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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /41 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  41ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009 އޯގަސްޓް 30 ތާރީޚް: 

  1430 ރަމަާޟން 9 

 

 ގައި 10:30ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ 

 

 ށް   13:00ން  12:02 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ށް   15:30ން  15:16 ހުސްވަގުތުކޮޅު:   ދެވަނަ

 

 ގައި  16:05ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް 23އި ގަޑިއިރާ 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުސް އަލްފާޟިލް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީ ރިޔާސަތު: 

 

 72 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ71ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 65ފަހުން  ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 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 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާ 

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

 ޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަން 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއު 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 މަދު ސަލީމް އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 



 IV 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 މް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީ

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާ

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާ

 ބޫބަކުރު އަމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 



 V 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި ގައި  ޗުއްޓީ 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

                         

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 މުޙަންމަދު ރާމިޒް މެންބަރު ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

 - ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  12 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ،ުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކެންދޫ  ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

   ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا މެންބަރު ޢަބްދު

    ،ުހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ މެންބަރުދެވަނަ  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ދުވާފަރު  މާފަންނު  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް   

ންމަދު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަ 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޒާހިރު އާދަ
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނ41ާަރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނ17ާާަާނަންބަރުާ: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާާ.ދުވަސްއ ދިއްތ2009ާާާަާއޯަގސްޓ30ާާް ާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

ާ

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާهللا ާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.واالهާومن ާوصحبهާآلهާوعلى

 

 10 ކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓްާ. .

 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެީވ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މެންބަރުން.47ާާާމިވަުގތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރިޕޯޓް.ާާ ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީންާ މިއޮތީާ އައިޓަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެޖެންޑ ެގާ މިއަދުެގާ

ާރައްކ ތެރިކަމ އިާާދޭންޖެހޭާމީހަކަށްާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފައި

 15ާތިންވަނަާާމަރުޙަލ އ އިާރިޕޯޓްކުރުމުެގާކިޔުމުެގާދެަވނަާބިލުެގާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ

މިބިލުާކުރިއަށްާކިޔުން ހުށަހަޅުއްވ ނީާ މަޖިލީހަށްާ މިރިޕޯޓްާ ެގންދިއުން.ާ

ާާ ކޮމިޓީެގ، ހޮްއވެިވާ މުޤައްރިރ7ާާުދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ކޮމިޓީެގާ .ާާމެންބަރުންެގާ

މަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދުާއަދިާަވޑަިއެގންނެތް.ާ

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ކޮމިޓީެގާ އެހެންވީމ ،ާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  20އަރުވ ނަން.ާ

ާ.ންާމަނިކުއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައި

ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފަިއވ ާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދިރ ސ ކުރެްއވުމ ބެހޭާާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާ ބިލުާ ޢިނ ޔަތްތަކ އިބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ ާމީހަކަށްާ

23ާާާާާާކޮމިޓީެގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މަނިކުާ ކޮށްފަިއވ 2009ާާޯއަގސްޓް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މިކޮމިޓީއަކީާ ާ.25 

ާާ 7ާާމީހަކަށްދޭންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ އިާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައި

ާާ 2009ާާާާޖުލައި 17ާާާާަގއިވ  މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ޖަލްސ ަގއ17ާާާިަވނަާ ވަނަާ

ކޮމ7ާާިހޮއްެވވިާާ ވަުގތީާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާމެންބަރުންެގާ މިކޮމިޓީަގިއާ ޓީ.ާ

ާާ ބޭފުޅުންނޭ. މިދަންނަވ ާ ތިރީަގއިާ މެންބަރުާާާާ-1މެންބަރުންނަކީާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ

1

2



 2 

 30ާ-3ކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީ.ާާާާ-2ޙުސައިންާމުޙަންމަދު.ާާ

ާާ ކިނބިދޫާާާާ-4ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.

ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދާުާާާ-5ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުސ ާޒަީމރު.ާާ

ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާާާ-7ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ-6އަސްލަމް.ާ

ާާ ބޭއްވުނީ ބައްދަލުވުންާ ފުރަތަމަާ މިކޮމިޓީެގާ ޙަމްޒ .ާ އަޙްމަދުާ ޖުލަިއ15ާާާާމެންބަރުާ

މ2009ާާި ކޮމިޓީއަށްާަގއޭ.ާ މުޤައްރިރެްއެގޮގތުަގއިާ ކޮމިޓީެގާ  35ބައްދަލުވުުމަގއިާ

ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާމެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާހޮިވވަޑަިއަގތީާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާާ

ކޮމިޓީެގާާ މިބައްދަލުވުމުަގއިާ އެއަށްފަހު،ާ މުޙަންމަދޭ.ާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ

މަޝްވަރ  ެގންދަވ ނެޮގތަކ މެދުާ މިބިލުގާެާމަސައްކަތްތައްާ ނިންމެވީާ ކުރެްއވުމަށްާ

ފްލޯރަގއިާާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންާ ހުށަހަޅުއްވަންާ އިޞްލ ޙުާ ދެލިކޮޕީއެއްާ

ޚިޔ ލުފުޅ ާ މެންބަރުންެގާ މިކޮމިޓީެގާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާ  40ފ ޅުކުރަްއވަވ ާ

އަދިާ ެގންދެވުމަށޭ.ާ އިޞްލ ޙުކުރަމުންާ ވަކިވަކިންާ މ އްދ ތަްއާ ބިލުެގާ ާާއެްއޮގތަށްާ

ނ އިބުެގާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ މީގެއިތުރުން،ާ

ފޮނުވ ފަިއވ ތީާ މިކޮމިޓީއަށްާ ބިލުވެސްާ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ އެހެނިހެންާ މުސ ރައ އިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ މަޝްވަރ ކުރެވުނޭ.ާ ކޮމިޓީަގއިާ އެއްކޮށްލުމަށްވެސްާ މިދެބިލުާ

 45ށަހެޅިާއަދިާކޮމިޓީއަށްެވސްާވަކިންާފޮނުވިފަިއވ ާމިދެބިލަކީާވަކިވަކިންާމަޖިލީހަށްާހު

މަޖިލީހަށާްާ ދިރ ސ ކުރެްއުވމަށްފަހުާ ވަކިންާ ދެބިލުާ ބިލުކަމަށްވުމ އެކުާ ދެާ

އެކަންާ ނިންމައިފިނަމަާ އެއްކޮށްލުމަށްާ މިދެބިލުާ މަޖިލީހުންާ ފޮނުއްވުމަށް،ާ

ދިރ ސ ކުރެ މިބިލުާ ކަނޑައެޅުއްިވއޭ.ާ ބޭއްވުަމށްާ އްވުމަށްާާއެޮގތަށްކުރަްއވ ޮގތަށްާ

ޚިޔ ލުތަފ ތުވެފަިއާާ ކޮމިޓީެގާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ތެރޭަގއިާ މަސަްއކަތުެގާ ކުރެވުނުާ

މ ލާީާ މީހަކަށްދޭންޖެހޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފަިއވ ާ  50މަޝްވަރ ކުރެްއވުނީާ

ތަނެއްެގާާ ދިރިއުޅުްއވ ނެާ އޮފީހަކ ާ މިންވަރަކ ާ ކަނޑަައޅ ނެާ ޢިނ ޔަތްތަކުެގޮގތުަގއިާ

މަޖިލިސާްާޚަރަދުތަކ ބެހޭޮގތުން ެމންބަރުންނ ާ ބައެއްާ ކޮމިޓީެގާ އެޮގތުން،ާ ނޭ.ާ

އަދަދުތަކެްއާާ ޢިނ ޔަތްތަކަށްާ މިދެންނެވިާ މެންބަރުންވެސްާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ ފްލޯރަގއިާ

މ ލާީާ މަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ކޮމިޓީަގއިާ ބ ރުއަޅުްއވ ފައިވ ތީާ ކަނޑައެޅުމަށްާ

ޢިނ ޔަތް އެހެނިހެންާ މ އްދ ތައް،ާ ބެހޭޮގތުންާާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ މ އްދ ތަކ ާ  55ތަކ ބެހޭާ

މަޝްވަރ ތަކުަގއިާ ނުރަސްމީާ މިޮގތުން،ާ ބޭއްވުނޭ.ާ މަޝްވަރ ތަކެއްާ ނުރަސްމީާ
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ެއވަނީއޭ.ާާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ ބިލުާ ބަދަލުތަކުެގާ ެގންނެވިާ އަދަދުތަކ އިާ ކަނޑައެޅުްއވިާ

ާާ ނިންމުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ ކޮމިޓީންާ 19ާާާާއެއަށްފަހުާ 2009ާާޯއަގސްޓް

ެއއްކޮށްާާާާގައި ބައްލަވައިާ ވަކިަވކިންާ މ އްދ ތައްާ ހުރިހާ  ބިލުެގާ ބައްދަލުކުރަްއވ ާ

ިއއްތިފ ޤުންާ މެންބަރުންެގާ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާ ކޮމިޓީއަށްާ  60ނިންމ ލުމަށްާ

ނިންމެވިއޭ.ާއެޮގތުން،ާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންނަށްާއެއްބަސްވެަވޑަިއެގންނެވުނީާމިހ ރުާ

ާމ އްދ އެއްެވސްާބޭއްވުމަށޭ.ާައދިާމިއިޞްލ ޙުތަކ އެކުާާބިލުާނިންމ ފައިވ ޮގތަށްާހުރިހ ާ

މިރިޕޯޓ ެއކުާާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ ޑްރ ފްޓްާ އެންމެފަހުާ ބިލުެގާ

ކޮމިޓީންާާ ފ ހަަގކުރ އިރުާ މިކަންާ ނިންމެވިއޭ.ާ ކޮމިޓީންާ ހުށަހެޅުމަށްވެސްާ

މީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފައިވ ާ  65ހަކަށްދޭންޖެހާޭާއިޞްލ ޙުކުރެވިފަިއވ ،ާ

އިޞްލ ޙުކުރެްއވިޮގތްާާ ބިލުާ ކޮޕީއަކ ާ ބިލުެގާ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްޖ ތެރިކަމ އިާ

މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހަޅަމޭ.ާ މިރިޕޯޓ ެއކުާ ލިޔުެމއްާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ާާ ެގނެވިފަިއވ 53ާާާާަގވ އިދުެގ ބިލަށްާ ަގިއވ ޮގތުެގމަތީންާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ެގނެސްފަިއވ ާާާާ-1އިޞްލ ޙުތައް. އިޞްލ ޙުާ ލ ޒިމްކޮށްާ ކަމެއްކުރުންާ ސަރުކ ރުންާ

 70ބައިތައް.ާމިފަދަާއިޞްލ ޙެްއޮއތްކަމަށްާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރަްއވ ފަެއއްނުވޭ.ާާ

ބަދަލުަގިއާނުވަތަާއ ާުއސޫލެްއާާާާ-2 ދޫކޮށްލުމުެގާ ހިމެނިފައިވ ާުއސޫލެއްާ ބިލުަގއިާ

މެދުމިނު ބަދަލުަގއިާ ެގނެސްފަިއވ ާާތަޢ ރަފްކުރުމުެގާ އައުމަށްާ އެއްބަސްވުމަކަށްާ ެގާ

މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާ އިޞްލ ޙެްއއޮތްކަމަށްާ މިފަދަާ އިޞްލ ޙުތައް.ާ

ާާ ބަޙުސްކުރެވިފައިވީނަަމވެސްާާާާ-3ފ ހަަގކުރަްއވ ފަެއއްނުވޭ. ފުރިހަމައަށްާ ކޮމިޓީަގިއާ

މިފަދަާ އިޞްލ ޙުތައް.ާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭާ ދެވަނަފަހަރަށްާ  75މަޖިލީހުންާ

ފ ހަަގކުރެވިފަެއއްނުޭވ.ާާއިޞްލ  މެންބަރުންނަކަށްާ ކޮމިޓީެގާ ާާ-4ޙެްއއޮތްކަމަކަށްާ

ވަނަާމ އްދ ެގ2ާާާާބިލުެގާާާާ-1ކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާބިލަށްާއިތުރުކޮށްފައިވ ާބައިތައް.ާާ

މިޢިބ ރ ތް.ާ މީހެކޭ'ާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިންެގާ އިސްާ 'އެންމެާ ަގިއވ ާ )ހ(ާ

ވަނ3ާާާާަބިލުެގާާާާ-3(ާަގިއވ ާ'ބޭނުންކުރެވިދ ނެޭއ'.ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ2ާާބިލުެގާާާާ-2

 80ވަނ6ާާާަބިލުެގާާާ-6ވަނަާމ ްއދ .5ާާާބިލުެގާާ-5ވަނަާމ އްދ .4ާާާބިލުެގާާ-4މ އްދ .ާ

ާާ 'ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފަިއވ 7ާާާާބިލުެގާާާާ-7މ އްދ . މ އްދ ަގިއވ ާ ަވނަާ

ރ އްޖެއި ފިރިމީހ އަށްާ ނުވަތަާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ ރ އްޖެއިންާާމީހަކަށްާ ންނ އިާ

ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ'،ާ ޚިދުމަތްާ ސިއްޙީާ ޚަރަދުަގއިާ ދަޢުލަތުެގާ ބޭރުންާ
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ވަނަާމ އްދ ާމިޤ ނޫނުެގ12ާާާާބިލުެގާާާާ-9ވަނަާމައްދ .8ާާާާބިލުެގާާާާ-8މިޢިބ ރ ތްތައް.ާާ

11ާާާާ މިއަކުރު. ާާާާ-10ވަނަާ 'މީހުންނަށޭ'،13ާާާާބިލުެގ ގައިވ ާ )ހ(ާ މައްދ ެގާ  85ވަނަާ

މީހުންނަށްވެސް ާާ'އ އިާ މިދެޢިބ ރ ތް. ބަޙުސްކުރިފަހުނ5ާާާް'ާ ބިލުެގާ މަޖިލީހުަގއިާ

ދިމ ވެފައިވ ާބަެއއްާކަންކަމ ުގޅޭޮގތުންާނުވަތަާބަދަލުވެފަިއވ ާޙ ލަތުތަކ އިާުގޅޭޮގތުންާ

ާާ ެގނެވިފައެއްނުެވއޭ. ބަދަލެއްާ އެއްވެސްާ ޢިބ ރ ތެއ6ާާާްބިލަށްާ އެހެންާ ބަދަލުަގއިާ

ުއނިކުރެވިފައިާ ލަފްޒެއްާނުހިމަނ ާ ާާނުވަތަާ ލަފްޒުތައް. ޢިބ ރ ތްތަކ ާ މ އްދ ތަކ ާ 1ާާވ ާ

ާާ  90ވަނަާމ އްދ .ާމިބިލުެގާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވިވ9ާާާާބިލުެގާފުރަތަމަާޑްރ ފްޓްެގ

ާާ ކޮމިޓީެގ 8ާާާާވަުގތީާ ގ ތްަގނޑަކަށް މިބައްދަލުވުންތަކުެގާ ބޭއްވުނޭ.ާ 6ާާބައްދަލުުވންާ

ާާ ލުވުމަށްާމެންބަރުންާބައްދ8ާާަމިނެޓްާހޭދަކުރެވުނޭ.ާއަދިާިމކޮމިޓީެގ30ާާާާަގޑިއިރ އި

މިރިޕޯޓ ެއކުާ ލިޔުމެއްާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ނިސްބަތްާ ވަޑައިެގންނެވުނުާ

ާާ 23ާާާާހިމެނިފައިވ ނެއޭ. ޙުސައިނ2009ާްޯއަގސްޓް މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ ާ.

 95ާމުޙަންމަދު،ާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މަޖިލީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ަގވ އިދުެގ ެގންދ ޮގތުެގމަތީންާ ޢަމަލުކުރަމުންާ ވަނ56ާާާާަހުަގއިާ

ހުށަހެޅުއްވުުމެގާ އިޞްލ ޙުތައްާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގއިވ ާ )ހ(،)ށ(،)ނ(ާ މ އްދ ެގާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ

 100ާޢިއްޒަތްތެރުާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނު

ާ

އެކުލަވ ލިާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަޖިލީހުންާ މިމަސައްކަތްކުރުމަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 105ކޮމިޓީެގާމެންބަރެއްާއަޅުަގނޑުވެސްާމިއީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިމަސައްކަތްާނިންމ ،ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު

ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓެއްާ ާނިމުނުކަމަށްާ ހ ޒިރުވެފަިއވަނީާ ކޮމިޓީއަށްާ 3ާާފަިއވ ާ

ހ ޒިރުވުުމެގާާ އެައކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ،ާާ ނިންމ ފައިަވނީާ ރިޕޯޓްާ ކޮމިޓީެގާ ލިބިފައެއްނެތް.ާ ފުރުޞަތެއްާ

ޑުާހަމަާމެންބަރުންެގާހ ޒިރުަގއިނޫންކަމަށްާއަޅުަގާނ4ާާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާއިތުރުާާ

 110 ޔައުމިްއޔ އަށްޓަކައިާފ ހަަގކުރަން.ާ
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މެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ހުރިހ ާ ޗެކްކުރިއިރުާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތުާ ތިވިދ ޅުވިާ

ކޮ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ދަންނަވ ފައިވ ކަމަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ަވުގތުާ  115މިޓީއަށްާ

ނިޒ މ ބެހޭާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީ.ާ އަމީންޢ ންމުާ

ާނުކުތ އެއްާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ120 

ޢިއްޒަތްތެރިާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ކޯރަމްާޝުކުރިއްޔ ާ ނިންމ ފައިވަނީާ މަސަްއކަތްާ މިކޮމިޓީެގާ ރަީއސް.ާ ާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ މިކަންާ ނޫންތޯ،ާ ނުވަތަާ ބައްދަލުވުމެްއަގއިތޯާ ާހަމަވ ާ

ހުރިހ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިވިދ ޅުވީާ ރައީސްާ ދެން،ާ އެދެން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އޮޅުންފިލުވ ލަދެްއވުންާ

ބޭފުޅުންނޭާވަޑަިއެގންނެވީ.ާއެހެންވީމ ،3ާާާާނެވީމޭ.ާއެކަމަކު،ާާބޭފުޅުންނަށްވެސްާދެން

 125އެއީާކޯރަމްާނުވަތަާޤ ނޫނީާައދަދުާހަމަވޭތޯާނުވަތަާނޫންތޯާއޮޅުންފިލުވ ލަދެްއވުންާާ

 އެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

 

 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

 130 

ކުރެވޭ.ާއެކަަމކު،ާތިކުރެއްވިާސުވ ލުެގާާއ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލެއްނުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޖަވ ބުަގއިާދަންނަވަންާއޮތީ،ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގއިާބުނެފައިވ ޮގތުންާކޮމިޓީެއްއެގާ

ބައިކުޅަާެއއްބައި.3ާާާާކޯރަމްއަކީާއެކޮމިޓީއެްއަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންެގާާ

ހިމެނިވަޑައިަގންނަވަނީާާ ނ7ާާާިއެކޮމިޓީަގއިާ ނުކުތ އެއް،ާާމެންބަރުން.ާ ޒ މ ބެހޭާ

ފުރުޞަތާުާ މުފީދު.ާ ޝިފ ޤުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ  135ފުވައްމުލަކުާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ هللاާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ ފުރުޞަތުާ ނުކުތ އެއް.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޢަބްދުއްރަޙީމް،ާ
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އަރުވ ނަން.ާާާޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާ މެންބަރުންާ

ދ އިރ ެގާާ އިހަވަންދޫާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ މ އްދ ަގއި،ާ ދެވަނަާ

 140ާއަށް.ާާهللاޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ރައީސުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާއިހަަވންދޫ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މީހަކަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ކޮށްފައިވ ާ ާލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ދޭންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ އިާޢިނ ޔަތްތަކ ާބެހޭާބިލަކަށްާބަހުސްކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު

އަޅުަގނޑުާާ އެކަމ ާ ޖެހޭތީާ އެންމެފުރަތަމަާ ހުއްޓ ާ މަސައްކަތްާ ހުރިހ ާ އެހެންާ

ާ ދިވެހިާ އެބައޮތް.ާ މިމަޖިލީހުަގއިާާކަންބޮޑުވުންާ  145ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ޖައްސ ލ ފައިާ ފަހަތަށްާ ކަންތައްތައްާ ރައްޔިތުންެގާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާ

އެހ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދ ންޖެހޭކަމީާ ކުރިއަށްާ ކަމަކ އިެގންާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާއީސްާ،އެކަމ ާހިތްހަމަޖެހޭކަމެއްނޫންކަމުަގިއވެސްާދަންނަވ ލަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަ

ާ

 150هللاާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގާާާދ އިރ ގެާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  155ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާޢަބްދުބަރުާމެން ަގވ އިދުެގ ައޅުަގނޑުމެނ32ާާާްމަޖިލީހުެގާ ިމވ ޮގތުންާ ދަށުން.ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ބަހުސްކުރަންޖެހޭ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މައްސަލައ މެދުަގއިާ ކުރެވިފަިއވ ާ އެޖެންޑ ާ ހުށަހެޅޭާ މިތަނަށްާ

ރޫޙ  ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިވަނީކީާ މަސައްކަތްކޮށްފައިާ ިއާާމަޖިލީހުަގއިާ

އެްއޮގތަށްކަމަށްވ ތީވެާޤ ނޫނުައސ ސީެގާއެލިބިދޭާޙައްޤުތަކަކ އިާބިލުތަކެއްާހެދުމުެގާާ

 160ާރޫޙުަގއިާމަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށްާމިޮގތަށް..ާ.

ާ

ާ

ނުކުތ އެއްނޫން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ނިޒ މީާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މ ބެހޭާނުކުތ ެއއް،ާބަރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ 

 165ާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.
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ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހަމަާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާބ ރަށު ބަހުސެއްާ ދެރަކަމެއް.ާ ވަރަށްާ މިއީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނެހެދުާޝިފ ޒްާމުޙަްނމަދުާ ެގންދެވޭޮގތްާ ކުރިއަށްާ އެކުރައްވ ާާހުޅުވ ލ އިރަށްާ އެބޭފުޅުންާ  170ާމަށްޓަކަިއާ

ދަންނަވަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުށްވެރިކުރ ވ ހަކަާ ނުހަނުބޮޑަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްާ

ދެއްތޯ،ާ ބަލަންޖެހޭނެާ ދޭއިރުާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަތަ ބޭނުންވ ނެާ ދައްކަވަންާ މެންބަރުާ ެގންދިޔަާ ކަކީާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންާ

ވަރަށްާ މިއީާ އެފެށީ.ާ ނަަގންާ ނިޒ މީނުކުތ ާ ބަލ ލުމެއްނެތިާ ހަމަާ ކޮބައިތޯވެސްާ

 175ާހިތ މަހުރިކަމެއް.

ާ

ާ

އެކަހަލަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މިކުރަނީާ މަސައްކަތްާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

އިލްތި މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިެގންދަނީާާފުރުޞަތުތަކުަގިއ،ާ މ ސްކުރަމުންާ

އަންނ ނެކަހަލަާ ހުއްޓުމަކަށްާ މަސަްއކަތްާ ނުކުރެއްވުމަށް،ާ އެމަސައްކަތްާ  180އެޮގތަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުރުމަށް.ާ ކަންތައްތައްާ

ާއަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.هللاއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

އަދިާާޝުކުރިއްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާއިހަަވންދޫ ނެންގެވިކަމުަގިއވިޔަސްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާޔ .ާ

 185އެހެންޮގތަކަށްާޢަމަލުކުރެްއވިކަމުަގިއވިޔަސްާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާދަންނަވަންޖެހޭާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު

ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަމުންާ ފަސްނުޖެހޭނެވ ހަކަާ ދެންނެވުމުަގއިާ ާާވ ހަކަެއއްާ

ކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާހަމަާއެއ އެކުާހިތ މަކުރަންާ

ާާ 7ާާާާމި ކޮމިޓީއެއްަގއި ރިޕޯޓ3ާާާްާމެންބަރުންެގާ މިކޮމިޓީެގާ ތިބެެގންާ މެންބަރުންާ

ދަށްާާ އަޣްލަބިއްޔަތަށްވުރެާ އެއީާ ފޮނުވ ފަިއވ ތީވެސް.ާ މިމަޖިލީހަށްާ ނިންމ ލ ފައިާ

ެއވ  ޢިއްޒަތްތެރިާއަދަދެއްކަުމަގިއވ ތީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ  190ހަކަވެސްާ

އިޞްލ ޙެްއާާ އަޅުަގނޑުާ ސުރުޚީއަށްާ އަރިމަތީާ މ އްދ ެގާ ދެވަނަާ މިބިލުެގާ ރައީސް،ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީަގިއވ ޮގތުންާއެކަނ2ާާާާްހުށަހެޅީާމިހ ރުާމިމ އްދ ެގ،ާާ

މިބި މީހަކަށްާ އެންމެާ ދޭހަވަނީާ އެސުރުޚީއިންާ ފަރުމ ކުރެވިފައިވ ކަން.ާދޭހަވަނީ،ާ ލުާ
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އޮތްތަނުަގިއވެސްާާ ކުރިއަށްާ މިބިލަކީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ޝ މިލުވ ޮގތަށްާ ޭއަގިއާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ކޮށްފައިވ ާ  195ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ޢިއްޒަތްތެރިޔ ާާ އިސްާ އެންެމާ ދައުލަތުެގާ ބިލަކަށްވ ތީެވ،ާ ތައްޔ ރުކުރެވިފަިއވ ާ

ބަދަލުަގ އިސްާއޮތުމުެގާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ ސުރުޚީއަށްާ އަރިމަތީާ އެާ އިާ

އެހުށަހެޅުނާްާ ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަދަލުކޮށްލަންާ މިޮގތަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިން،ާ

ބަިއވަރުާާ އެތަްއާ ރ އްޖޭަގއިާ އޮތްތ ނަގއިާ ކުރިއަށްާ ެއއީާ ހުށަހަޅ ލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭފުޅަ އެހެންާ އަނެއްކ ާ ތިބެދ ނެތީ.ާ އެހެންާ ރައީސްކަންާމީހުންތަކެއްވެސްާ  200ކުާ

އަނެއްކ ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ ަވކިެވވަޑަިއަގންނަވ ާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާ

ބިލެްއާާ އެހެންާ ކިޔ ފައިާ ޢިއްޒަތްތެރިޔ ާ ނިސްބަތްކޮށްާ އެބޭފުޅ އަށްާ

ހަދަންނުޖެހޭނެޮގތަކަށްާމިބިލުަގއިާޢިބ ރ ތްާއޮންނަންާައޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަާާ

ޢިއް ފ ހަަގކޮށްލަންބޭނުނާްާދަންނަވ ލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުާ ރަީއސް،ާ ޒަތްތެރިާ

މިފަދާަާ ނޫނީާ މަސައްކަތްކުރެވެުމންދ އިރު،ާ ބިލުތަކުަގއިާ މިފަދަާ އައިސްާ  205މިހ ރަކަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވެމުންދ އިރުާ މިމަޖިލީހުންާ މަސައްކަތްތަްއާ

ރަ ބޭއިންޞ ފުންާ ވަރަށްާ ވަދެތިބެާ ކަންތައްތަްއާާމަންދޫބުންހެންާ އްޔިތުންނަށްާ

ކުރެވެމުންދ ،ާބޭއިންޞ ފުެވޭވކަހަލަޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާކުރެވެމުންދ ތީާއެކަމ ވެސްާާ

އިށީންނ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލުމަށްފަހުާ އެވ ހަކަވެސްާ ހިތ މަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ

 210ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ތ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔ .ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކަށްާ އީދުކުރަްއވ ާ

ާއަރުވަން.ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދު.ާާ

ާ

ދިއްދާޫާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކޮމަންޑޫ މިހޯދ ލީާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  215ާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާަވޙީދުޙުސައިންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުމެއް،ާާދ އިރ ެގާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ ބަރުާ

ާއެމަނިކުފ ނުާރަށުަގއިާނެތުމުެގާސަބަބުން،

ާ

ފުރުޞަތާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވ ނަން.ާ އަދިާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުާ އެފުރުޞަތުާ

ޢަ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އިހަވަންދޫާ  220هللاާބްދުމިއަރުވަނީ،ާ
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ހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާތ ީއދުކުރައްވ ާބޭފުޅަކަށް.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

މެންބަރުާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢަބްދުއަޙްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު ާމަދުާ ޢިްއޒަތްތެރިޔ ،ާهللا އިސްާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ  225ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ މިހެން،ާ މ އްދ ެގާ ދެަވނަާ އެާ އޮތުން،ާ އޮތްާ މ އްދ ެގ1ާާާާމިހެންާ ވަނަާ

މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ

އި އެންމެާ ދައުލަތުެގާ މީހަކީާ މީހެކޭ.ާވަކިވެފަިއވ ާ ހިމެނޭާ ޢިްއޒަތްތެރިޔ ާ ސްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ ސުރުޚީަގއިމިވ ،ާ އަރިމަތީާ މިމ އްދ ެގާ

ޢަބްދު ާއަޙްމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިޔ ެގާާهللا އިސްާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ  230ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ާާބަދަލުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިން،ާމިޮގތަށްާއޮތުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަކީާމިމަސަްއކަތްކުރުމަށްާހޮވިާކޮމިޓީެގާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު

އެކަށީެގންވ ޮގތުަގއިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު އެންެމާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ އެހެންނަމަވެސްާ މެންބަރެއް.ާ

ާާ ފުރުޞަތު ެގންދިއުމުެގާ ސަބަބުންާމިމަސައްކަތްާ އެހެންވުމުެގާ ނުވޭ.ާ  235ލިބިފައިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާއަޅުަގނޑ56ާާާާުމަޖިލީހަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅުމުން

ދޭންޖެހާޭާ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ހުށަހަޅަނީ.ާ މިއިޞްލ ޙުާ

ާާ ބިލުެގ ޢިނ ޔަތ ބެހޭާ އިޞްލ ޙ2ާާެރައްކ ތެރިކަމ އިާ ށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ްއާާވަނަާ

މިބިލުާ މިބިލުގައި،ާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ މިފެނުނީ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ

ާާ  240ވަނަާމ އްދ ެގ1ާާާބައްޓަންކުރެިވެގންާއަިއއިރުަގިއާމީަގިއާމިއޮންނަނީ،ާމިޤ ނޫނުެގ

މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މަތިންާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ޮގތުެގާ ަގއިާ )ހ(ާ

އެންމެ ދައުލަތުެގާ މީހަކީާ މީހެކޭ.ާާާވަކިވެފަިއވ ާ ހިމެނޭާ ޢިްއޒަތްތެރިންެގތެރޭާ އިސްާ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ އިޞްލ ޙަކީ،ާ މިހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްއޮތުމަށްާ ވަނ1ާާާާަމިހެންާ

ާާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ޮގތުެގާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުންާމަތިން

ޢިއްޒަތްތެރިންެގ ޚިދުމަތްކޮށްފައިާ ދައުލަތަށްާ މީހަކީާ ހިމެނޭާވަކިވެފަިއވ ާ ތެރޭަގއިާ ާ245 

ހަމަތަކުެގމަތީންާ ޤ ނޫނީާ މިޮގތުންާ ޢިްއޒަތްތެރިެއކެެވ.ާ އިސްާ

ދައުލަތަށްާާ މީހުންނަކީވެސްާ ހުރިހ ާ ވަކިވެފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުންާ
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މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިންނެވެ.ާ ހިމެނޭާ ތެރޭާ ޢިއްޒަތްތެރިންެގާ ޚިދުމަތްކުރިާ

މީހަ މިބިލަކީާވަކިާ މިރ އްޖޭެގާާމިދެންނެވީާ ބަދަލުގައި،ާ ހެދުމުެގާ ފަހ ާކޯޓަކަށްާ ކަށްާ

ނުެގނެސްާާ އިތުރަށްާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ ފ ސްވެއްޖެނަމަާ މިޤ ނޫނަށްާ  250މުސްތަޤްބަލުަގއިާ

މަޤ މުަގިއާާ ޢިްއޒަތްތެރިންެގާ ެއާ މީހަކީވެސްާ ކޮންމެާ ވަކިވ ާ މިމަޤ މުންާ ހަމަާ

ޢިއްޒަތްތެރިައކަށްވުމަކީާާާާހިމެނެންޖެހޭނެާމީހެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީވެ.ާއިސް

ހަމަތަކުެގމަތީނާްާ ޤ ނޫނީާ މިމަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުަގއިާ އަބުރުވެރިކަމ އެކީަގއިާ އެއީާ

ދަޢުވ ކޮށްާޝަރީޢަތުންވެސްާއަދިާއެމީހަކުާާ މައްޗަށްާ ވަކިވެާރަްއޔިތުންާއެމީހެއްެގާ

ޤައު ޮގތުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިއެްއެގާ އޭނައަކީާ މިނިވަންވެާ ެއކަމުންާ  255ުމަގިއާާބަރީޣަވެ،ާ

ޤ ނޫނަކުންާާ ކަނޑައެޅި،ާ ެއކަންާ ޤ ނޫނަކުންާ ބަލައިެގންާ މީހެއްކަމުަގއިާ ހުރެވޭނެާ

އަޅުަގނޑުާާ މިހުށަހެޅީ.ާ މިހުށަހެޅުންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުމުަގއި.ާ ދިނުމުެގާ އެފުރުޞަތުާ

މިހުށަހެޅުމަށާްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ އުންމީދުކުރަންާ

ާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއް

ާ260 

ފުރުޞަތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކަށްާ ތ އީދުކުރައްވ ާ އެހުށަހެޅުމަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއަރުވަން.ާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.

ާ

އެާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ .ާ ރަނަގޅުކަން.ާ މައިކުާ މިާ ާނގިއްޖެާ

އަޅުަގނޑުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ ދެންާ ދަބަރެއްނުވީމަ،ާ ޚަބަރެްއާ ކަހަލަާ ެއއްެވސްާ ފިތ ލިއިރުަގިއާ  265ާކުރީާ

ހަމަާާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ ހަފްތ ަގިއވެސްާ މިދިޔަާ އެާ ހުރީބ އޭ.ާ ތ ށިވެފައިާ ނަރުާ މިާ އަނެްއކ ާ ހީކުރީާ

މ ވެފައިާއޮތީ.ާދެންާކޮންމެއަކަސްާމިއޮތީާަމޢުލޫޢުއިންާބޭރުވެފައި.ާާއެކަހަލަޮގތެއްާދި

ރިޕޯޓްާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުާ ނުނަންަގވ ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ

ރައްކ ތެރިކަމ ިއާާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފައިވ ާ

 270ވިާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓަށްާއިޞްލ ޙްާާއިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުާހޮއްވެާ

އަންނަނިވިޮގތަށްާާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ދެވަނަާ މީަގއިާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ

ާާ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ 1ާާާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް.ާއެއީާމިޤ ނޫނުެގ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާ

ދައުލަތަށާްާ މީހަކީާ ވަކިވެފަިއވ ާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ޮގތުެގމަތީންާ

ޢިއްޒަތްތެރިއެކެވެ.ާާޚިދުމަތް ިއސްާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިންެގާ ކޮށްފައިވ ާ
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ހުރިހ ާ ވަކިވެފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުންާ ހަމަތަކުގެމަތީންާ ޤ ނޫނީާ  275މިޮގތުންާ

އިސްާާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިންެގާ ޚިދުމަތްކުރިާ ދައުލަތަށްާ މީހުންނަކީވެސްާ

ހުށަހެޅުއްާ މަނިކުެގާާޢިއްޒަތްތެރިންނެވެ.ާ މޫސ ާ ެމންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ވިާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 280އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުަގއިާމިކަންކުރަމުންާމިހ ތަނަށްާެގންދ ޮގތްާޢިްއޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދަންނަވ ލ ނަން މެންބަރަކުާމެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ާ.

އެހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހަމަާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހުާ

މިކަންކުރަމުންާއައިސްފަިއާާ މިހ ތަނަށްާ ފުދޭނެ.ާއެއީާ ތ އީދުކުރަްއވަމޭާވިދ ޅުވުމުންާ

ތްތެރިމެންބަރުންާތިއްބެވީމަާއޮތްާޮގތް.ާއެހެންވީމަ،ާމިވ ހަކަވެސްާވަރަށްިގނަާޢިއްޒަ

 285ދަންނަވ ލީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިފުރުޞަތުއަރުވަނީާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާ

މިއަރުވަނީާާ އެޮގތަށްާ އެފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެީއ،ާ ވަޙީދަށް.ާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ

ށްިގނަާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވަނީާމަޖިލީހަށްާވަރަ

އިޞްލ ޙުތަކެްއާލިޔުމުންާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ ވަޑަިއެގން.ާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ވަނީާ މިވަުގތުާ

މިެގންދަނީ.ާާ އަރުވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ އެފުރުޞަތުާ ޮގތުެގމަތީންާ  290އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ

ދަން ޢަމަލުކުރަމުނާްާއެީއވެސް،ާ މިހ ތަނަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ބޭނުންާ ނަވ ލަންާ

ކޮމަންޑޫާާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތްޮގތް.ާ ެގންޮގސްފައިާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދަށް.ާާ

ާ

 295ާާފުރުޞަތެއްާމިހޯދ ލީާދިއްދާޫާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

އެާާާއްކެުވންާ:ޙުސައިންާަވޙީދުާވ ހަކަދެ އިޞްލ ޙެއްާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރަށުަގިއާނެތުމުންާމިާތަޅުމަށްާހުށަހަޅ ލުމަށްޓަކައި.ާދެވަނަާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާާ-)ށ(ާާ-2ޙުކުރުން.ާާމ އްދ ެގާ)ށ(ާތިރީަގިއވ ޮގތަށްާއިޞްލ 

މަޤ މުންާކުށްވެރިނުވެާޤ ނޫނީާހަމަތަމުެގމަތީންާވަކިވެފައިވ ާމީހަކަށްާރަސްމީޮގތުންާ

 300މުޚ ތަބުކުރުމުަގއިާއެމީހެްއެގާނަމުެގާކުރިއަށްާ'ކުރީެގާރަީއސް'ާމިޮގތަށްާއެމީހަކަށްާާ

ާމުޚ ޠަބުކުރެވިދ ނޭ.ާޝުކުރިްއޔ .
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ާ

ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާާއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ބޭފުޅަކަށްާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ އެހުށަހެޅުމަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.

ާ305 

ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ 17ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ ާވަނ41ާާާަވަނަާ

ޯއަގސްޓްަގިއާބޭްއވެމުންދ އިރުަގއި،ާދިއްދޫާދ ިއރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދ30ާާާާުޖަލްސ ާާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަާާމޫސ ާމަނިކު

ސަމީރުާމިާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާ

ބިލުެގާާ ޢިނ ޔަތ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ ާ އަށ2ާާާްދޭންޖެހޭާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހުށަހެޅުއްވިޮގތަށްާާހުށަހަޅ  ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ ެއާއިޞްލ ޙުާ  310ފައިވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާ

ާބޭއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާ

ާ

ވ ހަކަދަްއކަމުންާާމުޙަންމަދުާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރު ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ރިޕޯޓްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޝިފ ޒް އެހެންނަމަވެސް،ާ މިއީ.ާ ނުކުތ އެއްާ ފ ހަަގކޮށްލިާ ދިޔައިރުަގިއވެސްާ

 315ހުށަހަޅުއްވ ދެްއވަމުންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވިދ ޅުެވވިާބަޙުސްާމަރުޙަލ ަގިއވެސްާާ

ނިންމ ފައި.ާ މިާ މިއޮތީާ ބިނ ކޮށްފައޭާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ ދެއްކެވިާ މެންބަރުންާ

ހިތ މަ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އ އެކުާ

މިއަށްވެސްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިއީވެސްާ ދެންނެވުމެއްާ ދެންނެވިާ އ ދޭހ އެކުާ ވަރަށްާ

ާާ ބިލުެގ އިޞްލ ޙަކީާ ައޅުަގނޑުާ އަލިއަޅުްއވ ނުލ .ާ )ށ(2ާާާާއޮތީާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ މަޤ މުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ  320ވަކިވެފައިވ ާާއަންނަނިވިޮގތަށްާ

'ކުރީެގާާ ކުރިއަށްާ ނަމުެގާ އެމީހެްއެގާ މުޙ ޠަބުކުރުމުަގއިާ ރަސްމީޮގތުންާ މީހަކަށްާ

އިޞްލ ޙުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ މިޮގތަށްާ ބޭނުންކުރެވިދ ނެެއވެ.ާ ލަޤަބްާ މިާ ރައީސް'ާ

ބޭނުންވިާސަބަބަކީ،ާއަޅުަގނޑުާކުރީަގއިެވސްާފ ހަަގކޮށްލިންާޤައުމެްއެގާރައީސުންެގާާ

މ ދިުގ އޮޅުންތަކެްއާާލިސްޓްާ ަވރަށްބޮޑެތިާ ދުނިޔޭަގއިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ވެއްޖިއްޔ މުާ

މ ިގނަވެއްޖިްއޔ މުންާ ރައީސްާ ސިފައެއްަގއިާ ރަސްމީާ ޙަޤީޤަތުގައިެވސްާ  325އަރ ފ ނެ.ާ

އަދިާާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަންނޭނެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިރުވެރިކަމެއް.ާ ހަމަާ އެއީާ

އަޅުަގނޑުމެން މ ޙައުލުަގއިާ މިާ ވީނަމަވެސްާާރ އްޖޭަގއިާ އޮޅޭޮގތްނުވިކަމުަގއިާ ނަށްާ

ރަީއސްާ ރައީސަކީ،ާ ބޭލިާ މިާ އަމުދުންާ މީހުންނަށްާ ތަންތަނުަގިއާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ
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ާާ ކޮންމެޮގތެްއިވޔަސް ވެރިކަންކޮށްފައ30ާާާާިޤައްޔޫމަކީާ ުމއްދަތަކަށްާ ދިުގާ އަހަރުެގާ

 330ދުމުޙްތ ރާުާހުރިާމީހެއް.ާއެހެންވީމަ،ާދުނިޔޭަގއިާއަދިވެސްާއެނަންާއޮންނ ނެ.ާއަދިާޚު

ނަމަވެސް.ާާ ލިސްޓްަގއިާ އަނިޔ ވެރިއެްއެގާ ނޫނީާ ނަަމވެސްާ ސިފައެްއަގއިާ

ބައެއްާ ހަމަާ ައދިވެސްާ މުޙ ޠަބްކޮށްފިްއޔ ާ ކިޔ ފައިާ ރައީސެކޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަދިވެސްާާ ހީފުޅުވެލަްއވ ނެާ ހަމަާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ ޤައުމުތަކުެގާ ބަެއއްާ ދުނިޔޭެގާ

ނީާމިރައީސްާޤަްއޔޫމޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިާާމިތަނުަގއިާރައީސްކަންާކުރަްއވަ

މަޤ މުންާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިައންނަނިވިޮގތަށް.ާ ހުށަހެޅީާ  335އިޞްލ ޙުާ

ކުރިއަށްާާ މުހ ޠަބްކުރުމުަގއިާއެމީހެއްެގާނަުމެގާ މީހަކަށްާރަސްީމޮގތުންާ ވަކިވެފަިއވ ާ

ޅުަގނޑުެވސްާއެދެންާ'ކުރީެގާރައީސް'ާމިާލަޤަބްާބޭނުންކުރެވިދ ނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަ

އިޞްލ ޙަށްވެސްާާ މިާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ

ާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާ340 

ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭފުޅަކަށްާ ތ އީދުކުރައްވ ާ އަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒް.ދ ންދޫާދ 

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ޝިފ ޒްާާާއްކެުވްނާ:މުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެާ މުޙަންމަދުާ އެހުށަހެޅުއްިވ2ާާާާމެންބަރުާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  345ވަނަާ

ާޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.އިޞްލ ޙަށްާއަ

ާ

ދ އިރ ެގާާ މެދުާ ދެންމެއަކުާާފުވައްމުލަކުާ ދ ދިާ އިޞްލ ޙަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅުްއިވާާޝިފ ޤްާމުފީދުާމެންބަރުާ ޝިފ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާބ ރަށުާ

ވ ހަކަފުޅުަގިއާާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވ ޝިފ ޒުެގާ އިޞްލ ޙެއް.ާ އެްއޮގތްާ މުޅިންހެންާ ހަމަާ  350ހުށަހެޅުމ އިާ

ހަމައެއ އެކުާާ ކޮންސ ންތަކެއް.ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުެގވެސްާ އެފ ހަަގކުރެއްވީާ އެބޭފުޅ ާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިބުނ ޮގތަށ8ާާާާްއަޅުަގނޑުާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ފޯ ޮގސްފިކަމަށްވަންޏ ާ އިޖުތިމ ޢާީާމިބިލުާ ފަރ ތުންާ އޮފީހުެގާ ޕްރެޒިޑެންޓްެގާ މަރާ

ވަރަށްިގނަާާ ބޭރުެގާ ރ އްޖެއިންާ ރ އްޖެއ އިާ ހިންިގެގންދ ިއރުާ ޙަރަކ ތްތަކެއްާ

ދިވެހިާާ ޮއޅުންތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ހިންިގެގންދ އިރުާ  355މުޢ މަލ ތްތަކެއްާ
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މިޮގތަށާްާ ހަމަާ ލަޤަބުާ މިާ 'ރަީއސް،ާ އަރ ޮގތްވެދ ނެާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއހެންވީމަ،ާ ެގންދ ކަމަށްވަންޏ .ާ ބޭނުންކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނޫނިއްޔ މުންާ ފަރ ތުންާ އޮފީހުެގާ ޕްރެޒިޑެންޓްެގާ ފޯމަރާ ޤަބޫލުކުރަނީާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާބޭފުޅެއްެގާފަރ ތުންާިއޖުތިމ ޢީާވަރަށްިގނަުގނަާާ

އޭެގ ލިބިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރިއަށްއޮތްތ ަގއިާާޙަރަކ ތްތަކެއްާ ލިބިެގންާ މަންފާ  ނަފ ާ ާ360 

ރައީސް'ާާ 'ކުރީެގާ ހަމަާ ޙ ލަތެްއަގއިާ އެފަދަާ ލިބިެގންދ ނެކަމަށް.ާ ދ އިމަށްާ އަބަދުާ

މިާ ރައީސް'ާ 'ކުރީެގާ އެހުށަހެޅުއްވިޮގތަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ

މަށްވ ތީެވާއަޅުަގނޑުާާލަޤަބުާއަކުރުންާއަކުރަށްާއަޅުަގނޑުެގާމިާިއޞްލ ޙުާއޮތްޮގތްކަ

ޝުކުރިްއޔ ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެގންނަވ ހަކަާ އަނބުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުާ

 365ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިވިޮގތަށ2ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުެގާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ރުމަށްާައޅުަގނޑުާމިބޭނުންވ ާސަބަބަކީާކުރިންެވސްާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރިާއިޞްލ ޙުކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު

ވަކިވެފަިއވ ާާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ޮގތަށްާ މެންބަރުންާ

 370މީހަކަށްާރަސްމީޮގތުންާމުޙ ޠަބުކުރުމުަގއިާއެމީހެއްެގާނަމުެގާކުރިއަށްލ ންާބޭނުންވ ާ

އެއީާާ އ ދެ،ާ ބެހޭޮގތުން.ާ އަންނ ނެކަމަށްާނަމަކ ާ ޙ ލަތްތައްާ ބައެއްާ ރަސްމީާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާމިހ ރުެގާކަންތައްތައްާހިނަގމުންދ ޮގތުން.ާރަސްމާީާ

ޙ ލަތްތަކުަގިއާ'ކުރީެގާރައީސް'ާއަދިާނުރަސްމީާޙ ލަތްތަކުަގިއވެސްާ'ކުރީެގާރައީސް'ާާ

ޮގތު ޢިއްޒަތުެގާ މިާ ފެންނ ތީާ ބޭނުންކުރެވިދ ނެކަމަށްާ ލަޤަބުާ ދެވިފަިއާާމިާ ންާ

ރައީސްާ ދެންާ ޖަހަން.ާ މިހެންާ 'ރައީސް'ާ މިއޮންނަނީާ ބިލުަގއިާ ދެންާ  375އޮންނަކަމެއް.ާ

ކިޔައިެގންާާ އަމިއްލަައށްާރައީސްާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަމިއްލަފުޅަށްާ

މީހަކުާ ކޮންމެވެސްާ ދެކުނީމުާ ކުރީަގިއވެސްާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅެވިދ ނެ.ާ

އޭރުަގއިާާތ ކިހަލެއްގަާ އެނަައކީާ ތަންެވސް.ާ އުޅުނުާ ޖަހައިެގންާ ތަރިެއއްާ އިާ

ސިފައިންެގއިންާާ އޭނަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މީހެއް.ާ ހުރިާ އުޅެފައިާ ސިފައިންޭގަގއިާ

 380ވަކިކުރުމަށްފަހުަގއިާއޭނަާމެނޭޖްތަކ ާދުރަށްދ ންާބޭނުންާނުވީމަާދިވެހިންެގތެރޭަގއިާާ

ާާ ފަޑުކިޔ ވެސްާހެދި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަދިާއެމީހަކަށްާކޮންމެވެސްާަވރަކަށްާމީހުން

އެކަމަކު،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމަށްވީމަާ އުސޫލު.ާ އެދޭާ އެމީހަކުާ އެއީާ
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އޭނައަށްާާ ހައްދައިެގންާ މޮޔައަކަށްާ މީހަކީާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާ

އެންމެންާލައްވ ާރައީސްާކިޔަމުންާމަުގމަތީަގއިާެގންުގޅުންާއެއީާއެންމެާރަނަގޅުާާ

މާިާކަ ދެން،ާ ހުށަހެޅީ.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނުވ ނެތީވެާ  385މެއްކަމަށްާ

އެްއވެސްާާ އޮތްކަަމށްވ ނަމަާ އިޞްލ ޙެއްާ އެހެންާ އެްއޮގތްާ އިޞްލ ޙ ާ

ތ އީދުނުކުރެއްިވޔަސް.ާާ ބޭފުޅެްއާ އިޞްލ ޙަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ މައްސަލަެއއްނޫންާ

ވަނަާމ އްދ ެގ2ާާާާެގާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާިމާއިޞްލ ޙުާމިާހުށަހަޅަނީާބިލު

ާާ އ ދެ، ިއޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގ2ާާާާ)ށ(ާ )ށ(ާ

 390މަޤ މުންާވަކިވެފަިއވ ާމީހަކަށްާރަސްމީޮގތުންާމުޚ ތަބުކުރުމަުގއިާއެމީހެްއެގާނަމުެގާާ

ބޭނުންކުރ ާ ެއއީާ ބޭނުންކުރެވިދ ނެއޭ.ާ ލަޤަބުާ މިާ ރައީސްާ ކުރީެގާ ކުރިއަށްާ

ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަނީިވއްޔ .ާާވ ހަކަެއއްނޫން އެބޭފުޅަކުާ ބޭނުންކުރެިވދ ނެއޭ.ާ ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިާއިޞްލ ޙުާމިޮގތަށްާފ ސްެވއްޖިްއޔ ާރަީއސްާމިހެންާކިޔަިއެގންާާ

ބޭނުންކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާެއއީާޤ ނޫނީޮގތުންާކުށެްއކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކޭތީވެ.ާޭއއަށްާާ

ރައްޔިތުންެގާާ އެބައުޅޭނެ.ާ ރައީސުންާ މިހ ރުވެސްާާދެާ ރައީސެްއާ  395މަޖިލީހުެގާ

ދަޢުލަތުގެާ ެއބަހުންނަވ ާ ރައީސެއްާ މުނިސިޕަލްޓީެގާ މ ލޭާ އަނެްއކ ާ އެބަހުންނަވ ާ

ރައީސުންާާ ކޮމިޝަންތަކުެގާ އެކިެއކިާ ޮގސްާ އެހެންާ އެބަހުންނަވ .ާ ރައީސްާ

ބޭނުންާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ މިާ ރައީސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަށްާ ދެން،ާ އެބަތިއްބަވ .ާ

މިކަންެވސްާމިކޮށްލަނީ މީހ ކަމަށްވ ތީވެާ ރައީސްކަންކޮށްފައިވ ާ ޤައުމުަގއިާ ާ

 400ފ ހަަގކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާމިާބައްޓަންކޮށްެގންާެގންދިއުންާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ހުށަހެޅުއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންމެާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބ ރަށުާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙަކީާ ިވާ

މުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙެްއާާ ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ދަންނަވ ލީ.ާާ އެވ ހަކަާ އެހެންވީމަ،ާ އިޞްލ ޙެއް.ާ އޮތްާ ައކުރަށްާ އަކުރުންާ  405ހަމަާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަޅުަގނޑުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ހަަމާާމޫސ މަނި އިޞްލ ޙަކީާ މިާ ފުރުޞަތުއަރުވަންކަމަށް.ާ ެއއްފަހަރުާ އަދިާ ކަށްާ

އިޞްލ ޙުާާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ އަކުރަށްާ އަކުރުންާ

ާއޮތްޮގތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާދެާއިޞްލ ޙުާެއއްކޮށްލުންާެއއީާެއންމެާރަނަގޅުތޯ.
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ާ410 

އެއްކުރުމަކީާާއ ދެ،ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިޞްލ ޙަކ ާ މީހެއްެގާ އެހެންާ އިޞްލ ޙަކ ާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

ެއްއާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ  ނުކުރެވޭނެ.ާ އެކެއްާ އެހެންާ ެއޮގތަށްާ ހިތްދަތިވ ކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ކަހަލަާ އެބަޖެހޭާ ބ ްއަވންވެސްާ އަނެއްާއިޞްލ ޙުވެސްާ ފ ސްނުވެއްޖިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުާ

މިބި މެންބަރަކުާާބިލަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީެވާ ލުާ

މިއޮތީާާ އިދ ރ އިންާ މަޖިލީހުެގާ އެީއާ ކުރަން.ާ ެއކަންާ ހުށަހަޅުްއވަންޏ ާ  415އިޞްލ ޙުާ

ބޭފުޅަކުާާ ިމއިންާ މަޖިލީހުަގއިާ މ ނައަކީާ ޭއެގާ ޮއއްވ .ާ އޮތްޮގތަށްާ ބަލައިެގންފައިާ

ިމއަށްާވޯޓަށްާއެހޭ ނެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާާތ އީދުކުރަްއަވއިފިއްޔ ާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާމިާއޮޔ ދިޔަާނުދީާމިާއިޞްލ ޙުާއެާފުރަތަމަާމީެގާކުރީަގއިާއޮތްާާ

ފ ސްވ ނެކަުމެގާާ އިޞްލ ޙުވެސްާ މިާ ފ ސްނުވެއްޖިއްޔ ާ އަހައިާ ވޯޓަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ

 420ާއުންމީދުަގއިާމިާބ ްއވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އިޞްލ ޙެއްާާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ އެއްާ ެގންދ ޮގތުންާ ޢަމަލުކުރަމުންާ ޢިއްޒަތްތެރ2ާާާާިމަޖިލީހުަގއިާ

 425މެންބަރަކުާހުށަހެޅުއްވިޔަސްާޯވޓަށްާމިއެހެނީާއެްއާފަހަރު.ާދެން،ާއެާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ދ އިރ ެގާާ ބ ރަށުާ ހުށަހެޅުއްީވާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަމަާ މެންބަރުާ

މެންބަރުކަމަށާްާޢިއްޒަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަދިާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ެގންދެވިދ ނެ.ާާ ކުރިއަށްާ އެޮގތަށްާ ލިޔެކިޔުމުންާ އަދިާ ނޯޓްކޮށްާ ޔައުމިްއޔ ަގއިާ

ާއަޅުަގނޑުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ430 

އެީއާާމަޖިލީާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އޮޅުންއަރައިފި.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުޑަކޮށްާ ޮގތްާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާ ާހުަގއިާ

މަޖިލީހުެގާރައީސްާކައިރީާކަެމއްާއޮޅުންފިލުވައިލަންާއެދުނީަމާބައެއްާދުވަސްދުވަހުާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ 

ާާ ހިނގ ާާކުޑަދޮރުންާބޭރަށްާނުވަތަާބޮޑުދޮރުންާބޭރަށްވެސްާއެބަނެރޭ.ާއެއީާކިހިނެއް

ދިޔާަާ ފަހުންާ އެންމެާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ަގވ އިދުތޯ.ާ އެެވސްާ ކަމެއްތޯާ

 435މަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުާއެދުނީާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ އެކީަގިއާމަނިކުފ ނުާއަރިހުަގއިާާ

ނަނާްާ މަޖިލީހުންާ އެންީގާ އަޅުަގނޑަށްާ އެދުވަހުާ އޮޅުންފޮލުވައިލަން.ާ ކަމެއްާ
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ބޭ ަމނިކުފ ނުާެގންުގޅުއްވ .ާއިްއވ ފައިާމިތަނުންާ ރަށްާދަހަރޭ.ާއެީއވެސްާއުސޫލުތޯާ

ާ ހުރ16ާާާިއަޅުަގނޑުާ ަމސައްކަތްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ވަރަާ

ރޫޙްާ ތިޔަާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުފެންނ ތީ.ާ އެކަންކަންާ މީހަކަށްވ ތީާ

ތ އީދު ެއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ާެގންުގޅުްއވ ކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ  440ވަރަށްާާ

ުއންމީދުކުރަންާއަޅުަގނޑުާާ އިޙްތިރ މްކުރ ނަން.ާދެން،ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާ

މަނިކުފ ނާުާ ނުދ ނެކަމަށްާ ކަންތައްތައްާ މިތަނުަގއިާ ހިސ ބަށްާ ނެރޭާ ރައީސްާ ޮގސްާ

ާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދެވުމުަގިއާެގންުގޅުްއވ ނެާރޫޙެއްކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ިމާާުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ ޮގތަށްާ މެންބަރުާއެާއެދިވަޑައިެގންނެވިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  445ޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމަ،ާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަދިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ހުށަހެޅުމަކީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ާހުށަހެޅުްއވުމެްއކަމަށްާލިޔެކިޔުމުންާމަޖިލީހުަގިއާާ

އޮ ދ އިރ ެގާާފެންނަންާ ކޮމަންޑޫާ މިއަރުަވނީ.ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ންނ ނެ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސެއިންާވަޙީދު.

ާ450 

މެންބަރުާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ސަމީާޙުސެއިންާަވޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެތުމުެގާާއަޙްމަދުާ ރަށުަގއިާ މެންބަރުާ ެއާ އިޞްލ ޙެްއާ ފޮނުވ ފަިއޮއތްާ ރުާ

ާާ 3ާާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ލަންާފުރުޞަތެއްާމިާހޯދީ.ާބިލުެގ

ާާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށް. ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ އަދިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ )ހ(3ާާާވަނަާ

 455ެވސްާކަމެއްަގއިާބަިއވެރިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކުާސިޔ ސީާެއއްާ

ހުންނަވ ނަމަާ ޝަރަފުަގއިާ ޢިއްޒަތ އިާ އެހީތެރިެވދިނުމުަގއިާ ސަރުކ ރަށްާ ނުވެާ

ާާ މަހަކު ކޮންމެާ އިނ ޔަތެްއެގޮގތުަގއިާ މ ލީާ ދަޢުލަތުނ30000ާާާާްއެމީހަކަށްާ ރުފިޔ ާ

ދޭންވ ނެއޭ.ާ)ށ(ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފަިއވ ާމީހަކުާމަރުވިއިރުާއަނބިމީހ ާ

ަގއިާއިންާއަނބިމީހ ާއެހެންާކައިވެންޏެއްާކުރަންދެންާނުވަތަާއޭނ ާދުނިޔޭަގިއާާޮގތު

މ ލީާއިނ ޔަތުެގތެރެއިންާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ހ(ާ މިާ  460އިންހ ާދުވަހަކުާ

ެއއްބައިާާ އ15000ާާެދެބައިކުޅަާ ދޭންވ ނެއޭ.ާ ދަޢުލަތުންާ އޭނ އަށްާ ާރުފިޔ ާ

ސަބަބެއްކަމުގަާ މެންބަރުާ މިވަނީާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާއަނބިމީހ އ ާެއކުާއޭނ އަށްާދެވޭާމ ލީާ
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ާއިނ ޔަތަށްވުރެން އަދަދުާާ ޢިނ ޔަތުެގާ މ ލީާ ދެވޭާ މަދުވުމުންާ އެކަކުާ

 465ާމަދުވ ންޖެހޭނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތިނަދޫާޝުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާާ

ާ

ދޭންޖެހާޭާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ކަންާ  470ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާއަށްާދިއްދ3ާާާާޫއްކ ތެރިކަމ އިާޢިނ ޔަތ ބެހޭާބިލުެގާާރަާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ިއޞްލ ޙަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އަޅުަގނާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ބިލުެގ )ހ(3ާާާޑުާ މ އްދ ެގާ  475ާވަނަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ މިހުށަހަޅަނީ،ާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ާއަންނަނިވިޮގތަށްާ

މަހަކުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮންމެާ ޮގތުަގއިާ ޢިނ ޔަތެއްެގާ މ ލީާ މީހަކަށްާ 000،50ާާކޮށްފައިވ ާ

ހަާ ދައުލަތުންާ އަދަދެއްާ ބޮޑުނޫންާ މަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެއެވެ.ާާރުފިޔ އަށްވުރެންާ

ބަލ އިރުާ ުމސްތަޤްބަލަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ މިއީާ މިހުށަހަޅ ލީާ އަޅުަގނޑުާ މިޮގތަށްާ

ިގނަވުމަކީާާ އަހަރުންާ ފަސްާ އަހަރުންާ ފަސްާ ރައީސުންތައްާ  480ރ އްޖޭަގއިާ

ާއެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާާ

ާ

ލިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުމުަގއިާ މެންބަރުާ އެއްފަހަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ އޮތްޮގތަށްާ ޔުުމަގއިާ

ާޔައުމިްއޔ އަށްޓަކައިާވިދ ޅުވެދެއްވުންއެދެން.ާ

ާ485 

ާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ 3ާބިލުެގާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާާ އަންނަނިވިޮގތަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ޮގތުާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ޢިނ ޔަތެއްެގާ މ ލީާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ކޮންމެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާަގއިާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 000،50ާމަހަކުާ ދަޢުލަތުންާާ އަދަދެއްާ ނޫންާ ބޮޑުާ ރުފިޔ ައށްވުރެންާ

ކުރިންާާ އަޅުަގނޑުާ މިހުށަހަޅ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ިމޮގތަށްާ ހަމަޖައިސައިދޭންވ ނެެއވެ.ާ

ރައީސުންެގާާ ައހަރަކުންާ ފަސްާ އަހަރަކުންާ ފަސްާ ކޮންމެާ ފަދައިންާ  490މިފ ހަަގކޮށްލިާ
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މަކީާެއކަށީެގންވ ކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބޭލިާރައީސްއަށް،ާމިހ ރުާލިސްޓްާއިތުރުވު

ހީވަނީާާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަމަާ ޤައްޔޫމަށްާ ރައީސްާ ހުންނެވިާ ބ ލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރުފިޔ އަކީާެއކަށީެގންވ 000،75ާާާާއަހަރުާވެރިކަންކޮށްފައިާހުރިާބޭފުޅަކަށ30ާާާާްއެއީާާ

އެހެން ވެދ ނެ.ާ ފަހަރެްއަގއިާ މ ލިްއޔަތުާއެްއޗަކަށްާ ޤައުމުެގާ މިއަދުާ ނަމަވެސް،ާ

 495ރުފިޔ ައކީެވސްާައޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރ ޮގތުނ000،75ާާާްތަންދޭޮގތުންާމިއަދުާެއާާ

މިއޮތީާ ހުށަހަޅ ފައިާ ައޅުަގނޑުާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ މިާ އަދަދެއް.ާ ބޮޑުާ ވިްއޔ މުންާ

ަގނޑުާހަމަާރުފިޔ އަށްާއެާބަދަލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަންާއަޅ000،50ާާު

އަޅުަގނޑަށްާާ މިއަށްވެސްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެެވސްާ ކުރަންާ ޔަޤީންވެސްާ

ާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ500 

އަރުވަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގ

ާ

ކޮށްފަިއވ ާާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރައީސް.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ބ ރަށުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ތިންވަނަާ ބިލުެގާ ހުށަހަޅ ާ ޢިނ ޔަތްތަކ އެކުާ  505ާާާބޭފުޅަކަށްާ

ހުށަހެޅުމަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުއްިވާ ޝިފ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް....ާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ
 510ާމުފީދުާާޝިފ ޤްާމެންބަރު

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެދުދ އިރ ެގާ ފުަވއްމުލަކުާ މަޢ ފްކުރަްއވ ތި.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ515 

ާޅުަގނޑުެގާާރައީސްާއަޅުަގނޑުާަމއްސަލަެއއްާނެތްާޝިފ ޤްއޭާވިދ ޅުވިޔަސްާއަދިާއަާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާ

ވިދ ޅުިވޔަސްވެސްާާާޝިފ ޤްާމުފީދުާާމެންބަރު ނަމުންާ ކުރެވިފަިއވ ާ ރަޖިސްޓްރީާ ޢ ންމުކޮށްާ ާހަމަާ
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މަްއސަލަެއއްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްވެސްާ ައޅުަގނޑުެގާ އޭަގއިާ އިޙްތިރ މްކުރ ނަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މ އްދ ެގ ތިންވަނަާ ބިލުެގާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަށްާާނެތް.ާ )ހ(ާ

މ ލީާާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އިޞްލ ޙަކީ،ާ  520މިހުށަހަޅ ާ

ާާ ރުފިޔ ާދައުލަތުންާދޭންވ ނެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރ000،30ާާާާިޢިނ ޔަތެއްެގާޮގތުަގިއާމަހަކު

އަޅުަގނޑަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާ ހުށަހަޅ އިރުާ މިާ މިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ލިސްޓުން އޮތްާ މ އްދ އަށްާާލިބިފައިާ މިާ ެމންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަތްާ އެބައިނޭގާ ާ

ާާ އޮތްކަންވެސް. ހުށަހަޅ ފައިާ ބިލުެގ000،25ާާާާއިޞްލ ޙުާ ފެށިެގންޮގސްާ ރުފިޔ އިންާ

ާާ ކަމުަގިއވ  އަދަދުާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ދޭތެރޭަގިއ000،75ާާާާމިކޮމިޓީންާ  525ރުފިޔ އ ިއާ

ާާ ލިވިންގ ދ އިރުާ ފެނިެގންާ އަދަތުތަކެްއާ އެކިއެކިާ ޮގތުަގިއާާތަފ ތުާ އެލަވަންސްެގާ

ާާ 4ާާާާމިސ ލަކަށް މ އްދ ަގއި 000،50ާާާާވަނަާ ދައުލަތުން ވަނ7ާާާާަރުފިޔ އ އި،ާ

ވަނ6ާާާަމ އްދ ަގިއާމިބުނ ާހައްދެއްނެތްާބޭސްފަރުވ ެގާފުރުޞަތުތަކ ިއާއަދިާބިލުެގާާ

ޚަރަދަށްާ ހިންުގމުެގާ އޮފީސްާ ސިކިއުރިޓީއ އި،ާ ހައްދެއްނެތްާ މިބުނ ާ މ އްދ ަގއިާ

ާާމިބިލުަގއިާކޮމިޓީާ  530ހ ސްާރުފިޔ އ ިއާމިހެންޮގސ75ާާާާްެގާރިޕޯޓްަގިއާމިވ ާއެއްލައްކަ

ޚަރަދުތަކަށްާ ހިނގ ނެާ މިކަންކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދަދުތަކެްއ.ާ ބޮޑުާ މިފަދަާ

ދޮޅުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އަންނަނީާ ސިކުނޑިއަށްާ ައޅުަގނޑުެގާ ވިސްނ ލ އިރުާ

ާ ޚަރަދުކުރަންާ މަހަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރުފިޔ ާ އެބަޖެހޭކަމަށް.ާާމިލިއަނެއްހ ާ

އިޞްލ ޙުާާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރިަމުގަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަދައިން،ާ އެފ ހަަގކުރެްއވިާ  535ހުށަހަޅުއްވަމުންވެސްާ

ޮގތަކަށްާާ ކަހަލަާ ބަދަލުވ ާ ރައީސްކަންާ އަހަރުންާ ފަސްާ އަހަރުންާ ފަސްާ

ބައްޓަންކުރެވިފައިާވީހިނދު،ާކުރިއަށްާއޮތްާފަނަރަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުައސ ސީާާ

ވަރަކަށްާާ ފަސްާ ހަތަރުާ ޤައުމުންާ ައޅުަގނޑުންެގާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުދުވަހުެގާ ވަރަކަށްާ

އަދިާާ ވ ތީއ އިާ ކަމަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ހަމަާ ދިއުމަކީވެސްާ ފެނިެގންާ ރައީސުންާ

 540ޅެއްކަމުަގިއވިޔަސްާެއއީާހަމައެއ ެއކުާރައީސްކަންާކުރެްއވިާބޭފުޅަކުާެއއީާކޮންމެާބޭފު

ރައީސްާ މިހ ރުެގާ ައދިާ ވީނަމަވެސްާ ކަމުަގއިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ރައީސްާ ކުރީެގާ

ވީނަަމވެސްާާ ބޭފުޅެްއކަމުަގިއާ ކޮންމެާ އަދިާ ވީނަަމެވސްާ ކަމުަގިއާ ނަޝީދުާ

ތަރ ދަކުންާާ އެއްާ ހަމައަކުންާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅަކަށްާ ކުރައްވ ާ ރައީސްކަންާ

ޚިދުމަތްތަކެްއާާާާކިޔަންާއެބަޖެހޭ. ހަމަާއެްއވަރެްއެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާ ެއއީާ
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ތެރޭަގިއާާ ޢިއްޒަތްތެރިންެގާ އިސްާ އެންމެާ ޤައުމުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  545ކޮށްދީފައިވ ާ

މުޅިާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅުންކަމަށްާ ހިމެނޭާ

އަޅުަގނ ޕެކޭޖަށްާ މުޅިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާރެމިއުނެރޭޝަނަށްާ ބަލ އިރު،ާ ޑުމެންާ

ދޮޅުމިލިއަނެއްހ ާރުފިޔ ާމަހަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާބޭފުޅަކަށްާޚަރަދުކުރަންޖެހޭާ

ޖެހުންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާމިަވުގތުާއިޤްތިޞ ދީާޙ ލަތުާއޮތްޮގތ އިާއަދިާާ

 550އަޅ ާޮގސްފަިއވ ާާމ ޒީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤްތިޞ ދީާޙ ލަތުާއަޅުަގނޑުމެންާފަހަނަ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޚަރަދެއްކަމަށްާ ބޮޑުާ ނުކަތ ވަރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުާ ޮގތަށްާ

ދިޔައިރުވެސްާާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ މިބިލަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ

ޤައުމުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެންނެވިންާ މަރުޙަލ ަގިއވެސްާ ބަހުސްާ އަޅުަގނޑުާ

ްއވ ފަިއވ ާބޭފުޅަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެވެންާއޮތްާއެންމެާމަތާީާރައީސްކަންާކުރަ

އޮތްާ ދެވެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޝަރަފ ިއ،ާ ޤަދަރ އި،ާ ޢިއްޒަތ އި،ާ  555ފަންތިއަކުންާ

ދޭންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙިމ ޔަތެއްާ ރައްކ ތެރިކަމަކ އިާ ޢިނ ޔަތަކ އިާ މ ލީާ

ޔަތްކުރުަމށްފަހުާއަޅުަގނޑުާމުޅިާާބޭނުންވ ކަމަށް.ާެއޮގތުންާމިހުރިހ ާކަންކަމަކަށްާރިޢ 

ާާ ރުފިޔ ާމިާހަަމާއެންމެާއެކަށީެގންވ 000،30ާާާާޕެކޭޖަށްާވިސްނުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑު

ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ މިހުށަހެޅީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އަދަދެއްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ

މިާ އަޅުަގނޑުެގާ ކުރެއްޭވކަމަށްވަންޏ މުންާ ޤަބޫލުފުޅުާ މިކަންާ  560މެންބަރަކަށްާ

ާޞްލ ޙަށްާތ އީދުކޮށްދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއި

ާ

ދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހޯރަފުށީާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅަކަށްާ ތ އީދުކުރައްވ ާ އެހުށަހެޅުމަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ565 

ާޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފުވައްމުލަކުާމެދުދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްާާރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާހޯ

އެީއާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ އެހުށަހެޅުއްވިާ މުފީދުާ ޝިފ ޤްާ

ކޮންެމާާ ޮގތުންާ ޢިނ ޔަތެއްެގާ މ ލީާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ 'ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ާރުފިޔ ާދައުލަތުންާދޭންވ ނެއޭ'ާމިޮގތަށް.000،30ާާާމަހަކުާ

ާ570 
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ޝިފ ޤްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުދ އިރ ެގާ ފުވައްުމލަކުާ ނުކުތ ެއއް.ާ ނިޒ މީާ

ާމުފީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ575 

ވަރަށްާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާ ރައީސްއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރުދަންނަވަންާާާ

ާއަޅުަގނޑުެގާރަށުެގާނަންާވިދ ޅުވ އިރުާރައީސްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާާާމުފީދުާމެންބަރުާޝިފ ޤްާާ

ނަންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަށުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމަާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވިދ ޅުޭވ.ާ

ވިދ ޅުވު މިޮގތަށްާ 'ފުަވއްމުލަށް'ާ ެއީއާވިދ ޅުވ އިރުާ އެދޭކަމެއް.ާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ންާ

 000،13ާާ580އަޅުަގނޑުާވަރަށްާފަޙުރުވެރިވ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަމަާމިރަށުަގއިާދިރިއުޅޭާާ

ރައްޔިތުންެވސްާވަރަށްާފަޙުރުެވރިވ ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއެނަންާއެޮގތަށްާއޮންނަންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ކީމަާ ފޯއްމުލައްާ ހަމަާ ވ ތީާ ނަމެއްކަމަށްާ ހަމަާބޭނުންވ ާ ށްާ

މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ.ާ އެހ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އުނދަޫގވޭ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ައދިާ ކަމެއްކަމަށްާ އެދޭާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ވިދ ޅުނުވުންާ އެޮގތަށްާ

 585ާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ާކަމެްއކަމަށްވެސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

ައޅުަގނޑުމެންާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  އެހެންނަމަެވސް،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށާްާ އިލްތިމ ޞްާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އެންމެންވެސްާ

 590އަޅުަގނޑުެވސްާދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާާ

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާވަބަރަކ ތު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާهللاާ`ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ

ވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާާރައީސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލަންާަގސްދުކުރ ާއިޞްލ ޙަކީ،ާާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 595އް.ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ)ހ(ާއަށްާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙެާ

ާާ 000،50ާާއެއްދައުރުާކޮށްފަިއވ ާމީހަކަށްާމ ލީާޢިނ ޔަތެއްެގާޮގތުަގއިާކޮންމެާމަހަކު

ރުފިޔ ާދައުލަތުންާދޭންވ ނެއެެވ.ާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާއެއްދައުރަށްވުރެންާާ
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ޢިނ ޔަތެ މ ލީާ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ދައުރުާ ާާިގނަާ މަހަކުާާޮގތުގައިއްެގ ާކޮންމެާ

މިޮގތަށްާދައުލަތުންާދޭންވ ނެއެެވާ.ރުފިޔ 000،75ާާ މިއިޞްލ ޙުާ ާއަޅުަގނޑުާ

ބަމިހުށަހެޅީ،ާާ ެއއްދައުރަށްާދުނިޔޭެގާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދައުރުާާއެްއާ ިގނަާ  600ވުރެންާ

ކުރަްއވ  އެއްދައުރުާ ފަރ ތްތަކ އިާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ މ ލީާާާރައީސްކަންާ ފަރ ތްތަކ އިާ

ރ އްޖޭަގިއވެސްާާޢިނ ޔަތް އަޅުަގނޑުެމންެގާ ހުރުމ އެކުާ ތަފ ތުތަކެއްާ ދިނުމުަގއިާ ާ

ފެންނ ތީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ެގންުގޅުމަކީާ ތަފ ތުތަކެއްާ އެކަހަލަާ

އުންމީދު އަޅުަގނޑުވެސްާ ޢިޢްޒަތްތެރިާއެޮގތުންާ ކޮންމެވެސްާ މިއިޞްލ ޙަށްާ ކުރަނީާ

 605ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާ.މެންބަރަކުާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަަމށް

ާ

ާދ އިރ ގެާާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާކުޑަހުވަދޫާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާއ މިރު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދު

ާ

ާާާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރު  610ާާާރައްކ ތެރިކަމ އިާާާދޭންޖެހޭާާމީހަކަށްާާކޮށްފައިވ ާާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންއ ދެ،

ޢިްއޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާތުޅ ދ3ާާާޫެގާާބިލުާާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާާާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަޙްމަދު

ވ ހަކަާާާނ ޒިމްާމެންބަރު ތ އީދުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ރަޝ ދުާ

ާދަންނަވަން.ާ
ާ

ާާ`ާމެްނބަރުާާެގދ އިރާ ާހުޅުމީދޫ .ާާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ  615ާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާއ ދެ،

ވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާާެގާާބިލުާާޢިނ ޔަތ ބެހޭާާރައްކ ތެރިކަމ އިާާދޭންޖެހޭާާމީހަކަށްާާކޮށްފައިވާ ާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްޔ ސް

ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ އަންނަނިވިޮގތަށްާ )ހ(ާ

ކޮންެމާާސުލްރައީ ޮގތުަގއިާ ޢިނ ޔަތެއްެގާ މ ލީާ މީހަކަށް،ާ ކޮށްފައިވ ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މުސ ރަިއެގާާާކުމަހަ މީހެއްެގާ ހުންނަާ މަގ ުމަގއިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެއިރެްއެގާ

ދައުލަތުންާާ އެއްބައިާ ސަބަބަކީތިންބައިކުޅަާ  620ައޅުަގނޑުމެންެގާާާާ،ދޭންވ ނެއެވެ.ާ

މުސާ  އެއްބައިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ތިންބަިއކުޅަާ ޅުަގނޑުާާއަދޭންާާރައިެގާ

ާާ ސަބަބަކީ، ރައީސުލްމިހުށަހަޅަނީ.ާ ބޭފުޅަކީާާރ އްޖޭަގއިާ ކޮށްފައިވ ާ ޖުމްހޫރިްއޔ ކަންާ

ތ އިާޝަރަފުާޢިއްޒަތްާާާކޮށްފައިވ ާބޭފުޅެއް.ާއެންމެރ އްޖޭެގާއެންމެމަތީާވެރިޔ ކަން

ާށްފަހުާވަޒީފ އިންާަވކިވީމަމުމައެބޭފުޅ ާރައީސްކަންާކޮށްާނިންލިބިެގންވ ާބޭފުޅެއް.ާާ

ައޅުަގނޑު އޮންނ ނެކަމަކަށްާ މ ބޮޑުކަމެއްާ ކުރަންާ ާއެބޭފުޅ ާ  625ނުދެކެން.ާާ
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އެހެނިހެންާކަންތައްތައްާާާާއިމަވެސް،ާއެބޭފުޅ އަށްާދިރިއުޅުމުެގާކަންތައްތަކަކާ އެހެންނަ

އެ ޮގތުންހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ޢިނ ޔަތެއްެގާ މ ލީާ އަމިއްލަާާާާބޭފުޅ އަށްާ އެބޭފުޅ ާ

ންތައްތައްާކުރެްއވުމަށްވެސްާކޮންމެވެސްާޢިނ ޔަތެއްާދޭންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާކަ

ެއއްބަިއާާ ތިންބައިކުޅަާ މުސ ރައިެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެޮގތުންާ ފެންނަނީ.ާ

ާހަމަޖެއްސުމަކީ ސަބަބަކީ،ާާާ އަދަދެއް.ާ އެކަށޭނަާ ދެކޭޮގތުަގއިާ  630އަޅުަގނޑުާ

ކުރައްވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާާ ހުންނަވ އިރުާ އެބޭފުޅެްއާާއެބޭފުޅަކުާ

ހުންނަވ އިރުާާ ދައުލަތުންާއެަވޒީފ ަގއިާ ސަރުކ ރުންާ ޚަދަރެއްާ ހުރިހ ާ ހިނގ ާ

ލިބޭާމުސ ރަތައްެވސްާއެބޭފުޅ ާާާާެއއިރުއެބޭފުޅަކަށްާޚަރަދުކުރަމުންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ހުންނ ނެކަމަށް ކުރެވިފައިާ އެާާއަތުަގއިާރައްކ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ންވީމ ،ާާހެއަޅުަގނޑަށްާ

ެއއް ތިންބަިއކުޅަާ އެހެންވެސްމުސ ރައިެގާ އަދިާ ލިބިެގންާ  635ޢިނ ޔަތްތަްއާާާާބައިާ

ދިރި އެބޭފުޅ އަށްާ ލިބިެގންާ ފަސޭހަކަމ އެކީާމިބިލުގައިވ ޮގތަށްާ ކަންތައްާ ާާއުޅުުމެގާ

އުޅެވޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއަދިާއެއިރެްއަގއިާހުންނަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ

ކުޑަކުރަ އެބޭފުޅަކުޚަރަދުާ ފުރުޞަތެއްާާެވސްންވެސްާ ލިބޭނެާ ަގއިާޮގތުާާާެގވިސްނަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ މިހ ރުެގާ މިސ ލަކަށްާ ސަބަބަކީ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ

 640ނިމިެގންދ އިރުާތިމަންނައަށްާމުސ ރައިެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމަގއިާހުންނަވ އިރުާާ

އިނޭގނަ ލިބޭކަންާ މުސ ރަެއއްާ ެއއްާ ޢިގ ތްަގނޑަކަށްާ ބޮޑުކޮށްާމަާ ޚަރަދުާ އްޒަތ އިާ

ާ ާއުޅެންާ ާފަރިތަވެފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާެވދ ނެ.ާ އެހެންވީމ ،ާ

ޚަރަދުކު ދައުލަތުންާ އެާާކޮށްފައިވ އިރުވެސްާ ކުޑަކޮށްާ ޚަރަދުާ ެގންދ އިރުާ ރަމުންާ

މަޤ މުަގއިާހުރެެގންާދައުލަތުެގާޚަރަދަށްާހިނގ ާޚަރަދުާވީހ ވެސްާކުޑަކޮށްާުއޅެންާ

 645ކަމަށްާފަރިތަވ ނީާެއާނިމިެގންވެސްާލިބޭާއެްއޗަކީާއެހ ާޚަރަދުާބޮޑުކޮށްާާދަސްވެާއެާ

މިޮގތަށްާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީނަމަ.ާ ނުވ ކަުމަގއިާ އެްއޗަކަށްާ އުޅެވޭނެާ

އެއްބައިާ ތިންބައިކުޅަާ މުސ ރަިއެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެއިރެއްެގާ މިހުށަހަޅަނީާ

ާއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާލިބެންޖެހޭނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢި

ާ

އަރުވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ  ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  650ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާޢީސ ާ.ާއަޙްމަދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫ

ާ
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ާާާާމެްނބަރުާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާމީހަކަށްާާާކޮށްފައިވ ާާމްހޫރިއްޔ ކަންާރައީސުލްޖުޝުކުރިއްޔ ާ

ާހުޅުމީދޫާާާއަށްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(3ާާެގާާބިލުާާޢިނ ޔަތ ބެހޭާާރައްކ ތެރިކަމ އިާާދޭންޖެހޭާާާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަޙްމަދު

މެންބަރުާދ އިރ ެގ އިޞްލ ޙަށްާާާއިލްޔ ސްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ  655ލަބީބުާ

ާއްޔ ާ.އަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރި

ާ

ާާާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއިހަަވންދޫ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާމީހަކަށްާާާކޮށްފައިވ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާދޭންޖެހޭާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަާާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު ރައްކ ތެރިކަމުެގ ާާބިލުޢިނ ޔަތ އިާ ަގިއ3ާާާާެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ޢިނ ޔަތް މ ލީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއ000،75ާާާާކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ައޅުަގނޑުާ  660ރުފިޔ އަކީާ

ާާ ޮއތްތަނަށްާވިސްނ އިރުަގިއވެސްއެއީ ާާާާމިހ ރުާއަދިާކުރިއަށްާ ޙ ލަތުާއަދި ރ އްޖޭެގާ

ހި ާާބަދަލުވެެގންާ ވިސްނ އިރުަގއިެވސް ޮގތަކަށްާ އަދަދެއްކަމަށްާާނަގއިދ ނެާ މ ބޮޑުާ

އޮތްތ ނ ކުރިއަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ަގއިާާއަޅުަގނޑަށްާ

ރ އްޖޭަގއިާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކޮންމެާ ާ5ާ ރައީސްއަކ އިާ ާއަހަރަކުންާ އިބުާާނ ާ

ާާ ާާރައީސްައކަށްެވސް ރައީސްއަށްވުމުެގާާކުރީެގ ނ އިބުާ ކުރީެގާ ނޫނީާ  665ރައީސްއަށްާ

ފަހަށް ދުވަހުެގާ އަހަރުާ ިވއްސަކަށްާ ފަނަާ އޮތީތީވެާ ޅުަގނޑުމެންާާއަާާފުރުޞަތުާ

ާާދުާވަރަށްާބޮޑުެވެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއަދަނޫނީާދ އިރުަގއިާމިޖެހިލ ކަމަށްާވަންޏ މުންާާ

ާާ ޚަާއަދި މިންވަރަށްޒ ޤައުުމެގާ ކެރިކުޅ ދ ނަާ މިންނ އަށްާ މ ބޮޑުާ މިާާވުރެންާ ވަރަކަށްާ

ހިނގައިދ ނެ. މަތިެވެގންާ ާާާާއަދަދުތައްާ އަޅުަގނޑު ރައީސް،ާ ވަނ3ާާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ހުށަހަޅ  އަށްާ )ހ(ާ ކޮއިޞްލ މ އްދ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ  670ށްފައިވ ާާޙަކީ،ާ

ާާ މަހަކު ކޮންމެާ ޮގތުަގއިާ ޢިނ ޔަތެއްެގާ މ ލީާ މިންވަރ40،000ާާާާުމީހަކަށްާ ރުފިޔ ެގާ

އަދަދެއްކަމަށްާާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ އަދަދުާ އެާ ފެންނ ތީވެާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ އޮތުމުންާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާހުށަހެޅިާސަބަބުާއަދިާއިތުރަށްާބަލައިލ ލަން.ާބަލައިލ އިރުާާއަޅުަގނޑުާމިއިޞްލ ޙު

ހަމަާ ެއއީާ ޮއވެއްޖިއްޔ ާ ކަނޑަެއޅިފައިާ އަދަދެއްާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ  675އަޅުަގނޑުާ

މީހުންނަށ75،000ާާާްާޔަޤީނުންވެސްާާ ހަާ ފަސްާ ހަތަރުާ ތިންާ ހިނގައިދ ނެާ

ދެއްާކަނޑައަޅ ފަިއާާބަދަލުވެެގންާރ އްޖޭަގއިާއަދިާމިފަދަާޤ ނޫނަކުންާއެވަރުެގާއަދަ

ދައުލަތަށް އެއީާ ލ ޒިމްާާއޮެވއްޖެްއޔ ާ ނުއުފުލޭވަރުެގާާދިނުންާ ވ ތީވެާ އަދަދަކަށްާ ވ ނެާ

ފަހުނާްާ ދޫކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏ ާ ފ ސްކޮށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުރައެއްާ
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ެއޮގތަށްާާ އެކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހިދ ނެތީވެާ ހިތ މަކުރަންާ އެކަމ ާ  680އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާހުށަހެޅ3ާާާާީރުފިޔ 40،000ާާާާނަންާނުފެންނ ތީާއަޅުަގނޑުާާއޮން

ާމ ލީާޢިނ ޔަތެއްެގާޮގތުަގއި.ާަވރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ފުރުޞަތާުާާާާރިޔ ސަަަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ އެހުށަހެޅުމަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 685ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒްާ.ާއަރުވަން.ާދ ންދޫާދ އިރ ެގ

ާ
އިހަވަންދޫާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާ`.ާ

ޢަބްދުާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އަޙްމަދުާ އަންނަނިވިޮގތަށ3ާާާާްާާهللاމެންބަރުާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާށަހަޅ ފައިާމިއޮތް

ާާ  690ރުފިޔ ާދޭޮގތަށްާއިޞްލ ޙަށ40،000ާާާާްމ ލީާޢިނ ޔަތެއްެގާޮގތުަގއިާކޮންމެާމަހަކު

ތ އީދުކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވ  ތަފްސީލުކޮށްާ އެްއސަބަބަކީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެބޮޑުާ ކުރީަގއިާ ލ ނަމަާ

ާާ އަހަރުާދުވަހުާބަދަލުނުވ ާަގނޑުާރަީއސެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،30ާާާދެކެމުންާއައީ

ދުސްތޫރު. ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާމިހ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާ މިއިޞްލ ޙު،ާ

ާާއިޞްލ  ކޮންމެ ބަދަލުވ ޮގތަށ5ާާާާްޙުކުރެވިފަިއއޮތްޮގތުންާ ރައީސަކުވެސްާ  695އަހަރަކުންާ

އެހެންވީމާ  ާާމިއޮތީ.ާ ކޮންމެ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސެްއ5ާާާާ،ާ އ ާ އަހަރަކުންާ

އަންނަނަމަާމިޢިނ ޔަތްތައްާދެމުންދ އިރުާރައްޔިތުންެގާމ ލިއްޔަތަށްާނުކަތ ވަރުެވެގންާާ

ބަލ ލ އިރުަގިއާާާާހިނގައިދ ނެ. އަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްކުޑަކޮށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނެ ޤ ނޫނެއްާ އޮފީހުންާ ޚަރަދުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކުރިާ ރައީސަށްާ ކުރީެގާ ތިާ

މަޢުލޫމ ތާުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވަތަ،ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ  700ބަލ ލ އިރުާ

ލިބިފައިހުރީާއެންމެާދަތުރަކަށްވެސްާއަށެއްކަާލައްކަާރުފިޔ ،ާއެއީާކުޑަާތަންކޮޅެްއާާ

އަޅުަގނޑުާާ މިއިޞްލ ޙަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޮޑުވަރެއްހެންާ

ާއީދުކުރީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ތ 

ާ

ކޮށްފަިއވ ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހިތަދޫާއުތުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  705ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ

ކޮމިޓީެގާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ ދިރ ސ ކުރިާ ބިލުާ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ ާމީހަކަށްާ
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މަޖިލީހުެގާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ އިޞްލ ޙުާ މިބިލަށްާ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުވެސްާ މެންބަރެއްެގޮގތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރަން.ާ ވަރަށްާ މެދުވެރިވީތީާ ހުށަހަޅަންޖެހޭޮގތަށްާ ފްލޯަގއިާ

މަޖިލީހުެގާ ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް،ާ

މިބިލަށް އަޅުަގނޑުާާާާފްލޯަގއިާ އުސޫލު،ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ  710ހުށަހަޅަންމިޖެހުނީ،ާ

ދަތިވީ.ާާ ކޮމިޓީަގއިާ މިދެންނެވިާ ބައްޓަންކުރުމަށްާ މިމ އްދ ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތަށްާ

ާާ މެންބަރުންެގާކޮމިޓީއެއްާހޮވިފައިާއޮތްއިރ7ާާާާުއަޅުަގނޑުެވސްާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަން

ބ3ާާި ނިންމެވީ.ާ ބިލުާ ތިއްބަވައިެގންާ ބިލުަގިއވ ާާމެންބަރުންާ ނިންމަވ ލެއްިވއިރުާ ލުާ

ހ ޒިރުެވވުނުާާ ައޅުަގނޑަށްާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ކޮމިޓީަގިއ،ާ އެްއޗަކ އިާ

 715ޖަލްސ ތަކުަގިއާދެކެވުނުާވ ހަކަތަކ އިާމުޅިންާތަފ ތު.ާޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާައޅުަގނޑުާ

ކޮމިޓީަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލެވުނުއިރުވެސްާ މިމ އްދ އަށްާ މިހުށަހަޅ ާ މިއިޞްލ ޙުާ

އަދަދެްއެގާާއެން އެްއވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެކެމޭާ ދުވަހެްއަގިއވެސްާ މެާ

ކޮންެމވެސްކަހަލަާާ ފެނިެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަނެއް.ާ ދެކެވުނުާ ކޮމިޓީަގއިާ ވ ހަކަާ

ބޭފުޅަކަށްާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގިއާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާ ެއއީާ ޕަރސެންޓޭޖެއް،ާ

ކޮންމެވެާ މުސ ރަިއެގާ އަޅުަގނޑުާާއެއޮންނަާ އެޮގތުންާ ވ ހަކަ.ާ ޕަރސެންޓޭޖެއްެގާ  720ސްާ

ާާ އިންއިރު ނިމުނު.3ާާާކޮމިޓީަގިއާ ނިންމުމެއްވެސްާ ެއއްބަސްެވވިާ ދެބަޔަށްާ ބައިކުޅަާ

އަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިންާއަޅުަގނޑުާއެންމެާބޮޑުެވެގންވެސްާދެބައިކުޅަާއެއްބަޔަށްވުރެާާ

ދަންނަ އެހެންާ ޤަބޫލެއްނޫނޭ.ާ އަޅުަގނޑެއްާ އަދަދަކަށްާ ވ ލަންމިޖެހެނީ،ާާބޮޑުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާމަޤ މުާއަދ ކުރަމުންދ ާމީހެއްެގާބުރަާމަސްޢޫލިއްޔަތ އި،ާާ

ޭގަގިއާާ ޝަރަފުަގއިާ ޢިއްޒަތ އިާ ނިންމުމަށްފަހުަގއިާ އަދ ކޮށްާ  725އެމަޤ މުާ

ދައުލަތުންާާ ނުކުރަްއވ ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ބޭފުޅަކަށްާ ހުންނަވަންޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާ

އަދަދުާބޮޑުވަނީކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިން.ާއަޅުަގނޑުާހަަމާާމުސ ރަދެވޭއިރުާއެ

ޤަބޫލުކުރެވޭާާ ައޅުަގނޑަށްާ އަދަދަކީ،ާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންނެވިންާ އޭރުވެސްާ

3ާާއަދަދަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުަގއިާހުންނަވ ާބޭފުޅެއްެގާމުސ ރަިއެގާާ

އަޅުަގ އެޮގތުންާ ެއއްބަިއކަމަށް.ާ އިޞްލ ޙަކީވެސްާާބައިކުޅަާ މިހުށަހަޅ ާ ހަމަާ  730ނޑުާ

އެއުސޫލުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހުށަހެޅޭާއިޞްލ ޙެއް.ާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިމިެގނާްާ

އަންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ އިޞްލ ޙުާ އަދަދުންާ އޮތީމަާ ޖަހ ފަިއާ އަދަދެއްާ އަިއއިރުާ

ަގނޑުާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާއަދަދުންާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުކުރީ.ާއެޮގތުންާއަޅުާ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަނ3ާާާާް އިޞްލ ޙަކީ،ާ ހުށަހަޅ ާ ށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ  735ދައުލަތުނ33333.33ާާާާްކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާމ ލީާޢިނ ޔަތެްއެގޮގތުަގއިާކޮންމެމަހަކު

ާާ ެގާައކުރުތަކެއްާއައިމަާމިދެންާހިސ ބުާއަކުރުެގާކުޅިވަރެކ33ާާާާޭދޭންވ ނެއޭ.ާދެން

އެްއޮގތަކަށްވެ ހަމަާހީވެދ ނެ.ާ މިއީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެނެއްނޫންާ ސްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ މިހ ރުާ ބޭފުޅަކަށްާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ

ާާ 1ާާާާމަޢުލޫމ ތުަގއިާމިލިބެނީ 1ާާާާލައްކަާރުފިޔ . ބައިކުޅ3ާާާާަލައްކަާދިވެހިާރުފިޔ ެގ

 33ާާ740.ާދެނ33333.33ާާްާއެއްބައިާއަޅުަގނޑުާހިސ ބުާޖެހީމަާއަޅުަގނޑަށްާމިއަންނަނީ

ާާ 3ާާާާމުޅިންާމިއަންނަނީ.ާދެން ކަކީާއަޅުަގނޑަށްެވސ3ާާާްެގާައކުރުބަރިެއއްާއައިމަ،

ާާ އަދަދެއްވެސްެމ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ 3ާާާާހަމަާ އެހެންވީމ ، ިމއަދަދަކީ.ާ ެގ3ާާާާެގާ

އަޅުަގނޑުާާ އަދަދެއްކަމުަގއިާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ މިަވުގތަށްާ މިއިޞްލ ޙަކީާ މިއަދަދުެގާ

މްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުާއަދ ކޮށްފަިއވ ާމީހަކަށް.ާމިހ ރުާމިބިލުަގިއާާދެކެންާރައީސުލްޖު

ާާ ޮގތުން 75ާާާާހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ރުފިޔ ،ާ  745ހ ސ75ާާާާްހ ސްާ

މީހަކަށްދެވާޭާ އަދ ކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ މަޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ކަމުެގާ ރުފިޔ އަކީާ

ާާ 4ާާާާމުސ ރައިެގ އިނޭގތޯ.ާ%3ާާބައިކުޅަ 75ާާާާބައިާ އިނޭގތޯ. ިމާ އިނ75ާާާާްއެީއާ

އަޅުަގނޑުާާ އަދަދެއްކަމުަގއިާ މ ބޮޑުާ އެއީާ އެހެންކަމުންާ މުސ ރައިެގ.ާ މިާ ސައްތަާ

ޕެންޝަނެއްެގޮގތުަގިއާާ އަދ ނުކުރަްއވ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާ މަޤ މުެގާ އެއީާ ދެކެނީ.ާ

ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ެއއްޗަކަށްާ ލިބިދެވޭާ އެހެންާ ޢިނ ޔަތެްއެގޮގތުަގއިާ  750ނުވަތަާ

ދުކުރުމަށް.ާދެންާމީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުާާޚަރަ

އަދ ކޮށްާނިންމުމަކީާއެއީާދައުލަތަށްާދެންާއެމީހ ެގާމައްޗަށްާދުނިޔެާއުމުރުާބަލަދާުާ

ައޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލެްއކަމުަގއި،ާ ެއއީާ ބެލުންެވސް،ާ އަރ ކަމެްއެގޮގތުަގއިާ

ގ  ޤ ނޫނަކުންާ ހަމަޖެއްސުމަކަށްާާގ އިމުކުރަންޖެހޭާ އިމުކުރަންޖެހޭާއުސޫލެއްެގޮގތުަގއިާ

 755 އަޅުަގނޑަށްާެއއްޮގތަކަށްެވސްާނުފެނޭާއިނޭގތޯ.

ާ

އަޙްމަދާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާނިހ ންާޙުސައިންމަނިކު.

ާ

 760ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ



 29 

މެްނބަރުާާާާނުިވލިމ ފަންާ އިޞްލ ޙުާދ އިރ ެގާ މިާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަސައްކަތްކުރ ތީެވާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިްނމަނިކުާ ޑެލިވަރކުރަންާ ސްޕީޗެއްާ ހަމަާ މެންބަރުާ ާހުށަހަޅަމުންދާ 

އޮތްތޯާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ ާއެފުރުޞަތުާ ދަންނަވ ލަިއާާާ އެހެންާ

 765ާއަހ ލަންވެެގން.ާާ

ާ

ާ

މިއަދުެގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ފަށަމުންވެސްާ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ދަންނަވ ލ ފައި.ާ ވ ނީާ ކުރިއަށްެގންދ ނެޮގތްާ މަސައްކަތްާ

ސަމ ލުކަންދެއް އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާާމެންބަރުންވެސްާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ  770ވުމަށްާ

ފުރުޞަތުާ އަސްލަމަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ

ާއަރުވަން.ާކުރިއަށްެގންދަވ .ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާހިތަދޫާއުތުރު ހުށަހެޅުމަށްފަހުާ އިޞްލ ޙެއްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

 775ާމިއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާސަބަބުާބަޔ ންކޮށްދިނުމުންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާއަސްލަމްާދުާާމުޙަްނމަ

އަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާބޭނުންާއަޅުަގނޑުެގާމިއިޞްލ ޙަށްާމިޮގތަށްާމިބިލުަގއިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދަންނަވ  ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވެެގންާ ފ ސްވެެގންދިއުމަށް.ާ ލިާމިމ އްދ ާ

ާާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދެންާ ރުފިޔ އަކ75ާާާާީވ ހަކަކޮޅެއް.ާ ހ ސްާ

ާާ ދަންނަވ ލަން. ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އަދަދެއްކަުމަގއިާ ހ ސ75ާާާްމ ބޮޑުާ

ހަމަާ މިވަުގތަށްާ ފެންނަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އަދަދެއްކަމުަގއިާ މ ބޮޑުާ  780ރުފިޔ އަކީާ

އަ މަޤ ުމާ ފަރ ތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދައުލަތުެގާ މީހަކަށްާ ދ ކޮށްފަިއވ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކޮންމެވެސްާ މިއިޞްލ ޙަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންެވެގންާ ޚަރަދުކުރުމަށް.ާ

ާާ ހުށަހަޅަން. މިއިޞްލ ޙުާ އުންމީދުަގިއާ ތ އީދުކޮށްދޭނެކަމުެގާ ވަނ3ާާާާަމެންބަރަކުާ

އ ދެ،ާާ އިޞްލ ޙު،ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

މީހަކަށްާާއެ އަދ ކޮށްފަިއވ ާ މަޤ ުމާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާ  785އިޞްލ ޙުަގިއވ ޮގތުންާ

)ތެއްތިރީސްާހ ސްާތިންސަތޭކަާތެއްތިރީސ33333.33ާާާާްލިބިދެވެންޖެހޭާޢިނ ޔަތަކީ،ާާ

ާރުފިޔ ާތެއްތިރީސްާލ ރި(.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ
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އެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ އަޅުަގނޑުާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ އިޞްލ ޙަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުވ ނަން.ާ  790ފުރުޞަތުާ

ާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މެންބަާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތުލުސްދޫާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ާާހިތަދޫާ މުޙަންމަދުާއަސްލަމް  795ާޖަލްސ 10ާާާރުާ

ާޖަލްސ އަށްކަންާވަޑައިަގތީާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.4ާާބޭއްިވއިރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް
ާ

ާ

މެންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

 800ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.އަޙްމަދުާރަޝީދަ

ާ

ދ އިރ ެގާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ބ ރަށުާ ކުރީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ތ އީދުކޮށްފައި.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަކަށްެވސްވ ނީާ މެންބަރުާޝިފ ޒްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާައޅުަގނޑުާތ އީދުކޮށްލަން.ާއެީއާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާާހަމައެހެންމެާމިއިޞްލ ޙަށް

 805ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާހުށަހެޅިާތެއްތިރީސްާހ ސްާތިންސަތޭކަާާ

ތ އީދުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ މިއިޞްލ ޙަށްާ ލ ރި،ާ ތެއްތިރީސްާ ރުފިޔ ާ ތެއްތިރީސްާ

ާއަދަދަކަށްވ ތީ.ާާާާސަބަބަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިއީާއުމުރުާދިގުވ 

ާ

ކޮމިޓީެގާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު މިަމސައްކަތްކުރިާ ައޅުަގނޑަކީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ފުރުޞަތާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ހުށަހެޅުމުެގާ އަދަދެއްާ އެްއވެސްާ މީގެއިންާ އެހެންނަމަވެސްާ  810މެންބަރެއް.ާ

އަ ނިމިެގންާ މިރިޕޯޓްާ ދެނާްާނުލިބުނު.ާ އައުމުންާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އިސްާ

ާމިހ ރު،ާ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާ815 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަރަށްިގނައިންާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާއަލްހ ންާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާފޭދޫާ

ދެންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާފަހުމީ ވިދ ޅުވެ،ާ މެންބަރެކޭާ ކޮމިޓީެގާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ާ

މިތަނުަގއިާާ ހ ޒިރުެވަވޑައިނުެގންާ އަމިއްލަފުޅަށްާ އެއީާ ވ ހަކަ،ާ  820ވަޑައިނުެގންނެވުނުާ

މިމަޖި އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަދައްކަވ ތީާ ެގއްލިެގންދ ކަމަށްާާބޭކ ރުާ ވަުގތުާ ލީހުެގާ

ާފ ހަަގކުރެވޭތީާއެކަންާފ ހަަގކޮށްލަން.
ާ

ާ

ނުކުތ އެއްނޫން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ  825ނިޒ މ ބެހޭާ

އަޅުަގނޑުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތާުާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ހަމަާކޮމިޓީެގާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު ައޅުަގނޑުާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވީާ

ބިލެްއވެސްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ައޅުަގނޑުެގާ މިބިލ އެކީަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ހ ޒިރުވިން.ާ  830ޖަލްސ ތަކަށްާ

އޮންނ ނެ، ޮގސްސަާ މީހަކަށްާާާމިކޮމިޓީއަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ބޭނުމުަގިއާާ ހުށަހެޅުމުެގާ އަދަދުތަކެްއާ މިއަށްާ ބިލެއް.ާ އޮތްާ ޢިނ ޔަތްދިނުމ ބެހޭޮގތުންާ

މިހުށަހެޅުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވ ނެ.ާ ވަރަށްާ އެްއޮގތްކުރެވޭތޯާ

ާާ މިއޮތީ މިޤ ނޫނުަގއިާ އަޅުަގ75ާާމިހ ރުާ ރުފިޔ .ާ އެންމެފަހުނާްާހ ސްާ ނޑުމެންނަށްާ

އަންނައިރުަގިއާާ ބަޖެޓްާ ނިމިެގންދިޔައިރުަގއިާ ދައުރުާ ރައީސްކަުމެގާ  835ނިމިެގންދިޔަ،ާ

ާާ މިލިއަންާރުފިޔ ާރިޔ ސީާަގނޑުވަރަށްާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަނީ.175ާާާމިއޮންނަނީ

މިބިލުާއައިއިރުަގއިާމ ލީާ އެއީާވަރަށްާގ ތްކުރ ާއަދަދެއް.ާދެންާއަނެއްކ ާމިފަހަރުާ

ޤ ނޫނާުާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ޮގތުަގއިާ ރުފިޔ ެގާ ނަުގދުާ ޢިނ ޔ ތެއްެގޮގތުަގއިާ

ާާ ހިސ ބުތަކުނ3ާާާާްފ ސްވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ައޅުަގނޑުެގާ އެބަލިބޭާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ

ބަލ އިރުަގއި،ާާ ކަންކަމަށްާ އެހެންާ ފަރުވ އ އިާ ބޭސްާ ދެންާ  840ބަލ ލ އިރުަގއި.ާ

އެ އެނިގފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރިޕޯޓްތަކުންާއެންމެފަހުންވެސްާ ބައެއްާ ބައޮތްާ

އެބަހުރިާާ އެނިގފައިާ އެރިޕޯޓްތަކުންާ ބަލަިއެގން،ާ ލިއުންތަކެއްާ ހުރިާ ތީމުެގޭގަގިއާ

ސ ފުކުރުމަށްާާ އޮތްކަމަށް.33ާާާާދަތްޕިލައެއްާ ޚަރަދުކޮށްފައިާ ޑޮލަރުވެސްާ ހ ސްާ

ބ އްވަިއެގންާާާ ލިމިޓްކޮށްާ ނޯާ ކަންކަންާ މިކަހަލަާ ފަރުވ އ ިއާ ބޭސްާ އެހެންވީމ ،ާ
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ރުފިޔ ާާެގންގޮާ މިލިއަންާ ދޮޅުާ މައްޗަށްާ މަހެއްެގާ ގ ތްަގޑަކަށްާ  845އްސިއްޔ ާ

އަދަދެއްކަމަށްވަނީ.ާާ ބޮޑުާ އެވަރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލައިާ ޚަރަދުވ ނެކަމަށްާ

ކަރަންޓ އި،ާ ފެނ އިާ މިއަދުާ ކަންކަމަށްބަލ އިރު،ާ ލިބެންހުރިާ މިހ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުާ ނުެވެގންާ ެއއްެވސްކަމެއްާ މިއިންާ މިވ ހަކަދައްކަނީާާނަރުދަމ އ އިާ ަގނޑުމެންާ

ާާ ނޭނެގ30ާާާާވޭތުވެދިޔަ ހުރިޮގތެއްާ ލ ރިއަށްވެފައިާ ލިބުނުާ މިހުރިހ ކަމަކަށްާ އަހަރުާ

ބޮލުަގިއާާ ިމހުރިހ ކަމެއްާ އެހެންވީމ ،ާ އަރަިއެގންދިޔަީއކަމެއްވެސް.ާ  850ދުމަށްާ

މިކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ ސަރުކ ރުކަމަށްވ އިރުަގއިާ މިހ ރުެގާ އަޅަންމިއޮތީާ

ޢިނ ޔަތްތަކުެގާކުރެ ދެވޭާ މީހުންނަށްާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ ކަންކަންާ ކުރިންާ ވޭނީާ

ކޮންމެވެސްކަހަލަާހައްދަކ އިާިމންަގނޑަކ އިާުއސޫލުތަކެްއާެގންުގޅެެގންކަމަށްވ ތީވެ،ާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

މެންބަ ހުރިހ ާ ނިސްބަތްވ ާ އިޞްލ ޙުތަކަށްެވސްާާޕ ޓީއަށްާ ހުށަހެޅިާ ކުރިންާ  855ރުންާ

ފ ސްނުވެާާ އެއްޗެއްާ ެއއްެވސްާ އެއިންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަން.ާ

އަންނ ނީ.ާާ ޤަބޫލުވެެގންާ މެންބަރުންާ މިއ ދިމ ލަށޭާ ލަފ ކުރެެވނީާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެބަވިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ ޙ ލަތަށްާ ޤައުމުެގާ މިއަދުާ ނޭާއެއީާ

ބޮޑުކަމަށް.ާ ޢިނ ޔަތްާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ނަޝީދާުާ ރައީސްާ މ ދަމ ާ މިއަދު،ާ ބުނ ޮގތުންާ މިޤ ނޫނުަގއިާ  860އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަސ6ާާާާްއިސްތިޢުފ ދެއްިވކަމުަގއިިވޔަސްާހަމަާމިާޢިނ ޔަތްތައްދޭންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

އި ވެރިކަންކޮށްފައިާ ިގނަދުވަހުާދުވަހުާ ފައިދ ބޮޑުާ މ ާ ސްތިޢުފ ދިނީމ ާ

ާާ ފ ސްެވއްޖެއްޔ . މިއޮތްޮގތަށްާ މިބިލުާ މިހ ރުާ އުޅުމަށްވުރެާ ެއއީާާމަސައްކަތްކުރަންާ

އޭތިމީތިާ ސަބްމެރިންއ ާ ފުލުހުންނ ،ާ ސިފައިންނ ،ާ ފިކުރެއްނެތިާ އެއްެވސްާ ހަމަާ

ާާ އަނެއްކ  ހުންނ ނ3ާާެލިބިފައިާ ލިބިފައި،ާ ޢިނ ޔަތެއްާ ރުފިޔ ެގާ  865ެގެއްއާާާލައްކަާ

ލިބިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާއުންމީދުކުރަންާކުރިައށްއޮތްތަނުަގއިާވީހ ެވސްާާ

މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ފ ސްވެއްޖެއްޔ ާ މިޮގތަށްާ މިބިލުާ އަވަހަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެމަޤ މްާ ދަންނަވ ާ ނަޝީދަށްާ ރައީސްާ އިސްތިޢުފ ދިނުމަށްާ

ާާ ހަދައި މަސްދުވަސްފަހުންާލިބޭނެކަހަލަޮގތަކަށްާ ހަެއްއކަާ ޭއެގއަނެއްކ ާ އަޅުަގނޑުާ

ދަޢުލަތުެގާ ެއހެންވީމ ،ާ އެފުރުޞަތުދޭން.ާ މީހަކަށްވެސްާ އެހެންާ  870އިސްތިޢުފ ދީާ

މީހަކަށްާ ރައީސްކަންކޮށްފައިވ ާ އޮންނަންޖެހޭނީާ އަބަދުވެސްާ މ ލިއްޔ ާ
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ވަރަ ހަމަާ ރަަމޟ ންމަހުާ މިާ ފެންނ ތީވެާ އަޅުަގނޑަށްާ ށްާޢިނ ޔަތްދިނުމަށްކަމަށްާ

ާާ ބިލުެގ ާ މިހުށަހަޅަނީ.ާ ވިސްނ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުންތަކެއްާ ވަނ3ާާާަރަނަގޅުާ

ހުޅުހެންވޭރުާ މެންބަރުާ ހުށަހަޅ ާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ އަންނަނިިވޮގތަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

 875)ހ(ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފަިއވ 3ާާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާއ ދެ،ާާ

ޢިނ ޔަތެއް މ ލީާ ާމީހަކަށްާ މަހަކުާ ކޮންމެާ 25000ާެގޮގތުަގއިާ ރުފިޔ ާާ

ދަޢުލަތުންދޭންވ ނެއޭ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާެއއްޗެކޭާބުނެފިއްޔ ާމިހ ރުާިމވ ޮގތަކީާާ

އުޅޭާާ ޖަލުަގއިާ ދެން،ާ ވ ހަކަ.ާ ޖަލުެގާ މިނަަގނީާ މިސ ލަކަށްާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުަގިއާ

އެއ މި ކިޔައިެގންާ އެބަޚަރަދުކުރެއޭާ މިހ ވަރުާ މީހަކަށްވެސްާ އަޅުވ ެގންާކޮންމެާ އ ާ

ވަރަށްާ ޖަލަށްލ ާ އަޅުަގނޑަކީާ އެދޭކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ  880ވ ހަކަނުދެއްކުަމކީާ

ނިކަމެތިާހ ލުަގއިާރަީއސްާމަުއމޫނުެގާވެރިކަުމަގއިާބ އްވ ފަިއާއިންާމީހެއް.ާެއއިރުާާ

ާާ 4ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދުވަހަށްވެސްާ 25000ާާއަހަރުާ

ދަޢުލަތު ޔަޤީން.ާާރުފިޔ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޯންނ ނެކަންާ ޚަރަދުކޮށްފައެއްާ ންާ

އަޅުަގނޑަށްާދެނީާހިކިާރޮއްޓ ،ާލޮނ ާއެކަހަލަާެއއްޗެހިާދީފައިާހުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

 885އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިކަންާމިޮގތަށްވ ންޖެހޭނީ.ާދެން،ާއަނެއްކ ާހަމަާމ ލީާ

ކުއް ޯގތިާ މިހ ރުާ ާާޢިނ ޔަތްތައްދޭއިރުަގއިާ ގ ތްަގނޑަކަށް ލަްއކ3ާާާަޔަށްދެއްަވިއެގންާ

ުގދަނަށްވެސް.ާ ހުރިާ ހަދ ފައިާ އެތ ާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާ މައްޗަށްާ މަހެއްެގާ ރުފިޔ ާ

އެވެސްާއަޅުަގނޑުެގާދިރ ސ ތަކުންާދައްކ ފައިާހުރިކަމެއް.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާާ

ފައިވ ާމީހަކަށްާމ ލީާެގާ)ހ(.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށ3ާާްހުށަހެޅުމަކީާމިއޮތީ.ާާ

މަހަކުާާ ކޮންމެާ ދަޢުލަތުންދޭންވ ނެއޭ.25000ާާާޢިނ ޔަތްތަކެްއެގޮގތުަގިއާ  890ރުފިޔ ާ

މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 895ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ާާ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފަިއވ ާާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޢިނ ޔަތްާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ ާާމީހަކަށްާ އެއީ ބިލު،ާ މ އްދ ެގ3ާާާާތަކުެގާ ާވަނަާ
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)ހ(ާއަށްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހަޅ ފައިވ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ  900ރުފިޔ ާމަހަކުާއެމަނިކުފ ނ25000ާާާާުމިއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާއަދި

މިއީ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެވަނީާ ާހުށަހަޅ ފައިާ އިންޞ ފުވެރިާާާ ވަރަށްާ

ދެންާ އެމަނިކުފ ނުާ އެްއޗެއްާ އިތުރުާ މީެގއިތުރުން،ާ އަދަދެއްކަން.ާ

ވ ހަކަާާ ތ އީދުކުރ ާ މިައށްާ އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަނ ޅ ނެކަމަށްވެސްާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ905 

ާށްާއަޅުަގނޑުާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(3ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިބިލުެގާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާ

ާާާމުފީދުާާމެންބަރުާޝިފ ޤްާާ މިޤަސްދުކުރީ ހުށަހަޅަންާ ކޮމިޓ3ާާާާީއިޞްލ ޙެއްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ރިޕޯޓްަގިއާމިބަޔ ންކޮށްފަިއާމިއޮތްާއަދަދ މެދުެވސްާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނުމަށްފަހުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ހުށ3ާާައަދި އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އަޅުަގނޑުާވަނަާ ހަޅަމުންާ

 910ކޮންސަރންވ ާކަންތައްތަކެްއެވސްާވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލިން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާމިބުނެފައިާމިބިލުަގއިާކޮމިޓީާރިޕޯޓްަގއިާިމއޮތްޮގތަށ3ާާާާް

75000ާާާާ އެ ފ ސްެވެގންާ ެއޮގތަށްާ 75000ާާާާރުފިޔ ާ މައްދ ެގ3ާާާރުފިޔ އަކީ ވަނަާ

މިބުނ  ެގާ ތަރިކައަކަށްވެެގންާާ)ށ(ާ އ ިއލީާ ދުވަހަށްާ އުމުރުާ އުސޫލުންާ ާ

ާާ ކުރިއައޮތްތ ަގއި އެްއޗަކަށްވެެގންދ ހިނދު،ާ 5ާާާާވ ރުތަައކަށްެވެގންދ ާ 5ާާއަހަރުން

 915އަހަރުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަީއސުންާބަދަލުވެެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަޢުލަތުެގާ

ދ ންދޫ ބޮޑުވެެގންދ ނެާ ކަންތައްތައްާ މެންބަރުާާާނުކަތ ވަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އަދިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވެެގންާ އެފ ހަަގކުރެއްވިހެން.ާ ރިޔ ޟްާ

އަނެްއާާ ވިސްނިާ ހުށަހަޅަންާ އިޞްލ ޙުާ ިމމ އްދ އަށްާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކު،ާ

ވިސްނައިެގންނުވ ނެާ ފަހަރެއްަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވަނީ،ާ ސަބަބެއްކަމަށްާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުންާރައީސުލްޖުމްހޫރި ބޭފުޅަކުާ ކޮށްފައިވ ާ  920އްޔ ކަންާ

އެބޭފުޅ ެގާާ އެބޭފުޅ އ އިާ ހަމައެކަނިާ ހުންނަވ ނީާ ވަކިވެަވޑަިއަގންނަވ އިރުާ

ޤައުމުެގާާ ޒުވ ންވެާ ޤައުުމާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަނިކަމަށް.ާ އަނބިކަނބަލުންާ

ހުޅުހެންވޭ އަދިާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ ޒުވ ންވަމުންދ ާ ދ އިރ ެގާާރައީސުންވެސްާ ރުާ

ާާ ިމހ ރުވެސް މެންބަރުވެސްާ ރައީސްކަމަކަށްވެސ6ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާ ދުވަހުެގާ މަސްާ

މިކަހަލަޮގތަކަށްާާ އެހެންީވމ ،ާ ހޯދުމަށްޓަކައި.ާ މިޢިނ ޔަތްތައްާ އެބަވޭާ  925ބޭނުންފުޅުާ
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އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންތައްތައްދ އިރުާ

ާާ ބޭފުޅ ކު ާާރައިސުލްޖުމްހުރިއްޔ ކަންކުރަްއވ ާ އުމުރުން 18ާާވަކިވެަވޑަިއަގންނަވ އިރުާ

ާާ ދަރިންވެސ10،12ާާާާްއަހަރުާނުފުރޭާކުދިންވެސްާތިބެދ ނެކަމަށް.ާއަދިާޭއެގތެރޭަގިއ

ތިބެދ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިހުރިހ ާކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާާ

3ާ އިޞްލ ޙަކީާާާ މިހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  930ވަނަާ

އަނބިމީހ އަށްާރައީސު އޭނ ެގާ މަރުެވއްޖެނަމަާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ާާ ފިރިމީހ އަށ އި މ ލ18ާާާީނުވަތަާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ތިބިނަމަާ ދަރިންާ ނުފުރޭާ ައހަރުާ

ާާ ޢިނ ޔަތުެގ މ ލީާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ 2ާޢިނ ޔަތެއްެގޮގތުަގއިާ

ާާ 1ާާާާބައިކުޅަ މިމުއްދަތުާއަހަރުަވންދެނ5ާާްބައި ނަމަވެސް،ާ ދަޢުލަތުންދޭންވ ނެއޭ.ާ ާ

އޭނ ެގާާ މަރުވިއިރުާ މީހ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފަިއވ ާ  935ހަމަވުމުެގކުރިންާ

ފެށިެގންާ ެއހ ހިސ ބުންާ ކަިއވެންޏެއްކޮށްފިނަމަާ ެއހެންާ ފިރިމީހ ާ ނުވަތަާ އަނބިމީހ ާ

ޮގތަށްާމިޢިބ ތްކުރަންާމިޢިނ ޔަތެއްާނުލިބޭނެއޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމި

ވ ރުތަވ ާާ އުުމރުދުވަހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވިހެންާ މިޖެހެނީ،ާ

ރަީއސުންތަްއާާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިފިކަމަށްވ ނަމަާ ތަރިކައެްއެގޮގތުަގއިާ

އުސޫލަކުންާާ އެއްާ ކޮންމެވެސްާ ޚަރަދުތައްާ އެބޮޑުެވެގންދ ާ  940އިތުރުެވެގންދ އިރުާ

ކުޑަކުރަާ ހަމައެއ އެކު،ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ އެބަޖެހޭ.ާ ންާ

އަދިާާ ބޭފުޅެއްކަމަށްވ ނަމަާ ފިރިހެންާ ބޭފުޅ ައކީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކުރަްއވ ާ

އަންހެންާބޭފުޅެއްކަމަށްވ ނަމަާއެބޭފުޅ ާއިތުރުާކަިއވެންޏެއްކޮށްާއިތުރުާދިރިއުޅުމެއްާ

ފުރުޞަތުތަކަކ އެކުާާާާފައްޓަަވއިެގންާއިތުރުާޙަޔ ތެްއާފައްޓަަވއިެގންާއިތުރުާވަޒީފ ެގ

ާާ ހޯއްދެވުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއްާ ލިބޭނެާ މަންފ ާ މ ލީާ ުމއްދަތަކ5ާާާާީއިތުރުާ  945އަހަރުެގާ

5ާާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާމުއްދަތެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެހެންކަމުން،ާާ

އަހަރަށްާމިކަންާހަމަާލިމިޓްކޮށްާމިދެންނެވިާއުސޫލުންާމިކަންާއޮތުމަކީާައޅުަގނޑަށްާ

ައޅުަގނޑުާމިއިޞްލ ޙުާާ އެޮގތުެގމަތީންާ ފެންނ ތީާ ހަމަާރަނަގޅުކަމެއްކަަމށްާ ފެންނަާ

މިކަނާްާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިހުށަހަޅަނީ.ާ

ާާ މިހުށަހަޅ 3ާާާޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ މުން އަޅުަގނޑުާ ށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  950ވަނަާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކޮށްދެއްވުން

ާ
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ފުރުޞަތުއަރުަވންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުތުރުާާ…ތ އީދުކުރަްއވ ާ ަގލޮޅުާ ާ.

ާهللا.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢީވ ާޢަބްދު

ާ955 

ާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންެމާާވަނ17ާާަޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ާާ

ކުރެިވެގންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاޢީވ ާޢަބްދުާ މަސައްކަތްާ ދުވެްއޔެްއަގއިާ ހަމައަށ3ާާާްއަވަސްާ ކިޔުމ ާ ވަނަާ

ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ބިލުާ ހަމައެކަނިާ ެގނެވިފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދ  ޢިއްޒަތްތެވިލިމ ފަންނުާ އަޙްމައިރ ެގާ މެންބަރުާ މަނިކުާރިާ ޙުސެންާ ނިހ ންާ ދުާ

ދޭންޖެހޭާއިހުށަހަޅުއްވ ފަ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ބިލުާ  960ިމވ ާ

ދ އިރ ެގ މެދުާ ފުވަމުލަކުާ ބިލުެގ،ާ ބެހޭާ އިނ ޔްތަތްތަކ ާ ާމެންބަރުާާރައްކ ތެރިކަމ އިާ

ާާ 3ާާާާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިވ  މ އްދ ެގ ިއާާ)ށ(ާށްާހުށަހަޅުއްވ ފަވަނަާ

ާލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.މިވ ާއިޞް

ާ

ާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އައްސަލ މްޝުކުރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ އ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާ  965ާޢަލައިކުމް.ާ

ރައްކ ތެރިކަމ އިާާާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ލ ޙާުާހެޅޭއިރުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙުާހުށައިނ ޔަތްތެރިކަމ ާބެހޭާބިލަށްާއިޞްާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން

އަޅުަގނޑުާާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ކީކޭކަންާ އެބިލުަގިއވަނީާ ކުރީަގއިާ ހުށަހެޅުމުެގާ

އެހެންވީމ ،ާ ބަލ ލަން.ާ ބޭނުންވ ނެާ ރައްޔިތުންާ އުތުރުެގާ މ ފަންނުާ ނިސްބަތްވ ާ

 970ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ކަނ3ާާާާްމަާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާފުރަތަ

ެގާއަނބިމީހ އަށްާޭއނ ާއެހެންާކަިއވެންޏެްއާާވެއްޖެނަމަާއެމީހ ކޮށްފައިވ ާމީހަކުާމަރުާ

ާާ )ހ(ާަގިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާމ ލީާާމިމ އްދ ެގާާކުރަންދެންާދުނިޔޭަގއިާހުރިހ ާދުވަހަކު

އެހަވ ލ  އ ދެ،ާ ދޭންވ ނެވެ.ާ ދައުލަތުންާ އަދަދަކީާާއިނ ޔަތްާ އޮންނަާ މ އްދ ަގއިާ ދޭާ

ލ ޙަކީާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ކަންާާާމަހަކު.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްރުފިޔ 75000ާާ

ާާ އަނބިމީހ އަށް އެމީހ ެގާ މަރުވެއްޖެނަމަާ މީހަކުާ ާާކޮށްފައިވ ާ  975ހުވަފަތްވެފައިވ ާާއެއީ

ޮގތުަގއިާ ޕެންޝަނެއްެގާ ނުވަތަާ ޮގތުަގއިާ މުސ ރައިެގާ ދަޢުލަތުންާ ާާއަނބިމީހ އަށްާ

އެްއވެސްާފައިސ އެއްާނުލިބިާއޭނ ާއެހެންާކައިވެންޏެއްާނުކޮށްާދުނިޔޭަގއިާހުރިހާ 

ދެވޭާާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ ހިނދަކުާ

ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދޭންވ ނޭ.ާ ދައުލަތުންާ ެއއްބައިާ ދެބައިކުޅަާ އިނ ޔަތުެގާ މ ލީާ
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ރައީސުލްޖޫމްހޫ އަނބިކަނބަލުންާޮގތުަގއިާ މީހެްއެގާ ކޮށްފައިވ ާ  980ރިއްޔ ކަންާ

ހުވަފަތްާ ައވަހ ރަވުމުންާ މީހ ާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މިދެވެނީެވސްާ އިނ ޔަތެއްާ މ ލީާ މިދެވޭާ އަނބިކަނަބަލުންނަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައީވ ާމީހަކަށްާދެވޭާޤަދަރަކ އިާޝަރަފެްއެގާޮގތުަގިއާާ

ެއއް އަޅުަގނޑުމެންެގާާޗެާދެވޭާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ އްެގާ

 985ދަޢުލަތުެގާމ ލީާހ ލަތ އިާއިޤްތިޞ ދީާހ ލަތުާމިހ ާދަށަށްާގޮސްފައިވ އިރުަގއިާމިހ ރުާ

ާާ އަދަދަކީވެސް މިވ ާ ބިލުަގއިާ މައްޗަށ75000ާާާާްމިހުށަހެޅިފައިވ ާ މަހެއްެގާ ރުފިޔ ާ

ޤަ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ މިޖެހެނީ.ާ ވަރަށްބޮޑުާާހޭދަކުރަންާ ޮގތުަގއިާ ބޫލުކުރ ާ

ާާ ދެބައިކުޅަާާއަދަދެްއވެސްމެ.ާއަދިާކޮންމެާއަދަދެއްާހަމަޖެހުނުާކަމުަގއިާވީނަމަވެސް

ާާ ެއއްބަިއާާއެއްބައި، ދެބައިކުޅަާ އެއަދަދުެގާ އެއްބައިާ ދެބައިކުޅަާ އަދަދަދެއްެގާ ކޮންމެާ

 990ށް.ާއެޮގތަށްާާށްާހ ސްާރުފިޔ އަށްާެވެގންދ ނެކަމ30ާައަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަނީާއެީއާ

ހަމަޖެހިެގންދ އިރުވެސްާޭއެގާދެބައިކުޅަާއެއްބައިާލިބޭނެާޮގތެްއާހަމަޖެހިެގންާދިއުންާ

ާާ ސިވިލްާސަރވިސްާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫކުރަނީ.ާިމއީާކުރީަގވެސްާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅި

ސިވިލް މަޖްބޫރުވެެގންާ ކޮންމެހެންާ ސަރުކ ރަށްާ ސަރވިސްެގާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޑަާއެޖެސްޓަމަންޓެއްާކުޑަކޮށްާކޮށްލަންޖެހިފައިާމަޖްބޫރިވިާހ ލަތުާމުސ ރައިެގާކުޑަކު

ާާ ވަރަށްިގނަ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ މިމަޖިލީހުަގިއާ  995ބޭފުޅުންާާދިމ ވިއިރުަގއިާ

ފ ޅުކުރިމ ާާއެކަ ނުރުހުންާ ދިޔަ.ާާވަރަށްާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންާ

ހުށަހެޅިެގން މިބިލުާ ދިޔަާއެހެންނަމަވެސްާ ކަނޑައަޅައިާާއިރުާ އަދަދުތައްާ ާާމިހ ބޮޑެތިާ

އަނިބިކަނބަލުާާދިއަ މީހ ެގާ ކޮށްފައިވ ާ އެހ ބޮޑުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ންނަށްާ

ޖެހިލުމެއްވެ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ދޭޮގތަށްާ އެކަމ ާާއަދަދެއްާ އަޅުަގނޑުާ ވަޑައިނުަގތީތީާ

ާާ ާާހިތ މަކުރަން. ާާއ ދެ، ނިންމެުވމުަގއި ިމޮގތަށްާ ިމކޮމިޓީަގއިާ  1000ންބަރުންާމ3ާާެއަދިާ

ާ ނިންމެވީތީވެ،ާ 7ާތިއްބަަވއިެގންާ ާާ ކޮމިޓީަގއިާ 3ާމެންބަރުންެގާ މެންބަރުންާާ

ހިތ މަކުރ ކަމެއްެގތިއްބަަވއިެގ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކީެވސްާ ާ ނިންމެވީތީެވ،ާ ވ ހަކަާާާާންާ

ހުށަހެޅުމަށާްާ މިހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ އެދެނީާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ

ާރިާރަީއސް.ާާކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެނެކަމަށް.ާޝުތ ޢީދުާލިބޭ

ާ1005 
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ތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދ ންދޫާކުރިއްޔ .ާތ ޢީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒު.ާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޝުކުރިއްޔ ާ މ ފަން`ާ ރައީސް.ާ ދ އިރ ެގާރިާ އުތުރުާ ާނުާ

ާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފަހުމީާ އިމްތިޔ ޒްާ މެންބަރުާ 3ާޢިއްޒަތްތެރިާ )ށ(ާާ މ އްދ ެގާ  1010ވަނަާ

އަނބިމީހާ  އެމީހެްއެގާ މަރުެވއްޖެނަމަާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ޮގތުަގއިާއެްއވެސްާާނުވަތަާދައުލަތުންާމުސ ރައެްއެގާޮގތުަގއިާނުވަތަާޕެންޝަނެއްެގާާ

ހިނދަކާުާ ހުރިާ ދުނިޔޭަގއިާ ނުކޮށްާ ކައިވެންޏެއްާ އެހެންާ އޭނ ާ ނުލިބިާ ފައީސ ެއއްާ

މ ލީާ ދެވޭާ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ

ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދޭންވ ނޭ.ާ ދައުލަތުންާ އެއްބައިާ ދެބަިއކުޅަާ  1015ާާއިނ ޔަތުެގާ

އިޞްލ ޙުާ ާމިބިލުަގއިާ ބިލުަގއިާ މިއައިާ 3ާވެެގންާ )ހ(ާާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ރުފިޔ .ާއަދިާ)ށ(75000ާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާދޭނެކަމަށްާމިބިލުަގއިާިމއޮތީ

އެމީހެްއެގާާ ަމރުވެއްޖެނަމަާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައިސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ކަންާ ަގއިާ

ާާ ކުރަންދެން ކަިއވެންޏެއްާ އެހެންާ އޭނ ާ ާާނުވައަނބިމީހ އަށްާ އޭނ  ދުނިޔޭަގިއާާތަާ

ދައުލަތުންާާ އިނ ޔަތްާ މ ލީާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ދުވަހަކުާ  1020ހުރިހ ާ

ބޭފުޅެްއެގ75000ާާާާދޭންވ ނެ.ާާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރުފިޔ .ާ

ާ މިއޮތީާ ޮގތުަގިއވެސްާ އިނ ޔަތެއްެގާ 75000ާއަނބިކަނބަލުންެގާ ރުފިޔ .ާާާ

ރައްޔި މަޖިލީހަށްާ މިތަނުަގިއާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުަގއިާ މަންދޫބުންެގާ ތުންާ

ވ ހަކަާާ ދެއްކިާ ވިދ ޅުީވއިރުަގއިާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ވަކ ލ ތުކޮށްދެއްވަންާ

 1025ވިސްނ ާާއަޅުަގނދުމެންާާދ ނަށްާއެބައ ދޭ.ާމިއަދުާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުާާނއަޅުަގނޑުާހަ

މަސައްކަތްާއަޅުަގނޑު އަޅުާމެންާ އެދޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަށްާާކުރުމަކީާ ަގނޑުާ

ާާ ާދެބައިކުޅަާާވީނަމަވެސްާމީެގާާރުފިޔ ާފ ސްވެެގންާދިޔަކަމުގައ75000ާާިތ ޢީދުކުރަނީ

ރައީސުލްޖުމް ާހޫރިއްޔ ކައެއްބައިާ މީހެްއެގާ ކޮށްފައިވ ާ އަނބިކނބަލުންނަށްާންާ

ސީދ ާ މިހ ރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރ ކަމެކޭާ އަޅުަގނނޑުާ އެއީާ ދިނުމަކީާ

ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ދޭން ާާއަށްާ ާާމި އަނބިކަނބަލުންނަށ75000ާާާްނިންމ   1030ރުފިޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫންކަން.ާ ރަނަގޅުޮގތްާ އެންމެާ އެއީާ ދިނުމަކީާ
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ކޮންމެކަމެއްަގއިާއަޤްލަބިްއޔަތުާއޮތަތީވެާރައްޔިތުންާޤުރުބ ންާކުރުމަކީާއެއީާހެޔޮވ ާާ

ާވަރުެގކަމެއްނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ކޮށްފަިއވ ާާއައްސަލ މްާތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާހި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1035ާޢަލަިއކުމްާ

ހުށަހެޅުއްވިާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ަމޖިލީހަށްާ ބިލުާ އިނ ޔަތުެގާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ ާމީހަކަށްާ

ދަންނަވަން.ާއަދިާާންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުރިާމެވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މ ތްާާ ވަރަށްާ ހުށަހެޅުއްވީާ މިބިލުާ އެމަނިކުފ ނުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

އެންމެާާ އައިއިރުާ ނިމިެގންާ މިބިލުާ ކޮމިޓީންާ ނަމަވެސްާ މަޤްޞަދެއްަގިއ.ާ

ލިބިެގންާާހަމަޮގތުގައިފުރި އެމަނިކުފ ނަށްވެސްާ ެއއީާ ނެތްކަމީާ ައއިސްާ  1040ވ ާާނިމިެގންާ

ދަން އަޅުަގނޑުާ މިޢިއްޒަތްތެހުތުރުނަމެއްކަމަށްާ ހަމަެއއ ެއކުާ އަދިާ ރިާާނަވަން.ާ

ާާ ާާމަޖިލީހަށް ާާމިދައުރުަގއި ބިލ3ާާެމިވެތުވެދިޔަ އެތައްާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ ްއާާމަސްާ

ރިޕޯާ ނަމަވެސްާ ފ ސްކުރުމަށްާހުށަހެޅިއްޖެ.ާ އައިސްާ ފްލޯރއަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޓްާ

ވީމ ،ާމިކަމުންވެސްާއެނެގނީާމެޖޯރިޓީާއޮތްާބަޔަކުާހުށަހެޅުނުާފުރަތަމަާބިލު.ާއެހެން

މީހަކަށްާ ަވކިާ ެގންދ ވަރު.ާ ކުރަމުންާ ކަންތައްާ ހެޔޮއެދިެގންާ  1045ރައްޔިތުންނަށްާ

ާާކެާކަންތައްތަ ކޮށްދީ، ާާއްާ މަުގފަހިކޮށްދީ، ާާކަންތައްތަކެއްާ ާާވަކި ވަކިާމީހަކު ނޫނީާ

ެގންދ ތަން. ކުރަމުންާ މަސަްއކަތްާ ހިންެގވުމަށްާ ހުށަހަޅ ފައިާއަޅުަގާާޕ ޓީއެއްާ ނޑުާ

އިޞް ާާމިވ ާ މިބިލުެގ ހުށަހަޅ ފައ3ާާާިލ ޙަކީާ މަޖިލީހަށްާ ށް.ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މި ރިޕޯޓްަގއިާ މީހަކުާމިއޮތްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ވަނީާ

ކުރަންދެންާ ކައިވެންޏެއްާ އެހެންާ އޭނ ާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ  1050މަރުވެއްޖެނަމަާ

ާާ ދުނިޔޭަގއި އޭނ ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާނުވަތަާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ހިނދަކުާ ހުރިހ ާ

ދަ އިނ ޔަތްާ ޤަމ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ދޭންވ ނޭ.ާ އެކަންާާއުލަތުންާ އެއީާ ޮގތުަގއިާ ބޫލުކުރ ާ

އަޅުަގނއޮންނަން މީަގއިާ ޮގތެއްނޫން.ާ އެބަޖެހޭާޖެހޭާ ިއސްކަންދޭންާ ޑުމެންާ

މީހެއް ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ނެތްާ ދަރިންެގާާމިމ އްދ ަގިއާ ެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ މިހުށަހަޅަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ  1055ވ ހަކަެއއް.ާ

އިޞްލ ޙަކީކޮށްފައިވާ  މިހުށަހަޅ ާ ށްާ )ށ(ާ ކޮށްފަިއވ ާާާާ،ާ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

18ާާއަހަރުާނުފުރޭާދަރިންާއެކުދިންެގާއުމުރުނ18ާާާާްމީހަކުާމަރުވެއްޖެނަމަާއެމީހ ެގާާ

ފުރެންދެންާ އިނ ޔަތްާއަހަރުާ މ ލީާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ާ
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ދޭންވ  ދައުލަތުންާ އިޞްލ ޙަކީ.ާާއެކުދީންނަށްާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ނޭ.ާ

 1060ާރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ޢިއްޒަތްތެޝުކުރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތ ޢީދުކުރަްއވ ާ ފުރުޞަތުއްޔ .ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ާާރިާ

ކުރަްއވ ާާ ތ ޢީދުާ ސްޓޭޓްމަންޓްާޢިއްޒަތްތެއަރުވަން.ާ އިތުރުާ މެންބަރަކުާ ރިާ

ޢަމަލުކުރަާާދެއްވ ޮގތަކަށް މަޖިލީހަުގއިާ ެގންޮގްއސައޮތީނޫންާ އެހެންވީމ ،ާާމުންާ ާ.

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ ހެންޭވރުާ އަރުވަމުންާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ އިތުރަށްވެސްާ  1065އެކަންާ

ާތުާއަރުވަން.ާާޣަފޫރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަޢަބްދުލްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދާުާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ
ާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާ

 1070ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢިއްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިޞްޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ރަީއސް.ާ މިހުށަހަޒަތްތެރިާ މިފަހަރުާ ާޅަނާީާލ ޙުާ

އިޞްާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހުށަހަޅަމުންދާ  މިހ ރުާ ާާހަމަާ ބިލުެގ އ ދެ،ާ ތެރޭަގއި.ާ ވަނ3ާާާާަލ ޙުތަކުެގާ

)ށ( އިޞްާާމ އްދ ެގާ ހުށަހަޅ ާ އަބަދުވެސްާާށްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއި.ާ ލ ޙެްއެގާ

ާާ  1075ށްާާވަކިާމީހަކަާާމިބިލަކީދަންނަވަމުންާމިެގންދަނީާހަމަާވަރަށްާޔަޤީންކަމ ާއެކީަގިއ

ފަހ ލެވިފައިއޮތްާލިބ ހެއްާޮގތަށްާއޮތްާއެއްޗެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުެގާ)ށ(ާމިހ ރާުާ

މިއޮންނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ ބަލ އިރުަގއިާ އޮތްޮގތަށްާ އައިއްސަާ ރިޕޯޓްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކުާމަރުވެއްޖެނަމަ،ާއެމީހ ެގާއަނބިމީހ އަށްާ

ކުރަން ކައިވެންޏެއްާ އެހެންާ ދުވަހަކުާއޭނ ާ ހުރިހ ާ ދުނިޔަޭގއިާ އޭނ ާ ނުވަތަާ ދެންާ

 1080މިމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމ ލީާޢިނ ޔަތްާދައުލަތުންާދޭންވ ނެއޭ.ާމިއީާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއޮތްޮގތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށ3ާާާްމިހ ރުާމި

ލަާރައީސަކުާމިހ ރުާރަނަގޅަށްާއެނޭގާދެންާއިތުރުާކައިވެންޏެއްާނުކުރަްއވ ނެކަހަ

ހުރީާނިމިފައިާހުރީކަމަށްާވިސްނައިެގންކަމަށްާމިބިލުާބައްޓަންކުރަްއވ ފަިއއޮތީ.ާެއީއާާ

އ އިލީާަމއްސަލަތަކ އި،ާއ އިލީާުގޅުންތައްާއޮންނަޮގތަށްާބަލ ފައިކަމަށް.ާފަހަރެްއަގިއާާ

 1085ވެސް،ާާވެދ ނެާއަޅުަގނޑަށްވުރެާގ ތުންާއެކަންާފެންނަާމީހެއްކަމަށްީވމަ.ާއެހެންނަމަ

އަޅުަގނޑުާާ ނުދ ނަން.ާ ތެރެއަކަށްާ މައްސަލަތަކުެގާ އެކަހަލަާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ
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މިހ ރުާ ބައްޓަންކުރަންވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބިލުާ ވ ހަކައަކީާ ދަންނަވ ލަންއޮތްާ

އެންމެފަހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާނޫނޭ.ާމުސްތަޤުބަލްަގއިާ

ާާ ބައިވަރު ކިތައްމެާ ހަމާަާހަމަާ އަދިާ ހުރެދ ނެ.ާ މީހަކުވެސްާ ފ ޑުާ އިންނަާ މީހަކ އިާ

ރައީސްާ މިހ ރުާ ވަކިެވވޭނެ،ާ ހަުގކޮށްާ އުމުރުާ ވަރަށްާ ވަކިވ އިރުަގއިާ  1090ރައީސްކަމުންާ

ާ އެހުންނެވިޮގތަށްާ 5ާނަޝީދުާ ވަކިވެވަޑައިަގންނަވައިފިއްޔ ާާާ ފަހުންާ އަހަރުާ

ށްާމީހުންނ އިާކައިވެނިާާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާއެމަނިކުފ ނުެގާަގއިކޮޅުަގއިާއަދިާއިތުރަާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ އޮންނ ނެކަން.ާ ފުރުޞަތުާ ުއޅުއްވ ނެާ ބައްލަަވއިަގންނަވަިއެގންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ މިހުންނަނީ.ާ ވިސްނ ފައިާ އެކަހަލަޮގތަކަށްާ އަސްލުަގއިާ

އަނެއްހެންާ ނޫން.ާ ހުންނަކަމެއްާ އ އިލ ަގއިވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1095ދަންނަވ ނީާ

ތަފ  ކުރުމަކީެއއް.ާމިދެންނެވިާ ކަންކަންާ އަމ ޒުކޮށްެގންާ ޖިންސުތަކަށްާ އެހެންާ ތުާ

މިއިޞްލ ޙުާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުާމިހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަށ3ާާާްހުށަހަޅ އިރުަގިއ،ާމިާާ

ހުށަހެޅިދ  ބަދަލަކ އެއްކޮށްާ ކުޑަކުޑަާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަންާމިއަދުާ އެހެންާ ނެތޯ.ާ

އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަނީިވއްޔ ާ  1100ކުރެވޭކަމަށްާ

ކަރުދ ހުަގއިާާ ހުށަހަޅ ފައިއޮތްާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އިޞްލ ޙުާ މިހުށަހަޅ ާ މިހ ރުާ

ާާ މީހަކ3ާާާުމިއޮތްޮގތް. ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ )ށ(،ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކުރަންދެންާމަރުވެއްޖެ ކައިވެންޏެއްާ އެހެންާ އޭނ ާ ައނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ ނަމަ،ާ

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ދުވަހަކުާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭަގއިާ އޭނ ާ ނުވަތަާ

 1105އަހަރުނުވ ާދަރިއަކުާނުވަތ18ާާާާަމ ލީާޢިނ ޔަތްާދައުލަތުންާދޭންވ ނެއޭ.ާއަދިާއޭނ ެގާާ

ރިނަމަ،ާއެކުދިންނަށްާހަމަހަމަޮގތެއްަގއިާިމާާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާކުއްޖަކުާހު

ތަފ ތެްއާާ ކުޑަކުޑަާ ތެރެައށްާ މިއިޞްލ ޙުެގާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިދޭންވ ނެއޭ.ާ ޢިނ ޔަތްާ

ހަމާަާ ނޫނިއްޔ ާ ޤަބޫލުާ ައޑުައއްސަވ ފައިާ ރައީސް،ާ ޤަބޫލު،ާ ރަީއސްާ ލައިފިއްޔ ާ

އަ ބަދަލުކޮށްލީާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ އެއިޞްލ ޙުާ އ ދެ،ާ ނޫނެކޭ.ާ ސްލުާވިދ ޅުވ ންވީާ

 1110ޢިބ ރ ތުެގާބަދަލު.ާެއކަމަކުާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާދަންވަންމިއުޅެނީާހަމަާއެްއވ ހަކައެއް.ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކުާމަރުވެއްޖެނަމ3ާާާަާ

ާާ އަހަރުާނުފުރޭާދަރިންނ އިާއަނބެއްާއިންނަމަ،18ާާާާއަދިާއޭނ ާމަރުިވއިރުާއޭނ ެގ

)ހ( މަްއޗަށްާާާާމިމ އްދ ެގާ ިމފަރ ތްތަކުެގާ ޢިނ ޔަތްތައްާ މ ލީާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ަގިއާ
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ހަމަހަމައަށްާބަހ ،ާއެފަރ ތަށްާލިބިދޭާމިންވަރުާއެފަރ ތަކަށްާދައުލަތުންާދޭންވ ނެއޭ.ާާ

އޭނ ެގާާ މަރުވިއިރު،ާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ  1115ނަމަވެސް،ާ

ކަިއވެންޏެއްާކޮށްފިނަމަ،ާމިމ އްދ ެގާދަށުންާާއަނބިމީހ ެގާޮގތުަގިއާއިންާީމހ ާއެހެން

ނުޖެހޭނޭ.ާ ލިބިދޭކަށްާ އޭނ އަށްާ ދައުލަތުންާ ޢިނ ޔަތްތައްާ ލިބިދޭންޖެހޭާ އޭނ އަށްާ

ާާ މިދަންނަވ  މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިދަންނަވަނީާ ނުފުރ18ާާާޭާއެހެންާ އަހަރުާ

އެޢިނ ޔަތްާ ކުދިންނަށްާ ބޭނުންވ ާ އެހީއަށްާ ޚ އްޞަާ ދަރިންނަށ އި،ާ

 1120ދޭންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީވެ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންވީާާލިބި

ާާ ޚ އްޞ30ާާާާަޙަޤީޤަތަކީ ނިމިެގންދިޔައިރުަގއިާ މުއްދަތެްއާ ދިުގާ އަހަރުެގާ ހަކަށްާ

މިދެންނެީވާާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ އ އިލ އެއްާ ނެތްާ ކުއްޖަކުާ ބޭނުންވ ާ އެހީއަށްާ

ވަބ ަގއި މިޖެހެނީާރިހެބ އާިާާާނުސީދ ކޮށްާމަސްތުވ ތަކެތީެގާ ޖެހުނީމަާއަޅުަގނޑުެމންާ

ތަންތަންާހަދައިެގންާެއކުދިންނަށްާޚ އްޞަާއެހީތެރިކަންދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާފަހަރުަގިއާާ

 1125ހަމަާކުރިއަށްއޮތްާރައީސަކުާައތުވެދ ނެާެއކަހަލަާކުއްޖަކުާހުރިާމީހަކުވެސް.ާއެހެންާާ

އަާނ އަވަހ ރަވެެގންދ އިރުަގއިާ ރަީއސްާ އެާ އެހެންާދިމ ވެއްޖިްއޔ ާ ނުވަތަާ ބިމީހ ާ

މީހަކ އިާރައްޓެހިެވެގންާލޯބީެގުގޅުމުެގާތެރޭަގއިާނުކުޅެދޭާނުވަތަ،ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާާ

އެކުއްޖ ާ ދޫކޮށްލައިފިްއޔ ާ ނުެގންުގޅެާ ކުއްޖަކުާ ބޭނުންވ ާ އެހީއަށްާ ޚ އްޞަާ

ައޅުަގނޑުާކުރީަގއިާހަަމާާ ވަރަށްބޮޑަށްާބިކަވެެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

މިހަމާަާފަ ނުފަހ ،ާ ޮގތުަގއިާ ލިބ ހެއްާ ފަހ ާ މީހަކަށްާ ވަކިާ ދެންނެވިޮގތަށްާ  1130ށަމުންާ

ަގިއާާ )ހ(ާ މިާ މީަގއިާ ދެންާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ިމކަންާ ބިލެއްެގޮގތުަގއިާ ދެމިެގންދ ާ

އަޅުަގނޑުާމިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޢިނ ޔަތްާލިބެންޖެހޭނީާ)ހ(ާއަށްާކަނޑައެޅިާފ ސްވ ާާ

،ާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަންާކޮންމެވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާާއަދަދުެގާޮގތުަގއި.ާއެހެންވީމ 

ާމެންބަރަކުާއަޅުަގނޑުެގާމިިއޞްލ ޙަށްާތ ޢީދުކުރައްވ ނެކަަމށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1135 

ޝުކުރިއްޔ .ާތ ޢީދުކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތިނަދޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފަިއވ ާމީހަކަށްާދޭންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ ާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
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ާާާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލުެގ ބިލަށް،ާ ދ އިރ ެގ3ާާާާޢިނ ޔަތ ބެހޭާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1140ވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތް ިއޞްލ ޙަށްާ އެހުށަހެޅުްއވިާ މަނިކު،ާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ާތ ޢީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބިލުެގ ބޭނުންވަނީާ ހުށަހަޅ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 4ާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ އިޞްލ ޙެއް. މ އްދ އަށްާ މ އްދ ަގއ4ާާާިވަނަާ ތަނުެގާާާާވަނަާ ދިރިއުޅޭާ  1145ާމިަވނީާ

ތަނަކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދިރިއުޅޭާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ެއއީ،ާ ޚަރަދުތައް.ާ

މަހަކުާާ ކޮންމެާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކ ާ ޚަރަދުތައްާ އެންމެހ ާ ސްާހ 50ާާހިނގ ާ

.ާމިހެންއޮތްާާރުފިޔ އަށްވުރެާމަދުނޫންާއަދަދަކަށްާދައުލަތުންާހަމަޖައްސަިއދޭންވ ނެއޭ

ިގނަވެދ ނޭާ މިާ އޮތީމ ާ އަދަދަކަށްާ މަދުނޫންާ މިާ ދޭހަަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަށްާ

 1150މިއަށްވުރެާއަދިާމ ބޮޑަށްވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާހަމަޖެހޭޮގތަށް،ާ

ހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑަށްާެއއްވެސްޮގތަކަށްާހަމަޖެހޭޮގތަކަށްާނުވ ތީެވ،ާއަޅުަގނޑުާާ

އިޞް ާާމިާ ބިލުެގ ބޭނުންވަނީ،ާ އަންނަނިވިޮގތަށ4ާާާާްލ ޙުކޮށްލަންާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އަމިއްލަާާ އޭނ ެގާ މީހަކީ،ާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ކަންާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

ނުވަތަާާ ޯގްއޗެއްާ ެއްއެވސްާ ބޭރުަގިއވެސްާ ރ އްޖެއިންާ އަދިާ ރ އްޖެއ އިާ ނަމުަގއިާ

މީހަ ކުރެވިފަިއވ ާ ރަޖިސްޓްރީާ ތަނަކަށްާޢިމ ރ ތެއްވެސްާ ދިރިއުޅޭާ ނުވ ނަމަ،ާ  1155ކަށްާ

ާާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކ  ޚަރަދުާ ދޭންވ ނެއޭ.50ާާާާހިނގ ާ ދައުލަތުންާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ާާ 5ާާާާމިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާމިހުށަހެޅީާކޮންމެ ައހަރަކުންާއަޅުަގނޑުމެނ5ާާާްއަހަރަކުން

އިތުރުވުމަކީާ މިތަނަށްާ ރައީސަކުާ މިހ ރުާ ވ ހަކަައކީާ ދައްކ ާ މިހ ރުާ އަބަދުވެސްާ

ާާއެ ކޮންމެ ވީމ ،ާ 5ާާާާކަށީެގންވ ކަމެކޭ.ާ ނުވަތ5ާާާައަހަރަކުން ބިމެއްާ އަހަރަކުންާ

 1160ޯގްއޗެއްާނުވަތަާޢިމ ރ ތެއްާރައީސްކަންާކޮށްފައިވ ާބޭފުޅަކަށްާހަމަޖައްސައިދިނުމަކީާ

އެފަދަކަމެއްާާ އެއީާ ހިނގ ދ ނެއޭ.ާ ކަމުދ ކަމަކަށްނުވެާ އެހ ާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ކޮންމެ ހަމަާ ނޫނީާހަމަޖައްސައިދޭނަމަާ މ ލެއިންާ ބޭނުންވ ނީެވސްާ ބޭފުޅަކުވެސްާ

ައޅުަގނޑަކަށްާާ އުޅޭކަށްާ ރަށްފުށުަގއިާ ހަމަގައިމުވެސްާ ގޯއްޗެްއވެސް.ާ ހުޅުމ ލެއިންާ

މިހ ރުާ ބޭނުން،ާ ހުންނެވިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ިމހ ރުާ ހަމަަގއިމުވެސްާ ހިއެއްނުވޭާ

ޤަްއޔޫމް އޭރުެގާ ބޭލިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ މިާ ބޭނުމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ  1165ާރައީސްާ

ހުށަހެޅީ.ާާ މިއިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ
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ާާ ހަކަށްހ ސްާރުފިޔ ާއޮތިއްޔ މ50ާާާާުދެންހަމަާއެއ އެއްކޮށްާއަިމއްލަާގެއެއްާހުރެފައި

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއއީާމ ބޮޑަށްވެސްާބޮޑުާއަދަދެއްހެން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑެްއާާ

މިިއޞްލ ޙަށްާޤަ ައޅުަގނޑުާ ފ ސްކުރ ކަށް.ާ މީތިާ މިޮގތަކަށްާ ބޫލެއްނުކުރަމޭާ

ެއީއާާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތ ޢީދުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ ބޭފުޅަކުާ  1170ކޮންމެވެސްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކީ،ާއޭނ ެގާއަމިއްލަާނަމުަގއިާރ އްޖެއ އި،ާާ

ާާ ޯގްއޗެއް ބޭރުަގިއވެސްާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވ ާާރ އްޖެއިންާ ޢިމ ރ ތެއްެވސްާ ނުވަތަާ

ސްާާހ 50ާާމީހަކަށްާނުވ ނަމަ،ާދިރިއުޅޭާތަނަކަށްާހިނގ ާޚަރަދުާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކ ާާ

ދޭންވ ނެއެވެ ދައުލަތުންާ އަޅުަގނޑުާާާާ.ރުފިޔ ާ ނޫންާ ިގނަެވެގންނެއްާ މަދުވެެގންނެއްާ

ާާ ދޭންވ ނީ ދައުލަތައްާ ިމޕޮއ50000ާާިމިދަންނަވަނީާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާާރުފިޔ ެއވެ.ާ  1175ންޓަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވ ނެކަމަށްާ ތ އީދުކޮށްާ މިއަށްާ ނަމަވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އިތުރަށްާ ހަމަާ

ބިނ ކުރެވިފައިާ މިހ ރުާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުާ ހީކުރަން.ާ ދެއްވ ނެކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ

ހަމައެާ ތިންލައްކަާާއޮތްޮގތުންާ މަހަކުާ ދޭންޖެހޭާ އެބަާ އަދަދުވެސްާ ރުފިޔ ެގާ ކަނިާ

 1180ފަނަރަހ ސްާރުފިޔ .ާހަމައެކަނިާރުފިޔ އިންާދޭންޖެހޭވަރުާމިޮގތަށްާއޮތްކަމަށްވަންޏ މުާ

ދުވަހުާ ތަޞްދީޤްކުރ ާ މިބިލުާ ހަމައޭގެއިތުރުންާ ބަލ ލީމަ.ާ ޖުމްލަކޮށްާ މިއީާ

.ާމިހ ރުާރައީސްކަންާކޮށްފައިހުރިާާމިލިޔަންާރުފިޔ 2.7ާާއަޅުަގނޑުމެންާދޭންޖެހިދ ނެާާ

ދައުލަތުެގާާ ކަމެއް.ާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅަކަށް.ާ

ާާ މިލިޔަންާރުފިޔ ާދޭންޖެހިފައ2.7ާާާިާމ ލިއްޔަތުާމިހ ާދަށްކޮށްާއުޅޭާދުވަސްވަރެްއަގއި

ހަމައޭެގއިތު ދައްކ ޮގތް.ާ ކަލްކިއުލޭޝަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ އޭތިާާއޮތްއޮތުންާ  1185ރަށްާ

އޮތްޮގތުންާ ޑިޒަިއންކޮށްފައިާ މިބިލުާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ އަދިވެސްާ ބޮޑުވުމަކީާ

ާާ ދުވަހުާޗުއްޓީާހޭދަކުރުމަށްާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާދެވެނ30ާާާްދުނިޔޭެގާކޮންމެާތަނަކަށް

ީމެގކުރިއަށްާާ އެބައޮތް.ާ ދަތުރުކުރެވެންާ ތަނަކަށްާ ކޮންމެާ ރ އްޖޭެގާ އެބައޮތް.ާ

ާާހިނގ ދިޔަާދުވަސްތަ މިލިޔަންާރުފިޔ 2.7ާާާކަށްާދޭންޖެހޭާޖެހުމެއްާޮގތުަގއިާމިއޮތީ

 1190މިއަރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއޭތިާބޮޑުވ ނެހެން.ާއެއީާހަމަާއެާދޭންާާ

ފަށ އިރުާއަނެއްކ ާއިތުރުާބިލުތަކ ާއެްއޗެހިާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހިސ ބަށްާއައިސްފ ނެ.ާ

ތަނަ މިވެނިާ މިީއާ އަިއސްފ ނެ.ާ މިވެނިާާސަރުކ ރަށްާ ޚަރަދެކޭ.ާ އޮތްާ ޮގސްފައިާ ކަށްާ

ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާާ ިމާ އެހެންވީމ ،ާ ޚަރަދެކޭ.ާ އޮތްާ ދަތުރުކޮށްފައިާ ތަނަކަށްާ
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ެއއްޗަކުންާ ކޮންމެާ ކުރެވެންހުރިާ ކުޑަާ ހަމަާ މިހ ރުވެސްާ ެއާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

 1195އްޗަކަށްާާކުޑަކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްހެން.ާއެހެންީވމ ،ާއެހުރިހ ާއެާ

ބޭފުޅަކުާާ ކޮންމެވެސްާ މިޮގތަށް.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ނިންމީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ފައިާ

ާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަންާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: އަރުވަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަްއޗަންޮގޅިާާތ ީއދުކުރައްވ ާ

 1200ާާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާާއުތުރުދ އި

ާ

ާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުދ އިރ ެގާާ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިންތިޚ ބަށ17ާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

އަޅުަގނޑުމެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާ އުޅުނުއިރުާ އެންމެންވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހުރިހ ާކުރިމަތިލައިެގންާ ާންާ

ފުއްދ ދިނުމަށާްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ަވޢުދުތައްާ ވެފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެންމެންވެސްާ

ދައްކަވަމުންދިޔަާާ ވ ހަކަާ މެންބަރުންވިޔަސްާ މިނިވަންާ އަދިާ ޕ ޓީއެްއވިޔަސްާ  1205ކޮންމެާ

ކޮށްދެއް މިމަޖިލީހުންާ އެއްވެސްކަމެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެއކަމުންާ ވުމުެގާާއަޑުއިވުނު.ާ

ކުރީަގއިާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާމިމަޖިލީހުަގއިާއަޣްލަބިްއޔަތުާއޮތްޮގތުންާމަސައްކަތްާާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެްއެގާާ ކުރީެގާ ހަމަާ ބިލަކީވެސްާ ެގނެވުނުާ ކުރެިވެގންާ

ހުންނެވިާާ ދުނިޔޭަގއިާ މިަވުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ އަދިާ ބިލަކަށްވެފައިާ

އަ ޒައީމުކަމުަގއިެވސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ރައީސަކީާ ބޭއްވިާ  1210ދިާ

މިއަދުާާ މިމަސައްކަތްާ މިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅަކަށްވ އިރުާ ހުންނެވިާ

ކުރަންޖެހުނީތާީާ މިމަސަްއކަތްާ ދައުރެއްަގއިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ މިދައުރުެގެވސްާ

ކުރަ ޤ ނޫނުއަސ ސީންވެސްާ މިއީާ އެހެންވިޔަސްާ ހިތ މަކުރަން.ާ ންޖެހޭާއަޅުަގނޑުާ

ެއާާ ޝިފ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ކަމަކަށްވ އިރުާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ  1215ހުށަހެޅުއްވިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާާ 

ާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ކޮމިޓީާާއ ދެ،ާ ާމިބިލުެގާ

ާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދައްކަމުންާދިޔައިރުާނިމިެގންާމިއައިސްފައިާއޮތްާާާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިްނމަނިކު

ިއޞްލ ޙުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެާ ހުށަހަޅ ފަިއވ ނެ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ މ އްދ ައކަށްާ  1220އެާ

ބޭނު ިމވަުގތުެގާ އަޅުަގނޑުާ އެންމެފަހުނާްާދަންނަވ ލަންާ މިހ ރުާ އެީއާ ންކުރ ނީ.ާ
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ާާ ޚަރަދު ތަނުެގާ ާާދިރިއުޅޭާ މީހަކު ކޮށްފަިއވ ާ ދިރިއުޅޭނެާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މަހަކުާާ ކޮންމެާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ޚަރަދުތައްާ އެންމެހަިއާ ހިނގ ާ ތަނަކަށްާ

އެއްވެސްާާާާ-/50,000 ހަމަާ މިކިޔަނީާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތަށްާ ބިލުަގިއާ ރުފިޔ ާ

ދައުލަތުންާއި އަދަދެއްާ މަދުނޫންާ ވުރެންާ ރުފިޔ އަށްާ ނޫން.ާ  1225ޞްލ ޙެއްާ

ހަމަޖައްސައިދޭންާވ ނެެއވެ.ާދެންމެާކުރިންާހުށަހެޅީާދެންާއިޞްލ ޙުވެސްާމިދިޔަީއާާ

އެހެންވީމ ،ާާ މައްޗަށް.ާ މިންވަރުެގާ ރިފްލެކްޓްވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަފްޙޫމްާ މީެގާ

ދި ދެކެވެމުންާ ެއވ ހަކަާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ާާމިއީާ ކޮންމެހެން އޮތީކީާ 50000ާާޔައިރުވެސްާ

ނިންމ ލެވޭތޯާ އެކަންާ އަެގއްަގިއާ ހިފެހެއްޓޭާ ވީހ ވެސްާ ދޭކަށެއްނޫން.ާ ރުފިޔ އެއްާ

ާާ މިވަނީާބައެއް މިއިޞްލ ޙުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އޮތީމަާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ  1230މެންބަރުންާ

ާާދިރިއުޅޭ ާާާާ.4ތަން މީހަކު ކޮށްފަިއވ ާ ތަނަކަށްާދިރިއުޅޭނެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާ

މަހަކުާާ ކޮންމެާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ޚަރަދުތަްއާ އެންމެހައިާ 50,000ާހިނގ ާ

ާާރުފިޔ  ވެދ ނެ. ތިރިވެސްާ ެއއަށްވުރެންާ ހަމައަށްާ ހަމައަށްާާރުފިޔ 000،50ާާއ ާ އ ާ

މިއަށްވުރެންާާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަޖަްއސައިދޭންވ ނެއެވެ.ާ ފައިސ ާ ދައުލަތުންާ

ރިފްލެކްޓްވ ކަމަށްާ ާރަނަގޅަށްާ ވ ހަކަާާ ކޮމިޓީަގއިާ ފެންނ ތީެވާ  1235އަޅުަގނޑަށްާ

މީތިާ ރަނަގޅަށްާ ެއއަށްވުރެންާ ދީފައިވ ޮގތ އިާ މިައށްާ ދިޔަޮގތ އިާ ދެއްކެވެމުންާ

މިހުށަހެޅީ.ާ މިއިޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑުާ ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރެވޭކަމަށްާ ރިފްލެކްޓްާ

މިހިނދަ މިހިނދުންާ ހަމަާ އެދެންާ މުއަޅުަގނޑުާ މިާ މިއަދުެގާ ޖަލްސ ަގއިާާާހިންމުށްާ

ޖަވ ބުާާ ެއއްޗަކަށްާ ވިދ ޅުވިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ދެންާ

ނޫން ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާާނަމަވެސްާާާދިނުމަކަށެއްާ މިއީާ ދެކޭޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ  1240ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ

މަސައްކަތެއް މިާާމިާާާ.ކުރަންޖެހޭާ ދައުރުެގާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންނެުވނީތީވެާ މިތަނަށްާ ބިލެްއނަމަވެސްާ އެންމެާ ދުވަސްކޮޅުެގާ

އުފ ކުރަންޖެހޭ.ާހަމަގައިމުެވސްާމިބިލ މެދުާއަޅުަގނޑުާފަޚުރުވެރިވަން.ާއަޅުަގނޑުެގާާ

ސިޔ  ދ އިރ އަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އިންނ ނެާ ވަޢުދެއްަގއިާ ބ ރުަގދަާކެމްޕޭންާ  1245ސީޮގތުންާ

މަސައްކަތްާާ ައޅުަގނޑުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަދ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގނޑިއަކަށްާ

ެއހިނދުންާވަކިވެލުމުެގާާ އަޅުަގނޑުާހޮްއވެވިާރައްޔިތުންާޤަބޫލުކުރައްވ ނެހެންާއަދިާ

ކުރިއަށްާެގންދިޔައިަމާާ ކުރިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިބިލުާމިހިސ ބަށްާ
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ޔަކުާަވކިާވައްތަރެއްެގާޒ ތީާތަޢައްސަބަކުންާމަސަްއކަތްާކުރަްއވަމުންާދ ކަންާާވަކިާބަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޔަޤީނުންވެސްާ  1250ހަމަާ

ބައްލަވަން ތިތ ނަގއިާ ތިއިންނަވަނީާ ދަންނަވަންާާބަރ ބަރަށްާާރައީސް،ާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

އިޞްލ ޙުތަކަށް މިބިލުެގާ 87ާާާާމިއަދުެގާ ހުށަހަޅުއްވ 88ާާާ، ިއޞްލ ޙުާ ވަރަކަށްާ

އިޞްލ ޙުތައްާާ މިާ ކުރަމުންދ ތީާ މަސައްކަތްާ ހުއްޓ ލުމަށްާ މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ

ާާ މިއަދު ނުވަތަާ ކުރިއަށ4:00ާާާާްނިމެންދެންާ ަވުގތުާ ޖަލްސ ެގާ މިއަދުެގާ ހަމައަށްާ

ޢިއްޒަތް ކޮންމެވެސްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1255ތެރިާާެގންދިއުމަށްާ

ާމެންބަރަކުާމިއަށްާތ އީދުކޮށްލަާދެއްވުން.ާާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ1260 

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާާނިހ ންާއަޙްމަދުާބަރުމެންާދ އިރ ެގާވިލިމ ފަންނުާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ާާާާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ދިރިއުޅޭނެާތަނަކަށްާހިނގ ާއެންމެހައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފަިއވ ާމީހަކު

މަހަކުާާ ކޮންމެާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ހަމައަށްާރުފިޔ 50,000ާާޚަރަދުތައްާ އ ާ

މިއަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާާާާ.އިދޭންވ ނެެއވެދައުލަތުންާފައިސ ާހަމަޖައްސަ

ާާ އެދިފައިވ  އިތުރުކުރަންާ ަވުގތުާ ހަމައެއ އެކުާ ވަުގތ4:00ާާާާުދަންނަވަން.ާ  1265މިއަދުެގާ

ދަާ ވ ހަކަވެސްާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ ާއިތުރުކޮށްދެްއވުމަށްާ ންނަވަން.ާ

ާރިާރައީސް.ާާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ1270 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(އަށްާއަދ4ާާާާިރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަތުަގއިާއޮތްާލިސްޓްެގާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ
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ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާާ)ށ(ާލ ފައިާފުވައްާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: މުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާ

މިާ ައޅުަގނޑަށްާ ަވޑަިއަގންނަވ ތީވެާ ދޫކޮށްލަފ އިާ އެާ އެބަޮއވޭާ  1275އިޞްލ ޙެއްާ

ެއީއާާ ފަހަރެއްަގިއާއޮޅުަމކަށްވެސްާެވދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާރޭވިފައިާއޮތްޮގތެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ކަމެއްތޯާ ުއޅޭާ އެބަޮއޭވާާކިހިނެއްެވެގންާ ތެރޭަގއިާ ލިޔުންތަކުާ

ހުރާިާ ފޮނުވ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީ.ާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ލިޔުމެއް.ާ

ާލިޔުންތަކުެގާތެރޭގައިާ.

ާ1280 

ާ

ހުޅުހެންވޭރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ތިކަން.ާ ބަލ ލަންާ އެބަާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިއްޒަތް ނުކުތ ާާދ އިރ ެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނެންެގިވާ ދެންމެާ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ ތެރިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުަވއްމުލަކުާ ދަންނަވަން.ާ ުގޅޭޮގތުންާ

 1285ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނާ(56ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުާހިމެނިފައިވަނީާަގަވއިދުެގާާ

ތެރޭަގއި ިއޞްލ ޙުތަކުެގާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ދަށުންާ ބިލަށްާާެގާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ެއާ ާ

ާާ އެހެންވީމ ، ދަށުން.ާ މިއަކުރުެގާ އިތުރުކުރުމަށްާ އިބ ރ ތެއްާ ނުވަތަާ 56ާމ އްދ އެއްާ

ވ ހަކަާާ އަރުވ ނެާ ފުރުޞަތުާ އިޞްލ ޙަށްާ އެާ ދަށުންާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މަްއޗަންޮގދަންނަވަން.ާާ ނުކުތ އެްއާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނިޒ މ ބެހޭާ އުތުރުދ އިރ ެގާ ޅިާ

 1290ާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާމެންބަރުާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހަމަާާޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމައްޗަްނގޮާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާ މަރުޙަލ އަކީ މިދ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންވަނީާ  1295ާވަނ3ާާާައޮޅުންފިލުވ ލަންާ

ެއާާާާާކަދެއްކެުވން:ވ ހަ މަރުޙަލ .ާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުތައްާ ަމރުޙަލ ެގާ ރިޕޯޓްކުރުމުެގާ މަރުޙަލ ެގާ

ހުށަހެޅުމަށް.ާ އިޞްލ ޙުާ ހަމަެއކަނިާ ދެއްވަނީާ ފުރުޞަތުާ ތިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހުށަހަޅަންާ ިއޞްލ ޙުތައްާ އެާ ބޭނުންވަނީާ ޮއޅުންފިލުވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ
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ހޯދައި ހުށަހެޅިދ ނެތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާާފުރުޞަތުާ ވަުގތުާއިތުރުކުރަންާ މަޖިލީހުެގާ ެގންާ

 1300ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަުގތު ނުކުތ އެއްެގާާއިތުރުމަޖިލީހުެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ  1305ކުރުަމށްާ

މަސައްކަ މިއަދުާ ނޯވޭ.ާ އެރުވުމެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާދަށުންާ ހަމަޖެހިފައިވ ޮގތުންާ ތްާ

އިތުރުކުރުމަކަށްާާކަމެންބަރަ ަވުގތުާ ނޫނިއްޔަކ ާ ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާ ށްާ

ހުށަހެޅުއްވުމުެގާފުރުޞަތެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާނިޒ މ ބެހާޭާ

ާާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާާނުކުތ އެއްާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ1310 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ލިސްޓްަގއިާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ ފޮނުވިާ ެގއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުނ56ާާާްލިސްޓްަގިއެވސްާމިއޮންނަނީާާާާމިއިޞްލ ޙުތަކުގެާާމުފީދުާާާމެންބަރުާޝިފ ޤް

މުޙަންމަދާުާހުށަހަޅ ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ޮގތުަގިއާ އިޞްލ ޙެއްާ ާ1315 

ާާ މިބިލުެގ ކުރިައށްާ ހުށަހެޅުމުެގާ ފުރަތަމ4ާާާަޝިފ ޒްެގާ އެންމެާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

މިއަދުާާ އަދިާ ހިމެނިފައި.ާ އިޞްލ ޙުާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ އިޞްލ ޙެްއެގާ ހުށަހަޅ ާ

ާާނޑުމެންެގާމޭޒުތައްާމަތީންާފެނިެގންާމިދ ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްާއ އިރުާއަޅުަގ

ހޯދަމުނާްާ ނުފެނިެގންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އަޅުަގނޑުެގާ ތެރެއިންާ ރިޕޯޓްެގާ ބޮޑުސިންގ ާ

 1320ދިޔައިރުާފެނިއްޖެާވަރަށްާފަހަތުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެންމެާ

ާާ 56ާާާާތިވިދ ޅުިވޮގތަށް ކުރެވިފައިާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންނެއްާނޫންާލިސްޓް

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންކަމަށްާލިސްޓްެގާަވރަށްާފަހަތުަގއިާއެންމ56ާާާާެއޮތީ.ާާ

ާާ 4ާާާާފަހަތުން ބިލުެގ އެބައިންާ ޞަފްޙ ަގިއާ އަޅުަގނޑ4ާާާާުވަނަާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފައިާވަނީކީާ
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އިތުކުރ ކަ ވ ނީާއަކުރެއްާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރުކުރަންާ އަކުރެއްާ ނޫން.ާ  1325ށްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(56ާާާއެންމެާއިޞްލ ޙެއް.ާއެާިއޞްލ ޙުާފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެ

އެހެންވީމ ،ާާ އެތި.ާ ޮއތްާ ފަހަތުަގއިާ އެންމެާ ެއތީެގާ މުޅިާ ެއއީާ ދަށުން.ާ ެގާ

ހުށަހެޅިފައިާ އަްއސަވ ނީާ ޯވޓަށްާ މިާ ރަީއސް،ާ ތަރުތީބުންތޯއޭ.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ

ާާ ވަންޏ މުން އަޅުަގނޑ4ާާާާުއެހެންވެއްޖެކަމަށްާ ކުރިންާ އެންމެާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ވެއްޖެކަަމށްވަންޏ ާ މިއޮތްޮގތުންާ ތަރުތީބުކުރެވިފައިާ  1330އިޞްލ ޙެްއާ

އެކަންވެސްާާ އެހެންވީމ ާ އޮތީެވސް.ާ ތަރުތީބުކުރެިވފައިާ އިޞްލ ޙެއްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން.

ާ

މިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބަާ ތިކަންާ މެދުވެރިކޮށްާ ައމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވ ލަން.ާ  1335ސ ފުކޮށްލ ފައިާ

ލިޔުންތަކުގަާ ހުރިާ މޭޒުކޮޅުމަތީަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމެންބަރުންެގާ ހުރިޮގތަށްާ ހަމަާ އިާ

ާާ ތިވިދ ޅުވި ދެންމެާ މަތީަގއ56ާާާިމެންބަރުާ ދަށުންކަމަށްާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަލުންާާ އެކަންތައްތައްާ އިދ ރީމޭޒުންާ މަޖިލީހުެގާ ެއީއާ އޮންނ ނީ.ާ ސުރުޙީވެސްާ

ަގވ އިދުެގާާ މަޖިލީހުެގާ ބަެއއް.ާ އޮތްާ ނުކުރެއްވިާ އިޞްލ ޙުާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ

ަގިއާމިބުނަނީ،ާހުށަހެޅޭާބިލަކަށްާމ އްދ އަކަށްާއަކުރެްއ56ާާާާ  1340ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާ

އެހުމުެގާާ ވޯޓަށްާ އެހެންީވމ ،ާ މިބައި.ާ އިތުރުކުރުންާ ބަެއއްާ ނުވަތަާ އިތުރުކުރުންާ

56ާާާާތަރުތީބުާހިމެނިެގންދ ނީާފުރަތަމަާާ 56ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(ާއޭެގާފަހުން

އެހެންވީމ ، )ނ(.ާ މ އްދ ެގާ އޮތްާާާާވަނަާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބިލުެގ މިއޮތީ،ާ ނެތި.4ާާާާއިޞްލ ޙުާ އެއްާ )ށ(ާ )ހ(،ާ މިއޮންނަނީާ މ އްދ ާ ވަނަާ

 1345އެހެންނަމަވެސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހުށަހެޅުއްވީާެއވ ހަކަާ)ހ(ާއަކަށ އިާއަދިާ

އެހެންވީ އިތުރުކުރެއްވުމަށް.ާ އަކުރެއްާ ބަދަލުކުރަްއވ ާ އަކަށްާ ެއޮގތުންާާ)ށ(ާ މ ،ާ

ބަދަލުކުރައްވ ފަިއާާ މިޮގތަށްާ ބައްލަވ ފައިާ ބޭފުޅުންާ ޤ ނޫނީާ މަޖިލީހުެގާ އިދ ރީމޭޒުންާ

މިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއުސޫލުންާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދަންކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަންާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

 1350ާންމަދުާޠ ރިޤް.ާާމުޙަ

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެގާނުކުތ އަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމަނަ

މ ލާީާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދޭންޖެހޭާ ބޭފުޅަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ކުރިންާ  1355މިވަުގތަކީާ

ޢިނ ޔަތްކުެގާބިލުެގާވ ހަކަދަްއކ ާަވުގތު.ާއިޞްލ ޙުތަްއާހުށަހަޅ ާއަދިާތ އީދުކުރުުމެގާ

ވަުގތުާާ އެބަާ މިަވުގތުވެސްާ ނުކުތ އަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަުގތު.ާ

ދެންާ ެގންދެެވއޭ.ާ ކުރިއަށްާ ޕްރޮސެސްާ އެާ އަދިާ ތ އީދުކޮށްާ ހުށަހަޅ ާ އިތުރުކުރަންާ

ހުށަހެޅިދ ނެތޯ ދައުރުަގއިާާއަޅުަގނޑަށްާ ފުރަތަމަާ މިާ މިމަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ ޭއާ

ކޮމިޓީކަމަށްާާ މިއީާ މަޖިލިސްާ މިާ ނިމެންދެންާ ބިލުތަކެއްާ ހުރިހ ާ  1360ހުށަހެޅިފައިވ ާ

ބަލައިެގންާމުޅިާމަޖިލިސްާކޮމިޓީކަމަށްާބަލައިެގންާހުރިހ ާބިލުތަކެއްާނިމެންދެންާމިާ

ރައްޔިތު އޭރުންާ ނިންމ ލަން.ާ ެގންޮގސްާ ކުރިއަށްާ ފައިދ ާމަޖިލިސްާ މ ާ ންނަށްާ

ބޮޑުވ ނެ.ާމިާމަޖިލީހުެގާމިދައުރުާނިމޭއިރުާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާހުރިާހުރިހ ކަމެއްާ

މުޅިާ ެގންދިއުމަށްވުރެންާ މިހެންާ ކަންތަކުަގއިާ މީހެއްެގާ ވަކިާ ނިމިެގންދ ނެ.ާ

އެކަންތައްތައްާާ ހުރުމ އެކުާ ކަންތައްތަކެއްާ ބަިއވަރުާ ހުރިާ ޙައްޤުަގއިާ  1365ރައްޔިތުންެގާ

ނިންމ ލުމަށްާނިމެންދެ ބިލެއްާ އެހުރިހ ާ ެގންޮގސްާ ކުރިއަށްާ މިމަޖިލިސްާ ންާ

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.

ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެްއާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހުށަހެޅުއްވީާ  1370ދެންމެާ

މ ފަން ބަލަން.ާ ެގންދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ޤަސްދުކުރަނީާ އުތުރާުާމިހ ރުާ ނުާ

އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ފަޙުމީއަށްާ އިމްތިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

هللاާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޢަބްދުއްރަހީމް.

ާ1375 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާމ ފަންނުާހުޅަނދުާދ އިރ ގެާ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކ މެދުާޮގތެއްާރައީސްާމީެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.
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ފުރުޞަތުާާާޢަބްދުއްރަހީމްާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ނުކުތ އެްއެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަނެްއކ ެވސްާ ވަނިކޮށްާ ނިންމ ފައިާ ާކުރިންާ

 1380މަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާދީާއަދިާއިތުރުާހުށަހެޅުންތަކެއްާމިތަނަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާހަޅ ތީވެ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމަޖިލީހުެގ.....ހުށަ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 1385ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާކޮމިޓީއަކަށްާޮގސްެގންނެއްާމިކަންާކުރ ކަށްާނޫނޭާމިއުޅެނީކީާ.ާމ ފަންނުާހުޅަނދުާދ އިރ ގެާ
ާާޢަބްދުއްރަހީމްާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1390 

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންދެއްވުންާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުމީދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ާ

ާ1395 

ާޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()ނި

ާ

ބޭނުންވަނީ،ާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ސ ފުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ަގވ އިދުެގާކޮންާމ އްދ އަކުންތޯާަވުގތުާއިތުރުކުރުމަށްާހުށަހަޅައިެގންާތ އީދުކުރަމުންާާާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1400ާތުާދެއްވަމުންާތިެގންދަވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއެކަމަށްާމަނިކުފ ނުާފުރުޞަ

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާމަޖިލީހުަގއިާއަމަލުކުރަމުންާެގންދ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަސައްކަތްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިެގންދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަތިންާ އުސޫލުެގާ

ަގޑިއ އިާ މެދުކަނޑ ލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާމިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ މިއ ދެވުނީ.ާ  1405ހަމައަށްާ

 .هللوالحمد ަގއި.1.00ާާމަސައްކަތްާދެންާފަށ ނީާ
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ާުާށ13:00ާާްނ12:00ާާާްހުސްވަގުތުކޮޅ 

 

ފަށައިަގންނަން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާާ`.ާ އުތުރުާ  1410މ ފަންނުާ

ާާފަހުމީއަށްާފުރުޞަތުއަރުަވން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒު

ާ

ކޮށްފަިއވ ާާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހަޅ ާާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ ބެހޭާ އިނ ޔަތްތަކ ާ ރައްކ ތެރިކަމ ާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ

 1415ޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުެގާކުރިންާއެބިލުަގއިާމިހ ރުާވ ޮގތްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއި

އެކަންާާ ރައްޔިތުންާ އުތުރުެގާ މ ފަންނުާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުެގާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާއަޅުަގނޑ4ާާާާުދެނެވަޑަިއަގންނަވަންާބޭނުންފުޅުވ ނެތީވެ.ާއ ދެ،ާެއއީާާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއް އިޞްލ ޙެއް.ާ މީހަކުާާހުށަހަޅ ާ ކޮށްފަިއވ ާ ޔ ކަންާ

ކޮންމެާާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ޚަރަދުތައްާ ެއންމެހައިާ ހިނގ ާ ދިރިއުޅޭނޭތަނަކަށްާ

ާ 50000ާމަހަކުާ ދަޢުލަތުންާާ އަދަދެއްާ މަދުނޫންާ  1420ރުފިޔ އަށްވުރެންާ

މިއޮންނަނީާ ބިލުަގއިާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ މިޮގތަށްާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ

ހ  މިާ މީަގއިާ ާާއ ދެ،ާ މި އަދަދުާ މިާ ބޮޑ50000ާާާާުމަކޮށްފަިއވ ާ ވަރަށްާ ރުފިޔ އަކީާ

ޮގތުންާާ ފައިސ ެގާ މިހ ރުެވސްާ މިބިލުަގއިާ އެއީާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދަދެއްކަންާ

ާާ އަދަދުކޮށްލ އިރުަގއި އިނ ޔަތްތަކުެގާ ކޮންމ3ާާާާެދޭންޖެހޭާ އަދިާ އެބައަރ .ާ ލަްއކަާ

އެހެ އަދެދެކޭ.ާ މަދުނޫންާ އެބަބުނޭާ ނުވ ާާމ އްދ އެްއަގއިވެސްާ ލިމިޓެއްާ ެއއީާ  1425ންވީމަ،ާ

މިމ އްދ އިންާ އެބަބުނޭާ މިމ އްދ ަގއިާ ހަމަާ އަދި،ާ މިއޮންނަނީ.ާ އެްއޗެްއކަމަށްާ

ލިބިފައިާާ ގޯއްޗެއްާ އޭނ ައށްާ މީހަކީާ ރައީސްކަންކޮށްފަިއވ ާ ެއއީާ އެނޭގޮގތުަގއިާ

އެހެންވީމަ،ާާ ިމއޮންނަނީ.ާ އެއްޗެްއެގޮގތުަގއިާ ލިބިދޭންޖެހޭނެާ ހަމަާ އޮތްނަމަވެސްާ

ކޮށްފައިވ ާާއަޅުަގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މިއޮތީާ އިޞްލ ޙުަގއިާ ހުށަހަޅ ާ ނޑުާ

އަމިއްލަާާ އެމީހެއްެގާ އެީއާ ނުވ ނަމަާ ލިބިފައިާ ޯގއްޗެއްާ އަމިއްލަާ ދިރިއުޅޭނެާ  1430މީހަކުާ

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ތަނެްއާ ދިރިއުޅޭނޭާ ނުވ ނަމަާ ލިބިފައިާ ޯގއްޗެއްާ ނަމުަގއިާ

ފިޔ ާދަޢުލަތުންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާެއއީާާރ30000ާާުކޮންމެާމަހަކުާިގނަެވެގންާާ

މިވަނީާ ޝަރުތުކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހުށަހެޅުމަކީ.ާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ
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ނޫނީާ ޯގްއޗެއްާ އަމިއްލަާ ނަމުަގއިާ މީހ ެގާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ކަންާ

ާާ މި ނުވ ކަމަށްވަނީނަމަާ ލިބިފައިާ ނަމުަގއިާ އޭނ ެގާ ޯގްއޗެއްާ  1435އިނ ޔަތްާބަންޑ ރަާ

ާާ އަދި، އަޅުަގނޑ30000ާާާާުލިބިދޭޮގތަށް.ާ އަދަދެއްކަމަށްާ އެކަށީެގންވ ާ އަކީާ ރުފިޔ ާ

ައދަދެއްކަމަށްާފެންނ ތާީާ ަގބޫލުކުރަން.ާއެއީާކުޑަާއ އިލ އަކ އެކުާއުޅުއްވޭނޭާވަރުެގާ

އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށްާ މިއަށްާ ހުށަހެޅީ.ާ ހުށަހެޅުންާ މިާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ1440 

ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.

ާ

އަވަށްޓެާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ ފަންނުާޝުކުރިއްޔ ާ އަލްއަޚްާ ާރިާ

ާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ ބިލުެގ ހުށަހެޅުއްވީާ އެާ ފަޙްމީާ އިމްތިޔ ޒްާ ދ އިރ ެގާ މ އްދ 4ާާާއުތުރުާ  1445ާވަނަާ

އުޅެނީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުެވސްާ އެއީ.ާ އަދަދެއްކަންނޭނެގާ ރަނަގޅުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަދި ބޭފުޅަކ ާ އުޅޭާ ފްލެޓެްއަގއިާ ބޭފުޅުންނ ާފްލެޓެއްަގއި.ާ އުޅުއްވ ާ ޯގތިެގދޮރުަގިއާ ާ

މިރ އްޖޭަގިއާާ މިހ ރުާ ހޯދަންޖެހުނަސްާ ފްލެޓެއްާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަފ ތުވ ނެ.ާ

ާާ ރުފިޔ ާއެީއ30000ާާާާނުވަތަާމ ލޭަގއިާފުދޭވަރެއްެގާފްލެޓެއްާލިބޭނެކަމަށްާފެންނ ތީ

ތ އީދުކު އެއަށްާ ަގބޫލުކުރ ތީާ އަޅުަގނޑުާ އަދަދެްއކަމަށްާ  1450ރަންާާއެކަށީެގންވ ާ

ާދަންނަވ ލަން.

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާއ ދެ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާާޙުސެއިންާަވޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލުެގ ބެހޭާ އިނ ޔަތްތަކ ާ ރައްކ ތެރިކަުމެގާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ވަނ4ާާާާަކޮށްފައިވ ާ

ާާ ދ އިރ ެގ ދިއްދޫާ އިޞްލ ޙުާާމ އްދ އަށްާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ  1455މެންބަރުާ

އިޞްލ ޙުކުރުން.4ާާާާހުށަހަޅައިދެން.ާާ ތިރީަގިއވ ޮގތަށްާ މ އްދ އަށްާ 4ާވަނަާ

18ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކ އިާއޭނ ެގާއަނބިމީހ ާއަދިާއުމުރުންާާ

ތައްާހަމަޖެއްސުމަށާްާއަހަރުންާދަށުެގާކުދިންާދިރިއުޅޭާތަނަކަށްާހިނގ ާހުރިހ ާޚަރަދު

5ާ ާާ މަހަކުާ ކޮންމެާ 25000ާއަހަރުދުވަސްވަންދެންާ ދަޢުލަތުނާްާާ ރުފިޔ ާ

ބަޔ ންކޮށްފައިާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސަބަބެއްކަމަށްާ  1460ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ



 55 

ާާ 5ާާާާމިވަނީާކޮންމެ އަހަރަކުންާރަީއސަކުެގާހުރިހ ާޚަރަދެްއ10ާާާއަހަރަކުންާނުވަތަ

ވަ ތަނަވަސްކަމަށްާާބަލަހައްޓަންޖެހޭއިރުާ މ ލީާ ޤައުމުެގާ އޮތުމަކީާ މުއްދަތެއްާ ކިާ

ާބަލ އިރުާކޮންމެހެންާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމަކަމަށްާދެކޭތީވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ  1465ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުާ.ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

ހުށަހެޅުއްވިާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެާ ދެންމެާ ނަމުަގއިާ ސަމީރުެގާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާދިއްދޫާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1470 

ާސް.ާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ ލަންާަގސްދުކުރީާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާާރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާތުޅ ދޫާދ އިާ

ާާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނަާމ އްދ .ާދިރިއުޅޭާތަނުެގާޚަރަދުތައް.ާމިާމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙެްއ4ާާާާމިބިލުެގ

ކޮށްފަިއވ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މިބުނަނީާ މިމ އްދ ަގއިާ ބަލ އިރުާ ހުށަހަޅަންާ

ނގ ާއެންމެހައިާޚަރަދުތައްާހަަމޖެއްސުމަށްޓަކަިއާކޮންމެާމީހަކުާދިރިއުޅޭާތަނަކަށްާހި

ާާ 50000ާާާާމަހަކު ދަޢުލަތުނ50000ާާާްރުފިޔ ، އަދަދެއްާ މަދުނޫންާ  1475ރުފިޔ އަށްވުރެންާ

ބަލައިލ އިރުަގިއާާ ޮގތަށްާ އިބ ރ ތްކުރެވިފަިއވ ާ މިމ އްދ ާ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެއޭ.ާ

އި މިާ މިޮގތަށްާ ތަނަކަށްާ ތަނަކަށްާ ދިރިއުޅޭާ އެާާމީހަކުާ އޮތީމ ާ ބ ރ ތްކުރެވިފައިާ

ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހިމެނޭކަމަކަށްާ ީމަގއިާ ވ ހަކަާ އިމ ރ ތުެގާ ދިރިއުޅޭާ

މިާސަބަބ ާހުރެާއަޅުަގނޑުާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ ލަންާަގސްދުކުރީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

 1480ންާކުރަްއވ ާާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަމިއްލަފުޅުާެގެއއްާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަ

މުހިންމުާ މ އްދ އަކީާ މިާ ކޮންމެހެންާ ހުރިކަމަށްވ ނަމަާ ެގއެއްާ އަމިއްލަފުޅުާ ބޭފުޅަކުާ

ސަބަބަކީާާ އެާ ނުކުރެވޭ.ާ ަގބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މ އްދ އެްއކަމަކަށްާ

ެއާާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ އިންތިޚ ބުެވވަޑައިަގންނަވ އިރަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއއްޔ ކަމަށްާ

ެގއެްއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަ އަމިއްލަފުޅުާ ބޭފުޅަކުާ ިއންތިޚ ބުވެވަޑަިއަގންނަވ ާ މަށްާ

މީހަކަށާްާ އެހެންާ ނުވަތަާ ދެްއވަފ ނެާ ކުއްޔަށްާ ެގއެއްާ އެާ  1485ހުރިކަމަށްވިޔަސްވެސްާ

ސަބަބ ހުރާެާ މިާ އަތުެވދ ނެ.ާ ހަދ ތަންވެސްާ ުގދަނެއްާ ތަޅ ލ ފައިާ ނޫނީާ ދެއްވަފ ނެާ

އައީ ޚިޔ ލުާ ހުށަހެޅުމުެގާ މިމ އްދ ާ މިހ ރާުާއަޅުަގނޑަށްާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ާ.
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މިމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙުާފޮނުވ ފައިވ ާފަރ ތްތަކަށްާބަލ އިރުާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފަިއވ ާ

ައޅުަގނޑުާާ ފޮނުްއވ ފަިއވ ތީާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ފުރިހަމަާ މ ާ އިޞްލ ޙަށްވުރެންާ

ދޫކޮށްލަންާ ހުށަނ ޅ ާ ިއޒުނަފުޅ ެއކުާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަނ ޅ ާ  1490އިޞްލ ޙުާ

ާދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ަގސް

ާ

ކޮށްފަިއވ ާާާާޝުކުރިއްޔާ ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލުެގ ބެހޭާ އިނ ޔަތ ާ ރައްކ ތެރިކަމ ާ ދޭންޖެހޭާ މ އްދ އަށ4ާާާާްމީހަކަށްާ ވަނަާ

ހުށަހަ އިޞްލ ޙުާ ކުރިންާއަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ އެާ ބޭނުންވޭ.ާ  1495ޅަންާ

މި މިބިލުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާއަޅުަގނޑުާ

މިއިންނަނީާާ އޭަގއިާ ބެނުންޭވ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ޮއތްޮގތްާ ހުށަހެޅުއްވިއިރުާ މަޖިލީހަށްާ

ދިރިއުޅު މީހަކުާ ވަކިވެފައިވ ާ މަޤ މުންާ މަށްޓަކަިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ތަނެްއާާ ނުވަތަާ ެގެއއްާ ފެންވަރުެގާ އެކަށީެގންވ ާ ދިރިއުޅުމަށްާ މީހަކުާ އެފެންވަރުެގާ

އިނ ޔަތެްއާާ މ ލީާ މިންވަރުެގާ ހިފޭާ ކުއްޔަށްާ ތަނެއްާ ނުވަތަާ ެގއެްއާ އެފަދަާ  1500ނުވަތަާ

އެންެމާާ މިާ ެއހެންވީމަ،ާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެޭއ.ާ އެމީހަކަށްާ ފަރ ތުންާ ދަޢުލަތުެގާ

މިބި ހީވަނީާފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތަށްވުރެވެސްާ މިއޮތްާ ހުށަހެޅުއްވިއިރުާ ލުާ

ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ އިޞްލ ޙުެވެގންާ ނިމިެގންާ ކޮމިޓީންާ މިބިލުާ ޯގސްކޮށްހެންާ

މިއޮތީ.ާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތުންާީމަގިއާމިއިންނަނީާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފަިއވ ާ

 1505ާޚަރަދުތައްާހަަމޖެއްސުމަށްޓަކަިއާކޮންމެާމީހަކުާދިރިއުޅޭާތަނަކަށްާހިނގ ާއެންމެހައި

ާ 50000ާމަހަކުާ ދަޢުލަތުންާާ އަދަދެއްާ މަދުނޫންާ ރުފިޔ އަށްވުރެންާ

ބޭނުންޭވާާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އަދަދެއް.ާ މަދުނޫންާ ހަމަޖައްސައިދޭންވަނެއޭ.ާ

ވަރަށްާ މީދޫަގއިާ ހުޅުދޫާ ދ އިރ ާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޕޮއިންޓް.ާ އެާ އެބަާ

އެންެމާާާާިގނަ ރ އްޖޭަގިއާ ެއއީާ މ ލޭަގިއ.ާ ެގންދަނީާ ދިރިުއޅެމުންާ ރަްއޔިތުންތަކެްއާ

ކުްއޔަށްދޭާ ައުގބޮޑުކޮށްާ ތަނަކަށްާއެންމެާ ދިރިއުޅޭާ ތަންތަންާއ ންމުންާ  1510އަުގބޮޑުކޮށްާ

އެންމެާ މ ލޭަގއިާ ފްލެޓްތައް.ާ އިމ ރ ތުެގާ މިާ ެގތަކ ާ މިހުންނަާ މ ލޭަގއިާ ތަނަކީާ

ާާ ައުގބޮޑުާާއ ދަިއެގާފްލެޓަކުންާފެށިެގން ެގއަކުންާފެށިެގންާއެންމެާ އެންމެާއ ދަިއެގާ

ނިސްބަތްވ ާާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ އެނޭގ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ އަުގތަްއވެސްާ ތަންތަނުެގާ

ދިރިއުޅުްއވަމުންާ ެގތަކުަގއިާ ދަރަޖަތަކުެގާ އަކިާ ރަްއޔިތުންތަކެްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ
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 1515ތަރީެގ5ާާާާޓެއްާނޫނީާާތަރީެގާއެޕ ޓްމަނ5ާާާްެގންދަވ ތީ.ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާބެލިއިރުާާ

ާާ 2ާާާާެގެއއްެވސް އެވަރެޖްކޮށް ގ ތްަގނޑަކަށްާ އެބަލިބޭާ ެގެއއްާ ،15000ާާކޮޓަރީެގާ

20000ާާ،22000ާާކޮޓަރީެގާތަނެއްާއެބަލިބޭާގ ތްަގނޑަކަށ3ާާާާްރުފިޔ އަށް.18000ާާާާ

ރުފިޔ އަށް.ާކަރަންޓްާބިލަށ ާފެނަށ ާކޭބަލްާޓީވީއަށ ާފޯނުބިލުތަކަށ ާެގާސަފުކުރުމަށ ާާ

އަޅުަގނޑަށ6000ާާ،7000ާާާާްތަކަށްާާއެކަންތައް ފުދޭނެކަމަށްާ ވަރުންާ ރުފިޔ ާ

 1520ރުފިޔ ވަރުންާވ ނެކަމަށް.30000ާާާާލަފ ކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާާ

މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ހުށަހަޅ ޮގތަކީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ރަށަާ އެްއވެސްާ ރ އްޖޭެގާ ލިބިފަިއާާދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއާ ޯގއްޗެއްާ ބަންޑ ރަާ ކުންާ

ޯގއްޗެއްާނަމަެވސްާލިބިފައިާނެތްނަމަާ ނެތްނަމަާނުވަތަާއޭނ ެގާނަުމަގއިާއަމިއްލަާ

ޚަރަދުާ ހިނގ ާ ތަނަކަށްާ ދިރިއުޅޭާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ާާ މަހަކު ކޮންމެާ އަދަދެްއ30000ާާާާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ިގނަނޫންާ  1525ރުފިޔ ވުރެންާ

ޢުލަތުންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ެގާވަރަށްާާދަ

އެދުނުާާ މިއަދުވެސްާ އަރިހުާ އަޅުަގނޑުާ ރަްއޔިތުންތަކެްއާ ިގނަާ

ޒިންމ ދ ރާުާ އެންމެާ ދަޢުލަތުެގާ ބޭފުޅަކީާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ރައީސުލް އެބޭފުޅަކުާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ކޮށްފައިވ ާ ޓ ްމާާވެރިކަންާ ކޮށްފައިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މިާ އެބޭފުޅަކަށްާ ނިމުނީމ ާ ދައުރުާ އެާ އެނޫންޮގތަކުންވެސްާ ނޫނީާ  1530ހަމަވެެގންާ

ޕ ޓީއެްއާާ ެއކަމުންާއެއްކިބ ވ ެގންާސިޔ ސީާކަންތަކުަގއިާ ލިބެންޖެހޭނީާ އިނ ޔަތްތައްާ

ނުޖެހޭނެކަމަށްާ ލިބިދޭންާ އިނ ޔަތްތައްާ އެާ ހުންނަކަމުަގިއވަންޏ މުންާ ާާހިންގަވަންާ

ޕ ޓީއެްއެގާާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ އަދިާ ދެކެނީާ އެބޭފުޅުންވެސްާ

ޒަޢީމްކަމުަގިއާހުންނަވަިއެގންާމިކަހަލަާކަންތައްތަްއާކުރައްވ ކަމުަގިއާވަންޏ މުންާިމާާ

އަދަދުތައްާ މިާ އ ދެ،ާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބެންޖެހޭކަމުަގއިާ  1535އިނ ޔަތްތައްާ

އެކަށީެގން މިާ ބޭނުންވެެގންާާފަހަރެއްަގއިާ ސިންަގޕޫރުންާ ނުވެދ ނެ.ާ އަދަދުތަކަށްާ ވ ާ

ާ ސ ފުކުރުންާ ދަތްާ ެގންނަކަމުަގއިވަންޏ މުން.ާ 28000ާޕިއްޒ ާ ޑޮލަރުާާާ

ހީވަނީ.ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުފުދޭނެހެންާ އަދަދުތަކުންާ މިާ ޚަރަދުވ ކަމުަގިއވަންޏ މުންާ

އިޤްތިޞ ދ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކަނޑަައޅަން.ާ އިނ ޔަތްތައްާ މިާ އެކަށޭނަޮގތަކަށްާ ޙ ލަތަށްާ މ ލީާ  1540އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ހަމަާ ހުށަހަޅަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވެ،ާ
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އެބޭފުޅަކުާދިރިުއޅޭނެާއަިމއްލަާޯގްއޗެްއާނޫނީާބަންޑ ރަާޯގްއޗެއްާލިބިފަިއާނެތްނަމަާ

ފައިސ ާާާާރުފިޔ އަށްވުރ30000ާާެ ދައުލަތުންާ ލިބެން،ާ އަދަދަކަށްާ ނުވ ާ ިގނަާ

ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ1545 

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާހޯރަފުށިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

މެންބަރުާާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 1550ާޢިލްޔ ސްާލަބީބުާއެހުށަހެޅުއްިވާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެާ

ާ

ޢިްއޒަތްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އޮތާީާޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ާތެރިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު 118ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނޭ،ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ޮގތުން

ކުރަމުންެގންދާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މިާ ކަމަށްވަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑުމެން މިހ ރުާބޭފުޅަކަށްވެސްާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ.ާ ޢިނ ޔަތްތައްާ މުސ ރައ އިާ ާ1555 

ބަޖެޓްަގިއާާ ެގންދަވަނީާ ޢަމަލުކުރައްވަމުންާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހުންނެވިާ

އެއީާ ބެލިދ ނެާ ބަލަންޏ ާ ޤ ނޫނެއްކަމަށްާ އެީއާ ނިންމުމެްއ.ާ އޮތްާ ނިންމަވ ފައިާ

ލިމިޓެއްނެތި އެްއވެސްާ ހަމަާ އެއީވެސްާ އެކަމަކުާ ާޤ ނޫނެއްކަމަށް.ާ

ފުރަތަމާަާ އެބޭފުޅ ާ ހަދ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ ޚަރަދުކުރައްަވއިފިްއޔ ާ

 1560ފޯމެޓްކޮށްާލިމިޓްކޮށްލުމުެގާކުރީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާރައީސްކަންާކޮށްފަިއވ ާާ

އަޅުަގނޑުާާ މިއަށްާ މިހިރީާ ވިސްނުންާ ައޅުަގނޑުެގާ އިނ ޔަތެއްދޭން.ާ މީހަކަށްާ

ާާ ހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއަދަދަކީާާރ10000ާާުހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީ ބިލުަގއިާ ފިޔ .ާއަސްލުާ

މިާާ އަޅުަގނޑުާ ލިބެން.ާ ތަނަކަށްާ ދިރިއުޅޭނެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަދަދެއް،ާ މ ބޮޑުާ

ދިރިއުޅޭާާ ހުޅުމ ލޭަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ ދ އިރ އަށްާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިބަލަނީާ މިންަގނޑުާ

ބަލ އި ވަރަށްާ އޮންނަާ ލިބިފައިާ އެއްޗިހިާ ފްލެޓްތަކ ާ  1565ރުަގއި.ާާމީހުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުެވސްާހުށަހަޅަންާރ ްއޖޭަގއިާއެްއވެސްާތަނެްއަގއިާދިރިއުޅޭނެާެގއެއްާހުރިާާ

އޮންނ ނެ.ާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ޚަރަދުތަކެއްާ ހިނގ ާ ވަނީވިްއޔ ާ މީހެއްކަމުަގިއާ

ޮގތުަގިއާާ ޚަރަދުތަކެއްެގާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ޚިދުމަތްކުރިާ ދަޢުލަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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މިބަލަނީ.ާރައީސުލްޖުމްހޫ ޚަރަދުތައްކަމަށްާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރިއްޔ ކަންާ

ބަެއއްާާ ެގދޮރުެގާ ހުރެ،ާ ެގދޮރުާ ލަފ ކުރެވޭޮގތުަގއިާ ހަަމާ އަޅުަގނޑަށްާ  1570ބަލ އިރުަގއިާ

ކުއްޔަށްދީ،ާއެާކުލިންާލ ރިާލިބޭާޙ ލުަގއިާއެކަންާޮއވެ،ާއަދިާބޭންކްަގއިާމޯޭގޖްކޮށްާާ

ެގ އުޅޭޮގތަށްާ މީހުންާ ކުރ އިރުަގިއާާއެހެންވެސްާ އިމ ރ ތްާ ބުރިއަށްާ ދިހަބ ރަާ ދޮރުާ

އިނދެެގންާ މީހަކ ާ މ ލޭެގާ ރައްޔިތެްއވެއްޖިއްޔ ،ާ މ ލޭެގާ ިގނަފަހަރުާ އަނެއްކ ާ

ލިބިފައިާ ބައެއްާ ެގައކުންާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ އަނބިމީހ އަށްެވސްާ އުޅެންޏ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރި ހުންނެވިާ މިހ ރުާ ހީވ ޮގތުންާ ައޅުަގނޑަށްާ  1575އްޔ ެގާާއެބަޮއވޭ.ާ

ހުންނެވިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ މިހ ރުާ އަދިާ ޮއވޭ.ާ ޯގތިާ އަނބިކަނބަލުންނަށްވެސްާ

ރ އްޖޭގެާ އެންމެފަހުންާ އެޮގތަށްާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ނަޝީދަށްވެސްާ މުޙަންމަދުާ

12ާވެރިކަންކޮށްފައިާވަޑައިެގންނެިވާއިބްރ ހީމްާނ ސިރުެގާެގާމިހ ރުާއެހެރަާނަަގނީާާ

ާާ މީހަކު ހުރިލެްއާާބުރިއަށް.ާ އެާ ފެނުނަސްާ އެތަންާ ފިތްކަނޑަިއެގންދ ނެާ ބިރުންާ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ަމއުމޫންާ ެއއްކަލަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދެންާ  1580ބޮޑުކަމުން.ާ

އެންމެާފަހުންާވެރިކަންކުރަްއވ ފައިާަވޑަިއެގންނެިވއިރުާކިނިބިަގސްދޮޭގަގއިާއަޅ ފަިއާާ

ާާ ރިއަށްާނަަގއިފިއްޔ ާމަހެްއެގާމަްއޗަށްާާބ10ާާުއެހެރަާދެާުގދަނަކީވެސްާއެހުރިޮގތަށް

ައަގށްބަލ އިރުަގއި.ާާ އެޕ ޓްމަންޓްތަކުެގާ ލިބޭނެާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަނެއްހ ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

ދުވަހުާ ހުރިހ ާ މިއޮތްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ އިރުަގިއާ އެވަރުާ

ާާ އިތުރުން މުސ ރަިއެގާ ޚަރަދުކޮށ175ާާްލިބިވަޑަިއެގންނެވިާ  1585ފައިވ އިރުަގއިާާމިލިޔަންާ

ދެންާ ހުންނ ނެ.ާ ލ ރިާ ވަނީިވއްޔ ާ ހުރިކަމަށްާ ރައްކ ކުރެިވފައިާ މުސ ރަފުޅުވެސްާ

އެންމެާ ހަމަާ މިަވުގތަށްާ ފައިސ އިންާ ރައްޔިތުންެގާ ޚަރަދުކުރަންާ އެހެންވީމަ،ާ

ާާ ދައުލަތުން ުއޅުއްވަމުންާ ެގދޮރުަގިއާ އިނ ޔަތެއ10000ާާާާްރަނަގޅުވ ނޭާ ރުފިޔ ެގާ

އަާ އެހެންވީމަ،ާ ާާދިނުން.ާ ބިލުަގއި ހުށަހެޅުމަކީާ މިހުށަހަޅ ާ މ އްދ 4ާާާާޅުަގނޑުާ ވަނަާ

ާާ  1590ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކުާާާާ-4އަންނަނިވިޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.

ދިރިއުޅޭާތަނަކަށްާހިނގ ާއެންމެހ ާޚަރަދުތައްާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާކޮންމެާމަހަކުާާ

ހަމަޖައްސ ދޭންވ ނެއ10000ާާެ ދައުލަތުންާ ޚަރަދުާރުފިޔ ާ ދެވޭާ މިޮގތުންާ ވެ.ާ

އަހަރުާވ ންވ އިރ5ާާާުއަހަރުާދުވަހުެގާމުއްދަތަށްާދޭންވ ނެއެވެ.ާއ ދެ،5ާާާާމަދުވެެގންާާ

ދެންާ ލިބިފައި.ާ ލ ރިާ ފުދޭވަރަކަށްާ ހުންނ ނީާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ އަދިާ ކުރިކަމުަގއިިވޔަސްާ މަސައްކަތެއްާ އިތުރުާ ލ ރިންާ އެާ  1595އަނެއްކ ާ
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މިހ ރުާމި ވިޔަފ ރިއަކަށްާ ކޮށްލެވޭާ ފަސޭހައިންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންނެވީާ

މިފެންނަނީާބޮޑުތަކުރުފ ނުާމަުގަގއިާގ ޑިޔ ާބަހައްޓަިއެގންާިމކުރ ާިވޔަފ ރި.ާެއއިންާާ

ޚިދުމަތްކުރިާާ ިގނަދުވަހުާ ސަރުކ ރަށްާ އެހެންވެސްާ އަދިާ ދެވިދ ނެ.ާ ކަމަކަށްވެސްާ

ިގނައި މިފެންނަނީާ ޑިުއޓީަގިއާާމީހުންާ ތަންތަނުަގއިާ ބުޑުަގއިާ ފ ރުފ ރުާ ހަމަާ ންާ

 1600ތިއްބ .ާެއކަހަލަާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްނޫންާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުންާކަންކަންާާ

ާާ ރުފިޔ ވެސ2000ާާާާްކުރ ކަށް.ާދައުލަތަށްާިގނަދުވަހުާޚިދުމަތްކުރިާމީހުންނަށްާމިހ ރު

ާާ އެހެންވީމަ، ދެއްވ .ާ ގ ތ2000ާާްއެބަާ އެކީާ ާާރުފިޔ އ އިާ ވަރަކަށ12ާާާާްަގނޑަކަށް

މިކަންާނިންމ ފައި.ާ މިޮއތީާ ބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުާ ލިބޭނެކަމަށްާ ހ ސްާރުފިޔ ާމިއަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ1605 

ހެންވޭރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ.ދެކުނުާދ އިރ ެގާ

ާ

ހުށަހެޅުންާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެހުށަހެޅުއްވިާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރުާ

އަޅުަގނޑަށްވެސްާާާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ވިސްނ ފަކަމަށްާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ އޮތީާ  1610ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއެހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވ

ާ

މީހަކަށްާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމުފީދުާާމެންބަރުާޝިފ ޤްާާ ބިލުެގ ރަްއކ ތެރިކަުމެގާ އިނ ޔަތ އިާ ޙިމ ޔަތ އިާ މ އ5ާާްދޭންޖެހޭާ ާދ އަށްާާވަނަާ

އޮތްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމ ފައިާ އެކޮިމޓީންާ މިހ ރުާ ވިސްނީާ ހުށަހަޅަންާ އިޞްލ ޙެއްާ  1615އަޅުަގނޑުާ

ރިޕޯޓްަގއިާއޮތްޮގތަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ފިރިމީހ ާ ނުވަތަާ އަނބިމީހ ާ އެމީހ ެގާ މީހަކ ާ ާާކޮށްފައިވ ާ

ޙިމ ޔަތ ިއާާ ފެންވަރަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ މީހަކަށްާ އަދ ކޮށްފައިވ ާ މަޤ މުާ

ރައްކ ތެރިކަންާމޯލްޑިވްސްާނޭޝަނަލްާޑިފެންސްާފޯސްާއިންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނޭ.ާާ

މަޖިލީހުެގާާ ރައްޔިތުންެގާ ކަނޑައެޅުމުަގއިާ އުސޫލުާ ޢަމަލުކުރ ނެާ މިކަމުަގއިާ  1620އަދިާ

ކޮ ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާ ތެރޭަގއިާާސަލ މަތީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހޯދަންވ ނޭ.ާ ލަފ ާ މިޓީެގާ

ސަލ މަތީާާ އުޅޭކަެމއް،ާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތަކެއްާ ދެބަސްވުންތަކެްއ،ާ މިހ ރުވެސްާ
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241ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާކޮމިޓީާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާޢ ންމުކޮށްާމިދަންނަވ ާާ

ާޑިފެންސްާފޯސްެގާމަްއޗަށްާކޮމިޓީެގާކަންތައްތައް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަެއކަނި

އެބަޖެހޭާ ވިސްނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޫކޮށްލ އިރުާ މިކަންތައްތަްއާ  1625އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާޖިޮއްގރަފީޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުާޮއތްާހިސ ބ އިާދުނިޔޭެގާ

ިމާާ ހިޞ ރުކުރުމުަގއިާ ތަންތަންާ މިާ ވ ދަވެރިާ ބަދަލުތަކ އިާ މިއަންނަާ ޤައުމުތަކަށްާ

މިކަންތައްތަކ ާާ ހުރިޮގތ އިާ ބ ރުތައްާ ދިފ ޢީާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފޯރިއ އިާ

އެއ އެކުާާ ހަމަާ ެއބަޖެހޭ.ާ ރިޢ ޔަތްކުރަންާ ވިސްނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ

 1630އަޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާސަލ މަތީާބ ރުތަކުެގާާ

ނިާޑިފެންސްާފޯހެއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަލ މަތީާާތެރޭަގއިާމިާހިމެނެނީާހަމައެކަ

އަދ ކުރ ާާ ދައުރެއްާ އިސްާ އެންމެާ މުހިންމުާ އެންމެާ މުހިންމު،ާ ވަރަށްާ ބ ރުތަކުެގާ

ރަށްތަކުަގިއާާ ރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ބޭފުޅުން.ާ ފުލުހުންެގާ އެއްބަޔަކީާ

ފޯރުކޮށް ރައްކ ތެރިކަންާ ޙިމ ޔަތ އިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ފުލުހުންާދިރިއުޅޭާ ދިނުމުަގއިާ

 1635އަދ ކުރަްއވަމުންެގންދަވ ާދައުރަކީާތަޢުރީފްާޙައްޤުާދައުރެކޭާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

އިސްާާ ސަފުަގިއ،ާ ިއސްާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންމެާ ހަމަާ އެބަޖެހޭ.ާ

ބޭފުޅުންނަށްވެސްާާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ބޭފުޅުންނ އިާ ޚަރަކ ތްތެރިވ ާ ފަންތީަގއިާ

ފޯ ކޮށްދެމުންެގންދާ ރައްކ ތެރިކަންާ ބ ރުތަކުންާ މިދެންނެވިާ ރުކޮށްދިނުުމަގއިާ

ތަ ހަމައެކަނިާާމަސައްކަތްތަކަކީާ ެއހެންވީމަ،ާ މަސަްއކަތްތަކެއް.ާ ޙައްޤުާ ޢުރީފްާ

މައްޗަށްޑިފެ ާާާާންސްފޯހުެގާ ކިހިނެްއވ ކަެމއްތޯވެސް، އެއީާ ދޫކޮށްލުންާ  1640ެއއީވެސްާާމިާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާ މިހުރިހ ާާާާރައީސްާ،އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތަށްާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާމިހުށަހަޅާ 5ާާކަންތައްތަކެއްާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާބިލުެގާާ

ޙަމަލ ެއްއާ ނުރައްކ ތެރިާ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އިޞްލ ޙަކީާ

ާާ ސަލ މަތީ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މެދުވެރިވެދ ނެކަމަށްާ ޙ ލަތެއްާ އެފަދަާ ބ ރުތަކަށްާނުވަތަާ

ރައްކ ތެރިކަންާ ޚ އްޞަާ ޙިމ ޔަތ އިާ އެކަށީެގންވ ާ ހިނދެއްަގިއާ  1645ފ ހަަގކުރެިވއްޖެާ

ރައްކ ތެރިކަމެްއާާ ޚ އްޞަާ ޮގތަކުންާ މިފަދަާ ނަމަވެސް،ާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ.ާ

8ާފޯރުކޮށްދެވޭނީާއެފަދަާމީހަކުާޤ ނޫނީާހަމަތަކުެގމަތީންާވަކިވުމަށްފަހުާމިޤ ނޫނުެގާާ

ޔ ންކޮށްފަިއވ ފަދަާޚިދުމަތެއްާފިޔަވައިާސިޔ ސީާހަރަކ ތްތަކުަގިއާާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަާ

މަޤ މެއްަގއިާާ އެްއވެސްާ ޖަމ ޢަތެއްެގާ ެއފަދަާ ނުވަތަާ ބައިވެރިވެާ
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މިޢިބ ރ ތާްާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1650ހަރަކ ތްތެރިނުވ ނަމައޭ.ާ

މަޤ މު އެންެމއިސްާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިޖެހުނީާ އެންމެާާާކޮށލަންާ އަދ ކޮށްާ

އެފަދަާާ އަދިާ ބޭފުޅ ާ ހިމަނިަވޑަިއަގންނަވ ާ ތެރޭަގއިާ ޝަރަފްވެރިންެގާ ާ އިސްާ

ވަކިެވވަޑަިއެގންާ މަޤ މުންާ ކޮށްދެްއވުމަށްފަހުާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޚިދުމަތެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ދިރިއުޅުަމކީާ ކަރ މަތ އެކުާ ޢިއްޒަތ ިއާ ޝަރަފްވެރިކަމ ެއކުާ

 1655ވ ާދުވަހަކީ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުމެންާރ ްއޖޭަގއިާހިނގ ާހަލަބޮލާިާދެކެންާބޭނުން

ސިޔ ސީާާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ވަދެަވޑަިއެގންާ ތެރެއަށްާ ކަންތައްތަކުެގާ އެކިއެކިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ރައީސަށްވެސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިާ އުޅުއްވުމަކީާ ކަންތައްތަކުަގއިާ

މިއަ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ޙ ލަތުާާމެންބަރުންނަށްވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދުާ

މިއަންނަމުންދ ާާ ޙ ލަތަށްާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ ބަދަލުވަމުންމިދ ޮގތ އިާ މިއޮތްޮގތ އިާ

ޤައުމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބަލ އިރުާ  1660ބަދަލުތަކަށްާ

ެގާާއެފަދަާޚިދުމަތެއްާކޮށްދެއްވ ފައިާހުންނެވިާބޭފުޅަކުާއިތުރަށްާއެފަދަާކުޅިަގނޑެއް

ހަމައެހެންމެ،ާ އަދިާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށް.ާ އުޅުއްވަންާ ތެރޭަގއިާ

މަޤ މުތަކުަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިފަދަާ ޤައުމުތަކުންވެސްާ ދުނިޔޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނަމޫނ ތައްާާ ރިވެތިާ މިފަދަާ ވަކިވެަވޑަިއަގތުމަށްފަހުާ މަޤ މުންާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ

އެބަ ެގންދަވ ތަންާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާދައްކަވަމުންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ  1665ފެނޭ.ާ

މިޝަރަފްވެރިާާ ައދ ކުރ ާ މަޤ މުާ އިސްާ މިާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިމަުގަގއިާ

ހަމައެއ އެކު،ާާ އުޅުްއވަފ ނެކަމަށް.ާ ޮގތަކަށްާ މިފަދަާ ބޭފުޅުންާ އަދ ކުރައްވ ާ މަޤ މުާ

ނު ދިމ ވ ާ ޮގސްފަިއާ ތެރެއިންާ ހަރަކ ތްތަކެްއެގާ ސިޔ ސީާ ރައްކ ތެރިާާމިފަދަާ

ކަންތައްތަކަކީާޙަޤީޤަރތުަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

 1670އެރައީސްކަންާކުރަްއވ ފައިާހުންނެވިާބޭފުޅެއްެގާޙަިއސިްއޔަތުންާއެބޭފުޅ ާކުރައްވަންާާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަެމއްކަަމށް.ާ މ އްދ ަގއ8ާާާާިޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ވަނަާ

އުޅުްއވ ކަމަށްވ ނަަމާާބަޔ  ހަމައެކަނިާ ޚިދުމަތްތަކުަގއިާ އިޖްތިމ ޢިާ ންކޮށްފައިމިވ ފަދަާ

ޙިމ ޔަތ އިާ ދޭންޖެހޭާ ބޭފުޅަކަށްާ އެފަދަާ ބ ރުތަކުންާ ސަލ މަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ތ އީދުކުރެވޭކަމަކަށްވ ތީ އަޅުަގނޑަކަށްާ ފޯރުކޮށްދިނުަމކީާ ވަނ5ާާާާަރައްކ ތެރިކަންާ

މިޮގ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންާމ އްދ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ މިހުށަހެޅީ.ާ  1675ތަށްާ

ނުރައްކ ތެރިާ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ދަންނަވ ލ ނަންާ
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ސަލ މަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މެދުވެރިވެދ ނެކަމަށްާ ޙ ލަތެއްާ އެފަދަާ ނުވަތަާ ޙަމަލ އެއްާ

ޙިމ ޔަ އެކަށީެގންވ ާ ފ ހަަގކުރެވިއްޖެހިނދެއްަގއިާ ޚ އްޞަާާބ ރުތަކަށްާ ތ އިާ

ޚ އްޞަާާ ޮގތަކުންާ މިފަދަާ ނަމަވެސް،ާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ.ާ ރައްކ ތެރިކަންާ

ހަމަތަކުެގމަތީންާ ޤ ނޫނީާ މީހަކުާ އެފަދަާ ފޯރުކޮށްދެޭވނީާ  1680ރައްކ ތެރިކަެމއްާ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ ޚިދުމަތެްއ8ާާާާވަކިވުމަށްފަހުާ ފަދަާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކުަގއިާބަިއވެރިެވާނުވަތަާއެފަދަާޖަމ ޢަތެއްެގާެއްއވެސްާާފިޔަވަިއާސިޔ ސީާހަރަކ ތްތަ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކޮންމެވެސްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހަރަކ ތްތެރިނުވ ނަމައޭ.ާ މަޤ މެއްަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ މެންބަރަކުާ

 1685ާރައީސްާ.

ާ

ފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔާ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ ާ.

ލަބީބް.ާ ޢިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ އަރުވަން.ާ

އެހެންވީމަ،ާާ ރީސްޓ ޓްކޮށްލަންއެބަޖެހޭ.ާ އަލުންާ ސިސްޓަމްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ހުޅުމީދޫާާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ހޭދަވ ނެ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާހިނދުކޮޅެއްާ  1690ދ އިރ ެގާ

ާމެންބަރަަަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ހުށަހެޅުްއވުމަާޢިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހުށަހެޅުއްވިާ މުފީދުާ ޝިފ ޤްާ ތ އީދުކުރަންާާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅަށްެވސްާ އެދެްއކެިވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާ  1695އަދިާ

ާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ކޮށްފައިާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާވ ާާޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ެގާާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިލިމ ފަންނުާ ބިލުާ ޢިނ ޔަތ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ ާ މީހަކަށްާ

 1700ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިވަނީ.ާާ

ާާ މަތީާާވަނަާމ އްދ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޙ ންާހުށަހަޅ ފައިވަނީާސަލ 5ާާމިބިލުެގ

މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ލިޔެފައި،ާ ސުރުޚީއަކަށްާ އަރިމަތީާ ކަންތައްތައްާ

އެންމެމަތާީާ ދެވޭާ ޚިދުމަތްތަކުންާ ސަމ ލަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މީހަކަށްާ ވަކިވެފަިއވ ާ
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ފެންވަރަށްާސަލ މަތީާކަންތައްތައްާހަމަޖައްސައިާބަލަހައްޓަިއދޭންވ ނެއޭ.ާއ ދެ،ާިމީއާ

ޢިއްޒަ ޮގތް.ާާފުރަތަމަާ ޢިބ ރ ތްކުރެވިފަިއވ ާ ހުށަހެޅިއިރުާ މިބިލުާ މެންބަރުާ  1705ތްތެރިާ

މިމަޖިލީހުެގާމިާޗެލްބަރަގިއާއެތައްާބަޙުސްތަކެްއާކުރެވެމުންޮގސްާކޮމިޓީއަށްާޮގސްާާ

ސުރުޚީާާ އަރިމަތީާ މިބިލުެގާ ހިސ ބަކީާ މިައއިާ ނިންމައިެގންާ މީތިާ މެންބަރުންާ ތިންާ

ާ މިާ ރައްކ ތެރިކަން،ާ ޙިމ ޔަތ އިާ ބަދަލުވެާބަދަލުވެާ ޢިބ ރ ތްތައްާ

ނުވަތަާ އަނބިމީހ ާ އެމީހ ެގާ މީހަކ އިާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

 1710ފިރިމީހ އަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުާއަދ ކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާއެކަށީެގންވ ާާ

ރަނަގޅުާފެންވަރަކަށްާޙިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާމޯލްޑިވްސްާނެޝަނަލްާޑިފެންސާްާ

އުސޫލުތައްާފޯސް ޢަމަލުކުރ ނެާ ިމކަމުަގއިާ އަދިާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ އިންާ

ބެހޭޮގތުންާާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ ސަލ މަތީާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަނޑައެޅުުމަގިއާ

ކޮމިޓީއެްއެގާލަފ ާހޯދަންވ ނެއޭ.ާމިއީާކޮމިޓީންާމިާނިންމައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ާާ ޢިްއޒަތްތެރި ޮގތް.ާ އައިާ ބޭނުންާހިސ ބަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ  1715ރައީސް،ާ

ވަނަާމ އްދ އަށް،5ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިބިލަށްާެގންނަންާބޭނުންވ ާއިޞްލ ޙުާބިލުެގާާ

ދޭންޖެހާޭާ މިހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ބިލަށްާ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ާާރައްކ ތެރިކަމ އިާ 57ާާަގވ އިދުެގ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ާ ދަށުންާ ެގާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ފިރިމީހ އަށްާ ނުވަތަާ އަނބިމީހ ާ އޭނ ެގާ މީހަކ އިާ  1720ކޮށްފައިވ ާ

ރަނަގޅުާާ އެކަށީެގންވ ާ މީހަކަށްާ އަދ ކޮށްފަިއވ ާ ަމޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ

ރައްކ ތެރި ޙިމ ޔަތ އިާ ބ ރުތަކުނާްާފެންވަރަކަށްާ ސަލ މަތީާ ރ އްޖޭެގާ ކަންާ

ހަމަޖައްސައިދޭންޭވވ ނެއޭ.ާމިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާމިއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ލަންާއަޅުަގނޑުާާ

ބަރަކ ތްތެރިާާ މިާ ބޭނުމެއްވޭާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭނުންވީ،ާ

މިބަރުލަމ ނާީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުވެސްާ ނިމުމުެގކުރިންާ މަސްާ  1725ރަމްޟ ންާ

ޔ ތުަގއިާމިރ އްޖޭަގިއާވެރިކަމެއްކޮށްފައިާބޭފުޅަކުާއެބަހުންނެވި.ާއެބޭފުޅ ައކީވެސްާާޙަ

ހަމަޖެހެންާ ބޭފުޅެއްކަމަށްާ އުޅެވޭނެާ ރައްކ ތެރިކަމ އެކީާ ޝަރަފ ިއާ ޢިއްޒަތ ިއާ

ޢީދުާ އައުމުެގކުރިންާ ޢީދުާ ބަރަކ ތްތެރިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ބޭނުންވ ތީ.ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ނަމަ ޮގތުަގއިާ މަޖިލީހުނާްާހަދިޔ އެްއެގާ ޢިްއޒަތްތެރރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ

އިޞްލ ޙުވެސްާާ މިާ ބޭނުންވ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަންާ ފ ސްކޮށްާ ކަމެއްާ  1730މިކަހަލަާ
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ހުށަހެޅީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާމައިަގނޑުާބޭނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ަގނެ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެހަދިޔ ައކީާ ބަލ އިރުާ ދޭންާ ވޭވަރުެގާާހަދިޔ އެއްާ

އަުގބޮޑުާ ބޭނުންވޭ.ާ ދޭންާ ެއއްޗެހިވެސްާ މޮޅުާ އެބަޖެހޭ.ާ ވ ންާ އެްއޗަކަށްވެސްާ

މިކުރ ާ މިތ ާ ކުރުަގޅ ލައިެގންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ދޭންާ އެްއޗެހިވެސްާ

 1735މަސައްކަތުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާނުަގނެޭވވަރުެގާހަދިޔ އެއްާަގނެފައިާދޭންއުޅުނީަމާާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާޖެހިދ ނެތީވެާއޅުަގނޑުާހަމަާއިޞްލ ޙުާާމ ބޮޑެތިާއުނދަޫގތަކެއް

ާާ މިބިލުެގާ ެއީއ5ާާާާހުށަހަޅ ނީ.ާ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަން.ާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ ަވނަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާއޭނަެގާއަނބިމީހ ާނުވަތަާފިރިމީހ އޭ،ާ

އަދ ކޮށްފައިާ ަމޤ މުާ ރަނަގޅުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ އެކަށީެގންވ ާ މީހަކަށްާ ވ ާ

ބ ރުތަކުނާްާ ސަލ މަތީާ ރ އްޖޭެގާ ރައްކ ތެރިކަންާ ޙިމ ޔަތ އިާ  1740ފެންވަރަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ މިހުށަހެޅީ.ާ މިއިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ ިމޮގތަށްާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ

ެއއީާ ދައްކ ލެވިއްޖެކަން.ާ ިމވ ހަކަާ މިތ ނަގއިާ މިހ ރުާ ތިންޮގތަކަށްާ އެނޭގާ

ޙުސައިންާާވިލިމ ފަ ނިޙ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ންނުާ

ހަމާަާ ދެންނެވިއްޖެ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅިޮގތަށްވެސްާ ފުރަތަމަާ މަނިކުވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އޮތްޮގތްވެސްާ ނިންމ ފައިާ މީތިާ މަރުޙަލ ަގއިާ މިކޮމިޓީާ  1745އޭެގއިތުރަށްާ

ޢި ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ މެންބަރުންނަށާްާދަންނަވ ލެއްިވއްޖެ.ާ އްޒަތްތެރިާ

ހަމަާ މިއަށްާ ތިބޭފުޅުންާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ތިންޮގތަށްާ ިމާ ބޭނުންވޭ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ޝުކުރުދަންނަވ ނަމޭ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަދީފިއްޔ ާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1750 

ތ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އަރުވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އީދުކުރަްއވ ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ.

ާ

އަޅުަގނޑުާާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ިއޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިތަނަށްާ ވިސްނ ާ ފުންކޮށްާ ާހަމައެހ މެާ

 1755ާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ



 66 

ާާާޙުސައިންާަވޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލުެގ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ވަނ5ާާާާަކޮށްފައިވ ާ

ފޮނުވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުާ ޢިއްޒަތްތެރިާއަޙްމަދުާސަމީރުާ ދ އިރ ެގާ  1760މ އްދ އަށްާދިއްދޫާ

އަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާދެން،ާހަމަާދ ދިދެންމެއަކުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިޮގތަށް.ާ ހަމަާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އެހުށަހެޅުްއވީާ ޝިފ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ

ކޮންމެވެސްވަާ އަޅުަގނޑުާާއެކަމަކުވެސް،ާ އުޅޭތީާ ތަފ ތުާ ޢިބ ރ ތުަގިއާ ރެއްެގާ

ާާ މިހުށަހެޅުން. 5ާާދަންނަވ ލ ނަންާ ތިރީަގިއވ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާާާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ނުވަތ5ާާަ އަނބިމީހ ާ އެމީހ ެގާ މީހަކ އިާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާ،1765 

ފޯރުންތެރިކަންާހުރިާފިރިމީހ އަށްާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާފެންވަރަކަށްާދަޢުލަތުެގާކެރި

ބ ރުނާްާ ދިފ ޢީާ ދަޢުލަތުެގާ ރައްކަތެރިކަންާ ޙިމ ޔަތ ިއާ މިންވަރަކުންާ

ހަމަޖައްސައިދިނުން.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއޭެގާސަބަބެއްކަމަށްާވިދ ޅުވެފަިއާާ

މިވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާއޮންނަާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ އިބެހޭާރަްއޔިތުންެގާާ

ބަލަމުނާްާާާމަޖިލީހުެގ ނުހިނގ ޮގތްާ ހިނގ ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ސަލ މަތީާ  1770ކޮމިޓީއަކީާ

ކަނޑައެޅުުމަގިއާާ އެޚިދުމަތްދޭންވީޮގތްާ ކޮމިޓީއަކަށްވުން.ާ އަންނަާ ެގންދިއުމުންާ

ާލަފ ހޯދުމަކީާކުރުންާރަނަގޅުކަމަކަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: ތ އީދުކުރަާާާރިޔ ސަތުންާ އަރުވަން.ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އްވ ާ

 1775ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއީސ .

ާ

މީހަކަށްާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުާދޭންާއަޙްމަދުާއީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ބިލަށްާ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ޖެހޭާ

ސަމީރުެގާާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ

އިޞްލ ޙަށްާާ އެހުށަހެޅުއްވިާ ޙުސައިންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކޮމަންޑޫާ  1780ބަދަލުަގއިާ

ހަ މަާމިބިލ ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުަގިއާާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާ

ކުރަންވ ނާީާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކޮށްލިފަދައިންާ ވ ހަކައިަގވެސްާ ދެއްކިާ

އަޅުަގނޑުާާ މިންވަރަކުން.ާ ހުރިާ ކެރިފޯރުންތެރިކަންާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ބަރުއަޅ ފައި އެކަމަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިއިޞްލ ޙުާ އޮތުމ އެކުާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

 1785ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާިއޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާ

ނިމިެގނާްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ކޮމިޓީންާ ބިލުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބިލުެގ އޮތްާ މިއ5ާާާޮއައިސްފައިާ މިހ ރުާ މ އްދ ާ ާާވަނަާ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާތީ

ތަޢ ރުޟުވ ޮގތަށްވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްާއެކަންާެގންނަން.ާެއއީާާ

 1790ވަނަާމ އްދ އިންާމިތަނުަގއިާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަުގއިާއޮންނަާސަލ މަތ241ާާާީ

ހިނގާ  ޚިދުމަތްތައްާ ސަލ މަތީާ މިއޮންނަނީާ ކޮމިޓީަގިއާ ޚިދުމަތްތަކ އިބެހޭާ

ބަ ކޮމިޓީއެްއާާނުހިނގ ޮގތްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެގންދިއުމަށްާ ލަމުންާ

ސިޔ ސީާ ހުރިހ ާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިކޮމިޓީަގއިާ އޮންނަންވ ނެއޭ.ާ

ދަޢުލަތުެގާާ އެކޮމިޓީައކީާ އަސްލުަގއިާ މިއީާ ހިމަނަންވ ނެއޭ.ާ މެންބަރުންާ ޕ ޓީތަކުންާ

އެހެ ބެލުން.ާ ނުހިނގ ޮގތްާ ހިނގ ާ ކަންކަންާ ެއކޮމިޓީއަށްާާސަލ މަތީާ  1795ންނަމަވެސް،ާ

ޮގތުންާ މިއޮތްާ ައއިސްފައިާ ބައްޓަންވެފައިާ މިބިލުާ މިހ ރުާ ޙަވ ލ ދީާ

ނުވަތަާ އަނބިމީހ ާ އެމީހ ެގާ މިހަކ އިާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ފިރިމީހ އަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުާއަދ ކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާއެކަށީެގންވ ާާ

ވަރަކަށްާޙިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާމޯލްޑިވްސްާނެޝަނަލްާޑިފެންސާްާރަނަގޅުާފެން

ރަނަގޅު.ާާ އެންމެާ ޮއތުންާ އެހިސ ބަށްާ އެކަންާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ  1800ފޯސްއިންާ

ކަނޑައެޅުމުަގިއާާ އުސޫލުތައްާ ޢަމަލުކުރ ނެާ މިކަމުަގއިާ އަދިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޚިދުމަތްތަކ ބެ ސަލ މަތީާ މަޖިލީހުެގާ ހޯދަންވ ނެއޭ.ާރައްޔިތުންެގާ ލަފ ާ ކޮމިޓީެގާ ހޭާ

ދިނުމ އިާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ސަލ މަތީާ އަސްލުަގއިާ ފ ހޯދައިެގނެްއނޫންާ ލަާ މިކޮމިޓީެގާ

ެގންދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ ބެހޭޮގތުންާކަންކަންާކަނޑައަޅަމުންާ

މިޤ ނޫ ކުރުމަށްާ ލ ޒިނުކުރ ކަެމްއާ ކޮމިޓީއަށްާ މިދެންނެިވާ  1805ނުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

މިމ އްދ ައކީާ ފ ސްކުރ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިޤ ނޫނުާ ބ ރުދީފިކަމަށްވަނީވިްއޔ ާ

އެދެންާާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ެއއްޗަކަށްެވެގންދ ނެއޭ.ާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ޙަވ ލ ދޭކަށްާާ ެއކޮމިޓީއ އިާ ވިސްނ ަވޑަިއަގތުމަށް.ާ މިކަމ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުޅުކުރައްވ ފ ނެާމެންބަރުންާމިބިލުާބައްޓަންކުރެްއިވއިރުަގިއާާނުޖެހޭ.ާފަހަރެއްަގއިާހީ

އިނދިކޮޅުާާ ޕ ޓީނޫންާ ވެރިކަންކުރ ާ މިހ ރުާ ޮއންނަނީާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ  1810އެކޮމިޓީެގާ

ޕ ޓީއެްއކަމަށްވ ތީވެާއެކަންާއެކޮމިޓީންާވަކިޮގތަކަށްާކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

މި ފަށައިެގންާ ެއކެއްޖެހީްއސުރެާ ާާމިއަދުެގާ މަޢ ފްކުރަްއވ ތި. 12ާާާާއަދުެގާ ށ1ާާާާްން
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އެތަނަށްާާ މިނިސްޓަރވެސްާ ޑިފެންސްާ ނިންމ ފައި.ާ ބައްދަލުވުެމްއާ ކޮމިޓީެގާ މިއައީާ

ވ ހަކައެްއާާ އެކޮމިޓީެގާ އިތުރަކަށްާ ެއއަށްވުރެާ ދެންާ ޙ ޟިރުވެަވޑަިއަގންނަަވިއެގން.ާ

 1815ސައްކަތެއް.ާާނުދަންނަވ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކޮމިޓީންާކުރަނީާމުޅިންާއެހެންާމަ

އެހެންވީމަ،ާއެމަސައްކަތަށްާތަޢ ރުޟުވ ތީވެާައޅުަގނޑުާމިހުށަހެޅުންާބަދަލުކޮށްފައިާ

މިސަލ މަތ އިާާ ލިބިފައިވ ޮގތުންާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ މިހުށަހަޅަނީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއްޗެއްނޫން.ާ ބެލެހެއްޓޭާ ހިލޭސ ބަކަށްާ ރައްކ ތެރިކަމަކީާ

ންާސިންަގލްާބޮޑީގ ޑެއްާެގންުގޅުނުކަުމަގިއވިޔަސްާތިންމީހުނާްާއެނިގފައިާއޮތްާޮގތު

އެމެރިކ ާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ ނިމޭާ ވެރިކަންކޮށްާ ދުނިޔޭެގާ ެގންުގޅެންޖެހޭ.ާ  1820އެބަާ

ތަންތަނުގައިެވސްާސިންަގލްާބޮޑީގ ޑުންާދޭކަމަށްާވިދ ޅުވޭ.ާެއއީާތްރެޓްާލެވެލްއަށްާާ

އަ މިހ ރުާ ހުރިޮގތުން.ާ ލެވެލްާ ތްރެޓްާ ތްރެޓްާާބަލ ފައި.ާ ރ އްޖޭަގއިާ ޅުަގނޑުމެންާ

ވަރިހަމަާާ ބޭފުޅ ވެސްާ ރަީއސްކަންކޮށްފައިވ ާ ކުރީަގއިާ ހަމަާ ހުރެދ ނެާ ލެވެލްާ

އެއްވުަމކަށްވެސްާާ ސިޔ ސީާ ހަމަާ އޮންނަތަނަކަށްވެސްާ މީހުންާ ކިތަންމެިގނަާ

ބޮޑީގ ޑުންާާ ދ ންވެްއޖިއްޔ ާ ތަންތަނަށްާ އެކަހަލަާ  1825ވަޑައިަގންނަވ ކަމަށް.ާ

ޙ ލަތްތަކުަގއިާާއިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަ ބައެްއާ ބަެއއްފަހަރަށްާ މިހ ރުވެސްާ 12ާާށް.ާ

ާާ ނުވަތަ މަޢުލޫމ ތ20ާާާުާބޮޑީގ ޑުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިތުރުކުރ ކަމަށްާ ބޮޑީގ ޑުންާ

އެހިނގ ާާ މުސ ރައ އިާ ބޮޑީގ ޑެއްެގާ އެއިންާ އެހެންވެްއޖިއްޔ ާ އެބައޮތް.ާ ލިބިފައިާ

އެއްޗިއްސަށްާބަލ އިރުަގިއާާޚަރަދ އިާއަދިާއެބޭފުޅުންާބޭނުންކުރ ާހަތިޔ ރ އިާާ މިހުރިހާ 

މައްޗަށްާާ މަހެއްެގާ ލަފ ކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ  1830މިކަމަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ޚަރަދުވ ނެ.ާ ރުފިޔ ާ ދެލަްއކަަވރަކަށްާ ނުވަތަާ ދޮޅުލައްކަާ

ދެންާާާާމިކޮމިޓީެގާމިމަސަްއކަތްކުރުމަށްޓަކައިާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާެއއްކޮށްފައިާއޮތްވަރު.

ެއކަމަކުެވސް،ާާ ނުދައްކ .ާ ވ ހަކަެއއްާ ޚަރަދުެގާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އެްއވެސްމީހަކުާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެނޭގތީވެާ ދޭންޖެހޭނެކަންާ ރައްކ ތެރިކަންާ ސަލ މަތ އިާ

 1835އޮންނަންޖެހޭނެާޮގތެއްާބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުާމިއޮތީާމިއަށްާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ ފައި.ާ

ާ 5ާބިލުެގާ އަާ މ އްދ ާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާާވަނަާ ޮގތަށްާ ންނަނިވިާ

ނުވަތަާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ މީހަކ އިާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ފިރިމީހ އަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުާއަދ ކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާއެކަށީެގންވ ާާ

ލްާޑިފެންސާްާރަނަގޅުާފެންވަރަކަށްާޙިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާމޯލްޑިވްސްާނެޝަނަ
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މިޮގތަށްާާ މިހުށަހެޅިއިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ  1840ފޯސްއިންާ

މިހުށަހަޅަނީާޑިފެންސްފޯސްއިންާކަނޑައަޅަނީާއެާތްރެޓްާލެެވލްާހުރިވަރަކ އިާއެކަންާާ

ބޭއްވުންާާ ދޫކޮށްލ ފައިާ އެކަންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރަނެވަރަކ އި.ާ

ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއަކ އިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާާރަނަގޅުވ ނެއޭ.ާެއކަމަށް

މިާ މިއޮތީާ ައޅުަގނޑުާ ބަލ ފައިާ އެޮގތަށްާ އެހެންީވމަ،ާ ވިސްނުންލުމަށްވުރެ.ާ

ހުށަހެޅިފައިހުރިާާ މައްސަލ ަގއިާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ  1845ހުށަހަޅ ފައި.ާ

ހެޅުެމއްާމިތަނަކުާނޯންނ ނެ.ާހުށަހެޅުންތަކަށްާބަލ އިރުަގާަވކިާމިއަށްވުރެާމޮޅުާހުށަ

އަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާަވކިވަކިންާބޭބޭފުޅުންާބެއްލެވިކަުމަގއިާވިޔަސްާހެޔޮ.ާއެީއާާ

ނިންމުންތަކަކީާ ނިންމ ފަިއހުރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފިލިކޯޅިތަކ ިއާ އިބ ރ ތްކުރުމ އިާ

އަދީބުންނ ާ ބަހުެގާ ދިރ ސ ކޮށްާ ވިސްނ ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ފަރ ތުނާްާވ ހަކަދައްާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ އަނެްއކ ާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ  1850ކަިއެގންާ

ނިންމ ފައިާ ބަލައިެގންާ ބަޖެޓުންވެސްާ ދަޢުލަތުެގާ އޮޅުންފިލުވ ،ާ މަޢުލޫމ ތުާ

ތ އީދުކުރަްއވ އިރުަގިއާާ މިމައްސަލ ަގއިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތްކަމެއް.ާ

ހު ދޫނުކޮށްާ މެންބަރަކުވެސްާ އެންމެާ މިއަށްާހަމަާ މެންބަރުންާ ރިހ ާ

ހުއްދަކުރ ނަމަ.ާާ ަގވ އިދުާ އެދުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ތ އީދުކޮށްދެްއވުމަކީާ

 1855ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ތިނަދާޫާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރަކަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ހުށަހެޅުމަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމަދުާޤަސަމްާ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަން

ާ

ރައްކަތެރިކަމ އިާާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ  1860ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ާާާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދު ބިލުެގ ޢިްއޒަތްތެރ5ާާާިޢިނ ޔަތ އިބެހޭާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މ އްދ އަށްާ ަވނަާ

ހު އެހުށަހެޅިާ މަނިކުާ މޫސ ާ އަޅުަގނޑުާާމެންބަރުާ އިޞްލ ޙަށްާ ށަހެޅުމަށް،ާ

ާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

މީހަކަށްާާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1865ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ާާާޙުސައިންާަވޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލުެގ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްކަތެރިކަމ އިާ 6ާާާާދޭންޖެހޭާ މ އްދ އަށް ދިއްދޫާވަނަާ

އިޞްލ ޙުާާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

މ އްދ ާ ހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުކަމަށްވ ތީާ ފުރަތަމަާ މިމ އްދ އަށްާ އެކަމަކު،ާ ހުށަހަޅ ލަން.ާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތްާ ޮއތްއިރުާ ފޮނުވ ފައިާ އެކޮމިޓީންާ

ކޮށްފައި ނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ މީހަކަށ އިާ  1870ވ ާ

ެއްއަގމުދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާާ ރަށުަގއިާ ދިރިއުޅޭާ ރ އްޖަޭގއިާ އެމީހުންާ ފިރިމީހ އަށްާ

ފޯސްެގާާ ޑިފެންސްާ ނެޝަނަލްާ މޯލްޑިވްސްާ ޚަރަދުަގއިާ ދަޢުލަތުެގާ ވަސީލަތްތައްާ

ދަތުރުކުރ  ަވިއެގމަުގންާ އަދިާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ އެމީހުނާްާފަރ ތުންާ ނަމަާ

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާާ ދެމެދުާ އެއަރޕޯޓ އިާ ރަށަކ އިާ ދިރިުއޅޭާ ރ އްޖޭަގއިާ

ޑިފެންސްފޯސްެގާ ނެޝަނަލްާ މޯލްޑިްވސްާ ޚަރަދުަގއިާ ދަޢުލަތުެގާ  1875ވަސީލަތްތަްއވެސްާ

ާާ އިޞްލ ޙަކީ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މެންބަރުާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ 6ާާފަރ ތުންވެސްާ

މީަގއި މ އްދ ަގއިާ ާވަނަާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ތިރީަގިއވ ޮގތަށްާ ާ6ާާ

ނުވަތަާ އަނބިމީހ ާ އެމީހ ެގާ މީހަކ ިއ،ާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

އަހަރުާދުވަހުެގާމުއްދަތަކަށްާއެމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށުަގއ5ާާާާިފިރިމީހ އަށްާިގނަވެެގންާާ

ތަނަވަ މ ލީާ ދައުލަތުެގާ ވަޞީލަތްތައްާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާ ހުރިާއެްއަގމުާ  1880ސްކަންާ

ވަިއެގމަުގންާާ އަދިާ ހަމަޖައްސ ދިނުމ އިާ ބ ރުންާ ދިފ ޢީާ ދައުލަތުެގާ މިންވަރަކުންާ

ދެމެދުާާ އެއަރޕޯޓ އިާ ރަށަކ ިއާ ދިރިއުޅޭާ ރ އްޖޭަގއިާ އެމީހަކުާ ދަތުރުކުރ ނަމަ،ާ

ާކަނޑުދަތުރުތަްއވެސްާދައުލަތުެގާދިފ ޢީާބ ރުންާހަމަޖައްސ ދޭންވ ނެއޭ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ފުރުޞަތުާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ެމންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ ޢީދުކުރައްވ ާ ހުށަހެޅުމަށްާ  1885ޝުކުރިއްޔ .ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ ނެތުމ އެކު،ާ ތ އީދުާ އަރުވަން.ާ

ހަަމާާ ިއނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުާ މަޢ ފްކުރައްވ ތިާ މުފީދު.ާ މުޙަންމަދުާޝިފ ޤް،ާޝިފ ޤްާ

ާރ ބަރުާނުކުރެވުނީ.ާނަންާމުޅިންާބަ

ާ

އަޅުަގނޑަކީާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ ބައްޕަާ ައޅުަގނޑުެގާ ދުވަހުާ އުފަންވީާ ައޅުަގނޑުާ އުފ ވެއްޖެާ  1890ާވަރަށްާ

ުގޅިެގންާާމުފީދުާާާމެންބަރުާޝިފ ޤް ބަދަލަކ ާ އައިާ ރަޖިސްޓްރީއަށްާ ފަހުންާ އެކަމަކުާ ޝިފ ޤް.ާ ާމުޙަންމަދުާ
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ކިޔަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންވީމ ،ާާސްކޫލްަގއިާ ބަދަލުވީ.ާ ނަމަށްާ މުފީދުެގާ ޝިފ ޤްާ އުޅުނުިއރުާ ވަންާ

ޝިފ ޤާްާ މުޙަންމަދުާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ ވަރަށްާ އުފ ެވއްޖެ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މިއެދުނީ ފުރުޞަތަކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ވިދ ޅުވީތީ.ާ ވަނ6ާާާާައެހެންާ

ހުށަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ އިޞްލ ޙުާާމ އްދ އަށްާ  1895ހެޅުއްވިާ

ތ ޢީދުކުރެޭވާާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢިބ ރ ތްކުރެވިފަިއވ ޮގތަކީެވސްާ

ާއިޞްލ ޙަކަށްވ ތީ،ާހަމަާއެިއޞްލ ޙަށްާތ ޢީދުކޮށްލުމުެގޮގތުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޝުކުރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިލިމ ފަންނުއ ދެ،ާ ޤަސްދުކުރަނީާ މިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާާްއޔ .ާ

 1900ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާހުށަހަޅުއްަވއި،ާެގމަނަފުށީާާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލުޙ މްާއަޙްމަދުާތ ޢީދުކުރައްވ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަށްާާ

ާާ ޖަހަންޖެހޭ ދެންނެވުމަށްާ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް.5ާާާވޯޓަކަށްާ ރަނަގބީލުާ މިނެޓްެގާ

މެންބަރުންާ)ހުސްވަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވޯޓަށްާ ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެްއވުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާާ

ނިހ ނާްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ  1905މިދަންނަވ ލަނީާ

ހުށަހަޅުްއވަ މަނިކުާ މެންބަރުާޙުސައިންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ ިއ،ާ

ކޮށްފަިއވ ާާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ކަންާ ތ ޢީދުކުރައްވ ފައިވ ޮގތަށްާ އަޙްމަދުާ އިލުޙ މްާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ބިލަށްާ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ ާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ

ާާ ާާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅަިއ،ާތ ޢީދުކޮށްާވޯޓުއަހ ާނިމެންދެން 4:00ާާނުވަތަާމިއަދުެގ

 1910އ އިާހަމައަށްާިމއަދުެގާޖަލްސ ެގާވަުގތުާދިުގކުރުމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށާްާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 1915ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ޙުސައިންާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު: ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާވިލިމ ފަންނުާ

ާމަނިކު.

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލުޙ މްާއަޙްމަދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

 66ާ1920ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

36ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ1925 

ބަިއވެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ 60ާާވިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާ.

ާާ އެންމެފުރަތަމ60ާަޖުމްލަ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްެވއްޖެ.ާ އެހުށަހެޅުންާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ދ އި މެދުާ ފުަވއްމުލަކުާ ނުކުތ އެްއާ މައިކްާާނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރ ެގާ

އަރުވ ނަން.ާާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނީ.ާ  1930އިރުކޮޅަކުންާ

މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ަގއިާ ނިޒ މ ބެހޭާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދަށް.

ާ

ާކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނު

ާ1935 

ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރި..ާ.ާދ އިރ ެގާާާާފުވައްމުލަކުާމެދު
ާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
ާ

ާ1940 

އެބަުއޅޭ.ާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން މައްސަލަެއއްާ ސިސްޓަމްެގާ މައިކްާ އަދިވެސްާ މަޢ ފްކުރައްވ ތިާ

ާާާާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ައޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

ާ(ކުރިއަށްާެގންދެވުންާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ 

ާ1945 
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ޢިްއޒަތްތެާދ އިރ ގެާާާފުވައްމުލަކުާމެދު ދަންނަވ ލަންާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ާރިާ

ނަފ ެގާާާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާާ ފައިދ އ އިާ މ ލީާ ދުނިޔޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާބޭނުންވީާ

އަޅުަގނޑުާވ ހަކަދަްއކ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެއްވިއިރު،ާ އިންސ ނިއްޔަތަށްޓަކަިއާ ރަޙްމަތުެގާާާާމެންާ

އަހަރަކުާާ ބަްއދަލުކޮށް،1ާާާާތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ާފަހަރުާ ތަޢ ލ ާهللا

ާާ ތެރެއިން ފުރުޞަތުެގާ ދެއްވިާ ދުވަސ3ާާާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެންމެފަހުާ  1950ކަމެްއެގާ

ާާ ފުރަތަމަ މަހުެގާ ރަމްޟ ންާ އެއީާ 10ާާާާމ ދަމ އަކީ.ާ ސަވ ބެްއާާެއއްެގ ހުރިހ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ މ ދަމ .ާ ދުވަހަކީާ ފަހުާ އެންމެާ އޮތްާ ހޯދުމަށްޓަކަިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާާނމ ދަމ އ އިާމިއަދ ާއަޅުަގ ާާޑުމެން އަޅުކަުމަގއިާހޭދަކޮށް،ާމިާރަމަޟ ންާމަހުެގާމި

ދުވަސްތައްާމިކަހަލަކަމެްއަގއިާއެްއކޮށްާމިބިލުާދެންމެާފ ސްވެެގންާއެދިޔަާއިޞްލ ޙުާާ

ކުރިއަށްާއޮތްޮގތު މަޖިލިސްާ ނިމެންދެކަށްާ ެއއްކޮށްާ މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ  1955ންވެސްާ

މަހެއްަގިއާާ ރަމަޟ ންާ ނުކުރެޭވާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އޮތުމަކީާ ެގންދ ޮގތަށްާ

ކުރަންާ މިތ ނަގއިާ ތިބެ،ާ ރޯދަހިފަިއެގންާ ޮގތުަގއިާ މުސްލިމުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެން ފެންނ ތީާ ކަެމއްކަމަށް.ާ ދަންނަވ ލީ.ާާހެޔޮވ ވަރުެގާ އެވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ވީމަ،ާ

ާއަޅުަގނޑަކަށްާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއެއީާޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫން.ާާ

ާ1960 

ާ

ހުޅުހެންވޭރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ ެއްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ާާތުާއަރުވަން.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަ

ާ

ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ދެޮގތެއްާހުށަހެޅުމުެގ އެހިެގންދިޔަާ  1965ާއަިއ.ާވޯޓަށްާ

މ ފަންނާުާމަާއެންމެާޮގތަކަށްކަމަށް.ާވިލިއެއީާައޅުަގނޑަށްާއަޑުިއވުނީާހުށަހެޅުއްވީާހަާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވީ،ާިމއަދުެގާޖަލްސ ެގާމަސަްއކަތްާއެންެމާާޒަތްދ އިރ ެގާޢިއްާ

4ާާާާދިުގެވެގންާާ 2ާާާާެގންދިއުމަށް.ާޭއެގާކުރީަގއިާާޖެހުމ ާހަމައަށް އ ާދޭތެރޭަގއ4ާާާާިއ 

ށާްާނިމުނީކަމަެއހިސ ބުންާާތަކަށްާވޯޓަށްާއަހ ާނިމިއްޖެއްޔ ާާށަހެޅުންތަކަށްާއިޞްލ ޙުހު

ާާ ވޯޓުަގިއ އަޅުަގނޑުާ ރަތްކުލާަާބަބަލައިެގންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީާ  1970އިވެރިވީ.ާ

ާާޖެ ެއއޭ.ާާައޅުަގހީވެސްާނުފެންނ ތީވެ.ާއެހެންނަމަވެސް، ނޑުާމިދެންނެވީާޙަޤީޤަތަކީާ

ާާ އިޢުލ ން ތިާ މަނިކުފ ނުާ ާާާާޮގތުންރެއްވިކުއެހެންނަމަވެސް،ާ ފުވައްމުލަކުާާކަންނޭނެގ
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ދ އިރ ެގާާ މެންބަރުާާމެދުާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އެނިމުނީ.ާ މިއަދ ިއާއެޮގތަށްާ ރެއ އިާ

ނު ހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ކަހަލަާާކައިާމ ދަމައ އިާ މިކަންާ ނޫންތިބެެގންާ ާޮގތަކަށްާ

ާާނކަންނޭ ައޅުަގނޑުމެން ވޯޓުެގާ ޖަލްސ ާާިމާ މިއަދުެގާ ދިުގކޮށްާ އެންމެާ  1975ދެވުނީ.ާ

ާާ ޖަހަންދެކަށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއިވ4ާާާާެގންދ ނީ

އިާާައޅުަގނޑުެގާއިޞްލ ޙ ާާަގނޑުާވ ހަކަާދައްކަންެވެގންާމިއުޅެނީަގއިާއަޅުާފުރުޞަތު

ވަނ6ާާާަވަނަާމ އްދ އަށް.ާމ6ާާާާިލ ޙުާހުށަހެޅީާާޅިެގން.ާައޅުަގނޑުާމިހުށަހެޅިާއިޞްުގ

ާާ މިހ ރު ާާމ އްދ ަގއިާ މިއޮންނަނީ މިއޮތްޮގތުންާ ކަންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަިއއްސަާ

އަނބިމީހ  އެމީހ ެގާ މީހަކަށ އި،ާ އެމީހުންާއަށްާާކޮށްފައިވ ާ ފިރިމީހ އަށްާ  1980ނުވަތަާ

ާާ...ރ އްޖޭަގއިާދިރިއުޅޭާރަށުގައި

ާ

މުޙަންމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމުސްޠަފ .ާ

ާ1985 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާާންމެާވޯޓުލުމުެގާކުރައީސް.ާދެޢިއްޒަތްތެރި ާނެިގާނިޒ މީާާާާައޅުަގނޑުރިންާވިދ ޅުވީ

ާާާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފ ާާ ާމަނިކުފ ނުާހަނދުމަފުޅުާނެތީކަންވެސްާއަޅުަގނޑަކަށްާާާާދެއްވ ނަމޭ.ނުކުތ ާތިމަންނ 

ައޅުަގނޑުާާާާނޭނެގ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ހަަގކުރެވޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ ެއްއެވސްޮގތަކަށްާ  1990ައޅުަގނޑަށްާ

ާާނުކުތ ާާނިޒ މީ އަޅުަގނޑުެގ އިްގނޯކޮށްލަނީ.ާ ހަމަާ ނެީގމަާ ެއއީާާއެްއާ ހިތަށްއަރަނީާ

ާާފަހަރަށްާހޮވިފަިއާހުރީމ ބ އޭާއެހެންާމިވަނީ.2ާާއަޅުަގނޑު

ާ

ާ

ނުކުތ ޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުާ ނެންެގވީރިާ ރަނަގބީލުޖަހ ،ާާާއެްއާ  1995ޯވޓަށްާ

ާާ އެހެންވީަގނހިާާމަސަްއކަތްވޯޓުެގ އިޝ ރ ތްކޮށްލީމުންދަނިކޮށް.ާ ައޅުަގނޑުާ ާމ ،ާ

ދެ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާ ފަހުންާ އެދިވަޑައިވޯޓުެގާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުާާންާ ނުަގތީމަާ

ބޭނު އެކަންާ އިތުރަށްާ އިނީާ އެހެންވީމ ާ،ޤަބޫލުކޮށްެގންާ ނުަވނީކަމަށް.ާ ާާންފުޅުާ

ާާާެގންދަވ .ވަޑައިަގތީމަާިމއެރުވީ.ާކުރިއަށްާފުރުޞަތަށްާއެދި
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ާ2000 

ާެގންދެވުން()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށް

ާ

އަޅުަގނޑުާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރަނަގޅުާ ައޅުަގނޑު،ާ ާާއ ދެ،ާ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިހ ރާުާމެންެގާ

ދަްއކަވަމުންާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ވ ހަކަފުޅުާ ނިމުމުނާްާއެާ ވ ހަކަދަްއކ ާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ާެގންދަވ ާ

އެާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވ ނުކުތ އަކަށްާާއަޅުަގނޑުާ ވަރުަގދަާ ތަންކޮޅެއްާ އެއީާ ބޭނުންވަނީ.ާ ނަަގންާ  2005ނުކުތ ާ

ާވ ތީވެ.ާާ

ާ

ާ

ނިޒ މީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާ ނުކުތ ެއއްކަމަށްާ ނިޒ މީާ

ާނުކު އެަވުގތުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިއަރުވަންޖެހެނީާ ެއއީާާނަގމުންދ ހިތ ާ  2010ކަމެއްާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާާ ޚިލ ފަށްާނުވަތަާ ގަވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ

އެފަދަނަގމުންދ ހި ހިާާކަމެއްކަމަށްވަންޏ .ާ މަޖިލީހުގާެާކަމަނަގމުންދ ާކަމެއްާ ށްވަންޏ ާ

ާާ ަވުގތުން ސަމ ލުކަމަށްާ އޮންނަޮގތަކީ.ާާރިޔ ސަތުެގާ މީަގއިާ އެީއާ ެގނެސްދެއްވުންާ

އެ އަޅުަގނޑުާ ހިއެހެންވީމ ،ާ ދ އިރ ެގާާާނަގމުންދ ކަމަށްވ ނަމަފަދަކަމެއްާ ތިމަރަފުށީާ

 2015ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ(ކުރިއަށްާެގންދެވުންާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ 

ާ

ޢިްއޒަތްތެާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ މީ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ާާރިާ މިނަަގނީ 56ާާނުކުތ އެއްާ

 2020ާޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްަގއިާބަހުސްކުރެވެމުންދ އިރުާާާމ އްދ ެގާ)ބ(ާެގާދަށުން.ާމަވަނަާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފ ާާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅަނީާބިލަށް ެއއިޞްލ ޙެއްާ މެންބަރަކުާ ޤަސްދުކުރ ާ ހުށަހަޅަންާ އިޞްލ ޙެއްާ

ރައީސަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ލިޔުންާ އިޞްލ ޙުެގާ ޤަސްދުކުރ ާ ހުށަހެޅުމަށްާ އެމެންބަރަކުާ

އެާ ލިބޭނާޭާހަވ ލުކޮށްާ މެންބަރުންނަށްާ ތިބޭާ ޖަލްސ ަގއިާ ކޮޕީާ ލިޔުމުެގާ އިޞްލ ޙުެގާ

ކޮޕާީާ މިބިލުެގާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއިންނަނީ.ާ މިހެންާ ދިނުމަށްފަހުަގއޭ.ާ ވަުގތުާ

ާާ ލިބުނީ 24ާާާާއަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑު ލިބުނީމ ާ ދުވަހުެގރޭަގއި.ާ  2025ވަނ25ާާާާަަވނަާ

އަރި ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައއިސްާ ބޭރުަގިއާާދުވަހުަގިއާ ދެންނެވިންާ ހުަގިއާ
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ަވުގތުކުޑައޭ.ާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިމ ވެއްޖެޭއ.ާ މިހެންާ މިހެންާ ހުންނަވަނިކޮށްާ

ރައީސްާާ ކޮންެމޮގތެްއވިޔަސްާ ވަުގތު.ާ އެބައޮތެއްނޫންހޭާ އަދިާ ވިދ ޅުވިާ ރައީސްާ

ވިދ ޅުވިާއެްއޗަކުންާއަޅުަގނޑަށްާއޮޅިެގންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތައްާ

ފުދޭވަރަކަށްާާމި އެބަބޭނުންވޭ،ާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލަށްާ އެހެންީވމ ،ާ ހުށަނޭޅުނީ.ާ  2030ބިލަށްާ

އިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅަންާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާާ

ވަރަކަށ10ާާާްމިހުށަހަޅ ާބިލުާމެންބަރުންނަށްާބަހ ލުމަށްޓަކައިާވަުގތުެވސްާއެބައޮތޭ.ާާ

އޭ.ާމިތ ާފޮޓީކޮޕީާމެޝިންާއެބަހުރިާފުދޭވަރަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާމިނެޓްާމިކަންކުރެވޭނެ

ާާ ދުވ ލަކު ނަގ ފައި،ާ އޮފީހުންާ ފޮޓޯކޮޕީާ ޚަރަދުވ ތަނެއް.5ާާާާމިާ ރުފިޔ ާ ލަްއކަެއއްހ ާ

ާާ  2035ވަރަކަށްާމިނެޓްާތެރޭަގއ10ާާާިއެހެންވެއްޖެއްޔ ާމިާފޮޓޯކޮޕީާމެޝިންއިން،ާބަހ ލަން

އެ އެއީކީ.ާ މ ިގނައިރެއްނޫނޭާ މިއިޞްލ ޙުތައްާމިބަހ ލ ކަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ހެންވީމ ،ާ

އެއްވެސްާާ ހުށަހަޅަން.ާ މިއިޞްލ ޙުތައްާ ބޭނުމޭާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ

ާާ އަހަރުެގާއަނިޔ ވެރިާބޮޑުާޖަރީމ ތަކެއްާހިންގ ފައިާހުރިާވެރިޔަކަށ30ާާާާްޙ ލެއްަގއި

ހުށަހަޅަންާާާފުރުޞަތުދޭކަށްާމިކުރަންާނުކުރައްވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިިއޞްލ ޙުތައް

 2040ާބޭނުމޭ.ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްެގާޖަވ ބުފުޅެްއާމިކަމަށް.ާ

ާ

ާ

ދެންމާެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މިއަރުވަނީ.ާ ޖަވ ބުާ ބަލައިލ ފަިއާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ދަންނަ ނުކުތ އ އިބެހޭޮގތުންާ ނިޒ މީާ އެނެންެގިވާ މެންބަރުާ އޮތީ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަންާ

ސިޓީެއްއ2009ާާާާއޯަގސްޓ23ާާާާް އިދ ރ އިންވަނީާ މަޖިލީހުެގާ ތ ރީޚުަގއިާ  2045ެގާ

ރައްކ ތެރިކަމ ިއާާ މީހަކަށްދޭންޖެހޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންކޮށްފަިއވ ާ ފޮނުއްވ ފައިާ

ފުރިހަމަކުރައްވ ފައޭ.ާާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާ ކޮމިޓީންާ ބިލުވަނީާ ޢިނ ޔަތްތަކ އިބެހޭާ

ަގވ އިދުެގާާ އިޞްލ ޙެްއ57ާާާާމަޖިލީހުެގާ ބިލަކަށްާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހުށަހަޅުއްވަންާޤަސްދުކުރަްއވ ާމެންބަރަކުާއެއިޞްލ ޙެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުމުެގާާ

ހަވ ލުކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށްާ ރައީސ ާ މަޖިލީހުެގާ ލިޔުންާ އެއިޞްލ ޙެްއެގާ  2050ކުރިންާ

އްާެގންނަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާމެންބަރުންާބަޔ ންކުރެވިފައިވޭ.ާވީމ ،ާމިބިލަށްާއިޞްލ ޙެ

ެގ14:00ާާާާވ ާބުދަދުވަހުެގާމެންދުރުފަހ2009ާާާާުޯއަގސްޓ26ާާާާްއެންމެާލަސްވެެގންާާ

ދަންނަވަމޭ،ާާ އަދިާ އެދެމޭ.ާ ފޮނުްއވައިދެއްވުންާ މިއިދ ރ އަށްާ އިޞްލ ޙުތައްާ ކުރިންާ
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ބިލުާ ިއޞްލ ޙުކުރެްއވިާ ރިޕޯޓ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ކޮމިޓީންާ ާާމިސިޓީއ ެއކުާ

 2055هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފޮނުވަިއ،ާމިވ ހަކަާދެންނެވީމެވެ.ާޚ ދިމްކުމްާޢަބްދު

ޝ ހިދު.ާއަޅުަގނޑުާފޮނުވ ފަިއާއޮތްާސިޓީާމިއީ.ާއަދިާމިކަމ ުގޅިެގންާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ވަރަށްާިގނަާއަދަދެްއެގާމެންބަރުންާވަރަށްާިގނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާމިވަނީާމަޖިލީހަށްާ

ންވީމ ،ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާމިކަމަކީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމާެާފޮނުއްވ ފައި.ާއެހެ

އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާ ހިނގ ފަިއވ ކަމެއްކަމަށްާ ތިވިދ ޅުިވޮގތަށްާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދަންނަަވން.ާ ެއވ ހަކަާ  2060އަޅުަގނޑުާ

ާާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ފުރަތަމަާއޭަގއިާނެތްާާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާތިވިދ ޅުވިާބިލުާއަޅުަގނޑަށްާލިބުނީާ

ާއެއީާކޯްއޗެްއކަންވެސްާނޭނޭގޮގތަށް.ާައޅުަގނޑުާހީކުރީާފުރަތަމަާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ 

ތިމަންނ މެންނަށްާފޮނުވ ފައިާާާފޮނުވި،ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުންާ  2065އަޅުަގނޑުާޭގާތިބިާމީހުންާބުނީާ

ާއެބައޮތޭާކޭކެއްާ.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މުޅިންާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ސަބަބެއް،ާ އެްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެނޭގޮގތް.ާ އަޅުަގނޑަށްާ  2070ާމިއީާ

އަޅުަގނޑުާާާފާ މުޙަްނމަދުާމުސްޠަ ފޮނުވީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮޅުވ ލަިއެގންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ާއޮޅުވ ލަިއެގންާ

މިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑަށްާލިބެންޖެހޭނެއޭ.ާމީަގއިާނެތޭާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާވަކިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ މިނެޓެްއެގ ވަކިާ ެއޮގތަށ26ާާާާްަގޑިއަކަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދުވަހުަގއިާ ވަނަާ

މިވަުގތުާާއެންެގވީ މިހ ރުވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ އެަވުގތުަގއިާ މ ާ

 2075ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީ..ާ.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު....ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ާމަޖިލީހުެގާއެބައޮތޭާަވުގތު.ާ.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 2080ާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ 

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

ާއިށީނދެވަޑަިއެގންދެއްވ .ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޔ ސަތުންރި

ާ

 2085ާއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތުދެއްވ ށޭާ.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ 

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އަޅުަގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޑުާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

މިކަންާާ މިވަނީާ ރިޔ ސަތުންާ ވަކިޮގތެއް،ާ މިކަމުަގއިާ މިވަނީާ މިހ ރުާ  2090ރިޔ ސަތުންާ

ވަކިޮގތަކަށްާނިންމ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްދ ންާޤަސްދުކުރަނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތާުާ

ކުތ ެއއްާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދާުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނު

ާޝިފ ޒް.ާ

ާ2095 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މެންބަރުާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ނުކުތ އެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިބިލާުާއެފ ހަަގކުރެއްވީާ ާަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

ކޮންމެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފޮނުވ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންޏ ާ  2100ލިބުނުއިރުަގިއ،ާ

ލިޔެލ ފައިާ ކޯއްޗެއްކަންާ އެއީާ ބޭރުަގއިާ އުރަިއެގާ ސިޓީާ ޑޮކިޕއުމެންޓެއްަގއިެވސްާ

ިއާާހަމަާއޮވޭާއެނެގން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅަންާފޮނުވިާބިލުާލ ފަ

ލިޔެލ ފައިާާ ބޭރުަގއިާ ސިޓީއުރަިއެގާ ފޮނުވިއިރުަގއިާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އޮތީ،ާ

އެޮގތަށްާާ ޑްރ ފްޓެއްކަމަށް.ާ ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ ަގވ އިދު.ާ މަޖިލީހުެގާ އޮންނަނީާ

މެންބަރުންނަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެސަބަބ ހުރެާ އެހެންީވމ ،ާ އިންނަނީ.ާ  2105ލިޔެފައިާ

ހަ ބަލަން.ާ އޭތިާ ެގނެސްދީފ އޮޅުންއެރިާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުވެސް،ާމަާ ނަން.ާ

މިހ ރުވެސްާެގނެސްދީފ ނަން.ާބޭރުަގއިާލިޔެފައިާހުރީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުެވސްާޭއަގިއާާ

ކަނޑ ާާ އެސިޓީއުރަާ ދެންާ ފެށީމ ާ އިވެންާ ެއައޑުތައްާ އެބަކިޔ ތީވެާ އެބިލުެވއޭާ

ހި އެތިވެސްާ މިދެންނެވިާ އޮތީާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ބަލައިލިއިރުާ މަނ ފައި.ާބަލައިލީވެސް.ާ
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އަރ ފަިއވަނީ.ާާ އޮޅުންތަކެއްާ މިކަމ ހުރެާ ބޭފުޅުންނަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ  2110އެހެންވީމ ،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއއީާހަމަާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާމުސްޠަފ ާއެވިދ ޅުވީ.ާާ

ާ

ާ

މެދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ހިތަދޫާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުނުކޮށްާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ދ އިރ ެގާާާނިޒ މ ބެހޭާ

ފުރުޞަތުާ ނުކުތ އަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަސްލަމަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ  2115ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އަޅުަގނޑުެގާާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދ އިރ ާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2120ާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމްާ

ާނަމަކީާ.ދ އިރ ެގާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމް

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ

ާ

 2125ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރު.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްެގންދެވުން(

ާ

ާާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިނެީގ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 56ާާާޝުކުރިއްޔ ާ

މ އްދ ާާމްާމުޙަްނމަދުާއަސްލަާ މުޅިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއޗެއްާ މިވ ާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ  2130ާވަނަާ

ބިލަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ރައީސަށްާ ވިދ ޅުވެލަްއވައިފިކަުމަގިއވަނީނަމަާ

ތ ރީޚެްއާާ ވަކިާ މެންބަރުންނަށްާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ އިޞްލ ޙުާ

ަގ ވަކިާ މިމ އްދ އ ާާޖައްސަވ ފައިާ ސިޓީއަކީާ ތިޔަފޮނުްއވ ާ ޖައްސަވ ފައިާ ޑިއެްއާ

މިމ އްދ ަގިއާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވ ނަން.ާ ނުއެއްާ ތ ޢ ރުޟުެވއެކޭާ އަޅުަގނޑުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ސިޓީއެއްނޫންކަން.ާ ފޮނުވޭާ  2135މިވ ޮގތަށްާ

ާާ މަޖިލީހ56ާާުރައީސް، މިވަނީާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ޖަލްސ އެްއަގިއާާވަނަާ ެގާ

މެންބަރަކުާ ޤަސްދުކުރ ާ ހުށަހަޅަންާ އިޞްލ ޙެއްާ ބިލަކަށްާ ބަޙުސްކުރެވެމުންދ ާ
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އެއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ ނީާއެމެންބަރަކުާހުށަހެޅުމަށްާޤަސްދުކުރ ާއިޞްލ ޙުެގާލިޔުންާާ

ތިބިާާ ޖަލްސ ަގއިާ ކޮޕީާ ލިޔުމުެގާ އެއިޞްލ ޙުެގާ ހަވ ލުކޮށްާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ޖަލްސ އެްއަގއިާމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުެގާ ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.ާ ވަުގތުާ ލިބޭނެހ ާ ާ2140 

ބަޙުސްކުރަމުންދ ާބިލަކަށްާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅަންާޤަސްދުކުރ ާމެންބަރަކުާއިނޭގތޯ،ާާ

މިަގވ އިދުެގާާ މިންަވރުވެސްާ އޮންނަންވ ާ ވަުގތުާ ވަުގތުދޭންވ ،ާ މެންބަރަށްާ

ާއެީއާޖަލްސ ެގާތިބިާމެންބަރުންނަށާްާމިމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްދެނީ.ާއ ދެ،ާެއވަުގތަކީ

ލިބޭނެހ ާާ މެންބަރުންނަށްާ ތިބިާ ޖަލްސ ަގއިާ ވަުގތުއޮްއަވއޭ،ާ އެބަހ ލެވޭނެހ ާ

މުސްޠަފ ާާ މ ނައަކީ،ާ އެދެނީ.ާ އެފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ  2145ވަުގތުދިނުމަށްފަހުަގއޭާ

ާާ ނުކުތ ަގިއ ނިޒ މީާ މިމަޖިލީހުަގިއ10ާާާާއެނެންެގވިާ ތެރޭަގއިާ މިނެޓްެގާ ވަރަކަށްާ

ހެދުމަށްފަހުަގއިާއަޅު ކޮޕީާ ހުށަހަޅ ކަމުަގިއވަނީނަމަާ އިޞްލ ޙެްއާ ަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުާާ ސަމ ލުކަމަށްާ ހަމަާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ ބަހ ލެވޭނެ.ާ

ވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާއޭރުެގާރަީއސްާއަޙްމަދ16ާާާުދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ،ާާ

ައޅުަގނޑުމެން ދުަވސްވަރުަގއިާ ހިންެގިވާ ހުންނ ނެާާާޒ ހިރުާ ބިލުތަކަށްާ ބައެްއާ  2150ހަމަާ

މަޖިލީހުަގިއާާ ސީދ ާ ބިލުތަކަށްާ ބަެއއްާ ަވުގތުދެވިފައިވ އިރުެވސްާ ިމޮގތަށްާ އިނޭގތޯާ

އެނޫންޮގތަކަށްާާ ދެންާ ވިދ ޅުވެފަިއޭވާ އެމަނިކުފ ނުާ ހުށަހެޅުްއވުމުންާ އިޞްލ ޙުާ

ނުެގންދެ ކުރިއަކަށްާ އޮތްޮގތަކުންާ ަގވ އިދުާ ތިމަންނައަކަށްާ ވޭނެއޭ.ާާއެބަލައިނުަގނެާ

ހަމަާ އެދުވަހަށްާ އެދުަވހުންާ އެއިޞްލ ޙުތަކަށްާ ބަލަިއަގނެެގންާ އެހެންވީމ ،ާ

 2155ޗ ޕްކުރަްއވ ާބައްސަވ ފައިާިއޞްލ ޙުތައްާކުރިއަށްެގންދަވ ފައިވ ކަންާއަޅުަގނޑުާހަމާަާ

މަނިކުފ ނުެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދ ާާ

ކުރިއަ ބުނެާާއެްއޮގތަށްާ ެއއްޮގތަށޭާ ަގވ އިދ ާ ެގންދަންވ ނީާ އަދިާ ބުނެާ ށްެގންދަނީޭއާ

މިގަވ އިދުެގާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްެގންދ ކަމުަގިއވަނީނަމަާ ކަންތައްތައްާ

ވަރަށްާ ކުރިައށްެގންދިއުމަކީާ ިމވ ޮގތަށްާ ިމމ އްދ ަގއިާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ މިމ އްދ އަށްާ

ދަންނަވ  ައޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުވެސްާާމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ ދެން،ާ ބޭނުންވޭ.ާ  2160ލަންާ

ފުރުޞަތާުާ ދިނުމަށްފަހުާ މުއްދަތެއްާ ަވކިާ ތ ރީޚެްއ،ާ ވަކިާ ޤަބޫލުކުރަންާ

އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއޮގތަށްާ މުހިންމުކަމެއް.ާ އެއީާ އެޮގތަށްދިނުމަކީާ

އެއްބަސްެވެގންާކުރިއަށްދ ކަމުަގއިވަނީނަމަާރަނަގޅު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާަގވ އިދުަގިއާާ

ތްޮގތުންާމުސްޠަފ ާބޭނުންފުޅުވަނީ،ާއަޅުަގނޑެއްާބޭނުމެއްނުވޭާިމއަދުާއިޞްލ ޙުާާމިއޮ
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މުސްޠަފ .ާ ބޭނުންފުޅުވޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުށަހަޅ ކަށް.ާ  2165އިތުރަށްާ

މެންބަރަކުވެސްާާ އެނޫންާ އަދިާ ލިބިދޭންޖެހޭނެ.ާ އެފުރުޞަތުާ އެހެންކަމުަގއިވަނީނަމަާ

ަގވ އި ބޭނުންފުޅުވ ކަމުަގިއވަނީނަމަާ މިއޮތްޮގތުންާއެހެންާ މިހ ރުާ ދުާ

އެނޫންޮގތެއްކަުމަގިއވަނީނަަމާ ދެން،ާ ދެކެނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްވަންޖެހޭނެކަމުަގއިާ

ބަދަލުނުކުރ ހ ހިނދަކާުާ ަގވ އިދުާ ބަދަލުކުރަންވީ.ާ ަގވ އިދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެވ ހަކަާާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތަށްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ ހަމަާ އެކަންާ  2170އަޅުަގނޑުމެންާ

ސަމ ލުކަމަށްޢިއްޒަތް ރަީއސްެގާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާާާއެކަންާާތެރިާ ެއޮގތަށްާ ހަމަާ

ދަންނަވަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރަީއސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެވ ހަކަާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ

އެންެމާ އޮތްާ މިކަމުަގއިާ ހަމަާ ނިންމަވ ނީާ ރައީސްާ ޔަޤީންކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ާރިާރަީއސް.ާާރަނަގޅުޮގތަކަށްކަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެ

ާ2175 

އަމީންޢ ންމ އިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ައޅުަގނޑުާ އަލީަގއިާ ވ ހަކަފުޅުެގާ ތިދެއްކެވިާ ދެންމެާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މަޝަވަރ ކޮށްެގންާމިކަމުަގއިާއަދިާރިޔ ސަތުންާވަކިޮގތެއްާނިންމ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާ

ދ  ހުޅުހެންވޭރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ ވިސްނަމުންާ އިރ ެގާާއެކަމ ދޭތެރޭާ

އިޞްލ ޙުާާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ މަނިކަށްާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2180ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާ

ާ

ދަންނަވ ކަށްާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މީހުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ބަޔަކުާ ކުރިމަތީަގއިާ މަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކޮށްެގންުއޅޭ،ާ ންާ

ވިސްނަިއަގންނ ނެކަހަލަާ ރައްޔިތުންާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަރ މ ތ އިާ ޢިްއޒަތ އިާ އަބުރ އިާ

ހުށަހެޅުމަށާްާ މިިއޞްލ ޙުާ އެހެންނަމަވެސްާ ދަންނަވ ކަށްނެތިން.ާ  2185ކަމެކޭާ

ވ ހަކަދަްއކަންާާ މިތަނުަގއިާ ހުށަހަޅައިެގންާ ިއޞްލ ޙުާ މަޖުބޫރުކުރުވ ،ާ

ރުކުރުވ ޮގތަށްާކޮމިޓީއިންާނިންމައިެގންާެގނެސްސަާއޮތްާއެްއޗެއް.ާައޅުަގނޑުާާމަޖުބޫ

މިކަމުންާާ ކޯޓެކޭ.ާ އުޅޭާ ފަހައިެގންާ މީހަކަށްާ ވަކިާ މިީއާ ދަންނަވ ނަންާ އަދިވެސްާ

ކޮންެމވެސްާާ ކޮންމެވެސްޮގތަކުންާ ސަލ މަތްވ ންާ އަޅުަގނޑުމެންެވއްޖެޭއާ މިހ ރުާ

މިތަނުަގ ެއއްޮގތަކީާ ލަިއެގން.ާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާޙ ލަކ އިާ ދައްކައިެގންާ މިވ ހަކަތައްާ  2190އިާ

ަމއުމޫންާ ދުރުކުރުމަށްޓަކައިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މައުމޫންާ ޒަޢީމްކަމުންާ
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ލިބޭޮގތަށްާާ ފުރައްސ ރަާ މަލ މ ތ އިާ ފަރ ތުންާ މީހުންެގާ އެކިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާ

މިބިލަކީ.ާާ ބިލެއްާ އުޅޭާ ތައްޔ ރުކޮށްެގންާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ

ހެންނޫންކަމަށްވ ނަމަާމިހުރިހ ކަމެއްާމިޮގތަކަށެއްާނުކުރ ނެ.ާކޮންމެހެންާއެއަށްވުރެާާއެ

މިތަނުަގއިާާ ދުރުކުރިއްޔ .ާ އެމަޤ މުންާ ެއމަނިކުފ ނުާ ޖަލްސ އަކުންާ  2195މ ރީތިވ ނެާ

ހުށަހަނ ޅ .ާ ދެއްކެވުމަށްާއިޞްލ ޙުާ ވ ހަކައެއްާ މިހުރިހ ާ ލައްވ ާ އެންމެންާ ތިބެެގންާ

ޕ ޓީތަކުެގ ސިޔ ސީާ މިހެންާާާއެއީާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަންވ ނެކަމެއްނޫން.ާ ތެރޭަގއިާ

ާ ހަމަޖެއްސުން،ާ ކަންތައްތަްއާ ދަތުރުފަތުރުެގާ މިއޮތީާ .6ާާމިދެންނެވީާ

ނުވަތަާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ މީހަކަށ އިާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

 2200ފަތުރުާކުރުމުގާެާފިރިމީހ އަށްާއެމީހުންާރ އްޖޭަގއިާދިރިއުޅޭާރަށުަގއިާއެްއަގުމާދަތުރު

ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ ނެޝަނަލްާ މޯލްޑިވްސްާ ޚަރަދުަގއިާ ދައުލަތުެގާ ވަޞީލަތްތައްާ

އެމީހުނާްާ ދަތުރުކުރ ނަމަާ ަވިއެގމަުގންާ އަދިާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ ފަރ ތުންާ

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާ ދެމެދުާ އެއަރޕޯޓ އިާ ރަށްރަށ އިާ ދިރިއުޅޭާ ރ އްޖޭަގއިާ

ތުެގާޚަރަދުަގއިާމޯލްޑިވްސްާނެޝަނަލްާޑިފެންސްާފޯސްެގާާވަޞީލަތްތަްއވެސްާދައުލަ

އެންމެފަހުނާްާ ފަހަކަށްއައިސްާ މިާ މިރ އްޖޭަގއިާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ  2205ފަރ ތުންާ

ހަމަޖައްސައިދެމުންެގންދިޔަީއާާ ދަތުރުތައްާ ފަރ ތުންާ ފޯސްެގާ ޑިފެންސްާ ނެޝަނަލްާ

އެ އެހެންނޫނިްއޔަކ ާ ުއޅުނުއިރުަގއި.ާ އައިސްެގންާ ެއއީާސުނ މީާ މީހުންނަކީާ

އެއްޗެހިާާ ކ ރުާ މީސްމީހުންނަށްާ ހަމަޖައްސައިދީާ ދަތުރުފަތުރުާ މީސްމީހުންެގާ

ނެޝަނަލާްާ އޮންނަތަނެއްނޫންާ ބަލ ފައިާ ސެންޓަރެއްޮގތަށްާ ޓެކްސީާ ފޮނުވައިދީާ

ދެްއކީަމާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިވ ހަކަާ މިހިސ ބަށްާދިޔައިމަާ  2210ޑިފެންސްާފޯސްއަކީ.ާދެންާ

ހޫނުކޮ ތަންކޮޅެްއާ ިމކަހަލަާމިކަންާ ޙަޤީޤަތަކީާ އެކަަމކުާ ބަލައިފ ނެ.ާ ބަޔަކުާ ށްެވސްާ

ވަރަށްާާ އެއޮތީާ ޤ ނޫނުާ ސިފައިންނ ބެހޭާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ލިޔ އިރުަގއިާ މ އްދ އެއްާ

ވ ޖިބުާާ ސިފައިންެގާ އެޤ ނޫނުަގިއާ ބަޔ ންކުރެވިފައި.ާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ރަނަގޅަށްާ

ސަލާ  ދައުލަތުެގާ ެއމީހުންނަކީާ އެބައޮތް.ާ ރައްކ ތެރިކަންާއަދ ކުރެވިފައިާ މަތ އިާ

ެގނައިމަާ ބައްޓަންކޮށްެގންާ ބިލުާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ބަެއއް.ާ ތިބޭާ  2215ޙިމ ޔަތްކުރަންާ

މިތަނުަގއިާިމވ ހަކަާދަްއކަންމިޖެހެނީ.ާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅަންާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫ ަމއުމޫންާ ވިދ ޅުވ ންވީާ އެބޭފުޅުންާ ރީތިކޮށްާ ވަރަށްާ މުާމިދެންނެވީ.ާ

ޒަޢީމްކަމުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ އެބޭފުޅ ާ ބަރަހަނ ކޮށްފައިާ ބޮޑަށްާ ވީހ ވެސްާ މިތަނުަގއިާ
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ދުރުކުރެވޭނެާވަރަކަށްާލަދުަގންނަވަންާކުރ ކަމެކޭާމިކަމަކީ.ާއެހެންނޫނީާދެންާމީެގާާ

ވ ހަކަާާ ވ ހަކަދައްކަންޖެހިފައި.ާ މިކަމަށްާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުމަކީ.ާ  2220ކޮބައިތޯާ

ބެވޭކަށްވެސްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއިޞްލ ޙުާމިހުށަހަޅަނީ.ާއަޅުަގނޑުާނުދައްކ ެވސްާތި

ދަންނަވަނީާމިމ އްދ އަކީެވސްާމީަގއިާބޭްއވޭނެާމ އްދ ެއއްނޫނޭ.ާނެޝަނަލްާޑިފެންސާްާ

ކޮށްފަިއާާ ރައީސްކަންާ އެީއއަކީއެްއ.ާ ކަންތައްތަކެއްނޫނޭާ ކުރަންޖެހޭާ ފަރ ތުންާ ފޯސްާ

ސ ،ާއެމީހުންނަށްާދަތުރުފަތުރުާހަމަޖައްސައިދީާތިބިާމީހުންެގާފައިާހިއްޕ ާނެޕީާޖައް

ކޮންމެހެން،ާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރުމަކީެއއް.ާ އެކަންކަންާ ހޯދައިދީާ  2225ބައިސްކަލްާ

ޙިމ ޔަތްދޭންާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ކޮބައިތޯ.ާ ބޭނުމަކީާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ މިތަނަށްާ

ކުންނޭާޖެހޭނީާރައްކ ތެރިކަންާއެއްފަހަރުާބުނެފ ނެ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއަ

ދޮށުަގިއާާ އެޭގާ ޮގސްާ ތިބެންޖެހިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަހައްޓަން.ާ

ާާ ބިލުެގ މިއޮތީ.ާ އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް،ާ ވަނ6ާާާަފ ރަވެރިންެގޮގތުަގއި.ާ

ހަމަާ މިއިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ އަންނަނިިވޮގތަށްާ  2230މ އްދ އަށްާ

ޤަބޫލެ މެންބަރުންނަށާްާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އްނުކުރަން.ާ

އިތުރުނުކޮށްާާ އެްއޗެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ސިފައިންެގާ ވ ޖިބެއް،ާ ސިފައިންެގާ ދަންނަވަންާ

ނުކުރެވޭނެ.ާާ މިޮގތަކަށްާ މިކަމެއްާ ކަމަކުނުދ ނެ.ާ ހަދައިެގންާ މިޮގތަށްާ މިމ އްދ ާ

ާާ ބިލުެގ ިމއޮންނަނީ،ާ އިޞްލ ޙުަގއިާ މ އްދ 6ާާއަޅުަގނޑުެގާ އަންނަނިިވޮގތަށްާވަނަާ ާ

އެމީހ ެގާާ މީހަކަށ އިާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ  2235އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

އަނބިމީހ އަށްާނުވަތަާފިރިމީހ އަށް،ާއެމީހުންާރ އްޖޭަގއިާދިރިއުޅޭާރަށުަގއިާެއްއަގމުާ

ދަތުރުކުރ ނެާ މިޮގތުންާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ ވަޞީލަތްާ ކުރުމުެގާ ދަތުރުފަތުރުާ

މަރ މ ތަށްާއެްއަގ މިއުޅަނދުެގާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ ދައުލަތުންާ އުޅަނދެއްާ މުާ

މ ލީާ ބުނެފައިވ ާ މިޤ ނޫނުަގިއާ ހަމަޖައްސ ނީާ ޚަރަދުތައްާ އެހެންާ

ޙ ލަތުާ މ ލީާ ދައުލަތުެގާ މިބުނަނީާ އުޅަނދެކޭާ ައޅުަގނޑުާ  2240ޢިނ ޔަތުެގތެރެއިންނޭ.ާ

މީާ ކުރިާ ރައީސްކަންާ ކުރީަގއިާ ޖެހިދ ނެާ އަތްގ ޑިޔަލުަގއިާާދަށްވެެގންޮގސްާ ހުންާ

ހުންނެވިާާ މިހ ރުަގއިާ ހަަމާ ދޭންވެސް.ާ ބައިސްކަލެއްާ ސްޕީޑްާ ފެހިާ ެގންދަންވެސް.ާ

އުޅުްއވަންވެސް.ާާ ހިންަގވ ފައިާ މަުގމަތީަގއިާ ޖެހިވަޑައިެގންފ ނެާ ރައީސްެވސްާ

ނޫނީާާ ކ ރެކޭާ ބެންޒްާ މ ސީޑިޒްާ މިއަށްާ ސީދ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންވެއްޖެއްޔ ާ

އޮ ކިޔައިެގންާާސިފައިންޭގަގއިާ ވެހިކަލްއެކޭާ އ ރމްޑްާ އެމީހުންެގާ  2245ންނަާ
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ބަލ ފައިާ ޙ ލަތްތަކަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުލިޔެވޭނެ.ާ މިއަކުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއްއަގމުާދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މުެގާތެރެއަށްާޓެކްސީ،ާކ ރުާއަދިާާ އަޅުަގނޑުާމިއޮތީާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ މިހެންޮގސްާ ހަމަާ އަތްގ ޑިޔ ،ާ ކ ރު،ާ ފެހާިާޕްރައިވެޓްާ ންނަވ ނީާ

ެއއްކޮށްވ ޮގތަށްާާ މިހުރިހ ކަމެއްާ ހިނުގން.ާ ފަިއމަުގަގއިާ ބައިސްކަލް،ާ ސްޕީޑްލީާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާ ވިސްނައިފިްއޔ ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ލ ފައި.ާ  2250މިއޮތީާ

ނޯންނ ނާެާ ފަރ ތަކަށްާ ދެވަނަާ އިޞްލ ޙެއްާ މޮޅުާ ިމއަށްުވރެާ ވަކިާ މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ

ކަެއއް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާހަމަާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާާމިތަނަށްާލެވިފަ

އެންމެބޮޑަށްާައޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީވެސް،ާމިއަށްާޑީ.އ ރް.ޕީެގާމެންބަރަކުާއަޅުަގނޑުާާ

އެންމާެާ މިާ މިކަންާ އެހެންނޫނީާ ތ އީދުކޮށްދެްއވަން.ާ އިޞްލ ޙު،ާ މިއަށްާ އެދެންާ

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޑަމްޕަރުަގއިެވސްާާރަނަގޅުޮގތަކަށްނޫން.ާ އިނޭގތޯާ  2255ބަފެނޭާ

މީހުންާއެއްތަނުންާއަނެއްތަނަށްާދަތުރުކޮށްއުޅޭތަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވީ.ާއ ދެ،ާ

ތ އީދުކޮށްދެްއވުމަށް.ާ މިއިޞްލ ޙަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ.

ާ

ފުރުޞަތުާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަާާރިޔ ސަތުން އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ  2260ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއަރުވަން.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

މެންބަރުާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޙިމ ޔަތ ިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މަނިކުާ މޫސ ާ

ާާރައްކ  ބިލުެގ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދިނުމަށްާ ހުށަހަޅ ފައިވ 6ާާާާތެރިކަންާ މ ްއދ އަށްާ  2265ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ޔ .ާއަޅުަގނޑުާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤާްާޝުކުރިއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

މުފީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާގައްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

 2270ާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ



 85 

ރައީާޒ ހިރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާގައްދޫ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެީގ،ާާޝުކުރިއްޔ ާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ާސް.ާ

ޤަބޫލުފުޅުވެސްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އ ދަމްާ މިކަންާ މަނިކުފ ނުާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ  2275އެހެންނަމަވެސްާ

އެއްޗެއްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުކުރައްވ ނެކަން.ާ

ދަންނަ ހައިރ ންކަމ ެއކުަގއިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިޖެހެނީ،ާދަންނަވ ލަންވެެގން.ާ ވަންާ

މިބިލުާާ ހުސްއެކަނިާ މިއޮތީާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ މަޖިލިސްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ

މާިާ ފ ސްކުރަންތޯ.ާ ބިލުތަކެްއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިެވހިާ ނުވަތަާ ފ ސްކުރަންތޯއޭ.ާ

 2280ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާިމައށްވުރެާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާމ ާމުހިންމުާބިލުތަކެއްާ

އަޅުަގ ަވުގތުާާހުރިދުވަހުަގިއާ ދުވަހުވެސްާ އެދުނުާ ދިުގކުރަންާ ަވުގތުާ ނޑުމެންާ

މިެގންދަނީ.ާާ ދިުގކޮށްެގންާ ވަުގތުާ ކޮންމެދުވަހަކުާ ޖެހުނީމ ާ މިބިލ ާ ހަމަާ ދިުގނުކޮށްާ

ނީންނ ނަން.ާާ މިތ ކުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިކަމަށް.ާ ނުދެންާ ވޯޓެއްާ އަޅުަގނޑުާ

މިދެންނެ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ދ ާ ޝުކުރިއްޔ ާާއަޅުަގނޑުާ ވީ.ާ

 2285ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

މިއަރުވަނީ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާ.

ާ2290 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގ،ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހުޅުމީދޫ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްޔ ސްާލަބީބްާ ރިޕޯޓ138ާާާާްަގވ އިދުެގ ކޮމިޓީތަކުެގާ ަގިއ،ާ )ހ(ާ ިމއިންނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

 2295ލީހުެގާވަުގތުެގތެރެއިންާާހުށަހެޅުމުެގާވަުގތަކީާސަރުކ ރަށްާކަނޑައަޅ ފައިާއޮންނަާމަޖިާ

މެންބަރުންެގާ އަމިއްލަާ މިއަދުާ އެނިގފަިއވ ޮގތަކީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަުގތެކޭ.ާ ހިމެނޭާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކިހިނެއްވީތޯ.ާ ހުށަހެޅުނީާ މިރިޕޯޓްާ މިއަދުާ ދުވަހަކަށްވ ތީާ

ާރައީސްާ.
ާ

ާ2300 
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ޤަބޫާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ަގވ އިދުަގިއާާއ ދެ،ާ ަމޖިލީހުެގާ ލެއްނުކުރަން.ާ

އޮންނަނީ،ާާ ކޮމިޓީ،3ާާާާބުނެފައިާ އަދިާ ކިއުމަށްާ ކިއުމަށ3ާާާްަވނަާ ވަނަާ

މިެގނައީ.ާާ މިމައްސަލަާ ައޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ އިސްކަންދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

ާބަރުއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީ،ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

 2305ާާ.ޝިފ ޤްާމުފީދަށް

ާ

ާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ފުރަތަމަ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއޮތ10ާާާްޝުކުރިއްޔ ާ ފަހަނައަޅ ާ ހެޔޮކަންާ ާެގާ

ދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިބިލުާފުރަތަމާަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޝިފ ޤްާމުފީދު

ހު އަޙްމަދާުާމަޖިލީހަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ށަހެޅުއްވިާ

އަޅުަގނޑުާާ ދޭތެރޭަގއިާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ ާ ނިޔަތުެގާ އެާ މަނިކުެގާ ޙުސައިންާ  2310ނިހ ންާ

ާާ ރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝަްއކެްއނުކުރަމޭ.ާ ޙ ލެްއަގއިާ މ އްދ ،7ާާާާއެްއވެސްާ ވަނަާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާޢިއްޒަތްތެރިާޞިއްޚީާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދިނުމ ާބެހޭޮގތުންާއަ

ބިލުެގ.ާ ފުރަތަމަާ ހުށަހެޅުއްވުންާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ނިހ ންާ މެންބަރުާ

ދިވެހިރ އްޖެއިންނ ިއާ މީހަކަށްާ ވަކިވެފަިއވ ާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ހުންނަާ އެމަޤ މުަގއިާ ޚިދުމަތްތައްާ ޞިއްޚީާ ެއންމެހ ާ ބޭރުންާ  2315ދިވެހިރ އްޖެއިންާ

ޚަރަދުަގިއާާމީ ދައުލަތުެގާ ލިބޭނެޮގތްާ ފެންވަރަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ހަކަށްާ

ހެޔޮފުޅުާާ ވަރަށްާ ނިޔަތެއްަގއިާ އިޙްލ ޞްތެރިާ ވަރަށްާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނޭ.ާ

ބިލާުާ މިއަންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިދިެގންާ އެއ އިާ ހަމަާ ދެންާ ވ ހަކަފުޅެއް.ާ

ާާ އަިއޮގތް. ައއިއިރުާ އިޞްލ ޙުެވެގންާ ިމއޮންނަނީ،7ާާާާކޮމިޓީންާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ނުވަތަާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ މީހަކަށ އިާ ކޮށްފައިވ ާ  2320ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ޞިއްޚީާާ ޚަރަދުަގއިާ ދައުލަތުެގާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ ރ އްޖެއިންނ އިާ ފިރިމީހ އަށްާ

މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެ.ާ ާާޚިދުމަތްާ

ޙިމ ޔަތ އިާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ހުރިާ ވެރިކަންކޮށްފައިާ މަތީާ އެންމެާ ޤައުމުެގާ

ާާ ދަްއކ އިރު ވ ހަކަ.ާ ިމކަންތައްތަކުެގާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ މ އްދ 7ާާާއިނ ޔަތ ިއާ ވަނަާ

އިންޑިޔ ެގާާ އެބަދެއޭާ ޖ ަގާ މީަގއިާ ބަލ އިރުާ މިއޮތްޮގތަށްާ ނިންމ ފައިާ  2325ކޮމިޓީންާ

އެހުންނަ އ ދަިއެގާާތިރިވަރަންތަޕޫރަމްަގއިާ ކޮންމެވެސްާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ާ

ބިލުނާްާ މިާ ފުރުޞަތުވެސްާ ފަރުވ ކުރުމުެގާ ކަޑައަކުންޮގސްފައިާ ކޮންމެވެސްާ
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ޤައުމުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުމެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަދޭ.ާ ހުޅުވިެގންާ

ދާަާރައީސްކަންާކޮށްފަިއވ ާހުންނަާމީހަކަށްާމިފަދަާދަށު،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާމިފަ

ބައްޓަންވެެގންާާ ބިލެއްާ ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަޮގތަކަށްާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ދަރަޖައިެގާ  2330ދަށުާ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ރަނަގޅުކަެމއްކަމަކަށްާ އެންމެާ އެއީާ ދިއުމަކީާ

ބަލ އިރުާާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެިވާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ބިލަށްާއިޞްލ ޙުާ މިާ ހަމައެއ ެއކުާ

މ އްދ ަގއ7ާާާިމިާާ އެބައޮތްާާވަނަާ އެހުރިހ 5ާާާާ ހުށަހެޅިފައި.ާ އިޞްލ ޙެއްާ

އެކަށީެގންވ ާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިވަނީާ އިއްތިފ ޤުވެފައިާ އިޞްލ ޙުތަކެްއވެސްާ

ހެލްތުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިއުމަށް.ާ ޕެކޭޖަކަށްާ އިންޝުއަރެންސްާ  2335ހެލްތުާ

ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިއުމަށްާ ތެރެއަށްާ ޕެކޭޖެްއެގާ ދ ނާްާއިންޝުއަރެންސްާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާމިާބުރަވެވޭާއެންމެބޮޑުާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުާމިއަދުާ

އުޅޭނީާާ ބޮިއެގންާ ކަިއެގންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މ ދަމ ވެސްާ ބަލ އިރުާ ޙ ލަތަށްާ މިއޮތްާ

މިއޮތާީާ އިޤްތިޞ ދުާ ހިސ ބަށްާ އުފެދޭާ އެސުވ ލުާ ރައްޔިތުންާ ޤައުމުެގާ ކިހިނެއްތޯާ

އި ދުނިޔޭެގާ ޮގންޖެހުންތަކަކ ާދަށަށްޮގސް.ާ އެފަދަާ މިއޮތީާ  2340ޤްތިޞ ދަށްވެސްާ

ކުރިމަތިވެފައި.ާއެހެންކަމުންާދިވެހިާއެންމެހ ާރައްޔިތުންނަކީާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާާ

ހެލްތުާއިންޝުއަރެންސްާސްކީމެއްެގާދަށުންާތިބިާބަޔަކަށްެވެގންދ ހިނދުާއަދިާހަމަާ

މެންބަރުންނަކީވެ ަމޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހެލްތުާއެހެންމެާ އެކަށީެގންވ ާ ސްާ

އިންޝުއަރަންސްއެްއާލިބޭާބަޔަކަށްާެވެގންދ ހިނދު،ާޤައުުމެގާއެންމެާއެންމެާއިސްާާ

ހެލްތުާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ވަރުެގާ އެމަޤ މުތަކަށްާ ހަމަާ  2345ޢިއްޒަތްތެރިންނަކީެވސްާ

އިންޝުއަރެންސެއްާލިބޭފަދަާބަޔަކަށްވ ންޖެހޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

މެންބަރުންނަށާްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ އެްއވެސްޮގތަކަށްާ

ޤައުމުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮއވެފައިާ ޕެކޭޖެއްާ އިންޝުއަރެންސްާ ރުފިޔ ެގާ ދެލައްކަާ

އަނ ޑިއޯާާ ތުރިވަރަންތަޕޫރަމްެގާ އިންޑިޔ ެގާ މީހަކަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ މަތީާ އެންމެާ

ކޮންމެ ނޫނިއްޔ މުާ ޮގތަކަށްާހޮސްޕިޓަލުންާ ލިބޭފަދަާ ޚިދުމަތްާ ތަނަކުންާ  2350ވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަދ ކަށް.ާ ޤ ނޫނެއްާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޕެކޭޖަކަށްާާ އިންޝުއަރެންސްާ ހަމައެއ ެއކުާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ާ

ޙިްއޞ ކުރ  ެގއްލުންާ ފައިދ އ އިާ އަނެއްކަަމކީާ މުހިންމުާ ޮގތަކަށްާާދިއުމުެގާ ފަދަާ

އެކަށީެގންވ ާާ ޙ ލަތުަގއިާ މިއޮތްާ ދިމ ވެފައިާ މިއަދުާ މިފަދަާ ޤައުމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ބޭސްފަރުވ ާ ބަޔަކަށްވެއްޖެކަމަށްވަންޏ މުާ ތިބިާ ޕެކޭޖެއްަގއިާ  2355އިންޝުއަރެންސްާ

ޮގތަކަށްާ މިފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ ެއކުާ ހަމަޖެހެމުންދ ނެ.ާ ކަންތައްތައްާ

ކޭޖެްއެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭާހަމައެކަނިާއިންޝުއަރެންސްާޕެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ އެާ އެމަނިކުފ ނުާ ނޫންކަންވެސް.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެހެންކަމުންާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް.ާ އ އިލ އަށްވެސްާ ބޭފުޅެްއެގާ ކުރަްއވ ާ

 2360ތްކުރުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހުރިހ ާކަމަކަށްާރިޢ ޔަ

7ާާާާ އިޞްލ ޙަކީ، މިހުށަހަޅ ާ މ އްދ އަށްާ އަންނަނިވިޮގތަށ7ާާާާްވަނަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އެމީހ ެގާާ މީހަކަށ އިާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

ފިރިމީހ ައށ އިާާ ނުވަތަާ އ18ާާާެއަނބިމީހ ާ ތިބިނަމަާ ދަރިންާ ނުފުރޭާ އަހަރުާ

ދައުލަތުންާދަރިންނަ ސްކީމެއްާ އިންޝުއަރެންސްާ ޞިއްޚީާ އެކަށީެގންވ ާ ށްާ

 2365ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމޮގތަށްާހަމަޖެހިެގންާހިނގައްޖެނަމަާ

ލަޤަބުާާ ޢިއްޒަތްތެރިޔ ެގާ އިސްާ އެންމެާ މަތީާ ެއންމެާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރައީސް މިހ ރުެގާ ނުވަތަާ ރައީސްާ ކުރީެގާ އިންޑިޔ ެގާާލިބިެގންވ ާ ވިޔަސްާ

ެއޑްމިޓްކުރ ކަށްނުޖެހޭނެ.ާ ހޮސްޕިޓަލެއްަގއިާ އ ދަިއެގާ ތިރިވަރަންތަޕޫރަމްެގާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

 2370 

ތިނަދޫާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެ

 

ދޭންޖެހާޭާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މީހަކަށްާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ކަންާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާާާ:މުޙަްނމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން 7ާާާާރައްކ ތެރިކަމ އިާއިނ ޔަތ ބެހޭާބިލުެގ  56ާާ2375ވަނަާމ އްދ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ

ފަ ެގާ ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާ ށުންާ

ާޝިފ ޤްާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާ

 

ާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިހ ރުާ ރައީސް،ާ 7ާޢިއްޒަތްތެރިާ މިވ ޮގތުންާާ ބިލުަގއިާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

ނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ މީހަކަށ އިާ ކޮށްފައިވ ާ  2380ާއްޔ ކަންާ

ޞިއްޚީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޚަރަދުަގއިާ ދައުލަތުެގާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ ރ އްޖެއިންނ އިާ ފިރިމީހ އަށްާ

ޚިދުމަތްާހަމަޖައްސައިދޭންާމިޖެހެނީ.ާދެންާދައުލަތުެގާޚަރަދުަގއިާޞިއްޚީާޚިދުމަތްާ
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ރައީސުލްޖުމް އަދިާާއެމަޤ މު،ާ މީހަކަށްާ އަދ ކޮށްފައިވ ާ މަޤ މުާ ހޫރިްއޔ ކަމުެގާ

އެމީހެއްެގާއަނބިާނުބަތަާފިރިމީހ އަށްާފޯރުކޮށްދެވޭއިރުާީމެގާއެްއވެސްާމިންވަރަކަށްާާ

ނެތުމުނާްާ މިންވަރެއްާ މިންަގނޑެއް،ާ އަދަދުެގާ ޚަރަދުކުރެވޭނެާ ޚިދުމަތައްާ  2385ޞިއްޚީާ

ޮގ ހުޅުވ ލެވިފައިވ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މ އްދ އެްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮންނަާ ތަކަށްާ

ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދެންާ މިއީ.ާ ބަލ އިރުާ ކަންތައްތަކަށްާ ޚަރަދުެގާ

އެމީހ ެގާ އަދިާ މީހަކަށްާ އަދ ކޮށްފައިވ ާ މަޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ

ވަރަށްާާ ދެންމެަގއިާ ނެތްކަމުަގިއވިޔަސްާ ހިމެނިފައިާ މީަގއިާ އަދިާ އަނބިމީހ އަށްާ

އިޞްލ  ާާރަނަގޅުާ މީހެއްެގ އެފަދަާ ދިޔައީާ ހުށަހެޅިެގންާ ނުފުރ18ާާާޭޙެއްާ  2390އަހަރުާ

ކުދިންނަށްާއިނޭގތޯ.ާޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާޤ ނޫނީޮގތުންާއެމީހަކަށްާބަލަދުއަރ ާއެމީހަކުާާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޚީާ އަނބިދަރިންނަށްާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭާ

ޖެާ އެބަާ ވެދޭންާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ޞިއްޚީާއެހީތެރިކަމެއްާ އެޮގތުންާ ދެންާ ހޭމެ.ާ

ޚިދުމަތަށްާވަރަށްބޮޑެތިާޚަރަދުތައްވެސްާބަެއއްފަހަރުާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންކަމުންާ

 2395ޅުަގނޑުާމިހ ރުާމ ލީާއިނ ޔަތުެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާމިސ ލަކަށްާއަ

ާާ ކުރީަގިއވ ނެ ތެއްތިރ33333ާާީާ/33ހުށަހަޅ ފައިާ ތިންސަތޭކަާ ސްާ)ތެއްތިރީސްހ ސްާ

ލ ރި( ތެއްތިރީސްާ ފަހަރުަގިއާާާާރުފިޔ ާ އޭެގއިންާ ކުރަމުންާ ޚަރަދެއްާ އެފަދަާ ދެންާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ އެހެންކަމުންާ ދަތިވެދ ނެ.ާ ޚަރަދުކުރަންާ ޚިދުމަތަށްާ ޞިއްޚީާ

ތ އީދުކުރެޭވޮގތަކީާމީަގއިާހެލްތުާއިންޝުއަރެންސްއެްއާނަންގަވ ދެއްވުންާދައުލަތުެގާާ

އިާ ހެލްތުާ ހެލްތުާޚަރަދުަގއި.ާ ނަންަގވ ދެްއވުމުންާ  2400ންޝުއަރެންސްެއއްާ

އިންޝުއަރެންސްއަށްާއެާދަްއކަންޖެހޭާޕްރިމިއަމްއެއްާހަމަާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާެއާާ

މުއްދަތަކަށްާ އޮންނަާ ެއާ ވަރެއްާ ދައްކަންޖެހޭާ މަހަކަށްާ އެާ ނުވަތަާ އަހަރަކަށްާ

ރަދުެގާއަދަދަކީ.ާާދައްކަމުންދ ނެ.ާއޭރަށްާހަމަާެއނޭގނެާކިހ ވަރެއްކަންާއެާކުރެވޭާޚަ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންވީމަ،ާ

 2405މަޢުލޫމ ތުާލިބޭޮގތުންާވަރަށްާއަުގބޮޑުކޮށްާމިހ ރުާބަެއއްކަހަލަާޚިދުމަތްތައްާދުނިޔޭެގާާ

ބައެއްާޤުއުމުތަކުަގއިާމިާލިބެނީ.ާއެޮގތުންާމިާދަތްާސ ފުކޮށްލަންވެސްާއަޅުަގނޑުާާ

ދ  ާާހަމަާ ލިބުނު މަޢުލޫމ ތުާ ކޮންމެެވސ35000ާާާާްދިފަހުންާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ ޑޮލަރުާ

ވަރަށްާާ ދެންާ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް.ާ އެންމެާ އެކަނިާ ސ ފުކޮށްލަންާ ދަތްާ ތަނަކުންާ

ބޮޑެތިާއަދަދުތަކުންާމިހުންނަނީާބައެްއކަހަލަާޚިދުމަތްތައް.ާެއޮގތަށްާއެޚަރަދުކުރަންާާ
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ކުރ ޮގ އަދިާ ލ ޒިމްވ ކަުމަގިއވަނީނަމަާޖެހިއްޖެކަމަށްވަނީނަމަާ ދައުލަތުންާ  2410ތަށްާ

އެހެންކަމުންާ ހިނަގންފަށ ފ ނެ.ާ ޚަރަދެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ދައުލަތުންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިކަމ ދޭތެރޭަގިއާވިސްނ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޤަބޫލުކުރެވެނާީާ

ފުވައް ެއޮގތުންާ ނަގައިދިނުމަށް.ާ އިންޝުއަރެންސްެއްއާ ދ އިރ ެގާާހެލްތުާ މުލަކުާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމުދޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅުއްިވޮގތްާ މުފީދުާ ޝިފ ޤްާ މެންބަރުާ

ާާ ހުށަހެޅިއިރު އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީާ ކުދިނ18ާާާާްހުށަހެޅިފައިާ ނުފުރޭާ  2415އަހަރުާ

ާާ ބިލުގައިވެސް މިާ ހުށަހެޅުނީވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެޮގތަށްާ އަހަރ18ާާާާުނުހިމަނ .ާ

ިއާތިބިނަމަާއެކުދިންާނުހިމެނޭޮގތަށްާމިވަނީ.ާއެހެންވެެގންާާނުފުރޭާކުދިންާތިބިކަމުަގ

ބޮޑަށްާާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންެވެގންާ ހުށަހެޅުނީ.ާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ އެކުދިންވެސ18ާާާްތ އީދުކުރެވެނީ ތިބިކަމުގައިަވނީނަމަާ ކުދިންާ ނުފުރޭާ އަހަރުާ

މުފީދުެގ ޝިފ ޤްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ އޮތުން.ާ އިޞްލ ޙަށްާހިމެނޭޮގތަށްާ ާ2420 

ދަންނަވ ލަން.ާާ ެގންދ ވ ހަކަާ އަނބުރ ާ އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުެގާ ތ އީދުކުރަމުންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

 

މިހ ރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ދޫކޮށްލަްއވައިފި.ާ ނުކުތ އެްއ،...ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 2425ާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދުާ.ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގ

ާ

މެދުާާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ފުވައްމުލަކުާ ައޅުަގނޑަށްެވސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިޞްލ ޙުާާދެއްކެުވންާ:ޙުސައިންާަވޙީދުާވ ހަކަާ ހުށަހެޅުންާ މުފީދުެގާ ޝިފ ޤްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ދަންނަވަން.ާާމ ފުރިހަމަކަމަ ދޫކޮށްލ ވ ހަކަާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ފެންނ ތީވެާ ށްާ

 2430ާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

ބިލުެގާާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މ އްދ އަށ7ާާާާް`.ާ ާވަނަާ

އަޅުގަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު މިހ ރުާ ބޭނުންވީާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅަންާ ކުރިމައްޗަށްާާއިޞްލ ޙެއްާ ނޑުމެންެގާ

ާާ ބިލުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަނ7ާާާާްހުށަހެޅިފައިވ ާ މިބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ަވނަާ

ރ އްޖެއިންނ ިއާާ ފިރިމީހ އަށްާ ނުވަތަާ އަނބިމީހ ާ އެމީހ ެގާ މީހަކަށ އިާ  2435ކޮށްފައިވ ާ

ރ އްޖެއިންާބޭރުންާދައުލަތުެގާޚަރަދުަގއިާޞިއްޚީާޚިދުމަތްާހަމަޖައްސަދޭންވ ނޭ.ާމިާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާޢިއް ވ ހަކަދައްކަމުންާ އަބަދުވެސްާ ައޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުަގއިާ ޒަތްތެރިާ
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އޮތުމުެގާާ ކަނޑައެޅިފައިާ އަދަދެއްާ ކަމަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ެއއީާ ބ ރުއަޅ ކަމެއްާ

އުފުލ ،ާާ ޒިންމ ާ އޭެގާ ރައްޔިތުންާ މިދަްއކަނީާ ައޅުަގނޑުާ މައްޗަށް.ާ މުހިންމުކަމުެގާ

ޚަރަ ކުރެވޭާ ފައިސ އިންާ ޚަރަދެއްާރައްޔިތުންެގާ އެފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަ.ާ  2440ދެްއެގާ

އެކުރެވެނީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެާ އަބަދުވެސްާ ބުރަވެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުރެޭވއިރުަގއިާ

ކަނޑައެޅިެގންާާ މިންވަރެއްކަންާ މިހ ާ ޚަރަދުކުރެވެނީާ މިންވަރެއްކަން،ާ ކިހ ާ

ބައްޓަންވެެގން ޚަރަދުތައްާ މައްޗަށްާ އޮންނ ނެޮގތެްއެގާ އެީއާާބަޔ ންވެފައިާ ދިއުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޮގތަކީވެސް.ާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުާ ައދިާ ތ އީދުކުރ ޮގތަކީާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރިންވެސްާާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ސަބަބަށްާ ހުށަހެޅިާ ިމއިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ  2445ރައީސް،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޚަރަދުކުރުމަށްާ ބަޖެޓަކުންާ އޮންނަާ ހުޅުވިފައިާ ފަދައިންާ މިދެންނެވިާ

އީދުނުކުރެޭވތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާިމސ ލަކަށްާދަންނަވ ނަމަާއެްއޮގތަކަށްވެސްާތ 

ރ އްޖެއިންާބޭރަށްާކުރެއްިވާާއަޅުަގނޑުމެންާތަންކޮޅެއްާކުރީެގާތ ރީޚަކަށްާޖެހިލ އިރުާާ

ާާ ދަތުރުފުޅަކަށް މިފަދަާ ކުރައްވ ާ ދަތުރުފުޅަކަށް،ާ 1.2ާާާާމިފަދަާ ނޫނީ 2ާމިލިއަންާ

ޚަރަދުވެެގންދ ޮގތަށްވެސް ރުފިޔ ާ އޮތްާމިލިއަންާ ހުޅުވިފައިާ އެއީާ ހިނަގއިދ ނެ.ާ ާ2450 

ބަޖެޓަކަށްވ ނަމަ.ާއެއީާޚަރަދުކުރުމުަގއިާަވކިާމިންަގނޑެއްާޭއރުންާބަލ ކަށްާނުޖެހޭ.ާާ

މައްޗަށްާާ ލިމިޓަށްވުރެންާ އެާ ޭއަގއިާ ޮއވެއްޖިްއޔ ާ ޕެކޭޖެއްާ އިންޝުއަރެންސްާ އަދިާ

ހުރަސްތަ އެބަާ ސަބަބުންާ ީމެގާ އޮތުމަށްވެސްާ އޮންނަާ ޮގތަށްާ ކެްއާާނުދެވޭނެާ

ފެންވަރުެގާާ ރަނަގޅުާ ތ އީދުކުރެވެނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރިމަތިވޭ.ާ

ނިޒ މެްއާާ ބޭސްފަރުވ ކުރ ނެާ ސްކީމެްއެގތެރެއިންާ އިންޝުއަރެންސްާ  2455ހެލްތްާ

ާާ އަޅުަގނޑު ތ އީދުކުރެވޭތީެވާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއޮގތަށްާ އޮތުމަށް.ާ ވަނ7ާާާާަޤ އިމުވެފައިާ

އިޞްލ ޙުާާ މިދެންނެވިާ އެހެންނަމަވެސް،ާާމ އްދ އަށްާ ޤަސްދުކުރީ.ާ ހުށަހަޅަންާ

ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވަްއމުލަކުާ ވަނިކޮށްާ ހުށަހަޅ ފައިާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މުފީދުާއެއަށްވުރެންާފުރިހަމައަށްާއަދި އަހަރ18ާާާުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާ

ވ  އިންޝުއަރެންސްާސްކީމެްއެގާ ޮގތަކަށްާ ހިމެނޭާ ޭއަގިއާ ދަރިންވެސްާ  2460ހަކަާާނުފުރޭާ

އެާާ ައޅުަގނޑުެގާ ތ އީދުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ެއއަށްާ އޮތީމ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ާހުށަހެޅުންާއަނބުރ ާެގންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ކޮންެމާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ެއކުލަވ ލިއިރުަގއިާ އިޞްލ ޙުތަްއާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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 2465ފަހަރަކުާއަޅުަގނޑުެގާއިޞްލ ޙުާއެންމެާފަހަތަށްާައއިސްފަިއާއިންނ ތީެވާއަޅުަގނޑުާާާކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މަނިާމޫސ 

އެކަމ ާސުވ ލެއްނުކުރ ނަން.ާދެން،ާއެކަންާދިމ ވ ނީާއެހެންކަންވެސްާއެނޭގ.ާދެން،ާ

މީެގާާ ެގންދ ކަށްވެސް.ާ އަނބުރާ  އިޞްލ ޙުާ މިާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ވަާ މިމައްސަލ ަގިއާާކުރީަގއިާ ހުށަހެޅިފައިާ ިއޞްލ ޙެއްާ ރަނަގޅުާ މިއަށްވުރެންާ ކިާ

އޮްއވަކ ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނުނު.ާއ ދެ،ާމީަގއިާމިއޮންނީާޤ ނޫނުަގއިާމިއޮންނަނީާާ

އޭނ ެގާާ މީހަކަށ އިާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ޚިދުމަތް.ާ  2470ޞިއްޙީާ

ރ ޖެއިންނ  ފިރިީމހ އަށްާ ނުވަތަާ ދަޢުލަތުެގާއަނބިމީހ އަށްާ ބޭރުންާ ރ އްޖެިއންާ އިާ

ކުރީަގއިާާ ހަމަާ މީަގއިާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޙީާ ޚަރަދުަގއިާ

ކޮންތ ކުންކަެމއްާ އެއީާ ނެތް.ާ ލިމިޓެްއާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ބޭބޭފުޅުންާ

އެހެންވެސް އެެމރިކ އިން.ާ ފަހަރުާ އަނެއްބަިއާ ރަޝިޔ އިންާ ފަހަރުާ ބަެއއްާ ާާނޭނެގ.ާ

އޮންނަާާ ފ ސްކޮށްފައިާ ޤ ނޫނެްއަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅައިފިއްޔ ާ  2475ހަމަާ

މިހ ރާުާ އެހެންވީމަ،ާ ކޮށްދޭން.ާ ޖެހޭނެާ އެކަންކަންާ ހަމަާ ބަލ އިރުަގއިާ އުސޫލުތަކަށްާ

ޕްރޮްގރ މުތަްއާާ ބައިވަރުާ އެހެންާ އަދިވެސްާ ޕްރޮްގރ މަކ ާ މަދަނަާ ސަރުކ ރުންާ

ރައް ހަމަާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އުމުރުންާއެބަހިންަގވ .ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޔިތުންެގތެރޭަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ ހަމަގައިމުވެސްާ ދެން،ާ އެބަދޭ.ާ މީހުނަށްވެސްާ ދުވަސްވީާ

ޤ ނޫނުގައިާ މިާ އަޅުަގނޑުެމނަކަށްާ މީހަކަންާ ދުވަސްވީާ އުމުރުންާ މީހަކީާ  2480ކޮށްފައިވ ާ

ބޭނު އަޅުަގނޑެްއވެސްާ ކުރ ކަށްާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ނެތް.ާާލިމިޓެއްާ މެއްާ

އެހެންވީަމ،ާ ިމދެންނެވީ.ާ އެހެންާ ވިސްނ ފަިއާ މުސްތަޤްބަލަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެއީާ

މިހ ރުާ އިނޭގތޯ،ާ އެބަހުރިާ އިންޝުއަރެންސްާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ޤައުމުތަކުަގިއާާ ކަހަލަާ ސިންަގޕޫރުާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބޭރުާ ކުރީމަާ އިންޝުއަރެންސްާ

 2485ންވަރުެގާއިންޝުއަރެންސްާސްކީމްތަްއާއެބަހުރި.ާާއެބަހުރިާއިންޓަނޭޝަނަލްާހަަމާފެ

ކޮންމެހެންާ އެލައިޑްަގއިާ ނޫނީާ ޕްރޮްގރ މުަގއިާ މަދަނަާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ ކޮންމެހެންާ

ައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާބޭރުންާމަތިންދ ާާ ރަޖިސްޓްރީވ ންާނުޖެހުނުކަމުަގއިާިވޔަސްާ

ެގން ނަަގިއަގނެެގންާ ައއިސްާ ބަޔަކުާ އެހެންވެސްާ ނުވަތަާ ކަހަލަާބޯޓުަގިއާ ދެވޭާ

އެމްބިއުލ ންސްާެގނެވޭާކަހަލަާއިންޝުއަރްނެސްސެްއވެސްާރަނަގޅުާފެންވަރެއްަގިއާާ

 2490ބ އްވަން.ާއެާފެންވަރެއްާކަނޑައަޅ ނީާދަޢުލަތުެގާބަޖެޓަށްާހުށަހެޅޭާހުށަހެޅުމުގައި.ާ

ާާ ބިލުެގ ހުށަހަޅަނީާ މިާ ހުށަހެޅުންާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ވިސްނ ފައިާ ވަނ7ާާާާައެޮގތަށްާ
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އަންނަނި ކޮށްފަިއވ ާާމ އްދ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ިއޞްލ ޙުކުރުން.ާ ވިޮގތަށްާ

ފިރިމީހ އަށްާރ ްއޖެއިންނ އިާރ އްޖެއިންާ މީހަކަށ އިާއެމީހ ެގާއަނބިމީހ އަށްާނުވަތަާ

ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާާ އިންޝުއަރެންސްާ ލިބެނޭާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޙީާ ބޭރުންާ

އެކަ ދަށުންާ އިންޝުައރެންސެއްެގާ ެއއީާ ބޭްއވީމަާއެހެންވީމަ،ާ ކުރެވޭޮގތަށްާ  2495ންާ

ސަރުކ ރަށްާ ދެންާ ކަނޑަައޅ ނީާ ފެންވަރުާ އިންޝުައރެންސްެގާ އެކަމަކު،ާ ނިމުނީ.ާ

ކެރިކުޅަދ ނަވ ާމިންވަރަކުންކަަމށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާ

ާާއަދިާފުވައްމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާއިޞްލ ޙުާއޮތްކަމުަގއިާވިޔަސް

ާއެާފަހަރެއްަގއިާމަުގން.ާ.

ާ2500 

ދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފޭދޫާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިތަދޫާ ނުކުތ އެއް.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަޙްމީާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2505 

އަޅުަގާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްޙ ންާ މިާ ރަީއސް،ާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ބިލ ބެހޭޮގތުންާ މިާ ާނޑުމެންާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާފަޙްމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިެގންދަނީާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ މ އްދ ައކަށްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ަގއިާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާޢމަލުކުރުމުެގާޮގތުން.ާއެހެންވީަމ،ާމިތަނު

ދ އިރ ެގ ހުޅުހެންވޭރުާ އަދިާާާވ ހަކަދަްއކަވ އިރުާ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ  2510ޢިްއޒަތްތެރިާ

ނަންވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ ނަމެއްތޯާ ކޮންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުވައްމުލަކުާ

ާާ މި މުފީދުާ ވ ހަކަިއަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ2ާާާާހަނދ ންނެތިއްޖެާޝިފ ޤްާ ބޭފުޅުންެގާ

ާާ ޮގތަށްާމަލ މ ތްކޮށްާމި ބ ރުއަޅ ފައިވ ާ ރޫޙ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމިާޤ ނޫނުާހެދުމަށްާ

ފުރައްސ ރަކޮށްާވ ހަކަދައްކަުމންދ ކަމަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާ

 2515ާއެހެންވެާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޙްތިރ މްކޮށްެގން.

ާ

ާ
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ނިޒ މ ބެހޭާއިށީނދެވަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ އިށީދެވަޑައިަގންނަވ .ާ ޑަިއަގންނަވ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަޅުަގނޑުާ ަގބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ

 2520ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާދަންނަވ ނީާދިވެހިރ އްޖެޭގާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޖަވ ބުާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ  އަޅުަގނޑުާ މިކަމަކީ.ާ ކަމެކޭާ ކުރ ާ ޖަހ ފައިާ ޮގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ

ދަންނަވ ކަށްނޫން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާދުލުަގއިާހިފަިއެގންާރަަމޟ ންާމަހުާނުދެމުނާްާ

 2525ރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާއެތައްާޤ ނޫނުތަކަކ ާއެތައްާާާާރަނަގޅުވ ނެ.ާމިރ އްޖޭަގއިާމިާ

ަގވ އިދުތަކެއްާހުއްޓ ާހޭލެާތިބެެގންާނިންމަންާއުޅޭާެއއްޗެއްާމިއެއްޗަކީ.ާކޯްއޗެކޭތޯާާ

ކޮންބަެއއްތޯާާ މިއުޅެނީ،ާ ޮގންޖަހަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ބަެއއްތޯާ ކޮންާ މިކިޔަނީ.ާ

ކިރުބޯވަރުެގ މިއުޅެނީ.ާ ޮގންޖަހަންާ މުޅިާާރައްޔިތުންނަށްާ މިތަނުަގއިާ ޅަކުދިންާ ާ

ެގންދަވ ތީވެ ވ ހަކަތައްދައްކަވަމުންާ ބޮޑެތިާ އޮބިނޯންނަވަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާޤައުމަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކުރަން.ާ އިޙްތިރ މުވެސްާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ  2530މެންބަރަށްާ

ކޮށްފައިވ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ހުށަހެޅުންާ އަޅުަގނޑުެގާ

ރ އްޖެއިންާާމީހަކަ ރ އްޖެއިންނ ާ ފިރިމީހ އަށްާ ނުވަތަާ އަނބިމީހ އަށްާ އެމީހ ެގާ ށ އިާ

ހަމަޖައްސައިދެންވ ނެއޭ.ާާ އިންޝުއަރެންސެއްާ ލިބޭނެާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޙީާ ބޭރުންާ

ޮގތްާާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ ރޫޙްާ ރައްޔިތުންެގާ ރޫޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ައޅުަގނޑުމެ ބޭނުންކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ކޮށްދޭންާއުނަގންނައިދޭންާ އެކަންާ މިތިބީާ  2535ންާ

އަދެެގންާާ ދިދަާ ޤައުމީާ ކަށިމަތިއަޅައިެގންާ ތަްއޔ ރުވެއްޖިއްޔ ާ އެކަމަށްާ ތައްޔ ރަށް.ާ

ނުކުންނަންވީާދެބައިާދެބަޔަށްާކުރީަގއިާފުޓްބޯޅަކުޅެންާނުކުތްހެން.ާތ އީދުކޮށްދެއްވ ާާ

ާކޮންމެވެސްާމެންބަރަކުާ.

ާ

ޢިއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭފުޅަކަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ހުށަހެޅުމަށްާ މެންބަރުެގާ  2540ޒަތްތެރިާ

އަޙްމަދުާ ޢިްއޒަތްތެރިމެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާރަޝީދު.ާ

ާ

މީހަާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާކަށްާޝުކުރިއްޔ ާ
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 2545ދޭންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ ާއިނ ޔަތ ާބެހޭާބިލުާމިާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާހުށަހެޅުއްވިާ.

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަޙްމީ.ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފޭދޫާދ އިރ ެގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 2550ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާމިތ ނގައިާތިބިާާާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްޙ ންާ

މެންބަރުންނަށާްާާފަޙްމީާަވހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ކިޔ ފައިާ ދޮރެއްާނޭނޭގާޅަކުދިންނޭާ ތަނެއްާ ކިރުބޯާ

ވ  ތިބޭާނިސްބަތްވ ޮގތަށްާ މިތަނުަގިއާ އެހެންީވމަ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނުދެއްކޭނެާ ހަކައެްއާ

 2555ާފިލްމްސްޓ ރުންނަކަށްވެސްާބޭނުންހ ާޮގތަށްާޑައިލޮެގއްާނުޖެްއސޭނެނޫންތޯ.ާ

ާ

ާ

ަގބޫލެއްނުކުރަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

މެން ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅަކަށްާ އަނެއްާ ބޭފުޅަކުާ އެއްާ ބަރުންާ

ދެްއކަާ ވ ހަކަފުޅުާ ެއްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ އެދެން.ާމަޖިލީހުެގާ ެގންދެވުންާ  2560ވަމުންާ

ކުރިއަށްާާ ދިޔަނުދީާ ައޅަިއެގންާ ޯގޅިާ އިތުރަށްާ ބައްދަލުުވންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޢިއްާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ައޅުަގނޑުާ އަޙްމަދުާެގންދިއުމަށް.ާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

 2565ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަދިާމިޖަލްސ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވީހ ވެސްާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ

ފަހަރަށްވެސްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރަޝީދުާާާއަޙްމަދު ދެަވނަާ އެކަމަށްޓަކައިާ ެގންދަވ ތީާ ާއިންޞ ފުވެރިކޮށްާ

ކޮށްފައިވ ާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ މިބިލުާ ބިލު،ާ ޢިނ ޔަތ އިބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ

ބިލަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ވިލިމ ފަންނުާ

ޢި ދ އިރ ެގާ އިޞްލ ޙެްއާާހުޅުހެންވޭރުާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ  2570ްއޒަތްތެރިާ

އެމީހ ެގާާ މީހަކަށ އިާ ކޮށްފަިއވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އެއީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވޭ.ާ

ސިއްޙީާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ ރ އްޖެއިންނ އިާ ފިރިމީހ އަށްާ ނުވަތަާ އަނބިމީހ އަށްާ

ލ ޙަށްާޢިއްޒަތްތެރިާޚިދުމަތްާލިބޭާއިންޝުއަރެންސްާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާިމިއޞް

ރައީސްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންޖެހެނީ،ާކުރީެގާއިޞްލ ޙުަގއި،ާހަމަާކުރުކޮށްލ ފަިއާާ

 2575މިދަންނަވަނީ،ާދައުލަތުެގާޚަރަދުަގއިާސިއްޙީާޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނެއޭާމިހެންާއޮތުމުން،ާ

ސިއްޙީާ މިހ ތަނަށްާ ޚަރަދުަގިއާ ދައުލަތުެގާ ހިނގައްޖެާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ

ެގންނަންޖެހުނީ.ާާޚިދުމަ ޤަބުރުާމިރ އްޖެއަށްާ މަރުވެހެންާ ބޭފުޅުންާ ފަރުވ ާދިންާ ތ އިާ
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މޫސ ާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިސަބަބަށްޓަކައިާ ހަމައެކަނިާ

ާމަނިކުެގާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ2580 

އ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކޮމަންޑޫ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮށްފަިއވ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާދެ،ާ

މީހަކަށްާދޭންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ އިާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާބިލުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާަވޙީދުޙުސައިންާ

ާާ މި ޭއެގކުރިންާ ހުށަހަޅަން.ާ އިޞްލ ޙެއްާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ސަމީރުާ ވަނ8ާާާައަޙްމަދުާ

ފުރަ ހުށަހެޅޭާ އިޞްލ ޙުކަމަށްވ ތީާާމ އްދ އަށްާ މިހ ރ8ާާާުާތަމަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ދަންނަވ ލ ނަން. މީހަކުާާާ-8އައިސްއޮތްޮގތްާ ކޮށްފައިވ ާ  2585ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މުޖުތަމަޢަށްާފައިދ ހުރިާއިޖްތިމ ޢީާމަސައްކަތްާކުރުމަށްޓަކައިާއެމީހަކުާބޭނުންވެއްޖެާ

މުވަްއޒަފު އޮފީހަކ އިާ މަސަްއކަތްކުރ ނެާ އެހެނިހެންާހިނދެއްަގއިާ ންނ އި،ާ

ާާ މަހަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ 1ާާާާކަންތައްތައްާ ރުފިޔ އަށްވުރ75ާާާެލައްކަ ހ ސްާ

ހުށަހަޅުއްވ ާާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ ދައުލަތުންާ ފައިސ ާ އަދަދެއްެގާ މަދުނޫންާ

ާާ 8ާާާާއިޞްލ ޙުަގއިާމިއޮންނަނީ،  2590ާާ-8ވަނަާމ އްދ ާތިރީގައިވ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.

އިޖްތިމ ޢާީާރައީސުލްޖުމްހޫ ފައިދ ހުރިާ މުޖުތަމަޢަށްާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރިއްޔ ކަންާ

އެމަސައްކަތަކ އިާާ ހުށަހަޅައިފިނަމަާ ދައުލަތަށްާ ބޭނުންވެެގންާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތެއްާ

އެހެނިހެންާ މުވަްއޒަފުންނ އި،ާ މަސައްކަތްކުރ ނެާ އެތަނުަގއިާ އޮފީހަކ އިާ އެކަށޭނަާ

ިގނަވެެގން ހަމަޖެއްސުމަށްާ 5ާާާާާާޚަރަދުތައްާ މަހަކު މުއްދަތަށްާ 30ާާއަހަރުދުވަހުެގާ

 2595ހ ސްާރުފިޔ ާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާައދިާއެފަދަާއޮފީހެއްަގިއާާ

ކަނޑައަޅައިާ ޢިނ ޔަތްތައްާ މުސ ރައ އިާ ދެވޭާ މުަވއްޒަފުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ފިނޭ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ މަޢުލޫމ ތުާ ރަޖިސްޓަރީއ އިާ ންސްއިންާއެމުަވއްޒަފުންެގާ

ާބަލަހައްޓަމުންާެގންދަންވ ނެެއެވ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ފުރުޞަތުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ  2600ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއަރުވަން.ާމަހިބަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދުާ.

ާ

ވަޙީދުާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމަހިބަދޫ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ކޮމަންޑޫާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މިބިލުެގާާާމުޙަންމަދުާާރުޤިއްޔ  އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ާހުށަހެޅުއްވިާ
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ާާބައެއްާމ އްދ ތަކުންާދޭހަވަނީާމިބިލުާހެދިފައިމިވަނީާވަކިާބޭފުޅަކަށްކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  30ާާ2605ން.ާއެއީ

ާއަހަރުދުވަހުާވެރިކަންކޮށްފަިއވ ާބޭފުޅަކަށްކަން.ާމިދެރަާހިތ މަހުރިކަމެއް..ާ.

ާ

ޢަބްދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ނުކުތ އެއް،ާ هللاާނިޒ މ ބެހޭާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ2610 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ތ އީދުކުރަމޭާާޝުކުރިާދ އިރ ގެާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގ ފުރުޞަތުަގއިާ ދިންާ ތ އީދުކުރަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއްޔ ާ

ާބުނެފައިާއަދިާޭއެގފަހުންާއިތުރުާވ ހަކަތަކެއްާދަްއކ ތީ.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވަކިާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާޢަބްދުމެންބަރުާ

 2615ާންާސ ފުކޮށްލަދިނުމަށް...މ އްދ އަކ އިާޙަވ ލ ދީފައިާހަދަުމންދ ާބިލަކަށްވ ތީވެާއެކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މަހިބަދޫާ ައޅުަގނޑުާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ނުކުތ އެއްނޫންާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ2620 

ވަކިާާރުޤިއްޔާ ދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާމަހިބަދޫ ވިސްނުމެއްނެތިާ މުސްތަޤުބަލަށްާ މިބިލާުާޤައުމުެގާ މީހަކަށްާ ާާ

ހުށަހަޅަނާްާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިތ މަކުރަން.ާއަދިާއިޞްލ ޙުާ ބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާ

އެދިފައިވ ފަދައިންާާ އިތުރުކުރަންާ ވަުގތުާ މެންބަރުންާ ބައެްއާ ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބުނުާ

ދަ މިފުރުޞަތުަގއިާ އެދުމެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ދައުލަތުެގާާއަޅުަގނޑުެގވެސްާ ންނަވ ލ ނަން.ާ

އަޅުަގނޑުާާ މިޚަރަދުާ މިބޭފުޅ އަށްނުކޮށްާ ޚަރަދުާ ބޭކ ރުާ  2625ފައިސ އިންާ

ފެންވަރެއްަގިއާާ ރަނަގޅުާ ނަރުދަމ ާ އދ.މަހިބަދޫާ ދ އިރ ،ާ ތަމްސީލުކުރަމުންދ ާ

ހަންޏ މީދޫާ ހެދޭނެޮގތަކަށ އި،ާ އަވަހަށްާ ބަނދަރުާ ކުނބުރުދޫާ ހެދުމަށ އި،ާ

ރަނަގޅު ކުޅެވޭނެާ ކުނިާާޒުވ ނުންނަށްާ ރަނަގޅުާ މަންދޫަގއިާ ދަނޑަކ އި،ާ ފުޓްބޯޅަާ ާ

ފަރުވ ދެވޭނެާ ސިއްޙީާ ރަނަގޅުާ އޮމަދޫަގއިާ އަދިާ އޮތުމ އި،ާ ނިޒ މެއްާ ނައްތ ލެވޭނެާ

އަޅުަގނޑުާާ ބެހެއްޓުމަށްާ ދައުލަތުަގއިާ މިޚަރަދުާ ގ އިމުކުރުމަށްާ  2630ސެންޓަރެއްާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާއެދެންާ.

ާ
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ނުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ނިހ ނާްާނިޒ މ ބެހޭާ އަޙްމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ކުތ އެއް،ާ

ާޙުސައިންާމަނިކުާ.

ާ2635 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނަަގނީ،ާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާިވލިމ ފަްނނުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިޖަލްސ ާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިްނމަނިކުާ މިއަދުާ މެންބަރުާއަޅުަގނޑުމެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހިސ ބ ހަމައަށްާ ާަގއިާ

ކުއްލިައކަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިއންނަވ ފައިާ ނުބުނެާ އަނަގއިންާ މިތަނުަގއިާ މުޙަންމަދުެގާ  2640ރުޤިއްޔ ާ

ާއަނަގާފެޅީތީވެ..ާ.
ާ

ާ

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ެއީއާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަހިބަދޫާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ  2645ނިޒ މ ބެހޭާ

ާރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާކޮމަންޑޫާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާާާރުޤިއްޔާ ދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާމަހިބަދޫ

ާތ އީދުކުރ ވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާވ ހަ

ާ2650 

މަޖިލީހުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަނެްއާމެންބަރަކ އިާމުޚ ޠަބުކުރަްއވ ާވ ހަކަފުޅުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ނުދ ނެޮގތަށްާ ެގްއލިެގންާ އިޙްތިރ މްާ އެެމންބަރެއްެގާ ދައްކަވަމުންެގންދަވ އިރުާ

ފުރުޞަތުާވ ހަކަ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިނ ކުރެްއވުމަށްާ ފުޅުތަްއާ

ނިޒ މީާ ލަބީބަށް.ާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ މިއަރުވަނީ،ާ

 2655ާނުކުތ އެްއ،ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިނެީގާާާމެްނބަރުާާދ އިރ ެގާހޯރަފުށީ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ ީމާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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 2660ވަނަާމ އްދ ެގ106ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންނ އި،2ާާާާމިމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ރައީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސްާާދަށުން.ާ

ރޫލިންގއެްއވެސްާާ ވަކިޮގތަކަށްާ ވ ހަކަތަކ ބެހޭޮގތުންާ ދެކެމުންދ ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

ނެރުއްަވއިފި.ާހަމައެހެންމެާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއެގާދަށުންާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ނިންމަވ ާ ވަކިޮގތަކަށްާ ރައީސްާ ބޭނުން،ާ ދަންނަވ ލަންާ ރައީސަށްާ

ބޭބޭފުޅު ދެންާ ޮގތްތަކެްއާާކުރިއަށްެގންދަވ އިރުަގއިާ ޖަދަލުކުރައްވ ާ އެކަމ ާ ތެދުވެާ  2665ންާ

މިވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ޚިލ ފުކަމެއް.ާ ހަމަާ ަގވ އިދ އިާ މިމަޖިލީހުެގާ އެއީާ ނިންމެވުންާ

ދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާމިޖެހުނީ،ާމިާރަމަޟ ންމަހުަގއިާިގނަާވަުގތުތައްާާ

އްަގއިާމިބިލުާއަވަހަށްާހޭދަކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާމިދަނީާހަމަާވަކިާމަޤްޞަދެާ

ަވުގތުާާ ުއސޫލެއްެގމަތިންާ ކަނޑައެޅޭާ މަޖިލީހުންާ ނިޔަތުަގއިާ ފ ސްކުރުމުެގާ

ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭނާެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަވެސްާ ނިންމައިެގން.ާ  2670އިތުރުކުރުމަށްާ

މިވަުގތުާމިބިލަކުންާޙިމ ޔަތ ިއާރައްކ ތެރިކަންާނުލިބިެގންާުއޅޭާބޭފުޅ ާއެހެރީާހަމާަާ

ރައީސްާާބޯލ ނެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަންާ މިއަދުާ މިކަންޖެހޭނެާ ފެންފޮދެއްވެސްނެތި.ާ ާ

ާކޮންމެހެންވެސް.ާ
ާ

ާ2675 

މެންބަރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާއިލްޔ ސްާލަބީބަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

މެންބަރަކުާާރުާދ އިރ ެގާމެްނބަާހުޅުމީދޫ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 2680ޖަހަންދެންާއެހެންނޫނީާވޯޓަކަށްާއަހަިއެގނ4ާާާާްާާހުށަހަޅުއްވަިއެގންާމިއަދުެގާޖަލްސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްޔ ސްާލަބީބް

ވޯޓުދެއްާ އެބޭފުޅުންާ ެގންދަވަންާ ކުރިއަށްާ ނިމެންދެންާ ވަިއެގންާާވަކިޮގތަކަށްާ

ނިންމެވިއިރުާއެޕ ޓީއަށްާނިސްބަތްވ ާިގނަާބޭފުޅުންާޖަލްސ ަގއިާަވޑަިއެގންާނެތްކަންާާ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއ ދެ،ާފ ހަަގކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ

ާާ ބިލުެގ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ވަނ8ާާާާަކޮށްފައިވ ާ

އިޞްލ ޙުާާާާމ އްދ އަށް ިމމ އްދ އަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭ.ާ ހުށަހަޅަންާ  2685އިޞްލ ޙުާ

ޕޮއިންޓްތަްއާާ ބައެއްާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ހުށަހެޅުމުެގާ

11ާާ،2008ާާާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާނޮވެމްބަރާާ 28ާާވަނަާއަހަރުންާފެށިެގން
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ާ 2009ާފެބުރުއަރީާ ރައީސުލްޖުާ ހަމައަށްާ އަހަރ އިާ މްހޫރިއްޔ އަށ ިއާާވަނަާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ިއާާ ކުރީެގާ އަނބިކަނބަލުންނަށް،ާ އެމަނިކުފ ނުެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ޚަރަދުތައްާ ބައެއްާ ކުރެވުނުާ އަނބިކަނބަލުންނަށްާ  2690އެމަނިކުފ ނުެގާ

ބޭސްފަރުވ އަށްާ ދެކަނބަލުންނަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ބަލ ލިއިރުަގއިާ ބަލ ލިން.ާ

ާާސިންަގރޕޫރުާދަތުރުފު ޚަރަދުެވފައި.ާއަދިާސެކިއުރިޓ30529.03ާާާާީޅަކަށްާއެބަހުރި

ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ30529.03ާާާާދެބޭފުޅުންނަށްާ ކުރީެގާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ހުންނަާ ސިންަގރޕޫރުަގއިާ ބޭސްފަރުވ ައށްާ ދެކަނބަލުންެގާ

 2695ލައްކ7ާާާާަލިއިރުާާހައިކޮމިޝަންާމެދުވެރިކޮށްާކުރެވިފަިއވ ާޚަރަދުތަކަށްާއަޅުަގނޑުާބެ

38ާާާާ 443ާާާާހ ސް ލ ރިާޚަރަދުވެފައިާއެބަހުރި.ާައދިާދިއްލީަގއިާބޭްއިވ82ާާާާރުފިޔ 

77875ާާބޭފުޅުންނަށ3ާާާާްރުފިޔ .ާސެކިއުރިޓ18793ާާާާީސަމިޓަކަށްާވަޑަިއަގންނަވަންާާ

އޮފީހުެގާާ ޕްރެޒިޑެންޓްެގާ ފޯރމަރާ ދަާ އޮފްާ ސެކެރެޓޭރިޭއޓްާ އަދިާ ރުފިޔ ،ާ

4ާާާާއެލަވަންސަށްާބަލ އިރުާާމުވަްއޒަފުންެގާމުސ ރައ އިާާ ރުފިޔ 976ާާާހ ސ4ާާާާްލައްކަ

50ާާާާ 3ާާާާލ ރި.ާޖުމްލަާގ ތްަގޑަކަށް  2700މިލިައންާރުފިޔ ާދައުލަތުެގ1.3ާާާާމަސްތެރޭަގިއ

މިޚަރަދުތަކ އިދޭތެރޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ޚަރަދުވެފައި.ާ ބަޖެޓުންވަނީާ

ައޅުަގނޑުމެ ެއއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަންާ ސީރިއަސްކޮށްާ ޙ ލަތުާވަރަށްާ މ ލީާ ންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޚަރަދުތައްާ ބޮޑެތިާ މިކަހަލަާ ޮއތްއިރުާ ދަށްވެފައި.ާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ

ތަޖުރިބ ތަކ އިާ ހިތިާ ވަރަށްާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ކަމަށްވަންޏ މުާ ބަޖެޓުންާ

ދަތާިާ ވަރަށްާ ތިބީާ ބޭފުޅުންާ ތިބިާ ދ އިރ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2705ކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެ.ާ

.ާރަނަގޅުާސިއްޙީާޚިދުމަތެއްާނުލިބޭ.ާބަޖެޓްަގއިާފައިސ ެއއްނެތްާސިއްޙީާާޙ ލުގައި

ޚަރަދުތަްއާ ބޮޑެތިާ މިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމަކުވެސްާ ޚަރަދުކުރ ކަށް.ާ ކަންކަމަށްާ

މައްސަލައެކޭާާ ހަމަާ ެއއީާ ކުރ ކަމުަގއިވަންޏ މުންާ ޢިްއޒަތްތެރިއަކަށްާ ދައުލަތުެގާ

ެއހެންކަމުން ދަންނަވ ނީ.ާ މިމ އްދ ާއަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

އަމިއްލަާާ މީހަކުާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ކަންާ  2710އިޞްލ ޙުކުރަން،ާ

ާާ މިދެންނެވީ، ިވޔަފ ރިެއއްނުކޮށްާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުާ އެބޭފުޅަކުާާވިޔަފ ރިެއއްނުކޮށްާ

ދީފަިއާާ އޮފީހެއްާ އެދަޢުލަތުންާ އޭެގާ ވިޔަފ ރިެއއްކުރ ނަމަާ އަމިއްލަާ

ކަމަށްވަންޏ މުންާއެޮއފީސްތެރޭަގއިާިގނައިންާކުރެޭވނީާއަމިއްލަާވިޔަފ ރީެގާާޚަރަދުކުރ 

ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތަްއކަމުަގއިވ ތީ.ާ
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ވިޔަފ ރިެއއްނުކޮށްާާ އަިމއްލަާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ  2715ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޖްތިމ ޢީާ ފައިދ ހުރިާ އެމީހަކުާާމުޖުތަމަޢުއަށްާ ޓަކައިާ

އެހެނިހެންާ މުަވްއޒަފުންނ އިާ އޮފީހަކ ިއާ މަސައްކަތްކުރ ނެާ ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްަގއިާ

މަހަކުާާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ިގނަނޫނ65000ާާާްކަންތައްތަްއާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ

ާާ މި ައޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެެއވެ.ާ ދަޢުލަތުންާ ފައިސ ާ 65000ާއަދަދެްއެގާ

އަޅުަގާނ އެކަށީެގންވ ާާރުފިޔ ާ ބެލިއިރުާ އަޅުަގނޑުާ އޮފީހެްއ،ާ ހިސ ބުހެދިޮގތަކީާ  2720ޑުާ

ފެންވަރެްއެގ20000ާާާާއޮފީހެއްާާ ރަނަގޅުާ ސެކެޓްރީއެއް،ާ ލިބޭނެ.ާ ރުފިޔ އަށްާ

ާާ 15000ާާާާސެކެޓްރީެއއް މުވަްއޒަފުން،ާރިސަރޗ2ާާާާްރުފިޔ ައށްާލިބޭނެ.ާއަދިާއިތުރު

ާާ ލިބޭނެ.ާރުފ10000ާާިހައްދަވަންެވސްާއިތުރުާކަންކަންކުރައްވަން މުވަްއޒަފަކަށްާ ޔ ާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ކަންތައްތަކަށް،55000ާާާއެހެންވީމ ،ާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ރުފިޔ .ާ

 2725ރުފިޔ ވަރުނ10000ާާާާްކަރަންޓުާބިލ އިާއޮފީހުަގއިާބޭނުންވ ާއެހެނިހެންާޚަރަދުތަކަށްާާ

ރުފިޔ ާއަޅުަގނޑުާމިހުށަހެޅ65000ާާާިފުދޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބަލަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ވ ހަކަފުޅުންާސަ ބޭފުޅުންެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެން،ާ ެއއީ.ާ ބަބަކީާ

ކުރީެގާާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ހެޔޮެއދޭާ ޤައުމަށްާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަކީާ އިިވެގންދިޔަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާމިދެންނެވީ.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާކުރީެގާާ

 2730ށްާޢަދަބުވެރިމ އެކީާއެދެންާމަނިކުފ ނުާޤައުމަށާްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަރިހުންާވަރަ

ޤައުމަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޙ ލުގައި،ާ ދަތިާ މިއޮތްާ ހެޔޮއެދޭކަމުަގިއވަންޏ މުންާ

އިޢުލ ންކޮށްލަދެްއވ ށޭާ ބައްލަވ ފަިއާ ދަތިޙ ލަށްާ މ ލީާ އިޤްތިޞ ދީާ މިދިމ ވެފައިއޮތްާ

ާެއއްވެސްާއެލަވަންސެްއާާއެމަނިކުފ ނުާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާއެްއވެސްާޢިނ ޔަތެއްާނޫނީ

ރަނަގޅުވީމ ާ ޙ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ ޙ ލަތާ  މ ލީާ ޤައުމުެގާ ބޭނުންފުޅުނުވެއޭ.ާ

ޤ ބޫލުފުޅުކުރަްއވ ނަމޭ.ާ އެމަނިކުފ ނުާ ނިންމަވ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ  2735މިޢިއްޒަތްތެރިާ

ައރިހުންާއެދެން.ާއ ދެ،ާާ އަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ ެއކީާއެމަނިކުފ ނުެގާ

އެއީާއަޅުަގ ހުށަހަޅ ލަން.ާ ހުށަހެޅުންާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ނިންމ ލަމުންާ ނޑުާ

އިޞްލ ޙުތަކެްއާާ ބައިަވރުާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިބިލަށްާ

މިކޮމިޓީއަށްާާ މިއިޞްލ ޙުތަކ އެކީާ އަނބުރ ާ އަލުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ

 2740ާޒަތްތެރިާރައީސް.ާާފޮނުއްވައިދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްާ

ާ
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ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ ީއދުކުރައްވ ާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާهللا.ާއަރުވަން.ާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢީވ ާޢަބްދު

ާ

ާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެެނބަރުާ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ މީހަކަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ކޮށްފައިވ ާ  2745ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢީވ ާޢަބްދުާ ބިލުެގ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ހުޅުމީދ8ާާާޫދޭންޖެހޭާ މ އްދ އަށްާ ަވނަާ

މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ލަބީބްާ ޢިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ތ ީއދުކުރަ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުން،ާއިޞްލ ޙަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މުންާ

ާާ މި އުންމީދަކީާ ހުރ65000ާާާިއަޅުަގނޑުެގާ ނުދެއްކިާ ކުލިާ މިހ ރުާ ރުފިޔ އަކީާ

ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ ެއެގންދ ާ މިހ ރުާ ހުޅުވަިއެގންާ ހިޔ ަގިއާ މ ލެާ  2750އޮފީސްތަކަށް،ާ

ާާ ާމަސްދުވަސްާަވންދެންާކުލިނުދެއްކިާމުވަްއޒަފުންނަށްާމުސ ރަނުދެވ4ާާިއޮފީސްތައް

ސިޔ ސީާ އެެގންދ ާ ހިނަގމުންާ ދަށުންާ ބެލުމުެގާ ޒަޢީމްެގާ އެެގންދ ާ ހިނަގމުންާ

ާާ މި ކުލިދެްއކުމަށްާ އޮފީހުެގާ ނުކުރ ނެކަމަށ65000ާާާްޕ ޓީތަކުެގާ ބޭނުންާ ރުފިޔ ާ

އަނެއްކ ވެސްާާ ައޅުަގނޑުާ މިއިޞްލ ޙަށްާ ހަމަާ އުންމީދުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ

 2755ާތ އީދުކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާާާދުާދ އިރ ގެާފުވައްމުލަކުާމެ ފުރަތަމަ މަހުެގާ ރޯދަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 10ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ނިމެން 1ާާާެގާ

އެްއވެސްޮގތަކަށްާާާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާ މަޖިލީހަުގއިާ ބޭނުމެއްނުވޭާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ާދުވަހަށްވެފަިއވަނިކޮށްާ

އިާކިރުބޯޅަކުދިންެގާވ ހަކަާާހޫނުވެެގންދ ކަށް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާދެންމެވެސްާމިތ ނަގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޫނުވެެގންދިޔަ.ާ ވަރަށްާ  2760ދެކެިވެގންދިޔައިރުާ

ބަލ އިރުާާ އެއްޗަކ ާ މިހުރިހ ާ ސަިއޒ ާ އިސްކޮޅުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ކިރުބޮން.ާ

ހުރިާާ ބޮލުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ދެކެންވެސްދެކޭ.ާ މީހުންާ ބަެއއްާ ޅަކުއްޖެއްކަމަށްާ

ާހުދުކޮށްާފެންނަންާބަހައްޓަިއެގންާކަޅުނުކޮށްާމިހިރީވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާާއިސްތަށިތައްާ

އެއީާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާލޯބިންާމުޙ ޠަބްކުރިާއެްއޗެްއކަމަށްާ

ރުޅިވެރިކަމެްއވެސްާާ ނަފްރަތުކަމެއް،ާ ހިތުެގާ ެއއްވެސްކަހަލަާ އަޅުަގނޑުެގާ  2765ބަލައިާ

އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާާނެތް.ާ އެީއާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ާ

ބޭފުޅަކުާާ އެްއވެސްާ ބަލައިާ މުޙ ޠަބްކުރެވުމެއްކަމަށްާ މުޙ ޠަބްކުރެވުނުާ

ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހިތްބަރުނުކުރެއްވުމަށްާ
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ރައްކ ތެރިކަމ އިާާ ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

 2770ވަނަާމ އްދ އަށްާދ ދިާހަމަާދެންމެއަކުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގ8ާާާޔަތްތަކ ބެހޭާބިލުެގާާޢިނ 

ހުށަހަޅުއްވަމުންެވސްާ ިއޞްލ ޙުާ ލަބީބްާ ޢިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފ ހަަގކުރަްއވައިފިާައޅުަގނޑުެވސްާހަމަާއެކަމަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާމަސައްކަތްކޮށްާ

ވ ހަކަާ ޙ ލަތުާާޢިއްާާާ.ލޮބީކުރިކަމެްއެގާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ

ާާ ހިސ ބ  މިއޮތްާ ދުނިޔެާާމިވަުގތުާ އަނދަވަޅ ،ާ އިޤްތިޞ ދީާ މިއޮންނަާ ވެްއޓިފައިާ

 2775ވެއްޓިފައިާމިއޮތްާއިޤްތިޞ ދީާއަނދަވަޅ ާއަދިާހަމައެހެންމެ،ާސިވިލްާސަރިވސްއ ާާ

ރި ވަޒީފ ތަކ ާ ކުންފުނިތަކުެގާ ދ އިރ ތަކ ާ އެންމެހައިާ ވަޒީފ ތަކުެގާާސަރުކ ރުެގާ ޒޯޓްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ މަދުކުރަމުންދ ާ ަވޒީފ ތައްާ އުނިކޮށްާ މުސ ރަތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަނޑައަޅ ހިނދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢިނ ޔަތްތަކެއްދޭންާ ބޮޑެތިާ މިފަދަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެންމެއިސްާ ޤައުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިސްނުމަކަށްާ ދެވަނަާ

މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާވަޒީފ އަދ ކޮށްފަ ވިސްނަވ ލެްއުވންާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެިވާ  2780އިާ

ފެންނ ތީާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާލައިވްކުރެވުނުާރޭޑިޯއާޕްރޮްގރ މެއްަގއިެވސްާާ

މ ތާްާ ދަންނަވ ލިން،ާ ޮގވ ލިން،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ކުރީެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ހެޔޮ މުޙ ޠަބްކުރަްއވ ާ ޤައުމ ާ މިަވުގތަށްާމަނިކުފ ނޭ،ާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ށޭ.ާ ނުވ ނެއޭާ

ޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާާ އުންމީދުކުރީމުާ ައޅުަގނޑުާ މަޑުކޮށްލަދެއްވ ށޭ.ާ މިކަންާ އިހަށްާ

މިއޮތްާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިާ އެރޫޙުަގއިާ ހަމަާ ބޭފުޅުންވެސްާ  2785ނިސްބަތްވ ާ

ބޮޑެތިާ މިފަދަާ ިއހަށްާ ިމވަުގތަށްާ ވިސްނ ފައިާ އަނދަވަޅަށްާ އިޤްތިޞ ދީާ

ރައީސް،ާާޢިނ  ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޑުޖަްއސަވ ލ ނެކަމަށް.ާ ވަނ8ާާާާަޔަތްތަކެއްދިނުންާ

ާާ މަހަކު މިއޮތީާ ައއިސްފައިާ ކޮމިޓީންާ މިއޮތް،ާ ހުށަހެޅިފައިާ ށްާ )ހ(ާ 1ާާމ އްދ ެގާ

ާާ ވިސްނ ލަނ75ާާާްލައްކަ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ ެއކު،ާ ވ ހަކަ.ާ ރުފިޔ ެގާ ހ ސްާ

އަހަރުން ޚަރަދުތަކަކީާ އޮފީސްތަކުެގާ އަންނަާާާއެބަޖެހޭާ ބޮޑުވަމުންެވސްާ  2790އަހަރަށްާ

އެްއޗެއް.ާޓެކްނޮލޮޖީައކީާދުވަހެއްާދުވަހަކަށް،ާމިއަދުާއޮންނަާޓެކްނޮލޮޖީއެއްާނޫންާ

މ ދަމ ާާ ކަންތައްތަކެއްނޫންާ ކުރ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއޮންނަނީވެސް.ާ މ ދަމ ާ

ދ ރ ތަކ ާާމިކުރަނީވެސް.ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުެގާވުޒ ރ ތަކ ިއާސަރުކ ރުެގާއި

ސަރުކ ރުންާޚަރަދުކުރ ާއޮފީސްތަކަށްާބަލ އިރުާކަނޑަެއޅޭާވަކިާއަދަދެއްާޤ ނޫނަކުންާ

ބަޖެޓެއްދީފައެއް.ާާ އޮފީހަކަށްާ ެއއްވެސްާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2795ކަނޑައަޅ ފައިާ
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އެންމެއިސްާާ ޚިދުމަތްކޮށްދިންާ ޤައުމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތެރޭަގ އަޅުަގނޑުމެންާާޢިއްޒަތްތެރިންެގާ ލަޤަބުންާ ރައީސްެގާ ކުރީެގާ ހިމެނޭާ އިާ

ަވކިާާ ކަނޑަެއޅޭާ މިޮގތުންާ ޚަރަދުތަކަކީާ އޮފީސްާ ބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންވ ާ ނަންދޭންާ

އަދަދެްއެގާތެރެއިންލ ފައިާދ ންޖެހޭާއެއްޗެްއކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާެއއްޮގތަކަށްވެސްާާ

މ ރަނަގޅުޮގ އެއަށްވުރެާ ެއޮގތުން،ާ އަޅުަގނޑަށްާާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ  2800ތެއްކަމަށްާ

އެބަފ ސްކުރަމުާ މިމަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިފެންނަނީާ

ބަޖެޓް.ާއެވަުގތަކުާއަޅުަގނޑުެމންެގާމ ލިއްޔ ަގއިާހުރިާއެއްޗަކ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދަރަންޏ  ޢަރަންޏ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެްއޗަކ ،ާ އެއްޗެއްާމިާާލިބެންއޮތްާ ހުރިހ ާ

ާާާާރުމަށްފަހުއަޅ ކި އޮތްާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެންާ އަހަރަށްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ

 2805އަޅުަގނޑުމެންާއެބަާާކޮބަިއތޯާެއކިެއކިާދ އިރ ތަކުންާކުރެވެންާއޮތަކަމަކީާތަކަކީާޚަރަދު

ޢިއްޒަތްތެރިާބަލަން ވިސްނުމަށްފަހުާ އަޅުަގނޑުާ މަތިންާ މިއުސޫލުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

ާާ އަޅުަގނޑު މ 8ާާރައީސްާ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރަންާާއްދ ެގވަނަާ އަންނަނިވިާ ާ)ހ(ާ

ާާ ނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރަންާާވ8ާާަހުށަހަޅަން.ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްކ ހުށަހަޅަ މުޖުތަމަޢަށާްާން.ާ ނުވަތަާ މީހަކުާ ކޮށްފަިއވ ާ ންާ

 2810އްަގއިާއެފަދަާބޭނުންވެްއޖެާހިނދެާާކުމަށްޓަކައިާއެމީހަފައިދ ހުރިާމަސައްކަތެއްާކުރުާ

ބޭނު ކުރުމަށްާ ޚަރަދަށްމަސައްކަތްާ ހިންުގމުެގާ އޮފީސްާ އޮފީހ އިާ ކުރ ާލަފ ާާންވ ާ

ބަޖެޓްބަޖެޓްާާ ދައުލަތުެގާ ފައިސާ ތެރޭަގއިާާާާތައްޔ ރުކޮށްާ ބޭނުންވ ާ ާާެއކަމަށްާ

ހުށަހަޅ ންވ ނެއެވެާ. ފަރ ތަށްާ ކަމ ބެހޭާ ދައުލަތުެގާ ިމކަމަށްާާާހިމެނުމަށްޓަކައިާ އަދިާ

ާާ ފައިސ  ާާބޭނުންވ ާ ކުރ ާބަޖެޓުަގއި ލަފ ާ އަހަރަށްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ހިމެނުމަށްޓަކައިާ

ފ ސްާ ބަޖެޓްާ ހުށަހަޅ ދައުލަތުެގާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިކަމަށްާކުރުމަށްާ  2815އިރުާ

ާާ ާާބޭނުންވ ާފައިސ  ސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާބަޖެޓުަގިއާހިމެނުމަށްޓަކައި

އަޅުަގނޑުމެންނަ އެއިރަށްާ އަޅުަގނޑުހުށަހަޅަންވ ނޭ.ާ ޟަށްާ ރޫރީާާމެންެގާ

ކަންތައްތަކ އިކަންތައް ރަްއޔިތުންެގާ ކުރަންާާާތަކ އިާ ޤައުމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ

ރިޢ ޔަ ހުރިކަންތައްތައްކަށްާ ކުރީެގާާބޭނުންވެފައިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ތްކޮށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ މަސައްކަތްތަކަށްާ އިޖްތިމ ޢީާ ކުރަްއވ ާ  2820ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އޮ މިންވަރަކުދެވެންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފައިސާ ންާ މަޖިލީހުންާ ާ

ކަށަވަރުކަ ހަމަާ އެއީާ މިިއޞްދެއްވ ނެކަންާ ައޅުަގނޑުާ އެރޫޙުަގއިާ ލ ޙުާމެއް.ާ
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ކޮންމެވެމިހު އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށަހެޅީ.ާ މެންބަރަކުާ އަޅުަގނޑަށްާާސްާ ށްާ

ާއީސް.ާާމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަތ ޢީދުކޮށްާދެއްވު

ާ2825 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަރުވަން. ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާތ ޢީދުކުރައްވ ާ ތިނަދޫާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.

ާ

ާާާާ.ޝުކުރިއްޔާ ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާމ އިާރައްކ ތެރިކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްކަންާކޮށްފަިއވ ާމީހަކަށްާދޭންޖެހޭ

ާާާާއިނ ޔަތ ބެހޭާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާ 8ާާާާބިލުެގ މ އްދ  ާާވަނަާ ާާރައްޔިތުންެގ ަގވ އިދު  2830ާވަނ56ާާާާަމަޖީލީހުެގާ

މެންބަރުާޝިފ ޤާުާޢިއްޒަތްތެރިާާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާފުވައްމަލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާކުރިއްޔ ާ.ކުރަން.ާޝުއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުމުފީދުާ

ާ

މިހުށަާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ފައިސ އަޅުަގނޑުެގާ މިހިރަާ ބަލ އިރުަގިއާާހެޅުންތަކުަގިއާ ައދަދުތަކަށްާ ާެގާ

ާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަނަގޅަށްވެސްާ ާހަމަާ ާނިގވަޑ އިަގންނަވ ނެއެވިސްނަވ ފިއްޔ ާ  2835ގ ތްަގނޑަކަށްާާާ

ދަންނަވ ނީާާ ކަމަކަށްާާމިހުރުފިޔ 30000ާާާާއަޅުަގނޑުާ ޚަރަދުވ ޮގތަކަށްާާރިހ ާ

ޮގތުާ ފައިސ ެގާ ނަުގދުާ އެއީާ ރ ވ ފައި.ާ މިއޮތީާ އެހެންާާއަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދެވޭ.ާ ަގއިާ

މެޑިކލަލްާާާާކަންތައްތަކަށް އިނ ޔަތްތަކ އިާ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭާ ިމއޮތީާސަރުކ ރުންާ

ރ އިންޝުއަ ައޅުަގނޑުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ތެރޭަގއިާ ޭއެގާ ާާރެންސް.ާ ިމއޮތީ އަދިާާވ ފައިާ

ާާ 30000ާާާާއިތުރު ދުވ ލަކުާާއެރުފިޔ  ެއޮގތުންާ އެހެންީވމ ،ާ ދ ނެކަމަށް.ާ  2840ކަންކަމަށްާ

ާާ .ާާނޑުާދަންނަވ ނީާކުޑައަދަދެއްނޫނޭރުފިޔ ާޚަރަދުވުމަކީާއަޅުަގ2000ާާގ ތްަގނޑަކަށް

މިއޮންނަނ8ާާާީއ ދެ،ާާ ބިލުަގއިާ މިއޮންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މީ ކޮށްފައިވ ާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްކަންާ މުޖުތަމަޢުއަށް ާާހަކުާ އިޖްތިމ ޢީާފައިދ ހުރި

މަސައްކަތްާާ ހިނދެއްަގއިާ ބޭނުންވެއްޖެާ އެމީހަކުާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ މަސައްކަތްތައްާ

މުވަާ އޮފީހަކ އިާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާކުރ ނެާ ކަންތައްތަްއާ އެހެނިހެންާ  2845ާާްއޒިފުންނ އިާ

1ާާާާހަކުާާމަ ފަިއސ ާދައުލަތުންާާއަށްވުރެާމަދުނޫންާއަދަދެްއެގާާހ ސްާރުފިޔ 75ާާލައްކަ

އެހި އަދަދެއް.ާ މަދުނޫންާ އަދިާ އެީއާ 175ާާަގއިދ ނެާާނހަމަޖައްސައިދޭންވ ނޭ.ާ

ާާއީާބިރުމިލިއަނަށްވެސްާއަރައިެގން.ާއެާ ާއެޮގތަކަށްާޤ ނޫނުހުރިކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުެމން

ސީދ ާާ މިމަޖިލީހަކީާ ނުވ ނެ.ާ ެގންުގޅޭކަށްާ މިންަގނޑުތަކެއްާ ފ ސްކުރުމުަގއިާ
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ހު  2850ށަހެޅިެގންާދައުލަތުެގާބަޖެޓްާފ ސްކުރަމުންާެގންދ ާމަޖިލިސް.ާާދައުލަތުެގާބަޖެޓްާ

ާާ ރުކަޒީާާމިއަދަދަށްާބަލ އިރުަގއިާލ މަާާއިނޭގއަނެއްކ ާދ ދިފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އުދ ރީ ރ އްޖޭެގާ ހަދައިެގންާާާާއުސޫލުންާ ޕްރޮވިންސްތަކެއްާ ހިންުގމަށްާ ދ އިރ ތައްާ

ޚަރަ ލައިެގންާ މީހުންތަކެްއާ ބޮޑުވަމުންދ ތީވެޕްރޮވިންސްތަކަށްާ ހަމަާ ހަމަާާާާސްދުާ

ެއޮގތަށްާާ އެކަންާ އެއީާ ވަރަށްބޮޑަށް.ާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޤ މުތައްާނުކުރ ށޭ.ާާ ސިޔ ސީާ ލައިެގންާ ޚަރަދުާމިނިސްޓަރުންާ ނުއުފައްދ ށޭ.ާ ާ2855 

ތުންާއްާދަްއކ ާރައްޔިތުންނ ާގ ޔ ާމިތަނުަގއިާހުރިހ ާވ ހަކައެބޮޑުވަނީޭއ.ާއެހެންާކި

މީހަކުާާ ނުވިާ ރަނަގޅުކަމެއްކަމަށްާ އެއީާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީާ ވެރިކަންާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާ ާާޭގަގއިާހުންނަާއެންމެާމީހަކު ާާއިޖްތިމ ޢީ ކަންކަންކުރަންާއޮފީހެއްާހިންަގންާާޮގތުން

1ާާާާ ހ ސްާރުފިޔ .ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރަީއސްާމިއީާކުޑަތަންކޮޅެްއ75ާާާާލައްލަ

އެާ އެހެންވެާ އަޅުަގނޑުާބޮޑުވަރެކޭ.ާ ވިސްނ ފައިާ ހުށަހަޅ ފައާިާާާެގޮގތަށްާ  2860ހުށަހެޅުންާ

ޤައިމުވެާ ހަމަާ މިއީާ މީހުންނަށްާާާސްމިއޮތީ.ާ ުއޅޭާ ހިންގ ާ އޮފީސްާ މިރ އްޖޭަގއިާ

ާާއެނޭގނެާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ މ ލޭަގއިާމިެވރިކަންާކުރ ާރަށުަގިއާާބަިއަވރުާއޮފީސްތަކެއް

މި އެޓޯލްސްާ ފިހ ރަތައް.ާ ފަންޑުެގާ ތައުލީމީާ ފިހ ރަތައް.ާާއެބަހުރިާ ނިސްޓްރީެގާ

ާާ ހިންޭގނެ އޮފީސްާ އެބަހުރިާ ތަންތަންާ ބައިވަރުާ ާާމިހެންޮގސްާ ާާާ.ތަންތަންބައިވަރު

 2865ރުކ ރުންާއޮފީސްާހިންގ ނެާާާކަށްާދެންާބޭނުންވ ނީާޚަރަދެއް.ާސަހުރިއިރިަގިއާެއއޮފީހަ

އެކަންވ ނެާާ ފަސޭހައިންާ އެންމެާ އެއީާ އެނިމުނީ.ާ އެކަންާ ދިނީމަާ އިމ ރ ތެއްާ

ކަމ ުގޅޭާހަމަާމިާާާބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުެގާމިހުށަހެޅުންާބައްޓަންާމިކުރީާމިޮގތެްއކަމަށް

ވަރަށްިގނަާމ ހިރުންެގާއަޅުަގނޑުާހަމަާވ ހަކަދައްކ ާނިންމ ފައި.ާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއިާާ

ހަމާަާާާދިވެހިާވިޔަފ ރިވެރިންެގާޖަމްޢިއްޔ އ އިާމަޓީާއ އިާމިހެންޮގސްާއޮފީސްާހިންގ 

ިވޔަފ ރި ޚިޔާ ިގނަާ މިާާލ އިވެރިންެގާ އަޅުަގނޑުާ ެއްއޮގތަށްާ ފިކުރ ިއާ  2870މިއޮތީާާާ

ބައްޓަންކޮށްފައި.ާއެމީހުންނ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިާބައްދަލުުވންތަކުެގާޔައުމިްއޔ ެއއްާާ

ާާ ބިލުެގ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނުހުންނ ނެ.ާ މ އްދ 8ާާާާއެކަމަކުާ ވަނަާ

އިޞްއަންނަނި ޮގތަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންވިާ މީހަކުާލ ޙުކުރަން.ާ ކޮށްފައިވ ާ ާ

މަސައްކަތެއްމުޖް އިޖްތިމ ޢީާ ފައިދ ހުރިާ ާތަމަޢުއަށްާ އެމީހަކުާާާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ހަމަޖައްސައިދެވެންާ ސަރުކ ރުންާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތެއްާ އެފަދަާ  2875ބޭނުންވެއްޖެނަމަާ

ާާހުރިާއިދ ރީާއިންތިޒ މުތަކެއްާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނޭ.ާމިއައީާއެްއކަލަާވ ހަކަ.ާއިދ ރީާ
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ސަރުކ ރުަގއިާއިން ާާާާތިޒ މުތަކަކީާ ބައެއް އެތަނަށް.ާާާމުވަްއޒަފުންެވސްތިބިާ ދޭންވީާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދޭންވީ.ާ އޮފީސްވެސްާ ދޭންވީ.ާ ބޭނުންވެއްޖިއްޔ ާ ކުރަންާ އެކަމެއްާ

ހަމަޖައްސައިދޭާާ އިންތިޒ މުތައްާ އިދ ރީާ ިމއޮތީާ ައއިިއރުަގއިާ މިހިސ ބަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ  2880ބަރުންނަށްާބިލުެގާމިތަންކޮޅުެގާމ ނަާމިދެންނެީވާާ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންޮގތަށްއެވ ހަކަ

ވަރަށްާާ މިއީާ ނުދަންނަވަން.ާ މ ނައެއްާ ައޅަގނޑުާ ހުށަހެޅުންތަކުެގާ އެހެން.ާ

ހުށަހަޅ ފައި މިއޮތީާ މީތިާ ާ.މ ނަފުންކޮށްާ ާާ ާއެހެންވީމ ،ާ އެތަނަކީާާއެޮގތަށްާ

ެއއިރުގެާ ނުވަތަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ާާފަހަރެއްަގިއވެސްާ

ހަ މީހަކުާ ދީެގންާ ލޯނުާ އިވެރިައކުާ ޚިލ ފުާ ގަވ އިދ ިއާ ހުރިާ މ ރ ތަކަށްާދ ފައިާ

އިމ ރ ތެއްާވެެގންނުާ ސަރުކ ރުެގާ ެއއީާ ބަލަިއެގންާވ ނެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ  2885ކަމުަގއިާ

ާާނނުވ ނެ.ާދެން.ާމިއޮތީާމިކަންކަމަށްާހި ރުފިޔ .ާެއީއ10000ާާާާގ ާޚަރަދުާމަހަކަށް

ށްާޑޮލަރުާަގތްކަމުގ ވިއަސ14ާާާާްިއާހުއްޓަސްާާލ ރީަގ85ާާރުފިޔ 12ާާާާޑޮލަރުެގާރޭޓުާާ

ދި ސީދ ާ ހަމަާ ބަލ ާ ތަފ ތަކަށްާ އައެއަންނަާ ޭއެގާ ޑޮލަރަކަށްާ ރުފިޔ .ާ ުގާާވެހިާ

ވިސްނ ފަިއާާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ ބަދަލުކުރެިވެގންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ައދ10000ާާަ ވ ހަކައަކީާ ނުވ ނެ.ާ ބޮޑުވެެގންާ ވުރެާ ބޮޑުާރުފިޔ އަށްާ  2890ވެެގންާާދަށްވުރެާ

ާހޭނެ.ާދެންާމިއޮންނަނީާއަދިާމިފަދަމިޓްާކޮންމެެވސްާަވރަކަށްާއޮންނަންޖެނުވ ނޭ.ާލި

ާ..ާާއަހަރު..5ާކުރުމުެގާޚަރަދުާމަޤ މުންާވަކިވ ާތ ރިޚުންާފެށިެގންާާޚިދުމަތެއް

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާމ ރިޔ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި

 2895ާއަޙްމަދުާދީދީ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާްނގޮާމައްޗަ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާާޝުކުރިއްޔ ާ ާާމި މިނަަގނީ 9ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާ

 2900ާވަނ9ާާާާަާާ.ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުނ9ާާްއިދުެގާާވަނަާމ އްދ އަށް.ާމަޖިލީހުެގާަގވ ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގއި )ށ(ާ ހިމ އްދ ެގާ ފެށިެގންާ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ާާަގމުންނއެބައޮތްާ 1ާދ ތ 

ާާ ާާމިނެޓ30ާާްަގޑިއިރ އި ރައީސ30ާާާްވުމުން މަޖިލީހުެގާ ހުސްަވުގތުކޮޅެްއާ މިނެޓްެގާ

މި އެބައޮތްާ ަގއިާ )ނ(ާ އަދިާ ދޭންވ ނެކަމަށް.ާ ަގިއާާމެންބަރުންނަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ
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ވ ހަކަހުސްަވުގތުކޮޅުާާކުރ ބަޔ ން މެންބަރަކުާ ޖެހޭއިރުާ ހުރެއްޖެނަމަާދައްކަވަންާާާ

ކުރިއަާއެމެންބަރެއްެގާާ ދޭވ ހަކަާ ފުރުޞަތުާ ެގންދިއުމަށްާ ހުސްވަުގތުކޮޅުާާށްާ  2905ނީާ

ުގތުވަނީާނިމުމަކ ާހަމަައށްާޮގސްފަިއކަމަށްާބުނެާމުމުންނޭ.ާމެންބަރުންާވ ހަކަާެއވަނި

އޭނ ާާނަމަާާބަރަކުާިއޢުތިރ ޒްާކުރ މެންާާާެގންދިއުމަށްޅުެގާވ ހަކަާކުރިައށްހުސްވަުގތުކޮ

ނިންމަންާދައް ވ ހަކަާ އޭނ ެގާ ދިނުމަށްާ ފުރުޞަތުާ ނިންމުމަށްާ ވ ހަކަާ ދިޔަާ ކަމުންާ

މިހ ރުާދޮޅުާގަޑިއިރުެވެގންާާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާާހުސްވަުގތުކޮޅުާދެވިދ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

އަ ެއހެންވީމ ،ާ އިރެއްދަނީ.ާ އެތައްާ ހަމިހ ރުާ މިަގވ އިޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުެގާ  2910ދުެގާާމަާ

ާމިމ އްދ ާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްާެގނެސްދިނީ.ާ

ާ

ޢަމަލުކުރަމުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުަގއިާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

މަާފެށިެގންާިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފުރަތަާނެގންދ ޮގތަކީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްވެސްާއެ

ވަާ ފަހުންާ އޭެގާ ނަަގނީ.ާ ހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވީމަާ  2915ުގތުާދޮޅުަގޑިއިރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ެގންދ ބައިަގިއާ ހުސްވަުގތުކޮޅ30ާާާުއިތުރުކޮށްެގންާ ާާމިނެޓްެގާ

ނަަގމުންާެގންދަނީާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތަށްާބަލަިއެގން.ާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކޮށްފަިއާާ

ާާ ހ3:15ާާުއޮތީ ނެަގއިާ ޮގވ ާާުގމަށްސްވަުގތުކޮޅެްއާ ނަމ ދަށްާ ައސްރުާ އެީއާ ާ.

ާާ .ާއަޅުަގނޑުާާމިނެޓްެގާހުސްަވުގތުކޮޅެްއާނަގ ނަނ15ާާްވަުގތ ުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެން

ދ އިރ ގެާ މެންބަރުާާހުޅުހެންވޭރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދަާ ކުރިއަށްާ  2920ވަންާާވ ހަކަފުޅުާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާއ ދެ،ާބިލުެގާމަޢ ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ާާފްކުރައްވ ތި ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާދެރަވ ކަމެއްާތިކުރެއްީވާާއިނޭގތޯ

ބަޔ ންދީދީާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތަފްޞީލުކޮށްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެީއާ ޔަޤީނުންވެސް.ާ ހަމަާ އިނޭގތޯ.ާ

ކުއްލި ނެންގެވީހުއްޓ ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ނިމުނީމަާާައކަށްާ ވ ހަކަާ  2925ސްާވެއަޅުަގނޑުެގާ

ރައީ ާާނެޭގނެާ ނަންގަވަިއެގންާާާާއެހެންވީމ ސް. ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ތެރެއިންާ ވ ހަކަެއްއެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ބޭފުޅެްއކަމުގ ވިައސް.ާ ކޮންމެާ ަމއްސަލަެއއްނޫން.ާ ެއއީާ ނުވ ނެ.ާ

މުޖްތަމަޢުއަށްާ މީހަކުާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ދަންނަވ ލ ނަންާ

މީހަކުާބޭނުންވެއްޖެނަމަާއެފަދަާކަތެއްާކުރުމަށްޓަކައިާއެމަސައްާާފައިދ ހުރިާއިޖްތިމ ޢީ

ސަރުކ ރު ކުރުމަށްާ އިމަސައްކަތެއްާ ހުރިާ ހަމަޖައްސައިދެވެންާ  2930ދ ރާީާންާ
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މިހެންދެންނެވީާއެްއކަލަާއަތޮޅުާާާާމަޖައްސައިދެވެންވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުއިންތިޒ މުތަކެއްާހަ

އެކަންާ ރަށެްއަގއިާ ރ އްޖެތެރޭެގާ މިސ ލަކަށްާ ކުރ ކަމަށްވަނީިވއްޔ ާާާާއޮފީސްތަކަށްާ

ސްާހަމަާއާެާބަލ ާއެތަންތަނުންވެާާއަތޮޅުާއޮފީސްތަކަކީާސަރުކ ރުެގާއިމ ރ ތްތައްކަމަށް

ާ ދެވޭނެޮގތަށްާ މ ލޭަގިއާާފުރުޞަތުާ އެމަސައްކަތްކުރ ކަށްާ ކޮންމެހެންާ ބަލ .ާ

 2935ވިއަސްާެއާާނޫން.ާރ އްޖޭެގާކޮންމެާއަތޮޅަކަށްާވަޑައިެގންނެާާާބޫރެއްާމަޖުާާއިންނަވ ކަށް

ާާާާތުާލިބެންޖެހޭނެފުރުޞަ ރުފިޔ ެގ10000ާާާާއިޖްތިމ ޢީާމަސައްކަތްާކުރުުމގައި.ާދެން

ާާވ ހަކަާތިބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ފައިވ ނެ.ާމީެގާފަހުބައިަގއިާމިއޮންނަނީާއަދިާމިފަދަާ

ާާޚިދުމަތެއްާކުރުމުެގާޚަރަދުާވެާ އަހަރަށްވުރެނ5ާާާާްރިކަމުންާވަކިވ ާތ ރީޚުންާފެށިެގން

ާާ ދޭން ާާއިތުރަށްާސަރުކ ރުންާ މުޙިންމުކަމެއް. ވަރަށްބޮޑުާ މިއީާ ާާނުޖެހޭނޭ.ާ ެއއްާާެއއީ

 2940ހުންނެވިާރައީސްާއެއްާދައުރުާާމިާާދައުރުާވެރިކަންާކުރައްވ ފައިާމިސ ލަކަށްާމިހ ރުާާ

އެްއާާ މެދަށްާ ނުެގންފިއްޔ މުންާ ހޮިވވަޑައިާ އެބޭފުޅ ާ ދެންާ ކުރަްއވ ފައިާ ވެރިކަންާ

ހައްދަވަިއގެާ މަކަރުާ އަނެއްކ ާ ދެންާ ދޫކޮށްފައިާ ދައުރަށްާދައުރުާ އަނެއްާ ންާ

ާާ ކުރައްވަފ ނެ ބޭނުންާ ެއޮގނޑީަގއިާ ާާވަޑައިަގންނަވަިއެގންާ އެހެންވީމ ،ާިމ އިނ ޔަތް.ާ

ހެއްެގާވެރިކަންާާއަހަރަށްާމީތިާލިމިޓްކޮށްލީ.ާއެއިރަށްާދެންާއޮންނަާމ5ާާީއަޅުަގނޑުާާ

ާާ 5ާާާާނިމެން ާާއަހަރުާނިމެންވ ިއރަށް ބޭނުން މީެގާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ  2945ދެންާާހުންނ ނީާ

ބ ވެވޭާނުކުރެ މީހ ާ އެޮގވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނީ.ާ ވިސްނ ފަިއާާފައިާ ތަށްާ

ާާާާޚިދުމަތެއް ފެށިެގން ތ ރީޚުންާ ވަކިވ ާ ެވރިކަމުންާ ޚަރަދުާ އަހަރަށްވުރ5ާާާާެކުރުމުެގާ

8:25ާާއަހަރުވީމަާއެހިސ ބުންާއެނިމުނީ.5ާާާާއިތުރަށްާސަރުކ ރުންާދޭކަށްާނުޖެހޭނެ.ާާ

ާވައްާ ހުާާާއައުލަމް.هللا އެކަންާ އަޅުަގނޑުެގާާއެހިސ ބުންާ އެހެންވީމ ،ާ އްޓުނީ.ާ

ާާ އަޅުަގނޑު ބަލ އިރުަގިއާާމިމިހުށަހެޅުމަކީވެސްާ ހުށަހެޅުންތަކަށްާ މިހުށަހެޅިާ  2950ހ ތަނަށްާ

އަދަދުެގާޮގތުންނ އިާމިާހުށަހެޅުމުެގާބ ވަތަށްާބަލ އިރުާރަނަގޅުާހުށަހެޅުމަކަށްާވީމަާާ

މެންބަރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެންާ ތ ޢީދުކޮއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑަށްާ ށްދެއްވުން.ާކުާ

ާތ ޢީދު.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ޢަބްދުލްޣަފޫރާުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހ މިދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  2955ހެންވޭރުާ

ާތ ޢީދުކުރުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ
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ތ ޢީދުކުާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ރެކޯޑްާ މިާ ބިލަށްާ ރެކޯޑްާ މިާ ާރަން.ާާއ ދެ،ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުޣަފޫރުާ
 2960ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޚަރަދުާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ހިންުގމުެގާ އޮފީސްާ އަިއއިރުަގއިާ ކޮމިޓީންާ ބިލުަގއިާ ާއ ދެ،ާ

ާާާާ.)ހ(8ާާާމަދުާނިހ ންާޙުސެންމަނިކުާއަޙްާ މީހަކު ކޮށްފަިއވ ާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ކަންާ ާފައިދ ހުރިާުމޖުތަމައުއަށް

ހިނދެއްަގިއާާއިޖްތިމ ޢީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންވެއްޖެާ އެމީހަކުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްތައްާ

ކަންތައްތަްއާާ އެހެނިހެންާ މުަވއްޒަފުންނ ިއާ އޮފީހަކ ިއ،ާ  2965މަސައްކަތްކުރ ނެާ

މަދުާާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ ފަސްހ ސްާ ހަތްދިހަާ އެއްލައްކަާ މަހަކުާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ

ކުރީަގއިވެސްާާާާނޫން ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ ދައުލަތުންާ ފައިސ ާ އަދަދެއްެގާ

މިއަށްވުރެާާ ރިފްލެކްޓްވ ޮގތްާ މިާ ހަމަާ މީެގާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ލިާ އަޅުަގނޑުާ

ެއޮގތްާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތަކަށްވ ތީާ އަޅުަގނޑުާ އިންނަންޖެހޭކަމަށްާ ރަނަގޅަށްާ

ޚަރަ ހިންުގމުެގާ އޮފީސްާ އެޮގތަކީާ ާހުށަހަޅ ލުމަށް.ާ 8ާދުާ  2970)ހ(.ާާާ

އިޖްތިމ ޢީާ ފައިދ އިހުރިާ މުޖުތަމަޢަށްާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މަސައްކަތްތައްާކުރުމަށްޓަކައިާއެމީހަކުާބޭނުންވެއްޖެާހިނދެްއަގއިާމަސައްކަތްކުރ ނެާ

މަހަކުާާ ހަަމޖެއްސުމަށްޓަކ ާ ކަންތައްތައްާ އެހެނިހެންާ މުަވއްޒަފުންނ ިއާ އޮފީހަކ އި،ާ

ާއެއްލަާ 75ާއްކަާ ފައިސާ ާ ދައުލަތުންާ ހަމައަށްާ ރުފިޔ އ އިާ ހ ސްާ

ފުރުޞަތުވެސްާާ ކުޑަވުމުެގާ އަދަދުާ އެއަށްވުރެާ އެހެންވީމ ،ާ  2975ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާ

ާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތްާރަނަގޅުކަމަށްާފެންނ ތީާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާާ

ާ

މެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާތ ޢީދުކުރައްވ ާ ެގމަނަފުށީާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ންބަރަކަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލުޙ މްާއަޙްމަދު.ާ

ާ2980 

މަނިކާުާާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާވިލިމ ފަންނުާ

ާވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާހުށަހެޅުއްާއިލުޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ބިލުެގ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަށ8ާާާްއ ދެ،ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ހުށަހެޅުއްވުުމެގާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ނިހ ންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  2985ާވިލިމ ފަންނުާ
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އަޅުަގނޑުެގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއްޮގތްވ ތީެވ،ާ މަފްޙޫމްާ ހުށަހެޅުމުެގާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުެގާ މަފްޙޫމ ާ

ާހުށަހެޅުންާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

މީހަކަާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާށްާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބިލުެގ ރައްކ ތެރިކަމުެގާ ޢިނ ޔަތ އިާ ބަލައިލ އިރު،8ާާާާދޭންޖެހޭާ މ އްދ އަށްާ  2990ވަނަާ

އިޖްތިމ ޢާީާ ފައިދ ހުރިާ މުޖުތަމަޢަށްާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ހިނދެއްަގިއާާ ބޭނުންވެއްޖެާ އެމީހަކުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްތައްާ

ކަންތައްތަްއާާމަސަ އެހެނިހެންާ ުމވަްއޒަފުންނ އިާ އޮފީހަކ އި،ާ އްކަތްތަްއކުރ ނެާ

މަދުާާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ ފަސްހ ސްާ ހަތްދިހަާ އެއްލައްކަާ މަހަކުާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ

އޮތުންާ ހަމަޖަްއސ އިދޭންޖެހޭނޭާ މިޮގތަށްާ ސަރުކ ރުންާ ދޭންވ ނެއޭ.ާ އަދަދެއްާ  2995ނޫންާ

މަކަށްާނުވ ތީެވ،ާމިމ ްއދ އަށްާހަމަާއިޞްލ ޙެއްާާއެއީާއަޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭކަ

ާާ އިޞްލ ޙަކީ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވީ.ާ )ހ(.8ާާާހުށަހަޅ ލަންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އިޖްތިމ ޢާީާ ފައިދ ހުރިާ މުޖުތަމަޢަށްާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއް އެމީހަކުާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ އިޖުތިމ ޢީާާމަސައްކަތްތައްާ ަގއި،ާ

މަސަްއކަތްކުރ ނެާާ ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްަގއިާ އެމީހަކުާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ  3000މަސައްކަތްތައްާ

ކޮންމެާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ އެހެނިހެންާ މުަވއްޒަފުންނ އިާ އޮފީހަކ އި،ާ

އ ދެ،ާާ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެއޭ.ާ ދައުލަތުންާ ރުފިޔ ާ ދިހަހ ސްާ އެއްލަްއކަާ މަހަކުާ

މިއޮތީާާމި މިއިޞްލ ޙުަގއިާ ސަބަބަކީާ ހުށަހެޅިާ ިއޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ މިާ ޮގތަށްާ

ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ މަސައްކަތްތައްާ އިޖްތިމ ޢީާ

ާާ ބަލައިލ އިރުަގއި އެްއޗެއްސަށްާ ރެންޓ ާ ތަންތަނުެގާ ހ ސ25ާާާާްމިހ ރުވެސްާ  3005ހަކަށްާ

ރުފިޔ އަށ20ާާާާްނުވަތަާާ އޮފީސްާާސަކަށްހ ސްާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ހަމަާ

ާާ ލިބޭނެ. ތެރެއިނ7ާާާްއެޕ ޓްމަންޓެއްާ މިފައިސ ެގާ ހަމަާ މުވަްއޒަފުންާ ވަރަކަށްާ

ާާ 10ާާހަމަޖައްސ ލެވޭނެ.ާއަދިާއިތުރަށްާއިދ ރީާއެހެނިހެންާޚަރަދުތަކ އިާއެްއޗެހިވެސް

އެހެނިހެންާ އަދިާ ބިލ ާ ފެންާ ބިލ ،ާ ކަރަންޓްާ އޮންނ ނެ.ާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ ވަރަކަށްާ

ހަމަޖެހޭނެކަމަށާްާ ތެރޭަގއިާ މިފައިސ ެގާ ލ ރިާ ޤ އިމްކުރެވޭނެާ  3010ވަޞީލަތްތައްާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާިމޮގތަށްާެއއްލަްއކަާދިހަހ ސްާރުފިޔ އަށްާައޅުަގނޑުާިމާާ

ތަންކޮޅެއްބޮޑު.ާ ރުފިޔ ވީމަާ ފަސްހ ސްާ ހަތްދިހަާ އެއްލައްކަާ ތިރިކޮށްލީ.ާ އަދަދުާ
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ފ ހަަގކޮ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާާހަމަމިއ އެކު،ާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ ށްލަންާ

އިޖްތިމ ޢީާ ޚ އްޞަކޮށްާ މައްސަލަތަކ އިބެހޭ،ާ އިޖްތިމ ޢީާ އަވަސްައވަހަށްާ

އަަވސްައވަހަށްާ ވަރަށްާ އެކިއެކިފަހަރުމަތިންާ ބިލުތައްާ ބޮޑެތިާ  3015މައްސަލަތަކ އިބެހޭާ

ހަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ ކުރެވެުމންާ ބަހުސްތައްާ އެބިލުތަކ ބެހޭާ އަދިާ ާާފޮނުވަމުންދ ކަމ ާ

އެޓަރނީާާ ސަރުކ ރުެގާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ މަޝްވަރ ކުރެވެމުންދ ކަމަށްެވސް.ާ

ދ އިރ ަގިއާާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންާ މިާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ އަރިހުންާ ޖެނެރަލްެގާ

މިއެްއޗެހިެވސްާާ ެއއްޗެހި،ާ ފައިސ އ އިާ ލިބެންޖެހޭާ ބޭފުޅުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ

މިލިއަ މިލިއަންާ ލަސްވަމުންދ ތީވެާ ނުދީާ ޙ ލަތާުާނުލިބިާ މ ލީާ މިކަހަލަާ ރުފިޔ ެގާ  3020ންާ

އެތަްއާާ އެތައްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަާ ދުވަސްވަރެްއަގިއާ އޮންނަާ ދަށްވެފައިާ

މިކަމަށްާ ލިބެމުންދ ތީވެ،ާ މިކަމުންވެސްާ ތަކުލީފެއްާ އެތަްއާ އެތައްާ އުނދަޫގތަކަކ އިާ

ބިލެއްާ ހިމަނ ލައިެގންާ މައްސަލައެއްޮގތުަގއިާ އިޖްތިމ ޢީާ ނަމަވެސްާ ޚ އްޞަކޮށްާ

އަރިހުަގިއާާފޮ ޖެނެރަލްެގާ އެޓަރނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއދުމެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ ނުވ ލަދިނުމަކީާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޮގވ ލަން.ާ ެއކަމަށްާ ެއކަމުެގ،ާ އަދިާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ  3025މިހ ރުެގާ

ދަށާުާ މިހ ާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަދިާ ދުނިޔެއ އިާ އިޖްތިމ ޢީޮގތުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ

އެބޭފުޅުންނަށްާލިބެންޖެހޭާލ ރިވެސްާއެންމެާލޯާާާާޙ ލަތަކަށްާޮގްއސަާއޮންނައިރުގައި

ޚ ްއޞަކޮށްާާ އަދިާ އޮތުމަކީާ ނުލިބިާ ރުފިޔ ވެސްާ ެއްއާ ނުވަތަާ ލ ރިއެްއވެސްާ

ދުވަސްވެެގންދ އިރުާ ދެއަހަރުާ އަހަރުާ ދުވަހެްއވ އިރުާ އެތައްާ މަސައްކަތްކޮށްފައިާ

ބޮ ރ އްޖޭެގާ ތިބޭއިރުަގިއާ ހަނދ ންނައްތ ލައިެގންާ މަތިންާ  3030ޑެތިާާއެލ ރިތަކުެގާ

ނިކަމެތިާ ރ އްޖޭެގާ ސަމ ލުކަެމއްދީެގންާ ޚ އްޞަާ މިކަމަށްާ ފައިސ ވެރިންވެސްާ

ވަުގތެއްކަމަށްާާ ފޯރުކޮށްދޭނެޖެހޭނެާ އެހީތެރިކަމެއްާ މިކަމުންވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާރ ްއޖޭެގާރަީއސްކަންާކޮށްފައިާހުންނަާމީހަކަށްާމިވަރުެގާާ

ާާ އަދަދެްއ ރުފ3ާާިބޮޑުާ ޚަރަދުކުރ އިރުަގިއާާލައްކަާ ބަޖެޓުންާ ސަރުކ ރުެގާ މަހަކުާ ޔ ާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް 3.6ާާާާއެއީާ 3.7ާާާާނުަވތަ ގ ތްަގނޑަކަށް ރުފިޔ ާ  3035އަހަރ1ާާާާުމިލިއަންާ

އިޖްތިމ ޢާީާ ފަރ ތުންާ އެބޭފުޅެްއެގާ އަދިާ ޚަރަދުކުރެޭވއިރުާ އެބޭފުޅަކަށްާ ތެރޭަގއިާ

ާ ނުވަތަާ މަސައްކަތްތަކެްއާ ފައިދ ހުރިާ މުޖުތަމަޢަށްާ ކަންތައްތަކެްއާާރަނަގޅުާ

އަޅުަގނޑުާާ ޙ ލުާ ޤަބޫލުކުރ ާ ފެންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ފަރ ތުންވެސްާ އެބޭފުޅެްއެގާ

ކަންތަކ ިއާާ ގޮވ ލިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިސަރުކ ރަށްވެސްާ ހުށަހަޅ ލީ.ާއަދިާ މިއިޞްލ ޙުާ
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ރ އްޖޭެގާާ އަދިާ ވިސްނަވައިާ ފުންކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ ސަރުކ ރުންވެސްާ  3040ދޭތެރޭަގއިާ

ވިދ ޅުވި،ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ކުރީރޭަގއިާ ސްާ

އެއިންޑަސްޓްރީައކީެވސްާވަރަށްބޮޑުާއިންޑަސްޓްރީެއއްެގާވ ހަކަ.ާހަމަާމުހިންމުާއެއްާ

ފޮތްތަކުެގާާ ޗެކްާ ދޫކުރ ާ މިާ ބެންކުތަކުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އިންޑަސްޓްރީކަމަށްވެސް.ާ

ޢަމަ ހަމަާ ބައުންސްވީމަާ ޗެކްާ ފަދައިންާ ބައުންސުވ ާ ާާޗެކްާ އުސޫލުން 6ާާލުކުރ ާ

ާާ ނުވަތަ މިކަމަށްވެސ8ާާާްމަސްދުވަހަށްާ ހަމަާ ފަދައިންާ ޖަލަށްލ ާ  3045ަމސްދުވަހަށްާ

ތައްޔ ރުކޮށްެގންާާ ބިލެއްާ ޚ އްޞަކޮށްާ މިކަމަށްާ ސަމ ލުކަމެއްދެއްަވިއެގންާ ޚ އްޞަާ

ވ ހަކަވެސްާާ އިންތިޒ ރުކުރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ދުވަހަކަށްާ ެގނަސްދެްއވ ނެާ

ޝުކު އ ދެ،ާ ބޭފުޅަކުާދަންނަވ ލަން.ާ ކޮންމެވެސްާ މިހުށަހެޅުމަށްާ ރިއްޔ .ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތ ޢީދުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ

 3050ާރައީސް.ާާ

ާ

ޢަލާީާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ތ ޢީދުކުރަން.ާާބުާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލި އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ރިޒ ާ

 ޝުކުރިއްޔ ާ.
 3055ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކުރިއަށްދިއުުމެގާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ އިޞްލ ޙ ިއެގންާ އަޅުަގނޑުެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިޒުނަފުާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާާ ރައީސްެގާ އަޅުަގނޑުާ ދެންމާެާކުރިންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވ ހަކައެއްާ ާޅ ެއކުާ

އިޞްލ ޙެްއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ އަޚްާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ  3060މ އްދ ެގާމަްއޗަށްާއެކުލެވިފަިއވ ާބިލަކަށ13ާާާާްހުށަހަޅުއްވަމުންާފ ހަަގކުރައްަވއިފި،

87ާާާާ މެންބަރުންާއިޞްލ ޙަށްާހުށަހެޅުމުގެާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިފައިއޮތީ.ާއަދިާއިތުރު

ފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންާރައީސްާެއކަމ ާވިސްނ ވަޑައިަގންނަވަމުންާތިެގންދަވަނީ.ާާ

ާާ ދެން ދިޔ މަާ މިހ ހިސ ބަށްާ ތ ޢީދުކުރެޭވާ 87ާާާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ 13ާާއިޞްލ ޙު

މިާާ އަނބުރ ާ އަލުންާ ހުށަހެޅުނީމަާ ބިލަކަށްާ އެކުލެޭވާ މަްއޗަށްާ މ އްދ ެގާ

 3065ނޑުާާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާިއލުޔ ސްާލަބީބުާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގބަލަން

އަޅުަގނޑު ެގންދ ނަން.ާާތ ޢީދުކުރަމުން،ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙ ިއެގންާ ެގާ

ހުންާބުނ ކަށްާބޭނުމެއްނުވޭ،ާނޯވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންާމިމަޖިލީ
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ބުނެފައި ލޯއޭާ ދިާ އެބައުާ ޓްރޫއެކޭ.ާއިޒްާ ނޮޓްާ ސިމްޕްލީާ ޓްރޫ،ާ ނޮޓްާ ިއޓްސްާ ާ،

ބަޓްާާ ޯއލްއ ާއީކްއަލްއޭ،ާ ބޭނުމެއްނުވޭާ ބުނ ކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ ެއކު،ާ

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ައދ ސްއޭ.ާ ދެންާ އިކްއަލްާ މޯާ މ އްދައަށ9ާާާާްސަމްއ ާ  3070ވަނަާ

ހަމަެއއ ކު، ެއކަނި.ާ އަޅުަގނޑުާ ިމޮއތީާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާއިޞްލ ޙެއްާ

ާާ ބިލުެގ އެބަފެނޭާ ބަލ އިރުާ ާ ޕެކޭޖަށްާ ިމއޮތްާ ލިބިފައިާ މައްދ 9ާާާާއަތަށްާ ވަނަާ

ާާ 8ާާާާއުވ ލަން އޮތްތަންވެސް.8ާާާާބޭފުޅަކު، ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެމްބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިދިމ ވަނީ.ާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ ނެތިެއއްނޫންާ ސަބަބުތަކެއްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ ލ ިއރުާ ފުންކޮށްާ ދޭތެރޭަގއިާ  3075މ އްދ އ އިާ

މިފެންނަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިހ ރުާކޮމިޓީންާފޮނުވ ފައިާމިއޮތްާޑްރ ފްޓްާއޮތްާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަޢުވ 42ާާާާޮގތުންާ ކުށެއްެގާ ޖިނ ޢީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބިފަިއވީހިނދުާމިމ އްދ އިންާއެޙައްޤަށްާާކޮންމެމީހެއްެގާމަްއޗަށްާއުފުލުމުެގާޙައްޤުާލި

ާާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގ ހަމައެއ އެކު،ާ ފެނޭ.ާ އެބަާ ލިބޭނެކަމަށްާ ވަނ106ާާާާައުނިކަންާ

ހިންަގންވ ނީާާ ެވރިކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ަގިއވ ޮގތުންާ )ރ(ާ  3080މ އްދ ެގާ

މިކަންާާ ބުނެފައިވީހިނދުާ ޤ ނޫނުަގިއވ ޮގތަށްކަމުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ބަންދުވެެގންާާވެރިވެފައި އެބަާ ޮގތުންާ މިއޮތްާ މިމ އްދ ާ ހަމަާ ޮގތްވެސްާ ކުރެވޭނެާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ހަމައ ެއކުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 119ާާާާއެބަދޭ.ާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ހުރެެގންާާ އެމަޤ މުަގއިާ އޭނައަށްާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ހިނދުާ ކަންކަންާ ކޮށްެގންނުވ ނޭާ

ބެ އެކަންާ ކޮށްފިކަމަށްވ ނަމަާ ނެތީަމާާމިފަދަކަމެއްާ ޮގތެްއވެސްާ  3085ލޭނެާ

އަދިާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ެއބަާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަޢ ރުޟުވ ކަމަށްެވސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ އްދ ަގިއ127ާާާާހަމައެއ ެއކުާ ވަނަާ

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކުށުެގާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭާޖެހުމުންާބަރީޢަވުމުެގާފުރުޞަތުވެސްާާ

މި މިހުރިހ ާމިމ އްދ ާ ފެނިެގންދޭ.ާ އެބަާ ިމއޮތްޮގތުންާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ ހ ރުާ

 3090ކަންތައްތަކަށްާބަލ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިއީާވަރަށްާ

ނުރައްކ ރިާމ އްދ ެއްއެގާޮގތުަގއި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަަމާނޯވަންާއިޒްާއެބަވްދިާާ

ޤަބޫލު ެއންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ އަޅުަގނޑުމެންާާލޯ،ާ ފިލޯސޮފީއެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ

މ ނަކުރުމ ިއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއްވެސްމެ.ާ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭާ

މަޖިލީހުެގާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސަށްވެސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަނ ކުރުމުަގއިާ ޤ ނޫނުާ
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އެނިގވަޑައިަގންނަާ ރަްއޔިތުންނަށްވެސްާ ލޮބުވެތިާ އަދިާ  3095ވ ނެާާމެންބަރުންނަށްވެސްާ

މިފަދާަާ އެހެންވީމަ،ާ ޙ ލަތު.ާ މިއޮތްާ ދިމ ވެފައިާ ރ އްޖެއަށްާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާާ ހިތުައޑިންާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ އުޅޭތީެވާ މިހެންާ ޙ ލަތެއްަގއިާ

ާާ މި އޮތްޮގތުންާ ެއކުލަވ ލެވިފައިާ މިއަދުާ މިހ ރު،9ާާާާޤަނޫނުއަސ ސީާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގ ވަނަާމ އްދ ާމިހ ރުާލިޔެވިފައ9ާާާިނޑުާދަންނަވ ލ ނަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ9ާާާާއޮތްޮގތް.ާާ މިބުނަނީ،ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  3100ވަނަާ

އެމަޤ މުންާ ހަމަތަކުެގމަތީންާ ޤ ނޫނީާ ކުށްވެރިނުވެާ މީހަކުާ މަޤ މުގައިހުރިާ

ޙަިއސިްއޔަތުންާ މަޤ މުެގާ ހުރިއިރުާ އެަމޤ މުަގއިާ އޭނ ާ ވަކިވެއްޖެނަމަާ

)ށ(ާާ މިމ އްދ ެގާ ކަމަކ މެދުާ ދޫކޮށްލަްއވ ފަިއވ ާ ނުކޮށްާ ނުވަތަާ ކޮށްފައިވ ކަމަކ މެދުާ

ކޯޓެްއަގިއ،ާާ އެްއވެސްާ ަމއްޗަށްާ އޭނ ެގާ މެނުވީާ ޮގތުެގމަތީންާ ކަނޑަައޅ ާ ަގއިާ

ދަޢުވ އެްއާާ މަޖިލީހެްއަގިއވިޔަސްާ އެހެންާ ޝަރީޢަތުެގާ ނުވަތަާ ކޯޓެްއަގއިާ  3105އެްއވެސްާ

ޢިއްޒަތްތެރި ބަލ ލިއިރުާާާާނުކުރެވޭނެއޭ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ

ާާ 106ާާާާވަނަާމ އްދ ިއ42ާާާާމިދެންނެވި 119ާާާާވަނަާމ އްދ ައއި 127ާާވަނަާމ އްދ އ އި

ވަނަާމ އްދ ާމިހުރިހ ާެއއްޗަކަށްާބަލ ލ އިރުާއަދިާއަޅުަގނޑުެގާއަތަށްާލިބިފައިހުރިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މެންބަރުންާ ޢީްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ވަނ20ާާާާަެގާާއިޞްލ ޙުތަކުންާ

 3110މ އްދ އަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފަިއވ ތަންވެސްާއެބަފެނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާހިތުއަޑިންާާ

ތ އީދުކުރެވެނީާމިމ އްދ ާއުވ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުާމ ނަކުރުމ އިާއަސ ސީާާ

ސަލ މަތްެވވޭތޯާާ އަނެއްކ ވެސްާ އެކަމުންާ އުފެދިދ ނެތީވެާ ތަފ ތެއްާ މ ނަކުރުމުެގާ

ވަނ9ާާާާަޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާހަމަާސ ފުކޮށްާމިދަންނަަވނީާއަޅުަގނޑުާާާާބަލަންވެެގން

މިހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމީ.ާ މިޮގތަށްާ ހުށަހަޅަންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ މ އްދ އަށްާ

އެމަޤ މުންާ ހަމަތަކުެގމަތީންާ ޤ ނޫނީާ މީހަކުާ މަޤ ުމގައިހުރިާ  3115ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ރިާޤ ނޫނުއަސަސީއ އިާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފަށްާވަކިވިާނަމަވެސްާއޭނ ާމަޤ މުަގއިާހުރިއި

އެްއވެސްާކަމެއްާކޮށްފަިއވ ކަމަށްާޝަރުޢީާހަމަތަކުެގާސ ބިތުވެއްޖެނަމަާމިޤ ނޫނުެގާ

ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާާ ދިނުމަށްާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ދަށުންާ

ާމިހެންާމިޮގތަށްާއެްއވެސްާޢިނ ޔަތެއްާނުލިބޭނެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަލުަގނޑު

އިސްާާ އެންމެާ ދަޢުލަތުެގާ ޤައުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބަކީާ މިކުރިާ  3120ޢިބަރ ތްާ

ލަަގބުވެރިޔ އަކީާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެންމެާ ޝަރަފްވެރިޔ ާ އެންމެމަތީާ ވެރިކަންކުރ ާ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެނަށްާރީތިާނަމޫނ އަކަށްވ ންާމަޖުބޫރުވ ޮގތަކަށްާނޫނިއްޔ މުާ

އެޮގތަ ބައްޓަންކުރަންާާއެކަންާ ޤ ނޫނުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ފަހިވ ފަދަާ ށްާ

ނަމޫނ ،ާާ ދައްކައިދޭންޖެހޭާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިސަބަބ ހެދިާ އެހެންވީމަ،ާ ރޯލްމޯޑެލްކަމަށްވ ތީ.ާ  3125ދައްކައިދޭންޖެހޭާ

ލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުގައިހުރިާމީހަކާުާރައީސްާއަޅުަގނޑުާހަމަމިދަންނަވަނީ،ާރައީސު

ހުރިއިރުާ މަޤ މުަގއިާ ޭއނ ާ ނަމަެވސްާ ވަކިވިާ އެމަޤ މުންާ ހަމަތަކުެގމަތީންާ ޤ ނޫނީާ

ޝަރީޢަތުެގާާ ކަމެއްކޮށްފަިއވ ކަމަށްާ އެއްެވސްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސަސީއ އިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ ސ ބިތުވެއްޖެނަމަާ ކަންާާހަމަތަކުެގމަތީންާ

ނުލިބޭނެއޭ،ާާ ޢިނ ޔަތެއްާ ެއްއވެސްާ ކަނޑަައޅ ފަިއވ ާ ދިނުމަށްާ މީހަކަށްާ  3130ކޮށްފައިވ ާ

މިޮގތަށްާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅަން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށާްާ

ާމިކަމަށްާޤަބޫލުފުޅުކުރެއްޭވކަމަށްވަންޏ މުާތ ޢީދުކޮށްދެއްވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާކެުވން:ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް

ާ3135 

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙ ިއާނޫނީާާާާމެންބަރުދ އިރ ެގާާާާމަނަދޫ

ެއްއވެސްާމީހަކުާބޭނުމެއްނުވ ނެ.ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްާއެއްވެސްކަމެްއވ ކަށްާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމުޙަްނމަދު

ދ އިރ ެގާާ މެދުާ ފުވަްއމުލަކުާ ވ ހަކަައކީ،ާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ހުށަހެޅުްއވުމަކީާާ ހުށަހެޅުއްވިާ ދެންމެާ މުފީދުާ ޝިފ ޤްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ހުށަހެޅުމަކަށްވ ތީވެ.ާ ތ އީދުކުރެޭވާ  3140އަޅުަގނޑަކަށްާ

މ ިގނަާޤަބޫލުކުރ ޮގ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތުަގއިާ

އެންެމާ ހަމަާ ހުންނެވީާ މިަވުގތުާ މިރ އްޖޭަގއިާ ނެތް.ާ މިރ އްޖެއަކުާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ

ބޭފުޅ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުންނެވިާ މިހ ރުާ ޔަޤީންކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭފުޅެއް.ާ

އެ ބޭނުންފުޅެްއނުވ ނެާ ކުށެއްނެތްކަންާާހަމަގައިމުންވެސްާ ވ ހަކައަކީާ މަނިކުފ ނުެގާ

 3145ސ ބިތުކުރެވޭނެާމަެގއްާނޯންނ ނެާޮގތަކަށްާޤ ނޫނެއްާހެދިެގންދ ކަށް.ާއެމަނިކުފ ނުެގާާ

އެމަނިކުފ ނުެގާާ ނަމަވެސްާ ޙ ޟިރުވެެގންާ މަޖިލީހަށްާ ޝަރީޢަތުެގާ ބޭނުންފުޅުވ ނެާ

މ  އެންމެާ އެއީތ ާ ސ ބިތުކޮށްދޭން.ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނެތްކަންާ މީހުންގާެާކުށެއްާ ތްާ

މިހ ރާުާ މިތ ޢީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުާ ެއއުސޫލުންާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގތަކީ.ާ
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ބޭފުޅަކުާ އެންމެާ ހުންނެވިާ ރައީސްކަންކުރަްއވ ފައިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހަމައެކަނިާ

 3150ހުރުމ ާއެމަނިކުފ ނަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންދެކެާލޯބިވ ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާބަފަެއއްެގާާ

ިގނަދުވަހުާއުޅުްއވ ފަިއވ ާބޭފުޅަކަށްވ ތީާއެމަނިކުފ ނ މެދުާމީހުންާކުރ ާޮގތުަގއިާއެހ 

ބޭނުންފުޅުވ ނެތީވެާ އެމަނިކުފ ނުާ ފިލުވ ލުމަށްޓަކައިާ ވަހުމްތައްާ ޝައްކުތަކ އިާ

ސ ބިތުކޮށްދޭން.ާ ކުށެއްނެތްކަންާ އެމަނިކފ ނުެގާ ވަޑަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ ޝަރީޢަތުެގާ

ެމންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާާާއެހެންވީމަ،ާ ހުށަހެޅުމަށްާ އެހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ

 3155ާތ ޢީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ޢިނ ޔަތްތަާާާޢިލްޔަސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދޭންޖެހޭާ މީހަކަށްާ ާާކޮށްފައިވ ާ ބިލުެގ ދޭންޖެހޭާ ރައްކ ތެރިކަންާ 10ާކ އިާ

ވަނަާމައްދައަށްާއަޅުަގނޑުެވސްާބައެްއާއުނިއިތުރުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށްާބޭނުން.ާާ

 3160ވަނަާމ އްދ ެގާުއނިކުރަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަތަށ10ާާާާްއެޮގތުންާާ

ާ މީެގާ ލިބުނުއިރުާ މިބިލުާ 10ާއެންމެާ މިއިންނަނީާާާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުންާވަކިވެފައިވ ާމީހަކަށްާމިޤ ނޫނުެގާާ

ޕެންޝަންެގާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ދިނުމަށްާ ދަށުންާ

މަޤ މުންާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެލަވަންސެއްާ ެއއްވަރުެގާ ދެބައިކުޅައެއްބަޔ އިާ

އަނބިމީހ އަ މީހެއްެގާ މީތިާވަކިވެފަިއވ ާ ކޮމިޓީންާ ދޭންވ ނެއޭ.ާ ދަޢުލަތުންާ  3165ށްާ

ަގިއާާ )ހ(ާ މީެގާ މިފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ައއިއިރުާ އިޞްލ ޙުެވެގންާ

އިނ ޔަތެއްާާ އެްއވެސްާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ އިންނަތަންާ

ދަށުނާްާ މިޤ ނޫނުެގާ މިއިންނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މީެގާ ކުޑަެއއްނުކުރެވޭނެއޭ.ާ

ޢި ކޮންމެާާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ މަދުވެެގންާ އަދަދުތައްާ ފައިސ ެގާ 3ާނ ޔަތްތަކުެގާ

ޚިދުމަތުެގާާ މުދަލ އިާ މުރ ޖަޢ ކޮށްާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ެއއްފަހަރަށްާ  3170އަހަރަކުންާ

އެއަދަދުތަްއާާ އަލުންާ ުގޅިެގންާ ނިސްބަތ އިާ ޮގސްފައިވ ާ މަްއޗަށްާ އެމުއްދަތުެގާ އަުގާ

ޮގތުންާއެާއަދަދުތައްާކަނޑައެޅުމުަގިއާާއެކަށަައޅަންޖެހޭތޯާމަސައްކަތްކުރަންވ ނެއޭ.ާމިާ

މ ނަައކީާާ ޭއެގާ އެހެންީވމަ،ާ ޚިލަފްވެެގންނުވ ނެއޭ.ާ އ ިއާ )ހ(ާ އެމ އްދ ެގާ

މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވިޔަސްާ ބެލިކަމުަގއިާ ކިތަންމެވަރަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކިތަންމާެާ ޙ ލަތުާ މ ލީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުޑައެއްނުކުރެވޭނެއޭ.ާ  3175އެއަދަދުާ
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ރައްޔިތުންާދަށްވި ލޮބިވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމުަގިއވިޔަސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އެާ ބަނޑަށްޖެހުނުކަމުގައިިވޔަސްާ

ނުކުރެވޭނެޭއ.ާ ކުޑަެއއްާ ޢިނ ޔަތްތައްާ ނިންމާ  ދޭންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅަކަށްާ

ވެސްާޤައުމަށްާއަންނަާއިޤްތިޞ ދީާމ ލީާދަތާިާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާެއއިނ ޔަތްތައްާ

އެީއާާ އޮތުމަކީާ ކުރެޭވޮގތަށްާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ޖެހިއްޖެާ ކުޑަކުރަންާ ހަމަާ  3180ޙ ލަތްތަކުަގއިާ

ރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ޚުދުާ ޔަޤީންކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެކޭޮގތް.ާ އަޅުަގނޑުާ

ކޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ބޭފުޅެއްާ އެންމެާ ހަމައެކަނިާ އެންެމާާހުންނެވީާ ށްފައިވ ާ

މިކަހަލާަާ ދިމ ވ ާ ދަޢުލަތަށްާ ޔަޤީންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ އެބޭފުޅ އަށްވެސްާ ބޭފުޅެއް.ާ

ދަތިާދަނޑިވަޅުތަކުަގއިާހަމަާމިކަމ ާއެއްބ ރުލުންާދެްއވަިއެގންާޚަރަދުކުޑަކުރަްއވަންާާ

ިމާާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ މިމ އްދ ާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ  3185މަސައްކަތްކުރައްވ ނެކަން.ާ

ާާހުށަހަޅަ މި މިޤ ނޫނުގ10ާާާެާނީާ މިހުށަހަޅަނީާ )ށ(ާއިޞްލ ޙުކުރަންާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

އަހަރަކުންާާ ތިންާ ކޮންމެާ މަދުެވެގންާ އަދަދުތައްާ ފަިއސ ެގާ ކަނޑައަޅ ފައިވ ާ ދަށުންާ

އަަގށްާާ ޚިދުމަތުެގާ މުދަލ އިާ މުރ ޖަޢ ކޮށްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްފަހަރުާ

ބަދަލުތަކަ އައިސްފައިވ ާ އެކަށަައޅަންޖެހޭތޯާއެމުއްދަތުަގއިާ އަލުންާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ށްާ

ައުގހެޔޮެވެގންވެސްާާ ައުގތައްާ އެމުދަލުެގާ ބައެއްފަހަރުާ ެއއީާ  3190ކަނޑައަޅަންވ ނެއޭ.ާ

ދިރިއުޅޭާާ އަދިާ ހިނަގިއދ ނެ.ާ ތިރިވެެގންވެސްާ ވަރަށްާ ައުގތައްާ ހިނގައިދ ނެ.ާ

ޚަރަދު އެހެނިހެންާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ކުޑަެވެގންާ ޚަރަދުތައްވެސްާ ތައްވެސްާތަންތަނުެގާ

އެއިނ ޔަތްތަްއވެސްާާ ހަމަާ ޙ ލަތެްއަގއިާ ެއހެންވެއްޖެާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ކުޑަެވެގންާ

މަތިކުރ ކަށްނޫންާ ހަމަެއކަނިާ ދެކެނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ކުޑަކުރަންޖެހޭނެކަމުަގއިާ

ދަންނަވ ފައިާާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ެއާ ެއހެންވީމަ،ާ މިޖެހެނީ.ާ  3195އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުށަހަޅަ މިހުށަހެޅުންާ ކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުެގާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ންާ

ވ ހަކައެްއާާ ބުނެވުނުާ ޮއޅުމަކުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކައަކުންާ ދެންނެވުނުާ އަޅުަގނޑުާ

ސ ފުކުރުމަށްާާ ދަތްާ ޚަރަދުންާ ދަޢުލަތުެގާ ޑޮލަރ28ާާާޭދަންނަވ ލ ނަން.ާ ހ ސްާ

ސަފުކުރުަމށްާާ ދަތްާ ރަނަގޅުޮގތަކީާ އޮޅުމަކުން.ާ ޑޮލަރު.35000ާާާާދެންނެވުނީާ

 3200ޑޮލަރުާޚަރަދުކޮށްފަިއވަނީާދުވަހުާކުްއޔަށްާހިފ ފަިއވ ާއެންމެާކޮޓަރިއަކަށް.28000ާާާާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ދަންނަވ ލީ.ާ އަލުންާ ސ ފުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އެތަންކޮޅުާ އެހެންވީމަ،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.
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ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މީހަކަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ކޮށްފައިވ ާ ާކަންާ

މެންބަރުާާާާއަޙްމަދުާއީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ބިލުާ ޢިނ ޔަތްތަކ އިބެހޭާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ  3205ދޭންޖެހޭާ

ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ އެހުށަހެޅުއްވިާ ލަބީބްާ ޢިލްޔ ސްާ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އެްއވެސްާާާންބަރުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެ ކަނޑައަޅ ފައިވ ާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 3210ޢިނ ޔަތެއްާކުޑަެއއްނުކުރެވޭނެޭއ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙަށްާބަލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާާާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމޫސ 

ވަނަާމ އްދ .10ާާާެގާާމިމ އްދ ަގިއވެސްާއަޅަިއަގންނަާޮގތެއްާއެބައޮތް.ާއެއީާމިޤ ނޫނު

)ށ(ާާ މ އްދ ެގާ މިާ ށް.ާ މިމ އްދ ެގާ)ށ(ާ ހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީާ އަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާ

ޢިނ ޔަތްތަކުެގާާ ކަނޑަައޅ ފައިވ ާ ދަށުންާ ިމޤ ނޫނުެގާ މިއޮންނަނީާ މިހ ރުާ ަގއިާ

ރައްޔިތުންެގާ އެއްފަހަރަކުާ ތިންއަހަރަކުންާ ކޮންމެާ މަދުވެެގންާ އަދަދުތައްާ ފައިސ ެގާ

 3215ރ ޖަޢ ކޮށްާމުދަލ އިާޚިދުމަތުެގާައުގާއެުމއްދަތުަގިއާމައްޗަށްޮގސްފައިވ ާާމަޖިލީހުންާމު

ކަނޑައަޅަންވ ނެއޭ.ާާ އެކަށައަޅަންޖެހޭތޯާ އެއަދަދުތައްާ އަލުންާ ުގޅިެގންާ ނިސްބަތ ާ

އ އިާ )ހ(ާ ިމމ އްދ ެގާ ކަނޑައެޅުުމަގއިާ ައލުންާ މިއަދަދުތައްާ މިޮގތުންާ

މި މިއޮންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ ކަނޑައަޅ ފައިވ ާާޚިލ ފުވެެގންނުވ ނެއޭ.ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ

ބޭނުމަކީާ އެމުރ ޖަޢ ކުރުމުެގާ ދެންާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ ކުޑަެއްއާ ޢިނ ޔަތެއްާ އެްއވެސްާ

 3220ކޮބައިބ އޭާއަޅުަގނޑުެގާހިތަށްާމިއަރަނީ.ާކަމެއްާމުރ ޖަޢ ކޮށްާބަލަން،ާއެާމުރ ޖަޢ ާާ

ާާ ނޭނެގނީ. ބަހެއްވީމަާ އެާޢަރަބިާ ދެނެަގތުން.ާ އެއީާ މިންވަރުާާދެންާ ބަލ ާދެނެެގންާ

ަގއިާވިޔަސްާާއެކަންކަންާކުރުންާޭއަގއިާބޭނުންވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންކަންާކުރިކަމު

ާާ ބަލ އިރުަގއި ރޫޙަށްާ މިޤ ނޫނުެގާ ބޭނުމަކަށްާ ޙަޤީޤީާ ކުރުުމެގާ މިމ އްދ ެގާާއެކަންާ

ާާ މިބޭނުންވަނީާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތްާޢިނ ޔްތަކުެގާާރޫޙަށްާބަލ އިރު

ރައްޔިތުންެގާާާާއަދަދުފައިސ ެގާާ އެއްފަހަރުާ ތިންއަހަރަކުންާ ކޮންމެާ  3225މަދުވެެގންާ

މަޖިލީހުންާމުރ ޖަޢ ކޮށްާމުދަލ އިާޚިދުމަތުެގާއަުގާއެމުދަލުަގއިާމައްޗަށްާޮގސްފައިވ ާާ

ކަނޑައަޅަންވ ނެއޭ.ާާ އެކަށައަޅަންޖެހޭތޯާ އެއަދަދުތައްާ އަލުންާ ުގޅިެގންާ ނިސްބަތ ާ

ކަނޑައެޅުމުާ އަލުންާ އެއަދަދުތައްާ އ ިއާާމިޮގތުންާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ަގއިާ

ާ )ށ(ާއެހެންޚިލ ފުވެެގންނުވ ނެއޭ.ާ މިާ ހިެއއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވީމަ،ާ
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އެއަުގތަކަށްާާ ބަލ ާ ދަށްވިތޯާ ނުވަތަާ ައުގމަްއޗަށްދިޔަތޯާ  3230އޮންނަންވޭހެނެއް.ާ

ކޮންމެޮގތަކަށްާާ އެާ ެއކަމަކު،ާ ރޫޙަކީ.ާ ެގާ )ށ(ާ އަސްލުަގއިާ ބަދަލުެގނައުމަށްޓަކައިާ

ިވޔަ ކަނޑައަޅ ފައިވ ާާދިޔަކަމުަގއިާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ ސްާ

ނޭނޭގާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިއީާ ދެންާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ ކުޑަެއްއާ ޢިނ ޔަތެއްާ އެްއވެސްާ

މިއަށްާހަދަންވީޮގތެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީާ

ވިސްނ  މައްޗަށްާ ޮގތެްއެގާ ރަނަގޅުވ ނެާ މ ާ ާާއެއަށްވުރެާ އ ދެ،  3235ވަނ10ާާާާަފަިއ.ާ

ފައިސ ެގާ ޢިނ ޔަތްތަކުެގާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ )ށ(.ާ މ އްދ ެގާ

މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްފަހަރުާ ތިންއަހަރަކުންާ ކޮންމެާ މަދުވެެގންާ އަދަދުތައްާ

ޮގސްފައިވ ާާ މައްޗަށްާ އެމުއްދަތުަގއިާ ައުގާ ޚިދުމަތުެގާ މުދަލ އިާ މުރ ޖަޢ ކޮށްާ

ުގ ކަނޑައަޅ ންވ ނެއޭ.ާާނިސްބަތ އިާ ެއކަށައަޅަންޖެހޭތޯާ އެއަދަދުތައްާ އަލުންާ ޅިެގންާ

ވަރަށްާ ހުށަހެޅުމ އިާ ލަބީބްެގާ އިލްޔ ސްާ އ ދެ،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  3240ދެންމެާ

ކައިރިކޮށްާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުންާމިއޮންނަނީ.ާއެކަމަކު،ާެއބޭފުޅ ެގާހުށަހެޅުމުަގިއާާ

އެކަށައަ އެއީާ ތަފ ތު.ާ ވަރަށްާ އެއަދަދުތައްާޖުމްލަާ އެކަށައެޅުމ އިާ ޅަން.ާ

ރަނަގޅުާާ ދެކަމެއް.ާ ތަފ ތުާ އެއީާ ދެކަމެއް.ާ ތަފ ތުާ އެއީާ އެކަށަައޅަންޖެހުމ އިާ

ދިމ ކޮށްާ އަދަދުތަކަށްާ ބުނ ނަމަާ ެއއްޗެއްާ ލިޔެެގންާ އެއްޗެްއާ މީހަކުާ ދިވެހިބަހުންާ

ވަުގތ އިާ މިހަދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނެއްާ ސީދ .ާ އަދަދުާ ެއއީާ އެއްޗަކީާ  3245ާބުނ ާ

ަމއްޗަށްާާ ޮގތެއްެގާ ބޭނުންވ ާ ރަްއޔިތުންތަކެއްާ ދިރިއުޅޭާ އެތަނެއްަގއިާ ބަލ ާ ޙ ލަތަށްާ

ހަދަނީ.ާ ިއޞްލ ޙެއްވެސްާ އަދިާ މިހަދަނީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ މިހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުރަވެާ

މިޤ ނޫނާުާ އަންނަނީކީނޫން.ާ ހަދައިެގންާ ކުއްލިއަކަށްާ ޤ ނޫނެއްާ ތިބެފައިާ ހަމަާ

މިާ ފަރ ތުންވެސްާ ަވުގތ ިއާާހުށަހެޅުއްވިާ ހަދ ފައިާ ިވސްނ ފައިާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ އޮތީާ

މިވަުގތަކަށްނޫން.ާ މިވިސްނަނީާ ބޮޑަށްާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރު.ާ  3250ޙ ލަތަށްާ

ރައީސްާާ އަރ ފައިހުރިާ ޕ ޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިވިސްނަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ޓ ެގޓްކޮށްފައި. މިހިރީާ މަސައްކަތްާ މައިަގނޑުާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާާސަލ މަތްކުރެވޭތޯާ

އެީވޮގތެްއވީ.ާާ ދެންާ ބޭފުޅ ާ ހުންނެވިާ ރަީއސްކަންކޮށްފައިާ ބޭފުޅ ،ާ ހުންނެވިާ މިއަދުާ

ާތައުކަތިއްާ ޕ ޓީންާާهللا. ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަަގއިމުންވެސްާ ބޭނުމެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑުާ

އޮންނަދުވަހަކުާާ ބިލެއްާ ދެންާ މިތަނުަގއިާ ދިމ ލަށްާ މިހަކ ާ ފައިބ ާ  3255ވެރިކަންކޮށްފައިާ

ވ ހަކަތަކެ ޚ އްޞަކޮށްާާމިހުރިހ ާ ިވސްނ ފައިާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގވ ކަށް.ާ އްާ
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މުހިންމާުާ ވަރަށްާ އެއީާ އެތަންކޮޅުާ އެއަދަދުތަްއ،ާ މިއިންނަނީ.ާ ލ ފައިާ މިޖުމްލަާ

ތަންކޮޅެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުެގާއިޞްލ ޙުާދަންނަވ ލ ނަން.ާ)ށ(ާމިޤ ނޫނުގާެާ

ައދަ ފައިސ ެގާ ޢިނ ޔަތްތަކުެގާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މަދުވެެގންާދަށުންާ ދުތައްާ

މުދަލ އިާ މުރ ޖަޢ ކޮށްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންާ އެއްފަހަރުާ  3260ކޮންމެތިންއަހަރަކުންާ

ާޚިދުމަތުެގާއަުގާއެމުއްދަތުަގއިާމައްޗަށްާޮގސްފަިއވ ާނިސްބަތުން...

ާ

ދ އިރ ގެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވިލިމ ފަންނުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނިޒ މ ބެހޭާ ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ3265 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ކިތައްފަހަރުާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އެބައި،ާ އިޞްލ ޙުެގާ ކިތައްފަހަރުތޯާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިންާމަނިކުާ ާއެނގިވަޑައިަގންނަވ ޮގތްވަނީ.ާމަޖިލީހުެގާކިޔުްއަވއިެގންތޯާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށް

 3270ާރިޔ ސަތަށްާއެނިގަވޑައިނުަގންނަވަނީތޯ..ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަ

 3275ާއަރުވަން.ާާ

ާ

އިޞްލ ޙުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މިާ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރުކޮށްލީ.ާ ާއަޅުަގނޑުާ

އެބޭފުޅުންނަށްާާާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމޫސ  އޭރަށްާ ބައްލަވ ާ ރަނަގޅަށްާ ިއޞްލ ޙުާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އޮންނ ނެ.ާ

އުޅޭކަމަށްވަނީިވއްޔ ާާރަނަގ އެބޭފުޅުންެގާ މައްސަލައެއްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ޅަށްާ

 3280އެބޭފުޅުންާއަމިއްލަފުޅަށްާއެއ ާދޭތެރޭަގއިާނަގ .ާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާކީމަާމިކަނާްާ

މިދަންނަވަނީާާ ައޅުަގނޑުާ ކުރުކޮށްލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދިުގވ ތީާ އެހެންވީމަ،ާ ދިގުވަނީ.ާ

ބޭފު ހުރިހ ާ ރަނަގޅަށްާ އޮންނ ނެ.ާވަރަށްާ ލިބިަވޑަިއެގންފައިާ މިާ ެގއަށްވެސްާ ޅުންާ

އަޅުަގނޑުާާ އޮންނ ނެ.ާ މޭޒުކޮޅުމަތީަގިއވެސްާ މިތ ާ ވަޑައިެގންނެވިއިރުާ މިތަނަށްާ
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ވަނަާމ އްދ އަށްާހުޅުހެންވޭރ10ާާާާުއިތުރަކަށްާެއއިޞްލ ޙެއްާނުދަންނަވ ނަން.ާބިލުެގާާ

 3285ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާ.ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙުާ)ށ(ާށްާ

ާ

ފުރުޞަތުާާާާާރިޔ ސަތުންާަވހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ ޢީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއަރުވަން.ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.

ާ

ވިލިމ ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޚްާ އުފަންާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  3290ާފަންނުާ

ާާާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާ ބިލުެގ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މަނިކުާ ޙުސައިންާ ނިޙ ންާ މ އްދ އަށ10ާާާްއަޙްމަދުާ ާވަނަާ

ހުށަހަޅ ފައިވ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.އިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާ

ާ

މިބިލުެގާާާމެްނބަރުާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ށ10ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  3295ާވަނަާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރުާ

އަކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިއޞްލ ޙުާ ައޅުަގނޑުެގާ ހުޅުމީދޫާއިޞްލ ޙ އިާ އަދިާ ދިމ ވޭ.ާ އަކުރަށްާ ރުންާ

މަފްޙޫމ ވެސްާ ހުށަހެޅުމުެގާ ލަބީބްެގާ ޢިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އެްއޮގތްވ ތީވެާައޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުންާއަނބުރ ާެގންދަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

 3300ާރައީސް.ާާ

ާ

ާހުށަހެޅުންާއަޅުަގނޑުާއަނބުރ ާެގންނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުެގާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ
ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ3305 

މ ރަނަގޅުކަމަށްާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އިޞްލ ޙުތައްާ ހުށަހެޅިފައިހުރިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ާންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ފެންނ ތީވެާއެާއަނބުރ ާެގންނަާވ ހަކަާދަާޙުސައިންާަވޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމަށާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 3310ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ
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ާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިހ ރުއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ

ާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ މިވަނީ 13ާާާާހުށަހަޅ ފައިާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށް. )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނ13ާާާާަަވނަާ

މ ނަކުރުން.ާާާާާވ ހަކަަަދެއްކެުވން: މ އްދ އެއްާ މ ނަކޮށްދޭާ މަފްހޫމްތައްާ ހިމެނޭާ ބިލުަގއިާ މ އްދ އަކީ،ާ

ާ ބިލުެގާ 13ާއެޮގތުންާ މިދަނީާާ ބަޔ ންވެެގންާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  3315ަވނަާ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުންާވަކިވެފަިއވ ާމީހ ާކަުމަގިއާބުނެފައިާެއވަނީާދެންާާރައީ

ާާ މި މ ނަކޮށްދެނީާ މީހ ާ ވަކިވެފަިއވ ާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ 13ާާމީަގއިާ

މިމ އްދ އަށްާާ އިޞްލ ޙެއްާ ހަމަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ން.ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑަށްާ ދިމ ވީާ ހިސ ބަކުންާާހުށަހަޅަންާ އެްއވެސްާ މިބިލުެގާ ކިޔ ާ ކިޔ ާ މިބިލުާ ާ

ލިޔެފަިއވ ާ އެހެންާ ނުފެނުނު.ާ މީހ ާ ވަކިވެފަިއވ ާ މަޤ މުންާ  3320ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ނެތޭާ މ އްދ ެއއްަގއިާ ެއއްވެސްާ ބިލުެގާ ނުފެނުނު.ާ ތަނެއްާ

ނުފެާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހަރުަގއިާ މީހ ާ ވަކިވެފަިއވ ާ ކޮންމެވެސްާމަޤ މުންާ މިއިންާ ނިާ

އަޅުަގނޑުެގާ މިބިލުާ އަދިާ ލިޔުއްިވއިރުާ މިބިލުާ މިކޮމިޓީންާ ހިސ ބެއްަގއިާ

މަޢުލޫމ ތުަގއިާބ.އަތޮޅުާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމިާޑްރ ފްޓްކޮށްެގންާކޮމިޓީއަށްާާ

އޮތީާާ ހިސ ބެއްަގއިާ ކޮންމެވެސްާ މިބިލުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ބިލެއް.ާ  3325ެގންނެވިާ

ވެދ  މިފެންނަނާީާކަމަށްވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެ.ާ

ކޮންެމާާ ހިސ ބެއްަގިއވެސްާ ކޮންމެާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ވަކިވެފަިއވ ާާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ިމއޮންނަނީާ މ އްދ އެްއަގއިވެސްާ

މ އްދ  ދެވަނަާ ެއއީާ އެހިސ ބުަގއިާ އެބައ ދޭާ ރަސްމީޮގތުންާ ާާމީހަކަށްާ ވަނ4ާާާާަެގ.

ާާ މީހެއް. ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މ އްދ ަގިއވެސ5ާާާާްމ އްދ ާ  3330ވަނަާ

ބޮޑަށްާާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމުން،ާ މީހެއް.ާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

މ ނަކުރަންޖެހެނީާ މަީގއިާ މީހ ާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މިބުރަވެވެނީާ

ާާެއޮގތުންާާާ.ކަމުގައި މިހުށަހަޅަނީ އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ )ހ(13ާާާާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހ ާކަމުަގއިާބުނެފަިއާއެވަނީ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ  3335ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

މީހަކަށެވެ. ކޮންެމާ އަދ ކޮށްފަިއވ ާ އިޞްލ ޙުާާާމަޤ މުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ

ފަހުންާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްތަންާ "މީހ އެވެ"ާ ޖުމްލަާ ނިންމ ލ ާ އޭަގއިާ ހުށަހެޅިއިރުާ

އޮތްތަންާ "މީހ އެވެ"ާ އެތަންކޮޅުާ ފޮނުވ ފައިާ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށްވ ނެާ ލިޔުމުންާ
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މިެގނައީާާ މިއިޞްލ ޙުާ މިޮގތަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ "މީހަކަށެވެ".ާ

މ އްދ ތަކުަގިއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ިގނަާ މީަގިއާ ވ ހަކަާ މީހ ެގާ ކޮށްފައިވ ާ  3340ޔ ކަންާ

ވ ހަކަޭއާާ މީހ ެގާ ވަކިވެފައިވ ާ މަޤ މުންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިވަނީ.ާ ލިޔެވިފައިާ

ނެތްކަމެްއެގާާ ބަޔ ންވެފައިާ މ އްދ ތަކުަގއިާ މިބިލުަގއިާ ނެތީމ ާ ބަޔ ންވެފައިާ މީަގއިާ

ާާ ކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީާ މީެގާ އައުމުންާ އެހެންާމ ނަާ އުފެދޭ.ާ އެބަާ ވަރަށްބޮޑަށްާސުވ ލުާ

މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިބިލުންާ ބަލ ލ އިރުާ މިބިލަށްާ އުފެދެނީާ ސުވ ލުާ

ނެ ވ ހަކަާ މީހ ެގާ އުޅެެގންވަކިވެފަިއވ ާ މ ނަކުރަންާ އެމީހ ާ  3345ާތީސްާ

ނުދީ ބަޔ ންކޮށްާ ބިލުަގއިާ ކޮބައިކަންާ މީހަކީާ ކޮށްފައިވ ާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އުފެދެނީ.ާ ސުވ ލުާ ކީްއވެބ އޭާ މިއުޅެނީާ ނިންމަންާ މިބިލުާ

އަޅުަގނޑުެގާހިތަށްާމިއަންނަނީާކުރީެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ކަންާކޮށްފަިއވ ާމީހަކީާާ

މިހ ރުާ މީހަކީާ ނިމިފައިވ ާ އަދ ކޮށްާ މަޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އަދިާ

އަދ ނު މަޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކުރީެގާ އަދިާ  3350ކޮށްާ

ރައީސްާ ދެންާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ާ ރައީސްާ މީހަކީާ އަދ ކޮށްފައިވ ާ މަޤ މުާ

އަންނައިރުާާ ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ މިބިލުެގާ ނިސްބަތްވ ޮގތަށްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާ

އިރުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުންާވަކިވެފަިއވ ާމީހ ޭއާބުނެާމީަގއިާމ ނަާއަންނަ

މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ެއއީާ ނެތިާ މ އްދ ެއްއަގއިާ ެއްއވެސްާ މީަގއިާ

ބައްޓަންާ މިާ މިބިލުާ ދެންާ ކޮށްދިނުމަށް.ާ އެްއެވސްކަމެއްާ މީހ އަށްާ  3355ވަކިވެފަިއވ ާ

ާާ ާާމިކުރެވެނީާއަނެއްކ ވެސްާބަެއއްފަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހީވޭާެއއީ ރައީސްާާސިދ 

އަމ ޒު މިކުރެވެނީ.ާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާ ބައްޓަންާ މިާ މިބިލުާ ކުރެވިެގންނޭާ

ހީވަނީާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އައުމުންާ މިހެންާ މިމ އްދ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުާއަދ ކޮށްފަިއވ ާމީހެއްާއ ދޭ.ާރައީސްާޢަބްދުލްޤައްޔޫްމާާ

 3360ޮގތަށްާމިބިލުާާނުހިމެނޭޮގތަށްާއެާމަނިކުފ ނަށްާމީގެއިންާެއއްެވސްާޢިނ ޔަތެއްާނުލިބޭ

އުފެދެނީާާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިވެސްާ ސުވ ލުާ އެހެންާ ބ ޭއ.ާ ދ ނީާ ނިމިެގންާ އަނެއްކ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުންާވަކިވެފަިއވ ާމީހ ެގާވ ހަކަާމިބިލުަގއިާނ ންނ ތީވެ.ާ

ކޮބައިކަންާާ މީހަކީާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އެހެންކަމުން،ާ

އެ ާާބަޔ ންކޮށްދެވެންާ އަޅުަގނޑު ސަބަބަށްޓަކަިއާ މިާ ެއހެންވީމ ،ާ ވަނ13ާާާާަބަޖެހޭ.ާ

ބަޔ ންކުރެޭވޮގތަށްާާ ކޮބަިއކަންާ މީހަކީާ ކޮށްފައިވ ާ  3365މ އްދ ެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ
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ކޮންމެވެސްާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހުށަހެޅީ.ާ މ ނަާ

އިޞްލ  މިާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރަކުާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މުސްކުޅިފުޅުާމެްނބަރުާދ އިރ ެގާމެދުާހިތަދޫ ރައީސްާ ކުރީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3370ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ެގާާާރަޝީދުާާމުޙަްނމަދު މ ފަންނުާ ވިލިާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ޙިމ ޔަތ އިާ ާރައީސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބިލަށްާާާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވން

ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާއެާހުށަހެޅުއްވިާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ

ާ3375 

ާާޝުކުރިއްާާމެްނބަރުާދ އިރ ެގާކޮމަންޑޫ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާމީހަކަށްާާާކޮށްފައިވ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާޔ ާ

ާާބިލުާާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާާރައްކ ތެރިކަމ އިާާދޭންޖެހޭާަވޙީދުާާޙުސައިން އަށ13ާާާާްެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

އިޞްލ ޙަާާާވ ހަކަަަދެއްކެުވން: ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ށްާާދިއްދޫާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްވ ތީާ އިޞްލ ޙުާ ފުރަތަމަާ ހުށަހަޅ ނަން.ާ ިއޞްލ ޙުާ ފޮނުވ ފައިވ ާ

ކިޔ ލަދޭނަން.ާާ އޮތްޮގތްާ ަގއިާ )ށ(ާ އޮތްޮގތަށްާ ފޮނުވ ފައިާ މިހ ރުާ )ށ(ާ  3380މީެގާ

ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ އަނބިމީހ ައށްާ ވަކިވެފަިއވ ާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ާާ ދިނުމުަގިއ އެލަވަންސްާ ވަކިވެފަިއވ ާާދޭންޖެހޭާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ދޭނީާ އަބީންނަާ އެހުރިހ ާ ތިބިނަމަާ އަނބީންާ ިގނަާ އަންބަތްވުރެންާ އެްއާ މީހ ެގާ

ހަމަހަމައަށާްާ މެދުަގއިާ އެމީހުންެގާ އަދަދުާ ޖުމްލަާ ކަނޑަައޅ ފަިއވ ާ މިޤ ނޫނުަގއިާ

ާާ މިއުޅެނީ އިޞްލ ޙުަގއިާ ތިރ13ާާީބައިވ ޮގތަށެވެ.ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  3385ަގިއވ ޮގތަށްާާވަނަާ

ާާ އަޅ ފަިއވ ާާ)ށ(ާެގާފަހަތުންާދެވަނަާފޮޅުވަތުަގއިާދިނުމަށްާކަނޑައިޞްލ ޙުކުރުން.

ލަާައދަދުާއެމީހުންެގާމެދުަގއިާހަަމހަމައަށްާބަިއވ ޮގތަށެވެ.ާާ"ާއެލަވަންސް"ާެގާޖުމް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންާާރިޔ ސަތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ އަރުވަން.ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތުާ  3390ބަރަކަށްާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ
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ދިއްދޫާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ހުންނަވ ާ ތަމްސީލުކުރަންާ ދިއްދޫާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޭނ ާދ އިރ ެގާ ތަނުގައިވެސްާ ނެތްާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ ާބަރުާ

ލެއްިވާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ލިބިާ ޤ ބިލުކަންާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބަދަލުަގއިާ އޭނަެގާ ބިލުާ  3395ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާވަޙީދުާާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިން

ބެހޭޢިނ ޔަތްތެރިކަމ ާާކ ތެރިކަމ އިރައްާާދޭންޖެހޭާާމީހަކަށްާާކޮށްފައިވާ  ާާބިލުާާއިާ 13ާާެގ

ާދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާދ ެގާއެާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީވަނަާމ އް

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާޝުކުރިއްޔ . މިހިރީ ހުށަހެޅިފައިވ 56ާާާދެންާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  3400ވަނަާ

އަޅުަގނޑުއިޞްލ ޙުތައް އުތުރުާާ.ާ އިމްތިޔ ޒުާާާާމ ފަންނުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާފަހުމީއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއަޅުަގނޑ2ާާާާުޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާާޝުކުރިއްާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ

އިޞްލ ޙުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާާ ދަންނަވ ލ ނަހުށަހެޅުމުާާާހުށަހަޅ ާ މ އްދ ާ ަގިއވ ާ )ށ(ާ އެާ ކުރިންާ  3405ާން.ާެގާ

ރަސްމީޮގތުންާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މީހަކަށްާ ވަކިވެފަިއވ ާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ލަޤަބާްާ މިާ "ރައީސް"ާ ކުރިއަށްާ ނަމުެގާ އެމީހެްއެގާ މުޚ ތަބުކުރުމުަގއިާ

ބޭނުންކުރެވިދ ނެެއވެ.ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމަކީާމިމ ްއދ ާމިާ)ށ(ާުއވ ލުން.ާ

ޤަބޫ ައޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކަށްާާއ ދެ،ާ ކޮށްފައިވ ާ ރަީއސްކަންާ ކުރީެގާ ލުކުރ ޮގތުަގއިާ

 3410ޢިނ ޔަތ އިާމިހުރިހ ާކަންކަމެއްާމިާފޯރުކޮށްދެނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތަޚުތުާ ޝަރަފ އިއެާ އެކަުމެގާ މަޤ މުާ ހައިބަތުާާާާކަުމެގާ

ަގވ އިދެއްާޤ ނޫ ނެއްާހެދިކަމުަގިއވިޔަސްާއެކަމަށްާާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާ

ޤަބޫލެްއާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެކަމަކަށްާ ކުރެިވެގންާ ކަމެއްާ އަންނ ނެޮގތަކަށްާ އުނިކަމެއްާ

ހުންނަވ ާާ އެއިރެއްަގއިާ މަޤ ުމާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރަން.ާ

 3415ރުަގއިާއަދިާާހެންާކިޔަމުންދ އިބޭފުޅަކަށްވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނޫނީާރައީސްާއެ

އެހެންާފ  ރައީސްާ ބޭފުޅުންނަށްެވސްާ ދުރުވެވަޑައިެގންނެވިާ ވެރިކަމުންާ އިތުވިާ

ނުދެކެން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތެްއކަމަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެހ ާ ދިޔުމަކީާ ކިޔަމުންާ

ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާރައީސްކަމުެގާމަޤ މުންާވަކިވެަވޑަިއެގންފިނަމަާއެާހައިސިްއޔަތުާ

ކީެއއް.ާއެާކުރީެގާރައީސަށްާވެެގންދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެގއްލުނީާރައީސެއްާނޫންާއެއީާ



 128 

 3420އެންމެާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާޤ ނޫނެއްަގއިާމިޮގތަށްާކަނޑައަޅ ާކަމަށްވަނީނަމަާއެންމެާ

އެކަށީެގންވަނީާކުރީެގާރައީސްާމިހެންާލިޔުން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިާދެާާ

މުހި ލިޔުމުންވެސްާ ެއއްޮގތެއްެވސްާ ކުރެންާ އެީއާާޮގތުންާ ނޫން.ާ ންމެއްވެސްާ

ކުރީެގާާ ބޭފުޅަކީާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސްކަންާ ކުރީެގާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިވެނިާ ރައީސްާ ކުރަނީނަމަާ މުޚ ތަބުާ ދިމ ލަށްާ ސީދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްކަން.ާ

ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ދެންނެވިދ ނެ.ާ ެއޮގތަށްާ ކިޔ ފައިާ  3425ނަމެއްާ

ނޫނިއްާ ޮގތުަގއިާާކ ރޓްސީެއއްާ ޮގތެްއެގާ ކިޔ ާ ޮގތުންާ އިޚްތިރ މްކުރުމުެގާ އަދަބުާ ޔ ާ

ސީދ ާާ ދިމ ލަށްާ ދޮންމަންމައ އިާ ދޮންބައްޕަ،ާ މިސ ލަކަށްާ ެއއީާ ކީދ ނެ.ާ އެޮގތަށްާ

ކިޔުމުެގާާ ދޮންމަންމަާ ނޫނީާ ބަދަލުަގއިާ ކިޔުުމެގާ ދޮންބައްޕަާ ކުރ ނަމަާ މުޚ ތަބުާ

މުޚ ތަބުކު މިޮގތަށްވެސްާ ބައްޕަާ މަންމަ،ާ މިޮގތަށްާާބަދަލުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ރޭ.ާ

ލުން.ާ މިޮގތަށްާ ރައީސްާ ކުރީެގާ އެކަށީެގންވަނީާ އެންމެާ  3430މ އްދ އެއްލ ކަމަށްވަނީނަމަާ

އެހ ާ އެއީާ ކަމަކަށް.ާ މުހިންމުާ ލުންާ އެޮގތަށްވެސްާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ

ޤައުމުާ އެހެންާ ބޭރުެގާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާދެންާ ކަމެއްވެސްާ މުހިންމުާ

ޤައުމެއްކަމުަގއިާާޤަ ޑިމޮކްރަސީާ ނަމޫނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިސ ލަކަށްާ އުމުަގއިވެސްާ

ބަލ ާއެމެރިކ ަގއިެވސްާކުރީެގާރައީސުންނ ާބެހޭާޤ ނޫނުާޤ ނޫނުގައިާލިޔެވިފައިާނުވޭާާ

ތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށްާާ މިހުށަހެޅުމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މުޚ ތަބުކުރުމަކަށްވެސް.ާ  3435މިޮގތަށްާ

ާރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޝުކު

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުާާާާރިޔ ސަތުންާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ އަޙްމަދުާާަމއްޗަންޮގއަރުވ ނަން. މ ރިޔ ާ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ޅިާ

 3440ާދީދީ.ާ

ާ

ރައީާާޝުކުރިއްޔ ާޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމައްޗަްނގޮާ ައޅުަގނޑަޢިއްޒަތްތެރިާ ނުފެނޭާާސް.ާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ާށްާ

އޮންނަާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ އެްއޗެހިާ މިނިވަންކަމ ިއާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ މިއޮތްާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޒަމ ނެއްަގއިާވަކިާމީހަކަށްާަވކިޮގތަކަށޭާނަންާކިޔަންޖެހެނީާކިޔ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑަށްާމިމަޖިލީ އެހެންވީމ ،ާ ހަދ ކަށް.ާ ފ ސްކޮށްާ ބިލުާ އެއްވެސްޮގތަކަށްާ  3445ހުންާ

އެހުށަހެޅު ފަހުމީާ އިމްތިޔ ޒުާ މެންބަރުާ ެއާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ އްވިާާހަމަާ
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ތ ޢީ އަޅުަގނޑުާ ތަންތ ނގާެާހުށަހެޅުމަށްާ އެހެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދުކުރަން.ާ

ނަ އެހެންާ ރައީސްާ ކުރީެގާ ނުފެނޭ.ާޤ ނޫނުަގިއވެސްާ ތަނެްއާ ނަންކިޔ ާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާއ ދަކ ދަިއެގާތެރޭަގިއވެސްާކުރިންާއެކަމެްއާނިމިފައިާހުރީމަާދެނާްާ

ކުރީަމވެސްާާ އިނދެވަރިާ ދަނީާ ދިމ ލަށްާ ކަންކަމ އިާ އެހެންާ ބަލ ާ ނިމުނީކަމަށްާ  3450އެާ

އަބަދުާ ތ އީދުކުރަްއވަިއެގންާ ބަެއއްބޭފުޅުންާ ކިޔަން.ާ ކިޔ ފަިއާ ނަންާ ކުރީެގާ

ހަކަެއއްާހުއްޓ ާނުލަްއވަިއެގންާއުޅުްއވިޔަސްާއެހެންާމީހަކ ާއިނދެެގންާނުވަތަާާއެވ 

މ ،ާއަޅުަގނޑަށްާާއެކަންާނިމުނީމަާއެާނިމުނީކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަނީ.ާއެހެންވީ

ތ ޢީ ެއާާވަރަށްބޮޑަށްާ އަދިާ ވިދ ޅުވުމަށްާ އެވިދ ޅުވިާ ފަހުމީާ ިއމްތިޔ ޒުާ ދުކުރެވޭާ

ހުށަހެޅުމަށް. ދެނާްާާާހުށަހެޅުއްވިާ ނިމުނީާ އެކަންާ ނިމުނީމަާ ކޮށްާ ރައީސްކަންާ  3455އެާ

ކުރީަގޭއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހަރަށްާ ވަރަށްިގނަާ ހަމަާ މިތ ނަގިއާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ

މިއޮތީާ ޯގސްެވެގންާ ކަންތައްތަްއާ ކުރީެގާ ދަްއކަންވ އިރުާ ވ ހަކައެއްާ ކިޔަިއެގންާ

މިވިދ ޅުވަ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ނޫންހެއްޔޭާ އެވ ހަކަާބަދަލުކޮށްފައެއްާ ދެންާ ނީ.ާ

ނުދައްކ ށޭާކުރީެގާވ ހަކަ.ާެއކަމަކުާކުރީެގާރައީސްކަންާކުރުްއވީއޭާެއވ ހަކަާރައީސްާާ

ސިއްސައިެގންދ ާާ ަވރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ދަްއކަންޖެހޭ.ާ އެބަާ  3460ކިޔަިއެގންާ

ސްާިމޮގތަށްާއެކަންާއޮންނަންާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާއެްއޮގތަކަށްވެ

އެމ އްދ ާާާާދުތ ޢީ ހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާ ފަހުމީާ އިމްތިޔ ޒުާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވޭތީާ

ދުކުރ ާާންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއެއަށްާތ ޢީއުނިކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާާާ.ވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން

 3465ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާ

ާާއައްސަލަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހިތަދޫާއުތުރު ިމާއިޞްލ ޙަކީ ާވަނ3ާާާާަޢަލަިއކުމްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާ

ާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ ހުށަހެޅުމެއް. ހުށަހަޅ ާ ައޅުަގނޑުާ މ އްދ އަކ3ާާާާީމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްާ ާވަނަާ

މީހަކަށްާާާދެއްކެުވން:ހަކަވ  ކޮށްފައިވ ާ )ހ(ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ އެމ އްދ ެގާ ދިނުމުެގާ މުސ ރަާ ާ

ާާ ޮގތުން  3470ރުފިޔ ާދައުލަތުންާދޭންވ ނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރ75000ާާާުަގިއވ ާ

ހުށަހަޅ ފަިއވ ާ ައޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅ ފައި.ާ އިޞްލ ޙުވެސްާ އެމ އްދ އަށްާ ވ ނީާ

ލ ރިާާ ތެއްތިރީސްާ ރުފިޔ ާ ތެއްތިރީސްާ ތިންސަތޭކަާ ހ ސްާ ތެއްތިރީސްާ އިޞްލ ޙަކީާ

ަގިއާާއަޅުަގާނ )ށ(ާ ދެންާ ޮގތުަގިއ.ާ މުސ ރަިއެގާ ހުށަހަޅ ފައިވ ނީާ ިއޞްލ ޙުާ ޑުާ
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އެމީހ ެގާާ ަމރުވެއްޖެނަމަާ މީހަކުާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ މިއޮންނަނީާ

ދުނިޔޭ އޭނ ާ ނުވަތަާ ކުރަންދެންާ ކަިއވެންޏެއްާ އެހެންާ އޭނ ާ  3475ަގިއާާއަނބިމީހ އަށްާ

ށްފަިއވ ާމ ލީާޢިނ ޔަތްާދޭންވ ނެއެވެ.ާާބަޔ ންކޮާާހުރިހ ާދުވަހަކުާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގައި

ާާ މިކަމުަގިއ75000ާާާާމި ދެންާ ކަނޑައެޅުމަށްފަހުާ ޮގތުަގިއާ މުސ ރައިެގާ ރުފިޔ ާ

އަވަހ ރަވ ާާ މީހަކުާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ނ ދޭ.ާ ނިމުމެއްާ

ިމާާ ކުރީަގއިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ނ ދޭާ ނިމުމެއްާ މިކަމަކަށްާ ހިސ ބުންވެސްާ

ދައުލަތަްއާާމުސ ރަ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކަމުންވެސްާ ުގޅޭޮގތުންާ  3480އ އިާ

މިމަޤ މްާއަދ ކުރ ާމީހަކަށްާބަލަދުއަރ ޮގތަކަށްާިމކަންާމިބިލުާބައްޓަންކޮށްާއެުއސޫލުާ

ޤ އިމްކުރެިވެގންާނުވ ނޭ.ާއެީމހަކުާއެާއަދ ކުރިާމަޤ މަކ އިާަވޒީފ އަކ ާުގޅޭޮގތުންާއެާާ

ޖެހޭާރައްކ ތެރިކަެމއްާއަދިާޕެންޝަނެއްާކަމުަގއިވަނީނަމަާާދޭންޖެހޭާޢިނ ޔަތެއްާދޭން

މީަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިޖެހޭ.ާ ދޭންާ ޕެންޝަނެއްާ ުގޅޭޮގތުންާ ޚިދުމަތަކ އިާ އެާ

ާާ އެބަޖެހޭ ާާވިސްނ ލަންާ ފައިސ ވީމަާާކިހ ވަރަކަށްބ ަވއޭ ދައުލަތުެގާ ފައިސ ާ  3485މިދެންާ

މ ާޙަލ ލުވަނީބ އޭާނުވަތަާާނީއެންމެންނަށްާއެާލިބޭާމީހަކަށްާދެންާޤ ނޫނުަގއިާލިޔެވު

ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުންނޫން ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ޝަރީޢަތުަގިއވެސްާ އިސްލ މީާ ާާބ އޭ.ާ

އެނުކުރ  އެމީހަކަށްާާ އެމީހަކުާ ުގޅޭޮގތުންާ ވަޒީފ ައކ ިއާ އަދ ނުކުރ ާ މަސައްކަތަކަށްާ

ޭއެގާހަލ ލުާނުހަލ ލުާމިންވަރ އިާދޭތެރޭަގިއވެސްާމީަގއިާސުވ ލުާާ އެލިބޭާއ މްދަނީާ

ދައުލަތުެގާާއު ަމސައްކަތެއްާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ އެބަދޭާ ހިސ ބަށްާ  3490ފެދޭާ

އެމީހެްއެގާާ ދެންާ މީަގއިާ ެއއީާ ނެތިާ އަދ ކުރުމެްއާ ވަޒީފ ާ ނުކޮށްާ މަސައްކަތެްއާ

ދެންާ ހިސ ބުންވެސްާ މަރުވެދ ާ ފިރިމީހ އަށްވެސްވީމަާ އަނބިމީހ އަށްވެސްވީމަާ

ބ އް މިހެންާ ބަލަދުއަރ ޮގތަށްާ ފަރ ތުންާ ނުވ ނެއެއްނޫންތޯާދައުލަތުެގާ ވ ކަށްާ

މިާ އުނިކުރުމަށް،ާ )ށ(ާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތ އީދުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އުނިކުރުމަށްާ އެްއކޮށްާ ހަަމާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  3495ތިންވަނަާ

އިނޭގތޯާ ނުފެނޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ

އަވަހ ރަވ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަ ދެންާ ބޭފުޅެއްާ އަދ ކުރައްވ ފައިވ ާ މަޤ މުާ ުމެގާ

އެބަޖެހޭ.ާާ ނިމެންާ އެހިސ ބުންާ ެއއްޗެއްާ ދެއްވ ާ އެާ ދެންާ ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ

ދައުލަތުެގާފައިސ ައކީާމިާރައްޔިތުންެގާފައިސ .ާއަޅުަގނޑުެމންާރަސްކަންކުރެވުނުާ

ޮގތުގަާ އެތިކޮޅުެގާ މަހުާ އެދެއްވ ާ ރަދުންާ ދެންާ ބޭބޭފުޅުންނަށާްާދުވަސްވަރުާ ދެންާ  3500ިއާ
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އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ ދެންާ ޮގތުަގއި.ާ އެތިކޮޅެްއެގާ އެއަރުވ ާ

ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮހެލަންާ މުޅިންާ ހަމަާ ރ އްޖެއިންާ އެއުސޫލުތައްާ

ެއާާ ވަޒީފ ައކ ިއާ މަޤ މަކ އިާ އަދ ކުރ ާ އެމީހަކުާ އިނޭގތޯ.ާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލިބިދެޭވާާމަސްޢޫލިއްޔަތަކ  އެމީހަކަށްާ އުޖޫރަެއއްާ ޢިނ ޔަތެއްާ މިންވަރެްއެގާ ުގޅޭާ އިާ

 3505ޮގތަކަށްާކަންކަންާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަންާއަޅުަގނޑަށްާތ ޢީދުކުރެވެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

އަޙްމަދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އިހަވަންދޫާ ޢަބްދުޝުކުރިއްޔ .ާ އަށްާهللاާާ

އުވ ލުމަށްާާ މިއަކުރުާ މިމ އްދ ެގާ ހަމަާ އެީއާ އަރުަވން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

 3510ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ތީ.ާތ އީދުކުރައްވަންާބޭނުންފުޅުވެދ ނެތީ.ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ނަށްާއަންނަނީާމިބިލަށާްާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ބަހުސްކުރިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޙްމަދުާޢަބްދުއަ ކިޔުމަށްާ ދެވަނަާ ދުވަހުވެސްާ ބަހުސްކުރިާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަސައްކަތްާާ އިތުރުކޮށްެގންާ ވަުގތުާ ނިމެންދެންާ މަސަްއކަތްާ މިބިލުެގާ ދުވަހުވެސްާ

ބުނާެާ މަންދޫބުންކަމަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ދިޔައީާ  3515ކުރަމުންާ

ވަުގތުާާރައްޔިތު ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްތަކެްއާ ކުރަންޖެހޭާ ންނަށްޓަކައިާ

އިތުރުކޮށްެގންވެސްާނިންމަންާބޭނުންވ ނެކަމަށްާބުނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާވަރަށްާާ

ބަހުސްކުރަމުންާ ދުވަހުާ އައިާ ޖެހިެގންާ ދުވަހުާ ފަހުންާ އެބިލުެގާ ބިލެއްާ މުހިންމުާ

އަޅުަގނޑުމެން އެދުވަހުވެސްާ ހަމަާ ވަުގތުާާދިޔައީާ ހުށަހެޅުނުާ މިތަނަށްާ ނަށްާ

ެއއްކަލަާާ ދުވަހުާ ހުށަހެޅުނުާ ނިންމ ލުމަށްާ މަސައްކަތްތައްާ އެބިލުެގާ  3520އިތުރުކޮށްެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާމަސައްކަތްާކުރ މަތިންާހަނދ ންނެތާިާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

ވ ހަ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ނުކުރެވުނު.ާ އިތުރެްއާ ވަުގތުތެއްާ ކައަކީ.ާާއެބިލަށްާ

ނަމަެވސްާ އިއްފ ޤަކުންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަކީ.ާ ބޭނުންނުވ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ކޮމިޓީާާ އަދަދ އިމެދުާ ފަިއސ ެގާ އަދިާ ތިއްބަަވއިެގންާ މެންބަރުންާ ތިންާ

 3525ސްޓޭޖްަގިއވެސްާބަހުސްާނުކުރެވިާތިންާމެންބަރުންާތިއްބަަވއިެގންާނިންމަވ ާމިފަދަާ

އަ ކަނޑައެޅިެގންާ މިއީާއަދަދުތަކެއްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީމަާ އިސްފައިާ

މިާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް.ާ ކަމެކޭާ ވިސްނަންޖެހޭާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ތިންވަނަާ ބަލ ލ އިރުަގިއާ މ އްދ އަށްާ

ކައި އެހެންާ އޭނ ާ އަނބިމީހ ާ އޭނ ެގާ މަރުެވއްޖެނަމަާ މީހަކުާ ވެންޏެްއާާކޮށްފައިވ ާ

)ހ(ާާ މ އްދ ެގާ މިާ ދުވަހަކުާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭަގއިާ އޭނ ާ ނުވަތަާ  3530ކުރަންދެންާ

މީަގިއާާ އިނޭގތޯ.ާ ދޭންވ ނެއޭާ ދައުލަތުންާ ޢިނ ޔަތްާ މ ލީާ އޮންނަާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

ޮގތުަގިއވެސްާާ ޕެންޝަނަރުންެގާ ދައުލަތުެގާ މިޖެހެނީާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ޕެ ދައުލަތުެގާ ބޭބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެިވާާއެބަތިއްބެވިާ ޮގތުަގއިާ ންޝަނަރުންެގާ

ބޭބޭފުޅުންނަށްވެސްާއެފައިސ ާމިދެވެނީާއެބޭފުޅަކުާދުނިޔޭަގިއާހުންނެވިހ ާދުވަހަކު.ާ

ިމވެސްާާ ރައްޔިތުންެގާ ކީްއެވެގންބ ަވއޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިތަށްއަރަނީާ  3535އަޅުަގނޑުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާާ ވ ހަކަ.ާ ރައްޔިތެްއެގާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ދައުލަތުެގާާކުރަ އަދިާ ރަްއޔިތެއް.ާ ދިވެހިާ ހަމަާ ނިންމަވ ލައްވަނީާ މިާ ްއވ ފަިއވެސްާ

ޕެންޝަނަރުންެގާޮގތުަގިއާތިްއބެވިާބޭފުޅުންނަކީވެސްާހަމަާދައުލަތުެގާނޫނީާދިވެހިާ

ޮގތަކަށްާާ ތަފ ތުވ ާ އަނެކަކަށްާ އެކަކުާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ރައްޔިތުން.ާ

އަޅުަގނޑުމެާ މިއުޅެނީ.ާކީްއވެެގންބ ވައޭާ ހެދެންާ ހިމަނަިއެގންާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ  3540ންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުކުރެވޭ.ާ ތ ޢީދެއްާ އެއަކަށްާ އެހ ބޮޑަކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ުއވ ލުމަށް.ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ތިންވަނަާ މިހުށަހެޅީާ އަޅުަގނޑުާ މިސަބަބަށްޓަކައިާ

ާާ ހުށަހަޅ ފައި ުއވ ލުމަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ތިންަވނަާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީމަާާއެހެންވީމ ،ާ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ3545 

ތިންވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުވ ލުމަށްާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އިހަވަންދޫާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތައް.ާ ތ ޢީދުކުރައްވ ާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ާބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ާ

އަސްލަމްާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ައޅުަގނޑުާ  3550ާއ ދެ،ާ

ދެާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ެއއްޮގތްާ ދެހުށަހެޅުމަކީާ މިާ ތ ޢީދުކޮށްފައިާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ާއަޅުަގނޑުާއެއަށްާތ ޢީދުކޮށްލ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާހުށަހެޅުމެއްކަމަށްާވ ތީ

ާ



 133 

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާމަސައްކަތްާމެދުކަނޑ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 3555ާަގއި.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ.3:30ާއަލުންާމަސައްކަތްާފަށ ނީާ

ާ

 ]ށ3:30ާްނ3:15ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ
 

ވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ  ާާާާސަތުންާ ެގންދަން. ކުރިައށްާ ފަށަިއެގންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  3560އަޅުނަގނޑުާާ`.ާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅޫއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.9ާާާާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާާ

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީއަށް.

ާ

ާާާތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާމ ފަންނުާއު އ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ އްދ 9ާާޝުކުރިއްޔ ާ ާާވަނަާ މ އްދ 9ާާާާެގ، ާވަނަާ

ާާާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަންނަވ ލ ނަން. ފުރަތަމަާ މިބުނަނ9ާާާީއަޅުަގނޑުާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  3565ވަނަާ

ކުށްވެރިނުވެ މީހަކުާ ހުރިާ މަޤ މުަގއިާ ޤ ނޫނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާ

ހަމަތަކުެގމަތިންާއެާމަޤ މުންާވަކިވެއްޖެނަމަާއޭނ ާެއާމަޤ މުަގިއާހުރިއިރުާމަޤ މުެގާާ

ނުކޮށްާާ ދޫކޮށްލި،ާ ނުކޮށްާ ނުވަތަާ ކަމަކ މެދުާ ކޮށްފަިއވ ާ ޙައްޞިްއޔަތުންާ

ޮގތުެގމަތިންާާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ަގއިާ )ށ(ާ މިމ އްދ ެގާ މެދުާ ކަމަކ ާ ދޫކޮށްލ ފައިވ ާ

މަްއޗަށް އޭނ ެގާ އެހެންާާާމެނުވީާ ޝަރީޢަތުެގާ ނުވަތަާ ކޯޓެއްަގއިާ  3570ެއއްވެސްާ

މިބުނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ ނުކުރެވޭނެެއވެ.ާ ދަޢުވ އެއްާ މަޖިލީހެއްަގިއވިޔަސްާ

ޤ ނޫނީާ ކުށްވެރިނުވެާ މީހަކުާ ހުރިާ މަޤ މުަގއިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ

ެގާާހަމަތަކުެގމަތިންާއެާމަޤ މުންާވަކިވެއްޖެނަމަާއޭނ ާެއާމަޤ މުަގިއާހުރިއިރުާމަޤ މު

ކަމަކ މެދުާާ ދޫކޮށްލ ފައިވ ާ ނުކޮށްާ ނުވަތަާ ކަމަކ މެދުާ ކޮށްފަިއވ ާ ޙައިޞިްއޔަތުންާ

މަޖިލީހުެގާ އެާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަެއކަނިާ ކުރެވޭނީާ  3575ތަޙްޤީޤެއްާ

މުސްތަޤިއްލުާ ިމނިވަންާ އުފައްދ ާ އެކަމަށްޓަކައިާ ފ ސްކޮށްާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ

ާާ ހުށަހަޅ  އަޅުަގނޑުާ އުވ ލުމަށް.ާާކޮމިޝަނަކުންނޭ.ާ އެްއކޮށްާ މިމ އްދ ާ ހުށަހެޅުމަކީާ

މ އްދ ެއއްނޫންާ ަގބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެީއާ އުނިކުރުމަށް.ާ އ ދެ،ާ

މ އްދ ތަކެއްކަމަކަށްާާ ތަޢ ރުޟުވުމެްއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ އަދިާ އެްއޮގތަކަށްވެސް.ާ

 3580ާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއ106ާާިއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ިމާާ ކަނޑައަޅ ނީާ ުއސޫލުތަްއާ އެންމެހައިާ ހިންގުމެުގާ ދަޢުލަތްާ އެބަބުނޭާ
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ދިފ ޢުކޮށްާ ދަމަހައްޓ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ވީހިނދުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންކަމަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ހިތުންމަތީާ ޙުރުަމތްތެރިކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ދަ އެއްބައިަވންތަކަންާ ދަޢުލަތުެގާ އަދިާ މަހައްޓަިއާދެމިހުންނަވ ނެއެވެ.ާ

 3585މަސައްކަތްކުރަންވ ނެެއވެ.ާއަދިާ)ރ(ާަގއިާއެބަބުނޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވެރިކަންާާ

ކުރީެގާާ އެާ އ ދެ،ާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.ާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ހިންަގންވ ނީާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމަގއިާވިޔަސްާއެާނިސްބަތްވަނީ.ާައދިާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މ އްދާ 20ާާ ަމއްޗަށްާާވަނަާ އެމީހެއްެގާ އަދިާ ކުރިމަތީަގއިާ ޤ ނޫނުެގާ އެބަބުނޭާ ަގއިާ

ޤ ނޫނުެގާާ އަދިާ ީމހެކެވެ.ާ ހަމަހަމަެވެގންވ ާ ީމހަކީވެސްާ ކޮންމެާ ހިންުގމުެގާ ޤ ނޫނުާ

ކޮންމާެާ ހަމަާ ލިބުމަކީާ ހަމަހަމަކަމ އެކުާ މަންފ ތައްާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުންާ  3590ރައްކ ތެރިކަމ ާ

ާާމީހެއްެގެވސްާޙައްޤެކެވެ.ާއަދިާހަމަާއެހެ 42ާާާާންމެ 42ާާވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަބުނޭ،

ވ ޖިބުތަްއާާ ޙައްޤުތަކ ާ މަދަނީާ މީހެއްެގމެާ ކޮންމެާ އ ދެާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އުފުލުމުަގިއާާ މައްޗަށްާ މީހެއްެގާ ދަޢުވ ާ ކުށެއްެގާ ޖިނ ޢީާ ނުވަތަާ ކަނޑައެޅުުމަގއިާ

ނުވަތަ ކޯޓެއްަގއިާ މުއްތަޤިއްލުާ އަދިާ މިނިވަންާ ގ އިމުކޮށްފަިއވ ާ ާާޤ ނޫނަކުންާ

މުއްދަތެއްެގާާ ނުވަތަާ ތެރޭަގިއާ މުއްދަތެްއެގާ އެކަށީެގންވ ާ  3595ޓްރައިބިއުނަލެްއަގއިާ

އިންޞ ފުންާ އަޑުއެހުމެއްަގއިާ ބ އްވ ާ ހުޅުވ ލެވިެގންާ ޢ ންމުކޮށްާ ތެރޭަގއިާ

65ާާޝަރީޢަތްކުރުމުެގާޙައްޤުާކޮންމެާމީހަކަންމެާލިބިެގންވެއޭ.ާައދި،ާހަމަާއެހެންމެާާ

ާ އެބަބުނޭ،ާ މ އްދ ަގއިާ 65ާވަނަާ މިބ ބުަގއިާާ މިބުނަނީާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

މީހެއްެގާާ އެްއވެސްާ މިނިވަންކަމެްއާ ނުވަތަާ ޙައްޤެއްާ އެްއވެސްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

ޙައްލެއްާާ އިންޞ ފުވެރިާ ހިފަހައްޓަފިނަމަާ ނުވަތަާ ނިުގޅައިެގންފިނަަމާ  3600ކިބައިންާ

ލިބިެގން ހުށަހެޅުމުެގާޙައްޤުާއެމީހަކަށްާ ކޯޓަށްާ މިާހޯދުމަށްޓަކައިާއެމައްސަލަާ ެވއޭ.ާ

މިާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަ.ާ ބ ބުެގާ މިނިވަންކަމުެގާ ހައްޤުތަކ ާ އަސ ސީާ އެއީާ ބ ބުާ

މިބިލުަގއިާ މިޮގތަށްާ މިމ ްއދ ާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ ރިޔ ޢަތްކުރ އިރުަގއިާ މ އްދ ތަކަށްާ

ހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާތަޢ ރުޟުވ ކަެމއްކަމުަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާާ

 3605ާރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމިކަންާއުނިކު

ާ
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އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢީވ ާޢަބްދު هللا.ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާهللا.ާޢީވ ާޢަބްދުަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ3610 

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާމ ފަންނ9ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިބިލުެގާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ހުށަހަޅުއްވ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢީވ ާޢަބްދުާ ފަޙްމީާ އިމްތިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ

ާޢީދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ 

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 6ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ އިޞްލ ޙުާ މ އްދ އަށްާ  3615ވަނަާ

މުފީދަށާްާ ޝިފ ޤްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާާ

ާ

ާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާވަނަާމ އްދ ެގާއުނިކުރަންާއަޅުަގނޑ6ާާާާުޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުެގާާޝުކުރިއްޔ 

 3620ހުށަހެޅިާސަބަބުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާފްލޯއިންާތަފ ތުާއެތައްާފަހަރެއްެގާމަތިންާާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދ އިރ ގެާ ހުޅުހެންވޭރުާ ހިނަގއްޖެ.ާ އިިވެގންާ މެންބަރުާާާތަކުރ ރުކޮށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ސ ާމަނިކުާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެާޑިފެންސްާފޯހުންާމިކަންކަންާމޫ

ކުރަންޖެހިއްޖެާހިނދެއްަގއިާދެންާދިމ ވ ނެާކަންކަންމ އިާައދިާސިފައިންެގާޤ ނޫނުާ

މިހ ރުާއޮތްޮގތުންާމިވަރުެގާޚިދުމަތްތަކެއްާދޭންޖެހިއްޖެާހިނދެއްާދެންާކަންތައްތައްާާ

އަ ުގޅިެގންާާވެެގންދ ނެޮގތ އިާ ކަމ ކ ާ ކުރިމަތިވެދ ނެާ ޤައުމަށްާ  3625ޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޙ ލަތަކަށްާ ތިބެންޖެހޭާ ފ ރަވެރިވެާ ސިފައިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދޮޅުާާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދިާ ދަތިތަކަކ ާ ދިމ ވެދ ނެާ ދެންާ ރުކުރުވ ލުމުެގާ ސަފުތައްާ

ޙި އިނ ޔަތްތަކ ާ ފައިސ ާ ދޭންޖެހޭާ މިާ ރުފިޔ ާ ޞިއްޙީާާމިލިއަނެއްހ ާ މ ޔަތ ާ

ތޮޅުާ މިއޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ އެއްޗަކަށްާ މިހުރިހާ  ޯގތިެގދޮރ ާ އިންޝުއަރެންސ ާ

ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ޖެހޭހިނދުާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ޚަރަދުކުރަންާ ރުފިޔ ާ  3630މިލިއަނެއްހ ާ

ާާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފި ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ލަބީބުެގާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ 1.3ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނޮވެމްބަރުންާފެބުރުއަރީއަށްާޚަރަދުކުރެވުނުާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމަ،ާެއާާާާމިލިއަންާރުފިޔ 

ދ އިރުާ ބަދަލުވެެގންާ މަހަކަށްާ މިލިއަންާ ދޮޅުާ ިއތުރުވެާ ުގނައަކަށްާ އެތަްއާ އަދަދުާ
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ކަލ ކޯޭއާާ މ ތްާ ތަކުރ ރުކޮށްާއިލްތިމ ސްކޮށްާދަންނަވަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާއަދިވެސްާ

މުޚ ތަބުކު ޤައުމ ާ ހެޔޮނުވ ނެއޭާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ށޭާހަމަާ ނަމަެވސްާ  3635ރައްވ ާ

ހަމަާާ މިއީާ ބަލ އިރުާ ޙ ލަތަށްާ މިއޮތްާ ިމއަދުާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޖެހިފައިތިބިާާ ބަޑަށްާ ރައްޔިތުންާ ހަޒ ނ އިންާ ދަޢުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދަނޑިވަޅެއްަގއިާހަމަާނަަގންާއެކަށީެގންވ ާއަދަދުތަކެއްާނޫނޭ.ާރައްޔިތުންާދެކެާތިހ ާާ

ވ ކަމަށްވަންޏ ާމިހެންާވިދ ޅުވެދެްއވ ށޭ.ާހަމަާއެއ ެއކުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާލޯބިފުޅު

މިާ ޮގތަކަށްާ މިފަދަާ ބ ރުތައްާ ސަލ މަތީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ  3640އަޅުަގނޑުާ

އޮކިއުޕަިއވެެގންާާ މިމީހުންާ ހަމަޖެއްސުމުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ޓްރ ންސްޕޯޓްެގާ

އަޅުަގނޑުމެން ދެންާ ރަށްތަކަށްއުޅެންޖެހުމުންާ އެކިާ ކޮޅުާާ އެއްާާާާ ޗިހިާއެްއޗިހިތަކ ާ

މިޖެހެނީ.ާާ ުއޅެންާ ތެރޭަގއިާ ސަކަރ ތްަގނޑެްއެގާ މިފަދަާ ޮގސްާ މިހެންާ ފޮނުވ ާ

އެހެންވީމަ،ާިމވ ހަކަތަކަކީާތަކުރ ރުކޮށްާމިތ ާދެކެވިފަިއވ ާވ ހަކަތަކަކަށްވ ތީާބިލުެގާާ

 3645ޅ ާއެހެންާބޭފުޅަކުާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރަންާހަމަާއަޅުަގނޑުާއެޮގތަށްާއެާހުށަހ6ާާަ

ޙ ލުާ ކުރ ާ ތ އީދުވެސްާ ހުށަހެޅުމަށްާ އެާ އޮތްކަމަށްވ ނަމަާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ އެޮގތަށްާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އިދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 3650ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާބ ރަށުާދ ިއރ ެގ

ާ

ދ އިރ ެގާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ މެދުާ ފުަވއްުމލަކުާ މަޢ ފުކުރައްވ ތި،ާ ފުވައްމުލަކުާ ހަމަާ ާާާއަޅުަގނޑުާ

ހުށަހެޅުްއވުމަށްާާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މުފީދުާ ޝިފ ޤްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާން.ތ ޢީދުކުރަ

ާ3655 

ޝުކުރިއްޔ ާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އުވ ލަންާާާއ ދެ،ާ މިމ އްދ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ހުށަހެޅީާސަބަބުތަކެއްާޭއަގއިާހުރީމަ.ާއަޅުަގނޑުާއަބަދުވެސްާދަންނަވަމުންާއަންނަާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާދުއަޙްމަދުާޢަބްާ

ކު ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ެއއީާ އަދަދ ދޭތެރާޭާވ ހަކަެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރ އިރުާ

ވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާއުސޫލުންާއަޅުަގނޑުެވސްާމިމ އްދ ާއުވ ލަންާ

ކުރަންޖެހުމަކާީާ ކަނޑަނޭޅިާ އަދަދެއްާ ޚަރަދުތައްާ މިފަދަާ އެއީާ  3660ހުށަހެޅީ.ާ
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ފަދަާއެްއޮގތަކަށްވެސްާކުރަންާހެޔޮވ ވަރުާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުނުކުރެވޭތީ.ާމި

ދަތުރުތަކެއްާޮއވެއްޖިއްޔ ާއެާހަމަާލިމިޓެއްާނެތިާއެތައްާދަތުރުތަކެއްާދުވ ލަކުވެސްާާ

އަދިާމަހަކުާއެތައްާފަހަރުމަތިންވެސްާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާހުޅުވިެގންާއެބަދޭ.ާއެީއާާ

ހުށަހަޅަނާީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އުވ ލަންާ މިމ އްދ ާ އެހެންވީމަ،ާ މިއޮތްޮގތުން.ާ މިމ އްދ ާ

 3665ވ ލުމަށްޓަކައިާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދާުާއަދިާމިމ އްދ ާއު

ހަމާަާ ހުށަހެޅުމ ާ މިާ ައޅުަގނޑުެގާ އެާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ އެާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ އެާ

ތ އީދުކުރ ާ ހުށަހެޅުމަށްާ އެާ ައޅުަގނޑުާ އެްއޮގތްކަމަށްވ ތީވެާ ހުރިހ ޮގތަކުންވެސްާ

އަޅުަގނޑުެގ ދަންނަވ ލަން.ާ ެގންނަން.ާާވ ހަކަެވސްާ އަނބުރ ާ ހުށަހެޅުންާ ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ3670 

ދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުތުރުާ ހިތަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ އަސްލަމަށް މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ އިޞްލ ޙެްއ8ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ.ާާ

ާ

 3675ާށްފަހުާ()ވަުގތުކޮޅަކަ

ާ

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފަިއވ ނީ.8ާާާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
ާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ3680 

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހެޅުއްވީ.8ާާރަނަގޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވ ނެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ެއމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙެްއ8ާާާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހިތަދޫާއުތުރު މިާ ައޅުަގނޑަށްާ މ އްދ ާއިޞްލ ޙެކޭާވިދ ޅުވީމަާ ާވަނަާ

ާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ 8ާާހުށަހެޅަންވެެގންާކުޑަކޮށްާބަލައިލެވުނުާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާމި

ާާވަނަާމ އްދ ާއެއްކޮށްާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  3685ވަނަާމ އްދ ަގއިާ)ހ(8ާާާާހުށަހެޅީ.

ނެތް.ާ ނުެވއްާ އެއްާ )ށ(ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަވޭ.ާ ލިޔުްއވ ފައިާ ދެންާ އެއްާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ8ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާޮގތުަގއިާމިާބިލުާމިާބަލައިލަން.8ާާާާއެހެންކަމުންާާ

ފައިދ ހުރި މުޖުތަމަޢަށްާ މީހަކުާ ކޮށްފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާާމިބުނަނީާ
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ހިނދެއްަގއިާާ ބޭނުންވެއްޖެާ އެމީހަކުާ މަސައކަތްކުރުަމށްޓަކައިާ އިޖުތިމ ޢީާ

ކަންތައްތައްާ އެހެނިހެންާ މުވައްޒަފުންނ ާ އޮފީހަކ ާ  3690މަސައްކަތްކުރ ނެާ

ރުފިޔ އަށްވުރެންާ ފަސްހ ސްާ ހަތްދިޔަާ ލައްކަާ އެއްާ މުހަކުާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ

ފަސްހ  ހަތްދިޔަާ ލަްއކަާ އެއްާ އަދަދެއްާ މަދުނޫނާްާމަދުނޫންާ ރުފިޔ އަށްވުރެންާ ސްާ

މިމ އްދ ަގިއާާ ދެންާ ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނޭ.ާ ދައުލަތުންާ ފައިސ ާ އަދަދެްއެގާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާ މަސައްކަތްތައްާ އިޖުތިމ ޢީާ ފައިދ ހުރިާ މުޖުތަމަޢުއަށްާ މިއޮތްޮގތުންާ

ހިނދެއްަގިއކަންާ ބޭނުންވެްއޖެާ ދެންާ ހިނދެއްަގއި،ާ ބޭނުންެވއްޖެާ  3695އެމީހަކުާ

މިާމިމ އްދ އި ހިނދެއްަގިއކަންާ ބޭނުންވެއްޖެާ ސ ފުނުވަނީ،ާ މުޅިންާ ންާ

މަސައްކަތްކުރ ނެާއޮފީހަކ އިާމުވަްއޒަފުންާހޯދ ނީާނުވަތަާބޭނުންވެއްޖެާހިނދެއްަގިއާާ

ލިބިދިނުމުނާްާ ރުފިޔ ާ ފަސްހ ސްާ ހައްދިހަާ އެއްލަްއކަާ މަހަކުވެސްާ ކޮންމެާ

މުޖުތަމަ މަސައްކަތްކުރ ނީ.ާ ހިނދެއްަގއިކަންާ ފައިދ ހުރިާބޭނުންވެއްޖެާ ޢުއަށްާ

ވަރަށްާާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ހިނދެްއގައިތޯާ ބޭނުންވެއްޖެާ މަސައްކަތްކުރ ނީާ  3700އިޖުތިމ ޢީާ

އޮފީސްާާ އޮވެދ ނެާ ފަހަރުަގިއާ މީެގއިންާ ިއނޭގތޯ.ާ މިއޮތީާ ސ ފުނުވ ޮގތަކަށްާ

ާާ ރުފިޔ 75000ާާާާބޭނުންފުޅުކަމުަގއިާވަނީނަމަާޮއފީހ އިާމުވަްއޒަފުންާލަްއވަން.ާދެން

އޮތުން.ާާކޮންމެޮގތަކަށްާ ލިބޭޮގތަށްާ އެއްފަހަރުާ މަހަކުާ ހަަމާ ވިޔަސްާ

ނޫންކަމުަގިއވަނީނަމަާބޭނުންެވއްޖެާހިނދެއްަގއިާމިާެއއްލަްއކަާހައްދިހަާފަސްހ ސްާ

 3705ރުފިޔ ާލިބޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީެގންާބޭނުންވެއްޖިއްޔ ާިމާޚިދުމަތްކުރ ނީ.ާދެނާްާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ ީމަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާކޮންމެޮގތަކަސްާ ވަނީާ

ލ ޒިްމކޮށްފަިއާާ ކަންތައްތަކެއްކުރުންާ ެއވެނިާ މިވެނިާ މީހަކަށްާ ވަކިާ ފަރުދަކަށްާ ވަކިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާާ މިސ ލަކަށްާ ލިޔެވިދ ނެބ އޭ.ާ މ އްދ ެއއްާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ކަށްާާމަޤ މުާއަދ ކުރީތީ،ާދެންާމަޤ މުާއަދ ކޮށްާނިންމުމަށްފަހުގައިވެސްާދެންާއެމީހަ

ދެންާާ ކިޔ ފައިާ ެއހެންާ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަންވ ނޭ،ާ ފައިދ ހުރިާ  3710މުޖުތަމަޢުއަށްާ

ނޫންބ އޭާ ހިމެނިދ ނެބ އޭާ ބަެއއްާ ނުވަތަާ އިނ ޔަތެއްާ ހަމަާ ލިޔެފައިާ މ އްދ އެއްާ

އަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޤަބޫލުކުރެވެނީާެއއީާއެމީހެްއެގާއަމިއްލަާާ

އޮންނ  ނުވަތަާާއިޚްތިޔ ރުަގއިާ ކުރ ނީާ ފައިދ ހުރިކަމެއްތޯާ މުޖުތަމަޢުއަށްާ ކަމެކޭ.ާ ނެާ

އޮށޯވެލަިއެގންާ ހަމަާ ޭގަގިއާ ހަމަާ ފައިދަމ ލައިެގންާ ހަމަާ އަރ މުކުރަްއވ ނީތޯ.ާ ހަމަާ

އިނޭގތޯ.ާާ މަޢ ފްކުރަްއވ ތީާ ދެންާ އެާ ނޫންތޯއޭ.ާ ނުވަތަާ  3715އޮންނ ނީތޯާ
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ބޭފުޅަކަާ އަދ ކުރައްވ ފައިވ ާ މަޤ މުާ ނިސްބަތްވ ޮގތަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ށްާ

ދަންނަވ ލަނާްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ބުނެވުނީތީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ފައިދަމ ލައިެގންނޭާ

ބޭނުންވަނީާއަރ މުކުރަްއވަންާމިސ ލަކަށްާހަމަާއެއްކޮށްާނިންމަވ ނީތޯާނުވަތަާޔޮޓެްއާާ

އަނބިކަނބަލުންނ އެކުާާ ނުވަތަާ އ އިލ އ އއެކުާ ހަމަާ ޔޮޓްަގިއާ އެާ ބައްލަވ ަގނެެގންާ

އެކިޮގތްޮގތަށްާާދުނި ދެންާ މިކަހަލަާ އުޅުއްވ ނީތޯ.ާ އެހެންާ ބުރުޖައްސަވަންާ ވަށ ާ  3720ޔެާ

ރ އްޖޭަގިއާާ އަދިާ އެހެންީވމަ،ާ ނިންމަވ .ާ އެހެންާ ބޭބޭފުޅުންާ އެކިާ ދެއްތޯާ

ބޭފުޅަކުާާ ކުރަްއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެއްސަކަށްވ ތީ،ާ

ނިންމެވުމަ ކުރައްވ ާ ނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ކިޔަވ ދެްއވަންާ ދެންާ ށްފަހުާ

އެހެންާ ދެްއވަންާ ލެކްޗަރާ ކުރަްއވ ނީތޯ.ާ ޚިދުަމތްތަކެއްާ ކޮންެމވެސްާ އެކަހަލަާ

 3725އުޅުްއވ ނީތޯ.ާމިފަދަާމަޤ މުތަްއާދުނިޔޭަގއިާމިހެންާއަދ ކުރަްއވ ފަިއވ ާބޭފުޅުންާހަމަާ

އެީއާާ ހަމަާ ކޮންފަރެންސްތަކަށްާ ބޮޑެތިާ ހަމަާ އިނޭގތޯާ ބައެއްފަހަރުާ

އަދަދުނާްާލެކް ބޮޑެތިާ ހަމަާ ެގންދަވ އިރުާ އެހެންާ ެގންދަވ .ާ ޗަރކުރުމަށްވެސްާ

ެގންދަވ ާާ ލިބޭޮގތަށްވެސްާ ހަމަާ ލ ރިވެސްާ ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ ހަމަާ ފައިސ ވެސްާ

މިފަދަާ ދުނިޔޭަގއިާ ލިބޭޮގތަށްާ އ މްދަނީތަކެްއވެސްާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ އިނޭގތޯ.ާ

ތަ މިދެންނެވީާ ޮއވޭ.ާ ކަންތައްތައްާ ޢިލްމީޮގތުންާބޭބޭފުޅުންނަށްާ ޮގތުންނ އިާ  3730ޖުރިބ ެގާ

ރ އްޖޭެގާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ބޭފުޅުން.ާ ޤ ބިލްާ ހަމަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާއަދ ކުރަްއވ ނީާއަދިާއަދ ކުރެްއވުަމށްފަހުާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާާ

ާާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސްާ ކުރެްއވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ރުެގާާއަހ30ާާަކުރީެގާ

ހުންނަވ ނީ.ާ އެއްކުރައްވ ފައިާ ތަޖުރިބ ތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ މުއްދަތުަގއިާ ދިުގާ

އެކިެއކިާާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ އެކިާ ދުނިޔޭެގާ ައލީަގއިާ އެތަޖުރިބ ެގާ  3735އެހެންވީމަ،ާ

އ މްދަނީއެްއވެސްާާ އެކަށީެގންވ ާ ހަމަާ ޚިދުމަތްކުރުމަށްާ ހިސ ބުތަކުަގިއާ

ޤަބޫ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ރ އްޖޭަގިއާާލިބިެގންދ ނެކަމަށްާ އަދިާ ލުކުރެވެނީ.ާ

ކިޔަވ ދެއްވަންާާ ކުދިންނަށްާ ކުއްލިއްޔ ަގިއާ މިސ ލަކަށްާ ޚިދުމަތްކުރެއްިވޔަސް،ާ

މިނިސްޓްރީންާ އެޑިޔުކޭޝަންާ ފަރ ތުންާ ހިންަގވ ާ ކުއްލިއްޔ ާ އެާ ވަޑައިަގތަސްާ

އޮފްާ ފެކަލްޓީާ ިމސ ލަކަށްާ އިތުރަށްާ އޭެގާ އަދިާ އިނޭގތޯ.ާ ދެއްވަންވ ނެާ  3740މުސ ރަާ

އި ެއާާޝަރީޢ ާ ކިޔަވ ދެްއވ ކަމުަގިއވަނީނަމަާ އެތަނުަގއިާ އެހެންނޫންތޯ،ާ ލޯާ ންާ

މުސ ރައެްއާާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ފަރ ތުންާ ކޮލެޖްެގާ ނޫނީާ ފަރ ތުންާ ފެކަލްޓީެގާ
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އ މްދަނީާ މީަގއިާ ުގޅޭޮގތުންާ މަސައްކަތަކ އިާ ެއކުރަްއވ ާ އެހެންވީމަ،ާ ދެއްވަންވ ނެ.ާ

ބެ ބޮޑަށްާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާާލިބޭކަހަލަޮގތަކަށްާ މިދަނީ.ާ ލެިވެގންާ

ކަމެއްކުރ ށޭާ މިވެނިާ ދީފައިާ ރުފިޔ ާ ފަސްހ ސްާ ހަްއދިހަާ އެއްލައްކަާ މިާ  3745ދައުލަތުންާ

ބުރާަާ މިފަދަާ އަދިާ ބޭފުޅުންކޮޅަކަށްާ ވަކިާ ނުވަތަާ ބޭފުޅަކަށްާ ވަކިާ ކިޔ ފައިާ

ކަންތައްތަްއާާ އެކަހަލަާ ބޭފުޅަކަށްާ ނިންމަވ ާ އަދ ކޮށްާ ރ އްޖޭަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާ

ހިތަށްއަރަނީާާ ައޅުަގނޑުާ ނުވ ނެބ އޭާ ތުރ ލަކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކޮށްެގންާ

ހައްދިހަާާ އެއްލައްކަާ ފައިސ ެގ،ާ މީަގއިާ ދެންާ އޮތުމުން.ާ މ އްދ ެއއްާ މިޮގތަށްާ

ދެންާ އަދަދަކަށްވެދ ނެ.ާ އެއީާ ދެންާ އެތިފަހަރުަގއިާ ދޭތީާ ދެންާ ރުފިޔ ާ  3750ފަސްހ ސްާ

ހިތަށްއަރަ ައޅުަގނޑުާ އަދ ކުރައްވ ފައިވ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ މަޤ މެއްާ އެފަދަާ ނީާ

ވަކިާާ މިާ ބޮޑަށްާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ ފަސްހ ސްާ ހައްދިހަާ އެއްލަްއކަާ ދެންާ ބޭފުޅަކަށްާ

ކަންތައްތަކެއްާކުރަންާދެންާެއހެންާއޮތީމަާއުނދަުގލަކަށޭާވ ނީ.ާއެއަށްވުރެބޮޑަށްާމ ާ

ފައި ޤައުމަށްާ ހަަމާ އިޚްތިޔ ރުަގއިާ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅެްއެގާ ދ ހުރި،ާާރަނަގޅޭާ

އެކިއެކިާާ ފައިދ ހުރިާ އިންސ ނިއްޔަތަށްާ ހަމަާ މުޅިާ ހަމަާ ފައިދ ހުރިާ  3755މުޖުތަމަޢުއަށްާ

ާމަސައްކަތްތަކުަގިއ..ާ.

 

ާވަުގތު...ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 

ލިބޭކަހަލާަާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ މްދަނީާ އެއީާ އަދިާ އުޅުްއވަންީވއޭ.ާ  3760ާޝ މިލްވެެގންާ

ހަަމާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ ާާމުޙަްނމަދު އިނޭގތޯ.ާ ލިބޭނެާ ހަމަާ އ މްދަނީވެސްާ ހަމަާ މަސައްކަތްތަކެއްކަުމަގިއވަނީނަމަާ

އަޅުަގނޑަށްާކަށަވަރުާއ މްދަނީާލިބޭނެކަން.ާދެންާދައުލަތުންާމިކަމަށްާޚަރަދުކުރަންާ

މިޖެހޭާޮގތެއްާހަމަާއަޅުަގނޑަކަށްާއެްއޮގތަކަށްވެސްާނުިވސްނޭތީާހަމަާޢިއްޒަތްތެރާިާ

ވަނަާމ އްދ ާހަމަާއެއްޮގތަކަށްވެސ8ާާާާްސްާއިނޭގތޯާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާމިާާރައީ

ނުފެނޭާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މ އްދ އެއްކަމުަގއިާ  3765އޮންނަންޖެހޭާ

ޖަމްޢިއްޔ ެއްއާާ ނުވަތަާ ކުރ ނީތޯާ ެއކަންާ ހަދައިެގންާ އޮފީހެއްާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ

މިސ ލަކަށް ކުރ ނީތޯ.ާ އެކަންާ ާހަދައިެގންާ ދެންާާ މަސައްކަތް.ާ ތިމ ވެށީެގާ

އަޅުަގނޑުެވސްާތަންކޮޅެއްާކުރީަގއިާއަތޮޅުަގއިާއުޅުނުއިރުާމ ވަހިކިޔ ާޖަމްޢިއްޔ އެްއާާ

ހަދައިެގންާތިމ ވެށީެގާމަސައްކަތްތައްާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާކޮށްާއުޅުނިންާއިނޭގތޯ.ާާ

 3770ނޭގތޯާހަމަާދެންާބައެއްާޕްރޮޖެކްޓްތައްާހަމަާރ ވ ލުމުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއި
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އެާޕްރޮޖެކްޓްތަކ ާުގޅޭޮގތުންާބައެއްފަހަރުާބަެއއްާފަރ ތްތަކުންާހަމަާއެހީތެރިވެދީެގންާާ

އެކަމަށްާ މިސ ލަކަށްާ ތިމ ވެށީެގާ އެހެންކަމުންާ ހިންގ ލެވޭ.ާ ޕްރޮޖެކްޓްތައްާ ކުދިކުދިާ

ާޝައުޤުވެރިވ ާބޭފުޅެއް....ާ.

 

 3775ާދެްއުވން....ވަުގތަށްާވިސްނ ވަޑައިެގންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 

ހަމަާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކ ެއއްކޮށްވެސްާ ޖަމްޢިއްޔ ައކުންވެސްާ ހަމަާ ާކަމުަގިއވަނީނަމަާ

ހައްދިހަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދު އެއްލަްއކަާ ދައުލަތުންާ ވަކިާ ެއހެންވީމަ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ކުރިއަށްދެވޭނެާ

ދެން ހޯދައިެގން،ާ ރުފިޔ ާ ެއާާާާފަސްހ ސްާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ ފަހަރުަގއިާ އަދަދުާ އެާ

 3780ކުރަންއުޅޭާކަމަކ ުގޅޭޮގތުންާފަހަރުަގއިާއެއީާކުޑަާއަދަދަކަށްވެސްާވެދ ނެާއިނޭގތޯ.ާ

މ ިގނަާާ ތެރޭަގއިާ މަސްދުވަހުެގާ ރުފިޔ އިންާ ފަސްހ ސްާ ހައްދިހަާ އެއްލަްއކަާ މިާ

ާާ އެކުރަން ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ އެހެންާ ކަންތައްތަކެްއވެސްާ ބޭނުންފުޅުވ ާާމ ބޮޑެތިާ

މ އްދ އެްއާާ މިޮގތަށްާ އެހެންކަުމންާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ނުކުރެވިެވސްާ ުގޅޭޮގތުންާ ކަމަކ ާ

އިނޭގތޯ،ާާ ތ އީދުކުރެވޭކަމެއްނޫންާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ އޮތުންާ

ާާ މިމ އްދ ، އެހެންވީމަ،ާ ރައީސް.ާ އެއްކޮށ8ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ މ އްދ ާ  3785ވަނަާ

އަޅުާ ހުށަހަޅަން.ާާއުނިކޮށްލުމަށްާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރ ތީެވާ ަގނޑުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

 

އަޅުަގނޑު،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ ީއދުކުރައްވ ާ މިކަމަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢަބްދު ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  3790އަށްާهللاއިހަވަންދޫާ

ާތުއަރުވަން.ާހަމަާމިމ އްދ ާމިޮގތަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާެއބައޮތްާ.ފުރުޞަ

 

ިމއަދުާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ކުރިމަތީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ާާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ބިލުެގ ރައީސުލްޖުމ8ާާްމިއޮތްާ ިމއޮންނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ފައިވ ާާހޫރިއްޔ ކަންކޮށްވަނަާ

ާާ މުޖުތަމަޢުއަށް އިޖްމީހަކުާ އެމީހަކުާާފައިދ ހުރިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ  3795ތިމ ޢީާ

ބޭނުންވެއްޖެާހިނދެްއަގއިާަމސައްކަތްކުރ ާއޮފީހަކ އި،ާމުަވއްޒަފުންނ އިާއެހެނިހެންާ

ާާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 1ާާާާކަންތައްތައްާ މަދުނޫނ75ާާްލައްކަ ރުފިޔ އަށްވުރެާ ާހ ސްާ

ވަނ2ާާާައަދަދެްއެގާފައިސ ާދައުލަތުންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާައޅުަގނޑުާމިބިލުެގާާ
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އަޅުަގނޑަކަށްާާ ފ ހަަގކޮށްލިން،ާ ަމރުޙަލ ަގިއވެސްާ ބަހުސްެގާ ކިޔުމުެގާ

ސަބަބެްއވެސްާާ ތ ޢީދެއްނުކުރެވެއޭ.ާ އޮންނަންާ ެއހެންާ އެމ އްދ ާ  3800އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ސަބަބުެގޮގތުާ ދަންނަވ ލިން.ާ ދަންނަވ ލީާާއަޅުަގނޑުާ އެދުވަހުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ަގއިާ

ބޭނުންވެއްޖެާާ ސަރުކ ރުންާ ބޭފުޅަކުާ ކުރައްވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ހިނދެއްަގއިާސަރުކ ރުންާބޭނުންވ ާމަސަްއކަތެއްާކުރެްއވުމަށްޓަކައިާއެާހޭދަކުރަްއވ ާާ

ެއހެނިހެ މުަވއްޒަފުންނ އިާ އޮފީހ އި،ާ މަސަްއކަތްކުރައްވ ނެާ ކަންތައްތައްާވަުގތުާ ންާ

 3805ހަމަޖައްސައިދެްއވަންވ ނެއޭ.ާެއނޫންޮގތަކަށްާއެކަންތައްތައްާެއބޭފުޅަކުާއަމިއްލަފުޅަށްާ

ޚަރަދުކުރަންޖެހާޭާ ސަރުކ ރުންާ ެއއީާ އޮތުމަކީާ ކަމެްއެގޮގތުަގއިާ ކުރ ާ ބޭނުންވެެގންާ

ދަންނަވ ލާިާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމެއްޮގތަކަށްާ

ޕ ޓީތަކުންާދެވަ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދަކީާ އެބަޮއތް.ާ ސަބަބެއްވެސްާ ނަާ

ކުރަމުންދ ާ ވެރިކަންާ ތިބެެގންާ ެވރިކަމުަގިއާ ޕ ޓީތައްާ ސިޔ ސީާ

ދޭންާ މިފައިސ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމފަދަޮގތަކަށްާ  3810ދުވަސްވަރުކަމަށްވ ތީވެ،ާ

ނިޔަތެްއަގއިާާާާފަށައިފިކަމަށްވަންޏ ،ާއެފައިސ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކިތައްމެާރަނަގޅު

ދައުލަތުެގާާ ައތުވެދ ނޭ.ާ ބޭނުންކުރެވޭތަންާ އެހެންޮގތަކަށްާ ދިންކަމުަގިއވިޔަސްާ

އެހެންޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަިއސ ކަމަށްވީހިނދު،ާ ރަްއޔިތުންެގާ ފައިސ ،ާ

ބޭނުންކުރެވޭނެޮގތަކަށްާއެފަިއސ ާދިނުމަކީާެއއީާއަޅުަގނޑަށްާތ ޢީދުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ާ

ރަ ރައީސްކަންާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ ވ ހަކައަކީާ މިދަންނަވ ާ ައޅުަގނޑުާ  3815އީސް،ާ

ހަމާަާ ބޭފުޅަކީވެސްާ ކޮންމެާ ވަކިެވވަޑަިއަގންނަވ ާ ރައީސްކަމުންާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ސިޔ ސީާ ނޫނީާ އިސްބޭފުޅަކަށް.ާ ޕ ޓީއެްއެގާ ސިޔ ސީާ ވ ނީާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ

ދައުލަތު އަޅުަގނޑުމެންާ އެބޭފުޅަކަށްާ ލީޑަރަކަށް.ާ ާާޕ ޓީއެްއެގާ މަހަކު ބަޖެޓުންާ 1ާެގާ

ާ 75ާލައްކަާ އެތ ނަގިއާާާ ހަދަިއދީެގން،ާ އޮފީހެއްާ ދީެގންާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ެވެގންާ މަސައްކަތްތައްާ ިގނަާ ކުރެވޭާ ެއތަނުަގއިާ  3820މަސައްކަތްކުރައްވ އިރުަގއިާ

މަސައްކަތްތަކަށްވެސް.ާާ ކުރެވޭާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ ހަމަާ ހިނގ ދ ނެާ

ފުރުޞަތުތަ އެފަދަާ އެކަންތައްތަްއާާއެހެންވީމ ،ާ ެއޮގތަށްާ ނޫނީާ ކުންވެސްާ

މިމ އްދ ާާ އަޅުަގނޑުާ ެއީއާ ސަލ މަތްކޮށްދިނުންވެސްާ އެބޭފުޅުންާ ކުރުމުންވެސްާ

މިމ އްދ ،ާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ސަބަބު.ާ އެއްާ ހުށަހަޅ ާ އުވ ލަންާ

 3825ާވަނަާމ އްދ ާުއވ ލުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.8ާާާާބިލުެގާ
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ާ

ާާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ މެންބަރ8ާާާުާޝުކުރިއްޔ . ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ އުވ ލުމަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒްވެސްާހުށަހަޅުއްަވއި،ާނިިމވަޑައިަގތީތޯ.ާާ

ާ

 3830ާތ ޢީދުކޮށްލ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންވެެގން.ާާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއް

ާ

ޝިފ ޒްވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ

އަޅުަގނޑުާާ ތ ޢީދުކުރައްވަންާ އެހެންވީމ ،ާ ެއޮގތަށް.ާ  3835ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީެވސްާ

ާއެފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

އ ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަރުޙަލ ގައިެވސްާޝުކުރިއްޔ ާ ބަހުސްާ މިާ ާދެ،ާ

ވިލިމ ފަންނުާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ އެނިގލައްވ ނެާ މިއީ.ާ ނުކުތ އެއްާ ފ ހަަގކޮށްލިާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުެވސްާ

 3840ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވަމުން،ާމިދެންނެވީާމިާޑްރ ފްޓްެގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއިއޮތްޮގތަކީާއޮފީހ އި..ާ.ވަނަާމ އްދ ާލިޔެފ8ާަފުރަތަމަާ

ާ

މުޙަންމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމުސްޠަފ .ާ

ާ3845 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާލްސ ާނިމުމުގާެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަދިެވސްާއަޅުަގނޑަށްާޖަވ ބެއްާނުލިބޭ.ާމިޖަާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

މަނިކުފ ނުާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާާ ނުކުތ ަގއިާ ނިޒ ީމާ ނެިގާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުާ ާކުރިންާ

މިހ ރު.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅ ފައިާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުވަނީާ އެއީާ ޖަވ ބެއް.ާ  3850ދެއްވ ާ

ާނުންވޭ.ާާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާނިންމ ޮގތެއްާއަޅުަގނޑަށްާއެނެގންާބޭ

ާ

ާ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާކުރިންާނަންގަވ ފަިއވަނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަނީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިދ ރ އަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ އަދިާ  3855އެކަމ ބެހޭޮގތުން.ާ

ބެހޭ އިޞްލ ޙުތަކ އިާ އެާ ހަވ ލުކުރައްވ ފައި.ާ މަޖިލީހުެގާއިޞްލ ޙުތަކެްއާ ޮގތުންާ

ެއާާ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު،ާ ެއއިޞްލ ޙުތަްއާ ދެންނެވޭނީާ ެއއްޗެއްާ ރިޔ ސަތުންާ

ދަށުންތޯާ މ އްދ ތަކެްއެގާ ކޮންާ ތެރެއިންާ މިމ އްދ ތަކުެގާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކުރިންާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރުމަށްފަހު.ާ މިކަންތައްތައްާ ބަލ ާ މިއަންނަނީާ

 3860ނަވ ފައިާވަކިާފުރުޞަތެއްާއަރުަވިއެގން،ާެއފުރުޞަތުަގއިާެގނަސްާާސިޓީއަކުންާދަން

މަޖިލީހުެގާއިދ ރ އިންާއެމަސަްއކަތް،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާާ

އެހެންވީމ ،ާާ ެގންދިޔައީ.ާ މިކަންާ އެޮގތުެގމަތިންާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެމަސައްކަތްކޮށްާ

ާދެންނެވޭނީާެއކަންާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު.ާއޭެގާާއެކަމ ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާއެްއޗެއް

އެއްޗެްއާާ ނުބަލ ހުރެާ ނޭނިގާ އެކަންާ ދެންނެުވމަކީާ އެްއޗެއްާ ކުރިންާ

ދަތި.ާނިޒ މ ބެހޭާ އެްއޗެއްާދަންނަވަންާ މިވަުގތުާ  3865ދެންނެވުންކަމަށްވ ނެތީާއަޅުަގނޑުާ

ާލަމް.ާނުކުތ އެއްާހިތަދޫާއުތުރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ 56ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.  3870ާވަނ5ާާާާަަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުާމި

ާމ އްދ ެގާޖުމްލައެއްާއުނިކުރުަމށްާހުށަހެޅިންާ.ާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

 3875ނޑުާއެފުރުޞަތުާއަރުވ ނަންާއަދި.ާައޅުަގނޑުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީާމިާއަރިމަތީާާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

މިާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ފުރަތަމަާމާިާސުރުޚީަގއިާ މިާ ޖަހ ފައިާ އެލަވަންސްާ މުވަްއޒަފުންެގާ އޮފީހ އިާ ާއޮތީާ

މަޤ މުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ިމއިންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ އ އިރުަގއި.ާ  3880ޑްރ ފްޓްާ

ވަކިވެފަިއވ ާމީހަކުާމުޖުތަމަޢަށްާފައިދ ކުރަނިވިފަދަާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރުމަށްޓަކައިާާ
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ބޭނުން ޢިމ ރ ތަށ އި،ާާއެކަމަށްާ ެއކަށީެގންވ ފަދަާ މުވައްޒަފުންނަށްވުރ20ާާާާެވ ާ

މަޤ މުންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މުވައްޒަފުންާ އިދ ރީާ ފަދައިންާ ިގނަނުވ ނޭާ

ޚަރަދުަގިއާާ ދައުލަތުެގާ އެކަންާ ެއދިއްޖެނަމަާ މީހަކުާ ވަކިވެފަިއވ ާ

ިމއޮތީާމިމ  ަގއިާ  3885އްދ ެގާ)ހ(ާާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެއޭ.ާހަމަާއެއ އިާޖެހިެގންާ)ށ(ާ

ެގާދަށުންާއުފައްދ ާއޮފީހަކީާބަޖެޓްާވަކިކުރެވިފަިއވ ާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްަގިއާާ

ކޮންމެާާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ިމޮއފީހުެގާ އަދިާ އޮފީހެކޭ.ާ ނުހިމެނޭާ

ދައުލަތުެގާާ ދަށުންާ ބަޖެޓެއެްގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަހަރަކުެވސްާ

މިއޮމ  މިނިސްޓްލިއްޔ އިންާ ިމކަމަށްޓަކަިއާ ދޫކުރަންވ ނެއޭ.ާ އޮފްާފީހަށްާ ރީާ

 3890ރީެގާމަޝްވަރ ެގާމަތިންާމިއޮފީހުންާމިއޮފީހުެގާބަޖެޓްާފައިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަ

ދައުލަތުެގާާ މަޖިލީހަށްާބަޖެޓ އެކުާާއެކުލަވ ލ ާ ރައްޔިތުންެގާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ

މިމ އްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިާހުށަހަޅަންވ ނޭ.ާ އުވ ލަންާ ދ ާ

ތެ ާސަބަބުތަކުެގާ އެްއާ ހިމެނޭާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިއީ.ާރޭަގއިާ ސަބަބުާ

ާާ ސިޔ ސީ ވަކިވެާ މަޤ މުންާ ޙަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ ރަކ ތްތެރިވ ާމަިއދ ންަގއިާ

ާާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާާ،ާާބޭފުޅަކު  3895ޑްރ ފްޓްާއަިއޮގތުންވެސްާމީަގިއާާާާފުރަތަމަާމިމިބިލު

ާާ ދެން ކޮށްލިންއެބައޮތްކަން.ާ މަޝްވަރ ވެސްާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ ބަެއްއާާާާއަޅުަގނޑުާ

ވެސްާާބޭފުޅުންނ ވެސް.ާއެބޭފުޅުންާބޭޑީ.އ ރު.ޕީާެގާއިސްކޮށްާއުޅުްއވ ާާާާބޭބޭފުޅުންނ އި،

މިއީާާހަމަ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ޒަޢީމްއ އިާާވިދ ޅުވިާ ދެބޭފުޅުންެގާާާާޑީ.އ ރު.ޕީ.އ ިއ،ާ

ވެ ާާދެފަރ ތުންާ ދަށުވުނު ޑްރ ފްޓްއެއްބަސްުވމެއްެގާ ެއއީާާާންާ ބިލެކޭ.ާ ާާކުރެވިފަިއވ ާ

ާާ  3900ކަނޑައެޅިެގންާޑީ.އ ރު.ޕީާހިންުގމަށްާޚަރަދުކުރ ނެާއޮފީސްާހިންުގމުެގާބަޔަކީާހަމަ

ާފައި ރައީސް،ާ ކުރީެގާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސާްާއަސ އޭ.ާ މިބޭލިާ ޅުަގނޑުެމންާ

ާާފައިާާޤައްޔޫމަށްވެސްާ ުގޭމާދެންާއޮފީސްާހިންދ ެއްއވ ނެފަދަޮގތަކަށްާެއއްބަިއާލ ފައި،

ޑީ ހިމަނ ފައިާ މިއޮތީާ މިބައިާ ބޭނުމުގައިކަމަށްކިޔ ފައިާ ހިންުގމުެގާ ހަމާަާާާ.އ ރު.ޕީާ

ެއއީާފުރަތަމަާމިޑްރ ފްޓްާއެކުލަވ ލެވުނުާާޤަބޫލުކުރެޭވަވރުވޭ.ާދެންާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާާ

އިޞްލ ޙު އޭތިާ ދެންާ ާާމިންވަރު.ާ ކޮމިޓީާާމިއައީާކުރެވިފަިއ އިޞްލ ޙުާާކޮމިޓީން.ާ  3905ންާ

މިއޮކުރި ޚަރަދުއިރުަގއިާ ހިންުގމުެގާ އޮފީސްާ ާާތީާ ހަމަ އަރިމަތ8ާާާީތައްާ ަގއި.ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަސުރުޚީ މިއޮންނަނީާ ަގިއާ )ހ(ާ ޖަހ ލ ފައި.ާ އެހެންާ ންާާަގިއާ

ާކޮށްފައިވ ާމީހަކުާމުޖްތަމަޢަށް...
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ާ

 3910ާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރައީސް،ާާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނިޒ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެއަޅުަގނޑުާ މިނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ާރިާާމީާ

ރަމަާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެނޭގނެާ ވެރިާރައީސަށްެވސްާ މިއީ.ާ މަސްާ ހުރިއިރުވެސްާާޟ ންާ  3915ކަމުަގިއާ

ާ ވަޑައިެގންވެސްާާސަލ މައަޅުަގނޑުމެންާ ފައިބ ާ ވެރިކަމުންާ ނޫން.ާ ތްވީކީާ

ސަލ މަތްވ ނެސަލ މަތްވީ މިކަމުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާކީނޫން.ާ ހައްދަވައިދެއްވ ާ ޮގތެއްާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާ3920 

ނިޒ މ ބެހޭާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ރަށުާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ާ ާނުކުތ އެއްނޫން.ާ

ާކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެުވންާއެދެން.މެންބަރުާވ ހަތްތެރިާޢިްއޒަދ އިރ ެގާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބ ރަށު އަޅުަގާނާ ވ ހަކައަކީާާރައީސް.ާ މިދަްއކަމުންދިޔަާ ާޑުާ

ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ މީހަކަށްާ ކޮށްފައިވ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ  3925ާރައްކ ތެރިކަމ ިއާާޢިނ ޔަތްތަކ ާ

ާާޢިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލ  ޑްރ ފްޓްަގއިާނ ޔަތުެގާ ނިންމ ފައިއޮތްާ ސްޓޭޖުންާ ކޮމިޓީާ ވ ހަކަާ ބެހޭޮގތުންާ

ފައިދ ހުރާިާާާމިވަނީ މުޖްތަމަޢުއަށްާ މީހަކުާ ކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ާާ ާާއިޖްތިމ ޢީ ކުރުމަށްޓަކައި ހިމަސައްކަތްތަކެއްާ ބޭނުންވެއްޖެާ ިއާާނދެއްގަާއެމީހަކުާ

އޮފީހަކ މަސަ ކަންތައްތައްާއްކަތްކުރ ނެާ އެހެނިހެންާ މުަވއްޒަފުންނ ިއާ ާާިއ،ާ

ާާ މަހަކު 1ާާާާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ބްރެކެޓުަގިއވެސ75ާާާާްލައްކަ އަދިާ ރުފިޔ .ާ  3930ހ ސްާ

ާާ އެއްލައްކަ ބަހުންާ ދިވެހިާ ލިޔެލ ފައިާ ރުފިޔ އެބައިންާ ފަސްހ ސްާ އަށްވުރެާާހަތްދިހަާ

ފައިާ އަދަދެއްެގާ ނޫންާ ހަމަޖައްސައިދޭންމަދުާ ދަޢުލަތުންާ އަޅުަގނޑުާާވ ނެސ ާ އޭ.ާ

ާާ ސަބަބަކީ ބޭނުންވ ާ އުވ ލަންާ ާާމިމ އްދ ާ ޕ ޓީއެްއާާމިއީ. ސިޔ ސީާ ހަޤީޤަތުގައިެވސްާ

ާާހިންުގމަށްދެވޭާޚަރަދެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީއޭ.ާމިއީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ާާ ެއއީ މަސައްކަތަށް،ާ ދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާާއިޖްތިމ ޢީާ އިޖްތިމ ޢީާ އެނޭގާ  3935އަޅުަގނޑަށްާ
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މިކަންސައްކަމަ އަާާާތަކަށްވެސްާ ެއއީާ ދިޔަާާވެދ ނެކަންވެސް.ާ ފެނިެގންާ ޅުަގނޑަށްާ

ވ ހަކަާާކުރީެގާާ ރައީސްެގާ ބޭލިާ މިކިޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން މ ނަކުރައްވ ޮގތަކީާ މިއެްއޗެހިާ އެބޭފުޅ ާ ާާމިދެކެވެނީ.ާ ހަމާަާއަދި

ާާ އިޖްތިމ ޢީހައިރ ންވ ންޖެހޭކަމެއް. ދ އިރ ެގމިާ ޕ ޓީާާ ސިޔ ސީާ ކަމަކަށްވެދ ނެާ ާ

 3940ލަތެްއަގިއާކަންތައްތައްާމ ނަކުރައްވ ާބޭފުޅުންތަކެއްާއެީއ.ާންުގންވެސް.ާމިފަދަާޙ ހި

އެއިރުަގވެސްާާ ނުކުރެވުނުާ ތ ޢީދެއްާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ޓަކަިއާާކަށްމިާމަތިެވރިާސަބަބުތައަދިާމިހ ރުގަވެސްާމިމ އްދ ާމިޮގތަށްާބ އްވ ކަށެއް.ާާ

ޢިއްޒަތްތެއަޅުަގާނ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގވ ލަން،ާ ހަމަާ ރިާޑުާ

ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އުވ ލަދޭށޭ.ާ މިމ އްދ ާ އްޔިތުންނަށްާާރަާާމެންބަރުންނަށްާ

 3945ާުގބޮޑުާމަސައްކަތަކަށޭވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ.މިއަދުާކޮށްދެވޭާއަާ

ާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަާާދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ އުވ ލ9ާާުހު( މ އްދ ާ މ ފަންނާުާވަނަާ މިވަނީާ މަށްާ

ދ  ފަޙުއުތުރުާ އިމްތިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައި.އިރ ެގާ މިހ ރުާ އެޮގތަށްާާހަމަާާމީާ

ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއެބައޮތްާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ މެންބަރުާމުޙަންމަދާުާޢިްއޒަތްތެރި

އިލްޔ ސްާާއަސްލަމް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުީމދޫާ އަދިާ  3950ވެސް.ާ

އެހެންވީ ދެލަބީބުވެސް.ާ އެާ ާމ ،ާ މެންބަރުނާްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާހުށަހެޅިާތ ޢީދުާލިބިފައިވުމ ެއކުާއެާާ

ދޫކޮށްލެއްީވކަަމށްާާދެ ފުރުޞަތުާ އެާ މެންބަރުންާ ބަލައިަގންނަންތޯ.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އިލްޔ ސްާލަބީބަށް ާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑު

 3955ާއަރުވަން.ާާ

ާ

މިބިލުެގާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މ އްދ 9ާާާއ ދެ،ާ ާވަނަާ

އަޅުަގނޑުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާއުނިކުރަންާ ތ ޢީދުކުރ  ބޭނުންާާސަބަބުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީާދަންނަވ ލަންާ

އަސ ސީަގއިާާސީަގއިާއިނޭގތޯ.ާމިާފެހިާޤ ނޫނު.ާެއއީާޤ ނޫނުއަސ ހަމައެކަނިާއިނޭގތޯ

އަދ20ާާާާި ކުރިމަތީަގއިާ ޤ ނޫނުެގާ ހަމަހަމަކަން.ާ މިއޮންނަނީާ މ އްދ ަގއިާ  3960ވަނަާ

ހިންގެވުމުގަާ ޤ ނޫނުާ މައްޗަށްާ މީހަކީއެމީހެއްެގާ ކޮންމެާ ހަމަހަމަެވެގއިާ ންވ ާާވެސްާ

ހަމަހަމަކަމ އެކުާާމ އިާޤ ނޫނުންާލިބިދޭާމަންފ ތައްމީހެކޭ.ާއަދިާޤ ނޫނުެގާރައްކ ތެރިކަ
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ޮއތުމުންާއަޅުަގނޑުމެންާާ ޙައްޤެކޭ.ާއެހެންާ ހަމަާކޮންމެާމީހެއްެގވެސްާ ލިބިދިނުމަކީާ

ބޭ ދައުވ ކުރަންާ ނުކުރެޭވޮގތަށްމީހަކުާ ދައުވ ާ ހ ލުާ ކޮންމެވެާާނުންވ ާ ސްާާއޮތުމަކީާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ެއހެންވީމ ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ެގއްލިދ ނެާ ޙައްޤުާ  3965މީހެއްެގާ

ާާ އިތުރަށް އޭެގާ އަދިާ އުނިކޮށްލަން.ާ އެމ އްދ ާ މ އްދ ގައިެވސ127ާާާާްފެނޭާ ވަނަާ

މިއޮންނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ެގާނ އިބުާމަޤ މުަގއިާާ

ާާ ނުވަތަ ކުރިހުރެެގންާ ކުށެއްކުރިކަާޭއެގާ ޖިނ ޢީާ އޭނ ެގާާންނަމަވެސްާ ތުޙުމަތުާ މުެގާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ވ ންވ ނޭ.ާ ޖަވ ބުދ ރީާ އޭނ ާ ެއކަމަކަށްާ ނަމަާ ކުރެވިއްޖެާ މެދުަގއިާ

ހ ލަތެއްަގިއާާ ކުރަންޖެހިއްޖެާ ދަުއވ ެއއްާ އެފަދަާ މެދުާ  3970ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ ާ

ާނހި ދައުރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ ާދެންހަމަވ ންަގމުންދ ާ އެދައުވ ެއއްާާާ

މަޖިލީހުނާްާ ބަޔ ންކޮށްާ އެކަންާ ފެންނަނަމަާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ފ ސްކުރުމަށްާ

ދައުވ އެއް ެއާ ޤަރ ރަކުންާ ާފ ސްކުރ ާ ެއއިރެއްގެާާ ފަސްކުރެވިދ ނޭ.ާ ާާކުރުންާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާާ ހަމައެކަނިާ އެބަކުރެވޭ.ާ އެދަުއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ

 3975ވ ާފަސްކުރެެވނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާާއެދަޢުމަޖިލީހުންާާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއކަށޭނަޮގތްކަމުަގިއާ އެންމެާ އޮތުމަކީާ ނުކުރެޭވޮގތްާ ދަުއވ ާ ބޭފުޅަކަށްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އުނިކޮށްލަންާ އެމ ްއދ ާ އެހެންވީމަ،ާ ނުދެކެން.ާ

ާރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއަޅުަގނޑުާެއއަށްާތ ޢީދުވެސްކުރަން.ާޝުކު

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  3980ވަނަާމ އްދ ާއުނިކޮށްލުމަށްާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވޭާހިތަދޫާއުތުރ9ާާާުޝުކުރިއްޔ .ާހަމަ

ފުރުޞަތުާާ އަޅުަގނޑުާ އަސްލަމް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާޢިާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މި ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ މިހުށަހެޅ9ާާާީާއްޒަތްތެރިާ އުނިކުރުމަށްާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

މީހުނާްާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ މިހ ރުާ ދެންާ ކުރީަގިއާ އިޞްލ ޙުކުރުުމެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ  3985ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭ.ާ ނޫާ އަންނ44ާާާަާކިޔ ުއޅޭާ މ އްދ އިންާ ަވނަާ

މީހ އަށްާމަ އަދ ކުރ ާ މަޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާ މިއީާ ފްޙޫމެއްާ

ޤ ނޫނ ާ އޭނ ާ ފަހުަގިއވެސްާ އަދ ކުރުމަށްާ ަމޤ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ

އޭނ ާާ ސަބަބުންާ ޢަމަލެއްެގާ ކުރ ާ ހައިޞިއްޔަތުންާ މަޤ ުމެގާ ކުރ ،ާ ޚިލ ފުނުވެާ
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ޤ ނޫނ  އެފަދަކަމެއްާ އަދިާ ނުެގންދިއުމ ާ ކޮށްފައިވ ކަުމަގިއާާޝަރީޢަތަށްާ ޚިލ ފަށްާ  3990އިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މ އްދ ެގ44ާާާާވަނީނަމަވެސްާ ވަނަާ

ާާ 3ާާާާކުރީެގ މަޖިލީހުެގ ިމޮއންނަޮގތުންާ ބަިއަގއިާ އަޣްލަބިއްޔަތުނ3/2ާާާާްވަނަާ ބައިެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮންނަނީ.ާ އޭރުާ ުއނދަޫގޮގތަކަށްާ އެހ ެވސްާ ފ ސްކޮށްެގންާ

ސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރެުވނުއިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިމ އްދ ާޤ ނޫނުއަ

ލިޔެވިފައިމިވ ާާ މިާ ފެހިކުލައިންާ މިާ މިހ ރުާ ބަލަިއނުަގނެާ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ  3995ހަމަާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ކިޔ .ާ ޤ ނޫނުައސ ސީޭއާ އިޞްލ ޙުކުރެވުނުާ އ ދެ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ޔަސްާދެންާމީަގއިާއޮތްާެއއްޗަކަށްާމިހ ރުާހަމަާމިާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެއްއާކަމުަގއިވިާ

ެއީއާާ ކޮންސެޕްޓްާ މިދެންނެވިާ ބަލ ލެޭވއިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާމަޤ މުެގާހައިޞިއްޔަތުންާމަޤ މުާއަދ ކުރަމުންދ އިރުެވސްާާ

އެމީހ ާ ކުރ ކަމަކުންާ ނޫންޮގތަކަށްވެސްާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނ ާ އަދިާ ޚިލ ފަށްާ  4000ޤ ނޫނ ާ

ޤ ނޫނ ާޝަރީޢަތަށް އޭނ ާ ނިމުމަށްފަހުަގއިާ އަދ ކޮށްާ އެމަޤ މުާ ައދިާ ނުެގންދިއުން.ާ ާ

ޚިލ ފުނުވެާމަޤ މުެގާހައިޞިްއޔަތުންާކުރ ާއެްއވެސްކަަމކަށްާޝަރީޢަތްާނުކުރެވުން.ާާ

މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނީނަމަާ ކަމެއްކޮށްފައިވ ކަމުަގއިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ އަދިާ

މަޖި ރައްޔިތުންެގާ ާާހުށަހަޅައިެގންާ އެކަމެްއ3/2ާާާާލީހުެގ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ބައިެގާ

އެއްކޮށްާާ ހަމަާ މިކަންާ ނުކުރެވުން.ާ ކަެމއްާ އެމީހަކ އިެގންާ މެނުވީާ  4005ފ ސްކޮށްެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އަލުންާ ދޫކޮށްލެވިފައިވ ކަމެްއާ ދެންާ މިއޮތީ.ާ މިހ ރުާ ދޫކޮށްލެވިފައިާ

ހަމަ ހަމަާވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ.ާއަދިާ ލިޔ އިރުާ އެހެންމެ،ާޤ ނޫނުަގއިާާމިޤ ނޫނެއްަގއިާ

ލިޔެވިފައިއޮތްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކުރީެގާ އަދިާ ލިޔެފައިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ފުޅ ޮގތެްއަގޭއާ މ ާ މިންވަރަށްވުރެެވސްާ

ާާ  4010ވަނަާމ އްދ ެގާމިސ ލަކަށްާ)ށ(ާއަށްާބަލައިލެޭވއިރު،9ާާާާދަންނަވ ލަންޖެހޭާމިހ ރު

9ާާާާ ަގއިާމިހ ރުާމިވ ޮގތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުަގިއާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(

ވަކިެވއްޖެނަމަ،ާާ އެމަޤ މުންާ ހަމަތަކުެގމަތިންާ ޤ ނޫނީާ ކުށްވެރިނުެވ،ާ މީހަކުާ ހުރިާ

އޭނ ާމަޤ މުަގއިާހުރިއިރުާމަޤ މުެގާހައިޞިއްޔަތުންާކޮށްފަިއވ ާކަމަކ މެދު،ާމަޤ މުެގާާ

ހަމަ ކަމަކ މެދު.ާ ކޮށްފަިއވ ާ މިއޮންނަނީ.ާހައިޞިއްޔަތުންާ އެހެންާ އެކަނިާ

ޤ ނޫނ ާ ހައިޞިްއޔަތުންާ މަޤ މުެގާ ލިޔެފައިވަނީާ އޭރުާ  4015ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސްާ

ޚިލ ފުނުވެާކޮށްފައިވ ާކަމަކ މެދު،ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުނުވެާކޮށްފައިވ ާކަަމކ މެދުާއޭރުެގާާ
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އެމީހަކ މެދާުާ މިލިބިދެނީާ އިމްތިޔ ޒެއްާ ކޮންެމވެސްވަރެްއެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންވެސްާ

ޚިލ ފުވެެގންވެސްާާޝަރީ ޤ ނޫނ ާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުކުރުމަށް.ާ ޢަތްާ

ދ ންމިޖެހެނާީާ މިާ ދެންާ ކުރިކަުމަގިއވިޔަސްާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ހައިޞިޔަތުންާ މަޤ މުެގާ

 4020ބައިާއަޣްލަބިއްޔަތުނ2ާ/1ާާާާްއޭެގާ)ށ(ާަގއިާމިއޮންނަޮގތުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ

ެއހެން ކޮމިޓީައކަށް.ާ އަޅުަގނޑުާާފ ސްކުރ ާ ތަންކޮޅެއްބޮޑުވަރޭާ މިއީާ ކަމުން،ާ

މ އްދ ތައްާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ އިނޭގތޯ.ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ކޮށްފަިއާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ހީވ ކަހަލަާ ލިޔުނީމ ާ މިޮގތަށްާ އިތުރުކުރަންާ

ކޮ ކުށްތަކެއްާ ބައިވަރުާ ދެންހަމަާ މީހަކީާ ކޮންމެާ ނިންމ ލ ނެާ ށްފައިާރ އްޖޭަގއިާ

 4025މީހުންެގާޙައްޤުތަކަށްާއަރަިއެގންފައިާއެމީހުންެގާމައްސަލަތައްާބަލަންޖެހޭނެާމީހުނާްާ

ނުދެކެންާާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހީވ ވެސްކަހަލަ.ާ އެހެންާ ކަމުގައި.ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތިއްޔަކީ.ާ އެކަންާ އެހެންހެންާ

އެމަާ އަދިާ މިފަދަާނިސްބަތްވ ޮގތަށްާ ނިސްބަތްވ ޮގތަށްާ މީހަކަށްާ އަދ ކުރ ާ ޤ މުާ

ކަމެއްކަމުަގިއވެސްާާ ތަންދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެއީހަމަާ ލިޔުމަކީާ މިހ ރުާ މ އްދ ތައްާ

 4030އަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާހަމަާއުިވެގންާޮގސްފަިއވ ާމަފްޙޫމެއްާ

ފުޅ ކޮށް އެއަށްވުރެާ ެގންނައިރުާ މިޤ ނޫނުަގިއާ ެގނައުމުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ާ

މ ނައަކީވެސްާކޮބައިތޯާހަމަާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިމ އްދ އަކީާެއއްެވސްާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ މ އްދ އެއްކަމަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެާ މިންވަރަކަށްާ ެއއްެވސްާ ޙ ލެއްަގއިާ

ާާ ިމއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅީ. ވަނ9ާާާާަޤަބޫލުނުކުރެވޭތީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ހަމަ އެހެންނަމަވެސް،ާާމ އްދ ާ ދެންާ ހުށަހެޅީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އުނިކުރުމަށްާ  4035އެްއކޮށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުންާ ައޅުަގނޑުެގާ ލިބިފައިއޮތުމ އެކުާ ތ ޢީދުވެސްާ ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ

ާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަ އުނިކޮށ9ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ މ އްދ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާވަނަާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ލުމަށްާ

ދ އިރ ެގާާ ކޮމަންޑޫާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ސަމީރުެވސްާ އަޙްމަދުާ  4040މެންބަރުާ

އަރުވ ނަންާާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ވަޙީދަށްާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ވިދ ޅުވ ން. ެއއްޗެއްާ އުތުމިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ މައްޗަންޮގޅިާ ނުކުތ އެްއާ ރުާނިޒ މ ބެހޭާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާ
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ާ

 4045ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ެގންދަވ ނަންތޯ.ާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ މަޖިލިސްާ ކިހ އިރެްއވަންދެންާ މިައދުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަހ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ
ާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

ާ4050 

ާ

ޙުސައިނާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކޮމަންޑޫާ އިނޭގތޯ.ާ މިނިމެނީާ މިހ ރުާ

ވަޙީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއްއާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ4055 

ާހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެ

ާ

ާާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާޖަހަންދެކަށްާަގޑިއިތުރުކުރަންާމުޙަންމަދުާނިޙ ނ4ާާާްާމަނިކުފ ނުާކުރީަގއިާދެންނެވީ

ާހުށަހެޅުއްވިާެއއްޗެއް...ާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ
 4060ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު،ާ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ރިާ

އަޅުަގނޑުާާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

 4065ކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާކުރިއަށްެގންދަވ .ާާ

ާ

ޢިާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާ ދިއްދޫާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ާއްޒަތްތެރިާ

އޮތްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙުސައިންާަވޙީދު ފޮނުވ ފައިާ ޮއތް،ާ ހުށަހަޅ ފައިާ ސަމީރުާ އަޙްަމދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ައއިސްފައި.ާާ ކުރިންވެސްާ މިއިޞްލ ޙުވަނީާ ދެން،ާ ހުށަހަޅ ލަން.ާ  4070އިޞްލ ޙުާ

ފ ހަ އެމެންބަރުާ ހަމާަާއެހެންނަމަވެސް،ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ސަބަބުާ އޮތްާ ަގކޮށްފައިާ
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ވަނަާމ އްދ ަގިއ20ާާާާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާހުށަހަޅ ލަންާބޭނުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ހިނަގމުން،ާާ މަްއޗަށްާޤ ނޫނުާ އަދިާއެމީހެއްެގާ ކުރިމަތަީގއިާ ހަމަހަމަކަންާޤ ނޫނުެގާ

އަ މީހެކޭ.ާ ހަމަހަމަވެެގންވ ާ މީހަކީވެސްާ ކޮންމެާ ޤ ނޫނުެގާާހިންުގމުަގއިާ ދި،ާ

 4075ރައްކ ތެރިކަމ އިާޤ ނޫނުންާލިބިދޭާމަންފ ތައްާހަމަހަމަކަމ އެކުާލިބުމަކީާހަމަާކޮންމެާ

ާާ މ އްދ ެގ127ާާާާމީހެއްެގެވސްާޙައްޤެކޭާބަޔ ންކުރުމ އިާއަދިާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ވަނަާ

މަޤ މުަގއިާ ނ އިބުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ދަށުންާ

ވަތަާޭއެގކުރީާނަަމވެސްާޖިނ ޢީާކުށެއްކުރިކަމުެގާތުހުމަތުާއޭނ އ އިމެދުާހުރެެގންާނު

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީއ އިާާ ޖަވ ބުދ ރީވ ންވ ނެކަމަށްާ އޭނ އަށްާ އެކަމަކަށްާ ކުރެިވއްޖެނަމަާ

އެފަދަާ އޭނ އ އިމެދުާ ދައުރެއްަގއިާ ކުރަމުންދ ާ  4080ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ

ޙ ލަތެއްގަާ މަޖިލީހަކަށްވެސްާާދަޢުވ އެްއކުރަންޖެހިއްޖެާ ރަްއޔިތުންެގާ މެނުވީާ އިާ

ކުރުންާާ ކޯޓުަގއިާ އެދަޢުވ އެއްާ އަދިާ ނުކުރުމަކަށްާ މަްއޗަށްާ އޭނ ެގާ އެދަޢުވ ެއއްާ

އަދިާާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއޭ.ާ ލިބިދީފައިވ ކަމަށްާ ބ ރެއްާ އެއްެވސްާ މަނ ކުރުމަކަށްާ

ކޮށްފައިާއޮތީމ ާާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީާއެމ އްދ ާއުނިކުރަންާފެންނަާވ ހަކަާއެމެންބަރުާފ ޅު

 4085ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ކުރިއަށްެގންދަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އަޅުަގނޑުާ ހިސ ބުާމިނިމުނީ.ާ އޮތްާ ހަމަޖެހިފައިާ

މުސްޠަފ ާ މުޙަންމަދުާ މިހ ރުާމެންބަރުާ ނުކުތ އ އިބެހޭޮގތުންާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނެންެގވިާ ާ

 4090އަޅުަގނޑުމެންެގާއިދ ރީާމޭޒަށްާހަވ ލުކުރަްއވ ފައިާހުރިާިއޞްލ ޙުތައްާބެލުމަށްފަހާުާ

ާވަކިާއެްއޗެއްާދަންނަވ ނަން.ާާ

ާ

. .ާްާޖަލްސ ާނިންމުނ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޮންނ ނީ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ހޯމަދުވަހުެގ2009ާާާާާާއޯަގސްޓ31ާާްދެން،ާ  4095ވ ާ

ާަގއި.10:30ާާާާހެނދުނުާ

 

ާނިމުނީާ.ާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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