ ކަމަށްާ ހަމަހަމަވެެގންވ ާ ފ ފ ަގއިާ މިާ  685މީހުންވެސްާ

އ  ނޫން.ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރ ާވ ހަކަފުޅުތައް.ާ އ އިާ މީހ ާ ވިްއކ ާ ރ ާ އ އިާ މީހ ާ އެތެރެކުރ ާ ރ ާ ދެ،ާ

އެތެރެކުރަންާހުއްދަާދޭާމީހ ާއ އިާމިހުރިހ ާފަރ ތްތަކެއްާެއއްވަރަކަށްާއެއްާހަމަައކުންާމިާކަމުަގއިާފ ފަވެރިވ ާކަމަށްާ

ކޮށްލ ނެާޖ ަގެއއްާއޮތްާާދީނީާޢިއްލްމުވެރިންާވިދ ޅުވ ިއރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކަމުަގއިާނޫނެކޭާކިޔ ފައިާމިާބިލުާބޭރު

އިސްލ ިމކްާާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ރަލ ާ އަހަންާ އަޑުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަކަށްާ

ެއާ އަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަޑު.ާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ އިންާ ރޭޑިއޯާ ވެސްާ މިނިސްޓަރުާ ސްޓޭޓްާ  690މިނިސްޓްރީެގާ

ޓްާމިނިސްޓަރަށްާވެސްާކީްއވެބ އޭާމިފަދަާއިޞްލ ޙެްއާއެޓަރނީާޖެނެރަލްެގާއޮފީސްާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރަށްާެވސްާސްޓޭ

ހުސްވެފަިއވ ާާ ެގއްލިާ މ އްދިްއޔަތަށްާ އޮތް.ާ އެބަާ ސަބަބެއްާ އ ދެ،ާ ނުފޮނުވީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ މެދުވެރިކޮށްާ

ޢަމަ އ އިާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ސަބަބަކީާ އެީއާ ނުކުރެޭވނެ.ާ ކަެމއްާ މިާ ހަމައެކަނި.ާާބަޔަކަށްާ މިީއާ ސަބަބަކީާ ދިމ ނުވ ާ ލ ާ

ހުސްާފައިސ ާދުނިޔެާމުދ .ާމިާތަކެއްޗަށްާމީހަކުާޮގސްާ މ އްދިއްޔަތަށްާާމީހަކުާެގއްލިއްޖެާނަމަާއޭނައަށްާފެންނ ނީާ

 695ާާހުސްވެއްޖެާނަމަާއޭނައަކަށްާދެންާކުރެވޭނެާއެްއވެސްާކަމެއްާނޯންނ ނެ.ާހުސްއެކަނިާވ ހަކަާދައްކަފ ނެ.ާޢަމަލަކުންާއެާ

ކަމެއްާސ ބިތެްއާނުކޮށްދެވޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާައޅުަގނޑުާައޑުއެހިންާކުރީަގިއާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިާބިލާުާ

ވިދ ޅުިވާާ ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދަްއކަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަކަށްާ އެހެންާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ނު ވޯޓެަެއްާ ތިބިލަކަށްާ ބިލެކޭ.ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ހުއްދަކުރ ާ ވިްއކުންާ ރ ާ ތަންތަނެްއަގއިާ ވަކިާ ރ އްޖޭެގާ ތިއީާ ދެވޭނޭ.ާ

ކިތައްާާ ވިދ ޅުވިާ މިހެންާ ދޭނަމޭާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަާ ކަމަށްާ ބިލެއްާ ކުރ ާ މަނ ާ ވިއްކުންާ ރ ާ އެހެންކަމުންާ

 700އަދުާމިާަވނީާއެާވ ހަކަާއ ިއާއެާރ ުގާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާެވސްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ފަިއވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާމި

ބަދަލުވެފައި.ާޢިްއޒަތްތެރެަިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާޕ ޓީތަކުންާވެސްާމިާބިލުާދިފ ޢުާކުރަްއވ ނެކަންާވެސް.ާހަމަާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސްާ ޔަޤީންވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ނުދެްއވ ނެކަންާ ވޯޓުާ ބަޔަކުާ އެާ ބިލަށްާ މިާ ެވސްާ ގައިމުާ
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ވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަާއަކީާމ އްދިއްޔަތަށްާެގއްލިާހުސްނުވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާފަހުންވެސްާދ ންޖެހޭާތަނެއްާވެސްާާދަންނަ

ޮގތުންާާ ޮގތްާ ތަފ ތުާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޕ ޓީތައްާ އެއީާ ެއހެން.ާ ވ ނީެވސްާ ޕ ޓީތަކަށްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތޭ.ާ އެބަާ

 705ރައްވ ާވިޔަފ ރިާކުރަްއވ ާބޭބޭފުޅުންާތަފ ތުާޮގތްޮގތުންާދީލަތިާއެހީތައްާެއާާޓުއަރިޒަމްާއިންޑަސްޓްރީަގއިާމަސައްކަތްާކު

އެނޭގ.ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ނޯންނ ނެކަންާ ޮގތެއްާ ނޫންާ އެާ ޕ ޓީތަކަށްާ ދ އިރުަގއިާ ވެދެއްވަމުންާ ފަރ ތްތަކަށްާ

ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލަށްާތ އީދުާކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޢިްއޒަތްތެރި

ވެސްާާ ހެކިާ އަދިާ ދަްއކަވ ނެކަން.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެކޮޅަށްާ ބިލ ާ މިާ ވެސްާ ޢިލްމްވެރިންާ ދީނީާ ތިއްބަވ ާ ތަކުަގއިާ ޕ ޓީާ

ވެރިކަމަށްާާ ތަނެއްަގއިާ އަންހެނަކުާ މ ނަކުރަްއވ ފައިާ ޙަދީޘެއްެގާ ރަސޫލ ެގާ އެހެނީާ ެއނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ދައްކަވ ނެކަންާ

 710ށްާވ ނަމަާއެާތަނެއްަގއިާކ މިޔ ބެއްާނެތްާކަަމށްާޙަދީޘެއްެގާމ ނަާކިޔައިާދެއްވ ފައިާވިދ ޅުާވަނީާއެއީާާހުންނެވިާކަމަ

ކީްއވެހޭާެއއީާނުކިޔަވ ާހުރިާއަންހެނެއްާހުރީމައޭ.ާިމާޮގތަށްާދީނީާޢިލްމުވެރިާައކުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާިމާ

އެހެންކަމުން ެއބަވޭ.ާ މ ނަކުރައްވ ފައިާ އެިގަވޑަިއާާޙަދީޘްެގާ އަށްާ ރަސޫލ ާ ވިދ ޅުވަނީާ އެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

މިހެނާްާ ނެތޭާ ކ މިޔ ބުާ ތަނެއްަގއިާ އެާ ހުރެފިއްޔ ާ ވެރިކަމުަގއިާ ތަނެއްެގާ މީހަކުާ ހުރިާ ނުކިޔަވ ާ ެއއީާ ނުަގންނަވަނީއޭާ

ޓުމަށްޓަކައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާވިދ ޅުވ ން.ާމިފަދަާޮގތަކަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާޕ ޓީާތަކުެގާސިޔ ސަތުާދެމެހެއް

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންމެާ ހަމަާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ހިތ މަކުރ ާ ދ ތީ،ާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ  715މަޖިލީހުަގއިާ

ކުރެވިދ ނެާ އެއްާ ފ ފަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިދ ޅުވީާ އެާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ

ބަދުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާހިތުަގއިާބ އްވަންޖެހެއޭ.ާތެދުާވ ހަކައެއްާއެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާކަމުެގާބިރުާއަ

ކަމަށް.ާާ ކުރެވިދ ނެާ އެއްާ ފ ފަާ ބިރުވެތިވ ންޖެހޭނެާ ވެސްާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތް.ާ އޮންނ ނެާ އެކަންާ ހަމަާ އެއީާ

އިމްތި ތިބީާ މިާ އައިސްފައިާ ތަނަށްާ މިާ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނދުަގއިާ ވ ާ ކަމުަގއިާ ހ ނަށްާ

 720ާބިރުވެރިކަންާނެތިއްޔ ާދެންާކޮންކަމެއްެގާބިރެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާބ އްވަންވީ.ާއަޅުަގނޑުެމންާބ އްވަންވީާ.ާ.

ާ

ާާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާޔ މީންާهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޢިްއޒަތްތެރި އިބްރ ހީމްާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެަެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ާ

ޮގތުންާާ ބެހޭާ ބިލ ާ ެގނައުުމެގާ ތަކެތީެގާޤ ނޫނަށްާިއޞްލ ޙުާ މަނ ާ ެގނައުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިއޮތްާރ އްޖެާ މުއްޠަލިބުާ

އަ ދ ތީާ ފުރިހަމައަށްާ މިހާ  ބަހުސްާ މިާ އަރަނީާ ހިތަށްާ ޤ ނޫނީާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމަާ ެވސްާ  725ޅުަގނޑުާ

މަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރަންޖެހޭ.ާދިވެހިރ އްޖެާއޮތްާހ ލަތ އިާދިވެހިރ އްޖެާއަކީާއިސްލ މީާމުޖްތަމަޢެއްާއޮތްާތަނެްއާކަމަށްާާ

ރެވޭާރ އްޖެާވ އިރުާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޑިޕެންޑުާވަނީާޓުއަރިޒަމަށްާކަމަށްާވ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކު

ދައްކަވ އިރުާާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންާ ދީނީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށް.ާ ވ ނެާ މަނ ާ މުޅިންާ ހަމަާ އޫރުމަސްާ ބަނުގރ ،ާ ެގނައުންާ

ވެސްާައޅުަގނޑަކަށްާފ ހަަގކުރެވިފަާެއއްާނެތްާއިސްލ މުންާުއޅޭާތަނަކަށްާއޫރުާމަހ އިާރަލ ާމުޅިންާމުޅިންާއެތެރެކުރުންާ



 28 

 730.ާޖިއްދ ަގިއާާއްލަވ .ާޖިއްދ ާއަކީާޢަރަބިާއިސްލ މްާސިޓީާެއއް.ާޖިއްދ ާަގއިާޫއރުާމަސްާލިބޭނެމަނ ާކަމަކަށް.ާޖިއްދ ާބަ

ާާ އޫރުމަހުންާާބަނުގރ  ރަލ އިާ އޮންނަނީާ އެާ މަދީނ ާ މަްއކ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުރޭ.ާ ޮގތްތައްާ ލިބޭނެާ ލިބޭނެ.ާ ވެސްާ

ދީނީ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަކަށް.ާާސަލ މަތްކޮށްފައި.ާ އޮންނަާ މިހެންާ މިކަމުަގިއާ ޙުކުމެްއާ ާ

ތިބެންޖެހެނީ.ާާ ދުރުަގއިާ ކަންކަމުންާ މިާ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިާ އިސްލ މުންާ ވެއްޖިއްޔ ާ ޮގތުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ވަންޏ  ކަމަށްާ އުޅޭާ މުސްލިމުންާ ޣައިރުާ އެކީާ އިސްލ މުންނ ާ ތަނެއްަގއިާ އުޅޭާ އިސްލ މުންާ ޣައިރުާއެހެންނަމަވެސް،ާ

 735މުސްލިމުންނަށްާހުންނަާކަންތައްތަކެްއާހުރޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާލ ޒިމެއްާނުވެސްާކުރެވޭނެާޤުރުއ ނ އި،ާސުންނަތ ާާ

ކުރުވ ކަށްާ ލައްވ ާ ުމސްލިމުންާ ޣައިރުާ ކަންތައްތައްާ އެހެންާ ހުންނަާ ހުންނައިރުާއިސްލ މްދީނުަގއިާ ކަންކަމުަގއިާ މިހެންާ

އްަގއިާއުޅޭާބައެއްާކަމުަގއިާވީާނަމަވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާލ ޒިމެއްާނުކުރެވޭނެާެއާާވެސްާެއއީާިއސްލ މީާމުޖުތަމަޢެ

މީހުންާނަމ ދުކުރުވ ކަށްާވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާލ ޒިެމްއާނުކުރެވޭނެާއެާމީހުންާރޯދަާހިފ ކަށްާވެސްާއަދިާރޯދަާ

މްާތަންފީޛުކުރ ކަށްާެވސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިާނުހިފައިފިއްޔ ާއިސްލ މުންނ ާދޭތެރޭަގއިާރޯދަާނުހިފީމަާއޮންނަާޙުކު

 740ކަމެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާތިބިާހ ލަތު.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާރަލ ިއ،ާާ

މި ހަމަާ ހ ލަތެއްަގއި.ާ ޚ އްޞަާ އޮންނަނީާ މިާ ހުއްދަާ މަނ .ާ ވެސްާ މިހ ރުާ ެގނަުއންާ އެއްޗެހިާ މިާ މާިާއޫރުމަހ ާ ހ ރުާ

އަށްާާ ދިވެހިރ އްޖެާ މިާ ެވސްާ ޤ ނޫނުަގއިާ އުޅުްއވ ާ ެގންނަަވންާ އިޞްލ ޙަށްާ ޤ ނޫނުެގާ ިމއޮށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ެއީއާދިވެހިންެގާބޭނުންތަކަށްާރަލ އި،ާއޫރުމަހ ާމިާެގނައުމަކީާާ ެގނައުމަކީާމަނ ާކަމެްއ.ާ ޢ އްމުޮގތެްއަގއިާމިާއެްއޗެހިާ

ހަމަ ެވސްާ މިހ ރުާ ކަމަށްާ އޭަގއިާމަނ ކަމެއްާ އޮންނަނީ.ާ ހަމަޖައްސަވ ފައިާ ޤ ނޫނަކުންާ ހަމަާ އޮންނަނީ.ާ ޖައްސަވ ފައިާ

ސްކްރީންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައކީާ ހުއްދަާ ޚ އްޞަާ އެާ ނުެގނެވޭނެ.ާ ނޫނިއްޔ ާ ލިބިެގންާ ެއއްާ ހުއްދަާ ޚ އްޞަާ  745އޮންނަނީާ

ރިންނަށްާހަމައެކަނިާލިބޭނެާޮގތަށްާކުރެިވެގންާހަމަާޣައިރުާމުސްލިމުންނަށްާރިޒޯޓަށްާއަންނަާޓުައރިސްޓުންނަށްާފަތުރުވެ

ބަނުގރ ާާ މ ލެއަށްާ ބައްލަަވއިފިއްޔ ާ ަގވ އިދުތަކަށްާ މިނިސްޓްރީެގާ ޓްރޭޑުާ ވެސްާ މިހ ރުާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ކަންކަންާ މިާ

ދިމ ލަކަށާްާ ދ ާ ބަނުގރ ާ ފެށިެގންާ ހ ބަރުންާ ކަސްޓަމްާ އޮންނަާ އެާ ބަނދަރުަގއިާ މ ލޭާ މަނ .ާ ވެސްާ އެތެރެކުރުންާ

މ  އެހެންނަމަވެސް،ާާދ ންޖެހެނީ.ާ އޮންނަނީ.ާ ހިފަހައްޓ ފައިާ މިކަންާ ވަރުަގދައަށްާ މިހ ާ މަނ .ާ ވެސްާ އެރުުވންާ އަށްާ ލެާ

 750ބަޔަކުާޯގސްކަމެއްާކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާޤ ނޫނުތައްާފޫއަޅުވ ފައިާކުރެވޭާކަންތައްތައްާހުންނ ނެ.ާޤ ނޫނުތައްާފޫއަޅުވ ފަިއާާ

ާާ ހިސ ބުންާހުރިާއެންމެާވަރުަގދަާފިޔަަވޅުާއަޅ ފައިާމުޅިާރ އްޖެާއަށްާާކަންތައްތައްާކުރެވެންޏ ާޭއެގާމ ނައަކީާހަމަާއެ

މިތަކެތިާެގނައުންާމަނ ކުރެވޭނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެްއާނުކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބިާހ ލަތުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކެތީެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާދެާބ ވަތެއްާވިސްނަންވ ނެ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާމިހ ރުާވެސްާރ އްޖެާެގނައުންާމަނ ތަ

ލިބޭނެޮގތްާާ ވެސްާ ދަށުންާ ހުއްދައެްއެގާ ޚ އްޞަާ އޮތީާ މިާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއާ އެކަމަކު،ާ އޮތީ.ާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މިހ ރުާ

ައޅުަގނޑުމެންނަކަ ނުވޭާ ހިެއްއާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިއީކީާ މަނ ކުރައްވ ފައޭ.ާ މުޅިންާ ހަމަާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާ ހަމަާ  755ށްާއޮތުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެހެންވީމ ،ާ ހެންނެއް.ާ ތަކުލީފެއްާ ތެދުެވވޭވަރުެގާ ައޅަިއެގންާ ކޮނޑުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަމައިެގންާ
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ކަމަކީާ ކުރަންޖެހޭާ ިއސްލ މުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިސްލ މުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ޤަބޫލުކުރަންވ ނެ.ާ ޙަޤީޤަތްތައްާ

ާާ ކަހަލަ މިާ ާއިސްލ މުންާ ެއކަމަކު،ާާނަހީކުރައްވ ފަާهللا ތިބެންވީ.ާ ދުރުަގއިާ އަރަިއަގތުމުންާ ފ ފަތަކަށްާ ބޮޑެތިާ ހުރިާ އިާ

އެކަންކަންާއެާޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތައްާކުރ އިރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނެގންވ ނެާމިާބިލުާއައިސްފަިއާާ

 760ާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާދިވެހިންނަށްާއެކަންާާމިާއޮތީާެއްއޮގތަކަށްާވެސްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާރަލ އި،ާއޫރުމަހ އިާބޭނުންކުރުމަކީ

ފަހިކޮށްދޭންާކުރ ާކަމެްއެގާަމުގސަދުަގއިާއޮތްކަމަކަށްާވ ތީކީާނޫންާމިާބިލުާައއިސްފަިއާމިާއޮތީކީ.ާމުޅިާރ އްޖެާއަށްާާ

ާތިބާިާރަލ އި،ާއޫރުމަސްާއެަެތެރެކުރުންާމަނ ކޮށްފިާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާމި

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ހަމަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހ ލަތު.ާ

ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ށޭާމިހ ރުވެސްާރަލ އި،ާއޫރުމަސްާރ ްއޖެއަށްާެގނައުންާމަނަލޭ.ާޚ އްޞަާހުއްދައެއްާލިބިެގންާމިާ

އެ މުސްލިމުންނަށޭ.ާ ޣައިރުާ ހަމަާ އިސްލ މްދީނ ިއާާެގނެވެނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާ އެީއކީެއއްާ  765ހެންވީމ ،ާ

ާޚިލ ފުކަމެއްާކުރ ކަށްާރ އްޖޭަގިއާހިތްވަރުދެނީކީާވެސްާނޫނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅު

ާާ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާޝުކުރިއްޔ ާ ެއކުާ ޤައުމަކަށްވުމ ާ ިއސްލ މީާ ސައްތައިންސައްތަާ ދިވެހިރ އްޖެައކީާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަދިާއިސްލ މްދީނަކ10ާާާާީޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އިސްލ މްދީނޭ،ާ ދީނަކީާ ދައުލަތުެގާ ދިެވހިާ މ އްދ ަގއިާ  770ވަނަާ

މ  މިާ އެކުާ އޮތުމ ާ މިހެންާ މަސްދަރެވެ.ާ މަިއަގނޑުާ ޤ ނޫނުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ަގއިާ )ށ(ާ އްދ ެގާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެކުާ އޮތުމ ާ މިހެންާ ނެހެދޭނެއޭާ ޤ ނޫނެއްާ އެއްވެސްާ ޚިލ ފުާ އަސްލަކ އިާ ވަނ70ާާާާައިސްލ މްދީނުެގާ

ާާ ެގ )ށ(ާ އަަަސްލަކ އ2ާާާާިމ އްދ ެގާ ިއސްލ މްދީނުެގާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަމަކ ާ ކޮންމެާ ބޭނުންެވއްޖެާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ

ެގނައުމ ިއ،ާޤ ނޫނުާބ ޠިލުކުރުންާމިހެންާއޮތުންާޤ ނޫނާުާާާޚިލ ފުނުވ ާޮގތުެގ މަތިންާޤ ނޫނުާހެދުމ އި،ާޤ ނޫނަށްާބަދަލުާ

ާާ 04ާާާާާ/75ނަންބަރު ޤ ނޫނުެގ ތަކެތީެގާ މަނ ާ ެގނައުންާ އަށްާ އިޞްލ ޙުކުރުމަކ5ާާާާީދިވެހިރ އްޖެާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  775ވަނަާ

ާާ މަޖިލީހުންާކުރަންވެއްޖެާކަމެއްާކަމަށްާފެންނ ތީއޭާބުނެާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވ ާޮގތުންާމި

ހުށަހަޅ ފައިވ ާމިާއިޞްލ ޙ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާެއްއޗެްއާދަންނަވ ލަންާމިާތެދުވީ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންާ

ޤ  ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ހަދަނީާ މިާ ޤ ނޫނުތައްާ ހަދ ާ މަޖިލީހުންާ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާމިާ

މަިއަގނޑުާާ ޙައްޤުތަކަކ ާ އޮންނަާ ދީފައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަދިާ މިނިވަންކަމަކ ާ އޮންނަާ ދީފައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

 780އިސްލ މްދީނުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާކުރުންާމަނ ާކަންތައްތަކަކ ާހުއްދަާކަންތައްތަކެއްެގާމައްޗަށްާބަލ ،ާއެާކަންކަުމެގާާ

ފިކުރުކޮ ވިސްނަިއާ ޤ ނޫނެްއާާމައްޗަށްާ ހެދިފައިވ ާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ހަދަމުންާ ޤ ނޫނުާ ތަނުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ށްެގންާ

ެވއްޖިްއޔ ާާ ކަމަށްާ ފޮޅުވަތެއްާ އެންމެާ ހަމަާ ެއއިންާ މިާއިޞްލ ޙުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެވޭއިރުަގއިާ އިޞްލ ޙުާ

ލައިލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާދެންާޤ ނޫނަށްާނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާެވެގންދަނީާކިހިނެއްތޯާބަ
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މިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަމަކު،ާ ހިނގައްޖެހެން.ާ ފެށިެގންާ ބަހުސެއްާ ދީނީާ ވަރަކަށްާ ކޮންެމވެސްާ ތަނުަގއިާ

ފުރިހަމަކޮށާްާ ޤ ނޫނެއްާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ބޭނުމެއްާ އެހެންާ އަދިާ ވިޔަސްާ ބޭނުމަކަށްާ ސިޔ ސީާ އޮތްާ  785ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

މަނ ކުރެޭވާޤ  އެާ މަނ ކުރެވޭއިރުަގއިާ ކަމެއްާ ެއއްާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެާ ެގންދެވޭނީާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނެއްާ

ސިޔ ސީާާ ރ އްޖޭެގާ މަތިންާ ދިވެހިރ އްޖެައކީާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ވަނީާ ބައިތަކަށްާ އެހެންާ ހުރިާ ދެންާ ތެރޭަގިއާ ހިސ ބުތަކުެގާ

ދަތުރުކުރ  ބޯޓުާ މަތިންދ ާ މަތިން،ާ ހުންނަާާާސަރަހައްދުންާ އަރުވ ފައިާ ރ ާ ސަރަހަްއދަކީާ ކަނޑުެގާ ރ އްޖޭެގާ ތަނެއް.ާ

ބޯޓުފަހަރުާރ ާކޮންޓެއިނަރާެވސްާދަތުރުކުރ ާތަނެއް.ާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާޖަްއސ ާމަތިންދ ާބޯޓަކީާޭއަގއިާރ ާހުންނަާ

 790ހުރޭާރ ާހުންނަާކަމަށްވޭ.ާއެްއޗެއް.ާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާޮގަވއިެގންާހައްޖަށްާޮގސްފަިއާހުރިާބޯޓުފަހަރުަގއިާވެސްާެއބަ

ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ ކުރުމަކީާ ކަންކަންާ އުސޫލަކުންާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ހަދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއްއޗެހިާ އެާ

އަޅުަގނޑުާމިާތަނުަގއިާތެދުެވާވ ހަކަދަްއކަންާބޭނުންވަނީާމިއީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާސަރުކ ރ ާދިމ ލަށްާއަންނަާއެްއޗެއްާކަމަށްާ

ެއއީާކިހިނެްއާހިނގ ާކަެމއްތޯ.ާެއވެސްާހަމަާބަލައިލަންާބޭނުންވޭ.ާނޫނީާޑީ.އ ރު.ޕީާއ ާދިމ ލަށްާއަންނަާވަނީިވއް ޔ ާ

ކަމެއްތޯ.ާބަެއއްާބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާބޭނުންވަނީާމިކަންާކުރ ށޭ.ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާބޭނުންވަނީާާ

ވިދ ޅުވ އިރުަގ އެހެންާ ކުރ ށޭ.ާ މިކަންާ ކޮންާާވެސްާ ފިހ ރަތަކަށްާ ވިްއކ ާ ފޮތްާ ލިބެނީ.ާ ލ ރިާ ޕ ޓީތަކަށްތޯާ ސިޔ ސީާ  795އިާ

ބިލެްއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަނުަގއިާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުލިބޭތޯ.ާ ެއއްާ ލ ރިާ ކަަމކަށްާ އެާ ހުރީ.ާ ލިބިފައިާ ލ ރިާ ތަނަކުންތޯާ

ކޭާައނެކަކުާމިއީާމުސްލިމެކޭާޮގވ ާާހުށަހަޅައިެގންާތިބެާެއކަކުާައނެކަކ ާތެދުވެާދެބަޔަށްާބައިބަހައިެގންާކަލޭާތިއީާކ ފަރެ

މިއޮތީާލ ފަާއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއަދަބުެވރިކަމ ާއެކުާމެންބަރުންނަށްާ ކަހަލަާބިލެއްާނޫންާމިާތަނަށްާ

ބެހޭާ ހުރިޮގތ ާ އީމ ންވެެގންާ މީހަކުާ އެާ ެއއްޗަކ އި،ާ ހިތުަގިއވ ާ މީހެއްެގާ އެާ ިއޢުތިޤ ދ އި،ާ މީހެއްެގާ އެްއވެސްާ އެދެންާ

ޮގތުންާ ުގޅޭާ ހެސްކިޔަކިޔ ފައިާވ ހަކަާދެއްކުމަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްާނުވޭާމިާބިލާ  ތެދުވެާހަމަާ  800ޮގތުންާމިާތަނަށްާ

ރ އްޖޭަގިއާ މިާ ދެންާ އޮތްއިރުަގއިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބިލުާ މިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ

ތޯ.ާމިއަދުާމިާނަގ ާޓެކުސްތަކަށްާހަދަނީާކިހިނެއްތޯ.ާމިާރ އްޖޭަގއިާދެންމެަގިއާާޓުއަރިޒަމަށްާމ ދަމ ާެވެގންދ ނީާކިހިނެއް

ތަނަށާްާ މިާ ރުފިޔ ާ ބިލިޔަންާ އެއްާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަހަރަކުާ ޤައުމަކުންާ ބޭރުާ ވިދ ޅުވިހެންާ މެންބަރަކުާ

ދިވެ ޤ ނޫނަކުންާ ހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑުކަމަކީާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަތުރުކުރ ާާެގނެވޭތޯ.ާ ސަރަހައްދުަގއިާ ހިރ އްޖޭެގާ

 805ބޯޓުފަހަރުަގއިާހުންނަާރަލަށްާހަދ ނެާޮގތެއް.ާއެއީާރ އްޖޭެގާސަރަހައްދަށްާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރުންާމަނ ާއެއްޗެއްާކަމަށްާ

ބު ިވއްޔ ާރ އްޖެާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާބުނެފައިާއެބައިނދޭާވަރަށްާރަނަގޅަށްާވަރަށްާފުޅ ކޮށްާރ އްޖެާއެބަާ ނެދޭ.ާާވަނީާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާސިޔ ސީާސަރަހައްދ އިާއިޤުތިޞ ދީާސަރަހައްދުާއޮތްޮގތްާއެބަާބުނެދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއްއވެސްާހިސ ބަކުންާާ

ެއްއޗެްއާ އެހެންވެސްާ ނުވަތަާ އޫރުމަސްާ ނުވަތަާ ރ ާ ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ މިާ ޤ ނޫނަކުންާ އޮތްާ ހަދ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެާސަރަހައްދަކުންާދަތުރުކުރ ާެއއްޗަކަށްާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާާމަނ ކޮށްފިާކަމަށްާވަނީާވިްއޔ ާއަޅުަގ

ެއއްޗެއްާބުނަންޖެހޭާމީހަކަށްާބުނުމުެގާފުރުޞަތުާއެބަާއޮތް.ާނެތްާވ ހަކަާެއއްާާ  810ހަދަނީާކިހިނެއްތޯ.ާމިާކަމަށްާވެސްާ
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މިއަށްާވޯޓުދިންާއެންމެންނަކީާކ ފަރުން،ާާާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަން.ާއެކަމަކު،ާމިާމަޖިލީހަކީާއެކަކުާއަނެކަކ ާތިބެެގން

ބަިއވަރުާާ ވޯޓުދެވިފައިާ އެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބުނ އިރުަގއިާ މުސްލިމުންނޭާ އެންމެންނަކީާ ވޯޓުނުދިންާ މިއަށްާ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާާ މިންަގނޑުތައްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ޯވޓުދެވިފައި.ާ އެބަހުރިާ އެްއޗެއްސަށްާ ބައިވަރުާ އެްއޗެއްސަށް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭވަރުާކަެމްއާާނޫނުއަސ ސީަގއިާއިސްލ މްދީނުެގާމަސްދަރުކަމަށްާބުނެާޤ ނޫނުާހަދަންާތިބެެގންާާޤ 

އަޅުަގނޑުާާ ޖުމްލަޮގތެްއަގިއާ މުޅިާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ކަެމއްާ ކުރެޭވވަރުާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ އެީއާ ައކީ.ާ މިއީާ  815ނޫންާ

ޮގތު ސިޔ ސީާ ސީދ ާ ހަމަާ މިއީާ އޮތީާ ވެސްާާދަންނަވ ލަންާ ކުރީަގއިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއްއޗެއް.ާ އުޅޭާ ލައިެގންާ ންާ

ިވއްކުންާާ ދަންނަވަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާރ ާވިއްކުންާމަނ ކުރުންާދިވެހިންނަށްޓަކައިާރ ާ

ިވއްކަާ ރ ާ ދިވެހިންނަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ވ ހަކަެއއްާ ބުނ ާ ވެސްާ އަބަދުާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ އިެގންނުވ ނެ.ާާމަނ ކުރުމަކީާ

ދައްކަވަމުންާާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅަކުާ އަދިާ ނުވ ނެ.ާ ވިްއކަިއެގންާ ރ ާ ދިެވއްސަކަށްާ އެްއވެސްާ ތިބިާ ޮގތުަގއިާ އިސްލ މުންެގާ

 820ވިދ ޅުވިާކ ރެްއަގއިާރ ާހުރިާވ ހަކަާެވސް.ާއެާކަހަލަާކަންތައްާވެސްާކޮށްެގންނުވ ނެ.ާެއއީވެސްާހަމަާސިޔ ސީާޮގތުންާާ

އްާއިނޭގތޯ.ާހަމަގައިމުާެވސްާމިާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާރ ާވިްއކައިެގންާރަލުންާރިޒޯޓުންާރ ާޖަހ ފައިާހުންނަާކަންތައްތަ

ހޯދައިެގންާރ ާވިްއކަިއެގންާައދިާއޭެގާލ ރިާހޯދައިެގންާތިބިާމީހުންނަށްާއިނޭގނެާއެާކަންކަންާހިނަގމުންާެގންދ ާޮގތް.ާ

ރުެގާފަހަތަށްާސ ޅީހަކަށްާކޭސްާރ ާއަރުވ ފައިާމިާވ ހަކަާއެކަމަކު،ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާކަހަލަާއ ދަިއެގާމީހެްއެގާކާ 

ދެއްކީމަާދެންާއަދިާހުއްޓަކަސްާއަޅުަގނޑަކީާއެާވ ހަކަާނުދައްކ ާހުންނަާފ ޑުާމީހެއްާނޫން.ާވަރަށްާޔަޤީންކަމ ާއެކީަގިއާ

ާާ  825އަޅުަގނޑަށްާއަމ ޒުވ ާާމިާދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާއުފަލ އެކީަގިއާައޅުަގނޑުާމިާބުނަނީާވަރަށްާޔަޤީންކޮށް

ޮގތަށްާއެާކަހަލަާވ ހަކަާެއއްާމިާތަނުަގއިާދެކެވުނީމަާއަޅުަގނޑަށްވުރެާިގނައިންާރ ާިވއްކިާމީހުންާމިާތަނުަގއިާއެބަާ

ތިބި.ާރ ާވިްއކ ާފިހ ރަތަކަށްާތެޔޮާެގންދ ،ާރިޒޯޓްތަކަށްާތެޔޮާެގންޮގސްެގންާއެާލ ރިާހޯދ ާމީހުންާވެސްާއެބަުއޅޭ.ާއޭެގާާ

ިމާާބައިކުޅަބައި ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގނީ.ާ އެކަންާ ބަލައިލީމަާ ައޅ ލަިއެގންާ ާ

ބިލެއްާމިާޮގތަށްާކުރ ާކަމަށްާވަނީާިވއްޔ ާދިވެހިރ އްޖެާައށްާއެތެރެކުރަންާމަނ ާތަކެތީެގާތެރޭަގއިާހުރިާވަރަށްާިގނަާާ

ާާ ކުރ ާކަމަށްާވަނީާވިއްޔ ާޒިނޭާނުކުރެވޭނެާހުރިހ ާޮގތެއްާއެްއޗެހިތަކެއްާއެބަހުރޭ.ާިއސްލ މީާއުސޫލަކުން  830މިކަންާމަނާ 

ނުބަލަިއާާ ދޮރެއްާ ތަނެއްާ އެބަޖެހޭ.ާ ހަދަންާ ވެސްާ ޮގތެއްާ ނުކުރެވޭނެާ ޢަމަލުތައްާ ފ ހިޝްާ އެބަޖެހޭ.ާ ހަދަންާ ވެސްާ

މީހު ފަތުވ ދޭާ ތަންތަނަށްާޮގސްާ މީހުންނަށްާ ައސްލެއްާުއސޫލެއްާނެތިާ ެއްއވެސްާ ހުްއޓުވަންާއިސްލ މްދީނުެގާ ންާވެސްާ

ފަދާަާ ކޮންމެާ ފަށ ފ ނެާ ބޭކަލަކަށްވެެގންާ ދަންނަާ ފެނުނަސްާ ބޭރުަގނޑުާ ތަޢުލީމުދިޔ ނ ެގާ ތިމަންނައަށްާ ހަމަާ އެބަޖެހޭ.ާ

ވ ހަކަާއެްއާވެސް.ާެއކަމަކު،ާތިމ ާއިސްލ މްދީނުެގާއެްއވެސްާކަމެއްާއަނެކަކަށްާޮއޅުންފިލުވަިއާދޭންޖެހެނީާތިމ ާއަށްާމިާ

 835ންާކިޔ .ާމިއީާޢަޤީދ ެގާވ ހަކަ.ާމިއީާޤ ނޫނީާވ ހަކަާެއއްާވެސްާނޫން.ާިއސްލ މްދީނުެގާލޯޯގާެއއްވެސްާާބުނެވެނީާކީކޭކަ

މ ތްެވެގންވ ާާ ފަރ ތަކީާ ކުރ ާ އިޙުތިރ މްާ އެންމެާ ެއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެާ ނުޖެހޭނެ.ާ ނިތްކުރީަގިއާ މީހެއްެގާ

ނޑުމެންެގާމ ތްެވެގންވ ާރަސޫލ .ާއެކަލޭެގފ ނަށްފަހުަގިއާާސުބްޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާފޮނުއްވިާައޅުަގهللاާއަޅުަގނޑުމެންެގާސީދ ާާ



 32 

ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އެާ އެބަުއޅޭ.ާ ނުކުމެެގންާ އަށްާ އަމިއްލަާ މީހުންާ ދޭާ ފަތުވ ާ މޮޅެތިާ އެކަލޭެގފ ނަށްވުރެާ މިއަދުާ

ޙަދީޘްކުރަ ކީރިތިާރަސޫލ ާ ނުދެވޭނެ.ާ ފަތުވ ެއއްާ ޮގތަކަށްާ ެއާ ކުރ ނަން.ާ ނުވެސްާ ޤަބޫލެއްާ ހުރިާއަޅުަގނޑެއް.ާ ްއވ ފަިއާ

 840ކޮންމެާއެއްޗަކީާކީރިތިާޤުރުއ ނ އިާރަސޫލ ެގާޙަދީޘްތައްާބެލީމަާއިނޭގނެާއެއީާވަރަށްާބުރަާވަރަށްާބޮޑުާވަރަށްާމ ނަާ

ފުންާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެާސ ބިތުކުރެވެންާހުރިާއެްއޗެހިތައްާކަމަށް.ާއޭެގާއެންމެާބޮޑުާއެްއޗަކީާޝަރީޢަތް.ާއިސްލ ީމާާ

ސ ބިތުނުކުރެވޭާވަރަށްާޝަރީޢަތަކީާތިމ ާއެއ ާދިމ ލަށްާޮގސްާެއިއންާތިމ އަށްާއަދަބުތަކެއްާލިބިާާޝަރީޢަތަށްާކަންކަންާާ

ދެނާްާ ނުކުމެާ މީހުންާ ނޭނޭގާ ޝަރީޢަތްާ އެާ އެްއޗެއް.ާ ހޯދައިދެވޭާ ނުހަމަާ ހަމައ ާ ހޯދޭާ ޮގތްތަކެއްާ ޝަރީޢަތުެގާ އަދިާ

ވަރަ އަޅުަގނޑުާ ވ ނީ.ާ ޤައުމަށްާ މިާ ކިހިނެއްތޯާ ފެށީމަާ ދެްއކުންާފަތުވ ދޭންާ ޢ އްމުކޮށްާ ވ ހަކަތައްާ މިކަހަލަާ އެދެންާ ށްާ

 845މިހ ރުާހުއްޓުވ ލަންާވެސް.ާެއއީާކޮންމެާރޭޑިޯއާޗެނަލެއްަގިއާހަމަާއަރ ާކޮންމެާމީހަކުާޢ އްމުކޮށްާފޯނެްއާކޮށްލ ާމީހަކުާާ

ވޭާއެއްޗެއްާނެތް.ާވެސްާއެބަާބުނޭާތިމަންނަާއަކީާދަންނަާބޭކަލެކޭ.ާނެިގާޑިްގރީާއެއްާނެތް.ާއޮތްާއެްއޗެއްާނެތް.ާބުނެ

އޮތީާ އެާ ނުކުރަންާ ކަމެއްާ އަނެއްާ އަމުރުކުރެވޭާ ކުރުމަށްާ އެްއކަމެްއާ ހަލ ލުވޭ.ާ ކަމެއްާ އަނެްއާ ހަރ ންވޭާ ކަމެއްާ އެއްާ

ިމާާ ކީްއވެެގންތޯ.ާތިމ ާއަނެކަކ ާދިމ ލަށްާކ ފަރެއްާކަމަށްާބުނެާއަތްދިއްކޮށްާވ ހަކަާދެއްކުަމކީާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫންާ

މަުގ ާާމަޖިލީހުެގާ މ ތް އެންމެންނަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރެވޭނެާ ެވސްާ ތިބިާهللاާަގއިާ ހުވ ކޮށްެގންާ ަގންދީާ

އަނެއްކ ާ ވެއްޖިްއޔ ާ ކ ފަރުާ މީހުންާ ހުރިހ ާ ކުއްލިައކަށްާ ވަުގތުންާ ހަމަާ އެންމެންާ ޮގތަކުންާ ވޯޓުދޭާ މިއަށްާ  850މީހުން.ާ

ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކަމެއްާކުރަނީާއެާކަމަށްާވިސްނަިއާާއަޅުަގނޑުމެންާހައްދުާނޫންތޯާޖަހަންާޖެހޭނީ.ާއެހެނެއްާނެހެދޭ

ދެންނެވީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހިންަގނީ.ާ ކަންކަންާ ތަނުަގއިާ ިމާ ބަލައިެގންާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ަވުގތ ާ ހ ލަތ ިއ،ާ ޤައުމ އި،ާ

ޅުކޮށްާމާިާހަމަގައިމުާވެސްާއަޅުަގނޑެއްާމިާޮގތަށްާމިާއިޞްލ ޙުާއޮއްވ ،ާމިާއިޞްލ ޙަކަށްާވޯޓެއްާނުދޭނަން.ާވަރަށްާފ 

ދަންނަވަނީާނުދޭނަން.ާއެއީާެއކަންާއެާޮގތަށްާކުރަންޖެހެނީާމިއީާސިޔ ސީާކަެމއްެގާޮގތުަގއި.ާމިާރ އްޖޭަގއިާިވޔަސްާާ

 855އަދިާބޭރުާޤައުމެއްަގއިާވިޔަސްާބަޔަކުާމީހުންާމަޅިއެއްާޖަހައިެގންާައއިސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤުތިޞ ދުާހަލ ކުކޮށްލަިއާާ

ކަމެއްާހަލ ކުކޮށްލުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ ާބަޔަކުާމާިާއިޤުތިޞ ދުާފުނޑުފުނޑުކޮށް ލ ާމިާރ އްޖޭެގާހުރިހާ 

ރ އްޖޭަގއިާއެބަާއުޅޭ.ާކުރީަގިއާވެސްާއުޅުނު.ާބ ޣީންެގާޮގތުަގއިާވެސްާތިބި.ާއެކަހަލަާބައިވަރުާމީހުންާމިއަދުާމިާވަނީާ

ޅުކުރުމުެގާމިނިވަންކަމުެގާތެރެއިންާވަރަށްާހަނިާދ އިރ ތަކުންާމީޑިޔ ެގާމިނިވަންކަމ ާއަދިާިމާރ އްޖޭަގއިާއޮތްާޚިޔ ލުފ 

އަންގައިދޭާާ ނުކުމެެގންާޮގސްާމުޅިާޤައުމުާފަސ ދަކުރުމުެގާމަސައްކަތްތައްާފަށ ފައި.ާހެޔޮޮގތުަގއިާކަންކަންާމީހުންނަށްާ

 860ފަސ ދަކުރުމަށްޓަކައިާނުބައިާާާރަނަގޅުާދަންނަާބޭކަލުންާެވސްާއެބަާތިބި.ާތިމ މެންެގާައމިއްލަާބޭނުމަށްޓަކައިާިމާޤަުއމު

މީހަކީާ ކޮންމެާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ މ ތްވެެގންވ ާ މީހަކީ،ާ ކޮންމެާ ތިބި.ާއިސްލ މްދީނުަގއިާ އެބަާ މީހުންާވެސްާ ދޭާ ފަތުވ ާ

ސުވަރުޭގެގާނިޢުމަތްާެއާމީހަކަށްާޙައްޤުވެެގންވ ާމީހުންާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާއިނޭގ.ާއެކަމަކު،ާތިމ ާާ

ޮގތަ މީހުންާާއުޅޭާ ބައެއްާ ތެރެއިންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ބަްއލަވ ާ އެކަމަކު،ާ ނިމިެގންދަނީ.ާ ެއކަންކަންާ ކުންާ

އިނގިލާިާ ދިމ ލަށްާ މީހުންާ ލޯބިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަނބިން،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަރިން،ާ އަންހެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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މީހ ާވަނީާކޮންކަމެއްާކޮންާދިއްކޮށްފައިާބުނޭާތިއީާނަރަކައިަގއިާއަނދ ާދަރޭ.ާނަރަކައިާ  865ަގއިާއެްއޗެއްާއަނދ ާދަރަށްާ

އިނޭގ.ާާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބަކީ.ާ ވ ންޖެހޭާ ޮގތަށްާ އެާ އެކަންާ ކޮބަިއތޯާ ކޮށްެގންތޯ.ާ ޮގތަކަށްާ

އިނިގލިާާ ދިމ ލަށްާ ދަރިންނ އިާ އަންހެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއކަމަކު،ާ ކ ފައިން.ާ ބައްޕައިން،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

އްކޮށްފައިާމިާތިބީާނަރަކައިަގއިާއަނދ ާދަރޭާނޫނީާތެލޭ.ާއެހެންާނުބުނެވޭނެާއެއްވެސްާމީހަކަށް.ާނަރަކައިަގއިާއަނދ ާާދި

ވެސްާާ މަްއޗަށްާ ތަންކޮޅެްއާ ކޮށްފިްއޔ .ާ ކަންކަންާ ޯގސްކޮށްާ މީހަކުާ ެއާ އަނދ ފ ނެާ ނަރަކަިއަގިއާ ެވސްާ މީހެއްާ ކޮންމެާ

 870ލަންާއޮތީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙަކީާމިއީާސިޔ ސީާާހިނގައްޖެާކަންނޭނެގ.ާއެކަަމކު،ާދަންނަވ 

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ތައްޔ ރަށް.ާ ވ ންާ ޓެސްޓުާ ތިބީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޗެއް.ާ ޓެސްޓްކޮށްލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޗެއް.ާ

ހިާރައްޔިތުންާޙަރ މްާކަމެއްެގާމައްޗަށްާާމައްޗަށްާހަރ ންކުރިާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާމީހަކުާކޮށްެގންނުވ ނެ.ާދިވެ

އަރަިއަގތުމުެގާފުރުޞަތެއްާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުދެވޭނެ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާހަމައެކަނިާރ ާއެތެރެކުރުންާހުއްޓ އިރުަގިއާާ

ާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޒިނޭާއަށްާފުރުޞަތުާދީެގންތ ާމިާތިބެނީ.ާޒިނޭކުރިާމީހުންާވެސްާއެބަާއުޅޭ.ާހައްދުާޖެހިާމީހުން

ވެސްާ މީހުންާ ބަލ ާ ދިމ ލަށްާ ކުދިންނ އިާ ޅަވަރުެގާ އެބައުޅޭ.ާ މީހުންާ ލަފ ކުރެވޭާ ކަމަށްާ ކޮށްފ ނެާ އަދިވެސްާ  875އެބައުޅޭ.ާ

އެބައުޅޭ.ާއެާމީހުންނ ާދޭތެރެާކިހިނެއްތޯާހަދަނީ.ާޤައުމުާއިޞްލ ޙުާކުރަންޏ ާހަމަާތައްޔ ރުވ ންވީާއެންމެންާއެާކަމަށްާ

އަޅަ ކަށިމަތިާ ތައްޔ ރުވ ހެންާާތައްޔ ރުވެެގންާ އަށްާ ފުޓުބޯޅަާ ތިބީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންވީ.ާ މިކަންާ ނުކުމެާ ިއެގންާ

ތަނަށްާ މިާ މެންބަރަކުާ ދުވަހެްއަގއިާ ކުރީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަނުަގއިާ މިާ ެއހެންވީމ ،ާ ކުރަން.ާ ެއކަންާ ތައްޔ ރުވެާ

އޮ ބުނެވިފައިާ މީހަކަށްާ ެއްއަގއިާ ވ ހަކަާ ދެކެވުނުާ ބިލެއްަގއިާ އަޖުމަާހުށަހެޅިާ ފަހަރުާ މިާ އ ނާ ުގޅިެގންާ ެއއްޗަކ ާ ތްާ

އެކަންާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޮގތެްއަގިއާ ޒިންމ ދ ރުާ ވަރަށްާ އަކީ.ާ ކުރ ނީާ އެކަންާ ނޫންާ ޮގތަކަށްާ އެާ  880ބަލައިލ ނަމޭ.ާ

ވެާާކުރަންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއޮތީާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމިާމަޖިލީހުަގއިާދެނެއްާެއއްވެސްާބޭފުޅަކުާތެދު

ޖެހޭނާެާ ެއކަންާ އިންނަަވިއެގންނުވ ނޭ.ާ ޮގތަށްާ ތިާ ރައީސްާ ދިްއކުރ ކަށްާ އިނިގލިާ ކަމުެގާ ކ ފަރެއްާ ދިމ ލަށްާ އަނެކަކ ާ

ޮގތުންާ ބެހޭާ އެއ ާ ދީނ ާ ތިމ ެގާ އިޢުތިޤ ދ އި،ާ ެގންދަން.ާ ހަމަޮގތުަގިއާ މަޖިލިސްާ މިާ އަޅުވަން.ާ މަަގށްާ ހަމަާ ރައީސްާ

ރ ާވިއްކުމ އިާނުވަތަާރ ާވިއްކ ާރަށްރަށަށްާޮގސްާއޮޓޯޑްރައިވަރުންނ ާއެކީަގިއާާާވ ހަކަދަްއކ ނެާކަމެއްާނެތް.ާތަނެއްަގއި

ހުއްދަތޯާ އުޅުންާ ނުކުމެާ ވަދެާ މަސ ޖުޕ ލ ތަކަށްާ އެހެންާ ހުރިާ ދެންާ ޮގސްާ ތަންތަނަށްާ ދުއްވަިއެގންާ  885ތަންތަނަށްާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއި.ާ މިާ ދ ންޖެހޭނެާ ހުއްޓިެގންާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިާ މިާދިވެހިންނަށް.ާ އަޅުަގނޑެއްާ އޮތީާ ންނަވ ލަންާ

ާއިޞްލ ޙަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރަޭމ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 890ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ 

ައޅުަގނޑުާާ ވ އިރުާ ދެވިފައިާ ދަރަޖަާ ޤ ޟީންެގާ ބ ޣީންނަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ މިއަދުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުންާ އިތުރުާ މިނިވަންާ ފުރުޞަތު،ާ އޮތްާ މެންބަރުންނަށްާ މިނިވަންާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ  895ސުވ ލަކީާ

އެ ދައްކަވަންާ ލިބެންޖެހޭނާެާވ ހަކަފުޅުާ ފުރުޞަތުާ ދެއްކުމުެގާ ވ ހަކަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވ ނަމަާ ކަމަށްާ ނުވ ާ ދިވަޑައިެގންފައިާ

ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކޭތީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ

ާ

 900ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގވ އިދުގަާ ެއކުލަވ ލިާ ަގވ އިދުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއަލަށްާ ޮގތުެގާމަތިންާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާާއ ދެ،ާމިާމަޖިލީހުެގާ އިާވ ާ

މެންބަރުންެގާމައްޗަށްާއެާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަާތިންާަގޑިިއރުާބެހުމަށްފަހުާއެާވަުގތުާިމާވަނީާޕ ޓީތަކަށްާއަދިާަވކިާާ

ޕ ޓީާއަށްާާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްާނުވ ާމެންބަރުންނަށްާއެރުވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޮގތަށްާއަރުވ ފަިއާޮއންނައިރުާޖުމްހޫރީާާ

ާާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ  ޕ ޓީއަކަށްާ އެހެންާ މިނެޓުއިރު.ާ ތިންާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނީާ ެއ28ާާާާމިސ ލަކަށް،ާ ހަމަާ މިނެޓުއިރު.ާ

މަދާުާ ވުރެާ މިނެޓަށްާ ތިންާ މެންބަރަކަށްާ ކޮންމެާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ާ ނިސްބަތްާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ  905ޮގތަށްާ

މަށްާވ ނަމަާމަޖިލީހުަގއިާއެާމަސައްކަތްާއިންތިޒ މުކޮށްފައިާވ ނީާތިންާމިނެޓުއިރުާއޮންނާަާވަުގތުާލިބިވަޑައިަގންނަވ ާކަ

ޮގތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއުސޫލުންާއަޅުަގނޑުާމިކަންާކުރިައށްާެގންދ ނީ.ާއެއީާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާަވކިާ

ޮގތުަގ ޕ ޓީއެްއެގާ ެމންބަރުންނަކީާ ނުވ ާ ނިސްބަތްާ ކަމަށްާާޕ ޓީއަކަށްާ ބޭފުޅުންާ ކުރަްއވ ާ މަސަްއކަތްާ މަޖިލީހުަގއިާ އިާ

ެގންދަނީ.ާ މިާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ ައޅުަގނޑުާ އުސޫލުންާ ެއާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ އެްއާ ބުނެފަާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ނުކުރަ ޤަބޫލެއްާ ރިޔ ސަތުންާ ކަމަށްާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ނެންެގވީާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މާިާއެހެންވީމ ،ާ  910ން.ާ

ވަުގތުާމަޖިލީހުަގއިާއިތުރުާެއއްވެސްާމެންބަރަކުާމިާމައްސަލައިަގއިާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަން،ާއަޅުަގނޑުާމެދުާހެންވޭރުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އައްާ ެއއް.ާާސަ`.ާ ވ ހަކަާ އުނދަޫގާ ކުޑަކޮށްާ ދައްކ ލަންާ ހަމަާ ބ ވަތުންާ ވ ހަކަިއެގާ އ ދެ،ާ  915ލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ިމާ އ ދެ،ާ މަސައްކަތްކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަދ ކޮށްލެވޭތޯާ ވ ޖިބުާ ޤ ނޫނީާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މީެގާކުރިންާހުށަހެ ދިރިއުޅޭާތަންތ ނަގއިާބަނުގރ ާިވއްކުންާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ޅިާމީހުންާ

މަނ ކުރ ާބިލ ާބެހޭގާަޮތުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާދެްއކިާދުަވހުާދެއްކިާބަެއއްާވ ހަކަތައްާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްލެވޭތޯާނޫނީާ
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ާާ ާާޮގތުންާއެދުވަހުާއަޅުާާކުރ ނަން.ާއެާާއަޅުަގނޑުާމަސައްކަތްހަމަާފަށްކޮށްލެވޭތޯ އަކީާާާާއެއްާވ ހަކަދިޔަާާަގނޑުާދަްއކަމުން

ާާ  920ވަނީާމިާޙަޤީޤަތުަގިއާާާކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންއިޙުތިރ މުކުރުމ ާއެއްހަމަާމިާބިލުާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާހަމަ

ފަ ާާމީެގާ ނަމަހަތުަގިއ ފަހަތުަގއިާ ފަރުދ ާ ކަހަލަާހަެއއްކަާ އެހެންާ ހަމަާ ފަހަތުަގއިާ މައްސަލައިެގާ މިާ މީތީެގާ ވެސްާ

އެބަުއޅެއޭވިސްނު ާާމެއްާ އިޤުތިޞ . ާާައޅުަގނޑުމެންެގާ ަވރަށް އަޅުަގނޑުމެންެގާދަކީާ ވ އިރުަގއިާ އިޤުތިޞ ދަކަށްާ ނ ޒުކުާ

މިއަދުާބިނ ވެފައިާމިާއޮންނަނީާޓުވަރިޒަމަށްާކަމަށްާވ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާިގނައިންާފައިސ ާާާއިޤުތިޞ ދު

ޓުވަރިސް މިާ ވީހިނދުާ ކަމަށްާ ޓުވަރިޒަމްާ ފަރ ތަކީާ ހަމަާ ެއާާލިބޭާ އައިސްާ ރ އްޖެާ ފަތުރުވެރިންާ ނޫނިއްޔ މުންާ ޓުންާ

 925މީހުންެގާހުސްވަުގތުާއެާމީހުންާބޭނުންާޮގތަކަށްާދުއްވ ލުމަކީާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާއޮންނަނީާބިނ ވެފައިާއެާމީހުންާބޭނުންާ

ކު ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރުމަށް.ާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ ުއޅެވޭނޭާ މިތ ާ ބޯލ ،ާ ކ ލ ،ާ ވ ހަކަާާއެްއޗެއްާ ރީދުވަހުާ

ދެއްކިހެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާދުރުާވިސްނޭާޔަހޫދީާވިސްނުމަކުންާވިސްނ ާނަމަާއަޅުަގނޑުެމންާބުނ ހެންާހައެއްކަާފަރުދ ާ

ހުޅުވ ލެވޭާާ ފުރުޞަތުތައްާ ވަނުމުެގާ ދީންތައްާ އެހެންާ ތަނަށްާ މިާ ހުށަހަޅަމުންާ މަޑުމަޑުންާ ބިލުތައްާ މިފަދަާ ފަހަތުަގއިާ

ތައްތައްާިވސްނުމުެގާތެރޭަގއިާހުށަހަޅަމުންާދ ާބިލެކޭާއަޅުަގނޑުާކުރީާފަހަރުާދަންނަވ ލިން.ާއެހެންާކަހަލަާޮގތަކަށްާކަން

 930އަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލަނީާައޅުަގނޑުމެންާފަޤީރުެވއްޖެާނަަމާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާނިކަމެތިާ

ރުޞަތުތައްާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަވެެގންާދ ތީވެ.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލ ާާވެއްޖެނަމަާއެހެންާދީންތަކަށްާމިާތަނަށްާވަނުމުެގާފު

ބެހޭާޮގތުންާމ ިގނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށްާނެތީމު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ިމހ  ޢަޤީދ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރަން.ާ ވަރުަގދަާ ކަންތައްތައްާ ދީނީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވަރުަގދަކުރަން.ާާވީާ ރަށްވުރެންާ

ކަންތައްތަްއާ އެހެންާ ނޫނީާ މަނ ކޮށްާ އެތެރެކުރުންާ ރ ާ ޤ ނޫނަކުންާ ނޫނީާ ބިލަކުންާ ކަންތައްތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 935މަނ ކުރުމުެގާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒުވ ނުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާކިޔަވ ާކުދިންނަށްާދީނީާކަންތައްތަްއާމިހ ރަށްވުރެާާ

ޮގތުަގއިާމިާާހަރުދަނ  ކޮށްާމިހ ރަށްާވުރެާރަނަގޅަށްާދީނީާކަންތައްތައްާޮއޅުންފިލުވައިާދިނުމަކީާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާ

ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ަގބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ހައްލުކަމުަގއިާ ބޮޑުާ އެންމެާ ރަނަގޅުާ އެންެމާ އޮތްާ ކަންތައްތަކަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 940ާާސަލީމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާއޭދަފުށީ

ދިވެހިރ އްޖެއަށްާެގނައުންާމަނ ާތަކެތީެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލ4ާާާުާ/75`.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުއްޠަލިބުާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާއެާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތިާއިބްރ ހީާމުއްޠަލިބު.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިާބިލަށްާކޮންމެާވެސްާާމެންބަރަށް

ބައެއްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ޖެހުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ ވަރަކަށްާ

 945ތިާނެތިއްޔ ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާއ މުދަނީާއިނދަޖެހިދ ނެކަމ އިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބަހުސްކުރަްއވ ާއިރުަގއިާމީ
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އަޅުަގނޑުމެންާއެާރިޒުޤުާނުލިބޭނެކަމ ާމިކަހަލަާވ ހަކަތަކެއްާދޭހަވ ާޮގތަށްާވ ހަކަާދައްކ ތީާއެއީާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާާ

މިާރ އްޖެއަށްާރ ާއެތެރެކުރުންާާާާއުސޫލެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާފަހަރެއްަގއިވެސްާނުދަންނަވަންާމިާވަުގތުންާމިާަވުގތަށް

ާާ ދެއްވިާނިޢުމަތެއްާهللاާހުއްޓ ލ ށެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމ ނަާނަަގނީާމިއަށްވުރެާމ ާނުބައިކޮށް.ާމ ތް

ނޫންާރަލަކިއްޔެއްާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއި.ާއެއީާޝައިޠ ނީާޢަމަލެއް.ާއެހެންކަމަށްާވަންޏ ާއެއިންާއަޅުަގނޑުމެނަށްާކުރ ނީާ

ފައިދ އެއްތޯކޮ ާންާ އެހެންވީމ ،ާާ؟ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރ ނެާ ފައިދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢަމަލަކީާ އެްއވެސްާ  950ޝައިޠ ނީާ

ާާ ދެއްވިާނިޢުމަތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުެމންާމިާޝުކުރުކުރަންާޖެހެނީ.ާފަހަރެއްގައިެވސްާމިާރަލަކާީާهللاާއަޅުަގނޑުމެންާމ ތް

މ ތްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިއީާ ނިޢުމަތެއްާهللا މެންބަރުންނަށްާާާދެްއވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ނޫންކަންާ

ހުއްދަކުރުމަށްޓަކަިއާ މީތިާ ހަމަާ ފ ޅުަގިއާ އޮްއވ ާ މިކަންާ ޮގތަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

ށްާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދެންނެވިންާިމީއާއަޅުަގނޑުާފަހަރެްއަގއިާެވސްާމީތިާމުޅިންާމަނ ކުރ ކަ

 955އަޅުަގނޑުާވ ހަކަާދައްކަނިއްޔަކީާނޫނޭާމިާވަުގތަކުެއއް.ާެއހެންނަމަވެސް،ާވ ހަކަާދެއްކުުމަގއިާިމއަށްާވ ހަކަާދެއްކެންާާ

ދެްއވީމ ،ާާ ވޯޓުާ ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ މ ާ ތިއްބެިވއްޔ ާ ނުދަްއކަވ ާ ވ ހަކަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލައެްއަގއިާ ނެތްާ

ވ ާޮގތަކަށް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމުޖުތަމަޢަށްާމިާރައްޔިތުންނަށްާއަޑުިއވޭާޮގތަށްާމިއ ާާރަނަގޅުވ ނެާއެާބަޔަކުާބޭނުންފުޅު

ައޅުަގނޑުާާ ބަލިވެާއުޅޭތީާ ކަެމއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާކުޑަކޮށްާ ަގބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ދެްއކުމަކީާ ދެކޮޅަށްާވ ހަކަާ

ޢިްއޒަ ބައެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެސް.ާ ހުރީާ ޮގތަށްާ ނ ންނަާ ވ ހަކަފުޅުތައްާމަޖިލީހަށްާ ދެއްކެވިާ މެންބަރުންާ ތްތެރިާ

 960އަޅުަގނޑަސްާޭގަގއިާއިނދެެގންާއަޑުިއވުމ ާއެކީަގއިާހަމަާމިއަށްާއެއްޗެއްާދަންނަވ ނުލ ާއަޅުަގނޑުާހިތްހަމަނުޖެހުނީ.ާާ

ާާ މ ތް ވިސްނަވ ާ ބޭފުޅުންާ ތިާ އެހެންވީމަ،ާ ވެސް.ާ އައީާ މިާ އަވަހަށްާ މަޖިލީހަށްާ ައޅުަގނޑުާ ާއެހެންވެެގންާ ވަޙީާާهللا

االءفبا  ބަސްފުޅުަގއިާއައްރަޙްމ ނުާސޫރަތުަގއިާއެާއަންނަނީާކޮންމެާއ ޔަތެއްެގާފަހަތަށްާ تكذبان  ى    .ާކީކީތޯާމިާވަޙީާربكما 

ާާ  ކުރަްއވަނީ.ާޖިންނީނ އިާއިންސީންނަށްާމިާވަޙީ ދެްއވިާނިޢުމަތްތަްއާهللاާކުރަްއވަނީާތިޔަާދެބަިއާމީހުންާކުރެންާތިމަން

ނިޢުމަތެއް ކޮންކޮންާ އެދޮުގކުރަނީާ މިވެނިާ  ހެއްޔޭ.ާ ނެތެކޭ.ާ ނިޢުމަތެއްާ މިެވނިާ ނުދެވުނޭާ ޖަދަލެއްާ ެއއަށްާ މީހުންނަކަށްާ

ދަށާުާ މ ާ އައިާ ފަހުންާ މ ާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ކީއްެވެގންތޯާ ދެންާ ނުބުނެވުނޭ.ާ މިހެއްނެއްާ ނެތެކޭާ  965ކަމެއްާ

މި ަވުގތަށްާދަްއކަނީާމިާރ ާނެތިއްޔަކ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރިޒުޤެ  ދަރަޖައިެގާބަޔަކުާ އްާނުލިބޭނެއޭ.ާމިާވަުގތުންާމިާ

މިާ ވ ހަކަދައްކަންާ ކަހަލަާ ިމާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައެްއތޯ.ާ ދައްކ ާ ކ ކުާ މިއީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަންދުވަނިއްޔޭ.ާ

ާމީހުންާލަދުނުަގންނަާބ ވައޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަކީާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމުސްލިމުންާނޫނަސް

ހުރީާއިންސ ނުންނަށްާބޭނުންވ ާހުރިހ ާނިޢުމަތެއްާމާިާهللاާއިންސ ނުންނަށްާވެސްާަގބޫލުކުރަންާވ ނެާކަމެއްާނޫން.ާމ ތްާާ

 970ދުނިޔޭަގއިާލަްއވ ފައި.ާއެްއެވސްާނިޢުމަތެއްާނެތެކޭާކިޔ ފައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދެްއކޭނެާއެްއވެސްާކަމެއްާނޯންނ ނެ.ާ

ފަ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިޢުމަތްތަކުންާ ކޮންމެވެސްާއެާ މިހ ރު.ާ މަސްެވރިކަންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ ހޯދަންވީ.ާ އިދ ާ

މަސްާ ކީއްވެތޯާ މިއަދުާ މއިަަދުާ ވަރަށްާ މަސްބޭނިާ އެާ ދުވަހުާ އެާ ެއވިދ ޅުވީ.ާ ވ ހަކަާ އެާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ާާ މ ތް ާނުބ ނަނީ.ާ ތަކެތީهللا އެހެންާ ބޭނުންނުކޮށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ތަކެތިންާ ހަލ ލުާ އަޅުަގނޑުމެންާާދެއްވިާ މައްޗަށްާ ެގާ

ާާ ޮގތަކީ.ާމ ތް ުއޅޭާ ެވެގންާ ިމާދަނީ.ާމިއީާ ކީރިތިާޤުރުއ ނުަގއިާވަޙީާބަސްފުޅެއްަގިއާާهللاާބުރަވީމ ާއެާކަންތައްާނެތިާ

تُم    އޮންނ ނެ. َشَكر  َعذَابِي  َوَلئِنألَِزيدَنَُّكم     َلئِن  إِنَّ  تُم    975ާމިއީ.ާނިޢުމަތްތަކަށްާނިކަންާމީެގާމ ނަާބައްލަވ ާކޯއްޗެއްތޯ.  لََشِديد    َكفَر 

ާާ މ ތް މީހުންނަށްާ ނުވ ާ އަންނަނާީާهللاާޝުކުރުވެރިާ މިާ ލ ފައިާ މީެގތެރެއިންާ ވ ހަކަާ ކަމުެގާ ަގދަފަދަވަންތަާ ޢަޒ ބުާ ެގާ

މައްސަލަތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރަނީާނިޢުމަތްާނޫންާކަންތައްތައްާމިއީާތިމަންނަމެންނަށްާރިޒުޤުާލިބޭާކަންތައްތައްާ

ެވެގންާޮގސްާައޅުަގނޑުމެންާހަލ ކުެގާތެރެއަށްާެވއްޓިެގންާމިާދަނީ.ާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާޚ އްޞަކޮށްާާކަމަށް.ާއެހެން

ބޭނުންވ ާާ ބޭފުޅަކުާ އެާ ނުދެްއކެުވމަށް.ާ ވ ހަކަާ ކަހަލަާ މިާ ޮގވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ

ކަމެ ހުއްދަާ މިއީާ ކޮންމެހެންާ ވޯޓުދެްއވ .ާ ރ ާޮގތަކަށްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ައނެއްކ ާ  980ކޭ.ާ

ާމަނ ކުރެއްވީާފަހަރަކުާކަެމއް،ާފަހަރަކުާކަމެއް.ާރަނަގޅުާވ ހަކަާއެްއ.ާއެކަަމކުާއެާމަނ ކުރެއްވުމަށްާފަހަރަކުާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެމން ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ އިށީދެަވޑަިއަގތުން.ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަުގތުާާާާބަރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 985ހަމަވެއްޖެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާަވުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާހޯރަފުށިާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާއަޙްމަދުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަ

މާިާ ިވސްނ ލަންޖެހޭާ ބަހުސްކުރ އިރުަގއިާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

 990ޤައުމުަގއިާއިސްލ މީާނޫރުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއިސްލ މީާނޫރުންާނޫރުާލިބިެގންާދިޔައިރުާާ

އީސް،ާވަރަށްާޢިލްމުވެރިާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވެފައިާއޮންނަނީ،ާމުއްދަތޭާބުޒުރީާހުއީހޭ،ާާޤައުމުާއޮތްާހ ލަތު.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ރަންޖަަގމްާސެހެތޭާހުވޭ،ާއަބްތޯާޝަރަމްސޭާއ ތީހޭާއިސްާވަޠަންތޯާވަޠަންާކެހެތޭާހުވޭ.ާމިހ ާދަށުާދަރަޖައިަގއިާމިާ

ލި ނޫރުާ ނޫރުންާ މ ތްެވެގންވ ާ އިސްލ މްދީނުެގާ ޤައުމަށްާ މިާ އޮްއވ ާ ރަްއޔިތުންެގާާޤައުމުާ ޤައުމުެގާ މިާ ދިޔައީ.ާ ބިެގންާ

ާާ މ ތް ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިޔައީ.ާ އުޖ ލ ވެެގންާ ނިޢުމަތެއްާهللاާހިތްތަށްާ ދެއްވިާ

 995ާދެއްވިާނިޢުމަތެއްާނޫންާނުހަމަޮގތުަގިއ.ާهللاާނޫންާރަލަކީ.ާމ ތްާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު
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 1000ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެންާ.

ާ

ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާދެއްވިާނިޢުމަތެއްާهللاާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާެގންދިޔައީާމ ތްާާ

ޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެއްވިާނިޢުމަތުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުުގނޭނެޭއާާސުބްهللاާނޫނޭާރަލަކީ.ާާ

ހޯދ ާ ނުހަމަޮގތުަގއިާ ލައިެގންާ އެސްޓިމޭޓުާ ތަންތަނަށްާ އަދިާ ކަމެްއާ މުދ ވެރިާ ެއއްޗެއް.ާ ެއއްވެސްާ ހޯދ ާ  1005ނުހަމަޮގތުަގިއާ

ޢުމަތްާޮގތުަގއިާދެކިެގންާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނިޢުމަތްާފައިސ ާއެއްާވެސް.ާމިހުރިހ ާނަހަމަާކަންތައްތައްާއެއީާނި

އެނޭގާާ އެންމެނަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއީާ ތަކެތި.ާ ހޯދާ  މަުގންާ ހަލ ލުާ ޮގތުަގއިާ ހަލ ލުާ ދެކެންވ ނީާ ޮގތުަގއިާ

އްދަވ ާެގންުގޅުްއވ ާޙަޤީޤަތެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާހަމަާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާހަ

ާ ތިމަނާްާهللا އިންސ ނުންާ މީހުންާ ބައިާ ތިޔަާ އޮންނަނީ،ާ މ ނައިަގިއާ ބަސްފުޅެްއެގާ ވަޙީާ ވަތަޢ ލ ެގާ ސުބްޙ ނަހޫާ

 1010ރަސްކަލ ންެގާއުފެއްދެވީާކުށްކުރ ،ާކުށްކުރެވޭާބައެްއެގާޮގތުަގއޭ.ާބަދަލުަގއިާފަހަތުންާމިާއަންނަނީ.ާވީމ ާިގނަިގނައިންާާ

ފުއްސެވުމަ ފ ފަާ ަގބޫލުާތަޢުބ ވެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަންާ ެގންދިޔައީާ ދަންނަވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ށޭ.ާ އެދިާ ށްާ

ދެންާ ނައްތ ލަިއެގންާ ވަސީލަތްތައްާ ހުރިާ ކުރެވިދ ނެތީާ ކުށެއްާ ނުކުރެވެނީ.ާ ަގބޫލުާ ކުށްކުރެޭވކަންާ ނުކުރެވެނީ.ާ

ންާކުރ ާމަސަްއކަތުަގއިާކ ިމޔ ބީާހ ސިލުކުރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމުސްލިމުންނަކަށްާނުވެވޭނެ.ާއަދިާސުވަރުެގާހޯދަ

އެނެގންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންނެވީާ މިާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދުރުވ ނެ.ާ ވަރަށްާ

ޣައިރުާ ފުރައިެގންާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ މިއަދުާ ޤައުމުތަކުަގޔ ާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ މިާ މުޖުތަމަޢ ާ މިއުޅޭާ  1015އަޅުަގނޑުމެންާ

ލިމުާޤައުމަކަށްާދ ންާބައިާގަޑިއިރު.ާއަޅުަގނޑުމެންާކިހިނެއްތޯާދިއުމުެގާކުރިންާއެާޤައުމުަގއިާހުރިާކުށްކުރެވިދ ނެާާމުސް

އަޤީދ ާާ އަޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކީާ ވ ންވީާ ކަމަކީާ ކުރަންވީާ ނުލެވޭނެ.ާ ނައްތ ލ ނީ.ާ ވަސީލަތްާ ހުރިހ ާ

އެއަށްާއަރައިަގނެިވާޙުކުމްތަކެއްާއިްއވ ާޖަލަށްާވަރުަގދަކުރަންވީ.ާއަޅުަގނޑުާމ ޒީަގއިާމީހެއްެގާމު ދ ވެރިކަންާފެނުނީމާ 

ހަޅައިެގންާމުސްލިމަކަށްާވުމަށްާމަސައްކަތްާބިލުތަކެއްާހުށަާާއަޅުަގނޑުާލީމ ާއޭެގާބަދަލުަގއިާކަމެއްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ

މަުގ ެއއްާ އެއީާ ޢިއްޒަތްާާކުރުންާ އިޚްތިޔ ރުކޮށްެގންނުވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުާ މިާކަމަށްާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ  1020ާާތެރިާ

ކަންާާ ފ ސްވެެގންާ ޓެސްޓުންާ ބަިއވެރިެވެގންާ އިމްތިހ ނުަގއިާ އެބަޖެހޭާ މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންނެވީާ

އި އަޅުަގނޑުމެންާ ވަދެވެނީ.ާ ޓެސްޓުާސުވ ރުެގާ ބަިއެވރިނުވެާ މަސައްކަތްތެއްާމްތިހ ނުަގިއާ ެއްއވެސްާ ބަިއވެރިނުވެާ ަގިއާ

ޮގޅިއެްއެގާތެރެއަށްާަވދެާއިނދެެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޙަޤީޤީާކ މިޔ ބެއްާހ ސިލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާމިހެންކަމުންާނުކޮށްާާ

ހ ލެްއަގިއާާދެންނެވީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެްއވެސްާާާާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމި

 1025މަނ ކުރެވިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިބިާހުރިހ ާާާދިވެހިރ އްޖެާައށްާމ ކުރީއްސުރެާާ.ާމިއީންާކަމެއްާހ ސިލުވ ނެާކަމެއްާނޫންމީެގ

ތެރިކަމ ިއާާއަޅުަގނޑުެގާއިޚްލ ޞްާާ،ވެެގންާތިބިާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާާކަމަކުންާދުރުހެލިވެާއެއްކިބ ާާމުސްލިމުާރައްޔިތުންާއެ
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ދައްކައި ާާތެދުވެރިކަންާ ބަސްތަކަކުންދޭންޖެހެނީ ނޫނީާ ހަމައެހެންމާެާާާވ ހަކަތަކަކުންާ ޢަމަލުން.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ނޫން.ާ ނެއްާ

އިންނ ނެ.ާ ހަރުބަހެއްަގއިާ ވަރަށްާ އިންާ ވިދ ޅުވެފައިާ އިޤުބ ލުާ ޢައްލ މ ާ ޑޮކްޓަރާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ

ހަކަށްާެއާާއިންސ ނުާއަޕުނީާޕެހެޗ ނުާޚުދުާބަނ ތ ހޭ.ާއިންސ ނ ާކ ކުކަންާބިނ ކުރަންޖެހޭނީާއޭނ ާއަމިއްލަާއަށް.ާއެހެންމީ

 1030ކަމެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއަދިާތިމ ެގާދެއްކުންތެރިކަމުންާއެކަންާކުރަންާއުޅުނަސްާހ ސިލެއްާނުވ ނެ.ާއެކަންާދެނެަގންނ ނީާ

މިއީާއަޅުަގނޑުެމންާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނާެާާާ.ޮގތުންާާއޭނަެގާކަންތައްތައްާހުންނަާާދެނެތިބީން.ާއޭނ ެގާޢަމަލ އިާއުޅުމ 

ކަށްާނުވެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޝ ޢިރެއްެގާބަހުަގއިާލިޔެފަިއާާަގނޑަކަށްާޝައިޚަލެްއަގިއާއަޅުާހ ޙަޤީޤަތެއް.ާެއއްެވސްާާ

ުއޅެއޭާމިީއާވަރަށްާޢިބްރަތްތެރިާާާއެްއާލަިއެގންާެވސްާޝޭޚުންާމިއަދުާއެބަާާފަދަާބޮޑުާޖުއްބ ާާސިންގ ލާ ާާ،އިންނ ނެ

ހިތ މަޔ  ހަމަާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގާާވ ހަކަތައްާ މިއެކުާ ދަންނަވަންާ ހުށަހަޅާ ާާނޑުާ މިތަނަށްާ ބިލުތައްާ ކަހަލަާ

 1035ދ ާކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާދެރަވ ންޖެހޭާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާާާާމުންޖިލީހުެގާއަުގހުރިާަވުގތުާނަގ ލަމަ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި މިާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާާާހިސ ބުންާ ހުސްވަުގތުމިނ30ާާެއޮތީ މަރުޙަލ ަގއިާާޓްެގާ ދިއުމުެގާ .ާާކޮޅަކަށްާ

ާާ ާާމިނެޓ30ާާުއަޅުަގނޑުމެން އަިއޓަމް އެޖެންޑ ާ ދ ނީާ ދެންާ ދިއުމަށްފަހުާ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްާ ނުނިމ10ާާިެގާ  1040ހުރިާާާށް.ާ

ާާ ާާެގާދަށުންާއޮކުރުމުެގާައއިޓަމަށް.ާއެާއައިޓަމުާމަސައކަތްތައް ބިލުެގާާާާކުރުުމެގންނ ނީާފުރަތަމަާއޮންނ ނީާބްރޯޑުކ ސްޓު

ނަމަާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލުެގާާާާކަތްާނިިމއްޖެބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާއެާމަސައް

ބެހޭާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޓޫރުޒިމ 2ާާާ/99ދެވަނަާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާެއާމަސަްއކަތްާނިމިއްޖެނަމަާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

އިޞްލ ޙު ދެވަނަާ ާާާާޤ ނޫނަށްާ ެގންދިއުން. ކުރިއަށްާ މަރުޙަލ ާ ބިލުެގާ 1ާާާާެގނައުުމެގާ މަސައްކަތް އޮންނ ނީާާަގޑިއިރުެގާ

 1045ޖަހ އިރުާޖަލްސ 11:00ާާާާންާފެށިެގންާމިާމަސައްކަތްތަްއާކުރިއަށްާދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުނ11:00ާާާާް

ެގާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާއަޅުަގނޑުާމިނެޓ30ާާުމިވަުގތުާާތްތެރިވަމުންާާފެށޭާވަރަށްާކޯރަމްާހަމަކުރެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާނަސޭޙަ

ާބޭނުންކުރ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

ިންޓަވަލްާއ:3ާާާްނ:3ާްށާާ

ާ1050 

.ާްާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ އަޅުަގނޑުމެން ފ30ާާަ`.ާ މަސައްކަތްާ އަލުންާ ފަހުާ ނެުގމަށްާ ހުސްަވުގތުކޮޅެއްާ ކުރިއަށްާާމިނެޓުެގާ ށަިއެގންާ

11:15ާާާާެގންދަން.ާާ  1055ކޮމިޓީާއެްއެގާމަސަްއކަތްާއޮންނ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓ3ާާާާީަގއި

1ާާާާ ކޮމިޓީ ަގވ އިދުާ ކޮޓަރީަގިއ.ާ ކޮމިޓީާ 2ާާާާނަންބަރުާ ކޮމިޓީ ސަލ މަތުާ ޤައުމީާ އަދިާ ކޮޓަރީަގއި.ާ ކޮމިޓީާ 3ާާނަންބަރުާ

ކޮޓަރީ ކޮމިޓީާ ެގންދ އިރުާނަންބަރުާ ކުރިއަށްާ ފަށައިެގންާ މަސައްކަތްާ ދަންފަޅީެގާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގައި.ާ

ބްރޯޑްކ ސްޓުާކުރުުމެގާާާާ-10.1ާާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.10ާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާިމާވަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ެގންޮގސްދެްއވު ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ ބެލެހެއްޓުމަށްާބިލުާ ރިޔ ސަތުާ މަޖިލީހުެގާ މަށްޓަކައިާ

ރިޔ ސަތ ާާ މުޙައްމަދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ޕެނަލްަގއިާ ވ ާ  1060ހަމަޖެހިފައިާ

 ހަވ ލުވެާވަޑައިެގންާދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާާ ަވޑަިއެގންނެީވ.2ާާާހެނދުނުާދަންފަޅީެގ މިާޮގނޑިންާ ެގންދަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ބައިެގާޖަލްސ ާކުރިއަށްާ ވަނަާ

ާާ ފަދައިން ވިދ ޅުވިާ 11:15ާާާާކުރީަގއިާ ފެށޭ އެބަާ ނަމަެވސ3ާާާްަގއިާ ވީާ ކަމުަގއިާ ފެށުނުާ ކޮމިޓީތައްާ އެއް.ާ  1065ކޮމިޓީާ

މަޖިލީހުެގ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ މައްސަލަތަްއާާާާއަޅުަގނޑުާ މިވ ާ އެޖެންޑ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖަލްސ ތައް،ާ

ކުރިއަށްާާ ކުރ ާމަސަްއކަތެއްާ ިމާ މަޖިލިސްަގއިާ ޮގތަށް،ާ ެގންދެވޭާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ ކަންތައްތަްއާނިމެދެން،ާ

ންާތިއްބެވުމަކީާއެއީާވަރަށްާާެގންދެވޭާޮގތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހޯލުތެރޭަގއިާވަޑަިއެގން،ާމިާމ ލަމުަގއިާވަޑަިއގެާ

ބޭފުޅުންާވެސްާމިާޮގތަށްާޢަމަލުކޮށްާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަން.ާ ބޭނުންތެރިާކަމެކޭ.ާއަދިާހުރިހާ 

ވެސްާާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ތިްއބެވިާ ޯގތިތެރޭަގއިާ މަޖިލިސްާ ހިމެނިވަޑައިނުަގންނަވ ާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ އެހެންމެާ ހަމަާ  1070އަދިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާޖަލް އ ދެ،ާ އެދުމެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ދެްއވުމަކީާ ވަޑަިއެގންާ ބައިވެރިވެާ ސ ަގއިާ

ވަނަާނަންބަރުަގއިާމިާއޮތީ،10ާާާާވަނަާނަންބަރ ާހަމައަށްާއައިއްސަ.10ާާާާކުރިމަތީަގއިާމިއަދުެގާއެަެޖެންޑ ަގއިާމިާވަނީާާ

ބިލ10.1ާާު ކުރުމުެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ މިއޮތީާ ެގންދިއުން.ާާަގއިާ ކުރިއަށްާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ މީެގާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ ާ

ބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާެގންދިއުމުެގާކުރީަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާމިހ ރުާމިާބިލަށްާބަހުސްާކުރުމަށްާބ ކާީާ

ާާއޮތްާވަުގތުާހަމަޖެހިފައިާއޮތްާޮގތް.ާމިޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާބިލަށްާމު  1075ަގޑިއިރުާކަނޑަެއޅިފަިއ3ާާާާޅިާޖުމްލަ

ާާ 2ާާާާއެބަާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާބ ކީާއޮތްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގފައިާމިާއޮތީ މިނެޓު.ާއަދ2ާާާާިަގޑިއިރ އި

.ާާމިނެޓ38ާުސިކުންތު.ާމިާޮގތުންާޕ ޓީތަކަށްާކަނޑަެއޅިފައިާވ ާަވުގތުތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތ41ާާާީ

ާާ 42ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް މިނެޓުާދޭންާއެބަާއޮތް.ާދެންާޕީ.ޭއ22ާާާާމިނެޓު.ާަވކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްާނުވ ާމެންބަރުންނަށް

11ާާާާއަށްާާ 5ާާާާމިނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީއަށް މިނެޓު.ާމިއީާވަުގތުތައްާމިާވަުގތުާބ ކީާަވުގތުތަްއ3ާާާާމިނެޓު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީއަށް

ވަުގތުތަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތް.ާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާާހުރިާ އޮތްާ މިާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރައްަވިއެގންާ ބޭނުންާ  1080އްާ
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ފުރުޞަތެއްާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްާ ފ ޅުކުރުމުެގާ ޚިޔ ލުާ ބިލަށްާ ކުރުމުެގާ

ާހަމައެހެންމެާމިާބިލަށްާމިހ ތަނަށްާއަޅުަގނޑުާާއަރުވ ނީާޑީ.އ ރު.ޕީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަާދައްކަންާބޭނުންފުޅުވެާލައްވ ާއަދި

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ މެންބަރަކީާ ހަމައެކަނިާ ވ ާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފައިާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާ ކުރިމަތީަގއިާ

 މަޢުޞޫމުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއެދެން!هللاާމަޢުޞޫމް.ާޢަބްދުهللاާޢަބްދު

ާ1085 

 މަޢުސޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާބްދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަާކެލ 

އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބަހުސްާކުރަމުންާދ 

ވަނަާބ ބު.ާބްރޯޑުކ ސްޓުާކޮންޓެންޓ 5ާާާމުހިންމުާއެއްާބ ބެއްާއެބަާއޮތްާވ ހަކަާދަްއކ ލަންާކޮންމެހެންވެސްާޖެހޭ.ާެއއީާާ

.ާބްރޯޑުކ ސްޓުާކުރ ާކޮންޓެންޓަކީާކޮންމ1ާެވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(37ާާާާވަނަ،ާެއއީާމިާބިލުެގ37ާާާާހޭާބ ބު.ާމިާބ ބުެގާާބެ

ކަނޑައެޅޭާާ ޮގތުންާ އޮންނަާ މިާ ބިލުަގއިާ މިާ ކޮންޓެންޓެއް.ާ ޖެހޭާ ވިސްނަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިވޔަސްާ  1090ޮގތެއްާ

ކޮންޓެން ކުރ ާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ ތެރޭަގއިާ މިހުރިާމިންަގނޑެްއެގާ މީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދެވޭނީ.ާ ޓުާ

ޕޮއިންޓުތަކ ާދޭތެރޭާވިސްނ ލ ،ާމިާކަންތައްާމިާޤ ނޫނުާއެއްކޮށްާކޮމިޓީންާނިމިެގންާއަންނައިރުާވަރަށްާރަނަގޅަށްާމިާ

،ާކަރަންޓުާއެފެަެއަރޒުާޕޮއިންޓުތަކ ާދޭތެރޭާވިސްނިފައިާހުރުންާމުހިއްމުާވ ނެ.ާފުރަތަމަަަާކަމަކަށްާމިާއޮތީާޚަބަރ އި

ދީ،ާާ އިސްކަންާ ެގނެސްދިނުމަށްާ އެކުާ ހަމަހަމަކަމ ާ ނެތިާ ބުރަވުެމްއާ ފަރ ތަކަށްާ ަވކިާ ެގނެސްދިނުުމަގއިާ ޕްރޮްގރ މުތައްާ

ވަރަށްާމުހިއްމުާ މިހަމަާ ަގބޫލުކުރ ނެާ އެންމެންާވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރުން.ާ މަސައްކަތްާ ފެތުރުމަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ  1095ތެދުާ

.ާއެކަމަކުާމިާކަންތައްާމިހެންާކުރެވޭނީާއެާކުރަންާތިބޭާބޭފުޅުންާއެކަމ އިާސީދ ާޝައުޤުވެރިާެވެގން.ާާކަމެއްާކަމަށް

މީހުންާ ކަނޑައެޅިޔަސްާ ޤ ނޫނުންާ ވަރަކަށްާ ކިތައްމެާ ފެތުރުމ އި،ާ ޚަބަރުާ ޮގތުަގއިާ ހަމަހަމަާ ފެތުރުމ ،ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތެދުާ

ތައް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވަރަަަށްާރަނަގޅަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާާކޮޅަކަަަށްާދަމ ލަންާވެއްޖެއްޔ ާދަމ ލެވޭނެާކަންތައް

ަގިއާމިާއޮންނަނ4ާާާާީވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގ37ާާާާޖެހޭނެާކޮބައިތޯާހަމަހަމަާޮގތުަގއިާޚަބަރުާެގނަސްދިނުމަކީ.ާދެންާހަމަާ

 1100ރ ާޮގތް.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާާއިންޓަިވއުާކުރުުމަގއިާޢަމަލުާކުރަންާޖެހޭާއުސޫލުތަކ އިާިމންަގނޑުތައް.ާއ ދެ،ާއެޑިޓުާކުާ

ފެނޭާމިހ ރުާވެސްާޓީވީާމޯލްޑިވްސްާއިންާެގންނަާޕްރޮްގރ މުތަކުަގިއާަވކިާބޭބޭފުޅުންާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއެބަާއިނިގލިާ

ދިއްކުރުޭވާަވކިާޮގތަކަށްާއެޑިޓުާކުރުމުެގާސަބަބުންާެއާމީހުންާދައްކަންާޖެހޭާވ ހަކަތަކ އިާެއއްޗެހިާނުެގނެވޭާވ ހަކަ.ާއެާާ

ަގިއ5ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގ37ާާާާންތައްތައްާރަނަގޅުާެވެގންާދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްީމދުާކުރަން.ާދެންާހަމަާާކަ

ހުއްދަާނެތިާރެކޯޑުކޮށްފައިާވ ާމަޢުލޫމ ތުާބޭނުންާކުރުމ އި،ާއެާކަމަށްާބޭނުންކޮށްފައިާވ ާޢ ލ ތްތަކުެގާބޭނުންާހިފުން.ާާ

މި ައޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުވެެގންާ ޚަބަރުާާާޒަމ ންާ އެނޭގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ޮގތެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިއުމުަގއިާ  1105ދ ާ

ޮގއްސަާ ސީދ ާ ައކީާ އިންޓަވިއުާ ކޮންމެާ ފެނޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ހަދ އިރުާ ރިޕޯޓުތައްާ ޒަމ ނީާ މިާ ފެތުރުމުަގއިާ

ރައްޔިތުންނަށްާސ ފުާސީދ ކޮށްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާއިންޓަިވއުާެއްއާކުރ ށޭާކިޔ ފައިާދައްކަންާހޯދ ާއިންޓަިވއުާެއއްާނޫން.
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ދެނާްާ ހޯދުން.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތެދުާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ެގނެސްދިނުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ދ ާ ހިނަގމުންާ ޤައުމުަގއިާ

ރ އްޖޭެގާ މީހުންނަށްާ ކުރ ާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ ޖެހޭނެާ އޮންނަންާ ފުރުޞަތުާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މީަގއިާ

 1110ވަނަާމ އްދ ެގ39ާާާާުމެގާތެރެިއންާމަޢުލޫމ ތުާރެކޯޑުކޮށްާމަޢުލޫމ ތުާެގނެސްދިނުން.ާދެންާމިާމ އްދ ެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއި

ަގިއާމިާއޮންނަާޖުމްލައަށް.ާމީހެއްެގާނުވަތަާބައެްއެގާހުރުމަތްާކެނޑިދ ނެާފަދަާނުވަތަާޢިްއޒަތ އިާޤަދަރަށ7ާާާާް)ނ(ާެގާާ

ސިފަ ކޮންމެވެސްާ ނުވަތަާ ފަދަާ އަތުވެދ ނެާ މުޖުތަމަޢުަގއިާއުނިކަމެއްާ ބަސްތަކ އިާ ލިބިދ ނެާ ކަމެއްާ ނިކަމެތިާ ެއްއަގއިާ

ބޭނުންާކުރުމަށްާއެކަށީެގންނުވ ާބަސްތަކ ިއާއިޝ ރ ތ އިާހަރަކ ތ އިާޢަމަލުތައްާހިމެނޭާއެްއވެސްާއެްއޗެްއާނުދެއްކުން.ާާ

ާާ ނުވަތަާބަެއއްެގާހުރުމަތްާމީެގާފަހުބައިާރަނަގޅުާވިޔަސް،ާއެންމެާފުރަތަމަާމިާޖުމްލަާފަށަމުންާމިާއަންނަާމީހެއެްގ

ހުރިހ ާހިސ ބުންާ ކުރަމުންާދ އިރު،ާ ދަތުރުާ ދިމ އަށްާ ޙައްޤުތަކ އިާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާއިންސ ނީާ ފަދަ.ާ  1115ކެނޑިދ ނެާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުާއިވޭާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކ އި،ާކުށްވެރިންެގާޙައްޤުތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާ

އަ އެއްާ ނުދައްކ ،ާާހަމަާ ޓީވީންާ ވެސްާ އެއްާ ފޮޓޯާ ބެހޭާ އ ާ އޭނަާ ބުރ ފ ނެތީާ ތިކިާ އަބުރަށްާ މީހެއްެގާ ނޭނިގ،ާ ޅަންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާއެމީހަކުާުއޅެމުންާދ އިރުާވެސްާއެއީާކ ކުކަންާނޭނިގާއެބަާއުޅޭާޚަބަރު.ާ

ވެސްާސ ޅީހަކަށްާދުަވސްާެވެގންާފިލައިެގންާއުޅޭާބޭފުޅެްއާާާާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާރޭަގއިާޚަބަރުންާައޑުއަހ ލިއިރު

 1120ވެސްާއެީއާކޮންާބޭފުޅެއްކަންާވެސްާއަދިވެސްާހ މަާެއއްާނުކުރޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނެގާރ އްޖޭަގިއާުއޅޭާބޭފުޅެްއާާ

ާބުރ ފ ނެތީާނަމަވެސްާވިޔަސްާއެހެންާބޭފުޅެއްާވިޔަސްާއެާވަރަށްާހ މަކޮށްލެވެންާޖެހޭނެ.ާއެާބޭފުޅެްއެގާއަބުރަށްާކިލ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުލިބި،ާ މަޢުލޫމ ތުާ އެކުާ ހަަމހަމަކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެީއާ ހ މަނުކުރެވެންޏ ާ ނަންާ އެާ

ަގއިާމިާއޮންނަާފެންވަރ11ާާާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގ37ާާާާެގއްލުންތަކެއްާވެދ ނެާކަމެއް.ާދެންާހަމަާމިާމ އްދ ެގ،ާެއއީާާ

ނުންާކުރުން.ާމިއީާވެސްާައޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުންާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނަންާޖެހޭާކަމެއް.ާއެީއާާދަށްާމަންޒަރ އިާއަޑުާބޭ

 1125ޚަބަރުާެގނަސްދޭއިރުާހަމައެކަނިާއަޑަށްާވުރެާކޮންމެާޮގތެްއާވިޔަސްާމަންޒަރުކޮޅެްއާވެސްާރަނަގޅު.ާބަެއއްފަހަރުާެއާާ

ާާ ކިތައްމެ ވީޑިޔޯކޮޅުާ އިންނަާ ލިބިފައިާ އެާ އަންނައިރުާ ވުރެާރިޕޯޓެއްާ ނެތުމަށްާ ވީޑިޔޯކޮޅެއްާ ވިޔަސްާ ދަށްާ ފެންވަރުާ

ރަނަގޅުާވ ާހ ލަތުާއަތުވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއެއްޗެހިތަކުަގއިާޚ އްޞަކޮށްާމިާވަކިާޕްރޮްގރ މުެގާކޮންޓެންޓަށްާދ އިރުާ

ޔަ އަޅުަގނޑަށްާ ކަށެއް.ާ ބެހޭާ ކަންތައްތަކ ާ ކުދިކުދިާ އެހައިާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުފެނޭާ ޤީން.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

އެ ނުފޮނުވ ނެކަންާ ތަނަކުންާ ެއްއވެސްާ ައަގށްާާާާބްރޯޑުކ ސްޓިންގާ ތަނެްއެގާ ެއާ ދަށްވެެގންާ ކޮލިޓީާ އޭެގާ ފޮނުވަިއެގންާ

ބައިަގއިާމިާބިލުެގާާ  1130ަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ އިާ)ނ(39ާާާާެގއްލުންާލިބޭާކަހަލަާމަންޒަރެއް.ާދެންާހަމަާމިާކޮންޓެންޓުާ

ވަ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ވެސްާ އ ާ )ރ(ާ މިާއ އިާ މިއޮންނަނީާ މީަގއިާ ެއއީާ ކަންތައްތައް.ާ ިވސްނ ލަންޖެހޭާ ބޮޑަށްާ ރަށްާ

މ އްދ ެގާ)ހ(ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާޚ އްޞަާއިވެންޓެއް،ާެއއީާމިާދައްކަނީާއެކްސްކްލޫސިުވކޮށްާނަގ ާއިވެންޓުތަކުެގާވ ހަކަ.ާާ

ންޖެހޭނެ.ާދ ިއރުާމިާއެކްސްކްލޫސިުވކޮށްާާއަޅުަގނޑުމެންާމިނިވަންާިވޔަފ ރިއަކަށްާބްރޯޑުކ ސްޓުާކުރުންާހުޅުވ ލެިވެގންާދ 

ނުވ ނެ.ާ ެވެގންާ ކަމަކަށްާ ދ ާ ދަށުންާ ބެލުމުެގާ ކޮިމޝަންެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓިންގާ ެވސްާ ިއވެންޓެްއާ ކޮންމެާ ނަގ ާ
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 1135ބްރޯޑުކ ސްޓިންގާކުންފުނިތަކަށްާއޮންނަންާޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާފުރުޞަތުާބޭރުެގާއެކިާކަހަލަާޕްރޮްގރ މުތައްާާ

ަގއިާއެާމީހުންނަށްާއޭެގާބައިވެރިވެާސީދ ޮގތެްއަގއިާވ ދަކޮށްާއެާޕްރޮްގރ މުާލިބިއްޖިްއޔ ާއެާޕްރޮްގރ މުާފޮނުވުމުެގާާަގތުމު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާާއެބަާޮއވޭާފީާެއއްާނަގ ާކަހަލަާވ ހަކަާެއއްާބްރޯޑުކ ސްޓ45ާާާާުފުރުޞަތު.ާދެންާމިާބިލުެގާާ

މީ ެވްއޖިއްޔ .ާ ޚިލ ފުާ ަގވ އިދ ާ ލައިސަންސްާކުރުމުެގާ ދިނުމުެގާ ޚިދުމަތްާ ކުރުުމެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ އޮންނަނީާ މިާ ަގއިާ

ދޫކޮށްފައިވ ާފަރ ތްތަކުންާލަިއސަންސްާދިނުމުެގާޝަރުތަކ ާތަކުރ ރުކޮށްާޚިލ ފުވެއްޖެާނަމަާވޭތުވެދިޔަާއެފަރ ތަށްާލިބުނުާ

% ޖޫރުމަނ 2ާާއ މުދަނީެގާ ފަރ ތްާ އެާ ކޮމިޝަންާ އަދަދަކުންާ ނޫންާ ބޮޑުާ ވުރެާ ކުރަންޏާ ާާއަށްާ ޖޫރުމަނ ާ  1140ކުރަންވ ނޭ.ާ

މާިާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށް.ާ ކުރަނީާ ޖޫރުމަނ ާ އަދަދަކުންާ ކޮންމެވެސްާ ދެކެންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަދ ާ ކަންކަމުަގއިާ އިޖުތިމ ޢީާ ވެސް.ާ އަށްާ ބްރޯޑުކ ސްޓިންގާ ކޮމިޔުނިޓީާ ދެންާ ހުއްދަާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުންާ

ބްރޯޑުކ ސްޓިންގާާބްރޯޑުކ ސްޓިންާ ހިންގ ނެާ ހޯދުމަށްާ އެއްާ އ މުދަނީާ ކޮންމެހެންާ ތަންނަކީާ އެާ ހުންނ ނެ.ާ ވެސްާ ގާ

ކަނޑަައޅ ފަިއާާ ާ% ފައިސ ެގާ މިހެންާ ޖޫރުމަނ ކުރުމުަގއިާ މިާ ވެސްާ ތަންތަންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ތަންތަނެއްާ

ޖޫރުމަނ އެއް އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނީ.ާ ނުވެފައިާ ެއކަންތަްއާ ކޮންމެވެސްާާއިނދެއްޖިްއޔ ާ އަންނަންޏ ާ ެއއްޗެއްާ ކަހަލަާ ާ1145 

ހިންގ ނެާާ އުސޫލުންާ ިވޔަފ ރީެގާ ކުންފުނިތަކަކީާ ބްރޯޑުކ ސްޓިންގާ ހުރިހ ާ އެއީާ ެވދ ނެ.ާ މުހިއްމުާ އިނުންާ އަދަދެއްާ

އަރ ާާކުންފުނިތަކަކަށެއްާނުވ ނެ.ާދެންާމީަގއިާއެންމެާފަހުާބ ބުަގިއާމ ނަާކުރުންތަކުެގާތެރޭަގއިާއެބަާއޮތްާކުޑަކޮށްާއޮޅުން

ލިބިަގންނަާ "ޚިދުމަތްާ ޮއންނަ.ާ މިާ ތެރޭަގއިާ ކޮމ ކޯޅިެއްއެގާ ފަރ ތް"،ާ ލިބިަގންނަާ "ޚިދުމަތްާ އެއީާ ތަނެއް.ާ އޮތްާ ޮގތަށްާ

ފަރ ތް"ާމީަގއިާބުނެފައިާމިާވަނީާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާބްރޯޑުކ ސްޓުާކުރ ާފަރ ތްތަކުެގާބްރޯޑުކ ސްޓުެގާޚިދުމަތްާފީާ

ފަ ލިބިަގންނަާ ދަްއކަިއެގންާ ޚިދުމަތާްާއެއްާ މިާ އޮޅިއްޖެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ހިސ ބަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ  1150ރ ތްތަކަށޭ.ާ

ލިބިަގންނަާފަރ ތްތަކަކީާހަމަާމުޅިންާވެސްާފީާއެއްާދައްކައިެގންތޯާޚިދުމަތްާލިބިަގނެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޕޮއިންޓަކީާ

ންނަވަމުންާމިާބިލުާައވަހަށްާނިމިާރ އްޖޭެގާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއަލިައޅުވ ލުންާމުހިއްމުާޕޮއިންޓެއްާކަުމަގއިާދަ

ޤ ބިލުކަންާ ފޯރުވުމުެގާ އަޑުާ މަންޒަރ އިާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުަުންނ ާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ވެސްާ ސްޓޭޝަންތަކަށްާ ރޭޑިޔޯާ އެާ

ރޮޕެެގންޑ ެގާާލިބިފައިވ ާސްޓޭޝަންތަކަށްާެއާމީހުންާބޭނުންވ ާހުއްދަތަކ ާއެްއޗިހިާައވަހަށްާދީާހަމައެކަނިާސަރުކ ރުެގާޕް

އުއްމީދުކުރަމުންާ ކަމަށްާ ފުޅ ވެެގންދ ނެާ ފުރުޞަތުާ ލިބޭނެާ ޚަބަރުާ ތެދުާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިތުރަށްާ  1155އަޑުެގާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ައއި އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ާާއ ދެ،ާ ބިލުެގ10.1ާާާާޓަމް ކުރުުމެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ މިާ އިރުަގއިާ ެގންދ ާ  1160ކުރިއަށްާ

ވ ހަކަދައްކަންާ މެންބަރެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްެވސްާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ިއރުާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ
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ާާ ބޭނުން ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ެއއް.ާ ކުރައްވ ފަާ ނޯޓުާ ނެތްާ ކަމަކަށްާ މިހ ރުާާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުާ

ިގނަާާ ފުދޭވަރަކަށްާ ބަލައިލަނީާ މިާ ކުޑަާ އެހެންނަމަވެސްާ ބަންދުކޮށްލަން.ާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްާ ބިލުެގާ މިާ ކުރަނީާ ަގސްދުާ

ވަުގތުާއަދިވެސްާމިާބިލުަގއިާއެބަާހުރި.ާމަރުޙަލ ަގއިާވ ހަކަާދެއްކޭާޮގތަށްާމީާަގޑިާއެބަާއޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއވެސްާާ

މެންބަ އ ދެ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލުެގާ މިާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނުވ ާ ބޭނުންފުޅުާ ދަްއކަންާ ވ ހަކަާ  1165ރަކުާ

ބަހުސްާ ބިލުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހިސ ބުންާ މިާ ދެންާ ބަންދުކޮށްލަން.ާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ ކުރުމުެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ

ފަހު އެންމެާ ފުރުޞަތުާ އެންމެފަހުާ ކުރުމަށްފަހަުގއިާ ބަންދުާ އެހެންމެާާާމަރުޙަލ ާ ހަމަާ އަދިާ ވިދ ޅުުވމަށ އިާ ބަސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަާދެއްކެވުމުަގއިާފ ޅުާކުރެްއިވާއެކިއެކިާޚިޔ ލުތަކ ާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވ ާކަންތައްތަކ ާ

ޢިްއޒަ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވުމަށްާ ޖަވ ބުާ ތްތެރިާާކުރިާސުވ ލުތަކަށްާ

 1170ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށް.ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަ މިާ މަޤުޞަދެއްަގިއާ މ ތްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހަށާްާޝުކުރިއްޔ ާ ތްތެރިާ

ހުށަހެޅިާބްރޯޑުކ ސްޓުާކުރުމުެގާބިލުެގާބަހުސްާމަރުޙަލ ާނިމިާކޮމެޓީާއަކަށްާދ ާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާ

 1175ބޭނުންާވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާވަރަށްިގނަާމެންބަރުންާފ ޅުާކުރެއްވިާެއކިއެކިާޚިޔ ލުެގާއަލީަގއިާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ބަހުސްެގާދަންނަވ ލަ މަޖިލީހަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތެްއަގއިާ ސ ދ ާ ވަރަށްާ ނެތްާ ތަފ ތުވުމެއްާ ޚިޔ ލުާ މިއީާ އޮތީާ ންާ

މަރުޙަލ ާނިމިެގންާކޮމެޓީއަކަށްާދ ާބިލެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިާއެާކުދިކުދިާާ

އަޅު އެއީާ ެއބަހުރި.ާ ބިލުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާކަންތައްތައްާ ކަމަށްާ ކުރެވޭނެާ ރަނަގޅުާ ސްޓޭޖުަގއިާ ކޮމެޓީާ ަގނޑުމެންާ

ކުރިއަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ ސްޓޭޖުަގއިާ ކޮމެޓީާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ކުރަން.ާ އުއްމީދުާ

 1180ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާެގންދ އިރުަގއިާނަމަެވސްާއަޅުަގނޑަށްާފަސޭހަތަކެއްާއެބަވެޭއާމިާބިލުާފަރުމ ާކުރެވިފައިާމިާވަނީާމި

ހަރަކ ތްތެރިވ ާއެންމެހ ާބްރޯޑުކ ސްޓަރުންެގާހަމަާފުރިހަމަާއެއްބ ރުލުމ ާއެކުާއެާބޭފުޅުންނ ާއެތައްާދުވަހެްއެގާއެތައްާާ

ވ ތީެވާާ ހުށަހެޅިފައިާ ބިލުާ މިާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަލީަގިއާ އޭެގާ ކުރެވި.ާ މަޝްވަރ ތަކެއްާ މަސައްކަތުންާ ބުރަާ

ަވުގތުތަކެްއާމިާކަމުަގއިާހޭދަާކުރުމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާއު އްމީދުާކުރަނީާމ ާބޮޑުާމައްސަލަތަކަކަށްާނުޮގސްާމ ާިގނަާ

ޮގތުންާާ ހެްއކެްއެގާ ޭއެގާ ކަމަށް.ާ އަންނ ނެާ ތަޅުމަށްާ މިާ އެނބުރިާ ނިމިާ މަސައްކަތްާ މިާ ކޮމެޓީއަކުންާ މަޖިލީހުެގާ ނެތިާ

 1185ވަުގތުާހަމަާކުޑަކުރެވިާވީހ ާެވސްާއަވަހަކަށްާމީތިާނިމުމުގެާާާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާއެ

މިާާ ތެރޭަގއިާ ނުކުތ ތަކުެގާ ބަެއްއާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ޮގތެްއަގއިާ ޖުމްލަާ ތިއްބެވިކަން.ާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ އުއްމީދުަގއިާ

ާާ ޢިއްޒަތ5ާާްބިލުެގ ބައެއްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކޮންޓެންޓ ާ ކުރުުމެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ ެއއީާ ބ ބުާ މެންބަރުންާޝުޢޫރާުާވަނަާ ތެރިާ

ހުރިހ ާ އެާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އަލީަގއިާ ޝުޢޫރުެގާ ފ ޅުކުރެްއވިާ އެާ އެހެންނަމަވެސްާ ފ ޅުކުރެްއވި.ާ
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ކަމަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމެޓީާސްޓޭޖުަގއިާެއއްބަސްުވމަކަށްާއ ދެވޭާވަރުެގާކަންތަްއތަކެކޭ.ާެއއީާމ ާބޮޑުާޚިޔ ލާުާ

ނެ ާާތަފ ތުވުމެއްާ ޮގތެއްަގއި ޖުމްލަާ 8ާާާާތޭ.ާ ބިލުަގއި މިާ އެކުލެވޭާ މަްއޗަށްާ ިމއ48ާާާާީބ ބުެގާ ެއކުލެިވެގންވ އިރުާ  1190މ އްދ ާ

ކުޑަކުޑަާބިލެްއާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާބިލުާޑިޒަިއންާކުރެވިފައިާއޮތްާޮގތުންނ ާާ

ށްާމިއަދ ާހަމައަށްާމިާބަހުސްާކުރެިވެގންާމިާއައިާދަނޑިވަޅުތަކުަގިއާާމިާބިލުާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާވަނުމަ

ބިލުެގާާ މިާ މ ޙައުލެއްަގއިާ އަމ ންާ ވަރަށްާ ނެތިާ ވުމެއްާ ކުރިމަތިާ ޮގންޖެހުމަކ ާ ކަހަލަާ ެއއްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

މެންބަ މަޖިލީހުެގާއެންމެހާ  މިާޢިއްޒަތްަެތެރިާ ދ ާކަމީާއަޅުަގނޑުާ ފަށްފަށުންާޝުކުރާުާމަސައްކަތްާނިމިެގންާ ރުންނަށްާ

ފަރ ތްތަކަށްާ އެންމެހ ާ އުޅުއްވ ާ ދ އިރ ަގއިާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ ބޭނުމެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ކަމެއް.ާ  1195ދަންނަވ ާ

ޚ އްޞަކޮށްާމީޑިޔ ަގއިާހަރަކ ތްތެރިވ ާއެންމެހައިާފަރ ތްތަކ ާދިމ ލަށްާއެކިއެކިާބޭފުޅުންާއެކިާޒ ތްޒ ތުެގާއިލްޒ މުާއަޅުވ ާ

ެއީއާއިނ އުފެއްދުންާ ބުރޯޑުކ ސްޓުންތަކެއްާ ހަރަކ ތްތެރިވ ނެާ ެއކީާ މިނިވަންކަމ ާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ ދ ާ ދިމ ކުރަމުންާ ިގލިާ

އަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާދައުލަތުެގާވަރަށްާމުހިއްމުާވ ޖިބެއް.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކޮށްދޭންާ

ާާ ބިލުެގ މިާ އ2ާާެއެބަޖެހޭ.ާ ބ ބުާ ޢިއްޒަތްތެރާިާވަނަާ މިާ ކޮމިޝަނަކީާ މިާ ކޮމިޝަން.ާ ބްރޯޑްކ ސްޓުާ މޯލްޑިވްސްާ އީާ

ައޅުަގނޑުމެންާއެންޑޯސްާކުރ ާކޮމިޝަނަކަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ާހިތްާއޮތީާމިާާ  1200މަޖިލީހުެގާރުހުންާލިބިެގންާ

ބޭ ހުރިހ ާ ހަރަކ ތްތެރިވ ާ ދ އިރ ަގއިާ ބްރޯޑުކ ސްޓިންގާ ދެންާ ދަށުންާ ބެލުމުެގާ ކަންތައްތަްއާާކޮމިޝަނުެގާ ފުޅުންެގާ

ރެގިއުލޭޓުކޮށްާބަލަހައްޓ ނީާކޮމިޝަނުންާކަމަށްާވ ތީާމިއީާމިނިވަންކަމ ާމުސްތަޤިއްލުކަމ ާއެކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާ

މީެގާ ކަމެކޭ.ާ ދ ނެާ މަުގފަހިވެެގންާ ލިބުމަށްާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ހަމަހަމަާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ހަރަކ ތްތެރިވ ާ ދ އިރ ަގއިާ

ޑިޔ ާއ ާދިމ ލަށްާބައެއްާބޭބޭފުޅުންާބައެއްާޒ ތްާޒ ތުންާބަސްާރައްދުކުރަމުންާދ ާދިޔުންާނިމުމަކަށްާެގނެސްާފަހުންާމީ

އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ދ ނެާ ހުޅުިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓުާ މ ޙައުލެްއަގއިާ  1205މިނިވަންާ

ޮގތ ާބެހޭާާއުއްމީދުާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންާދަންނަ ވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކައަކީާމިާކޮމިޝަންާއެކުލެވިެގންދ ާ

ޮގތުންާކޮމިޝަނުަގއިާމެންބަރުންާތިބިާއަދަދ ާބެހޭާޮގތުންާބައެއްާމެންބަރުންާސުވ ލުާކުރެއްވި.ާއ ދެ،ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާ

ރުާވެސް.ާމިާކޮމިޝަންާކުޑަާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާލިބެިގންވޭާމިާކޮމިޝަންާއަދިާމިއަށްވުރެާބޮޑުާކުރުމުެގާބ 

ކުރުމުެގާބ ރުާވެސް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ާހިތްާއޮތީާމިާބިލުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށާްާ

 1210ލެވިފައިާމިާވަނީާމިާދ އިރ ަގއިާހަރަކ ތްތެރިވ ާހުރިހ ާބޭފުޅުންނ ާއެކުާބޮޑުާމަޝްވަރ ތަކެއްާކުރެވިެގންނޭ.ާމިާބިލުެގާ

ާ%މައި ހަރަކ ތްތެރިވ 99ާާާާަގނޑުާ ދ އިރ ަގއިާ ދެންނެވިާ މިާ އަލީަގއި.ާ މަޝްވަރ ތަކުެގާ ދެންނެވިާ މިާ އެކުލެިވެގންވަނީާ

ބޭފުޅުންާބޭނުންވިާޮގތަށޭ.ާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާއެާބޭފުޅުންެގާބޭނުންވިާޮގތ އިާޚިލ ފަށްާައޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ޅުަގނޑުާހަމަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާއެާބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލ ާދެކޮޅަށްާމަޖިލީހުންާވެސްާމިކަންާކުރ ނެާކަމަކަށްާއަ

ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުަގިއާ ދެްއވިާ ިމާ ވީމ ،ާ ނުކުރަން.ާ އުއްމީދެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ކުރ ނެާ ކަމެއްާ

ެގން ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ މިާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ނިހ ޔަތަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުާ މިާ  1215ދިޔުމަށްާ
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ައދިވެސްާމެންބަރުންނަށްާފަށްފަށުންާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާ މަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމިާރޫޙަުގއިާތިއްބެވިާކަމަށްޓަކައިާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 1220ބަރު.ާމިާބިލުާކޮމެޓީއަކަށްާފޮނުވަންާމިާމަޖިލީހުންާބަލައިާަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓެއްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންާ

ާަގއި.1:30ާާާނެުގމުެގާކަންތައްާއޮންނ ނީާމިއަދުެގާވޯޓުާނެުގމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާަގޑިަގިއ.ާެއއީާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފަސ10.2ާާް މިާއައިޓަމުާ ާާއެހެންކަމުންާމިހ ާހިސ ބުންާ ވަނ10ާާާާަކުރުމަށްފަހުަގއިާދެންާއަޅުަގނޑުާއެނބުރިލ ނީާއަދި

ާާ 10ާާާާއެޖެންޑ . ތެރެއިން މަސައްކަތުެގާ ހުރިާ ނުނިމިާ ދަށުންާ ައއިޓަމުެގާ ބ ކ1ާާާާީވަނަާ އަދިާ ތެރޭަގއިާ  1225ަގޑިއިރުެގާ

ާާ ެއއްކޮށް އޮތުމ ާ ާާވަުގތުވެސްާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ އެނބުރިލަނީާ ދަންނަާާައށް.10.2ާާއަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ވަންާޭއެގާ

ިމފަދަާރޫހެއްަގއިާތިާބޭފުޅުންެގާއެކުވެރިކަމ ާތިާބޭފުޅުންގެާ ބިލެއްަގއިާވެސްާ ހުރިހާ  ހުށަހެޅޭާ ބޭނުންވަނީާމަޖިލީހަށްާ

ފަސޭހަކަމ ާ ވަރަށްާ ކަންތައްާ މަޖިލީހުެގާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ ދިއުމަކީާ ނިމިެގންާ ކަންތައްތައްާ މިާ އެްއޮގތަށްާ ޚިޔ ލ އިާ

ނި ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓުާާއެްއކޮށްާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ކަންތައް.ާ ނިމިެގންދ ނެާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ މިެގންދ ނެާ

ބޮޑަށްާޝުކުރުާ މެންބަރުންނަށްާވަރަށްާ ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ކުރެއްވިާ ޚިޔ ލުފ ޅުާ ބިލަށްާ  1230ކުރުމުެގާ

ބަރަށްާއަޅުަގނޑުާމިާދަނީ.ާއޭަގއިާހަމަޖެހިފައިާވަނަާނަނ10.2ާާްދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުާމިާއެނބުރިލަނީާއެޖެންޑ ެގާާ

ައޅުަގނޑުާާ ެގންދ އިރުާ ކުރިއަށްާ ބިލުާ މިާ ެގންދެވުން.ާ ކުރިައށްާ ބިލުާ ދޫކުރުުމެގާ ތަންތަންާކުއްޔަށްާ ދިރިއުޅޭާ މިާއޮތީާ

ާާ އޮތް އެބަާ އަދިާ ބ ކީާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ބަހުސްާ ބިލަށްާ މިާ ބޭނުންވޭާ 1ާާާާދަންނަވ ލަންާ އަދ56ާާިަގޑިއިރ  57ާާާާމިނެޓ ާ

ދެއްކުމަށްާާ ދެއްކުމަށްފަހުަގއިާވ ހަކަާދެއްކުމަށްޓަކައިާމިއަދުާވ ހަކަާ ހަމައެހެންމެާކުރީާދުވަހުާވ ހަކަާ ސިކުންތު.ާއަދިާ

 1235އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފައިާވ ާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާެވސްާތިބިކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއެާކުރީަގއިާމިާ

އަޅުަގނޑު މިާ ާާދަންނަވ ލަނީ،ާ ދެންނެވި މިާ ދެންމެާ ާ1ާާާާ ޕ ޓީތަކަށ56ާާާާްަގޑިއިރ  އަދިާ ޕ ޓީތަކަށ އިާ ބެހިފަިއވ ާ މިނެޓުާ

ދަންނަވ ލ ނަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ިމޮގތުންާ ޮގތް.ާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ވަުގތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުވ ާ ނިސްބަތްާ

ާާ 31ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާމިާއޮތީ ާާމިނެޓު.ާޕީ.އޭާއ47ާާަމިނެޓު.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް މިނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާމިހ ރުާވަނ10ާާާީށް

ވ ހަކަާދަްއކ ާަވުގތުާހަމަކުރަްއވ ފައި.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއިންާައދިާތިންާމިނެޓުެގާވަުގތުާބ ކީާއޮތްާކަމަށްާދަންނަވަމުން،ާާ

 1240ތެރެއިންާމިާާާއަޅުަގނޑުާދެންާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކެވުމަށްާޚިޔ ލުފ ޅުާކުރުމަށްާއެދިވަޑައިަގންނަވ ފަިއވ ާމެންބަރުންެގ

ވަުގތުާތިއްބެވިާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާއެާޮގތުންާއަޅުަގނޑުެގާލިސްޓުަގއިާއެންމެާ

ދައްކަންާ ވ ހަކަާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އޮތީާ މިާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ފައިާ ފުަުރުޞަތަކަށްާ ފުރަތަމައިނުންާ
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ެގާާهللاާއެހެންކަމުން،ާއީވ ާޢަބްދުهللا.ާތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުއެދިަވޑަިއަގންނަވ ފަިއވ ާަގލޮޅުާއު

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާތިާފަރ ތަށްާއަރުވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ1245 

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ރިާރަީއސް.ާޯގތިެގދޮރުެގާމަްއސަލަާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޚ އްޞަކޮށްާމ ލެާއަށްާދިމ ވެފަިއވ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެ

އެންމެާބޮޑުާއެއްާމައްސަލަާނުވަތަާއެންމެާބޮޑުާމައްސަލައޭާދެންނެވިޔަސްާދޮުގކުރ ނެާމީހަކުާނުވ ނެ.ާމުޖުތަމަޢުަގއިާ

މަސްތުވ  މިސ ލަކަށް،ާ މަްއސަލަތައްާ ިގނަާ އެހެނިހެންާ ޯގނ ކުރުން،ާާދިމ ވ ާ ޖިންސީާ ކުޑަކުދިންނަށްާ ވަބ ،ާ ތަކެތީެގާ

ުގޅުންހުރިާ ގ ތުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އ ާ މައްސަލަާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ހަމަާ ވެސްާ ހައްތަހ ާ މިީއާ މައްސަލަާ  1250މ ރ މ ރީެގާ

ހ ލަތުާފެންވަ ތަނުެގާ ހިފ ާ ކުްއޔަށްާ ދޮަގކަށްނުވ ނެ.ާކުލިާބޮޑުވުން،ާ ހަމަާ ެއއީާވެސްާ ރުާމައްސަލަތަކޭާދެންނެވިޔަސްާ

ެގއަކަށްާހަދ ނެާފެންވަރުާނެތުންާމިީއާހައްތަހ ާ ޯގތިާއިމ ރ ތްކޮށްެގންާދިރިއުޅޭނެވަރުެގާ ޮއވެާއެާ ޯގްއޗެްއާ ދަށްވުން،ާ

ދިމ ވ ާާ މީހުންނ ާ މ ލޭާ ހަމައެކަނިާ މިއީކީާ ދަންނަވަނީކީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަ.ާ ޚ ްއޞަާ ވަރަށްާ އަށްާ މ ލެާ ވެސްާ

އީކީާމ ލޭާމީހުންާއެއްކިބ ވ ާކަންތައްތަކެއްާވެސްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކަންތައްތަކެކޭާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާމި

 1255މިާބިލުާހުށަހަޅުއްވަމުންާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުަުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވީާމިއީކީާއެއްާކުލިާކޮންޓްރޯލުާާ

ދޭހަ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލައިލުމުންާ ބިލުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫނޭ.ާ ބިލެއްާ ނުކުރިާާާކުރ ނެާ ކޮންޓްރޯލުާ ކުލިާ ކިރިޔަކިރިޔ ާ ވަނީާ

ކަމުަގއިާވިޔަސްާެއއަށްވުރެާވެސްާއަދިާނުރައްކ ތެރިާއުނދަޫގާނަތީޖ ތަކެއްާނިކުމެދ ނެާބިލެއްާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާާ

)ހ(ާާާާވަނަާމ އްދ ެގ13ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާޑިޕޮޒިޓުެގާވ ހަކަ.ާނުވަތ12ާާާާަފެންނަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުެގާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހުރުންާ މިންަގނޑުތަކެއްާ އިންސ ފަށްޓަކައިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ ފައިސ ެގާ ނަގ ާ އެޑްވ ންސަށްާ

މީހެއްެގާދޭތެރޭަގއިާއޮންނަންވީާމުޢ މަލ ތާީާ  1260ވެސްާހަމަާތ އީދުާކުރެވޭ.ާެއހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާިމާފެންނަނީާދެާ

ތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާނެަެރެންާމިާއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނޭާޮގތުަގއިާބިލެްއާާއެއްބަސްވުމެއްާމިހ ރުާޤ ނޫނެއްެގާޮގ

މ އުސްާދަރަޖައަކަށްާމިާބިލުާއަޅުަގނޑަށްާދ ހެންާއެބަާހީވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާ ނުވަތަާބިލެއްާދ ންވީާދަރަޖަާއަށްާވުރެާ

ބުންާމިާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންޓްރޯލުާރައީސް،ާމިާބިލުާމިހެންާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކޮށްފިއްޔ މުާމުޢ މަލ ތ އިާހިސ 

ޑިކްޓޭޓުާކުރަންާފަށައިފިއްޔ ުމންާފްރީާމ ރކެޓުެގާއުސޫލުންާހިނަގމުންާއަންނަާވިޔަފ ރީެގާތެރެއަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބޮޑަ ވަރަށްާ ތެރެއަށްާ ވިޔަފ ރީެގާ ލެވޭ.ާ އެބަާ ބޮޑަށްާ ވަަަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްާ އަތެްއާ  1265ށްާވަރަށްާސަރުކ ރުެގާ

16ާާވަނަާމ އްދ .16ާާާާކޮންޓްރޯލްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާެގނެަެޭވ.ާބިލުެގާެއކިާމ އްދ ތަކަށްާބަލައިލ އިރުާބިލުެގާާ

ވަނ29ާާާަވަނަާމ އްދ ާއިންާސަރުކ ރުެގާމުއައްސަސ ައކުންާހަމަާކުލިާކޮންޓްރޯލުާކުރުމ ާހިސ ބަށްާއެބަާދަތުރުާކުރޭ.ާާ

ވަނަާފަރ ތަކަށްާކުއްޔަށްާދެވޭނޭާސަބްލެޓ3ާާާާުވަނަާމ އްދ 39ާާާާމަރ މ ތުާއެބަާކުރެވޭ.ާާާާމ އްދ .ާކުއްޔަށްާހިފ ާމީހ ާއ އި

ާާ އ ދެ. އެބަާ ެއއްާ ވ ހަކަާ 50ާާާާކުރެވޭނެާ ަ އ ިއ މ އްދާ 51ާާާާވަނަާ ކުރ  ޢައްޔަންާ ޓްރައިބިުއނަލަކަށްާ މ އްދ ާ 5ާވަނަާ
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ެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑު ެއއްާ  1270މެންނަށްާމިާދޫކޮށްލެވެނީ.ާޢިއްޒަތްަެތެރިާާމީހެއްެގާއަތްމަްއޗަށްާގ ތްަގނޑަކަށްާބޮޑުާވިޔަފ ރިާ

ދޫކޮށްލެވިާ މިހެންާ ނުވޭާ ހިޔެއްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ޮއްއވ ާ ހ ލަތުަގއިާ މިާ ނިޒ މުާ ޝަރުޢީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ

76ާދ ނެހެންނެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޝަރުޢީާނިޒ މުާފޫނުބެއްދޭނެވަރުެގާހ ލަތަކަށްހެންާމިާދަނީ.ާހަމައެހެންމެާބިލުެގާާ

ވަނަާމ އްދ ާކުލިާނުދެއްކިެގންާޖޫރިމަނ ާކުރަންާވެސްާއެބަާއުނދަޫގތަކެއްާއެބަާދިމ ވޭ.ާޢިއްޒަތްަެތެރިާރައީސް،ާމިާ

މ އްދ ތައްާެއއްކޮށްލީމ ާނަތީޖ އަކަށްާމިާވަނީާރ އްޖޭެގާމިހ ރުާވަރަށްާޅަފަތުަގއިާއޮތްާިވޔަފ ރިާއެއްާރިޔަލްއެސްޓޭޓްާާ

 1275ދަނ ވުމުެގާބަދަލުަގއިާެއާޅަފަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާއިނދަާޖައްސ ލެވެނީ.ާާވިޔަފ ރި.ާއެާޅަފަތުަގއިާޮއއްވ ާހަރު

ތެރެއަށްާާ ވިޔަފ ރީެގާ މިާ ހަދައިފިއްޔ ާ ޤ ނޫނަކަށްާ ފ ސްކޮށްާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްަެތެރިާ

ރުެގާސަޕްލައިާތިރިއަށްާދ ނީ.ާސަޕްލައިާދެނެއްާވަންނ ނެާއިތުރުާމ ިގނަާބަޔަކުާނުވ ނެ.ާނަތީޖ އަކަށްާވ ނީާޯގތިާެގދޮ

ހޯދުމުެގާ ހައްލެއްާ މައްސަލަާ ދިމ ވެފައިވ ާ ެގދޮރަށްާ ޯގތިާ ދ ނީ.ާ ބޮޑުވަމުންާ ހަމަާ ޚަރަދުާ ކުލީެގާ ދިޔައިމ ާ ތިރިއަށްާ

ާާ ވަނ16ާާާާަބަދަލުަގއިާއިތުރުާފިއްތުއްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިމަތިާމިާކުރެވެނީ.ާޢިއްޒަތްަެތެރިާރައީސް،ާބިލުެގ

 1280ަގއިާއެާޓްރައިބިއުނަލަށްާހުށަހެޅޭާމައްސަލަާއެާަމއްސަލަތައްާބެލުމުަގއިާރިޢ ޔަތްާކުރަންާއެބ1ާާ.1ާާާާަމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާާ

ވިދ ޅުވެފައިާއެބަާޮއވޭާސަރަހައްދުެގާދެންާހުރިާތަންތަނުެގާކުއްޔަށްާވެސްާކޮންމެވެސްާަވރަކަށްާރިޢ ޔަތްާކުރަން.ާމާިާ

ާާ ިއވެލުޭއޝަނުެގ ޕްރޮޕަޓީާ އިރުގައިާާދެކެވެނީާ ދެކެވޭާ ދެކެވެނީ.ާ ިމާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަލައިލަންޖެހޭާއެހެންާޤައުމުާތަކުަގއިާމިކަންާކުރަނީާކިހިނެއްތޯ.ާސަރަހަްއދެއްެގާކުލިާކަނޑަެއޅުމުަގއިާ

ހުރޭތޯ،ާކުޑަކުދިންާެގންދ ނެާޕ ކެއްާހުރޭތޯ،ާާާވަރަށްާިގނަާފަހަރަށްާއެާސަރަހައްދުަގއިާހޮސްޕިޓަލެއްާހުރޭތޯ،ާސްކޫލެއް

ާާ  1285ސްކެއަރާމީޓަރުެގ2ާާާާރެޒިޑެންޝަލްާއޭރިޔ ާެއއްތޯާމިާކަހަލަާހުރިހ ާކަންތައްތަކަކަށްާރިޢ ޔަތްާކުރ ނެ.ާމ ލެާއެންމެ

ހުންނ ނެ.ާާރަށެއްަގއިާހުރިހ ާެގއެއްާކައިރީަގއިާވެސްާހޮސްޕިޓަލެއްާހުންނ ނެ.ާހުރިހ ާގެއެއްާކައިރީަގިއާވެސްާސްކޫލެއްާާ

ެގެއއްާކައިރީަގއިާކުނިޮގޑެއްާާ ހުރިހ ާ އެހެންމެާ ހުންނ ނެ.ާހަމަާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ޕ ކެއްާވެސްާ ގެއެއްާކައިރީަގއިާ ހުރިހ ާ

ވެސްާޮއވޭ.ާހުރިހ ާެގެއއްާކަިއރީަގއިާސްޓެލްކޯެގާއެާދުންހޮޅިތަކުންާއެާބުރ ާކަޅުާދުންތައްާވެސްާބުރ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާޤަުއމުތަކުަގއިާރިޢ ޔަތްާކުރ ހެންާއެހެންާޕްލެޓުތަކަށްާއެހެންާޢިމ ރ ތްތަކުެގާކުްއޔަށްާބަލ ހެންާރައީސް،ާމ ލޭަގއިާއެހެން

 1290މ ލޭަގއިާބަލައިލ އިރުާެއއްާެގާއެއީާއަމިއްލަާފައިސ ާއިންާއަޅ ފައިާހުރިާެގެއއްާކަުމަގިއާވަންޏ ާޖެހިެގންާހުންނަާެގާާ

އަހަރަށްާކުއްޔަށްާދީެގންާނަގ ފައިާހުންނ ނީ.ާއަނެއްާެގ20ާާާާއަތުންާާއަޅ ފައިާހުންނ ނީާކޮންމެވެސްާވިޔަފ ރިާވެރިެއއްެގާާ

ެއއްާައޅ ާކިޔ ލަންާ އެއްާހުންނ ނީާބޭންކުންާލޯނެއްާނަަގިއެގންާނަގ ފައި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންވީމ ،ާމިއީކީާ

ާާ ޕްރޮޕަޓީ އަޅުަގނޑުމެންާ ިވޔަފ ރީަގއިާ ރިޔަލްއެސްޓޭޓުެގާ ކަންތައްތައް.ާ އުނދަޫގާ މިީއާާވަރަށްާ ދ އިރުާ އިވެލުއޭޝަނަށްާ

ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަންތައްތައް.ާ ޖެހޭނެާ ވިސްނ ލަންާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ ހިންގ ާ ޕ ޓީއަކުންާ ސެންޓަރރައިޓްާ ވިދ ޅުވީާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްިވާ  1295ހުށަހަޅުއްވަމުންާ

ާާ ސަރުކ ރެއްެގ ސޯޝަލިސްޓުާާއޯގ ތެރިާ އެއީާ ވެސްާ ލަފްޒުާ އެާ ސަރުކ ރުާ ޯއގ ތެރިާ ދެކެވެއޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ
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ޓ ރމެކޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއޮޅިއްޖެހެން.ާދުނިޔޭެގާއެްއވެސްާޤައުެމއްަގއިާމިހ ރަކުާސަރުކ ރެްއާާ

ލަާެއއްާނުހިންގ ނެ.ާއެާސެންޓަރައިޓްާޕ ޓީާެއްއާާނުހިއްގ ނެާވެލްފެއަރާކެރެކްޓަރިސްޓަކ ާނުލ .ާބޭނުންވ ާސިފަތަކ ާނު

ކަމުަގއިާވިޔަސް.ާރަްއޔިތުންނަށްާދޭންޖެހޭާއަސ ސީާޙައްޤުތަކެއްާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކެއްާޚ އްޞަކޮށްާފުއްދުންތެރިކަންާާ

ވިޔަސްާ ސަރުކ ރެއްާ ސެންޓަރައިޓްާ ެއއީާ ވެސް.ާ ސަރުކ ރަކުންާ ކޮންމެާ މިހ ރުާ ކޮށްދޭނެާ ފޯރުާ މީހުންނަށްާ  1300.ާނެތްާ

ސެންޓަރލެފްޓުާސަރުކ ރެއްާިވޔަސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ާޮގތުަގއިާވިޔަފ ރީެގާތެރެއަށްާސަރުކ ރުެގާާ

ހުށަހަޅުއްވަމުންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއް.ާ ސިފަާ ސަރުކ ރެއްެގާ އޯގ ތެރިާ ހަމަާ ެވސްާ އެއީާ ނުކުރުންާ މުށްބ ރުާ

ވަރަށްާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްަެތެ ރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވީާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާމ ލޭާމެންބަރުންާމިާބިލާ 

ބޮޑަށްާދެކޮޅުާހައްދަވ ނެހެންާހީވެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއ ނދޭހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާދެކޮޅުާހަދ ނަމޭ.ާއެކަމަކުާމ ލާޭާ

ނިސްބަ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫން.ާ އެކަންޏެއްާ ިގނަާާމެންބަރުންާ ތ އީދުކުރ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ  1305ތްވ ާ

އަދަދެްއެގާމެންބަރުންާދެކޮޅުާހައްދަވ ނޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާސަރުކ ރެއްެގާސިޔ ސަތުާކަނޑައެޅިެގންާއިޤުތިޞ ދީާާ

މަސައްކަތްާާ ކުރޭތޯާ ހަރަކ ތްާ އިޤުތިޞ ދުާ އެްއޮގތަށްާ ސިޔ ސަތ ާ އިޤުތިޞ ދީާ އެާ އޮްއވ ާ ފެންނަންާ ސިޔ ސަތުތަްއާ

ާާ ދަނިކޮށްާއެާސިޔ ސަތުާކަނޑައެޅިެގންާއޮޅުންާބޮޅުމަށްާއަރުވ ލ ާއެހެންާމިސްރ ބަކަށްާެގންދ ނޭާފަދަާބިލެއްާކުރަމުން

ފްރީ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިފައި.ާ ތަނަށްާ މިާ އޮތީާ މިާ ދީފައިާމިއަދުާ ހިނަގންާ ވިޔަފ ރިތައްާ އުސޫލުންާ މ ކެޓުާ

 1310ށްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރެޭވނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާއޮންނައިރުާއެއަށްާފިއްތުންތަކެއްާެގންނ ނެާބިލަކަ

ޯގތިެގދޮރުެގާމައްސަލަާހައްލުކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކިތަންމެާކަމެއްާއެބަާފެނޭ.ާކުރަންާހުރިާއެތައްާކަންތައްތަކެއްާ

ާާ ެގންދަމުން ބިނ ކުރުމަށްާ ޯގތިެގދޮރުާ މިހ ރުާ ބޭންކުތަކުންާ އެޗް.ޑީ.ސީާ %އެބަހުރި.ާ ލޯނުތައް،ާ ދޫކުރ 12ާާާާއެދ ާ ަގއިާ

ލޯނުތައްާެއއީާސަސްޓެއިންާކުރެވޭނެާވަރުެގާއަދަދެއްާނޫން.ާލުއިާލޯނުާދޭންާއަޅުަގނޑުެމންާއެބަާވިސްނަންޖެހޭ.ާމިާ

ވިޔަފ ރީެގާތެރޭަގއިާއުޅޭާކޮންޓްރެކްޓަރސްާއަށްާވިޔަފ ރިާފުޅ ކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާލޯނުާދޭންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވި ވެފަިއވ ާާއެބަާ ވަޢުދުާ އެެގންދ ،ާ ކުރަމުންާ ސޮއިާ ވެސްާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރުންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1315ސްނަންޖެހޭ.ާ

ސަޕްލަިއާާ ސައިޑުންާ ސަޕްލައިާ ދެކެވެނީާ މިާ ވެސްާ ހަްއތަހ ާ އެީއވެސްާ ދޫކުރުން،ާ ފްލެޓުތައްާ އެާ އަޅައިާ ފްލެޓުތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތުންާ މިާ ތިރިވީމ ާހަމަާސަަައިޑުާއިތުރުކުރ ނެާވ ހަކަ.ާ ާކުލިާކުޑަކުރެވޭނީ.ާސަޕްލައިާސައިޑުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދިމ ވ ނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަތިތަކެއްާ އިތުރުާ ަމއްސަލަތައްާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ބޮޑުވ ނީ.ާ އަދަދުާ ކުލީެގާ

ކަން ހުރިާ ހިަގންާ ެއއްަގއިާ ޕްރޮސެސްާ ނެޗުރަލްާ ބޭނުމީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންާ ތައްތަކެްއގެާރައީސް،ާ

ުއސޫލުންާ ފްރީމ ކެޓްާ ނުވ ނޭ.ާ މުއްބ ރުކުރ ކަށްާ ބަޔަކުާ އެހެންާ ތެރެއަށްާ ވިޔަފ ރީެގާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުާ  1320ތެރެއަކަށްާ

ސިފަކުރެެވނީާާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދޭންޖެހޭނެއޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަރަންާ ވިޔަފ ރިތަްއާ

މުެގާނަމުަގއިާޓެކުސްާނިޒ މެއްާތަޢ ރަފުާކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާމުދަލ އިާތަކެތީެގާާއިންސ ފުވެރިާއިޤުތިޞ ދެއްާޤ އިމުކުރު

އަުގާކޮންޓްރޯލްކުރުން،ާއެހެންާއަޅުަގނޑަށްާމިާސިފަކުރެވެނީ.ާކޮންޓްރޯލްތަކެއްާމިާބ ވަތުންާެގނެސްެގނެއްާމިާވިޔަފ ރިާާ
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ައޅުަގނ ެއއްާ މައްސަލަާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ކުްއޔ އިާ ކުރިއަރައިެގނެއް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއެއްާ ނުވ ނެ.ާ ހަްއލެއްާ ޑުމެންނަކަށްާ

 1325ރައީސް،ާފޯނު،ާމޯބައިލް،ާއިންޓަރނެޓްާޚިދުމަތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަުގާކުޑަވީާވެސް،ާމިާޚިދުމަތްތައްާފުޅ ވެެގންާާ

ހިނަގހިނގ ާާދިޔައީާެވސްާެއއްެވސްާހ ލެްއަގއިާއަުގާކުޑަކޮށްެގނެއްާނޫން.ާކޮމްޕެޓިޝަންާއޭެގތެރެއަށްާލައިެގން.ާދިރ ުގާާ

ައުގާކުޑަެވެގންވެސްާދިޔައީ.ާހަމަާއެހެންމެާ ފުޅ ވެެގންާދިޔައީ.ާ ހުއްޓ ާއޭެގތެރެއަށްާވަތަނިްއޔ ާއައީމަާހަމަާޚިދުމަތްާ

ފުޅ ެވެގންާާ ވިޔަފ ރިތައްާ ހިނގ ާ އުސޫލުންާ ފްރީމ ކެޓުެގާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ވިޔަފ ރިތަކަށްާ އެހެންާ

ާށްާފުރިހަމައަށްާދޫކޮށްލ ފައިާއޮތީމަ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދ ނީާފްރީމ ކެޓުެގާއުސޫލަ

ާ1330 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ވެސްާ ައނެއްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެމް.ޑީ. އޮތީާ ދެވެންާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާފުރުޞަތެއްާ ފުރުޞަތަކަށްާ ކުރިންާ އ ދެ،ާ މެންބަރަކަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ  1335ޕީާ

އ ދެ،ާ ަގސްތުކުރަނީ.ާ އަރުވަންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ައށްާ ބޭފުޅ ާ އެާ ވެދަވަޑައިެގންނެވީމަާ މ ލަމަށްާ މިހ ރުާ ބޭފުޅެއްާ

ދީދީާބޭނުންފުޅުާކަމަށްާވ ނަމަާމިާފުރުޞަތައިެގންާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާާ

ާކުރިއަށްާަވޑަިއެގންނެވުމަށްާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

 1340 ާކަދެްއކެވުންާ:ވ ހަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާމައްޗަންޮގޅިާއުތު

އަ ނުލެވުނީާ ދަންނަވ ާ ކިރިޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަމުން.ާާޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވ ާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދުާ

އެހެންވިޔަސްާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުށްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލު،ާމިާބިލުާިމހ ރުާމިާވަނީާމިާމަޖިލީހަށާްާ

އެ އިވުނު.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ެވސްާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ ދެއްކެވިާ މެންބަރުާ ހުށަހަޅުްއވަމުންާ އ ދެ،ާ އެާާހުށަހެޅިފައި.ާ ކަމަކުާ

ނުކުރަމޭ.ާާ ތ އީދެއްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކަށްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވިޔަސްާ ހުރިކަމުަގއިާ އެހެންާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ

 1345އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރީާސަރުކ ރުންާވެސްާފެނިެގންާދިޔަާވަޒީފ ާއ ާބެހޭާޤ ނޫނެއްާހެދުނުތަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޙަ ބަިއަވރުާ މ ާ އެާ ދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއިިވެގންާ މީހުންނަށް.ާ އަދ ކުރ ާ ަވޒީފ ާ ޤ ނޫނެކޭާ ދިޔަާ ލިބިެގންާ އްޤުތަކެއްާ

މިއިނާްާ ނުލ ާ ެއއްާ ބ ެގއިނިންގާ ކަލެކްޓިވުާ ބިލުެގާ މިާ ދިޔައިންާ ބުނަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އޭރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަށޭ.ާއެާވަޒީފ ާއަދ ކުރާ އެްއވެސްާޙައްޤެއްާނުލިބޭ.ާމީަގއިާއ ޚިރުަގއިާއެންމެާދެރަޮގތްާވ ނީާއެންމެާނި ކަމެތިާމީހާ 

މީހ ާއަށޭ.ާއެހެންާެއކަންާެވެގންާދިޔައީާވެސް.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިާބިލަކީާވެސްާހަމަާމިާޮގތަށްާފަރުމ ކުރެވިާާ

އެހެންކަމ އެކުާާ ކަމަށް.ާ ބިލެއްާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ނުކުރެވިާ ދިރ ސ ތަކެއްާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ ނެތިާ  1350ވިސްނ ލުމެއްާ
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ދަްއކަަވއިފިާާއަ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުންާ އެކިާ ތ ަގއިާ މިާ ވެސްާ ކުރީެގާ އެބަހުރިާ ބިލުަގއިާ ނުކުރަން.ާ ތ އީދެއްާ ޅުަގނޑުާ

ޮގތަށްާާ އެާ ބަލައިލިޔަސްާ ރޫހަށްާ މުޅިާ ބިލުެގާ ތަންތަން.ާ ހުރިާ ލިޔެވިފައިާ ޚިލ ފަށްާ އުސޫލ ިއާ ވިޔަފ ރީެގާ މިނިވަންާ

ަގނޑުާބިރުވެތިވަންާމިހެންާއޮްއވ ާޢ އްމުާރިސޯޓުތަކުަގއިާވެސްާނެޭގނީާާލިޔެވިފައިާހުރިާވ ހަކަތަކެއްާކަމަށްާފެނޭ.ާއަޅު

މިހ ާކުއްޔޭާކިޔައިެގންާއެާެމންބަރުާހުށަހަޅުއްވަފ ނެތީ.ާމިާތަނަށްާބިލެއްާނުވަތަާރިސޯޓުތަކުަގއިާދިވެހިންނަށްާތިބެވޭނެާާ

 1355ނީމަާތިބެވޭނެާޮގތެްއވެސްާއޮންނަންޖެހޭނޭ.ާޮގތެއްާހަދައިދޭންޖެހޭނޭ.ާއެާތ ަގއިާދިވެހިންނަށްާވަކިާވަރަކަށްާފައިސ ާދެވު

އަޅުަގނޑުމެންާާ ތެރެއަށްާ ިވޔަފ ރީެގާ މިނިވަންާ ވިޔަސްާ އެހެންކަމަށްާ ކުރަން.ާ ކަންކަންާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ވެސްާ އެއީާ

އޮތްާއެންމެ އެބަާ ބިލުަގއިާ އުފެދޭ.ާ ހިތުަގއިާސުވ ލުާ އަޅުަގނޑުެގާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާ ވަންނ ނީާ ާާމަޖިލީހުންާރެިގއުލޭޓުކޮށްާ

ިގނަެވެގންާނެޭގނީާދެމަހުެގާެއޑްވ ންސްާއޭ.ާއަދިާއެާހުންނަންާޖެހޭނީާކޮމިޝަނަރެއްެގާައތްޕުޅުަގއިާކަމަށް.ާިގނަފަހަރުާ

މ ލޭަގއިާވަރަށްާިގނަާމީހުންާއިމ ރ ތްާނިންމ ާކުށްޔަށްާދޫކުރެވޭާޮގތްާހަދަނީާވެސްާއެާއެޑްވ ންސަށްާނެޭގާފައިސ ާާ

ވ  އެހެންކަމަށްާ ބޭނުންކޮށްެގން.ާ އެންމެާވެސްާ ވެސްާ ވ ނީާ ެގއްލުންާ އޭެގާ ހުރީމާ  ނުނިމިާ ތަންތަންާ ޮގތަށްާ މިާ  1360އިރުާ

ލިބޭާ ލިބެންޖެހޭާކުއްޔަށްާ މީހ އަށްާ ބޭނުންވެެގންާއުޅޭާ ނުނިމިާކުށްޔަށްާދޫނުކުރެުވނީމަާ ތަންތަންާ މީހ ާއަށް.ާ އ ދަިއެގާ

ޑުާވީމަާމީހުންނަށްާކުށްޔަށްާެއާތަންތަންާތަންތަންާމަދުވ ނެ.ާމަދުވީމ ،ާރެންޓުތައްާައުގާބޮޑުާވ ނެ.ާރެންޓުތައްާައުގާބޮާ

ތިރިކުރ ނަމޭ.ާ އޭތިާ ޮގސްެގންާ ކައިރިއަށްާ ކޮމިޝަނަރާ ރެންޓުާ އަރ ފ ނެާ ހިތްޕުޅަށްާ ދެންާ ނުވ ނެ.ާ ޮގތެއްާ ލިބޭނެާ

މިންަގނޑުތަކެއްތޯާ ކޮންާ ެވސްާ ޓްރައިބިއުނަލަކުންާ އެާ ނުވަތަާ ވެސްާ ކޮމިޝަނަރާ ރެންޓުާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 1365އަށްާލިބެންޖެހޭނީާމިވަރަށޭ،ާއޭނަާއަށްާލިބެންޖެހޭނީާއެވަރަށޭާއެހެންާބުނެފައިާއެކަންާކުރެވޭނެާޮގތެްއާާެގންުގޅޭނީ،ާމީނަ

ނޯންނ ނެ.ާއަދިާމީެގާއިތުރަށްާމިކަންާކުރެވެމުންާދ ނީާއެްގރީމަންޓެއްާއޮތިްއޔ .ާއިމ ރ ތުެގާވެރިފަރ ތްާިގނަާފަހަރަށްާ

މީހުންނަށްާއެާޮގތްާކިޔޭނެާޕޮޒިޝަނެއްަގއި.ާއެހެންާހުރެެގންާއޭނ ާިގނަާޑިމ ންޑުާއޮތްކަމުަގއިާވަންޏ ާއޭނަާހުންނ ނީާާ

އުޅޭށޭ.ާބުނީމ ާބޭނުންވެފައިާ ފަހަރަށްާބުނ ނީާތިމަންނ ާއެްގރީމަންޓުާކުރ ކަށްާބޭނުމެއްާނެތޭ.ާބޭނުމިއްޔ ާވަންނ ށޭ.ާމިތާ 

ރައްާ އެާ އެްގރީމަންޓުެގާ އެާ ދެންާ އަކަށްާ އޭނަާ އެކަމަކުާ ވަންނ ނެ.ާ މީހ ާ އެތ ާހުންނަާ އޭނަާ ނުލިބޭނެ.ާ ކަމެއްާ ކ ތެރިާ

 1370އެތެރޭަގއިާހުންނައިރުާދެންާޚިލ ފުވީމަާހަމަާނުކުންނަންާޖެހޭނީ.ާއެާނޫންާއެހެންާކަެމއްާނޯންނ ނެ.ާފެންނ ނެާލިޔުމެއްާ

އުޅޭާާ ައއިސްާ ނުވަތަާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ އުޅޭާ އަންނަންާ މީހުންާ އަށްާ މ ލެާ ހަމަާ ެވސްާ އެކަަމކުާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތަކަށްާ އެާ

ށްާވަންޏ ާއަދިާޑިމ ންޑުާއޮތްާކަމަށްާވަންޏ ާތަންތަންާކުށްޔަށްާނަަގއިެގންާއަދިާކޮންމެާހ ލެއްަގއިާވިޔަސްާމީހުންާކަމަ

ތިބެންާބޭނުންވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާއެކަަމކުާމިކަންާހައްލުވ ާތަނެއް.ާެއހެނެއްާނޫން،ާއެާމަނިކުފ ނުާާ

ދެްއވ ާސަރަހައްދުތަކަކަށްާރ އްޖެާބަިއކޮށްެގންާމިާމ ލެާއަށްާޖެހިފަިއވ ާތޮއްޖެހުންާވެސްާލ މަރުކަޒީާބިލަށްާސަޕޯޓުކޮށް

ހައްލުާ އެާ ރ ސްތ އަކަށްާވިސްނަިއެގންާ ދުރުާ ީމެގާ ކޮށްދެްއަވއިެގންާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ޮގތަކަށްާ ދ ނެާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ  1375އެާ

އެ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ނަމަާ ކޮށްދެއްަވއިފިާ މަސަްއކަތްާ ޮގތަށްާ ހައްލުާލިބޭނޭާ މީެގާ ވެސްާ މީހ އަށްާ ނިކަމެތިާ ންމެާ

ލިބޭނެ.ާިގނަާފަހަރަށްާމީހުންާމ ލެާއަށްާއައިސްާމ ލޭެގާތަންތަންާއަުގާބޮޑުކޮށްާކުށްޔަށްާހިފައިެގންާއެާތިބެނީާެއއީާެއާާ
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އެާާާމީހުންނަށްާއެާބޭނުންވ ާުގޑުސްާއެންޑުާސަރވިސަސްާނުވަތަާއެާބޭނުންވ ާޚިދުމަތްތަކ ާއެާލިބެންާޖެހޭާކަންކަން

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ އިރުާ އެހެންކަމަށްާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ެވސްާ ހަމަގައިމުާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ނުލިބޭތީާ ތަންތ ނަގއިާ

ވުރެާާ މިހ ރަށްާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ ވެލްފެއަރެގާ އަދިާ ސަޕޯޓުކޮށްދެްއވ ާ ބިލަށްާ ލ ަމރުކަޒީާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ  1380ތަނަށްާ

ހަމަޖެހޭނޭާކަހަލަާއުސޫލަ ެއާރަނަގޅަށްާ ކަހަލަާކަންކަމުަގއިާވެސްާ ކުންާކަންތައްތަްއާވިސްނ ާވަޑައިެގންާސަބްސިޑީާ

ކަމަށްާ ެގންނަވައިފިާ ކަންކަންާ އެކަހަލަާ ވިސްނަވަިއެގންާ ކަމަށްާ އޮންނ ނެާ ޮގތެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ މީހ އަށްާ ނުލިބޭާ

ައޅު ޔަޤީނުންާވެސްާ ހަމަާ ތ އީދުކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންކަމަށްާ ަގނޑުމެންާސަރުކ ރުންާސަބްސިޑިތަކ ާވަންޏ ާ

ދިރިުއޅޭާ އެކަމަކުާ އުއްީމދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހުށަހަޅ ނެާ ބިލުތައްާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އެްއޗިއްސ ާ

 1385އަދިާާާތަންތަންާކުށްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލުާމިހ ރުާމިާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާޮގތަށްާމިނިވަންާިވޔަފ ރީެގާތެރެއަށްާވަދެަގތުމަށ އި

މީހުންެގާއަމިއްލަާއެންޓަރޕްރިނިއަރޝިޕަށްާހުރަސްއެޅޭާޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރެްއވުމަކީާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުާެވސްާާ

ތ އީދުކުރ ނެާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާވޯޓުާވެސްާނުދޭނެާވ ހަކަާާ

ާލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެ

ާ

 1390 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުފުޅަށް.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާާ

ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދަށްާ.ވ ހަކަާދެްއކުމަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވަންާަގސްތުކުރަނީާކޮމަންޑޫ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދު

ާާعليكمާالسالم   1395ްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިާބިލަށްާކޮންމެހެންާެއއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންީވާޢި.

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ މިކަމުނާްާهللا ނަމަާ ވެއްޖެާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ހަމަާ ވެސްާ

ދިމ ވެދ ނެާެގއްލުންތަކ އިާދެރަތައްާމ ާބޮޑުާކަމަށް.ާރ އްޖޭަގއިާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާމ ލޭަގއިާެގދޮރުެގާާ

ދ  މިާ ލިބެމުންާ މިހ ރުާ ކަމަށްާ މިާ އޮތްއިރުާ ޮގސްފައިާ އިންތިހ އަށްާ ބަެއްއާާާާދަތިކަންާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ ބައެއްާ ހައްލަކީާ

ހަދައިާ ތަންތަންާ އެާ ދީެގން،ާ ކުއްޔަށްާ ތަންތަންާ އެާ ހަދ ،ާ މުއްދަތަށްާ ދިުގާ ނަގ ،ާ ދަށުންާ ެއްގރީމެންޓުެގާ ޯގތިތައްާ

ވިޔަފ ރިވެރިންނަކީާނުވަތަާ  1400ާާނިމިެގންާއިތުރުާފަރ ތަކަށްާކުއްޔަށްާދީެގންާމިާލިބޭާހައްލު.ާމިކަންާމިހެންާއޮތްއިރުާމިާ

މިކަންާކުރ ާއެންމެންނަކީާފަިއސ ެގާމ ާބޮޑުާތަނަަވސްާކަެމއްާލިބިފައިާތިބިާބަެއއްާނޫން.ާބޭރުެގާއެހެންާބޮޑެތިާމ ާާ

ބޮޑެތިާކުންފުނިތަކުންާކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާމިއީާއެާިވޔަފ ރިެވރިންެގާއަތުަގިއާހުންނަާކުޑަާފައިސ ކޮޅަކ އިާއަދިާބޭންކުާާ

ނުވި އަދިާ ޮގތްޮގތުންާ މިކަހަލަާ މަސަްއކަތެއް.ާާލޯނ ާ ކުރ ާ ނަަގއިެގންާ ވަރެއްާ ކޮންމެވެސްާ ެވސްާ އެޑުވ ންސްާ ތ ކަށްާ

ކޮށްެގންވ ނެާ ަވުގތުާ މިާ ެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ހެދުމަކީާ މަޖިލީހުންާ ޤ ނޫނެއްާ ފަދަާ ވ ާ އުނދަޫގާ ކަމަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ
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 1405ސޫލުންާމިާމަސައްކަތްާކުރ އިރުަގއިާާކަމެއްާނޫން.ާދެންާއަދިާއަމުދުންާމިކަހަލަާމަސައްކަތްާކުރ އިރުަގއި،ާވިޔަފ ރިާއު

މިާކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާރ ވ އިރުާކޮންމެެވސްާކަހަލަާރޭޓުތަކެއް،ާކޮންމެވެސްާކަހަލަާއަދަދުތަކެއްާހިސ ބުާކުރެވިާއެީއާާ

މި ނަމަާ ފ ސްވެއްޖެާ ބިލުާ މިާ ެއކަމަކުެވސްާ އެބަޖެހޭ.ާ ވ ންާ އެއްޗަކަށްާ އޮންނަާ އޮންނަާފެންނަންާ މިާ ދަށުންާ ބިލުެގާ ާ

ބ ރާުާ ފަރ ތުެގާ ދެާ ހިމެނޭާ ެއްގރީމެންޓުަގިއާ އެއީާ ބަދަލުވުންާ ބަދަލުކުރުން،ާ މ އްދ ތައްާ ހުންނަާ އެްގރީމެންޓުތަކުަގއިާ

ހުރިހ ާ ިމާ ބަދަލުކޮށްާ ކުލިާ ބަދަލުކޮށް،ާ މ އްދ ތައްާ ވ ާ ެއްގރިމެންޓުަގއިާ ޮގސްާ ފަރ ތަކަށްާ އެހެންާ ޮގސްާ އޭެގތެރެއިންާ

ާާ މި ވެވޭާާކަމެއްާ ދެމެދުާ ފަރ ތުެގާ ދެާ ޮގތަކުންާ އެއްވެސްާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  1410ކުރެވެނީ.ާ

މިާާ ނުވ ނެ.ާ ލިބިެގނެްއާ ފަރ ތަކަށްާ ެއްއވެސްާ ބ ރުާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ކުްއޔެއްާ ެއއްބަސްެވވޭާ ދަށުަގއިާ އެއްބަސްވުމެްއެގާ

ާާ އަންނ ނެ. ަމއްސަލަާ އެާ އަބަދުެވސްާ ނަމަާ ޮއެވއްޖެާ ކަުމެގާާޮގތަށްާ މިާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބަލ ،ާ ަމއްސަލަާ އެާ އަދިާ

އުނދަޫގާފޯރ ،ާމިހ ރަށްާވުރެާމިކަމަށްާދަތިާވ ނެާކަމުަގއިާޤަބޫލުކުރަން.ާދެންާއަދިާހަމަާމިާޮގތުންާމިާބިލުަގއިާމާިާ

ާާ ެއާާބިލުާހުށަހަޅަމުންާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާކުއްޔަށްާދޫކުރ ާފަރ ތުެގާޙައްޤުތައް ބަޔ ންކުރުމ އި،ާ

 1415ކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތުެގާޙައްޤުތައްާބަޔ ންކުރުމ ،ާމިާދެާބ ވަތުެގާޙައްޤުތަކުެގާތެރެއިންާއެްއާބ ވަތުެގާޙައްޤަށްާއަނެްއާ

ބ ވަތުެގާޙައްޤުތަކުެގާަމއްޗަށްާއިސްކަމެްއާނުލިބޭާޮގތަށްާހަދައި،ާއެާދެާބ ވަތުެގާޙައްޤުތަްއާވަޒަންާހަމަކުރުންާކަމަށް.ާ

ށްާއަޅުަގނޑުާބަލ އިރުާކުްއޔަށްާދޭާފަރ ތުންާފުރަތަމަާއޮތްާކަމަކީާމިާހަމަޖެހޭާކުއްޔަކީ،ާހަމަޖެހޭާކުއްޔަކީާާމިާބިލަ

މަސްާފަހުނ2ާާާްާއަހަރުާފަހުންާނުވަތަާޭއެގ1ާާާާދައްކަންާޖެހޭާކުއްޔެއްާކަމުެގާމ ާބޮޑުާެގރެންޓީާއެއްާނެތް.ާހަމަާއޭެގާާ

ކުލިާބަދަލުާކުރެވޭ.ާއަނެއްޮގތުންާކުއްޔަށްާހިފައިާފަރ ތަކަށްާއެާއޮންނަާާާާއެާކުލިާބޮޑުާެވެގންާމައްސަލަާޖައްސަިއެގން

މައްސަލަާ ފަރ ތުންާ ދޫކުރ ާ ކުްއޔަށްާ އެއީާ ނެތް.ާ ކަމަކަށްާ މުއްދަތުާ ދިރިއުޅެވޭނެާ ެއތ ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ  1420މުއްދަތަކީާ

ންާއެބަާދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަދިާޖައްސަިއެގންާއެާމުއްދަތުެގާކުރިންާއެާބަޔަކުާއެތަނުންާނެރުމުެގާބ ރުާވެސްާމިާބިލު

ވެސްާއަޅުަގނޑުާެއއްފަހަރުާހަމަާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިާބިލަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރަމޭ.ާމިާބިލަކީާހަމަާމިހ ރުންާ

މިހ ރަށްާމިާމަޖިލީހުންާނެރެންާޖެހޭާބިލެކޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދައްކަންާހުރިާވ ހަކަިއެގާބޮޑުާބައެއްާއެހެންާމެންބަރުނާްާ

ާހަކަފުޅުާދަްއކަވ ފައިާވ ތީާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވ 

ާ1425 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިންާާ އެރުވުުމެގާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ ކުރިއަށާްާއަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ ާ މިހ ރުާ ހަމަާ އަދިާ ެގންދިއުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ މިއަދުެގާ ވޭާ

ެގންދިއުމުަގއިާތިާދެްއވ ާެއްއބ ރުލެއްވުމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމޭ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާވަރަށްާދެރަވަރުެގާާ

ކޮމި އެހެންކަމުން،ާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންާކޯރަމެއްަގއިާ ފިޔަވައިާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ  1430ޓީތަކުަގއިާ

ވަންޏ ާ އުޅުއްވ ާކަމަށްާ ތެރޭަގއިާ ޯގތިާ މަޖިލިސްާ ތެރޭަގިއ،ާ މ ލަމުެގާ މަޖިލިސްާ މެންބަރެއްާ ތިއްބެވިާ ވަޑައިެގންނެވެންާ
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ބިލަށް މިާ ދެންާ އ ދެ،ާ އެދުމެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއވުމަކީާ ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންާ ވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ ާ

ދެއްކުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާޕީ.އޭާފަރ ތުންާވ ހަކަާދައްކަވަންާއެދިވަޑަިއަގންނަވ ފައިާވ ާމުލަކުާދ އިރ ެގާާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ތިމަރަފުށީާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާ ަގސްތުކުރަނީާ އަރުަވންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ފަހުަގިއާ ެއއަށްާ ޔ މީނަށް.ާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢަބްދުދ އިރ ެގާ ދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ އަށް.ާ މުޞްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ  1435هللاާބަރުާ

ާޔ މީނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ތަންތަ ދިރިއުޅޭާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މާިާޝުކުރިއްޔ ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ދިނުމާ  ކުއްޔަށްާ ންާ

ފ ހަަގކުރ ނަން.ާ ކަންބޮޑުވުންތައްާ ކަންބޮޑުވ ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިއޮތްާ ކުރަްއވ ފަިއާ  1440އިންޓްރޮޑިުއސްާ

ލިބުމަކީާާ ހިޔ ވަހިކަންާ ެގދޮރުެގާ ނޫނިއްޔ ާ އަކީާ ހައުސިންގާ އަދިާ އިކޮނޮމީެއްއަގއިާ ފްރީމ ކެޓުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

އަށްާމިހ ރުާވަރަށްާބޮޑަށްާދަތިާވެފައިާއޮތްާމަްއސަލައެކޭ.ާޚ އްޞަކޮށްާމ ލެާއަށްާވަރަށްާދަތިާވެފައިާއޮތްާާާރ އްޖެ

މައްސަލަާެއއް.ާިމާދ އިރ ަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާއިޤުތިޞ ދީާނަޒަރަކުންާވިސްނ ާކަމަށްާަވންޏ ާހަމަާމީަގއިާނުކުންނަންާާ

އިާސަޕްލައިާައށްާމިކަންާދޫކޮށްލުން.ާމިާރެިގއުލޭޓުާކުރަންާއުޅެފިާކަަމށްާާޖެހޭާހައްލަކަށްާވ ންާވ ނީާހަމަާމީެގާޑިމ ންޑާ 

 1445ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވަންނަނީާހަމަާމުޅިންާއ ާމައްސަލަތަކެްއެގާތެރެއަށްާމިާވަދެވެނީ.ާރިއަލްާއެސްޓޭޓުާވިޔަފ ރިާާ

އަ ދަނީާ މިާ ކަންކަންާ މިާ ހިސ ބަށްާ މިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ރެިގއުލޭޓުާ ތަނަވަސްކަންާާއަކީާ ފަރުދުންެގާ މިއްލަާ

ނެތުމ އި،ާސަރުކ ރުެގާތަނަަވސްކަންާނެތުމ ާއެކީާބޯހިޔ ަވހިކަމުެގާއިޝޫާއިޝޫއަކަށްާެވެގންާމިާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

އެާމައްސަލަާފޫބައްދައިާދިނުމަށްޓަކައިާޚ އްޞަކޮށްާމ ލޭަގއިާމިކަންާކުރަމުންާމިާއަންނަނީާތަނަވަސްާމީހުންނ އި،ާލޯނުާ

ިމއޮތްާމިންވަރަށްާާނަަގ ިއެގންާމިާކަންކަންާކުރ ާމީހުންނ ،ާއެހެންވެެގންާބޯހިޔ ވަހިކަންާމ ލޭަގއިާމިހ ރުާހައްލުވެފައިާ

މައްސަލަާ މިާ ވެސްާ މ ލޭަގއިާ ވެސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ މ ނައަކީާ އޭެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮތީ.ާ މިާ ހައްލުވެފައިާ  1450ވެސްާ

ޑުމެންާތަޖުރިބ ކުރަންާމިާއުޅޭާކަމަކީ.ާދުނިޔޭެގާއެހެންާތަންތަނުަގިއާާހައްލުެވެގންާދިޔަީއކީާނޫން.ާދެންާމިއީާއަޅުަގނ

ާާ ލިޔުމެއް. އޮތީާ މިާ އަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ ވެފައިާ ފެއިލްާ ކޮށްފައިާ އަހަރ1996ާާާާުތަޖުރިބ ާ ވަނަާ

ބެހޭާޮގތުންާލިޔެފަިއާާއިކޮނަމިސްޓުަގއިާމަޝްހޫރުާިއޤުތިޞ ދީާއަރޓިކަލްާލިޔ ާޖަރނަލެއް.ާމީަގއިާމިާއޮތީާބޮންބޭާއ ާާ

އޮތްާވ ހަކަ.ާމީަގއިާހޯމްސްާފޯރާއޯލް.ާމީަގއިާމިާވ ޮގތަކީާފުރަތަމަާމީތިާއޮތީާހަމަާރިއަލްާސްޓޭޓްާއުސޫލުންާފްރީާާ

 1455އެންޓަރޕްރައިޒަށްާދޫކޮށްލ ފަިއާއޮެވެގންާދެންާބޮމްބޭަގއިާމުނިސިޕަލްާއޮތޯރރިޓީޒްާރެިގުއލޭޓުާކުރަންާނިންމީާކުލިތަްއާ

ައގެާ ވަކިާ މިާވެސްާ ހަމަާ ނިންމީ.ާ ަވކިޮގތަކަށްާ ެވސްާ ކަންތަްއާ ކުރުމުެގާ މަރ މ ތުާ ނިންމީ.ާ ކުރަންާ ކޮންޓްރޯލްާ އްަގއިާ

ވީާާ ޮގތުންާ ނަތީޖ ެއއްެގާ ހިނީގ.ާ ބޮމްބޭަގއިާ ކުރެިވެގންާ ޑުބްލިކޭޓުާ އަނެއްާ އޭރުާ ވ ހަކަތަކެއްާ ކަހަލަާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ

ާާ ބޭނުންާނުވީ.ާކުލިތައްާކޮންޓްރޯލްާވެސްާކުރީމަާއ ާއެކީަގިއާާކުއްޔަށްާދޫކުރ ާމީހުންާއަލަށްާއިންވެސްޓުާކުރަންާވެސް
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އަލަށްާއެާދ އިރ ާއަށްާވަންނަންާބޭނުންވ ާމީހުންާވެސްާހުސްވީ.ާމަރ މ ތުާކުރަންާލިބޭާފައިސ ާެވސްާަވކިޮގތަކަށްާާ

ބޮމްބޭ ެވެގންާދިޔައީާ މަރ މ ތެއްާވެސްާނުކުރީ.ާއެހެންީވމ ،ާނަތީޖ އަކަށްާ ފެށީމަާ ހަމަާރެގިއުލޭޓުާކުރަންާ ޕެރިޕްރީާ  1460ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާެއކަންާސްލަމްާއޭރިޔ އަކަށްާބަދަލުެވެގންާދިޔައީ.ާަގރޓަރާސިޓީއަކަށްާބަދަލުވެެގންާދިޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ހަމަާ ދެން،ާ އެބައ ދޭ.ާ ހައްލުތަކެއްާ ދ އިރ ެގާ މިާ ނުޖެހެއޭ.ާ މ ލެއަކުާ ނުޖެހެއޭ.ާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ ކަންާ ތަކުރ ރުކުރ ާ

މީަގއި ބިލުަގިއާާއަޅުަގނޑުާ ޮގތަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ހަމަާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ާ

ެއއަށްާާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ހަކަ.ާ ކުރ ާ ހިމ ޔަތްާ ފަރ ތްާ ހިފ ާ ކުްއޔަާ ފަރ ތ އި،ާ ދޭާ ކުްއޔ ާ އޮތީާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

 1465ޔަށްާދޭާފަރ ތައްާވުރެާޙަްއޤުާބޮޑުެވެގންާއެބަދޭާމިކަންާާވަރަކަށްާހިމ ޔަތްާކުރެވޭާކަަމކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާކުއް

މީަގިއާާ ކަނޑައަޅަނީ.ާ މިާ ކުލިާ ޓްރަބިއުނަލުންާ ޓްރަބިއުނަލަށް.ާ ހުންނަާ މިާ ފަނޑިޔ ރަކަށްާ ީމެގާ ކުރަންާ އ ބިޓްރޭޓުާ

ވަތަާއެާފަނަރަވަނަާބުނެފައިާމިާއޮތީާއެްގރިމަންޓެއްެގާދަށުންނޭ،ާެއކަމަކުާއެްގރިމަންޓުެގާދަށުންާވަދެާފުރަތަަމާމަހުާނު

ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާވެސްާޓްރަބިއުނަލަށްާހުށަހެޅުމުެގާއިޚުތިޔ ރުާއެބަާލިބޭާކުލިާބޮޑޭާކިޔ ފައި.ާއެހެންެވއްޖިއްޔ ާވަރަށްާ

ބޮޑުާޕްރޮސެސްެގާތެރެއިންާމިކަންާނިމިެގންާދަނީ.ާމިކަންާނިމިެގންާދ އިރުާޓްރަބިއުނަލަށްާލިބިފައިާހުންނަާބ ރުތަކަށާްާ

ާާބަލ ާކަމަ  5000ާާ1470ށްާވަންޏ ،ާއޭނަާޓްރަބިއުނަލަށްާހ ޒިރުވ ންާއަންގ ާމީހަކުާހ ޒިރުާނުެވއްޖެާކަަމށްާވަންޏ ާފުރަތަމަ

ާާ ނަމަ ެވއްޖެާ ނުކިޔަމަތްތެރިާ އަމުރަކަށްާ ޓްރަބިއުނަލްެގާ ކުރެވޭ.ާ ޖޫރިމަނ ާ އަށްާ ޖޫރިމަނ 1000ާާާރުފިޔ ާ އަށްާ ރުފިޔ ާ

ާާ ެއއީ ޙުކުމަކީާ ނިންމ ާ އެާ ޓްރަބިއުނަލުންާ ދޭާާކުރެވޭ.ާ ކުްއޔަށްާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ޓްރަބިއުނަލުން.ާ ކަނޑައަޅ ނީާ ކުލިާ

ފަރ ތުންާމުދަލުެގާމިލްކުވެރިާފަރ ތުންާއިމ ރ ތުެގާމިަިލްކުެވރިާފަރ ތުެގާބ ރުާހަމަާެގއްލިެގންާމިާދަނީ.ާއެހެންވެެގންާާ

އަ ހަމަާ އަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭާ ރެިގއުލޭޓުާ މީތިާ ޮގތަށްާ އެހެންާއެާ މިއީާ ޅުަގނޑުމެންާ

 1475ތަންތަނުެގާތަޖުރިބ ކޮށްފައިާރިއޯޑީޖެނެއިރޯާސީޓީާައކީާމަޝްހޫރުާއެގްޒ މްޕަލެއް.ާބޮމްބޭާައކީާމަޝްހޫރުާތަނެއް.ާމިހިރާީާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ކަށްާ ތަކުރ ރުާ ކަންތައްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ތަންތަން.ާ ހުރިާ ބަދަލުވެފައިާ ސިޓީޒަށްާ ސްލިމްާ

ާާ ވެސްާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ މީަގއިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ުއޅޭކަން.ާ ނުޖެހޭާ

ޝޯޓޭޖުާ ައކީާ މައްސަލަާ އުޅޭާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކުރ އިރުާ މިކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުއްޓޭ،ާ މައްސަލަތަކެއްާ ބޮޑެތިާ

ނޫނިއްޔ  ނެރެެގންާ ހައްލެއްާ އިޤުތިޞ ދީާ ހަމަާ މިއީާ ރެިގއުލޭޓެއްާާާާއިޝޫެއކޭ.ާ ސަރުކ ރަކަށްާ ނުވ ނެ.ާ ކަމެއްާ މިާ

މުައއްސަސ އެްއާ ދެާ ވަރުަގދަާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ ތެރޭަގއިާ ވޯރކުެގާ ފްރޭމްާ ބިލުެގާ ކުރަންާ ރެިގއުލޭޓުާ  1480ނުކުރެވޭނެ.ާ

ޓްރަބިއުނަލްަގއިާ ދޭނެާ ުމސ ރަާ ޓްރަބިއުނަލަކ ާ އުފެދިެގންނެއްާ އޮފީހެއްާ ވެސްާ ައނެަެއްކ ާ އެކައްޗަކީާ ާާއުފައްދަވ ފައި.ާ

ޓެނަންސީޒް.ާާ އޮފްާ ކޮިމޝަނަރާ އުފެދެނީާ މިާ ދެންާ ހަމައެއ އެކު،ާ ދަނީ.ާ އުފެދިެގންާ މީހުންތަކެއްާ ކުރ ނެާ މަސައްކަތްާ

ސެކިއުރިޓީާޑިޕޮޒިޓްާބަހައްޓ ،ާއޭތިާއިންވެސްޓުކޮށްާސެކިުއރީާޑިޕޮޒިޓުންާކުްއޔަށްާހިފ ާފަރ ތުންާދޭންވ ާފައިސ ާދާީާ

ރ ާބަޔަކަށްާެވެގންާމިާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަީގއިާމިވ ާޮގތަކީާވަރަށްާިގނަާބޮޑުާލިޔެކިޔުމުެގާކަންތައްތަކެއްާވެސްާކު

މާިާ ބިލުާ ފެންާ ބިލު،ާ ފޯނުާ ބިލް،ާ ކަރަންޓުާ ދ އިރުާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ތަންތަންާ މީހުންާ ުއޅޭާ ހިފައިެގންާ ކުއްޔަށްާ  1485ފަހަރުާ
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އެތަ ހުންނަނީ.ާ މިާ ދުވަހަށްާ މަސްާ ދެާ ޑިޕޮޒިޓުާ ސެކިއުރިޓީާ ނުދެއްކިފައި.ާ އެތަްއާާހުންނަނީާ ެއއްކޮށްާ ދިރ ސ ާ އްާ

ފައިސ ާ ލިބެންވ ާ ފަރ ތައްާ ވެރިާ އިމ ރ ތުެގާ ޓެނަންސީޒްާ އޮފްާ ކޮމިޝަނަރާ ނޫނިއްޔ ާ ބެލުމަށްފަހުާ ލިޔެކިޔުންތަކަކަށްާ

ވެސްާނުދަްއކ .ާއެާހިސ ބަށްާދ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާފޯނުާބިލުާކަނޑ ލީމަ،ާކަރަންޓުާބިލުާކަނޑ ލީމަާދެންާ

ންމ ާއުފުލަންާޖެހޭނީާކ ކުާބ ވައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިާއުޅެނީާޤ ނޫނަކުންާރެިގއުލޭޓުާމިކަންކަމުެގާޒި

 1490ކުރެވޭތޯ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅޭާއިޝޫާއަކީާޝަްއކެތްވެސްާނެތްާބޯހިޔ ވެހިކަމުެގާދަތިކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮތްާާ

ާމިާމަްއސަލަާއިތުރަށްާޯގސްާވެެގންދ ނެކަމ ާދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުެގާމައްސަލަާެއއް.ާއެހެންނަމަވެސްާެއއަށްވުރެާބޮޑަށް

ކުލިާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ ރެިގއުލޭޓުާ އެކީާ ރެިގލޭޝަނ ާ މިނިމަމްާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިއީާ ނުއުފެދޭ.ާ ޝަްއކެތްާ ހިތުަގއިާ

ާާ ކުއްޔަށް ޭއގެއިތުރަށްާ އަދިާ ކުރުމ ާ ރެިގއުލޭޓުާ ކަންތައްތައްާ ކުލީެގާ ކުރުމ އިާ ބަލަހައްޓަންޖެހާޭާރެިގއުލޭޓުާ ފަރ ތުންާ ދޭާ

ދަފުތަރުތަކެއްާވެސްާއެަެބަާޮއތް.ާކުްއޔަށްާދޫާކުރ ާހުރިހ ާފަރ ތުެގާމިާރެންޓުާބަރ ބަރަށްާލިބުނުކަމ ާކޮންާދުވަހަކުާާ

 1495ލިބުންތޯ.ާމިކަހަލަާއެތައްާބަިއވަރުާހިސ ބުތަކެއްާބަލަހައްޓަންޖެހޭ.ާމިހ ރުާމިކަންާމިާއޮންނަނީާކޮންޓްރެކްޓުާޤ ނޫނެްއެގާާ

ދަށުންާދެާފަރ ތުެގާދަށުންާކުރެވޭާއެްގރިމަންޓުެގާދަށުންާކުރ ާކަމެއްާޮގތަށްާމިާއޮންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ ާމާިާ

ބޮޑެތިާ ޢިމ ރ ތްތަކަށްާ ކަހަލަާ ބަެއއްާ ޮގތަށްާ ޑިޕޮޒިޓެއްެގާ ސެކިއުރިޓީާ ބ ަވއޭާ ކީއްެވެގންާ ފަރ ތުންާ ދޫކުރ ާ ކުއްޔަށްާ

ކީއްވެާ ތަންތަންާ ކުރ ާ ބިލުަގއިާާޚަރަދުކޮށްެގންާ މިާ ެވސް.ާ ނުނެެގންވީާ ޑިޕޮޒިޓެއްާ ބޮޑުާ ވުރެާ ދެމަހަށްާ ބ ަވއޭާ ެގންާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއެބަާއޮތްާދެާމަހަށްާވުރެާބޮޑުާސެކިއުރިޓީާޑިޕޮޒިޓްާނެިގެގންާވެސްާނުވ ނޭ.ާއެާނަަގންާބޭނުންާނުވ ާ

ކުއްޔަ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނުވ ާ ބޭނުންާ ހިފަންާ ކުއްޔަށްާ ައުގަގއިާ އެާ ވަންޏ ާ ދ ނާީާކަމަށްާ ތަނަކަށްާ އެހެންާ މީހ ާ ހިފ ާ  1500ށްާ

ކަންނޭނެގ.ާމިާކަހަލަާބިލުބިލުާއަންނަންޏ ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ ާކީއްެވެގންާބ ަވއޭާސަރުކ ރުންާކުއްޔަށްާދޫކޮށްފަިއާާ

ޓްރަބިއުނަލަށްާ ކިޔ ފައިާ ބޮޑޭާ ކުލިާ މީހުންާ އުޅޭާ ހިފައިެގންާ ތަންތަންާ މިާ ރިސޯޓުތަކ ިއާ ރަށްރަށ އިާ ފަޅުާ ހުންނަާ މިާ

ށަނޭޅެންވީާކީްއެވެގންާބ ަވޭއ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ .ާިމވެސްާހަމަާބިންާއިނޭގތޯ.ާބިމުެގާމުޢ މަލ ތްާމިާކުރަނީ.ާާހު

މިާ ހޯދަންާ ހައްލެއްާ ބޯހިޔ ވެހިކަމަށްާ އެކީާ ހޯދުމ ާ ކަމެއްާ ތަނަވަސްާ ކޮންމެވެސްާ ހަދަިއެގންާ ެގދޮރުާ މީހުންާ އަމިއްލަާ

ބޮޑުވެެގން ރެންޓުާ ރިސޯޓުތަކުެގާ ކުރިއަށްާާާާއުޅެނީ.ާ ޓްރަބިއުނަލެއްާ މިކަހަލަާ ހަމަާ އަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ  1505ެވސްާ

އ ބިޓްރޭޓުކޮށްފަިއާާ ނެޯގޝިއޭޓުކޮށްފައި،ާ ކުލިާ މިާ ބޮޑޭާ ކުލިާ މިާ ތިމަންނަމެންނަށްާ އުފެދެންީވއޭ.ާ އޮތްތ ަގއިާ

ޭއެގާޒ ތުަގއިާއިާ ޮގތްާވެއްޖިއްޔ ާހަމަޖެހިެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ ޮގތުންާއުފެދިފައިާޓްރަބިއުނަލަކުންާއެންިގާ ޤުތިޞ ދީާ

އޮންނަާމުދަލެއްާރައުސްމ ލެއްާއެާރެިގއުލޭޓުާކުރަންާއުޅެފިާކަމަށްާވަންޏ ާމީެގންާނުކުންނ ނެާނަތީޖ ތަކުންނ އިާއެހެނާްާ

އެހ ާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އުޅުމަކީާ ކުރަންާ އެއްާ ތަަަޖުރިބ ާ މިވަރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިބެެގންާ އެނިގާ ނަތީޖ ތައްާ މިާ

 1510ކަމަށްާނުވ ނެ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑަށްާީމެގންާނުކުންނަާއަނެއްާމަްއސަލަާައކީާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޤަބޫލެއްާާބުއްދިވެރިާާ

މާިާ ކުރުމަށްާ މިކަންކަންާ އިންވެސްޓުކޮށްާ އަދިާ މުޢ މަލ ތުކޮށްާ މިާ ބަލަހައްޓ ާ މިާ ޑިޕޮޒިޓުާ ސެކިއުރިޓީާ ނުކުރެވޭާ

މުއައްސަސ ތައްާއުފެދިެގންާދ ިއރުާމުއައްސަސ ތައްާޅަފަތުަގއިާާާކޮމިޝަނަރާއޮފްާޓެނަންސީޒްާއުފެދިެގންާދިވެހިރ އްޖޭެގ
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ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަތިތައްާ ޮގތްާ ކުރަމުންދ ާ މަސައްކަތްާ މިާ ހަމަާ

ާާ ޓެނަންސީޒްާއޭތާިާއަމިއްލަާދެާފަަަރ ތެއްެގާޙައްޤެއްަގއިާއޮންނަާކަމެއްާސެކިއުރިޓީާޑިޕޮޒިޓުާނަގ ާކޮމިޝަނަރާއޮފް

 1515ރެިގއުލޭޓުާކުރަންާުއޅެެގންާެއކަންާނުކުރެވިެގންާއިންވެސްޓުކުރަންާއުޅެެގންާނުކުރެވިެގންާފައިސ ާދޭންވ ާމުއްދަތުަގިއާ

ފަރ ތަކީާކުއްޔަށްާާ ޖެހޭާ ހުރިހ ާކަމެއްެގާއުނދަޫގާއުފުލަންާ މިާ ހުރިހ ާކަމެއްަގއިާއ ޚިރުަގއިާ މިާ ފައިސ ާނުދެިވެގން.ާ

ހެންވީމ ،ާކުލީެގާވ ހަކަާކަނޑައެޅިެގންާަވކިާކުްއޔެއްާމިާެއްގރިމަންޓުަގއިާނެތްާކަމަށްާވީާނަމަވެސްާާދޫކުރ ާފަރ ތް.ާއެ

އެްގރިމަންޓަކަށްާދޫކޮށްލަްއވ ާމިާޤ ނޫނުަގއިާނެތްާކަމަށްާީވނަމަވެސްާެއްގރިމަންޓަކަށްާދޫކުރަްއވ ފައިާއޮތަސްާމީަގިއާ

ކުެގާޙަްއޤުތައްާމިާޤ ނޫނުންާހަނިާކުރެވޭާކަން.ާެއއީާޓްރަބިއުނަލުންާާނުކުންނަާމައްސަލަާައކީާކުްއޔަށްާދޫކުރ ާފަރ ތްތަ

 1520އިޚުތިޔ ރުާމިާއޮންނަނީާޓަރަބިއުނަލުންާބަލ ފައިާކުއްޔަށްާދޭާފަރ ތުެގާކުލިާބޮޑުާކަމަށްާޓްރަބިއުނަލަށްާފެނިއްޖެާކަމަށްާާ

ާކަމަށްާަވންޏ ާދެންާކުއްޔަށްާދޫކުރ ާާވަންޏ ާެއާފެންނެާޮގތްތަކެއްާކަނޑައަޅ ފައިާއެބައޮތް.ާއެހެންނަމަވެސްާފެނިއްޖެ

ފަރ ތުެގާއިޚުތިޔ ރެއްާނޯވޭާެއާތަންާއެާމީހ ާއަތުންާނަގ ފައިާއެހެންާބަޔަކަށްާދޭކަށްާެވސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ރެިގއުލޭޓުާާ މިންވަރެއްާ އުޅުއްވ ާ ކުރައްވަންާ ރެިގއުލޭޓުާ މިާ މިހ ރުާ އަދިާ ނުވ ނެާ ހެޔޮާ މިއީާ އުޅެނީާ މިާ ދަންނަވަންާ

ްއވ ކަށްާމިީއކީާބުއްދިާެވރިކަމަކަށްާނުވ ނެޭއ.ާމިހެންާވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާސަޕްލައިާސަިއޑުންާމިާމ ލޭަގިއާާކުރަ

ަވރަށް މަސައްކަތްތަކުަގއިާ ކުރެވޭާ މިާ މިހ ރުާ އެޅުމަށްާ ޑޭމްޕްނިންާގެގދޮރުާ އުނދަޫގާާާާ އޭެގާ ވަރަށްާ ނޫނީާ  1525އިފެކްޓެްއާ

އަޅުަގނޑުމެން ެވެގންދ ނޭ.ާ އެހެންވީމ ،ާކަންތައްތަކެއްާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ކުރަންާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިއްމުާ ވުރެާ މިއަށްާ ާ

އަޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލުާބަލައިެގންާކަމުަގއިާވީާނަމަވެސްާހަމަާބޮޑެތިާއުސޫލީާބަދަލުތަކެއްާާ

ދ އިރުާައޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާބިލަށްާއަންނަންާޖެހެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއ ިއއެކީާކޮމިޓީާައކަށްާމިާމަސައްކަތްާާ

އެދެންާމިާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާވިސްނ ފައިާއިޤުތިޞ ދީާިވސްނުމެއްާމިކަމުަގއިާެގންުގޅޭށޭ.ާމިާސްކެއަރާޕްރޮޑަކްޓެްއެގާާ

ވިސްނަިއެގންނޭ.ާާ މިކަންާ ނަޒަރިްއޔ ތަކުންާ އިޤުތިޞ ދީާ ހަމަާ ކުރެވޭނީާ ހައްލުާ މިއަށްާ ދަްއކަނީާ މިާ ެއއްާ  1530ވ ހަކަާ

މިާއެްއޮގތަ ނުވ ނެއޭ.ާ ކަމެއްާ މިާ ކުރެިވެގންާ ރެިގއުލޭޓުާ ުމއައްސަސ އަކުންާ ދައުލަތުެގާ ސަރުކ ރަކުންާ ވެސްާ ކަށްާ

ޓަސްާބޮޑެތިާސިޓީތަކުަގއިާތަޖުރިބ ކޮށްފަިއާފެއިލްވެފައިާއޮތްާއިޝޫއެކޭާާމެޓްރަޕޮލިތަޖުރިބ ތައްާދުނިޔޭެގާއެތައްާބައިވަރުާާ

ފަނަ ފަހުންާ އަހަރުާ ދިހަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަޖުރިބ ާާމިއީާ ިމކަމުެގާ އިޔ ދަކޮށްާ މިކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފަހުންާ އަހަރުާ ރަާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާހޯދަންާއުޅޭކަށްާނުޖެހެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ1535 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު ޚިޔ ލުތަކަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާ ފ ޅުކުރެްއވިާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގސްތުކުރަނީާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަރުވަންާ

ާާ ހަމަ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ެއއަށްފަހުާާާޠަފ މުޞްާމުޙައްމަދުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށީކުރިންާ އަށް.ާ

ާާ ައރުވ ނީ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ އެރުވުމަށްފަހުަގއިާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ މުސްޠަފ ާ ހުޅަނގުާމުޙައްމަދުާ މ ފަންނުާ
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ާާ ޢަބްދުާާޢިއްޒަތްތެރިދ އިރ ެގ ާމެންބަރުާ އަރުވަނީާޢަބްދުއްރަޙީމަهللا ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ މިާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ  1540ށް.ާ

ާާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާމަދުާމުސްޠަފ އްމުޙަ

ާ

ާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާތިމަރަފުށީ

،ާމީހުންާދިރިއުޅުމުެގާބޭނުމުަގއިާތަންތަންާކުއްޔަށްާދިނުމ ާބެހޭާޮގތުނާްާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

 1545ހުށަހަޅ ފައިވ ާބިލ ާމެދުާއަޅުަގނޑުާޚިޔ ލުާފ ޅުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާވެސްާަގސްތުާކުރ ތީެވ،ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާާ

ފަރ  ދޭާ ކުއްޔަށްާ ހިފުމ އިާ ކުއްޔަށްާ ދޫކުރުމ އިާ ތަންތަންާ ކުްއޔަށްާ އ ދެ،ާ މިާއެދުނީ.ާ ފަރ ތ އި،ާ ހިފ ާ ކުއްޔަށްާ ތ ާ

ބިލުަގއިާވަރަށްާ ވީާހިނދު،ާމިާ ބިލުާ ފަރ ތްތަކުެގާމަސްއޫލިްއޔަތ އިާމަސްއޫލިއްޔަތުތައްާބަޔ ންކުރ ާބިލެއްާކަމަށްާމިާ

ިގނަާމައްސަލަތައްާއެބަހުރި.ާހައްލުާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާމިހ ރުާިމާފަދަާބިލެއްާމިާރ އްޖޭަގއިާާ

ނަންާޖެހޭނެާކަމަށް.ާމިކަމަށްާޙުކޫމަތެއްާއޮންނަންާޖެހޭާކަމަށް.ާމުޖުތަމަޢުާތެރޭަގއިާމިާމައްސަލަތައްާވަނީާވަރަށްާާއޮން

ބޭފުޅެއްެގާޚިޔ ލުާެއްއޮގތްވ ކަށްާާ  1550ބޮޑުވެފައި.ާއަޅުަގނޑ އިާއެހެންާބޭފުޅުންނ ާމުޅިންާޚިޔ ލުާވަރަށްާތަފ ތު.ާކޮންމެާދެާ

ނިސް ެއއްޕ ޓީައކަށްާ ނުޖެހޭ.ާ އެހެންވީމ ،ާވެސްާ ނުޖެހޭ.ާ ވެސްާ ކުރ ކަށްާ ތ އީދުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ ވީމ ،ާ ބަތްާ

އަޅުަގނޑަކީާވަރަށްާމިނިވަންކަމ ާއެކުާޚިޔ ލުާފ ޅުކުރަންާބޭނުންވ ނެާމީހެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާކުްއޔަށަށްާތަންތަންާ

ޞްލ ޙުާވ ންީވާރައްޔިތުންނަށްާވުރެާބޮޑަށްާދޫކުރުމ ާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަާދައްކ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާވެސްާއި

ކުރީެގާސަރުކ ރ އިާިމއަދުެގާސަރުކ ރޭ.ާައޅުަގނޑުާސިނިގރެޓުާބޮއިފައި،ާއަޅުަގނޑުެގާދަރިފުޅުާކައިރީަގއިާދަރިފުޅ ޭއާ

ޮގތުންާރ އްޖޭެގާާ ެއާ ބޮނީއޭ.ާ ބައްޕަާވެސްާސިނިގރެޓްާ ބުނ ނީާ އޭނ ާ ޤަބޫލެއްާނުކުރ ނެ.ާ ބުނީމ ާ  1555ސިނިގރެޓުާނުބޯށޭާ

ޒިންމ ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ެއޅުވުމުެގާ ބިންތައްާ ބޮޑުކޮށްާ އަުގާ ބޮލުަގިއާ ރައްޔިތުންެގަެާ ނިކަމެތިާ ތިބިާ އައިސްާ ރަށްތަކުންާ

މިާ ބިމެްއާ ފޫޓުެގާ ައކަާ ތިންސަތޭކަާ ދެހ ސް،ާ ބިމެްއާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސަރުކ ރު.ާ ކުރީެގާ ބަޔަކީާ އުފުލަންޖެހޭާ

ރިާސ ދަާހ ސްާޔޫ.އެސްާޑޮލަަަަަރަށް.ާނިއުޔޯކ އި،ާވޮޝިންޓަނ ިއ،ާޕެރިސްާާރ އްޖޭަގއިާކުއްޔަށްާދީފައިާހުންނަނީާއެބަހު

އ ިއ،ާލަންޑަނ ،ާމިާތަންތަންާބެލިޔަސްާމިާތަންނަށްާވުރެާވެސްާކުލިާައުގާބޮޑު.ާމިތ ެގާބިމުެގާައުގާބޮޑު.ާކޮބައިތޯާ

ނެތް މަުގތަކަކީ.ާ ލިބޭާ ހޯދަންާ އ މުދަނީާ ރައްޔިތުންާ ކޮބއިތޯާ ވަސީލަތްތަތަކީ.ާ އަޅުަގނޑުާާޤުދުރަތީާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.1560 

ތަންތަނަށްާާ ހުރިާ އަޅުވ ފައިާ ބޮޑުކޮށްާ އަުގާ ބޮލުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތަށްާ މިާ ފުރަތަމަާވެސްާސަރުކ ރުންާ ދަންނަވ ނީާ

ކުރ ށޭ.ާ ތިރިާ ކުލިާ ބިންތަކުެގާ ތަންތ ެގާ މިާ މިންވަރަށްާ ވެެގންވ ާ ކެރިކުޅަދ ނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ެގނެސްާ ހައްލެއްާ

ތި މިާ ައއިސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ގ އިމުކުރުމަށްާ ސަރުކ ރެއްާ އޯގ ތެރިާ އައިސް.ާ ގ އިމުކުރުމަށްާ ސަރުކ ރެއްާ ހެޔޮާ ބީާ

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާެއބަޖެހޭާކުރީެގާސަރުކ ރުންާރަްއޔިތުންެގާބޮލުަގއިާައޅުވ ފައިާހުރިާއަުގާބޮޑުކޮށްާއަޅުވ ފަިއާާ

ރަްއޔި އޭރުންާ ެގންނަން.ާ ހައްލެއްާ ބިންތަކަށްާ މިފަދަާ ޯއގ ތެރިާހުރިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާސަރުކ ރުންާ ޤަބޫލުކުރ ނީ،ާ  1565ތުންާ

ސަރުކ ރެއްާއެބަާހިނގ ކަމަށް.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާމިާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާމިާޮގތުންާބޮލުަގއިާ
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ތި އަަގކަށްާ ވެެގންވ ާ ކެރިކުޅަދ ނެާ ާ މިހިނދަށްާ މިހިނދުންާ ބިންތައްާ ބޮޑުާ އަުގާ ހުރިާ މިކަންކަންާއަޅުވ ފައިާ ރިކޮށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޮޑީާ އައުލ ކަންާ ެއންމެާ ދެއްކުންާ ވ ހަކަާ މިާ ބިލުަގއިާ މިާ އެޅުއްވުން.ާ ހަމައަކަށްާ

ރައީސް،ާރ އްޖޭތެރޭެގާރަްއޔިތުންާމ ލެާއަންނަނީާއެާމީހުންނަށްާރަށްރަށުަގއިާތިބެެގންާއ މުދަނީާލިބޭނެާވަސީލަތްތެއްާ

އެމީހުން ތަންތަންާާނެތިެގންާ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި.ާ މިތ ަގއިާ ދީާ ތަޢުލީމުާ ދަރިންނަށްާ އެާ ޮގަވއިެގން.ާ އަނބިދަރިންާ  1570ެގާ

ކުއްޔަށްާހިފަިއެގންާއުޅެންާޖެހޭނީ.ާމިާހ ލަތުަގއިާއުޅެމުންދ އިރުަގއިާކުލިާލަސްވީމ ާއެާތަނުންާކަަަރަންޓުާކަނޑ ލ ،ާ

ންކަންާކުރުމަަަކީާމިއީާވެސްާިއންސ ނިއްޔަތ ާޚިލ ފުާކަމެއް.ާާއެާތަންތަނުންާކަރަންޓުާކަނޑ ލ ފައިާފެންާކަނޑ ލ ާމިާކަ

މިާރ އްޖޭެގާހިއުމަންާރައިޓްސްާކިޔ ާތަނެއްާެވސްާއެބަާއޮތް.ާހަމަާކުލިކޮޅުާލަސްވެލީމ ާެއމީހ ެގާނުކުޅަދުންތެރިކަމުންާ

މަުގމައްޗަށް އެއްކޮށްާ އަނބިދަރިންނ ާ މީހ ެގާ އެާ ލަސްވެލީމ ާ ނުފުއްދުންަެތެރިކަމުންާ ފެންާނޫނިއްޔ ާ އެއްލައިލ ،ާ ާ

މިާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ެގންނަންޖެހޭނެާ ހައްލެއްާ ބިލަށްާ މިާ ވެސްާ މިއީާ ކަނޑ ލުަމކީާ ކަރަންޓުާ  1575ކަނޑ ލ ،ާ

ބިލަކީާވެސްާމ ލޭަގއިާެގދޮރުާހުރިާރައްޔިތުންނަށްާމަުގފަހިކޮށްދޭ،ާއެާމީހުންނަށްާފައިދ ާހުރިާޮގތަށްާފަރުމ ކޮށްފައިވ ާާ

އަޅުަގނޑަ އަޅުަގނޑަކީާާބިލެއް.ާ ނުބުނ ނެ.ާ މ ލޭާމީހެކޭާ އަޅުަގނޑަކީާ އެކަމަކުާ މީހެއް.ާ ހުރިާ ެގދޮރުާ މ ލޭަގއިާ ެވސްާ ކީާ

ހުރިާ މީަގއިާ ޤަބޫލުކޮށްފައިާ ހިނގ ށޭ.ާ ކުރަމާ  ޤަބޫލުާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބުނ ނީ.ާ މީހެކޭާ ތިމަރަފުށީާ

ާާެގންނަންޖެހިފައިާއޮތްާކަމެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއިޞްލ ޙުތައްާހިނގ ށޭާެގންނަމ .ާމިއީާޤ ނޫނީާޙުކޫމަތެއްާެގނެސް

 1580އަހަރުާކުރިންާމ70ާާާިޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބިންތަްއާކުއްޔަށްާދޭާވ ހަކަާދަްއކ ިއރުަގއިާައޅުަގނޑުާހަދ ންވަނީާމީެގާާ

ސަރު ވަނިކޮށްާ ހިޖުރަކޮށްފައިާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ދޫކޮށްފައިާ ޙައްޤުާ ކަުމަގއިާ ރަްއޔިތެއްާ ފުރަބަންޑ ރަާާރ އްޖޭެގާ ކ ރުެގާ

ދިރިއުޅޭާާ ބިުމަގއިާ މިާ ދިވެހިރައްޔިތެއްެގާ ކުރުމަށްފަހުާ ރަޖިސްޓްރީާ އެތަންާ ކުއްޔަށްދީާ ނަމުަގިއާ އޭނ ެގާ ބިމެއްާ

ދިވެހިރައްޔިތެއްެގާދަލ އި،ާލޭާއޮހޮރުަވއިެގންާތިންާހަތަރުާމިލިއަންާރުފިޔ ާއިންެވސްޓުކޮށްާޚަރަދުާކުރުމަށްފަހުާއެްއކަލަާ

ާާ މީހ  ލިބުނާުާރައްޔިތުާ އިނދެެގންާ މީހަކ ާ ތަނަކުންާ އެދިޔަާ ތަނުންާ އެާ ރައްޔިތުމީހ ާ ހިޖުރަވިާ ދޫކޮށްފައިާ ރ އްޖެާ

އޭނ ާ މަސައްކަތުންާ ކޮށްފައިާ ބުރަކޮށްާ މީހ ެގާ ހެދިާ ޢިމ ރ ތްާ އޮހޮރުވައިެގންާ ލޭާ ދަލ ،ާ މިާ ކަމަކީާ މިކުރާ   1585ދަރިންނަށްާ

ޤަ ބޭރުާ ފޮނުވަނީާ މިާ އެްއޗެއްާ ލިބޭާ އަތުލަިއެގންާ ކުލިާ ާާއަތުންާ ބޭރުާާޑިޕޮޒިއުމަކަށް. އެާ ފޮނުވަނީ.ާ މިާ ކުރަންާ ޓުާ

ޤައުމުަގއިާތިބިާދަރިންނަކީާދުވަހަކުާވެސްާރ އްޖެާލޮލުންާދުންާމީހުންނެއްާވެސްާނޫން.ާކޮބައިތޯާއ ޚިރުަގއިާކަންީވާާ

ާާ ބުނަނީ ނިމުނީމ ާ ހަދ ާ އިމ ރ ތްކޮށްާ ިއންވެސްޓުކޮށްާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ ފަސްާ ހަތަރުާ މީހ ާ އެްއކަލަާ ތާީާޮގތަކީ.ާ

ބޮޑުބޭބޭފުޅުެގާތަނެކޭ.ާިމއީާިމާރ އްޖޭެގާހ ލަތުާހުރިާޮގތަކީ.ާއެންމެފަހުންާވީާެއއްޗަކީާިއމ ރ ތްާހަދ ާނިމުނީމ ާއެއްކަލަާ

 1590ބޭރުާޤައުމުަގއިާއުޅުނުާމީހ ާެގނެއްސަާއޭނ ެގާދަރިެއއްާެގނެއްސަާބުނަނީާމިއީާބޮޑުާބޭބޭފުޅުެގާދަރިއެކޭ.ާކިހިނެއްތޯާެއާާ

ާކުރިންާއަހަނީާބޭބޭއޭާކޯއްޗެްއކޭާހޭާއެާބުނީ.ާދިވެހިަިާބަސްާވެސްާނޭނެގ.ާއަނެއްާދުވަަަހުާބޭފުޅ ެގާހ ލު.ާބޮޑުބޭބޭ

ކުއްޖ ާާ މިާ ތަނބަކަކަށްލ ފައިާ މަސައްކަތްާ ކުރިާ މީހ ާ މިއީާ ހަދައިދީފަިއާ ޕ ސްޕޯޓުާ ހަދައިދީފައިާ ައއިޑީކ ޑުާ ެގނެސްާ

ނުކުންނ ށޭ މިހ ރުާ އަންަގނީާ މީހ އަށްާ އަނެއްާ ކޮށްދެނީ.ާ އަންނަންޖެހޭާާާރަޖިސްޓްރީާ ހައްލުާ ވެސްާ މިއީާ އިން.ާ ެގާ
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ޮގތުންާޤ ނޫނުާމިާ ޮގތަށްާކުރ އިރުަގއިާދަރިާސ ބިތުކުރުމ ާބެހޭާ ކަންތައްތައްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާކަންކަންާމިާ

 1595ންޢ އްމުާރ އްޖޭަގއިާއެބަާއޮތް.ާމުދ ާވ ރުތުކުރ ާޮގތްާޤ ނޫނުތަކުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާއެބަާވޭ.ާކަނޑައަޅ ފައިާއެބަވޭ.ާއަމީ

ާކިހިނެއްތޯވީ.ާއަޅުަގނޑުެގާިއްއޔެާވެސްާފުރުޞަތުާނަންަގވ ލައްވ ފައިާތިާބޭފުޅ ާތިާހުންނެވީ.ާކިހިނެއްތޯވީ..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

10ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޑަާިއރުކޮޅަކަށްާާއިށީނދެވަޑަިއެގންާދެއްވުމަށްާދަންނަވ ލަންާއިނޭގތޯ.ާއ ދެ،ާއެޖެންޑ ެގާާ

ާާ  1600ޖެހުމ ާއެއްކޮށްާހަމަވެެގންާއެާދިޔައީ.ާހަމަވެެގންާދިޔައިރުަގއިާވ ހަކ12ާާާާަވަނަާނަންބަރަށްާކަނޑައެޅިަިފައިވ ާަވުގތު

ާާ ހުންނެވީ އަދިާޠަފ މުޞްާމަދުޙައްމުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށިާދައްކަންާ އަޅުަގނޑުާ މަޑުކުރަްއވ ،ާ ާ.

ާަގސްތުކުރަން.ާާމުސްޠަފ ާއަށްާފުރުޞަތެއްާައރުވަން

ާ

ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ1605 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގއިާވ ާޮގތުންާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންާޖެހޭނީާ ޖެންޑ ާައއިޓަމްާާއަށް.ާއ11ާާެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ަގޑިއިރު.ާނަމަވެސްާމިއަދުާޖަލްސ ާއަށ1ާާާްމިާއޮތީާާާާައކީާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާއެާކަމަށްާކަނޑައެޅިފައ11ާާި

ާއަށް.13ާާއަޅުަގނޑުާދ ނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާހުށަހަޅ ނެާއެފަދަާކަމެއްާނެތުމ ާއެކުާދެން،ާާ

ާ1610 

ާާ.އިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.13ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދަންާަގސްތުާކުރަނީާކުރިންާވެސްާާއެއީާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާމިާައއިޓަމުެގާދަށުންާައޅު

 1615ށުންާތިާވ ހަކަާދަްއކަމުންާެގންދިޔަާބިލ ާބެހޭާޮގތުން.ާއ ދެ،ާއެީއާާެގާދ10.2ާާަާއައިޓަމްާާކުރިއަށްާެގންދެވުނުާއެޖެންޑ 

ވ ހަ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލާ  އެާ ދެން،ާ މަރުޙަލ .ާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ ދޫކުރުމުެގާ ކުއްޔަށްާ ތަންތަންާ ދައްކަވަަަންާާދިރިއުޅޭާ ކަާ

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ެގންދެީވާ ކުރިއަށްާ ތިާ މުޙަާާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާާތިމަރަފުށީދެންމެާ މަދުާއްމެންބަރުާ

ާވ ހަކަފުޅު.ާއެހެންީވމ ،ާދެންާނުނިމިާއޮތްާބައިާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވ ާާޠަފ ޞްމު

ވަ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާ ެއއީާ މެދުކަނޑ ލަންޖެހުނީތީވެ،ާ އިރުކޮޅަކަށްާ ކުޑަާ މަޢ ފުކުރައްވ ާ ބޮޑަށްާ ރަށްާ

 1620ާއެޖެންޑ ާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާކުރަންާމަޖުބޫރުވެެގންާކުރިާކަމެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ.
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ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޞްާމުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާތިމަރަފުށީ

ކަމެްއާާ ކުރިާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ފްރިކުއެންސީާ ައޅުަގނޑުެގާ ހީކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ނޫންާކަމަށްާތިާކަމަކީ.ާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަންާުއޅޭާ

 1625މިފަދައިންާސަރުކ ރުެގާފުރަބަންޑ ރަާބިންތައްާކުރީެގާސަރުކ ރުންާަވަގންާނަގ ފައިާހުރިާމީހުންނަށްާއަދަބުާާާާވ ހަކަާއަކީާ

ދީާާއެާބިންތައްާސަރުކ ރުންާނަންގަވ ،ާއެާތަންތ ަގއިާއިމ ރ ތްކޮށްފައިާހުރިާމީހުންނަށްާއެާބިންތައްާލިބިާދޭންޖެހޭނެ.ާާ

ދުނިޔެ އެއީާ ޤ ނޫނަކީ.ާ އެއީާ ޙައްޤަކީ.ާ ާާއެއީާ ހަމަޔަކީ. އުޅޭކަށްާާެއހެންވީާ އަލީަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނަމަާ

ާާ ރ އްޖޭަގއި މިާ ނޫން.ާ ނުދަންނަާމީހުންނެއްާ ކުރަނީކީާ ކަންކަންާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުޖެހޭ.ާ އަހަރ40ާާާާުވެސްާ

ކަންތައްތަކެއްާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ މީހުންާ ތިބިާ ލ މިއީ.ާާާާވެރިކަންކޮށްފައިާ ވަކިާ ނަަމވެސްާިމކަމަކީާ ރިކޮޅަކުންާ

 1630އަމ ނ ތްތެރިކަމުެގާސަނަދުާނަންަގަވއިެގންާތިއްބެިވާބޭފުޅުންާކުރަްއވ ާކަންތައްތައްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާމިާކަންކަމަކީ.ާ

ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިކަންކަމަކީާ ނޫންާ ކުރ ކަންތައްތަކެއްާ މީހުންާ ނުދަންނަާ

ދެން ާާއަޅުަގނޑުާ ނުވ ކަން. ހިމ ޔަތްކޮށްފައިާ މީހ ާ ކުރ ާ އިންވެސްޓުާ ބިލުަގއިާ މިާ ނުކުތ އަކީާ އަނެއްާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ ާ5ާާ

ާާ ބުރިއަށްާެގާމިާއަޅަނީާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތްާކޮށްެގން.ާވަރަށްާިގނަާލ ރިތަކެއްާޚަރަދުާކޮށްެގން،ާެއ10ާާާާބުރިއަށް

ންާހޯދ ފައިާހުރިާފައިސ އިން.ާއެހެންާމީހުންެގާނަމުަގއިާދީފަިއާާމީހ ާދަލ އިާލޭާއޮހޮރުވަިއެގންާރެަެއ އިާދުވ ލުާުއޅެެގ

 1635ހުރިާބިންތައްާކުއްޔަށްާހިފައިެގން.ާއެާމީހުންާވެސްާހިމ ޔަތްާވ ންާއެބަޖެހޭާމީަގއި.ާކުްއޔަށްދޭާބިލުެގާޤ ނޫނެކޭާބުނ ާާ

ާާ ރަީއސް.ާއަބަދުާމ ލޭާމީހުންނަށާްާހިނދުާހުރިހ ާއެއްޗެއްާވަށަިއެގންވ ާހުރިހ ާކަމެއްާހިމ ޔަތްާކުރަންޖެހޭާޢިއްޒަތްތެރި

މީހުންނަށާްާ މީހުންެގާއަތުންާފައިސ ާޚަރަދުކޮށްެގންާއެާ ދިރިއުޅޭާ މީހ ާއަށްާރ އްޖެތެރެާއިންާ ބިންކޮޅުާއޮތްާ މ ލޭަގއިާ

ޕެލަސްާހަދައިދޭކަށްާނުޖެހޭާމިާޤައުމުަގއި.ާއެާދުވަސްާހިނގައްޖެ.ާމިާޤައުމުަގއިާކަޅ އިާދޮނުެގާތަފ ތުާހިނގައްޖެ.ާ

ދުރަށްާވެސްާާާާސައުތު ޤައުމުންާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބުރައިެގންާ ހިނަގއްޖެާ ވެސްާ ެއޕ ތޮއިޑުާ އޮތްާ އެފްރިކ ަގއިާ

 1640ދ ންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާއެންމެންނަކީާރައްޔިތުންނަކީާހަމަހަމަވެެގންވ ާއެްއޗެއް.ާހުރިހ ާރަްއޔިތުންނަށްާއެްއވަރަށްާޙައްޤުާާ

އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމ ،ާ ހިންަގންާާާާދޭންޖެހޭނީ.ާ ސަރުކ ރެއްާ ޯއގ ވެރިާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ ރައްޔިތުންެގާ މިއީާ ކިޔަނީާ މިާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާއައިސް.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާމިހެންާމިހެންާހުރިާކަންތައްތައްާހަމައަކަށްާާ

ންޏ ާސަރުކ ރުންާމިާކަންކަމަށްާހައްލުާާއަޅުވ ށޭ.ާއަިމއްލަާމެންބަރުންާމިފަދަާބިލުތައްާބަރ ބަރަށްާހުށަނޭޅޭާކަމަށްާވަ

ެގނެސްާވޭތުވެދިޔަާތަޖްރިބ ާއަށްާބަލ ާޤަބޫލުކުރެވޭާވަރުެގާޤ ނޫނެއްާހެދުމަށްޓަކައިާމިާހުރިހ ާކަންކަމެއްާހިމަނައިެގންާ

ާާ ބިލެްއ ރަނަގޅުާ ބިލަކީާ ހުށަހެޅިާ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެބަޖެހޭާ ހުށަހަޅަންާ  1645ނޫންާބިލުާ

ކަމުަގއިާވ ނަމަާއެހެންާބިލެއްާނަމަވެސްާހުށަހަޅައިެގންާވެސްާމިކަމަށްާޤ ނޫނީާޙުކޫމެއްާެގންނަންާއެބަޖެހޭާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ 5ާާާާރައީސް.ާމިާވ ޮގތަކީާައޅުަގނޑުާއިސްވެާދެންނެވިހެންާބިންތައްާކުްއޔަށްާހިފައިެގން ބުރިއަށްާެގާއަޅ 10ާާާާބުރިއަށް
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ޭގަގިއާާނިމުނީމަާމިާއަންަގނީާނުކުން ނ ށޭ.ާނުނުކުމެފިއްޔ ާޝަރީޢަތަށްާދަނީއޭ.ާޝަރީޢަތަށްާޮގސްފައިާބުނ ނެާތިމަންނާ 

އެްގރީމެންޓ ާ އަންަގނީާ މިާ ލީކުވެއޭ.ާޝަރީޢަތުންާ ތަނުންާ ެއާ ނެތޭ.ާ އެއްާ ފަންކ ާ ވެނިާޝަރުތެކޭ.ާ މިާ އޮތީާ ހަދަންާ

ާާ  1650މިާއަންަގނީާފައިސ ާދެއްކޭނެާދުވަހަކުންާދައްކ ާާޚިލ ފުވީއޭ.ާއެްގރީމެންޓ ިއާޚިލ ފުވީއޭާނުކުންނ ށޭ.ާޭގެގާވެރިފަރ ތަށް

ޮގތަށްާތަންާހަވ ލުވ ށޭ.ާމިއީާމިރ އްޖޭަގއިާމިާކަންތައްާކުރަންާއޮންނަާޮގތަކީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާކަންކަންާމިާ

އަނިޔާ  ޤައުމުަގއިާ މިާ ނުދޭނަން.ާ އެއްާ ޖ ަގާ މިހ ރަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ކަށްާ ވެރިކަމ ާާޮގތަށްާ

ާާ ނިުގޅައިަގތުމ  މުދ ާ ނިންމައިެގން.ާާާޓަކައިަގތުމ އިމީހުންެގާ ހުއްޓަންާ ތިބީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުންާ މިާ ފޭރުންާ

އަޅުަގނޑުމެން.ާ ތިބީާ މިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމައިެގންާ ނުދޭންާ ޖ ގައެއްާ ެގންދިއުަމށްާ ކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ

 1655މ ލޭާމީހުންެގާައޅެްއާކަމުަގިއާައޅުންކަމުަގއިާެވެގންާއަޅުަގނޑުމެންާެގންުގޅޭކަށްާާާާދުނިޔެއުމުރުާރ އްޖެތެރޭެގާމީހުންނަކީ

%ާ ނެތޭާ ތ ނަގއިާ މިާ މީހުންާ ކުރ ާ އެާ ކްލޭމްާ ބުނާ  މީހުންނޭާ މ ލޭާ ރައީސް.10ާާާާނުޖެހޭ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެސްާ

ާާ މިތ ނގައިރ އްޖެތެރެއިން ހިޖުރަވެެގންާ މީހުންާާއައިސްާ އެާ އޮތީ.ާ ހަދައިދީފައިާ އުމުރުާލަނޑުދޭނާްާބިންތައްާ ދުނިާ ނަކީާ

ތިބިާބައެއްާނޫން.ާއަނިޔ ވެރިކަމުަގިއާތިބެންޖެހޭާބައެއްާނޫންާއެާމީހުންނަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާާ

ިވޔަފ ރިާ މިާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނުކުރ ާ ހިމ ޔަތްާ މީހ ާ ކުރ ާ އިންވެސްޓުާ ކުރަންޖެހޭނޭ.ާ ހިމ ޔަތްާ މީހ ާ ކުރ ާ އިންވެސްޓުާ

 1660ނީއޭ.ާމިހ ރުާވެސްާމިރ އްޖޭަގއިާއޮތްާއެންމާަެބޮޑުާެއއްާިވޔަފ ރިއަކީާިމއީ.ާައޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމިާވ ހަކަާާބޮއްސުންލ 

ލ ރީެގާާ ތިބިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ދައްކ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ހިމ ޔަތްކުރ ާ މީހުންާ ކުރ ާ އިންވެސްޓުާ މިާ ެވސްާ ދައްކ އިރުަގއިާ

ވީދަިއެގ އެއީާ ކުރ ނެކަން.ާ ސަޕޯޓްާ މިއަށްާ އެާޓައިކޫނުންާ ހުރީާ ޖަމ ކޮށްފައިާ ފައިސ ާ ހޯދަިއެގންާ ޮގތްޮގތަށްާ ނ ިއާ

ިމާާ ތ އީދުކުރ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާ މީހުންނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަށްާ ލިބެނީާއެާ ބ ރުާޙައްޤުާ ަގތުމުެގާ ބިންތައްާ މީސްމީހުން.ާ

ާާ މިާމ ލޭަގއިާބިންހުރިާއުޅޭނީކީާއެާބޭފުޅުންެގާތ އީދުާހޯދ ކަށްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިާއުޅެނީާމިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް

 1665މީހުންާދޭާއަނިޔ ާއ އިާިގލަންވެރިކަމ ާއެާކަންކަމަށްާހައްލެއްާެގނެވޭތޯ.ާއެާކަންކަމަށްާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާ

ޓައި މުއްސަނދިާ ޢިމިާ ނޫން.ާ ލިބެންޖެހޭނެއޭ.ާާކޫނަކަށްާ ޖ ަގާ ބިލުންާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ އްޒަތްތެރިާ

ފް ޭގެގާ ާާމީހެއްެގާ ބޭނުންވަނީ ޭއނަާ 1ާާާާލޯރއިންާ 25ާާާާފްލޯރ ދޭން. ކުއްޔަށްާ ދުވަހަށްާ އަށ30000ާާާާްއަހަރުާ ރުފިޔ ާ

ާާ 8000ާާާާކުއްޔަށްދޭާތަނެއްާއޭނަާބޭނުންާވަނީ އަހަރުާދުވަހުެގާފައިސ ާނަގ ފައި.25ާާާާރުފިޔ ެގާރޭޓުންާކުށްޔަށްާދޭން.

ވަ ބިލަކީާ މިާ ލިބެންޖެހޭނެ.ާ ބިލުންާ މިާ ެވސްާ ޖ ަގާ އެާ ބިލުާާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާ މިާ ނުވ ނެ.ާ ވެެގންާ ޓްރެފިކަކަށްާ ންވޭާ

ބަލ އިރުާ ސިފައަަަށްާ އުނިާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްޗަކަށް.ާ ވޭާ ޓޫާ  1670ވ ންޖެހޭނީާ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަާއެންމެާބޮޑުާއެއްާއުނިާސިފަައކީާކުއްޔަށްާހިފ ާމީހ ާއ އިާކުއްޔަށްާދޫކުރ ާމީހ ާއ ާދެާފަރ ތުެގާ

މީަގއިާާޙައް އިރުަގއިާ އޮތްާ ދައްކ ފައިާ ވ ހަކަާ ކުރަންާ ހިމ ޔަތްާ ޙައްޤުާ ނޫނިއްޔ ާ އިރުަގއި،ާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ ހިމ ޔަތްާ ޤުާ

ލިމިޓޭޝަނެއްާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތުން.ާތަންކޮޅެއްާފަޤީރުކޮށްާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެއަށްވުރެާފުޅ ާާ

ކަާދެކެވެންޖެހޭނެ.ާއިންވެސްޓުާކުރަންޖެހޭާމީހ ެގާވ ހަކަާދެކެވެންޖެހޭނެ.ާހުރިހާ ދ އިރ ެއއްަގއިާމިާއެޑްވ ންސްެގާވ ހަ
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ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ންޖެހޭނެާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ހިމ ޔަތްާ ޙައްޤުާ  1675ފަރ ތެއްެގާ

ދެއްވަނީ ސިުގނަލްާ އަޅުަގނޑަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ހަމަވ ތީހެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުެގާ ާ

 އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާމިހ ތަނުންާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަންާަގސްތުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

 1680ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާބިލުެގާދ އިރ ަގއިާތިާދެއްކެވިާމުހިއްމުާވ ހަކަތަކަށްޓަކައި

ޝުކުރުާދަންނަވަންާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކުރިންާައޅުަގނޑުާދެންނެވިާފަދައިންާާ

ޢަބްދުރަޙީމަށް.ާއެއަށްފަހުާދެންާފުރުޞަތުާދަންނަވ ނީާވަކިާهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ނި ތުޅ ދޫާޕ ޓީއަކަށްާ ެއއީާ އ ދެ،ާ ބޭފުޅަކަށް.ާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ވަޑަިއނުަގންނަވ ާ ސްބަތްވެާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އެހެންވީމ ،ާ ރަޝ ދަށް.ާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

 1685ާންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާޢަބްދުރަޙީމުެގާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުهللاާޢަބްދު

ާ

ާާާ:ޢަބްދުރަހީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލު.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާިމާ

ކުރު ހ ސިލުާ މަޤުޞަދުތަކެްއާ މުހިއްމުާ ސަބަބުންާވަނީާ ކަންތައްތަކުެގާ ހިމެނިފަިއވ ާ ބިލުަގއިާ ކަމުންާ ެއާ މަށްޓަކައި.ާ

އެންޓަރޕްރިޓޭޝަނަލްާާ އެއްަގއިާ އިކޮނޮމީާ ފްރީމ ކެޓްާ ފުަުރަތަމަކަމަކީާ އެންމެާ ނުވޭ.ާ ހ ސިލެއްާ މަޤުޞަދެއްާ  1690އެްއވެސްާ

ކަމަށްާވ ތީވެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާާެއއްާނެތިާހަމަާއެކަނިާމީަގއިާސޭާެއއްާމިއޮތީާރެިގއުލޭޓަރުންނަށްާާާސޭއެްއވެސްާކަހަލަ

އިމ ރ ތަކަށްާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެކަަމކުާ ބައެއް.ާ ތިބެންޖެހޭނެާ ެއއްަގިއާ އިކޮނޮމީާ ފްރީމ ކެޓްާ ރެިގއުލޭޓަރުންނަކީާ ރައީސް،ާ

އިންވެސްޓުާކުރަނީާނޫނީާއިމ ރ ތެއްާހަދ ާމިާނިންމަނީާބޭންކުންނ އިާއަދިާކޮންމެވެސްާޮގތްތަކަކުންާހޯދ ާފައިސ ާއިން.ާ

ފަ ިމާާމިާ ހ ލަތެއްަގއިާ އެްއވެސްާ އޮންނަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ހިމ ޔަތ އިާ ލިބެންޖެހޭާ ފަރ ތްތަކަކަށްާ ހޯދ ާ އިސ ާ

ެގރެންޓީާާ  1695ބިލުަގއިާބަޔ ންވެފަާއެއްާނެތްާކުްއޔަށްާދޫކުރ ާމީހ ާއަށްާއޭނ ެގާއިންެވސްޓްމެންޓުާރިކަވަރާކުރެޭވވަރުެގާ

ރަންާމިާއޮންނަނީާޓްރެބިއުނަލަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއްާވެސްާދީފައި.ާހުރިހ ާކަމެއްާސެޓުާކު

މަސައްކަތްާ ތަންތަންާ އެހެނިހެންާ އަދިވެސްާ ކޮމިޝަންތަކ ާ ޓްރެބިއުނަލ އިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ އެބަދޭާ ފެނިެގންާ މިއަދުާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ކޮމިޝަނަކީާ ކޮންމެާ ނޫނީާ ޓްރެބިއުނަލެއްާ ކޮންމެާ އެާ ޮގތް.ާ އަހަރަކ2ާާާާުކުރަމުންދ ާ ޑޮލަރުާ މިލިއަންާ

ދައުލަތުެގާބަޖެޓުންާނޫނިްއޔ ުމންާކޮންމެވެސްާއެހެންާދިމ ލަކުންާޚަރަދުކުރަންޖެހޭާއޮފީސްތަކަށްާެވެގންާމިާދަނީ.ާމިާާ

ޮގސްާ އެންމެފަހުންާ މީހުންާ ކެނޑިާ އަލ ާ މައްސަލައިެގާ އަލ ކެނޑިާ އޭެގާ ނިމިެގންދަނީާ މައްސަލަާ ނިމޭާ  1700ތަންތަނުންާ

ނިދަ އޮތްާމަުގމަތީަގއިާ ހެދިފައިާ މިހ ރުާ މިސ ލަކަށްާ ދަންނަވ ލީާ މިާ މިހެންާ ދިޔައިމަ.ާ ކަންތައްތައްާ ހިސ ބަށްާ ންޖެހޭާ
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ލޭބ ރާޓްރެބިއުނަލުންާވެސްާމައްސަލަތައްާނިމިެގންާމިާދަނީާއެާމީހ ާަވޒީފ ާއިންާކަނޑ ލ ާއެންމެފަހުންާކ ންބޯންާ

ންާއޭެގާއެތައްާޒަމ ނެއްާފަހުންާމައްސަލަާނިމިެގންާމިާދަނީ.ާާއެްއޗެްއާނުލިބިާހުއްޓ ާަމުގމަތީަގިއާއުޅެނިކޮށްާއެންމެފަހު

އެހެންވީމ ،ާއަބަދުވެސްާމިާމައްސަލަާެއއްާކަމެްއެގާތެރެއަށްާވަންނ ނެާޮގތެއްާހޯދ ތީވެާައޅުަގނޑުާމިކަހަލަާބިލުތަކަށްާާ

ކުރ  މަތިކުރަންާ އަުގާ ވަކީލުންެގާ ޤ ނޫނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސީދ ާ ހަމަާ މިއީާ ނުކުރަނީ.ާ ޤ ނޫނީާާާތ އީދުާ  1705ކަމެއް.ާ

ދޫކުރާ  ކުށްޔަށްާ ތަންތަންާ ދިރިުއޅޭާ ކުއްޔަށްާ ނޫނިްއޔ މުންާ ޓްރައިބިއުނަލަށްާ ލޭބަރާ ނުޖެހޭާ ވަކީލުންނަކަށްާ

ޓްރައިބިއުނަލަށްާޮގސްެގނެއްާއަބަދަކުާބަެއއްެގާއަތުންާލ ރިާހޯދައިެގންާއެާކައިާބޮއިާުއޅޭކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާ

ކ ރަށްާއެންމެާފުރަަަތަމައިނުންާސަރުކ ރުންާދެންާެގނެސްދޭށޭާޖީ.އެސް.ޓީާބިލެއް.ާޤ ނޫނީާާވެސްާޮގވ ލަންާމިއަދުެގާސަރުާ

ވަކީލުންެގާފީާއިންާޖީ.އެސް.ޓީާނެުގމ ާބެހޭާޮގތުން.ާމިާތަނުަގއިާއެބަޖެހޭާެއކަންާފ ސްކޮށްލަން.ާމިކަންާރަނަގޅަށްާ

ޢިއްޒަތްތެ ކަނޑ ލަން.ާ ސަިއޒަށްާ ވެސްާ ވަކީލުންާ ޤ ނޫނީާ މިާ ޤ ނޫނެއްާއެބަޖެހޭާ ނުވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ  1710ރިާ

ކުރެވޭާ މިާ މިއަދުާ އަރުވ ލ ކަށް.ާ ހަނ ާ ރައްޔިތުންާ ބ އްަވިއެގނެއްާ ބަިއވަރުާ ޖ ަގތަކެއްާ ހުސްާ ޤ ނޫނުަގިއާ ހަދައިެގނެއްާ

ާބިކަެވެގންާާކަމަކީާހަމަާއެާކަހަލަާކަމެއް.ާމިާބިލުެގާސަބަބުންާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްާބައިވަރުާރަްއޔިތުންތަކެއްާނިކަމެތިވެ

ދަތިކަންާ ޯގތިެގދޮރުެގާ އަކީާ މައްސަލަާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިއަދުެގާ އެބަދޭާ ފެނިެގންާ ެއބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ ނެ.ާ

ކުއްޔަށްާާ ތަންތަންާ ހުޅުމ ލޭަގއިާ އަކީ.ާ ހުޅުމ ލެާ ހައްލެއްާ ކަމަށްާ އެާ މ ލޭަގއި.ާ މިާ ވ ތީ،ާ ޖެހިފައިާ ކުރަންާ އިހުސ ސްާ

 1715ރުެގާމުއްދަތަކަށްާބެލިެގން.ާެއކަމަކުާމ ލޭަގއިާމިާތަންތަންާކުއްޔަށްާދެމުންާމިާއަންނަނީާއަހ20ާާަދެވިެގންާއެާއަންނަނީާ

20ާާާާ އަހަރުެގާމުއްދަތަށްާދެވޭާލޯނެއް.5ާާާާއަހަރުެގާމުއްދަތަށްާކަމަށްާިވއަސްާއެާއިމ ރ ތްާކުރަންވެެގންާނެޭގާލޯނަކީ

އިންސްޓިޓިއު ފައިނޭންޝަލްާ މައްސަލަތަކެއް.ާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ދެވޭނެާމިއީާ ލޯނުާ ގ އިމުކުރެވެން.ާ އެބަޖެހޭާ ޝަންތައްާ

ހިންގ ާ ވެސްާ ދެންާ ނޫނިްއޔ މުންާ އަށްާ މޯލްޑިވްސްާ ޮއފްާ ބޭންކުާ ހަމައެކަނިާ ެއބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ އިތުރުާ ފަރ ތްތައްާ

ފައިނޭންސްާ ހައުސިންގާ ކަހަލަާ ބައެއްާ ލޯާ ދަންނަވ ާ މިާ މިހެންާ ނެތް.ާ ވެޭވކަށްާ ޑިޕެންޑުާ ބޭންކުތަކަކަށްާ ކޮމ ރޝަލްާ

ކަންކަންާ އެާ ޓ ެގޓުކޮށްެގންާ އަށްާ ހުޅުމ ލެާ އަށ އިާ މ ލެާ ހަމައެކަނިާ އިރުަގއިާ ހިންގ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ  1720ޕްރޮްގރ މުތައްާ

ކުރ ތީވެ.ާއެހެންާތަންތަންާވެސްާއެބަޖެހޭާތަރައްޤީާކުރަން.ާއެހެންާތަންތަންާތަރައްޤީާނުކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަބަދުާ

އިތުރު ތޮއްޖެހުންާ އަށްާ މ ލެާ މިާ އިތުރުވެެގންާާވެސްާ މިހެންާ އިތުރުވ ނެ.ާ ތޮއްޖެހުންާ އަށްާ ހުޅުމ ލެާ އަބަދުވެސްާ ވ ނެ.ާ

ާާ ހުޅުމ ލޭަގއި މިއަދުާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ 5600ާާާާޮގސްފިާ ގ ތްަގނޑަކަށް ފްލެޓުާ ދޭާ އަށްާ 2ާާާާރުފިޔ ާ ފަހުން 8000ާާއަހަރުާ

.ާއަތްފޯރ ާފަށަށްވުރެާމައްޗަށްާމިާރުފިޔ ާއ ާކައިރިކުރ ނެ.ާމިހެންވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ މުންާއަނެއްކ ެވސްާައުގާބޮޑުވީ

އަޅުަގނޑުާާ އެބަ.ާ ކުރޭާ ވަކ ލ ތުާ ވަރަށްާ ާ މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާ ކަމަށްާ ބެހެްއޓޭނެާ އަތްފޯރ ފަށުަގއިާ ދ ންޖެހުނީ.ާ  1725އަުގާ

ާާދަންނަވަނީާސަރުކ ރުަގިއާެވސްާނެތޭާެއާޤ ބިލުކަމެއް.ާމިކަންާއަތްފޯރ ފަށުަގއިާބެހެްއޓުމަށްޓަކައި.ާއަޅުަގނޑުާދުށިންާ

މެންބަރުންތަކެއްާނުކުމާެާ ބައިަވރުާ ތިބިާވަރަށްާ ހައްލަކަށްާއެދިާގޮވ ނަމޭާކިޔަިއެގންާ ޯގތިެގދޮރުާ ތެރޭަގއިާ އިންތިޚ ބުެގާ

ނުވޭ.ާާ ެއއްާ ކޮށްދީފަާ މަސަްއކަތެއްާ ހައްލަކަށްާ ކަމަކަށްާ ެއާ ދިޔައިރުަގއިާ ހިސ ބަށްާ މިހ ާ ވެސްާ މިއަދުާ ތިބިތަން.ާ
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ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާއެދެނީ ހައްލަކަށްާވ ނީާމިހ ރުާވެސްާމި 5ާާާާއެންމެާފަސޭހަާ 10ާއަހަރުެގާލޯނުތައް

ާާ  1730އަހަރުެގާފައިނޭންސްާސްކީމެއްާހަމަޖައްސ ފައިާހަމ15ާާާައަހަރަށްާބަދަލުކޮށްާދެވޭނެާގޮތެއްާވިްއޔ މުންނޭ.ާނޫނިއެަްޔ 

މަވެސްާމިާލޯނުތައްާހަމަޖެހޭނެާެގާއިނީޝަލްާއިންވެސްޓްމެންޓެއްާލަިއެގންާނ10ާާަލޭންޑްާއޯނަރުންނަށްާއެޓްލީސްޓުާ%

ޮގތެއްާެވއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާމިާރ އްޖެާއިންާކުލީެގާައުގާވަރަށްާބޮޑުތަންާކުޑަެވެގންދ ނެ.ާމިާރ އްޖެއިންާމީެގާކުރިންާ

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދ ނެ.ާ ނެިގެގނެއްާ ކުލިތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ދިންހ ާ އިމ ރ ތެއ4ާާާްމިާ ހެދޭާ އިންާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ާާބަރ ބަ 25ާާާާރު މިލިއަންާރުފިޔ ާއެބަާހޯދޭާއ މްދަނީެގާޮގތުަގިއ.ާކިހ ބޮޑުާފައިދ ާއެއްތޯ.ާއެާކަމުނ22ާާާްއަހަރުާތެރެއިން

ާާ 25ާާާާމިއީ  1735ލައިފިާކަމަށްާވަންޏ މުާއެއިރުާކަ.ާޓައިމްާއޮފްާމަނީންާބަާމިލިއަންާރުފިޔ ެގާވ ހ22ާާައަހަރުާތެރޭަގއިާހޯދޭ

ާާ ބުނަންޏ މު ގ ތްަގނޑަކަށްާ ޖެހޭނެާ ބައިަގއިާާވ15ާާަވެސްާ ކުރީާ އެބަޖެހޭާ ލޯނުާ އެހެންކަމުންާ ރުފިޔ .ާ މިލިއަންާ ރަކަށްާ

ާާ 5ާާާާދައްކަން. ލޯނަށް. މިާއޮންނަނީާ ތިބ5ާާާިާއަހަރުާ ހަދ ފައިާ ޯގތިތައްާ ޚަލ ސްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާ ތެރަޭގއިާލޯނުާ އަހަރުާ

ާާ ެގންާމިާދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެަެރިާއަހަރުާތެރޭަގިއާޚަލ ސްާނުކުރެވިއްޖެއްޔ ާއެާމީހުންާެގާއިމ ރ ތެއްާެގއްލ5ާާިމީހުންނަށް

ރައީސް،ާދިރިއުޅޭާތަންތަނ ާމެދުަގއިާމިހ ާބޮޑަށްާމަްއސަލަތައްާދިމ ެވެގންާމިާއުޅޭާއަނެއްާސަބަބަކީާހަޤީޤަތުަގއިާެވސްާާ

 1740ދިވެހިންާއަތުަގއިާފައިސ ެގާދަތިކަންާއިންތިހ ާއަށްާބޮޑުވެެގންާދިއުން.ާއަމިއްލަާވިޔަފ ރިާކުރ ާމީހުންާއެާމީހުންނަށާްާ

ލޭަގއިާދިރިއުޅެވޭކަށްާނެތޭ.ާތަނުެގާކުލިާބޮޑޭ.ާވިއްކ ާއެްއޗެހިާަގންނ ނެާބަޔަކުާނ ދެއޭ.ާއެާމީހުންނަކަށްާފައިސ ާމ 

ވަރަށްާާ ބަޔަކުާ ވެެގންާ ކޮށްލަންާ ކޮލަޕްސްާ ހަމަާ އިކޮނޮމީާ މުޅިާ ހައްލަކީާ ެވސްާ ކަމެއްެގާ ހުރިހ ާ މިާ ނުލިބޭ.ާ އެއްާ

ކަމެއް. ެގންދ ާ ރ ވަމުންާ ތިބެެގންާ އިޤްތިޞ ދުާާާާއަނޑީަގއިާ މިާ ވެެގން.ާ ހަލ ކުކޮށްލަންާ އެއްކޮށްާ އިޤުތިޞ ދުާ މުޅިާ

އެބަހުރިާ ބިލުތައްާ ބަެއއްާ ހަލ ކުކޮށްލުމުެގާ މިާއިޤްތިޞ ދުާ ދީެގންާއަޅުަގނޑުމެންާނުވ ނެ.ާ ހަލ ކުކޮށްލެވެންާފުރުޞަތުާ

ައޅުަގނޑުމެން އެކަމަކުާ ތެރެއިން.ާ ފައިލުެގާ މިާ ފެންނަންާ ވެސްާ މިހ ރުާ ވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިލުތަކުެގާ އެާ ާ1745 

ދައްކ ނީާއެާމުނ ސަބުާަވުގތުަގއިާއެކަނި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ ާމިާބިލުާމިާދިރިއުޅޭާތަނތަންާ

ކުއްޔަށްާދިނުމުެގާބިލުެގާބަދަލުަގއިާކީއްތޯއޭާވ ނީާހަމަާހެޔޮާވިސްނުންފުޅަކުންާވިޔަފ ރިާކުރ ާތަންތަނުެގާކުލިާކުއްޔަށްާ

އެާާާާދޫކުރ  ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ މިާ ވަކީލުންާ ޤ ނޫނީާ މިާ ވެސްާ ގައިުމާ ހަމަާ އެއިރުންާ ބޭއްވުން.ާ ޮގތުަގއިާ ބިލެއްެގާ

މީހުންނަށްާހޯދޭނެާޮގތްތަކެއްާމެދުވެރިެވެގންދ ނެ.ާމިހެންާމިާދަންނަވަނީާވިޔަފ ރިާކުރ ާމީހަކަށްާގައިމުާވެސްާކުލީެގާާ

 1750ނަލްއަކަށްާހަމައަށްާނޫނިއްޔ މުންާކޯޓުާމަރުޙަލ އަކަށްާޮގސްެގންާާމައްސަލަާޖައްސައިެގންާއެންމެާފަހުންާއެާޓްރައިބިއު

އެންމެފަހުންާޔަޤީނުންާވެސްާއޭެގާޙައްޤުވެރިޔ ާއަށްާނޫންާމީހަކަށްާނުއެއްާލިބޭނެާމިާކަެމއް.ާެއކަމުންާޤ ނޫނީާވަކީލަށްާާ

ްގރޫޕްެގ ޕ ލިމެންޓްރީާ ެގާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ލިބޭނެ.ާ ފައިސ ާ ހުޅުހެންޭވރުާާބަރ ބަރަށްާ އަދިާ ރައީސް،ާ ާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވީާއެންމެާައވަހަށްާމިާތަނަށްާޤ ނޫނީާވަކީލުންާއަތުންާޖީ.އެސް.ޓީާނެޭގނެާބިލެްއާާ

ާެގނެސްާދެްއވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ1755 
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ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާއ ދެ،ާ ތިާ ދަނީާ ބައްޓަންެވެގންާ އަދިާ ދ ނީާ ފުރިހަމަވެެގންާ ބިލުާ ރު.ާ

މެންބަރުންެގާޚިޔ ލުތަކ ާއެްއޮގތަށް.ާއެހެންކަމުންާތިާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާދެންާއަޅުަގނޑުާާ

ދ  ތުޅ ދޫާ ކުރަނީާ ަގސްތުާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ވެސްާ ކުރިންާ އަރުވަންާ ދެާފުރުޞަތުާ މެންބަރަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ ދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ ވ ހަކަާ ފުރަތަމަާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ެއއްާ  1760ވ ހަކަާ

ާާ އިތުރު 3ާާާާދެއްކުމަށްޓަކައިާ އެދިވޑަިއަގންނަވ ފަިއެވއޭ. މެންބަރުންާ މ3ާާާިޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ މާިާވަުގތު ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ރޫމްތަކުަގއިާ ކޮމިޓީާ އުޅުްއވަނީާ ވަުގތުާ މިާ ބޭފުޅުންާ އެާ ނެތުމ ާ ފެންނަންާ ފްލޯރަގއިާ

ާާ 3ާާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭނެާޮގތަށްާއޮެވއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއެާމަޢުލޫމ ތުތައްާދެއްވުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާއެދުމެއް.ާމިާދެންނެވި

ންާދ ނެާމިާތަނަށްާވަޑަިއަގންނަަވއިފިާނަމަ.ާދެންާދެވަނަާވ ހަކަައކަށްާާބޭފުޅަކަށްާއެާފުރުޞަތުާލިބިވަޑައިަގންނަވަިއެގ

ކަނޑައެޅިފަިއވ ާާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ާ ނިސްބަތްާ ޕ ޓީައކަށްާ ަވކިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ  1765އަޅުަގނޑުާ

ާާ 24ާާާާވަުގތު. އޮތް. އެބަާ ބ ކީާ އަޅުަގ24ާާމިނެޓްާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތޭ،ާ އެބަާ ބ ކީާ ވަުގތުާާމިނެޓްާ ނޑުމެންނަށްާ

ާާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވަނީ މިާ ފަހަރަކުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ އުސޫލުންާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ 3ާހަމަޖެއްސުމަށްާ

ދަންނަވަން.ާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ބަހައްޓަވަިއެގންާ ހަނދުމަފުޅުަގއިާ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ އިރު.ާ މިނެޓުާ

މެންބަ ވ ނަމަާރު،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްާ ބޭނުންފުޅުާ ރަޝ ދުާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ

 1770ާވ ހަކަފުޅަިއެގންާކުރިއަށްާަވޑައިެގންދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާފުރުޞަތުާމިާދިނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ`.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތުޝުކު ވަބަރަކ ތުހޫ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާهللاާރިއްޔ ާ

ާދަންނަވ ލަންާަގސްތުކުރަން.ާއެއްާާާވެސްާކޮންމެވެސްާވ ހަކަާާައޅުަގނޑުދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލުަގއިާާ

 1775ށްާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާވަރަށްާފުޅ ކޮށްާވ ހަކަާދަްއކަވ ފަިއވ ާވ ހަކަާފެށުމުެގާކުރިންާމިާބިލަާާއަޅުަގނޑުއ ދެ،ާާ

އަށ އިާއަދިާهللاާވަރަށްާމ ނަާފުންާވ ހަކަތަކެްއާދައްކަވ ފަިއވ ާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

މ ރިޔ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މަްއޗަންޮގޅިާ އެފަދައިންާ ދ އިރ ެގާާހަމަާ މުލަކުާ އަދިާ އަޙުމަދަށ އިާ ާ

ޢަބްދުާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާهللا ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކޮށްލަން.ާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ވެސްާާާާައޅުަގނޑުޔ މީނުެގާ

މީެގާާ އަށްާ ިވޔަފ ރިާ ިމނިވަންާ ކުރ ނެ.ާ އަސަރުތަކެއްާ ސަބަބުންާ ބިލުެގާ މިާ އަށްާ އިކޮނޮމީާ ފްރީމ ކެޓްާ ޤަބޫލުކުރަންާ

ާާސަބަބުންާކޮ  1780މެންެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާޅަފަތުަގއިާާއަޅުަގނޑުންމެވެސްާވަރެްއެގާހުރަސްތަކެއްާއެބަާއެޅޭ.ާހަމަާއެފަދައިން

ރިއަލްާ ވިޔަފ ރިާ މިާ އ ދެ،ާ ކުރޭ.ާ އެބަާ އަސަރުތަކެއްާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ވެސްާ އަށްާ ވިޔަފ ރިާ ސްޓޭޓްާ ރިއަލްާ އޮތްާ

ާާ ވަނީ މިާ ިވޔަފ ރިާ ާާައޅުަގނޑުސްޓޭޓްާ ތެރޭަގއި ާާމެންެގާ ައވަށްތަކުަގއި. މ ލޭެގާ އަދިާ އ އިާ މ ލެާ ާާއަޅުަގނޑުާހަމަެއކަނިާ
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މިހެންާމިާދެންނެވީާހުޅުމ ލެާއ ިއ،ާވިލިނިގއްޔަށްާއިޝ ރ ތްކޮށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރ އްޖޭެގާތަފ ތުާކަންކޮޅުތަކުަގއިާމިާާ

ފެށުމުެގާކުރިން މިާވިޔަފ ރިާރ އްޖޭެގާކަންކޮޅުތަކުަގިއާ ފެށިެގނެއްާނުދޭ.ާ އަދިާ ިވޔަފ ރިާއަޅުަގނޑުާާވިޔަފ ރިާ މިާ މެންާ

ާާ ބިލުަގއި މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ނެ.ާ ކަންތައްތައްާާާާއަޅުަގނޑުމަރ ލައިެގންާ ބަެއއްާ ކަންބޮޑުވ ާ ވަރަށްާ  1785ވެސްާ

ާާ އެންމެާބޮޑަށްާކަންބޮޑުވ ާެއއްާކަމަކީާފަޤީރުންާނިކަމެތިންާއިތުރަށްާނިކަމެތިވުމަށްާމިާާާއަޅުަގނޑުާއެބަހުރި.ާއެާޮގތުން

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށް.12ާާާާމިާއިޝ ރ ތްާކުރަނީާމިާބިލުެގާާާާައޅުަގނޑުުގފަހިކޮށްދޭތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާބިލުާމަ

12ާާާާ މަޢ ފުކުރައްވ ، މ އްދ ެގާ 13ާާާާވަނަާ އަށް. )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ކުއްޔަށ13ާާާާްވަނަާ މިވަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ިގ ވުރެާ ދެމަހަށްާ ދަށުންާ ެއއްބަސްވުމެްއެގާ ފަރ ތުންާާދޫކުރުމުެގާ ދޫކުރ ާ ކުއްޔަށްާ އެޑްވ ންސްާ ކުލިާ މަހުެގާ ނަާ

ރައީސް،ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޭ.ާ މުއްދަތުގެާއަޅުަގނޑުާހޯދައިެގންނުވ ނެާ ދިުގާ މިދ ާ ކުރެވެުމންާ ތެރޭަގއިާ  1790ަުމެންެގާ

ާާ 25ާާާާއެްގރީމަންޓުތައްާބިނ ވެފައިާިމާއޮންނަނީ 30ާާާާއަހަރުާނުވަތަ ހަދ ާއަހަރުެގާކުލިާެއއްފަހަރ ާނަަގިއެގންާއިމ ރ ތް

ޮގތަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާޮގތަށްާމިާމ އްދ ާއޮތުމުންާއެްއކަލަާކަންތައްތަކަށްާއެބަާހުރަސްއެޅޭ.ާއިމ ރ ތްތައްާތަރައްޤީާާ

ައހަރުެގާކުލިާދެމަހުެގާކުއްޔަށ25ާާާްކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑުާހުރަހެއްާއެޅިެގންާއެބަދޭ.ާސަބަބަކީާއޭރުންާއެާނެެގނީާާ

އްާނަަގންާއެބަާމަޖުބޫރުވޭާއިމ ރ ތްތައްާކުރަންާބޭނުންާކަމަށްާވ ނަމަ.ާހަމައެފަދައިންާއެހެންާއާެާވުރެާމ ާިގނަާކުލިތަކެ

އިމ ރ ތްކުރުމުެގާތަނަވަސްކަންާ މިާވަުގތުާ ތަފ ތުާކަންކޮޅުތަކުަގއިާ މ ލޭަގއިާވެސްާއަދިާރ އްޖެތެރޭެގާ  1795މ އްދ ާއޮތުމުންާ

ނެތް ވެސްާ ފުރުޞަތުާ ލިބުމުެގާ ލޯނުާ ބޭންކުންާ އަދިާ ތަރައްޤީކޮށްާާާާނެތްާ ެގދޮރުާ މީހުންެގާ އެާ ފަރ ތްތަކަށްާ

7ާާާާއިމ ރ ތްކުރުމަށްާފުރުޞަތެއްާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމައެފަދައިންާމިާބިލުެގާާ ވަނަާމ އްދ 7ާާާވަނަާމ އްދ .

ބަސްވުމުަގިއާާއަށްާއަޅުަގނޑުާއަކުރެއްާއިތުރުކުރަންާހުށަހަޅަން.ާއެއީާކުއްޔަށްާދޫކުރުމ އިާކުްއޔަށްާހިފުމަށްާވެވޭާެއއް

ާާ ކަމަށް ހަމަޖެހެންޖެހޭނެާ ވެސްާ ޮގތަށްާ ޢަމަލުކުރ ާ ފެށިެގންާ ތ ރީޚަކުންާ ހަމައެކަނިާާާާއަޅުަގނޑުކަނޑައަޅ ާ ދެކެން.ާ

ފަރ ތުނާްާ ދެާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ފެށިެގންާ ތ ރީޚަކުންާ ވަކިާ ެއއްބަސްވުމުަގިއާ ނޫން.ާ ތ ރީޚެއްާ އޮންނަާ  1800އެއްބަސްވުމުަގއިާ

ދެކެން.ާހަމައެފަދައިންާާާާއަޅުަގނޑުއެާތ ރީޚަކަށްާވެސްާއެާފުރުޞަތުާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށްާާއެއްބަސްެވއްޖެާކަމަށްާވ ނަމަާާ

ާާ 14ާާާާބިލުެގ ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިާއޮންނަނީާކުްއޔަށްާދޫކުރުމުެގާެއއްބަސްވުމުަގއިާކުލިާބޮޑުކުރުުމެގ14ާާާާވަނަާމ އްދ .

ާާ ނުވުން. ހަނިކުރެވިފައިާ ާާއަޅުަގނޑަޙައްޤުާ މ އްދ ަގއި މިާ ހީވަނީާ އެއްބަސްވުންތައްާާށްާ އޮތީމ ާ މިހެންާ އަކުރުަގއިާ މިާ

އެހެންކަމަށާްާ ނުހަދ ނެހެން.ާ އެްގރީމަންޓުތަކެްއާ ހަނިކޮށްެގނެއްާ ޙައްޤުާ އެާ ފަރ ތްތަކުންާ ދޫކުރ ާ ކުއްޔަށްާ އެކުލަވ ލ އިރުާ

މަޖުބޫރުވެ ހިފަންާ ކުއްޔަށްާ ހަމަާ ކުލީަގއިާ ބޮޑުާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހިފ ާ ކުއްޔަށްާ  1805ެގންދ ނެ.ާާވެއްޖިއްޔ ާ

ާާ ށްާފެންނަާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެފަދައިންާއަޅުަގނޑައެހެންކަމުން،ާއެފަދަާމ އްދ ތައްާމިާބިލުންާއުނިކުރަން

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާ)ށ(ާަގއިާމިާވަނީާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުެގާއެއްބަސްވުމެްއެގާދަށުންާދައްކަންޖެހޭާކުލިާކުއްޔަށ14ާާާް

ކުްއޔަ ފަރ ތ އިާ ާާދޫކުރ ާ އެވެ. ކުޑަކުރެވިދ ނެާ ަމތިންާ އެއްބަސްވުމުެގާ ފަރ ތުެގާ ހިފ ާ ކުޑަކުރެވޭާާައޅުަގނޑަށްާ ހީވަނީާ ށްާ

އުސޫލުންާބޮޑުާވެސްާކުރަންޖެހޭނެހެންާދެފަރ ތުންާއެއްބަސްވ ާކަމަށްާވަންޏ .ާހަމައެކަނިާކުޑަެއއްާނޫންާކުރެވެންޖެހޭނީާ
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 1810އްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުވިާފަދައިންާދެކޮޅަށްާބޮޑުާވެސްާކުރެވެންޖެހޭނެ.ާއެއީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢި

ކަމެއްާބަޔ ންކުރެވެންޖެހޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ާވެސްާހަމަާހަމަހަމަކޮށްާހުރިހާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ދެން މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގސްއަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔ ާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާ ެގާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ތުކުރަނީާ

ވ ހަކަާ ބިލުެގާ މިާ މިހ ރުާ މަނިކަށް.ާ މޫސާ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ކަމަށްވ ާ  1815މެންބަރެއްާ

ފުރުޞަތެްއާާ މިނެޓުެގާ އެއްާ އެހެންވީމ ،ާ މިނެޓެއް.ާ އެންމެާ ހަމަާ އޮތީާ ބ ކީާ ެގާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދެއްކުމަށްޓަކައިާ

ާާބޭނުންކުރެއްވުމުާ ފުރުޞަތުާައރުވ ނީާމަޑުްއވަރީާދ އިރ ެގާާާާއަޅުަގނޑުެގާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމޫސ ާމަނިކަށްފަހުާދެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާއަށް.ާ

ާ

 1820ާހުޅުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ދިރި ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ތަންތަންާކުއްޔަށްޝުކުރިއްޔ ާ ބިލެއްާާާއުޅޭާ ޚިލ ފުާ ބިލަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާ ދޫކުރުމުެގާ

ާާ ާާާާއަޅުަގނޑުކަމަށް މިނެޓަކުން އެންމެާ ބޭނުންވަނީ.ާ ފުރުޞަތުާާއަޅުަގނޑަދަންނަވ ލަންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވ ހަކަާ މިާ ށްާ

މީހެއްެގާާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނަނީާކޮންމ24ާާެދަންނަވަންާބޭނުންވެެގންާމިާތެދުވީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާއަޅުަގނޑުއޮތަސްާާ

ޒ ތީާއަދިާޢ އިލީާދިރިުއޅުމ އި،ާޯގތިެގދޮރ ާެއާމ ނަކުރަނީާކުއްޔަށްާވިޔަސްާކޮންމެާޮގތަކަށްާވިޔަސްާެއާމީހަކުާދިރިުއޅޭާާ

ކަންކަމ އިާާ ޙުރުމަތްތެރިވެެގންވ ާ މުއ ސަލ ތްތަކަކީާ ޒ ތީާ ކުރ ާ އަނެކުންނ ާ ޯގތިެގދޮރ އިާ އ ދެ،ާ ވ ތީވެ،ާ ކަމަށްާ  1825ތަނަށްާ

ކޮން ހަމަާ އެކަކުާާތަންތަނެވެ.ާ ެއވެ.ާ ހިތަންވ ނެާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ޙައްޤުތަކަށްާ ބުނެވުނުާ މިާ އަނެކުންެގާ މީހަކުމެާ މެާ

ދިރިއުޅޭާތަނެއްާއަނެކަކަށްާދިނުމުަގއިާދެާމީހަކުާދޭތެރޭަގއިާކުރެވިދ ނެާމުޢ މަލ ތަކީާދެާމީހުންާދޭތެރޭަގއިާއޮތްާކަމެއް.ާ

މެންނަށްާޤ ނޫނެއްާހަދައިެގންާލިމިޓުކުރެވޭނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުއެއީާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގއިާބުނ ާޮގތުންާއަދިާމިާވަުގތުާާ

ނުވ ތީވެާމިާބިލުަގއިާމިާތަނުަގއިާވޯޓަކަށްާވެސްާނޭހޭނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާާ

 1830ާޚިލ ފުާއެއްޗަކަށްވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތް މިހ ރުާފުރުޞަތެއްާއަރުވަންާާާާއަޅުަގނޑުތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާދެންާކުރިންާދަންނަވ ލިާފަދައިން

ކުރިއަށްާާ ބޭނުންފުޅުނަމަާ ފުރުޞަތުާ އަށް.ާ ޢަލީާ ވިސ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ަމޑުްއވަރިާ ަގސްތުކުރަނީާ

 1835ާދަންނަވަން.ާާާއަޅުަގނޑުެގންދެވުމަށްާ

ާ
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ާބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާމަޑުއްވަރިާދ އިރ ެގާމެން

ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް. ވ ހަކަެއއްާދަންނަވ ލ ކަށްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާާއަޅުަގނޑުާޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑުާ މ ާ ބިލަށްާ މިާ

ާާާާއަޅުަގނޑު ޮގތުން ުގޅޭާ ވ ހަކަފުޅ ާ ވިދ ޅުވިާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ މިތ ާ އެްއޗެއްާާާއަޅުަގނޑުހަމަާ

ބިލުަގއިާާދަން މިާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ހިތްވީ.ާ އެބަހުރި.ާާާާއަޅުަގނޑުނަވ ލ ާ ކަންތައްތަްއާ ބަެއއްާ ފ ޑުކިޔ ނެާ  1840ެވސްާ

ާާ ޮގތެްއަގިއ ދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާހަމަާކުްއޔަށްާދޫކުރ ާމީހ ާއ ިއާކުއްޔަށްާހިފ ާާާާއަޅުަގނޑުާއެހެންނަމަވެސް،ާޖުމްލަާ

ކުރުމަށްާއުސޫލުތަކެއްާކަނޑައެޅުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާބިލެކޭ.ާާމީހ ާއ އިާދެާފަރ ތުެގާވެސްާޙައްޤުތަކެއްާރައްކ ތެރިާ

މެންާމިާބިލ ާދޭތެރޭަގއިާމިހ ރުާމިާދެކެވޭާވ ހަކައަށްާވުރެާފުންކޮށްާއެބަާވ ހަކަދައްކަންޖެހެޭއ.ާާއަޅުަގނޑުއެހެންވީމ ،ާާ

މަެއކަނިާވިޔަފ ރިތައްާރަްއކ ތެރިކުރުމުެގާާށްާހީވަނީާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީެގާބޭފުޅުންނަށްާމިާވ ޮގތަކީާހައަޅުަގނޑަ

 1845ވ ހަކަާކަންނޭނެގާއެާބޭފުޅުންނަށްާދެއްކެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާީމެގތެރޭަގއިާހުރިާކުްއޔަށްާހިފ ާފަރ ތުެގާބައެއްާޙައްޤުތަްއާާ

ހުރިާމިނިވަންާާާދަންނަވ ނީާމީެގތެރޭގައިާާއަޅުަގނޑުލިބިދޭާމ އްދ ތަކުެގާވ ހަކަާއެާބޭފުޅުންެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާނުެގންނަވ .ާާ

އެހެންާާ ބަެއއްާ ވެސްާ ނައްތ ލުމަށްފަހުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ އެާ ހުރިއްޔ މުާ ކަންތައްތަކެއްާ ހުރަސްެއޅޭާ އަށްާ ވިޔަފ ރިާ

ކަންތައްތައްާއެހެންާޙައްޤުތަްއާމީހުންނަށްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާމިާބިލުާބަލަިއަގނެެގންާިމއަށްާމަސަްއކަތްކުރުންާހަމަާ

ފެނެއޭއަޅުަގނޑަ ކުރަންާށްާ ޕްރޮޓެކްޓުާ ވިޔަފ ރިތައްާ ހަމަެއކަނިާ ވިޔަފ ރިތައްާ ަވޑަިއަގންނަަވނީާ ވިސްނ ާ ސަރުކ ރުންާ ާ.

ދޫކުރ ާާ މިާކުއްޔަށްާ ހުރަސްއެޅޭާވ ހަކަާނޫނިއްޔ މުާ ވިޔަފ ރިާއަށްާ ކަންނޭނެގާއަބަދުާވެސްާ  1850ކަންނޭނެގ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާާ ދެކެވެނީ. މިާ ވ ހަކަާ ވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމީހުންެގާ ބޮޑުާާާދަންނަވ ނީާ ވަރަށްާ މ ލެާއައިސްާ ރ އްޖެތެރެއިންާ ބަޔަކީާ ިގނަާ

އަުގަގިއާކުލިާދައްކަިއެގންާޭގޭގަގއިާތިބޭާބައެކޭ.ާެއާމީހުންނަށްާވަރަށްާިގނަފަހަރުާވަރަށްާނޭދެވޭާކަންކަމ ާކުއްޔަށްާާ

އުޅެން ހ ލުަގއިާ ވަރަށްާ ކުރިމަތިލ ންޖެހެއޭ.ާ ކަންތައްތަކ ާ ނޭދެވޭާ ކުރ ާ ކުރިމަތިާ ފަރ ތުންާ ެއއީ.ާާދޫކުރ ާ ބައެކޭާ ޖެހޭާ

ާާ ކަނޑައެޅިެގން ޤ ނޫނަކުންާ ޙައްޤުތައްާ ލިބިދެވޭާ މީހުންނަށްާ އެާ ާާއަޅުަގނޑައެހެންވީމ ،ާ ހަމަާާާއަޅުަގނޑުކީ ދަންނަވ ނީާ

ާާ ކަމެކޭ. މުހިއްމުާ ަވރަށްާ ކަމެކޭާ އެކަށީެގންވ ާ ހުރިާާާއަޅުަގނޑުވަރަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ އުނިާ ބިލުަގއިާ މިާ  1855ދަންނަވ ނީާ

ބަ ބިލުާ މިާ ާާނަމަވެސްާ ވަރަކަށް ާާއަޅުަގނޑަާލައިނުަގންނަާ ނުދެންނެވޭނެ. އެއްާ ވ ހަކަާ ކަމުނުދާ  ބިލުާ މިާ ާާއަޅުަގނޑުާކަށްާ

އުއްމީދުކުރަނީާކޮމިޓީއަކަށްާޮގސްެގންާމިާބިލުެގާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ނަމަ،ާސެކިއުރިޓީާާ

ޑިޕޮޒިޓުާ ސެކިއުރިޓީާ ީމހުންނަކީާ ބައެއްާ ވ ހަކަ.ާ ކުރަންނުޖެހިާޑިޕޮޒިޓުެގާ މަރ މ ތެއްާ ެއއްވެސްާ ފަހުންާ ދައްކ ފަިއާ ާ

ނޫނިއްޔ މުާހަމަާެއާމީހުންާހަވ ލުީވާއިރުަގިއާތަންާހުރިާފެންވަރަށްާއަނބުރ ާތަންާހަވ ލުކުރީމަާވެސްާެއާޑިޕޮޒިޓުާ

ާާ މީހުންނަށް ކަހަލަާ އެާ މީހުން.ާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭާ މައްސަލަތަކ ާ ވަރަށްާ ނުލިބިެގންާ ހީވަނީާާށްއަޅުަގނޑައަނބުރ ާ ާ1860 

އާެާ މީހުންނަށްާ އެާ ކަހަލަާ ކޮންެމވެސްާ ނޫނިއްޔ މުާ އެއްާ އެހީާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ އެބަޖެހޭހެންާ

ާާ ށްާހީވަނީާމިާބިލުާައއުމުންާއެކަހަލަާކަންތައްތައްާާައޅުަގނޑަޑިޕޮޒިޓުާލިބޭނެާޮގތްތަކެއްާކަނޑައަޅައިދޭންާރ ަވއިދޭން.

ދަންނަވ ނީާމިާިވޔަފ ރިވެރިންެގާވ ހަކަާމިާތ ނަގިއާދެކެވޭތީެވާާާާއަޅުަގނޑުވީމ ،ާހަމައެކަނިާާހަމަޖެހިެގންދ ނެހެން.ާއެހެން
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ކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތްތަކުެގާވަރަށްާިގނަާޙައްޤުތަކެއްާެވސްާމީެގތެރޭަގއިާއެބަހުއްޓޭ.ާއެހެންީވމ ،ާއެާމީހުންެގާޙައްޤުތައްާ

ާާ ބިލު މިާ ނަމަވެސްާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ކުރަންާއަޅުަގނޑުރައްކ ތެރިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އިތުރުާ ބިލަށްާ ިމާ ބަލައިަގނެާ  1865މެންާ

ާފެނެއޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ދެން މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާާާއަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔ ާ ފެނޭ.ާ އެބަާ ަގޑިާ ެވސްާ އަރުވ އިރުަގއިާ ފުރުޞަތެއްާ

 1870ާާއަޅުަގނޑުާޅީެގާމިާޖަލްސ ާނިންމ ލ ާަގޑިާވަރަށްާކައިރިވެފައިާމިާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާމެންެގާމިާދަންފައަޅުަގނޑު

ފުރުޞަތުާއަރުވަންާަގސްތުކުރަންާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާާާާއަޅުަގނޑުކުޑަާވަުގތުކޮޅެއްާދޮޅުާމިނެޓެްއހ އިރުާއޮތުމ ާެއކުާާ

ިއރަށްާަގޑިާޖެހޭއިރަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅު،ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.ާަގޑިާހަމަވާ 

ާާ ދެން ނަމަާ ވަނީާ ކަމަށްާ ވ ާ ކަމަށްާ ނުނިމޭާ ވ ހަކަފުޅުާ މިނެޓުެގާ ެއާާާާއަޅުަގނޑުތިންާ ދ އިރުަގއިާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ

ާާ ދެން އެއަށްފަހުަގއިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އަރުވ ނެާ ދެއަޅުަގނޑުފުރުޞަތުާ ަގލޮޅުާ ޮއތީާ ލިސްޓުަގއިާ ދ އިރ ެގާެގާ ކުނުާ

 1875ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފް.ާވަުގތުާތަންދޭނަމަާތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވެސްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުއިރ ެގފަރެސްމ ތޮޑ ާދ 

މެންާއަތްފޯރ ފަށަށްާޯގތިެގދޮރުެގާބޯހިޔ ވަހިކަންާެގނެސްދިނުމުެގާާއަޅުަގނޑު`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާާ ދައްކ އިރު ތަނެައޅުަގނޑުާވ ހަކަާ އޮތްާ ފަސޭހަކޮށްާ އެހ ާ އެކަންާ ފެނެިގންދަނީާ ވެސްާ މިއަދުާ ނޫން.ާމެންނަށްާ  1880އްާ

ާާ ހުޅުމ ލެއިން ދ ދިފަހުންާ ރައީސް،ާ ެއ55ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލ އިރުަގއިާ އެްގރީަމންޓުތަކަށްާ ކުރިާ ވިއްކުމަށްާ ޯގތިާ

57ާާާާއެްގރީމަންޓުތަކަށްާާ% 10ާާާާއިންޓްރަސްޓު ާާއަޅުަގނޑުާއަހަރުާތެރޭަގިއާސަރުކ ރުންާނަންަގވ ާޮގތަށްާއޮތުމުންާއެއީ

ކަމެކޭ ދަތިެވެގންދ ާ ވަރަށްާ ޑައުންާާދަންނަވ ނީާ ރުފިޔ ާ ހަތްލައްކަާ މީސްމީހުންނަށްާ ހުރިާ ނަގ ފައިާ ޯގތިތައްާ އެާ ާ.

ޕޭމަންޓެއްެގާޮގތުަގއިާދައްކަިއެގންާމަހަކުާތިރީސްާހަތަރުާހ ސްާރުފިޔ ާއ ިއ،ާފަންސ ސްާދެާހ ސްާރުފިޔ ާއ ާދޭތެރެާ

ކަަމކަށެއްާ އަދަދެއްާ އެފޯޑުކުރެވޭނެާ މީހުންނަށްާ އެާ އެއީކީާ ދަްއކަންޖެހުމުންާ ނުބަލަން.ާއަޅުަގނޑެާާއަދަދެއްާ  1885ްއާ

ްގރޭސްާ ކޮންމެވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ނެިގާ ޯގތިތައްާ އެާ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ ފުރުޞަތުަގިއާ މިާ އެހެންކަމ އެކީަގިއާ

އެާ ހެޔޮެވެގންދ ނެާ އަުގާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ވެއްޖިއްޔ ާ އެހެންކަމަށްާ ދެއްވަން.ާ އިމ ރ ތްކުރުމަށްާ ތަނުެގާ އެާ ޕީރިއަޑެއްާ

ާާާާތަންތަނުަގއިާއަވަހަށް ެވސްާޤަބޫލުކުރަނީާރަނަގޅުާާާއަޅުަގނޑުއިމ ރ ތްކުރެިވއްޖިއްޔ .ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލު

ކަންތައްތަކެއްާއެބަހުއްޓޭ.ާއެހެންކަމ ާއެކީާމިާބިލުާބަލައިަގނެާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމިާބިލުާއިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވ ާިމއިންާ

ެގނެސްދިނު އުއްމީދުތަކެއްާ ކޮންމެވެސްާ ާާރައްޔިތުންނަށްާ ކުރުމަކީ މަސަްއކަތްާ  1890ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާާާއަޅުަގނޑުމަށްޓަކައިާ
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މެންެގާރައްޔިތުންނަށްާއަތްނުފޯރ ާހިސ ބުަގއިާކުލިތައްާހުރިއިރުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާމިއަދުާާއަޅުަގނޑު

ސަބަބު މަތިވުުމެގާ ައުގާ ުމދަލުެގާ މަތިވެ،ާ އަުގާ ޚިދުމަތުެގާ ޢ އްމުާ ކުޑަވެ،ާ ާާމުސ ރަތައްާ މެންނަކަށެއްާާއަޅުަގނޑުން

މެންބަރުންާ މުވަްއޒަފުންާ ހަތަރުާ ތިންާ ފަރ ތްތަކުންާ ިގނަާ ނެތް.ާ ބުނެވޭކަށެއްާ ހިތްހަމަޖެހިެގންނޭާ އުޅެނީކީާ ރައްޔިތުންާ

ވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާެގތަކުަގއިާެވސްާކުލިާދައްކަިއެގންނެއްާިމއަދުާކ ލެޭވާވަރެއްާނުވޭ.ާސްކޫލްާކުދިންެގާޓިއުޝަންާފީާާ

 1895ާމިާަވުގތުާއިށީންނ ނަން.ާާާައޅުަގނޑުންާޚަރަދުތައްާކުރެޭވވަރެއްާނުވޭ.ާަވުގތުާހަމަވުމ ާއެކުާއ އިާއެހެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާާ ވުމ ާެއއްކޮށްާހެނދުނުެގާދަންފަޅީެގާދެވަނަާބަިއެގ12:30ާާާާމެން

ނިންމ ލަ ބައިާ މިާ ޖަލްސ ެގާ ާާމިާ 12:30ާާާާނީ. ވަުގތު.ާާައޅުަގނޑުައކީ ތަންދޭންޖެހޭާ ކޮޅަށްާ ހުސްަވުގތުާ މެންެގާ

ާާ  1900ޖަހ އިރުާކަމުަގއިާދަންނަވަމުން،ާއެދިވަޑައިަގންނަވ ފައިާއޮތ13:00ާާާްއެހެންކަމުން،ާދެންާމިާޖަލްސ ާކުރިއަށްާދ ނީ

ާާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ ފުރުޞަތުާ މަތިންާ ޮގތުެގާ އެޖެންޑ ގައިވ ާ މިާ ހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާ ތިާ ދަންނަވަމުން،ާ ވ ހަކަާ

މިާވަުގތުާާ ޖަލްސ ާ މިާ ދަންފަޅީެގާ މިާ މެންބަރުންާދެއްިވާއެއްބ ރުލުމަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާމިއަދުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާހުސްވަުގތުކޮޅަށްާމެދުކަނޑ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1905ާ]ށ13:04ާްނ12:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

cާާުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާައޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާފަށައިެގންާކުރިއަށްެގންދަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިާހ

10ާާާާ  އެއް.ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ10ާާުވަނީާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުާާ .ާދިރިުއޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުުމެގާާ  10.2ެގާދަށުން

 1910ން.ާމިާބަހުސްަގއިާބ ކީާވަުގތުާހުރިޮގތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާާބިލުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާެގންދިއު

ތެރެއިނ36ާާާް މެންބަރުންެގާ ނުވ ާ ނިސްބަތްާ އަކަށްާ ޕ ޓީާ ވަކިާ ހުސްވެފައި.ާ ވަނީާ ވަުގތުާ އަށްާ ޑީ.ޕީާ އެމް.ާ މިނިޓު.ާ

މެންބަރުންނަށްާއަދިާފުރުޞަތުާއެބަާާާބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރ3ާާިމިހ ތަނަށްާއަދިާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވީާާ

ާާ 3ާާާާއޮތް.ާޕީ.އޭާއަށް މިނިޓުެގާވަުގތ3ާާާާުމިނިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށްާވަުގތުާވަނީާހުސްވެފައި،ާއަދިާޖުމުހޫރީާޕ ޓީާއަށް

ާށް.ާާއެބަާއޮތް.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަ

ާ1915 

ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ާާ ކުއްޔަށް ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެްއވިާޝުކުރިއްޔ .ާ ހުށަހަޅުއްވައިާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ ބެހޭާ ދޫކުރުމ ާ

ނަޝީދަށް މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދަންނަވަން.ާާާާކަމަށްޓަކައިާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ

ތ އީދުކުރަމޭ.ާ ބަލައިަގންނަންާއަޅުަގނޑުާ ބިލުާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވ ލަންާ އެންމެފުރަތަމަާ

 1920އަދިާއެހެންމެާމިާބިލުަގއިާހުރިާމައްސަލަތައްާރަނަގޅަށްާދިރ ސ ކޮށްާނިމިެގންާއަންނައިރުާމިއީާކުއްޔަށްާދޭާފަރ ތ އިާ

އެހެންމެާކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތަށްާވެސްާފައިދ ާވ ނެާބިލަކަށްާވ ންވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާައޅުަގނޑުާއަދިާާ

ޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެާމަނިކުފ ނުާވެސްާމިާބިލުާހުށަހެޅުމުެގާއެންމެާބޮޑުާމަޤުޞަދަކީާބޯހިޔ ވަހިކަމަށްާމިއަދުާމިާއޮތްާ

ވެސްާފަސޭހައިންާރައްޔިތުންނަށްާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާނިމޭނެާއުސޫލެއްާޤ ނޫނެްއެގާާދަތިކަމަށްާހައްލެއްާެގނެސްދީާވީހ 

ސިފައިަގއިާެގނައުންާކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއްާެއއީާމިހ ރުާވެސްާިމާާ

ާާ  1925ތަކުރ ރުކޮށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާދ އިރ ެގާރަްއޔިތުންެގާާކަމުަގއިާބަިއވަރުާމައްސަލަތަކެއްާދިމ ވ ކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ފަރ ތުންާވެސްާއެކިާޝަކުވ ތައްާލިބެމުންދޭ.ާކުއްޔަށްާދޫކޮށްެގންާއުޅޭާއިރުާއެާކުއްޔަށްާހިފިާފަރ ތުންާއެާތަނުނާްާ

ންެގާޚިޔ ލުތަްއާާނުނުކުމެެގންނ އި،ާމިފަދަާތަފ ތުާމައްސަލަތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނ ާވެސްާބައްދަލުކޮށްާހަމަާއެާބޭފުޅު

ވެސްާ ުގޅިެގންާ ހުށަހެޅުމ ާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެމުންެގންދޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ެގާބަެއއްާރަްއޔިތުންާއެާބޭފުޅުންެގާކަންބޮޑުވުންާވެސްާފ ޅުކޮށްފައިވޭ.ާމިސ ލަކަށްާމިހ ރުާމިާާ

އޮތް ފަރުމ ކޮށްފައިާ އަދިާާބިލުާ އިތުރުެވެގންދިއުމ ިއ،ާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތަކެއްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ޮގތުންާ ާ1930 

ލޯނުތައްާާ ބޮޑެތިާ އުޅެމުން،ާ ހ ލެއްަގިއާ އެތައްާ ވަރަކުންާ އެތަްއާ ެއއީާ ޙަޤީޤަތެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންމެާ

ްއެގާތެރޭަގއިާއެާތަންތަނުންާފައިސ ާލިބުނީމ ާއެާލޯނުާނަަގިއެގންާަވކިާވަރަކަށްާކުލިާކަނޑައެޅިެގން،ާވަކިާއަހަރުތަކެ

އަދ ކުރެވޭނެާކަމަށްާބަލަިއެގންާމިހުންނަނީާއިމ ރ ތްތައްާހަދ ފަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާމީެގާސަބަބުންާ

ތ  ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުމަކީާ ޤ ނޫނެއްެގާސިފަާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ކަމެްއާާެގއްލުންވ ނެާ ކުރ ާ އީދުާ

 1935ނޫން.ާއަދިާއެހެންނަމަވެސްާކުއްޔަށްާދޫކުރ ާފަރ ތ އިާއަދިާއެހެންމެާކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތަށްާޤ ނޫނެއްެގާސިފަިއަގއިާމިާ

ޮގތަކަށްާމިާބިލާުާ ެގއްލުންާނުވ ނެާ ޮގތަކަށް،ާއެއްެވސްާފަރ ތަކަށްާ ކަންކަންާރަނަގޅަށްާސ ފުވެފައިާއޮންނ ނެާކަހަލަާ

ާާނިމިެގންާދ ންާއަ ތ ީއދުާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވ ހަކަާދައްކ ލ އިރުާައޅުަގނޑުާހިތަށްާއ ދޭ،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާޅުަގނޑު

ެއާާ ބޯހިޔ ވަހިކަމަކީާ އަނދުންތައް.ާ އައިާ އަޅުވަމުންާ ލޮލުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އިރުާ އަންނަންއުޅުނުާ ވެރިކަމަށްާ ސަރުކ ރުާ

އަ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެޅުވިާ ލޮލުަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ ހޯދައިދެްއވ ނެާޮގތުންާ ބޯހިޔ ވަހިކަމެއްާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ނދުނެއް.ާ

ވިދ ޅުވެ،ާާ ކަމަށްާ ފޯރުކޮށްދޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފުލެޓުާ ހ ސްާ ދިހަާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ަވޑަިއެގން،ާ ވަޢުދުވެާ  1940ކަމަށްާ

ައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލީާމަސައްކަތްާ ކަމެްއެގާ ެއްއވެސްާ ޭއެގާ ެވސްާ އައިރުާ ހަމައަށްާ ފެނިެގންާނުދ ާކަމީާމިއަދ އިާ ނަށްާ

ެގނެސްާާ ޓުއަރިސްޓަކުާ ޤައުމެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ ބޭރުެގާ ދޭތެރެއަކުންާ ކަމެއް.ާ ކުރ ާ ހިތ މަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިދިޔަާ އޮޅުވ ލަމުން.ާ އޮޅުވ ލުންތަކެއްާ ބޮޑޔާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިދަނީާ ސޮއިކޮށްެގންާ އެްގރިމެންޓެްއަގއިާ
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ވެސްާފަނަރަާމަސްާވެެގންާދިޔައިރުާވެސްާއަދިެވސްާރައްޔިތުންނ ާހަވ ލުނުކުރެިވާާާާސަރުކ ރުންާއަޅ ފަިއވ ާފުލެޓުތައް

 1945ވ ކަންާައޅުަގނޑުާހިތ މައ ާެއކުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާއެާތަނުންާބައެއްާފުލެޓުތައްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމުހިއްމުާ

އ ާއެކުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާކުރީަގއިާއަބަދުާެވސްާކުރީެގާއެކްޓިވިސްޓުންތަކަކަށްާހިލޭާދޫކޮށްލ ފައިާވ ކަންާއަޅުަގނޑުާހިތ މަ

ސަރުކ ރ ާދިމ ލަށްާއޭރުާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާއިނިގލިާދިްއކުރަމުންާެގންދިޔައީާނިކަމެތިާމީހ ައށްާނިކަމެތިާޮގތްާވ ާވ ހަކަ.ާާ

.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާބޯހިޔ ވަހިާކަމެއްާހޯދަންާއުޅުމުންާވެސްާއެާކަމުެގާފުރުޞަތުާނިކަމެތިާމީހ ާއަށްާނޯންނަާވ ހަކަ

ވަޢުދުވެފައިވ ާާ އެާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ވަޢުދުވިންާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުެމންާ ތެރޭަގއިާ އިންތިޚ ބުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ވ ނެާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކަށްާ ބ ރުއަޅ ނެާ ސަރުކ ރަށްާ ކުރުމަށްާ ކަންކަންާ އެާ ނެރެާ ކުރިައށްާ ވަޢުދުާ  1950ބޯހިޔ ވަހިކަމުެގާ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާފުރުޞަތުަގއިާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަން.ާސަރުކ ރުންާއެާެގންުގޅުްއވ ާއުސޫލުތަްއާާކަމަށް.ާއެހެންކަމުން

ކުރުމަށް.ާ ކަންކަންާ މަތިންާ އުސޫލެްއެގާ އޮންނ ނެާ ފުރުޞަތުތައްާ ފަދަާ އެާ ވެސްާ ނިކަމެތިންނަށްާ ކުރައްވ ާ ބަދަލުާ

ެގާސަބަބުންާޙަޤީޤަތުަގއިާނިކަމެތިާމީހުންނަށްާވަނީާއޭެގާދ ދިފަހުންާވެސްާހުޅުމ ލޭަގއިާބިޑުކޮށްެގންާދޫކުރެވުނުާބިންތަކު

ވެސްާ މިހ ރުާ ޭގޭގަގއިާ ެގއްލިފައި.ާ ފުރުޞަތުާ ވަނީާ ބަޔަކަށްާ އެތައްާ ހަމަނުވެެގންާ ޝަރުޠުާ ގެއްލިފައި.ާ ފުރުޞަތުާ

 1955ތުާނެތިެގން،ާލިބިފައިާއޮތްާތަންކޮޅުާކުޑަކަުމންާކޮޅަށްހުރެެގންާނިދަންޖެހޭާމީހ ާއަށްާވެސްާމިާވަނީާފުރުޞަތުާފުރުޞަ

ޮގްއސަ.ާ ެގއްލިެގންާ ކަންކަންާ އެާ ނުލިބި،ާ ފުރުޞަތެއްާ ެއއްެވސްާ ެއއިންާ ކިޔ ފައި،ާ ހަމަނުވެެގންނޭާ ޝަރުޠުާ ނުވަތަާ

މަުގފަހިވެެގންާ ކަންކަންާ މިާ އުސޫލަކުންާ ޚ އްޞަާ ނިކަމެތިންނަށްާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ކަންތައްތަކަށްާ ކަހަލަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ އެއީާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާމިއަދުާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއްާމ ލޭަގއިާިމއަދުާާާބޮޑުާއެދުމެއް.ާާއަޅުަގނޑުެގާވަރަށްދިއުމަކީ

ދިރިއުޅެމުންދ ާިގނަާރައްޔިތުންތަކެއްާހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާެވސްާހަމަާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާބޯހިޔ ވަހިކަމެްއާނެތިާވަރަށްާ

ހަ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ކަން.ާ އުޅެމުންާ ކުރުމަށްާހ ލެއްަގިއާ މިކަންކަންާ މަތިންާ ޮގތެްއެގާ އަންނ ނެާ  1960އްލެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ތެރޭަގއިާ އިންތިޚ ބުެގާ ރިޔ ސީާ ޮގވ ލަން.ާ އެކުާސަރުކ ރަށްާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

މީހުންާއިނދެެގންާއެާ ދެާ އ ާ އައިމިނަާ އޭރުާނަޝީދުާވިދ ޅުވި،ާޙަސަންތަކުރ އިާ އެއްާނޫންާ ވ ހަކަާ އަހަރުާދެއްކިާ އްާ

ވ އިރުާވަށ ފ ރުާރ ނ ލެވޭނޭ.ާހަތަރުާއަހަރުާފަހުންާއިރުމަތިާބިތުަގއިާސިމެންތިާޖަހ ލެޭވނޭ.ާއޭެގާތިންާއަހަރުާފަހުންާ

ފަންސ ސްާ އުމުރުންާ މިހެނޮްގސްާ ހެދޭނޭ.ާ އެއްާ ފ ޚ ނ ާ އަތުރ ލެވޭނޭ.ާ ޓިނުާ އެއަށްފަހުާ ހަދ ލެވޭނޭ.ާ މަތިވަޑ ންަގނޑުާ

 1965ނަށްާއެާގެއަށްާވަދެލެވޭާވަރުާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރައީސްާނަޝީދަށްާމިއަދުާރައްޔިތުންާއަހަރުާވ އިރުަގއޭާއެާމީހުން

ދެްއކެިވާާ އެާ އޭރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ އިރުަގިއާ ދެއްވ ފައިާ ެވރިކަންާ ިވޔަސްާ ޮގތަކުންާ ކޮންމެާ

ާާ މަސައްވ ހަކަފުޅުތައް މިއަދުާ ަގބޫލުކުރަްއވަިއެގންާ ކަމަށްާ ޙަޤީޤަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާާއެއީާ އޭރުންާ ކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ ކަތްާ

ޮއޅުވ ލުުމެގާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ހިަގިއދ ނޭ.ާ ވެެގންާ ޙަޤީޤަތަކަށްާ އުއްމީދުާ ކުރ ާ މިާ ރައްޔިތުންާ

ބޮޑުާާނިޔަތުަގއިާއޭރުާއެާވ ހަކަާިވދ ޅުވެފަިއ،ާމިއަދުާއެާކަންކަންާހަނދ ންާނައްތ ލުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާވަރަށްާާ

 1970ދެރަާނިކަމެތިާކަމެއްާރައްޔިތުންނަށްާލިބިެގންދ ނެާކަމެކޭ.ާއެހެންކަމުންާމިާފުރުޞަތުަގިއާވެސްާސަރުކ ރަށްާނިކަމެތާިާ



 74 

މަުގފަހިވެެގންދ ނެާ މިކަމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލިބިފައިވ ާ ދަތިކަންާ ބޯހިޔ ވަހިކަމުެގާ ނުވަތަާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކަތްާކޮށްދެްއވުމަކީާައޅުަގނޑުެގާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެއް.ާއަދިާވެސްާއެއްފަހަރުާައޅުަގނޑުާޮގތަކަށްާސަރުކ ރުންާމަސައްާ

ފަރ ތ ިއާާ ދޭާ ކުއްޔަށްާ އަންނައިރުާ ނިމިެގންާ ބިލުާ އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ތ ީއދުާ ބަލައިަގންނަންާ ބިލުާ މިާ

ބޭފުޅުން އެާ މަތިންާ އުސޫލުތަކެއްެގާ ރަނަގޅުާ ފަރ ތަށްާ ހިފ ާ ޮގތަކަށްާާކުއްޔަށްާ ރައްކ ތެރިވެެގންދ ނެާ ކަންތައްތައްާ ެގާ

 1975ާޤ ނޫނުަގއިާހިމެނިެގންާދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެއް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

cާާަޅުަގނޑުާެވސްާދަންނަވ ނެާމ ާިގނަާވ ހަކަާއެއްާނެތް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.ާއ ދެ،ާއ

ތަންތަނ އިާ ދޭާ ކުއްޔަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތީމަ،ާ ދެއްކިފައިާ ވ ހަކަާ އެއްފަހަރުާ

 1980ށްާވ ތީެވ،ާމިާބިލުާކުއްޔަށްާހިފ ފަރ ތ ާދެާފަރ ތެުގާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިާކުރުމުެގާމަޤުޞަދުަގއިާހުށަހެޅިފަިއވ ާބިލަކަ

ފުރިހަމައަށްާރިޢ ޔަތްާ ޙައްޤުތަކަށްާ ފަރ ތުެގާ ދެާ މިާ ފޮނުވުމުންާ ހަމަޖެހި،ާކޮމިޓީާއަށްާ ކޮމިޓީާއެްއާ ދިރ ސ ާކުރައްވ ާ

އެކަމަށްޓަކައިާާ އުއްމީދެއް.ާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަކަށްވުމަކީާ ބިލުާ މިާ ޮގތެްއަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ ކުރެިވެގންާ

ކު އަޅުަގނޑުާާމަސައްކަތްާ ވ ތީާ ބިލަކަށްާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ މަޤުޞަދުަގއިާ މިާ އެހެންކަމުންާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރުމަށްާ

ބިލުނާްާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ަވުގތުކޮޅަކަށްވ ތީވެާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ ޮއތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ތ އީދުކުރަން.ާ

ޚި ެއއ ާ ނުެގއްލޭނޭ.ާ ޙައްޤެްއާ ފަރ ތެއްެގާ ދެާއެްއވެސްާ ފަރ ތުންވެސްާ ދެާ މަޤުޞަދަކީާ ހ ސިލުވ ނެާ ބިލުންާ މިާ  1985ލ ފަށްާ

ފަރ ތަކުންާ ެއްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އޭ.ާ ބަޔ ންެވެގންވ ނީާ ކަނޑައެޅި،ާ ޒިންމ ތަްއާ ފަރ ތުެގާ ދެާ ޙައްޤުތަކ އިާ ފަރ ތުެގާ

ފަރ ތަށްާވެސްާއެާބައިާާާކަންބޮޑުވ ކަށްާނުޖެހޭނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުއްޔަށްާހިފައިެގންާއުޅޭާމީހުންނ ާއަދިާކުއްޔަށްާދޭ

ކަންތައްތައްާާ ބަޔެްއެގާ އެާ އެނުގނީމ ާ ޤ ނޫނަކުންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ވ ޖިބުތައްާ ޒިންމ ތަކ އިާ ފަރ ތުަގއިާ މީހުންެގާ

އަދ ކުރުމަށްާމަުގފަހިެވެގންދ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާހިސ ބަށާްާ

 1990ާއަޅުަގނޑުމެންާދެާފަރ ތަށްާވެސްާފައިދ ވ ނެާޮގތަކަށްާއޮންނ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަމުން،ާމިާާއަންނައިރުަގއި

ބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިަގނެާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުަވއިެގންާައވަހަށްާނިންމައިެގންާޤ ނޫނަކަށްާުވމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަާާ

ާކޮށްލަން،ާޝުކުރިއްޔ ާ.ދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރު

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

 1995ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއެއްާވ ހަކަާއަކީާދިރިއުޅޭާާ

ާާ މަޖިލީހަށް މިާ ބިލުާ ދޫކުރުުމެގާ ކުއްޔަށްާ ކަމަށްާާތަންތަންާ މަޤުޞަދުތަކެއްަގއިާ މ ތްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވަނީާ ހުށަހެޅިފައިާ

ާާ ސިނ ޢަތް އިމ ރ ތްކުރުުމެގާ ެގދޮރުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ ހަމަާ އޮތްާއަޅުަގނޑުާ ރ އްޖޭަގއިާ
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ހައްލުކުރުމަށް ކަންކަންާ އަމ ޒުކުރެވޭާ ހައްލުކުރުމަށްާ މިހ ރުާ ބިލުންާ މިާ ބަލ އިރުާ ރ އްޖޭަގއިާާހ ލަތަށްާ ބޮޑަށްާ ވުރެާ

ވަރަށް ސިނ ޢަތަށްާ މިާ ބަލ އިރުާ ކަމަށްާ ހިމެނޭާ ސިނ ޢަތްާ މިާ އަންނ ނޭ.ާާާާއިޤުތިޞ ދުަގއިާ ެގއްލުންތަކެއްާ ބޮޑެތިާ

 2000ހުރަސްތަކެއްާދިމ ެވެގންދ ނޭ.ާމ ލޭެގާެގދޮރުާއިމ ރ ތްކުރުުމެގާސިނ އަތ އިާއަދިާބިނ ވެށިާތަރައްޤީާކުރުމުެގާސިނ ޢަތުާާ

ާރ އްޖޭެގާއެކިާރަށްރަށުަގއިާވެސްާތަރަްއޤީާވަމުންާއަންނަާމިާސިނ ޢަތަށްާބަލ އިރުާމިހ ރުާމިާއޮތްާއަދިާހަމަާމިޮގތުން

ާމ އްދ ތަްއާމިހުރިާޮގތަށްާފ ސްެވެގންާނުވަތަާމިއ ާއެްއޮގތަށްާފ ސްެވެގންާހިަގއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާާހ ލަތުންާމިާބިލުެގ

ެގންާއަންނ ނޭ.ާއެއީާތަރައްޤީާކުރުމަށްާމިހ ރުާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކުނާްާވަރަށްާބޮޑެތިާދަތިތަކެއް،ާހުރަސްތަކެއްާކުރިމަތިވެާ

ކުރަމުންދ ާހޭދަތައްާކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑެތިާޖެހިލުންތަކެއްާކުރިމަތިކުރުވ ،ާއިންވެސްޓުތަކަށްާހުރަސްއެޅުންާކަމަށްާާ

 2005ންމެވެސްާަވރަކަށްާހަނިކުރުވަންާއެބަޖެހޭ.ާވ ތީ،ާމިާބިލުާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާބަލައިަގންނަާކަމަށްާވަންޏ ާކޮ

މިާާ ހިފެހެއްޓުމަށ ިއ،ާ ެއްގރީމެންޓުތައްާ ކުރެވޭާ ދެމެދުާ ޙައްޤުތަކ ާ ފަރ ތުެގާ ހިފ ާ ކުއްޔަށްާ ފަރ ތްތަކ އިާ ކުއްޔަށްާދޫކުރ ާ

އަމ  ހަްއލުކުރުމަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ޝަރުޢީާ ައވަސްޮގތުަގއިާ މައްސަލަތައްާ ދިމ ވ ާ އެްގރީމެންޓުތަކުަގއިާ ިމާާފަދަާ ޒުކޮށް،ާ

ހ ލެއްަގިއާާ މިފަދަާ ހަނިކޮށްލުން.ާ އެކަނިާ ބިލަކަށްާ އަމ ޒުކުރެވޭާ ރ ވައިދިނުމަށްާ އޮނިަގނޑެއްާ ލުއިފަސޭހަާ ކަންކަމަށްާ

އަދިާތަފުސީލުާޮގތަކަށްާއޮތުމަކީާެއއީާ ރ އްޖޭެގާޢުމުރ ނީާތަރައްޤީާއަށްާހުރަސްއެޅޭާފަދަާޮގތަކަށްާމިާބިލުާމިހ ާފުޅާ 

 2010މަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާޚ އްޞަކޮށްާރ އްޖޭެގާެގދޮރުާއިމ ރ ތްކުރުމުެގާސިނ ޢަތަށްާބަލ އިރުާާރަނަގޅުާކަމަކަށްވ ނެާކަ

ވަރަށްާާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ ބޭނުންކޮށްެގން.ާ ޮގތުަގއިާ ފުރިހަމަާ ބިންާ އަންނަނީާ ހައްލުކުރެވެންާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ރ އްޖޭެގާ

ދިރި ހަދައިެގން.ާ ިއމ ރ ތްާ އުސްކޮށްާ އިމ ރ ތް،ާ ކުރިއަށްާާބޮޑެތިާ ހަދައިެގންާ ުއސްކޮށްާ ބިނ ތައްާވެސްާ ތަންތަނުެގާ އުޅޭާ

އޮތްާތަނުަގއިާރ އްޖޭެގާރަށްރަށުަގއިާޚ އްޞަކޮށްާސަރަހައްދީާރަށްރަށުަގާއ އިާސަރަހައްދީާމަރުކަޒުތަކުަގާއ އިާމ ލޭަގއިާާ

ާާ ހިތުން ައޅުަގނޑުާ ބިލުަގއިާ މިާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ އަންނ ނީ.ާ ހައްލުެވެގންާ މައްސަލަާ ެއއްާމިާ އޮތްާ ބެއްލެވިފައިާ

އެންމެާ ފެނިެގންދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަމަކުާ ތަންތަނޭ.ާ ފ ހަފަކުރެވޭނެާ ވަކިންާ ތަންތަނަކީާ ދިރިއުޅޭާ  2015އެސެމްސަނަކީާ

ބޮޑުާއެއްާޙަޤީޤަތަކީ،ާރ އްޖޭަގއިާވެސްާއަދިާމ ލޭަގއިާެވސްާމިޮގތަށްާބޮޑެތިކޮށްާއިމ ރ ތްކުރެވޭާދިރިއުޅޭާތަންތަނަށްާާ

ާާބަލ އިރުާމި މިފަދަާއެހެންާބޭނުންތަކަށްާވެސްާާއީާވަރަށްާމިކްސްޑުާޔޫސްާތަންތަންާހުންނ ނީ.ާއެާތަންތަނުަގއިާހަމަ

ކުރެވެންާއަންނ ނެ.ާމިފަދަާއިމ ރ ތްތައްާކުރެވެންާއަންނ ނީާވަރަށްާބޮޑެތިާހޭދަތައްާކޮށްެގން.ާމިާހޭދަތައްާހުރަސްތަކެްއާާ

މިާއޮތީ،ާނުވަތަާބިލުެގާބަެއއްާމ އްދ ތައްާހުރިާޮގތުންާމިާދަންނަވ ާާާާއެޅޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިާބިލުާފަރުމ ކުރެވިފައިާ

ފުލެޓުތަކ އި،ާ ބަެއއްާ ބޭނުންވ ާ ބޯހިޔ ވަހިކަމަށްާ ރ އްޖޭެގާ ތަނުަގިއާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ކުރުުމަގިއާ ބިނ ތައްާ  2020ކަހަލަާ

ކުރު އިންެވސްޓުމަންޓުތައްާ ކުރުމަށ އިާ ހޭދަތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ގ އިުމކުރުމަށްާ ބޮޑެތިާވަސީލަތްތައްާ ވަރަށްާ މަށްާ

މިއީާ ސިނ ޢަތެއްާ އެއްާ އަންނަާ ކުރިއަރަމުންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އިޤުތިޞ ދުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ އަންނ ނެ.ާ ޮގންޖެހުންތަކެއްާ

ެއކިާ އަދިާ އ އިާ މ ލެާ ތެރޭަގއިާ ސިނ ޢަތުެގާ މިާ ސިނ ޢަތް.ާ ެގދޮރުއިމ ރ ތްކުރުމުެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

އިމ ރ ތް ބޮޑެތިާ މިކަމަށާްާރަށްރަށުަގއިާ ހަމައެކަނިާ ޖެހެނީާ ިމާ ވެސްާ ކުރަންާ އެކަންާ ައދިާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރެވެމުންދ ާ ތައްާ
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ބިންތަކުަގިއާާ ލިބިފައިާ އަމިއްލަފަރ ތްތަކަށްާ ނޫން.ާ އެކަންޏެއްާ ބިންތަކުަގއިާ ދޫކުރ ާ ހަމަެއކަނިާ ކަމަށްާ މިާ  2025ސަރުކ ރުންާ

ފަހި ފުރުޞަތުާ ކުރުުމެގާ އިމ ރ ތްތައްާ މިކަހަލަާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާވެސްާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ ވެެގންދ ންޖެހޭ.ާ

ޮގތުެގާ ކުރެވެމުންދ ާ ަމސައްކަތްާ ވެސްާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ހަނިކޮށްލަންާ ބިލުާ މިާ ދެންނެިވހެންާ ކުރިންާ ދެކޭޮގތުަގިއ،ާ

ސްލަހަތުާހުރިާދަށުންާކުއްޔަށްާދޫކުރ ާފަރ ތްތަކ އި،ާކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތްތަކުެގާދެމެދުަގއިާކުރެޭވާެއްގރިމެންޓުތައްާމަ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ރަނަގޅުވ ނޭ.ާ އަމ ޒުކޮށްލުންާ ބިލުާ ކަންތައްތަކަކަށްާ ކަހަލަާ ފަސޭހަވ ާ ހައްލުކުރުމަށްާ ޮގތުަގއިާ

 2030ދެކޭޮގތުަގއިާރ އްޖޭަގއިާކުރިައށްާއޮތްތަނުަގއިާވެސްާބޯހިޔ ަވހިކަންާތަރައްޤީާކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާ

މިހ ރު ރަށްރަށުަގިއާ ހޯދަިއެގންާއެކިާ މީސްމީހުންާ ެއކިއެކިާ ެވސްާ މީހުންނަށްާ ލިބިފައިވ ާ ފުރުޞަތުާ ިއމ ރ ތްކުރުމަށްާ ާ

އިމ ރ ތްކުރުމަށްާފުރުޞަތުާހަނިވ ާކަހަލަާޮގތަަަކަށްާމިާބިލުާއޮތުމަކީާކުރިއަށްާއޮތްާތަނުަގއިާރ އްޖޭެގާބޯހިޔ ވަހިކަުމެގާ

ާާ ފެންނ ތީ،ާމިާބިލުާބަލައިަގންނަާކަމަށްާވަންޏ ާވަރަށްާބޮޑުާާސިނ ޢަތަށްާލިބިެގންދ ނެާވަރަށްާބޮޑުާެގއްލުމެއްާކަމަށް

ކުރުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ އެހެންފަހަރަކަށްާ ރަނަގޅީާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ އިޞްލ ޙުާ ތަންާ

 2035ާއެހެންނޫނީާއަލުންާހުށަހެޅުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاޢަބްދުާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލުާ ދޫކުރުމުެގާ ކުއްޔަށްާ ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވަރަށްާ ނަޝީދަށްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2040ކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާދަނޑިވަޅެއްަގއިާައިއާާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާއެ

ހަމާަާ ތެދެއް،ާ ައންނަންޖެހެނީ.ާ ތަނަށްާ މިާ ބިލެއްާ ކީްއެވެގންތޯާ ސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބިލެއް.ާ މުހިއްމުާ

ދ ކަށެއް ހަދަމުންާ ބިލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކަށްާ އެބަާކޮންމެާ އަޑުއަހ ލީމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުޖެހޭ.ާ ާ

ބިލަށްާާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ކަން.ާ ކުރިމަތިވަމުންާ މަްއސަލަތަކ ާ ިގނަާ ވަރަށްާ މ ލޭަގއިާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ެގދޮރުެގާ އިނޭގާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ބަލައިލ އިރުާ އޮ  13ޖުމްލަޮގތަކަށްާ މިާ ަގއިާ މ އްދ ާ ކުލީެގާާވަނަާ އެޑުވ ންސްާ ތްާ

 2045ކަމަކީާހަމަާއިމ ރ ތްާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާއަދިާހަމަާކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތްތަކަށްާެވސްާމައްސަލަތަކ ާދިމ ވަމުންާާ

ހަމަާ ވެސްާ ކުއްޔެއްާ އެޑުވ ންސްާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ ވެސްާ ފަރ ތްތަްއާ ކުރ ާ އިމ ރ ތްާ އެހެންނަމަެވސްާ ކަމެއް،ާ އަންނަާ

ކުއްޔަ ދެންާ ދޭންާާބޭނުންވޭ.ާ އެްއޗެއްާ އިތުރަށްާ ސުވ ލުކޮށްލ އިރުާ ކަމެއްތޯާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ފަރ ތަށްާ ހިފ ާ ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާއޮންނަނީާނުފުދިފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާކޮންމެާކަމަކީާވެސް،ާމިާބިލުެގާމުޅިާމ ނައަށްާބަލައިލ ާާ

ާާ ާާހިފ ާފަރ ތ އި،ާކުްއޔަށްާދޫކުރ ާފަރ ތ ާދެާފަރ ތުެގއިރުާވެސްާކުްއޔަށް ވަނ13ާާާާަާޙައްޤުާރަްއކ ކުރެވޭާކަަމކަށްާވ ތީ

 2050ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާއޮންނ19ާާާަމ އްދ ާވެސްާމުހިއްމުާމ އްދ ާއެއްާކަމަށްާފެނޭ.ާދެންާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައިލ އިރުާާ

ާާ ކުމަށްާމާިާވަނަާދުވަހުެގާނިޔަލަށްާކުލިދެއ10ާާްމުއްދަތު.ާކުލިާދެއްކުމުެގާމުްއދަތު،ާވަރަށްާކުޑަކުޑަާކަމެއް.ާއެކަމަކު
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10ާާާާއޮންނަނީ.ާދެންާމަހުެގާާ ބިރުވެރިާދުވަހެއްެގާޮގތަށްާާވަނަާދުވަހަކީާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާދިވެއްސަކަށްާވެސްާހަމަ

ާާ 10ާާާާއަިއއްސަާމިާއޮންނަނީ.ާހުރިހ ާކަމެއްާވެސް ސަރުކ ރުންާމިހ ރުާފައިސ ާދޭއިރު،ާވަނަާދުަވހ ާދިމ ވަނީ.ާދެން

ޓުންނަށްާވެސްާއެާމީހުންެގާމުސ ރަާަވުގތަކަށްާނުެވސްާލިބޭ.ާއެހެންާއޮންނައިރުާާމަދުންާފައިސ ާދޭާސިވިލްާސަރވަން

 2055މިކަހަލަާޤ ނޫނަކުންާސީދ ާތ ރީޚެއްާކަނޑައެޅުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުންާމުޅިންާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާނުވ ނެ.ާމިާބިލުެގާާ

.5ާާނަާމ އްދ ާއިންާފެށިެގން،ާއެއީާޗެޕްޓަރާާވ20ާާައެންމެާމުހިއްމުާމ އްދ އަކަށްާމިާއޮތީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުންާބިލުެގާާ

20ާާާާ ވަނަާމ އްދ ާއ ާހަމައަށް.ާސެކިއުރިޓީާޑިޕޮޒިޓ ާބެހޭާޮގތުންާއޮންނަާމ އްދ .ާމިއ26ާާާީާވަނަާމ އްދ ާއިންާފެށިެގން

ދިމ ވ ކަމަށްާ މައްސަލަާ ބޮޑަށްާ ދެންާ މިދަނީ.ާ ނެެގމުންާ ޑިޕޮޒިޓުާ ސކިއުރިޓީާ ުގޅިެގންާ ބަދަލާ  އަންނަާ ޒަމ ނަށްާ

ަގނޑުމެންނަށްާއިހުސ ސްާމިާކުރެވެނީާކުލީެގާުމއްދަތުާނިމިާސިކިއުރިޓީާޑިޕޮޒިޓުާއަނބުރ ާދައްކަންޖެހޭާހިސ ބުން.ާއަޅު

ޮގތްތައް.ާ ރަނަގޅުާ ހޯދިދ ނެާ ޑިޕޮޒިޓުާ ސެކިއުރިޓީާ އޮތްާ އެބަާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ ބިލުަގއިާ  2060މިާ

ލ ާލިއުެމއްެގާއަލީަގއި.ާދެންާމައްސަލަާޖެހިއްޖެއްޔ ާހަދ ނެާޮގތްތައްާެވސްާކޮމިޝަންާމެދުވެރިކޮށްާދެާފަރ ތްާސޮއިކޮށްާ

އެބަާއޮތް.ާދެންާއެހެންވެާމިކަމުންާވެސްާވަރަށްާބޮޑުާހައްލެއްާލިބޭނެާކަމަށްާފެނޭ.ާދެންާމިާބިލުންާއަޅުަގނޑުާދެކޭާ

އެއީާސަލ މަތީާޮގތުންާރިހަމަކުރަންޖެހޭ.ާާމިާބިލުންާއެބަާކުްއޔަށްާދޭާފަރ ތުންާވަރަށްާމުހިއްމުާބަެއއްާއެބަާފުހިތްވަނީާާ

ކަން.ާާ އޮތްާ އެބަާ ކޯޑެއްާ ބިލްޑިންގާ މިހ ރުާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ރިކްއަރމެންޓެއް.ާ މިނިމަމްާ ޖެހޭާ ހުންނަންާ

ޖެހޭނެާ ހުންނަންާ ވެސްާ ކޮންމެހެންާ ޮގތުންާ އިތުރުކޮށްެގންާސަލ މަތީާ އެބަިއާ ތެރެއަށްާ ޤ ނޫނުެގާ ިމާ  2065އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތައްާ ދެންާ ފެނޭ.ާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ަވރަށްާ އެާ ހަމަޖެއްސުންާ ފަރ ތުންާ ދޭާ ކުްއޔަށްާ ާ

ކަހަލަާ މިާ ކީްއެވެގންތޯާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ފަށަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އަންނައިރުާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

ާދިވެހިންނަކީާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއުޅެމުންާއައިާބަެއއް.ާކޮންމެާކޮންމެާކަމަކަށްާޤ ނޫނެއްާހަދަންޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ކަމަކަށްާޤ ނޫނުާހަދަން،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަހަކީާއިތުބ ރުާއޮންނަާބަހެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަކުާއަނެއްކަކަށްާބުނެޭވާާ

އައި ެވެގންާ ޒަމ ންތަކަކަށްާ އެހެންާ ދެމެހެއްޓޭ.ާ އިތުބ ރުާ ޮއވޭ.ާ އިތުބ ރުާ އ އިރުާާކަންތައްތަކުެގާ މިހ ތަނަށްާ  2070ސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބަހުެގާއިތުބ ރެއްާނެތް.ާބަހުެގާއިތުބ ރ ާދޭތެރޭާމުޅިާރަްއޔިތުންނަށްާމިާވަނީާބޮޑުާޝަްއކެތްާާ

އުފެދި،ާބަހަކީާެއއްެވސްާވަރަކަށްާއިތުބ ރުާނެތްާއެްއޗެއްާކަމަށްާވެފައި.ާޚ އްޞަކޮށްާިމހެންާމިާދިމ ވީާއެންމެފަހުނާްާ

ާާއެމް.ޑީ.ޕީާސަ ވީ މިާ ވެެގންާ ހަވ ލުާ 1ާާާާރުކ ރ ާ ބޯހިޔ ވަހިކަނ150ާާާާްއަހަރ  މިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަސްާ

ކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާރަނަގޅުާހައްލެއްާެގނެވިފައިާނުވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުންާއެބަާއޮތްާއިނޭގތޯާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

 2075ރ ާއިތުބ ރުެގާއަލީަގއިާމިާެއްގރީމެންޓުާނުކޮށްާކަންތަްއާކުރެވޭނެާާދިވެހިާރިވެތިާއުސޫލުެގާމަތިންާއެކަކުާއަނެއްކަކަށްާކު

ވަނަާމ ްއދ ަގއިާއިސްތިސްނ ާވ ާކަންތަކެްއެގާޮގތުަގއިާއޮތްާތަނުނ3ާާާްކަންތައްތަކެއްާހަމަޖައްސަިއާދެއްވ ފައި.ާބިލުެގާާ

ާާ ދޭ.ާޚ އްޞަކޮށްާމިއީާވިޔަފ ރިާެއްއާާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތައްާއެބަާވަރަށްާިގނަާމައްސަލަތަކަށްާހައްލެއްާއެބަާހޯދައި

ބޭފުޅުންނަށާްާ ހުރިހ ާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވަންނަންާ މެއިންސްޓްރީމުކޮށްާ އެއްާ ބިޒިނަސްާ ރިއަލްސްޓޭޓްާ ބަލައިެގންާ ކަމަށްާ
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ާާ ހ މަ، އެބަާ ތަނުންާ އެާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުމެނ3ާާާާްވަދެވޭނެާ މީަގއިާ ދެންާ ހުޅުވައިދޭ.ާ އެބަާ ބ ބުންާ ވަނަާ

 2080ާމުހިއްމުާކަމަކީާމިފަދަާބިލެއްާއަންނައިރުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާވިސްނ ލަންޖެހޭާއެންމެ

ވިދ ޅުވީާމިފަދަާބިލަކުންާމ ލޭެގާމެންބަރުންާމިކަމ ާދެކޮޅުހަދ ނޭ.ާއ ދެ،ާމިާބިލެއްާއަންނައިރުާهللاާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

އެ މެންބަރުންނަށްާ މ ލޭާ ވިސްނަންޖެހެނީާ އަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖެާ މުޅިާ މިއީކީ.ާ ކަންާ ނޫންާ ބިލެއްާ ހަދައިާ ކަނިާ

ާާ އަހަރުާކުރިނ31ާާާްހެދިެގންާދ ާބިލަކަށްާވ ނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިާމީެގ

މ ލެާއޮތްާހ ލު.ާއަޅުަގނޑުާމ ލެާއަށްާއައިރު،ާކެލ ާދ އިރ އިންާދަތުރުކޮށްފަިއާމިާހިސ ބަށްާއައިސްާމ ލެާއަށްާައއިރުާާ

މީހުންާ ރ އްޖެތެރޭާ ހެދުމުަގއިާ މ ލެއަކަށްާ މ ލެ،ާ މުހިއްމުާ ވަޑައިަގންނަވަންާ ެވސްާވިސްނ ާ ބޭފުޅުންާ މ ލޭާ  2085އެހެންވީމ ،ާ

ެވެގންާވ ާމިފަދަާބިލަކުންާއެންމާެާ ވަރަށްާބޮޑުާރޯލެއްާއަދ ކޮށްފައިާއެބަާއޮތްކަން.ާމިހ ރުާދަފުތަރުަގއިާރަޖިސްޓަރީާ

ރ ާދަފުތަރުަގއިާރަޖިސްޓަރީާެވެގންާއުޅޭާބޭފުޅުންނ އި،ާއަދިާދަފުތަރުަގއިާރަޖިސްޓަރީާނުވެާވެސްާާބޮޑަށްާއެާއަސަރުާކު

އެހެންެވާާ އޮތް.ާ އެބަާ އަދ ކޮށްފައިާ ރޯލެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ހެދުމުަގިއާ މ ލެއަކަށްާ މ ލެ،ާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ުއޅޭާ މ ލޭަގއިާ

ޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއ ދެ،ާއެމް.ޑީ.ޕީަގއިާާވެސްާިއސްާދައުރެްއާާއަޅުަގނޑުާހައިރ ންވޭާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއް

 2090އަދ ކުރަްއވ ާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާވިދ ޅުވިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލު،ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާނަމަވެސްާމ ލޭަގއިާމިާތިބަާރ އްޖެތެރޭާ

ާޮގތަކަށްާވ ހަކަާއެއްާވިދ ޅުވީތީާާމީހުންާއަހަރެމެންާބޭނުމީާމ ލެއިންާފޮނުވ ލ ށޭ.ާއ ދެ،ާއެކަހަލަާބޭނުމެއްަގއިާއެާކަހަލަ

އައީ.ާާ މިާ ކުރަމުންާ ޚިދުމަތްާ އަށްާ މ ލެާ އުޅެމުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ މ ލޭަގއިާ ކުރަން.ާ ހިތ މަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ކަހަލަާާ މިާ ހަދައިެގންނެއް.ާ ޤ ނޫނެއްާ ނޯންނ ނެާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ ބޭލޭނެާ މ ލެއިންާ އިރ ދަކުރެއްިވްއޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮށްެގންާރ އްޖެތެރޭާމީހުންނޭާކިޔ ފައިާމ ލެއިންާބ ލަންާމަސައްކަތްާކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާދެންާހަމަާމ ރިޔ ާޮގތަކަށްާހަނި

ބަހުސްާާ ވިދ ޅުވީާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅިާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2095ވިދ ޅުިވ،ާ

ހެންާލ ފައިާއޮތީމަާެއއް.ާމިާބިލުަގއިާމިާއޮތީާކުލިާކަނޑަައޅ ފައޭ.ާާކުރަްއވަމުންާއަޅުަގނޑުާހައިރ ނެއްާނުވޭާމިާބިލުާމި

ކުއްޔަށްާދޭނީާކުލިާކަނޑަައޅ ފައޭ.ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއިރު،ާމިއަދުެގާެއޖެންޑ ާބަލައިލިޔަސްާެވސްާ

ޓުތަކުެގާކުލިާކަނޑައަޅ ފަިއާބިލެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާދެންާފެންނ ނީާސަރުކ ރުންާކުލިާކަނޑައަޅ ފަިއާރިޒޯ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބިރުވެރިކަމެްއަގއިާ ކަހަލަާ މިާ ލިޔަސް.ާ ބިލެއްާ ެއކަހަލަާ ނުވ ނެާ ހައިރ ނެއްާ އަޅުަގނޑުާ އޮްއވައޭ.ާ ލ ފައިާ

ބަލައިލިޔަސް އެޖެންޑ އަށްާ މިައދުާ އެކަަމކުާ ލ ފ ނެތީއޭ.ާ ބިލެއްާ ކަނޑަައޅ ފައިާ ކުލިާ ރިޒޯޓުތަކުެގާ  2100ާހީވަނީ.ާސަރުކ ރުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއޮތްާއެފަދަާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާމިހ ރުާވެސްާއަިއއްސަ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާޤ ނޫނުާހަދަންާމިޖެހެނީާވަކިާކަންތައްތަކެއްާހެޔޮާމަުގންާމީހުންާދިއުމުަގއިާހުރަސްތަކެއްާާ

ކުރެްއވީތީާައޅުަގނޑުާއެދެނީާކޮމިޓީާއަށްާޮގސްާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާނިމިާއަންނައިރުާއެޅޭތީ.ާދެންާމިާބިލުާއިރ ދަފުޅު

މ ލޭަގއިާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތުންާފައިސ ާހޯއްދަވަިއެގންާެގދޮރުާބިނ ކުރަްއވަންާމަސަްއކަތްާކުރަްއވައިާމ ލޭެގާމ ލޭާާ

 2105ޅެންާަގސްތުކުރ ާރ ްއޖެތެރޭެގާބޭބޭފުޅުންނަށްާވެސްާބޭފުޅުންނަށ އިާއަދިާމިާެގދޮރުތައްާކުްއޔަށްާހިފައިެގންާމ ލޭަގއިާއު
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ެވެގންާދިއުން.ާއަދިާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާ ހިތްހަމަޖެހުމ ާއެއްކޮށްާއުޅެޭވނެާބިލަކަށްާމިާބިލުާ

ދިޔައި ހެދެމުންާ ެގދޮރުާ މިާ މ ލޭަގއިާ އިނޭގާ އެބަާ ވިަިސްނ ލ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ެގދޮރުާމުސްތަޤުބަލުަގއިާ ރުާ

މިާ ައިއޮގތުންާ ކޯޑުާ ޮގތަކުންާ ކޮންެމވެސްާ ބިނ ކުރެވެނީ.ާ ެގދޮރުތަްއާ މައްޗަށްާ މަުގާ މިާ ެވސްާ މިހ ރުާ ބިނ ކުރުމުަގއިާ

ފޫޓުާބޭރަށްާނެރެވޭާޮގތަށް.2ާާާާއިންނަނީާމަުގމަްއޗަށްާފުރަތަމަާބުރިންާއެްއާފޫޓުާނެރެވޭނޭ.ާއެއަށްވުރެާމަްއޗަށްާނެީގމަާާ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަކަށްާާއެހެންވީމ ،ާ އެތައްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދުވަހަކުާ އެތައްާ ދ އިރުާ ހިނގ ފައިާ މަުގމަތިންާ ާ2110 

އެބަހުރިާަގޔަށްާސިމެންތިާއެޅިެގންާެގޔަށްާޮގސްާހެދުންާބަދަލުކުރަންާޖެހިފައި.ާއެއަށްވުރެާނުރައްކ ތެރިާއެކްސިޑެންޓުާާ

ވީމ ،ާމިާބިލުާމެދުވެރިކޮށް،ާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޭާބިލުާވެސްާެއްއޗެހިާހިނގ ފައިާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާއެހެން

ޮގތަށްާާ ވ ާ ސަލ މަތްާ ވެސްާ މީހުންނަށްާ ހިނގ ާ މަުގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ ސަލ މަތީާ މެދުވެރިކޮށްާ

 މިއިންާވެސްާކަންތައްތައްާފަހިވެަެެގންާދިއުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ2115 

 މެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލެއްާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ  އ ދެ،ާާ

ޑުމެންާކަހަލަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާކަމީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގާނ

ރ އްޖެތެރޭާމީހުންާމ ލޭަގއިާދިރިއުޅޭާމީހުންނަށްާމިކަންާކަމަށްާދިރިއުޅުމަށްޓަކައިާހަމަަގިއމުާވެސްާކޮށްދެއްވިާވަރަށްާާ

 2120މުހިއްމުާކަމެކޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކޮށްެގނެއްާނުވ ނެާޤ ނޫނެއްާނެތިެގންނޭާކަންތައްތައްާކުރެވެނީކީ.ާކޮންމެާކަމަކަށްާާ

ނޫނެއްާއެަެބަާއޮންނަންާޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާޚިލ ފުާއުފެދޭާކޮންމެާކަމަކަށްާވެސްާޤ ނޫނެއްާވެސްާހަމަާޤ 

ތަންތަންާާ ދިރިއުޅޭާ ކަމެއް.ާ ޖެހޭނެާ ކުރަންާ ކަމެއް.ާ ެވއްޖެާ ކުރަންާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތުމަކީާ

ބޮޑުވ ކަށްާއަޅުަގނޑުެގާނަޒަރުަގއިާނުޖެހޭ.ާދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މުާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލެއްާހުށަހެޅުމުންާއެާކަމ ާކަން

އަދިާޓެކްސީާފަދަާެއއްަގމުާދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މަށްާވެސްާވަކިާކަހަލަާއަދަދުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާވޭ.ާޓެކްސީައކަށްާ

ދިއު ހަމައަށްާ މަންޒިލ ާ ދ ންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަތުންާއެރުމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2125މުންާ

ނެޭގނީާކިހ ވަރެއްާކަން.ާހަމައެއ އެކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއނެގންޖެހޭާދިރިއުޅޭާތަންތަންާވެސްާތަންާހެދިފައިާހުންނަާ

ކަނޑައެޅިފަިއާ ކަންކަންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންކަމަށްާ ހުރިހާ  މިާ މުއްދަތ އިާ ދޭާ ކުއްޔަށްާ ތަނުެގާ ފެންވަރ އި،ާ

ކޮ އަޅުަގނޑުމެންާއޮންނ ނީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ ަގބޫލުކުރުން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަތިންކަންާ ހަމަތަކެއްެގާ ންކަހަލަާ

މެދުާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެާވ ހަކަާ އެންމެންާވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅިެގންާއެާކަމާ 

 2130ހުެގާމެންބަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާހަމަާހިތ މަާކުރ ާކަމެއް.ާކަންާކަމަށް،ާާދައްކ ކަމީާއަޅުަގނޑުާހަމަަގިއމުާވެސްާމަޖިލީ

މިާާ ެއކަށީެގންވ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ަމއްސަލަތަކެއްާހުރުމަކީާހަމަާ ކޮންމެާބިލެއްާވެސްާހުށަހެޅޭއިރުަގއިާބިލުަގއިާ

ާދިއުމަށްާފަހުާކޮމިޓީަގއިާހަމަާކަންކަމަށްާާމަޖިލީހުަގއިާކަންތައްތައްާކުރަމުންާމިާއަންނަާޮގތަކީާކޮމިޓީެގާމަރުޙަލ ާއަށް
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މަޖިލީހަށްާ ޑްރ ފްޓެއްާ ރަނަގޅުާ އެކުާ މަޝްވަރ އ ާ ކޮިމޓީެގާ ހިމެނިެގންާ ކޮމިޓީަގއިާ ެއާ ބޭފުޅުންާ ގ ބިލުާ އެކަށޭނަާ

ބިލެއްާ މިފަދަާ ަގބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަކީާ އުޅޭާ މިާ ދަންނަވަންާ ދިުއން.ާ ފ ސްވެެގންާ ހުށަހެޅިެގންާ

 2135ަގނޑުމެންާޤ ނޫނެއްެގާސިފައިަގއިާފ ސްކޮށްލަމުންާދ އިރުަގިއާމިާއ މުދަނީާހޯދުމަށްޓަކައިާރިއަލްސްޓޭޓުެގާިވޔަފ ރިާއަޅު

ކުރަމުންާދ ާފަރ ތްތަކެއްާެވސްާވ ކަންާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންހުރޭ.ާހަމައެއ އެކުާައޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންކުރަންާޖެހޭާ

މަާކުއްޔަށްާހިފަިއެގންާމ ލޭަގއިާދިރިުއޅުމަށްޓަކައިާައދިާމ ލޭެގާރައްޔިތުންާވެސްާާވަރަށްާނިކަމެތިާޢ އިލ ތައްާމ ލޭަގއިާހަ

ކަން.ާ ދ ާ ދިަިރިއުޅެމުންާ ދަތިހ ލުަގިއާ ވަރަށްާ ހަމަާ ެވސްާ ރަްއޔިތުންާ މ ލޭެގާ އަދިާ ކީއްތޯ،ާ ޖެހިެގންާ ދަފުތަރުަގއިާ

ވ ހަ ޒ ތުެގާ ކުރިމަރ ލ ާ އެކަންާ ކުރުމުންާ ކަންކަންާ ބ ވަތުެގާ މިާ ދަންނަވ ނީާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއކުމަކީާ ކަާ

 2140އެްއޮގތަކަށްާވެސްާކޮށްެގންާވ ނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާމިފަދަާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

.ާމިާއަދިާވެސްާހަމަާެއއްފަހަރުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަމޭ

ބިލުާހަމަާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންާޮގސްާއަޅުަގނޑުމެންާތަނެްއާކުއްޔަށްާހިފަންާދ އިރުާއެާތަނުެގާފެންވަރ އި،ާއެާތަނުެގާާ

ހަދ ފައިާހުރިާފެންވަރ އި،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާތަނުެގާކުއްޔ ާއެކަންކަންާކަނޑަެއޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކުރެވެނީާާ

ދެާފަރ ތަށްާވެސްާއެނިގެގންާދިއުމަކީާނުވަތަާޤ ނޫނަކުންާހިމ ޔަތްާވެފަިއާއޮތުމަކީާާާާކޮންކަމެއްާކަންާައޅުަގނޑުމެން

 2145ާއެއީާކޮންމެހެންާހަމަާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަ ދ އިރ ެގާ ކަނޑިތީމުާ އޮތީާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާ ތްތެރިާ

ަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓުެގާަމސައްކަތަށްާވ ހަކަފުޅުާމެދުކަނޑ ލަންާޖެހޭނެ.ާދެންާއެކަނ1:30ާާާާްމުޙައްމަދުާޙުސައިން.ާާ

ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އަލުންާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަހުާ  2150ނިންމުމަށްާ

ޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާާވ ހަކަފުޅުާފެްއޓެވުމަށްާއަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ2155 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ

އަޅުގަާ ރައީސް،ާ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ނެީގާ މިާ މައްސަލަާ މިާ ބެހޭާ ނިޒ މާ  މިާ ނޑުާ

ވިދ ޅުެވއްޖެާކަމަށްާވަނީާމަްއޗަންޮގޅިާއުތުރުާމީހުންާބުންޏޭާރަށްރަށުެގާމީހުންާރަށަށްާދ ށޭ.ާއެހެންާއަޅުަގނޑުާނުއެްއާާ

ެއާޮގތަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަކީާމިާމަޖިލީހުެގާާާާދަންނަވަން.ާއެހެންާކަނޑައެޅިެގންާދޮުގހައްދަަވއިެގންާމިާަމޖިލީހުގައި
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 2160ސުލޫކ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެާަމްއސަލަާސުލޫކީާކޮމިޓީާއަށްާެވސްާހުށަހަޅ ނަން.ާއަދިާހަމާަާ

ކަާެއއްާދެްއކިާާނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާމިާނެީގާއެހެންާކަނޑައެޅިެގންާއިތުރުފުޅުާހައްދަވ ާއަޅުަގނޑުާމިތ ާނުދައްކ ާވ ހަާ

ާކަމަށްާވިދ ޅުވ ތީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

 2165 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ެއއީާ ނުަގންނަން.ާ ބަލަެއއްާ ކަމަށްާ އެްއާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ނެންެގީވާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ވަން ކަމަށްާ ފޮނުއްވ ާ މައްސަލަާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ކުރިއަށްާމެންބަރުާ އެކަންާ މަތީންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ގަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުާ ޏ ާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކަނޑިތީމުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެވުމަށްާ

ާާ ންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާާއ ާކައިރިވެފައިާހުރީ.ާއެހ13:30ާާެެގންދެވުމަށްާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއެރުވޭާވަރަށްާވުރެާަގޑީެގާކަށި

 2170ާމިހ ރުާދެންާވޯޓުެގާކަންތައްތަކަށްާދ ން.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމު ެއހުން.ާއެާާ-12އެީއާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ާ ާާވޯޓަށްާއެހުަމށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާ  13:30ާާ2175ހެންވީމ ،

އަށްާިމ12ާާާޅުަގނޑުާވޯޓުެގާމަސަްއކަތަިއެގންާކުރިއަށްާދ ނީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާާަގއިާއަާ

ާާ ޮގސްފަިއވ ާކަންތައްތަކަށ12.1ާާާާްދަނީ. ަގއިާމިާއޮތީ،ާދުވަހުެގާމަސައްކަތްތަކުެގާތެރެއިންާވޯޓުންާނިންމ ާހިސ ބަށްާ

ދުާވޯޓަށްާއަހަންާމިާއޮތީާބްރޯޑުކ ސްޓުާކުރުމުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިަގތުމާ ވޯޓަށްާއެހުން.ާމިާއައިޓަމުެގާދަށުންާމިއަ

މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތެއްާނިންމުން.ާއަޅުަގނޑުާޯވޓަށްާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާހުރިހ ާާ

ހަނދު ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާ ައރުވަން.ާ  2180މަފުޅުކޮށްާ

ޮގތެްއާާ މެދުާ ެގންދިއުމ ާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ކުރުމުެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ ވަނީާ މިާ ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މެދުާ ބަލައިަގތުމ ާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ކުރުމުެގާ ބްރޯޑުކ ސްޓުާ ދަންނަވަނީާ މިާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމުން.ާ

ާވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާާާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަާޢި

 

ާ2185 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

 69ާ2190ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

67ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާާ މެންބަރުންެގާއަދަދު ބަިއވެރިވިާ 67ާާވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާއަދަދު 34ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުންާވޯޓުަގިއ67ާާ.ާ ާ.2195 

ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ކުރުމުެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓުާ އިޢްތިފ ޤުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަޑަިއެގންނެވިާ ބައިވެރިވެާ

މަޖިލީ ފ ސްެވއްޖެ.ާ ކަންތަކުަގއިާާެގންދިޔުމަށްާ ފޮނުވުމުެގާ ކޮމެޓީއަކަށްާ ބިލުާ މިާ މަތީންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގވ އިދުަގއިާ ހުެގާ

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާވަނީާއިޤުތިޞ ދީާކޮމެޓީާއަށްާމިާބިލުާފޮނުވުމަށް.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާދ އިރ ެގާތެރެއިންާމިާބިލުާ

އި ދ ިއރ ާ މިާ އެންމެފަހުންާ އެހެންނަމަވެސްާ ކޮމެޓީ.ާ އިޤުތިޞ ދީާާހިމެނިެގންދ ާ އަދިާ އިންާ ދ ިއރ ާ އިންފޮމޭޝަންާ ންާ

 2200ކޮމެޓީއަށްާފޮނުވިާބިލުާއެާކޮމެޓީންާވަނީާކޮމެޓީެގާނިންެމުވމެއްާޮގތުަގއިާމަޖިލީހުެގާރަީއސަށްާފޮނުއްވ ފަިއ.ާެއއީާއެާ

ލުާއިޤުތިޞ ދީާކޮމެޓީެގާމަސަްއކަތުެގާދ އިރ ާއ ާުގޅޭާކަމެއްާކަމަށްާފެނިވަޑައިާނުަގންނަވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަލުންާމިާބި

ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ެއދެމުންާ ދެްއވުމަށްާ އަންަގަވއިާ ައޅުަގނޑަށްާ ޮގތެއްާ ނިންމަވ ާ ކޮމެޓީންާ އެާ ފޮނުވީމ ާ ކޮމެޓީއަށްާ

ާއިޤުތިޞ ދީާކޮމެޓީއަށްާފޮނުިވްއޖެާކަމަށްާނިންމަން.ާާ

ާ

 2205ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގއިާިމ13ާާާާެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާާާާ.އަށ13ާާްދަނީާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާާ

ެގންދިޔުން.ާާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތައްާ ހުރިާ ނުނިމިާ އެޖެންޑ ަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އެާ މަސައްކަތްތައްާ އެހެންާ އިތުރުާ ވަނީާ

ކުއް ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ ވަނީާ މިާ ކުރިމަތީަގއިާ ކުރިއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ ދޫކުރުުމެގާ  2210ޔަށްާ

މާިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސައިެގންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދިޔުން.ާ

ާއަރުވަނީާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިނަށް.ާ
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ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއިންާމުޙައްމަދުާޙުސަކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ވަރަހްމަތު އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ޮގތުނާްާهللاާ`ާ ބެހޭާ ދޫކުރުމ ާ ކުްއޔަށްާ ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ އ ދެ،ާ  2215ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާބިލުަގއިާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާކަންތައްތައް...ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާެގންދަވ ާެމންބަރަށްާދަތިފުޅުާނުވ ނެާޮގތުެގާމަތީންާމަޑުމައިތިރިކަމ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

 2220ާއެކުާބޭރަށްާނިކުމެާަވޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންާނުކުމެާވަޑައިަގތުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއިންއިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސަކަނޑިތީމުާދ 

ތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދެއްކުންާކުޑަކޮށްާމަޑުޖަްއސ ލީާނުކުެމާވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންނަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ

ދިރިއުޅޭާާ ނުވޭ.ާ ެއއްާ މެދުވެރިާ ދަްއޗެްއާ ބޮޑުާ މ ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ސަބަބުންާ ހަރަކ ތްތަކުެގާ ބޭފުޅުންެގާ ދަތިވެދ ނެތީ.ާ

ާާ ޮގތުން ބެހޭާ ބިލ ާ ބެހޭާ ދޫކުރުމ ާ ކުއްޔަށްާ ނުކުތ އަކީާާތަންތަންާ އެއްާ އުޅޭާ މިާ ބޭނުންވެެގންާ ދަންނަވ ލަންާ  2225އަޅުަގނޑުާ

ނިންމ ލުމަކީާ މިނ ާ އެކަނިާ ނ ޅިައކުންާ އިޤުތިޞ ދީާ ކަންތައްތައްާ ބަލަންޖެހޭާ ދޫކުރުމުަގއިާ ކުްއޔަށްާ ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ

ެގާތެރޭަގއިާދިރިއުޅޭާތަންތަންާާއެއީާއިންސ ފުވެރިާޮގތަކަށެއްާނުވ ނޭ.ާއ ދެ،ާބިންތައްާތަރަްއޤީާކުރުމ ާބެހޭާކަންތައްތަކުާ

ވެސްާ މައުޟޫޢުާ ބެހޭާ ހިފުމ ާ ކުއްޔަށްާ ދޫކުރުމ އިާ ކުްއޔަށްާ ތަންތަންާ އެާ އަަަދިާ ވަނީ.ާ ހިމެނިެގންާ ބިނ ކުރުންާ

ބެހާޭާ ކުރުމ ާ ތަރައްޤީާ ބިންާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރަންޖެހެނީ.ާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ދ ނެާ ފެތިެގންާ މީެގތެރެއަށްާ

ާާ ހިމެނިެގންވޭ.ާާކަންތައްތަކުެގ ވެސްާ ކަންތައްތަކެއްާ ކިތަންމެާ އެހެންާ ނޫންާ ބިނ ކުރުންާ ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ  2230ތެރޭަގއިާ

ތަންތަންާ ހިންގ ނެާ އޮފީސްތައްާ ބިނ ކުރުމ އި،ާ ފިހ ރަތައްާ ބިނ ކުރުމ އި،ާ ތަންތަންާ ކުރ ާ ވިޔަފ ރިާ އޭެގތެރޭަގއިާ

ނ ކުރުމ އި،ާމުނިފޫހިާފިލުވުމުެގާހަރަކ ތްތައްާހިންގ ނެާބިނ ކުރުމ އި،ާމިާކުޅިވަރުާކުޅޭާތަންތަންާހިންގ ނެާތަންތަންާބި

ތަންތަންާބިނ ކުރުމ އި،ާމިާހުރިހ ާކަންތައްތައްާހިމެނޭާޮގތަށްާބިނ ާކުރެވޭާެއކުވެނިތައްާބިނ ާކުރުންވެސްާހިމެނިެގންާ

ނު ބޭނުމަށްާ ިމއީާރެޝިޑެންޓަލްާ މިންވަރެއްާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ ޭއެގތެރެއިންާ އެހެންނަމަވެސްާ އުޅުމުެގާާދ ނެ.ާ ދިރިާ ވަތަާ

ބިލުެގާ މިާ މިާވަނީ.ާ ހިމެނިފައިާ ބިލުަގއިާ ދަްއކ ާ ޮގތުންާއަޅުަގނޑުެމންާވ ހަކަާ ބެހޭާ ތަންތަނ ާ ބިނ ާކުރެވޭާ  2235ބޭނުމަށްާ

އިބްތިދ ޢީާ ބަލައިލަންޖެހޭާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ތަންތަނ ާ ދިރިއުޅޭާ ޮގތުަގިއާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ަވނީާ މިާ ކުރައްވ ފައިާ އިންސ ފުާ

ކުެގާމަްއޗަށް.ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާބިނ ކުރ ާފަރ ތްތަކުެގާރަްއކ ތެރިާކުރެެވންާޖެހޭާއިބްތިދ އީާޙައްޤުތަކ ާާބައެއްާކަންތައްތަ

ދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާހިފ ާމީހުންެގާރައްކ ތެރިާކުރެވެންާޖެހޭާއިބްތިދ ޢީާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިާކުރުމުެގާމައްޗަށްާާ

ބައްލަާ ޮގތެްއަގއިާ ތަފްސީލީާ މީަގިއާތަންކޮޅެއްާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ ފެނުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަށްާ ވ ާ ވ ލެވިފައިާ

މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ދެްއކެިވާ ވ ހަކަފުޅުާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއްބަސްވަންާ ހަމަާ ވެސްާ  2240އަޅުަގނޑުާ
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ާާ މި މެދުވެރިވެފައިާ މައްސަލަިއަގއިާ ތަންތަނުެގާ ދިރިއުޅޭާ ފަދައިންާ ލިބެންާވިދ ޅުިވާ އޮންނ ނީާ ހައްލުާ ދަތިކަުމެގާ އޮތްާ

ހުންނަާއަދަދުާއިތުރުާކުރުމ ާލިބެންާހުންނަާއަދަދ އިާހޯދަންާތިބޭާމީހުންެގާއަދަދ ާދިމ ކުރެވޭާނިސްބަތްާހަމަކުރެވޭާާ

މިންަގނޑަކުންާާ އިޤުތިޞ ދީާ ެއއީާ އެހެންވީމ ،ާ ަމއްޗަށް.ާ ކ މިޔ ބީތަކެއްެގާ ހޯދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތެްއަގއިާ

ޮގތުންާވިސް ބެހޭާ ިމކަމ ާ ތެރޭަގއި.ާ ހައްލުތަކުެގާ އިޤުތިޞ ދީާ ެވސްާ އޮންނ ނީާ ހައްލުާ އޭެގާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ނަންޖެހޭާ

ލިބުުމެގާާ ލޯނުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ބިނ ާ އިމ ރ ތްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުންާ ބައެްއާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެއްކެވިާ  2245ވ ހަކަފުޅުާ

ާާ އަދ  ލޯނުާ އެާ ލިބުމުަގއިާ ލޯނުާ އެާ ނެޭގާާފަސޭހަކަމ ާ ެއއަށްާ އަދިާ މިނ ާ ކުރުާ ދިުގ،ާ ުމއްދަތުެގާ ކަނޑައެޅޭާ ކުރަންާ

އިންޓްރަސްޓ ިއާމިާހުރިހ ާކަންތައްތަކަކީާަމއްސަލަިއެގާހަްއލުަގިއާވަރަށްާބޮޑުާބައެްއާކަމުަގއިާއޮންނ ނީާހިމެނިފައި.ާ

ދ އިރު ކުރެވެމުންާ މުޢ މަލ ތްާ ދޫކުރުުމަގިއާ ކުއްޔަށްާ ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ ޮގތުަގިއާާއެހެންނަމަވެސްާ ކުލީެގާ ަގއިާ

ތަންތ ނެގާާ ދޭާ ކުއްޔަށްާ ައދިާ މިންވަރަކ ާ ނެޭގާ ޮގތުަގއިާ ސެކިޔުރިޓީެގާ މިންވަރަކ ާ ނެޭގނެާ ޮގތުަގއިާ އެޑްވ ންސްެގާ

ހުރިހާ  މިާ ކަންތައްތަކ ާ ހުންނަންޖެހޭާ މަދުެވެގންާ ކޮންޓްރެކްޓުަގއިާ ނުވަތަާ ެއްގރީމެންޓުާ ނުވަތަާ  2250އެއްބަސްވުމުަގއިާ

ރެގިއު ބޭނުންވެފައިވ ާާކަންތައްތަކަކީާ މިހ ރަށްާ ލިބުންާ ހިޔ ވަހިކަންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ތެރެއިންާ ދ އިރ ެގާ ކުރުމުެގާ ލޭޓުާ

ބިނ ކޮށްފައިވ ާާ ތަންތަންާ ދިރިުއޅޭާ އެންމެިގނަާ ފަހަރެއްަގއިާ ކުރަންޖެހޭ.ާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ

ވަތަާއެާތަންތ ނަގިއވ ާއިންެވސްޓުމަންޓުެގާމިލްކުވެރިކަންާާރަށަކީާމ ލޭާކަމަށްާވ ތީާއެާތަންތަނުެގާމިލްކުވެރިކަންާނު

އެއީާމ ލޭަގއިާދިރިއުޅުންާބިނ ކޮށްފައިވ ާމ ލޭެގާއިންވެސްޓަރުންެގާއިންވެސްޓުމަންޓުާކަުމަގއިާވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާާ

 2255ެގާމީހުންާކަމަށްާވ ތީވެާާއެއީާއިންެވސްޓުމަންޓުތަކުެގާބޭނުންާހިފައިެގންާއުޅޭާމީހުންނަކީާމ ލެާނޫންާއެހެންާރަށްރަށު

ކުރަންޖެހޭ.ާ މަސައްކަތްާ ކޮށްދޭންާ ރަްއކ ތެރިާ ޙައްޤުތައްާ މީހުންެގާ ރަށްރަށުެގާ އެހެންާ ނޫންާ މ ލެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެފަދައިންާ ހަމަާ އަދިާ އެއީ.ާ ރަްއޔިތުންާ ދ އިރ ތަކުެގާ ކޮށްފައިވ ާ އިންތިޚ ބުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ތައްާވެސްާރައްކ ތެރިކޮށްދޭންާއެބަާޖެހޭ.ާމިާކަމަަަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާދެންނެވިާއިންވެސްޓަރުންެގާޙައްޤު

ފަދައިންާކުއްޔަށްާދޭާތަންތަނުެގާެއއްބަސްވުުމަގއިާމަދުވެެގންާހުންނަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާއެކުލަވ ލެވިފަިއވ ާރެގިއުލޭޓުާާ

ހެ ލިބިެގންާ ކަެމއްާ ހިޔ ވަހިާ ޤ ނޫނީާ އޮނިަގނޑެއްާ ކަެމއް.ާާކުރ ާ ކުރެވޭާ ތ އީދުާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަކީާ  2260ދިފައިާ

އެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާބަލައިެގންނެވުންާއަދިާއެާބިލުެގާމަސައްކަތްާކޮމެޓީައކ ާހަވ ލުާާ

އިާމިާބިލުާފ ސްވެެގންާދިޔުންާާކުރަްއވަންާއަދިާކޮމެޓީންާއަުއމުންާމަޖިލީހަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާއިޞްލ ޙުތަކަކ ާއެކީަގ

މަޖިލީހ ާާ ބިލުާ މިާ ކުަުރަްއވ ާ ފަރުމ ާ ބިލުާ މިާ އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ކަުމަގއިާ ޮގތެއްާ އެނދޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ

ޢިްއޒަތްތެރިާއަޚުާާ ައޅުަގނޑުެގާ ބިލުެގާމުޞައްނިފުާ މިާ ބައިާ ދެއްވުުމެގާ ެގނެސްާ ހަމައަށްާ ތަޅުމ ާ މަޖިލީހުެގާ ހަމައަށްާ

 2265ާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާނަޝީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާަމސައްކަތަށްާއެާޢިްއޒަތްތެރިާާކުޅުދުއްފުށީ

ވެސްާ ރަީއސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މް
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ާ

ާފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މެންބަރުާޙަސަންާލަޠީާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގ

 2270ވަބަރަކ ތުހޫ.ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުްއޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލެްއާކުޅުދުއްފުށީާهللاާ`ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތު

އަލްފ ޟި މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ައޅުަގނޑުާާދެކުނުާ ކަމަށްޓަކައިާ ދެއްވިާ ފޮނުއްވައިާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ ލްާ

އުސޫލެްއާާ ދޫކުރުމުެގާ ކުްއޔަށްާ ތަންތަންާ ދިރިއުޅޭާ އ ދެ،ާ ކުރަން.ާ އަދ ާ ޝުކުރުާ އެކީާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ

ވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއަށްާތަޢ ރުފުާވ ންާވެއްޖެާކަންާައޅުަގނޑުެގާކުރީަގއިާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާާ

ކަމަށްާ ހުރިާ މައްސަލަތަކެއްާ އެބަހުރިކަން.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ހ މަވެެގންދޭ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ެވސްާ ވ ހަކަފުޅުތަކުންާ

އަޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުާ ޮގތުންާ އެާ އ ދެ،ާ ކުރޭ.ާ ލ ޒިމުާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހޯދުމަށްާ ހައްލުާ ޭއެގާ  2275ވެއްޖިއްޔ ާ

ާާފ ހަަގކުރެވޭާކަންތަ ބިލުެގ ވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިސްތިސްނ ާވ ާތަންތަނުެގާތެރޭަގއ3ާާާިއްތަކެއްާެއބަހުރި.ާއިތުރަށްާމިާ

ކުއްޔަށްާދިނުމ ާބެހޭާފ ހަަގާމިާބިލުންާއިސްތިސްނ ާކުރައްވ ފަިއވ ާތަންތ ނެގާތެރޭަގއިާކުންފުންޏެއްެގާމުަވއްޒަފުންާާ

ޮގތަކަށްާކަުމަގިއާިވޔަސްާާބޭތިއްބުމަށްާއެާކުންފުންޏަކުންާމިލްކުާކުރ ާނުވަތަާކުއް ޔަށްާހިފ ާތަންތަން.ާއެއީާކޮންމެާ

ކުއްޔަށްާއެާތަނެއްާއެާހިފެނީ.ާއެހެންާކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާެއާތަނަކ ާބެހޭާޮގތުންާވެސްާުއސޫލުތަކެއްާހުންނަންާޖެހޭނާެާ

 2280ރުމަށ ާއަދިާވިޔަފ ރިާކުރުމ ާާކަމަށް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގާކުރެވެނީ.ާއެއީާުގދަންކުރުމަށ ާއެއްޗެހިތައްާރައްކ ތެރިާކުާ

ކަހަލަާ މިާ މިހެންޮގސްާ ަގރ ޖ ާ ބެހެއްޓުމ ާ އުޅަނދުފަހަރުާ ައދިާ ހޯދޭ.ާ އެބަާ ތަންތަންާ ެވސްާ ކަންތައްތަކަށްާ ކަހަލަާ މިާ

ޮގތުަގިއާާ ބައެްއެގާ ކުރެވޭާ ޢަމަލުާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ބޭރުވ ާ އިންާ އިސްތިސްނ ާ އެބައިާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ބޭނުންތަކަށްާ

ާާާާއެބައިތައް ވަނަާމ އްދ ާޓެކުހ ިއ35ާާާާހެދުމަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެެވނީ

އެއީާ ކަމަށް.ާ ޖެހޭާ އެބަާ އަންނަންާ ނިންމުންތަކެއްާ ކޮންމެވެސްާ އެބަާ އަށްާވެސްާ މ އްދ ާ މިާ ދެއްކުން.ާ ފީާ އެހެނިހެންާ

ބައިެގާތެރޭަގއިާއެ ައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިހ ރުާޓްރައިބިއުނަލެްއެގާއެބައިާމިާ ޭއެގާބަދަލުަގއިާ ެއހެންވީމ ،ާ ޮއވޭ.ާ  2285ބަާ

ސިޓީާ ތެރެއަށްާ ނިޒ މުެގާ ނުވަތަާ ބަދަލުާ ެގނެވޭާ މިާ ހިންުގމުަގއިާ ދ އިރ ތައްާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ލުާނުވެެގންދ ާކަންތައްތަްއާާކައުންސިލުާނުވަތަާރަށުާކައުންސިލުެގާބަޔަށްާީމެގތެރެއަށްާައއިސްާއެާނިޒ މުންާބޭރުންާހައް

ކޯޓުެގާމަރުޙަލ އަށްާދ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާނިޒ މުާގ އިމުާކުރެވިެގންާދިޔުންާރަނަގޅުާކަުމަގއި.ާހަމައެހެންމެާކޮމިޝަނ ާ

ާާ ެއީއ ޮއވޭ.ާ އެބަާ ބ ބެއްާ 10ާާާާުގޅޭާ ބައި. މ ލ48ާާާީވަނަާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

 2290ކަހަލަާކަންތައްތައްާއަދިާއިޤުތިޞ ދީާދަތިކަމުެގާވ ހަކަާދައްކަމުންާދ އިރުާމިާކަހަލަާބައެއްާއޮންނަންާާާޢިނ ޔަތްތަކ ާމި

ޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާތ ީއދުާނުކުރެވޭ.ާދެންާކޮންމެއަކަސްާނުވަތަާއަދިާިގނަާބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވަންޏ ާ

ވެ ދޭތެރޭަގއިާ ބ ބ ާ މިާ އިތުރަށްާ މިއަށްވުރެާ ވ ހަކަާއަދިާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ިވސްނ ލެއްވުންާ ސްާ

ާާ ޮގތަށް އެާ ހަމަާ ޤަބޫލ11ާާާުދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ެއއްޮގަަތަކަށްާ ބައި.ާ ުގޅޭާ ޓްރައިބިއުނަލ ާ ބައިާ ވަނަާ

ކަހަލަާކަންތައްތައްާވެސްާާނުކުރެވޭާޓްރައިބިއުނަލެއްާކަަމށްާވެއްޖިްއޔ ާއޮންނ ނީާމ ލޭަގއިާއޮެވެގންާއަތޮޅުާތަކުަގއިާމިާާ
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ހައްލުާާ މައްސަލަާ މިާ ތަންތަނުންާ ެއާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ އެބަހުރި.ާ ތަންތަންާ ދޫކުރ ާ ކުްއޔަށްާ ވެސްާ މިހ ރުާ  2295ދިމ ވ ނެ.ާ

ކުރުމަށްޓަކައިާމިާޓްރައިބިއުނަލަށްާހުށަހަޅައިެގންާއެާކަންތައްާހައްލުާކުރުމަށްވުރެާގ ތުންާޚިދުމަތްާދިނުމުެގާނިޒ މެްއާ

ރެވިެގންާދ އިރުާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވިާޮގތަށްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއަތޮޅުތައްާއިދ ރީާދ އިރ ެގާޮގތުަގިއާާގ އިމުާކު

ެއާާ ކައުންސިލުންާ ނުަވތަާސިޓީާ އޮތުންާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭާ ޚިދުމަތެއްާ އެާ ކައުންސިލުންާ ރަށުާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުެގާ ހިންޭގާ

ޮގތަކަށްާރޭވިފައިާއޮތުންާމުހިއް މުާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާާޚިދުމަތްާލިބޭާ

 2300ވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާެއޑްވ ންސްެގާއެާކަންތައްތަކުަގއިާދެާފަރ ތްާއެއްބަސްެވެގންާއެޑްވ ންސްާދޭާޮގތަކަށްާނިމޭާނިމުމުެގާ

ދ ާދިޔުންާއެއީ ކުރެިވެގންާ ހައްލުާ ދަށުންާއެާ ެއްގރީމެންޓެްއެގާ ކުރެވޭާ ބިލުެގާސަބަބުންާާާމައްޗަށްާ މިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ނުވަތަާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއަިއސްާމިއީާޭއެގާސަބަބުންާލިބޭނެާފައިދ ތަކުެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާބޮޑުާފައިދ ެއއްާާ

ލަާކަމުަގިއާފެނޭ.ާއަދިާެއޑްވ ންސްާދީފައިާހޯއްދަވ ފަިއާޭއެގާފަހުންާތަންދޫކޮށްލ ާއިރުާެއާނުލިބޭާޮގތަށްާދިމ ވުންާކަހަ

ކުއްޔަށްާާ ތަންތަންާ މ ލޭަގއިާ ވެސްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ އަންނ ނެާ ހައްލުާ ކަންތައްތަކަށްާ

މައްސަލަތަްއާާ ކަހަލަާ މިާ ރަށްރަށުަގއިާ ވެސްާ ތަންތަނުަގއިާ ތިބޭާ ހިފައިެގންާ ކުްއޔަށްާ އަތޮޅުތަކުަގިއާ އަދިާ  2305ހިފައިެގންާ

ލަތައްާހައްލުާކުރުމަށްޓަކައިާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާޤ ނޫނެއްާބޭނުންވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާދިމ ވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަހަލަާމައްސަ

އެާސަބަބަށްޓަކައިާމިާޤ ނޫނުާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވުމަކީާއަޅުަގނޑުާވެސްާތ އީދުކުރ ާކަމަކަށްާވ ތީާކޮމެޓީައކަށްާމިާ

ާކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާބިލުާފޮނުއްވުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަަަކަ

ާ

 2310ާނުާހުސެއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ވިލިމ ފަންނު

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުމ ާބެހޭާ

ޚިޔ ލުތަ ތަފ ތުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ެވސްާާބިލ ާ އަޅުަގނޑުާ ހިނގައްޖެ.ާ ކުރެިވެގންާ ފ ޅުާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކެއްާ

މުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ މެންބަރުާއަލްއުސްތ ޛުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލުާހުށަހެޅުއްވިާ ހަމަާމިާ ފަށަމުންާ

ކުރައްވަނީ މިާ މަނިކުފ ނުާ އެާ މަސައްކަތްތައްާ ޤ ނޫނީާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ބައެއްާއެއީާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ާ.

ކަެމއްާާ ބިރުވެރިާ ެއއީާ ެވްއޖިއްޔ ާ ކަމުަގއިާ ނުކުރެިވއްޖެާ ބައިންޑުާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ޤ ނޫނަކުންާ ފަހަރުަގއިާ  2315ބޭފުޅުންނަށްާ

ާާކަމުަގިއވޭ.ާނަމަެވސްާޑިމޮކްރެޓިކްާޤައުމެްއަގއިާނުވަތަާޑިމޮކްރެޓިކްާމުައއްސަސ ާއެއްާތަމްސީލުާކުރަމުންދ ާބައެްއގެާ

ހައިސިއްޔަތުންާޤައުމަށްާފައިދ ާހުރިާލ ބަހުރިާކަންތައްތައްާކުރުންާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާމިާބިލަށާްާ

ބ ވަތުެގާ މިާ ފުރަތަމަާ ދުނިޔޭެގާ ބައެއްގ ާ ހަމަާ ފަދަާ އެއްާ މިއ ާ ދަންނަވ ލަންާ ކުރިންވެސްާ ފެއްޓުމުެގާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާ

ާާ ވަނީ މިާ ކޮށްފައިާ މިސްރުގައިބ1760ާާީކަމެއްާ ޒަމ ނުަގއިާ ހަމޫރ ބީެގާ ޮގތުންާާާާ.ާޝެއަރކޮރޮޕް.ސީަގއި.ާ ބެހޭާ ކުރުމ ާ

އިންސ ނުންާާ މިއީާ އެްއޗަކީާ އެނިގެގންދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަވޭ.ާ ެއއްބަސްވުންތަކެްއާ  2320އެއްބަސްވިާ

ެގންވ ާއިސްލ މްދީނަށްާވުރެާކުރީެގާތެރޭަގއިާޒަމ ނުއްސުރެާުއޅުނުާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލީާއަޅުަގނޑުާމ ތްވެ
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ޒަމ ނެއް.ާައޅުަގނޑުމެންެގާދީނުެގާވެސްާއެބަވޭާައޅުަގނޑުމެންާހަމައ ާއިންސ ފ ާދެާފަރ ތުަގއިާހަމަހަމަކަމ ާިވޔަފ ރީެގާާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހޭނެ.ާ ހުންނަންާ ކުރުމުަގއިާ މުޢ މަލ ތުާ ިއާާކަންތައްތައްާ

މިވ ާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާޤައުމަށްާބޭނުންތެރިާބިލެއް.ާމިާޤައުމުަގއިާރައްޔިތުންނަށްާއެނެގންޖެހޭާ

 2325އެާރައްޔިތުންާކުރަނީާކޮންކަެމއްކަން.ާޤ ނޫނީާޮގތުންާކުށްެވރިވ ާހިސ ބަކީާކޮބައިާކަމެއް.ާތިމަންނަމެންނަށްާލިބެންޖެހާޭާ

ށްާލިބެންޖެހޭާމުހިއްމުާއަސ ސްތަކަކީާކޮބައިކަން.ާއެފަދަާމުހިއްުމާކަމެްއެގާމަްއޗަށްާޖުމްލަާޙައްޤުތަކ ާތިމަންނ މެންނަ

ާއެއްާމިާއޮތީ.ާައޅުަގނޑަށްާފެނުނުާހުރިހ ާދިމ ލަކުންާދުނިޔޭަގާހަމަާކޮންމެާޤައުމެއްެގާާއިާޓެނ ންޓުސްެގާލޯޮގތެްއަގ

އެތަ ޤ ނޫނުތައްާ ކުރ ާ ހަމަާ ފައިާ ހަމައެްއަގިއާ ެއއްާ މިއ ާ ތެރެއިންާާވެސްާ މީެގާ އެބަވޭ.ާ ކުރިންާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ކެއްާ

ވަނަާޤަރުނުަގއިާޔޫރަޕްަގއި.ާވަރަށްާިގނަާޤައުމުތަކުަގއިާހަމަާމިއ ާދ ދިާއެއްފަދ14ާާާަލަންާބޭނުންވ ާާއަޅުަގނޑުާނޯޓުކޮށް

 2330ާފެންނަާއެމެރިކ ަގއިާކަންތައްތަކެއްާބޭނުންާކުރެވެުމންާދިޔަ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާވަރުަގދަާޤައުެމްއާޮގތުަގއި

ދިޔަކަނ1826ާާާް ޢަމަލުކުރަމުންާ ރައްޔިތުންާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ މިފަދަާ ޤ ނޫނު،ާ މިާ ޓެނޭންޓުސްެގާ އަހަރުާ ވަނަާ

ޮގތެްއަގއިާއެެމރިކ ެގާއޮފީސްާއޮފްާފެއަރާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަންާއެބަާއޮތް.ާއ ދެ،ާއަދިާމިހ ރުވެސްާޚ އްޞަާ

އޮޕޮޗު އީކުއަލްާ އެންާ އިންާ އަރބަންާާހައުސްާ އެންޑްާ ހައުސިންގާ އޮފްާ ޑިޕ ރޓްމެންޓުާ ޔޫ.ެއސްާ ނަމުަގއިާ ނިޓީާ

މިާާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ރަްއޔިތުންނަށް،ާ ވ ކަންާ ޤ ނޫނުތައްާ މިފަދަާ ދަށުަގއިާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގާ

ވިސްނުންފުޅު މެންބަރުންެގާ ބައެއްާ ބިލުގައި،ާ ޖުމްލަާ މުޅިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ދިޔަާތަނުަގއިާ ތަފ ތުެވެގންާ  2335ަގއިާ

ނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާމިއީާފެއަރާޝެއަރާެއއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިރިއުޅުމުެގާއަސ ސީާޙައްޤުެގާާ

ަވޒަންާނޫނަސްާއެާ މީހަކުާވީތ ކުންާއަދިާއެީމހެއްެގާ ޙައްޤު.ާއެާ ބޯހިޔ ވަހިކަމުެގާ ޙައްޤަކީާ މުހިއްމުާ ތެރެއިންާއެންމެާ

ާނޫނަސްާއެާމީހަކުާދިރިއުޅުމަށްާބަދަލުވެާހިޖުރަކޮށްފައިވ ާކޮންމެވެސްާސަބަބަކ ާހުރެާވ ،ާެއއީާވެރިރަށްާމީހެއްެގާރަށް

އަސ ސީާ އެންމެާ ލިބެންޖެހޭާ ދިރިުއޅުމަށްާ ތަނެްއެގާ އެާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ރަށެއްާ ނޫންާ އެާ އަދިާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ

ޤަބޫލުކުރަ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ޙައްޤެއްާ ބައެްއާޙައްޤުތެރެއިންާ ދ ނެކަން.ާ މިބައިާ ތެރެައށްާ ޙައްޤުާ ދިރިއުޅުމުެގާ  2340ންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާމިާތަނުަގިއާފ ހަަގކުރައްަވއިފިާޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާމުޅިާމ ލޭެގާއ ބ ދީެގާާ

ތި ރަމްޒުކޮށްދޭންާ ދަފުތަރުަގއިާ ޚ އްޞަާ މުނިސިޕަލްޓީެގާ މ ލޭާ ހަމަާ ހިމެނޭާ ެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާތެރޭަގއިާ މ ލޭެގާ ބި،ާ

ާާ މެންބަރުންެގާޒިންމ ާއެއްާކަމުަގއިާވެެގންދޭާމިާދެންނެިވ11ާާާމެންބަރުންާޮގތުަގއިާމިާމަޖިލިސްާތަމްސީލުާކުރައްވ 

މ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީެގާޚ އްޞަާދަފުތަރުަގއިާތިއްބެވިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިއްޒަތްތެރިާލޮބުެވތިާރައްޔިތުންެގާހ ލ އިާމެދުާ

ާާވެސްާވިސްނަން އަށްާނިސްބަތްވ  ދ އިރ ާ ައޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ،ާ މިާ ހަމަާ މީހުނ526ާާާްާ.ާ  2345ެއއްހ ާ

އެކުާ ބަޔަކ ާ ކޮޅުާ މ ފަންނުާ ެވސްާ ައޅުަގނޑަކީާ އަޅުަގނޑު.ާ ހަނދ ންކުރަންާ ޚިދުމަތްާ އެާ އ ދެ،ާ ތިބި.ާ އެބަާ މިތަނުެގާ

ީމަގއިާއެބަާާވިލިނިގލިާތަމްސީލުާކުރަންާމިާތަނުަގއިާހުރިާމެންބަރަށްާވ ތީ ެވާހަމަާއެާމީހުންެގާޙަްއޤުތަކެއްާވެސްާ

ެއާާ ވެސްާ އިންސ ނަކީާ ކޮންމެާ ބޭނުންވޭ،ާ ދޭންާ ކުއްޔަށްާ މީހުންނަށްާ މީހުންާ ހުރިާ ޯގތިެގދޮރުާ މީހުންެގާ އެާ ހިމެނޭ.ާ
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ނަމަ މީހަކުާ އެހެންާ އަދިާ ނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ މީހެއް.ާ ބޭނުންވ ނެާ ިގނައިންާ އެއްޗެއްާ ލިބެންވ ާ ވެސްާމީހަކަށްާ

 2350ވެރިމީހ ާނަމަވެސް،ާރަްއޔިތުާމީހ ާނަމަވެސްާމިކަންާއޮންނ ނީާމިހެން.ާމިފަދަާވ ހަކަާމިހެންާދެއްކެމުންާދ އިރުަގިއާާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ވަރުަގދަ،ާ އެންމެާ ދިނުމުެގާ ޚިދުމަތްާ އަމ ޒުކުރެވެނީާ ޮގސްާ ޮގތެްއަގއިާ މައިަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކ ރުެގާހުރިާދޯހަޅިކަމ އިާތ ކުންާތ ކުާނުޖެހޭކަމުެގާވ ހަކަާތ ާއަބަދުާދައްކަންޖެހެނީ.ާޚިދުމަތްާދިނުމަށްާހޮވިފައިވ ާސަރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވައުދުވެެގންާދިޔަާފްލެޓުތަކ އިާހަމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަލަބަލ ާތިއްބ ާއަރަމުންާދިޔަާފްލެޓުތަކެއްާ

ހުވަ ނަނ ާ މިދިޔައީާ ވެެގންާ އެާ ނުފެނުނު.ާ ކަމުގެާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ފެންނ ނެާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެނަކަށް.ާ

 2355ޔަޤީންކަމެއްާނެތް.ާނަމަވެސްާއަންނ ނެކަމުެގާުއއްމީދުތައްާެއބަާއޮތް.ާއެފަދަާހިސ ބަކަށްާދ އިރުާއަދިާމިއަދުާޤ ނޫނެްއާާ

އަޅު ލިބެންޖެހޭާ ޙައްޤުތައްާ އަސ ސީާ ދ ނެ.ާ މުހިއްމުވެެގންާ ބޮޑަށްާ އިހުނަށްވުރެާ އިތުރުާ އަދިާ ަގނޑުމެންެގާއޮތުމުން،ާ

ތެރޭަގއިާތިބިާޚ އްޞަާއެހީާއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނ އި،ާނުކުޅެދޭާމީހުންނަށްާޚ އްޞަާކޯޑުތަކ އިާއެްއޗެހި،ާބިލްޑިންގާ

މުޙައްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ ފިޔަވަޅަކީާ ފުރަތަމަާ ހަމަކޮށްލުމަށްާ ފައިާ ހަމަތަކަށްާ މިފަދަާ ދ ިއރުާ ތައްޔ ރުކުރެވިެގންާ ކޯޑުާ

އިާިމވ ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުެގާބިލުކަުމަގއިާދަންނަަވންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަ

ވ ނަމަާާ ކަމަށްާ ކޮށްދެވިއްޖެާ ރަނަގޅުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ބަލަިއެގންާ ެއކުާ  2360އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ

ކަުމަގއިާ ބިލެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ވ ނެާ ޮގތެއްަގިއާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚ އްޞަާ ޖެހެނީ.ާ އަނެއްކ ވެސްާ ދަންނަވަންާ

ާާ ތެރެއިން މ އްދ ތަކުެގާ ބިލުެގާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ 81ާާާާއަޅުަގނޑުާ ބިލުެގ މިާ ހިމެނޭާ ކުލ14ާާާާިމ އްދ ާ މ އްދ ،ާ ވަނަާ

ާާ ަގއި )ހ(ާ އެބަކުރެޭވާ ފ ހަަގާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ކުޑަކުރުން.ާ ކުލިާ ނުވަތަާ ދޫކ14ުބޮޑުކުރުންާ ކުއްޔަށްާ ރުމުެގާާ.ާ

ކަމެކޭ.ާާ ކުރެވިދ ނެާ ފަރ ތަށްާ ދޫކުރ ާ ކުއްޔަށްާ ކުރުމަކީާ ބޮޑުާ ކުލިާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ އަންނަނިވިާ ދަށުންާ އެއްބަސްވުމުެގާ

ދިޔައިރުާާ ބަޔ ންކޮށްެގންާ ޙައްޤ1ާާާާުހ ލަތްތައްާ ބޮޑުކުރުމުެގާ ކުލިާ އެއްބަސްވުުމަގިއާ ދޫކުރުމުެގާ ކުއްޔަށްާ  2365ަގއިާ

ހަމަ އެހެންާ ނުވުން.ާ ކުލިާާާާހަނިކުރެވިފައިާ ެއއްބަސްވުުމަގިއާ ދޫކުރުމުެގާ ކުއްޔަށްާ ހުންނަނީާ މިާ އޭެގތިރީަގއިާ އައިސްާ

ބޮޑުކުރުންާމަނ ކުރެވިެގންާނޫންާހ ލަތުަގއިާއެބަދޭާދެާފަރ ތްާއެއްބަސްެވެގންާކުރެވިދ ނެާޮގތްޮގތް.ާެއއްބަސްވ ާކަުމަގިއާާ

ާާ ކުލިާކޮންޓްރޯލްާކުރެވިެގންާދ ާބިލެއްާކަުމަގިއާާވ ނަމަާމިާކަންތައްތަކަށްާރަނަގޅުާހައްލުތަކެއްާލިބިެގންާހުސްއެކަނި

ނުވަތަާަވކިާމ ލޭެގާެގދޮރުާކުއްޔަށްާދޫކުރައްވ ާފަރ ތްތަކަށްާވ ާދަްއޗެއްާކަމަކުާައޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން،ާދެންާާ

ފަރ ތްތަކަ ކުރައްވ ާ މިކަންާ އުސޫލުންާ ސިނ ޢަތުެގާ އ އިާ ވިޔަފ ރިާ ދެއްވީާ ވިދ ޅުވެާ ބޭބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ނުވަތަާާއޮތީާ  2370ށްާ

ނަމަެވސްާާ ވެދ ނެއޭ.ާ ކަމަކަށްާ އުނދަޫގާ ދަތިާ މިާ އަށްާ އިކޮނޮމީާ ފްރީމ ކެޓްާ ނުވަތަާ ހ ލަތުަގއިާ މިއަދުެގާ އިޤުތިޞ ދީާ

އަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތައްާމިއަދ ާހަމައަށްާއަރބަންާއޭރިއ ތަކުަގއިާމިއަދ ާހަމައަށްާތަރައްޤާީާ

ައއިސްާ ސިޓީތަކަށްާ ސ ބިތުކޮށްެގން.ާާާާބޮޑެތިާ ފައިތިލަާ މަތީަގިއާ ޢަމަލުކުރުންތަކުެގާ ޒ ތުެގާ މިާ ވެސްާ ހުރީާ

މަދާުާ އޭރިއ ާ ލޭންޑްާ އަދިާ ޤައުމެއްކަން.ާ ޖަޒީރ ާ ކުޑަާ ޤައުަމކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ އެނެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 2375ާކުރ ާއ ބ ދީާބޮޑުާރަށްތަކަށްާޖަމ ވުމުެގާޤައުމެއްކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުުމެގާރައްޔިތުންާހަމަާވެރިކަން
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ފުރުޞަތަކީާއޮންނަންޖެހޭނެާފުރުޞަތެއް.ާއަދިާއެާފުރުޞަތުާހަމަާއީކުއަލީާޑިސްޓްރިބިއުޓުާކުރެވިާޙައްޤެއްާޮގތުަގއިާާ

ރައްކ ތެރިކުރެވެން ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ރަށުެގާ މިކަންކުރ ާ އަދިާ ދ ހިނދުާ ލިބިެގންާ ފަރ ތްތަކަށްާވެސްާ ޖެހޭާއެންމެާ

ާާ ަގއިާމިާހިމެނިެގންާދ ާކޮމިޝަނަރާނުވަތަާކޮމިޝަނ 47ާާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާމިާބިލުެގާމ އްދ 

ވ ންޖެހޭާާ ވިންާ އަރގިއުމެންޓުަގއިާ ދައްކ ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަންނަނީާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ

 2380ތުންނަށްާހިތްހަމަޖެހުންާއިތުރަށްާލިބެންޖެހޭާހިސ ބަކީާމިާއަންނަނީ.ާކަމ ާބެހާޭާހިސ ބަށްާނުވަތަާއަޅުަގނޑުެމންާރައްޔި

ެގއްލޭާާ މަޞްލަޙަތުާ ޒ ތުެގާ މިާ ަިހުންނަނީާ މާ އެއްާ ކޮމިޝަނަރާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ އެކަށަައޅުްއވ ާ ފަރ ތްތަކުންާ

ލިބިެގން އެބަާ ބިލުންާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި.ާ ހައްލުާ ތެރެއިންާ ޙައްޤުތަކެއްާާކަންތައްތަކުެގާ ރަނަގޅުާ ަވރަށްާ ދ ާ

ތަނުަގއިާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ކަމަށްާ ޤަބޫލުކުރައްވ ނެާ ރައްޔިތުންާ

ނޯޓުކޮށްލަންާބޭނުންާވަރަށްާމުހިއްމުާއެއްާަމއްސަލަާއެއް،ާދ ދިފަހުންާއަޅުަގނޑަށްާމިާކަހަލަާކަމަކ އިާުގޅުންާހުރެެގންާ

 2385އްާމަްއސަލަާެއއް.ާައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާހަމަާރަްއޔިތަކުާއަޅުަގނޑަށްާެގނެސްދިންާމައްސަލަާއެއް.ާތަނަކުންާާދިމ ވިާއެ

ކުއްޔަށްާހިފ ފައިާއިންާތަނެއްާއިނީ.ާއެާތަނުަގއިާހ ލަތ އިާވަުގތުެގާޮގތުންާމަޖުބޫރުވެެގންާނަމަވެސްާވަންނަން،ާއެާ

ވަނަާދުވަހުެގާކުރިނ10ާާާާްންެގާެއްގރީމެންޓުަގއިާއޮންނަނީ،ާމިއަދަދަށްާކުލިާތަނުެގާކުއްޔަށްާހިފަިއެގންާަވދެާތިބޭާބޭފުޅު

އިންސައްތަާޖުރުމަނ ާއަކ ާއެކުަގއޭ.ާޖުރިމަނާ 80ާާނުދެއްކިއްޖެާކަުމަގއިާވ ނަމަާދެންާކުލިާބަލައިަގނެވޭނީާއެާއަދަދުެގާާ

ާާ ވެއްޖެ ދައްކ3ާާަދެމަހުންާ ފައިސ ާ އެާ ކޮންތ ކުންތޯާ އަދަދަށް.ާ ކުލީެގާ ހުންނަާމަހުެގާ ކަހަލަާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނީ.ާ

 2390ހ ލަތްތަކުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާލުޔ އިާފަސޭހަާދެާފަރ ތަށްާވެސްާލިބިެގންވ ނެ.ާމިފަދަާބިލަކަށްާޢަމަލުކުރެވިއްޖެާކަމަށްާާ

 ވ ނަމަ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާަވރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ބެހޭ ބިލ ާ މިާ ޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ .ާ ހުރިހ ާ އެދިވަޑަިއެގންފައިވ ާ އިންާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ދަްއކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ

ާާ  2395މިނިޓުާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާމިހ ރުާވަނީާަވުގތ6ާާާާުމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާނިމުނީ.ާބ ކީާއޮތީ

ރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމެވީމ ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާމިހ ރުާމިނިޓުާބ ކީާއެބަާއޮތް.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތ2ާެހަމަވެފައި.ާޕީ.އޭާާ

ާާ 2ާާާާބ ކީާއޮތީ 2ާާާާމިނިޓު.ާޕީ.އޭާބ ކީ 3ާާމިނިޓްާއެބަާއޮތް.ާޤަުއމީާޕ ޓީެގާަވުގތުާވަނީާހަމަެވފައި.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށް

ނިސްބަތް ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ އެދިވަޑަިއެގންފައިވ ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ އޮތް.ާ އެބަާ އިރުާ ާާމިނިޓްާ ނުވ  ޢިއްޒަތްތެރ2ާާާިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާޖަލްސ ަގއިާމިާވަުގތ2ާާާުމެންބަރަކުާއެބައޮތްާއަޅުަގނޑުެގާލިސްޓުަގއި.ާއެހެންނަމަެވސްާއެާާ

 2400ވަޑައިެގންާނެތުމ ާއެކު،ާައޅުަގނޑުާމިާހިސ ބުންާަގސްތުކުރަނީާމިާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާމިާހިސ ބުންާނިމުނީާކަމަށް.ާ

ބަހުސް ޖަވ ބުާއަޅުަގނޑުާ ސުވ ލުތަކަށްާ ުއފެދުނުާ ތެރޭަގއިާ ބަހުސްެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ެގ،ާ

ާާ މިނިޓުެގާފުރުޞަތެއްާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށ10ާާާްާދެއްވުުމެގާޮގތުން

ާއަރުވަންާ.
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 2405 ާނަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ކުޅުދުއްފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާހުށަހެޅިާއިރުާވެސްާައޅުަގނޑަށްާެއނޭގާމިާބިލަކީާވަރަށްާިގނަާާ

ޖަޒުބ ތުތަކަކ ާކުޅެިވެގންދ ނެާބިލެއްކަން.ާވަރަށްާޚައްޞ ޞްާބިލެއްާކަމަށްާމިާބިލުާވ ނެކަން.ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާާ

ށްާވެސްާއަދިާދެކޮޅަށްާވެސްާދަތިފުޅުވ ނެާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ނެކަން.ާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާއުފ ކުރަންާއެާބޭފުޅުންާާއެއްާކޮޅަ

އެާބޭފުޅުންެގާވިސްނުންފުޅުާމިާމަޖިލީހުަގއިާހިއްސ ާކޮށްދެއްވިާކަމަށްޓަކައި.ާމިާބިލަކީާއުނިާކަންކަންާހުރިާބިލެއާްާ

ބި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާ ބިލަކީާ މިާ ފުރަތަމަާކަމަށް،ާ އެންމެާ އެކަކީ،ާ އެއްބަސްވ ނެާ ަެބޮޑަށްާ އެންމާ ކަމަށްާ  2410ލެއްާ

މައިަގނޑުާ ބަހުސްާ މިާ މަސައްކަތަކީާ އޮތްާ މިާ ކޮށްފައިާ ހަަމއެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑު.ާ ެއކަކީާ އެއްބަސްވ ނެާ

ާފިޔަވަޅު.ާމިާބިލ ާމެދާުާޮގތެްއަގއިާފަށައިދިނުމަށްާޤައުމީާފެންވަރެއްަގއިާމިާކަމ ާމެދުާވ ހަކަާދެއްކުމަށްާއެޅިާފުރަތަމަ

ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ އެާ ދެއްަވއިފި.ާ ވިދ ޅުވެާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޮގތްާ ދެކެވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޚިދުމަތާްާ ބިލަކީާ މިާ ބިނ ކޮށް.ާ މައްޗަށްާ ނުކުތ ތަކުެގާ ދަންނަވ ާ މިާ ބަލ ނީާ ދަންނަވ ލެވޭތޯާ ެއއްޗެއްާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ

 2415ނަާފަރ ތްތަކ އިާމުދ ާަގންނަާފަރ ތްތައްާހިމ ޔަތްކުރުމުެގާޤ ނޫނ އިާވަރަށްާތިމ ެގާބިލެއް.ާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނާެާލިބިަގން

ާާ ޤ ނޫނެއް ޕްރޮޓެކްޝަންާ ކޮންޒިއުމަރާ ރ އްޖޭަގިއާ ފެށިެގނ1996ާާާާްކަންނޭނެގާ މަހުންާ އޭޕްރީލްާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ 1/96ާާާާހިނަގމުންދޭާ އެ ނަމުަގއި.ާ ހިމ ޔަތާްާެގާ މީހުންާ ަގންނަާ މުދ ާ ކަންކަމަކީާ އެހެރަާ ބިލުަގއިާ

ކުރުމަށ އިާޚިދުމަތްާލިބިަގންނަާމީހުންާހިމ ޔަތްކުރުމުެގާިވސްނުމުަގއިާެގނެސްފައިާހުރިާކަންކަންާޤ ނޫނީާއުސޫލުތައް.ާާ

ންާވިސްނ ާބިލެްއ.ާާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާބިލަކީާެވސްާއެާިވސްނުމަށްާދަތުރުކުރ ާކޮންޒިއުމަރާޕްރޮޓެކްޝަންެގާނަޒަރު

ބިލަކީާާ މިާ އަޅުަގނޑުެގާ ނޫން.ާ ބިލެްއާ ދޭާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ މީހުންާ އެާ ހަމައެކަނިާ ބިލަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ  2420އެހެންނަމަވެސްާ

އެާ ހިމ ޔަތްކޮށްދީާ އެއްވަރަކަށްާ ވެސްާ ޕ ޓީާ ދެާ ތިބޭާ ފަރ ތުަގއިާ ދެާ މުޢ މަލ ތުެގާ ވިސްނުނުޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޙައްޤު އެމީހުންެގާ ނުލިބޭާާމީހުންނަށްާ އިސްކަންާ މައްޗަށްާ ޙައްޤުެގާ އަނެއްާ ޙައްޤަށްާ އެާ ބަޔ ންކޮށްދީާ ެއްއވަރަކަށްާ ތައްާ

ޮގތަށް،ާއިނިގރޭސިބަހުންާމިާކިޔ ާޮގތަށްާއެާޙައްޤުާނިއުޓްރަލައިޒްާކުރ ާބިލެއް.ާހަމަާެއާޮގތަށްާައޅުަގނޑުެގާބިލުާާ

ާާ މި ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަލަށްާ މުޅިންާ ވަނީާ އަންފެއަރާާފަރުމ ކޮށްފައިާ ވ ާ ކަމުަގއިާ ވިސްނުމެއްާ ވ ހަކަދެކެވޭާ

ެވވޭާ ތެރޭަގއިާ ދެފަރ ތުެގާ ެގނައުމަށް.ާ ތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ވެސްާ ިވސްނުންާ ޓަރމްސްެގާ  2425ކޮންޓްރެކްޓުާ

ޔޭެގާާމުޢ މަލ ތްތަކުަގއިާެވސްާއިންސ ފުވެރިާނޫންާޢަދުލުންާއެއްކިބ ވެެގންވ ާމ އްދ ތައްާހުރިާކަަމށްާވ ނަމަާމިއަދުެގާދުނި

ޙަޤީޤަތަކީާއެާކޮންޓްރެކްޓުެގާފަރުދ ެގާތެރެއިންާފޫާއަޅުވ ފައިާވެސްާވަދެާއެކަންކަންާރަނަގޅުކޮށްދިނުން.ާއޮފީސްާފޮރާ

ފެއަރާޓްރޭޑިންގެގާނަމުަގއިާއޮފީސްާތައްާހަދައިެގންާމަސައްކަތްާކުރ ާމުއަްއސަސ ާތަްއާއުފައްދަިއެގންާހަމައެކަނިާ

މިއަދުާދުނިޔޭަގއިާވަނީާގ އިމުކުރެވިފައި.ާކޮންޓްރެކްޓުތައްާކުރުމުަގއިާަވކިާމީހަކުާާާމިކަންކަންާބަލ ާމުއައްސަސ ާތައް

ކަންކަންާ މިނިވަންކަމުަގއިާ އޭނ ެގާ އަށްާ މީހ ާ އަނެއްާ ބައިެވރިވ ާ ކޮންޓްރެކްޓުަގއިާ އެާ ސަބަބުންާ ހިސ ބެއްެގާ  2430ހުންނަާ
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ެއއް ބަސްވުމަށްާމ ާބޮޑުާފުރުޞަތެއްާނުލިބޭކަމ އި،ާާނިންމުމުެގާފުރުޞަތުާނުލިބޭކަމ އި،ާވ ހަކަާދައްކައިެގންާކަމަކަށްާ

މައްޗަށްާާ ތަރ ދެއްެގާ އިންސ ފުވެރިާ ބޮޑުކަމުންާ ހުންނަލެއްާ ބޭނުންވެފައިާ އެކަންާ މީހާ  ހުންނަާ ބޭނުންވެފައިާ ކަމަކަށްާ

ނުރަނަގޅުާާާާބަލައިެގންާދެފަރ ތްާހަމަހަމަވ ާޮގތަށްާވ ހަކަާދަްއކަިއެގންާކަމަކަށްާއެއްބަސްވ ނެާފުރުޞަތުާނޯންނަކަމ އި،

ނުފޫޒުތަކުެގާޝިކ ރަައކަށްާވ ާކަމ އި،ާހ ލަތުާވަކިޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާކުރުމަށްާމަޖުބޫރުކުރ ކަމ އި،ާިމއީާޤަބޫލުކުރ ާާ

ނެިގފަިއވ ާާ ބިންވަޅުާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ޠަބީޢަތުެގާ އިންސ ނީާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ޢިލްމުެގާ ޤ ނޫނީާ  2435ޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާ

މި އެހެންވީމ ،ާ ޢަދުލ ިއާާކަންތައްތަކެއް.ާ ކުރެވުމަށްފަހުަގިއވެސްާ ކޮންޓްރެކްޓުތައްާ ކުރެޭވާ އެޮގތަށްާ ވިސްނުމަކީާ އަދުެގާ

އިންޞ ފުންާެއއްކިބ ވެފައިާހުންނަާކަންތައްތައްާއަލުންާފ ލަށްާއަޅުވައިދިނުމަށްޓަކައިާަމސައްކަތްާކުރުމުެގާވިސްނުންާާ

ންާވިޔަފ ރިާއ ާދެކޮޅުާބިލެއްާކަމަށްާވަރަށްާިގނަާާެގންުގޅުން.ާއަޅުަގނޑުެގާބިލުެގާދެވަނަާސިފަާމިާދެންނެވީ.ާމިނިވަ

މިނިވަންާާ ރ އްޖޭަގއިާ ކޮބައިތޯ.ާ ވިޔަފ ރިައކީާ މިނިވަންާ ވިދ ޅުވި.ާ ދެްއކެިވއިރުާ ވ ހަކަާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ މިާ ބޭފުޅުންާ

 2440ަގންނަާމީހުންނ އިާވިޔަފ ރިއަށްތޯާކަންތައްތައްާކުރެވެނީ.ާމިނިވަންާވިޔަފ ރީެގާއެންމެާއ ދަިއެގާމ ނަައކީާެވސްާޚިދުމަތްާާ

ދޫކޮށްލަިއެގންާ ކުރަންާ އެކަންާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ފަރ ތްތަކުންާ ވިްއކ ާ ފަރ ތްތަކ އިާ ަގންނަާ މީހުންާ ަިކުރ ާ ވިޔަފ ރާ

ޚިދުމަތްދާޭާ ނެތޭ.ާ ކަމެއްާ ބެހޭނެާ ކަމަކ ާ އެާ ދައުލަތުންާ ނެތޭ.ާ ކަމެއްާ ެގންނ ނެާ ނިޒ މެއްާ ޤ ނޫނީާ އެއަކަށްާ ތިބޭށޭ.ާ

ލިބި ޚިދުމަތްާ ބޮޑެތިާމީހުންނ އިާ ދުނިޔޭެގާ ޙަޤީޤަތަކީާ އ ާ މިއަދުެގާ އެކަމުާ ހަމަޖައްސ ށޭ.ާ އެކަންާ މީހުންާ ަގންނަާ

ޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާކުރިއަރ ފައިވ ާޤައުމުތަކުަގއިާވެސް،ާައދިާޚ އްޞަކޮށްާއެާނޫންާޤައުމުތަކުަގއިާއިޖުތިމ ޢީާޢަދ ލަތާުާ

ދޫކޮ ެއއްާ ވިޔަފ ރިާ މިނިވަންާ ހަމަެއކަނިާ ޢަދ ލަތުެގާގ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާ އިޖުތިމ ޢީާ ނުތިބެވޭނެކަން.ާ  2445ށްލައިެގންނެއްާ

ވ ހަކަައކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާދައްކ ާވ ހަކަ.ާކޮބައިތޯާއިޖުތިމ ޢީާޢަދ ލަތަކީ.ާއެްއޮގތްާހ ލަތުަގއިާތިބޭާމީހުންނ އިާާ

އްާޮގތަށްާކަންތައްާނުކުރ ށޭ.ާާ.ާތަފ ތުާހ ލަތްތަކުަގއިާތިބޭާމީހުންނ އިާދޭތެރޭ،ާއެާ…ދޭތެރޭާތަފ ތުކޮށްާކަންތަްއާނުކުރ ށޭ

އެއީާއިޖުތިމ ޢީާޢަދ ލަތަކީ.ާެއާޢަދ ލަތުާބިނ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާގ އިމުކޮށްާމުޖުތަމަޢުަގއިާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާއެބަޖެހޭާާ

މުާމިނިވަންާވިޔަފ ރިާރެިގއުލޭޓުާކުރަން.ާމިނިވަންާވިޔަފ ރިާއ ާުގޅޭާއުސޫލުތައްާެގނެސްދޭން.ާވަކިާމިސްރ ބަކަށްާޤައު

ހިމެނޭ.ާ ވެސްާ ވިޔަފ ރިާ އޭެގތެރޭަގއިާ ބައްޓަންކޮށްދޭން.ާ ނިޒ މުާ ޤައުމުެގާ ޮގތަށްާ ފަހިވ ާ މިސްރ ބަށްާ އެާ  2450ދ އިރުަގއިާ

ބަދަލުގައިާ ފްރީމ ކެޓްެގާ ނޫން.ާ ދެކޮޅުވުމެއްާ އ ާ ވިޔަފ ރިާ މިނިވަންާ ެގނައުމަކީާ ބިލުތައްާ ކަހަލަާ ދެންނެވިާ މިާ އެކަމަކުާ

ވަނަާިވސްނުމެއްާމިކަމުަގއ3ާާާާިޓަކަށްާދިއުން.ާމިކްސްޑްާިއކޮނޮމީއަކަށްާދިއުން.ާާމިއަދުެގާއ ާޝިޢ ރަކީާމިކްސްޑްާމ ކެ

ވިޔަފ ރީެގާ ހިމ ޔަތްކޮށްދީާ ެވސްާ ވިޔަފ ރިތައްާ މިނިވަންާ އަށް.ާ ދިމ ާ އެާ ދަތުރުކުރަނީާ ބިލުާ އަޅުަގނޑުެގާ ެގނައުން.ާ

ާާ އެ އެކުއެކީަގއިާ ފުޅ ކޮށްދިނުމ އިާ ފުރުޞަތުާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ނެާ ވެސްާާމައިދ ނުަގއިާ މީހުންނަކީާ އަރ ާ ކުޅެންާ ދަނޑަށްާ

 2455އިންސ ފުވެރިާއުސޫލުތަކުންާކުޅޭނެާބައެއްކަންާކަށަވަރުކޮށްދިނުން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެގާބިލުެގާއަނެއްާއަމ ޒަކީ.ާބަެއްއާާ

ށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވިދ ޅުވެވުނުާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާެވސްާޚިލ ފުާބިލެކޭ.ާއެާބޭފުޅުންެގާވިސްނުންފުޅަ

ވެސްާާ ކަންކަމުަގއިާ ނޫންާ ެއާ އަދިާ ވެސްާ އުފެއްދުމުަގއިާ ބިލުާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރަން.ާ އިޙްތިރ މްާ އަޅުަގނޑުާ
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މެންބަރަކުާވިދ ޅުެވއްޖެާނަމަާ އަޅުަގނޑުާމިކުރިާމަސަްއކަތަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުާމަސައްކަތެކޭާޢިްއޒަތްތެރިާ

ނަފުސަށްާދެންާމިހ ރުާލިބޭނެާއެންމެާހުތުރުާމަލ މ ތް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެްއާާާާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއެއީާއަޅުަގނޑުގެާ

 2460ނުކުރަންާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅިާބިލަކީާޤ ނޫނުައސ ސީާއ ިއާޚިލ ފުާބިލެއްާކަމަކަށް.ާއެހެންނޫންާސިޔ ސީާޮގތުންނ ިއ،ާާ

ޙ ލަތް ތަފ ތުާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާ އިޖްތިމ ޢީާ ޮގތުންނ ިއ،ާ ކަންކަމ ާާއިޤްތިޞ ދީާ އެާ އަތުވެދ ނެ.ާ ތަްއާ

އެްއވެސްާާ ވ ންޖެހޭާ ބިލުާ ިމާ ބިލަކަށްާ ޚިލ ފުާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރަން.ާ އިޙްތިރ މްާ އަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވ ނީާާ ައޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާއެއީާ ބިލަކަށްާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާ ބިލުާ މިާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސަބަބެއްާ

ޅުަގނޑަށްާކުރެވޭާވަރަށްާބޮޑުާމަލ މ ތެއްާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާބިނ ކޮށްފައިާމިާއޮތީާއިންސ ނީާމިދެންނެވިހެންާއަ

ހިފ ާާ ކުއްޔަށްާ ފަދައިންާ ހުރިާ ޙައްޤުތަކެއްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދޫކުރ ާ ކުއްޔަށްާ ވިސްނ ލ ފައި.ާ ނަޒަރުންާ  2465ޙައްޤުެގާ

އަޅުަގނޑުމެ ކަމަށްާ ހުންނ ނެާ ޙައްޤުތަކެްއާ މުޖުތަމަޢުގެާފަރ ތްތަކަށްވެސްާ ބަލައިެގން.ާ ކަމަށްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ންާ

ހުންނ ނެކަނާްާ ކަންކަންާ ނެއްޓިެގންދ ނެާ ފ ލުންާ ދޫކޮށްލައިފިއްޔ ާ ހިންަގންާ އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރީެގާ ހަމައެކަނިާ ކަންކަންާ

އެހެންޮގ ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް.ާ ތެރޭަގިއާ ފ ލެްއެގާ ވަކިާ ކަންތައްތައްާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ބުނ ާާޤަބޫލުކޮށްާ މިާ ތަކަށްާ

މިއީާާ ޤަބޫލުކޮށްެގން.ާ ކަމަށްާ އެްއޗެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އިކްއިލިބްރިއަމަކީާ އެާ ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް.ާ އިކްއިލިބްރިއަމްާ

ނުކުރ ނެތޯާ ޤަބޫލުާ ޤަބޫލުކުރ ނެތޯާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ މިާ ައކީ.ާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވިާ ދަންނަވ ލަންާ ޮގތެްއަގއިާ  2470މައިަގނޑުާ

އ 1:30ާާާިއަގންނަވަމުންާެގންދަވ ާބޭފުޅުންނަށްާމ ދަމ ާއ ާހަމައަށްާަވުގތުާއެބަާއޮތްާކަންނޭނެގާއަދިވެސްާވިސްނ ާވަޑަާ

އުނިާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ޤަބޫލުކޮށްދެއްވ ާ ބިލުާ މިާ ނުެގންނަވ ާ ވިސްނުފުޅަށްާ ބޮޑުާ މ ާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައަށް.ާ

ާނަގޅުވ ނެާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާކަންކަންާފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަކީާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާރަާ

ާ

 2475 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާމިާހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާދެންާމިާބިލ ާބެހ10.3ާާާޭާ

ންޑ ެގާވޯޓަކަށްާދެންނެވުމަށްާއޮންނަާހިސ ބުން.ާާޮގތުންާވޯޓަކަށްާދެންނެވުންާޮއންނ ނީ،ާމ ދަމ ެގާއަޅުަގނޑުެމންެގާއެޖެ

މިހ ރު ާާއަޅުަގނޑުާ މިާދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރު ާާާާށްާ.10.3ާާާ ބެހ2/99ާޭޤ ނޫނުާނަންބަރު ޓުއަރިޒަމ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާ،

ތްތެރިާާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާލިސްޓުަގއިވ ާޢިއްޒ2ާަޤ ނޫނަށްާ

 2480މެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާައޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައިފިން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަ
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ާ2485 

 މަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ 2/99ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ވަނ2ާާާަ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޓުއަރިޒަމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށް

އަޅުަގނޑަ ދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ ެގނައުމުެގާ އެންމެާއިޞްލ ޙެއްާ ދަންނަވަމުންާ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ށްާ

ދެަވނަާާ ތެރެއިންާ ިއޞްލ ޙުެގާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ިމާ ބިލުެގ،ާ ިމާ ވަނީ،ާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަާ އެއީާ ކުރަމޭ.ާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ އޮތ6ާާްއިޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަށްާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ  2490ާާވަނަާ

އިޞްލ ޙު.ާދެންާމީެގާއެންމެާބޮޑުާއިޞްލ ޙެްއެގާޮގތަށްާމިާބިލަށްާއައިއްސަާމިާއޮތީާމިާކުއްޔަށްާެގންނަާބަދަލ ާބެހާޭާ

ާާ އެއީ އިޞްލ ޙު.ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ދަންނަވ ލަނ7ާާާްޮގތުންާ ފުރަތަމަާ ެއންމެާ މީެގާ ކުރުމަށް.ާ އިޞްލ ޙުާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ މި ޕޮއިންޓަކީާ ވިސްނަންޖެހޭާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުެގ ޤ ނޫނު،ާ އަޅުަގނޑުމެނ5ާާާާްޓުއަރިޒަމްާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ކަމެކޭ.ާ ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭާ ފުރަތަމަާ ބަހުސްކުރ އިރުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ެއއީާ ވަނ5ާާާާަވިސްނ ލ އިރުާ

ާާ އޮންނަނީ ާާމ އްދ ަގއިާ ރަށްރަށް ވ ާާކުއްޔަށްމިާ ފަދޭންާ ހުށަހަޅ ާ ހުށަހެޅުމެއްާ ރަނަގޅުާ ެއންމެާ އެާނީާ ދެންާ  2495ރ ތަކަށޭ.ާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމެއްާ ާާާާރަނަގޅުާ ތެރޭަގިއ ބެލުމުެގާ ބަލ ާ ާާކަމަށްާ މުހިއްކުއްޔަކީ އަދ ކުރަމުންާވަރަށްާ ދައުރެއްާ މުާ

ެއހެންވީމ ،ާމިާއިޞްލ ޙ  ެއއްޗެއް.ާ މެދުާއަޅުަގނޑުމެންާފިކުރުކުރ އިރުާފުރަތަމަާވެސްާެއާމިހ ރުާާާއައިސްފައިާއޮތްާ

ާާ 5ާާާާއޮތްާޤ ނޫނުެގ ާާވަނަ ާާާާއ މ އްދ  5ާާާާދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާމި ޮގތުންާާާާބެހޭާާއ ަވނަާމ އްދ 

ާާ ތަފ ތު ވަރަށްހ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަްއކަަވމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޚިޔ ލެްއާާާާލަތްތަކުެގާ އޮތްާ ފ ޅުކޮށްފައިާ މެންބަރުންާ ިގނަާ

ާާ  2500ެއއްޗެހިާދެވިފައިާހުރިާވ ހަކަ.ާއެކަމަކުާާާާށްާރިޒޯޓްތަކ ބޮޑުކޮާާކަންތައްާދެމުންާއ އިާޮގތުންާމ ާއަުގެގާާޓޫރިޒަމުކުރިން

މި ކުއްޔަށްާ ބިމެއްާ ރިޒޯޓެއްާ ޕޮއިންޓަކީ،ާ މުހިންމުާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ ފަރ ތެއްާާާމީަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ ެއންމެާ ާާދެވެނީާ

އިާއެބަޖެހޭާސީދ ާއިންާާުއލެއްގަާފ ނެާމ ޙައިނިގލިާދިއްކޮށްކަމުަގިއާކަނޑައެޅުމަށްާޚ ްއޞަކޮށްާމީހުންާތަފ ތުާޮގތްޮގތުންާާ

ޮގތަށްާކަންތަްއާާާާޮގތުންާވަކިާކުއްޔެއްާކަނޑައެޅިފައިާވުމަކީާއެާާޮގތަށްާމިންތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަން.ާއެާާދަމ ލެވޭ

ޅުންާއަިމއްލަާއަށްާާދިޔަާކަމެއް.ާމީހުންާހުށަހަޅ ާކުލިންާހަމަާސީދ ާއެކިާބޭފުޅުންާއެާބޭފުާާނިންމުމުަގއިާފަސޭހަެވެގން

ދިޔަހުށަހެ އެްގރިމަންޓުާާޅިެގންާ މައްޗަށްާ މިހ ރުާާާކުއްޔެއްެގާ އޮތީ.ާ ދޫކުރެވިފަިއާ ރަށްރަށްާ އޮތީާ  2505ބިނ ކުރެވިފައިާ

ޮގތަށް.ާމިާއިޞްލ ޙ ާާާާއޮތްާހުށަހެޅުމުަގއިާމިއޮންނަނީާއަކަީމޓަރަށްާބަހ ލައިެގންާކުްއޔަށްާދޫކުރ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމި

މީ ވިސްނ ލުމުންާ ފުންކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ނައިގަާމެދުާ ހުށަހެޅުއްވިާ އިޞްލ ޙުާ ާާާާއިާެގާ މިާމަޤުމި ތެރޭަގއިާ ޞަދުާ

މި ާާާާލިޔުްއވ ފައިާ މިބިލު މަޤުއޮންނަނީާ ހުށަހަޅުއްވުުމެގާ ފުޅ ެވާާސަރުކ ރުންާ ސިނ ޢަތުާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ ޞަދަކީާ

ނަންޖެހޭާކަމަށްާފެންނާަާކުރުމަށްާޤ ނޫނަށްާެގންާދ އިރުާދެމެހެއްޓެނިވިާސިނ ޢަތަކަށްާއެާސިނ ޢަތުާބައްޓަންާކުރިއަރަމުން

 2510.ާނުާމެދުވެރިކޮށްާތަޢ ރުފުކުރުމޭބަދަލުާެގނައުމ އި،ާފަތުރުވެރިކަމުންާސަރުކ ރަށްާއިތުރުާއ މްދ ނީާލިބޭނެާޮގތްތަކެއްާޤ ނޫ

އިންާާާވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާބަޔ ންކުރެވިފައިާވ ނެާފަތުރުވެރިކަމުެގާދ އިރ ާާަގއިާވަނަާމ ސްޓަރާޕްލޭނ3ާާުވެރިކަމުެގާާފަތުރު
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ާާ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާރަނަގޅުާމަޤުދަނީާއިތުރުކުރ ާވ ހަކަލަތަށްާއ މުދައު ވަނަާމ އްދ 7ާާާާޞަދެއްާއެހެންނަމަވެސް،ާމި

ތަނުންާފުރަތަމާަާާާބްރެކެޓަކަށްާހުށަހެޅިފައި.ާއ3ާާެބްރެކެޓަކަށްާކުލިާހުށަހެޅިފައި.ާއަުގާނަގ ނެާޮގތ4ާާާާްއޮތްާާާާމިހ ރުާއެބަ

ާާ ބަލައިބްރެކެޓަށް މިލ އިއަޅުަގނޑުމެންާ ާާާާރުާ ޖެއޮންނަނީ ނަަގންާ ކުލިާ ެވއްޖިއްޔ ާ އަކަމީޓަރަށްާ ެއއްާާެއއްލައްކަާ ހޭނީާ

 2515ލައްކަާއަކަާމީޓަރ އިާދޭތެރޭަގއ2ާާާާިލައްކަާއަކަާމީޓަރުނ1ާާާާްމިލިޔަނަށްވުރެާއިތުރުާވެއްޖިއްޔ 1ާާާާ.ާާމިލިޔަނ އިާހަމައަށޭ

ާާ ިގނަެވެގން ނަގ ނީާ އަޅުަގނޑުމެނ1ާާްކުލިާ ދެންާ ޮއވެފަިއާ އެހެންާ ބްާާމިލިޔަނޭ.ާ ދެވަނަާ ދެވަނަާާމިާ ދ އިރު.ާ ރެކެޓަށްާ

ދެމެދުެގާބިމަށާްާާާހަމައަށްާާލައްކަާއަކަމީޓަރ ާާލައްކަާެއއްާައކަމީޓަރުންާފެށިެގންާހަތަރުާާއޮންނަނީ.ާދެާާަގއިާމިބްރެކެޓު

.ެއސްާމިލިއަންާޔޫާާނަަމާއެާބިމެްއެގާކުލީކަުމަގިއާބަލ ނީާދޮޅުާާވުރެާބޮޑުވ ާާމިލިއަންާޔޫ.ެއސްާޑޮލަރަށްާާނެޭގާކުލިާދޮޅު

ައޅު އެހެންނަމަވެސް،ާ ބްރެކެޓުޑޮލަރެވެ.ާ މިާ އެބަޖެހޭާަގނޑުެގާ ބަލައިލިޔަސްާ ައކަމީޓަރަށްާ އެކެއްާ ދެލައްކަާ ފުރަތަމަާ ެގާ

1.6ާާާާ  2520ެއއީާދެލައްކަާއެކެއްާައކަމީޓަރުާމިާއިންނަާތަނަށާްާާާމީެގާއެންމެާތިރީާބްރެކެޓު،މިލިއަންާޑޮލަރު.ާއެހެންވީމ ،

ާާ އެމިލިޔަނ1.6ާާްވެސް އެބަޖެހޭ.ާ ބްރެކެޓުަގއިާ މިާ މިާާކަަމކުާ ާާާާޖަހ ފައިާ ިގނަވެެގން ނަގ ނީާ މިލިޔަނ1.5ާާާާްއިންނަނީާ

އެ ދެންހަމަާ އެާާކަމަށް.ާ ާާާާކަންތައްާ އެބަ ބްރެކެޓ3ާާުޮގތަށްާ ފެށިެގންާާާާަގއިވަނަާ އަކަފޫޓުންާ އެއްާ ހަތަރުލަްއކަާ ވެސްާ

ންާޑޮލަރުާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާީމެގާާއިންނަނީާމުޅިއެކުާނަގ ނީާދެާމިލިޔަާާޮގސްފައިާެއއަށްވުރެާބޮޑުާވެްއޖިއްޔ ާމި

ާާ އެބަޖެހޭ ެވސްާ ބްރެކެޓަށްާ ލޯވަރާ 3.2ާާާާއެންމެާ ހުރިޮގތް ހައްދަވ ފައިާ މިާ ހިސ ބުތައްާ މިާ އެހެންވީމ ާ ހަމަާމިލިޔަން.ާ

ބަލ  ހަމަނުޖެހޭމުޅިންާ މުޅިންާ މިާާލައްވ ފައިާ ލޯވަރާާާާޮގތަށްާ ޭއެގާ ނުވ ނެާ ނެިގެގންާ ބްރެކެޓަކަށްާ އެާ އެއީާ  2525އޮންނަނީާ

ާާބްރެ އްދަވ ފައިާހުރިާޮގތްާާތައްާމިާހަނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބްރެކެޓުކެޓެްއަގއިާޖެހޭާއަަގށްވުރެާކުޑަާއަދަދެއްާޖެހިެގން

ިވޔަސްާވެސްާާމިހ ރުާމިާހަދ ފައިާހުރިާހިސ ބުތައްާޯގސްކަމުަގިއާާާރަނަގޅުާކަމަށްާާއޭެގާމަފްހޫމުާޭއެގާކޮންސެޕްޓު

މި ދެންާ އަާާާދަންނަވަން.ާ މުހިއްޅުަގނޑުބިލުަގއިާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ މިމެންާ ކަމަކީާ ހަދ ފައި.ާާާމުާ ައކަމީޓަރުންާ އޮތީާ

އެއްާމިއީާކިހިނެއްތޯާމިންާއަޅަނީ.ާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަބަދުވެސްާޓޫރިޒަމްާދ އިރ ަގއިާދިމ ވަުމންާއަންނަާމައްސަލަ

މިންއަޅ  ތަފ ތުވެެގންދ އިރުާ އަދަދުާ ބްރެކެޓަށްާ އަނެއްާ ބްރެކެޓުންާ ެއއްާ ައޅުަގނޑުމެންާާާޮގތަކ ާާނެާޚ އްޞަކޮށްާ  2530ދޭތެރޭާ

ވިސްނ ލ އިރުާބިންާހިއްކީމަާކިހިނެއްތޯާބިމަށްާއަންނަާބަދަލެުގާސަބަބުންާރަށުެގާސައިޒަށްާއަންނަާބަދަލުެގާސަބަބުނާްާ

ާާ އެންމެ ދެންާ ލިބޭ.ާ ނުެއއްާ ޖަވ ބެއްާ ސުވ ލަކަށްާ އެާ ެވެގންދ ނީ.ާ ބިލ ކިހިނެއްތޯާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭާާާބޮޑަށްާ

މިސުވ ލު ކަނޑައެާާކޮށްލަންާ ކަމަކީާސީދ ާ ފްރީޖެހޭާ މިއީާ އޮތީމ ،ާ އަުގތަކެއްާ މިހެންާ އިކޮނޮމީޅިެގންާ އެްއަގިއާާާާމ ކެޓްާ

ާާ ާާާާބެހޭާާާމިާބިލ ރަނަގޅުާޮގތެއްތޯ.ާދެންާކުރިން ދެއްކެވިާބައެއްާމެންބަރުންާާާޮގތުންާވ ހަކަާާާބެހޭާާލ ޙ އިޞްޮގތުންާމި

ާާާާފ ހަަގކުރެްއވި ާާޮގތަށް ކުދި ރަށްރަށ އިާ ާާބޮޑެތިާ ާާާާމިރަށްރަށ  ސަބަބުން ފަރަުގެގާ ޮގތެއްއަންނަާ  2535އ ދޭތޯ.ާާާވަކިާ

ބޮޑުާކުދިާރަށްރަށްާާާާފަހަރަށްާއެބަހުރިާވަރަށްާއަގުާާާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭެގާފަތުރުވެރިކަންާބިނ ވެފައިާއޮތްޮގތުންާބައެއްާ

މަހަމަާޮގތެއްާދެވޭނީާހަމަހަމާަާކުރުމުެގާނަމުަގއިާހަތުަގއިާހަމަހަމަާއުސޫލެްއާޤ އިމުވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާބިމަކީާޭއެގާޒ 

ރަށްތަކެއްާނޫން.ާރ އްޖޭެގާބިންތަކަކީާތަފ ތުާމުއްސަނދިާކަމެއްާހުރިާތަފ ތުާ ބިންތައް.ާރ އްޖޭެގާރަށްތަކަކީާހަމަހަމަާ
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ެގންުގޅެންޖެހޭ.ާދެންާއެާާާތަކެއްާޮގތްތަކެއްާހުރިާބިންތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެވެސްާކަހަލަާތަފ ތުކުރުން

 2540މ ކެޓަށްާވ ންޖެހެނީާފްރީާއެބޮޑަށްާާވުރެާާކަނޑައެޅޭނެާެއއްޗަކަށްާއިފ ތުާކުރުންތަކަކީާސަރުކ ރަށްާޤ ނޫނެއްެގާސިފަިއގަާތަ

ހުށަހަޅައިެގންާާާހުޅުވ ލެިވެގން ލިބޭނީ.ާާާާމީހުންާ ައުގާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ީމެގާ އޭރުންާ ކަމަށް.ާ ައުގތަކެއްާ ނިންމ ާ

ބްރެ ލޯަވރާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާތެދުފުޅެއްާ ސަރުކ ރަށް ވެސްާ ޔަޤީނަށްާ ޭއރުންާ ހުށަހަޅަން.ާ ާާކެޓެއްާ ލިބޭނާެާމުޖައްރިބުކޮށް

އެއްާވަންނ ނެ.ާއެކަމަކުާއޭެގއިތުރަށްާބަޔަކުާދޭންާތިބިއްޔ ާކީއްެވެގންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާނުާނަަގންވީ.ާެއއީާާާއ މްދ ނީ

މިހ ރު ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީ ދައުލަތަށްވެސްާ މަދުވެެގހަމަާ ފައިސ ާ ލިބޭާ ތަފ ތުާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ ންާ

 2545ވިްއޔ ާާާވަނީާހުރިާކަމަށްާއިތުރަށްާފަިއސ ާލިބެންުގތުާވެސްާމިާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާވަާދ އިރ ތަކަށްާއަސަރުކޮށްެގންާމިާ

ާާފައިސ ާނަަގންޖެހޭނެ.ާއެއ އެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާފައިސ ާނެުގމު ެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާމާިާަގއި

ޤ ނޫނަކުނާްާާާޑަސްޓްރީއިން ކޮންމެާ ހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއްކަން.ާ އިންޑަސްޓްރީާ ފަހިކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައކީާ

ާާ ާާވެސް މިމި ދެންާ ނުވ ނެ.ާ ޮގސްެގންާ ހަނިވެެގންާ ާާާާއިންޑަސްޓްރީާ އ ިއ8ާާާާބިލުެގ )ށ(ާ އ އިާ )ހ(ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އޮތް ކަމުާާމިހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެާޮގތްާ ާާދޭ.ާ މީެގ ގައ8ާާިސް،ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ދޫކުރިާކުްއޔަށްާާވަނަާ ާ

 2550އޮންނަނީާމުއްދަތުެގާަމއްސަލަައކަށްާމިާާހުށަހަޅ ފައިާާާާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯާއެބަާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާެއއީާދެވަނަާކަމަަަކަށްާމި

ާާ ާާދިާާޮއތްާބުނެވިާާވަނަާމ އްދ ަގިއާއެބ5ާާަވ ތީ.ާޚ އްޞަކޮށްާމިހ ރުާމިާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުެގ 9ާޔަާޤ ނޫނުެގ

ާާވަނަާމ ްއދ ާއުވ ލަން.ާއެހެންވީމ ،13ާާާާއ ިއ،ާާާާވަނަާމ އްދ 10ާާއ އި،ާާާާވަނަާމ އްދ  އެްއެގ99/2ާާާާޤ ނޫނުާނަންބަރު

10ާާާާ މ އްދ ަގިއާއޮންނަނީ އޮތްދެާާާކުއްޔަށްވަނަާ ާާާާބެހޭާާުމއްދަތ ާާވިފައިާ ާާޮގތުން ދެކެވިފަިއވ އިރު ައޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާ

ދ އިރު.ާާށްާއެާމުއްދަތެއްާކަނޑައެޅިެގންާާތ ރީޚުާފަށަނީާކޮންާދުވަހަކުންތޯާބަލަން.ާޚ އްޞަކޮާާއެބަޖެހޭާމިާކުއްޔަށްާދޫކުރި

 2555މިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނީ،ާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވެ،ާާމިާއޮންނަނީާާވަނަާމ އްދ 9ާާާާދެންާމިބިލުެގާއެންމެފަހުާމ އްދ ާާ

ދިވެހި ެގޒެޓުަގާާތަޞްދީޤުކޮށްާ ޝ އިޢުކުރުަމށްފަހުސަރުކ ރުެގާ ޓޫރިސްޓުއިާ ތަންތަނުންާާޚިދުމަތްާާ،ާ ޚިދުމަތ އިާާާދޭާ ދޭާ

ައުގންާޓެކުާާާވިްއކ  ާާތަކެތީެގާ އެާޤ ނޫނުާާާ،ޮގތުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނުާފ ސްވެާާބެހޭާާނެުގމ ސް

ޝ އިޢުާާދިވެހި ެގޒެޓުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާކުރުމުންނެވެާ.ާާސަރުކ ރުެގާ މިއީާ ރައީސް،ާ މިއީާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާއަ މިޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމެއްާ އ ާ ަގންާާމުޅިންާ ހިނަގއިާ ފ ސްކޮށްފައިާ ޤ ނޫނުާ އެއްާ ޤ ނޫނުާއަންނަނީ.ާ އަނެއްާ ނަންާ

އަާާފ ސްކުރުމ  މިީއާ ބްލެކްޝަރުތުކޮށްާ އިންޑަސްޓްރީާ ކަހަލަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުންާ ސަާާމޭލްާ ކުރަްއވ .ާާކަމެއްާ  2560ރުކ ރުންާ

ޤ ނޫނެއްާކަލޭމެންާތާިާާާބަދަލުކުރަމޭާމިވެނިއެބަާާާާޮގތަށްާބްރެކެޓުހިާމިއެއްޗެމިާާވިދ ޅުާވަނީާއަހަރުމެންާާާާސަރުކ ރުންާމި

ާާ އެއް ކްލޯޒްާ ކޮށްފައިާ ކަންޑިޝަންާ ޮގތަކަށްާ މިާ ހަދައިދޭށޭ.ާ މިހ ރުާހަދ ހެންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ނުވ ނެ.ާ ރަނަގޅެއްާ ލުންާ

ވަނ57ާާާާަލުަގއިާއޮންނ ނެާއޭެގާާސްާނެުގމުެގާބިފަިއވ ާިވޔަފ ރިާފައިދ އިންާޓެކުއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަށްާބަލައިެގން

އަހަރުެގާފަހުންާމިހ ރުާމިާބަހުސްާކުރެވެމުންދ ާބިލުގ1ާާާެާާސްާނަަގންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިެގންޓެކުމ އްދ ަގއިާއޮންނ ނެާާ

މ އްދ 6ާާ ާާވަނަާ ކުރެވޭނެ މުރ ޖަޢ ާ އަލުންާ )ބ(ާ ާާެގާ 1ާާާާވ ހަކަ މި އެހެންވީމ ،ާ ފަހުން.ާ އެއްފަހަރ 2ާާާއަހަރުާ  2565ބިލުާ
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ޮގތަށްާކަންޑިޝަންާކުރީމަާާާލ މެހުވ ާމިާާޮގތުންާެއއްާބިލ އިާއަނެއްާބިލ ޅޭއިރުާދެާބިލަަަށްާތަފ ތުާޮގތްއައިސްެގންާއުާ

އިންޑަސްޓްރީ މީހުންނަާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއިާ ވެސްާާާާށްއ އިާ އިތުބ ރުާ އޮތްާ ލިބިފައިާ މީހުންނަށްާ އިންޑަސްޓްރީެގާ

ސަޕޯޓުެގއްލޭނެ އަށްާ ފުރިހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އިން.ާ ާާކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާއަށްޑަސްޓްރީ އެއީާ ކޮށްދޭން.ާ މަުގފަހިާ

ވ ހަކަ ބޭބޭފުޅުންާ އެކިާ ތަކެްއަގއިާ މީޑިޔ ާ އެތައްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވެސްާއިނޭގނެާ ރ އްޖޭެގާާާާދެއްކެވިާާވިސްނ ލިއިރުާ އިރުާ

ބޮޑުެވެގންޓޫރިޒަ އަުގާ ރިޒޯޓްތަކުެގާ ރ ާާމްާ ލެއްވީާ ބައްލަވ ާ ބޭފުޅުންތޯާ ކިތައްާ ދެއްކިިއރުާ ވ ހަކަާ ޓޫރިޒަމްާާދިޔަާ  2570އްޖޭެގާ

ާާ ާާފަށައިަގނެެގންާދިރުަވއިެގންާކުރިއަށްާއެރުވިާބޭބޭފުޅުން. ޮގތުަގިއާާރ އްޖޭެގާޓޫރިޒަމުާަގއިާފުންނ ބުއުސްާބޭބޭފުޅުންެގ

ނ ޅުްއވަޭއާާާާހުށަހެއްބޭފުޅުންާާާާބޭފުޅުންާކިހ ވަރެްއެގާކުއްޔެްއތޯާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތީ.ާއެާހަގަވެފަިއާތިބިާބޭބޭފުޅުންާެއާާފ 

އެާާތަކުެގސޯޓުރި ފަށުެގ.ާ ާާާާއަތްނުފޯރ ާ ބަލ ފައި މ ކެޓަށްާ ހުށަހެޅުްއީވާ މެނޭޖުބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކުރެވޭނެާާާއެާ

ާާ ާާކުލިތަކެއް. ިވދ ޅުވަމުންއޭރުވެސް ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ ބޭފުޅުންާ ާާާާއެާ ާާދިޔަ ނުޖަހ ށޭ ކުލިާ ނުހިންޭގނޭ.ާތިވަރުާ ތިާ

އަހ ލައިފިއް މީހަކުާ ވެސްާ ކައިރިންާ ބުނަންއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާޔ ާ ކަމަށްާާތިއީ ހިންޭގނެާ ވެސްާ  2575ެއއްޮގތަކަށްާ

ކަމުދ ވަރުާކުްއޔެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުފެނެއޭ،ާޕްރޮފެޝަނަލްާމީހުންެގާވަރަށްާިގނަާމީހުންާލަފ ދެމުނާްާ

ތަކެއްާކޮށްެގންާކަންތައްތަކެއްާދިޔަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަޔަކުންާއަމިއްލަާއަށްާހަމަާކުލިތަކެއްާހުށަހަޅ ފައިާެއްގރީމެންޓު

ނެީގމަާދެންާެއްގރީމެންޓުާބަދަލުކުރ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާދަުއލަތަށްާެގއްލުންވ ާޮގތަށް،ާައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާ

ބިލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދ ނެ.ާ ރަނަގޅަކަށެއްާ މުޅިންާ ެއާ ދިޔައިމަާ ބަދަލުެވެގންާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަށްާ ެގއްލުންވ ާ

މުއްދަތަށްާާއިޞްލ ޙު ދިުގާ ބޭނުންވޭާ ެއބަާ ބޭފުޅުންާ އިންޑަސްޓްރީެގާ ޓުއަރިޒަްމާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އަންނައިރުާ  2580ެވެގންާ

ކުށްޔަށްާާ ުމއްދަތަށްާ ދިުގާ ވަރަށްާ ބިންާ ތަންތަނުަގއިާ ިގނަާ ދުނިޔޭެގާ މިހ ރުާ ތެދެއް.ާ ެއއީާ ހިފަން.ާ ކުށްޔަށްާ ތަންތަންާ

ާާ ވެސް ރ އްޖޭަގއިާ އޮންނަނީ.ާ މިާ ފުރުޞަތުާ ދެވޭނެާާހިފޭނެާ ކުއްޔަށްާ މުއްދަތަށްާ ދިުގާ ެވސްާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ޓުއަރިޒަމާްާ މީހުންނަށްާ ކުރ ާ އިންވެސްޓުާ އިންެވސްޓަރުންނަށް،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތް.ާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ

ކޮށްެގން އިންވެސްޓްާ އެާ މީހުންނަށްާ އެާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އިންވެސްޓުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައކީާ ހަމަޖެހާޭާއިންޑަސްޓްރީާ ާ

ިމާާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ކުރުންާ އިންެވސްޓުާ ދީފައިާ މުއްދަތެއްާ ދިުގާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ އެްއާ  2585ފައިދ ާ

ހުށަހަޅަނީާމިހ ރުާމިާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާކުލީެގާބްރެކެޓުތަްއާއަޅުަގނޑުމެންާއަލުންާދިރ ސ ާއެބަާކުރަންޖެހޭ،ާިމޮގތަށްާ

ކުރު ފިކުސްާ ެއއްޗެއްާ ފައިދ ާވަކިާ ރަނަގޅުާ އޭެގންާ ވިޔަސްާ ޮގތެއްާ ކޮންމެާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ކުލިާ ބަދަލުަގއިާ މުެގާ

ާރައްޔިތުންނަށްާނެޭގާޮގތަކަށްާޑިޒައިންކުރެވިފައޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 2590 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު

ާ ާާާާ.وبركاتهާهللاާورحمتާعليكم ާاسالم`. ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 99/2ާާޝުކުރިއްޔ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޓުއަރިޒަމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާކޮންެމވެސްާެއއްޗެއްާާ
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ލިާކަނޑައެޅިފައިާވ ާާވަނަާމ ްއދ ،ާކ7ާާުދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާމިާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙަށްާބަލައިލ އިރުާާ

މަޢުޞޫމްާވ ހަކަާދައްކަވައިފި.ާާهللاާޮގތ ާބެހޭާޮގތުންާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ  2595ެގ7ާާާާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާެވސްާއަދިާއިތުރަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާބައެއްާވ ހަކަތަްއާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާމި

ާާ ެގ ާާަގިއާމ1ާާި)ހ(ާ 100000ާާާވަނީ 10ާާާާ،ާއެއްލައްކަާމީޓަރުާމިއީ ލައްކަާއަކަާމީޓަރ ާދެމެދުެގ2ާާާާހެކްޓަރު.ާދެން

ާާ ހެކްޓަރުާހަމަނުވ ާރަށްރަށަށްާކުލިާނަގ ނެާޮގތެއްާމ10ާާާިބިމުންާނެޭގާކުލީެގާވ ހަކަާމީަގއިާބުނެފައިާއޮތްާއިރުަގއި

ާާ ާާބިލުަގއިާބަޔ ންކޮށްފަާެއއްާނުވޭ.ާރ އްޖޭަގއިާއެބަހުރިާވަރަށް ހެކްޓަރާހަމަާނުވ .ާެއއ10ާާާާީކުދިކުދިާރަށްރަށްާވެސް

އަކަާކިލޯާމީޓަރުާހަމަނުވ ާރަށްރަށް.ާއެފަދަާރަށްރަށުންާކުލިާނަގ ނެާއުސޫލެއްާމިާބިލުަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއ100000ާާާ

 2600ތަކަށްާދޫކޮށްލަނީާނެތީމަާއަޅުަގނޑުާހިތުަގއިާުއފެދޭާސުވ ލަކީާއެފަދަާރަށްރަށްާމުޅިންާހިލޭާއެާރަށްރަށްާހިންަގވ ާފަރ ތް

ހަމާަާ ދެންާ އެއް.ާ އ މްދަނީާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ެގއްލިެގންދ ާ ދައުލަތަށްާ ދިވެހިާ އެއީާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ އެހެންެވއްޖެާ ބ ވައޭ.ާ

އެފަދައިންާމީެގާބިލުެގާކުލިާކަނޑައެޅުުމެގާވ ހަކަާދައްކ ފައިާވ އިރުަގއިާމިހ ރުާމިާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޮގތުންާމޫދާުާ

ާާ މިާއެޅެނީ އެފަދަާކޮޓަރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ބަލ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޖ ަގާއޮންނަާނިސްބަތަކަށްާ ރަށުަގިއ،ާއެްއަގމުަގއިާ

ކަމަކ ާބެހޭާޮގތުން،ާމޫދުާކޮޓަރިާއެޅުމ ާބެހޭާޮގތުންާއެއްެވސްާމިންވަރަކަށްާއެްއވެސްާވ ހަކަާއެއް،ާކުށްޔ ާބެހޭާޮގތުންާ

 2605ާސުވ ލުތަކެއްާއެބަާއުފެދޭ.ާހަމަާއެފަދައިންާކުލިާކަނޑައެޅުުމަގިއާާދައްކ ފައިާނުވ ތީާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާވަރަށްާބޮޑުާ

މީަގއިާެއްއވެސްާވަރަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފަާއެއްާނުވޭާއިންޓަރނޭޝަނަލްާއެއަރޕޯޓ އިާއެާރަށ ާއޮތްާދުރުމިން.ާއެާރަށާްާ

ރިޢ ޔަތްކޮށް މިންވަރެއްާ ެއއްވެސްާ ކަނޑައެޅުުމަގއިާ ކުލިާ ބަލ ފައިާ ކޮލޭޝަނަކަށްާ މާިާއޮންނަާ ވެސްާ މިާ ނުވ ތީާ ފައިާ

ބިލުަގއިާހަމަނުޖެހޭާއުސޫލެއްާއޮތްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާކަމަކަށްާވ ތީާހަމަާއެާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލީ.ާެއީއާާ

ހުންނަާ ގ ތުަގއިާ ވަރަށްާ ކައިރީަގއިާ ވަރަށްާ އެއަރޕޯޓ އިާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ މ ލޭާ ވ ޮގތަކީާ މިާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ބައެއްާ

މި ޓުއަރިސްޓުންެގާާރަށްރަށުަގއިާ ބޭނުންވ ާ އަންނަންާ ރަށްރަށަށްާ އެާ ބޮޑު.ާ ވަރަށްާ ޑިމ ންޑުާ ރަށްރަށުެގާ ެއާ ވ ޮގތަކީާ ާ2610 

މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ބޮޑުވަންޖެހޭނެާ ކުލިވެސްާ ކަނޑައެޅޭާ ރަށްރަށަށްާ އެާ ވ އިރުާ އެހެންކަމަށްާ އިތުރުވޭ.ާ އަދަދުާ

ހއ.ތުރ ކުނުާ މިސ ލަކަށް،ާ އެފަދަިއންާ ހަމަާ ބޭނުންވ ާާާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ދ ންާ ރަށަށްާ އެާ ރަށެއް،ާ އޮންނަާ ކައިރީަގއިާ

އައިސްފައިާާ ތަނަށްާ މިާ ފ ހަަގކުރޭާ އެބަާ ޓުއަރިސްޓުންާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ބަެއއްާ އެީއާ ަމދުވޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ ޓުއަރިސްޓުންާ

އު ތަކްލީފުާ އެާ ދ ންވީމ ،ާ ތަނަކަށްާ އެހެންާ ވެެގންާ ޓްރ ންސިޓުާ އަނެއްކ ާ ޓްރ ންސްޕޯޓުންާ ފުލުމަށާްާއިންޓަރނެޝަނަލްާ

ބައިތަކަށްާ މިާ ކަނޑައެޅުމުަގއިާ ކުލިާ ވ އިރުާ އެހެންކަމަށްާ އިންކ ރުކުރޭ.ާ އެބަާ ޓުއަރިސްޓުންާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ  2615ބައެއްާ

މ އްދ .8ާާާރިޢ ޔަތްާކުރެވެންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާދެންާހަމަާމީެގާބިލުެގާއަނެއްާމ އްދ އަކަށްާމިާއޮންނަނީާާ

ަގއ8ާާި މ އްދ ެގާ)ހ(ާ މިާވަނީާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާޓުއަރިސްޓުާރިސޯޓުާހެދުމަށްާދޫކުރ ާރަށްރަށ އިާބިންބިންާާާވަނަާ

ާާ އަހަރު.50ާާާކުށްޔަށްާދޫކުރެވޭނީާކުށްޔަށްާހިފ ާފަރ ތަށްާނުވަތަާބިންާހަވ ލުކުރ ާތ ރީޚުންާފެށިެގންާިގނަވެެގންާމީލ ދީ

ޤ ނޫނުގައ50ާާި ވެސްާ މިހ ރުާ އުސޫލެއްާ ދޫކުރެވޭނެާ ކުއްޔަށްާ ވ އިރުަގިއާއަހަރަށްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ާ
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 2620އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަމ ާމެދުާވިސްނަންޖެހޭާކަންނޭނެގ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމިހ ރުާވެސްާމިާ

ބ ޒ ރުާާ ހިއްސ ެގާ ކީްއެވެގންބ ާ ޖެހިފައި.ާ ތަރައްޤީކުރަންާ ޖެހިފައި.ާ ކުރިއަރުވަންާ ބ ޒ ރުާ ހިއްސ ެގާ އޮތީާ

ނުަގނެެގންާމިާއުޅެނީ.ާފައިދ ވ ާކުންފުނިތަކ ާފައިދ ވ ާިވޔަފ ރިތަކުންާހިއްސ ެގާބ ޒ ރަށްާައއިސްފައިާނެތީމަ.ާާހިނގައި

ކަމަށ50ާާާާްކަމަށްާވިޔަސް،ާާ%25ާާއެހެންވީމ ،ާހިއްސ ެގާބ ޒ ރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކީއްވެތޯާރިސޯޓުތައްާނުލ ންވީ.ާ%

ލަާހިއްސ ާަގނެލެވޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާޮއވެއްޖިއްޔ ާއެާމީހުންާވެސްާާވިޔަސްާއެންމެާއ ދަިއެގާދިވެހިންނަށްާވެސްާއެްއކަ

 2625ހަމަގައިމުާވެސްާއެާމީހުންެގާދިރިއުޅުންާތަރައްޤީާކުރުމަށްޓަކައިާލިބޭާފުރުޞަތަކަށްާމިކަންާެވެގންދ ނެކަންާކަށަވަރު.ާާ

ާާ ޮގތުންާމިާއޮތާްާއަހަރަށްާކުށްޔ50ާާައެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާމިއަށްާތ އީދުކުރަންާދަތިވޭާއެބަ ށްާދިނުމ ާބެހޭާ

ހަމަޖެހިެގންާ އަނެއްކ ާ އޮތްިއރުަގިއ،ާ ހަމަޖެހިފައިާ ވެސްާ ޤ ނޫނުަގއިާ އޮތްާ މިހ ރުާ މިކަންާ މިކަހަލަާ ެއއީާ އަށް.ާ މ އްދ ާ

އެބަޖެހޭާވަންނަން.ާއެހެންކަމަށްާ ނުވަތަާކުންފުނިާ ބ ޒ ރަށްާރިސޯޓުާއެބަޖެހޭާލ ންާ ހިްއސ ެގާ މިާވ ޮގތަކީާ ދ އިރުަގއިާ

ރުފިޔ ާލިބޭާޢ އްމުންެގާމީހ ާވެސްާއޭނަާކޮންމެވެސ3000ާާާްރުފިޔ ،2000ާާާާަގއިާއެންމެާއ ދައިެގާީމހ އަށްާވެސްާާވ އިރުާ

 2630ވަރެއްާސޭވުކޮށްެގން،ާެއއްޗެްއާބ ކީާކޮށްެގންާއެްއކަލަާހިއްސ ާަގތުމުެގާފުރުޞަތުާއެބަާއޮތް.ާއަނެްއކ ާމީަގއިާއޮތްާާ

ާާ ހިއްސ ެގ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ފައިދ އަކީާ މިާއަނެއްާ ފުރުޞަތަކަށްާ ކުރިެއރުވިދ ނެާ ތަރައްޤީކޮށްާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ބ ޒ ރުާ

ފުރުޞަތުާއޮތްއިރުާމިޮގތަށްާހަދައިފިާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާފުރުޞަތުތައްާހަމަާވަުގތުންާބަންދުވެެގންާާ

ންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާހަނިވެެގންާދ ތީާއެާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާހަމަާތ އީދުާނުކުރެވޭާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަ

ދިުގާ މިހ ާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއްާ ވ ހަކަާ ެއއްާ އަދިާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ އެކަމަކުާ ނިންމ ލަން.ާ

 2635މުއްދަތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރަށްރަށްާކުށްޔަށްާދޭއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާިވސްނަންޖެހޭާދިވެހިރ އްޖެާއަކީާ

މުެގާވަރަށްާލިމިޓުާތަނެއް.ާވަރަށްާލިމިޓެޑުާބިމެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފައިާމިާަވނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއޮތީާބި

ވ ހަކަާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ މިީއވެސްާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ ބޮޑަށް.ާ ސަރަހައްދުާ ކަނޑުެގާ

ާލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ 

ާ

 2640 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ފަހަރަށާްާ ދެވަނަާ ދޫކޮށްލ ާ ފުރުޞަތުާ އެދެން،ާ މަޢ ފަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޮގ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހުނީތީ.ާ އެދެންާ ދަންނަވ ލުމަށްާފުރުޞަތަކަށްާ އެއްޗެއްާ ތުންާ

މަންފ ތަކެއްާ އެބަާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހިންގ ާ ރިސޯޓުތައްާ ޓުއަރިސްޓުާ ބިލުަގއިާ މިާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ މިާ ެއއްާ ފައިދ ާ މަންފ ެގާ ލިބޭާ މިާ ޮގތުަގއިާ ވިސްނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ލިބިެގންދޭ،ާ

ޢިއް ތަނެއްާކުރަންޖެހޭނެ.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މުއްދަތުާ ރިސޯޓުތަކުެގާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ  2645ޒަތްތެރިާ

ާާ އެބަދޭ. ޤައުމުަގިއ50ާާާާއިތުރުެވެގންާ މިާ ިވސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ ެއކުާ ލިބޭ.ާ އެބަާ އަހަރުާ ހަކަށްާ
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ފ ހަަގކުރެވިފަ ބަޔަކަށްާ ެގންުގޅޭާ ރުފިޔ ާ ފައިސ ކޮޅެއް،ާ ޚ އްޞަާާއަތްމަތީަގއިާ އޯނަރުންާ ރިސޯޓުތަކުެގާ އިންނަނީާ މިާ އިާ

އުފެއްދިާރިސޯޓުތަކުންާާ އެާ ބިނ ކުރިާރިސޯޓުތަކުން،ާ އެާ ބޭފުޅުންާ އެާ އެބަދޭާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތެްއަގިއ.ާ

ތަކަށްާާލިބޭާއ މުދަނީ،ާައޅުަގނޑުާަވރަށްާއަސަރ ާއެްއކޮށްާދަންނަވަންާމިާޤައުމަށްާއިންވެސްޓުާނުކޮށްާބޭރުެގާޤައުމު

ބިނާްާ ފަދަާޤައުމުތަކުންާ ދެންނެވީާސީޝެލްސް،ާސްރީލަންކ ،ާޗަިއނ ާ މިހެންާމިާ ތަން.ާއަޅުަގނޑުާ  2650އިންވެސްޓުާކުރ ާ

ަގނެެގންާއިންެވސްޓުާކުރ ާރިސޯޓްާއޯނަރުންނަކީާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާމިާޤައުުމެގާމުއްސަނދިންނަކީާވަރަށްާމަދުާ

ާާ ފިޔަވ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނަން،ާހަމަާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާފިޔަވ ާދެންާތިބާިާބަޔެކޭ.ާޚ އްޞަކޮށްާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ބޭބޭފުޅުންާތެރެއިންާހަމަާބޭފުޅަކުާނުފެނެއޭާމިާޤައުުމެގާރަށްތަކ އިާމިާޤައުުމެގާރަްއޔިތުންާވެސްާއިންވޯލްވ ާޮގތަށޭާމިާ

ާާ މިާދަންނަވަނީާމިާޤައުމުާތަރައްޤީާކުރަންާރިސޯޓުތަކެއްާހެދިެގންާދިޔަީއ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ ާއެކު

 2655މަސައްކަތާކުރ ާރިސޯޓްާއޯނަރަކުާނެތޭާމުއްސަންޖަކުާނެތޭާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާފިޔަވ .ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިާދެންނެވީާ

ށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާވަރަށްާކައިރިންާހަމަާފެނޭާރަށްރަށްާަގނެެގންާއަދިާބިންތައްާަގނެެގންާއެާތަންތަނަށްާވަރަ

ކުރ ާާ ރަށްރަށަށްާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ރިސޯޓުތަކުންާ އެހެންމެާ ހަމަާ ދ ތަން.ާ ކުރަމުންާ އިންވެސްޓުާ ބޮޑެތިާ

ދަތުރުތައް،ާއެކްސްކ ރޝަނަށްާކުރ ާދަތުރުތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ލ ނަންާމީރުފެންފުއްޓ އިާދިއްފުއްޓ ާ

ާާ ެއއީ ފޫޓ200ާާުދޭތެރޭަގއިާ މީރުފެންފުށީެގާާާވަރަކަށްާ އަޑުިއވޭނެ.ާ ވ ހަކައިެގާ ދައްކ ާ ދަންނަވަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ 25ާާާާޓުއަރިސްޓަކުާދިއްފުއްޓަށްާދ ންާނަގ ާއަަގކީ ދުރުމިނަކީ އ ާދޭތެރޭެގާ މ ލެާ މީރުފެންފުއްޓ އިާ  2660މޭލު.40ާާާޑޮލަރު.ާ

ާާ ާމިސ ލެއް.ާމިއީާއެރަށަށްާޮގސްާާޑޮލަރު.ާމިީއާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަންާނެތްާކަމުެގ15ާާނަގ ާއަަގކީ

ާާ ބޯޓެއް ފަންތޮށިާ ހަދ ާ އަޅުަގނޑ1ާާާާުރައްޔިތަކުާ ހަމަާ ލިބުމަށްާ ެއއްާ އ މްދަނީާ ރައްޔިތަކަށްާ ަގނެެގންާ ދީފައިާ ޑޮލަރުާ

ދަންނަވ ނަންާކެރިެގން،ާނޭދޭާމިންވަރުާދައްކަދޭާއަުގހުރިާމިސ ލެކޭ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއ ދޭހ އިާއިޙުތިރ މ ާެއއްކޮށްާާ

ވަންާއެާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާކޮންމެވެސްާކަމެއްާމިާޤައުމަށްޓަކަިއާކުރެވޭނޭ.ާމިާޤައުމުެގާރަށްތަކުަގއިާރިޒޯޓުާދަންނަ

 2665ހެދިެގންާދިޔަީއާހަމައެކަނިާޯއނަރުާއެކަނިާކުރިާމަސައްކަތަކުންާނޫނޭ.ާމިާދިވެހިާލޮބުވެތިާޤައުމުެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންާާ

މިން ބުރަާ ކުރިާ އޮށްދ ހިތްލައިެގންާ ަގދަާވެސްާ ކުރިންާ ތަޖުރިބ ާ އަޅުަގނޑުާ ދުށިންާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތުންނޭ.ާ ނެތްާ

އަީވަގިއާަގދަާހޫނުަގއިާކުޑަާއަަގކަށްާކުރިާމަސަްއކަތް.ާހަމައެހެންމެ،ާމިާރިޒޯޓުތަކުަގިއާދިވެހިންާވަމުންދ ާޤުރުބ ނީާާ

ާާ މި ފ ހަަގކޮށްާ ކަންތައްތައްާ އެާ ފ ހަަގކޮށް،ާ ހަމަާ ވެސްާ އޯނަރުންާ ރިޒޯޓުާ ެއާާއަކީާ ކުރެވޭނެ.ާ ކަެމއްާ ޤައުމަށްޓަކައިާ

ބޭފުޅުންނަކަށްާބޮޑުާކަމަކަށްާނުވ ނެާރަށެއްަގއިާބަނދަރެއްާހަދައިދިނުން.ާރަށެއްެގާރައްޔިތުންނަށްާލުއިފަސޭހަާލިބޭނާެާ

ޤައުމަށްާ ހިފައިެގންާ ބޭނުންާ ފަސޭހައިެގާ ލުއިާ ލިބިެގންދ ާ ބިލުންާ މިާ ކަމަށްޓަކައިާ މިާ ކުރުން.ާ ކަންާ  2670ޮގތަކަށްާ

ކުރަން.ާއިޚުލ  އިލުތިމ ސްާ އަޅުަގނޑުާ އޯނަރުންނަށްާ ރިޒޯޓުާ ހުރިހ ާ ކުރުމަށްާ ކަމެއްާ ޤައުމަށްޓަކައިާ މިާ ޞްތެރިވެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ
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 ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

 2675އެްއ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޓޫރިޒަމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާމިާެގނެވެނ99/2ާާާާީާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

2ާާާާ ަވނަާއިޞްލ ޙުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާބޮޑަށްާފ ހަަގެވަެެގންާމިާދަނީާރިޒޯޓުތަކުެގ2ާާާާވަނަާއިޞްލ ޙު.ާމި

ވަ މިާ ބަޖެޓަށްާ ދައުލަތުެގާ ކުރ އިރުަގއިާ ބައްޓަންާ ޮގތަކަށްާ ަވކިާ ކުލިާ މައްސަލަތައް.ާ ާާކުލީެގާ ބިލިއަނ1.32ާާާާްންނަނީ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް މިއީާ ބެޑު،102ާާާރުފިޔ .ާ ހުރިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޑޮލަރު.ާ މިލިއަންާ

ާާ 6ާާާާއެނދުތަކުެގާއަދަދުންާބަލައިފިާކަމަށްާވަންޏ މުާއެނދަކަށްާމިާޖެހެނީާގ ތްަގނޑަކަށް 7ާާާާހ ހ އި ހ ސ7ާާާާްހ ހ އި،

ދޭތެރޭެގާއަދަދެއް ާާޑޮލަރ އިާ މި އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާ ާ.6ާާާާ  2680ހ ސްާޑޮލަރުެގާއަދަދަކ7ާާާީހ ސްާޑޮލަރ އިާއަދި

ކަމަށްާާ ަގބޫލުކުރެވޭާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ވަންޏ ،ާ ކަމަށްާ ަގބޫލުކުރެޭވާ ދައުލަތަށްާ ދިވެހިާ ކަުމަގއިާ އަދަދެއްާ ރަނަގޅުާ

ާާ ކުލީެގ ވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިާ މިހ ރުާ 3ާާާާވަންޏ މުާ މ އްދ . އ3ާާިވަނަާ ާާވަނަާ މ6ާާާިޞްލ ޙު ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ާކުލިާއޮތްާބައިާމުޅިންާެއއްކޮށްާމިާބްރެކެޓުތައްާއުވ ލުމަށްާފަހުަގއ7ާާާާިއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިތުރުކުރެޭވ

ާާ 6ާާާާސީދ  7ާާާާހ ސްާޑޮލަރ އި ހ ސ7ާާާްާހ ސްާޑޮލަރުާޖެއްސެވުމަށްާފަހުަގއިާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް.ާިމހެންާމިާދަންނަވ ލީ

ބަލ ފަިއ،ާާޑޮލަ ކަމަށްާ ކުލިާ ކަނޑައަޅ ާ ރަށްރަށަށްާ ހުންނަާ ކައިރީަގއިާ އެއަރޕޯޓުތައްާ ނޫނިއްޔ ާ މ ލެާ މިސ ލަކަށްާ  2685ރަކީާ

ާާ ހ ސްާޑޮލަރަކީާތަންކޮޅެއްާދުރުަގއިާހުރިާރަށްރަށަށްާކަނޑައަޅ ާކުލިާކަމުަގއިާބަލަން.ާމިާޮގތަށ6ާާާާްނޫނިއްޔ މުާދެން

ކުރެވޭނެކޭާައޅުަގނޑެއްާނުދަންނަވ ނަން.ާމިހެންާމިާދަންނަވ ލަންާޖެހުނާީާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކުރިައސްާއިންސ ފުން

ޓޫރިޒަްމާާ މޯލްޑިވްސްާ ކުންފުންޏަކީާ އެއްާ ވ ާ ހިއްސ ާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ރައްޔިތުންާ ިގނަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިސ ލަކަށްާ

25ާާާާޑިވެލޮޕްމެންޓުާކޯޕަރޭޝަން.ާާ ކުންފުންޏެއްާކުންފުންޏަކީ.ާއާެާހަކަށްާހ ސްާހިއްސ ދ ރުންާޢ އްމުާޮގތެއްަގއިާތިއްބަވ 

 2690ހ ސްާޑޮލަރަށްާައއިމަާެއ6ާާާާހ ސްާޑޮލަރުެގާރަށްތައްާދެނ2ާާާާްސަތޭކަާޑޮލަރ އ18ާާާާިކުންފުންޏަށްާސަރުކ ރުންާދީފައިވ ާާ

އަޅުަގނޑުެމންާ ޖެހޭ.ާ އެބަާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ލ ރިއެއްތޯާ ކިހާ  ދަނީާ ެގއްލިެގންާ ހިއްސ ދ ރުންނަށްާ

ބިލިއަންާރުފިޔ ާއަށްާއެރީމ 7ާާާބިލިއަންާރުފިޔ އަށްާެއރީމ ،ާދައުލަތުެގާއ މްދަނ7ާާާާީާދައުލަތުެގާބަޖެޓުާާބަލައިލަންާޖެހޭ

ާާ މި ސަރުކ ރަށްާ ިމއަދުެގާ ބުނެވިފައި.ާ ވަނީާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ކަމަށްާ ލިބޭނެާ މުސ ރަާ ހަމަާ ސަރވިސްެގާ 7ާސިވިލްާ

ކު ބައްޓަންާ ކަންތައްތައްާ ގޮތަކަށްާ ހުރިހ ާ ނ ރ ނެާ ހިސ ބާުާބިލިއަނަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ މިާ ދަސްވެފައިާ ރަންާ

 2695އަކުރުތަކަށްާބަލައިެގންާކަންކަންާކުރަންާވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ މުާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންާއިނދަޖެހިާބިކަހ ލެއްަގިއާާ

ދެންނެ މިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަށަވަރު.ާ ޔަޤީންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންާ ފެންނ ނެާ ދުވަހެއްާ މިާޖެހޭނެާ ޮގތަށްާ ވިާ

ކުލިތައްާބައްޓަންާކޮށްާރީޖަންތަކަށްާކަނޑައެޅިެގންާކުލިތަްއާކަނޑައެޅޭނެާނިޒ ެމއްާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާގ އިުމާާ

ހިމެނޭާާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ތަންތ ނަގއިާ އެާ ވެ،ާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުތައްާ ރަށުާ ކަުއންސިލ އިާ އަތޮޅުާ ޖެހޭނީ.ާ ކުރެވެންާ

ޭވއިރުަގިއާއަތޮޅުާކައުންސިލުތަކުެގާބަހެއްާއޮންނަންާޖެހޭނެާޮގތަކަށްާމިއަދުާމިާޤ ނޫނުާބައްޓަންާރަށްތައްާކުްއޔަށްާދެ

 2700ވެެގންާދ ންޖެހޭނީ.ާމިއީާރައްޔިތުންެގާބަހެއްާޮއވެެގންާކަެމއްާކުރ ާކަމަށްާވަންޏ މުާކަންކުރަންާޖެހޭނެާއުސޫލ އިާހަމަ.ާ
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ނުކު އިޢުތިރ ޟެއްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދ50ާާާުރަން އަޅުަގނޑުާ ދިނުމަށް.ާ ކުްއޔަށްާ ރަށްާ އަހަރަށްާ

ާާ މިާދަންނަވ ލީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާދިވެހިރ އްޖޭެގާކޮންމ99ާާާާެކުރަން މިހެންާ ލިޔުމަށްާވެސް.ާ މިާޤ ނޫނުަގއިާ އަހަރަށްާ

ާާ މިއަދ99ާާާާުތަނެއް ބަޔ ންކޮށްފައިާ ކަމަށްާ ދެވޭނެާ ކުއްޔަށްާ އަނެްއކ 50ާާއަހަރަށްާ ޖަހ ފައިާ ކޮންާއަހަރަށްާ ާ

ާާ 99ާާާާދުވަަަހަކުންބ އޭ ކުރީބަިއަގއި އޭެގާ ެގންނ ނީ.ާ ވެެގންާ އިތުރުކުރަންާ މިާ އިތުރުކުރުމަށ99ާާާާްއަހަރަށްާ އަހަަަރަށްާ

 2705އަހަރަށްާވިޔަސ30ާާާްއަހަރަށްާވެސ50ާާާާްފަހުަގއިާމިާދެވޭނެާޮގތްތަކެއްާކަނޑައަޅައިާނޫނިްއޔ މުާއެާޮގތްތަކުެގާމަތިންާާ

ާާ ާާައހަރުާކ30ާާައަދިާފުރަތަމަާބަޔަކީ ޮގތަށްާކަނޑައަޅައިެގންާދިނުނ50ާާާްމުަގއިާިވޔަސް ައހަރުާކަމުަގއިާިވޔަސްާއެާ

ާާ އަޅުަގނޑު ބުއްދިވެރި.ާ މިނިސްޓްރީނ8ާާާްވަރަށްާ ޓޫރިޒަމްާ ކުރުުމަގއިާ އިތުރުާ މުއްދަތުާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ހަމަތަކެއް ބަޔ ންާކުރ ާ ދަށުންާ ަގވ އިދެއްާ މިކަމަށްާއެާ ެއއްާއޮތުން.ާ ފީާ ފީާއެއްާކަނޑައަޅ ާ ޖެހޭާ މަތިންާއޮންނަންާ

ނޫން.ާާ ކަމެއްާ ަގބޫލުކުރެވޭާ ވެސްާ އެއްޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ ވ ތީވެާ ދަްއކ ފަިއާ ވ ހަކަާ އޮތުމުެގާ

ވިޔަފ ރިވެރިންެގާާ ޮގތުންނ ،ާ ހުރިާ ކަންތައްާ މަޝްރަހުެގާ ސިޔ ސީާ މިއަދުެގާ ފަދައިންާ  2710އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ޮގތުންާޓޫރިޒަ މްާމިނިސްޓަރުާއަރިހަށްާޮގސްާކަމަކަށްާއެދިއްޖެާކަމަށްާވަންޏ މުާނޫނިއްޔ މުާެއާމަސައްކަތްތައްާހުރިާ

ކިހިނެއްކަންާ ދ ނީާ ެވަެެގންާ ކަންތައްާ ވަންޏ މުާ ކަަމށްާ އެދިއްޖެާ ކަމަކަށްާ ކަިއރީާ ބޭފުޅުންާ މިނިސްޓްރީެގާ

ހ ،ާއެންމެާފަހުންާފީާނަގ ާމީހ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަލައިލަންާއެބަޖެހޭ.ާފީއެއްާނަގައިފިާކަަމށްާވަންޏ ާއެާފީާނަގ ާމީ

އެކިާާ ެއކިފަހަރުާ ައަގކީާ ފީެގާ އެާ ޮގސްފ ނެ.ާ ފެނިެގންާ ވެސްާ ތަންާ ދ ާ ލިބިެގންާ ޚިދުމަތްާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ

ާާ  2715ޑޮލަރު.ާއެކަމަކުާދޭއިރުަގއިާއެކަންާކުރުމަށްޓަކައިާމީެގާކުރިންާވެސްާއެބަހުރިާބަެއއ200ާާާްއަުގތަކެއް.ާފީާއޮންނ ނީ

ާާ ާާބޭބޭފުޅުން ލަްއކަާޑޮލަރުންާލ ރިާދިއްކޮށްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާފީާމިާޮގތަށްާއޮތުމަކީާހަމަޖެހ2ާާާޭއެއްލަްއކަާޑޮލަރުން

އުސޫލެްއާނޫން.ާއުސޫލެއްާބިނ ކޮށްފައިާެއާއުސޫލަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޤ ނޫނުަގއިާފ ހަަގކުރަންާޖެހޭނެާ.ާަގވ އިދެްއެގާ

ދައުލަތުާ ދިވެހިާ އުސޫލަކުންނެްއާ ހެދޭާ ދިވެހިާާދަށުންާ ނުވ ނެ.ާ ކުރެިވެގންާ ކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ އެާ އެްއާ އ މުދަނީާ ެގާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ނ97ާާާާްދައުލަތަށްާލިބޭާއ މުދަނީާވެއްޖެއްޔ މުާޤ ނޫނަކުންާބަޔ ންވެެގންާވ ާކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދޫކޮށްލުމަކީާ އެބައިާ ތެރެއަށްާ ަގވ އިދެއްެގާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ޚިލ ފުާާވެފައިާ މުޅިންާ ވެސްާ ރޫހ އިާ  2720ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ އެއީާ ޖެހޭނީ.ާ އަންނަންާ ވެެގންާ ބައްޓަންާ އެކަންާ ތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނުެގާ ކަމެއް.ާ

އެާ ޖެހޭނެ.ާ ހަދަންާ ޤ ނޫނުތައްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އިތުރުާ އ މްދަނީާ ެއއް.ާ މ އްދ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ޤ ނޫ އ މްދަނީާާޤ ނޫނުތައްާ ހަދައިެގންާ ގަވ އިދެއްާ ދަށުންާ ބ ރެއްެގާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނަކުންާ ޖެހޭނީ.ާ ލިޔެވެންާ ތެރޭަގިއާ ނުެގާ

އިތުރުކުރެވޭނެާޮގތްތަކެއްާމެދުވެރިކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންެވއްޖިއްޔ ާއޭެގތެރޭަގއިާވެސްާސިޔ ސީާކުލަާޖެހިެގންާވަރަށްާ

 2725ސްާކުރުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންެގާަމއްޗަށްާއެބަާލ ޒިމުކުރޭާއަދިާާބޮޑަށްާދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޤ ނޫނުާފ 

ާއެހެންާޤ ނެއްާވެސްާހަދަން.ާއަދިާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރުމަކީ..ާ.

ާ
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ާ.ޖަލްސ ާނިންމުންާ



 2730ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ސ ބަށްާމިާއ ދެވުނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާައޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާމިއަދަށްާމިާނިންމ ލ ާހި

މެންބަރުާބޭނުންފުޅުާވ ނަމަާދެން،ާއޮންނަާދުވަހަކުންާމިާެއޖެންޑ ާއައިޓަުމެގާދަށުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ކުރިން ނިންމ ލަމުެގާ މިއަދުާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަރުވ ނަން.ާ ރަށްރަށ2:30ާާާާްފުރުޞަތުާ ވެރިކަންކުރ ާ ަގިއާ

3ާާާާއެޅުުމެގާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަށްާހޮްއވެވިާކޮމިޓީާާކަނޑަ 2:45ާާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާޮއންނ ނެާވ ހަކަ،ާއަދި

ާާ 2ާާާާަގއިާއިމްތިޔ ޒުާކޮމިޓީ  2735ަގިއާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކ 4:30ާާާާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާއޮންނ ނެާވ ހަކަާއަދި

ާާ ންނ ނެާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަމުން،ާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާއ1ާާޮބެހޭާކޮމިޓީ

ާާ އޮންނ ނީ، އެއްާ ޖަލްސާ  މަޖިލީހުެގާ ދެން،ާ ނިންމ ލ ނީާ މަޖިލިސްާ 14ާާާާމިއަދުެގާ ދުވަހުެގ2010ާާާާއޭޕްރީލް ބުދަާ ވ ާ

ާަގއި.9:00ާާާާހެނދުނުާ

ާނިމުނީާ.ާމަޖިލީސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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