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 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 (ސްދުވަ  ހޯމަ، )2010ޖޫން  14 : ތާރީޚު 

 1431 ރަޖަބު 2 

 

 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 
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 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 48، އިންޓަވަލް ފަހުން 51އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 67ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހުން  

  

 މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު   

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީރާމާފަންނު އުތުރު ދާއި 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

  މަދު ނަޝީދު ންނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

   ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ރިޒާ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ދު ނާޝިޒްމައަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ވަހިންނަ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު  



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު  

 ޝާހިދުهللا އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުދާކެޔޮދޫ  

  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު   

 ޢާމިރުދު މަކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް   

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ވަމާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 ބްރާހީމް މުއްޠަލިބްރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިފަ 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު   

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 V 

 ބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަ 

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 މް ރަޝާދުޒި ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާ : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 هللاވާ ޢަބްދުއީަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 އަޙްމަދު ނާޒިމް ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

       

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް : ން އިނުގަންނަވާ މެންބަރު ޑަވަ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް   

     

އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނި : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހައުސިން  އޮފް    ސްޓަރ 
 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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އިބްން،  އިންޓަވަލްފަހު  * މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މެންބަރު  ރާމާފަންނު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މުޖުާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ރަޝީދު،  ހީމް 

ގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު،  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ދާ ޙަމީއަލިފުިށ  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  ޢަލީ،  ވިސާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  ނާޝީޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ިތމަރަފުިށ ދުއިރާގެ   ،

ރަޝީދު   މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިަތދޫ  މުސްޠަފާ،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެދާއިރާގެ  އިންޓަވަލްފަހުން،  ޖަލްސާގައި  އަދި  ންނެވިއެވެ. 

މަނިކު،   މެންބަރު މޫސާ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަބްދުހުޅުންހޭވޭރު  ދާއިރާގެ  މަނިކު، ކެލާ  އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޢުސޫމް، هللا ވިލިމާފަންނު 

ދާއިރާ މާމިގިލި  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކެޔޮދޫ  ކުޅުދުއްފުިށ  ނަޢީމް،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފެލިދޫ  އިބްރާހީމް،  ޤާސިމް  މެންބަރު  ގެ 

ޢަބްދު މެންބަރު  މެންބަރު  هللا ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލްަތދޫ  ޝާހިދު، 

 ލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖައިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ިތނަދޫ ދާ

އިރާގެ މެންބަރު ހުޅުންހޭވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ކެލާ ދާ* ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  
ނަޝީދު،  هللا ޢަބްދު މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  ޢަބްދުމަޢުސޫމް،  ޙަމްދޫން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ ޙަމީދު،  هللا އިންގުރައިދޫ  ކެންދޫ 

هللا  މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުގެމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާމެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ،  
ވިލިނގިލި  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު،  ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،  ޔާމީން،  هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޝާހިދު،  

ދާންދޫ ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު    ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ޤަސަމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 
ޢަލީ ވަޙީދު    ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރުއަދި    ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު    މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ދުވަސް.ާާހޯމަާާޖޫންާާާތ ރީޚްާ:

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.20ާމިވަުގތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުާވެާވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ

 

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.2ާ/4ާާާ/2010ނަންބަރަކީާއޖ/މިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާާ-3.1

ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދުާކަމެއްާނެތް.3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-3.2

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކަށް.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގން.4ާާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީތަކަށްާފޮނުވ128ާާާޭރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާާާ-4.1

އެާާ ކޮމިޓީތަކ އިާ އަންަގވ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ނިންމަވ ނެާސުންަގޑިާ ކޮމިޓީތަކުންާ އެާ މައްސަލަތައްާ

ާާ ނަާމ އްދ ަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާއިޢުލ ނުކުރުން.ާއިޤުތިޞ ދީާކޮމިޓީ،ާާވ128ާާަސުންަގޑިތައްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ

ާާ ސުންަގޑި ބިލު.ާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ ެއއ އިާ ރައިޓ އިާ 30ާާާާކޮޕީާ ރިޔ ސަތުނ2010ާާްނޮވެމްބަރު ާ.

ާާ 7ާާާާދަންނަވ ލަންާދެންާއޮތްާވ ހަކައަކީ ާދެާވަނަާވީާހޯމަދުވަހުާބޭއްވުނުާމިއަހަރުެގާދެާވަނަާދައުރުެގ2010ާާޖޫން





4

14
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މެންބަރުންނ ާާ ވަޑައިެގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ ޕ ޓީތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ ަގއިާ

ބަދަލުކުރައްވަންާާ ކޮމިޓީއަށްާ އަނެއްާ ކޮމިޓީންާ އެއްާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ

މެންބަރުންެގ ބޭނުންފުޅުވ ާ ާާާާޕ ޓީތަކުންާ 10ާާާާނަންފުޅުތައް ފޮނުވުމަށ2010ާާާްޖޫން އަޅުަގނޑަށްާ ނިޔަލަށްާ ެގާ

މިާ ފޮނުއްވައިދެްއވ ފައި.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ ޕ ޓީތަކުންާ ވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ އަދިާ ދަންނަވ ލ ފައި.ާ

ާާ ތަމްސީލު ޕ ޓީތައްާ މަޖިލީސްަގއިާ ިމވަުގތުާ އަލީަގއިާ މަޢުލޫމ ތުތަކުެގާ ިމާފޮނުވައިދެްއވ ފަިއވ ާ ޮގތްާ ެވެގންދ ާ

ާާ ޕ ޓީަގއި ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ 27ާާާާދަންނަވ ލަނީ.ާ އެލަޔަންސްަގއި ޕީޕަލްސްާ ދިވެހ7ާާާިމެންބަރުން،ާ މެންބަރުން،ާ

ާާ ޕ ޓީަގއި ޑިމޮކްރެޓިކްާ 29ާާާާރައްޔިތުންެގާ ޕ ޓީަގއި ޤަުއމީާ 2ާާާާމެންބަރުން،ާ ޕ ޓީަގއި ޖުމްހޫރީާ 1ާާމެންބަރުން،ާ

12ާާމެންބަރުން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ11ާާާާވެާަވޑައިނުަގންނަވ ާާމެންބަރަކު،ާވަކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތް

މ އްދ ާ މަޖިލީހުންާެގންނެވިާބަދަލ އިާއެކުާއިތުރުކުރިާ ވަނަާބ ބުަގއިާވ ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާދައުރު،ާމިާބ ބަށްާ

ާާ ަގއިާވަނީާމަޖިލީހުަގއިާމަސައްކަތްތަކުަގއިާޕ ޓީތައްާުގޅ2ާާިާާ-29ކަމުަގިއވ  ެގންާކޯލިޝަނެއްާޮގތުަގިއާާެގާ)ހ(ާ

މަސައްކަތްާކުރުުމެގާފުރުޞަތުާލިބިެގންވ ާކަމަށ އި،ާިމޮގތުެގާމަތިންާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާދެާޕ ޓީއަކުންާނުވަތަާ

ސޮިއކޮށްފަިއވ ާ ލިޔެާ ލީޑަރުންާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ޕ ޓީތަކުެގާ ެއާ ެއއްބަސްވެއްޖެނަމަާ ޕ ޓީންާ ިގނަާ އެއަށްވުރެާ

ެގާރަީއސަށްާހުށަހަޅަންވ ނެާކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާމިދެންނެވިާމ އްދ ާއ އިާާލިޔުމެއްާމަޖިލީހު

ކޯލިޝަނެްއެގާާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އަކީާ އެލަޔަންސްާ ޕީޕަލްސްާ އ އިާ ޕ ޓީާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ހަވ ލ ދީާ

ޕ ޓީކަން ދެާ އެއްބަސްވެެެފައިވ ާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑަށްާާޮގތުަގއިާ ލިޔުމަކުންާ ވަނީާ ޕ ޓީންާ ދެާ އެާ ާ

ކޯލިޝަނުަގިއާާ އެލަޔަންސްާ ޕީޕަލްސްާ އ އިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އަންގ ފަިއވުމ ިއއެކުާ މިޮގތަށްާ އަންގ ފަިއ.ާ

ވަނ32ާާާާަމެންބަރުންާކަމަށްާއެާހިސ ބުތަކުންާފެނޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ34ާާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާާ

މަ ލީޑަރަކީާާމ އްދ ަގިއާ މެޖޯރިޓީާ ކަމަށ އި،ާ ހުންނަންވ ނެާ ލީޑަރެއްާ މައިނޯރިޓީާ ލީޑަރަކ ިއާ މެޖޯރިޓީާ ޖިލީހުެގާ

ިގނަާޮގނޑިާކޮންޓްރޯލުކުރ ާޕ ޓީާނުވަތަާޕ ޓީތަކުެގާފަރ ތުންާާ މަޖިލީހުަގއިާހިމެނޭާޮގނޑިތަކުެގާތެރެއިންާއެންމެާ

ޖިލީހުަގއިާއެންމެާިގނަާޮގނޑިާކޮންޓްރޯލުކުރ ާޕ ޓީާާހުންނަާއެންމެާއިސްާމެންބަރުާކަމަށ އި،ާަމއިނޯރިޓީާލީޑަރަކީާމަ

ނުވަތަާޕ ޓީތައްާފިޔަވައިާދެންާހުރިާއެންމެާިގނަާޮގނޑިާކޮންޓްރޯލުކުރ ާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާހުންނަާއެންމެާއިސްާ

ރައްޔިތު ދިވެހިާ ލީޑަރަކީ،ާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިވަުގތުާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ،ާ ކަމުަގއިާ ންެގާާމެންބަރުާ

ކަމުަގިއާާ ޢަލީާ ތަސްމީނުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ލީޑަރާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ޕ ޓީެގާ

ޕ ލިމެންޓްރީާ ެއމް.ޑީ.ޕީެގާ ޕ ޓީ،ާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ލީޑަރަކީާ މައިނޯރިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ކަނޑައަޅ ،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާކަނޑައަޅަން.ާއަދިާުގރޫޕުެގާލީޑަރުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާ

މިާ ކަނޑަެއޅި،ާ ލީޑަރަކުާ މައިނޯރިޓީާ ލީޑަރަކ އިާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމައެއ ިއއެކުާ

މުއައްސަސ ތަކުެގ ދައުލަތުެގާ ދ އިރުާ އިންތިޒ މުެވެގންާ ިމޮގތަށްާ މަޖިލީހުެގާާާާމަސައްކަތްތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ފަރ ތުންާ
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މެޖޯރިޓީާލީޑަރ އިާމައިނޯރިޓީާލީޑަރަކީާސަރުކ ރުެގާދަރަޖަތަކުެގާތެރެއިންާަވޒީރުންެގާދަރަޖަާކަމުަގއިާބެއްލެވުމަށްާާ

އަޅުަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަން.ާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުެގާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާދަުއރުާމިާބ ބަށްާމަޖިލީހުނާްާ

ެގާ)ނ(ާަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާމަޖިލީހުެގާދ އިމީާކޮމިޓީތަކަށ2ާާާްވަނަާމ އްދ ެގ29ާާާާނެވިާއިޞްލ ޙުަގއިާހިމެނޭާެގން

އިޚުތިޔ ރުާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ކޮމިޓީައކަށްާ އަނެއްާ ކޮމިޓީައކުންާ އެއްާ މެންބަރުންާ ކަނޑަައޅ ާ ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ

ާާ އަނެއްާކޮމިޓީއަކަށްާމެންބަރުންާބަދަލުކުރަންާބޭނުންވ ނަމަާއެާޕ ޓީތަކަށްާލިބިެގންވޭ.ާމިޮގތުންާއެއްާކޮމިޓީއަކުން

މެންބަރަކުާނުވަތަާމެންބަރުންާހިމެނޭާޕ ޓީެގާޕ ލަމެންޓްރީާުގރޫޕުެގާލީޑަރުާމަޖިލީހުެގާރަީއސަށްާފޮނުވ ާލިޔުމަކުންާާ

ޔ ންކުރަންާވ ނެެއވެ.ާާއެކަންާއަންަގންވ ނެެއވެ.ާއަދިާއެާލިޔުމުަގއިާބަދަލުާެގންނަންާބޭނުންވ ާޮގތުެގާތަފްސީލުާބަ

ފެށިެގނާްާ ހިނދުންާ އެާ ބަދަލުާ އެާ އިޢުލ ނުކުރުމުންާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އެކަންާ އަދިާ

.ާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓ1ާީެގނެވުނީކަުމަގއިާބެލެވޭނެއެެވ.ާއެޮގތުންާކޮމިޓީތަކަށްާެގންނެިވާބަދަލުތަކުެގާތެރޭގައި،ާާ

ާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަދަލުަގިއާާއަށްާ ނ ޒިމުެގާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ އިންނަވ ާ ފަރ ތުންާ

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މެންބަރުާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލަމެންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އިންނަވ ނީާ ފެށިެގންާ މިއަދުންާ

ކަމުަގއިާއެާޕ ޓީންާވަނީ .2ާާހަމަޖައްސަވައިާއަޅުަގނޑަށްާއަންގަވ ފައި.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސާ 

ކ ށިދާޫާ މެންބަރުާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލަމެންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އިންނެިވާ ކޮމިޓީަގއިާ ސަބުާ ހައުސްެގާ ހޯލްާ ދިާ އޮފްާ ކޮމިޓީާ

ބްާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ އިލްާޢަބްދުލްާހަމީދުާމިހ ރުާއެާޕ ޓީއިންާވަކިވެާަވޑަިއެގންފައިާވ ތީ،ާސަ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުމީދޫާ މެންބަރުާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލަމެންޓްރީާ ޕ ޓީެގާ އެާ އިންނަވ ނީާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކޮމިޓީަގިއާ

ާާ އަންަގވ ފައި. ވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ޕ ޓީންާ އެާ ކަމުަގއިާ ލަބީބުާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ .3ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

.ޕީަގއިާއެާފަރ ތުންާއިންނެވިާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ އިާބެހޭާކޮމިޓީންާޑީ.އ ރު

ބަދަލުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ވ ތީ،ާ ކަމުަގއިާ މެންބަރެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިހ ރުާ އަކީާ ފަހުމީާ އަލްހ ންާ

މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ ވަނީާ ހަމަޖައްސަވ ފައިާ ކޮމިޓީއަށްާ އެާ ކަމުަގިއާާޑީ.އ ރު.ޕީންާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ ާ

ާާ އަންަގވ ފައި. ވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަންާ ހަމަޖައްސަަވއިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ4ާާވެސްާ އިންނެވިާ ކޮމިޓީަގއިާ މ ލިއްޔަތުާ ާ.

ކޮމިޓީއަށްާ އިޤުތިޞ ދީާ ސ ލިޙުާ މުޙައްމަދުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިންނަވަރުާ މެންބަރުާ

އިާއިންނެވިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުާފުވައްމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤާުާބަދަލުކުރައްވ ،ާއެާކޮމިޓީގަާ

ފަރ ތުންާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ެއކަންާ ހަމަޖައްސަވ ފައިާ ކުރައްވަންާ ވަކިާ ކޮމިޓީންާ އެާ މުފީދުާ

ައޅުްއވ ފަިއވ ާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާސ ލިޙުެގާ.ާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީާއަށްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާކަނޑ5ައަންަގވ ފައި.ާާ

ބަދަލުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީންާމިހ ރުާހަމަޖައްސަވ ފައިާވަނީާއެާކޮމިޓީއަށްާއެާޕ ޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީާާ

އަޅުަގ ވަނީާ ެވސްާ އެކަންާ ހަމަޖައްސަވައިާ ކަމުަގއިާ މޫސ ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޑަށްާާދ އިރ ެގާ

ތިއްބެިވާާ ޮގތަށްާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީއަށްާ ވަކިާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ ސަބަބުންާ ބަދަލުތަކުެގާ އައިާ މިާ އަންަގވ ފައި.ާ
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މެންބަރުންނަށްާބަދަލުާއައިސްފައިާވ ތީ،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބުނެފަިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުަގިއާާ

ލީޑަރ އި މެޖޯރިޓީާ ބަދަލުތަކުެގާާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މިެގނެވުނުާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާ ލީޑަރ އިާ މައިނޯރިޓީާ ާ

މައްސަލައެްއ،ާާ ނިޒ މ އިބެހޭާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ެގންނ ނެާ މަޖިލީހަށްާ އަދިާ ބަދަލުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ އަެަލީަގއިާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާވިލުފުށީ

ނިޒ މުތަކަކަށްާާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ އުސޫލ އިާ ހިނަގމުންދ ާ މަޖިލީސްާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޖޯރިޓީާބަދަލުތަކެއްާއައިާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާތިާފ ހަަގކުރެއްވީ.ާޭއެގާތެރޭަގއިާމައިނޯރިޓީާލީޑަރ އިާއަދިާމެ

ތިޮގތަށްާާ ކަނޑައެޅުްއވީ.ާ ތިާ ރިޔ ސަތުންާ ވެސްާ ކަމަށްާ ބޭފުޅުންާ ދެާ ފެންވަރުެގާ ވަޒީރުންެގާ މިއަދުާ ލީޑަރަކީާ

ވެސްާާ ޕ ޓީތަކ އިާ ސިޔ ސީާ ތިބިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިރުަގއިާ ކަނޑައެޅުްއވިާ

ޖެހޭނެ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާމަޖިލީހުެގާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެކަންތަކ އިާމަޝްވަރ ކުރަްއވަން

މެންބަރުންނަކީާވަޒީރުންނަށްާުވރެއްާމަތީަގއިާއެބޭފުޅުންނަށްާވުރެއްާދަރަޖަިއެގާޮގތުންާހަމަހަމައަށްާވުރެއްާމަތީަގިއާާ

ނަމަވެސްާމިއަދުާވެެގންާާމަސައްކަތްކުރ ާބަެއއް.ާެއކަންާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާއެންމެންާވެސްާޤަބޫލުކުރ ނެ.ާއެހެން

ލީޑަރ ިއާާ މެޖޯރިޓީާ ލީޑަރ އިާ ަމއިނޯރިޓީާ ތިއްބެވިާ މަޖިލީހުަގިއާ މިާ ދަރަޖައަކަށްާ އެއްާ އެބޭފުޅުންނ ާ މިދިޔައީާ

މަޢުލޫމ ތާުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބަ.ާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކޮބައިކަންާ މަުގސަދަކީާ މީެގާ ބަދަލުކުރެއްިވކަން.ާ

ޖޯރިޓީާލީޑަރ އިާމައިނޯރިޓީާލީޑަރަށްާދެާކ ރ އިާއަދިާއެާދެާބޭފުޅުންނަށްާއޭެގާދިދަާވެސްާާލިބިފައިާއޮތްޮގތުަގއިާމެ

ޖެހުމަށްާއެާދެާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުވެެގންާއެކަންާއޮތީާއ ންމުާކޮމިޓީއަށްާމިހ ރުާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާެއާާ

ކަމެްއތޯ ކުރެްއވިާ ާމަުގސަދުަގއިާ ާާ؟ އޮތް ދެންާ ސުވ ލު.ާ ެއއްާ ވިދ ޅުވެއްޖެާާއެއީާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުވ ލަކީާ

ޤަބޫލުނުކުރ ާާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ބަދަލުތަކަކީާ ެގންނެވިާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަ.ާ ެގންދެވިާ ބަދަލުތަކެއްާ ކޮމިޓީއަށްާ

ާާބަދަލެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެކަންާއެބަޖެހޭާމަޖިލީހުންާއެކަންާއެބަޖެހޭާފ ސްކުރަްއވަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރާ 

ކަމަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އިންނަނީާ އޭރުާ ރިޔ ސަތުަގއިާ ެވއްޖިއްޔ ާ އެހެންނޫންކަމަށްާ ޮގތުަގއި.ާ

މިއަށާްާ ބަދަލުާ މިދެންނެވިާ ަގޑިއެްއަގއިާ ބޭނުންާ މީހަކުާ ބޭނުންާ އިންނަާ ރިޔ ސަތުަގއިާ އެާ ވަންޏ ާ ވެއްޖެކަމަށްާ

ާާ ެއކަންާކުރަްއަވންޖެހޭނީާމަޖިލީހުންާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާެގނައުުމެގާއިޚުތިޔ ރުާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމަ،

ކަމަށްާ ދ ާ ތަމްސީލުވެެގންާ މިތ ާ ޕ ޓީތައްާ ސިޔ ސީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްފަހަރުާ އަދިެވސްާ އެހެންވީމަ،ާ

މަޝްވަރ ތަކުަގއި ކުރެވޭާ ބަދަލުތަކ އިާ ެގންނަާ އެާ ނެތިާ ބެއްލެވުމެްއާ ބޮލަށްާ އަދަދަށްާ ބޭފުޅުންާާާާވެއްޖިއްޔ ާ އެާ

ހިތަށްއެރިާާ ލީޑަރުާ މެޖޯރިޓީާ ނޫނީާ ލީޑަރުާ ަމއިނޯރިޓީާ ރިޔ ސަތުންނ އިާ ހަމައެކަނިާ ޖެހޭނެ.ާ ބައިވެރިކުރަްއވަންާ



 5 

މިވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ނެ.ާ އޮެވެގނެއްާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތ ާ އުސޫލުާ ކުރ ާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ

ޢިްއޒަ ދ އިރޭެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މެންބަރަށްާމިދައްކަވަނީާ އެާ ބަްއލަވ ތީވެާ ދިމ ލަށްާ އަޅުަގނޑ އިާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ާނިސްބަތްކޮށެއްާނޫން.ާ
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމެންބަރުންނަށްާނިސްބަތްާކުރައްވ ާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވުުމެގާބަދަލުަގއި،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ކަފުޅުާދެއްކެވުމުަގއިާރިޔ ސަތަށްާނިސްބަތްާކުރައްވ ާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަނީާވ ހަ

އޮތީ،ާާ ދަންނަވަންާ ޖަވ ބުަގއިާ ަމއްސަލަިއެގާ ދެާ ނެންެގވިާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މ އިބެހޭާ ދެންމެާ މެންބަރުާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައްލަވައިފިނަމަާ ރަނަގޅަށްާ ގަވ އިދުާ އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުެގާ އެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ރަށްާ

ދ ދިފަހުންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާބަދަލުެގނައީާޕ ޓީތަކުންާކޮމިޓީތަކަށްާކަނޑައެޅިފަިއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާެއާ

މަޖިލީ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަދިާ ައރުވ ޮގތަށް.ާ ފުރުޞަތުާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ބޭނުންފުޅުެވއްޖެނަމަާ ހުެގާޕ ޓީއަކުންާ

ަގވ އިދުަގއިާމިހ ރުާއެބައޮތްާއެޮގތަށްާެގންނަވ ާބަދަލެއްާަމޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާމަޖިލީހުަގއިާއިޢުލ ނުކުރުމުންާއެާާ

ެއކަންާާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫންކަމަށް.ާ ބަދަލެއްާ ފ ސްކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުަގއިާ އިތުރަށްާ އެީއާ ެގނެވުނީކަމަށް.ާ ބަދަލެއްާ

ހަމަޖަ ައޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްާ މެންބަރުާާއެއޮތީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މ އިބެހޭާ އްސ ފައި.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ އިބެހޭާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ ފުރުޞަތުާ ހަމްޒ .ާ އަޙުމަދުާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫ

ކޮމިޓީއަށްާނިސްބަތުންާއަޅުަގނޑ241ާާާާުޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާބަދަލުތައްާެގންނެވުުމެގާވ ހަކަދެްއކެވިާއިރުަގއިާާ

ާާ އޮތް މިހ ރުާ ކަމަކަށް.ާ ތިބެވިދ ނެާ މެންބަރުންނަށްާ ދެާ އެލަޔަންސްެގާ ޕީޕަލްސްާ މިހ ރުާ ކޮމިޓީަގއ241ާާާާިނުދެކެންާ

ޑީ ޕީ.އޭާާއެބަތިއްބެވިާ ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާ ދެންާ މެންބަރުންނ އި.ާ ެއލަޔަންސްެގާ ޕީޕަލްސްާ އަދިާ މެންބަރުންނ އިާ .އ ރު.ޕީެގާ

ކޮމިޓީާާ އެާ ބަލައިެގންާ ނިސްބަތަށްާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ވިްއޔ ާ ވަނީާ އޮތްކަމަށްާ ކޯލިޝަނެްއަގއިާ

ކުާދެންމެާއެާވިދ ޅުވިާވ ހަކަިއަގއިާހަމަޖައްސަވައިދެއްވުންާއެދޭވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާޢިއްޒަތްތެެެރިާމެންބަރަ

ނޯންނ ނެ.ާ ކޮށްފަކަެއއްާ ކަެމއްާ އެްއވެސްާ ކޮމިޓީެގާ އ ންމުާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ މަޤ މެއްާ ެއްއވެސްާ ޮގތަކުންާ އެްއވެސްާ

ނިޒ ީމާާ ެއާ ދެންމެާ ލަޤަބެއްާ ދެްއވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ވިްއޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ފަރ ތަކަށްާ އެްއވެސްާ ދެންާ
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ެގވިާބޭފުޅ އަށްާދޫކޮށްލުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާެއްއވެސްާމައްސަލައެްއާނޫން.ާއަޅުަގނޑަކީާހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީާާމައްސަލަާނެން

ާޕ ލިމެންޓްރީާުގރޫޕުެގާލީޑަރުާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާއަދި.ާާާ
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުާ ނޫންނަމަވެސްާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލައެއްާ ވިދ ޅުވިާނިޒ މ އިބެހޭާ ތިާ ދެންމެާ މެންބަރުާ

ވިދ ޅުވިާާ ތިާ ވަނީާ ުގރޫޕުންާ ޕ ލަމެންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ދަންނަވަންާ ެއއްޗެއްާ ެވސްާ ވ ހަކަފުޅަށްާ

ަގވ އިދުާާ މިކުރަންާ މިައދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކުާ ފޮނުްއވ ފައި.ާ ސިޓީެއއްާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަިއަގއިާ

މަސައްކަާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުާހަމަޖައްސ ފައިާ މެންބަރުންނ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ އަދިާ ނުހިމެނޭތީާ އެކަންާ ތެރޭަގއިާ ތުެގާ

ފޭދޫާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މ ިއބެހޭާ ހޯދ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތެްއާ ކުރިއަށްދ ނެާ އެކަމުަގއިާ މަޝްވަރ ކޮށްާ އެކަމުަގއިާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީ.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުާދޫފޭ

ާާ ވިދ ޅުެވއްޖެ ރައީސްާ ދެންމެާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެުގމަށްފަހ241ާާާުޝުކުރިއްޔ ާ ނަންާ އަޅުަގނޑުެގާ ކޮމިޓީންާ

ކަެމއް ކިހިނެއްވީާ އެއީާ ވ ހަކަ.ާ ހަމަޖެއްސިާ އެތަނަށްާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޯާާތޮއްޑޫާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ތިޮގތެއްާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ އެނިގފަެއއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އިޢުތިރ ޟުާކުރ ާަމއްސަލަެއްއާތިއީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާނޭނިގާތިފަދަާބޮޑުާބަދަލެއްާެގންނެވީާކިހިނެއްތޯާާ

ާޒަތްތެރިާރަީއސް.އަޅުަގނޑުާބޭނުންާސ ފުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއް
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާތެރެއިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިސްބަތްވެާަވޑަިއަގންނަވ ާމަޖިލީހުެގާޕ ލަމެންޓްރީާުގރޫޕުގެާ

ހަމަޖެހިފައި ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ ސ ފުެވވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މައްސަލަާ އެާ މަޝްވަރ ކުރެްއވީމ ާ ޮގތުންާާލީޑަރ އިާ ވ ާ

ލީޑަރުާާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލަމެންޓްރީާ ޕ ޓީެގާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރީާ މިާ ެއކަންތައްާ އަޅުަގނޑުާ

މައްސަލައެްއާާ ނިޒ މ އިބެހޭާ އިތުރަށްާ މިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ އެންގެވީމ .ާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިޔުމަކުންާ

ާނ ރުވ ނަން.
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ާ

ާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5
ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާާ މިައދުާސުވ ލުާކުރަްއވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާކަށް.ާސުވ ލު.5ާާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

މެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދު،ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯރޓްާއެންޑްާއެންަވޔަރަންމަންޓުާއަލްފ ޟިލްާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާމުޙައްމަދުާއަސްލަމަށް.ާއަޅުަގނޑު

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ކިރިޔ ާާ ފުނޑުވެާ ފުނޑުާ ވަނީާ ބައެއްާ އެއްަގމުތޮށީެގާ ބަނދަރުާ ތ.މަޑިފުށީާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާރެނދުއަޅ އިާބިންދަިއެގންާޮގސްފަިއވ ާބަިއ،ާބަނދަރުތެރެއަށްާެވއްޓިއްޖެނަަމާާނުވެއްޓި.ާިމޮގތަށްާމަރ މ ތުާނުކޮށް

ކުރުމަށާްާ މަރ މ ތުާ ބަނދަރުާ އެާ ވީމ ،ާ ކުރިމަތިވެދ ނެެއވެ!ާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަޑިފުށީާ ެގއްލުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

އެާމަސައްކަތްާފަށ ނެާތ ރީޚަކީާާއަދިާެއޮގތަށްާހަމަޖެހިފައިާވ ނަމަާާ؟ާމަނިކުފ ނުެގާމިނިސްޓްރީންާނިންމަވ ފައިާވޭތޯ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ؟ާއަދިާއެާމަސައްކަތްާނިމެނޭާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯ؟ާކޮބައިތޯ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ސުވ ލުަގއިާ ފުރަތަމަ،ާ ދެްއވުމަށްާ ޖަވ ބުާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ަވޒީރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާމައިަގނ އޮތީމ  ސުވ ލުާ ދެާ އިތުރުާ ސުވ ލަކަށްާ ައޅުަގނޑ9ާާާާުޑުާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ މިނެޓުެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމަންޓުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ންރަގާޓްރ ންސްޕޯރޓްާއެންޑްާއެންަވޔަމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިން

ތްތެރިާރަީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާކުރެްއވިާސުވ ލުަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ

ހަލ ކުވެފަިއާާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ތެދުފުޅެއްާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ ހަލ ކުވެފަިއާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެްއަގމުތޮށިާ ބަނދަރުާ މަޑިފުށީެގާ

އެޮގތަ އެކަންާ ހަދ ފައިާ އެސެސްމަންޓެއްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާއޮތީާ ދެންާ އޮތީ.ާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ ށްާ

66ާާމިނިސްޓްރީންާއެާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާނިންމ ފައިާވޭތޯއޭ.ާައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވިފައިާޮއތްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާާ

ކުރަ މަސަްއކަތްާ މަރ މ ތުކުރުމުެގާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ އެބައޮތް.ާ ހަލ ކުވެފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބަނދަރުާ ންާާރަށެއްެގާ
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ާާ އޮތް އަޅުަގނޑ66ާާާާުޖެހިފައިާ އެއ އިެއކީަގއިާ ހަމަާ އަދިާ ހިމެނޭ.ާ ވެސްާ މަޑިފުށިާ އޭެގތެރޭަގއިާ އެބައޮތް.ާ ރަށެއްާ

ދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާމިާބަނދަރ އިާބެހޭޮގތުންާމިާހިނގ ާައހަރުެގާތެރޭަގއިާސަރުކ ރުންާހިންގަވަމުންެގންދަވ ާއަދިާާ

ރިއަށްާެގންދަވ ާބަނދަރުތަކުެގާތެރެއަކުއެއްާމަޑިފުށީެގާބަނދަރުާމަރ މ ތާުާބަޖެޓުަގއިާހިމަނުއްަވިއެގންާމަސައްކަތްާކު

ާާ ފ ހަަގކުރި ދެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫނިއްޔ ާ 66ާާާާކުރުމެއް،ާ އެ ވ ހަކަ.ާ ބަނދަރުެގ66ާާާާރަށެއްެގާ ރަށެއްެގާ

އިންާމަސަްއކަތްާާމަރ މ ތުކުރުމެއްާނެތޭ.ާސަރުކ ރަށްާމަސައްކަތްާކުރުމުަގއިާއެާއަހަރެްއެގާތެރޭަގއިާބަޖެޓުެގާތެރެ

ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އެވިދ ޅުވިާ އެހެންނަމަވެސްާ ެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ މަސަްއކަތްާ މިންވަރަކަށްާ ކުރެވޭާ

ވ ހަކަާާ ެގންދ ނެާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އެާ ޤަބޫލުކޮށްާ ޮގތަށްާ ތަނެއްާ ޖެހިފައިވ ާ މަރ މ ތުކުރަންާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ

މިއަހަރުެގ އަދިާ އެއީާ ހަމަާދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ތ ރީޚެއްާ ފައްޓ ނެާ ދެންާ ވިޔަސް.ާ ނޫންކަމުަގއިާ ތެރޭަގއިާ ާ

ދަންނަވ ކަށްާނޭނެގާކޮންާއިރަކުާކަމެްއާފައްޓ ނީކީ،ާއެކަމަށްާބަޖެޓުކުރެވިފައިާމިއަހަރުެގާތެރެއިންާނެތްއިރު.ާހަމަާާ

ތ  ކޮންާ ނިމޭނީާ ނޭނެގާ ދަންނަވ ކަށްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ެއއ ިއއެކީަގއިާ ވަރަށްާއެހެންވީމަ،ާ ހަމަާ ކަމެއް.ާ ރީޚެއްަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ނޭނެގ.ާ ދަންނަވ ކަށެއްާ އެހެންާ އޮތީމަާ އައްސަވ ފައިާ ވ ހަކަާ ތ ރީޚުތަކެްއެގާ ސްޕެސިފިކްކޮށްާ

ާާ ބަނދަރަކީ ބެހޭޮގތުންާ ބަނދަރ އިާ މިާ ބޭނުންާ އޮތ1992ާާާާްދަންނަވ ލަންާ ހަދ ފައިާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ހަދ  ބަނދަރުާ އޭރުާ ބަސްތ ާާބަނދަރެއް.ާ ސިމެންތިާ ވެލި،ާ ޮގތަށްާ ހަދަމުންދިޔަާ ބަނދަރުާ އޭރުަގއިާ އޮތީާ ފައިާ

ާާާާތެރޭގައިާާޖަހައިެގން.ާދެންާސުނ މީ ޮގތަށްާފ ހަވެސް ާާެގއްލުންވިާބަނދަރެއްާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީންާސުނ މީާކުރެވިފަިއ،

މަރ މ ތުާ ާާާާއަށްފަހުާ ދެން ބަނދަރެއް.ާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ މަރ މ 2004ާާވެސްާ އަހަރަށްފަހުާ އެއޮތީ.ާާވަނަާ ތުކޮށްފައިާ

ކުރިއިރު މަރ މ ތުާ ސިމެންާާއެހެންނަމަވެސްާ ވެލިާ ހަމަާ އޮތީާ މަރ މ ތުކޮށްފައިާ ޖައްސައިެގން.ާާވެސްާ ބަސްތ ާ ތިާ

ާާ ކުރިންއެހެންވީމަ، ކުރީމަާ ަމސައްކަތްާ އެާ އެާާާާއެޮގތަށްާ ިމއޮންނަނީާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްާ

ނު ދުވަހަކަށްާ ބަނދަރުތަމ ިގނަާ ާާހުރޭާ އެހެންވީމަ، ހަލ ކުވެފަިއާާކެއް.ާ އަވަހަށްާ އެހ ާ އޮތްޮގތުންާ ހެދިފައިާ ތަންާ ެއާ

ާާ އްކަތްާާއަހަރުެގާތެރޭަގއިާބަނދަރުާމަސ2ާާާައެވަނީ.ާދެންާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްާކުރަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިދިޔަ

ބަލ އިރު،ާާ ރޭޓަށްާ ހަމަާާކުރަމުންދ ާ މިމައުލޫމ ތުާ ޢިއްޒަތްމިާާައޅުަގނޑުާ މެންބަރުންެގާާމަޖިލީހުެގާ ތެރިާ

ދޮޅު މިދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުން.ާ ޙިްއސ ކޮށްލަންާ ތެާާމައުލޫމ ތަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުެގާާއަހަރުެގާ ރޭަގއިާ

ާާ ާާތަޖުރިބ އަކީ، އިމްޕްލިމެންޓް ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަށްާ ކުރަމުންމިދ ާ މަސަްއކަތްާ މިދަމިހ ރުާ ނީާކުރެވެމުންާ

ާާ ެގާބަނދަރުާހެދުމުެގާަމސައްކަތޭ.ާެއއީާގ ތްަގނޑަކަށްާިވއްސަކަށްާތިރީހަކަށްާާމިލިއަންާރުފިޔ 500ާާގ ތްަގނޑަކަށް

އަޅުަގނޑުމެން ާާބަނދަރުާ އެހެންވީމަ، މިދަނީ.ާ ކުރެެވމުންާ މެނޭޖުާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ ވ ހަކ66ާާާާަނަށްާ ބަނދަރެއްެގާ

އެބަހު ހަމައެއ ެއކީަގއިާ އަދިާ އެބައޮތޭ.ާ ކުރަންޖެހިފައިާ މަރ މ ތުާ މިދެންނެވީާ ެއއްޮގތަކަށްާާއަޅުަގނޑުާ ރ އްޖޭަގއިާ ރިާ

ާާާާބަނދަރުާނެތްާރަށްރަށް ާާވެސް.ާއެހެންވީމަ، ރަށުެގާބަނދަރުާމިއަންނަާއަހަރުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑަކަށ66ާާާާްއެ

ބަެއއްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާ ޭއެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމަކަށް.ާ ކުރެވޭނެާ ަމސައްކަތްާ އެާ ރަށެއްާ ހުރިހ ާ ނުފެނޭާ
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ކު މަސައްކަތްާ ާާރ ނަންރަށްރަށުެގާ ކޮން ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ ދެންާ ނިންމ ނީާ.ާ ކުރ ނީާ މަސަްއކަތްާ ރަށެއްަގއިތޯާ

ލަތަށްާބަލ ފައިާއެންމެާބޮޑަށްާއެކަންާކުރަންޖެހިފައިާހުރިާތަންތަންާފ ހަަގކުރެވުނީމަާތަކުެގާހުރިާޙ ާމިދެންނެވިާރަށް

ކުރެވޭނީ. އެަމސައްކަތްާ އެތަނެްއަގިއާ ާާާާއެތަނަކަށްާ ހުރިހާ ދަންނައެހެންވީމަ، އެއްފަހަރ ާ މިާ ހަމަާ ބޭނުންީވާ ާވ ލަންާ

ެގާކެޕޭސިޓީެގާމައްސަލަވެސްާާމަސައްކަތްާކުރުމުއުޅެއޭ.ާާާާ.ާބަޖެޓުެގާދަތިކަންވެސްތަނެއްެގާމަސައްކަތްާނުކުރެޭވނެއޭ

.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާމިއަންނަާއަހަރުެގާތެރޭަގއިާމިމަސައްކަތްާކުރުމަށްާކޮންސިޑަރާކުރ ނެާވ ހަކަާއުޅެއޭ

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

15ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރު.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޮގތުންާވަޒީރުާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްފަހުާާ

މެންބަ ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ފުރުޞަތުާ ކުރެްއވުމަށްާ ސުވ ލުާ އިތުރުާ ސުވ ލުާމިނިޓްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ރުންނަށް.ާ

ާާކުރެްއވުމަށް މިއަރުވަނީ، ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ހުށަހެޅުްއވިާ ސުވ ލުާ މިއަދުެގާ

ާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާއަށް.ާ

ާ

 ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާައޅުަގނޑުާާ،ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ަވޒީރުާވިދ ޅުވެއްޖެާތިމަންނަާޤަބޫލުފުޅުާކުރައްވަމޭާވަރަށްާބޮޑަށްާާސުވ ލަކީ،ާާެގ

އެާބަނދަރުާހަލ ކުވެފައިާއޮތްާކަމަށް.ާއެހެންވީމަާމިޮގތަށްާހަލ ކުވެފައިާހުންނަާތަންތަންާއިތުރަށްާނުހެދީމަާދެނާްާ

ބިންދަިއެގންާާބޮޑުާތޮށިަގނޑެއްާާާާދަންޖެހެނީޅިާބަނދަރުާއަލުންާހަދިމ ވ ާމައްސަލައަކީާމ ބޮޑަށްާހަލ ކުވެެގންދަނީ.ާމު

ާާ އެހެންވީމަ، ނިންމޭނެ.ާާދިޔ މަ.ާ ޚަރަދަކުންާ ކުޑަާ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ ާ ރަަގޅުކޮށްފިާ ކަމެއްާ އެފަދަާ ހުއްޓ ާ ކުޑަކުޑަކޮށްާ

ާާ .ާާމިރަށަކީާސުނ މީަގިއާބޮޑުާެގއްލުމެްއާލިބިފައިާއޮތްާރަށެއްދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާާއޭެގާއިތުރުންާއަޅުަގނޑު

އައިލެންޑްތަކަށްާއޮންނ ނެާމިއަހަރުާބަޖެޓުަގިއާާާާނިސްޓްރީެގާބަޖެޓުަގއިާއޮންނ ނެ،ާސުނ މީާއިފެކްޓުމަނިކުފ ނުެގާމި

ާފައިސ ާހިމެނިފައި.ާއެހެންވީަމާއޭެގާތެރެއިންާއެ.ާ.

ާ

ާކެވުންާ:ވ ހަކަދެއްއަސްލަމްާާމުޙައްމަދުާއެންަވޔަރަންމަންޓުާއެންޑްާ،ާޓްރ ންސްޕޯޓުހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ސްޕެސިފްކޮށްާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެއްވިާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެއްސެވީާމިއަހަރުެގާތެރޭަގއިާއެކަންާވެދ ނެތޯއޭ.ާމިއަހަރުެގާތެރެއަކުެއއްާެއކަމެއްާނުވ ނެ.ާއެާމިއަހަރުެގާތެރޭަގިއާާ

ސ ެއއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވައިފިންާއަޅުަގނޑުާމިައންނަާއަހަރުަގއިާމިހެންާއެކަންާކުރ ކަށްާބަޖެޓަކުާނެތްާފައި

ާާ 66ާާާާހުރި 6ާާާާރަށެއްާއެބައޮތޭާހަމަާވަރަށްާައވަހަށްާކުރަންޖެހޭ ށްާފ ހަަގކުރެވިފައި.ާާރަށެއްާޮގތ66ާާަރަށެއްާޮގތަށް
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ާާ ކުެގާތެރޭަގއިާމިާރަށްާހިމެނުމަށްާއޭެގާތެރޭަގއިާިމއަންނަާއަހަރުެގާތެރޭަގއިާަމސައްކަތްާކުރ ާރަށްތައެހެންވީމަ،

ާއަޅުަގނޑުާކޮންސިޑަރާކުރ ނެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވިއފިން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަހުމަދުާނިހ ންާހުސެއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

އަޅުަގނ ަވޒީރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެތަްއާާޝުކުރިއްޔ ާ ރ އްޖޭެގާ ސުވ ލަކީާ އޮތްާ ހިތްާ ދަންނަވ ލ ާ ޑުާ

ާާހިސ ބުތަކެއް އޮތަތީެވ، މައްސަލަާ ބަނދަރުތަކުެގާ މެންބަރުންނަށްާެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެިވާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ

ކުރެވިފަިއވ ާޑޮކިުއމެންޓެއްާއަޅުަގނޑުމެ ތަފްސީލުކޮށްާތައްޔ ރުާ ފަދަާކުރެހުމެއްާނުވަތަާ ންާއެމައުލޫމ ތުާއިނޭގނެާ

ހުރާިާޙައެންމެނ ާާ ނިންމ ފައިާ އަދިާ ތ ރީޚްތަކ އިާ ނިމޭނެާ ބަނދަރުތަކުެގާ ބަނދަރުތަކ އިާ ކުރެވިދ ނެތޯ.ާ ވ ލުާ

ާމަސައްކަތްތަކ އިާބެހޭާމައުލޫމ ތުާޕްރޮޖެކްޓްތައްާ.

ާާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަސްލަމްާާމުޙައްމަދުާއެންވަޔަރަންމަންޓުާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯޓުާހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ސުވ ލުަގިއާާ ކުރެްއވިާ ނިހ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ތަފްސީލެއާްާ އެކަމ ބެހޭާ ހ ލަތ އިާ ބަނދަރުތަކުެގާ ޮގތ އިާ ރޭވިފައިހުރިާ ޮގތ އިާ ހިަގމުންދ ާ މަސައްކަތްާ މިހ ރުާ

އެ ދެވިދ ނެާ ައޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ދެވިދ ނެތޯ.ާ ޮގތަށްާއަޅުަގނޑަށްާ ޓޭބަލެއްާ ެއާ ދެންާ ތަފްސީލެއް.ާ ެވސްާާާކަހަލަާ

އަޅުަގނޑަށްާދެވިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާއަތުަގިއާމިހ ރުވެސްާއެބަޮއތްާމިހ ރުާހިަގމުންދ ާމަސައްކަތްތަކުެގާއެާމަސައްކަތްާާ

ާާވ ލުާކުރެވިފައިހުރިޙަާާާހިަގމުންދ ާރަށްތަކ އިާއެ ޓްާވެލިއުާއަކީާާރެކްއެކަމަށްާކޮންޓްާކޮންޓްރެކްޓަރަކީާކޮބައިކަމ ިއ،

ޙަާ ާާވ ލުކޮބައިކަމ އި،ާ ކަމ ިއ، ކޮބަިއާ ތ ރީޚަކީާ ާާނިންކުރެވުނުާ ކަމ އި، ކޮބައިާ ތ ރީޚަކީާ މަސަްއކަތްާމޭނެާ މިހ ރުާ

ޕަ ހުރިާ ޑައިމެންޝަންސްާނިމިފައިާ ޖެނެރަލްާ ބަނދަރުެގާ ކަމ އި،ާ ކިހ ވަރަކަށްާ އެާާސެންޓޭޖުންާ ކޮބައިކަން.ާ ާާއަކީާ

ށްާވެސްާއެބަޮއތް.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާއެއ ެއކީަގއިާދެންާނޫނީާކުރިއަާާާމިހ ރުމައުލޫމ ތުާޝީޓެއްާއަޅުަގނޑުާއަތުގައި

ާާާާރޭވިފައިހުރިާމަސަްއކަތްތަކަކީާކޮބައިކަން ާާާާެއކަހަލަާޝީޓެއްވެސް، ެއާާވެސްާައޅުަގނޑުާެގންުގޅެން.ާއެހެންވީމަ،

ައރުވަފ ނަންމައުލޫ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންފުޅުވެވަޑަާާމ ތުތައްާ މެންބަރުންާ އެކަންާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ިއަގންނަވ ނަމަ.ާ

ކުރަންވީ،ާާކުރު ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީމަށްާ އިދ ރ އަށްޢިއްޒަތްތެރިާ އެާާާާހުެގާ މައުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑުާ

މެންބަރުންނަށްާާާރައްދުކޮށްދީފ ނަން. ހުރިހ ާ އޭރުންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މައުލޫމ ތުާާާދެންާ އެާ ވެސްާ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއް

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ަވޒީރަށް އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ސުވ ލަކީ، ބޭނުންވ ާ ބަނދަރުާދަންނަވ ލަންާ ތަކަންދޫެގާ

ފަހަނަ ތ ރީޚްާ ނިންމަންޖެހޭާ ވެއްޖެާ ދުަވސްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވުމުެގާާފަށައިެގންާ ޯގސްާ މޫސުމްާ ދިޔަތ .ާ އަޅ ާ

ދީފ ނަންތޯާއެާބަނދަރުެގާނުނިމެނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާދަންނަަވއިާާާާސަބަބުންާއަނެއްކ ާއެދަނީާހަލ ކުވަމުން.ާއަދިާެއކަން

ފޭބޭނެާވަސީލަތެއްާމިއަންނަާާާންާއަނެއްާސުވ ލަކީ،ާއުތީުމެގާރައްޔިތުންނަށްާއަރައިމަސައްކަތްާނިމޭނެާދުވަހެއް.ާދެ

ާާއަހަރުގަާ 66ާާާާއިާތިާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތް ޝުކުރިއްޔ ާާާާއުތީުމެގާބަނދަރުެގާވ ހަކަ.ރަށުެގާތެރޭަގއިާހިމެނިފައިވޭތޯ.

ާވަރަށްާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަސްލަމްާާމުޙައްމަދުާންޓުއެންވަޔަރަންމަާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯޓްާހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ޢިއްޒަތްތެ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެޝުކުރިއްޔ ާ ާާރިާ ސުވ ލުަގއި، ކުރެްއވިާ މިއަދުގެާންބަރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

މެންބަރުން ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ުގޅުންހުރިާސުވ ލެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާ ާސުވ ލ ާސީދ ާ

އެ މައުލޫމ ތުާ ބެހޭާ ބަނދަރ ާ މިާ ކަމެއްކަންާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ބޭނުންފުޅުވެާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ މަކީ.ާނުގވެސްާ

ާާ ރެޑިާާއަޅުަގނޑުެގއެހެންވީމަ، މައުލޫމ ތެއްާ ހުރިާ އެވެއަތުަގއިާ ާާލީާ ބަހުންާއިލަބަލްކޮށް ސީދ ާ އެާ އެްއޗެއްާ ހުރިާ

ާާ 8ާާދެންނެވެންާއޮތްާއެްއޗެހިާެއަވރަށްާމައުލޫމ ތުާހުރިާއެްއޗެހީެގާވ ހަކަާދަންނަވ ލަާދޭނަން.ާތަކަންދޫާބަނދަރު

ާާަގއ2010ާާާިފ ާކޮށްފައިާއޮތީާޖޫންާާޑުމެންާމިހ ރުާނިންމޭނެާކަމަށްާލަަގއިާފަށަިއެގންާޮގސްާއަޅުަގނ2008ާާމ ރޗްާާ

އޮ ލަފ ކޮށްފައިާ ކަމަށްާ މަޢުނިންމޭނެާ އަތުގައިހުރިާ ައޅުަގނޑުާ މިާާތީ.ާ އޮތީާ ބުނ ކަމަށްވަންޏ ާ ބިނ ކޮށްފައިާ ލޫމ ތަށްާ

ާާ މަސައްކަތުެގ އެއީާާޕަސެންޓ98ާާުބަނދަރުެގާ ދެންާ ކަމަށް.ާ އޮތްާ ތަންކޮޅެއްނިމިފައިާ މިވެނިާ މިާާާ މިވަރަށޭ،ާ ާ

އެްއަގމުާތޮށިާކަނޑުާާލްާޕޮރޮސެސްާެއްއެގާވ ހަކަާީމެގާލިޔެފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމަާވަކިވަކިންާބަނދަރުެގާާއޯވަރއޯ

ާާ ޕްރޮްގރެސްާތޮށި، ނެތްާ ކަންކަމަކަށްާ ވަކިވަކިާ އެޮގތަކަށްާ ސަރަޙައްދުާ އެހެލ ާ ދޯނިާ ނޫނީާ ބައިާ ކޮނުމުެގާ ނޫނީާ

ފ ހަަގކޮށްފައެއް މީަގއިާ ފ ހަަގާާއަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އޮތްާ ޮގްއސަާ މަސައްކަތްާ ވަރަށްާ މިދެންނެވިާ އެހެންނަމަވެސްާ ާ.

ާކުރެވިފައިާއޮތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާމައުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

އ  ބަނދަާާ،ދެާޝުކުރިއްޔ .ާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ރަށްމިނިސްޓަރުެގާ ނެތްާ އެބަހުރިކަންާރުާ ތަކެއްާ

ާާ ފިއްލަދޫެގާބަނދަރުާނެތްާކަމަށާްާފ ހަަގކުރަްއވ ފައި. ވަށަފަރ އިާ ދ އިރ ެގާ ައޅުަގނޑުެގާ ދެންާއަޅުަގނޑަށްާޔަީގންާ

ސްޓަރާވިދ ޅުވީާމުހިއްމުާޮގތްާކަމަށްާބަލ ފައޭ،ާެއާާމިނިވ ނެާކަން.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާހަމަާއެނިގަވޑަިއަގންނަ

މު ރަށުެގާ ރަށެއްަގއިތޯހިއްރަށްރަށުެގާ ކޮންާ ހަދ ނީާ ބަނދަރުތައްާ ކަނޑައަޅ ނީާ ބަލ ފައޭާ ކަމަށްާ ކޮންާާމުާ އެާ ާ.



 12 

ފިއްލަދޫަގއިާބަނދަރުާހަދަންާާާންމުކަންާކަނޑަައޅ ނީ.ާދެންާމިއަންނަާއަހަރުާވަރަށްާފަހުއުސޫލަކުންތޯާއެާމުހިއް

ާާމިާޕްރޮޖެކްޓްެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭނެތޯ.ާވެސްާކަންތައްފުންކުރުމުެގާދ ާނެރުާމަުގާާއަދިާކެލ ެގާބަނދަރަށްނެތޯ.ާފެށޭ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަސްލަމްާާމަދުއްމުޙަާއެންވަޔަރަންމަންޓްާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯޓްާހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާާާާޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު، ރަީއސް.ާ ރަޝީދުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރިޔ ޒްާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑ އިާ ސުވ ލުެގާ

ހުރިހ ާާކުރެްއވިާސުވ  ބަނދަރުތައްާ އެާ އެދެންާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ބަނދަރުތަކެއްާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުަގިއާ ލުެގާ

ާާބަނދަރުތަކެއްާމިއަ ވެސްާއެބަހުއްޓޭ.ާާާާމަރ މ ތެއްާނުކުރެވޭނޭ.ާއަލަށްާހަދަންޖެހޭާބަނދަރުތަކެއްންނަާއަހަރަކުެއއް

ާާ އ އިާގ ތްކުރ ާވަރަކަށްާބަނދަރުާއެބައޮތްާމަރ މ ތުގ100ާާާެއެހެންވީމަާހުރިހ ާއެއްޗެއްާެއއްކޮށްލީމަާގ ތްަގނޑަކަށް

ރަށެއްެގާބަނދަރުތަކެްއާާންޖެހޭާނޫނީާހަމަާމުޅިންާއަލުންާާނަމުަގއިާއަލުންާހަދަ ހަދަންޖެހޭާބަނދަރުތައް.ާއެާހުރިހާ 

މަސައްކަތް ރ އްޖޭެގާ އެހ ވަރަކަށްާ ޮގތެއްިވޔަސް.ާ ކޮންމެާ ނުކުރެވޭނެާ ތެރޭއަކުެވސްާ އަހަރުެގާ ކުރުމުެގާާާާމިއަންނަާ

އަދިާާކެޕޭސިޓީެއއް ނެތޭ.ާ ާާާާެވސްާ ޚަރަދުކުރ ނެ، އެހ ާ އެފެންވަރުއެހ ވަރަކަށްާ ޚަރަދުކުރ ނެާ ެވސްާާާބަޖެޓުންާ

ާޚ އްސަކޮށްެގންާާމިލިއަންާރުފިޔ ެގާމަސައްކަތޭާބަނދަރަށ500ާާްގ ތްަގނޑަކަށްާާމެންެގާނެތޭ.ާއެހެންވީމަ،ާާއަޅުަގނޑު

ދޮޅުއަހަރު ބަލ ލ އިާާމިާ ައޅުަގނޑުާ މިއަންނަނީ.ާާތެރޭަގއިާ ކުރެވެމުންާ ތެރޭަގއިާ އަހަރެއްެގާ އެވްރެޖްކޮށްާ ރުާ

ތަ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކުރެވޭނީ.ާ ެއކަންާ ޙ އެހ ކަށްވަރަށޭާ އޮތްާ އެތަނުނާްާންާ ނިންމ ނަމޭ.ާ ބަލ ފައިާ ލަތަށްާ

ބަ ކިތައްާ ހަދ ނީާ ނިންމ ނީާ އަހަރަށްާ މިއަންނަާ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑެއްާމަރ މ ތުެގާ އަދިާ ދެންާ ދެންާނދަރުތޯ.ާ ާ،

ާާ ހެދުމ އިާހިސ ބަށްދ އިރުާައޅުަގނޑަށްާޮއންނ ނީާފ ހަަގކުރެވިފަިއާއެތަންތަނަކީާކޮބަިއކަން.ާއަދިާާމިއަހަރުެގާބަޖެޓު

ެވސްާމިއަންނަާއަހަރުާއެތަނުންާހަދ ނީާާާތަންތަންާފ ހަަގކުރެވިފައިާއޮތްާކަމުަގިއވިޔަސްާާހުރިމިއަހަރުާހަލ ކުވެފައިާާ

ާަގކޮށްފައެއްާނެތްާއަދިާއަޅުަގނޑުމެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ކޮންތަނެއްކަންާެއޮގތަށްާފ ހަ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އުތުރު މ ލޭެގާ ތެރެއިންާ ބަނދަރުތަކުެގާ ލިބިފަިއވ ާ ެގއްލުންާ އ ިއާާާާސުނ މީަގއިާ މޯލްޑިވްސްާ އޮފްާ ބެންކްާ ފަރ ތުންާ

ހުރި ހުރިާ ެއކަމަށްާދިމ ލުަގއިާ އަދިާ އަިއއިރުާ މިހ ތަނަށްާ ެއއޮތީ.ާ އަރިއަޅ ފައިާ ހަލ ކުވެާ ތަކެއްާ ޝީޓްޕައިލްާ ހ ާ

ަގއިާއެހެރީާދައުލަތުެގާނުލ ހިކުާބޮޑެތިާއެސެޓ އިާއަދިާމީހުންެގާބިލްޑިންގާނއެްއވެސްާމަސައްކަތެއްާނުކުރޭ.ާއެތ 

ވަޑަިއެގންފަިއާާކުފ ނުާވިސްނ މަނިެގއްލުމަކަށްވ ނެ.ާާޔ ާވަރަށްބޮޑުާާތަކ އިާެއއްޗިހި.ާއެތަންތަންާފައިބަިއެގންާޮގއްސިއްާ

ސަރަޙައްދުަގއިާާ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ ދ އިރ ާ ހުޅުހެންވޭރުާ ފަރ ތުާ އުތުރުާ މ ލޭެގާ ހިސ ބެްއަގއިާ ެއއްެވސްާ އެބައޮތްތޯާ

ރަަގ ބަނދަރުާ މ ލޭެގާ އެއ އެކީަގެިއާާއެއޮތްާ ހަމަާ ދެންާ ކުރުމަށް.ާ ހުރިހާ ޅުާ އެއޮތްާ ޖަހ ފައިާ އެތަނުަގިއާ
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ާާޝީޓްޕަ ދަވ ދުކޮޅެއް ނުފެނޭާ ވެެގންދަނީ.ާ ދަބަރަށްާ ާާއިލްތަކެއްާ ދަވ ދުވެސް ތަނެއް.ާ ނެތީތޯ.ާާާާހ ކ ލ ާ ވެސްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަސްލަމްާާމުޙައްމަދުާއެންވަޔަރަންމަންޓުާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯޓުާހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާކުރެްއވިާސުވ ލުަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އި

އަރިއަޅ ލައިެގ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ އެާ އެްއަގމުތޮށިާ ދިމ ލުންާ އ ާ މޯލްޑިވްސްާ އޮފްާ ބޭންކްާ ުގޅިެގންާ ެއާާސުނ މީއ އިާ ންާ

ޮގތަކުން ވަުގތީާ ކޮރިޕެއ ާާމަސައްކަތްާ އެތަންާ އެބައޮތްާ އަޅުަގނޑަށްރކޮށްފައިާ ދެންާ ދެންާާޅަށްޖަހ ފައި.ާ ހީވަނީާ ާ

އަޅުަގނޑަށްާސ ފުވީާއެކަހަލަާޮގތަކަށް.ާނަސަންދުރަާއ ިއާދިމ ލުންާކުރެްއވިާސުވ ލަކީ،ާނަސަންދުރައ އިާދިމ ލުން،ާާ

ހަލ ކުވެ ުގޅިެގންާ އ އިާ ސުނ މީާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ އެއީާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ ހަލ ކުވެފައިާ އޮތްާއެްއަގމުތޮށިާ ފައިާ

ާާ އެތަނުަގއި ބަމަުގމަތިތަނެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ ހެދިެގންާ ވަޅުަގނޑެއްާ މަސައްކަތްާާންާ ލ ލިއިރުާ

ާާ އެކުރުމުަގިއ، ކޮށްފައި.ާ މަސައްކަތްާ ނޫންޮގތަކަށްާ ރަަގޅުާ އެބަހުރިާ ކޮށްފައިހުރިއިރުާ ޕައިލްާާާާޝީޓުާާމަސައްކަތްާ

ކު ާާޑްރަިއވްާ ފުންމިނަށް ދެާާޕައިލްާާޝީޓުރަންވ ާ ވެލިާ އަޑިންާ ނެތީމަާ ކޮށްފައިާ ެއޮގތަށްާާޑްރައިވްާ މިެގންޮގސްާ

އެބަހުރިާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާޝީޓްާޕައިލްާފޫޮގެަސްެގންާބ ާާާާހުރި.ާދެންާމ ލެޭގާއެާތޮށިަގނޑުަގއިވެއްޓިފައިާއެބަ

އާެާާާަގނޑުަގނޑު ދޭތެރެއިންާ ދޭތެރެާ ފ ހަަގކޮށްފަިއާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ހެދިފައި.ާ ވެސްާ

ާމުންާެގންދަން.ާދެންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ވެސްާކުރަާތަންތަންާމަރ މ ތު

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރ ހީބްރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާއިއިސްދޫާދ އި

ލ. ސުވ ލަކީާ އެހެންނަމަވެސްާާއަޅުަގނޑުެގާ ވަނީ.ާ ފެށިފަޭއާ މަސައްކަތްާ ހެދުމުެގާ ބަނދަރުާ މިހ ރުާ ިއސްދޫަގއިާ

ކަމަ ދ ާ ސްޕީޑެްއަގއިާ އެބަާާއެކަށީެގންވ ާ އެކަންާ މަނިކުފ ނުާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ށްާ

ވެސްާާާާބައްލަވަންތޯޭއ.ާއަދިާޭއެގާއިތުރުންާބަނދަރުާމަރ މ ތުާކުރަންޖެހޭާރަށެއްާމ ބައިދޫާއެއީ.ާއަދިާއެްއޮގތަކަށް

ސްދޫެގާބަނދަރުާނިމިެގނާްާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާއިބަނދަރުާނެތްާދެރަށްވޭާކަލައިދޫާއ އިާދަނބިދޫ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ާރަށުެގާބަނދަރުާފެށޭނެތޯއޭާމިއަހަރުެގާތެރޭަގއިާ.3ާއަނެއްާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަސްލަމްާާމުޙައްމަދުާއެންވަޔަރަންމަންޓުާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯޓުާހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ދޫާއ އިާބެހޭޮގތުން،ާާޖަވ ބުަގއިާިއސްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާސުވ ލުެގާާ

ރަށުަގިއާވެސްާއެބައޮތ2ާާާްއަހ ލަންާޖެހުނީާއިސްދޫާއ ިއާއިސްދޫާކަލައިދޫާާދޫތޯާއިސްދޫާކަލައިދޫތޯ.ާއިސްދޫ،ާާއިސް

ާާ ާާހަމަ ހަވ ލުކުރެވި، ހަވ ލުކުރެކޮންޓްރެކްޓެއްަގއިާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކ އިާ އެއްާ ާާހަމަާ ބަނދަރުެގ7ާާާިވ، ރަށެއްެގާ
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އެބަާ ކޮމަސައްކަތްާ ޙަާއޮތްާ ާާންޓްރެކްޓަރަކ އިާ ޭއެގ2009ާާާާވ ލުކުރެވިފަިއވ  ތެރޭަގއި.ާ މަހުެގާ މެއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ރަށެއްަގއިާާ ހުރިހ ާ ެގންދަނީާ ކުރިޔަށްާ އެމަސައްކަތްާ ދެންާ އެބައޮތް.ާ ހިމެނިފައިާ މަސައްކަތްާ އިސްދޫެގާ ތެރޭަގއިާ

ކުރެވެނީާ.ފައްއެ މަސަްއކަތްާ ނޫންާ އޮާާހަރަކ އެއްާ ާާކޮންޓްރެކްޓްަގއިާ އޮތީ ނިންމަންާ މަސަްއކަތްތަްއާ 2010ާާތްޮގތުންާ

ާާ ާާރަށެއްެގާމަސައްކަތުަގ1ާާވަނަާއަހަރުެގާނޮވެމްބަރުާމަހ އިާހަމައަށް.ާއޭެގާތެރެއިން ޕަސެންޓުާނިންމ ފައި،89ާާާއި

19ާާއިާާއަނެއްާރަށެއްގަާޕަސެންޓުާނިންމ ފަިއ،61ާާާާނެއްާރަށެްއަގއިާާއަާާ،ނިންމ ފައިާާޕަސެންޓ86ާާުާާއިއަނެއްާރަށެްއގަާ

ާާާާޕަސެންޓ19ާާުއެއީާއިސްދޫ.ާާސެންޓުާނިންމ ފައި،ާާޕަ ާާޕަސެންޓ5ާާާުއިސްދޫަގއިާނިންމ ފައިާއެބައޮތް.ާއަނެއްރަށުެގ

ެއއްޮގތަކަށްާ ދެތަނެްއަގއިާ އެހެންނަަމވެސްާާއެއްާ ނެތް.ާ ފައްޓ ފަކަެއއްާ އަދިާ މަސަްއކަތްާ އަށްާާާާވެސްާ ޕްރޮްގރެސްާ

ޯއވަރއޯ މުޅިބަލ އިރުާ ފަރ ތަކަށްާާލްާ ެއއްާ ކޮންޓްރެާޙަާާޕްރޮޖެކްޓަކީާ އޮތްާ ާާވ ލުކޮށްފައިާ މުޅިާާކްޓަރުންޓަކަށްވ ތީ،

މިދެންނެވިާ ކަމަށްާ ކުރެވެމުންދ ާ މަސަްއކަތްާ އޮންޝެޑިއުލްަގއިާ ހަމަާ ބަލ އިރުާ ައށްާ ޕްރޮްގރެސްާ ކޮންޓްރެކްޓްެގާ

ާާމަސައްކަތްާާާެވސްާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާެއބަާކުރިޔަށްާދ ކަން.ާއެހެންވީމަާއިސްދޫެގާާއަދަދުތަކަށްާބައްލަވ ލެްއވީމަ

ާާ މަސަްއކަތް، ބަލަންާާވެސް،ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބަލަންތޯއޭ.ާ އެބަާ ެއކަންާ ައޅުަގނޑުާ ސުވ ލުަގިއާ ކުރެްއިވާ

ާއެކަންތައްާ.

ާ

ާރިޤްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާޠ ާމަނަދު

ވިދާ  ދެއްވުުމަގއިާ ޖަވ ބުާ ަވޒީރުެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މަސައްކަތ64ާާާާްޅުެވއްޖެ ރަށެއްެގާ

ާާ ައޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ ވަޑައިަގންނަވ އިރ64ާާާާުކުރަންާ ިވސްނ ާ ފަށަންާ މަސައްކަތްާ ރަށެއްެގާ

ާާާާއެްއޮގތަކަށް ވ ހަކަވެސް ރަށެއްެގާ ހުރިާ ނުހަދ ާ ފަޅުާ ާާވެސްާ އެހެންވީމަ، އިސްކަންާާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ ރަށްރަށަށްާ އެާ

އަލަށް ހެއްދެާާާދެއްވަންތޯާ ާާފަޅުާ ސުވ ލަކީ، ދެވަނަާ ދެންާ ކިހ ާާވުމުަގއި.ާ ފެށޭނީާ ަމސައްކަތްާ ބަނދަރުެގާ މަނަދޫެގާ

މިލަދޫާބަނދަރުެގާމަސައްކަތަކީާނުނިމިާއޮތްާމަސަްއކަތަކަށްވ ތީާއެމަސަްއކަތްާާާާރީޚެއްަގއިތޯ.ާތިންވަނަާސުވ ލަކީތ 

ާފެށުމަށްާޚިޔ ލުާކުރައްވަނީާކިހ ާތ ރީޚެއްަގއިތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ 

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަސްލަމްާާމުޙައްމަދުާއެންވަޔަރަންމަންޓުާއެންޑްާޓްރ ންސްޕޯޓުާހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ރިޤްާކުރެއްވިާސުވ ލުެގާޖަވ ބުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެންނެީވާާޠ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

66ާާާާ އޮތްާކަަމށްާފ ހަަގކުރެވިފައިާއެބައޮތޭާަވރަށްާއަވަހަށްާކުރަންޖެހޭާރަށެްއެގާބަނދަރުާމަރ މ ތުާކުރަންާޖެހިފައި

ެވސްާރަށްރަށުެގާބަނދަރުާާާމަސައްކަތްތަކެއްާޮގތަށް.ާދެންާހަމަާއެއ އެކީަގއިާއެބަހުއްޓޭާބަނދަރުތައްާއެްއޮގތަކަށް

ާާވެސް.ާދެންާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްާާނެތްާރަށްރަށް ާބުމުަގއިާހުރިާދަތިތަކެއްފޭާބެލޭނީާބަޔަކަށްާރަށަކަށްާއަރައި

ޙަ އުދަޫގތަކެްއާ ހުރިާ ކަމަށްވަންޏ .ާާއެކަމުަގއިާ ނުކުރެވޭާ ެއކަންާ ކަމ އެކީާ ރައްކ ތެރިާ ޚ އްސަކޮށްާ ކުރުމަށްާ އްލުާ
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ކޮށްފައެްއާއިސްކަންދޭނީާމިވެނިާރަށަކަށޭާއެޮގތަށްާހަދ ފައެއްާއަދިެއއްާނެތޭ.ާާ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާލިސްޓުއެހެންވީމަ

ދިނު ާާއިސްކަންާ އަޅުަގނޑުެގން ނޫނޭާ ާާާާނުދިނުމެއްާ އެއްފަހަރ  ބަނދަރެއްާ ހުރިހ ާ ވެސާްާވ ހަކައަކީާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ

މިއަންނެހޭދެނެއޭ ބަނދަރެްއާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ހަދަންޖެހިފައިާ މިހ ރުާ ބަނދަރެއްާާ.ާ އެހުރިހ ާ ތެރޭަގިއާ އަހަރުެގާ ނަާ

ާާ ހެދުނެހެދޭނޭ ހެދޭނީ.ާއެާބަނދަރުތައްާ ބައެްއާބަނދަރުތަކޭާ ާާއޭެގތެރެއިންާ ބަޔަކު،ާކޮންމެެވސްާމުަގއިާކޮންމެެވސް

ާާާާބަނދަރުތަކެކޭާހެދޭނީާއަނެއްބައިާބަނދަރުތައްާދެންހަމަާމަޑުޖެހިފައިާއޮންނ ނީ. 2ާދެންާސެޕްސިފްކޮށްާއެއްސެވި

ބެހޭާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާާާާކުރިމަތީަގއިާއޮތްާޝީޓުަގއިާއެއ އިރަށެއްެގާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ާާާާމަޖިލީހުެގމި އަތުަގއިފްލޯރަގއި އަޅުަގނޑުެގާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ އެާ ހަމަާ ދަތިވ ތާީާހުރެެގންާ ދަންނަވަންާ ނެތީސްާ ާ

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާލަށްާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބެއްާނުދެން.ާކަމަށްާއެާސުވ އެ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢަބްދު

ާާާާއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ޝުކުރި ާާޕ ޓްނަރޝިޕުާާޕްރައިވެޓުމީެގކުރިންާޕަބްލިކު ވ ހަކައ އިާއަދިާާން ބަނދަރުާހަދާ 

އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާމިހ ރުާެއާާާާ.ނީާދެްއކިފައިކޮޕްާފިފްޓީންާސަމިޓުންާލިބުނުާލ ރިންާބަނދަރުާހަދ ާވ ހަކަާވަ

ނޫނިއްޔ މު ފޭލްވީތޯއޭާ ކަންތައްާ މަނިކުފ ނުާާދެާ ތ.ާާމިހ ރުާ ބޭނުންވ ާާކީއެެްވެތޯއޭާ ހެދުމަށްާ ބަނދަރުާ މަޑިފުށީަގއިާ

ާޭއަގއިާނުހިމަނުްއވ ފައިާވަނީ.ާާާތުެގާބަޖެޓްާފޮނުވަންާެވެގންވަނަާއަހަރުެގާދައުލ2010ާާަފައިސ ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއަސްލަމްާމަދުމުޙައްާއެންވަޔަރަންމަންޓުއެންޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓުާހައުސިންާގާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާާކޮންޓްރެކްޓަރާާާާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ޝުކުރިއް އަޅުަގނޑުާާފައިނޭންސްާއުސޫލުންާބަނދަރުތައްާހަދ ނެާވ ހަެަކަ

މަސައްކަ މިާހެދުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ކުރަމުންދ ާ ފަހަރެްއެގާާތްާ އެތައްާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެާމަސައްކަތްާއެބަާތަކުެގާޖަވ ބުަގއިާދަންނަވ ފަިއވ ނެ.ާާސުވ ލުާާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރެއްވިމަތިންާއެކިއެކިާޢިާ

ވަނަާދުވަހުާެއއ17ާާާާީބަނދަރެއްެގާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާޓެންޑަރާކޮށްފައިާވ ނެ.ާމިމަހުެގ24ާާާާކުރިއަށްާދޭ.ާާ

ށްާާހުރިކަމަާާވެރިކަންންާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތްާދުވަހަކީ.ާެއާމަސަްއކަތަށްާޝައުގުާޓެންޑަރާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަިއަގންނަ

11ާާާާ ާާފަރ ތަކުންާައޅުަގނޑުމެން ވަނަާދުަވހުާޓެންޑަރުތައްާއައިަމ17ާާާާފ ހަަގކުރެވިފައިާއެބައޮތް.ާެއހެންނަމަވެސް،

ާާއަ ާާެގންދިޔައީާކިތައްާފަރ ތްކަންާއަޅުަގނޑަށްާސީދާ ޅުަގނޑުާޓެންޑަރާޑޮކިއުމަންޓްސް،ާޓެންޑަރާޑޮކިއުމަންޓްސް

ާާދަންނަވ ކަށްާނޭނެގ.ާމިދެންނެވިާޓެން އިލަބަލްކޮށްާހުރިާމަާއެވެޑޮމައިންަގއިާހަޑަރާޑޮކިއުމަންޓްސްތަކަކީާޕަބްލިކު

ާާާާޖޫނ17ާާްއެްއޗެއް.ާއެހެންވީމ ،ާާ ކުރަނީާމީެގތެރެއިންާބައެއްާބަނދަރުތަކަށްާހަމާަާަގއިާއަޅުަގނޑުާމިާއެކްސްޕެކްޓު

އަންނ ނެާާޔަޤީނުން ބަޔަކުާ ކުރިމަތިލ ނެާ މަސައްކަތަށްާ ނައިކަމުވެސްާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާާކަމަށް.ާ ަގއިިވޔަސްާ

ާާ ާާއޭޭގތެރެއިންާއެާބ ކީވ ާބަނދަރުތަކެއް ސޯސްާކޮށްެގންާއެާމަސައްކަތްާކުރެވޭތޯާާހަމަާއެހެންާދިމަދިމ ލަށްާފަންޑު
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ނުކޮށް ކަމެއްާ ނެތީމަާ ލ ރިާ ކަމަކީާ މިދ ާ ކުރަމުންާ ސަރުކ ރުންާ ާާބަލ ނަން.ާ އެހެންވީމ ، ނުތިބެން.ާ ޮގތުންާެއއްާާ

ޮގތް އަނެއްާ ޓްރެކުނުވެއްޖިްއޔ ާ ޕެރަލަލްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެވޭތޯ.ާ މަސަްއކަތްާ ިމެގންދަނީާތަކެްއަގއިާ ާ

ާާ މަމަސައްކަތްކުރަމުން. ކުރެވޭާ ެއޮގތުންާ ާާއެހެންވީމ ،ާ ެއްއޮގތަށްވުރެ ާާސައްކަތްތަކެއްާ ޮގތްޮގތަށް މަސަްއކަތްާާމިިގނަާ

ާ.ާާކުރެވޭތޯާސަރުކ ރުންާބައްލަވަުމންާެގންދަވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހަމަވުމ އެކުާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުެގާަވުގތުާމިހިސ ބުންާާާމިނެޓ15ާާުމިނިސްޓަރު.ާމިހ ރުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާހަމަވީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީ،ާމިާ

ާ

ާޅ ާކަންކަންާ..ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހ6ާަ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާށް.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.6ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

ާބަދަލުާެގންނަވ ފަިއވ ތީާބަެއއްާާއަށްާދ އިރ ާމަސައްކަތުެގާޓްރެޜަރީެގާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީާާ-6.1

ާހ)ާމ އްދ ެގާވަނ116ާާަާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދ އިރ ތައްާޮގތުެގމަތީންާގައިވ ( ާމަޖިލީހުންާާއެމަސަްއކަތުެގާ

މަޖިލީހަށްާާފ ސްކުރުމުެގ ސިޓީފުޅުާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ މިާ މައްސަލަ.ާ

ާއިްއވަވ ލަދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެން.

ާ

ާކަށްފަހުާ()ވަުގތުކޮޅަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާެގންނަވ ފަިއވ ތީާބަދަލުާބަެއއްާއަށްާދ އިރ ާމަސަްއކަތުެގާޓްރެޜަރީެގާއެންޑްާފިނޭންސްާއޮފްާމިނިސްޓްރީ

ާހ)ާމ އްދ ެގާވަނ116ާާަާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމަޖިލީހުންާާދ އިރ ތައްާއެމަސަްއކަތުގެާާޮގތުެގމަތީންާގައިވ (

މަޖިލީހަށާްާމައްސަާފ ސްކުރުމުެގ އިދ ރީމޭޒުންާ ސިޓީފުޅުާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ުގޅޭޮގތުންާ ލައ އިާ

ާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާ.

 

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާއެެެެެާފޮނުއްިވާސިޓީފުޅ އެކުާވ ާލިޔުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވ ނީާއަޅުަގނޑުާފޮނުވ ފައި.ާާ

އަ މިާ ބަހުސްކުރުމަށްއަޅުަގނޑުާ 30ާާާާާާއިޓަމަށްާ އަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ ިމވަނީ.ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ މިނެޓް.10ާާާާމިނިޓުާ

ާާ 10ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް މެންބަރަކަށްމިނިޓު. ކޮންމެާ މެންބަރުންނަށްާ ޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާ 3ާާާވަކިާ

ާާ 3ާާާާމިނިޓު.ާޕީ.އޭާއަށް 3ާާާާމިނިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށް ާާާާރީާޕ ޓީޖުމްހޫމިނިޓުާއަދި .ާމިާއުސޫލުންާޓުމިނ3ާާިއަށް

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިަގންނަވަންާބޭފުޅުންނަެަށް.ާާއަރުވަުމންާެގންދ ނަންއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާާ

ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާާދ އިރ ެގާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނުގ

ބަދަލުތަކަކީާާ މިެގންނަާ ދ އިރ ތަކަށްާ މަސައްކަތުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑު ާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާރައީސަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާާާސް،ނަބ ރުެގާދަށުންާކުރ ާކަމެއް.ާއެހެލިބޭ

މިޮގ ސްޓޭޓުާއެބަޖެހޭާ އަބަދުމެާ ެގންނައިރުަގާ ބަދަލުތައްާ ނޫނިއްޔ މުާާތަށްާ އުފުރ ލައިެގންާ ތަނަކުންާ ާާމިނިސްޓަރަކުާ

ނަންާދީފައިާބަހައްޓ ފައިާއެތަނަށްާާކޮށްފައިާއަނެއްާުވޒ ރ ެއްއެގާާުވޒ ރ އަކ ާޙަވ ލުާާއެހެންޮގތަކަށްާެގންޮގސްާއަނެއް

މަާކުރިންާސިވިލްާސަރވިސްެގާއެތ ާމަސަްއކަތްކުރަންާތިބިާބޭފުޅުންނަށާްާއަނެއްކ ާއަނބުރ ާމަސައްކަތްާެގންދިޔައި

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާބައިވަރުާޤ ނޫނީާާވިސްނ ލ ފައިާބަލައިލަން.ާާއުނދަޫގވ ނެާމިންވަރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭ

ދިމ ވުން މިނިާާމައްސަލަތައްާ ފިނޭންސްާ އެކަށީެގންވޭ.ާ މިދަނީވެސްާ މިހ ރުާ ދަށަށްާ އޮފްާާސްޓްރީެގާ ާާއޮފީސްާ

މިނިސްޓްރީާއޮފްާއޭރުެގާާރިންާޑިޕ ޓްމަންޓްާއޮފް،ާާސްެގާނަމުަގއި.ާމިީއވެސްާމީެގކުޕްރޮްގރ މްސްާއެންޑްާޕްރޮޖެކްޓު

ޑިވޮ އެންޑްާ ާާޕްލޭނިންގާ މިއީ. މަސައްކަތެއްާ ކުރަމުންދިޔަާ ާާލަޕްމަންޓުންާ އަދި އަހަރުަގއ2008ާާާާިޭއެގފަހުަގއިާ ވަނަާ

ވަ މިކަންާ ވަޑައިެގންާ ޙަވ ލުކުވެރިކަމަށްާ މިނިސްޓްރީއ ިއާ ހައުސިންގާ މަސައްކަތްތަކުެގާާނީާ އެާ ައދިާ ރަްއވ ފައި.ާ

ސްޓޭޓުާތެރޭަގ އުޅުްއވިާ ބަހައްޓަަވއިެގންާާާާބޭފުޅ ާާއުޅުްއވިާމިނިސްޓަރަކަށްާާާާއިާ ެއތ ނަގއިާ ވަނީާ ވެސްާ

ާމަސައް ކޮށްފައި.ާ މަސައްކަތްާ ެގންދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ ސަބަބުކަތްތަކެއްާ ކޯޅުެމއްެގާ ކޯޅޭާ ންާއޭތ ނަގއިާ

މިހެންވީމަ ބަދަލުކުރަން.ާ މަސައްކަތްާ އޮފީސްތަކުެގާ އަބަދުމެާ މިޖެހެނީާ އަށްާ ވ ޮގތަކީާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާ،

ވަރަށްާބޮޑުާއުނދަޫގތަކެްއާކުރޭ.ާމިހ ރުާމުަވއްޒަފުންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާއަސަރެއްާއެބަކުރޭ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ހަދ ނީ ާާާާކިހިނެއްބ އޭާ ހިތަށްއަރ  މަސައްކައަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓްރީަގއިާ ހަުއސިންގާ ުމވަްއޒަފުން.ާމީެގކުރިންާ ތްކުރިާ

ާާ ސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރަކަށްޓަކަިއ.ާާއެބޭފުޅުންެގާަވޒީފ ާދޫކޮށްލ ފައިާެގއަށްާދ ންވީތޯއޭާހަމައެކަނިާމިނިސްޓަރަށްޓަކައި

ެއބޭ ކަމެްއާ ެއއްެވސްާ ބޭނުންވ ާ މިކުރަންާ ރ އްޖޭަގއިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކަންކުރީމަާ ވެސްާާމިޮގތަށްާ ފުޅުންނަެަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެ ދ އިރ ނުކުރެވޭ.ާ މަސަްއކަތުެގާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ުވޒ ރ ތަްއާ މިާ ބޭނުންވޭާ ަވރަށްާ ުގޅޭޮގތަށްާންާ އ އިާ
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ާާ ާާކަންތައްތައް އެއްބ ރުލުން ސަރުކ ރަށްާ ެވެގންާ ހިންގަވަންާ އެކަމަކުރަވ ާ ކުރީަމާާާދޭން.ާ ކަންތައްާ މިހެންާ ވެސްާ

ާާ މިޖެހެނީ އަދިވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބިކަ.ާއެހެންވީމ ،ާ ިމޖެހެނީާ މުަވއްޒަފުންާވެސްާ ބިކަ.ާ

ހަދ ފަ އޮފީހެއްާ ފަހަރަކުާ މިޮގތަށްާ ނުކުރެވޭާ ތ އީދެއްާ މީހުާކަވެސްާ ތިބިާ އޮފީހުަގިއާ އަނެއްާ ވަޒީފ އިންާއެއްާ ންާ

ާާ ާާާާކަންވަކިކުރެޭވޮގތަކަށް އޮފް އޮފީސްާ އަނެްއކ ާ އިކޮށްފައި،ާ އަށްާ ުމވަްއޒަފުންތަކެޕްރޮްގރ މްސްާ އެހެންާާތުރުާ ްއާ

ާާ ަވއްދ ކަށް. މިހެޮގތްޮގތުންާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ތ އީދުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ާާމިީއާ ެވއްޖިއްޔ  ކަމަށްާ ކަންކުރ ާ މާ ންާ

މީެގާކުރިންރަނަގޅުާވ ނެާރަާ ާާއީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ ާ ޭގަގިއ މުލިޔ ާ ކުރަްއވ ހެންާ ާާއެެވސްާކަންާ ާާކޮށްލައްވ ފައިާކަން

ާާރައީސްާއޮފީހުގަާ ާާއިާކަން މިާދޭތެރެއިންާވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިވިއެގންދިޔަާމ ލެާއެކަންާކޮށްލެއްިވއްޔ މު.

ރައީސުލްޖުމްހޫރި ވެސްާ ބެހޮޭގތުންާ އެރުމ ާ ެގސްޓުންާ އެކަންާާއަށްާ ބ ްއވ ާ ބައްދަލުވުންތައްާ އޮފީހުަގއިާ އްޔ ެގާ

ކުރަންެވެގން މެންބަރަކުާާކޮންޓްރޯލްާ ދެާ މަޖިލީހުެގާ ހުންނަވ ާާާާރަްއޔިތުންެގާ ކައިރީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އުޅެމުންދިޔަ.ާ

ާާ ޮގތަކީމެންބަރު ކަންހުރިާ މިއީާ ެއކަމ .ާ އުޅުއްވީާ ާާވެސްާ އެހެންވީމ ، ާ.ާާ އޮފީހުނާްާއެހެންވީމ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާމިކަންާކޮށްލެއްވީމަާމ ާރަނަގޅުާވ ނެ.ާކޮންމެހެންާއިތުރުާއޮފީސްތަކެއްާއުފައްދަިއެގންާނޫނިއްޔ މުާއެާބޭނުންވާ 

ަގނޑުެގާާކަންާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުާވަޒީފ ތަކެއްާތަްއޔ ރުކޮށްެގންާކަންކަންާކުރުމުެގާބޭނުމެއްާނެތްބަޔަކަށްާާ

ާޝުކުރިްއޔ .ާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަން.ާ

ާ

 ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރަްއޔިތުންެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ރަީއސް،ާ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ލ ޒިމްކުރ  ާާަމްއޗަށްާ މިފަދަާއަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ާާކަމަކަށް ލަފ ޔ އި ފެންނަާ މިކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއެދުނީމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ކުރުމަކީާ މިކަންާ މަޝްވަރ ދީާ

ާބަދަލުތައްާޮގތަށްާމިެގނެވުމަކީާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާއެާާެގންނަާބަދަލުތައްާރަންާލ ޒިމްާކަމެއް.ާއެޮގތުންާއެމައްޗަށްާކު

ބަލައިލަން މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާެގންނަންާ ޖެހޭާ

ރައްޔިތުވިސްނަންޖެހޭ މިއީާ ދޭންޖެހެނީ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކީްއވެެގންތޯާ ތަމްސީލުކުރ ާާކަމެއްާ ންާ

ާާ ކުރުމަބަޔަކަށްވ ތީ ޖަވ ބުދ ރީާ ާާސަރުކ ރުާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭާ މިމަޖިލީހުމިށްޓަކައިާ ކުރ ތީވެާ އެާންާ މަޖިލީހަށްާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް، މިޖެހެނީ.ާ ދޭންާ މިމަޢުލޫމ ތުާ ހިތ މަޔަކީާ މެދެރަާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދުވެރިކޮެަށްާާމަޖިލީހުެގާ

ާާނިސްޓަރުާދެާވުޒ ރ އަށްާވ ލެއްާދެާމިާވުޒ ރ ެގާދަށުންާކުރަނީާވަޒީރަކ ާކުރަންާބޭނުންވ ާސުއަޅުަގނޑުާސުވ ލެއް،ާާ

ވަރަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބަޖެހޭާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ބެހޭާ ތިމަންނަމެންނ ާ ބުނިާ ވެސްާ ފޮނުވީމަާ

ާާސްޕެސިފިކްާކޮށްާއެ ައޅުަގނޑުާހުށަހެޅި، ެއއީާ ަގއިާާއަތޮޅުާވިލުފުށީއަޅުަގނޑުާސުވ ލުކުރަންާބޭނުންީވާތ.ބަޖެހޭ.ާ

ާ.ސްާނެތްވެެއއްާާާޔިތުންާއެާރަށަށްާބަދަލުކުރިއިރުަގއިާއެާރަށުަގއިާނެތްާހިނަވ ާެގސުނ މީާއަށްފަހުާއެާރަށުާރައް

ކުރެ އެކަންާ މަރުވެއްޖިއްޔ ާ ރަށުގައިމީހަކުާ ެއާ ެއްއވެސްޮގތެއްާ ވަރަށްާާާވޭނެާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ެއާާާާ،ނެތް.ާ
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އެާ ކޮބައިކަން.ާ ޙ ލަތަކީާ ވިލުފުށީާ ބޭފުޅުންނަށްާ ަވޑަިއެގންނެވިާ ވެސްާާާާކަމ އަތޮޅަށްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ުގޅިެގންާ

ެވާާައޅުްއވ ާދެއްވ ނެކަމަށް.ާއެކަމ ބެހޭޮގތުންާއެކަންާލަސްވެެގންާދ ތީއެއްާާާާވިދ ޅުވެފައިާއޮތީާއެާރަށުަގއިާހިނަވ ާެގ

ާާ ާާެއފެއެކަމ ބެހޭޮގތުންާއިސްލ މިކު މިނިސްޓަރުާވިދ ޅުިވާއެީއާތިމަންނަޔ ާބެހޭާއަރޒްާއަށްާފޮނުވީމަާއެތ ާހުންނެވި

ާާކަމެ ހޯމް އެފެއަރޒް.ާ ހޯމްާ ވިދ ޅުވިާ ދެންާ ނޫނޭ.ާ ާާއްާ މުއެފެައރޒް ާާޙައްމިނިސްޓަރުާ އެީއާާމަދު ވިދ ޅުވިާ ޝިހ ބުާ

ާާ ނޫނޭ.ތިމަންނަޔ  ކަމެއްާ ާާާާބެހޭާ ވެެގންނޭ.ާއެހެންވީމ ، މިހެންާ ކުރަންޖެހެނީާ މިކަންާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ

މުހިއްާާއެހެންވީމ ، ވަރަށްާ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އީ.ާ

ސަރުކ ރުާާ މެންބަރުންނަކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެއއީާ ކަންތައް.ާ މިާ ބޭނުންވ ނެާ މެންބަރުންނަށްާ

ތަފްސީ އިތުރަށްާ މިއަށްވުރެާ އެޮގތުންާ ބަެއއް.ާ ކުރުވ ާ މިޖަވ ބުދ ރީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކަމަށްާލުކުރަންާ

ކަތ އީދުކުރަ ކުރަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ މިން.ާ ސަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުާާކަންާ ބަބުތަކަކީާ

ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަދިާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާލިބިފައިާއެބަާއޮތްާާާާމިހ ރުމިދެންނެވީ،ާާ

މަސައްކަތްތަކ  ކުރ ާ ުވޒ ރ ތަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ އެމިހ ރުާ ތަފްސީލުކޮށް.ާާާާިއާ ވަރަށްާ ދ އިރ ތަކ ާ މަސައްކަތުެގާ

ރައްޔިތުންެގާ ނޫންނަމަާ ކުރަންާ ސުވ ލެއްާ އޮންނައިރުަގއިާ މިޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ މިާ މިދެންނެވީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މިއީ.ާ ޖަވ ބުާ ދެއްވ ާ ސުވ ލުކުރީމަާ މިނިސްޓްރީއަކަށްާ އެާ ބޭނުންވެެގންާ މަޢުލޫމ ތެއްާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ

ކަންތައްތައްާކުރ ާޮގތެއްާާތިެގންާާނެތިެގންާކަންކުރ ނެާމަުގާނެންވީމ ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާއުސޫލެއްާއެހެ

ާާ އެ މިއޮންނަނީ.ާނޫން.ާ އުސޫލުާ ދޭާ ޖަވ ބުާ އެކަމަކަށްާ ހިތަށްއެރީމަާ ވަޒީރަކުާ ހުންނަާ އެތަނެްއަގއިާ އިރެއްެގާ

ާާއެހެންނަމަވެސް،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމިޮގތަށްާވަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާފ ސްކުރީމަރަށްާސ ފުކޮށްާކަންތައްތައް

ދުާާޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާިމއަހަމައެޮގތަށްާއަވެސް.ާާާާދޭާފަރ ތަކުންާދިނަސްާއިނޭގނެާޖަވ ބެއްއެންމެންނަށް

އެއްކަން.ާއަދިާަގލޮޅުާސަހަރ އ އިާއަދިވެސްާއެހެންާސަހަރ ތައްާބެލެހެއްޓުމުެގާމަސައްކަތްާމިކުރަމުންާދަނީާކޮންާބަ

ނޫންާ މީހުންާ މަރުވ ާ ވަޅުލުމ އި،ާާމިހ ރުާ އެމީހުންާ ހިނެވުމ އި،ާ އެމީހުންެގާ މަޢުލޫމ ތުތައްާނަމަާ ާާއެމީހުންެގާ

ާާ ކަން. ދިމަދިމ ލަކުންާ ކޮންާ މަސައްާއެްއކުރަނީކީާ ޙަވ ލުކުރެވޭާ ުވޒ ރ އަކ ާ އެާ މަސަްއކަތުެގާާއެހެންވީމ ،ާ އެާ ކަތ އިާ

އަދިދ އިރ ާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ލިބޭނާެާތެރެއިންާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ ފަސޭހައިންާ މަންދޫބުންނަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ާ

މިއަދުާމިާާާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާހަމަޖައްސަވައިާދެްއވުަމކީާބޭނުންތެރިކަމެއް.ާއެޮގތަށްާބަލ އިރުަގއިާާތަކެއްމުއިންތިޒ 

ަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާންާދޭންާއަޅުތްޮގތަށްާމިކަމަށްާދޭންޖެހޭާރުހުމެއްާއޮންނަމަާއެާރުހުހުށަހެޅިފައިާމިއޮ

މިދެންނެިވާާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ ުގޅުއްވ ލ ފަިއާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެެެރިާ

ދެ ވ ހަކަާ ކުރިމަތިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުހިންމުާމައްސަލަާ ބޭނުންތެރިާ ބޮޑަށްާާންނެވުމަކީާ ވަރަށްާ ކަމެއް.ާ

ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެންާޝުކުރިއްޔ .ާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ޙަވ ލުކުރީާ މިާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސަށްާ ާ

އެދޭ ާާާާމެންބަރުންާ ބޮޑު އެންމެާ ތަކުަގއިާ ކުރަކަންތައްާ ވެސްާ މިހ ތަނަށްާ ެއކަންާ ދެއްަވއިެގންާ އްވަނީާާއިސްކަެމއްާ
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ރުހު މިާ ކަމަށްވ ތީވެ.ާ ާާމަނިކުފ ނުާ ދިނުމަކީ ދަންނަވ ލަާ އެޮގތަށްާ ވ ހަކަާ އެާ ބޮޑަށްާާމ އެކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާއެދޭކަމެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެނ2007ާާާްޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ަގއިާ

ވަކި ާާތިންބ ރުާ އެ އަޅުަގނޑުެމންާ 3ާާާާކޮށްާ ޤ ނޫނުއަބ ރަށް ަވކިބ ރުތަކެއްާ އަދިާ ދިނިން.ާ ދަށުންާ ކުރުުމެގާާސ ސީެގާ

ތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއިނިގރޭސިާބަހުންާކިޔަނީނަމަާޗެކްސްާއެންޑްާބެލަންސަސްާނުަވތަާފ ރަވެރިވުމުެގާޮގތުންާާ

ާާ މަޖިލީހަށް، އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަމުގައިރޯލެއްާ ކުރ ާ އެކަމަށްާާާާފ ރަވެރިާާސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވުމަށްވެސްާ

ާާާާބ ރުލ ާވ ިގާދިނިން. ދ ެގާ)ހ(ާއަކީ.ާޭއަގއިާވަރަށްާވަނަާމ އ116ާާްއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާލިޔުނުާމ އްދ އެއް

ާާބަހުންާލިޔެފައިާޮއޭވާސަރުކ ރުންާާާާޞަރީޙަ ެގާާބޭނުންވ ާއެންމެހ ާުވޒ ރ ތަކ އިާއެާވުޒ ރ ތަކުެގާމަސައްކަތުާއުފައްދ 

ިއޚުދ  ކަނޑައެޅުުމެގާ ރައީސުއިރ ތައްާ ލިބިެގންެވޔޭ.ާާތިޔ ރުާ އަށްާ އުފައްދ ާާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ

ާާ ސްކުރުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާމަޖިލީހުންާފ ރައްޔިތުންެގާާވުޒ ރ ތަކ އިާއެާުވޒ ރ ތަކުެގާމަސައްކަތުެގާދ އިރ ތައް

ާާ ދެން ވ ނެއެވެ.ާ ހުށަހަޅަންާ މަޖިލީހުންާ މ އެާ ަގިއާާއެާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ިމއޮންނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ އްދ ެގާ

ާާ ސަރުކ ރުން ޮގތުެގމަތީންާ މަސައްކަތުެގާާއުފައްދ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ުވޒ ރ ތަކުަގއިާ އެާ ދ އިރ ތަްއާާާާވުޒ ރ ތަކ އިާ

ާާވިދ ނޭ.ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާދެމެދުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފެންނަާޚިޔ ލ އިާމަޝްވަރ ާރައީާކަނޑައަޅ ފަިއވ ޮގތައި

ާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިދެކެނީާއަޅުަގނޑުމެ ާާންެގާމަޖިލީހުަގއިާމީެގކުރީަގއި އެާދެްއކެވިާވ ހަކައަކީާާދެާމެންބަރަކު

ޚިޔ ލ އިާާ ިމާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަކީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ހަކަހެން.ާ ދައްކ ާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ މަޝްވަރ ާ

ާާމަސައްކަތްތަްއާމިޮގތަށްާބެހިެގންވ ާކަންާދެ އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެގާާާެއކަންާއެޮގތަށްާފ ސްކޮށްާދިނުންާކަމަށް.ނެަގނެ

ދަނިކޮށްާއަޅުަގނޑ ާދިމ ލަށްާވެސްާމީހަކުާކޮބ ާމިއަދުާޒުވ ބުކުރ ކަށްާނުދަންހެއްޔޭ.ާާޔެާމަުގމަތީަގއިާހިނގ ފަިއާާއިއްާ

އެްއޮގތަކަށް ތަނެއްކަމަށް.ާ ޒުވ ބުކުރ ާ މަޖިލީހަކީާ ދެކެނީާ މިހ ރުާ ރައްޔިތުންާ އުޅޭާާޢ އްމުާ ކުރަންާ ކަމެއްާ ެވސްާ ާ

އަޅު ވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާ މިދަންނަވަނީާ ހަމަާ ނޫން.ާ ހަމަާތަނަކަށްާ މިކަންާ ނޫން.ާ ޮގތަކަށްާ ޝ މިލުނުވ ާ ަގނޑުާ

ޝ މިލުާ ދެއެންމެންވެސްާ ރަްއޔިތުންާ ޢ އްމުާ ދޭތެރޭަގިއާ މަޖިލީހ ިއާ ރައްޔިތުންެގާ ދަނީ.ާވ ޮގތަށްާ ކެމުންާ

އިމަާެވސްާއެކަންާކަމަކަށްާހަދ ާއިތުރުާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ާއޭެގތެރޭަގިއާާމެއްާއައެހެންކަމަށްވ އިރު،ާމިކަހަލަާކުޑަކަ

ާާާާއެކި ދައްކަިއެގން ވ ހަކަހުއްޖަތުާ ނޫން.ާާާދިުގާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އެއީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ދެްއކުމަކީާ

ާާއަޅުަގނޑުމެން ޢ އްެގ ދޭތެރޭަގއިާ ދެކެމުންދ މަޖިލީހ ާ އެޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ ސިވިލްާާމުާ އ ދެ،ާ ދުވަސްަވރެއްަގއި.ާ ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ދައްކަވައިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ދިުގފުޅުކޮށްާ ވަރަށްާ މެންބަރަކުާ ދެންމެާ ެވސްާ ުގޅޭޮގތުންާ ސަރވިސްއ އިާ

ޮގތުަގިއާސިންަގޕޫރ އިާޮއސްޓްރޭލިޔ ައކީާވެސްާވަރަށްާފަހުންާވަރަށްާރަނަގޅުާސިވިލްާސަރވިސްާާ އެނިގފަިއވ ާ
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ދިާޚ ްއޞަކޮށްާސިންަގޕޫރުަގއިާސިިވލްާސަރވިސްާއިންސްޓިޓިެިުއޓެއްާެވސްާހަދައިެގންާުމޅިާާޤ ނޫނުާހަދައިެގންާއަ

ދުނިޔެާއިންާވެސްާއެންމެންާބަލައިަގންނަާޮގތަށްާވަރަށްާރަނަގޅުާސިވިލްާސަރވިސްާެއއްާހިންަގމުންދ ާބައެްއާާ

ާާ ާާއެމީހުންނަކީ.ާއެމީހުންެގާޤ ނޫނުަގއިާއޮންނަޮގތުންާވެސްާޕީ.އެސްާެއއްާވެސް 2ާާއެންމެާިގނަވެެގންާމުއްދަތަކަށް

އެްއާާ ޓްރ ންސްފަރސްތައްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ އަދިާ ހުރެވެނީ.ާ ިމނިސްޓްރީަގއިާ އެއްާ ވަނީާ އަހަރުކަމަށްާ

މިނިސްޓްރީާއިންާއަނެއްާމިނިސްޓްރީާއަށްާބަދަލުކުރުމަކީާެއމީހުންާދެކޭޮގތުަގއިާވަރަށްާޕްރޮޑަކްޓިވްާކަމެއް.ާއަދިާ

ޮގ އެމީހ ާ ބ ރުފޯރުވުމ ިއާާއެއްތަނަކަށްާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ މުވައްޒިފުންނަށްާ އެާ ތެރޭަގިއާ އެތަނުެގާ ހަރުލައިެގންާ ސްާ

ބޭނުންތެރިާނޫންޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާނުވަތަާއެންމެާރަނަގޅަށްާއެާނަތީޖ ާނެރެވޭނެާޮގތަށްާނޫންޮގތަށްާކަންކަންާާ

މިހުރުން.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާެވސްާާހިނގ ކަމަށްާވަނީާއެއްާމިނިސްޓްރީއެްއަގއިާިގނަާދުވަހުާއެމީހަކުާދެ

ތަނަށްާާ އަނެއްާ އެްއތަނުންާ ވެސްާ އިންާ ޕީ.އެސްާ ވިސްނ ކަމަށްވަންޏ ާ ދޭތެރޭަގއިާ އ ިއާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

ޓްރ ންސްފަރާވ ޮގތަކަށްާތިބެފައި،ާެއއީާެއއްާއެއްތަނަކަށްާހަރުލައިެގންާތިބެެގންާެއއީާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްާޖޮބެްއާ

އްާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުަވއްޒަންނަކީ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާޓެކްނިކަލްާބަެއއްކަމަށްާހަދައިާއެތަނުންާާއަދ ކުރ ާބައެާ

އެާދެޭވާޚިދުމަތަކީާއެހެންާުވޒ ރ ތަކ ިއާތަފ ތަށްާދެޭވާޚިދުމަތްތަކެއްާބަލަިއާެއކަމ ާުގޅޭާބައެްއކަމަށްާއެތަނުަގއިާ

ާާ ސިވިލްާސަރވިސްާައކީ.ާެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްާބަޔަކަށްާވ އިރުާާތިބެނީ.ާއެޮގތަކަށްާވިސްނަިއެގންާކުރ ާކަމެއްނޫން

އެޮގތަށްާާ ބަލައިެގންާ ކަމަށްާ ތަނެއްާ ކުރ ާ ެއއްޮގތަކަށްާ ވިޔަސްާ މިނިސްޓްރީއެއްާ ކޮންެމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީާ

ދަންނަވ ނީާާާކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާތިބެންާވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާއަޅުަގނޑުާހަމަ

މިކަމުަގއިާދިުގާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢ ންމުާރައްޔިތުންާދެކޭޮގތަށްާޒުވ ބުކުރ ާބައެއްކަމަށްާނުވެާާ

ފ ސްކުރަނާްާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ އަދިާ

ާާ ތ އީދުކުރ ާކަމަށް.ާއެހެންާހުށަނ ޅުއްވ ާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާމިާސަރުކ ރުންާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާއެކަމ 

ޝުކުރިއްޔ ާ އިށީނދެލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ހުށަހަޅ ކަމަށްާ ފ ސްކުރުމަށްާ ެއކަންާ ޮގތަށްާ ފޮނުއްވިާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

 ލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:އުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަ

ާ عليكم`. އިދ ރީޮގތުންާާ.  السالم  މަސަްއކަތްތައްާ އޮފީސްތަކުެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެގނައުމަކީާ ބަދަލުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ އިދ ރީޮގތުންާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ެގންނަންޖެހޭ،ާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެްއ.ާއެއީާއެމަނިކުފ ނުާކުރަްއވަންާޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާލިބިދޭާަވރަށްާއަސ ސީާާ

ހެޔާޮާ ެގންނަންޖެހޭނީާ ެގންނައިރުަގިއާ ނަމަވެސްާ އިދ ރީޮގތުންާ ބަދަލުތައްާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ

ތައްާެގނެޭވކަމުަގއިާާބަދަލުތަކެއް.ާބިނ ކުރުވަނިވިާހަރުދަނ ާބަދަލުތަކެއްާެގންނަންޖެހޭނީ.ާއެނޫންޮގތަކަށްާއެާބަދަލު
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ެގނެވޭާ ހަމަާ މިޮގތަށްާ މިސ ލަކަށްާ ނުވ ނެ.ާ ކަމަކަށެއްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވަނީނަމަާ

ތ ރީޚީާ ޤައުމީާ މަރުކަޒުތައް،ާ ޤުރުޢ ނީާ މަރުކަޒުތަްއ،ާ އިސްލ މީާ މަރުކަޒުތަކ އި،ާ ތަޢުލީމީާ ބޮޑެތިާ ބަދަލަކުންާ

ާާ ކަހަލަ ުއިވެގންދ ާ ވަރަށްާމަރުކަޒުތައްާ މުސްތަޤްބަލަށްާ ޤައުމުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުމަކީާ ބަދަލުތައްާ

ވަނ116ާާާާަބޮޑަށްާއެކަމުެގާނޭދެވޭާައސަރުކޮށްފ ނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މުސް ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދ ކުރެްއުވމުަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އަސ ސީާ ލިބޭާ މިާ ވަރަށްާާމ އްދ އިންާ ތަޤްބަލ މެދުަގއިާ

ބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭ.ާމިކަހަލަާބޮޑެތިާޒަމ ންވީާމުޅިާޤައުުމެގާމަސްޙަލަތ އިާުގޅިފައިާހުންނަާބޮޑެތިާމަރުކަޒުތަްއާާ

ެއާާ އަންނަާ ކުރިައރައިެގންާ ެއާ އެތަންތަނުެގާ ފަޑުެވ،ާ މަސައްކަތްާ އެތަންތަނުެގާ ުމއައްސަސ ތަްއާ ބޮޑެތިާ ނުވަތަާ

ހުއްޓޭޮގތަ ރައްޔިތުންެގާާހަލުވިމިންާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ އެއީާ ބައްޓަންކުރެވިއްޖެނަމަާ މަސައްކަތްތައްާ މިކަހަލަާ ށްާ

މިކަހަލާަާ ދަންނަވ ލިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ބަލައިަގނެެގންވ ނެާ މަޖިލީހުެގާ

ބަ ިމއަންނަާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ކަންތައްތަްއ،ާ ނެތްާ ުގޅިފައިާ ބަދަލުތަްއާާކަންތައްތަކ އިާ ހެޔޮާ މިއީާ ދަލުތަކަކީާ

ެގނެވޭާާ ކުރިއަރުވަންާ ޤައުުމާ ކުރިއެރުމަށް،ާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނަމަ.ާ ޓަރމިއޮނިލޮޖީންާ މިހ ރުެގާ

ެއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ވަނީނަމަާ ބަދަލުތަކެއްކަމުަގއިާ ެގނެވޭާ ހަލުވިކުރަންާ މަސައްކަތްތައްާ ބަދަލުތަކެއް،ާ

ކިޔަ ެގނެވެނީާމަރުޙަބ ާ މިާ ބަދަލުތައްާ މިކަހަލަާ އެފަދައިންާ ހަމަާ ކަމެއް.ާ ބައލިެުަގންނަންޖެހޭނެާ އެކަންާ އިާ

އަމ ޒުކުރަންކަމުަގއިާާ ަވޒީފ ތަްއާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ބައްޓަންކޮށްާ ވަކިޮގތަކަށްާ ވަޒީފ ތަކެއްާ ކަހަލަާ ަވކިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

އްާކުރަންޖެހޭނެާޮގތެްއާނޫން.ާޤައުމުެގާބޮޑެތިާާވަނީނަމަާެއވެސްާމައްސަލަެއްއ.ާއެީއކީވެސްާޙަޤީޤަތުަގއިާކަންތަ

ބ ރުާވަކިވެފައިާއޮންނައިރުަގއިާމިކަހަލަާބޮޑެތިާބ ރުތަކަށ3ާާާްާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަކ އިާޤައުމުެގާބ ރުތައް،ާމިާާ

މަކީާމިއާީާއ ދަޔ އިާޚިލ ފަށްާފ ޑުކިޔ ާމީހުންނަށްާވަޒީފ ތައްާދިނުމަށްޓަކައިާމިކަހަލަާޮގތްޮގތަށްާކަންތައްތައްާބަހ ލު

ވަނީނަމަ،ާާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ެއކަށީެގންވ ާ އެހެންވީމަ،ާ އުސޫލަކަށްނުވ ނެ.ާ ހަމަޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

މިކަހަލަާ ވެސްާ ިވޔަސްާ ނުވިކަމުަގއިާ ވަޒީރަކަށްާ އަދިާ މިނިސްޓަރަކަށްާ ހުސްާ އަރ ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ބަހ ލެވިެގން މިހެންާ އިދ ރީޮގތުންާ ެއއީާާާމަސައްކަތްތައްާ ހަވ ލުކުރެވެނީާ މަސައްކަތްތަްއާ އެާ ބައްޓަންކުރެިވެގންާ

ެވސްާާ މިކަންކަމ މެދުަގއިާ ވަނީނަމަާ ކަމުަގއިާ ބޭފުޅަކަށްާ ފެންވަރުެގާ ނ އިބުާ ނުވަތަާ މިނިސްޓަރެއްާ ސްޓޭޓްާ

މިނިސްޓަ އައިބުކަެމއްހެނެއް.ާ އެހ ާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހޯދ ލުމަކީާ ބަހެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރުެގާާރައްޔިތުންެގާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ކަންނޭނެގާ ހަވ ލުކުރ އިރުާ މަސަްއކަތްތަކ ިއާ ޢައްޔަންކޮށްާ ަވޒީފ ތަކަށްާ މިނިސްޓަރުންާ ރުހުން،ާ

މަޖިލީހުެގާބަސްާހޯދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއީާމުޅިންާއ ާކަންތައްތަކެއްާކުރެވެމުންދ އިރުަގއިާމިާހަވ ލުކުރެޭވާާ

ާާ ނުވިކަމުަގއި މިނިސްޓަރަކަށްާ އަދިާ ފެންވަރުެގާމީހ އަކީާ ވެރިންާ ނުވަތަާ މިނިސްޓަރުާ ސްޓޭޓްާ ެވސްާ ވިޔަސްާ

ބޮޑުާާ ވަރަށްާ ލިބޭނެާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދ ލުމަކީާ ބަހެއްާ މަޖިލީހުެގާ މީހަކަށްވަންޏ ާ

ާކުރިއެރުމެްއކަމުަގއިާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާ

 ށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފު

ޤައުމުެގާާ މިާ ސިޓީފުޅަކުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ `.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ުއވ ލިތަނެއްާާ ވުޒ ރ ެއއްާ މުހިންމުާ ޤައުމުެގާ މިާ ނުފެނެ.ާ ވެސްާ ދިޔަތަނެއްާ ުއިވެގންާ މުޢައްސަސ އެއްާ މުހިންމުާ

ައޅުަގނޑުާވަރަށްާމިތ ަގއިާތިްއބެވިާޢިލްމުވެރި،ާތަޢުލީމީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސް ާނުފެނެ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ެއޮގތަށްާާ މިވ ހަކަފުޅުާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކަިއާ މަޤްޞަދެއްާ ސިޔ ސީާ ދޮުގހައްދަވަިއެގންާ އެދެންާ އަރިހުންާ

އޮޅިވަޑަިއގަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުެވތިާ ޤައުމުެގާ ާާނުދައްކަވ ށޭ،ާ ޮގތަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވަނ115ާާާާަންނަވ ނޭާ

މ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަސްޢޫލިްއޔަތެއްމެާއަދިާވ ޖިބެްއެގާސަރުކ ރުެގާއެްއާުވޒ ރ އ ިއާާ

އެހެން ހަމަާ ކަމެއް.ާ ކުރައްވަންޖެހޭާ އެމަނިކުފ ނުާ ެއީއާ ބެލުން.ާ މަސައްކަތްކުރޭތޯާ ުގޅިެގންާ ުވޒ ރ ާ މެާއަނެއްާ

ާާ ޢިްއޒަތްތެރ116ާާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިާ ހުށަހަޅައިާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކަެމއްާ ލ ޒިމްކުރ ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

މަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދުން.ާމިކަންާކުރަްއވ ފައިާމިއޮތީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާެއއްޮގތަށްާެވރިކަމެއްާކުރުމަށްޓަކައިާ

ކަމެ ކުރެްއވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ުއވުނުކަމަށްެވ،ާާޤައުމުެގާ މުޢައްސަސ އެއްާ މުހިންމުާ ޤައުމުެގާ ކަަމކީާ މިާ އްާ

ުއވ ލިކަމަށްެވ،ާނުސީދ ޮގތުންާމިކަހަލަާޮގތްޮގތަށްާާާާދިވެހިބަސްާޤައުމުެގާއިސްލ މްާދީންާއުވ ލިކަމަށްވެ،ާޤައުމުެގާާ

ލޮބުވެ ތިއްބެިވާ ައޑުއަހަންާ މަސައްކަތްާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުަގިއާ މިާ ރައްޔިތުންާނިސްބަތްކޮށްާ ތިާ

އޮޅިެގންދ ޮގތަށްާކަންކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަންކޮށްެގންވ ނެާކަެމްއާާ

ނޫނޭ.ާހަމައެހެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާހުށަހެޅުއްވިާޮގތަށްާމިާަމޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށާްާ

ރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަންާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާވެސްާކު

މިވަނީާާ ޝަކުވ ކުރުންާ އ އިާ ުވޒ ރ ާ އަނެްއާ ވުޒ ރ ާ އެއްާ ުވޒ ރ ތަކުންާ ބައެއްާ ހުރިާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ

ާމިކަންތައްތައްާައޅުަގނޑުާހައްދުފަހަނައަޅ ާޮގސްފަިއ.ާެއއްާުވޒ ރ އިންާއަނެއްާވުޒ ރ ިއންާކުރ ާމަސައްކަތްތަކ އި

އެހެންމާެާ ހަމަާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުކުރ ކަމަށްާ މަސައްކަތްާ ުގޅިެގންާ ހަމަާ ދަންނަވަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވެސްާިމކަންާފ ހަަގކުރެިވެގންާރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާމިކަންާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިާމާިާ

ެގ ބަދަލެްއާ އިޞްލ ޙީާ މަޖިލީހުންާެގންނެވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ ިމއޮތީ.ާ ންނަވ ފައިާ

އުފެދިާާ ވުޒ ރ ތަކެއްާ ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޢ ންމުާ އެއީާ ކަމެއް.ާ ދޭންޖެހޭާ އެއްބ ރުލުންާ

ހިނގ ާނުހިނގ ޮގތްާބަލަިއ،ާމިނިސްޓްރީތަކެއްާއުފެދިފައިާިމހުންނަނީ.ާމިހެންކަމަށްވުމ އެކުާމިކަންތައްާބަރ ބަރަށްާާ

ޢ ންމާުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ހިންުގމުެގާ އަދިާ ފ ހަަގކުރެޭވކަމަށްވަންޏ ާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނުހިނގ ކަމަށްާ އަދިާ

މިާ ބަދަލެއްާ ެގނައިާ އެާ ެގނެސްާ ބަދަލެއްާ ެގންނަންޖެހޭާ ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައިާ ޙިދުމަތެއްާ ދޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މަޖިލީހަށް ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.116ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ލ ޒިމްކުރ ާ ިއންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މ އްދ އިންާ ވަނަާ
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ާާ އެހެން އަދ ކުރަމުނ115ާާާްހަމަާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ މެންބަރުންާމިކަމަށްާތ އީދުކުރަްއވ ާާމިދަނީ.ާމިހެންކަމަށްޓަކައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާއެންމެހ ާޢިއްޒަތްތެރި

 މިއަދުާވަރަށްާައވަހަށްާމިކަންާނިންމަވައިދެްއވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާވަްއސަލ މްާޢަލައިކުމް.

ާ

 ދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރުާރައްޔިތުންާމަޖިލިސްާހަމަާމަަގށްާއަޅުވަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ ާމިހ 

ކޮންާމުޢައްސަސ ެއއްބ އޭާއޮތީާނޫނިއްޔ ާކޮންާބައެއްާބ އޭާނުކުންނ ނީ.ާހަމަގައިމުވެސްާރައްޔިތުންާނިކުމެާމިާ

މުޢައްސަސ ވެސްާހަމަާމަުގންާނެއްޓިެގންާދ ނަމަާއެކަންާހަަމއަކަށްާައޅުވަންާއަންނ ނެކަންާޔަޤީން.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ވެސްާާރަ އުފެދުމަކީާ ސުވ ލުާ އަރިހުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންނެވީމ ާ މިހެންާ ައޅުަގނޑުާ އީސް،ާ

މިާމަޖިލީހުންާވަޒީފ ތަކަށްާއިޢުލ ންކުރ ތަން.ާމިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާ އެކަށީެގންވ ާކަެމއް.ާމިއަދުާ

މ އަދ ކުރުމަށްާހުރިާމީހ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެމީހ ާޒިންމ ާާމަޖިލީހުންާވަޒީފ ާދޭތަން.ާމިާމަޖިލީހުންާއެާމަޤ މުެގާޒިން

ބަލައިާ ބަލ ތަން.ާ ރަނަގޅަށްތޯާ އަދ ކުރަނީާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އެމީހ ެގާ ބަލ ތަން.ާ ރަނަގޅަށްތޯާ އަދ ކުރަނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިތ ަގއިާމިތިބަާވަރުާސިޔ ސީާބަޔަކުާތިބިާތަނެއްާކޮބައިތޯާރ އްޖޭެގާއެހެންާތަނެއްަގއި.ާމިތ ާާ

އައިސްާާމިދަ ބަދަލުކޮށްލަމުންާ ކަންކަންާ ނިޒ މެްއަގިއާ ރިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅަށްތޯ.ާ ކަމެއްާ އެހުރިހ ާ ނީާ

މިދަނާީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްާ ކުރ ާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އޮތީމ ާ މެޖޯރިޓީާ ފަހުންާ އެންމެާ

އިންސ ފުތޯ މިއީާ ާބަދަލުކުރަމުން.ާ ޢި؟ ރ އްޖޭެގާ މާިާއެހެންވީމ ،ާ މަޤ މަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އްޒަތްތެރިާ

އުނިކަމެްއާާ ޙައްޤަކަށްާ ލިބިދީފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މީހަކަށްާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ އިންތިޚ ބުާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ބަދަލުކޮށްލުމަކީާ ނުފޫޒުންާ ބ ރ އިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެކަންކަންާ ނުވަތަާ ޮގތަކަށްާ އަންނަާ

ާާަގބޫ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެހެންކަމުން،ާ ނޫން.ާ ުއސޫލެއްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ116ާާާާްލުކުރ ާ މ އްދ އިންާ ވަނަާ

ކަންާ ޮގތަކަށްާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ އެީއއަކީާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ބ ރަކީާ އިޚުތިޔ ރ އިާ ދީފައިވ ާ

ޮގ ހެޔޮާ އެންމެާ ވެރިކަންާ ޤައުމުެގާ މިާ އެއީާ ނޫން.ާ ކުރިއަށްާާކުރުމަކަށެއްާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ ތުަގއިާ

ެގންދިއުމަށްޓަކައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާވިސްނުންފުޅަށްާއެކަންާއެންމެާރަނަގޅަށްާއަންނަާޮގތްތަކެްއެގާމަތިންާ

ަގބޫލުކުރައްަވއި،ާާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބަދަލުތައްާ އެާ ެގންނެވީމ ،ާ ބަދަލުތައްާ ފެންނަާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާާއެކަންކަން އެންގެވުން.ާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ޮގތެއްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

މަޖިލީހަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ ހަިއސިްއޔަތަކުންނެްއާ އެްއވެސްާ ަގބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

ރުާލިބިެގންވ ާކަމަކަށެއް.ާެއހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާާއެކަންކަންާއެހެންާޮގތަކަށްާބަދަލުކުރުމުެގާއިޚުތިޔ ރުާއ އިާބ 

އަޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅިާ ދަންނަވ ނީާ ކުރުކޮށްލ ފައިާ ވ ހަކަާ ވެސްާ
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ަގކޮށްާދީދީާއެާހުށަހެޅުއްވިާޮގތަށް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިާވ ާމިާމައްސަލަާމިޮގތުެގމަތިންާފ ހަ

މިޮގތަށްާނިންމަންާމަޖިލީހުންާނިންމ ާދެއްވުމަށް.ާއަދިާހަމަާމިއ އިެއކުަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާކަންކަންާއޮޅިވަޑަިއެގން،ާއެންމެާބޮޑަށްާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭނެާޮގތަށްާ

ހި އެކަމ ިއާ ދައްކަވ ތީާ މަސްއޫލިއްޔަތެްއެގާވ ހަކަފުޅުާ ބަދަލުކުރެްއވިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެބަޖެހޭ.ާ ތ މަކުރަންާ

ދ އިރ ެގާާ އެާ ބަދަލުކުރުަމކުންނެއްާ ވުޒ ރ އަކަށްާ އެހެންާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ އެާ ހ ލެއްަގިއާ އެްއވެސްާ ތެރޭަގއިާ

ލިއްޔަތުާބަދަލުކުރުމުންާއޭެގާާމުވަްއޒަފުންާވަޒީފ އަކުންާަވކިކޮށްާއެމީހުންާބިކަހ ލުާޖައްސ ފައެއްާނެތް.ާއެާމަސްއޫ

ެވއްޖެއްޔ ާާ ބަޔަކުާ ތިބިާ ވަޒީފ ަގއިާ ޖެހޭާ އަދ ކުރަންާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ައދ ކުރަންޖެހޭާ ުގޅިެގންާ އެކަމ އިާ މ ނައަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތްާ މިާ ބަދަލުެވެގންދ ނީ.ާ އެކަންތައްތައްާ އެކުަގއޭާ އެމީހުންނ އިާ

އެ މީހުންެގާަގބޫލުކުރަން.ާ ދައްކަިއ،ާ ވ ހަކަތައްާ މިފަދަާ ނޫނީާ ބަލ ފައިާ އޮޅުންފިލުވ ާ ކަންކަންާ ހެންވީމ ،ާ

ހިތްތަކުަގއިާސަރުކ ރ އިާމެދުާނަފުރަތުާއުފެއްދުމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާއެކަންކަންާބޭނުންކުރެއްވުމަކީާާ

އަދި ނޫން.ާ ެވސްާ އުސޫލެއްާ ަގބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ ކުރިާ އިންތިޚ ބުާ އަޅުަގނޑުާ

 ރައްޔިތުންާަގބޫލުކުރ ނެާޮގތެްއާވެސްާނޫން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ެގާމަސަްއކަތަށްާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސަރުކ ރުެގާބަެއއްާއިދ ރ ތަކު

ޮގތަކަށްާާ މިކަންާއަަވސްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުނުާމައްސަލައިަގއިާ މިާ ުގޅިެގންާމިއަދުާ ބަދަލ އިާ ެގންނެވިާ

ާާ ވަނީ ހަވ ލުެވފައިާ މިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިއުން.ާ ބ ރ3ާާާާުނިމިެގންާ

ތެރޭގަާ ނިޒ މެއްެގާ ރިޔ ސީާ މިހ ރާުާވަކިކުރެވިފަިއވ ާ ފެނޭާ އެބަާ ބައެއްފަހަރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އަޅުަގނޑަށްާ އި.ާ

އެއްބ ރުާއަނެއްާބ ރުެގާމަްއޗަށްާނުފޫޒުާހިންގ ާނޫނީާއެއްާބ ރުެގާމައްޗަށްާމަސައްކަތްތަކުެގާތެރެއަށްާކޮންޓްރޯލްާ

ނޫ ކަެމްއާ ކުރެވޭާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީާ މަންޒަރު.ާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ ނަަގންާ ބ ރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާއަނެއްާ ން.ާ

ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާތ އީދުާކުރަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިންާހެޔޮާބަދަލުާެގނައުމަކީާާ

ދިއުމަށް.ާާ ކުރިއަށްާ ބަދަލ އިެގންާ ހެޔޮާ ޖެހޭނީާ ެއދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަބަދުވެސްާ ކަމެއް.ާ ޖެހޭނެާ ކުރަންާ އެއީާ

ޮގތުންާހުރިާވުޒ ރ ތައްާނޫނީާމުައއްސަސ ތައްާހަލ ކުާކޮށްލުންާާާބަދަލެއްާެގންނަާކޮންމެފަހަރަކު ެއއީާތަޢުލީމީާ

ވަޙުދަތުާ އިސްލ މީާ ައދިާ ުއވ ލުމަށް.ާ މަރުކަޒުތައްާ ބެހޭާ ޤުރުޢ ނ އިާ ނޫނީާ ކިޔެުވމ އި،ާ ޤުރުޢ ންާ ނޫނީާ ކަމަށްާ

ކުރައްވ ތީާއަޅުަގނޑުާެއކަމ ިއާާރ އްޖެއިންާނައްތ ލުންާކަމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާބައެއްާމެންބަރުންާފ ހަަގ

އަޅުަގނޑުމެންާ އިރ ދަކުރެއްވިްއޔ ާ ދަނީާ މިާ މިހ ރުާ ވަޙުދަތުާ އިސްލ މީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހިތ މަކުރަން.ާ ވަރަށްާ

ދީނީާާ މިނިވަންކަމ ިއއެކުާ ފުރިހަމަާ ކުރިއަށް.ާ ފުރިހަަމއަށްާ މ ާ ވެސްާ ވުރެާ ވަރަށްާ ތިބިާ ކޮށްެގންާ އުންމީދުާ
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ކަންތައްތައް ބ ރަށްާާާާތަޢުލީމުެގާ ދަނީާ މިާ މަރުކަޒުތައްާ ޤުރުޢ ންާ ޢ ލ ވަމުން.ާ އިތުރުވެާ މިދަނީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ހިނަގމުން.ާއެހެންވީމަ،ާމިފަދަާވ ހަކަތައްާދަްއކައި،ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުންއެރުވުމަކީާއަޅުަގނޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާ

ންނަވ ލ ނީ.ާތ ރީޚީާމަރުކަޒުާއެހެންާޮގތަކަށްާާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާކުރަންާހެޔޮވ ވަރުާކަމެްއާނޫނޭާއަޅުަގނޑުާދަ

ބެހޭާާ ތ ރީޚ އިާ ބަލައިލ ިއރުަގއިާ ކުރ ޮގތަށްާ ކަންާ ވެސްާ ތަންތ ނަގއިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ދިޔ މ ާ ބަދަލުވެެގންާ

ުގނަވަންތަކުންާ އެކިާ ކޮލެޖުެގާ ނޫނީާ ފެކަލްޓީތަކުންާ ކޮލެޖުެގާ ކަންތައްތަްއާ މިފަދަާ ކުރުމ ިއާ ދިރ ސ ތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭ.ާމިފަދަާޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާބަދަލުކުރީމ ާެއއީާއެފަދަާކަންތައްތައްާާާކުރަމުންދ ތަން

އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ދެކެވޭާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަށްާ ނައްތ ލުންާ ފުހެލ ާ ޤައުމުންާ

ލެއްނުކުރެވޭ.ާއެއަށްވުރެާރަނަގޅަށްާއެާމަސަްއކަތްާދެކެވެނީާއެންމެާރަނަގޅުާވ ހަކަާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާަގބޫ

ކުރިނާްާ ނިންމ ލުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ވ ނެާ ކުރަންާ

ސަރުކ ރުެގާާ ހިނގ ށޭ.ާ އަދ ކުރަމ ާ ޒިންމ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ބ ރު ބޮޑަށްާއެހެންާ ވަރަށްާ ހިނގ ށޭ.ާ ދޫކޮށްލަމ ާ ކުރުމަށްާ ފުރިހަމައަށްާ ބ ރުތަކުންާ އެާ މަސަްއކަތްާ ތަކުެގާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މިހ ތަނަށްާ ދަްއކަވ10ާާަޝުކުރިއްޔ .ާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ އިތުރުާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ންާާމިނެޓްާ

ާާ ދަނީ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލ ފައި،ާ އަޅުަގނޑުާ އައިޓަމްާ މިާ މިހިސ ބުންާ ެއީއ6.2ާާާާނެތުމ އެކުާ ކަށް.ާ

އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އ ިއާ އެންަވޔަރަންމަންޓްާ އެންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ހައުސިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ

ބައެ ދ އިރ އަށްާ މަސަްއކަތުެގާ ކޮމިއުނިކޭޝަންެގާ އެންޑްާ ވ ތީ،ާާސިވިލްޭއިވއޭޝަންާ ެގންނަވ ފައިާ ބަދަލުާ އްާ

ާާ މަޖިލީހުނ116ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތްތަކުެގާ އެާ ޮގތުެގަމތިންާ ަގއިވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މަޖިލީހަށާްާ ސިޓީފުޅުާ އޮތްާ ފޮނުއްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ ުގޅޭޮގތުންާ މިކަމ އިާ މައްސަލަ.ާ ފ ސްކުރުމުެގާ

ާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢަބްދު އަލްފ ޟިލްާ ރަީއސްާ މަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންެގާ ދަންނަވަމެވެ.ާهللا ސަލ މަށްފަހުާ ވެދުންާ އަށް.ާ ޝ ހިދުާ

ފ ސްކުރެއްވުމަށްާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ދ ިއރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ ުވޒ ރ ތަކުެގާ ވުޒ ރ ތަކ ިއ،ާ ސަރުކ ރުެގާ

ާާ  PLD-1  4/101/2008/57ާާހުށަހެޅިާމިާއޮފީހުެގާނަންބަރުާ ސިޓީއ ިއާއެާވުޒ ރ ތަކ އި،ާެއ2008ާާާާޑިސެމްބަރު

ވަނ27ާާާާަަވނަާދައުރުެގ3ާާާާވަނަާއަހަރުެގ2008ާާާާވުޒ ރ ތަކުެގާމަސައްކަތުެގާދ ިއރ ތައްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ
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ާާ ނަންބަރު މަޖިލީހުެގާ ތިޔަާ ފޮނުްއިވާ އަންަގަވއިާ ކަންާ ފ ސްކުރައްވ ފަިއވ ާ އިންާ   D-57  4/2/2009/1ޖަލްސ ާ

ާާ އެންޑ2009ާާާާްޖެނުއަރީ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ހައުސިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ދަންނަވަމެވެ.ާ ހަވ ލ ދީާ ސިޓީއ އިާ އެއްާ

އެންަވޔަރަންމަންޓުެގާމަސަްއކަތުެގާދ އިރ ެގާތެރެއިންާޓްރ ންސްޕޯޓ އިާުގޅޭޮގތުންާއެާވުޒ ރ އިންާބަލަހައްޓަވަމުންާާ

މިނިސް ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ކޮމިއުނިކޭޝަންެގާާެގންދަވ ާ އެންޑްާ ސިވިލްއޭިވއޭޝަންާ އޮފްާ ޓްރީާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަޖެއްސުމަށްާ ޮގތަށްާ ެގންދަވ ާ ވަނ116ާާާާަބަލަހައްޓަވަމުންާ

ވ ާާ މ އްދ ަގއިާ އެާ ކަނޑައަޅަިއ،ާ ދަށުންާ އިޚުތިޔ ރުެގާ ލިބިދޭާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިންާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

މަޖިލީހަށްާޮގ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތަށްާ ވ ާ މިާ ތިރީަގއިާ ދ އިރ ާ މަސައްކަތުެގާ ނަމ އިާ ވުޒ ރ ެގާ ދެާ މިާ ތުެގމަތިންާ

ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ ާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދެއްވުންާއެދިާދެންނެވީމެވެ.ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާސިިވލްއޭިވއޭޝަންާއެންޑްާާ

ޓްރ ންސްޕޯ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ނަންާ އެާކޮމިއުނިކޭޝަންެގާ ބަދަލުކޮށް،ާ ނަމަށްާ ކޮމިއުނިކޭޝަނުެގާ އެންޑްާ ޓްާ

ދަތުރުފަތުރ އިާބެހާޭާާާވުޒ ރ ެގާމަސަްއކަތުެގާދ އިރ ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާހަމަޖެއްސުން.ާކަނޑ އިާެއްއަގމ އިާަވިއގެާ

ބެލެހެއްޓުން.ާާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ޭއިވއޭޝަނ އިބެހޭާ ސިވިލްާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ

ބެހޭާާ އ އިާ ޓެކްނޮލޮޖީާ އިންފޮމޭޝަންާ ސައިންސ ިއާ ބެލެހެއްޓުން،ާ ކަންތައްތަްއާ އެންމެހަިއާ ބެހޭާ މުވ ޞަލ ތ އިާ

އެންމެހައިާކަންތައްތައްާބެލެހެއްޓުން.ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހަުއސިންގާޓްރ ންސްޕޯޓުާއެންޑްާއެންަވޔަރަންމަންޓުެގާާ

އެންވަޔަރަންާ އެންޑްާ ހައުސިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ މަސައްކަތުެގާނަންާ އެުވޒ ރ ެގާ ބަދަލުކޮށްާ ނަމަށްާ މަންޓުެގާ

ދ އިރ ާއަންނަނިިވޮގތަށްާހަމަޖެއްސުން.ާހިޔ ވަހިކަމ އިބެހޭާެއންމެހައިާކަންތައްތައްާބެލެހެްއޓުން.ާޢިމ ރ ތްކުރުމ އިާ

ާާ އެންމެހައި ބެހޭާ އ އިާ އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާ ޕަބްލިކުާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ކަންތައްތަްއާާބެހޭާ

އެންމެހަިއާ ބެހޭާ އ އިާ މީޓިއޮރޮލިޖީާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ތިމ ވެއްޓ އިބެހޭާ ބެލެހެއްޓުން.ާ

އެންމެހައިާ ބެހޭާ ބޯފެނ އިާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ބެހޭާ ހަކަތައ އިާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަންތައްތައްާ

ނަރުދަމ  ބެލެހެއްޓުން.ާ މިބަދަލާުާކަންތައްތައްާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ބެހޭާ ނަޖިހ އިާ އ އިާ ާ

ެގނައުުމެގާބޭނުމަކީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހައުސިންގާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެންވަޔަރަންމަންޓަށްާހަމަޖައްސ ފައިވ ާާ

ާާ މަިއަގނޑު ބޭނުންވ ާ ހިންަގންާ ދީެގންާ އިސްކަންާ ސަރުކ ރުންާ ތެރޭަގިއާ ދ އިރ ެގާ ކަންތައްތަކުެގާާމަސައްކަތުާ

ކުރިމަތިވަމުންާ ދަތިތަކެއްާ ކުރުމުަގއިާ އެދެޭވޮގތަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ މިާ ހުރުމުންާ ކަންތައްތަކެްއާ ިގނަާ ތެރެއިންާ

ނުވަތަާދ ތީއ  އެްއޮގތްާ ތެރެއިންާ މަސައްކަތްތަކުެގާ މައިަގނޑުާ ހަމަޖައްސ ފައިވ ާ ތަކަށްާ ުވޒ ރ ާ ސަރުކ ރުެގާ އި،ާ

ތަފ ތު މަސައްކަތްތައްާ ފުށުއެރުންާާުގޅުންހުރިާ މަސަްއކަތްތަކުެގާ އޮތުމުންާ ެގންދ ޮގތަށްާ ކުރަމުންާ ވުޒ ރ ތަކުންާ ާ

ދިމ ވަމުންދ ތީާމިކަންކަންާޙައްލުކޮށްާމިކަންކަމ އިބެހޭާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތުާތައްާތަންފީޒުކުރުމުެގާމަސަްއކަތްާާ

ޤަބޫލު އިޙްތިރ މްާ ދެންނެވީމެ.ާ ހަލުވިކުރުންކަުމަގއިާ ހަރުދަނ ކޮށްާ ާާމިހ ރަށްވުރެާ އެދެމެވެ. ޖޫނ1ާާާްކުރެްއވުންާ

ާ.ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ.2010
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާދެންމެާތިިއވިަވޑައިެގންނެވިާސިޓީާއ ިއާއެާސިޓީާއ ިއާެއކުާވ ާމަޢުލޫމ ތުާތައްާވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާާ ފޮނުވ ފައި. ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ާާމެންބަރުންނަށްާ ކަނޑަައޅަނީ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ އައިޓަމަށްާ އެޖެންޑ ާ 30ާާމިާ

ާާ 10ާާާާމިނިޓުެގާބަހުސް.ާއެއީާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް މިނިޓު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ 10ާާާާމިނިޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

3ާާާާމެންބަރަކަށްާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާާ 3ާާާާމިނިޓު.ާޕީ.އޭާއަށް މްހޫރީާމިނިޓު.ާއަދިާޖ3ާާުމިނިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށް

ާާ އަށް މެންބަރ3ާާާުޕ ޓީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިނިޓު.ާ

ާއަށް.ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތިާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދު.هللاާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާ

 ކެވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއް

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާދެބޭފުޅުންާކައިރީަގއިާތިބޭއިރުާާ  އ ދެ،

ތިހ ާދުރުަގއިާއިންނަވ އިރުާމައްސަލަާދިމ ވެދ ނެ.ާއެީއކީާމައްސަލަެއއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާ

ފަދައިންާމިާބަދަލަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާާހަމަާކުރީާސިޓީާއަށްާމިާވ ހަކަާމިދެއްކި

ކުއްލިާާ މިހ ާ އަށްާ މިނިސްޓްރީާ އަނެއްާ މިނިސްޓްރީާ ެއއްާ ސަރުކ ރުެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އީާކޯލިޝަންާބަދަލެއްާެގންނަވަންާމިޖެހުނުާމައިަގނޑުާސަބަބުތައްާތެރޭަގިއާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެޭވާމީަގިއާމި

ސަރުކ ރެއްާއުފައްދަަވއިެގންާކޯލިޝަންާއަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފުޅުންނަށްާސަރުކ ރުާބައިބައިކޮށްާބެހުމުެގާއޭެގާހިތިާ

ކޯލިޝަންާ ތިާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ޮގވ ލަންާ އަށްާ މިހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާރައީސުލްޖުމުހޫރިްއޔ ާ ނަތީޖ ކަމުަގއި.ާ

ކުރައްވ  ބައިބައިާ ސަރުކ ރުާ ކުރަްއވ ފަިއާާާާވެެގންާ ވަކިާ މަޤ މުންާ އަވަހަށްާ ބޭފުޅުންާ ދެްއިވާ މިނިސްޓްރީތައްާ

އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އޭރުންތ ާ ދެއްވުމަށް.ާ ަމޤ މުތައްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާބޭނުންވ ޮގތަކަށްާސަރުކ ރުާހިންޭގނީ.ާމިއީާއަސްލުާދިމ ވެެގންާއުޅޭާމައްސަލައަކީ.ާއަޅުަގނޑު

އެބަުއޅޭާާ ސަބަބެއްާ ކޮންމެވެސްާ މިއޮތީ.ާ ދަތިވެފައިާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ދ އިރ ާ ހިންުގމުެގާ ުވޒ ރ ތައްާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ

އެްއކުރަްއވ ފައިާާ މިނިސްޓްރީާ ހުރިހ ާ ނޫންާ ަމއްސަލައެއްާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއބައުޅޭ.ާ މައްސަލައެއްާ ކޮންމެވެސްާ

އޮފްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް މިާމިނިސްޓްރީާ ބޭފުޅުންާ ވެރިންނަށްާތިއްބެވިާ މިާ މިހ ރުާ ނަމަވެސްާ ކިޔުއްަވިއެގންާ ޔ ާ

މިނިސްޓްރީާ އެއްާ ފ ހަަގކުރަްއަވން.ާ އެބަޖެހޭާ މަެގއްާ ކުރެވޭނެާ މިކަންާ ރަނަގޅަށްާ ހިންަގވ ޮގތަށްވުރެާ ވުޒ ރ ތައްާ

އިން މިނިސްޓްރީާ ފިނޭންސްާ ނުވަނީާ މިާ މިކަންާ ތިމަންނ މެންނަށްާ މިބުނަނީާ ދ އިރަށްާ ނުވ ތީއޭ.ާާއަށްާ ކަމެއްާ ާ

ހެލްތްާމިނިސްޓްރީާއަށްާދިޔައިމަާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާއެބަހުރިާމިކަންާދިމ ވެފައި.ާދެންާހަމަާކޮންމެވެސްާއެްއާާ

ވުޒ ރ އަކުންާކުރަންީވާމަސްޢޫލިއްޔަތ ިއާވ ޖިބުާއަދ ާމިނުކުރެވެނީާއަނެއްާވުޒ ރ އިންާިމކަންާނުކޮށްެގންކަމަށް،ާާ
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ާތުހުމަތުާއެޅުވުމުެގާބައިާވަރަށްބޮޑަށްާމިކަންާބޮޑުވެފައިާމިއޮންނަނީ.ާދެންާފަހަކަށާްާކޮންމެވެސްާބައެްއެގާބޮލުަގއި

އައިސްާައޅުަގނޑަށްާމިފ ހަަގކުރެވެނީާކޯލިޝަންއަށްާއެކުވިާބޭފުޅުންާެގނެސްެގންާމިނިސްޓްރީތައްާޙަވ ލުކުރީަމާާ

ންާމިދިޔައީ.ާމިހެންވީމަާޢިއްޒަތްތެރިާމިބޭފުޅުންާސަރުކ ރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިާނުވ ތަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާފެނިެގ

ވ ހަކަފުޅުާާ ވެސްާ މެންބަރުންާ އެހެންާ މިއޮތީ.ާ ވަުގތުކޮޅެްއާ ކުޑަާ ވަރަށްާ ޕ ޓީެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްާ

 ދައްކަވ ނެކަމަށްވ ތީާައޅުަގނޑުާއެާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާދެއްވުުމެގާޮގތުންާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަ

ބަދަލަކީާ ބޭނުންވ ާ ެގންނަންާ މިނިސްޓްރީތަކަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރުމަށްާާ ބޭނުންފުޅުވ ޮގތަކަށްާ ކުރަްއވަންާ އެކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހަމަާ ހީވ ޮގތުަގއިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ވެސް ެވސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުތަކަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ހަމަާ ތ އީދުާ ާ

ެއީއާާ ޙަވ ލުކުރުންާ އެއްާ މިނިސްޓްރީާ މީހަކަށްާ ަވކިާ މަޤްޞަދުަގއިާ ބަދަލުތަކުެގާ މިާ އެކަމުާ ތ އީދުކުރަން.ާ

ާޑުާދަންނަވ ލަން،ާމަޤްޞަދަށްާނުވ ނެކަމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާޭއެގާއިތުރުންާހަމަާއަޅުަގނ

ާ

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ ާ.

ާ

 ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާހިތ މަކުރަންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވ ާބައެއްާމެންބަރުންާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށް

މަޖިލީހުަގއިާާ މިާ ވަކިކުރުމަށްާ ވަޒީފ އިންާ ނުވަންޏ މުާ މެންބަރަކަށްާ ަގއިާ ެއމް.ޑީ.ޕީާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުާ މިތ ާ

ދުަގންނަންާޖެހޭނާެާވެސްާޮގވ ލަމުންާެގންދ ތީވެ.ާމިއީާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާވެސްާމިތަނުަގއިާދަްއކަންާލަ

ބަލައިާާ ވޭތޯާ ނިސްބަތްވުމެއްާ ޕ ޓީއަކަށްާ ަވކިާ ދޭިއރުަގއިާ ވަޒީފ ާ އެބަޮއވޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ެއއީާ ވ ހަކަެއއް.ާ

މިކަހަލަާޮގތްޮގތަށްާތަފ ތުކުރުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުކަމެއްކަމަށް.ާއެހެންާއޮްއވ ާމިތަނުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީާާ

ާާ ހުރިހ  މިީއާާއަށްާނިސްބަތްނުވ ާ ދޭާވ ހަކަާދައްކ ކަށް،ާ ވަޒީފ ާ ެއހެންމީހުންނަށްާ އެންމެންާވަޒީފ އިންާވަކިކޮށްާ

ދެއްކެިވކަމަށްިވޔަސްާާ މިޮގތަށްާ މިވ ހަކަާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އެހެންވީމ ،ާ ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ
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ދެއްވ އިރުަގއިާާ ވަޒީފ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ުއއްމީދުކުރަންާ ިމޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކަހަލަާ

ާނުބައްލަވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

އަކ އިާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެން،ާމިާުވޒ ރ ތައްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާފޮނުވ ފައިވ ާސިޓީ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާިއންާލިބިދޭާބ ރެއްެގާދަށުންާއެމަނިކުފ ނުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވައިެގނ116ާާާް

ފަހަރެ މިއީާ މިދަނީ.ާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ މިއަދުާ މައްސަލަެއްއަގއިާ ޮގތުންާއުޅޭާ ދިނުމ އިބެހޭާ ވަޒީފ ާ ވެސްާ އްަގއިާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނާެާ ވެސްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އުޅޭކަެމއްކަމަށްާ ހުށަހެޅިެގންާ

ގ އިމުކޮށްެގން.ާާ ހަމަޖައްސައިެގންާ ނިޒ މެއްާ ކުރ ނެާ ވެރިކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިއޮތީާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ނިޒ މެއްކަމަށްާ ރިޔ ސީާ ނިޒ މަކީާ ކުރުމުެގާ ވެރިކަންާ ނިޒ މަކީާ ފެންނަާ އޮންނަންާ ާ

ހިތަންޖެހޭނެ.ާާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމިޮގތަށްާ ރައްޔިތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ފައި.ާ ރައްޔިތުންާ

ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނުވަތަާ ބެލެންސްާ އެންޑްާ ޗެކްާ ކޮބަިއކަންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދައުރަކީާ

އެރުންތަކެއްާާ ފުށުާ ވ ހަކަިއަގއިާ ދެކެޭވާ މިާ ހިތ މަކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ސ ފުވ ންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އުޅޭކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާހުށަހެޅިެގންާއުޅޭާަމްއސަލައަކީާފަހަރެްއަގއިާާ

ުމވައްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ެއއްެގާާވެސްާ ޕ ޓީާ ވަކިާ ައދިާ ނޫން.ާ ވެސްާ ވ ހަކައެއްާ ެގއްލޭާ މަޤ މުތައްާ ޒަފުންެގާ

ހުރީމ ާ މިކަންާ ވިސްނުމުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ވެސްާ ވ ހަކައެއްާ ދޭާ ވަޒީފ ާ މެންބަރުންނަށްާ

އުތު މައްޗަންޮގޅީާ ެވސްާ މަްއސަލައިަގއިާ ކުރީެގާ މީެގާ ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ ހީވަނީާ ދ އިރ ެގާާއަޅުަގނޑަށްާ ރުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އ ދެ،ާ ޤައުމުތަކުަގއި،ާ ދުނިޔޭެގާ ެއީއާ ނުކުތ .ާ އެއްާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަވަށްޓެރިާޤައުމުތަކުަގއިާކ މިޔ ބުާކަމ ިއއެކީަގއިާސަރުކ ރުާހިންގ ާޤައުމުތައްާއެބަހުއްޓޭ.ާސިންަގރޕޫރުާކަހަލަާާ

މެންާނަމޫނ ާކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާއެީއާއެާޤައުމުތަކަކީާެއާޤަުއމުތަކުެގާރިޒަރްވަގިއާމުހިއްމުާޤައުމުތައްާއަޅުަގނޑުާ

އެތަނުަގިއާާ ޤައުމުތައް.ާ އަންނަާ ހިނަގމުންާ ދަށުންާ ނިޒ ެމއްެގާ ރަނަގޅުާ ހުރެެގންާ ފައިސ ާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ

ނަާމީހ ެގާއުމުރަކީާވެސްާާއެކަމަނ ާވިދ ޅުެވއްޖެާެއާތ ރީޚުާބެއްލެވީމަާއެބައެނެގޭއާއެތ ނެގާޕީ.ެއސްާައކަށްާހުން

ޤ ނޫނުތެރެއަށ2ާާާާް ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އެމީހުންާ ޮގތްތައްާ ރިވެތިާ އެާ ެއކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ދުވަސްކަން.ާ އަހަރުާ

ވައްދ ފައިާއެއޮތީާޭއެގާބޭނުންތެރިކަމެއްާއޮތީމަ.ާއެހެންވީމ ،ާސިވިލްާސަރވިސްާމުަވއްޒަފުންާއެއްާމިނިސްޓްރީާ

ދަލުވުމ އިާބަދަލުނުވުމަކީާއެއީާފަހަރެްއަގއިާވެސްާއެީއކީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާާއިންާއަނެއްާމިނިސްޓްރީާއަށްާބަ

އަނެއްކ ާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނުަގއިާއެާލ ޒިުމކުރޭ.ާދަުއލަތުެގާސިޔ ސަތުތައްާތަންފީޒުކުރ ާބައެއްާއެއީ.ާއެާ
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ވ  މިާ އޮޅޭޮގތަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ސަރުކ ރެްއާ ވަކިާ ެއއީާ ވެސްާ ދެްއކީމ ާާފަހަރެއްަގއިާ ހަކަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކުރެވެނީާކޮންކަމެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާމިާމަޖިލީހަށްާކޮންމެާމައްސަލަެއއްާާ

އެްއވެސްކަމެްއާާ ެއހެންާ ދެްއކުންފިޔަަވއިާ ަމޖިލީހުަގއިާ މިާ ވ ހަކަތަކެއްާ ދައްކަންޖެހޭާ އެާ ސިޔ ސީޮގތުންާ އައިމަާ

ޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދޭންޖެހޭާމަޝްވަރ ާއެއްާމިއީ.ާާކުރުމެއްާނެތް.ާއެހެންނެއްނޫންާއަ

އަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނީާޒިންމ ާއެއްާއެއީ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާމަޝްވަރ އެއްާައޅުަގނޑުމެންާދޭންޖެހޭނާީާ

އަޅުަގނޑު ދެންާ ކޮންޮގތެއެެްކަން.ާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާމިކަމ އިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ

ލ ޒިމުކުރ ާ ޤ ނޫނުެގާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ދެއްވަނީ.ާ އެާ މަޝްވަރ އެްއކަންާ ވެސްާ މެންބަރުންާ އެންމެހައިާ

ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ ޤ ނޫނުާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ކަންތައްތައްާ

އެ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ މަޖިލީހުންާ މިއީާާރައްޔިތުންެގާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހެންވީމ ،ާ

މައްސަލަާހުށަހެޅިެގންާމިުއޅެނީާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގިއާަވޒީފ ތަކުެގާަމއްސަލަެއއް،ާަވޒީފ ާެއއްކޮޅުންާއަނެްއކޮޅަށްާާ

ާާ ދެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ ޮގތެއްކަމަށްާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ވަޒީފ ާ ރ16ާާަެގނެސްާ އްޔިތުންެގާާވަނަާ

މަޖިލީހުންާވެސްާއެބަހުރިާމިާމައްސަލަތައްާނިންމ ފައި.ާނިންމ ާޮގތްތަކ އިާއުސޫލުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާއެބަހުރި.ާާ

ާާ އައިފަހުން ސަރުކ ރުާ މިާ މައްސަލައަކީާ މިާ ެގންނަންޖެހ2ާާާޭާހަމައެހެންމެާ ސަރުކ ރަށްާ ދުވަސްތެރޭަގއިާ އަހަރުާ

ނިއްޖިއްޔ ާސަރުކ ރުާހިންުގމުަގއި،ާއޭެގާދައްޗެއްާުއޅެންޏ ާއެކަންާކުރަންާާބަދަލެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާފެ

އެބަޖެހޭ.ާއެއީާމިދެންނެވިޮގތަށްާސިވިލްާސަރވިސްެގާތެރޭަގއިާވެސްާމިާބަދަލުެގންނަންާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުންާާ

އެއީ ބަދަލުެގނައުމަކީާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނ ތީވެާ ކޮށްފައިާ ކަންާ ެއޮގތަށްާ މުހިއްމުކަމެއްާާާާވެސްާ

މޮޅުާ ކިތަންމެހ ާ ވ ހަކަދެއްކިދ ނެ.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިކަމުަގއިާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާާ މަޤުޞަދުާ މިާ މަޤުޞަދަކީ.ާ އަސްލުާ ނޫންާ އެއީކީާ އެހެންވިޔަސްާ ޮގތްތަކަކަށްވެސް.ާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.އަޅުަގނޑުމެންާވެސްާއެބަޖެހޭާމިކަންާކުރުމަށް

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ބަދަލުާ ުވޒ ރ ތަކަކަށްާ ބައެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ުގޅިެގންާފޮ ުގޅިެގންާމިާެގންނަަވއިާއެމަސައްކަތުެގާދ އިރ ާއަށްާެގންނެވިާބަދަލ ިއާ ނުްއވ ފަިއވ ާމިސިޓީާއ އިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކޮށްދިނުމަށްާ މައްސަލަާ މިާ ފޮނުްއވ ފަިއވ ޮގތަށްާ ބަހުސްކުރެވޭއިރުާ

ރައީސް،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާިމނިސްޓްރީތަކުެގާއިސްާާ

ާމިނިސްޓަރުކަމުެގާމަޤ މަށްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާސިޔ ސަތުާތަންފީޒުކުރެވޭނެާބަޔަކުާލެއްވުމުެގާވ ހަކަހެންާމަޤ މުާނޫނީ

ސިވިލްާާ ފިޔަވަިއ،ާ މަޤ މުތައްާ ސިޔ ސީާ ނުކުރެވުނުާ މ ނައެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ވިދ ޅުީވ.ާ



 32 

ވ ހަކައެާ ވަކިކުރ ާ މަޤ މުތަކުންާ މީހުންާ ތިބިާ މަޤ މުތަކުެގާ އަޅުަގނޑަށްާާސަރވިސްާ އެކަންެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ އް.ާ

އިޙުސ ސްާވީޮގތްާހަމަާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތުެގާބޭނުންކުރީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާާ

މަސައްކަތުެގާާ މިާ ކުރެވިފަިއވ ،ާ އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުންާ އަވަސްކުރުމުެގާ

ެގ ޖެހޭހެން.ާާދ އިރ އަށްާ ނިންމ ލަންާ އަަވސްޮގތަކަށްާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްާ ބަދަލުތަކުެގާ ނެވިފަިއވ ާ

އެހެންވިމ ،ާައޅުަގނޑަށްާހަމަާކުރިންާވެސްާދަންނަވ ލިފަދައިންާމިާފޮނުއްވ ފަިއވ ޮގތަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ

ާާ ެއ ދިނުމުެގޮގތުންާ ފުރުޞަތުާ އަދ ކުރުމަށްާ އެޮގތަށްާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ފެންނ ތީާ ނިންމ ލުމަށްާ ފ ސްކޮށްދީފައިާ

ާހުށަހަޅަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 އުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ވެސްާ ކުރިންާ އަދިާ ވެސްާ މިހ ރުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ޔ ާ

މިބ ވަތުެގާހުރިހ ކަމެއްާހަމަާެއއްވެސްކަހަލަާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމެއްާނެތިާމިާމަޖިލީހުންާދަނީާއެއްބަސްވަމުން.ާެއއީާ

ފެންނަނާީާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ އަންނަޮގތް.ާ ކުރަމުންާ ކަންާ އުސޫލެްއޮގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ުއފެދެމުންާދ ތަން.ާއެއީާކޮންމެވެސްާވަރެއްެގާޝައް ކުތަކެއްާހުރެެގންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާމިކަހަލަެގާކަންތައްތައްާމިހެންާވަމުންދ ިއރުަގއިާމިާރުހުންާދޭއިރުަގއިާމ ޒީެގާކަންތައްތަކަށްާާ

އޮޅުވ ލަ މިތަނުަގއިާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ވ ހަކަތަކެއްާބަލ ލ ނެ.ާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ ިއާ ިއެގންާ

އެމީހުންނަކީާ ބައެއް.ާ ޒިންމ ދ ރުާ މެންބަރުންނަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނުހަދ ނެ.ާ ދައްކަެއއްާ އެހެންާ

ކަންތައްތައްާވަމުންާއަންނަާޙަޤީޤަތުެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްާވ ހަކަތައްާދަްއކަމުންާއަންނަާބައެއް.ާރ އްޖޭަގއިާވެސްާާ

ސްާރޭންކުާރަނަގޅަށްާތަރުތީބުކުރެވިއްޖިްއޔ ާއެންމެާއިސްކޮށްާތިބޭާބަޔަކީާމިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމިހ ރުާވެ

މެންބަރުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއާމެންބަރުންާއަބަދުާވެސްާބަލ ނެާޤައުމުެގާކުރިމަުގާބައްޓަންވެެގންާއަންނައިރުަގއިާ

ާއަޅ ކިޔ ފައިާއޭެގާެގއްލުުމެގާކޮޅަށްާބުރަވ ކަމަށްވަންޏ ާޤައުމަށްާލިބޭނެާފައިދ ާއ އިާެގއްލުން.ާބަލ ފައިާމިާދޭތި

ޚިޔ ލުާ މިޮގތަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރ ނެ.ާ ެގނެވޭތޯާ އިޞްލ ޙުތައްާ ެއއަށްާ ވެސްާ އަބަދުާ

ށްލެވޭތޯާާތަފ ތުވެާޝަްއކުާއުފެދުނީމަާދެންާއޮންނަާއެންމެާރަނަގޅުޮގތަކީާމިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތައްާއެްއޮގތްާކޮ

އެހެންވީމ ،ާ ކުރުން.ާ މަސައްކަތްާ ފިލުވ ލެވޭތޯާ ޝަްއކުާ އެާ އުފެދޭކަމަށްވަންޏ ާ ޝައްކެއްާ ނުވަތަާ ބެލުން.ާ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމަޖިލީހުންާކުއްލިއަކަށްާމީތިާފ ސްކޮށްލުމުެގާބަދަލުަގއިާެއކަށީެގންވ ާޚ އްޞަާކޮމިޓީއަކަށްާާ

އެ ކޮށްލަން.ާ މިކަންތަްއާ ެގންޮގސްެގންާ ެއާާމީތިާ ެއކަން،ާ ތަފ ތުވެއްޖެއްޔ ާ ޚިޔ ލުާ މިހެންާ އުސޫލެްއެގޮގތުންާ އީާ

ޚ ްއޞަާ ައންނަޮގތަކީާ ކަންކުރަމުންާ މަޖިލިސްތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ ެއއްޮގތްކޮށްލުމަށްޓަކައިާ ތަފ ތުވުންތައްާ ޚިޔ ލުާ
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ހީަވނީާާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ ެގންދިއުން.ާ ކޮމިޓީއ11ާާާަކޮމިޓީއަކަށްާ ބޭފުޅުންެގާ މީތިާވަރަކަށްާ ކަށްާ

ާފޮނުވަިއެގންާކުޑައިކޮށްާބަލަިއލުމަކީާމައްސަލައެއްާނޫންހެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޤ ނޫނު އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނ116ާާާާައަސ ސީެގާާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ނޮވެމްބަރުަގިއާމިާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަންާބަދަލުވެެގންދިޔަާަވުގތ2008ާާާުމ އްދ އިންާލިބިދޭާއިޚުތިޔ ރުެގާދަށުންާާ

މިނިސްޓަރުންާ މަޤ މުތަކަށްާ އެާ ބައްޓަންކުރަްއވ ފައިާ ތައްާ މިނިސްޓްރީާ ރ އްޖޭެގާ ބޭނުންފުޅުވ ޮގތަށްާ އޭރަށްާ

އޮތީ.ާާ ފ ހަަގެވެގންދިޔަާާޢައްޔަނުކުރައްވ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ ޢަްއޔަނުކުރެއްިވިއރުަގިއާ އެާ އ ދެ،ާ

އެްއކަމަކީ،ާމިނިސްޓަރާއޮފްާސިވިލްާޭއވިއޭޝަންާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަންައކީާއޭރުާޤަުއމީާޕ ޓީެގާމެންބަރަކާުާ

މިނިސް އެާ ކަންނޭނެގާ ވ ތީާ މިނިސްޓްރީއަކަށްާ ޙަވ ލުވެަވޑައިެގންނެވިާ ވަރަށްާާމިނިސްޓަރުކަމ އިާ ދ އިރ ާ ޓްރީެގާ

ހައުސިންގާާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އޭރުަގއިާ މިނިސްޓްރީާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތީ.ާ އޭރުާ ހަނިކޮށްާ

ޓްރ ންސްޕޯޓުާއެންޑްާއެންވަޔަރަންމަންޓުެގާނަމުަގިއާއުފެއްދެވިއިރުަގިއާެއއީާރ އްޖެއަށްާކީއްކުރަންތޯާދުނިޔޭަގިއާާ

ާާ މިނިސްޓްރީ ބިޔަާ ވަރަށްބޮޑުާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާާވެސްާ އެއީާ ވެދ ނެާ އެްއ.ާ މިނިސްޓްރީާ ހަމަޖެހިެގންދިޔަާ އެްއޮގތުަގއިާ

ކަމަށްވެސް.ާާ ޢައްޔަނުކުރައްވ ތީާ މިނިސްޓަރުކަމަށްވ ތީކަމަށްާ ބޭފުޅަކުާ އިތުބ ރުކުރެްއވޭާ މެންބަރަކު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހަމަޖެއްސެވު އެޮގތަށްާ ފ ހަަގެވެގންދިޔަކަަމކީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާއެހެންނަމަވެސްާ މުންާ

ހައުސިންގާާ ޙަވ ލުކުރެއްވީމަާ އ އިާ މިނިސްޓްރީާ ކުރަްއވަންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ މުހިއްމުާ ބޭނުންވ ާ

މިދަންނަވ ލީާ މިހެންާ އ ދެ،ާ ދިޔަކަން.ާ ބޮްއސުންލައިެގންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ނުކުރެވިާ އެކަންތައްާ އިންާ މިނިސްޓްރީާ

ައޅުަގނޑުމެ ހަމަާ ވެސްާ ެއކަންާއަޅުަގނޑުާ އަކުންާ ސިޓީާ ބެހޭޮގތުންާ ކަންތައްތަކަކ ިއާ މުހިއްުމާ ދ އިރ ެގާ ންެގާ

ޖަވ ބެްއާާ ވެސްާ ދ އިރުާ މަސްދުވަސްެވެގންާ ވެސްާ ދަންނަވ ލީމަާ ބޭނުންވެެގންާ އޮތްޮގތްާ ޖަވ ބުާ އެކަުމެގާ ސ ފު،ާ

ާާ ވެެގންދ އިރުާވެސްާާނުދެއްވ .ާއަދިާއޭެގާއިތުރުންާމިނިސްޓަރާއެޕޮއިންޓުމެންޓަކަށްާއެދިެގންާއެތަކެއްާދުަވސް

ހައުސިންގާމިނިސްޓްރީެގާާ މިާ މިދެންނެވީާ ޙ ލަތެއްަގއިާ މިފަދަާ ހަމަނުޖެހި.ާއެހެންވީމ .ާ މިއޮންނަނީާއެކަންވެސްާ

ތ އީދުކުރެވޭާބަދަލެްއ.ާ ބަދަލަކީާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާ ިމހ ރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިއޮތްާ ކަންތައްާނުެވެގންދ އިރުަގއިާ

ެވސް ައޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ ބެހޭާާާއ ދެ،ާ ޓްރ ންސްޕޯޓ އިާ މިނިސްޓްރީއަކީާ ޓްރ ންސްޕޯޓުާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ

ހުރިހ ކަމެއް،ާކޮމިއުނިކޭޝަންާއ އިާބެހޭާހުރިހ ކަމެއްާކުރަންޖެހޭނެާމިނިސްޓްރީ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާެވސްާ

ބައެ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެގންނެވުމުންާ ބަދަލުާ މިާ އިޙުސ ސްާއުންމީދުކުރަންާ ދަތިތައްާ އްާ

ކުރެްއވޭތީާމިެގންނަވަންާއުޅުްއވ ާބަދަލަކީާހަމަާރަނަގޅުާހެޔޮާބަދަލަކަށްާވ ނެ.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާމިބަދަލަކީާ

ާއަޅުަގނޑުާެވސްާތ އީދުކުރަމުންާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާ
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ާ

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހަމަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢަބްދުާާާ ައޙުމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާއިހަވަންދޫާ އެާާهللا

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާެވެގންާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢި އިތުރުާ މެންބަރަޝުކުރިއްޔ .ާ ާާއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅު އެޖެންޑާ ކުާ މިާ ނެތުމ އެކުާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއާ ދައްކަވަންާ

ާމުނީ.ާއައިޓަމްާމިހިސ ބުންާމިާނި

6.3-ާާާާ މިދަނީ މިހ ރުާ ބަެއްއާާާާކަށް.6.3ާާއަޅުަގނޑުާ ދ އިރ އަށްާ މަސަްއކަތުެގާ އެޑިއުކޭޝަންެގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ެގންނަވ ފަިއވ ތީާ މ އްދ ެގ116ާާބަދަލުާ މަވަނަާ އެާ މަތިންާ ވ ޮގތުެގާ ަގއިާ )ހ(ާ ސައްކަތުެގާާާ

ާާ މަޖިލީހުން ރައީސުލްާފ ދ އިރ ތައްާ މައްސަލަ.ާ ކުރުމުެގާ މަޖިލީހަށްާސްާ ސިޓީފުޅުާ އޮތްާ ފޮނުއްވ ފައިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާއިްއވަވ ލަާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއަމީންާޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

މަޖި ާާރައްޔިތުންެގާ ރަީއސް ޢަބްދުލީހުެގާ ާއަލްފ ޟިލްާ އަށްهللا ދަންނަވަމެވެ.ާާާޝ ހިދުާ ސަލ މަށްފަހުާ ވެދުންާ

ފ ސް މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދ ިއރ ތައްާ މަސަްއކަތުެގާ ުވޒ ރ ތަކުެގާ ުވޒ ރ ތަކ އި،ާ ކުރެްއވުމަށްާާާާސަރުކ ރުެގާ

ާާ ނަންބަރު އޮފީހުެގާ މިާ PLD/4ާާާާ-1 2008/57ާ/101ހުށަހެޅިާ ާާސިޓީއ އ2008ާާިޑިސެމްބަރު ުވޒ ރ ތަ، ެއާާާާކ އިއެާ

ާާ 2008ާާާާވުޒ ރ ތަކުެގާމަސަްއކަތުެގާދ ިއރ ތައްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ 3ާާާާވަނަާއަހަރުެގ ވަނ27ާާާަަވނަާދައުރުެގ

ާާޖަލްސ ާއިންާފ ސްކުރައްވ ފަިއވ ާކަންާއަންަގވައިާފޮނުްއވިާތިޔަާމަޖިލީހުެގާނަންބަ D-57 4ާާ/02/2009/01 ރު

ާާ ާާެއއްާސިޓީއ އިާހ2009ާާަޖެނުއަރީ ާާވ ލ ދީާދަންނަވަމެވެ. ވަނ116ާާާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ެގާނަުމަގިއާާޓެކްނިކުާާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިދޭާއިޚުތިޔ ރުެގާދަށުންާމޯލްޑިވްސްާޕޮލި

ާާ ހިނަގމުންދ ާމުއައްސަސ އެއް، ދަށުންާ އެޑިުއކޭޝަންާ އޮފްާ 12ާާާާމިނިސްޓްރީާ ފެށިެގނ2010ާާާާްއޭޕްރީލް ދުވަހުންާ

އުފެއްދުމ ާުގޅިެގންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްާކުރައްވ ފައިވ ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންެގާމަސަްއކަތުެގާާ

ދ އިރ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިހ ރުާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާމަސައްކަތުެގާ ުވޒ ރ އަށްާ ބަދަލުާއައިސްފަިއވ ތީ،ާއެާ ދ އިރ އަށްާ

116ާާ( މ އްދ ެގާ މަތިންާރަްއޔިވަނަާ ވ ޮގތުެގާ ަގއިާ ހުށަހަޅުއްވ ދެްއވ ހ(ާ މަޖިލީހަށްާ ާާތުންެގާ މަޖިލީހުެުންާފ ސްާ،

ުގޅިެގންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިއުާ ުއފެއްދުމ އިާ ޕޮލިޓެކްނިކްާ މޯލްޑިވްސްާ އެދިާދެންނެވީމެ.ާ ކޭޝަންެގާާކޮށްދެއްވުންާ

ހިނަގމުން އިންސިޓިޓިާާދަށުންާ މޯލްޑިވްސްާ ާާާާއުޓުދިޔަާ ވޮކޭޝަނަލް ާާއޮފްާ ޓްރޭނިންގ، އެންޑްާ 12ާާއެޑިއުކޭޝަންާ
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ާާ ދުވަހުންާފެށިެގންާުއވ ލ ާއެތަނުންާކުރަމުންާެގންދިޔަާމަސައްކަތްތަކ އިާެއާމިނިސްޓްރީެގާދަށުނ2010ާާާްއޭޕްރީލް

ޓެކްނޮލޮޖީންާ އިންޖިނިއަރިންގާ އޮފްާ ފެކަލްޓީާ އެޑިއުކޭޝަންެގާ ހެޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިވްސްާ ހިނަގމުންދ ާ

ެގންދ  ޮގތަށްާާާހިންަގމުންާ ެގންދ ާ ހިންަގމުންާ އިންާ މުއައްސަސ ާ އެާ ކޯސްތަްއާ ދަށުެގާ ފެންވަރަށްވުރެާ ޑިްގރީާ

އެޑިއު ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެކްނޮލޮޖީންާާާެގކޭޝަންހަމަޖައްސ ،ާ އިންޖިނިއަރިންގާ އޮފްާ ފެކަލްޓީާ

ާާ ެގންދިޔަ ހިންަގމުންާ ޓްރޭނިންގާސެންޓަރ އިާކ.ތުލުސްދޫަގއިާ ާާވޮކޭޝަނަލްާ ެގންދިޔަާާރ.އަލި، ހިންަގމުންާ ފުށީަގއިާ

ފިާކަމުަގިއާާއިހިނަގމުންދ ާޮގތަށްާހަމަޖައްސަވަާާދަށުންާާންޓަރުާމޯލްޑިވްސްާޕޮލިޓެކްނިކުވޮކޭޝަނަލްާޓްރޭނިންގާސެ

ެގާނަުމަގއިާވަކިާުމައއްސަސ އެއްާއުފެއްދީާރ އްޖެައށްާބޭނުންވ ާހުނަރުވެރިާވީމެވެ.ާމޯލްޑިްވސްާޕޮލިޓެކްނިކުދެންނެ

ތަމްރީނުކުރުމަމަސައްކަތްތެ ދިނުމަށާްާ،ާާށ އިރިންާ ތަމްރީނުތައްާ ބޭނުންވ ާ ޒުވ ނުނަށްާ ކުރިމަތިލ ާ ަވޒީފ ތަކަށްާ

ާާ މުއަްއސަސ  އުފެއްދިާ ިއންސިޓިޓިއުޓުސަރުކ ރުންާ މޯލްޑިވްސްާ އެޑިއުާާއަކީާ ވޮކޭޝަނަލްާ އެންޑްާާއޮފްާ ކޭޝަންާ

ކަމަށްވެފައިާ ާާޓްރޭނިންގާ އެޑިުއކޭޝަންެގ، ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ އިންޖިނިއަރިންާާމޯލްޑިވްސްާ އޮފްާ ާާާގފެކަލްޓީާ

ކޯސް ިގނަާ ހިންަގމުންެގންދ ާ އިންސިޓިޓިއުޓުޓެކްނޮލޮޖީންާ މޯލްޑިްވސްާ ޮވކޭޝަނަލްާާތަކަކީާ އެޑިއުކޭޝަންާާާާއޮފްާ

ސަރުކ ރުެގާ،ާާދަތުެގާފަންނީާކޯސްތަކަކަށްވ ތީާއިންާހިންުގމަށްާހަމަޖައްސ ފައިވ ާފަދަާކުރުާމުއްާާއެންޑްާޓްރޭނިންާގ

މުއައްސަސ ައކު މިާދެާ މުއައްސަސ އަކުންާ އެްއާ ބަދަލުަގއިާ ެގންދިއުމުެގާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތެއްާ ެއްއާ ންާ

ަވސީލަތްތަކުެގާާ ކުޑަކުރެވިާ ޚަރަދުތައްާ ހިނގ ާ މިކަމަށްާ ހަމަޖެއްސުމުންާ ެގންދ ޮގތަށްާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްތައްާ

ފެން ކަމަށްާ ހިފޭނެާ ޮގތުަގއިާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ދެންނެވީމެާބޭނުންާ ކަމުަގއިާ އިނ ތީާ ޤަބޫލުކުރެއްވުންާާޙުާވެ.ާ ތިރ މްާ

ާ.ާޚ ދިމްކުމް.ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ.2010ޖޫނ1433ާާ،1ާާްާޖުމ ދިލްއ ޚިރ 18ާއެދެމެވެ.ާ
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ކަނޑައަޅަނީ އަޅުަގނޑުާ ކުރުަމށްާ ބަހުސްާ ވެސްާ ައއިޓަމަށްާ އެޖެންޑ ާ މިާ ެއއީާއިރުާާޓުމިނ30ާާިޝުކުރިއްޔ .ާ ާ.

ާާ ާާާާޓުމިނ10ާާިޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް އިރު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރަކަށްާާާޓުމިނ10ާާާިިއރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

ާާ ާާާާ.އިރުާާޓުމިނ3ާާިވިްއޔ  އަށް ާާޓުމިނ3ާާިޕީ.ޭއާ ޕ ޓީއަށް ޤައުމީާ ާާޓުމިނ3ާާި.ާ އަށް ޕ ޓިާ ޖުމްހޫރީާ .ާޓުމިނ3ާާި.ާ

އަޅު ތަރުތީބުންާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ހޯރަފުށިފުރުޞަތައްާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ ާދ އިރ ެގާަގނޑުާ

ާރަޝީދު.ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާހޯރަފުށި

ރައީސުލްޝުކުރިއްޔ  ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޕޮލިޓެކްނިާާޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތަށްާ ށްާާއުފެއްދުމަާާކުހުށަހެޅުއްވިާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކޮށްާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާފ ސްާކުރުމަށްާހުށަހަޅ ލަންާ.
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ާ

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫ

އަޅުަގނ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މެންބަރުާ ދަންނަވަޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ތ އީދުާ ޝުކުރިްއޔ ާޑުާ ން.ާ

ާާރައީސްާ.ޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާރޮޒައިނ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތުލުސްދޫ

ާއަޅުަގނޑުާެވސްާއެާހުށަހެޅުމަށްާހަމަާތ އީދުާކޮށްލަންވެެގން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިެގންފައިާނެތުމ ެއކުާައޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ާާޝުކުރިއްޔ .ާއިތުރުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފުރުޞަތައްާެއދިވަޑަާ

ާާ 6.3ާާާާއައިޓަމް ެގާދަށުންާމިާނިމުނުާތިންާކަންތަކަށްާެވސ6ާާާްމިހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާމިއަދުާއެޖެންޑ ާައިއޓަމް

ާަގއި.1:30ާާާކަނޑައެޅިފައިވ ާަގޑީަގއިާާމަށްނޑުމެންާމިއަދުާވޯޓަށްާދެންނެވުވޯޓަށްާދެންނެވުންާއޮންނ ނީާައޅުަގ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމް ެއޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އ7ާާެއަޅުަގނޑުާ ޤަރ ރު.ާައކަށް.ާ ބިލ އިާ ކުރަންޖެހޭާ ތަޢ ރަފުާ މަޖިލީހުންާ ީއ،ާ

ާާ 7ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް ބިލ އިާޤަރ ރު.ާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުެގާާ.ާމަޖިލީހުެގާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭ

ާނެތް.ާާއްާށުންާމިއަދުާކަމެއްާހުށަހެޅިފައެދަ

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާބިލެއްގެާކުށެއްާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާާ.ާކުރިނ8ާް
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއްެގޙުާކުރުން.ާކޮންމެާދުވަހެއިޞްލ .ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެއްިވާބިލެއްެގާކުށެއ8ާާްާާޑ ާއައިޓަމުދެން،ާމިއޮތީާއެޖެން

ައއިޓަމު މިާ ވެސްާ ެގންދަނީާާާއެޖެންޑ ަގއިާ ދަންނަވަމުންާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮވޭ.ާ

ކަމެއް.ާ އުފ ކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެއީާ ނެތޭ.ާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ިމއަދުާ އިރ ދަކުރަިވއްޔ ާ

ްއާއިޞްލ ޙުާކުރަންާނުޖެހިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވޭާކަން.ާާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލެްއަގިއާކުށެާ
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އެހެންވީމަ،ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ާދެންނެވުމެއްާއެއީ.ާއިރ ދަކުރަވިްއޔ ާމިއަދުާވެސްާދަންނަވަންާޖެހޭނާީާ

ާއެފަދަާކަމެއްާމިާއެޖެންޑ ާައިއޓަމުެގާދަށުންާނެތޭ.ާ

ާ

ާސްާ..ާއިބްތިދ ޢީާބަހ9ާު
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އައިޓަމުދެން އެޖެންޑ ާ މިޖެހެނީާ ދ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިބްތިދ ޢ9ާާީާާ،ާ އެީއ،ާ ާާބަހުސްާާއަކަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ.

އެއީ،ާކޮންމެާދުވަހަކުާާާާއިބްތިދ ޢީާބަހުސ9ާާްާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާޮގތުންާާލްާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަމަސައްކަތުެގާތ ވަ

ަގއިާމިއޮތ9ާާާާީާާކަތެއް.ާމިއަދުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުޑިއިރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާތ ވަލްކޮށްފައިާއޮންނަާމަސައްވެސްާެއްއަގ

މުެގާބިލުާހުށަހެޅުން.ާމިާބިލުގާެާއުނަެގާާެއއްަވނަާއިޞްލ ޙުާާއަށްޖޭެގާޖުމްހޫރިްއޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާދިވެހިރ އ9.1ް

28ާާަގިއާއޮތްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާފުރަތަމަާދައުރުެގ2010ާާާާމެއ4ާާާިފުރަތަމަާކިޔުންާއަޅުަގނޑުާިއއްވ ފައިވަނީ،ާ

ާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ާދެއްވުމަށްާކުޑަހުވަދޫ

ާާއ މިރަށްާއަޙްމަދު އަރުވ ނަން. ފުރުޞަތުާ އަޅުަގޓުނިމ10ާާިާ ލިބިވަޑައިަގންނަވަނީ.ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާެގާ ނޑުމެންާ

ާާ ޮގތުން އޮންނަާ ހަމަޖެހިފައިާ ަގޑިާ ާާޓުާމިނ30ާާިމަޖިލީހުެގާ އޮންނ ނެ ދިއުންާ ހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްާ ަގިއ.10:30ާާާެގާ

ހުށަހެޅުއްވުމ  ެގންާކުރިއަށްާވަޑަިއެގންާދެއްވުމަށް.ާާއިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާބިލުާ

ޢިްއޒަތް ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މެންބަރުން ކުޑަހުވަދޫާާނުާާޟުއިޢުތިރ ތެރިާ ަގސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރައްވ ނަމަާ

ާާާާދެއްުވމަށްއިާމެންބަރުާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާާާާޓުމިނ10ާާިއޮންނަ ެގާާޓުމިނ30ާާިއެރުވުމަށްފަހު

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ދިއުމަށް.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާާހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާޓުމިނ10ާާިބަރަށް

ާއަރުވ ނަން.ާކުެުރިއަށްާެގންދަވ .ާާ

ާ

ާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކުޑަހުވަދޫ

ފުރަތަމާަާ އަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރި.ާ ޝުކުރިެިްއޔ ާ ާ.`

ފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑަ ހުށަހެޅުމުެގާ ހިތުެގާާއިޞްލ ޙުާ ޢިްއޒަތްތެެެރިާރަީއސަށްާއަޅުަގނޑުެގާ ދެްއވިކަެަމަށްޓަކައިާ ށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެންމެހައިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހަމައެފަދައިންާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އިޚުލ ސްތެރިާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަ ސ ސީާއަށްާާމެންބަރުންނަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އެކުލެިވެގންވ ާާ ސަބަބުތަކެއްާ އެތައްާ ސަބަބަކަށްވުރެންާ އެންމެާ ޖެހުނުާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙެއްާ މިފަދަާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ހަމަގައިމުވެސް،ާ އ ދެ،ާ ޖެހުނީ.ާ ހުށަހަޅަންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ކަމަކަށްވ ތީވެާ
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ޤަބޫލު ވެސްާ ރައްޔިތުންާ ހުރިހ ާ ހުރިހ ާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަދައިންާ ކުރައްވ ނެާ

އޮތުމުންާާ އަހަރަށްާ ފަސްާ އިންތިޚ ބެއްާ މިފަދަާ އަހަރަށްވެފައި،ާ ފަސްާ ެއކުލެިވެގންވަނީާ މިާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުތަކެއްާ

ަގއިމުވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޭއެގާއެތަްއާުގނަާފައިދ ތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރ ނެާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަށްާހަމަ

އަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙުާމާިާާާވ ތީވެޖޭެގާިގނަާރައްޔިތުންތަކެއްާއެކަމަށްާބޭނުންވެފައިާާދިވެހިރ އް،ާާޤަބޫލުާކުރެވިެގން

އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިފަދަާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރައްވ ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ހުށަހެޅީ.ާ

ރަނަގ މ ާ ެގނައުަމކީާ ދަންނަވ ނީާއިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުދެކިދ ނެ.ާ ކަުމަގއިާ ކަމެއްާ ޅުާ

މިތަނު ަގވ އިދުތަކ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ކުރަ،ާާަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާމިކަންކަންާ މިެގންދަނީާ މުންާ

ާާމުޖުތަމަޢުގައި ދިމ ވ  ައޅުަގާާއިލަތްތަކ ޙ ާ ެއކަންކަމުންާ ރިޢ ޔަތްކޮށޭ.ާ މަްއޗަށްާ ެއކަންކަމުެގާާއެކަންކަުމެގާ ނޑުމެންާ

ހަމަަގއިމުެވސް،ާާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ެއކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ ފަދަާ ކުރ ނެާ ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްާ ލ ބަާ އ އިާ ފައިދ ާ

ވެސްާވ ނެާދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާމިހ ރުާމިާޕ ޓާީާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެންާއެއްކޮށްާިއއްތިފ ޤުވ ާކަމަކަށްާހަމަގައިމު

އަިއސް ތެރޭންާ ބ އްވަންާނިޒ މުެގާ ދުވަހުންާ އަހަރުާ ތިންާ އިންތިޚ ބެއްާ މިފަދަާ މައްސަލަތައް.ާ އިޖްތިމ ޢީާ ފަިއވ ާ

އިޖުތިމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަގައިމުވެސްާ މައްސަލަތައްޖެހުމަކީާ ދިމ ވ ާ ޮގތުންާ ހަމަޙަާާާޢީާ ކޮންމެާާާއްލުކުރުމަށްާ

ފަރ ތްތަ ހިންގ ާ ޕ ޓީއެްއާ ކޮންމެާ އަދިާ ެވސްާ މެންބަރުންނަށްާ ދަތިާާޕ ޓީއެްއެގާ އެކަންކަެަުމެގާ ވެސްާ ކަށްާ

ރެޭވާކަމަކަށްވެފައިާއަދިާމިާއުނދަޫގތަކެއްާފޯރ ނެާކަމެއްާކަންާހަމަާކަށަވަރު.ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކު

ޤަބޫލުއްޢި އަޅުަގނޑަށްާ ކަަމށްާ ކަމެްއާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ ެއކަންާ މެންބަރުންާވެސްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުންާވެސްާ ާާޒަތްތެރިާ

ާކުރެވޭތީވެ. ފ ހަެަަގކޮށްލަންާކުހަމައެއ އެާާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަ،ާ އިޖްތިމ ޢީާ މިދެންނެވިާ އިތުރުންާއިާާ ެގާ

ޮގތުންާ އިދ ރީާ ކަމަށްވ ތީވެާ އަހަރަށްާ ފަސްާ ވަނީާ އިންތިޚ ބުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ބ ވަތުެގާ މިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ކަ ބައިވަރުާ އެތައްާ ކުރަންޖެހޭާ މީަގިއވ ތީވެާއަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ާާންތައްތަކެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ، އެކަންވެސްާ

ޕ ޓީތަކުންާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ޚަރަދަށްާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ ހަމައެއ އެްއކޮށް،ާ ެވެގންދ ނެ.ާ އިތުރުާފަސޭހަތަެަކަކަށްާ

ާާ ްއާާވެސްާއެާޕ ޓީތަކުންާކ މިޔ ބުާކުރުަމށްޓަކައިާބޮޑުާހޭދަތަކެާާކޮންމެާއިންތިޚ ބެއްާބ އްވ އިރުަގއިާހަމަަގއިމުވެސް

މިާކުރަން އެހެންވީމަ،ާ ާާޖެހޭނެ.ާ މިކަންާއީ ސަބަބަށްޓަކަިއާ ަވކިާ ނުަވެަތަާ ފިކުރަކަށްާ ވަކިާ ވިސްނުމަކަށްާ ަވކިާ

ދިވެ މުޅިާ ކުރ ނީާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިނުކުރުމަށްވުރެންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ،ާާހިރ އްޖޭެގާ މިާ

ާާ އެންމެންެގާވިސްނުމަށްޓަކައިާމިކަންާމިާމަޖިލީހުންާކަންކޮޅުތަކުަގިއާައޅުަގނޑުމެންނ އެކުާމަސައްކަތްާކުރަންާތިބި

ކޮށްދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާިމއަދުާހަމަގައިުމވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާއެޮގތުެގާމަތިންާައޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙުާާ

މަސަ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލެވޭތޯާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާސަބަބުާ އަޅުަގނޑުާ ްއކަތްާާހުށަހެޅިއިރުަގއިާ

ާާދުވަހުންާާާންތިޚ ބުާކޮންމެާތިންާއަހަރަކުކުރ ނަން.ާއ ދެ،ާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއްާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅީާކައުންސިލްާއި

އެއްފަހަރުާބ އްވަންޖެެެހުމުންާފަސްާއަހަރުެގާރިޔ ސީާދެާދައުރުެގާތެރޭަގއިާކައުންސިލްާިއންތިޚ ބުާތިންާފަހަރަށާްާ
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މަށްވ ތީާމަދުވެެގންާތުެގާމ ލިއްޔަތުންާިގނަުގނަާފައިސ ތަކެއްާޚަރަދުވ ނެާކަެމްއާކަމިކަމަކީާދަުއލަ،ާާބ އްވަންޖެހޭކަމީ

އަހަރު ދައުލަތުެގާާާާ،ފަސްާ އޮތުމުންާ ހަމަޖެހިފައިެިާ އުމުރުާ ކަުއންސިލުެގާ ދުވަހަށްާ އަހަރުާ ފަސްާ މަދުެވެގންާ

ސަލ މަތް ފައިސ ތަކެއްާ ުގނަާ އެތައްާ އ އިާމ ލިއްޔަތުންާ ކަމަށްވ ތީާ ކަމެއްާ ާާކުރެވޭނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާޤަ، އުމުެގާ

ދިނުމަށްާބޭނުންވ ާފައިސ ާވީހ ވެސްާފައިދ ާކުރެނިވިާޮގތަކަށްާބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިާާއިލިބިދޭންޖެހޭާޙައްޤުތައްާހޯދަ

ސަލ މަތްކު ފައިސ ާ ޚަރަދުކުރ ނެާ ކަންކަމަެަށްާ އެހެންާ ބޭނުމުަގްއޔ މުހިއްމުާ ާާރުމުެގާ އިންތިޚ ބުާއި މިޮގތަށްާ ައދިާ

ިގނަާމަޤ  މުތަކުެގާއުުމރަކީާފަސްާއަހަރުކަމަށްވެފައި،ާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާބޭއްޭވާމިފަދަާއިންތިޚ ބަކުންާކުރެވޭާ

ޮގތުންާާ އިދ ރީާ ބޭއްވުމަށްާ އިންތިޚ ބުތައްާ އޮތުމުންާ އަހަރުކަމަށްާ ފަސްާ ވެސްާ އުމުރަކީާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ހޮވ ާ

އްާލިބިެގންދ ނެތީެވ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއިތުރުާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތަކަށްާެވސްާިގނަާުގނަާލުއިާފަސޭހަތަކެ

ނެތީމުާާވ ހަކަތަކެއް ދަންނަވ ކަންާ ާާމިކަުމަގއިާ ބޭނުންވ ާސަބަބ ާާ. މިާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ދެކޭާޮގތްާާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިކަމުަގއިާތިންާއަހަރަށްާއޮތުމުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާމިކަމުެގާދޭތެރޭަގއި

ފަރ ތުން ޕ ޓީތަކުެގާ ެއާ މެންބަރުންނަށްާވެސްާ ޕ ޓީެގާ ހުރިހ ާ ހީވަނީާ ކުރިމަތިލ ންާާއަކައުންސިލްާާއަޅުަގނޑަށްާ ށްާ

މިހ ރުާާ ވ ނީާ ފަރ ތުންާ މީހުންެގާ އެނިގފައިާތިބިާ ަވރަެަކަށްާ މިފަދަާާާކޮންމެވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަކަށް.ާ

ކީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގިއާާދަނޑިވަޅެއްަގއިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުާކުރުމަ

ާާ ކަމުަގއި ކަމެއްާ ދެރަވަރުާ އެހ ާ ާާކޮންމެހެންާ މިާައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުންާ މިާ ނުވ ނެ.ާ ދެކިެގނެްއާ

ާާ ޕ ޓީައކަށް ވަކިާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ކުރ ކަހުށަހެޅީކީާ މަންފ ާ އ އިާ ޮގށްލ ބަާ މޮޅިާ އަކަށްާ ޕ ޓީާ ވަކިާ ހޯދަާ،ާ ތްާ

ޕ ޓީއަ ވަކިާ ނިޔަތުަގއެާދޭކަން،ާ ހެދުމުެގާ ޮގތްާ ބުނ ާ ެއކިއެކިާާާއްާކުާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ މިކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ާާނޫން.ާ

މަޝްވަރ އ  ކުރިާ އިންތިޚ ބުާާާާިއ،މީސްމީހުންނ ާ މިކަމުަގއިާ އަދިާ ހޯދުންތަކުންާ ހޯދިާ ދ އިރ ތަކުންާ އެކިއެކިާ

ސަބަ އެތައްާ އުއްމީދުތަކ ާ މީހުންެގާ ތިބިާ ކަމަށްވ ތީ.ާާކުރިމަތިލ ންާ އެކުލެވިެގންވ ާ މިކަމުަގއިާ ބުތަކެއްާ

މީހުންާހޯދުމަށާްާާާމިކަމަށްާއެކަށޭނަަގއިާާނޑުމެންާއަލަށްާކުރަމުންާދ އިރުއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމިފަދަާކަމެއްާއަޅުަގ

އަހަރަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެހ ާފަސޭހައެއްާނުވ ނެާމިާތިންާއަހަރަކަށްާއޮތުމަކުންނެއް.ާއޭެގާބަދަލުަގއިާފަސް

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލ އޮތުމުންާ ެއކަމަށްާ ހީވަނީާ ާާނަށްާ ކަމެއްާާނެ ެއކަށީެގންވ ާ ލިބުަމކީާ ެވސްާ މީހުންާ ރަނަގޅުާ

މަޖިލީހަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީކުރައްވަފ ނެާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ދެންނެވީމަާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންާ ކަން.ާ

ާާ ކައިާމަސަްއކަތްާކުރަންާާމީހުންާބ ވައޭ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއކަމަކަށްޓަާހޮވިފައިާމިތިބީާހަމަާއެންމެާރަނަގޅު

ށްާހޯދަންޖެހާޭާމީހެކޭ.ާެއކަންާކަމަާާރ ާކޮންމެާމީހަކީާއެކަުމެގާޤ ބިލުެގންާމަސައްކަތްާކުއިއެކަމަށްޓަކައިާިއސްާނަގަާ

އުނެގ އުނެގނެހޯދުންތަކ އިާ ވ ހަކައެނުންޖެހޭާ ނޯންނ ނެާ ވެސްާ ފަހަރެްއަގއިާ އަޅުަގނޑުާާންތައްާ ނޫންާ އްާ

ކުރެވިެިއްޖެނަމަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ މިހ ރުާ ކަމެއްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަންނަވަނީ.ާ

ޢިއްޒަތް ބައެއްާ ައދިާ ެވެގންދ ނެ.ާ ފައިދ ތަކެއްާ އެތައްާ އެކަުމެގާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ތެރިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ާާމެންބަރު ެއއްޗެއްާދަންނަވ ާާޑަށްާލިބިފައިާހުރިާމަޢުލޫމ ތުެގބައެއްާފަރ ތްތަކުންާއަޅުަގނން، ާކަމަށްވަންޏ އަލީަގއިާ

ަގއިާމިާބ ވަތުެގާކަންކަންާއޮންނަނީާވެސްާހަމަާތިންާއަހަރ އިާހަތަރުާއަހަރ ާދެމެދުަގިއާާނދުނިޔޭެގާއެހެންާތަންތ 

ކަ އޮތްާ އެހެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކ .ާ ދިރ ސ ތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވީނަަމވެސްާާކަމަށްާ މުަގއިާ

ކުޑަާމުޖުތަމަޢުާތެރޭަގއިާމިފަދަާކަމެއްާއެާބޭރުެގާޤައުމުތަކ ާެއްއޮގތްވ ާޮގތުެގާމަތިންާއެކަންކަންާާމިއަޅުަގނޑުމެންާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ބަލަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ޖެހޭނެާ ކުރަންާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަކީާ

ޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސްލަޙަތުާއެންެމާރަނަގޅަށްާއެކަންކަންާާާނިވިންމެާފައިދ ާކުރަޢުާތެރޭަގއިާއެމުޖުތަމަ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ިއޞްލ ޙުާ މިާ އ ދެ،ާ ބިލުާ މިާ އ ދޭހަކީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރެވޭތޯ.ާ

ވިސްނާ މެންބަރު ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ ާާންާ މި އަާކައުންސިލްވަޑައިެގންާ އަާާ މިދެންކީާ ހަމަާ ނެވިާޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކ މިޔ ބުކޮށްެގންާ ާާއުސޫލުންާ ޮގތަކަށްާ، ކުރަނިވިާ މަންފ ާ އ އިާ ލ ބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ އުސޫލުންާ ދެންނެވިާ މިާ

މިކަންާފ ސާްާ ކައުންސިލުެގާމަންބަރުންާއެކުލިވިެގންވ ާކައުންސިލަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާ

ޢިއްާ އަދިެވސްާާކޮށްދެއްވުމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ދެްއވިާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ

ާއެއްފަހަރުާއ ދޭހ އެކުާދަންނަވ ނީާމިކަންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ހަމަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާާާަގއިާައމަލުކުރަމުންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީޑުމެންާމިހ ރުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނ

ވ ލުކޮށްފައިވ ާބ ރެއްާއަދިާމަސައްކަތެްއ.ާމިއީާރ އްޖޭެގާާޙަކީާެވސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހ ާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބ ރަ

ާާ މަޖިލީހ  ރައްޔިތުންެގާ އަލަށްާ ނިޒ މުަގއިާ މަސަްއކަތެއްޙަތުސްދޫރީާ ބ ރެއް.ާާވ ލުކުރެވިފަިއވ ާ ަމސްއޫލިްއޔަތެއް.ާ ާ.

12ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ސީލުކޮށްާލިޔެވިފައިވޭ.ާއަދިާހަމައެއ އެކު،ާާލުކުރަމުންދ ނެާޮގތްާވަރަށްާތަފުމަޢަވަނަާބ ބުަގއި

90ާާމިާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާމަޖިލީހުންާއެއްބަސްވެާއަެަމަލުކުރުމަށްާއެއްބަސްވެފަިއވ ާޮގތްާަމޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

މ އްދ  މިާވަނަާ ެގންދ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިާ މަތިންާ އެޮގތުެގާ ެއހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ަގއިާ

ކަމަށާްާ ލިބެމުންދ ނެާ އެއްބ ރުލުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވެސްާ ެގންދިުއމުަގއިާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ

އަޅުަގ ހަމައެއ އެކު،ާ އަދިާ ޔަޤީންކުރަން.ާ ދަންނަވ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީނޑުާ އިޞްލ ޙާުާާާައށްާާލަންާ ފުރަތަމަާ

ާާ ވ ހަކަ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙެްއާ ޤ ނޫނަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންާ ދުވަހެއްހުށަހެޅިެގންާ ތ ރީޚީާ ދުަވހަކީާ ާާދެކެވޭާ

ާާ 30ާާރ އްޖޭެގާތުސްދޫރީާނިޒ މުަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާމިާވ ހަކަާހަަމާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާިމހިސ ބުންާފެށިެގން

 ވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާވަރަހުމަތުާާއަލައިކުމްެގާހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާައޅުަގނޑުާތަންދެން.ާަވއްސަލ މްާޓުނިމި

ާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުސްވަުގތުކޮޅ ިއާާ މިދަނީ.ާ ފެށިެގންާ މިހ ރުާ އަށްާ މިދަންފަޅިާ މަސައްކަތްާ ެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ އ ދެ،ާ ާ.`

ށްާދިޔައިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާޮގސްފައިާވަނީާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގިއާާހަމައަ

ާާ ވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލު.ާއ ދެ،1ާާާާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުައސ ސީާއަށް

ާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާއެާބިލުާމިހ ރުާވަނީާއެާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވަނީާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގ

ޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާމިާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަނާީާ

މެާ ޢިއްޒެތްތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ވ ހަކަދައްކަންާ މަރުޙަލ ަގއިާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ ފުރުޞަތާުާމިާ ންބަރުންނަށްާ

އެނަންފުޅުތަކުެގާާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިފައި.ާ ނަންފުޅުާ ބަެއއްާ އެބަހުރިާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަައށްާ މިހ ތަނ ިއާ އެރުވުމަށް.ާ

ބިލަށް،ާ މިާ ެގންދ ނަން.ާއ ދެ،ާ ވަުގތުާއަރުވަމުންާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާޢިއްޒެތްތެރިާ ތިާ ތަރުތީބުންާއަޅުަގނޑުާ

(ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވ ހަކަާދައްކަވަމުންާދ އިރުަގއިާނިޒ މީާނުކުތ ެއްއާނުނެޭގނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

ކުރީަގއިާާ ެގންދިއުމުެގާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އިނޭގތޯ.ާ ެގންދ ނަންާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ

ާާދަންނަވ ލ ނަން،ާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކުމުެގާަވުގތުާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތް ަގޑިއިރ3ާާާާުަގޑިާއިރު.3ާާާާ.ާމުޅިާޖުމްލަ

ާާ 1ާާާާމިހ ރުާބަހ ލެވިފައިާވަނީާޕ ޓީތަކަށް.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާމިއިނީ ަގޑިއިރު.ާަވކިާޕ ޓ1ާާާީަގޑިއިރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

ާާ މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒެތްތެރިާ ނުވ ާ ނިސްބަތްާ 28ާާާާއަކަށްާ މިިއނީ އަށްާ ޕީ.އޭާ އިރު.ާ ޤައުީމ16ާާާާމިނިޓުާ މިނިޓު.ާ

ާާޕ ޓީއަ 5ާާާާށް އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ އަދިާ އަޅުަގނޑ3ާާާާުމިނިޓު.ާ މިހ ރުާ ޮގތަކީ.ާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ަގޑިާ މީާ މިނިޓު.ާ

ވ ހަކަާާ މަރުޙަލ ަގއިާ މިާ ބިލަށްާ މިާ ހުޅުވ ލަނީާ މިާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒެތްތެރިާ ފަދައިންާ ދަންނަވ ލިާ ކުރިންާ

އަ ފުރުޞަތުާ އެާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެެެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ އ ދެ،ާާދައްކަވަންާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ރުވަން.ާ

އަޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީާމިހ ރުާއެދިވަޑައިަގންނަވ ާތަރުތީބުންާހަމަާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދަން.ާއެހެންވީމ ،ާ

ނެވުމަށްާާމިާބިލަށްާބަހުސްާކުރަންާއެދިވަޑައިަގންނަވ ާހުރިހ ާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުންާފުރުޞަތަކަށްާއެދިަވޑަިއެގން

މިާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއ ދެ،ާފުރުޞަތަށްާހުޅުވ ލުމ އެކުާއެބައޮތްާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުނާްާ

ފުރަތަމަާއެދިވަޑަިއަގންނަވ ފައި.ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތެއްާމިއަރުަވނީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާާ

ާިއެގންފައިވ ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދަށް.ވ ހަކަާދެްއކުމަށްާއެދިަވޑަ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދު

ެގާާ  `. ޤ ނޫނުައސ ސީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙެްއ231ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ހުށަހެޅު ިއޞްލ ޙުާ އެާ ޝުކުރުާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ ކަމ އެކުާ އިޚުލ ސްތެރިާ ވަރަށްާ ވެސްާ މެންބަރަށްާ އްވިާ
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ވަރަށްާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާއިޞްލ ޙުާ ޢިްއޒެތްތެރިާ އެާ ފ ހަަގާކުރަންާ ހަމައެހެންމެާއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ

އިޞްލ ޙުަގއި ިމާ އަޅުަގޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ވެސް.ާ މަޤުޞަދެއްަގިއކަންާ މ ތްާ ވަރަށްާ މިއޮތްާާާާއިޚުލ ސްތެރިާ

ތ އީ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާާމުއްދަތަށްާ ޢިއްޒެތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އެކުާ އ އިާ ހިތ މަާ ެވސްާ ވ ހަކަާ ނުކުރެވޭާ ދުާ

އަޅުަގނޑަށްާތ އީދުާނުކުރެވޭާސަބަބުތަކުެގާތެރޭަގއިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާހެއްދެވިާއިރުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާހެއްދެިވާާ

މަސައްކަތެއްާ މިންނެތްާ ބުރަާ ވަރަށްާ ކަނޑަެއޅިެގންާާބޭފުޅުންާ މުއްދަތުާ މިާ ަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކުރަްއަވއިެގންާ ާ

ދ ާ އުފެދިެގންާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ސަބަބަކީާ ައނެއްާ ނޭނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސ ފުކޮށްާ އަދިާ ސަބަބުާ ލިޔުނުާ

މި ޒިއްމ ދ ރުާ ކަެމއް.ާ ައއުާ މުޅިންާ މިކަމަކީާ އަލަށް.ާ ރ އްޖޭަގިއާ މިާ މިދަނީާ އުފެދިެގންާ ކުރެވެނީާާކައުންސިލުތަްއާ

އުފެދިެގންދާ  މިޮގތުންާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ބުރަ،ާ ވަރަށްާ އަުއ،ާ ވަރަށްާ ތައް.ާ ކައުންސިލުާ

އެއްބ ރުލުނާްާ ޖެހޭާ ދޭންާ ސަރުކ ރަކުންާ އޮންނަާ ެއއިރެްއަގއިާ ކައުންސިލުތަކުންާ މިާ އުފެދިެގންާ ކައުންސިލުތައްާ

ޤ ބިލުާކަންާމިކަންތައްތައްާކުރުމަށްާނެތްާބޭފުޅުންާހޮވިވަޑައިެގންފިާާާާކައުންސިލުތަކަށްާނުލިބުމ އިާައދިާމިބޭފުޅުންެގ

ފަހަތުގައި.ާާ ވަރަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އޮންނ ނީާ ރައީސްާ ޢިއްޒެތްތެރިާ މަސައްކަތްާ ދ އިރ އެްއެގާ އެާ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ ަގއިާފުރަތަމަާއުފެދޭާާއަހަރުެގާބަދަލ3ާާުމިހެންކަމަށްާވ ހިނދުާއަޅުަގނޑަށްާބޮޑަށްާތ އީދުާކުރެވެނީާމިހ ރުާމީނދަ

ޢިއްޒެތްތެރިާާ މިާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންާ އޮތުން.ާ ދުވަސްާ އަހަރެއްހ ާ ހަމަާ މުއްދަެަތަކަށްާ ކައުންސިލުެގާ

އުސޫލުންާާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފ ސްކުރެވިފައިމިވ ާ އަދިާ ފެނިެގންދ ނެާ ވެސްާ މަޖިލީހުންާ

ާވެސްާމިބޭފުޅުންެގާބޮލުަގއިާެއޅިފައިވ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުެގާތެރޭަގއިާއެބަާހިމެނޭާެއކިާާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާބަލ އިރު

ތަފ ތުާދިރ ސ ތައްާކުރުމ އި،ާއެކިއެކިާމަޝްރޫޢުާތަކ އިާޕްރޮޖެކްޓުާތަކަށްާބޭނުންވ ާބަޖެޓުާހެދުމ އި،ާއަދިާވަރަށްާާ

ހުރިހ ާކަމެއްާކުރުމުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމިއޮންނަނީާކަުއންސިލުާތަކުެގާބަެޮލުަގިއާާިގނަާމިހެންާޮގސްާކުރަންޖެހޭާ

ފަންނީާ މިކަމަށްާ ނުވެދ ނެާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެިވާ ރަށްރަށުަގއިާ ރ އްޖެތެރޭެގާ މިވަުގތުާ އިރުާ އޮތްާ މިހެންާ އެޅިފައި.ާ

ނުކުރެވިާ މިކަންތައްތައްާ ކައުންސިލަކުންާ ހޮވޭާ ފުރަތަމަާ ވ އިރުާ މިހެންކަމަށްާ ބޭފުޅުންނަށް.ާ ޤ ބިލުާ ޢިލްމުވެރިންާ

ކުރެވޭކަށްާލަސް ބަދަލުާ ނޯވޭާ ބަޔަކަށްވ ހިނދުާ ހޮވޭާ ކުރެވިެގންާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުާ ެވއްޖިްއޔ ާ ޮގތްާ ވެެގންދ ާ

ވެސްާޢިްއޒެތްތެރިާރައީސް.ާައދިާއެާމަޤ މުންާއެާބޭފުޅަކުާދުރުާކުރެވޭނެޮގތްާވެސްާވަރަށްާދުރުަގއިާމިއިންނަނީ.ާާ

ތަކަށްާމިއިންނަނީ.ާމިހެންާކަމަށްާވ ހިނދުާރ އްޖެތެރޭެގާބައެްއާއެާވޯޓެއްާނަަގިއެގންާއެާބޭފުޅަކުާދުރުކުރެވޭނެާޮގ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮވެެގންދ ނެާ މުއްދަތެއްާ ދިުގާ ވަރަށްާ ފަސްޖެހިފައިާ ނުހިނގ ާ ެވސްާ އެއްޮގތަކަށްާ ރަށްރަށްާ

ސަރުކ ރު ޖެހެނީާ ކުރަންާ ކައުންސިލުންާ ހޮވިެގންދ ާ ހަމައެެެހެންމެާ ކަމަށްަވންޏ .ާ ދިުގކޮށްފިާ ެގާާމުއްދަތުާ

ކުރުމުެގާާ ޖެއްސުންާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ އިާ އެއީާ ކައުންސިލަކީާ ހޮވޭާ ވ ތީާ ކަމަށްާ ތަންފީޒުކުރަންާ ސިޔ ސަތުތައްާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސްާ ޢިްއޒެތްތެރިާ ޮގްއސިއްޔ ާ ެވެގންާ ކަމަށްާ ބައެއްާ ހުރިާ ޚިޔ ލުާ ފިކުރ އިާ

ާާ ދަންނަވަން ހަމަާ އެްއކޮށްާ ތެދުވެރިކަމ އިާ ޖެއްސުންާާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ ސަރުކ ރަށްާ ވެެގންދ ނީާ މުއްދަތުާ ެއާ
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ާާ އަހަރަކަށޭ.ާމިހެންާކަމަށްާވުމ އެކުާލޮބުެވތިާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ 3ާާާކޮށްލަާކޮށްލަާއޮންނަާފަސްާއަހަރަށްާނޫނީ

ުގޅިެގންާާ ސަރުކ ރ އިާ ހޮިވެގންދ އިރުަގިއާ ކަުއންސިލުތައްާ މިާ މުހިއްމުާ ބަހައްޓަވަންާ ވިސްނުންފުޅުާ ރައްޔިތުންެގާ

ސަރަޙައްދެެެްއާާ އެާ ކައުންސިލަކަށް،ާ ކުރ ނެާ ތަރައްޤީާ އަތޮޅެއްާ އެާ ކައުންސިލަކަށް،ާ ކުރ ނެާ ތަރައްޤީާ އެރަށެއްާ

ތަރައްޤީާކުރ ނެާކައުންސިލަކަށް.ާމިހެންާނޫންާކަމަށްާވަންޏ މުާމިބޭފުޅުންާވ ނީާމިހ ރުާވެސްާމިރ އްޖޭެގާސިޔ ސީާާ

ރައްޔިތުން މިންވަރުންާ މިއޮތްާ ހޫނުވެފައިާ ސަރުކ ރ އިާާމަސްރަހުާ ެގނެސްދިނުމުަގއިާ ތަރައްޤީއެއްާ އެދޭާ ނަށްާ

މިާ ވެދ ނެތީ،ާ ބަޔަކަށްާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ ފިކުރެއްަގއިާ މަސަްއކަތްކުރ ާސިޔ ސީާ ޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނ ިއާ

މުހިއްމު ވަރަށްާ ޮއތުމަކީާ ލިބިފައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ބަދަކުާ ައވަހަށްާ ބަދަލު،ާ ާކައުންސިލުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަުމަގއިާ

ސިޔ ސީާާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ މިއަދުާ މަޖިލީސް،ާ އެބަދޭާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ވެސްާ މަޖިލީހުންާ

ށްާދަންނަވަންާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުންާކުރުމ އިާފިއްތ ލެވޭނެާާފިކުރުާހުރިާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތ މައ އިާއެއްކޮ

މިހެންވުމުންާ އެބަދޭ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރޫޙުާ ކަހަލަާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ ެއޮގތަށްާ ބަލ ،ާ އޮތްތޯާ ޮގތެްއާ

.ާައޅުަގނޑުމެންާޙަޤީޤަތުަގއިާމިެވވެނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާއިދިކޮޅު.ާައޅުަގނޑުމެންެގާއުފަންާބިމަށްާއިދިކޮޅު

މިާޤައުމުާދެކެާހެޔޮާނޭދިާއެދޭނެާބަޔަކުާނޯންނ ނެ.ާއިންތިޚ ބެއްެގާދުވަސްވަރުާއަންނަންދެންާކެތްކޮށްލަްއވ ާަމޑުންާ

މަސައްކަތްތަކަށްާާ ކުރ ާ އަށްާ ތަރައްޤީާ އެރަށެއްެގާ ސަރަޙަްއދެެގާ އެާ ސަރުކ ރަކުންާ ނުވަތަާ ދައުލަތަކުންާ ތިއްބަވ .ާ

ބަޔަކަށް ދޭާ ތ އީދުާާާއެއްބ ރުލުންާ މުއްދަތަށްާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ެވސްާ ކައުންސިލުތައްާ ހޮވޭާ ިމހެންާ

ާާ މީ ސަބަބަކީާ ނުކުރެވޭާ ތ އީދުާ ކުރަންާ ދިުގާ މުއްދަތުާ 3ާާާާނުކުރެވޭ،ާ 4ާާާާއަހަރަކުން އަހަރަކުނ5ާާާްއަހަރަކުން

ކަ އެާ މީަގިއާ މީގައި،ާ ނޫންާ ފިކުރެއްާ ކުރުމުެގާ ތަރައްޤީާ ރަށްތައްާ ުގޅިެގންާ އުންސިލަށްާާސަރުކ ރ އިާ

ހޮވިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންނ ިއާހޮވިާަވޑައިނުަގންވ ާބޭފުޅުންެގާެވސްާިވސްނުންާހުންނަންާޖެހޭނީާސަރުކ ރަކުންާ

ކުރަންާއޮތްާކަމެއްާއެތަނަކަށްާއެކޮށްދޭާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫއަކީާއެއީާއެރަށެްއެގާރަްއޔިތުންާބަލައިަގނެާއަދިާއެާާ

ންާސަރުކ ރަކ އިާުގޅިެގންާރަށްތައްާތަރައްޤީާކުރުމުެގާފިކުރުާހުރިާބަޔަކަށްާވ ންާކައުންސިލެްއަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅު

ފަންނާީާ އެާ ބޭފުޅުންާ ހޮވޭާ ކައުންސިލުތަކަށްާ މިާ ދަންނަވ ލިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އެހެންމެާ ހަމަާ ދެންާ ޖެހޭ.ާ

ކަންާނުކުރެވިފައި.ާއަދިާއަމުދުންާބޭފުޅުންނަށްާނުވެއްޖިއްޔ ާދެންާހަމަާއެއްޮގތަކަށްާވެސްެްާޮއންނ ނީާއެބޭފުޅުންާމި

ލުއިާ ކޮށްދޭންޖެހޭާ ސަރުކ ރުންާ ހޮވިވަޑައިެގންފިކަމަށްވަންޏ މުންާ ބޭފުޅުންާ ހުރިާ ފިކުރުާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ އިާ

ފަސޭހަތައްާާވެސްާއޮންނ ނީާނުކޮށްދެވިފައި.ާއެއީާދުޝްމަނަކަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާކަެމއްާނުކޮށްދޭނެ.ާނުރުހޭާމީހަކަށްާ

ށްދޭނެ.ާކަމެްއާޙ ޞިލުާވ ނީާއެްއާއިންސ ނަކުާއަނެްއާއިންސ ނެއްެްެގާކަިއރިންާކަމެއްާޙ ޞިލުާވ ނީާާކަމެއްާނުކޮ

އެހާ  މިާ ވ ހަކަާ މިާ ކޮށްލަން،ާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ކުރުމުން.ާ މަސައްކަތްާ ުގޅިެގންާ ދީެގންާ ރުހުންާ

ާމިކަމުެގާނުރައްކ ތެރިކަުމން.ާމީަގއިާނުރައްކ ތެރިާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުާދަްއކ ލަންާމިޖެހެނީާމިާކަމުެގާމުހިއްމުާކަމ އި
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ކުރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ުގޅިެގންާ ކައުންސިލަކުންާސަރުކ ރ އިާ އޮންނަާ ހޮވިފައިާ އެއިރެއްަގއިާ ރަށްތައްާ ބައެއްާ ކަމަކީާ

ސަބަބުންާއަރަިއެގންާދ އިރުަގއިާއަނެއްާބައިާރަށްތައްާމިާއޮންނަންޖެހެނީާސަރުކ ރ އިާނުުގޅުުމެގާފިކުރުާހުރުމުެގާާ

ތަރައްޤީާނުވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެރަާތަހައްމަލުާކުރަމުންދ ނީާހަމަާއެތަނެއްަގއިާދިރިުއޅޭާލޮބުވެތިާރައްޔިތުން.ާާ

އިންތިޚ ބުާ ތަކުެގާ ކައުންސިލުާ ޖެހޭނެާ ވަޑައިަގންނަވަންާ ވިސްނ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މީަގިއާ ރައްޔިތުންާ މިހެންވީމ ،ާ

ާާ ުގޅިެގން،ާައޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާމީަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީ،ާޑީ.އ ރު.ޕީާނުވަތަާއެހެންާކުރެިވެގންދ އިރުަގއިާސަރުކ ރ އި

ތަރައްޤީކުރުުމެގާާ ެއތަނެއްާ ުގޅިެގންާ ސަރުކ ރ އިާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައެއް.ާ ހޮޭވާ ބޭފުޅަކުާ އެްއެގާ ޕ ޓީާ

ހޭނީ.ާމިނޫންާބަޔަކުާހޮިވއްޖިްއޔ ާވިސްނުންާހުރި،ާއެާުގޅިެގންާމަސައްކަތްާކުރުމުެގާރޫޙުާހުރިާބައެކޭާހޮވެންާޖެ

3ާާވަރަށްާބޮޑުާދެރަާތަކެއްާއޮންނ ނެއޭ.ާމިހެންވީމައޭާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ާކުރެވޭާޮގތުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމީަގއިާާ

އިންާމުއްދަތެްއާާ މިހ ާކުރުާމުއްދަތެއްަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ިމއޮތީ.ާ ދީފައިާ އަހަރުެގާމުއްދަތެއްާ

ާާބަދަލުކޮ ކުރުމަކ5ާާާާީށް އެކަމެއްާ މިފެށުނީ.ާ ކަެމއްާ އ ާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެއްޖިއްޔ ާ އަހަރަށްާ

ާާ ޖެހޭ ހަދަންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދަވެއްޖިއްޔ ،ާ ކުރަންާ ޤ ނޫނ34ާާާުއެކަމެއްާ ވަރަކަށްާ

އްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިެއރުމެއްާނުލިބި.ާއުޅެނިކޮށްާާއޮތްާއިރުަގއިާމިުއޅެނީާޭއެގިއންާޤ ނޫނުާތަކެއްާމ ާބޮޑުާބައެ

ދެންާާ މިހެންވެއްޖިއްޔ ާ ކުރަން.ާ ބަދަލުާ އަނެއްކ ވެސްާ ދުސްތޫރުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރީާ މިދިމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަގިއާާމިއީާއަނެއްކ ާބައްޔަކަށްާވެދ ނެާއިނޭގތޯ.ާސިޔ ސީާބަލިާޖެހިފައިާއަޅުަގނޑުާވެސްާމިހުންނަނީ.ާހުންނައިރު

ާާ ،ާމިއަދުާމިާމ އްދ .ާދެންާމ ދަމ 200ާާހަމަާއަނެއްކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުާކުރަންާފަށައިފިއްޔ ،ާދެންާއަނެއްކ 

އަނެއްާމ އްދ .ާމިހެންާހަމަާބަދަލުކުރުމުެގާރޫޙެްއަގިއ،ާކުރަންވީާމަސައްކަތްާދޫކޮށްލ ާއަޅުަގނޑުމެންާހިނަގންީވާާ

ށިދ ނެތީާވަރަށްާހިތ މަާއ އިާއެއްކޮށްާދަންނަަވންާޢިއްޒެތްތެރިާރައީސް.ާމަުގާދޫކޮށްލ ާއެހެންާމަަގކުންާހިނަގންާފެ

ާރައީސްާކިތަންމެާވަރަށްާބެލިައސްާއަޅުަގނޑުާމިއަށްާތ އީދެްއާނުކުރ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިއނޭގތޯ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނަވ ލ ނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒެތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒެތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުަގިއާދަން

ޢިއްޒެތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ަގއިާ ފަހުާ އެއަށްާ ައށް.ާ އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ

އަށް.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަެަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާާهللاާމެންބަރުާއަބްދުއްރަޙީމްާއަބްދު

ާރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާއަށްާ.ޢިއްޒެތްތެ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާާ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒެތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާތ އީދުާކުރަންާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒެތްތެރިާާ

ާާ އެީއ އިޞްލ ހަށް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މިާ އ މިރުާ އެހެންާާމެންބަރުާ އަދިާ އެއްކަަމކުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ކުރުމަކީާާ ރަނަގޅުާ އެކަންތަްއތައްާ ހުރެއްޖިއްޔ މުންާ ކަމެއްާ ޖެހޭާ ކުރަންާ ރަނަގޅުާ ެވސްާ ވިޔަސްާ ޤ ނޫނެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމަްއޗަށްާލ ޒިމުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގއިާމިއޮތްާާ

އަހަރުާެގާމުއްދަތަކަށްާހެދުމުންާވަރަށްިގނަާަމްއސަލަތަކެއްާއެބަާދިމ ވޭ.ާމިހ ރުާވެސްާއިލެކްޝަންސ3ާާާާްާާޮގތަށް

މިލިއަންާރުފިޔ ާބޭނުންވ ާކަމަށް.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ މުނ66ާާާްާކޮމިޝަނުންާއެާވިދ ޅުވަނީާމިާއިންތިޚ ބުާބޭއްވުމަށްާާ

ޚަރަދެ ބޮޑުާ މިވަރުެގާ އަހަރުންާ ތިންާ އަހަރުންާ ެގާާތިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުމަކީާ އްާ

ދައުލަތަށްާއެކަށީެގންވ ާކަމެްއތޯާކުރެވޭނެާކަމެއްތޯއޭ.ާދެަވނަާސުވ ލަކީާބަޔަކުާއިންތިޚ ބުވެެގންާައއިސްާއެބަޔަލުާާ

3ާާއްާހެދުމ އެކީަގއިާާޕްލޭންތަކެއްާހަދައިެގންާއެެެާއެްއޗެހިާއިމްޕްލިމެންޓްާކުރ ނެާވަުގތުާވެސްާނުދީާހަމަާޕްލޭންތަކެ

މިާ އަިއއްސަާ އަނެއްކ ާ ބަޔަކުާ އަންނަާ ދެންާ ދ ންވީ.ާ ފައިބަިއެގންާ އެބަޔަކުާ ހަމަވެެގންާ މުއްދަތުާ ެގާ އަހަރުާ

ޮގތެްއާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އިމްޕްލިމެންޓުާކުރުމުެގާމަސައްކަތްާކުރަންާމިޖެހެނީ.ާމީކީވެސްާއެންމެާރަނަގޅުާ

5ާާާާއްިވެގންާދ އިރުަގއިާމިއޮންނަނީާާހުރިހ ާއިންތިޚ ބުތަކެއްާވެސްާބޭ 3ާާއަހަރުާދުވަހުެގާމުއްދަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމި

އެންމެާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އުޅުމަކީާ މަޤުޞަދަކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ވަކިާ ކުރުކުރަންާ ދުވަހަށްާ އަހަރުާ

ކަާއިންާހައްތަހ ާވެސްާހީެވެގންާާވިސްނުންތެރިާޮގތެއްާނޫނޭ.ާދެންމެާވ ހަކަާދެއްކެވިާޢިްއޒެތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަ

ެގންުގޅުއްވ ާާ އެބަާ ފިކުރެއްާ ވުުމެގާ ދުޝްމަނުންތަކަކަށްާ މީހުންނަކީާސަރުކ ރުެގާ ހޮވޭާ ތަކަށްާ ކައުންސިލުާ މިދަނީާ

މަޤުޞަދެއްާ ކަހަލަާ ެއްއެވސްާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވިސްނަަވއިެގންާ މިޮގތަށްާ ޮގތަކަށް.ާ ކަހަލަާ

ރަނަގޅުާ އަވަހަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިހ ާ ނޫން.ާ އިންތިޚ ބުވީކީާ ކައުންސިލުތައްާ އަދިާ ހ ސިލުވެދ ނެހެން.ާ

ވ ހަކަާާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުވ ފަިއާ ލޭބަލްާ ދުޝްމަނުންެގާ ސަރުކ ރުެގާ މީހުންނަކީާ އިންތިޚ ބުވ ާ ކައުންސިލުތަކަށްާ

ާާ އެބަާިވސްނ ލަންާޖެހޭާމިހ ރާުާދެއްކުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީކީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެްއާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން

އެާާ އެރަށެްއެގާރަްއޔިތުންާއެހެންނޫނިއްޔ ާ ޮގތެްއވިޔަސްާ މީހުންނަކީާއެއީާކޮންމެާ ވ ާ ކައުންސިލުތަކަށްާއިންތިޚ ބުާ

ރަށަކަށްާާ އެާ ވެސްާ އެއްޮގތަކަށްާ ނުދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޔަކީާ ބައެއް.ާ ކުރ ާ ޤަބޫލުާ ރަްއޔިތުންާ އަތޮޅެްއެގާ

ޅަކަށްާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުންާކުރުމުެގާނިޔަތުަގއިާދެރަާތަކެއްާދޭންާނުކުންނ ނެާބަޔެކޭ.ާއެއަށްވުރެާާއެހެންނޫނީާއަތޮ

ދެްއވ ނީ.ާާ ކުރަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިާރަްއޔިތުންާވޯޓުާ ޤަބޫލުާ ވިސްނުންތެރިާކަމ އެއްކޮށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ

ހަދަ ދުޝްމަނުންނަށްާ މީހުންާ ހޮވޭާ މިހ ރުއްސުރެާ ޖައްސ ލަިއެގންާާއެހެންވީމ ،ާ އެީމހުންނ އިާ މިހ ރުއްސުރެާ އިެގންާ

ާާ ވ ތީ ދުޝްމަނުންނަށްާ ސަރުކ ރުެގާ 3ާާާާއެމީހުންނަކީާ ކީއްކުރަންހޭ މުއްދަތެއްާ ދުވަހުެގ1ާާާއަހަރުދުވަހުެގާ އަހަރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގންުގޅުމަކީާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ފިކުރުާ މިކަހަލަާ ހޮވަންވީ.ާ އެމީހުންާ މުއްދަތަށޭާ

ހަަމާދަ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ އެކަށީެގންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ންނަވ ނީާ
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ާާ މުއަދަތު މިާ ބޭނުންަވނީާ ދަންނަވަންާ ކަމެކޭ.5ާާާއަދިވެސްާ މުހިއްމުާ ަވރަށްާ ހަމަާ މިއީާ ކުރުމަކީާ އިތުރުާ އަހަރަށްާ

ާާާާޚަރަދަށްާބެއްޔަސް،ާކުރަންާހުރިާމަސައްކަތަށްާބެއްޔަސް. އަހަރ5ާާާާުައދިާއެހެންާޮގތްޮގތުންާވިސްނ ލ އިރުާވެސް

ދުވަހުާެގާމުއްދަތަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާހަމަާކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުާެވެގންާކައުންސިލުަގއިާރަނަގޅުާމަސައްކަތްތަކެްއާާ

ާޢިްއޒެތްތެރިާާރ ވަިއެގންާކުރަންާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާމުއްދަތެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގ

މެންބަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަންާމިާއިޞްލ ހުާހުށަހަޅުްއަވއިާދެއްވިކަމަށްޓަކައި.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ

ހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާއިލްތިމ ސްާކުރަންާސިޔ ސީާވިސްނުންާެއއްކިބ ާކޮށްފައިާކައުންސިލަރުންނަކީާމިހ ާ

ބަ ކަމަށްާ ދުޝްމަނުންާ ާާއަވަހަށްާ މި މަސަެައްކަތ3ާާާާްލައިެގންާ ކުރަންާ ކުރުާ މިާ މުއްދަތަކަށްާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

ެވސްާ ކައުންސިލަރުންނަކީާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރުންާ ޭއެގާ އަދިާ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ

ހަމަާޢައްޔަނުާކުރެވެނީކީާާާާހަމަާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާކަުއންސިލަރުން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަނުާކުރީމަވެސްާ

ވ ނެާ އިންތިޚ ބުާ މިާ މެންބަރުން،ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މީާ ނޫން.ާ ކައުންސިލަރުންނެއްާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ހަމަާ

ކައުންސިލަރުންނަކީާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުންާކުރ ނެާމީހުންނޭާބުނ ހެންާވަރަށްާިގނަާރައްޔިތުންާދެކޭޮގތުަގއިާމިހ ރުާ

އްޔިތުންނަށްާޖެއްސުންކުރ ާމީހުން.ާހަމަގައިމުވެސްާދެންާއިންތިޚ ބުާވެެގންާއަންނ ނީކީާާތިބިާކައުންސިލަރުންނަކީާރަ

އެްއޮގތަކަށްާވެސްާރަްއޔިތުންނަށްާޖެއްސުންާކުރ ނެާބައެްއާނޫން.ާރައްޔިތުންާެގާޙައްޤުަގިއާމަސައްކަތްާކުރަންާާ

ނުދަންނަވ ނަ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބައެއް.ާ ކުރ ާ އިންތިޚ ބުާ އ ިއާާރައްޔިތުންާ ލ ބަާ ރަށުެގާ އެބޭފުޅުންނަކީާ ންާ

މަންފ އަށްާމަސައްކަތްާނުކުރ ނެާބައެކޭ.ާހަމައެކަނިާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުންާކުރުމުެގާނިޔަތުަގއިާރަށުެގާކަންތައްތައްާާ

ާާާާހަނދ ންާނައްތ ލ ފަކައެއްާމަސައްކަތެއްާނުކުރ ނެއޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަ އިތުބ ރުކުރަންާވަރަށް

އަދާިާރަ ކަމަށް.ާ ވ ނެާ ބަޔަކަށްާ އެކަށީެގންވ ނެާ އެކަމަށްާ ހަމަާ ކައުންސިލަރުންނަކީާ ހޮވ ނެާ މިހ ރުާ އްޔިތުންާ

އެބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާައއުާކޮންސިޓިޓިުއޝަނެއްާހަދަިއެގންާައއުާވަރަށްާއައުާކަންތަްއަގނޑެއްެގާާ

ާބަޔަކަށްާޝަްއކުާކޮށްެގންާކަންތައްތައްާރަނަގޅެއްާނުވ ނޭާާތެރޭަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެހެންވީމަ،ާމިަވުގތަކީާިމއީ

އެންމެާ އެއީާ ހަމަާ ވެދ ނެާ ވެސްާ މެންބަރުާ ހޮވޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ ވަންޏ މުާ ކަމަށްާ ވިދ ޅުވ ާ އެހެންާ

ާާ ވެސް ދައުރަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކިޔ ފަިއާ ެއހެނެކޭާ މެންބަރަށް.ާ ކަމ1ާާައެކަށީެގންނުވ ާ ކަށެްއާާއަހަރުާ

އިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާމިާައއުާކޮންސިޓިޓިއުޝަންެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެންާހެދީކީއެްއާނޫން.ާއެހެންާވެއްޖެއްޔ މުާާ

ާާ މީހުންނަކީ ވ ާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލަށްާ ަވކިާ ކުރާ 1ާާކީްއވެެގންތޯާ އިންތިޚ ބުާ މުއްދަތަކަށްާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

އަހަރުާދުވަހަށ5ާާާްަގނޑުާހަމަާވ ހަކަާނިންމ ލަމުންާވެސްާހަމަާދަންނަވ ނީާާމީހުންނަށްާހަދަންވީ.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުާ

ާާ ބަިއ4/3ާާާާމިކަންާކުރަންާއެބަާޖެހެއޭ.ާކުރ އިރުަގއިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙެއްާެގންނަާކަމަށްާވަންޏ މު

އެއްބ ރުލުމ  ވެސްާ މެންބަރުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ނުވ ނެާ މިކަމެއްާ ބޭނުންެވއޭ.ާ އެހެންވީމ ،ާާމަޖިލީހުަގއިާ ނޫނީ.ާ ެއކީަގިއާ

މީހުންނަކީާ ހޮވޭނެާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާ ފިކުރުާ ސިޔ ސީާ މިފަހަރުާ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ ޤައުމަށްޓަކައިާ
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 ރައީސް.ާާ

ާ

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިާފަދައިންާމިހ ރުާބަޙުސްާކުރުމަށްާފުރުޞަތެއްާ

ާއަށް.ާهللاމިާއަރުވަނީާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

 ްއކެވުންާ:ވ ހަކަދެهللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ عليكم`. ދަނޑިވަޅެްއަގިއާާ  .السالم  މުހިންމުާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މިހައިާާ ރައްޔިތުންނ ިއާ ފުރަތަމަާއިޞްލ ޙަކީާ ބޭނުންވ ާ ެގންނަންާ ފުރަތަމަާއިޞްލ ޙު،ާ ެގނެވޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާބޮޑަށްާުގޅުންާހުރިާއިޞްލ ޙެއްާކަމަށްާދެކެވަޑައިެގންާކުޑަާ

މިާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާއެންމެާފުރަތަމަާވެސްާދަންނަވ ލ ނީ.ާައދިާާ

ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާާާާހަމައެއ ިއާެއކީަގއިާމިފަދަާމުހިންމުާއިޞްލ ޙެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިދެއްީވތީ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރަށްާވަރަށްާއިޚުތިރ މ ިއާއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާާ

ަގބޫލުކުރ ހިތްާއޮތީާމިާއިޞްލ ޙަކީާމިަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާކޮންމެހެންާެގންނަންާޖެހިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެކޭ.ާާ

އްކެވިާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވިދ ޅުިވ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާދެންމެަގއިާވ ހަކަފުޅުދެ

ާާ އަހަރުާއެއޮތީާކޮންާމަޤްޞަދެްއަގިއާކަމެއްާތިމަންނައަކަށ3ާާާާްއެކުލަވ ލިއިރުާނުވަތަާއިޞްލ ޙުާކޮށްާނިންމިއިރު

މި އެއީާ ކަނޑައެޅިެގންާ ެވސްާ ައޅުަގނޑަށްާ ނޭނެގ.ާއެނިގވަޑައެއްނުަގންނަަވއޭ.ާ ދަންނަވ ކަށްާ މަޤްޞަދެކޭާ ވެނިާ

ނަމަާ ހިނގ ދިޔަާ މިކަންާ ޮގތަށްާ ވިސްނުންހުރިާ އެބޭފުޅުންެގާ އޭރުަގއިާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އިންތިޚ ބުތައްާފުށުއަރ ދ ނެތީާކަމަށްާފަހަރެއްަގިއާވެދ ނޭ.ާެއކަމަކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާމިާދިމ ވިާޮގތުންާ

ދ އިރ ެގާއ3ާާަ ތުލުސްދޫާ ދައްކަަވމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެަގއިާ ފުށުއަރައޭ.ާ އެބަާ މ ބޮޑަށްާ އޮެވއްޖެއްޔ ާ ހަރަށްާ

ާާ ވިދ ޅުވެއްޖެ، ޢ ދަމްާ ރޮޒަިއނ ާ މެންބަރުާ އިންތިޚ ބަށ66ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާ ކަުއންސިލުތަކުެގާ ރަށުާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ކުރައްަވިއެގ ހޭދައެްއާ ބޮޑުާ އެހައިާ ވ ހަކަ.ާ ވ ާ ާާހަރަދުާ ކޮންމެ 3ާާާާންާ ކައުންސިލުތައ1ާާާްއަހަރަކުން މިާ ައހަރުާ

ޤައުމަކަށްާާ ކުޑަާ ފުދުންތެރިކަންާ އިޤްތިޞ ދީާ ކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުމަކީާ އިންތިޚ ބުާ

ބޭނުންާއަޅުަގނޑު ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ ެއކީަގއިާ ހަމައެއ އިާ އެކަށީެގންވ ާކަމެއްާނޫނޭ.ާ މެންާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިސްބަތްވ ާކޮންމެާކަމެއްާކުރަންާވެސްާމިތިބީާާ

ހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކޮށްެގންނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުސ ރަާއަދިާމިއަށްވުރެާބޮޑުކުރަންާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާ
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އިތުރު މުއްދަތުާ ކުރަމު.ާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާއެބަާ އެކަމަކުާ ކުރަމު.ާ ތ އީދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކުރަންާ

ބެލެހެއްޓުމަށްާއަލަށްާމާިާ މަޖިލީހަށްާމިާއިންތިޚ ބުާކުރިާރައްޔިތުން،ާއެމީހުންެގާކަންތައްތައްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ޮގތުަގއިާއިންތިޚ ބުާކުރ ާބޭފުޅުންނަށް ހަރުާދޭކަށްާއެއްބަހެއްނުެވވޭ.ާާއ5ާާައުފެދޭާކައުންސިލުތަކުެގާމެންބަރުންެގާ

ދޭތެރޭަގިއާ ޤައުމ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ އެހެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނ އިާދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންީވވަރ ާގ ތަކަށްާވެސްާނުވިސްނޭ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ެގާރައްޔިތުންެގާހޭލުންތެރިާކަންާހުރިާމިންވަރުންާއެބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންެގާކަންތައްތައްާާަގބޫލުކުރަނީާމިއަދުާރ އްޖޭާ

ޤ ބިލުާާ އެކަށީެގންވ ާ ވަރަށްާ އެކަމަށްާ ހަމަާ ވ ނީާ ބޭފުޅުންާ ކުރަްއވ ާ އިންތިޚ ބުާ ހިންގަވަންާ ނުވަތަާ ނިންމަވަންާ

ވ ާފަދަާއެކަށީެގންވ ާބޭފުޅުންާހަމަާއިންތިޚ ބުާބޭފުޅުންނަށޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުާކަމަށްާވެސްާއެވިދ ޅުާ

ނުވެާހިނަގއިދ ނެ.ާެއކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނަށްާައއިމަާހަމަާކޮންމެާމީހަކުާެވސްާިމވަނީާމިތަނަށްާވަރިހަަމާާ

ދަްއކ ލަ ވ ހަކަާ ބިލަކަށްާ ހުށަހެޅޭާ ވަުގތުންާ ކުރުމަކ ނުލ ާ ދިރ ސ ާ ކުރިންާ ހުށަހެޅުނަސް.ާ ބިލެއްާ ކަހަލަާ ންާކޮންމެާ

އެކަމަކުާާ ދެކެމު.ާ ެއބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ހުރިާ ޤ ބިލުކަންާ އެާ ަގއިަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހުނަސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާަގބޫލެއްނުކުރެވޭާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުާކުރ ާކައުންސިލުތަކަށްާެއފަދަާބޭފުޅުންާޢައްޔަނާްާ

އަޅުަގނޑުމެ ކަމަކަށް.ާ ތިބިާ ނުވަތަާ ކަމަކަށްާ ނުަވތަާާވެދ ނެާ ރަށްރަށުަގިއާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ދެއްކެނީާ މިާ ންނަށްާ

އެކަށީެގންވ ާާ ކުރަންާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުތަކަށްާ މިާ ހިންަގވަންާ ކަންތައްތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ

ަގބޫ ަގބޫލުކުރ ކަށްާބޭނުމެއްނޫންާެއޮގތެއް.ާއަޅުަގނޑުާ ލުކުރަނީާާމީހުންނެއްާނެތޭ.ާއަޅުަގނޑުެމންާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ

އެފަދަާ ކުރަްއވ ނޭ.ާ އިންތިޚ ބުާ ރައްޔިތުންާ ބޭފުޅުންާ އެކަށީެގންވ ާ ހިންުގމަށްާ ކަންތައްތައްާ ރަށްރަށުެގާ އަތޮޅުތަކ އިާ

ާާ އެއ ިއއެކީަގއި ހަމަާ ދެންާ ތިއްބެިވއޭ.ާ އެބަާ މިކަމަށ3ާާާާްބޭފުޅުންާ އަކީާ މައްސަލަާ އަނެއްާ ދިމ ވ ާ އޮތީމ ާ ައހަރަށްާ

މަތިާނުލުން.ާއެހައިާކުރުާމުއްދަތަކަށްާވީަމާމިސ ލަކަށް،ާރަނަގޅުާަވޒީފ ެއއްަގއިާާއެކަށީެގންވ ާޤ ބިލުާމީހުންާކުރި

އަހަރުާދުަވސްާވީމަާއެބަާމުއްދަތ3ާާާާުހުންނެވިާބޭފުޅަކުާއެބޭފުޅ ެގާަވޒީފ ާދޫކޮށްލ ފައިާމިކަމަށްާއަންނަންާބަލ އިރުާާ

ކުޑަާ އެބަާ ޝަޢުޤުވެރިކަންާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ އިާ އެބޭފުޅުންާ ާާކުރުކަމުންާ އެހެންނަމަވެސް، ވީަމ5ާާާވޭ.ާ އަހަރުާ

އެހެންވީމ ،ާ ލިބޭނޭ.ާ ބޭފުޅުންާ އެކަށީެގންވ ާ ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ދެންމެަގއިާ ހަމަާ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ

އެާ ވެސްާ ހުރިހ ާޢ ދަމްާ ިވސްނައި،ާ ދޭތެރޭަގއިާ ޤައުމ އިާ ތިބެާ ެއްއކިބ ވެާ ފިކުރުންާ ސިޔ ސީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާޤައުމ ާދޭތެރޭަގއިާިވސްނ ަވޑަިއެގންާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުުމެގާާ

ާާ ދެކިެގން،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާކުރިމަަގށްޓަކައިާކުރެޭވާވަރަށްާމުހިންމުާމަސައްކަތެްއާކަމަށް

ބަލައިަގނެ،ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުާ އޮތްާ މިާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ އ މިރުާ އަޙްމަދުާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ެގނައުންާ ޤ ނޫނަކަށްާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ާ ފޮނުވަިއެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ
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ނުންވ ާކަމެކޭ.ާދެންާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވެދ ނެާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއެންމެާފުރަތަމަާެގންނަާއިޞްލ ޙަށްާބޭ

ހަދ ާވަރަށްާވުރެާމ ާއ ދަިއެގާއިޞްލ ޙެކޭ.ާެއކަމަކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާހުށަހަޅުްއވަމުންާވެސްާކުޑަހުވަދޫާާ

ވިދ ޅު އ މިރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މުހިންމާުާދ އިރ ެގާ ވަރަށްާ ހަމަާ ެގންނަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ފަދައިން،ާ ވިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުަވދޫާ އެހެންވީމ ،ާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށޭާ އިޞްލ ޙެއްާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ

އިާދަންނަވަމުން،ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުެގާފުރިހަމަާތ އީދުާއޮތްާކަމުަގ

އަދިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާޕ ޓީާވިސްނުމ ،ާސިޔ ސީާޚިޔ ލުާތަފ ތުާވުންާާ

ދޫކޮށްލ ފައިާޤައުމަށްޓަކައިާިމާބިލަށްާތ އީދުާކުރައްވައި،ާިމާބިލުާވީހ ާއަވަހަކަށްާޤ ނޫނަކަށްާހައްދަވައިާދެްއވ ނެާާ

 ންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާކަމަށްާއުންމީދުކުރަމު

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އުތުރުާާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދަންނަވ ލ ނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާއަދިާހަމަާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ އަށް.ާއަދިާއެއަށްާފަހުަގއިާތޮއްޑޫާދ އި

ާާ ފުރުޞަތ3ާާާުއެހެންމެ އަށްާ ރިޒ ާ އިބްރ ހިމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނަާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަރުވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ މިާ އަރުވ ނަން.ާ

ާ.ާާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ އަށް

ާ

 ކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ 

ކައިާއެމަނިކުފ ނަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާައށްާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓ231ާާަ

މަރުޙަލ ާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންތިޤ ލީާ އިޚުލ ޞްތެރިާކަމ ިއއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާ

ިމާާ މައްސަލަައކީ،ާ މިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ަގބޫލުެވވޭނެާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގނައުމަކީާ ބަދަލެއްާ ކަހަލަާ ެއއްވެސްާ ތެރޭަގއިާ

މައްސަލަައކީާދެފަރ ތަށްާބަޙުސްާކުރެވިދ ނެާމައްސަލަާއެއް.ާދުނިޔޭެގާިގނަާޤައުމުތަކުަގއިާޕްރޮވިންސްާާމުއްދަތުެގާާ

ާާ 4ާާާާކައުންސިލުތަކ އިާމިާކަންތަްއތަކުަގއިާހަމަާޢ އްމުކޮށްާހުރީ އަހަރުެގާމުއްދަތަކަށްާބޭްއވިފައި.3ާާާާއަހަރުާއ އި

ާާ ބަލ އިރު ހައިސިއްޔަތުންާ ކެންޑިޑޭޓެއްެގާ ކުރިމަތިލ ާއަހ3ާާަމީަގއިާ ކެންޑިޑޭޓަކަށްާ ހަމަާ މުއްދަތެްއ.ާ ކުރުާ ރަކީާ

ާާ އަހަރަށްާވެސްާއެކަންާއޮންނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރައްޔިތެއްެގާހައިސިއްޔަތަކުނ10ާާާްމީހަކަށްާބޭނުންވ ނެާހަމަ

ާާ ަގބޫލުކ3ާާުބަލ އިރުަގއިާހަމަ ޮގތަކީ.ާއަޅުަގނޑުާ އޮތުންާމީަގއިާހަމަާއަޢުލ ކަންާބޮޑުވެެގންވ ާ ރ ޮގތުަގިއާާއަހަރަށްާ

116ާާާާ އަހަރުާދުވަސްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިޔެފަިއ3ާާާާމެންބަރުންާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބަަވއިެގން
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އެއޮތީކީާއޮޅުމަކުންާވެފައިާޮއތްާކަމެއްާނޫން.ާހަމަާއެބޭފުޅުންާހަމަާއެކަމ ާދޭތެރޭަގއިާވަރަށްާފުޅ ދ އިރ ެއްއަގއިާާ

ާާ ފަހުަގިއ ކުރެްއވުމަށްާ އިންތިޚ ބުތަްއާާބަޙުސްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުމެއް.ާ ވ ާ ނިންމަވ ފައިާ

ބޭއްވެމުންާމިާދ އިރުަގއިާމިީއާއަޅުަގނޑުމެންާއަލަށްާރ އްޖޭަގއިާކުރަންާފަށ ާމަސައްކަތެްއ.ާއެހެންކަމުން،ާމިކަންާ

ވަރަށްާިގނަާކަންތަކެއްާހުންނ ނެ.ާމާިާާާފެއްޓޭއިރުަގއިާމީަގއިާެގންނަންޖެހޭާބަދަލުތަކ އިާކުރަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތަކ އި

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ އޮތްާ ޮގތަށްާ ެގނެވޭާ އިޞްލ ޙުާ ހިނދެއްަގއިާ ކޮންމެާ ބޭނުންވިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކީާ

އެއް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑަށްާއެހައިާބޮޑަކަށްާމިާމަރުޙަލ ަގއިާމިކަންާކުރުމަކަށްާތ ީއދެއްާނުކުރެވޭ.ާސިޔ ސީާާ

ވިސް މިޮގތަށްާއެްއވެސްާ ބަލައިަގންނ ނީާ ރައްޔިތުންާ މިކަންާ ވެސްާ ވިސްނ އިރުަގއިާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ ާ ނުެމއްނެތިާ

ާާ އަހަރުާދުވަހަށްާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑ5ާާާާުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިންތިޚ ބުާވެސް

ާާ ނޫން. ކަެމއްާ ތ އީދުކުރ ާ ބޮޑަށްާ 4ާާާާއެހައިާ ދުވަހުެގ ޮގތް.ާާއަހަރުާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހަމަާ ބޭއްވުމަކީާ މުއްދަތަށްާ

ާާ އަހަރުާދުވަހަށްާހަދައިފިާނަމަާރައްޔިތުންެގާއަޑުާއަހަންާއިންނ ނ5ާާާީއަޅުަގނޑުމެންާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބު

2ާާާާފެށޭާއަހަރ އިާނިމޭާއަހަރު.ާމެދުތެރޭެގާާ އޮންނ ނެާާއަހަރަކީާއެާހުންނަާމެންބަރެއްެގާކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކައި

ާާ ބަދަލުަގިއ ޭއެގާ އަނެްއ3ާާާާއިންތިޚ ބެއް.ާ އަނެއްކ ވެސްާ ފަހުާ ވުމަށްާ އިންތިޚ ބުާ އަބަދުވެސްާ ވުމުންާ އަހަރަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ މެންބަރުންނަކީާ ތިއްބަވ ާ ކަުއންސިލުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނީ.ާ ތައްޔ ރުވެފައިާ އިންތިޚ ބަށްާ

އަދ ކުރުުމަގ ޒިންމ ތައްާ ކުރިންާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެ.ާ ބަޔަކަށްާ ތިބޭނެާ އަބަދުވެސްާ ދެމިާ އިާ

ާާ ރަނަގޅުވ ނެ ހަމަާ ކެންޑިޑޭޓަށްާ ކުރިމަތިލ ާ އިންތިޚ ބަށްާ ނޫނީާ ކެންޑިޑޭޓަށްާ ކުރެވޭާ އިންތިޚ ބުާ 10ާާދެންނެވިހެންާ

ައޑުތައްާއެހައިާފަސޭ ެއީއާހޮވުމަށްާފަހުާދެންާއެާދ އިރ ެގާބޭފުޅުންެގާ ހައިންާނ ހަންާއަހަރުާވެސްާލިބުނިއްޔ .ާ

އަެަހަރުާއޮތުމުނ3ާާާްބޭނުންވ ާމެންބަރަކަށްާހަމަާިގނަާމުއްދަތުާލިބުނުާވަރެއްާރަނަގޅުާވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އެބޭފުޅ ާާ ވެސްާ އަހަރުަގއިާ އަންނަާ ދެންާ ހަމަާ އަހަންޏ ާ އަޑުާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަައކީ.ާ ކޮބައިތޯާ

އިންތި ކައުންސިލުާ ހުންނަވ ނީާ މީަގއިާނޫންތޯާ ނޫންތޯާ އެއީާ ކ މިޔ ބުކުރަން.ާ ޮގނޑިާ އެާ ކުރިމަތިލައިެގންާ ޚ ބަށްާ

5ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރަންޖެހޭާއުސޫލަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ އަހަރުެގާމުއްދަތުާދިނުމުންާއ10ާާާެއަހަރުާނުވަތަ

ރަްއޔިތުންެގާއިޚުސ ސްތަްއާާާމުއްދަތަށްާއެހެރީާއެބޭފުޅ ާހޮވިފައި.ާދެންާވަކިކުރެވޭނެާޮގތެއްާވެސްާނޯންނ ނެ.ާހަމަ

މިކަމ ިއާާ ހައިސިއްޔަތުންާ ރައްޔިތެއްެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނޯންނ ނެ.ާ އެްއވެސްކަމެއްާ ކުރެވޭނެާ ހަމަާ އަޑުނޭހިޔަސްާ

ާާ ޮގތަކީ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހަމަާ ވިސްނ އިރުަގއިާ އެހެންކަމުނ3ާާާްދޭތެރޭަގއިާ އޮތުން.ާ މިކަންާ ދުވަހަށްާ އަހަރުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ަގބޫލުކުރ 231ާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ާއިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙެއްާނޫން.ާއެހެންކަމުންާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު
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ވެ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ މިރުާޝުކުރިއްޔ ާ އަޙުމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ސްާ

އަށްާމިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާދިވެހިރ އްޖެާ ތ އީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާ ފުރިހަމައަށްާ ިމވ ާއިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ާާ ދަށ6ާާުފ އިތުވި އެޖެންޑ ެގާ އިޞްލ ޙީާ މަުއމޫނުެގާ ރަީއސްާ މިައއިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ ބޮޑެތިާއަހަރުާ ވަރަށްާ ންާ

އައިސްފައި.ާާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މިވަނީާ ނިޒ މުތަކަށްާ ހިންުގމުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބަދަލުތަކެއްާ

އެޮގތަށްާބަލ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭަގއިާދިުގާވެރިކަމެއްާބަދަލުވެެގންާދިޔައިރުާލޭާއޮހޮރުވުމަކ އިާނުލައިާެއާާ

ންާދިއުމަށްފަހުާއަދިާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްެގާހިޔ ވަހިކަމުެގާދަށުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާތިބިއިރުާވެރިކަންާބަދަލުވެެގ

މުސްތަޤްބަލަށާްާ މަސަްއކަތްކޮށްފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަގއިާއެާހ ސިލުކުރަންޖެހޭާމުއްދަތުތަކ ިއާާދޫކޮށްލިއިރުާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ެގާތެރޭ

ބޮލުަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ މިާ ހ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ އެއީާ ނ ދޭކަން.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ހިސ ބަށްާ

އޭރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ހުރިިއރުާ ކަންތައްތައްާ އެހެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ެވސްާ ޢިލްޒ މެއްާ އެޅޭާ އެކަނިާ

ާާ އ އިރުާނުވަތަާއޭރުާއެކުލަވ ލެވުނުއިރުާއެހުރިާމުއްދަތުތައްާއެކުލަވ ލެވިފައިާހުރިާސަބަބުތަކަށްާވެސްާއުފެދިެގން

އަހަރުާއެތ ގައިާލިޔެފަިއާއެާއޮންނަނީާޕޮލިޓިކަލްާޑަިއނެމިކްސްާއަށްާބަލ ފައ3ާާާިއަޅުަގނޑުމެންާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭ.ާ

ބަދ5ާާަ އެާ ތެރޭަގއިާ ދަުއރެއްެގާ ރިޔ ސީާ މިއަދުާއަހަރެްއެގާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި.ާ ލުވ ޮގތަށްާ

ލޯކަލްާ މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ މިއޮތްާ ވ ހަކަދައްކަންާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހ ތ ންގައި.ާާ ޑިސެމްބަރުާ ނޮވެމްބަރު،ާ އަހަރުެގާ މިާ އަންނަނީާ ބޭއްވޭތަންާ މިާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުާ

ާާއެހެ އެ އަނެއްހ ާ ދެންާ ވަނީނަމަާ އަލުނ3ާާާާްންކަމަށްާ ކައުންސިލުާ ލޯކަލްާ އެާ ނަމަާ ވަނީާ އޮތްކަމުަގއިާ އަހަރަށްާ

ާާ ދ ނެ އަޅުަގނޑުމެނ2013ާާާްބަދަލުވެެގންާ މިއަދުާ އެހެންވީަމ،ާ ވިއްދައިެގން.ާ އިންތިޚ ބ އިާ ރިޔ ސީާ އަހަރުެގާ ަވނަާ

އަޅު އެބަާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެކިއެކިާާމިވ ހަކަދައްކ އިރުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ަގނޑުމެންާ

އިޤްތިޞ ދީާބިލުތައްާއަންނަިއރުާސަރުކ ރުާހިންގ ާފަރ ތްތަކުންާވ ހަކަދަްއކަމުންާއެބަދޭާމިރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދަށްާާ

މެންބަރުންާ ބައެއްާ ިމައދުާ ވ ހަކަ.ާ ޮގންޖެހުންތަކުެގާ ކުރިމަތިވ ާ އަދިާ ހީނަރުކަމ އިާ އޮތްާ ކުރިމަތިވެފައިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާވ ހަ އިންތިޚ ބެއްހެން.ާ ދެފަހަރުާ ނޭވަެަކުާ އޮންނަންވީާ ޤައުމުަގއިާ ހީވަނީާ މިާ ކަދަްއކަވ އިރުާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާދީލ ލައިެގންާވ ނެާކަންތައްތަކެއްާނޫން.ާސިޔ ސީާމަޤްޞަދުތަްއާާ

އޮތްޮގ ޙ ލަތުާ ޤައުމުެގާ މިއަދުާ ެގއްލިެގންާާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ ޕ ޓީތަކަށްާ ބަެއއްާ ކައުންސިލުތަކެއްާ މިއަދުާ ތުންާ

ާާ އެކަމަށްޓަކައި ޤައުމަށ3ާާާާްދ ނެތީވެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ތިބުމަކީާ ބަްއދައިެގންާ ބަުގޑިާ ހިފ ާ އަހަރުަގއިާ

ކެނޑިޑޭޓު ކުރިމަތިލ ާ ކައުންސިލަށްާ ލޯކަލްާ ތ އީދުކުރ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ނޫނޭ.ާ ކުރ ކަމެއްާ ވެސްާާހެޔޮއެދިެގންާ ންާ

މިއަދުާޤަބޫލުކުރ ނެާއެމީހުންެގާމުސްތަޤްބަލަށްޓަކައިާއެމީހުންާމިހ ރުާވަޒީފ ާއަދ ކުރަމުންދ ާވަޒީފ ތައްާދޫކޮށްލ ފަިއާާ

3ާާާާ ވ ނީ ބޮޑުެވެގންާ ފައިދ ތައްާ ނުވަތަާ ބޮޑުެވެގންވ ނީާ އަެައުލ ކަންާ ވެސްާ އެމީހުންނަށްާ ައއުމަށްވުރެާ 5ާާއަހަރުާ
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ޖެހިއްޖެކަމުަގ އަންނަންާ ކައުންސިލުތައްާާއަހަރަށްާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ދެންާ ވަނީނަމަ.ާ އިާ

ކައުންސިލުެގާާ ލޯކަލްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަދ ނޭ.ާ ޯގސްާ އެމީހުންާ ނުވަތަާ ހަމަނުވ ނޭާ ކުފޫާ އެކަމަކަށްާ

ފ ސް ބިލުާ ލ މަރުކަޒީެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ބިލުެގާ ވަރަށްާއިންތިޚ ބުެގާ ކުރިއިރުާ

ކައުންސިލުތަކުންާާ އެާ ޙ ލަތެއްަގިއާ ނުކުޅެދިއްޖެާ އެކަަމށްާ ކައުންސިލުތައްާ ޮއންނ ނެާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާ ރަނަގޅަށްާ

މީހުންާވަކިކުރެވޭނެާވ ހަކަ.ާެއހެންވީމަ،ާމިއަދުާހުއްޖަތެއްެގާޮގތުަގއިާމިކަންާދައްކަިއެގންާއެމް.ޑީ.ޕީާެގާސްޓޭންޑްާާ

ކަމަކީ ރަްއޔިތުންެގާސަޕޯޓަރުންނަށްާާދިފ ޢުކުރަމުންދ ާ ދިވެހިާ އެމް.ޑީ.ޕީާސަޕޯޓަރުންނ އި،ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާ

އެމް.ޑީ.ޕީާެގާޕ ލިމެންޓޭރިއަނުންާކުރ ާމަލ މ ތެކޭ.ާއެއީާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާޤައުުމެގާއިޤްތިޞ ދަށ އިާއަދިާޤައުމުެގާާ

ނީާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާސިވިލްާސަރވިސްާާމުސްތަޤްބަލުަގއިާމިާއިޤްޞ ދު،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދަ

މީހުންެގާކަރުަގއިާހިފ ފައިާފައިސ ތައްާދިވެހިާދައުލަތުެގާބަޖެޓަށްާދަމަމުންދ ާމަންޒަރު.ާމިއީާމުސްތަޤްބަލުަގއިާމިާ

ފުރުޞަތެްއާާ ރަނަގޅުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބެނީާ މިާ މިއަދުާ ވ ހަކަ.ާ ދަްއކ ާ ކިޔ ފައިާ ރަނަގޅުކުރ ށޭާ އިޤްތިޞ ދުާ

އިންތިޚ ބެއްާާއަޅު އިތުރުާ ޮއތޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކިޔ ފައިާ އުޖ ލ ކުރަންށޭާ އިޤްތިޞ ދުާ ަގނޑުމެންެގާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ5ާާާާދުއްވ ލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިުގކުރުމަށްފަހުާ މުއްދަތުާ މިާ އަހަރަށްާ

ށައިދެވޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާމިކަމަށްާއެމް.ޑީ.ޕީާާދައުލަތުެގާބަޖެޓަށްާބޭނުންވ ާފައިސ ާއިތުރުކުރ ނެާމަުގާކޮ

އިންާތ އީދުނުކުރ ކަމަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދޭހަވެެގންާދަނީާމިހ ރުާކުރިމަތީަގއިާިމއޮތްާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާބޮޑުާާ

އިޤްތިޞ  މިައދުާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދުާ ސިޔ ސީާ ނ ކ މިޔ ބުވ ނެތީވެާ އަދިާާއަޣުލަބިއްޔަތަކުންާ ދ އިާ

ދައުލަތުެގާބަޖެޓ އިާއަދިާޤައުުމެގާމުސްތަޤްބަލުާއެްއކިބ ކޮށްފައިާސިޔ ސީާމަޤްޞަދުންާވ ހަކަދައްކ ާމަންޒަރު.ާހަމަާާ

އެއ އެކުާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމިފަދަާކޮންމެާކަމެއްެގާތެރޭަގއިާެއކަމަށްދ ާޚަރަދުތަކ އިާއަދިާޚަރަދ ާާ

އިޖުތިމ ޢީާފޭރ މަށްާމިއަންނަާލޮޅުންތައް.ާއިންތިޙ ބަކަށްފަހުާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަށްރަށުެގާާއެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާާ ވެސް ވ ހަކަދައްކ ލެވެނީާ ެއއްކޮށްާ އަނެކަކ އިާ 6ާާާާއެކަކުާ ވ ހަކަދެކެވެމުންދޭ ެއބަާ މިއަދުާ ދުވަސްފަހުން.ާ 1ާާަމސްާ

ާާ އ1ާާައަހަރުން އެމް.ޑީ.ޕީާ ވެސްާ ބ އްވަންާ ކައުންސިލުާ ލޯކަލްާ އެހެންވީމަ،ާާއަހަރުންާ ކަމަށް.ާ ތ އީދުކުރެވޭާ ށްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޑިމޮކްރަސީާެއވަރަށްާއަންނަންވެއްޖިްއޔ ާދެންާމިާޤައުުމަގިއާއިޖުތިމ ޢީާފޭރ މެއްާނޯންނ ނޭ.ާ

އޭރަށްާާ ކަމެއް.ާ ކުރެވިދ ނެާ ހަމަާ އެީއވެސްާ ވެސްާ ހޮަވންާ ކައުންސިލެއްާ ހަވީރުާ ހޮވ ފައިާ ކައުންސިލެއްާ ހެނދުނުާ

ެއާާާާއެމީހަށް ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުޑަވ ނެ.ާ މުއްދަތުާ އޮންނ ނެާ ބަނދެެގންާ ބަުގޑިާ އޭަގއިާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ޤައުމެްއެގާ އެާ ޮގތެއްަގއިާ ހުރިާ ފައިދ ާ ޤައުމަށްާ އަކީާ ޑިމޮކްރަސީާ ައކީ.ާ ޑިމޮކްރަސީާ އެއްނޫނޭާ

ވ ހަ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ އެްއޗެކޭ.ާ ާާެގންނަންޖެހޭާ ބަދަލުކުރަނ5ާާާްކަދަްއކ އިރު މިކަންާ އަހަރަށްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާދެކޮޅުހަދަންޖެހޭާސަބަބެއްާނެތް.ާސަބަބަކީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގިއާކޮންމެާާ

ލަށްާާައހަރުެގާޓ ރމެްއަގއިާއަތުަގއިާހިފައިެގން.ާލޯކަލްާކައުންސިލަކީާމިާރ އްޖެާއަށްާއ5ާާަމީހަކުާވެސްާމިާތިބެނީާާ
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ނުވެވުނުާާ އެއްބަހެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަދެއްކިއިރުާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވީއިރުާ ެއއްޗަކަށްާ އަންނަާ

އެހެންާާ ދުނިޔޭެގާ ބ އްވ ކަށް.ާ ވޯޓުލުންާ ވޯޓުލ ޮގތަށްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ކައުންސިލުަގއިާ ލޯކަލްާ

ާާ ކައުންސިލުތަކަށް ލޯކަލްާ ެއީއާާޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މީހުން.ާ ދިރިއުޅޭާ ސަރަހައްދެއްެގާ އެާ ވޯޓުލަނީާ

އުޅޭާ އެމީހަކުާ މީހުންާ ހުރިހ ާ މުޅިާ ވެސްާ ވޯޓުލުންާ ދަށުންާ މޫވްމަންޓެއްެގާ ޕޮޕިޔުލަރާ ނުނަގ ާ ހުއްޖަތެއްކަމަށްާ

މަޤްޞަދަކަށް ސިޔ ސީާ ވ ހަކަދެއްކީާ ބަދަލުކުރުމަށްާ ލެވޭނެޮގތަށްާ ފޮއްޓަކަށްާ ބޭނުންާ ޓަކައި.ާާތަނެއްަގއިާ

މުސްތަޤްބަލަށްޓަކަިއާާ އެމީހުންެގާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ އަށްާ ޕ ޓީާ ެއާ މިއަދިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ނުކުރ ކަމީާ ތ އީދުާ އެކަމަށްާ ބުނީމަާ އިތުރުކުރަންާ މުއްދަތްާ ކަުއންސިލުެގާ ލޯކަލްާ އޮތްާ ނުކުންނަންާ

ާާ ޕ ލިމެންޓޭރިއަނުންާދައްކ ާވ ހަކައެއްާނޫނޭ.ާއެއީާއެންމެާމަތިންާދަންނަވ ނީާހިތުެގާައޑިންާއެްމ.ޑީ.ޕީާެގާހުރިހ 

ވަރަށްާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވަނީނަމަާ ތިއްބަވ ކަުމަގއިާ ތިޮގތުަގިއާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމެކޭ.ާ ކުރ ާ ޯއޑަރަށްޓަކައިާ އައިާ

ށްާފެނިެގންދ ނޭާރަނަގޅަށް،ާއަދިާރ އްޖޭެގާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކަށްާހިންަގންާއަންނަާވެރިންނަށްާވަރަށްާރަނަގޅަ

ދެކޭޮގތް.ާއެހެންވީަމ،ާ ދޭތެރޭާމިއަދުާ މީހުންެގާމުސްތަޤްބަލ ާ ޤައުމުެގާމުސްތަޤްބަލަށްާއަދިާއެބައިާ މިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

އިޤްތިޞ ދުާ ޤައުމުެގާ އަދިާ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައިާ ޤައުުމެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދޫކުރަްއވ ާ މިޮގތްާ

ާާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާލޯކަލްާކައުންސި 3ާާާާލުތަކަށްާމިާހޮވޭާމުްއދަތު އަހަރަށްާބަދަލުކުރުމަށްާމިކަމަށ5ާާާްާއަހަރުން

ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާާ މަޤްޞަދުާ މިދަނީާސިޔ ސީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ

ދުވަސް އެހެންާ ޢަމަލުކުރައްވ ފައިާ މިޮގތަށްާ ތަނޭ.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ އިންާ ޕީ.ޭއާާާާއެމް.ޑީ.ޕީާ އ އިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ދުވަހުާ

ަވއްސަލ މްާ ނުވ ނެ.ާ ރީތިކަމަކަށްާ މ ާ ވ ހަކަދެއްކުމަކީާ ކިޔ ފައިާ މަޤްޞަދޭާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީތަކަށްާ އެހެންާ ނުވަތަާ

ާޢަލައިކުމް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ުގރައިދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ

މެންބަރަށް.ާދެންާއެާމެންބަރަށްާފަހުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ދ އިރ ެގާާ ުގރައިދޫާ އެދެންާ ެގންދެވުންާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަށް.ާ މުސްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ

 ާހަކަދެއްކެުވން:ވ ާިއބްރ ހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށްާއިޞްލ ޙ231ާާާު`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އަ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އ މިރުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ޅުަގނޑުާާެގނައުމަށްޓަކައިާ
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ތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަދިާެއާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއިވކަމަށްޓަކަިއާއެމަނިކުފ ނަށްާައޅުަގނޑުާޝުކުރުާވެސްާާ

މަރުޙަލ ަގޭއާާާއަދ ކުރަން.ާއ ދެ،ާމިތަނުަގއިާބައެއްާބޭފުޅުންާ އިންތިޤ ލީާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ވ ހަކަދަްއކަވ އިރުަގއިާ

އިޞްލ ޙުާނުެގނެވޭނެާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެއީާރަނަގޅުާވ ހަކައެްއާާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުައސ ސީާާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަާބުނޭާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާކުރެވ292ާާާޭނޫނޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެމީހު މީހުންާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އ އިާ ހަވ ލުވުުމެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޤ މުތަކ އިާ ންެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ނުވ ނެއޭ.ާ ެގނެސްެގންާ އިޞްލ ޙެްއާ އެްއވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މިާ ކުރިންާ

މިހ ރުާއެާހުންނެވީާއެމަނިކުފ ނުެގާމަޤ މުަގއިާއަދިާމަޖިލީސްާމިއޮތީާއ ާމަޖިލީހެއްާއިންތިޚ ބުާވެާއެާމަޖިލީހުަގިއާާ

މަ އިޞްލ ޙުާާމެންބަރުންެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މިހ ރުާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ އެހެންވެއްޖެާ މިދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ ސައްކަތްާ

ެގންނަންާފެންނަާކަމުަގއިާވ ނަމަާއެާއިޞްލ ޙެއްާެގނައުމަކީާއެއީާއިންތިޤ ލީާބ ބުަގއިާފުށުައރ ާކަމެއްާނޫން.ާދެނާްާ

ޤ ނޫ އަދިާ ވެސްާ ޤ ނޫނެއްާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އިތުރުންާ ކޮންމެާއޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ ނުއަސ ސީަގއިާ

ޤ ނޫނެއްާވެސްާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިާހަދަނީާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެވަުގތަކަށްާއެންމެާމަޞްލަޙަތުހުރިާއެންމާެާ

ނުވަތަާ ފ ސްކުރަނީާ ޤ ނޫނުާ މިާ ބަލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަތިންާ އެޮގތުެގާ ބަލ ފައި.ާ ކަމަށްާ ރަނަގޅުޮގތްާ

އެކު ނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުާ މިދެންނެވީާ ަގވ އިދަކަށް،ާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނަކަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ލަވ ލަނީ.ާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ދޭާ އެބަާ ބ ރުާ ކުރުމުެގާ އެކަންާ ހ ލަތެްއަގއިާ ފެނިއްޖެާ ެގންނަންާ އިޞްލ ޙެްއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ީވާޤ ނޫނުައސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙެްއާާމަޖިލީހަށް.ާއ ދެ،ާކުރީަގއިާޮއންނަނީާޚ އްޞަާމަޖިލީހެއްާެއކުލަވ ލަިއެގންާމެނު

ވަނަާނަންބަރުނ1ާާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ70ާާާާނުެގނެޭވޮގތަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ވަރަށްާރަނަގޅަށްާޤ ނޫނުައސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙެއްާެގންނަންވެއްޖެާކަުމަގއިާވ ނަމަާެގނެޭވނީާކޮންާފަރ ތަކަށްާކަންާ

ބަޔ ން ާާކަނޑައަޅ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ 70ާާާާކޮށްފައި.ާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ މ1ާާާިވަނަާ ބުނަނީ،ާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ

މިޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ެގނައުން.ާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ފުށުއަ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިވަނީާ ދީފައިާ ބ ރުާ މިާ ނުވަތަާކަނޑައެޅިެގންާ ރ ކަމެއްާ

މ އްދ އެއްާ އެާ ނަމަާ ވ ާ ކަމުަގއިާ އޮތްާ މ އްދ އެއްާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭފަދަާ ެގއްލުމެއްާ މަޞްލަޙަތަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

އިޞްލ ޙުކޮށްެގންާރައްޔިތުންނަށްާއެންމެާފައިދ ހުރިާޮގތަކީާކޮބައިތޯާބަލައިާެއޮގތަކަށްާއެާއިޞްލ ޙުކުރަންާޖެހޭނެާ

ވ ލެްއވިާއިރުަގއިާމަސައްކަތްކުރެްއވިާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާިވސްނިާވަޑަިއަގންނަވ ތީާކަމަށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެކުލަ

މިޮގތަށްާމިާއިޞްލ ޙުާެގނެވޭާޮގތުަގއިާމިާބ ރުާދެއްވ ފައިާަވނީ.ާއެހެންނޫންކަމުަގިއާވ ނަަމާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާ

ޮގ ެއއްެވސްާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނެތްކަމ އި،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިޔ ނެާ މިާ ެަތަކަށްާ

ާާ ެއއީ ެއވަުގތުާ މިދަންނަވ ހެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިޔ ނެ.ާ އެޮގތަށްާ ނުވ ނޭާ ެގނެސްެގންާ އަހަރ3ާާާުއިޞްލ ޙެްއާ

ާާ އަހަރުާކަމަށ3ާާާްކަެަމަށްާފެނިފައިާއޮތީމަާއެންމެާރަނަގޅުކަމަށްާބެލިފައިާއޮތީމ ާއެޮގތަށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި
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އެހެ އޮތީ.ާ އެާކަނޑައަޅ ފައިާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ފެނިއްޖެާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ އެާ މިދަންނަވ ހެންާ ހަމައެއ އެކުާ ންނަމަވެސްާ

އިޞްލ ޙުކުރުމުެގާބ ރުާމަޖިލީހަށްާދީފައިާމިވަނީާމިދެންނެވިާޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާމަޞްލަޙަތަށްާބަލ ފައިާކަންކަނާްާ

ކަމަ ކުރަންޖެހޭނެާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ފެނިއްޖެާ ކަމަށްާ އެޮގތުންާާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ.ާ ށްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާލޯކަލްާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުާނުވަތަާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގުމެގާމިާ

ާާ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެންެމ3ާާާާއިންތިޚ ބުާ އޭަގއިާ ނޫން.ާ ޮގތެްއާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އޮތުމަކީާ އަހަރަށްާ

ާާރަ ހަމަ ޮގތަކީާ މެންބަރުނ5ާާާްާނަގޅުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ވ ނަމަާ އެހެންނޫންކަމުަގއިާ އެއީާ އޮތުން.ާ ައހަރަށްާ

ކަމަކަށްާ ހުރިހ ާ މިާ ެއކުަގއިާ އ އިާ ނުލިބޭތީާ މިކަމުަގއިާ މީހުންާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ

ާކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއަހަރުާއޮތުން.ާޝ5ާާުބަލ އިރުަގއިާހަމަާއެންމެާރަނަގޅީާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މުސްޠަާމެންބަރުާާ ދ މުޙައްމަދުާ މަތިވެރިާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ ައޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުަގއިާ އިރ ެގާާފ އަށް.ާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުޙައްމަދަށް.ާ ޙުސެިއންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމުޙައްމަދުާމުސްތަފ ެގާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްތަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމަށ31ާާާްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ`ާޝުކުރިއް

ޝުކުރުާާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށްޓަކައިާ އ މިރު،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ހުށަހެޅިާ

ބަދަލުކުރުމުެގ، ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިދަންނަވަނީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރޫޙުަގެއއްާާާާދަންނަވަން.ާ ބަދަލުކުރުމުެގާ މުޅިންާ

ޑިޮމކްރަސީައށްާާ ރައްޔިތުންާ ޖެހޭނީާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހޭނީާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ

މާިާ ފެންނ ނޭ.ާ އުނިސިފަތައްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މިާ ވަރަކަށްާ އަންނަާ ިވސްނެމުންާ ފައްކ ވަމުންާ އަހުލުވެރިވެާ

އުނިސި މިީއާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދައްކ އިރުަގއި.ާ މިވ ހަކަާ އެނޭގާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ެވސްމެ.ާ އެބަހުރިާ ފަތައްާ

ރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނ ިއާއޭރުެގާސަރުކ ރ ިއާއަދިާމިއަދުެގާސަރުކ ރުަގއިާމިާތިއްބެިވާބޭފުޅުންާވެސްާވަރަށްާބޮޑުާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއް ހަދ ފަިއވ ާ ެވެގންާ ޤުރުބ ންތަކެއްާ ކޮށްެގންާ ބޮޑުާާމަސައްކަތެއްާ ޚަރަދުާ ވަރަށްާ އަދިާ ކަން.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްކަންާވެސްާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިދެންނެވިހެންާޒަމ ންާބަދަލުވަމުންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ބަދަލުވ ނެ.ާ ވެސްާ އެހެންކަންކަންާ އަދިާ ބަދަލުވ ނެ.ާ ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވަރަކަށްާ އަންނަާ

ޖެހޭނެާސަ އިލ ހީާބަދަލުނުކުރެވެންާ މިއީކީާ ނުފެނޭ.ާސަބަބަކީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަަމކަށްާ އޮތްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބަބެއްާ
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އެކިާާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ެއކިާ ބަދަލުކުރެވޭނެ.ާ އެާ ެއއްޗެއް.ާ ހަދ ާ އަމިއްލައަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ވެސްާ ޤ ނޫނެއްާ

ެގންުގ އެބައެއްާ އެބައެްއެގާސަޤ ފަތ ިއާ އެއީާ އޮންނަނީ.ާ ޑިމޮކްރަސީާ ދީނެްއެގާޮގތަށްާ އެބައެްއެގާ ބަހުރުަވައކ އިާ ޅޭާ

މައްޗަށްާބިނ ކުރެިވެގންާހަދަމުންެގންދ ާއެްއޗެއް.ާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކެްއަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީތަކެއްާހަދ ފައިާހުރީމާ 

ތަރުޖަމ ކޮށްެގންާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުައސ ސީާހަދ ކަށްާނުޖެހޭ.100ާާާއެާކޮޕީކޮށްެގންާއޭަގއިާއޮންނަާޮގތަށްާާ%

ަގނޑުމެންނަކީާއަމިއްލަާބަހުރުވަެއއްާއޮތްާމުއްސަނދިާސަޤ ފަތެއްާއޮތް،ާދުނިޔޭެގާބޮޑެތިާޤައުމުތަކުަގއިާނެތްާއަޅު

އަޅުަގނޑުމެންާ ބަހުރުވައ އިާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމޭާ މުއްސަނދިާ ޤައުމެއް.ާ ލިބިފައިވ ާ ކަމެއްާ މުއްސަނދިާ

ތީެވ.ާމިާމުއްސަނދިކަންާމިާދުނިޔޭަގއިާކުރިއަރ ފަިއވ ާއެންމެާާއަމިއްލަާލިޔެކިޔުންާއަޅުަގނޑުމެންާއަތުަގއިާއޮންނ 

ބަދަލާުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ފަށްފަށުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވޭ.ާ ލިބިފައެއްާ ވެސްާ ޤައުމުަގއިާ ބޮޑުާ

އެހެ ެވސްާއެނޭގނެޭއ.ާ އެނެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަދަލުކުރަންާ ބަދަލުކުރެވޭނޭ.ާ ނެތޭ.ާ ންާނުކުރެވެންޖެހޭނެާސަބަބެއްާ

މީހުންާމީެގާކުރިންާވެސްާރ އްޖޭަގއިާކަންކަންާކުރަމުންާއަންނަނީާއެހެންާމީހުންާކޮށްފައިާހުންނަާމަސައްކަތްތައްާާ

ކޮޕީކޮށްެގންާބަލަމުންާނަމޫނ ެއއްާކަމަށްާދެކިެގން.ާރަނަގޅުާވ ހަކަެއއް.ާރަނަގޅުކަެމއްާެއއީ.ާނަމޫނ ާއެހެންާމީހުނާްާ

ނަމޫނ  ކަންތައްތަްއާ ހުންނަާ މ ހައުލަށްާކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަޤ ފަތ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެކިެގންާ އަކަށްާ

ފެތޭޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަންކަންާކުރެވޭނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކިބައިަގއިާއެާވިސްނުންހުރިާއެާޤ ބިލުކަންހުރިާ

ާބެހޭޮގތުންާމ ާދިުގާވ ހަކައެްއާާމީހުންާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާދިރިއުޅެމުންާއެބަދޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމިކަމ އި

އޮންނަާ ޮގތަށްާ ެއކިާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެކިާ އަކީާ ޑިމޮކްރަސީާ އެްއޗަކީާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ

އެްއޗެްއކަން.ާއެހެންކަމަށްާވީާއިރުާައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާިވސްނުންާބަދަލުވަމުންާައންނަާވަރަކަށްާކަންކަންާ

ބުނ ނީ.ާވީމ ،ާކުޑަހުވަދޫާާފެންނަާވަރަކަށްާޤ  ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުާކުރެވެންާޖެހޭނެއޭާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާ

ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހުށަހެޅުމެއްާ ހެޔޮާ ރަނަގޅުާ ހުށަހެޅުމަކީާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ައޅުަގ ނަމަވެސްާ ކުރ ނަން.ާ ވެސްާ ތ އީދުާ ެއައށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޮގތަށްާާޤަބޫލުކުރަން.ާ ވިސްނުމ ިއާ ޕ ޓީެގާ ނޑުެގާ

އަޅުަގނޑުާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާައޅުަގނޑުާއަމިއްލަާހައިސިއްޔަތުންާއަޅުަގނޑުާއެއަށްާވަރަށްާތ އީދުކުރަން.ާސަބަބަކީާާ

ާާ މިކުރަނީ ޢައްޔަންާ ވެސްާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރ5ާާާިދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިާ ުމްއދަތަށް.ާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

ާާމަޖިލީ އަހަރުެގާމުއްދަތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާކައުންސިލުެގ5ާާާާހުެގާމެންބަރުންާވެސްާމިާތިބެނީ

ެއހެންވީމަ،ާހުރިހ ާޮގތަކުންާާ؟ާައހަރުާދުވަހަށްާނުހެދެންވ5ާާީއިންތިޚ ބުަގއިާެއާކައުންސިލަރުންތައްާކީއްެވެގންތޯޭއާާ

ރަނަގ ޮގތަކުންާ ހުރިހ ާ މ ނަވީާ ކުޑަ.ާ ތ އީދުކުރަމުންާާޚަރަދުާވެސްާ އެއަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެއީ.ާ ޅުކަެމއްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިފަހަރުާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތެއްާއަރުވަނީާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދަށް.ާޙުސެއިންާމުޙައްމަދުެގާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއެއްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނަުއމަށްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާހުށަހެޅުްއވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުާާ

ރ ާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާެއނޭގާމިާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކު

މެންބަރުންނަށްާވަރަށްާރަނަގޅުާމެސެޖެއްާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ނަންޖެހޭޮގތް.ާމިކަމުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާާމުސްޠަފ ާއެާދެއްވީ.ާއެާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެދެއްަވއިފިާމިކަމުަގއިާވިސް

ކުރީާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ މަޖިލީސްަގިއާ ޚ އްޞަާ އ ދެ،ާ ސަބަބުތައް.ާ އެކަމުެގާ ބައްޓަންކުރަންވީޮގތް.ާ ވިސްނުންާ

ާކީްއވެެގންތޯ ކީްއވެެގންތޯ؟ ކަނޑަެއޅީާ ާެއކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ؟ ނުޖެހޭ.ާ ދ ކަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމަށްާ

ހެނީާމިއަދުެގާސިޔ ސީާޙަޤީޤަތްތަކަށް.ާމިއަދުެގާބޭނުންތަކ އިާމިއަދުެގާކަންހުރިާޮގތަށް.ާއަޅުަގނޑުާާވިސްނަންާމިޖެ

ޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާވެސްާޤަބޫލުާކުރައްވ ނެާމިކަމަށްާކުރިމަތިލ ންާއެދޭާހުރިހ ާފަރ ތްތައާްާ

5ާޮގތަކީާމިާމުއްދަތުާބަދަލުކުރުންކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމުއްދަތުާާރ އްޖެތެރޭެގާިގނަާމީހުންާއެދޭާޮގތަކީާތ އީދުކުރ ާާ

ަވނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާބުނ 231ާާާއަހަރަށްާބަދަލުކުރެވެންާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކޮށްެގން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މިހ ރުާއަޙުމަދުާާާއަހަރު.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމަށ3ާާްޮގތުންާކައުންސިލުތަކުެގާއުމުރަކީާާ

ާާ މިއޮތީ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ އ މިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިޮއތީ،ާ ހުށަހައްޅުްއވ ފަިއާ ވަނ231ާާާާައ މިރުާ

އަހަރުާކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދެންނެވިާފަދައިނ5ާާާްމ އްދ ެގާ)ނ(ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް.ާއެާއުމުރަކީާާ

ހުށަ މެންބަރެްއާ އަމިއްލަާ މެންބަރެއްާއ ދެ،ާ އަމިއްލަާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙެއްާ ހަޅުއްވ ފައިވ ާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރެއްާކަމަށްާވ ތީވެ،ާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާިގނަާ

ކަމަށް ކުރަްއވ ފައިާ މަސައްކަތްާ ހޯދަންާ ތ އީދުާ މަޝްވަރ ކުރަްއވ ާ ެއީއާާޕ ޓީތަކ އިާ އ ދެ،ާ ހުށަހަޅުއްވ ނީ.ާ މިާ ާ

ާާ މަޖިލީހުގ261ާާާެޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިއޮންނަނީާ އިޞްލ ޙުކުރެވެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބުނ ޮގތުންާ ަގއިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ބަިއެގާއަެަޣުލަބިްއޔަތެއްާލިބިެގން.ާއެހެންވީމ ،ާެއްއވެސްާމިތަނުަގއިާހިމެނިެގންވ ާބޮޑ4/3ާާާާުޖުމްލަާމެންބަރުންެގާާ

ބަިއވެރި ިމާާޕ ޓީއެްއާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ދެންާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެްއާ ލިބޭނެާ އަޣުލަބިއްޔަތުާ އެާ ވ ނަމަާ ނުވ ކަމަށްާ ާ

ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ .ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާވެސްާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުާވިދ ޅުިވހެންސަބަބުތަކުެގާމަްއޗަށްާާ

ާާ ިގނަ އެދޭާ ކުރިމަތިލ ންާ މިކަމަށްާ ެވއްޖިއްޔ ާ ޮގތުންާ ކުރުކަމ އިމެދުަގިއާާޤަބޫލުކުރެވޭާ މުއްދަތުާ މިާ ފަރ ތްތަކުންާ

ާާ މި ހުރިހ ާމުއްދަތުތަކެއްާ އަނެްއކ ާ އ އި،ާ ކުރިމަތިލުމަށްާފަސްޖެހޭާވ ހަކަާ ފަރ ތްތަކުންާ އަހަރަށ5ާާާްއެކަށީެގންވ ާ
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ނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއްާ ކަމަކަށްާ އޮތްާ ައޅުަގނޑަށްާ ސަބަބުތަކެއްާ ނަހަދަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހެންާ .ާާހުރުމ އިއެކީަގއިާ

އެީއާާ ޮގތުަގއިާ ހީވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެީއާ ނޫންތޯ.ާ މީހުންތޯާ ތ އީދުކުރ ާ ސަރުކ ރަށްާ އިންތިޚ ބުކުރ ނީާ ދެންާ

ރައްޔިތުންނަށްާއޮންނަާއިޚުތިޔ ރެއް.ާރައްޔިތުންާއެކަންާއެާިއޚުތިޔ ރުެގާބޭނުންާކުރަނީާނުވިސްނިާނޭނިގާތިބެެގންާ

ޙައްޤެއް އެްއވެސްާ ހީކުރުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނާީާކަމަށްާ އިންތިޚ ބުާ ރައްޔިތުންާ ނެތް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ާ

އެމީހުންާދެކޭާޮގތުަގއިާއެކަަމށްާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާމީހުން.ާދެންާވަކިާބަެއއްާއިންތިޚ ބުާކުރުމުންާވަކިާތަނަކަށްާާ

ކޮށް ޢައްޔަންާ ސަރުކ ރުާ މިހ ރުާ ެވއްޖިއްޔ ާ ކަމަށްާ އަންނަާ އަވަހަށްާ ކުރިއެރުންާ އ އިާ ތިބިާތަރައްޤީާ ފަިއާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އޮންނ ނީާ ރަށްރަށްާ އަތޮޅުތަކ އިާ ދީފައިވ ާ ތ އީދުާ ސަރުކ ރަށްާ ތަންތަނ އިާ ތިބިާ ކައުންސިލަރުންާ

ޮގތުންާާ ސިޔ ސީާ ިމފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ވެއްޖިއްޔ .ާ ޮގތުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގސްފައިާ ތަރައްޤީެވެގންާ

ސްނުންާބިނ ާނުކޮށްާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންާއެދޭާޮގތުެގާމައްޗަށް.ާއ ދެ،ާާބިންަގލެއްާނެތްާވ ހަކަތަކެްއެގާމައްޗަށްާވި

އެހެންވީމަ،ާާ އައުމަށް.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އެދެނީާ މީހުންާ ިގނަާ ރ އްޖޭިއެގާ ެވއްޖިއްޔ ާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ކަ ދ ނެާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ އެކީަގއިާ ތ އީދ އިާ މެންބަރުންެގާ ިގނަާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ މަށް.ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ މިާ އ މިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ދަންނަވ ނީާ އަދިވެސްާ ނިންމ ލަމުންާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަމޭ.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިާހުށަހެޅުންާފ ސްވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޙައްމަދުާޠ ރިޤުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމު

ކޮންެމާާ ފިޔަވައިާ ޤ ނޫނުާ އިލ ހީާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ`

އެްއޗަކީާވެސްާބަދަލުާއަންނ ނެ،ާބަދަލުާކުރެވިދ ނެާެއއްޗެއްކަމަށް.ާއެާއުސޫލުެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާ

ޖުމްހޫރި އިޞްލ ޙުކުރުުމެގާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ ކުރެވޭނެކަން.ާ އިޞްލ ޙުާ ވެސްާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އްޔ ާ

މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލުންާ އެާ ހަމައެއް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ އަންނ ނެކަން.ާ މަރުޙަލ ތަކެއްާ

ާާ ވިސްނަން އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ116ާާަޤަބޫލުކުރ އިރުާ ޚ ްއޞަާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރެްއވިާާެމންބަރުންާ ޖިލީހުަގއިާ

ައކީާާ ވ ހަކަާ ދެކެވެމުންދ ާ މިާ ފްލޯަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުާ އެޮގތަށްާ އ ދެ،ާ ވެސް.ާ މަސައްކަތަށްާ

ާާ މިބޭބޭފުޅުންނަކީ މެންބަރުންނ ާ މަޖިލީހުެގާ 5ާާާާރައްޔިތުންެގާ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަހަެަރަށ5ާާާްއަހަރަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަދ ންާކުރަންޖެހޭާރައްޔިތުންެގާޚ ްއޞަާމަޖިލީހުންާމިާމަސައްކަތްާއިންތިޚ ބުާކުރެވިފައިވ ާވ ހަކަ.ާާ

އެޮގ ކުރެއްވިކަން.ާ ފިކުރުާ ވިސްނ ާ ދޭތެރޭަގިއާ ކަންތައްތަކަކ އިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދިޔައިރުާ އަޅުަގނޑުާާކުރަމުންާ ތުންާ

އެބަ އަޅުަގނޑުމެންއ ހަދ ނަންާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ އޮޑިޓަރާދޭ،ާ ހަދ ންކޮށްލަންޖެހޭާ ާ

ާާ އަހަރު.ާހަމައެހެންމ7ާާާާެޖެނެރަލުެގާމުއްދަތުާކިހ ވަރެްއތޯާއޮތީ.ާއ ދެ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލުެގާމުއްދަތަކަށްާއޮންނ ނީ

އަޅުަގނޑުމެންާފިކުރުކޮށްލަންާއެބަޖެހޭާޖުޑިޝަރީެގާކަންތަްއތައްާޤ ޟީންާކިހ ާދުވަހަކަށްތޯާޢަެައްޔަންާކުރެވެނީ.ާާ
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ދުވަ ާާއުމުރުާ މަތިެިން އުސޫލުެގާ އެާ ވެސްާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދެނ5ާާާްާހަށް.ާ އަހަރަށް،ާ

3ާާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކ ާވ ހަކަާއަކީާއެާމަޤ މަކަށްާއަންނަާީމހ ާބޭނުންވ ނޭާވަރަށްާިގނަާދުވަހުާހުންނަން.ާނޫނީާ

މީހަކަށްާރަނަގޅުާކަންތައްތައްާިގނަާދުވަހަށްާއަހަރުާހުންނަންާވީމަކ އިާކަަމކުާނުދ ނޭ.ާއެއީާއިންސ ނީާޠަބީޢަތުާއެ

ިވސްނަންީވާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކުާ ޠަބީޢަތު.ާ އިންސ ނީާ ކުރުމަކީާ މަސައްކަތްާ އެމީހަކުާ ޮގތަކަށްާ ދ ާ ދެމިެގންާ

މިޮގތުންާވިސްނ އިރުާާ ަމއްޗަށް.ާ ކުރުމުެގާ ރަނަގޅުާ ކަންތައްތަްއާ ރަށްރަށުެގާ ހ ލަތ އިާ ރަށްރަށުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޅުަގނޑަށްާހަމަާޤަބޫލުކުރެެވނީާރައްޔިތުންނަށްާއަަވސްާައވަހަށްާބަސްބުނުމުެގާފުރުޞަތުާދިނުމަކީާރައްޔިތުންެގާާއަ

ާާ ކަމެއް. ހުޅުިވެގންދ ނެާ ދޮރުާ ރަނަގޅުކުރުުމެގާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ެއ3ާާާާކަންތައްތައްާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

ާާ އަލަށް ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ނުކުރެވުނުާ ާާކައުންސިލުންާ ވަރަށ3ާާާާްފެށޭ ދިޔުަމކީާ ކުރެވިެގންާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުާ

ގ ތްކަމެއް.ާއެބޭފުޅުންނަށްާނުކުރެވިހުރިާކަންތައްތަކެއްާހުރިނަމަާއެކަންތައްތަކެއްާކުރުމަށްާނޫނީާއިތުރުާވަޢުދުތަކ އިާާ

ައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމ ،ާ ދ ނެކަމެއް.ާ ބޮޑުވެެގންާ ފުރުޞަތުާ ހޮވުމުެގާ ކައުންސިލަށްާ އެާ ކައުންސިލުާާާއެްއކޮށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ކޮބައިތޯއޭާ ހަމައަކީާ އަޅަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ކުރިމަތިކޮށްާ އިންތިޚ ބަށްާ

؟ާއަހަރުާޖަހ ލީތޯއ3ާާޭހަމަާތިބެފަިއާާ؟ާއަހަރުާލިޔެފައިާިމވަނީާކީްއެވެގންތޯއ3ާާޭޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާ

ރައްޔިތުން ދަންނަވ ނީާ ބަހުސަކަށްފަހު.ާއަޅުަގނޑުާ ދިުގާ ވަރަށްާ ކޮށްފައިވަނީާ އެކަންާ މަޖިލީހުަގިއާ ޚ އްޞަާ ެގާ

ާާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ  ވެސްާ 7ާާާާއެބޭފުޅުންނަށްާ 3ާާާާއަހަރ ިއ، ތަފ ތު.5ާާާާއަހަރ އި، ހުރިާ މިެއއްޗެހިަގއިާ އަހަރ އިާ

ާާ ތެރެއިން ހަމަތަކެްއެގާ އެާ އަޅ ފަިއާ ހަމަތަކެއްާ އެާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ ޑިމޮކްރަސީެގާާނޭޭގތީކީެއއްާ މިާ ލ ފައިާ

މަރުޙަލ ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތަކީާެއީއާކަމަށްާއެޮގތްާކަމަށްާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާމަޖިލީހަށްާ

ވަންޏ ާާ ވެއްޖެކަމަށްާ ބަދަލުކުރަންާ ެއކަންާ މިއަދުާ އެހެންީވމ ،ާ ކުރެއްވީ.ާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ވިސްނިަވޑަިއެގންާ އޭރުާ

ާާ ވ ހަކައަކީާާބަދަލުކުރުމަކީ ބޭނުންވ ާ ދަންނަަވންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ވެދ ނެ.ާ ޮގތްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ

ފުންކޮށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ އިާ ކަންކުރަްއވ ނަމަާ ވިސްނުމުަގިއާ ރަނަގޅުާ ނިޔަތުަގިއާ ރަނަގޅުކުރުުމެގާ

ޤ  މިާ ނޫނީާ ވަޑައިެގންފައިާ ވިސްނ ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އިޞްލ ޙެއްާާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ެގންނަނަމަާެގންނަންވ ނީާހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާއެާިއޞްލ ޙަކީާެގންނަންޖެހިފައިވ ާ ނުެގންނަވ ށޭ.ާއިޞްލ ޙެއްާ

ޤަބޫލުކުރަންާާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރެވިެގންނޭ.ާ ވެސްާ އެންމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ އިޞްލ ޙެްއކަންާ

ތުންެގާައޑުއަހަން.ާރަްއޔިތުންެގާތެރެއިންާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާއަޑުިއޭވާާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާހަމަާރައްޔި

އަހަރުާދުވަހަށްާވީމ ާތިާކައުންސިލަށްާކުރިމަތިލ ނޭާމީހަކުާނުވ ނެ.3ާާާާއަހަރުާދުވަހަކީާހ ދަހ ާކުރުާމުއްދަތެކޭ.3ާާާާ

އެ ވެސްާ މުއްދަތުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނުލިބޭނޭ.ާ މީހުންނެއްާ އިތުރުކޮށްލައިފިްއޔ ާާރަނަގޅުާ އަށްވުރެއްާ

ނުހޮޭވާާ ނުވ ނެ.ާ ރަނަގޅެްއާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ ާ ނުހޮވޭާ އެކަމަކުާ ބޭފުޅުންނަށް.ާ ހޮވޭާ ރަނަގޅުވ ނެ،ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

ައޅުަގނޑުާ ތަނަވަސްކުރަން.ާ މަެގއްާ ލިބޭނެާ ފުރުޞަތުާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އަވަހަށްާ އަވަސްާ ބޭނުންވ ނީާ ބޭފުޅުންާ
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ޮގތުަގއި ހޮޭވާާާޤަބޫލުކުރ ާ ހަމައެކަނިާ ކުރިމަތިލ ނީކީާ ވެސްާ އިންތިޚ ބަށްާ ކައުންސިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބޭފުޅުންނެއްާނޫން.ާނުހޮވޭާބޭފުޅުންާވެސްާތިބޭނެ.ާއެބޭފުޅުންެގާުއއްމީދުތަކެއްާވެސްާހުންނ ނެ.ާއެބޭފުޅުންނަށްާއެާ

ޓަކައިާކޮށްދޭނެާވަރަށްާބައިވަރުާކަންތައްތަކެއްާާއަތޮޅަށްޓަކައިާއެާޕްރޮިވންސަށްމަޤ މަށްާއ ދެވިއްޖެނަމަާރަށަށްޓަކައިާާ

އެބޭފުޅުންެގާވިސްނުމުަގއިާހުރެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާއެާފުރުޞަތުާއޮތުމަކީާޯގސްކަެމއްނޫންާކަމ ިއާާ

ބަސް ރައްޔިތުންނަށްާ އަވަހަށްާ ާާާާއަވަސްާ އެހެންމާެާބުނުމުެގ ހަމަާ ކަމަށް.ާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ ދިނުމަކީާ ފުރުޞަތުާ

އަޅުަގނޑުމެންާރަ ނިޒ މެއްާ ކުރެވޭނެާ ކަންކަންާ ެއއްޮގތަށްާ ވިސްނުމ ާ ރައްޔިތުންެގާ ބުނެެގންާ ބަސްާ އްޔިތުންެގާ

ވިސްނަން.ާާ ފުންކޮށްާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކ ާ މިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ިއރުާ މަސައްކަތްާ ެގންނަންާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކުރަންވ ނީާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަމުންާވެސްާައޅުަގ

ކަންތަްއާާ އެާ އެކުލަވ ލ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ފިކުރުކޮށްފައޭ.ާ ވިސްނ ފައޭާ

ވެސްާާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަންތަްއތަކ ާ އެާ ވިސްނުމ ާ ެގންުގޅުއްވިާ އެާ ކުރެއްިވއިރުާ ދިރ ސ ތަްއާ އެާ ކުރެްއވިއިރުާ

ާާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ކުރ އިރު.ާ ިއޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހެއޭާ

ފ ހަަގކުރަންާރައްޔިތުންެގާޚ ްއޞަާމަޖިލީހުެގާއޭރުެގާރައީސް،ާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާާ

އެހެ ހަމަާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ މަސައްކަތް.ާ ރަްއޔިތުންެގާާބުރަާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ންމެާ

ެއާ މިންވަރުާ ފިކުރުކުރިާ ވިސްނ ާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކ ާ މިާ މެންބަރުންާ އެންމެހާ  މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ

މެންބަރުންނަށްާވެސްާމިާ މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ޚ ްއޞަާ އެކުލަވ ލެްއވިާ މިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަންތައްތަކަށްޓަކައިާ

މިާފުރުޞަތުަގިއވެ ޮގވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ސްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާއިޞްލ ޙެއްާެގންނަންވ ނީާއެާިއޞްލ ޙެއްާެގނައުންާެއއީާރަްއޔިތުންނަށްާމިާވަުގތަށްާއެންެމާާ

ވިސްނ  ދޭތެރޭަގިއާ ކަންތައްތަކ ާ އެާ ދެކިާ ކަމަށްާ ކަންތައްާ ފަހުގައޭ.ާާމުހިއްމުާ ކުރެއްވުމަށްާ ދިރ ސ ާ ފިކުރުކޮށްާ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގާާ އުނޫގފ ރުާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ާވަުގތުާތަންދޭާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމުާޢަލީާއަށް.ާއެއަށްފަހު

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަފްރ ޝީމުއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށ231ާާާާްެގާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭ

ާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިޞްލ ޙަކީާވަރަށްާމުހިއްމު..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކުރިއަށްާެގންދަވ ާއިނޭގތޯާ.

ާާ

ާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަފްރ ޝީމުއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާލެއްވީމަާައޅުަގނޑުާހީކުރީ،ާއަލުންާފަށ ނަންާއިނޭގތޯ.ރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާބައްލަވ 

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިޞްލ ޙަކީާމީާވަރަށްާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙެއް.231ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ހުށަހަޅުއްވަާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އެެެހެންކަމުންާ ިއޞްލ ޙެއް.ާ ކުރ ާ ތ އީދުާ ދ އިރ ެގާާއަޅުަގނޑުާ ކުޑަހުވަދޫާ ދެއްވިާ އިާ

އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ އެކުާޝުކުރުާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ޢ މިރަށްާ އަޙްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އިންތިޚ ބ231ާާާުޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ހިނުްގމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އޮންނަނީާ މިާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަހަރެވެ.ާމިއަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިޞްލ ޙަކީާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއ3ާާާާެގާއުމުރަކީާދިުގެވެގންާާކުރެވޭާކައުންސިލުތަކުާ

ާާ އުމުރަކީ ކައުންސިލުތަކުެގާ ކުރެވޭާ އިންތިޚ ބުާ ދ އިރ ެގ5ާާާހިންުގމަށްޓަކައިާ މަނަދޫާ ދެންމެާ ދުވަހެވެ.ާ އަހަރުާ

ވިދ ޅުވިފަދައި ޠ ރިޤުާ މުހައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ މަސައްކަތްތަކަކީާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ާ އިންސ ނުންާ ންާ

އަބަދުވެސްާއެއްާދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހަށްާތަރައްޤީާކުރަންޖެހޭާއެއްޗެއް.ާއިޞްލ ޙުާެގންނަންޖެހޭާއެއްޗެއް.ާމިއަދުާާ

ެގންނަންޖެހޭާ އުނިއިތުރުާ ހުންނ ނެާ ެއއަށްާ ވިޔަސްާ ކަމުަގިއާ ބަލައިލިާ މިރޭާ އެްއޗެއްާ ލިޔ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ

ެއޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިހެންާލިޔެވިފަިއާއޮތުމަކީާައޅުަގނޑުމެންާއޭަގއިާއަތްނުލ ާތިބެންޖެހޭާކަންތައް ތައް.ާ

ވިސްނުންފުޅަށްާ ިވސްނެވިާ ެއާ މަސަްއކަތްތަކ އިާ ކުރެްއވިާ ެއާ އޭރުާ ބޭފުޅުންާ ެއާ ހަމައެހެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ

އަޅުަގނޑުމެ މަސައްކަތްޕުޅަށްާ އެާ އިޙްތިރ މުކޮށްާ އަުގަވޒަންކުރަން.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އޭެގާ ދަންނަވ ާ މަރުޙަބާ  ންާ

މީާ ބަދަލުކޮށްލުމަކީާ ކަންތައްާ އެކަހަލަާ ސަބަބުންާ ބަދަލެުގާ އަންނަާ ޙ ލަތަށްާ ތަނ އިާ ޒަމ ނ އިާ އެހެންނަމަވެސްާ

ެއއްާއޮތްާކަމެއްާނޫން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާކަހަލަާމައްސަލަތަކުަގިއާާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާމަްއސަލަާ އަޅުަގނޑުާހިތުންާ

ލިބޭނީާބަ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގނެސްެގންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖެހެނީާ މިާ ލަންާ

ފައިދ ތޯާނުވަތަާެގއްލުންތޯ.ާއެހެންބަލ ފައިާފައިދ ެގާކޮޅުާބޮޑުާވ ާކަމުަގއިާވަނީާނަމަާމިާއިޞްލ ޙުާެގނައުމަކީާ

ޙަ ބަލައިލަމ ތޯާ ދެންާ ޮގތް.ާ ރަަގޅުާ އެންމެާ އޮތްާ ކަނޑައެޅެންޖެހޭާމީަގއިާ މަގ މުތައްާ ކުރެޭވާ އިންތިޚ ބުާ ޤީޤަތުަގާ

އަސ ސީާޙައްޤުތަކަކީާމީާހަަމހަމަާޮގތެއްަގއިާކަނޑަެއޅެންޖެހޭާޙައްޤުތަކެއް.ާދުނިޔޭެގާދިެވހިރ އްޖޭަގއިާވެސްާއަދިާާ

މު ކަނޑައެޅޭާ މެންބަރުންނަށްާ މަގ މުތަކުެގާ ކުރެވޭާ އިންތިޚ ބުާ ވެސްާ ޤައުމުތަކުަގިއާ އެހެންާ މީާދުނިޔޭެގާ އްދަތަކީާ
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މުއަްއސަސ ތަކުެގާާ މިނިވަންާ ބައްލަވ ާ މިސ ލަކަށްާ ުމއްދަތުތަކެއް.ާ ކަނޑައެޅޭާ އިންސ ފުންާ ޮގތެއްަގއިާ ހަމަހަމަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ޚުދުާ ުމއްދަތު.ާ މަގ މުެގާ މެންބަރުނެްގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މުއްދަތު.ާ މެންބަރުންެގާ

އަހަރުާދުވަހަށް.ާއިންތިޚ ބުާކުރެޭވ5ާާާާނޑަެއޅިފައިާހުންނަނީާުއސޫލެއްެގާޮގތުންާާމަގ މުެގާމުއްދަތު.ާމިާހުންނަނީާކަ

އެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ކުރެވޭާ އިންތިޚ ބުާ ތެރެއިންާ ބަެއއްެގާ ަގވ އިދެއް.ާ އަސ ސީާ ވަރަށްާ މިއީާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ

މުސްލިމުން ހުރިހ ާ ނިސްބަތުންާ މުސްލިމުންެގާ އުޅެން.ާ އެއްަގއިާ ހަމަާ އެއްާ އަސ ސީާއެންމެންޖެހޭނެާ ލިބޭާ ނަށްާ

ކުދިންެގާާ ކިޔަވ ާ މަދަރުސ އެްއެގާ އެާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ކުދިންާ ކިޔަވ ާ ަމދަރުސ އެްއެގާ ެއްއވަރުވ ނެ.ާ ާ ޙައްޤުތައްާ

ހައިސިއްޔަތުންާއެާބަޔަކަށްާލިބެންޖެހޭާއަސ ސީާހުރިހ ާޙައްޤުތަކެއްާއެްއވަރުވ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާނުކުތ ާާ

ކައުންސިލްތަ ލޯކަލްާ ހުރިހ ާއަކީާ ހިންުގމުެގާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ހުރިހ ާ ޮއންނަާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ ވިޔަސްާ ކަށްާ

މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ ކަނޑަެއޅެންޖެހޭނީާ ުމއްދަތުާ އެާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ މީހުންެގާ އެާ ކައުންސިލުތަކަށްާ

ާާ މިނިވަންާއެހެންާމުއައްސަސ ތަކުެގާާމެންބަރުންެގާމުއްދަތ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމުެގާމަޤ މެުގާމުއްދަތ އިާއަދި

އަޅުަގނޑުާ ނަމަާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ ނޫންާ އެހެންާ ކިޔަިއެގން.ާ އަޅ ާ އެއަށްާ ނިސްބަތުންާ މުއްދަތުެގާ މެންބަރުންެގާ

ޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެއީާވަރަށްާބޮޑުާބޭއިންސ ފެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާހިތަށްާއަރަނީތޯާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުާކަމަށާްާ

ބަޔެކޭ.ާނުވަތަާމ ާާހޮވުނީމ ާކައުން މ ތްާ މ ާ މީހުންނަށްާވުރެާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިމަތިލާ  މެންބަރުާކަމަށްާ ސިލުެގާ

މަތީާފެންވަރުާމަތީާބަޔެކޭ.ާމުޅިންާއެހެނެއްާނޫނޭާއިނޭގތޯ.ާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާފުރޭނިެގންާރައްޔިތުންެގާތ އީދ ާ

ާމިކަންާެވެގންާދ ންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާިމާާއެކުާހޮވޭާކޮންމެާމީހަކަށްާލިބިދޭާއަސ ސީާޙައްޤެއްާޮގތުަގއި

ެވސްާާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ދައްކަވ .ާ ވ ހަކަފުޅުާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ެގއްލުންތަކަށްާ ފައިދ ތަކ ިއާ މީެގާ ދަންނަވަނީ.ާ

ާާ ދުވ ލު ވެސްާ ބަލ އިރުާ ޮގތުންާ ކަންތައ2ާާްއިޤުތިޞ ދީާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ މިއީާ ބޭއްވުމަކީާ އިންތިޚ ބުާ ތަކެްއާާފަހަރުާ

ާާ 3ާާާާނޫން. ޚަރަދުކުރަނ3ާާާާްއަހަރުން އެއްާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ އެތައްާ އެތައްާ ބ އްވ އިރުާ އިންތިޚ ބުާ އަހަރުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޖެހޭ.ާމިހ ރުާވެސްާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާޚ އްޞަާހ ލަތުންާއަޅުަގނޑުެމންާއަރައިާނުަގނެިވެގންާ

ރުާޙަޤީޤަތުަގއިާސިޔ ސީާޮގތުންާބަލ ިއރުާވެސްާމިާކަމަކީާމިއީާމިާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާބަލ އި

އަހަރަށްާބޭއްވުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމ5ާާާައަހަރުާދުވަހަށްާބޭއްވުމަށްާވުރެާރަނަގޅ3ާާާާީއަޅުަގނޑުާހިތުންާާ

ާއެއްާވަރަށްާބައިާއަޅުަގނޑުެގާނުކުތ ާައކީާއިންތިޚ ބުާކުރެވޭާމަގ މެއްާކަމުަގއިާވ ތީާމީަގއިާހުރިހ ާއެންމެންނަށް

އަދިާރ ްއޖޭަގއިާވެސްާއުސޫލެއްާާ ހިސ ބެއްަގއިާވެސްާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ ޙައްޤެކޭ.ާ ވަރަށްާއަސ ސީާ ިމއީާ އެޅުމަކީާ

ިމއަށްާއަޅުަގނޑުާވޯޓުާދޭނެާާ ިމޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކޮށްާ ޮގތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާ ޮގތުންާކުރަމުންާއަންނަނީާމިާ

ާށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާޕީ.އޭެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާބޫބަކުރު.ާާމެންބަރެއްާކަމުަގިއވ ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަ

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ާވަރަޙްމަތުާާعليكمާالسالم  `.ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ  .ވަބަރަކ ތުހޫهللا ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރާުާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއ1ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާާ

މިވ ާާ ދެއްވ ފައިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވަން.ާ މަނިކުފ ނަންާޝުކުރުާ އެާ ކަމަށްޓަކައިާ ދެްއވިާ ހުށަހަޅުއްވަިއާ

ާާ ކޮންމެ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުތަކުެގާ އެއީާ ބަލައިލ ިއރުާ މައްޗަށްާ 3ާާާާސަބަބުެގާ ދުވަހަކުން ފަހަރ1ާާާުއަހަރުާ

ންާދިމ ވ ާދަތިތައްާކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިާއެބަާޮއވޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާނިޒ މަކީާާބ އްވަންޖެހުމު

އަލަށްާތަޢ ރަފުާކުރެވޭާނިޒ މަކަށްާވ ާހިނދުާމިާނިޒ މުެގާދަށުންާކައުންސިލުތަކަށްާއިންތިޚ ބުާވެާވަޑަިއަގންނަވ ާާ

ވެާަވޑައިަގންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާެއންމެާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާިގނަާޮގންޖެހުންތައްާކުރިމަތި

ކުރެވޭާކައުންސިލަކަށްާއަމުދުންާމިހ ާކުރުާމުއްދަތެއްާލިބިވަޑައިަގތުމަކީާއެާބޭފުޅުންެގާތަރައްޤީެގާމަސައްކަތްތަކަށްާާ

އިންތިޚ ބަކީ މިާ ބަލ އިރުާ އަނެްއކޮޅުންާ ކަމެއް.ާ ކުރިމަތިވ ނެާ ޮގންޖެހުމެއްާ ބޮޑުާ ކޮމިޝަނަށްާާާވަރަށްާ އިލެކްޝަންާ

އުދަނޫގާާ ބޮޑުާ ޚަރަދުާ މިފަދަާ ހިނދުާ ވީާ ކަމަށްާ އިންތިޚ ބުާ ބޮޑުާ ޚަރަދުާ އެންމެާ އުދަޫގާ ދަތިާ އެންމެާ ވެސްާ

ާާ ކޮންމެ އިންތިޚ ބެްއާ ބޮޑުާ 3ާާާާއޮޅުންބޮޅުންާ ވެސ1ާާާާްއަހަރަކުން ބަލ އިރުާ ޮގތުންާ އިޖުތިމ ޢީާ ބޭއްވުމަކީާ ފަހަރުާ

އުމަށްާފައިދ ާހުރިާކަެމއްާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންކަމުންާމ ލީާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާބަލ އިރުާެވސްާޤަ

ޮގތެއްަގއިާާ ޢ އްމުާ ކަެމްއަގއިާ އުދަނޫގާ ދަތިާ އެހ ާ އަދިާ ކަމެްއަގއިާ ޚަރަދުވ ނެާ ފައިސ ތަކެްއާ ިގނަުގނަާ ޮގތުންާ

އަފްރ ޝީ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުއނޫގފ ރުާ ުމއްދަތަކީާ ފަދަިއންާާއިންތިޚ ބުތަކުެގާ ވިދ ޅުވިާ އެާ ޢަލީާ މުާ

އަހަރުާދުވަހަށްާދިުގ5ާާާާއަހަރުާކަމުަގއިާކަނޑައެޅިފަިއާއޮންނަާހިނދުާމިާއިންތިޚ ބުާވެސ5ާާާާާްއުސޫލެްއާޮގތުންާާ

ާާ އަހަރުެގާމުއްދަތަކަށްާދިުގދެމިެގންާދ ާޮގތަކަށްާވަުގތުާކަނޑަެއޅުމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތުނ5ާާާްދެމިެގންާދ ާޮގތަކަށް

އެކަށީެގ ެއީއާާއެންމެާ އޮތް.ާ އެބަާ ނުކުތ އެއްާ އެހެންާ ބަލައިލަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަމުަގއިާ އ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ ންވ ާ

ރައްޔިތުންާއެާދ އިރ ތަކުެގާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލުާހުރީާކިހިނެއްތޯ.ާހަމަާގައިމުާވެސްާައޅުަގނޑ ާމުޢ މަލ ތުާކުރެވޭާާ

ާާ އަކީ ޝަކުވ ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ދުވަހުގ3ާާާެބޭބޭފުޅުންެގާ ތިމަންނަމެނާްާާާއަހަރުާ ކުރިމަތިލ ންާ ވީމ ،ާ މުއްދަތެއްާ ކުރުާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާއިދ ރ5ާާާާީޖެހިލުންވެއޭ. ކީްއވެެގންހޭާބިލުަގިއާމުއްދަތުާކަނޑަނޭޅީ.ާއެހެންނަމަވެސްާ އަހަރަށްާ

އިާވެސްާާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންުގމުެގާބިލުަގއިާވެސްާއަދިާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބ ާބެހޭާބިލުަގ

ކަމަށ5ާާާް އެހެންާ އޮތުން.ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ މުއްދަތެއްާ ަވކިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ސަބަބަކީާ ކަނޑަނޭޅުނުާ އަހަރަށްާ

ޖެހެނީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަާ ކަމަށްާ ބަދަލުެގންނަާ މުއެެްދަތަށްާ އަހަިއެގންާ އަޑުާ ބައެްއެގާ ިގނަާ ވ ނަމަާ
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ެގންނަން. ބަދަލުާ މުްއދަތަށްާ އޮތްާ ސަބަބައްޓަކައިާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އޮތީާާާެއާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ާާއަޅުަގނޑުާ

ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވީ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާއެާާ

ޚިޔ ލ އި ދ އިރ ެގާރައްޔިތުންެގާ މިާވަނީާވެސްާއެާމަނިކުފ ނުެގާ ހުށަހަޅ ފައިާ އިޞްލ ޙުާ ޝުޢޫރުާާާމަނިކުފ ނުާމިާ

ހަމަގައިުމާ އެހެންކަމުންާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމށްާ ހޯއްދަަވއިެގންާ ޚިޔ ލުފުޅުާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ދެނެވަޑަިއެގންާ

ާާ 3ާާާާވެސް މުްއދަތު އޮތްާ އިޖުތިމ ޢ5ާާާީއަހަރަށްާ ޤައުމުެގާ ސަބަެަބުންާ އެކަުމެގާ ދިއުމަކީާ ދިުގދެމިެގންާ އަހަރަށްާ

ާއެއްވެސްާކަހަލަާހީނަރުކަމެއްާއަންނ ނެާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުާހ ލަތަށްާއިޤުތިޞ ދީާފުދުންތެރިާކަމަށް

ނުކުރެވޭާހިނދުާއަދިާމިާކަމުެގާސަބަބުންާއިންތިޚ ބީާމަސައްކަތްތައްާއެތައްާތަނެއްާފަސޭހަވެެގންާއަންނ ނެާކަމަށްާ

ްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާާަގބޫލުކުރެވޭާހިނދުާމިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާދެ

ާބޮޑަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްާއަލަިއކުމް.

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ވެސް ފަށަމުންާ ވ ހަކަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އެމް.ޑީ.ޕީާާާާ`.ާ ދަންނަވ ލ ނީާ

ައދިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންނަކަށްާވެސްާނިކަމެްއޗެްއާާ އަކުންާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަެަކަށްާނިކަމެއްޗެއްާނުކުރ ނޭ.ާ

ނުކުރ ނޭ.ާމުޅިާދިވެހިާޤައުމ އިާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާހެވ ިއާލ ބައަށްޓަކައިާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާސ ބިތުާކަމ ާއެކުާާ

ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމައްޗަށްާމިއަދުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާެއާާމަސައްކަތްާކުރ 

މެދަކުާާ ކަމ ާ ނިޔަތުަގިއާ ރަނަގޅުާ މަޤުޞަދުާ ރަނަގޅުާ ވަނީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ހަމަާ ވެސްާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ޢިްއޒަ ބައެްއާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރަން.ާ ޝައްކެތްާ ފ ހަަގކުރެްއވިާާއަޅުަގނޑުާ ެމންބަރުންާ ތްތެރިާ

ކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބުާކ މިޔ ބުކޮށްާނިކުންނަާމީހުންނަކީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާދުޝްމަނުންނަށްާވ ާކަހަލަާޢިބ ރ ތެއާްާ

ނޫނީާއެކަހަލަާދޭހަާއެއްާވ ާޮގތަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކައުންސިލުތައްާކ މިޔ ބުާކުރަްއވަިއެގންާނިކުންނަވ ނީާާ

މް.ޑީ.ޕީެގާގ ތްާރައްޓެހިންނޭ.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާވެސްާރައްޓެހިންނޭ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާވެސްާރައްޓެހިންނޭ.ާއެ

އެާދިވެހިާރައްޔިތުންާވޯޓުާދެއްވ ާހޮއްަވވ ާބޭފުޅުންނަކީާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާމިާނޫންާބަޔަކަށްާވެެގންާނުދ ނެާާ

ޢިއްޒަތްތެރި ަގބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ތަފ ތުެވެގންދ ާާާާކަމަށްާ ކުޑަކޮށްާ ޚިޔ ލުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް.ާ

ނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާބަހުސްާކުރަމުންދ ާއެްއާކަމަކަށްާމިާވަނީާމުއްދަތުެގާމައްސަލަ.ާައދިާރައްޔިތުންނަށްާހެޔޮާާ

ެއދޭާޮގތަށްާއެާމަސަްއކަތްާކުރުމަށްޓަކައިާނޫނީާޕްލޭންތަްއާހެދު މަށްޓަކައިާމުއްދަތުެގާާއެދިެގންާނޫނީާރައްޔިތުންާ

ާާ 3ާާކުރުކަމުެގާވ ހަކަ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާޕްލޭންތައްާހަދ ާނޫނީާރައްޔިތުންާއެދޭާޮގތަށް

ާާ އަންނަ ދެންާ ދ ނީާ ވެެގންާ އަކަށްާ ނަތީޖ ާ މަސައްކަތެްއެގާ ކުރެވޭާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ ނޫނ3ާާާީއަހަރުާ އަހަރަކަށްާ

ެއާާކުރިޔަށްާއޮތްާއިންތިޚ ބަ ކަށްާއެާމަސަްއކަތްާރަްއޔިތުންާެއދޭާޮގތަށްާކުރެއްިވާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާލިބި،ާ
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ބޭފުޅުންާއެމަގ މުަގއިާދެމިތިބުމަށްާރައްޔިތުންާނިންމ ާނިންމުންާހ މަވެެގންާދިއުން.ާމީކީާއަޅުަގނޑުާޝަްއކުކުރ ާާ

ާނުޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންާއެދޭާާކަމެއްާނޫން.ާބިރުަގންނ ކަށްާނުޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ކަށްާވެސްާ

ޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ ާކަމުަގއިާވ ާނަމަާރައްޔިތުންާއެާރައްޔިތުންާއެދޭާޮގތަކަށްާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންާ

ޤައުމެްއެގާާާާނުއުފެދޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާަގނޑަކަށްާހަމަާޔަޤީނުންާޝައްކެއްބަލައިަގންނ ނެާކަމ ާމެދަކުާއަޅު

ނުކޮށްާާނިސް ކޮންމެހެންާ ޚަރަދުތަކަކ އިާ ކުރަންޖެހޭާ ވެސްާ ބަލ އިރުާ ހައިސިއްޔަތުންާ ފަރުދެއްެގާ ވެސްާ ބަތުންާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާދޫކޮށްލަންޖެހޭާޚަރަދުތަކެއްާހުންނ ނެކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.

ާާ ާޅަފަތުަގއިާޑިމޮކްރެސީާހަރުދަނ ާކުރުމުެގާޮގތުންާކުރަންޖެހާޭާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާޑިމޮކްރެސީެގާމިމިާޖެހެނީ

ހަމައެއ އެކުާާ ބުރަވެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމުަގއިާ ކުރަންޖެހޭނެާ ޚަރަދުތައްާ އެާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ ހުރިާ ޚަރަދުތަކެއްާ

ދޭތެރޭަގއިާވިސްނ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާިމައދުާތަންކޮޅެއްާބ ރަށްާވ ހަކަާދެކެވިއްޖެާމިާމަުއޟޫޢުަގއިާޤައުމ ާާ

ާާ އަހަރަށްާބަދަލުކުރަންާވޯޓުާދޭންޖެހޭނެާކަމުގައި.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޤައުމ ާދޭތެރޭަގއިާވިސްނުމަކ5ާާާާީމީހުން

އަހަރަށްާވޯޓުާދިނުމެއްާެވސްާނޫން.ާޤައުމ ާދޭތެރޭަގއިާވިސްނ ާނަމަާޤައުމުެގާރަްއޔިތުންެގާލ ބަާއ އިާމަންފާ 5ާާ

ާދޭތެރޭާވިސްނަންޖެހޭނެ.ާއެާފައިސ ާއެއްާޤައުމަށްާލިބިެގންާރައްޔިތުންނަށްާއޭެގންާާއަށްާހުށަހެޅޭާހުރިހ ާކަމަކ 

އ މުދަނީާ ޤައުމުެގާ ިވސްނަންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ހޯދައިދިނުމަށްާ ޤައުމަށްާ ެއއްާ ފައިސ ާ ކޮންމެާ ކޮށްފ ނެާ އެއްާ ފައިދ ާ

ނެ.ާޤައުމުެގާރައްޔިތުންެގާލ ބަާއަށްާާާއިތުރުާކުރެވޭނެާހުރިހ ާމަަގކުތަކުންާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާެވސްާވިސްނަންޖެހޭ

ހުށަހެޅޭާނޫނީާޤައުމުެގާރައްޔިތުންނަށްާލިބިެގންދ ާނިކަމެތިާކަމަކ ާދުރަށްާދެވޭނެާކޮންމެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހިނދާުާ ދޫކޮށްލ ާ ތެރެއަށްާ ކަމެްއެގާ ނުތަނަވަސްާ ބިރުވެރިކަމ އިާ ރައްޔިތުންާ ޤައުމުެގާ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާ މަުގފަހިާ

މިއާީާއަޅުަގ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ މަސައްކަތްާ ހޯދަންާ ެވސްާ މުަގތައްާ ސަލ މަތްކުރެވޭނެާ މީހުންާ އެާ ކަމުންާ އެާ ނޑުމެންާ

ޤައުމ އިާރައްޔިތުންާދެކެާލޯބިވ ާކޮންމެާމީހެއްެގާވިސްނުމުެގާމައިަގނޑުާއަމ ޒަކަށްާވ ންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާ

އަހަރުާދުވަސްާހޭދަކޮށްފަިއ5ާާާާާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުމެން

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކ ނެ.ާ ނަތީޖ ާ ނެރޭނެ.ާ ނަތީޖ ާ ރަްއޔިތުންާ ކުރިމަތިލ އިރުާ އިންތިޚ ބަކ ާ ދެންާ

ރި ޭއެގާ މިންވަރުާ ކުރެވުނުާ މަސައްކަތްާ ެއްއޮގތަށްާ އިހުސ ސްތަކ ާ ިވންދ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ ޕޯޓުާާމަޖިލީހުަގއިާ

ރައްޔިތުންާދެއްވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާއެާވ ހަކަާދެއްކުުމެގާބޭނުމެއްާނެތް.ާއެާދުވަހުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާާ

ނޫނީާ ކުރިމަތިލައިެގންާ ޮގތަށްާ ހިމެނޭާ ޭއަގއިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ ކުރިާ

ާދޭާރިޕޯޓ ާއެއްކޮށްާދެންާމިާމަޖިލީހަށްާވަދެވަޑައިަގންނަވ ނީާރައްޔިތުންާާކުރިމަތިލައިފިާކަމަށްާވ ނަމަާރައްޔިތުން

އެދޭާޮގތަށްާމަސަްއކަތްާކުރެްއވިާބޭފުޅުން.ާއެައކ ާދޭތެރޭާައޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާޝަްއކެތްާނުއުފެދޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ސައްކަތްާކުރުމަށްާވެއްދުމަށްފަހުާއެާާރައީސް.ާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކޮށްާމިާމަޖިލީހުަގއިާރަްއޔިތުންާއެދޭާޮގތަށްާމަ

ޮގތަށްާމަސަްއކަތްާކުރިތޯާނޫންތޯާކަނޑަައޅ ނެާޮގތެއްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއަކުާނެތް.ާއަދިާހަމަާއެއ އެކުާާ
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އެާހޮވިާބޭނުންާހ ސިލުނުކުރެވޭާކަމަށްާރަްއޔިތުންނަށްާފެނިއްޖެާހިނދެއްަގއިާަވކިާކުރެޭވނެާޮގތެއްާވެސްާނެތް.ާ

ާާ ކިތައްެްާއެހެން ފެނިެގންދ ނެާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ މިހ ރުާ ނަމަާ ނޫންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރީ.ާ ޙުކުމްާ ރައްޔިތުންާ ނުކޮށްެގންާ މަސައްކަތްާ ޮގތަށްާ އެދޭާ ރައްޔިތުންާ މެންބަރުންތޯާ

ާާ ނެތޭ މަްއސަލަތަކެްއާ ބޮޑުާ މ ާ ީމަގއިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެދޭާާއ3ާާަދަންނަވ ނީާ ރައްޔިތުންާ އޮތުމަކުންނެއް.ާ ހަރަށްާ

ޮގތުަގއިާނޫނީާރަްއޔިތުންނަށްާމަސައްކަތްާކޮށްދޭާމީހުންނަކަށްާހަމަާފުރުޞަތުާެގއްލިެގންާނުދޭާފުރުޞަތުާއެބަާ

ިގނަުގނަާާ ވަރަށްާ ހެދިއިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިދެންނެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޚ އްޞަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތޭ.ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރެއްވި.ާވަރަށްާިގނަުގނަާދިރ ސ ތަކެއްާވެސްާކުރެއްވި.ާއަދިާހަމަާެއއ ާާމަސައްކަތްތަކެއްާާ

އެކުާައޅުަގނޑަށްާމިާކަމަށްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާެވެގންާހޯދުނުާމަޢުލޫމ ތ އިާއެއްކުރެުވނުާމަޢުލޫމ ތުެގާއަލީަގއިާާ

މި ޤައުމުތަކެްއަގއިާ ިގނަާ ދިޔަީއާ ފެނިެގންާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ އިންތިޚ ބުތައް 3ާާާާފަދަާ މުއްދަތަކަށ4ާާާްއަހަރ އި އަހަރުެގާ

ާާ މުއްދަތު މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ތަން.ާ އެހ ާާއަހަރަށ3ާާްހުރިާ އެއީާ މައްސަލަާާއޮތުމަކުންާ އެއްާާާާބޮޑުާ

ތިޚ ބުާންއިކުރިއަށްާއޮތްާާދަންނަވ ނީާާވެސްާާާާނިންމ ލަމުންއެްއާނުކުރެޭވ.ާައޅުަގނޑުާާާާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާފ ހަަގ

ދަްއކަ އަޅުަގނޑުމެންާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ކުރަނީާާާއިއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ މަސަްއކަތްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ ދޭނަމޭާ

ާާ ާާކޮންާބައެއްކަން.ާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާވިންދ  ާާއިހުސ ސް އެނިގެގންާމަސައްކަތްާކުރަނީާމިާޤައުމުގައިާއެނިގެގން

ރައްާ ދިވެހިާ ބައެއްކަން.ާ ކ މިޔ ބުތުންޔިކޮންާ ާާާާނަށްާ ކޮންބައެްއެގ ހުރީާ ޢަޒުމްާ ރޫޙ އިާ ވަރަށްާާހޯދައިދިނުމުެގާ ކަންާ

ާ.ަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމި ާާހިސ ބުންާ

ާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާާަގޑިއިރުާހަމަެވެގންާނިމުނ1ާާީސްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނަުއމުެގާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހ1ާުއަށްާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ނަންބަރު ައއިޓަމްާ އެޖެންޑ ެގާ އެނބުރިލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާއަިއޓަމުާާއަށް.10ާާދެންާ މ10ާާިނަންބަރު ވަނީާާާާަގއިާ

ހަމަޖެހިފައިވ ާާާނުނިމި ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ތެރެއިންާ މަސައްކަތުެގާ ނުނިމިހުރިާ މަސައްކަތްތައް.ާ ހުރިާ

ާާ ާާހިމަސައްކަތަކީާދިވެހިބަސް ާވެސްާެގންދެވުން.ާއ ދެ،ާމިާމަސައްކަތަށްމ ޔަތްކުރުމުެގާބިލުެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަށް
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ާާ ާާާާބިލަކީާާަގޑިިއރު.ާމ1ާާިކަނޑައެޅިފައިާވަނީ ާވ ތީާމިާާާކަމަށްާާދިޔަާބިލެއްާާހުށަހެޅިެގންމިދިޔަާހަފްތ ެގާތެރޭަގިއ

މި އެހެންކަމުން،ާ ނިމިފައި.ާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ އިބްތިދ ޢީާ ވަނީާ ައޅުަގނޑުާާާބިލަށްާ ވަުގތުކޮޅުާ އޮތްާ ބ ކީާ ބިލުެގާ

ތުާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތްާާސިކުންތު.ާމިޮގތުންާޕ ޓީތަކަށްާަވުގ30ާާމިނެޓ ާއަދ57ާާާާިަގޑިިއރ އ1ާާިއެއީާާދަންނަވ ލ ނަން.ާާ

ާާ ާާދަންނަވ ލ ނަން. ާާ..ާޑީމިނެޓ31ާާުއެއީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް ާާމިނެޓ33ާާުއ ރް.ޕީާއަށް ޤައުމީާާާ.ޓުމިނ16ާާެ.ާޕީ.އޭާއަށް

ާާ އަށް 5ާާާާޕ ޓީާ އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ ާާާާމިނެޓ3ާާުމިނެޓު.ާ ޕ ޓީައކަށް ވަކިާ ަވޑައިނުަގންނަވ ާާއަދިާ ނިސްބަތްވެާ

ާާ ާާސ2ާާިާާއިމިނެޓ 23ާާމެންބަރުންނަށް ެގާާމިާއެނބުރިލަނީާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުކުންތު.ާއެހެންވީމ ،ާިމހ ރުާއަޅުަގނޑު

ދިވެހިބަސ10ާާާާް ދަށުންާ ނަންބަރުެގާ ެގންދިއުމަށް.ާާހިވަނަާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ބިލުާ މ ޔަތްކުރުމުެގާ

ދިވެހިބަސްާާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ބިލަށްާމ ޔަތްކުރުމުހި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ެގާ

ާާ ކުރިއ3ާާަކަނޑައެޅިފަިއވ  ބަހުސްާ އިބްތިދ ޢީާ ކުރީދުވަހުެގާ ދަނީާ ކުރިައށްާ މިާ މިހ ރުާ ތެރެއިންާ ށްާާަގޑިއިރުެގާ

ާާ ބައި. ހުރިާ ނުނިމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާެގންދިޔައިރުާ ފަދައިންާ ދަންނަވ ލިާ ކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ އެޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ

ޑީ.އ ރު.ޕީެގާމެންބަރެއްާާާާއަރުވ ނީާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާާާާނަން.މެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ 

ާށް.ާާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަނަވ ާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްކަމަށް

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރަފީޤުާމުޙައްމަދުާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާމުާދަނޑިަވޅެްއަގިއާމިޔަތްކުރުމުެގާބިލެްއާމިފަދަާމުހިއްމ ހިތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިބަސްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަ 

ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާޝުކުރުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ައހ30ާާައ ދެ،ާދިވެހިބަސްާކުރިއެރުމަށްޓަކައިާވޭތުވެދިޔަ ިގނަާމަސައްކަތްތަކެްއާާާާރުާދުވަހުެގާތެރޭަގިއާވަރަށްާށްާ

މެ އެންމެހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެާ،ކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާ ޤަބޫލުކުރައްވ ނެ.ާ ާާންބަރުންާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ލިޔައެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިބަސްާ ބަބަސްާ ައއިާ އަޅުަގނޑުމެންާާމުންާ ސްާ

ާާ ާާއުވ ލ  ބަހުން ާާލެޓިންާ ދިވެހިބަހުން އަނބުރ ާ ބަސްާ އެާ ދަނިކޮށްާ ާާލިޔަމުންާ ލިޔުމަކީއެއީ ދިވެހިބަހުނާްާރަސްމީާ ާ

ތ ރީޚަށްާޚިދުމަތްކުރ ާޤައުމީާާދިވެހިާބަހ އިާާކަުމަގިއާކުރީެގާސަރުކ ރުންާއަދިާޭއެގފަހުންާވެސްާާލިޔަންޖެހޭާލިޔުމެއްާާ

މަ ުގނަާ ިގނަާ ވަރަށްާ ނޫނަސްާ އެާ އުފައްދަވ ާ އަލ ކުރެއްާސައްކަމަރުކަޒެއްާ ދިރުވ ާ ބަސްާ ާާވުމަށްޓަކައިާތްތަކެއްާ

ާާ ކަން. ކުރައްވ ފައިވ ާ މަސައްކަތްސަރުކ ރުންާ އެާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އެންމެހާ ާާއެހެންކަމުން،ާ ކުރެްއވިާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ވަރަށްާ ބަހުެގާާބޭފުޅުންނަށްާ ދުނިޔޭެގާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޝުކުރުާ މ ހިއެކުާ ވިދ ޅުވ ާ ާރުންާ

މި ވ ހަކަާާޮގތުަގއިާ މީހުންާ ބޭނުންކުރަމުންދ ާ ދުނިޔޭަގިއާ އެތައްާާދައްކަމުންާާވަުގތުާ ާާާާދ ާ އެބަވޭ.ާާާހ ސް ބަހެއްާ

ާާ 6800ާާާާގ ތްަގނޑަކަށް ާާާާއޮތް.ާޭއެގތެރެއިންާވަރަށްާާއެބަހ ާބަސް ރުނުާނޫނީާމިާކުރިއަށްާބައިަގިގނަާބަސްތަކެއް

ދުވަހު ހިނަގއިދ ނެަގރުނެއްހ ާ އުވިެގންާ ތެރޭަގިއާ އެބަާާެގާ ބިރުާ ބަސްތަކުެގާާާާކަމުެގާ ވ ހަކަދަްއކ ާ އ ދެ،ާ އޮތް.ާ
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ެގާޚަޒ ނ ާއިންާބައެއްާމަދުވެެގންދ ނެ.ާާނަމަާއިންސ ނ ެގާބަހުާާވެސްާއުިވެގންާހިނގައްޖެާާތެރެއިންާއެންމެާބަހެއް

ޚަޒ ނ  ާާާާމަޢުލޫމ ތުެގާ ެގއްލިެގން ބައެްއާ ވެސްާ ބަހަކަށްއިންާ ކޮންމެާ ޚ އްޞަާާދ ނެ.ާ ބަހަކަށްާ އެާ ވެސްާ ާ

މަޖ ޒުޢިބ ރ ،  ތަކަކ އިޒުލަފު ބަހ އިާ ބަހެއްާއުިވެގންާހިނގައްޖެާާތްތަކަކ ިއާމިސ ލުާ ހިމެނޭ.ާއަދިާ ނަމަާއެާާާބަސްާ

ދުނިޔޭަގއިާމަޝްހޫރުާެއްއާބަހެއްާކަމުަގިއވ ާވޭޝްާާ،  .ާއ ދެެއއްާުގބޮޑުާތަރިކަެގންާދަނީާޚަޒ ނަިއެގާަވރަށްާއަެގއްލިާ

ާާޮގތުންާބަހެއްާނެާާބަހުެގާހަރުބަހެއްަގއިާބުނ  ރީާބަހަކީާއެާވީމ ،ާބައެްއެގާމ ދަތްާޤައުމަކީާހިތެއްާނެތްާޤައުމެއް.

ާާާާއެްއެގާރޫޙުާކަުމަގއިާބެލެިވދ ނެ.ބަ ާާއަދިާއެާބަެއްއެގ ާވަންތަކަންާދައްކައިދޭާާބަހަކީާއެާބަެއއްެގާއަމިްއލަމ ދަރީ

ބަެއއްެގާާާާ.ކަންށްދޭާނިޝ ނެއްމީހަކުާެއހެންާމީހުންނ ާނުވަތަާއެާބަޔަކުާއަނެއްާބަޔަކ ާވަކިާކޮާާ.ާެއއީާއެއެްއޗެކެވެ

ރަމްޒެއްާާާއަމިއްލަ ބަހެވަންތަކަުމެގާ އެާ ބަހަކީާ މ ދަރީާ އ ދެ،ާ އެއީ.ާ އ ދަކ ދަތަްއާާކަންާ ސިފަތަކ އިާ ޚ އްޞަާ އްެގާ

ާާމުާއެކަްއޗެއް.ާއ ދެދައްކައިދޭާއެންމެާމުހިއް ިގނަާއެއްާޤައުމުާކަމަށްވ ާޚިޔ ލުތަްއާާ،ާދުނިޔޭެގާޢިލްމުވެރިންާއެންމެ

އަނެއްކ ާދުނިޔޭެގާޑިމޮކްރަސީެގާއެންމެާބޮޑުާެއއްާޤަުއމުާކަމުަގއިވ ާއިންޑިޔ ެގާާާ،ޚިޔ ލުތައްާިގނަާާާވަރަށްާތަފ ތު

ބުނެފައިާަވނީާކީކޭތޯ.ާކުޑަާކުއްޖެްއެގާިވސްނުމ އިާޝުޢޫރުތަކ ިއާާާޤައުމީާމުޤައްރިރ ާބެހޭާފޮތުަގއިާާމަދުރަސ ތަކުެގ

އަސަރުކުރުވ  އެންމެާ ކުރިއެރުމަށްާ ާާާާރޫޙީާ މ ދަރީ ާާބ ރަކީާ ބަހަކަށް މ ދަރީާ މ ދަރީބަސްާ މަންމަގާެާބަސްކަން.ާ ވަނީާ

ެއންމެާމުހިއްމުާވ ސިޠ ާވ ތީކީާނޫންކަން.ާމަންމަާފަދައިންާދަރިއެްއެގާވިސްނުމ އިާޝުޢޫރުތައްާބަްއޓަންކުރ ާާބަހަށް

ާާ ވ ތީކަން. ކުދީންއަށްާ ާާއެާ ދޭ އެއްޗަކ އިާ ދޭހަވ ާ ާާނަށްާ ވިސްނުމ އިހައިޖ ބީ ތަހުާާރަކ ތްތަކ އިާ ލީލުކުރަންާކަންކަންާ

ާާ ތަރަާއެންމެ ފެންވަރަށްާ ާާމަތީާ ކަން. މ ދަރީބަހުންާ ކުރެވޭނީާ ާާއްޤީާ އެންމެ ދިނުމުެގާާާާއެދެވޭވީމ ،ާ ކިޔަވަިއާ ޮގތަކީާ

މުޖުތަމަޢުަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ހެދުންކަން.ާ ބަހަކަށްާ މ ދަރީާ ބަހަކީާ ބޭނުންކުރ ާ ފިޔަވަސެްއަގއިާ ހުރިހ ާ

ާާޒުވ ނުންާމުޖުތަމަޢުެގ ާއަށްާެގންދ ާސަބަބުތަކުެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާާާއެއްކައިރިއަށްާނުވަތަާހަވ ސ ާާއޮޔ އިާވައިންާ

ވ ާާާާކަުމގައިރަށްާފުންނ ބުާއުސްާެއއްާބޭފުޅެްއާާޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭަގއިާވަާާިގނަާކަންތަކެއްާހިމެނޭ.ާއެ

ޕީ.އެޗު ދ އިރ ިއންާ ތިންކިންެގާ ޙަސަންކްރިޓިކަލްާ ޑޮކްޓަރުާ ހ ސިލުރައްވ ފައިވ ާ ކީކޭތޯާާ.ޑީާ ވިދ ޅުވަނީާ ާމިާާާ.ޙަމީދުާ

ާާ ބ ރުފޯރުވ  ބ ކަމަށްާ ކަންތަކަށްާ މިދެންނެވިާ އެއްކުރިންާ ކަުމގައިާާރުފޯރުވ ާ ދިވެހިބަސްާާާެގއްލެމުންާާސަބަބެއްާ ދ ާ

މުޖުތަމަޢަވ  ދިވެހިާ ބަހަކީާ ާާކަން.ާ ާާށް ޮގތުަގއި ާާދެމިއޮތުމައެކަތިަގނޑެްއެގާ އ ދެ، ތެރަސް.ާ މުހިއްމުާ އެންމެާ މާިާށްާ

ބ ރުދޭ ިމސ ލެއްޚިޔ ލަށްާ ދަލީލަކީާ އެެެްއާ ދަތިާ އިންކ ރުކުރަންާ ާާާ ޤައުމުތަކުންާެގ ެއއްާ އ ދެ.ާ އިޒްރޭލް.ާ ޮގތުންާ

ޚިޔ ލެއް،ާއެއްާފިކުރެއްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާާާާެއއްއެއްާވިސްނުެމއް،ާާދީންނަށްާާޒްރޭލަށްާވަޒަންވެރިާވ ންާދ ާޔަހޫއި

ހިބުރޫބަ އ ދެ،ާ ޔަހީދޫބަސް.ާ ބޭނުންކުރަނީާ ސަރުކ ރުންާ ާާޔަހޫދީާ އެާސް. ބޭނުންކުރޭާ ބަސްާ މިާ ކަމެއްަގއިާ ާާހުރިހ ާ

އިޖުތިާާ.މީހުން ޢ އްމުާ މަދަރުސ ތަކުަގޔ އިާ ާާއެއީާ ހަރަކ ތްތަކެްއަގޔ އި ހުރިހ ާ ާާމ ޢީާ ރަސްމީ ޮގތުާއަދިާ ާާަގއިާބަހެއްެގާ

ންާއެާާތަފ ތުާކުލައެްއެގާޤައުމުތަކުލައެްއެގާތަފ ތުާޤައުމުތަކަކުންާދ ާއެތަކެއްާާވެސްާބޭނުންކުރަނީާއެާބަސް.ާއަދިާކު

މީހުންާބޭނުންކުރަމުންާެގންދަނާީާާާދީންާއެރިއުޅެންާބަދަލުަވމުންާދ ާޔަހޫޤައުމަށްާހިޖުރަކުރ ާނޫނީާއެާޤައުމުަގއިާދި
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ޙަސަންާ ޑޮކްޓަރުާ މިާ ހަމަާ އަދިާ ހިބުރޫބަސް.ާ މިދެންނެވީާ އ ދެ،ާ ބަސްކަން.ާ ހަތިޔ ރަކީާ ބޭނުންކުރ ާ އުފެއްދުމަށްާ

ނަޒަރުގަާ ތިމަންނަެގާ ވިދ ޅުވަނީާ ދިވެހިރާ ޙަމީދުާ ާާއިާ އިނިގރޭސި ދ އިރ ެއއްަގއިާ ކޮންމެާ ކިޔަަވިއާއްޖެާ ބަސްާ

އަދި ކިޔަވައިދޭންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ބަސްބަސްާ އެހެންާ ދީފައިވ ާާާާދޭންާ ބަހަށްާ އިނިގރޭސިާ މިހ ރުާ ނަމަވެސްާ ޖެހޭނެ.ާ

ާާ ޢިލްމީ އަދިާ ބަލ އިރުާ ނަޒަރަކުންާ ޤައުމީާ ައހުއިސްކަމަކީާ އެދެވޭާ ވިސްނ އިރުާ ނޫމިއްޔަރޮނުގންާ ންކަން.ާާތެއްާ

އޮތް ދިވެހިބަސްާާދިވެހިރ ާާއިރުކަންމިހެންާ ނަޒަރަކުބޭނުންކުރ ާާއްޖޭަގއިާ ޤައުމީާ ނުހަނާުާކަމީާ ބަލ އިރުާ ންާ

ކަމެއްހިތ މަކުރަން ސަބަބުާާޖެހޭާ މީެގާ އ ދެ،ާ ާާކަމަށް.ާ މުޖުތަމަޢަށް ޒުވ ނުންެގާ ބީރައްޓެހިދިންާ ޮގތްތަކަކަށްާ ާވެހިާ

މުހިއް އެންމެާ ާާކުރުވ ާ ާާމު ރ އްޖޭަގިއ މިއީާސަބަބަކީާ ސަބަބަކީާ މުހިްއމުާ ކުށްކުރުންާކައެންމެާ ރ އްޖޭަގއިާ އަދިާ ާާން.ާ

ައދިާމަސައްކަތްތެރިކަމ އިާޒުވ ނުންނ އިާރައްޓެހިާނޫންާކަން.ާާާާދ ާއެއްާސަބަބަކީާވެސްާމިއީާާހަމައިންާނެއްޓިެގން

ލި ކުރިންާ ދުވަސްތަކެްއާ މީެގާ މަނިކުފ ނުާ އެާ މިއީާ އ ދެ،ާ ކަން.ާ ހިމެނޭާ މިކަންާ ެވސްާ ާޔުއްވ ފަިއވާ ސަބަބަކަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑު ޢިބ ރ ތްތަކެއްާ އޮތްާ އިންޑިޔ ާާމިމަޒުމޫނެއްަގއިާ މީގެއިތުރުންާ އ ދެާ މަޝްހޫރުާދަންނަވ ލީ.ާ ވަރަށްާ ެގާ

ާާ ެއއް ކ ރަނޫސްވެރިާ ޖަޒ އިރ ،ާކަމަށްވ ާ ހަލ ކުކޮށްލުމ އި،ާ ސ ރުތައްާ އ ާ އިރ ޤުެގާ ވަނީާ ވިދ ޅުވެފައިާ ންޖީއ ާ

ާާ އެތަސޫދ ނ އި ބައިބަިއކޮށްާ ހަލ ާންމިކަންކަންާ ބަސްާ ާާކުތަނުެގާ ނައްތ ލުމަކީ އިޒްރ އީލުެގ1982ާާާާކޮށްާ އަހަރުާ ަވނަާ

ޝ އިޢު މަޖައްލ ަގއިާ ލިކިވްނީންާ ާާކޮށްފައިވ ާ އ ދެ، ކަން.ާ ތަޞައްވުރެއްާ ޙަޤީޤީާ އަޔުުމެގާ ބޭރާުާތިބ ާ ދަންނަާ ނެކ ާ

ާާ ތިބ ާާާކަަމކުމަކުާއޭނ ާއެނަމަާއެާވ ހަކަާދ ނީާޭއނ ެގާބޮލަށްާކަމަށް،ާއަދިާއެކަާާާދައްކ ބަހަކުންާއޭނ ާއ އިާވ ހަކަ

ވ ހަކަާދ ނީާއޭނ ެގާހިތަށްާކަން.ާއ ދެ،ާމިީއާދުނިޔޭެގާާާާނަމަާއެާާދައްކާ ާާވ ހަކަާާއޭނ ާއ އިާާއަނެކ ެގާމ ދަރީބަހުން

ާާާާދ ދި އެާޝަޚުޞިފަހުން މޮޅުާ އެންމެާ ދިޔަާ ރަީއސްާާާކަމުަގއިާާްއޔަތުއުފެދިެގންާ ކުރީެގާ ެއފްރިކ ެގާ ސައުތުާ ވ ާ

ވިދ ޅުވެާ މަންޑޭލ ާ ާާނެލްސަންާ ދަންނަވ ލ ނީ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ އ ދެ،ާ ބަސްފުޅެއް.ާ ާާދިވެހިބަސްފައިވ ާ

ވަރަށްހި މަސައްކަތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައިާ ާާިގނަާާމ ޔަތްކޮށްާ ކަން. އ ދެ،ާާުގނަާ

ދިވެހިބަސްާާާާ.އ ދަކ ދަިއެގާއަސްލުާާދިވެހިާސަޤ ފަތަކީާދިވެހިާާ.މުާއަސ ސްޤައުމީާބަހަކީާޤައުމިއްޔަތުެގާެއންމެާމުހިއް

ދެމި އ ދ ކ ދަތަކެއްާ ދިވެހިާ ައދިާާާާނެތުމަށްފަހުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިެވހިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ ނޯންނ ނެ.ާ އެްއާ

ދަންނަވ ލަންާއޮތީާއަމިއްލަާާމިާބިލ ާމެދުާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާތިްއބެވިާޢިއްޒަތްތެރިާއެންމެހ ާމެންބަރުންނަށްާާ

ނައްމ ދަރީ ާާބަސްާ އެ ނަމަާ މަސައްކަތްކުރ ާ ބަޔަކުާ އެބަތ ލުމަށްާ ޙަޤީޤަތްތަކުންާ މިާ ކީއްކަންާ .ާާއިނގެއޭާާކުރަނީާ

މި ވިސްނ ަވޑަާާއެހެންކަމުން،ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަޤުކަންތައްތަކަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ މިބިލުާ ހ ސިލުކޮށްާިއެގންާ ޞަދުާ

ވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާާާދަވައިާދެްއވުންާއެއީާއަޅުަގނޑުބިލުާޤ ނޫނަކަށްާހައްާާާބިލުާބަލައިަގނެާމިާާދިނުމަށްޓަކައިާމި

ާޢަލައިކުމްާ.ާކަުމަގއިާދަންނަވ ލަން.ާވައްސަލ މްއެދޭާކަމެއްާ

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ
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ނިޒ މ ާާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ނުއ ދެ،ާފޭދޫާދ އިރ ެގ ެއްއާހުށަހެޅުމަށްާފުރުޞަތާުާާާބެހޭާމައްސަލަާާފަހުމީާ

 އަރުވަންާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާާފަހުމީާއަލްހ ނުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފޭދޫ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. މަޖިލީހަށްާހުށަހިާާދިވެހިބަސްޝުކުރިއްޔ ާ ބިލުާ ާާމ ޔ ތްކުރުމުެގާ ބިލުެގ ަވނ9ާާާާަހެޅުއްިވއިރުާ

މަާާހ ސަފު އެހެންވީމ ާ،ނުލ ާ އޮތީ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އޭެގފަާާޖިލީހަށްާ ެއއްާމިހ ރުާ ވ ހަކަދައްކ ާ މެންބަރުންާ ާހުންާ

މިީއާާާާވަނަާސަފުހ ާވަކިންާއަޅުަގނޑުެގާޭމޒުމަްއޗަށްާފޮނުވ ފައިާއެބަާޮއވޭ.9ާާތްާނިމުނުާފަހުންާާދުވަހުެގާމަސަްއކަ

ާާ ވަރަށް ކަމެއްާާާކުމަތްތެރިކަމ ހިދެންާ އޮތްާ ކުރަްއވ ފައިާ ާާާާއެކުާ މީަގއި ލަފ ކުރެވޭތީާ މ އްދ 17ާާކަމަށްާ އެއްާާާާވަނަާ

ާާހިމަނ ފައި މި މ އްދ ާާމ އްދ ގައިާާވަނ17ާާަާ މަޖުބޫރުާ ިއސްލ މްާ ކިޔަވަާާާެގއެއްާާދިވެހިބަހ އިާ ދޭންޖެހޭނެާއިޮގތުަގއިާ

އެބަ ާާާާކަމަށްާ ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ާާބުނޭ.ާ ސިޔ ސަތަކ  ަވކިާ ސަރުކ ރުެގާ އަންނަާޮގތުާާުގޅޭމިާ ންާ

އޮތީ.ާާާހެންާމިކަންާކުރައްވ ފައިާމިާާެގާއުސޫލަކުންކޮށްެގންާމަޖިލީހަށްާވަލުދޮރ ށީންާވެއްދުމުކަންތައްތައްާވަންހަނ 

ވަކިންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމޭޒުަމއްޗަށްާފޮނުވުނީާވަނަާސަފުހ 9ާާާާާމިާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވޭ

ސިޔ ސަތެްއެގާާ ކޮންކަހަލަާ މިއީާ ރިޔ ސަތުންާާކިހިނެއްތޯާ ޝުކުރިްއޔ ާާދަށުންާ ކަމެއްތޯ.ާ އޮތްާ ކުރަްއވ ފައިާ

ާޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޢިއް
ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާބޫލެއްަގކަމަކަށްާާާއެއްާބެހޭާމައްސަލަާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާނެންެގވީާނިޒ މ 

މެާފަހުންާއޮތްާޖަލްސ ަގއިާާނީާއެންމ ާުގޅިެގންާވަދުވަހުާޖަލްސ ަގއިާނެުގާާމައްސަލަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރީާާތި

ސަރކިއުލޭޓު ސަފުހ ާ ަމޖިލީހުންާާއެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މެންބަރުންނަށްކުރައްވ ފައި.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލާުާާާާ ފުރަތަމަާ

ތި ވަނީާ ާާާާފޮނުވިއިރުަގއިާ ާާިވދ ޅުވިހެން މެންބަރުންެގާާސަފުހ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މިހ ރުާ ފޮނުވ ފައި.ާ ނުލ ާ

އޮން އެހެމޭޒުކޮޅުަގއިާ ހީކުރަން.ާ ކަމަށްާ ާާނ ނެާ ސ ފުެވއްޖެ މައްސަލަާ މިާ އަޅުަގނޑުާންވީމ ،ާ ހީކުރަމުންާ ކަމަށްާ

ާާ ދ އިރ ގެާއައިޖަލްސ  ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އ ދެ،ާ ދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ ާާެގންާ
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އިބްރ ހީ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑު އެއަށްފަހުަގއިާ މުއްޠަލިބަށް.ާ ނޮޅިވަރަމުފުރުމްާ އަރުވ ނަންާ ާާޞަތެްއާ

ާާ.ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްދ އި

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ الحمد ާالرحمنާهللاާبسم`. ާާهللاާرسولާعلى ާوالسالم ާوالصالةާهللާالرحيم،  ޝުކުރިއްޔ ާ.

.ާއެއީާކުޑަކުދީންާާބަހެްއެގާއަހުލުވެރިންނަށޭކުރ ނީާއެާާާާޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާބަހުންާއަސަރުާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަާ

ާާ ނަމަވެސްނަމަވެސް މީހުންާ ބޮޑެތިާ ާާާާކަމަކުަގއިާާާއެާާާއަދިާ ބަލައިލ އިރުާާާނުހުންނ ނެ.ތަފ ތެއް އަޅުަގނޑުމެންާ

ތިއްބެިވާާާާާޢިލްމުާހ ސިލުކުރަްއވަިއެގންވަރަށްާމަތީާދަރަޖައަކަށްާާވެރިންާެވސްާދީނީާޢިލްމުއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާ

ާާތިާާބޭފުޅުންާވެސްާއެބަ ާާބި.ާެއހެންނަމަވެސްާއަޑުއައްސަވ  ރުއ ންާނަމ ދުަގއިާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާކީރިތީާޤުިއރު

ާލުވެރިންާއެާދަލުަގއިާއޭެގާައސްލުާބަހުެގާއަހުއޭެގާބަވ އިރުާކިތައްާޢިލްމްވެރިންތޯާކީރިތިާކުރައްވަނީ.ާާކިޔަވ ާވިދ ޅު

ޢިލްމުކި ކިތަްއާ ވިދ ޅުވ އިރުާ ކުޔަވ ާ ކީރިތިާ އަހުލުވެރިންނަށްާވެރިންތޯާ ބަހުެގާ ެއާ ބަހުންާ މިއީާ ރައްވަނީ.ާ

ާާ ކަުމެގާވަރަށްާފުރިހަމަާމިސ ލެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާކިތަންމެާމޮޅަށްާއެހެންާބަހެއްާދަސްކުރިޔަސްާެއާާއަސަރުކުރ ނެ

ާާ ާާބަހަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނަމަ.ާާާާޅުަގނޑުމެންެގާއަސްލުާބަސްާެއއީާެއާބަހަކަށްާނުވ އަާއަސަރެއްާނުކުރ ނެ

ދިވެހީންނަށްާއެންމެާއަސަރުކުރ ނީާއަދިާައޅުަގނޑަށްާވެސްާއެންެމާމުން،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާވަނީާާއެހެންކަ

ދިން ތަޤުރީރެއްާ މޮޅުާ ކިތަންމެާ ބަހުންނޭ.ާ ދިވެހިާ ާާާާނަމަާާއަސަކުރަނީާ ނޫނީ އެއީާއިނިގރޭސިބަހުންާ ޢަރަބާިާވެސްާ

މަވެސް،ާދިވެހިބަހުންާބޮޑުާއަސަރެއްާނުހުންނ ނެ.ާއެެެހެންނަާާނަމަާއެއަކުންާއަޅުަގނޑަށްާކުރ ނެާމ ާާބަހުންާއަންނަ

ާާ އެކަމުން ކުރެިވއްޖިއްޔ ާ ތަޤުރީރެއްާ ާާއަޅުަގނޑައެާ އެކީަގއި އެހެންކަމ ާ ބޮޑުވ ނެ.ާ އަސަރުާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުާާށްާ

ާާާާޤަބޫލުކުރަނީާމި ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިބިލަކީ ާާދިވެހިާމ ދަރީބަސްާނޫނީ މ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާިމވަުގތަށްާވަރަށްާާހިބަސް

ާާމުހި އެކީަގިއ، އެހެންކަމ ާ ބިލެކޭ.ާ މެންބަރުާާާމިއްމުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ދެއްިވާ ހުށަހަޅުްއވައިާ ބިލުާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލުާ ާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ އެކީ ާދަންނަވަން.ާސަބަބަކީާމިާާާޝުކުރުމ ާ

މަށްާާބިލުންާދޭހަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހީންާދިވެހިބަހަށްާލޯބިކުރ ާމިންވަރުާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިބަސްާކުރިއެރުވު

މިާާ މިއީާ މިންވަރު.ާ ޔުނެބޭނުންވ ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ސްކޯެގާާމަޖިލީހުަގއިާ

ދަްއކ  ައހަާާދިރ ސ އަކުންާ ިވއްސަކަށްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނެތިެގންާޮގތުންާ ތެރޭަގއިާ ރުާ

ާާ ޤަބޫލުކުރަހިނގައިދ ނޭ. އެއަޅުަގނޑުާ ާާނީާ ކުރިން އަހަރުާ ިވއްސަކަށްާ މީެގާ ނޫން.ާ އަހަރ1984ާާާާުޮގތަކަށެއްާ ވަނަާ

ޔޭެގާޢިލްމުވެރިންެގާދިރ ސ ތަްއާާވަނަާއަހަރުާހިސ ބުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާދުނ1992ާާިހިސ ބުގައި،ާ

ާާ ދިވެހިރ ްއޖެ ދިޔަ،ާ ބަސ20ާާާްއަޑުއިިވެގންާ އެާ ވެސްާ ދުވަހުާ އެާ އަޅުަގނޑަކީާ އަޑިއަށްދ ނޭ.ާ އަހަރުތެރޭަގއިާ

ވިޔަސްާާ ބުނިކަމުަގއިާ އެއްޗެްއާ ކޮންމެާ ބަޔަކުާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކީަގއިާ އެހެންކަމ ާ ނޫން.ާ މީހެއްާ ޤަބޫލުކުރިާ
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ޤަބޫލު ދިރުވަންޖެހޭނެކަން.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އ ލ ކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ނީާ ކުރަންާ

މިއަދުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކީަގިއާ އެހެންކަމ ާ ޙިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާދަރިންނަށްޓަކައިާމިާބަސްާހިމ ޔަތް ކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދީނ ިއ،ާާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީާމ ދަމާ 

ވ ސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާާ މުސްތަޤުބަލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަޤ ފަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަސް،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ދިވެހިބަހަކީާ ފ ސްވެާ ޮގތެއްަގއިާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ބިލުާ މިާ ުއއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ

ހުރި ކިޔަަވއިދެްއވަންާާތަޢުލީމުެގާ މ ސްޓަރސްާ ނޫންާ ޑިްގރީާ އަދިާ މ އްދ އަކަށްެވާ މަޖުބޫރުާ މަރުޙަލ އެއްަގއިާ ހ ާ

ޖެހޭނެާ ކިޔަވައިދެްއވަންާ ދިވެހިބަސްާ ވެސްާ ަމރުޙަލ ަގއިާ އެާ ނަމަވެސްާ ފެށިާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

 ރިާރައީސް.ާާޮގތަށްާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވެެގންާދ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެ

ާ

 ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޙަޤީޤަތުަގިއާާާާއ ދެ، ދަންނަވ ލީާ އެދިާ މިާ ފުރުޞަތަކަށްާ ވަނަާ ދެާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އުވިާ ބަސްާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ވ ހަކަިއަގއިާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ މިީއާާކުރީދުވަހުާ ދިއުންާ ނެތިެގންާ ާ

އޮތްާާ ދެންނެވިފައިާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ ދެއްކުމުެގާ ވ ހަކަާ އެާ ދެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަރުޙަލ އެކޭ.ާ ޤުދުރަތީާ

'ލޭންގުއޭޖުާޑެތު'ާމިާފޮތުެގާމުސަންނިފެއްެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެންނެވުނީާއެާފޮތްާލިޔުއްވިާބޭފުޅ ެގާނަންފުޅެއްާ

ާާ ޮގތަކީ ރަނަގޅުާ ވ ހަކަާާނޫން.ާ އެާ ހަނދ ނުންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅެއް.ާ ކިޔ ާ ކްރިސްޓަލްާ ޑޭިވޑުާ ލިޔުްއވީާ ފޮތްާ އެާ

ދެންނެވުމުަގއިާޖެހިފައިވ ާއެާކުށަށްޓަކައިާމަޢ ފަށްާއެދެންާއެންމެާބޭފުޅުންާއަރިހުން.ާއ ދެ،ާމިާ'ލެންގުއޭޖުާޑެތު'ާާ

ވ ާމަރުޙަލ ތައްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއަށްާމިާޑޭިވޑުާކްރިސްޓަލްާމިާލިޔުއްވ ފަިއވ ާފޮތުަގއިާމިާބަޔ ންކުރައްވ ފައި

އަންނަނީާސިޔ ސީާޮގތުންނ ިއާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާުގޅިލ މެހިފައިވ ާޮގތްތަކެްއެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށް.ާާ

ކަންާާއެހެންވީމ ،ާމިާވ ާޮގތެއްާކަަމށްާޢިލްމީާނަޒަރަކުންާބަލ އިރުާބަހެއްާއުފެދިާނެތިދިއުމުަގިއާމިާބަހުެގާތިނެސް

ބަހުރުަވއަކަށްވެ،ާާ ވީމ ާ ދުވަސްކޮޅެްއާ ަވކިާ ރ ުގާ މިާ ރ ަގކަށްވެ،ާ ބަހެއްާވެސްާ ކޮންމެާ ޮގތުންާ ބުނ ާ ނަޒަރިއްޔ ތުާ

އަނެއްކ ާދުވަސްކޮޅަކުންާމިާބަހުރުވަާއ ާބަހަކަށްާވެދ ނެ.ާނޫނީާއެްއކަލަާެއާއ ާބަސްާއަނެއްކ ާބަހުރުވަައކަށްެވ،ާ

ސްާރުޖޫޢަާވެދ ނެ.ާމިާހުރިހ ާކަމެއްާވުމުަގއިާީމޑިޔ ެގާދައުރ އިާމިހުރިހ ާއެާރ ަގކަށްެވ،ާކުރީަގއިާއޮތްާޮގތަށްާވެާ

ކަމެއްެގާދައުރުާވެސްާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެއްަގއިާއެބަާޮއތް.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބިލުެގާެގންނެވުމުަގިއާާ

ވި ެގާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބަެއްއާާމ ވަށުާ މިހިރަާ ސްނުންފުޅުަގއިާ

ހިމ ޔަތްކޮށްާ ދިވެހިބަސްާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ އަދިާ ދެންާ ތ އީދުކުރަން.ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކަށްާ

ބޮޑުާާ ވަރަށްާ ވެސްާ މަރުކަޒުެގާ ޤައުމީާ ޚިދުމަތްކުރ ާ ތ ރީޚަށްާ ދިވެހިބަހ ިއާ ދިޔައީާ މިާ ރައްކ ތެރިކުރެިވެގންާ

އަާ އޮެވެގން.ާ ހަމަާމަސައްކަތްތަކެއްާ ޚ އްޞަާ ކަމަށްޓަކައިާ އެާ ވެސްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ މައުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ ދިާ
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މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްާކުރަްއވަިއެގން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާކަމަށްޓަކައިާއެާމަނިކުފ ނަށްާވެސްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ

ާބަހ އިާބަހުަގއިާހިމެނޭާޢިލްމީާބައާިާއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަންާބޭނުންވޭ.ާއަދިާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާވިސްނުންފުޅަކީ

ކަންތައްތައްާާ އެާ ޮގތަށްާ ފަހިވ ނެާ ދިރ ސ ތަކަށްާ ޢިލްމީާ ބަދަލުކުރައްަވިއެގންާ ޔުނިވަރސިޓީައކަށްާ ދިރ ސ ކުރުންާ

ކުރެްއވުން.ާދެންާއަދިާބަހުަގިއާހިމެނޭާސަޤ ފީާބައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަޤ ފަތްާކުރިއެރުވުުމެގާތެރޭަގއިާކުރިއަރުވ ާ

ބަލ އިރުަގިއާާތަރައް ޢިލްމީޮގތުންާ މިއީެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ މިހިރީ.ާ ވިސްނުންފުޅެއްާ ެގންދެވުމުެގާ ކުރިއަށްާ ޤީކޮށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާވަރަށްާބޮޑުާކުރިއެރުމެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވެނީ.ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ީވާާ ބަލައިލިކަމުަގއިާ ައށްާ ޑިކްޝަނަރީާ ކޮންމެވެސްާއިނިގރޭސިާ ފެންނ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަމަވެސްާ

ޔުނިވަރސިޓީއަކުންާޑިކްޝަނަރީާއެއްާނެރެފައިވ ާތަން.ާެއހެންވީމ ،ާމ ދަމ ާދިވެހިބަސްާފޮތްާނުކުންނައިރުާވެސްާ

ފޮތެއްާ ދިވެހިބަސްާ ކިޔޭާ ނަންާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިާއޮ އެހެންވީމ ،ާ ެގންުގޅުއްވަނީ.ާ މިާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުާ ވިސްނުންފުޅެއްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ންނަން.ާ

'ލޭންުގއޭޖުާ ކްރިސްޓަލްެގާ ޑޭވިޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދުކުރެޭވ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ ވިސްނުންފުޅުާ

ޤުދުރަތީާއެއްޗެއް.ާއެާމަރުވެެގންާދ ނެ،ާނެތިެގންާދ ނެ.ާާާާޑެތު'ާަގއިާމިާބަޔ ންކުރައްވ ފައިވ ާޮގތަށް،ާބަހެއްާއެއީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްާލޯބިވޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައިންބަފައިާދެކެާވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކުރޭ. މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ސަލ މަތްކުރުމަށްާ ބަލިތަކުންާ އެކިއެކިާ ހަމަާ ވެސްާ ނަފްސުާ ާާއަމިއްލަާ

އެހެންނަމަވެސް،ާނެތިާދިއުމަކީާޤުދުރަތުެގާޤ ނޫނު،ާޠަބީޢީާޤ ނޫނު.ާއެހެންވީމ ،ާއެާނެތިެގންދ ނެ.ާެއއ ާއެްއކޮށްާާ

ބަސްތަކުންާ އ ާ އެާ ވެސް.ާ ވައްދަންާ ތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަސްތައްާ އ ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅު ވެސްާ ޮގތްތައްާ ކުރެވޭނެާ މުޢ މަލ ތުާ ހަމާަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދުނިޔޭަގއިާ އެބަޖެހޭ.ާ ފަހިކުރަންާ ަގނޑުމެންާ

ރަސްކަންާކުރިާބަސްބަސްާެވސްާމިހ ރުާނެތިެގންާޮގސްފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިބަސްާާ

އަސަރުކުރ ާާ އޭެގާ އިޤުތިޞ ދަށްާ މުޅިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހިފަހައްޓައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ބ ދީއެއްަގއިާ ކުޑަާ މިހ ާ

ޠަބީޢީާޮގތުންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާ؟ާތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާުއޅުންތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާރަނަގޅީޮގ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނީާޮގތުންާއެޅުނުާފިޔަވަޅުތަކެއްާެވސްާއަޅ ފައިާެއކަމަށްާމަުގފަހިކޮށްދީެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާސްނ ލަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާވި؟ާކުރިއަށްާދިއުންތޯ

ާ

 ަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެްއވިާާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ ބިލުާ މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢި ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމާ ކަމަށްޓަކައިާ ަވރަށްާ އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމުާ މަޢ ފުކުރަްއވ .ާ ކުޅުދުއްފުށީ،ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އެކުާ
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މަސައްކަތްާާ ކުރެްއވިާ ެއާ ހިމ ޔަތްކުރެްއވުމަށްާ ދިވެހިބަސްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ ަމއުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ އަދިާ

ފ ހަަގކުރެްއވިާކަމަށްޓަކައިާެއާބޭފުޅ ާއަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޙަޤީޤަތަކީާކުރީެގާސަރުކ ރުންާާ

ާާ ވަރަށް ބޮޑެތިާ ެގއްލިެގންާާވަރަށްާ ދިވެހިބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރީަގއިާ ކޮށްދެްއވ ފަިއވޭ.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ދިފ ޢުކުރެއްވުމަށްާ ބަސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އޭރުާ މައުމޫންާ ރައީސްާ ދަނިކޮށް،ާ ބޭރުވަމުންާ ގ ދޫކޮލުންާ

ުމޙައްމަދު ެއއްާމިސ ލަކީާ ޭއެގާ ކޮށްދެްއވ ފަިއާވޭ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާމަސައްކަތްތަކެއްާ ދ އިރ ެގާ ާނަޝީދު،ާނޮޅިވަރަުމާ

ތެރޭަގއިާއުފެދުނުާކޯސްތަކުެގާާ ކުރެވުނުާމަސައްކަތްތަކުެގާ މެންބަރު.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގންާއޭރުެގާސަރުކ ރުންާ

ތެރެއިންާޮގސްާމިހ ރުާއެާހުންނެވީާދިވެހިާބަހުންާޑިްގރީާއެއްާހ ސިލުކުރަްއވ ފައިާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާ

ލިބިފައިާވަނީ.ާީމގެއިތުރުންާވެސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާފުރުޞަތުަގިއާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާއޭރުާއަލްއުސްތ ޛުާާ

ތަޤުރީރުާ ބަހުންާ ދިވެހިާ އެސެމްބްލީަގިއާ ޖެނެރަލްާ ޔޫ.ެއންާ ވަޑައިެގންާ އަށްާ ޔޫ.އެންާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ މައުމޫންާ

ދި ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ދުވަހަކީާ ކަމެއް.ާާކުރެްއވިާ ވ ނެާ ޙައްޤުެވެގންާ ފަޚުރުވެރިވުންާ ކަމަށްާ އެާ ވެހިންާ

ކީބޯޑ ާާ ކޮމްޕިޔުޓަރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކޮށްދެއްވ ފަިއވޭ.ާ މަސަްއކަތްތަކެްއާ އެތަކެްއާ ތަފ ތުާ ވެސްާ މީގެއިތުރުންާ

ާާ ހަމަ އަދިާ މަނިކުފ ނަށ ިއާ އެާ އެކުާ ވުމ ާ އެހެންކަމަށްާ ެގނެސްދެއްވ ފައިވޭ.ާ ދިވެހިބަސްާ ކުރީެގާާހަމައަށްާ އެހެންމެާ

ސަރުކ ރުަގއިާއަދިާއެާކަންކަމުަގއިާިއސްކޮށްާއެާކަންތަްއާކުރައްވަންާމަސައްކަތްކުރެްއވިާއެންމެހ ާބޭފުޅުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާޝުކުރުާއަދ ކުރަންާބޭނުން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާފަޚުރުވެރިޭވާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަ ވެސްާ އިސްލ ްމާާދިވެހިންާ ެގންުގޅޭ،ާ ައކުރުތަކެްއާ އަމިއްލަާ ދައްކ ،ާ ވ ހަކަާ ބަހަކުންާ ެއއްާ ކީާ

ދީނުަގއިާދެމިތިބިާބަޔަކަށްާވީތީާއެކަމ ާއުފ ކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާއެާކަމ ާއުފ ކުރ ނެ.ާއެހެންކަމަށްާވުމ ާާ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރުމަކީާ ހިމ ޔަތްާ ބަސްާ މިާ އ ލ ކުރުން،ާ ދިރުވ ާ ބަސްާ މިާ ވ ޖިބެްއާާާާއެކުާ މައްޗަށްާ އެންެމންެގާ

ކަމުަގއިާހަމަަގއިމުާވެސްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާދެންމެާއަލްހ ނުެގާވ ހަކަފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާމިާއެނުގނީާާ

އަޅުަގނޑުެގާވެސްާކުރިންާވ ހަކަދައްކަން،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކައިަގއިާމ އްދ ާއެްއާއިތުރުކުރަންވީާކަމަށްާައޅުަގނޑުާާ

ާާފ ހަަގކޮ ްގރޭޑް ސްކޫލުތަކުަގއިާ ދިވެހިބަސްާ ެއއީާ އިތުރުކުރަން.ާ އެއްާ މ އްދ ާ އުޅުނިންާ 1ާާާާށްލަންާ އ 12ާާާާއިން

ހަމައަށްާމަޖުބޫރުާމ އްދ އެއްެގާޮގތުން.ާއެކަމަކުާދެންމެާއެާވިދ ޅުވިާޮގތުންާމިހ ރުާއެާބައިާބިލުަގއިާހިމެނިފައިވ ާާ

ނަވ ނީާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާމިާބިލުާމިާއޮތީާވަރަށްާރަނަގޅަށޭ.ާާކަމަށްާމިާވަނީ.ާއެހެންކަމަށްުވމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާދަން

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލައިލ އިރުާމިާބޭރުާޤައުމުތަކުންާރ އްޖެާވަޑައިަގންނަވ 5ާާާމިކަންާއެބަާކުރަންޖެހެއޭ.ާބިލުެގާާ

ިގރޭސިާބަހުންާާޢިލްމުވެރިންނ އި،ާމ ހިރުންނ އި،ާމުރުސިދުންނ އި،ާވ އިޟުންނ އި،ާމުޤައްރިރުންާމިާބޭފުޅުންާއިނ

ވަރަށްާާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ތަރުޖަމ ވެެގންާ ދިވެހިބަހަށްާ ތަޤުރީރުތަްއާ ދެއްވ ާ މިާ

ތަޤުރީރުތަކެއްާ ދީނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ފަހުންާ ދ ދިާ ސަބަބަކީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ
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ފިލި ބިލ ލުާ ނ ިއކު،ާ ޒ ކިރުާ ވަޑައިެގންާާދެއްވުމަށްާ ބޭފުޅުންާ ފަދަާ ުގރީންމެންާ ޢަބްދުއްރަޙީމުާ ބްރަދަރާ ޕްސް،ާ

ރަނަގޅަށްާާ އެންމެާ ފަހަރެއްަގއިާ ސަބަބުންާ އޭެގާ ަވޑަިއަގތީ.ާ އެާ ތަޤުރީރުކުރަްއވ ފައިާ މިތ ާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ

ޮގތުންާއިތުރުާވި މ ނަާއޮޅިެގންާދީނީާ ބޭފުޅުންނަށްާއޭެގާ ސްނުންތަކެއްާާއިނިގރޭސިާބަސްާއަންޑަސްޓޭންޑުާނުވ ާ

ޮގތަކަށްާމ ނަކުރެިވެގންާދިއުަމކީާއެކަށީެގންވ ާކަމެްއ.ާ އައިސްާނޫންާނަމަާސީދ ާއެާވިދ ޅުވިާވ ހަކަތައްާއެހެންާ

ކަމެްއާާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ދިއުމަކީާ ތަރުޖަމ ވެެގންާ ކަންކަންާ އެފަދަާ ދިވެހިބަހުންާ ެއކުާސީދ ާ އެހެންކަމަށްވުމ ާ

ައޅުަގ ދަންނަވ ލަން.ާ ސަރުކ ރުންާާކަމުަގއިާ ެގާ އެްމ.ޑީ.ޕީާ މިއަދުެގާ ސަރުކ ރުންާ ިމާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ނޑުާ

ކަމ ާ އެާ ނުކުރ ތީާ މަސަްއކަތްާ ޮގތުަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ ހިމ ޔަތްކުރުމަށްާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ދިވެހިބަސްާ

ާާ އެހެންމެ އަދިާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ރަނަގޅުކޮށްދިނުމަށްާ ކަންތައްތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކޮށްާ

ެގންުގޅޭާާ މިާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ވެސްާ ދޭތެރޭަގއިާ އިސްލ މްދީނ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ދިވެހިބަހުެގާ

މަސައްކަތްތަކަށްާ ކުރ ާ ކުރިއެރުވުމަށްާ ދީންާ އެާ ދަމަހައްޓައިާ އިސްލ މްދީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތް،ާ ނިކަމެތިާ

ންދަވ ތީާއެކަންާފ ހަަގކޮށް،ާއިސްލ މްދީނ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިބަސްާާއެްއވެސްާއިސްކަެމއްާދީެގންާކުރިއަށްާނުެގ

ފުރުޞަތަށްާ ދެއްިވާ ޮގވ ލަން.ާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތެްއާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ކުރެވެންާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ކުރުމަށްާ ހިމ ޔަތްާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންނެީވާާޝުކުރިއްޔ ާ މިާ ވަުގތު،ާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ ވަނީާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ންބަރު.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާިމާދަންފަޅިާހުއްޓުމ ާވަރަށްާކައިރިވެފަިއާމިާވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައދިާކުޑަކުޑަާަވުގތުކޮޅެއްާާ

ރަން.ާމިފަހަރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެްއާާއޮތުމ ާއެއްކޮށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވަންާަގސްދުކު

ފުރުޞަތެްއާާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ ސަލީމަށް.ާ ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އޭދަފުށީާ އަރުވަނީާ މިާ

އަރުވ ނަންާދެންާޖަލްސ ާފެށޭއިރުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ނުާފަހުމާީާ

ާއަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާސަލީމުާއޭ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާރަނަގޅީާައޅުަގނޑަށްާލިބޭާވަުގތުކޮޅުާެއއްކޮށްާވ ހަކަާދެްއކުމުެގާާ

މިނެޓެއްގަާ އެންމެާ ނޫނިއްޔ ާ އެހެންާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްވަންޏ ާ ައޅުަގނޑުާާފުރުޞަތުާ އިާ

ބުނ ާ އަޅުަގނޑުާ ނިމުމަކީާ އުޅެނިކޮށްާ ނުބުނެވިާ އެއްޗެއްާ އުޅޭާ ބުނަންާ އަސްލުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދައްކ ފައިާ ވ ހަކަާ
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މިާކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ މީހުންނަށްާދޭހަނުވެާހިނގައިދ ނެާމައްސަލަާއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާ އެްއޗެއްާއެހެންާ

ާ.ާާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވެާދެްއވިްއޔ ާރަނަގޅު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިނެޓުާއެބަާިއންާކަމަށްާވަނީ.3ާާމިނެޓުެގާފުރުޞަތުާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނީ.3ާާާާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާމިހ ރުާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާސަލީމު

،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާދިވެހިާބަހ ާބެހޭާޮގތުން،ާދިވެހިބަސްާހިމ ޔަތްާކުރުމ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ދައްކ ާ ވ ހަކަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ެއްއޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ

ށްާމުހިއްމުާހުށަހެޅުމެކޭ.ާާމ ދަރީާބަހަކީާދިވެހިބަސްާކަމަށްާވ ތީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާހުށަހެޅުމަކީާވަރަ

ޝުކުރުާާ އަޅުަގނޑުާ ޖަމ ލަށްާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިާ އަދިާ

އެްއޗެްއާާ ހަދައިާ އަށްާ އަމިއްލަާ މީސްމީހުންާ ފަހަރެއްަގއިާވެސްާ ބަހަކީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ

ާޤ ނޫނުަގއިާވ ާޮގތަށްާއަންނަާެއއްޗެއް.ާދިވެހިާޅެންވެރިޔަކުާޙުސައިންާސަލ ޙުއްދީންާާނޫން.ާބަހަކީާޤުދުރަތީާހަމަ

ވިދ ޅުިވާޅެމެްއަގއިާއިންނ ނެާބަސްބަހީާމީހުންާހަދ ާއެއްޗެްއާބަލަަގާނޫނޭާތެދޭ،ާއަސްތަާއަސްތ ާއެއީާޤުދުރަތުެގާާ

ކަހަ ހީވ ާ ފަހަރުާ ބައެްއާ ދ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ހިންަގވ .ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެްއޗެކޭާ ކަންނޭނެގާ ލަާ

ޮގތަށްާާ އުިވެގންދ ާ އެާ ދިވެހިބަސްާ ދިމ ވަނީއޭ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަސްކުރ ތީާ އިނިގރޭސިބަސްާ

ބޭރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ އުސޫލެއްާ ވ ނެާ ަގބޫލުކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގިއާ މިއީާ ދިމ ވަނީއޭ.ާ

ާާ ދަސްކުރަން ކުޑަކުޑަާާބަސްތައްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖެހޭ.ާ އެބަާ ކުރަންާ ދިރ ސ ާ ބަސްތައްާ ބޭރުާ ޖެހޭ.ާ އެބަާ

ެވސްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ އެހެނިހެންާ އަދިާ އ އިާ ިވޔަފ ރީަގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކުންާ އޮތްާ މުޖުތަމަޢުާ

މިޮގތުންާއަޅުާ ެއނިގެގންާނޫނީ.ާ ބޭރުބަސްތައްާ ަގނޑުމެން،ާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިއަށްާދެވޭކަށްާނެތްާ

މ  ާާދަންނަވ ލ ނަންާޤުރުއ ނުަގއިާ ާާهللاާތް ަވނީ وقبإب ވަޙީާކުރައްވ ފައިާ شعورن  އ ޔަތުެގާާާާމިلتعارفو    وجعلناكم 

ލެއްވީާާ ޤަބީލ ތަކަށްާ ެއކިއެކިާ ލައްަވއި،ާ ބައިބަޔަށްާ އެކިެއކިާ އިންސ ނުންާ ތިމަންސުވ މީންެގާ ކޮބައިތޯ.ާ މ ނައަކީާ

ތައެ ބަޔަކަެަށްާ އަނެއްާ ބަސްބަހުން.ާާޢ ރައްބަޔަކުާ އެކިާ ދަްއކަނީާ ވ ހަކަާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިާ ވުމަށްޓަކައޭ.ާ ފުާ

ތަކަށްާޮގސްާއަޅުަގނޑުމެންާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާއެހެންާބަސްބަސްާދަސްނުކޮށްާައޅުަގނޑުމެންާއެހެންާޤައުމު

 ފުާވ ނީ.ާމިއީާގައިމުާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް...ތަޢ ރަ
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ާ

 ާވުން:ވ ހަކަދެްއކެާރިޔ ސަތުންާ

ރަނަގޅުާާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ކަމަށްާ ނޫންާ ރަނަގޅަށްާ އ ޔަތްާ ވިދ ޅުވިާ ތިާ ދެންމެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާކޮށްލެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާސަލީމު

ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَائَِل  ُشعُوبًا  ޤުރުއ ނުންާއެހެ  َوَجعَْلنَاُكْم  ކީރިތިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ިމއީާ ންވީމ ،ާ

އެނެގންާއޮތްާވަޙީާބަސްފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާއެހެންާބަސްތަކަށްާދ ންޖެހޭ.ާއެހެންާބަސްތައްާ

ޤައުމުތަކަ އެހެންާ ބަސްތައްާ އެހެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޖެހޭ.ާ އެބަާ ތަޢ ރަފުކުރަންާ ޮގސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ށްާ

ނޫނިއްޔ ާ އެހެންާ އެނިގެގން.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއޗެހިާ މިާ ދެއްކޭނީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިކަންާކުރިއަށްާދެވޭނެާއެްއވެސްާމަެގްއާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާފަހަރެއްަގއިާެވސްާައޅުަގނޑުމެންާ

،ާއެާދިެވހިާބަހަށްާއަހައްމިޔަތުކަންާދޭލެއްާކުޑަާކަމެްއާނޫން.ާއެހެންާބަހެއްާދަސްކުރުމަކީާދިވެހިބަހަށްާނައްތ ލ 

އިސްލ މްދީންާ ދިެވހިބަސް،ާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ އަންނަާ ވެރިކަމަށްާ ޤައުމަށްާ މިާ ނުވޭާ ހިެއއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ތެއްާނުވެސްާނައްތ ލަންާމިާޤައުމުަގއިާމަސައްކަތްާކޮށްފ ނެާހެއްނެއް.ާއަދިާއެކަންާކުރ ކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާފުރުޞަ

ޙުސައިންާާ ބެއްލެވިޔަސް،ާ އަމީނަށްާ މުޙައްމަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ބޭފުޅަކަށް.ާ އެްއވެސްާ ދޭނަންާ

ބެއްލެިވާާ ރައީސުންނަށްާ ޢިލްމުވެރިންނަށް،ާ އައިާ ފަހުންާ އޭެގާ އަދިާ ބެއްލެވިޔަސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ސަލ ޙުއްދީނުެގާ

ހަމަ ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ ވިޔަސްާ މައުމޫންާާާކަމުަގއިާ ރަީއސްާ ކުރެއްވި.ާ މަސައްކަތްާ ކުރިއަރުވަންާ ދިވެހިބަސްާ

އެހެންާ ކުރައްވ ނެ.ާ އަދިާ ކުރައްވ .ާ މަސައްކަތްާ ހަމަާ ވެސްާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އަދިާ ކުރެްއވި.ާ މަސައްކަތްާ ވެސްާ

ހިނގައް ތަޢ ރުފުވެެގންާ ވެސްާ މިދޭތެރެއިންާ ބަސްތަކެްއާ އައުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދެންނެވީާ ިމާއަޅުަގނޑުާ ޖެާ

ވެރިކަމަށްާައއިާފަހުން.ާެއއީާމިސ ލަކަށްާރައްޔިތުާމީހ ،ާެއންމެާބޭފުޅުން،ާދެންޮގސްާހަމަާމަދަނީާބަސްނޭހުން.ާާ

އެހެންވީމ ،ާ ވެފައި.ާ ތަޢ ރުފުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަސްތަކެއްާ ައއުާ އެބަހުރިާ ބަސްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިކަހަލަާ

ކުރިއެ ބަސްާ ޮގތަށްާ މިާ ހީވަނީާ ހެން.ާާއަޅުަގނޑަށްާ ެގންދަވ ނެާ ކުރިއަށްާ ހަމަާ ެވސްާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ރުވުުމަގިއާ

ދިރ ސ ާ ތ ރީޚުާ ހަމަާ ވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ ޮގތުަގިއާ ވ ާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ައޅުަގނޑުެގާާާާކުރެްއވުމުަގާއ އިާބަސްާދިރ ސ ާކުރެްއވުމުަގއިާކޮންމެާދުަވހަކުާވެސްާަވުގތުކޮޅެއްާހޭދަކުރައްވ .ާިމއީ

ފަހަރެއްަގއިާ ބަލ އިރުާ މިޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ތެދުާ ހަމަާ މިއީާ ނަމަާ ނުވ ާ ކަމުަގއިާ ކުށްާ މަޢުލޫމ ތުާ

އަޅުަގނޑުމެެެންނަށްާއިނިގރޭސިާބަސްާއަދިވެސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއޮންނަާބަހެއް.ާކުޑައިރުާކިޔ ާފަރަންޖީާާ
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ާާ އަޅުަގނޑުމެން ދަސްކޮށްފިއްޔ ާ ބަހ ާާބަސްާ އިނިގރޭސިާ ވެސްާ މިާ އެއީާ ވެސް.ާ އޭރުާ ދ ނެާ ވެެގންާ ކ ފަރުާ

ާދޭތެރޭގައި..ާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ރިޔ ސަެަތުންާ

މެންދުރާުާ ޖަލްސ ެގާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ާާ ފެށޭނީ ޖަލްސ ާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ މިާ ދަންފަޅިާ ާާޖަހ 1ާާކުރީެގާ މިހ ރ1ާާާުާއިރު. ހަމަާ އޮންނ ނީާ ވެސްާ ޖަހ އިރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާކުރަމުންެގންދ ާމަސައްކަތްާދިވެހިބަސްާހިމ ޔަތްާކުރުމުެގާބިލުެގާބަހުސްާމަރުޙަލ ެގާބ ކީާއޮތްާާ

ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ފަިއ.ާ ފުރުޞަތަށްާ އެބައޮތްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބައި.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާއެދިވަޑައިަގންނަވ ފައިާވ ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާޖަލްސ ަގއިާތިއްބެވުމަކީާާ

 ާާއެދެިވެގންވ ާކަމެއް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

 

ާ]ށ13:06ާްނ32ާާާްާ:12ހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައޅުަގނޑުމެން ާާެގމިނިޓ30ާާު`.ާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު، ެމންދުރުާ ވަުގތުކޮޅަކަށްާ ާ1:00ާާާާ ފަށަންާޖަހ އިރު

ާާއޮންނަނީާހަމަޖެހިފައި.ާމިހ ރުާކޯރަމްާރަނަގބީލުާޖެހުމަށްފަހުާވެސްާމިީވާަގވ އިދުގަާ 5ާާއިާޮއންނަާޮގތުެގާމަތިން

ާަގސްދުކުރަނީާމަޖިލީހުެގާ،ާައޅުަގނޑުއެއްާނުވި.ާއެހެންވީމ ާާއަޅުަގނޑަށްާބެލިއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުާކޯރަމްާހަމަާާމިނިޓު

ާާ މަސައްކަތް މިއަދުެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ހަމަށް،1:30ާާަގވ އިދުަގިއވ ާ ހަމަވ ާާއ ާ ކޯރަްމާ ބޭފުޅުާާމިހ ރުާ ންާވަރަށްާ

،ާއަޅުަގނޑުާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާވަދެަވޑަިއެގންފި.ާއެހެންވީމ 

ޢިއްޒަ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އިސްާ ޕ ޓީތަކުެގާ އަދިާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ތްތެރިާ

ވަޑައިެގންާާ މެންބަރުންާވެސްާ ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ަގޑިައށްާ ޮގތަށްާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ މެދުނުކެނޑިާ މަސައްކަތްާ

ންފަިއވ ާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާާެއދިވަޑައިެގހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާފުރުޞަތަށްދެއްވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާވ 

މި ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާެގންދ ނަން.ާ ޢިއްއަރުވަނީ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާާފޮނަދޫާ ޒަތްތެރިާ

މިهللاޢަބްދުާާޢަބްދުއްރަޙީމު ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެާާ.ާ ހިމަޔ ހިވަނީާ ބަހުސްެގާާބަސްާ ބިލުެގާ ތްކުރުމުެގާ

ާޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއަޅުަގނޑު.ލ .ާޢިއްމަރުޙަ
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ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاޢަބްދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާ

ާ ފުރަތަމަ.ާާعليكمާالسالم`. އެންމެާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިވެހިާާޝުކުރިއްޔ ާ ބަސްާާވެސްާ

ބި ާާހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ހުށަހަޅުއްވައި މަޖިލީހަށްާ މިާ ޢިްއޒަތްތެރިާލެއްާ ދ އިރ ެގެެާ މ ވަށުާ އަޚުާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއީވތީާ

ާާ ެއކީގައިށްއަބޫބަކުރަާާޖަމ ލުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމެންބަރު އިޚުތިރ މ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިފަދަާާާާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ

ބަސް މ ދަރީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ ދިވެހިާާމުހިއްމުާ ހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކަކަމުަގއިވ ާ އެާބަސްާ ާާއިާ

ާާ ވެސް އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަކީާ ބުރަާ ކުރެއްވިާ އެާ ާާމަނިކުފ ނުާ އުފަލ ހަެަމަ ހިތުންާ ޤަބޫލުކޮށްާާާާހެޔޮާ އެކުާ

މި މިާދަންނަވ ލަންާ ިމހެންާ މިާާބަލައިަގންނަާމަސަްއކަތެއް.ާ ފެންނަމުންާ ދަނާީާާާޖެހުނީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ތަރިކަތަކ އި މުހިއްމުާ ވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫންާ ިވއްކަާާއެާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ އެްއޗެހިާ މުންާާހަރުމުދ ތަކ ާ

އެހެންވީމ  މަންޒަރު.ާ އެެގންދ ާ ހިތަާާ،ާ އަޅުަގނޑުާ ާާށްޮގތުންާ ފަހަރެއްަގއި ާާއަރ ާ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގ ފަޚްރެއްާމި

މ ާިގނަާާާާ.ާދެން،ާމިާބިލ ާދޭތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުާދައްކ ާކަންފ ނޭބަސްާވެސްާޕްރައިވެޓައިޒްާކޮށްލަކަމުަގިއވ ާދިވެހި

ާާ ފ ހަަގކުރެްއވި ދެްއކެވިއިރުާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ ނުކުތ ތަކަށްާާވ ހަކަތަކެއްާ

އަށްާާާާލ ާހިތްވޭ.ާއ ދެ،ާެއޮގތުންާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުެވއްޖެާބަހަކީާއޭެގާޒ ތުަގއިާއަމިއްލައަޅުަގނޑުާވެސްާބަލައި

ާާ އެާހެދިބޮޑުވެ ދ ާ އެހެންވީމ ނެތިފަނ ވެާ މިއްޗެކޭ.ާ ކަމަކަށްާާާާ،ާ ދެވިދ ނެާ ހިމ ޔަތެއްާ ޤ ނޫނީާ ެއއްޗަކަށްާ ބ ަވތުެގާ

ޤަބޫލުފުޅެއްާ ތިަމންނަމެންާ ކަމަކަށްާ ކުރެވިދ ނެާ ސަލ މަތްާ މިކަންާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުވަތަާ ނުކުރަްއވަމޭާ ޤަބޫލެއްާ

ާާރަތުންާއޭެގާޒ ތުަގއިާއަމިއްލަާއަރަނީާއަޅުަގނޑުމެންާއިންސ ނުންނަކީާވެސްާޤުދުށްާނުކުރައްވަމޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަ

ަގނޑުމެންާބަލިާވީމ ،ާބޭސްކުރުމުަގއިާވެސްާމ ާވަންޏ ާއަޅުާާދ ާއެއްޗެކޭ.ާއެހެންކަމަށްާާއަށްާހެދިބޮޑުވެާނެތިފަނ ވެ

ާާާާބޮޑު ހަމައެއ ެއކީަގއިބޭނުންމެއް ދެން،ާ ދިާާނެތްތ އޭ.ާ ބޭނުންވަނީާ ޤަބޫލުކުރ ާާވެހިދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބަހަކީާ

ވަ އެޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަހެއް.ާ މުއްސަނދިާ ފަޚުާާރަށްާ އަޅުބަހަކަށްޓަކައިާ ބަހެއް.ާ ަގނޑުމެންާރުވެރިވ ާ

ދައްކުވައި ދިވެހިންކަންާ ޮގތުަގިއާާދިވެހިންނަކީާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އެކަްއޗަކީާ ވަރުަގދަާ އެންމެާ ދޭާ

ާާބަހަކުންާވ ހަކަާދައްކ ާޤައުމުތައްާިގނަާާއިާއެައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުގަާާާހިބަސް.ާބަހެއްާމުއްސަނދިވުމަކަށްދިވެ

ބަހެއްާބޭނުންކުރ ާތަނަކާީާާާވ ކަންާނުޖެހޭ.ާއެާބަހަކުންާވ ހަކަާދައްކ ާބަޔަކުާެވސްާިގނަވ ކަންާނުޖެހޭ.ާއަދިާއެ

ވަނީާއަޅުަގނޑުާާާާވ ންާބޭނުންާާާނުޖެހޭ.ާބަހެއްާމުއްސަނދިމުއްސަނދިާޤައުމަކަށްާވެސްާވ ކަށްާާނުވަތަާޤައުމަކީ

އެބަހަކުންާލިޔެާކިޔ ނެާއަމިއްލަާއަކުރެއްާާާއް.ާެއއީާމިސ ލަކަށްާދަންނަވަންޏ ކުރ ާޮގތުަގއިާޚ އްޞަާސިފަތަކެޤަބޫލު

އޮތުން.ާބަހުެގާހަމަތަކަކ އިާުއސޫލުތަކެއްާއޮތުން.ާބަހުެގާައދަބިއްޔ ތެއްާއޮތުން.ާމިޮގތުންާވިސްނ އިރުާއަޅުަގނޑުާާ

ހުރި ތަރައްޤީވެފައިާ ދުނިޔޭަގއިާ ބަސްބަހަށްާާޤަބޫލުކުރަނީާ ިގނަާ ބޭނުންކުރ ާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ވުރެާާާިގނަާ

ދިވެހި ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދެންނެވީ އެހެންާ ބަހެކޭ.ާ މުއްސަނދިާ ބޭނުންކުރ ާާާާބައެއްބަހަކީާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބޭރުާ
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ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބަސްތައް.ާ ނެތްާ އަކުރެއްާ އަމިއްލަާ ބަސްތަކުެގާ އެާ ލިޔ ނެާ ބަސްތައްާ އެާ ބަސްތަކަކީާ

އެބަާާޤީންކަމ ޔަ ބަސްތައްާ ކެރޭާ ދަންނަވަންާ ާާާާއެކުާ ާާހުރި. ދިވެހިބަހ  މިާ މިއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިާ ބަލ އިރުާ ާއަޅ ާ

ސިފަތަްއާލިބިެގންާާާާޤަބޫލުކުރ ާމިާދެންނެވިާާބަސްބަސްާދުނިޔޭަގއިާވަރަށްާމަދު.ާއަޅުަގނޑުުމއްސަނދިާާފެންވަރުެގާާ

މު ބަހެއްާ އެއްސަންޖެނޫނީާ ނުވ ނެ.ާ ބޭނުންކުާާއްާ ަގދަާބަހެއްާ ބ ރުާ ކިތަންމެާ މުއްސަނދިާ ކިތަންމެާ ޤައުމަކީާ ރ ާ

ބަހެްއާާާާވ ނެާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެިވާސިފަތަކެއްާއެާާކިތަންމެާނުފޫޒުާަގދަާޤައުމަކަށްާވިޔަސްާބަހެއްާމުްއސަނދި

ާާާާވެެގން.ާއެާާފުރިހަމަ މިއްލަާާބަހަކީާއަމިއްލަާފަޚުރުވެރިާއަކުރެއްާއޮތް،ާއަބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިެވހިޮގތުން

އެާ އުސޫލުތަކެއްާ އެާާހަމަތަކަކ އިާ އޮތް،ާ ޤަބޫލުކުރ ާާާާބަހެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަހެްއ.ާ އޮތްާ އަދަބިއްޔ ތެއްާ ބަހެްއެގާ

ޮގތުަގއިާދުނިޔޭަގއިާމުްއސަނދިާކުރިއަރ ފަިއވ ާޤައުމުތަކުަގއިާބޭނުންކުރ ާނުވަތަާއެންެމާމުއްސަނދިާބަސްބަހުންާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުާާާކަންކަމީާެއއީާދިވެހިބަސްާމުއްސަނދިާާންާކުރެވޭވެސްާކުރެވޭާހުރިހ ާކަމެްއާދިވެހިާބަހު

ހަށްާޤ ނޫނާީާބަާާބަސްާހިމ ޔަތްކުރުމުެގާޮގތުންާއެނެވިާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާދިވެހިންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާއ ދެ،ާމިދެންކުރަ

ހޯއްދަަވއި ާާހިމ ޔަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުދެްއވުމަށްޓަކައިާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ، ޢިއްޒަތްތެރިާާާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ

ާާ ާާާާރުާއެއަބޫބަކުާާޖަމ ލުާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމެންބަރު ހޭދަކުރަްއވައިާމަނިކުފ ނުެގ ަވުގތުތައްާ ބިލެއްާއަުގހުރިާ މިފަދަާ ެގންާ

މަނިކުފ ނަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާާާާފަހަރުާއެާާދެއްވީތީާއަދިެވސްާއެއްާާކުރައްވ ާމަޖިލިސްާައށްާފޮނުއްވައިާާތައްޔ ރު

ޮގތުންާާދަ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ އޮތީާ ހިތްާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ންނަވަން.ާ

އޮތޭ.ާއ ދެ،ާާާާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިބަސްާެވސްާނެތިާހިނގައިދ ނެާކަމުެގާބިރުާހަމަގައިމު

ބަހ  ދިވެހިާ ތ ރީޚަށްދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ސަރުކ ރުންާާޚިދުމަތްކުާާިއާ ކުރީެގާ އުފައްދަަވއިެގންާ މަރުކަޒެްއާ ޤަުއމީާ ރ ާ

ާާދިވެހި ކުރިއެރުވުބަސް އޭތަރައްޤީކޮށްާ މިވަނީާ މިއަދުާ ވެސްާ މަސައްކަތްާ ބުރަާ ެގންދިޔަާ ކުރަމުންާ ެގާެުމަށްޓަކައިާ

އަިއއްސަާ ނިމުމަކަށްާ އަލްޒ ތުަގއިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ އ ދެ،ާ އަބްދުލްޤަ.ާ މަުއމޫނުާ އްޔޫުމާުއސްތ ޛުާ

ބަސްާއިތުރަށްާތަރައްޤީާކުެުރުމަށްޓަެަކައިާކުރެްއވިާބުރަާާާސަބަބުންާއެާާދިވެހިބަހަށްާދެއްވިާޚ އްޞަާހަމިއްޔަތެްއެގ

މަސައްކަތްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކިތަންމެާހިތ ާދެކޮޅަށްާނަމަވެސްާޖެހޭނެާޤަބޫލުކުރަން.ާޭއެގާސަބަބުންާބަހަށްާާ

ތަރައް ބަސްާ ކުރިއެރުމ އިާ ބަެއއްާާާާޤީލިބިފައިވ ާ ދެން،ާ އެބަދޭ.ާ ފެންނަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިންވަރުާ ވެފައިވ ާ

ދ އިރ ެގެެާޢިްއޒަތްތެރިާާާނުކުތ ާާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނުާއަނެއްާާބޭފުޅުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެިވިއރު އަކީާމ ވަށުާ

ާާ ާާއަބޫބަކުރުާާޖަމ ލުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމެންބަރު ބޭރުެގ ބިލަކީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އުާ ބަސްބަސްާ މަނާ އެހެންާ ނެގނުންާ

ާއެްއކޮޅުންާއަނެއްކޮޅަކަށްާ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެްއވެސްާހ ލެްއަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާމިާބިލުކުރ ާބިލެއްާކަން

މ އްދ ާާލިއިރުބަލައި އެފަދަާ މިާާވެސްާ އޮތްާާއެއްާ ސަބަބުބިލުަގއިާ ބިލުެގާ މިާ ނުފެނުނޭ.ާ ތަނެއްާ އަޅުަގނޑަށްާާާ ންާ

ާާާާޤަބޫލު އެކުރެވެނީ ާާާާއަޅުަގނޑުެމންާ އިތުރު ބަހަށްާ މ ދަރީާ ފަޚުރުެވރިވ ާ އިތުރުާާބަހަކަށްޓަކައިާ ކަމެއް،ާ ފުރިހަމަާ

ބިލެކޭާާާތަރައްޤީ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ޒ ތުަގިއާ އޭެގާ ބިލަކީާ ދެން،ާ ކަމަށް.ާ ލިބިެގންދ ނެާ ކުރިެއރުމެއްާ އިތުރުާ ެއއްާ
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ކޮންމެާއެއްޗަކީާވެސްާއޭެގާއުނިކަންތައްތަކެްއާާާާން.ާއެއީ،ާއިންސ ނުންާހަދ ާނަވ ކަށެއްާއަޅުަގނޑެއްާެވސްާނެތިދަން

އިތުރަށްާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާއަދިާާާވެސްާމިހ ރުާމިއޮތްާވަރަށްާވުރެާާހުންނ ނެާއެއްޗެހި.ާއެޮގތުންާމިާބިލުގައި

ހުންނ  ކަންތައްތަކެއްާ އެތައްާ ާާކުރެވިދ ނެާ އެއީ، ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދާުާނެ.ާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަލައިަގންނަޖެހޭނެާކަމެއްާކަަމށް.ާމަޖިލީހަށްާކޮންމެާޒ ތެްއެގާބިލެއްާހުށަހެޅުނަސްާއެާބިލުާހުށަހަޅ ނެާމެންބަރަކަށްާ

ބިލަކީާޒ  އެާ ބަދަލުަގއިާ ޖެއްސުމުެގާ ބިލުަގއިާ ކުލަާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ބަދަލުަގއިާ ދެއްކުުމެގާ ވ ހަކަާ ތީެވެގންާ

ރ ނީާާންާކުައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާޭއެގާާއެްއާކުރ ނެާބިލެއްތޯ.ާާދ ކިހ ާފައިއޭެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންނަށްާާ

އަސަރެއްތޯާ ރަނަގޅުާ ބިާާއެދެވޭާ ދެންާ ބައްލަވ ލެްއވުމަށްފަހުާ އަސަރެއްތޯާ ނުބައިާ ވ ހަކަާާނޭދެވޭާ ދޭތެރޭަގއިާ ލ ާ

ާާާާެއއީދެއްކެވުން.ާާ ބޭފުޅުންެގާމަގ މުެގާހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެ

މީދުކުރަނީާމިާާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާއުއްާާވ ނީ.ާއެާާމަސަްއކަތްާކުރުންާކަމަށްާާންާޒިންމ ދ ރުކަމ ާއެކީގައިހައިސިއްޔަތު

ހިމ ޔަތް ދިވެހިބަސްާ އަދިާ ކަމ ބިލުާ ބަލައިަގނެާ މަޖިލީހުންާ މިާ ބިލުާ ފޮނުަވއިާާކުރުމުެގާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ެގންާާބެހޭާ

ފުރިހަމަކުރަން ކަމަށް.އިެިތުރަށްާ ކުރައްވ ނެާ ފުރިހަމަާ ކަންތައްތަްއާ ޤ ނޫނަކަށްާާާޖެހޭާ ބިލުާ މިާ ެއއަށްފަހުާ އަދިާ

އަޅުަގނޑު ނަމަާ ހިނގައްޖެާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ ކަމަކަށް.ާ އެއީ،ާާާާވެެގންދ ނެާ ދަންނަވ ނީާ

ރަާާެގއަޅުަގނޑުމެންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށްާ ކޮށްދޭާ ޖީލުތަކަށްޓަކައިާ އޮތްާ މަސައްކަތަކަށޭާއަންނަންާ ނަގޅުާ

އެކީަގއިާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާާާވެެގންދ ނީ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާކ ބަފައިންާވަރަށްާސ ބިތުކަމ 

ދިވެހިބަސް،ހަ ފަޚުރުވެރިާ މިާ ެގނެސްދިންާ ރަްއކ ތެރިކޮށްާާާާމައަށްާ ދަރިންނަށްޓަކައިާ ދަރިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާހިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކަ މި އަޅުަގނޑ17ާާާުއިާ އެއީާ ފ ސްކުރުންާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ވަނަާ

މިާާހަމަގައިމު މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާ އެދުމެއް.ާ އެދޭާ ތ އީދުކޮށްދިނުމަށްާާާވެސްާ ބިލަށްާ

ާާާާއިލްތިމ ސް ެއއްފަހަރު އަދިެވސްާ ޢިއްާކުރަމުންާ ދ ިއރ ެގެެާ މެމ ވަށުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުޒަތްތެރިާ ާޖަމ ލުާންބަރުާ

ާން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަާއަބޫބަކުރަށްާޝުކުރުާދަންނަަވމުން

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއިބްރ ހީމުާޤ ސިމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ މިިގލި

އްާހުށެހެޅާިާމަށްާބިލެބަސްާހިމ ޔަތްާކުރުބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާއ ދެ،ާދިވެހިވަރަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާާާ`.

ވ ހަކަދެކެވެ ކަމ ާ ދިވެްއސަކަށްާާމުންއެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލުމަކީާ ެއއްޗެއްާ އަޅުަގނޑަށްާާާާދ އިރުާ ވީތީާ

ޤަ ފެންނ ތީއަދ ކުރަންޖެހޭާ ކަމަށްާ ވ ޖިބެްއާ އެާާއުމީާ އ ދެ،ާާާާއަޅުަގނޑުާ ހޯދީ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ

ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެނޭގާ ާާއީއަޅުަގނޑަށްާ އިންނ ނީ އަޅުަގނޑަށްާ ާާއިރުކަާާމިނިޓ3ާާުސްާ އެ ެއހެންނަމަވެސް.ާ 3ާާން.ާ

ާާ މިމިނިޓު ވެސްާ ަވުގތުކޮޅުާ ކުޑަާ ހުށަހަޅުއްަވއިއިރުެގާ ބިލުާ މިާ ހިފ ލަނީ.ާ ބޭނުންާ ކަމަށްޓަކައިާ ިމާާާާދެއްވީތީާާާ

ރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާެއާާއެކުާޝުކުާާާހުށަހަޅުއްވ ާދެްއވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޚުލ ސްތެރިކަމ 
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ާާ އެބަާެއނޭގ.ާއ ދެ،ާތަނެްއަގއިާާާާާކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްއަބޫބަކުރުާާޖަމ ލުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކީ

ާާާާއެ މ ދަރީ ޤައުމިްއޔަތުެގާމައްޗަށްބަެއއްެގާ ބަެއއްެގާ ައދިާއެާ ލޯތްބެއްާނެތިއްޖިްއޔ ާދެންާއަޅުަގނޑަކަށްާާާާބަހ އިާ

ައޅުަގނޑު ާާނޭނޭގާ ލޯތްބެއް ތަރައްޤީކޮށްާާާމެންާ ދިވެހިބަސްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަން.ާ ެއއްޗަކަށްާ ކޮންާ އޮންނަންޖެހެނީާ

ާާދިވެހި ކޮށްދީފަިއވ ާާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާވ ސިލުާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކ ބަފައިންާާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށްޓަކައިބަސް

ނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލ ޒިމުާވެފައިވ ާކަމެއްާާވ17ާާަމިާއަުގާބޮޑުާތަރިކަާއަޅުަގނޑުމެންާހިމ ޔަތްކުރުމަކީާމިާާ

އަޅުަގނޑު އެހެންވީމ ާާކަމަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަހުސްާދަންނަވަންާ ދިުގާ މ ާ އޮތްާ ބަހުސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ ާ،ާާ

ކަމަކަށް އޮތްާ ހަމަާާހަމަަގިއމުާާކުރަންާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ާާއެހެާާވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރި މިާ ބަހަކީާ މިާ ާާބައެއްާންމެާ

ދެއްކެވިއިރު ވ ހަކަފުޅުާ ހިނަގމެންބަރުންާ އެނިގެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަރައްޤީާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބަހަކީާ މިާ ާއްޖެ.ާ

ކިޔުުމަގއިާއަކުރެއްާނެތްާކަމުަގއިާވިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާާކުރެވިފަިއވ ާވަރަށްާދުނިޔޭެގާިގނަާބަސްތަކުަގއިާލިޔެ

ދ ކަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާާްއާމީަގއިާއެކުލެިވެގންިމއްލަާސަޤ ފަތެނޑުމެންެގާއައަމިއްލަާއަކުރަކަށްާއަދިާއަޅުގަާ

ހުރެދ ނެ ކަންތައްތަކެއްާ ނުރަނަގޅުާ ތެރޭަގއިާ ާާާާާ.ސަޤ ފަތުެގާ ިމ ކ ކުތޯާ ކޮންާާއެހެންނަމަވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާާާެއއްބަސްާާރައްޔިތަކުތޯާ މިއީ ދިވެހިވ ނީާ ކަމަށް.ާ ކަެމއްާ ާާނުރަނަގޅުާ ައޅުަގނޑުމެންބަހަކީ ައކުރަކީއަދިާ .ާާެގާ

ރައްޔިތަކުާހުންނ ނެާާާދެކޮޅުާހަދ ނެާއެއްވެސްާދިެވހިާާނުވޭާމިާއ ާާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތެއް

އެހެ މައްނެެްވީމާ ކަމަކަށެއް.ާ ޭއެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ފަޚުރުވެރިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މާިާ،ާ ކުރ ާ އިހުތިރ މުާ ޗަށްާ

ދެންނެވިާބޮޑުާާާާާނުވަތަާއަުގހުރިާހަރުމުދ ާނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންެގާައުގހުރިާމިއަޅުަގނޑުމެންާމ ތްާބަސްާާދެންނެވި

މިާތަރިކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާިވރ ނ ވެާިވއްސިވިހ ލެވިެގންާދ ތަންާއަޅުަގނޑުމެންާދެކޭާހިތެއްާނުވޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާ

ބިނ  ހިމ ޔަތްކޮށްާ ެއއްޗެއްބޭނުންވަނީާ ާާފުރިހަމަނުވެާއޮތްާކަމަށްާާކުރަން.ާއ ދެ،ާ ވ ޖިބަކީާާާވަންޏ  ައޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ އަދި ފުރިހަމަކޮށްާ ާާާާިއތުރަށްއެކަމެްއާ ކުރިއެރުުވން އެހެންވީމ ާާކަންތަރައްޤީކޮށްާ ަގބޫލުކުރަން.ާ ،ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ކަނޑައަޅަންވީޢައަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާާޒުމުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދުިމއަދުާ އެއީާ މަތީާބަސްާ އެންމެާ އޮތްާ ނިޔޭަގއިާ

ކަތްާކުރުމަށް.ާއ ދެ،ާާފެންވަރަށްާެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްާާއެންމެާފެންވަރުެގާބަސްތަކ ާެއއްަގއިާާދަރަޖައި

މެންާމިާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާާ،ާމިޮގތުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާހިތްާއޮތީާައޅުަގނޑުއެހެންވީމ 

ތަރައްޤީފޮނުވައިާ މިާ އިޞްލ ޙުެގންާ ނުވަތަާ ހުރިކުރަންކުރަންާ ބައިތަކެއްާ އިޞްލ ޙުާާާާކަމަށްާާޖެހޭާ އެކަންާ ވ ނަމަާ

ފ ސް އިންާ މަޖިލިސްާ މިާ އަދަބުވެރިކަމ ާާކުރުމަށްފަހުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލުމުންާާާކޮށްދެއްވުމަށްާ އެކުާ

ެވސްާާ ަވުގތުކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ އިށީނދެލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުވެރިވަމުންާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާ.ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާކަމުެގާއިންޒ ރުާއަމީންޢ އްމުާދެއްަވއިފިާވ ހަމަ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މުޞްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށީ
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.`ާާާާ އަޅުަގނޑަކީ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަމަވެސްާާޢ އްޝުކުރިއްޔ ާ ނޫން.ާ މީހެއްާ ކިޔ ާ ބައިތުާ މުކޮށްާ

ާާ ބަލ ނަން ާާއަޅުަގނޑުާ ބައިތެއް ކީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އަހަރުާ ފަންސަވީހަކަށްާ ިވއްސަކަށްާ އ ދެ،ާކިމީެގާ ޔ ލެވޭތޯ.ާ

ޕޮސްތުވ .ާާފެންނަހެންާއަރަބީންެގާބަސްތަްއާފ ރިސީާއ އިާާ،ާާާސިންހަޅަާތަމަޅަާފެނެއޭާނިކަންލިޔ ސަންސުކުރުތ ާޕ 

ާާާ.ކަށްާރަނަގޅުާހަމަާބުއްދިވ ތަކަާާާދ ާއުޅެފިހަމަާބަލ ާހޯާާސްތައްާވެސްާލިބެންާ،ެގާބަހަމައެފަދައިންާހުރެދެއޭާޔޫރަޕުާ

ާާ ދެތިންާބަސްާކިޔ ލުމަށްާަގސްދުކުރަން.ާއެހެންކަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުެގާރަށުާބަހުންާއަޅުަގނޑު

ލުމުންާމިކީާދެާބައިތައްާބަލައިާާއަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާއެޑްރެސްާކުރ ނަން.ާޅޭާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމަާާޔައުމިްއޔ 

ބަލައިާާމަާާ،ސްވެ ބައިތައްާ ދެާ މަމިކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާބުނެވޭނޫާާށްލުމުންާވެސްާ ހުތަޅ .ާ ބަހެކޭ.ާ ރީތިާ ހ ދަހ ާ މިއޯާ ާ

ޕިއަނުންާންޑޯާޔޫރަބަހަކީާވަރަށްާމުއްސަނދިާބަހެއް.ާވަރަށްާސަޤ ފީާބަހެއް.ާމުއްސަނދިާބަހެއް.ާއިރައީސް،ާދިވެހި

އިާާ،އުފެދިެގން ާާރޭނިއަންއިާާންޑޯއުފެދުނީާ އިންޑޯ އ ރިޔަނުންާއިރޭނިއަ.ާ އިންޑޯާ އ ރިޔަން.ާ އިންޑޯާ އުފެދުނީާ ާާުމންާ

ާާނީާކްރ ކްރިތުާއޭާކިޔުނުާޑަިއލެކްޓަކަށް.ާމިާޑައިލެކްޓުާކަފިެވެގންާއަންނަާާންސްކުރިތު.ާސ ންސްކުރިތުއުފެދުނީާސ 

ތެރޭ ބަސްތަކުެގާ އައިާ އުފެދިެގންާ ސިންަގޅަކަފިެވެގންާ ބަސްތަކަކީާ ހިމެނޭާ ދިވެހިވެއްާާާަގއިާ މ ނަބަސްޑ ،ާ އަކީާާާ.ާ

ވެސްާދެހ ސްާާފ ނުާދުނިޔެއަށްާަވޑައިަގތުުމެގާާބަހުެގާތ ރީޚަކީާއިތުރުާޢީސ ެގކަމަކީާދިވެހިާާބަހުެގާމުއްސަނދިދިވެހި

ާާ މި ކުރިންާ ދިވެހިއަހަރުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެޅިއްޖޭ.ާ ބިންގ ާ ކުރުމަކީާާބަހުެގާ ހިމ ޔަތްާ ބަސްާ

އެޅިފައި ބޮލުަގއިާ ޒިންމ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވ ހަކަދައްކަމުންާާާާވ ާ ޭމރުމުންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ެއއް.ާ

ތ ރީޚަށްޓަކައިާާ ރ އްޖޭެގާ ޔަެައުިމއްޔ އަށްޓަެަކަިއާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ނޫނިއްޔ ާ ބަހަކީާ ެއްއާ ދަންނަވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ

ކަ ިއވ ާޙަސަންާހ ޖީާއ އިާމުަގއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމުޙައްމަދުާތަކުރުފ ނ އިާމުޙައްމަދުާތަކުރުފ ނުެގާދެާހ ޖީންާ

ފުށީާާދެާބޮޑުާވަޒީރުންނަކީާތިމަރަެއާާކީާމުޙައްމަދުާތަކުރުފ ނުެގާދެާބޮޑުާަވޒީރުން.ާާޢަލީާހ ޖީާއ ،ާއެާދެާހ ޖީންނަ

އެހެންވީމ  ރައްޔިތުންެެ.ާ އެބަދެާ ވަރަށްާ މުއްސަނދިކަންާ ބަހުެގާ ތިމަރަފުށީެގާާާ،ާ ދަންނަވަންޏ ާ މިސ ލަކަށްާ އޮތް.ާ

ާާއްޖަކަށްާކިޔ ނީާއޭހުންހެންާކުބަހުންާއަ ބުނަންޏ ާޝީ.ާާފިރިހެންާކުއްޖަކަށްާކިޔ ނީާއެ. ބަހުންާ ޔު.ާއިނިގރޭސިާ

ހީ.ާާ ބުނަންޏ ާ ފިރިހެނަކަށްާ ނުވަތަާ ޝީ.ާ ބުނަންޏ ާ މިާާއެހެންވީމ އަންހެނަކަށްާ ވެސްާ،ާ ބަހުންާ ދެާ

ބަހުެގާހަމަާމިކަލަާދިވެހިނަވ ނީާމަމެންެގާރަހަކޫާާދަންާާކަން.ާދެން،ާމަާާށްާއެބަާއެނޭގާމުއްސަނދިއަޅުަގނޑުމެންނަ

ާާ ވަރަށް ޢިއްޒަތްވެސްާ އ ދެ،ާ ރަށެކޭ.ާ ތިބިާ މ ހިރުންާ މަމެންިގނަާ ޮގވ ލަނޫާ މިާ މަާ ރައީސް،ާ ޤައުމުެގާތެރިާ ެގާމިާ

ާވެފައޭާތިޔަާާެގާރަށުާމީހުންާކައިރީގައިންދުތަކެއްާމަމެޢުތަކަކ އިާވަހ ދަހ ާހުވައިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޅޭާތަ

އެއްާާާރަށުާމީހުންތައްާހ ދަހ ާސަނ ާާތަށްާއެާކަންތައްތައްާކުރ ާނަމަާމަމެންެގއެއްބަސްވިާޮގާާތަހުރޫ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ބަޔަކުާެއްއޗެކޭާބުނެފިްއޔ ާއޭަގއިާވަރަށްާިގނައިންާންެގާރަށުާމީހުޔ ނޭ.ާތައްާވެސްާއެނެގންވ ނެާމަމެންކި ނަކޫާ

ކަންކަމަށްާތަާާާާނޫާއެާމިާޮގވ ލަާާދުތަކަށްާމަރިާވަޢުހިފައިެގންާތިބޭާބައެއް.ާއެހެންވީމ ،ާތަާވެފައިާހުާާވަރަށްާބޮޑަށް

އިހު ތަާ ކުރ ށޭ.ާ މަމެއިހުތިރ މްާ ކޮށްފިއްޔ ާ ތައ ތިރ މްާ މީހުންާ ރަށުާ އިޚުލ ސްތެރިާާންެގާ ވ ނޭ.ާާާާދޭތެރޭަގއިާ ވެސްާ
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ާއަށްާނޭނުގނުާާާތެރިާވެސްާވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާތިމަރަފުށީާބަހުންާއަޅުަގނޑަށްާމުޅިންާފުރިހަމައިހުސ ން

ފުޅ  ރ އްޖޭަގިއާ މިާ ބައެއް.ާ އޮތްާ ބަސްތަކެއްާ އަމިއްލަާ ރ ަގކ އިާ އަމިްއލަާ ެއއީާ ިވޔަސްާ ވެސްާާމަާާ،ކަމުަގިއާ ނިކ ާ

ިގނަ ޮގތުންާާއެންމެާ ބުނ ާ އިހުޒަމ ނުަގިއާ ރަށުަގއި.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިސްޓ ޓުާާވ ނީާ ބޭފުޅިޒަމްާ ވެެގންާާާާވަންޏ ާ

ނީާބޭފުޅުންނަށް.ާކިޔުާާނީާބޭފުޅުންނަށް.ާފުޅުާވެސްާމިާމިާކިޔުާޖޫދަށްާއައިރުަގއިާމަނިކުރުަގއިާބޭފުޅިޒަމްާވުއިއައިާ

ާާއެހެންވީމ  އ އި ހ ޖީާ ޢަލީާ ހ ޖީޙަ،ާ ރަށަށްސަންާ އެާ ކަމުަގިއވ ތީވެާ ރަށްާ ބަސްތަާާާެގާ މުއްސަނދިާާމިާ މިާ ައއީާ އްާ

ޚ އްޞަކޮށްާާާސަޤ ފަތު ދިވެހިބަސްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޭނުންވޭާ އެބަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ާާތެރެއިން.ާ

ހިފަ ބަސްތައްާ އުޅޭާ ކިޔ ާ މީހުންާ ާާތިމަރަފުށީެގާ ެއއަ އެޔު،ާ އ އިާ ތަާ އ އިާ ޅޭާ ބަސްހައްޓަން.ާ ތައް.ާމިކަހަލަާ

ާާ އައެހެންވީމ ، އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގވ ލަމުންާ މޭރުމުންާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ފަހަރުާައޅުަގނޑުާ އެއްާ ދިވެސްާ

ާާތަާއިނޭގހޭާމަމެންެގާރަށަކޫާމިާރ އްޖޭެގާދެވ ނީ،ާާދަންނަ 2ާާާހ ޖީންާއުފެދުނުާއުފަންވިާދެރަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ

ާާ ރައްޔިތުން އެާ ެއހުރޫާ މިހ ރުާ ކޮށްދޭށޭ.ާ އެކަންާ ތަާ ރަނަގޅަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ުވރެާ އެއަށްާ ބިނ ާ އެާ ެއާާހ ޖީންެގާ

ތ ރީޚަރައްޔިތުން ތަކީާ އެހެންވީމ ާ ކޮށްފައި.ާ ެއކަންާ ވެރިންާ އެާ ލ ރިކޮޅަކުންނޭާ ހޯދިާ މަސަްއކަތުންާ އަިމއްލަާ ށްާެގާ

ތަާީވހ ާވެސްާއަވަހަކަށްާެއާާނަށްާވެސްާއެނިގފަޭއ.ާއެހެންވީމ ،ާާވަރަށްާބޮޑަށްާލޯބިކުރ ާމީހެއްކަންާއެާރަށުާމީހުން

ާކަންތައްާކޮށްދޭށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒެތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާއެހެރަ ޅޭ މެއަސްތަލ ލ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވަނީާތިާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކެރަން.ާ ންބަރަށްާޝުކުރުާ

ާވިލިެިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކު.

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިެިމ ފަންނުާދ 

ރައީ  އ ދެާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިވެހިބަސްާޝުކުރިްއޔ ާ މިވ ާ މިައދުާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެާ ސް.ާ

ވަރަށްާާ ފަށައިަގންނަވަމުންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ެގނެސްދެއްވީތީާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ބިލުާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ

އަބޫބަ ޖަމ ލުާ އަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒެތްތެރިާ ެގާ ދ އިރ ާ މ ވަށުާ ލ.ާ ެއކުާ ކުރަށްާޝުކުރުާާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ާ

މާިާ ސަބަބު.ާ ޖެހުނުާ ކުރައްަވންާ މަނިކުފ ނުާ އެާ މަސައްކަތްާ މުހިއްމުާ މިާ ިއނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަން.ާ

ެގާޢިއްޒަތްތެރިާއަޚުާތިމަރަފުށީާދ އިރ ާގާެާ ައޅުަގނޑުާ މިާފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިއަދުާ

ދެާ ހަމަާ މުޞްޠަފ ާ މެންބަރުާ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ކުރެއްވީާ މަސަްއކަތްާ އެާ ވިދ ޅުެވލައްވަންާ އެާ ންމެާ
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ސަރަހައްދުަގއިާވ ހަކަާދެްއކުުމަގިއާދިވެހިބަހުެގާދ އިރ ެގާތެރޭަގިއާތަންކޮޅެއްާބަދަލުވެފައިާހުރިާއަކުރުތަކ އިާބައެއްާ

އިާނެތްާކަުމަގއިާވ ާނަމަާދެންމެާެއާބަސްތަކުެގާހުރިާމ ނަތައްާފެނިެގންދ ާޮގތަށް.ާއެފަދަާބަހެއްާހިމ ޔަތްާކުރެވިފަ

ބޭނުންފުޅުިވާާ ދެއްވަންާ އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެެެރިާ ކުރެްއވިާ މަސައްކަތްާ

މެސެޖުާއެާމަނިކުފ ނަކަށްާއެނިގަވޑަެއއްާނުަގންނަވ ނެ.ާނޫނިއްޔ ާރ އްޖޭެގާިގނަާބަޔަކަށްާއެނިގެގނެއްާނުދ ނެ.ާ

ޞަލ ހުއްދީންާާދިވެހިރ އް ޙުސައިންާ އަލްމަރުޙޫމުާ ކަމަށްވ ާ ުއސްތ ޛެއްާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ވަރަށްާ ބަހުެގާ ޖޭެގާ

ަގިއާާ ޤައުމުާ މިާ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިބަހުންނޭ.ާ ވ ހަކަދައްކ ނީާ އެތެރެވަރީަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވިދ ޅުވެފައިޭވާ

ކަށްާމިާބަސްާބޭނުންކުރިާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާދިރިއުޅޭާއަތޮޅުތަކުެގާރަްއޔިތުންާކޮންމެާޮގތަކަށްާކޮންމެާރ ަގ

އަތޮޅުންާާ.ތާާދޫާބަސް،ާއަްއޑޫާބަސްާއަދިާލާނުވަތަވ ހަކަާދަްއކަމުންާމިާެގންދަނީާދިވެހިބަސް.ާޭއެގތެރޭަގއިާހުވަ

ނުކިޔޭނެާާާތަންކޮޅެއްާދަމ ލ ފައިާބޭނުންކުރ ާބަހ އިާރ ގ އިާމިާކަންތައްތަކަށްާތަފ ތުާވުމަކުންނެއްާިމައށްާދިވެހިބަހެކޭ

މޭރުމުނާްާ އެާ ދެންމެާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައދ ކުރަންާ ޝުކުރުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ

ދިވެހިބަހުެގާާ އުސްާ ފުންނ ބުާ އަކީާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަން.ާ ދެްއވިާ ޖަވ ބުާ ދެްއވުމަށްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ

އެކަމަށްޓަ ޮގތް.ާ ދިޔަާ ެވެގންާ ވ ތީވެާ މިފަދަާާބޭފުޅަކަށްާ އ ދެާ ދަންނަވަން.ާ ސ ބަސްާ އަްއސަރިބަހ އިާ ވެސްާ ކައިާ

މުހިއްމުާޤ ނޫނެއްާެގންނަވަންާޖެހުނުާސަބަބުާވަރަށްާސ ފު.ާމިާސ ފުާކަމުެގާމައްޗަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްާނުޭވާާ

ކެއްާއޮތްާހެނެއް.ާާއިތުރުާދަލީލުތަކެއްާދައްކ ާިއތުރުާޒުވ ބުތަކެއްާވުމަކަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފުރުޞަތ އިާވަުގތުތަާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމ ޒީެގާތެރެިއންާއަޅުަގނޑުމެންާދެކެފީމުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާހިނގައްޖެާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ހ ލަތުންާ ވަުގތުެގާ އެާ ދުވަހ ާ އެާ މަންޒަރު.ާ ދިޔަާ ބޭރުވަމުންާ ހަފޮޅުންާ ޤަުއމުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަސްާ

ުމަގިއާވ ނަމަާމިއަދުާމިާފިޔަވަޅުާމަތީަގިއާތިބެާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޔަޤީންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފިލ ވަޅުާނެޭގާކަ

ޮގތުަގއިާާ އެްއޗެްއެގާ އަިމްއލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަުއމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދޭންޖެހޭނީާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމަށް.ާ މ އ11ާާްއޮންނ ންޖެހޭނެާ ސުރުޚީ.ާވަނަާ އަރިމަތީާ ދ ާ

ޤައުމީާބަސް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާބަހަކީާދިވެހިބަހޭ.ާވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާޮގތެއްަގއިާވަރަށްާސ ދ ކޮށްާމިހެނާްާ

އެންެމާާ ހަޔ ތުަގއިާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދިޔައީާ މިާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތްވ ާ ލިޔެވިފަިއާ

އަ ޑިމޮކްރަސީާ ަވޑައިެގންނެވިާސަރުކ ރުންާާވަރުަގދައަށްާ ހަވ ލުވެާ ވެރިކަމ ާ ޤައުމުެގާ މިާ ކުރަްއވަމުންާ ވަކ ލ ތުާ ށްާ

ވިދިެގންާާ ެއއ ާ ަމންޒަރު.ާ ުއވ ލެްއވިާ މަރުކަޒުާ ޤައުމީާ ކުރ ާ ޚިދުމަތްާ ތ ރީޚަށްާ ދިވެހިބަހ އިާ ފ ޅުަގއިާ ވަރަށްާ ހަމަާ

ޚި ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ބަހަށްޓަކައިާ ދިޔައީާ މިާ ފެނިެގންާ ބޮޑެތިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަރަށްާ ކުރަްއވ ާ ދުމަތްތަކެްއާ

ޖަމ ޢަތެއްެގާާ ފަރުދުންތަކެއްާ އަމިއްލަާ މެންބަރުންތަކެއް،ާ އަމިއްލަާ ެގންދެވިާ ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ފަހުަގއިާ އުފެއްދެވުމަށްާ އެއްާ ޖަމުޢިއްޔ ާ މަދަނީާ ކުރެވޭތޯާ ހިމ ޔަތްާ ބަސްާ މިާ ސިފައިަގއިާ

ރެއިންާދީލަތިާފަރ ތްތަކުެގާއަރިހަށްާއެންމެާކުޑަާމިނުންާކޮމްޕިއުޓަރެްއާހޯދަންާސަލ ންޖަހަނާްާވިޔަފ ރިވެރިންެގާތެ
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ދިޔަާމަންޒަރު.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާފ އިތުވެެގންާދިޔަާދެތިންާމަހެއްެގާތެރޭަގއިާމިާފުރަމ ލޭަގއިާހިގ ދިޔަާާ

އްސަކުާއެާބޭފުޅުންނަށްާކޮމްޕިއުޓަރ އިާއަދިާެއާނޫންާހ ދިސ އެްއެގާވ ހަކަ.ާއިޚުލ ސްތެރި،ާހިތްނިޔަތްާރަނަގޅުާދިވެާ

ވެސްާކަމ ާުގޅުންާހުރިާސ މ ނުތައްާދެއްވީމ ާމިދެންނެވިާބައެއްާކަހަލަާލިޔެކިޔުންތަކ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާހަޟ ރަތުެގާާ

ދަވ ާފަރ ތްތަކަށްާތެރޭަގއިާދިވެހިބަސްާރައްކ ތެރިާކުރުމަށްޓަކައިާއެާބުރަާމަސައްކަތްާއުފުއްލަަވއިެގންާކުރިައށްާެގން

އަދ ކުރަމުންާ ޝުކުރުާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަާ ނިޔަތުަގއިާ ބިލުެގާ މިާ އެކުާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ

ޮގތްތަކެްއާާ ލިޔެވިާ ނުވަތަާ ބަދަލުކުރުމ އިާ ބަސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބަހުންާ ލެޓިންާ އ ދެ،ާ އަވަސްެވަގންނަން.ާ

ކ ރަށްާވުރެާކުރިންާއަލްމަރުޙޫމުާއިބްރ ހީމްާނ ޞިރުެގާވެރިކަމުެގާާބަދަލުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީާދިޔަާސަރު

ޓައިޕްރައިޓަރުާާ ފިކުރުާ ވިސްނުންތަކ އިާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދުވަހުާ އެާ ެގންދެުވނު.ާ ކުރިއަށްާ ފަހުކޮޅުަގއިާ

ޅުާެގންުގޅުްއވަފ ނެ.ާހުރީތީާބައެއްާބޭބޭފުޅުންނަށްާފަސޭހަާކަމ ާއެކުާއެާކަންތައްާކުރެވިދ ނެާކަމުެގާވިސްނުންފު

ނަމަވެސްާކޮމްޕިއުޓަރުާއިންެވންޓްރީާނުވަތަާކޮމްޕިއުޓަރާުއފެދުމަށްާފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާފަސޭހަާކަމ ާއެކުާާ

80ާާކޮމްޕިއުޓަރުާަގއިާދިވެހިބަސްާލިޔެާލެވޭނެކަުމެގާވިސްނުމ އިާފިކުރުާއޭރުަގއިާފަހަރުަގއިާނުހުރެާހިނގައިދ ނެ.ާާ

އައި ފަހުކޮޅަށްާ މިއަދުާާާެގާ ނަމަވެސްާ މިހެން.ާ ހުރީާ ވިސްނުންތައްާ ިގނަާ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އިރުާ

އެކުާާ ކަމ ާ ފަސޭހަާ ެއއްފަދައިންާ ބަސްތަކެކޭާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ފަހުަގއިާ ޮގންޖެހުމަށްާ ހަމަާ މިވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސޮފްޓު ލިޔެވޭާ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުަގއިާ ވެސްާ ނޫންާ އެާ އަދިާ ޕްލެޓްފޯުމަގއިާ ތެރޭަގިއާާވިންޑޯޒްާ ވެއަރތަކުެގާ

އަތުާާ ެގންުގޅޭާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ އިވެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައްޓ ފައި.ާ ލިޔަންާ ބަސްާ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޒަމ ނެއްަގއިާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮށްދީފަ.ާ ފަސޭހަާ ތަޢ ރަފުކޮށްާ ކަންތައްތައްާ އެާ ވެސްާ ފޯނުަގއިާ

ާާލިބިފައިާމިއޮތްާރަނަގޅުާތަރިކަ ނަގ ލައިެގންާނުވ ނެާކަމަށްާާާމުދ ާއަޅުަގނޑުމެންާެއްއެވސްާކަހަލަާއިހުމ ލަކުން

ދިފ ޢުާާާާހަރު ބަސްާ ތަނުަގއިާ މިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ކުރަންޖެހޭ.ާ ަވކ ލ ތުާ ައޅުަގނޑުާ އަޑުންާ

ންނަން.ާޚ އްޞަކޮށްާމ މިިގލީާާކުރަްއވަމުންާވިދ ޅުވެާދެްއވިާޖުމްލަތަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާއިހުތިރ މ ާއެކީާބަލަިއަގ

ާާާ،ންބަރުާކަމުަގިއވ ާއަބްދުއްރަޙީމްއަތޮޅުާދ އިރ އެްއެގާމެބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމުާއަދިާލ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

އެާބޭފުޅުންާވިދ ޅުެވާދެްއވިާވ ހަކަފުޅަށްާވަރަށްާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ާއެކުާތ އީދުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާެގންުގޅެންޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމީާދިދަާއ އިާއަދިާޤައުމީާއެހެންާފަންނުތައްާދައްކުވައިދޭާާހިފ ާާ

ޖެހޭ.ާ ކުރަންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޙިމ ޔަތްާ ބަސްާ ޤައުމުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބީދައިންާ

ތްތަކުެގާމެދުަގއިާއަދިާދުނިޔޭެގާއެހެންާފަންނުވެރިކަމުެގާއޭރިޔ ާާދުނިޔޭެގާއެންމެާވަރުަގދަާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އިާޖަމ ޢަ

ާހަކަދެްއކުންާއެއީާދިވެހިންނަށްތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤަުއމުެގާއިސްވެރިއަކުާޤައުމުންާބޭރުަގއިާދިވެހިބަހުންާވ 

ލ އިާއެއްބައެްއވަންތަާކަމ އި،ާާވަކިާބަހެއްާލިބިެގންވ ކަންާދައްކުވައިދޭާއަދިާދިވެހިންެގާމިނިވަންކަމ އިާއިސްތިޤުލ 

ލިބި ކަެމއްާ މިނިވަންާ އަމިއްލަާ ދިވެހިންނަކީާ ހ މަކޮށްދީެގންއަދިާ ކަންާ ބަެއއްާ އ ދެާާާާެގންވ ާ ދިޔުން.ާ
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އދ.ެގާާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ މައުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ވ ހަކަފުޅުާ މަޖިލީހުަގއިާ ައޅުަގނޑުާާމައިާ ވެސްާ ަގއިމުާ ހަމަާ ދެއްކެވިތަން.ާ ވ ހަކަާ ދިވެހިބަހުންާ ދައްކަވަމުންާ ާ

ދިވެއްސެްއެގާހައިސިއްޔަތުންާއެާމަންޒަރުާފެނިފަިއާެއާައޑުާިއވިފައިާވަރަށްާއުފ ާކުރީމު.ާއ ދެާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ހަވ ލ  އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނުދިނުމަށްޓަކައިާ ވިޔަާ ބޭރުާ ހަފޮޅުންާ ރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާބަސްާ ައދިާ ދީާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާބިލުަގިއާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަންާާާންާމިކަންާބަޔ ންކުރ ތީާވެސްާމެކަނޑައެޅިެގ

ާާ އޮތް. އެބަާ ކަންާ ެއއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ާާއޮތްާ ާާއޭެގތެރޭަގިއ މ އްދ  ޮގތެްއަގިއާ އަލިއަޅުވ ލ ނަން.6ާާާާޚ އްޞަާ އަށްާ

ާާ ާާަގއިާބައ6ާާްމ އްދ  މީާމަޖިލީހެއްާއުފެއްދުމުެގާމ ޔަތްކުރ ނެާޤައުމިާއޮތީާދިވެހިބަސްާކުރިއަރުވ ާޙިލަވ ާލަްއވ ފައި

ދިވެާާރޫޙު ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ދިޔަާ ފ ިއތުވެެގންާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިރ އްެްޖޭެގާެގންނަވ ފައިާ

ާާ ޙިމ ޔަތ30ާާްރަން ދިވެހިބަސްާ ދިވެހިއަހަރުަގއިާ މަރުކަޒުާކުރުމަށްޓަކައިާ ޤައުމީާ ކުރ ާ ޚިދުމަތްާ ތ ރީޚަށްާ ބަހ އިާ

ސަރުކ ރުާާ އ ާ ދެންނެވިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދެންމެާ ނަަމވެސްާ ކުރިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އުފައްދަަވިއެގންާ

އައުމަށްފަހުަގއިާބަހ އިާތ ރީޚަށްާޚިދުމަތްކުރ ާޤައުމީާމަރުކަޒުާއުވ ލުުމެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާދެންނެވިާ

މަތައްާއުފުއްލަންާޖެހި،ާއެފަދަާހ ލަތެއްަގއިާއެފަދަާދަނޑިވަޅެއްަގއިާމިކަންާެގންނަވ ފައިާއަދިާމިާޤ ނޫނުންާހިތ 

ާާ ކުރ ތ  ތަޞްދީޤުާ ޤ ނޫނުާ މިާ ލިބިެގންާ 60ާާާާބ ރުާ ތެރޭަގއި ޤައުީމ5ާާާާދުވަހުެގާ ެއކުލެޭވާ މައްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ

އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އުފެއްދެވުމަށްާ މަޖިލީހުންާާާމަޖިލީހެއްާ ރައްޔިތުންެގާ ލިބިދީާ ބ ރުާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ

ކަންތަްއާާ ެއާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އުފ ާ ވަރަށްާ ެއއީާ އޮތީތީާ މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ފ ސްކުރަންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާސަބަބުތައްާއަޅުަގނޑ އިާއަދިާއެާނޫންާމެންބަރުންާވެސްާތަފ ތުކޮށްާއެާވިދ ޅުވެާދެްއވީ.ާާ

ާާ ހިމެނޭ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މިާކޮމިޓީަގއިާ މިާކަމުަގއި.ާ ެއއީާ މުހިއްމުާކަމެއްާ 5ާވަރަށްާ

ާމެންބަރުންާހޮއްވަވ ނެާޮގތ އިާއަދިާމިާބޭފުޅުންެގާމަސައްކަތްތައްާއަތުރަްއވ ފައިާހުރިާޮގތްާމިާޤ ނޫނުާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުން އޮންނަާ ރ ވ ފައިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގ1:30ާާާާ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގއިާ

އެޖެންޑ ަގއިާވޯޓުާލުމުެގާމަރުޙަލ ާއަށްާދ ންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާައޅުަގނޑުާއެާމަސަްއކަތްާާ

ާރުވ ނަން.ާާނިންމުމަށްފަހުާއަލުންާއަނބުރ ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމަށްާޮގްއސަާފުރުޞަތުާއަ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ .ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާމިއަދުާވޯޓ12ާުއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ާާ ާާކަމެއްާއެބަާއޮތް.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގ3ާާދެންނެވުމަށް 6.1ާާާމޭޒުންާމިއަދުާހުށަހެޅިާކަންކަން އަދ6.2ާާާި،

ަގިއވ ާމަސަްއކަތްތައްާމިހ ރުާމިވަނީާވޯޓަށްާދެންނެވުމަށްާތައްޔ ރުާވެފައި.ާއެހެންވީމ ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރ6.3ާާާި

އަރުވަން.ާާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ޗެކުކޮށްލުމަށްާ ކޮޅުތައްާ ކ ޑުާ އިށީދެަވޑަިއެގންާ ވެސްާ މެންބަރުންާ

ދަންނަވ ލަނީާ)ވަުގތުކޮ މިާ ޯވޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ޅަކަށްފަހު(.ާ

އެންޑްމިނިސް ފިނޭންސްާ އޮފްާ ާާާާޓްރީާ އަށް ދ އިރ ާ މަސައްކަތުެގާ ވ ތީ،ާާޓްރެޜަރީެގާ ެގންނަވ ފައިާ ބަދަލުާ ބަެއއްާ

ާާ ެގ މ116ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޮގތުެގާ ގައިވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާާަވނަާ މަޖިލީހުނާްާތިން ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ އެާ

ާާފ ސް 1ާާާާކުރުމަށް ތ ރީޚުާަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ފައިވ ާސިޓީފުޅުަގއިވ ާޮގތަށ2010ާާާްޖޫން

ވޯޓުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަށްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ފ ސްކުރުމަށްާ މަޖިލީހުންާ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ އެާ

ާމަށް.ާާދެއްވު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ބޭނ62ުވޯޓުަގއިާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.ާާ އަދަދު 32ާާންވ ާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ62ާް.ާ ާ.

ާާ ާާާާއެންޑްމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސް 1ާާާާޓްރެޜަރީެގާމަސައްކަތުެގާދ އިރ ާއަށްާބަދަލުާެގންނަވ  ަގއ2010ާާާާިޖޫން

ޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވައިފި.ާއަޅުަގ ނޑުާދެންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުަގއިާވ ާ

ާާވޯޓަށް މިނިސްޓްރީާމަންޓ އި،ާާންާއެންވަޔަރަާާާހައުސިންްގާޓްރ ންސްޕޯޓުާއެންޑްމިނިސްޓްރީާއޮފްާމިާދަންނަވ ލަނީ،

ާާާާވިލްާޭއވިއޭޝަންާެއންޑްއޮފްާސި ބަެއއްާބަދަލުާެގންނަވ ފައިާވ ތީ،ާާކޮމިއުނިކޭޝަންެގާމަސައްކަތުެގާދ އިރ ާއަށް

ާާ މ116ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުެގާ ަގިއވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މަޖިލީހުނާްާވަނަާ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ އެާ ތިންާ
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ާާ 1ާާާާފ ސްކުރުމަށް އ2010ާާާެޖޫން ަގއިާ ސިޓީފުޅުާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ަގއިާ ތ ރީޚުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ފ ސްކުރުމަެަށްާ ޮގތަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ

ާރުންާވޯޓުާދެއްވުމަށްާ.މެންބަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

62ާާާާާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުންާވޯޓުަގިއ62ާާ.ާޖުމްލ32ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ62ާާުެގާއަދަދުާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިިވާމެންބަރުން

ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހައުސިން،ާޓްރ ންސްޕޯޓުާއެންޑްާާ

އުނިކޭޝަންެގާަމސައްކަތުެގާދ އިރ ާއަށްާާއެންަވޔަރަންމަންޓ އި،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާއެންޑްާކޮމި

1ާާާާބަދަލުެގންނަވަިއ،ާާ 2010ާާާާޖޫން ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(116ާާާާތ ރީޚުާަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ފ ސްކުރައްވައިފި.ާާާ މަޖިލީހުންާ ޮގތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ތައްާ ދ އިރ ާ މަސައްކަތުެގާ އެާ މަތިންާ ަގިއވ ޮގތުެގާ

ބަދަލުާާާއަޅުަގނޑު ބައެްއާ ދ އިރ އަށްާ މަސަްއކަތުެގާ ެއޑިއުކޭޝަންެގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ދަންނަވ ލަނީާ މިާ ދެންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާެއާމަސައްކަތުެގާދ އިރ ތައ116ާާާާްެގންނަވ ފަިއވ ތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ ފ ސްކުރުމަށްޓަކަިއ 1ާާާާމަޖިލީހުންާ ރަީއސ2010ާާުޖޫން ތ ރީޚުަގއިާ މަޖިލީހަށްާެގާ ރައްޔިތުންެގާ ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ފ ސްކުރުމަށްާ ދ އިރ ާ މަސައްކަތުެގާ އެާ ޮގތަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ސިޓީފުޅުަގިއާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ
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ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއް

61ާާާާާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

02ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 63ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.32ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ63ާް.ާ ާ.

ާާމިނިސްޓްރީާއޮ 1ާާާާފްާއެޑިއުކޭޝަންެގާމަސަްއކަތުެގާދ އިރ ާއަށްާެގންނަވ ފައިވ ާބަދަލުތައް ެގާތ ރީޚ2010ާާާާުޖޫން

މަޖިލީހުނާްާ ދ އިރ ތައްާ މަސައްކަތުެގާ އެާ މަތިންާ ވ ޮގތުެގާ ސިޓީފުޅުަގއިާ ފޮނުއްވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ަގއިާ

ާމިާނިމުނީ.12ާާފ ސްކުރަްއވައިފި.ާާމިހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ..13ާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އިތ13ާާުއަޅުަގނޑުާ އެހެންާއަށް.ާ އިތުރުާ ތައް.ާ މަސައްކަތްާ އެހެންާ ރުާ

ާމަސަްއކަތް.ާާމަސައްކަތުެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާކުރަމުންާެގންދ ނީާހަމަާކުރިންާވެސްާކުރަމުންާެގންދިޔަ

ފުރުޞަތާުާ އެއީާދިވެހިބަސްާޙިމ ޔަތްކުރުުމެގާބިލުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާ

ާ އައިޓަމުާ ެއޖެންޑ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ 12ާއަރުވ ނީާ މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިނާްާާާވ ހަކަދަްއކަވަނިކޮށްާމެދުކަނޑ ލަންާޖެހުނު

 މަނިކަށް.ާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާޅުަގނޑު..ާ.އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ކޮމިޓީތަކަށްާާ ކުރިންާ ެގންދެވުމުެގާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަރުވ ނަން.ާާ ވަުގތުކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެރުވުމަށްާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ނުކުމެވަޑަިއަގންނަވ ާ ވަޑައިަގންނަވަންާ

އަދިާ)ވަުގތުކޮޅަ އެދެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުެމވަޑައިަގތުންާ ހަލުވިކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަށްފަހު(ާ

އެދެން.ާާ ކޮށްދެއްވުންާ މަސައްކަތްާ ފަރ ތްޕުޅުންާ ުގރޫޕުތަކުެގާ ޕ ލަމެންޓްރީާ ނުެގއްލޭނެޮގތަކަށްާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ

ާރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކުރިއަށްާެގންދަވ .އަޅުަގނޑުާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

 ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

އަދިާ  އ ދެ، އ އިާ މުހިއްމުާވ ހަކަާ ބިލުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާދިޔަީއާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ޝުކުރިްއޔ ާ

6ާާަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާބަެއއްާޕޮއިންޓުތަކުެގާމަްއޗަށްާވ ހަކަދަްއކަމުން.ާއެޮގތުންާމ އްދ ާާބައެއްާމ އްދ ތަކުަގއިާައޅު

ަގއިާދިވެހިބަސްާކުރިއަރުަވއިާޙިމ ޔަތްާކުރުމަށްާޤައުމީާމަޖިލީހެއްާއުފެއްދެވުމަށްާމިާޤ ނޫނުންާބ ރުާއަޅ ާޮގތަށްާ

ޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދިޔައީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ހިތްާލިޔުްއވ ފަިއވ ތީާއެކަމަށްާމަރުޙަބ ާދަންނަވަމުންާއެާވ ހަކަާއަާ

ާާ ހިމެނޭ މަޖިލީހުެގާ މިާ ޚިޔ ލެްއ5ާާާާއޮތީާ އިތުރުާ އަދިާ ޚިޔ ލުަގއި،ާ އަޅުަގނޑުެގާ މިއަދަދަށްުވރެާ މެންބަރުންެގ،ާ

އެން ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަދިާ މެންބަރަށ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަރުމ ކުރެްއިވާ ބިލުާ މެހައިާާއެބައުޅޭ.ާ

ފަށަމުންާވެސްާދަންނަވައިފީމޭާ ހިތްާއޮތީ،ާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެނިގެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހިނދުާ ބަހުންނޭ.ާ ދިވެހިާ ދައްކ ނީާ ވ ހަކަާ އެތެރެވަރީަގިއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ދެކުނުގައި ެއންމެާ ޤައުުމެގާ ހުވަދުއަތޮޅުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ފުވައްމުލައް،ާ އައްޑުއަތޮޅު،ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ާ

އެންމާެާ ހުންނަކަންާ ތަކެއްާ ތަފ ތުާ އ އިާ ބަހުރުވަާ ދައްކ ާ މިވ ހަކަާ މ ލޭަގއިާ ފުދޭވަރަކަށްާ ބަހުރުވަާ ވ ހަކަދަްއކ ާ

ހަކަާދައްކ ާސ ފުާސީދ ާާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއެާދެާބަހުންާވ ހަކަދައްކ ލ ފަިއާމ ލޭަގއިާމިާވ 

ދިވެހިާދިވެހިާބަހޭާމިކިޔ ާބަހަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއަލިާއަޅުވ ލީމަާއެނޭގނީާމިާތަފ ތުާހުރިާމިންވަރު.ާއެހެންވުމުންާ

މިއަށްވުރެާ އަދަދުާ މިާ ޤަބޫލުކުރަޭމާ އަޅުަގނޑުާ ބުނެއޭ،ާ ހިތްާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތޭ،ާ ޚިޔ ލުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ

މި ާާއިތުރުކުރުމަށްފަހުަގއިާ ދ އިރ ާއަކުންާއެއ3ާާާްދެންނެވި ބޭފުޅުންތަކެއްާކޮންމެާ ފުންނ ބުާއުސްާ ބަހުެގާ ދ އިރ ެގާ

ާާ އަދަދު ހިމަނުއްވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ނުވަތަާ ކޮމީޓީަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑ9ާާާާުމެންބަރަކުާ ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަކީާ އަކަށްާ

ށްާނިސްބަތްވ ާގދ.އަތޮޅުެގާބަހުރުވަާާޤަބޫލުކުރ ާކަމެކޭ.ާމިޮގތުންާއަޅުަގނޑުާެވސްާއެާސަރަޙަްއދަކަށްާރަސްމީކޮ

ޢ އްމުކޮށްާާ ބަސްތަކެއްާ ހިނގައިދ ނެާ ެގއްލިެގންާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެނބުރިލ ނަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަށްާ

ބޭނުންނުކުރެވޭާއަދިާއެާބަސްތައްާޙިމ ޔަތްކޮށްާރައްކ ާނުކޮށްފިކަމުަގިއވ ނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާބަސްތަކުަގިއާާ

މުއްސަނ ހިނގައިދ ނެާާހުރިާ ގެއްލިާ ސަބަބުންާ ނުކުރެވުމުެގާ ރައްކ ތެރިާ އަރުޝީފުާ ބަސްތަކުެގާ އެާ އަދިާ ދިކަމ އިާ

މަސައްކަތްާާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްާ ދީެގންާ ބ ރުާ ޤ ނޫނުންާ ދިރުވ ާ އިތުރަށްާ ބަސްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ބަސްތައް.ާ ކަހަލަާ
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އަ މައްޗަށްާ މުއްސަނދިކަމުެގާ ހުރިާ ބަހުެގާ ޤައުމުެގާ މިާ ހ މަވެެގންދ ާކުރުވ ހިނދު،ާ މެދުަގއިާ ޅުަގނޑުމެންެގާ

އެއީާާ ބަސްާ އުޅޭާ ވ ހަކަދައްކ ާ ލިޔެާ ަމިއަގނޑުޮގތެްއަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުންނަންޖެހޭނެ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ޮގތެްއަގިއާ

ހިސ ބުތަކުަގިއާާ އެހެންާ ފެއްޓިެގންާ ރ އްޖެތެރެއިންާ ެމދުާ ނުވަތަާ އުތުރުަގއިާ މ ލެއިންާ ނުވަތަާ ބަސްާ މިާ މ ލޭެގާ

ބަ ިމާާބޭނުންކުރ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ތަކުަގއިާ އަތޮޅުާ ދެކުނުެގާ އެންމެާ ރ އްޖޭެގާ ކަުމަގިއވިޔަސް،ާ ސްާ

ދ އިރ ެގާާ ތިމަރަފުށީާ ެވސް.ާ ކުރުމުަގއިާ ބޭނުންާ ބަސްާ އެބަހުރި.ާ ތަކެއްާ ތަފ ތުާ ހުރިާ ބަސްތަކ އިާ އެާ ބަސްތަކ އިާ

ބޭނުންކު ބޭބޭފުޅުންާ ދ އިރ ެގާ އެމަނިކުފ ނުެގާ މެންބަރުާ މިތަނުަގއިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ބަސްތަކުންާ ބައެއްާ ރައްވ ާ

ެއާާ ފަސޭހައިންާ ދަރިފުޅެއްކަންާ ކޮންާ އެއިންާ ޮގވ ލުމުންާ ދަރިފުޅަކަށްާ ހުންނަާ ެއްއަގިއާ ެގާ ނަންގަވައިފި.ާ ނަމޫނ ާ

ާޮގވ ލެވުނީމަާއަންނ ނީ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަންނަވ ާދެކުނުެގާބައެއްާބަސްތަކުަގއިާވަރަށްާފަސޭހަާކަމ އިާއެކުާ

އޮޅުންފިލަިއެގންާދ ނެ.ާދަރިފުޅ ާައއިސްބަލ ށޭާބުނީމަާބައްޕަާނުވަތަާމަންމަާގޮވ ލީމަ،ާެގާެއއްެގާތެރޭަގއިާހުރިާާ

އަންހެންާކުއްޖަކ އިާފިރިހެންާކުއްޖެްއެގާތެރެއިންާއެތަނުންާބައްޕަާޮގވ ލީމަާނުވަތަާމަންމަާޮގވ ލީމަާއަންނަންީވާާ

އިސްބަލަށޭާބުނީމަ.ާނަމަވެސްާައޅުަގނޑުމެންާހުވަދޫާބަހުންާހަމަާއެންމެާކޮންާކުއްޖެއްކަމެއްާނޭނެގ.ާދަރިފުޅ އޭާއަާ

ވަުގތުންާާ އަހަފެލަންނަ.ާ ދިޔޭާ އެނޭގނެ.ާ އަށްާ ެއކުއްޖ ާ ކުއްޖެއްކަންާ ކޮންާ އަންނަންވީާ ޮގވ ލެވުމަާ ޖުމްލައަކުންާ

ައންނަން އެނޭގނެާ އަށްާ ކުއްޖ ާ ފިރިހެންާ އެާ އަހަފެލަންނަ.ާ ކަލޯާ އަންނ ނެ.ާ ކުއްޖ ާ އަޅުަގނޑުމެންާއަންހެންާ ާ.

މ ލޭަގއިާދަރިފުޅ ާއަންނ ށޭާބުނެެގންާނަމުންާޮގވަިއާމުޚ ޠަބުާކުރުމ އިާހަމަައކަށްާއެކުއްޖ ައކަށްާއޭނަާބައްޕަާނުވަތަާ

މަންމަެގާއެާޮގވ ލުމަށްާއިޖ ބަާދިނުމަށްާދަތިވެެގންާދ ނެ.ާމިީއާކޮންފަދަާބޮޑުާމުއްސަނދިކަެމއްތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާާ ބަހުަގއި މިސ ލުާމ ލޭެގާ ެއއްާ އަދިވެސްާ ތެރެއިންާ ބަސްތަކުެގާ މިކިޔ ާ ޢ އްމުޮގތެްއަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވަތަާ

ނަމެއްާބަސްތަކަކުންާ ުގޅުަވިއެގންާޖަމްޢުާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދެާއިނިގލީެގާދޭތެރެއަށްާ

ށްާފަސޭހަކަމ އިާއެކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާހަދ ފައިާމިއިނދީ.ާހުވަދޫާބަހުންާކަރަވެއަ.ާހަމަާވަރަ

ކޮންތަނެއްކަންާއެނިގެގންާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހެންާހުރިާމުއްސަނދިާބަސްތައް،ާއަދިާފަސޭހަާކުރުާޖުމްލަތަކުންާ

ުގޅިފަިއވ ާބަސްތަކުަގއިާހުރިާރިވެތިާބަސްތަކ އިާއަދިާބޭނުންކުރެިވދ ނެާރަނަގޅުާބަސްތައް ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާ

ވެެގނެއްނޫން.ާ ބަހަކަށްާ ތަފ ތުާ މިދަންނަވަނީާ ބަހެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުން،ާ ބަހަށްާ އަނެއްާ ބަހުންާ އެއްާ

ބަސްާާ އެއްކޮށްލެވިެގންާ ތައްާ ތަފ ތުާ ހުރިާ ބަދަލުތަކުންާ މިއަންނަާ ރ ަގށްާ ވ ހަކަދެއްކުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މުހިއްމުކަމުެގާމައްޗަށްާވ ހަކަދައްކަ ހުރިާ ާާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ މި ބުނަނީާ ހިތްާ މ އްދ ަގއ6ާާާިުމންާއަޅުަގނޑުެގާ ވަނަާ

ދ އިރ ެގާބަސްތަކުންާހަމަާފުންނ ބުާއުސްާނުވަތަާސަރަޙައްދުތަކަށ3ާާާްމިހިމެނޭާމަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާާ

ލިބި ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންތަކަށްާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ތިއްބަވ ނެ.ާ ބޭބޭފުޅުންާ ފަންނުވެރިާ ބަހުެގާ ެގންާއުފަންާ

ބަސްތައްާާ ހުރިާ ތަފ ތުކުރެވިފައިާ އަދިާ ރ ގ އިާ ވ ހަކަދައްކ ާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ މިދެންނެވިާ ހިނަގއްޖެކަމުަގިއވ ނަމަާ

ޙިމ ޔަތްާކުރެވިާރައްކ ކުރެވޭނެ.ާމީެގތެރޭަގއިާައއްޑުއަތޮޅުާއަދިާފުވައްމުލަްއ،ާއަދިާހުވަދުއަތޮޅުާހިމެނިެގންާދިއުމަކީާާ
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ރ  މީެގާ ބޮޑުކޮށްާ ތަފ ތުާ ދިއުމަކީާއެންމެާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުާ އެާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ ފަރ ތްތަކަށްވ ތީވެާ ހުންނަާ ުގާ

މ ބޮޑުާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކަމެްއކަމުަގއިާ

އެހެން ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ އުޅޭނެކަމަށްާ މީަގއިާ ފ ޅުކުރެއްވިާމައްސަލަތަކެއްާ މެންބަރުންާ ާ

ެއއްަގިއާާ ދ އިރ ާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީއެއްެގާ ދ ާ ބިލުާ މުހިއްމުާ މިާ އެކުަގއިާ ޚިޔ ލުތަކ އިާ

ެގނެވިދ ނެ.ާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަފ ތުާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުަގއިާ

އޮތްާމިާބިލ އިާމެދުަގއިާފަހަރުަގއިާސިޔ ސީޮގތުންާޚިޔ ލުާތަފ ތުާވ ާބޭފުޅަކަށާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޔަޤީންކަންާއެބަ

ތަފ ތުާވިސްނުންފުޅެއްާެގންުގޅުއްވިާނަމަެވސްާމިާދިވެހިނެްގާދިވެހިންެގާއަމިއްލަވަންތަާދިވެހިންެގާދިވެހިާބަސްާ

ށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަދިާާދެކެާލޯބިނުވ ނެާހަމަާއެންމެާދިވެއްސަކުާވެސްާމިާޤައުމުަގއިާހުންނ ނެާކަމަކަ

އަޅުަގނޑުމެންާމިހެންާވ ހަކަދައްކ ލީމަާތަންކޮޅެއްާތަފ ތުާރ ަގކަށްާހުވަދޫާނުވަތަާއައްޑޫާބަސްާދިޔަާނަމަވެސްާއެއީާާ

އެނިގެގންާާ ބަސްތައްާ އެާ ފަސޭހަކަމ އެކީާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެކިާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންކަމަށްާ ދައްޗެއްާ

ވެެގންާާހިނގައް ފަސޭހައެއްކަުމަގއިާ އެއީާ ވ ނަމަާ ހިނަގއްޖެކަމުަގއިާ އެނިގެގންާ ރ ުގާ އެާ ވ ނަމަ،ާ ޖެކަމުަގއިާ

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާހިނގައިދ ނެ.ާ ނޫންކަމ އިެއކުަގއިާ ދަތިާ މަންއަސްާ ހުޓެާ ފިޔަވަޅުމަންތެާ މިާ ާ،

ރުންނ އި،ާއަދިާމަެގާއަޑ އިާނުންފަހޭާމަާމިދައްކަނެާރައީސ އިާއަދިާމިާމަޖިލީހުެގާތެއިާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަ

ވ ހަކައ ާއަހަމުންާއެނެާދިވެހިރ އްދޭެގާއެންމެާރައްޔިތުންނަށްާމ ސްާގޮވައިލަންނަންާބޭނުންާވަކިާސަރަޙައްދަކަށްާާ

ކަށްނުެވާާނިސްބަތެވުމ އްކޫާނުންފެހޭާވަކިާސަރަހައްދަކުާވަކިާހިސ ބަކުންާވ ހަކަދެއްކުމ ވޫާހަމަގ މުންއަސްާދިވެއްސަާ

ނުންފެހޭާދިވެހިންނަެގާދިވެހިާބަހުންާވ ހަކަާނުދައްކަނެާމީހެކެާނުއެނެގނެާމީހަކަށްާނުެވްއނެއްޔަ.ާއޭާދިވެހިންނެެގާާ

އެތެރެންާއެންމެާފުންނ ބުާއުސްާއަދިާމިކަމުަގއިާއެންމެާިގނައެންާދިވެހިާބަހަންާޚިދުމަތެާކޮށްދީފައިހުއްޓީާއެންމެާ

ޙުސައިންާ ެއކަކުނަކޫާ ދިވެހިރ އްދޭެގާާވަރުަގދަާ ވެންނޫާ ވިދ ޅުވެފަިއާ ޞަލ ޙުއްދީނުއަސްާ ޙުސައިންާ ޞަލ ޙުއްދީން.ާ ާ

ސަބަބަށްޓަކައިާ ތަފ ތުާ ިމާ އެހެންވީެމއި،ާ ކަމ އި.ާ ބަހަާ ދިވެހިާ ބަހައްކޫާ ކޮންމެާ ހަމަާ ވ ހަކަދައްކަނެާ އެތެރެވަރީެގާ

ނަށްާހަމަާހުވަދޫާބަހުންާހަމަާދެތިނާެާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސ އިާއަދިާދެންއަސްާއެހެންާތެއިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން

އެންމެންނަެގާ މީާ އ ލ ެވެގންާ އުއްމީދުތަކަކ ެއކުާ ހަމަާ މިކަމަށްާ ފަހަރެއްަގއިާ ބޮނެދިނެމެއިާ މިހެންާ ޖުމްލައެކެާ

ޤައުމެއްކަމ އިާއަދިާއެންމެންނަާވޮންނ ާެއއްބަިއވަންތަާތަނެްއކަމުެގާޚިޔ ލުާތެއިހައިާމެންބަރުންނަންއަސްާއައުމަށްާާ

ކެޔައިަގންާމިާދިވެހިާއުއްމީ ވަރަންާއެންމެންނ ސްާހަމަާއެކެާބަހެކެާ ދުކޮންާއަދިާމިފަދަާމުހިއްމުާބިލަކަންާހަމަާ

هللاާބަހަާޙިމ ޔަތެާކެރަންނަާމަސައްކަތެކޮށްދިނުމަށްާއެދިާޮގވަިއލަމުންާވަކިވެލަން.ާަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާވަބަރަކ ތުާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާސ ާމަނިކުހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބަސްބަހީާމީހުންާހަދ ާއެއްޗެއްާބަލަަގާނޫނޭާތެދޭ،ާއަސްތަާއަސްތ ާޤުދުރަތުެގާ

އުޅުމުަގިއާާ މުޢ މަލ ތްކޮށްާ ޙަޔ ތުަގއިާ ދުނިޔެވީާ އަނެކަކަށްާ އެކަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިންގަވ .ާ ހަމަާ ެއއްޗެކޭާ އޭާ

ފައިވޭ.ާެއއީާހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަކުާކުރ ާކަމެއްާނުވަތަާއެކަކުާބުނަންާބޭނުންވ ާާހޯދުންތަކެއްާހޯދ 

އެްއޗެްއާއަނެކަކަށްާއެނޭގނެޮގތުެގާމަތީން،ާފަހުމުވ ނެާޮގތުެގމަތީންާއެކަންކަންާއަޅުަގނޑުެމންާކުރަމުންާައއީ.ާއެއީާާ

ބ ރެއް.ާާ ދެއްވ ފަިއވ ާ ޤުދުރަތީޮގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަސްތައްާ ޔަޤީންކަމެއް.ާ ހަމަާ އެއީާ

ބަހ ލައިެގންާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްބަޔަކުާދިވެހިބަސް،ާއަނެއްާބަޔަކުާއިނިގރޭސިާބަސްާއަދިާއަނެއްާބަޔަކުާާ

ވެސްާާ ވ ހަކަާ ބަހެއްެގާ ލެއްވިހ ާ ދުނިޔޭަގއިާ މިހެންޮގސްާ ތަމަޅަާ ސިންހަޅަ،ާ ޕޮސްތުއ ،ާ އ އިާ ފ ރިސީާ

ނަށްާދެއްކިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޙަޤީޤަތަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިވެހިބަސްާދެމިެގންާާއަޅުަގނޑުމެން

މިހ ތަނަށާްާ ނޫން.ާ ބެލުމެއްާ ކޮންބަެއއްތޯާ އޮތީާ ބަލަހައްޓ ފައިާ ތ ރީޚްާ އެކަމުެގާ ކިހ ހިސ ބަކުންތޯ.ާ އޮތީާ އައިސްފައިާ

އޮ ޙިމ ޔަތްކޮށްެގންާ ޤ ނޫނަކުންާ ބަސްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާާއަީއވެސްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެވެގނެއްނޫން.ާ

ކަމެއްާކިތަންމެާރަނަގޅަށްާއޮތަސްާއެކަމެއްާޯގސްކުރަންާބަޔަކުާާ ކަންކަންާޤ ނޫނުތަކުންާޙިމ ޔަތްކުރަންާމިޖެހެނީާ

ދުނިޔޭ އަންނަާ ތަރައްޤީވަމުންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައއީވެސްާ ފިކުރުާ އެާ ުއޅޭތީވެ.ާ އައިސްެގންާ ަގިއާާފިކުރުާ

މ ާވަންތަވެރިާާ ައޅުަގނޑުެމންނަކީާ ިއހްސ ސްކުރެިވެގންާ ބަދަލުތަކެްއާއަންނަކަމަށްާއަމިއްލައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބައެްއެގާޮގތުަގއިާމަސައްކަތްކުރަންާފަށައިެގންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވެނީ.ާމިއަދ ިއާހަމައަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޮގތްޮގ ތަފ ތުާ އ އިރުާ ޮގތުަގއިާާދިވެހިބަސްާ ހެކިދޭާ ތ ރީޚުާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބަހުރި.ާ ބަދަލުެވެގންާ ތަށްާ

އެވޭލ ާައކުރުންާފަށައިެގންާދިވެސްާއަކުރ އިާތ ނަާއަކުރަށްާބަދަލުވެެގންާއަިއއިރުެވސްާދިވެހިންާވ ހަކަދައްކަމުންާާ

ޙަޤީޤަތުގަާ ވިޔަސްާ ހުރިކަމުަގއިާ ރ ެގއްާ ތިންހަތަރުާ ބަހުރުވަިއަގއިާ އެހެންާެގންދިޔަާ ދުނިޔޭެގާ ބަހަކީާ ދިވެހިާ އިާ

މީހުންނަށްާހަމަާޮގންޖަހ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ހަކަދެއްކެމުންާދިޔަާބަހެއް.ާބަސްާޙިމ ޔަތްކޮށްާއ ލ ކޮށްާނުވަތަާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ހެދުމަކީާ ޤ ނޫނެއްާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ ބަސްާ

ަގއިާއެބަާޮއވޭާމިހ ރުާވެސްާދިވެހިާބަހަކީާޤައުމީ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާބަސްާއެީއާދިވެހިބަސްާާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ކަމެްއާާ ވަކިޮގތަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވ ހަކައެއް.ާ ބުނެފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ެއއީާ ކަމަށް.ާ

ކުރުމަ ކަމެއްާ ޚިލ ފަށްާ އެއ އިާ ޮއއްވ ާ އެކަމެއްކުރަންާ އެއްެވސްާބުނެފައިާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ދިވެހިާ މިއަދުާ އެއީާ ކީާ

ކުރަންވީާާ ދެެމހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ބަސްާ ދެނެަގންނަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަެމއްނޫން.ާ ކުރެވޭނެާ މީހަކަށްާ

ާސިޔ ސީާޮގތުންާޒުވ ބުތޯާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރ ާެއއްާމިންަގނޑެްއަގއިާތިބެެގންާައޅުަގނޑުމެން

މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަިއއިރުަގއިާ ދިވެހިބަސްާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އ ދެ،ާ ބަލަންވީތޯ.ާ ޖެހޭތޯާ ކޮޅެްއަގިއާ

ެއއްބައިާމީހުންާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއިނިގރޭސިާާ ވ ހަކަދެކެވެނީާދިވެހިާބަހުންާކަމަށް.ާއެއީާ ޤަބޫލުކުރަނީާހަމަާމިާ

ނުވަ ބަސްތައްާ ނުަވތަާ އަކުރުތައްާ ބައެއްާ ބަހުެގާާބަހުެގާ ދިވެހިާ އެީއވެސްާ ކިޔުމަކީާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ލަފްޒުތައްާ ތަާ
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ބައެްއެގާޮގތުަގއިާމިއަދުާއޮތްާއެްއޗެއް.ާހަމަާެއއ އެކީަގއިާައރަބިާބަސްާބޭނުންކޮށްެގންާއަދިާއުރުދޫާބަހ އިާފ ރިސީާާ

ބަދަލުވަމު ދިވެހިބަސް.ާ އޮތީާވެސްާ ބޭނުންކުރަމުންާއައިސްސަާ ތަންތަންކޮޅުާލައިެގންާ ދުނިޔޭެގާާބަހުންާ ންާއަންނަާ

ހަމައަށްާ ރ އްޖެއ އިާ ތަޢ ރަފްވެާ ދުނިޔެއަށްާ ޓައިޕްރައިޓަރުާ ދެކުނީމުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކީަގއިާ ތަރައްޤީއ އިާ

އަކުރުާާ ތ ނަާ ލައިެގން،ާ ައކުރުާ ދިވެހިާ ލައިެގން،ާ ދިވެހިބަސްާ ެވސްާ އެއަށްާ ައއުމ އެކީަގިއާ ޓައިޕްރައިޓަރުާ

ެގންުގޅެފަ ލިޔެކިޔުންާ ލެޓިންާބޭނުންކޮށްެގންާ ބޭނުންކުރި.ާ ރ އްޖޭެގާ ނޫންާ ބަހެއްާ އެއީާ އަކީާ ލެޓިންާ ދެންާ ިއވޭ.ާ

އެތަންކޮޅުާާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީމަާ އެހެންާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތުގައި.ާ އަކުރެއްެގާ ބޭނުންކުރީާ

ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާ އެކަންާ އެބޭފުޅ ާ ުއއްމީދުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ހުރިާރަނަގޅުކޮށްލ ނަން.ާ ެގާ

ހުޝިޔ ރުކަމަކީާކޮމްޕިއުޓަރަށްާބަދަލުވެެގންާދުނިޔޭެގާމިާލިޔެކިޔުުމެގާނިޒ މ އިާބަސްާބުނުމުެގާނިޒ މުާދިޔަހިނދާުާ

އޭެގތެރޭަގިއާާ ތަޢ ރަފްކޮށްާ ލ ާ ެއއަށްާ ވަނީާ މިއަދުާ ބަހުރުަވާ ވ ހަކަދެކެވޭާ ދިވެހިންާ ވެސްާ ކޮމްޕިއުޓަރުަގއިާ ހަމަާ

ދިވެ އެހެންވީމަ،ާ ތިބިާާބޭނުންކުރެވިފައި.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ތިބީާ ކުރިއަރުވަންާ ދިވެހިބަސްާ ހިރ އްޖޭަގއިާ

އެބޭބޭފުޅުންާާ ނޫން.ާ އެކަންޏެއްާ އަދީބުންާ މޮޅެތިާ ތިބިާ ކުރީޒަމ ނުަގއިާ ހަމައެކަނިާ ނުވަތަާ ނޫންާ މެންބަރުންނެއްާ

އަދުާކިޔަވަމުންދ ާދަރިންާވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާކޮށްދެއްވިާޚިދުމަތުެގާައުގާވަޒަންކޮށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާމި

ދިވެހިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެނޭގ.ާ ކުރަމުންެގންދ ކަންާ އެކަންކަންާ ހުރެާ ލޯބިާ ބަހަށްާ ދިވެހިާ

ފިލްމީާދ އިރ ަގިއާމަސަްއކަތްކުރ ާބައެްއާފަހުެގާފަންނ ނުންެގާތެރޭަގިއާފިލްމުާއުފެއްދުންތެރިންނ އި،ާއަޅުަގނޑުާާ

ފަދަާވަލީދ ާނަންާދަންނަވ  މެންާ ކަށިމ ާޝ ކިރުާ ެގންދިޔަާ ފަދަާއެްއޗިހިާއުފައްދަމުންާ ލ ކަމަށްާވ ނަމަާޑައިލޮްގާ

ކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާާ މަސައްކަތްތައްާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ ހަމަާ ވެސްާ ބޭބޭފުޅުންާ ފަދަާ ޝަރީފްާ ޢީސ ާ ފަދަާ މެންާ ޢީސ ާ

ނަގައި މިާ ފުރަތަމަާ ކަމެއްަގއިާ ކޮންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާ މަތިންކަމަށްވީމަާ އެންެމާ ަގންނަނީާ

ޝ ހިދަކީާވެސްާހަމަާދިވެހިާބަހުެގާރަނަގޅުާއަދީބެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާهللاާމަތީެގާބޭބޭފުޅުންާވ ނެ.ާޢަބްދު

ވެސްާ ޅެންާ މަނިކުފ ނުާ ެއޮގތަށް.ާ އޮތީާ އެކަންާ ނެތްާ ކަމެއްާ ބޯހޫރުއްވ ނެާ ދަންނަވ ލަން.ާ އުފަލ ެއކީަގއިާ ވަރަށްާ

އ ދެ،ާާހައްދަވ ފަ ިވޔަސް.ާ އެނިގަވޑައިނުެގންކަުމަގއިާ ހުރިޮގތްތައްާ ޅެންތައްާ އެާ މަނިކުފ ނަށްާ އެބަހުރިާ އިާ

ޤ ނޫނެއްާ ދެމެހެއްޓޭނެާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސަްއކަތަކީާ އުޅޭާ މިކުރަންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮންާދ އިރ އަކުންާދިވެހިާބަހުެގާމަސައްކަތްތަްއާާާާހެދުން.ާމިކަމަށްާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންޖެހެނީ

ދިވެހިާ މިދަނީާ ބައްޓަންކުރެވެމުންާ ޤ ނޫނުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ ކުރިއްޔ ތޯާ

ބަހުންތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާކިތައްާތަނުަގިއާދިވެހިބަސްާބޭނުންކުރެވެންާއޮތްާއިނިގރޭސިާލަފުޒުާާ

އެބަާއޮތްތޯ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާހަދަމުންާމިެގންދ ާޤ ނޫނުތަކަކީާމ ދަމ ާއެާމައްޗަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާާ

ލ ޒިމުކުރ ާއެްއޗެއް.ާއެކަމަކުާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއްއވެސްާޤ ނޫނެއްާހަދަމުންާޢަމަލުކުރަންާލ ޒިމްކުރ ާތަން،ާާ

މެންާމިތަނަށްެގނެސްާފ ސްކުރުމ އިާހަމައަށްާެގންދެޭވާއިރުަގއިާއެާޤ ނޫނެްއާާެގންދ އިރުަގއިާއެާޤ ނޫނެއްާައޅުަގނޑު
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ނުބަލަން.ާ ައޅުަގނޑުމެންނެއްާ ވަރެއްކަެމއްާ ކިހ ާ ހުރީާ މިންަގނޑުާ ދިވެހިބަހުެގާ އޭެގާ ނިންމ އިރުަގއިާ ފ ސްކޮށްާ

މައް އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމުަގިއާ ޙިމ ޔަތްާ ދިވެހިބަސްާ ޤ ނޫނުާ މިާ ފުރަތަމަާ ލ ޒިުމވެެގންވޭާާއެހެންވީމަ،ާ ޗަށްާ

ޖުމްލަތަކ ިއާާ ލަފްޒުތަކ އިާ ހުރިހާ  ލެވެންހުރިާ ދިވެހިބަހުންާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ނެރޭާ ހަދ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަސްތައްާދިވެހިާބަހަށްާބަދަލުކުރުން.ާއެއީާކުރަންޖެހޭާކަމެްއ.ާދެންާހަމައެއ ިއއެކީަގއިާއޮތީާވިޔަފ ރީެގާދ އިރ .ާމިާ

ބޭންކުތަ ާާރ އްޖޭަގއިާ ޑޮކިއުކުަގއި އެްއވެސްާ ކުރެވިފަިއާާމުޢ މަލ ތްކުރެވޭާ ޓްރ ންސްލޭޓުާ ދިވެހިބަހުންާ މަންޓެްއަގއިާ

ނެތްކަންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މައ އިެއކީަގއިާފ ހަަގކުރަން.ާއެއީާމިާސަރުކ ރުންާވެސްާައދިާކުރީެގާސަރުކ ރުންާ

ހިސ ބަކުން ވަކިާ އޮތްޮގތް.ާ ެއކަންާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ީމެގާ އަދިާ ީމެގާާވެސްާ އަޑުިއވުނުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ

ާާ 10ާާގ ތްަގނޑަކަށް ހުންނަންޖެހޭނޭ.12ާާާާ، ބަސްާ ދިވެހިާ އޭަގއިާ ލިޔުނަސްާ ނަންބޯޑެއްާ ކުރީަގއިާ އަހަރުާ ވަރަކަށްާ

ތަރުޖަމ ކުރެވިފައޭ.ާާ ބަހަށްާ ދިވެހިާ ޖެހޭނީާ އޮންނަންާ އެާ ހުންނަންޖެހޭނޭ.ާ ލިޔެފައިާ އަކުރުންާ ތ ނަާ އަކުރުާ ދިވެހިާ

ާާ ޮގވ ލަނީ.ާއެކަަމކުާުއސޫލެްއެގާާކޯޓުތަކުަގއި ޮގތަކީާމައްސަލަެއއްާހުށަހެޅުނީމ ާދެންާތަރުޖަމ އަށްާމިާ ވެސްާމިވ ާ

ިވއްޔ ާާ ވަނީާ ލިޔަނީކަމަށްާ ލިޔުެމއްާ ދޭތެރޭަގއިާ ދެފަރ ތެއްެގާ ކުރެވޭާ މުޢ މަލ ތެއްާ ކުރެިވާ ެއްގރީމެންޓެއްާ ޮގތުންާ

އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާިގނަާދަރިވަރުންާއަދިާދިވެހިބަހުންާއޮތުންާލ ޒިމުކުރަންޖެހޭ.ާމިހ ހިސ ބަށްާއައި

ބުނުމުނާްާ ލިޔަންާ އަކުރުންާ ތ ނަާ ދިވެހިާ ިވޔަސްާ ދެއްކިކަމުަގއިާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ

ކުދިންާ ބައެއްާ ބުނުމުންާ ވ ހަކަދައްކަންާ ރީއްޗަށްާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ކުދިން.ާ ނިކުންނަާ ކިޔަަވއިެގންާ ާާލަދުަގނޭާ

ފަހަތަށްޖެހޭ.ާބުނަންވ ާއެއްޗެްއާނޭނެގ.ާިގނަފަހަރަށްާބުނަނީާއަިއާޑޯންާނޯާއޭ.ާދެންާބުނަނީާއޯާކޭ.ާއެކަހަލަާާ

އ ދެ،ާާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޑުިއވިެގންދިޔަާ ދ ދިފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންކުރަނީ.ާ އެްއޗެހިތަކެއްާ

ޅަކުާތަނެްއަގއިާދަްއކަމުންާެގންދިޔަާވ ހަކައެްއެގާތެރޭަގިއާބުނަމުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަމަާޕ ޓީއަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފު

ވިސްނަންޖެހޭނޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މީހ ާ ރައްޔިތުާ ކުރިން.ާ ވެސްާ ސުވ ލުާ އޭނައ އިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަށްާ ެގންދިޔަާ

ނައްޓަިއެގންާއަތުވެދ ނޭ.ާރައްޔިތުާމީހ ާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭނޭާކައުންސިލަރެއްެގާކައިރިއަށްާރައްޔިތުާމީހ ާާ

އޭނައަށްާާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ސޮބްރުާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ކުރަންޖެހޭނޭ.ާ ބޭނުންާ ސޮބްރުެގާ ކައުންސިލަރުާ އައިމ ާ

މިކީއެްއޗެއް.ާާ ނޭުގނުާ ވެސްާ އެއްޮގތަކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަނޑ ލަފ ނޭ.ާ ދެންާ އޭނަާ ނަސޭހަތްތެރިވަމުންާ

ރައްޔިތު މިއުޅެނީާ ބުނަންާ އެާާޙަޤީޤަތުަގއިާ އަތުވެދ ނޭ.ާ ކަމަކުާ ކައިރިއަށްާ ކައުންސިލަރެއްާ ރުޅިއަިއސްެގންާ މީހ ާ

ފ ލެއްާ ތަޅެއްާ ހުންނަާ އަޅުވ ފަިއާ ބަލަނީާ މިާ ކަމަށްާ ނައްޓަިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަންނަނީ.ާ އެާ ނައްޓަިއެގންާ

ދަލުވެެގންާއަިއސްފަިއާާއެްއޗެއްާނައްޓައިެގންާދިޔައިމ .ާއެކަމަކުާއެާބަސްތައްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމިއަދުާބަ

ހުރިާޮގތަކީާމިއީ.ާހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާމީހަކުާތަނަކުންާއަނެއްތަނަކަށްާބަދަލުވ ންާދ ާބޮނޑީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ފަށަިއެގންާ އިރުއްސުރެއްާ ހިތ ނުކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކެނޑުމަކީާ އަސްލުާ ކަނޑ ލައިފިޔޭ.ާ މިހ ރުާ އޭނަާ މިކިޔަނީާ

ބަހެއް އަންނަާ ކަންތައްތައްާކިޔަމުންާ މިކަހަލަާ ބައިަވރުާ ކެނޑުމުެގާ މިާ ހިތ ނުކުރުން.ާ ަގސްކެނޑުން،ާ އުޅޭނެ.ާ ާ
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ބެލެެެހެއްޓެނީާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ މިތަކެތިާ އެކަމަކުާ ހުރީ.ާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ބަސްތެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަހުރިާ

ެގން ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ބަސްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ އުސްތ ޛުންާާކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ދިޔަާ

އެބަތިބި.ާއެހެންނަމަވެސްާއެީމހުންާނުވަތަާއެބޭބޭފުޅުންާކުރެއްިވާމަސައްކަތަށްާސަރުކ ރުންާބ ރެއްާނުދެްއވ .ާއަދިާާ

ައޅުަގނޑުާާ ޓީޗަރުންނ އިާ ތިބިާ ބ ރުދޭންާ އެކަމަެަށްާ ވެސްާ ދެންާ ނުދެްއވ .ާ ބ ރެއްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ސްކޫލުތަ ވެފައިާދަންނަވ ނީާ ޙިމ ޔަތްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބަސްާ ދިންނަމަާ އެބ ރުާ ފަރ ތްތަކުންާ ތިބިާ ހިނަްގންާ އްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ެއކަމަކުާ އެބައޮތް.ާ ބަސްާ ދިވެހިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ިމއަދުާ އަދިާ އޮންނ ނެ.ާ

ާާ ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ.ާ ބަލ ލަންާ ބަހެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިާ އަޑުއަހައިފިންާާޙިމ ޔަތްކުރަނީާކޮންާ ދެންމެާވެސްާ

ައއްޑޫާއަތޮޅުަގއިާވ ހަކަދެކެވެނީާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުވަދޫާރ ަގށްާވ ހަކަާދެއްކިާއަޑު.ާއެއީާދިވެހިާބަސް.ާ

ބަހުގައި.ާާ ބަހުަގއި.ާއަދިާއުތުރުަގއިާެވސްާވ ހަކަާދެއްކެނީާދިވެހިާ މ ލޭަގއިާވ ހަކަދެކެވެނީާދިވެހިާ ދިވެހިާބަސް.ާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާ؟ާސްާރ ުގތަކެްއާތަފ ތުވެެގންާއެބަާހުރި.ާޝަރީޢަތަށްާޤަބޫލުކުރަނީާކޯްއޗެއްތޯއެހެންނަމަވެ

ކޯްއޗެއްތޯ ާޤަބޫލުކުރަނީާ މިތަނުންާ؟ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުވަހުާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ ފުރަތަމަާ ބެހިެގންާ ބިލ އިާ ިމާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ނ ޒިމުާ ޮގތުންާ ހަދ ންވ ާ ނިސްބަތްވ ާާއަޅުަގނޑުާ މ ލެއަށްާ ފެށުމުންާ ދައްކަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބަރުާ

ބޭފުޅަކުާތެދުވެާވަޑަިއެގންާިވދ ޅުވިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނަގ ފައިާތިމަންނައަކަށްާނޭނޭގާކިޔ ާނުކިޔ ާއެްއޗެްއ.ާާ

ދިވެ މަޖިލީހެއްަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ އެކަމަކުާ ނުވި.ާ ފަހުންާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ހިރ އްޖޭަގިއާާއެހެންވީމަ،ާ

ވ ހަކަދަްއކ ާއުޅޭާހުރިހ ާރ ެގއްަގއިާވ ހަކަދެކެވެންާޖެހޭނެ.ާއެާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާފަހަރެއްަގއިާވެސްާއޭަގިއާާ

ހުރިާއެންމެާހުތުރުާބަސްާބޭނުންކޮށްެގންާވ ހަކަތަކެއްާދަްއކ ާވ ހަކައެްއ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާދިވެހިާބަސްާ

ައޅުަގާނ އަރ ާވ ހަކަދެކެވިފައިާ ތަންތަނަށްާ ބ ރުލ ފައިާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ފަޅައިެގންާ ދޫާ ޑުމެންާ

މިފެށީާ އެނެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުނިކަންާ ސިފަތަކ ިއާ އައިބުާ ހުރިާ ބަހުަގިއާ ދިވެހިާ ވ ހަކަދަްއކ ާ

ރައްޔިތުންެގ ދިވެހިާ ބަސްާ މިާ ދިނީމ .ާ މިނިވަންކަންާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ ދިރުވަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ ާ

ފަރ ތްތަްއާާ މަސައްކަތްކުރ ާ މީޑިޔ ަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ލ ޒިމުކުރަންޖެހޭާ ޤ ނޫނުންާ ވިްއޔ ާ ވަނީާ ބޭނުންކަމަށްާ

ިވޔަފ ރީެގާާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ މަޖިލީހ އިާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ފަރ ތްތަކ އިާ މަސައްކަތްކުރ ާ ނޫސްވެރިކަމުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ

އަާ މަސައްކަތްކުރ ާ ހުރިހ ާާދ އިރ ަގއިާ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭާ ފަރ ތްތަކ ިއާ އެކިާ ބޭރުެގާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ޅުަގނޑުާ

އެއ އެކީަގއިާާ ހަމަާ އަދިާ މަޖުބޫރުކުރުވޭ.ާ ެއފަރ ތްތަކަށްާ ޝ މިލުކޮށްެގންާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަރ ތްތަކެއްާ

އެބަޖެ މަޖުބޫރުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަރިވަރުންނަށްާ ކިޔަވ ދޭާ އެކުއްޖ އަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިސ ބަކުންާ ވަކިާ ހޭާ

މިހުންނަނީާ ފިކުރުާ މިއަދުާ އެކަމަކުާ ކިޔަަވއިދޭން.ާ އެްއޗެއްާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ ތަންދޮރުފިލަންދެކަށްާ

އަށްާދިޔައިމ ާދިވެހިާބަސްާއެއީާމަޖުބޫރުާމ އްދ ާއަކަށްާނުލައިެގންާއެބަާމައްސަލަޖެހޭ.11ާާ،12ާާާއެހެންޮގތަކަށް.ާާ

ކޯްއޗަކަށްތޯއެހިސ ބުން ވ ންޖެހެނީާ ކުދިންާ ކިޔަވ ދޭާ ބަސްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާ ރީތިާާ؟ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ވ ާ ބަހުންާދިވެހިާބަހުންާރަނަގޅަށްާވ ހަކަދެއްކެވިާއަޅުަގނޑުެމންާދައްކ ާވ ހަކައަށްާއަނެއްާމީހަކަށްާއެާމޭރުންާ

ާާ ެއމީހަކުާދެނެަގންނ ނެާކަންނޭނެގާދިވެހިާބަހުންާއެންމެާޮގތަކަށްާެގންދެވޭކަމަށްާވަނީާވިްއޔ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ

ތަޢުލީމުާ މަތީާ ދެންާ ވިްއޔ ާ ވަނީާ ބޭނުންކަމަށްާ ވ ންާ އަދީބަކަށްާ މޮޅުާ ބަހުެގާ ދިެވހިާ ކިޔަވ ާ ތިމަންނަާ މޮޅަށްާ

ބަސްާ ދިވެހިާ އޭނައަށްާ ަގިއާ ފުރުޞަތުާ އެާ ކިޔަވަން.ާ ހަމަާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ހިޔ ރުކުރ ނީާ އޭނަާ ާހ ސިލުކުރުމުަގއިާ

ނުެގއްލޭނެާޮގތަކަށްާއޮތީމ ާއެާނިމުނީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއެޮގތަށް.ާއެހެންނޫންކަމަށްާވ ނަމަާމަޖުބޫރުންާއޭނަާ

ކިޔަވަމުންދ ާއެހެންާބަެއއްެގާތެރެއަށްާދިވެހިާބަސްާލަިއެގންާނުވަތަާއެހެންކަމެްއެގާތެރެައށްާދިވެހިާބަސްާލައިެގންާާ

ތަޢުލީ އޭނަެގާ ކުރުވުމުންާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާާމަޖުބޫރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޅިދ ނެކަންާ އަނދިރިާ އޭެގާ ހަޔ ތަށްާ މީާ

ާާ ބޭނުންވ  ހ ސިލުކުރަންާ ޤ ނޫނުންާ މިާ އެންމ3ާާާާެއަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ދަންނަވ ލީ.ާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ މައިަގނޑުާ ކަމެްއާ

ޤ ނޫނު ހެދޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ދަނީާ ލ ޒިުމވަމުންާ މައްޗަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދިެވހިާާބޮޑުކަމެއްާ ތަކުަގއިާ

މިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ކަނޑައެޅުން.ާ މިންަގނޑުާ ޮގތުެގާ ކުރެވޭނެާ ކަންކަންާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ފެންވަރ އިާ ބަހުެގާ

މަޖިލީހުަގއިާމިާކޮމިޓީއަކަށްާއެކުލެވޭއިރުާފުރަތަމަާމިާމަޖިލީހުަގއިާއިތުރުާކޮމިޓީެއއްާުއފައްދަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ ނޫނުތަކެއްަގއިާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާާާހަދ ާ ކޮމިޓީެއއްާ ކަނޑަައޅ ާ މިންަގނޑުތަށްާ ހުރިާ ބެހޭޮގތުންާ ބަހ އިާ ދިވެހިާ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީސްެގާ ކޮމީޓީއަކީާ އެާ އަދިާ ބ އްވަން.ާ ކޮމިޓީާ އެާ އިތުރުކުރުމަށްފަހުަގއިާ ަގވ އިދެއްާ

ާާ ެގނެސްެގން ބޭރުންާ މީހުންާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ކުޅަދ ނަާ ބަހަށްާ ދިވެހިާ ވެސްާާފިޔަވަިއާ ލ ރިދީެގންާ އެމީހުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުތައްާމިއަށްފަހުާނިމެންާޖެހޭނީާއަޅުަގނޑުާދަެަންނަވ ނީާދިވެހިާބަހެުގާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޙިމ ޔަތްކުރެވިާރައްކ ތެރިާކުރެވޭނެާޮގތަކަށޭ.ާއެީއާމިާޤ ނޫނުތަކަކީާބަދަލުާވ ާއެްއޗެްއާނޫންކަމަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާާ

މި ލިޔެކިޔުމެއްަގިއާާމިޮގތަށްާ ހުރިހ ާ ެގންުގޅޭާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ އެއ އިއެކީަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ހުށަހަޅަނީ.ާ ާ

އެްއޗެްއާާ އެްއވެސްާ ެއްގރީމެންޓެއްާ އެއްެވސްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ މ އްދ އެއްާ މަޖުބޫރުާ އެއީާ ހުންނަންޖެހޭނީާ

އެާ ނުވ ނެ.ާ ހެދިެގންާ ހ ލަތެއްާ އެްއވެސްާ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭނެާ ބޭރުެގާާދިވެހިންނ ާ ނުވަތަާ ބަޔަކ ިއާ އިނިގރޭސިާ އީާ

އ ދެ،ާާ އެްއޗަކަށް.ާ ނޭނޭގާ އޭގެއިންާ ތަރުޖަމ ާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ކުރެވުނުާ އެކަންާ ބަޔަކ އިާ

ރަޖިސްޓްރީާ ޯގއްޗެއްެގާ ބަލ އިރުަގިއާ މަްއޗަށްާ މައްސަލަތަކުެގާ ހުރިާ ދިމ ވެފައިވ ާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރުމަށްފަހުަގއިާފައިސ ާނަަގިއެގންާއެާފައިސ ާއ އިާބެހޭޮގތުންާމައްސަލައެއްާދިމ ެވެގންާކޯޓަށްާބޭންކެއްަގއިާމޯޭގޖުކު

އެާާ ނުވަތަާ ޮގތުަގއިާ ވ ރުތަވެރިންެގާ އެާ ނުވަތަާ ވެރިފަރ ތުންާ ޯގތީެގާ އެާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ ކޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުކުރީމ ާ

ކައިރިއަ ތިމަންނަމެންާ މިއޮންނަނީާ ބުނެފައިާ މީހުންާ ލިބޭާ އެަވުގތުެގާމުދަލުންާ ެގނެއީާ ެއްގރީމެންޓުާ ބޭންކުެގާ ށްާ

ޭއަގިއާާ ހ ލަތަށްާބަލ އިރުަގއިާފައިސ ލިބިެގންާނޫނީއްޔ ާކުރަންާއުޅޭާކަމެއްާކުރެވެންާނެތީމ ާދެންާމިހަދ ާޮގތަކީާ

ާާ ކުދިންާތިބޭާތަނެއްަގއ4ާާ،5ާާާިސޮއިކުރަނީ.ާފައިސ ާނުދެއްކިެގންާކޮންމެވެސްާއެކަކުާއޭެގާޒިންމ ވެފައިާއޮންނަނީ

އެމީހުންނަކަށްާވެ ބަލ އިރުާ ދެންޮގސްާ ނުދެއްކިެގންާ އެފައިސ ާ ފަހުންާ އޮންނަނީ.ާ ެއކަންާ މައްޗަށްާ އެކެްއެގާ ސްާ
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އެއީާާާނޭނެގާޭއގައިާލިޔެފައިާހުރީާކޯއްާ އެހެންނަމަވެސްާ ވެސް.ާ ކަމެއްާ ކިހިނެއްާ ވ ންވީާ ެވސް.ާ ކަމެއްާ ޗެއްާ

ނަމުންާެގންދަނީާކޯޓަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅޭާހިސ ބުނާްާރަނަގޅުާއެްއޗެއްާކަމަށްާބަލ ާކޯޓުންާމިއަދުވެސްާބަލައިަގންާ

ފެށިެގންާއެާެއްގރީމެންޓެްއަގިއާއޮންނަންޖެހޭނީާޓްރ ންސްލޭޓުާކުރެވިފައިާކަމަށް.ާނުވަތަާތަރުޖަމ ކުރެވިފައިާކަމަށް.ާާ

ޖޭަގއިާކުރެވެންާާއޭެގާބަދަލުަގއިާޤ ނޫނުާނިންމަންޖެހޭނީާމިފަދަާއެއްވެސްާުމޢ މަލ ތެއްާނުވަތަާއެްގރީމެންޓެއްާރ އް

ޖެހޭނީާހަމަާސީދ ާދިވެހިާބަހަށްާތަރުޖަމ ާކުރެވިފައިާހުންނަާއެްއޗެއްާކަމަށ އި.ާއެންމެާފުރަތަމަާދުވަހުާއެކަންާާ

ނުކުރެވިާއޮތްާކަމަށްާވަނީާިވއްޔ ާެއއީާޤ ނޫނީާޮގތުންާކުށެއްާކަމަށްާވެސްާހަމަޖެހެންާޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ވަރަށްާތ އީދުކުރަންާސިޔ ސީާއެްއވެސްާރޫޙެއްާވެސްާމިކަމުަގއިާވ ހަކަދަްއކ ލ ކަށްާާާާދެކެން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާ

ނެތް.ާއަޅުަގނޑެއްާނެތީމުާައޅުަގނޑުާއެކަމ އިާފަހުރުވެރިެއއްާވެސްާނުވަމު.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާއެކަމަކ އިާދެރައެއްާާ

ާބަހުންާވ ހަކަދެއްކީމ ާއެއީާފުރަތަމަާވެސްާނުވަމު.ާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭަގއިާމީހަކުާޮގސްާބޭރުތަނެއްަގއިާދިވެހި

މީހ ާކަމަކަށްާވެެގނެއްާނުދ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާތ ރީޚުަގއިާއެނޭގާޮގތުންާެވއްޖިްއޔ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާދަތުރުފަތުރުކޮށްާ

ވ ހަކަދައްކ ފައި.ާާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ަގންނަންޮގސްާ ެއއްޗެހިާ ބޭރުތަންތަނުަގއިާ އެބަހުރިާ ބިދޭސީންާވެސްާ ބޭރުާ އުޅުނުާ

އެއީާދެންާމ ާމޮޅުކަމަކަށްާެވެގންާެއވ ހަކަާދެއްކުެމއްާނޫންާބޭނުމަކީ.ާބޭނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ބަސްާޙިމ ޔަތްކޮށްާމިތަނުެގާބ އްަވއިެގންާދިވެހިާބަހުންާއެކަންާކުރުން.ާރ އްޖޭަގއިާހުންނަާވެރިއަކުާޔޫ.އެންަގިއާާ

ާާ އެއީާދެންާމ ާމޮޅުާކަމަކަށްާވެެގންާައޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާނޫން.ާއަދިާމ މޮޅަށްާދިވެހިާބަހުންާތަޤުރީރެއްާދީެގން

މިއަދުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެވސްާއެކަހަލަާކަމެއްާކޮށްެގންާމީހުންާމަލ މަތްާލިބޭކަހަލަާކަމެއްާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާާ

ވ ހަކަތައް ސިޔ ސީާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާާާާވެސްާ ނުދައްކ ާ

ފަރުމ ކޮށާްާ ފުރިހަމަކޮށްާ ބިލުާ މިާ އަދިާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި.ާ ބިލުާ މިާ ތ ީއދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އިށީނންނ ނީ.ާ

ރަނަގޅުާކުރެިވެގންާނިކުމެޭވިއރުަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތްާވެސްާހިތްހަމަޖެހޭާވަރަށާްާ

ާންޖެހޭނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިކަންާކުރެިވެގންާދ 

ާ

ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިސްމ އިލްާޢަބްދުލްާހަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަބޫބަކުރުާާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާމުެގާބިލަށްާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާތ އީދުކުރެވޭ.ާާހުށަހެޅުއްވިާދިވެހިާބަސްާޙިމ ޔަތްާކުރު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ ،ާކޯރަމުާހަމަވެއްޖެ.ާ

ާ

ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިސްމ އިލްާޢަބްދުލްާހަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ސް.ާދިވެހިންާއެާބަހަކަށްާއެާއަކުރަކަށްާފަހުރުވެރިވ ާދިވެހިާބަހ އިާތ ނައަކުރުާުއވިެގންދިޔަާނުދީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ވުމ ިއެއކުާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާާ ފޯރުކޮށްދެއްވ ފައިާ ބުރަާމަސަްއކަތުންާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާހިސ ބަށްާ ކ ބަފައިންެގާ

ކުރުާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާމުހިއްމުކަމެއްާއަންނަންއޮތްާޖީލުތަކ އިާހަމަައށްާދިވެހިާބަހ އިާތ ނަާއަ

އަމިއްލަާާ އެމީހުންެގާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބައެއްާ ބޮޑެތިާ ދުނިޔޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

އަކުރެއްާއޮތުމުންާާބަހަކ އިާއަމިއްލަާއަކުރެއްާނެތްާހިނދުާމިާކުޑަކުޑަާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއަމިއްލަާބަހަކ އިާައމިއްލަާާ

އެކަމ އިާކޮންމެާދިވެހިާދަރިައކުާވެސްާފަހުރުވެރިވ ންާޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާެއހެންކަމުންާދިވެހިާބަސާްާ

ކުރިއަރުވ ާެއާބަހަކ ިއާައކުރުާޙިމ ޔަތްާކުރުމަކީާޤ ނޫނަކުންާލ ޒިމުކުރަންާޖެހިއްޖެާހ ލަތެްއަގިއާވެސްާކުރަންޖެހޭނެާ

ވަރަކަށްާއަހަރުާކުރިންާދިވެހިާބަހ އިާއަރަބ60ާާާިޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމީެގާާކަމެއްާކަެަމަށްާއަ

އަކުރ އިާތ ނައަކުރުާދަސްކުރުންާލ ޒިމުކޮށްާއޭރުަގއިާއޮތްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްފަިއވޭ.ާެއާާ

ާާ ސަކުާއަރަބިާައކުރ އިާތ ނަާއަކުރުާލިޔަންކިޔަންާާއަހަރުންާމަތީެގާކޮންމެާދިވެއ12ާާްޤ ނޫނުާބުނ ޮގތުންާއުމުރުން

އަހަރުާފުރުމަށްފަހުާތ ނައަކުރ އިާއަރަބިާައކުރުާދަސްކުރަންާބ ރުާއަޅަންޖެހޭ.8ާާާާދަސްކުރަންާޖެހޭ.ާއަދިާއުމުރުންާާ

އެާ ވެސްާ ޖެހޭނެކަމަށްާ ހުންނަންާ މަރުކަޒެއްާ ދަސްކުރުމަށްާ ލިޔެާ ތ ނައަކުރުާ އަރަބިާ ރަށެްއަގއިާ ކޮންމެާ ާރ އްޖޭެގާ

ޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާޮއޭވ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކ ބަފައިންާދިވެހިާއަކުރ އިާދިވެހިާބަސްާ

ލ ޒިމުކުރީާ ޤ ނޫނަކުންާ ދަސްކުރަންާ ލިޔަންކިޔަންާ އަކުރުންާ ދިވެހިާ ެވސްާ ދަރިއަކުާ ދިވެހިާ ކޮންމެާ ކުރިއަރުވ ާ

ންެގާތެރެިއންާނެތިެގންާހިނަގއިދ ނެތީާައންނަންާއޮތްާޖީލުތަކަށްާސަބަބުތަކެއްާނެތިއެއްާނޫން.ާއެއީާއެކަންާދިވެހި

އެކަންާެގނެސްދިނުމަށްޓަކައި.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާދިވެހިާބަހ ިއާދިވެހިާައކުރުާޙިމ ޔަތްާާ

ށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާކުރުމަކީާމިާދިވެހިާފަސްަގނޑުަގއިާދިރިއުޅޭާކޮންމެާދިވެހިާދަރިއަކަށްާލ ޒިމުާކަމެއްާކަމަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއާމަޤ މުންާވަކިކުރުމުެގާބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ12ާާާާްމިާބިލުެގާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުާާ

ވަނ18ާާާަލިބިެގންވޭ.ާމިހެންާއިންތަންާމަޤ މުންާވަކިކުރަންވ ނެއޭ.ާމިޮގތަށްާބަދަލުާކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއަދިާާ

)ހ( ިމާާާމ އްދ ެގާ އަދިާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮންނ ކަށްާ ބައިާ މަޖުބޫރުކުރ ާ ބިދޭސީންނަށްާ ަގއިވ ާ )ށ(ާ އ އިާ

ކުރ 15ާާާބިލުެގާާ ބަހުންާ "ދިވެހިާ އޮތްތަންާ މުޢ މަލ ތަކެއްާ އެންމެހ އިާ ދައުލަތުެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާާމުޢ މަލ ތްތަކެއް"ާމިހެންާއޮތުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަމުން

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ
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ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރައްޔިތުންެގާާ ބިލެއްާ ކުރުމ އިބެހޭާ ޙިމ ޔަތްާ ބަސްާ ދިެވހިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`

ކަމަށްޓަކައިާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިާ

ވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ އިެއކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުަގއިާއެނިގެގންާމިދިޔައީާާ

އަޅުަގ ކަންތައްތަކެއް.ާ ޒ ތުެގާ ދ ނެާ އެނިގެގންާ ރޫމެއްަގއިާ އުފެދިެގންާކުލ ސްާ ބަސްާ ދިެވހިާ ދަންނަވ ނީާ ނޑުާ

ސ ފުކޮށްާާ ވަރަށްާ މިކަންތައްތައްާ ބަދަލުތަކ އިާ އައިސްފައިވ ާ އައިއިރުާ މިހ ހިސ ބަށްާ ބަސްާ ދިވެހިާ އަިއޮގތ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ހިނަގއްޖެ.ާ ދަސްވެެގންާ މިއަދުާ ފްލޯއިންާ މަޖިލީސްެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހަ ވެސްާ ވ ހަކަދައްކ ކަށްާާކުލ ސްރޫމަކުންާ ެއދިމ ލުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ފިލ ވަޅުތަކެްއ.ާ ދ ނެާ އެނިގެގންާ މަާ

ނެތިން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދިވެހިާބަހަކީާމުއްސަނދިާބަހެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިބުނަނީާހަމައެކަނިާ

ވެރިކަ އަމީނުެގާ މުޙައްމަދުާ އ ދެ،ާ ޮގތަކުންނޭ.ާ ބަހެއްެގާ ބުނ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާދުލުންާ ދުވަސްވަރުާ މުެގާ

ފެނިެގންދިޔަާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިާބަސްާމުއްސަނދިވެެގންާދިޔަާޮގތ އިާބަހަށްޓަކައިާޚިދުމަތްކުރަްއވަމުންާެގންދެިވާާ

އަުގހުރިާާ ލިޔުްއވ ފަިއވ ާ ަގލަމުންާ އަމިއްލަފުޅުާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ދީދީާ އަމީންާ މުޙައްމަދުާ އިލްމުވެރިން.ާ ބޭފުޅުން.ާ

ދެންާލިޔު ދިޔުމަށްފަހުާ އެދުަވސްާ އެހެންވީމ ،ާ މަޒުޫމނުތައް.ާ ޅެންތަން،ާ ލިޔުްއވުންތައް،ާ އަދަބީާ ްއވުންތައްާ

އެދުވަސްތަކުެގާާ ދުަވސްތައް.ާ ދޭތެރޭެގާ އަށަކ އިާ ހަތްދިހަާ ފަސްދޮޅަހ އިާ ފަސްދޮޅަހުެގާ ފެނުނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބުނަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އައޭ.ާާތެރޭަގއިާ ހީނަރުކަމެއްާ ކޮންމެވެސްވަރެއްެގާ ބަހަށްާ ާ

ބަހުގެާ ދިވެހިާ ސަބަބަކީާ އެއްާ މުހިއްމުާ އެންމެާ އެއްބަސްވ ންޖެހޭާ ޭއެގާ ެއއްބަސް.ާ އެކަމ އިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބޭނުންކުރ ާއަކުރަށްާައއިާބަދަލު.ާއެއީާައޅުަގނޑަށްާހަމަަގއިމުވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.

ައުގހުރިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއްބައި.ާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ އަކުރަކީާ އަމިއްލަަވންތަާ މިާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ

ތަރިކައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާއަކުރަށްާއަންނަާކޮންމެާބަދަލަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާދިވެހިާބަހަށްާާ

ާާ ދިވެހި ބަހުެގާ ދިވެހިާ ބަދަލެއް.ާ މިާއަންނަާ ފަށ އިފިނަމަާ ލިޔަންާ އަކުރުންާ ވެްއޖެނަމަާއިނިގރޭސިާ ބަދަލުާ ައކުރުާ

އަކުރެއްާތަރައްޤީވެާކުރިއަރަިއެގންނެއްާނުދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާދަރިންނ އިާދަރިންެގާދަރިންނ އިާހިސ ބަކަށްާމިާާ

ާއައިާދައުރުަގއިާމިާބަސްާެގާފަހުނ1978ާާްއަކުރުާެގންޮގހެއްާނުދެވޭނެ.ާެއހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންާދިޔައީާ

ޖެހޭނެާ ދެބަސްވ ންާ ވިސްނުުމަގއިާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއީާ މަސައްކަތް.ާ ކުރަމުންދިޔަާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ބަސ30ާާާާްކަމެއްާ ދިވެހިާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ

މަށްޓަކައިާރަނަގެަޅުކުރުމަށްޓަކައިާއުނަގންނައިދިނުމަށްޓަކައިާިގނަުގނަާމަސައްކަތްތަކެްއާާކުރިއަރުވ ާތަރައްޤީާކުރު

އަޅުަގނޑުާާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންކަމުންާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ އޮތްާ ފެންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ ކުރެވިފަިއވ ކަން.ާ

މިކުރެއްވިާމަސަްއކަތަށްާތަޢުރީފުކުރ ާހ ލާުާާާވ ހަކަދަްއކ އިރުާައޅުަގނޑުާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު
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ދިވެހިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަނިކަން.ާ މ ާ ދ އިރ ާ ބިލުެގާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވިސްނުމަކީާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ރައްކ ތެރިކޮށްާާ ބަސްާ ދިވެހިާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ތަރިކަެއއްކަމަށް.ާ ދިވެހިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަހަކީާ

މަޖިލީހެއާްާޙިމ ޔަތްކުރުމަށް ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑެއްާ ތެެެރެއިންާ ހަނިދ އިރ ެގާ އެާ ހަމަެއކަނިާ ޓަކައިާ

ޤަބޫލުކުރަނީާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށް.ާ ރަނަގޅުޮގތްާ އިންސ ފުވެރިާ އެންމެާ ެއއީާ ކުރުންާ އެކަންތައްތައްާ އުފައްދަިއެގންާ

ހެރި ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ ބަސްާ މިާ ތަރިކަެއއްެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެާ ތަރިކަާ ތެރެއިންާ ޓޭޖުެގާ

ދަށުންާ ބެލުމުެގާ އެމަރުކަޒުެގާ އުފައްދ ާ މަރުކަޒެއްާ ތަރިކަާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެކޭތީާ ައޅުަގނޑުާ ާ ޮގތުަގއިާ

ިމާާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ ެއއަށްވުރެއްާ ލ ފައިާ ތެރެއިންާ ކައުންސިލެްއެގާ ހެރިޓޭޖުާ ތެރެިއންާ ކައުންސިލެްއެގާ ތަރިކަާ

ައޅުަގނޑުާބަ ޮގތުަގއިާ މިސ ލެއްާ މީެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ހޯދަންާ ޮގތްތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ ތަރައްޤީާ ކަންތައްތައްާ ހުެގާ

ދަންނަވ ނަން.ާކޮންޕިޔުޓަރުެގާވަސީލަތުންާދިވެހިާބަސްާދިެވހިާބަހުެގާއަކުރުތައްާލިޔެވޭާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ

ކޮބައިތޯ. އަކީާ ނަތީޖ ާ އޭެގާ ދިޔުމުންާ ނުރަނަގޅުާާާާތަނަވަސްެވެގންާ އޭެގާ ުގޅިެގންާ ކަންތަކަކ އިާ ރަނަގޅުާ ކޮންމެާ

ލިޔުމުެގާފެންވަރުާދަށްވެެގންާޮގސްާާާާއަސަރުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުއަށްާކުރ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތު

ސިޓީއެއްާ ލިޔ ާ ކުދިންާ ނިންމ ފައިާ މަދަރުސ ާ ާާމިއަދުާ ލިއުމުން ައތުާ ކިޔަ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ސިޓީާ ންާލިޔ ާ

ލިޔަންާާ ރީތިކޮށްާ ައކުރުތައްާ ބަހުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގސްފައި.ާ މިއޮތީާ ހިސ ބަށްާ ނޭނޭގާ

ދަސްކޮށްދޭނެާނިޒ މެއްާވެސްާމީެގާތެރެއިންާައޅުަގނޑުމެންާހޯދަންާއެބަޖެހޭކަމަށް.ާތަރިކަެއއްެގާޮގތުަގއިާބަލ އިރުާާ

އަޅުަގނޑުމެންނ  ބަސްާ މ ދަރީާ މ ދަރީޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަދައިންާ އައިާ ހިސ ބަށްާ އިާ

އެބަހުރި.ާާ ކަންތައްތަކެއްާ އެތައްާ އެތައްާ އަުގހުރިާ ވ ރުތަވެފަިއވ ާ ފަރ ތުންާ ކ ބަފައިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ރައްކ ތެރިކޮށްާ ތަރައްޤީކޮށްާ އެްއކޮށްާ ބަހ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ނާެާއެކަންތައްތަކަކީާ

އަންނަމުންދިޔަާ ައކުރުތަކަށްާ ެއާ ައކުރު.ާ ދިވެސްާ އަކުރ ިއ،ާ އެވޭލ ާ ދުށީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ކަންތައްތަކެއް.ާ

ބަދަލުތައް.ާދިވެހިާބަހުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިކިޔ ާތ ނަާއަކުރަށްާއައިާބަދަލުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާވެސްާާ

ބަދަ އެާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުރި.ާ އަދިވެސްާާފެންނަންާ ބަސްާ ދިވެހިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލުތަކ އިެއކުާ

ޤަބޫލުކުރ ާާ މުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ންޖެހޭނީާ ބަދަލުތައްާ އެާ އަތުވެދ ނެކަން.ާ ބަދަލުތަކެްއާ އަކުރަށްާ ދިވެހިާ

ާާ މުއްސަނދިާވަރަށްާސ ދ ާބަދަލުތަކަކަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކަނީާއަޅުަގނޑުެމންެގާދިވެހިާބަހަކީާވަރަށް

ވަރަށްާމޮޅުާބަހެކެވެ.ާއެއީާަވރަށްާބޮޑުާޙަޤީޤަތެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކ ާއަތިރިމަތީެގާބަހުރުވަާއ ދެ،ާމީހުންެގާ

ތެރޭަގއިާދައްކ ާއުޅެންާނުކެރޭާބަހުރުވަައކީާވަރަށްާިގނަާބަޔަކުާދަންނަާބަހުރުަވއެްއ.ާހަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ާބަސްމޮށުންތެރިކަމުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދަްއކ އިރުާވެސްާހަމަާދަށުާއަޅުަގނޑުމެންެގ

އެހެންވީމަ،ާާ އެބަދޭ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ މީހުންާ ބުނ ާ ބަހުންާ ރީތިާ ވ ހަކަތަްއާ ފެންވަރުެގާ

ބަ އެާ ހަމަާ ހިމެނޭާ އެބަާ ތެރޭަގއިާ ދަރަޖަތަކުެގާ ރީތިކޮށާްާބަސްމޮށުންތެރިކަމުެގާ އެތިާ ބުނ ާ ހަޑިހުތުރުކޮށްާ އެާ ސްާ
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މީހުންެގާާ ތެރޭަގއިާ މީހުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤ ބިލްކަންާ ބުނުމުެގާ ކެރޭޮގތަށްާ ބުނަންާ ތަންތ ނަގއިާ އުޅޭާ މީހުންާ

ހޭާމެދުަގއިާއުފެއްދުމަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާދިެވހިާބަސްާތަރައްޤީކޮށްާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެ

އެންެމާ އެއީާ ބަސްާ ދިވެހިާ ދިވެހިންނަށްވިެއއްކަމަކުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ

ކިޔަވަންނުޖެހޭނެާ ބަސްާ ދިވެހިާ އެީއކީާ އެނުގންާ ވ ހަކަދައްކަންާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ނޫނެެވ.ާ އެނެގނީކީާ ރަނަގޅަށްާ

އަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާދިވެހިާބަސްާކިޔަވަންާޖެހިފައިާތިބިާާސަބަބެއްާނޫނެވެ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާ

ބައެކެވެ.ާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާދިވެހިންނަށްވިެއއްކަމަކުާދިެވހިާބަހުެގާހުރިހ ާކަންތައްތަކެއްާދިވެހިާބަހުެގާހުރިހ ާ

އެހެން އެވެ.ާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ ދަރަޖަތަކެއްާ ހުރިހ ާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާާބަހުރުވައެއްާ ވީމަ،ާ

ކުރިމަތީަގިއާާ މީހުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މަސައްކަތްކުރ އިރުާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ

ވެސްާާ ބަޔަކަށްވުމަށްޓަކައިާ ޤ ބިލުާ ބަސްމޮށެުއޅޭާ ކުރިމަތީަގއިާ މީހުންެގާ ވެސްާ ވުމަށްޓަކައިާ ބަޔަކަށްާ ބަލައިަގންނަާ

އު ބަހުެގާ ދަރަޖަތަކ އިާ އަމިއްލައަށްާާބަހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަސްކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ ހަމަތައްާ ސޫލުތަކ އިާ

ވ ހަކަދަްއކ އިރުާއަމިއްލަާނަފްސ އިާމުޚ ޠަބުކޮށްާރީތިާބަހުންާވ ހަކަދަްއކ ތަންާެވސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭ.ާ

އެމުނި ލަފްޒުތައްާ ބަހުެގާ ައކުރުތަކ އިާ ބަހުެގާ ދަރަޖަތަކ އިާ ބަހުެގާ އެީއާާާާއެހެންވީމަ،ާ އަންނަޮގތްާ އެތުރިެގންާ

މިފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ދަސްކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއވެ.ާ އެބަޖެހެާ ހޯދަންާ ިމކަމުަގިއާ ޮގތްތަކެއްާ އިތުރުާ ވެސްާ ލ ފައިާ ތެރެއިންާ ބިލެއްެގާ

ޖުމްހޫރިްއޔ  ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދިވެހި ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޙިެގާ މ ޔަތްކުރުމުެގާާބަސްާ

ައޅައިދީފައޭ.ފު މިއޮތީާ ސުރުޚީާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާާާާރަތަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާ ީމެގާ އެހެންވީމަ،ާ

ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި މަންޒަރަކީާ ބޭނުންވ ާ ދެކެންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ާ ތަރިކަާާާާއަޅުަގނޑުާ ދިވެހިންެގާ ބަހ އިާ ދިވެހިާ

ާރައްކ ތެރިކޮށްާހިމ ޔަތްކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާމިާބިލުާބައްޓަންެވެގންދިއުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއަރުވަން.ާބ ކީާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތު

ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާމިހ ރުާޮއތީާތިންާމިނެޓުއިރު.ާއެހެންވީމަ،ާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ައޅުަގނޑުާދެވަނަާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާމިހިފީާކުރީާދުވަހާުާ `.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދެއްކިއިރުާާއަޅުަގ ބަހުންާ އެާ އ ދެ،ާ ބަހުރުވައިން.ާ ހުަވދޫާ އަތޮޅުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަދައްކަމުންދިޔައީާ ނޑުާ

ބަސްތައްާއަޅުަގނޑު މިާމަޖިލީހުެގާޔައުމިްއޔ ަގއިާކުށްާ ހިތ މަކުރަންާ ާާއަޅުަގނޑުާ ބެލިއިރުަގއި އަޅުަގނޑުާާާނެޓުންާ
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ނޫ ރަނަގޅަކަށްާ އިނީކީާ ތަރުޖަމ ވެފައިާ ބަސްާ އިނީމަާދެއްކިާ ޖެހިފައިާ އަކުރުތަކެއްާ ޖެހިާ ފިލިތަކެއްާ ނުބައިާ ން.ާ

ޔައުމިްއޔ ާބައްލަވ ާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާއެާއޮޅިެގންާޮގސްާައދިާއަތޮޅުެގާބަހަށްާވެސްާއޭެގާނުރަނަގޅުާއަސަރެްއާާ

ލ ޮގތަށްާޔައުމިްއޔ ާާފޯރ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިާވ ހަކަދައްކަނީާއޮޅުންފި

ބިލާުާ މިާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދަންނަވަންާ ޝުކުރުާ އިޙުތިރ މ އިއެކީަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އަށް.ާ

އޮތްާާ އުފެދިފައިާ ކަންބޮޑުވުންާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ ބަހ ިއާ މިާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހުށަހެޅިެގންދިޔައީާ

ބި މިާ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގއިާ ވަރަށްާާވަުގތުކޮޅެއްަގއި.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖަމ ލްާ އަބޫބަކުރުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ހުށަހެޅުްއވިާ ލުާ

އިޙުތިރ މ އިެއކީަގއިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމަޢ ފްކުރައްވ ތިާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރު.ާއ ދެ،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާ

ޢިއްޒަތްތެ މިާ އަދިާ މިތަނުަގއިާ ބަސްާ ދިވެހިާ ެއމަނިކުފ ނުާ މެންބަރު.ާ މަޖިލީހުަގއިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރިާ

ދިވެހިާ އެއީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އުފަލ ިއއެކީަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ކުރައްވ ކަންާ ަމސައްކަތްތައްާ ތަފ ތުާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ

ބަހަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާވެސްާޤަބޫލުާމިކުރަނީާދިވެހިންެގާއެންމެާއަުގހުރިާޚަޒ ނ ައކީާމިާޤައުމުަގއިާއޮތްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވުމ އިެއކީަގއިާ ބަސްކަމަށް.ާ ދިވެހިާ ބަހަކީާ މ ދަރީާ ކުރަނީާާެގާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅުަގއިާާޢ ރަފްވ ާބަސްތަކުެގާތެރޭަގއިާާާތަހިންެގާތެރޭަގއިާއަލަށްދިވެހިންެގާތެރޭަގއިާދެކެވޭާދިވެ

އަ ދެންމެާ ތެރޭަގިއާ ޭއެގާ ބަސްތަކެއް.ާ ރިވެތިާ އެބަހުއްޓޭާ ދ އިރ ެގާހިމެނިފައިާ ވިލިމ ފަންނުާ އަޚުާ ޅުަގނޑުެގާ

މިހ ރުާާ ބަސްތަކެއްާ ައއިާ ތަފ ތުޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ މަނިކުާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޭއެގާާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ އެބޭފުޅ ާ ދެންމެާ ވ ހަކަާ މައްސަލަތަކެއްެގާ ކަހަލަާ ހުންނަާ ފޫނުބެދިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބެއ ،ާދިޔެ،ާކަލޯ.ާޭއެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާބޮޑަށްާފ ހަަގކޮށްލަންާމ ލެާއ ދެ،ާރަސްމީާބަހުންާތެރެއިންާކަރަ

އަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާމިދައްކ ާބަހުރުވަިއެގާތެރޭަގިއާހިމެނޭނެާހަމައެކަނިާމަންމަާފަރ ތުެގާބައްޕައަށްާވެސްާއަދިާާ

.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހުވަދޫާބަހުންާމަންމަެގާބައްޕަާއަށްާއެާބައްޕަާފަރ ތުެގާބައްޕައަށްާެވސްާކިޔ ާމިއުޅެނީާކ ފަ

ބުނ ާބަސްާބޭނުންކުރީމ ާއެނޭގޮގތަށްާއެާބަސްާޮއވޭ.ާއެއީާބައްޕަެގާބައްޕަާއަށްާދަރިފުޅުާމިކިޔަނީ،ާއަޅުަގނޑުެގާާ

އަޅުަގނޑު ައށްާ މަންމަާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމައެހެންމެާ ކ ފަ.ާ މިކިޔަނީާ އަށްާ ބައްޕަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަރިފުޅުާާދަރިފުޅުާ ެގާ

މިކިޔަނީާމ މަ.ާއެހެންާބުނީމ ާވަރަށްާސ ދ ކޮށްާއެބައިނޭގާއިތުރުާސުވ ލަކަށްާދ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހިރަާ

ދިވެހިާބަހުަގއިާމިހިރަާރީތިާބަސްތައްާއަދިާހުވަދޫާބަހުަގއިާހުއްޓަސްާއަދިާައއްޑޫާބަހުަގިއާހުއްޓަސްާމިާފޫނުބެދާޭާ

ތެރޭަގއި ރަދީފުާ ައޅުަގނޑަށްާާާާކަންތައްތައްާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ހިމަނަންާ

އެހެންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިޮއތީާ ކުޑަވެފައިާ ޤ ބިލުކަންާ ބޮޑުާ އެންމެާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ މިއަދުާ މިއޮތީާ ކަށަވަރުވެފައިާ

ހަ އެވެ.ާ ނުވަނީމަާ ތެރެއަށްާ ބަސްތަކުެގާ ނެތިާ ބަސްތައްާ ބޭނުންކުރ ާ ވެސްާާއަތޮޅުަގއިާ ލ.އަތޮޅުަގއިާ މައެހެންމެާ

ފުވައްމުލަކުަގއިާާ އަްއޑުއަތޮޅުާ ޚ ްއޞަޮގތެއްަގއިާ އަދިާ ެވސް.ާ ލ.އަތޮޅުަގިއާ އެބަހުރިާ ބަސްތަކެްއާ ރިވެތިާ އެބަހުރި.ާ

މިާާ އެހެންވީމަ،ާ ބަސްތައް.ާ ނެތްާ ރަދީފުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ އެބަހުރިާ ބަސްތައްާ ރީތިާ މިކަހަލަާ ވެސްާ
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ހިމެ ހަމަާ ިމާާބަސްތައްާ އަޅުަގނޑުާ ފުރިހަމަވެެގންދ އިރުާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ ހަމަާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުމަކީާ

ިމާާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ މިާ އެދެންާ އިޒުނައ ިއއެކީަގިއާ ވެސްާ ފަރ ތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފަރުމ  ބިލުާ މިާ ބަސް،ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ެވއްދޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާާބަސްތައްާ ބިލުންާ ިމާ ވެެގންދިއުން.ާ

އަދިާާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ ބަސްާ ދިވެހިާ ސަބަބުންާ މީެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އެބަޖެހޭާ ކަށަވަރުކޮށްދޭންާ

ފިކުރެްއާާ ސިޔ ސީާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ވިސްނުމުަގއިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ

ާާ ބިލު މިާ ތަފ ތުާނެތިާ ޤަބޫލުކުރަންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ދ އިރުަގއިާ އަށްާ ކޮމިޓީާ އަދިާ ބަލައިަގނެާ އެންމެންާ

ފަންނީާއަދިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާތިބިާބަހުެގާޢިލްމުވެރިންާއަދިާބަހަށްާކުޅަދ ނަާބޭފުޅުންާމިާކޮމިޓީަގިއާާ

ލަާބިލުތަކަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަށްާކޮިމޓީާވެސްާބައްޓަންކޮށްާމިކަހަ

ޕ ޓީައކުންާ ކޮންމެާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމައިދިނުމަކީާ ބިލުތައްާ ލިބޭނެޮގތަށްާ ފިނިކަމެއްާ ހިތަށްާ

އަޅުަގ އެކަމަށްާ ހުށަހެޅިޔަސްާ ީމހަކުާ ކޮންމެާ އަދިާ ކަމެއްނޑުހުށަހެޅިޔަސްާ ތ އީދުކުރަންޖެހޭނެާ .ާޝުކުރިއްޔ ާާމެންާ

ާއަޅުަގނޑަށްާލިބުނުާވަުގތުކޮޅުާެވސްާހަމަވުމ އިއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅަކެރަންނަ.ާ ކުއްޓެާ އިމްލ ާ ހުއްޓީާ ޔައުމިއްޔ ަގއިާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ މެންބަރަޓަސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދައްކަވަންާާމިހި ވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ ނިމިއްޖެ.ާ ބޭނުންކުރައްވ ާ ވަުގތުެގާ ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ސ ބުންާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ވަޑަިއެގންާ މިވަުގތުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ

ާތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާއަށް.ާމިއަރުވަނީާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެންެމާ މީަގއިާ ދަންނަވ ލީާ އެދިާ ފުރުޞަތަކަށްާ ދެވަނަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާާބައެއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ދެއްކެިވއިރުަގއިާ ވ ހަކަފުޅުާ ރުންާ

ާހުށަހެޅުއްވުންތައްާވެސްާހުށަހަ....ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ
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ާކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިނުގރައިދޫާ ބޭނުންވީާ ތ އީދުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

ޢަބްދު ާޙަމްދޫންާ ތ އީهللا ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ އެާ ހުށަހެޅުއްވިާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ އަދިާޙަމީދުާ ދުކޮށްލުމަށ އިާ

މ ފަންނު،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިހ ން،ާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާހުށަހެޅުއްވިާ

ތ އީދު އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ބައެްއާާކޮށްހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުާ ދެންާ ލަން.ާ

ފ ހަަގކުރެއްާ އެާ ފުދޭާާބޭފުޅުންާ ބަހުރުވައަކީާ ައތޮޅުާ ހުވަދުާ ފުަވއްމުލައް،ާ އަްއޑޫ،ާ ޚ އްސަކޮށްާ ހަމަާ ފަދައިންާ ވިާ

ވަރަކަށްާތަފ ތުާވަރަށްާމުްއސަނދި،ާދިވެހިބަހުެގާމުްއސަދިކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާއޮތްާބަހުރުވަތަކެއް.ާއެހެންކަމުންާާ

ބަރުާވެސްާފ ހަަގކުރެްއވި.ާއ ދެ،ާއެޮގތުންާހަމަާމިބަހުެގާބައެއްާމިސ ލުތައްާދެންމެާވ ހަކަދެއްކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ފުވައްމުލަކުާބަހުރުވަާއަށްާބަލ އިރުާވެސްާމިސ ލަކަށްާމ މ ،ާމުންނ ،ާދެންާކ ފ ،ާމ ފ .ާމިޮގތަށްާބޭނުންކުރުންާ

ބަސްތަކެއްާާ ބައިވަރުާ އެތައްާ މިކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސްާ މިބަސްތައް.ާ އެބަހުރިާ ރަދީފުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ

ފަރ ތާުާ މަންމަާ މިސ ލަކަށްާ އިނޭގނެާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެއީާ ބޭނުންކުރުމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަސްތައްާ އެބަހުރި.ާ

ކޮންމެާ ިމއިންާ ވަކިވ ޮގތަށްާ ފިރިހެންާ އަންހެންާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ބޮޑުބޭބެކަން.ާ ފަރ ތުެގާ ބައްޕަާ ބޮޑުބޭބޭކަން.ާ

ކުރިާ މުޚ ޠަބުާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ މިދެންނެވިާ އެހެންކަމުންާކަމެއް،ާ އެބައޮތް.ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އިނެގންާ އަސްާ

ކުރެވޭނެާާ ބައްޓަންާ ނިމިެގންދ އިރުާ ބިލުާ މިާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންކުރެވޭނެާ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްވުރެާ ބަސްބަސްާ މިދެންނެވިާ

ންމުާކަމެއް.ާޮގތަކަށްާހެއްދެވުމަކީާައޅުަގނޑުާހިތުންާމިބަސްާއ ލ ކޮށްާމިދިރުވ ާހިމ ޔަތްާކުރުމަށްޓަކަިއާވަރަށްާމުހި

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމީެގާއިތުރުންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާބަސް،ާބަހ އިާބެހޭޮގތުންާމިާނަންަގވ ާކޮމިޓީއަކީާާ

ދ އިމީާކޮމިޓީައކަށްާވުމުެގާބަދަލުަގއިާަވުގތީާކޮމިޓީއަކަށްާހެއްދެވުންާމުހިންމުާކަމަށް.ާއ ދެ،ާެއޮގތުންާައޅުަގނޑުާ

ވ ާކޮމިޓީަގއިާޚ ްއސަކޮށްާމިދެންނެވިހެންާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމުޅިާރ އްޖޭަގިއާެވސްާވެސްާހުށަހަޅ ލަންާއެާނަންގަާ

ތަފ ތު،ާ މިހިރަާ ައތޮޅުަގިއާ ތިންާ ދެކުނުެގާ އެންމެާ ޚ އްސަކޮށްާ އ އި،ާ މ ލެާ އ ިއާ މެދުރ އްޖެތެރެާ އަދިާ އުތުރ އިާ

ަގނޑުާކުރިންާވެސްާދެންނެވިހެނާްާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަހުރުވަިއަގިއާމިާހުންނަާތަފ ތުާހަމަާވަރަށްާބޮޑުކަމަށްާއަޅު

ބޭފުޅުންކޮޅެްއާާ ދ އިރ ތަކުންާ ތަފ ތުާ މިދެންނެިވާ ކޮމިޓީަގއިާ މިނަންަގވ ާ އެހެންކަމުންާ ބޮޑު.ާ ވަރަށްާ މުއްސަދިކަންާ

ާާ ެއ ގ ތްަގނޑަކަށްާ 7ާާާާހިމެނޭޮގތަށްާ ނޫނީ ކަމުގައިިވޔަސްާ ކަމަށްވިޔަސ9ާާާާްމެންބަރުންާ ކޮމިޓީއެއްާ މެންބަރުންެގާ

ާާ ކޮންމެއަކަސްާާއެނަންަގވ އިރު އ ދެ،ާ ެގންދެވުން.ާ ކުރިޔަށްާ ނަންގަވަިއެގންާ ެއކޮމިޓީާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ ެއކަމަށްާ

ާާ ަވނަާފުރުޞަތެއްެގާބޭނުންާހިފ ލީ.ާއެހެންކަމުންާމިހާ 2ާާމިދެންނެވިާޕޮއިންޓުތައްާފ ހަަގކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާމި

ވ ނީ،ާަގހަށްާނެތްާލޯބިާފަތަކަށްާހުރުމަކީާއެއީާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ ކަމޭ.ާ މުސްތަޙީލުާ ެވސްާ ހުރުމަކީާ ޤައުމަށްާ ކުލުނުާ ނެތްާ ބަހަށްާ ކަމޭ.ާ ނޭކަށޭނަާ

ާފުންނ ބުާއުސްާޅެންވެރިައކުާިވދ ޅުވެފަިއވ ާބަސްފުޅެއް.ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.
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ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ޑަހަާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާާނޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުށަާވަރަހަާބޮ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދަށް.

ާ

 ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

عليكم ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިެވހިބަސްާޙިމ ޔަތްާކުރެވޭނޭާހަަމއެކަނިާޮގތަކީާޤ ނޫނެްއާާޝުކުރިއްޔ .  السالم 

މިހ ރުާފ ސްކުރެވިެގންާކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާޤަބޫލުކުރެިވެގންާއެފަދަާބިލެއްާމިތަނަށްާހުށަހެޅުއްވީތީވެ،ާާ

ޝުކު އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިއަދުާމިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ރުދަންނަވަން.ާ

ކަންބޮޑުވ ާކޮންމެާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުމެންާމިދަނީާބިލެއްާމިތ ާހުށަހަޅަމުން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާޙިމ ޔަތްާކުރަންާ

ދެކޮޅެއް މިކަމަކ ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަމުން.ާ ޙިމ ޔަތްާ ޤ ނޫނަކުންާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ާބޭނުންވ ާ

ނޑުާމިކަމ ާެއއްކޮޅު.ާއަދިާބަސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަހަކީާވަރަށްާމުއްސަނދިާބަހެއް.ާއަޅުަގނޑުާާ.ާއަޅުަގ…ނޫން

ދައްކަވ ާ ވ ހަކަާ ބަސްތަކުންާ ތަފ ތުާ މިތ ނަގއިާ ދިޔައިރުާ ކުރެވިެގންާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އ ދޭާ ހަދ ނަންާ

ކަންކޮޅު ރ އްޖޭެގާ ރައްޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ ބަހުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުވަދޫާ ޚ ްއސަކޮށްާ ތިއްބެވި،ާ ތަކުަގއިާ

ވ ހަކަދަްއކަވ ތީވެާއެބަހަކީާެވސްާެއއީާދިވެހިާބަހެއްާކަމަށްާލިޔެާޤ ނޫނުަގއިާސީދ ާއެބަހުންާލިޔަންާެވސްާއޭރުަގިއާާ

ބަސްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީަމ،ާ ެގންދިޔަ.ާ ކުރަމުންާ މަޝްވަރ ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ

މީހުންާމުއްސަނދި ވ ހަކަދަްއކ ާ ބަހުންާ އެކިާ އެކިކަންކޮޅުތަކުެގާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކީާ ެވެގންދ ާ

ވެސްާާ ދ އިރ އަކީާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތުންާ އ ދެ،ާ އުޅޭތީވެ.ާ މީހުންާ ދައްކ ާ ވ ހަކަާ ރ ަގށްާ އެކިާ އުޅޭތީވެާ

ބޭފުޅުާ ރަށްތަކެއްަގއިާ ތަފ ތުާ ދަްއކ ާ ވ ހަކަާ ޮގތަކަށްާ އަޚުާާތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުެގާ އެޮގތުންާ އަތޮޅެއް.ާ ދިރިއުޅޭާ ންާ

ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ެގާވ ހަކަފުޅުންާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާތ ރީޚުާކިހ ާާ

ތަޢު ވަރަށްާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ވަރަށްާ އެހެންމެާ ހަަމާ އެެެހެންވީމަ،ާ އޮތީ.ާ ތ.އަތޮޅުަގއިާ ބަސްާ ލީމީާމިންވަރަށްކަންާ

ބޭފުޅުންާއެބަތިބިާމިާބަސްާކިޔަަވއިެގންާތިބި.ާއަދިާތ ރީޚަށްާބަލ ލިާކަމުަގއިާވީނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާާ

ތ.ާއަތޮޅަކީާދިވެހިާބަހުެގާތ ރީޚެއްާއޮތްާއަތޮޅެއް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާބަސްާުއވިދ ކަމަށްާބަޔަކަށްާ

މިބަސް ކަމަށްެވއްޖިްއޔ ާ ބަޔަކަށްާާާާޤަބޫލުކުރެވޭާ އެޮގތަށްާ ވ ހިނދު،ާ ކަމަށްާ ޤ ނޫނަކުންާ ކުރެވެންއޮތީާ ޙިމ ޔަތްާ

ބިލުގާެާ މިާ އެބަ.ާ އެބަޖެހޭާ ޙިމ ޔަތްކުރަންާ މިކަންާ ވެސްާ ޤ ނޫނަކުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްވަންޏ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

މެނިފައި.ާެއއީާދިވެހިާބަހުންާމ އްދ ތަކަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާކަމުދ ާމ އްދ ތަކެއްާމީަގއިާއެބަހުރިާހި

ބޭރުާމީހަކުާރ އްޖެާެގނެސްެގންާބޭރުާބަހަކުންާތަޤުރީރުާކުރަމުންާދިޔަޔަސްާއޭތިާދިވެހިންނަށްާއިނޭގނެާބަހަކުންާ
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އޭތިާތަރުޖަމ ާކުރެވޭނެާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖެއްސުން.ާއަޅުަގނޑުާފަހަކަށްައއިސްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކަންބޮޑުިވކަމެްއާާ

ސްާދީނީާޢިލްމުެވރިންތަކެއްާރ އްޖޭަގއިާއައިސްާތަޤުރީރުާކުރަމުންާހިނގައްޖެ.ާމުޅިާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާފަހަކަށްާއައި

އާެާ ދިމ ލަކަށްާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ކައިރިންާ ވަރަށްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ މިދެންނެވިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މީޑިޔ ތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާައޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާާޓެލެކ ސްޓް،ާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރަމުންާެގންދިޔަ.ާއެހެންނަމަވެސްާާ

އެހެންވީމަ،ާާ ދިޔައީ.ާ ދޭހަވެެގންާ ރަނަގޅަށްާ އެކަންާ ނޫނީާ ފިލ ަވޅެްއާ ރަނަގޅުާ ޭއެގިއންާ މީހުންނަށްބ ވަޭއާ ކިތައްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނޫން.ާ ކިޔ ކަށެއްާ ފ ޑެއްާ ވެސްާ ސަރުކ ރަށްާ ކުރީެގާ އަދިާ ނޫންާ ފ ޑުކިޔ ކަށްާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ

ހަަގކުރަންާކުރިންާވޭތުވެދިޔަާކޮންމެާއަހަރަކުާރަމަޟ ންމަހުަގއިާދުނިޔޭެގާއެތަންމިތަނުންާމިސްރުންނ އިާއެތަންާފ 

މިތަނުންާޤ ރީންނ އިާބޭފުޅުންާވަޑައިެގންާއަރަބިާބަހުންާއެބޭފުޅުންާވ ހަކަދެްއކެވިޔަސްާދިެވހިބަހުންާއޭތިާތަރުޖަމާ 

ިގ މީާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދިޔަ.ާ އެކަންާއެޮގތަށްާކުރަންޖެހޭ.ާކުރަމުންާ އެކަމ ާޝައުޤުވެރިވިާކަމެއް.ާ ބަޔަކުާ ނަާ

އެހެންވީމަ،ާމިާއިސްލ މިކުާެއފެއ ޒުންާއިސްނަންަގަވިއެގންާވަރަށްފަހުންާނައިކުާމިތަނަށްާެގނެސްެގންާއެާބޭްއިވާާ

ދަ ކުށްވެރިކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ނުކުރެއްވީތީެވާ ތަރުޖަމ ާ ބަހުންާ ދިވެހިާ އުލަތުންާާދަރުސްތައްާ

ޚަރަދުކުރައްަވިއެގންާކުރ ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރަްއވަންާޖެހޭނީާިގނަާރައްޔިތުންނަށްާޭއެގާމަންފ ާއެންމެާރަަގޅުާާ

ނޫނޭާ ރަނަގޅަކަށްާ ެއންމެާ ދިޔަީއކީާ ެއކަންާ އެހެންނަމަވެސްާ ޮގތަށް.ާ ލިބޭާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ޮގތަށް،ާ

އެހެންވީ ކެރޭ.ާ ދަންނަވަންާ މިއަދުާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ބިލެއްާ މިފަދަާ މަ،ާ

މިފަދަާ ކަމަށްވަންޏ ާ ފ ސްކުރައްަވއިފިާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ފ ސްކޮށްފިނަމަ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ މިާ އ ދެ،ާ ޮގތަށް.ާ މިއެދޭާ ރައްޔިތުންާ ދ ނީާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ދެންާ ބަސްާާާާކަންތައްތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާވެސްާއެނުގންާވ ޮގތަށްާމިފަދަާކަންތައްތައްާކުރިއަށްދ ނީ.ާހަމައެހެންމެާސަރުކ ރުެގާ

އޮފީސްތަކުންާނެރޭާއެކިބ ވަތްތަކުެގާލިޔުމ އިާމިކަހަލަާކަންތަްއތައްާވެސްާމިާބިލުެގާދަށުންާއެބަާލ ޒިމްކުރޭާދިވެހިާ

އިނޭގޮގތަށްާމިކަންތައްތައްާކުރަން.ާއަދިާއެޮގތަށްާރ އްޖެއިންާބޭރުަގއިާދިވެހިާާާބަހުންާލިޔަން.ާއަދިާދިވެހިންނަށް

ހުންނަންނުޖެހާޭާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ ކޮންމެހެންާ ެވސްާ އެއްބަސްވުންާ ެވވޭާ ފަރ ތްތަކ އިާ ބޭރުެގާ ސަރުކ ރ އިާ

ނޭާޮގތަކަށްާކަނޑައެޅުމަކީާާބަސްބަސްާދިވެހިާބަހަށްާބަދަލުކޮށްާއަދިާއެއ އިާބެހޭާމަޢުލޫމ ތު،ާސ ފުާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭ

އެކަންެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫންނަެަމަާ ޚިދުމަތެއްާ ލިބިެގންދ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިލުންާ މިާ ވެސްާ

ިގނަާކަންތައްތަކަކީާާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ ޮގތެއްަގއިާ ޖުމްލަާ އެހެންކަމުންާ ޙ ސިލުވެެގންދ ނެ.ާ

ބޭނުންތެރިާކަންތައްތަކެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލަކީާވެސްާއެންމެާފުރިހަމަާޮގތުަގިއާާރަނަގޅުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ

ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ އަންނަާ ބިލެއްާ މިތަނަށްާ ިމދަންނަވަނީާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ބިލެްއާ އޮތްާ އައިސްާ މިތަނަށްާ

ާާ ައޅުަގނޑަކީާމިާބިލުާކަމުނުޮގސްެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާއެާބިލުާކަމުނޮުގސްެގންާމިތ ނަގއިާވ ހަކަާދައްކ .ާއެކަމަކު

ވ ހަކަދަްއކ ާމީހެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުެގާިވސްނުންާހުންނަާޮގތަކީާއެާބިލުާޯގސްކޮށްާޮއވެްއޖެާކަމުަގިއވަންޏ ާެއކަންާ
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ާާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާއިތުރުާކަންތައްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެ.ާމިއަށްާފ ޑުކިޔ ާމިާކިޔ ާމީހާ 

ހަމަޔަޤީނުންވެސްާާ ކުރ ކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ ނުވ ނެ.ާ ރަނަގޅެއްާ ދިޔައިމަކ ާ ހިސ ބަށްާ ބޭރުކޮށްލ ާ މިތަނުންާ

ާއަޅުަގނޑުާެއކަންާެއޮގތަށްާކުރ ކަށްާބޭނުމެއްނޫން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޮގ ބިލ އިބެހޭާ މިާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދައްކަވަންާއ ދެ،ާ ވ ހަކަފުޅުާ ތުންާ

އެމް.ޑީ.ޕީންާާ އެހެންވީމަާ ހަމަވެފަިއ.ާ މިހ ރުވަނީާ ވަުގތުާ އެރުވިފައިވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހުރިހ ،ާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ

ާާ ބޭފުޅަކުާއެބައޮތް.ާއެކަމަކުާަވުގތުާހަމަވެފައިވ ތީާއެބޭފުޅުންނަށްާެއ4ާާާާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާއެދިވަޑައިެގންފަިއވ 

މެންބަރަކުާާފުރު ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ ދަްއކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޕ ޓީއަކުންާ އެހެންާ ދެންާ ނެތް.ާ އެރުޭވކަށްާ ޞަތުާ

ބިލުެގާާ ފަހުބަސް،ާ ޮގތުންާ ނިންމ ލުމުެގާ މަރުޙަލ ާ މިާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ މިާ މިހިސ ބުންާ ނެތީމަާ އެދިަވޑަިއެގންފައިާ

ޖަ ޮގތުންާ ބަހުސ އިބެހޭާ ކުރެވުނުާ ދ އިރ ަގއިާ މ ަވށުާާބަހުސްެގާ އަޅުަގނޑުާ ވެަވޑަިއެގންނެވުމަށްޓަކައިާ ވ ބުދ ރީާ

އަށާްާ ޢަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ އަދިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

عليكم  .ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.` ވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާهللاާވަރަޙްމަތުާާ  السالم 

ަވުގތެއްާާ އެކަށީެގންވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެއްާ ުގޅުވަިއެގންާ އިޙްސ ސްތަކ އިާ މެންބަރުންެގާ ބިލުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާބ ކީާަވުގތުާދެއްވ ނެާކަމަށް.ާއ ދެ،ާެއޮގތުންާާާާނެތްހެން.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަންާމ ދަމ 

މެންބަރުންނަށާްާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ ޅުކުރެްއވިާ ހެޔޮބަސްތަކެއްާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ މިާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ތަމަާނޮޅިވަރަމްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާވަކިަވކިންާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެންމެާފުރަ

މާިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނަމަވެސްާ ޮގތެއްަގއިާ ތ ފަނ ާ ކިތަންމެާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ބަހުެގާާ ވިދ ޅުވިާ އެމަނިކުފ ނުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ކަަމށްޓަކައިާ ކުރެްއވިާ ތ އީދުާ ބިލަށްާ

ނެތިދިއުން އުފެދުމ އިާ އަޅުަގނޑުާާޠޮބީޢަތަކީާ ކަމަށް.ާ ނޯންނ ނެާ ފައިދ އެއްާ ކުރ ނެާ ޤ ނޫނަކުންާ އެހެންކަމުންާ ކަން.ާ

އަދިާ މަރުވުމަކީާ ުއފެދުމ އިާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަެަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޑިންާ ހިތުެގާ ެއކަންާ ވެސްާ

ބެހެއްޓު ސަލ މަތުންާ ސިއްޙަތުާ ޠޮބީޢަތަކަށްވ އިރުާ އިންސ ނީާ ަގދަވުމަކީާ ކުރަނީާބަލިވުމ އިާ މަސަްއކަތްާ މަށްޓަކައިާ

ރަށްރަށްާ ބ ޭއ.ާ ކީއްކުރަންާ ފަރުވ ދެނީާ އައި.ސީ.ޔޫަގއިާ ޙ ލުބޮޑުވީމ ާ އަދިާ ފަރުވ ކުރަނީާ ބަލިވީމ ާ ކީއްކުރަންބ އޭ.ާ

އުފެދުމ އިާިގރުމަކީާރަށްރަށުެގާޠޮބީޢަތަށްވ އިރުާރަށްރަށްާޙިމ ޔަތްާކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކުރަނީާކީްއކުރަންބ ަވއޭ.ާާ
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ފަދަާޤުދުރަތީާމުސީބ ތްތަކަކީާދުނިޔޭެގާޠޮބީޢަތްާކަަމށްވ އިރުާސޭފްާއައިލެންޑްސްާއ އިާއ ރލީާވޯރނިންގާާސުނ މީާާ

އ ދެ،ާ ބ ަވއޭ.ާ ކީްއވެާ ނުލަނީާ ދޫކޮށްާ ވ ނެޮގތެްއވ ންާ ކީއްބ ަވއޭ.ާ މިކުރަނީާ އިންސ ނުންާ ހަދައިެގންާ ސިސްޓަމްާ

ާާ އިންސ ނުން މަސައްކަތަކީާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މިާ ބަލިންާއެހެންވީމަ،ާ އޭނަާ ކޮށްެގންާ ބޭސްފަރުވ ާ ބަލިވީމ ާ

ސަލ މަތްކޮށްާއުމުރުާދިުގވޭތޯާމަސައްކަތްާކުރ ާފަދައިންާބަހަށްާވެސްާބަލިޖެހުނީމ ާބަހަށްާވެސްާނުރައްކ ތެރިކަންާާ

ކަންާކުރިމަތިވީމ ާބަސްާޙިމ ޔަތްކޮށްާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާކުރ ާމަސައްކަތްތަކެއް.ާމީާއެާބަހަށްާކުރ ާފަރުވ ެއއް.ާމި

ބޭނުންކުރެްއިވާާ ދެއްކެވުމުަގއިާ ވ ހަކަފުޅުާ ދުވަހުަގއިާ ކުރީާ އެމަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުށްބަހެއްާރަނަގޅުކުރެްއވި.ާެއހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާެއވ ހަކަާދޫކޮށްލ ނަން.ާދެންާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ޔުމް ނަޝީދުާ މުހައްމަދުާ ބަހެއްާާމެންބަރުާ ލިޔުއްވުމުަގއިާ ެއާ ދެއްިވއިރުާ ޙަވ ލ ާ ލިޔުއްވުމަކ ާ މައުމޫންެގާ ނ ާ

ނުވޭ.ާާ ވިދ ޅެއްާ ވ ހަކައެއްާ ހުރިާ ބަޔ ންކުރައްވ ފައިާ ނުުއވޭނެާސަބަބުތައްާ މެދުވެރިވ ނެާސަބަބުތަކ އިާ އުވިދިޔުމަށްާ

މުެގާނުރައްކަލ އިާކުރިމަތިވެފަިއވ ާާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއވ ހަކަާެގންނަވަންޖެހޭނެހެން.ާސަބަބަކީާދިވެހިާބަހަކީާއުވު

ބަހެއްާކަމަށްާވިދ ޅުވިއިރުަގއި،ާދިވެހިާބަހަކީާނުުއވިާއޮތުަމށްާވެސްާސަބަބުތަކެއްާހުރިާބަހެއްކަންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ާާ އުޅެނީ ވ ހަކަދައްކ ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މިހ ރުާ ދުނިޔޭެގާ އ ދެ،ާ ބަސްކަމަށ6700ާާްފ ހަަގކުރަންޖެހޭ.ާ 6800ާާާާ،އެއްހ ާ

ާާ ވެސްާވިދ ޅުވި.ާާާބަސްކަމަށްާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުހައްމަދުާރަފީޤުާހަސަންއެއްހ 

ާާާާއަޅުަގނޑަށް ޢިލްމުވެރިންެގ ެއކިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ހީވަނީާ ާާދަދުއަވެސްާ ާާަގއި ހުރިނަމަވެސް ތަފ ތުާ 6000ާާކުދިކުދިާ

ބޭނުންކު މިހ ރުާ ދުނިޔޭަގއިާ ބަސްާ ވަރެއްެގާ ބަސްވ ރުންާކޮންމެވެސްާ ިގނަާ ކަމަށްާ ދ ާ ރެވެމުންާ

8ާާމިލިއަންާމީހުންާވ ހަކަދައްކަނީާމިދެންނެވިާބަސްތަކުެގާތެރެއިންާއެންމެާ  2.4އެއްބަސްެވވަޑައިަގންނަވ .ާމިޮގތުންާ

ާާ ދުނިޔޭެގ އަދިާ ބޭނުންކުރެެވނީ.ާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ މަދުބަހެކޭާ ވަރަށްާ މ ނައަކީާ އޭެގާ އެހެންވީމަާ   50ބަހުން.ާ

ާާއިންސައް ކުރައްވ ާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވޭ.ާއަދ20ާާާާިތަާމީހުންާވ ހަކަދައްކަނީާއެންމެ ބަހުންާކަމަށްާމިކަމ ބެހޭާދިރ ސާ 

ާާ 96ާާާާހަމައެފަދައިން ެއންމެ ވ ހަކަދައްކަނީާ މީހުންާ އެހެންވީމ4ާާައިންސަްއތަާ މިަވނީ.ާ ކަމަށްާ ާާއީމިާާ،ބަހުންާ

ވަރަށްާކުޑަާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަހަކީ،ާާތުތައްާކަމަށްވ ތީާަގއިާހުރިާތަފާ ބޭނުންކުރުމުާއްއަސްލުަގއިާބަސްތަކަށްާބަސްތަާ

އިސްތި ކުރަމުޢުއ ބ ދީއެއްާ ހިނދުމ ލުާ ީވާ ބަހެއްކަމަށްާ އަންނަާ ާާންާ ސަލ މަތްާ، އެބަސްާ އަހުލުވެރިންާ އެބަހުެގާ

ޤައުމިއްޔަތަ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ކުރުންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ފަރުވ ާ އެބަހަށްާ ށްޓަކަިއާާކުރުމަށްޓަކައިާ

ނަޝީދުެގާ މުހައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ހުށަހެޅީ.ާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްވ ތީާ ކުރަންޖެހޭނެާ

ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަރުވަންެވެގންާ ޖަވ ބުާ އަޅުަގނޑުާ ކަންބޮޑުވުމަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ އަޅުަގނޑުާ އެވ ހަކަފުޅަށްާ

އިނޭގތޯ.ާެއޮގތުންާާާާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާާނޑުމެންެގާބަހުަގއިހުރިކަންާއަޅުަގނޑުބަހެއްާއުވުުމެގާމަރުޙަލ ތައްާއަޅުަގ

މަ ީމހުންާ ދަސްކުރ ާ ބަސްާ މުހިއަމިއްލަާ ަވރަށްާ މިކަމުެގާ މަދަރުސ ތަކުަގިއާާއްދުވުމަކީާ އ ދެ،ާ ސަބަބެއް.ާ މުާ

ނެ ާާތުމ އިކިޔަވައިދިނުންާ ،ާާ ތަންތަން ދަސްކޮށްދޭާ ބަސްާ މަދުވުމ ިއާ ބަިއާ މީާާކިޔަވައިދިނުމުެގާ މަދުވުމ އިާ ނެތުމ އިާ
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ބަސާްާއިާާއަސްލުގަާ ދެާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސަބަބުތައް.ާ ހުރިާ ދިއުމުަގާ ނެތިެގންާ ބަސްާ

ާާ ފެށުމ އިބޭނުންކޮށްެގން ދައްކަންާ ވ ހަކަާ ާާމީހުންާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާާ، ބަހުންާ ދިވެހިާ ވ ހަކަދެއްކުންާ ބޭރުބަހުންާ

ާ..ާ.އިާދެމެދުަގއިާމުއ މަލ ތުާކުރެވޭާބަހަކީާބޭރުާބަސްކަމުަގއިާވުމ އި.ފަރިތަވުމ އިާއަދިާމައިންނ އިާދަރިންނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވެސްާވިދ ޅުވިފަދަިއންާބ ކީާއޮތްާަވުގތުކޮޅުާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުާފައްޓަވަމުން

ާާ ވެަވޑަިއަގތުމަށް ޖަވ ބުދ ރީާ ބިލަށްާ މިާ މަސައްކަތުެގާާއެއީާ މ ދަމ ެގާ އެހެންކަމުންާ ނޫން.ާ ވަުގތެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ

ާާ ވ ހަކަތެރޭަގއި މަސައްކަތްާާއަކުރިާާފުޅުާއަޅުަގނޑުާ މިއަދުެގާ ައޅުަގނޑުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ެގންދެވުމަށްާ ށްާ

ޔަތުާކޮމިޓީާކޮމިޓީާަގއިާމ ލިއ2:45ާާްނިންމ ލުމުެގާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާާ

ާާ 1ާާާާކޮޓަރި 2:45ާާާާަގިއ. 2ާާާާަގއިާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީާކޮމިޓީާކޮޓަރި ަގއިާމުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމިޓ2:45ާާާީާަގއި.

ާާ 3ާާާާކޮމިޓީާކޮޓަރި 4:00ާާަގއި. 2ާާާާަގއިާމިނިވަންާމުައއްސަސ ތަކ އިާބެހޭާކޮމިޓީާކޮމިޓީާކޮޓަރި ަގއ4:30ާާާާިަގއި.

ކޮމިޓީ ބެހޭާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ ާާސަލ މަތީާ ކޮޓަރި ކޮމިޓީާ ތާ 1ާާާ ޮގތަށްާ ބ ްއވ ާ އެހެންވީމަަގއިާ ކުރެވިފަިއވަނީ.ާ ،ާާވަލުާ

 .ާާކަމަށްާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލު

 

ާޖަލްސ ާނިންމުންާ.
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