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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /20 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  20ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  އަންާގރަ   ވީ 2009ޖުލައި   14 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 21 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 

 

 ށް  11:03ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

  ށް  13:01ން  12:01 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:32 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  59އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރިޔާސަތު: 

 
 68 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ71ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 72ފަހު ހުސްވަުގތުކޮޅަށް

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެ 

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަންދޫ ދާ 

 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  

 ެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެ

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

  ރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއި

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ ދާ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللا މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަ

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް



 V 

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި    ސަލާމުގައި 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ޔާމީންهللا  ޢަބްދުމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 
އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް  މިނިސްޓަރ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ، 

  އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  13 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ،ުޢަބްދު  އިންޓަވަލަށްފަހ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ސަލާމް(  ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު  މެންބަ)އިންޜަވަލްކުރިން  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  އަދި  ރިޔާޒް ،  މުޙަންމަދު    ރު 
ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ކުޅުދުއްފުިށ އުުތރު    އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު،ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    ގައިޖަލްސާ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  މޫސާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
 ވިއެވެ.  ވަކިވެވަޑައިގެންނެޖަލްސާއިން 

 
  ،ުމެންބަ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  މޫސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  މޫސާ،  އަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުުތރު  ރު  ކުޅުދުއްފުިށ 

މެންބަރު   ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  މުޙަންމަދު،  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ނާޒިމް،  އިބްރާހީމް އަޙްމަދު  ރަޝީދު  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަދި   ،
އަސްލަމް   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު މުޙަންމަދު  އަދި ފޭދޫ  )ކޮމިޓީގައި(  މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ޖަލްސާގައި 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ގައި( )ކޮމިތީ ދާއިރާޣެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ02ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްއަންގ ރ0222ާަާޖުލައ71ާިާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

 

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާޖިލިސްާފެށުނީ.މަާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްބެވީ ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެން ާޖަލްސ އަށް މެންބަރުން.ާާޢިއްޒަތްތެރ13ާިމިވަގުތު

ާއެޖެންޑ ގެ ާާމިއަދުގެ ާއައިޓަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިއޮތީ، ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ާ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާއަާމެންބަރު ާހައުސިންގ،ާމިނިބޫބަކުރު، ާއޮފް ސްޓަރ

ާއަސްލަމ ާ ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާއެންވަޔަރަންމަންޓް ާއެންޑް  15ާޓްރ ންސްޕޯޓް

ާމެންބަރުާާއް.ސުވ ލެާާރައްވ ކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ނޑު އަޅުގަ

ާރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއަބޫބަކުޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާ

ާ

ާއައްސަލ މްޢަާާމެންަބރުާދ ިއރ ގެާމ ވަށު .`ާ ނޑުާލައިކުމް. ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 20ާހައްދުންމަތީާހައްދުންމަތީާކުނަހަންދޫާރައްޔިތުންގެާފަރ ތުންާމިދަންނަވ ާސުވ ލަކީ،ާާރުާައޫބބަކުޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާ

މިރަށަކީާާ.ރަށެއްާާފޯރ ފައިވ ާއިންތިހ އަށްާދަތިކަންާލަފ ފުރުމުގެާކުނަހަންދޫއަކީާާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާ

ާމަސްވެރިކަމ އި ،ާ ާދިރިިިއުޅުމުގެ ނޑުވެރިކަމުން ާއަންނަދަ ާއ ރ ސްތުކުރަމުން

ާއެކަށީގެންވާ  ާމަސައްކަތުން ާކުރ  ާރައްޔިތުން ާމިރަށުގެ ާރަށެއް. ާދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު

ާދަތިކަމަ ާއެންމެބޮޑު ާހޯދުމުގައި ާއ މްދަނީއެއް ާކުރިމަތިވެފައިވަނީ ލަފ ފުރުމުގެާކަށް

ނޑައަޅުއްވައިާދަތިކަން.ާމިކަންާ  25ކަމުގެާޢަމަލީާމިޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްާސަރުކ ރުންާކަ

ާމަސައްކަތްތަާ ާއްވެސް ާވަނީ ާޕޫލެއްގެާާފެށިފައި. ާސުވިމިންގ ާއޮތީ ާއެތަން މިހ ރު

ާއެ ާނެތް. ާގޮތެއް ާނިކުމެވޭނެ ާވަދެ ާސުވ ލަކީ،ާސިފައިގަ. ނޑުގެ ާއަޅުގަ ހެންވީމ ،

ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ާހެދުމުގެ ާބަނދަރު ާާކުނަހަންދޫގެ ާހިސ ބަކ އިާގޮސްފައި އޮތް
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ާ ާވިސްނުންފުޅެއް ާއެއްވެސް ާސަރުކ ރުން ާއެކަމ މެދު ؟ާއ ގެންގުޅުއްވަންތޯމިހ ރު

ާކޮބައިތޯ ާރޭއްވެވުމަކީ ާރ އްވަވ ފައިވ  ާއެކަމަށް ާސުވ ލަކީ،ާ؟ާގެންގުޅުއްވ ނަމަ  30ދެވަނަ

ާާކުނަހަންދޫާ ާއަލުން ާމަސައްކަތް ާހެދުމުގެ ާލަފ ކުރެވޭާފެއްޓޭނެބަނދަރު ކަމަށް

ާތ ރީ ާފެށޭނެކަމަށް ާހިފަން ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުން ާއެބަނދަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިާޚަކ އި

ާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯ؟ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާލަފ ކުރައްވ މިނިސްޓަރުާ

ާ

ާމެންބަރުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  35ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢަބްދުލްޢަާާއެްނޑްާޕޯޓްޓްރ ންސް ާޖަމ ލު ާކުނަހަންދޫާރުާއަބޫބަކުޒީޒް ާސުވ ލުގައި ާބަނދަރުާާކުރެއްވި

ާތ ރީޚަށްާާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާމީގެ ާކޮންމެވެސްވަރަކަށް ާއަޅުގަނޑު ާހިސ ބު ާގޮސްފައިވ  ާމަސައްކަތް

ާމިމަސައްކަތްާބަލ ާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރީާާލ ނަން. ާނިންމަވ ކުރުމަށް ާސަރުކ ރުން ާއޭރުާގެ ފައިވަނީ

ާޕްރޮގްރ މަކީާ ާއެކްސެސް ާތެރެއިން. ާޕްރޮގްރ މްގެ ާއެކްސެސް ގެންގުޅުއްވި

ާޕްރޮގްޕްރޮޤްރ މްއެ ާއެކްސެސް ާބަނދަރުތައް، ާހިމެނޭ ާމ ނައަކީ،ާގައި  40ރ މްގެ

ާއެބޭނުމަށްާރޭވި ާޚ އްޞަކޮށް ާހަމަ ާދަތިކަންާޙައްލުކުރަން ާކުރިއަށްާލަފ ފުރުމުގެ ގެން

ރ މްގެާދަށުންާހެދުނުާބަނދަރުތަކުގެާސްޓޭންޑަޑްާދެވުނުާޕްރޮގްރ މެއް.ާއެާޕްރޮގްގެން

ާ ާާފޫޓ133ާުސައިޒަކީ ާައދި 033ާާދިގު ާހަދަން.ާފޫޓު ާބަނދަރެއް ާާމިނުަގއި ފުޅ 

ާ ާޖެނުއަރީ ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއ  ާއެވޯޑްކުރީ ާމިދެންނެވ0335ާާިމިމަސައްކަތް ގައި

ާކީވޯ ާބަނދަރުގެ ާބަނދަރ އެކީގައި ާސައިޒްގައި ާއިން ާހަމަޖެހިފައި  45ފޫޓުގެ.270ާާލެއް

ާ ާދިގަށް 133ާާއެއީ ާފޫޓ އި ާހުރަހަށް ާދެކޮޅުން ާފަރ ތެއްގެ ދެާާގެފޫޓ74ާުޮކންމެ

ސްާޗެނަލެއްާނޫނީާވަންނ ނެާމަގެއްާންރަާ.ާވަރަށްާދިގުާއެންޓްފޫޓ270ާުފަރ ތުގައިާ

ާނިންމ ފަ ާހަދަން ާއޮތީ ާފޫޓ3336ާުމީޓަރުގެ.116ާާއި ާމިނުގައި ާފުޅ  ާމަގެއް 33ާގެ

ގައ0335ާާިޖެނުއަރީާާއޮންނަވަރަށްާޑިޒައިންކޮށްާއެމަސައްކަތްާމިދެންނެވިހެންާާޓުފޫ

ާ ާއެވޯޑްކޮށް، ާމަސައްކަތަށްާގ0336ާަފެބްރުއަރީ ާފެށުނީ. ާމަސައްކަތް  50އި

ނޑުާމިދަންނަވަނީާމިނިސްޓްރީގައިާފެންނަންހުރިާތްގޮތް،ާއެޑިޒައިންކޮށްފައިާއޮ އަޅުގަ

ޢުލޫމ ތުތައް.ާބަނދަރުާހަދަންާނިންމ ފައިާއޮތްގޮތްާލިޔެކިޔުންތަކުންާފެންނަންހުރިާމަ

ާކޮ ާއޭރުގެ ާހޯދުމަށް ާއެޕްރޫވަލްއަކަށް ާފަރ ތުން ންސްޓްރަކްޝަންާރައްޔިތުންގެ

ާލިއު ާމިނިސްޓްރީން ާކޮމިޓީން ާރކ. ާރަށުގެ ާނ3ާޮއްވ  0334ާާވެމްބަރު އެއީާގައި،

ާދީފައިމަ ާއެޕްރޫވަލެއް ާއެޑިޒައިނަރ ާކުރީގައި. ާފެށުމުގެ ާމަސައްކަތްާވަނީާސައްކަތް .55 
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ާ ާނުވަނީވެސް ާދުވަހެއް ާމ ގިނަ 37ާާފެށިގެން ާއަނެއްކ ވެސ0335ާާްފެބްރުއަރީ ގައި

ާފުޅ ކޮށްދިނުމަށ އިާ ާބަނދަރު ާއެބައޮތް ާކުރައްވ ފައި ާރިކްއެއްސްޓެއް ާކޮމިޓީން ރކ.

ާ ާބޭސިން ާހ ބަރ ާދިނުމަށް. ާދިގުކޮށް ާއިތުރަށް 133ާާއަދި ފޫޓަްށ333ާާފޫޓ 

ާ ާވަންނަނ033ާާްާފޫޓ 133ާބޮޑުކޮށްދިނުމަށް. ާބަނދަރަށް ާއަދި ާބަދަލުގައި. ފޫޓުގެ

ާނެރު ާއޮތް 53ާާވެސް ާފުޅ ކޮށްދިނުމަށް. ާހަމައެާފޫޓަށް ާމަޢުލޫމ ތެއްާއަދި  60އ އެކީގައި

ާފޮނުއް ާރަށުގައި ާއޮތް ާނުބައްލަވާ 7ާވ ފައި ާރަޖިސްޓްރީތަކަށް ާއޮންނަކަމަށ އި ދޯނި

ނޑުާފޮނުއްދޯނީގެާސައިޒްތައްވެސްާފޮނު ވ ފައިާއޮތްާމަޢުލޫމ ތުގެާވ ފައިާއޮތް.ާއަޅުގަ

ާ ާއެއްކުރީމަ ާފުޅ މިން ާދޯންޏެއްގެ ާހުރިހ  ާމިފެންނަނީ ާބ ލީލީމަ ފޫޓ056ާާުއަލީގައި

ނޑަކަށްާހަމަާބަނދަރުގެާތެރޭގައިާހުރިހ ާއެާ އެޅީމަާާއްޗެހިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާގ ތްގަ

ާއެހެންނަމަ ާހުރި. ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާމިާފުރޭނެވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާއޭރު  65ވެސް،

ދެވީާއެއިާލަފ ފުރުމުގެާދަތިކަން،ާއެކްސަސްާޕްރޮގްރ މްާއެނަމުގައި،ާރ މްާގެންރޮގްޕް

އެާާހުއްޓަސްާމިދެންނެވިާސްޓޭންޑަޑްާސައިޒްގައިާއެދެންާހަމަާކިތަންމެާގިނަާދޯނި

ާމަސައް ާއައިސްއޮތްާާކުރައްވަމުންކަތް ާފުޅ ކުރަންވެގެން ާނެރު ގެންދިޔައީ.

ާއުފަ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާކޮމިޓީއަކުންާރިކްއެސްޓް ާފަންނީ ާއޮންނަ އްދަވ ފައި

 70ފޫޓަށްާފުޅ ކުރަންާއެއީާރަނގަޅުކަމެއްކަމަށްާފެނިގެންާއެޕްރީލްގައ53ާާިބައްލަވ ފައިާ

ާއަންގަވ ފައިވަނީ.ާއެޕްރިލްާ ާނިންމަވ ފައި ާކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް ާއެގޮތަށް 0335ާއެކަން

ާމަހުގެާ ާއެޕްރީލް ާއަތޮޅުއޮފީހުން ާލ.އަތޮޅު ާއަނެއްކ ވެސް މެދުތެރޭގައިާާގައި.

ާއޭރުގެާ ާއެކަމަށް ާބޮޑުކޮށްދެއްވުމަށް. ާބޭސިން ާހަބަރ ާކުރެއްވި ރިކްއެސްޓެއް

ާވަރަށްާ ާނުނިންމަވ  ާއެ ާވަކިގޮތެއް ާކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ާއޮފް މިނިސްޓްރީ

ާ ާފެންނަންއޮތީ ާއަޅުގަނޑަށް ާލިޔެކިޔުންތަކުން 30ާާދުވަސްތަކެއްދިޔަ.  0335ާ75ޖުލައި

ާކޮންޓެކްޓަ ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާމެޝިނަރީއަށްާގައި ާއޭނަގެ ާއެބައޮތް، ާއަންގަވ ފައި ރ

ާތަފްޞީލުތައްވެސްާ ާވ ހަކަ.ާދެން ާދީފި ާގެއްލުންތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާބަޔަކު ރަށުގެ

ާއެމީހުންާ ާއެހިސ ބުން ާއެމަސައްކަތް ާއެހެންވީމ ، ާއަތުގައި. ނޑު ާއަޅުގަ އެބަހުރި

ާ ާހުއްޓ ލީކަމަށް. ާމަސައްކަތް ާނިންމ  އަތޮޅުއޮފީހުންާާޖުލައިގައ01ާިހުއްޓ ލަން

ާނިންމަވ ފައިާ ާކުރިން ާމަސައްކަތް ާއެބައޮތް ާރިކްއެސްޓެއްކުރައްވ ފައި  80އަނެއްކ ވެސް

ާރިކްއެސްޓެއްާ ާކޮންޓެކްޓަރަށް ާއެކަމަށް ާގެންގޮސްދިނުމަށް. ާކުރިއަށް އޮތްގޮތަށް

ާ ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިނ03ާާްކުރީމަ ާމިނިސްޓްރީއަށް ާކޮންސްޓްރަކްޝަން ޖުލައިގައި
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އޮތްާއެކަންާއެމީހުންނަށްާކުރެވޭނީާޔަޤީންކަމެއްާލިބިގެންނޭާރަށަށްާއަންގަވ ފައިާއެބަާ

ާޔަޤީންކަމެއްާ ާއެފަދަ ާދިމ ނުވ ނެކަމަށް. ާކަމެއް ާދިމ ވިފަދަ ާކުރިން ގޮސްގެން

ާހުއްޓިފައިާ ާފެށިގެން ާއެހިސ ބުން ާއެމަސައްކަތް ާކަންނޭނގެ ާނެތިގެން  85ފެންނަން

ާ ާއޮތީ. 00ާާއެއޮތްގޮތަށް ާކޮންސ0335ާްއޯގަސްޓް ާމިނިސްޓްރީންާގައި ޓްރަކްޝަން

ލ.އަތޮޅުާއަތޮޅުއޮފީހަށްާއަންގަވ ފައިާއެބައޮތްާމިާއެކްސެސްާޕްރޮގްރ މްގައިާހިމެނޭާ

ާ ާނެތްކަމަށް. ާބޮޑުކުރެވެން ާއިތުރަށް ާބޭސިން ާހަބަރ އޯގަސްޓްގައ01ާާިރަށަކަށްވ ތީ

ާ ާލިބުނު ާޕެޓިޝަނެއް ާރަށުން ާމިނިސްޓްރީއަށް މީހަކ375ާާުކޮންސްޓްރަކްޝަން

ާރ ވ ފައިއޮތްގޮތަށްާސޮއިކޮށް ާއެކަން ާއޮރިޖިނަލީ ާކުރިން ާއެމަސައްކަތް  90ފައި.

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންގޮސްދިނުމަށް. ާކުރިއަށް މަސައްކަތް

ާއެާ ާކިހިނެއްކަމެއް ާފެންނ ކަށެއް ާލިޔެކިޔުމެއް ާނެތް ާފެށިގެންނެއް އެހިސ ބުން

މެއ36ާާިއްވިޔަސްާމަސައްކަތްާޕެޓިޝަނަށްާކޮންާޖަވ ބެއްކަމެއްާދެއްވީކީ.ާކޮންމެގޮތެ

ާހަމަޖެހިފައިވާ 0335ާ ާޖަހަން ާއެރަށުގައި ާހުއްޓުނުއިރު ާއެ ާހުއްޓުނުގޮތަށް، ގައި

%ާ ާޕެނަލްތަކުގައި 63ާާކީވޯލްގެ ާއެކަމަކު ާބެހެއްޓިފައިވަނީ. ާބީމެއްާކީވޯލް  95ާކެޕިން

ާހުރީާ ާބަރސް ާކޮންކްރީޓް ާރީއިންފޯސް ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާނެތް. އެޅިފަކައެއް

ާޗެނެލްާއެކްސްޕޯޒްކޮ ާއެންޓްރެންސް ާކޮނެވިފައި، ާއެކީގައި ާބޭސިން ާހަބަރ ށޭ.

އެކީގައިާކޮނެވިފައި.ާވެލިާސިމެންތިާބަސްތ ާބޭނުންކޮށްގެންާޖަހަންާހަމަޖެހިފައިއޮތްާ

ާއެހ ތަނަށްދިޔައިރުާ ާކުރެވިފަކައެއްނެތް. ާމަސައްކަތެއް ާއެއްވެސް ާވޯޓަރގެ ބްރޭކް

 100ފައިާއޮތްާމަސައްކަތަށްާކޮންޓްރެކްޓަރަށްާމިލިއަންާރުފިޔ އަށްާކޮންޓްރެކްޓްކޮށ4867ާް

ާ ާމިދަންނަވ ލ38174ާާީޕޭކުރެވިފައިވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިމަސައްކަތް ާރުފިޔ . މިިލއަން

ާފެށިގެންާ ާއެހިސ ބުން ާއޮތްގޮތް. ާހިނގ ފަިައި ާކަން ާތ ރީޚުގައި މަސައްކަތުގެ

ާއޮތީ. ާއަދިވެސް ާއޮތްގޮތަށް ާކޮންޓްރެކްޓް ާމި ާހުއްޓިފައި. ާއޮތީ ާމަސައްކަތް

ާމައްސަލަތ ކ ހެދިާ ާމިދެންނެވި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުކުރޭ. ާޓަރމިނޭޓެއް ކޮންޓްރެކްޓް

ާމީގެކުރީގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާއޮތްގޮތަށް ާނުގެންދެވިފައި ާކުރިއަށް  105އެކަން

ާދަންނަވައިފިން،ާ ާޖަވ ބުދެމުން ާސުވ ލުތަކަށް ާމިފަދަ ާއެކިފަހަރުމަތީން މަޖިލީހުގައި

ާހަމަ ާސައިޒްގައި ާފުރަތަމަފަހަރަށްާާބަނދަރުތަކުގެ ާއަދި ާރައްޔިތުން ާދިމ ވ ތީ މިހެން

ާފަށައިގެންާ ާމަސައްކަތެއް ާހަމަ ާއެއްބަސްވިކަމުގައިވިޔަސް ކަމަކަށް

ވަކިހިސ ބަކަށްދ ތަނުންާއެާއެއްބަސްވުމ ާޚިލ ފަށްާއެހެންާގޮތްގޮތަށްާރިކްއެސްޓްތައްާ
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ާބަ ާމި ާދިމ ވޭ. ާދަތިތަކ  ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާހުއްޓި ާމަސައްކަތް  110ނދަރ އިާއައިސް

ާވެލިާ ާތަންތަނަށް ާއެކި ާދިމ ވި. ާމައްސަލަތަކެއްވެސް ާއެކަހަލަ ާއިތުރު ގުޅިގެންވެސް

ާމަސައްކަތްތައް.ާ ާނުހުންނަ ާހިމެނިފައި ާތެރޭގައި ާކޮންޓްރެކްޓް ާއެއީ އަޅ ށ އި،

ާކުރަންާ ާއެގޮތަށް ާމަސައްކަތްތައް ާނުހުންނަ ާހިމެނިފައި ާތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއެކްސްކަވޭޓަރެއްާާފެށީމ  ާނޫނީ ާމަދުފަހަރެއްގައި ާރަށަކަށް އެނގޭ

ާނުލިބޭކަން.ާ ާފުރުޞަތެއް ާކޮންނ ނެ ާތަނެއް ާނޫނީ ާމަދުފަހަރެއްގައި  115ނ ރ ކަށް.

ާބޭނުންވ ކަން.ާ ާކޮށްލަން ާހުރިހ ކަމެއް ާވ ންއޮންނަ ާއެއިރަކު އެހެންވީމ ،

ާހިމެ ާތެރޭގައި ާކޮންޓްރެކްޓްގެ ާމަސައްކަތްތައް ާއެ ނިފައިާއެހެންނަމަވެސް،

ނެތްކަމަށްވަންޏ ާއެއީހަމަާއިތުިުރުާމަސައްކަތް،ާއިތުރުާލ ރި.ާބަޖެޓްގައިާހިމެނިފައިާ

ާއެކަމަޑޭޓްކުރެވޭވަރަކުންާ ާއ ދޭ. ާރިކްއެސްޓްތައްވެސް ާއެކަހަލަ ާލ ރި. ނުހުންނ ނެ

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާގެންދަން. ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ  120އެކަމަޑޭޓްކުރަމުން

ާއެކަންާ ާމިމަސައްކަތ އިާާކުރިންވެސް ާކޮބައިތޯއޭ ާމިހ ރު ާގެންގޮއްސައޭއޮތީ. އެގޮތަށް

ާސަރުކ ރުންާ ާކިހިނެއްތޯއޭ ާވިސްނުމަކީ. ާގެންގުޅޭ ނޑު ާއަޅުގަ ދޭތެރޭގައި

ާނިންމަވ ފައިާ ާކުރިއަށްގެންދަން ާޖަވ ބުގައިާާމިމަސައްކަތް ާއެސުވ ލުގެ އޮތީ.

ާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާޑިވެލޮޕްޓްމަާ ާމިާދަންނަވަންއޮތީ،ާޕަބްލިކް ާޕްރޮގްރ މްގައި ންޓް

 125ލިސްޓްކުރެވިފައިާމިމަސައްކަތްާއެބައޮތޭ.ާއަޅުގަނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަމޭާމަސައްކަތެއްާ

ާގިނަދުވަސްތަކެއްވ ވަރަކަށްާ ާއަދި ާއޮތީމ  ާދޫކޮށްލ ފައި ާކޮށްފައި ބައިކުޅަބައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާވީރ ނ ވަމުންކަން. ާހަލ ކުވެ ާދ ނީ ާމަސައްކަތް ކުރެވިފައިހުރި

ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ އެމަސައްކަ ާއެމަސައްކަތް ާދީގެން ާޕްރިއޯރިޓީއެއް ތަށް

ާއެކިފަހަރުމަތިންާ ާމީގެކުރިންވެސް ާދެން ާކުރިއަށްގެންދ ނަން. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާ ާޕަބްލިކް ާޕްރޮގްރ މްތަކަށް، ާމި ާދަންނަވ ފައިވ ނެ ނޑު  130އަޅުގަ

ާސަރުކ  ާބަޖެޓްކުރުމަށް ާޕްރޮގްރ މަށް ާސިޔ ސަތަކީ،ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާގެންގުޅޭ ރުން

ބަޖެޓްާހޯދުމަށްާސަރުކ ރުންާގެންގުޅޭާސިޔ ސަތަކީާކޮބައިކަން.ާދެވަނައަށްާކުރެއްވިާ

ާމިވެނިާ ާދަތި ާވަރަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއައްސަވ ފައިއޮތީ. ާތ ރީޚެއް ސުވ ލުގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާއެހެން ާކުރެވޭނީ ާއެކަން ތ ރީޚެއްގައޭ

 135 ރައީސް.ާ

ާ
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ާގުޅިގެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަވ ބ އި ާއެދެއްވި ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަޒީރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުޅުވ ލަން.ާ ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ާސުވ ލުކުރައްވަން އިތުރު

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.

ާ140 

ާޢިއްޒަތްތެރިާާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފަރެްސމ  ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާމެންބަރުާ

ާާމްާމުއްޠަލިބުާއިްބރ ހީ ާޖަމ ލް ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއަބޫބަކުާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާހައުސިންގ، ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާރު

ާއަސްލަމ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުޙަންމަދު ާއެންވަޔަރަންމަންޓް ާގުޅިގެންާއެންޑް ާސުވ ލ އި ާކުރެއްވި އި

ާޤުދުރަތީާ ާގދ.އަތޮޅުގައި ާގދ.ފިޔޯރީއަކީ ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު  145އަޅުގަ

ާރަށޭ.ާ ާނެތް ާހަމައެކަނި ާމިހ ރު ާފޭބެން ާއަރ  ާއެހެންނަމަވްެސ، ާއޮވެ، ބަނދަރެއް

ާމެއިާ ާމިދިޔަ ާކޮންޓްރެކްޓްކުރައްވ  ާމަސައްކަތަށް ާހެއްދެވުމުގެ ާބަނދަރު އެރަށުގެ

ާރަށުގެާާމަހުގެ ާއެއްބަސްވިކަން ާއެއްބަސްވުމެއް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއ އެކީ ކުރީކޮޅުވަނީ

ާ ާވިދ ޅުވެދެއްވ  ާމިނިސްޓަރ ާމަސައްކަތ5ާާްރައްޔިތުންނަށް ާތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ާއައިއިރުވެސްާ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާވިދ ޅުވެފައޭ.  150ފެއްޓެވޭނެކަމަށް

ާފެށޭނެ ާއެއްވެސްގޮތަކަށް ާނެތޭ.ާއެމަސައްކަތަށް ާފެންނ ކަށެއް ާޢަލ މ ތެއް ކަމުގެ

އެހެންވީމ ،ާއެމަސައްކަތްާފެށޭނެކަމަށްާލަފ ކުރެވެނީާކިހ ތަނެއްގައިތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 155ވަނަާމ އްދ ގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަބުނ14ާާޭޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވ ހަކަ.ާވަޒީރަ ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާއިތުރު ާގުޅޭގޮތުން ާޖަވ ބަކ އި ާދެއްވ  ާވަޑައިގެން ކު

ާއިތުރުާ ާދަންނަވަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ

ާ ާރިޢ ޔަތްކުރައްވާ 14ާސުވ ލުކުރެއްވުމުގައި ާއަށް ާ)ށ( ާއަދި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދެވުމަށް. ާޢިއްޒަތްތެރިާސުވ ލުކުރައްވަމުން ާއަރުވަން ފުރުޞަތު

 160 ވަޒީރުާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވ ންާބޭނުންފުޅުނަމަ.ާ

 

ާއެއްވެސްޙ ލެއްގައިާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑ އިާމިއަދުާކުރެވުނުާސުވ ލ އި،ާއެސުވ ލަށްާއަާާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީކީނޫންާއަޅުގަ ާޅުގަ
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ާހުރިކަމަށް.ާާާުމޙަންަމދުާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާގުޅުމެއް ާސުވ ލ އި ާއެކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަވ ބ އި ާދިން

ާއަޅުގަނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާއޮތީތީ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެނގިހުރި ނޑަށް ާއަޅުގަ  165އެހެންނަމަވެސް،

ާއެމަޢުލޫމ ތެއް ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމ ،ާާޤަިަސްދެއްނުކުރަން ހިފަހައްޓ ކަށެއް.

ާހެދުމަށްާ ާބަނދަރު ާފިޔޯރީގެ ނޑު. ާއަޅުގަ ާޖަވ ބުދޭނަން ާމިންވަރަކުން އެނގިހުރި

ާމިކަހަލަާ ާއެކީގައި. ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއ އި ާކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައިވަނީ ތިވިދ ޅުވިހެން

ާ ާގެއްލުންވ  ާތިމ ވެއްޓަށް ާކަހަލަ ާހ ބަރު ާޚ އްޞަކޮށް ާކުރުމުގައި ބޮޑެތިާކަންތައްތައް

ާޤ ނޫނެއް.ާ ާތިމ ވެއްޓ ބެހޭ ާއޮވޭ، ާޤ ނޫނެއް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރުމުގައި  170މަސައްކަތް

ާއެކަމަށްޓަކާ  ާކުރިން ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތެއް ާއެފަދަ ާބަޔ ންކޮށްފައިއޮވޭ ޤ ނޫނުގައި

ާއިމްޕެކްޓްާ ާއެންވަޔަރަންމަންޓް ާނޫނީ ާރިޕޯޓެއް ާދިރ ސ  ާތިމ ވެއްޓ ބެހޭ ހަދަންޖެހޭ

ާރިޕޯ ާއެބަާއެސެސްމަންޓް ާމަސައްކަތް ާކުރުމުގެ ާއެމަސައްކަތް ާހަދަންޖެހޭނޭ. ޓެއް

ާއެހެންވީމ ާ ާާކުރިއަށްދޭ. ާއެހެންވީމ ،ާކޮންޓްރެކްޓް ާއެއ އެކީގައި. ޙަވ ލުކުރެވިގެން

ާމަސައްކަތްާ ާހިސ ބަށް ާވައްޓ ލެވޭ ާދަތްގަނޑު ާއަދި ާގެންގޮސް  175އެކްސްކަވޭޓަރު

ާ ާކުރިއަށްދޭ. ާމަސައްކަތް ާއެބަ ާޢިއްޒަތްތެރިާނުދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ޝުކުރިއްޔ 

ާރައީސް.ާ

ާ

ާ`ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ.އައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމަސައްކަތްާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާބަނދަރު ާކުނަހަންދޫގެ ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުން ާކޮށްލަން  180މިނިސްޓަރ 

ާރައްޔިތުންާ ާގުޅިގެންކަމަށްާހުއްޓިފައިއޮތީ ާކަންތައްތަކަކ ވެސް ާކުރިމަތިވި ާފަރ ތުން ގެ

ާއެކަހަލަގޮތަކަށްާތ.އަތޮޅުާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާވ ހަކަފުޅުންާސ ފުވޭ.ާދެން މިނިސްޓަރުގެ

ދިޔަމިގިލީގެާބަނދަރުވެސްާހަމަާމަސައްކަތްާވަނީާހުއްޓިފައި.ާދެންާއެހެންނަމަވެސްާ

ާވަ ާމަސައްކަތް ާއެބަނދަރު ާއެނގޭ ނޑަށް ާދެންާއަޅުގަ ާފަށ ނެކަން. ާއަވަހަށް ރަށް

ާމަސައްކަތްާ ާނިކުމެ ާރައްޔިތުން ާމިގޮތަށް ާސުވ ލަކީ، ާއަޅުގަނޑު  185އެހެންނަމަވެސް

ާމަނިކުފ ނުގެާ ާޙައްލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާމައްސަލަ ާމިދިމ ވ  ާހުއްޓުވ ލަން މިހެން

ގިނަާމިނިސްޓްރީއިންާއަޅުއްވ ފައިާއޮތީާކޮންާފިޔަވަޅެއްތޯ.ާމިހެންާދިމ ވުމުންާވަރަށް

ާމަސައްކަތަށްވެސް.ާ ާއެހެން ާހުންނަ ާކުރަން ާދެން ާކުރިމަތިވ ނެ މައްސަލަތައް

ާކުރެވިގެންާ ާއެގްރީމެންޓެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާރައްޔިތުންނ އެކުގައި އެހެންވީމ ،

ާއުސޫލ އިާ ާއޮންނަ ާފަށ އިރުގައި ާނޫންނަމަ ާފަށަނީ. ާއ ދެވިގެންތޯ  190އެއްބަސްވުމަކަށް
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ާކުރިމަތިާ ާކަންތައްތަކެއް ާމިކަމަށްާޚިލ ފު ާހުއްޓެނީ.ާއަދި ާމަސައްކަތް ާމިފަދަ ވެގެންތޯ

ާކޮންާ ާއަޅުއްވ ނީ ާދިމ ނުވުމަށްޓަކައި ާމައްސަލަތައް ާމިކަހަލަ ާއޮތްތ ނގައި ކުރިއަށް

ާބަނދަރުާ ާބޭނުންވަނީ، ާކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާސުވ ލަކަށް ާދެވަނަ ފިޔަވަޅެއްތޯ.

ާ ާރ އްޖެއަށް ާމިވަގުތު ާމިކަންތައްތަކުގައި ާމިއޮތް،ާމަރ މ ތުކުރުމ އި ކޮށްފައި

ާސަބަބުންާ ާމިހީނަރުކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިއޮތް ާކޮށްފައި ާރ އްޖެއަށް  195ދުނިޔެއަށ އި

ާމަސައްކަތްާ ާބަނދަރެއްގެ ާއެއްވެސް ާޤަސްދުކުރައްވ ފައި ާމަސައްކަތްކުރަން މިއަހަރު

ާއެާ ާއޮތްތޯ. ާދަތިކަމެއް ާއެއްވެސްކަހަލަ ާކުރުމަށް ާއެކަން ާނޫނީ ާނުކުރެވި މިއަހަރު

ާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ދެސުވ ލު.ާޝުާ

ާ

ާމެންބަރުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  200ޝުކުރިއްޔ 

ާރިޔ ޟްާ

ާއިންޓަވީންާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާރައްޔިތުން ާސުވ ލުގައި ާކުރެއްވި ރަޝީދު

ާކުރައްވައިގެންާ

ާނުކުންނަާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާއެ ާހުއްޓުވީމ  ާމަސައްކަތްތައް ާހުއްޓި ާކޮންޓްރެކްޓްތައް ާމަސައްކަތްތައް،

 205ދަތިތަކ އިާއެދިމ ވ ާއުނދަގޫތައްާހުއްޓުވުމަށްާކޮންކަމެއްތޯއޭާއަޅުގަނޑުމެންާކުރަންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް

ާމިމަޖިލީހުގަ ާހަނދ ންއެބަވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާތަންކޮޅެއްާޤަސްދުކޮށްފައި އި

ާދަންނަވ ފައިވ ނެާ ާއަޅުގަނޑު ާދެމުން ާޖަވ ބު ާމަޖިލީހުގައި ާކުރީގެ ާމީގެ ކުރީގައި،

ާބޮޑަށްާ ާތަންކޮޅެއް ާމިހ ރަށްވުރެ ާޕްރޮސެސް ާކޮންސަލްޓޭޝަން ޕަބްލިކް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއެންގޭޖްވ ން ާބޮޑަށް ާތަންކޮޅެއް ހަރުދަނ ކުރަން،

ާއެހެންވީމ ، ާނީޑްާާއެބަގެންދަމޭ. ާއެ ާބަނދަރުތަކުގެތެރޭގައިވެސް ާހުރި  210ހަދަހަދ 

ާއެމަސައްކަތްާ ާބަލަން، ާކޮބައިކަން ާއެއީ ާއޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ރިކުއަޔަރމެންޓެއް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާ ނޑުާކުރަމުންާއެބަގެންދަމޭ.ާހަމައެއ އެކީގައިާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަދި މެންބަރުންނަށްވެސް،ާާރައްޔިތުންނަށްވެސް،

ާއެމަސައްކަތްާ ާއެާކޮންޓްރެކްޓްކުރެވޭާފަރ ތ އި ކޮންޓްރެކެޓްާކުރުމަށްފަހުާއެއޮންނަނީ

ާމަސައްކަތްތަކެއްާ ާދަށުން ާއެއްބަސްވުމެއްގެ ާއޮންނަ ާދެމެދުގައި ާފަރ ތ އި  215ޙަވ ލުކުރި

ާޕަބްލިކްާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއެމަސައްކަތްތައް ާނިންމިފައި. ކުރަން

ާވަކިކަމަކަށްާކޮންސަލްޓޭޝަންއެ ާރައްޔިތުން ާލ ފައިގޮސް އްގެތެރެއިން
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ާމެދުތެރެއިންާ ާދެން ާއޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާކޮށްފައި ާކަމެއް ާވަކި އެއްބަސްވުމަށްފަހު

ާވާ  ާހުއްޓުވީމ  ާސަބަބުން ާއެމަސައްކަތުގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހުއްޓުވ ލީމ  އެމަސައްކަތް

ާމަސައްކަތްާ ާއެއީ ާރައްޔިތުންނަށް. ާހަމަ ާއެވަނީ  220ނުކުރިކަމުގައިވިޔަސްާާގެއްލުން

އައިޑިއުާޗ ޖްާކޮންޓްރެކްޓަރާކުރ ނެ.ާކޮންޓްރެކްޓަރާނަގ ނެ.ާއެާދޭންޖެހޭާއެއްޗެއްާ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެއީ. ާއެއްޗެއް ާއޮންނަ ާހިމެނިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރާކްލޯޒްތަކުގެތެރޭގައި

ާއެކަާ ާދިޔައިމަ ާވަކިާހިސ ބަކަށް ާކުރިއަށްދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމަސައްކަތެއް މުގެާއެކަން

ާއެކަންާ ާފެންނަކަމަށްވަންޏ  ާރައްޔިތުންނަށް ާއުޅޭކަމަށް ާމައްސަލަތަކެއް ތެރޭގައި

ާކޮންޓްރެކްޓްގައިވެސްާ ާނޫނީ ާހަމަތަކުގެމަތިން ާޤ ނޫނީ ާއޮވޭ. ާއުސޫލުތަކެއް  225ކުރ ނެ

އޮންނ ނެާއެކަންާކުރެވޭނެާގޮތްތައް.ާޑިސްޕިއުޓެއްާއުފެދިއްޖެކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާއެކަންާ

ާކިހިނެއްކަ ާމައްސަލަތައްާކުރ ނީ ާމިދަންނަވ ކަހަލަ ާކުރެއްވީމ  ާއެކަން ާއެގޮތަށް ން.

ދިމެއްނުވ ނެ.ާނޫނީާދިމ ވުންާމަދުވެސްވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންާނިކުންނަވ ފައިާ

ާޕްރޮސެސްގެތެރެއިންާ ާލީގަލް ާއެއޮންނަ ާބަދަލުގައި ާހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް

 230ންނަވ ކަހަލަާދަތިތައްވެސްާނައިސްާއަދިާއެކަންާކުރެއްވީމ ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިދަ

ާބޮޑުވޭހެން.ާއެހެންވީމ ،ާ ާމައްސަލަާޙައްލުވުމުގެާމ ބޮޑުތަންވެސް ގެއްލުންވެސްާނުވެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާޢަމަލުކުރައްވ ނެކަމަށް ާއޮތްތަނުގައިވެސް ާކުރިއަށް އެގޮތަށް

ާސުވ ލަށްާ ާކުރެއްވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ އުންމީދުކުރަން.

 ވ ބުދެވިއްޖެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޖަ

ާާ235 

ާބަނދަރުގެާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާކުނަހަންދޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާވަރަށްގިނ34ާާަމައްސަލައިގައިވެސް ާމަޖިލީހުގައިވެސް ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާކުނަހަންދޫާާވ ހަކަތަކެއްާ ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހެއް ދެއްކި

ާވިދ ޅުވަމުންާ ާކަމެއް ާއެޅިގެންދ ވަރުގެ ާޒިންމ އެއް ާބޮލުގައި ރައްޔިތުންގެ

ާކޮށްފައިވ ކަމެއް،ާ ާރައްޔިތުން ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާހެދުން  240ގެންދަވ އިރުގައި،ާބަނދަރު

ާ ާގެއްލުން ާނުވަތަ ާމެޝިނެއް، ާއެއްޗަކ ބެހޭގޮތުންާހަލ ކުކޮށްފައިވ  ދީފައިވ 

ސަރުކ ރުގެާއެއްވެސްާދ އިރ އަކުންާތަޙްޤީޤެއްކޮށްާއެއްވެސްާބަޔ ނެއްާނެރިފައިވޭތޯ.ާ

ާސަރުކ ރަށްާ ާއޭރުގެ ާއިނދެގެން ާއޭރުގައި ާގޮނޑިއެއްގައި ާހައްދުންމަތީ ޙަޤީޤަތަކީ

ާޙަޤީޤަތުގައިވެ ާހަމަ ާނޫނީ ާކަމެއްތޯ ާކޮށްފައިވ  ާޖެއްސުމަށް ާއެކަމ  ސްާފ ޑުކިއީމަ
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ާއުޅޭކަމެއްތޯ.ާ ާކޮށްގެން ާހަމަ ާހަލ ކުކުރީމަ ާއެމެޝިނުތައް ާނުކުމެ  245ރައްޔިތުން

ާހުންނަާ ާގެންގޮއްސަ ާކޮންޓްރެކްޓަރަކު ާއެއްވެސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާހެދުންވެސްާ ާބަނދަރު ާމުދަލަކަށް، ާމީހެއްގެ ާއެއްވެސް ާރ އްޖޭގެ ާނުވަތަ މުދަލަކަށް

ންނަާމުދަލަކަށްާގެއްލުމެއްާދީފިކަމަށްވަނީވިއްޔާ އަދިާއެހެންކަމަކަށްާގެންގޮސްސަާހު

ާއަޅުވ ފައިާ ާއެކަން ާބޮލުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭ. ާބަލައި އެކަންކަން

ާކުރީގެާ ާބަހަނ އެއްކަމަށް ާއެއީ ާހުއްޓ ލ ފައި ާމަސައްކަތް ާހެދުމުގެ  250ބަނދަރު

ާދައްކައިގެންނުވ ނެާ ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިހ ރުގެ ާއަދި ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުންވެސް .

ނޑުާބޭނުންވަނީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުގެާކިބައިންާސުވ ލުކުރަން،ާ އެކަންާއަޅުގަ

ާގެއްލުންދީފައިވ ގޮތުގެާ ާތަކެއްޗަށް ާގެންދިޔަ ާހެދުމަށްޓަކައި ާބަނދަރު ކުނަހަންދޫ

ާޕޮލިސްާރިޕޯޓެއްާމަނިކުފ ނުގެާއަތްޕުޅުގައިާއެބައޮތްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ255 

ާފަރ ތެއްާާސިްނގ،މިނިސްަޓރާއޮފްާހައުާ ާއެއްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާސުވ ލަށްާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާކުރެވުނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކިއުޒްކުރަނީކީނޫން.

ާލިޔެކިއުާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާފެންނަންހުރި ާއަތުގައި ނޑު ާދިނުމުގައިވެސް،ާއަޅުގަ ާހުރިާޖަވ ބު ާންތަކުގައި

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާވ ހަކަ، ާހުރި ާލިޔެކިއުންތަކުގައި ާމިދަންނަވ ލަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ޖުލައ30ާާިއެއްޗެކޭ

ާއޭރުގ0335ާާެ ާއޮންނަނީ، ާފޮނުވ އި ާސިޓީއެއް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން  260ގައި

ާފޮނުވ ފައިާ ާސިޓީއެއް ާވަޙީދަށް ާޢަލީ ާއަތޮޅުވެރިޔ  ާލ.އަތޮޅު ާކޮންސްޓްރަކްޝަން،

ާއެރަށަށްާ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާބަނދަރި ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން.ާލ.ކުނަހަންދޫ އޮންނަނީ

ާ ާރޭގައި، ާއިކްއިޕްމެންޓަށް 33ާާއަރުވ ފައިވ  ާޤަސްދުގައ0335ާާިޖުލައި ގައިވަނީ

ާގިއަރުާ ާހައިޑްރޯލިކް ާކްރޭންގައި ާމިގޮތަށް ާގެއްލުންދީފައޭ. ވަރަށްބޮޑަށް

ާއިންޖީ ާބުރިކޮށްލ  ާހޮޅި ާވަޔަރހ ނަސްާކޮންސިޝަނަލް ާޑްރެއިންކޮށް ާތެޔޮ  265ނުގެ

ާއަދިާ ާބުރިކޮށް ާކޭބަލް ާޕަވަރ ާއެކްސްކަވޭޓަރުގެ ާއަދި ާބުރިކޮށް، ާނަރުތައް ކަރަންޓް

ާމަސައްކަތްކޮށްފައިވެއޭ.ާ ާބުރިކުރުމަށް ާނަރުތައް ާޔުނިޓްގެ ކޮންޓްރޯލް

،ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެާބޯޑުންާނިންމ ފައިވަނީާކުންފުނީގެާމެނޭޖްމެންޓަށްާއަންގ ފައިވަނީ

ާވީމ ،ާ ާއެޅުމަށޭ. ާފިޔަވަޅު ާޤ ނޫނީ ާފަރ ތްތަކ މެދު ާގެއްލުންދޭ ާތަކެއްޗަށް ކުންފުނީގެ

ާއަދިާ ާއަވަސް ާހޯދުމަށް ާފަރ ތެއް ާދިން ާމުދަލަށް ާކުންފުނީގެ ާގެއްލުމެއް  270މިފަދަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދެންނެވީމޭ. ާއަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ާފިޔަވަޅުތަކެއް ހަރުދަނ 
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ާއެ ާހުރި ާފެންނަން ނޑުާލިޔެކިއުންތަކުން ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ.ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ އްޗެއް

ާޕޮލިހުންާ ާއެބަލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާއެކަމަކު ާރިޕޯޓެއް. ާޕޮލިސް ާނެތް އަތަކު

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާހިންގެވިމަކަށް. ާތަޙްޤީޤެއް ާވަރެއްގެ ާކޮންމެވެސް މިކަމުގެތެރޭގައި

ާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެފަދަާލިޔެކިއުންތަކުން ާނެތް  275ފެންނ ކަށެއް

 ރިޕޯޓެއް.

ާ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާ `.ާާهللاަޢބްދުދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާކެލ  ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާމިހ ރުާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމަުއސޫމް ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމިނިސްޓަރުގެ ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ކޮށްލަން

ާބަނދަ ާބޭނުންކުރުމުގެާހަދ ފައިވ  ާއެބަނދަރު ާއެނޫނީ ާކުޑަވެގެން ާސައިޒް  280ރުތަކުގެ

ާދެއްވައިގެންާ ާއަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ާއެކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާދިމ ވަންޏ  ދަތިކަމެއް

ާބަނދަރަށްާ ާހަނދ ފައިވ  ާކެލ ގައި ާސުވ ލަކީ، ާއަޅުގަނޑުގެ ާގެންދ ވ ހަކަ. ކުރިއަށް

މުގެާމަސައްކަތްާކިހ ާހިސ ބެއްގައިާވަދެވޭނެގޮތެއްާނޯންނ ތީާއެތަނުގެާނެރުާފުންކުރު

ާހުރިާ ާހަދ ފައި ާމިހ ރު ާބަނދަރުތައް، ާސުވ ލަކީ، ާދެވަނަ ާއަލުން. ފެށޭވަރުވ ނެތޯ

ާބަނދަރެއްގޮތުގައިާ ާހަނދ  ާއަލަށް ާވިސްނ އިރު، ާއަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް  285ބަނދަރުތައް

ާފެށޭވަރުވ ނެތޯ ާކޮންދުވަހަކުން ާބަނދަރުހެދުން ާމިދެރަށުގެ ާވަށަފަރު، .ާފިއްލަދޫ،

 އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޢަބްދުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާهللاާޝުކުރިއްޔ 

ާކުރެވުނުާާއެންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ނޑ  ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާސުވ ލު ާކުރެއްވި  290ާމައުސޫމް

ާހުރިހެންނެއް.ާސުވ ާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާގުޅުމެއް ާއެއްވެސް ާޖަވ ބ އި ާދިން ާއަޅުގަނޑު ާލ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑުާމަސައްކަތްކުރަމުންާގެންދަން އެހެންނަމަވެސް

ާތެދުާ ާމިންވަރަކުން، ާހުރި ާއެނގި ާއަޅުގަނޑަށް ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރައްވ  މެންބަރުން

ާދެ ާހުރިވަރަކުންާމަޢުލޫމ ތު ނޑިންާމަޢުލޫމ ތު ނޑުގެާސިކު ާއޮތްވަރަކަށް،ާއަޅުގަ ވެން

ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރެއްވި ާދެންމެ ާމަސައްކަތްކުރަން.  295ދޭން

ާއެާ ާދަންނަވަން. ާއެގޮތަށް ާދުވަހެކޭ ާމިވެނި ާޖަވ ބުތަކެއް، ާސީދ  އުނދަގޫ

ާފުރިހަމަ ާއެހ  ާއެމަޢުލޫމ ތުތައް ނޑީގައި ާސިކު ނޑުގެ ާހުރިކަމަކަށްާއަޅުގަ އަށް

ާއެމަޢުލޫމ ތުތައްާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ
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ާއަޅުގަނޑުާ ާބޭރުންނަމަވެސް، ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާނޫނީ ާނަމަވެސް، ލިޔެކިއުމުން

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްކޮށްފައި ާއެމަޢުލޫމ ތުތައް ާވަދެފައި  300އޮފީހަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.އެމަޢުލޫމ ތުތަާ ާއްާއަރުވަފ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާވ ހަކަފުޅުގައިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާމަތިެވރި ާމިނިސްޓަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައިާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާމިހ ރުވެސް ާބަނދަރަކީ ާލ.ކުނަހަންދޫ ާވިދ ޅުވި

ާނުފެށިާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާމިކަން ާއަދި ާޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް. ާއޮތް ާހިމެނިފައި ާއޮތް  305ލިސްޓްކުރެވިފައި

ާމިއީާ ާބޮޑުވަމުންދ ނެކަމަށ އި، ާގެއްލުންތައް ގިނަދުވަސްވ ވަރަކަށް

ާދަންނަވާ  ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ އިސްކަންދެއްވ ކަމެއްކަމަށް.

ާޕީ.އެސް.އައިާ ާސުވ ލަކީ، ާފަށަންާފުރަތަމަ ާހިމަނުއްވަނީ ާޕްރޮޖެކްޓްތައް .ޕީގައި

ާހިމަނުއްވައިގެންނޫންތޯއޭ.ާ ާތ ރީޚެއް ާލަފ ކުރައްވ  ާނިންމަން ާތ ރީޚަކ އި ލަފ ކުރައްވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާސުވ ލަކީ، ާދެވަނަ ާދަންނަވ  ނޑު  310އަޅުގަ

ާ ާޖަވ ބުވެސް ާސުވ ލުގެ ާކުރެއްވި ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ދެއްވައިފި.ާމެންބަރު

މަތިވެރީާބަނދަރުާފައްޓަވ ނެާލުން،ާމިާހިތްހެޔޮާއުސޫލުންާއއ.އެހެންވީމ ،ާމިއުސޫ

ާފ ސްކުރިއިރުާ ާބަޖެޓް ާޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި ާމިއަހަރު ާވިދ ޅުވެދެއްވިދ ނެތޯއޭ. ތ ރީޚެއް

ާހިމނެނިފައިާއޮތްާޕްރޮޖެކްޓެއްާއެއީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ315 

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުގަނޑު ާފުރަތަމަކަމަކަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޕަބްލިކްާާއެންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެންނެވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުގަންނަން. ާނަމެއް

ާއެާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާޑިވެލޮޕްމަންޓް،ާއެކަންާއެމަޝްރޫޢުާއެޕްރޮގްރ މްގެތެރޭގައިާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް

ާހިތްހެޔޮކަމ އެކީގައިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާބަނދަރަކީވެސް. ާކުނަހަންދޫ ާރަށެކޭ ާއޮތް ލިސްޓްކުރެވިފައި

ނޑުާމަތިވެރީގެާ ނޑުާވަރަށްާކަންތައްތައްާކޮށްދޭހިތްވޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަ  320އަޅުގަ

ނޑުާހަ މަާމިތާ މަސައްކަތަށްވެސްާދަންނަވަންއޮތީ،ާވަކިާތ ރީޚެއްާދަންނަވަންާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާދަންނަވަން، ާއެވ ހަކަ ާސިކުނޑިން ހުރެފައި

ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައިާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާޖަވ ބު ާދޭ ާހުރެފައި މިތ ގައި

ާނުކުންނ ނެާ ާއޭގެ ާފަހުން ާއެ ާއެއްޗަކުން ާބުނެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަން.
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ާއަާ ާއެނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެކަންާނަތީޖ ވެސް ާހިތްހެޔޮ ާކިތަންމެ ނޑު  325ޅުގަ

ާކުރިކަމުގައިވިޔަސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާކުޑަހުަވދޫ ާޢިއްޒަތްތެރިާ`. ނޑުވެސް ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާިމރުއަްޙމަދުާއ  ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާމެންބަރުާވަޒީރ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވަށު

ާ ާޖަމ ލް ާގުޅުންހުރިާއަބޫބަކުޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާސުވ ލ  ާއޮތް ާކުރައްވ ފައި  330ރު

ާބަނދަރުާ ާސުވ ލަކީ،ާމ އެނބޫދޫގެ ާދެކެން.ާއަޅުގަނޑުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ސުވ ލެއްކަމަށް

ާއީ.އައި.އޭާރި ާދެފަހަރެއްގެމަތިން ާހެދުމަށްޓަކައި ާޕްރޮގްރ މްގެާދަށުން ޕޯޓްާއެކްސެސް

ާމިބަނދަރުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދުވަސްވަރުގައި ާސަރުކ ރުގެ ާނިމިދިޔަ ާއަދި ހަދައި

ާ ާހިމެނިގެންދިޔަވ ހަކ6ާާަހެދުމަށްޓަކައި ާބަޖެޓެއްވެސް ާރުފިޔ ގެ މިލިއަން

ާމިބަނދަރުގެާ ާސުވ ލަކީ، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއަޑުއިވިފައިވޭ. ނޑުމެންނަށް  335އަޅުގަ

ާނު ާފެށޭނެތޯ. ާތ ކު ާކިހ  ާއެކްސެސްާމަސައްކަތް ާމިބަނދަރު ާމިހ ރު ާފެށުމަށް ވަތަ

ޕްރޮގްރ މްގެތެރ ގައިާމ އެނބޫދޫާހިމެނިފައިއެބައޮތްތޯ.ާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާކުޑަހުވަދޫގެާ

ާތޮށިާ ާބޭރު ާމި ާހަމަ ާހަލ ކުވެގެންގޮއްސަ. ާވަރަށްބޮޑަށް ާތޮށިވަނީ ާބޭރު ބަނދަރުގެ

މިލިއަންާރުފިޔ ގ33ާާެާމަރ މ ތުކުރުމަށްޓަކައިާނިމިދިޔަާސަރުކ ރުގެާދުވަސްވަރުގައި

ާމިމަސައްކަތްވެސްާ ާއިވިފައިވަނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހިމެނިފައިވ ވ ހަކަ  340ބަޖެޓެއް

ހިސ ބަކަށްާގޮއްސަތޯ.ާ ާވަނީާކިހާ 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއެރުވުމުގެކުރިން، ާފުރުޞަތު ާވަޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ާޖަވ ބުދެއްވުމު ާގަވ އިދުތެރޭގައިާވަޒީރު ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނ އި ާހަމަ ގައި

ާވިދ ޅުވެލައްވަންާ ާއެއްޗެއް ާދަންނަވަން. ާފުދޭނެވ ހަކަ  345ޖަވ ބުދެއްވުމުން

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާބޭނުންފުޅުވ ނެތީާއަޅުގަ

ާ

ާކުޑަހުާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާހިތ މައ އެކު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަދޫާޝުކުރިއްޔ 

ާޖަވ ބެއްދޭންާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާސްޕެސިފިކް ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ާމޭާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާއަޅުގަނޑު ާސްޓޭޓްމެންޓެއް ާޖެނެރަލް ާއެކަމަކު ާދަތި.ާދެން ާވަރަށް ނޑަށް  350ާއަޅުގަ
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ާއެާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަސްލަމް ާބޭނުންވޭ. ާއަޅުގަނޑުާކުރަން ާމަސައްކަތްކުރަމުންމިގެންދަނީ، ާސަރުކ ރުން އީ

ާފޭބޭނެގޮތެއްާ ާއަރ  ާއެރަށަކަށް ާހަމަ ާދިރިއުޅޭރަށެއްކަމަށްވަންޏ  ާމީހުން ޤަބޫލުކުރަން

ާއަދިާ ާމުހިންމުކަމެއްކަން. ާވަރަށް ާއެއީ ާރައްކ ތެރިކަމ އެކީގައި. އޮންނަންޖެހޭނެކަން

ާމިންވަރަކަށްާ ާފުދޭ ާބޭނުންތަކަށް ާފެސިލިޓީއެއްާއެރަށެއްގެ ާއެފަދަ ާއެރަށެއްގައި ކަން

ާތެރޭގައިާ ާޕްރޮގްރ މެއްގެ ާއެހެންވީމ ،ާވަކި ާއޮންނަންޖެހޭނީ. ާހެދިފައި  355ތަރައްޤީވ އިރު

ކިޔ ފައިާސްޓޭންޑެޑްާސައިޒެއްގެާބަދަލުގައިާމިދެންނެވިހެންާއެރަށެއްގެާބޭނުންތަކ އިާ

ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކުރ ނެވ ހަކަ. ާއެކަންތައްތައް ާރަށެއްާގުޅޭނެގޮތަށް އްވެސް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޙ ސިލުކުރަން ާއެކަންތައް ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  އިސްތިސްނ ނުކޮށް

ާމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދ ވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ360 

ާދަާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާފުވަްއމުލަކުާމެދު ާއަޅުގަނޑު ާވަޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ 

ންާފެށިގެންާމިއަހަރުާފަހުކޮޅު،ާއަންނައަހަރުާކުރީކޮޅު،ާމިހެނ3774ާާްބޭނުންވަނީ،ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު

ާ ާތައްޔ ރުކުރެވުނ0331ާާުކިޔަމުންގޮސް ާދިގުދެމިގެން ާހަމައަށް ާއަހަރ  ވަނަ

ާ ާބަނދަރު ާއޭރުގ0331ާާެފުވައްމުލަކު ާހުޅުވައިދެއްވަމުން ާއަހަރު ވަނަ

ާވަޢުދުާރަ ާއުސްކޮށްދެއްވ ނެކަމުގެ ާތޮށި ާބޭރު ާބަނދަރުގެ ާއެ  365އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާނުފެނި ާނިޝ ންތަކެއް ާއެއްވެސްކަހަލަ ާއޭގެ ފެބްރުއަރީމަހ0335ާާުވިދ ޅުވުމަށްފަހު

ާއަދިާ ާތަކުރ ރުކުރައްވ  ާއެވަޢުދު ާވަޑައިގެން ާފުވައްމުލަކަށް ާރައީސް އަނެއްކ ވެސް

ާކެ ާރިޔ ސީ ާމިދިޔަ ާއަދިާއޭގެއިތުރުން ާދެކެވި، ާމިވ ހަކަތައް ާތެރޭގައިވެސް މްޕޭން

ާފެނިގެންދިޔަާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކެމްޕޭންތެރޭގައި ާރިޔ ސީ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ާ ާހަނދ ންވ ގޮތުންވެއްޖެއްޔ މު ނޑު ާފުވައްމުލަކަށ303ާާްއަޅުގަ ާގ   370ޓެޓްރަޕޮޑް

ާބެހެއްޓުނު ާމަތީގައި ާތޮށި ާބޭރު ާބަނދަރު ާއެތ ނގެ ާގެންގޮސް .ާގެންދެވުނު.

ާއެމަސައްކަތަށްާ ާއެއީވެސް ާދިޔަގޮތުގައި ާއެނގިގެން ާފަހުން އެހެންނަމަވެސް

ނޑުާ ާގެންދެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާވަނީ ާއެތަކެތި ާނުވ ތީ ާއެއްޗަކަށް ގެންދެވުނު

ާބަނދަރުގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިންތިޒ ރެއް ާދިގު ާމިހ  ދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،

ާކުރަމުންދ  ާބޭނުންނުކުރެވި ާކިހިނެއްތޯއޭާފުރިހަމަ ާސަރުކ ރުގެ ާމަނިކުފ ނުގެ  375އިރު،

ާކޮށްފީމޭ.ާ ާއިންތިޒ ރުތަކެއް ާދިގު ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާޕްލޭން މީގެ

0331ާހަމައެއ އެކުާދެވަނަާސުވ ލެއްގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާ
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ާމަޢުލޫމ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަނދަރު، ާމިދިޔަ ާހުޅުވިގެން ާއަހަރު ާލިބިފައިާވަނަ ތު

ާއެއްވެސްާ ާއަހަރުދުވަސްވަންދެން ާވިއްސަކަށް ާގ ތްގަޑަކަށް އޮތްގޮތުންވެއްޖެއްޔ މު

ާބަނދަރެއްގެގޮތުގައިާ ާއޮތް ާހެދިފައި ާފެންވަރަށް ާބޭނުންކުރެވޭ  380މަރ މ ތެއްނެތި

ާބަނދަރުާ ާވީރ ނ ވެ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިހ ރު ާލިބިގެންދިޔައީ.ާއެހެންނަމަވެސް މަޢުލޫމ ތު

ާގައިާހަދ ފައިާހުރިާދެާބުރު،ާއޭގެާވީރ ނ ވަމުންގޮސް...ވަންނަާނެރުާމަތީ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު....ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ385 

ނޑަށްާސުވ ލުާފުރިހަމަކޮށްލަންާފުރުޞަތުާދެއްވ ނަންތޯ.ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާފުވަްއމުލަކުާމެދު ާއަޅުގަ
ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު

ާ

ނޑައެޅިފައިވ ާވަގުތުާހަމަވީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާސަތުންރިޔ  ވުމ އެކީގައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރަށ7813ާާްސުވ ލަށްާކަ

ާޖަވ ބުދެއްވީތީ.ާ ާމިސުވ ލުތަކަށް ާވަޑައިގެން ާޝުކުރުދަންނަވަން ނޑުމެން  390އަޅުގަ

ާގުޅިގެންާ ާޖަވ ބ  ާވަޑައިގެންދެއްވ  ާވަޒީރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއިތުރަށްާސުވ ލުކުރުާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއެބަޖެހޭ މުގައި

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާއެއީ ާާވިސްނ ވަޑައިގެންލައްވަން. ާސުވ ލުގެާބަނދަރުތަކ  ބެހޭ

އެދުވަހަކުާއެާއައިސްފައިާ،ާވަކިވަކިާރަށްރަށުގެާބަނދަރުގެާވ ހަކަޖައްވ ބުދެއްވީމަ،ާ

ާސު ާވަކިވަކި ާރަށަކ ބެހޭ ާއެހެން ާރަށެއްނޫން ާކުރައްވައިފިއްޔާ އޮންނަ  395ވ ލުތައް

ާދެއްވުމަށްާ ާޖަވ ބުތައް ާސ ފު ާވަޒީރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިންނަވ  އެވަޑައިގެން

ާއެބަޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާއިންނެވޭނީ. ތައްޔ ރުވެވަޑައިނުގެން

ާ ާހަމައެއ އެކު، ާއަދި ާބ އްވަން. ާހިތުގައި ާއެބަޖެހޭާއަޅުގަނޑުމެން ގަވ އިދަށް

ނ ާއަޅުގަ ާއަދިާއިޙްާޑުމެން ާގަވ އިދުގައިވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތިރ މްކުރަން.

ާއެބައޮތް.ާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމިކަން ާޤ ނޫނުގައިވެސް ާބެހޭ ާސުވ ލުކުރުމ   400ވަޒީރުންނ 

ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާއިލްތިމ ސްކުރަން

ލޯއަޕްާސުވ ލުކުރެއްވުމުގައިާއެކަމަށްާވ ާމިާފަމެންބަރުންނަށްާއެކަމަށްާރިޢ ޔަތްކުރައް

ާދަންނަވަންާ ާޝުކުރު ާވަޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ވިސްނ ވަޑައިގަތުމަށް.

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ405 
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ޕެޓިޝަން. .3

ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ނޑުމެން 0ާާއަޅުގަ ާމިދަނީ ާމިއަދު ާދ އިރ ގެާާނޮޅިވަރަމްކަށް

ާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެ ާނަޝީދުާމުޙަންމަދުާރި  410ހުށަހަޅުއްވާ ާމަޖިލީހަށްާރައްޔިތުންގެ،

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ނޑު ާއަޅުގަ ޕެޓިޝަނެއް.

ާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާޕެާާމެްނބަރުާދ ިއރ ގެާނޮިޅވަަރމް ާމިހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުާޝުކުރިއްޔ  ާޓިޝަނަކީ.

ާދ އިރ ާަނޝީދުާާމުޙަްނމަދު ާއެންމެބޮޑުާާނޮޅިވަރަމްހދ.ާހިމެނޭ ާދެވަނައަށް ާހިމެނޭ  415ާދ އިރ ގައި

ާދެންާާާވ ހަކަިަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅުމެއް. ާހުށަހަޅ  ާބެހޭގޮތުން ާބަނދަރ  ާކުމުންދޫގެ އ ބ ދީކަމަށްވ 

ާވ ހަާ ާބަނދަރުގެ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާގިނައިރުާމިހ ރުވެސް ާވަރަށް ކަ

ާވަގުތުކޮޅެއްާ ާކުޑަ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެވިއްޖެ. ވަންދެން

ާ ާހުށަހަޅ ނަން. ާމިހުށަހެޅުން ާނަގައިގެން ާއެދެނީ، ނޑު ާކޮމިޓީގެާއަޅުގަ ޕެޓިޝަން

ާޙައްލުތަކެއްާ ާއަވަސް ާމިމައްސަލައަށް ާދެއްވ  ާބައްލަވ  ާމިމައްސަލަށް  420ފަރ ތުން

ާއެހެ ާނުނިންމުމުގެާާގެނެސްދިނުން. ާމިބަނދަރު ާކުމުންދޫގައި ާމިދަންނަވަނީ ން

ާއަޅގަނޑުމެންާ ާދަތިތައް ާއަންނަ ާދިމ ވަމުން ާރައްޔިތުންނަށް ާއެރަށުގެ ސަބަބުން

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާކުމުންދޫގެ ާޙައްލުކުރެވި ާމައްސަލަތައް ާއެ ާޙައްލުކުރަން. ބޭނުންވޭ

ާއެ ާހަމަޖެހި ާގޮތްތަކެއް ާއަރ ފޭބޭނެ ާއެރަށުގެާރައްކ ތެރިކަމ އެކު ާއިޤްތިޞ ދ  ރަށުގެ

ާއ ދެ،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާލިިިބިގެންދ ނެކަމަށް ާކުރިއެރުންތަކެއް  425ތަރައްޤީއަށް

ކުމުންދޫާފަޅުފުންކުރުމުގެާމަސައްކަތަކީާނަވ ލ ނަން.ާހދ.ޕެޓިޝަންާއަޅުގަނޑުާދަން

ާދުވަސްތަކެާ ާގިނަ ާގެންދަވ ތ  ާކުރައްވަމުން ާލައްވައިގެން ާބީލަމަށް އްާސަރުކ ރުން

ާދުވަސްތަ ާވޭތުވެދިޔަ ާމައްސަލައެކޭ. ާގޮސްފައިވ  ާމިާފ އިތުވެގެން ާތެރޭގައި ކުގެ

މުމުގެާސަބަބުންާޚ އްޞަކޮިަށްާކުމުންދޫގެާރައްޔިތުންނަށްާޢ ންމުކޮށްާބަނދަރުާނުނި

ާދަތިތަ ާތަފ ތު ާފަރ ތްތަކަށް ާއެންމެހ  ާދަތުރުކުރ  ާއެރަށަށް ާއަތޮޅަށް ާވަނީާހދ.  430ކ 

ާފޯރުވައިާމަސަާާކުރިމަތިލ ންޖެހިފައޭ. ާގ  ާތަކެއްޗ އި ާގޮއްވ  ާބޭނުންވ  އްކަތައް

ާފަންނީާސަބަބުތަކ ހެދިާބަނދަރުގެާ ާދަތިތަކަށްާމޫސުންާގޯސްވުމ އި ދިނުމުގައިާހުރި
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ާލަސްވަމުންނޭމަ ާދަނީ ާސަބަބުންާސައްކަތް ާއެދިވަޑައިގަތުމުގެ ާރައްޔިތުންގެ .ާރަށުގެ

ާހިނގަ ާމަސައްކަތް ާބަނދަރުގެ ާބޮޑުކޮށް ާސައިޒް ާނަމަވެސްާމުންބަނދަރުގެ ދިޔަ

ާއިންޖިާ ާހޭދަކުރައްވައިގެންާމިފަދަބޮޑު ާދައުލަތުން ާސްޓަރަކްޗަރއެއް  435ނިއަރިންގ

ާާހައްދަމުންާ ާދިވެހިރ އްޖޭާގެންދަވ އިރު، ާސަތަޓަކަށްވ ތީވެ،ާމިއީ ާއެ ާއަގުހުރި ގެ

ާތެރޭގައިާ ާފުރުޞަތެއްގެ ާވީހ އަވަސް ާފުޅ ކޮށް ާދައުރު ާސަރުކ ރުގެ މިކަމުގައި

ާމަސައްކަ ާފައިދާ މިބަނދަރުގެ ާބަނދަރުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާކުމުންދޫ ާނިމި ތް

ާބޭނުމުގައިާ ާކުރުވުމުގެ ާޖަވ ބުދ ރީ ާހަލުވިކުރުވ  ާމަސައްކަތް ލިބޭނެގޮތަކަށް

ާދެއްވުމަ ާބައްލަވައި ާހުށަހަޅަމެވެ.މިމައްސަލަށް ާޕެޓިޝަން ާމި ާޕެޓިޝަންާާށްއެދި  440މި

ާ ާޔޫނުސް ާގަހ  ާކުމުންދޫ/ ާހދ. ާހުންނެވީ ާއިސްވެ ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާހުށަހެޅުމުގައި

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާބުިުނެފައިވާ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޕެޓިޝަނެއްާ ނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކު ާކަ ާއެހެންގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުން  445ގޮތުންމަތީން

ާމަޖލީހު ާޕެޓިޝަނެއް ާއެ ާގެންދެވުނީާހުށަހެޅުމަށްފަހު ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ގެ

ާޕެޓިޝަންާ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްވެސް ާބަލައިގަނެވޭނެ. ކަމުގައި

ާބަލަންާ ާނިމުނީކަމުގައި ާއައިޓަމް ާއެ ާއެގޮތަށް ާހުށަނ ޅުއްވ ތީ ބަހުސްކުރަން

ާޝުކުރިއްޔ .ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ450 

ބިލު. .1 މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ދެކުނުާާކުޅުދުއްފުށީާށް.1ާމިހ ރު

ާ ާދ އިރ ގެ ާނަޝީދުޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ާާމެންބަރު

ާބިލު ާލޯނުގެ ާކިޔުންާާގެދަރިވަރުންގެ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާއިއްވުން. ާކިޔުން  455ފުރަތަމަ

ާ 0337ާާާޖުލައ21ާިއޮންނ ނީ ާދުވަހު، ާއަންގ ރަ ާރައްޔިތުންގ35ާާެވ  ވަނަ

ާ ާޖަލްސ ގައ23ާާިމަޖިލީހުގެ ާވަނަ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާހުޅުހެންވޭރ2ު. ާދ އިރ ގެާާ.

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމޫސ މަނިކުާާމެންބަރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި،

ާބިލުގެާާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާއެހެނިހެންާމުސ ރައ އިާނައިބުގެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ
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ާބަހުސްކުރުމަށްާާމަރުޙަލ ާބަހުސްގެާކިޔުމުގެާާދެވަނަ ާމިބިލަށް  460ކުރިއަށްގެންދިއުން.

ާ ާވަނީ ާލަފ ދެއްވ ފައި ާކޮމިޓީން 3ާާމަސައްކަތު ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ 3ާގަޑިއިރު.

ާ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާއަދި ާއެންމެފުރަތަމ1ާަމިނެޓް. ނޑުާާމިނެޓް. އަޅުގަ

ާމިއަރުވަނީ،ާ ާމޫސ މަނިކުާހުޅުހެާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ންވޭއިރު

ާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވުމަށް.

ާ465 

ާއިޞްލ ޙުކޮށްާއަލަށްާާޖޭގައިޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްާ.`ާރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހުޅުހެްނވޭ

ާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާމޫސ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފެށި 336ާާޢަމަލުކުރެވެން ާއަދި ާމ އްދ އ އި ވަނ306ާާަވަނަ

ާމިހުށަހަޅަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާއެކުލަވ ލެވިފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާނީ، 0ާމި

ާ ާބަލ އިރުގައި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާތަފްޞ336ާީމ އްދ އަށް ާވަރަށް ާމ އްދ ގައި ލުކޮށްާވަނަ

ާއެއްވެ ާފަރ ތަކަށް ާގެންދ  ާކުރަމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާޢިނ ޔަތެާބުނޭ  470އްާސް

މިފަދަާއެއްވެސްކަމެއްާކުރެވޭނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާހަދާ ނުވަތަާމުސ ރައެއް،ާ

ާ ާއ ދެ، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އ36ާާިޤ ނޫނަކުންނޭ. ާބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ނޑައަޅ ނީާ ާކަ ާޢިނ ޔަތްތައް ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާނ އިބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމަޖިލީހުންާ ާމިހ ރުާރައްޔިތުންގެ ނޑައެޅިފައިވޭ ާކަ ާމުސ ރަ ނޭ.

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާބޭފުޅަކަށް. ާކުރައްވ   475ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއަދި ާނ އިބ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާޤ ނޫނެއްާ ާއޮތް ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ދޭންވ 

ާއޮތްކަމަކަ ާދިގު ާމީގެކުރީގައި ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ އަހަރ13ާާުށް

ާވަޑައިގެންނެވިއިރުގައިާ ާއަދ ކުރައްވަމުން ާވަޒީފ  ާމިޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކު

ާފައިސ އ އިާ ާގެންދ  ާޚަރަދުކުރަމުން ާމިޖެހެނީ ާއަބަދުވެސް ނޑުމެންނަށް  480އަޅުގަ

ާމަޖިލީހުާ ާވ ހަކަ ާޢިނ ޔަތްތަކުގެ ާގެންދ  ާއެކަމުގެާނަންގަވަމުން ާދައްކަން. ގައި

ާޒިންމ އެއް.ާ ާއޮންނަ ާއެޅިފައި ާބޮލުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ޒިންމ އަކީ

ާ ާބައެއްފަހަރަށް ާލިމިޓްކުރެވެންޖެހޭ ާކަންކަން ާރުފިޔ އިނ2ާާްއެހެންވީމ ، މިލިޔަން

ާއަާ ާހަމައަށް ާނިންމުމ  ާވެރިކަން ާއިފެށިގެންއައިސް ާރުފިޔާ 353ާއިރުގައި މިލިޔަން

ާވަރަށްާޢިނ ޔަތް ާމިއީ ާބޭނުންކޮށްފައިވޭ. ާޚަރަދުތަކަށް ާގަނޑުވަރުގެ ާގޮތުގައި  485ތަކުގެ

ާދެއްކުމުގެާ ާމިވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކައެއް. ާދައްކަވ ފައިވ  ާދ އިރ އެއްގައި ފުޅ 
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ާ ާވ ހަކ34ާާަތެރޭގައި ާބަހުސްކޮށް ާމިކަމަށް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާޤ ނޫނު ާދިއުމުގެތެރޭގައި ާދައްކަމުން ާތަޞްދީޤްކުރެވި ާޢަމަލުކުރަންާއަސ ސީ މިއަށް

ާމ. ާހުށަހެޅުއްވިާފެށިތަނ އެއްކޮށް ާއަނީސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޭރުގެ އަތޮޅުގެ

ާބިލެއް.ާ ާޢިނ ޔަތުގެ ާދޭންވ  ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ   490ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާކޮ ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދަވ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެބިލު މިޓީއެއްގައިާހުށަހެޅުމުން

ާމުސ ރައ އިާ ާނ އިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ނިންމުނީ

ާރައީސުލްޖުމް ާއަދި ާމީހަކ އި ާކޮށްފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާހޫރިއްޔ ކަން

ާއެއްޗެއްކަމަށް.ާ ާނިންމަންޖެހޭނެ ާބިލަކުން ާއެއް ާމުސ ރައަކީ ާމީހެއްގެ ކޮށްފައިވ 

ާ ާރައްާވަނ34ާައޭރުގެ ާމިދެންނެވި ާމަޖިލީހުގެ ާވަނީ.ާޔިތުންގެ ާނިންމިފައި  495ކޮމިޓީން

ާއޭރުގެާ ާދިޔަތަނުން ާހިސ ބަކަށް ާވަކި ާމިބިލު ާނިންމަވ  ާމަސައްކަތް އެކޮމިޓީގެ

އެކަމަނ ާހުށަހެޅުއްވިާބިލުާރިާމެންބަރުާއަނީސ ާއެބިލުާވަނީ،ާމ.އަތޮޅުގެާޢިއްޒަތްތެ

ާއެހެންނަމަވެސް ާގެންދަވ ފައި. ާއަނބުރ  ާވަނީ ާމިދެންނެވިާ، ާފްލޯރއަށް މަޖިލީހުގެ

ާމިބިލަށްާ ާއައުމަށްފަހުގައި ާބިލު ާމިހުށަހަޅ  ާއަޅުގަނޑު ާމިއަދު ާއ ދެ، ބިލު

ާމަޖިލީސްާ ާވަނިކޮށް ާނުކުރެވި ާމަސައްކަތް ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ  500އެއްވެސްގޮތަކުން

ާދިޔައީާ ާމަޖިލިނިމިގެން ާހަިަމައެއ އެކީގައި ާމަޖިލީހުގައިާ. ާނިމިގެންދިޔައިރުގައި ާސް

ާނެތް ާބެލެނިވެރިކަމެއް ާބޭރުވެގެންދިޔައީ ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާހުރި ދިއުމުންާގޮތުގައި.

ާމަޖިލީހަށްާ ާމިބިލު ާހައިސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާއެކޮމިޓީގައިާމަސައްކަތްކުރި ނޑު އަޅުގަ

ާކޮށްާ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ާފުރިހަމަގޮތެއްގައި ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ހުށަހެޅި

 505ކެއްާކުރުމަށްފަހުގައިާހަދ ފައިވ ާބިލެއް.ާފަހަރެއްގައިވެސްާވަކިާވަރަށްގިނަާދިރ ސ ތަާ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލަކީ ާބިލެއްނޫން ާއޮތް ާޙިމ ޔަތްކުރުމަކަށް މީހަކު

ާލިބޭާ ާދައުލަތައް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ. ާވިސްނ ވަޑައިގެންފިއްޔ  ރަނގަޅަށް

ހ ާފައިސ އ އިާމުދަލަށްާބަލ އިރުގައިާއ މްދ ނީއ އިާއަދިާދައުލަތައްާލިބެމުންދ ާއެންމެ

ާއަދ ކުރަމުންދާ  ާމަޤ މު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކ ،

ާ ާމި ާދިނުމުގައ0ާާިމީހަކަށ އި ާޢިނ ޔަތް ާފަރ ތަކަށް ާއަދ ކޮށްފައިވ   510މަޤ މު

ާދަންނަވަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑެއްކަމުގައި ާމިންގަ ާހަމަހަމަ ާވަރަށް ގެންގުޅެފައިވ ނީ

ގޮތުންާބައެއްާފ ހަގަކޮށްލެވޭާނުކުތ ތައްާދަންނަވ ލ ނަން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާމި

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާގޮތުގައި ާޢިނ ޔަތްތަކުގެ ާމުސ ރައ އި ާމ އްދ ގ1ާާެދެވޭ ވަނަ
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ާމުސ ރައަކީާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވަނީ ާއެކުލަވ ލެވިފައި ާއޭރު ނޑުމެން އަޅުގަ

 515ދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޭނަގެާޢ އިލ ާދިރިއުޅޭނެާލައްކަާރުފިޔ ކަމަށް.ާއ3ާަމަހަކުާ

ާޚަރަދުާ ާހިނގ ނެ ާއެގެއަށް ާއަދި ާމުވައްފުންނ އި ާބޭނުންވ  ާއެގެއަށް ާގެއަކ  ރަސްމީ

ާހަމަޖައްސަ ާފަރ ތުން ާވ ނެއޭާއިދައުލަތުގެ ާދައުލަތުގެާާ.ދޭން ާއަހަރަކު ާކޮންމެ އެއީ

ާހު ާއެ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ނޑައެޅޭއިރުގައި ާކަ ށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ)ށ(ާބަޖެޓް

ގައިާހަމަާމިމ އްދ ގައާބުނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާދިރިއުޅޭނެާރަސްމީާގެާހިމެނޭާ

ާއެހެންާ ާފިޔަވައި ާއިދ ރ އެއް ާމަސައްކަތ ގުޅޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  520ގޯތީގައި

އެއްވެސްާމުޢައްސަސ އެއްާމަސައްކަތްާހިންގ ާއިދ ރ އެއްާހުރެގެންނުވ ނެއޭ.ާއެހެންާ

ާ ާގެއަކީ ާގެންދަވ  ާދިރިއުޅުއްވަމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ބ ރ1ާާުދެންނެވީ

ާހުޅުވ ލ ފައިާ ާހަމަ ާކުޑަދޮރުން ާބަލ އިރުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކަށް ާއޮތް ވަކިވެފައި

ާކުރެވޭާ ާކަންތައްތައް ާދައްކ ލައިގެން ާވ ހަކަ ާފަނޑިޔ ރ  ާހުރިާއުއްތަމަ ާއޭރުގެ ގޮތަށް

ާ ާތަނަކަށްވ ތީ، ާޖަދުވަލުގައިާާއެހެންނަމަވެސްމިހ ރު ާބަދަލުވެފައި. ާވަނީ  525އެކަން

ާ ާއޮންނ ނެ ނޑުމެން ާތަފްޞީއަޅުގަ ާއަދިާމިިެކަމ ބެހޭ ާލިޔެފައި. ާއޭރުގައި ލު

ާރިޔ ސީ ާގެއަކީ ާހުންނަވ  ާމުލިއ ގެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑުވަރަކީވެސް ގަ

ާކަ ާދިވެހިރ އްޖެ ާއެއީ ާލިޔެފައި. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެ ހަލަާކަމުގައިވެސް

ާބޭނުންވ ނެކަމަށްާ ާތަނެއް ާމ ބޮޑު ާހުރުމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކު ޤައުމެއްގައި

ާދެންާ ާނުދެކޭތީވެ. ާއެކަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމިހ ރުވެސް ާއަދި  530އޭރުގައި

ާވަރަށްާއަސަރުާ ާމީހެއްގެާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާމިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަންާކޮށްފައިވ 

ާވ ހަކައެއް،ާއެހެންނަމަވެސް ާާހުރި ާމިޤ ނޫނުގެ ާއޮތީ ާމ އްދާ 35ާދަންނަވ ލަން ވަނަ

ާބެއް ާއެނގިވަޑަިައިގަންނަވ ނެ. ާމީހަކުާލެވުމުން ާކޮށްފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާކޮށްފަ ާނ އިބުކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެއްވެސްާނުވަތަ ާސިޔ ސީ ާމީހަކު އިވ 

ާމިޤ ނޫނުާ ާބައިވެރިވެއުޅޭނަމަ، ާޢަމަލީގޮތުން ާލިބިދެވޭާޙަރަކ ތެއްގައި ާދަށުން  535ގެ

ޕެންޝަންާފިޔަވައިާއެހެންާއެއްވެސްާޢިނ ޔަތެއްާނުވަތަާރައްކ ތެރިކަމެއްާނުލިބޭނޭ.ާ

މިބިލުގެާޖުމްލަގޮތެއްގައިާބަލ އިރުގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއޮންނ ނީ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާދޭން ާގޮތުގައި ާޢިނ ޔަތުގެ ާމުސ ރައ އި

ާއޮފީހެއްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަދި ާލިބެމުންދ ވަރެއް. ާގޮތުގައި ާއ މްދަނީގެ މިއަދު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެކޭާ ާކުރައްވ ، ާމަސައްކަތްތަކެއް ާބޮޑެތި  540ހުޅުއްވަވައިގެން
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ާއެމަސައްކަތްތައްާ ާބޭފުޅަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން އެއްވަރަިަށް

ންގެާމަޖިލީހުންާއެމަނިކުފ ނުގެާއިސްތަށިފުޅުގައިާއަޅުވަންާކުރުމުގެާޒިންމ ާރައްޔިތު

ާޤަދަރ އިާ ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާނިންމީ ާއެބިލުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބޭނުންނުވ ތީވެ،

ާވެރިކަމުންާ ާތެރޭގައި ާހަމަތަކުގެ ާޤ ނޫނީ ާހަމަ ާކުށްވެރިނުވެ ާހައިބަތުގައި ޢިއްޒަތ އި

ާ ާޢިއްޒަތ އި ާއެ ާބޭފުޅަކަށްވ ނަިަމަ، ާފަރ ތުންާވަކިވެފައިވ  ާރައްޔިތުންގެ  545ޤަދަރު

ާއެމަޤ މުގައިާހުންނެވުމަށް.ާހަމައެއ އެކީގައި،ާދަތުިުރުފަތުރުކޮށްާއުޅުމުގައާ  ލިބިގެން

ާހުރަސްހުރިާ ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާއެއީ ާދޭތެރޭގައި ާއެމީހަކ އި ާދިނުމުގައި ރައްކ ތެރިކަން

ާއެމީހަކަާ ާފަރ ތުން ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާނެޝަނަލް ާބަލ ފައި ށްާމިންވަރަކަށް

ާޤ ނޫނަކުންާ ާކޮންމެހެން ާދޭގޮތަށް. ާހިނދެއްގައި ާފެނިއްޖެ ޙިމ ޔަތްދޭން

ާ ާމިސ ލަކަށް 35ާާމަޖުބޫރެއްނުކުރޭ ނޑުމެނ03ާާްނުވަތަ ާއަޅުގަ  550ބޮޑީގ ޑުންނަށް

ާ ާއޮންނައިރުގައި ާކަމެއްވެސ23ާާްނިންމ ފައި ާނުވ ވަރެއްގެ ާބޮޑީގ ޑުންނަށް ހަކަށް

މީާއެއިރެއްގައިާސެކިއުރިޓީާއެމީހަކ އިާދިމ ވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންާނިން

ާކަމަށް.ާ ާފޯސްއިން ާޑިފެންސް ާކަނޑައަޅ ނީ ާފެންނަވަރެއް ާބ އްވަން ދޭތެރޭ

ާދަތުރުފުޅެއްވެސްާ ާޗުއްޓީ ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ދެންހަމައެއ އެކީގައި،

ާއިންޝުއަރެންސްވެސްާ ާމެޑިކަލް ާއަދި  555ލިބިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަށް

ާމިާ ާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާލިބިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަށް ާފަރުމ ކުރެވިފައި ބިލު

ާމިފަދަާ ާހަނދ ންވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާހަފްތ ގައި ާމިދިޔަ ާމީގެކުރީގައިވެސް، ދަންނަވ ނީ

ާފޮނުވިފައިވެއްޖެ.ާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަހުސްކޮށް ާމިމަޖިލީހުގައި ާދޭތެރޭގައި ބިލަކ އި

ާމުހި ާއެންމެ ާމީގައި ާއެކުލަވ ލ ، ާމިބިލު ާމިއަދުވެސްާއެހެންވީމ ، ންމުކަމަކަށްއޮތީ

ާމަޤ މުާ ާނ އިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ  560ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމ އި،

ާބޭނުންފުޅުާ ާއެބޭފުޅުން ާފައިސ  ާމުދަލ  ާދައުލަތުގެ ާބޭފުޅުން އަދ ކުރައްވަމުންގެންދަވ 

ާފަާ ާފަހުގައި ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާގޮތްތަކެއް ާހަމަ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރު ހުންާވެއްޖިއްޔ 

ާމިއަދުގެާ ާދޫނުކުރައްވ  ާއެގޮތަށް ާރިޕޯޓް. ާއޮޑިޓް ާއަންނ ނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާދައުލަތުގެާ ާތެރޭގައި ާއިމުގެ ާއެ ާކަނޑައަޅ ، ާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސް

ާހެއްދެވުން.ާ ާގޮތެއް ާބޭނުންކުރެވޭނެ ާޢިނ ޔަތްތައް ާފައިސ އ އި  565މުދަލ އި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާއަމިއްލަފުޅަށްާހަމައެއ އެކީގައި ާފަރ ތުންވެސް ާކޮށްފައިވ  ކަން

ާސިޔ ސީާ ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ  ާނުވަތަ ާބޭނުންކުރައްވައިގެން ާބ ރުގެ ނުވަތަ
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ާކޮންމެހެންާ ާފޯރުއްވަވައިގެން ާނުފޫޒު ާތެރެއަށް ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ޕ ޓީން

ާއެ ާމަޖިލިސްއިން ާރައްޔިތުންގެ ާނުހައްދަވ ، ާބިލެއް ާނިމެންާއަމިއްލަފުޅަށް ކަން

 570އޮތްގޮތަކަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާބަހުސްކުރުމަށްާފަހުގައިާމިދެންނެވިާދެފަރ ތް،ާ

ާފަރ ތ އި،ާ ާކުރަމުންގެންދ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން އ ދެ،

ާފަރ ތ އިާ ާކޮށްފައިވ  ާނ އިބުކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި،

ނ އިބުކަންާކުރަމުންގެންދ ާފަރ ތަށްާޤ ނޫނެއްގެާދަށުންާާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއޮނިގަނޑެއްާ ާޤ ނޫނީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބޭނުންކުރުމަށް ާފައިސ  ާމުދަލ އި ދައުލަތުގެ

ނޑުާމިބިލުާމިހުށަހަޅަނީ.ާ  575ހަދައިދިނުމަކީާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭކަމަކަށްވ ތީވެ،ާއަޅުގަ

ާހުށަހަޅ  ާމީގެކުރީގައިާބިލު ާއެދެން ނޑު ާގޮއްސަވ އިރުގައި،ާހަމަާާއަޅުގަ ކޮމިޓީއަކަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާގެންދެވިއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ާކޮމިޓީއަކަށް މިބިލުވެސް

ާވަނީވިއްޔާ  ާދޭކަމަށް ާއެއްބައިވުމެއް ާމިކަމަށް ާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތުން ާބިލު މިދެންނެވި

ާއެކީގައި ާފަރ ތ އި ާހުށަހެޅުއްވި ާއެބިލު ާހަމަ ާމިހުރީ ނޑު ާމިމަސައްކަތްާއަޅުގަ ވެސް

ާބިލުާ ާހުށަހަޅ ފައިއޮތް ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނޫނިއްޔ   580ކުރަން.

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުން. ާއަޅުގަނޑުގެ ާއެދެން ާނިމެން. ާކުރީގައި އެބިލަށްވުރެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާހަމައެކަނި ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާއެގޮތަށް. ވިސްނުންހުރީ

ާ ާޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ކޮށްފައިވ  ާބަލ އިރުގައި ާދޭން ާޢިނ ޔަތް މީހަކަށް

ާނެތް.ާ ާމީހެއް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއަދި ާދަށުން ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަންދެކަށ13ާާްއެހެންނަމަވެސް، ާދުވަސް  585އަހަރު

ާކަން ާމީހެއްގެ ާކޮށްފައިވ  ާސަލ މަތްނުވެވިގެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ތަކުން

ާއެއްކޮށްާ ާދެބައި ާމި ާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމުންވެސްާސަލ މަތްވ ނެ މިހ ރުވެސް

ގެނައްސިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައިާ

ާމިވާ  ާމިބިލުގައި ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ، ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ އި ދަންނަވަން

ނޑުމެންނަށްާމު ާއަޅުގަ ާފެންވަރަށް ާލިބޭ ާމިއަދު ާޤައުމަށް ާމިއީ ާމިތަކެތި  590ސ ރަތަކ އި

ާހަމަާ ާބަލ އިރުގައި ާޙ ލަތަށް ާޤައުމުގެ ާމ ލިއްޔ އ  ާދައުލަތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ލިބޭ

ާމިހުށަހެޅުމަށްާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބަލ ފައި ާއެކަށީގެންވ ކަމެއްކަމަށް އެންމެ

ާ ާމީހަކަށްާތ އީދުކޮށްދެއްވުމަށް.ާމިބިލުގައި ާކޮށްފައިވ  ާވެރިކަން ާކޮންމެހެން ނޯންނ ނެ

ާނެތިއްޔާ  ާގޯތިގެދޮރު ާމީހަކު ާކޮށްފައިވ  ާވ ހަކައެއް.ާވެރިކަން ާދޭންޖެހޭ ނޑުވަރެއް ގަ
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ާހުޅުމ ލެއިންާ ާޤ ނޫނަކުންވެސް ާހެދޭ ާވަކިން ާއަދި ާހުށަހަޅަން ާހަމަ ނޑުވެސް  595އަޅުގަ

ާލި ާގޯއްޗެއްވެސް ާކޮންމެވެސްތަނަކުން ާރ އްޖޭގެ ާއޮތުން.ާނަމަވެސް ބޭގޮތަކަށް

އެހެންނަމަވެސް،ާވެރިކަމަިަށްާމީހަކުާއައުމަށްާފަހުގައިާއެމީހަކުާދިރިއުޅޭނެާތަނެއްާ

އެބަލިބޭ.ާއެމީހަކުާއެާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާދުވަސްވަރެއްގައިާއެތަނެއްާދޭންާބޭނުންވަނީ.ާ

ާދައުލަތުގެާ ާމަޤ މެއްވިޔަސް ާސަރުކ ރުގެ ާމިރ އްޖޭގައި، ާނޫން ާވެރިކަމެއް ާހަމައެކަނި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާރައްޔިތެއް. ާމީހަކީވެސް ާކޮންމެ ާނިމޭ ާއަދ ކޮށް  600މަޤ މެއްވިޔަސް

ާޢިނ ޔަތްާ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޙިމ ޔަތ އި ާމީހަކަށްވ އިރުގައި، ާހަމަހަމަ ާމީހަކީ ކޮންމެ

ާފިލްމުާ ާމަސްވެރިއެއް، ާދަނޑުވެރިއެއް، ާބަލ ކަށްނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދިނުމުގައި

ާއެހެން ާއަދި ާމީހެއް ާމީހެއް.ާކުޅޭ ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ގޮސް

ވަޒީފ އ އިާމަޤ މުގެާދުވަސްވަރުގައިާއެމީހަކަށްާބޭނުންވ ާޢިނ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަމ އިާ

 605ބޮޑީގ ޑުންނ އިާއޭތިމީތިާލިބިފައި،ާދެންާމުޅިާއުމުރަށްާރައްޔިތުންގެާމިފަދަާމުދަލ އިާ

ާފުރު ާބޭނުންކުރުމުގެ ާނަހަމަގޮތުގައި ނޑުާފައިސ  ާއަޅުގަ ާދިނުމުން، ޞަތު

ާ ާބަލ އިރުގައި ާއުސޫލަށް ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާކޮންމެ 3ާދެކޭގޮތުގައި

ާ 3ާާއަހަރުން ާބަދަލުވ ކަމަށްވަނީވިއްޔ  ާރައީސުން ާއަހަރ13ާާުއަހަރުން ހަކަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ާހުސް ާފެންނ ނީ ާމަގުތަކުން ާމިރ އްޖޭގެ ހަމަވެގެންދ އިރުގައި

ނޑުާއުންމީދުކުރ ގޮތުގައިާމިހ ރުާމިހުންނެވިާއެހެން  610ވީމ ،ާއެގޮތަށްާއެކަންއޮތީ.ާއަޅުގަ

ާގެނެސްގެންާ ާއިޞްލ ޙެއް ާކުޑަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާދައުރަކީ ާރިޔ ސީ ާނަހަދ ކަމަށ13ާާްއެމަނިކުފ ނުގެ ާދައުރުކަމަށް ާދެ އަހަރުގެ

ާޝުކުރިއްޔ  ާއުންމީދުކުރަން. ާވަރަށް ނޑު ނޑުާާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުންކޮށްާ ާދޭތެރޭ ާމިބިލ އި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  އެދެން

ާމިބިލުާ ާދެކި، ާޙައްލުކަމަށް ާއޮތް ާމިކަމަށް ާހަމައެކަނި ާމިއީ  615ވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ،

ާއަވަހަށްާފ ސްކޮށްދެވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާ

ާމެންބަރުންނަށްާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދެންމެާ ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ާބެހޭގޮތުން މިބިލ އި

ނޑުާމިއެރުވީާ  620މިނެޓްއިރު.ާއެއީާޢ ންމުކޮށްާބިލ33ާާުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ގައިާޢަމަލުކުރަމުންދ ގޮތް.ާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާމިމަޖިލީހުާ
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ާހުޅުވ ލަން.ާ ާފުރުޞަތު ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެއްވުމަށް ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން މެންބަރުން

ާޢަލީާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއެިްޑޫ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ާވަޙީދަށް.ާ

ާ625 

ާޢިއްާާތޮއެިްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޒަތްތެރި

ނޑުވެސްާާާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީާ ާއަޅުގަ ާމަފްހޫމަށް ާމީގެ ާބިލަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމަނިކު ާމޫސ  މެންބަރު

ާބައެއްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރ 

ާއަޅުގަނޑަށް ާފުރުޞަތުގެާާކަންތައްތައް ާފ ހަގަކޮށްލުމަށް ާކަންކަން ފ ހަގަކުރެވޭ

ާމިބިލަކީ،ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން  630މިހ ރުންާާބޭނުންކޮށްލ ނަން.

ާމިއަދުގެާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާފ ސްކޮށް ާއަވަހަކަށް ާވީއެންމެ މިހ ރަށް

ާ ާނ އިބަށް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއަދި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ދޭންޖެހޭާލިބިއެ

ާޢި ާއަޅުގަނޑުމެން ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ާކޮށްދޭންޖެހޭކަމެއްާނ ޔްތަތައް މަޖިލީހުން

ާޤަބޫލުކުރަން.ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރެއިންާހެންކަމުގައި ާބައިތަކުގެ ާހުރި ާމީގެ ނަމަވެސް

ާ ާމިހ ރުވެސްާހަމަ ާކުރީގަވެސް ާވ ހަކަ ނޑައަޅ  ާކަ ާއިންތަކެއް  635އަޅުގަނޑުމެން

ާ ާބައިގެާސިއްާދެކެވެމުންދ އިރު، ާޚިދުމަތުގެ ާމިއޮންނަނީ،4ާާާޙީ ާގައި ާ)ހ( ގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާއަށ އި، ާފިރިމީހ  ާނުވަތަ ާއަނބިމީހ  ާއޭނ ގެ އުމުރުންާޔ އަށ އި،

ލަތުގެާޚަރަދުގައިާރ އްޖެއ އިާރ އްޖެއިންާބޭރުންާރިންނަށްާދައުއަހަރުާނުފުރޭާދ36ާަ

ާއޮތުޚިދުމަާޙީސިއް ާމިހެން ާލިބެންޖެހޭނެއޭ. ާއަޅުާތް ާނުކުރަންާމުން ާޤަބޫލެއް ނޑު ގަ

ާ ާހަމަ ާއޮތްކަމަކަށް. 3ާާއިމެއް ާޑޮލަރު 0ާާލައްކަ ާޑޮލަރު ާޑޮލަރުގ1ާާެލައްކަ  640ލައްކަ

ާދަތުރުތައް ާއަޅުގަނޑުާާއަޅ ލ ފައިާސިއްޙީ ާބިލުކޮށްލެވިދ ނެކަމަށް އައިސް

ާވިދ ޅު ާނެތްކަމަށް ާއިންތަކެއް ާމިކަހަލަ ާކުރީގައި ާވަކ ލުކުރެއްާޤަބޫލުކުރަނީ. ވިއުިރާވެ

ނޑުާބިާފަދަމި ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވިއިރު، ާާލެއް ާއިންތަކެއްާއިރ ންޙަހަމަ ވެއްޖެ

ާއެާާސީދ ގޮތަށް ނޑުާާނގެންނެތްގޮތަށްޤަނޫނު ާއަޅުގަ ހުށަހަޅަންވީމ ،

ާގުޅި ާއެންމެންވެސް ާހުރިހ  ާމިދަނީ،ާޤަބޫކުކުރ ގޮތުގައި ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް  645ގެން

ާހު ާކަމުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމީހަކުވެސް ާކަމުގަާކޮންމެ ާދިވެހިާންނެވި އިވިޔަސް

ާފައިދައު ާވީހ ވެސް ާކުޑަވ ގޮތަކަށްާލަތަށް ާގެއްލުންބައި ާވީހ ވެސް ާނުވަތަ ދ ވ ގޮތަށް

ނޑުާކަހަލަާކަންތައްމި ތައްާކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަންާނުވަތަާއަޅުގަ
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ާއަންނައިރު ާފުރިހަމަވެގެން ާމިބިލު ާއެދެން ާކަންތައްތަކުގެތެރޭ، ާއޭގައިާމިކަހަލަ ގައި

ާސްކީމެއް ާއޮންނަ ާތެރެއަށް، ާއިންތަކެއްާގެ ާވަކި ާތެރޭގައި ާސްކީމެއްގެ  650މެޑިކަލް

ާޗުއްޓީގެާނއެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ާއޮތުން. ގޭގޮތަށް

ދައުލަތުގެާފަރ ތުންާާދުވަހުގެާޗުއްޓީގެާހޭދަކުރުމުގެާޚަރަދ13ާުާ،ވ ހަކައޮތްއިރުވެސް

ާމ ފުރިހަމައެއްނޫންާާދޭންވ ނެއޭ.ހަމަޖައްސައިާ ާމިބިލު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމުން މިހެން

ާހުށަހެޅިާ ާމިމަޖިލީހަށް ާކުރިން ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާމީގައި ާތަންތަންކޮޅު. މިކަހަލަ

ާވ ހަކަދެއްާ ާއަޅުގަނޑު ާޔައުމިއްޔާ ބިލުގަވެސް ާއޮންނ ނެ، ާފ ހަގަކޮށްފައި  655ކިއިރު

ނޑުމެންާންޗުއްޓީާކަާނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާހަމަާމިާއެާބެއްލެވީމަ ާތަކުގައިވެސްާއަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިާ އެބަޖެހޭާމަޖިލީހުންާއެއީާކޮންކަހަލަާކޮންާފެންވަރެއްގެާއެއްޗެއްކަންާކަ

ާހުޅުވ  ާމިގޮތަށް ާއޮންނަކަމުގައިއޮންނަން. ާބޭނުންތ ކުންާލެވިފައި ވަނީނަމަ

ާ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާހޭދަކުރެވިދ ނެ. ާޗުއްޓީ ކަންތައްތަކަށްާބެނުންގޮތަކަށް

ާއެއްާާގަކޮށްލަން،ފ ހަ ާއެންމެބޮޑު ާދައްކަންޖެހޭ ާމިވ ހަކަ ާމިހެން  660އަނެއްކ 

ާމިގޮތަށްާ ާޤ ނޫނު ާމަޖިލީހުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާބައެއްފަހަރު މަޤްޞަދަކީވެސް

ރ ކަންާއިއްޔެވެސްާފޮނުވ ލުމަށްފަހުާބައެއްާމެންބަރުންާމީގެާރޫޙ ނީާބައިާބޭނުންާކު

ާއެާ ާގޮސްފައިވަނީ. ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއެދެނީާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހެންވީމ ،

ާއެހެންކަމުންާ ާކުރަން. ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާމިމަޖިލީހުން ާފުރިހަމައަށް ވީހ ވެސް

ާއެ ާމިޤ ނޫނޫގެ ާއުފ ކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހުބައިގައި، ާމ އްދ 03ާންމެ ާ)ނ(ާވަނަ  665ގެ

ާމިޤ ނޫނުގައިާ ާލަފްާާގައި ާގެނެސްފައިވ  ާޖަމްޢުާމުފްރަދުކޮށް ާއެލަފްޒުތަކުގެ ާޒުތައް

ާމުފް ާއެލަފްޒުތަކުގެ ާލަފްޒުތައް ާގެނެސްފައިވ  ާޖަމްޢުކޮށް ާމ ނައިގައިާމ ނ ގައ އި ރަދު

ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާާމިހެންއޮތީމ .ބޭނުންކުރެވޭނެއޭާ މިއަދުާމިއީާޙަޤީޤަތުގަވެސްާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގައިާ ނޑުމެންގެ ާމިހެާއަޅުގަ ާއަކޮންމެހެންވެސް ާޤ ނޫނުތަކުގައިާން ންނަ

ާއެއޮންނަން ާއަޅުގަނޑުާހެންާވ ނެބައެކޭ. ާމިޤ ނޫނަށް ާމިބިލަށް، ާޖުމްލަގޮތެއްގައި  670ވީމ ،

ާތ އީ ާކުޑަކޮށް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް މިހ ރުާާއިރ ންވޭޙަދުކުރަން.

ާޔުނިވަރ ާސިޓީއެއްގޮތުގައި ާތީމުގެ.ާކަމަށް ާމިބޭނުންކުރެވެނީ ާބަލަނީ އަޅުގަނޑު

ާއެ ާކިހިނެއްކަން ާމިވަނީ ާދެން ާއަާނތީމުގެއަށް ާނެތީމަ. ގަނޑުާޅުގިފައި

ާ ާނިމިފައި، ާއަޅ  ާމިހ ރު ާއެއީ ާސަރުޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާވިއަސްާކޮންމެ ކ ރަކުން

ާ ާހުރި ާއަޅ ފައި ާއެކިފަހަރު ާއެބިނ އަކީ ާއެހެންވީމ ، ާސަރުކ ރުންާއޮބިނ އެއް.  675ންނަ
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ާބޭނުންާ ާއެހެންގޮތަކަށް ާއަނެއްފަހަރު ާމަސްމ ރުކޭޓަކަށް ާއެއްފަހަރު އެކިގޮތަށް،

ާދޫކޮށްލަނީ ާމި ާއެހެންވީމ ކުރ ތަނަކަށް ާތޯއޭ. ާމިާ، ާހުރިއިރު ާބިނ އެއް މިފަދަ

ާއެ ާއެބަބޭނުންވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ނުވ  ާހަމަާތީމުގެއަށް ާސަބަބަކީ ނގެން.

ާއުޅުމަކީާރައީސުލްޖުމް ާގެއެއްގައި ާކޮންމެކޮންމެ ާމީހަކު ާއަންނަ ާކަމަށް ހޫރިއްޔ 

ާލަދު ާހަމަގައިމުވެސް ނޑުމެން ާބޭނުންވޭާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  680ާގަންނ ނެކަމެއް.

ޝަރަފ އިާއެންމެާޤަދަރުވެރިާހަމަާމިޤައުމުގައިާމިއަދުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާ

ާއުޅުއްވަންާ ާކަންާޢިއްޒަތުގައި ާއެއީ ާމުލިއ ގޭގައި. ާއުޅުއްވަނީ ާއެމަނިފ ނު ާމިއަދު .

ާފ ސްވެގެންނހި ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ދ އިރުާގަމުންދ ގޮތް.

ާތީމުގެ ާއެދެމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ،ާ ާވ ގޮތެއްާާހުރިމިހ ރު ާއެތަނަށް ާދ އިމީކޮށް ތީމުގެ

 685ފަހުންާއެހެންާސަރުކ ރެއްާއަހަރ3ާުމީގެާހަމަާގިގެންދ ން.ާއެހެންާނޫނިއްޔ މުންާނއެ

ާކައިރީގައި.ާާއައިސްސަ، ާއަތިރިމައްޗ އި ާވަރަށް ާއެހުންނަނީ އެތަން

ާ ާއެޅުމަކީ ާމިފަދައެކަށީގެންމަސްމ ރުކޭޓެއްވެސް ާއެހެންވީމ ، ޑުާގުބޮއަާވ ކަމެއް.

ާމުހިާ ާމިފަދަ ާއަދި ާވިސްނުންާތަންތަނ މެދު ާގޮތަކަށް ާއެކަށީގެންވ  ާބިނ ތަކ މެދު ންމު

ާއަދިާ ާދަންނަވަން. ާއެދޭވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ާދިއުމަށް ާފ ސްވެގެން ާމީތި ބެހެއްޓިފައި

ާ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ކަން ާއިތުރުން ާނ އިބުކަާނުވަތައޭގެ  690ންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމީާ ާލިބޭކޮށްފައިވ  ާނ ޢިާހުންނަށް ާއޮތީމަ، ާމީގައި ާވ ހަކަ ާކުރިންާޔަތްތަކުގެ މީގެ

ާޢިއްޒަތްޢި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާބިލެއް ާއަޙްމަދުާނ ޔްތަތަކުގެ ާމެންބަރު ތެިެރި

ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިދޭތިާޅުއްވ ފައިވ ތީވެ،ާނިހ ންާޙުސެންާމަނިކުާހުށަހަާ

ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާފުށުއަރ . ާގޮތަކަށްާއެންާއެބަ ާވެގެންދ ނެ ާފުރިހަމަ މެ

ާއިން ާއޮންނަންާމިޤ ނޫނުވެސް ާއަޅުގަނޑުާާޞ ފުކުރެވިފައި ާއެދެން. ނޑު  695އަޅުގަ

ނުޖެހޭ.ާސަބަބަކީާކޮންމެހެނެއްާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިބައިާމިޤ ނޫނުގައިާއޮންނ ކަށެއްާ

ާ ާމިވަނީ ާކުރިން ާމީގެ ާމިތަނަށްާޢިމިހ ރު ާބިލެއް ާނުވަތަ ާޤ ނޫނެއް ާނ ޔަތްތަކުގެ

ލެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިދޭތިާވަކިވަކިންާމީގެާފޭރ ންާ

ާމިއަދުގެާ ާދިއުމަކީ ާފ ސްވެގެން ާއަވަހަކަށް ާވީއެންމެ ހެޔޮކޮށް

ާކޮށްފައިވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާކުރީގެ ާއަދި  700ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

ނޑުމެންާމަޖިލީހުން ާކޮށްދޭންޖެހޭކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާބޭފުޅުންނަށްވެސްާއަޅުގަ

ާ
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ާއައްސަލ މްާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއ ދެ،ާ`. ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޢަލައިކުމް.

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ާރުާައޫބބަކުީޒޒުާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު

ާމުސ ރައީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނ އިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެހެނިހެންާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި  705ރައ އި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާބިލުގެ ާދަާާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާވ ހަކަ ނޑުާބަލ ލ  ާއަޅުގަ އްކ އިރު

ާ ާމިބިލަކީ ާހަމަާދަންނަވ ލަނީ، ާމަތިން ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ ާރޫޙ އި ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާމިހިާނމިހި ާމަޖިލީހަދުން ާވަރަށްާނދަށް ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަލައިގަނެ ށް

ާހުށަިަހަޅުއްވައިާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާބިލެކޭ. ާނިންމަންޖެހޭ ާގޮތެއް އަވަހަށް

ާ ާދަންނަވަން.ާއެދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާޝުކުރު ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރަށް  710ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއުފެދޭ ާހިތުގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ާމުހިއެހެންނަމަވެސް ާމިފަދަ ބިލެއްާާންމުސުވ ލަކީ،

މަޖިލީހަށްާއަންނަންޖެހޭނީާއަމިއްލަާމެންބަރެއްގެާފަރ ތްޕުޅުންތޯާނުވަތަާސަރުކ ރުގެާ

ާ ާއްސަސ އަކުންތޯާމުއަކަމ ބެހޭ ާމިދަންނަވ ލީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެން ބިލުާމިާ.

ާދައްކަާހުށަހަޅުއްވައި ާދައްކަފުޅު ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާދެއްވި ކުރީގެާވަމުން،

ާބޭ ާކުރައްވ ފައިވ  ާރައީސްކަން ާފަރ ތަކުންާޢިނ ޔަތ ާފުޅުންގެ ާއަމިއްލަ  715ބެހޭބިލު

ާއެކަހަލަާހުށަހެޅުއްވުާހުށަހެޅުއްވި ާހިތުން ާވިދ ޅުވެފައިވ ތީ.ާއަޅުގަނޑު ާފ ޑު މ ާމެދު

ާޢިއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިއަދުގެ ާޤަދަރަށްޓަކައިާބިލަކަށްވުރެ ޒަތ އި

ާ ނޑުމެން ާއައުމުއަޅުގަ ާފަރ ތަކުން ާރަސްމީ ާސަރުކ ރުގެ ާމ ބޮޑުމުހިާާގެމިބިލު .ާންމު

ބިލުގެާމަފްހޫމަށްާބަލ އިރުގައިާމިބިލަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާދެންާމިޤ ނޫނުގެ،ާ

ާ ާނ އިބުގެ ާޢިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެހެނިހެން ާބެހޭާނ މުސ ރައ އި  720ޔަތްތަކ 

ާ ާއެބިލުކަމަށްވ ތީވެ، ާހިމަނަންޖެހޭނެމިބިލުގައި ާބައިތަކެއް ނޑުާހެން ާއަޅުގަ ކަމަކަށް

ާސަބަބަކީނު ާދެކެން. ާކުރައްވ ފައިވ ާމިބިލަކީާ، ާރައީސްކަން ބޭފުޅުންނ ބެހޭާާކުރިން

ާހަމަާ ާމިއޮތީ ާމިބިލު ާވެފައި، ާބިލަކަށް ާނެތް ާއެގެން ާސުރުޚީން ާވ ހަކައެއް އެއްވެސް

ާ ާނ އިބުގެާމިހ ރުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަދި ރައީސުލްހޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ނޑުމެންާާކަމަށްާވ އިރުގައިމަށްކަނޑައެޅުާާނ ޔަތްތައްޢިާމުސ ރައ އިާ  725މިނަމުގައިާއަޅުގަ

ާހިމަނަންޖެހޭނެާބަހު ާވ ހަކަތައް ާއެހެންބައެއްގެ ާބިލެއްގައި ާގެންދ  ާކުރިއަށް ސްކޮށް

ާ ާބައިތަކަށް ާބައެއް ާމިބިލުގެ ާދެން ާނުދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ބަލ ލައިާކަމަކަށް

ާވ ހަކަދައްކ ލ ާ ާމަޤްޞަދުގެއިރުގައި ާހުށަހެޅުއްވި ާދައުގަާތެރޭމިބިލު ާމުދަލ އިާއި ލަތުގެ

ާރައްކ ތެރިާ ާމެންބަރުާފައިސ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޤްޞަދެއްކަމުގައި ާއެއީ ކުރުން
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ނޑުވެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާބައްލަވ ފައިވޭ. ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން  730ލުގެާމިބިާސް

ާބައި ާބަލަލ އިރުގައިބައެއް ާާތަކަށް ާހައްދެއް، ާއިމެއް ހުދޫދެއްނެތިާއެއްވެސްކަހަލަ

ާކު ާފުރުޞަތުތަކެޚަރަދު ާކަހަލަ ާހުށަހަޅ ާރެވޭ ާމިބިލުން ާއެހެންވީމަ،ާއް ފައިވ ކަން.

ާވިސްނުމެއް ާރަނގަޅު ާމަޤްޞަދެއްގައި ާރަނގަޅު ނޑުމެން ާމިކަންާއަޅުގަ ގައި

ާއަޅުގަ ާމިއީ ނޑައަޅަންާކުރ ކަމަށްވަންޏ ، ާކަ ާމިންވަރެއް ާމިނެއް ާވަކި ނޑުމެން

ާކިތަންމެ ާއެއީ ާކުރެއްވުމުގައި. ާޚަރަދުތައް ާމިންވަރެއްކަމުގަާާއެބަޖެހޭ  735އިވިޔަސްާބޮޑު

ާމިނަކ އިާ ނޑުމެންނަށް ާއެާއަޅުގަ ާޚަރަދުތައްާނމިންވަރެއް ާއެ ގިއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ާފަސޭހަފުޅުވ ނެ ާސަރުކ ރަށްވެސް ާއަދި ާމިމަޖިލީހަށްވެސް ތީވެ.ާދެންާބެލެހެއްޓުމުގައި

ާމަޖިލީާ ާބިލުތައް ާވ ހަކައަކީ،ާމިފަދަ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާހަށްއަޅުގަ

ންމުކަމެކޭ.ާމ އެކުާހުށަހެޅުމަކީާވަރަށްާމުހިޙަޤީޤަތުގައިާއިޚްލ ޞްތެރިކަހުށަހެޅުމުގެ،ާ

ާއެހެންާ ާނުވަތަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމުގައި  740ބިލު

ާދެއްކެ ާވ ހަކަފުޅު ާރޫޙެއްގައި ާޖެއްސުމުގެ ާމަލ މ ތ އި ާއަޅުގަނޑުާފަރ ތްތަކަށް ވެމުން

ާމިކަމުން ާހ ސިލުވުމަށްާއަާާހިތުން ާމަޤްޞަދު ާހ ޞިލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ޅުގަ

ާމިބިލަށްާތަކެއްާހުރަސް ާދަންނަވަން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ އެޅޭނެ.

ާތ އީއަޅުާ ނޑު ާދުކުރަންގަ ާތ އީ، ާއަޑިން ާހިތުގެ ާއެހެންވީމ ،ާަވރަށްބޮޑަށް ދުކުރަން.

ާ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޮތަށް ާމަޖިލީހުމި ާމެންބަރުންވެްސާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ  745ގެ

ާހު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާތ އީތިއްބަވ ނީ. ާމެންބަރުންގެ ދުާށަހަޅުއްވަމުން

ާދައް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަހޯއްދެވުމަށް ާމެންާކަވ  ާއެހެން ާމަލ މަތުގެާރަކު ބަރުންނަށް

ާދެާޝުޢޫރ އި ާވ ހަކަފުޅު ާރ ގުގައި ާއަޅުގަނޑުހިތުންާމަލ މ ތުގެ އްކެވުމަކީ

ނޑުމެންއަޅުާ އެކުވެިެރިކަމުގެާމ ހައުލެއްގައިާކޮމިޓީގައިާމަސައްކަތްާކުރުމަށްވެސްާާގަ

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެޅިދ ނެކަމެއްކަމަށް ާހުރަސްތަކެއް  750ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ

ާއިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާފަރ ތަކީ ާކުރައްވ ފައިވ  ާރައީސްކަން އ ދެ،

މިއަދުގެާހަމައެކަނިާނޑުމެންާމިޚ އްޞަކޮށްލަނީާއަޅުގަާމިާބިލުފަރ ތެއްކަމަށްވިއަސްާ

ާމައްޗަށް.ާ ާނ އިބުގެ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާބަާމިބިލުއެހެންވީމ ، ާމުޅިން ާއެމަނިކުފ ނ އި، ނޑުާއްޓަންވެގެންވ ނީ އަޅުގަ

 755ާނ އިބ އި،ގެާމިދެންނެވީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާއަރުވަންޖެހޭާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާމުސ ރަފުޅ އި ދެބޭފުޅުންގެ
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ާޙި ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޢިނ ޔަތ ާމ ޔަތ އި ާތެރެއަށް ާމިބިލުގެ ާބައެއް،ާބެހޭގޮތުން އެހެން

ާވ ހަކަާ ާބޭފުޅުންގެ ާކުރައްވ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާކުރިން ނުވަތަ

ާމިއަދު ާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުގަނޑުމެންގެާާހިމެނުމަކީ ާޤަދަރަށ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާހިތުންކަމަށްާއަޅުގަާާއްޒަތްތަށްާޢި ާކުޑައިމީސްކޮށް ާދެކެން.ާާނޑުމެން  760އަޅުގަނޑު

ާވ ންޖެހޭނީާ ާޚ އްޞަވެގެން ާމިބިލު ާާއެހެންވީމ ، ާހަމައެކަނި މިއަދުގެާހަމައެކަނި،

ާއި ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ނޑުމެންގެ ާތިއްބެވިާއަޅުގަ ާމަޤ މުގައި ސްވެރިކަމުގެ

ާހިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކުރެވިގެން. ާމެންބަރުގެާދެބޭފުޅުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ވެސްާތުން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކޮންމެހެން ާނޫންކަމަށްާާމަޤްޞަދަކީ ާކުޑަކުރުން ާޤަދަރު

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމިބިލުގައިާއެތައްާ ނޑުާދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ  765ބައެއްގެާއަޅުގަ

ާޤަދަރަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާލޮބުވެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިމެނުމަކީ ވ ހަކަ

ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާ ާހަމަ ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާއަންނ ނެކަމެއް. ާއުނިކަމެއް ހައިބަތަށް

ާހިމަނުއްވ ފައިވ ާކުރިންާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ކަ ާމިބިލުގައި ާހުށަހަޅަން ނޑު ންާއަޅުގަ

ާކުރައްވ ފައި ާއެއީ ާބޭފުޅުންނ އި، ާއޭގެއެތަާވ  ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާބައެއް ތެރޭގައިާއް

ާ ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާއެއިރެއްގެ ާއެހެންވީމ ، ާއަންނ ނެ.  770ވެރިއެއްގެާހިމެނިގެން

ނޑުާާމަޤ މުގައި ާއަޅުގަ ާބޭފުޅަކަށް ާމުސ ރަފުޅ އި،ާހުންނަވ  ާއަރުވަންޖެހޭ މެން

ާރައްކ ތެރިކަމ ބެހޭޔަނ ޢި ާއެހެނިހެން ާއެހެންާވ ހަާތ އި ާބިލެއްގައި ާޚ އްޞަ ާދައްކ  ކަ

ާވ ހަކަ ާބޭބޭފުޅުންގެ ާއެހެން ާޙަޤީޤަތުގައިާާތައްއަރިމަތީގައި ހިމެނުމަކީ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަތުވެދ ނެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއުނިކަން ާޤަދަރަށް ކުރ 

ާމިބިލުންާ ާމިބައި ާއެހެންވީމ ، ާއ ދޭ. ާވިސްނުމަށް ާކޮށި ނޑުގެ ާއަޅުގަ  775ކަމެއްކަމަށް

ާއުނިކު ާމިބިލު ާރައްވ  ާއަވަހަށް، ާއަމިވަރަށް ާދު ާކޮމިޓީއަށްާހަމަ މަޖިލީހުން

ާހުާމިމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާގެނެސް...މަށްފަވުފޮނުއްވައިގެންާނިންމެ

ާ

ާވަގުތު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ780 

ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާހުށަިަހަޅަން. ާއަޅުގަނޑު ާފ ސަކުރުމަށް ވަގުތުާމިބިލު

ާހަމަވުމ އެކުާ

ވަރަށްބޮޑަށް.ާާރުާއަޫބބަކުޢަބްދުޢަީޒޒްާޖަމ ލްާ ނޑުާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔާ  ާއަޅުގަ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ785 

ާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާފ ހަގަިޮޝުކުރިއްޔ  ާދުވަހުވެސް ާކުރީ ނޑު ާާށްލީާއަޅުގަ

ާސްާކުރިއަށްާޢިނ ޔަތްތަކުގެާބިލުގެާބަހުހުރިާމީހަކަށްާދޭންޖެހޭާރައީސްކަންާކޮށްފައިާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒުާ

ާއެދެބައިވެސްާާގެންދިޔަދުވަހު،ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމީގެ ާބިލެއް ާގުޅުންހުރި ާވަރަށް ާއެއ  މިއީ

ާހުށަހެޅުއްވިހިމެނިފަ ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަން.ާމިއީާާއިވ ތީ ާޝުކުރު ފަރ ތަށް

ާމަސައް ާގުޅިގެން ނޑުމެން ާބަލައިގަނެާއަޅުގަ ާރީތިގޮތުގައި ާކުރ ކަމަށްވަންޏ   790ކަތް

ާބިލެއްކަމުގައިާކު ާއެކަށޭނަ ާވަރަށް ާގެންދަން ާފ ހަގަކުރަާާރިއަށް ާދެންާއަޅުގަނޑު ން.

ނޑަށްާމީގެއިންާހަމަާފ ހަގަކޮށްލެވުނުާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ އަޅުގަ

ާނެތްާ ާކަނޑައެޅިފައި ާމިންތަކެއް ާއެއީާއެފ ހަގަކުރެއްވިގޮތަށް ާއަދަދުތަކެއް. ކަން

ާކުރަންޖެހޭނެާ ާކުރެވިދ ނެ ާހަމަ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުގޮތެއްގައިާ ާމައިގަ ާއޭގެއިތުރުން ާދެން ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ  795ކަމެއްކަމުގައި

ާރައްކ ތެރިކަންާ ާޙިމ ޔަތ އި ާދައުލަތުގެ ާފ ހަގަކޮށްލެވެނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާއެންޑްާާއަރުވަންޖެހޭނެކަމަށް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާމ އްދ ގައި، މިބުނ 

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުން. ާބުނެފައިއޮތް ާސެކިއުރިޓީންނޭ ނެޝަނަލް

ާނަންާ ާވުޒ ރ ގެ ާއަނެއްކ ވެސް ާނިމޭތަނުން ާހަދ  ާމިޤ ނޫނު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާތ ރީޚުާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެކަށީގެންވ ކަމެއް. ާބަދަލުވުމަކީ  800ންާއެހެންނަމަކަށްވެސް

ފެންނަންއޮތީާވުޒ ރ ތަކަކީާވަރަށްާގިނަާގޮތްގޮތުންާނަންތަކ އިާއެއްޗެހިާބަދަލުވަމުންާ

ާވުޒ ރ ގެާ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމ ، ާގޮތުގައި. ާވުޒ ރ ތަކެއް އަންނަ

ާސަލ މަތީާ ާރަނގަޅުވ ނެހެން ާމިއަށްވުރެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ާލިޔެފައި ނަން

ާގުޅޭ ާގެނަސްދީފައިާާކަންތައްތަކ އި ާޢިބ ރ ތަކުން ާކޮންމެވެސް ާމިކަހަލަ ވުޒ ރ އޭ.

ާރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާމިއީ ާފ ހަގަކުރެވުނު، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ  805އޮތުން.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާނުކުތ . ާއެއް ާފ ހަގަކުރެވުނު ނޑަށް އަޅުގަ

ާސ ފުކޮ ާވަރަށް ާމިބިލުގައި ާބޭނުންވޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިާފ ހަގަކޮށްލަން ށް

ާއެބޭކަލެއްގެާ ާބޭކަލަކަށ އި ާކޮށްފައިވ  ާރައީސްކަން ާއަދި އަނބިކަނބަލުންނަށް

ާމިދެންނެވީާ ާފައިސ ގެ، ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާދޭންޖެހޭނެ އަނބިކަނބަލަކަށްވެސް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާމިއޮތީ ާހިމެނިފައި ާމީގައި ާވ ހަކަ.  810ޢިނ ޔަތްތަކުގެ

ާތިންާ ާއަނބިކަނބަލުންނަށްާޕެންޝަންގެ ާއެލަވަންސްއެއް ާއެއްބައިގެ ބައިކޮށްފައި
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ާބަލ ފައިާ ާމުސ ރައަށް ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް.

ާއެހެންާ ާދެންހުރި ާއެހެންނަމަވްެސ، ާނޫން. ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާބަލ ފައި ޕެންޝަނަށް

ާއެމައުންޓެއް ާވަކި ާސްޕެސިފިކްކޮށް ާހަމަ ވަކިގޮތަކަށްާާކަންތައްތަކުގައި

ާބޭނުންވ ކަމެއް.ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެ ާނެތީމަ  815ކެޓަގަރައިޒްކުރެވިފައި

ާއަދަދެއްވެސްާ ާވަކި ާތަނެއްވެސް ާވަކި ާކަންތައްތަކުގައި ާކަހަލަ ާޗުއްޓީ މިދެންނެވީ

ާ ާއެބައޮތް ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތް. ނޑައެޅިފައި ާއ13ާާެކަ ދުވަސް.

13ާާ ާތެރޭގައި ާކޮށްފައިހުރިާދުވަސް ާރައީސްކަން ާނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ާކޮންދިމ ލަކުންާ ާބޭކަލަކަށްވެސް ާހުންނަވ  ާރައީސްކަމުގައި ާއަދި ބޭކަލަކަށްވެސް

ާއެކުލަވ ލ އިރުާ ާބަޖެޓް ާދައުލަތުގެ ާމިއީ ާހޭދަކުރައްވ ނީ. ާޗުއްޓީ ާމި  820ކިހިނެއްކަމެއް

ާކަންތައްތަކެާ ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑުމެން ާމިާއަޅުގަ އް

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާދެން ާހުރިނަމަ. ގެޓަގަރައިޒްކުރެވިފައި

ާބަހުސްކަމަށްާ ާބަހުސް، ާބިލުގެ ާމި ާހުށަހަޅަން ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަށް. ތ އީދުކުރަން

ާކުރިއަށްގެންދަންވެސް.ާ ާހަމަވަންދެން ާވަގުތު ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދުކޮށް ާހަމަާމިކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްވެސް  825ދެއްވ 

ާނިހ ޔަތަށްާ ާއެކަން. ާއެދެންމެ ާފަރ ތުން ާމެންބަރުންިެ ާއެންމެހ  އުންމީދުކުރަން.

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ާޝުކުރުދަންނަވަމުން، ާފަރ ތަށް ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި މިބިލު

ާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

 830ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާރ ގެާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ އިާ

ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީާާދީދީާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދު ާބިލެއް ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާނ އިބުގެ

ާޢިއްޒަތްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ނޑު ާމަނިކަށްާއަޅުގަ ާމޫސ  ާމެންބަރު ތެރި

ާކުރީގައިވެސްާ ާނެތިގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާއައްޑުއަތޮޅުާ ާއަދި ާގެންދިޔައިމު. ާވ ހަކަދައްކަމުން ާކަންބޮޑުވެގެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާއަސްލަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާއައްޑުއަތޮޅު ާއޭރުގެ  835މެންބަރު،

ނޑުމެންާމިާގެނައިާމިާބޮޑުާބަދަލު،ާހުށަހެޅުއް ވީމަާއަޅުގަނޑުާމަރުޙަބ ކީމު.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންާގެނަސްފައިވަނީާވެރިކަންާ މިާނޮވެމްބަރުާގައިާމިގެނައިާބޮޑުާބަދަލުާއަޅުގަ

ާއެާ ާއިންތިހ އަށް ާދިނުމުގައި ާޢިނ ޔަތްތައް ާރައްކ ތެރިކުރުމ އި، ޙިމ ޔަތްކުރުމ އި
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ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާބޮޑުވެ، ާއެކަންާޚަރަދު ާތަޙައްމަލުނުކުރެވޭވަރަށް ކަންތައް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާސަބަބުކަމަށް ާއެއް ާގައިމުވެސް ާއެއީ  840ގޮސްފައިވ ތީކަން

ާގޮތުގައިާ ާމުސ ރަފުޅު ާބަލ އިރު، ާމިބިލަށް ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.

ާއެބައޮތްާ ާރުފިޔ  ާއެއްލައްކަ ާއޮތް ާހަމަޖައްސ ފައި ާމަޖިލީހުން ާހަމަ ާކުރީގައި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ލިޔެވިފައި.

ާދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާމުސ ރައެއް، ާރަނގަޅު ާހަމަ މުސ ރައަކަށް

ާވިސްނ އިރު.ާ ާޙ ލަތަށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާޤައުމުގެ ާއ މްދަނީއ  ާމ އްދ ގައ2ާާިމިލިބޭ  845ވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާގެއަކ އިާއެބައޮވޭ ާރަސްމީ ާދިރިއުޅޭ ާއ އިލ  ާއޭނަގެ އ އި

ާދައުލަތުގެާ ާޚަރަދު ާހިނގ ނެ ާއެގެއަށް ާއަދި ާމުވައްޒަފުންނ އި ާބޭނުންވ  އެގެއަށް

ާމިތ ާ ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ. ފަރ ތުން

ާލިާ ާއަދަުދތަކެއް ާކޮންމެވެސް ާވިދ ޅުވިގޮތަށް ާބޭފުޅުން ޔެވިފައިާކުރިންވެސް

ާލިމިޓްާ ާޚަރަދުތައް ާހަމަ ާހައުސްގައިވެސް ާވައިޓް ާއެމެރިކ ގައިވެސް  850އޮންނަންވ ނެ.

ނޑުާހަދ ންާއެބަހުރިާރޮނަލްޑްާރޭގަންގެާޒަމ ނުގައިާނެލްސީާ ކުރެވިފައިާހުރޭ.ާއަޅުގަ

ާއަމިއްލައަށްާ ާއެބޭފުޅުން ާއަނެއްބައި ާއޭގެ ާދިޔައިމަ ާބޮޑުވެގެން ާޚަރަދުތައް ރޭގަންގެ

ާހަނދ ން.ާދައްކަވ ކަންާ ާދެކެވިގެންދިޔަ ާނޫސްތަކުގައިވެސް ާއެވ ހަކަތައް ާއަދި ވެސް.

ާމިހ  ާހަމަ ާއެއީވެސް ާބޭފުޅުންނަރުފަހަރެއްގައި ާމިތާ ގެ ާނުވަތަ ާފަހަރެއްގައި ށް

ާހަމަާ ާއެއީ ާހިނގައިދ ނެކަން ާނޭނގިގެން ާބޭފުޅުންނަށް ާތުއްޕުޅު  855އުޅުއްވ ވެސް

ާއެހެންވިޔަ ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑު ާއޮތީާއަޅުގަ ާއެގޮތަށްކަން ާއެކަން ސް

ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބެހެއްޓިދ ނެ.ާ ާކަނެކްޓްކުރެވިފައި ާއިފްލޭޝަންއ  ާމި ާވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އިާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރީގައިވެސް އެހެންވިޔަސް

ާހުށަހެޅުނީމ ،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިާ ާބިލެއް ާޢިނ ޔަތްތަކުގެ ާމުސ ރައ  ާނ އިބުގެ  860އްޔ ގެ

ާއެކަމާ  ާނޯންނ ތީ ާލިޔެވިފައި ާމިންވަރެއް ާވަކި ާއެއްވެސް ާވ ހަކައިގައި ޚަރަދުތަކުގެ

ާމިހ ރުގެާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދެއްކިން. ނޑު ާއަޅުގަ ކަންބޮޑުވެގެން

ާޚަ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކީ ާބޭފުޅެއްނޫން.ާއެހުންނެވި ާއުޅުއްވ  ާބޮޑުކޮށް ރަދު

ާވަކިާ ާމިލިޔަނީ ާބިލެއް ާވަޑައިގެންފ ނެތީ، ާބޭފުޅަކުވެސް ާއެކަހަލަ އެހެންވިޔަސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާޤަބޫލު ާކޮށްދިނުންކަމަށް ާކަންތައްތަކެއް ާމީހަކަށް ާވަކި ާވިސްނ   865މީހަކަށް
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ާއެދަންނަ ާއެވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކޭތީ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ވ ލަން.ާނުކުރ ތީ

ާދީފައިާ ާމިންތަކެއް ާވަރެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައިވެސް ާއެހެންމެ ހަމަ

ހުންނަންވ ނެ.ާޚަރަދުތައްާގެންގުޅެވޭނެާވަރެއްވެސްާލިޔެވިގެންދ ނެ.ާކުރީާސަރުކ ރުާ

ާއެާ ާއެވ ހަކަތައްވެސް ާބޮޑުވެގެން ާޚަރަދު ާދަތުރުފުޅެއްގެ ާއަމިއްލަ ާދިޔައިރު ނިމިގެން

ާދިޔައީާސެކިއުރިޓީާ ާއެވ ހަކަތައް ާއޮތީމަ ާއަދަދުތަކެއް ާބޮޑު ާހަމައެކަނިވެސް  870އަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނޭ ާއެކަން ާއެނޫންގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ދެއްކިގެން.

ާގޮތަކަށްާ ާކޮންމެވެސް ާއަދަދުތަކެއްވެސް ާއެ ާބައްޓަންކުރ އިރު މިބިލު

ާލި ާހުންނަވ ނީ ާގޮތަކަށް ާއެނގޭނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަނޑުާއަޅުގަ ޔެވިފަކަމަށް

ާޗުއްޓީއަށްާ ާޗުއްޓީގެވެސް، ާއޮތީމަ ާވ ހަކަ ާޗުއްޓީގެ ާމި ާހަމަ ޤަބޫލުކުރަން.

ާ ާބަލ ލ އިރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި، ާއޮންނަންވ ނެ. ާލިޔެވިފައި ާވަރެއް  3ާ875ހޭދަކުރެއްވޭނެ

ކަންކަންާހަމަޖައްސ ނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާ ވަނަާމ އްދ ގެާދަތުރުފަތުކުރުމުގެާއެންމެހާ 

ާދަތުރުފަރުކުރުމުގައިާާޑިފެންސް ާއެބައޮތް. ާސެކިއުރިޓީންކަމަށް ާނެޝަނަލް އެންޑް

ރ އްޖެއިންާބޭރަށްވެސްާތަރުފުޅުތައްާކުރުއްވަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއުޅޭނެ. ާއިންވޯލްވްމަންޓެއް ާއެކަމުގެ ާމިނިސްޓްރީގެވެސް ފޮރިން

ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ާއެގޮތަށް ާމިހެންާއެކަންކަން ާސީދ  ާފަރ ތަކަށް ާވަކި ާހީވަނީ  880ނޑަށް

ާކަމެއްކަމަށްާ ާމުހިންމު ާއޮތުމަކީ ާލިޔެވިފައި ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ޖެހުމަށްވުރެން

ާމ ލެއަތޮޅުާ ާވ ހަކަ، ާރަށެއްގެ ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ާޗުއްޓީ ާހަމައެހެންމެ ދެކެން.

ާބަލަ ާބަރަދެއް ާޚަރަދު ާހުރިހ  ާއެތަނުގެ ާއޮތްއިރު، ާވ ހަކަ ހައްޓ ނީާއ ރަށުގެ

ާއޮތީމަ،ާ ާސެކިއުރިޓީންކަމަށް ާނެޝަނަލް ާއެންޑް ާޑިފެންސް ާއޮފް މިނިސްޓްރީ

ާއެކިާ ާކިހިނެއްކަން، ާވެގެންދަނީ ާނުވަތަ ާޚަރަދެއް ާހިނގ  ާމި  885ކުރީގައިވެސް

ާވ ހަކައެއްކަމަށްާ ާއުޅޭ ާނޭނގިގެން ާއެއީ ާހުރީމަ ާޚަރަދުކުރެވިފައި ދިމަދިމ ލުން

ާމިނޫންގޮތަ ާދެއްކޭތީ ާމިހ ރުާޢ ންމުންގެތެރޭގައި ާހަމަގައިމުވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ށް،

ާނުވަތަާ ާގޮތަށް ާދިމ ނުވ ނެ ާއިނގިލި ާރައީސެއްކަމަށްވ އިރު ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ އެހުންނެވީ

މީހުންނަށްާއެާތުހުމަތުތައްާނުކުރެވޭނެގޮތަށްާމިބިލުާލިޔެވިގެންާދ އިރުާކަންތައްތައްާ

ާދެކެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާއޮތުމަކީ ާމިބިލުގައިާލިޔެވިފައި ާދެން،  890ން.

ާލިބެންޖެހޭާ ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާބައެއް ާއޮތީމަ ާލިޔެވިފައި ާވ ހަކަވެސް ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާއެ ޢިނ ޔަތ 
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ންވެސްާމިއީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާހައިބަތަށްާކުޑަކަމެއްާއަންނަކަމަށްާދެކެވަޑައިގެ

ާއ އިލ އާ  ާގަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާއެގޮތަކަށް ާއަޅުގަނޑަކަށް ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ބަސްފުޅުތަކެއް

ާލިބެންޖެހޭނެާ ާއެ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާލިބޭނެ ާމީހ އަށް ާވަރިކުރި ާހުންނަނީ ާޤ ނޫނުގައި  895ބެހޭ

ާއެހެންާ ާނުވަތަ ާދަރިންވެސް ާހުންނަ ާލިބިފައި ާމީހ އަށް ާވަރިކުރި ާއަދި އެއްޗިއްސ 

ާބަ ާއެހެންވީމ ،ާކަންކަންވެސް ާތަންތަނުގައި. ާގިނަ ާދުނިޔޭގެ ާގޮތް ލަހައްޓ ނެ

ާޢިނ ޔަތްތަކުގެާ ާލިބޭ ާނ އިބަކަށް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކ އި

ާޢިނ ޔަތ އިާ ާލިބެންޖެހޭނެ ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ބިލުގައި

ާއަޅުގަނ ާއޮތުމަކީ ާވ ހަކަ ާއެއީާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާމައްސަލައެއްނޫން. ާދެކޭގޮތުގައި  900ޑު

ާދެން،ާއަޅުގަނޑުާ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާކުރެވިދ ނެކަމަށް ާއެގޮތަށް ާއެކަން ހަމަ

ާހަމަާނިންމ ލަމުން...

ާ

ާވަގުތު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ905 

ާބޭނުންވޭ.ާއުުތރުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅި ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާވ ހަކައެއް ާއެންމެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާާހަމަ

ާއެބައޮތްާދީދީާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާ ާލިބޭނެކަމަށް ާއަނބިމީހ އަށް ާއޭނ ގެ ާމަރުވުމުން ާމީހަކު ާއެާާކޮށްފައިވ 

ާބޭނުންވަނީ،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަހ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަރުވަންދެން. ާއޭނަ ޢިނ ޔަތެއް

ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމީގައި ނޑުމެން ާވަރިކުރިާާއަޅުގަ ތަފްޞީލުކުރަންވ ނެއޭ

ާހުރިާ ާއިނދެގެން ާކިުރއިރު ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ާއޭނ  ާކ ކުކަން.  910މީހ އ އަކީ

ާއެއްާ ާނުވަތަ ާމީހ ތޯ ާހުންނ ނެ ާއިނދެގެން ާމަރުވ އިރު ާއޭނަ ާނުވަތަ މީހ ތޯ

އަންބަށްވުރެންާގިނަާމީހުންނ ާއިނދެގެންާހުރިއްޔ ާދެންާކިހިނެއްތޯާހަދ ނީ.ާނުވަތަާ

ާކިހިނެއްތޯާމަރު ާދެން ާހުރިއްޔ  ާއިނދެގެން ާމީހުންނ  ާގިނަ ާއެއަށްވުރެން ވ އިރު

ާހަދ ނީ.

ާ915 

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާނޭނގެާާއުުތރުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅި ާއަޅުގަނޑަކަށް ާދެން ާނުވަތަ ާކަމެއްވީމަ ާޘަޤ ފީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއެއީ

ާކަމެއްާާދީދީާާންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުމެ ާމިބިލުގައި ާވިސްނ  ާބެހޭގޮތުން ާކަންކަމ  ާއެކަހަލަ ާބަލ ނީ. ާކިހިނެއްކަމެއް
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ާރައީސްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދެކެނީ. ާއަޅުގަނޑު ާއޮންނަންވ ނެކަމަށް  920ލިޔެފައި

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާޝުކުރިއްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެންމެާާޔ `. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރަތަމަާ

ާހުޅުހެންވޭރުާާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާގެނެސްދެއްވީތީ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބިލެއް ާމުހިންމު  925ާމިފަދަ

ާހަމަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދި، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާބިލެއްކަމުގައިވެސްާއެއ  ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިބިލަކީ އެކީގައި

ާބަލ ލ އިރުާ ާވަކިވަކިން ާމ އްދ ތަކަށް ާއެކިއެކި ާމިބިލުގެ ާބޭނުންވޭ. ދަންނަވ ލަން

ާއަދިާ ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ  ާމިތ ނގައި ާފ ހަގަކުރެވުނީ ާހަމަ ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާވ ހަ ާބޭފުޅުންގެ ާގިނަ ާބައެއްާމިވ ހަކަދެއްކެވި ާގޮތަށް ާއެދެއްކެވި  930ކަވެސް

ާމީގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލަ. ާނެތުމުގެ ާކަނޑައެޅިފައި ާއަދަދެއް ކަންތައްތަކުގައި

ކުރިންވެސްާދައްކަމުންާމިއައީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާޗުއްޓީާހޭދަކުރައްވަންާކުރައްވާ 

ާކުރައްާ ާކުރައްވަން ާބޭސްފަރުވ  ާވ ހަކައ  ާބޮޑު ާޚަރަދު ާޚަރަދުާދަތުރުފަތުރުގެ ވ 

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާއިޤްތިޞ ދަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާކުރެއްވުމުގެ ާނެތި އަދަދެއް

ާއައިސްސަާ ާދައްކަމުން ާއެގޮތަށް ާއެވ ހަކަ ާވ ހަކަ. ާކޮށްފައިވ  ާއަސަރުތަކެއް  935ނޭދެވޭ

ާސަމ ލުކަންާ ާއެކަމަށް ާގެނައިރު ާމިތަނަށް ާފަރުމ ކޮށް ާބިލެއް ާއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާހިތ މަކުރަން.ާއަދި،ާހަމަާއެއ އެކީގައިާކުރީގެާނުދެއްވީތީާއަޅުާ ގަ

ާގެންދެވިާ ާއަޅުއްވަމުން ާއިސްތަށިފުޅުގައި ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަމުން ާމިބިލު ާމިއަދު ޢިލްޒ މެއް

ާއެމަނިކުފ  ާއެކަންާނަންގަވާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު  940ނުގެާއިސްތަށިފުޅުން

ާމިއަދުާ ާއެމަނިކުފ ނު ާއެއީ ާއަޅުއްވައިފި. ާބޮލުގައި ާމަޖިލީހުގެ ޤ ނޫނުހަދ 

ާކުރައްވާ  ާހޭދަކުރައްވ  ާޗުއްޓީ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާއޭރުގެ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަނީ

ާއެކުރެއްވީާ ާއެގޮތަށް ާޚަރަދު ާކުރައްވ  ާބޭސްފަރުވ ކުރައްވަން ާއަދި ާޚަރަދުތަކ 

ާއެކަންާ ާނެތީމަކަމަށް. ާއަދަދެއް ާބަޔ ންވެފައިވ  ނޑައެޅި ާކަ ޤ ނޫނަކުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނެންގެވީތީ ާޒިންމ  ާއެ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާޤަބޫލުކުރައްވ   945ޤަބޫލުކުރެއްވީތީ،

ާބޮޑަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާދެން،ާހަމަާާވަރަށް
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ާޤަބޫލު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ އިލާ އެއ އެކީގައި ާއޭނ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ކުރަނީ

ނޑައެޅިފައިާޤ ނޫނަކުންާއޮންނަންވ ނެކަމަށް.ާއަދި،ާ ދިރިއުޅޭާރަސްމީާގެއެއްާހަމަާކަ

ާތީމުގެާ ނޑުވަރު ާގަ ާރިޔ ސީ ާކުރީގެވެސް ާވ ންވ ނީ ާގެއަކަށް ާކަނޑައެޅޭ އެގޮތުން

ާ ާމި ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުންވ2ާާޭކަމަކަށް ާއިތުރުކޮށްލަން ާމ އްދ އަށް ާއަޅުގަނޑުާަވނަ .950 

ާހަމަާ ާތ އީދުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް. ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެވެސް ާއެކަމަށް އުންމީދުކުރަނީ

ާފިރިމީހ އަށް،ާ ާނުވަތަ ާއަނބިމީހ  ާއޭނ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށ އި އެއ އެކީގައި

ާކަނޑައެޅިފައިާ ާއަދަދެއް ާއެކަށީގެންވ  ާއެކަމަށްވެސް ާޚިދުމަތް. ާސިއްޙީ އެއީ

ކަންާނިމިގެންގޮސްާދެންާވެރިކަމެއްާފެށޭއިރުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއޮވެއްޖިއްޔ ާމިވެރިާ

ާކުރައްވާ  ާފަރުވ އަށް ާހޭދަކުރެއްވުމަށ އިާބޭސް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާޗުއްޓީ  955ކުރީގެ

ާއޭރުންާ ާނުޖެހޭނެ. ާދައްކ ކަށް ާއެވ ހަކަ ާބޮޑުވެގެން ާޚަރަދު ކުރައްވ 

ނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީާއެއީާޤ ނޫނަކުާ ންާއެމަނިކުފ ނަށްާދެއްވ ފައިވާ އަޅުގަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރެއްވީކަމަށް. ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެމަނިކުފ ނު ާބޭނުން އިޚްތިޔ ރެއްގެ

ާމިބިލުގެާމ އްދ ތަކަށްާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާތ އީދުކޮށްާއަދިާ ނޑުވެސްާޖުމްލަކަށް އަޅުގަ

ާއެމަނިކުާ ާޤ ނޫނީގޮތުން ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާއެލިބޭާމިބިލު  960ފަނަށް

ާނައިބުގެާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި ޢިނ ޔަތްތަކަކ ،

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ނޑައެޅުން ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާޢިނ ޔަތްތައް ާއެހެނިހެން މުސ ރައ 

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެއ އެކީގައި ާއަދި، ާއެދޭކަމެއް. ވަރަށްބޮޑަށް

އްކަވ އިރުާމިދިޔަާހަފުތ ގެާރޭޑިއޯާޚިޠ ބެއްގައިާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މިއަދުާވ ހަކަދަ

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެގް  965އަޅުގަ

ާނުހައްދަވާ  ާބިލުތަކަށް ާސިޔ ސީ ާއެއީ ާބިލުތައް ާކަހަލަ ާބައެއް އިލްތިމ ސްކުރެއްވި

ާތިބެގެންާ ާއެއްކިބ ވެ ާފިކުރުން ާވިސްނުމ އި ާމެދުާާސިޔ ސީ ާބިލުތަކ  އެ

ނޑުާއެއަށްާވަރަށްާ ވ ހަކަދައްކަވައިގެންާގޮތަތަކެއްާނިންމެވުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާމިާ ާމިގޮތަށް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުވެސް ާތ އީދުކޮށް ބޮޑަށް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާނަހައްދަވ  ާކަންކަމަށް ާސިޔ ސީ ާއެއީ ާބިލުތަކަކީ  970ހުށަހެޅޭ

ާބަޔަކަށްާޤ ނޫނީގޮ ާވަކި ާބަލައިގެން ާއުޅެނީކަމުގައި ާކަމެއްކުރަން ާލ ޒިމުކުރ  ތުން

ާއެންމެާ ާއޮތް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާކުރުން ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާނުކޮށް އަމ ޒު

ާއައިސްާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދި، ާރަނގަޅުގޮތޭ. ާއެންމެ ާއޮތް ފައިދ 
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ާ ާރ އްޖޭގެ ާރ އްޖެއަށ އި ާދިވެހި ާޚިދުމަތްތަކެއްާމިތިބީ ރައްޔިތުންނަށް

ާބިލުތަކުގައިާ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާވ އިރު،  975ކޮށްދިނުމަށްކަމަށް

ނޑުމެންާއެއްާއަމ ޒަކަށްާރަނގަޅުާ ނޑުމެންާޕ ޓީގެާކޯޅުންާދޫކޮށްލ ފައިާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާލ ޒިމުވެގެންވ ނީ.ާހަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަތުރުކުރުމޭ ާއެގޮތަށްާވިސްނުމަކ އިގެން މަ

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާ ާމިއޮންނަނީ،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި ާސުރުޚީގައި މިބިލުގެ

ާމ ވަށުާ ާވ އިރު، ާބިލުކަމަށް ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ނައިބުގެ

ާ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދ ޅުވިފަދައިންާއަބޫބަކުދ އިރ ގެ  980ރު

ނޑަ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާއަޅުގަ ާމިބިލުގައި ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ކަށްވެސް

ާކުރައްވ ފައިވާ  ާނައިބުކަން ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާއަދި ާބޭފުޅަކ  ކުރައްވ ފައިވ 

ާމިބިލުާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިމަނަންވ ނެކަމަކަށް. ާކަންތައްތަކެއް ާބެހޭ ބޭފުޅަކ 

ާރައީސުލްޖުމުހޫރި ާހަމަ ާނައިބުގެާއޮންނަންވ ނީ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ އްޔ އ 

ާޤަބޫލެއްާ ނޑު ާބިލުގެގޮތުގައި.ާދެން،ާއަޅުގަ ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެނިހެން  985މުސ ރައ 

ާނައިބަށްާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި ާމިއަދުގެ ާމިއީ ނުކުރަން

ާއަޅުގަނ ާބިލެއްކަމަކަށް. ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިއީާއަމ ޒުކުރެވިފައި ާޤަބޫލުކުރ ނީ ޑު

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކ އި ާއެހުންނަވ  އެއިރެއްގައި

ާއެކަނިާ ާމިއަދަށް ާވަކި ާއެހެންވީމ ، ާބިލެއްކަމަށް. ާއަމ ޒުކުރެވޭ ނައިބަކަށް

ާޤައުމުގެާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކުރަންވ ނީކީ. ާމިކަން  990ވިސްނައިގެންނެއްނޫން

ާއަދިާރައީސުލްޖުމުހޫރިއް ާބޭފުޅަކ  ާކޮންމެ ާފުރުއްވ  ާމަޤ މު ޔ ގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާކުރައްވ  ާނައިބުކަން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ

އަމ ޒުކޮށްފައިާއޮތްާބިލެއްކަމަށްާބަލައިގެންާމިބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވައިގެންާއަލުންާ

ާއެންާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާގެނައުން ާމިތަނަށް ާގޮތް.ާއަނބުރ  ާރަނގަޅު މެ

ާކޮމިޓީގެާ ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑު  995އަޅުގަ

ވަނަާފަހަރަށްާގެނެސްގެންާމިބިލަށ0ާާްމަރުޙަލ ގައިާނިންމ ާމިާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާ

ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިފަދަާކޮންމެާ ާއެއ އެކީގައި ޤ ނޫނެއްގެާސިފަާގެނައުން.ާހަމަ

ާބިލެާ ާދިގު ާހުށަހެޅިގެންދ އިރު، ާހުށަހެޅުއްވަމުނ13ާާްއް ާބިލު ާވ ހަކަ އަހަރެއްގެ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާދެއްކެވުން އެދައްކަވ 

ާކަމެކޭ.ާ ާތަޢ ރުޟުވ  ާއިލްތިމ ސްތަކ  ާއެކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ   1000ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއަ ާނަހައްދަވ ށޭ. ާއެހެން ާވަރަށްާއެހެންވީމަ، ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ޅުގަނޑުމެންގެ

ސ ފުާބަހުންާއެވިދ ޅުވަނީއޭާމިފަދަާބިލުތައްާއެއީާސިޔ ސީާބިލުތަކަށްާނުހައްދަވ ށޭ.ާ

ާބިލުތަކަށްާ ާމިފަދަ ާތިބެ ާއެއްކިބ ވެ ާފިކުރުން ާވިސްނުމ  ާސިޔ ސީ ާއެ އަދި،

ާނުހައް ާއެހެން ާގެންދ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ދަވ ށޭ.ާއެއީާބަހުސްކުރަމުން

13ާާ ާގަދަ ާހަމަ ާއެއީ 13ާާއަހަރު ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ށޭ.  13ާ1005އަހަރުގެގޮތުގައި

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤައުމަށް ާދިވެހި އަހަރުގައި

ާއަހަރުގެާކުރިން...13ާއަހަރުގައިާއެބަހުއްޓޭާލިބިދީފައި.ާއ13ާާެޚިދުމަތްތައްާއެާ

ާ

ާވަގުތު.ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ1010 

ާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެ ާމީހުންނަށޭ ާދިރިއުޅު ާޤައުމުގައި ާފ ހަގަކުރެވޭނީ.13ާާމި ާޚިދުމަތް ާއަހަރުގައި

ާވެގެންާާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާޙަޤީޤަތުގައި ާނޭނގޭނެ ާއެކަންކަމެއް ާމީހުންނަކަށް ާއައި ާފަހުން ާއެއަށްވުރެން

ާއެހެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަތަކެއްާމިއުޅެނީވެސް ާގިނަ ާމ  ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންނަމަވެސް ން.

ާއިޝ ރ ތެއްވެސްާ ާހަމަވެއްޖެކަމުގެ ާވަގުތު ާޤަސްދެއްނުކުރަން. ދައްކ ކަށް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާނިންމ ލ ނަން ާމިހ ހިސ ބުން ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ  1015ލިބުމ އެކީގައި

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަޅުގަނޑަށްާ`.ާޝުކުރިާާމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފަރެސްާ ާބަލ ލީމ  ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިބިލު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއްޔ 

ާވަނަާމަޖިލީހުގައިާމިބިލުާހުށަހެޅިާބިލ34ާާުއެނގުނުާމިއީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ

ާާފޮނުވ ާކޮމިޓީއަކަށްާވ ި ހަކަެދއްެކވުން: 36ާާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހަށ0337ާާްމ ޗް ާއަލުން ާނިންމަވ   1020ގައި

ާއ ދެ،ާ ާބިލެއްކަން. ާފޮނުވ ލައްވ ފައިވ  ާއަނބުރ  ާމަޖިލިހުން ާވަނިކޮށް ފޮނުއްވ ފައި

ނޑުާ މިބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާފަރ ތަށްާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާމަޤްޞަދ އިާރޫޙަށްާއަޅުގަ

ާވ ހަކަދެއްކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާބައެއްާމެންބަރުންާ ތ އިދުކުރަން.ާއެހެންމަވެސް،ާކުރިން

ާއެބަހުރި.ާފ ހަގަކުރެއްވިފަާ ާކަންތައްތަތަކެއް ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާމިބިލުގައިވެސް ދައިން

ާ ާރަސްމ36ާާީބިލުގެ ާއެއީ ާހިލ ލީގެ ާމުލިއ ގެއ  ާތީމުގެއ  ާއެބައޮތް ާމ އްދ ގައި  1025ވަނަ

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމ އެކީގައި ާހަމަޖައްސަން. ގެތައްކަމުގައި

ާޚަރަދުކުރައްވައި ާވަރަށްބޮޑު ާޢިމ ރ ތްކުރައްވ ފައިވާ ތީމުގެއަކީ ާސަރުކ ރުން ގެން
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ާހިންގަވާ  ާއެޖެންސީތައް ާއޮފީސްތަކ އި ާއ ދައިގެ ާސަރުކ ރުގެ ާއެތަނަކީ ތަނަކަށްވ ތީ

ތަނަކަށްާވެގެންާނުވ ނެކަމަށް.ާއެއަށްވުރެާމ ބޮޑުާޚަރަދެއްާކުރައްވ ފައިާއޮތްތަނެއް.ާ

ާއަޅުގަ ާހުރިތަނެއް. ާހައްދަވ ފައި ާފުރިހަމައަށް ާމ  ާމަޢުލޫމ ތުާއެއަށްވުރެ  1030ނޑަށް

ާބޮޑަށްާ ާއެންމެ ާސެކިއުރިޓީއަށް ާހުރި ާއެތަނުގައި ާމިހ ރު ާއޮތްގޮތުން ލިބިފައި

ާހުރިާ ާހައްދަވ ފައި ާއަޑީގައި ާބިމު ާނޫނީ ާބަންކަރު ާހުރި ާހައްދަވ ފައި ބޭނުންކުރަން

ާމ ދަމާ  ާޢިމ ރ ތުގައި ާއެ ާއެއީ ާދައްކ ލ ފައި. ާޢ ންމުންނަށް ާވަނީ ާމިހ ރު ތަންވެސް

ާ ާސަލ މަތީގޮތުންާމިޤައުމުގައި ާހުންނަވ އިރު ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ރައީސަކަށް

ާއެގޮތަށްާ ާވ އިރު، ާހުރިތަނަކަށް ާބޭނުންކުރަން ާހިނދެއްގައި  1035ބޭނުންވެއްޖެ

ނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާކުށްވެރިކުރ ާކަމެއް.ާއ ދެ،ާ ޢ ންމުންނަށްާއެތަންާދެއްކުމަކީާއަޅުގަ

ާދިނު ާޢިނ ޔަތް ާޞިއްޙީ ާބަލ އިރުގައި ާޚިދުމަތަށް ާއަޅުގަނޑުވެސްާޞިއްޙީ މުގައި

ާމިހ ރުާ ާބޭފުޅަކ  ާކުރައްވ ފައިވ  ާރައިސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ާކުރީގައި ބަލަނީ

ާތަފ ތުވ ންޖެހޭނެ.ާއެއީާ ާއަބަދުވެސް ާބޭފުޅަކ  ާހުންނަވ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަމުގައި

 1040އެާދެާބޭފުޅުންނަށްާއެއްވަރަކަށްާޢިނ ޔ ތްާދެވޭނެާގޮތެއްާނޯންނ ނެ.ާހަމަާއެހެންމެާ

ާގޮތްާއަ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބިލުގައި ާދެއްވުމުގައި ާޢިނ ޔަތް ނބިކަނބަލުންނަށް

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  ާއެއީ ާގޮތްކަމަށް. ާރަނގަޅު ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

ާދޫކުރައްވައިފިާ ާދުނިޔެ ާމި ާބޭފުޅަކު ާކުރައްވ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ނުވަތަ

ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާޢިނ ޔަތްާާހިނދެއްގައި ާއަނބިކަނބަލުންނަށް ާހުވަފަތް ބޭފުޅުންނަށ 

ާއަނބިންނަށްވުރެންާ ާއެއް ާއެއީ ާދެއްވުމުގައި ާޢިނ ޔަތް  1045ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް.ާއަދި،ާއެ

ާޢިނ ޔަތްާ ާހަމަހަމަކޮށް ާއަނބިންނަށް ާއެހުރިހ  ާތިއްބެވިނަމަވެސް ގިނައިން

ާޚަރަދުތަ ނޑުވަރުގެ ާގަ ާރިޔ ސީ ާއެހެންމެ ާހަމަ އްވެސްާދެއްވަންޖެހޭނެ.

ާކުރެވޭާ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއަދަދެއް ާވަކި ާހުންނަންޖެހޭނީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާރައީސްކަމުގައިވިޔަސްާ ާމިހ ރުގެ ާއަދި ާރައީސްކަމުގައިވިޔަސް ާކުރީގެ ާއެއީ ގޮތަށޭ.

ާމިާ ނޑައަޅުއްވ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާކަ ާޚަރަދުތަކެއް ނޑުވަރަށް ާގަ ާހުންނަވ   1050އެބޭފުޅަކު

ާމަޖިލީ ާއަދަދުތަކެއްާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންނަވ އިރު ާފަރުމ ކުރައްވައިގެން ާބިލު ާމި ހުން

ނޑައެޅޭާބަޖެޓެއްގެާތެރެއިންާއެކަންތައްތައްާކުރެވޭާގޮތަކަށްާ ނޑައަޅުއްވ ާނޫނީާކަ ކަ

ާރަނގަޅުގޮތް.ާ ާއެންމެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއައުމަކީ ހަމަޖެހިގެން

ާ ާރައީސުލްޖ0ާުޤ ނޫނުއަސ ސީގައި މުހޫރިއްޔ އަށ އިާމ އްދ އެއްގައި
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ާޤ ނޫނުގައިާ ާޙައްޤުތައް ާލިބިދޭ ާބޭފުޅަކަށް ާކޮށްފައިވ   1055ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން

ާވ ހަކައެއްާ ާނުކުރެވޭނެ ާޤ ނޫނަކުން ާއެއް ާމިދެކަން ާއޮތްނަމަވެސް ނޑައެޅުމަށް ކަ

ާކުރީގެާ ާއެހެންކަމުގައިވިޔަސް ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑެށް އޮތްކަމަށް

ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާާބިލަށްވެސް ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާތ އީދުކޮށްފައި. ވ ނީ

ާހަމަާ ާއަދި ާބިލަށް. ާހުށަހެޅުއްވި ާމަނިކު ާޙުސެއިން ާނިހ ން ާއަޙްމަދު މެންބަރު

 1060އެހެންމެާއަޅުގަނޑުާމިބިލަށްވެސްާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުގަނޑުވެސްާއުންމީދުކުރަނީާމިާ

ާއ0ާޮ ާއަންނައިރު ާނިމިގެން ާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންާބިލު ާއަޅުގަ ންނ ނީ

ާމިބިލަކީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރިހަމަކުރެވިފައޭ. ާފެންވަރަށް ޤަބޫލުކުރ 

ާހެދިފައިާއޮތްާބިލަކަށްާވުމ ާއަދިާގިނަާ ާމިހ ރު ާވަރަށްާފުރިހަމައަށް މިދެންނެވިހެން

ާތ އީދުކުރުއްވ ފައިވ ތީާ ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހ ރުވެސް ާމިބިލު މެންބަރުންތަކެއް

ާމިބިލުާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލިސް ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާތ އީދުކުރަން ނޑުވެސް  1065އަޅުގަ

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ާފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް. ާމިކަން ާނިންމަވ  ާއަވަހަށް ފޮނުވައިގެން

ާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާހުޅުހެންާާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވޭރު

ާވަރަށްާާޣަފޫރުާޫމސާ މެންަބރުާޢަްބދުލް ާއެމަނިކުފ ނަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާބިލެއް ާމިފަދަ  1070ާމޫސ މަނިކު

ާމިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ާމިބިލުގައި ާޝުކުރުދަންނަވަން. އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު

ާ ާއެއް ާމިހިރީ ާބެހޭގޮތުންާދައްކަން ާމިބިލ  ާބޭފުޅުން ާވަރަށްގިނަ ާދެން ވ ހަކަތަކެއް.

ާބައެއްާ ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާދެން ވ ހަކަފުޅުދައްކަވައިފި.

ާހުންނަވ ނެާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާބެހޭގޮތުން. ާމިބިލ  ކަންތައްތައްއެބަހުރި

ާ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއޮތުން ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމިބިލުގައި ނޑުވަރެއް ާވަރަށްާގަ  1075ހަމަ

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  ާއެބަހުރި ާމިހ ރުވެސް ާއެއީ ފެންނަކަމެއް.

ާހެދިފައި.ާ ާގަނޑުވަރެއް ާކޮށްގެން ާޚަރަދުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ދިރިއުޅުއްވުމަށްޓަކައި

ާކަމެއްކަމަށްާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާހަމަ ާހިފުމަކީ ާބޭނުން ާފުރިހަމަ ާއެތަނުގެ ހުރިއިރުގައި

ާއަދި ާދެކެން. ނޑުވެސް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާާއަޅުގަ ާއިތުރުން އޭގެ

ނޑައަޅުއްވ ާމީގައިާފ ހަގަކުރުއްވ ފައިާވ އިރުާޤ ނޫނުާ  1080އަނބިކަނބަލުންގެާމުސ ރަާކަ

ާވެދ ނެާ ާހަމަ ާއައުމަކީވެސް ާރައީސްކަމަށް ާބޭފުޅަކުވެސް ާއަންހެން ާހަމަ ބުނ ގޮތުން
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ާދެބައިވެ ާއެ ާމި ާނުވަތަ ާއަނބިކަނބަލުން ާމި ާއެހެންވެއްޖިއްޔ  ާހިމެނޭާކަމެއް. ސް

ނޑަށްާފެންނަާކަމެއް.ާއަދިާމިާއެލަވަންސެއްގެާ ގޮތަށްާއެބައިާގެނައުމަކީވެސްާއަޅުގަ

ގޮތުގައިާމިއިންނަނީާމުސ ރައިގެާތިންބައިކޮށްލ ފައިާއެއްބައި.ާއެާއަދަދުާއިންނައިރުާ

ާކައިވެނިާ ާބޭފުޅުންނ އި ާގިނަ ާބޭފުޅަކަށްވުރެ ާއެއް  1085ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔ އަކީ

ާބޭފުޅެއްާބައްލަވައިގެން ާމުސ ރައަށްވުރެާއުޅުއްވ  ާރައީސްގެ އަދިާާނަމަ

ާބޮޑުވ ނެކަމަށްާާއަނބިކަނބަލުންނަށް ާޢިނ ޔަތް ާއެލަވަންސ އި ދެއްވަންޖެހޭ

ާތެރޭގައިާ ާހުދޫދެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާއެވެސް ާއެހެންވީމަ، ާފެނޭ. ނޑަށް އަޅުގަ

ާދެންާ ާކަމެއް. ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާހުރުމަކީ ލިމިޓްކުރައްވ ފައި

ާފ ހަގަކުރައްވާ ރަ ާހޭދަކުރެއްވުމަށް،ާމިބިލުގައި ާޗުއްޓީ ާއ އިލ އެކު  1090އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ގޮތުންާމިމަޖޫބޫރުކުރ ާކަހަލަާގޮތަކަށްާމިފެންނަނީ.ާއޭގެާބަދަލުގައިާމިާބޭފުޅުންނަމަާ

ާފ ހަގަކުރެއްވުމަކ13ާާީ ާފައިސ އ އިއެއްކޮށް ާހޭދަކުރެވޭނެ ާއެއަށް ާޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ

ނޑަށް ާތ އީދުކުރަިަންާއަޅުގަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާދެން ާކަމެއް. ާފެންނަ ވެސް

ާހުރިހާ  ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާބޭފުޅެއްގެ ާހުންނެވި ާކުރައްވ ފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާބިލެއްގެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ ާއެއީ ާގެނެވޭނެ. ާދަށަށް ާމިބިލުގެ  1095ކަމެއްވެސް

ާއެ ާއުނިވ ނެ ާމީގައި ާއައުމަކުން ާއެބައި ާއަދިާދަށުގައި ާނުފެނޭ. ާކަމެއް އްވެސް

ާއާ  ާރަށް. ާއ  ާބޭނުންކުރައްވ  ާގޮތުގައި ާރިޓްރީޓް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އެހެންމެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާކަމަކީ ާހުރިހ  ާބަޖެޓްގެ ާހުރިހ  ރަށުގައިވެސް

ާކަމަށްާ ާކަންތައްތައް ާހިމެނެންޖެހޭނެ ާތެރޭގައި ާބަޖެޓްގެ ރިޔ ސީގަނޑުގެ

ާދެކެންާ ނޑުވެސް ާދިމަދިމ ލުންާއަޅުގަ ާއެކި ާއެކަންތައްތައް ާކުރީގައިވެސް .1100 

ާޚަރަދުާ ާއެދ އިރ ތަކުގެ ާބޮޑުވެގެންދ އިރުގައި ާއެއްޗެހި ާޚަރަދުތަކ  ާމީގައި ޚަރަދުކުރީމ 

ާދަތިކަމަކަށްާ ާވަރަށްބޮޑު ާވ ނެ ާއެދ އިރ ތަކަށްވެސް ާކުރެވެންޏ  ާދ އިރ ތަކުން އެހެން

ާރަ ާއ  ާއެހެންކަމުން، ާބެލެހެއްޓުން. ާރިޔ ސީގަނޑުގެާއެޚަރަދުރައް ާޚަރަދަކީ ށުގެ

ާދެން،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާޚަރަދެއްކަމަށް ާހިމެނެންޖެހޭނެ ބަޖެޓްގައި

ާއެާ ާގޮތުގައި، ާޢިނ ޔަތުގެ ާދެވޭ ާބޭފުޅަކަށް ާކޮށްފައިވ   1105ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާމިބިލުގައިާ ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާބ އްވަން ާގޮތުގައި ާޢިނ ޔަތެއްގެ ލިވިންގ

ާއެމަޤ މުންާފ ހަގަކު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުން ރައްވ ފައިވ 

ާމިއިންނަނީާ ާދެބައިކުޅައެއްބައި ާމުސ ރައިގެ ާލިބޭ ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު
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ާއޮންނަާ ާކަނޑައެޅިފައި ާއެމަޤ މަށް ާއޭރަކު ާއޭގެބަދަލުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައި.

ާފ  ާމިބިލުގައި ާދޭގޮތަށް ާއެއްބައި ާދެބައިކޮށްލ ފައި ާހަމަާމުސ ރައެއްގެ  1110ހަގަކުރުމަކީ

ާބެލެހެއްޓުމުގައިާ ާކަންތައްތައް ާސެކިއުރިޓީ ާދެން ާކަމެއް. ާފެންނަ ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާއެންޑްާ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާމިއޮންނަނީ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި މިބިލުގައި

ނެޝަނަލްާސެކުއުރިޓީ.ާމިހ ރުވެސްާޑިފެންސްާމިނިސްޓްރީއ އިާމޯލްޑިވްސްާޕޮލިސްާ

ާދެ ާކަންތައްާސަރވިސްއިން ާސެކުއިރިޓީ ާމި ާގެންދ ކަމެއް ާގުޅިގެން ފަރ ތް

ާހިމަނ ލުމަކީވެސްާ ާމިބިލުގައި ާއެދެބައިވެސް ާއެހެންކަމުން،  1115ބެލެހެއްޓުމަކީ.

ާހަމަާ ާމިބިލު ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާދެން ާކަމެއް. ާފެންނަ ާވަރަށް ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާގެނެސްފައި ާއިޞްލ ޙުތައް ާގެންނަންޖެހޭ ާފޮނުވައިގެން ާހަމަާާކޮމިޓީއަކަށް މިބިލު

ާޝުކުރިއްޔާ  ާކަމެއް. ާފެންނަ ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ފ ސްކުރުމަކީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ1120 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާނަމުގެާާނައިބުގެާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާސުރުޚީގެ ނޑު ާމައިގަ ާޢިނ ޔަތްތަކ އިބެހޭ ާއެހެނިގެން ާއަދި ާމުސ ރަ

ާހުށަހެޅުއްވ ފައިވާ ާާވ ހަކަެދއެިްެކވުން: ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭރުގެ ދަށުގައި

ާފަދައިންާ ާވިދ ޅުވި ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ މިބިލަށް

ާމިާ ާއަޅުގަނޑުމެންާތައީދުކުރަން. ާކަންތައްތަކެއް. ާމުހިންމު  1125ކަންތައްތަތަކަކީ

ާއެއްކިބ ވެާ ާތަޢައްސަބުން ާޒ ތީ ާވ ހަކަތަކަކީ، ާމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ާއިހުގައިާ ާފަރ ތްތަކ  ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކ އި ާޚިދުމަތްކުރި ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާޤައުމުާއަޅުގަ މެން

ާއިޙްތިރ މާ  ާފަރ ތްތަކ މެދު ާގެނެސްދިން ާއަޅުގަނޑުމެންނ ހަމައަށް މިހިސ ބަށް

ާޙަޤީޤަތަކީވެސްާ ާހަމަ ާއެބަޖެހޭ. ާޤ އިމުކުރަން ާސުލޫކެއް ާމެދުގައި ނޑުމެންގެ  1130އަޅުގަ

ާކަމުގައިާ ާކަންތައްތައް ާމުހިންމު ާއެންމެ ާޤައުމުގެ ާކަމެކޭ. ާމުހިންމު ާމިއީ މިއީ.

ާކަ ާދެކޭ ނޑުމެން ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަ ާވ ން ާމިކަންތައްތައްވެސް ާކަމުގައި ންތައްތައް

ާޤައުމުާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާކުރަން ާޚިދުމަތްތަކެއް ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާބޮޑުާ ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާލިބިދީގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާބުރަ ހިންގުމުގެ

ާނުކުމެވަޑައިގަންނަ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާއަޅުގަނޑުމެންާޒިންމ އެއް ާފަރ ތްތަކަށް  1135ވ 
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ާއެހެންާ ާމިނޫންވެސް ާނުވަތަ ާޤައުމެއްގައި ާއެބަޖެހޭ.ާމިފަދަ ާދޭން ހިތްވަރުތަކެއްވެސް

ާކަމެއްކަމ އިާ ާކުރ ނެ ާތިމަންނ  ާކުރިމަތިލުމަކީ ާމަޤ މުތަކަށް ާމިފަދަ ޤައުމެއްގައި

ާނިޔަތްާ ާކުރުމުގެ ާމިކަން ާތިމަންނަ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަިަމ އެކު ރައްޔިތުންނަށް

ާއަދިާކަ ާވަގުތުގަޔ އި ާމ ހައުލުގެ ާއެމަސައްކަތުގެ ނޑައެޅުމަށްޓަކައިވެސް

ާރައީސްކަންާ ާރައީސުންނ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެން  1140އޭގެފަހުންވެސް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާއެބަޖެހޭ. ާރައްކ ތެރިކުރަން ާބަލ  ާފަރ ތްތައް ކުރެއްވި

ާ ނޑަިައެޅ336ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަރަށްާކަ ާމ އްދ ގައި ާއެބަާވަނަ ގެންާޞަރީޙަކޮށް

ާމުސ ރައ އިާ ާބ ބު. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޢިނ ޔަތް،ާއެއީ ބަޔ ންކުރޭ،ާމުސ ރައ އި

ާ ާނައިބަށ336ާްޢިނ ޔަތް، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި .

ާމަޖިލީހުންނޭ.ާމިއީާ ނޑައަޅ ނީާރައްޔިތުންގެ  1145މުސ ރައ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތްތައްާކަ

ާއެކަމަކީ.ާރައް ާކަމެއް ާއޮތް ާދަށުގައި ާމެންޑޭޓެއްގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ

ާތަފ ތުކުރުމަކަށްނޫން.ާ ާމިދަންނަވަނީ ާބަދަލަކީ ާއަނެއްކޮޅުން، ާބަދަލުގައި އޭގެ

ާ ާމީހަކަށ306ާާްނަމަވެސް، ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާމ އްދ ، ވަނަ

ާޢިނ ޔަތް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާދޭންޖެހޭ ާމިއޮިަންނަނީާ، މިބިލުގައި

ާހަމަތަކުންާ ާޤ ނޫނީ ާކުށްވެރިނުވެ ާމީހަކު ާހުރި ާމަޤ މުގައި  1150ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމީހަކަށްާ ާވެރިކަންކޮށްފައިވ  ާއެންމެމަތީ ާދައުލަތުގެ ާވަކިވެއްޖެނަމަ އެމަޤ މުން

ާޢިނ ޔަތ އިާ ާމ ލީ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާއެކަށީގެންވ ފަދަ ާޤަދަރ އި ާޢިއްޒަތ އި ާދޭންޖެހޭ

ާދެވޭާ ާމިގޮތުން ާއަދި ާޙައްޤުވ ނެއޭ. ާއެމީހަކަށް ާޢިނ ޔަތްތައް އެހެނިހެން

ާމިދެބިލުާ ާމިއީ ާބަޔ ންކުރަންވ ނެއޭ. ާޤ ނޫނެއްގައި ާޢިނ ޔަތްތައް ރައްކ ތެރިިިކަމ އި

ާބިލުާ ާފަރ ރުގެ ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާސަބަބަކީ.  1155ތަފ ތުވ ންޖެހޭ

ާވަކިާ ާސަބަބަކީ ާދ ންޖެހުނު ާސަބަބު.ާާތަފ ތުވެގެން ާއޮންނަންޖެހޭ ާގޮތުގައި ބިލެއްގެ

ާމިއޮތީ.ާ ާދެގޮތަށް ާމ އްދ ގައި ާދެ ާތަފ ތު ާދޭތީގެވެސް ާމިދަންނަވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ. ާހިތްވަރުނުދޭންވީ ާމިކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ކޮބައިތޯ

ާއޮތްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމިވަގުތަކު ާމިއިކީ ާނޭނގޭ. ާއެއްގޮތަކަށްވެސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުދެކެމު ނޑު ާއަޅުގަ  1160ބިލެއްކަމަކަށްވެސް

ާވެރިކަންާ ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާމިޤައުމަށް ާމިއީ ާބިލަކީ. ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ  މެންބަރު

ާއެދޭންޖެހޭާ ާބ ރަކަށްވެސް ާ ާކޮންމެ ާހަމަ ާތެރެއިން ާބ ރުގެ ާތިން ހިންގުމުގެ
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ާރަ ާހަމަ ާޢިނ ޔަތް ާއެއްބަޔަކަށްާރައްކ ތެރިކަމ އި ާއެއްބަސްވ ނެ. ާދޭން އްޔިތުން

ާވަކިކަހަލަާ ާނިންމ ލ  ާބުނެ ާނޭދެމޭ ާމިކަމަށް ާތިމަންނ މެން އިޝ ރ ތްކޮށް

ާނުވަތަާ ާކުރީގައި ނޑުއެޅުވުމުގެ ާކޮ ާބައެއްގެ ާޒިންމ ތަކެއް ާނުވަތަ  1165އިންތިޒ މުތަކެއް

ާވ ހަކައެާ ާއެދައްކަވ  ާކުރީގައި ާދިއްކުިުރުމުގެ ާއިނގިލި ާތުހުމަތުގެ އްާބަޔަކަށް

ާމުހިންމުކަމެއްގެާ ާދެއްކެވުމަކީވެސް ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާއެނގިވަޑައިގެން ރަނގަޅަށް

ާހަމަާ ާމިދަންނަވ ލީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާޖުމްލަކޮށް ާބިލ މެދު ާއ ދެ، ާދެކެން. ގޮތުގައި

ނޑުގެާޖުމްލަާރޫޙު.ާހަމަާބަލައިގެންާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުއްވަންާއަޅުގަނޑުވެސްާ އަޅުގަ

ާބިލުގައިާ ާހަމަ ާވ ހަކަިަދައްކަވަންާާއެދެން. ާބެހޭގޮތުން ާކަންތައްތަކ އި ާބައެއް  1170ހުރި

ޖެހިއްޖެކަމަށްވ ނަމަާހަމަާގުދޯާގުދޯާގޮވަންޖެހޭާކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާހުރިނަމަވެސްާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާމީގައި ާއ ދެ، ާބޭނުމަކީ. ާމަފްހޫމުގެ ާމި ާމިވަގުތުގެ އެއެއްނޫން

ާ ާމ އްދ  ާތަން. ާދިރިއުޅޭ ާގެ، ާއ އިލާ ާ.2ދިރިއުޅޭ ާއޭނަގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާއެގެއަށްާ ާއަދި ާމުވައްޒަފުންނ އި ާބޭނުންވ  ާއެގެއަށް ާގެއަކ އި ާރަސްމީ ދިރިއުޅޭ

ާހަމަާ ާމިކަމަށް ާދޭންވ ނޭ. ާހަމަޖައްސަވައި ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާޚަރަދުތައް  1175ހިނގ ނެ

ާޢިއް ާނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާއެއީ ާއޮތުން ާތީމުގެ ނޑައެޅިގެން ޒަތްތެރިާކަ

ާބިލު.ާ ާކަނޑައެޅުމުގެ ނޑު ާއެބައޮތް،ާރިޔ ސީގަ ާބިލެއް ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  މެންބަރު

ާކެމްޕޭނުާ ާވަކިކަހަލަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިވަގުތު ާނ ޅ  ާހުރަހެއް އެބިލުގައިވެސް

ާމިކަމުންާ ާރައީސް ާމިހ ރުގެ ާސަބަބުން ާއޮތުމުން ާވެވަޑައިގެންފައި ވައުދުތަކެއް

ާމިތަޅުމަށްާއިސްތިސްނ ވ ނެކަާ ާމަރުޙަލ ގައި ާފަހުގެ ާއެބިލު ާއެބަކުރޭ. ާބަޔ ން  1180މަށް

އައިސްާބަޙުސްކުރެވިާޤ ނޫނެއްގެާގޮތުގައިާފ ސްވެގެންދިއުމަކުންނެއްާހުރަހެއްާނ ޅ .ާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާބަޔ ންކުރަން، ނޑައަޅ  ާކަ ާއަޅުގަނޑުމެން މިބިލުގައި

ތުންާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެއް.ާހުންނަވ ނެާގެއަކީާމ ފަންނުާތީމުގެއޭ.ާއެހެންާއޮ

ާރައްޔިތުންގެާ ާދައުލަތުގެ ާޚަރަދެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާތީމުގެއަކީ ނޑައެޅިގެން ާކަ ހަމަ

ާފަރ ތަކަށްާ ާހުންނަވ  ާމަޤ މުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޚަރަދުކުރެވި  1185ފައިސ އިން

ާދިވެހިާ ާގެއަކަށްވ ތީވެ ާނިންމިފައިވ  ާފަރުމ ކުރެވި ާގޮތަށް ާއެކަށޭނަ ާއެންމެ

ާބަޔަކުާ ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ

ާބޭފުޅަކުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކުރައްވ  ާއެިެއްބަސްވޭ، އިއްތިފ ޤުވެ

ާއިތުރުކުރުން،ާ ާމިބިލަށް ާތީމުގެ ާއެހެންވީމަ، ާތީމުގޭގައިކަން. ހުންނަންޖެހޭނީ
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ާ ާއ އިލ  ާއޭނަގެ ނޑައެޅިގެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާކަ ާތަނެއްކަމަށް  1190ދިރިއުޅޭނެ

ާމިބިލަށްާ ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުން ާތީމުގޭކަމުގައި ާމ ފަންނު ާތަނަކީ ހަމަޖައްސ 

ާކުރައްވ އިރުގައި.ާ ާމަސައްކަތްތައް ާވަޑައިގެން ާކޮމިޓީއަށް އިތުރުކުރައްވ އިރުގައި،

ާގައި،ާރައީސުލްިް ާ)ށ( ާއިތުރު ާމީގެ ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ާމިބިލު ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެން

ާގުޅޭާ ާމަސައްކަތ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާާގޯތީގައި ާހިމެނޭ ާގެ ާރަސްމީ ދިރިއުޅޭ

ާހިނގައިގެން...ާ ާމަސައްކަތް ާމުއައްސަސ އެއް ާއެއްވެސް ާއެހެން ާފިޔަވައި  1195އިދ ރ އެއް

ާސަބަބަކ ހުރެާ ާކޮން ާމިއީ ާވިދ ޅުވެދެއްވައިފި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާބައެ ާކޯޓުާއިތުރުކުރައްވ ފައިވ  ާސުޕްރީމް ާއަރިމަތީގައި ާއެއް ާމުލިޔ ގޭގެ އްކަން.ާއެއީ

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވެދެއްވައިފި. ާއިޝ ރ ތްކުރައްވ  ާއެބަޔަށް ހުރީތީވެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމުލިއ ގޭގައި މިހ ރު

ާއަާ ާއޮފީސްވެސް ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާއެހިސ ބުންާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާހިންގަވައޭ.  1200ބަ

ާމިކަންތައްތަކ މެދުާ ާއެހެންވީމަ، ާމިޖެހެނީއޭ. ާމައްސަލަ ާއަނެއް އަނެއްކ 

ާކުރައްވަންާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވިސްނަންޖެހޭ. ާވަރަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދައުވަތުާ ާބޭފުޅުންނަށް ާގުޅިވަޑައިގަންނަވ  ާޕ ޓީއ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާ ާވަޑައިގެން ާއެއްވެސްާދެއްވުމ އި ާނޫނޭ. ާމައްސަިައެއް ާއެއީކީ ތިއްބެވުމަކީ

ާޤަބޫލުނުކުރައްވ ތި.ާ ާމައްސަލައެއްކަމަށް ާއެއީކީ. ާނޫން  1205މައްސަލައެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޭނ ގެާއ އިލ އަށްާދެވޭާޙިިިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަމ ާބެހޭގޮތުންާ

ާއެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާވ ހަކަދެއްކެވިއިރު ާބޭފުޅުން ާނެޝަނަލްާބައެއް ންޑް

ނޑަށްވެސްާ ާއަޅުގަ ާގެންދިޔަ. ާދައްކަވަމުން ާއެވ ހަކަ ާއޮތަތީވެ ާވ ހަކަ ސެކިއުރިޓީގެ

ާޑިވިޝަނެއްގެާ ާޕްރޮޓްކޯލް ާޕްރެޒިޑެންޓް ާނުވަތަ ާބ ރުތައް ާސަލ މަތީ ާގޮތަކީ ފެންނަ

ާމީތިާ ާއެކަހަލަގޮތަކަށް ާނުވަތަ ާގްރޫޕެއް ާޕްރޮޓެކްޝަން ާވަކި ާޚ އްޞަކުރެވޭ  1210ފަރ ތުން

ާމެންބަރު،ާބ ރަށުާާގެންނަވަން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަދަލުވެދ ނެ ާނަން ާމިނިސްޓްރީގެ އެއީ

ާތިރިއަށްާ ާދެން ާފަދައިން. ާވިދ ޅުވި ާޝިފ ޒް ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާމިާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެލެވަންސް. ާދެވޭ ާއަނބިމީހ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާކުޑަ. އެލަވަންސް

ާއެފަރ ތަކީާއަ ާބޭފުޅެކޭ.ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހަމަ  1215ނބިކަމަނ އަކީވެސް
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ާވެއްޖެނަމަާ ާފަރ ތެއްކަމުގައި ާބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވ  ާޚިދުމަތުގައި އިޖުތިމ ޢީ

ާވ ނަމަ...

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1220 

ާއިތުރުކޮށްލުންާއެއީާއަޅުގަނޑުާހަމަާާއެގޮތަށްާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެއަށްވުރެ ާމިފުރުޞަތުގައި ާއޮތްނަމަ

ާހަމަާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާއަޅުގަނޑު ާދެއްވ . ާވަގުތުކޮޅެއް ާއެންމެ ާކުޑަކޮށް، ާތަންކޮޅެއް ާއެދޭކަމެއް.

ާއ ރަާާވ ހަކަެދއެިްެކވުން: ާމ ލެއަތޮޅުގެ ާފެންނަނީ ާކަމަކަށް ާއެއް ާމުހިންމު ާމައްސަލަާއެންމެ ށުގެ

މިތަނުގައި.ާސްކައުޓްާކުދިންނަށްާހަދިޔ އަށްާދެއްވ ފައިާއޮތްާރަށެއްކަމުގައިާރައީސްާ

ާ ާމި ާފެނޭ ނޑަށް ާރަށ7ާާްވިދ ޅުވެފައިވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ ާމ އްދ ގައި،ާއ   1225ވަނަ

ާދައްކަން.ާ ާއެބަހުރި ާމިއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާބައިވަރު ާއުނިކޮށްލަން. މިތަނުން

ނޑަށްާހީވަނީާރަނގަޅުވ ނެހެންާއިނގޭތޯ.ާ،ާނަމަވެސް ކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވީމަާާއަޅުގަ

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެދި ާފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް

ާވަކިވެލަންާދެއްވިާފުރުޞަތަކަށް.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ1230 

ާއަާާމަޑުްއަވރީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ  ާހުޅުހެންވޭރު ނޑުވެސް ާޅުގަ

ާމިވާ ާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާބިލުގައި ާބިލު، ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމުސ މަނިކު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަންތައްތައްކަންާ ާއަންނަންޖެހޭނެ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ކަންތައްތަކަކީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއަޅުގަ އ އި

ާސުރުޚީއަކަށްާ ާމީގެ ާއެހެން ާބިލު، ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި  1235ނައިބު

ާބޭފުޅުންގެާ ާކުރައްވ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއެހެންކަމަށްވ އިރު މިއޮންނަނީ.

ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ ފައިވ  ާނައިބުކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވ ހަކަާވ ހަކައ އި ގެ

ާކުރިންވެސްާ ާއަދި ާނުފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް ާރަނގަޅުކަމަކަށް ާއެހ  ާއައިމަ މިބިލަށް

ާބިލެއްާ ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާބޭފުޅެއްގެ ާކުރައްވ ފައިވ  ރައީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާހުށަހަޅަނީާ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާހިނގައްޖެ. ާބަހުސްކުރެވިގެން  1240މިމަޖިލީހުގައި

ާ ާވަކި ާވުން.ާމިދެބިލަކީ ާއެއްޗެއްކަމަށް ާނުކުނ ނެ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ދެ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާއުންމީދުކުރަން ާވަރަށް ނޑުވެސް އަޅުގަ
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ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން.ާ ާއެއްކިބ ވެތިބެ ާނުފޫޒުން ާސިޔ ސީ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރު

ނޑުާހިތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީާއަދިާރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާނައިބަކީ،ާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާކުރައްވ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން  1245އަދި

ާކޮންމެާ ާއެއީ ާބޭފުޅުން. ާލިބިގެންވ ނެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޤަދަރު ާއިޙްތިރ މ އި އެންމެން

ނޑުމެންާއެންމެންގެާރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާ ޕ ޓީއެއްގެާބޭފުޅެއްކަމުގައިާވިޔަސްާއަޅުގަ

ާދޭންޖެހޭނެ.ާ ާއެބޭފުޅަކަށް ާޤަދަރު ާއެންމެންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، އެއީ.

ނޑުމެންާޤައުމެއްާގޮތުގައިާއެއަށްވުރެާފުދިފައިާތިބެންވ ނީާއެކަހަލަާކަންކަމ ާ އަޅުގަ

ާމ އްދ ތަކަށްާ ާމިބިލުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން، ާތަޅ ފޮޅ ވަރަށްވުރެ. ނޑުމެން  1250އަޅުގަ

ާބަލ އިރު ާއިސ2ާާްާވަކިވަކިން ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާމިއޮތް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމ އްދ .ާމަޢ ފްކުރައްވ ،ާ ާމިއޮންނަ ާބުނެފައި ާކަމަށް ާމ އްދ .0ާާޢިއްޒަތްތެރިޔ  ވަނަ

0ާާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހިތަށްއަރަނީ، ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ ާމިވ  ާމ އްދ ގައި 334ާވަނަ

ާއެންމެމަތީ ާދައުލަތުގެ ާއެބައޮވެއޭ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއަދިާާވަނަ ވެރިޔަކީ

 1255ސަރުކ ރުގެާވެރިޔަކީާއަދިާސިފައިންގެާއެންމެމަތީާވެރިޔަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާ

ާއެއޮތީާ ާޤަދަރު ާޢިއްޒަތ އި ާދޭންވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާހިތުން ނޑު އަޅުގަ

ާޤ ނޫނެއްގައިާ ާއިތުރަށް ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމަ، ނޑައެޅިފައި. ާކަ ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާ ާވ ހަކަ ާހިތްވަނީ،ާއޭގެ ާފ ހަގަކޮށްލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާނުޖެހޭ. ވަނ7ާާައަންނ ކަށް

ާގޮތުގައިާ ާރަށެއްގެ ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމިއޮތް މ އްދ ގައި

ާކަމެއްާ ާހުރިހ  ާގުޅޭ ާމިރަށ އި ާހަމަޖައްސަންވ ނެއޭ. ާއ ރަށް  1260މ ލެއަތޮޅު

ާއެންާ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާސެކިއުރިޓީންނޭ.ާކުރަމުންގެންދ ނީ ާނެޝަނަލް ޑް

ާގެކޮޅެއްކަހަލަާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހަމަ ާވެގެންދ ނީ ާމިރަށް ާހިތުން ނޑު އަޅުގަ

ާސެކިއުރިޓީާ ާނެޝަނަލް ާކޮންމެހެން ާއެއީކީއެއް ާއެހެންވީމ ، ތަނަކަށް.

ާބަލަހައްޓަންޖެހޭާ ާސެކިއުރިޓީން ާނެޝަނަލް ާއެންޑް ާޑިފެންސް ސަރވިސްއިން،

ާ ާއޮތުމަކީ ާނެޝަނަލްާތަނަކަށް ާކަންތައްތައް ާސެކިއުރިޓީ ާނުވ ނެ. ާގޮތަކަށް  1265ރަނގަޅު

ާކަންތައްތައްާ ާއެިެހެން ާއެރަށުގެ ާވިޔަސް ާބެލެހެއްޓިކަމުގައި ާފޯސްއިން ޑިފެންސް

ބަލަހައްޓަންވ ނީާއޮފީސްާފޯާޕްރޮޒިޑެންޝަލްާސަރވިސްއޭާމިބިލުގައިާބުނެފައިާއެވާ 

ާރައީސު ާދެން ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނައިބުގެާއިދ ރ އިން ލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާނައިބުގެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބަޔ ންކުރައްވ ފައިވ އިރު ާޢިނ ޔަތްތައް މުސ ރައ އި
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 1270އަނބިމީހ އަށްާދެވޭާއެލަވަންސްާމީގެތެރެއިންާއުނިކުރައްވ ފައިާއޮތީ.ާއެހެންާހުރިހާ 

ާހޭދަ ާޗުއްޓީ ާޚިދުމަތ އި ާޞިއްޚީ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޙިމ ޔަތ އި ކުރުމުގެާވ ހަކައެއް،

ާރައީސުލްޖމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާހަމަ ާއޮތީ ާއައިސްފައި ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ޚަރަދ އި

ާދޭާ ާއަނބިމީހ އަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބީދައިން. ާއެއް ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ދެއްވ ފައިހުރި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާކަނޑ ލ ފައި. ާމިއޮތީ ާމީގެއިން ާވ ހަކަ ޢިނ ޔަތުގެ

ާއަނބިމީހ ާ ާނައިބުގެ ާޢިނ ޔަތެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  1275އަށްވެސް

ާދ އިރ ގެާ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދެން ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ާމީގެއިންާ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމޫސ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެންވީމަ،ާއޭގައިާ ާމިއޮތީ. ާބައްލަވ ފައި ާފިރިހެނެއްކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ

ނޑަށްވެސްާފެންނަާ ޖެންޑަރާބައިވެސްާއިންނ ނެގޮތަށްާމީތިާއިޞްލ ޙުކުރުންާއަޅުގަ

ާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާދެން، ާދަންނަވ ލަން.  1280ވަނ36ާާަވ ހަކަ

ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވާ  ާބޭނުންތަކަށް ާތީމުގޭގެ ާތީމުގެއ އި ާގައި، ާ)ށ( މ އްދ ގެ

ާޕްރެ ާފޯ ާއޮފީސް ާބިންތައް ާދަށަށްާޢިމ ރ ތްތަކ އި ާސަރވިސްގެ ޒިޑެންޝަލް

ާމުލިއ ގޭގެާ ާއެއީ ާނުވޭ. ާދޭހައެއް ާމިބިލަކުން ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބެއް ގެންނަންޖެހޭ

ާގެކޮޅަކަށްާ ާހުންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެހެންވީމަ، ާއެބައ ދޭ. ވ ހަކަވެސް

ނޑުާހިތުންާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސްާފ ހަގަކުރައްާ  1285ވ ފައިާއަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާއެއީ ާމުލިއ ގެ ާއެހެންވީމަ، ާކަންނޭނގޭ. ާމުލިއ ގެ އޮތީ

ހުންނަވ ާގެކޮޅުކަމަށްވ ނަމަާތީމުގެއަކީާކޮންމެހެންާޕްރެޒިޑެންޝަލްާސަރވިސަސްގެާ

ާމިޤ ނޫނުގެާ ާދެން، ާނުދެކެން. ނޑެއް ާއަޅުގަ ާތަނެއްކަމަކަށް ާއަންނަންޖެހޭނެ ދަށަށް

ާފ ހަގ03ާާަ ާމ އްދ ގައި ނޑައަޅ ފައިވާ ވަނަ ާކަ ާމިޤ ނޫން ާއެބައޮވޭ، ކުރައްވ ފައި

ާމުރ ޖ ކުރ ާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއެއްފަހަރު ާދެއަހަރަކުން ާކޮންމެ  1290ޢިނ ޔަތްތައް

ާހިތަށްއަރަނީާ ާއަޅުގަނޑު ާމުރ ޖ ކުރުމަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ވ ހަކަ.

ާއުސޫލަ ާއެކަންކުރ  ާނަގައިގެން ާޒިންމ  ާމަޖިލީހުން ާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންގެ ށްވުރެ

ާގޮތަށްާ ާހުށަހަޅ  ާމިކަން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއެއްއަހަރު ާދެއަހަރަކުން ކޮންމެ

ާކަންނޭނގޭ.ާ ާރަނގަޅުވ ނެ ާއިޞްލ ޙުކޮށްލުން ާމިމ އްދ  ާގޮތަކަށް އޮންނަކަހަލަ

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާއިތުރަށް ާހަމަ ާމިބިލު ާއެދެނީ ނޑުވެސް  1295އަޅުގަ

ާއެމަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާފޮނުވައިގެން ާމިއީ ާއަދި ާކުރުމަށް. ސައްކަތް



 49 

ކުރައްވ ފައިާތިބިާބޭފުޅުންނ އިާމިހ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކުރައްވ ާބެފުޅަކ އިާ

ާމުހިންމު.ާ ާއޮތުން ާގޮތަކަށް ާއަންނ ނެކަހަލަ ާމިބިލު ާވެގެން ާދެބިލަށް ތަފ ތުކޮށް

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ1300 

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަނޑުމެން ާހުސްވަގުތުކޮޅެއ13ާާްޝުކުރިއްޔ  މިނެޓްގެ

ގައިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާކޮމިޓީމ7813ާާނެގުމ ހަމަިައަށްާމިއ ދެވުނީ.ާމިއަދުާ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެވ ހަކަވެސް ާއެހެންވީމަ، ާއެބަދޭ. ާހިނގަމުން ފެށިގެން

ާމަ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލީ. މިނެޓްގ13ާާެޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާނިމުމަށްފަހު  1305ހުސްވަގުތުކޮޅު

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާރަޝީދު، ާގައްދޫާهللا މަޢުސޫމް،

ާއ ދަމްާ ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަ ާކުރިއަށް ާމިތަރުތީބުން .

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީ ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ގެންދ ނީ.

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުނ މިނެޓްގ13ާާެމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި.

 1310ާހުސްވަގުކޮޅެއްާނަގ ނަން.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

ިށ77:23ާްނ72:32ާާްންޓަވަލްާއާާ

ާ

ނޑ ލުމަށްފަހުާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާހުސްވަގުކޮޅަށް ާއަޅުގަނޑުމެން .`

ާފުރުޞަތުާ ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަށަން. ާކުރިއަށްގެންދަން  1315މަސައްކަތް

ާމަޢުސޫމަށް.ާهللاާމިއަރުވަނީާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ`ާهللاކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .ާ

ާބިލުާާމަޢުސޫމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ  ާނ އިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމެންބަރުންާ ާނިންމަވަން ާކަންތައް ާމިބިލުގެ ާއަވަސްގޮތަކަށް ާހުށަހެޅިގެން  1320މަޖިލީހަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާވ ހަކަފުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ާއަޅުގަނޑުވެސް ޅުދައްވ ގޮތަށް

ާއެއީާ ާބޭނުން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނުކުތ އެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ރައީސް،

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ 20ާާރައްޔިތުންގެ ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ގައ3ާާިވަނަ
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ާހު ާމެންބަރަކު ާނުވަތަ ާސަރުކ ރުން ާއެއްގޮތަށްާއޮންނަގޮތުން ާބިލަކ އި ށަހަޅ ފައިވ 

ާބިލެއްާ ާއޮންނަ ާއެއްގޮތަށް ާބިލަކ އި ާއިދިކޮޅަށްވިޔަސް ާދިމ  ާއެއ އި  1325ނުވަތަ

ާމިބިލުާ ާކުރިން ާތަންދޭކަމަކަށްނުވ ތީ، ާމުޅިން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކީ

ާދެވަނަބައިގައިާ ާބިލުގައި ާބަޙުސްކުރަމުންމިދ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު ހުށަހެޅިފައި

ާނުވަތަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާނ އިބުކަންާާއެބައޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާކުރިންވެސްާ ާފުށުއެރުން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޢިނ ޔަތް. ާލިބޭ ާމީހުންނަށް ކޮށްފައިވ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާމިހުށަހަޅަނީ ާއަޅުގަނޑު ާފ ހަގަކުރައްވ ފައިއޮތީމަ  1330މެންބަރުން

ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީއަށް ާހަމަާބަލައިގަނެ ާއުނިކުރުން ާމިބިލުން ާމިބައި އިރު

ާތަކުރ ރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި.ާ ާމިކަންތައް ާމުސްތަޤުބަލްގައި ލ ޒިމްކަމެއްކަމަށް

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަށްާއޮޅުމަކުންނޭާމަޖިލީހުގެާ އަޅުގަ

ާމިއޮތީ.ާޝު ާލެވިފައި ާމިބިލަށް ާނުކުތ ތަކެއް ާޚިލ ފު ާޢިއްޒަތްތެރިާގަވ އިދ އި ކުރިއްޔ 

 1335ާރައީސް.ާ

ާ

ާމިބިލުާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމޫސާ ާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ލޫފްާއަްޙމަދުާަމޚް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި

ާޝުކުރުދަ ާހަމަާމަނިކަށް ާބަލ ލިއިރު ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑުވެސް ާދެން ންނަވަން.

ާހަމަމިއ އެކު،ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކަމަށް  1340ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ާމީގައިާ ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަލައިގަނެ، ާވީހ އަވަހަކަށް މިބިލު

ާމިބި ާއިޞްލ ޙުކޮށް، ާހުރިކަމަށްވަންޏ  ާކަމެއް ލުާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ

ާމިބިލަށްާ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ފ ސްވެގެންދިއުމަކީ

ާކުދިކުދިާ ާފ ހަގަކުރެއްވިހެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ވ ހަކަދައްކަވަމުން

ާދެވޭާ ާއަނބިމީހ އަށް ާ"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިސ ލަކަށް، ާއެބަހުރި.  1345އިޞްލ ޙު

ާ"ރައީ ާއޮތްތަން ާމިހެން ާނުވަތަާއެލަވަންސް" ާއަނބިމީހ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާހުރިކަންާ ާކަންކަން ާކަހަލަ ާބަދަލުވުން ާގޮތަށް ާއެލަވަންސް" ާދެވޭ ފިރިމީހ އަށް

ާޗުއްޓީާ ާމިސ ލަކަށް ާކަންކަމުގައި ާބައެއް ާހަމައެއ އެކު، ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު އަޅުގަ

ާވަާ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާއަދަދެއް ާކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ާދިއުމަށް ާލިމިޓެއްާޚަރަދުކުރުމަށް ކި

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާހަމަ ާއޮތުމަކީވެސް ނޑައެޅިފައި  1350ކަ



 51 

ާބޭފުޅަކީާ ާކުރައްވ  ާރައީސްކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ އ ދެ،

ާޢ ންމުާ ާކޮންމެ ާލިބިވަޑައިގެންާހަމަ ާޢިއްޒަތ ،ާފަޚުރ ،ާޤަދަރ ،ާމިހުރިހ ކަމެއް ހަމަ

ާއަޅުގަނޑުާރައްޔި ާނުޖެހޭނެކަމަށް ާއުޅުއްވަން ާބޭފުޅަކަށް ާއުޅޭ ާއެއްގޮތަށް ތަކ އި

ާއުޅޭާމީހަކަށްާ ާއެއްހަމައެއްގައި ނޑ އި ާއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ

ާފަރ ތްތަކަށްާ ާވަޑައިގަންނަވ  ާބޭރުން ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުޖެހޭނެ.  1355ވ ކަށް

ާރައީސު ާއެާދަތުރުވެރިންނަށްވެސް ާފެނުނީމަ ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާދިރިއުޅުއްވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެނގެންޖެހޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންވެސް

ާއެނގޭވަރަށްާ ާތަނެއްކަން ާހުރި ާފެންވަިަރެއްގައި ާހަމަ ގެކޮޅަކީވެސް

ާއެކަންކަމަކީާ ާމިސ ލަކަށް، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ާއަޅު ާކަންތައްތައް.ާހަމަގައިމުވެސް ާދައްކ ދޭންޖެހޭނެ ާޙައިބަތު ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ  1360ގަ

ނޑުމެންގެާޤައުމުގެާޙައިބަތުާ ނޑުމެންގެާޤައުމުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާނަމަވެސް،ާ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ހިފަހައްޓ ދިނުމަކީވެސް

ާބަާ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭނީ ާނުދ ކަން.ާހިތ މަޔ އެކު ާއެގޮތަށް ާމިހ ރު ާކަންކަން އެއް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެދެން ާވަރަށް ނޑު ާއަރިހުންާާއަޅުގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާގެންގޮސްދެއްވުމަށް.ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާރަނގަޅަށް ާވީހ ވެސް ާއެކަންތައް  1365މިހ ރުވެސް

ާ ާޙިމ ޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް. ާއެއްޗެއް ާމިހުރިހ  ާފަޚުރ ، ާޝަރަފ ، އ ދެ،ާޤަދަރ ،

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނޫންނަމަ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާބައެއްފަހަރު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާ ާވިލިމ ފަންނު ާކުރީދުވަހު ާޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭ. ާޙަޤީޤަތް ޚިޔ ލުފ ޅުކުރ އިރު

ާކުރީގެާ ާހުށަހެޅުއްވީ ާމަނިކު ާޙުސައިން ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފަރ  ާކޮށްފައިވ  ާބެހޭގޮތުންާރައީސްކަން ާބިލ އި ާޢިނ ޔަތުގެ ާލިބޭ  1370ތްތަކަށް

ާބޭފުޅުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހކަދެއްކެވި ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަދެއްކިއިރު،

ާއަޅުގަނޑުާ ާވ ހަކަދެއްކިކަން ާފ ޑުފ ޑުގެ ާވަރަށް ާހަޖޫޖައްސަވ  ވަރަށް

ާޚިދުމަާ ާޞިއްޙީ ާމި ާހަމަ ާއެބިލުގައި ާމިސ ލެއްގެގޮތުން ތ އި،ާހަނދ ންއެބަހުރި.

ާވަރަށްާ ާދެކެވުނުހިނދު، ާވ ހަކަ ާދޭ ާއެލަވަންސް ާމިމީހ އަށް ާވ ހަކައ އި ޗުއްޓީގެ

 1375ފ ޑުފ ޑުގެާޖޯކްޖަހ ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާހިނގިކަންާއަޅުގަނޑުާހަނދ ންއެބަހުރި.ާ

ާކުރެވުނު.ާ ާސުވ ލުވެސް ާދ ންތޯ ާހަދަން ާއެިެއުޅެނީ ާހޭދަކުރަން ާޗުއްޓީ މިސ ލަކަށް

ާމިބިލުގައިވެ ާފެނިގެންދޭ.ާއެކަމަކު ާއެބަ ާމިކަންކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ސް
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ާޙަޤީޤަތްާ ާއެންމެންނަކީވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންމިއުޅެނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެންާ ޤަބޫލުކުރ ާބަޔަކަށްވަމ ހިނގ ށޭ.ާމިކަންކަމަކީާލިބެންޖެހޭނެާކަންތައް.ާކަ

ާރައީސުލްޖު ާއަދި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް  1380މްހޫރިއްޔ ކަންާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާޝަރަފުތަކަކ އިާ ާވަކި ާޢިނ ޔަތްތަކަކ އި ާވަކި ާމީހުންނަށްވެސް ކޮށްފައިވ 

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެހެންކަމަށްވ އިރު، ާލ ޒިމްކުރޭ. ާއެބަ ާދޭން ޤަދަރުތަކަކ އި

ާހަމަާ ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާޙަޤީޤަތް ާމި އެންމެންވެސް

ާދެ ާދަންނަވަން. ާޢިއްޒަތްތެރިާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާބައެއް ާއެހެންމެ، ންހަމަ

ާގެކޮޅުގައިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިހ ރުގެ ާފ ހަގަކުރެއްވި  1385މެންބަރުންވެސް

ާގްރޫޕްގެާ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރު ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކެއް. ާމިކަހަލަ ާވ ހަކައ އި، ާކުރިއަށްދ  ވެސްާމަސައްކަތްތަކެއް

ާއެކަންކަމާ  ާއެހެންވީމ ، ާކޮންމެވެސްވަރަކަށް ާމިބިލުގައި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާކަންތައްތަކ އިާ ާނުރަނގަޅު ާދުރަށްޖެއްސުމަށް، ާކަރަޕްޝަންއ  ދުރަށްޖެއްސުމަށް،

ާމުހިންމުކަމެކޭ.ާ ާއިތުރުކޮށްލުމަކީ ާމ އްދ އެއް ާހަިަމަ  1390ދުރަށްޖެއްސުމަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާޙަރަކ ތެއްގައިާމިސ ލެއްގެގޮތުން ާޕ ޓީގެ ާނިސްބަތްވ  އްޔ 

ާފައިސ އެއްާ ާދައުލަތުގެ ާޙަރަކ ތަކަށް ާއެއްވެސް ާޕ ޓީގެ ާއަދި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް

ާއެއްވެސްާ ާޕ ޓީގެ ާމުޢައްސަސ އެއްގައި ާއެއްވެސް ާދައުލަތުގެ ާނުކުރުން.ާއަދި ޚަރަދު

ާ ާހަމަ ާއިތުރުކުރުމަކީ ާމ އްދ އެއް ާކަހަލަ ާނުހިންގުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަރަކ ތެއް

ާކުރުމަށްާފުރުޞަތުާ ާހަމަާރަނގަޅުާގޮތެއްގައިާރައީސްކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1395އިތުރަށް

ާނިހ ންާ ާދެންހަމައެހެންމެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ހުޅުވިގެންދ ނެ

ާނިހ ންާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ކުރިންދުވަހު،

ާއުޅޭތީ،ާޙުސައި ާތަޢ ރުޟްވުމެއް ާމިބިލ އިވެސް ާބިލ އި ާހުށަހެޅުއްވި ާމަނިކު ން

ާމިާ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ާކުރިއަށްގެންދެވޭނެކަމަށް ާއެއްކޮށް ާދެބިލު ާމި ނޑަށް އަޅުގަ

ާދަންނަވަން.ާ ާރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ާގެންދިއުމަކީ ާވަކިން ާބިލު ާދެ ާއެ ާހަމަ  1400ދެބިލު

ާރިއްޔ .ާދެއްވިާފުިުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގ33833ާާެޝުކުރިއްޔ  ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ގައި

ނަންބަރުާކޮމިޓީާރޫމްގައިާފެށިގެންާހިނގަމުންއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،0ާާބައްދަލުވުމެއްާ
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ާމިހ  ނޑު ާދަންނަވ ލީ.ާއަޅުގަ ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެރި  1405ރު

ާއަށް.ާهللاމިއަރުވަނީާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާމުސ ރައ  ާނ އިބުގެ ާބިލެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި އެހެނިހެން

 1410މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާއެއަށްާބަޙުސްކުރެވޭހިނދު،ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބޭނުންކުރ ނަން. ާފުރުޞަތުގެ ާދަންނަވ ލުމަށް ާވ ހަކަތައް ބައެއް

ާމިބިލަކީާ ާފ ހަގަކުރައްވައިފި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް މިއަދުގެާާރައީސް،

ާއަޅުގަނޑުާ ާބިލެއްކަމަށް. ާހެދޭ ާޚ އްޞަކުރެވިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާމިއަދުގެ ާމަޖިލީހުން ާބޭނުމެއްނުވޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާމިއަދުާ ާމިބިލަކީ ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ާހެދޭކަށެއް. ާޤ ނޫނެއް  1415ޚ އްޞަކޮށްގެން

ާހުން ާވަޑައިގަންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާމ ދަމ  ާއަދި ާބޭފުޅަކަށްވެސް ނަ

ާމިބިލުގައިާ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައިވ ގޮތުން ާމިބިލުގައި ާއަދި ބޭފުޅަކަށްވެސް

ާޙިމ ޔަތ އިާ ާޢިނ ޔަތ އި ާބޭފުޅެއްގެވެސް ާކޮށްފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާވެގެންދިއުން ާބިލަކަށް ާފަރުމ ކުރެވިގެންދ  ާހިމެނޭގޮތަށް އެއީާާރައްކ ތެރިކަން

ާމަޢުޟޫޢުންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދުމަކީ. ާއެދޭ ނޑު  1420އަޅުގަ

ބޭރުވެގެންނަމަވެސްާދަންނަވ ލ ނަން،ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެއްވިާ

ާވ ހަކަ.ާ ާހިނގަމުންދ  ާއޮފީހެއް ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ މުލިއ ގޭގައި

ނޑަކީވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީ އަށްާނިސްބަތްވ ާޕ ލިމަންޓްރީާގްރޫޕްގެާމެންބަރަކަށްވީތީާއަޅުގަ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކެރޭ. ާދަންނަވަން ާދޮގެއްކަން ާއެއީ ާހަމަގައިމުވެސް ނޑަށް އަޅުގަ

ާއެއޮފީހުގެާ ާނޫނީ ާބައްދަލުވުމެއް ާއެ ާއަދި ާހިނގ ކަމެއް ާއޮފީހެއްގެ  1425އެވިދ ޅުވ 

ާދަންާ ާއެވ ހަކަ ާޖެހިފައިނުވ ތީ ާކުރަން ާއެތ ކު ާއެހެންވީމ ،ާމަސައްކަތެއް ނަވ ލަން.

ާހައިޞިއްޔަތުންާ ާމެންބަރެއްގެ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާއެނގެނީ ނޑަިަށް އަޅުގަ

ާނޭނގިއޮތްާ ާނުހިގ ތީ ާއެކަން ާހަމަގައިމުވެސް ާއޮތުމަކީ ާނޭނގި ާއެކަން ނޑަށް އަޅުގަ

ާޤައުމާ  ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އޮތުމެއްކަމަށް.

ާޢިނ ޔަތްތެރިކަމ އިާާއެކަށީގެންވ  ާއުފުލޭވަރުގެ ާޤައުމަށް  1430މިންވަރެއްގައި

ރައްކ ތެރިކަމ އިާޙިމ ޔަތެއްާދީގެންާޤައުމުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަދިާރައީސްކަންާ
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ާދެއްކޭނީާ ާޙައިބަތު ާބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް. ާބޭފުޅަކުވެސް ކުރެއްވި

ާތެރޭގައިާ ާމިންވަރެއްގެ ާކުރެވޭ ާއެކަން ނޑުމެންނަށް ާކިތައްމެާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ .

ާޚަރަދ އިާ ާއެއީ ާޙައިބަތު ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދައްކަންވިޔަސް ާޙައިބަތެއް ބޮޑު

ާޙައިބަތުާ ާއެ ާކަމެއްކަމަށްވަންޏ  ާކުރަންޖެހޭ ާއޮވެގެން ާބަޖެޓެއް ާނޫނީ  1435ގުޅުންހުރި

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާމިންވަރެއްގައި. ާތަންދޭ ާބަޖެޓް ާއެ ދެއްކޭނީ

ޤީޤަތް.ާދުނިޔޭގެާއެހެންާޤައުމުތައް،ާކުރިއަރ ފައިވ ާޤައުމުތަކުގައިާރައީސުންާއުޅޭާޙަ

ާގިނަާ ާގަނޑުވަރަށްވުރެ ާއެއް ާލިބިފައިވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނޫނީ ފެންވަރުގައި

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާދެވޭނެކަމަކަށް ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުވަރުތައް ގަ

ާ ާބިމުގެގޮތުންވެސް ާފުދުންތެރިކަމުގެގޮތުންވެސްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާއަދި  1440ދަތި

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ ާހުރިކަމަށް ާތަފ ތުތަކެއް ާއެތަންތަނ އި ނޑުމެންނ އި އަޅުގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާރައީސް، ާއޭނ ގ2ާާެޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއަާ ާމުވައްޒަފުންނ އި ާބޭނުންވ  ާގެއަށް ާގެއަކ އި، ާރަސްމީ ާދިރިއުޅޭނެ ދިާއ އިލ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނޭ. ާދައުލަތުން ާޚަރަދުތައް ާހިނގ ނެ އެގެއަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއަދި ާވ ހަކައެއް. ާދައްކަމުންދ  ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި  1445އަބަދުވެސް

ާއެާ ާކުރެވޭއިރުގައި ާޚަރަދެއް ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާއެއީ ާވަކ ލ ތުކުރ ކަމެއް އަބަދުވެސް

ާ ާކުރ  ާބޭފުޅަކަށް ާކިހާ ކޮންމެ ާޚަރަދުކުރެވެނީ ާއެ ާއޭގެން ޚަރަދެއްކަމުގައިވިޔަސް

ނޑައެޅިގެންާއަދަދެއްާބަޔ ންކުރެވިފައިާ މިންވަރެއްކަންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެނގިާކަ

ާބުރަވެިެވޭގޮތްކަމުގައި.ާ ާއަބަދުވެސް ާއެކަމުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއީ އޮތުމަކީ

ާހުޅުވ  ާއެއްވެސްޙ ލެއްގައި ާނުޖެހޭ ނޑުމެންނަކަިަށް ާބަޖެޓެއްާއަޅުގަ ާއޮތް  1450ލެވިފައި

ާމަޖިލީހުންާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާނޭނގި ާކުރ ނީ ާޚަރަދެއްކަމެއް ާމިންވަރެއްގެ ާކިހ  ނޫނީ

ާހަމައެއ އެކު،ާ ާހަދ ކަށް. ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ސްކޮށް ާމިކަންތައްތައް އެއްވެސްޙ ލެއްގައި

ާއޭނ ގެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާކަންކަންާއ އިލ  ާއެންމެހ  ާދަތުރުކުރުމުގެ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޙިމ ޔަތ އި ާދެވޭ އަށް

ާސެކިއުރިޓީންނޭާ ާނެޝަނަލް ާއެންޑް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ  1455ހަމަޖައްސ ނީ

ާމުޢައްސަސ ތަކަކީާ ާއެކިއެކި ާދައުލަތުގެ ާކަނޑައެޅިފައި. ާއެބައޮވޭ މިޤ ނޫނުގައި

ާހިނގަމުންާ ާނަންނަމުގައި ާއެކި ާއެކިއިރުއިރަށް ާތަންތަން. ާމިބިލުގައިާދ  އެހެންވީމ ،

ާސެކިޔުރިޓީންާ ާނޭޝަނަލް ާއެންޑް ާޑިފެންސް ާމ އްދ އެއްގައިވެސް ާހުރިހ  ހުރި
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ާއެގޮތަށްާ ާމުޢައްސަސ އަކުން ާބަލަހައްޓ  ާކަންތައްތައް ާސަލ މަތީ ާޤައުމުގެ އޮތްތަން

ާހަމައެއ އެކު ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަވެސް ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ  1460،ާބަދަލުކޮށްލަން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ާއެލަވަންސް. ާދެވޭ ާއަނބިމީހ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގ36ާާެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދަރިންނ އި ާނުފުރޭ އަހަރު

ާއެާ ާދ އިރުގައި ާހުރިހ ކަމެއހަމަޖެހިގެން ާޚަރަދުގައި ާދައުލަތުގެ އަނބިކަބަލުންނަށް

ބޭފުޅެއްގެާއަނބިާނޫނީާފިރިާމިާމީސްމީހުންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަ ންާކުރައްވާ 

ނޑަށްާއެހ ާތ އީދުކުރެވޭާކަމެއްނޫން.ާއެއީާ  1465ދައުލަތުންާއެލަވަންސެއްާދިނުމަކީާއަޅުގަ

ދައުލަތުންާއެބޭފުޅުންގެާހުރިހ ާޚަރަދުތަކެއްާހަމަޖައްސަވައިާދެއްވުމަށްފަހުގައިާދެންާ

ނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭ.ާހަމައެއ އެކު،ާއިތުރުާއެލަވަންސެއްާދޭންޖެހޭނެކަމުގަާ އިާއަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާރަށެއްގެާގޮތުގައިާއ ރަށްާއޮތްާއޮތުންާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބަދަލުވެފައި. ާއެހެންގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމިއޮތީ މިހ ރު

ާޚ އްޞަކުރެވިގެންވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެއީ  1470ރަށެއްގެާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާއޮތުންާ ާތަނެއްގޮތުގައި ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތައް ާއޮތުމަށްވުރެން ގޮތުގައި

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާއެވ ހަކަވެސް ާހަމަ ާފެންނ ތީ ާއަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅުކަމުގައި

ާ ާބިލުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙިމ ޔަތ އ30ާާިހަމައެއ އެކު ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބައިގަވެސް ާދިނުމުގެ ާފ ހަގަކޮށްލެވިާާރައްކ ތެރިކަން ާއަޅުގަނޑު ާކުރިން ހަމަ

ާރަނގަޅުކަމަށްާ ާއޮތުން ާތަންތަންކަމަށް ާބަލަހައްޓ  ާޚިދުމަތް ާސަލ މަތީ  1475ފަދައިން

ާޞިއްޙީާ ާބަލ ލ އިރުގައި ާކަންތައްތަކަށް ާޚިދުމަތުގެ ާޞިއްޙީ ދަންނަވ ލަން.

ާމިޖެހެނީާ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަނެއްކ ވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޚިދުމަތުގައިވެސް

ާނޫނީާއަޅުާ ާބޭފުޅަކަށް ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ނޑުމެންނަށް ގަ

ާފޯރުކޮށްާ ާއެހީތެރިކަން ާޞިއްޙީ ާބޭފުޅަކަށް ާކުރެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކުން ާމިންވަރެއްކަން ާކިހ  ާޚަރަދުކުރ ނީ  1480ދިނުމަށްޓަކައި

ާއަޅުގަާ ާއޮތުމަށް ާހަމަ ާއަދަދެއް ާއެވ ހަކަާމިކަނޑައަޅ އިރުގައި ާބުރަވެވޭތީ ނޑަށް

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަވެސް ފ ހަގަކޮށް

ާބޭފުޅަކަށްާ ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާބަޖެޓެއް ާއޮތް ހުޅުވިފައި

ާއޮވެގެންދ ކަށެއް.ާ ާކުރެވޭނެގޮތަކަށް ާއެކަންތައްތައް ާހިތުހުރިގޮތަކަށް ބޭނުންގޮތަކަށް

ާހަ ާގިނަވެގެން ާޢ އިލ އެކު ާއޭނަގެ ާނ އިބ  ާރައީސުލްޖުމްހިޫރއްޔ ގެ  13ާ1485މައެއ އެކު،
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ދުވަހުގެާޗުއްޓީާހޭދަކުރުމުގެާޚަރަދުާދައުލަތުގެާފަރ ތުންާހަމަާއޭގައިވެސްާޚަރަދުގެާ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާހޭދަކުރުމަށް ާޗުއެިްޓީ ާ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމަށް ލިމިޓް

ާކިހ ވަރެއްާ ާއަޅުގަނޑުާޚަރަދުކޮށްދެވޭނީ ާއެނގެންޖެހޭނެކަމަށް ާކަނޑައެޅިގެން ކަން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(33ާާދަންނަވ ނީ.ާހަމައެއ އެކު،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބިލުގެާ

 1490ގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާދޭާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތެއްގޮތުގައިާ

ާއަދަ ާއެ ާއެއްބަޔ  ާދެބައިކުޅަ ާޕެންޝަންގެ ާމަހަކުާއެމީހ ގެ ާކޮންމެ ާފައިސ  ދަށް

ދައުލަތުންާދޭންވ ނެއެވެ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކުރައްވާ 

%ާ ާގޮތުގައި ާޕެންޝަންގެ ނޑުމެނ33ާާްބޭފުޅަކަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ލިބެންޖެހޭއިރުގައި

%ާ ާގޮތުގައި ާޕެންޝަންގެ ާމުސ ރ އިން ާއޮތް ާކަނޑައެޅިފައި ާއެއ33ާާީމި ލިބުމަކީ

ާއިތުރުާހ 33 ާގޮތުގައި ާޝަރަފުވެރިއެއްގެ ާއެހެންވީމ ، ާލިބުން. ާރުފިޔ   1495ސް

ޢިނ ޔަތްތަކެއްާދިނުމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާތ އީދެއްނުކުރެވޭ.ާއެވ ހަކަވެސްާއަޅުގަނޑުާ

ާވިސްނުމުގައިާ ާހަމަގައިމުވެސް ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވ ލަން.

ާވަކ ލ ތު ާމިމަޖިލީހުގައި ާއަޅުގަނޑު ާރައްޔިތުންނަށްާމިހިރީ ާމިދަނީ ކުރަމުން

ާއަދަދުާ ާޚަރަދުތައް ާކުރެވޭ ާފައިސ އިން ާރައްޔިތުންގެ ާބުރަ އުފުލޭވަރުގެ

ނޑައެޅިގެން....  1500ާކަ

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ..ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާރައީސުންާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޤައުމުގެ ާނުވ ނެގޮތަށް ާބުރަޔަކަށް ާއެ ާރައީސްކަންާރައްޔިތުންނަށް ާނ އި

ާމައްޗަށްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާބައްޓަންކުރުން ާކަންތައްތައް ާބެލެހެއްޓޭނެގޮތަކަށް ާބޭފުޅުންވެސް  1505ކުރެއްވި

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައި

ާމިގޮާ ާރޫޙަކަށްވ ނީ ާމެންބަރުންގެވެސް ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުގެ ތްކަމަށް.

މިގޮތުގެމަތިންާއަޅުގަނޑުމެންާމިބިލުާބަލައިގަނެާމިބިލަށްާގެންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއްާ

ާ ާމި ާކޮށްފައިވާ 0ާގެނެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާހުށަހެޅުނު ާމީގެކުރިން ބިލެއް

ާމ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމި ާބިލ  ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާޢިނ ޔަތ އި ާމ ލީ  1510ލީާމީހަކަށް

ާ ާމި ާބިލ އި ނޑައެޅުމުގެ ާކެ ާއެޖޫރަ ާނޫނީ ާރައްކ ތެރިކަން ާއެއ0ާާްޢިނ ޔަތ އި ބިލު
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ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާދަންނަވަން ާއެވ ހަކަވެސް ާފެންނ ތީ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ބިލެއްގޮތުގައި

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިއްޒަާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ   1515ާތްތެރި

ާބޭފުޅަކ އިާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާމޫސ މަނިކު ާރީކޯ

ާބިލެއްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިނުމ ބެހޭ ާރައްކ ތެރިކަން ާޢިނ ޔަތ އި ާނ އިބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެޢި ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރަށްާމިޢިއްޒަތްތެރި އްޒަތްތެރި

ާޤ ނޫނަކަށްާ ާމިބިލު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެހެންމެ، ާދަންނަވަން. ޝުކުރު

ނޑުމެންގެާމައްޗަށްާލ ޒިމްކުރ ކަމެއް.ާ  1520ވެގެންދިއުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިއަދުާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާބަލައިގަނެ ާއަވަހަށް ާމިބިލު ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެދުމެއް.ާފޮ ާވަރަށްބޮޑު ާއެދޭ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީ ާމިބިލު ނުއްވަވ 

ާވިލިމ ފަންނުާ ާމިބިލ  ާފިކުރުކޮށްލ އިރު ާވިސްނ  ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލ މެދު ހަމައެހެންމެ،

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްިެތެރި ާމަނިކުާދ އިރ ގެ ާޙުސައިން ާނިޙ ން އަޙްމަދު

ާގުޅުާ ާވަރަށްބޮޑު ާބިލ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމި ާއެބަހުރި  1525ބިލުގައި.ާމިހެންކަމުނ0ާާްމެއް

ާ 0ާާމި ާމި ާފޮނުއްވަވ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެއް ާކޮމިޓީއަކުނ0ާާްބިލު ާއެއް ބިލ މެދު

ާ ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާތަކެއް ާނުވ ނޭގޮތަކަށ0ާާްއެއްބޭފުޅުން ާތަޢ ރަޟު ބިލު

0ާމިާގެންދެވުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާބިލުގައިާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލ އިރުގައި ބިލަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާމިއިންނަނީ ާވެރިއެއްކަމަށް ާއެންމެއިސް  1530ދައުލަތުގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ އެއް ާވިލިމ ފ ންނު ާހަމައެހެންމެ، ާބޭފުޅެއް. ކުރެއްވި

ާބަލ ާ ާބިލަށް ާމިއިންނަނީާހުށަހެޅުއްވި ާވެރިއެއްކަމަށް ާއެންމެއިސް ާދައުލަތުގެ އިރުގައި

ާމިގޮތަށްިްާ ާބޭފުޅެއް. ާއިންނަ ާކުރައްވ ފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ކުރީގައި

ާވަރަށްގިނަާ ާދަންނަވ ލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުކޮށްލުމުގެގޮތުން ާވަގުތު ބަލ އިރުގައި

ާމިާ ާހަމައެހެންމެ، ާއެބަހުރި. ާމިގޮތަށް ާބަލ އިރުގައިާމ އްދ ތަކެއް ާމ އްދ ތަކަށް  1535ބލިިުގެ

ާއަނބިކަބަލުންނަށްާ ާއަނބި ާޕެންޝަނ އި ާއަދި ާމުސ ރައ އި ާޢިނ ޔަތ އި، ލިބިގެންދ 

ާރިޢ ޔަތްކުރ އިރުގައިާ ާބަލ  ާކަންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާޢިނ ޔަތ އި ލިބިގެންދ 

ާމިބިލުާ ާނެތްކަން. ާލިމިޓެއް ާމިންވަރެއް ާވަކި ާމީގައި ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށް އަޅުގަ
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ާނިންމުމުގެާކޮމި ާގޮތެއް ާބިލ މެދު ާބޭފުޅުން ާތިއްބަވ  ާކޮމިޓީގައި ާގެންގޮސް ޓީއަކަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ނޭކަމަށް ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމިކަންތައްތަކަށް  1540ކުރިން

ާތެރޭގައިާ ާއަހަރުދުވަހު ާހޭދަކުިުރުމުގައިވެސް ާޗުއްޓީ ާހަމައެހެންމެ، އުންމީދުކުރަން.

އިާވަކިާޤައުމެއްާވަކިާތަނެއްާނެތް.ާދުނިޔޭގައިާމިހ ރުާދުވަހުގެާޗުއްޓީއެއްާމީގ13ާަ

ާކޮންމެާ ާމިއިން ާހުރިއިރުގައި ާރިސޯޓްތައް ާހޮޓ ތަކ އި، ާއަގުބޮޑެތި ވަރަށް

ާއަގުާ ާހޭދަކުރުމުގައި ާޗުއްޓީ ާމިއޮތްގޮތުން ާމިހ ރު ާމިބިލު ބޭފުޅަކަށްވެސް

ާމިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހެންވުމުން ާއިޚްތިޔ ރުކުރެވިދ ނެ.  1545އަދުާބޮޑުތަނެއްވެސް

ާލިބޭާ ާމިޤައުމަށް ާޙ ލަތ އި ާމ ލީ ާޤައުމުގެ ާއެއްޗަކ އި ާލިބޭ ާމިޤައުމަށް ވިސްނަންޖެހޭ

ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރައްވ  ާރައީސްކަން ާމިންވަރަކުން ާކުރައްވާ ، ާރައީސްކަން އަދި

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާޢިނ ޔަތްދިނުމުގައި ާބޭފުޅުންނަށް ާވަޑައިގަންނަވ  ާދުރުވެ އެމަޤ މުން

ާފިކުރުކުރަންޖެ ާމިދިވެހިރ އްޖޭގެާވިސްނ  ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެން ހޭ.

ާކުޑައެއްނުވ ނެ.ާ ާރައްޔިތަކަށްވުރެ ާއެއްވެސް ާމިޤައުމުގެ ާމިޤައުމު  1550ސައިޒ އި،

ާރައްޔިތަކަށްވުރެާ ާއެއްވެސް ާޤައުމުގެ ާބޮޑުވ ނެއޭ ާމިޤައުމު ާދަންނަވ ނީ، ނޑު އަޅުގަ

ާމިވިސްނުމުގަާ ާރައްޔިތުންނަށްވުރެވެސް. ާހުރިހ  ާމިޤައުމުގެ ާކޮމިޓީގައިާއަދި އި

ާގޮތްތަކެއްާ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމިބިލ މެދު ާވިސްނ ވަޑައިގެން ާބޭފުޅުން ތިއްބަވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެދޭކަމެއް.ާހަމައެހެންމެ ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު ާއަޅުގަ ނިންމަވައިދެއްވުމަކީ

ާއެއްގޮތްާ ާވަރަށް ާމިއ  ާކުރީދުވަހުގައިވެސް ާސަލ މަތްކުރުމުގެގޮތުން ާވަގުތު  1555ރައީސް،

ާފުރުޞަތުާސިމިލަރާބިލަ ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަދެކެވިފައިވ ތީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށް

ާދެއްވިކަމަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއުޖޫރައ އިާާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނު

ާފ ސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާރުާމެންބަާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާޢިނ ޔަތްތައް  1560ާއެހެނިހެން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިވޭ.336ާާކަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ބިލަކީާމިއަދު

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ 336ާ ާނިންމުމުގެގޮތުން ާކަންތައްތައް ާލ ޒިމްކުރ  ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ބިލެއްކަމަށް

ާވެރިޔ .ާ ާއިސް ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާވެރިޔ . ާމަތީ ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ  1565ދިވެހި
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ާސިފަ ާދިވެހި ާބަލ އިރު،ާއަދި ާއެހައިސިއްޔަތުން ާވެރިޔ . ާއިސް ާއެންމެ އިންގެ

ާރައްޔިތުންާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

އިންތިޚ ބުކޮށްފައިވ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެންމެފުރަތަމަާރައްޔިތް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ

ޖެއަކީާޝަރަފްވެރިާޤަދަރުވެރިާޢ އިލ އަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާފުރަތަމަާޢ އިލ .ާދިވެހިރ އް

 1570އަބުރުވެރިާޤައުމެއްގެގޮތުގައިާދެމެހެއްޓުމުގެާއެންމެާއަސ ސީާއެއްާސިފައަކަށްވ ނީ،ާ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާރަމްޒުކަމުގައިވ  ާއެޤައުމުގެ ާތަމްސީލުކޮށްދޭ ާރައްޔިތުން އެޤައުމެއްގެ

ާޝަރަފަކ އި ާޢީނ ޔަތަކ އި ާދޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤަދަރެއް.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާޤައުމުގެާ ނޑުމެންގެ ާމިންވަރަކުން،ާއަޅުގަ ާހުރި ާކުޅަދ ނަކަން ާކެރި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޤަދަރ އިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހައިބަތު

ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާޝަރަފް  1575ޢިނ ޔަތ އި

ާޤަބޫލު ނޑު ާކުރ ކަމެއްނޫން.ާއަޅުގަ ާފަރުދަކަށްވީތީ ާވަކި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރަން.ާއެއީ

ާދިވެހިާ ާކުރ ކަމެއް. ާޤައުމިއްޔަތަށްޓަކައި ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާއަޅުގަނޑުމެން އެއީ

ާކޮންމެާ ާއެމަޤ މުގައި ާކުރ ކަމެއް. ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއެގޮތުގައި ާސިފަ ޤައުމުގެ

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާހުރިކަމަށްވީނަމަވެސް ާއެކަމުގައިާމީހަކު ާހަމަތަކެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ން

 1580ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމެއް.ާއެގޮތުންާބަލ އިރުާމިހ ތަނަށްާރ އްޖޭގެާކަންކަންާހިނގަމުންާ

ާކުރައްވާ  ާއެމަޝްވަރ  ާބޭފުޅަކު ާހުންނެވި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް އައިގޮތަކީ،

ންގެާމަޖިލީހުގެާލަފައ އެކުާބޭފުޅުންކޮޅަކ ާމަޝްވަރ ކުރެއްވުމަށްފަހު،ާއެހެންޏ ާވަޒީރު

ާލިބިވަޑައިގަންނަވަންވާ  ާނިޒ މެއްގެތެރެއިން ާހިންގުމުގެ ާއިދ ރީ ާއެހެންވެސް ނުވަތަ

ާއެއުސޫލުާ ާއުސޫލެއް. ާދިއުމުގެ ާކަނޑައެޅެމުން ާކަންތައްތަކެއް ޢިނ ޔަތްތަކަކ އި

ާ ާބަދަލުވެފައި.5ާާއެހެންނަމަވެސް ާމިވަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން  1585އޯގަްސޓްގެ

ނޑުމެ ާފެންވަރުގައިާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިޖެހެނީ ާފުރަތަމަފަހަރަށް ންނަށް

ާކޮބައިތޯާ ާއުޖޫރައަކީ. ާދޭނެ ާރައީސަކަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކޮބައިތޯ ނޑައަޅަން ކަ

ާމިއީާ ާއެހެންވީމ ، ާޢިނ ޔަތްތަކަކީ. ާލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ އެރައީސަކަށް

ާމަސައްކަ ާކުރަންޖެހޭ ާއަލަށް ނޑުމެން ނޑުމެންާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ތްތަކެއްގެގޮތުގައި

ާރ އްޖެއަށްާ ާއަދ ކުރުންމަތީ ާވ ޖިބު ާއޭނ ގެ ާރައީސަކު  1590ބަލ އިރުގައި،

ާހުރިހާ  ާކުރަންޖެހޭ ާއޭނ އަށްޓަކައި ާދެމިހުންނެވުމުގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ާނިންމ އިރުާ ާމިބިލު ާމިފަހަރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިމަދިމ ލަކަށް ާހުރިހ  ޚަރަދެއްގެ
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ޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާބަލަންާ

އޮފީހެއްގައިާމަސައްކަތްކުރައްވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެއޮފީހަކީާއެއްވެސްާޤ ނޫނަކުންާ

ާކަނޑައެޅުމުގެާ ާޢިނ ޔަތް ާއުޖޫރައ އި ާއޮފީހެއްނޫން. ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ   1595އަދި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާޢިނ ޔަތެއްގެގޮތުގައިާމަރުޙަލ ގައި ާދެވޭ އްޔ އަށް

ާއެބަާ ާހުންނަންވ ނެކަމަށް ާއޮފީހެއް ާމަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާ ނޑައެޅެންޖެހޭ.ާމިއަދުގެާމިބިލަކީާއަޅުގަ ކޮންމެވެސްާދިމ ލަކުންާކަ

ާ ާހުންނަވަންވ ނީ ާރައީސް ާފުރުޞަތެއް. ާއޮތް ާކުރުމަށް ކޮންކަހަލަާއެކަންވެސް

ާކަނޑައެޅެންޖެހޭނީާ ާގެ ާގެއެއްގައިކަން،ާއެ ާކޮން ާދައުލަތުގެ  1600ގެއެއްގައިކަން،ާދިވެހި

ާމިއޮތްާ ާމިހ ރު ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަޖިލީހުން. ާނުވަތަ ޤ ނޫނުން

ާއެކަންާ ާލުއިކޮށް ާއެހ  ާހަމަޖެއްސެންވ ނެއޭ. ާގެއެއް ާރަސްމީ ާމިއޮންނަނީ، ބިލުގައި

ާ ާހަމަޖައްސައިގެން ާހިއެއްނުވޭ ާބަޔ ންކުރާ ވ336ާައަޅުގަނޑަކަށް ާމ އްދ ގައި ނަ

ނޑުމެންާމަފްޙޫ ާއަޅުގަ ާތަންފީޒުކުރެވޭހެނެއް. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މް

ާހުންނެވުމަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގެއެއްކަން ާކޮން ނޑައަޅަންޖެހެނީ  1605ކަ

މަސައްކަތްާ ކުރެއްވުމަށްާހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ.ާކޮންާއޮފީހެއްކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ާނުދެއްކިކަމަށްވީނަމަވެސްާ ާއެވ ހަކަ ާއަދި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ.

ާއުސޫލަކުންކަންާ ާކޮން ާހަމަޖެއްސެންޖެހޭނީ ާކަންތައް ާފަރިއްކޮޅުގެ އެމަނިކުފ ނުގެ

ާކ ކުތޯާ ާމިހ ރު ާއޮންނަންޖެހޭ. ާއެބަ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާތަނެއްގައި ކޮންމެވެސް

ާފަރިއްާ ާއެބޭފުޅ އަށްާއެބޭފުޅ ގެ ާއެއީ ާހަމަޖައްސަނީ. ާކަންކަން  1610ކޮޅުގެ

ާޚަރަދުކުރައްވައިގެންާ ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާޢިނ ޔަތެއް. ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ

ާއޮންނަންޖެހޭނީާ ާއެކަން ާހަމަޖައްސ ކަމަށްވ ނަމަ ާފަރިއްކޮޅު އެބޭފުޅ ގެ

ާއެ ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާރަނގަޅުގޮތަކީވެސް ާއޭގެ ާއަދި ކަންާބަޔ ންކުރެވިފައި.

ާރަސްމީކޮށްާ ާހަމަޖެއްސެވުން. ާފަރިއްކޮޅު ާދެއްވުން. ާގެއެއް ކުރެއްވުން.

 1615މަސައްކަތްކުރައްވ ނެާއޮފީހެއްާދެއްވުން.ާރަސްމީކޮށްާޗުއްޓީާހޭދަކުރައްވ ނެާތަނެއް،ާ

ާއަދިާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާއޮންނަންވ ނެކަމަށް ާހަމަ ާއެބޭފުޅ އަށް ރަށެއް

ާދިވެާ ާއެބޭފުޅ އަކީ ާނިސްބަތުގައިާއެއްކަމެއް، ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާފަރ ތުން ާޤައުމުގެ ހި

ާއެމެހެމ ނުންނަށްާ ާގެންނަވ  ާދައުވަތުދެއްވައިގެން ާރ އްޖެއަށް ާމެހެމ ނުން އެކިއެކި

ާމެހެމ ންާ ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާބޭފުޅަކަށްވ އިރު، ާއަދ ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ މެހެމ ންދ ރީ
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ާބަާ ާމެހެމ ނުން ާރަސްމީކޮށް ާހުންނަންޖެހޭ. ާއެބަ ާޚިދުމަތްދެވޭނެާސަރ އެއް  1620އިތިއްބ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާހުންނަންޖެހޭ. ާއެބަ ާއަދ ކުރެވޭނެތަނެއް މެހެމ ންދ ރީ

ާދިވެހިާ ާއޭނ އަށް ާމެހެމ ނެއް. ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާމީހަކީ ާއަންނަ ާރ އްޖެ ދައުވަތަކަށް

ާހަމައެގޮތަށްާ ާއެބައޮވޭ. ާމެހެމ ންދ ރީއެއް ާދޭންޖެހޭ ާފެންވަރުގައި ޤައުމުގެ

ނޑު ާއަނބިކަނބަލުންނަކީވެސްާއަޅުގަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މެން

ާ ާއެހެން، ާޢ އިލ ހެ ާބޭފުޅުންނަކީވެސ36ާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާނުފުރޭ  1625އަހަރު

 ދިވެހިާދައުލަތުންާރައްކ ތެރިކަމ އިާޢިނ ޔަތްާދޭންޖެހޭނެާބައެއްކަން.ާހުއްޓ ލަންވީތޯ.

ާ

ާމިނިޓްާހަމަވެއްޖެާއިނގޭތޯ.3ާވަގުތު،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

 1630ާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ .ާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނު

ާާުމޙަންަމދުާނަީޝދުމެންަބރުާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާގަްއދޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާރަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޒ ހިރުާއ ދަމް ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާނ އިބުގެ  1635އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާޢ ންމުގޮތެއްގައިާ ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ބިލ ބެހޭގޮތުން

ާމުހިންމުާ ާހަމަ ާމިބިލަކީ ާބިލެކޭ. ާރަނގަޅު ާހަމަ ާމިބިލަކީ ާދެންނެވޭނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާއެ ާކުރަންޖެހެއޭ. ާމިކަން ާކަންތައްތައްާބިލެކޭ. ާބައެއް ާމީގެތެރޭގައި ހެންނަމަވެސް

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާސިއްޙީާޚިދުމަތް،ާބިލުގެާ އެބަހުރިާއަޅުގަ

ނޑަކަށްާހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ.ާސަބަބަކ4ާާީ  1640ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާމިގޮތަށްާއޮތުންާއަޅުގަ

ާއެމީ ާދެވިދ ނެ ާފަރުވ އަށް ާބޭސް ާމީގައި ާއޮތީމ  ާބޭނުންތަނަކަށް.ާމިގޮތަށް ާދ ން ހަކު

ާފަރުވާ  ާޤައުމުތަކުން ާއ ސިއ ން ާބަދަލުކުރަން ާމިމ އްދ  ާފެންނަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ހޯދުމަށް.ާއ ސިއ ންާޤައުމުތަކުންާއެހެންާނުވެއްޖެާޙ ލަތެއްގައިާނޫނިއްޔ ާއެއަށްވުރެާ

ާވަނ6ާާަދުރަށްާނުދެވޭނެާއުސޫލަކަށްާއެކަންާފައްތަން.ާދެންާހަމައެއ އެކުމެާބިލުގެާ

ާ ާޙ ލަތ13ާާުމ އްދ ، ާއިޤްތިޞ ދީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާއ ދެ، ާޗުއްޓީ.  1645ދުވަހުގެ

ާ ާމިސ ލަކަށ13ާާްހުރިގޮތުން ާއޮތީމ ، ާލިޔެފައި ާމީގައި ާޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ

ާގޮސްާ ާޓޯކިއޯއަށް ާޖަޕ ނުގެ ާނުވަތަ ާމޮސްކޯއަށް ާރަޝިޔ ގެ ދަންނަވ ކަމަށްވަނީވިއްޔ 
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ާ ާދުވ ލަށް ާޚަރ23ާަރެއ އި ާޑޮލަރު ާމިހ ރުާހ ސް ާޤ ބިލުކަމެއް ދުކުރެވޭވަރުގެ

ާނެތްހެން.ާ ާއިޤްތިޞ ދުގައި ާމިދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހީވަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާއަހަރަކުާ ާއެބައޮވޭ ާބުނެފައި ާޞަރީޙަކޮށް ާވަރަށް ާމިބިލުގައި  1650އެހެންކަމަށްވ އިރުގައި،

ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުންާ ާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭނެ ާރިވައިސްކުރަން ާމީތި އެއްފަހަރު

ާއޭޝިއާ  ާއ ސިޔ ންގެ، ާހަމަ ާހުސްއެކަނި ާހަމަ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ މިހ ރަށް

ޤައުމުތަކުގައިާޗުއްޓީާހޭދަކުރެވޭގޮތަކަށް،ާޖަޕ ނުފިޔަވައިާއެހެންާޤައުމުތަކުގެާޗުއްޓީާ

ާހަމައެއ އެކުމެާ ާދެން ާއ ދެ، ާބައްޓަންކުރުން. ާމިބިލުގައި ހޭދަކުރެވޭގޮތަކަށް

ާނ އިބުގެ ާމީގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމުސ ރަ ާޢިނ ޔަތްތައް، ާމުސ ރައ އި  1655ވެސް

ނޑުވެސްާހަމަާޤަބޫލުކުރަންާއެންމެާރަނގަޅުާ ނޑައެޅިފައިާއޮތްާމުސ ރައަކީާއަޅުގަ ކަ

ާނުވަތަާ ާބަހުސްކުރ ކަށެއް ާއަޅުގަނޑު ާއެއަކަށް މުސ ރައެއްކަމަށް.

ގެވެސްާވ ހަކަދައްކ ކަށްވެސްާނެތިން.ާއެހެންނަމަވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާނ އިބު

ާވިސްނ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަންތަކ  ާހޭދަކުރުމ އި، ާޗުއްޓީ ބޭސްފަރުވ އ އި،

ާޤައުމުގެާ ާވިސްނ ފައި ާޙ ލަތަށް ާމިއޮތް ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު  1660އެބަޖެހޭ.

ާވިސްނާ  ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާއަޅ ބަލ އިރުގައި ާޙ ލަތ އި ާޤައުމުގެ މުއްދަތ އި،

ާބިލު ާދެން ާއ ދެ، ާބައްޓަންކުރުން. ާޕެންޝަން.34ާާގެ ާ)ހ(، ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމީގައިާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާމީހަކު،ާއަޅުގަ ާކޮށްފައިވ  ާނ އިބުކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާކޮށްލަންޖެހޭހެން.ާ ާރިޢ ޔަތް ާކުޑަކޮށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމުއްދަތަށް ާކުރެވޭ ނ އިބުކަން

 1665ރައީސްކަންވެސްާާއެއީާނ އިބުކަންާކޮށްފ ނެާމީހަކުާއެއްާހަފްތ ާވަންދެންވެސް.ާއަދި

ާ ާއިސްތިޢުފ ވެސ3ާާްކޮށްފ ނެ ާއެމީހ  ާސަބަބަކ ހުރެ ާދިމ ވ  ާވަންދެންވެސް. ހަފްތ 

ދީފ ނެ.ާނުވަތަާވަކިވެސްާވެދ ނެ.ާއެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔ ާއަޅުގަނޑުމެންާމިބިލުގައިާ

ބައްޓަންކުރަންޖެހޭހެންާކޮންމެވެސްކަހަލަާމުއްދަތަކަށް،ާއަދިާއެއްާދައުރުާނަމަވެސްާ

ާމުއްދަތަކަށްާދެދައު ާދުވަސްނަމަވެސް،ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާހަމަސް ާއަދި ާނަމަވެސް ރު

ާއ ދެ،ާ ާޢިނ ޔަތެއްކަމަށް. ާދެއްވ  ާބޭފުޅަކަށް ާވަކިވެގެންދ  ާކުރައްވ ފައި  1670އެކަން

ާ ާއެބަހުރި ާޤައުމުތަކުގައި 3ާާދުނިޔޭގެ ާބަދަލުވެފައި. 33ާހަފްތ ތެރޭގައިވެސް

ާއަާ ާހަމަ ާބަދަލުވެފައި. ާމިދަނީާދުވަސްތެރޭގައިވެސް ނޑުމެންވެސް ޅުގަ

ާއެޑިމޮކްރަސީގެތެރެއިންާ ާހަމަ ާއެހެންކަމަށްވ އިރުގައި ޑިމޮކްރަސީއެއްގެތެރޭގައި.

ާހަމަާ ާބޭފުޅަކު ާކުރައްވ  ާރައީސްކަން ާހަމަ ާޤައުގައިވެސް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ
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ާބަދަލުވެސްކޮށްލެވިދ ނެ.ާ ާބަދަލުވ ންވެސްޖެހިދ ނެ. ާނުވަތަ  1675ބަދަލުކުރަންޖެހިދ ނެ.

ނޑުމެންާއެހެންކަމަށް ާއަޅުގަ ާމިކަމަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ވަނީވިއްޔ 

ާއެމަޤ މުާ ާމުއްދަތަކަށް ާކިހ  ާމުއްދަތަކަށް، ާކޮން ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭހެން.

ާމިހުރިހ ގޮތަކަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާދޭންޖެހޭނީ. ާއެޕޮޒިޝަން ާމީހަކަށްތޯ އަދ ކޮށްފައިވ 

ާހުށަހެ ާމިތަނަށް ާމީގެކުރިން ނޑުމެން،ާމިހ ރު ާއަޅުގަ ާއެބައޮތް،ާދެންާވިސްނ  ޅިފައި

ާ ާމީގެ ާމިއޮންނަނީ ާމީތ03ާާިމީގައި ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ާމ އްދ ،  1680ވަނަ

ާއެއްފަހަރުއެއްނޫން.ާ ާއަހަރަކު ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ މުރ ޖަޢ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.

ނޑަށްާފެންނަނީާ އަހަރުންާއެއްާއަހަރުާމީތިާމުރ ޖަޢ ާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.0ާާއަޅުގަ

ާޤައުމުގެ ާމ ބޮޑުތަނެއްާާއެއީ ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު އިޤްތިޞ ދު

ާމީތިާ ާއަހަރު ާއެއް ާދެއަހަރުން ާނުފެންނ ތީވެ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ބަދަލުވެގެންދ ނެކަމަކަށް

ނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަވެސ03ާާްމުރ ޖަޢ ކުރ ގޮތަކަށްާ  1685ވަނަާމ އްދ ާބަދަލުކުރަންާއަޅުގަ

ާހުށަހެޅިފައި ާމީގެކުރިން ާއަޅުގަނޑު، ާވީމ ، ާމިބިލާ ާދަންނަވަން. ާބިލ އި އޮތް

ނޑުާމިހުށަހަޅަނީ.ާ ނޑުާހުށަހަޅަން.ާހަމަާހުށަހެޅުމެއްގޮތަށްާއަޅުގަ އެއްކޮމިޓީ،ާއަޅުގަ

ާމިާ ާފޮނުވައިގެން، ާމިބިލުވެސް ާކޮމިޓީއަށް ާޚ އްޞަ ާއޮތް ާފޮނުވިފައި ާބިލު ކުރީގެ

ާމ އްދ ތަކެއް.ާ ާކިޔޭ ާއެކައްޗެއް ާނުވަތަ ާތަޢ ރުޟުވ  ާއެބަހުރި ދެބިލުގައި

ާކޮމިޓީއަކުންާއެހެންކަމަށް ާއެއް ާދެބިލު ާމި ާފޮނުވައިގެން ާމީތި ާއެކޮމިޓީއަށް  1690ވ އިރުގައި

ާގެންނަގޮތަށް،ާ ާހަދައިގެން ާއެކައްޗަކަށް ާމިދެބިލު ާކޮމިޓީ ާއެ ދިރ ސ ކުރައްވ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހަޅ ގޮތަކަށް މަޖިލީހަށް

ާޢިއްޒަތް ާކޮންމެވެސް ާމިކަމަށް ާމެންބަރަކުާއުންމީދުކުރަން ތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.  ތ އީދުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްވެސް.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ1695 

ނޑުާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ ާއަޅުގަ ާބިލ ބެހޭގޮތުން ާމިއަދުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއެއްޗެއް ރިއްޔ އ އި

ާ ާބިލެއް ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާރައްޔިތުންގ34ާާެނ އިބުގެ ވަނަ

ާ ާއޮވެ ާމަރުޙަލ ގެތެރޭގައި ާތެރޭގައި، ާދައުރުގެ ާކޮމިޓީގެ ވަނ35ާާަމަޖިލީހުގެ

ާމިޢިއްޒަތް ާބ ޠިލުވުމަށްފަހުގައި ާއެބިލު ާފެށުމ އެކުގައި ާމަޖިލިސް  1700ތެރިާރައްޔިތުންގެ

ާހުޅުހެ ާހުށަހަޅައިދެއްވީތީ ާހިސ ބުން ާއޮތް ާއެބިލު ާދ އިރ ގެާމަޖިލީހަށް ންވޭރު
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ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އެހެންނަމަވެސްާމިބިލުގެތެރޭގައިާވަރަށްގިނަާބަދަލުތަކެއްާމިބިލަށްާއަންނަންޖެހޭކަންާ

ާވ ހަކަާ ާމިބިލުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަނދ ނަށްާކުރިއަށްދ އިރު، ާއަޅުގަނޑުމެން  1705ންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާގެންނަންޖެހެއޭ 7/56ާއެބަ ،33ާާ ާޤ ނޫނު.3756ާާމ ރޗް ގެ

ާބިލުާ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބުނަނީ މިޤ ނޫނުގައި

ާރައްޔިތުންގެާ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާނަމަކީ. ާމިޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނު ާހުށަހެޅުމ ބެހޭ

ާއޮފީހުންނޭ.ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދ ންވ ނީ ާބިލެއް ާކޮންމެ ާހުށަހަޅ  މަޖިލީހަށް

ާބިލުތައްާ ާއޮފީހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވަން ނޑު  1710އަޅުގަ

ާތ ނގައިާ ާވޭތުވެދިޔަ ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާއޮތްއިރު، ހުށަހެޅުމަށް

ާމަޤ މު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެމަޤ މުގެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާބޭފުޅުން އަދ ކުރެއްވި

ާނެތްކަމީާ ާކަނޑައެޅިފައި ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި ތިއްބެވިއިރުވެސް

ާ ާހަމަ ާއަދި 0336ާާހިތ މަހުރިކަމެކޭ. ާނޮވެމްބަރުމަހުގެ ާއަހަރުގެ ވަނ33ާާަވަނަ

ާއެމަޤ މާ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ  1715ދުވަހު

ނޑަނޭޅިާއަދިާޢިނ ޔަތެއްާދެވޭނެާޤ ނޫނެއްާއެާޙަވ ލުވުމަ ށްފަހުގައިާމުސ ރަފުޅެއްާކަ

ާޒިންމ އ އިާ ާމިކަމުގެ ާކުރިއަށްދ އިރު، ާމިހ ރުގެގޮތުން ާއެކަންކަން ހުދޫދެއްނެތި

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ާހިތ މައ އެކު ނޑު ާއަޅުގަ ާއުފުލަންޖެހޭކަން މަސްޢޫލިއްޔަތު

ރަކުާފ ހަގަކުރައްވައިފި،ާމިއީާދައުލަތުގެާހަމަމިއ އެކުގައިާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާއޭނައަށްާ ާމީހ އޭ. ާއަދ ކުރ  ާޝަރަފްވެރިކަން ާމަތީ ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  1720ނުވަތަ

ލިބެންޖެހޭާޢިނ ޔަތ އިާކަންތައްތަކ އި،ާއަދިާއެޢ އިލ އަށްާލިބެންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ އިާ

ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާލިބެންޖެހޭނެއޭ. އެހެންނަމަވެސްާާކަންތައްތައް

ާއަދ ކުރަންޖެހޭާ ާވަޒީފ  ާޒިންމ ދ ރު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުރެއްވުމުގައި އެކަންކަން

ާއެކަމ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުރީތީ ާއެކަން ާފަރ ތްތައް ާއަދ ކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،ާމިބިލުގައިވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިމޭރުމުން  1725ހިތ މަކުރަން.ާހަމަ

ާހޭދަކު ާވަކިާޗުއްޓީ ާނުވަތަ ާތަނެއް ާވަކި ާކަނޑައަޅ ފައިވ  ރެއްވުމަށްޓަކައި

ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ ާމިބިލަށް ާއަދި ާނެތްކަމީ ނޑައެޅިފައި ާކަ ނޑެއް މިންގަ

ާދަންނަވަންޏ މުާ ާމިސ ލެއްގެގޮތުން ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ގެންނަންޖެހޭކަމަށް
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ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަާ ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުމެން ާމަޤ މަށްާއަޅުގަ މުގެ

ާޙަވ ލުވުމަށްފަހުގައިާ ާއެމަޤ މ އި ާބޭފުޅަކު ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިވ   1730ރައްޔިތުން

ާދައުރުާ ާއަދ ކުރުމަށްފަހުގައި، ާފުރިހަމައަށް ާއެންމެ ާއެމަޤ މު ކިހ ދުވަހެއްގެތެރޭގައިތޯ

ާއޭނައަށްާ ާވަކިވުމުންތޯ ާކުށްވެރިނުވެ ާމަތިން ާޤ ނޫނުގައިވ ގޮތުގެ ނިމުމަށްފަހުގައި

އިާރައްކ ތެރިކަންދޭންޖެހޭނީާނުވަތަާޢިނ ޔަތެއްާދެއްވ އިރުާކިހ ާހިސ ބަކުންާޢިނ ޔަތ 

ާ ާޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދޭނީ. ާވަކިވެފައ1ާާިވަކިވެވަޑައިގަތީމަތޯ ބ ރު

ާނަގައިގެންާ ާވޯޓު ާކޮންފިޑެންސް ާނޯ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމ ޙައުލެއްގައި  1735އޮތް

ާމަޤ މުންާ ާއެއީާާއެނޫންގޮތަކުންވެސް ާއެހިސ ބުން ވަކިކޮށްފިކަމަށްކަމަށްވިޔަސްވެސް

ދައުރުގެާކިހ ާހިސ ބެއްގައިާހިނގައިގެންާދ ނެކަމެއްކަމަށްވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަާ

ާއުސޫލެއްވެސްާ ާދެވޭނެ ާރައްކ ތެރިކަން ާއެޢިނ ޔަތ އި ާއެހިސ ބުން ވިސްނަންޖެހޭ.

ާޤަބޫލުކުރަން.ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާލ ންޖެހޭނެކަމަށް ނޑަށްާާމިބިލަށް ާއަޅުގަ މިއ އެކުގައި

ާއަނބިކަނބަލަކަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއިތުރުކޮށްލަންބޭނުންވޭ  1740މިބިލުގައި

ާފ ހަގަކުރަންބޭނުންވޭާ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތްއިރު، ާވ ހަކަ ާޢިނ ޔަތުގެ ލިބިވަޑައިގަންނަވ 

ާވ ހަކަާ ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާޢިނ ޔަތ އި ާލިބޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާވ  ާމުސ ރަފުޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެހެންނަމަވެސްާއޮންނަނީ. ާއޮންނަނީ. ހަކަ

ާއޭނަގެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުން ޙަޤީޤަތަކީ

ާއޭނަގެާ ާވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް ާމަޤ މުން ާއެ ާދޭއިރު ާޢިނ ޔަތްތައް ާއެލިބޭ  1745ޢ އިލ އަށް

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޢ އިލ ގެ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ނުވަތަ

ާއެކަމަކުާ ާލިބެންޖެހޭ. ާޢިނ ޔަތްތައް ާއެލިބެންޖެހޭ އަނބިކަނބަލުންނަށް

ާއެާ ާތިބިކަމަށްވ ނަމަ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާއެކަކަށްވުރެން ާތެރޭގައި އަނބިނކަބަލުންގެ

ާބަދަލުގަ ާއޭގެ ާބަޔ ންކުރެވެންވ ނެ. ާމިޤ ނޫނުގައި ާބެހޭނެގޮތެއް އިާޢިނ ޔަތް

ާއެއްބައިާ ާތިންބައިކުޅަ ާމުސ ރަފުޅުގެ ާލިބިވަޑައިގަންނަވ   1750ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ނޑުާ ކޮންމެާއަނބިކަނބަލަކަށްާލިބޭގޮތްާވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއެކަންާވެގެންދ ނީާއަޅުގަ

ާއުނދަގޫާމަރުޙަލ އަކަށްާވެގެންދ ނޭ.ާ ާތަންކޮޅެއް ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީ ދަންނަވ ނީ

ާމިއ އެކުގައި ާކުރައްވާ ާހަމަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން މިބިލުގައުވެސް

ބޭފުޅެއްގޮތުގައިާފިރިހެނަކަށްާއެކަނިާނިސްބަތްކުރެވިފައިާއޮތުމުންާއަންހެނަކަށްވެސްާ

 1755ނުވަތަާއަންހެންާބޭކަނބަލަކަށްވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައިވ ާޙައްޤުގެތެރެއިންާ
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ާމިބިލުާ ާކަމަށްޓަކައި ާއަދ ކުރެއްވިދ ނެ ާއެއ މެދުވެސްާާއެމަޤ މު ބައްޓަންކުރުމުގައި

ާމިބިލުގައިާ ާމިއ އެކުގައި ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ވިސްނ ލަންޖެހޭކަމަށް

ާމިހ ރުާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވަރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާނުވަތަާ ާޢައްޔަންކުރުމުގައި ާބޭފުޅަކު ާމަޤ މަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ

ާނ އިާއިންތިޚ ބުކުރުމުގަ ާރަނިންގާމޭޓެއްގޮތުގައި ާމިއޮންނަނީ ާރައީސަކުއި  1760ދިއުން.ާާބު

ާހުންނަވާ  ާމަޤ މުގައި ާރައީސްގެ ާނ އިބު ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާޝަރުތެއްގޮތުގައި. އެއީ

ާ ާކަމަށްވަންޏ  ާވަކިވެއްޖެ ާއެމަޤ މުން ާކުށްވެރިނުވެ އަހަރުދުވަހުގ3ާާެބޭފުޅަކުވެސް

ާއެގޮތުމަތީންާ ާއެކަން ާއަދި ާކަމެއްކަމަކަށްާާސެކިޔުރިޓީއަކީ ހަމަޖެހިގެންވ ނެ

ާ ާނުދެކެން. ނޑު ާކޮންމ3ާާެއަޅުގަ ާބޭނުންވެއްޖެ ާއެމަނިކުފ ނު ާއިތުރަށް އަހަރުގެ

ާއެމަނިކުފ ނަށްާ ާގުޅިގެންވެސް ާކަމަކ  ާނުވަތަ ާހ ދިޘ އަކ  ާދިމ ވ  ާނުވަތަ  1765ހިނދެއްގައި

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާއިންތިޒ މުތަކެއް ާކޮންމެިެވެސް ާލިބޭނެ ާސެކިޔުރިޓީ އެ

ާނ އިބުގެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހަމައެއ އެކުގައި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާކޮންމެވެސްާ ާޢިނ ޔަތުގެ ާއަނބިކަނބަލަކަށްވެސް ާބޭފުޅެއްގެ ާހުންނަވ  މަޤ މުގައި

އުސޫލަކުންާއެއްޗެއްާލިބެންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަންާމިބިލުގެާތެރޭގައި.ާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ާނުވަތަާާާއެއީ ާއަނބިކަނބަލުންނަށް  1770ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ޤ މަށްާއ ދެވެނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިންާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވ ާގޮތުގެމަތީންާއެާމަާ

ާރަނިންގާމޭޓަކު..

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަިަކަެދއްެކވުންާ

ާ1775 

ާއެކަންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާކަމަށްވ ތީ ާއެކުއެކީގައި ާއެކުގައި ާނ އިބަކ 

ާއަޅުގަނޑުާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ލ ނީާމިބިލުާއޭގެޒ ތުގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވާ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާރައީސަށްާމީހަކަށ އި، ާނ އިބު ާމީހ އ އި، ާކުރަމުންދ  ޔ ކަން

ާމިމަސައްކަތައްވެސްާ ާދިއުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާބިލެއްގޮތުގައި ާއެއް ާމިއީ  1780ޢިނ ޔަތްދޭއިރު

ާބަލ އިރުާ ާމަސައްކަތައް ާކުރަންހުރި ާއަޅުގނަޑުމެން ާއަދި ާކަމެކޭ. ފަސޭހަވެގެންދ ނެ
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ާވަރަށް ާނިންމެވުމަކީ ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެއް ާކަމެއްކަމުގައިާާމި މުހިންމު

ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާޙިއްޞ ކޮށްލަން.ާދެއްވިދެކޭތީާއެވ ހަކަވެސްާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަިަކަެދއްެކވުން:ާ ާއަދި ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން  1785ޢިއްޒަތްތެރ04ާާިޝުކުރިއްޔ 

ާމިބިލުގައި ާއެދެން ާއަޅުގަނޑު ާއެބައޮތް. ާދައްކަވަންާާމެންބަރުން ވ ހަކަފުޅު

ާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަނ30833ާާްބޭނުންފުޅުވ  ާއިދ ރީމޭޒުގައި ކުރިން

ާމިއަރުވަނީ،ާނޯޓްކުރެއްވުމަށް.ާއަޅުގަާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާދ އިރ ގެާނޑު މެދުހެންވޭރު

ާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމަށް.ާ

ާ1790 

ާރައީސުާާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާނ އިބުގެާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާޚިޔ ލުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާޢ ޒިމް ާއަޅުގަނޑުގެވެސް ާބިލަށް ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި

ާމިބިާާާާާ ާހަމަ ާއަދި ާފުރުޞަތަށ އި ާދެއްވި ާދެއްވިާހުށަހަޅ ލުމަށް ާހުށަހަޅުއްވައި ލު

ނޑުާޝުކުރުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއް ޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށްވެސްާއަޅުގަ

ާރިކޯޑަ ާޔައުމިއްޔ ގެ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަން.ާހަމައެއ އެކު،  1795ށްޓަކައި

ާ ާޢިއްޒަތްތެާދަންނަވ ލ ނީ، ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާދެއްވަމުން ާހުށަހަޅ  ރިާމިބިލު

ާވިދ ޅުވީާ ާމޫސ މަނިކު ާމ އްދ އ އ336ާިާމެންބަރު ާދަށުނ306ާާްާވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވ ހަާ ާލ ޒިމްކުރ  ާހުށަހަޅ ލުމަށް ާމިބިލު ާކަ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 336ާއެހެންނަމެވެސް،

ާނުކުރ ކަންާ ާލ ޒިމެއް ާހުށަހެޅުމަކަށް ާމިބިލު ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ނ ާރިކޯޑަށްޓަކައިވެސް.ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާމިބިލުގެާއަޅުގަ ާހަމަ  1800ޑުވެސް

މަށްާތ އީދުކުރަން.ާހަމައެއ އެކުާކުދިކުދިާއިޞްލ ޙުރުމ އެކުާމިބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފްހޫމަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކުރުމަށްވެސް ާއިތުރަށް ފޮނުވައިގެން

ން.ާވަރަށްގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާކަިަތަކެއްާދައްކ ކަށްާނެތިމިބިލ ާބެހޭގޮތުންާމ ގިނަާވ ހަ

ާމިއ ބެހޭމެން ާވ ހަކަތަކެއްބަރުން ާއަޅުގަނޑުާާގޮތުން ާއެހެންނަމަވެސް، ދައްކަވައިފި.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާއެބައިނދޭ ާބައެއްގައި ާމެދުތެރޭގައި ާމިބިލުގެ  1805ހިތަށްއަރަނީ

ާކޮށް ާނ އިބުކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޢިނ ޔަތް،ާނުވަތަ، ާލިބޭ ާމީހުންނަށް ފައިވ 

ާހުށަހަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއުނިކުރުމަށް ާބިލެއްާމިބައި ާއެއްގޮތް ާމިއ ާވަރަށް ޅަން.ާސަބަބަކީ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑުމެންާވިލިމ ފަނު ާހުށަހަޅައިގެން ރުވެސް
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ާމިބައިާ ކޮމިޓިއަކ ާހިސ ބަށްާމިހ ރުާފޮނުވައިގެންާމަޝްވަރ ކުރެވެމުންދ ތީއ ވެސްއެކު

 1810އިތުރުކޮށްލަންާފެންނަާާމިކޮޅުންާއުނިކުރުމަށްފަހުާއަނެއްާބިލަށްާހަމަާނ އިބުގެާބައި

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާދެން ާހުށަހަޅ ލަން. ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ވ ހަކަވެސް

ާފަރ ތުގެާ ާކުރެއްވި ާރައީސްކަން ާކުރީގެ ާމަޤްޞަދެކޭ ާއެއް ާބިލުގެ ފ ހަގަކުރައްވައިފި

ނޑެއްާ ާމިންގަ ާނޫނިއްޔ މު ާމަދުކުރުމަށް ާމިކަންތައްތައް ާބޮޑުކަމުން ާޚަރަދު މި

ާޤަބޫލެއްނުކުރަންާހެދުމަ ާއަޅުގަނޑެއް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހުށަހަޅަނީ. ާމިބިލު ށްޓަކައޭ

ާގެންދަވާ  ާކުރިއަށް ާއެ ާނޫނިއްޔ މު ާބޭފުޅެއްގެ ާކުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން  1815ވަކި

ާޚަރަދުތަކޭ ާއެކުރައްވ  ާހަމަާާވަގުތުގައި ާއެއ އެކު ާކުރައްވަންޖެހޭނީ. ހަމައެކަނި

ާކަންތަ ާއެހެންކަހަލަ ނޑު ާކުރެވިދ ނެކަމަށްާއަޅުގަ ާކުޑަ ާޚަރަދުތައް އްތަކުންވެސް

ާތަންކޮިަޅަށްާ ާމިނިސްަޓރުންވެސް ާސްޓޭޓް ާމިސ ލަކަށް ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާމަދުކޮށްާ ާކައުންސިލަރުންވެސް ާމި ާހަމަ ާޚަރަދުާމަދުކޮށްލ  ލައިގެންވެސް

ާޚަ ާކަމެއްގެ ާވަކި ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު  1820ރަދުާކުޑަކުރެވިދ ނެކަމަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަމެއްކަމަށް ާފައިދ ވ ނެ ާމިޤައުމަކަށް ާއަދި ކުޑަކުރުމަކުން

ާވ ހަކަތަކެއްާ ާމ ގިނަ ާއިޝ ރ ތްކުރިހެން ާމި ާކުރިން ާދެންހަމަ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާ ާހަމަ ާމިބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތިން. ާމ އްދ ގައ03ާާިދައްކ ކަށް ވަނަ

ާ ާބުނެފައި ާއެބައިނދޭ ާއެބައިނދޭާާވަނ03ާާަމ ނަކުރުމުގައި ާގައި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާއެވަނީާ ާބުނެވިފައި ާޢ އިލ ކަމުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބޭނުމަށްޓަކައި  1825މިޤ ނޫނު

ާފި ރިމީހ އަށ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއަށ އި،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއަނބިމީހ ާނުވަތަ

ާ ާހ36ާައުމުރުން ާހިތައަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަރިންނަށެވެ. ާނުފޭުރ ާމިާއަހަރު މަ

ާ ާކަމެއްކަމަށ36ާާްޢ އިލ ކަމަށް ާމުހިންމު ާހަމަ ާމިއީ ާބަލައިގަތުން ާފުރުނަސް އަހަރު

ާޝުކުރުާ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ހަމަ

 1830ާއަދ ކުރަންާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަވެސްާއައްސަލ މްޢަލައިކުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާގަ

ާޢިއްޒަތްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޙުަސއިންާަވީޙދުާ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާގުޅިވަޑައިގެންނެވި ާއިއްޔެ ނޑުމެންނ  ތެރިާއަޅުގަ

ާމުސްޠަާ ާމުޙަންމަދު ާހުޅުހެންވޭރުާމެންބަރު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ފ އަށް

ާބި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި،ާދ އިރ ގެ  1835ލު
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ާ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރ އ އި ާނ އިބުގެ ާބިލު.ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ހޭ

ާދުވަސްކުރިންާ ާދެތިން ާމީގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް މިބިލަކީ

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާބަލައިގެންފައިވ  ާރޫޙެއްގައި ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ކަންާމިމަޖލީހަށް

ާކުރިއަށްާ ާބިލުވެސް ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާރައްކ ތެރިކަމ އި، ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ކޮށްފައިވ 

ާހުންނަވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާފެންނަގޮތުން ނޑަށް ާއަޅުގަ  1840ގެންދެވޭނީ

ާވަރަށްާ ާމިބިލު ާކަމަށްވ ތީ ާހަމަޖެހިގެން ާމުސ ރަ ާޢިނ ޔަތ އި ބޭފުޅެއްގެ

ާދަންނަ ާބަލ ލ އިރުާއަވަސްކޮށްދެއްވ ށޭވެސް ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަށް ާއ ދެ، ވަން.

ާފުރަތަިަމަވެސްާ ާއެންމެ ާއެބައޮތް. ާކަމެއް ާދެތިން ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާއަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާމަހަކުާ.ާމުސ ރަ،1ާޅުގަ ާމުސ ރައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމުސ ރަތ3ާަ ާރ އްޖޭގެ ާވިސްނ އިރު ާބަލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރުފިޔ އޭ. ާމިވަގުތުާލައްކަ  1845އް

ާދޭ ާވެރިޔަކަށް ާއެންމެމަތީ ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާހުރިގޮތުން ލައްކ3ާާަން

ާހުށަހަޅަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޮތުން ާފ ހަގަކުރަން. ާމުސ ރައެއްކަން ާކުޑަ ރުފިޔ އަކީ

ާމިހުށަހެޅީ ާމުސ ރަ ާމި ާމުސ ރައެއް. ާރުފިޔ ގެ ާހ ސް ާފަންސ ސް އެއީާާދެލައްކަ

ާވަޒީފ ތައް ާއެހެން ާމުވައްޒަފުންގެާާރ އްޖޭގެ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާމީހުންނ އި އަދ ކުރ 

ާމުސ ރަ ާބަލައި ާނުފެންނ ތީވެ.ާތަކަށްވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަދަދަކަށް ާބޮޑު ާއެހ   1850އެއީ

ދެންާމީގެއިތުރުންާއެހެންާބޭފުޅުންވެސްާވިދ ޅުވިާފަދައިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާދޭ ާކޮންމެހެންވެސް ާގެއެއް ާއެކަށީގެންވ  ާމިގޮތުންާހުންނަވ ނެ ާއ ދެ، ންޖެހޭނެ.

ނޑައެޅޭާ ނޑުވަރަކީާމަޖިލީހުންާކަ ނޑުވެސްާފ ހަގަކުރަންާއެާގެއަކީާނުވަތަާގަ އަޅުގަ

ނޑުވަރުާތަނަކަށްވުމަށް.ާއެހެންނޫނިއްޔ މު،ާކޮންމެާރައީސަކުާއެބޭފުޅަކުާހުންނަވ ާ ާގަ

ާބިލުގައިވެ ާކުރީގެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއުނދަގޫކަމަކަށްވ ނެ.  1855ސްާބަދަލުކުރުމަކީ

ާމިންވަރެއްާ ާކޮންމެވެސް ާޚަރަދު ާހޭދަކުރުމުގައި ާޗުއްޓީ ާފަދައިން ފ ހަގަކޮށްލި

ާއަޅުގަނޑުާ ާމިގޮތުން ާދެންހަމަ ާދެކެން. ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާއެއީ ނޑައެޅުން ކަ

ާ ާމުސ ރަވެސް ާނ އިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރުފިޔާ 53ާފ ހަގަކޮށްލަން ހ ސް

ފަދައިންާމިހ ރުގެާރ އްޖޭގެާމުސ ރަތަކަށްާބަލ އިރުާއެއީާހަމަާކުރިންވެސްާދެންނެވިާ

ާދެންާ ާބަދަލުކުރަން. ާރުފިޔ އަށް ާހ ސް ާފަންސ ސް ާއެއްލައްކަ ާއަދަދަކަށްވ ތީ  1860ކުޑަ

ާވ ހަކައަށްާ ާދައްކަވ  ާބޭފުޅުންވެސް ާއެހެން ާމައްދ ތަކ ބެހޭގޮތުން ާއެހެން މިބިލުގައި

ާކު ާނިންމ ލުމުގެ ާހަމަ ާއަދި ާދެން ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާކުރީދުވަހުާއަޅުގަ ރިން
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ާކުޑަކުރުމުގެާ ާޚަރަދު ާޢިނ ޔަތްތަކުގައި ާދޭންޖެހޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާކޮށްފައިވ  ރައީސްކަން

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާމިއަދު ާދިޔަނަމަވެސް ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާރޫޙެއްނެތި އެއްވެސް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ ތީ ާބަލައިގެން ާޚަރަދަށް ާގޮތެއްގައި ާއެކަށީގެންވ   1865މީގައި

ާދެންއެކަމަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަވެސް ާއުފ ކުރ  ާތ އީދުކޮށް ާފުރުޞަތަށްާާށް ދެއްވި

ާާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާމިމަޖިލިސްއަށްާނ އިާމުޙަްނމަދުާުޒަބއިރުާ ާބިލެއް ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި  1870ާބުގެ

ާމެންބަރަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި

ާއަދިާ ާއުޖޫރައެއް ާފަރ ތަކަށް ާކޮންމެ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ނޑައަޅުއްވ އި ާކަ ާކަނޑައަޅުއްވަންވ ނީާޢިނ ޔަތެއް ާއިމެއް ާކޮންމެ ނޑައަޅުއްވ  ރު،ާކަ

ާވިސްނ ވަޑައިގަތުމަށްާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާނިޔަލަށް ާސ.ހިތަދޫގެ ާފެށިގެން ހއ.ތުރ ކުނުން

ާ ާތިއްބެވި ާމި ާމިމަޖިލިސްގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެންމ55ާާެފަހުގައި.  1875މެންބަރުންނަށް

ާއެނގޭ ާއޮތްގޮތް ާމިވަގުތު ާދިވެހިރ އްޖެިެ ާމި ާރަށެއްގައިާރަނގަޅަށް ާއެއްވެސް ނީ.

ާދ އިރ އަކުންާ ާކޮންމެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނެތްކަން ާފުރިހަމައަށް ާއެންމެ އެއްވެސްކަމެއް

ާދ ދިފަހުންާ ާޤަބޫލުކުރ ނެ. ާމެންބަރަކުވެސް ާކޮންމެ ާމިތިއްބެވި ހޮވިވަޑައިގަންނަވ ފައި

ާމަޢުލޫ ާދިޔައިން. ާފީވަކަށް ާއެއަތޮޅު ާދަތުރެއްގައި ާކުރި ާށ.އަތޮޅަށް ނޑު މ ތުާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާމިއަހަރުގެ ާމިއީ ާތަޣައްޔަރުވެފައި. ާވަނީ ާފެން ާއެރަށުގެ  1880ލިބުނުގޮތުގައި

ކުރީކޮޅުގައިާފ ހަގަކުރެވުނުކަމެއްކަމަށްވޭ.ާއަދިވެސްާއޮތީާއެކަމަށްާޙައްލެއްާނައިސް.ާ

ާއޮތްކަންާ ާޙ ލަތެއްގައި ާއެހެންކަހަލަ ާވަރަށް ާދުވ ފަރު ާދ އިރ  ާނިސްބަތްވ  ނޑު އަޅުގަ

ާފ ހަާ ނޑު ާފަރުނީޗަރެއްާއަޅުގަ ާގެދޮރުގައި ާހަމަޖެހިފައިވ  ާދިރިއުޅެން ގަކުރަން.

ާހުރިހާ  ާވިސްނުމެއްގައި ާޤައުމީ ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ނެތްކަން

ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމ  ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ތީ ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ އި  1885މެންބަރުން

ާއިމެއް ާމިދަންނަވ ލީ ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮތުން ނޑައަޅުއްވ އިރުާާއުފ ކުރަން. ކަ

ނޑުމެންގެާޤައުމ މެދުާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނަވަންވ ނޭ.ާއެއްވެސްާފަރ ތަކަށްާ އަޅުގަ

ާދިރިއުޅޭާ ާރަށެއްގައި ާއެއްޗަކީ ާލިބިދޭ ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާނުވަތަ ދައުލަތުން

ާނަމޫނާ  ާނުވ ނޭ.ާމިބިލަކީ ާވެގެން ާއެއްޗަކަށް ާބޮޑު ާއެއްޗަކަށްވުރެ ާލިބޭ ރައްޔިތަކަށް
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ާޤައުމުތަކުންާބި ާއެހެން ާހެދިދ ނެާބިލެއް.ާދުނިޔޭގެ  1890ލެއްގެގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާފުރުޞަތުާ ާހެދުމުގެ ާމިބިލު ާބިލެއްކަމުގައި ާބެލެވިދ ނެ ާގޮތުގައި ނަމޫނ އެއްގެ

ާހެޔޮގޮތުގައިާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭނުން ާއެފުރުޞަތުގެ ާއެބައޮތް. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއިާ ާވަކިފަރ ތަކަށް ާޢިނ ޔަތްތައްާހިފަންވ ނެ. ާމި ާފަރ ތަކަށް ާމިވެނި ނގިލިދިއްކޮށް

ާދޫކޮށްލައިގެންާ ާނުކޮށްދީ ާއޮތްކަމެއް ާކޮށްދެވެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހިތ  ލިބެނިއްޔޭ

ާހިނގ ށޭާ ާއިލްތިމ ޞްކޮށްލ ހިތްވަނީ ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ނޑު ާއަޅުގަ  1895ނުވ ނެ.

ާޤަ ާމިއީ ާނިންމަން. ާމިހުރިހ ކަމެއް ާވަރަށްާއެއްބައިވަންތަކަމ އެކީ ާމަޞްލަޙަތަށް އުމީ

ާހިތްވެގެންާ ާއެއް ާއެއްކިބ ވެ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެބަސްވުންތަކުން ާކަމެކޭ. ފައިދ ހުރި

ާއަށަިަގަންނަމ ހިނގ ށޭ.ާ ާރޫޙު ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް އެއްގ ނިވެގެން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާނ އިބު، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،

ނޑުމެންާމިދައްކަނީާވަކިާމީހެއްގެާވ ހަކައެއްާކުރެއްވިާބޭފުޅެ  1900އް،ާމިވ ހަކަތައްާއަޅުގަ

ނޫން،ާވީމ ،ާމިާދިވެހިރ އްޖެާއ ދަކ ދައ އި،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޙ ލަތ އި،ާކަންތައްތަކަށްާ

ފުންކޮށްާވިސްނުމަށްފަހުާކަންތައްތައްާނިންމަމ ހިނގ ށޭ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބަހުސްާާމެްނބަރުާނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމ ފަން ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1905ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުޅުހެންވޭރުާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާ ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާމިމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ހިނގަމުންދ 

ާޚ  ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން.ާދ އިރ ގެ ާޝުކުރެއް އްޞަ

ާކުރައްވަމުންގެންދަވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު އ ދެ،ާއަޅުގަ

ާނ އިބުާ ާއަދި ާބޭފުޅަކ އި ާކުރެއްވި ާކުރިން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއަދި ބޭފުޅަކ އި

 1910ޔަތްތަކ އިާރައީސްއ އިާނ އިބުާރައީސްކަންާކުރައްވ ފައިވ ާބޭފުޅުންނަށްާޚ އްޞަާޢިނ 

ާއެކަންކަންާ ާކުރަންޖެހޭކަމަކަށްވ އިރު، ާކޮންމެހެން ާދިނުމަކީ ރައްކ ތެރިކަން

ާއެާ ާމިޤ ނޫނު، ާކަނޑައެޅުމަށް ާއެގޮތްތައް ާމިންގަނޑުތަކ އި ކުރަންޖެހޭނެ

ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިާ ާކޮންމެހެން ާކަނޑައެޅުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ގެިެރެންޓީކޮށްދޭ

ާބޭބޭފުޅު ާމި ާއަދި ާދެކެން. ނޑު ާރައްކ ތެރިކަންާއަޅުގަ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމި ންނަށް

ާއެއްާ ާބިލެއްގެގޮތުގައި ާއެއް ާދިނުމުގައި ާރައްކ ތެރިކަން ާޢިނ ޔަތްތަކ އި  1915ދިނުމުގައި،

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާފ ސްވެިެގެންދިއުމަކީވެސް ޤ ނޫނަކުން



 72 

ާރައްކ ތެ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމިފަދަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާދިނުމުގައިާއަދި ރިކަން

ާއޮންނަގޮތަކަށްާ ާހުދޫދެއް ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާގޮތްތައް ާޚަރަދުކުރ ނެ ފައިސ 

ާދެކެން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ނޑައެޅުމަކީވެސް ާކަ ނޑުތައް މިންގަ

ާހުރިާ ާވޭގްކޮށް ާވަރަށް ާފުޅ ކޮށް ާވަރަށް ާމ އްދ ތަކަކީ ާބައެއް ާމީގައިވ   1920އެހެނީ

ާއަާ ާހުދޫދުތަކެއްާކަންތައްތަކެއްކަމަށް ާއެ ާއެހެންކަމުން، ާފ ހަގަކުރެވޭ. ޅުގަނޑު

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ނޑައެޅިފައި ާކަ ނޑުތަކެއް މިންގަ

ާމިނިސްޓްރީާ ާދިނުމުގައި ާޙިމ ޔަތް ާރައްކ ތެރިކަމ އި، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް އަދި

ާކުރަން ާސެކިއުރިޓީން ާނެޝަނަލް ާއެންޑް ާޑިފެންސް ާކަމެއްކަމުގައިާއޮފް ޖެހޭނެ

ާނެޝަނަލްާ ާއެންޑް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއެކަމަކީ ާބަދަލުގައި  1925އޮތުމުގެ

ާގުޅިގެންާ ާދެފަރ ތް ާމި ާސަރވިސްއ އި ާޕޮލިސް ާމޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީއ އި

ާރަނގަޅުކަމެއް.ާ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއޮތުމަކީވެސް ާކަމެއްކަމުގައި ކުރަންޖެހޭނެ

ާއެއްާ ާމިބިލުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާއަިަިަދި ާއެބައޮވޭ މ އްދ ގައި

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ާރަށް ާއ  ާގޮތުގައި ާރަށެއްގެ ޚ އްޞަކުރެވިފައިވ 

ާއެއީާ ާާއެހެންނަމަވެސް، ާއެކޮންގޮތަކުން ާރަށެއްކަން  1930ގެންާނޚ އްޞަކުރެވިފައިވ 

ާ ާރަށެއްކަން ާކުރެވިފައިވ  ާޚ އްޞަ ާގޮތަކަށް ާކޮން ާއެއީ ނޑައެޅިނޯންނ ތީވެ ފައިާކަ

ާހަމަ ނޑުދެކެން. ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާއޮތުމަކީވެސް ާމިބިލުގެ 35ާއެހެންމެ

ާނުވަތަާ ާމީހަކު ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއެބަބުނޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާސި ާމީހަކު ާކޮށްފައިވ  ާނ އިބުކަން ާއެއްވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޔ ސީ

ާޙަ ާރަކ ތެއްގައި ާބަާޢަމަލީގޮތުން ާލިބިދޭާއިވެރިވެ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ  1935އުޅޭނަމަ

ާ ާއެއްވެސް ާއެހެން ާފިޔަވ  ާރައްކ ތެރިާާނ ޔަތެއްޢިޕެންޝަން ކަމެއްާނުވަތަ

ާނުލިބޭާ ާރައްކ ތެރިކަމެއް ާމީގައި ާއަޅުގަނޑުާނުލިބޭނެކަމަށް. ާއޮތުމަކީ ނެކަމަށް

ާރައްކ ތެރި ާރައްޔިތަކަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއްވެސް ާއެހެނީ ކަމެއްާކަންބޮޑުވ ކަމެއް.

ާއެންމެންނަކީވެސްާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވ ނެކަމަށް ާއޮވެގެން ނުލިބޭނެކަމަށް

ާލިބެންޖެހޭނެާމީހުންނަކަ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއަދިާވަކިން،ާމަާރައްކ ތެރިކަން ނޑު ާއަޅުގަ  1940ށް

ާވަކިންާ ނޑައެޅިދ ނެ ާމިބިލުގައިާކަ ާމީގެާާނަމަވެސް ާރައްކ ތެިެރިކަމެއް ދަށުންާޚ އްޞަ

ާ ާސިޔ ސީ ާގެންދަވ ރަާޙަމި ާބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ާވަކިާާކ ތުގައި ބޭފުޅަކަށް

ާރައްކ ތެރިކަ ާކަނޑައެޅުމަކީާާންޚ އްޞަ ާނުލިބޭނެކަމަށް ާދަށުން މިބިލުގެ
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ާ ާޤަބޫލުކުރަާކުރެވިދ ނެކަމެއްކަން ނޑު ނޑުވެސްާންއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާދެން .

ާ ާދަންނަވ ލަން ާމިއީކަމުގަޖުމްލަގޮތެއްގައި ާވ ހަކަތަކަކީ ާދަންނަވަބޭނުންވި  1945ން.ާއި

ާފުރުޞަތަށް.ާ ާދެއްވި ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ .`ާ ާމުސ ރައ އި ާރައިސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެ ާބިލުާޢިނ ޔަތްތަކ ާއ ދެ، ާބެހޭ

ާާހުށަހެޅުއްވިާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭރުގެ މޫސާ މެންބަރު

ާއިޚްލ ޞްާމަނިކަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެންާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަން. ާޝުކުރި  1950ތެރިކަމ އެކު

ާމިދައްކަނީކީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ މިދައްކަނީ

ާބުނ ގޮތުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވ ހަކައެއްނޫން. ާމީހެއްގެ ާއ ދައިގެ ފަހަރެއްގައިވެސް

ާލިބިގެންވަނީ ާބ ރުތައް ާހިންގުމުގެ ާދައުލަތުގެާާވެރިކަން ރައޫިީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް.

ާއެންމެާ ާސިފައިންގެ ާއަދި ާމަތީވެރިއަކީ ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި އެންމެމަތީވެރިއަކީ

ާ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިއީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .  1955ސ ފުކޮށްާމަތީވެރިއަކީ

ާއަދ ކުާއެބައޮވޭ. ާމަޤ މެއް ާއެތައް ާވ ހަކައެއްނޫން. ާމަޤ މެއްގެ ރައްވާ އެންމެ

ާ ާމުސ ރައ އި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއެހެންވީމ ، ާބެހޭގޮތުންާޢިނ ބޭފުޅެއްމިއީ. ޔަތަކ 

ާވ ހަކަދައްކ އިރު ނޑުމެން ާވިސްނ ލަންޖެހޭާ،ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންާވަރަށްބޮޑަށް މިއީ

ާސަރުކ ރަށްާ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމެއް.

ާއ މްދަނީއެއްގެ ާާލިބޭ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެ ާބަލައިގެންނޭ  1960ޢިނ ޔަތްތަކ އިާމައްޗަށް

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމުސ ރަާމިހަމަާ ޖައްސަންޖެހޭނީ.ާވަރަށްާރަނގަޅުާވ ހަކައެއް.ާއަޅުގަ

ާމިާ ާމިހ ރުވެސް ާމުސ ރަ ާމެންބަރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުގައި

ާ ާމިއޮތީ ނޑައަޅުއްވ ފައި ާރުފިޔ .3ާކަ ާވަރަށްާާލައްކަ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު މިއީ

ާ ާމަދުވެގެންވެސް ާއެންމެ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ހ ސ33ާާްލައްކ3ާާަކުޑައަދަދެއް.ާއަޅުގަ

ާ ާމިމުސ ރައަށް ާބަދަލުކުރަމަށްރުފިޔ  ާމިހެންާާމިމ އްދ  ާހުށަިަހަޅަން.  1965އަޅުގަނޑު

ާއޮޑިޓަރ ާމިހ ރުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ ނޑު ޖެނެރަލް،ާާއަޅުގަ

މިހ ރުވެސްާއެމަނިކުފ ނުާާލައްކަާރުފިޔ .ާއެކަމ3ާުރައަކީވެސްާކުފ ނުގެާމުސ އެމަނި

ދަވަނީ.ާއަދިާއިތުރަށްާސަރުކ ރުންާދެތިންާކުރިއަށްވެސްާމުސ ރަާނަންގަވަމުންާގެން

ާކަންކަމަށްާ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާނަގަވ ފައި. ާއެބައޮތް ާކ ޑެއްވެސް ކްރެޑިޓް

ާރައީސުލްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާގެންގޮސްގެންާއެޙ ާާޖުމްހޫރިއްޔ އަށްއަޅުގަ  1970ލަތަށް
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ާހުންނަވަންވ ނުވ ނެާ ާއެމަނިކުފ ނު .ާ ާވަރަށް ާޢިއްޒަތްތ ާނީ އެކީގައި.ާޝަރަފްވެރިކަމ އި

ާ ާވަޑައިގަންނަވ  ާބޭރުން ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެިެރި ބައެއްާދެންމެ

ާ ާބައްދަލުބޭފުޅުންނ އި ާއެމަނިކުފ ނ އި ާވ ހަކަ ކުރައްވ އިރު.ާޢިއްޒަތްތެރިންގެ

ާވަޑައިގަންނަވ އިރުާ ާމިތަނަށް ާޢިއްޒަތްތެރިން ާބޭރުގެ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖު ާހައިސިއެމަނިކުފ ނަކީ ާއެމަނިކުފ ނުގެ  1975އްޔަތުންވެސްާމްހޫރިއްޔ ކަން

އެމަނިކުފ ނުާއުޅުއްވ ާގެކޮޅުންވެސްާއަދިާއެމަނިކުފ ނުގެާއެހެންާކަންތައްތަކުންވެސްާ

ާގެއްލިގެންާގެންޖެހޭނއެ ާޢިއްޒަތް ާޤަދަރ އި ާމިޤައުމުގެ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ނެ.

ާމިވަޑަ ާވަޑައިގަތަސް ާޤައުމަކަށް ާބޭރުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އިގަންނަވަނީާހިގައިދ ނެ.

ާތަމްސީ ާމިޤައުމު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާާކުރުމަށްޓަކައިލު ާޢިއްޒަތްތެިެރި މިޤައުމުގެ

ާނަމޫމ އަކީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނެތްާމިޤައުމުާާއެއީ ާއެމަނިކުފަނުގެ ާއެހެންވީމ ،  1980ގެ.

ާ ާއެހެންވެގެން ާނޯންނ ނެ. ާޤައުމަކު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޢިއްޒަތެއް ބައެއްާއަޅުގަނޑު،

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ. ާތީމުގޭގެ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާދެންާ ނޑުވަރަކީާތީމުގެާކަމަށްާއަޅުގަ އަޅުގަނޑަކަށްާހުންނަވ ނެާގަ

ާއެ ާވައުމައްސަލައެއްނެތް ާއިންތިޚ ބުގައިވީ ާއަމިއްލަފުޅުާމަނިކުފ ނު ާގުޅިގެން ދަކ އި

ާފްލެޓެއްގައިާ ާހުޅުމ ލޭގެ ާއަދި ާހުންނެވިއަސް ާއެއީާާގޭގައި  1985ހުންނެވިއަސް.

ނޑަކ ާ ނޑައެޅިގެންާމިޤ ނޫނުގައިާއަޅުގަ ބެހޭާމައްސަލައެއްނޫން.ާއެކަމުންާމިޤ ނޫނުާކަ

ާއެން ާރީތިކޮމިހ ރުހުރި ާއެންމެ ާގެ ާރަނގަޅު ާބަލ ލަން،ާމެ ާބޭރުމީހުންވެސް ާއަދި ށް

ާ ާދެކޭގޮތުގައި، ނޑު ނޑުާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާއައިސް ާބައެއްބޭފުޅުން ބައެއްފަހަރު

ާދައްކ ލަންާ ާގަނޑުވަރު ާހުންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެބަބުނޭ ކައިރީގަވެސް

ާދެއްކީާނގ ލަާހި ާފްލެޓެއް ާމިތ  ާގޮސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ ރީތިކަމަކަށްާބަލ ށޭ. ާއެއީ  1990މަ

ާއި ާމިޒަމ ނަށްނުވ ނެ ާވަރަށް ާއެހެރީ ާހުރިާާނގޭތޯ. ާހަދ އިފައި ފެތޭގޮިަތަށް

ާދައްކ ލީމާ  ނޑުވަރު ާގަ ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ނޑުވަރެއް. ގަ

ާއެބަލިބޭ.ާ ާޝަރަފް ާއޭގެ ނޑުމެންނަށްވެސް ާއަޅުގަ ާޚުދު ާއެބަލިބޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާރައްޔިތުންނަށް.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުސް ާއެންމެހ  ާމިޤައުމުގެ ާމުޅި އަކަށްނޫން.

ާއަތުގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލަތައް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން  1995މިއީ

ނުދޭނެާއެއްޗެއްާއްޔ ާމީހަކުކައިރީންާއެއީާއެހީއެއްާހޯދަންާދިޔަސްާއެއްޗެއްާނެތިއްޖިާ

ކިތަންމެާބޮޑުާހުރެއްޖެއްޔ ާާއަތުގައިާތަނަވަސްކަންާއަޅުގަނޑުމެންާއިނގޭތޯ.ާއެކަމު
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ާވަޑައިގަންނަވ އިރުގަވެސްާ ާއެހީއަކަށް ާބޭރުގެ ާއެހެންވީމ ، ާދީފ ނެ. އަދަދެއްވެސް

ާ ާޤައުމުގެ ާމި ާވަޑައިގަންނަވ އިރުވެސް ާހޯއްދަވަން ާއެހީއެއް ލަތުާޙ ބޭރުގެ

ާހުރިއްޔާ  ާފެންވަރު ާއެއްޗެއްާދޭނެާމީހަކުާނޫޅޭނެާއިނގޭތޯ.ާދެއްކޭނެ  2000ދަށްވެއްޖިއްޔ 

ާހައިބަތުާނޫން ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެއްޗެއްދޭނީ. ތޯ

ާ ާމިހ ރުވެސް ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިއީ. ާއެއްސަބަބު ާއެހީގެާބޮޑުކުރަންޖެހޭ ކުޑަކޮށް

ާތަންކޮޅެއްާާކަންތައްާ ާހައިބަތު ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއުޅެނީ ކުޑަވެގެން

ާއެހެން ާކަންނޭގެ. ާފެނިގެން ާޢިއްކުޑަކަމަށް ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ޒަތްތެރިާވީމ ،

ާބޮޑުކުރަންާޢިނ މިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމިއަށްވުރެވެސް ާއަދި  2005ޔަތްތައް

ާއެބަވިދ ޅުވޭާ ާބޭބޭފުޅުން ާބައެއް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ނޑަށްފެނޭ. އަޅުގަ

ާދަތުރު ާބޭސްފަރުވ ގެ ާދަތުރުތަކ އި ާޗުއްޓީ ާވ ހަކައެމަނިކުފ ނުގެ ތަކާ ފަތުރުގެ

ާ ާނޫނީާބެހޭގޮތުން، ާވަޑައިގެންފ ނޭ. ާޖަޕ ނަށް ާނޫނީ ާވަޑައިގެންފ ނޭ. ޖައްވައް

އެމެރިކ އަށްާވަޑައިގެންފ ނޭ.ާކީއްތޯވ ނީާއެމެރިކ އަށްާވަޑައިގަތިއްޔ .ާއެމެނިކުފ ނުގެާ

ާއެމެރިކ އަށްާ ާކަމަށްވަންޏ  ާއެމެރިކ އިން ާއަންނަނީ ާލިބެން  2010ބޭސްވަރުވ 

ާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ.ާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ.ާޖަޕ  ާޖަޕ ނަށްވެސް ނުންކަމަށްވަންޏ 

ާ ާނުބައި ާއެންމެ 13ާާމިދިޔަ ާމިކިޔ  ާމިދ13ާާައަހަރޭ ާވ ހަކަ އްކަނީ.ާއަހަރުގެ

ާއޭ ާޚުދު ާވަޑައެއްާދައްކ އިރުގައި ާޖައްވަކަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ރުގެ

ާނުގަން ާވަޑައެއް ާބޭސްފަރުވ އަކަށް ާއެމެރިކ އަކަށް ާހަމަާނުގަންނަވައޭ. ނަވައޭ.

ާ ާބޮޑު ާވަޑައިގަތީ.ާމިއީ ާސިންގަޕޫރަށޭ ާތިބިާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާކުރައްވައިގެން  2015ާހުވައެއް

ާޤައުމުގެާއެންމެާމަތީވެރިޔ އޭ.ާ

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާފޮާރުާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންބަާ ާރަސޫލުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަލ ލަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރިގޮތާ ދެން  2020ާނުވ ފައި

ާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ާކިހިނެއްތޯ ާބ ރުތަކ އިާޢިނ ބެހޭގޮތުން. ާބޮޑެތި ޔަތްތަކ އި

ާއިނގޭތޯ ާދެއްވިއޭ ާއަޅުގަނޑުާާމުޢުޖިޒ ތްތަކ  ާކުރުމަށްޓަކައި. ާއިސްލ ޙު މީހުން

ނޑުމެން... ާއަޅުގަ

ާ
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 2025ާހަމަވެއްޖެާއިނގޭތޯ.ާވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާރުާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންބަާ ާާއަޅުގަ ާވަރަށްގިނަ ާއިތުރުާވ ހަކަ ާހުރުމ އެކީގައި ާދައްކ ލަން ާމިމަޢުޟޫއަށް

ާވަގުތުކޮޅެއްާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރަނގަޅު ާމެންބަރަކުވެސް ާއެހެން ާއޮތިއްޔ  ާދެއްވެން ވަގުތުކޮޅެއް

ާދެއްވައިފިއްޔ .ާ

ާ2030 

ާއަާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ ާފުރުޞަތެިެއްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރިާދެިެވަނަ ާޝުކުރިއްޔ  ާޝުކުރިއްޔ . ރުވ ނަން.

ާ ާފުރުޞަތުމެންބަރު. ާާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާމިއަރުވަނީ، ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ގަލޮޅު

ޢަބްދު ާއަށް.هللاމެންބަރުާއީވާ 

ާ

ާޝުާމެްނަބރުާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ  ާދެންމެާރައީސް. ާވެގެންވ ނަމަ ނޑަށްވެސް  2035ާއަޅުގަ

ނޑުވެސްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާަޢބްދުާއީވ  ާއަޅުގަ ާސަލީމަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އޭދަފުށީ

ާޝުކުރުާާވަގުތުކޮޅު ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިވަގުތުކޮޅަށް ާއެހެންނަމަވެސް ދިނީމުސް.

ާ ާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނު 336ާާދަންނަވަން. ާވަނަ ާމ އްދ 306ާާމ އްދ އ އި ވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާލ ޒިމްކުރޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާ ާއެހެންނިހެން ާމުސ ރ އ އި ާނ އިބުގެ  2040ޔަތްތަކ ބެހޭާޢިނ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެބަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފ ސްކުރުމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤ ނޫނެއް

ާލ ޒިމުކު ާމ އްދ ތަކަށް ާއެކިއެކި ާމިބިލުގެ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެާރޭ. ބަލ ލ އިރު،

ާ ާބަލ ލ އިރ1ާުބެހެވޭ ާމ އްދ އަށް ާހަމ3ާާަާ،ވަނަ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިއީ ާރުފިޔ  ލައްކަ

ާކުރެވޭ ާހަޖަމު ާއިޤްތިޞ ދީ ާރ އްޖޭގެ ާތަނެއްނުދޭާޙ ވަރަށް. ާވަރަކަށް ާއެއްވެސް ލަތު

ނޑަށްާމިއޮތްާާމުސ ރަާއިތުރުާކުރ ކަށް.ާމިއަށްވުރެާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެ  3ާ2045އަޅުގަ

ާތ އީދު ާއަޅުގަނޑަށް ާމިބިލުލައްކައަށް ާކުރެވޭ. ާބަލ ލ އިރު،2ާާގެ ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާހުރިާ ާއަޅ ފައި ާބޮޑުކޮށް ާޚަރަދު ާވަރަށް ާތީމުގޭ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ދިރިއުޅޭތަނުގެ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާޚަރަދުކޮށްގެން ާއެހ  ާދެކެވޭއިރު، ނޑުވަރެކޭ ާދިވެހިާގަ

ާހުރިރައްޔިިި ާއަޅ ފައި ާފައިސ އިން ާނުކުރެވޭާތުންގެ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑަކަށް ތަނެއް

ާއ އިގައިވިޔަާކަމުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާމީހެއްގެ ާއެންމެ ާދިރިއުޅޭތަނަކަށްާސް  2050ލ އެއް

ާތީމުގޭާާއެވަރު ާނުކުރެބޭ. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑަކަށް ާދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް ތަނެއް
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ނޑުވަ ާގަ ާއެބަހުރިާއެއޮތްބޮޑު ާގޮތްގޮތް ާމ ބޮޑެތި ާއެނޫން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ރު

ނޑުމެންނަށްާއެބޭނުންާކުރެވޭނެާގޮތްގޮތް. 4ާގެާމިބިލުޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާއަޅުގަ

ާ ާބަލ ލ އިރު، ާމ އްދ އަށް 4ާާވަނަ ާމ އްދ އަށްވެސް ާމ އްދ އަށްވެސ6ާާްވަނަ ވަނަ

ާ ާޚަާބަލ ލ އިރު، ާހޭދަކުރުމުގެ ާޗުއްޓީ ާޚިދުމަތ އި ާސިއްޙީ  2055ވިސްނ ލ އިރު،ާރަދަށް

ާއެ ާބޭފުޅުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށްވެސްާހެނިހެން ާއަޅުގަ ވ ހަކަފުޅުދެއްކިހެން

ާހަމަތަކެއްގެާ ާކޮންމެވެސް ާބްރެކެޓެއްގައި ާކޮންމެވެސް ާމިއީވެސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ާ ނޑައަޅަންޖެހޭނީ. ާކަ ާމިމިންވަރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ އްދ ގައ03ާާިތެރެއިން ާވަނަ

ާމު ާއެބަޔ ންކުރ  ާކަނޑައަޅާ ރ ޖަޢ ކުރުމުގެ، ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާއެއްފަހަރު އަހަރަކު

ާކޮންމެވެސްާޢިނ  ާމިމ އްދ ތަކަށް ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރުމުގައި ާމުރ ޖަޢ   2060ޔަތްތައް

އަދިާމިއީާމީގައިާތެރިާރައީސް،ާކަހަލަާއަދަދެއްާޖެހުންާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާޢިއްޒަތް

ާރަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެބަ ާއަޅުގަނޑު ާމުސ ރައ އިާއަދި ާނ އިބުގެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ޔަތްތަކެއްގެާޢިނ ނ އިބުރައީސްގެާއަނބިކަބަލުންގެާާޢިނ ޔަތްތަކުގެާވ ހަކަާދައްކ އިރު،

ާފެނޭާ ާއަޅުގަނޑަށް ާނ ދޭ. ާމިއަކުއެއް ާމ އްދ ،32ާާއިތުރުކޮށްލަން.ާާވ ހަކައެއް ވަނަ

ާނ އިބުާ ނޑަާާހަމަ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާޗުއްޓީގެ ާފެނޭާރައީސްގެ ާހަމަ  2065ށް

ާކަހަލަާ ާކޮންމެވެސް ާމީގަވެސް ާޚަރަދުތައްހެން ާޗުއްޓީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާޖެހި ާއަދަދެއް ާވަކި ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާޖެހިގެން ނޑުމެންާބްރެކެޓެއް ާއަޅުގަ ގެން

ާދ އިރ ގެާގެންނަ ާހެންވޭރު ާމެދު ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ން

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާންބަރު ާވިދ ޅުވެއްޖެ، ާއ ޒިމް ާއަލީ ާމ އްދަގ03ާާެމިބިލުގެ ވަނަ

 2070އަހަރ36ާާު)ހ(ާގައިާމިއޮންނަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއ އިލ ކަމަށްާމ ނަކުރެވޭއިރުާ

ާއެކަންޏެއް ާދަރިން ާހިމަނަންވ ނީ.ާނުފުރޭ ާކުދިންވެސ36ާާްާނޫނޭ ާމަތީގެ އަހަރުން

ާވި ާއ ޒިމް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރިާހިމަނަންޖެހޭނޭ ދ ޅުވެއްޖެ.

ާ ާރައީސް، ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާމިދައްކަނީކީއެއްާޙ ާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ލެއްގައި

ާ ާއެކަމުނ36ާާްއ އިލ އަށް ާވ ހަކައެއްނޫން. ާނުހިމަނ  ާކުދިން ާމަތީ އަހަރުން

ާރައީސުލްޖުމްހޫ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާއެއްވެސްގޮތަކަށް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ  36ާ2075ރިއްޔ ގެ

ާމަތީގެ ާކުދިާއަހަރުން ާދިވެހި ާއަޅުގަނޑުމެން ާޚަރަދުކުރަންާންނަށް ރައްޔިތުން

ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާާޖެހޭނެކަމަކަށް އްާޤ ނޫނެާރައީސް،

ނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާއޮތުންާކިތަންމެހ ވެސްާމުހި ންމު.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަ
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ާލަމައ ާ ާއިންސ ނ ާހަމައ އި ާތެރެއިން ާއިމުގެ ާއި ާދިރިއުޅެވޭނީާއަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ

ާ ާއޮވެހަމައެކަނި ާޤ ނޫނެއްނެތިާޤ ނޫނެއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  2080ގެނެއްނޫނޭ.

ނޑު 0336ާާބަލ ލ ނަން.ާާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއަހަރުގެ ާވެރިކަނ3ާާްވަނަ މަސްދުވަހ އި

ާ ާފުރަތަމ0337ާަބަދަލުވީފަހުން ާއަހަރުގެ ާޚަރަދަށ3ާާްާވަަނ ާދުވަހުގެ މަސް

ާބަލ ލ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޚަރަދަށްާއިރު ާއެކަނި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެ

ާ ާފުރަތަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ 3ާާބަލ ލައިރު ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ މިލިއަނ34ާާްމަސް

ާނެތަސްވެާ ާޤ ނޫނެއް ާކުޑަކުރެވިއްޖެ. ާޚަރަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  2085ސްާރުފިޔ އިން

ާ ާހަމައ އި ނޑުމެންނަށް ާތެރޭއަޅުގަ ާރައީސް،ާާގައިލަމައިގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އުޅެވޭނެ.

ކ ރަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާތިރިކޮށްލެވިއްޖެ.2ާާކ ރުނ57ާާްރުާޚަރަދުތަކަށްާބަލ ލ އި

ާމުވައ134ާާް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެއްބަޔަށް ާދެބައިކުޅަ ާއޭގެ ޒިފުންާމުވައްޒިފުން

ާޤ ނޫނެއް ާލަމައަކީ ާހަމައ އި ާތިރިކުރެވިއްޖެ. ނޑުމެންނަށް ާއޮވެގެންާާއަޅުގަ އެކަނި

ާޢިއް ާކުރެވޭނެކަމެއްނޫން. ާއިންސ ނ އަށް ާރައީސް،  2090ލޯންޗުނ33ާާްޒަތްތެރި

ާ ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާޢިއްޒަތ0ާްއަޅުގަ ާބަދަލުކުރެވިއްޖެ. ާރައީސް،ާލޯންޗަށް ތެރި

%ާ ާޚަރަދު ާފޯނުގެ ނޑުމެންނަށ63ާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަޅުގަ ށް

ނޑުމެންނަށްާ%ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާތިރިކުރެވިއްޖެ. 43ާކަރަންޓްގެާޚަރަދުާއަޅުގަ

ާތިރި ނޑުމެންނަށްާ%ން ާޚަރަދުާއަޅުގަ ާފެނުގެ 35ާކުރެވިއްޖެ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާތިރިކުާންާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިެރި ނޑުާރެވިއްޖެ.  2095އަޅުގަ

%ާ ާއ ބ ދީގެ ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުންވީ 23ާާދަންނަވ ލަން ާނުޖެހ31ާާޭދުވ ލަކަށް .ާރުފިޔ 

ާ ާއ ބ ދީގެ 3ާާނުވަތަ ާމައްޗަށް ާމަހެއްގެ ާމީހުންނަށް ާނުލިބޭއިރ233ާުލައްކަ ،ާރުފިޔ 

ނޑަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއަޅުގަ ާރ އްޖޭގެ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާޢިއްޒަތ އިާކަށް ޔ ގެ

ާމައްޗަށްާހައިބަތ  ާދުވ ލެއްގެ ާމިލިއަނުން ާމިލިއަނުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާކިޔ ފައި އޭ

ާ ާޚަރަދު ާމައްޗަށް ާނުކުރެވޭާމަހެއްގެ ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ  2100.ާކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށް

ާމިތ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތ އިާޤަދަރ އިާނތަކުރ ރުކޮށް ގައިާވ ހަކަދެކެވިއްޖެ

ާކަމުގަާ ާވ ހަކަ.ާމީހ ގެ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތ އިާއިވިޔަާހައިބަތުގެ ާމިހ ގެ ސް

ާފައި ާހައިބަތު ާގުޅުވުމަޤަދަރ އި ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާކީއެސ އ އި ާއަޅުގަނޑަކަށް އް

ާ ާވ ހަކަދައްާހަޖަމްކުރެވޭނެ ާނަމޫނ ގެ ާނަމޫނ އެއްާކަމެއްނޫން. ާމިނޫން ކ އިރު

ނޑުމެންނަށްާދެއްކޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  2105ާއަޅުގަ
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ާ

ނޑުމެންާމިހ ރުާޝުކުރިއްޔ .ާާވުން:ތުންާވ ހަކަެދއްކެާރިޔ ސަ ސައްކަތްާމިއޮތީާއ ާހަމައަށްާމިހ ރުާމ30833ާައަޅުގަ

ނޑުމެންގެާމަސައްކަތްާރޭވިފައިާއޮންނަގޮތުންާ 3833ާގެނެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ާމިއޮތީ.ާއަޅުގަނޑު ާހަމަޖެހިފައި ާމަސައްކަތްާފަށަން ާއަލުން ގައި

ާ ާވ ހަކަދައްކަިަވަން ާދަށުން ާއައިޓަމްގެ  2110ޢިއްޒަތްތެރިާާބޭނުންފުޅުވ މިއެޖެންޑ 

ާމެންބަރު ާކުރައްވ ފައި. ާނަންނޯޓު ާމިހ ރުވ ނީ 30833ާާން ާއެކަން ާކުރިން ާކުރަންާގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާތިބި ާކޮމިޓީގެ ާމިވަގުތު ާއެހެންނަމަވެސް ދަންނަވ ލ ފައިވ ނެ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބޭނުންފުޅުވ  ާވ ހަކަދައްކަވަން ާމިމަޢުޟޫގައި ާތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ނޑުާނަންނޯޓުާކުރު ގެާފުރުޞަތުާއަދިާއަރުވ ނެާވ ހަކަވެސްާމުމެންބަރުންނަށްާއަޅުގަ

ާ ާފަށ ނީ ާމަސައްކަތް ާދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔާ 3:00ާދަންނަވ ލަން.  2115ގައި.

ާޢަލައިކުމް.ވައްސަލ މް

ާ

ާ]ށ31:33ާާްނ30:33ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާ[

ާ

ާގެންދ އިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިއަށް ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެންމެާ`.  2120ރު

ާދ އިރ ގެާ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަން.

ާ

ާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގ336ާާެޝުކުރިއްޔ  ާވަނަ

ާމުސ ރައ އިާާރަީފޤްާާމެންަބރުާުމޙަންަމދު ާނައިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި  2125ާދަށުން

ާމަޖިލީހަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޙަސަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނެއް ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ އެހެނިހެން

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާހުށަހެޅުއްވީތީވެ އަލްފ ޟިލްާާބިލެއް

ާމިވާ  ާމިބިލުގައި ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ މުސ މަނިކަށް

ާއިތުރުންާ ާމުސ ރައިގެ ާނައިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

 2130ރައީސްކަންާކުރައްވ ފައިވ ާބޭފުޅުންނަށްާމިާދެވެންޖެހޭާމުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތުގެާބިލުާ

ާޢި ާމި ާހަފްތ ގައި ާވަނީާމިދިޔަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް އްޒަތްތެރި

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާމިބިލ އި ާގޮތުން ާއެބިލުގައިވ  ާއ ދެ، ާބަހުސްކުރެވިފައި. އެބިލ މެދު
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ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާހުރުމ އެިެއްކުގައި ާކަންތަކެއް ާތަޢ ރުޟުވ  ާއަދި ގުޅުންހުރި

ާހެދެ ާވަކިން ާމިބިލ އި ާބިލަކީ ާމިދެންނެވި ާކުރިން ާޤ ނޫނަކަށްާތ އީދުކުރަނީ ންޖެހޭނެ

ާހަމަާ ާތ އީދުކުރަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއ ދެ،  2135ހެއްދެވުން.

ާމިބލުގެާ ާމިދެންނެވި ާކޮމިޓީން ާޙަވ ލުކުރެވިފައިވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އެމަސައްކަތް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެއެިްވުމަށް. މަސައްކަތްވެސް

ާރައީސުލްޖުމް ާދެާއަދި ާއިސް ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނައިބަކީ ހޫރިއްޔ ގެ

ާޢިނ ޔަތ އިާ ާދެވޭ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބޭފުޅުންކަމަށްވ އިރުގައި ާތިއްބަވ  މަޤ މުގައި

ާރަނގަޅުާ ާއެކަށީގެންވ  ާވަރަށް ާޢިނ ޔަތްތަކަކީ ާއެހެނިހެން  2140މުސ ރައ އި

ާއ ާ ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާވ ންޖެހޭނެކަމަށް ާއެގޮތުންާޢިނ ޔަތްތަކަކަށް ދެ،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާދެއްވަންާމީގައިާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ ާއެއްލައްކަާރުފިޔ އަކީާ

ާމުސ ރައެއް.ާ ާކުޑަ ާއެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާފަންސަވީސްހ ހަށްާ ާއެއްލަކަ ާއެއްލަކައިން ާމުސ ރަ ާމިދެންނެވި އެހެންކަމުން،

ާހަމަާބަދަލުކުރެއްވު ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށްވެސް  2145ން

ާނޫނީާ ނޑުވަރު ާގަ ާއުޅުއްވަންޖެހޭ ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް

ާއެންމެާ ާޤައުމެއްގައި ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ގެކޮޅު،

ާއެކަށީގެން ާއެންމެ ާގޮތުން ާރައްކ ތެރިވުމުގެ ާހެދިފައިާސަލ މަތީގޮތުންނ އި ާގޮތަށް ވ 

ާމީގެާ ާއ ދޭ ާހަނދ ނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ންޖެހޭނެކަން. ާއެތަން ާތަނަކަށް ހުންނަ

ާ ާނޮވެމްބަރ ާކުރިން ާއައިއިރުގައ1ާާިއަހަރުތަކެއްގެ ާރ އްޖެއަށް ާހ ދިސ   2150ގެ

ާތިބިވަރު.ާއ ދެ،ާ ާއެދުވަހުާކަންބޮޑުވެާހ ސްވެފައި ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހ ދިސ އެއް ާގޮތުންާާއެފަދަ ާމިދެންނެވި ާހިތަށްއަރަނީ ާއަޅުގަނޑު ދިމ ވެއްޖެނަމަ

ރައްކ ތެރިކަމ އިާސަލ މަތްކަންާރަނގަޅަށްާޑިޒައިންކުރެވިގެންާތައްޔ ރުކުރެވިފައިހުރިާ

ާކަންތައްތައް.ާ ާދިމ ވެދ ނެ ާނުހުންނަވ ނަމަ ާބޭފުޅަކު ާރައީސަކަށްާހުންނަވ  ތަނެއްގައި

ާމިވ ގޮ ާމިބިލުގައި ާކޮންމެއަކަސް ާމުވައްޒަފުންކޮޅަކ އިާއ ދެ، ާއެ ާހަމައެކަނި  2155ތުން

އެހެނިހެންާކަންތައްތަކޭާމިހެންާއޮތުމުގެާބަދަލުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާވަރަށްާ

ާގެންނަވަންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާ ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ތަފްޞީލުވ ންޖެހޭނެ.ާމިބިލަށް

ާއެހެ ާއަދި ނޑައެޅި ާކަ ާއަދަދު ާއެމުވައްޒަފުންގެވެސް ނިހެންާއެގޮތުން

ާގެންނަވަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާމިބިލަށް ާމ ބޮޑަށް ާމިއަށްވުރެ ާތަފްޞީލު ޚިދުމަތްތަކުގެވެސް
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ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު  2160އަޅުގަ

ާމިޤ ނޫނުގައިާ ާމިހ ރު ާހަމައެކަނި ާއެއީ ާޚިދުމަތްތައް ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި މުސ ރައ އި

ވުމެއްގެާއިތުރަށްާތިންއަހަރުންާއެއްއަހަރުންާނަމަވެސްާއެާމުރ ޖަޢާ ނިންމަވ ާނިންމެ

ާއ ދެ،ާ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާގެނެވެންޖެހޭނެ ާބަދަލުތައް ާއެއަށް ކުރައްވ 

ާފަދައިންާ ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ކުރިން

ާރައްކ ތެ ާހިމ ޔަތ އި ާދެއްވ  ާހަމައެކަނިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެއީ  2165ރިކަން

ާރ އްޖޭގެާ ާބަދަލުގައި ާބޭއްވުމުގެ ާޒިންމ އެއްކަމުގައި ާމިނިސްޓްރީގެ ޑިފެންސް

ާމިވަގުތުާ ާއަދި ާސަރވިސްއ އި ާޕޮލިސް ާމޯލްޑިވްސް ާއ ދެ، ާބ ރުތައް ސަލ މަތީ

ާކޮމިޓީގެާ ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ާއެއިން ާއެހެންވީމަ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.

ާމިދެން ާފެންނަާމަރުޙަލ ގައި ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާބަދަލުކުރެއެިްވުމަށް ާޢިބ ރ ތް ނެވި

ާމިއޮންނަގޮތުންާ ާމީގައި ާޚިދުމަތް ާސިއްޙީ ާހަމައެހެންމެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން.  2170ވ ހަކަ

ާ ާއުމުރުން ާއ އިލ ގެ ާބޭފުޅުންނަށ އ36ާާިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދަށުގެ އަހަރުން

ާމިއޮ ާފިރިކަލުންނަށް ާނުވަތަ ާއޭގެާއަނބިއަނބިކަނބަލުން ާދެއްވުމަިަށް. ންނަނީ

ނޑުވެސްާކަންބޮޑުވާ  ނޑެއްނެތިާއިންތަކެއްނެތިާއޮތުންާއެއީާއަޅުގަ އެއްވެސްާމިންގަ

ާހިމެނޭާ ާޤައުމުތަކުގައި ާއ ސިޔ ންގެ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ކަމެއް.

ާޞިއްޙީާ ާމަތީ ާފެންވަރުގައިވެސް ާދުނިޔޭގެ ާޤައުމުތަކަކީ ާފަދަ  2175ސިންގަޕޯރ

ާމީގައިާފަރުވ ދެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެހެންކަމުން، ާޤައުމުތައް. ާއަންނަ މުން

ާޙ ލަތުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިމެނިދ ނެ. ާޤައުމުތައް ާއ ސިޔ ނުގެ ނޑައެޅިގެން ކަ

ާވަޑައިގަންނަވަންާ ާފަރުވ އަކަށް ާޞިއްޙީ ާމަތީ ާއެއަށްވުރެ ނިޔ ކުރ ގޮތަކުން

ފުޅަކަށްާއެއަށްވުރެާދުރަށްވެސްާޖެހިއްޖެނަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާހުންނަވ ާބޭާ

ނޑުާދެކެން.ާ  2180ާޞިއްޙީފަރުވ ާހޯއްދަވަންާވަޑައިގަންނަންޖެހޭކަމަށްވެސްާއަޅުގަ

ާ

ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ނޑުާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާއަޅުގަ ާއަލިއަޅުވ ލައްވަންޖެހޭނެކަމަށް ާޕޮއިންޓަށްވެސް ާއެހެންކަމުން،ާމިދެންނެވި

 2185ާދެކެން.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ

ާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާލިބިދޭންޖެހޭާ

ާމުސ ރައ އިާާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުޅުހެންވޭރުާާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާބިލެއް ާހިމެނޭގޮތަށް ާނައިބުވެސް  2190އަދި

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާފުންމިނުންާ ާހިތުގެ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއެމަނިކުފ ނަށް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި

ާވ ހަކަދައްކ ލަާ ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަށް ާއ ދެ، ާބަލ ލ އިރުގައިާޝުކުރުދަންނަވަން. ން

ާމިޤައުމުގައިވެސްާ ާނުކުތ އަކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ާކަހަލަާ ާދިރިއުޅޭ ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއެހެން ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2195ދިރިމިއުޅެނީ

ާދުނިޔޭގައިވާ  ާގޮތުގައި ާޤައުމެއްގެ ާޤައުމެކޭ. ާހަމަ ާމިޤައުމަކީވެސް އިންސ ނުންނޭ.

ރައީސްވެސްާދުނިޔޭގެާއެހެންާޤައުމުތަކުގެާރައީސުންާއެއުޅުއްވާ ާތަނެކޭ.ާމިޤައުމުގެ

ާދެމިހުންނ ނެހެންާ ާޝަޚްސް ާޤައުމުގެ ާކަރ މ ތުގައި ާޢިއްޒަތ އި ާއެއުޅުއްވ  ގޮތަށް،

ާތެރެއިންާ ާޤ ނޫނުގެ ާމިޤައުމުގައިވެސް ާގޮތަކަށް ާފެންނ ނެފަދަ ާމީހުންނަށް އެހެން

ނޑުމެންާބައްޓަންކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާއެހެންާ  2200ވީމަ،ާމިބިލުގެާރޫޙަށްާއަޅުގަނޑުވެސްާއަޅުގަ

ާމަޤ މު،ާ ާޝަރަފްވެރިޔ ގެ ާއިސް ާއެންމެ ާމިޤައުމުގެ ާމިބިލުގައި ާއަދި ތ އީދުކުރަން.

ާއޮތްކަންވެސްާ ާދީފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަިަކަށް ާހުންނަވ  ާއެއިރެއްގައި ލަޤަބު

ާއަ ާކަންކަން ާއެބޭފުޅެއްގެ ާއެހެންވީހިނދުގައި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ނޑުމެންާއަޅުގަ ޅުގަ

ާއެންމެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިންތިޒ މުކުރަންވ ނީ، ާއިންތިޒ މުކުރ އިރުގައި މިމަޖިލީހުން

ާކަރ މ ތްާ ާޢިއްޒަތ އި ާހައިބަތ އި ާމިޤައުމުގެ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން  2205ފުރަތަމަވެސް

ާމިބިލުގައިާ ާބަލ އިރުގައި ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާގޮތެއްގައޭ. ާހަރުދަނ  ހިފެހެއްޓޭފަދަ

ާ ާވ ހަކަ.ާއެންމެ ާތަނެއްގެ ާހުންނަވ ނެ ާއެމަނިކުފ ނު ާމިއޮތީ ާފ ހަގަކޮށްލ ފައި ފުރަތަމަ

ާވަޑައިގެންާ ާވެރިިަކަމަށް ާމިހ ރު ާޚ އްޞަކޮށް ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް، ާވ ހަކަ ތަނެއްގެ

ާއައިއިރުގައިާ ާމިހިނދު ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާގޮތުންވެސް ާއެއުޅުއްވ  ާބޭފުޅުން އުޅުއްވ 

ާޚ  ާހަމަ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާވިސްނ ލަން.ާރައްޔިތުންގެާއަޅުގަ ާމިކަމަށްވެސް  2210އްޞަކޮށް

ާހުންނަާ ާހިންގަވަން ާސަރުކ ރު ާއެއިރެއްގައި ާޚަރަދުކުރައްވައިގެން ާމުދ  ފައިސ އ އި

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާވ ހަކަ ާހަދ ފައިހުރި ާތަނެއް ާފުރިހަމަ ާހުންނެވުމަށްޓަކައި ބޭފުޅަކު

ާކަރ މަާ ާމިޤައުމުގެ ާތެދުފުޅެއް، ާއެއީ ާއެބަދެކެވޭ. ާހައިބަތުާފްލޯރގައި ާޢިއްޒަތ އި ތ އި

ާއެއިރެއްގައިާ ާހުންނަވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެބަހުރި ާތަނެއް ފެންނަވަރުގެ
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ާދެކިފައިާ ާއެތަން ާހަމަ ާދިވެއްސަކަށްވީތީ ާއަޅުގަނޑުވެސް  2215ވެރިކަންކުރައްވ .

ފަޚުވެރިވަން.ާއެކަމަކުވެސް،ާހިތ މަޔަކީާއެފަދަާތަންތަނުގެާކަރ މަތ އިާޢިއްޒަތްާއަދިާ

ާގޮތަކަށްާމިޤަ ނޑޭފަދަ ާކެ ާމުހިންމުކަންވެސް ާތަންތަނުގެ ާއެފަދަ ާލިބިފައިވ  އުމަށް

ނޑުވަޅުާ ާމިދަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަހުރިކަން ާކަންތައްކުރައްވ ފައި މިސަރުކ ރުން

ާފ ހަގަކުރެއްވިާ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރީގައި ފ ހަގަކުރަން.

 2220ވެސްާބޭރުާޤައުމުތަކުގެާމީހުންނަށްާދައްކ ާއަދިާފަދައިން،ާއެތަންތަނުގެާއަޑީާބަތ ނަާ

ާހަދ ފައިހުރިކަންާ ާދައްކ  ާފަރ ތްތަކަށްވެސް ާދުޝްމަނުވެދ ފަދަ ނޑުމެންނ  އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެކުލެވިގެންދ އިރުގައި ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާނު ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާކަންކަން ާމިފަދަ ާވެއްޖިއްޔ  ާގޮތަކަށްާދެކޭގޮތުގައި ވ ނެ

ާގޮތުގައިާ ާގަނޑުވަރުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހުރި ާމިޤައުމުގައި ނޑައެޅިގެން ކަ

ާގެނެވޭފަދަާ ާޚިޔ ލަށް ާމީހުންނަށް ާއެގޮތަށް ާއަދި ާބޭނުންކުރައްވަމުން،  2225މިހ ތަނަށް

ާޢިމ ރ ތްާ ާހެދިފައިހުރި ާއައިސް ާކުރެވިގެން ާކަންތައް ާއަޅުގަނޑުމެން ގޮތަކަށް

ާދެކޭގޮތުާ ނޑު ާއެއީާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށް ާމިބިލުން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަމަ ގައި

ާމިބިލުާ ާގޮތަކަށް ާނިންމަންޖެހޭނެ.ާއެފަދަ ނޑުވަރުކަމުގައި ާގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާހަމަާ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާގެންިެދެވި ކޮމިޓީއަށް

ާގެނެ ާއެބައޮތް ާވ ހަކަވެސް ާމުސ ރައިގެ ާމިބިލުގައި ާމުސ ރައިގެާއެމޭރުމުން  2230ސްފައި.

ާމިޤައުމުގައިާ ާވ ހަކައަކީ، ާއޮތް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކައިގައި

ާމުސ ރަާ ާލެވެލްގެ ާއެއް ާއެއ އި ާނުވަތަ ާމުސ ރަ ާމަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވުރެ

ނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާބަލ ލ އިރުގައިާ ލިބޭާއެހެންާބޭފުޅަކުާހުރެގެންާނުވ ނެއޭ.ާއަޅުގަ

ާޖެނެރަލް ާމުސަރަފުޅ އިާއޮޑިޓަރ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިފެންނަނީ ާމުސ ރަ ގެ

ާއޮޑިޓަރާ ާއެއްގޮތަކީ ާނޫން. ާޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ  2235އެއްވަރަށް.

ާމުސ ރަާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަނެއްގޮތަކީ ާކުޑަކުރުން، ާމުސ ރަ ޖެނެރަލްގެ

ާބޭ ާދެ ާމި ާއޮވެގެން، ާއެއްވަރުވެފައި ާމިދޭތި ާމުސ ރަާބޮޑުކުރުން. ފުޅުންގެ

ާވ ންޖެހޭނެކަމެއްކަމަކަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއޮވެގެން އެއްވަރުވެފައި

ާކޮމިޓީގެާ ާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާވ ންޖެހޭނެކަމަކަށް ާމިއީ އެއްހަމައެއްގޮތުން

ާއެކަންާ ާހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާވިސްނަވ ފައި ާމިކަމަށްވެސް  2240މަރުޙަލ ގައި

ާފ ހަގަކުރެވޭާގެންދަވ ނެކަ ާއެބަ ާމިބިލުން ާދެން ާއުންމީދުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ މަށް
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ާއޮންނަތަން.ާ ާހަމަޖައްސަވަންާންިނމ ފައި ާރަށެއްވެސް ާވަކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާހަމަޖައްސަވަންވީ،ާ ާރަށެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމް ާއެކަމަކު، ާނެތް. ާހަމަޖައްސަވ ފައިާމައްސަލައެއް ާރަށެއް ހޫރިއްޔ އަށް

ާދަންނަވ ނީ،ާ ާއަޅުގަނޑު ާމީހުން ާޝަކުވ ކުރި ާހަޖަމުނުކުރެވިގެން ާއެކަން  2245އޮވެގެން

އެމް.ޑީ.ޕީގެާމެންބަރެކޭާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަރ ތުންާއައިާ

ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްކަންވެސް ާއެކަން ބޭނުންވޭ.ާާބިލެއްގައި

ާރަށެއްވެސްާ ާހަމަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާނެތް ާމައްސަލައެއް ނޑަށް އަޅުގަ

ާރަށެއްާ ާވަކި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާސުވ ލަކީ، ާއަޅުގަނޑުގެ އޮންނަންވީ.

ާރަށްތަކެއްގައިާ ާވަކިވަކި ާތަފ ތު ާމިކަހަލަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ނޑައަޅުއްވ ފައި  2250ކަ

ާއުާ ާދިވެހިރ އްޖެވ ހިނދުގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުޅޭާމީސްތަކެއް ޅޭާޤައުމަކަށް

ާދަތުރުކުރ ނެާއެއްޗެއް...

ާ

ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2255 

ާމިބިލުގައިާާނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާފު ާބޭނުން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާވ ހަކައެއް ާގެ

ާއޮފީހުގައިާރައީސުލްޖުމްާާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރައީސް ާއުޅަނދެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ހޫރިއްޔ ،ާމިހ ރުވެސް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާލިބެނީ. ާޚަބަރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނަކަމަށް

ާފ ހަގަކުރުމަކީާ ާމިބިލުގައި ާއެޅަނދު ާދަތުރުކުރަން ާހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

 2260ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިާދެކެން.ާ

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވު

ާ

ާއަތޮޅުތަކަށްާާނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާފު ާއ ދަޔ ޚިލ ފަިަށް ާވ ނީ ާމިޤައުމުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ ާއަދި

ާމަގުން.ާާާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވައިގެ ާނުވަތަ ާބޭފުޅަކަށްވެގެންދ ނީ ާދަތުރުކުރައްވ  ނޑުމަގުން  2265ކަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫ ާހަމަާއެހެންވީމަ، ާމިބިލުގައި ާކަންތައްވެސް ާދަތުރުފުޅުގެ ރިއްޔ ގެ

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާއެހެންވީމަ،ާ ފަރިއްކޮޅެކޭާއެއްގޮތަށްާފ ހަގަކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ
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ާފުރުޞަތެއްާ ާއިތުރު ާއަދިވެސް ާޝުކުރުދަންނަވަމުން ާފުރުޞަތަށްޓަކައި ދެއްވި

ާކުރިއްޔ .ލިބޭނެކަމުގެާއުންމީދުގައިާއަޅުގަނޑުާއިށީނދެލަން.ާޝުާ

ާ2270 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓ31833ާާީޝުކުރިއްޔ  ާކަންކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ގައި

ާ ާރޫމްގައި. ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓ31833ާާީދެނަންބަރު ާސަބް ާކޮމިޓީގެ ާގަވ އިދު ގައި

ާ ާއަދި ާކޮމިޓީގައި. ާކޮމިޓ31833ާާީތިންނަންބަރު ާކަންކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ގައި

ާމެންބަރުންގެާއެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާފެށޭނެ ާރޫމްގައި ާކޮމިޓީ އްނަންބަރު

ާމިއަރުވަނީ،ާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން.  2275މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ އަށް.ާ

ާ

ާހުާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޅުހެންވޭރު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާާާޢަލީާރިޟ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލު، ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  މޫސ މަނިކު

 2280ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާނައިބުގެާމުސ ރައ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތުގެާބިލަށް،ާމިފަދަާ

ާބޮޑަ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާޢިއްޒަތްތެރިާބިލެއް ާޝުކުރުދަންނަވަން ށް

ާމުސ ރައ އިާ ާދެވޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާބަލ އިރު ާމިބިލަށް ާއ ދެ، މެންބަރަށް.

ާ ާތަނެއް، ާދިރިއުޅޭނެ ާފުރަތަމަވެސް ާބިލުގައި ނަންބަރަށ2ާާްޢިނ ޔަތްތައް،

އިާބަލ ލ އިރުގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާއޭނަގެާއ އިލ ާދިރިއުޅޭނެާރަސްމީާގެއަކ 

ާޚިޔ ލަކީާ ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިބައިގައި ާހުންނަންޖެހޭނެ، ާތަންތަނެއް  2285އެހެން

ާހަމަާ ާސ ފުކޮށް ާޚަރަދެއްކަން ާކޮން ާކުރ ނީ ާއަދި ާޚަރަދެއްކަން ާކިހ  ހިނގ ނީ

ާސަބަބަކީާ ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އެނގެން

ާ ާދައުލަތުގެ ާޚ އްޞަކުރެވިގެން ާވަރަށްބޮޑުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ޚަރަދުން

ާހުރިކަންާ ާއަޅ ފައި ާއެއްޗެހި ާއިމ ރ ތަކ އި ާއެކަށީގެންވ  ާހަމަ ޚަިަރަދުކޮށްގެން

ާހަމަާ ާކޮންމެހެންވެސް ާދިރިއުޅުމަކީ ާއެތ ނގައި ާއަދި  2290ފ ހަގަކުރެވޭތީ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާތެރެއިންވެސް ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާދެކޭތީވެ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް

ގެންާއެވ ހަކަާދެކެވެމުންދ ތީ.ާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާބަޔަކުާއެގޮތަށްާބޭނުންވެާ

ާދެންާ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާއޮތުމަކީ ާޢިނ ޔަތްތައް ާހަމަ ާގޮތަކަށް ާމިފަދަ ނައިބަށްވެސް

ާ ާއޭނަގ3ާާެމިބިލުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާބަލ ލ އިރުގައި ާނަންބަރަށް ވަނަ
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ާދަ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޙިމ ޔަތ އި ާދެވޭ ާކަންތައްތައްާއ އިލ އަށް ާއެންމެހ   2295ތުފަރުތުގެ

ާގޮތަށްާ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ާމިއީ ާޑިފެންސް. ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ހަމަޖައްސަވ ނީ

ާޚަރަދުތައްާ ާގުޅޭގޮތުން ާމިކަމ  ާއެއީ ާދެން ާސުވ ލުކުރެވޭ. ާކަމެއްތޯ އޮތް

ާޞިއްޙީާ ާދެން ާހުންނ ތީވެ. ާކަނޑައެޅިފައި ާވުޒ ރ ތައް ާއެކިއެކި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާޤަބޫލުިުކުރެވޭގޮތުގައިާޚިދު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޚިދުމަތުގައި ާޞިއްޚީ ާބަލ އިރުގައި މަތަށް

ާގޮސްގެންވެސްާ ާކޮންމެތ ކަށް ާދުނިޔޭގެ ާބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާފަރުވ އަށް  2300ޞިއްޙީ

ޞިއްޙީާފަރުވ އެއްާކުރެވޭނެާގޮތަކަށްާއޮތުމަކީާމުހިންމުާކަމެއް.ާދިމ ވ ނެާޙ ލަތެއްާ

ާޙ ލަ ާކޮންމެފަދަ ާހަމަާނޭނގޭނެ. ާބަލ އިރު ާހޭދަކުރުމަށް ާދިމ ވެދ ނެ.ާޗުއްޓީ ތެއްވެސް

ާލިބެންޖެހޭާ ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްކަން ާއެއްގޮތަށް ާބިލެކޭވެސް ކުރީ

ާދެންނެވިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދުވަހުވެސް ާހަމަ ާހޭދަކުރުން، ާޗުއްޓީ ާތެރޭގައި ޢިނ ޔަތުގެ

ާމިޖެހެނީާ ާތަކުރ ރުކޮށްލަން ާއަނެއްކ ވެސް ާހޭދަކުރުމަށްާވ ހަކަ ާޗުއްޓީ ާމީގައިވެސް .2305 

ާއޮތުމަކީާ ާކަނޑައެޅިފައި ާއަދަދެއް ާވަކި ާވަކިގޮތެއް، ާމިންވަރެއްގެ، ވަކި

ާއިތުރުކޮށްލަންާ ާބިލަށް ާދެން ާހަމަ. ާދެކެން ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ކޮންމެހެންވެސް

ާނައިބު،ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކަންތައްތަކަކީ ާފެންނަ ނޑަށް އަޅުގަ

ާހިނދެއްގައިާރައީސުލްޖުމް ާބޭނުންވެއްޖެ ާރައީސުޖުމްހޫރިއްޔ  ާނައިބަކީ ހޫރިއްޔ ގެ

ާއަދިާ ާބޭނުންވެއްޖިއްޔ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވަތަ ާވަކިކުރެވޭގޮތަށް  2310ވަޒީފ އިން

ާމިގޮތަށްާ ާމިބިލު ާމަޤ މަކަށްވ ތީ ާއޮތް ާގެނެވޭގޮތަށް ާބޭފުޅަކުވެސް އެހެން

ާނިމިގެ ާމިބިލު ާނުވަތަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާބައްޓަންވެގެންދ އިރުގައި ންދ އިރުގައި

ނައިބަކަށްވެސްާހަމަާމިާރައީސުޖްހޫރިއްޔ އަިަކަށްާލިބިގެންވ ާހުރިހ ާޢިނ ޔަތްތަކެއްާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަޖެހޭ. ާވެއްޖިއްޔާ 300ާލިބެން ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ  ވަނަ

ާއަާ ާޙ ލަތެއްގައި. ާކޮންމެ ާގެނެވިދ ނެ ާހަމަ ާނައިބަކު  2315ޅުގަނޑުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއަންނަާ ާފަހުން ާވަކި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް، ާހުރި ާމިހ ރު ނުދަންނަވ ނަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާހަމަާބޭނުންާޙ ލަތެއްގައިާވަކިކުރެވިދ ނެއެކޭާާނުވަތަާ

ާޚިޔ ލުާ ާބޭފުިުޅުންގެ ާއެކި ާހަމަ ާނޭނގޭނެ، ާބޭނުންވެއްޖިއްޔ  ވަކިކުރ ނެއެކޭ.

ނޭގުމެއްގެާތެރެއިންވެސްާނުވަތަާއަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއްގެާާތަފ ތުވެދ ނެާހަމަ.ާހަމަ

ާޙ ލަތެއްގައިާ ާބޭނުންވެއްޖެ ާއަނެއްކ  ާދީފައިވެސް ާއިސްތިޢުފ  ާހަމަ  2320ތެރެއިންވެސް

ާފުރުޞަތުާ ާތެރޭގައި ާފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ާގެންނަނަކަށްވަންޏ  ާގެނެވިދ ނެ. ނައިބަކު
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ކަމަކަށްާބޮޑުާޚަރަދެއްާސަރުކ ރުގެާއެބައޮތްާމިވަރުގެާބޮޑުާޙިމ ޔަތްތަކ އިާރައްކ ތެރިާ

ާނައިބުންވެސްާ ާދިހަ ާނުވަތަ ާނައިބުންވެސް ާފަސް ާޚަރަދުކުރ އިރުގައި މ ލިއްޔަތުން

ގެންނަންާފުރުޞަތުާލިބިގެންދ ކަމެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމަ،ާބިލުާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ އަށްާ

ާވަރަށްާގެންގޮސް ާމިމ އްދ އަށް ާހަމަ ާއަންނައިރު ާއިޞްލ ޙުކުރެވިގެން  2325ބޮޑަށްާާގެން

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިގޮތަށްާާވަޑައިގެންާވިސްނ ާކޮމިޓީގެ މިކަން

ާ ާނައަނުވ ނެގޮތަކަށް، ާދި ާވަކިކުރެވޭނެ ާއިބަކު ާމުއްދަތެއްވެސްާނުވަތަ ވަކިވ ނެ

ނޑަށްާނޑައެޅިފައިާއޮވެ،ާކަ މިގޮތަށްާބައްޓަންވެގެންާނުދ ނެގޮތަކަށްާއޮތުމަކީާއަޅުގަ

ާމުހި ާމ އްދ އިނ330ާާްާ،ންމުކަމެއްކަމަށްާދެކެން.ާދެންފެންނަާގޮތުގައިާވަރަށް ވަނަ

ާ ާބައެއް ާގުޅޭ ާރައްޔިތުންނ އި ާ ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރުލިބިގެންވޭ  2330ކަހަލަާއެބަ

ާޚިޔ  ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާހޯދުން، ާޚިޔ ލު ާހޯދުމަކީވެސްާކަންތައްތަކުގައި ލު

ާމުހި ާއެކަކޮންމެހެން ާކަމަށްވަންޏ  ާބޭނުންވެއްޖެ ންާންމުކަމެއްކަމަށް.

ާބޭނުންކުރ ނެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ކުރެއްވިދ ނެކަމަށް.

ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމައްސަލަ ނޑުވަރެއްގެ ާބެހޭގޮތުންާގަ ާމިމައްސަލައ  ވެސް

ާކަމަކަށްާބަހު ާކުރެވެމުންދ  ާސް ާވަރަށްބޮޑު ާހަމަ ާތީމުގެއަކީ ާކޮށްގެންާވ ތީވެ،  2335ޚަރަދު

ާދި ާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެތ ނގައި ާތަނަކަށްވ ތީވެ، ާހަދ ފައިވ  ރުއުޅުއްވުމަށް

ާ ާނޫންތޯ ާދިރިއުޅެންފެނޭތޯ ާހަމަ ާހޯދ ލުމަކީވެސް ާޚިޔ ލެއް ހަމަާރައްޔިތުންގެ

ާކުރެވިދ  ާމަޖިލީހުން ާފެންނަގޮތުގައި ނޑަށް ާއެންމެާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށްފެނޭ. ނެ

ާއަާމުހި ާނުކުތ އަކީ ާނަާންމު ާފ ހަގަކޮށްލިން ާކުރިން ާދުވަހަކުތޯާޅުގަނޑު ާކިހ  ާއިބަކު

 2340ާޖެހޭާހިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަމ އިާހުންނ ނީ.ާކޮންާދުވަހަކުާހުރީމަތޯާނ އިބަކަށްާލިބެން

ާކުރަންޖެހޭާ ާއެއްޗިއްސެއްާސަރުކ ރުން ާމިހުރިހ  ނޑައަޅ ނީ.ާާޚަރަދުތަކ އި ކަ

ާ ާޙިރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާ%ލިބެންޖެހޭ ާކުރަނ53ާާްމ ޔަތުގެ ޚަރަދު

ނޑައެޅިފައި ާާކަ ާދެންނެވިގޮތަށް ާކުރިން ާއޮތްއިރުގައި ާނ3ާަހަމަ ާނުވަތަ 33ާއިބުން

ާއެގޮތަށްާނަ ާލިބިގެންދ އިރުގައި ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާބަދަލު އިބުންވެސް

ާކަމަކަށްވ ނެތޯާ ާގަނެވޭނެ ާއުފުއްލައި ާޚަރަދެއްތޯ ާކިހ ވަރެއްގެ  2345ބަދަލުވެއްޖިއްޔ 

ނޑުމެންނަށް.ާއެއީާހަމަާމުހިއަ ށްާފ ހަގަކޮށްލެވޭތީވެާއެވ ހަކަާންމުާނުކުތ އެއްކަމަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވ ލުމަށް

ާރައީސް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ
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ާ

ާއެން`.ާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދެކެނީ،ާމިއަދު ާވ ޖިބެއްކަމުގައި ާއިސް ނޑުާމެ  2350ާއަޅުގަ

ާއިންާމުޙަްނމަދުާމުޞްތަފާ  ާލޮބުވެތި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާޝުކުރުާާހުރިހ ާތިޚ ބުކޮށްދެއްވި ާރައްޔިތުންނަށް

ާޚ އްޞަކޮށްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަކިން ާތިމަރަފުށީާދެންނެވުން. ާއުފަން ާހުރިހާ ާއަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި

ޟޫއަށްާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިއަދުގެާމަޢުާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާޚ އްޞަާޝުކުރެއް

ާނބުރިލ އެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ އ އިާނަން.

ާނަާ ާއިމްތިޔ ޒުތަރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެ ާލިބިދޭނެ ާމުސ ރައ އި ާދެވޭ  2355އްާއިބަށް

ާހުޅު ނޑައެޅުމަށް ާމަނިކުާކަ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހެންވޭރު

ާޝުކުރުާ ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލ މެދު ނޑުާދަންނަާހުށަހަޅ ފައިވ  ވަން.ާއަޅުގަ

ާ ާދަންނަވ ނީ، ާމ2ާިމިބިލުގެ ާބަލ އިރު ާމ އްދ އަށް ާލިބިދޭނޭާޢިނ ާވަނަ ޔަތްތައް

ނޑައަޅ ފައެއްނުވޭއޭ. ާކަ ނޑެއް ާގޮސްގެންާާމިބިލުާއެކަމަކު،ާމިންގަ ބައްޓަންވެގެން

ާޙ  ާއެއްވެސް ާކުރީގައިާނުވ ނެއޭ ާނަތީޖ އަކުން. ާނުކުންނަ ާމިބިލުން  2360ލެއްގައި

ާއަނިޔ ވެ ާމިޤައުމުގައި ާދެވޭ ާވެރިއަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާވެރިކަމެއް ޔަތްތަކެއްާޢިނ ރި

ާވެގެންނުވ ނޭާ ާބިލަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޤްޞަދުގައި ނޑައެޅުމުގެ ނޑުާކަ ާއަޅުގަ .

ާ ާމިދަންނަވަނީ، ާމިހެން ާއިނދޭ ާއެބަ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނ އިާީމގައި

ާާދަރިކަލުންނ އި، ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާއެކިއެކި ާދިނުމުގައިާޔްތައްޢިނ ާއެއ އިލ ގެ ތައް

ާއަޅުގަނޑުާ ާމިބިލުގައި. ާއެބައޮތް ާބަޔ ންކޮށްފައި ނޑައަޅ ފައި ާކަ  2365ގޮތްތަކެއް

ާދ ންއެބަހުރިާފިލިޕީންސްގެާމ ކޯސްގެާއަންހެނުން،ާއަނބިކަނބަލުންާއެާޤައުމުގެާނހަ

%ާ ާއަނބިކަނބަޚަރަދުވެފައ03ާިމ ލިއްޔަތުގެ ާފައިވ ންކޮޅު،ާހެދުންކޮޅު،ާވަނީ ލުންގެ

ާކަންތަ ާވަރަށްބޮޑަށްާމިކަހަލަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިބިލ މެދު ާއެހެންވީމ ، އްތަކަށް.

ލުންާމިބައްޓަންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާމިބިލުންާނުކުންނަާނަތީޖ އަކުންާނޫނިއްޔ ާމިބި

ާ ާނޫނިކުރެވިގެންދަނީ، ާޢިނ ޔަތުން ާދެވޭ ާމިބިލުން ާބަލައިގެންާއްޔ   2370މިސ ލެއްކަމަށް

ާވެިެރިކަާ ާބޭފުޅަކަށްކުރީގައި ާކޮށްފައިވ  ާލިބުާން ނޑުާއެ ާއަޅުގަ ާޙައްޤެއްނެތޭ. މުގެ

ގައިާދުވަހަކުވެސްާމިރ އްޖޭގައިާނުކުރ ކަހަލަާއެހެންާމިދަންނަވަނީ،ާމިރ އްޖޭގެާތ ރީޚުާ

ާމައުމޫނަކީ.ާ ާރައީސް ާކުރީގެ ާބޭފުޅެކޭ ާވަޑައިގެންނެވި ާނިންމ ލ ފައި ވެރިކަމެއްކޮށް

ާ ާއަޅުގަނޑުއެހެންވީމ ، ާތަކުރ ރުކޮށް ާާއަޅުގަނޑު، މިއަށްާމިދަންނަވަނީ

ާ ނޑުމެން ާވިސްނަވަންވ ނެއޭ.ާއަޅުގަ  2375އަބަދުާމިދެކެވެނީާތީމުގެއ އިާވަރަށްާރަނގަޅަށް
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ާތަރިކައިންާ ާއަމިއްލަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާމިއީ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާވ ހަކަ. އަރުމ ޒެއްގެ

ގަނެފައިވ ާއެއްޗެއްނޫން.ާމިއީާދިވެހިާސަރުކ ރުގެާމ ލިއްޔަތުާޚަރަދުކޮށްގެންާދިވެހިާ

ާމިލްާ ާސަރުކ ރުގެ ާތީމުގެ،ާކުގައި ާއުޅުއްވަންާއެހުންނަނީ.ާއެއީ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ 

ޔަތްތައްާމިހ ރުގެާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ އަށްާޢިނ ތީމުގެާދޭނެާވ ހަކައ އިާހަމަާއެފަދަާ

ާ ާކުރީޢިނ ދެވޭ ާޔަތްތައް ާވ ހަކަތަކ  ާދެވޭނެ ާރައީސްއަށް ާދެކެމުންާގެ  2380މިވ ހަކަތައް

ނޑަ ވިއަސްާއިށްާއެނގޭާކޮންމެާބިލެއްާހުށަހެޅިކަމުގަާމިދަނީާޖުމްލަގޮތެއްގައި.ާއަޅުގަ

ހަމަާކުރީގެާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ އަށްާތީގެާރޫޙަކީާމުޅިާބިލުގެާރޫޙަކީ،ާމިއީާމުޅިާއެ

ާދެވު ާއަޅުގަނޑުާޢިނ ޔަތްތައް ާމިއޮތީ ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާމިއޮންނަނީ. ާރޫޙެއް މުގެ

ާހިޞޯާދަންނަވ ނީ ާއެކަމަށްޓަކައި ާއެކަމިއޮތީ ާކުރެވިފައޭ. ނޑުމެންާރު ާއަޅުގަ މަކު

ާޙ ހަނދު ާއެއްވެސް ާބަހައްޓަންވ ނީ ާއަނިޔ ވެރިާމަފުޅު ާއެފަދަ ާމިޤައުމުގައި  2385ލެއްގައި

ވެރިކަމެއްކޮށްފައި،ާދުނިޔޭގެާއަނިޔ ވެރިާވެރިކަމެއްކޮށްފައިާތިބިާމީހުންގެާމިސ ލުންާ

ާ..ާމިާއަޅުގަނޑުމެންާނުދެންޏ .ވެރިކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާއިށީދެވަޑައިގެންދެއްާއެދެން.ާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ2390 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމެންބަރުާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިމަރަފުށީ ާވ ހަފުޅުދައްކަވ  ާމިހ ރު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަފުޅުދައްާާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމުސްޠަފ  ާބިލާ މުޙަންމަދު ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިތަނަށް ާމިއަދު ކަވަނީ

ާހުއްދަކުރ ކަމެއްނޫން.ާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދުރުންހެން.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީ  2395ވަރަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާރިޢ ޔަތްކުރައްވ ނެކަމަށް ާއެކަމަށް ާމަނިކުފ ނު އެހެންވީމަ،

ާއުންމީދުކުރަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

ާމެންބަރުާނިޒ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް  2400މ ބެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެދެން. ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުން ާމަޢުޟޫޢަށް ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގައި

ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ
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ާ

ނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާއ2ާައ ދެ،ާމިބިލުގެާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޅުގަނޑުާދަންނަވަންާވަނަާމ އްދ އަށްާއަޅުގަ

ާއ ޢިލާ ާާ މުޙަްނމަދުާމުޞްތަފާ  ާއޭނ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާމިވަނީ، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމ އްދ ގައި  2405ާވަނަ

ާއެގެއަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދި ާމުވައްޒިފުންނ  ާބޭނުންވ  ާއޭނ އަށް ާގެއަކ އި ާރަސްމީ ދިރުއުޅޭނޭ

ާހަމަޖައްސަ ާދައުލަތުގެާފަރ ތުން ާޚަރަދެއް ާނެތްާހިނގ ނޭ އިދޭންވ ނެއޭ.ާމިންގަނަޑެއް

ނޑުާކަނޑައެޅަންޖެހޭކަމަށްާ ނޑުާމިދަންނަވަނީ،ާމިާމިންގަ ނޑައެޅިފަކައެއް.ާއަޅުގަ ކަ

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހައްތަހ ވެސް ާހަމަ ާދަންނަވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑަށްާ  2410ބަލ ފައޭާބިރަކީ،ާމިހ ރުގެާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާދޭާޢިނ ޔްތަތަކުގެާމިންގަ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާކަނޑައަޅަނީ. ާޢިނ ޔަތްތައް ާދެއްވަންއުޅޭ ާމި ާރައީސްއަށް ކުރީގެ

ާމެންބަރަކުާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި، ާރޭވުންތެރިކަމެއް. ާމިއީ އެބައެނގޭ

ާ ާވިޔަސް. ާކުރިގ3753ާާެހުށަހެޅިކަމުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަހަރުގައި ވަނަ

ާއިބްރ ހީާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާވެރިކަންކުރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާނ ސިރަށް 33ާމް

ާހުރި.ާ ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާލިބިދޭންޖެހޭ ާޤ ނޫނުތަކުން ާހަދަންޖެހޭ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  2415ވަނަ

ާޢިނ ޔަތްތަކެއްވެސްާ ާއެ ާނުހެދުނު ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމި ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް އެކަމަކު،

ާމި ާކަމަކީ ާޤަސްދުކުރ  ާކުރަން ާކަމަކީ،ާމި ާމިކުރަންއުޅޭ ހުރަސްގެާާނުލިބުނު.ާދެން

ާ ާތިމަންމެންގެ ާއަމިއްލަކުރަންާާއަތުގައިމެޖޯރިޓީ ާތީމުގެވެސް ާކިޔައިގެން އެބައޮތޭ

ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާ ާކިތަންމެާގިނަ ާހެޔޮ ނޑަށް ާއަމިއްލަކުރަން،ާއަޅުގަ އަރުމ ޒުވެސް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނުކުރ ނަން. ާދުލެއް ާއަޅުގަނޑު ާނެތް. ާމައްސަލައެއް  2420ނެގިޔަސް

ާވެރިއަކަށްާމިާޤައުމު.މިދަންނަވަނީާއަނިޔ ވެރިާ

ާ

ާނުކުތ އެއް،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑައިގަތުން ާނުކުތ އެއް، ނިޒ މ ބެހޭ

ާވައިކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.

ާ2425 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާލޯންާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަރުމ ޒު ާހުރީާތީމުގެވެސް ާއަދިވެސް ާލޯންޗްތައްވެސް ާއެހެން ާއަދި ާޗުވެސް
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ާވ ހަފަޅުދައްކަވާ ާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމި ާއެވ ހަކަވެސް ާއެހެންވީމަ، ާމިލްކިއްޔ ތުގެތެރޭގައި. ދައުލަތުގެ

 2430ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަދުމަފުޅުާބެހެއްޓުން...

ާ

ާ

ާއެއްާއިށީދެވަޑައިގަންނަވ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަޤބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ .

ާނިޒ މީާ ާގޮތުން ާދެއްވުމުގެ ާޖަވ ބު ާވ ހަކަފުޅަށް ާދައްކަވ  ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުބުނޭ. ާގަވ އިދަކު ާކަމަށް ާބޭނުންކުރެއްވޭނެ  2435ނުކުތ އެއް

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާއެކަމަކުާާށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތިމަރަފު ާޖެހޭނެކަން. ާމިމައްސަލަ ާކެތްނުކުރެވިދ ނެކެން ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ

ާއަނގަވެސްާާާ މުޙަްނމަދުާމުޞްތަފާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނެގިޔަސް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާތިބޭފުޅުން ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ

ާތިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހެންވީމ ، ާހެލޭނެ. ާދޫވެސް ާނުކުރެވޭނެ ާމުސްތަޤްބަލުގައިާބަންދެއް  2440ބޭފުޅުން

ާ ާމިތ  ނޑު ާއަޅުގަ 5ާާވިސްނަވަންޖެހޭނެ ާދުވަސްކަންވެސ33ާާްދުވަހަކީ އަހަރު

ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާ ނޑުާއަޅުގަ ާވިސްނަވަންޖެހޭނެާމިކަންތައްތަކަށް.ާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2445 

ާކީކޭތޯ.ާަބރުާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމން
ާާ މުޙަްނމަދުާމުޞްތަފާ 

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2450ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއެހެންތޯ.ާއ ދެާޝުކުރިއްޔާ 
ާާ މުޙަްނމަދުާމުޞްތަފާ 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2455 
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ާޝުކުރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަކަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި 3ާއްޔ 

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައި. ާފުރަތަމަ ާމިގެންދަނީ ާއަރުވަމުން މިނެޓް

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދަށް.

ާ

ާއައްާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޒުާ ާމިާ`. ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2460ސަލ މްޢަލައިކުމް

ާހުށަހެޅިފައިާ

ާމުސ ރައ އިާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނައިބު ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ  މިއޮތް

ާއަޅުގަނޑުާ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާއޮތް ނޑައެޅުމަށް ާކަ ާޢިނ ޔަތްތައް އެހެނިހެން

ާމީގެ ާމިހ ރު ާގުޅުންހުރިާާދަންނަވ ނީ، ާމިއ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިން ދުވަސްކޮޅެއް

ާކޮމިޓީންާ ާދިރ ސ ކުރ  ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާފޮނުވިފައި. ާކޮމިޓީއަކަށް ާވަނީ  2465ބިލެއް

ާ ާމި ާއަޅުގަނޑ0ާާުދިރ ސ ކުރ އިރުގައި ާއައުމަކީ ާބިލެއްގެގޮތުގައި ާއެއް ބިލު

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަ ާކަމެކޭ.ާއެއީ ާމުހިންމު ާމިއީ ާހުންނަާދަންނަވ ނީ ާކޮށްފައި ން

ާއަދިާ ާބޭފުޅަކ  ާކުރަމުންދ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ާއަދި ބޭފުޅަކ 

ާ ާމި ާނައިބު، ާޙައްޤުތައ1ާާްރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާޢިނ ޔަތ  ާލިބެންޖެހޭ މަޤ މުގެ

ާލުއިތަކެއްާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއޮވެއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާސިފައިގައި ާބިލެއްގެ  2470އެއް

ާއަޅުގަނޑުާފަސޭހަތަކެއްވެގެން ާކުރިން ާހަމަ ާމިއޮތީ ާމިބިލުވެސް ާއެހެންވީމަ، ދ ނެ.

ާތަފ ތުާ ާކުދިކުދި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއްގޮތަކަށް. ާދ ދި ާބިލ  މިދެންނެވި

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ބަދަލުތަކަކ އެކުގައި.

ާރައީ ާމިހ ރުގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކ ، ާނުހަދ  ސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްވެސްާދެކޮޅެއް

ާދިނުމާ  ާޢިނ ޔަތެއް ާއެއްވެސް ާދޭންޖެހޭ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްވެސް ާކުރީގެ  2475އަދި

ާތަފ ތުވެވޭާ ާޚިޔ ލު ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ދޭތެރޭގައެއް.

ާޢިނ ޔަތްތައްާ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތަކަށްކަން ާމިންވަރަކަށްާކޮން ާކިހ  މައްސަލައަކީ

ާކޮންމެާފޯރުކޮ ާކަމެއް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، ށްދޭނީ.

ާޙައިޞިއްޔަތުންާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާވީނަމަވެސް ާއޮތްކަމުގައި ާކޮށްފައި ގޮތަކަށް

ާއެާ ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާހުރިހ  ާދޭންޖެހޭ ާޙައިޞިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާހުރި  2480ކޮށްފައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާސެކިއުރިޓީވެސްާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާއަދި، ާދޭންޖެހޭނެ. ނަށް

ާއޮންނަންވ ނީާ ާކަނޑައެޅި ާއެކަމަކު،ާއެކަންކަން ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ނޑުމެން އަޅުގަ
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ާއޮންނަންނަވ ނީާ ާމިކަންކަން ާމިބިލުގައި ާއެހެންވީމ ، ާސިފައިގައި. ބިލެއްގެ

ާކޮމިޓީއަާ ާމި ާދިރ ސ ކޮށް ާމި ާކޮމިޓީން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި، ނޑައެޅިފައި. ކުންާކަ

ާޙ ލަތާ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިވަގުތު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނިންމ އިރުގައި  2485މިކަން

ނޑުާމިދަންނަވަނީާ ދޭތެރޭގައިާރިޔ އަތްކުރަންޖެހޭނެާކަންކަންާނިންމ އިރުގައި.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ނޑައަޅ އިރުގައި ާކަ ާޢިނ ޔަޔްތަކެއް ނޑައަޅ އިރުގައި ާކަ މުސ ރައެއް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިކަންާފެންވަރ  ާބަލައިގެނޭ ާނިސްބަތަށް ާފުދުންތެރިކަމުގެ ގެ

ކުރަންޖެހޭނީ.ާއެހެންާއަޅުގަނޑުާމިދަންނަވަނީާއަޅުގަނޑުމެންާމުޅިާރ އްޖެއަށްާމުޅިާ

ާމިތިބީާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހީނަރުކަމުގައި ާމި ާއިޤްތިޞ ދީ ާއޮތް ާމިކޮށްފައި  2490ދުނިޔެއަށް

ާމި ާތަޙައްމަލުކުރަމުން ާއެކަމުގެ ާދަތިވެ ާބޮޑަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެާވަރަށް އަންނަނީ.

ާދޫކުރަނީާ ާމި ާބޮލަކަށް ާނުލިބޭ. ާގަންނ ކަށެއް ާޑޮލަރު ާމިއަދަކު ާބޭންކަކުން އެއްވެސް

ާދިންގޮތަށްާ ާހަކުރު ާބައިކިލޯ ާމީހަކަށް ާއުޅުނުއިރުގައި ާބޮޑުތަދުގައި ާޒަމ ނުގައި ކުރީގެ

ާ ާދުވ ލަކަށް ާމީހަކަށް ާބޭންކަކުން ާކޮންމެ ާމިދެނީ ާނ33ާާުމިހ ރު ލިބޭާޑޮލަރު.ާއެވެސް

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކިއޫ ާއޮންނަ ާޖައްސ ފައި ާހޯދަން ާއެ ާގިނައީ.  2495ދުވަސް

ާ ާއެ ާއޮންނ ނީ ާވަށ ލ  ާމ ލެ ާކިއޫހެން.33ާާދުވަސްކޮޅަކުން ާދ  ާހޯދަން ޑޮލަރު

ާނިންމ އިރުގައި،ާ ާކަމެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮތްއިރުގައި ާޙ ލަތުގައި ާމި އެހެންވީމަ،

ާ ާނިންމ އިރުގައި ާކަންކަން ނޑުމެން ާކުރ އިރުގައިާއަޅުގަ ާކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާޙ ލަތ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއިޤްތިޞ ދ  ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާކުރީގެާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ  2500ވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް

ާކ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ާމިންވަރަށް ާބޭނުންކުރި ރާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ 

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގެ ާބޭނުންނުކުރ ކަމަށް ާފެސިލިޓީސް ލޯންޗ ،ާއެހެން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާގެންދިޔައީ. ފ ހަގަކުރަމުން

ާއެބަޖެހޭާ ާއޮންނަން ާކަނޑައެޅިފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ. ާކަމެކޭ އުފ ކުރަންޖެހޭ

ާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ވެސް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މިހ ރުގެ ނޑުތަކެއް. ާމިންގަ  2505ވަކި

ބޭނުންފުޅުވީމަާމިހ ރުާއެމަނިކުފ ނުާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ ާޕ ޓީގެާބޭނުންތަކުގައިާ

ާއެބަޖެހޭާ ާމިކަންކަންކަންވެސް ާދަތުރުފުޅުތަކ  ާރަސްމީ ާއަދި ާދަތުރުފުޅުތަކ  ކުރައްވ 

ާއެ ާއޮންނަން. ާކަނޑައެޅިފައި ާލިޔެވިފައި ާސ ފުކޮށް ާކިހާ ވަރަށް ާކަންކަމުގައި ފަދަ

ާޢިނ ޔަތްތައްކަމެއްާ ާމ ލީ ާވަރެއްގެ ާކިހ  ާސެކިއުރިޓީއ ، ާސަލ މަތ އި މިންވަރެއްގެ
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ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާއަދި، ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ. ާފަރ ތްތަކަށް ާމިދެންނެވި  2510ބިލަކުން

ާމައިދ ނުގައިާ ާސިޔ ސީ ާމި ާމީހަކު ާހުރި ާކޮށްފައި ާކުރިން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން

ތްކުރަމުންާދ އިރުގައިާއޭނައަށްާދޭނީާކޮންކަހަލަާޢިނ ޔަތްތަކެއްތޯާނޫންނަމަާމަސައްކަ

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އަކުާ ާކުރީގެ ާއެިެ ާޙަރަކ ތެއްގެ ާއެއްވެސް ާސިޔ ސީ މިބިލުން

ާއެގޮތަށްާ ާވިދ ޅުވ އިރުގައި،ާއެކަން ާނުލިބޭނެކަމަށް ާޢިނ ޔަތެއް ާއެ ޙަރަކ ތްތެރިވ ނަމަ

ާދިވެހިރ އްޖެާ ާލިބިގެންވ ާކުރ އިރުގައި ާމައްޗަށް ާރައްޔިތެއްގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން  2515ގެ

ާއެއްވެސްާ ާގޮތަކަށް ާނުހިފޭ ާއެމީހަކަށް ާބޭނުން ާޙައްޤުގެ ާއެ ާކޮބައިކަން. ޙައްޤަކީ

ޤ ނޫނަކުންާއޭނަގެާމައްޗަށްާމަނ ާނުކުރ ާކޮންމެާކަމެއްާއޭނައަށްާކުރެވޭނެާގޮތަކަށްާ

ާ ާމިދެންނެވި ާއެހެން ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާބިލުގައިާއޮތުމަކީވެސް ާކަންތަކަށް، މިހުރިހ 

ޖުމުލަގޮތެއްގައިާމިބިލ ާއަދިާކުރިންވެސްާމިާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިހުރިާ

ާ ާމި ާބިލ ، ާޢިނ ޔަތުގެ ާދޭންޖެހޭ ާހުރ0ާާިބޭފުޅަކަށް ާހުށަހެޅިފައި ާހުރި  2520ބިލުގައި

ާފުރިހަމަކުރެާ ާދަންނަވ ނީ،ާމިކަން ާއަޅުގަނޑު ާއަލީގައި ާމ އްދ ތަކުގެ ވިގެންާމުހިންމު

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ އަތުވެއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔ 

ާމިންވަރަކަށްާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ޤަބޫލުކުރައްވ ނެއޭ.

ތައްޔ ރުކޮށްފައިާއޮތްާބިލެއްކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާ

ާހުށަ ާމި ާކުރިމައްޗަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމި ާބަހުސްކުރި ނޑު ާއަޅުގަ  0ާ2525ހެޅި

ާއެއީާ ާކަންތައްތައް. ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާއެބަހުއްޓޭ ބިލުގައިވެސް

ާދޭތެރޭާ ާޙ ލަތ  ާމިއަދުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނ  ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާކަމެއް ާއެވަރު ާއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމަށްފަހު

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްވެސްާާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމިހ ރުގެ ާނުހަދަން ދެކޮޅެއް

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ ާކުރީގެ ާއަދި، ާދޭކަށް. ާޙައްޤުތަކެއް  2530ޢިނ ޔަތްތަކ އި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނުކުރަން. ާއިންކ ރެއް ާދޭކަށް ާޙައްޤުތަކެއް ޢިނ ޔަތްތަކަކ 

ާނުކޮށްފިކަމަށްވަން ާއެކަން ާކަމެއް. ާމިފަދަާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ޏ 

ޤައުމެއްގައިާއެހުންނަާޢިއްޒަތްތެރިާއެހ ާގިނަދުވަހުާވެރިކަންކޮށްފައިާތިބިާބަޔަކަށް،ާ

ާ ާޙައްޤެއ3ާާްނޫންނަމަ ާލިބެންޖެހޭ ާމީހަކަށްވެސް ާހުރި ާކޮށްފައި ާވެރިކަން އަހަރުގެ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާސިފައިގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  2535އެއީ

ާކުރީގެާފޯރުކޮ ާކަމެއް. ާލ ޒިމުކުރ  ާމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއީ ށްދޭންޖެހޭނެއޭ.
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ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންވެސް ާމިއަދުގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުންނެއްނޫން

ާއެާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނޫ ާއ ދެ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާކުރީގެ ާކުރަންޖެހޭނެ. އެކަން

ާނުާ ާޤ ނޫނެއް ާއެއަށް ާއޮތްއިރުގައި ާއޭރުގައިާޙައްޤުތަކެއް ާއެއީ ާއޮތްކަން ހެދި

ާގޮތް.ާ ާފެނުނު ާބަޔަކަށް ާތިބި ާކުރުމަށް ާއެކަންތައް ާއެވަގުތު ާކުރުމަށް  2540އެކަންތައް

ާރައްޔިތުންާ ާމިދަނީ ާކުރަމުން ާމިކަން ާބޮޑުވެގެން ާމިކަން ާމިއަދު އެިެހެންމަވެސް،

ާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ،ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ާއެއްޗިހިތައްާރައީސުލްޖުމުހޫރިއް ާޚަރަދުތަކ  ާޙަރަކ ތްތެރިވ ންޖެހެނީ ޔ ވެސް

ާސިފައިގައިާ ާބިލެއްގެ ާއެހެންވީމަ، ނޑެއްގެތެރޭގައިކަން. ާމިންގަ ާވަކި ކުރަންޖެހޭނީ

ނޑުމެންާމަސައްކަތްާމިކުރަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާޖުމުލަގޮތެއްގައި.  2545ާމިކަންާކުރަންާއަޅުގަ

ާ

ާ.ާވަގުތުހަމަވެއްޖެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތ އީދުކުރަން.ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޒްާވިލިފުށިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަށް ާގިނަ ާކަންތައްތަކަކަށް ާމިހިރަ ާމިބިލުގައި

ާމަޖިލީހަށްާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާކުރީގައި ާއަދި ާބިލ  ާމިދެންނެވި  2550އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުާކުރިން

ާއެއްކޮށްލައިގެ ާމިބިލ  ާބިލ  ާމިތަނަށްާހުށަހެޅުނު ާސިފައިގައި ާބިލެއްގެ ާއެއް ން

ާ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަކޮޅ0ާާުގެނައުމަށް ާއަޅުގަނޑުގެ ާއިލްތިމ ސްކުރަމުން ފަރ ތައް

ާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 2555ާދުވަހެކޭާއަޅުގަނޑަށްާ`.ާއ ދެ،ާމިއަދަކީާމިާމަޖިލީހުގެާތ ރީޚްގައިާއުފ ވެރިާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާއަދިާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށް ާސަބަބަކަށްވަނީ ާއެއީ ދެންނެވޭނީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ނޑައެޅިގެންދ އިރުގައި ާކަ ާމުސ ރަ ާނައިބަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ

ާހަމައެކަާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުޑަދުވަސްކޮޅުގައި ާމިވީ ާމިވަގުތުާމަޖިލީހުގައި ނި

ާމުޙަންމަދުާ ާއ ދެ، ާގެންދަވ  ާކުރައްވަމުން ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމިާ ާއެކަމަށްޓަކައި ާއިވިގެންދ ތީ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާބަސްކޮޅެއް ާހެޔޮ  2560ނަޝީދަށް

ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއަދި ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާޝު ާދުވަހުގައިާމެންބަރުންނަށްވެސް ާބައެއް ާސަބަބަކަށްވަނީ ާއެއީ، ކުރުދަންނަވަން.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާނަންފުޅު ާފޮނުވ  ާމިތަނަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ 
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ާމިާ ާގޮތަކަށްވެސް ާހީވ ކަހަލަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއަރައިގަންނަ ާޙައްޤަކަށްވެސް ލިބިދޭ

ާވ ހަކަދެކެވެމުންދ ތީ ާމަޖިލީހުގައި ާކަމެއް.ާާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރ  ާހަމަ ނޑު  2565އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިމަޖިލީހުގައި އެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދަކީ

ާނުހަނުާ ާބަޔަކަށް ާތިބި ާކޮށްފައި ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ނުވަތަ

ާވުމ އެކީގައިާ ާދުވަހެއް. ާރައްދުވެގެންދ  ާބަސްތައް ާހެޔޮ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައި

ާއ ދެ،ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާއަދިވެސް މިކަމަށްޓަކައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާދުވަހުގައިވެސް ާކުރީ ާއަޅުގަނޑު، ާމިބިލުގައި ާވ ހަކައަކީ  2570މިދެކެވޭ

ާހުރިާ ާކޮށްފައި ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ާކުރީގައި ާމީގެ ާހަމަ ާހުށަހެޅުނު މަޖިލީހަށް

ާޢިނ ާ ާދޭންޖެހޭ ނޑުާމީހަކަށް ާއަޅުގަ ާބިލުގައިވެސް ާވ ހަކަދެއްކުނު ޔަތްތަކުގެ

ާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާ ާކަންކަން ާއިމެއްގެތެރޭގައޭ ާވަރެއްގެ ާކޮންމެވެސް ފ ހަގަކުރިން،ާމި

ާއެބަޖެހެއޭ.ާ ާފުއްދަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއްޗަކުން ާލިބޭ ާޤައުމަށް ާމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބޭފުޅަކަށްވެސް ާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފައި ާމިވަގުތު  2575އަދި

ާދޭންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭފުޅ އަށްވެސް ާހުންނެވި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަމުގައި

ާމަޖިލީ ާމި ާކުރަންޖެހޭނީ ާކަންތައްތައް ާމެންބަރުންާޢިނ ޔަތ  ާޢިއްޒަތްތެރި ހުގެ

ާކަންތަދިވެހި ާވިސްނައިގެންނޭ.ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙ ލަތަށް ާތިބި ާރައްޔިތުން އްާރ އްޖޭގެ

ާބަލަންއެބަޖެހޭ.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިގޮތަށްވެސް ާކަންތައްތައް ާމ ޒީގައި ކުރީ،

ާގިނަބަޔަކުާ ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ާތިިިބި  2580ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާޚަރަދަކީާ ާކުރ  ާތީމުގެއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޭރުގެ ޝަކުވ ކުރަމުންދިޔައީ

ާއޮބިއޮންނަވަ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެވ ހަކަތައްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫނޭ. ާޚަރަދެއް ރުގެ

ާއެއީާ ާފެނިގެންދިޔަ. ާޒަރިއްޔ އިންވެސް ާމީޑިޔ ގެ ާއެކިގޮތްގޮތުން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާކީއްވެގެންތޯާ ާޒިންމ އެކޭ. ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ އެއިރުގައި

ނޑައެޅިގެންާނުދިޔަކީ.ާމިއަދުާއަނެއްކ ވެސްާހުށަހެޅިފަާ  2585އިމިއޮތީާހަމަާއެާޤ ނޫނެއްާކަ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާމަސައްކަތްކުރަން ާމުހިންމު ާއެ ާމަޤްޞަދުގައި ާމ ތް މުހިންމު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާމިހ ރުގެ ާވ ޖިބެއް، ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ޖެހިފައިމިއޮތީ.

ާއެކަންާ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކަށް ާބަދުނ މުނުވ  ާހުތުރު ާމި ބޮލަށްވެސް

ނޑުމެންގެާވ ޖިބެއް.ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންާއެކަންާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާކޮންމެގޮތަކަށްާ ާއޮތަސް ާބިލެއް ާކޮންމެގޮތަކަށް ާމަސައްކަތަކީ. ާކުރަންމިއުޅޭ  2590އެއީ
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ާމިާ ާއެއްޗަކުން ާލިބޭ ާމިޤައުމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކެވުނަސް ވ ހަކަތަކެއް

ާނިކަމެތިކޮށް ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ބިކަކޮށްލ ފައިާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޤައުމެއްގެާ ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާޤަދަރު ާޢިއްޒަތ އި ާހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް

ާނޫން.ާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނޫން. ާބިނ ވެގެންދ ނެގޮތެއް މުސްތަޤުބަލް

ާއެކަށީގެންނުވ ާ ާރައްޔިތުންނ އި ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވަކ ލ ތުކުރ ނަން ނޑު  2595ާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާކުރިއަސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެއްވެސްކަމެއް

ާވަޒީރުކަންާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާކުރިއަސް ާރައީސްކަން ާނ އިބު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ކުރިއަސްާއެއިންާއެއްވެސްާބޭފުޅަކަށްާދީގެންާނުވ ނެާޤ ނޫނެއްގެާސިފައިގައި.ާއެއީާ

ާލ ބަޔަށް ާހެވ  ާއެންމެންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާޤ ނޫނަކީ ާޤ ނޫނަކީ ާއެއްޗެއް. ހެދޭ

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާވ ންޖެހޭނެ. ާއެއްޗަކަށް ާބަލައިގަނެވޭނެ ާލޯބި ާރުހުމ   2600ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނ އިާ ާއަޅުގަ ާމުސްތަޤުބަލްގައި ާކަންތައްތަކަކީ ާކުރެވޭ މަޖިލީހުގައި

ާކަމަކަށެ ާޤ ނޫނެއް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާއިނގިލިދިއްވ ނެގޮތަކަށް އްާދިމ ލަށްވެސް

ާމިޤ ނޫނުގައިާ ާވުމ އެކީގައި، ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑެއް އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާމިވަގުތުާކުރަމުންދ ާމީހަކަށްާދޭންޖެހޭާމުސ ރައ ާޢިނ ޔަތްާ

ާޤަބޫލުމިކުރަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާޤަބޫލުވޭ. ާރުހި ާހަމަ ނޑަށް  2605އަޅުގަ

ާރަ ާރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާމެނިފެސްޓޯއަކީ، ނޑުމެންގެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއަޅުގަ

މެނިފެސްޓޯއަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންގެާވެރިކަމެކޭާއެާކުރަނީ.ާރައްޔިތުާމީހ އޭާ

ާބ ރަކ އިާ ާނުދެވޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެހެންވެއްޖިއްޔ  ާމީހ އަކީ. ާބ ރުގަދަ އެންމެ

ާތިމަންނާ  ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާމީހަކަށް ާއެންމެ ާއިނ ޔަތެއް ާނުދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާޢިނ ޔަތެއްާޤަބޫލުކުާ ާދެއްވ  ާއެމަނިކުފ ނަށް ާވުމ އެކީގައި،  2610ރ ކަމެއްނޫނޭ.

ނޑައަޅ އިރުގައިާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާ ާކަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވަޢުދު،ާ ާއެމަނިކުފ ނުވީ ާކެމްޕޭންގައި ާރިޔ ސީ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ވިސްނަވަންޖެހޭނެ

ާމަޖި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ނޑައެޅިގެންާއަޅުގަ ާކަ ާއެމަނިކުފ ނަށް ލީހުގައި

ާދެއްވ ކަށް.ާ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާމުސ ރައެއް ާހިތްޕުޅ ހަމަނުވ ވަރުގެ އެމަނިކުފ ނު

ާރުފިޔ އެއްާ ާއެއްލައްކައެއްހ  ާތިމަންނ އެއް، ާއެބަކުރައްވ  ާޤަބޫލުފުޅު  2615އެމަނިކުފ ނު

ާމަޖިލީ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާރުފިޔ ވެސް ާހ ސް ާފަންސަވީސް ާއެއްލައްކަ ާއެއްާނުވަތަ ހުގެ

ާނޫން.ާ ާދެކޮޅުހަދަނީކީ ާވަކި ާއެއަކަށްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅައިފި. މެންބަރަކު
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ާއެާ ާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާއެއްޗަކުން ާލިބޭ ާމިޤައުމު އެހެންނަމަވެސް،

ާއުޅެވޭނެކަމަށްާ ާމިހ ކަށްވަރު ާމުސ ރައަށްވެސް ާތިމަންނ ގެ ވިސްނ ވަޑައިގެންފައި

ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިޢިއްޒަތްތެރިާާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޏ  ާއެއީ ާނިންމުމަކީ  2620އެކަން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ މަޖިލީހުގައި

ާޤަދަރުާ ާޢިއްޒަތ އި ާއެމަނިކުފ ނު ާއަދި ާބުނެވެނީކަމަކަށް. ާބަހެއް ކުޑައިމިސް

ާމިޢިއްޒަތްތެ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައިާކުޑަވަނީކަމަކަށްވެސް ރި

ާތީމުގެާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ، ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ާބޭފުޅަކު ާއެއް ކޮންމެވެސް

ނޑުާއެކަމަކާ   2625ހުންނަންޖެހޭނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއްގެާމިލްކެއްގެާގޮތުގައޭ.ާއަޅުގަ

ާވިދ ޅުވީމ ،ާރަށެއްގެާ ާވ ހަކަާދޭން ާނުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރަށެއްގެ އިންކ ރެއް

ާމިާ ާއެިެހެންވީމ ،ާވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަމަކަށްނުވޭ. ާއެކަމަކީ ާއޮތީމ  ބިލުގައި

މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާދެކެވޭާވ ހަކައަކީވެސްާދެކޮޅުޖެހޭާއެއްޗަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާނުވަތަ ާތަނެއް ާހުންނަވަންޖެހޭ ާއެމަނިކުފ ނު ާތީމުގެއަކީ އެއްކޮޅުން

ާކުރ ާ ާތަނެއް.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާލ ޒިމްކުރ  ާޤ ނޫނަކުން ާބޭފުޅަކަށް  2630ކޮންމެ

ާހުންނަންާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާއެއީ ާއ ރަށަކީ ހަމައެއ އެކީގައި

ާބައެއްާ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާނޫންކަމަށްވެސް ާތަނެއް ފެނިވަޑައިގަންނަވ 

ާކަ ާމިހިރަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ . ާމެންބަރުން ންތައްތަކުންާޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނގެންޖެހޭ... ާއަޅުގަ

ާ2635 

ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެކަމަކަށްާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާކުރެވުނީމ  ާކަމެއް ާއެއްގޮތަށް ާމަޞްލަޙަތ އި ާއަމިއްލަ ާތިމަންނ މެންގެ

ާރައްޔިާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާފައިދ ހުރިގޮތަށްާތ އީދުކޮށްފައި، ާތިމަންނ މެންނަށް ާދޫކޮށް ާޙައްޤު ތުންގެ

ާއެއީާ ާބައްޓަންވެގެންދިއުމަކީ ާކަންތައް ާކުރެވޭގޮތަށް  2640ކަންތައްތައް

ާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް .`ާ ާއ هللا ާދެ،ާވަބަރަކ ތޫ.
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ާއެހެނިހެންާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުސ ރައ  ާނ އިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބިލެއް ާބެހޭ ާދަށުނ306ާާްޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމ އްދ ގެ  2645ވަނަ

ާމަނިކަށްާ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ހުށަހަޅުއްވ ދެއްވީތީ،

ާއ ދެ،ާއަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ނޑުވެސް ޅުގަ

ާވެދުމެއްާ ާއެ ާވެދުމެއްއެރުވިކަމަށްވިޔަސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ވ ންޖެހޭނެާއިސްލ މްދީނ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޤ ނޫނުތަކ އިާއެއްގޮތަށްާދެވޭާވެދުމެއްާ

ާތަފ ތު ާމ ނަކުރުމުގައި ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާޤ ނޫނުތައްާާކަމަށް.  2650ބޭބޭފުޅުިުން

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއިއްޔެ ާގޮތަކަށް. ާތަފ ތު ާވަރަށް މ ނަކުރައްވަނީ

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާއަޑުއިވިގެންދިޔަ މަޖިލީހުން

ާތަންކޮޅެއްާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާކޮމިޝަންގެ ާއިލެކްޝަންސް ާވ ހަކަފުޅުގައި ޙަމްޒ ގެ

ނޑުމެންނަށްާތަރުޖަމ ކޮށްލަދެއްވިތަން.ާއޭގައިާމިއޮންނަނީާއައުާނަމެއްާނުވަތަާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާމ ނަކުރެވިގެންދިޔައީ ާއޮތުން ާއޮންނަ ާހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް  2655ނަންތަކެއް

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއ ދެ، ާގެއްލޭގޮތަށް. ާމުޅިން ާމަފްހޫމް ާއޭގެ ވަނ33ާާަތަފ ތުގޮތަކަށް.

ާ ާރައީސުލްޖުމ0ާްމ އްދ ގެ ާފިރިހެނެއްކަމަށްާގައި ާއަނބިކަނބަލުންނަކީ ހޫރިއްޔ ގެ

ާބޮޑުވ ންޖެހޭާ ާކަންތައް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާއެބައޮވޭ. މ ނަކުރެވޭގޮތަށް

ާއެބަތިބި.ާ ާޢިލުމްވެރިންވެސް ާބަހުގެ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ކަމެއް.

ާ ާކޮމިޓީގެ ާވ ހަކައ މެދު ާދަންނަވ  ާމި ނޑު ާއަޅުގަ  2660ސްޓޭޖްގައިާއެހެންކަމުން،

ނޑުާއެދެން.ާ ވަނަާމ އްދ ގައިާމިއޮންނަނ0ާާީވަރަށްބޮޑަށްާވިސްނ ވަޑައިގަތުންާއަޅުގަ

ާމަރުވިއިރުާ ާއެމީހަކު ާމަރުވެއްޖެނަމަ، ާމީހަކު ާކޮށްފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާމަރުވިއިރު،ާ ާމީހ  ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާޕެންޝަން ލިބެމުންދިޔަ

މީހ ާގޮތުގައިާހުރިާމީހަކަށްާއެމީހަކުާއެހެންާކައިވެންޏެއްާކުރަންދެންާއޭނ ގެާއަނބި

ާދިވެހިާ ާއ ދެ، ާދޭންވ ނެއޭ. ާއެމީހަކަށް ާދައުލަތުން ާމަރުވަންދެން ާއެމީހަކު  2665ނުވަތަ

ާފިރިހެނުންނަށް.ާ ާބޭނުންކުރެވޭނީ ާ"ހުރި"ާމި ާވެއްޖިއްޔ  ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދު ބަހުގެ

ާއޭ ާއޮތީމ  ާމިބަސް ާ"ހުރި" ާފިރިހެނެކޭާމިތަނުގައި ާމިއީ ގެމ ނައަކީ

ާ"ހުރި"ާ ާއެހެންކަމުން، ާއެއިންނެވީ. ާއަނބިކަނބަލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާތ ރީޚެއްގައިާ ާފަހުގެ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ާކޮންމެހެން މިބަސް

ާކައިވެރިކުރުންާ ާފިރިހެނުން ާފިރިހެނުންނ އި ާމައްސަލަޖެހި  2670މިކަމ މެދު
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ާތެރެއަށްާހުއްދަކުރެވު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެކަންތައްތައް ާބަލ  ނީކަމަށް

ނޑުާހަމަާޤަސްދުގައިާ ނޑަށްާހީވޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ 306ާއައިއްސ ނެކަމުގެާބިރުާއަޅުގަ

ާތަޢ ރަފ ާނަން.ާ ާމިބިލުގެ ާޙަވ ލ ނުދިނީ.ާއެއީ ާމ އްދ އަށް ާ)ހ(ާއެބައޮތ3ާާްވަނަ ގެ

ާޤ ާ ާކޮން ާމިއީ ާބުނެދީފައި ާއެބައޮތް ާ)ށ(ާވަރަށްާރަނގަޅަށް ނޫނެއްކަން.ާހަމައެގޮތަށް

ާއެބައޮތް.ާ ާތަފްޞީލުކޮށްދީފައި ާއިތުރު ާނަމެއްކަމ އި، ާކޮން ާކިޔަނީ ާމިޤ ނޫނަށް  2675ގައި

ާފުރަތަމަާ ާބުނެދިނުމުގައި ާނަން ާތަޢ ރަފ  ާމިއޮންނަނީ ާގައި ާ)ނ( އެހެންނަމަވެސް،

ާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ާއ އި ާ)ށ( ާއ އި ާ)ހ( ާމ އްދ އ އި ާދެ ދެންނެވުނު

ާމިއޮންނަނީާތަޢ ރުޟްވ ކަ ާގައި ާ)ނ( ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ މެއްކަމަށް

ާމަޤ މުާ ާނ އިބުކަމުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަޤ މ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ

ާޢިނ ޔަތްތައްާ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޙިމ ޔަތ އި ާދޭންޖެހޭ ާމީހުންނަށް  2680އަދ ކޮށްފައިވ 

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުންނޭ. ާމި ނޑައަޅ ނީ ާމިހ ރުާާކަ މިމަޖިލީހަށް

ާމަސައްކަތްާ ާސްޓޭޖްގައި ާކޮމިޓީ ާއެބިލު ާހުށަހެޅި، ާބިލެއް ާއެކަމަށްޓަކައި ވަނީ

ާމިކަންތައްތައްާ ާބިލެއްގައި ާދެވަނަ ާއަނެއްކ  ާއެހެންކަމުން، ކުރެވެމުންދަނީ.

ާނަންާ ާތަޢ ރަފ  ާމީގެ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ އަންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް

ާމިއޮތީާދެވިފައިއޮތްގޮތުާ ާނަން ާތަޢ ރަފ  ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ  2685ންވެސް

ާބޭނުންކުރ އިާ ާބުނުމަށް ާބަސް ާބަހުގައި ާބަހެއް.ާދިވެހި ާއެއް ާއެކުލެވިފައިވ  ދެބަހުން

"ހ އި"ާށެވެ"ާމީގައިާވަރަށްާރަނގަޅަށްާބޭނުންކުރެވިފައި.ާއެހެންކަމުން،ާތަޢ ރަފަށްާ

ާ ާނަމަށް ާހަމައެގޮތަށް ާއަދި ާ"ހ". ާއ ދެ،ާމިއޮތީ ާބޭނުންކުރެވިފައި. ާ"ށ" މިއޮތީ

ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައިާ ާވަރަށް ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި މިބިލ މެދު

ާއެހެންކަމުން،ާ ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ  2690ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނ ާނެތިން. ާތަކުރ ރުކުރ ކަށް ާއެވ ހަކަތައް ާކޮންމެހެން ނޑު ާދެއްވިާއަޅުގަ ޑަށް

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއ ދެ،ާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިެރި .`

ނޑުވެސްާ  2695ާއަޅުގަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ާިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުާއ  ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާމި ާބަޙހުސްކުރަމުންދ  ާމިހ ރު ބިލަށް،
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ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ  ާނ އިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާވަރަށްާ ާދަންނަވ ލަން. ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ބިލ ބެހޭގޮތުން

ާމ ނަ ާމި ާއެކިގޮތްގޮތަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލ މެދުާގިނަ  2700ކުރައްވ 

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ގިނަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ބަހުސްކުރައްވައިފި.

ާމީގައިާ ާނުކުތ ތައް ާމި ާއެއްޗެހިތައް ާގިނަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ކަށް. ނެތޭ

ާކަމެއްގެގޮތުގައިާ ާފ ހަގަކުރ  ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއ ދެ، ފ ހަގަކުރައްވައިފިއޭ.

ާމިބިލުާ ާއެންމެފުރަތަމަވެސް ާމުސ ރ1ާާަގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބޮޑޭ.ާ ާވެއްޖިއްޔ  ާއެއްގޮތަކުން ާދެކެނީ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިމުސ ރަ  2705ބަޔ ންވެގެންވޭ.

ނޑުމެންނަށްާ އަނެއްގޮތަކުންާވެއްޖިއްޔ ާކުޑައޭ.ާދަންނަވަންމިއުޅޭާވ ހަކަިައަކީާއަޅުގަ

ާޖެ ާއޮޑިޓަރ ާމުސ ރައ އި، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމުސ ރައާ މި ނެރަލްގެ

އެއްވަރުވީމ ާމިމުސ ރަާއެއްހަމ ގައިާބަލައިގަތުންާއުނދަގޫވ ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާ

ާ ާތެރެއަށް ާއަދަދެއ03ާާްމުސ ރައިގެ ާބޮޑު ާއެއަށްވުރެ ާއަދި ާނަމަވެސް ާރުފިޔ  ހ ސް

ާހަމަގައިމުވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ާތަފ ތުކުރުމެއް  2710ނަމަވެސް

ާކޮންމެހެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއް ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނަވ  ާހައިސއްޔަތުން ގެ

ވަނ2ާާަވ ންޖެހޭނެާކަމެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާހަމަާއެގޮތުގެމަތީންާމިބިލުގެާ

ާރަސްމީާ ާދިރިއުޅޭނެ ާއ އިލ  ާއޭނަގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި މ އްދ ގައިވެސް

ާއެގެއަށްާ ާއަދި ާމުވައްޒަފުންނ އި ާބޭނުންވ  ާގެއަށް ާޚަރަދުތައްާާގެއަކ އި، ހިނގ ނެ

ާއޮތުމަކުންނެއްާ ާމިހެން ާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ. ާފަރ ތުން  2715ދައުލަތުގެ

ާތަނެއްާ ާއެ ާއެއްވެސްތަނަކުންނެއް ާމިބިލުގެ ާހަމަގައިމުވެސް ނޑުމެންނަކަށެއް އަޅުގަ

ބަޔ ންވެގެންނެއްނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގައިާބުނ ގޮތުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއިތުރުާ

ާ ނޑުވަރެއް ާމީތިާގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާޖެހޭކަހަލަ ާއެބަޖެހޭ. އަޅ ދޭންވެސް

ާ ާވ ހަކަިައަކީ ާމިބލުގެ ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތުގައިާމ ނަކުރެވޭ. ގެތަކެއް

ނޑައެޅިާ ނޑުވަރުތަކެއްގެާގޮތުގައިާާފައިވ ާގެތަކެއްާއެބަވޭކަ  2720ވ ނީާއަޅުގަނޑުާދަންނަާގަ

36ާާ ާގައި. ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާ)1ާމި ާވ ހަކަ ާއެބަބުނޭ.ާގެއެއްގެ ާގައި ށ(

އެހެންވީމ ،ާމިތަނުންާކޮންމެވެސްާއެއްާގެއެއްާާކަނޑައެޅިފައިާއޮތުމަކީާއަޅުގަނޑުާ

ާކުރަ ާކޮންމެހެންވެސް ނޑުދެކޭގޮތުގައި ާމައިގަ ާދެން ާކަމެއް. ގޮތެއްގައިާންޖެހޭނެ

ނޑައެޅޭާޚަރަދުތައްާވަކިާ ާކަ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ނޑައެޅޭ ާމީގެާކަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ
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ާކަާއަދަދަކަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮތުން ާވަރަށްާނޑައެޅިފައި ާއެއީ ާހަމަ  2725ހީވަނީ

ާ ާމުހިންމުކަމެކޭ ާފަދައިންާހަމަ ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެން

ނޑުމެންާހަމަާއެއީާއަޅުގަނޑުމެންާ ކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ.ާމިދައްކަނީާއަޅުގަ

ާވ  ާކަންތައްތަކެއްގެ ާވެފައިހުރި ނޑުމެންނަށްާކުރީގައި ާއަޅުގަ ާކުރީގައި ހަކަ.

ކުރެވިފައިވ ާގޯސްާތަޖުރިބ އެއްގެާވ ހަކަ.ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާ

ާރައްކ ތެރިކަންާ ާޙިމ ޔަތްތަކ އި ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމީހަކަށްވީތީވެ ާވަކި  2730ދައްކަވައިފި

ާއެބީދ  ާހަމަ ާދެން ާނުޖެހޭނެކަމަށް. ާފ ހަގަާލިބެދޭން ނޑު ާއަލުގަ ާތުޅ ދޫާއިން ކޮށްލަން

ާފ ހަގަކުާރ ގެދ އި ާމެންބަރު ާބިލަކީާޢިއްޒަތްތެރި ާދެ ާމި ާފަދައިން ރެއްވި

ާ ާއޮންނ3ާަހަމަގައިމުވެސް ާގޮތުގައި ާބިލެއެިްކަމަކަށްާބިލެއްގެ ންޖޭހެނެ

ނ ާއަޅުގަ ާ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާކޮށްފައިވާ ޑަކަށްވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން އެއީ

ާޢިނ ާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާބިލެއްގެާބޭފުޅެއްގެ ާވަކި ާޙިމ ޔަތްތައް ާރައްކ ތެރިކަމ އި  2735ޔަތ އި

ާބޭފުޅެއްގެާ ާހުންނަވ  ާގޮތުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ާއޮވެފައި ގޮތުގައި

ާކަންތައްތައްވެސްާ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާޙިމ ޔަތ އި، ާޢިނ ޔަތ އި، އެކަންތައް

ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގައިކަމަށް ާބިލެއްގެ ާވަކި ާހަމަާއޮންނަންޖެހޭނީ ާޤަބޫލުކުރަން. ވެސް

ނޑުތަކެއްާ ާމިންގަ ާގެންގުޅުމުގައި ާމިކަންކަން ާމ ނަކުރެވިފައިވ  މިބިލުގައި

ނޑައަޅ އިރުގައިާ ާޢިއްޒަތްތެރިާާކަ ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށްވެސް  2740އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާފ ހަގަކުރައްވައިފި. ާކޮންމެވެސްވަރަކަށް ާމިކަން މެންބަރު

ާއިތުބ ރުކުރައް ާބޭފުޅަކު ާވޯޓެއްާވ ފައިވ  ާއެބޭފުޅަކުާާނެތްކަމުގެ ނަގައިގެން

ާވަކިވ ންާ ާކުރެވޭނެގޮތެއް ާކަންތައް ާއެބޭފުޅަކަށް ބިލުގައިާމިާޖެހިއްޖެނަމަ

ާއެބަާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެކަމުން، ބަޔ ންވެގެނެއްނުވޭ.

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކ މެދުވެސް ާލިބިދޭ ާވޯޓެއްނަގާ ބ ރު ާނެތްކަމުގެ  2745އިތުބ ރު

ާމީގެތެރޭގައިާ ާއެކަންވެސް ާކަމަށްވަންޏ  ާއެހެންވެއްޖެ ާކުރެވިދ ނެކަމަށް. އެކަން

ާފުރިހަ ާއިތުރު ާމިބިލުގެ ާއިނުމަކީ ާކަމެއްާބަޔ ންވެފައި ާދެކެން.ާމަ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައި

ާވަރަިަށްދެންހަ ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއ އެކު ާމަ ާކަންތައްތައް މީގައިާގިނަ

ާބޭފުޅަކަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާ ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ނުވަތަ

ާބުނުން.ާކޮ ާބުނ  ާއަޅުގަނޑުމެންާށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ  2750އެފަދައިން

ޑުމެންގެާސްާމިާޢައްޔަންކުރަނީާއެއީާއަޅުގަނރައީސެއްގެާގޮތުގައިާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެ
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ާތަމްާ ާއެާޤައުމު ާގޮތުގައި. ާއިސްވެރިޔ ގެ ާއެންމެ ާހުންނަ ސީލުކުރުމަށްޓަކައި

ާ ާހުންނަވައިގެން ާގޮތުގައި ާއިސްވެރިޔ ގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސިއްރުތަކ އިާޤައުމުގެ

ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައިާ ާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައްވެސް އެހެނިހެން

ާބޭފުާާއެބޭފުޅަކަށް ާއެފަދަ ާހަމައެކަނިާއެނގިވަޑައިގެންފ ނެހެން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2755ޅަކު

ާބަހައްޓ ނީތޯާ ާދީފައި ާރައްކ ތެރިކަން ާޙިމ ޔަތ އި ާބަހައްޓ ނީތޯ ާދީފައި މުސ ރައެއް

ނޑުމެންއެބޭފު ޤައުމަށްާއެިެއްވެސްާފައިދ އެއްާނުކުރ ގޮތަށް.ާާޅެއްގެާފަރ ތުންާއަޅުގަ

ާރަނގަޅުކަމަށްާ ާއޮތުން ާކޮންމެހެން ާމިބިލުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،

ާ ނޑަށް ާކޮށްާފެނޭއަޅުގަ ާޤައުމަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާފަރ ތުން ދޭނީާއެބޭފުޅެއްގެ

ާއަޅުގަނ ާއެއީ ާކަމެއްގެގޮތުގައިާކޮންކަމެއްތޯ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދެކޭގޮތުގައި  2760ޑު

ނޑުމެންާކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާރައީސަ ނޑުާދެކެން.ާއަޅުގަ ކަށްާމީހަކުާމިހޮވަނީާއަޅުގަ

ާބަލ ފައި ާގޮތްގޮތަށް ާރައްޔިތުންާާވަރަށްގިނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މުޅި

ާތަންތަނުގައިވެިްާ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާޤައުމުތަކ އި ާބޭރުގެ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި

ާއެހުންނަާ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތުގައި. ާބޭފުޅެއްގެ ާތަމްސީލުރ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާނުދިންކަމުގައިވީނަމަވެސް ާބ ރުތަކެއް ާމ ބޮޑު ާއަދި  2765ދުވަސްކޮޅުގައި

ާއޮތުންާޤަ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާކޮންމެވެސްކަމެއް ާކޮށްދެވޭނެ އުމަށްޓަކައި

ނޑުމެންނަށްާމީގައިާމުހިންމު.ާއޭގެާހެއްކެގޮތުން... ާއަޅުގަ

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2770 

ާސ ބިތުކުރެވޭނެާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިނގޭތޯ ނޑު ާކަންތައްތައްާއަޅުގަ ާއެކަންާާއެބަހުރި.ާވަރަށްގިނަ

ާހުށަހަޅ ވަރަކަށްާާިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުާއ  ާހުށަހެޅޭނެ. ާމައްސަލަތައްވެސް ާއެކިއެކި ާތަންތަނަށް ކުރުމަށްޓަކައި

ާކުރެވިދ ނެ.ާ ާއެކަން ާހ މަކުރެވޭގޮތަކަށްވެސް ާއެނގޭފަދަގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް

ާބައެއް ާމިތ ނގެ ާފަހަރެއްގައިވެސް ާމެންބަރުންާާއެހެންވީމ ، ޢިއްޒަތްތެރި

 2775ާފ ހަގަކުރެއްވިއިރުގައިާވަކިާބޭފުޅަކަށްވީތީާކުށްވެރިނުވެ...

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާއ ދެ،ާމިާނިންމ ލަނީ.ާކުށްވެރިނުވެާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެސްާރައީސްކަންާކުރައްވ ފައިާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާޙައްޤުތަކ އިާާރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މިާއ ާއަްޙމަދު ާދޭންޖެހޭ ާޙައްޤުތަކ އި ާއެއޮންނަ ާކަމުގައިވ ނަމަ  2780ވަޑައިގެންފި

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެއްވި ާއަޅުގަނޑު ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް ރައްކ ތެރިކަން

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާފޮނުއްވީތީާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު ާމިމަޖިލީހަށް ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި  2785ނ އިބ 

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާމޫސ މަނިކަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާއަޅުގަާ ާހަމައެއ އެކު ާމިބިލުގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނަންބަރުގައ2ާާިނޑު ވަނަ

ާގެއަށްާ ާގެޔަކ އި، ާރަސްމީ ާދިރިއުޅޭނެ ާޢ އިލ އ އި ާއޭނަގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާފަރ ތުންާ ާދައުލަތުގެ ާޚަރަދު ާހިނގ ނެ ާއެގެއަށް ާމުވައްޒަފުންނ އި ބޭނުންވ ނެ

ާހައް ާމީގައިވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާދޭންވ ނޭ.  2790ދެާހަމަޖައްސ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާ ނޑައެޅުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެކޭ.ާހަމައެއ އެކުާއަޅުގަ ވަނ3ާާަކަ

ާރައްކ ތެރިކަމ އިާ ާދެވޭ ާޢ އިލ އަށް ާއޭނަގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ މ އްދ ގެ

ާލިޔެފައިާ ާވ ހަކަ ާގެ ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ާއޮންއިރުގައި ާވ ހަކަިައިގަ ޙިމ ޔަތްތެރިކަން

ާއި ާފުލުހުން ާއެތަނަށް ާހަމައެއ އެކުާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން. ާފެންނަކަމުގައި ތުރުކުރަން

ނޑުާދަންނަވ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޭނަގެާޢ އިލ އެކުާގިނަވެގެންާއަހަރަކުާ  2795އަޅުގަ

ާފަރ ތުނ13ާާް ާދައުލަތުގެ ާޚަރަދު ާހޭދަކުރުމުގެ ާޗުއެިްޓީއެއް ދުވަހު

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ންނަށްާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.

ާފެނޭާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކައެކޭ. ާދެކެވުނު ާވަރަށްބޮޑަށް ކުރީދުވަހުވެސް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާހަމަ ާތަނެއް ާބޮޑު ާއަގު ާފުދޭވަރަކަށް ޕެރިހަކީވެސް

ާމިހެންާ ާބިލުގައި ާހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ ާފޮނުވ ގޮތަށް ާޙ ލަތެއްގައި  2800ބޭނުންވެއްޖެ

ާއެހެންވީމ  ާއޮވެއްޖިއްޔ . ނޑުާ، ާއަޅުގަ ާއޮވެގެންނުވ ނެކަމަށް ާފުރުޞަތު އެ

ާ ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދެން ާމ އްދ ގައ7ާާިޤަބޫލުކުރަން. ވަނަ

ާއ ރަށްާ ާމ ލެއަތޮޅު ާރަށެއްގެގޮތުގައި ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޢިބ  ާޞަރީޙަ ާދިވެހިބަހުން ާވަރަށް ާއެބައޮތް ާލިޔެފައިާހަމަޖައްސަންވ ނެ. ރ ތުން

ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިކަމ  ނޑު ާއަޅުގަނޑުާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާއެއްބަސް.  2805ނޑުވެސް
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ާ ާމެންބަރުާދަންނަވ ނީ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާހުށަހެޅުއްވި މިބިލު

ރަށެއްާއޮތީމާ އ ާށްާފ ޑުވިދ ޅުވެ،ާއެންމެބޮޑަށްާކުރީގެާސަރުކ ރަާމޫސ މަނިކުާމިކަމަށް

ާއެތަންާޚަރަދުކުރ ވ ހަ ާޚަރަދުކުރަންޖެހެއޭ. ާވަރަކަށް ާމިވެނި ާޕްލ ންޓަށް ާފެން ކައ އި،

ާމިއަދުާ ާހަޅޭލަވ ފައި ާކިޔައި ާޚަރަދުކުރަންޖެހެއޭ ާވަރަކަށް ާމިވެނި ހިންގުމަށްޓަކައި

ާއާ  ާމީގައި ާހުށަހެޅުއްވިއިރު ާބިލެއް ާހުށަހަޅުއްވ އިރު،ާއަމިއްލަފުޅަށް ާބިލެއް  2810މިގޮތަށް

ާއޮތީާ ާލިޔެފައި ާވ ހަކަ ާލަދުގަންނަމޭާރަށުގެ ާނަފުސަށް ާއަމިއްލަ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު މ 

ާއެފަދަކަމަކަށްާ ާއެމަނިކުފ ނުވެސް ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށްވީތީ. ނޑު އަޅުގަ

ާދެންާ ާއޮތްތ ނގައިވެސް. ާކުރިއަށް ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ވިސްނަވ ނެކަމަށް

ާޢަާ ާއީވ  ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި ާކުރީގެާهللاާބްދުާކުރީގައި ވިދ ޅުވި

ާ ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާސަލ މަތްވެއްޖެވ ހަކ34ާާަސަރުކ ރުން، ާރުފިޔ   2815މިލިއަން

ާއެގޮތަށްާ ާއެކަމަނ  ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑު ާ ާހިންގުމުގައި. ާސަރުކ ރު މިހ ތަނަށް

ނޑުާވަރަށްާދެރަވެއޭާތީމުގެއިންާ% ކުރީގެާސަރުކ ރުނ53ާާްވިދ ޅުވިއިރުގައިާއަޅުގަ

ާބޭނުމުގައި.ާޚަރަދުކުރައް ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާއެހީތެރިކަން ާމީހުންނަށް ާބަލި ވަނީ

ާ ާވިދ ޅުވ އިރު،ާއެކަމާ 43ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަނ  ާސަލ މަތްވެއްޖެއޭ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާއެދަނީ،ާ% ާބައި ާބޮޑު ާއޭގެތެރެއިން ާއެހީ،53ާާވިދ ޅެއްނުވޭ  2820އެދަީނާނިކަމެތިންނަށް

ާކަން ާމިކިޔ  ާސަލ ންޖެހުމޭ ާމިހ ރުާބޭސްވެރިކަމުގެ ާޚަރަދުކުރުމަށްކަމެއް. ތައްތަކަށް

ާއޮތީާ ާއެކަންތައްވެސް ާނޯވޭ. ާތަނެއްވެސް ާދ ނެ ާނޯވޭ. ާޖ ގައެއްވެސް ސަލ ންޖަހަން

ާރައްޔިތުންގެާ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާލޯންޗްތަކުގެ ާވިދ ޅުވި ާދެން އެހެން.

ާފެނިގެންދިޔައޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކެމްޕޭންތެރޭގައިވެސް ހުރިހާ ާމަޖިލީހުގެ

ާލޯންޗްތައްާ ާކޮބައިތޯ ާއުޅޭތަން. ާތިރިންނ އި ާމަތިންނ އި ާއުދުހިގެން  2825ލޯންޗްތަކެއް

ާ ާދެން ާނުކުރެވިފައި. 57ާާބޭނުން ާވިދ ޅުވީ ާދެން ާވ ހަކަދައްކަވ އިރު، 57ާކ ރެއްގެ

ާހުރިހާ  ާކ ރުތައް، ާއެ ާމިހ ރުވެސް ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ކ ރެއްގެ

ާއެބޭނުންކުރައްވަ ާސްޓޭޓްާކ ރުތަކެއް ާތަންތ ގައ އި ާއެކި ާއޮފީސްތަކުގައ އި ާއަތޮޅު ނީ

މިނިސްޓަރުންނ އި،ާއެއަށްވުރެާގިނައިންވެސްާކ ރުތައްާއެބަާބޭނުންކުރެއޭ.ާކ ރުތައްާ

ާއިނގޭތޯާ ާކ ރުތަކެއްނޫނޭ ާބޭނުންކުރ  ާތީމުގެއަށް ާކީއްވެތޯ. ާވިދ ޅުވަނީ ާމި  2830މަދުވީއޭ

ާއިންނަނީ ާކ ރުތައްވެސް ާއޮފީސްތަކުގެ ާއަތޮޅު ާއެހެންވީމ ،ާާއެއީ. ާނަމުގައި. ތީމުގޭ

ާއެއ57ާާީ ާކ ރުތަކެއްނޫން. ާބޭނުންކުރި ާތީމުގެއަށް ާއެއީ ާކ ރުތަކަކީ ާވިދ ޅުވ  ކ ރޭ
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ާބަޖެޓްގައިާ ާމިއަހަރު ާދެން ާކ ރެއްވެސްނޫން. ާބޭނުންކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާޚަރަދުކުރައްވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހަމައެކަނި 23ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޚަރަދުކުރުން،ާމިލި ާދަރިންނަށް ާކެއިންބުއިމަށ އި، ާގެކޮޅަށ އި ާއެބައޮތް ާރުފިޔ   2835އަން

ހ ސ03ާާްލައްކ3ާާަމިލިއަންާރުފިޔ .ާދުވ ލަކަށ23ާާްބޭސްާފަރުވ ާނުލ ާއެބައިންާ

ާޚަރަދުކުޑަކުރުމަކީ.ާ ާކޮބައިތޯ ާޚަރަދުކުރައްވަން. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެޖެހީ ރުފިޔ 

3ާާ 03ާާލައްކަ ާރުފިޔ . ާވަކިާހ ސް ާއޮފީހުގެ ާރައީސް ާކުރައްވ ނީ ދަތުރުފުޅުވެސް

މިލިއަންާރުފިޔ ާގޭގައިާހުންނަވ ،ާހަމައެކަނިާހުންނަވާ 23ާބަޖެޓަކުން.ާމިދަންނަވ ާ

 03ާ2840ލައްކ3ާާަމިލިއަންާރުފިޔ .ާމިއ23ާާީގެއަށްާޚަރަދުކުރައްވަންާާދިންާފައިސ .ާ

ާރައީސަ ާއުޅޭ ާޚަރަދުކުޑަކުރައްވަން ާދުވ ލަކަށް. ާރުފިޔ  ނޑަށްާހ ސް ާއަޅުގަ ކު

ާކުޑަކުރައްވަންވީނޫންތޯ.ާ ާއެހެންވީމ ، ާޢަމަލުކުރައްވ ނެހެން. ާމިގޮތަކަށް ހިއެއްނުވޭ

ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާއިޤްތިޞ ދީާމ ހިރުންވެސްާހަމަާދެކޭގޮތުގައިާ މިލިއަނ23ާާްއަޅުގަ

ާ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ާއެއްޗެއް. ާވަރަށްބޮޑު ވަނ300ާާަރުފިޔ އަކީ

 2845ވަނަާމ އްދ ގައިާނ އިބުާރައީސްާވަކިވެވަޑައިގަތުން،300ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމ އްދ ،ާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާމިކަންތައްތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާވިދ ޅުވެފައި މިކަމ ބެހޭގޮތުން

ާވަކިވ ގޮތަށްާ ާޙ ލަތެއްގައި ާބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ާހަމަ ާރައީސް ާނ އިބު ދަންނަވ ނީ،

ާދެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާރައްކ ތެރިކަމ އިާއެބައޮތޭ. ާއެޢިނ ޔަތްތަކ އި ކޭގޮތުގައި

ާ ާދޭއިރުގައި ާއެއްޗެއް ާނުފުރުއްވ ކަމަށްވަންޏާ 3ާހުރިހ  ާޓަރމެއް އަހަރުގެ

ާމައްސަލަތަކެއްާ ާމީގެތެރެއިން ާއެނޫނިއްޔ  ާދީގެންނުވ ނެ. ާޙިމ ޔަތް  2850ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާ ާބޭނުންފުޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކަށީގެންވ ކަމެއް. ާވަކިާނުކުތުމަކީ ޙ ލަތެއްގައި

ާފޮނުވ ށޭ.ާދުވަސްކޮޅެއްފަހުންާ ާސިޓީ ާއަމިއްލައަށް ާކަލޭ ާމަނިކުފ ނޭ އޮފަރއެއްދީފައި

ާއެާ ާގެނެއްސަ ާއެމަޤ މަށް ާގެންނ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހަކު ާދެތިން ާގެންނަވ ނަމޭ. ކަލޭ

ާއެފުރުޞަތުާ ާބޭފުޅަކަށް ާއެއްވެސް ާއެހެންވީމ ، ާދެވިދ ނެ. ާޙިމ ޔަތް ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާތީމުގެ.ާާދީގެން ާމިއިވެނީ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ  2855ނުވ ނެކަމަށް

ާނިންމަންޖެހޭހެން.ާ ާއެބަ ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާތީމުގެވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާކޯޓުާ ާސްޕްރީމް ާހައްދަވ ވ ހަކަ. ާކޮލެޖެއް ާއިވެނީ ާދޭތެރެއަކުން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާކޮންމެވެ ާއެހެންވީމ ، ާތީމުގެއ ދޭތެރޭާހައްދަވ ވ ހަކަ. ސްގޮތަކަށް

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރައްވަންއެބަޖެހޭ.
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ާދެކޭގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު، ާޚަރަދުތައް ާދެން ާތީމުގޭގައި.  2860ހުންނަވަންޖެހެނީ

ާހ ސްާރުފިޔ ާދުވ ލަކަށްާޚަރަދުކުރީމ ާއެމަނިކުފ ނ03ާާުލައްކ3ާާަމިދަންނަވ ގޮތަށްާ

ާނެތް.ާ ާސަބަބެއް ާނޫޅެއްވެންޖެހޭ ާރަނގަޅަށް. ާވަރަށް ާތީމުގޭގައި އުޅުއްވޭނެ

ނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާހަމައެއ އެކުާ އެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުާއެތަނަށްާވަޑައިގަތުންާއަޅުގަ

ާހިތ މަކުރަމޭާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާތި ާސަރުކ ރުގެ ާދައުލަތުގެ ާވަކިކުރެއްވިއިރުގައިާކުރީގެ ާބޭބޭފުޅުން ާބޮޑެތި  2865އްބެވި

ާސަރުކ ރުގައިާ ާކުރީގެ ާވަޒީފ ، ާރައްކ ތެރިކަމެއްނުދީ ާއެއްވެސް އެބޭފުޅުންނަށް

ާތިއްބ .ާ ާއެދިއެދި ާއެބޭފުޅުން ާވަކިކުރެއްވީ ާވަޒީފ އިން ާނުވަތަ ާއެހެލ ފައި އުޅުއްވީތީ

ާނ އިބުން ާމީގެތެރެއިން ާއަތޮޅުވެރިންވެސް. ާދަންނަ ނޑު ާއެކިއެކިާއަޅުގަ ނ އި

ާހަމައެކަނިާ ާބޭފުޅުންވެސް. ާބައިވެރިވ ނެ ާޙަރަކ ތްތަކުގައި ާސިޔ ސީ މަޤ މުތަކުގައި،

ާއެކަމާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވަކިކުރެއްވީތީ ާއެގޮތަށް ާއޮތީތީ ާވަކިމަޤ މެއްގައި  2870މަޤ މުގައި

ާ ާވިލިމ ފަންނު ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާދަންނަވަން. އިރ ގެާދ ހިތ މަކުރ ވ ހަކަ

ާނިހ ންާހުށަހަޅުއްވ ...ާއަޙްމަދުާ

ާ

ާވަގުތު.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ2875 

ާވަގުތުހަމަވީތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުާހިނގ ާދެއްތޯާކޮމިޓީއަށްާގެންދަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާގެމަނަުފށީ
ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު

ާ

ާޢިއްާާޔޫސުފްާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާގަމުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ` ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޒަތްތެރި

ާބިލެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާނ އިބުގެ  2880ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމެންބަރުާ ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށްާފޮނުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި

ާމަނިކަށް ާއަދިާާމޫސ  ާވެރިޔަކީ ާއެންމެމަތީ ާދައުލަތުގެ ާއ ދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާވެރިޔަކީާ ާއެންމެމަތީ ާސިފައިންގެވެސް ާއަދި ާވެރިޔަކީ ާއެންމެމަތީ ސަރުކ ރުގެ

ާޢިނ ޔަތްތަކ އިާ ާލިބެންޖެހޭ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާވީހިނދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާހަމަޖެހިގެންާ ާޤ ނޫނަކުން ާކަންތައްތައް ާކޮންމެހެންާާމުސ ރައ ބެހޭ  2885އައުމަކީ

ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއެގޮތުންާމިޤ ނޫނުގެ،ާމިބިލުގެާ

ވަނަާނަންބަރުގައިވާ 2ާބައެއްާކަންތައްތަކަށްާއަޅުގަނޑުވެސްާބަލ ލ އިރު،ާމިބިލުގެާ
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ާމިބި ާއޮތުމަކީ، ާބަޔ ންވެފައި ނޑައެޅިގެން ާކަ ލުގައިާދިރިއުޅޭތަނެއް،ާދިރިއުޅޭނޭތަނެއް

ާއަދިާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް ާކޮންމެހެން އޮތުމަކީ

 2890ހަމައެގޮތުންާފަރިއްކޮޅުގެާކަންތައްތަކ އި،ާއަދިާމިނޫނަސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާއޮތުމަކީާ ާބ ޔ ންވެފައި ާކަނޑައެޅި ާމިޤ ނޫނުގައި ާކަންތައްތައް ާއެންމެހ  ބޭނުންވ ނޭ

ާހ މަވެގެންދ ނެކަމެއް.ާއެމަނިކުފ  ާބޮޑަށް ާކަންތައްތައް ާލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ނަށް

ދެންާވަރަށްގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިސިއްޙީާޚިދުމަތުގެާވ ހަކަާދައްކަވައިފި.ާ

ާކަނޑައެޅިފައިާ ާމިންވަރެއް ާކޮންމެވެސް ާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ާޚިދުމަތް ާސިއްޙީ އ ދެ،

ނޑައެޅިފައިާއޮތުމަކީާހަމަާމުހިންމުކަމެާ  2895އްކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްވެސްާފެނޭ.ާއެއަދަދުާކަ

އޮތުމަކުންާއެއީކީާއިތުރުާމައްސަލައެއްާދިމ ވ ނެކަމެއްނޫން.ާއެއީާކޮންމެާޤައުމަކަށްާ

ާއަދަދުާ ާވަޑައިގަންނަވަންވީކަމުގައިވީނަމަވެސް ާފަރުވ އަށް ާބޭސް އަދި

ާކު ާއެކަށީގެންވ ގޮތަކަށް ާހަމަ ާއެކަން ނޑައެޅިފައިއޮތުމުން ރެވިދ ނެކަމަށްާކަ

ާ ާދެން ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާމިއޮންނ5ާާައަޅުގަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާވަރަށްގިނަާ ާދެން ާއެލަވަންސް. ާއަނބިމީހ އަށްދެވޭ  2900ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމިއޮތީ.ާ ާބަލ ފައޭ ާހަމައެކަނި ާފިރިހެނަކަށް ާމި ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަ ާއެމ އްދ ގައި ާއެހެންވީމ ، ާނުވަތަާދެން ާއަނބިންނަށް ާހަމަ ާފެނޭ ނޑަށް ޅުގަ

ތިންާފިރިންނަށްާއެމުސ ރަިައިގެާއެއޮންނަާއަދަދެއްާކަނޑައެޅުން.ާއެބޭފުޅުންާއަދިާ

ާނަމަވެ ާތިއްބެވި ާއަނބިން ާހަތަރު ާއަދި ާނަމަވެސް ާތިއްބެވި ސްާއަނބިން

ާދައުލަ ާއެއްބައި.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާތިންބައިކުޅަ  2905ތުންާލިބިވަޑައިގަންނަވ ނީާމުސ ރައިގެ

ހޭދަކުރަންޖެހޭާއެއްޗަކަށްާބަދަލެއްާއަންނ ނެކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭާއެގޮތަށްާ

ާޚަރަދުާ ާހޭދަކުރުމުގައިވެސް ާޗުއްޓީ ާމި ާމިއ އެކު ާހަމަ ާދެން ާއޮތުމަކުން. އެކަންތައް

ާއިތުރަށްާ ާއޮތުމުގެ ާއޮންނަ ާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ. ާފަރ ތުން ދައުލަތުގެ

ާ ާހަމަ ާފެނޭ ނޑަށް ާއަދަދެއްާއަޅުގަ ާވަކި ާހޭދަކުރުމަށްވެސް ާޗުއްޓީ އެމ އްދ ގައިވެސް

ާކޮންމެާ ާއަދި ާއޭރަށް ާކަމެއްކަމަށް.ާއެޗުއްޓީ ާމުހިންމު ާހަމަ ާއޮތުމަކީ ނޑައެޅިފައި  2910ކަ

ާނަމަވެސްާ ާހޭދަކުރެއްވި ާޗުއްޓީ ާކޮންމެތ ކު ާއަދި ާނަމަވެސް ާވަޑައިގަތް ޤައުމަކަށް

ާއެއަދަދަ ާއެއީ ާއޮވެއްޖެނަމަ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމަތިނުވ ގޮތަކަށްާއަދަދު ށްވުރެ

ާ ާމިބިލުގެ ާދެން، ާއޮންނ ނެ. ާއިޚްތިޔ ރު ާމ އްދ ގައި،7ާާއެޚަރަދުކުރެއްވުމުގެ ވަނަ

ާއ ރަށްާ ާވ ހަކަ. ާރަށެއްގެ ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް
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ާ ާވ ހަކަ. ާޚ އްޞަކުރެވޭނެ  2915އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާރަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާރަށެއްާޚ އްޞަކުރެވިފައިާއޮތުމަކީާހަމަާއެންމެާބޭނުންފުޅުވ ކަާ މުގައިާވަނީނަމަާހަމަ

ާއެރަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ރަނގަޅު

ާއޮތުމަކީާ ާމިނިސްޓްރީއަކުންނޭ ާމިވެނި ާނުވަތަ ާތ ކުންނޭ ާމިވެނި ބަލަހައްޓ ނީ

ާގޮތެއްހެނެާ ާރަނގަޅު ާއެއީ ާހީއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާއޮންނަންވ ނީާއަޅުގަ ާއެރަށްވެސް އް.

ާހަމަާ ާއެއެއްޗެހިވެސް ާލޯންޗުކޮޅުތަކ އި ާއަދި ާކ ރުކޮޅުތަކ އި  2920ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެރަށްވެސްާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާދަށުގައިކަމަށް ާފަރ ތެއްގެ ބަލަހައްޓަވ 

ާގޮތުންާ ާޢިނ ޔަތެއްގެ ާދެވޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެއީ ާއޮންނަންޖެހޭނީ.

ާއެއްދިމ އެއްގައިކަމަށްާ ާހަމަ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާއެއްޗެއްވެސް ާކޮންމެ ހަމަޖައްސ 

ާޑިފެންސްާ ާމިބިލުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެން ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް އަޅުގަ

 2925މިނިސްޓްރީގެާދަށުގައިކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްާއޮތުމަކީާއަޅުގަނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާ

ާ ާރަނގަޅުގޮތެއްހެނެއް ާއެހ  ާއެހެންވީމަ،ާއެއީ ާއޮތުމަކީ. ާވަކިގޮތަކަށް އެިެރަށްވެސް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްގިނަ ާކަންތައްތަކަށް ާގިނަ މިބިލުގެ

ާއެއްާ ާމިޖެހެނީ ާދައްކަން ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާމީގައި ާހުރުމ އެކު ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފައި

ާ ާވ ތީ، ާފޮނުއަާވ ހަކަތަކެއްކަމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާވީާޅުގަނޑުވެސް ވައިގެން

ނޑަށްވެސްާ ާއަޅުގަ ާގެނައުމަކީ ާމިބިލަށް ާސިފަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާހަމަ ާއަވަހަކަށް  2930އެންމެ

ާފެންނަާކަމެއްކަމުގައިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާވ ހަކަދައްކ އިރުާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާމިބިލަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާަބރުާޙ މިދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާމެން ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާއަބަދުވެސް ާމިފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް އަހަރުގ13ާާެއަޅުގަ

 2935ާތަޖުރިބ އަށްާ

ާއެބަޖެހޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން، ާދައްކ ތަން. ާވ ހަކަތަކެއް ބަލ ފައި

ާއިޝ  ާމިކަމަށް ާވ ހަކަތަކުގައި ާމިދައްކ  ނޑުމެން ރ ތްކުރަންޖެހޭކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެވ ހަކަ ާއުންމީދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑުވެސް އެހެންވީމަ،

ާއޭގައިާ ާތަޢައްސުބެއް ާޒ ތީ ާއެއްވެސް ާދެއްކެންޖެހޭނެކަމަށް ާހަމަ ހަމަޖެހިލައިގެން

ާމިކަހަލަާ ާއެހެންވީމ ، ާރަނގަޅުކުރަން. ާކަންކަން ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2940ނެތި.

ާބެހޭ ާހޯދާ ބިލަކ  ާޢިބްރަތްތަކެއް ާއެއިން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަދައްކ އިރު ގޮތުން
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ާއެގޮތުންާ ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ާއަޅުވަން ާހަމައަކަށް ާކޮންޓްރޯލްކޮށް އެކަންކަން

ާމިފަހަރުާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިދެކެވެނީ. ާވ ހަކަތަކެއް ާދެކެވޭ މިތ ނގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ، ާހިމެނެންޖެހޭނެއޭާފ ހަގަކޮށްލަން ާތެރޭގައި ާމިބިލުގެ މެން

ާމުސްތަޤްބަލުގައިާ ާއަދި ާރައީސް ާމިހ ރުގެ ާއަދި ާމުސްތަޤްބަލުގެ ނޑުމެންގެ  2945އަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާރިޢ ޔަތްކުރ އިރު، ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙ ލަތަށް ރައީސުންގެ

ާބޭނުންވ ވަރަށްާ ާނުހުންނަން. ާކަންކަން ާބޭނުންނުވ ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއޭ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާފުދޭވަ ާމިސ ލަކަށް ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތުން ާބަހައްޓަން. ާއެކަންކަން ރަށް

ާތިންސަތޭކައެއްހާ  ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ާބުއްދި ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ، އެބަ

 2950މުވައްޒަފުންާބޭނުންވ ނެާކަމަކަށް.ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާބުއްދިއަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ

ންކަމަށްާބޭނުންވ ނެކަމަކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާހަމަާބިމަށްާއެހ ގިނަާކ ރުާއެކަހަލަާކަ

ބޭލުމުގެާބަދަލުގައިާތިރިކުރުމުގެާބޭނުމުގައިާއަޅުގަނޑުމެންާމިވ ހަކަތައްާމިދައްކަނީ.ާ

ާދެއްކިޔަާ ާމިވ ހަކަތައް ާއުންމީދުކުރަން ާއެބަ ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާބައެއްފަހަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދައްކ އިރުާދޭނެކަމަށް. ާމިވ ހަކަތައް ާފެންނަނީ ރަށް

 2955ބައެއްފަހަރަށްާނިޒ މީާނުކުތ ާނެގިގެންާއެކަންކަމަށްާހުރަސްއަޅ ކަން.ާއަޅުގަނޑަކަށްާ

ާމިކަންކަންާ ާބޭނުންވޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުވ ނެހެން. ާހަދަން ާއެހެން ހީއެއްނުވޭ

ާނިންމަން.ާއަޅުގަ ާމިކަންކަން ާވ ހަކަދައްކ  ާތެރޭގައި ާބޭނުންވޭާމިމަޖިލީހުގެ ނޑުވެސް

ާއެގޮތަށްާ ާހަމަ ާދެކެވެމުންދ އިރު ާވ ހަކަ ާނިންމަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގެ މިކަންކަން

ާވ ހަކަދައްކ އިރުާ ާބޭފުޅުން ާއެކި ާނިޔަތުގައި. ާކުރުމުގެ ާސްކޭލްޑައުން އެކަންކަން

ާއެކަންކަމަށްާ ާފެނޭ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާތަފ ތުވެދ ނެ.  2960ކުލަވަރު

ާބެހޭގޮތުންާކެތްތެރި ާމިބިލ  ާއެހެންވީމަ، ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާއެކަންކަން ކަމ އެކު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާކުރަން ާކަންކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެގޮތަށް

ާދ ނަމަާ ާތަފްޞީލަށް ާއޭގެއިތުރަށް ާވ ހަކަދައްކ އިރު. ާމިބިލ އިގެން ބޭނުންވީ

ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑުވެސް ާއެދެއްކިާއަޅުގަ ާތިރިކުރަން ާއަދަދުތައް ވަނީ،

ނޑުާއަޚްާޢިއްޒަތްތެރިާގަލޮޅުާ ނޑުވެސްާތ އީދުާއެބަކުރަމޭާއަޅުގަ  2965ވ ހަކަތަކަށްާއަޅުގަ

ާއެއީާ ާހިސ ބުތައް. ާތަފ ސް ާއެހުށަހެޅުއްވި ާއީވ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ އުތުރު

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާވިސްނ  ާހިސ ބުތަކަށް ާއެތަފ ސް ާހަމަ ާޤަބޫލުކޮށް ނޑުމެން ންާއަޅުގަ
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މިބިލުގައިާބައެއްާކަންކަންާއޭގެތެރޭގައިާހިމަނަންާއެބަޖެހޭކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާ

ާމިސ ލަކަށް،...

ާ2970 

ާއަޙްމަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާނުކުތ އެއް، ނިޒ މ ބެހޭ

ާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2975 

ާވިލި ާމެންަބރު ާދ ިއރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާމ ފަްނނު ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ،

ާވިދ ޅުވެދެއްވައިފިާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާދެންމެ ާނޫން. ާހުރަސްއެޅުމަކަށް ާވ ހަކައަށް ާމެންބަރުގެ

ާއުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަލޮޅު ާއަޚް ނޑުގެ ާދެންާއަޅުގަ ާމެންބަރޭ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުރު

ާޢަބްދު ާއީވ  ާއިންނަވ  ާޖެހިގެން ާއެނގެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއަންހެންާهللا އަކީ

 2980ާބޭފުޅެއްކަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޚޭާކީމަާއެކަންާރަނގަޅުކޮށްލައްވ ާރިކޯޑިންގއަށްޓަކައި.

ާ

ާ

ާއަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީާޝުކުރިއްޔ  ާޤަބޫލުކުރަނީ ޅުގަނޑު

ާވ ހަކަދެއްކެވުމުގައިާއެރިާއޮޅުމެއްކަމަށް.ާދެންާޢިބ ރ ތްާރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭނެ.

ާ2985 

ާބޮޑަށްާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާވަރަށް ާރަނގަޅުކޮށްލަދިނީތީ ާއެކަން ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް

ާއ ދެ،ާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާމެންަބރުާޙ މިދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ ާދިގެއްނުކުރ ނަން. ާވ ހަކައެއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ،

ނޑުވެސްާހުށަހަޅަމޭާބައެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުާހަމައެކަނިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހިމަނ ލަން. ާތެރޭގައި ާމިބިލުގެ ާއަދަދުތައް ާއޭގެ ކަންކަން

ާފު ާއެހ  ާއެއީ ާނުކުތ އަކީ. ނޑު ާއަދަދުތައްާމައިގަ ާބައެއް ާނުބ އްވ  ާދޫކޮށްލ   2990ޅ ކޮށް

ާމީގެތެރޭގައިާހިމަނ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާކ ށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާޢިނ ޔަތްތަާާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދުާ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާދ އިރ ގެާނައިބުގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާބިލެއް ާކ ބެހޭ



 112 

ާމެންބަރަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާމަނިކު ާމޫސ   2995ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްވެސްާތ އީދުކުރެވޭ.ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލަށްާއަޅުގަ

ާހަ ާމިދިޔަ ާމިބިލ އި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބަހުސްކޮށްާއަދި ފްތ ގައި

ާޢިނ ޔަތްތައްާ ާލިބޭ ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ނިންމި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާކޮމިޓީއަކަށް. ާއެއްިް ާދ ންޖެހޭނީ ާދެބިލު ާމި ާބިލ އި، ނޑައެޅުމުގެ ކަ

ާއެއްލައްކަާރުފިޔ ގެާ ާމ އްދ ގައިވ   3000ރައީސް،ާމިބިލުގެާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުާތިންވަނަ

ާމިގޮތުންާމުސ ރައ  ާބޭނުންވޭ. ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލުމަށް ާއެއްޗެއް ާދޭތެރޭގައި އި

ނޑުާދަންނަވ ލުމަށްާބޭނުންވަނީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(334ާާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާވެރިޔަކީ ާއެންމެމަތީ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާވެރިޔަކީ ާއެންމެމަތީ ާދައުލަތުގެ ގައި

ާރައީސުލް ާވެރިޔަކީ ާއެންމެމަތީ ާބަޔ ންކޮށްފައިާސިފައިންގެ ާކަމަށް ޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޖެހޭނީާ ާލިބިވަޑައިގަންނަވަން ާމުސ ރަ ާއެންމެމަތީ ާދައުލަތު  3005ވީހިނދު

ާލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށް.

މުސ ރައިގެާއެއްވަރުގެާއަދިާއެއަށްވުރެާބޮޑުާމުސ ރައެއްާލިބިވަޑައިގަންނަވ ާއެހެންާ

ނޑުާނުދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެއްވެ ސްާބޭފުޅަކުާހުރެގެންވ ނެކަމަކަށްާއަޅުގަ

ާއެއްލަކ34ާާަ ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމަޖިލީހުންގެ ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާއެހެންކަމުން، ާފ ސްކުރައްވ ފައިވޭ.  3010ރުފިޔ އަށް

ާ ާވިދ ޅުވި ާއ މިރު ާއަޙްމަދު ާމުސ ރަފުޅަކީާމެންބަރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ފަދައިން

އެއްލައްކަާފަންސަވީސްހ ސްާރުފިޔ ކަމުގައިާހަމަޖައްސަންާއަޅުގަނޑަށްވެސްާފެންނަާ

ާމ އްދ ތަކަށްާ ާއެހެން ާމިބިލުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ވ ހަކަ

ާރައީސުލް ާވިދ ޅުވެއްޖެ، ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި

ާލިމިޓްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް،ާ ާޢިނ ޔަތްތައްިް ާއެހެން ާލިބިވަޑައިގަންނަވ   3015އ އިލ އަށް

ާރަނގަޅުާ ާއޮވެގެންނުވ ނެކަމަށް. ާގޮތަކަށް ާޚަރަދުކުރެވޭ ާހިފެހެއްޓުމެއްނެތި އެއްވެސް

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ވ ހަކައެއްާކަންނޭނގޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާކަނޑައެޅިާދައުލަތު ާބަޖެޓެއް ާވަކި ާކަމަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާޚަރަދުކުރެވޭނީ ާފައިސ  ގެ

ާގޮތަކ އިާ ާފ ސްކުރ  ާމިމަޖިލީހުން ާއަދި ާކަމަށް. ާގޮތެއްގެމަތީން ާފ ސްކުރ  މަޖިލީހުން

ާބަޖެޓަކީާ ާދައުލަތުގެ ާބޭނުންނުކުރެވޭނެކަމަށް. ާފައިސ  ާދައުލަތުގެ  3020ޚިލ ފަށް

ާކަނ ާއައިޓަމެއް ާވަކި ާފައިސާ ކޮންމެކަމަކަމަށް ާވަކިވަކިން ާއެއައިޓަމްތަކަށް ޑައެޅި
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ާވިޔަސްާ ާފައިސ ކަމަށް ާޗުއްޓީ ާއެއީ ާއެއްޗެއްކަމަށް. ާއޮންނަ ާގޮތަށް ނޑައަޅ  ކަ

ާވިޔަސް،ާޞިއްޙީާ ާފައިސ ކަމުގައި ާވިޔަސް،ާފަރިއްކޮޅުގެ ާކަމުގައި ދަތުރުޚަިަިަރަދު

ނޑައެޅިާ ާކަ ާއެކަމަށް ނޑައެޅޭނީ ާކަ ާފައިސ  ާވިޔަސް ާޚަރަދުކަމުގައި ފައިވާ ފަރުވ ގެ

ާޚަރަދަކީވެސްާ ާރައީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެހެންކަމުން، ާދަށުންކަމަށް.  3025އައިޓަމެއްގެ

ާޚަރަދެއްކަމަށްާ ާދ ންޖެހޭނެ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާމިއުސޫލުން ާބަޖެޓްގައި ދަޢުލަތުގެ

ާމިއުސޫލުންކަމަށްާ ާއޮންނަނީ ާމިކަން ާމީގެކުރިންވެސް ާއަދި ާދެކެން. ނޑު އަޅުގަ

ާޢިއްޒަ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރިާތްތެރި ވަރަށްގިނަ

ާއެއްާ ާހަމަ ާދައްކަންޖެހޭނީ ާދައްކަވ ފައިވުމ އެކު ާވ ހަކަފުޅު މެންބަރުން

ާޝުކުރިއްޔާ  ާނިންމ ލަން ާމިހިސ ބުން ާވ ހަކަކޮޅު ާއަޅުގަނޑުގެ  3030ވ ހަކައެއްކަމަށްވ ތީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
ާ

ާރައީސް.ޝުކުރިއްާ.`ާާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާާޔ 

ާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިްބރ ހީމްާރިޟ  ާޢިނ ޔަތްތަކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ބިލުާާބެހޭނ އިބުގެ

ާމޫސ މަނިކަށްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު  3035ހުށަހަޅުއްވި

ާއަދ ކު ާޝުކުރު ނޑުވެސް ާހުށަހެޅުންާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމިބިލަކީ ާއަދި ރަން.

ާއެހެނީ،ާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށް ލަސްވެސްވެއްޖެ

ާލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭާ ާނ އިބަށް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ނޑަ ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއްކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާިނމިފައި ާމ ކުރިންވެސް ށްާޢިނ ޔަތްތަކަކީ

 3040ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާދެންާޖުމްލަގޮތެއްގައިާމިބިލުގައިާބަޔ ންކުރައްވ ފައިވ ާކަންތައްތަކަކީާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެއްކަމަށް ރަނގަޅު

ާމިބިލުގެާ ާމިގޮތުން ާކަންތައްތައްާދަންނަވ ލ ނަން. ާބައެއް ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ާމ އްދ ގ2ާެ ާޢ އިލ ގައިާާވަނަ ާއޭނަގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގައިވެސް )ހ(

ާއެގެއަށްާ ާއަދި ާމުވައްޒަފުންނ އި ާބޭނުންވ ނެ ާއެގެއަށް ާގެއަކ  ާރަސްމީ ދިރިއުޅޭނެ

ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީާ ާފަރ ތުންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެކަމަށް ާދައުލަތުގެ  3045ހިނގ ނެާޚަރަދު

ާމުވައްޒަ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާމިބިލުގައިާއަޅުގަ ާއަދަދު ފުންގެ

ާމިންވަރެއްާ ާވަކި ާއެހެންނޫނިއްޔ މު ާއެއީ ާރަނގަޅުކަމަށް. ާވަރަށް ނޑައެޅުން ކަ

ާފުރުޞަތުާ ާގެންގުޅުމުގެ ާމުވައްޒަފުނަށްވެސް ާބައިވަރު ާކިތަންމެ ނެތްކަމުގައިވ ނަމަ

ާފަރ ތުންާ ާދައުލަތު ާޚަރަދު ާހިނގ ނެ ާއެގެއަށް ާއެބަދޭ.ާއޭގެއިތުރުން ތަނަވަސްވެގެން
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ާމިހެންާހަމަ ާއެބަޖެހޭ. ާކަނޑައަޅަން ާމިންވަރުވެސް ާއެޚަރަދުގެ  3050ޖައްސ އިރުގައި

ާވަރަށްގިނަާ ާސަރުކ ރ މެދުވެސް ާމިވޭތުވެދިޔަ ާކުރީގައި ާސަބަބަކީ މިދަންނަވ ލީ

ާބޭނުމެއްނުވޭާ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާދިއްކޮށްފައި. ާއިނގިލި ާވަނީ ފަރ ތްތަކުން

ާޢިއްޒަތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޤ މުގައިާފަހަރެއްގައިވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ތެރި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދިއްކުރ ކަށް. ާއިނގިލި ާރައްޔިތުން ާޢ ންމު ާބޭފުޅަކަށް ހުންނަވ 

ާތަފްޞީލުކޮށްާ ާޚަރަދެއްކަން ާކިހ ވަރެއްގެ ާޚަރަދަކީ ާއެކުރ  ާބަޖެޓުން  3055ދައުލަިަތުގެ

ާދިއްކުރ  ާއިނގިލި ާދެން ާއޮތްކަމުގައިވ ނަމަ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާޖ ގައެއްާޤ ނޫނުގައި ނެ

ާ ާބިލުގެ ާމީގެއިތުރުން ާއަށ4ާާާްނޯންނ ނެ. ާ)ށ( ާއ އި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާހަމައެކަނިާ ާކުރަންޖެހޭކަމަށް ާބޭސްފަރުވ  ާބޭރުން ާރ އްޖެއިން ބަލ އިރުގައި

ބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތީމަާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާއެހެންާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާކޮންމެވެސެިް ާފަދައިން ާއޭރުންާާވިދ ޅުވި ާއޮތުން. ނޑައެޅިފައި ާކަ  3060އަދަދެއް

ާއިޚްތިޔ ރުާ ާއަމިއްލައަށް ާއެމަނިކުފ ނު ާޤައުމެއް ާވަޑައިގަންނަވ ނެ އެމަނިކުފ ނު

ާފަރުވ ،ާ ާޞިއްޙީ ާއެކަށީގެންވ  ާގައި ާ)ށ( ާމިމ އްދ ގެ ާއޭގެއިތުރުން ކޮށްލެވިދ ނެ.

ނޑަށްާހީވަނީާމިއީާވަރަށްާއުނދަގޫާބަހެއްާކަންނޭނގެާއެކަށީގެާ ންވ ާޞިއްޙީާއަޅުގަ

ާވަރަްށާ ނޑައަޅަން ާކަ ނޑެއް ާމިންގަ ާކިހ ވަރެއްގެ ާއެކަށީގެންވަނީ ާއޮތީމަ ފަރުވ 

ާނޫނީާ ާޚަރަދަކުންވެސް ާކުޑަކުޑަ ާވަރަށް ާއެކަށީގެންވެދ ނެ ާއެހެންވީމ ،  3065ދަތިވ ނެ.

ާއެކަށީގެންވަނީާ ާއެހެންވީމ ، ާކުރެވިދ ނެ. ާއެކަމެއް ާގޮތަކަށްވެސް ާއ ދައިގެ ވަރަށް

ާމި ާއެ ާދ ނެތީވެާކިހ ވަރެއްކަން ާއުނދަގޫވެގެން ާވަރަށް ނޑައެޅުމަށް ާކަ ންގަނޑު

ާކޮންމެވެސްކަހަލަާ ާއެއަށްވެސް ާބޭނުންވޭ ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ އެތަންކޮޅު

ނޑުތަކެއްާކަނޑައެޅޭާކަހަލަގޮތަކަށްާއޮތުން.ާދެންާއެބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ގ6ާާެމިންގަ

ާއެކަމަށްވެ ާނެތީމަ ާއަދަދެއް ާވަކި ާޚަރަދުވެސް ާކަނޑައެޅުންާޗުއްޓީ ާއަދަދެއް  3070ސް

ާ ާބިލުގެ ާމީގެއިތުރުން ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާއެއްކޮށ33ާާްފެންނަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާފެނޭާއެއީާސަބަބަކީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެ އުނިކޮށްލަންާއަޅުގަނޑަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާވަނީ ާމިހ ރު ާމަނިކު ާޙުސައިން ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ވަނ33ާާަމެންބަރު

ާމިާާމ އްދ އ  ާހުށަހެޅި ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާވ ހަކަތައް ގުޅޭ

ާއެއްކޮށްާ ާމިބައި ާފޮނުވިފައިވ ތީ ާކޮމިޓީއަކަށް ާއަދި ާބަހުސްކުރެވި  3075ތަޅުމުގައި

ާ ާމީގެއިތުރުން ާފެންނ ތީވެ ާއަޅުގަނޑަށް ާ)ށ(ާއަށ34ާާްއުނިކޮށްލަން ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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ާނ އިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަޤ މުންާބަލ ލ އިރުގައި ާއެ ާމީހަކު ާކޮށްފައިވ  ބުކަން

ާ ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާއޮފ3ާާްވަކިވ  ާމިނިސްޓްރީ ާމުއްދަތައް ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާއެންޑްާނޭޝަނަލްާސެކިއު ނޑައަޅ ާގޮތެއްގެމަތީންާއެކަށީގެންވާ ޑިފެންސް ރިޓީންާކަ

ާދައުލަ ާރައްކ ތެރިކަން ާއޮޙިމ ޔަތ އި ާމިނިސްޓްރީ ާމީގައި ާދޭންވ ނެކަމަށް.  3080ފްާތުން

ނޑަށްާއުނދަގޫވަނީާ ނޑައަޅ ާގޮތެއްގެމަތީންނޭާމިގޮތަށްާއޮތީމަާއަޅުގަ ޑިފެންސުންާކަ

ާރަނ ާސަބަބަކީާއެހ  ާއުނދަގޫވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން ާއެއްޗެއްކަމަށް ގަޅު

ާގެންގުޅޭާ ާއެބަ ާކުންފުނިތަކުން ާއަމިއްލަ ާބައެއް ާއެބަފެނޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހ ރު

ާއައި.ޖީ.އެމްާކިއުސެާމުވައްޒަފުންތަކެއް ާދިނުމަށްޓަކައި. ނޑުމެންާރިޓީ ާއަޅުގަ .އެޗްއަށް

ާއަާާވަނީމަވެސް ާތިބޭނެ. ާތިބޭބަޔަކު ާލ ފައި ާޔުނިފޯރމެއް ާފ ޑެއްގެ  3085ދާފެންނ ނެ

ާސެކިއު ާތަންތަނުގައި ާމިމަޤ މުާއެނޫންވެސް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަތިބޭ. ރިޓީންނަށް

ާމިބި ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބަވ  ާމިއޮތްއަދ ކުރައްވ ފައި ާޑިފެންސްާލު ގޮތުން

ާކުންފު ާއެފަދަ ާލިބިގެންވޭ ާއިޚްތިޔ ރު ާޙަވ ލުކޮށްގެންވެސްާމިނިސްޓްރީއަށް ންޏަކ 

ާސެކިއު ާކަންތައް ާގެންދެވުާރިޓީ ާއެކުރިއަށް ާއެކަންވެސްާން. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހެންވީމ ،

ާދަށުންާސީދ  ާބެލުމުގެ ާމިާސެކިއުާާމިނިސްޓްރީގެ ާމުވައްޒަފުން  3090ރިޓީާމިނިސްޓްރީގެ

ާހަމަ ާވ ހަކަިަާކަންތައް ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުން ާކަހަލަގޮތަކަށް ޖައްސ 

ާ ާމިބިލުގެ ާމީގެއިތުރުން ާ ާއުނިކޮށްލަނ35ާާްދަންނަވ ލަން. ާއެއްކޮށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާކޮށްފައިވާ  ާމީގައިާމިބުނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާފެނޭ.ާސަބަބަކީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާނ އިބުކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާނުވަތަ ާސިޔ ސީާާމީހަކު ާމީހަކު ކޮށްފައިވ 

ާމިޤ  ާއުޅޭނަމަ ާބައިވެރިވެ ާޢަމަލީގޮތުން ާޙަރަކ ތެއްގައި ާދަށުންާއެއްވެސް  3095ނޫނުގެ

ާ ާޕެންޝަން ާމިހެންާލިބިދޭ ާނުލިބޭނެ. ާރައްކ ތެރިކަމެއް ާއެއްވެސް ާއެހެން ފިޔަވައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއަންނަނީ. ާއެ ާމަޖުބޫރުކުރުމެއް ާފ ޑެއްގެ ާމިވ ގޮތަކީ އޮތީމަ

ާނިގުޅަާޤ ނޫނުއަސ  ާޙައްޤެއް ާލިބިދޭ ާއިސީން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަނ13ާާަގަނެވެނީ.

ާހިންގާ  ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާއެބައޮތް ާބުނެފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާ)ހ(ާގައި މ އްދ ގެ

ާރައްޔިތަކަށްާ ާކޮންމެ ާހައްޤު ާބައިވެރިވުމުގެ ާޙަރަކ ތްތެރިވ  ާޕ ޓީތަކުގައި  3100އުފައްދ 

ާލިބިގެންވޭ.ާއެހެންވީމ ...

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާހަިަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ 
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ާ

 3105ާކޮށްާާޤ ނޫނަކުންާސީންާމިޙައްޤުާލިބިދީފައިާވަނިވިމ ،ާއެގޮތަށްާމިޤ ނޫނުއަސ އެހެންާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީާާވ ހަިަަކެދއްކެވުްނ:ާއިްބރ ހީމްާރިޟ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނިގުޅ ގަނެވޭކަމަށް ާޙައްޤު ާއެ ާމިގޮތަށް

ާ ާއުނިކޮށްލަންއެކަންވެސް ާދެންާާއެމ އްދ  ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ފެންނަ

ާއަވަސްގޮތެއްގައިާ ާވަރަށް ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާއެދެނީ ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާމިބިލުާކަންތައްާނިންމ ލުމަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ3110 

ާޢިއްޒަތްތެރިާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާހުާާ`. ާދ އިރ ގެރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރިާާޅުހެންވޭރު

ާވަރަށްބޮޑަށްާާވ ހަކަިަެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާބިލު ާމިއަދުގެ ާމޫސ މަނިކު މެންބަރު

ާޝުކުރުާ

ާމުސ ރައ އިާާ ާނ އިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދަންނަވަން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާޢިނ ޔ ތް ާއެހެނިހެން ާތިންބައިާއަދި ާމި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާބިލު.  3115ތަކ ބެހޭ

ާއަޅުގަނޑުާ ާބަހުސްކުރުމަށްފަހު ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމިބިލު އެކުލެވޭގޮތަށް

ާފ  ާމިބިލުގައި ާއަހަންހަނދ ންވަނީ ާވޯޓަިަށް ާމ.އަތޮޅުާާސްކުރުމަށް ާދުވަހު ގެާއޮތް

ާއަާ ާއަޙްމަދު ާއަނީސ  ާމެންބަރު ާގެންދިާޢިއްޒަތްތެރި ާނބުރ  ާގުރައިދޫާޔައީ، ދެންމެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާމައްސަލަިަށް ާއެވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާސިޔ ސީ ާމީހަކު ާޢިނ ޔަތ އިާާކަމެއްގައިިިކޮށްފައިވ  ާއޭނ ގެ ާވެއްޖިއްޔ މު  3120ބައިވެރި

ާހަމައެކަނިާާއެއީއެހެންާހުރިހ ކަމެއްާކަނޑ ލުމަށް.ާރައްކ ތެރިކަންާޕެންޝަންާނޫންާ

ާބަޖެޓުންާ ާދައުލަތުގެ ާމައްސަލައަކަށްވަނީ ާއެންމެބޮޑު ާދިމ ވ  ާމައްސަލައަކީ. ދިމ ވި

ާހޭދައެއްކުރަމުންާ ާކަންތައްތަކެއް ާބޮޑު ާމިފަދަ ާއަދި ާދީ ާރައްކ ތެރިކަން ޢިނ ޔަތ އި

ާވ ދަކުރައްވ އިރުގައިާ ާހަމައެއްގައި ާއެއް ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ ާއެހެން ދ އިރުގައި

ާމ ލި ާބަޖެޓުން ާރައްޔިތުންގެާދައުލަތުގެ ާއެއީ ާކުރަންޏ  ާޚަރަދުތަކެއް ާބޮޑު  3125އްޔަތުން

ާދިމ  ާމައްސަލަތަކެއް ާހަމައެއްނެތިާތެރޭގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ނެކަމެއް.

ނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫން.ާއަދިާ އިންޞ ފެއްނެތިާފައިސ ާދިނުމަކީާއެއީާއަޅުގަ

ާމުސ ރަ ާރުފިޔ ގެ ާދޮޅުލައްކަ ާމަޖިލީހަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިޢިއްޒަތްތެރި އެއް

ާވ ހަކަދެކެ ާއެވަރުާހުށަހެޅިގެން ާމުސ ރަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއިރުގައި ވުނު

ާމޭރުމުންާ ާއެ ާވަނީވިދ ޅުވެފައި. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެހެރަ ާމިހ ރުގެ  3130ބޮޑުކަމަށް
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ާ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަދެއްކެވީތީހެން ާރުފިޔ ގ3ާާެއެމަނިކުފ ނު ލައްކަ

ާރައީސް،ާމުސ ރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްކުރެވުނީ. ާބިލުގައި ާއެ ާ ާގޮތުގައި އެއް

ާއެއީާ ާކަންތައްތަކަކީވެސް ާޕެންޝަނ އި ާބަލ ލ އިރުގައި ާމިބިލަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާތެރޭގައި ހުދޫދެއްގެ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާޒިންމ އެއްާކަންކަންާނިންމުމ އިާރައްޔިތުންގެ  3135ރުންގެ

ކަންކަންާބަލައިގަތުން.ާކުރީގެާރައީސްކަންާކޮށްފައިހުރިާބޭފުޅަކުާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ާޙަވ ލުމަށްާ ާވުޒ ރ އެއް ާއެ ާވެވޭނީ ާޙަވ ލު ާވުޒ ރ އެއް ާއެބައޮވޭ ާސ ފުކޮށް ވަރަށް

ާ ާމިނިސްޓްރީ ާއެކަން ާކޮށްގެންނޭ. ާހުވައެއް ާއޮންނަ އޮފްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާއެާ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ާމައުމޫނު ާކުރެއްވި ާރައީސްކަން ާކުރީގެ ޑިފެންސުން

ާހަމައަށްާ ާދުވަހ  ާވަކިވި ާވެިެރިކަމުން ާހުވައެއްނުކޮށް ާޙަވ ލުވެ  3140މިނިސްޓްރީއ އި

ނޑައެޅިގެންާ ޕެންޝަންާނަންގަވ ފައިާއެބައޮތް.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްާއެބައޮތް،ާކަ

ާޢިއްޒަތްތެ ާޚިލ ފުކަމެއް. ާމެންބަރުންާޤ ނޫނ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާރައީސް، ރި

ާޝ ނ އިާ ާއެބުނ  ާކަރ މަތ އި ާޢިއްޒަތ އި، ާވެރިއެއްގެ ާޤައުމެއްގެ އެބަވިދ ޅުވޭ

ާއުޅުއްވައިގޮތަކުންތޯ.ާ ާދެނީާރައީސަކު ާއެއްޗެއް ާވ ހަކަ.ާޤައުމަށް ޝައުކަތުގެާދުލީގެ

ާޢި ާމިނ ނީ ާނ ޅިއަކުންތޯ ާކޮން ނޑަކުންތޯ ާމިންގަ ާކޮން ނޑުމެން  3145އްޒަތ އިާއަޅުގަ

ާތަކުގައިާ ާޒިޔ ރަތް ާކުރައްވ  ާއަތޮޅުތަކަށް ާޤަދަރަކީ ާޢިއްޒަތ އި ާއެވިދ ޅުވ  ޤަދަރު.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާނުވަިަތަ ާބަޔަކު ާއެތައް ާދަތުރުފުޅުތަކުގައި ާކުރައްވ  ނުވަތަ

ާ ާނޫނީ ާމިނ ނީ. ާމިކަން ާކޮންގޮތަކަށްތޯ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއުޅުންތޯ. 53ާހިންގަވ ފައި

ާ ާޑޮލަރުގެ ާނެތީމަތޯ.ާހ ސް ާފެންނަން ާއޮފީހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ގޮނޑިކޮޅު

ާބައެއްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލ ލަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެބަޖެހޭ  3150މިކަން

ާ ާޚަރަދުގެ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާދައްކަވ އިރުގައި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިޢިއްޒަތްތެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ާމަޖިއަޅުގަ ާރި ާއެންމެފަހުން ފ ސްކުރިާލީހުގައި

ާ ާބަޖެޓަށް ާތީމުގޭ ާފަހުނ353ާާްބަޖެޓްގައި ާއޮތްކަން.ާއަދި ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ވަރަކަށް

ާ ާބަޖެޓްގައި،ާއެބަޖެޓް ާވަރަށ23ާާްއައި ާހަމަ ާއެއީ ާއޮތްކަން. ާކުޑަވެފައި މިލިއަނަށް

ާއަޅުގަ ާއަލީގައި ާވ ހަކަފުޅުގެ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން  3155ނޑުާކުރީކޮޅު.

ނޑުމެންނަށްާތީމުގޭާއޮޑިޓްާރިޕޯޓުންާފެންނަންއޮތޭާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއަޅުގަ

ާހެއްދެވުމަށް،ާ ާއައިނުކޮޅު ާއަނބިކަނބަލުންނަށް ާބޭފުޅުންގެ ާވަޒީރު ބައެއް
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ާ ާގަތުމަށް ާއޭގައ3ާާިއަތުކުރީގަޑި ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާޑޮލަރު. ާސިންގަޕޫރު ހ ސް

ާވިދ ޅުވެފަާ ާތަފްޞީލުކޮށް ާނިސްބަތްވާ ވަރަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް އިއޮތޭ

%ާ ާދައުލަތުގ53ާާެބޭފުޅުންނަށް ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާޚަރަދުކުރެވިގެންދިޔަ ާބަޖެޓުން  3160އޭގައި

ާމިއަދުާ ާއ ދެ، ާމިދެންނެވީ. ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކައެކޭ ާއޮތް ާރިޕޯޓްގައި އޮޑިޓް

ާދަންނަވަންމިއުޅެނީާ ާއަޅުގަނޑު ާކޮންމެހެން ާކަންބޮޑުވ ކަށްނުޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

353ާާ ާރުފިޔ އިން ާބަޖެޓ23ާާްމިލިއަން ނޑުވަރުގެ ާގަ ާތިރިވީމ  ާރުފިޔ އަށް މިލިއަން

ާވެއްޖެނަމ2/3ާާަ ާކުޑަކުރަން ާމިއަށްވުރެ ާއަދިވެސް ާހިނގައްޖޭ. ާކުޑަވެގެން ބަޔަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރެވިދ ނެ. ާމިކަން ާވ ހަކަދައްކައިގެން ާމަޖިލީހުން  3165މިޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާތިޔަވިދ ޅުވ  ާޤަދަރު، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތ  ާއެއީ ާޝަޢުކަތު، ޝ ނ އި

ާދެންނެވުމަށްާ ާމިދެންނެވި ާއަޅުގަނޑު ާއިސްވެ ާއުޅުއްވ ތީތޯ. ކޮންގޮތަކަށް

ާކަމަށްވ ނަމަ،ާ ާކަންތައްތައް ާމިބުނި ާކަންތައްތައް ާމިހިރަ ާއެއީ ރިޢ ޔަތްކުރ އިރުގައި

ާޖެހިވަޑައިގަންނަވ  ާކުރައްވަން ާހޯދަން ާފައިސ  ާޤައުމުތަކުން ާބޭރު ކަމެއްާއެއީ

 3170ކަމަށްވަންޏ ާއެކަންާކުރައްވަންވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާ

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާދައްކ ފައިއޮތީމަ، ާމިވ ހަކަ ާދިގުކޮށް ވަރަށް

ާބިލެއްާ ާހަމަ ާގުޅުންހުރި ާމިކަމ  ާއަދި ާއަވަސްކުރުމުގެގޮތުން މިމަސައްކަތް

ާކޮާ ާބަހުސްކޮށް ާއެކޮމިޓީއަށްާމިމަޖިލީހުގައި ާއަދި ާއޮތަތީވެ ާފޮނުވ ފައި މިޓީއަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނިންމ  ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާއަވަސްގޮތެއްގައި ާވަރަށް ފޮނުވައިގެން

ާލ ޒިމްކުރާ  ާމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާހެދުމަކީ  3175މިޤ ނޫނަކަށް

ާއްޔ .ާކަމަކަށްވ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިާ

ާ

ާބިލުގެާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިބިލ އި ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާވަރަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަށްާާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުން ާބެހޭގޮތުން ާމ އްދ ތަކ އި ާވަކިވަކިން ާމ އްދ  އެކިއެކި

 3180ބަރުންާދައްކަވައިފިކަމަށްާއަޅުގަނޑުވެސްާއިންޞ ފުވެރިާވ ހަކަފުޅުތަކެއްާބައެއްާމެންާ

ާމ އްދ ތަކ ބެހޭގޮތުންާ ާބިލުގެ ާމ ބޮޑަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެސަބަބަށްޓަކައި ޤަބޫލުކުރަން.

ާމިތަނުގައިާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތިން. ވ ހަކަދައްކ ކަށް

ާއެބައޮތްާ ާވ ހަކަތަކެއް ާމުިުހިންމު ާބޭނުން ާދައްކ ލަން ާބޭނުން .ާފ ހަގަކޮށްލަން

ާއޮންނަންޖެހޭާ ާމިޤައުމުގައި ާކޮންމެހެން ާމިބިލަކީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ
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ާމިތަނަށްާ ާބިލެއް ާމުހިންމު ާމިކަހަލަ ާއެކަމަށްޓަކައި ާބިލެއް. ާޤ ނޫނެއްގެ  3185މުހިންމު

ާއަޅުގަނޑުާ ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ

ާނޫނީ ާމިޤ ނޫނު ާނޫނީާާހިތަށްއަރަނީ ާމަޞްލަޙަތު ާމީހެއްގެ ާވަކި ާވ ންޖެހޭނީ މިބިލު

ާމިޤައުމުގައިާ ާބޮޑަށް ާބިލަކަށްވުރެ ާދޭ ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާފަރުދަކަށް ވަކި

ާވެރިކަންކުރާ  ާކުރ  ާވެރިކަމެއް ާއިސްރ ފުކުޑަ ާއިންޞ ފުވެރި، ޢަދްލުވެރި،

 3190މިޤ ނޫނުާވ ންޖެހޭނެ.ާާވެރިންތަކެއްާފެނިގެންދ ނެާއެކަމަށްާހިތްވަރުލިބިދޭާޤ ނޫނަކަށްާ

ާމ ޒީވެދިޔަާ ާމިޤައުމުގެ ާލަދުންހުރެ. ާވަރަށް ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެން ނޑު އަޅުގަ

ާއަބަދުވެސްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަޑިއޭ. ާވަރަށް ާމިކަމުގައި ޞަފްޙ ތައް

ާއެތައްާ ާއައިއިރުގައި ާމިހ ހިސ ބަށް ާފެށިގެން ާރަސްކަމުން އަޑުއަހަމުންމިދަނީ

ާވެ ާއެތައް ާނިމިގެންދިޔަގޮތ އިާރަސްރަސްކަލުންނެއް، ާވެރިކަމަށްފަހު ރިންނެއް،

ާއެންމެފުރަތަމަވެސްާ ާއަންނަނީ ާހަނދ ނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާޙ ލުގެ  3195އުޅެންޖެހުނު

ާވ ހަކަ.ާއެކަމުގެާ ާގަޑުބަޑުގެ ާއުތުރު ާވ ހަކައެއް ާއަޑުއިވެމުންދިޔަ ާކުރިއްސުރެ ވަރަށް

ާވެރިކަ ާއޭރުގައި ާޚިލ ފަށް ާވަޢުދ  ާވީ ާމީހުންނަށް ާތިއްބެވިާބައިވެރިވި މުގައި

ާނިމިގެންދިޔަގޮތުގެާ ާބޭފުޅ  ާވެރިކަންކުރެއްވި ާއަނިޔ ތަކެއްވެ،ާއެ ާބޮޑެތި ފަރ ތްތަކުން

ާވެރިކަމުގެާ ާއަނިޔ ވެރި ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާއަޑުއަހަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވ ހަކަ.

ާނިމުންާ ާއެބޭފުޅ ގެ ާއެންމެފަހުން ާވ ހަކަ ާނިމިދިޔަގޮތުގެ ާވެރިކަން ާއެ  3200ވ ހަކަ.

ާމިހ ރުާނިމިގެންދި ާވ ހަކަތަކެއް.ާއެންމެފަހުން ާބައިވަރު ާމިހެންގޮސް ާވ ހަކަ. ޔަގޮތުގެ

ާދިގުާ ާވ ހަކަ. ާވެރިކަމުގެ ާއަނިޔ ވެރި ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާމައުމޫންގެ ާއަޑުއިވެނީ މި

ާބޮޑުާ ާވީ ާހިންގެވުމުގައި ާވެރިކަން ާއެބޭފުޅ  ާވ ހަކައ އި، ާވެރިކަމުގެ އަނިޔ ވެރި

ާރައްޔިތުން ާވ ހަކައ އި، ާމިހ ރުާއިސްރ ފުގެ ާދެން ާވ ހަކައ އި، ާއަނިޔ ގެ ާކުރި ނަށް

ނޑުމެންާމިމަޖިލީހުންާހެދޭާޤ ނޫނަކުންާދެންާ  3205މިވަގުތުާމިދެކެވެނީާއެބޭފުޅ އަށްާއަޅުގަ

ާތިބިާ ާފައިބ ވަޑައިގަންނަވަން ާވެރިކަންކޮށްފައި ާދެންވެސް ާއިތުރުން އެބޭފުޅ ގެ

ާޢިނ ޔަތްތަކ ާ ާޢިއްޒަތ އި ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާދޭނެ ާކަމެއްގެާބޭފުޅުންނަށް ާމިހުރިހ  އި

ާނޫން.ާ ާއެގޮތަކަށް ާސިފަވަނީ ާމީތި ާބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާމިދެކެވެނީ. ވ ހަކަ

ާވެރިކަންކޮށްފައިާ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާސިފަވަނީ ާބޮޑަށް ާބިލު ާމީތި ނޑަށް އަޅުގަ

ާދޭާ ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި ާފައިބ ވަޑައިގެން ާނޫނީ ާފައިބ ނެ ާދެން  3210މިޤައުމުގައި

ާދެންާާޢިނ ޔަތްތަކެއްގެާ ާމުސްތަޤުބަލްގައި ާސަބަބުން ާރައްކ ތެރިކަމެއްގެ ާދޭ ސަބަބުން
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ާވެރިކަމުންާމިޤަ ާއެބޭފުޅުން ާއެއީ ާފަރ ތްތަކަކީ ާވެރިކަންކުރ  އުމުގައި

ާމިޤައުމުގައިކަންާ ާދިރިއުޅުއްވ ނީ ާއެބޭފުޅުން ާފަހުވެސް ފައިބ ވަޑައިގަތުމަށް

ާލޯބި ާއިޚްތިރ މ  ާރައްޔިތުންގެ ާތެރޭގައިކަން ާވެރިކަމުގެާާރައްޔިތުންގެ ތިމަންނަމެންގެ

 3215ދައުރުގައިާތިމަންނަމެންާހޯދަންާއެބަޖެހޭކަން.ާމީގެކުރިންާމ ޒިވެާގޮސްފައިއޮތްާކަޅުާ

ާމިޤައުމުގެާ ާތިމަންނަމެން ާއޮންނަނީ ާވިސްނިވަޑައިގެންފައި ާސަބަބުން ޞަފްޙ ގެ

ާއެއްގޮތަ ާދެގޮތެކޭ. ާއޮތީ ާތިމަންނަމެންނަށް ާދުވަހަކުން ާފައިބަންޖެހޭ ކީާވެރިކަމުން

ާވެރިއެއްގެާ ާއަންނަ ާދެން ާއަނެއްގޮތަކީ ާނޫނިއްޔ  ާފިލުމޭ. ާދޫކޮށްފައި ޤައުމު

ާތިމަންނަމެންވެސްާނިމިދިއުމޭ.ާއެސަބަބަށްޓަކައިާވެރިކަމުގެާ ާދަށުވެ އަނިޔ ވެރިކަމުގެ

ާވެރިކަމެއްކުރަންާ ާޢަދްލުވެރި ާރައްޔިތުންނަށް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް  3220ދައުރުގައި

ނޑަކަށްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާމިާއަޑުއިވިފައިހުރިާމަސައްކަތްކޮށްފައިާއޮތްތަނެއްާ އަޅުގަ

މ ޒީވެދިޔަާވ ހަކަތަކަށްާބަލ އިރުާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަންއޮތީާއެބޭފުޅުންގެާވެރިކަމުގެާ

ާބޮާ ާއަމިއްލަ ާވެރިކަމުންާނދައުރުގައި ާމަސައްކަތްކޮށް، ާބަންނަން ޑި

ާދޫކޮށްފައި ާޤައުމު ާޙ ލަތެއްގައި ާޖެހިއްޖެ ާމަގުާާފައިބ ވަޑައިގަންނަވަން ފިލޭނެ

ާމަސައްކަތްކޮށްފައިާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެސަބަބަށްޓަކައި ާއެއީ  3225ތަނަވަސްކުރުން.

ާޢަދު ާނެތް ާފެންނ ކަށް ާމުދަލ އިާއޮތްތަނެއް ާކުރ ކަށް.ާރައްޔިތުންގެ ާވެރިކަމެއް ލުވެރި

ާބޭނުންކުރުމ ާވެރިކަންާހިންގުމަށްާ ލިބިފައިހުރިާާފައިސ އަށް،ާފައިސ ާނަހަމަގޮތުގައި

ާނު ާބ ރ  ާއ ރ އި ާއިތުފޫޒު، ާނޫން ާބޭނުންކުރުން ާނަހަމަގޮތުގައި ރުާބ ރު

ާ ާފެންނ ކަށް ާވ ހަކަތަކުންއެއްވެސްކަމެއް ާހުރި ާއެއަޑުއިވިފައި ާއެާާއަޅުގަނޑު ނެތް.

ާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ ޒީ ާއެކަމަކުާމީގެއިން ާމިޖެހެނީ.  3230ާބަދަލުކުރަން

ާ ާނުވ ނެ، ނޑުމެންނެއް ާއަޅުގަ ާހަރުބަހެއް ާބުނ  ާއެކަކުންޏެއްާމުސްކުޅިން އޮވޭ

ާމިއަދުާ ާނުވ ނެ ނޑުމެންނެއް ާއަޅުގަ ާވަރުންނޭ. ާއެކަކުންޏެއްގެ ހަރުކޮށްނަންވ ނީ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހަރެއްކޮނެގެން ާމިތަނުގައި ާނުކުޅަދ ނަާވުރެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނ،ާހަރެިެއް.ާއަޅުގަނޑުގެާވ ހަކައަކީބޮޑުާ ޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީ،ާއަޅުގަ

ާކޮންާ ާމުސްތަޤްބަލުގެމިއީ ާމިޤައުމުގެ ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭ  3235ޢަދުލުވެރިާާމެހެން

ާބޭނުންވ ކަމަށްވަންޏ .ާއިންޞ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކެން ާފެންނަން ާވެރިންތަކެއް ފުވެރި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާވަރުންނޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކުރަންވ ނީ ާމިކަން އެކަމަކު

ާކު ާހަމަ ާވ ހަކައަކީ.ާދެން ާބޭނުންވީ ާދެނެވިާދަންނަވ ލަން ާފަށަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ރިން
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ނޑުމެންާބަދަލުކުރަންޖެހޭާާފަދައިންާ މިބިލުގައިާއެބަހުރިާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ ގައިާއަޅުގަ

 3240ާކަންތައްތަކެއް.ާ

ާ

ާވަގުތު.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޢިއްޒަތްާރުާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަ ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް.ާދެއްވި ާއަދ ކުރަމުންާާތެރި ާޝުކުރު

ނޑުާހަމަާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:  3245ހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިމަޖިލީހުގެާހުރިއިށީންނަމުންާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާާއަޅުގަ

ާ ާފަދަާމެންބަރުންނަށް، ާމިދެންނެވި ނޑު ާއަޅުގަ ާއުޅޭށޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާވަޑައިާ ާފައިބ  ާވެރިކަންކޮށްފައި ާމިޤައުމުގައި ާވެރިމުސްތަޤްބަލުގައި ންނަށް،ާގެންނަވ 

ާ ާޔަޤީންކަމ އި ާބޭފުޅުންނަށް ާބައްޓަން ާމިބިލު ާލިބޭފަދަގޮތަކަށް ކޮށްގެންާއިތުބ ރު

ާއިންޞ ާ ާއަޅުޤައުމަށް ާދެކެން ާވެރިންތަކެއް ާޢަދުލުވެރި ނޑުމެންާފުވެރި ގަ

ާކުރަމާ ާމަސައްކަތްކުރަމ . ާމަސައްކަތް ާމަގުފަހިވ ގޮތަށް ާމިބިލުން  3250މިޤ ނޫނުން

ާއްޔ .ހިންގަވ ށޭ.ާޝުކުރި

ާ

ާއިބްރ ހީމްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާނުކުތ އެއް، ނިޒ މ ބެހޭ

 މުއްޠަލިބްާ

ާ3255 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަޅުާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާނުކުތ އެއްނެގީ، ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާބ ރަށުާގަ

ާހުށަހަޅުާމްާމުއްތަިލބްާއިްބރ ހީ ާޝިފ ޒު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދޫާއްާގދ.ގައްވ ،

ާޢިއްޒަތްތެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާކުރައްވ ފައިއޮތީ، ާތ އީދު ާމެންބަރު ާބަޙުސްގެާރި  3260މިބިލުގެ

ާކިހިނެއް ާގެންދަން.ާއަދި ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާނިމެންދެން ާއެކަންާމަރުޙަލ  ތޯ

ާާކުރިއަށްާގެންދަވަނީާސ ފުކޮށްލަން.ާ

ާ

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު.ާއަމީންޢ ންމުާޝުކުރިއްޔ .ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ   3265ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަ ާމިވިދ ޅުވަނީ، ާކައިރީގައި ނޑު ާނޯޓުކުރެވިފައިާޅުގަ ާމޭޒުގައި ާއިދ ރީ މަޖިލީހުގެ

ާދ އި ާގައްދޫ ާޢިއްނެތްކަމަށް ާތ އީރ ގެ ާއެގޮތަށް ާމެންބަރު ާކުރެއްވިކަމެއް.ާޒަތްތެރި ދު

ާމަސައްކަތުާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު އަދި

ނޑައަޅ ފައިާ ާކަ ާކޮމިޓީން ާގެންދިއުމަށްކަމަށް.3ާާވ  ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ގަޑިއިރަށް

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ނޑު ާއަރުވ ނަންާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު  3270ބަރަށް

ާމިމަކުގައިާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވ ންާބޭނުންފުޅުތޯާބަލ ލަން.ާ

ާ

ާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާފްލޯރ ާވަގުތު ާއެއްކޮށް ާމިއަދު ާހުށަހެޅީ ނޑު ާދިގުދަންމ ކަށެއްނޫން.ާނިންމ ާއަޅުގަ

ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާއެހެންނަމަވެސް ާވަގުާހަމަ ާހުށަހެޅި ާކޮމިޓީން ާއެއްކޮށްާމަސައްކަތު ާއެވަގުތު ާތު،

ާހުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުާމިކަމަށް ާއެ ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާފުރުޞަތު  3275ސްކޮށްދެއްވަން

ާހޯދައިދޭންވެގެން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހެންވީމ ،ާޝުކުރިއްޔ . ާނޯޓުކުރެވިފައިވަނީ. ާއިދ ރީމޭޒުގަވެސް އެގޮތަށް

ނޑުމެ ާމަސައްކައަޅުގަ ާގެންދ ނަންން ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްާާތް ާމަޖިލީހުގެ އެގޮތަށް.

ާއޮންނަވަގުތެއްގައިާ ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތު ާއެގޮތަށް.  3280ގެންދަނީވެސް

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާބޭނުންފުޅުވ  ވ ހަކަދައްކަވަން

ތިވެރިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމަނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާދޭގޮތަށް.ާއަޅުގަ

ާމެންބަރުާޙުސެންާމުޙަންމަދަށް.ާ

ާ

ާއަދިާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިެރި  3285ާޝުކުރިއްޔ 

ާާޙުސެންާމުޙަްނމަދުާ ާމުސ ރައ އި ާނ އިބުގެ ާބިލެއްާޢިނ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކަނޑައެޅުމުގެ ާޔަތްތައް

ާބަހުމަޖިާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ ާމިހިނގަމުންދ  ާހުށަހެޅި ާއަޅުލީހަށް ާސްގައި ާއެއްޗެއްާގަނޑަށްވެސް ފެންނަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާގޮތުން ާފެށުމުގެ ނޑު ާއަޅުގަ މިބިލަށްާާދަންނަވ ލަން.

ާތ އީ ދުކޮށްާވޯޓުވެސްާދޭނަމޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާވަގުތުާތ އީދުކުރަމޭ.ާއަދިާމިބިލަށް

ާއެކި ާގޮތުން ާާކުރުކުރުމުގެ ާއ ދެ، ާމަސައްކަތްކުރ ނަން. ާބަލ ލެވޭތޯ  3ާ3290މ އްދ ތަކަށް

ާގައިާ ާ)ނ( ާއެ ާމިކަމ ބެހޭ ާއެއީ ާއަޅުގަނޑަށްފެނޭ. ާއުވ ލަން ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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މިވ ާމައްސަލައ ާބެހޭާއެހެންާބިލެއްާމިހ ރުާމަޖިލިހުންާބަލައިގަނެާކޮމިޓީއަކަށްވަނީާ

ާއެޑްރެ ާއެހެންބިލަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާތަކުރ ރުާސްކުރ ކަގޮސްފައި. ާމިބިލުން މެއް

ާ ާއޮތްކަމަކަށް ާބޭނުމެއް ާއަޅުގަނޑުާކުރުމުގެ ާއ ދެ، ާނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަކަށް

ާ ާދޭ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ އަށް ާކުރީގެ ާމުސ ރައ އިާޢިނ ާމިދަންނަވަނީ  3295ޔަތްތަކ އި

ާމިދެކަންތައްާއުޖޫ ާބަލައިގަނެފައި. ާމިހ ރު ާއެބިލުވަނީ ާއ ދެ، ާބިލު. ާވ ހަކައިގެ ރައިގެ

ާއޮންނަން ާނޫންތޯ ާނުވަތަ ާއެއްބިލެއްގައިތޯ ާފ ހަގަކުރުމުގެާޖެހޭނީ ާހަދ އިރު، ާމިހެން

ާސައިޒުންާ ާކިތަންމެ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާދަންނަވ ނީ. ާމިސ ލެއް ނޑު އަޅުގަ

ާޖަހ  ާމިސ ލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުވިކަމަށްވިއަސްވެސް ާއެމެރިކ އިންާއެކަށީގެން ާއުޅެނީ

ާރައީސްގެ ާކުރީގެ ާއެމެރިކ ގެވެސް ާއުޖޫރަާޢިނ ާާކަންނޭގެ. ާމުސ ރައ އި  3300ޔަތްތަކ އި

ނޑައެޅިފައިާއޮންނަނީާވަކިން.ާވަކިާއެކްޓެއްާއޮންނަނީ.ާއ ދެ،ާދެވަނަާމ އްދ އަށްާ ކަ

ާ ާމައްސަލައެއްނެތް. ނޑުގެ ާމިއޮނ1ާްއަޅުގަ ާމ އްދ ގައި ނަނީ،ާވަނަ

ާ ާއ ދެ، ނޑައެޅުމަށް. ާކަ ާމުސ ރަ ާރުފިޔާ 3ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ލައްކަ

މެންބަރުންާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާއަޅުގަނޑަކީާމުސ ރަތައްާބޮޑުާކުރުމަށްާާމިއޮންނަނީ.ާގިނަ

ާ ާފަހައެއްވެސް ާވ ހަކަދައްކ  ާތ އީރެއްގައި ާއެހެންނަމަވެސްާހުރިދުކޮށްފައި  3305މީހެއްނޫން.

ނޑަާ ާއަޅުގަ ާކުޑަކަމަށް ާތަންކޮޅެއް ާމުސ ރަ ާމިއޮތް ާއެއީާމިހ ރު ާއެބަފެނޭ. ށް

ާ ާގޮއެއްސަބަބަކީ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ތުގައި

ާއިންނަންޖެހޭނީާ ާމައްޗަށް ާއެންމެ ާލިސްޓްގައި ާތެރޭގައި ާމުސ ރަތަކުގެ ސަރުކ ރުންދޭ

ާއެާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ގިފައިވ ާނރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .

ާއޮޑިޓަރ ާއެހެންވީމ ،ާާގޮތުންވެއްޖިއްޔ  ާމިއީ. ާމުސ ރައަކީވެސް  3310ޖެނެރަލްގެ

ާމިތަކުރ  ނޑު ާއޮތީާއަޅުގަ ާމިބ އްވ ފައި ާމިގޮތަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރ ކަށްނެތިން. ރު

ާކަމަށްވަންޏ  ާއެދިވަޑައިގަތުމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހުންނެވި އެއީކީާާމިހ ރު

ާއިޢުތިރ ޟް ނޑު ާމިދެންނެވީާާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ކުރ ކަމެއްނޫން.

ާއަޅުގަނޑަމިއަށް ާކުރުމަކީ ާބޮޑު ާމުސ ރަ ާވުރެން ާދެން ާބުރަވެވޭކަމެކޭ. ވަނ3ާާަށް

ާބަލަހައްޓަންާ ާމިނިސްޓްރީން ާޑިފެންސް ާކަންތައްތައް ާސަލ މަތީ ާއެބައޮވޭ  3315މ އްދ ގައި

ާ ާދެން ާއ ދ5ާެޖެހޭކަމަށް. ާބަލ ލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ އަށް ާވަނަ ވަނ5ާާަ،

ާ ާމިއޮންނަނީ، ާއަނބިއަނބިރަމ އްދ ގައި ކަނބަލުންނަށްާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާދޭވ ާއެލަވަން ާތ އީާސް ާއެކަމަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާގިނަާހަކަ. ާމިކަމަށް ާދެން ދުކުރެވޭ.
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ލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުންާތ ޢީދުާކުރިއަސްާފ ޅުކުރައްވ ާފަހަރެއްގައިާހަމަާރައީސު

ާފަހުކޮޅުގަދައު ާއިާރުގެ ާދ1ާިވެސް ާތިއްބަވ ގޮތް  3320މ ވެދ ނޭ.ާއަނބިކަނބަލުން

ާ ާރައީސް، ާބުރަވެވެޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދައްކާ އަޅުގަނޑަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ނީ

ާބަހުާއަމުދުން ާކަންތައްތަކުގައި ާއުސޫލުގެާމިކަހަލަ ާޢ ންމު ސްކުރަންޖެހޭނީ

ާނޫނިއްޔާ  ާފަހުކޮޅުގައިކަމަށް ާދައުރުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދެން މައްޗަށްކަމަށް.

ާ ާއެއަށްވުރެއ1ާަހަމަ ާނުވަތަ ާބެލުމަކީާނބިކަނބަލުން ާތިބޭނެކަމަށް ،ާގިނައިންވެސް

ާމިދަންނަވަނީކީ. ާނޫން ާއެހެންނުވ ނެއެކޭ ާނިންމަން. ާކޮންމެހެން  3325ާބަލައިގެން

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހ ބޮޑަކަށްާއެހެންނަމަވެސް ނޑައެޅުމުގައިާކޮންމެހެން ާކަ އުސޫލެއް

ާ ާއ ދެ، ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާޖެހޭކަމަށް ާބުރަވ ން ާމ އްދ ގައ6ާާިއެކަމަށް ވަނަ

ާމި ާއ އިލ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޮންނަނީ، ާސަރުކ ރުާާއ އި ާޗުއްޓީއެއް ާއަހަރަކު

ާމި ާވ ހަކަ. ާހޭދަކުރުމުގެ ާބަހުޚަރަދުގައި ާވަރަށް ާހިގައިފި.ާކަމަށްވެސް ސް

ނޑުާދަންނަވ   3330ގައިދ ނެތީާނއެންމެާއަނގުބޮޑުާތަންތަނަށްާހިނީ،ާއަނެއްކ ވެސްާއަޅުގަ

ާވިސްނ ކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންފުޅުވެދ ނެތީ ާވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭ.ާާޖައްވަށް

ާމި ާއެހެން ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިާދަންނަވަނީ ާދައުލަތުގެ ދިވެހި

ާ ާޤައުމުގެ ާރައްކ ތެރި، ާފަރ ތަކީާމަސްލަޙަތު ާއުފުއްލަވ  ާޒިންމ  ާމަތީ އެންމެ

ާޗުއްޓީއެއްާ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .

ާޒިންމ ދ ުރާސްވެއެއްކަމަށްވިޔަހޭދަކުރިާ ާކުރިކަމަށްވިއަސް ާއެހެންކަމެއް ާއަދި  3335ސް

ާއެކަން ާބަލ ހިތެއްނުވޭ.ާާއެމަނިކުފ ނުާކުޑަގޮތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ކުރައްވ ނެކަމަކަށް

ާއ ދެ ،7ާާ ާމިއޮންނަނީ، ާމ އްދ ގައި ާއެމަނިކުފ ނުގެާވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާގޮތަށް ާރަށެއްގެ ާކުރެވިފައިވ  ާޚ އްޞަ ާބޭފުޅުން ާއ އިލ ގެ ާއ ރަށްާ، ޚ އްޞަކޮށް

ނޑުާހަާޚ އްޞަކުރުންާ އ ދެ،ާވަނަާމ އްދ ގައިާމިއޮންނަނީ.7ާާދ ންވ ގޮތުގައިާނއަޅުގަ

ާލޯންާ ާކަންތައްތައް ާބެހޭ ާދަތުރުފުޅުތަކ  ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަދިާއަދި  3340ޗްތައް

ާދަތުރުާ ާއެހެންާއެއްގަމު ާބެލެހެއްޓުންވެސް ާއެކަންކަން ާކ ރުކޮޅުތަކ އި ކުރައްވ 

ާމ އްދ ތަާ ާމިނިސްޓްރީއ އި ާޑިފެންސް ާއަޅުގަނޑަށްާޙަކުން ާއޮންނަކަމަށް ވ ލުކޮށްފައި

ާފްލޯރާ ާއޮފީސް ާއެބައޮވޭ ާއެހެންތަނެއްގައި ާމިބިލުގެ ާއ ދެ، ފެންނަނީ.

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއުފައްދަންވެސް. ާއޮފީހެއް ާނަމުގައި ާސަރވިސްގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް

ާމިނަމުގަ ާއަމުދުން ާގޮތުގައި ާމިޤަބޫލުކުރެވޭ ާފިނޭންސް ާދަށުގައިާއި  3345ާނިސްޓްރީގެ
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ާދަށަށްާ ާއެއޮފީހުގެ ާހިތަށްއަރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާއުފައްދ  އޮފީހެއް

ބޮޑަށްާއެކަށީގެންވަނީ.ާއެއީާއަޅުގަނޑުާބަލ ލައިފިންާދިއުންާނޫންބ ވައޭާމިކަންކަންާ

ާލިޔުމެއްވެސް.ާ ާހުރި ާބެހިފައި ާމިނިސްޓްރީތަކަށް ާއެކި ާމަސައްކަތްތައް ސަރުކ ރުގެ

ާއ ދެ ާއިދ ރ އިން،، ާއޮތްާާމަޖިލީހުގެ ާފޮނުވ ފައި ާސަރުކ ރުން މިމަޖިލީހަށް

ާ ާމީގެ ާޑިފ32ާެރައީސްއޮފީހުން. ާއެބައޮތް ާދަށުގައިާނަންބަރު ާމިނިސްޓަރުގެ  3350ންސް

އެއްވެސްާނަންބަރަކަށްާމިކަމަކ ާގުޅުންާހުރިކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާއޮތް.ާމިތަނުންާ

ާއެހެންވީމ  ާނުފެނޭ. ާހީވަނީާ، ނޑަށް ާއޮފީހެއްާާއަޅުގަ ާވަކި ާމިކަމަށް އަމުދުން

ާދަށަށްާ ާއެއޮފީހުގެ ާރަނގަޅުވ ނީ ާބޮޑަށް ާވެއްޖިއްޔ  ާއުފައްދ ކަމަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދިއުންހެން.ާާޚިދުމަތްތައްމިފަދަާ

ާ3355 

ާވަގުތު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާނިންމ ލުާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާަވނަާމ އްދ އިންާފެށިގެނ33ާާް،ާމުގެާގޮތުންާދަންނަވ ނީއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާއުވ ލ35ާުާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާކަންކަން ާހުރި ާމ އްދ އަށް ާއެއީާވަނަ ާފެންނަނީ. ާއަޅުގަނޑަށް ާމަށް

ާކުރެއްވިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައީސްކަން ާކުރީގެ ާއެއީ ާސަބަބަށްޓަކައި. ާދެންނެވި  3360ކުރިންވެސް

ާނަ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަދި ާކުއިބުާބޭފުޅުންނ އި ރެއްވުމަށްފަހުާކަން

ާވަކިވެވަޑަާ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންޢިނ އިގެންނަވ  ާހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލެއްާާޔްތައް

ާގެންދިއުމަށްާ ާކުރިއަށް ާމިކަންތައް ާބަލ  ާވަކިވަކީން ާމިދެކަންތައް އޮތުމ އެކީގައި

ނޑަށްާފެންނަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއަޅުގަ

ާ3365 

ާޢިއްޒަާ.`ާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް. ާތްތެރި

ާނަާއަހްަމދުާުމޙަންަމދުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ އި ާބިލެއްާޢިނ ޔަތްތަކ އިބުގެ ާބެހޭ

ާހުށަހެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިާބަހުމަޖިލީހަށް ާމައްޗަށް ާއެބިލުގެ ާމިހ ރު މުންދަނީ.ާވަރަށްގިނަާވެސްކުރެާޅި

ާމެންާ ާހުށަހެޅުންތައްާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކިއެކި ާމ އްދ ތަކަށް ާއެކި ާމިބިލުގެ ބަރުން

ާމ އްދ ތައްާ ާބައެއް ާއުނިކުރަންވެސް ާބައެއްބޭފުޅުން ާއަދި  3370ހުށަހަޅައިފި.

ާ ނޑު ާމައިގަ ާމިއޮތީ ާމިބިލު ާއ ދެ، ާމައްޗަށ1ާާްހުށަހަޅުއްވައިފި. އަސ ސެިެއްގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެއީ ާނައިބ އި،ބިނ ކޮށްފައި. ާއޭނ ގެ ާމުސ ރަާނަާއ އި އިބުގެ
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ާ ނޑައެޅުމ އި ާޢިނ ޔަތްތައްާކަ ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާރައީސްކަން އަދި

ާ ާމިއޮތީ.ާއ ދެ،ާމީގެތެރެއިނ1ާާްހަމަޖެއްސުން.ާމި ާމިބިލު ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ބައިގެ

ާމިާ ާހުށަހެޅި ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލު ާޢިނ ޔަތުގެ ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް  3375ރައީސްކަންކޮށްފައިވ 

ާއަޅުގަނޑުވެސް،ާާމަޖިލީހުގެާ ާއެހެންކަމުން، ާގޮސްފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ކޮމިޓީއަކަށް

ާމިާ ާނުފެނޭ ނޑަކަށްވެސް ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ބޭފުޅަކަށްާދޭާޢިނ ޔަތ ބެހޭާބައިާމިބިލުގެތެރޭގައިާއޮންނ ކަށް.ާ ރައީސްކަންާކޮށްފައިވާ 

ާ ާމިބިލުގެ ާޤ ނޫނުގެ، ާމި ާމ3ާާިއަނެއްކ  ާމިއޮންނަނީ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނައިބުގެާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި ާކިޔ ނީ  3380ޤ ނޫނަށް

ާމިބިލުގެާ ާއަނެއްކޮޅުން ާޤ ނޫނޭ. ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެނިހެން މުސ ރައ 

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި ާމިއޮންނަނީ ސުރުޚީގައިވެސް

ާމިބިލުާނަ ާއެހެންވީމަ، ާބިލު. ާބެހޭ ާޢިނ ޔްތަކ  ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ  އިބުގެ

ާމިބިލަކީާ ާބެލެވެނީ ާއަޅުގަޑަށްވެސް ާބަލ އިރު ާމައްޗަށް ާގޮތުގެ އެކުލ ވ ލެވިފައިވ 

 3385ފަރ ތުގެާމުސ ރައ ާޢިނ ޔަތްތައްާކަނޑައެޅުމުގެާބިލޭ.ާރައީސްކަނ0ާާްހަމައެކަނިާމިާ

ާ ާބިލުގެ ާބޭފުޅެއްގެ ާގޮސްފައިވ ތީއ ،ާކުރައްވ ފައިވ  ާކޮމިޓީއަށް ާމިހ ރު މައްސަލަ

ާމިާ ާމިބިލުގެ ާނުވ ތީ، ާދީފައި ާއެކަމަށް ާއަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ާބޮޑު ާއެހ  މިބިލުގައި

ާދޭާޢިނ ޔަތ ާއަދިާނައިބުާރައީސްކަންާކޮށްފައިވާ  ރައީސްކަންާކޮށްފައިވ ާބޭފުޅަކަށް

ާއުނިކުރަާ ާމިބިލުން ާމިބައި ާދެބައި ާމި ާޢިނ ޔަތ  ާދޭ ނޑަށްވެސްާބޭފުޅަކަށް ާއަޅުގަ ން

ާޢަލީާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދުހެންވޭރު ާބެހޭގޮތުން ާމިކަމ   3390ފެނޭ.

ާވަރަށްާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެވ ހަކަފުޅަށް ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފައި. ާވަނީ އ ޒިމްވެސް

ާމަތީާ ާއެންމެ ާޤައުމެއްގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކީ ާއ ދެ، ާތ އީދުކުރަން. ބޮޑަށް

ާއެމަ ާޤައުމެއްގެާވެރިޔ . ާއެ ާމުސ ރައެއް ާރަނގަޅު ާއެކަށީގެންވ  ނިކުފ ނަށް

ާމުސ ރައެއްާ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމިންވަރަކުން ާތަންދިން އިޤްތިޞ ދިއްޔަތު

ާޤައުމެއްގައިާ ާލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ. ާހުށަހެޅެންޖެހޭނެ.  3395އެމަނިކުފ ނަށް

ާއެ ާނުވ ނެ. ާއޮވެގެން ާވަޒީފ އެއް ާބޮޑު ާމުސ ރަ ާވަކި ހެންވީމަ،ާއެއަށްވުރެން

ާމުސ ރަފުޅުވެސްާ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާވިދ ޅުވިހެން ާބޭފުޅުން ާބައެއް މިހ ރުވެސް

ާ ާމުސ ރަފުޅ3ާާުމިއޮންނަނީ ާއެއަށްވުރެ ާއެހެންވީމ ، ާރުފިޔ އަށް. ލައްކަ

ނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާއެާޤައުމުގެާއެންމެާ ބޮޑުވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ
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ާއެބޭ ާވެރިޔ ކަމަށްވ ތީ ާބޮޑުވ ންޖެހޭނެ.ާމަތީ ާމުސ ރަ ާދޭންޖެހޭ  3400ފުޅަކަށް

ާއެއަށްވުރެންާ ާއެއްޗެތިވެސް ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާލިބެންޖެހޭ އަނެއްކޮޅުންގޮސް

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ ާދަންނަވ ލަން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ރަނގަޅުވ ންޖެހޭނެ.

ާލައްކައަށްވުރެާ ާއެއް ާކަނޑައެޅިފައި. ާރުފިޔ  ާލައްކަ ާއެއް ާމަހަކު މަތީާާމިއިންނަނީ

ާޤައުމުގެާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއީ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅަން އަދަދެއް

ާގޮތަކަށްާ ާރަނގަޅުކުރެވޭ ާއެކަން ާމިންވަރަކުން ާރަނގަޅުވަމުންދ  ާޙ ލަތު  3405އިޤްތިޞ ދީ

ާމުރ ޖަޢ ކުރަމުންާ ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭ ާދަށް ާއެކަން ާމިންވަރަކުން ާދަށަށްދ  ާމި ނުވަތަ

އަހަރުނ0ާާްގެާއެއްާމ އްދ އެއްގައިާއެބައިނދޭާކޮންމެާދ ނެކަންނޭނގެ.ާމިހ ރުާމިބިލުާ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާވ ހަކަ. ާރިވައިސްކުރައްވ ނެ ާކަންތައްތައް ާމުސ ރައިގެ ާމި ާއަހަރު އެއް

ާއެާމުސ ރައިގެާ ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ނޑަށްާފެންނަނީާކޮންމެ ާބަދަލުގައިާއަޅުގަ އޭގެ

ާރިވަާ ާކަންތައް ާޢިނ ޔަތްތަކުގެ ާދޭ ާއަދި ާގޮތަކަށްާކަންތައްތައް ާކަހަލަ  3410އިސްކުރ 

ާފިރިމީހ އިާ ާނުވަތަ ާއަނބިމީހ  ާއޭނ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށ އި ާއ ދެ، ބ އްވަން.

އަހަރުާނުފުރޭާދަރިންނަށްާދައުލަތުގެާޚަރަދުގައިާރ އްޖެއ ާރ އްޖެއިނ36ާާްއުމުރުންާ

ާހަމަާ ާފެންނަނީ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާލިބިދޭންޖެހޭއިރުގައި ާޚިދުމަށް ާޞިއްޙީ ބޭރުން

ވަކިާސަރަޙައްދުތަކެއްާމިކަމަށްޓަކައިާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަން.ާމިބިލުންާތަންކޮޅެއްާ

ާޚިދުމަތްތަކެއްވެސްާ ާހުރިހ  ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާދޭ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށް  3415ބޮޑަށް

މިއަށްވުރެންާފުޅ ާދ އިރ އެއްގައިާމިއަށްވުރެންާރަނގަޅުާގޮތަކަށްާބައްޓަންކުރެވިފައިާ

ާކަމެ ާފެންނަ ާދިރ ސ ކުރ އިރުާއޮތުމަކީ ާމިބިލު ާގެންގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަކަށް އް.

ާއަޅުގަނޑުާ ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ނެކަމަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމައްޗަށް މިކަންކަމުގެ

ާޝުކުރިއްޔާ  ާއިށީންނަން. ާހީވ ތީވެ ާވަގުތުހަމަވ ންއުޅޭހެން އުންމީދުކުރަން.

 3420ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާކުރިންާޝުކުރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިންމ ލުމުގެ ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި އްޔ 

ާ ާދަންނަވ ލަން. ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއްގ1ާާެޢިއްޒަތްތެރި

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  ާކޮމިޝަނަށް ާއިލެކްޝަންސް ާއޮންނ ނެ. ާމިއަދު ބައްދަލުވުން

ާދިރ  ާނަންފުޅު ާފޮނުއްވި ާއައްޔަންކުރެއްވުމަށް ާކޮމިޓީ  3425ގައި.1833ާާސ ކުރުމަށް
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ާ ާކޮމިޓީ ާސަބް ާކޮމިޓީގެ 1833ާާޕެޓިޝަން ާކޮމިޓީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި 1833ާގައި.

ާކޮމިޓީާއޮންނ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުން.ާދެން،1ާާގައި.ާމިާ

ާ

.ޖަލްސ ާނިންމުންާ .5

3430 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންނ ނީ ާޖަލްސ އެއް 33ާާމަޖިލީހުގެ ާބުދަދ0337ާާުޖުލައި ާހެނދުނުާވ  ވަހުގެ

ާާގައި.7833ާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالوينާربާهللوالحود
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