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   ހާޒިރީ 
 

 

 މްއަޙްމަދު ނާޒިއަލްފާޟިލް ރައީސް ނައިބު މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

   ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 ކަނޑިތީމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

  

 ،ެމންބަރުން  46ހު  ފައިންޓަވަލަށް، މެންބަރުން  47އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 70ފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު ހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ރާ ަގލޮޅު ދެކުނު ދައި

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މް ޙީޢަބްދުލްރަهللا ންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ބަކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމން 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 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  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ންމަދު ޙައިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާރާބިލަތްދޫ ދާއި 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ދު މުސްޠަފާ މަތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ރު ކުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރު: 

  ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު ން ތިއްބެވި މެންބަރުން: ވަޑައިގެ 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އާދިލް  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

  

 ކޯރަމް ގެއްލިގެން ޖަލްސާ  
 ނިންމަވާލެއްވިއިރު، ޖަލްސާގައި 



 VI 

 ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ންހެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުން: 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

  

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ދާ ރަޝީދު، ހަނިމަދޫ  ރަޝީދު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މެންބަރު އިބްރާހީމް  އިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  އިންޓަވަލަށްފަހު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ކޮމަ ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  އަލިފުށި ން މުޖްާތޒް،  ސަލީމް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފުނަދޫ  ވަހީދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޑޫ 

ދުލްޙަމީދު، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ ދާއިރަގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބް

ރާގެ މެންބަރު  ންމަދު މުޞްޠަފާ، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ގައްދޫ ދާއިމެންބަރު މުޙަ

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު    ޒާހިރު އާދަމް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މައްޗަންގޮޅި

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  މުޙަންމަދު  هللا، ދީދީ،  މެންބަރު   ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމް  މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ 

ޢަބްދު ޙަމްދޫން  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމް،    ޙަމީދު،هللا ޙުސައިން، އިނގުރައިދޫ  ސަލީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ 

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މުޙަންމަދު  ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު،  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު، ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. هللا އިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުރާމިޒް، ދާންދޫ ދާ

 

ޢަބްދުއްރަޙީމް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ   هللاދުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  

ބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ،  ޢަލީ ޢާރިފް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެން

އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ފޭދޫ  މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ނިލަންދޫ ދާ

 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ،
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާބުދަާާޮއކްޓޯބަރާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.21ާތިއްބެވީާާ އަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގން މިވަުގތުާޖަލްސ 

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.3ާ/3ާާ/2010/އެޖެންޑ ާނަންބަރަކީާއޖމިއަދުެގާާ-3.1

3.2-ާާާާ ނަންބަރު 3.2ާާާާއެޖެންޑ ާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ ާ ފ ސްކުރުން.ާ 62ާާާާާ/2010ޔައުމިއްޔ ާ )64ާާާ/2010ން 3ާށްާ

ވަނަާޖަލްސ ެގާޔައުމިްއޔ ާއިންާފެށިެގނ34ާާާްވަނަާއަހަރުެގާދެާވަނަާދައުރުެގ2010ާާާާޖަލްސ (ެގާޔައުމިްއޔ .ާެއއީާާ

ޔައުމ36ާާި ޖަލްސ ެގާ ޝ އިޢުކުރުމުންާާވަނަާ ސައިޓުަގއިާ ވެބްާ މަޖިލީހުެގާ ޔައުމިއްޔ ތައްާ މިާ ހަމައަށް.ާ އ އިާ ްއޔ ާ

ޔައުމިއްޔ ތަކަކީާާ މިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ަގވ އިދުަގިއވ ާ ނުވ ތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އިޞްލ ޙެއްާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ

ާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ ތަކެއްާކަމަށްާނިންމައިފިން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ. .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާއެޖެ ާާ.ާރިޔ ސަތުންާއ4ަންޑ ެގާއައިޓަމްާނަންބަރު ަގއިާދެާކޮމިޓީއެއްާއޮންނ ނެ.9:30ާާާާންގ ާއެންުގންތައް.ާމިއަދު

ާާއެއީާމުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމިޓީާއ ިއާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީ.ާއަދިާއޭެގާާ ަގއިާޢ ްއުމ9:30ާާާިއތުރުން

ަގއިާދެާކޮމިޓީެއއް.ާެއއީާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީާއ ިއާޤައުމީާތަރަްއޤ11:15ާާާާީކޮމިޓީާވެސްާއޮންނ ނެ.ާާ

ާކޮމިޓީެގާޖަލްސ ާެއއްާ.

ާ

.ާމަޖިލީހަށ7ާްާާާއީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ،.ާމަޖިލީހުގެާރ6ަާާ.ާސުވ ލާު،5

.ާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއ8ާްާރ ރުާއަދާިާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަ

 އިޞްލ ޙުކުރުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދުާެއްއެވސްާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.ަގއިާމިއ8ާަ،  5ާ،6ާާ،7ާައއިޓަމްާނަންބަރުާއެޖެންޑ 

ާ

 އިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ..9ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެޖެާާ-9.1 މިދަނީާ މިހ ރުާ ާާއަޅުަގނޑުާ ނަންބަރު އ9ާާިންޑ ާ އެީއާ ާާކަށް.ާ ބަހުސް. ނަންބަރ9.1ާާާާުބްތިދ ޢީާ ޤ ނޫނުާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލް.ާިމ2010/7ާާ

ާާ 29ާާާާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިއްވ ފައިާވަނީ ވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާިމ35ާާާާަގިއ،ާދެާވަނަާދައުރުެގ2010ާާާާޮއަގސްޓު

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ ދެްއވ ނީާ ހުށަހަޅުއްވައިާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ ބިލެއް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ބިލަކީާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާޕޯޑިޔަމަށްާަވޑަިއެގންާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ތައ7ާާާާްާ/2010`ާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ މިއީާ އ ދެ،ާ ބިލު.ާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ 2010/7ާާލ މަރުކަޒީާ

ހިންުގމަށްޓަކަ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ޖަދުވަލުާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ަގިއ2ާާާާއިާ

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދިނުމަށްާބަލ ނެާމިންަގނޑުތައްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާބިލެއް.ާާ
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ޮގތުންާާ އެކުލަވ ލެވިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުަގިއާ މިހ ރުާ މިއޮތީާ ބޭނުމަކަށްވެފަިއާ ބޮޑުާ އެންމެާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ

ހޭދަކުރަންާާާއ ބ ދީެގ ދުވަސްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ވަރަށްާ ަގތުމުަގއިާ ހޯދައިާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ ބަލ އިރުަގިއާ އަދަދަށްާ

ނިސްބަތަށްާ ޤައުމެއްެގާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ރަްއޔިތުންނަށް.ާ ބައެއްާ ދިރިއުޅޭާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ އެބަޖެހޭ،ާ

އިރުާދިވެހިރ އްޖެާައކީާބޮޑެތިާޤައުމުތަކުންާބަލައިެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ އިރުަގިއާމުޅިާދުނިޔޭެގާނިސްބަތުންާބަލާ 

އަދިާ މައިކްރޮނޭސިއ ާ ފިޔަަވއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުނެފ ނެ.ާ ތަނެކޭާވެސްާ މ ކުޑަާ ވަރަށްވުރެއްާ ދޭާ ދަރަޖަާ ޤައުމެްއެގާ

ާއުފެދިފަިއާާމިހެންާވެސްާއެބަހުރިާވަރަށްާކުދިކުދިާޤައުމުތައްާއ ބ ދީާޮގތުންާވަރަށްާކުޑަާނިސްބަތުންާބަލ އިރުގައި

އޮތްާތަނ އިާދަރަޖަާއ އިާިމކަންކަމަށްާބަލ އިރުަގއިާބިމުެގާޮގތުންާވެސްާކުދިާޤައުމުތައް.ާެއހެންނަމަވެސްާޤައުމެްއެގާާ

ޮގތުަގިއާާ ޤައުމެއްެގާ ޮގތުންާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ އޮތީ،ާ ވެފަިއާ ނަތީޖ އަކަށްާ ޤަބޫލުކުރުމުެގާ އެތަންތަންާ ޮގތުަގއިާ

ޤަބޫލުކުރުމުެގާާ މިނިވަންކަމ ިއެއކުާާއެތަންތަންާ ރައްޔިތުންާ ދިރިއުޅޭާ އެތަންތ ނަގއިާ އޮތީާ ނަތީޖ އަކަށްވެފަިއާ

ނިސްބަތަށްާާ އ ބ ދީެގާ ދުނިޔޭެގާ ސަބަބުންާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ކޮށްފަިއވ ާ ކުރިއެރުމަށްާ ތަރައްޤީއ އިާ އެބައިމީހުންެގާ

ާާ ފައިަމއްޗަށްާތެދުވެާމަސައްކަތްތަކެއްކޮށްާާބަލ އިރުަގއިާސިންަގޕޫރުާފަދަާއަދިާދިވެހިރ އްޖެާފަދަާޤައުމުތައްާއަމިއްލަ

ދިރިއުޅޭާާ އަތޮޅުތަކަށްާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ ޤަުއމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިއަރ ފައިވ ކަން.ާ ތަންތަންާ އެާ

ކަންކޮޅުތަކަ ރ އްޖޭެގާ ދޭންރައްޔިތުންނަށްާ ބ ރުތަކެއްާ ބިުމެގާށްާ މ ލޭެގާ މިއަދުާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބަލ އިރުާ ާ

ކަމަކ ިއާާއަކަފޫޓެ ހުރިވަރ އިާވިޔަފ ރީެގާއުސޫލުންާ ައުގާ ކުލީެގާ ތަނެްއެގާ މ ލޭަގއިާކުއްޔަށްދޭާ ހުރިވަރ އިާ ައުގާ ްއެގާ

މ ލެާއަތުެވއްޖެނަމަާކިއްލިާތަޅައިެގންާިވއްކަންާތަނެއްަގއިާއިށީނަސްާފައިސ ާލިބިެގންދ ަވރުާއެީއާއަޅުަގނޑުެމންާާ

ތްއިރުަގއިާައތޮޅުތަކުަގއިާދިރިުއޅޭާރަްއޔިތުންެގާތެރެއިންާއެާސިޓީެގާާއެންމެނަށްާއެނޭގާޙަޤީޤަތެއް.ާއެހެންާއެކަންާއޮ

ކަެމްއާާ ކުރަންޖެހޭާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ދިނުމަކީާ ދަރަޖަާ އެާ ބަޔަކ އިާ ބޭނުންވ ާ ހޯދައިަގންނަންާ ދަރަޖަާ

ާާ އަދި އެއީާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހ4ާާިކަމަށްާ އަތޮޅެްއަގއިާ ވިޔަސްާ ެއކުލެިވެގންާ ާާރަށެއްާ ރަށެްއ10ާާާާމެނޭ

އެާސިޓީއެްއެގާާ ޮގތަށްާ ރަށަކީާސީޓީއެްއާ ެއއްާ ކޮންމެވެސްާ ކަނޑަައޅ ާ އެބައިމީހުންާ ވިޔަސްާ ކަުމަގއިާ އެކުލެވިެގންާ

ދަރަޖަާދެވޭާޮގތަށްާއޮތުމަކީާެއއީާއެންމެާރަނަގޅުާކަެމއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާދެކެން.ާއ ބ ދީާމ ާބޮޑުެވެގންނެްއާާ

ތަރަ އަކީ.ާ ތަރައްޤީާ އޮތްާާނޫންާ ބަޔަކަށްާ އެާ ފިކުރ އިާ ބަޔެްއެގާ ދިރިއުޅޭާ އެތަނެއްެގާ ދަނީާ ކުރިއަރ ާ ްއޤީވެެގންާ

ވަސީލަތްތަކ އިާފުރުޞަތުތަކުެގާމައްޗަށްާބަލ ފައި.ާއެހެންވުުމންާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާމިހ ރުާޤ ނޫނުަގއިާއޮތްާާ

ާާ ނަކަށްާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދޭންވ ނެާކަމަށާްާމީހުންެގާއ ބ ދީެއއްާއެކުލެވޭކަމަށްވ ނަމަާއެާތ10000ާާަޮގތ އިާޚިލ ފަށް

ހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމެއް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ ާއެކުާދަންނަވަންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަކީާމ ލެާފިޔަަވިއާާ

ބޭފުޅުން ތިާ މިކަމ މެދުާ އިރުަގއިާ މަޖިލީހަކަށްވ ާ ހިމެނޭާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ނިސްބަތްވ ާ އަތޮޅުތަކަށްާ ެގާރ އްޖޭެގާ

ދ އިރ ތަކުެގާމަްއޗަށްާިވސްނ ަވޑަިއެގންާެއާދ އިރ ތަކަށްާސިޓީެގާދަރަޖަާދެވެންާހުރިާއެންެމާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގިއާެއާާ

ބަޖެޓުާާ ދައުލަތުެގާ ކުރުުމަގއިާ ކަންކަންާ އަދިާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ ދެްއވުމަށްާ ދަރަޖަާ ސިޓީެގާ



4 

 

އަޅުާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ެވސްާ އ ިއާާއެކުލަވ ލުމުަގިއާ ވިޔަފ ރިާ ދ ނީާ އަމ ޒުެވެގންާ އަށްާ ލަނޑުދަނޑިާ ަގނޑުމެންެގާ

ފުޅ ާާ ފުރުޞަތުތައްާ ތަންތަނ އިާ އުފެއްދޭާ ޮގތުަގއިާ ސިޓީެގާ މިދެންނެވިާ ކަންކަމުަގއިާ އެކުލަވ ލެވޭާ އަށްާ ތަރައްޤީާ

ރެއިންާސިޓީއެްއެގާާކުރެްއވުމުެގާސަބަބުންާޭއެގާނަތީޖ އަކަށްާެވެގންާދ ނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިރިއުޅޭާރައްޔިތުންެގާތެ

ުއޅެންާބޭނުންވ ާތަންތަނަށްާހަމައެކަނިާއުޅެންާބޭނުންވ ާާ ދަރަޖައިަގއިާވިޔަފ ރިއ އިާއަދިވެސްާއެހެންާކަންކަުމަގއިާ

ފަރ ތްތަކަށްާހަމައެކަނިާމ ލެާއަށްާައއިސްާމ ލޭަގިއާތޮއްޖެހިެގންާތިބެާމ ލެާއިންާދަތިހ ލުަގިއާއުޅެެގންާކަންކަންާާ

ބަދަލުަގިއ، ބިންާާާކުރުމުެގާ ރ އްޖޭެގާ ހިސ ބުތަކުންާ އެކިާ ދިރިއުޅޭާ އަދިާ އަތޮޅުތަކުންާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ަގޑިއިރަށްާއަމ ޒުކުރެިވެގންާކުރެވޭާކަމެްއ24ާާާާބޮޑެތިާރަށްތަކުންާސިޓީެއްއެގާކުލަމަތިާފެނިެގންާދިޔުން.ާއ ދެ،ާމިއީާާ

ކަމަކުާމިއަދުެގާދުނިޔޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަދާަާނޫން.ާއެއްާދުވަހަކަށްާއަމ ޒުެވެގންާވ ނެކަމެއްާވެސްާނޫން.ާއެ

ތަންތަންާ އެހެންާ ރަނަގޅުާ މ ލެއަށްވުރެއްާ ތަރަްއޤީވެފަިއވ ާ އަދިާ ފަދަާ މ ލޭާ ޮގތުަގއިާ ސިޓީެއއްެގާ ކަމެއްކޮށްާ

މީހުންެގ10000ާާާާއުފެއްދުމަށްޓަކައިާމިާރ އްޖޭަގއިާދިރިއުޅޭާރަްއޔިތުންާއެންމެާތަންކޮޅެއްާވެސްާފަހަކަށްާނުޖެހޭނެ.ާާ

އ ބ ދީއެއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފެނިާސަރުކ ރުންާމިކަންާމިޮގތަށްާކުރަންާބޭނުންވ ާއެންމެާބޮޑުާއެއްާސަބަބަކީާާ

3ާާމީހުންެގާއ ބ ދީއަކަށްާވިޔަފ ރިއ އިާއެހެންވެސްާތަރަްއޤީެގާވަސީލަތްތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާމިއަދުެގާރ އްޖޭެގ10000ާާާ

ާާ ނ50ާާިލައްކަ އ ބ ދީެގާ އަންނާަާެއއްހ އިާ މިތަނަށްާ މީހުންާ ބޭރުާ ވިޔަފ ރިތަކ އިާ ުއފެއްދޭާ ތެރެއިންާ ސްބަތުެގާ

ކަންކަމުަގިއާާ ކުރެވޭާ އަމ ޒުކޮށްާ މަސްވެރިކަމަށްާ އޮތްަވރ އިާ ފުޅ ވެފައިާ މިއަދުާ ޓޫރިޒަމްާ ރ އްޖޭެގާ އަދަދުތަކ އިާ

ާާބައިބަިއވެާކުދިކުދިކޮށްާތަންތަނުަގއިާރައްޔިތުންާބައިތިއްބަިއެގންާެއކަންކަންާކުރު 10ާުމެގާބަދަލުަގއިާކަނޑަެއޅިެގން

މީހުންެގާއަދަދުާ ފަށ ާ ދިރިއުޅެންާ ފުރަތަމަާވެސްާ މިކަންކުރުމުންާ މީހުންެގާއ ބ ދީއަކަށްާއަމ ޒުކޮށްާ ވަރަކަށްާހ ސްާ

މީހުންެގާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ހިނގައިދ ނޭ.ާ ހިސ ބަށްާ ުގނޭާ އިންާ ލަްއކަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ދިރިއުޅޭާާއ ބ ދީއަކަށް މ ލޭަގއިާ އެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ މީހުން.ާ ދިރިއުޅޭާ އެތަންތަނުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ

މީހުންެގާއަދަދ އިާމ ލޭަގއިާައސްލުާރަސްމީާރަޖިސްޓްރީަގއިާއޮތްާއަދަދު.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާައށްާާ

ރަށަކު ވަކިާ މީހަކަށްާ ވަކިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެވިފަިއވ ާާބަލ އިރުަގއިާ ބައްޓަންާ ދެވޭޮގތަށްާ ޯގތިާ ންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްާނޫން.ާމ ލޭާވިޔަސްާއަދިާކުޅުދުއްފުށީާކަމުަގއިާވިޔަސް،ާއަްއޑޫާއަތޮޅުާކަމުަގއިާިވޔަސްާައދިާ

މިހެނާްާ ފަދަާ ފުނަދޫާ ފަރުކޮޅުާ ށ.އަތޮޅުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލ ންާ އަޅުަގނޑުާ ވިޔަސްާ ކަުމަގއިާ ފުަވއްމުލަކުާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ބޮޑެތިާރަށްރަށަށްާއަމ ޒުކޮށްެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާކަންކަމ އިާމެދުާވިސްނ ާފިކުރުކޮށްފިާކަމަށްާވ ނަމަާާާހުރި

ބަެއއްާ އ ދެ،ާ އެބައޮތޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ދިރިއުޅުމުެގާ ވެސްާ ނަަގިއެގންާ ޯގތިާ ވެސްާ މީހަކަށްާ ކޮންމެާ ތަނަކުންާ ކޮންމެާ

ބަ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ހެދިާ ފިކުރުތަކ ާ ސިޔ ސީާ ބިލުާކަހަލަާ މިާ ޚިލ ފަށްވޭ.ާ ޮގތ އިާ މިދެންނެވިާ އެބަާ ކަންކަންާ ެއއްާ

ެގންދ ާބައެއްާކެންޕޭންތަކުެގާާ ބައްޓަންކުރެވިފައިާމިހ ރުާވެސްާއޮތްާއިރުަގއިާބައެއްާކަހަލަާފަރ ތްތަކުންާކުރަމުންާ

ާާ ޮގތަށް މިދެންނެވިާ އެއްބަިއވެާ ރަށްރަށުެގާ ދ10000ާާަސަބަބުންާ ދިނުމުަގއިާާމީހުންެގާއ ބ ދީއަކަށްާސިޓީއެްއެގާ ރަޖަާ
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ފަހަތަށްާޖެހެމުންދ ކަންާމިއީާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުެގާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ޖަދުވަލު ޤ ނޫނުެގާ ބުނެވިދިޔަާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަންާ 2ާާާާމެންބަރުންނަށްާ ޮގތަށ1ާާާާްެގ އަންނަނިވިާ ނަންބަރުާ ވަނަާ

.2ާާމީހުންނަށްވުރެއްާދަށްނުވުން.10000ާާާާވަތަާައވަށުެގާނުވަތަާސަރަޙަްއދުެގާއ ބ ދީާާ.ާރަށުެގާނ1ާުއިޞްލ ޙުކުރުން.ާާ

ެގޒެޓުަގއިާޝ އިޢުާކުރ ާ ޤ ނޫނުާފ ސްވެާތަޞްދީޤްކޮށްާދިވެހިާސަރުކ ރުެގާ ފަށ ނީާމިާ ޢަމަލުކުރަންާ މިާޤ ނޫނަށްާ

އިރުަގއި ވ ާ ކައިރިެވފައިާ ވަރަށްާ އިންތިޚ ބުތައްާ އ ދެ،ާ ފެށިެގންނޭ.ާ ވަރަށްާާާދުވަހުންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

މިޮގތަށްާ މިކަންާ ދަންނަވަންާ އެކުަގއިާ ވެސްާ އ ދޭހ އިާ ހަމަާ އަދިާ އިޙްތިރ މ އިާ ވަރަށްާ އަދަބުވެރިކަމ އިާ

ހަމަޖައްސައިދެްއވައިާއަތޮޅުތަކުަގއިާދިރިއުޅޭާރަްއޔިތުންނަށްާވިޔަފ ރިާއ އިާއެހެންވެސްާކަންކަމުަގއިާތަރައްޤީާއ ިއާާ

ާާ ާާކުރިއެރުން ޮގތަށް މިދެންނެވިާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އެބޭފުޅުންާ މަތިންާ އ ބ ދ10000ާާާީލިބޭނެާއުސޫލެއްެގާ މީހުންެގާ

ދަންނަވަމުންާ ކޮށްދިނުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުާ މިާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ ސަރަޙައްދުތަކަށްާ ހަމަވ ާ

 ،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ަވޑަިއަގންނަވަންާ ބައިވެރިވެާ ބަހުސްަގއިާ މިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުންާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާތޮއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާާ:ދެއްކެވުންވ ހަކަތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއެބޭފުޅ ާއެާވިދ ޅުވިާމަުގސަދުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާއަޑުއަހަިއފީމޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާމާިާ

ވަ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތުަގިއާާމައްސަލ ަގއިާ އެއްބަސްެވވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިވސްނުމަށްފަހުާ ފުންކޮށްާ ރަށްާ

ޚިދުމަތަކަށްާ ބަދަލުކުރުމަކުންާ ނަންބޯޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނެ.ާ އެދުރަކަށެއްާ ހަމަެއކަނިާ އެޅުމަކުންާ ތ ކިހ އެްއާ

ުގތަކުންނެއްާނ ންނ ނެ.ާއ ދެ،ާބަދަލެއްާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެމންާސިޓީއެއްާކިޔުމަކުންާއެާރަށްރަށުެގާތަރައްޤީެއއްާވަާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިާއިޞްލ ޙަކީާވަރަށްާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

އިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގމ އިާބެހޭާޤ ނޫނ ާުގޅިެގންާސަރުކ ރ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާވަރަށްާިގނަުގނަާމަޝްވަރ ތަކެްއާާ

.ާއަޅުަގނޑުމެންާއުފ ކުރަންާއެާމަޝްވަރ ތަކުަގއިާބައިވެރިވެާއަޅުަގނޑުމެންެގާޑެޕިއުޓީާލީޑަރާއިބްރ ހީމްާކުރެވުނު

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އ އި،ާ އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަދިާ އ އިާ ޝަރީފްާ

ހަނި އަދިާ އ އިާ މަޙުލޫފްާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ މުޖުތ ޒްާޢިއްޒަތްތެރިާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ދޫާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީެގާފިކުރ އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންެގާވިންދ އިާއިޙުސ ސްާެއްއެވސްާވަރަކަށްާދޫކޮށްނުލަިއާާ

ޮގ ަމންފ ވަނިވިާ އ އިާ ފައިދ ާ ޤައުމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނ ިއާ އަދިާ ބަިއެވރިވެާ މަޝްވަރ ތަކުަގއިާ މިާއެާ ތަކަށްާ

ނޫން.ާާ ވެސްާ އެްއބަސްވުމެއްާ ކަެމއްަގއިާ ކޮންމެާ އަކީާ މ ނަާ މަޝްވަރ ެގާ ނެރެފައިވ ތީ.ާ ނަތީޖ ާ މަޝްވަރ ތަކުެގާ

ދަންނަވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫން.ާ ެވސްާ ދޫކޮށްލުމެއްާ ޮގތްާ ބޭނުންވ ާ ތިމ ެމންާ އަކީާ މ ނަާ މަޝްވަރ ެގާ

ޕ ޓީައކުންާމިާިއޞްލ ޙަކަށްާތ އީދެްއާނުކުރެާއެވެ.ާތ އީދުނުކުރ ާވަރަށްާާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީ،ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާާ

ާާ އެއީ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތައްާ އަޅުަގނޑުމެނ000،10ާާާްިގނަާ ތިރިކޮށްލީމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައދަދަކަށްާ މީހުންެގާ

އަޅު އަޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭ.ާ ހ ސިލުވޭތޯާ މަފްޙޫމްާ ވަކ ލ ތުކުރަްއވ ާ މިާ ދެކޭޮގތުަގިއާާސަރުކ ރުންާ ަގނޑުާ

ރަށްތަކަކަށް.000،10ާާާާ ވަކިާ ހަމަާ މަދުާ ރ އްޖޭެގާ ލިބެނީާ ދަރަޖަާ ސިޓީެގާ އެާ ނުވަތަާ ފައިދ ާ ެއާ ތިރިކުރީމ ާ އަށްާ

އެވެސްާއިންސ ފެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާސިޓީާޮއފްާއެްގރިކަލްޗަރެގާނަމުންާކީއްވެބ އޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ސިޓީެއއް އަށްާ ތޮްއޑޫާ އަށްާދ އިރ ެގާ މަހިބަދޫާ ވެރިކަންކުރ ާ އދ.އަތޮޅުެގާ ކީްއވެެގންބ އޭާ ނުލިބެންވީ.ާ ދަރަޖަާ ެގާ

ބޭރުަގިއާާ އަތޮޅުންާ ނުލިބެންވީ.ާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ އޭދަފުއްޓަށްާ ބ.އަތޮޅުާ ނުލިބެންވީ.ާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ

ނުދޭން ދަރަޖަާ ސިޓީެއއްެގާ ވެސްާ އަށްާ ކ ށިދޫާ އިންނަާ އުފެދިފައިާ ވަކިންާ ދީފަިއާޤުދުރަތީޮގތުންާ ހަމަާ ވީ.ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަނީނަމަ.ާ ެގންދެޭވކަމަށްާ ތަރައްޤީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއުސޫލުންާ ރަނަގޅުާ ތަރައްޤީކުރަންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ންާބޯޑަކުންނެއްާރަްއޔިތުންނަކަށްާޚިދުމަތެއްާނ ންނަކަންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމެންބަރުންާދައްކަވ ާވ ހަކަތަކުންާނަ

މ ފުށީާ މިސ ލަކަށް،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ބަލައިލަންާ މިސ ލުތައްާ ހަމަާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭ.ާ

ނަ ޕެންޓަަގންާ ބިނ ކަމުަގިއވ ާ އެއްާ ވަރުަގދަާ އެންމެާ އެމެރިކ ެގާ އެބަހުރިާ ރ އްޖޭެގާާޖަލުަގއިާ ތަނެއްާ ކިޔ ާ މަކަށްާ

ކ.އަތޮޅުާމ ފުށީާޖަލުަގއި.ާއެހެންާކީޔޭާކިޔ ފައިާމ ފުށީާޖަލުެގާޚިދުމަތްތައްާރަނަގޅުވެާކުށްވެރިންނ އިާޣައިދީންނަށްާ

އެމީހުންެގާައސ ސީާޚިދުމަތްތައްާރަނަގޅުވިތޯ.ާަގއިމުާނަމުންާއެމެރިކ ެގާއެންމެާވަރުަގދަާދެތަނަކީާަވއިޓްހައުސްއ ިއާާ

ެއާާޕެން ކީމަާ ަވއިޓްހައުސްާ ތަނަކަށްާ އަނެއްާ ދެންާ ެއކަތި.ާ ކޮންމެވެސްާ އެތަނުންާ އެބަިއންާ މ ފުށީަގިއާ ޓަަގން.ާ

ޚިދުމަތްތަކ އިާފެންވަރުާރަނަގޅުވޭތޯ.ާއެހެނެއްާނުވ ނެ.ާެއީއާަގދީމީާވިސްނުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުާ އަކީ،ާ އެއަށްާމީހުންނ000،10ާާަވ ހަކަާ މ ދަމ ާ ކޮންމެހެންާ ތ އީދުނުކުރަނީކީާ މިާ ށްާ

ޭއެގާާ އެއީާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތަހުޒީބުާ ތަމައްދުންާ އ އިާ ތަރައްޤީާ ނޫނެވެ.ާ ތ އީދުނުކުރ ނެތީކީާ

ެއއަށްވު ނޫން.ާ ެއއްޗެއްާ އަންނަާ ބަދަލުކުރުމަކުންާ ތ ކިހ ާ ހަމަެއކަނިާ އެއީާ އެްއޗެްއ.ާ އަންނަާ މ ާާފައިސިލ ަގއިާ ރެާ

ރަނަގޅުވ ނެާއަޅުަގނޑުމެންާިމދިޔަާއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާހަވ ލުކުރިާސަބްސިޑީތަކ ިއާާ

އެްއޗެހިާެއާދޭންވ ާމީހުންނަށްާދިނިއްޔ މުން.ާމިއަދުާވެސްާފުވައްމުލަކުާތަންތ ނެގާދަނޑުވެރިންާތޮްއޑޫާތަންތ ނެގާާ

ސިޑީާނުލިބިެގންާތިބީ.ާއެެއއްޗެހިާދީެގންާއެބައިމީހުންާއެމްޕަވަރކުރަންާއެބަޖެހެާދަނޑުވެރިންާއެބައިމީހުންެގާސަބް
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ާާ އަހަރަށްވުރެާއިތުރުާއ ާއުސްމިންތަކަކަށްާތިބޭފުޅުންެގާސަރުކ ރުެގާެއބ30ާާާާައެވެ.ާއެބައިމީހުންާތިބޭފުޅުންާފ ޑުކީ

ބަދަލުކުރަން އެބޭފުޅުންާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަނެްއާ ނުވަތަާ ކުރިންާެގންދަންޖެހޭ.ާ ބަދަލުނުކޮށްާ އެއެއްޗެހިާ ޖެހޭ.ާ

ސިޓީެއްއާާ އެހެނެއްާ ބަދަލުކުރަން.ާ ބޯޑުާ ނަންާ ލައިެގންާ އިޞްލ ޙުާ އުޅުއްވަނީާ ތިާ މިއަދުާ ފ ޑުަގއިާ ކީާ ތިބޭފުޅުންާ

އެއަރޕޯޓެއްާާ ގދ.ތިނަދޫަގއިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެގންދަންވީ.ާ އެއަރޕޯޓްާ ފުވައްމުލަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނ ންނ ނެ.ާ

ާާ އިޖުތިމ ޢީާއަޅަންވީ. ހަސްފަތ ލުތަކ އި،ާ މަރުކަޒުތަކ އި،ާ ޞިއްޙީާ ރަށްރަށަށްާ ބޮޑެތިާ ތިވިދ ޅުވ ާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ބަދަލުކުރެވިއްޖެ.ާާ މިރ އްޖޭަގއިާ ެވސްާ ބޯޑުާ ނަންާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ބޯޑ އިާ ނަންާ ތިޮގތަށްާ ެގންދަންވީ.ާ މަރުކަޒުތައްާ

ާާ ބޮޑުންެގ އަދިވެސްާ ނ ދޭ.ާ ހަމަހަމަކަމެއްާ ނ ދޭ.ާ ނިކަމެތިވަމުންދަނީ.ާާބަދަލެއްާ ޖީބުާ ނިކަމެތިންެގާ ބަރުވަނީ.ާ ޖީބުާ

ެއާާ ބޭނުންިވޮގތަށްާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޑިމޮކްރަސީަގިއާ ދޫކޮށްާ މިއުސޫލުާ ދަންނަވަނީާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ

.ާމިހެންާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާތަރައްޤީާއ އިާތަހުޒީބ އިާތަމައްދުންާދިނުމަށްޓަކައިާދެާޕ ޓީާެވސްާއަތުުގޅ ލ ށެވެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާރައްޔިތުންެގާފިކުރުާދޫކޮށްލ ފައިާއަތުުގޅ ލެވޭކަށްާނެތެވެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާޝު ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ލ ކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ބިލުަގިއާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ މަރުކަޒީާ

ސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދިނުމުަގިއާބެލޭާމިންަގނޑުާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާމިއަދުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާއެކަމ އިމެދުާ

އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ އުފ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަަމށްޓަކައިާ ާާބަހުސްކުރެވެމުންދ ކަމީާ

މަޖިލީހުަގިއާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މަޖިލީހުގައި،ާ މިާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ

ރަށްތަްއާާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދިޔައިމުާ ފ ހަަގކުރަމުންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކުރެވެމުންދިޔައިރުާ

އ  އ އި،ާ އ ބ ދީާ އެރަށްތަކުެގާ އެބަޖެހޭ.ާާއޮތްޮގތ އިާ ވިސްނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްޮގތ އިމެދުާ އިތުރުވުަމށްާ ބ ދީާ

ިގނަާާ ދ އިރ އަށްވުރެާ އިދ ރީާ އެްއާ ރަށެއްާ ެއއްވެސްާ ވީނަަމެވސްާ ބަހ ލ ފައިާ ރަށްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިދ ރީޮގތުންާ

އި އެާ އިންތިޚ ބުތަކ ިއ،ާ ކަުއންސިލުެގާ ބެހިެގންދ ކަމުަގއިވަނީނަމަާ ދ އިރ ތަކަކަށްާ ންތިޚ ބުތަކުަގއިާާއިދ ރީާ

ކެމްޕޭންކުރުމ އިާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދަތިތަކަކ އިާކުރިމަތިލ ންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާާ

އުފ ކުރަންާމިާބިލުާހުށަހެޅިާމައިަގނޑުާަމުގސަދުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާއެރަށަކަށްާނިސްބަތްވ ާފުަވއްމުލަށްާމީެގާ

ންދ ތީ.ާއަދިާވޭތުެވެގންާމިދިޔަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާދައުރުެގާޗުއްޓީެގާތެރޭަގއިާފުވައްމުލަކަށްާތެރޭަގއިާހިމެނިެގ

ފުވައްމުލަކުެގާާ ވަޑަިއެގންފިނަމަާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްވެސްާ ހިސ ބަކުންާ އެްއެވސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

މީާފެންނ ންާއޮތްާޙަޤީޤަތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިޓީެއްއެގާރައްޔިތުންާހަމަާމިކަމަށްާއެދިާއ ދޭސްކުރަމުންދިޔަކަ

އުސޫލަކުންނެއްާނޫން.ާނަންާބޯޑުާ ދަރަޖަާދިނުމަށްާރަށްތަކަށްާމިާކަނޑައަޅަނީކީާހަމައެކަނިާނަންާބޯޑުާބަދަލުކުރާ 

ތްާފެނި،ާެއާޘަޤ ފަތުަގިއާާބަދަލުކުރުމުެގާޘަޤ ފަތެްއެގާތެރޭަގިއާހައެްއކަާދައުރުާހޭދަކޮށްފައިވ ާބަޔަކަށްާއަދިާއެާޘަޤ ފަާ
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އުޅެ،ާއެާޘަޤ ފަތްާދަސްވެ،ާއެނޫންާޘަޤ ފަތެއްާނޭނޭގާބަޔަކަށްާނަންާބޯޑުާބަދަލުކުރުންާނޫންާއެހެންާވ ހަކައެއްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭނޭގނެ.ާ ދައްކ ކަށްާ

ޅިާޤ ނޫނުަގއިާލިޔެވިފައިާއޮތީާކީކޭތޯ.ާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދިވެހިރ ްއޖޭެގާއެްއވެސްާއަތޮޅަކަށް،ާާބަލަންާއެބަޖެހޭާމު

ކޮންކޮންާާ ސިޓީއެްއަގއިާ އެާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެވިެގންދ އިރުާ ރަށަކަށްާ ނުވަތަާ ސަރަޙައްދަކަށްާ

ލޯ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީ.ާ ފުރިހަމަވެެގންާ އެްއާާކަންތައްތަކެއްތޯާ އޮތޯރިޓީާ ކިޔ ާ ޮއތޯރިޓީާ ަގވަރމަންޓްާ ކަލްާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތޯރިޓީައކީާ ަގވަރމަންޓްާ ލޯކަލްާ ެއބަޖެހޭ.ާ އުފައްދ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިދ  ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެްއ.ާ އޮތޯރިޓީާ އެކުލެިވެގންވ ާ އޭަގިއާ ދައުރެއްާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ ވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ރީާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ސަރީޙަކޮށ62ާާާްދ އިރ ތައްާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކައުންސިލްާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތް.ާ ެއކުލެވިެގންވ ާ އޮތޯރިޓީާ ަގވަރމެންޓްާ ލޯކަލްާ މިވަނީާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

މިޢިއްޒަތްތެ އަދިާ އ އްމުންނ އިާ އިތުރުންާ ކަނޑަައޅ ާާމެންބަރުންެގާ ސަރުކ ރުންާ ބަޔަކ ިއާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖިލީހުންާ ރިާ

ބަޔަކ އިާމިހެންޮގސްާވަރަށްބޮޑުާޝޫރ ާމަޖިލީހެއްާއެބައޮވޭ.ާއެމަޖިލީހުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާުއތުރ އިާދެކުނަށްާވިސްނ ާާ

އިާއެާސިޓީއެްއަގިއާާފަރ ތުންާިވސްނ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާކަންކަމަކީާކޮބަިއތޯާބަލ6ާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ދ ިއރުާާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޮގތުަގިއާ ސިޓީެއއްެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަނޑައަޅަން.ާ އެބަޖެހޭާ ޚިދުމަތްތައްާ ލިބިދެވޭާ

ފުަވއްމުލަކުެގާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ވަހީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ މިކުރަނީާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ

ހަ އޮންނ ނެކަން.ާ ހެދިފައިާއެއ ރޕޯޓުާ މަުގތައްާ އޮންނ ނެކަން.ާ ފުރިހަމަވެފައިާ ނިޒ މްާ ނަރުދަމ ެގާ މައެއ ިއއެކުާ

ޚިދުމަތްތަކ އިާ ތަޢުލީމީާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ ސިއްޙީާ އ އިާ ަމއްސަލަާ ރަށްިގރުމުެގާ ހަމަެއއ ިއއެކުާ އަދިާ އޮންނ ނެކަން.ާ

އެހެނިހެ ކަންތައްތަކެއްާ މިހުރިހ ާ މިހެންޮގސްާ ވަސީލަތްތަކ އިާ ރަނަގޅަށް،ާާއ އްމުދަނީެގާ ސަރަޙައްދުތަކަށްވުރެާ ންާ

އ ބ ދީތަކުަގިއާާ މިކިޔ ާ ސިޓީޭއާ މިދެންނެވިާ ބޮޑުކޮށްލެވޭާ ެއއްކޮށްލެވޭާ ރަނަގޅަށްާ އ ބ ދީތަކަށްވުރެާ ކުދިކުދިާ

ކަނޑައެޅިެގންާދ ނެކަމީާެއއީާއަޅުަގނޑުާޝަްއކުާކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޝައްކުާނުކުރ ާސަބަބަކީާާ

ރައީސް،ާމިކަމަކީާތިޔަބޭފުޅުންާތިާވިދ ޅުވ ާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާތިާވިދ ޅުވ ާސަރުކ ރުންާކުރ ާކަެމްއާާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައަށްާ މިންަގނޑ ިއާ އެާ ކަނޑައަޅަނީ.ާ މިންަގނޑުާ އެާ އޮތޯރިޓީންާ ަގވަރމެންޓްާ ލޯކަލްާ ނޫން.ާ

ވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާބ ރުލ ާދައްކ އިރުާެއާާވ ސިލްވ ންާމިޖެހެނީ.ާއެހެންީވމަ،ާއުސްމިންތައްާޙ ސިލުކުރ ާާ

ކަންކަންާާ އ ބ ދީތަކުަގއިާ އެާ އިސްކަންދީެގންާ އ ބ ދީތަކަށްާ ބޮޑެތިާ ދެވެންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުސްމިނަށްާ އ ާ

ށްާކުޅުދުއްފުށިާކޮށްެގންާކަންކަންާފަހިކޮށްެގން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާއައްޑުއަތޮޅަށްާފުވައްމުލަކަ

ފަދަާތަންތަނަށްާދޭންޖެހޭާއަނެއްާސަބަބަކީާމިސ ލަކަށްާައއްޑުާއަތޮޅަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލައިފިނަމަާއަްއޑުާއަތޮޅުާ

ާާ ުމޅިާައއްޑުއަތޮޅުެގާހިތަދ3ާާާޫހިތަދޫަގއި ޮގނޑިާއެބަހުރި.ާރަށުކައުންސިލަށްާކުރިމަތިލ ާމީހަކުާކަމުަގއިާވަނީނަމަާ

ކަ ހިތަދޫާ ކެމްޕޭންކުރަންާމިސ ލަކަށްާ އެމީހަކުާ ހިތަދޫަގއިާ މުޅިާ ވަނީނަމަާ ކަމުަގއިާ މީހަކުާ ކުރިމަތިލ ާ އުންސިލަށްާ
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އެބަޖެހޭ.ާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމުޅިާހިތަދޫާރައްޔިތުންެގާއަޣުލަބިްއޔަތުންާއިންތިޙ ބުާކުރެވޭާމީހ ާރަށާުާ

ޯވޓު ކޮރުވަލުންާ ހިތަދޫާ ހަަމއެކަނިާ އިނދެފައިާ ފަޑީަގިއާާކައުންސިލްެގާ މަތީާ ކައުންސިލްެގާ އަތޮޅުާ މީހ ާ ލިބޭާ ާ

އިންނަންޖެހޭާޖެހުމަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާއެީއާއިންސ ފުވެރިާޮގތެއްާކަމަށް.ާމުޅިާރ އްޖޭެގާއެންމެހ ާ

އަކީާރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑައަ ޅ ާހިނދުާރައްޔިތުންެގާއަޣުލަބިއްޔަތުާލިބޭާމީހާ 

އަޅުަގނޑުމެންާބޮޑުާސަރަޙަްއދަކުންާިގނަާބަޔެްއެގާއަޣުލަބިއްޔަތުާލިބިެގންާހޮވޭާމީހ ާައކީާމަތީާފަޑީަގއިާއިންނަާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިނޫންޮގތަކަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަޖެހޭ.ާ ކަނޑައަޅ ންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޮގތުަގއިާ މީހ ެގާ

އައްޑުާ ފުވައްމުލަކ އިާ ނަމަާ ޢިއްޒަތްތެރިާނިންމައިފިާ ދިމ ވ ނެ.ާ މައްސަލަާ މިދެންނެވިާ ކުޅުދުްއފުށީަގއިާ އަދިާ އަތޮޅ އިާ

ެއާާ ނަމެއް.ާ ކިޔ ާ އަތޮޅަކަށްާ އޮތްާ ދޭތެރޭަގިއާ އަްއޑުއަތޮޅ އިާ އ އިާ ދެކުނުބުރިާ ހުވަދުއަތޮޅުާ ފުވައްމުލަކަކީާ ރައީސް،ާ

ހަކަށްާވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަކަށާްާއަތޮޅުަގއިާހިމެނިެގންވަނީާއެންމެާރަށެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާމަޖިލީ

ާާ ހ ސ12ާާާްވެސްާސަރުކ ރަކަށްާވެސްާެއހެންާއިދ ރ އަކަށްާވެސްާޙަްއޤެއްާލިބިެގނެއްާނުވޭާފުވައްުމލަކުަގއިާއެތިބަ

ާާ އެއީ ނުލައިާ ރަޢުޔ ާ އެމީހުންެގާ ނުލަިއާ ރުހުމ އިާ ދ އިމ8ާާާާީރައްޔިތުންެގާ އެތަންާ ބައިކޮށްފައިާ ޮގތުަގއިާ ރަށުެގާ

މ ޢީާބައިބައިވުމަކަށްާދޫކޮށްލ ކަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގުމެގާާއިޖުތި

ކަމެއްދިނުުމެގާާ ޚ އްޞަާ ޮގތުންާ ޙ އްޞަކަމެްއެގާ ފުވައްުމލަކަށްާ ފެންނަނީާ މިާ ބަލ ލ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަށްާ

އެއްބައި އ ބ ދީާ ބޮޑުާ އެާ ފުވައްމުލަކުެގާ ާާޮގތުންާ ބައިބަިއވުމަކަށް އިޖުތިމ ޢީާ ދ އިމީާ ނަގ ލ ާ ރަށުެގ8ާާާާވަންތަކަންާ

ޮގތުަގއިާކަނޑައަޅަން.ާއަދިާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމިދައުރުާފެށިެގންާދިޔަާދުވަހުާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާދިޔަާ

ާާ ދ އިމީ އެއީާ ފުަވއްމުލަށްާ 8ާާާާބިލުަގއިާ ފުަވއްމުލަކުެގ އެާ ކަނޑައަޅ ާ ޮގތުަގއިާ ެވސްާާރަށުެގާ ނަންތައްާ އަަވށްތަކުެގާ

ނޫންާ ޮގތަކަށްާ އުޅޭާ ކިޔ ާ ލިޔެާ ޮގތަށްާ އުޅޭާ ކިޔ ާ ރައްޔިތުންާ ރަށުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ލިޔެވިފައިާއޮތީކީާެވސް.ާމުޅިންާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތަށް.ާލިޔެިވެގންާއެއީާއެރަށްާފުވައްުމލަކުެގާރަށްތަކޭާކިޔ ާެއީއާާ

ތަކޭާކިޔަިއެގންާކަނޑަައޅ ާނިންމ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާރަޢުޔުާާއެރަށްތަކުެގާނަން

ބެލީާ ކ ކުތޯާ އެބަޖެހޭ.ާ ާބަލ ލަންާ ބެލީ؟ ާކޮންއިރަކުތޯާ ައކީާާ؟ ވ ހަކަާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރައްޔިތު ޮގތަށްާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ ޮގތަށްާ އެދޭާ ރުހޭާާރައްޔިތުންާ ރައްޔިތުންާ ޮގތަށްާ އޮންނަާ އަޣުލަބިްއޔަތުާ ންެގާ

ޮގތަށްާރައްޔިތުންާޙ ސިލުކުރަންާބޭނުންވ ާކަންކަންާޙ ސިލުކުރެނިވިާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުެމންާކަންކަންކޮށްާކަންކަންާާ

އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ ެގންދ ާ ކުރިޔަށްާ ކަންކަންާ ބަްއޓަންކޮށްާ ކަންކަންާ ބަހ ިއާާފަހިކޮށްާ ެގާ

އެއްފަސްކޮށްާާ ރަށްތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދުވަހުާ އަނެއްާ ނޫންާ މ ދަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވޭ.ާ ދިމަލެއްާ ޢަމަލ އިާ

ރަްއޔިތުންާ އެރަށްތަކުެގާ ނެތްތޯާ އޮތްތޯާ އެކަމަށްާ ރުހުންާ އެރަށްތަކުެގާ އ އިާ ކޮބައިތޯާ ރަށްތަކަކީާ އޮތްާ ުގޅ ލެވެންާ

އަޅުަގނޑުމެ ހަމަާ އަހ އިރުާ ހިތުހުރާިާކުރެންާ ހަމަާ ބަޔަކަށްވ ތީާ ތިބިާ އެކަހެރިކޮށްާ ރަްއޔިތުންނަކީާ ފުވައްމުލަކުެގާ ންާ

މެންބަރުންތަކެްއާާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ އިާ އުފެދިފައިވ ާ މިައދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަނީނަމަާ ނޫންކަމަށްާ ހަދަނީތޯ.ާ ޮގތެްއާ
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ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މ ފްކުރައްވ ތިާ ަވރަށްބޮޑަށްާ ރަށުަގއިާ އަށ2ާާާްއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޕ ޓީާ އިދިކޮޅުާ ެއކަމަކުާ އަޚުން.ާ

ާނިސްބަތްވ ތީާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާވިސްނުންތަކ އިާތިބޭފުޅުންާވެސްާއިދިކޮޅުާނަހައްދަވ ށޭ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތުާާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާާޝުކުރިއްޔ ާ ނިންމ ލީާ

ަވުގތެްއާާ ވަކިާ އޮތްކަމަށްވަނީާ ލިބިފައިާ އިޝ ރ ތެއްާ އަށްާ އަމީންޢ އްމުާ ފަރ ތުންާ ލީޑަރުެގާ ްގރޫޕްެގާ ޕ ރލިމެންޓްރީާ

ކޮންމެާމެންބަރަކަށްާއަރުވަން.ާއެހެންވެެގންާއަޅުަގނޑުާެއޮގތަށްާއަދިާއިއްޔެާއެޮގތަށްާިއޝ ރ ތްާކުރައްވ ފައިާމިއަދުާ

މްާވެސްާކުރައްވ ފައިާއޮތްކަމަށްވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ާކަމަށްވަންޏ ާފަހުންާއަދާިާއެކަންާކޮންފޯރ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެރުވިދ ނެ.ާ ފުރުޞަތެއްާ އިތުރުާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިޔަށްާެގންދެވުން..

ާ

ާއިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ 

ޤަނޫނުަގިއާާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ މ އްދ  ބަޔ ންކުރ ާ ޮގތްާ އެކުލެވިެގންވ ާ ކައުންސިލްާ ަވކ25ާާާާިރަށުާ ޮގތްތަކެއްާ ަވކިާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އެހެންާާ )ހ(ަގިއާ ިމމ އްދ ެގާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ ްއދ ެގާ އެާ ކަނޑައެޅުމަށްފަހުާ އަދަދުތަކެއްާ ވަކިާ ކަންތައްތަކެއްާ

މިޤ ނޫނުެގާާ ތެރެއިނ4ާާާާްއޮތްނަމަވެސްާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އޮތް އެއްފަސްކޮށްާ މައ8ާާާްޏ.ފުވައްމުލަކަކީާ ައވަށަކީާާައވަށެއްެގާ ކޮންމެާ ދ އިރ އަކަށްވެފައިާ އިދ ރީާ އެކުލެވޭާ ޗަށްާ

ޮގތުަގއިާބެލެވޭާރަށްތަކަކަށްުވމ އިއެކުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިންތިޙ ބީާދ އިރ ތަްއާާ އިދ ރީާޮގތުންާވަކިާރަށެއްެގާ

ބަލ ފައިވުމާ  ޮގތުަގއިާ ރަށެއްެގާ ަވކިާ އަވަށަކީާ ކޮންމެާ ކަނޑަެއޅުމުަގއިވެސްާ މ އްދ ެގާާފުވައްމުލަކުަގއިާ މިާ އިެއކުާ

ާާ ައވަށެްއަގިއ ކޮންމެާ މިއިންާ އަންނަންވ ނެެއވެ.3ާާާާބޭނުމަށްޓަކައިާ ކައުންސިލެއްާ އެކުލެވޭާ މަްއޗަށްާ މެންބަރުންެގާ

ހަނިމ ދާޫާ ދުވަހުާ ކުރީާ ނޫންާ ިއއްޔެާ ކަނޑައަޅ ާ ޮގތުަގއިާ ރަށްތަކެްއެގާ ގޮއްސަާ ކިޔަމުންާ ކިޔަމުންާ ރަށ އިާ އަވަށ އިާ

ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެ ބަޔަށްާބުރިކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމ ޒީެގ8ާާާާންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވީާފުަވއްމުލަށް

ާާ ައވަށަކީާދެާރަށެްއެގާޮގތުަގއިާބެލެިވެގންާމީެގާދެތިންާއަހަރުކުރިންާއެބަހުރ2ާާާިތ ރީޚަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލ އިރު

ޢިއްޒަތ2ާާް ކޮނެފައި.ާ ކޯރުާ ބުރިކޮށްލ ާ ރަށްާ މެދުންާ ތާިާއަވަށެްއެގާ ހައްދަވަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާ ތެރިާ

އެޮގތްތޯ ާއުޅުްއވަނީާ ނުވ ނަން.ާާ؟ އެއްބަހެއްާ ެއކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިލ ާ ހަމަާ ނެހެދޭނެ.ާ އެޮގތެއްާ ނޫންާ

ހ ހަށްާތިރިކުރެިވެގންދ އިރުާސިޓީާކައުންސިލްާއެކުލެިވެގންވ 10ާާާާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދިނުމުަގއިާބެލެވޭާމިންަގނޑުާާ

އިދ ރީާާޮގ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އަންނަންޖެހޭާ ބަދަލުާ ވެސްާ ތަށްާ
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ާާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާސިޓީާކައުންސިލްާއެކުލެިވެގންވަނީާެއ43ާާާާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤަނޫނުެގ

ދ އިރ ތަކު ިއންތިޚ ބީާ ކައުންސިލްެގާ އިންތިޚ ބުކުރ ާާސިޓީއަކުންާ ދ ިއރ އަކުންާ އިންތިޚ ބީާ ކޮންމެާ ތެރެިއންާ ެގާ

ޤ ނޫނުާ މިާ ިމއޮތީާ ލިޔެވިފައިާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ކަމަށްާ މަްއޗަށްާ މެންބަރުންެގާ އެކުލަވ ލެވޭާ ހިމަނައިެގންާ މެންބަރެއްާ

އެކަނިާކަމަށްވ ތީ.ާާާާފ ސްކުރެިވެގންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާސިޓީާެއއްެގާޮގތުަގއިާބެލެވިެގންާއަންނަނީާވެރިރަށްާފުރަާމ ލެ

ާާ ހ ހަށްާއ ބ ދެީގާއަދަދުާތިރިކޮށްލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނ10ާާާަާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދު

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަުއންސިލެއްާ އެކުލެވޭާ މަްއޗަށްާ މެންބަރެއްެގާ އެއްާ ދ އިރ އަކުންާ އިންތިޚ ބީާ ކޮންމެާ މަންޒަރަކީާ

ކަުމަގ ދަތިތަކ އިާާއިންތިޚ ބުކޮށްފިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިންުގމުަގއިާ އ ބ ދީތައްާ ބޮޑެތިާ އެފަދަާ ިއވަނީނަމަާ

މަޝްވަރ ތަްއާާ ކުރެވުނުާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތުންާ ލިބިފައިވ ާ މައުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުރިމަތިވ ނެކަން.ާ

ކޮމްޕޮޒިޝަނަށްާބަދަލެއްާެގނައުމ ިއާާާޕ ޓީެގާމެދުަގއިާެވސްާކުރެވުނުާމަޝްވަރ ތަކުަގއިާމ2ާާިއަޅުަގނޑުމެންެގާބޮޑުާާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދ އިރ ެއއްާ އިންތިޚ ބީާ މަދުވެެގންާ ދެކެވިފައި.ާ ވ ހަކަާ ތިރިކޮށްލ އިރ10ާާާުބެހޭޮގތުންވަނީާ ހ ހަށްާ

ާާ މިއަންނަނީ ދ އިރ ާ އިންތިޚ ބީާ އަދަދަކަށްާ މަދުާ 3ާާާާއެންމެާ މިހ ރު ދ އިރ .ާ ތިރިކުރީަމ10ާާާއިންތިޚ ބީާ ހ ހަށްާ

އިންތިޚ ބ3ާާާީމެންނަށްާސިޓީެއްއެގާޮގތުަގިއާމިާބެލެިވެގންާމިދ ާތަންތަނުންާމިފެންނަނީާއެންމެާމަދުވެެގންާއަޅުަގނޑު

ާާ މެންބަރުންެގާމަްއޗަށ3ާާާާްދ އިރ ާއޮންނ ނެާތަން.ާއެހެންކަމުަގިއާވަނީނަމަާއެއިންާކޮންމެާއިންތިޚ ބީާދ އިރ ައކުން

ޑުމެންނަށްާއެާބޮޑެތިާއ ބ ދީތައްާހިންިގދ ނެ.ާއަދިާހަމަާއެއ ެއކުާާއެކުލެވޭާސިޓީާކައުންސިލެއްާހަދައިންެގންާއަޅުަގނ

ވެސްާާ އަދަދެއްާ ސީލިންްގާ އޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަނީނަމަާ ޮގސްފިކަމަށްާ މައްޗަށްާ ވުރެންާ ވަކިވަރަކަށްާ

އު ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސޫލުންާާކަނޑައެޅިދ ނެ.ާ

ެއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިރިކުރ ިއރުާ އ ބ ދީާ މިންަގނޑުާ ލިބިލެވޭާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހިންުގމުެގާ

ކަމެއް.ާާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންނަންޖެހޭނެކަމަކީާ ބަދަލުާ ވެސްާ އަދަދަށްާ މެންބަރުންެގާ ހިމެނޭާ ކައުންސިލުަގއިާ

ބޯޑެއްކަމަ ނަންާ އަކީާ ސިޓީާ ހަމައެކަނިާ އަދިާއެހެންވީމަ،ާ ވަނީނަމަާ ކަމުަގއިާ ަގބޫލުފުޅުކުރެއްޭވާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ށްާ

ފެށިެގންާާ ކުޑައިރުއްސުރެންާ އެންމެާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވ ާ އެޮގތަށްާ

ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެންާ މިވަނީާ ސިޓީއަކަށްާ ސިޓީއެއްާ ެގންނަވ ށޭ.ާ ވިސްނުންާ ސިޓީެގާ ހުރިާ ންާސިކުޑީަގއިާ

ކަނ ތްފަރ ތުންާސިޓީާ އޭެގާ އޮވެފައިާ ބިސްމިާ މަތީަގއިާ ކަރުދ ސްަގނޑެްއަގިއާ ުއސޫލުންާ އުޅޭާ ކިޔ ާ އ އްުމޮގތެްއަގއިާ

ލިޔ ާމީހ ެގާއެޑްރެސްާޮއވެފަިއާސިޓީާލިބެންވ ާމީހ ާއަށްާިއޙްތިރ މުާއަދ ކުރުމަށްާފަހުާެއމީހ ެގާނަންާލިޔެިވާޭއެގާާ

ބުނަންާބޭނުންވ ާބަޔ ންކުރަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަތަކެއްާލިޔެވިާޭއެގާފަހަތުންާާާތިރީަގއިާވެދުންާސަލ މްާލިޔެިވާއެމީހަކު

ލިބެންވ ާ ކަނ ތްފަރ ތުންާ ލިޔެވިާސޮިއކުރެވިާ ނަންާ އެމީހެްއެގާ ފަރ ތުންާ ވ ތްާ ލިޔެވިާ ތ ރީޚްާ އަދ ކުރެވިާ އިޙްތިރ މުާ

އިާވަނީނަމަާއެާސިޓީއެއްާފުރިހަަމާމީހ ެގާއެޑްރެސްާލިޔެިވެގންދ ާއެއްޗަކަށް.ާމިއިންާެއްއވެސްާބައެއްާއުނިވ ކަުމަގ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަނީނަަމވެސްާ ވިސްނައިފިކަުމަގއިާ ވިސްނުމުންާ ކޮށިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުވޭ.ާ ސިޓީއަކަށްާ
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ކަންތައްތަކެްއާާ ވަކިާ ވެސްާ ސިޓީާ މިކިޔ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަނީނަމަާ އެހެންެވއްޖެކަމަށްާ އެބައެނޭގާ

ވަކި އެތަނެއްާސިޓީއަކަށްާާފުރިހަމަކުރެވިެގންާ ނޫނިއްޔަކަމުންާ ދެވިެގންާ ހިސ ބަކަށްާ ވަކިާ ފަހިކުރެިވެގންާ ޮގތްތަކެއްާ ާ

އޮތޯރިޓީންާ އެާ ކަނޑައަޅ ފައި.ާ އޮތޯރިޓީއެްއާ ަގވަރމަންޓްާ ލޯކަލްާ މިވަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންެވެގންާ ނުވ ނެކަން.ާ

ލިބިދެވެ ސިޓީއެްއަގިއާ އެާ ކަނޑައަޅައިާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަނޑަެއޅުމަށްާބަލަންޖެހޭާ އެްއޗިހިާ ޚިދުމަތްތަކާ  ންޖެހޭާ

10000ާާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަނީާއެާބ ރުާލޯކަލްާަގވަރމަންޓްާއޮތޯރިޓީާއަށްާލިބިދީފައި.ާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ

ނަރު އެއަރޕޯޓ ިއ،ާ ތެރޭަގިއާ ކަންތައްތަކުެގާ ކަނޑައަޅ ާ އޮތޯރިޓީންާ ަގވަރމަންޓްާ ލޯކަލްާ ތިރިވެެގންދ އިރުާ ދަމ ާާހަށްާ

ަވޞީލަތްތަކ ިއ،ާާ،  އ އިާ އ އްުމދަނީެގާ ޚިދުމަތްތަކ ިއ،ާ ތަޢުލީމުެގާ ޚިދުމަތްތަކ ިއ،ާ ޞިއްޙީާ ބޯފެނ އި،ާ މަގ އި،ާ

ފިޔަވަިއާާ މ ލެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ފަހިކުރެވިެގންާ ކަންކަމެއްާ މިހުރިހ ާ ޮގސްާ މިހެންާ ތިމ ެވއްޓ ާ ރަށުެގާ ބަނދަރ އި،ާ

މަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުާދެކެންާބޭނުންވ ާދުަވސްކަމުަގއިާދަންނަވ ލަމުންާއިތުރުާއެހެނިހެންާސިޓީތަކެްއާފެނިެގންާދިއު

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރ ތަކުެގާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާބިލަށްާއިޞްލ ޙެްއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއިދ ރީާދ އި

ެގންނަވުމަށްާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވީތީވެާމިކަުމަގިއާސަރުކ ރުެގާޚިޔ ލުާމިަވުގތަްއާބަދަލުތަކެއްާއަިއސްފަިއވ ކަންާާ

ންާމިާބަދަލުާެގނައުުމެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާަގބޫލުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާމިާބަދަލަކީާކޮންކަހަލަާބަދަލެއްތޯާައޅުަގނޑުމެ

ދޭންޖެހާޭާ ދަރަޖަާ ކައުންސިލުެގާ ސިޓީާ އޮތްާ ބިލުަގއިާ މިހ ރުާ އެޮގތުންާ އެބަ.ާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ

ާާ ުގޅިެގން ބަދަލ ާ މިެގންނަާ ނިސްބަތްާ އ ބ ދީެގާ އެޮގތަށ10000ާާާްތަންތަނުެގާ އ ބ ދީ.ާ މިދަނީާ ބަދަލުެވެގންާ އަށްާ

ާބަލަންޖެހޭާއެބަާރ އްޖޭެގާކަންކޮޅުތަކުަގއިާމިއަދުާއ ބ ދީެގާނިސްބަތުންާމިާފުރުޞަތާުާބަލައިލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެން

ލިބިެގންދ ނީާރ އްޖޭެގާކިތައްާރަށަށްާކަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހެނީާމީެގންާނުކުންނަނީާކޮންާނަތީޖ އެއްތޯ.ާ

ދިާކުރީަގއިާިއއްޔެަގއިާެވސްާބައެއްާކަހަލަާބިލުތަކ ާާޢިއްޒަތްތެރިާބަެއއްާިގނަާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާއަ

ދަރަޖަެއްއާާ ބަދަލުަގއިާ ދިނުމެުގާ ތަންތަނަށްާ ދަރަޖަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޝްވަރ ކުރިއިރުަގއިާ މިތ ާ ބެހޭޮގތުންާ

ކަމުަގިއާާލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއެތަންތަނަށްާއިތުރުާޚ އްޞަާކުރިއެރުންތަކެއްާލިބެންޖެހޭނެ.ާއެއީާކޮންމެާތަނަކަށްާވީ

ލިބެންޖެހޭނެ.ާ ކުރިެއރުންތަކެއްާ އިތުރުާ ވެސްާ ެއތަނަށްާ ވެއްޖެކަމުަގއިވީނަމަާ ކައުންސިލަކަށްާ ސިޓީާ ވީނަމަވެސް.ާ

ޚ ްއޞަާާ އަތަނަށްާ އަކީާ މ ނަާ ޭއެގާ އެހެންވީމަ،ާ ނުކުރ ނެ.ާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ފައިދ ާ އޭެގާ އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏ ާ

މ ލެއި އޮންނަންވ ނެއޭ.ާ ފުރަތަމާަާކަންތައްތަކެއްާ ޤ އިމުާ އެތަންތަނުންާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ކަހަލަާ ލިބެންހުންނަާ މިާ ންާ

ވެސްާާ މިޮގތަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ވެސްާ މިއީާ ކުރީަގއި.ާ ބަދަލުކުރުމުެގާ އެތަންތަންާ ކައުންސިލަށްާ ކުރެވެންޖެހޭނެާސިޓީާ

ޮގތުންާކުރ ާކަމެއް ކަަމށްާބެލުމުެގާޖ ަގާވަރަށްާާމިކަންާހިމަނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިީއާއިޚްލ ސްތެރިކަމުެގާ
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ތަފ ތުާ ދޭާ އަޑުިއވިެގންާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެީއާ ެގނެވެނީ.ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ ބަދަލުތަކެއްާ ކުޑަާ

އަޑުތަްއާމިކަމ ާބެހޭޮގތުން.ާައޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްެގންާއެާޤ ނޫނުަގއިާވ ޮގތަށްާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާާ

އަދިެވސްާހިންުގމަ ނެތް.ާ ބޭއްވިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދ ހަމައަށްާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުާ ބ ްއވަންޖެހޭާ ށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުާމިދަްއކަނީާމިާޤ ނޫނަށްާއިތުރުާބަދަލުތައްާެގންނަާވ ހަކަ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާިމާ

ާވޯޓެއް.ާއެއްާރަށ އިާއަނެއްާރަށ ާުގޅ ލަިއެގންާެއއްާރަށުެގާާަގއިާއެބަާނަގ 9ާާނިންމައިެގންާއުޅޭާނިންމުމަކީާމިމަހުާާ

ބަލައިލިއިރުާ ކޮބައިތޯާއަޅުަގނޑުާ މިާމަްގސަދަކީާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ ފެނޭތޯާ ދޫކޮށްލަންާ ރަށުެގާމައްޗަށްާ ބ ރުާއަނެއްާ

ތ އީދު ކުރީަގއިާ ދިއުމުެގާ އިންތިޚ ބަށްާ ލޯކަލްާ މިާ މިއަދުާ ސަރުކ ރަށްާ މިާ ފެންނަނީާ ކިހ ާާާއަޅުަގނޑަށްާ އޮތީާ

މިންވަރަކަށްތޯާބެލުމަށްާނަގ ާވޯޓެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއެާޯވޓުާަގބޫލުކުރަނީ.ާއެާވޯޓުާނިުމނީމަާއެނޭގނެާސަރުކަރުާ

ާާ ަގއިާމިނަގ 9ާާާާބޭނުންވ ާޮގތަށް،ާސަރުކ ރަށްާބޭނުންވ ާޮގތަށްާސަރުކ ރަށްާތ އީދުާއޮތީާކިހ ާމިންވަރަކަށްކަންާމި

އެކަ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ނެީގމަ.ާ މީެގންާވޯޓުާ ނެތް.ާ ނަތީޖ އެއްާ އިތުރުާ ނުކުންނ ނެާ މީެގންާ ޮގތް.ާ ަގބޫލުކުރ ާ ންާ

އަކީާމިއަދުާވެރިކަންާހިންގ ާޕ ޓީެގާތ އީދުާމިތަންތ ނަގއިާއޮތީާކިހ ާމިންރަކަށްތޯާ ހަމައެކަނިާނުކުންނ ނެާނަތީޖާ 

ކުމެެގނެއްާނުދ ނެ.ާސަބަބުތަްއާާބެލުން.ާއެނޫންާއިތުރުާއެްއެވސްާނަތީޖ އެއްާމީެގންާނުކުެމެގނެއްާނުދ ނެ.ާނަތީޖ ާނު

ވަރަށްާބަިއވަރުާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުާކިޔައިލީމަާވެސްާއެނޭގާމިހ ރުާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގުމެގާާ

ބިލުާއޮތްޮގތް.ާއަދިާހަމައެހެންމެާމިެގންނަާބަދަލ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާއެތައްާބަިއވަރުާކަންތައްތަކެްއާ

ާާއެބަ 11ާާާާހުރި.ާއެހެންވީަމ،ާޭއެގާެވސްާނަތީޖ އެއްާނުފެންނަާކަމެއްާައޅުަގނޑުމެން ވަރަކަށްާމިލިައނ12ާާާާްވަރަކަށް

ކަެމްއާާ ެއވަރުެގާ ނޫނިއްޔ ާ ތެރެއިންާ ރުފިޔ ެގާ މިލިއަންާ ފަންސަވީހަކަށްާ ވިއްސަކަށްާ ވިޔަސްާ ބުނިކަމުަގއިާ ރުފިޔ އޭާ

ަގބޫލެ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ނިމިެގންދ ނެާ ޮގވ ލަންާާވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ އްނުކުރެވޭ.ާ

ބޭނުންވަނީާއަދިާއަޅުަގނޑުާެވސްާއެދެނީާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްނުވޭާައޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާރަށުެގާރައްޔިތުންާޮގސްާ

ރަ ހަމަާ އަދިާ އޮންނ ކަށް.ާ ދަށުަގއިާ ކޮންޓްރޯލްެގާ އެމީހުންެގާ ދަށުަގއިާ ބެލުމުެގާ ރަށެއްެގާ ވެސްާއެހެންާ އްޔިތުންާ

ބޭނުމެއްނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާކަހަލަާއެހެންމީހުންާވެސްާބޭނުމެއްނުވ ނެާެއކަންާއެޮގތަށްާކުރ ކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންާ

ވެެގންދ ނީާބޭކ ރުާކަމަކަށްތޯާނޫނިއްޔ ާމީެގންާނުކުންނ ނީާކޮންާނަތީޖ އެއްތޯާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާކަމެްއާ

ަގނޑުމެންާބަލައިލަންޖެހޭާއެބަ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިއ އެކުަގިއާދަންނަވަންާބޭނުންވަނާީާނިންމުމުެގާކުރީަގއިާއަޅުާ

ާާ ެގންތޯާެއާާމަތީަގިއާއުޅޭނީ.ާކީްއވެާާހަށްވުރ2000ާާެާާތިމަރަފުއްޓ އިާވިލުފުށިތ.އަތޮޅުެގާއ ބ ދީާއަށްާބަލަިއލ އިރުަގއި

ޓަކީާިމއަދުާސޭފްާވިލުފުއްާ؟ށްާެއޮގތަށްާތަރައްޤީާނުކުރަންވީކީްއވެތޯާއެާދެާރަާ؟ދެާރަށަށްާސިޓީެގާދަރަޖަާނުދޭންވީ

ާާ ާާއައިލޭންޑެއް 6000ާާާާޮގތުަގއިާތަރައްޤީކޮށްފައިާއޮތްާރަށެއް.ާއެާރަށަކީ މީހުންެގާއ ބ ދީައކަށ10000ާާާާްމީހުންނަށް

ެއމީހުންާވެސްާބޭނުންވ ނެާާދޭންވީ.ާާށްފައިާއޮތްާރަށެއް.ާކީއްވެތޯާއެާރަށަށްާމިާފުރުޞަތުާނުޓ ެގޓްާކޮށްެގންާބިނ ކޮ

އަހަރުާދުވަސްާވަންދެންާއަތޮޅުަގިއާއޮތްާބުރުނީާާާާބައިތޯާސުނ މީއަށްފަހުާއެތައްާތިންާހަތަރުމިކަންތައް.ާެއކަމަކުާކޮ
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ާާ ާާާާއެމީހުންކިޔ ާރަށެްއަގއި ޮގސްާާތިބުމަށްާފަހުަގއިާވަންނ ނެާހަމައެކަނިާމަތިހިޔ ާކޮށްލ ފައިާހުރިާތަނެއްާދައްކ ފައި

ާާހު ާާރިހ ާއެންމެން ވެސްާއަދިާމިއަދ ާާާާއެތަނަށްާއަޅ ފައިާއެތިބީާވިލުފުއްޓަށް.ާއަސ ސީާއެްއވެސްާޚިދުަމތެއްއެތިބީ

ަގނޑުމެންެގާމިއަދުާޙ ލަތުާހުރިޮގތް.ާއެހެންވިމ ،ާކަށެއްާނެތް.ާމިއީާއަޅުހަމައަށްާވެސްާއެމީހުންނަށްާއެާރަށުންާލިބޭ

ާާާބޯޑުާބަދަލުކުރުމުންާއެސިޓީާކިޔ ފައިާނަން ދިނީމަާކޮންާކަމެއްތޯާރަްއޔިތުންނަށްާހ ސިލުވެެގންާދަނީ.ާިމާާދަރަޖަ

ބޭނުންވަނީާައޅުަގނޑުމެންާމިާދައްކ ާލ މަރުކަޒީެގާާށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާދެންހަމަާރައްޔިތުންެގާސަމ ލުކަމަ

ކުާާވ ހަކަ ކަމ އެކުާ ކ މިޔ ބުާ މިހ ތަނަށްާ ޤައުެމއްަގއިާ އެްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ މިއީާ ނޫންާާައކީާ ކަމެއްާ އޮތްާ ރެވިފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަމަކަށްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ާދ ނެތޯމިއީކީެއއް.ާ ބޭނުންވޭތޯ؟ ރައްޔިތުންާ ާ؟އަޅުަގނޑުމެންާ

ސަރުކ ރަށްާ ބޯލެާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޤ ނޫނަށްާ އެާ ކަމަށްވަންޏ ާ ފ ސްކޮށްފިާ ޤ ނޫނެއްާ މަޖިލީހުންާ ބުމަކާީާނމިާ

ާާރައްޔިތުންެގާމައްޗަށްާމަޖުބޫރުާކަ ާާމެއް.ާމަޖުބޫރުާެވެގން ާމިއަށްާވޯޓުާދޭނީާެވސް.ާމިކަމަށްާއ ޭއާބުނ ނީާެއމީހުން

ާާވެސް.ާާ އެއް.ާއެހެންވީމ ،ާިމާާކީމިކަމަކަށްާރުހިެގނެއްާނޫންާތިބޭނީހެޔޮހިތަކުންާެއއްެވސްާމީހަކުާމިކަމ އިާދޭތެރޭަގއި

ާެއާާވެސްާވަރަށްާދަތިތަކެއްާއެބަހުރި.ާއަދިއިާާފައިާއޮތްޮގތަށްާބަލ އިރުގަާލ މަރުކަޒީާބިލުާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާއެކުލަވ ލ 

ާާޤ ނޫނުާއޮތްޮގތުންާއަދިާމިާލ  ާާާާމިއަންނަާމަރުކަޒީާއުސޫލުން ޔ ތްާޮގސްފަިއާާއަންނ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަތަރައްޤީ

ާާންާނަތީޖ ާަގނޑުމެންެގާދަރިންެގާދަރިންާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުންާބުނ ޮގތަށްާެވއްޖިއްޔ ާދަރިންެގާދަރިންނަށްާމީެގއަޅު

ާާފެނިެގންދ ނީ.ާބ އްވ ާއަޅުަގނޑުާމިދައް ާާލިކ ާވ ހަކަ މިާސަރުކ ރަކުންާއަންނަާޔެފައިާއެްއޗެްއަގިއ.ާމީެގާނަތީޖ އެއް

ާާ ެވސްާނުފެންނ ނެ.ާއެއްެވސްާާާާަގއ2020ާާިސަރުކ ރަކުންާދެންާއަންނަާސަރުކ ރަކުންާދެންާއަންނަާސަރުކ ރަކުން

ފެނެިގންދ  ނުފެންނ ނެ.ާ ާާނަތީޖ އެއްާ ހަމައެކަނި ނަނީާ އެރީމަާ ނ ންނ ނެ.ާރަށަކަށްާ ބަދަލެއްާ ެއްއވެސްާ ބޯޑެއް.ާ ންާ

އަންނ ނީ.ާާ ކުރަންާ އިންވެސްޓްާ ކ ކުތޯާ އަތޮޅުތައްާާކޮންތ ނކުންތޯާ ތަންތަންާާމިބުނަނީާ ކުރީމަާ ލ މަރުކަޒީާ

އަ މީހުންާ ވ ނީއިންވެސްޓްކުރަންާ ކިހިނެއްތޯާ މިހ ރުާ ާންނ ނެ.ާ ާާ؟ ރިޒޯޓްތޯ ނުހެދިފައިެއއޮާކިތައްާ ާތީާ ނ ންނަނާީާ؟

ާްއވެތޯކީ ބޭނުމެއް؟ މީހުންާ ާާއަންނ ކަށްާ ާކީްއވެެގންތޯނުވޭ. ޢަމަ؟ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ހުރިޮގތުންާާމިއަދުާ ލުތައްވެސްާ

މިތ ާއިންެވސްޓްކުރ ކަށްބޭނުމެއް ކޮބައިތޯާސަބަބަކީނުވޭާއެްއވެސްާއިންެވސްޓަރަކުާއަިއސްާ ކޯޓިަގއިާާ؟.ާ ާާސްޕްރީމްާ

މ ދަމ ާމައްސަލައެްއަގއިާވެ ާާދިޔަާާސްާނެތް،ާ ބޭނުންވ ޮގތެއް، އޭނަާ ބޭނުންޔަސްާވެސްާ ޮގތަށްާނޫންާސަރުކ ރުންާ ވ ާ

ާާ އެތަނުން ނުނިމިޮގތަކަށްާ ސަމައްސަލަެއއްާ އެބައޮތް.ާ ބ ރުާ ތަޅުލުމުެގާ އެތަނުެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ ޮގސްާާއްޖެާ ރުކ ރުންާ

ާާ ެގންޮގސް ތަޅުދަނޑިާ މިތަޅުލ ފައިާ ޖީބުަގއި.ާ މީހެއްެގާ ބޮޑުާ ސަރުކ ރުާ މިާ ކޮންމެވެސްާ މިއަދުާާއޮންނ ނީާ އީާ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޙ ލަތުާހުރިޮގތް.ާ

ާ

 ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:
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ންާމިދިޔަާއިޞްލ ޙަކީާސަރުކ ރުާނިސްބަތްވ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަޅުމަށްާހުށަހެޅިެގ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާާާާ.ޓްރީާްގރޫޕްެގާރައީސްާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙެއްޕ ލިމަންއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ

މ  ެގންނެވުމަށްާ އިޞްލ ޙެްއާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ބޭނުންފުޅުިވާާލ މަރުކަޒީާ ހުށަހަޅުއްވަންާ އްދ ެގާ

މީހުންނަށްވުރެންާދަށްާނުވ 2000ާާާާާާއަކީާާާއ ބ ދީކަމުަގއިާވިދ ޅުވެފަިއާމިއޮތީާސިޓީާކައުންސިލްާހެދުމުެގާާއިޞްލ ޙެއްާ

ކޮންމެާސަރައްޙަދައ ބ ދީ ާާއެްއެގާ ހެއްދެވުމަށް ކައުންސިލްާ ިވސްނުންފުކަށްާސިޓިާ ހަމަާެގންުގޅުއްވިާ އަޅުަގނޑުާ ޅަށްާ

ބަެއްއާާއިޚްތިރ މްކުރަން.ާާ މިއޮތީާ ވިސްނުމެއްަގއިާ މަިއަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ނަމަވެސްާ

ހަމަބޭބޭފު ނުކުރެއްވުނަސްާ ޤ ބޫލުކުރެއްުވނަސްާ ބަދަލުކޮށްލެްއުވމަކުންޅުންނަށްާ ނަންާ ާާާާއެކަނިާ ޚިދުމަތްތައްާއެދޭ

ހޮ ޤައުމެްއާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނުދ ނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާރ ސްލ ފައިާ ނުހިންޭގނެ.ާ ލޯްގރ މްކޮށްނެއްާ

ާާާާއަިއޑިޔ އެއްާވިްއކ ފަާތަޞައްަވރެއްާކުރަހ ފައިާހަމައެކަނި .ާޢަމަލީާމަސައްކަތްތައްާޢަމަލީާނުވ ނެދައްކ ލުމަކުންނެއް

ާާބައިާކުރިއަށްާެގންދަންޖެހޭނެ.ާދުނިޔޭެގާނިސްބަތުންާާ ބަެއްއާާާާާމައިކްރޯއޭޝިޔ ގެާދެއްވިާވިދ ޅުވެާާމިސ ލުާދައްކަވަމުން

ތަނުެގާޤްދުރަތީާވަސީލަތްތަކ ިއާާާއެތަންާާޔ ބުކަމ އެކުާމިކަންާކޮށްފަިއވ ސަރަޙައްދުތަކ ިއާއަދިާއެހެންާތަންތަންާކ މި

ވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާާދެންމެންތިހ ާއަށްާބޮޑެތިާކަންތައްތައް.ާާކަކީާއިފައިހުރިާއިޤްތިޞ ދީާވަސީލަތްތައެތަންތަނަށްާލިބި

ާާ ހުރިޮގތް. ޙ ލުާ މިޤައުމުެގާ ދެްއީވާ ވިދ ޅުވެާ ާާމެންބަރަކުާ ސަރުކ ރުން ާާޤައުމުެގާ ޮގތް. ޚުދުާޢ މަލުކުރަމުންދ ާ

އިހުކަމުަގިއވެސްމި ައޅުަގނޑުމެންާ ާާާ ދ އިރ ތަްއ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިންވަރުާ އަހަރުެގ2009ާާާާމ ލުވެފަިއވ ާ ވަނަާ

1ާާާާޖުލައިާމަހުެގާާ ސްާީވާާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވެހަދ ާނިންމަންޖެހޭ.ާއެާމަސައްކަތްތައްާވެސްާާވަނަާދުވަހ ިއާހަމައަށް

ާާާާނުކުރެވި.ާއަދިާމިހ ރު ތަޅ ފޮޅ ާާއުސޫލުެގާބިލަށްާއަޅުަގނޑުމެންާާލ މަރުކަޒީާާސްާާމަރުޙަލ ާތެރޭގައިވެާމިާހިނަގމުންދ 

ސަބަބުންއެހެންާާ ސަކަރ ތްޖެހުމުެގާ ހަދާ  ރަްއޔިތުންނަާާމިހެންާ ެގއްލުންވެފައި.ާ މިވަނީާ ދުވަހެއްާ ށްާއެތަކެއްާ

ނޫނެްއާންާޤ ދިނުމުެގާމިާމައިަގނޑުާމަފްޙޫމ އިާމިާކޮންސެޕްޓްެގާމައްޗަށްާއަޅުަގނޑުމެރައްޔިތުންެގާގ ތަށްާޚިދުމަތް

ޮގތްޮގތަށްާއެކިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާފިކުރުާާާހެދުމަށްފަހުަގއިާއެޤ ނޫނު ތެރޭަގއިާމިދެންނެވިާބައިތައްާެގނެސްާއެކިާ

ންާދިއުމުެގާސަބަބުންާީމެގާެއކަށީެގންވ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާދިވެހިރ އްޖޭެގާޢިއްޒަތްތެރިާާރައްޔިތުންނ އިާހަމައަށްާިވއްކަާ

މަައށްާޮގސްފައިާނެތްކަންާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވޭާާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނ އިާހަ

އަޅުަގނޑުމެންާބިލެއްާނުވަތަާޤ ނޫނެއްާނުވަތަާއިޞްލ ޙެއްާހަދައިެގންާނަމަވެސްާމިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެހ ާދިވެހިާ

ެގންުގޅުއް ވިސްނުންފުޅުާ މިކަމ ާ ތެރެއިންާ ރަްއޔިތުންެގާ ާާލޮބުވެތިާ މިކަން ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިނުމ އިބެހޭވ ާ ާާދަސްކޮށްާ

ާާ ޮގތުން.ާލ މަރުކަޒީާާމިކަންާމިާހިނގ ާާއަޅުަގނޑުމެންާހޭދަކުރަންާޖެހިއްޖޭާމިހ ރުކޯހެއްާނުވަތަާދުަވސްތަކެއް ދިޔަާ

ކަމުަގިއވ ނަަމާ ދިނުންާ ޚިދުމަތްާ ގ ތުންާ ިވސްނުމަކަށްވީާ މަިއަގނޑުާ ހިންުގމުެގާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ

ާާާމ ރޖްާކޮށްާިއެގންާނުވަތަާރަށްތަކެއްށްތަކެއްާުގޅުވަރަ ކުރުވަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާާާކައިވެނިާެގންާނުވަތަާރަށްތަކެއް

އުާާމި ާާދޭންާ އަދި އިޖުތިމ ޢީާ ޚިދުމަތުެގާ ާާޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ނަތީޖ ތައާްާދުރުާ ނިކުމެދ ނެާ
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ާާ ހަމަ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ރައްޔިތުންޯގސްވެެގންާ ރަށެްއެގާ ެއާ ރަށަކީާ ދޫކޮށްލ ކަށްާާެއއްެވސްާ ރަށްާ އެާ ާ

ާާ ޒަމ ނެއްަގއި. އެްއެވސްާ ނޫންާ ރަށެއްާ ެއާާބޭނުންވިާ ރަްއޔިތުންާ އަތޮޅެްއެގާ އެާ އަތޮޅަކީާ އެްއވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ާާ ހަމަާމިާމަޖިލީހުގާެާއަތޮޅެްއެގާނަންާދޫކޮށްލަންާބޭނުންވިާޒަމ ނެއްާނޫންާެއއްެވސްާއިރެއްަގއި.ާއެންމެާކުޑަިމނުން

މި ވ ހަކަދައްކަވަމުންތަޅުމުަގިއާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ ޢިއްޒަތްާާާ އެހެންާ ހުށަހަޅުއްވ ާާމަޖިލީހުެގާ މެންބަރަކުާ ތެރިާ

ބައްދަލުވުން މިކޮމިޓީެގާ އަދިާ ވ ހަކައިޞްލ ޙުތަކެއްާ ދެކެވުނުާ ާާތަކުަގއިާ ޏ. ހިޔަލުަގއިާ ތަރުޖަމ ެގާ ނުވަތަާާތަކުެގާ

ހުރިފުވައްމުލަކުާ އެީއާާައވ8ާާާަާާަގިއާ ލިޔުނީމ ާ މިހެންާ ދަނޑިަމުގާ ފުަވއްމުލަކުާ ކުރިއަށްާ ހަމަެއކަނިާ ނަންތައްާ ށުެގާ

ާާ ބަދަލު އަދިވެސްާާެގނަނަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނިވަޑައިެގންނެވިކަމީާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަުމަގިއާ އުންާ

ދަމ ލަން ފިއްޔަކަށްާ އަކުރަކ ާ އެންމެާ ނަމުެގާ މިންވަާާމިކިޔ ާ ނުވ ާ ބޭނުންާ ހއ.ވެސްާ ާާރު.ާ ާާފެއްޓިެގންާތުރ ކުނުން

ާާ ރަށެއްެގ އެއްވެސްާ ހަމަާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހަަމއަށްާ އ އީާ ހިތަދޫާ އެމީހެްއެގާާާާމީހަކުސ.އަތޮޅުާ

ބޭނުމެއްއަިއޑެ ެގއްލުވ ލ ކަށްާ ކޮށްާންޓިޓީާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ސިޔ ސީާ އިޖުތިމ ޢީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަވެސް،ާ ނުވޭ.ާ

ަގއިވ ނަމަާައޅުަގނޑުމެންެގާމަިއަގނޑުާޙަްއލަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެާބަޔަކަށްާއޮޅުވ ލަިއެގންާދަްއކ ާާތަރައްޤީކުރ ާކަމު

ާާޕްރޮވިންސްތަކެއްާނުވަ އެްއފަސްކުރުމުެގާނަތީޖ ާނޫންޮގތަކަށްާހަމަާކުޅަދ ނެާކަމެްއާާތަާުގޅިފައިވ ާސިޓީތަކެއްާނޫން

ށްާލުއިކޮށްާއަދިާއަންނ ނެާސަރުކ ރުތަކަކަށްާެވސްާާކަރަށްތަކަށްާސަރުކ ރަނޫންާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިޮއތްާއ ބ ދީެގާާ

ާާ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކަމ އެކުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރަކަށްާ ެއްއވެސްާ ބޯއަދިާ ެއިވދ ޅުވ ާ ނޫންާދިނުމަށް.ާ ޑުތަކެްއާ

ައހަރ1978ާާުާާ.އެޅުީވކީެއއް ބަޖެޓަވަނަާ ފ ސްކުރެވުނުާ މިޤައުމުެގާ ާާާ ރ30ާާުކީ މިލިޔަންާ ާާކަށްާ ަގިއ2008ާާާާފިޔ .

ާާ ބަޖެޓް މިޤައުމުެގާ ދިޔައިރުަގއިާ ނިމިެގންާ ސަރުކ ރުާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ މަުއމޫނުާ އަލްއުސްތ ޛުާ 12ާާމިޤައުމުންާ

ާާ އޮތް. އަރ ފައިާ އަށްާ ރުފިޔ ާ ތަރައްޤ12ާާީބިލިޔަންާ އަބިލިޔަނުެގާ މިޤައުމަށްާ އުސްމިންތަކަެއއްާ އެއީާ ޭއެގާާއި.ާ ކީ.ާ

ހ ސިލު ުއސްމިންތަކެއްާ ާާމައްޗަށްާ ހުވަފެނެްއާާކުރުމުެގ ނަނ ާ ދެއްކީކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއްކީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ނުދައްކަމު.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަެއއްާ ނޫރ ނީމަލުެގާ ފޮޅޭާ ުގލްޒ ރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫން.ާ

ތަޞަ ދިޔައީާ ޙަދައްކަމުންާ ތަޞަްއވުރުތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުްއވުރުތައް.ާ ރައްދުާާޤީޤަތަކަށްާ އެވ ހަކަތަކަށްާ ހެދީމު.ާ މެންާ

ާާ ބޭރަށްާންާވިދ ޅުވ ނެާހޮސްޕިޓަލްތަކ އިާައތޮޅުާސެންޓަރުތަކ އިާދެންޖެހުނުާކަންތައްތަކުެގާާބޭބޭފުޅުދެއްވަމުންާބަެއއް

ާާާާބޯޑުާއަޅުވ ފައިާެއވ ހަކަ ާާައޅުަގނޑުމެންާދައްކަންޖެހެނީާއެ ާޙަޤީޤަތެއްާކަމުަގއިާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްޙަޤީޤަތް

ާާ ފެނިެގންދިމަސ22ާާްމިދިޔ  ާާދުވަހުާ ސަރުކ ރެްއ އަނަގތަޅ ާ ހުސްާ ހަމަާ ފަރ ތުން.ާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ޮގތުަގިއާާޔައިމަާ

ކުރިމަތިވީމަާކޮންާ އިންތިޚ ބަކަށްާ ދައްކ ލ ާާއޮތަތީވެާދެންާ ހިއްކ ލ ާ ތަނެއްާ ބަޔަކުާ ެގނެސްާ ވެސްާތ ނކުންާއެްއޗެްއާ

ބުނުމަކުންާައދިާއެއީާނިމުމެއްާނޫންާމިޤަުއމުެގާރައްޔިތުންނަށް.ާިމާާާާމިއޮތީާމިވެނިާތަނެއްާތިމަންނ މެންާހިއްކ ފައޭ

ރައްާ ައއިސްކްރީމެާޤައުމުެގާ އެިވދ ޅުވ ާ ބޭނުންޮގތަކަށްާޔިތުންނަށްާ ފަތުރުންާ ދަތުރުާ ނުލިބުނު.ާ ދަޅައަކަށްާ ހަވީރުާ އްާ

ާާ ދެންނެިވން އަޅުަގނޑުާ ާާާާއެއްދުވަހަކުނުުގޅުނު.ާ ހިނގ ށޭ ދަންނަވަމުންާ މިތ ާާާާމަޝ ެއކުެއވ ހަކަާ ދ ންާ އަށްާ މ ސްާ
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މެންބަރުން އައީ.ާމިެވސްާާާާހިތަށްާއަރުވ ލ ާހަމަާރ ސްލ ފައިާގޮސްފައިާއެާާާ.ތިބެފައި.ާމިާތިއްބެވިާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހާ 

ާާށްާކޮންސެޕްޓްތައްާރ ަވއިެގންާެގވ ހަކަެއއް.ާހަމަާއެާޒ ތުެގާުއސޫލަކަ އެއަށްާތ އީދުާއަޅުަގނޑުމެންާނުކުރ ނެާނައިމަ

ސްޓޭޓްސްާާާާޔުނައިޓެޑްާާ.އެވިދ ޅުވިާުއސޫލުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފ ނަންާއެއްާމިސ ލުޑުމެންާދެްއކީ.ާާވ ހަކަާައޅުަގނ

ާާއޮފްާއެމެރިކ ެގާބަެއއްާސަރަޙައްދު މީހުންާތިބޭާތަންތަނަށްާވެސްާސީޓީާހެދޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާާާދެހ ހެއްހ ތަކުަގއި

ާާ ާާއެބައުޅޭާއެތަކެއްާބަިއވަރުާތަންތަން ާާހެދިދ ނެާއެހެސިޓީ ނޫންާނިންމަންވީކީ.ާާާދިހަހ ހަކަށްންވެއްޖިއްޔ .ާހުސްއެކަނި

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާާާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާާލޮބުވެތި ދޮލެނެގްއަގިއ އެވިދ ޅުވ ާ ކަުމަގިއވ ނަމަާރަްއޔިތުންާ ލިބޭާ ެއްއޗެހިާ ެގނެވޭާ

ާާ ކޮށްާމިާޚިދުމަތާްާެގާއ ބ ދީއަކަށްާނޫން.ާހަމަާދިވެހިާކޮންމެާރައްޔިތަކަށްާތަފ ތުާނ10000ާާުލިބެންވީކީާހުސްއެކަނި

ލިބެންޖެހޭނެ.ާހަމަާދިވެހިާކޮންމެާއ ބަދ ކީއަކަށްާމިާޚިދުމަތްާދިނުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާައތުރުކުރިާއޮޅ ލަންޖެހޭނެ.ާ

އެާޚިދުމަތްާދިނުމަށްޓަކައިާތައްޔ ރުވ ން.ާާާާސަރުކ ރ އެކުާއަތުކުރިާއޮޅ ލަންާާދުންާއަޅުަގނޑުމެންާެވސްާޖެހޭނެނއެހި

ވިސްނު އިޚްއެާ ާާމަކީާ އަޅުަގނޑުމެން އެއަށްާ ވިސްނުމެްއކަމުަގއިނަމަާ ފުރުޞަތުތައްާލ ޞްތެރިާ ތ އީދުކުރަންޖެހޭާ

ާާ ާާއެބައޮތް.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންތޯާހަމަާދިުގާލިސްޓެއްާއަޅުަގނޑުާއަތުަގއިާއެބައޮތް މިދެންނެވިާއުސޫލުންާހަމަ

2000ާާާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާާ 10000ާާާާށެއްާއެބައޮތް.ާައދިާާރ18ާާަމީހުންާހަމަވ ާކިތަންމެާކިތަންމެާރަށެއް ގ ތްކުރ ާާއ އި

އެބަޮއތް. ރަށެއްާ އެންމެާ ާާާާއ ބ ދީެގާ އޮތީ 8000ާާާާދެންާ އެބަުއޅޭާާެގ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަށްާ ހަތަރުާ ދެތިންާ

ނިންމ ލުމަކުނާްާާާސްއެކަނިާމިކަންާމިހިސ ބަށްާކޮށްއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރަޙައްދުަގއިާއެބައުޅޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހު

ކުރ ާނުނިން ތަރުތީބުާ ލިސްޓްާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބަހުރި.ާ މީެގތެރޭަގއިާ ކަމެއްާ ކިތަންމެާ ކިތަންމެާ މޭނެާ

ާާކަމު މަހިބަދޫ ާާާާމީހުން،2002ާާަގިއވ ނަމަާ ާާމީހ2040ާާުވިލުފުށީ މިލަދޫ 2043ާާާާން،ާ ކ ށިދޫ މީހުން،2059ާާާާމީހުން،ާ

2169ާާއިދޫާއަވަށ އެކުާާއިސްދޫާކަޅ ާާ،އިސްދޫާާ،މީހުނ2076ާްމަޑުްއވަރީާާާމީހުން،2067ާމީހުން،ާހޮޅުދ2065ާާޫކެލ ާ

ނޮޅިވަރަމް 2172ާާާާާާމީހުން،ާ ާާމީހުން، 2208ާާާާވެލިދޫ މ މިިގލި 2294ާާާާމީހުން.ާ ކުޑަހުވަދޫ އަލިފުށ2333ާާީެއއް،ާ ާ،

2396ާާާާ ތިމަރަފުށީ ާާާާެއއް،2509ާާެއއް،ާ 2564ާާާާތުޅ ދޫ މީދޫ 2592ާާއެްއ،ާ ގައްދޫ ާ،2730ާާ އިހަވަންދޫ ާ،2748ާާ،

ާާއޭ 2679ާާދަފުށީ ވިލިނިގލި ާ،3107ާާ ހޯރަފުށީ ާ،3132،ާާާާ 3134ާާލ.ަގން މަރަދޫ ާ،3850ާާ ހުޅުދޫ ދިއްދ3473ާާޫ،ާ ާ،

،ާކުޅުދުއްފުށ6838ާާި،ާގދ.ތިނަދ4825ާާޫ،ާސ.ފޭދ4720ާާޫ،ާނައިފަރ4446ާާު،ާހިންނަވަރ3991ާާު،ާދުވ ފަރ3677ާާު

8777ާާ 10838ާާ،ާފުވައްމުލަްއ ވަންވީނުންތޯާސިޓީާކައުންސިލް.ާ.ާދެންާމިހުރިހ ާރަށެއްަގއިާހައްދ13950ާަ،ާހިތަދޫ

ވަޑައިަގންނަވ ާައވަހަށް.ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ނަމޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމީެގންާމިާއެނިގެގންދ ާޙަޤީޤަތަކީާދިވެހިާާ

ކޮންެމާ މިއިންާ ރަށަކ އިާ އޮތްާ އެތ ާ ރަށަކ އިާ އޮތްާ މިތ ާ ހިނދުާ ބޭނުންވިާ ޚިދުމަތްާ ގ ތުންާ ރަްއޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ

ާއެބައުޅޭާއެތަކެއްާމޭލު.ާމިާޚިދުމަތަށްާެއއްކޮށްލ ފައިާމިއޮތީާސިޓީާކައުންސިލެއްަގއިާތިބ މެންާތިބޭށޭާާދޭތެރެއެްއގައި

ރައްޔިތުންނަކަށްާ ދިވެހިާ މިާ ސިޓީަގއި.ާ ތިއްބަވ ާ އަޅުަވިއެގންާ ބޯޑުާ ހުވަފެނެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ ނަނާ  ލައްކަާ ބުނީމަާ

ާާ ނޫން.ާމިއީާމިާފުރަާމ ލޭަގިއ،ާމ ލޭެގާެއއްާއަވަށްާޮގތުަގިއާާއެިއެގންާއަރ ެމއްާއުފަލެއްާލިބޭނެާއެްއވެސްާޮގތެއް



18 

 

އަޅުަގނޑުެގާާ ވިލިިގލި.ާ ހިމެނޭާ ވިލިމ ފަންނުަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ ދ އިރ އަކަށްާ އެާ ައޅުަގނޑުާ ފަރ ތުަގއިާ މިާ މިއޮތީާ

.ާމިދޭތެރޭެގާޙ ލަތާުާޢިއްޒަތްތެރިާއަޚްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިސްބަތްވެވަޑަިއަގންނަވ ާހުޅުމ ލެ

ކޮބައިތޯ.ާމ ލެާއަކީާސިޓީާކައުންސިލެއްާޤ ނޫނުަގއިާބުނ ާޮގތުން.ާއެާޤ ނޫނުާމިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާސަރުކ ރުންާ

ާާ ހ ސ25ާާާާްބަންޑ ރަާނ އިބުެގާއޮފީހުެގާތައްަގނޑުާޖަހ ފައިާފުރަތަމަާފޮނުއްވިާދުވަހުަގއިާެވސްާއެާބިލުަގއިާއޮތީ

ސި އެާ ހަމައަށްާ ބަދަލުވީމީހުންނ އިާ ޚިޔ ލުާ ކުއްލިައކަށްާ ކިހިނެއްެވެގންތޯާ ވ ނެކަަމށް.ާ ކައުންސިލަކަށްާ ؟ާޓީާ

މިއުޅެނީ ައއިސްެގންާ ބަދަލުތަކެއްާ މިކަމަކަށްާ އިރ އެްއކޮށްާ އެރިާ ކުއްލިއަކަށްާ ާކިހިނެއްެވެގންތޯާ ކަެމްއާާ؟ ކޮންާ

ާލައިަގތީތޯ މިއުޅެނީ؟ ެގއްލިެގންތޯާ ހިސ ބަކުންާ ކޮންާ ހިތެއްާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ާކޮންާ އިނޭގ25ާާާ؟ އެހެންވީމ ާ ހ ސް.ާ

ކުރެވެނީ.ާާ މިކަންާ ެއކަނިކަންާ ސަރަޙައްދެްއަގިއާ ތިބިާ ބަޔަކުާ ބައިވެރިާ އެއްބަޔަކުާ ކުރެވެންާ ތަރައްޤީާ މިކަމަކީާ

އެއްފަސްކުރެިވެގން.ާމީެގާނަތީޖ ާއަކީާެއއްފަސްކުރުން.ާހަިއާޕްރޮވިންސްާކީއްކުރަންާދެާޕްރޮވިންސަށްާބަހައިެގންާާ

ރައްާ މީެގާ ފޯމިއުލޭޓްާނަމަވެސްާ ކޮންސެޕްޓްާ ިމާ ެގނެސްެގންާ ެގންނަވ .ާ ސަރަޙައްދަކަށްާ ެއއްާ ބޮޑުާ ޔިތުންތަކެއްާ

ކަންތައްތަކެއްކަންާާ އައުާ އަދިާ ފައްޓ ކަމެްއކަން.ާ އަލަށްާ ކަމެްއކަން.ާ އައުާ މީާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރަްއވ .ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ދިޔައީމ ާ މިހިސ ބަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިުއޅެނީ.ާ ުގޅުވަިއެގންާާމީަގއިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިވ ޮގތަކީާ ށްާ

ބައިބަލ ާކުޅޭހެންާއެތަނުންާކުއްޖެއް،ާމިތަނުންާކުއްޖަކުާެގނެސްެގންާބޮޑުާމ ރ މ ރީަގނޑެއް،ާބޮޑުާސަކަރ ތްަގނޑެއްާާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ިވސްނަންވީކީ.ާ މީަގއިާ އެއެއްނޫންާ ކުރެވިދ ނެ.ާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަށްާ ޖަހ ާ

ކުރަްއވ ފަިއާާޚިދުމަތް ލ މަރުކަޒީާ ކަންތައްތައްާ މަރުކަޒީާ ބޮޑެތިބޮޑެތިާ ހުރިާ މ ލޭަގއިާ މައިަގނޑު،ާ ދިނުމުެގާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާާ ެގންދެވެން.ާ ފެންވަރަކަށްާ އެއްާ ތަރައްޤީތަކ އިާ ޓެކްނޮލިޖީއ ާ ޒަމ ނުެގާ ފަސޭހަކޮށްާ ލުއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ާާ ެގންދަވާ 5ާާމައިަގނޑު މިކަމުަގއިާ ރަނަގޅަށްާ ކޮޅުތައްާވަޢުދުތައްާ ނިކުންނ ނެާ ަމުގތައްާ ލުއިާ މިކަމަށްާ ފިއްޔ ާ

އެާވިދ ޅުިވޮގތަށްާސަލ ންޖަހަންާނައްތ ލެވުނުާ ދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މ އި،ާ ުގޅިެގންދިޔަާ ފެންނ ނެ.ާއެާވިދ ޅުވ ޮގތަށްާ

ާއަތްފޯރ ފަށަށްާާދޮރުތަކ އި،ާއެާވިދ ޅުވިާއަތްފޯރ ފަށަށްާެގނެވުނުާބޯާހިޔ ...ާރ އްޖޭަގއިާކޮންތަނެއްތޯާބޯހިޔ ވަހިކަން

ކޮބައިތޯ އަަގކީާ ހަުއސެއްެގާ ރޯާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ ާއައީ.ާ ދިރިއުޅުއްވ ާާ؟ ހުޅުމ ލޭަގއިާ ނުވަތަާ ރައްޔިތުންާ ހުޅުމ ލޭެގާ

އަތްފޯރަނީ ކ ކަށްތޯާ ހައުސްާ ރޯާ އުފައްދަވ ާ އެާ އެޗް.ޑީ.ސީންާ ާރައްޔިތުންނަށްާ އޮތީ؟ އެާ އަތުގައިތޯާ ؟ާކ ކުާ

ތަކަށްާއެކަމެްއާނުވ ނެ.ާމިާމ ލޭަގިއާއެބަތިބިާތޮްއޖެހިެގންާެއއްާެގެއއްަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާއ ދައިެގާނިކަެމތިާރައްޔި

ެއާ ކޮންތަނަކުންތޯާ ނިދ .ާ ކޮޓަރީަގިއާ ފޫޓްާ ހަތްާ ފޫޓް،ާ ބ ރަާ ެގތައް.ާ އުޅޭާ އ އިލ ާ ދެތިންާ ތިބިާ ދަރިންާ ބ ރަާ ދިހަާ

ާާ މި އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ ކޮށްދޭނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ ސިޓީއެއްާމީހުންނަށްާ ހުންނ ނީ.ާ ވިސްނުންާ

ސަރުކ ރުންާާ އެއެއްނޫންާ ނުވ ނެ.ާ ހައްދަވައިެގންާ ެއހެންާ ބޭތިއްބިޔަސް.ާ ލ ފައިާ ކޮށްޓަކަށްާ ރަނަގޅުާ ދީފައިާ

ހެލްތާްާ ޕޯސްޓުންާ ހެލްތްާ ެގންުގޅުއްވަންޖެހޭ.ާ ވިސްނުންފުޅުާ ނިސްބަތްވ ާ ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްާ މެދުާ ރައްޔިތުންނ ާ

ާާ ހޮސްޕިޓަލުން އެންެމާާސެންޓަރަށް.ާ ނުވ ނެކަމަށްާ ބަދަލުކޮށްލެވުުމންާ ނަންބޯޑުާ ހުސްއެކަނިާ ހޮސްޕިޓަލަށްާ ރީޖަނަލްާ
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ވަރުަގދައަށްާވަކ ލ ތުކުރެްއވިާމެންބަރަކީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާއެާމަނިކުފ ނާުާ

ާާ ސަރުކ ރ  އޭރުެގާ ރ އްޖޭަގއިާ ހުންނަވަމުން.ާ މެންބަރަކަށްާ ވަރަށްާލ.އަތޮޅުާ ހުންނަވަމުން.ާ މެންބަރަކަށްާ އިދިކޮޅުާ

ހިސ ބުތަކުންާާ ބައެއްާ ެވސްާ ނަތީޖ ާ މަސައްކަތުެގާ އެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެއްވި.ާ މަސައްކަތްާ

ރަނަގޅުެވެގންދިޔަ.ާއެކަމަކުާިމއަދުާހަމާއަނެއްކ ާއެާއެހެންާބަންޖަކަށްާއެހެންާދިމ ލަކަށްާކ ފިޔ ާހަމަކުރަްއވަިއެގންާާ

ނިންމަވ ނެ.ާާމަސަ ޮގތެއްާ މިކަމުަގއިާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދޫކޮށްލައްވ ށޭ.ާ ނިޔަތްާ ކުރެއްވުުމެގާ އްކަތްާ

ތިއްބެީވާާ މިހ ރުވެސްާ ރައްޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ އެާ މިކަުމަގއި.ާ ވ ހަކަާ ފުވައްމުލަކުެގާ ވިދ ޅުވެދެްއީވާ ބ ރަށްާ އެންމެާ

.ާދ އިރ ެގާރަްއޔިތުންެގާމެޖޯރިޓީާދެއްވިާޮގތަކަށްާނިންމޭކަމުގައިވ ނަަމާާރައްޔިތުންާޮގތެއްާނިންމެވީމަާއެކަންާނިމުނީ

3ާާާާ ހޮއްވެވިތ ކުން 2ާާާާމެންބަރުންާ އެ އަކީާ މ ނަާ ޭއެގާ ހޮވިފަ.ާ އިދިކޮޅަށްާ ސަރުކ ރ އިާ ތިބީާ 2ާާމެންބަރުންާ

ރައްޔިތުންާނައްތ ލުމުެގާފިކުރެއްާސަރުކ ރުނ2ާާްމެންބަރުންނ ،ާއެާާ ާެގންުގޅުއްަވިއެގންާމެންބަރަށްާތ އީދުކުރ ާހުރިހާ 

ޤ  ެއްއވެސްާ ތެރެއިންާާނުވ ނެ.ާ ޚިދުމަތުެގާ ތެރެިއން،ާ ޢ އްމުާއުސޫލެއްެގާ ތެރެިއންާ ަގވ އިދެްއެގާ ތެރެއިންާ ނޫނެްއެގާ

ެގންނެިވެގންކަމަށްވ ނަަމާާ އިޚްތިރ މ ެއކުާ އެާ ނުވ ނެ.ާ ެގއްލުވ ލައިެގންާ ތެރެއިންާ އުސޫލެއްެގާ ކުރަންވ ާ ޢަމަލުާ އަދިާ

ނުފެންނަ ފެންނަާ އަނެްއކ ާހަމަާ ސަބަބުންާ އިޞްލ ޙުެގާ މިާ ބ އްވ ޮގތަށްާ މިާ ދުވަހުާ އަނެއްާ މ ދަމ ،ާ ވޯޓެއްާ ާ

އެޮގތަށްާ ނިންމެވީމ ާ ރިފަރަންޑަމަކުންާ ރައްޔިތުންާ ނިކުމެދ ނެ.ާ ވޯޓުާ މިާ މައްޗަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ފުވައްމުލަކުެގާ

އަ އެކަމަކުާ ކުރ ނަން.ާ އިޚްތިރ މްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމުނީ.ާ ހަދ ފައާިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ނޫނުާ ޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަާާ ފައިދ ތަކުެގާ އެާ ނުވ ނެ.ާ ރ ވައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖުބޫރުކުރުމަކަށްާ އިމްޕޯޒްކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މައްސަލަެއްއާާ އ ނާ ބޭފުޅުންނަކަށް.ާ އެާ ނުދެއްކެވޭނެާ ފައިދ ެއްއާ އެޑްވ ންޓޭޖެއްާ މީެގާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ދައްކަވ ނަމަާ

އިާމިވެނިާރަށަކ އިާމިވެނިާރަށަކ އިާުގޅުވ ލީމަާމިއޮތީާސިޓީާކައުންސިލެކޭ.ާތިބ މެންނަށްާހަމާަާނެތޭާމިވެނިާރަށަކ 

ފްލޭވަރއަކުން.ާާ ަވއްތަރެްއެގާ ކޮންމެާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ފައްޓ ނެޭއާ ލިބެންާ ައއިސްކްރީމްާ ފެށިެގންާ ހަވީރުންާ މ ދަމ ާ

ރަނަގޅުވ ނެ ވ ހަކަދެއްކީމަާ ކަންތައްތަކުެގާ ެވވޭާ ނ ންނ ނެޙަޤީޤަތަކަށްާ ބައެްއާ ޝަކުވ ެގާ އޭރަކުންާ ާ.…ާ.

މިހ ރުާާ ރައްޔިތުންާ ފުވައްމުލަކުެގާ ވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުާ ކަންތައްތަކުެގާ ުގޅ ލެވޭާ ހޮޅިތަކުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހޮޅިތަްއާާ ވ ހަކަދައްކަވ ފައިާ ހޮޅިތަކުެގާ ވަޢުދުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ޭގސްހޮޅި.ާ ކޮބައިތޯާ ކައްކަމުންދަނީ.ާ ދަރުންާ

ވަންވީނުންތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަސީޙުާއ އިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރަފީޤ އިާދެާބޭފުޅުންނަކީާސަރުކ ރ ާއަޅުއްާ

ާާ ވިދ ޅުވ  މިާ ފުަވއްމުލަކުަގއިާ ބޭފުޅުންނަށްކަމަށްވ ތީވެާ ދެާ ހޮވުނުާ ރައްޔިތުނ10ާާާާްއިދިކޮޅަށްާ އ ބ ދީެގާ ހ ހުެގާ

ެއހެންވީމ ،ާމިާޒ ތުެގާނަނ ާާ؟ާސަރުކ ރުެގާޭގސްހޮޅިތައްާކޮބައިތޯާ؟ކޮބައިތޯާއެލް.ބީ.ޖީާޭގސް؟ާކައްކަންވީާދަރުންތޯ

ހުވަފެނުންާދިވެހިާރައްޔިތުންާހަލ ކުކުރުމުެގާނިޔަތްާހުއްޓަވ ލައްވ ފައިާއިޚްލ ޞްތެރިާހިތްާނިޔަތަކ ެއކުާވަޑަިއަގތީމަާ

ކޮށްލަންާމިކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާާމިކަންތައްތަކަށްާއޮންނ ނީާހަމަޖެހުންާއައިސް.ާދެންާއޮތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިއަށްާނޯޓް

ސިޓާީާ މިާ އަދަދުާ ވެރިންެގާ ތިއްބަވ ާ ދިނުމުަގއިާ ޚިދުމަތްާ ޕޮއިންޓަކީާ އެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ މައިަގނޑުާ ހަދ ާ އިދިކޮޅުާ
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ޮގތެްއަގއިާފުަވއްމުލަކަކީާާ ކައުންސިލުެގާވިސްނުުމެގާތެރެއަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާހަނިވެެގންާދިއުމުެގާސަބަބުންާޢ އްމުާ

ސަރަ ކޮންމެހެންާާއެކިއެކިާ މިނެީގާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލުާ މިާ ޚ އްޞަާ ހިސ ބު.ާ ދިރިއުޅުއްވ ާ މީހުންާ ޙައްދުތަކުަގިއާ

ފުވައްމުލަކުާެއކަންޏަކުާނޫން.ާމިާނޫންާކޮންމެާއެހެންާސިޓީާކައުންސިލެއްާމިާޒ ތުންާތަްއޔ ރުކުރުމުންާނުކުންނ ނެާ

ޚިދުމަ ިގނަވެެގންާ މީހަކުާ ދެާ ނުވަތަާ މީހަކުާ އެންމެާ އަކީާ ކައިރިއަށްތޯާާނަތީޖ ާ ކ ކުާ ހުންނ ނެ.ާ ދިނުމަށްާ ތްާ

މިހ ރުާޝަކުަވއިެގންާދ ނެާއޮފީހެްއ،ާސަލ ންޖަހަންާދ ނެާއޮފީހެއް،ާވ ހަކަެއއްާއަހ ލަންާދ ނެާ؟ާޝަކުަވއިެގންާދ ނީ

ޮގތެއްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާނެތިެގންާމިއުޅެނީ.ާއެންމެާކުޑަމިނުންާކައުންސިލަރުާރަށުަގއިާ ާތަނެއް،ާޚިދުމަތެއްާދެވޭނެާ

ހުރެއްޖިއްޔ ާއޭނަާކައިރިއަށްާޮގސްާކޮްއޓަިއެގންާނުވަތަާޭގާދޮށުަގއިާޓަކިާޖަހައިެގންާނަމަވެސްާތިމަންނ ާމިކަމަށާްާ

ދަތިވެއްޖޭާދަންނަވަންާފުރުޞަތުާލިބޭނެ.ާއެންމެާމީހަކު،ާދެާމީހަކުާހުރެއްޖިއްޔ ާއެކަކުާބޭރަށް،ާބޭހަށް.ާއަނެކަކުާާ

ާރަށްާއޮންނ ނީާހުހަށް.ާކޮންާބައެއްތޯާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްދޭންާތިބޭނާީާމ ލެާއަށްާމިވެނިާކަމެްއަގއިާއަންނައިރު

ވެރިންެގާފެންވަރުަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާައތޮޅުާކައުންސިލުންާނުވަތަާރަށުާކައުންސިލަރުަގއިާއެބަާާ

ާާ 3000ާާާާތިއްބަވ ކަން 5ާާމީހުންނަށް ަމއްޗަށްާވެްއޖިއްޔ  ކަމުަގިއވ ނަމަާކިތަކެއްާމީހުންާ.ާއެހެންެވއްޖ7ެ.ާެއއަށްވުރެާ

ދެންާއޮތީާމީެގާއިޤްތިޞ ދީާފައިދ .ާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމަށްާމިއަދުާނިކުމެެގންާ؟ާތިބޭތޯާމިތަނަށްާޚިދުމަތްާދޭންާ

ާާ ެއއް ބޮޑުާ އެންމެާ ދިއުމ ިއ،ާާމިއުޅޭާ ކުޑަެވެގންާ މުސ ރަތައްާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ އުނދަުގލަކީާ

.ާކަންމަތީާފިހ ރައަކުންާދަރަންޏަށްާވެސްާެއއްޗެއްާދޫކޮށްނުލަނީ.ާއެާނުކޮށްލ ތީެވާާ…ާދަތިވުންާރައްޔިތުންެގާއަތްމަތި

އެމީހުންެގާާ ފައިސ ،ާ މިލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ފައިސ ކޮޅުާ މިއަންނަާ އެބައެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ އެ ފައްޓ ނެ.ާ އެނބުރެންާ ރަށުތެރޭަގއިާ ފައިސ އިންާ ލިބޭާ އެހީެއްއާާމުސ ރައިންާ މީހަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ދ އިރ އިންާ

ދަތިތަކެްއާާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަޓުވ ލައިފިނަމަާ ފުރުޞަތުާ އެާ ދޭނެ.ާ ެއއްޗެއްާ ޭއެގންާ ވެވޭނެ.ާ

ވެެގންދ ނެ.ާއެންމެާމީހަކަށްާދެމީހަކަށްާމިކަމެއްާނުވ ނެ.ާހަމަާމިޙ ލަތުާމިހެންާއޮތަތީވެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާާ

ާާ މީހަކުާނޫންާމީހަކުާއެއީާވެރިޔ ޮގތުަގއިާއެތ ާާހަމަ ދިރިއުޅޭާ ރަށެްއަގއިާ ެއްއވެސްާރަށެއްަގއިާއެާ ވަކިވެފައިާއޮތްާ

ދ އިރ ،ާާ އަޅުަގނޑުެގާ އިނޭގތޯާ އުފެދޭާ މިއުނދަޫގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެެގންދ ނެ.ާ ދަތިތަކެްއާ ހުރެއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ

މިސ ލަކަށް ވިލިނިގލީަގއިާ ހިމެނޭާ އެންެމާވިލިމ ފަންނުަގއިާ ތެރޭަގއިާ ކައުންސިލުެގާ ސިޓީާ މ ލޭެގާ ކައުންސިލަރު،ާ ާ

ާާބޭފުޅަކުާއިދ  ދ އިރ ާިމއޮތީ.ާޭއެގތެރެއިންާމ ފަންނުާކޮޅުަގއިާއޮންނަާބަޔަކ އިާވިލިނިގލީާތިބޭާބަޔަކ އިާިމ11ާާާާރީ

ނ ނީ.ާއެންމެާމީހަކުާދެބައިމީހުންެގާމެދުަގއިާއަނެްއކ ާހަނުގރ މައެއްާފެއްޓެންާިމޖެހެނީާކޮންދިމ އަކުންތޯާމީހ ާއަން

ހުރިާ ޖަހ ފައިާ ބޮލެއްާ ވިލިނިގލީެގާ ފައެއް،ާ މ ފަންނުެގާ ވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮށްލަންވީ.ާ ދެބުރިތޯާ މީހަކުާ އަންނ ނީ.ާ

މީހަކުާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ާައށްާހޮވަން.ާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާކުރ ނީާމިދެންނެވިާސިޓީާކައުންސިލުެގާާ

ާާ ހަމަާމިކަހަލަާބައިބަިއވުންތައްާއިންތިހ އަށްާބޮޑަށްާީމަގއިާފެތުރިެގންދ ނެ.ާއެާދ އިރ އެްއަގިއާމަފުހޫމުެގާތެރެއިން.

ކުނިާ އޮތީާ މަުގމަތީާ މިރޭ.ާ ނުދިއްލޭކަންާ ބޮކިހޮޅިާ ބޮކިދަނޑި،ާ ދ އިރ ެގާ އެާ އެނޭގނީާ ނޫންތޯާ މީހަކަށްާ އުޅޭާ
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މ ލޭަގއިާުއޅުްއވ ާބޭފުޅަކަށްާައޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާާާާިގނަވެފައިކަން.ާމިވެނިާދިމ ލެއްަގއިާމިވެނިާެއއްޗެއްާއެބަުއޅޭކަން.

ހުންނަާ ބަހައްޓަވ ފަިއާ ހުންނަވަނީާސަރުކ ރުންާ ވެސްާ މިހ ރުާ ނުބެލޭނެކަން.ާ މިކަމެއްާ ޮގއްސަކައެއްާ ވިލިނިގއްޔަށްާ

ރަށުާ ދުވަހަކުާ އެތަްއާ ނޫން.ާ އެނެގނީކީއެްއާ ދޮރ ށްޓެއްާ ދޮރެއްާ ތަނެްއާ ޭއނައަކަށްާ ހުންނަވ .ާ ެގާާކައުންސިލަރެްއާ

ނޫން.ާ ވެސްާ ލަނީކީއެއްާ އަޅ ވެސްާ ހުންނައިރުާ ނިވިފައިާ ެއއްޗެހިާ ބޮކިތަކ އިާ ހުންނަާ މިތ ނަގއިާ އެތައްާ އެފަރ ތުާ

އެހެންވީމ ،ާމިޙ ލަތުާނުެގންނަންވެެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަންނަވަނީ.ާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާތިބޭފުޅުންެގާސަރުކ ރަކ ިއާާ

ކޮން ނޫނޭ.ާ އިދިކޮޅީކީއެއްާ ދަރ ވ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަރ ވ ހ ާ ދުށީމޭާ ހުވަފެންާ ނަނ ާ ސަރުކ ރެއްތޯ.ާ ނަލަނަލަާ ކަހަލަާ

ޚިދުމަތްާދުނިޔެއަށްާއ ރަކަށްާމ މުއިާފެތޭތީއޭ،ާނަނ ާހުވަފެންާދުށީމޭ.ާޅަފިސ ރިާމަާރަންކޮޅ އޭާމަފިސ ރިާތެދެްއާ

ައޅުަގނޑު ކަންތައްތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ ބީދައިންާ މިާ ހަމަާ ވިސްނުންާބުނަންހޭ.ާ މެންެގާ

އުސޫލ ިއ،ާާ ޖިއޮްގރަފިކުާ ދިވެހީންެގާ ވެއްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންުގޅެން.ާ މެދުާ ޤައުމ އިާ ވެއްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނަމުަގިއާާ ތަރައްޤީެގާ އަދިާ ވ ން.ާ ބަރޯސ ާ ވެސްާ ޮގތްތަކަށްާ ހުންނަާ ވިސްނުންާ ދިވެހިންެގާ އަސްލ ިއ،ާ ދިވެހިންެގާ

މަކުންާދުނިޔޭެގާފެންަވރުަގއިާޑިޮމކްރެޓިކްާމީހުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވީކީއެްއާާއަޅުަގނޑުމެންާޑިމޮކްރަސީާބޯޑުާއެޅުވު

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެހެންވީމ ،ާ މީެގތެރޭަގއި.ާ އެބަހުރިާ ެވސްާ ކަންތައްތަކެއްާ ދަސްކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ

ާވ ހަކަފުޅުތަކަކީާރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅުާާމެންބަރަކުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާއިޙުތިރ މްކުރަން.ާއެާެގންނަވަންާއުޅުއްވިާ

ާާ 10ާާާާތަކެއް. ޚިޔ ލަކީ އަޅުަގނޑުެގާ ދެއްވަންވީ.ާ ވެސްާ ދެންމ2ާާާެހ ހުންާ އަޅުަގނޑުާ ފައްޓަވ ށޭ.ާ ދެއްވަންާ ހ ހުންާ

ހ ހުންާމައްޗަށްާތިބ2ާާާިމިކިޔ ލިާބަނދިވަރ އިާއެްއވަރަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަށްތަްއާއެބަތިބިާއެާރަށްތަކުެގާރައްޔިތުންާާ

ސިޓާީާމީ ހުންނ ނެާ އެތަންތ ނަގއިާ އޭރުންާ ފޯރީަގއި.ާ ވަރަށްާ ބަހީއޭާ އުފައްދަމ ާ ކައުންސިލުތައްާ ސިޓީާ ހުން.ާ

ޑިސްޓްރިކްޓްާްގރޭންޑްާހޮސްޕިޓަލްާކަހަލަާތަންތަން.ާބޮޑެތިާތަންތަން.ާބޭރުންާމީހުންާެގނެސްެގންާައޅުަގނޑުމެންާ

24ާާމަތެއްެގާޮގތުަގއިާދެވޭާޚިދުމަތެއްާއޮތީކީެއއްާނޫން.ާާމިކަންާކުރ ނީ.ާމިހ ރުެގާސަރުކ ރަކުންާވެސްާއަމިއްލަާޚިދު

އަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންާދީފީމު.ާހަމަާޕީ.ޕީ.ޕީެގާދަށުންާއަންނަާއެއްޗެއްާނޫނީާނ ދޭ.2ާާާބިލިއަންާރުފިޔ ާފ ސްކޮށްފައިާާ

ފުނިންާެގނެސްާއެވެސްާއަންނަާެއއްޗަކީާކޯްއޗެްއކަމެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނެގނީކީއެއްާނޫން.ާބޮސްކ ލިސްާކުން

މ ލޭާއިންޓަރނޭޝަނަލްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނެގނީކީާނޫން.ާ ެއއަށްާދޭންޖެހޭާލ ރީެގާއަދަދުާ ުގޅިފަޅުާހިްއކ ލީމަާ

މިހ ރާުާ އެދަނީާ ކުންފުންޏަކުންާ އިންޑިއ ާ އިންޑިއ ާސަރުކ ރުންާ ވިއްކ ލީމަާ މުދ ތައްާ ތަރިކަާ ދިވެހިންެގާ އެއަރޕޯޓު،ާ

އިލްޒ މު މިއަށްާ ނަަގމުން.ާ ކޮންާާާާލޯނުާ ދިވެހިންެގާ ނުވަތަާ ކަެމއް،ާ ބަޔަކުާ އެހެންާ ދިވެހިންކަމެއްާ އުފުލަންޖެހޭާ

އެހެންާ ބޭނުމެއްނުވޭ.ާ އަންގ ކަށްާ ނޭނެގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ވ ރުތަވ ނީާ މިކަންާ ދަރިފަސްކޮޅަކަށްކަމެއްާ

ެގންާމިކަންާއޮތީާމިހެންނޭ.ާާނަހައްދަވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާވެސްާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުެމންެގާެގންޮގސްާބައިތިއްބައިާ

ސަރުކ ރަށާްާ ހުންނ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ދުވަހަކު،ާ މިވެނިާ ދިމ ލެއްާ މިވެނިާ

އެހީތެރިވެދިނުމުަގއި.ާސަރުކ ރުާޕްރޮމޯޓުާކޮށްދިނުމުގައި.ާަވޑައިެގން،ާކުލަާތަފ ތުނުކޮށްާައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާތިބިާ
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ދަތިވެފައި ދިވެހިާާާރައްޔިތުންނަށްާ މިާ އެކުަގއި.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިާ ވަޑައިެގންާ ކޮށްދެއްވުމަށްާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ

ސަރުކ ރުާރަނަގޅަށްާކަމެއްާކޮށްދީފިކަމުަގިއވ ނަމަާރަނަގޅޭާބުނަންާއަޅުަގނޑަށްާކެރޭނެާަގއިމުާވެސް.ާއެާބޭފުޅުންާާ

ރ ާސަރުކ ރުެގާެއްއެވސްާވަޒީފ ެއއްާައޅުަގނޑުާއެާވިދ ޅުވ ،ާިއޝ ރ ތްކުރަްއވ ާސަރުކ ރުެގާެއވިދ ޅުވ ާބޯޑުާބަދަލުކު

އަދ ކޮށްފަކައެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑަކީާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާފިކުރުަގއިާމަލްޓިޕ ޓީާޑިމޮކްރަސީައށްާތ އީދުކޮށްެގންާނިކުތްާާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ އ ދެ،ާ ތިބޭނެ.ާ ބަޔަކުާ ކިތަންމެާ ވެސްާ ިމޒ ތުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އިދ ރީާާމީހެއް.ާ

ފަތ ފަިއާާ ކަނޑުާ ރަްއޔިތުންާ ދިނުން.ާ ޚިދުމަތްާ ގ ތުންާ ރައްޔިތުންނ ިއާ ބޭނުމަކީާ ަމއިަގނޑުާ ހިންުގމުެގާ ދ އިރ ތައްާ

ނުވަތަާފެރީައކަށްާއަރަިއެގންާއެތައްާަގދަާރ ޅުަގއިާދަތުރުކޮށްާޮގސްާޚިދުމަތްާހޯދުމެއްާނޫން.ާވީހ ވެސްާވަރަކުންާާ

އަ މީެގާ ނޫނީާ ތަނަކަށް،ާ ތިބިާ ސަރަޙައްދެއްާާއެބަޔަކުާ މ ސިންގ ާ ބޮޑުާ ެގންނަވ ާ ކުރަްއވ .ާ ެއއްފަސްާ ނެްއކޮޅަކީާ

ހިއްކެވުމަށްާދިވެހިރ އްޖެއަށްާލިބޭނެާފައިސ އިންނ ިއާނުވަތަާބޭރުެގާލޯނުންާނަަގިއެގންާނަމަވެސްާރަްއޔިތުންތަކެްއާާ

އުފ ވެރިކަން އެމީހުންނަށްާ ދީާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ އެީމހުންނަށްާ އަތްފޯރ ފަށުަގއިާ ޭއާާެގނެސްާ އިންސެންޓިވްާ ެގނެސްދީާ ާ

މިކިޔޭާޕެކޭޖުެގާތެރެއިންާރަްއޔިތުންާެގނެސްާއަހުލުވެރިކުރުވަންާފައްޓަވ .ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރީާސަރުކ ރުންާެވސްާާ

އެބަތިއްބަވ ާާ މ ލޭަގއިާ މިާ މިތ ނަގިއ،ާ އުފައްދަވ ފައިާ ދަފުތަރެއްާ ނަމުަގއިާ ދަފުތަރުާ ޚ އްޞަާ މުނިސިޕަލްޓީެގާ މ ލޭާ

އްާވ ލެއްާނެތް،ާޤ ނޫނީޮގތުންާތިބިޮގތަށްާއެތަކެއްާހ ސްާމީހުންނެއްާދޫކޮށްލ ފައި.ާކޮންމެާބަޔަކުާޯގހެްއާާއަޅ ލ ނެާޔ ރެ

ކުރީމަާވެސްާއެާޯގހެްއެގާވ ހަކަާބުނަންާއަޅުަގނޑުމެންާކެރެންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާބުނ ނަން.ާކޮބައިތޯާއެމީހުންެގާ

އެ އެމީހުންނަށްާ ކޮންތ ކަށްތޯާ މަޖިލީހުެގާާބެލެނިވެރިންނަކީ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ފޮނުވަންވީ.ާ ސިޓީާ ޑްރެސްކުރ ނެާ

މ ލޭެގާދ އިރ ެގާމެންބަރުންެގާޤ ނޫނީޮގތުންާބަލަދުއަރ ނެާމިާމީހުންނަށް.ާއިލެކްޝަންސ11ާާާްކުރީބަރީަގއިާމިތިއްބަވ ާާ

ާާ ބަހ ފަިއ ބަިއާ 700ާާކޮމިޝަންއިންާ ،600ާާާާ 500ާާާާއިން ބަޔަކު ދ އިރ ައކަށްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިން.ާންާ

ކޮންތ ކުތޯާތިބީާއެމީހުން.ާއެީމހުންާވީާހިސ ބެއްާައޅުަގނޑުެމންނަށްާއެނޭގތޯ.ާކޮބައިތޯާއެީމހުންނަށްާދަތިވެފައިާހުރިާ

ކަންތައްތައް.ާދެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާއެބައޮތްާކޮންމެާމީހަކަށްާވެސްާކޮންމެާތ ކުާވަޒަންެވރިާެވވިދ ނެއޭ.ާއެކަމަކުާާ

ދަތި ކުރީަގއިާ ޙ ލަތަށްވުރެާ އެްއވެެގންާާއެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަްއކަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ޙ ލަތެއްެގާ އޮތްާ ވެފަިއއޮތްާ

ނޫނެކޭާާ ުއވ ލަންާ ކޮށ ާ އެވެސްާ ވީާ މިވ ހަކަދެއްކީމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދަންވީނޫންތޯ.ާ ޙައްލުާ ތިބެެގންާ އެއްތ ކުާ

އެ ރަށަށޭ.ާ އެމީހުންެގާ ދ ންީވާ އަނބުރ ާ އެމީހުންާ ނުލިބޭނެއޭ.ާ ހުންނ ނެއޭ.ާާއެމީހުންނަކަށްާ ޯގތިެގދޮރުާ މީހުންެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ނީ.ާ ހޯދައިދެވޭތޯާ ޮގތެއްާ މީހުންނަށްާ ނެތްާ ފޮނުވ ނީ.ާ މީހުންާ ތިބިާ ޯގތިެގދޮރުާ

މަޖިލީހުެގާވެސްާބައެއްާމެންބަރުންާއެބަތިބިާޯގތިެގދޮރުާތިބިާމީހުންާވެސްާމުނިސިޕަލްޓިާދަފުތަރުަގއިާޖެއްސިެގންާ

މީހު ާާތިބޭާ މިދެންނެވި ހަމަާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އ ދެ،ާ ޙައްލެއްކަމަށ10ާާާާްންާވެސް.ާ ހަމައެކަނިާ ައކީާ ފޮމިއުލަރާ ހ ހުެގާ

ށްާމީތިާތިރިކޮށްލުމަކީާެއީއ2000ާާާާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެާވަރަށްާއިޙުތިރ މ އިާއެކުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާާ

ާރަނަގޅުކަމެްއޮގތުަގއި.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިައށްާާ އޮތްބަޔ ިއެގންާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުެގާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ`.ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދިއުމުެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމައިނުންާމިާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނީ،ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެަވޑައިނުަގންނަވ ާާ

ވ ހަކަދައްކ ނީާާމެންބަރެއްކަމަށް އ މިރުާ އަޙުމަދުާ އ މިރު.ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ވ ާ

ާާ ނަންބަރު މިައދ7ާާާާުާ/2010ޤ ނޫނުާ ބިލަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙަށް.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

 ހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަ

ކައްސ ލައިފިކަމަށްވ ނަަމާާ ބިލުންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ތިވިދ ޅުވިޮގތުންާ ރައީސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ންާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެާކުރެުވނީާރިޔ ސަތުންާއެންިގާއެންުގމ އިާޚިލ ފުކަމެއްކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާދެ

ބިލަށްާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ބިލަށްާވ ހަކަދެްއކޭތޯ.ާއ ދެ،ާ ހަމަާސީދ ާ މިާ ބަލ ނަންާ

ރަނަގޅުާާ ނިޔަތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އިޞްލ ޙަކީާ މިހުށަހަޅ ފައިވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ރައްޔިތުންނަށް ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުާާާާމަުގސަދުަގއިާ ކަެމއްކަމަށްވ ނަމަާ ކޮށްފަިއވ ާ ނިޔަތުަގިއާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ފައިދ ާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެކިއެކިާ މިތަނުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ރަނަގޅުކަމެކޭ.ާ ވަރަށްާ އެއީާ ދަންނަވ ނީާ

ޮގތަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާމިއަކުންާހަމަާއެްއޮގތަ ކަށްާވެސްާވިސްނަާވިސްނ ާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންދިޔަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިދ ާ މީެގާ މިދައްކަނީާ މިވ ހަކަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ ނުފެނުނު.ާ ފައިދ އެއްާ މީެގާ

ދ އިރ ތަްއާާ އިދ ރީާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާ ވެސްާ ވ ހަކަެއއްާ ނުކުރ ނެާ ބަދަލުާ ވިސްނުންާ ައޅުަގނޑުެގާ ވިސްނައިދެވިއްޖެނަމަާ

ހިންުގމު ުއސޫލުންާ ާާލ މަރުކަޒީާ ކަނޑައަޅ ނީ ކަމުަގއިާ ކައުންސިލްާ ސިޓީާ ބިލަށްާ ދަށްނުވ 10ާާާެގާ ހ ހަށްވުރެާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިުއޅެވެނީާ ދަންނަވ ނީ،ާ ައޅުަގނޑުާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިރުާ އިޞްލ ޙުަގިއާ މިާ އ ބ ދީތައްކަމަށްާ

ކެމްޕޭނުކުރަންާއުނދަޫގާވ ހަކަ.ާާާާކީއްކުރަންބ އޭ.ާދަންނަވަންާިމއުޅޭާވ ހަކަައކީާބަެއއްާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރަްއވައިފި

ައޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަ.ާ ކުރ ާ ކަންތައްތައްާ ނުހޯދ ާ ރަޢުޔުާ ރައްޔަތުންެގާ ހަމަާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފިާ މެންބަރުންާ އަނެއްބައިާ

ހޯދައިެގންތޯ.ާ ރަޢުޔުާ ރައްޔަތުންެގާ ކިހ ވަރަކަށްާ މިއޮތީާ ބަހ ލ ފައިާ ޮގތްޮގތަށްާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ ދަންނަވ ނީާ

ާާ ރަޢުޔުާއަޅުަގނޑު ރައްޔަތުންެގާ ކިހ ވަރަކަށްާ މިެގންދަނީާ ގ އިމުކޮށްެގންާ މިތަނުަގއިާ ނިޒ މެއްާ ޕ ޓީާ ދަންނަވ ނީާ

ކަންކަންާ ހޯދައިެގންާ ރަޢުޔުާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަންާ މިބ ވަތުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯދައިެގންތޯ.ާ

އަޅުަގނޑުމެ ތިބެެގންާ ތެރޭަގއިާ މިމަޖިލީހެުގާ ވިސްނ ލަންޖެހާޭާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ މިހެންާ ވ ހަކަދައްކ އިރުަގިއާ ންާ

ބައިވަރުާކަންތައްތައްާއެބައުޅޭ.ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާހިންުގމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނެްއާާ
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ތަކެްއާމިާހަދައިާއެާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުނުކުރެވިެގންާއުޅެނިކޮށްާމިާމަޖިލީހުންާފެންނަމުންދަނީާއެތައްާެއތައްާއިޞްލ ޙު

ޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅެމުންދ ާތަން.ާދުވަހަކުާމީެގާފޮނިމީރުކަމެއްާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނެތަނެއްާނުފެނޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ޮގތުެގާމަތިންާއަތޮޅުާކައުންސިލުތަކ އި،ާރަށުާކައުންސިލުތަކ އި،ާސިޓީާާ ކީކޭތޯާމިާބުނަނީ.ާމިާ

ބ  އިންތިޚ ބުތަްއާ ކައުންސިލުތަްއާާކައުންސިލުާ ސިޓީާ ކައުންސިލ އި،ާ ރަށުާ )ވަުގތުކޮޅުތަކަށްފަހު(ާ އްވ ...ާ

ވަނަާދުވަހުެގާކުރިންާބ ްއވ ާނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑ2009ާާާާުއިންތިޚ ބުކުރުމަށްާބ އްވ ާއިންތިޚ ބުާޖުލައި،ާާ

އިނޭގތޯ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވެސްާ ބޭފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ ކިޔ ލީމ ާ މިާ ޙ ލުާާާާދަންނަވ ނީާ ލޮލުެގާ ައޅުަގނޑުެގާ

ހުރިޮގތުންާކުޑަކުޑަާކުށެއްޖެހުނީ.ާމަޢ ފުކުރައްވ ތިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާމިާނުކުތ ާައށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ނުވޭ.ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިކަެމއްާ އަދިވެސްާ ިވސްނ ަވޑަިއެގންނެވީ.ާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅުންބ އޭާ ކިތައްާ

ާާ ާާދެންާމިހ ރު ެގާކުރިންާމިކަންާނިންމުމަށްޓަކައިާހަަމ31ާާާމިތަނަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާބިލެްއަގިއާއެބައޮތްާޖުލައި

މިޮގތަށާްާ މިހެންާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ހަމަާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކުރައްަވިއެގންާ ޢިބ ރ ތްާ ބިލެއްަގއިާ

ރަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވިދ ނެއޭ.ާ ިމޮގތަށްާ ކަމެއްާ ނުލިބޭނެއޭ.ާާކިތަންމެާ ދުވަހަކުާ ފޮނިމީރުކަެމއްާ މީެގާ ްއޔިތުންނަށްާ

ސިޓީާކައުންސިލެއްެގާޮގތުަގިއާރަށްތަކެއްާކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާަވކިާވިސްނުމެްއެގާދަށުންާމިކަންާކުރައްވ ފަިއވ ިއރުާާ

ކުޑަހުާ ިއނޭގތޯ.ާ ކުޑަހުވަދޫ،ާ ތަމްސީލުކުރަމުންދ ާ ދ އިރ އެއްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ ައކީާާއަޅުަގނޑުާ ވަދޫާ

ާާ ެގާކުރިން،ާއ ދެ،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަންާއަޅުަގނޑުާކުށެްއ31ާާާާޑިސެމްބަރު

އިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވީތީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ކަމަށްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ާއަކީާެވސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާސިޓީާާ

ާާކައުންސިލެއްާހަދަންާބޭނުންވ ،ާކު .ާކީްއެވެގންތޯާކުޑަހުވަދޫާވަކިާސިޓީާކައުންސިލެްއ2333ާާޑަހުވަދޫެގާއ ބ ދީާއަކީ

ހީވަނީާާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކައުންސިލ4ާާާާުނޯންނަންވީ.ާ ސިޓީާ ރަށެއްަގއިާ

ާާ މީެގ ރައްޔިތުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކޮށްފަިއވަނީާ ދަށުންާ މިވިސްނުުމެގާ އެނޭގޮގތަށްާާއުފެއްދުމަށްޓަކައިާ ވ ނުވ ާ

ާާ މިއިންނަނީ އިޞްލ ޙުަގއިާ މިާ ދެންާ ނޫނޭ.ާ އޮތްކަމެއްާ ނުވަތަާސަރަޙައްދުެގާާާާ-1ކޮށްފައިާ އަވަށުެގާ ނުވަތަާ ރަށުެގާ

ހ ސްާމީހުންނަށްުވރެާދަށްާނުވުން.ާމީަގިއާސަރަޙައްދުާއަޅުަގނޑުމެންާމ ނަކުރަނީާކޮންޮގތަކަށްބ އޭާެވސ10ާާާްއ ބ ދީާާ

ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރ .ާ ޤައުމަށްބ ޭއާާއެބަާ މުޅިާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ޤައުމެއް.ާ ސަރަޙައްދީާ ޤައުމަކީާ މިާ މެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާސަރަޙައްދުާމިާމ ނަކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާއޮޅޭޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުތައްާހަދައިެގންާިމާާ

އެކި ތަފ ތުާ އުޅެނިކޮށްާ ޢަމަލުނުކުރެވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮށްެގންާާޤ ނޫނަށްާ ކަންކަންާ އެކިާ ޮގތްޮގތަށްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާތަރައްޤީެގާފޮނިާއުއްމީދުތައްާކުރަމުންދ ާރަްއޔިތުންނަށްާމިކަންކަންާއޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑަށްާާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްާ މިާ އުސޫލަކުންާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުކޮށްާ މިކަންކަންާ މިޮގތަށްާ ހީވަނީާ

ތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމީެގާޢަމަލީާސިފަާރައްޔިތުންނަށްާފެންނ ނެޮގތަށްާމިކަންކަންާކުރިްއޔ ާއަދިވެސްާމ ާާލިބޭނެޮގ

ެއކަމުންާ ދެންާ އިންތިޚ ބުކުރެވިާ ކައުންސިލުތައްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ާ މިހ ރުވެސްާ ރަނަގޅުވ ނެއޭ.ާ
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ނޑުމެންާމިކަންތައްާކުރިކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއީއާާނިކުންނަާދަތިާއުނދަޫގތަކުެގާމައްޗަށްާވިސްނ ާައޅުަގ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާރަނަގޅުޮގތުަގއިާކުރެވޭނެާކަންކަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވ ނީ ފުރުޞަތެްއާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކައިާއ ދެ،ާ ބިލަށްާ ާ

މ ވަށުާާ ފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާ މޫސ ާމަނިކު.ާއެއަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

އަޅުަގނޑުާާ މައްސަލަިއަގިއާ ދެކޮޅުހަދ ާ މިާ މިކަމ އިާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލަންާއޮތީާހަމަާޑީ.އ ރު.ޕީެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާހަމަާހޭލައޭ.ާއެންމެފުރަތަމަާ

ސަރުާ ހަދަން.ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއްާ ޕްރޮވިންސްާ ހިންުގމުަގއިާ ދ އިރ ާ ިއދ ރީާ އުސޫލުންާ މިާ ނިންމީާ ކ ރުންާ

އަތޮޅުތަކުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ސަރަޙައްދުތަކެްއާ މ ލެފަދަާ ބ ރުދީެގންާ ޕްރޮވިންސްތަކަށްާ ެއާ ހަދައިެގންާ ޕްރޮވިންސްތައްާ

ޙުތަކ ިއ،ާބިލަށްާކަންތައްާކުރިޮގތ އި،ާާއުފައްދަން.ާއެކަންާކުރިޮގތް،ާއެކަމ ިއާދޭތެރޭަގއިާއެާބިލަށްާެގނަިއާއިޞްލ 

އަތޮޅުތަކުަގިއާާ ބޭނުމެއްނުވޭާ އެބޭފުޅުންާ އެއީާ ނުދ ނެ.ާ އޮޅިެގންނެއްާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ދިވެހިާ އޮޅުވ ލިޮގތްާ ބިލުާ

ވިލިމ ފަންނުާ ދަންނަވ ލަންއޮތީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެއ އިެއކީަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ދޭކަށެއް.ާ ތަރައްޤީާ މީހުންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ

ހުރެާދ އިރ  މެންބަރެއްޮގތުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޙުސައިންމަނިކުާ ނިހ ންާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ެގާ

ބުނެދީފަިއާ މ ލެާ ޖަދުވަލުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބައްލަވަންޖެހޭނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ މަސައްކަތްކުރަންޏ ާ

އެހެންވީމ  ހިމެނޭޮގތަށޭ.ާ ހުޅުމ ލެާ ވިލިނިގްއޔ އިާ މ ލެ،ާ ަވކިކުރެވޭކަށްާާއޮންނަނީާ ިވލިނިިގލިާ ހުޅުމ ލެއ އިާ ާ،

ދެންާ ކުރެވޭކަށް.ާ ބައިބައިާ ކައުންސިލުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮށްެގންާ އެކަންާ ނެތޭާ ޤ ނޫނަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރު،ާހަމައެއ ިއއެކީަގއިާދެންމެާއެާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންއޮތީާައޅުަގނޑުމެންާމިާއިޞްލ ޙުަގިއާރަށްާނުވަތަާައވަށުާނުވަތަާސަރަޙައްދުކަމަށްާބުނެފަިއާާ

ާާ ސަރަޙައްދެްއޮގތުަގއި ކޮންމ4ާާާެއެވަނީާ ހަމަާ ހަދައިފިއްޔ ާ ސިޓީއެއްާ ހަމަކޮށްެގންާ އ ބ ދީާ ވެސްާ އެކުެވެގންާ ރަށްާ

ތިބިާއ ބ ދީއަކަށްާވެސްާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާލިބިދ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާމީހުނ2000ާާާާްރަށަކަށްާވެސްާއެފުރުޞަތު،ާާ

މިކަންާއޮޅިެގންނެއްނެއްާނޫޅެންާއެްއޮގތަކަށްާވެސް.ާާ ެއއޮތީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮށްފައިާ ބޭނުމުަގއޭާއެކަންާ

ންނަށްާއެނޭގާދިވެހިރ އްޖޭެގާާމިކަންާކުރިއަނުދޭންާކުރެވެންާއޮތްާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާެވސްާކުރ ނެ.ާއެާއަޅުަގނޑުމެ

ހަަމާާ މިތަނުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުރ ނެކަން.ާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ ބޭނުންވ ާ ކުރިއެރުމަށްާ އ އިާ ތަރައްޤީާ ރައްޔިތުންާ
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ާާ އަހަރުދުވަހުާމިރ އްޖޭަގއިާއެންމެންނަށްާއަނިޔ ކޮށްާމިރ އްޖޭެގ30ާާާހައިރ ންވެފަިއާއިނީާތަންކޮޅެްއާކުރީަގއިާމިދިޔަ

ޙ  ބ ރަށާްާރައްޔިތުންާ އެންމެާ ކެމްޕޭނުކުރުމަށްާ ވަރިކަމަށްާ އޭނަާ ހުރިިއރުާ ވެރިކަމުަގއިާ އޭނަާ ޖެްއސިމީހ ާ ލުަގއިާ

ހަޅޭފުޅުލެއްވިާެއއްބޭފުޅ ،ާދެންމެާމިތަނުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ފައިާެއވަޑަިއެގންނެވީާނިހ ން.ާމުޅިާދިވެހިރައްޔިތުންާ

ާޤަބޫލެްއާކުރ ނެާމީހަކުާއަޅުަގނޑަށްާހިއެއްނުވޭާމިާޤައުމުަގިއާާދަންނ ނެާމިއަދުާދެންާއެބޭފުޅުންާދައްކ ާވ ހަކަެއއް

އުޅޭހެންނެއްާމިހިސ ބަށްާމިކަންާދިޔައިމަ.ާއެހެންވީމ ާކޮންމެހެންާރ އްޖޭެގާއަތޮޅުތަކުަގިއާދިރިއުޅޭާރަްއޔިތުންނަށްާ

ނެ ވ ހަކަެއއްާ ދައްކ ނެާ އިތުރަކަށްާ ހަދަހަދައިެގންާ ދެންާ ނުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ެއއަކަށްާާތަރައްޤީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތް.ާ

ދައްކ ނެާބަހަނ އެއްާެވސްާނޯންނ ނެ.ާމިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންާމިއޮތީާމިރ އްޖޭެގާވެރިކަުމެގާވައްޓަފ ޅިާބަދަލުކޮށްފައި.ާާ

މިސަރުކ ރުންާކުރ ކަެމްއާާ ހިންުގމަކީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާ ެގންދ ނެ.ާ ކުރިއަށްާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ

އެ ސަރުކ ރުެގާާނޫން.ާ ކަނޑަެއޅެނީާ އޭެގއިންާ އޮތްކަެމއް.ާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގިއާ އެާ ހެދިއިރުަގއިާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ އީާ

ބ ރުތަކެއްާނޫން.ާމިއަދުާސަރުކ ރ އިާއެހެންާފަރ ތްތަކުެގާހުރިާބ ރުތައްާނަަގއިާއަތޮޅުތަކުެގާދިރިއުޅޭާރަްއޔިތުންނަށްާ

ްއޗަށްާދެނީ.ާތަރައްޤީާކުރިކަމަށްވ ނަމަާކޮބައިތޯާއިނިގރޭސިންާާސިޓީއެްއެގާދަރަޖައ އިާއެކީަގިއާއެބޭފުޅުންެގާއަތްމަ

ާާ ވިދ ޅުވ  އެާ ކ ލައިެގންާ ެގނެސްާ އެކީާ ތަކެއްޗ އިާ ހުރިހާ  ހުރިާ އެތަނުަގއިާ ދިޔައިރުާ ދޫކޮށްލ ފައިާ 12ާާއަްއޑުއަތޮޅުާ

ާާ 7ާާާާބިލިއަނަށްާބަޖެޓުާބޮޑުކޮށްފައިާސަރުކ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނ ިއާޙަވ ލުކުރިއިރުާއޮތީ ދަރަންޏެއްާނޫންތޯ.ާާބިލިއަން

ާާ އެކީ އަޅުަގނޑުމެންނ ިއާ އިންނަވ ނެާ އޭރުާ ރައީސް،ާ ކިހިނެއްތ16ާާާޯޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުަގއި.ާ ރަްއޔިތުންެގާ ވަނަާ

ބިލިއަނަށްާޤައުމުާބޮޑުކުރިާވ ހަކަާދެްއކިއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެނ12ާާާާްއޭރުާެއކަންާއޮތީ.ާޤައުމުާއޮތީާދަރ ާވިކިފަޭއ.ާާ

ްއޔިތުންާމަޖިލިސްާކުރ ާެގއަކީާވެސްާޕ ކިސްތ ނުާސަރުކ ރުންާދީފަިއާއޮތްާތަނެއް.ާރ އްޖޭެގާމިތަނުަގއިާމިތިބަާރަ

ހުރިއްޔ ާހުރިާސްކޫލަކީާކޮންތަނަކުންާއަޅ ާދީފައިާހުރިާތަނެއްތޯ.ާޖަޕ ނުާސަރުކ ރުން.ާަވންނަންާހުރިާހޮސްޕިޓަލާްާ

އިން އިންޑިއ ާ ާ ހުރިތަނެއްތޯ.ާ އަޅ ދީފަިއާ ކޮންތަނަކުންާ ދެންއެއީާ ވ ހަކަާ.ާ މިާ ކުރަންާ ދިުގާ ވަުގތުކޮޅުާ މިާ ާ،

ައޅަިއެގންާއިނދެެގންާާާާެއއްދެންާކޯޗެްއެގާވ ހަކަެއއްތޯާމިާދައްކަނީ.ާބޮޑުާަގނޑުވަރެްއާހަދަިއެގންާކިއްލ ާާ.ކަށްދައްކ 

މަސަްއކަތްާާ މިާ ވެެގންާ ކުރަންާ މ ޒީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދުވަސްާ ެގންުގޅުވ ފައި.ާ ރަްއޔިތުންާސަލ ންޖަހަންާ ރ އްޖޭެގާ

ާާާާަގނޑުމެންާމިާސަރުކ ރުންާޤައުމުރަންާވެެގންާމިއުޅެނީ.ާދެން،ާއަޅުާކު ޮގތެއްާޑީ.އ ރު.ޕީާތަރައްޤީ އަކަށްާާކުރަންވީާ

އެކަންާާ ނޫންާ ލ ހިކެއްާ ހަދ ނަން.ާ ނުެވސްާ ވެސްާ ޮގތެއްާ ބުނ ާ އެބޭފުޅުންާ އެނުގނަސްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ނޭނޭގނެ.ާ

ބޭނު ކުރަންާ ތަރައްޤީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސް.ާ ާާކުރުވ ކަންާ ައޅުަގނޑުމެން ކުރ ނަން.ާ ޮގތަށްާ ަގޑިއިރުތެރ48ާާާާޭންވ ާ

އެކަންާ ދެން،ާ ކުރ ނަން.ާ އެކަންާ އިރުޮއއްސޭއިރަށްާ އިރުއަރ ފައިާ އޮވިޖިްއޔ ާ ވަޢުދުވެފަިއާ ހިއްކަންާ ތަނެއްާ

ދ ޅުވ ާާިގރައިފ ނެތީެވާވަށައިެގންާޮގސްާބަސްތ ާޖަހައިެގންާތިއްބަވ ާއެހެރީާހިއްކ ފަިއ،ާއިރ ދަކުރައްިވއްޔ .ާތިޔަާވި

ޭގސްާހޮޅިާއަޅަިއެގންާކުޅުދުްއފުށީަގއިާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާހެންާެގރިާބ އްވަިއެގންާެގރިންާފެށިެގންާދ ޮގތަށްާޮގސްާ

ދިޔައީޭއ.ާާ މ ޒީވެާ އެކަންާ މިއަދުާ ޒަމ ނެކޭާ ކިތަންމެާ ެގންުގޅުނުތ ާ ރައްޔިތުންާ ހޮޅިއަޅައިެގންާ ކިރުާ ޭގޭގަގއިާ
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ންާއެއްޗެއްާފައިބ ވަރުކޮށްފަިއާހޮޅިއަޅ ާވ ހަކަާދަްއކ ނީ.ާާއިރ ދަކުރަްއވިްއޔ ާޭއގެާފިއްޔ ާާއަޅައިާާާއެއްއަޅުަގނޑުމެންާހޮޅި

އެހެންވީމަކ ާކޮންމެހެންާތޯތޯާވ ހަކަާދަްއކ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާކަންތައްާއަޅުަގނޑުާބަލ ނަން.ާާ

ާާ ނުބެއްލެވުނު ކަންތައްތައްާ ދ އިރ ެގާ އެބޭފުޅ ެގާ ފަހަރެއްަގއިާ ިމއުޅެނީ.ާާނިޙ ނަށްާ ކީއްތޯވެެގންާ ކަުމަގިއވިޔަސް.ާ

ބިަގރެްއަގއިާރޯވީމ ާބޮލަށްާތެޔޮާއަރައިެގންާއުޅޭހެންާމިެވެގންާއުޅޭާއެތިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ތަރައްޤީ މިރ އްޖޭެގާ މަސައްކަތުންާ ހަޅޭލެވިޔަސްާާާއިއާ ާާމިކުރ ާ ކިތަންމެާ އެކަމ ާ މަުގފަހިވަމުންދ ތިވެާ ާާކުރިއެރުމަށްާ

ތަންކޮޅެްއާާ ެއވެސްާ ރައްޔިތުންނެއް.ާ ދިވެހިާ ނުދޭނެާ އުޅެންޏަކ ާ އެޮގތަށްާ ދެންާ ވަސްެވސްާ ވެރިކަުމަގއިާ ދިވެހިާ

ހަރުދަނ ާޮގތެއްަގއިާުއޅެެގންާވ ނީ.ާތިމ މެންާއަމިއްލަާހަމަޖެހުމ އިާއެއްބަިއވަންތަާޮއެވެގންާނޫންތޯާވ ނީ.ާމިހ ރާުާ

.ާއެހ ާހިސ ބަށްާދިޔަމ ާއޭެގާރުޅިައއިސަށްާމިތަނުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާޕ ޓީާތެރޭަގއިާބުޅ ާކޮއްޓެކޭާެއއްވަރުާެވއްޖެ

ކޯ ހަޅޭލެވީމަާ މިދަންނަވަނީާއްދިމ ލަށްާ އ ދޭހ އެކީަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ނުކުރައްވ ާ އެކަންާ ވ ނީ.ާ ޗަކަށްތޯާ

މިއުޅެނީާސިޓީާމިހ ރުާާނެއްކ ާާބޭރުކޮށްލީ.ާދެން،ާއަެވސްާާއަޅުަގނޑުމެންާފުރަތަމަާޕްރޮވިންސްާެގނައިމަާޕްރޮވިންސްާާ

އަޅުަގނ ބަދަލުކުރީާ ނަންބޯޑުާ ދޭން.ާ ދަރަޖަާ ސިޓީެގާ އަދަދަކުންާ ކުޑަާ ވިހ ވެސްާ ާޑުމެންތޯވެސްާ އިލްޔ ސްާާ؟

ރުާބޯޑުތަްއާާއެނިގަވޑަިއެގންނަވ ނެާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހެލްތުާމިނިސްޓްރީަގއިާއުޅުންއިާ؟އިބްރ ހިމްތޯާބަދަލުކުރީ

ޑުމެންނ ާހަމައަށްާއ އިރުަގިއާބައްލަވ ާމިާސަރުކ ރުެގާބޮލުަގއިާކަންކަންާއަޅުވ އިރުަގއިާއަދިާާިވާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނއެޅު

ކުދިންނަ ދޮޅުއަހަރުވިާ އައިފަހުންާ މިާސަރުކ ރުާ ފެމިާސަރުކ ރުަގއިާ ކަމެއްާ މިާސަރުކ ރުެގާ އޮންނ ނީ.ާާއްތ ާ ނިފައިާ

ސި އެންމެންނަކީާ ތިބިއަޅުަގނޑުމެންާ ޖައްސ ފައިާ ދަބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާނަސީބެއްާާާމީހުން.ާާކުނޑީަގއިާ ނޫންތޯާ

ފިކުރުތައްާާާތެރެއިން މައުމޫނީާ އެްއކަހަލަާ މަޑުމަޑުންާ ވެސްާ ިމހ ރުާ ބަެއއްެގ.ާ ިގނަާ ދިޔަކަންާ ފިލަިއެގންާ އެފިކުރުާ

އަދިވެސްާާ ިމއުޅޭނީާ ނޫޓުަގއޭާ އޮޑިޖެހިާ ފެންނ ނެ.ާ ކުރިއެރުންާ އ އިާ ތަރައްޤީާ އެހެންވީމ ،ާ ފިލަމުންމިދަނީ.ާ

ާާއަޅުަގނޑު ެގންުގޅޭނެ ނޫޓުާ އެާ އެނޭގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާމެން.ާ ިމާާކަާާކަން.ާ ނޫނޭާ ވިްއކ ެގންނެއްާ ބޮލިާ ފީާ

އެކަމަކު،ާާ ކުރ ނަން.ާ އެކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިރ ދަކުރަްއވިްއޔ ާ ކުރެވޭނެާ ތަރައްޤީާ ިމއުޅެނީކީއޭ.ާ ޒަމ ނުަގއިާ

ވ ހަކަ އަާާމިދަންނަވ ާ ޤ ނޫނަކުންާ މީއަކީާ ދިރިއުޅޭާ ރައްކ ވ ާާހުންނަތޮޅުތަކުަގއިާ ކަނޑަޖަހ ފައިާ ދޭށޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ށްާ

އަމިއްލަ އެމީހުންާ ކުރިޔަނުދީ.ާ ެއކަންާ ރަށްތަކުެގާާާާއުސޫލުންާ އެމީހުންެގާ މަްއޗަށްާ އުސޫލުތަކެްއެގާ ނިންމ ާ އަށްާ

މ ލެ ކުރ ށޭ.ާ ކަންކަންާ ދިރިއުޅޭނެާ އެމީހުންެގާ އެކަންާާާމަުގތަކ އިާ ނޫނޭާ ބޭފުޅެއްާ ވަޑަިއަގންނަވ ާ އަށްާ

ައޅުަގނޑުާާކުރަންޖެހޭ މ ލޭަގއިާ މިއަދުާ އޮތީ.ާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ އޭަގިއާ ނޫނޭާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ މ ލޭެގާ ނީއެކީ.ާ

ޮއތްާޮގތަށްާއަމިދަންނަވަނީާމ ލޭެގާވިޔަފ ރިާފުރުޞަތު ތޮޅުތަކުަގއިާދިރިއުޅޭާރަްއޔިތުންނަށްާވެސްާާތައްާފުޅ ވެފައިާ

 .ާ.އެފުރުޞަތުާދެއްވ ށޭ.ާއެކަން

ާ
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ާާ ައއްސަލ މްޢަ`. ރަީއސް.ާ ަވރަޙްމަތުޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ތަްއާާهللاާލައިކުމްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަބަރަކ ތު.ާ

އަޅުާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ެގނައުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ަގނޑުާާލ މަރުކަޒީާ

ާާ ެއހ ާބޮޑުާހިތްހިމަޖެހުމެއްާނުލިބޭާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ެގ ރަށ4ާާާާްބަލ ލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާ

އެދ ިއރ  އެހެންވީމ ،ާ މީހުން.ާ ހ ހެއްހާ  ހަތަރުާ ގ ތްަގނޑަށްާ މިވަނީާ ވެސްާ ދަރަޖަާާާއަށްާާއެްއކޮށްލީމ ާ ސިޓީެގާ

އުނިކޮށްލަން.ާާާދީާވ ހަކަާނުދައްކަން.ާއެބަިއާއެއްކޮށްދެނީާމީހުންެގާައބ ލިބޭކަށެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެ

ެއީއ،ާާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ވަސީލަތްތައްާ ބަލަންޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ

މީހުންާރައްޔިތުން ލިބޭނެ.ާ ފައިދ ާ އޭެގާ އެއީކީާާނަށްާ މަދުވިޔަސްާ މީހުންާ ބަާިގނަވިޔަސްާ ނޫން.ާާާ ކަމެއްާ ލަންޖެހޭާ

ތެރެއިންާާއެހެން ޝަރުތުތަކުެގާ ދިނުމުެގާ ދަރަޖަާ ސިޓީެގާ ވ ހަކަާ އ ބ ދީެގާ މީހުންެގާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވީމ ،ާ

ކުރ ނަން.ާާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމށްވަންޏ ާ އެޮގތަށްާ އޭރުންއުނިކޮށްލަން.ާ ވެސްާާާާސަބަބަކީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ެގާދަރަޖަާލިބުމުެގާފުރުޞަތުާފަހިވެެގންދ ނެތީވެ.ާމިހ ރުާދިހަހ ސާްާއެއްާސިޓީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ެގާރަށްތަކަށް

ާާންމީހު ާާނަށް މިމި ެވސްާ އަނެއްކ ާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ މިވ ޮގތަކީާ ާާާާހަމަޖެހުނީމ ާ ދަނީ. ލިބިެގންާ މާިާކަންާ އެންމެންނަށްާ

ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށްާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހިވެެގންނުދޭ.ާ ފުރިތަކ އިފުރުޞަތުާ ވަސީލަތްތައްާ ހަަމެވާާާ

ެއާާ އެއްކޮށްލަިއެގންާ ރަށްާ ހައެްއކަާ ރައްޔިރުންެގާ ފޯރުން.ާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ފަިއދ ާ ެއކަންކަމުަގއިާ ތަރައްޤީވެާ

ހެދިކަމަށްވިޔަސްާާ ކަމަށްާ ސިޓީއެްއާ ެއއީާ މީހުންނަށްވުމުންާ ދިހަހ ސްާ އަދަދަކީާ މީހުންެގާ ރަށުެގާ ހައެއްކަާ

އެާ ވ ނެާ ޕްރައްޔިތުންނަށްާ އެްއކޮށްލައިެގންާ އަތޮޅުތައްާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ ނޯންނ ނެ.ާ ފައިދ އެއްާ ރޮވިންސްާާްއވެސްާ

އެކަމުން ވެސްާ އަޅުަގނޑުާާާާނެލިބޭާާހެދުމުންާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ފެނިފައި.ާ އޮތީހީާ ފެނިފައި.ާ އޮތީާ ފައިދ އެއްާ

މިއިވެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ނަގ ާހަމައެކަނިާ ދުވަހުާ ހޮނިހިރުާ މިއަންނަާ ާ

އިންތިޚ ބުަގއިާރަށްތައްާުގޅ ލުމަށްާރައްޔިތުންާރުހޭތޯާނޫންތޯާބެލުމަށްޓަކައިާނަގ ާވޯޓެްއެގާޮގތުަގއި.ާެއއީ،ާވެސްާާ

ވަރަށްާބޮޑަށްާއޮޅިފައިާއޮންނަާކަމެއް.ާއެާއިންތިޚ ބ ާބެހޭާޮގތުންާރަްއޔިތުންާހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައިާެއކަށީެގންވ ާާ

ސައްކަތްތަކެއްާކުރެވިފައިާވ ކަމަކަށްާނުފެނޭ.ާރަށްތައްާުގޅ ލައިާވ ހަކަާދެއްކީމ ާބަެއއްާރަށްރަށުާބޭފުޅުންާވަރަށާްާމަ

ުގޅަނީތޯ ެއއްކުރަނީތޯާ ބިންހިއްކަިއެގންާ ެއއީ،ާ އެބައުޅޭ.ާ ާއުފަލުންާ ދަންނަވަންތޯާާ؟ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވިސްނުން.ާ އެާ

އްަގއިާހުންނަާކައުންސިލުތައްާއެންމެާރަށެްއަގއިާހުންނަާޮގތަށްާބަދަލުކުރުމަށްާއެއީާހަމައެކަނިާއެއްރަށުަގއިާތިންރަށެ

ދެާރަށަކަށްާާާާއިރުހޭތޯާބަލ ާބެލުމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރަން.ާއެީއ،ާމިސ ލަކަށްާކުނަހަންދޫާއ ިއާހިތަދޫއ 

ުގޅ ލަންާއެއްބަސްވެއްޖެާކަމަށްެވއް ބަދަލުަގއިާއެާ ހުންނ ނީާއެންެމާދެާކައުންސިލުާއޮތުމުެގާ ދެރަށުަގއިާ ޖިްއޔ ާއެާ

ައކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންތައްާސ ފުކޮށްލަދިނުންާއަޅުަގނޑުެގާއެންމެާބޮޑުާާާކައުންސިލެްއ.ާއެީއ،ާާއެާުގޅުމުެގާވ ހަކަ

ެއްއވެސްާާ މަތިންާ ޮގތުަގއިާ ެއއްޮގތްވ ާ ވިސްނުންފުޅ ާ ތިބޭފުޅުންާ ދެއްވ އިރުަގއިާ ވޯޓުާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންމަކީ.ާ

ކަށްާތަބ ނުވެާތިބޭފުޅުންނަށްާއެާދެރަށްާއެއީާއެއްާކައުންސިލަކަށްާއޮންނަާޮގތަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާކަމަށްާޒަނުފޫ
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ދަންނަވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ ެއވ ހަކަާ ނުދެްއވ ށޭ.ާ ވޯޓުާ ެއޮގތަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ދެްއވ ށޭ.ާ ވޯޓަށްާ ެއޮގތަށްާ ވަންޏ ާ

ާާންވޭާއަޅުަގނޑުާވެސްާތ އީދުާކުރަންާހުރިހ ާރަށަކަށްާވެސްާސިޓީގެާބޭނުންވީ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނު

ކުރެވޭާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ސިޓީެގާާާާދަރަޖަާ ރަށަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންވޭާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ކުރުމަށް.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

އިާވަކިާވަސީލަތްތަކެްއާދަރަޖަާލިބެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާކުރުމަށްޓަކައިާއޮތްާޮގތަކީާއ ބ ދީެގާޝަރުތުާއުނިކޮށްލ ފަ

ރަ އެާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ސިޓީވަކިާ އެއީާ ފޯރުކޮށްދެވުނީމ ާ އޭރުންާށަށްާ އޮތުން.ާ ޮގތަށްާ ފަހިވ ާ ފުރުޞަތުާ އަކަށްވުމުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާރަްއޔިތުންނަށްާއޭެގާފައިދ ާކުރ ލެއްާމ ާފުރިހަމަވ ނެ.ާކޮންމެހެންާއ ބ ދީާދިހަހ ހަށްާއަރ ކަނާްާ

އުޅޭ އެބަާ ރަށްނުޖެހޭ.ާ އުޅޭާ މީހުންާ އެއްހ ސްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާާާާާ އުޅެނީާ ެވސްާ ރަށުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ވެސް.ާ

ދ އިރ ާއެއްކޮށްލީމ ާފަސްހ ހެއްާވެސްާހަމައެއްާނުޭވ.ާއެހެންވީމ ،ާމިޮގތަށްާއޮންނަާ ސަތ ރަސްތޭކަހ ާމީހުން.ާމުޅިާ

ފަސޭހަކޮށްދެވޭތޯާިގނަާފުރުޞަތުތައްާފަހިކޮށްދެވޭތޯ.ާެއާާކަމެއްަގއިާައޅުަގނޑުމެންާބަލަންވީާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަންާާ

އޮތޯރިޓީ ަގވަރމަންޓްާ ލޯކަލްާ އެާ ފަހިކޮށްދިނުމުންާ މިންވަރަކަށްާާާާފުރުޞަތުތައްާ ފެންނަާ ކަންތައްތަްއާާއަށްާ

ސުމުެގާާކީާވެސްާސިޓީއެްއާކަމުަގއިާހަމަޖެއްކޮންމެާރަށަެވެގންާވަސީލަތްތައްާފުރިހަމަވެެގންާއަތުވެޖިއްޔ ާއެާާތަރައްޤީ

ފުރުޞަތުާފަހިކޮށްދިނުންާއެއީާއަޅުަގނޑުާއެދޭާޮގތެއްާކަމުަގިއވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިެގންނަާއިޞްލ ޙުެގާ

ބ ްއަވއިެގންާސިޓީ އުނިކޮށްލ ފައިާއެހެންާޝަރުޠުތަްއާއެކަނިާ ވ ހަކަާ އ ބ ދީެގާ ޮގތަށްާެއއްތެރޭަގއިާ ލިބޭާ ދަރަޖަާ ެގާ

އްޔިތުންނަށްާލިބޭާފައިދ ާއ އިާމަންފ ާމ ާބޮޑުވެެގންދ ނެާހެން.ާވަރަށްާބޮޑަށާްާހެދުން.ާއަޅުަގނޑުާހީވަނީާޭއރުންާރަ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ކަނޑައެޅިފަިއވ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ މިއަދުާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ެމންބަރު.ާ

ާާ ޮގތުަގިއ ބަހުސްެގާ ާާއިބްތިދ ޢީާ ވަނީ 1ާާާާކަނޑައެޅިފައިާ އެހެންވީމ ، ކުޑ1ާާާަަގޑިއިރު.ާ ވަރަށްާ ހަމަވ ންާ ަގޑިިއރުާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިއްސަކަށްާ މިހ ރުާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުރީ.ާ ވަުގތުކޮޅެއްާ

ބޭނުންފުޅު ެގންވަންާ ކުރިއަށްާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބައޮތް.ާ އަޅުަގނޑުާާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ފައިާ ކަމަށްވަންޏ ާ

މެންބަރަށް.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ ޖެހިެގންާ ދެންާ އޮތް،ާ ދެން،ާ އަރުވައިފ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާަގޑިޖެހެންވ ިއރަށްާނުނިމެއްޖެާކަމަށްވަނީވިްއޔ ާއަޅުަގނޑުާދެންާއޮންނަާަވުގތަކުންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ތުާއަރުވ ނަން.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާމިއަރުވަނީާހިތަދޫާދެކެނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާމެންބަރަށްާފުރުޞަ

ާ.ާއެދެންާބޭނުންފުޅުނަމަކުރިއަށްާެގންދެވުންާ.މެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް

ާ

ާހިތަދޫާދެކެނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ައއްސަލ މްޢަ ވަރަޙްމަތު`.ާ ާލައިކުމްާ ާާهللا ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އިދ ރ7ާާާާީާ/2010ވަބަރަކ ތު.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ހުށަހެޅުއްވުމ ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ެގންނެވުމަށްާ ިއޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ

ހުށަހަޅުއް އަދިާ ބަލ އިރުާ ހ ލަތަށްާ މިަވުގތުެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތަށްާާދޭތެރޭަގއިާ ވ ފަިއވ ާ

ެގންނަންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ މިޮގތަށްާ ވެސްާ ބަލ އިރުާ ޤ ނޫނަށްާ ނިމިފައިވ ާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުާ އަދިާ ވެސްާ ބަލ އިރުަގއިާ

އަތޮޅުތަްއާާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތ އިާ ބެހިފަިއވ ާ ރަށްތައްާ އ ބ ދީެގާ ރ އްޖޭެގާ އެއީ،ާ ޖެހޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ނުފެންނަާ

ބަލައި މަްއޗަށްާ ޮގތުެގާ ާާބެހިފައިވ ާ ނެންެގވުމަށް ވޯޓެއްާ ނުފެންނަާ ފެންނަާ މިހ ރުާ އަދިާ ތަްއޔ ރުވަމުނ9ާާާާްާ ަގއިާ

ާާ ާާެގންދަވ އިރު ެގންދަވ ާޮގތުެގާމައްޗަށްާބަލ އިރުާވެސްާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާތަފ ތުާޮގތްޮގތަށްާއެާނިޒ މ ާއެ

އަ އ ދެ،ާ އައްސަވ ފަިއވ ތީ.ާ ވޯޓަކަށްާ ނުފެންނަާ ފެންނަާ ރައްޔިތުންެގާ ނުފެންނަާސަބަބުތަކެްއާާދޭތެރޭަގއިާ ޅުަގނޑަށްާ

ކަުއންސިލަކ  ސިޓީާ އިންތިޚ ބީާާާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ

މިހ ރުާޤ ނޫނުާކަނޑައެޅިފައިާވަނީ.ާމިސ ލަކަށް،ާއަޅުަގނޑުާނަގ ނީާާާާނޭދ އިރ ތަކުން ޮގތަކަށްާ އެބޭފުޅުންާހޮއްވަވ ާ

ނަމޫނ  ާާހަމައެކަނިާ އިންތިޚ ބީ އޮންނ ނީާ ައއްޑުއަތޮޅުަގއިާ ކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ ައއްޑުއަތޮޅުާ ައއްޑުއަތޮޅު.ާ އަކަށްާ ާ6ާާ

ާާ ާާާާދ އިރ 6ާާދ އިރ . އެވީ އަންނައިރުާއެއީާ އިންތިޚ ބުާކުރެވިެގންާ ބޭފުޅަކުާ ދ އިރ އަކުންާ ކުރީަގިއ6ާާއިންާކޮންމެާ ާ.

މަފްޙޫ ކައުންސިލުެގާ އަތޮޅުާ ކައުންސިލުާ ރަށުާ ކަމަކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ ތެރޭަގއިާ އ ބ ދީމްެގާ ރަށްރަށުެގާ ެގާާށްވެްއޖިއްޔ ާ

ބޭފުޅުންާކަނޑައެޅިެގންދ އިރުާއަތޮޅުާކައުންސިލަށ37ާާާްތެރެއިންާނުވަތަާރަށްރަށަށްާކައުންސިލުާރަށުާކައުންސިލަށްާާ

ތްާދެއްވަންާބޭފުޅުންާހަމަޖެހިެގންދ ނެ.ާއެާހުރިހ ާބޭފުޅުންާރަށްރަށެުގާރައްޔިތުންާކައިރީަގއިާތިބެެގންާޚިދުމ12ާާަ

ާާ އަތޮޅަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ6ާާާާތިއްބެިވއިރުާ ނިޒ މެއްާ ކަހަލަާ ޖެހޭާ ކުރަްއވަންާ ޚިދުމަތްާ ތިއްބަަވއިެގންާ ބޭފުޅުންާ

ެއއ  ހިނގައްޖިްއޔ .ާ ކައުންސިލަކަށްާ ސިޓީާ މިދަނީ.ާ ތަޢ ރަފުެވެގންާ ާާތެރޭަގއިާ ާާއި ޤ ނޫނުަގއި ދެންާ ެއާާުގޅިެގންާ

ކައު ސިޓީާ ކަމަށްެވއްޖިްއޔ ާ ާާބުނ ޮގތުންާ ޤ ނޫނުެގ ދަށުންާ ބ ރެއްެގާ ލިބޭާ ދެންާ ިމ55ާާާންސިލަކުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ތެރޭަގިއ ާާއޮންނަނީާސިޓީެއއްެގާ ާާހިމެނޭ ވަކި ާާއަާއަވަށްތައްާ ާާަވށުާއޮފީހެއް އިޚުތިޔ ރުާވެސްާާމެދުވެރިކޮށް ހިންުގމުެގާ

އޮފީސް އަވަށުާ ލިބިެގންވޭ.ާ ކައުންސިލަށްާ މަާާތައްސިޓީާ އޮފީހުެގާ ޮގތ އިާ ކަނޑަައޅ ނީާއެކުލެވިެގންވ ާ ސައްކަތްތައްާ

ާއުންސިލުން..ާ.ސިޓީާކަ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވ ހަކަާދައްކަ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާދެންާމުންާދިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް

ާދުވަހެއްެގާަގޑީަގއި.ާާށްޓަކައިާދެންާޖަލްސ ާބޭއްވޭާާމަވ ހަކަާދެއްކުވ ނަމޭާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރު
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ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާ.10

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިާާއެހެންވީމ ، އަޅުަގނޑުާ ާާމިހިސ ބުންާ އަިއޓަމުެގ ެއޖެންޑ ާ އެނބުރިލ ނަންާ ާ10ާާާާ ނަންބަރަށް. ާވަނ10ާާާަވަނަާ

ހުރި ނުނިމިާ މިއޮތީާ މިއަދާުާނަންބަރުަގއިާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަށުންާ މަސައްކަތުެގާ މިާ މަސައްކަތް.ާ ާ

ދިވެހިރ އްޖެ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ޮގތުންާާާާހަމަޖެހިފައިވަނީާ ބެހޭާ ބިލ ާ އެާ ބިލަށް.ާ އެތެރެކުރުމުެގާ އަށްާ

ފުރުޞަތެއް މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ތެރެއިންާ ނަންތަކުެގާ ލިބިފައިވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ާާ..ާ.އަރުވަނީާާވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކައިާ

ދައްކަންާާ ވ ހަކަާ މިާ ދަށުންާ އަިއޓަމުެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމހ ރުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ނެތް.ާ މިވަުގތުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފަިއވ ާ

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދެމުންެގންދ ާއެހެންކަމުން،ާއެދިަވޑަިއަގންނަާ ވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށިާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ

ޖަނަމަދަށް.ާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކައަޙުާާއިލްހ މު ދަްއކަވ ނީާދޫންޏ އިާ ބެހޭާާާާދިވެހިރ އްޖެާާާވ ރުާ އަށްާއެތެރެކުރުމ ާ

ާބިލ ާޮގތުން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއިލްހ މްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާެގމަނަފުށި

ާާ ވ ހަކަ ނޫނީާ ބިލަށްާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާނުދެއްކޭޝުކުރިއްޔ ާ

ދޫންޏ އިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ބަލ ނަން.ާ ދެއްކެވޭތޯާ ވ ހަކަާ މައުޟޫއަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވިދ ޅުވީމ ާ ވ ހަކަާ

ާާޖަނަވ ރުެގާބިލަށްާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއެތެރެކުރު ދަްއކ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަ

ައޑުިއވޭާވ ހަކަތަކަކީާއެޓ ޢ އް ާާރމުކޮށްާ ާާނީާޖެނަރަލްާއޮފީހުަގއިާބޭނުންވ  ވ ހަކަާއ އިާޖަސްޓިސްާާޤ ނޫނުތައްާނެތް

ފުލުހު އ އިާ ވ ހަކަާ ނެތުމުެގާ ޤ ނޫނުތަްއާ ނިޒ މަށްާ ގ އިްމކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންސ ފުާ ވ ޖިބުާނުވަތަާ ފުލުހުންެގާ ންނަށްާ

ވ ހަކަާއ ިއާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްާއެބޭފުޅުންެގާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމަށްޓަކަިއާާާާެގންވަނީާޤ ނޫނެއްާނެތިާާއަދ ކުރުމަށްާދަތިވެފައި

ނެތި ޢ އްޤ ނޫނުާ މިއީާ ވ ހަކަތަކަކީާ އުޅޭާ ކަސްޓަުމެގާާެގންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހަމަެއއ އެކު،ާ ވ ހަކަތަކެއް.ާ އަޑުިއވޭާ މުކޮށްާ

ވ ހަކަތަކެއް.ާެއއ ރޕޯޓަށްާބެލިކަމުަގިއާވިޔަސްާމިކަންތައްާއޮތީާާާާމިއީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުއަހ ތަކަކީާވެސްވ ހަކަ

އ ެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާމިހެން.ާދިވެހިރައްޔިތުންާކިޔަވައިދޭާނިޒ މަށްާބެލިކަމުަގއިިވޔަސްާއޮތީާމިހެން.ާހަމައެ

ވެސްާއޮތީާކަންާމިހެން.ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަނީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހެނާްާާާއިލިކަމުަގބެތަށްާާޚިދުމަާާމިާކޮލެޖްތަކުެގ

ކޮންެމެވސްާާ ނުވަތަާ ކޮތަރެއްާ ވަލުާ ނުވަތަާ ދޫންޏެއްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮްއވ ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ މުހިއްމުާ
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މ ކަނ ެއްއާާ ުއޅޭާ ލެމ ޔަތްކުޙިތަނެއްަގއިާ ހެދިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ މަންޒަާރުމަށްޓަކަިއާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާޭވާ މިއީާ ރު.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާިވސްނ ލަންޖެހޭާމުހިއްމުާނުކުތ ެއއް.ާމީާފަހަރެއްަގއިާވެސްާމިާބިލަކީާައޅުަގނޑުާނުދަންނަވ ނަންާ

މުޙައްމަދާުާމު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާ ބިލުާ ބިލެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ހިއްމުާނޫންާ

ާާ ޝުކުރު ބޭނުންވަނީާޝިފ ޒަށްާ ދަންނަވ ލަންާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމުަގިއވިޔަސްާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނޫންކަމަށްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ މިކަހަލަާ މިއަދުާ ކަންބޮޑުވެފަިއވަނީާ ރައްޔިތުންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޤ ނޫނެއްކަމަށް.ާއެކަމަކު،ާފެނިެގންާމިދަނީާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރަންާމިާޤ ނޫނަކީާވެސްާމުހިއްމުާާ

ފެންފުޅިެއްއާ އިންާ ތަނެއްަގއިާ ދޫންޏެއް،ާ އިންނަާ ތަނެްއަގިއާ ަގހެއް،ާ އިންނަާ ތަނެއްަގއިާ ވެސްާ އަބަދުާ

ވެސްާާ އަބަދުާ އެީއާ ކަެމއް.ާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ އަސްލުާ ިމއީާ މަންޒަރު.ާ މަސަްއކަތްކުރެޭވާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއާ

މި ބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑުމެންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ގ އިުމކުރުމަށްޓަކައިާ ނިޒ މުާ ޢަދުލުއިންޞ ފުެގާ ރ އްޖޭަގއިާ ކިޔަނީާ

ޤ ނޫނުތައްާހެދުމަށްޓަކައިާހިނގ ށޭާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރަމ .ާސަރުކ ރުންނޭާމީަގިއާބަލަދުވެރިވ ާފަރ ތަކީ.ާާ

ކަ.ާއެވ ހަކަާއަށްާދިއުުމެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއެކަމަކު،ާމިާފެންނަނީާކޮންމެވެސްާދޫންޏެއްާޙިމ ޔަތްކުރ ާވ ހަ

މުހިއްމުާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިއ އިެއކުާ ދެްއކިދ ނެ.ާ ވެސްާ އިރަކުާ ކިތަންެމާ ދައްކަންޏ ާ އެވ ހަކަާ

ދުވަހުކަ ހޮނިހިރުާ މ ދަމ ،ާ ކަމަކީާ މުހިއްމުާ މިާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ އަކީާ މަށާްާނުކުތ ާ

އަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވެނީާޯވޓެއްާނަގ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާއިވެނީ.ާރަށްތަކެއްާުގޅުވ ލުމަށްޓަކައިާވޯޓެްއާާ

އުސޫލަކުންާާ ކޮންާ އެއީާ ވޯޓަކަށްނުވ ތީާ ނަގ ާ ފ ސްކޮށްެގންާ މަޖިލީހުންާ މިާ އެއީާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ނަަގމުންދ އިރުާ

ސުވ  އ އިާ ރައީސްާ މިއަދުާ ވޯޓެއްތޯާ ދައުލަތުެގާާނަގ ާ ފ ސްނުކުރެވިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުން.ާ ލުކޮށްލަންާ

ާާ 9ާާާާމ ލިއްޔަތުންާރައްޔިތުންެގާފަިއސ ާއިން 10ާާާާމިލިޔަން، މިލިޔަންާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްެގންާވޯޓެްއ12ާާާާމިލިޔަން،

ނޭނެގއޭާހަމަަގއިމުާެވސްާާނެޭގނީާކޮންާއުސޫލަކުންތޯާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުން.ާދަންނަވ ލަންާމިއުޅެނީާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ފ ސްކޮށްފައިވ ާާ ބިލެއްާ ވޯޓުލުމަށްޓަކަިއާ މިތަނަށްާ ޯވޓެްއަގިއާ ެއއްކޮށްލ ާ ތިިވދ ޅުވ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ެއއްޗެއްާާ ނުވަތަާ ޗެޕްޓަރއެއްާ ބެހޭާ އެއ އިާ ނޯންނ ނެއޭާ ބިލުަގއިާ ލ މަރުކަޒީާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ މަންޒަރެއް.ާ

ާާ އެހެންވީމަ، ނަގ ާާފ ސްކޮށްފައެއް.ާ އުސޫލަކުންާ ކޮންާ ފ ސްނުކޮށް.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނެެގނީާ ވޯޓެއްތޯާ ކޮންާ

ވޯޓެއްތޯާެއއީ.ާިމއީާސުވ ލުާުއފެދޭާކަމެއް.ާމިީއާބޮޑުާަމއްސަލައެއް.ާނުނެޭގނެ.ާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނަށްާައޅުަގނޑުާާ

ފ ސްނުކޮށްާރަށްތައްާެއއްކޮށްލުމަށްޓަކައި.ާާާާދަންނަވ ނީާތިބޭފުޅުންނަށްާތިާވޯޓެްއާނުނެޭގނެޭއާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުން

ާާ މިލިޔަންާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްެގނ10ާާާާްމިލިޔަންާރުފިޔ ،9ާާާާކޮންާއުސޫލަކުންާނަގ ާވޯޓެްއތޯާދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުން

ާާނަގ ާވޯޓަކީ.ާނުނެޭގނެ.ާފުރަތަމަާކަމަކީާހެއްވ ކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދަނީާގއ.ެގމަނަފުށި،ާކޮނޑޭާ

ވ ހަކަދަްއކަނީ.ާާ އިނޭގތޯާ މަޢުޟޫޢުަގއިާ ހަމަާ މިާ މީހުންާ ކޮނޑޭެގާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާ އެްއކޮށްލުމަށްޓަކައިާ

ބަދަލުކުރަންާ ެގމަނަފުއްޓަށްާ މީހުންާ ކޮނޑޭާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެވސް.ާ އެބައިާ ދ ނެާ ތެރޭަގއިާ ޖަނަވ ރުންެގާ
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ާާ ކޮނޑޭ ައހަންވީނޫންތޯާ ފުރަތަމަާ ދ ންވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ބޭނުންހެއްޔޭާ ކަލޭމެންާ ކައިރިާ ާމީހުންާ ކީްއކުރަންތޯާ؟

އަހަނީ ކައިރިާ މީހުންާ ާެގމަނަފުށިާ އެކަމަކުާާ؟ ނެތް.ާ ދެވޭކަށްާ ނުބުނ ހ ހިނދަކުާ ޔެސްއޭާ މީހުންާ ކޮނޑޭާ ފުރަތަމަާ

ދައު ޚަރަދުކުރެވޭ.ާ އެބަާ ރުފިޔ އެއްާ މިލިޔަންާ އެތައްާ މީެގާސަބަބުންާ ނަގ .ާ ެއބަާ ޯވޓުާ ވެސްާ ލަތުެގާާެގމަނަފުށީަގއިާ

ދިމ ނުވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޗަކ ިއާ ކިޔ ާ ދައްކަނީ.ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ފައިސ ާ މ ލިއްޔަތުަގއިާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިފަދަާބިލެއްަގއިާވ ހަކަދައްކ އިރު..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ އަށްާ މަޢުޟޫޢުާ މިާ ހަމަާ ފަދައިންާ ދެންނެިވާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގންދެވުންާއެދެން.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާވީހ ވެސްާެއކުވެރިާމ ޙައުލެްއަގިއާމިާޖަލްސ ާެގންޮގސްާނިންމ ލުމަށްޓަކައި.ާާ

ާށްާދަންނަވ ލަން.ާއެހެންވީމަ،ާމަޢުޟޫޢުާއަށްާަވޑަިއެގންާދެްއވުމަ

ާ

ާމްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ހ ެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލް

ކޮނޑޭާާ ެގމަނަފުއްޓ ިއ،ާ ރަށްރަށަކީާ ެގންުގޅޭާ އެތެރެކޮށްެގންާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އި،ާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރަށެާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގން،ާ ރަށްރަށުެގާ މިާ ރަށްރަށްކަމަށްވ ތީާ ިމާ ވެސްާާއ އިާ ދޫންޏެއްާ ފުރަތަމަާ އޮެވެގންާ އްާ

އެތެރެކުރެވޭނީ.ާމިާރިއަލިޓީާޤަބޫލުނުކުރަންޏ ާމައްސަލައެްއާނެތް.ާރަށެއްާޮއެވެގންާދޫންޏެއްާވެސްާއެތެރެކުރެވޭނީ.ާާ

އަޅުަގނޑަށްާވެސްާއުޅެވޭނީާެއއްކަލަާރަްއޔިތުާމީހ ާއަށްާެވސްާއުޅެވޭނީ.ާއެހެންެވެގންާެއރަށަށްާފުރަތަމަާއެާރަށާްާ

ވ ހަކަދައްކަނީާރީ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބޭއްވުމަށްޓަކައިާ ރަށްާ ެއާ އެތެރެކުރުމަށްޓަކައިާ ދޫނިާ މިާ ބޭއްވުމަށްޓަކައިާ ތިކޮށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީ،ާމިތަނުންާޤ ނޫނެއްާފ ސްނުކޮށްާއިލެކްޝަންާ

އުސޫލަކުންާނަގ ާވޯޓެއްތޯއޭ.ާމިީއާސީރިޔަސްާވ ހަކަައކަށްވ ތީާިމާާާާކޮމިޝަނުަގިއާއެާވޯޓެއްާނުނެޭގނެއޭ.ާެއއީާކޮން

މިލިޔަނ10ާާާްމިލިޔަން،12ާާާމަޖިލީހުެގާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާއެވ ހަކަެއއްާފ ހަަގއެއްާނުކުރޭ.ާދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުެގާ

ލީހުންާފ ސްކޮށްެގންާއެކަންާާރުފިޔ ާޚަރަދުކުރަނީާކޮންާުއސޫލަކުންތޯާމިާސުވ ލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖި

ކުރެވޭނީ.ާލ މަރުކަޒީާބިލުަގއިާނޯންނ ނެާއެވ ހަކައެއްާލިޔެފަެއއް.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލ ާބެހޭގޮތުންާބޭނުމެއްާނޫންާމ ާާ

ޖަނަވ ރުތަްއާ މިާ ހަމަާ އަދިެވސްާ ރައީސްއޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކ ކަށް.ާ ިގނަެއއްކޮށްާ

ާރަށ އިާބެހޭޮގތުންާއަދިވެސްާވ ހަކަދަްއކ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާއެތެރެކުރ ާރަށް

ާ

ާދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަ
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ބިލަކަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ޖަނަވ ރ ިއާ ދޫނިސޫފ ސޫތްޕ އި،ާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އޮތްާާ ނަަގންާ ދުވަހުާ ައނެއްާ ނުވަތަާ ވޯޓެއްާ އޮތްާ ނަަގންާ މ ދަމ ާ މެންބަރަކުާ ެއއްވެސްާ ބަހުސްކުރެވެމުންދ އިރުަގއިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ެއއީާ ވ ހަކަދެއްކުަމކީާ ހަމަކޮށްެގންާ ޖަނަވ ރުންނ ިއާ އިންސ ނުންނ އިާ ބަިއވެރިވ ާ ވޯޓެްއަގއިާ

ެއްއާމިތ ކުާނުދެއްކޭނެ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންކުރެާކޮންމެާމީހަކީާތަންދޭކަމެއްާނޫން.ާޤ ނޫނުައސ ސީާއ އިާޚިލ ފުާވ ހަކަާ

ވ ހަކަތަްއާާ އެކަހަލަާ ނިސްބަތްވ ޮގތަށްާ ސިފަިއަގއިާ ޖަނަވ ރުންެގާ އެހެންވީމަ،ާ މީހެއް.ާ ޙުރުމަތްތެރިެވެގންވ ާ ވެސްާ

ާދޫންޏ އި،ާޖަނަވ ރ ިއާދެއްކުމަށްާައޅުަގނޑުާދެކޮޅުހަދ ާވ ހަކަާފުރަތަމަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖެާައށް

ބިލުތައްާާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ އެތެރެކުރެވޭާ ވެސްާ ޑައިނަސޯާ އުޅޭނަމަާ ދުނިޔޭަގއިާ ބޭނުންވ ާ އަށްާ ރ އްޖެާ އަދިވެސްާ

ބައްޓަންކޮށްެގންާމިތަނަށްާެގނައުމަކީާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާދިރިއުޅޭާމިާރަްއޔިތުންާމަޖިލިސްާތަމްސީލުކުރ ާކޮންމެާ

ޙައްޤެއް.ާހަމައެކަނިާސަރުކ ރަށްާޮއތްކަމެއްާނޫންާމިއަދުާމިާމަޖިލީހަށްާބިލުާހުށަހެޅުމަކީ.ާާާމެންބަރަކަށްާވެސްާއޮތް

ާާ ރުފިޔ ާނަންަގވ ފަިއާއަދިާއެއަށްވުރެާވެސްާއިތުރަށްާެއލަވަންސްތަކ އިާެއއްޗެހ000،62ާާާާިދައުލަތުެގާފައިސ ާއިން

އަރެންސްާވެސްާނަންަގވަިއެގންާތިއްބަވ އިރުަގިއާާނަންގަވ ،ާޢ އިލ ެގާމެންބަރުންނަށްާރަތްާޕ ސްޕޯޓ އިާއަދިާއިންޝު

ކޮންމެާދ އިރ އަކަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރަކަށްާވެސްާމިާމަޖިލީހަށްާބިލުާހުށަހެޅުމުެގާޤ ބިލުކަމ އިާބ ރުާޤ ނޫނީޮގތުންާ

އަޅުަގ ހުށަހެޅުމަކީެއއް.ާ ޤ ނޫނުާ މަޖިލީހަށްާ ނޫންާ ޒިންމ ެއއްާ އޮތްާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ިމއަދުާ ނޑުމެންާއެބަޮއވޭ.ާ

އެހެންވީަމ،ާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ހުށަހަޅަމުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބިލުތައްާ ބޭނުންވ ާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ނިސްބަތްވ ާ

ޢަދުލުއިންޞ ފުާާ ަވނީވިްއޔ ާ މެދުވެރިވ ކަމަށްާ މަްއސަލައެއްާ ނުކޮށްެގންާ ެއވެނިޮގތަކަށްާ ކަމެއްާ މިވެނިާ ސަރުކ ރުންާ

ކަށްާބިލުާހުށަހެޅުމުެގާބ ރުާއެބައޮތް.ާޤ ނޫނުައސ ސީާއ އިާޤ ނޫނ އިާއަދިާާގ އިމުކުރުމަށ އިާއަދިވެސްާއެހެންާދ އިރ ތަ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދ ާއެނިގެގންާމިތަންތަނުަގިއާއުޅުނިްއޔ ާައޅުަގނޑަށްާހީަވނީާތަންކޮޅެއްާކަންކަމަށްާ

ަގނޑުމެންާެވސްާހެނދުނ ާތެދުވެެގންާާއަޅުާާޮގތްވެސްާވެދ ނެހެން.ާާވ ހަކަދަްއކ ލ އިރުާމިކިޔ ާއެްއޗެހިާބޮލަށްާފަސޭހަވ 

ައދިާާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫން.ާ އަޑުއަހ ކަށެްއާ ެއއްޗެއްާ ޮގވ ާ މީހަކުާ ވ ހަކަެއއްާ ދައްކ ހ ާ ހަމަާ މިއަންނަނީާ މިތަނަށްާ

ވެރިކަންކުރ ާޕ ޓީަގއިާތިއްބެވިާކަމަކުާހަމަާހިތަށްާއައިހ ާެއްއޗެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާހަމަާނިސްބަތްވ ާޮގތަށްާާ

ހުރިާއެހެންާާޮގަވއިާ ނުތިބެވޭ.ާދޫނިސޫފ ާސޫތްޕ ިއާދެންވެސްާ ަމޑަކުންާ ޮގތަކީާ ވ ާ ަގތީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ވ ހަކަތައް.ާ ެއކަހަލަާ ހަމަާ ދައްކަނީާ މިާ ތެދުެވާ ވ ހަކަދައްކަންާ ުގޅިެގންާ ކަންކަމ އިާ މިާ އެްއޗިއްސ އިާ

ވެ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެދުވެާ އަނެއްކ ާ ރައްދުދޭންާ ހަަމާއެއަށްާ ވެސްާ މިާ ދައްކަން.ާ ވ ހަކަާ އެކަހަލަާ ޖެހެނީާ މިާ ސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާތިބޭފުޅ ާވެސްާހަމަާވިސްނ ވަޑައިަގންނަވަންާވ ާކަމެއް.ާއ ދެ،ާރ ްއޖެާއަކީާތަފ ތުާަވއްތަރުެގާާ

ންާކެރިދ ނާެާމީހުންާމިއަދުާއައިސްާޮގސްވ ާތަނެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނޭގާމިއަދުާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާދަންނަވަ

އެހެންވީމަ،ާާ ެގނެވިދ ނެ.ާ މިތަނަށްާ ވެސްާ ބިސްާ ޑައިނަސަރެއއްެގާ އޮޅިެގންާ ހަމަާ ވަށިަގނޑަކަށްލައިެގންާ ހަމަާ

ަވުގތުާާ ބޭފުޅުންނަކީާމަސައްކަތުެގާ ބައެއްާ ބެލުމަކީާއޮތްާކަމެއް.ާ ެއއްޗެހިާ ހަދައިެގންާއެާޤ ނޫނަކުންާއެާ ޤ ނޫނެއްާ
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ވަުގތުތަކެއްާފޮތެއްާހިފައިެގންާވަދެާުގރ ާކޮށްޓެްއަގިއާހޭދަކޮށްލަންާތިބޭވަރުެގާާާނިމުމަށްފަހުަގއިާބ ކީާއޮންނަާހުރިހ 

އެކަމަށްާޝައުޤުވެރިކަންާހުރިާމީހުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާވެސްާއެބައުޅޭ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާރަޙުމަތްތެރިންެގާ

ެއްއޗިއްސ އިާބެހޭާޮގތުންާއ ދެ،ާޖަނަވ ރ ިއާާޮގތުަގއިާވެސްާއެބައުޅޭ.ާއެހެންވީމަ،ާދޫނިސޫފިާސޫތްޕ އިާމިާވައްތަރުެގާ

ޮގތްތަކެއްާާ މިކަމަށްާ މުހިއްުމވ ނެާ ވަރަށްާ ެއފަރ ތްތަކަށްާ ހުށަހެޅިެގންދ އިރުަގއިާ ބިލުތަކެއްާ މިކަހަލަާ ޮގތުންާ ބެހޭާ

ނޫން.ާާ ހަދ ކަށްާ ޒުވ ބުކޮށްާ ތަޅ ފޮޅ ާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ދިރިއުޅެނީާ ދުނިޔޭަގއިާ އަބަދުާ އިންސ ނ ާ އެއީާ ހޯދުން.ާ

ދަންނަވ ނަންާހިތް ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އަނެންހެންާ ޤަުއމަކީާ މިާ ދެންާ އުޅެން.ާ އުފަލުަގއިާ އަރ މ އިާ ހަމަޖެހުމ އިާ

ކަނޑައެޅިެގންާާ ަވކިަވްއތަރުތަކެއްާ ެގންުގޅެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުއްދަކުރެވޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ ޖަނަވ ރުެގާ

ތަނެއް.ާާ ދިރިއުޅޭާ ބަޔަކުާ އޮންނަާ ޮގތަކަށްާ ިވްއޔ ާާތިބޭާ ވަނީާ ދަންނަވ ކަމަށްާ ތެދުބަހުންާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ލ ާާ ދުނިޔޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ ކަމަށްވ އިރުާ އަހުލުވެރިންާ އިސްލ މްދީނުެގާ މ ތްެވެގންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

ންވ ާމީހުންާހެއްދެވިާހުރިހ ާޖަނަވ ރުާކަރުަގއިާަވއިޖަހައިެގންާނުެގންުގޅެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާދޫނިާެގންުގޅެންާބޭނު

އެކަހަލާަާ މީހުންާ ބޭނުންވ ާ ެގންުގޅެންާ އެއްޗެހިާ މ ކަނ ާ އަދިާ ވައްލަ.ާ މީހުންާ ބޭނުންވ ާ ެގންުގޅެންާ ވައްލަާ ދޫނި.ާ

އެްއޗެހިާެވސްާހަމަާެގންުގޅޭ.ާއަދިާހަމަާތަފ ތުާަގސްާިއންދައިެގންާއެކަމުެގާއުފ ާލިބިަގންނަންވ ާމީހުންާެވސްާާ

މިއަ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރާުާއެބައުޅޭ.ާ ތަނަށްާ ލިބިހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަހްރޫމްވެފައި.ާ ަގހުންާ ދުާ

ވެސް.ާާ ތަނެއްާ ބައިންދ ލ ނެާ މުސަޅެއްާ ފިޔަވައިާ ަވްއލައެއްާ ފިޔަަވއިާ ދޫނިކޮށްޓެއްާ ނެތްާ ޭގަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކަރު ކަންނޭނެގާ އަނބިމީހ ާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހޭނީާ ބައިންދަންާ ބައިންދަންޏ ާ ެއާއެހެންާ ޖަހ ފައި.ާ ވ ާ ަގއިާ

ހ ލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިރިއުޅުންާމ ލޭަގއިާރައްޔިތުންނަށްާމިއަދުާމިއޮތީާތ ށިވެފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

މީެގާކުރީަގއިާބިލުތަކަށްާވ ހަކަދެއްކެމުންާދިޔައިރުާވެސްާސިޓީާއުފައްދައިެގންާވެސްާިއތުރުާދ އިރ ތަކަށްާރ އްޖޭެގާާ

ކުރި މ ލޭެގާތަރައްޤީާ އެބަކުރޭ.ާ މަސައްކަތްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޮގތެއްވޭތޯާ ލިބޭނެާ ބިންކޮޅެއްާ ެގންޮގސްެގންާ އަށްާ

ރައްޔިތުންާވެސްާހަމަާދެކެންާބޭނުންވ ާހުވަފެނެއްާއެއީ.ާއަތޮޅުތަކުަގއިާސިޓީާޮގތަށްާތަންތަންާއުފެދިާކިޔަވައިދޭާާ

ޙީާޮގތަށްާޚިދުމަތްާލިބޭނެާތަންތަންާކަނޑައެޅިއްޖެއްޔ ާާމަދަރުސ ތަކ އިާއަދިާމިއަށްވުރެއްާފުޅ ާދ އިރ ެއްއަގއިާޞިއްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ދިރިއުޅޭނެެއކޭ.ާ ތޮއްޖެހިެގންާ މިވަރަކަށްާ މިތަނަކުންާ މީހުންނެއްާ ނުދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑެއްާ

ބޭނުންކުރެޭވާާ ވެސްާ އަސްާ މީހުންާ އަސްދުްއވ ާ އަދިާ ޖަނަވ ރ އިާ ވައްތަރުެގާ ތަފ ތުާ މުސަޅ އިާ ދޫނިކޮށިތަކ އި،ާ

ާންވަރަށްާހުރިާރަށްތައްާރ ްއޖޭަގއިާހުރިއިރުަގއިާއެތަންތަންާތަރައްޤީކުރ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާދައްކ ހެން....ފެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހަމައަށްާ ހުސްަވުގތުކޮޅ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އެދެން.ާ މަޑުކޮށްލަދެއްވުންާ ކުޑައިރުކޮޅެއްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާއ  ައޅުަގނޑު ިވއްޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ ބޭނުންފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ ޢިއްޒަތްތެރ11:00ާާާާިދެިވއްޖެ.ާ
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ާާ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވ ހަކަދެްއކުމަށްާ ބިލަށްާ މިާ ދެންާ އެއީާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އެހެންވީމަ،11:00ާާމެންބަރަށްާ ާ.

ައޅުަގާނ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނިންމ ލ ާ ައވަހަށްާ އަޅުަގނޑުާާމިވަުގތުާ އެހެންނޫނީވިއްޔ ާ އަރުވ ފ ނަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ ޑުާ

ޢިްއޒަތްތެރ11:00ާާާި އަޅުަގނޑުާ މިހިސ ބުންާ އ ދެ،ާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރުާ

ާާ އަރުވަން ހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ 30ާާާާމެންބަރުންނަށްާ ވެސް މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އިރަށ11:00ާާާާްމިނެޓުެގ.ާ

ާލުަގއިާަވޑަިއެގންާތިއްބެވުމަށްާދަންނަވަމުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާހޯ

ާ

 ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ ފަށަނީ.ާ މިާ ކުރިއަށްެގންދަންާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ ފަހުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާ ާ.`10ާާ

ބަޙުސްާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ އެތެރެކުރުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ ާ މިޮގތުންާ މަސައްކަތްތައް.ާ ނުނިމިހުރިާ

މިއަރުވަ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަން.ާ މެންބަރުާކުރިއަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ ނީާ

ާޝިފ ޤްާމުފީދަށް.ާާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބިލެއްާ އެތެރެކުރުމުެގާ އަށްާ ދިެވހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންނ އިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހަޅުއްވައިާދެއްިވކަމަށްޓަކަިއާެއާބިލުާހުށަހެޅުްއވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާމަޖިލީހަށް

މެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރިދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދޫންޏ ިއާ

ބި ބެހޭާ އެތެރެކުރުމ ާ އަށްާ ރ އްޖެާ އޭތާިާޖަނަވ ރުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ހުށަހެޅުނީތީާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ލެއްާ

ެގހިާ ަގސްަގހ އިާ ހިމެނިެގންދިޔަާ ތެރޭަގއިާ ދައުރުެގާ މިދިޔަާ އަދިާ ނަންގަވ .ާ އެބަާ ސިފަިއަގިއާ ޖޯކެއްެގާ

ެއެވސްާޖޯކެްއެގާސިފައިަގއިާނެިގެގންދިޔަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދު ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާކަރަންޓީންކުރުމުެގާބިލު.ާ

ާާ ބޮޑު މިއީާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ އ އިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ 2ާާާާރައްޔިތުންާ ބޮޑު މިާ ބ ރުކުރަނ2ާާާީެގރި.ާ ތެޅީމ ާ ެގރިާ

ކަްއަގލަށޭާބުނީމަާރައްޔިތުންނަށްާއެބަާބ ރުކުރޭ.ާޑީ.އ ރް.ޕީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާކޯޅޭާކޮންމެާކޯޅުމަކީާރައްޔިތުންނަށްާޭއެގާާ

ެގ ބޮޑެތިާ ނުހަނުާ ބަސްާާސަބަބުންާ މިާ ކަމެއް.ާ މެދުވެރިެވެގންވ ާ ނުތަނަވަސްކަމެއްާ ހިތްދަތިކަމަކ އިާ ްއލުންތަކަކ އިާ

އައިސްާފައިާމިއޮތީާދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާބޮޑެތިާޖަނަވ ރުާެގންުގޅޭާމ ލޭަގއިާޚ އްޞަކޮށްާެގރިާެގންުގޅެާއުޅުނުާޒަމ ނުެގާާ

ާާ ބޮޑު ތެރެއިން.ާ ބަހެއްެގާ ބ ރުކ2ާާުމުސްކުޅިާ ކައްަގލަށްާ ތެޅިމ ާ އެީއާެގރިާ ނޭނޭގ.ާ ޖީލަކަށްާ މިާ ބުނީމ ާ ރަނިއްޔޭާ

؟ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާެގރިޔަކީާެގންުގޅޭާއެްއޗަކަށްާނުވ ތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާނެތިެގންާމިދިޔައީާކީްއވެެގންތޯާ



37 

 

މަދު ޭއެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ހުރިާ ރަށްތަކެއްާ މުތީތަކެއްފަދަާ ރަންާ ރ އްޖޭަގއިާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ވެށިާ އެތެރެާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެވށީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އުޅޭއިރުާ އ ބ ދުވެެގންާ ރަށްތަކެއްަގއިާ

ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ފެށިެގންާ ޒަމ ނުްއސުރެންާ އެވޭލ ާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ

ނެތްާ ކުރެވިފައިާ މަސަްއކަތްތަކެްއާ މ ބޮޑުާ ެގރީެގާާވެސްާ މިހ ރުާ މަޑުމަޑުންާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭާ ެއއީާ ކަންާ

އެހެނިހެންާ އަދިާ އެބަެގންުގޅޭ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބަކަރިާ އަޑުިއވޭ.ާ ވ ހަކަާ ެގންުގޅޭާ ބަކަރިާ ދޫކޮށްލ ފައިާ އުސޫލުާ

އެބަެގންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ވެސްާ ސޫފ ސޫފިތައްާ އެހެނިހެންާ އެބަެގންުގޅޭ.ާ ވެސްާ މިެއއްޗަކީާާޖަނަވ ރުތައްާ ުގޅޭ.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާތިމ ވެށީެގާވަރަށްާމުހިއްމުާދައުރެއްާއަދ ކުރ ާއެްއޗެްއ.ާދެންާމިދެކެވޭާވ ހަކަާައކީާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ކަންތައްތަކަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެތެރެކުރ އިރުާ ވ ހަކަ.ާ އެތެރެކުރުމުެގާ ތަކެތިާ ފަދަާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ އަށްާ ރ އްޖެާ

ވ ހަކަ ނުުގޅޭާާބަލަންޖެހޭާ ރ އްޖެއ އިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ޮގތް.ާ ޮއންނަންވ ނެާ އެކަންާ އެއީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.

އަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާމ ޙައުލ ާނުުގޅޭާނުވަތަާމ ޙައުލަށްާބީރައްޓެހިާޖަނަވ ރުތަކެއްާދޫނިތަކެއްާސޫފ ސޫފިތަކެްއާާ

ކަމ ާވިސްނ ާފިކުރުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެގންނަކަމަށްވަންޏ މުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެާ

ކަންތައްތަކެއްާވެސްާޭއެގތެރޭަގއިާއެބަވޭ.ާހަމަާއެއ އެކުާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާވެށީެގތެރޭަގއިާހިމެނޭާމިދެންނެިވާާ

ޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަސީލަތްތަްއާމުއްސަނދިކުރެޭވނެާޮގތ ާދޭތެރޭަގިއާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާިވސްނަންޖެހޭ.ާޢިއް

ލިބިފައިވ ާާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ މ ޒީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލަންޖެހަނީާ ފ ރަވެރިވެާ މިކަންކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއއްާޒަމ ނެއްަގިއާާ ކ ޅަކީ.ާ އެްއޗެއްާ އ އްމުާ ވެށީަގއިާވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާ އިބުރަތްތަކުން.ާމިސ ލަކަށްާ

ނިސްބަތްވ  އެރަށަކަށްާ ދިރިާާއަޅުަގނޑުާ ދެންާ ުއނދަޫގެވެގންާ ދިރިއުޅެންާ މީހުންނަށްާ ހެދިާ ކ ޅ ާ ފުަވއްމުލަކުަގިއާ ާ

ހުސްކުރީ.ާާ މަރ ާ ކ ޅުާ ކުރީގައި.ާ ވަރަށްާ ނެތްާ ހަނދ ނަކުާ އަޅުަގނޑުާ ބުނެެގންާ ރައްޔިތުންާ ނޫޅެވޭވަރުެވއްޖެކަމަށްާ

އައިސް މިއަންނަނީ.ާ ސޫްއޕެއްާ ފ ޑެްއެގާ ކިޔ ާ ގ ހުލިާ މިވ އެއްޗަކީާ ދެންާ ހުރިާާހުސްކުރީމ ާ ވެށީަގއިާ ރަށުެގާ ފަިއާ

ަގސްތަކ ާއެްއޗިހިާޚ އްޞަކޮށްާބަނބުކެޔޮާަގހ ާއަނބުާަގހ ާލިބިެގންދިޔަާެގއްލުންތަކ ެއކުާބަނބުކެޔޮާގ ތްަގނޑަކަށްާާ

ކަންތައްތަކެއް.ާާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދިޔައީ.ާ ނެތިެގންހެންާ ރަށުންާ މުޅިާ

ާއިންޑިއ ަގއިާޠ އޫންެގާވަބ ،ާޕްލޭްގާފެތުރިެގންާދިއުމ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަންާބިސްާާކުރީކޮޅުަގއ1990ާާި

އަޅ ާކުކުޅަށްާެވެގންާދިޔައީާކިހިނަކުންތޯ.ާދ ދިާމިދ ކަށްާދުވަހ ާޖެހެންދެންާސުވައިންާފްލޫާކިޔ ާބައްޔަކ ާބަރޑްާާ

ދުނިޔޭގަާ ބަލިތަކެއްާ މިޒ ތުެގާ ޮގސްާ މިހެންާ ބައްޔަކ ާ ކިޔ ާ ރ އްޖޭަގިއާާފްލޫާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފެތުރިެގންާ އިާ

ކިހ ވަރަކަށްތޯ ކަންބޮޑުީވާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާއުޅުނީކީނޫން.ާ ޭގޓްާާ؟ މެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެއަރޕޯޓްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަރުކަޒުތަކެއްާހަދަިއެގންާސްކްރީންކުރުމުެގާމަސަްއކަތްާކުރަންޖެހުނީާކޮންާސަބަބަކ ާާ

ާދިތޯހެ އެކަމ ާާ؟ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅޭތީާ ދުނިޔޭަގއިާ ބައްޔެއްާ ފެތުރޭާ ސޫފިންާ ސޫފ ާ ދޫނިާ ޖަނަވ ރުތަކުންާ އ ދެ،ާ

ކަންބޮޑުވީ.ާހަމަާއެއ އެކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤްތިޞ ދަށްާއޭެގާސަބަބުންާނުރަނަގޅުާނޭދެވޭާއަސަރުތަކެއްާކޮށްާ
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ވެ ވަޅުަގނޑަކަށްާ ފުންާ އިޤްތިޞ ދުާ ހެދާިާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބ ާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖުބޫރުވީ.ާ އްޓެްއާ

ތަކެއްޗެއްާާ ހުރިހ ާ ެގހިާ ަގސްަގހ ިއާ ސޫފ ސޫފިާ ދޫނިާ ނޫންާ އެކަންޏެއްާ މީހުންާ އެތެރެވ ާ ޭގޓުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެގއްލުންދެ މ ޙައުލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެތައްކެއްޗަކީާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަންާ ރަނަގޅަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނިިވާާވެސްާ

ހަމައެކަނިާއިންސ ނުންނެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާވެށީަގިއާހިމެނޭާއެންމެހ ާތަކެއްޗަށްާެގއްލުންދެނިވިާބަލިތަކ ިއާާ

ތަކެތީެގާާ ެގންުގޅެވޭނެާ އޮޅުކޮށްާ މ ޙައުލ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައްކ ތެރިވެާ ސަލ މަތްވެާ ވަޞީލަތްތަކުންާ އެހެނިހެންާ

ކަނ ެއބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާާޮގތުަގއިާ ކަށަވަރުކުރަން.ާ އެކަންާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޑައަޅަން.ާ

ދިމ ވ ނެާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަށްވަނީނަމަާ ދޫކޮށްލަިއފިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބިތަކަށްާ ހިތަކަށްާ ކަށަވަރުނުކުރެވިާ

ޖަނަވ  ދޫންޏ އިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަންކަން.ާ ނުެގނެވޭވަރުެގާ ވެސްާ ހިތަށްާ އަށްާާކަންކަމަކީާ ދިވެހިރ އްޖެާ ރުާ

ެގހިާ ަގސްަގހ އިާ ދަުއރުަގއިާ ދިޔަާ ވޭތުވެާ އަދިާ ދިޔައިރުާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލުާ އެތެރެކުރުމުެގާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ތީއ އެކުާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ ބިލެއްާ ކަރަންޓީންކުރުމުެގާ

ބިލުާއެއްާބިލަކަށްާހަދ ލުންާކިހިނަކުންބ އޭާވ ނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާަގބޫލުކުރެވޭާެއކަން.2ާާާއެބަާފ ހަަގކުރައްވ ާމިާާ

އެކަންާއެޮގތަށްާވ ކަމަށްާވަނީނަމަާއަޅުަގނޑުާވެސްާބޭނުންާއެކަންާެއޮގތަށްާހުށަހަޅަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޭއެގާާ

ެގހިާކަރަންޓީންކުރުމުެގާބިލ އިާމިއަދުާމިާއަޅުަގނޑުމެންާސަބަބުތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެއީާހުށަހެޅިެގންާދިޔަާަގސްަގހ އިާާ

ާާ މި ބިލ އިާ މިދ ާ ެއްއ2ާާާާބަޙުސްކުރަމުންާ މިއޮތީާ ޮގތުަގއިާ އޮތޯރިޓީެއްއެގާ ރެިގއުލޭޓްރީާ ީމެގާ ބަލައިލ އިރުާ ބިލަށްާ

ރީެގާބެލުމުެގާާފަރ ތެއް.ާެއއީާޕްލ ންޓްާއެންޑްާއެނިމަލްާކަރަންޓީންާޔުނިޓްާކިޔ ާޔުނިޓެއް.ާއެްގރިކަލްޗަރާމިނިސްޓް

ހިންގ ާާ މިކަންކަންާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަނީނަމަާ ެއހެންވެއްޖެކަމުަގއިާ ޔުނިޓެއް.ާ އޮންނަާ ދަށުަގއިާ

ާާ މި ފަސޭހަވ ނެާ ހަމައެއ އެކ2ާާާާުބަލަހައްޓަންާ ދިޔައިމަ.ާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ އެއްާ ވެެގންާ ބިލަކަށްާ އެއްާ ބިލުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާދިރޭާޖަނަވ ރަކ14ާާާާީވ ާމިވ ާބިލަށްާބަލައިލ އިރުާބިލުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައި

ކޮބައިކަންާއެބަވޭާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްފައި.ާއެއީާެއްއަގމުަގއިާިވޔަސްާކަނޑުަގއިާވިޔަސްާނުވަތަާފެނުަގއިާ

ާާ ތަކެއްޗ އިާއެފަދަާތަކެތީެގާބިސްާެވސްާާވިޔަސްާއުޅޭާހުރިހ ާވައްތަރެްއެގާނުވަތަާއެހުރިހ ާބ ވަތެއްެގާދިރުންާހުރި

ަގސްަގހ ިއާާ ޮގތުަގއިާ ތަކެތީެގާ ދިރޭާ ކްލެސިފައިކޮށްލ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަށޭ.ާ ހިމެނޭާ

ެގއްސ އިާމަސްމަހ އިާމެއްސ ާދޫނިާސޫފ ާސޫއްޕ އިާޖަނަވ ރުާމިާހިމެނެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާއެއްާބައެްއެގާޮގތުަގިއާާ

ރައްޔިތުންނަށްާާހިމެނިެގ ވ ނެ.ާ ފަސޭހަތަކެއްާ ޭއަގއިާ ދިޔައިމ ާ ތަންފީޒުކުރެިވެގންާ މިކަންކަންާ ޤ ނޫނަކުންާ އެއްާ ންާ

ާާ ބިލުާއެްއކުރެިވެގންާދ އިރުާމިާޤ ނޫނުެގާނަނ2ާާާްވެސްާއަދިާޤ ނޫނުާހިންގ ާފަރ ތްތަކަށްާވެސް.ާހަމަެއއ ެއކުާމި

ާާ މި ހިމެނ2ާާޭވެސްާ އެާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އެްއކުރެިވެގންާ ނަންާާާބިލުާ ޤ ނޫނުެގާ ފެތޭޮގތަށްާ ފަހިވ ޮގތަށްާ ކަންކަމަށްާ

މިސ ލަކަށްާ އެޮގތުންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ ކުރަންޖެހޭާ ހަމަާ ވެސްާ ދިއުމަކީާ ބަދަލުވެެގންާ

ދ އިރ ގެާ ތިމަރަފުށީާ އެއީާ ބިލުާ ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާ ނަސްލުާ ތަކެތީެގާ ދިރޭާ މެންބަރުާާާދަންނަވަނީނަމަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ާާ މި ޮގތުަގއިާ ބިލުެގާ ރައްކ ތެރިކުރުމުެގާ ނަސްލުާ ތަކެތީެގާ ދިރޭާ ޮގތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ބިލ2ާާާުމުސްޠަފ ާ

އެްއކުރެިވެގންާއެއްާޤ ނޫނެްއެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއައިސްފިކަމުަގއިާވަނީނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހުރިހ ާާ

އަޅުާ ހަމައެއ ެއކުާ ހ ސިލުކުރެޭވ.ާ އެބަާ އަށްާާކަންކަމެއްާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭާ ބ ރުއަޅަންާ ަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ބަލިތަކެއްާ ނެތްާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ ތަކެތީެގާ މިފަދަާ އެތެރެކުރެވޭާ

ާާ ހަމައެކަނިާމެއިންާތެރެއަށްާފެތުރިެގންާހިނގައިދ ނެތީާއެކަމ ާުގޅޭޮގތުންާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅު.ާއެާފިޔަވަޅުާެއޅޭނީކީ

ޭގޓުންާއެތެރެވ ާތަކެތިާސްކްރީންކޮށްެގނެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެތެރެާވެށީަގއިާހިމެނޭާކަންކަންާވެސްާބަލަންާ

އެބަޖެހޭ.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވަނީނަމަާމަދިރީެގާއުނދަޫގާއެީއާމުޅިާދިވެހިާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާކުރިމަތިވެފަިއވ ާާ

ހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެބޭފުޅ ެގާރަށަށްާާާމައްސަލަެއއް.ާމިާބިލު

އެންމެާބޮޑަށްާދިމ ވެފައިވ ާެއއްާމައްސަލަާއަކީާމަދިރީެގާމައްސަލަ.ާދެންާހަމަާއެއ އެކުާއަޅުަގނޑަށްާއަޅުަގނޑުެގާ

ސްާމަދިރީެގާމައްސަލަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވިސްނ ލަމ ތޯާރަށަށްާދިމ ވެެގންާއުޅޭާއެންމެާބޮޑުާެއއްާމަްއސަލަާައކީާވެާ

1980ާާއަޅުަގނޑުމެންާވޭތުވެދިޔަާމ ޒީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމަދިރިާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައިާކޮންކަހަލަާކަމެއްތޯާކުރީ.ާާ

ަގސްަގހ  ސަބަބުންާ ސްޕްރޭކުރުމުެގާ މިތަނަށްާ އެތަްއާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ކެމިކަލެއްާ ކިޔ ާ ޑީޓްާ ތެރޭަގއިާ ެގހީެގާާެގާ އިާ

ކޮކ ލ އިާެއޒ ތުެގާއެހެނިހެންާާެގންާދިޔަީއ.ޕޮލިނޭޝަނަށްާބޭނުންވ ާވަރަށްާމުހިއްމުާފަނިފަކްސ ތަކެއްާަމރުވެެގންާނެތިާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ސުވ ލަކީާ ޮގސް.ާ ހުސްވެެގންާ ނެތިާ މިވަނީާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ރ އްޖެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަކެތިާ

މިހ ާ ޑީ.ޑީ.ޓީާ ޮގތުންނަމަާ މިކިޔ ާ ރަްއޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވަތަާ ޑީޓްާ އެބައޮތްތޯ.ާ ޮގތެއްާ އެނޫންާ

ކަށްވ އިރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަހުރިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުާާބ ރުަގދަާކެމިކަލަ

ދޫކޮށްލ ފަިއާާ ކެމިކަލްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއކިއިރުަގިއވެސްާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ ކުރުމުެގާ

އެބަޖެހެ ެގންުގޅެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޕްރޯޗެއްާ ލެމަންާބައިލޮޖިކަލްާ ޯގލްޑް،ާ މެރީާ ދަންނަވަނީނަމަާ މިސ ލަކަށްާ އޭ.ާ

ްގރ ސް،ާކެޓްނިޕްާއަދިާސިޓްރެއްލ ާފަދަާަގސްަގހަކީާރ އްޖޭަގއިާފަސޭހަކަމ ެއކުާހެއްދިދ ނެާއަދިާއެާެއއްޗިއްސަކީާާ

ާަގހެއް.ާާޤުދުރަތީާއިންސެކްޓްާރެޕްލަރެންޓްެގާޮގތުަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާޚ އްޞަކޮށްާމަދިރިާއެއީާދުރުކޮށްދޭާއެާަގސް

ޕެސްޓްތައްާ މިފަދަާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކެމިކަލްތައްާ އެކިއެކިާ ތަފ ތުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ ިއއެކުާ އަދިާ

އޮއިލްާާ ސިޓްނެއްލ ާ މިސ ލަކަށްާ އެބަފެނޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރަމުންދ އިރުާ ސްޕްރޭާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކޮންޓްރޯލްާ

އެއްޗިާ ފަދަާ އޮއިލްާ ރެޕްސީޑްާ މިފަދާަާނުވަތަާ ތަކެތި.ާ ރައްކ ތެރިާ ރައްޓެހިާ ތިމ ވެއްޓ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އްސަކީާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސަލ މަތްވ ންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލިތަްއާ ފެތުރޭާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކުންާ

ސޫ ދޫނިސޫފ ާ ޖަނަވ ރަށްާ ެގއްސަށްާ ަގސްަގހ އިާ ބައްޔެއްާ ނެތްާ ތެރޭަގއިާ ދިމ ވެއްޖެާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އްޕަށްާ

ޭގޓުންާާ ެމއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިއްކުރަންޖެހެނީާ ިއނިގލިާ ތުހުމަތުެގާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ކަމުަގިއވަނީނަމަާ

އެތެރެވ ާމިފަދަާބ ވަތުެގާތަކެްއޗަށް.ާަގސްަގހ ިއާެގއްސަށް.ާޖަނަވ ރަށް،ާދޫނިސޫފ ާސޫތްޕަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާ
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ދިްއކުރަން ނެތްާާއިނިގލިާ މ ހައުލުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ބީރައްޓެހިާ މ ހައުލ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކީާ ެއއީާ ާ.

ދޭތެރޭަގިއާާ ޕެސްޓްތަކ އިާ މިފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އައިމަ.ާ ތެރެއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެްއޗެއްާ

ރަށްރަ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާާވިސްނ އިރުާ އުޅޭާ ރ އްޖޭފަިއާ ށުަގއިާ

ރަށްރަށުަގއިާނެތްާތަކެތިާރަށެއްަގއިާއ ދަޔ އިާޚިލ ފަށްާއ ލ ވެާިގނަވެއްޖެާކަމަށްވަންޏ މުާދެންާވެެގންދ ނެާޮގތަކ ިއާާ

ެވސްާާ ޒަމ ނުއްސުރެންާ ެއވޭލ ާ އިހުާ އެންމެާ ވ ލަކީާ ފުވައްމުލަކުެގާ ދަންނަވަނީނަމަާ މިސ ލަކަށްާ ދޭތެރޭަގއި.ާ

ފެންނަނާްާއަޅުަގ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުާ ހަދ ާ ފޮޅ ާ ހިރަފުސްާ ނަގ ާ ފަތްފުއްތަށްާ ެއކިއެކިާ ތ ރީޚުެގާ ނޑުމެންެގާ

2000ާާއޮތްާެއއްޗެއްާނޫންާވ ލަކީާެއްއވެސްާއިރެްއަގއިާފުވައްމުލަކުަގއިާއުޅުނުާއެްއޗެްއެގާޮގތުަގއި.ާއެހެންނަމަވެސްާ

ާާ ކުރީކޮޅުަގއި އަހަރުެގާ ކުރީކޮޅ2000ާާުވަނަާ ޮގތަކަށްާާހުެގާ ނޭނޭގާ ވ ާ ފުވައްމުލަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގިއާ ެގާ

ކޮންދިމ ލަކުންާކިހިނެއްާކަެމްއާނޭނޭގާައއީކީ.ާައިއޮގތަށްާައއިސްާމިހ ރުާރަށުެގާމީހުންނަށްާދިރިނޫޅެވޭާވަރަށްާއަދިާާ

ުގ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ ސަފުަގއިާ ކުރީާ އެންމެާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ެއޮއތްާ ޮގތުންާ އެރަށުެގާާދަނޑުވެރިކަުމެގާ ނ ލެވޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލަ.ާ ދިމ ވެފައިވ ާ ަގސްތަކަށްާ ައނބުާ ޚ އްސަކޮށްާ ހަލ ކުވަމުން.ާ ެއއޮތްދަނީާ ދަނޑުފަނުގތައްާ

ދޫނިސޫފ ާ ފަނިފަކްސ ތަކ އިާ ުއޅޭާ ވެށީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަންނަވ ހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންކަމަކީާ ރައީސްާ

ކޮބައިކަން ޖަނަވ ރަކީާ ހިތަށްއެރިާާާާސޫއްޕ އިާ ޭގޓުންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޭއެގާއިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭނުގމ އިާ

ޮގތަކަށްާހިތަށްއެރިާބ ވަތެްއެގާތަކެތިާއަޅުަގނޑުމެންާއެތެރެކުރުމަށްޓަކައިާދޫކޮށްލެވިފަިއވ ާވުން.ާމީާައޅުަގނޑުމެންާ

ތެރެއި ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫން.ާ ޖޯކެއްާ މީކީާ ސަބަބަކީ.ާ މެންބަރުންނަށްާމިކަންކުރަންޖެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ންާ

ނުޖެހާޭާ ތ ކުންތ ކުާ ހުށަހަޅ ާ ޕ ޓީންާ ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރުާ ނުވަތަާ ހުށަހަޅާ  ސަރުކ ރުންާ ބިލުތަކަކީާ މިކަހަލަާ

ބިލުތަކެއްެގާޮގތުަގއިާސިފަާކުރެވިެގންާދިޔަޔަސްާވެސްާބިލަކަށްާވަނީާހަމައެކަނިާސިޔ ސީާޮގތުންާއަޅުަގނޑުެމންާާ

ޅެންޖެހޭާއަދިާިމތ ނަގއިާޖަލްސ ާނުކުރެވިެގންާހުއްޓ ލަންޖެހޭާކަހަލަާފޯރިަގދަާބިލުތަކެއްާނޫން.ާއެީއކީާާމިތ ނަގއިާކޯ

ލިބެނިވިާ މަންފާ  ރައްޔިތުންނަށްާ ހުންނަންވީާ ޖޯޝްާ އ ިއާ ފޯރިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫން.ާ އެއްާ ފޯރިާ

އ އް ރަްއޔިތުންނަށްާ ލިބެނިވިާ ރަްއކ ތެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާރައްޔިތުންނަށްާ ފަހިވ ނެާ ވަޞީލަތްތައްާ މުދަނީެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޖޯޝްާ އ ިއާ ފޯރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބިލުތަކަށްާ މިފަދަާ ފަދަާ ހިމ ޔަތްކުރެޭވާ ވެށިާ ރ އްޖޭެގާ

ޮގވ ާާ ެއއްޗިހިާ އަނެއްބަޔެްއެގާ އެއްބަޔަކުާ ދިމ ކޮށްާ އަނެއްބަޔަކ އިާ އެއްބަޔަކުާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ެގންނަންޖެހޭނީ.ާ

ކުާއަނެއްބަޔަކުާމިވެނިކަމެއްާކޮށްފިޭއާެއވެނިކަމެއްާކޮށްފިއޭާކިޔައިެގންާަވަގށްާޮގވ ާކަހަލަާވ ހަކަތަކެއްާނޫންާއެއްބަޔަާ

އިިވެގންދިޔަީއާާ މިދ ކަންދުވަހުާ ދ ދިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައްކަންޖެހެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އ އްމުޮގ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބ ވަތެއްާ އަޅުަގނޑުެމންާާރުކުމަޑީެގާ މ ބޮޑުެވެގންާ އުނދަޫގާ ބ ވަތެްއެގާ ނޫޅޭާ ތެްއަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ކުރުަމށްޓަކައި.ާ ކޮންޓްރޯލްާ ވ ހަކަާ ޖެހުނުާ ދޫކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިންސެކްޓެްއާ ބައޮލޮޖިކަލްާ

ރުކ ރުންާދޫކޮށްލީތީ.ާމ ހައުލުަގއިާހިމެނޭާތަކެތިާމުޅިންާނައްތ ލުމުެގާވިސްނުންާއަޅުަގނޑުާއުފ ކުރަންާމިއަދުެގާސަ
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އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ތަޖުރިބ ާ ހިތިާ ލިބުނުާ އެާ ނަްއތ ލައިެގންާ ފުަވއްމުލަކުންާ ކ ޅުާ މ ޒީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއީާ

ކަމ އިެއކުާ އެހެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދިނުމަށްޓަކައި.ާ ކުރިމަތިވިޔަާ ރަށަކަށްާ އެްއވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ާާ ނިންމ ލަމުންވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާބިލެކޭާމިބިލަކީ.ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅު

ާާ މި ބިލ އިާ ކުރުުމެގާ ކަރަންޓީނުާ ެގހިާ ަގސްަގހ އިާ ދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ ކުރީަގިއާ ހަމައެއ އިެއކުާ ބިލ2ާާާާުއަދިާ

ާާއެްއކޮށްލަިއެގންާދިރޭާތަކެތީެގާނަސްލުާރައްކ ތެރިާކުރުމުެގާބިލުާމިާނަމު ބިލުެގާމަސައްކަތްާވީހ ެވސ2ާާާާްަގއިާމި

ބީރައްޓެހިާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ޭގޓުންާ މެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިންމ ާ ެގންޮގސްާ ކުރިޔަށްާ އަވަހަށްާ

ޔަޤީންކަންާާ އިތުބ ރ އިާ ފުރިހަަމާ ކަމުެގާ ނުވ ނެާ ެއތެރެާ ެއއްޗެއްާ ެއއްެވސްާ ެގއްލުންދެނިވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދިވެހި މިކަމ ިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުޑަތަންވެފައޭ.ާ ިމވަނީާ ވަުގތުާ ލިބިދިނުމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ

ތެރޭަގއިާ ދައުރުާ މިާ މަސައްކަތްކޮށްާ ހިތްވެރިެވެގންާ އެންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުާނިންމަމ ާހިނގ ށޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާާތުލުސްދޫ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާީމވެސްާހަމަާރަނަގޅުާބިލެކޭ.ާވަރަށްާބަިއވަރުާރަނަގޅުާާ

ނެއްތޯޭއާާބިލުތައްާއެބަހުއްޓޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާދޫނިސޫފ ާސޫއްޕަށްާައޅުަގނޑުމެންާފޯރިާއ އިާޖޯޝްާެގންނ ނީާކިހި

ވ ހަކަދައްކައިެގންާާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ސޫތްޕ އިާ ދޫނިސޫފ ާ އޮންނައިރު.ާ ނުލިބިފައިާ ޕެނަޑޯލްުގޅަާ އައިސްާ ހުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަޖ ވެެގންާިމަވރުެގާކަމެއްާނެތިެގންާވަރަށްާފޯރިާއ އިާޖޯޝްަގއިާމިތ ާައޑުަގދަާކުރ ނީާކިހިނެއްތޯޭއާާ

ރުންާިގނަާރަށްރަށުަގއިާތިބީާއިްއޔެާއ އިާހަމައަށްާއަދިާމިދިޔަާމަހުގާެާއިްއޔެާޓީޗަރުންެގާދުވަސްާައއިރުަގއިާޓީޗަ

ބަކަރީެގާާ ބުޅަލ އިާ ސޫފ ސޫތްޕ އިާ ދޫންޏ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯއޭާ މިހ ލަތުަގއިާ ނުލިބި.ާ މުސ ރަާ

ވ ހަކަާ ހިތަށްއަރ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މީާ ެގންނ ނީ.ާ ޖޯޝްާ އ އިާ ފޯރިާ ވަރަށްާ މިތ ެގާ މިައދުާާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ އެއް.ާ

ވެސްާާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިދިޔަީއާ ފެނިެގންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިތަނުެގާތެދުވެަވޑަިއެގންާސަރުކ ރ އިާދިމ ލަށްާމިތ ނަގއިާއަބަދުާއެްއޗެހިާކިޔަނީއޭާކިޔައިެގންާމިކަމ އިާތިމަންނަާ

ރައްދު މިކަމަށްާ ކުރަނީއޭާ ާާއަސަރުާ ހިތަށްއަރ  އަޅުަގނޑުާ ައޑު.ާ ވިދ ޅުވ ާ ތެދުވަންޖެހެއޭާ އެބަާ ވަނ16ާާާަދޭންާ

ބިލަށްާ މިާ އ ދެ،ާ ނެތުނީތޯއޭ.ާ ހަނދުމަފުޅުާ މިހ ރުާ ކުރެްއވީ.ާ ކީއްތޯއޭާ އެަމނިކުފ ނުާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ޅުކުރަންޖެހޭ.ާއެކަންާހަމާަާބަލ ލ އިރުަގއިާވެސްާހަމަާމިާބިލުަގއިާެވސްާއެބަހުރިާވަރަށްާބައިވަރުާކަންތައްތައްާރަނގަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާއެބަާއިނޭގ.ާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާމިއަށްާވެސްާވ ހަކަދައްކަވައިފި.ާާ

އ ިއާާ ފައިސ ާ މުދަލ އިާ ެގންުގޅޭާ ރ އްޖޭަގއިާ ތަޞްދީޤުވ ނެބ އޭ.ާ ބިލުވީމަާ މިާ ސުވ ލަކީާ ހިތަށްއަރ ާ ހަމަާ އެކަމަކުާ

ހު މިާ ޔަޤީންާާބިންބިމ އިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ މުހިއްމުވެެގންާ ދޫނިސޫފ ސޫފިާ މިލްކިްއޔ ތަށްވުރެާ ދައުލަތުެގާ ރިހ ާ
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ޤ ނޫނުާާ މ ލިްއޔަތުާ ކޮބައިތޯއޭާ ކުރަްއވ ނެކަން.ާ ތަޞްދީޤުާ ބިލުާ މިާ ބިލަކަށްވ ތީާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ

5ާާމިާބިލުެގާާ؟ާންާއުޅެނީާކިހިނެްއެވެގންތޯއޭއަޅުަގނޑުާމިކުރ ާސުވ ލަކީ.ާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުާތަޞްދީޤުާނުކުރެިވެގ

ދިރޭާާ މިއޮންނަނީ.ާ މީަގއިާ ވ ހަކައެއްާ ކަހަލަާ އަންނަާ ހިނިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ ބަލ ލ އިރުަގިއވެސްާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ ެގނައުމުެގ ބުޅ ާ ވ ންވ ނީާ ސަރަޙައްދުާ ނުވަތަާ ޤައުމުާ ެގންނަާ ބުޅ ާ ތެރެއިންާ ކުރިނ12ާާާާްޖަނަވ ރުާ މަސްދުވަސްާ

ންާސަލ މަތްވެފަިއވ ާޤަުއމަކަށޭ.ާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުެމންާބަލަނީާމިކަންތައް.ާބަލ ނެާޮގތެްއވެސްާމީަގއިާއެބަާާރޭބީޒު

ާާ ޖެހޭ. ނޭނޭގ12ާާާއޮންނަންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސަލ މަތްވެފަތޯާ ރޭބީޒުންާ އޮތީާ ޤައުމުާ މުޅިާ ކުރިންާ މަސްދުވަސްާ

އ  ކުއްތ ާ ނުެގންުގޅޭާ ީމހުންާ މަުގމަތީަގއިާ ބުޅަލ ިއާާބަލ ނެޮގތެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަންތަނުންާ އުޅޭާ މީތިާ އޭތިާ ިއާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދަޅައަށްާ ދެާ ދުވ ލުާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެންމެންނަކީާ ހުރިހ ާ ދެންާ ެގންނަނީ.ާ މިާ އެްއޗެހިާ

އެހެންވީމ ާ މީހުންހެނެއް.ާ ުއޅޭާ ޮގސްާ އެމެރިކ އަށްާ ޮގސްާ ޔޫރަޕަށްާ ދަތުރުކުރ ހެންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކަިއރިާާ މިތ ާ އިންޑިޔ އިންނ އިާ ސްރީލަންކ އިންނ އިާ އެއްޗެހިާ ބުޅަލ އިާ މީހުންނަކީާ ިގނަާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރޭބީޒުންާ އޮތީާ ޤައުމުާ މުޅިާ ކިހިނެއްތޯާ ވަންޏ މުާ އެހެންކަމަށްާ މީހުން.ާ ެގންނަާ ރަށްރަށުންާ ސަރަޙައްދުތަކުެގާ

ާާ ދެން ބަލ ނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިރީަގިއ6ާާާާސަލ މްތްވެވިފައިތޯާ އޮންނަނީާ މިާ ބ ލ ލ އިރުަގިއާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ވަލުާާ މީެގތެރޭަގއިާ ކިޔ ފައިާ ޖަނަވ ރޭާ މަނ ާ ެއތެރެކުރުންާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުތަކަކީާ ދިރޭާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

ން.ާއަޅުަގނޑުާާޖަނަވ ރުާއެބަާއޮވޭ.ާއެކަަމކުާމިާވަލުާޖަނަވ ރުތަކުެގާބިސްާމިއީާމީަގއިާހިމެނިފައިވ ާއެްއޗެއްާނޫ

ހިތަށްާއަރަނީާމިސ ލަކަށްާކިނބޫ،ާހަރުފަާފަދަާތަކެއްތިާމިާއެްއޗިްއސަކީާމިާެއއްޗެހީެގާބިސްާއެތެރެކުރުމަށްފަހުާ

އެްއޗެހި.ާާ ެގންުގޅެވިދ ނެާ ޭގަގިއާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިރުަވއިެގންާ އަލުންާ ޖަނަވ ރުތައްާ މިާ ބިހުންާ ހަމަާ

ތެރޭަގިއާކިހިނެއްތޯއޭާފިޔަަވޅުާއަޅަނީ.ާމިާބިލުންާކިހިނެްއތޯއޭާމިކަމ ިއާދޭތެރޭަގިއާއެހެންކަމަށްާވަންޏ މުންާމިކަމ ާދޭ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބައިންާރ މ މަކުނޭ.ާރ މ މަކުނަށްާވަކިާޚ ްއޞަކަެމއްާދެވިފައިާމިވަނީާކޮނ3ާާާާްވިސްނ ފައިާއޮތީ.ާާ

އަޅުާ ވެދ ނެާ ފަހަރެްއަގއިާ ނޭނޭގ.ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ކަމެއްާ ޮގތުންާސަބަބަކ ހުރެާ ުގޅޭާ މިާސަރުކ ރ އިާ ަގނޑުމެންނަށްާ

މިކަހަލަާއެއްޗެހިތައްާޓީވީތަކުންނ އިާއެްއޗެހިންާފެންނ ތީވެ،ާރ މ މަކުނ އިާދޭތެރޭަގއިާމ ާބޮޑުާނުރުހުމެއްާއޮތީކަމަށްާާ

ެގާާވެސް.ާއ ދެ،ާދެންާހަމަާހިތަށްާއަރ ާސުވ ލެއް.ާމީާކޮންމެާފަދަާބައްޔެއްާޖެހިފައިާހުއްޓަސްާވެސްާރީނދޫާކުލައިާ

ރ އްޖޭަގިއާާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެއްާވެސްާ އޮންނަާ މިކަންާ ެގނެވޭނެތޯޭއ.ާ ދޫންޏެއްވެއްޖިއްޔ ާ

ތިބެންޏ ާާ ކުލަިއަގއިާ ރީނދޫާ ބެއްޔަސްާ އިންސ ނުންނަށްާ މަންޒަރަކީާ ފެންނަާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނުފެނޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާމިާފެންނަނީާތަފ ތުާކުރުމުަގިއާާާާނޫނިއްޔަކ މުންނެއްާމިާޤައުމުަގއިާކަެމއްވ ާތަނެއް

ަގރުނުެގާާ ފ އިތުވިާ ދުނިޔޭަގއިާ މިާ މުޅިާ ނުވޭާ ހިއެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސަރުކ ރެއްާ ލ މަސީލުާ ސަރުކ ރުވަރުެގާ މިާ

ފޯމުާފުރުވަންާާާާތެރޭަގިއވެސްާއުފެދިފައިާއޮންނ ނެހެނެއް.ާއަބަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނ ނީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

ދައްކ ތަން.ާާ ވ ހަކަތައްާ މިކަހަލަާ ވ ހަކައ އިާ ވަކިކުރ ާ ވަޒީފ އިންާ ނުފުރަންޏ މުންާ ފޯމުާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ތަން.ާ އުޅޭާ
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ކުލަތޯއޭ.ާާ ރީނދޫާ ެގންނައިރުވެސްާ ދޫނިާ ކުލަތޯއޭ،ާ ރީނދޫާ ެގންނައިރުވެސްާ ބުޅ ާ ޖެހޭާ އަހ ލަންާ ހަމަާ އެހެންވީމ ާ

ެއތެ ބަކަރިތޯއޭާ ކުލައިެގާ އެއްޗެހިާާރީނދޫާ މިާ އޭރުންާ ވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ރެކުރެވޭނީ.ާ

ެގންނަާމީހުންނަށްާވެސްާއިނޭގނީާރަނަގޅުާކުލަާކުލަާބަލައިެގންާެގންނަން.ާިއއްޔެާމިތަނުަގއިާވ ހަކަދަްއކަވަމުންާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ލަބީބުާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާާާހުޅުމީދޫާ ތޮއްޑޫާ ލީޑަރުާ ޑެޕިއުޓީާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މުހިއްމުކަންާ ބިލުެގާ މިާ ިއޝ ރ ތްކޮށްާ ވ ހަކައަށްާ ދެއްކެވިާ ވަޙީދުާ އަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިާ ލީޑަރަށްާ ޑެޕިއުޓީާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެއްކެވީ.ާ އުޅޭާ ނޭނިގެގންާ ލީޑަރަށްާ ޑެޕިއުޓީާ

މުހި އިންސ ނުންާބިލުެގާ ދޫނިސޫފ ސޫތްޕަތަށްވުރެާ ެއހެންނަމަވެސްާ އުޅެނީ.ާ ނޫނޭާ ނޭނިގެގނެއްާ އްމުކަންާ

މުހިއްމުވެެގންނޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއުޅެނީ.ާމިާޤައުމުަގއިާތިބިާއިންސ ނުންނަށްާކޮށްދޭންޖެހޭާކަންތައްތައްާނުކޮށްދީާ

އަޅުަގނޑުމެން މުހިއްމުވެެގންާ ދޫނިސޫފ ސޫފިާ މިތަނުަގއިާ މުސ ރައެއްާހުރެެގންާ ނެތޭ.ާ އުޅޭވޭކަށެއްާ މިއަދުާ ނަށްާ

ހަދައިފިްއޔ ާ ޤ ނޫނެއްާ ނޫނޭ.ާ ހެދެނީކީއެއްާ ހޮސްޕިޓަލަކުންާ ޓެސްޓެއްާ ނެތޭ.ާ ޮގތެއްާ ކުރ ނެާ ބޭސްފަރުވ ާ ނުލިބެއޭ.ާ

މިއަދުާ މިކުރަނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކީއްތޯއޭާ އަރ ާ ހިތަށްާ ައޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ނޫނޭ.ާ ބޯލަނބަނީކީާ އެައކަށްާ

މިތަނުަގިއާާއަޅު ތިބި.ާ އެބަާ މަޑުމައިތިރިެވެގންާ ވަރަށްާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަދައްކ ތީާ ދޫނިސޫފ ސޫފީެގާ ަގނޑުމެންާ

އެއަކ އިާއިދިކޮޅަށްާމިތަނުަގިއާާ އެކަމަކުާމުހިއްމުާބިލެއްާއަިއއްސިްއޔ ާފޯރިއ އިާޖޯޝުަގިއާނުކުންނ ނެއޭާބުނ ހެންާ

ފ  ހަމަާ ވެސްާ ޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުާ ފިލ މަތީަގއިާނުކުންނ ނީ.ާ މަތިާ މިޮއންނަނީާ ޮގސްާ ކޮށްެގންާ މިތަނުންާ ސްކުރީާ

މިތަނުަގިއާާ ދުވަހުާ ފ ސްވިާ ބިލުާ އެާ އެހެންވީމ ާ މަނިކު.ާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ބ އްވ ފަ.ާދެންާމިއަށްާކީއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާކު މަތިފިލ މަތީަގއިާ ހައްދަވ ފައިާއެާއޮތީ.ާ ރަންވީ.ާދެންާވިދ ޅުވިހެންާ

އިނޭގތޯ.ާާ ނުފޮޅޭާ މަލެއްާ ނޫރ ނީާ ަމޭގ،ާ ނަޔ ާ ުގލްޒ ރުަގިއާ ނިމުނީތޯ.ާ އުދުހުނީމަާ ޮގވަިއެގންާ ސޫފ ސޫފިާ ދޫނިާ

 ބުލްބުލްތަކ އިާކޮކ ތަކ އިާއެތެރެކުރ ކަށްާކޮންމެހެންާއުޅޭނެކަެމއްާނެތް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ބ ރަށުާ ބިލެއްާ އެތެރެކުރުމުެގާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއާާ

އަޅު ޢިއްޒަތްތެރިާާމަނިކުފ ނަށްާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަމޭ.ާ ޝުކުރުާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ހިތުެގާ ަގނޑުެގާ

ސިއްޚީާާ ރައްޔިތަކީވެސްާ ކޮންެމާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ެއާ ރޮޒައިނ ާ މެންބަރުާ

ާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންާދުޅަހެޔޮކަންާބޭނުންވ ނެާރައްޔިތެއް.ާހަމައެކަނިާދޫނިސޫފ ސޫތްޕަކަށެއް

މިތަނުަގއިވ ާާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ތިމ ވެށިާ އަދިާ ރަްއކ ތެރިކުރުމަށްޓަކަިއާ ތިމ ވެށިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ

ާާދޫނިސޫފ ސޫފިާވެސްާޙިމ ޔަތްާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއަމ ންާވެއްޓެއްަގއިާނުވަތަާތިމ ވެށީެގާޮގތުންާތ ހިރުާ
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ވެއްޓެްއަގއިާުއޅުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާކުރަންާޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ާއެާބ ވަތުެގާކަންކަމަކީާވެސްާާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ ޖެހޭނެާ ކުރަންާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑު މިކަންކަމުންާ ސުވ ލަކީާ އެބަދޭބ އޭ.ާއުފެދޭާ ލިބެމުންާ ނުވަތަާ ލިބޭނެބ އޭާ ޙިމ ޔަތްާ ކިހ ވަރަކަށްާ މެންނަށްާ

މިހެންާމިދެންވިާކަމަކީާދޫނިާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުމަކީާޤ ނޫނެއްަގއިާވަކިާޮގތަކަށްާބަޔ ންކުރެވިފައިާނެތްކަމަކަށްާާ

އްާނުފެނޭ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާާވ ތީާކޯޓުންާވަނީާަވކިާޮގތަކަށްާޙުކުމެއްާކުރަްއވ ފަ.ާެއއަށްާޢަމަލުކުރ ާތަނެ

އަކީާޤ ނޫނެއްާނެތަސްާއެކަންާއެޮގތަށްާކުރަމުންާއެބަދެއޭާއިނޭގތޯ.ާހަމަާދޫނިާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުމަށްޓަކަިއާާ

ހިތ ތަނެއްާ ޙުރުމަތްާ ެވސްާ އަމުރަށްާ ކޯޓުާ އެާ އެބަދެއޭ.ާ ކުރަމުންާ އެކަންކަންާ މަތިންާ އުސޫލެއްެގާ ކަހަލަާ ވަކިާ

ބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑުމެ ތަބ ވ ންާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ނެތުމަކުންނެއްާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ާ ނުފެނޭ.ާ ންނަކަށްާ

ބިލަށާްާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ މިވެސްާ އެހެންވީމ ާ ނެތް.ާ ެވސްާ ތަބ ނުވެފަކ ާ ކަންތައްތަކަށްާ

ާާ ާާވ6ާާަނަޒަރުާހިންގ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުވެސްާފ ހަަގކޮށްލަންާބިލުެގ ވަނަާމ އްދ ަގިއާރ އްޖެއަށ6ާާާާްނަާމ އްދ .ާބިލުެގ

ާާ .ާވަލުާޖަނަވ ރ4ާާު.ާރ މ މަކުނު.3ާާ.ާއޫރު.2ާާ.ާކުއްތ .1ާާއެތެރެކުރުންާމަނ ާތަކެތި،ާމަނ ާޖަނަވ ރުތަކުެގާތެރޭަގއި

ާާ ތަފްޞީލުކޮށް، ތަންކޮޅެއްާ މިއަށްވުރެާ ނުފެދޭ.ާ ައދިާ މިވަރަކުންާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެނިމަލް(.ާ ވަލުާާ)ވައިލްޑްާ

ވ ހަކަާ މިާ ޢިބ ރ ތުންާ މިާ ކަންނޭނެގާ ނުފުދޭާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ބައިތަކަށްާ މިހުރިާ ކުރީަގިއާ އިނުމުންާ ޖަނަވ ރުާ

ވަންޏ މުންާ ނެތީކަމަށްާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ތަންކޮޅެްއާ ެވސްާ މިކަންކަންާ ދެންާ ވަންޏ .ާ އުޅެފިކަމަށްާ ވިދ ޅުވ ންާ

ކަސްޓަމު މީހ ާ ނިކަމެތިާ އެންމެާ ބަހައްޓ ތަންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިފަހައްޓ ފައިާ އެތިާ ެގންނަާ މީހ ާ އެާ ަގިއާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހީވަނީާފެނިެގންދ ނެހެން.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާެގންދިއުމަށްާ.އ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެާމިހ ރު.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާ

ާާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އ ދެ،ާކޮންމެާކަމެްއވެސްާއެކަންާއެންމެާތަފްޞީލުކޮށްާޤ ނޫނުތަކުަގިއާބަޔ ންކުރެވިފައިާނެތުމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިދަނީާ ވެސްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަތިތަކެއްާ ދިމ ވ ާ

ފ ހަަގކޮށް އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކު،ާ ގަާކުރިމަތިލަމުންހެން.ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ މިނިސްޓްރީންާއިލަންާ ަގިއާ )ށ(ާ ާ.

)ށ(ާެގާމަފްޙޫމަކީ.ާާާާމިާބިލުެގާާބޭނުންވެއްޖެާހިނދެްއަގއިާމިބިލުަގއިާނުހިމެނޭާބަެއއްކަހަލަާޢަމަލުކުރެވިދ ނެާކަމަށް
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ޚި އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެިއންާ ސިސްޓަމެްއެގާ މަލްޓިޕ ޓީާ ކަމެކޭ.ާ ހިތ މަހުރިާ މިެވސްާ ދަންނަވ ނީާ ދުމަތްާއަޅުަގނޑުާ

ވެރިކަންާއޮންނަާފަރ ތަކުންާހިތްހަމަނުޖެހޭާޢަމަލުކުރުމެުގާބ ރުާމިާމ އްދ އިންާާާާއިރެއްެގއެާާާއިލިބިަގންނަމުންދ އިރުަގ

ާާ ފައިާއޮތުމަކީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާބުނެލިބިެގންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިެވސްާތަންކޮޅެއްާތަފްޞީލުކޮށްާމިވ ހަކަ

އެ ކަމެއް.ާ ާާއޮންނަންޖެހޭނެާ މިކަންހެންވީމ ، މަރުޙަލ ަގިއާ އަޅުަގނޑުާާކޮމިޓީާ ކަމަށްާ ކުރައްވ ނެާ ރިޢ ޔަތްާ ކަމަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާދެންހަމަާމުޅިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިބިލަކީާރަނަގޅުާބިލެކޭ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުންާ

އްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ.ާއަދިާާމިހ ރަށްާމިމަޖިލީހުންާހުރިހ ކަމެއްާހުއްޓ ފައިާކުރ ާވަރުެގާމަސައްކަތެ

ދަންނަވަންާމިއުޅެނީކީާމިހ ރުާމިކަންާމިކުރަނީކީާހުއްޓ ފައެްއވެސްާނޫނޭ.ާއެކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާ

އިންތިޚ ބުވެެގންާާ ތެރެއިންާ އިލެކްޝަނެއްެގާ ޕ ޓީާ މަލްޓިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނުަގއިާ މަސައްކަތްާ ބިލުތަކުެގާ

ބަރުންތަކެއްާމިތަނަށްާވަދެެގންާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއެާބިލަކަށްޓަކައިާއެންމެާފުރަތަަމާމެން

ބި ފޮރުއިސްކަންދޭންވީާ މިތަނުަގއިާ އެމީހަކުާވިލުާ ބިލު.ާ ޕ ޓީތަކ ބެހޭާ ވ ހަކައަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ފަިއވ ކަން.ާ

ބޭނުންޮގތަކަށް އެމީހަކުާ ބަދަލުކުރަމުންާހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާ ޮގނޑިާ ކެހެމުންާ ޮގތްޮގތަށްާއެނބުރެމުންާ ބަދަލުކުރަމުންާ ާ

ދަނީ.ާއެކަމަކުާމިއިންާއެްއެވސްާކަމަކަށްާޙަރުދަނ ާއުސޫލެއްާނެތް.ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމީހުންާވެސްާހަމާަާ

ނިސްބަތްނުވ  ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މިނިވަންާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ޕ ޓީާ ބޭނުންޮގތަކަށްާ ޖ ަގާާާއެމީހަކުާ ޖ ގައިންާ މެންބަރުންެގާ

ހޯދަމުންާެގންދަނީ.ާމިކަމަކަށްާވެސްާއުސޫލުތަކެއްާނެތް.ާއެކަމަކުާމިތަނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާހިނަގްއޖެާާ

ވަރުަގދަާާ ވަރަށްާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ އިޞްލ ޙަށްާ އެާ ހުށަހަޅ ާ އިޞްލ ޙެއްާ ަގވ އިދަށްާ މިާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ ވަކިާ

މިތަނު ހަމަރޫޙެއްާ މީަގއިާ އިނީާ އިޞްލ ޙުާ ކޮބައިތޯާ އެކަމަކުާ ދެއްތޯ.ާ ފ ހަަގކުރެިވާ މިއިންާާާތަތްކޮށްލ ފައި.ާާަގއިާ

އަކީާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުންާމިހ ރަށާްާާާއެްއވެސްާެއއްޗަކަށްާމިާމަޖިލީހަކުާޢަމަލެއްާނުކުރޭ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަ

ޕ ޓީތަކުެގާމެންބަރުންާވެެގ ންާމިހުރިހ ާބިލުތަކެއްާއެއްކިބ ކޮށްފައިާޕ ޓީތަކ އިބެހޭާބިލާުާމިާމަޖިލީހުަގއިާތިބިާހުރިހާ 

އިސްކޮށްެގންާޕ ޓީތަކ އިބެހޭާޤ ނޫނުާފ ސްކޮށްެގންާނޫނިްއޔ މުާމިާމަޖިލީހުަގއިާެއއްެވސްކަެމއްާރަނަގޅަށްާކުރެވިދ ނެާ

ާާ، ަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެވ ހަކަކަމަކަށްާައޅުަގނޑެްއާޤަބޫލެްއނުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހުރިހ ާކަމެއްާހުއްޓ ލ ފައިާއަޅުާ

އެކަންާއިސްާނަންަގވަިއެގންާމިާޕ ޓީތަކުެގާހުރިހ ާހަމަާލީޑަރުންާއެކަންާކުރަްއވަންެވއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާފ ޑުެގާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުއްޓ ލ ފައިާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުތައްާ

ކަ ހިންުގމަށްޓަކަިއާާފައިދ ކުރަނިވިާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ވެއްޖޭ.ާ ކުރަންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ންކަންާ

ާާ 2009ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ޖުލައި އަހަރުެގާ ކުރިންވ1ާާާެަވނަާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ނިންމަންޖެހޭނެާ ކުރިންާ ސްާާެގާ

ާާާާާ.ކޮބައިތޯާމިާމަޖިލީހުންާވަނީާ؟ދެންނެވިާފަދައިންާކޮބައިތޯ މަޖިލީހުނާްާޤ ނޫނަކަށްާޢަމަލުާނުކުރުކޮބައިތޯ މަށްާމިާ

ކުރިކަމަކީާ؟ކުރިކަމަކީ މިމަޖިލީހުންާ ނުކުރުމަށްާ ތަޞްދީޤުާ ޤ ނޫނެްއާ މިާާާާ؟ ކޮބައިތޯާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަކުާ ހެދިއެއްާ މިޮގތަށްާ މިޤ ނޫނުތައްާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ މެންބަރުންާ ތިބިާ މަޖިލީހުެގާ
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ލިބޭނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މީރުކަމެއްާ ފޮނިާ އެއްެވސްާ ލިބޭނެާ ހަމާަާާާ.މިޤ ނޫނުތަކުންާ

ދަނީ.ާބޭނުންވ ާޤ ނޫނަ ހިންގަވަމުންާ ޢަމަލުނުކޮށްާމިއަދުާމިާސަރުކ ރުާ ބޭނުންނުވ ާޤ ނޫނަކަށްާ ޢަމަލުކޮށްފައިާ ކަށްާ

މިތަނަށްާާ ނިޔަތުަގއިާ ހެޔޮާ ކުރުމުެގާ ކަންކަންާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ނުކޮށްާ ކަންކަންާ މިބ ވަތުާ އެހެންވީމ ،ާ

ފ ސްކޮށްެގން ޤ ނޫނުތައްާ ހުށަހަޅައިެގންާ އެކަންކަންާާޤ ނޫނުތައްާ މުހިއްާ މ ާ މިކަންކަންާާކުރުންާ މިޮގތަށްާ މޭާ

ާާ ހަމަ ެވސްާ މިބިލަކީާ ާާމުހިއްކުރުމަށްވުރެން.ާ ބިލެއް. މުހިއްމުާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިހަށްާާއެކަމަކުާ ކަންތައްތައްާ މުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާ.ކުރަްއވ ށޭާމިފަދަާކަންކަންާފަސްކުރަްއވ ށޭ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާިއއްޔެވެސްާދެންނެީވާމިއީާހޮޔުވ ަވރުެގާބިލެްއާނޫނޭާމިއަދުާާޝު

މަޖިލިހުެގާ މިފެނުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ިމއަދުވެސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަހުސްކުރަން.ާ މިތ ނަގއިާ ޙ ލުންާ އޮތްާ މިޤައުމުާ

ބިލެއްަގއިާދެާޕ ޓީެގާމެންބަރުންާވަުގތުާހޭދަކުރަމުންދ ާވަުގތުާމިާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެާއެތެރެކު ރުމުެގާ

މިހ ރުާސަރުކ ރުެގާއިސްވެރިންާވިދ ޅުވ ޮގތުންާމިހ ރުާާާނޑަށްާމިހ ރުާހީވެއްޖެތަން.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާދެންާއަޅުަގ

ހަ މިއީާ ހައްދަވ ތީާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިބިލުާ ބިލަކަށްާ ުގޅުންހުރިާ ވަރަށްާ މަޖިލީހ ާ ހަމަާމިާ ުގޅުންާ މަާ

ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާއެބަހުރިާބިލެއްާކަމަށް.ާސަބަބަކީ،ާމިރ އްޖޭެގާޑިފެންސްާމިނިސްޓަރުާވިދ ޅުވެފަިއވޭާމަޖިލީހުަގިއާާ

މަސައްކަތްކުރ ާ އަދިވެސްާ ލިބޭތޯާ ރުހުންާ އަށްާ އޭނ ާ އެހެންވީމ ،ާ ބަޔެކޭ.ާ ކަހަލަާ ވަލުޖަނަވ ރުންތަކެއްާ އުޅެނީާ

އިާއެބަުއޅޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުެގާއެކިާއެކިާޮގނޑިތަކަށްާބައިވަރުާާވެސްާމިތ ނަގާާމެންބަރުންތަކެއް

ގައްދޫންޏ އިާމަރަދޫންޏ އިާމިފަދަާވައްތަރުާަވއްތަރުެގާދޫނިފަހަރުާވެސްާއެބަާފެނޭ.ާެއކަހަލަާާާޏ އި،އެބަާފެނޭާފޭދޫން

ާދޫނިތަކެއްާވެސްާނޫން.ާކޮއްކޮާލަްއވ ލީމަާެއްއާާދޫނިތަކަކީާވަކިާކޮށްޓެއްަގއިާބައިންދައިެގންާެގންުގޅެންާމ ާފަސޭހަ

ދ އިރ ެގާާ ކުޑަހުވަދޫާ ދެންމެާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަދޭ.ާ ވެސްާ ބަދަލުކުރަމުންާ ާ ކޮށިާ ދޫންޏ އެއްކޮށްާ އަނެއްާ ދޫނިާ

ނިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެވިދ ޅުވިޮގތަށްާމިާދޫނިތައްާއެާއޮންނަާއެއްކޮށްޓެްއަގއިާބޭއްޭވޮގތަށްާވެސްާއެބަޖެހޭާމިާދޫ

ާާފ ސޫ ދައްކ ފައި ވ ހަކަެއއްާ ދައްކ ނެާ ތިބޭފުޅުންާ މިތ ނަގއިާ ކީއްވެތޯާ ނަގ ނީާ މިާ މައްސަލަާ އިދ ރީާ މިާ ިމާސޫފިާ

އްާނުދަންާން.ާއަޅުަގނޑުމެންާުއދުއްސ ަގނެެގނެތަކަށްާޮގވ ނެހ ާއެްއޗެއްާޮގިވއިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާމަޑުމަޑުޓީވީ

އުދުއް ހަމަާ ިގނަިއންާ ިގނަާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާއަދިެއއް.ާ ނަަގނީާ ނުކުތ ވެސްާ ނިޒ މީާ މިާ ދޫނިފަހަރުާ ތިބިާ ސ ފަާ

އެހެންވީމ ،ާ މިޖެހެނީ.ާ ދަލުަގިއާ ައއިސްާ އަމިއްލައަށްާ އެކަަމކު،ާ ނޫޅެން.ާ ބެހޭކަށްާ ބޭފުޅަކ ާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުާ

ހުން ޤ ބިލުކަންާ އެާ ހަޖަމްކޮށްލުމުެގާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ވެސްާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ ދަންނަވ ނީާ ނަންވ ނެޭއާއަޅުަގނޑުާ

އަހަރުެގާވެރިކަންާބަދަލުކުރުމަށްާވެސްާތިބޭފުޅުންާރެޔ އިާދުވ ލުާމިތ ނަގިއާހަމަާހެއްދެވިާނެހެއްދެވ30ާާާިއިނޭގތޯ.ާާ

ހަމަާ ވެސްާ ތިބޭފުޅުންާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ތިބީ.ާ ބަޔަކުާ ތިބިާ ހަޖަމްކޮށްލައިެގންާ ހަމަާ ވެސްާ ޮގވިއިރުާ އަށްާ
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މި ދެންާ އެބަޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުާާހަޖަމްކޮށްލަވަންާ ނުދޭނަން.ާ ވޯޓެްއާ މިބިލަކަށްާ ހަަމޤައިމްވެސްާ އަޅުަގނޑެއްާ ބިލުާ

ޮގތުަގއިާޑީ.އ  ެގާމެންބަރުންާވެސްާމިއަކަށްާވޯޓެއްާނުދޭނެ.ާއަދިާމިނިވަންާޙައްޤ އިާނަޞްރަށްާރް.ޕީއުއްމީދުކުރ ާ

ެގާމަސައްކަތްތަކަށްާމަލ މ ތްާލޯބިާކުރައްވ ާމެންބަރުންާެވސްާމިއަކަށްާވޯޓެއްާނުދޭނެ.ާއެއީާސަބަބަކީާމިާމަޖިލީހު

އަޅުަގނޑުެމންާާ ކ ރޓަސީއަށްާ ބިލުތަކަށްާ ޙ ލަތްާނުވިސްނ ާވައްދ ާ ތިބިާ ރައްޔިތުންާ މިތަނަށްާ ކޮށްފައިާސަރުކ ރުންާ

މަޖިލީހ އާިާ މިާ އެބަޖެހޭާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ހުއްޓ ލަންޖެހޭ.ާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިަގތުންާ މިބިލުާ

އަށް ޭއެގާނބޯލަާާޑިމޮކްރަސީާ ެގޒެޓްކޮށްފައިާ މެންދުރުާ މިއަދުާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުާ ބަން.ާ

ލިޔަާާޖެހިެގން އިޞްލ ޙުާ މިނެޓްަގއިާ ާާއަންނަާ ައޅުަގނޑުމެން ދޭތެރޭަގއިާސްާ ެއއްޗ އިާ ކުރިައށްާާާާއެާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ

ބަލަ ވެސްާ ޑިމޮކްރަސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާދ ންާ ޤަބޫލުކުރަންާ ބަލިާ އަދިާ އިަގންނ ނަމޭާ

އިނެގއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމާއެއްޗެހިާހަޖަމްނުކޮށްާދެންާމިތ ނަގއިާމ ާމޮޅެތިާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ނެާކަމެއްާނެތް.ާާ

އެ ދެންާ އަޅުަގނޑުވެސްމީތިާ ވެއްޖިއްޔ މުާ ދޫންޏ ިއާާާާތެރެާ އެއީާ ބޭނުންވޭާ ހުށަހަޅ ލަންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ހަމަާ

ާވ ރު...ޖަނަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ެގއްލިއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ މެންބަރުާާާއ ދެ،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ލިބިއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ އ ދެ،ާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ވ ހަކައ ދެ، ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރިްއޔ ާ އަކީާ ާ

ދިވެހިާޤައުމަށްާާމިޤ ނޫނުެގާނަމަ ފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާ މިޤ ނޫނުާވީހ ވެސްާ ބޭނުންވޭ.ާއެއީާ ހުށަހަޅަންާ ށްާއިޞްލ ޙެްއާ

އެ ބިލު.ާ ހެދުމުެގާ ހ ލިާ ދޫންޏ އިާ އެއީާ މ ނަކުރަނާްާފައިދ ކުރުމަށްޓަކައިާ މިޮގތަށްާ ބިލުާ ހެދުމުެގާ ހ ލިާ ދޫންޏ އިާ އީާ

އަށްާފައިދ ާހޯދުމަށްޓަކައި.ާއެީއާމީަގިއާާާާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާތަފ ތުާދެާމަފްޙޫމެއްަގިއާމިޤ ނޫނުންާދިވެހިރ އްޖެ

ތަންތ  އ ރަށްާ އެބަާ ވެސްާ ވެރިންނަށްާ ސިޔ ސީާ އެބަޖެހޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދޭއިރުާ ނަގިއާާޙިމ ޔަތްާ

ެއާޕްރޮަވއިޑްާކޮށްދިނުމަކީާާާށްާޙިމ ޔަތްާދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހުރިހ ާކަމެއްެވސްާމިޤ ނޫނުެގާތެރެއިންާވަރަށްާރަނަގޅަ

ވެސްާރަނަގޅުާުއސޫލަކ އިާޮގތްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާވެރިންނަށްާވެސްާާކަމެއްާކުރުުމަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކޮންމެ

ާާ މިލިބޭނެާކަމެއްހެން.ާއެހެންވީމ ، ޙަޤީޤީާ ބަހ ލ ފައިާ ބައިތަކެއްާ ާާމީެގާ ާާދުނިޔޭެގާލައްވ ފަިއވ  ޕ އާިާދޫނިާސޫތްޙަޤީޤީ

ާާާާށްޕަސޫތް ޮގތުަގއިާދޫންޏެްއާާބައެްއާއަދިާސިޔ ސީާދޫނިާސޫފ ާސޫތްވަކި ެވރިންެގާ ޕަށްާވެސްާވަކިާބަެއއްާއަދިާ

ާާޮގތު އަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާާާާލަންިމާބިލުަގއިާހިމަނ ާާސިޔ ސީާމީހުންާފެންނަާވެރިންނަށްާެވސްާވަކިާބައެއްަގއި
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މި އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ހ ލީެގާ މިާާމީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ިމއަދުާާާދައްކަވަނީާ ވ ހަކަާ ސިޓީެގާ ތ ނަގިއާ

.ާާއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްފިާާޮގތްާާާެވސްާއެއްކަކުާއަނެކަކަށްާފޮނުވ ާސިޓީއ ާާއިރުާމީހުންާލޯބިންާއެާާހެނދުނުާދެއްކުނު

ަގނޑުާއެްއޮގތްކޮށްލަންާބޭނުންޭވާާައޅުމިއަދުާޔެއްާހ އް،  ވެސް.ާއެހެންީވމ ާބުންާއުޅޭާސިޓީެގާލަޤަރަށަށްާމިާދޭމިާރަށް

ާާ އ ޓިފިއެއަރޕޯޓ  އުދުހޭާ މަތިންާ ެއއީާ އެއަވެސް.ާ ޖައްސަނީާ އެްއޗެހިާ ދޫނިާ އިނޭގތޯާާޝަލްާ އިްއޔެަގާ ރޕޯޓަށް.ާ

ރ އްޖޭެގާއެއ ރޕޯޓްާއިންޑިޔ ާމީހުންާހިންަގންާދިވެހިއިާާއަންނަާމަހުަގާާޖީ.އެމް.އ ރުެގާސީ.އޯާެއއްާމިާހަމަޖެއްސީ.ާމި

އުޅެނީ މިާ ބައިތުލްހަވ ލުކުރަންާ ރ އްޖޭެގާ ދިެވހިާ ހަރުމުދަލުމ .ާ ފައިސ ާ ިއންޑިޔ ެގާ މިާލަށްާ ަވއްދަންާ ޮގތުަގއިާ ެގާ

މިާއުޅެނީ ނޫން.ާ ބަލަިއަގނެވެނީކީާ ެއްއޗެއްސައްާ ކޯޓުތަކުންާ ހިތަށްާާ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައިމަާ ޤައުމުާ އަރ ާާާާހިސ ބަށްާ

މި ލަދުނުަގންނަނީާތ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަނަގހުޅުވަންާ މިތ ާ ކިޔަިއެގންާ ޑިމޮކްރެސީއޭާ މިތ ާ މަޖިލީސްކޮށްެގންާ ނަގިއާ

ާނޫން.ާހަމަާއ ޓުާބ ޓުާދައްކަިއެގންާމިާާކަމެްއާޤައުމަކަށްާހުރީކީާާކީްއވެެގންތޯ.ާޙަޤީޤަތުަގިއާެއްއވެސްާއިޚުލ ޞްތެރި

ާާާމިލީސްާމިކަހަލަާބޭކ ރުާވަުގތުތަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާމިާމަޖިވަނީާާނަގއިާަވުގތުާނަގ ލަންާބޭނުންތ 

ކަމެއް ކުރ ނެާ މިކަންާ އިނޭގތޯާާތ ނަގއިާ މުސ ރަާނެތްާ މެންބަރުންނަށްާ ެއާާާާ.ާ އިނޭގތޯ.ާ ދޭނެކަމެއްނެތްާ ވެސްާ

ކޮއްޓެްއަގ އެާ އުދުއްސަިއަގންނަާާއިމެންބަރަކުާ ދޫންޏެއްާ ބޭނުމެުއޅޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިާާއްންވީ.ާ ކަންތައްތަްއާާާާނުވޭާ

މި ާާާާކުރ ކަންާ އަންނ ކަށެއް. ބޭނުންާތަނަންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާޙަޤީޤތުަގއިާ

ލ ިއރުާމީަގއިާނެތްާއިނޭގތޯާާބަލައިާާއަސ ސީަގިއާރަނަގޅަށްާމީގައިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއޭާމިާޤ ނޫނުައކީާޢިާާވ ހަކަ

ފައިބ ާވެސްާހުރެދ ނެ.ާނުާާއި،ކިޔ ފަާާނެތީއޭާއެކޭ.ާއަނެއްކ ާއެހެންާާވެރިކަމުންާފައިބަންޖެހޭނެވެރިކަމަށްާއަންނަާމީހ 

މްާކޯޓަށްާހުށަހަޅައިެގންާާެއއްާސުޕްރީާާއަސ ސީެގާކޮންމެާމ އްދ ނޑަށްާފެންނަނީާމިހ ރުާމިާޤ ނޫނުއަޅުަގ،  އެހެންވީމ 

ާާ ރ އްޖޭެގާޤ ނޫނީ ފުރަތަމަާމިާ ފަށަން.ާއެއީާމުވައްޒަފުންނަށްާމުސ ރަާދޭންާމ ނަކޮށްެގންާ ވެސްާާާމަސައްކަތްާދެންާ

ވެސްާދ ންޖެހެނީާކޯޓަށް.ާާާރާޕޯޓުާވިްއކ ފައިރަންެވސްާދ ންޖެހެނީާކޯޓަށް.ާއެއަކަމެއްާކުާާދ ންޖެހެނީާކޯޓަށް.ާއެހެން

ނުޭވާާާާައޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްާާވަރަކުންނެއްާާާމި،  ސްާދ ންޖެހެނީާކޯޓަށް.ާއެހެންވީމ ވެާާއަމިއްލަާމިނިވަންކަންާވިްއކ ފައި

ޤަ މިާ ކަމެއްާ ހުރިާ ފައިދ ާ ީމަގިއާ މަސައްކަތުަގއިާ ކުރ ާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ އެހެންވީމާ މިާ ކުރ ނެހެނެއް.ާ ،  އުމަށްާ

ވ ހަކަ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ބިލުާާާާއަޅުަގނޑުާ އެތެރެކުރުމުެގާ ރ އްޖެާ ދިވެހިާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ މިާ ައކީާ

ެވސްާނުދެެެއްވ ށޭ.ާއަދިާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރަންާމިާާާނުކުރައްވ ށޭ.ާމިއަށްާާވަުގތުާާވެސްާާއެްއޗެހިާއެޖެންޑ 

ޓީޗަރުންެގާދުވަސްާއަީއ.ާާާއިއިނޭގތޯ.ާއިްއޔެގަާާާނެތޭާފުރުޞަތެއްާާކަެމއްާާވެސްާދޭނެާާމަޖިލީސްާކުރިއަށްާެގންދަން

ާާއަޅުަގ ދުވަސް ޓީޗަރުންެގާ އިސްކަންދަާާައއިނޑުމެންނަށްާ ފެނުނީާ ކުއިރުާ މުޒ ހަރ ރުާ ބަޔަކުާ ތަން.ާާާާކުރިާރިމަތީަގއިާ

ދެނީކީ މުސ ރަާ ހުރާީާާާމުވަްއޒަފުންނަެަށްާ ދެންާ ނިކުންނަންޖެހޭ.ާ ކުޅެންާ ޝޯާ މިއުޒިކްާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ

މިނިސްޓަރު އަންހެންާާ.އެޑިޔުކޭޝަންާ މިހ ރުާ އުޅެނީ.ާ އެާ ތަޢުލީމުަގއިާ ޖަހ ާ ކުދިންާވަށ ާ ފިރިހެންާ ކުދިންނ އިާ ާާ

ހިސ ބަށްާދިޔައިމަާދެންާކޮބައިތޯާާާމި،  ތަކެއްާއެްއކުރަންވީ.ާއެހެންވީމާ ސްކޮޅަކުންާދެންާހުރިހ ާދީންއެްއކުރަންވީ.ާދުވަ
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މި މ ނަތ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަހުސްކުރުމުެގާ ބިލުތައްާ މިކަހަލަާ ހުއްޖަތްާާައކީ.ާާނަގއިާ ތަފ ތުާ ހަމަާ ތައްާއަދިވެސްާ

މެންބަރުން ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ދިފ އުކުާާދައްކަިއެގންާ ދިފ އުާއެބަާ ކ ކުތޯާ އުރޭ.ާ ތިާ މުޙައްމަދުާކުރަންާ ޅެނީ.ާ

ކެނެ ކ ކުތޯާ ރައީސުލްޖުމްހޫއިނޭގތޯާާ،ރީޭގނަޝީދަކީާ ޤައުުމެގާ ރައްޔިކަންރިއްޔ .ާ ދިވެހިާ ވަކިާާާ ވޯޓުލަިއެގންާ ތުންާ

އަކަށް، ާާާާމެނިފެސްޓޯާ ޮގތްތަކަކަށް ވަޢުވަކިާ ާާވަކިާ މިއަދު ތ އީދުކޮށްެގން.ާ ޓީމަކަށްާ ވަކިާ ވެރިކަންާާދުތަކަކަށްާ އޭނ ެގާ

ތި މަދުާާހިމ ޔަތްކުރަންާ ސަބަބުާާބައެއްާާތިބީާ ހިމ ޔަތްކުރ ާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާާކޮންމެާާާ.ވެސްާާކޮޅެއް.ާ

ާާ ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަތަކަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާރައްދުާާާއިދެންާއިއްޔެގަާޔޫޓިލިޓީާކުންފުންޏަކ އި،ާއެޓިލިޓީާކުންފުންޏަކ ،

ބަެއއް އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އިލިމެންބަރުންާާދެއްވިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ދޭންޖެހާޭާ.ާ ރައްދުާ މެންބަރުން.ާ ފަދަާ ލަބީބުާ ޔ ސްާ

ާާ އެޢ އިނޭގތޯ. ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ނުދީފިްއޔ ާާާާއިލ ެގާ ރައްދުާ މިތ ާ ޔޫޓިލިޓީތަކެްއގައި.ާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ދެކުނުަގއިާ ތިބީާ

ާބަލައިލީމ ާ،ންާމިާޔޫޓިލިޓީތަކުެގާބޯޑުތައްާާއަޅުަގނޑުމެ،  އެހެންވީމ ދ ނެާއިނޭގތޯ.ާާާާާެވެގންޑުާޔޫޓިލިޓީތައްާފުނޑުފުނ

ެއޓްލީސްާާާއިކުރީގަާ އެބަާާޓުެވއްޖިްއޔ ާ ފ ސްާ ކޮންމެާާޑިްގރީާ ފެންނަނީާ މިާ މިއަދުާ ާ ޒ ހިދ އަކ އިާފެނޭ.ާ ވެސްާ

މީހެއްާާމީހަކ ާ،ާާއެހެންާާކ ސިންފުޅަކ ، ާާާާކޮންމެާ އެއް ާާާާ.އަކަށްާާއިލ ޢ ވެސްާ އެއް އ އިލ ައކަށްާ އަކަށް.ާާާއިލ ޢ އެއްާ

ާާާާ،ވ ާޮގވ ާާތ ާޮގވިާހ ސަރުތަްއ.ާކުރީަގއިކޮބައިތޯާމި ބަައކަށްާާާާނޫނީާވެރިކަެމއްާނުކުރެވެޭއ.ާަވކިއަކަށްާާއިލ ޢ ަވކި

މަޤ މެއް އެހެންވީާާނޫނީާ ވީމ ނުލިބެއޭ.ާ ފަރިއްސަށްާ ޅެންާ ކީހ ާ ތިމ ،ާ އަނަގހުޅުވަންާ ދެންާ ބޭފުޅުންާާާާާ

ާާލަދު ސިޔ ސީ ބޭފުޅުންެގާ ތިާ އިނޭގތޯ.ާ މީހެއްެގާުމސްތަޤުބަލަށްަގންނަންޖެހޭނެާ އެންމެާ ިވސްނަންޖެހޭާ ބަލ އިރުާ ާ

އަކީާައޅުަގނޑުމެންާާާވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،  ތޯާހިމ ޔަތްކުރެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ޗެއްވަދެާކޯާާނިވަލަން

މި މިާރ އްޖޭެގާމިސްރ ބުާ މިޮގތްާކަމަކުާނުދެއޭާާދ ާާޙަޤީޤަތުަގއިާމިއަދުާ ދ ކަށްާއަޅުާާާ.ާ މިކަންާ ަގނޑުމެންާޮގތަށްާ

ންބަރުންާައޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާިމާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެންމެހައިާމެފުރުޞަތުާވެސްާދޭނެާކަމެްއާނެތް.ާާ

ާ، ތަނުންާބޭރުކޮށްާާމީހުންާމިާާީމހުންނަށްާރުހުންާނުދީާއެާާތިބިާމީހުންނަށްާއެާާާވަލުާޖަނަވ ރުންނަށްާޮގވ ފައިތަނަށް

ޤ ނޫނުތައްއަޅުަގނޑު ފ ސްކުރ ާ ެގޒެޓުމެންާ މިާާާ ހުއްޓ ލަންާތަނަށްާާނުކުރެވެނީސްާ ބަލައިަގތުންާ ޤ ނޫނުތައްާ ދެންާ ާާާ

ާާޯއކޭާާާ،ައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުެގާބޭރުންާވެރިންާކަންތައްތަްއާކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާޖ ަގާދެނީާާވީއޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ،

އެހެންވީމާ ވަ އަޅު،  ނީ.ާ ވަންނަންޖެހޭ.ާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ތެރެއަށްާ ިއމުެގާ ޙަޤީޤަތުގައިޤ ނޫނީާ ހަމަާ ވެސްާާާާަގނޑުާ

ސިފައިންނަށް ފުލުހުންނ އިާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ އެއްާާއެާާާ،ޮގވ ލަންާ މީހުންާ އެޓީާާބައިާ އައިސްާ ޮގތަށްާ ބަިއާާާާމެއްެގާ

ާާ އިނޭގތޯ ނުޖެހޭާ ާާާާރިއްޔ އީސުލްޖުމްހޫރަމީހުންނެއްާ ަވކި ވަކިއަށްާ މަޖިލީހަށްާ އެާާޮގތެއްާ މީހުންާާާާޮގތެއް.ާ ބައިާ

ދަނީާހަމަާވަރަށްާނުބައިާމަންޒިލަކ ާާާާމިނިވަންވ ންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤައުމުާމި

އިނޭގތޯ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާާާާކަމެއްާކުޅިފަސްާލިބެނީާާޑުމެންނަކަށްާނޭނޭގނެާކޮންބަޔަކަށްދިމ ލަށޭ.ާއެާމަންޒިލުަގއިާއަޅުަގނ

ނުވ ނެ.ާާާާނުވ ނެ.ާތަޅ ފޮޅިޔަކަސްާވަކިާކ މިޔ ބެއްާާާކޮށްެގންނެއްާކ މިޔ ބެއްޤައުމުަގއިާެއްއވެސްާކަެމއްާާމިާާއެކަންޏެއް

ާާާާދަންނަވަނީާތިާާއަޅުަގނޑުާމި،  އެހެންވީމ  ާާހެންާމިާމަޖިލީސްާދެކުންާހުއްޓ ލ ށޭ.ާތިާާާދޫނިާކޮށްޓެއްބޭފުޅުންާތިހެން
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ދޫންޏަކަ ލިބުނުާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބަވ ށޭާާއިެގންާ ޮގތުަގއިާ ތިބިާ ޑިމޮކްރެސީއެާާ.ބޭފުޅުންާ އ ިއާާާާހެންނަމަވެސްާ

ބޭފުޅުންާާާދަންނަވަނީާތިާާބޭފުޅުންާލޯބިާކުރަްއވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިާާލަބިއްޔަތ އިާރަްއޔިތުންެގާއިހުސ ސަށްާތިއަޤު

ދޫނިތަކ  ވަރަކަށްާ އަޣުާާކިތަންމެާ ބޭރުކޮށްެގންާ ކޮށިކޮށިންާ ތިއެްއޗެހިާ ހޯދިޔަސްާ މިާާލަބިއްޔަތުާ ތ ނަގިއާާާާބޭފުޅުންާ

ބޭފުޅުންާާާލަބިއްޔަތުާހޯދައިފިްއޔ ާއިނޭގތޯ.ާތިއަޣުާާއަށްާމިތ ަގއިާދައްކ ނަން،ާތިާާނ ާއޭެގާތިންާުގނަދެއްކިާނަމޫ

ޗަކަށްާދޭތިާާޮގތަށް.ާެއއްާާހަމަާހުއްޓ ލިާާ.ެވސްާހުއްޓ ލ ނަންާާކޯޓުާބިލުާހުއްޓ ލީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާވިއްސ ރަާކޯޓުާބިލު

މަޖިލީސްާކުރިއަށްާެގންދަންާމަސައްކަތްނުކޮށްާމިއަދުންާާާާލ ޤުގައިޖަހ ނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާުއސޫލުންާއެާއަޚު މިާ

ހިމ ޔަތްކޮށްާ ވެރިކަންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހަމަާ މަތީަގިއާާޤ ނޫާާާ،ފެށިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މަތީަގިއ،ާ ވެރިކަމުެގާ ނޫެގާ

ކުރަންއަޣު މަސައްކަތްާ އެކީަގއިާ އެހެންނޫނިއްޔ ލަބިއްޔަތ ާ ދަސްކުރ ށޭ.ާ ހަދ ާާާ ާާާާތިާ ވަރަށް ތިާއެތިާ ާާނުބައިކޮށްާ

ދ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާރައްދުާދޭންާވަރަށްާިގނަާދޫނިތަްއާތިބޭނެކަންާއަޅުަގނޑަށްާާާާާހަމަާހެރިެގންބޭފުޅުންެގާލޮލަށް

މ ދަމ  ހަޖަމުކޮށްލ ނަން.ާ އެްއޗެހިތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ މިާާއިނޭގ.ާ ހަމަާ ދޫނާިާވެސްާ ހަމަާ ލަންޏ ާ ބިލުާ ފަދަާ

ާތައްޔ ރަށް.ާާތިބީާަގޔަށްާއަރ ާަވޒަންތަކަށްާާޑުމެންާމިހ ރުާނިކުމެެގންާމިސޫފިތަކުެގާވ ހަކަާޮގވ ނަން.ާއަޅުަގނސޫފ 

ެވސްާާާާނުދޭނަން.ާތިބޭފުޅުންެގާވެރިކަންާާއެއްާާާޖަހ ާބަޑިއެްއާޖަހަންވީ.ާމިާޤައުމުާިވއްކ ލ ކަށްާައޅުަގނޑުމެންާޖ ަގ

ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާނޮޅިވަރަމުާދ އިރ ެގ

ހުށަހެ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސަބަބުޝުކުރިއްޔ ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިާ ސަރުކ ރުންާާކަތަކަާޅިފައިވ ާ ށްޓަކައިާ

ބިލެއްާ ާާާާހުށަހަޅ ފައިވ ާ ދުނިޔޭަގއި މިއަދުާ ސަބަބަކީާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދ ާާާާދިމ ވަމުންކަުމަގިއާ

ާާ ބޮޑަށް އެންމެާ ބަލިމަޑުކަންާ ރޯގ ތަކ އިާ އެއްާާާމުވެފައިޢ އްސިއްޙީާ ޖަނަވ ރުތައްާ އަނެއްާާވަނީާ ާާތަނަށްާާތަނުންާ

ތަކެްއާޖަރ ސީމ އިާއަދިާހަމަާފަނިފަކުސ ެގާސަބަބުންާކަމަެަށްާާާާޭއަގިއާހުންނަާތަފ ތުާއެާާަގއިާ،ބަދަލުކުރުމުެގާތެރޭ

ާާ ާާސައިންސްެގ ދައްކ . ާ ކަންބޮޑުވޭ،  އެހެންވީމ ހޯދުންތަކުންާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ސަތޭކަިއެގ18ާާާާާާއެމް.ޑީ.ޕީާ

ާާނެތިެގންާދިޔަާކަޅުާމަރުާޕްލޭުގބައިާާއެއްާާއިތަކުެގާތެރޭަގއިާމުޅިާޔޫރަޕ އިާދުނިޔޭެގާއ ބ ދީެގާތިންބައިާކޮށްފައަހަރު

ޑުމެންާވަރަށްާކަންބޮޑުވޭާދިވެހިާއެއްާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާފެތުރިެގންާހިނގައިދ ނެތީވެ.ާއަޅުަގނާާކަހަލަާރޯގ 

ބަލިމަޑު ނުވަތަާ ރޯގ އެއްާ މިފަދަާ ޖެހިއްޖިއްޔ ާާރައްޔިތުންނަށްާ މ ދަމާ  ކުރިމަތިލ ންާ ކަމަކ ާ ސަބަބުންާ ާ.ކަމެއްާ

އެތެރެކުރެާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ަގސްަގހ ެގހިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވަތަާ ޖަނަވ ރުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާވޭާ

ނުކު ިއމެާާރެވުމުެގކޮންޓްރޯލްާ މިނެއްާ އެއްވެސްާ ސަބަބުންާާާއްސަބަބުންާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ނެތިާ

)އަޅުަގނޑުމެ ކުރިމަތި...ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިންެގާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މިާާވަުގތުކޮޅަކަންފަހު(ާ ކަމަކާީާާާދަންނަވަނީާ

މައްާ ދިރ ސ ތަކުެގާ ހޯދިފައިވ ާ ދުނިޔޭަގއިާ ބަލ ިއރުާ ނަޒަރުންާ ާާސައިންސްެގާ ބަލ އިރު މުހިއްޗަށްާ ކަމެކޭ.ާވަރަށްާ މުާ
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ހަމައަށްާއައިއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިއަދުާމިކަހަލަާބިލުތަކެްއާާާހަޔ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދ ާާޤައުމެްއެގ

ްއާާެގާލަނޑުދަޑިތަާކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަނީާސ ސްކަފުއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަން.ާޙަޤީޤަތަާ

ބައިނަލްއަޤުހ  ާާސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މިޤަވ މީ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫނަސްާ އަދިާ ސޮއިކޮށްފަ.ާ ވަނީާާާރ ރުތަކެްއަގއިާ

އެއްބައިނަލްއަޤު ސަފުތަކުަގިއާ ޤައުމަކަށްާާހަމަާާވ މީާ ހިެމނޭވަރުެގާ އެތައްާާާެއްއަގއިާ ކުރަންޖެހޭާ ާާވުމަށްޓަކައިާ

ކުރަމުން ބަޔެއްާާމަސައްކަތްާ ާާ،  އެހެންވީމ ާާ.ވެފަާާމަށްކަާާދ ާ އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އްޙަތުެގާާޢ އްމުާޞިމިއަދުާ

ދީން މ ތްވެެގންވ ާއިސްލ މްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ބަލ ިއރުަގއިާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާމިންަގނޑުެގާ ވެސްާ

ާާ،  ރައްކ ތެރިވެާތިބެން.ާއެހެންވީމ ާާއަޅަނީާބަލިާވުމުެގާކުރިންާއެާބަލިންާބ ރު ޢ އްުމާރަްއޔިތުންެގާާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ޕްލޭގުާ ރޯގ ތެރޭަގއިާ ފެތުރިެގންާާެގާ މ ދަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއެއްާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ އެާާާދ ާ ހަސްފަތ ލުތަކެއްާ ާނެތްާ

ކޭޓަާރކަންތަ ތެރޭގަާއްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައްތަކ ކުރ ކަށް.ާ ހުރިހާ  އެާ ނެތްާ ވަރުެގާާާާކުރިމަތިލ ނެާާިއާ

ކަމުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާާާމުާކަމެއްަވުގތަށްާެއންމެާމުހިއްާާދައުލަތަށްާމި،  ވެސް.ާއެހެންީވމ ާާޑޮކްޓަރުންނެއް

ައކީާާާާކަމެއްެގާވ ހަކަާއެބަާާދައްކަވ .ާތެދުފުޅެއްާފައިސ ާާމިާހުރިހ ާާާދައުލަތުެގާޚަރަދ އިާފައިސ އ ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ާާމުާއެްއޗެއް.ާވެރިކަމަށްޓަކައިާކެތްމަދުެވެގންާބަެއއްާވެސްާވަރަށްާުމހިއްާާއްޗެއް.ާއަދިާވެރިކަމަކީމުާއެާވަރަށްާމުހިއް

އިނެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަމަވެސްާ އުޅުްއވިާ ާާާާބޭފުޅުންާ ވެރިކަމަކީ ާވ ނެާ އެްއޗެްއކަންهللا އެކަލ ނެގާާދެްއވ ާ ާ.

ތެޅިފޮޅިެގންއިރ ދަ އަދިާ ދެއްވ ނެ.ާ ވެރިކަންާ މީހަކަށްާ އެހެންވީމ ާާނެއްކުރެްއވިާ ނުލިބޭނެ.ާ ެގާާކަލ ާނާާއެ،  ވެރިކަމެއްާ

އިރ ދަާާާވައުދުވެޮވޑިެގންފައި ކަލ ނެގާ ެއާ ވެރިކަންވަނީާ ީމހަކަށްާ ާާާާކުރެްއވިާ ެގާާކަލ ާނާާއެާާ،ދެްއވ ާާްއޒަތްޢިާދެްއވ 

މަންނ މެނާްާވެރިކަންާތި،  ދ ނެ.ާއެހެންވީމ ާާއިރ ދަކުރެްއވިާމީހެްއެގާކިބަިއންާވެރިކަމ އިާޢިއްޒަތްާނިުގޅައިަގނެވިެގން

ނޑަށްާާލ ިއރުަގއިާހަމަާއަޅުަގނޫން.ާއ ދެ،ާބިލަށްާބަލައިާާެއއްާާބ ލ ނަމޭާމީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަާާ،ވައްޓ ލ ނަމޭ

މުހިއް ބިލުެގާ މިާ އެދެންނެވޭނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޕ ޓީތަކުެގާ އިދިކޮޅުާ ހައިރ ންވޭ.ާނގިވަޑައިމުކަންާ ހަމަާ ނުަގންނަވ ތީާ

ާާ މަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާކުރަންާއުޅޭާމަސައްކަތަކީާފަންނީާމަސައްކަތެްއާޢިއްޒަތްތެރިާާރައްޔިތުންެގ

ނޭނޭގާބަލިމަޑުކަމެްއާފެތުރިާާާރައީސް.ާމިާމަސަްއކަތަކީާމ ދަމ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޮގތް

ާާއަޅުގަާާާ،ނެތިާާކަމަށްާބޭހެއްާާއެާާާ،ނެތިާާާއްކަމަށްާެވކްސިނެއެ 1970ާާނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާމުޅިާތަފ ތުާކަންކޮޅުތަކަށް

ާާ ާާ،ެގާއަހަރުތަކުެގާފަހުކޮާޅ60ާާއަހަރުތަކުެގާކުރީކޮޅު ދިޔަާރޯނގ ާާާާތަކުެގާތެރޭަގިއާފެތުރިެގންެގާއަހަރ80ުެުާއަދި

ިމފަދަާާފަދަާާބަލިމަޑުކަން ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފެތުރިއްޖެާާޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެާާކަމެއްާ މ ދަމ ާ ންެގާާނަމަާ

އެއްބަޔަށް ދެބައިކޮށްފައިާ މަރުވެެގންާާވުރެާާއ ބ ދީެގާ ބަޔަކުާ މުހިއްާާބޮޑުާ އެހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާާދ ނެ.ާ ބިލެއްާ މުާ

ކަމަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާާާކަމަކީާމިާާއުޅެނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާާހުށަހަޅައިެގންާމި

ޕ  އިދިކޮޅުާ ދެމިތިބުމަކީާ މުހިއްމުކަމަކަށްާާޓީތަކުެގދިރިތިބުމ އިާ ޮގތުަގިއާާާާބޭފުޅުންނަށްާ ޖޯކެްއެގާ މަކަމަކީާ މިާ ނުވެާ

ާހައްދަވަިއެގންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާވަުގތުތައްާނަގ ލަމުންާއެާެގންދަނީ.ާދަންނަވަންތޯާބިލުާފަރުމ ކުރެވިފައިާ
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އުސޫ މިދެންނެވިާ ެގންދިއުމަށްވަނީާ ހ ލަތުާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބިސްާާާލަށްާ ވިސްނައިެގން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެވސްާއެބަހުއްޓޭާމ ނަހުރިާކަންކަމެްއާާާާޮގތްާދަތިތަކެްއާހުރުންާމީގައިާާޖަނަވ ރުާެގނެވޭނޭާާ،ެގނެވޭނޭާޮގތްާޮއވެފައިާ

ާާ ރައީސް. އުފަންކުރުވިާާާމުާޢ އްޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަނަވ ރެއްާ ދަރުމައިކުރުވަިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިހުންާ ާާޮގތެއްަގއިާ

ާާ ޮގތްާާވީކަމުަގއި އެއްާ ޖަނަވ ރ ާ އެާ ތެރޭަގިއާާާާ،ނަމަވެސްާ ހަށިަގޑުެގާ އޭެގާ ނުވަތަާ ތެރޭަގއިާ ކެހެރިތަކުެގާ އޭެގާ

ާާ ޖަރ ސީމުތަކެއް ތަފ ތުާ އެހެންީވމ ދައުރުކުރ ާ ާ ނ ންނ ނެ.ާ ހަމައަކަށްާ ސަބަބުންާާާާއެ،  ައޅުަގނޑުމެންނަކ ާ ކަުމެގާ

ާާ ތަފ ތު ދިމ ވ ާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވަންތޯާ ނުވ ނެ.ާ ކުރިމަްއޗެްއާ މައްސަލަތަކެްއާ

އެތެރެ ަގސްަގހ ރ އްޖެއަށްާ ކަހަލަާ ބައެްއާ ޖަރ ސީމުެގހީކުރެވޭާ ހުންނަާ ުމޅިާާަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ ތަކުެގާ

އެ އިރ ދަކުރެްއވީާާދަނޑުވެރިކަމަށްާ އެބަހުރި.ާ އަސަރުކޮށްފައިާ ައޅުަގނޑުމެކަުމެގާ އަދިާ ދިރިތިބުތީާ މަށްާންެގާ

ނުވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާދިރޭާބަކަރިާކަހަލަާއެއްޗެހިާާާާއަސަރުކުރ ާކަހަލަާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންނ ާކުރިމަތި

އެބަާ ތެރެއަށްާ އޭގެާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންާ ހަމަާ އަދިާ ޕެޓުާާާއިތުރުންެގނެވޭ.ާ އެކިއެކިާ ތަފ ތުާ ޮގތުަގިއާާވެސްާ ެގާ

ޖަ ެގންުގޅޭާ ދ އިރުގައިއަޅުަގނޑުމެންާ ެގންނަމުންާ ބައްޔެާާާނަވ ރުތައްާ އަރ ާ ގައިންަގޔަށްާ މ ދަމ ާީމަގއިާ އްާ

ފެށީމ ާކިހިނެއްތޯާާއަޅުަގނޑުމެންާހަދ ނީ.ާކީއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނީ.ާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާފެތުރެން

ބޭ ކޮންމެާ މ ދަމ ާ އޭރުންާ ނެރޭނީ.ާ ފައިސ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮންތ ކުންތޯާ ވެއޭރުންާ ހުންނެިވޔަސްާާފުޅަކުާ ރިކަމުަގއިާ

އެާކިހިނެއް ސަލ މަތްކުރ ނީ.ާ ޤައުމުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިާާާތޯާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއަދުާ ދައްކަނީ.ާާާވ ހަކަާ

ވަުގތުާާާާނޫންކަންާމިާާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބިލަކީާއަޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަންާއެންމެާމުހިންމުާބިލެއް

ާތެރޭަގިއާާޑ ެގވްާއެޖެންާލެޖިސްލޭޗިވެސްާއަންނަންޖެހޭާބިލެއް.ާދިވެހިާރ އްޖޭެގާާނަމަވެސްާމިާބިލަކީ.ާއެހެންއަންނަން

ިއާާއްާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާރެޔާ ކަމެާާކުރަންާބޭނުންވ ާއެތައްާބިލެއްާއެބަހުއްޓޭ.ާއެާހުރިހ އަޅުަގނޑުމެންާހ ސިލު

ާކަންާކުރުމަށްޓަކައިާއެބަާބޭނުންވޭާއިދިކޮޅުާޕ ޓީާޒިންމ ދ ރުކަމ ަގޑިއިރުެގާތެރޭަގއިާފުރިހަމަކުރ ނީ.ާއ24ާާެާާންދުވ ލު

އެއްާދިމ ވެެގންކަންާުއޅެނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާާާއެކުާމަސައްކަތްކުރަން.ާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާވަހުދަތުެގާމަްއސަލަ

މި ހައްލުކުރ ނީާ މަްއސަލަާ ވަހުާާއިަގތ ނާާވަހުދަތުެގާ ނޫން.ާ ތަޅުމަކުާ މަޖިލީހުެގާ ަމއްސަލަާާރައްޔިތުންެގާ ދަތުެގާ

ައމިއްލަފުޅުާޕ ޓީެގާނިޒ މުތަކުެގާތެރެއިންާާހައްލުކުރ ނީާއެ މިތަނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާާ،  .ާއެހެންވީމ ބޭފުޅުންެގާ

ާާހިއްމު އޮޅޭނޭ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެކަންކަންާ ޕްލެޓުމުކަމ އިާ ސިޔ ސީާ މިާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންކުރައްވަިއެގންާާާާކަހަލަާ ފޯމްާ

ތިާާންާހ ސިލުވ ނީާކޮންމަސައްކަތްކުރެއްވުމު ޢިލްމީާާެއއްޗެއްތޯ.ާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ތެރޭަގއިާ ޤ ބިލުާާާ،ބޭފުޅުންެގާ

ތި ޚިދުމަތެްއާާާާބޭބޭފުޅުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަިމއްލަފުޅުާ ނަންަގވ ލައްވަނީ.ާ ތިާ އަބުރުާ ައމިއްލަފުޅުާ ބޭފުޅުންެގާ

ާާާާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ުމާާއްދަވ ށޭ.ާމިާބިލުަގއިާހުރިާމުހިއްާާނަހަޮގތަށްާާނަންަގވ ލަްއވަނީ.ާތިވެސްާއޮތްާފުރުޞަތުާތި

ާޞަދެއްަގއިާކުރިންާމަޤުމުާާށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާމުެުހިއްާބޭފުޅުންާއަމިއްލަފުޅަށްާވިސްނ ބައްލަވ ާާކަންތައްތައްާތި

ހުށަހަޅ ފައި ބިލުާ މިާ ދެންނެވިފަިއންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާާމިާާވެސްާ ތެރޭަގއިާމ ދަމ ،  ވަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާ
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ަގސްަގހ  އަދިާ އުފެދިެގންޖަނަވ ރުތަކ އިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ ޮގތްތަކުެގާ އެތެރެކުރެވޭާ ދ ނެާާާެގހިާ

ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކެްއާ ނޭދެވޭާ ާާާާމިފަދަާ ކަންތައްތަކެްއެގ ދިވެހިނުވ ނެާ އ ބ ދީެގާާސަބަބުންާ ރ އްޖޭެގާ

ބޭފުޅުންާާާނުވޭ.ާމިއަދުާތިާާާއްާންާދ ކަށްާައޅުަގނޑުމެންާބޭނުމެބަލިެވެގާާ، މަރުެވެގންާާ،ވެސްާނެތިެގންާާއެންމެާފަރުދަކު

ާާއިާމީތިާބޭރުކޮށްލެވިދ ނޭާހައްދަވ ފަޖޯކަކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގިއާާ.ާނަމަވެސްާއެތައްާދުވަހެއްެގާމަސަްއކަތުން

ާާާާވަނީާ.ާާާއަރ ާބަލިތައްާނައްތ ލެވިފަިއާމިގައިންަގޔަށް ކެނޑިެގންާހިނގައިދ ނެތީާާެވކްސިންާއެްއޗެހީެގާކޯލްޑުާޗެއިން

ފޮށިަގނޑުާ އަނެއްކޮޅަށްާއައިސްާ އެްއކޮޅުންާ ރ އްޖޭެގާ މަސްދޯނިތަކުަގިއާ އަނަގމަތިާ ވަރަށްާ އަޅަިއެގންާ ަގނޑަށްާ

ރ އްޖެ ގައިންަގޔަށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއިންާ ނައްތ ލެިވފައިާ އަރ ާ މިފަދަާާާާ މ ދަމ ާ ަގނޑުމެންެގާކަމެއްާއަޅުާާާވަނީ.ާ

ާާާާތެރޭަގއިާފެތުރުނީމ ާދެންާއެކަންާކުރެވޭނޭާނިޒ މެއްާިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާނެތޭ.ާއ ބ ދީ ާާވުރެާާާއަށްއެ

ހިނަގއްޖެ އިތުރުެވެގންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާާާ.ބޮޑަށްާ ާާޚިސިޔ ސީ ވުރެޔ ލުތައް ވެއްޖެ.ާާާާިގނަާާެއައށްާ

ާާ މީ ރައީސްާ ހިތ މަހުރިާާޙަޤީޤަތުގައިޢިއްޒަތްތެެެރިާ އެހެންވީމ ާާވެސްާ ނުވަތަާާޖޯކުޖެއްާ،  ކަމެއް.ާ ޮގތުންާ ސެވުމުެގާ

ކަންތައްތައްާނުކުރަްއވ ށޭ.ާބިލަކީާާާކޮށްލުމުެގާޮގތުންާމިތަާމިާމަޖިލީހުެގާވަުގތުާބޭކ ރުާކުރުމުެގާޮގތުންާނުވަާޖެއްސުން

ންބަރުނާްާމެާާޖެހޭާސަބަބަކީާއިންޑިޕެންޑެންޓުާާާމިމުާބިލެއް.ާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާތަންކޮޅެއްާދިުގކޮށްާދައްކަންމުހިއް

ާާ އެމް.ޑީ.ޕީއ  މާިާއެބަޖެހެއޭާ މަޞްލަޙަތުަގއިާ ޤަުއމީާ ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވަން.ާ ކަންތައްތަކުަގއިާ މިދަފަާ ެއކުާ

ބައިބައިވުންތަކެްއެގާާ ސިޔ ސީާ ސަބަބުންާ ިވސްނުންތަކެއްެގާ ސިޔ ސީާ އެހީތެރިވ ން.ާ ނިންމުމުަގއިާ ނިންމުންތައްާ

ފުނޑުފުޑުވަމުންސަ ނިވ ފަތްަގނޑުާާާބަބުންާ ޕ ޓީއެއްެގާ މާިާދާ  ސަބަބުންާ މަސައްކަތްކުރުމުެގާ ވަދެެގންާ ތެރެއަށްާ ެގާ

ފައިދ ޤައުމަ އެްއވެސްާ ނުލިބޭނެާާކަށްާ އެހެންވީމ ާާއެއްާ ރައީސް.ާ ރ ސްތ ާާ،  ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ ދ ންާ ޤަުއމުާ މިާ

ާާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާ،ާާއްޙީާހ ލަތުާައޅުަގނޑުމެންމުެގާޞިފެނޭ.ާމިާޤައުާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުލ ހިކުާސ ފުކޮށްާއެބަ

ކަން.ާއެީއާައޅުަގނޑުމެންާާޖެހޭާާއެންމެާރަނަގޅަކަށްާނޫންކަންާހުރީކީ.ާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތައްާރަނަގޅުކުރަންާއެބަ

ކުރުމަށްޓަކަާާޤަބޫލުކުރ  އެކަންާ ބޭނުންވޭ.ާ އެބަާ ަވުގތުތަްއާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ެއކަންާ އެކަމަކުާ ހަދ ާކަމެއް.ާ ޤ ނޫނުާ އިާ

އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާާާާ.މަޖިލީހުެގާއެއްބ ރުލުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާބޭނުންވޭ.ާއެކަންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނެ

ާތަންާހިކޭާާބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާމިހ ރުާބިންާާުގލްޒ ރުަގއިާނަޔ ާމަޭގާނޫރ ނީާމ ާފޮޅޭނެ.ާފޮޅޭތަންާތި

ާާާާތަންާާތައްާއ ރ ސްތުވ މ ދަމ ާފްލެޓުާާނޫންތޯ.ާާއެއްާާވަޑަިއަގންނަވަވެސްާއެބަާފެނިާާތަން ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާާެވސް

އަކީާިމއަދުާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާާާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާނުކުތ ،  އެހެންވީމ 

މުހިއްާާާމައްސަލަ ވަރަށްާ މައްސަާާމުއަކީާ މިާ މުހިއްމައްސަލައެކޭ.ާ ެއާާާާމުލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ މިއަދުާ ސަބަބަކީާ ވ ާ

އިހުސ ސްމައް ކުޑަމިންާ ބޮޑުާ ބުޅ ާާސަލަިއެގާ ރީނދޫާ ރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ނުކޮށްލެިވާ

ނޫާާާާނުވޭާާދެއްކިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްާާރީނދޫާދޫނިާއެތެރެކުރ ާވ ހަކައ ާާއ އިާާއެތެރެކުރ ާވ ހަކަ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާޖޯކެއްެގާޮގތުަގިއާމިކަންތައްތައްާނަަގިއެގންާާޤީޤަތަކީާާ.ާޙަވެސްކުލަިއެގާބުޅަލެއްާއުޅޭނެހެނެްއާާ
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އި އެތައްާ ބިލުތައްާ މުހިއްމުާ މިކަހަލަާ ހ ސިލުކުރުމަށްާ މަުގސަދުތަކެއްާ ސިޔ ސީާ ިމާއަޅުަގނޑުމެންާ ރެްއވަންދެންާ

މަޖިލީހުަގއިާބަހުސްކުރުމަށްފަހުާތަޅުމުންާބޭރުނުކޮށްލައްވ ށޭ.ާއެކަމުެގާއަސަރުާމ ދަމ ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާކުރ ނޭ.ާާ

ފުރިހަމަާ އެކުާ ސަލ މަތްތެރިކަމ ާ ނޯންނ ނެ.ާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ދިވެހިާ މުހިއްމުކަމެއްާ ދިރިދެމިތިބުމަށްވުރެއްާ

ހުރުމަކީ ރަސޫލ ާާޞިއްޙަތެްއަގިއާ ކީރިތިާ މިވ ހަކަތަކަކީާ މުހިއްމުކަމެްއ.ާ ވަރަށްާ ރަްއޔިތަކަށްާ ދިވެހިާ ކޮންމެާ ާ

ާސައްލައްާ އެހެންވީމަ،ާާهللا ކަންކަން.ާ ސ ބިތުވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުންާ ވަސަްއލަމުެގާ އަލައިހިާ

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާސަލ މަތްާޞިއްޙަތެްއަގއިާހުރުމަށްޓަކައިާކުރެވެންާއޮތްާހުރިހ ާކަމެއްާއަޅުަގ

ވ ހަކައަށްާރައްދުދިނުމުެގާޮގތުންާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތަކުރ ރުކޮށްާއެބަާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ .ާާ

ތުާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަިމއްލަާވ ހަކައެއްާނޫން.ާސަލަމަ

އުބެއިދުާ ެވސްާهللاބުނުާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުަގިއާ ކުރައްވ ފައިވ ާ ރިވ ާ ައރިހުންާ ބަފ ކަލުންެގާ އެކަލޭެގފ ނުެގާ އަރިހުންާ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނަވ ބައްލަވ .ާ ނިކަންާ ތެރެއަށްާ ފުންކަމުެގާ މިކަންތައްތަކެއްާ އެހެންީވމަ،ާ އެބަހުރި.ާ މިވ ހަކަތައްާ

ކުާދިރިއުޅޭނެާެވއްޓެއްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާގ އިމުކޮށްދޭން.ާއެާވެށިާގ އިެމްއާބޭނުންވެެގންާމިއުޅެނީާއަމ ންކަމ އެ

ހިމެނޭކަމެއްާާ ތެރޭަގިއާ ހެލްތުެގާ ޕަބްލިކްާ މިއީާ ނުކޮށްދީ.ާ މަުގފަހިާ ތިބެވޭނެާ ފުރިހަމަާޞިއްޙަތެއްަގއިާ ނުކޮށްދެވޭނެާ

ތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާފޯރުވައިދެނީ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާެއކަންާމިާއަސ ސީާޚިދުމަތެއްާިމއަދުާދިވެހިާރަްއޔި

ނެތިާާ ކުލަެއއްާ ސިޔ ސީާ މަސަްއކަތްާ މިާ މަސައްކަތްކުރެްއވީމ ާ ތިބޭފުޅުންާ އެނިގވަޑައިނުެގންާ ިމވަރުާ އެހެންވީމަ،ާ

ހ ލަތު.ާ މިއަދުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ ބައްލަވަންާ

ޮގތެއްަގިއާާ ޒިންމ ދ ރުާ ވެސްާ ތިބޭފުޅުންާ ބޭނުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ ެއޮގތަށްާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ އެހެންާ

ޤ ނޫނުތަކ ިއާ ތިބޭފުޅުންާ ެއއީާ ނުކުރެއްވުންާ އިޙްތިރ މްާ ަގވ އިދުތަކަށްާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ ކުރަްއވ ށޭ.ާ

ާކަމަށްާޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުާާަގވ އިދުތަކަށްާއިޙްތިރ މްާނުކުރަންޖެހޭާސަބަބެއް

އިޚުލ ޞްތެރިާާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ނުނިކުންނ ނެ.ާ ރަނަގޅެއްާ އެްއވީމ ާ ޯގސްާ ދެާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ކައިާދެމިތިބުމަށްޓަކަިއާާއިލްތިމ ސްއަކީާއަދިާއ ދޭހަކީާއަދިާއެދުމަކީާވެސްާމިާބިލަކީާދިވެހިރައްޔިތުންެގާދިރިތިބުމަށްޓަ

ކޮންމެހެންާނިންމަންޖެހޭާބިލެއް.ާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުނިންމިާއޮއްވ ާމ ދަމ ާައޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެއަށްާާ

ރޯގ ާާ އުފެދޭާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ ޖަރ ސީމެްއެގާ އަންނަާ ސަބަބުންާ ޖަނަވ ރެްއެގާ އެތެރެކުރ ާ

ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާމެންބަރުންާނަންގަވަންޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާބަލިމަޑުކަމެއްެގާޒިންމ ާ

ާ

ާިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނމ މި

ެއްއޗެއްާދަންނަވ ލުމަށްާމިާފުރުޞަތާުާ `ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާދައުރުެގާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑަށްާ

ޖަނަވ ރުތަްއާާދެއް ދޫންޏ އިާ މިއޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ޝުކުރުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ ވީތީާ
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މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ބަހުސްކުރެވެމުންދ އިރުާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ ބިލު.ާ އެތެރެކުރުުމެގާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ

ހިންާ ނަޒަރުާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ ވެސްާާދައްކަވ ާ ކަންތައްތަކަށްާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ އަދިާ ގ ލ އިރުާ

ަމއްޗަށްާއެާދެާފަރ ތުންާއެާދެކެވޭާވ ހަކަތަކުެގާނުވަތަާ ވިސްނ ލ އިރުާމިާބިލުެގާމުހިއްމުކަމ ާމުހިއްމުނޫންކަމުެގާ

ައޅު ބަލ ލ އިރުާ އަރަނީާ ހިތަށްާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކަށްދ އިރުާ ބޭފުޅުންެގާ ހުންނެވިާ ޚިޔ ލުތައްާ އެންެމާާތަފ ތުާ ަގނޑުާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އިންނެވީާ ތިާ މަޤ މުަގއިާ މިއަދުާ ރައީސޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ

އިންނެީވމ ާާ ޮގނޑީަގއިާ ތިާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަެވސްާ ރައީސްކަން.ާ ނަިއބުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެނޭގާ

ބުކުރަންޖެހޭތީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްއޭާމިާމަޖިލީހުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާކިޔަިއެގންާމުޙ ތަ

ަގވ އިދުަގިއާާ ނުވަތަާ ދަތިފުޅުވެދ ނެކަންާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ސުވ ލު.ާ ފުރަތަމަާ އެބައޮތްތޯއޭ.ާ ބޭނުމެއްާ

ދަތިފު ދަނިކޮށްާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުދެއްވުންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާބުނ ޮގތުންާ ޅުވެދ ނެކަން.ާ

ިމާާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާނުފެނޭާމިާމަޖިލީހުެގާބޭނުމެއްާމިއަދަކުާިއނޭގތޯ.ާއަދިާމަޖިލީހުެގާރަީއސްެގާހައިސިއްޔަތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ެއްއޮގތްާ ަގވ އިދ ާ މައްސަލަތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ މަޖިލީހަށްާ

ޮގތަށްާާމެންބަރުންާދެާފަ ެގންނެވުންތަކުަގއިާހުރިާ ެގންނަވ ާއެާ ރ ތުންާވެސްާއެާދަްއކަވ ާފޯރިއ ިއާޖޯޝްަގއިާއެާ

މިކަންާާ ބުނ ޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ކުރެވެމުންދ ކަމަކަށްާ ތަމްސީލުާ މަޖިލީސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައީ ަމޖިލީހުެގާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ދ ާ މިދެންނެީވާާކޮށްދެއްވަމުންާ އެހެންާ ފަރ ތްޕުޅަކުން.ާ ސްެގާ

ދުވަސްވެެގންާާ ިގނަާ ެވސްާ މަހަކަށްވުރެއްާ ދުަވސްކުރިންާ މަހެއްހ ާ މީެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހުާ މިދ ކަށްާ އ ދެ،ާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާއަނބުރ 91ާާާހިނގައްޖެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްފި.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ހޫރިއްޔ ާމިތަނަށްާފޮނުއްވީމ ާެއާައޅުަގނޑުމެންާއަނެއްކ ާެވސްާއޮތްޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކޮށްފަިއާާރައީސުލްޖުމް

މިާ ބުނ ޮގތުންާ މިާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ޮގތެއް.ާ ެވެގންާއުޅޭާ އެއަށްާ ފޮނުވައިފިން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްާނޭނުގނޭާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫ އަދިާ ވެސްާ ވަނީާ ބ ރުލިބިެގންާ އަދިާާމަޖިލީހަށްާ ެވސްާ ވަނީާ ބ ރުލިބިެގންާ ވެސްާ އަށްާ ރިއްޔ ާ

ިމާ ވަނީާ ބ ރުލިބިެގންާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަކަށްާ ހުރިހ ާ އެހެންާ އަދިާ ވެސްާ ބ ރަށްާ ގ އިމުކުރުުމެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ

މަޖިލީހުެގާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ރު.ާ މަސައްކަތްކުރުމުެގާ ތެރޭަގއިާ ހުދޫދުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ނުފެންނަނީާއެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ނުފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަމަށްާ ބޭނުމެއްާ ވެސްާ

މަޖިލީހުެގާއިދ ރ ެގާފަރ ތަކުންނެއްނޫންާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާޒިންމ ާާފުރިހަމައަށްާއުފުއްލަވަމުންާެގންދ ާމަންޒަރުާ

ދުވަ މީެގާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ނުފެނޭ.ާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ ކުރިން 241ާާާާސްކޮޅެްއާ ޮގތުެގ241ާާާާއ ދެ، މ އްދ ަގއިވ ާ ވަނަާ

މަތިންާހ ޒިރުކުރަންޖެހޭާއެާކޮމިޓީންާހ ޒިރުކުރަންޖެހޭާބަޔަކުާހ ޒިރުކުރުވުމުެގާކަންތައްތަްއާއެތަްއާފަހަރެއްެގާމަތިންާ

ވ ާއެކަންާނުކުރެިވެގންާާކޮށްާއެާމުއައްސަސ ތަކެްއެގާދެާމުއައްސަސ ެއއްެގާވެރިންާމިތަނަށްާހ ޒިރުވެދެއްވ ތޯާދަންނަ

އެާކޮމިޓީެގާރައީސްާއެާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާވަނީާމިާމަޖިލީހަށްާރިޕޯޓެއްާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާކޮބައިތޯާއެޖެންޑ ަގއިާެއާާ



56 

 

ވަނަާމ އްދ ަގިއވ 91ާާާާއެްއޗެހި.ާކޮބައިތޯާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާފަރ ތްޕުޅުންާމިދެންނެވިާޤ ނޫނުތައްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މަ މަންޒަރު.ާާޮގތުެގާ އުފުލަމުންދ ާ ޒިންމ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ދިޔައިމ ާ ނުކުރެިވެގންާ ެގޒެޓްާ ތަޞްދީޤުނުކުރެވިާ ތިންާ

އ ިއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވަންާ އެކުާ ހިތ މައ އިާ ވަރަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއޮތީާހަމަާއެންމެާަގވ އިދ އިާއެްއޮގތްވ ާޮގތުެގާމަތިންާމަސައްކަތްާނުކުރެވޭާކަމަ

އިބ ރ ތެއް.ާއެންމެާޖުމްލައެްއ.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާކަމެއްާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސަށްާދަންނަވައިެގންާއެކަންާާ

ޤ ނޫ މުޙ ތަބުކުރަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންާ ފަރ ތަކަށެްއާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުން.ާ ނުއަސ ސީާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އ އިާެއއްޮގތަށްާކަންތައްތައްާނުކުރެިވެގން.ާނުވަތަާދެފަރ ތަކަށެއްާވެސްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަމިއްލަާނަފްސުެގާ

ތިމ ާ ވަނީާ އަންަގވ ފައިާ ވެސްާ ދީނުަގއިާ މ ތްވެެގންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ވެސް.ާ މައްޗަށްާ

މަޖިލީހުަގިއާާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙުވެާއެހެންާމީހު ޢިއްޒަތްތެރިާ ންެގާމައްޗަށްާއަމުރުކުރުމަށް.ާއެހެންކަމަށްާވަންޏ ާމިާ

އަޅުަގނޑުމެންާކޮށްެގންާތިބިާހުވައ އިާއެްއޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްާކުރެވެމުންާދޭާބ ވައޭ.ާއެާޒިންމ ާ

އިންސްޓްރަކްޝަންާ ސްޓޭންޑިންާ އ ދެ،ާ ަގވ އިދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސްޓޭންޑިންގާއުފުލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގއިާ

އޯޑަރަގއިާދީފަިއވ ާޮގތަށްާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގއިވ ާޮގތުެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަންތައްާކުރެވޭާބ ަވއޭ.ާމިާ

މައްސަލަާެގންނަނީާކ ކުތޯ.ާކޮންމެވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުތޯާއަޅުަގނޑުމެންާހުށަހަޅަންވީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ

މައްސަލަާާވަނ91ާާަ އެާ ނުދިޔައިމ ،ާ ކުރެިވެގންާ ެގޒެޓްާ ކުރެވިެގންާ ތަޞްދީޤުާ ބިލުތައްާ ޮގތަށްާ މ އްދ ަގިއވ ާ ާ

ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ އެހެންވީމަ،ާ ޒިންމ .ާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ކޮބައިތޯާ ޖެހޭނީ.ާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުމެންތޯާ

ައޅުަގ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މަޢ ފ އެކީަގިއާ ބޮޑަށްާ ެއޮގތަށްާާވަރަށްާ ވ ޖިބުާ އެާ އެކަންާ ނުފެނޭާ ނޑަކަށެއްާ

ވަރަށްާާ ކެތްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އިނޭގތޯ.ާ ނުފެނޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ މަންޒަރެއްާ އަދ ކުރަމުންދ ާ

ާާ ާާކޮމިޓީގ241ާާާެިގނަދުވަހުާބަލަހައްޓަިއެގންާތިބެފައި،ާހުރެފައި.ާއެހެންނަމަެވސްާއެންމެާމުހިއްމުާއެއްާމައްސަލައެއް

ޮގތެްއާވެސްާނޭނެގ.ާާ މިދެންނެވިާނިމުންތަކ އިާއެްއޗެހިާވެސްާރިޕޯޓެްއާމިތަނަށްާފޮނުވ ފައިާވީާހިނދުާއެއަށްވ ާ

މ ދަމ ާ ދިޔައިމ ާ ނިމެިގންާ ޤ ނޫނެއްާ ނުވަތަާ ނިމިެގންާ ގަވ އިދެއްާ މަޖިލީހުންާ މިާ މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ

ވަތަާނޫންކަންާއެނުގނީމަ،ާކޮބައިތޯާބެނުމަކީ.ާކޮބައިތޯާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާތަޞްދީޤުާކުރެިވެގންާއަންނ ނެކަންާނު

ވަޒީރުންނަށްާރުހުންާހޯދުމުެގާމައްސަލަ.ާމިތަނަށްާހުށަހެޅިފައިާނެތްތޯ.ާއެީއާކިހ ާމުހިއްުމާމައްސަލަެއއްތޯ.ާކޮބައިތޯާާ

ާފިކުރުވެރިވ ންޖެހޭާއެާމައްސަލަ.ާއެޖެންޑ ާއެއްާނުކުރެވޭ.ާކ ކުތޯ،ާކިހިނެއްތޯާވެެގންާމިއުޅެނީ.ާމިއީާައޅުަގނޑުމެން

މިވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންާ ެއއްާ ރުޅިވެރިކަމަކ އެކުާ އެްއވެސްާ ެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެއް.ާ މައްސަލަާ

މިދަންނަވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސޭ،ާމިކަންކަމަށްާއަަވސްެވަގނެާާ

ކުރަުމންދ ކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާދެއްވ ށޭ.ާއޭރުންނޭާމިާމަޖި ލީހުެގާފުރިހަމަާކަންތައްތައްާފުރިހަމައަށްާމަސައްކަތްާ

ޮގތުަގިއާާ ތަނެއްެގާ ައެގއްނެތްާ އެްއވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ އެނިގެގންދ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެވޭކަންާ އަދ ާ ވ ޖިބުާ
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ައޅުަގނޑުމެ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ބޭނުމެއްާ މަސައްކަތްކުރުމުެގާ ބިލުތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުތައްާ ަގވ އިދުތައްާ ހަދ ާ ންާ

ފ ސްކޮށްެގންދިޔައިމ ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާއެްއޮގތަށްާޢަަމލުނުކުރެވޭާކަމަށްާވަންޏ ާމިތަނުންާމަސައްކަތްކުރުުމެގާ

ބެހާޭާ ބިލ ާ މިާ އަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ އޮތީ.ާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ މިާސުވ ލުާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ބޭނުމަކީާ

ޮގތުންާެއއްޗެއްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާމިތަނުންާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދުމުެގާެއްއވެސްާާ

ބޭނުމެއްާއިނޭގތޯ.ާެއއަށްާޢަމަލުާނުކުރެވޭާނުވަތަާއެކަންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތްާޮގތަށްާނުކުރެވޭކަމަށްާވަންޏ .ާާ

ކަ އޮތްާ ކުރަންާ މިތަނުންާ އެއަށްެވސްާ ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާާދެންާ ަވރަށްާ ވަންޏ .ާ ކަމަށްާ ނުކުރެވެމުންދ ާ ންތައްތައްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ފެށުނުާާ ދައުރުާ މިާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާ ާ`

އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކީާާ ވަރަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ދައުރަށްާ މިާ ވ ތީާ ފަހަރުކަމަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ފުރަތަމަާ ފަހުންާ

ކީަގިއާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ ްއޖެއަށްާއެތެރެާކުރުމުެގާާވަރަށްާހޫނުާމަރުޙަބ ެއއްާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމަާެއއ އެާ

ބިލެއްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާހުށަހަޅުްއވައިާދެްއވީތީާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

ދަންނަވ  ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އެކީަގއިާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ބޭނުންވަނީާޝިފ ޒަށްާ ލަންާ

ރަށްތަކެްއެގާާ ޖަޒީރ ާ ކުދިކުދިާ އަކީާ ދިވެހިރ އްޖެާ ބިލުތަކެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ ބިލުތަކަކީާ މިފަދަާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ ަގސްަގހ ެގހިާ ރ އްޖެއަކީާ ރ އްޖެއަކަށްވެފައިާ އެކުލެިވެގންވ ާ މައްޗަށްާ ރަށްތަކެއްެގާ ކުދިކުދިާ މައްޗަށްާ

ރ އްޖެ ހުރިާ ލިބޭނާެާއަދަދަކަށްާ ހިމ ޔަތްާ ދޫނިސޫފ ސޫތްޕަށްާ އަންނަާ ޖައްސަންާ ަގސްަގހ ެގއްސަށްާ އެާ ވ އިރުާ އަކަށްާ

ވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ ބޭނުންތެރިާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ އެއީާ އޮތުމަކީާ އޮނިަގނޑެއްާ ޤ ނޫނީާ ރައްކ ތެރިާ

ފ ސޫތްޕަށްވުރެާމުހިއްމޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ާހިތްާއޮތީާދޫނިާސޫ

ފުރަތަމާަާ އެންމެާ އެހެންވީމަ،ާ ރައްޔިތުން.ާ ދިވެހިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މުހިއްމޭާ މ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިޤައުމު.ާ

އަށްާާ ޕ ޓީާ ނިސްބަތްވ ާ މެންބަރުާ އެާ އަދިާ ައރިހުންނ އިާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުްއވިާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ބިލެްއ.ާާދަން ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ޤައުުމާ ދިވެހިާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަންވީނޫންތޯއޭާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބޭނުންވަނީާ ނަވ ލަންާ

މިދަނާީާ މިއަދުާ ނޭނިގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަުއމުާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބީަވމުން.ާ އަތުންާ ރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައްޔިތުންާ ވެހިާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައްޔިތުންާ ދިެވހިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިކެމުން.ާ މިދަނީާ މިއަދުާ ނޭނިގާ

ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަ މިކަންކަންާ ކީްއވެެގންތޯއޭާ ހުރިއިރުާ މިކަންާ މިހެންާ ދަރަނިވެރިަވމުން.ާ މިދަނީާ ކަިއާާނޭނިގާ

މ މިނިގލިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމައެއ ިއއެކީަގިއާ ިމއުޅެނީ.ާ ނުކުރިެގންާ ހުށަހަޅަންާ ބިލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ހުށަހަޅައިެގންާާ ބިލުތަކެއްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ފަދައިންާ މެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާއެާވިދ ޅުވިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ކޮބައިތޯއޭ.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރަކީާޤ ނޫނަކަށްާަގވ ިއދަކަށްާބެލުމެއްނެތިާއެމީހުނާްާާާޤ ނޫނުތަކެއްާފ ސްކުރުމުެގާބޭނުމަކީ

ތިމަންނަާާ ވިދ ޅުވަނީާ އެާ ކަނޑައެޅިެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތަކަށް،ާ ބޭނުންފުޅުވ ާ އެބޭފުޅުންާ ކަމެްއާ ބޭނުންވ ާ

ނުކުމެވަޑަިއަގންނަ ބޭރަށްާ ޗ ޓުންާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ ކަމެއްާ ެވސްާާބޭނުންވ ާ ބޭރަށްާ ޗ ޓުންާ ޖެހިއްޖިްއޔ ާ ވަންާ

ޤ ނޫނުާާ މ ލިއްޔަތުެގާ ެގންދަވަނީ.ާ އެާ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތައްތައްާ ނުކުމެވަޑައިެގންާ ނުކުމެވަޑައިަގންނަވ ނަމޭ.ާ

ާާ ޮގތުެގމަތިން ފޮނުވ ލީމަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާ ބެލުމެއްނެތިާއަދިާދެވަނަފަހަރަށްާ ެއއަކަށްާ ޮއްއވ ާ 39ާާފ ސްކޮށްފައިާ

ކަންތައްތަކެްއާާމެންބަރު ިވސްނަންޖެހޭާ ދޭތެރެާ އެއ އިާ އަދިާ ެވސްާ ފޮނުވ ލީމަާ ފ ސްކޮށްފައިާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ންެގާ

މަސައްކަތްާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ވެސްާ އެއަށްާ މިހ ރުާ ބ އްވ ފައިާ އެާ ައދިވެސްާ ވިދ ޅުވެާ ހުރިކަމަށްާ ވެސްާ

ކ ރަކުންާއެާސަރުކ ރުާހިންަގމުންާެގންދ ާޕ ޓީންާމާިާކރަްއވަމުންާމިާެގންދަވަނީ.ާމިކަހަލަާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާސަރު

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަވުގތުާނަގ ލުމަށްޓަކައިާމިފަދަާބިލުތަކެއްާހުށަހަޅައިެގންާމަސަްއކަތްާކުރައްވަމުންދ ކަމީާއެީއާާ

ވެަވޑަިއަގންނަވ ާާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާހަމަާހައިރ ންވެާއަންތަރީސްވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާދެންާހަމަާއެާޕ ޓީާއަށްާނިސްބަތް

ބޭފުޅުންާތެދުވެވަޑަިއެގންާއިދިކޮޅުާޕ ޓީެގާމެންބަރުންނަށްާނުވަތަާޕ ޓީތަކަށްާރައްދުާދެއްވ ާދުވަހަކުާވެސްާނޫކުލަެއްއާާ

ކިޔަވ ާާ އ ޔަތްާ ޤުރުޢ ނުެގާ ކީރިތިާ ޙަދީޘްތަކ އިާ ރަސޫލ ެގާ ވިދ ޅުވެާ އޮންނ ނީާ މިޤައުމުަގއިާ ރީނދޫކުލައޭާ ނުޖެހޭނެއޭާ

އެބޭ ޢިއްޒަތްތެރިާާވިދ ޅުވ އިރުާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެަގިއާ ނެތްާ ހަނދުމަފުޅެއްާ ފުޅުންނަށްާ

މ ތްާާ ވެރިކަމަކީާ ވިދ ޅުވިާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަޝީދު،ާ މުޙައްމަދުާ هللاާމެންބަރުާ

ޅުވަނީާމިޤައުމަކުާދެންާނޫކުލައެއްާނުޖެހޭނެއޭ.ާއިރ ދަކުރެްއވިާމީހަކަށްާދެއްވ ާކަމެކެވެ.ާއެހެންާވިދ ޅުވެފަިއާމިާވިދ 

ާާ ިއރ ދަކުރައްަވއިފިްއޔ ާހަަމާهللاާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާއެމަނިކުފ ނުާއެހެންާވިދ ޅުިވއިރުާހަނދުމަފުޅުާނެތީބ ވައޭ

މިއަދުާ މިެގންދަނީ.ާ ދައްކަވަުމންާ ވ ހަކަާ ދެކޮޅުނުޖެހޭާ ތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާ މިފަދަާ ޖެހިދ ނެކަން.ާ ާާނޫކުލަވެސްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ތިއްބެވިާ ިމާ ހަވ ލުކުރަްއވ ފައިާ ހިންުގމ އިާ މިނިސްޓްރީތައްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ބޭފުޅުން.ާާ ކުރެއްވިާ ވަޒީރުކަންާ ކުރިންާ ނެތިން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ ވަޒީރެކޭާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވ .ާ ވަޒީރުންނޭާ

ވުމުން،ާއަޅުަގނޑުާމިއީާއެާކޮމިޓީަގއިާމަސައްކަތްކުރިާމީހެއް.ާާއެބޭފުޅުންނަށްާރުހުންާހޯދުމަށްާމިާމަޖިލީހަށްާފޮނުއް

އެއްވެސްާާ ދެންނެވުމުންާ ހ ޒިރުެވވަޑަިއަގންނަވަންާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ބަލ ާ މިންވަރުާ އަދ ކުރ ާ މަސްއޫލިްއޔަތުާ ސަރުކ ރުާ

މިއަންނަނީާސިޓީއެއްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރި މަޖިލީހަށްާ އްޔ ާފޮނުއްވަނީާެއާާބޭފުޅަކުާވަޑައިނުެގންާދެންާމިާ

ބޭފުޅުންާވަޑަެއއްާނުަގންނަވ .ާއަނެއްކޮޅުންާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީާއަށްާނިސްބަތްވެވަޑައިަގންނަވ ާނުވަތަާއެާޕ ޓީެގާާ

ިއސްާާ އެްއވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ ކޮމިޓީައކަށްާ ެއއްެވސްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ ލީޑަރުާ ްގރޫޕުެގާ ޕ ލިމަންޓްރީާ

އެ ނުެގނެވޭނެާ މަޖިލީހުެގާބޭފުޅަކުާ ވިޔަސްާ މަޖިލީހަށްާ އެބަޮއވޭާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވެ.ާ

ހަަމާާ އެކަމަކު،ާ ހ ޒިރުވ ންޖެހޭނެއޭ.ާ މީހަކުާވެސްާ ކޮންމެާ ޮގތެްއެގމަތިންާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖިލީހުންާ ކޮމިޓީއަކަށްވިޔަސްާ
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އެމް.ޑީާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ތިއްބެވިާ ވިދ ޅުވެެގންާ ކިޔަވ ާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާާޤ ނޫނުާ އަށްާ .ޕީާ

ބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަނީާއަންނ ކަށްާނުޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލަނީާކީްއކުރަންތޯއޭާމިތަނަށްާމިފަދާަާ

ހިާބިލުތައްާދޫނިސޫތްޕ ސޫފިާހިމ ޔަތްކުރުމ އި،ާަގސްަގހ ިއެގހިާހިމ ޔަތްކުރުމ އި،ާވެލިާހިމ ޔަތްކުރުމ އި،ާމަސްމަހ އިމެ

މިީއާާ މަސައްކަތްކުރަނީާ މިާ ހުށަހަޅައިެގންާ މިާ ބިލުތަކެއްާ މިފަދަާ ހިމ ޔަތްކުރުމ އިާ އަންނައުނުާ ހިމ ޔަތްކުރުމ އި،ާ

ެއާާ އެނިގވަޑައިަގންނަވަޭއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މިއަދުާ ނޫންބ އޭ.ާ ކުރަންާ ޖެްއސުމެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅެފަހެާ

ފޮޅިއްޖެކަ މަޭގާ ނަޔ ާ ުގލްޒ ރުގ ާ ރަްއޔިތުންާާވިދ ޅުވ ާ ދިވެހިާ އުދުހިއްޖެކަން.ާ އައިސްާ ކޮކ ތަކ އިާ ބުލްބުލްތަކ އިާ ން.ާ

މިތިބީާކޮންާހ ލެއްގައިކަންާެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ތޯ.ާއެާވ ހަކަދައްކ އިރުާދިވެހިާރައްޔިތުންާތިމަންނަމެންެގާވ ހަކަތަްއާާ

ްއޔިތުންނަށްާއެނެގއޭާމިއަދުެގާސަރުކ ރަކީާާޤަބޫލުކުރެއޭާވިދ ޅުވ އިރުާކޮންތ ކުާކ ކުތޯާެއވ ހަކަތައްާޤަބޫލުކުރަނީ.ާރަ

މިޤައުމަށްާާ ކޮބައިތޯާ ސަރުކ ރު.ާ އޯގ ތެރިާ ެގނެސްދިންާ ކޮބައިތޯާ ނޫންކަން.ާ ސަރުކ ރެއްާ ޯއގ ވެރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަތްފޯރ ފަށަށްާ ކޮބައިތޯާ ޢަމަލުނުކުރުންތޯ.ާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ވެރިކަމަކީާ ޤ ނޫނުެގާ ވެރިކަން.ާ ޤ ނޫނީާ ކޮށްދެއްވިާ

ާާެގނެސްދި ެގނެސްދިން ކޮބައިތޯާ ފްލެޓްތައް.ާ ެގނެސްދިންާ ކޮބައިތޯާ ކ ބޯތަކެތި.ާ މިހުރިހ 000،1ާާާާންާ ޓީޗަރުން.ާ

ކަމޭނުހިތ ާ ވަޢުދަށްާ ސަރުކ ރަކީާ މިއަދުެގާ ޤަބޫލުކުރޭާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންާ ހުރިއިރުާ މިހެންާ ކަންތައްތަކެއްާ

އ ދެ ސަރުކ ރެއްކަން.ާ ޚިޔ ނަތްތެރިވ ާ އަމ ނ ތަށްާ ނުަވތަާާ  ،ސަރުކ ރެްއކަން.ާ އަޚްާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަާ ހިްއކިާ ބިންާ

އަޅުަގނޑުެގާފަހަތުަގިއާމިއިންނެވިާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާއެބަާވިދ ޅުޭވާބިންާ

ާާ 12ާ،  އަހަރ10ާާުހިއްކިާވ ހަކަ.ާބިންާހިއްކިއިރުާރައްޔިތުންާތިބީާދަރަނިވެރިވެފައި.ާރައްޔިތުންނަށްާވ ނުވ ާނ ންގ 

އަހަރަށްާރައްޔިތުންާދަރުވ ލ ފައިާމިާބިންާހިއްކަނީ.ާމައްސަލައެއްތ ާެއއީ.ާަވރަށްާބޮޑުާމައްސަލައެްއ20ާާާާއަހަރު،ާާ

އެއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންާދަރަނިވެރިކުރުވަިއެގންނުވ ނެާރައްޔިތުންާިމއަދު.ާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލައެްއާެއއީ.ާާ

ަގނޑަށްާވެސްާއ ޔަތްާކިިއދ ނެ.ާކީއްެވެގންތޯާނުކިޔޭނީ.ާމިއޮތީާކީރިތިާޤުރުޢ ން.ާމިތ ނަގއިާވ ހަކަދެއްކިދ ނެ.ާައޅު

އ ޔަތްާާ ެއކަމަކު،ާ ކިއިދ ނެ.ާ އ ޔަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަަގިއެގންާ މިާ އިނެގއޭ.ާ ކިޔަންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ވަޢުދު ވީާ ކެމްޕޭނުަގއިާ ނޫންތޯ.ާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެާ ެއްއޮގތަށްާ އެއ އިާ ރަށްރަށަށްާާކިޔ އިރުާ ކޮބައިތޯާ ތައްާ

މަސްމަހ މެހާިާ ބިލެއް،ާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ދޫނިސޫފ ސޫފިާ ެގންދަނީާ މިާ ތިއްބަވ ފައިާ ހަމަާ ދެންާ އަރ ަވޑަިއެގން.ާ

ހިތަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއް.ާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ފަރުތައްާ ބިލެްއ،ާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ކަނޑުތައްާ ބިލެއް،ާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ

ބިލުތައް މިާ ނުފެނޭާއަރަނީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބ ަވއޭ.ާ ތަޞްދީޤުކުރ ނެާ ފ ސްކޮށްފިްއޔ ާ ެގނެސްެގންާ މިތަނަށްާ ާ

ބަލައިަގންނ ކަށެއް.ާާ ބިލެއްާ އެއްެވސްާ ެގންނަާ މިތަނަށްާ ޕ ޓީންާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މި މަޖިލީހުން،ާ މިާ ނޫންތޯާ ފ ސްކުރަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ޤ ނޫނުތަްއާާއެއަށްވުރެްއާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ާ

މިތަނަށްާ ބިލެއްާ މަޖުބޫރުވ ފަދަާ ތަޞްދީޤުކުރަންާ ނުަވތަާ ބ ރުއަޅ ާ ކުރުމަށްާ ތަޞްދީޤުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޕ ޓީން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ހިތްާާ ހިންގ ާ މ ާރަނަގޅެއްާނޫންތޯއޭާސަރުކ ރުާ ވައްދައިެގންާމަސައްކަތްކުރުންާ
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ހަކަދަްއކަމުންދ އިރުާކޮންމެހެންާފަހަތުަގިއާތިއްބަަވިއެގންނ އިާއަރިއަރިަމތީަގިއާތިއްބަވަިއެގންނ ިއާާއޮތީާައޅުަގނޑުާވ 

ކުރިމަތީގައިާތިއްބަަވިއެގންާައޅުަގނޑަށްާޖެްއސުންކުރުމުެގާޮގތުންނެއްާހަޅޭއްފުޅުލަްއވ ނެާކަމެއްނެތޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

ނ ނީާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަްއކަންާބޭނުންާހުރިހ ާވ ހަކަެއއްާދައްކަންާބޭނުންާވ ހަކަެއއްާދައްކ ފަިއާއިށީނން

ބިލުެގާާ އެތެރެކުރުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ޖަނަވ ރުާ އ އިާ ދޫނިސޫފ ސޫފިާ މިވ ހަކަދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކ ނަން.ާ

މިދައްކަނީާއިނޭގތޯ.ާމިއޮތީާއަޅުަގނޑުެގ ބަހުސްަގއިާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާ ިމާާާމައުޟޫޢުއަށް.ާއޭެގާ ބިލު.ާ އަތުަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ބިލަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިނޭގތޯާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ވައޭ.ާހެނދުނާުާނަށްާރޭަގނޑުާދައްކ ވ ހަކަފުޅުާހެނދުނަށްާހަނދ ންހުރޭާބ އަލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާއެމަނިކުފ 

ދައްކ ާވ ހަކަާހަވީރަށްާހަނދ ންާހުރޭާބ ވައޭ.ާއަނެްއކ ާމިާވ ާޮގތަކީާރަށަކަށްާަވޑަިއެގންާޖަލްސ އަކަށްާޕޯޑިއަމެްއާާ

ފަހަރެ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ ަވޑަިއެގންާ ހުއްޓިާ ެއާާކައިރިއަށްާ ނުވޭާ ހިއެއްާ ވެސްާ އްަގިއާ

މަނިކުފ ނަށްާއެާމަނިކުފ ނުާދެއްކެވޭާވ ހަކަފުޅުާެވސްާރަނަގޅަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ހެނެްއ.ާއެހެންާމިާދެންނެވީާ

ދިވެހިންާ ފެނުަގއިާ އަދިާ ުގޅުވ ލަްއވ ފަިއ،ާ ނައިފަރ ާ މަޑިވަރ ިއާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ ނައިފަރުަގއިާ ފަހުންާ ދ ދިާ

ާވެސްާހަމަޖައްސަަވއިދެްއވި.ާމިކަހަލަާޚިޔ ލީާވ ހަކަތަކެއްާދައްކަިއެގންާކީްއތޯާމިާކުރަނީ.ާކުރިޔަށްާދިރިއުޅޭނެާޮގތެއް

މިތިބީާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީ.ާ ވ ހަކަތައްާ ދައްކ ާ ކ ިމޔ ބުކުރުމަށްޓަކައިާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލްތަކުެގާ ލޯކަލްާ އޮތްާ

ކުރިމަތިކުރަ އިންތިޚ ބުާ މަޖިލިސްާ އިނޭގތޯާ ވަޢުދެްއާާއަޑުއަހ ފައޭާ ެއއްެވސްާ ވަޢުދުތައް.ާ ެވވަޑަިއެގންނެވިާ ްއވ ާ

ކައުންސިލްތަކުެގާާ ލޯކަލްާ މިާ ދެންާ ނުފުއްދަވ .ާ ވަޢުދެއްާ އެްއވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ ނުފުއްދަވ .ާ އައިއިރުާ މިހ ތަނަށްާ

ދަްއކަވަނީާ ވ ހަކަފުޅުތަކެއްާ މޮޅެތިާ ވަރަށްާ ާ ވަޑަިއެގންާ ރަށްރަށަށްާ މިހ ރުާ ދިމ ކުރައްަވއިެގންާ .ާާއިންތިޚ ބ ާ

ހައްދުންމައްޗަށްާާ ވިދ ޅުވަނީާ މުޖުތަބ ާ މުޙައްމަދުާ މިނިސްޓަރާ ސްޓޭޓުާ ޕްރޮވިންސްެގާ ދެކުނުާ މެދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ މިލިއަންާޑޮލަރުެގާޕްރޮޖެކްޓެއްާއެބަާެގންނަޭމާއިނޭގތޯ.ާއެާޕްރޮޖެކްޓުެގާތެރެއިންާމެޑިކަލްާކޮލެޖ ،250ާާާާމިހ ރު

ށްާެވސް.ާމިާހުރިހ ާކަމެއްާކުރަްއވ ނެާކަމަށްާވިދ ޅުވަނީ.ާވިދ ޅުވެފަިއާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާދެންާނަންތަކެއްާކިޔ ކަ

ެވސްާާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރިޔަކަސްާ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީކޭތޯ.ާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ ފަހުންާ ދ ދިާ

ހަފްތ ެގ މިދިޔަާ ފަހުންާ ވަރަށްާ ފަހުންާ އެންމެާ މީާ އ ނ،ާ ނުކުރަްއވައޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ވިދ ޅުިވާާސަރުކ ރުންާ ތެރޭަގއިާ ާ

އެްއޗެއް.ާމިކަހަލަާވ ހަކަތައްާދައްކަވ ާދެކޮޅުނުޖެހޭާސަރުކ ރެއްާމީ.ާސްޓޭޓުާމިނިސްޓަރުންނަކަށްާވަޒީރުންާދަްއކ ާާ

ވ ހަކަާެއއްާނޭނެގ.ާވަޒީރުންނަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާދައްކ ާވ ހަކަާއެއްާނޭނެގ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާައކަށްާ

ވިދ  ރައީސްާ ނޭނެގ.ާާނައިބުާ އެްއޗެއްާ ިވދ ޅުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސަކަށްާ ނައިބުާ ނޭނެގ.ާ އެްއޗެއްާ ޅުވ ާ

ބައިބަިއާާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ތިއްބަަވއިެގންާ މަޖިލިސްަގއިާ މިާ ދ ިއރުާ ކުރައްވަމުންާ ކަންތައްތައްާ ނުޖެހޭާ ތ ކުންތ ކުާ އެފަދަާ

ިމވެނިާމެންބަރަކުާތިމަން ުގޅެނީއޭާ ުގޅެނީއޭާކިޔަިއެގންާމިާވ ހަކަދައްކަނީާާވަނީއޭ.ާޕީ.އޭާތިމަންނަމެންނ ާ ނަމެންނ ާ
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ހުޅުވިެގންާާ ފަހަރަކު.ާ ނުލިބޭާ މެޖޯރިޓީާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ނުދޭާ ޗުއްޓީއަކަށްާ މަޖިލިސްާ ކޮންވ ހަކައެއްތޯ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާެއާމަންޒަރެއްާނުފެނޭ.ާައޅުަގނޑުާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާ

މައުޟޫޢުަގޭއ.ާާާާވަނީ ބިލުެގާ އެތެރެކުރުމުެގާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ވ ހަކަދައްކަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ދިމ ލަކަށްާވެސްާދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިހ ރާުާ އެހެންވީމ ،ާމިާމައުޟޫޢުަގިއާވ ހަކަދައްކ އިރުާމިާހުރިހާ 

ވ ހަކަކުރުކޮށްލިްއޔ އޭާ އަޅުަގނޑުެގާ ހިސ ބުންާ ވ ހަކަާާ،  މިހ ާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ރަނަގޅުވ ނީ.ާ ދެންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ދެްއވީތީާ ހުށަހަޅުއްވައިާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ ވެސްާ ކުރުކޮށްލަމުންާ

ޝުކުރުދަންނަވަމު އެކީަގއިާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ފަހަރުާ އެއްާ އަދިވެސްާ ޝިފ ޒަށްާ މުޙައްމަދުާ ންާމެންބަރުާ

މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލެއްާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ މިލްކިއްޔ ތުާ ދިވެހިރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރަްއޔިތުންނ އިާ ކުރިމަުގަގއިާ

ޝުކުރިއްޔ .ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ އުއްމީދުކުރަމުންާ ކަމަށްާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ ނެާ

ާހޫ.ވަބަރަކ ތުهللاާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމްާވަރަޙުަމތު

ާ

ާމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީއުނޫގ

ައށްާާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ޢަލައިކުމް.ާ ައއްސަލ މްާ ާ.`

ފ ޟިލްާމުޙައްމަދާުާއެތެރެކުރުމުެގާބިލެއްާމިތަނަށްާހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލް

ައުގާާ ކަމުެގާ އެާ އިހުތިރ މުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްޕުޅަށްާ ބުރަާ ބަރު،ާ ވ ާ ކުރަްއވ ފައިާ ޝިފ ޒުާ

ވަޒަންކުރުުމެގާޮގތުންާއެާމަނިކުފ ނަށްާވަރަށްާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ާއެކުަގއިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާބިލުތަކ ާބެހޭާޮގތުނާްާ

ފ ހަަގކުރަން ބިލަކުންާއެާާޤައުމަކަށްާާވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ައކީާއެާ އެއްާނުކުތ ާ ދެާނުކުތ ާއެއްާއޮވޭ.ާ މުހިއްމުާ ޖެހޭާ

ލިބެންހުރިާފައިދ ތަކ އިާމަންފ .ާދެވަނަާނުކުތ ާއަކީާއެާބިލަކުންާއެާޤައުމަށްާލިބޭނެާެގްއލުމ އިާނުރައްކ .ާމިޮގތުންާާ

ތެރޭަގ ފައިދ ތަކުެގާ ލިބިދ ނެާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ބިލުންާ މިާ މީސްތަކުންެގާބަލ އިރުާ މީާ ޖަނަވ ރުތަކަކީާ ދޫންޏ އިާ އިާ

ހިތްތަކަށްާވަރަށްާބޮޑުާހިތްހަމަޖެހުންާެގނެސްދޭާއެއްޗެއް.ާތަންތަނުަގއިާތިބޭާޖަނަވ ރުާބަލ ފައިާއެާމީހުންާޖަނަވ ރުާ

ކަުމންާާާާކޮށިތައްާބަލަންާކިތައްާމީހުންތޯާބޭރުާޤައުމުތަކަށްާޮގސްާެއާކަންތައްތަްއާކުރަނީ.ާއެއީާީމސްތަކުންނަށްާއެ

ހިތްހަމަޖެހުންާލިބޭތީ.ާއަދިާމިާބިލަކީާމީސްތަކުންނަށްާޖެހިފައިވ ާބޮޑެތިާބަލިތަކުންާޚ ްއޞަކޮށްާނަފްސ ނީާޮގތުންާ

ބޮޑެތިާބަލިތައްާޖެހިފައިާވ ާމީހުންނަށްާއެާމީހުންނަށްާއެާބަލިތަކަށްާލިބޭާޝިފ ާއެއްާކަުމަގއިާވެސްާވ ާެއއްޗެއް.ާާ

އެ ބަލިތައްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާާާާއެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރެވެންޏ ާ މީހަކަށްާ އެާ ކަމަށްާ ޖެހިފައިވ ާ ބައްޔެއްާ ބޮޑުާ ާ މީހަކަށްާ

މިކަހަލަާ ވެސްާ ނޫންާ ިމާ ނުވަތަާ ކޮށްޓެއްާ ދޫނިާ ެގއެްއަގއިާ މީހެްއެގާ އެާ އެއީާ ކަެމއްާ ޮގވ ލ ާ ޑޮކްޓަރުންާ ބޮޑަށްާ

ކަލީާޮގތުންާެވސްާމިހ ރުާވަރަށްާބޮޑަށްާމަންޒަރުތައްާދައްކައިދޭާމަސްޓޭންކެއްާކަހަލަާެއއްޗެއްާބެހެއްޓުން.ާމިއީާމެޑި

ޮގވ ލ ފައިާއޮންނަާކަެމއް.ާހަމަާއެހެންާދޫނިސޫފ ސޫފީެގާވ ހަކަދައްކ ާމީހަކުާފ ހަަގކުރަންާވަރަށްާމުހިއްމުާކަެމްއާާ
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ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ެގާެއއްކައުވަންތަކަމ ިއާކުޅަދުންވަންތަކަންާވެސްާމީހުންނަށްާދައްކ ާއެއްޗެއް.ާهللاާއެއީާމީާމަތް

ތަފ ތުާވައްތަރުެގާތަފ ތުާދޫނިތަކ އިާތަފ ތުާކުލަތައްާޭއަގިއާހުންނަކަން.ާއެެެހެންވީމ ،ާމިާވ ހަކަާއޮންނަާއ ޔަތުެގާ

އަށްާއެންމެާބިރުވެތިވ ާބަޔަކީާޢިލްމުވެރިންނޭ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާދޫނިސޫފ ސޫފީެގާޢިލްމ ިއާهللاާފަހުކޮޅުަގއިާއޮންނ ނެާމ ތް

ާާ ފަރުބަދަތަކ އި އެހެނިހެންާ ީމާދުނިޔޭެގާ މީހުންނަކީާވެސްާ ތިބޭާ ކޮށްފައިާ ހ ސިލުާ ޢިލްމުާ ވަިއެގާ ެއއްަގމ އިާ ކަޑ ިއާ

ކަމެްއާާهللاާމ ތް އިތުރުކުރެވިދ ނެާ އީމ ންތެރިކަންާ މީހުންެގާ އެާ ޤަބޫލުކޮށްާ އެއްކައުވަންތަކަންާ ވަތަޢ ލ ެގާ ސުބުޙ ނަހޫާ

ނޑުާމިާދަންނަވ ލިާކަންތައްތަކުންާކަން.ާކަމުެގާޙަޤީޤަތަކީާމީ.ާއެހެންނަމަވެސްާނިކަންާބައްލަވ .ާމިާބިލަކީާއަޅުަގ

އުޅެެގންާާ ކުރަންާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިއްމުާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭަގިއާ އެހެންނަމަވެސްާ ބިލެއްކަން.ާ މުހިއްމުާ އިނޭގނެާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ައބަދުވެސްާ ވިދ ޅުވަނީާ ޢިލްމުވެރިންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ ކަންތައްތަކެްއާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

އްކަތްކުރަންޖެހޭނީާއެާތަނަކަށްާއެންމެާމުހިއްމުާކަންތައް.ާމިހ ރުާދިވެހިރ ްއޖޭެގާމ ޙައުލަށްާބަލ ިއރުާާކުރެވޭތޯާމަސަާ

އެންމެާމުހިއްމުާކަންތައްތަކުެގާޮގތުަގިއާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެންާެވސްާޤަބޫލުކުރ ނެާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާ

ބަާ މިސ ލަކަށްާ ކަންތައްތައް.ާ އެއްބަސްާ ފ ސްކުރީާއެންމެންާ މިާ ނޫންތޯާ ވެެގންާ ރަްއޔިތުންާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ އްލަވ ާ

މުދ ތަކ ިއާާ ހަރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މީާ އިޞްލ ޙުާ ިމެގނައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުާ ޤ ނޫނު.ާ މ ލިއްޔަތުާ

ދިވެ އަދިާ ޮގތަކަށްާ ނުޖެހޭާ ތ ކުންތ ކުާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ތަރިކަާ ރައްޔިތުންެގާ ހިރ އްޖޭެގާާދިވެހިާ

ކުރެިވެގންާ ޮގތުަގއިާ ޮގތަކަށްާކުރ ާކަމެއްެގާ ލިބިދ ނެާކަހަލަާ ބަނަކަމެއްާ ބޮޑުާ ރައްޔިތުންެގާމުސްތަޤުބަލަށްާވަރަށްާ

ދިވެހިާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ އެާ މަނ ކޮށްާ ކަންތައްތައްާ އެާ ހުރަސްއަޅަިއ،ާ އެކަންތައްތައްާ ދ ކަށް.ާ

ްއާމީ.ާކީއްވެެގންތޯާެއކަންާކަމަށްާޢަމަލީާސިފައެއްާނުެގނެވެނީ.ާހަމައެހެންާދިމިޤުރ ތާީާރައްޔިތުންކޮށްފައިާއޮތްާކަމެ

ާާ ވަނަާބ ރަކީާމީޑީޔ .ާކޮބައިތޯާއެމް.ބީ.ސީެގާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރުން.4ާާާާވެރިކަމެއްާހިނގ ާތަނެއްެގާެއންމެާވަރުަގދަ

ކު ތަންފީޛުާ އެކުާ ތަޞްދީޤުކުރުމ ާ ނުވަތަާ ތަންފީޛުކުރުމ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާޤ ނޫނުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މީާ ރުމަކީާ

ބޭފުޅުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވި.ާވެރިކަމ ިއ،ާާ ބައެއްާ ތަނުަގއިާ މިާ ބޮޑުާވ ޖިބެކޭ.ާ ަވރަށްާ ެއޅިފައިާއޮންނަާ ކޮނޑުަގއިާ

ސްާާދެްއވ ާކަންތައްތައް.ާއެއީާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުާވ ހަކައެއް.ާއެހެންނަމަވެهللاާބ ރ އިާމުއްސަނދިކަަމކީާމީާމ ތް

ނުކުރެވުނީަމާާ އަދ ާ މަސްެެއޫލިއްޔަތުާ އަސްލުާ ކަންތައްތަކުެގާ އެާ ދެްއވީމަާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ ފަހަރުާ ބައެއްާ

ެވެގންާދ ނެާއެާމީހުންެގާހަލ ކަށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާދުނިޔެއިންާފެނިެގންދ ނެާތ ރީޚަށްާބަލ އިރުާ އެކަންތައްތައްާ

ކ ިއާމުއްސަނދިކަންާމީހުންނަށްާދެއްވީމަާޭއެގާނ ޖ އިޒުާޮގތުަގއިާއެކަންާާދ ޚިލީާޒަމ ނުަގިއާެވސްާބޮޑެތިާވެރިކަންތަާ

ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާދެއްވ ާކަމެއްާއެއީާވެރިކަން.ާާهللاާބޭނުންާކުރީމަާކިހިނެއްތޯާވެެގންާދިޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާމ ތްާ

ނު ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރ އްޖޭެގާ ބައްލަވ ާ އުމުރުފުޅުަގިއާާމިސ ލަކަށްާ ޅަާ ލ ހިކުާ

ާާ މ ތް މަޤ މެއްާ މަތީާ ވަރުަގދަާ މަނިކުފ ނުެގާާهللاާނުލ ހިކުާ އެާ ޚިދުމަތްކުރުމުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކީްއެވތޯާ ދެއްވީމަާ

ރައީސްާާ މިހ ރުާ މީާ އެއްާ ވ ހަކަާ ދަންނަވ ލ ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރ ންީވ.ާ ބޭނުންާ ޒުވ ންކަންާ
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ތައްތަކެއްާނުހުންނަާނަމަ،ާރަނަގޅުާކަންތައްތަކެއްާނުހުންނަާވ ހަކަާެއއްާނޫން.ާރަނަގޅުާާނަޝީދުެގާރަނަގޅުާކަން

ކަންތައްތަކެއްާހުންނަންޏ ާއެާކަމެއްާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކުރ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސްާނުބައިާކަމެއްާދެއްތޯާީމާ

ާއެކަންާތަންފީޛުކުރުން.ާޚުދުމުޚުތ ރުާވެރިކަންާމާީާރައްޔިތުންާެވެގންާރައްޔިތުންެގާއަޣުލަބިއްޔަތުންާކަމެއްާނިންމީމަ

ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާބޭނުންވެާهللاާސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާދުނިޔޭަގއިާލެއްވިާކަެމއްާނޫން.ާާهللاާހަމަާގައިމުވެސްާމ ތް

ާާ ޢަދުލުވެރިކަމ  ކަމ އިާ ހަމަހަމަާ ކުރަން.ާ ކަންތައްތައްާ އިންސ ފުންާ ހަމަހަމައިން،ާ ޢަދުލުން،ާ ެއކުާާވޮޑިަގންނަވަނީާ

އެހެންވީމ ،ާާ ެގއްލުމެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވ ނީާ ކަމުންާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނަމަާ ވަނީާ ކަމުަގިއާ ނުކުރެވޭާ ކަންތައްތައްާ

ސިޔ ސީާޕ ޓީއެްއެގާއިސްާމަޤ މުަގއިާހުންނަވަިއެގންާދައުލަތުެގާއެންމެާއިސްާމަޤ މުަގއިާހުންނަވ ާމީހަކަށްާވަރަށްާ

ެއއީ،ާރައް ކަެމއްާ މަޖުބޫރުކުރ ާ ޮގތަށްާކަންތައްތަްއާާބޮޑަށްާ އެދޭާ ޖަވ ބުދ ރީވުން.ާރައްޔިތުންާ އެދުންތަކަށްާ ޔިތުންެގާ

ީމ.ާާ ބިލެއްާ މުހިއްމުާ ައކީާ ވ ހަކަާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ ބިލުަގިއާ މިާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރުން.ާ

ދަންނަ ާ އެކުާ އަދ ކުރުމ ާ ޝުކުރުާ ވެސްާ މެންބަރަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ ބޭނުންވަނާީާއެހެންނަމަވެސްާ ވ ލަންާ

ކަންތައްތަކަށާްާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވަިއެގންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކަންތައްތަްއާާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުެމންާ އޭރުންާ ކުރަންވީއޭ.ާ އަަވސްާ ކަންތައްތައްާ ކަންތައްތަކުެގާ އެާ އިސްކަންދީެގންާ

ެގންދި ކުރިއަށްާ ނިންމ ލަން.ާވެސްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަމުން،ާ ކަމުަގއިާ ތައްޔ ރަށްާ ތިބީާ މިާ އުމަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މީާ ބިލުާ އެތެރެކުރުމުެގާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ބިލުާިމާާ މިާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާ މުހިއްމުާ ަވރަށްާ މިއީާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ

ށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު،ާމިާބޭފުޅ ާއަކީާާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބ ރަ

ބ ރަށުންާމަދިރިާނައްތ ލުމަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަްއވަިއ،ާއެކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާކ މިޔ ބުކުރެްއިވާާ

ޝުކުރު ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްޓަކައިާ އެާ ހަމަާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާާބޭފުޅެއްކަންާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ރައީސް،ާ ބިލުަގިއ6ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ ތެރޭަގއިާ ތަކެތީެގާ މަނ ާ އެތެރެކުރުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެނިމަލް.ާ ވައިލްޑުާ ޖަނަވ ރުާ ވަލުާ ދެންާ ރ މ މަކުނު،ާ އޫރު،ާ ކުއްތ ،ާ ވަނީާ މިާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ

ލުންާހުރިާޖަވ ރުތައްާުއޅޭާކަމަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުެގާާމީގެއިތުރުންާހަމަާއިންސ ނުންނަށްާވަރަށްާގެއް

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެހެންމެާ ހަަމާ އުއްމީދުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފ ހަަގކޮށްދެްއވ ނެާ މިކަންތަްއާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ

ާޤައުމުާފ އިތުެވެގންާދިޔަާާރައީސް،ާމިާބިލުާައޅުަގނޑަށްާމުހިއްމުާވ ާެއއްާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާލޮބުވެތި

އަޅަިއެގންާސިންގ ެއއްެގާާ ހެދުމެއްާ ހުދުާ ދެއްކިެގންާޝޭޚުންެގާ ކަމަށްާ ލޯބިވ ާ ހެޔޮީމސްވެާ ރައްޔިތުންނަށްާ މ ޒީަގއިާ
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ވައްޓ ލ ފަިއ.ާ ތެރެއަށްާ ހަލ ކުެގާ ޤައުމުާ މުޅިާ ވަނީާ ވެރިޔަކުާ ދިޔަާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ ޤައުމުަގއިާ ސިފައިަގއިާ

އަޅުަގނ ނޭނިގާއެހެންވީމ ،ާ އިހުތިރ މުކުރަންާ ވެސްާ އިންސ ނުންނަށްާ އިންސ ނުންާ ވަނީާ މިާ މިއަދުާ ޑުމެންާ

ވަނާީާ މުހިއްމުާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކައްސ ލ ފައި.ާ ދަރަޖައިންާ އިންސ ނުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިހުތިރ މުކުރަންޖެ ެވސްާ އިންސެކްޓަށްާ ކުޑަާ އެންމެާ ޖަނަވ ރަށްާ ކުޑަާ އެންމެާ ބަޔަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާވ ންާމިާބިލުންާޖެހޭތީ،ާމިާބިލުންާމުހިއްމުވަނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތ ަމއ ާާ

ހުންނަންވ ނެ.ާ ބިލ ާ ނޫންާ މުހިއްމުާ ބިލ އިާ މުހިއްމުާ ހުށަހެޅޭއިރުާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެްއާ ދަންނަވަންާ އެްއކޮށްާ

ށްާނުޖެހޭާއިސްލ ްމދީނުެގާރޮުގންާމަތީާތަޢުލީމުާހ ސިލުކުރައްަވިއެގންާތިބެާއަޅުަގނޑުމެންާހައިރ ންވެާއަންތަރީސްވ ކަ

ހެއްދުން.ާާ ރައްޔިތަކުާ ސިޔ ސީޮގތުންާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ކަމަށްާ އަސ ަގނޑެއްާ ހުންނަާ ކޮޅަށްާ ތިމ ،ާ އެއީާ ދީންާ

ާާ ނިމިދ ންދެން އުފަންވީއްސުރެާ އަށްާ ދުނިޔެާ ބޭފުޅުންނަކީާ ބަެއއްާ އަޑުއެހީމުާ ނުކުރެްއޭވާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެއްާ ފ ފަާ

ޮގތަށްާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާކަމަށްާމިާފަހަތުަގއިާތިއްބެވިާޝޭޚުންާޓީވީއަށްާއަރައިާއިޢުތިރ ފުާވީާދުވަސްާވެސް.ާިމީއާާ

ތަޢުބ ންޖެހޭާ ކަންތައްތައް.ާ އެދެންޖެހޭާ މަޢ ފަށްާ ައރިހުންާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުފުރުެވ،ާ އަށްާ އަމިއްލަާ ތިމ ާ

ކަންތައް ނޭނޭގާާވަރުެގާ އަސްލުާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ އޮޅިާ ޙަޤީޤަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއަދުާ ބޭފުޅުންނަކީާ މިފަދަާ ތަްއ.ާ

ވ ޖިބުާ މަްއޗަށްާ ބޭފުޅެއްެގާ އުަގންނަވ ާ ޢިލްމުާ ދީނީާ މީކީ.ާ ނޫންާ އަސްލެއްާ އިސްލ މްދީނުެގާ ނޫން.ާ ބޭފުޅުންނެއްާ

ާާ އުެގނުނު އެާ ކަންތައްތަކަކީާ އެާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ދަސްކޮށްދީ،ާާފަރުޟުާ ދަރިވަރުންނަށްާ އެހެންާ ޢިލްމުާ

މިކަންކަންާމިހެންާކުރުން.ާމިއީާދީނީާޢިލްމުާއުނެގނުމުންާއެާދީންާއޭނައަށްާއެާޢިލްުމާއޭނައަށްާލ ޒިމު،ާއަދިާާ

ވ ޖިބުާއަދިާފަރުޟުކުރ ާކަންތައް.ާމިކަންާނުކޮށްާޙަޤީޤަތްާއޮޅުވ ލ ާއެހެންާބޭފުޅުންނަކީާމިާދުނިޔޭަގއިާއެްއވެސްާާ

ާާބޭފު ޢިލްމުވެރިާއެއްާނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަެަކީާދީނީާ މިާދަންނަވަނީާޝޭޚަށްާޗެލެންޖުކޮށް.ާ هللاާޅަކުާއަޅުަގނޑުާ

ސުބްޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ެގާވަޙީާބަސްފުޅުަގއިާއޮންނ ނީ،ާތިޔަާބައިާމީހުންާއިންސ ނުންާމުޅިާއިންސ ނީާމުޖުތަމަާޢަށާްާ

އުފެއް ރަސްކަލ ނެގާ ތިމަންާ އިންސ ނުންާ މީހުންާ ވީމ ާތިޔަބައިާ ޮގތުަގއޭ.ާ ބައެްއެގާ ކުށްކުރެވޭާ ކުށްކުރ ާ ދެވީާ

ިގނަިގނައިންާތަޢުބ ވެާފ ފަާފުއްސެވުމަށްާއެދިާދަންނަވ ށޭ.ާއެކަމަކު،ާޝޭޚުާވިދ ޅުވަނީާެއންމެާބޭފުޅަކު.ާެއކްސެޕްޓުާާ

ޖަނަވ ރުާއެތެ ޙަޤީޤަތެއްާނޫން،ާދޫނިާސޫތްޕ ާ މިއީާ ރެކުރުންާމައުމޫންާއެކްސެޕްޓޭ.ާމިާޝޭޚުާވިދ ޅުވަނީާއެހެން.ާ

މަނ ާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާޝޭޚުާއެާދަްއކަވ ާވ ހަކަފުޅުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާަގބޫލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާމިހެންާކަމުންާ

ެވސްާާ ދޫންޏަށްާ ކުޑަާ ެއންމެާ އެބަޖެހެއޭާ ަގބޫލުކުރަންާ މިއަދުާ އިންސ ނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ކު އެންމެާ ވެސްާ ބިޗުލަށްާ ކުޑަާ ކަލ ނެގާާއެންމެާ އުފެއްދެވިާ އެާ ކަލ ނެގާ އުފެއްދެވިާ އެާ ވެސްާ ޖަނަވ ރަށްާ ޑަާ

ލިބިަގނެެގންާ އިބުރަތްާ ވިސްނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކަށްާ މިހިރަާ ކުޅަދުންަވންތަކަމ ާ އެްއކަުއވަންތަކަމ އިާ

ާާ ދިުގ ދިޔަާ މ ޒީވެާ ތެރެއިންާ އިންސ ނުންެގާ ތެރ30ާާެއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ނެތިެގންާާއަހަރުަގއިާ އިންާ

ޮގސްފައިާމިއޮތްާރިވެތިާއަޚްލ ޤ އިާއެކަކުާއަނެކަކަށްާކަމޭާހިތުމ އި،ާެއކަކުާއަނެކަކަށްާލޯބިވުމ އި،ާއެކަކުާއަނެކަކަށްާާ
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ބިލެކޭ.ާާ ރަނުެގާ ބިލަކީާ މިާ ރުޖޫޢަކުރުމަށްާ އެނބުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ މިހިރަާ މިހިރަާ ޤަދަރުކުރުމ ާ

ހަމަ ރައީސް،ާ މިާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ުގޅިެގންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ދަންނަވަނީާ މިާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ކަންތައްތައްާހ ސިލުކުރަންާމަސައްކަތްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަން.ާސަބަބަކީާެއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅަށްާއަޅުަގނޑު

ބޭފުޅ ާއަކީާރަްއޔިތުންާދެކެާވަރަށްާލޯބިވ ާރަްއޔިތުންނަށްާވަރަށްާއިހުތިރ މުކޮށްާަގދަރުކޮށްާއެާބޭފުޅ ާއަށްާލިބޭާ

ަގނޑުާާއެްއޗެއްާރައްޔިތުންނަށްާޞަދަޤ ތުެގާޮގތުންާވަރަށްާިގނައިންާދެއްވ ާބޭފުޅަކަށްާވ ތީ،ާެއްއޮގތަކަށްާެވސްާއަޅުާ

ކެންޕޭނެއްާކުރ ކަށްާނޫންާމިާއުޅެނީކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބޭފުޅަކުާރަނަގޅުާވ ހަކަާެއއްާދައްކަަވއިފިްއޔ ާއެދެއްކެިވާާ

ވ ހަކަފުޅަކަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރ ނަން.ާނުބައިާވ ހަކަފުޅެއްާދައްކަވައިފިްއޔ ާއެާނުބަިއކަމެއްކަން،ާައޅުަގނޑުާމިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުަގިއާާާާާފ ހަަގކުރަންޖެހޭތީާއެކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލީ.ބިލަށްާވ ހަކަދައްކ އިރުާހަމަ

އެހެންނަމަވެސް،ާ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ބަދަލުކޮށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ހަމަާ އެބަހުރި.ާ މ އްދ ތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ

މީެގާހިތ މައ ާއެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާކިތަންމެާރަނަގޅުާކަމެއްާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާކުރިާކަމުަގއިާވިޔަސްާާ

ތްތެރިާރައީސް،ާވ ދަވެރިާއިނދިކޮޅުާޕ ޓީާއަށްާމިއަދުާރަނަގޅުާކަމަކަށްާނުވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތ ނަގިއާޢިއްޒަ

ވިޔަސްާާ ކަމުަގއިާ ވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަާ ކަމެއްެގާ އޮތްާ ފެންނަންާ އަސްލުާ ދީނުެގާ ހަމަާ އިނޭގތޯާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެ މަހުާ ރަަމޟ ންާ ދިޔަާ ެއާ ބޭފުޅުންާާފ އިތުެވެގންާ ކިތައްާ މަުގތަކަށްާ މ ލޭެގާ ނަމ ދަށްާ ދަމުާ ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރޭ.ާ ެއއްާ ފ ހަަގާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ރަނަގޅުާ ބަނދަރ30ާާާުނުކުމެވަޑައިެގންނެވިތޯ.ާ ރަށެއްެގާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން މިހ ތަނަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިނޭގތޯާ މިހ ތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަށެްއެގ21ާާާާހަދައިފިން،ާ

މިސްކިތެއްާބިނ ކޮށްފިން.84ާާާމ ެގާމަސައްކަތްާއެބަާކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ތަނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާާނަރުދަ

ާާ އަހަރުާމިާޤައުމުެގާތަރައްޤީާއަށްާނުކުރެވޭހ ާބޮޑ30ާާާާުމިހ ތަނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހެންާޮގސްާވޭތުވެދިޔަ

އެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާރަނަގޅުާކަމެއްާކޮށްފިއްޔ ،ާެއާތަރައްޤީާއެއްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާެގނެސްދެން.ާާ

ކަމެއްާބަލަިއަގންނަންޖެހޭނެ.ާކެންޕޭންކޮށްާވެރިކަމެްއެގާައުގާވައްޓ ލުމަށްޓަކައިާެއއްާޮގތަކަށްާވެސްާެއކަންާއެހެންާ

ާާ ސޫތްޕ އި ދޫނިާ މިާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެާ ނުޖެހޭނެ.ާ އެތެރެކުރުންާާކުރ ކަށްާ ޖަނަވ ރުާ

އެތަްއާާ އުޅޭާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ިވޔަފ ރިކޮށްެގންާ ޖަނަވ ރުެގާ މިާ ބިލުންާ މިާ ބަލ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލަށްާ މަނ ކުރ ާ

ބޭފުޅުންނެއްާއެބަާއުޅުްއވ .ާެއާބޭފުޅުންނަށްާމ ލީާއެބަާފައިދ ތަކެއްާއެބަކުރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުެގާމުހިއްމުާކަމެްއާާ

ންާެގންނަާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާއެތެރެވ ނޭާޮގތެއްާހެދުން.ާހަމަާއެހެންމެާމިއަދުާމިފަދަާޖަނަވ ރުތަކަކީާމިއީާއެާބޭފުޅު

ބަލިބަލިާވަރަށްާިގނައިންާަގިއޯގޅިކޮށްާމިހެންާއުޅުމުެގާސަބަބުންާބަލިތައްާއިންސ ނުންެގާަގޔަށްާވ ރުތަވ ާއެްއޗަކަށްާާ

ޖަނަ މިފަދަާ އިންނަނީ،ާ މިާ މިމިާވެފައިާ ާާވ ރުތައް.ާ ކަުމން ބިލުގައިހެންާ ޖަނަވ ރުތައްާކަރަންޓީނުާާމިާ ކުރެިވާާމިފަދަާ

ާާވ ާވަސީލަތަކަށްާވެފައިާއޮންނަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާާާއެކަހެރިާކުރެވިާއަދިާބަލިތަކުންާސަލ މަތް
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ޖަނަވ ރ  ބިޔަާ އެންމެާ ޮގސްާ ފަށައިެގންާ އިންސެކްޓުންާ ކުޑަާ އެންމެާ އުޅޭާ ދުނިޔޭަގއިާ ާާދަންނަވަނީާ ހަމައަށް هللاާާ

ުގޅިާލ މެހިފައިާާޞުބްހ ނަހޫާވަޠަޢ ލ ާމި ެއކަތިާއަނެއްކައްޗ ާ ޮގތަކަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާާާވ ާާބިމަުގއިާލައްވ ފައިާވަނީާ

އެނިމަލްސް މިފަދަާ މިހިރީާ ިވސްނުންާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުާ ރ އްޖެާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ެވސްާ ޖަނަވ ރުތައްާ ާއ އިާ

ވެރިެއއްެގާޖ ހިލުކަުމެގާނުބައިާާންދިޔަާޒަމ ންތަކުަގއިާވެރިކަންާކުރެްއވިާޖ ހިލުާާރ އްޖޭަގއިާފ އިތުެވެގާާއެތެރެކުރެވިާމި

އްތައްާރަނަގޅުާކުރުމުެގާާލ ޤ އިާކަންތަާފައިާތިބިާބަެއްއާޒުވ ނުންެގާއަޚުތެރެއިންާޖެހިެގންާޮގސްާޖ ހިލުވެާހަލ ކުވެ

ާާމައްސަލަާިއްއޔެަގއިާމިތަނަށްާާަގނޑުމެންާާދެންނެވީާމިއަދުާއަޅުާާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިޮގތުން.ާާ

ހުށަހެޅިން މަްއސަލައަކަށްާ ކުއްލިާ އަޅުަގނޑުާ އަނިޔ ވެރިާާ،އެއްާ ައވަހ ރަކޮށްލީހިތ މަވެރިާ ބޭފުޅަކުާ ޮގތަކަށްާ ެއާާާ ތީާ

ޢިާ މަޖިލިހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގވ ލަނީާ މިާ މިެއދެނީާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންެގާާމައްސަލަ.ާ އްޒަތްތެރިާ

ާާއިޚްލ ސްތެރިކަ ރ އްޖޭަގިއާމިފަދަާާާމިާާވަންޏ ާާދޭތެރޭަގއިާލޯތްބެއްާހުރިާކަމަށްާާހުސ ންތެރިކަމެއްާރަްއޔިތުންނ އިމެއް

ައޅުަގނޑުމެންނަކީާނޫންާޙުކުމެއްާޮއެވެގންާނުވ ނޭ.ާާާާމަރުކުރ ާބޭފުޅުންނަށްާމީހަކުާމަރައިފިާމީހަކަށްާާމުޑުދ ރުާޢަމަލު

ދަޢުވ ކުރަ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ މިހެންމުސްލިމުންާ އިނޭގތޯ.ާ މިާާންާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަނީާާާާކަމުންާ

މިާޢިއް ބައްލަވ ާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ަވއްކަމ  ބިލުތައްާ މުހިއްމުާ މަޖިލީހަށްާވަރަށްާ ާާޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިޖިއްޔ ާާބެހޭ ބިލެއްާ

ާާ ތި މ ރ ބުނ ނެާ ވ ހަކައޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާދައްކަނީާ ތި ހުށަހެޅިޖިއްޔ ާ ބިލެއްާ ާާމ ރީެގާ ަގނޑުމެންެގާާައޅުދައްކަނީ

ދައްކަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާވ ހަކައޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާނުދަންނަވަމުާއެއީކީާާާާެގާބިލެއްާހުށަހެޅިޖިއްޔ ާތިވ ހަކައޭ.ާޑްރަގުާ

ޕ ޓީައކަ ބޭފުޅުންކޮޅެާވަކިާ ވަކިާ ނިސްބަތްވ ާ ާާށްާ ތިލަ ތަންކޮޅެއްާ ައޅުަގނޑުާ ނުވަތަާ ހުރިހ ާާއްާ ބުނަންޏ ާ ކޮށްލ ފައިާ

ާާާާންާއެއްވަުގ ާާެވެގންާހުރިހ ާމ ރ މ ރީއެއް ެއއްާާާހުރިހ ާބޭފުޅުންާއެްއވެެގންތޯާޕ ޓީހިނގ ާމީހުންާެއްއާވެެގންާމި

ާާާާއުޅެނީ.ާމިއީާާއުފެދިެގންާމި ާާވެސްާއަޅުަގނޑަށް ާާހަމަާމިއަދު ާއެއްާސުވ ލު.އުފެދޭާބޮޑުާސުވ ލުންކުރެާެއންމެާބޮޑު

ާާ މިފަދަ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ބިލެއްޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާާ،މ ތްާ އެތެރެކުރުންާާދޫނިސޫތްފ އި ޖަނަވ ރުާ

މި ބިލެއްާ މިާާާމަނ ކުރ ާ ހުށަހެޅުނީމ ާ މަޖިލިހަށްާ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާބިލަށް ދައްކަމުން ވ ހަކަާ އިރުަގިއާާދ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަލ މ ތް ވެސްާ ބައެއްާމިކަމަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތިއްބެވި.ާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ ާާާާކުރަްއވ ާ ހިތެއްާާފަހަރަށް

އަސަާާއޮންނަ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނޫން.ާ ނުކުރ ނެާާރެއްމީހެއްާ ނީވޭނެާާއަޑެއްާާ.ެވސްާ އެާާ.ެވސްާ ޖެހޭނެާ ނުވެސްާ ާއެާ

ާާ ވ ހަކަެއއްަގިއ. ދައްކ ާ މެންބަރުންނަށާްާބޭފުޅުންާ ަމޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ރައް ވަރުަގއިާ ދުަވސްާ އިންތިޚ ބުާ އަދިާ ާާވެެގންާ ކައިރިއަށް ާާޔިތުންެގާ ހުވ ތަކެްއާާޮގސް ވަޢުދުތަކެްއވެާ އެތައްާ ހަމަާ

މި ައއިސްާ ވ ހަކަާނިންމ ލަމުންާާކޮށްެގންާ ބޭނުންާާާހެންާާހިސ ބަށްާދިޔައިމަާއަޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމި މުއްދަތެއްާުގޒުރުެވާާާާުގޒުރުވެާހިނަގްއޖޭ،ޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާމުއްދަތެއް

ޕަރުާ ދެންާ އަދުާ ޝުކުރިއްޔ ާާހިނގައްޖޭ،ާ އަލުން.ާ އަރ ސްތުކޮށްލަންާ ޤައުމުާ މެންބަރުންނޭާ ހުރިހ ާ ތެދުވޭާ މަރ ާ

ާޢިއްޒަތްތެެެރިާރައީސްާ.
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ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރ ެގާެމންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާާ ޖަނަވ ރު ދޫންޏ އިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާާ އަށް ިމާާދިވެހިރ އްޖެާ ބިލެއްާ އެތެރެކުރުމުެގާ

ދ އި ބ ރަށުާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ ޝިފ ޒަށްާޝުކުރުމަޖިލީހަށްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާާރ ެގާ ދަންނަވަން.ާ

އެތެރެކުރެވޭާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާާބިލެއް.ާއ ދެ،ާރ އްޖެާއަށްާާާމުހިއްމުބިލަކީާހަމަާވަރަށްާާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމި

އެާާއެ ާާތަކެއްޗަކީާ ތަކެތީަގިއ ބަލިންާސަލ މަތްނުާ ބަލިާ ޖަނަވ ރުތަކަށ ިއާާާާކުރެވިެގންރައްކ ތެރިާ ިމާޒ ތުެގާ އ ދެ،ާ ވ ާ

ނެއްލޯސިސްާކަހަލަ،ާާއްާކަމުަގއިާވ ާއޭިވއަންާފްލޫާކަހަލަ،ާސަލްމޮޢ އްމުާބަލިތަާާސޫފ ސޫތްޕ އިާއަދިާދޫނިތަކަށްާޖެހޭ

ބަލިތަކުންާސަ ފަދަާ ފަދަ،ާރެބީސްާ މައުެުތުާޑިޒީސްާ ފުޑްާއެންޑުާ ތަކެއަދިާ ހަަމާާލ މަތްކުރެިވެގންވ ާ ވުމަކީާ އްޗަށްާ

ާާވ ާާާާބިލުގައިާާމުާކަމެއް.ާއ ދެ،ާމިވަރަށްާމުހިއް ާާކަހަލަާޖަނަވ ރެއްާނޫނީާދޫންޏެއްާޮގތުންާމިދެންނެވިާފަދަާއެްއވެސް

އެ އެތެރެކުރެވޭނީާ ސްޓޭޓުޤައުމެާާވެސްާ މިާ ސަރަހައްދެްއަގއިާ އެާ ނޫނީާ ސެޓްފިވެާާްއަގއިާ ާާޓެކެޓްރިނަރީާ ނެތިާއް

ާއަރަނީާހަމައެކަނިާއެތެރެކުރުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާާެއއްާނުކުރެވޭނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާާާނޫނިއްޔަކ ާއެތެރެ

ކޮންޓްރޯލް ކަންތައްާ މިާ ބަލ ާ ހ ސިމިންަގނޑަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލަނޑުދަކުރުމުންާ ބޭނުންވ ާ ިމާާލުކުރަންާ ނޑިާ

ާބިލުންާހ ސިލުވެެގންދ ނެތޯއޭ..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި މިހ ރުާ މިހ ާާއ ދެ،ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހިފައި.ާ އައިސްާ ަވުގތުާ ހުސްވަުގތުކޮޅުެގާ ާާާާއޮތީާ 30ާާހިސ ބުން

ާއަރުވަން.ާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާެގާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާމިނެޓު

ާ

 ]ށ13:08ާްނ12:29ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

`.ާއ ދަކ ދަިއެގާމަތިންާމެންދުރުެގާވަުގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާާ

މިެގންދ ާާ ކުރިއަށްާ އެޖެންޑ ަގއިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބަލަނީ.ާ ކުރިއަށްދެވޭތޯާ މަސަްއކަތ ިއެގންާ ޖަލްސ ެގާ

އަށްާއެތެރެކުރުމުެގާބިލުެގާބަހުސް.ާބިލ އިބެހޭޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާާއައިޓަުމަގއިާމިއޮތީާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާދިވެހިރ އްޖެ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ެގންދެވީާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ މެދުކަނޑ ލިއިރުާ ޖަލްސ ާ ދެއްކެވުން.ާ

ވ ހަކަފުޅުދެ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ޙަސަން.ާ ރަފީޤްާ މުޙައްމަދުާ އަޅުަގނޑުާާމެންބަރުާ އްކެވުމަށްާ

ާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން.
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ާ

 ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އެތެރެކުރުމ ިއބެ ރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ މިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ހޭޮގތުންާ

ާާބިލަށް...

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭޮގތުަގއިާމިހ ރުާޖަލްސ ެގާކޯރަމްާަވނީާހަމަވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދާުާދެއްކެވުމަށްާފުރުޞަތުާއެރުވިފަިއވ ާފުަވްއމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިފުޅުމިހ ރުާވ ހަކަ

ާ.ާާފީޤްާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުންރަ

ާ

 ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވ ހަކަާ  އ ދެ، ބިލުެގާ ބެހޭާ އެތެރެކުރުމ އިާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރިންާ ވ ހަކަާ މަދިރީެގާ ހިމެނޭާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އ ދެ،ާ ސޫފ ސޫފި،ާ ބަެއއްކަހަލަާ ދައްކަމުންދ ިއރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަފުޅެއް.ާާ ރަނަގޅުާ އ ދެ،ާ ދައްކަވ ފައި.ާ ވަނީާ މުފީދުާ ޝިފ ޤުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޚުާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ ތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަށުަގއ އިާއަދިާމުޅިާރ އްޖޭަގިއާާާާެގާއަހަރުތަކުެގ80ާާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންާއެބަހުރި

އަށްާވަރަށްބޮޑުާމައްސަލަައކަށްވެފަިއވ ާގައިންގައިންާާާާވެސްާޑީ.ޑީ.ޓީާސްޕްރޭކުރިާހަނދ ން.ާއ ދެ،ާއެއީާއޭރުާރ ްއޖެ

އެބޭފުޅުންެގ ލަފ ދެއްވަިއެގންާ ިއންާ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯާ ރައްކ ތެރިުވމަށްޓަކައިާ ބަލިބަލިންާ ރ އްޖޭަގިއާާއަރ ާ އެހީަގއިާ ާ

ހިންިގާވަރަށްާމުހިއްމުާމަޝްރޫޢެއް.ާއ ދެ،ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަށް،ާފުވައްމުލަކަކީާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާ

ެވސްާާ ރަށުަގއިާ ެއާ ވ އިރުަގިއާ ރަށަކަށްާ ހިމެނޭާ ސަފުަގިއާ އިސްާ އެންމެާ ދަނޑުވެރިކަމުަގިއާ ރ އްޖޭެގާ ފަދައިންާ

ިގނައިންާރ އްޖޭަގއިާއޭރުާމަރުވަމުންާައއިާާާާތުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދިމ ވެފައިާޮއތް،ާވަރަށްމިދެންނެވިޮގތަށްާއެާވަުގ

ރައްޔިތުންާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލިތަކުންާ ފައިލޭރިއ ފަދަާ ނޫނަސްާ މެލޭރިއ ާ އަދިާ ބަލިާ މެލޭރިއ ާ ބައްޔެއްާ

އްެގާދަށުންާެއާވިދ ޅުިވޮގތަށްާޑީ.ޑީ.ޓީާާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާމުޅިާރ އްޖޭަގއިާހިންިގާމޮސްކިޓޯާކޮންޓްރޯލްާކެމްޕޭނެ

އޭރާުާ އޮންނަފަދައިންާ ފަިއދ ާ ެގއްލުމ އިާ ވެސްާ ކަމެއްަގއިާ ކޮންމެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އޭަގއިާ އ ދެ،ާ ކުރިކަން.ާ ސްޕްރޭާ

އަޅުަގނޑުމެންގެާ ވެފައިއޮތީާ މުހިއްމުކަމަކަށްާ ވަރަށްބޮޑުާ ބަލިތަކުންާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދެންނެވިފަދަާ ތެރޭަގއިާ

ވަމުންދިޔަާއެތައްާބައިވަރުާއެތައްާސަތޭކަާމީހުންނެއްެގާފުރ ނަާސަލ މަތްކޮށް،ާބަލިމީހުންާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކަިއާާމަރު
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ދުާޙ ސިލުކުރުމަށްާއެކުރެވުނުާާތުންާޙަޤީޤަތުަގއިާމިދެންނެވިާމަްގސަކޮންމެހެންާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅެއްާއެޅުމަށް.ާެއޮގ

މަދިރިާކޮންޓްރޯލްކުރެވި،ާއ ދެ،ާެއއީާޢ އްމުޮގތެްއަގއިާމިާބަލިޖައްސ ާމަދިރިާސްޕްރޭެގާސަބަބުންާވަރަށްބޮޑަށްާވަނީާާ

ޭއެގާ އ ދެ،ާ އެއް.ާ ސްޕްރޭާ ކުރެއްވިާ ނެތިެގންާ އޭރުާ އެނޫންޮގތެއްާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށްޓަކައިާ އިނަފްލީސްާ

ރެވުމަކަށްާެގންދެވިފައި.ާާނަތީޖ އެއްޮގތުންާާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިދެންނެވިފަދަާބަލިާހަމަާމުޅިންާކޮންޓްރޯލްާކު

ާާ ެގާއަހަރުތަކުެގާތެރޭަގއިާފިނިހ ،ާރުކުމަޑިާއަދިާހުދ90ާާާާުއ ދެ،ާހަމަެއއ ިއއެްއކޮށްާައޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރި

ވަބ ތަކުންާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންކޮށްާ ކޮންޓްރޯލެއްާ ބަޔަލޮޖިކަލްާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކަިއާ ކޫޑިާ

ސަލ  އުޅުއްވ ާާވަރަށްބޮޑަށްާ ދ އިރ ަގއިާ ކުރުުމެގާ ދަނޑުޮގވ ންާ ރަށުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަތްކުރެވިފައިވ ކަން.ާ

ވަނަާައހަރުާހަނދ ންާއަޅުަގނޑ2004ާާާާުބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްބޮޑުާލުއިތަކެއްާލިބިެގންާދިޔަކަން.ާއ ދެ،ާހަމައެހެންމެާާ

ާއުނދަޫގާވަރަށްބޮޑުާވަބ ައކަށްާެވެގންާޮގއްސަާވޭ.ާާވަނީ.ާހުވަނިާއެއީާވަރަށްބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށް

ވެސްާހަމަާާާމިދެންނެވިާދުވަސްވަރުަގއިާެވސްާހަމަާބަޔަލޮޖިކަލްާކޮންޓްރޯލެއްާބޭނުންކޮށްެގންާމިދެންނެވިާމައްސަލަ

ާާ ެގރ5ާާިޙައްލުކުރެވިފަިއވ ކަން.ާއ ދެ،ާދެންާމިާބިލުެގ ަގއިާމިއޮންނަޮގތުންާރ އްޖެއަށްާ ބަކަރިާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާ

ާާ ބެލުމުެގ30ާާާއެތެރެކުރުމުެގ ވެޓިނިނަރީާއޮފިޝަލުންެގާ ދުަވސްކުރިންާރ އްޖެއަށްާއެެއއްޗެއްާއެތެރެކުރ ާޤައުމެއްެގާ

ޖަނަވ ރެްއާ ވެސްާކުރަންޖެހޭ.ާއަދިާހަމަާމިދެންނެވިފަދަާ ެގންދަންޖެހޭ.ާއަދިާކަރަންޓީނުާ އެބަާ ދަށަށްާއެާއެއްޗެއްާ

ވ ން ެގރިބަކަރިާ އެތެރެކުރ ާ ޖަނަވ ރުތަކަކަށް.ާރ އްޖެާ ސ ފުޠ ހިރުާ ކުރެވިފަިއވ ާ ޑިސްއިންފެކްޓްާ ރަނަގޅަށްާ ޖެހޭނީާ

ުއޅަނދަށްާ ބޭނުންކުރ ާ ެގނައުމަށްޓަކަިއާ ރ އްޖެއަށްާ ދޫނިތައްާ ނޫނީާ ޖަނަވ ރުތައްާ މިދެންނެވިފަދަާ ހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާ

ވ ންޖެހޭނީ އުޅަނދުާ އެއްަގުމާ ބޭނުންކުރ ާ ެގންދިއުމަށްާ ޖަނަވ ރުާ ނުވަތަާ ޖަނަވ ރުންެގާާާާދޫނިާ ދުނިޔޭެގާ ވެސްާ

ކޮށްފަިއވ ާާ ޑިސްއިންފެކްޓްާ އަދިާ ސ ފުކުރެވިާ ފުރިހަމައަށްާ ފެންވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ޖަމުޢިއްޔ ިއންާ ބެހޭާ ސިއްޙަތ އިާ

އުޅަނދަކަށް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާމިާދެންނެވިފަދަާމިާޖަނަވ ރ އިާދޫނިތައްާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެވޭއިރުަގއިާހަަމާާ

ރަނގަާ އަޅުަގނޑުާާވަރަށްާ ެއހެންނަމަވެސްާ އެބައޮތް.ާ ބައްޓަންކުރެވިފައިާ ބިލުާ މިާ ެއޅޭޮގތަކަށްާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ ޅުާ

ފުދުނީބ އޭ.ާއ ދެ،ާާ މިާދެންނެވިފަދަާތަކެތިާއެތެރެކުރުމުންާއެހ ާހިސ ބުންާ ހަމައެކަނިާއަޅުަގނޑުމެންާ ހިތަށްއަރަނީާ

ރުތައް،ާޭއެގތެރޭަގއިާެގރިބަކަރި،ާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާުއޅޭާބަެއއްާޖަނަވާ 

ރަށްރަށުގައި،ާާ ބޮޑެތިާ ިގނަިއންާ ފުދޭވަރަކަށްާ ހަމަާ ެއއީާ ބަކަރިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ އެބަުއޅޭ.ާ ެގރިެވސްާ ރ އްޖޭަގއިާ

ފަ އަމިއްލަާ ެވސްާ މިހ ރުާ ވެސްާ ރަށުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެޮގތުންާ ެގންުގޅޭ.ާ އެބަާ ރަށްރަށުަގއިާ ރ ތަކުންާާބައެއްާ

މިދެންނެވިފަދަާބަކަރިާކޮށްޓެްއާއަޅައިާބަކަރިާެގންުގޅޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާެގންުގޅޭނެާަވކިާަގވ އިދެއްާނެތުމުންާ

ލިބި،ާ އުނދަޫގތައްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ޢ އްމުންނަށްާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ ދޫކޮށްލެވިާ އެެއއްޗެހިާ ރަށުތެރެއަށްާ މުޅިާ މިވ ޮގތަކީާ

ދެ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންވެސްާ ވަރަށްާާއ ދެ،ާ ދަނޑުވެރިކަުމަގިއާ ފުަވއްމުލަކަކީާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ންނެވިހެންާ

ެއާާ އެހިސ ބުަގނޑެއްަގއިާ ދޫކޮށްލުމުންާ ެއޮގތަށްާ ޖަނަވ ރުތައްާ މިދެންނެވިފަދަާ ރަށަކަށްވ އިރުަގއިާ އުޅޭާ ކުރީސަފުަގއިާ
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ގަާ އެމީހުންެގާ ުއނދަޫގތައް.ާ ވަމުންދ ާ އެއިންާ މީހުންނަށްާ ކުރ ާ ލިބެމުންދ ާދަނޑުވެރިކަންާ ސްަގހ ެގއްސަށްާ

ޕޮލިސްާސަރވިސްާ އޮފީހަށ އިާ ރަށުާ ފަރ ތްތަކުންާ އެާއުނދޫަގވ ާ ދިމ ވުމުންާ މިޮގތަށްާ މިކަންތައްތައްާ ެގއްލުންތަްއ.ާ

ބޭފުޅުންާާ ބަެއއްާ ދެންނެވޭނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރޭ.ާ ޝަކުވ ތައްާ ެއކަމ އިބެހޭާ އަށްާ

ާާ އެކަންތައް ހިންަގވ ާާފ ހަަގކުރަްއވ ހެންާ ސަރުކ ރުާ ބޭފުޅަކީާ ެގންުގޅުްއވ ާ ޖަނަވ ރުާ މިދެންނެީވާ ބޭފުޅަކީ،ާ ކުރަްއވ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ނޭޅޭ.ާ ފިޔަަވޅެއްާ ެއްއވެސްކަހަލަާ ކަންތައްތަކަކަށްާ މިދެންނެވިާ ެއކްޓިވިސްޓަކަށްވ ތީާ ިއސްާ ޕ ޓީެގާ

އަހަރުތަކެްއވަންދެން އެތަްއާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެއްާ ދުވަހެއްެގާ ދެތިންާ މިހ ރުާމިދެންނެވީކީާ މައްސަލަާ މިދެންނެވިާ ާ

ނޭޅޭ.ާާ ފިޔަަވޅެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ވެސްާ ހިނަގމުންދ އިރުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވަންދެންާ ދެއަހަރުާ އަހަރުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

އިމްޕޯޓުކުރުމުެގާާ ހަަމއެކަނިާ ހުށަހެޅިެގންދ އިރުާ ބިލެއްާ މިފަދަާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެންާާމަރުޙަލ ަގއިާ މީަގއިާ ނުފުދެއޭ.ާ އެކަންޏެއްާ ނެުގމަކުންާ މެޝަރސްާ މިދެންނެވިކަހަލަާ ާ

އުނދަޫގނުވ ނެ އެހެންމީހުންނަށްާ ރަްއކ ތެރިކަމ ިއެއކުާ ވެސްާ ެގންުގޅޭިއރުާ މިތަކެތިާ އެީއާާާާއެބަޖެހޭާ ޮގތަކަށް،ާ

އްމުކޮށްާެއހެންާމީހުންނަށްާއުނދަޫގާއިޖްތިމ ޢީޮގތުންނ އިާސިއްޙީާޮގތުންނ އި،ާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާވެސްާޢާ 

ކުރިއަށްާ ހުށަހެޅިާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އެބަޖެހޭާ ހަމަޖެހެންާ އިންތިޒ މެްއާ ެގންުގޅެވޭނެާ ރަްއކ ތެރިޮގތަކަށްާ ނުވ ނެޮގތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މުފީދާުާާާދ އިރުަގއި.ާ ޝިފ ޤުާ އަޚްާ އަޅުަގނޑުެގާ ތ އީދުކުރަންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ ވެސްާ

ފަދައިންާމިބިލަކީާހަމައެކަނިާދޫންޏ އިާޖަނަވ ރުާރ އްޖެާެއތެރެކުރުންާކޮންޓްރޯލުކުރ ާާާާކަމުންާވިދ ޅުވިވ ހަކަފުޅުދައްާ

ކުރީަގއިާިމާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާޮގްއސަާއޮތްާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ އިާބެހޭާބިލ ިއާާ،  ބިލެއްެގާއިތުރަށް

ާއެާމަނިކުފ ނުާހުށަހެޅުއްވިޮގތަށްާމިދެބިލަކީާެއއްާބިލަކަށްާހައްދަވ ާާމިބިލ އިާވަރަށްބޮޑަށްާުގޅުންހުރިާބިލަކަށްވ ތީވެ

އެހެންާވ ންާއޮތްނަމަާއެޮގތަށްާމިާދެންނެވިާދެާބިލުާުގޅުވ ލައިެގންާމިާބިލުާފ ސްކުރެއްުވމަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭޮގތް.ާާ

 ދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުންެގާޝުކު ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަންާ މިބިލަށްާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރިއްޔ ާ

އެހެންކަމުނާްާ ނެތް.ާ ވަޑަިއެގންާ މ ލަމުަގއިާ ޖަލްސ ކުރ ާ މިވަުގތުާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ލިސްޓުަގއިާ

ޞަތެއްާއަރުވަންާބަލ ލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތެއްާއެރުވެންާލިސްޓުަގިއވ ާތަރުތީބުންާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރު

މިއޮތީާއަނެްއކ ާވެސްާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާއެހެންާ

އެ އެބަހުރި.ާ ލިސްޓުކުރަްއވ ފައިާ ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންާ ވެސްާ ޕ ޓީތަކުންާ އަޅުަގނޑުެގާބައެއްާ ހެންނަމަވެސްާ

ދ އިރ ެގާާ ފުނަދޫާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތީ.ާ ަވޑަިއެގންާ މިަވުގތުާ ބޭފުޅުންާ ލިސްޓުަގއިވ ާ މިއޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވައިފިންާ.
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ާ

 ފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާާޮގތުންާކަންތައްތަކެއް...ާސޫތްޕ އިބެހޭސޫފ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާދޫނިާާޝުކުރިއްޔ 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެބަޖެހޭ.ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މެދުކަނޑުްއވ ލަދެްއވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

ާާ ކަޅިާހިންގ ލިާހިންގ ލުމުަގިއާމ ާފުރިހަމައަށްާއެކަންާނުކުރެވުނުކަމަށްާއިދ ރީމޭޒުންާާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ެގާތެރެއަށް

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަންާ ެއއީާ ކޮށްދެއްަވއިފި.ާ އިޝ ރ ތެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ންބަރުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަށްާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެާާތެރެއިންާއެމް.ޑީ.ޕީ

ޢަބްދު ާއަޙުމަދުާ ވ ހަކަފުޅުާهللا މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައިންނެވި.ާ ަވޑަިއެގންާ ޖަލްސ ަގއިާ

ާދެއްކެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން.ާ

ާ

 ވުންާ:ވ ހަކަދެްއކެާهللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ވެސްާފެނުނީތީާއެކަމަށްާއުފ ކޮށްާާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑަށްާެގއްލިފަިއާއިނދެފައި

މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ބިލެއްެގާ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކުރުމ އިާ ސޫފ ސޫފިާ ދޫނިާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ޝުކުރުާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ދ އިރުަގއިާ ާކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުތަކެްއާާާ ބިނ ކުރަނިވިާ ވަރަށްާ ބަހުސްަގއިާ

ވަރަށް ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާާާާދައްކަަވއިދެްއަވއިފި.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ

ދަންނަވަ އަޅުަގނޑުާޝުކުރުާ މެންބަރަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ބިލުާ ެއާ އެހެންކަމުންާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ވެސްާ ން.ާާއަޅުަގނޑަށްާ

މެންާއަދިާާާއެްއކަމަކީާީމެގކުރިންާއަޅުަގނޑުޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާބިލުންާއަޅުަގނޑަށްާއެންމެބޮޑަށްާފ ހަަގެވެގންދ 

އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަެއއްާ ފ ހަަގކުރަމުންދ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ެވސްާ ފްލޯަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ

ތެރެއިން،ާާކޮންމެކަމެއްާާ ދިއުންާަގވ އިދެްއެގާ ކުރަމުންދިޔަާ ތެރެއިންާ ަގވ އިދެްއެގާ ވެސްާ މީެގކުރިންާ ނޫނީާ

ހެދުމުެގާާ ކަމަކަށްާ ކުރެވޭާ ތެރެއިންާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ ތެރެއިން،ާ ޤ ނޫނެއްެގާ ކަމަކީާ ކޮންެމާ ެގނެސްާ ހުއްޓ ލުމަކަށްާ

ާާ ވެސް ދެއްކެވިކަންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ބައެްއާ ރޫޙުަގއިާ އެާ ާާމައްޗަށް.ާ ބޭނުންވޭ.ާފ ހަަގކޮށްއަޅުަގނޑު ލަންާ

މިދެންނެވިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކޮށްލެވޭާިގނަާރަނަގޅުާކަންތައްތަކެއްާހުރީތީވެާއަޅުަގނޑުެގާފުރިހަމަާތ އީދާުާ

އެބިލަށްާއޮތްާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާއެންމެބޮޑަށްާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރެވޭނީާކޮންކޮންާޖަނަވ ރުތަކެއްާކަމ ިއާާ

ނަވ ރުާއެތެރެކުރުމުެގާކުރިންާބަލިތަކުންާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތަކ ިއ،ާއެފަދަާާއަދިާރ އްޖެއަށްާޖަ

ރ އްޖެިއންާާ މުއްދަތެއްަގއިާ ަވކިާ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައިާ އެތެރެކުރެވެނީާ އެއްޗެއްކަންާ ހުރިާ ރައްކ ތެރިވެާ ބަލިތަކުންާ
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ފަ މިދެންނެވިާ ބެހެއްޓުމަށްފަހުާ ެއއްޗެހިާ އެާ ބަލިތަކެއްާބޭރުަގއިާ އެފަދަާ ނޫނީާ ޤަބޫލުކުރެވިާ ނެތްކަމަށްާ ބަލިތައްާ ދަާ

އެްއކޮށްާާ އެއްޗެއްާ ިމހުރިހ ާ ސެޓްފިކެޓ އިާ ޔަޤީންކޮށްދޭާ ނެތްކަމުެގާ ބަލިތައްާ އެފަދަާ ލިބިާ ޔަޤީންކަންާ ނެތްކަމުެގާ

ކުރ ޮގތ އިާއެތަްއާާއެާާާާރ އްޖެއަށްާޖަނަވ ރުާއެތެރެެވެގންދިޔައިމަާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަން

ވެސްާާ ބަލިތަކުންާ ފެތުރިދ ނެާ ނޫނީާ ބަލިތައްާ ފެތުރޭާ ޖަނަވ ރުތަކުންާ މިފަދަާ އަދިާ ތަފ ތުވެާ ތަނަކުންާ

ރައްކ ތެރިވުމަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑުާރަނަގޅުާފިޔަަވޅެްއކަމަށްާއެކަންާެވެގންދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ރ އްޖެެއއްގަާ ކުޑަކުޑަާ އަދިާާކަހަލަާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ެވސްާ ފެތުރިެގންާ ސްޕީޑުަގއިާ ބ ރުާ ކިތަންމެާ ބައްޔެއްާ ފެތުރޭާ ިއާ

އެހެންވީމ ،ާާ ވެދ ނެކަމެއް.ާ ހަމަާ ެއއީާ ކުރިމަތިވުމަކީާ ެވސްާ ނުރައްކ ތެރިކަެމއްާ ރ އްޖެާ ބައްޔެއްެގާސަބަބުންާ މިފަދަާ

ދަންނަވ  އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ކުރެވުމަކީާ ރަނަގޅުޮގތުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ައދިާާމިފަދަާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ނީާ

ެއއްޗެއްސަށްާާ ެއާ ޮގތ ިއ،ާ ހުންނަންީވާ އުޅަނދުތައްާ އުފުލ ާ ޖަނަވ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންތެރިކަމެކޭ.ާ

ޮގތ ިއ،ާާާާޮގތ ިއ،ާއަދިާހަމައެއ އެކުާއުފުލ ާއުޅަނދުތަކުަގއިާކަންތައްތައްާހުންނަންވީާާބަންދުކުރެވޭާނޫނީާވައިާލިބެންވ 

ކަރަން ޙ ލަތުގައި،ާާާާޓީނުއަދިާ ނައްތ ލަންޖެހޭާ ޖަނަވ ރުތައްާ ކުރަންވ ޮގތ އި،ާ އެކަންތައްތައްާ ޙ ލަތުަގއިާ ކުރަންޖެހޭާ

ނައްތ ލަންޖެހޭ ވެސްާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ވެސްާ މަރުވެެގންާ ކަންތައްތަކަށްާާާާމިދެންނެވީާ މިފަދަާ ޮގތ އި،ާ

ާާޅުނީމ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއއީާހަމަާލިބިެގންދ ާފުރިހަމަާޮގތްާކަނޑައެާާޤ ނޫނެއްަގިއާބަޔ ންކުރެވިާޢަަމލުކުރަންވީ

ކަމެކޭ.ާއަދިާއެންމެންނަށްާެވސްާއެކަމުަގއިާލިބިެގންދ ާބޮޑުާޔަޤީންކަމެކޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމާ

ާާ އަދި ބަލައިަގނެާ ާާބިލުާ ބިލު ފުރިހަމަކުރަންމިާ ނޫނީާ ކަމަށްވަންޏ ާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާ ކަމެްއާއިތުރަށްާ ޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުާާ އެއީާ ވެެގންދިއުމަކީާ ޤ ނޫނަކަށްާ އަވަހަށްާ ބިލުާ މިާ ވެސްާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ފުރިހަމަާ ހުރިކަމަށްވަންޏ ާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ހުށަހަޅަމުންާ ނުވ ނަމަާ ހުށަހެޅިފައިާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިަގތުމަށްާ ބިލުާ މިާ އެދޭކަމަކަށްވ ތީާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތާުާ މީެގކުރިންާ އަރުވަނީާ މިފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުާާ އެާ ުގޅިެގންާ ހުށަހެޅުމ ިއާ ކުރިަމއްޗަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ޙަޤީޤަތެްއާ އެހެންނަަމވެސްާ އެރުވުމަށްފަހުަގއިާ

ަގއިާމަޑުކޮށްލެއްވުމަށްާދަންނަވ ލެވުނުާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރަށް.ާއެއީާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަރިހު

ޢަލީާސަލީމަށް.ާމިވަުގތުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާައޅުަގނޑުެގާކުރިމަތީަގިއވ ާހިސ ބުާކަރުދ ހުންާދައްކަނީާާ

 މިނިޓުެގާފުރުޞަތެއްކަމަށް.2ާއްކަވ ާބޭފުޅަކަށްާއޮތީާއަށްާމިހ ރުާދެންާވ ހަކަފުޅުދަާާޑީ.އ ރު.ޕީ

ާ

 ފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:



73 

 

މިނިޓުންާނަމަވެސްާކޮންމެެވސްާެއއްޗެްއ،ާބަެއއްާބޭފުޅުންނަށްާިމ2ާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ިމަވުގތުާޤައުމުާއޮތްާޙ ލަތަށްާބަލ ިއރުަގއިާއެހ ާމުހިއްމުކަެމްއާާާާ.މުހިއްމުވެެގންާއުޅޭ އެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާ

އ ދެ،ާާ ކުރ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ ދަންނަވ ލެވޭތޯާ އެްއޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ މިބިލަށްާ ނުފެންނަާ ދޭންާ މަޖިލީހަކުންާ މިފަދަާ

ރީދުވަހުާވެސްާދަންނަވަުމންާއައިާފަދައިންާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާހަމަާޢ އްމުކޮށްާމިާމަޖިލީހުަގއިާއިއްޔެއ އިާއޭެގާކު

ާާ ާާވެސް މަޖިލިސްާހަމަ މިާ ެގންނަންާ ހަމަާސަމ ލުކަމަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެިއންާ ބިލުެގާ މިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ރައީސްއޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލ އިރުަގިއާ ޙ ލަތަށްާ އޮތްާ ޤައުުމާ މިަވުގތުާ ބޭނުންވަނީ،ާ

އ އިާމިތ ާފްލޯަގއިާަވުގތުާެގއްލ ލަިއާމަސައްކަތްާކުރ ވަރުެގާާޅުަގނޑުމެންާބަހުސްކޮށްާކޮމިޓީަގމެންބަރުންނޭާމިއީކީާއަ

ނެތިާޯއގ ތެރިކަެމއްާާާނެތިާރައްޔިތުންނަށްާެއްއވެސްާއަޅ ލުެމއްާނެތިާހަމައެއްާާބިލެއްާނޫނޭ.ާެއއަށްވުރެންާއިންޞ ފެއް

ާާ ތައްތައްާސަރުކ ރުންާރ ަވއިާއިންތިޒ މުާކުރަމުންާެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާޙަޤީޤަތުަގއިާޤައުމުެގާކަންނެތިއޭ

އަޅުަގނޑުާނުދެކެމޭާމިާބިލު.ާާާާެގާޮގތުަގއިާޑުމެންާދޭންޖެހޭާމުހިއްމުާބިލެއްނދަނޑިވަޅެއްަގއިާއެހ ާމުހިއްމުކަންާއަޅުަގ

ލުތަްއާދަންނަވ ލެވިދ ނެ.ާވަލުާޖަނަވ ރުންނ ިއާާމިާތަރަޙ ެގާމަތީަގއިާެއއްޗެއްާދަންނަވ ނަމަާއަޅުަގނޑަށްާބަެއއްާމިސ 

އެތެ ާާދޫނިސޫފ ސޫފިާ އެ ޮގތ ިއ،ާ ބަލަހައްޓ ނެާ ބަލިވީމ ާ އެާ ޮގތ އި،ާ އަޅ ލ ނެާ ެއއަށްާ ޮގތ ިއ،ާ ނައްތ ލުމުެގާާރެކުރ ނެާ

އަ އަރ ާ ހިތައްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ އިރުަގއިާ ބަހުސްާ ބިލުެގާ ޢިއްޒަތްތެޮގތުެގާ މިާ ާާޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުން މ ާާރިާ

އެނދުަގިއާާރަނަގ ބަލިާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއިާ ނުލިބިާ ފަރުވ ެއއްާ އެކިކަންކޮޅުތަކުަގއިާ ރ ްއޖޭަގއިާ ިމވަުގތުާ ޅުވ ނެއޭާ

ހޯދ ާ ފަރުވ ެއއްާ އަދިާ ޝިފ ެއއްާ މަންފ އެއްާ ލ ބައެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނިކަމެތިާ އެދ ާ އ ދޭސްކުރަމުންާ ސަލ ންޖަހ ާ

މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންާ މައްޗަށްާ ޮގތެްއެގާ ހެކިާދެވޭނެާ އެއްޗެްއެގާ ދެންނެވިާ މިާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ މ ާ ކުރިއްޔ ާ ާ

ދިވެހި ހީވ ނިާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ ކުރައްވ ނެލޮބުވެތި ޤަބޫލުފުޅުާ ވަޑައިެގންނެިވާާާާރައްޔިތުންާ ހޮސްޕިޓަލަކަށްާ ކޮންމެާ ހެން.ާ

ވޭތުވެދިޔަ ކަމަށްވިޔަސްާ ބައްލަވ ލެްއވިާ މަރުކަޒަކަށްާ ޞިއްޙީާ ކޮންމެާ ރ އްޖޭެގާ ެވސްާ ދެއަހަރެއްހ ާާކަމަށްވިޔަސްާ ާ

އިނޭގތޯ.ާ ޙަޤީޤަތެއްާ މީާ ޮގއްސަ.ާ ދަށަށްާ ދަރަޖައަކަށްާ އެތައްާ ވަނީާ ޚިދުމަތްާ އެތަންތަނުަގއިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާ ކަންތަކަށްވުރެންާ ޖަނަވ ރުންެގާ ވަލުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަްއވ .ާ މ ތްެވެގންވ ާާާާޤަބޫލުފުޅުާ ހީވަނީާ

އިސްލ މްދީނާ  ޮގތުާާއިސްލ މްދީނުެގާ ދެއްކެިވާާބެހޭާ ވ ހަކަފުޅުާ މީެގތެރެއިންާ އަލިައޅުަވއިލ ާ ަވރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ންާ

މ ތްވެެގންވ ާާ ހަމަާ ފަދައިންާ ކުރ ާ ލޯބިާ ޖަނަވ ރަށްާ ވަލުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުން.ާ ބައެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

އްޒަތަކީާެއއީާމ ާކަރ މަތ އިާޢިއިންސ ނުންެގާާއިސްލ މްދީނުަގއިާއިންސ ނުންނަށްާމ ާމަތިވެރިާދަރަޖައެއްާދެވިފަިއވޭ.ާާ

ާާ އިންސ ފ  ހަމަހަމަކަމ އިާ އިންސ ނުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއްޗެއްކޭ.ާ ފަދަާޢަމަތިވެރިެވެގންވ ާ ކުރެޭވާ ގ އިމުާ ދ ލަތުާ

މުހިއްުމާ މ ާ ބަލ އިރުަގއިާ ހ ލަތައްާ އޮތްާ ޤައުމުާ ިމއަދުާ ކުރުންާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތަކަށްާ

ާާާޅުަގނޑަށްާދަންނަަވންާޖެހޭ.އިާއަކަމުަގ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޕ ޓީ ތިާ ެގންދަވަނިކޮށްާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަށްާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ދެން ލިސްޓްަގިއާ އޮތްާ މިހ ރުާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަީވ.ާ ަވުގތުާ ފުރުޞަތެްއާާކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ

ާދ އިރ ގެާާއެރުވެންާއޮތީާޤައުމީާޕ ޓީންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިލުފުށި

ނެތް.ާާރިޔ ޟްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ވަޑަިއެގންާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ރަޝީދަށް.ާ

ާާ މަޢުލޫމ ތު ވަނީާާއަޅުަގނޑަށްާ ޕ ޓީންާ އެާ ވެސްާ ަވުގތުާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ޮގތުަގިއާ ލިބިފައިވ ާ

ާާބޭނުން ޕ ޓީެގާާފުޅު ެއާ ވަުގތުާ ކަނޑައެޅުނުާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ފަދައިންާ ދަންނަވ ލިާ ދެންމެާ ނިންމަވ ފައި.ާ ކުރަްއވ ާ

ާާފަރ ތުންާވެސްާބޭނުން ާާފުޅު އިނުަގންނަވ ާމެންބަރެއްެގާނަންފުޅެްއާާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެވަޑަާާާނިމުނީ.ކުރައްވ 

ޑުެގާޭމޒުާމަްއޗަށްާލިބިފަިއވ ާކަރުދ ހުަގއިާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާާނއަޅުަގނޑަކަށްާއަޅުަގ

ތުޅ ދޫ ކުރަްއވ .ާ އިޝ ރ ތްާ އަތަށްާރަޝ ދުާނ ޒިމްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއެބަާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުާ ާާެގާ

ާމ އެކީަގއިާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން.ާލިބު

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާނ ޒިމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތުޅ ދޫ

ައއްސަލ މްޢަ ވަރަޙްމަތު`.ާ ާލައިކުމްާ ަވލުާާهللا ދޫންޏ އިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަބަރަކ ތު.ާ

ރ ެގާާެއތެރެކުރުމުެގާބިލެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވީތީާބ ރަށުާދ އިދިވެހިރ އްޖެާއަށްާާޖަނަވ ރުާާ

ާެއއްެވސްާޮގތަކުންާާންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލަކީަމދުާޝިފ ޒަށްާައޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް

ބި ވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންމުހިއްމުާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ ިމއ ލެއްާނޫންާކަމަށްާ ޚިޔ ލުާ އަޅުަގނޑުެގާ ތަފ ތު.ާާާާދ އިރުާ

ާާ ކަމަށްިވޔަސް އެއްޗެއްާ ކޮންމެާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ރ ްއޖެއަޅުަގނޑުާ އެްއޗެއްާ އެާ ނީާއެތެރެކުރުވަންޖެހޭާާވެސްާ

ޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާނުވަތަާަގވ އިދެްއެގާދަށުން.ާއ ދެ،ާދޫނިސޫފ ސޫފީެގާވިޔަފ ރިކުރ ާތަފ ތުާފަރ ތްތައްާރ އްޖޭަގއިާމ ާ

ފިނޮޅުފިނޮޅުންާާކުރީ ކުރަމުންދިޔައީާ މިކަންާ ޒަމ ނުަގއިާ ކުރީާ އައިސްފައިވޭ.ާ ުއޅެމުންާ ކުރަންޏ ،ާާާޒަމ ނުއްސުރެއްާ

ަވއްލަ އަދިާ ފަާާމަރަނަގޔ ާ ތޭރަވ ާ އެއ ިއާ ކަމަށްިވޔަސްދަާ ހިފައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާއްޗެހިާ އައިސްާ ފަހަކަށްާ

މިނޫންވެސްާާ އަދިާ ުގރައ ާ ޒ ތްޒ ތުެގާ އެތެރެކުރެވޭާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ މިދިޔައީާ ކުރެވެމުންާ ިވޔަފ ރިާ މިާ ތެރޭަގއިާ

ތަކެތިާއެތެރެކުރުންާަވުގތީާާާާޒ ތްޒ ތުެގާސޫފ ސޫފިާއެތެރެކޮށްެގން.ާއެހެންކަމުން،ާިމއަދުާސަރުކ ރުންާމިވަނީާމިފަދަ

ޤ ނޫނެއްެގާާ މިފަދަާ ެގނެސްދެޭވނީާ ޙައްލެއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުއްޓުވުމަށްާ ވަުގތީާ މިާ ހުއްޓުވައިލ ފައި.ާ ޮގތުންާ

ޤ ނޫނުެގާސަބަބުން މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ މިަވުގތުންާާސަބަބުންާ ރައްޔިތުންތަކަކަށްާ ާ

ާާ އަެގއްލިފަވަުގތަށް ޤ ނޫނަކީާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ލިބިެގންދޭ.ާ އެބަާ ޙައްޤުތަކެއްާ ޤަބޫިއވ ާ ޮގތުަގިއާާޅުަގނޑުާ ލުކުރ ާ

ނޫނެއް.ާބޭނުންވެފަިއވ ާާށްާމުހިއްމުާޤ ނޫނެއް.ާިމާަވުގތަށްާަވުގތަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުންވެފަިއވ ާޤ ރަވަ
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ާވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކުަގއިާޙައްޤުތައްާެގއްލިފައިވ ތީާެއާާޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިކަމުަގއިކަމަށްާއަ

އަޅުަގނޑުާާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ހޯދަދެވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ޙައްޤުތައްާ

ަގނޑުމެންނަކީާާސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމުހިްއމުާޤ ނޫނެކޭ.ާއ ދެ،ާޝަްއކެްއާނެތްާއަޅުާމިދަންނަވަނީާމިާޤ ނޫނަކީާވެާ

ާާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުާކު ވަނީާރައްޔިތުންނަށްާެގއްލިފަިއވ ާމިާާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިރައްވ ފައިވ ާބަެއއް.ާައޅުަގނޑުމެން

ާާ ހޯދަދިނުމަށްޓަކައިތަފ ތު ޢިއްޙައްޤުތައްާ މިާ ކުރުމަޒަތްތެ.ާ ވަކ ލ ތުާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންާާރިާ އެހެންކަމުން،ާ ށް.ާ

ދިނުމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަާދެްއކެވުމަކީާބަހުސްކުރުމަކީާާއިާާދަާޙައްޤެއްާެވސްާހޯދަެގއްލިފަިއވ ާމިފަ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާކަމަކަށްވ ތީާމިާބިލަކީާމުހިއްމުާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާ

ާންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ވަުގތުާވެސްާކުޑަތަންވ ތީާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަފުޅުާނި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނުވޭާ ހަމައެްއާ ވަުގތުާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ބިލަށްާ މިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާ.އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާ

ހިމެނިފައިވ ާާ ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެދުާ ބިލ ާ އަދިާ

ުއއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ބައެއްާ ނޭރުިވާ ފުރުޞަތުާ ލިސްޓްަގއިާ

މަޖެހިފައިވ ާޮގތުެގާމަތިންާމިާބިލ ެގންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާާަގއިާއޮންނަާޯވޓަށްފަހުާަގވ އިދުާހ1:30ާާަ

ާވޯޓުާނެެގން.ާާަގއިާމިއޮންނަނީާވޯޓު،1:30ާމަށް.ާފުރުޞަތުާލިބޭނެާކަ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއަހަންާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

12.1-ާާާާ ކ ޑުކޮޅުާާއޮންނ ނީާއެކަންތައް.ާ)ވަުގތުާއެހެންވީމ ،ާދެން ކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާ މިހ ރު އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ދެްއވުންާ އަހަންޗެކްކޮށްލަާ ވޯޓަށްާ ފަށަނީާ މިާ ކަންާއަޅުަގނޑުާ ހުރިާ ާާާ

ވޯޓަށް އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެއޮގތުންާ އެހުމަށް.ާ ވޯޓަށްާ ދަންކަމަށްާ އެއާ ާ ކޮޕީރައިޓ އިާ އޮތީާ ުގޅޭާާނަވަންާ

ކުޑަހުވަދޫާާާާންާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙެއްެގާޮގތުަގއިއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާމިޮގތު

ާާދ އިރ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުއްވ ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ާާޢިްއޒަތްތެރި އަޙުމަދާުާމެންބަރު

ާާ ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،މަޚްލޫފް ޖަލްސ 3ާާބިލުެގ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އަށްާާާާވަނަާ

ާއިްއވަވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.

ާ
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ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ދ އި އަޙުކުޑަހުވަދޫާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާރ ެގާ ދެކުނު ަގލޮޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ޢ މިރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާާމަދުާ ދ އިރ ެގާ

އަޙު މަޚްމެންބަރުާ ާާާާ.ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާާލޫފުމަދުާ 3ާާާާބިލުެގ )ހ( މ އްދ ެގާ ޮގތަށްާާއަންނަނ5ާާިވަނަާ ވިާ

ާާ ާާވ3ާާައިޞްލ ޙުާކުރުން. 5ާާނަާމ އްދ ެގާ)ހ( ފީޗަރާފިލްމް،ާޑޮކިއުމެންޓްރީާފިލްމް،ާޑްރ މ ،ާވީޑީއޯާލަވަާައދިާާ.

ާާ.ހުށަހެޅުންތަކ އިާމަސައްކަތްތައްއެހެނިހެންާވީޑިއޯާވިޝުއަލްާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިެގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.މަދުާޢ މިރުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.މަދުާމަޚްލޫފްަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

64ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ އަދ64ަވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ 33ާާދު ޖުމްލަ ާ.64ާާ އެހެންކަމުން، މިާ.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއަށްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ31ާާާުޢިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން،ާއޮތީާބިލުެގާާ

ާދެން.ސ ާއަށްާއިްއަވވ ލަާދެްއވުންާއެހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާޖަލްއަޙުމަދުާއ މިރުާ
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ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާާ ދ އިރ ެގ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އ މިރުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާކުޑަހުވަދޫާ

އަޙު ކުރަްއވ ފަިއވ މެންބަރުާ ތ އީދުާ މަޚްލޫފުާ ާާމަދުާ ބިލުެގ ޮގތަށ31ާާާާްާއިޞްލ ޙު.ާ އަންނަނިވިާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިޤ ނޫނުެގާދަށުންާޙިމ ޔަތްކޮށްދީފައިވ ާެއއްެވސްާފަރ ތެއްެގާޙައްޤަކަށްާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(.31ާާޙުާކުރުން.ާާއިޞްލ 

ނުކު އެކަމެއްާ ހުރިނަމަ،ާ ސަބަބުތަކެއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ކަމަށްާ ކޮށްފ ނެާ ޢަމަލެއްާ އަމުރުކުރުމުެގާާއަރަިއަގތުމުެގާ ރުމަށްާ

އަމުރަށްާނުކިޔަމަންތެރިާވެއްޖެނަމަ،ާމައްސަލައިެގާކުޑަާބޮޑުމިނަށްާބަލަިއާާާާޓަށްާލިބިެގންވެާެއވެ.ާއަދިާކޯޓުބ ރުާކޯ

-/000،10ާާާާ ޔ (ާއ ާދެމެދުެގާޢަދަދަކުންާރުފިޔ ާ)އެއްލަްއކަާރުފ000،100ާާި/-ރުފިޔ ާ)ދިހަާހ ސްާރުފިޔ (ާއ އި

ާެއވެާ.ާކުރުމުެގާބ ރުާކޯޓަށްާލިބިެގންވެމަނ ާޖުރު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިެގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަދުާޢ މިރު.ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.މަދުާމަޚްލޫފްޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުަގލޮާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

54ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

07ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 57ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.29ާާ ޖުމްލަ މ57ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ32ާާާުޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން،ާއޮތީާބިލުެގާާއި

ާއަށްާއިްއަވވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާޖަލްސ އަޙުމަދުާއ މިރުާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާާ ދ އިރ ެގ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އ މިރުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާކުޑަހުވަދޫާ

އަޙު ާާމެންބަރުާ ބިލުެގ ކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުާ މަޚްލޫފުާ ޮގތަށ32ާާާްމަދުާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ނުެގާދަށުންާޙިމ ޔަތްކޮށްދީފައިވ ާޙަްއޤަކަށްާަގސްތުަގއިާނުވަތަާާމިޤ ނޫާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.32ާާޙުާކުރުން.ާާއިޞްލ 

ާ އެފަރ ތެްއާ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ،ާ ޮގތަކަށްާ އަންނަފަދަާ އުނިކަމެއްާ 000،50ާ/-އިހުމ ލަކުންވިޔަސްާ ރުފިޔ ާާާ

ާާރުފިޔ ާ)ތިންލައްކަާރ000،300ާާު/-ާާސްާރުފިޔ (ާއ އިާ)ފަންސ ސްހ  ޖުރުމަނ ކުރުމެވެ.ާފިޔ (ާއ ާދެމެދުާޢަދަދަކުން

މަނ ެގާޢަދަދުާކަނޑައަޅ ނީާޙިމ ޔަތްާކުރެވިފައިވ ާޙައްޤެްއެގާވެރިފަރ ތަށްާލިބިފައިވ ާނުވަތަާލިބޭނެާެގއްލުމެއްެގާާޖުރު

ާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްެގންނެވެާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިެގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

47ާާދެްއވީާ:ވޯޓުާ
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07ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

10ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 54ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.28ާާ ޖުމްލަ މ54ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާާ އޮތީ ދެންާ ފ ސްެވއްޖެ.ާ ދ އިރ ެގ12ާާާާއިޞްލ ޙުާ ކުޑަހުވަދޫާ އިތުރުކުރުމަށްާ ނަންބަރެއްާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާިއޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާޖަލްސ ާއަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާހުށަހެޅުއްވި

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ އ މިރުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ

ާާ ބިލުެގ އިޞްލ ޙު،ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ މަޙުލޫފްާ އަޙުމަދުާ ނަންބަރެްއ12ާާާމެންބަރުާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބޭނުންކުރުމަ ޮގތުަގއިާ ިވޔަފ ރީެގާ ޑްރ މ ،ާއިތުރުކުރުން.ާ ފިލްމު،ާ ޑޮކިއުަމންޓްރީާ ފިލްމު،ާ ފީޗަރާ އުފައްދ ފައިވ ާ ށްާ

ާވީޑިއޯާލަވަާއަދިާއެހެނިހެންާޯއޑިއޯާވިޒުއަލްާހުށަހެޅުންތަކ އިާމަސައްކަތްތައް.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ދެްއވުންވޯޓު[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާކުޑަހުވަދޫާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްާ.މެންބަރުާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:
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62ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާނުދެްއވ ާ:ވޯޓުާ

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 62ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.32ާާ ޖުމްލަ މ62ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާ

ކޮޕީާާާާ-12.2 އިޞްލ ޙުތަކ ިއއެކުާ ފ ސްކުރެވުނުާ ދެންމެާ ދަންނަވަނީާ މިާ ޯވޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ އ ދެ،ާ

ފ ސްކުރެއްވުަމށްާާ އިޞްލ ޙުތަކ އިެއކުާ ެގންނެވިާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ އ އިާ ރައިޓްާ

ާދެއްވުމަށް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

64ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލ64ާު.ާޖުމްލ33ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ64ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާފ ސްވެއްޖެ.ާާ
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މަޖިލީހުނާްާާާ-12.3 ބިލުާ ޕެރޯލްެގާ ޖަލުތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ މިއަދުާ ދެންާ އ ދެ،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ވޯޓުދެއްވުން.ާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލައިަގތުމ އިމެދުާ

ާ.ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާެއދެން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

65ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިިވާ 65ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.33ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،65ާާ.ާ ާ.

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލްެގާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާިމާބިލުާމަޖިލީހުެގާޤައުީމާ

އ ދެ ފޮނުވައިފިން.ާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ ކަންތައްތަްއާާސަލ މަތ އިާ ހުރިާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ މިއަދުާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ ާ،

ާވޯޓަށްާދަންނަވ ާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތުެގާބަޔަށް.ާމިޮގތުންާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތުެގާާާހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ެގއެ

ބިލު.ާާތެރެއި އެތެރެކުރުުމެގާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ ެގންދ ނީާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ
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ާ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އެތެރެކުރުމ ިއާާ ރ އްޖެާ އަދިާ ޙިމ ޔަތްކުރަންާ ތަކެތިާ ޖަނަވ ރުފަދަާ ދޫންޏ އިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބ ރަށާުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅައިދެއްވިާ ބިލުާ މިާ ހުށަހެޅުއްވީތީވެާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލެއްާ އެފަދަާ ބެހޭޮގތުންާ

ްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާދ އިރ ެގާޢި

މިތިބީާވަރަށްާިގނަާތަކެތިާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާނިޔަތުަގއި.ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާތަފ ތުާމުހިއްމުާމަސައްކަތްތަކެްއާާ

ާާ ބިލުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ާއަދިާއެކަންތައްާތަންފީޛުކުރަމުންާތަފ ތުާތަކެތިާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާޤ ނޫނުތަކ އިާއަދި

އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާެގންދަނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުެގާމ އްދ ތަކަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާރ އްޖެާއެތެރެކުރުމުންާާ

.ާއަދިާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުމެންާާކުރިމަތިވެދ ނެާބަެއއްާދެރަާނިކަމެތިާކަންތައްތައްާމިާބިލުަގއިާއެކުލެވިފައިާއެބައޮތް

މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާަމޖިލީހުަގއިާޢ އްމުާއިޖުތިމ ޢީާއަދިާޞިއްޙީާތަފ ތުާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާހިމެނޭޮގތަށްާާ

ކަހަލަާ ދެންނެވިާ މިާ ބިލަކީާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ެވސް.ާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ އިތުރުާ މަޖިލީހުެގާ އެބަހުރިާ ބިލުތައްާ ހުރިާ

ާވަރަށްާެއްއޮގތަށްާއެކުލަވ ލ ފައިާއޮތްާބިލެއްކަަމށްވ ތީވެާހެލްތުާމިނިސްޓްރީާއިންާމިފަދަާކަންތައްތަކ ިއާާބިލުތަކ އި

ދޭތެރޭަގއިާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނ ާއަދިާމިކަމަށްާޚ އްޞަާފިޔަވަޅުތަކެއްާއަޅުްއވަމުންާވެސްާެގންދަވ ފައިާއެބަހުރި.ާާ

ރެއިންާމިާބިލ ާުގޅުންހުރިާކަންތައްތައްާއިތުރަށްާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާިމާާއެހެންވީމަ،ާމިާދެންނެވިާކަންތައްތަކުެގާތެ

ރ އްޖެާާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އިތުރުާ ކޮމިޓީއަކުންާ ދ ާ މިާ ބިލުާ

އެބަ ލިބެންާ ަގންނަންާ ބ ޒ ރުންާ މ ލޭާ ިގނައިންާ ފުދޭވަރަކަށްާ މިހ ރުާ ދޫނިާ ިމާއެތެރެކުރެވޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުރި.ާ

ބިލުަގއިާމިބުނ ާކަހަލަާޮގތަށްާއެކަންތައްތައްާއަންނަނީާއެންމެާރަނަގޅަށްާކަސްޓަމުންނ އިާއަދިާއެހެންާދިމަދިމ ލުނާްާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ އެބަހުރި.ާ ބަލިތަްއާ ިގނަުގނަާ ވަރަށްާ ދިމ ވ ާ ސަބަބުންާ މީެގާ ނޫން.ާ ޗެކްކުރެވިެގނެއްާ ރަނަގޅަށްާ

ބޮ ޑޮކްޓަރުެގާާކުޑަކުދިންނަށ އިާ ދެއްކުމުންާ ޑޮކްޓަރަށްާ ޖެހިފައި.ާ ބަލިތައްާ މިކަހަލަާ އެބަހުރިާ ވެސްާ މީހުންނަށްާ ޑެތިާ

ބައްޔެއްކަން.ާާ ހުންނަާ އަރ ފައިާ ޖަނަވ ރަކުންާ ކޮންކަހަލަާ މިއީާ އެނެގނީާ ިގނަފަހަރަށްާ ބަލައިލީމ ާ ރިޕޯޓުާ

ރަނީާމިއަދުާވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެިއންާާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމަދުާބަޔަކުާމިކަންާޤަބޫލުކު

ވަރަށްާފަހުންާމުޅިާދުނިޔޭަގިއާވެސްާދޫނިރޯނގ ާމިއިންާތަފ ތުާބަލިތަކ އިާުގޅިެގންާކަރަންޓީންާކުރުމ އިާމިކަހަލާަާ

މިއަންނަނީ ވެސްާ ކަމެއްާ މިހުރިހ ާ އ ދެ،ާ ހިނގައިދިޔަ.ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައްތަކެްއާ ބަިއވަރުާ ާއެތައްާ

ވިޔަފ ރިާާ ރ އްޖޭަގއިާ މިައދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމުންާ ތެރެއިން.ާ ތަކެތީެގާ މިބ ަވތުެގާ ޖަނަވ ރުތަކ ާ މިކަހަލަާ

ބެލިެގންާާ މިންަގނޑުތަކަކުންާ ތަފ ތުާ ވެސްާ ތަކެތިާ ެގންނަާ ބޭނުންތަކުަގއިާ އަމިއްލަާ ތަކެްއޗ ިއާ ެގންނަާ އުސޫލުންާ

ާާ ބިލުަގއި އޮތްާ މިާ ހުށަހެޅިފައިާ ބިލެއްާ ފެންވަރަށްާމިފަދަާ ޤަބޫލުކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ ތަކެއްޗަކީާ މިާ ޮގތަށްާ މިވ ާ

އަދިާާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ މަސަްއކަތަކަށްާ ކުރެވެމުންދ ާ އެްއޮގތަށްާ އެއ އިާ ހެދިެގންާ މިންަގނޑުތަކެއްާ އެތެރެކުރެވޭނެާ
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ކެތީެގާތެރޭަގއިާިމާާހަމައެހެންމެާމިާބިލުެގާބައެއްާމ އްދ ތަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލ ލ އިރުަގއިާރ އްޖެާއެތެރެކުރ ާބައެއްާތަ

އެްއޗެހިާ ކުއްތ ާ ކަހަލަާ ބަެއްއާ މިސ ލަކަށްާ އެބަހުރި.ާ ެއއްޗެހިާ ބައެްއާ ކުރެވޭާ އެތެރެާ ޮގތަށްާ ނުހިމެނޭާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ނޫންނަަމާ ބޭނުމެއްަގއިާ މިލިޓަރީާ މިސ ލަކަށްާ އެތެރެކުރ ތަން.ާ ރ އްޖެާ އެބަާ ފެނިެގންދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ

ނޫ ރައްކ ތެރިާ ވެސްާސަލ މަތ ާ ފަހުންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ބޭނުމެއްަގއި.ާ ކޮންމެވެސްާ އެހެންާ ންނަމަާ

މިއީާ އޮންނަތަން.ާ އެތ ާ ކުއްތ ެއްއާ މިކަހަލަާ ފަިއބ އިރުަގއިާ ބަޔަކުާ ަވކިާ ފަިއބ އިރުަގއި،ާ އެއ ރޕޯޓަށްާ ފެނިެގންދިޔަާ

ކަމެއް ކޮންބޭނުންތަކެއްާ ކުރެވެނީާ ޭއެގންާ ކޮންމެހެންާ އެހެންނަމަވެސްާާާާކަނޑައެޅިެގންާ ނޭެގ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

މިފަދަާޮގތަކަށްާެވސްާރ އްޖެާއެތެރެކުރެވޭާެއއްޗިއްސަކީާެއީއާމިޮގތަށްާކަރަންޓީނުާކުރެިވެގންާނޫންނަމަާމިާބިލުަގިއާ

އޮތްޮގތުން ބުނެފައިާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ކަމަށްާ ެއއްޗެއްާ އެތެރެކުރެވޭާ މިތަނަށްާ ޮގތަށްާ ިމާާާމިވ ާ

ބިލުަގއިާބުނެފަިއާއޮތްޮގތުންާއެއީާވަކިާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާއެކަންާކުރެވިދ ނެ.ާއެްއވެސްާޤ ނޫނެއްެގާދަށަކުންނެްއާާ

ެއާާ ބެލުމަށްފަހުަގއިާ މިންަގނޑުތަކަކަށްާ ބަލަންޖެހޭާ ެއާ ެވއްޖިްއޔ ާ ކަމަށްާ ޖަނަވ ރެއްާ ނުވ ނެ.ާ ކުރެިވެގންނެއްާ

ވެއްޖި ޖެހިއްޖެކަމަށްާ ކުރަންާ ފަރ ތަކަށްާާކަރަންޓީންާ އެްއވެސްާ ހުއްދަާ އެާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ެވސްާ އެކަންާ އްޔ ާ

ދެވެންޖެހޭނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހެންާމިކަންާކުރ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާބަލަންޖެހޭާޖަނަވ ރެްއެގާޮގތުަގއިާމީހަކުާ

މަ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ މިހ ރު.ާ އެތެރެކޮށްފ ނެާ މިާވެސްާ މިއަދުާ ނޫންާ ދެއްކޮށްާ

ދަނީކީއެއް.ާބަނޑިާެއއްޗެހިާެވސްާމިާއެތެރެކުރަނީާއެއީާޕްލ ސްޓިކްާއެްއޗެހީެގާޮގތުަގއިާބޭނުންނުކުރެވޭާއެްއޗެހީެގާާ

ހަމަާ އޮވެދ ނެާ ދުަވސްކޮޅަކުންާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަދޭ.ާ އެތެރެކުރަމުންާ މިހ ރުާ ވެސްާ ެއއްޗެހިާ ައސްލުާ ޮގތުަގއި.ާ

އަޅުަގ ޮގތުންާއެއ ރޕޯޓުަގއިާ ތިބެދ ނެާސިޔ ސީާ ބަޔަކުާ ބަލަމުންދ ާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ މިާސަރުކ ރުންާ ކަހަލަާ ނޑުމެންާ

އެބޭފުޅުންނަށްާފިކުރުާތަފ ތުާވ ާބަޔަކ އިާބެހޭޮގތުންާއެތ ާބޭއްވިފައިާޮއވެދ ނެާމިދެންނެވިާޮގތަށްާކުއްތ ެއއްާޮގތުަގިއާާ

އިޝ ރ ތަށްާެގންޮގސްާައޅުަގނޑުމެންާހައްޔަރުކުރ ތަންާާމީހަކުާވެސްާއެތ ާއޮވެދ ނެ.ާއެާބަލ ނެާހަމަާބަލ ފައިާއޭެގާާ

ނިންމ އިރުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ދޭތެރޭާ ކަންތައްތަކ ިއާ ވަރަށްިގނަާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ އަންނ ނީ.ާ

ކޮންެމާާ ސިފައެްއަގިއާ ކޮންމެފަދަާ މިހ ރުާ އެނޭގާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެީއާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެްއޗެއްާޮއވެެގންާވެސްާއޭެގާހެކިބަހަކަށްާވެސްާމިބޭފުޅުންނ އިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވ ާމީހަކުާެގންޮގސްާހައްޔަރުކުރ ކަށްާާ

ނުޖެހޭނޭ.ާ ފަހަކަށްާ ކުރަްއވ ކަށްާ ެއކަންާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ މިދަންނަވަނީާ ނުޖެހޭނެކަން.ާ ފަހަތަކަށްާ މިބޭފުޅުންާ

ހުށަހެޅުއް ބިލުާ މިާ ބިލަކީާ މިާ މ ތްާއެހެންވީމަ،ާ ކިތަންމެާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިާ

މަުގސަދެްއަގއިާމިތަނަށްާހުށަހެޅިާބިލެއްާކަުމަގއިާވީާނަމަެވސްާސިޔ ސީާޮގތުންާބަލ ލ ިއރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނުދައްކައިފިކަ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެވ ހަކަެއއްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ޮއެވއްޖެާ މިދެންނެވިާާބިރުވެރިކަމެއްާ ވެއްޖިއްޔ ާ މަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދިމަދިމ ލަށްާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ދިމަދިމ ލުަގއިާ މިދެންނެވިާ ބިލުތަކުންާ ކަހަލަާ

ނުކޮށްފިކަުމަގިއާާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދޭތެރޭާ އެކަންތައްތަކ އިާ ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާ
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ބުނުމުގެާ ެއޮގތަށްާ ވެސްާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ މިާ ބުނ އިރުަގއިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭކ ރުކުރަނީއޭާ ވަުގތުތައްާ

ބައޮތްާކަރަންޓީނުކުރުމ އިާބެހޭާބިލެއްާވެސްާާފުރުޞަތުާއެހެންާމީހުންނަށްާއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާވެސްާއެ

މިދެންނެިވާ އަޅުަގނޑުާ އަންނައިރުާ އެއްކޮށްލެިވެގންާ ބިލުާ ދެާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިތަނަށްާ

ކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާމިާމައްސަލަާދ ާކޮމިޓީންާވިސްނ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާއެއީާައޅުަގނޑުާާ

ހެންާމިދެންނެވީާއޭެގާފަހަތަުގއިާއެތައްާބަިއވަރުާސިއްރުތަކެއްާޭއަގއިާެއކުލެިވެގންވ ތީެވާމިކަހަލަާމަޖިލީހެއްަގިއާާއެ

މިާކޮމިޓީތަކުަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިވޔަސްާ އަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާނުދެންނެވިކަމުަގއިާ ތަފްސީލުކޮށްާ މިހ ާ ކޮންމެހެންާ

މެންބަރުންނަކީ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަތައްާާތިއްބަވ ާ މިދެންނެވިާ އެއީއަޅުަގނޑުާ ފަހުމްވ ވަރުެގާ މިދަންނަވަނީާާާާާ

ކޯްއޗެއްކަންާކޮންާމަުގސަދެްއަގއިކަންާމިއަދުާމިވ ހަކަާމިތ ާމިާދައްކަންޖެހެނީ.ާއެވަރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާާމެންބަރުންނަށްާއޮޅުންފިލ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާޖުމްލަާޮގތެްއަގއިާމިާބިލުަގިއާހުރިާކަ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ބަލައިަގނެާ މަޖިލީހުންާ މިާ ބިލަކީާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަްއާ ކަންބޮޑުވ ާ ވެސްާ

މަސައްކަތްާއިތުރަށްާހަލުވިކުރުމަށްޓަކައިާައދިާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމިއަދުާމިާކުރަމުންދާ 

ދުޅަހެޔޮާާރަ ރައްޔިތުންނަށްާ ޮގތުންާ އިޖުތިމ ޢީާ ޮގތުންނ އިާ ޞިއްޙީާ އަދިާ މަސައްކަތްާ ކުރ ާ މިާ އްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ ކޮށްދޭންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ޞިއްޙަތެއްާ

އެ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ބިލަކަށްާކޮށްދޭންޖެހޭނެާ ކޮންމެާ ހުށަހެޅުމަކަށްާ ކޮންމެާ އަންނަާ ޮގތުންާ

މިދަނީާ ފެނިެގންާ ިގނައިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރ ނަން.ާ ވެސްާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ

ސަރުކ ރުންާ މިތަނުންާ ބިލުތަކެއްާ ޮގތަށްާ މަުގފަހިވ ާ ކަންތައްތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ައޑިނޭނޭގާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ

ާެގންާހުށަހަޅަމުންދ ާތަން.ާމިއީ....ާފޮނުވައިާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިާބިލަށްާވ ހަކަދަްއކަންާއެދިވަޑަިއެގންފައިވ ާެއއްެވސްާމެންބަރަކުާާ

ޢި ހުށަހެޅުއްިވާ ބިލުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ފަހުބަސްާ އެހެންކަމުންާ މެންބަރު..ާނެތް.ާ އްޒަތްތެރިާ

ވަުގތުާާ ޕ ޓީތަކަށްާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ ވިޔަސްާ އޮތްާކަމަށްާ އ ދެ،ާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ދ އިރ ެގާާ ބ ރަށުާ ެމންބަރުާ ހުށަހެޅުްއވިާ ބިލުާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ފަހުބަސްާ އެހެންކަުމންާ ހަމަވެފައި.ާ ވަނީާ

ާޙައްމަދުާޝީފ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާއަރުަވން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމު

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝީފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެހ ާ ބަހުސްކުރެއްވިާ ބިލ މެދުާ މިާ ޮގތެއްަގިއާ ޖުމްލަާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޝުކުރުާދަންނަަވން.ާއަޅުަގނޑުެގާޛަމީރުާޤަބޫލުކުރޭާކޮންމެާޢިްއޒަތްތެރިާާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާނިހ ޔަތަށްާ

އަމިއްލަފުޅަށްާ މެންބަރަކުާ އެާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއިވއިރުަގއިާ މެންބަރެއްެގާ އެާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލާ  މިާ ވެސްާ މެންބަރަކުާ

ސިާ އެހެންނަމަވެސްާ ބިލެއްކަން.ާ މުހިއްމުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ ދައްކަންޖެހޭާާޤަބޫލުކުރައްވ ކަންާ ޔ ސީޮގތުންާ

ކަެމއް.ާާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ހިފ ނެކަންާ ބޭނުންާ ވެސްާ ބޭބޭފުޅުންާ އެާ ފުރުޞަތެްއަގއިާ ލިބޭާ ވ ހަކަެއއްާ

ބިލުާ ެއއްާ ދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ މިތަނަށްާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ފ ހަަގކުރެްއވީާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީންކުރު 2ާާމ ާބެހޭާބިލ އިާމިާބިލ ާއެްއޮގތްާކަންތައްތަކެއްާހުރުމ އެކުާކޮމިޓީާސްޓޭޖުަގއިާމި

ބިލުާއެއްާބިލެއްެގާޮގތުަގއިާނިންމެވުމަކީާއެބޭބޭފުޅުންާއެދިލައްވ ާކަމެްއކަމުަގއި.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުނާްާ

ންބަރުންނަށްާއެޮގތްާރަނަގޅުކަމަށްާފެންނަނަމަ،ާއަޅުަގނޑުެގާެއއްވެސްާމައްސަލައެއްާމިކަމަކުާނެތޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ވަނަާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާބަެއްއ2ާާާާފެނިލައްވ ނަމަާެއއީާައޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާއެދޭާޮގތެއް.ާ

ޖަނަވ ރުާ ދިރޭާ ބަެއއްާ ތަކެތީެގާ ބައެްއާ އެތެރެކުރެވޭާ ރ އްޖެއަށްާ ފ ހަަގކުރެއްިވާ މެންބަރުންާ ތަކުެގާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ލިސްޓްާާ ެއާ އޮތީމ ާ ހިމަނ ފަިއާ ނަންާ ަވލުޖަނަވ ރުެގާ ދެންާ ހިމަނ ފައިާ ނަންާ ެއއްޗެްއެގާ ދެތިންާ ލިސްޓްަގިއާ

ވަލުޖަނަވ ރުެގާާ ނަމުަގއިާ ވަލުޖަނަވ ރުެގާ ވެދ ނެ.ާ އެހެންާ އެކަންާ ތެދުފުޅެއްާ ވ ހަކަ.ާ ބޭނުންވ ާ ފުރިހަމަކޮށްލަންާ

ޖަންަގލިތަ ބ ވަތެއްެގާ އެތައްާ ހިމެނޭާ ވެސްާާތެރޭަގއިާ ނަަގންާ ކަރުދ ހަށްާ ެއއްކޮށްާ ލިސްޓްާ ެއާ ދިރިއުޅޭއިރުާ ކުަގއިާ

ވެސްާ އެޮގތަށްާ ޮގތްކަމަށްވަންޏ މުންާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ބޭނުންކުރުމަކީާ މ ނައިަގއިާ ޖުމުލަާ ނުނަގ ާ ޖެހިދ ނެ.ާ

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އޮންނ ނެާ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްާ ެއކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ހަަމާބޭނުންކުރުމަކީާ އަދިާ

އެތެރެކުރެވޭއިރުާާާާއެހެންމެ ރ ްއޖެއަށްާ މަސްމަހ އިމެހިާ ދިރޭާ ައޑީަގިއވ ާ ކަނޑުާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ

ެގމަނަފުށާީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ކަމަށް.ާ ނިޒ މެއްާ ކަރަންޓީންކުރެވޭނެާ ވެސްާ ތަކެތިާ މިފަދަާ

މިކަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބޭފުޅުންާާދ އިރ ެގާ ވެސްާ ެއއީާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަށްާ

ތަފ ތުާ ސިޔ ސީޮގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ނުކުރެވޭނެާ ބޭނުންވެލައްވަންޏ މުންާ

އަ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުަގއިާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ޕ ޓީެގާ އިނދިކޮޅުާ މަސަްއކަތްޕުޅުކުރައްވ ާ ޅުަގނޑުާާޚިޔ ލެްއަގއިާ

ހުރީ.ާާ ދައްކަވ ފައިާ އެބޭބޭފުޅުންާ ވ ހަކަފުޅެއްާ މަދުާ ވަރަށްާ ފޯކަސްކޮށްާ ބިލަށްާ މިާ ވަޒަންކުރިއިރުަގިއާ އަމިއްލައަށްާ

ނިހ ޔަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅު.ާ ދެއްކެވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ބިނ ކުރަނިވި ދ އިރ ެގާާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އުނޫގފ ރުާ ޢަލީާ ޑރ.އަފްރ ޝީމްާ އެފަދައިންާ ހަމަާ ެއއީ.ާ ޚިޔ ލުތަކެއްާ

ވެސްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެފަރ ތަށްާ ަގބޫލުކޮށްާ ނިހ ޔަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެއްކެިވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަ މިާ ހަމަގައިމުެވސްާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ އެކުާ ހަމަާ ޤ ނޫނަކަށް،ާާދެންާ މަޖިލީހަށްާ ތްތެރިާ

ޤ ނޫނެއްާހެދުމަށްޓަކައިާބިލަށްާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާމިތަނަކަށްާހުށަހެއްާނ ޅ ނެ.ާެއއީާބޭނުންނުވ ާކަމަކަށްާވ ތީ.ާިމާާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަކުާބަޙުސެއްާނުކުރ ނެާބޭކ ރުާއެްއވެސްާކަމެއް،ާައޅުަގނޑުެގާޛަމީރުާަގބޫލެއްާނުކުރޭާެއކަންާ

ތަށްާދ ނެާކަމަކަށެއް.ާވަރަށްާިގނަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާސުވ ލުާމަތިކުރެއްވިާިމއީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާއެޮގ

ވަރަށްާިގނަާމެންބަރުންާސުވ ލުާކުރިމަތިކުރެއްވިާމިާތަސްދީުގކުރައްވ ނެާބިލަކަށްވ ނެތޯއޭާއެާޤ ނޫނަކަށްާވ ނެތޯއޭ.ާާ

އަޅުަގ އެއީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ނޫން.ާއަޅުަގނޑުާ ކަމެއްާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރ ާ ނޑުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުަގއިާއެާޤައުެމއްަގއިާހުންނަާބޭފުޅަކުާޚ އްޞަކޮށްާދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާ

ތަސްދީުގނުކުރައްަވއިފިނަމަ ޤ ނޫނެއްާ ނިންމ ާ މިތަނުންާ ޤ ނޫނެއް،ާ އެފަދަާ އެއީ.ާ ކަމެއްާ އަނބުރ ާކުރަްއވ ާ ާ

ބަޔ ންެވާާ ލިޔެވިާ ޞަރީޙަކޮށްާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޮގތްާ ކަންތައްކުރަންވީާ ވެސްާ ދެންާ ފޮނުވ ލައިފިނަމަާ

ހަލަބޮލިކަމެްއެގާާ ސިޔ ސީާ ނުވޭ.ާ ބޭނުމެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނަގ ލ ކަށްާ ަވުގތުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރެހިފައިވޭ.ާ

މަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގާ އަބަދުާ ތ ާ އިޤްތިޞ ދީާާާތެރޭަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނުޖެހޭ.ާ އޮންނ ކަށެްއާ

ސިޔ ސީާާ މިތަނުަގއި.ާ ހަދަންޖެހޭާ ޤ ނޫނެއްާ އެތައްާ ބޭނުންހިފޭނެާ ބޭނުންވ ނެާ ޮގތުންާ އިޖުތިމ ޢީާ ޮގތުންނ އިާ

ާާ މަޖިލީހުަގ2ާާވ ދަވެރިކަމުަގއި ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަބަދުާ ނޫންާ ބިލުތަކެއްާ ބަޙުސްކުރ ނެާ ނަގ ާ ފޯރިާ ިއާާޕ ޓީާ

ދަންނަވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ މޭރުމުންާ މިާ ހަމަާ ނޫން.ާ ކަެމއްާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ވަކ ލ ތުކުރަންޖެހޭނީކީ.ާ

ސިފައެްއގައި ކޮންމެާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބެހޭޮގތުންާާާބޭނުންާ ބިލ ާ މިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބިލުެގ މިާ ީވނަމަވެސްާ ހަަމާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވިކަުމަގއިާ އެބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީާ ވަުގތުާ ފުރިހަމަާ ާ

ހަަމާާ އަޅުަގނޑުާ މީކީ.ާ ނޫންާ ބިލެއްާ އޮތްާ ހުއްޓ ލަންޖެހިފައިާ ނެތިެގންާ ބޭބޭފުޅުންާ ވ ހަކަދަްއކ ނެާ ބަޙުސްކުރުމަށް.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ ވެސްާ އެބޭބޭފުޅުންނަށްާ ަގބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ދިރިއުޅޭާާވަޒަންކުރަންާ އިާ

މީެގންާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ވިޔަފ ރިކުރަްއވ ާ ތަކެތީެގާ ޖަނަވ ރުާ ދޫންޏ އިާ މިާ އަދިާ ވެސްާ ދިވެހިންނަށްާ އެންމެހައިާ

އަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނުާސިޔ ސީޮގތުންާދެއްކެވިާބަެއްއާާާާއްޒަތްތެރިާރައީސް،ފަސޭހަތަކެއްާލިބިެގންދ ނެކަމަށް.ާޢި

ތެރެކުރަންޖެހޭނީާވަކިާކުލައެއްާޖެހިފައިވ ާވަކިާަވއްތަރެްއެގާބުޅަލެއްާއެއީާރީނދޫާކުލަާވ ހަކަތަކުަގއިާރ އްޖެއަށްާއެ

އަޅުަގނޑުެގާާ އެތެރެކުރަންޖެހިދ ނެާ ވެސްާ ބުޅ ާ ޒ ތުެގާ ދިރިއުޅޭާ ުގއަންޓަނ މޯބޭަގިއާ ނޫނިއްޔ މުންާ ހުންނަންޖެހިދ ނެާ

އަންޓަނ މޯބޭާެއއްާނޫންާައދިާއެއަށްވުރެންާދުރުންާާއަޚްާވެސްާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވި.ާއަޅުަގނޑުާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާގުާ

އެތެރެކުރަންޖެހޭނީާ ނަމަވެސްާ ސޫތްޕެއްާ ފަދަާ އެހެންާ ދިރޭާ އަދިާ ވިޔަސްާ ޖަނަވ ރެއްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ވެސްާ

ޮގތަށްާާ އެކަށީެގންވ ާ މ ޙައުލަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ ޮގތުންެވއްޖިއްޔ މުންާ ަގބޫލުކުރ ާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

ެއކަންާކަރަންޓި ވީނަމަެވސްާ ބުޅަލެއްކަުމަގއިާ ރީނދޫކުލައިެގާ އަދިާ ވިޔަސްާ ހުރިކަމުަގއިާ ނޫކުލަާ އެާ ންކުރެިވެގން.ާ

އެންމެހަިއާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ އެޮގތަށްާ

ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ފަސްފަށުންާ ބެހެއްޓެވިާާމެންބަރުންނަށްާ ގ ތްކަމ ިއާ ބެހެއްޓެިވާ ބިލ އިމެދުާ މިާ ެގާ

އަހަމިއްޔަތުާކަމ އިާއަދިާހަމައެއ އިެއކުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެބޭބޭފުޅުންާޚިޔ ލުާފ ޅުކުރައްވަމުންާެގންދެިވއިރުަގިއާާ
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ތަނަވަސް ފުރުޞަތުާ އެާ އެބޭބޭފުޅުންނަށްާ ސަމ ލުކަމަށްާ ދެއްވިާ ތިާ މަނިކުފ ނުާ ރައީސްާ ކޮށްދީެގންާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޖުމްލަާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ެވސްާ އަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ފުރިހަމަކަމުންާ ެގންދެވިލެއްާ ކުރިޔަށްާ

ޝުކުރިްއޔ .ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ޮގތެްއަގއިާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ.

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

އޮންނަާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ ބަހުސްާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ މިާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާޖަލްސ އެްއަގއިާމިބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިަގންނަންާފެނޭތޯާބެލުމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާއޮންނ ނެ.ާއ 

ާާމިދަނީާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތުެގާތެރެއިންާޤ ނޫނު ރުކަޒީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މ7ާާަާ/2010ާނަންބަރު

ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުަމށް.ާ ކުރިޔަށްާ ބަހުސްާ ބިލުެގާ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ

ކުރިން އަށް.ާ ލަތީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އަރުވ ނީާ ދަްއކަވަމުންާާާާފުރުޞަތުާ

ާެގންދެވިާވ ހަކަފުޅުާނިންމ ލުމުެގާފުރުޞަތު.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ންާާވަބަރަކ ތުހޫ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުهللاާ`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙުމަތު

ާާ ޤ ނޫނަށް ބިލ ހިންުގމުެގާ ކުރީަގއިާާއިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާާާާދޭތެރޭަގިއާ މިވަުގތުާ ދެންނެވިންާ ވެސްާ

ޭއެގާާ ކަމަށް.ާ ނުފެންނަާ ހަދަންާ ކައުންސިލްާ ސިޓީާ ތިރިކޮށްެގންާ އ ބ ދީާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މިއަދަދަށްާ

ސަބަބުތައްާއަޅުަގނޑުާބަޔ ންކުރަމުންާެގންދިޔައީ.ާއ ދެ،ާެއޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާސަބަބަކީާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާ

ާމީހުންެގާއ ބ ދީާއަށްާބައްލަވ އިރުާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުާނެީގާއަްއޑުާައތޮޅު...000،10ާާދިނުމަށްާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާނިންމުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޖެހުމުންާއ ދެ،ާޖަލްސ ެގާކޯރަމްާެގއްލިާކޯރަމްާރަނަގބީލު ވެސްާޖަލްސ ެގާކޯރަމްާާާމިނިޓްާވެެގންދިޔައިރ5ާާާުވެސް

ޮގތުެގ ަގވ އިދުަގއިވ ާ ަގސްދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ މި ހަމަނުވި.ާ ޖަލްސ ާާ މަތިންާ މިއަދުެގާ ހިސ ބުންާ
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ާާ އޮންނ ނީ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ 11ާާާާނިންމ ލަން.ާ މައްސަލ2010ައޮކްޓޫބަރ ނިޒ މީާ މި .ާ ވަުގތުާާ ެއއްާ

ފުރިހަ ނުެގންދެވޭނެ.ާ ކޯކުރިއަކަށްާ ނެތް.ާ އެއްާ ޖަލްސ ާ އިޢުރަމަާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ ނެތް.ާ ލ ންކުރ ނަންާާމެއްާ

ދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާާާާރުެވވަޑަިއެގންާތިްއބެވިާމެންބަރުންެގާނަންތައް.ވަުގތުާހ ޒި ޔައުމިްއޔ ަގއިާހިމަނ ނަންާމި

ާގައިާ.9:00ާާވ ާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާުއޮކްޓޫބަރ11ާާާާއެއްާއޮންނ ނީާ


ނީާ.މުނިާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 





ނިންމަވ ލެއްވިާއިރު ޖަލްސ ގައިާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާާާާ، ޖަލްސ ގެާކޯރަމްާގެއްލުމުގެާސަބަބުންާރިޔ ސަތުންާޖަލްސާ 

ާތިއްބެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަކީާ:

1-ާާާާ ާާާާ-2.ާާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުހެންވޭރުާދެކުނުާާދ އިރ ެގާމެންބަރު އިމްތިޔ ޒްާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ ިއރ ެގާމެންބަރު

ާާާާ-3ާާ.ފަހުމީ މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާ-4ާާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ާާާާ-5ާާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު. ާާދިއްދޫާދ އިރ ގެާާާ-6ާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ާާ ާާމެންބަރު ސަމީރު. ާާާާ-7އަޙްމަދުާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ާާهللاާޢަބްދުކެލ ާ ދ އިރ ެގާާާާ-8މަޢުސޫމް. އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށިާ

އިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާ-10ޢަލީާމުޙައްމަދު.ާާވެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާާ-9ޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާާމެންބަރުާާ

މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާ-12ާާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދު.ެގާމެންބަރުާާނައިފަރުާދ އިރ ާާ-11ޙަމީދު.ާާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާާާާ-13ޙުސައިންާމުޙައްމަދު.ާާ ާާާާ-14އަޙްމަދުާނ ޒިމް.ާާދިއްަގރުާދ އިރ ެގާމެންބަރު އަޙްމަދުާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ާާ އިބްރ ހީމް. ާާާާ-15ރަޝީދުާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ާާމ ވަށުާ އަބޫބަކުރު. ޖަމ ލްާ ދ އިރ ެގާާާާ-16ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ވިލިިގލީާ

ާާ ާާމެންބަރު ރ މިޒް. ާާާާ-17މުޙައްމަދުާ ދ އިރ ެގ ާާަމޑަވެލިާ ނ ޒިމް. މެންބަރުާާާާ-18މުޙައްމަދުާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ާޙަސަންާލަޠީފް.ާާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ-19އިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާ

 _______________ 




