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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /54 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  54ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް ބުދަ  ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  21 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 3 

 
 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 އަށް  11:07ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 
 އަށް  13:07ން  11:59 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 އަށް   15:30ން  14:58 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   16:00ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  51ަގޑިއިރު   4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ރީ ހާޒި

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 51 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ57ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 ، 50، ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން 58ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ބްދުއްރަޙީމްޢަهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ރާެގ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއި 



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 



 IV 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

  ޤަސަމް  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 



 V 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު : މެންބަރުން   ވަޑައިގެންނެވި 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 

 ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު  : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 

އޮފް   ން: ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު   ޖަލްސާއަށް  ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ  އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކްޓް 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ،ުބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ވެލިދޫ  ންމަޢުޞޫމް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު އިންޓަވަލްފަހ

ހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ކުޑަ 

ދާއިރާ ގެމަނަފުިށ  ޢާދިލްޢާމިރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  އަދި  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.    ގެ  އިންޓަވަލްފަހު،ޖަލްސާއިން    އަދި 

ޢަބްދު މެންބަުތ  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  މަޚްލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ދާهللا ގަލޮޅު  މާމިގިލި  އަދި  ޤާސިމް އިޢަބްދުލްރަޙީމް،  މެންބަރު  ރާގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  އިބްރާހީމް 

މަޢުޞޫމް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ،  هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

މަދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ންވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަ

ކުޑަހުވަދޫ މުޙަންމަދު،  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ވަޙީދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޮތއްޑޫ  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  އަޙްމަދު  މެދާއިރާގެ    މެންބަރު  ންބަރު 

ޢާދިލް ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  އަދި  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ޢާމިރު،  އަދި    ޖަލްސާގައި 

މެންބަހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،   މަޚްލޫފް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މުޙަންމަދު  ގަލޮޅު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  ވަޙީދު،  ރު ޙުސައިން 

ޢަބްދު ޙަމްދޫން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިނގުރައިދޫ  ޢަބޫބަކުރުهللا ޒުބައިރު،  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަުށ  އަދި  ޖަލްސާއިން    ޙަމީދު، 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ  މައްޗަން  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ދެކުނު  ގޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު 

ދޫ ދާއިރާގެ  މިލަންބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  هللا، ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދު

ޔާމީން، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް هللا މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މެންބަރު މު ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް، ދާންދޫ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް މުޙަންމަދު، އިސްދޫ  ރިޔާޒް، އަދި    ޙަންމަދު 

، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު،  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،  ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   ޙަމީދުهللا ޒުބައިރު، އަދި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 
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ާވަނަާޖަލްސ .45ާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ71ާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާބުދަދ1002ާާުއޮކްޓޯބަރ17ާާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبه



 10ސުވ ލު. .1

ާ

ާޖަލްސ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިވަގުތު ާތިއްބެވީ ާވަޑައިގެން ާފުރަތަމ52ާާައަށް ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދުގެ ާއ ދެ، މެންބަރުން.

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާ ާސަލީމް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމިއޮތީ،ާއޭދަފުށީ އައިޓަމަކަށް

ާޑިވެލޮޕްމަ ާރަޝީދ ާއިކޮނޮމިކް ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާޓްރޭޑް ާއެންޑް ާސުވ ލު.ާާންޓް ކުރައްވ 

 15ާސުވ ލުކުރެއްވުމ އިގެންާކުރިއަށްާވަޑައިގެންނެވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާއޭދަފުށީ ާސުވ ލަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާޑައިގެންނެވިާވަ

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާސަީލމް ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޒީރަށްވެސް ާމުގެާވ ދަކުރުާއިންތިޚ ބަށްާސީރިޔ ޢިއްޒަތްތެރި

 4002ާ20އޭޕްރީލ42ާާްހުންނަވައިގެންާާފީއަލީގައިާ.ފާޙަރަކ ތެއްގައިާކެމްޕޭންާހޯއްދެވުމުގެާފުރުޞަތު

ާދެއްވި ާރޭޑިއޯއަށް ާކެޕިޓަލް ާމުޙަންމަދުާާގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ އިންޓަވިއުއެއްގައި

ާވިދ ޅުވެފައިވަނީ، ާއެކިާނަޝީދު ާރ އްޖޭގެ ާފިހ ރަތަކަށްާއެކި ާކަންމަތީ ާރައްޔިތުން ރަށްތަކުގެ

ާއެމްާ ާދަރަނި، ާއިއްތި.ޑީާ.ދަރ ފައިވ  ާސަރުކ ރުގެާހ ޕީ ާމަސްދުވަސްތެރޭ ާފުރަތަމަ ާވެރިކަމުގެ ދުގެ

ާވަޢުދުވެވަޑައިގަންނަވ ކަމަށް.ޚަލ ޞްކޮށްާފަރ ތުން ާސުވ ލަކީ،ާދެއްވުމަށް ނޑުގެ ޕީާ.ޑީާ.އެމްާއަޅުގަ

ާކައިރިވީއިރު،ާހ އިއްތި ާއަހަރުވުމ  ާތިންމަހުންގޮސް ާދެމަސް ާއެއްމަސް، ާފެށި ާވެރިކަން  25ދުގެ

ާވިދ ޅުވެފައިވ ރައީސުލް ާއެ ާކިހާ ޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަރ ފައިވަނީ ާރައްޔިތުން ާފިހ ރަތަކަށް ާކަންމަތީ ފަދަ

ާނަމަވެސްމިން ާހިސ ބެއް ާއޭގެ ާވަޒަންކޮށް، ާމިނިސްޓްރީން ާމަނިކުފ ނުގެ ކުޑަމިނުންާާވަރަކަށްކަން

ާާތޯ؟ވިފައިވޭތައްޔ ރުކުރެ ާސުވ ލަކީ، ާޕީ.ޑީާ.އެމްާދެވަނަ ާއަޅާ ހ އިއްތިގެ ާފެށުނުއިރ  ާވެރިކަން ދުގެ
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ާއަދި ާއުފުލިފައިވ އިރު، ާމިހ ރު ާބޮޑުތަން ާވަރަށް ާއަގު ާޚިދުމަތުގެ ާތަކެއްޗ  ރައްޔިތުންާާބަލ އިރު

ާދަރަނިވެރިކަންާ ާރައްޔިތުންގެ ާއިތުރުވެ ާޚަރަދުތައް ާކުރަންޖެހޭ ާފުއްދުމަށް ާމުހުތ ދުތައް  30ދިރިއުޅުމުގެ

ާމިސަރުކ ރުންާ ާވަޢުދު ާޚަލ ޞްކޮށްދެއްވުމުގެ ާދަރަނި ާފިހ ރަތަކުގެ ާކަންމަތީ އިތުރުވަމުންދ އިރު،

ާއިރަކުން ާކޮން ާފުއްދަވައިދެއްވ ނީ ާއަދި ާމަނިކުފ ނ އިާާތޯ؟ފުއްދަވައިދެއްވ ނެތޯ؟ ާއަޅުގަނޑު މިއީ

ދަންނަވ ލ ާސުވ ލަކީ.ާމަނިކުފ ނަކީާމިބ ވަތުގެާދަރަނިތައްާއަދ ކުރުމުގައިާވަރަށްާކުޅަދ ނަާބޭފުޅަކަށްާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއުންމީދުގައި ާދެއްވ ނެކަމުގެ ާޖަވ ބެއް ާފުރިގެންވ  ާއުންމީދުން ާރައްޔިތުންނަށް ވ ތީ

 35ާއްޔ .މިސުވ ލުާމަނިކުފ ނަށްާކުރަން.ާޝުކުރި

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާޖަވ ބުދެއްވުންާއެދެން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުގައިާއިންނެވިާނ އިބުާރައީސް.ާހ ޒިރުވެތިއްބެވިާހުރިހާ ާމިނިސްަޓރާއޮފްާއިކޮޮނމިކްާ

 40ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާ،ރޭޑްާޑިވެލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓް

ާސުވ ލަށްާާރަީޝދުާމުޙަްނމަދުާ ާކުރައްވ ފައިވ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ާމިހިރީ ާހ ޒިރުވެ ާމަޖިލީހަށް

ާއަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޑުއަހައިފިންާޖަވ ބުދެއްވުމަށްޓަކައި. ާކަންފަތުލައި ާވަރަށް ާއެސުވ ލު، ާދެންމެ ނޑު ޅުގަ

ާއެއްޗަކީ،ާ ާދަންނަވަންޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމ ބެހޭގޮތުން ާވިދ ޅުވ  ާއެސުވ ލުގައި އެއްސުވ ލު.

ާވަކިގޮތަކަށް،ާ ާއަދ ކުރުމަށް ާދަރަނިތައް ާމީހުންގެ ާފިހ ރަތަކު ާކަންމަތީ ާއެވިދ ޅުވިގޮތުން އެމަނިކުފ ނު

ާމެނިފެސްޓޯ ާސަރުކ ރ އިާވަކި ާމި ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާނެތްކަމުގައިވިޔަސް ާޕްލެޖެއް ާވަކި  45އަކަށް

ާއިކޮނޮމިކްާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއަދި ާފައިނޭންސްއިންނ އި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ޙަވ ލުވީއްސުރެ

ާއެހެންގޮތަކަށްާ ާވަމުންނޭ. ާހަރުދަނ  ާއެކަންތައް ާދަނީ ާސިޔ ސަތުތަކުން ާރ ވ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

ާދަށްާދަންނަވަނީނަ ާއަދި ާފަންތިއ އި ާމެދު ާރ އްޖޭގެ ާބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ ާމިސިޔ ސަތުތައް މަ

ާހޯދައިދީާ ާމަގެއް ާތަނަވަސް ާފުރިހަމަ ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން ާމ ލީގޮތުންނ އި ާމީހުންނަށް ާތިބި ފަންތީގެ

ާމަގުތައްާ ާއަދ ކުރެވޭނެ ާއެދަރަނިތައް ާދަރަނިވެރިވެފައިވަނީނަމަ ާފިހ ރަތަކަށް ާކަންމަތީ  50ާއެމީހުން

ާކުރީގައިާ ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާތިބޭފުޅުންނަށް ާއެއްކަމަކަށް ާއޭގެތެރޭގައި ފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުންނޭ.

ާލިބޭާ ާއެމީހުންނަށް ާއޮންނަނީ ާސަބަބަކަށްވެފައި ާދަރަންޖެހޭ ާދަރަންޖެހޭމީހުން ާފިހ ރަތަކަށް ކަންމަތީ

ތެރޭގައިާދެކޮޅުނުޖެހެންޖެހޭާއެތައްާއ މްދަނީއ އިާއެމީހުންާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތައްާދެކޮޅުނުޖެހޭތީ.ާއޭގެ

ާކުރަންޖެހެނީާ ާޚަރަދުތަކެއް ާއެތައް ާބޭނުންވ  ާދިރިއުޅުމަށް ާއެމީހުންގެ ާއެއީ ާހުރޭ. ސަބަބުތަކެއް

ާއެފިހ ރަތަކަށްގޮްސާ ާސަބަބުން ާއެހެންވުމުގެ ާސަބަބުން. ާއ މްދަނީގެ ާމަދު ާލިބޭ  55އެމީހުންނަށް
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ާއެއްޗެއް ާގަންނަ ާއެފިހ ރަތަކަށް ާއެމީހުންާބ ޒ ރުކުރ އިރު ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާފައިސ  ާއެވަގުތު ސަށް

ާމިހ ރުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެގޮތުގެމަތިން ާދަރަނިވެރިވަނީ. ާނަގ ފައި ާނަގަނީ. ާލޭންދޭނަށް އެތަނަށް

ާއެލިބޭާ ާއެމީހުންނަށް ާދަށުން ާއެއްޗެއްގެ ާހުރިހ  ާނިޒ މ އި ާޕްރޮޓެކްޝަންގެ ާސޯޝަލް ކުރަމުންމިދ 

ާބޭނުންވ  ާއެމީހުން ާކުރަންާާއ މްދަނީއިން ާއެއްފަހަރ  ާނުޖެހޭތީވެ، ާކުރަން ާކުރުމަށް، ޚަރަދުތައް

ާކުރ ނެާ ާއެއްޗެއްސަށް ާގަންނަންޖެހޭ ާފިހ ރަތަކުން ާކަންމަތީ ާއެ ާއެމީހުންގެ ާއެމީހުންނަށް  60ނުޖެހޭތީވެ

ާއެއްކަމަކީާ ާއޭގެ ާމިދަނީ. ާރޭވެމުން ާނިޒ މުތައް ާހުންނ ނެގޮތަށް ާއަތްމަތީގައި ާއެމީހުން ޚަރަދު

ާފެ ާހެލްތްާތިބޭފުޅުންނަށް ާގ އިމުކޮށްފައިވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ނިވަޑައިގަންނަވ ނޭފަދައިން

ާއެމީހާ  ާޚަރަދަކީވެސް ާކުރަންޖެހޭ ާސިއްޙަތަށް ާމީހެއްގެ ާކުރީގައި ާޕްރޮގްރ މް. އިންޝުއަރެންސް

ާހުރިާ ާޖީބުގައި ާއެމީހ  ާނުވަތަ ާސޭވިންގސްއެއް ާހުރި ާއަތުގައި ާއެމީހ  ާއެވަގުތަކު އަމިއްލައަށް

ާސަބަބުންާފައިސ އަކުާ ާއޮތްގޮތުގެ ާހަމަޖެހިފައި ާނިޒ މު ާމިހ ރު ާޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ. ާއެ ާއެމީހ   65ން

ާއެމީހ ާ ާފައިސ އިން ާހުރި ާއެޚަރަދުކުރަން ާކުރަންނުޖެހޭތީވެ ާއެޚަރަދުތައް އެމީހ އަށް

ާވ ނެ.ާ ާތަނަވަސްމަގެއް ާގަނެވޭނެގޮތުގެ ާއެއްޗެހި ާގޮސްސަ ާފިހ ރައަށް ާކަންމަތީ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް

ާ ާދުވަހުާއެއީ ާމިއޮތްހ  ާގޮތަކީ، ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ާސިޔ ސަތު. އެއް

ާއެއްވެސް،ާ ާދިޔައިރުގައި ާކުރިއަރުވަމުން ާވިޔަފ ރި ާމި ާދުވަސްތަކުގައި ާވޭތުވެދިޔަ ނޑުމެން އަޅުުުގަ

ނޑުމެންާއެާކަންމަތީާފިހ ރައިގައިާވިޔަފ ރިކުރަންާއިންާމީހ ގެވެސްާއެއްވެސްާއެކައުން  70ޓްތައްާއަޅުގަ

ާއޮތީާ ާދަރ ފައި ާކ ކުކަމެއް ާއެދަރަނީ ާނެތުމ އެކުގައި ާހަރުދަނ ކޮށް ާއެއްޗެއް ާނިޒ މަކ އި ބެލެހެއްޓުމުގެ

ާކުރުމަށްޓަކައިާ ާމިކަން ާއޮބްޖެކްޓިވްގޮތަކަށް ާއެހެންވެ ާނެތް. ާފެންނ ކަށް ާއަދަދެއްކަމެއްވެސް ކޮން

ނޑުާދެކޭގޮތަކ އި،ާވަރަށްގިނަާސައިންޓިފިކްާސްޓަޑީތަކ އިާއެއްޗެހިާހަދަންޖެހޭ.ާ އޭގެތެރެއިންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާދުވަހަކުވެސްާތަޢ ރަފުނުވ ާޑިރެކްޓްާޓެކްސޭޝަންާސިސްޓަމަކ މެދުާއަޅުގަ

ާމިޢިއްޒަތްތެިރާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގެންދެވޭތޯ، ާކުރިއަށް ާއެކަން ާމިހ ރު ާބަހުސްކޮށް  75ވަރަށްބޮޑަށް

ާކޮމިޓީއި ާއިޤްތިޞ ދ ބެހޭ ާއެއްޗަކީ،ާމަޖިލީހުގެ ާމިދަންނަވ  ާބައްލަވަމުންދަނީ. ާއެބިލ މެދު ންވެސް

އިންކަމް،ާޑިރެކްޓްާއިންކަމްާޓެކްސްއެއްާނެތިާއެާކަންމަތީާފިހ ރައަށްާދަރ ފައިވ ާދަރަންޏ އިާއަދިާ

ާއެހެންވެާ ާދަތިކަމެކޭ. ާވަރަށް ާބެލުމަކީ ާއެއްޗެހި ާހިސ ބުތަކ އި ާހުރި ާފިހ ރައިގައި ާކަންމަތީ އެ

ާއުން ނޑުގެ ާބިލުާއަޅުގަ ާޓެކްސްއ ބެހޭ ާއިންކަމް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް މީދަކީ

ާމަގެއްާ ާވަރަށްބޮޑު ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާދަރަނިތައް ާފިހ ރައިގެ ާކަންމަތީ ާއެ  80ފ ސްކޮށްދެއްވުމުން

ާކަންމަތީާ ާއ މްދަނީ،ާމި ާއެ ާކިހިނެއްތޯ ާބެލޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަހިވެގެންދ ނެ.ާހަމައެއ އެކުގައި

ާއޮޅުންފިލ ނެ.ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޙ ލަތުވެސް ާއ މްދަނީގެ ާމީހ ގެ ާދަރަންޖެހޭ ފިހ ރައަށް
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ާވަރުގަދަކުރަމުންާ ާއެއްޗެހި ާނިޒ މްތަކ އި ާއިތުރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބުން އޮޅުންފިލުމުގެ

ާ ާސީދ  ާމިނިސްޓްރީއިން ާމި ާދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮތުގެމަތިން ާއެހެންވީމ ، އެާގެންދެވޭނެ.

ާވަރަށްގިނަާ ާމިހ ރު ާމިނިސްޓްރީ ާހުރި ާޙަވ ލުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވިނަމަވެސް  85ޕްލެޖެއްކަމުގައި

ާމީހުންގެާ ާމި ާކިހިނެއްތޯ ާބަލައި ާސައިންޓިފިކްގޮތަކަށް ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާކުރެވޭ. ކަންތައްތަކެއް

ލުމުގެާނިޒ މުާއަރަންޏ އިާދަރަނިާހުރިގޮތްާދިރ ސ ކޮށްާއަދިާކަންމަތީާފިހ ރައިގެާވިޔަފ ރިާދ ގޮތްާބެާ

 އިމުކުރުމުންާއެކަންތައްާޙައްލަކަށް،ާކުއްލިއަކަށްާޙައްލަކަށްާއަންނ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ގ 

ާ

ާފުރުޞަުތާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާއިތުރު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމިނިސްޓަރ. ާޢިއްޒަތްތެރި  90ޝުކުރިއްޔ 

ާމިއަރު ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާދ އިރ ގެާހުޅުވ ލަން.ާމިގޮތުން ާއޭދަފުށީ ާމެންބަރު ވަނީ،ާސުވ ލުކުރެއްވި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.ާ

ާ

ާވ ހަކަފުޅުންާާިއރ ގެާެމންަބރުާއޭދަފުށީާދ  ާވަޒީރުގެ ާވަޒީރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހ ރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާސަީލމް ނޑަށް ާކޮބައިކަންާާއަޅުގަ ާދަރަންޏަކީ ާޙަޤީޤީ ާމިދަރަނީގެ ާމިހ ރު ާސ ފުވެއްޖެ  95ވަރަށްބޮޑަށް

ާއަވަހަށްާ ާދ ދި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާނުނިމި ާމިކަން އެނގިވަޑައިނުގަނެގެންކަން

ާއެދަރަނިާ ާސަރުކ ރުން ާހަމަ ާއަދިވެސް ާއެނގުނީމ  ާދަރަނި ާޙަޤީޤީ ާއެ އެކަން،

ާދޭހަވީ.ާާއަދ ކުރ ކަހަލަގޮތަކަށްކަން ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަފުޅުން ާއެކަހަލަގޮތަކަށް އޮތީ،

ާސުވ ލެއްާ ާއިތުރު ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާވަޒީރަށް ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު އެހެންކަމަށްވަންޏ 

ނޑުާކުރ  އަޅުގަ  100ާކަށްާޤަސްދެއްނުކުރަން.ާއެހެންވެއްޖެއްޔަކާ 

ާ

ާޢިއްޒަތްާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ނޑުާ`. ާއަޅުގަ ާސުވ ލ އިގުޅިގެން ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާތެރި

ދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާކަންމަތީާފިހ ރައިގެާދަރަނިާއަދ ކުރ ާވ ހަކަާމިާސުވ ލުގެާމައިގަނޑުގޮތެއްގައިާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާމުޙަްނމަދުާ

ާދަރަ ާފިހ ރައިގެ ާކަންމަތީ ާމިނިސްޓަރ ާވިދ ޅުވެދެއްވަފ ނަންތޯ ާދެން ނިާމިއަންނަނީ.

ނޑަށްާމިާފެންނަނީާމިާސަރުކ ރުާޙަވ ލުވިތ ާތިޔަާ  105އަދ ކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުގެާވައުދަކަށްާއަޅުގަ

ާ ާވ ހަކަ.ާއޭގެތެރޭގައ011ާާިމިނިސްޓްރީއިން ާދޫކުރ  ާވިޔަފ ރުވެރިންނަށް ާކުދި ާރުފިޔ ގެ މިލިއަނެއްހ 

ާއަާ ާމިބަލަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހިމެނޭނެކަމަށް ާސޭޓުންވެސް ާފިހ ރައިގެ ާޓްރޭޑްާކަންމަތީ ދި

ާފައިސ ތައްާ ާމި ާދެން، ާއެބައޮތް. ާވ ހަކަ ާދޫކުރައްވ  ާފައިދ  ާއަދަދަކަށް ާވަކި މިނިސްޓްރީއިންވެސް

ދޫކުރުމުގެާކަންތައްތައްާއޮތީާކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާދެން،ާމަދަނައިގެާޕްރޮރ މުގެާވ ހަކަދެއްކީމަާއަޅުގަނޑުާ
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ާރ ާ ާދެއްކިގެންތޯ ާކިހ ވަރެއް ާޕްލަސްގައި ާކުރެވޭތޯ.ާހިތަށްއަރަނީ،ާމަދަނަ ާފަރުވ  ާއެ ާބޭރުން  110އްޖެއިން

ާވ ހަކައިގައިާ ާމިނިސްޓަރުގެ ާވ ހަކަވެސް ާލުއިވ ނެ ާއަދ ކުރުމަށް ާދަރަނި ާފިހ ރައިގެ ާކަންމަތީ އޭރުން

ާމިާ ާދީގެންތޯ. ާރުފިޔ  ާކިތައް ާމައްޗަށް ާއަހަރެއްގެ ާބޭސްކުރެވެނީ ާރ އްޖެއިން ާދެން، ހިނގައްޖެ.

ާރަނގަާސުވ ލުތައް ނޑު ާކޮށްދީފިއަޅުގަ ާޅަށް ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައިާ، ާދަރަނި ާފިހ ރައިގެ ާކަންމަތީ އަދި

ާއެބަހުރިތޯ.ާ ާލިބިފައި ާމިހ ރު ާއަދަދެއް ާޚިޔ ނ ތުގެ ާއެއްވެސް ާނަގ ފައިވ  ާމ ލިއްޔ އިން ދައުލަތުގެ

ާއެޓޯލްސްާ ާޚ އްޞަކޮށް، ާދައުލަތުގެ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާދަރަނި ާފިހ ރައަށް ާކަންމަތީ  115މިވެސް

ާއަ ާވަރަށްބޮޑު ނޑުމެންނަށް.ާމިނިސްޓްރީގެ ާއަޅުގަ ާއެނގިގެން ާދިޔަ ާމީޑިއ އިން ާފައިސ  ދަދެއްގެ

ާމަގުމަތީގައި.ާނުވަތަާކިހިނެއްތޯާ ާލިބުމުގެ ާމިހ ރު ާއެބަހުރިތޯ ާއަދަދެއް އެފައިސ ގެާއެއްވެސްވަރެއްގެ

ާޖަވ ބުދެއްވުން.ާ ާމިއަށް ާއެނގިފައިވ ނަމަ ާއެކަން ާމިނިސްޓްރީއަށް ާތިޔަ ާއޮތީ. އެކަންތައްތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ޝުކުރިއްޔ ާ

ާ120 

ާގުޅުންހުރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަވ ބ  ާދެއްވި ާމިނިސްޓަރު ާމިއަދު ާސުވ ލ ، ާމިއަދުގެ ާމިނިސްޓަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ބައިތަކަށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށް.ާއ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާއަޙްމަދުާސަލީމް.

ާ

 125ާމ ބެހޭާނުކުތ ()ނިޒ 

ާ

ާމެންބަރަކުާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާމިނެގީ ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ނޑުގެ، ާއަޅުގަ

ާާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދު ާދިން ާކެމްޕޭނަށް ާމި ާއިބްރ ހީމް ާޢައްބ ސް ާޢިއްޒަތްތެރ2ާާިވިދ ޅުވިފަދައިން، ާއެ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާކ ލިާމައްސަލަ.ާއެފައިސ ާއެާމެންބަރަށްާލިބިވަޑައިގެންނެވިތޯ.ާމެންބަރު
ާ130 

ާ

ނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާނުކުތ އެއްކަމަކަށް ާނިޒ މީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެދެ ާއިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑައިގެންދެއްވުން ާއ ދެ،ާބަލައެއްނުގަންނަން. ން.

ާސުވ ލަށްާ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލީ ާމިނިސްޓަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 135ާޖަވ ބުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ
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ާގިނަާާމިނިސްަޓރާއޮފްާއިކޮޮނމިކްާ ާވަރަށް ާކުރެއްވި، ާމެންބަރު ާމަޑަވެލި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާޖަވ ބުދޭންާާްޑ،ޑިވަލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭ ާމިއަދުގެ ާއަޅުގަނޑު ާޤަސްދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާކުރައްވައިފި. ާސުވ ލުތަކެއް

ާއަނެއްކ ވެސްާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާކަންތައްތަކ  ާބައެއް ާނިސްބަތްވ  ާސީދ  ާއަދި ާސުވ ލ އި ާއައިސްފައިހުރި

ާފ ހަގަކުރެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެންމެ ާއޭގެތެރޭގައި ާމީހުންގެާއަލިއަޅުވ ލަން. ާފިހ ރައިގެ ާކަންމަތީ ާފަދައިން  140އްވި

ާމިނިސްޓްރިންާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދަންނަވަންޖެހޭނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދަރަނިތައް

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާއޭގެތެރޭގައި ާގެންދެއޭ. ާއެބަކުރައްވަމުން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާގިނަގުނަ ވަރަށް

ާ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިޔަފ ރިކުރާ އެއްކަމަކަށް ާފިހ ރައިގައި ާކަންމަތީ ާއެ ާމިގެންދަނީ ކުރަމުން

ާ ާވިސްނުމެއް ާއިޤްތިޞ ދީ ާއުފައްދައިދޭން.ާގ އިފަރ ތްތަކަށް ާހޭލުންތެރިކަމެއް ާއިޤްތިޞ ދީ މުކޮށްދީ

ާވިޔަފ ރީގައިާ ާއެ ާގެންދ އިރު ާވިޔަފ ރިކުރަމުން ާއެ ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާއޭނ   145އޭގެތެރޭގައި

ާމީހުންނ  ާއެމީހުންނަށްާބައިވެރިވ  ާއެއްޗިހި ާނިޒ މަކ  ާހިންގ ނެ ާވިޔަފ ރި ާއެ އި،

ާޕްރޮގްރ މ ާ ާއެޑިއުކޭޝަންގެާމިވެޓް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެާގޮތުންާއަޅުގަނޑުމެންާމިނިސްޓްރީާއޮފް

ާދެކޭގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަން. ާތައްޔ ރުކުރަމުން ާއެބަ ާކަރިކިއުލަމެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން

ާކޮންމެ ާހުނަރުތައްާާވިޔަފ ރިކުރ  ާވިޔަފ ރިކުރުމު ާއެ ާމަޤްޞަދ އި، ާވިޔަފ ރިކުރުމުގެ މީހަކަށްވެސް

ާކެޕިޓަލަކ އެކުާ ާބޮޑު ާކިތަންމެ ާވިޔަފ ރި ާއެ ާނެތިއެއް ާހޭލުންތެރިކަމެއް  150ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ާފިހ ރަތަކުގެާ ާކަންމަތީ ާދަންނަވ އިރު ާޙަޤީޤަތަށް ާނުދެވޭނެ. ާކ މިޔ ބުގޮތަކަށް ފެށިކަމުގައިވިޔަސް

ރިވެރިންާގިނަފަހަރަށްާދަރަނިވެރިވެފައިވ ންޖެހެނީާއެމީހ ާއެާވިޔަފ ރީގެާމަޤްޞަދުާރަނގަޅަށްާވިޔަފ 

ާއ މްދަނީތަކެއްާ ާދިރުއުޅުމުގެ ާމިދެންނެވީ ާއ މްދަނީ، ާއެމީހ ގެ ާއެއީ ޑިފައިންނުކުރެވި

ާއެ ާއޮންނަނީ ާވެފައި ާގިނަފަހަރު ާފަހަރު، ާބައެއް ާނަހަދ  ާކުރ ކަމަކަށް އިންާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާދަރަނިވެރިވ ންޖެހެނީ. ާއޭނަ ާކުރަންޖެހުން ާކަންތައްތަކެއް ާގިނަ  155ވަރަށް

ާއިއްޔެވެސްާ ާތިބޭފުޅުން ާމިހ ރުވެސް، ާފަރ ތުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ދަންނަވަނީ

ނޑ ާ ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރައްވ ފައި ާކެބިނެޓުން ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ އިާއަޑުއެއްސެވިފަދައިން

ާއެފަދަާ ާރ އްޖޭގައި ާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ާވިޔަފ ރި ާމެދުފަންތީގެ ާކުދި ާއޮތީ، ޙަވ ލުކުރައްވ ފައި

ާ ާއެޑްވައިޒަރީާގ އިާބޭންކެއް ާލަފ ދޭނެ ާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ާވިޔަފ ރި ާމެދުފަންތީގެ ާކުދި ާއަދި މުކޮށް

ާޔަޤީންކަމ އެ ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވެ ާއުފައްދަން. ާދަންނަވަނީާކޮމިޓީއެއް  160ކީގައި

ާރ އްޖޭގައިާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާމީހުންނ  ާދަރ  ާފިހ ރައަށް ާކަންމަތީ ާމިދެންނެވިހެން އެކަންތައްތައް

ާގިނަާ ާވަރަށް ާމިނިސްޓްރީން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއުފެއްދުމަށްޓަކައި ާކްލ ސްއެއް ާމިޑްލް މިދަންނަވ 

ާބިނ ކުރެވިފަާ ާއިޤްތިޞ ދެއް ާޤައުމެއްގެ ާކުރަމޭ. ާމެދުފަންތީގެާކަންތައްތަކެއް ާކުދި އިވ ނީ
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ާޔަޤީންނުންވެސްާ ާހަމަ ާތިބޭފުޅުންނަށް ާބިނ ކުރެވިފައިކަމަށް ާމައްޗަށް ވިޔަފ ރިވެރިންގެ

 165އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާހަމަާއެއ އެކީާޤައުމެއްގެާމުއްސަނދިކަމ އި،ާޤައުމެއްގައިާދިރިއުޅޭާބައެއްގެާ

ާއިޤްތި ާއެ ާއަދި ާވިޔަފ ރިއ  ާއެ ާގ އިމުވ ނީ ާބަޔަކަށްާމުއްސަނދިކަން ާގިނަ ާޙަރަކ ތުގައި ޞ ދީ

ާގިނަގުނަާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ާބައެއް ާގިނަ ާއެގޮތުން ބައިވެރިވެވުނީމ .

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާތިބޭފުޅުންގެ ާވ ހަކަ ާގެންދ  ާކުރަމުން މަސައްކަތްތަކެއް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިނިސްޓަރާދެންމެާދެއްވިާޖަވ ބ އިާގުޅިގެންާ`.ާޝުކުާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސީދ  ާވިދ ޅުވެފައިވަނީ، ާކެމްޕޭނުތެރޭގައި ާފުރަތަމަ ާވެރިކަމެއްގެ ާއެމަނިކުފ ނުގެ 011ާފުބަހުން

ާދަރަނިވެރިވ ންާ ާއޭގެފަހުން ނޑުއްވ ލަދެއްވ ނަމޭ. ާކަ ާދަރަނިތައް ާއެފަދަ ދުވަހުގެތެރޭގައި

ާވަޢުދުގެާ ާރައީސްގެ ާދޭހަވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަތަކުން ާތިވިދ ޅުވި ާފަހުން ާރ ވ ،  175ނުޖެހޭގޮތަކަށް

ާހަމަޖައްސަ ާކަންތައްތައް ާމީގެާފަހުބައިގެ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމަނިކުފ ނު ާދެން، ާގެންދ ކަމަށް. ވަމުން

ާނެތްކަންވެސް.ާ ާބެލެހެއްޓިފައި ާރަނގަޅަށް ާކ ކުކަން ާދަރ ފައިއޮތީ މައްސަލައެއްކަމަށް

ާހަމަގައިމުވެސްާ ާއެކަށީގެންވޭ. ާނުގެންފައިއޮތުން ާއެނގިވަޑައި ާމަނިކުފ ނަށް އެހެންނަމަވެސް،

ާސަރަޙައްދުގެ ާނިސްބަތްވ  ނޑު ާދަރަނިވެރިވެފައިާާއަޅުގަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާދަރަނިތައް ފިހ ރަތަކުގެ

 180އޮތްާމީހ އ ާފިހ ރައަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެނގޭާލިސްޓްކުރެވިފައިާހުރީ.ާހަމަާދަރަނިާނުދެއްކިގެންާ

ނުދެއްކިާއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާބެލެހެއްޓިފައިާއޮތްާފިހ ރަތަކަށްާއެާދަރަނިާއަދ ކުރުމުގެާފުރުޞަތުާ

ާރައް ާއެ ާމިހ ރު ާދެއްވ ނަންތޯ.ާދެން، ާދުވަސްވެފައިވ އިރުގައ011ާާިޔިތުންނަށް ާގިނަ ދުވަހަށްވުރެން

ާއެާ ާތިޔަވިދ ޅުވަނީ ާފަހުން ާދެން ާކިހިނެއްތޯ. ާކަންތައްތައް ނޑުއްވ ލެއްވުމުގެ ާކަ ާދަރަނި މިބައި،ާމި

ާޕްރޮގްރ މުތައްާ ާގެންދެވ ނެ ާކުރިއަށް ާހެއްދެވުމަށްޓަކައި ާނުވ ނެގޮތަކަށް ާއެކަމަށްާދަރަނިވެރި .

ާދަރަނިާ ާއެ ާބައި، ާފުރަތަމަ ާވަޢުދުގެ ާފުރަތަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ނޑު  185އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދެން، ާދަންނަވ ލަން. ާހަމަޖައްސަވަނީ ާކިހިނެއްތޯ ާއިންތިޒ މު ނޑުއްވ ލެއްވުމުގެ ކަ

ާވިދ ޅުވިއިރު ާވ ހަކަ ާއިންޝުއަރެންސެއްގެ ާހެލްތް ާބޭނުންވޭ ާޕްރޮގްރ މަކީާދަންނަވ ލަން ާމަދަނަ ގައި

ާތަޢ ރަކުފުކުރިާ ާކޮންއިރަކު ާޕްރޮގްރ މެއްތޯ، ާތަޢ ރަފުކުރެއްވި ާވަޒީރުކަމުގައި މަނިކުފ ނުގެ

ާޕްރޮގްރ މެއްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ190 
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ާދަރަނިތައްާމިނިސްަޓރާއޮފްާއިކޮޮނމިކްާ ާއަދ ކުރުމ އި ާދަރަނިތައް ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ނޑުާވަރަށް ާއަޅުގަ ނޑުމަކީ ާކެ

ާބޮޑަށްާާޑިވަލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭްޑ، ާއެއީ ާކަމެއްނޫން. ާއަންނަ ާދަށަށް ާމެންޑޭޓްގެ ާވުޒ ރ ގެ ާޙަވ ލުވެހުރި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައި

ނޑުާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ާނަމަވެސް، ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްކަމަށް ާޓްރެޜަރީގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާއެނގިފައިވ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ދަންނަވަންޖެހެނީ

ާއޮފްާ ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާއަޅުގަނޑުމެން ާހޯދުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާދިރ ސ ތަކަށް ާފެށި  195މިނިސްޓްރީން

ާނެ ާފެނިފަކ  ާނެތް، ާއަޅުގަނޑަކަށް ާގެންދ އިރުވެސް ާކުރިއަށް ާގުޅިގެން ާރ އްޖޭގެާޕްލޭނިންގއ އި ތް

ާބޭންކަށްވެސް ާއަދި ާފިހ ރައަށ  ާކަންމަތީ ާއެކިއެކި ާފަރުދުތަކެއް ާއަމިއްލަ ާހުރިާާއެއްވެސް ދަރ ފައި

ާއަތްމަތީގައިކަމަށްާ ާފަރ ތެއްގެ ާދަރ ފައިވ  ާއެ ާހުންނ ނީ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ާފެންނ ކަށް. ދަރަނިތައް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާތިވިދ ޅުވިާމަދަނަާޕްރޮގްރ މ ާ ނޑުާއިތުރުާއެއްޗެއްާާއަޅުގަ ބެހޭގޮތުންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެއީވެސް ާސަބަބަކީ، ާއެއީ ާނެތް.  200ދަންނަވ ކަށް

ނޑުާއެއަށްާއިޝ ރ ތްކޮށްލީާ މިނިސްޓްރީގެާމެންޑޭޓްގެާދަށަށްާއަންނަކަމެއްާނޫން.ާނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ނޑުާމިދަންނަވ ާއެއްޗަކީ،ާއިޤްތިޞ ދީާކުރިާ އެރުމޭާމިހ ރުާމިސަރުކ ރުގައިާއުފެދިފައިާމިވަނީާއަޅުގަ

ާކަންތައްތަކެއް،ާ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާމިނިސްޓްރީއެއް. ާޑިވަލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް

ާބިނ ކޮށްާ ާމައްޗަށް ާއޭގެ ާއޮޅުންފިލުވ  ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާއެއްޗެހިތައް ާރ ވ ، ސިޔ ސަތުތަކެއް

ާމިނިސްޓްރީއަކަށްވ  ާރ ވ  ާކަންކޮޅަކުންވެސްާސިޔ ސަތުތަކެއް ާހުރިހ  ާބަލަމުންދަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  205ތީ

ާމަސައްކަތްތަކުންާ ާކުރައްވ  ާވުޒ ރ ތަކުންވެސް ާހުރިހ  ާހުރި ާމިސަރުކ ރުގައި ނޑުމެންގެ އަުަޅުގަ

ާބަހުންާ ާއިނގިރޭސި ާއޭނައަކީ، ާނައްތ ލ  ާކަންތައްތައް ާހ ސް ާއެދިމ ވ  ާދިރިއުޅުމުގައި އިންސ ނ ގެ

ާޑިގްާ ާހިއުމަން ާދިރިއުޅުންާދަންނަވަންޏ  ާގޮތުގައި ާމީހެއްގެ ާބޭނުންވ  ާއަރަން ާކުރިއަށް ނިޓީއ އެކުގައި

ބައްޓަންކުރުމަށްާކުރަމުންދ ާކަންތައްތައް.ާއޭގެތެރޭގައިާކުރެވިފައިވ ާއެއްާމުހިންމުާކަމަކަށްާވ ތީވެާ

ާއެބަހުއްޓޭާ ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާދެންނެވީ. ާއެވ ހަކަވެސް ނޑު  210ާއަުަޅުގަ

ާސޯޝަލްާ ާއުފައްދ  ާގޮތުގައި ާކަވަރޭޖެއްގެ ާބޮޑު ާއެއަށްވުރެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޭގެތެރޭގައި ރޭވިފައި.

ާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ ާއިންސ ނެއް ާއެއީ ާހަމަ ާޕްރޮގްރ މަކީވެސް ޕްރޮޓެކްޝަން

ާވަރަށްާ ާދަންނަވ ލަން. ާތިބޭފުޅުންނަށް ާޕްރޮގްރ މެއްކަން ާހުރި ާރޭވިފައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

އިނގޭތޯ.ާ ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔާ 

ާ215 

ާލޯނުތައްާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުދި ާވިޔަފ ރީގެ ާސުވ ލަކީ، ާފުރަތަމަ ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތީ. ާދެސުވ ލެއް ާކުޑަކުޑަ



 9 

ާދޫކުރަންފަށ ާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެފައިސ  ާކިހ ހިސ ބެއްގައިތޯ. ާއޮތީ ާކަންތައްތައް ާކިހ ތ ކުތޯ.ާދޫކުރެއްވުމުގެ ނީ

ާކުޑަކޮށްާ ާތ ރީޚަށްވުރެ ާއޮތް ނޑައެޅިފައި ާކަ ާކުޑަކޮށް، ާއޮތްގޮތުން ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް އަޅުގަ

ާވ ނަމަާ ާގޯސްނޫންކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާހުރި ާލިބިފައި ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ނަމަ ާލަސްވިކަމަށް ލަސްވެއްޖެ.

ާވ ހަކައަކީާ ާދެވަނަ ާއެއްވ ހަކަ. ާއެއީ ާކީއްވެގެންތޯ ާލަސްވީ ާއެބަާ،ާއެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގިނައިން  220ވަރަށް

ާތިާ ާސުވ ލަކީ، ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ. ާދަރަނިތަކެއްގެ ާބައިވަރު ާއޮތް ާދަރ ފައި ާސަރުކ ރަށް އަޑުއިވޭ

ާދަރ ފައިހުރިާ ާދަރަނިތައް ާހުރި ާދަރ ފައި ާދަުައުލަތަށް ާމި ާއޮވޭތޯ ާދައުރެއް ާއެއްވެސް މިނިސްޓްރީގެ

ާހޯދުމުގައި.ާއެާ ހެންކަމަށްވ ނަމަާކޮންކޮންާމަސައްކަތްތަކެއްތޯާމިހ ހިސ ބަށްާފަރ ތްތަކަށްާއެާއަނބުރ 

ާކުރެއްވީ.ާދެންާކުރައްވަމުންާގެންދަވަނީާކޮންާމަސައްކަތްތަކެއްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ225 

ާސުވ ލުތަކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުޅުންހުރި ާޖަވ ބ އި ާދެއްވި ާސުވ ލ އި ާކުރެވުނު ާމިއަދު ާވަޒީރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދެއްވުންާއެދެން.ާޖަވ ބު

ާ

ާރައީސްާމިނިސްަޓރާއޮފްާއިކޮޮނމިކްާ ާގުޅުމެއްާާ،ޢިއްޒަތްތެރި ާސީދ  ާއެސުވ ލ އި ާއަޅުގަނޑު ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާާާ،ޑިވަލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭޑްާ ާއެއްޗެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާލޯނުތަކ ބެހޭގޮތުން ާފަންތީގެ ާމެދު ާކުދި ާއެ  230ާނެތްކަމުގައިވިޔަސް

ނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާއެއްޗަކީާާރަީޝދުާާމުޙަްނމަދު ާމެންބަރުންނަށްާހ މަކޮށްލުމަކީާއަޅުގަނޑުގެާއުފަލެއް.ާއޭގައިާއަޅުގަ

ނޑުމެންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ، ާލަސްވަމުންދ  ާދަނީނަމަ ާލަސްވަމުން ާދޫކުރުމުގައި ާލޯނުތައް އެ

ާހޯދަާ ާތަނަވަސްކަން ާރައްޔިތުންގެ ާކުރިއަރުވ  ާބައްޓަންކުރެވިފައިވާ އިޤްތިޞ ދު އިދިނުމަށްޓަކައި

ޕްރޮގްރ މެއްގެާދަށުންާމިާލޯނުތައްާދޫކުރަންާމިއޮންނަނީ.ާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާގިނަފަހަރުާފަށްފަށުންާ

ާމިއީާ ާމިފަހަރު ާމަޤްޞަދަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެ، ާދަންނަވ ފައި ާޒަރިއެުްޔ އިންވެސް  235ޓީވީގެ

ާހުސް ާފުއްދ ލަން ާބޭނުންތައް ާއޭނައަކީާމީހެއްގެ ާނަމަވެސް، ާނޫނޭ. ާލޯނުތަކެއް ާދޫކުރ  އެކަނި

ާއިޤްތިޞ ދަށްާ ާއޭނ އަކީ ާތެދުވެ ާފައިމައްޗަށް ާއަމިއްލަ ާއޭނައަކީ ާހަދ  ވިޔަފ ރިވެރިއަކަށް

ާއެާ ާނަމަވެސް، ާލޯނުތަކެކޭ. ާޤަސްދުކުރ  ާދޫކުރަން ާބައްޓަންކޮށްގެން ާމީހެއްގޮތަށް ޙިއްޞ ކުރ ނެ

ާބޮޑު ާއެންމެ ާލަސްވަމުންދ  ާދޫކުރުމަށްާާލޯނުތައް ާމިއަދު ާލޯނުތައް ާސަބަބަކަށްވަނީ، އެއް

ނޑުމެންާޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީާބެންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާމެދުވެރިކޮށް.ާނަމަވެސް،ާބެންކްާއޮފްާ  240އަޅުގަ

ނޑުމެންާމިގެންގުޅޭާސްޕިރިޓ އި،ާއެހެންގޮތަކަށްާރޫޙ އިާތަފ ތުތަކެއްާހުންނ ތީާ މޯލްޑިވްސްއ އިާއަޅުގަ

ާއެފަާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާނިޒ މެއް ާވަމުންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާގ އިދަ ާލަސްތަކެއް ާއެ ާނެތުމ އެކީގައި މްވެފައި

ާބެލުން.ާ ާކުރެވޭތޯ ާއެކަންތައް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ
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ާޑިވަލޮޕްމަންާ ާވަކިން ނޑުމެން ާއެއްޗަކީ،ާއަުަޅުގަ ާޖެހޭ ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ާއެއ ގުޅިގެން ޓްާހަމަ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީވެސް ާގަސްދުކުރ  ާއުފައްދަން ާބޭންކެއް ާއެސް.އެމް.އީ  245ބޭންކެއް

މުޖުތަމަޢުގެާތެރޭގައިާކުދިާމެދުފަންތީގެާވިޔަފ ރީގެާސުޢޫރުާއ ލ ކުރަންވެއްޖެއޭ.ާއ ލ ކޮށްގެންާއެއަށްާ

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާވިސް ނަންވެއްޖެއޭ.ާކޮންމެާއެފައިސ ާހޯދޭނެާގޮތްތަކ އިާއެއްޗެއްސ އިމެދުާއަޅުގަ

ާވ ކަހަލަާ ާވިޔަފ ރިއަކަށް ާބޮޑު ާނޫނިއްޔ  ާލޯނަކަށްވެގެން ާކޮމ ރޝަލް ާލޯނަކީ ާކޮންމެ ލޯނަކީ،ާދޫކުރ 

ާވިޔަފ ރިވެރިންނެއްާ ާމެދުފަންތީގެ ާކުދި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވިސްނަނީނަމަކ  ލޯނެއްގޮތަށް

ނޑުާޔަޤީންކަމ އެކީާއަރުވަން.ާ  250ާޝުކުރިއްޔ .ާނުއުފެދޭނެއޭ.ާއެާއަޅުގަ

ާ

ާފިހ ރަތަކުގެާާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާކަންމަތީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާތަކުރ ރުކޮށް ާމިނިސްޓަރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުންނަާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާކަންތައްތައް ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާކަންތައްތައް ާނޫނޭ ާނެގޭގޮތަކަށެއް ާހިސ ބެއް ނީކީ.ާދަރަނީގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނުގެންދަވައޭ. ާބަލަހައްޓަމަކުން ާހިސ ބު ާއެފަރ ތްތަކަކުން ާނެގޭގޮތަކަށް އެހިސ ބު

 255ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޭރުާކެމްޕޭންކުރައްވަމުންާއެާ

ާރޭވުންތެރި ާގޮތަކަށް ާއެއީާތަންފީޒްކުރެވޭނެ ާވެވަޑައިގެންފައިވާ ވެވަޑައިގެންނެވިާވަޢުދަކީ ކަމ އެކީގައި

ާމިދެންނެވީ،ާ ާމިހެން ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ. ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫންކަމަށް ވަޢުދެއް

ާ ާނިޒ މެއް ާމިހ ރު ާއެހިސ ބުތައް ާނެތިއްޔ  ާބެލެހެއްޓިފައި ާއެހިސ ބުތައްާގ އިހިސ ބުތައް މްކޮށްގެން

ާވެރިކަާ ާހަމަޖައްސަވައިގެންނޭ ާތެރޭގައިާއެާބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް ާއެއްމަސްދުވަހުގެ ާވަޑައިގަންނަވ ތ  މަށް

 260ާވަޢުދުތައްާހ ސިލުކުރެވޭނެާގޮތެއްާނޯންނ ނެތީ.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ބުދެއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކުރެއްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާއިކޮޮނމިކްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑުާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާސުވ ލ އި ާވި

ާާލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭްޑ،ާޑިވެ ާނިޒ މެއް ާއެފަދަ ާއެއްޗަކީ، ާފަދައިންާގ އިދަންނަވަންޖެހޭ ާދެންނެވި ނޑު ާއަޅުގަ  265ާމްވ ނީ

ާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާސިސްޓަމެއް ާއެކައުންޓިންގ ާޕަބްލިކް ާމިދަންނަވ  ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާމްވެގެންކަންާގ އިއަޅުގަ

ާާހަކަެދއްެކވުން:ވ  ާސިސްޓަމެއް ާތެރެއިންާގ އިާއޯޑިޓިންގ ާމިނިސްޓްރީ ާމިހުރި ާހަވ ލުވެފައި ނޑަށް ާއަޅުގަ މްވެގެންނޭ.

ާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ާސީދ  ާނޫން ާއަދ ކުރުމަކަށް ާދަރަނިތަކެއް ާބައެއްގެ ާމިކުރަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމެން ާއޮތް ާލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމެންޑޭޓަކު ނޑުމެންާމިގެންދަނީ.ާމި ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ޑޭޓްގެ

ާ ާއިކޮނޮމިކް ާނޫނިއްޔ  ާޑިވަލޮޕްމަންޓް، ާހިއުމަން ާއިންސ ނީ ާމީހެއްގެ  270ލޮޕްމަންޓަށްާޑިވެމިކުރަނީ



 11 

ާބަލަމުންނޭާ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްޗަކީ، ާދަންނަވަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރު

ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަޔަކު ާގިނަ ާކިހިނެއްތޯ ާބައިވެރިވެގެންާާމިދަނީ ާބައިވެރިވެވޭނީ. އިޤްތިޞ ދުގައި

ާދެންާ ާނުޖެހޭނެއޭ. ާދަރ ކަށް ާދަރަނިތައް ާއެ ާއެމީހުން ާފުރިހަމަވުމުން ާފުއްދުންތައް އެމީހުންގެ

ާބުނ ގޮތަށްާ ާހަރުބަހެއްގައި ާމީހަކަށް، ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަމިއްލައަށް ނޑު ާއަޅުގަ ހަމައެއ އެކު

ާކ އެއް ާއޭނައަށް ނޑުފައިވީމަ ާހިފަންާބަ ާމަސް ާއެ ާބަދަލުގައި ާދިނުމުގެ ާމަހެއް ާގޮތުގައި  275ޗެއްގެ

ާދަރަނިވެރިވ ާ ާއެ ާއެއްޗަކީ ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުގެމަތީން ާމުހިންމޭ. ާމ  ދަސްކޮށްދިނުން

ާހޯދާ  ާހޭލުންތެރިކަން ާކަންތައްތަކ މެދު ާކުރެވޭނެ ާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ާދިރިއުޅުން ާއެމީހުންގެ މީހުން

ާއިޤްތިޞ ދީ ާއޮންނ ނީާާއެ ާދަރަނިތައް ާއެމީހުންގެ ާއ ލ ކުރުމުން ާތެރޭގައި ާއެމީހުންގެ ފިކުރެއް

ާފުރިހަމައަށްާއަދ ކުރެވިފައޭ.ާ

ާ280 

ާއަރިހުންާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާބޭނުންާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާޕަބްލިކްާސ ފުކޮށްލަން ާވެއްޖެ ާދުވަސްކޮޅެއް ާއަޑުއިވޭތ  ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވަނީ،

ާއިސްލ މިކްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކައ އި، ާބޭންކެއްގެ ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާވ ހަކައ އި، ާޕ ޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕްރައިވެޓް

ހުރިހ ާދ އިރ އަކުންާާޑިވަލޮޕްމަންޓްާބޭންކެއްގެާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުާމިހުރިހ ާސަރުކ ރުގެ

ާއިންވެސްޓްމަންޓްާ ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބަށް ާއަދި ާދ އިރުވެސް  285މިވ ހަކަދައްކަމުން

ނޑުާއަޑުއެހިންާމިމަހުގެާ ޕްރޮޓެކްޝަންާޤ ނޫނެއްާމިާމަޖިލީހުގައިާއޮތްތަނެއް.ާހަމައެހެންމެ،ާއަޅުގަ

ާވަނަާދުވަހުާޢިއްޒަތްތެރި.....01ާ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރިއަށްގެންދަވ ާސުވ ލު.ާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ290 

ާޤ ނޫނެއްާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޕްރޮޓެކްޝަން ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާވިދ ޅުވި ާވަޒީރަކުވެސް ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި އ ދެ،

ާމިހ ރުާ

ާއެހެންާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާވެއްޖެއޭ. ާކިހާ މަޖިލީހުގައި ާކުރިއަށްގެންދަވ އިރުގައި ާމިކަންތައްތައް ާމަނިކުފ ނު ާވީމ ،

ނޑުމެންނަށްާއިންވެސްޓްމަންޓްާޕްރޮޓެކްޝަންާޤ ނޫނެއްާމިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވޭވަރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ތަނެއްގައިާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއަުަޅުގަ ާމިސުވ ލު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ  295ވެދ ނެތޯއޭ.

ާޕްރޮޓެކްޝަންާ ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާޙައްލަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާކަމެއްގެ ާމިހުރިހ  ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި
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ާހުރީާ ާވިސްނުންފުޅު ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެކަމ މެދު ާއެހެންވީމ ، ާހެދިގެން. ާމިޤައުމުގައި ޤ ނޫނެއް

ާކިހ ހިސ ބެއްގައިތޯާސ ފުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާއިކޮޮނމިކްާމިނިސްަޓރާއޮފްާ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދަންނަވަން. ާޖުމްލަކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ  300ާއ ދެ،

ާވަރަށްާާާ،ޑިވަލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭޑްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިސްބަތްނުކޮށް ާޤ ނޫނަކަށް ާވަކި ާސުވ ލަށް ާކުރެއްވި ާމެންބަރު

ނޑުމެންގެާމިނިސްޓްރީގައިާމިހ ރުާހެދިފައިއިޙްލ ޞްތެރިުިކަމ އެކުާދަންނަވަންާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާޖެހޭާއެއްޗަކީ،ާއަޅުގަ

ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތެރެއިން ާއެޤ ނޫނުތަކުގެ ާނިންމައިގެން ާދިރ ސ ކޮށް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާހުރިހ  ހުރި

ާއިންވެސްޓްމަންޓްާ ާތިވިދ ޅުވި ާއޭގެތެރޭގައި ާދަނީ. ާމަސައްކަތްކުރަމުންނޭ ޤ ނޫނުތަކ މެދު

ާރައްކ ތެރިކުރުމުގެާޕް ާމުދ  ާފިކުރީ ާއަދި ާއެކްޓްވެސް ާކޮމްޕެނީ ާއަދި ާޤ ނޫނުވެސް  305ރޮޓެކްޝަން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިދަނީ. ާއެކުލަވ ލަމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާޤ ނޫނުތައްވެސް ާހުރިހ  ާއެ ޤ ނޫނުވެސް

ދުވަހުގެާއުންމީދުކުރަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމ ާގިނަދުވަސްތަކެއްނުވެާމަހެއްާނޫނިއްޔ ާދެމަހެއްހ ާ

ާހުށަހެޅީމަާ ާހުށަހަޅ ނަމޭ. ާއެބިލުތައް ާއަޅުގަނޑު ާތަުަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ތެރޭގައި

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް. ާރޫޙ އެކީގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާބިލުތައް ާއެ ާއެދެނީ ނޑު އަޅުގަ

 310ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިއްޒަާެމންަބރުާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެ ާދަރ ފައިވާ ޝުކުރިއްޔ  ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާފިހ ރަތަކަށް ާކަންމަތީ ާރައީސް. ާތްތެރި

ާނަމުގައިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޝިފ ޤްާމުީފދުާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމުޅި ާގޮތުގައި ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ދަރަންޏަށްވުރެ

ާ ާދިވެހި ާޤައުމުތަކަށް ާހުރި ާއަރިއަރިމަތީގައި ާޤައުމުތަކ އި ާމާ ކަންމަތީ ާދަރަނި ާދަރ ފައިވ  ރައްޔިތުން

ާވަޒީރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަމުންދަނީ. ާމަސައްކަތް ާހަލ ސްކުރުމުގެ ާދަރަނިތައް ާއެ ާވ ތީ  315ބޮޑުކަމަށް

ާހުރިާ ާއަރިއަރިމަތީގައި ާޤައުމުތަކ އި ާހުރި ާކަންމަތީގައި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާރަާ ާއެންމެހ  ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިންވަރަކަށްތޯއޭ.ާއަދިާޤައުމުތަކަށް ާކިހ  ާދަރ ފައިވަނީ އްޔިތުން

ާދަރަނިތައްާ ާފިހ ރަތަކުގެ ާކަންމަތީ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާގޮތުގައި ާސުވ ލެއްގެ ދެވަނަ

ާއިތުރުވެގެންނޭާ ާމިންވަރު ާފައިސ ގެ ާއެޅޭ ާޖީބަށް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި އަދ ކުރުމަށްޓަކައި

 320އެހެންވީމ ،ާއެގޮތުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިސްާރަށްވެހިންާނުވަތަާހަމަގައިމުވެސްާދަރަނިާއަދ ކުރެވޭނީ.ާ

32ާާ ާވަދެއޭ ާއެބަ ާމަހަކު ާކޮންމެ ާހަމަގައިމުވެސް ާޖީބަށް ާމީހުންގެ ާމަތީގެ ރުފިޔ .5111ާާއަހަރުން

ާމީހ ގެާ ާރައްޔިތު ާދިވެހި ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާކިތައް ާހ ސް ާކިތައް ާމައްޗަށް ާމަހެއްގެ މިގޮތުގެމަތީން

ާއެޅޭކަ ާޖީބަށް ާގޮތުގައިާސީދ  ާސުވ ލެއްގެ ާތިންވަނަ ާމިވަނީ. ާރޭވިފައި ާމިހ ރު ާގޮތަކަށްތޯއޭ ހަލަ
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ާމީހުންނ އިާ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާއިތުރަށް ާރަށްވެހިންގެ ާއިސް ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ާޟަރޫރަތްތައްާ ާދިރިއުޅުމުގެ ާޚަލ ސްކުރުމ އި ާދަރަނިތައް ާމިފަދަ ާސީދ  ާހަމަ  325އެކަނިމައިންނަށްވެސް

ާފުއްދު ާނިޒ މެއް ާއެޅޭކަހަލަ ާފައިސ  ާޖީބަށް ާކުރިއަށްދިއުމުގެާގ އިމަށްޓަކައި ާއެކަމައިގެން މްކޮށް

ާފުރިހަމަވެގެންދ އިރުާ ާމިޕްރޮގްރ މް ާއެހެންވީމަ، ާއަޑުއިވެއޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވ ހަކަތަކެއް

ާހިނ ާރައްޔިތުންނަށް ާމުޅި ާޖީބަށް ާމީހ ގެ ާރައްޔިތު ާމަހަކު ާރުފިޔ  ާމިލިޔަން ގައިދ ނެތޯއޭ.ާކިތައް

ާސީދާ  ާމިހ ރު ާދަށުން ާޕްރޮގްރ މްގެ ާމަދަނަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު އަނެއްކަމަކަށް

ާއެއްކަލަާ ާޖީބުން ާމީހ ގެ ާރައްޔިތު ާގުޅިގެން ާހޭދައ އި ާމިކުރަމުންދ  ާބޭސްފަރުވ އަށް  330ރައްޔިތުންގެ

ާފަސޭހަތަކެ ާޚަލ ސްކުރުމަށްޓަކައި ާދަރަނިތައް ާފިހ ރައިގެ ާއެބަދެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާކަންމަތީ ާލިބިގެން އް

ާމަހަކަށްާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާތެރެއިން ާކަންތައްތަކުގެ ާމިހިންގޭ ާމިހ ރު ާދަށުން ާޕްރޮގްރ މްގެ މަދަނަ

ާކިތައްާމިލިޔަންާރުފިޔ ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެބަާހޭދަކުރެވޭތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިނިސްޓަރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުޅުންހުރިާާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަވ ބ  ާދެއްވި ާމިނިސްޓަރު ާސުވ ލ  ާކުރެވުނު  335މިއަދުގެ

ާބައިތަކަށްާޖަވ ބުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާޝުކުރިއްޔ ާއިނގޭތޯ.ާއެކުރެއްވިާގިނަާސުވ ލުތަކަކީާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާާާކްއިކޮޮނމިމިނިސްަޓރާއޮފްާ

ާރެޜަރީާޑިޕ ޓްމަންޓްާބަލަހައްޓަވ ާފައިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީންާބަލަހައްޓަވ ާހިސ ބުތަކ އިާއެއީާޓްާ،ާޑިވެލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭޑްާ

ާވ ހަކަާާރަީޝދުާާމުޙަްނމަދު ާނެތް ާދެވޭކަށް ާޖަވ ބުތަކެއް ާއޭގެ ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާހިސ ބުތަކަކަށްވ ތީ  340ާގުޅޭ

ާއަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަނެއްކ ވެސް ާދެން ާހަމަ ާހުރިހާ ދަންނަވަން. ާތިވިދ ޅުވި ާއެއްޗަކީ ާދަންނަވަންޖެހޭނެ ނޑު ޅުގަ

ާއެމީހާ  ާކުރިއެރުމަށް ާއިންސ ނެއް ާދަންނަވަނީނަމަ ާއެހެންގޮތަކުން ޕްރޮގްރ މްތަކަކީވެސް

ާމަދަނަާ ާއަދި ާޕްރޮގްރ މްތަކެކޭ. ާރޭވިފައިވ  ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ާދިރިއުޅުމަށް ހ ސްކަމެއްނެތި

ކްޝަންާޕްރޮގްރ މްވެސް.ާއެއެއްޗެއްސަށްާދ ާހުރިހ ާޚަރަދަކީާޕްރޮގްރ މްސްވެސް،ާސޯޝިއަލްާޕްރޮޑަާ

ާޓްރެޜަރީންާ ާއެންޑް ާފައިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާދަންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ާއަޅުގަ  345އަނެއްކ ވެސް

ހިސ ބުތަކެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާބަލަހައްޓަވާ 

ާ

ނޑުގެާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހޯދުންތައްާާޝުކުރިއްޔ  ާސައިންޓިފިކް ާސުވ ލަކީ،

ާމިސަރުކ ރުންާާަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:އިލްހ މްާައޙް ާކޮށްދެވޭނީ ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާތަރައްޤީއަށް ާމިޤައުމުގައި ހޯއްދެވުމަށްފަހުގައި

 350ާކިހ ތ ކުތޯ.ާކަނޑައެޅިގެންާއިތުރުފުޅުތޯާމަނިކުފ ނުާތިހައްދަވަނީ.ާމަނިކުފ ނަށްާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ާ
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ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާޢިބ ރ ތުން ާޞަރީޙަ ާވަރަށް ާޢިބ ރ ތުން ާރީތި ާވަރަށް ާސްޓޯރު ކަންމަތީ

ާދެއްވ ނެާ ާފައިސ  ާސްޓޯރަށް ާކަންމަތީ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާމަނިކުފ ނަށް ާބަހެއް. ވިދ ޅުވެފައިވ 

ާމަނިާ ާދައްކަވަނީ. ާވ ހަކައެއް ާއެހެން ާމުޅިން ާމަނިކުފ ނު ާއެކަމަކު، ާވިދ ޅުވި. ކުފ ނަށްާވ ހަކަ

ާބިރުގަންނަނީތޯ.ާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާމިސަރުކ ރުންާ ާނުވަތަާވަޒީފ ދެކެ ާއިތުރުފުޅެއްތޯ ނޑައެޅިގެން ކަ

ާބޭނުންހާ  ާކިޔ ފައި ާއުސޫލަކުންނޭ ާޕްރައިވަޓައިޒްގެ ާބޭނުންގޮތަކަށް ާބެލުމެއްނެތި ާހަމަ  355އެއްވެސް

ާމިކަން ާދިނުމ އި ާކުންފުނިތައް ާބޮޑެތި ާބޭނުންވ  ާފައިސ  ާމަނިކުފ ނުގެާފަރ ތްތަކަށް ާކުރައްވަނީ ތައް

ާމަޝްވަރ ގެމަތިންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާއަޅުގަާާކްއިކޮޮނމިމިނިސްަޓރާއޮފްާ ާސުވ ލުތަކަކީ ާބައެއް ާއޭގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއައިސް ާތައްޔ ރުވެގެން ާމިއަދު ާހުރިާނޑު

ާސުވ ލުތަާާ،ާޑިވެލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭޑްާ ާގުޅޭ ާއެއްޗަކީ،ާސުވ ލުތައް، ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން.  360ާކެއް

ާޙަވ ލުވެހުރިާާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދު ާމި ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ނޑު ާމިހިރަ،ާއަޅުގަ ާމިޙަވ ލުވެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަނެއްކ ވެސް

ާތިބޭފުާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނޫންކަމަށް ާމީހެއް ާގަންނަ ާބިރެއް ާކަންތައްތަކަށް ާވަރަށްާމިނިސްޓްރީގެ ާކުރިމަތީގައި ޅުންގެ

ާތިބޭފުޅުންނަށްާ ާފަހަރެއްގައި ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާމިތ  ނޑު ާއަރުވަން.ާނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ޔަޤީންކަމ އެކީ

ާނޫނޭ.ާ ާރަނގަޅެއް ާދިވެހި ާތިބޭފުޅުންހ  ާނޫނިއްޔ  ާކޮއްޓޭ. ާދިވެހި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ހީފުޅުވެދ ނެ

ާއަޅުގަާ ާއަރުވަނީ ާޔަޤީންކަމ އެކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް، ާމ ތް ާނޑަކީ  365އިރ ދަކުރެއްވީތީާهللا

ާޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައިާ ާޤައުމަށް ާއަޅުގަނޑު ާލިބިގެން ާތަޖުރިބ ތަކެއް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ނޑަށް އަޅުގަ

ާނެތްކަންާ ާޖެހިލުމެއް ާއެއްވެސް ާއަދ ކުރުމ އިމެދު ާވަޒީފ  ާމިއަދ ކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާވުމުން އައިސްފައި

ާޝުކުރިއްޔ .ާާތިބޭފުޅުންނަށްާޔަޤީންކަމ އެކީާއަރުވަން.

ާ

ާބޭނުންވަނީ،ާާކުޅުުދއްފުށިާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަރިހުން ާމިނިސްޓަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  370ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިނިސްޓަރަށްވީއިރުާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ ާ ާޑިވަލޮޕްމަންޓް ާއިކޮނޮމިކް ާއަދި ާއެންޑް،ާޓްރޭޑް ާޓްރޭޑް ާރ އްޖޭގެ ާާމަނިކުފ ނަކީ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާރ އްޖޭގ05ާާެރ އްޖޭގައި ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާސީދ  ާބޭރުމީހުން ާގިނަ ާހ ހަށްވުރެ ވަރަކަށް

ާސީދ ގޮތެއްގައ އިާ ާމިމީހުން ާއިނގޭތޯ. ާއެބަގެންދޭ ާދިރިއުޅެމުން ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  އިމިގްރޭޝަންގެ

ާއެބަގެންދޭ.ާމަގު ާވިޔަފ ރިކުރަމުން ާރ އްޖޭގައި ާފޮހުމ އި،ާގޭގޭގެާނުސީދ ގޮތެއްގައި މަތީގައިާސައިކަލް

ާމެންޑޭޓެއްވޭތޯ.ާ ާމަނިކުފ ނުގެ ާމިކަމުގައި ާއެބަގެންދޭ. ާކުރަމުން ާކަންތައް ާމިކަހަލަ  375ކުނިއުކ ލުމ އި

ާފިޔަވަޅުތަކެއްތޯާ ާކޮން ާއަޅުއްވ ފައިވަނީ ާމަނިކުފ ނު ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާވ ނަމަ ނުވަތަ

ނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ.ާ ާއަޅުގަ



 15 

ާ

ާއިނގޭތޯ.ާާކްާއިކޮޮނމިމިނިސްަޓރާއޮފްާ ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިނިސްޓްރީ. ާޙަވ ލުވެހުރި ާއަޅުގަނޑު ާއަނެއްކ ވެސް ާއ ދެ،

ާކަންތައްތައްވެސްާާ،ާޑިވެލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭޑްާ ާތިވިދ ޅުވި ާކަންތަކަކ އި ާއިޤްތިޞ ދުކުރ  ާމިނިސްޓްރީން  380ާޙަވ ލުވެހުރި

ާބިދޭސީއަކަށްާދިރ ސ ކުާރަީޝދުާާމުޙަްނމަދު ާއެއްވެސް ާއަރުވަން ާޔަޤީންކަމ އެކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް، ާރަމުންދަނީ.

ާޙުއްދައެއްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިނިސްޓްރީއަކުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރުމަކަށް ާކަންތައްތައް ތިވިދ ޅުވިފަދަ

އްދަދެވެނީާފޮރިންާދީފައެއްނުވ ނެއޭ.ާއަޅުގަނޑުމެންާމިނިސްޓްރީންާވިޔަފ ރިކުރުމަށްާބިދޭސީއަކަށްާޙުާ

ާމެނުވީާ ާރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ާއެހެންގޮތަކަށް ާވެންޗަރ ާޖޮއިންޓް ާނޫނިއްޔ  އިންވެސްޓްމަންޓް

 385ާއެހެންގޮތަކަށްާއެމީހުންާއެފަދަާވިޔަފ ރިކުރުމަކަށްާޙުއްދައެއްާދީފައެއްނުވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޤަާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިޙްތިރ މ އި، ާވަރަށް ނޑު ާނިޒ މީާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާދަންނަވަން ާދަރ އެއްކޮށް

ާސަލީމްއަށްާާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާ ާޚިޔ ނ ތްތެރިނުވ ތީތޯ. ާމިނިސްޓްީރން ާއެޓޯލްސް ނޑު ާއަޅުގަ ާނޭނގުނީ ނުކުތ އެއްކަން

ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެއްވައިފި. ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާއެދިވަޑައިގެންނެވީމަ ާފަހަރަކު ާއެންމެ މިއީކީާާހަމަ

ާސުވ ލަކީ،ާ ާއުފެދުނު ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާސުވ ލ  ާމިއަދުގެ ާސުވ ލަކީ. ނޑުގެ ާއަޅުގަ  390ނޫން

ާ ާމި ާމިނިސްޓަރު ާފައިސ އ އި،ާދައުލަޢިއްޒަތްތެރި ާޚިޔ ނ ތުގެ ާއޮތް ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައި ތަށް

ާމިތަކެތި ާލިބުމުން ާމިތަކެތި ާފައިސ އ އި ާހުރި ާނަގ ފައި ާބޭންކުތަކުން ާދަރ  އަނބުރާ ާބޭންކުތަކަށް

ާލުޔެއްާ ާއެއްވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާތިބި ާދަރ ފައި ާފިހ ރަތަކަށް ާކަންމަތީ ާމިހ ރު ާދެއްކުމުން އެބޭފުޅުން

ާމިނިސްޓަރުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިނިސްޓްރީން، ާތިބޭފުޅ ގެ ާހޯދުމުގައި ާމިތަކެތި ާއަދި ލިބޭނެތޯއ އި

ދައުރެއްާއޮވޭތޯ.ާ  395ާމިނިސްޓްރީންާކިހާ 

ާ

ާމިނިސްޓްރީންާާާކްއިކޮޮނމިމިނިސްަޓރާއޮފްާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންުެޖެހެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް

ާއަނެއްކ ވެސްާާ،ާޑިވެލޮޕްަމންޓްާއެންޑްާޓްރޭޑްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނޯވެއޭ. ާދައުރެއް ާމ ބޮޑު ާރިކަވަރކުރުމުގެ ާދަރަންޏެއް ާއެއްވެސް

ާއެއީާބޮޑަކަށްާާރަީޝދުާާމުޙަްނމަދު ާދަށުގައިާާދަންނަވަންޖެހެނީ ާރ އްވަވ ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެއްޗެހި ާއެބަޖެޓްތަކ އި ާއޮންނ ނީ

ނޑުާދެކެނީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:  400ާއޮންނ ނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

އ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުގެާވަގުތުާނިމުނީ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާގައްދޫާދ އިރ ގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.ާޢިއްޒަ

ާ
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 405ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުގަ ާއަރިހުން ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު، ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަގުާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާމިނިސްޓަރުންނ  ާބޭނުންވަނީ، ާހަމަޖެހިފައިވާ ސ ފުކޮށްލަން ާކުރިން ތު

ާ ާހަމަ 11ާާބައިގަޑިއިރަށް ާމިތ ނގައި ާއެއީ ާމިއޮތީ. ާހަމަޖެހިފައި މެންބަރުނ21ާާްމިނެޓަށް

ާ ާމިތ ނގައި ާމިހ ރު ާތިބިއިރުގައ42ާާިތިއްބެވިއިރުއޭ. ާމެންބަރުން ާއިތުރަށް  410މެންބަރުންނަށްވުރެ

ާނު ާޚިޔ ލުފުޅު ާމަނިކުފ ނު ާހޯއްދަވ ކަށް ާޙައްލެއް ާއިތުރު ާކޮންމެާމިކަމަށް ާއެއީ ކުރައްވަންތޯ.

ާއޮޅުންފިލުވ ލަންާ ާއެއްޗެއް ާބޭނުންވ  ާއެމެންބަރަކު ާދ އިރ އިން ާއެމެންބަރެއްގެ ާހަމަ މެންބަރަކީވެސް

ާ ާމިތ ނގައި ާހަމަ ާބޭފުޅުންކަމަށްވ ތީވެ ާއުސޫލަށ21ާާްބޭނުންފުޅުވ  ާތިއްބެވިއިރުގައި ެމންބަރުން

ާހިއެއްނު ާއަޅުގަނޑަކަށް ާގެންދެވީމ  ާމިކަން ާމިކަންމިހ ރު ާާވޭ ާދ ހެން. އެހެންވީމ ،ާދެކޮޅުޖެހިގެން

ާމަނިކުފ ނު، ާާމިކަމަށް ާގަދެން ާވިދ ޅުވ އިރުގައި ާވ އިދޭ ާމިހ ރުގައި،  415މިތަނުގައިާގަވ އިދަށް

ާ ާއެހެންވީމ ،ާގަޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިދަނީ. ާހިނގަމުން ާމިމަޖިލީސް ާނޫން ާއެއްގޮތަކަށް ވ އިދ 

ާމަނިކުފ ނު ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާބޭނުންފުޅުާާމިކަންވެސް ާމަނިކުފ ނު ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏ 

ާކޮންމެވެސްގޮތަކަށްާމިކަންާހަމަޖެއްސެވިދ ނެހެން.ާޝުކުރިއްޔ .
ާ

 420 

ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަކަށްާބަލައެއްާނުގަންނަން.ާއެއީާވަޒީރުންނ އިާސުވ ލުކުރުމުގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަދިާމަޖިލީހުގެާާކަންތައްތައްާހިނގަމުން ާޤ ނޫނ އި ވ އިދާ ގަމިދަނީާވަޒީރުންނ އިާސުވ ލުކުރުމ ބެހޭ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާމިދާ ގަވ ާއެއްގޮތަށް. ާޢަމަލުކުރަމުން ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު އިދުގައި

ާއިދުގައިާއޮންނ ނެާހަމަާއެކަންތައްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާކަނޑައެޅިފައި.ާގަވ 

ާ425 

ބިލު. .3 މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާކުޅުދުއްފުށ5ާީމިހ ރު ާއެއީ ޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާދެކުނުާކަށް.

ާތަންތަންާާވިޔަފ ރިާާދައުލަތުގެާާ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާނަޝީދުާމުޙަންމަދުާމެންބަރު

 430ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް.ާއަޅުގަނޑުާާމަރުޙަލ ާބަހުސްގެާކިޔުމުގެާދެވަނަާބިލުގެާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ފުރަތަމަ

ާރަފީޤްާޙަސަންއަށް.ާ
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ާ

ާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާތަންތަންާއުދަ`. ާވިޔަފ ރި ާލަތުގެ

ާވަރަށްާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމ ާާޙަންަމދުާރަީފޤްާމެންަބރުާމުާ ާތެރޭގައި ާބިލުތަކުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިމަޖިލީހަށް ާމިހ ތަނަށް ާބިލަކީ  435ާބެހޭ

ާމަޖިލީހަށްާާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާ ާމިބިލު ާއެހެންކަމުން، ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާބިލުކަމުގައި ާއެއް ފުރިހަމަ

ާކުޅުދުއް ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މުޙަންމަދުާާއަލްއުސްތ ޛުފުށީ

ނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާާނަޝީދަށް ގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާލަތުގެާވިޔަފ ރިާތަންތަނުާއުދައަޅުގަ

ނޑުމެންގެާތެރެއިންާ ވަރަށްގިނަާކުންފުނިތަކެއްާއެބަހުރިާމިހ ރު.ާމިާކުންފުނިތަކުގެާތެރެއިންާއަޅުގަ

ާދިރ ގުގެާވ ހަކަާވަރަ ާއެބަާޚ އްޞަކޮށް ާމިކަމަށްާވ ހަކަދެއްކެވިއިރުގައި ާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުން  440ށްގިނަ

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމިާދިރ ގުގެާވ ހަކަާމިހ ބޮޑަށްާމިދެކެވެނީާ ވަރަށްބޮޑަށްާއެބަދައްކަވ .ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާ ާސަރުކ ރުގެ ާހުރުމުން. ާސަބަބުތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ާކުންޙިއްސ އޭގައި ާތެރެއިންާވ  ފުނިތަކުގެ

އެންމެބޮޑުާފައިދ އެއްާނެރެވޭާއަދިާސަރުކ ރަށްާއެންމެގިނަާއަދަދެއްގެާފައިސ ާހޯދަދޭާކުންފުންޏަކީާ

%ާ ާދިރ ގުގެ ާއ ދެ، ާކަމަށްވ ތީވެ. 4ާާދިރ ގު ާވަޔަރލަސްއަށްާކުއްލިއަކަުަށް ާއެންޑް ކޭބަލް

 445ޑްާވަޔަރލަސްއަށްާލިބުމ އެއްކޮށްާވިއްކ ލުމ އިާގުޅިގެންާއެކުންފުނީގެާމެޖޯރިޓީާޝެއަރާކޭބަލްާއެން

ާގެންދެވިާ ާހިންގަމުން ާމިގޮތަށް ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާޙިއްސ  ާއެބޭފުޅުންގެާާކުންފުނިތަކުގެ ާބޯޑަށްވެސް ާޑިރެކްޓަރުންގެ ާއަދި ާއިތުރުކުރައްވ  ސަރުކ ރަށް

ާކުރައްވަާ ާމަސައްކަތް ާއިތުރުކުރެއްވުމަށް ނޑުމެންގެާނުފޫޒު ާއަޅުގަ ާބ އޭ ާކީއްވެގެން ާގެންދަވ އިރު މުން

ާކުއްލިގޮތަކަށް.ާ ާމިގެންނެވީ ާބަދަލެއް ާމިފަދަ ާކުންފުންޏަށް ާނެރެވޭ ާފައިދ އެއް ާއެންމެބޮޑު މިދެންނެވި

ާކުންފުންޏެއް.ާ ާއޮތް ާތ ރީޚެއް ާދިގު ާވަރަށް ާމީގެ ާދިރ ގަކީ ާފަދައިން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ  450އ ދެ،

ާއުފެދިގެ ާމިކުންފުނި ާބޮޑު ާމިކުންފުނީގެ ާއ އިރުގައި ާދިވެހިާޙިއްސ ން ާއެއީ ާއައީ ާއޮވެގެން އެއް

ާ ާއ ދެ، ާޙިއްސ 1620ާދައުލަތުގެ. ާމިކުންފުނިާގެ ާހިނގަމުންއައިސް ާއޮވެގެން އެއް

ާހަާފުޅ ކުުުރުމަށްޓަކައި ާގެންގުޅުއްވި ާއޭރު ާއެކުންފުނީގެާސަރުކ ރުން ާދަށުން ާސިޔ ސަތުގެ ރުދަނ 

ާބައްލަވައިާ ާޝެއަރ ާތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެާމެޖޯރިޓީ ާއެކުންފުނި ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާދައުލަތުން ގަނެ.

ާ ާމީގެ ާފެއްޓެވި ާރ އްޖެއަށ02ާާްމަސައްކަތް ާމުޅި ާއެގޮތުން ާއ ދެ، ާއަހަރުކުރިން.  455ވަރަކަށް

ާފިކް ާމޯބައިލްސްާމިދެވެމުންވިޔަ ާއަދި ާޚިދުމަތ އި ާޓެލެފޯނުގެ ާލައިންގެ ާއޭގެއިތުރުންާާޑް ޚިދުމަތް

ާއިންޓަރނެ ާބްރޯޑް ާޓް ާއަދި ާފައްޓަވ  ާދެއްވަން ާމިހ ރު ާމިވަނީ ާޚިދުމަތްތައް ވަރަށްބޮޑަށްާބޭންޑްފަދަ

ާއ  ާވަރަށްބޮޑެުެތިާފުޅ ކުރެވިފައި. ާއެކުންފުނިން ާފުޅ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތްތައް ާމިދެންނެވި ދެ،

ާވަރަ ާއެކުންފުނީގެ ާތަރައްޤީކުރައްވ  ާވަރަށްބޮޑެތި ާރިސޯސްއިންވެސް ާހިއުމަން ށްާޚިދުމަތްތަކެއް



 18 

 460ފަންނީާވަރަށްާޤ ބިލުާއެތައްާބައިވަރުާމުވައްޒަފުންވެސްާއުފައްދަވ ފައި.ާހަމައެއ އެކު،ާއެކުންފުނީގެާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާއެވަނީ ާރިސޯސަސް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާއ އި ާއިކިއުޕްމަންޓްސް ބޭނުންކުރެވޭ

ާއެކުންފުާ ާކެޕިޓަލަކަށް ާއަގުހުރި ާރުފިޔ އެއްގެ ާބިލިޔަން ާއެތައް ާކެޕިޓަލްާތަރައްޤީކުރައްވ  ނީގެ

ާ ާމިވޭތުވެގެންދިޔަ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާމިކުރެއްވީ ާމިހުރިހ ކަމެއް ާއަހަރުގ02ާާެހައްދަވ ފައި. ވަރަކަށް

ާމިދެންނެވިާ ާލިބިދޭ ާއ މްދަނީއެއް ާއެހ ބޮޑު ާދައުލަތައްވެސް ާމިއަދު ާގުޅިގެން ާކުރެއްވުމ އި ތެރޭގައި

ާވިއްކަވ ލެއް ާމިގޮތަށް ާޝެއަރ ާދިރ ގުގެ ާކުންފުނި ާހިތަށްއަރަނީާމުހިންމު ނޑު ާއަޅުގަ  465ވުމުން

ނޑުމެންގެާދިވެހިާ ނޑުމެންނަށްާހަމައެކަނިާސަރުކ ރަށްާމިލިބޭާއ މްދަނީއެއްގެާއިތުރުންާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާހޯދަދީފައިވާ  ާކުރިއެރުންތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ާވަޒީފ ޔ އި ާބައެއްގެ ާވަރަށްގިނަ ާއެ ރައްޔިތުންނަށް

ންޑްާވަޔަރލަސްކަހަލަާދުނިޔޭގެާބޮޑުާކުންފުންޏެއް.ާމިކުންފުނީގެާބ ރުާމެޖޯރިޓީާޝެއަރާކޭބަލްާއެ

ާއަޅުގަނޑަކަށްާނުދެންނެވޭނެ.ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާ ާކުންފުންޏެކޭ ާކ މިޔ ބު އެހެންނަމަވެސް،ާއެހ 

 470ފަދައިންާދުނިޔޭގެާއެހެންާބައެއްާޤައުމުތަކުގައިވެސްާއެބޭފުޅުންާއިންވެސްޓްކުރައްވ ާކުންފުނިތަކަށްާ

ސައްކަތްތަކުގައިާމިބޭނުންކުރެވެމުންާއެދަނީކީާއެންމެާޒަމ ނީާޓެކްނޮލަޖީާއެންމެާއެކުރައްވަންޖެހޭާމަ

ާކުންފުން ާއޮތް ާމިހެން ާއ ދެ، ާނޫން. ާތަކެއްޗެއް ާޙިއްސ ާޒަމ ނީ ާމިހެން ާކުއްލިގޮތަކަށް ާޏަކަށް

ާގެއްލުމެއްކަމުގައިާ ާވަރަށްބޮޑު ާލިބިގެންދ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއި ާޙަޤީޤަތުގައި ވިއްކުމުން

ނޑުާދެކެނީ.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމީޑިޔ ގެާޒަރީޢ އިންާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުާ ގަ

%ާ ާމިކުންފުނީގެ ާދައުލަތުން ާއެވަނީ ާކުރިން ާދެދުވަހެއް ާމީގެ ާގޮތުގައި  475ވިއްކާ ާޙިއްސ 4ާލިބިފައިވ 

ހެންކަމުން،ާދެއްވ ފައި.ާއ ދެ،ާއ25ާާެމިކުންފުނީގެާ%،25ާކޭބަލްާއެންޑްާވަޔަރލަސްއަށްާ%މިހ ރުާ

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާއައިސް ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާދަނޑިވަޅެއްގައި މިފަދަ

ާވީހ އަވަހަކަށްާ ާނިންމި ާނިންމުންތަކެއް ާރަނގަޅު ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާވ ހަކަދެކެވި ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި

ާއަޅު ާކަމެއްކަމުގައިވެސް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދިއުމީ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާއ ދެ.ާމިކަން ާދެކެން. ނޑު ގަ

ާ ާދައުލަތުގެ ާދިރ ގެއްނޫން ާއެބަހުރޭ.ާޙިއްސ ހަމައެކަނި ާކުންފުނިތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ާމިނޫނަސް  480ވ 

އެގޮތުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއިނގޭނެާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްއަކީވެސްާމީގެާއަހަރުތަކެއްާކުރިންާހަމަާ

ާ ާކުންފުންޏެއްގެ ާޤައުމެއްގެ ާއެހެން ާކުންފުންޏެއް.ާއޮންނަގޮާޙިއްސ ބޭރު ާއުފެއްދޭ ތަށް

ާއަހަރުތެރޭގައިާ ާބ ރަވަރަކަށް ާދިހަ ާހަނދ ންވ ގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކުންފުނިވެސް އެހެންނަމަވެސް،

%ާ ާބައްލަވައިގަނެ ާޝެއަރާސަރުކ ރުން ާއެކުންފުނީގެ ާކުންފުންޏަކަށ011ާާްވަނީ ާދައުލަތުގެ ދިވެހި

 485ވިއްކަވ ާއަދިާއެާޕަބްލިކްާޕ ޓްަނރޝިޕްާާޙިއްސ ާހައްދަވ ާއަދިާއޭގެާދުވަސްކޮޅެއްފަހުންާޢ ންމުކޮށްާ

ާހަމަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމޯލްޑިވްސްއަކީވެސް ާއަުޮފް ާބޭންކް ާހައްދަވ ފައި.ާއެގޮތުން ކުންފުންޏަކަށް
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ާމިފަދަާ ާމިނޫނަސް ާކުންފުންޏެއް.ާކޮންމެއަކަސް ާލިބެމުންދ  ާދައުލަތައް ާދިވެހި ާފައިދ ތަކެއް ރަނގަޅު

ާއެބައޮ ާކުންފުންޏެއް ާކުރީގައިާއެތައް ާކުންފުނިތަކަކީ ާހުރިހ  ާނުދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ާދެން ތް.

ާކުންފުނިތަކެކޭ.ާ ާހިންގެވިފައިވ  ާގޮތުގައި ާފައިދ ހުރި ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ހިންގެވުނުގޮތުން

ާއެދެންާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބިލަކަށްވެފައިވީނަމަވެސް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާމީގައި  490ކޮންމެއަކަސް

ާއަާ ާމީގައި ާހަނދ ންވ ގޮތުން ނޑު ާބޯޑަށ12ާާްޅުގަ ާޑިރެކްޓަރުންގެ ާމިވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެބޯޑުގައިާ ާބަދަލުގައި ާހެއްދެވުމުގެ ާބޯޑަކަށް ާޢައްޔަންކުރައްވ  ާރައީސް ާއެއީ ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގައި

ވުން.ާާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅުންނަކީ،ާމިމަޖިލީހުންާއެންޑޯސްާކުރެވިގެންާނިމިގެންދ ނެާބޯޑަކަށްާ

ާއ ދެ،ާދެއްވިާފުރުޞަތަުަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ495 

ާާކ ށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއްާާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެާާތަންތަންާވިޔަފ ރިާދައުލަތުގެޝުކުރިއްޔ 

ާކުޅުދުއްފުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދުާ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާމުޙަންމަދުާމިމަޖިލީހަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާށީ

ާވިޔަފ ރިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދައުލަތުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ނަޝީދަށް

ާ ާމާ ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަާތަންތަން ާއެކަން ާއަދި ާދެކެން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމި ކީ

ާރައީސް،ާާލަސްވެއްޖެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތްވޭ. ާދަންނަވ ލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިފުރުޞަތުގައި  500ކަމަށްވެސް

ާ ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާޢ ންމުާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުދައުލަތުގެ ާސަރުކ ރަށ އި ާމިހ ރު ާއެތަންތުން ން

ާއަދިާ ާއުންމީދުކުރަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާލިބޭނެކަމަށް ާނަފ އެއް ާބޮޑު ާނަފ އަށްވުރެ ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާބަދަލުގައި ާފަރުދުންކޮޅެއްގެ ާމަދު ާމަންފ ކުރި އެތަންތަނުން

ާވިޔަފ ރިާ ާދައުލަތުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތްއޮތީ. ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު މަންފ ކުރ ނެކަމަށް

ާއޮތަމަާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުާތަންތަން ާބައިވެރިވުން ާމީހ ގެ ާނިކަމެތި ާއެންމެ ާފައިދާ ގައި ާއެކަމުގެ  505ކީ

ާވީހިނދު،ާކުންފުނިތަކުންާ ާކަމެއްކަމަށް ާކުރ ނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޙިއްސ ވިއްކުމުގައިާާޙިއްސ ހުރިހ 

ާއެންމެާގަންނަންާބޭނުންވ ާއެންމެާނިކަމެތިާމީހ އަށްވެސްާގަނެވޭނެާއަގެއްގައިާހުރުމުންާނޫނީާއޭގެާ

ާ ާލ ބަޔ  ާއެކަމުގެ ާހަމަހަމަކަމ އެކު ާނުދެކެން.ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާކުރ ނެކަމަކަށް މަންފ 

ާބަދަލާ  ާމިއަންނަ ާތަންތަނަށް ާވިޔަފ ރި ާދައުލަތުގެ ާޤަބޫލުކުރ ހިތްއޮތީ ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންކަމުން،

ާހަމަޖެހިގެންދ ނެކަމަށް.ާ ާކަންތައްތައް ާބައިވެރިވެވޭނެގޮތަކަށް ާމީހ އަށްވެސް ާއެންމެާނިކަމެތި  510ގުޅިގެން

ާދައުލަާ ާރައީސް، ާކީއްވެގެންތޯާޢިއްޒަތްތެރި ާމިޖެހެނީ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރަން ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ތުގެ

ާއެތަނަކުންާ ާޝައްކެއްވެސްނެތް، ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ބަލ ލުމަކީވެސް

ާމަންފ ނުކުރ ތީކަންާ ާނުވަތަ ާފައިދ  ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެންމެ ާއޭގެ ާރައްޔިތުންނަށް ސަރުކ ރަށ އި
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ގެއްލުންވަމުންދ ތީކަންާޔަޤީން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިފުރުޞަތުގައިާއަޅުގަނޑުާާކަށަވަރު.ާނުވަތަ

ާބަލ އިރުާ ާތަންތަނަށް ާވިޔަފ ރި ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާނަމަވެސް، ާނެތިން. ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަ  515ދިރ ގު

ާވަނީާ ާމިހ ރު ާތަންތަން ާބައެއް ާލިބެމުންއައި ާއ މްދަނީއެއް ާވަރަށްބޮޑު އެއްއިރެއްގައި

ާއެންމެފުރަތަމަާހުއްޓުމަ ާއެގޮތުން ާބަނގުރޫޓްވެފައި. ާނުވަތަ ާހުއްޓިފައި ާމުޅިން ާނުވަތަ ކަށްއައިސް

ާއެމް.އެން.އެސް.އެލް.ާ ާނަމުންނަމަ ާމިހ ރުގެ ާއެމް.އެސް.އެލް. ާކުރީގެ ާފ ހަގަކޮށްލ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާ ާރައީސް، 0641ާާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތް ާއެމް.އެސް.އެލްގައި ާނިމުނުއިރު ާއަހަރު ބޯޓްގ13ާާެވަނަ

ާ 0646ާާތެރެއިން، 01ާާގައި ާގަނެފައިވަނީ ާއެއަހަރު ާއޭގެބަދަލުގައި ާވިއްކ ލ ފައިވޭ.  520ބޯޓު.1ާާބޯޓު

ާއެއްވަރުގެާ ާލިބޭާނަފ އ އި ާލިބޭާނަފ އަށްވުރެ،ާޓޫރިޒަމުން ާޓޫރިޒަމުން ާއެމް.އެން.އެސް.އެލްއިން އޭރު

ާ ާފައިދ ވަމުންގޮސްފައިވޭ. ާސ0650ާައަދަދަކަށް ާދިވެހި ާނިމުނުއިރު ާއަހަރު ާއަމިއްލަާވަނަ ރުކ ރުގެ

52ާވަނަާއަހަރުާނިމުނުއިރުާއޮތ0651ާާީބޯޓުާއޮތް.14ާާަވނަާއަހަރ0655ާާުއ ގުބޯޓުާއޮތް.11ާާ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފައިދ އެއްކޮށްފައިވަނ0641ާާީބޯޓް. ާއެންމެބޮޑު ާޤައުމަށް ާއަހަރުތަކުގައި ގެ

 525ގެންދިއުމ އެކުާއޭރުާއޮތްާވަރުގަދަާގެާއަހަރުތަކަށްާއެޅ0651ާާިބޯޓުފަހަރުާދުއްވައިގެން.ާނަމަވެސް،ާ

ވަނަާއަހަރ0652ާާުޝިޕިންގާލައިންާހީނަރުވަމުންއައިސްާބޯޓުފަހަރުާވިއްކަމުންގޮސްާއެންމެފަހުންާ

ާބަދަލުކޮށްފައި.ާ ާވަނީ ާނަންވެސް ާކިޔ ފައިވަނ0652ާާީކުންފުނީގެ ާނަމަކަށް ާކުންފުނީގެ ާއަހަރު ވަނަ

ާލިމި ާމެނޭޖްމަންޓް ާޝިޕް ާނެޝަނަލް ާގެއްލުމ .ާމޯލްޑިވްސް ާކުރިމަތިލަމުންދިޔައީ ާކުންފުނި ޓެޑް.

ާ ާގެއްލުންވަމުން. 0654ާާދިޔައީ ާނިމުނުއިރުއޮތީ ާއަހަރު ާކުންފުނިނ02ާާްވަނަ ާއޭރު ބޯޓު.

ާ ާއަންނަތ  ާމިހ ރ2ާާުގެއްލުންވަމުން ާގެއްލުންވަމުން. ާމިހ ތަނަށްވެސްއައީ ާއޭގެފަހުން ާވެއްޖެ.  530އަހަރު

ާކޮންގޮތަކަށްކަާ ާޙ ލަތުއޮތީ ާޢިއްޒަތްތެރިާކުންފުނީގެ ާނޭނގެ. ާހުރިކަމެއް ާރައްޔިތަކު ާއެނގޭ މެއް

ާ ާބަލ އިރު ާއެސް.ޓީ.އޯއަށް ާއެސް.ޓީ.އޯއަށް. ާބަލ ލަނީ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ެގ0651ާާރައީސް،

ާހޯދައިދީފައިވޭ.ާ ާއ މްދަނީއެއް ާރަނގަޅު ާސަރުކ ރަށް ާބޮޑުވެ، ާނަފ  ާލިބުނު ާތެރޭގައި އަހަރުތަކުގެ

އެޅިގެންދިޔައިރުާއެސް.ޓީ.އޯއިންާސަރުކ ރަށްާދައްކ ާއެއްޗަކާ ާހުގެާއަހަރުތަކަށ5111ާްނަމަވެސް،ާ

ާއެސް.ޓީ.އޯއަށްާ ާސަރުކ ރުން ާގޮތުގައި ާސަބްސިޑީޒްގެ ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާއެއަށްވުރެ ާނުވަތަ  535އެއްވަރު

ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާދެތިންާއަހަރެއް ާއަހަރ5113ާާުދައްކަމުންގޮސްފައިވޭ.ާއެގޮތުން ވަނަ

ާ ާއެސް.ޓީ.އޯއިން ާދައްކ ފައިވަނީ ާއެސް.ޓީ.އޯއަށ2475ާާްސަރުކ ރަށް ާސަރުކ ރުން ާރުފިޔ . މިލިއަްނ

ާ ާސަބްސިޑީޒްއަކީ 21ާާދީފައިވ  ާސަރުކ ރަށް ާމިލިބުނީ ާއޭރު ާއެސް.ޓީ.އޯއިން ާރުފިޔ . 1ާމިލިއަން

ާ ާރުފިޔ ވަރު. ާލަފ ކީުރ5114ާާމިލިއަން ާދައްކ ނެކަމަށް ާސަރުކ ރަށް ާއެސް.ޓީ.އޯއިން ާއަހަރު ވަނަ

ާމ00171ާި ާދައްކ ފައިވަނީ ާނަމަވެސް، ާރުފިޔ . ާސަރުކ ރުނ52ާާްލިއަން ާރުފިޔ .  540މިލިއަން
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ާ 51762ާާއެސް.ޓީ.އޯއަށް ާދީފައިވޭ. ާގޮތުގައި ާސަބްސިޑީޒްގެ ާރުފިޔ  ާއަހަރ5115ާާުމިލިއަން ވަނަ

މިލިއަންާރުފިޔ .ާއެއަހަރުާސަރުކ ރުނ3676ާާްއެސް.ޓީ.އޯއިންާސަރުކ ރަށްާދައްކ ނެކަމަށްާލަފ ކުރީާ

ާއެސް.ޓީާ ާއ ދެ، 5115ާާ.އޯއަށް ާއެސް.ޓީ.އޯއަށް ާސަރުކ ރުން ާއަހަރު ާރުފިޔާ 61ާވަނަ މިލިއަން

ދައްކ ފައިވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިދަނީާގެއްލުންވަމުން.ާމިއީާއަޅުގަނޑުމެންާމިާޕްރައިވެޓައިޒްާކުރަންޖެހޭާ

ާއަާ ާމިވަގުތު.ާދެން ާހުރިގޮތަކީ ާޙ ލަތު ާއެސް.ޓީ.އޯގެ ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުާސަބަބަކީ.  545ޅުގަ

ާމިފްކޯ.ާމިފްކޯއަށްާބަލ އިރުާ ާތެރޭގައިާރަނގަޅުާއ މްދަނީއެއ0651ާާްފ ހަގަކޮށްލ ނީ ާއަހަރުތަކުގެ ގެ

ާ ާމިފްކޯއަށ0651ާާްލިބެމުންގޮސްފައިވޭ. ާތިންގުނަ ާއެއްޗެއްގެ ާލިބުނު ާޓޫރިޒަމުން ާއަހަރު ވަނަ

ާހީނަރުވަމުންއައި ާމިކުންފުނިވެސް ާދައްކ ފައިވޭ. ާސަރުކ ރަށް ާލިބިފައިވޭ. ާފަހުކޮޅ5111ާާުސް ހުގެ

ާއެކުންފުންޏަުަށްާ ާސަރުކ ރުން ާއެއްޗެއް ާބޮޑު ާއެއްޗަކަށްވުރެ ާދެއްކި ާސަރުކ ރަށް އެކުންފުނިން

ާއެގޮތުން،ާ ާދައްކ ފައިވަނ5113ާާީދީފައިވޭ. ާއެކުންފުނިންާސަރުކ ރަށް ާއަހަރު  550މިލިއަނ0712ާާްަވނަ

ާ ާއެކުންފުންޏަށް ާސަރުކ ރުން ާދ5740ާީރުފިޔ . ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާއަދި ާއަހަރ5114ާާުފައިވޭ. ވަނަ

5764ާާ ާއެކުންފުންޏަށް ާސަރުކ ރުން ާދީފައިވ އިރު، ާއެކުންފުނިން ާރުފިޔާ 5740ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާކޮންާ ާމިކުރަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިކުންފުނިތަކުން ާއެހެންވީމ ، ާދީފައިވޭ. އެއަހަރުވެސް

ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާކޮބައިތޯ. ާލިބޭއެއްޗަކީ ާސަބަބަކީ.ާާފައިދ އެއްތޯ. ާކުރަންޖެހޭ ޕްރައިވެޓައިޒް

 555ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންއޮތީާއެއަރާމޯލްޑިވްސް.ާމ ވަރުގަދަާއެއަރލައިނެއްާހަދައިގެންާއެވަރުގެާ

ާޚަބަރު.ާ ނޑުވީ ާފުނޑުފު ާކުންފުނި ާއިވުނީ ާދެން ާވ ހަކަދައްކަމުންދަނިކޮށް ާނެތިގެން ކުންފުންޏެއް

ވ ފައި،ާއެކަންާކުރިާބަޔަކުާފިލައިގެންާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާސަރުކ ރުާބޮލުގައިާބޮޑުާދަަރންޏެއްާއަޅު

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރަންާ ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާރައީސް،ާމިހެންވެ،ާދައުލަތުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޚަބަރު. ދިޔަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިސަބަބުތަކ ހުރެ. ާމިޖެހެނީވެސް ާދަންނަވ ލަން ާލަސްވެއްޖެކަމަށް ާއެކަން މިޖެހެނީ.

ާވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ.ާރައީސް،ާމިބިލަާ ާމ އްދ ތަކ މެދު ާބިލެއް.ާނަމަވެސް،ާބައެއް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް  560ކީ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(00ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާޢިބ ރ ތްާރަނގަޅުކޮށްލަންާފެނޭ.ާއަދ1ާާިއެގޮތުންާ

ގެާގައިާކޮމިޝަންގެާމީހުންާނިންމަންވ ނީާކޮމިޝަނުގެާބައްދަލުވުމަށްާޙ ޒިރުވެ،ާވޯޓުދޭާމެންބަރުންާ

ާއޮތުންާ ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާކޮމިޝަނުގެ ާބަދަލުގައި، ާއޮތުމުގެ ާމިހެން އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ

މެންބަރުންކަމަށްާމިބިލުގައ2ާާިރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާދެކެން.ާމިހެންާމިދެންނެވީާކޮމިޝަންގައިާތިބެނީާ

ާ 5/0ާާއޮވެފައި، ާބޭއްވޭތީއ އި ާބައްދަލުވުން ާކޮމިޝަންގެ ާތިބިނަމަ ާމެންބަރުން  565ބައްދަލުވުމުގައިާބައި

ާ 1ާާބައިވެރިވ  ާތެރެއިން ާއޮތީމަ.5ާާމީހުންގެ ާނިންމޭގޮތަށް ާކަންކަން ާއަޣްލަބިއްޔަތުން މީހުންގެ

ާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޚިޔ ލުފ ޅުކުރައްވ ފައިވ ތީާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލ އިމެދުާވަރަށް
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ާވަ ާއަދި ާނެތިން. ާކުރިއަށްދ ކަށް ާއިތުރަށް ނޑުވެސް ާއެހެންކަމ އެކު،ާއަޅުގަ ާހަމަވެއްޖެ. ގުތުކޮޅުވެސް

ާޝުކުރިއްޔާ  ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރަމުން، ާދިއުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް މިބިލު

 570 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަޖިލީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއިއްޔެގައި ާމިބިލަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުގައިާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑުާާބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައިރުާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއަްޙމަދު ާހަނދުމަފުޅުނެތިގެންދިޔަކަން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ފ ހަގަކޮށްލަން.ާމިބިލަކީާސަރުކ ރުން،ާދައުލަތުންާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލެއްނޫން.ާމިބިލަކީާމިޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބުރަާމަޖިލީހުގައި ާރެއ ދުވ ލު ާމަސަުައްކަތުން ާބުރަ ާވަރަށް  575ންބަރަކު

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ  ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމަޤްޞަދެއްގައި ާމ ތް ާވަރަށް މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން

ާމަސައްކަތުގެާ ާބުރަ ާއެކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއެހެންވީމ ، ބިލެއް.

ާޢިާ ާއެ ާރައީސް،ާއަގުވަޒަންކޮށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމެންބަރަށް އްޒަތްތެރި

ާހުރިކަމަށްާ ާކަންތައްތަކެއް ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަންޖެހޭ ާމ އްދ ތަކުގައި ާބައެއް ާމިބިލުގެ ނޑަށް އަޅުގަ

ާ ާއެއީ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް ާމެންބަރުކަމަށ1ާާްއަޅުގަ ާކޮމިޝަންގެ ާ)ށ(، ާމ އްދ ގައި  580ވަނަ

ާޢަ ާކޮމިޓީންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރަކީ ާކޮންމެ އްޔަންކުރ 

ާކޮމިޓީގައިާ ާމ ލިއްޔަތު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއިންނަނީ. ާބޭފުޅަކަށްވ ގޮތަށް ާހޯދަންޖެހޭ ރުހުން

ާމ ލިއްޔަ ާއިންތިޚ ބުކުރެވިފައިވ  ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިވަގުތު ތުާހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ،

ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައިާ ާވަރަށް ާބިޒްނަސް ާއަމިއްލަ ާވިޔަފ ރިއ އި ާއަމިއްލަ ާއެބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއަކީ

ާ ާހަމައެހެންމެ، ާބޭފުޅުން. ާކަންތައްތައްާދައުލަކުރައްވ  ާކުންފުނިތަކެއްގެ ާވިޔަފ ރިއ ބެހޭ ާމިކަހަލަ  585ތުގެ

ާމަޞްލަޙަ ާއަމިއްލަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާނިންމުމަކީ ާއަމިއްލައަށް ާގުޅިފައިވ ކަމެއްކަންާއެބޭފުޅުން ތ 

ާމައްޗަށްާ ނޑައަޅ ގޮތެއްގެ ާކަ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާދަންނަވަން.ާ ާފެންނަކަމެއްކަމުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ާހޯދުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ާވިސްނ ވަޑަ ާމިއިޞްލ ޙ މެދު ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ނޑުގެާއަދި ާއަޅުގަ ާމިގޮތަށް އިގަންނަވ ނެކަމަށް،

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހަމައެހެންމެ، ާއުންމީދުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ނެކަމަށް  590މިޚިޔ ލ މެދު

ތުގެާވިުިޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާކަންކަންާދައުލަވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(،01ާާރައީސް،ާ

ާތަންފީޒު ާހިންގުމ އި ާމ ލިއްޔަތުާރޭވުމ އި ާމިއޮންނަނީވެސް ާކޮންޓްރޯލްކުރުން ާބެލެހެއްޓުމ އި ކުރުމ އި

ާކޮމިޝަންގެ.ާ ާހޮވޭ ާދަށުން ާމިބިލުގެ ާތެރޭގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ާކޮމިޝަންގެ ކޮމިޓީގެ،

ާ ާދަންނަވަން، ނޑު ާއަޅުގަ ާފެނޭ، ާއަޅުގަނޑަށް ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެާދައުލައެހެންވީމ ، ާވިޔަފ ރި ތުގެ
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ާކުންފުނިތަކުގެ ާިމާދައުލަ، ާއެހެންވީމ ، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ާއިސްވެރިޔަކީ ާއެންމެ  595ތުގެ

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރަންވ ނީ.ާ ާކޮންކޮންތަނެއްކަން ނޑައަޅުއްވ ނީ ާކަ ާއެމަނިކުފ ނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑުާއުސޫލުތައް.ާމިހެންކަމުންާމިކޮމިޝަނެއް ނޑައަޅައިދީފައިާމިއިންނަނީާމައިގަ ާދެން،ާމިބިލުންާކަ

ާކަމުދ ކަމެއްނޫންކަމަށްާ ާއެހ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީވެސް ނޑައަޅ ގޮތަށް ާކަ ާއެކޮމިޝަނުން މިނަގ 

ާ ާހަމައެހެންމެ، ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާރައީސް، ާތަނެއްާދައުލަޢިއްޒަތްތެރި ާވިޔަފ ރި ާކޮންމެ ތުގެ

ާމައްޗަ ާއަންނަނިވިކަންކަމުގެ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެ ާނުވަތަ ާރިޕޯޓްކުރަންާކޯޕްރަޓައިޒްކުރުމުގެ  600ށް

ާއެއްކަލަާ ާމިއަންނަނީ ާމިތަނުގައިވެސް ާހުށަހެޅުން. ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

ާކޮމިޓީއެއްާ ާމ ލިއްޔަތު ާވަރުގަދަ ާމ  ާމިތ ގައި ާމިއުޅެނީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީ. މ ލިއްޔަތު

ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ. ާބ ކީާާއޮވެގެން ާތިބި ާދެން މަޖިލީހުގައި

ާމ ލިއްޔަތުާ ާފ ސްވ ންޖެހޭނީ. ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއްނޫން. ާއެއްވެސް މެންބަރުންނަކީ

 605ކޮމިޓީގެާބެލުމުގެާދަށަށްާމިހުރިހ ކަމެއްާދޫކޮށްލ ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީގެާއިޚްތިޔ ރަށްާދިޔައިމ ާމ ޒީގައިާ

ާ ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާކޮމިޓީގެާއަޅުގަ ާމ ލިއްޔަތު ާފެންވަރ އި ާކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ާއެބޭފުޅުންާ ާފިކުރ އި ާބޭފުޅުންގެ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާވިސްނުމ އި ބޭފުޅުންގެ

ާއަޅުގަނޑަކަށްާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިޔަގޮތް.

ާ ާއެހ ބޮޑު ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާތ އީދެއްނުކުރެވޭ.ާސަބަބަކީ،ާމިބިލުގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ބ ރުތަކެއްދޭކަށް

ާމިމެންބަރުންާ ާމިއަރައިގަނެވެނީ. ާއިމްތިޔ ޒަށް ާމެންބަރުންގެ ާވަކިވަކި ާމަޖިލީހުގެ  610މިޢިއްޒަތްތެރި

ާކަންތައްތަކުގައިާ ާމުހިންމު ާމިކަހަލަ ާފިކުރު ާއިޙްސ ސްތަކ އި ާބޭފުޅުންގެ ާސަރަޙައްދުތަކުގެ ހޮއްވެވި

ާނުފޫޒުހުރިާބައިވެރިނުވެވޭާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަތު ާހަމައެކަނި ގޮތަށް

ާމިއޮތްާ ާގެންދަވަން ާމިކަން ާކޮންޓްރޯލަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ތީ ާބޭފުޅަކު ތިންހަތަރު

ާމ ލި ާމިއޮތީ ާވިސްނުމަކަށް ާއަނެއް ާމީގައި ާތ އީދުކުރެވޭކަމެއްނޫން. ާއަޅުގަނޑަށް އްޔަތުާވިސްނުމަކީ

ާމިޤައުމުގައިާ ާކުރީގައިވެސް ާޑީ.އ ރް.ޕީގައިކަމަށްވުން. ާއޮތީ ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާމިވަގުތު  615ކޮމިޓީގެ

ާހުރިހާ ދައުލަމި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާގޮސްފައިއޮތްގޮތުން ާވެރިކަުަންކުރަމުން ތުގެ

ާކުރެާ ާބޭފުޅަކު ާހުންނެވި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެއީކީ ާއޮތީ. އްވިކަމެއްނޫން.ާބ ރެއްދެވިފައި

ާމިބ ރުދިނުމ އިާ ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންވީމ ، ާމަޖިލީހުންކުރެއްވިކަމެއް. މިޢިއްޒަތްތެރި

ާއަތްމަތީގައި.ާމިހެންވެގެންދިއުމުންާކުންފުނިތައްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއިންނ ނީ ނުދިނުންވެސް

ާޢިއްާ ާވ ހަކަދެއްކެވި ާދެންމެގައި ާވ ހަކަފުޅުންވެސްާބަނގުރޫޓުވެގެންދިޔަކަން ާބޭބޭފުޅުންގެ  620ޒަތްތެުި

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަނގުރޫޓުވެގެންދިޔައީ ާކުންފުންޏެއް ާއެތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.
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ނޑ61ާާުއެމް.އެން.އެސް.އެލްއޭާކިޔ ާކުންފުންޏެއްގައިާއޮތްާ ނޑުާބޯޓުގެާވ ހަކަާއަޅުގަ އ ގުބޯޓު.ާދަގަ

ާހުލި ާހުދުކ ފޫރަކަށްވެގެން ާބެލިއިރުާމިދައްކަނީ. ާމިގޮތަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ވެގެންދިޔައީ.

ާގެއްލުންވ ންާ ާގެއްލުންވަނީ. ާމުޅިން ާކުންފުންޏެއް. ާއެންމެ ާހަމަ ާފައިދ ވަމުންދ  ާނެތޭ މިޤައުމުގައި

ބޭފުޅުންާ  625މިޖެހެނީާސަބަބުތަކެއްާހުރެގެން.ާސަރުކ ރުގެާނުފޫޒުގަދަ،ާބ ރުގަދަާމަޤ މްތަކުގައިާތިއްބަވާ 

ާހި ާއުސޫލުންދޭންާއެބޭފުޅުން ާވިޔަފ ރި ާކުންފުނިތައް ާމިހެންވެގެން ާއޮންނަނީ. ާކުންފުނިތައް ތަކަށް

ާމިކުންފުނިތަކުގައިާ ާފ ހަގަކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މިނިންމަނީ.

ާމީހ އަށްވެސްާ ާރައްޔިތު ާއ ދައިގެ ާދެރަވަރު ާއެންމެ ާނިކަމެތި، ާއެންމެ ާމިޤައުމުގައި ޙިއްޞ 

ނެގޮތަކަށޭާމިބިލުާފ ސްވެގެންދ ންޖެހޭނީ.ާއެމީހ ގެވެސްާޙިއްޞ އެއްާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ.ާއަހަރުާގަނެވޭ

ާލިބެންޖެހޭނެއޭ،ާ ާއެމީހަކަށްވެސް ާއެބަ ާމިކުންފުނިތަކުން ާމިޤައުމުގެ ާއެމީހަކަށްވެސް  630ނިމިގެން

ާ ާއެބޭފުޅެއްގެ ާގަނެގެން ާޙިއްޞ އެއް ާކުންފުނީގެ ާއަދި ާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ. ދަރިންނ އިާފައިދ އެއް

ާބައްޓަންކުރެވިގެންދ ންޖެހެނީ.ާ ާކުންފުނިތައް ާފައިދ އެއްކުރ ނެގޮތަކަށޭ ާދަރިންނަށްވެސް ދަރިންގެ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަުައީސް.ާ

ާ

 635ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާބަރަކ ތުާވަهللاާލުމްާވަރަޙްމަތު`.ާއައްސަލ މުޢަލައިާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ތުގެާވިޔަފ ރިކުރ ާތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާބިލ ބެހޭގޮތުންާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަންާހުރިާދައުލަާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާަރޝ ދުާނ ޒިމް

ާބޭނުންވަނީ،ާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރ ނަން.ާއޭގެކުރީގައި ާދަންނަވ ލެވޭތޯ ވ ހަކަތައް

ާމިކު ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާސިޔ ސީކުލަޖެހެމުންާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބަޙުސްގައި ރެވެމުންދ 

ނޑުާ އެބަދެއޭ.ާހަމައެފަދައިން،ާމިބަޙުސަކީާވަރަށްާބޮޑަށްާޕ ޓީވެާޒ ތީވެފައިވ ާބަޙުސެއްކަމަށްާއަޅުގަ

 640ދަންނަވަން.ާއެހެންކަމުން،ާމިބިލުގެާބަޙުސް،ާމިބަޙުސްގެާމަރުޙަލ ގައިާމިދެއްކޭާވ ހަކަތަކަކީާކޮމިޓީާ

ާމަސައްކަތެއްކަމަކަށްާމަރުޙަލ ގަ ާލިބިދ ނެ ާއެހީތެރިކަމެއް ާމ ބޮޑު ާމަސައްކަތްތަކަށް ާކުރަންހުރި އި

ނޑުާނުދެކެން.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާމިބިލުާކޮމިޓީއަށްާ އަޅުގަ

ާދަންނަވަ ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރަން ާކޮމިޓީގައި ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ން.ާފޮނުވ 

ާވުޖޫދަށްާ ާދިވެހި ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާއަންނައިރުގައި ާވުޖޫދަށް ާދިވެހި ާބިލެއް ާމިފަދަ ހަމައެފަދައިން،

ާތަޢ ރަފްވ ންޖެހޭާ ާތެރެއަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރިން ާޤ ނޫނަކަށްވުރެ ާމިފަދަ  645އަންނައިރުގައި

ނޑުާދެކެން.ާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާވުޖޫދަށްާއަންނައި ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާޤ ނޫނުތަކެއްާހުރިކަމެއްާއަޅުގަ ރު

ާލޯކަލްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބައޮތް. ާޤ ނޫނެއް ާއިންވެސްޓްމަންޓްތަކ ބެހޭ ފޮރިން

ާފަރ ތ އިާ ާގަންނަ ާމުދ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާހަމައެފަދައިން، ާނެތް. ާޤ ނޫނެއް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކ ބެހޭ
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ާޤ ނޫނެއްއޮ ާރައްކ ކޮށްދޭ ާޙައްޤުތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާލިބިގަންނަ ާފަރ ތ އިާޚިދުމަތް ާވިއްކ  ާމުދ  ތްއިރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާޤ ނޫނެއްނެތް. ާއެއްވެސް ާޙިމ ޔަތްކޮށްދޭ ާފަރ ތްތަކުގެ  650ޚިދުމަތްދޭ

ާމިޤ ނޫނ އެކުާ ާއަންނައިރުގައި ާވުޖޫދަށް ާދިވެހި ާމިޤ ނޫނު ާޤ ނޫނަކީ ާހުރިހ  ާމިފަދަ ދަންނަވ ނީ

ާމިއިން ާއެހެންނޫންނަމަ، ާޤ ނޫނުތަކެއްކަމަށް. ާފަރ ތްތަކުގެާއަންނަންޖެހޭ ވެސްޓްކުރ 

ާގަޑީގައިާ ާސުވ ލު ާނޯންނ ނެ.ާހަމައެފަދައިން،ާމިއަދުގެ ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެގޮތެއް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ާއިންވެސްޓްމަންޓްތައްާ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާވ ހަކަފުޅުގައި ާދެއްކެވި ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާތެރެއަާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޤ ނޫނެއްވެސް ާޙިމ ޔަތްކުރ ނެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް.  655ތުގެާދައުލަކު

ާއެކުރާ  ާފަރ ތްތައް ާކުރ  ާމިއިންވެސްޓްތައް ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރ އިރުގައި ާތަންތަން ވިޔަފ ރިކުރ 

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާކޮންމެހެން ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެކުރިން ާޤ ނޫނަކީ ާޙިމ ޔަތްކުރ ނެ އިންވެސްޓްތައް

ާގެ ާވުޖޫދަށް ާނެރެންޖެހޭ، ާމ ގިނަާތެރެއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިމޭރުމުން ާއ ދެ، ާޤ ނޫނެކޭ. ންނަންޖެހޭ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާމިބިލުގައި ާދައްކ ކަށްނެތިން. ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ވ ހަކަތަކެއް

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިބިލު ާދަންނަވަންއޮތީ ާއަޅުގަނޑު ާދައްކަވ ފައިވ ތީ  660ވ ހަކަފުޅު

ާގަނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިުިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާފޮނުވަންާއަޅު

ާ

ާދެކުނުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމ ފަންނު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރަޝީދަށް.ާއޭގެފަހުގައި،ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ތުއަރުވ ނީާދ އިރ ގެ

ާފުރުޞަތަްށާ ާފުރަތަމަ ާއޭރުން ާރަޝީދަށް. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  665ވިލުފުށީ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާތިއްބެވި ާވަޑައިގެން ާމިވަގުތު ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ އެދިވަޑައިގެންނެވި

ާމެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވ  ާފުރުޞަތު ާދެވަނަ ާއެހެންވީމ ، ާނިމުނީ. ންބަރުންާފުރުޞަތުއަރުވ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއެދެން. ާއެދިވަޑައިގެންނެވުން ފުރުޞަތަށް

ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާ

ާ670 

ނޑުާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމަކީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑަށްާާރަީޝދުާމެންަބރުާިއބްރ ީހމްާ ާއިޞްލ ޙެއް ާމިބިލުގައި ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުންފުނިތައް. ާދެކެން

ާދެބ ރެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބ ރުތައްވެސް، ާގޮސްފިކަމަށްވަންޏ  ާފ ސްވެގެން ާމިގޮތަށް ާމިބިލު ާއަދި ފެންނ ތީ

ާޤ ނޫނުހެދުމު ާބ ރ  ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާއެއީ ާފުށޫއަރ ފ ނެތީވެާފުށޫއަރ ނެތީ. ާބ ރ ވެސް ގެ

ާ ާއެވިދ ޅުވިހެން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާއެއީ ނޑަށް،  675ވަނ1ާާައަޅުގަ
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ާމެންބަރަކީވެްސާ ާކޮންމެ ާޢައްޔަންކުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމެންބަރުކަމަށް ާކޮމިޝަން މ އްދ 

ާރުުުހުން ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާސަރުކ ރުގެާރައްޔިތުންގެ ާއޮތީމ  ާމިހެން ާމެންބަރެކޭ ދޭ

ާކޮމިޝަންާ ާކޮރަޕްޝަން ާއެންޓި ާޤ ނޫނަކުން. ާމުސްތަޤިއްލުކުރެވިފައިވަނީ ާމިނިވަން ކުންފުނިތައް

ާކޮމިޝަނެއް.ާ ާމުސްތަޤިއްލުކުރެވިފައިވ  ާމިނިވަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ާރ އްޖޭގައި.ާއެއީ ާއޮވޭ ބޯޑެއް

ާޖެނެރަލެއްވެސް ާއޮޑިޓަރ ާއެހެންމެ، ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާާއަދި ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރޭ.  680ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާބައިނަލްއަޤްވ މީާ ާއެރިޕޯޓުން ާކޮމިޝަންގެ ާކޮރަޕްޝަން ާއެންޓި ާރިޕޯޓ  ާޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

ާހިންގަނީާ ާކުންފުނިތައް ާސަރުކ ރުން ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި މުޖުތަމަޢުއަށްވެސް

ާކޮރަޕްޝަ ާނުވަތަ ާހީވަނީާމިނިވަންކޮށްތޯ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއޮތީ ނޑެއް ާމިންގަ ާއެބަލ ނެ ނ އެކުތޯ

ާވަކިާ ާތެރެއަށް ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެކަށައެޅިފައިހެން. ޤ ނޫނުއަސ ސީއިން

ާކޮމިޝަނެއްާ ާކޮމިޝަން. ާޕްރައިވެޓައިޒިންގ ާބައިގައި ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާމިއޮތް، ާބައިގައި  685ދެވަނަ

ާމިކަންކު ާސަރުކ ރާ އުފައްދައިގެން ާމީގެތެރޭގައި ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ރަންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ާމިބިލުާ ާލަފ ކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފުށޫއަރައިގެންދ ނެހެން. ާބ ރ ދޭތެރޭގައި ޤ ނޫނުހެދުމުގެ

ާނަޝީދު،ާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާ ނޑު ާކަންކަން،ާއަޅުގަ ާއޭރުގައި ާހުންނަވައިގެން ާމެންބަރަކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާޤ ނޫނުހަދ  ލަފ ކުރެވޭ

ާއައިއިރުގައިާ ާމިބިލު ާއުޅުއްވިހެން ާއޭރުގައި ާމަުަސައްކަތްކޮށްފައި ާވަކިކުރަން ާބ ރުތައް  690ވެރިކަމުގެ

ާމިބިލު ާބިލުފަދަގޮތަކަށް ާހުންނަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާމުސްތަޤިއްލުކުރެވިފައި މިއޮންނަނީ.ާާމިއޮންނަނީ

ާތެރޭގައިާ ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާބޮޑީއެއްގޮތަށް ާމޮނިޓަރިންގ ާމި ާލަފ ކުރެވެނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާއަށަގަނެ ާކޮރަޕްޝަން ާހަމަ ާކުންފުނިތަކުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިބ އްވައިފިއްޔ 

ބޯޑުގެާމީހުންނ ާބައިވެރިވެާާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނ އިާއަދިާސަރުކ ރުގެާކުންފުނިތައްާހިންގަންތިބޭ

ާނޯންނ ނެ.ާ ާޖަވ ބުދ ރީކުރެވޭނެގޮތެއްވެސް ާއަނެއްކ  ާނޯންނ ހެން. ާމިންގަނޑެއް  695މިއަޅ ކިޔޭނެ

ާރިޔ ސީާ ާތެރެއަށް ާސިސްޓަމެއްގެ ާބެލެންސް ާއެންޑް ާޗެކް ާޖަވ ބުދ ރީކުރެވޭނެ ާމިހ ރު ނޑައެޅިގެން ކަ

ާ ާމިއޮތީ ާއަޅުގ1ާަނިޒ މް ާއޮތްއިރުގައި ާވަކިވެފައި. ާމަޖިލީހުންާބ ރެއް ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން

ާދެން،ާ ާމައްސަލައެއްހެން. ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް މިހުރިހ ކަމެއްކުރަންވެއްޖެއްޔ 

ާނުބައްލަވާ  ާރަނގަޅަށް ާއަދި ާބިލު ާކޮންމެހެން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުން ވ ހަކަދެއްކެވި

ާކުރީާ ާމިސަރުކ ރުން ާކޮންމެހެން ާއެހެނިހެންާވ ހަކަދައްކައިގެން ާކަންތައްތަކ އި ާކޮށްފައިހުރި  700ގައި

ާގިނަާ ާވަރަށް ާއުނިއިތުރުގެންނަންޖެހޭ ާގިނަ ާވަރަށް ާއެބަހުރި ާމިބިލުގައި ާވ ހަކަ. ކަންތައްތަކުގެ

ާރައްޔިތުންގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެނެއް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަނެއްހެން ކަންކަން.
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ާ ާމިކަންކުރ ކަށްނުޖެހެއޭ. ާއިދ ރާ މަޖިލީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިދ ރީ، ާމިއޮތީ ާހިންގުމަށް ސަރުކ ރު

ާމަސްޢޫލިއްޔަތ އިާ ާއޭނ ގެ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައި. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކު ާމިއޮތީ ހިންގުމަށް

ާއެއޮތީ.ާ ާކަނޑައެޅިފައި ާއެއްޗެހި ާބޮޑީއަކ  ާމޮނީޓަރކުރެވޭ ާބަލ  ާއަނެއްކ  ާއަދ ކުރުމަށް.  705ވ ޖިބުތައް

ނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާމިއީާކޮންމެހެންާމުހިންމުާބިލެއްހެންާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާއެހެންކަމުން،ާއަޅު ގަ

ދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ ާމިވަގުތު.ާޝުކުރިއްޔާ 
ާ

ާދ އިރ ގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާވިލުފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންާ ާބިލެތްދޫާޢިއްޒަތްތެރި ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާރަޝީދަށް.ާއޭގެފަހުގައި،ާއަޅުގަނޑު ާރިޔ ޟް  710ބަރު

ާފުރުޞަތަށްާ ާފުރަތަމަ ާއޭރުން ާޙަމްޒ އަށް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއޭގެފަހުން ާނިމުނީ. ާފުރުޞަތުއަރުވ  ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  އެދިވަޑައިގެންފައިވ 

ާ ާމެންބަރުންާފުރުޞަތުއަރުވ ނީ ާތެރޭގައި ާމިބަހުސްގެ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި މިބިލު

ާފުރުޞަތުާ ާދެވަނަ ާއަޅުގަނޑު ާއޭގެފަހުގައި ާޖަވ ބުއެރުވުމަށް. ާސުވ ލުތަކަށް ާބައެއް ކުރިމަތިކުރެއްވި

 715ާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ާއައްސަލ މުޢަލައިކުމް. ާދައުރައީސް. ާކުންފުނިތައްާދެ، ާވިޔަފ ރި ާލަތުގެ

ާމިބިލަށްާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޟްާރަީޝދުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލަކީ، ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމ ބެހޭގޮތުން

ާމީހެއްގެާ ާއުޅެވުނު ާކޮންމެވެސްވަރަކަށް ާތެރޭގައި ާވިޔަފ ރީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަމޭ.

ނޑުާކަންބޮޑުވ ާކަންތައްތަކެއްާމިބިލުގައިާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަާ  720ޙައިސިއްޔަތުންާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާމުހިންމުކަމެއް ާއޮތުމަކީ ބިލެއް

ާދައްކ އިާ ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަ ރުގައި

ާމިކަންކުރެވެނީ.ާ ާތެރެއިން ާނިޒ މެއްގެ ާހަރުދަނ  ާރަނގަޅު ާމިކަންކުރ އިރުގައި އެބަވިސްނަންޖެހޭ

ާޙިމ ޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭާ ާބަޔަކު ާގިނަ ާވަރަށް ާމީގެން ާއަންނަކަމަށްވަންޏ  ާމިކަން ާސިފައިގައި ބިލެއްގެ

ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވިޔަފ ރިވެރިންތަކެއް. ާގިނަ ާޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްފައިާވަރަށް ާމިފެންނަނީ  725އަދު

ާހިނގ .ާ ާބަލަމ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ާމިސ ލަކަށް، ާކުންފުނިތައް. ހުންނަ

ާއެމީހުންާ ާތެރެއަށް ާވިޔަފ ރިތަކުގެ ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމިއަދު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ނޑުމެންާކުދިާވިޔަފ ރިާނު ވަތަާމެދުފަންތީގެާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާމިއަދުާވަދެގެންދ ތަން.ާމިއީާއަޅުގަ

ާއެމީހުންނަށްާ ާއިސްކަންދީ ާސަރުކ ރުންވެސް ާކުރީގެ ާއަދި ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ސަރުކ ރަށް،

ާވެފައިާ ާކޮޅަށްޖަހަންޖެހޭނެކަމަށް ާއެމީހުން ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާލުއިފަސޭހަގޮތްތަކެއް  730މިހ ރަށްވުރެ
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ާކަން ާމިދެންނެވި ާވަޢުދުތަކ އި ާމިކަންާހުރި ާކަންތައްތަކެއްގެގޮތުގައި ާހުރަސްއެޅިގެންދ ނެ ތައްތަކަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭކަމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ އޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރާ  ާމިގޮތަށް ާކުންފުނިތަކުން ާމިފަދަ ާމިކަންކުރ އިރުގައި ޕްރައިވެޓައިޒްކުރ އިރުގައި،

ާކެ ާވަކި ާކުންފުނިތަކެއްާކުންފުނިތަކަކީ ާއޮންނަ ާކެޕިޓަލް ާމަތީގައި ާލިމިޓަކަށްވުރެ ާވަކި ޕިޓަލެއް

ާހަރަކ ތްތެރިވ ނެާ ާކުންފުނިތައް ާމިފަދަ ާއަދި ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާމިކަންކުރުމަކީ  735މިގޮތަށް

ާބިލެއްގައިާ ާމިފަދަ ާއުސޫލުތަކެއްވެސް ާހަރަކ ތްތެރިވ ނެ ާއެކުންފުނިތައް މިންވަރުތަކެއް،

ާމުހިން ނޑައެޅުމަކީ ާކުދިާކަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވަނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެން މުކަމެއް.

ާސަުަރުކ ރުާ ާމިހ ރުގެ ާހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ާވިޔަފ ރިތަކަށް ާމެދުފަންތީގެ ާއަދި ވިޔަފ ރިވެރިންނަށ އި

ާޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްފިކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާމީގެާދެރައ އިުިާނިކަމެތިކަންާކުރިމަތިވެގެންދ ނީާ ކުންފުނިތައް

 740ނޑުމެންނަށްާމެދުފަންތިާއަދިާކުދިާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާމިގޮތަށްާކުރ އިރުާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއ ދެ، ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ާމީގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވި ާވ ހަކަފުޅުގައި ާއިއްޔެގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ދ ޅުވަމުންދިޔަާމިތަނުގައި

%ާ 4ާާދިރ ގުގެ ާއޭގެން ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ާއަދ11ާާިވިއްކ ލައިގެން ާވ ހަކަ. ާހޯދ  ާޑޮލަރު މިލިން

ާބޮޑުާ ާކުއްޔަށްދީގެން ާރިޒޯޓްތައް ާމުއްދަތަކަށް ާދިގު ާސަރުކ ރުންވެސް ާމީގެކުރީގެ ހަމައެހެންމެ،

ާ ާމިއ2ާީއެޑްވ ންސްއެއް، ާނަގައިގެން. ާއެޑްވ ންސްއެއް ާފައިސ  ާސަރުކ ރުންވެސްާާއަހަރުގެ  745ކުރީގެ

ާރ އްޖޭގެާ ާއ ދެ، ާމިދަނީ. ާމިކަންކުރައްވަމުން ާސަރުކ ރުވެސް ާމިއަދުގެ ކޮށްފައިއޮތްކަމެއް.

ާއަޅަންޖެހޭާ ާސަރުކ ރަކުން ާއޮންނަ ާއެުެރިއިރެއްގައި ާގުޅިގެން ާކަންތައްތަކ  ާމިއަންނަ އިޤްތިޞ ދަށް

ނޑުމެންނަށްާބޮޑެތިާ ކަންތައްާކުރިމަތިވެގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާފިޔަވަޅެއްާނ ޅައިފިކަމަށްވަންޏ ާއަޅުގަ

ާއޮތީާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިވަގުތަށް ާކަންބޮޑުވިޔަސްވެސް ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން މިއީ

ނޑުާ  750މިޙައްލުކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާމިފަދަާޙައްލުތަކ ާދިމ ލަށްާއަޅުގަނޑުމެންާދަތުރުކުރަންޖެހޭއެބަ.ާއަޅުގަ

އްޔަތުާނޫންނަމަ،ާއިކޮނޮމިސްޓެއްގެާޙައިސިއްޔަތުންާއެފަދަާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާވިޔަފ ރިއެއްގެާޙައިސި

ާއައްސޭރިއަކަށްާ ާސަލ މަތުގެ ާމިޤައުމު ާމިއަދު ާވ ހަކަދައްކަވ ކަމަށްވެއްޖެއްޔ  ބޭފުޅަކު

ާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭާ ާއެކަމަކ ބެހޭގޮތުން ާއަދި ާއަޅަންޖެހޭނެ. ާފިޔަވަޅެއް ާއަޅަންޖެހޭ ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ާވ ހަކަވެސް ާފައިސާ ާތަނެއްގައި ާލިބެންއޮތްގޮތަކަށް ާފައިސ  ާމިސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ދައްކަންޖެހޭނެ.

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބެދޭގޮތަކަށް ާހަތަރެސްފައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެހެންނަމަވެސް،  755ހޯދަންވެސްޖެހޭނެ.

ާއައި.އެމް.އެފްގެާ ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާނަގައިގެނެއްނުވ ނެ. ާތަނަކުން ފައިސ އެއް

ާވ ހަކައެއްވެސް ާއައި.އެމް.އެފްއިން ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު، 31ާނޫން.
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11ާވިއްކ ލައިގެނ4ާާްމިލިއަންާޑޮލަރުާސަރުކ ރަށްާނެގުމުގެާބަދަލުގައިާމ ރަނގަޅުވ ނެާދިރ ގުގެާ%

ާރަނގަޅުވެސްނުވެދ ނެ.ާ ާއެންމެ ާމިވިސްނުން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާފަހަރުގައި ާހޯދުން. ާޑޮލަރު މިލިއަން

ނޑ ލާ އެހެ ާކަ ާބަޔަކު ާއެތައްބައިވަރު ާތިބި ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ  760ންނަމަވެސް،

ާމިދައްކަނީ.ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކުގެ ާއެތައްބައިވަރު ާމިކަހަލަ ާކުޑަކޮށް މުސ ރަތައް

ާރިކޮމެންޑްސްތަކެއް ާބައިވަރު ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާހޯދަންޖެހޭކަން. ާލޯނެއް އެބަހުރިާާއައި.އެމް.އެފްއިން

ާވަރަށްާ ނޑުމެންޖެހޭ ާއަޅުގަ ާމިހެންކުރ އިރުގައި ާކަންތައްތަކެއް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، އެބޭފުޅުންގެ.

ާލ ރިއެއްވެސްާ ާއެންމެ ާއޮންނަ ާލިބެން ާރައްޔިތަކަށް ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި. ާވިސްނަން ފުންކޮށް

ާތ އީދެއްނުކުރ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާާއުނިކުރ ކަށް  765މިާާޤައުމަށްާމިއަދި،

ާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާމި ކުރިމަތިވެފައިއޮތް

ާމަޖިލީހުގެވެސްާ ާރައްޔިތުން ާއެއީ ާއެބައޮތް. ާއަޅަންޖެހިފައި ާފިޔަވަޅުތަކެއް ާމުހިންމު ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުާމިދަންނަވަނީ.ާހަމައެކަނިާ ސަރުކ ރުގެާއަތްމަތީގައެއްނޫންާދައުރެއްާއެކަމުގައިާއޮތްކަމަށްާއަޅުގަ

ާދައުރެއްވެސްާ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާކުރަންޖެހޭ. ާމިކަންތައް ާގުޅިގެން ާސަރުކ ރ  ާއޮތީ. އެކަން

ާމިދ އިރު،ާ ާމިކަންތައް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމިދ  ާބަދަލުވަމުން ާމި ާމިއަދު ާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމަ،  770މިކަމުގައި

ާޕްރައިވެޓަ ާކުންފުނިތައް ާވިޔަފ ރި ނޑުމެން ާވިޔަފ ރިާއަޅުގަ ާމިހ ރުގެ ާނޫންނަމަ އިޒްކޮށްގެން

ާކުރާ  ާވިޔަފ ރިވެރިން ާކުދި ާކުންފުނިތައް ާވިޔަފ ރި ާސަރުކ ރުގެ ާބޮޑެތި ކުންފުނިތައް،

ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާމަރަމުންދ ކަން ާވިޔަފ ރިވެރިން ާކުދި ާވަދެ ވިޔަފ ރިތަކުރެއަށް

ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންާ ާމިބިލު ާޤ ނޫނުގައި، ާމި ާކުންފުނިތައްާާކަމެއް. ާމި އަންނައިރުގައި

ާމިކަންާ ާއެނޫންގޮތަކަށް ާލިމިޓެއްގެތެރޭގައި. ާވަކި ާސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ާވަކި  775ޙަރަކ ތްތެރިވ ންޖެހޭނީ

ާފިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ާމެދުފަންތީގެ ާނޫނީ ާފިޔަފ ރިވެރިން ާކުދި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކޮށްފިކަމަށްވަންޏ 

ާހިނގައިދ ާ ާވެގެން ާމިކަން ާމީގެާބިރުވެރިކަމަށް ާމިކުރަނީ ާއިޝ ރ ތް ާމިދަންނަވަނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ނެ.

ާހުޅުމ ލެ،ާ ާދިޔައީ ާއަޑުއިވިގެން ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާހަފުތ ގައި ާމިދިޔަ ާކުރިން ާދުވަސް ދެތިން

ާ ާއެބައުޅޭ ާއެތ ނގައި ާދަތުރު، ާފެރީތައް ާމި ާފެރީތައް، ާދަތުރުކުރ  ާއ ޢިލާ 11ާހުޅުލެއަށް ހަކަށް

ާޙަވ ލު ާއެތަން ާއެމީހުން ާމީހުންާއެބައުޅޭ. ާއެއްކަލަ ާނެގީމަ ާނަގަނީ. ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް  780ކުރަނީ

ނޑުމެނަށްާފެނިގެންާ ދ ންމިޖެހެނީާދޫކޮށްލ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާބިރުވެރިާކަންތައްތަކެއްާއަޅުގަ

ާމިދެންނެވިާ ާނުކުންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާމިއަދަކު ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު އެބަދޭ.ާއަޅުގަ

ާއ  ާވަދެގެންާކަހަލަ ާތެރެއަށް ާކަންތަކުގެ ާކުރ  ާވިޔަފ ރިވެރިން ާކުދިކުދި ދައިގެ

ާމަތީގެާ ާކެޕިޓަލަކަށްވުރެ ާވަކި ާކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްފި ާމި މިކަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.
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ާވިޔަފ ރިތަކާ  ާދަށުގެ ާއެއަށްވުރެން ާއެމީހުންނަށް ާއުޅެންޖެހޭނީ. ާއެމީހުން  785ވިޔަފ ރިތަކެއްގެތެރޭގައި

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާބައްޓަންކުރުމަކީ ާމިބިލު ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ާނުވ ނެ. ާދެވިގެނެއް ހަމައަށް

ާކޮމިޓީއަކުންާ ާނޭނގޭ.ާއެ ާއަޅުގަނޑަކަށެއް ާކޮމިޓީއަކަށްކަން ާކޮން ާދަނީ ާބިލު އެދޭކަމެއް.ާއަދި،ާމި

ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއީ ާވިސްނެވުމަކީ ާފުންކޮށް ާދޭތެރޭ ާކަންތައްތަކ  އިޤްތިޞ ދަށް،ާާމިދެންނެވި

ާކުރަންާ ާމިކަން ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭގޮތަށް ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާމެދުފަންތީގެ ާއަދި ާކުދި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާކުންފުނިތައްާ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމިއަދު ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާފެނޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑަށް  790އަޅުގަ

ާކުރަ ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާހިތަށްއެރި ާމީހުން ާތިބޭ ާމިގޮތަށްާހިންގަން ާމިކަން މުންދ ތަން.

ާގޮތަށްާ ާބޭނުންވ  ާބަޔަކު ާވަކި ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދެއް ާވަކި ާނުވ ނެ. ކުރެވިގެނެއް

ާ ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުންފުންޏެއ5115ާާްމިކަންތައްތައް، ާއަހަރުގައިވެސް ވަނަ

ާ ާކަންތައް ާކިހިނެއްތޯ ާދިޔަ. ާހަދައިގެން ާބަޔަކުާއެސް.ޓީ.އޯތެރެއިން ާބައިވަރު ާއެތައް ާދިޔައީ. ވެގެން

 795ބަނގުރޫޓުވެގެންާއެމީހުންގެާދުވަސްާދިޔައީާމިގޮތަށްާކުރަންތޯާމިއުޅެނީ.ާމިގޮތަށްާމިކަންާކޮށްގެންާ

ާކުރަންޏާ  ާއެކަން ާނުދޭނަން. ނޑުމެންނެއް ާއަޅުގަ ާކުރިއަކަވެސް ާމިގޮތަށް ާމިކަން ނުވ ނެ.

ާނުާ ާގެއްލުމެއް ާބަޔަކަށް ާއެއްވެސް ާއަދިާކުރަންޖެހޭނީ ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭގޮތަށް ާސަރުކ ރުވެސް ވ ގޮތަށް

ާއަދި،ާ ާހަދަންޖެހޭނީ. ާކުންފުނި ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭގޮތަށް ާވިޔަފ ރިވެސް ާމެދުފަންތީގެ ާއަދި ކުދި

ާއޮތްާ ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާމެދުފަންތީގެ ާއަދި ާވިޔަފ ރިވެރިން ާކުދި ާދިވެހި ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމަކީ

 800ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާށްާއަޅުގަނޑ1ާާުނުވ ނެ.ާހަމަާއެހެންމެާމިބިލުާާބިރުވެރިކަމަކަށްވެސްާވެގެނެއް

ާމުސްތަޤިއްލުގޮތަކަށްާ ާމިއީ ާއޮތްގޮތް، ާމިބިލު ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިއޮތީ، ާބަލ ލިރުގައި ބަލައިލިން.

ާގަބޫލުކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާޑްރ ފްޓްކުރެވިފަކަން ާބިލު ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކުރެވޭނެ މިކަން

ާމިބި ާއެހެންނަމަވެސް، ާވިސްނ ލަނ1ާާްލުގެ ާކޮމިޓީއަކުން ާމިދ  ާދޭތެރޭގައި ާއ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއެދެން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާދޭތެރޭވެސ3ާާްއަޅުގަ ާއ  ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 805ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއ ާދޭތެރޭވެސ3ާާްވިސްނ ލަންާއަޅުގަނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާއަދި،ާ

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި.ާާވިސްނ ލަން ާކަންތައްތަކެއް ާތަފ ތު ާގިނަ ާވަރަށް އެދެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހެން

ާމިބިލަށް ާޖުމުލަގޮތެއްގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއެހެންވީމަ، ާތ އީދުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާބިލެއްގެާ ާމިގޮތަށް ާނެތި ާހަމައެއް ާވަކި ާނެތި ނޑެއް ާމިންގަ ާވަކި ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

މިކަންާދޫކޮށްލ ކަށެއް.ާމިއީާކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެާގޮތަކަށްާމިމީހުންާޙަރަކ ތްތެރިވ ނެާވަކިާާސިފައިގައި

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑައެޅުމަކީ ާކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަރަޙައްދުތަކެއް ާވަކި ނޑުތަކެއް،  810މިންގަ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންތެރިކަމެކޭ.
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ާފުރަތަމަާފުރު ާބަންދުކުރީ، ާފުރުޞަތު ާދެވަނަ ާދެން، ާވ ހަކަދައްކ ލަން. ާމިބިލަށް ޞަތުދެއްވީތީވެ

ާފުރުޞަތެއްާ ާދެވަނަ ާދެން ާބަންދުކުރީމަކ  ާފުރުޞަތު ާދެވަނަ ާއޮއްވު   ާނުލިބި ފުރުޞަތު

ާމިއަށްާ ާއައިމަ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާމިބިލު ާދެން ާގަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމަ، ނޑު ާއަޅުގަ ނުލިބޭނެކަމަށް

ާއިތުރަށްާއަ ާއަޅުގަނޑު ާދުވަހަކުން ާއަންނަ ާމިބިލު ާދެން ާހުރީމަ ާއަދި ާވ ހަކަދައްކަން ާބައެއް  815ދި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވ ހަކަދައްކ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދުންާއަދިކިރިޔ ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާއަދިާދެވަނަާފުރުޞަތަށް ާޝުކުރިއްޔ 

ާބަންދުކުރިާވ ހަކައެއްާ ާފުރުޞަތެއް ނޑުާދެންނެވީާއެގޮތަށް.ާއެއްވެސް މިާހުޅުވ ލީ.ާކުރީގައިާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާ ާބިލެތްދޫ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދަންނަވަން. ނޑެއް  820އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށް.

ާ

ާތުގެާވިޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާބިލެއްާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާ`.ާދައުލަާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއް ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައިާއެމަނިކުފ ނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް،  825ޒަތްތެރި

ާކަންކަންާ ާއެންމެހ  ާދައުލަތުގެ ާމި ާމުދަލ އި، ާދައުލަތުގެ ާމި ާމ ލިއްޔ އ  ާދައުލަތުގެ ާމި މިޤައުމުގެ،

ާޢ ންމުާ ާއަދި ާރައްޔިތުންގެއ އި ާމުޅި ާކުރަންވ ނީ ާއެއްވެސްކަމެއް ާއެއިން ާނުވަތަ ާދީ ާބަޔަކަށް ވިއްކ 

ާއު ާޤައުމުގެ ާޤައުމުގެާމަސްލަޙަތަށ އި،ާމި ާމި ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަދި ާއިތުރުކުރުމަށ އި ފެއްދުންތެރިކަން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާރައީސް،ާމިމޭރުމުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރުކުރުމަށް. މުއްސަނދިކަން

ާމިލްކުގައިވާ  ާޤައުމުގެ ާތަންތަނ  ާހުރި ާހަރުމުދަލުގެގޮތުގައި ާޤައުމުގައި ާއެބަޖެހޭ  830ވިސްނ ލަން

ާހަދަންާކުންފުނިތަާ ާބަދަލުކޮށްދީ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާނުވަތަ ާވިއްކ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަންކަން ކ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނެތީމު. ާދ ކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބުތަކަށް ާއެ ާއެބަހުރި. ާސަބަބުތައް ާބައެއް މިޖެހޭ

ާރިޢ ޔަތްކޮށްލ ނަ ާކަންކަމަށް ާބައެއް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިހުރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ން.ާމިބިލުގައި

ާކޮމިޝަން ާމިއުފައްދ  ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމަށްޓަކައި ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވަކިާ ާއެބަޖެހޭ ާހުންނަން ާކޮމިޝަނުގެތެރޭގައި ާމި ާދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް،  835ޢިއްޒަތްތެރި

ާގަބޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާތިބެންޖެހޭކަމަށް ާބޭފުޅުން ާލިބިފައިވ  ާތަމްރީނު ާދ އިރ ތަކުން ލުކުރަން.ާފަންނީ

ާފަރ ތްތައްާ ާލިބިފައިވ  ާފ ސްތައް ާއެފަދަ ާއެގޮތުން ާނުވަތަ ާދ އިރ އިން ާއެކައުންޓިންގެ އެގޮތުން

ާމ ލީގޮތުންާ ާއަދި ާތަޖުރިބ އ  ާމ ލީ ާއަދި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ތިބުމަކީ
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ކަމެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާޤ ބިލުކަންާލިބިގެންވ ާބޭފުޅުންވެސްާމިާކޮމިޝަނުގައިާތިބުމަކީާމުހިންމުާ

ާކޮމިޝަނުގެާ ާގޮތަކަށް ާބައްޓަންކުރެވޭނެ ާކޮމިޝަން ާމި ާގޮތަކަށް ާއެފަދަ ާއެހެންކަމ އެކު،  840ދެކެން.

ާކަމެއްކަމުގައިާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާ ނޑަށްާފެންނަ ާއަޅުގަ ާއެކުލަވ ލުމަކީ ބޭފުޅުން

ާފަރ  ާވަކި ާޚ އްޞަކޮށް ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާމުހިންމުާކޮމިޝަނަކީ ާހެދުމުގެ ާދީ ާނުވަތަ ާވިއްކ  ތަކަށް

ާލިބެންޖެހޭާ ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބަވ  ާމިތަނުގައި ާތަނަކަށްވީހިނދު ާމަސައްކަތްކުރ  ނޑު މައިގަ

ާއުޖޫރައަކަށްާ ާފަދަ ާމަގުފަހިނުވ  ާކޮރަޕްޝަނަށް ާނުވަތަ ާފަސ ދައަށް ާއަދި ާބޮޑު އުޖޫރައަކީވެސް

ނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތް ނޑުމެންާފުންކޮށްާވިސްނ ލަންޖެހޭާވ ންޖެހޭނެކަންާއަޅުގަ  845ތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ކަމެއްާއެބައޮތް.ާއަޅުގަނޑުމެންގެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަކީާޚ އްޞަކޮށްާތަންތަންާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާ

ާމިކަންކަންާ ާކޮމިޝަނުން ާމި ާއުފައްދ  ާކޮމިޝަނެއް ާއުފައްދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައެއް. ތިބޭ

ާކަ ާކޮމިޝަނުން ާމި ާޤ ނޫނުގައިާކުރ އިރުގައި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޯސްކޮށްފިނަމަ، ންކަން

ާސަރުކ ރުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޝަޚްސެއް. ާޤ ނޫނީ ާވަކި ާމިއީ ާވެއްޖިއްޔ މުން ބަޔ ންކުރ ގޮތުން

ާއެާ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުން. ާކޮމިޝަން ާމި ާމިއޮތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތް.  850ޖަވ ބުދ ރީކުރުވޭކަށް

ާމިބިލުގައިާމިާކަނޑައެޅިފައިވ ާއަދަބަކީާކޮމިޝަނުންާއެކަމެއްާނުކޮށްފިނަމަ،ާއ  ާމިާޚ އްޞަކޮށް ދެ

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދަބެއްކަމަށް ާކުޑަ ރުފިޔ ،52111ާާވަރަށްވެސް

ާ ނޑަކަށް ނޑ1111ާާުރުިފޔ 12111ާާޔޫއެސްާޑޮލަރުާނުވަތ5111ާާަގ ތްގަ ޔޫއެސްާޑޮލަރު.ާއަޅުގަ

ާ ާވަރަށްވެސް ާއަދަދުތަކަކީ ާމި ާބޭފުޅުންާދަންނަވ ނީ ާތިއްބަވ  ާކޮމިޝަނުގައި ާމި ާއަދަބުތަކެކޭ. ކުޑަ

ާއަނިޔ އެއްާ ާނުވަތަ ާގެއްލުން ާޚ އްޞަކޮށް ާލިބޭ ާޤައުމަށް ާދައުލަތަށ އި ާގުޅިގެން ާކަމަކ   855ކުރައްވ 

ާ 5511ާާފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ާނުވަތަ ާނުވަތ1111ާާަޑޮލަރު ާއަދަބެއް ާނުވަތަ ާޖޫރިމަނ އެއް ޑޮލަރުގެ

ާހަމަާ ާއެކަން ާއަޅުގަނޑުާއެފަދަގޮތަކަށް ާނޫންކަމުގައި ާރަނގަޅުކަމެއް ާއެއީ ާދިއުމަކީ ޖެހިގެން

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާއަދަބުތަކަކީާބޮޑުާއަދަބުތަކަކަށްާނުވަތަާމިާ ދަންނަވަން.ާއެހެންކަމ އެކު،ާއަޅުގަ

ާކޮމިޝަނުގައިާ ާމި ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ާއަދި، ާއެބަޖެހެއޭ. ާވ ން ާއަދަދުތަކަކަށް ާބޮޑު އަދަދުތަކަކީ

ާހަމަާތިއްބަ ާއެބޭފުޅުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލައި ާކުޑަބޮޑުމިނަށް ާކަމުގެ ާކުރައްވ  ާބޭފުޅުން  860ވ 

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމުގައި ާބައްޓަންކުރެވެން ާމިބިލު ާލެވޭގޮތަށް ާޖަލަށްވެސް ޚ އްޞަކޮށް

ާހުންނަންޖެހޭނެާ ާޔައުމިއްޔ ތައް ާކޮމިޝަނުގެ ާމި ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ނޑަކަށް 05ާާގ ތްގަ ާމިހ ރު ާއަހަރުވަންދެން. 05ާާވަރަކަށް ާލިޔެވިފައިވ ގޮތުން ާމ އްދ ގައި 2ާވަނަ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއިތުރުކުރުން ާމުއްދަތު ާއެ ާމުއްދަތެއް.ާއެހެންކަމުން ާކުރު ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑަށް އަހަރު

ާދަންނަ ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާކަންވެސް ާބޭނުންވޭާފެންނަ  865ވ ލަން
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ާޖަމ ކުރަންާ ާފައިސ  ާލިބޭ ާމިކަމުން ާއެކައުންޓެއް ާވަކި ާއެބައޮތް ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި މިބިލުގައި

ާމ ލިއްޔަތުާ ާއެއޮންނަގޮތަށް، ާޤ ނޫނުގައި ާމ ލިއްޔަތު ާފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.

ާ 03ާާޤ ނޫނުގެ ާއެއޮންނަ، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމ އްދ ގައި ާބަޔ ންކޮށްފައިާވ05ާަވަނަ ާމ އްދ ގައި ނަ

ާމ ލިއްޔަތުާ ާސަރުކ ރުގެ ާޖަމ ކުރަން. ާފައިސ  ާމި ާފަންޑަށް ާރެވެނިއު ާކޮންސޮލިޑޭޓެޑް އޮންނަ

ާ ާފަންޑެއް ާވަކި ާފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ާހިންގުމަށްޓަކައި، ާއޮތުމަކީާގ އިާބަލަހައްޓ   870މުކުރެވިފައި

ނޑަށްާފެންނަކަމެއްާނޫންކަމަށްވ ތީާއެވ ހަކަވެސްާ ނޑުާމިާފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާހުށަހަޅާ  ާކޮމިޝަނުން ާމި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދިވެސް ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

އޮޑިޓްާރިޕޯޓްތަކ ާބެހޭގޮތުންާއެާއޮޑިޓްކުރެވޭއިރުގައިާއެާއޮޑިޓްކުރެވެންޖެހޭާކަންތައްތަކ ބެހޭގޮތުން،ާ

ާހިމެނެން ާއެރިޕޯޓްގައި ާފެނޭ.ާޚ އްޞަކޮށް ާބަލ ލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވަކިން ާކަންތައްތައް ޖެހޭ

ާ ާއަޅުގަނޑުމެނ25ާާްޚ އްޞަކޮށް ާރިޕޯޓްތަކ އިމެދު ާއެބުނެފައިވ  ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  875ވަނަ

ާއަނެއްާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާމިއ އެކު ާހަމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ބަލ ލަންޖެހޭނެ.

ާކޮމިޝަ ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ނޑަށްާނުކުތ އަކީ، ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ާވިޔަފ ރިއެއް ާގޮތަކަށް ާއެއްވެސް ނުން

ާފައިސާ  ާލިބޭ ާކޮމިޝަނަށް ާބުނެފައިވ ގޮތުން ާބިލުގައި ާމި ާކޮމިޝަންގައި، ފެންނަކަމެއްނޫން.

ާފެންނަކަމަކަށްނޫންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެ ާދީފައިވ ތީ ާބ ރު ާއިޚްތިޔ ރ އި ާއިންވެސްޓްކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުން

ާއަޅުގަާ ާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންާއެއްގޮތަކަށްވެސް. ާމިދެންނެވި ާހަމައެކަނި ާކޮމިޝަނުން ާފެންނަނީ  880ނޑަށް

ާނުކުރުމަށް.ާ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާއިތުރު ާފިޔަވައި ާމަސައްކަތް ާކޯރޕަރަޓައިޒްކުރުމުގެ ާނޫނީ މަސައްކަތް

ނޑުގެާ ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑަށްާނުފެންނަ ާކުރަން އެކަންކަން

ާއުސޫލުތަކެއްާވ ހަ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލުމުގެކުރިން ކަކޮޅު

ާކަންތައްތައްާ ާބައެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދިވެސް ނޑައެޅިގެންދ އިރު ކަ

ާދައުރަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެކުލެވިގެންދ އިރުގައި ާމިކޮމިޝަންގެ ާޚ އްޞަކޮށް  885ކީާއެބަހުއްޓޭ.

ާރައްޔިތުންގެާ ާކިހ ވަރަކަށްކަން، ާވަންނ ނީ ާމިކަންކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ކޮބައިކަން،

މަޖިލީހުންާބޭނުންވަނީާހަމައެކަނިާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމުގެާބަދަލުގައިާހަމައެކަނިާމިކޮމިޝަންާ

ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއޮތުންތޯ، ާސުވ ލެއް.ާާޖަވ ބުދ ރީކުރުވޭގޮތަށް މުހިންމު

ާބޭނުން،ާ ާދަންނަވ ލަން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާއަދި ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާރިޝްވަތުާ ާއެއީ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާޑިކްލެއަރކުރެވިފައި ާއެސެޓްސް ާމެންބަރުންގެ  890މިކޮމިޝަންގެ

ާލިބިގެންވ ކަ ާމެންބަރުންނަށް ާތިއްބަވ  ާމިކޮމިޝަންގައި ާފުރުޞަތު ާވަރަށްބޮޑަށްާނެގުމުގެ ން

ާމ ލިއްޔ ގައިާ ާޙަވ ލުވ އިރުާއެބޭފުޅެއްގެ ާކޮމިޝަނ އި ާއެ ާފެނޭ.ާއެހެންކަމުން ާއެބައޮތްކަން ފުރުޞަތު
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ާނުވަތަާ ާނިންމަވ ފައި ާއެ ާއެބޭފުޅަކު ާއަދި ާކިހ ވަރެއްތޯ. ާހުރީ ާހަރުމުދަލުގައި ާކިހ ވަރެއްތޯ، ހުރީ

ާއެބޭާ ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ާނުވަތަ ާއެއްއަހަރު ާހުރިވަރުާދެއަހަރުން ާމ ލިއްޔ ގައި ފުޅެއްގެ

ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިވެސްާ ާއޮތުމަކީ ާއެނގޭނެގޮތަކަށް ާބަޔ ންކޮށް ާއެނގޭނެގޮތަކަށް،  895ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ ާއަޅުގަ

ާ

ާއަޅުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާޝުކުރިއްޔ  ާބިލު ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ގަނޑު

ާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.

ާ900 

ާނޫންތޯ.ާާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނު ާނުވަތަ ާފައިދ ތޯ ާލިބެނީ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިބިލުގެާާނަީޝދުާންަމދުާމެންަބރުާުމޙަ ާމިއީ ާނޫންތޯ. ާނުވަތަ ާކުރަންވެއްޖެކަމެއްތޯ ނޑިވަޅުގައި ާމިދަ ާއެއީ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން

ާވަރަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑައަޅައިދޭާމަޤްޞަދު ދ އިރ ގެާބަހުސެއްނޫން.ާއެއީާމުޅިންާއެހެންާބަހުސެއް.ާމިބިލުންާކަ

ާކަނ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިބިލަކީ ާދައުލަތުގެާސ ފު. ާދިވެހި ާސިޔ ސަތެއް ޑައަޅުއްވ ފައިވ 

ާމުއައްސަސ ތައް،ާ ާބައެއް ާދައުލަތުގެ ާއަދި ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން. ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި  905ތަންތަން،

ާވިޔަފ ރިާ ާބަދަލުކުރައްވައިގެން ާކުންފުނިތަކަށް ާތަންތަން ާހިންގޭ ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރި އިދ ރ ތައް

ާއެހެންވީމ  ާހިންގެވުން. ާއުސޫލުން ާކަނޑައަޅުއްވ ާ، ާއެގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާބޭނުމަކީ.ާ ާމިބިލުގެ ނޑައަޅައިދިނުން ާގެނެވޭނެާއުސޫލުތަކެއްާކަ ާޢަމަލީާސިފަ ނޑައެޅުއްވުންތަކަށް ކަ

ާސަރުކ ރުގެާ ާއަދި ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވުނުކަމަށްވިޔަސް ާވިޔަފ ރިތަނެއް ާދައުލަތުގެ ރ އްޖޭގައި

ާބަދަ ާކުންފުންޏަކަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިދ ރ އެއް ާނިންމެވުން ާއެ  910ލުކުރެވުނުކަމަށްވިޔަސް

ނިންމެވުމަށްފަހު،ާދެންާއެކަމ އިގުޅޭގޮތުންާހިންގަންޖެހޭނެާކަންކަންާރައއްޔިތުންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ،ާ

ާމައްޗަށްާ ާއަސ ސްތަކުގެ ާހަރުދަނ  ާވިޔަފ ރީގެ ާއުސޫލުތަކެއްގެތެރެއިން ާސ ފު ާހަރުދަނ  ޤ ނޫނީ

ާކުރިއަ ާމިބިލުގެާބިނ ކޮށް ާދ އިރ އަކީ ާމިބިލުގެ ނޑައަޅައިދިނުން ާކަ ާނިޒ މެއް ާގެންދެވޭނެ ށް

ާބެހެއްޓުންާ ާހަނދ ން ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަހުސްކުރ އިރު ާމިބިލަށް ާއަޅުގަނޑުމެން މަޤްޞަދަކީ.ާއެކަން

ާކޮމިޝަނ އި،ާ ާރައީސްއ އި، ާމަޖިލީހުގެ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމަށް  915ވަރަށް

ާއޮންނަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ  ާދެމެދު ާމަޖިލީހ އި ާކޮމިޝަނ އި ާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އި

ާއޮްތާ ާކުރެވިފައި ާޑިޒައިން ާމިބިލު ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުން ާބައެއް ގުޅުމ ބެހޭގޮތުންވެސް

ާކަންތައްތަކެއްކަންާ ާކޮން ާޕްރައިވެަޓއިޒްކުރ ނީ ާމިދަންނަވ ލީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާދެންމެ މޮޑިއުލް

ާރަ ނޑައަޅުއްވ ނީ ާގެންދަވ ނީާކަ ާކުރިއަށް ާކަންތައް ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .
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ާކޮމިޝަނަށްާ ާދައުރަކީ ާއެއް ާދައުރެއް. ާދެ ާދައުރަކީ ާމިއޮތް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ  920ކޮމިޝަނުން.

ާދައުރަކީާ ާދެވަނަ ާދެއްވުން. ާރުހުން ާމެންބަރުންނަށް ާޢައްޔަންކުރައްވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެމީހުންނަށްާކޮމިޝަނު ާކަނޑައަޅ ފައި ާމި ާޤ ނޫނުން ާމަސައްކަތްތައް ާގެންދަވ  ާހިންގަވަމުން ން

ާކުރުން.ާމ ލިއްޔަތުާ ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާބެލުމަށްޓަކައި ާހިނގ ތޯ ާއެމީހުން ާމަގުން ދައްކައިދޭ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހޯރަފުށީގެ ނޑަށް، ާއަޅުގަ ާމިއީ ާނޫންތޯ. ާނުވަތަ ާބ ރުދޭންވީތޯ ންބަރުާކޮމިޓީއަށް

ާނުލެވިފައިވާ  ާމުޅިން ާވިސްނ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމައަށް ާވ ހަކަދެއްކެވުމ އި ާދެންމެ ާރަޝީދު  925އަޙްމަދު

ާބޭފުޅުންގެާ ާހުރިހ  ާތިއްބެވި ާކޮމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަތު ާނޭނގެ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާމިހ ރުވެސް ނުކުތ އެއް.

ާއިޙް ާއަޅުގަނޑު ާސަބަބުތައް ާއެވިދ ޅުވި ާއެހެންނަމަވެސް ާބަލައިގަންނަން.ާނަންފުޅުތަކެއް. ތިރ މ އެކު

ާނިންމ ފައިާ ާބ ރުދިނުމަށް ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާޑިޒައިންކުރުމުގައި ާމިބިލު ނޑުގެ އަޅުގަ

ާދައުލަތުގެާ ާދިވެހި ާދަށުން. ާޤ ނޫނުގެ ާމ ލިއްޔަތުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭނުމަކީ ާހަމައެކަނި އޮތް

ާކަ ާގުޅޭ ާފައިސ އ އި ާމުދަލ އި ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔ ގައި ާރައްޔިތުންގެ ާބެލެހެއްޓުން  930ންތައްތައް

ާޤ ނޫނުގައިާ ާއޮޑިޓް ާޤ ނޫނުގައި، ާމ ލިއްޔަތު ާކޮމިޓީކަމަށް ާމ ލިއްޔަތު ާބަޔަކީ ާކުރ  ފަރ ތުން

ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާހިނގަމުންދަނީ ާޒ މުނުއްސުރެ ާއެކަން ާއަދި ާއޮތުން. ގަުިއާބަޔ ންވެފައި

ާބައެއްގެގޮތުމި ާހިނގ  ާތެރޭގައި ާވިޔަފ ރިާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާކުރުމުގައިވެސް ާޕްރައިވެޓައިޒް ގައި.

ާދައުލަތުގެާ ާމިހިމެނެނީ ާބަދަލުކުރުމުގައިވެސް ާއިދ ރ ތައް ާސަރުކ ރުގެ ާތަންތަނަށް ާހިންގ  އުސޫލުން

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމ ލިއްޔަތު ާކުރައްވުަމންގެންދަވަނީ ާއެކަން ާސަރުކ ރުން ާފައިސ .ާމިހ ރުވެސް  4ާ935މުދަލ އި

ާޙަވ ލ ާ ާމ އްދ އަށް ާތެރެއިން.ާވަނަ ާއިޚްތިޔ ރެއްގެ ާލިބިވަޑައިގަންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ދީ

ާއަދ ކުރެވޭނެާ ާދައުރު ާއެއ އިގުޅޭ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމިރަރާފަންކްޝަން ާއޭގެ އެހެންވީމަ،

ާމިާދައުާ ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީކަމަށްާބަލ ފައި،ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީއަށް ރުާއެންމެާއެކަށޭނަާފަރ ތަކަށްވ ނީ

ާވަކިާބައެއްގެާބ ރުާގަދަކުރުމުގެާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާޙަވ ލުކުރަންާނިންމ ފައިާއެއޮތީ.ާއެއްގޮތަކަށްވެސް

ާސަރުކ ރުންާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާއުފެދި، ާމުޢައްސަސ ތައް ާމުސްތަޤިއްލު ާނޫން.  940ބޭނުމަކުއެއް

ާމެދު ާމުޢައްސަސ ތައް ާމުސްތަޤިއްލު ާކަންތައްތައް ާބެލެންހުއްޓާ ކުރައްވަމުންގެންދަވ  ވެރިކޮށް

ާއިތުރުާ ާމަޖިލީހުގެ ާވަންނަނީާކީއްވެގެންތޯ.ާރައްޔިތުންގެ ާތެރެއަށް ާމިކަމުގެ ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނޑުާދަންނަވަންއޮތްާޖަވ ބުާ ދައުރެއްާމީގައިާބ އްވަންވެގެންމިއުޅެނީާކީއްވެގެންތޯ.ާމިސުވ ލަށްާއަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާސ ފު. ާމ އްދ 41ާވަރަށް ާވަނަ ާގެ ާ)ށ( 5ާާގެ 1ާއަދި ާމިބުނަނ5ާާީ. ގައި

 945ބޭނުންވެއްޖެާކޮންމެކަމަކ އިާބެހޭގޮތުންާއިސްލ މްދީނުގެާއަސްލަކ އިާޚިލ ފުނުވ ާގޮތުގެމަތިންާޤ ނޫނުާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރު ާބ ޠިލުކުުުރުމުގެ ާޤ ނޫނު ާބަދަލުގެނައުމ އި، ާޤ ނޫނަށް ހެދުމ އި،
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ާ ާނަންބަރު ާކަންތައްތައްާވެރިކަާ-1ލިބިގެންވ ކަން. ާކުރ  ާފަރ ތުން ާބ ރުގެ ާހިންގުމުގެ ން

ާމިކަންކަންާ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމ އި، ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާބެލުމ އި، ހިނގ ނުހިނގ ގޮތް

ާއެޅުންާ ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅަންޖެހޭ ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުގައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ކުރުމަށްޓަކައި

ާބ ރުގެތެރޭ ާމަޖިލީހުގެ ާބ ރެއްާރައްޔިތުންގެ ާލިބިދޭ ާމަޖިލީހަށް ާސުވ ލަކީ ާދެން ާހިމެނޭތީ.  950ގައި

ާވ ހަކަދެއްކެވުނުއިރުާ ާމިސުވ ލަށް ާއިއްޔެގަ ާނޫންތޯ. ާނުވަތަ ާދެވިދ ނެތޯ ާކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ

ާޖަވ ބެއްާ ާޤ ނޫނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްކަމަށް. ާޤ ނޫނީ ާނުކުމެގެންމިއުޅެނީ ާހީކުރީ ނޑު އަޅުގަ

ާއެހެންނަ ާމ ލިއްޔަތުާއަރުވަންހުރީ. ާމައްސަލައަކީ ާމިއުޅޭ ާވިސްނިއްޖެ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިހ ރު މަވެސް،

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާދެބައިކުޅައެއްބައި ާޖަވ ބު ާއެސުވ ލުގެ ާއެހެންވީމަ، ާމައްސަލައެއްކަން. ކޮމިޓީގެ

ާބ ރެއްާ ާލިބިދޭ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާމަޖިލީހުގެ، ާސުވ ލަކީ  955ދެވިއްޖެ.

ނޑުާމިނަގަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމަޖިލީހު ވަނ41ާާަގެާކޮމިޓީއަކަށްާދޫކުރެވިދ ނެ.ާހަމަާއެއަށްާއަޅުގަ

ާ ާނަންބަރު ާގެ ާ)ށ( 2ާމ އްދ ގެ ާނަންބަރު ާއަދި .4ާ ާމުސްތަޤިއްލ2ާާު. ާމިއޮންނަނީ ގައި

ާޤ ނޫނުގައިވާ  ާކަންތައްތައް ާނިންމަންޖެހޭ ާބެހޭގޮތުން ާމަޤ މުތަކ އި ާމުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކ އި،

ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާ-4ތުގެމަތިންާނިންމުން.ާގޮުޮ ާއަދ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއަދ ކުރުން. ާވ ޖިބުތައް ާމިނޫންވެސް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާޤ ނޫނުގައި  960ނުވަތަ

ާޤ ނޫނު. ާކުރުމުގެ ާޕްރައިވެޓައިޒް ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނެއް. މިޤ ނޫނުާާމިފ ސްކުރަނީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާރުހުންދެނީ ާއެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާފ ސްކުރެއްވުމުން، މަޖިލީހުން

ކޮމިޓީއަކުންާއެމަސައްކަތްާހިނގ ނުހިނގ ގޮތްާބެލުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭާ

ާމަޖިލީ ާރައްޔިތުންގެ ާތެރެއިން ާދ އިރ ގެ ާޤ ނޫނުގެ ާބ ރެއް ާރައްޔިތުންގެާޤ ނޫނީ ާރުހުމ އެކު ހުގެ

ާއެހެންބަޔަކަށް.ާ ާކުރަން ާއެމަސައްކަތް ާއެމަޖިލީހަށްޓަކައި ާޙަވ ލުކުރެވިދ ނެ  965މަޖިލީހަށް

ނޑަށްާހީވ ގޮތުގައިާ އެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނީާމައްސަލައެއްނޫންކަންނޭނގެާމިއުޅެނީކީ.ާއެކަންާއަޅުގަ

ާޙައްލުކުރެވޭނެ ާވ ހަކަދައްކައިގެން ނޑުމެންނަށް ާބޭފުޅުންާއަޅުގަ ާތަފ ތު ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ާދެން .

ާމުޙަންމަދުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭރުގައި. ާމަޖިލީހުން ާއަދި ާމަޖިލީހުގައ އި ވ ހަކަފުޅުދައްކަވައިފި

ާދައްކަވައިދެއްވައިފި.ާޑީ.އ ރު.ޕީގެާނ އިބުާޒަޢީމް،ާއަދިާ ާވ ހަކަފުޅު ާތ އީދުކުރައްވ  ާމިބިލަށް ނަޝީދު

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާވ ހަކަާކެންދޫ ާތ އީދުކުރައްވ  ާމިބިލަށް ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު  970ޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ާމުލަކު ޔ މީންާهللاާދައްކަވ ދެއްވައިފި.ާޕީ.އޭގެާރައީސް،ާއަދި

ާމައި ާރ އްޖޭގެ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދައްކަވައިދެއްވައިފި. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރައްވ  ނޑުާމިބިލަށް ގަ

ާވ ހަކަދައްކަވައިދެއްވުމުންާ ާތ އީދުކޮށް ާމިބިލަށް ާބޭފުޅުން ާހިމެނޭ ާސަފުގައި ާއިސް ާޕ ޓީގެ ތިން
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ނޑަށްާދޭހަވަނީާޕ ޓީތަކުގެާއިންތައްާހުރަސްކޮށްާމިބިލަށްާތ އީދުާއުފެދިގެންާހިނގައްޖެކަމަށް.ާ އަޅުގަ

ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަމުން، ާއެބޭފުޅުންނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުންާއެކަމަށްޓަކައި ާމިބިލ އި  975ނޑު

އިތުރަށްާދަންނަވަންހުރިާވ ހަކަތަކެއްާނެތްާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

 

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުންާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާކޮމަންޑޫާ ާތަންތަން ާވިޔަފ ރިކުރ  ާދައުލަތުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބިލެއްާއެާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާަވީޙދުާޙުަސއިން ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާމިވަގުތު ާސިޔ ސަތަކަށްވީހިނދު، ާގެންގުޅުއްވ  ާމިސަރުކ ރުން އީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާގެނެސްދެއްވިކަމަށްޓަކައި  980މިމަޖިލީހަށް

ާވި ާދައުލަތުގެ ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ޔަފ ރިތައްާމެންބަރު

ނޑުާދެކޭގޮތުންާއެކަމަށްއޮތްާއެންމެާރަނގަޅުާޙައްލު.ާއަޅުގަނޑުމެންާ ޕްރައިވެޓައިޒްާކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާފުރިހަމަާ ާއެންމެ ާއޭގެ ާވިޔަފ ރިއެއްކޮށް، ާހުރިހ  ާސަރުކ ރެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެމީހަކުވެސް

ާރައްޔިތުން ާކުރަމުންދިއުމަކީ ާމަސައްކަތް ާހޯދުމަށް ާފައިދ ހުރިާފައިދ އެއް ާއެންމެ ާއޭގައި ނަށް

ާސިޔ ސަތެއްގެާ ާހުޅުވ ލެވިފައިވ  ާހ މަކަންބޮޑު ާސަރުކ ރުން ާއޭގެބަދަލުގައި ާނުބެލެވޭނެ.  985ގޮތްކަމަކަށް

ާތެރޭގައިާ ާއެވިޔަފ ރީގެ ާދެވިއްޖެނަމަ، ާމިނިވަން ާކުރުމުގެ ާވިޔަފ ރި ާކުންފުނިތަކަށް ާއަމިއްލަ ދަށުން

.ާއެއީހަމަާޔަޤީނުންވެސްާޝައްކެއްވެސްާއޮުޮތްކަމެއްާނޫން.ާވ ދަވެރިކަންާއުފެދި،ާއަގުތައްާދަށްވ ނެާ

ާދަށަށްދިޔައީާ ާއަގުތައް ާދިރ ގުގެ ާވިުިދ ޅުވެއްޖެ، ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ާދިރ ގުގެ ބައެއްބޭފުޅުން

ސަރުކ ރުގެާޙިއްޞ އެއްާއޮތީމައޭ.ާޙަޤީޤަތަކީާއެއީކީނޫން.ާޙަޤީޤަތަކީާއެދ އިރ އަށް،ާކޮމިއުނިކޭޝަންާ

ާއެ ާއޭގެާދ އިރ އަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރުވެސް ާއައުން. ާކުންފުންޏެއް  990ހެން

ާވިޔަފ ރިއެއްވެސްާ ާހުރިހ  ާއޮންނަގޮތަކަށް ާހުޅުވ ލެވިފައި ާހަމަ ާއެންމެބޮޑުވ ނީ ފައިދ 

ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑު ާކުރުމުންހެން. ާވިޔަފ ރި ާއުފެދޭގޮތަށް ާކޮމްޕެޓިޝަން ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްގެން

ާބައެއްބޭފުޅުންާހިތ މަކުރަ ާގޮތްގޮތަށް ާއޮޅޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާކަންތައްތައް ާހ މަކަންބޮޑު ާމިކަހަލަ ން

ާޤަބޫލުކުރ ނެާ ާރައްޔިތަކުވެސް ާކޮންމެ ާހަމަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެކަމަކު ާދައްކަވަމުންދ ތީ. ވ ހަކަފުޅު

 995ށްކަން.ާއ ދެ،ާދުރ ލައިގެންާކޮމްޕެޓިޝަނެއްގައިާވިޔަފ ރިކޮށްފިއްޔ ާއޭގެާފައިދ ާކުރ ނީާރައްޔިތުންނަ

ާހަމަގައިމުވެސްާފ ހަގަކޮށްލައްވައިފިާ ާބޭފުޅުންވެސް،ާވަރަށްާގިނަބޭފުޅުން ވަނ1ާާަމިބިލުގައިާހުރިހ 

ާމެންބަރަކީާ ާކޮންމެ ާޢައްޔަންކުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމެންބަރަކަށް ާކޮމިޝަންގެ ާ)ށ(. މ އްދ 

ާމެންބަ ާރުހުންދޭ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑުވެސްާރައްޔިތުންގެ ާވ ންވ ނެއޭ. ރަކަށް

ާރުހުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫން. ާޤަބޫލުކުރެވެގޮތެއް ާމ  ާއަޅުގަނޑަކަށްވެސް އެއީކީ

ާހުރިހާ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއަޅުގަނޑު ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ  1000ހޯދަންޖެހޭނަމަ،

ކަމެއްކަމަށްވެސްާދެކެން.ާދެންހަމަާއެގޮތުންާމެންބަރުންނަށްާއޭގެާބ ރުއޮތުމަކީާކޮންމެހެންާމުހިންމުާ
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ވަނަާމ އްދ .ާކޮމިޝަންގެާމެންބަރުންނަށްާލިބޭނީާހިއުމަންާރައިޓްސ4ާ.4ާާްފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާ

ާމ ރަނގަޅުާ ާއެވެސް ާޢިނ ޔަތްތަކޭ. ާމުސ ރައ އި ާލިބޭ ާމެންބަރުންނަށް ާމޯލްޑިވްސް ާދަ އޮފް

ާދެންހަ ާނުދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާގޮތެއްކަމަކަށް ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތުން 54ާމަ

 1005.ާކުންފުނިތައްާވިއްކ އިރުާތަންާހިންގަންާތިބިާމީހުންނަށްާނުވަތަާތަނުގ4ާެވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާ

ާނޭދެވޭާ ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާމީގެސަބަބުން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވިއްކުން. ާއެތަނެއް މުވައްޒަފުންނަށް

ާކުާ ާހިނގަމުންދ  ާތިބިާއަސަރެއް ާހިންގަން ާއެުެތަން ާއެބަޔަކަށް ާއެއީ ާކޮށްފ ނެުެހެން. ންފުނިތަކަށް

ާހިތ މަވެރިާ ާވަރަށް ާނުކުމެދ ނެ ާއޭގެން ާއޮވެއްޖެނަމަ ާފުރުޞަތެއް ާގަނެވޭނެކަހަލަ ާއެތަން ބަޔަކަށް

ާގެއްލުންވ ންާ ާވިޔަފ ރީގައި ާފެށިގެން ާއެހ އިރުން ާހަމަ ާކުންފުންޏަކަށް ާއ ދެ، ާހުރެދ ނެ. ކަންތަކެއް

ާފ ހަގަކޮށްލަންާފަށ ފ  ާއަޅުގަނޑު ާއަދި ާދެން ާތ ރީޚުގައި. ާރ އްޖޭގެ ާއެބަހުރި ާއެހެންވެފައިވެސް  1010ނެ.

ާ)ހ(.ާކުރީގެާއެއްބަސްވުންތައްާމިސުރުޚީގައިާމިއޮުޮންނަނީ.ާދައުލަތުގ26ާާެބޭނުންާ ވަނަާމ އްދ ގެ

ާޕްރައިވެޓައި ާއެތަން ާކުރެވޭހިނދު، ާޕްރައިވެޓައިޒް ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާތަނެއް ާކުރުމުގެާވިޔަފ ރި ޒް

ާބުނެވިފައިނުވ ހިނދު،ާ ާއެހެންގޮތަކަށް ާމިޤ ނޫނުގައި ާއެއްބަސްވުންތައް ާއެންމެހ  ާކުރެވިފައިވ  ކުރިން

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާހަމަ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއަންނ ނޭ. ާނިމުމަކަށް ާފެށުމ އެކު ާޢަމަލުކުރަން މިޤ ނޫނަށް

ާވަރަ ާކުރެވެމުންދ އިރު ާވިޔަފ ރިތައް ާއެއީ ާއެއްބަސްވުންތަކ އިާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ާގިނަ  1015ށް

ާއޯނަރޝިޕްާ ާނުވަތަ ާމެނޭޖްމަންޓް ާކުންފުނީގެ ާވިޔަފ ރި ާއެ ާހުންނ ނެ. ާކުރެވިފައި އެގްރީމެންޓްތައް

ާނޫންކަންނޭނގެ.ާ ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާއެއީ ާބ ޠިލުވެގެންދިއުން ާއެގްރީމެންޓްތައް ާއެ ބަދަލުވުމަކުން

ާއެކުންފުންޏަާ ާވިއްކަމުންދ އިރުގައި ާއޭގެކުރިންވެސްާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާކުރެވިފައިހުރި ާދޭތެރޭގައި ކ އި

ާބަޔަކަށްާ ާއޭގެ ާއެގްރީމެންޓްތައް ާއެ ާވ ހަކަދެއްކި، ާއެގްރީމެންޓްތަކަށް ކުރެވިފައިހުރި

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާމީގައި ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާއަދި ާދެން ާފެންނަނީ. ާއަޅުގަނޑަށް  1020ހިމެނިގެންދ ނެކަމަށް

ާމިހ  ާއޮވެއްޖެނަމަ ާމިގޮތަށް ާނުވަތަާބޭނުންވޭ ާކުރުމަށް ާޕްރައިވެޓައިޒް ާއެކުންފުންޏެއް ާފެށިގެން ރުން

ާކުރ ނެ.ާ ާއަސަރުތަކެއް ާނޭދެވޭ ާވަރަށް ާވިޔަފ ރިތަކަށް ާއެކުންފުނީގެ ާހަމައަށް ާގަތުމ އި އެހެންބަޔަކު

މްކުރ ކަށްާބޭނުމެއްާނުވ ނެާގ އިާއެއީާއެއްވެސްބަޔަކުާވިޔަފ ރީގެާގުޅުމެއްާވިޔަފ ރީގެާއެގްރީމެންޓެއްާ

ާއެ ާދަނީނަމަ.ާއެ ާއެގްރީމެންޓްތަކަކަށްވެގެން ާބ ޠިލު ާދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭގައި ގްރީމެންޓްތަކަކީ

ާ ާމި ާއެދެން، ާއަރިހުން ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅި ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑު  1025ވަނ26ާާައެހެންވީމަ،

ާޢިއްޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްވުމަށް. ާޖަވ ބެއް ާތަފްޞީލު ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާއަށް ާ)ހ( ތްތެރިާމ އްދ ގެ

ާރައީސް.ާ

ާ
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ާދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިލަންދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެުެހެންވީމަ، ާދޫކޮށްލެއްވީ. ާފުރުޞަތު ާއ ދެ، ާރިޒ އަށް. ާޢަލީ ާމެންބަރ  1030ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަށް.ާާهللاދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއިހަންވަންދޫާ

ާ

ާޕްރައިވެޓައިޒްާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާއިހަަވންދޫ ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާއ ދެ،ާދައުލަތުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިއްޔ 

ކުރެވެމުންދ އިރުާމިބިލ އިާބެހޭގޮތުންާއަޅުގަނޑުާާކުރުމ އިާބެހޭާބިލެއްާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާބަހުޘްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާވ ހަކަތަކެއްާ ާމ ގިނަ ާގޮސްފައިވ ތީ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާމިބިލުގެ  1035ދަންނަވ ނީ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާމ އްދ ތަކުގައި ާބައެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތޭ. ާދަންނަވ ކަށް ާމިއަދު ނޑު އަޅުގަ

ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުންފުނިތައްާދަންނަވ ލ ނަން. ބައެއް

މިގޮތަށްާބަދަލުވެގެންދ އިރުާއެންމެާރަނގަޅުާނަފ ާނުލިބޭގޮތަށްާހުންނަާާވ ހަކަާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާބައިތައްާ ާލިޔެވިފައިވ  ާމިހ ރު ާއަދި ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގައި ާފ ހަގަކުރައްވައިފި. މެންބަރުން

ާރަނގަޅުކަމަށްާއަޅުގަ ާބ ރުލުން ާމީގައި ާ ާބޮޑަށް ާތަންކޮޅެއް ާއެވަރަށްވުރެން ާބަލ ލައިފިން  1040ނޑުވެސް

ާބައެއްާ ާއ ދެ، ާއިޒުނަޔ އެކު. ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ާއެވ ހަކަ ާފެންނ ތީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާބޭފުޅުންނަށް ާފަންނީ ާމިދ އިރ ގެ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުންވެސް މިފުރުޞަތުާާއެހެން

ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ ާކަމެއްކަމަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާބ ރުއަޅ ފައި މިޤ ނޫނުން

މެންބަރުންގ2ާާެފ ހަގަކުރެވޭ.ާޢިއްޒަތްތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލުގައިާއެއްާމ އްދ ގައިވ ގޮތުންާޖަލްސ ގެާ

ާ ާމެންބަރުންނަށ1ާްބޯޑުގެ ާދެ ާބޭއްވި ާޖަލްސ އެއް ާމެދުގައި ާފ ސްކުރެވިގެންާާމެންބަރުންގެ  1045ކަމެއް

ާ ާމިންވަރަކަށްވ ތީ ާކުޑަ ާވުރެންވެސް ާއަޣްލަބިއްޔަތަށް ާބޯޑުގެ ާއެއީ ާއޮތުމުން 5ާދ ގޮތަށް

ާ ާރަނގަޅުގޮތ2ާާްމެންބަރުންނަށް ާއެންމެ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާނިނިންމޭގޮތަށް ާކަމެއް ާތެރެއިން މީހުންގެ

ާއަޣްލަބިއްާ ާބޯޑުގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ންޖެހޭނެ.ާކަމުގައެއްނުވޭ. ާބަދަލުވެގެން ޔަތަށް

ާމެންބަރުާ ާކޮމިޝަންގެ ާހަމައެއ އެކު، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައުރަކީ 1ާާކަމުގެ އެބަާއަހަރުކަމަށް

ާހަމައެއ އެކު ާދައުރަކަށްާއަހަރ1ާުާ،ލިޔެވިފައިވޭ. ާދެވަނަ ާއަދި ާއޮތް. ާހިމެނިފައި ާމުއްދަތުކަމަށް  1050ގެ

ނޑުާހިތަށްއަރަނ5ާާީާޔ އެބައޮވޭ.ާއެހެންވެއްޖީއްާދ ނެކަމަށްާދެވި އަހަރުާފުރުޞަތެއްާއެބަލިބޭ.ާއަޅުގަ

ާއޮންނ1ާަ ާދެވޭާއަހަރަށް ާދައުރަކަށް ާދެވަނަ ާބަދަލުވެގެންދޭ.5ާާާކަމަށްވަންޏ އޮތުން ާއެބަ އަހަރުން

ާކަމެ ާވިސްނ ލަންވެއްޖެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވުރެންމިއީ ާއެއްދައުރަށް ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ގިނަާކޭ.

ާ ާހުރެވުނީމ  ާބައެއްާދައުރު ާދެން ާލިބުނީމ  ާފުރުޞަތު ާދައުރަކަށް ާދެވަނަ ާބޯޑުތަކުގައި ނޫނީ

ާދެވަނަާ ާމިއީ ާއެކަމުގައި ާއެބަދޭ. ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަންޒަރުތައްވެސް  1055އެހެންކަހަލަ
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ާފ ހަގަކުރެވެނީ. ާބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާވިސްނުންފުޅެއްކަމަށް ާއޮތް ާހިމަނުއްވ ފައި ާބިލުގައި ާދައުރަކަށް

ާކު ާއައިާއެއީ ާހިނގަމުން ާންފުނިން ާކުންފުނި ާނޫނީ ާގޮތް ާދައުރެއްގައިވެސްާހިނގަމުންދިޔަގޮތް ދެވަނަ

ާބެލެހެއްޓުމ އިާާ ާލިޔެ ާޔައުމިއްޔ  ާމީގައި ާގޮތުން ާބ ރުއެޅުމުގެ ާއެކަމަށް ާހިފުން. ާބޭނުން ވީހ ބޮޑަކަށް

ާ ާސެކްރެޓަރީ ާކުންފުނީގެ ާސެކްރެޓައަދި ާބޯޑުގެ ާވ ނެކަމަށް ާހުންނަން ާޖެނެރަލްއަކުާޖެނެރަލްއަކު ރީ

 1060ާމުވައްޒަފުންާތިބެންޖެހޭނެކަމަށްާއޮތުމުންާާދަށުންާއިދ ރީހުންނަންވ ނެކަމ އިާސެކްރެޓަރީާޖެނެރަލްގެާ

ާޤަާ ނޑު ާއަާއަޅުގަ ާހިނގަމުން ާކުންފުނި ާސ ބޫލުކުރަނީ ާހިނގުން ާއޮންނ ނެކަމަށްާއި ާއެނގެން ފުކޮށް

ާދައުރަކަ ާކަމުގައިވިާދެވަނަ ާނުކުރެވުނު ާޢައްޔަން ާއެމީހުން ާމީގައިާށް ާއަޅުގަނޑުގެ ޔަސް.

ާއެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުރުމަކުން. ާދައުރަކަށް ާދެވަނަ ާބޯޑުގ1ާާެމެންބަރަކު ާނޫނީ މެންބަރުން

ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާޢައްޔަންކުރެވޭގޮތަށް ާދައުރަކަށް ާދެވަނަ އެހ ބޮޑަކަށްާާއަޣްލަބިއްޔަތު

ާފ ހަގަކޮށްލަންާށްތ އީދުކުރެވޭކަމަުަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިޔެާާ.ނުވ ތީ ާޔައުމިއްޔ  ާރައީސް،  1065ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމުއްދަތު ާރަނގަޅ2ާާުބަލަހައްޓަންޖެހޭ ާއެހ  ާއެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިމަނ ފައިވ ތީ އަހަރު

އަހަރަށްާބެހެއްޓުމަކީާއެއީާވަރަށްާކުރ2ާާުނުކުރެވޭ.ާޔައުމިއްޔ ތައްާމިހ ރުާކަމެއްކަމަކަށްާފ ހަގައެއް

ބެލެހެއްޓުމަކީާާއްޔ ާލިޔެގުާމުއްދަތަކަށްާކުންފުނީގެާޔައުމިާސްާދިމުއްދަތެއް.ާއޭގައިާއިތުރަށްާވިހ ވެ

ާ ާރައްކ ތެރިކޮށްފައި ާނޫނީ ާބެހެއްޓުމަކީ ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރުާއެއީ ނޫނީ

 1070ކަންތައްތައްާތަރައްޤީވެފައިވ ާގޮސްފައިވ ާމިންވަރަުަށްާބަލ އިރުާކޮންމެހެންވެސްާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާ

ާއެ ާއަދި ާހަމަ ާއީ ާއޭގެ ނޑަށްާރަނގަޅު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާނެރެވެމުންދ ނެ ނަތީޖ ވެސް

ާމ އްދ ތަކަކީާ ާގިނަ ާމިބިލުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަވެސް ފ ހަގަކުރެވޭތީ

ާތަޖުރިބ  ާވަރަށް ާބައްލަވ  ާރަނގަޅަށް ާކަމަށްލިޔުއްާާއެއްކޮށްވަރަށް ާކަންތައްތަކެއް ވެާވ ތީވ ފައިހުރި

ާވ ހަކަތަކެއްާ ާމ ގިނަ ާއިތުރު ާދެން ާފ ހަގަކޮށްލުމަށްފަހުގައި ާނުކުތ ތައް ާމިދެންނެވި ނޑު އަޅުގަ

ާދެއްވިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާކުރުކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާނެތުމުން  1075ދައްކ ކަށް

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާާ

ާާ

ާޢިއްޒަތްތެާންާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާއަްލޙ  ާޝުކުރިއްޔ  ާމިބަހުސްކުރަމުންާ`. ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ރި

ާގެންދާ 

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ފަހުމީާ ާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުއުދަާބިލު ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާބިލަކީ،ާލަތުގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާއުސޫލު  1080ގެ

ނޑުވެސްާމިބިލުގެާއުސޫލުތަކަށ އިާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާބިލެއް.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލީ ސަބަބަކީާާއަޅުގަ

ާދައުލަތުގެާ ާވިޔަފ ރިތައް ާރ އްޖޭގައި ާވަނީ ާމިހ ރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވިޔަފ ރިތައްާާދިވެހިރ އްޖޭގެ
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ާއިޢުލ ާ ާވ ހަކަ ާފައްޓަވ ފައި.ާންޕްރައިވަޓައިޒްކުރައްވ ނެ ާއެގޮތަށް ާއެމަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވ 

ާދިވެހި ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިލްކިއްޔ ތުާާއެހެންވީމ ، ދައުލަތުގެ

 1085ލިބިގެންދ ގޮތަށްާއެާޕްރައިވަޓައިޒްކުރެވިގެންާއެހެނިހެންާފަރ ތްތަކަށްާމިލްކިއްޔ ތުގެާތެރެއިންާބައެއްާ

ާޙައްޤުތައްާ ާއެ ާާނުވަތަ ާއެހެން ނޑުމެން ާާއަޅުގަނޑުމެންާބަުަޔަކަށްާއަޅުގަ ވަކިާބަދަލުކުރ އިރު

ާއެކަ ާއުސޫލަކަށް ާވަކި ާދަށުން ާކުރެާޤ ނޫނެއްގެ ާން ާދ ންޖެހޭނެކަން ނޑުވެސްާވިގެން ާއަޅުގަ އެއީ

ނޑައެޅިފައިާ ާކަ ާމިއުސޫލުތައް ާއަދި ާނެތްނަމަވެސް، ާމިޤ ނޫނު ާއެހެންނަމަވްެސ، ޤަބޫލުކުރ ކަމެއް.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދ ކަން ާކުރައްވަމުން ާމިގޮތަށް ާމިމަސައްކަތްތައް ާސަރުކ ރުން ާނުވިނަމަވެސް މިއަދު

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިބިލަށްާމިބިލުގެާކު،ާކޮށްލަންާއެބަޖެހޭ.ާހަމައެއ އެފ ހަގަ  1090ދެންާއަޅުގަ

ާކަންތައްތައްާ ާމިފަދަ ާއުސޫލުތަކ އި ާޢ ންމު ާވިޔަފ ރީގެ ާބެލިބެލުމުން މ އްދ ތަކަށް

ާޤ ނޫނުާ ާމިބިލުގައި ާކަންކުރެވޭނެގޮތަށް ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ

ާ ާފ ހަގަކޮށްލަބައްޓަންކުރެވިފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ންޖެހޭ.

ާމ 002ާ ާދައުލަތުގެވަނަ ާ)ބ(ާދަށުން ާކަނޑައަޅަންޖެހޭާާއްދ ގެ ނޑުާސިޔ ސަތުތައް ފަރ ތަކީާާމައިގަ

 1095ޝަނެއްާއުފެދިގެންާއަންނައިރުާކަމަށްާބުނެފައިާއޮންނައިރުާމިޤ ނޫނުގައިާމިކޮމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާސިޔ ސަތުާލިބިދޭާއެކޮމިޝަނަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ނޑައެޅުމުގައިާާބ ރުތަކ އި އެއޮންނަާާކަ

ާމިކޮމިޝަނުންާ ާއެބަޖެހޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާފުށުއަރ ކަން ާކޮންމެވެސްވަރަކަށް މިނިވަންކަމަށް

ާއޮ ާބުނެފައި ާހޯދަން ާހުއްދަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެއަށް ނޑައެޅުމަށްފަހު ާކަ ންނަާސިޔ ސަތުތަކެއް

ާާއޮތުމަކީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ނޑުއެއީ ާމައިގަ ާކަމެއްނޫން.ާމިބިލުގެ ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަޅުގަ ގޮތެއްގައި

ާ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާމ ލިއްޔަތ އި ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާމިދައްކަނީ ާވ ހަކަ  1100ސިޔ ސަތުާއިޤްތިޞ ދީ

ާ ނޑައެޅުމ ބެހޭ ާއެކަ ާއަދި ާކަމަށްވ ތީ ާގޮވ ހަކަތަކެއް ާހިންގ ނެ ނޑައަޅައިގެން ާކަ ތެއްާސިޔ ސަތު

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑައެޅުމުގެާޤ ނޫނުތަކ އިާއުސޫލުތަކެއްާކަމަށްވ ތީާއަޅުގަ މިބިލުގެާދަށުންާކަ

ާޕްރައިވަޓައިޒް ާތަންތަންާނުވަތަ ާކުރެވޭ ާއެއްކޯޕަރަޓައިޒް ާދިވެހިާސަރުކ ރުގެ ާޚިދުމަތެއްާކުރެވޭ ވެސް

ާކުރެވި ާކަމ ާއެގޮތަށް ާސަރުކ ރުގެ ާދ ންޖެހޭނީ ާމުޢައްސަގެން ނޑައެޅިބެހޭ ާކަ ާއޮންނަާސ އަކުން ފައި

ާ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާސިޔ ސަތު ާމ ލީ ނޑައެޅޭ ާކަ ާބ ރުން ާތަންފީޒީ ާނުވަތަ ާސިޔ ސަތު  1105މިޤ ނޫނުގެާމ ލީ

ާޢަ ާމަކުރުކުދަށުން ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލަކަށް. ާޢައްޔަންކުރުމުގައިާރެވޭނެ މިކޮމިޝަން

ާއޮތްކަމަށްވިޔަސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާދައުރެއް ނޑުާާއަށް ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާާއަޅުގަ

ާއެރައީސުލްޖުމްހޫ ާރިއްޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންތަކެއް ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޝަނަށް ާނުވަތަ ހުއްދަޔ އެކު

ާއެމީހުންނަާކޮމިޓީގެ ާޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ާގޮތުގެމަތީން ާބުނ  ާމިޤ ނޫނުގައި ށްާހުއްދަޔ އެކު
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ނޑައަޅ ާާބ ރުާލިބިގެންވޭާކަނޑައަޅ ނެާސިޔ ސަތެއް  1110އޭތިާހިންގުމުގެާމަސައްކަތްކުރަންާފެއްޓުން.ާާކަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާވަކިގޮތަކަށް ާބ ރުތައް ާދައުލަތުގެ ާވ ހަކައަކީ ާމިދަންނަވ  އެހެންވީމ ،

ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާވަކިގޮތަކަށްާވަކިކުރެވިފައިވ އިރުާދައުލަތުގެާކަންތައްތައްާހިންގުމުގެާއުސޫލުތައްާ

ނޑައެޅިފައިވ އިރުާމިގޮތަށްާއު ފެދޭާކޮމިޝަނަކަށްާއެބ ރުާއެހެންގޮތަކަށްާބޭނުންކުރުމުގެާފުރުޞަތުާކަ

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާލިބިދީފައިާއޮތުމަކީާއެއީާއަޅުގަނޑުާއެދޭާކަމެއްނޫން.ާ

ާ1115 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގަޑިޖެހުމ އެއްކޮށް ާހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ނޑު ޅުާވ ހަުަކަފުއަޅުގަ

ނޑ ލުމަށް... ާމެދުކަ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާންާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާއަލްހާ 
 1120ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ފަހުމީާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަުަ ާއަރުވ ނެ ާވަގުތު ާއޮތް ާބ ކީ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު

ާމިހ ހިސ ބުން ާާމެންބަރު. ނޑު ާމެންބަރުންނަށ11ާާްއަޅުގަ ާހުރިހ  ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިނެޓްގެ

ާއަރުވަން.

ާ1125 

ާްށ77:01ާްނ70:30ާާްއިންޓަވަލާާ

ާ

ާމިފަށަނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަލްސ  ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ާހުސްވަގުތުކޮޅަށް ާއ ދެ، .`

ނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހެ ންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާއަޅުގަ

 1130ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ

ާ

ާމެންބަރުާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާތުގެާވިޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާބިލާ ދައުލަާއޮތްާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާާމެންަބރުާޙ މިދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ

ާއަޅުގަނޑަށްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއެކަން ާއޮންނ ތީ ާކަންބޮޑުވުމެއް ާކުޑަ ނޑު ާއަޅުގަ ބެހޭގޮތުން

ާސްޓޭޖްގައިާ ާކޮމިޓީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަލައިގަންނ ނެވެސްކަމަށް. ާމިބިލު ާކުރެވެނީ  1135ާމިއުންމީދުވެސް

ާ ާމިބިލުގެ ާއެއީ ާފ ހަގަކޮށްލެވުނުކަމެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޝްވަރ ކުރ އިރު ާބެހޭގޮތުން ވަނ1ާާަމިކަމ 

މ އްދ ގައިާ)ށ(ާމިސ ލަކަށް.ާކޮމިޝަންގެާމެންބަރުކަމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރ ާކޮންމެާ
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ރަކަށްާވ ންވ ނެއޭ.ާމިކަހަލަާމެންބަރަކީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާރުހުންދޭާމެންބަާ

ާމިފެންނަނީާމިރ އްޖޭގައިާ ނޑަށް ާހުންނ ތީވެާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާމީގެ ާބައެއްާނުކުތ  މިމޭރުމުންާހުންނަ

ާ ާމިއޮތްގޮތުން ާނިޒ މު ާޤ ނޫނުހަދ ާދައުލަވެރިކަމުގެ ާއޭޖެންޓަކީ ާއެއް ާއެބަތިބޭ. ާއޭޖެންޓުން ާދެ  1140ތުގެ

ާއޭޖަންޓަާ ާއަނެއް ާމިމަޖިލިސް. ާއެއީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާމަޖިލިސް. ާނުވަތަ ާއެގްޒެކެޓިވް ކަށްވ ނެ

ާހުށަހަޅ އިރުާ ާނަންނަން ާފަރ ތުން ާއެގްޒެކެޓިވްގެ ާމިފެންނަނީ ާޢ ންމުކޮށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ދެން

ާމިއޮންނަނީާއެސެމްބްލީގެާތެރޭގައި.ާ ާޢ ންމުާއުސޫލުތައް ާރުހުންދިނުމުގެ އެނަންނަންާއެންޑޯޒްކުރުން

ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެމަޤ މުތަކަށްާމިާދެން ާކޮމިޓީގެާމެންބަރުން ާމިމ ލިއްޔަތު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ އަރަނީ

ާރުހުންދިނުމުގެާ ާނަންތަކަށް ާހުށަހަޅ  ާއެގްޒެކެޓިވްއިން ާނިންމިއިރު ާވޯޓުދީ ާހުށަހަޅ   1145އެސެމްބްލީން

ާކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާދެންާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާދޫކޮށްލެވުނީބ ވައޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީ ނޑުާދައުރު

ާމީގެާކުރީގައިވެސްާ ާހުށަހަޅުއްވ ާބިލުތަކުގައިާފެނޭ ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިސިފަާއެމަނިކުފ ނު

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލުތަކުގައި. ާބައްޓަންކުރައްވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާމިސިފަ މިކަހަލަ

ާއެންމެ ާހަމަ ާކަންކަމުގައި ާމިކަހަލަ ާމިރ އްޖޭގައި ާބޭނުން ާބޭފުޅެއް.ާާފ ހަގަކޮށްލަން ފުންނ ބުއުސް

ާމިާ ާކަންބޮޑުވ ކަމަކަށްވ ތީ، ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއެބަފެނޭ. ާމިތަފ ތު  1150އެހެންނަމަވެސް،

ކޮމިޓީާސްޓޭޖްގައިާމިކަމަށްާރިޢ ޔަތްކުރ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާއެވ ހަކަާފ ހަގަކޮށްލީ.ާ

 ޝުކުރިއްޔ ާއިނގޭތޯ.

ާ

ާ`.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާކޮމިޓީތަކުގައިާއުޅެންހަދައިގެންާާބަރުާދ ިއރ ގެާމެންާމ ިމގިލީާ

ާދެންާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާނުލިބިދިޔައީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާރައީސް ާއަޅުގަނޑަށް ާވަގުތުވެސް  1155ާއިއްޔެގެ

ާފުރުޞަތުދެއްާ ާމިއަދު ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ވީތީ

ާ ާމުހިންމުކަމެކޭ. ާވަރަށް ާތަޢ ރަފްވެގެންދިއުމަކީ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ތުގެާދައުލައަޅުގަ

ވިޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާބިލެއްާޤ ނޫނެއްގެާސިފަާއައިސްގެންާއެޤ ނޫނ ާއެއްގޮތަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޢަމަލުކުރެވިގެންދިާ ާފްލޯރގައިާވަރަށްާގިނަ އުމުގެާމުހިންމުކަމުގެާވ ހަކަާމި

ާހިންގަމުންާ ާސަރުކ ރަކުން ާބޭނުމަކީ ާބިލެއްގެ ާމިކަހަލަ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާދައްކަވ ފައި.ާއަޅުގަ  1160ވަނީ

ާހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާނުވަތަ ާއެގްޒެކެޓިވްގެ ާހުސްއެކަނި ާކަންތައްތައް ނެވިާގެންދަވ 

ާސިފަާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާމަޖިލީހުންވެސް ާމުޅި ާބަދަލުގައި ާއެޅުއްވުމުގެ ާއިސްތަށިފުޅުގައި ބޭފުޅެއްގެ

ާކަންތައްތަކެއްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާސަލ މަތްވެގެންދ  ާފަރ ތްވެސް ާވެރިކަންކުރ  ާއެ ާދިއުމުން އައިސްގެން

ާދަން ާކުރުގޮތަކަށް ާސަލ މަތްވެގެންދ ނެއޭ ާލިބިގެންދ ނެއޭ، ާއެ ާދިމ ވެއޭ، ނަވ ކަމަށްވަންޏ .ާއެބަ
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 1165އެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުންާމިހ ރަށްވެސްާސަރުކ ރަށްާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީ،ާމިފަދަާބިލެއްާ

ާކުރައްވަމުންާ ާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނަށް ާސަރުކ ރުން ާވަގުތެއްގައި ާވ ހަކަދެކެވެމުންދ  ހުށަހެޅިގެން

ާނިމިާ ާމިޤ ނޫނު ާމަޑުޖައްސަވ ލެއްވުމަކީ ާމަސައްކަތް ާމުހިންމުކަމެކޭ.ާގެންދަވ  ާވަރަށް ާދަންދެން ގެން

ާވަގުތުންާ ާހަމަ ާގެންދަވ ކަމަށްވ ނަމަ ާކުރައްވަމުން ާމިހ ރު ާކަންތައްތައް ާއެފަދަ އެހެންވީމަ،

ާމިދެންނެވިކަހަލަާ ާއޭގައި ާއ ދެ، ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ހުއްޓ ލެއްވުމަށް

ާރައްާ ާމި ާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅިާމަސްލަޙަތުތަކެއް ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުން  1170ޔިތުންގެ

ާނުކުރެއްވުމަށްާ ާސަރުކ ރުން ާނުކުރުމަށް، ާކަންތައްތައް ާއެބ ވަތުގެ ާވަގުތެއްގައި ހިނގަމުންދ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެއަކު ާފެންނަގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާދަންނަވ ނީ. ނޑު އަޅުގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާހ މަކުރެއްވި ާވަރަށ1ާާްމެންބަރު ާމިއީ ާފެންނަގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާމ އްދ ގައި، ވަނަ

ާފަރ ތަކީާ ާހިންގ  ާވެރިކަން ާމި ާމިއަދު ާއެކަށީގެންވ ކަމެއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް.

 1175އެމް.ޑީ.ޕީކަމަށްވީއިރުާއިދިކޮޅުާޕ ޓީއަކަށްާމިއޮންނަނީާދެންހުރިާއެހެންާޕ ޓީތައް.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދުާ

ާޢި ާއެގޮތަށްާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިމެނޭ ާމިމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރަކު، އްޒަތްތެރި

ާބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަކަށްާ ާއެގޮތަށް ާފިކުރު ާވިސްނުމ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެއްވުމަކީ

ާއުސޫލު ާބެލެންސްގެ ާއެންޑް ާޗެކް ާމި ާވިސްނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުދެކެން. ނޑު ންާއަޅުގަ

ާ ާނިޒ މެއް ާކުރެވޭނެ ާއ ދެ،ާގ އިާކަންތައްތައް ާއެގޮތަށް. ާވިސްނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ މްކުރަން.

ާއުސޫލުތަކުގެާ ާމިދެންނެވި ާބަޔ ންވެގެންވަނީ ނޑައެޅި ާކަ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިދެންނެވީ  1180އެހެން

ާހަމަޖެހުމ އި،ާއޭ ާއޭގައި ާކުރުމުން ާކަންތައްތައް ާވަކިފަރ ތެއްާމައްޗަށްކަމަށްވ ތީ.ާއ ދެ،ާއެގޮތަށް ގައި

ާމިއަށްާ ާއެނިޒ މު ާއ ދެ، ާއެއްކިބ ވެވިގެންދ ނެ. ާއުސޫލުތަކުން ާބަދުނ މްކުރުމުގެ އޭގައި

ާމ އްދ ތަކަށްާ ާއެކިއެކި ާމިބިލަށް ާވަކިވަކިން ާމިއީ ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ތަޢ ރަފްވެގެންދިއުމަކީ

ާއެހު ާތެރޭގައި ާވަގުތުކޮޅުގެ ާކުޑަ ާބަދަލުގައި ާދެންނެވުމުގެ ާނުދެއްކޭނެ.ާއެއްޗެއް ާވ ހަކައެއް ރިހ 

ާހުށަހެޅުމަށްާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ  1185އެހެންވީމަ،

ާދޭންޖެހޭާ ާފަރ ތުން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާމިކޮމިޓީގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ާވ  ާއަރުވ ނެ ާއެކޮމިޓީއަކަށް ާކޮމިޓީއަކަށްާކޮންޓްރިބިއުޝަންއެއް ާއަވަހަށް ާމި ާދަންނަވަމުން، ހަކަ

ާގެންދަވާ  ާކުރައްވަމުން ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާއ ދެ، ާނިންމެވުމަށް، ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާމިބިލު ގެންގޮސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން މަސައްކަތަށް

ާވީ ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިހ  ާސިފަާމިމަޖިލީހުގެ ާމިޤ ނޫނެއްގެ ާނިންމަވ ، ާމިބިލު ާއަވަހަކަށް  1190ހ 
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ާއަޅުގަނޑުާ ާފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާމިމަޖިލީހުން ގެނައުމަށްޓަކައި

ނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއިލްތިމ ސްކުރަމުން،ާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްޒަާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅީ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާޝުކުރިއްޔ  ާދައުލަތުގެާވިޔަފ ރިާތަންތަން ނޑު ާތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާނަޝީދުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާއަޚް ާއަޅުގަނޑުގެ  1195ާބިލު

ާނިހ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ނޑުގެާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދި ޔަތަށް

ނޑިވަޅުގައިާ ާމިދަ ާއެއްޗެއް ާއިންނަ ނޑީގައި ާސިކު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދި އަޚެއްކަމުގައިވ ތީއ އިއެކު

ާމިހ ރުާ ާދަންނަވ ލަން، ާއަޅުގަނޑު ާއެކަށީގެންވ ކަމަށްވ ތީ ާއެންމެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ބުނެލުމަކީ

ާމިރ އްޖޭ ާނުވަުަތަ ާރިފޯމްާމިޤައުމުގައި ާކުރިން ާނޫންކަމުން ާނިޒ މެއް ާބަރުލަމ ނީ ާމިހިނގަނީ ގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާބޭފުޅެއްކަމުގައިވ  ާކުރައްވ ފައިވ   1200މިނިސްޓަރުކަން

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާކުރިން ާމީގެ ާބިލުތަކަކަށްވެފައި ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާބިލުތަކަކީ ާހުށަހަޅުއްވ  މެންބަރު

ާ ާސިފައިންގެ ާވ ހަކަދައްކަމުންމިދ  ާތަޅުމުގައި ާމިހ ރު ާއަދި ާބިލު ާފުލުހުންގެ ތުގެާދައުލަބިލ އި،

ާފުރިހަމަާ ާވަރަށް ާބިލެއްވެސް ާކޮންމެ ާމިއިން ާބިލު. ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެ ާތަންތަން ވިޔަފ ރި

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުށަހެޅިފައި. ާމިއޮތީ ާފަށުވިކޮށް ާޢިބ ރ ތްކުރެވި ހަމަާާޢިބ ރ ތްތަކަކުން

ާއެކުވެގެންާ ާދެނިޒ މު ާމި ާނިޒ މ . ާރިޔ ސީ ާނިޒ މ އި، ާބަރުލަމ ނީ ާމިފެންނަނީ ާހަމަ  1205ސިކުނޑީގައި

ވަނަާމ އްދ ،1ާާބައެއްާތަންތަންާއޮންނަކަން.ާއޭގެާތެރެއިންާއަޅުގަނޑަށްާފ ހަގަކޮށްލެވިފައިާވެއްޖެާ

ވ ފައިވ ާ)ށ(.ާކޮމިޝަންގެާވަނަާމ އްދ .ާކޮމިޝަންާއެކުލަވ ލުމ އިާބެހޭގޮތުންާހުށަހަޅުއ1ާާްމިބިލުގެާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރަކީ ާކޮންމެ ާޢައްޔަންކުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މެންބަރުކަމަށް

ާނިޒ މެއްގައިާ ާބަރުލަމ ނީ ާމިދަންނަވ  ާމިއީ ާވ ންވ ނެއޭ. ާމެންބަރަކަށް ާރުހުންދޭ ާކޮމިޓީން މ ލިއްޔަތު

ނޑުާމީ ނޑަށްާހަމަާސިފަކުރެވޭ.ާއެއީާއަޅުގަ  1210ގެާކުރިންާމިާދެނިޒ މ ާބެހޭގޮތުންާވަރަށްާގިނަާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާގެންދެވިއިރުގައި ާޕްރޮމޯޝަން ާއެ ާޓީވީތަކުން ާރޭޑިއޯތަކުންނ އި، ާބޭފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތައް ާދެއްކެވި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާމިކަމ ބެހޭ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި އަޑުއެހިން.

ާއަޑުއަހ ލަާ ާބެހޭގޮތުން ާކުޅުދުއްފުށީާމިކަމ  ާދެކުނު، ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، އިފިން.

ާއަވަށްޓެރިއެއްގެާ ާއަޅުގަނޑު ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާހަނދުމަކޮށްދޭނަން.ާ ާބަހެއް ާމުސްކުޅި ާއަޑުއަހ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ  1215ހައިސިއްޔަތުންނ އިއެއްކޮށް

ާކި ާބުނެއުޅޭ ާއެހާ މުސްކުޅިން ާއެބޭފުޅަކީ ާނުދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ނީ. ާކ ފަރޭ ޔެވިކިޔެވިހެން

ާކުރިއަށްާ ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ާބޭފުޅެއްކަމަކަށް. ާމ ނަކުރައްވ ނެ ާއެހެންގޮތަކަށް ާއެތި މިދެންނެވި
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ާމަސްހުނިނުވ ގޮތަކަށް،ާ ާމިދޭތި ާބިލުތަކުގައި ާފައިދ ހުރި ާޤައުމަށް ާމިކަހަލަ ާހުށަހަޅުއްވ  އޮތްތަނުގައި

ާބައެއްގެާ ާވަކި ާހުށަހަޅުއްވ ، ާބިލުތައް ާފެންވަރަށް ާރައްދުނުކުރެވޭ ާބަސްބަސް ާމިކަހަލަ ޚ އްޞަކޮށް

ާދިއްކޮށްާ ާއަތް ާނުފޫޒ  ާފަރ ތަށް ާވެރިކަންކުރ  ާމިހ ރު ާބ ރުތަކެއްދީގެން ާފަރ ތްތަކަކަށް ާވަކި  1220ނުވަތަ

ާކުޑަކުރެވޭނެ ާކަންތައްތައް ާއަތްފޯރުވުންކަހަލަ ާބިލުތައްާާގޮތަކަށްާނުވަތަ

ނޑަކީާމިމަގުންާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ނެކަމަށް.ާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާމަޢ ފަށްާއެދެން.ާއެއީާއަޅުގަ

ނޑީގައިާމިކަންތައްތައްާ ނޑުގެާސިކު ޑިގްރީއެއްާޙ ސިލުކޮށްފައިާހުރިާމީހެއްާނޫން.ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަ

ާނިޔަތުގަ ާދަންނަވ ލުމުގެ ާމިވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ާއޮންނ ތީވެ ާދެއްވިާއަށަގެންފައި ނޑަށް ާއަޅުގަ އި

 1225ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާދެވަނަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިފެށީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަލީ. ާވިުިސ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަޑުއްވަރީ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާވަރަށްާޝުކުާމަޑުްއަވރީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1230ާރިއްޔ 

ާތެރޭގައިާއެންމެާއުނދަގޫވާ ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާވިސ މްާޢަލީ ނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވ ކަމެއްގެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންވެގެން.ާމިއަދުާއަޅުގަ

ާދ  ާތަޢުލީމީ ާދެކެވެމުންމިދަނީ ާވ ހަކައަކަށް ާވ ހަކަ.ާއެއް ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވެމުންދ  ާކަންކަން އިރ ގެ

ާސަރުކ ރުންާ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވެމުންދ  ާސްކޫލްތައް ބައެއް

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާމިދަނީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާސަބަބުން ާސިޔ ސަތުގެ ާގެންގުޅުއްވ  އެ

ާމި ާވިސްނ ލައްވ  ާޤިޔ ސުއްދީންާގެއްލުންތައްވަމުންނޭ. ާދެކެވެމުންދ  ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމިހ ރު  1235ސ ލަކަށް

ާރަށްޓެހިާ ާއެކުވެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސްކޫލަކީ ާޤިޔ ސުއްދީން ާކަންނޭނގެ. ާވ ހަކަ ސްކޫލްގެ

ާއެތަންާ ާސްކޫލެއް. ާހުރި ާދެއްވ ފައި ާއެހީއެއްގެގޮތުގައި ާހިލޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމަކުން

ާމީހު ާބަޔަކު ާމިދެނީ ނޑުމެން ާވިޔަފ ރިާއަޅުގަ ާހިންގައިދޭށޭ ާސްކޫލެއް ާބަޔަކަށް ާޕްރައިވެޓް ންނަށް،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާފައިސ އ އިއެއްކޮށް. ާދޭންޖެހޭ ާކުދިންނަށް ާކުދިންނ  ާއެތަނ  ާކިޔ ފައި އުސޫލުން

 1240ދަންނަވ ނީާއެއްގޮތަކަށްވެސްާމިވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާބެލިޔަސްާއެއްވެސްާއުސޫލަކުންާބެލިޔަސްާމިއީާ

ާކުރެވެންވ  ާތިބޭާމިކަން ާސިނ ޢަތެއްގައި ާކޮންމެ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާދެން، ާނޫނޭ. ާގޮތެއް ނެ

ާބިމެއްދީފައިާ ނޑުވެރިކަންކުރ ނެ ާދަ ާހަމަ ނޑުވެރިންނަށްވެސް ާދަ ާމިސ ލަކަށް، ބަޔަކުވެސް

ާއެއްޗެއްާ ާހުރިހ  ާއެލިބޭ ާއެތަނުން ނޑުވެރިކަންކުރީމ  ާދަ ާއަދި ާދީފައި ާއެއްޗެހި ނޑުވެރިކަންކުރ ނެ ދަ

ާ ާތިމަންނަމެން ާބުނެފައި ާދިނިއްޔާ 4ާގަންނ ނަޭމ ާކިޔ ފައި ާއެހެން އަހަރުވަންދެން
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ނޑަށްާހީވަނީ.ާއެކަހަލަކަމެއްާޙަޤީޤަތުގައިާ ނޑުވެރިކަންކުރ ނެާމީހުންާވަރަށްާގިނަވ ނެހެންާއަޅުގަ  1245ދަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާސްކޫލަކަށް ާމިހ ރު ާމިވ ގޮތަކީ ާބަލައިލ އިރު ާނަޒަރަކުން ާއިޖްތިމ ޢީ ާދެން، މިކުރެވެނީ.

ާ ާލިބިފައިވާ ހިތުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުޖެހޭ ާރުފިޔ ވެސް ާދޮޅުހ ސް ާމިޖެހެނީ، ާމައްޗަށް ކުއްޖެއްގެ

ާ ާދެން، ާރަނގަޅިއްޔ . ާނަގ އިރުގައ521ާާިމަޢުލޫމ ތު ާއެބަނަގ . ާސްކޫލަކުން ާމިއިން ޑޮލަރު

ާ ާމައްޗަށް ާކުއްޖެއްގެ ާމިއިން ާދޭންޖެހޭ ާއެބަ 1111ާާސަރުކ ރުން ާދިނީމ 1111ާާރުފިޔ . ރުފިޔ 

ާ ނޑު ާއުޅޭތީވެާއަޅުގަ ާސްކޫލްގައި ާޤިޔ ސުއްދީން ާއެކުދިން ާހަމައެކަނި ާމިކުދިންނަށް  1250ދަންނަވ ނީ

ާތަޢުލީމްާ ާއެ ާމިސ ލަކަށް، ާއެލިބެނީ ާއެފުރުޞަތު ާއެކަނި ާއެކީއްވެބ އޭ އެކުދިންނަށް

ރަނގަޅުވ ކަމަށްވަންޏ ާއެާތަޢުލީމްާރަނގަޅުވ ން.ާއެހެންާސްކޫލްތަކުގައިއުޅޭާކުދިންނަށްާކީއްވެބ އޭާ

ާހިލޭާއެފުރުޞަ ާތަޢުލީމް ާތަޢުލީމ އި،ާމެދުމަދަރުސީ ާފަށ  ާއެބައޮވޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނުލިބެނީ. ތު

ާހުރިާ ާއެމީހަކު ާތަފ ތުތަކެއް ާއެއްވެސް ާމިފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ާއަދި ާފޯރުކޮށްދޭންވ ނެއޭ. ސަރުކ ރުން

ާނުކުޅެދުންތެރިކަމަ ާޖިންސަށް ާއެމީހެއްގެ ާނޫނީ ާޢ އިލ އަށް ާއެމީހެއްގެ ާނޫނީ ާނޫނިއްޔާ ރަށަކަށް  1255ށް

ާއެހެންކަމަށްވ އިރު،ާ ާއައިސްގެންނުވ ނެއޭ. ާތަފ ތުކުރުމެއް ާބަލ ފައި ާއެއްވެސްކަމަކަށް އެހެން

ާމިކަންކަންާ ާސިޔ ސަތެއްބ އޭ. ާދެކޮޅުޖެއްސޭނެ ާކޮންގޮތަކުން ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާ ާއޮވެގެން ާކޮމިޝަނެއް ާމިއޮތްކަހަލަ ާބިލުގައި ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާހީވަނީ ނޑަށް ބެލެމުންދ ނަމަާއަޅުގަ

ާޙުއްދައެއްނުދޭނެއޭ.ާ ާއެކޮމިޝަނުން ާނޫނިއްޔ  ާސަރުކ ރުން ާއެއްގޮތަކުންވެސް ާކަންކަމުން މިކަހަލަ

ާވަކިާ ާކީއްވެގެންބ އޭ ާބޭނުންކަމަށްވަންޏ  ާހުންނަން ާރ އްޖޭގައި ާސްކޫލްތައް ާޕްރައިވެޓް  1260މިސ ލަކަށް،

ާ ާހަދައިގެން ާސްކޫލް ާއަމިއްލައަށް ާކަލޭމެން ާދައްކ ފައި ާއަންނ ށޭާތަނެއް ާޚިދުމަތްދޭން ސްކޫލެއްގެ

ާސަރުކ ރުގެާސްކޫލެއްާ ާހިނގަމުންދ  ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާހުޅުވ ނުލީ.ާމިހ ރު ާބިޑް ާމީހުންނަށް ކިޔ ފައި

ާދިނީމާ  ާސަރުކ ރުން ާއެއްޗެހި ާފައިސ އ އި ާއެދޭންވ  ާކުދިންނަށް ާތިބި ާއެތ  ބަޔަކަށްދީފައި

ާދެ ާމި ާނުވިސްނޭ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ނޑަކަށް ާކޮންާއަޅުގަ ާސަރުކ ރުން ާގޮތެއް. ކޮޅުޖެއްސޭނެ

ާއެކަމަކު،ާ ާމިއީކީއެއް. ާނޭނގެ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާމިކުރައްވ ކަމެއްކަމެއް ާދަށުން  1265ސިޔ ސަތެއްގެ

ާމިއަދުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާހަމަޖެހޭކަމެއް ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާ ާރަނގަޅަށް ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާޚިދުމަތެއްާކަންބޮޑުވ ކަމެކޭ ާއަސ ސީ ާޚިދުމަތެއް، ާދެމުންދިޔަ ހަމަ

ާއަދިާ ާނެތްގޮތުގައި ާޔަޤީންކަމެއް ާއެއްވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލައިގެން ާއަތްމައްޗަށް ބައެއްގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއުޅުނީމ  ާމިކަންކުރަން ާޚަރަދުތައްކޮށްގެން ާބޮޑެތި ާއެއަށްވުރެ ާސަރުކ ރުން އޭގެމައްޗަށް

 1270ާތީާއެވ ހަކަާމިފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާހަމަާވަރަށްާކަންބޮޑުވ 

ާ
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ާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާބިލަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ތުގެާދައުލަ`.

ާވިޔަފ ރިާ

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުންާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ާނެއްޓިގެންވެސްާތަންތަން ާމިމަޢުޟޫޢުއިން ާއެހެންނަމަވެސް، .

ާއަޅުގަނޑުާ ާޙިއްޞ ކޮށްލ ނަމޭ. ާމިއަށްވެސް ާހިތަށްއެރީ ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ  1275ވ ހަކަދައްކަމުންދ ތީ

ާއެބަހުރިާ ާހުރިާސްކޫލްތަކުން ާހަދ ފައި ާޚަރަދުކޮށްގެން ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސަރުކ ރުން ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާހުޅުމ ލޭގައިާޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްފައިާ ާއަދި ާސްކޫލް ާއީ.ޕީ.އެސް ާސްކޫލ އި، ާއެމް.އީ.އެސް ާއެއީ، .

ާވ ހަކަތައްދ ތީާ ާކައްސ ލައިގެން ާހަނދ ނުން ާމިފުރުޞަތުގައި ާވ ހަކަވެސް ާސްކޫލެއްގެ ހިނގަމުންދ 

ާޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްގެންއުޅޭާ ާބައެއް ާކޮން ާސަރުކ ރަކުން ާކޮން ާމިއީ ާފ ހަގަކޮށްލަން އެކަންވެސް

ާ ާހުޅުމ ލޭާތަންތަންތޯ. ާއެބަކިޔަވ  ާކުއްޖަކުވެސް ާބޭބެއެއްގެ ާއެއްބަފ  ާއެއްބަނޑު  1280އަޅުގަނޑުގެ

ާކިޔަވަމުންދަނީ.ާ ާމިހ ރުވެސް ާޚަރަދުކޮށްގެން ާރުފިޔ  ާހ ސް ސްކޫލެއްގައި.ާތިންހ ސް،ާހަތަރުވަރަކަށް

ާމަޢުޟޫޢުއައިގެންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅު ާކަމަނ އަށް ާއެވ ހަކަވެސް އެހެންވީމ ،

ާވ ހަ ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާމިބިލު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމ އްދ އަށ41ާާްކަދ ނަން. ވަނަ

ާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާއޭގައި ނޑުމެންނަށް 2ާާއަޅުގަ ާއަދި ާޕޮއިންޓް ާމުސްތަޤިއްލ4ާާުވަނަ ާޕޮއިންޓް. ވަނަ

ާފ  ާދެކަމެއް ާހިމެނޭކަމުގެ ާތެރޭގައި ާވ ޖިބުތަކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  1285ހަގަކޮށްފި.ާކޮމިޝަންތައް

ނޑުމެންާކަންބޮޑުާއެބަވޭާރައްޔިތުންގެާ ނޑުާހަމައެއ އެކީގައިާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރަންޖެހުނީމ  ާމިކަން ާކޮމިޓީއަކުން ާމުސްތަޤިއްލ4ާާުމަޖިލީހުގެ ާބ ބުގައި ވަނަ

ާއެނގިފަ ާއެބައޮތޭ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއުފެދޭނެގޮތް ާއެބައޮތޭ.ާކޮމިޝަންތައް ާބަޔ ންވެފައި ާއެނގި އި.

ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާކުރީގައިވެސް ާވިދ ޅުވީމ  ާވަކިގޮތަކަށް ާމ އްދ އެއް ާވަކި ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިކަމެއް. ާމައްސަލަތަކެއްޖެހިފައި ާބޮޑެތި ާވަރަށް  1290މ ނަކުރުމުގައި

ާ ާބަލަމުންދަނީ. ާޒަރީޢ އިން ާޓީވީގެ ާއޭރުގައި ނޑު ާއެދަތުރު.ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިއޮތީ ާޖެހިފައި މިއަދު

ާމީގައިާ ާމ ނަކުރަމުންދަނީ. ާމ ހިރުން ާޤ ނޫނީ ާއެކި ާއެކިގޮތަށް ާމ އްދ ތައް ާއެކިއެކި ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ރައްޔިތުންނަކަށްާނޭނގެާމީގެާޙަޤީޤަތަކީާކޮބައިތޯ.ާމިއަދުާމިދަނީވެސްާހަމަާއެކަހަލަާމައްސަލައެއް.ާ

ާއެބަހި ާބ ބުގައި ާތިންވަނަ ާމި ާމިޤ ނޫނުާހަމަ ާއެކެއް. ާއޭގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު މެނޭ،

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާއެއީވެސް ާގެނައުން. ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް  1295ބަޔ ންކުރ ގޮތުގެމަތިން

ާއިޞްލ ޙުވެސްާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  މަސްޢޫލިއްޔަތެއް.

ާނިޒ މަާ ާބަރުލަމ ނީ ާކޮށްގެން ާމިކަންތައްތައްާކުރެވިދ ނެ. ާވޯޓަކަށްގޮސްގެން ާޢ ންމު ާރައްޔިތުންގެ ކަށް

ާ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެދެވޭގޮތަށް ާއެންމެ ާކޮމިޝަންތައ4ާާްކުރީމ  ާމުސްތަޤިއްލު ާބ ބުގައި ވަނަ
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ާ ާގޮތްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާކުރަންވ  ާއެކަން ާއެބަހުރި ާބަޔ ންވެފައި ނޑައެޅި ާމ އްދ ގައި،1ާާކަ ވަނަ

ާބި ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާއަޅުގަނޑަކ1ާާީލުގެ ާފަހަރެއްގައިވެސް ާމިބުނ ގޮތަކީ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  1300ވަނަ

ާއިންތިާ ާޚ ބުާރައްޔިތުން ާތިބި ާކޮމިޓީއެއްގެ ާބަހެއްނެތި ާއަޅުގަނޑުގެ ާމެންބަރަކަށްވ ތީ ާހުރި 1ާކޮށްފައި

ާއަތްމައްޗަށް ާއޮާމީހުންގެ ާނިމިގެންދ ގޮތަށް ާކަންތައްތައް ާހިމެނޭ ާމ ލިއްޔ ގައި ާޤައުމުގެ ތުމަކީާމުޅި

ާކޮމިޓީގައިާ ާމ ލިއްޔަތު ާއެ ާއިބްރ ހީމަކީވެސް ާޤ ސިމް ާނޫނޭ. ާރަނގަޅުގޮތެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާމ ލިއްޔ އިންާ ާދައުލަތުގެ ާމިކުރައްވަނީ ާތ އީދު ާއެބޭފުޅ  ާބޭފުޅަކަށްވ ތީ، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ 

 1305އްވައިގެންާއެކޮމިޓީގައިާއެބޭފުޅ އަށްާކަންކަންާކުރެވޭނެގޮތަށްާމ ދަމ ާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލަ

ާއެއީކީާ ާގޮތުގައި. ާރަނގަޅުކަމެއްގެ ާއޮތުމަކީ ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާއެކަންތައްތައް ހުރެގެން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާހެދެންވ ގޮތ އި ާޤ ނޫނުތައް ާއެބަވޭ ާނޫން.ާޤ ނޫނުއަުަސ ސީގައި ާގޮތެއް ރަނގަޅު

ާޢައްާ ާކޮމިޝަންތައް ާމުސްތަޤިއްލު ާއެބަހުރި ާފަހަރެއްގައިވެސްާބަޔ ންވެފައި ޔަންކުރަންވ ގޮތ އި.

ާ ާތިއްބަވ  ާކޮމިޓީގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސ1ާާީމ ލިއްޔަތު ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާއެކަންތައްތައް ބޭފުޅުންނަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާއެއީކީ ާއެހެންވީމ ، ާމިއުޅެނީ. ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތޭ  1310ބައްޓަންވެފައެއް

ާއެބަހުއްޓޭާރަނގަޅުާކަންތައްތައްވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާާތ އީދުކުރެވޭނެކަމެއްާނޫނޭ.ާބިލުގައި މިބިލުގައި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާފ ހަގަކުރީމަ ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކުގެ ނުރަނގަޅު

ާހެވެއްާ ާމިޤައުމަުަށް ާއަޑުއަހ  ާއެއްޗެއް ާމިކިޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަރ ތުންވެސް ާހުށަހެޅި މިބިލު

ނޑު....އެދެންޏ ާމިކަންތަ ާއްތައްާއިޞްލ ޙުކޮށްލަދެއްވ ށޭާއެއީާއަޅުގަ

ާ1315 

ާމެންބަރުންގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާއޮންނަގޮތަށް ާގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހަމައެާ ާއަދި ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދެވުމަށް ާވިދ ޅުވަމުން އ އެއްކޮށްާނަންފުޅު

ާއިބްރ ހީމްގެާ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާއިބްރ ހީމްގެ، ާޤ ސިމް ދެންމެ

ާޙަޤީޤަތެއްާ ާވިދ ޅުވުމަކީ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރެއްކަމަށް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާވިދ ޅުވެފައި ނަންފުޅު

ާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން.ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަލަށްާނޫންކަމުގައިވެސް ާމިހ ރު  1320މިއަރުވަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާއެއީ ާމެންބަރަކަށް. ާދެ ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާފުރުޞަތަށް ފުރަތަމަ

ާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދަށްާފުރަތަމަާފުރުޞަތު.ާ

ާ

ާތަާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވިޔަފ ރި ާދައުލަތުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރުމުގެާޝުކުރިއްޔ  ާޕްރައިވަޓައިޒް ާންތަން

ާނަޝީދުާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ  1325ާބިލެއް
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ނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާއެމަނިކުފ ނަށް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި

ާމިމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާގިނަ ާބަހުސްގައި ާއިވިގެންދިޔަ ާމި ތެރެއިން

ާއ ދެ،ާ ާބިލެއް. ާތަފްސީލީ ާވަރަށް ާއެކުލަވ ލައްވ ފައިވ  ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ޤަބޫލުކުރައްވ ގޮތުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ. ާހުންނ ނެ ާޓެކްނިކަލްޓީވެސް ާހުންނ ނެ. ާތަންތަންކޮޅު ކުދިކުދި

ާ ނޑުމެންނަށް ާގެންނަންޖެހޭާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ އެއްގައި ާކޮމިޓީ ާވ ހަކަދައްކ ފައި  1330ބަހުސްކޮށް

ނޑުާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާގެންނަނީ.ާގިނަާމ އްދ ތަކ މެދުާމެންބަރުންާޚިޔ ލުފ ޅުކުރައްވ ފައިާވ ތީވެާއަޅުގަ

ާއަނެއްހެންާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާނުކުރަން. ާގަސްދެއް ާބަލ ލ ކަށް ާމ އްދ ތަކަށް އެކި

ލަާގޮތެއްގައިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާދެތިންާޚިޔ ލެއްާދަންނަވ ލެވޭތޯާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތަކަށްާޖުމް

އެދުނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާމިބިލަކީާފުދޭވަރަކަށްާރަނގަޅަށްާފޭރ ންާހެޔޮާބިލެއް.ާ

ނޑުމެންާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެާތެރޭގައިާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާމި  1335ފައްޓަވ ފައިވ ާމިހ ރުާާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާވ ނަމަާ ާސިފަކުރ ކަމަށް ާސިފައިގައި ާފަރުދުންގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާފައްޓަވައިވެސްފި. މިކަން

ާމަސައްކަތްކޮށްގެްނާ ާކުރިއްސުރެން ާހަރުމުދ .ާއެތައްދުވަހެއް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއުޅެނީ ވިއްކ ލެވެން

ނ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހަރުމުދ . ާހުރި ާވިއްކ އިރުގައިާއެއްކުރެވިފައި ާއެ ާވިއްކައިގެން، ާމި ޑުމެން

ާލިބޭނެގޮތަުަށްާ ާރަނގަޅުާއަގެއް ާއެންމެ ާއޮތް ާލިބެން ާމިއަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިވެއްޖެއްޔ  ނޑު އަޅުގަ

ާއ ދެ،ާ ާމިޖެހެނީ ާވިސްނަން ާމީގައި ާދެން ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނަން ާބައްޓަންކުރުމަށް  1340ހުރިހ ކަމެއްވެސް

ާސަ ާމިހ ރުގެ ާމިކަމަށް، ާއަޅުގަނޑުާސަރުކ ރުން ާބައްޓަންކުރީ ާމިގޮތަށް ާސިޔ ސަތު ާމި ރުކ ރުން

ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށ އިާ ާކުޑަކުރުމ އި ާދައުރު ާސަރުކ ރުގެ ާވިޔަފ ރީގައި ާޢ ންމު ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި،

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ވިޔަފ ރީގެާކުންފުނިތަކަށްާފުރުޞަތުާފުޅ ކުރުމ އިާމިާމަޤްޞަދުތައްކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމ  ާއ ދެ، ާނުވަތަާ، ާގެންދ އިރުގައި ާވިއްކަމުން ާމިތަންތަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމުދަލަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާމުދަލަށް، ާދައުލަތުގެ ާމުދަލަށް ާސަރުކ ރުގެ  1345ޕްރައިވަޓައިޒްކުރ އިރުގައި

ާގޮތްތަކެއްާ ާނުއުފެދޭނެ ާމޮނައްޕަލީތަކެއް ާނުވަތަ ާމޮނައްޕަލީ ާލިބޭގޮތްވުމ އި ާރަނގަޅުގޮތް އެކަށޭނަ

ނަންާއެބަޖެހޭ.ާއ ސެ،ާދ ދިފަހުންާއެކަންތައްތައްާރަޝިއ ގައިާކޮމިއުނިޒަމްާއޮވެގެންާހެދުމަށްާވިސް

ާދިޔަގޮތުގެާ ާވިއްކ ލައިގެން ާވިޔަފ ރިވެުެރިންނަށް ާމިލްކިއްޔ ތުތައް ާދައުލަތުގެ ދިއުމަށްފަހުގައި

ނޑަށްާ ޔަޤީންާާތަޖުރިބ ތައްާއަޅުގަނޑުާއަތުގައިާހުންނ ނެ.ާމިބިލުާހުށަހެޅިާމެންބަރަށްވެސްާއަުަޅުގަ

ާސަރުކ ރުގެާ ާގޮތަކަށް ާތަކުރ ރުނުވ  ާކަންތައްތަކެއް ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމ ،  1350އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.

ާއަނެއްާ ާހިތަށްއެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާހުންނ ނެކަމަށްވެސް ވިސްނުން

ނޑަށްާސިފަކުރެވެނީާޚިޔ ލަކީާކުރިންވެސްާދެންނެވިފަދައިން،ާވަރަށްާއަގުބޮޑުާމުދަލެއްގޮތަށްާއަާ ޅުގަ
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ނުވަތަާރައުސްމ ލެއްގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާރައްކ ކުރެވިފައިާހުރިާއެއްޗެއްގެާގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާނުވަތަާ ާޚަރަދުތައް ާމިކުރ  ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާއަުަޅުގަނޑުމެން ާލ ރި ާމިލިބޭ ާވިއްކައިގެން މި

ާއެބައުޅޭކަން ާއެނގޭ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާދެން ާއިޤްތިޞ ދީާާމިހ ރުވެސް ާއަނެއްކ  ާދަތިތަކެއް.  1355މ ލީ

ާޚަރަދުތަކަށްާ ާމިކުރ  ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާއެބައުޅޭ. ދަތިތަކެއްވެސް

ާއެކަށްާ ާމިފައިސ  ާފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ާޚަރަދުތައް ާރިކަރެންޓް ާމިކިޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޫނިއްޔ 

ާނުވަ ާބައެއް ާބޮޑު ާމިފައިސ ގެ ާދައުލަތުގެާޚަރަދުކޮށްނުލ  ާނަމަވެސް ާޕަސެންޓެއް ާވަކި ާކަނޑައެޅޭ ތަ

ާފަންޑެއްާ ާކޮންމެވެުެސް ާބޭނުންކުރ  ާޖެހިގެން ާބޮޑުކަމެއް ާފަހުން ާނޫނިއްޔ  ރިޒ ވްގެތެރެއަށް

 1360މްކޮށްފައިާއޮތްާފަންޑުގެާތެރެއިންާނަމަވެސްާޖަމ ކުރެވޭނެގޮތެއްާހެދުމަށްާވިސްނުންާބެހެއްޓުންާގ އި

ާބައެާ ާނޫނިއްޔ  ާދައުލަތުގެާކިހިނެއްތޯއޭ. ާއެބަހުރޭ ާއެނގޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާޤައުމުތަކުގައި އް

ނަމުގައިާފަހަށްާފައިސ ާޖަމ ކުރުމަށްޓަކައިާއިންވެސްޓްކުރުމުގެާފަންޑްތަކެއްވެސްާހަދ ފައިާމިކަހަލަާ

ާވިޔަފ ރިާ ާއަޅުގަނޑަކީ ާވ ހަކައަކީ، ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަހުރޭ. ކަންތައްތަކެއްވެސް

ާޢިބ ރ ތުންާދ އިރ  ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާދެންނެވެނީ ާނުވ ތީ ާމީހަކަށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި ާމީހަކަށް ގެ

ާއެއްކުރ އިރުާ ާމިފައިސ  ާވިއްކ ލައިގެން ާމިތަންތަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާވެދ ނެ.  1365ނޫންކަމަށް

ާ ާލިބޭއިރުގައ11ާާިއިހަކަށްދުވަހު ާމި ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާކަންނޭނގެ. ާލިބިއްޖެ ާޑޮލަރު މިލިއަން

ާފުދޭނެގޮތެއްާ ާބޭނުންތަކަށް ާޖެހޭ ާފަހަށް ާމި ާނުވަތަ ާރައްކ ކުރަމ ތޯއޭ ާފަހަށް ާބައެއް ާފައިސ ގެ މީގެ

ާނޭނގޭ.ާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާހުންނަގޮތެއް ާއެކައުންޓްތައް ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ބޭނުންހިފޭކަހަލަ

ާއެާ ާބޭރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނިއްޔ  ާކަމެއް ާކޮންމެވެސް ާމިކަހަލަ ާމިާއެހެންނަމަވެސް، ކަންކަމަށް

ާމިކަންާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާފަހިކުރެވޭ ާނޫނީ ާކަހަލަ ާއިންވެސްޓްކުރެވޭ ާގޮތަށް  1370އިންވެސްޓްކުރ 

ާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަށް.ާދެންާ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާބައެއް ާދެން ކުރަމ ތޯއޭ.

ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ ާއަނެއް ާހިތަށްއަރ  ނޑު ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެާާއަޅުގަ

ާދ ތީވެސްާ ާއުފެދެމުން ާހަލުއިކޮށް ާމިހ  ާކުންފުނިތަކެއް ާއިތުރު ާދ އިރުގައި ާބ ރަށް ާމިހ  ކަންތައްތައް

ާނުވަތަާ ާއުފެއްދުމަށް ާކުންފުނި ާރަށެއްގައި ާއިހަކަށްދުވަހުވެސް ާއުފެދޭ. ާއެބަ ސުވ ލުތަކެއް

 1375އަނެއްކ ާޔުޓިލިޓީާކުންފުނިތަކެއްާއެބައުފެދޭ.ާާއުފަންކުރުމުގެާފިޔަވަޅުތަކެއްާއެޅުނުާވ ހަކަާއެބައިވޭ.

ާއޮތިއްޔާ  ާބޭނުމެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެން ާދިމ ވޭބ ވައޭ. ާދެސިޔ ސަތު ާމި އެހެންވީމ ،

ާއެއްާ ާއ ދެ، ާދައްކަވައިފި. ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާވ ހަކަވެސް ާސްކޫލްތަކުގެ ާޖެހިދ ނެ. އުފައްދަންވެސް

ާބެާ ާއުޅޭތީވެ ާޕްރައިވަޓައިޒްކުރަން ާއަޑިާސްކޫލެއް ާކަންބޮޑުވުންތަކެއް ާމެދުގައި ލެނިވެރިންގެ

ާކަންބޮޑުވުމެއްތޯާ ާކޮން ާދަންޏ  ާއެޑްރެސްކުރެވިގެން ާކަންބޮޑުވުންތަކަށް ާބެލެނިވެރިންގެ ފެންނަގޮތަށް
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ާފޮނުވާ  ާލ ރިދީގެން ާސްކޫލަކަށްވެސް ާހުރި ާހުޅުމ ލޭގައި ާވިދ ޅުވި ާއެބޭފުޅަކު ާތެދެއް ާދެން  1380އޮންނ ނީ.

ާހުރިހާ ،ާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސް ާރައްޔިތުންގެ ާހުރިހ  ާދިރިއުޅޭ ާހުޅުމ ލޭގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވ ތޯ

ާ ާއެތ  ާސްކޫލެއް ާ ާއެހެން ާކިޔެވޭނެ ާހިލޭ ާދޫކުރެއްވީ.ާގ އިކުދިންނަށް ާސްކޫލް ާއެ މްކުރުމަށްފަހު

ާފައިސ ދޭކަމަކަށްާ ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ާދައުލަތުން ާކިޔަވ ކުދިންނަކަށް ާސްކޫލްގެ ާއެ އަނެއްކ 

ނޑަ ށްާއެނގިފައެއްާނެތްާމިހ ތަނަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމެންބަރުންާނުވަތަާއެކަމ ާވ ހަކަދެއްކެވިާއަޅުގަ

 1385މެންބަރަކުާވިދ ޅުވީ،ާމިގޮތަށްާޕްރައިވަޓައިޒްކޮށްފައިާދައުލަތުންާފައިސ ާދޭގޮތަށްާމިާހަމަޖައްސަނީާ

ާމ އް ާދެންނެވިފަދައިންާމީގައިާއެކި ނޑުާކުރިންވެސް ާއަޅުގަނޑުާކީއްވެގެންތޯ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ދ ތަކަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާބިލުގެާމ އްދ ތައްާއެކުލަވ ލެވިފައިވަނީާ ދަންނަވ ނެާވ ހަކަތަކެއްާނެތް.ާއަޅުގަ

ާދެންާ ާއެބަހުރި. ާއޮށްޓަރުވެސް ާހަމަ ާއެބަހުރި. ާތަފްސީލުތައް ާރަނގަޅަށް ާފުރިހަމައަށް ފުދޭވަރަކަށް

ާއެކީގަ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކ އި ާފ ޅުކުރެއްވި ާސްޓޭޖްގައިާމެންބަރުން ާކޮމިޓީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިބިލު އި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނުކުރަން. ާޝައްކެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދެވޭނެކަމ މެދު ާކުރިއަށް  1390އިޞްލ ޙުކޮށްގެން

ާކޮމިޓީާ ާވ ނަމަ ާވ ހަކައެއްކަމަށް ާހުރި ާމަޤުބޫލުކަން ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާދެވ ހަކައަކީ މިދެންނެވި

ާރިޢ ޔަތްކުާ ާއެކަމަށްވެސް ާޤައުމުގެާސްޓޭޖްގައި ާހަމައެކަނި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ރެވިދ ނެ.

ާގޮްސާ ާދަށަށް ާނުފޫޒުގެ ާބައެއްގެ ާވަކި ާނުވަތަ ާދަށަށް ާބ ރުގެ ާބައެއްގެ ާވަކި ވިޔަފ ރިއެއް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާގިނަ ާވީހ  ާފައިދ  ާމިކަމުގެ ާގޮތަކަށް، ާނުވ ނެ ާއެސްޓެބްލިޝް މޮނައްޕަލީތަކެއް

ާއ މްދަ ާއެލިބޭ ާއަދި ާގޮތަކަށް ާޚަރަދުކޮށްލ ފައިާފޯރ ނެ ާހަމަ ާބޭނުންތަކަކަށް ާވަގުތީ ާހަމައެކަނި  1395ނީއަކީ

ާކުރިއަށްާ ާމިކަންކަން ާވިސްނުމެއްގައި ާކަހަލަ ާގެންދެވޭ ާނުވ ގޮތަކަށް ާއެއްޗަކަށް ހުސްކޮށްލ 

ާގެންދެވިއްޖެއްޔ ާއެއީާއަޅުގަނޑަށްާތ އީދުކުރެވޭކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިާމިލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާދައުލަތުގެާޝުކުރިއްޔ  ާބިލު ާމުހިންމު ާމިދ  ާބަހުސްކުރެވެމުން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއްޒަތްތެރި

ާގޮތުގައިާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާބިލު. ާކުރުމުގެ ާޕްރައިވަޓައިޒް ާތަންތަން  1400ވިޔަފ ރީގެ

ާކުރިން ާމީގެ ާނޫން ާމިވަގުތަކަށް ާއަދި ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމުހިންމުކަންާމިވަގުތަށް ވެސް

ދޭންޖެހިފައިވ ާބިލެއް.ާނަމަވެސް،ާމިވަގުތުާދެންާމިކަންާހުށަހެޅިގެންާދ ތީވެާއެކަންާފ ހަގަކޮށްލަން.ާ

ާއެކަންާ ާގޮތުން ާސަލ މަތްކުރުމުގެ ާވަގުތު ާދޫކޮށްލީ ާފުރުޞަތުވެސް ާކުރީ ާލިބުނު ނޑަށް އަޅުގަ

ާގި ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިތަށްއަރައިގެން. ާއިތުރަށްާދޫކޮށްލ ނީއޭ ާއަދިވެސް ާބޭފުޅުން ނަ

ާނުވަަތާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއެދޭނީއޭ. ާފުރުޞަތަކަުަށް ާހިތަށްއެރީ  1405ތިބުމ އެއްކޮށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާފުރަތަުަމަވެސް ާބަލ އިރު ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކޮށްލުމަށް. ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ފ ހަގަކުރެވޭ
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ވަނަާމ އްދ ،ާކޮމިޝަންާއެކުލެވިގެންވަނ1ާާީ.ާވަނަާމ އްދ 1ާާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާޤ ނޫނުގެާ

2ާމެންބަރުންގެާމައްޗަށޭ.ާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގޮތުގައ2ާާިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރ ާ

މެންބަރުންާމިވަރުގެާކޮމިޝަނަކަށްާމަދު.ާއެއީާމިކޮމިޝަނަކީާވަރަށްާބޮޑުާޒިންމ ތަކަކ ާވަރަށްާބޮޑުާ

ާބޮލު ާނުވަތަާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ާފެންނ ތީވެ ާކޮމިޝަނެއްކަމަށް ާއަޅަންޖެހޭ  1410ގައި

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާދ ނެތީވެ ާބަދަލުވެގެން ާކޮމިޝަނަކަށް ާއެކަހަލަ މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް

ާ ާއެ ާއެހެނ2ާާްޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ާމިޤ ނޫނުގެ ާސަބަބަކީ، ާމަދުވޭ. ާތަންކޮޅެއް ާމިއަށް މެންބަރުން

ާދެ ާކޮމިޝަން ާއެބަބުނޭ، ާމ އްދ އެއްގައި ާތެރެއިން ާމީގެ ާއިންތިޚ ބުކުރ އިރު ާދައުރަކަށް 1ާވަނަ

ާ ާއެންމެ ާތިބޭނީ ާބ ކީ ާދެން ާއިންތިޚ ބުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ާފެންނ ތީވ5ާާެމެންބަރުން މެންބަރުންކަމަށް

ާ ާމިގޮތަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮންނ ތީވެ ާއެގޮތަށް ާބަދަލުކޮށްލުމަކ4ާާީނުވަތަ  1415މެންބަރުންނަށް

ާކަާ ާރަނގަޅު ާކޮމިޝަންގެާކޮންމެހެންވެސް ާމިއޮންނަނީ، ާގައި ާ)ށ( ާދެން ާވެދ ނެއޭ. މަކަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރަކީ ާކޮންމެ ާޢައްޔަންކުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މެންބަރުކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީާ ާރުޙުންދޭާމެންބަރެކެވެ.ާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވި މ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީން

ާދ އިރ  ާވިދ ޅުވެދެއްވައިފިާދެކުނު ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއެުްޒަތްތެރި ގެ

ާބ ރުލިބިގެންވެއޭާ ާކޮމިޓީއަކަށްވެސް ާވަކި ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ  1420ޤ ނޫނުއަސ ސީންވެސް،

ާލިބިދ ނެއޭ.ާ ާނުވަތަ ާލިބޭނެއޭ ާއެބ ރު ާބަޔ ންކުރެވޭގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުގައި ާކޮމިޓީއަކަށް ނުވަތަ

ާއަާ ާއުފެއްދުމަށްާއެކަމަކުވެސް، ާކޮމިޝަނެއް ާމިވަރުގެ ާވެއްޖެއްޔ  ާގަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ޅުގަނޑަށް

ާމަޖިލީހުންާ ާމުޅި ާނުވަތަ ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާދިނުމުގައި ާރުޙުން ާބޭފުޅުންނަށް މިފަދަ

ާއެވ ހަކަާ ާރަނގަޅުކަމަކަށްވ ތީވެ ާފެންނަގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާއޮތުމަކީ ާދޭގޮތަކަށް ރުޙުން

ާބަލައިގަނެާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިހ ރުވެސް ާގަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާދެން،  1425ދަންނަވ ލަން.

ާއިދ ރީާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަދޭ، ާމަޝްވަރ ކުރެވެމުން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ބަހުސްކުރެވެމުން

ާރ.ކާކޮމި ާއެބަހުރި ާބިލުގައިވެސް ާއެ ާބިލު. ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ޓީތަކަށޭ.ާދ އިރ ތައް

ާއަތޮޅުާ ާދެން ާބަދަލުވ ނެ ާކައުންސިލުތަކަށް ާރަށު ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާކޮމިޓީތައް ާރ.ކ ާއޮތް މިހ ރު

ާއެާ ާއެބަހުރި ާޤ ނޫނުގައިވެސް ާމި ާބަދަލުވ ނެ. ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާބަދަލުވ ނެ ކައުންސިލުތަކަށް

ާބ ރުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާކައުންސިލްތަކަށްވެސް ާމި ާނުވަތަ ާމުދާ ާކޮމިޝަންތަކަށް  1430ދީފައި.

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާކަންތައްތަކުގައި ާމިކަހަލަ ާދިނުމ އި ާކުށްޔަށް ާހޯދުމ އި، ާމުދ  މިލްކުކުރުމ އި،

ބ ރުތަކެއްާދީފައިާއެބަހުރި.ާއަޅުގަނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިޤ ނޫނުގެާދަށުންާއެފަދަާތަންތަންވެސްާހަމަާ

ާ ާމުދ ތައްވެސް ާހޯދ  ާއެ ާބޭނުންވެއްޖެއްޔ  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރަންާޕްރައިވަޓައިޒްކުރަން
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ާކޮންމެހެންވެސްާ ާހިމަނ ލުމަކީ ާހަމަ ާނުކުތ އެއް ާއެކަހަލަ ާމިޤ ނޫނުގައި ބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

 1435މުހިންމުާކަމެކޭ.ާއެކަހަލަާނުކުތ އެއްާއޮވެއްޖެއްޔ ާވަރަށްވެސްާފުރިހަމަވ ނެއޭ.ާއޭރުންާއެދުވަހަކުންާ

ާއަލި ާމިކަމަށް ާހަމަ ާނަހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާއިތުރަށް ާއޮންނ ނެއޭާއަދި ާފެންނަން މަގެއް

ާފ ހަގަކޮށްލ ނަންާ ާއަޅުގަނޑު ާދެން، ާޙުދޫދުގެތެރެއިންލ ފައި. ާމީގެ މިޤ ނޫނުގެތެރެއިންލ ފައި

ާ ާމ އްދ ގެާ)ށ(.ާ)ށ(ާގައިާމިބުނަނީ،ާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 15ާމިޤ ނޫނުގެ ވަނަ

ާއު ާޒިންމ  ާމ ލިއްޔ ގެ ާދައުލަތުގެ ާއުފައްދ ނީ ާމަނިޓަރީާއެކައުންޓް ާމޯލްޑިވްސް ާމިނިސްޓަރު ފުލ 

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާބެންކެއްގައެވެ. ާއެހެންވެސް ާކަނޑައަޅ  ާކޮމިޝަނުން ާނުވަތަ  1440އޮތޯރިޓީގެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާފައިސ  ާމި ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާބެންކެއް ާއެހެން ާމިތ ނގައި ގަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި

ކުރެވޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާމިތ ނގައިވެސްާމިކަންާމޯލްޑިވްސްާބެންކް،ާބެންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްއަށްާޖަމ ާ

ާއޮތީާމިބިލުާ ނޑުާދަންނަވ ލަން ބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތުންާމުހިންމުކަމަށްާފެންނ ތީ.ާއޭރުންާހަމަާއަޅުގަ

ާކުރިއަށްާ ާވ ތީވެ، ާބޭފުޅަކަށް ާފުންނ ބުއުސް ާދިވެހިބަހުގެ ާމެންބަރަކީވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި

ާމިފަދަާ ާތަފްސީލީާބިލުތައްާފަރުމ ކުރ އިރުގައި،ާފަރުމ ކުރެވެމުންާާއޮތްތ ނގައިވެސް  1445ބިލުތައް،ާމިފަދަ

ާއިތުރަށްާ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާޤ ބިލުކަން ާދިވެހިބަހުގެ ާލިބިފައިވ  ާއެބޭފުޅ އަށް ދ އިރުގައި

ާއިތުރަށްާ ާއަދި ާކިހ ވަރަކަށް ާއެނގޭނެ ާބަލައިލީމަ ާބަޔަށް ާމ ނަކުރުމުގެ ާމި ބޭނުންކުރައްވައިގެން،

ާބޭނުންކުރައްވ ނެކަމަށްާމިބަާ ާއިތުރަށް ާހުނަރުވެސް ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާބޭނުންކުރަންޖެހޭކަމަށް. އި

ާފުރުޞަތުގެ.... ާމި ާދަންނަވ ލަން ާއެވ ހަކަވެސް ާއުންމީދުކުރަމުން ނޑު ާއަޅުގަ

ާ1450 

ާސަާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާ ާނުވަތަ ާބެހޭ ާޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާރުކ ރުގެާ`.

ާބެހޭގޮތުންާާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހިންގުމ އި ާބޭނުންކޮށްގެން ާޕ ޓްނަރުން ާމި ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރީގެ ކުންފުނިތައް

ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާބަލަކީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެއްކަންާ

ާފ ހަގަކޮށް ާފުރަުަތަމައިނުވެސް ނޑު ާމިފަދަާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނު ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާބޭނުން. ލަން

ާވަރަށްާ ާއެމަނިކުފ ނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންނެވިކަމަށްޓަކައި ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި  1455ބިލެއް

ާދިވެހިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގިނަ. ާވަރަށް ާސަބަބުތައް ާދަންނަވަން. ާޝުކުރުވެސް އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު

އެކުާއަދިާމިާމަޖިލީހުގައިާމިތިބަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންާވަރަށްާއުންމީދ 

ާސަރުކ ރުގެާ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއޮތީ. ާމިއަދު ާސަރުކ ރެއް ާގެނައި ާއުންމީދ އެކު ވަރަށް

ާސަރުކ ރުާ ާގެނެސް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިހުރީ ާމިކަންކަން ާބަސްތަކ އި ޢަމަލުތަކ އި

ާ ާފެންވަރުގައި. ާމަޖިލީހުގެާތަޅުލަންޖެހޭ ާމި ާމިބިލު ާފުރަތަމައިނުންވެސް ާއެންމެ  1460އަޅުގަނޑު
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ާސަރުކ ރަށްާ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ާމީގައި ާދިރ ސ ކުރ އިރުގައި، ާގެންގޮސް ކޮމިޓީއަކަށް

ދެވިފައިހުރިާބ ރުތައްާކުޑަކޮށްލ ާސަރުކ ރުާތަޅުލަން،ާސަރުކ ރުގެާބ ރުތައްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާ

ާތަޅުލުމަށް ާނުދިނުމަށްާާލިބޭގޮތަށް ާބ ރުތައް ާސަރުކ ރަށް ާވީވަރަކުން ާހަމަ ާގޮވ ލަން. ނޑު އަޅުގަ

ާފައިސާ  ާމުދަލ  ާރައްޔިތުންގެ ާނިކަމެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރުވެސް ާސަބަބަކީ، ގޮވ ލަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާކޮންކޮޅުތަކުގައި. ާތަފ ތު ާރ އްޖޭގެ ާއެބަދޭ  1465ހިޞ ރުކުރެވެމުން

ާހިޞ ރުކޮށްާާމެންބަރުންގެ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމުޅި ާބޭނުން، ާގެންނަން ނޑު ާއަޅުގަ ސަމ ލުކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާނުހަދަނީސް ާމިލްކިއްޔ ތަކަށް ާއެބައިމީހުންގެ ާއެތަކެތި ާކެމްޕޭނަށް މިބައިމީހުން

ާފައިސާ  ާމުދަލ އި ާރައްޔިތުންގެ ާތެދުވަންވެއްޖެ. ާއަތުގުޅ ލ  ާމެންބަރުން ާހުރިހ  މަޖިލީހުގެ

ާއެތަްއާސަލ މަތް ާރައްޔިތުން ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމިސ ލެއްގެގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ކުރަންވެއްޖެ.

ާކޮށްގެންާ ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާއެތައް ާއެބައިމީހުން ާއިންޖީނުގެތަކ އި ާހޯދ ފައިހުރި  1470ޒަމ ނަކުއްސުރެން

ާތަކެއްޗ އިާ ާހުރި ާމިލްކިއްޔ ތުގައި ާހުރި ާއެތަންތަނުގައި ާއެއްާހޯދ ފައިހުރި ާހަމަ ވެސްާފައިސ ވެސް

ާލުމެއްނެތިބަލ  ާޤަ، ާމަޖިލީހުން ާއޮއްވ މި ާފ ސްކޮށްފައި ާސަރުކ ރުންާާރ ރެއްވެސް ގޮންޖަހ ފައި

ކުރަމުންާއެދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާސަރުކ ރަކަށްާފުރުޞަތުާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާދޭންާތިބުމަކީާ

ާއަޅުާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާބުއްދިވެރިކަމެއްނޫނޭ. ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާބޮޑުާއަޅުގަ ގަނޑުމެން

ާއެޅުވުމަކީާ ާހަމަމަގަށް ާސަރުކ ރު ާތިބޭއިރުގައި ާމިތަނުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަގައިގެން  1475މުސ ރަ

ާލ ޒިމެުެ ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާދެކެވަޑައިގަންނަވ ާއަޅުގަ ާނިކަން ާފައިދ ވަމުންދިޔަާާ.އް. ސަރުކ ރުން

މަާހިތުހުރިާއަގެއްގައިާއިާއެދަނީާހަާކުންފުނިތައްާޕ ޓީގެާބޭނުމަށްޓަކައިާޕ ޓީއަށްާފައިސ ާހޯދުމަށްޓަކަ

ދެފުށްާފެނެއޭާބުނެާއަޑިާނުދައްކ ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލައިގެންާހަމަާސީދ ާފައިސ ތައްާ،ާވިއްކ ލ 

ާއަތިރިމަތީގައ އިާ ާހޮޅުއަށިތަކުގައ އި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިކަންކަންކަމަކީ ނަގަމުން.

ާތިބެ ާހަނޑޫހޮވަން ާވ ހަކަތަކެއް.ާގަސްގަސްދަށުގައި ާދައްކ  ާއަންހެންވެރިން  1480ގެންވެސް

ާއެދަނީާ ާމެންބަރުން ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާތިބި ާއަޅުވެތިވެފައި ާމީހުންނަށް ާމިބައި އެހެންނަމަވެސް،

ސަރުކ ރުާދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންާދޫކޮށްލ ފައިާމަސައްކަތްކުރަމުން.ާމިއީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާ

ާކަމެއް.ާހަމަާއޭގެާއި ާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީ،ާސަރުކ ރުާބަނދެލަން ނޑު އެބަޖެހެއޭ،ާތުރަށްާއަޅުގަ

ާއެބަޖެހެއޭާ ާސަބަބަކީ،ާާ.ތަޅުލަން ާމިބުނ  ާހޯދަންޖެހެއޭ ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބ ރުތައް

ާހުރިހާ  ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާނިކަމެތިކޮށް ާރައްޔިތުން ާއޮޅުވ ލައިގެން  1485ރައްޔިތުންނަށް

ނޑައެޅިގެންާރައްޔިތުންާރޮއްވ ލާ ޙައްޤުތަކެާ އްާޑިމޮކްރަސީއޭާމިއައީާކިޔ ފައިާމިދަނީާހަމަާސީދ ާކަ

ނޑުާދަންނަވ ނީާސަރުކ ރުާތަކަށްާދިއުމުގެާބަންނަމުން.ާއެހެންވީމަ،ާރައްޔިތުންާބިކަޙ ލަ ކުރިންާއަޅުގަ
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ާނިންމ ލަމުންވެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ނޑ ލަން. ާކަ ާސައިޒަށް ާކުޑަކޮށްލަން ސްާއެބަޖެހޭ

ާދަންނަވ  ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމިބިލުގެ ާވ ހަކައަކީ، ާއޮތް ާކޮމިޓީއަށްާލަން ާމ ލިއްޔަތ ބެހޭ މިބިލު

ާކޮމިޓީއަކަށް ާކޮންމެ ާއަދި ާއެބަޖެހެއޭާދިޔަޔަސް ާއަޅުގަނޑުމެން ާރަނގަޅަށްާވަރަާދިޔަޔަސް  1490ށް

ާތިބިވިސްނުންތެރިކަމައި ާކުރަން ާވެރިކަން ާޤައުމުގައި ާޙ ލަތ އި ާއޮތް ާޤައުމު ާކަންތައްާާގެން މީހުން

ާފެންނަގޮތަށްާ ާފުށް ާދެ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމައްޗަށް ާދޮގުގެ ާހަދ  ާމީހުން ާއެބައި ކުރަމުންދ ގޮތ އި

ާސަރުކ ރަށްާ ާހުރިހ ކަމެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަދައިގެން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިކަހަލަ މިމަޖިލީހުން

ާފުރުޞަތުާކުޑަކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ1495 

ާމެްނަބރު ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާ ާކޮމ ރޝަްލާާ ާމިރ އްޖޭގައި ާވ ހަކަދެއްކީ ާއިއްޔެ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޤ ނޫނެއްާ

ާބެހޭާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާހެދުމ އި ާވ ގޮތުން. ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮވ ލ ނީ،ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑު ާހަކަދައްކ ނީ

ވަރަކަށްާރިސޯޓްާއެބައޮތޭާމިާރިސޯޓްތައްާމިާވިޔަފ ރ011ާާިޖޭގެާފުރަތަމަވެސްާސަރުކ ރަށްާމިރ އްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާތަންތަން ،ާ ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާމިރ އްޖޭގައިާާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެދައުލަތުގެ  1500ވ ހަކަދައްކ އިރުގައި

ާރިޯސޓް...011ާއޮތްާ

ާ

ާހިނގ ކަމަކަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއްވެސްކަމެއް ާނިޒ މ ގުޅޭ ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުގައި ާނުފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް ށް

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް...

ާ1505 

ާހަނދ ންާނެތުމުންާާާާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރު ާއެއްޗެއްާމިހ ރު ާހުރި ނޑީގައި ނޑުާސިކު ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާއެދަނީ..ާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާކޮންމެވެސްގޮތެއްާާހު()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަާ. ާބެހޭގޮތުން ާނުކުތ އ އި ާނިޒ މީ ާމި ާވީމ ،

ާނިންމަވައިދެއްވުންާއެދެން.ާވ ހަކަދެއްކޭާވަރެއްނުވޭާއެއްގޮުަތަކަށްވެސް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާާާ

 1510ާންދެވުމަށް..ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާގޮވ ލ ނީާާާާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރު ހިނގ ށޭ.ާމީގެތެރެއިނ011ާާްރިސޯޓ011ާާްއ ދެ،ާއަޅުގަ ާޕަބްލިކްާކުންފުންޏަާހަދަމާ 

ާާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާ%011ާމި ާތެރެއިން ާކުންފުނީގެ ާގޮތުގައި.21ާާޕަބްލިކް ާޚިއްޞ ގެ ާވިއްކ ލ ނީއޭ ާރައްޔިތުންނަށް
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ާފައިސ ގެާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ ާހޯދ ފައިހުރި ާގޮތުގައި ާނ ޖައިޒު ާމުއްސަނދިން ާމިތިބޭ ާމިރ އްޖޭގައި ވިއްކ ލީމ ،

ނޑުމެންާ  1515މުއްސަނދިކަމުގެާތެރެއިންާބައެއްާރައްޔިތުންނަށްާއޭގެާފައިދ ާލިބިގެންވެސްާދ ނޭ.ާއަޅުގަ

ާ ާއަހަރަުަކު ާއެމީހުނ5111ާްވިސްނަންވީ ނޑިގެން ާކެ ާމިދަނީ ާސްކޫލްތަކުން ާކުދިން ާވަޒީފާ ހ  ނަށް

ާވިޔ ނުދާ  ާމަގުމައްޗަށް ާނިކުންނަނީ ާދެން ާމ ޔޫސްވެ ާއެތިބީ ާއެމީހުން ާނެތް. ލިބޭނެގޮތެއް

ނޑުމެންގ011ާާެކަންތައްތަކަށް.ާމިާ ނޑުމެންނަށްާއުފެދިއްޖިއްޔ ާއަޅުގަ ޕަބްލިކްާކުންފުންޏަށްާއަޅުގަ

ާޒަރީއ  ާއިންޓަރނޭޓް ާއުފައްދައިގެން ާމ ކެޓް ާޝެއަރ ާތިބެގެން ާގޭގައި ާޝެއަރާދަރީން އިން

ާމީގެއިތުރަށްާ ާއަދި ާއަންނ ނެ. ާލިބެމުން ާފައިދ ތަކެއް ާވަރަށްބޮޑު ާއެމީހުންނަށް  1520ގަނެވިއްކ 

ހ ސްާޑޮލަރަށްާސަލ ންޖަހަންާއެޖެހޭާޖެހުނ11ާާްހ ސް،51ާާރިސޯޓްތަކުގެާވެރިންާބޭންކްާތަކުގައިާ

ާ ާވައްޓ ލީމ  ާކެޕިޓަލް ާބޮޑު ާމިއޮތް ާމ ކެޓްތަކަށް ާދުނިޔޭގެ ާފައިސާ ހުއްޓިގެންދ ނެ. އެމީހުންގެވެސް

ާއަތްމަތީގައިާ ާއެކެއްގެ ާލިބި ާފައިދ ތަކެއް ާމިކަމުން ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާޙައްލުވެ މައްސަލަތައް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއޮތުން ާއޮތް ާޖަމ ވެފައި ާމުއްސަނދިކަން ާއަތްމަތީގައި ާބައެއްގެ ާމަދު ނޫނިއްޔ 

ާކަންތައްތަކެއްާ ާވަރަށްގިނަ ާމިކަހަލަ ާދިޔުމ އި ާއަޅުގަނޑުާާބެހިގެން ާވީމ ، ާއެބަހުރި.  1525މީގެުެތެރޭގައި

ާމިރ އްޖޭގައިާ ާކުރިން ާއައުމުގެ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންގެ ާމި ގޮވ ލަން

ާ ާއުފެއްދުމ އި ާޤ ނޫނެއް ާހެދުމ އ011ާާިކޮމ ރޝަލް ާކުންފުންޏަށް ާޕަބްލިކް ާރިސޯޓް ވަރަކަށް

ާފައިދ ވ ނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާގިނަ ާފައިދ  ާވިއްކޭނެާާމިުިކަމުގެ ާޝެއަރ ާމި ާމަތީން އުސޫލެއްގެ

މްކޮށްދިނުމަށްާއަޅުގަނޑުާސަރުކ ރަށްާގޮވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާގ އިނިޒ މެއްާސަރުކ ރުންާާ

ާމުޅިންާ ާވ ހަކަ ާއުޅުނު ާދައްކަން ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާފުރުޞަތަކަށްޓަކައި  1530ދެއްވި

ާއަޑުގަދަވަމުން ާމިތ ނގައި ާނެތިއްޖެ ާއެއްވެސްާހަނދ ން ާރައީސަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ ާވަރަކަށް. ދ 

ާކޮންމެއަކަސްާ ާމިދިމ ވަނީ. ާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅެއްނޫން. ާދެއްވ  ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ޙ ލެއްގައި

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އަޅުގަނޑުާމިއަރުވަނީ،ާނިޒ މ ބެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑަކަށްާމަޖިލީހޭާނުކުތާ   1535ހުގެާނިޒ މްާގެއްލިގެންާއުޅޭތީކީއެއްާާއަޅުގަ

ާނުފެންނަާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭނުންވެއްޖެ ާސ ފުކުރަން ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ނުފެނޭ.

ާ ާކޮންކަމެއްތޯ ާނިޒ މު ާފުރުޞަުތާމިތަނުން ާމިދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑު ގެއްލިގެންާމިހިނގަމުން

ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދަށް.ާއަރުވ ނަންާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއް

ާ

 1540ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާާެމންަބރުާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާވ އިދުގެާގަާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތ52ާްާާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޝިފ ޤްާމުީފދުާ ާދަށުން. ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސް، ާގަތެރި ވަނ52ާާަވ އިދުގެ

ާ)ހ( ާނުވަތަާާމ އްދ ގެ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާޖަލްސ އެއްގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމިބުނަނީ ގައި

 1545ވ އިދ ާޚިލ ފަށްާކަމެއްާހިނގަމުންދ ކަމަށްާއެއްވެސްާމެންބަރަކަށްާފެނިއްޖެނަމަާވަގުތުންާއެކަންާގަމި

ާއަންގަންވ ނޭާ ާރައީސަށް ާނިޒ މ ބެހޭާމަޖިލީހުގެ ާއަންގ ނީ ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމިފަދަކަމެއް .

ާމިހެން ާއުފުލ ލައިގެންނޭާާނުކުތ އެއް ާއަތް ާބުނެ ާގޮތުގެމަތީންާބ ރަށް ާ)ހ(ާގައިވ  .ާ)ށ(ާމިމ އްދ ގެ

ާނިޒ މީާނުކުތ ....
ާ

ާ1550 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއްކަމަކަށް ާނިޒ މީ ާމެންބަރު ާނުގަންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ބަލައެއް

ާކުރިއަށްާ ާވ ހަކަފުޅު ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާބިލެތްދޫ

ާއަޅުގަ ާގެންދެވުމަށް. ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާދެވަނަ ާމެންބަރުާނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ބިލެތްދޫ

ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށް.ާ

ާ1555 

ާ()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާާާ

 

ާނުކުތ އަކަށްާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާދެތިން ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަތެއްގައި ާދެވަނަ .`ާ

ާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލުގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާމިކުރީ. ާބޭނުން ާމިފުރުޞަތުގައި ާއަޅުގަނޑު ވަނ53ާާައަލިއަޅުވ ލަން

ާކޮންމެ ާމިބުނެފައިވ  ާއޮންނަންވ ނެއޭ.ާާމ އްދ ގައި ާޕްލޭނެއް ާކޯޕަރޭޓް ާތަނެއްވެސް  1560ވިޔަފ ރި

ާއޮތީމާ  ާބ ޔ ންކޮށްފައި ާއުސޫލެއް ާޢ ންމު ާމިފަދަ ާމިބިލުގައި ާދެން ާއޮވޭމެ ޢ ންމުގޮތެއްގައި

ާދެވަނަާ ާދެން ާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ހަކަ ާނުފެންނ ތީވެ ާއޮންނަން ާއެހެން ާއެކަން ނޑަށް އަޅުގަ

ާފ ހަގަކޮ ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއްގޮތުން ާއަގުކުރުން. ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމ އްދ ގ55ާާެށް ވަނަ

ާޙި ާނުވަތަ ާމުދ  ާސަރުކ ރުގެ ާކުރެވޭނެާދަށުން ާއަގު ާވިއްކ ލ އިރު ާކުންފުނިތައް ާނުވަތަ އްޞ 

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް ާބަޔ ން ާތަފްޞީލުކޮށް ާމިއަށްވުރެން  1565އުސޫލުތައް

ާއެހެންވީާ ާމ އ55ާާްއިރު، ާމިނިވަންާވަނަ ާއަގުކުރަންވ ނީ ާގައިވ ގޮތަށް ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ށ( ދ ގެ

ާއިތުރަށްާ ާމިބިލުގައި ާތަފްޞީލު ާއުސޫލުތައް ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާމެދުވެރިކޮށޭ. ބިލެއް

ާއެހެާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް ާނުކުތ . ާމުހިންމު ާއެންމެ ާމިއީ މިނުކުތ ގެާނީ

ާއަގެއް ާކުޑަ ާވަރަށް ާނަމުެގާދަށުން ާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންގެ ާމުދަލެއްވެސް ާއަގުހުރި ާވަރަށް ގައިވެސް
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ާފ ހަގަކޮށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާދެން ާކުރެވިދ ނެ. ާމިކަން ާނުވަތަ ާދީ ާބަޔަކަށް  1570ދަށުން

ާ 16ާާދަންނަވަން ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ާއެހީާވަނަ ާހިލޭ ާމިކޮމިޝަނަށް ާބުނެފައިވ ގޮތުން މިމ އްދ ގައި

ާއަޅުގަނ ާހިާހޯދިދ ނެ. ާއެއްވެސް ާކޮމިޝަނަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާހިލޭާޑު ާނުހޯދޭނެ. ާއެހީއެއް ލޭ

ާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންއެހީ ާނަމުގައި ާނުފޫޒުާާގެާހޯދުމުގެ ާޕްރޮގ ރ މަކަށް ާއޮތް ާމުސްތަޤުބަލުގައި

މިކޮމިޝަނަށްާބަޔަކުާފައިސ ާދީާނުވަތަާއެހީތެރިކަންާހިލޭާދިނުމަކީާގ ތްކަމެއް.ާާފޯރުވުމުގެާގޮތުން

ާދެވިގެންާނުވ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާއެހެ ާހިލޭާއެއްވެސްާއެހީއެއް  1575ންވީމ ،ާއެފަދަގޮތަކަށްާކޮމިޝަނަށް

ާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާއެބަބުނ31ާާޭދަންނަވަން. ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާކުރެވިފައިމީގެކުރިން ާމިޕްރައިވެޓައިޒް ާއ ދެ، ާބެލޭނެކަމަށް. ާތަޙްޤީޤުކޮށް ާކަންތައް ކަންާހުރި

ާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއުސޫލެއްކަމަށް ާގަތުމަށްފަހުާބަޔަާއެބެލެންޖެހޭނެ ާވިޔަފ ރިއެއް ކު

ާހަލ ކު ާދަންއެވިޔަފ ރި ާނުވ ނެކަމަށް ާތަޙްޤީޤކުރެވިގެން ާމިކަން ާއެހެންނަމަވެސް،ާވ ގޮތަކަށް ނަވަން.

ާވ ނެާއެކަންާ ާއޮންނަން ާގޮތްތައް ާއެޅޭނެ ާފިޔަވަޅު ާބަޔަކ މެދު ާއެހެންާކުރި ާވިޔަފ ރިއެއް،ާ.  1580ނަމަވެސް،

ާ ާމިކިޔ  ނޑުމެން ާވިޔަފ ރިއަކަށ1ާާްއަޅުގަ ާއޮންނަ ާގަނެފައި ާނިޔަތުގައި ާހެޔޮ ާފަރ ތްތަކުން ވަނަ

ާ ާކުރެވިގެންނުވ ނެ. ާމިކަން ާދަންނަވ ލަނ1ާާްހުރަސްއެޅޭގޮތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުތ އަކަށް ވަނަ

ާއިން ާނޫނީ ާސްޓޭންޑަޑް ާއޮޑިޓިންގ ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާފައިނޭންޝަލްާބޭނުންވަނީ ޓަރނޭޝަނަލް

ާ ާޑެާސްޓޭންޑަާރިޕޯޓިންގ ާޢ އިލ ގެ ާބުނ ގޮތުން ާބަލ ލަންޖެހޭ.ާޑްސްގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފިޝަނަށް

ާ ާއެއ ޚިލ ފަށް ާމިހ ރު ާޑެފިނިޝަން ާބެހޭ ާޢ އިލ އ އި ާމީގައި ާއެއަށް ާއޮތްކަމަށްާނުވަތަ  1585މ ނަކުރެވިފައި

ާދަން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާވ ހަކަކޮާނަވ ލަންޖެހޭ. ާނިންމ ލުމުން ޅު

ާކޮށްފައިާ ާމިހ ރުވެސް ާއެބަހުއްޓޭ. ާކޮށްފައި ާކުރިންވެސް ާޕްރައިވަޓައިޒް ާކަންކަން ާހުރި ރ އްޖޭގައި

ާ ާމީހަކު ާކޮންމެ ާބިނ ކުރުވަނިވިއެބަހުއްޓޭ. ާފ ޑުކިޔުން ާމުހިންމުާކުރިޔަސް ާކިޔުމަކީ ގޮތެއްގައި

ނޑުާދެކޭާވ ހަކަާދަާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ކަމެއްކަމުގައިާއަޅުގަ ާންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ1590 

ާތަންތަންާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާވިޔަފ ރި ާރައީސް.ާދައުލަތުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ`.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:އަ ާޢަލީ ާވ ހަާްޕރައިވެޓައިޒްާފްރ ީޝމް ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާވިޔަފ ރީގެާކުރުމުގެ ާދައުލަތުގެ ކައަކީ

ާތަންތަންާރައްޔިތުންގެާތަންތަނޭާބުނެވުނީމ ާއޭގެާޙަޤީޤީާމ ނައަކީާއެތަންތަނަކީާއެއީާދިވެހިރ އްޖޭގެާ

ާރައްޔިތުާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބެހެއްޓުން. ާހަނދ ން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމެންާކަން ާއަޅުގަ ާމުދ  ންގެ

 1595ންޖެހޭާވަރަށްާމުހިންމުާދެކަމެއްާއޮވޭ،.ާއެއްކަމަކީާއިރުގައިާއޭގެާވަރަށްބޮޑަށްާބަލައިޒްކުރ ާޓަޕްރައިވެ

ާ ާއެއީ ާއެކަންކަން ނޑުމެން ާއެއީާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންތޯ. ާއިންޞ ފުން. ާހަމަޔ އި ާވަރަށް ކުރަންޖެހޭނީ
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ާ ާމުދައުލަތުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަޔ އިމުދ  ާބޭނުންކުރަމުންދ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ އިންޞ ފުންާާދ 

ާއެާާކަން ާޖެހޭނެާކުރަންޖެހޭގޮތަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފައިދ  ާހުރިހ  ާނިކުންނަށް ާއެއިން ާކުރެވިގެން ކަން

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާފޯރުކޮށްދޭން. ާރައްޔިތުންނަށް ާމިހެންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ.

ާހަ ާވަރަށް ާއުފެދެންފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާމުޢައްސަސ އެއް ާމުސްތަޤިއްލު ާބޯޑަކީާރުދަނ  ާމީގެ  1600ޖެހޭ.

ާވަ ާހަމިއީ ާރަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ާވ ންޖެހޭ. ާބޯޑަކަށް ާމުސްތަޤިއްލު ނޑުމެންާރުދަނ  ާއަޅުގަ މުދ 

ާލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި.ާހޭދަކުރަމުންާ ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެންމެ ާފައިދ  ާއޭގެ ާއެމީހުންނަށް ދ އިރުގައި

ާއެއްގޮތަކަށްވެ ާސަރުކ ރު، ާއޮންނަ ާއެއިރެއްގައި ާސަރުކ ރަކަށްވިޔަސްސް ާކޮންމެ އެއީާާއެއީ

ާޤައުމީާ.އ ރް.ޕީޑީ ާއަދި ާކަމުގައިވިޔަސް ާސަރުކ ރެއް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއަދި ާސަރުކ ރެއްކަމުގައިވިޔަސް ގެ

 1605އޭރަކުާއެާޤައުމުާހިންގ ާސަރުކ ރަށްާފައިދ ވ ގޮތަށްާހަމައެކަނިާާޕ ޓީގެާސަރުކ ރެއްާކަމުގައިވިޔަސް

ާކުރެވިގެންވ ނެކަމެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާއަޅުގަނޑަށްާކަންތައްތައް ާނޫން. އް

ާމިހ ރުގެާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާގިނަބަޔަކު ާވަރަށް ާވ ހަކައަކީ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަނެއް ދަންނަވ ލެވިދ ނެ

ާރައްޔިތުންާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫން. ާސަރުކ ރެއް ާހެޔޮއެދޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ސަރުކ ރަކީ

ާއަޅުގަނޑު ާއެހެން ާނޫން. ާސަރުކ ރެއް ާލޯބިވ  ާއިސްލ މީާާދެކެ ާބައްލަވ  ާނިކަން މިދަންނަވ ލަނީ،

ާއެހ ާ ާރޫޙ އި ާޙަޤީޤީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުތަކ އި، ާޑިމޮކްރަޓިކް  1610ޤ ނޫނ އި،

ާރޫޙަށްާ ާޤ ނޫނުގެ ާއިސްލ މީ ާބައްލަވ  ާކުރެވެމުންދަނީކީ.ާމިސ ލަކަށް ާކަންތައްތައް އެއްގޮތަކަށެއްނޫން

ާދި ާނޫންތޯ ާފަހުން ާވަުަރަށް ާމިާބަލ އިރު، ާޝަރީޢ ގައި ާއިސްލ މީ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގައި ވެހިރ އްޖޭގެ

ާއުޤޫބ ތްތައްާ ާބައެއް ާހުރި ނޑައަޅުއްވ ފައި ާކަ ާހަމަޖައްސަން ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޤ ނޫނަށްާ ާއިސްލ މީ ާމިއީ ާއެދިވަޑައިގަންނަވ . ާނުވަތަ ާގޮވ ލައްވ  ާއެބަ ާނުހިމެނުއްވުމަށް އޭގައި

ާހަމައެހެން،ާާއިޙްތިރ މްނުކުރ  ާމިސ ލެއް. ާތ އީދުނުކުރައްވ ކަމުގެ ާއެހ ބޮޑަށް ާރޫޙަށް ާއޭގެ  1615ނުވަތަ

ޑިމޮކްރަޓިކްާއުސޫލުތަކަށްާބަލ އިރުާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހ މަކުރެއްވިހެންާދިވެހިރ އްޖޭގެާ

ާނޫ ާހަމައަކުން ާއެއްވެސްކަހަލަ ާއެނެގެނީ ާމަސައްކަތްތައް ާބައެއް ާކޮށްފައިހުރި ންގޮތަށް.ާރައްޔިތުން

ާރައްޔިތުންާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިދައްކަނީކީ. ާމިވ ހަކަ ާއިނގޭތޯ ާނޫން ނޑުމެންނެއް އަޅުގަ

ާސިޓީތަްއާ ާބައިވަރު ާއެހުންނަނީ ާއިންތިޚ އަށް. ާއުފުލަނީ ާއަޑުތައް ާޝަކުވ ގެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާދެއްކިކަމުގަާ ާހަމަތައް ާބައެއްކަހަލަ ާމިސ ލަކަށް. ާނެގުން ާއިންޖީނުގެތައް ާމިއީާއައިއްސަ.  1620އިވިޔަސް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ާހަމައެހެން، ާއުސޫލުތައް. ާޑިމޮކްރަޓިކް ާކޮބައިތޯ ާކަމެއްތޯ. ާކުރެވޭނެ ކިހިނެއް

ާވެއްޖެއްޔާ  ާކަމެއްކަމުގައި ާފައިދ ހުރި ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއީ. ާކަމެކޭ ޚިލ ފު

ާކަންތައްތައްާ ާސަރުކ ރަކަށް ާއޮންނަ ާއެތަނެއްގައި ާޕްރޮޑަކްޓިވްގޮތަކަށްާާރ އްޖޭގައި، ފަށަފަށައިގެން



 61 

ާކުރީގައިާ ާއައުމުގެ ާމަރުޙަލ  ާހެދުމުގެ ާއޮފީސްތައް ާޕްރޮވިންސް ާއެހެންނަމަވެސް، ކުރެވިދ ނެ.

ާއަޅުގަނޑުާ ާނޫންކަމުގައި ާއެއްގޮތްކަމެއް ާރޫޙ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރ ކަށް.ާމިއީ ާމިއީ  1625ކޮންކަމެއްތޯ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވަން. ާކޮމިޓީއަކަށްާހަމަ ާއަވަހަކަށް ާވަރަށް ާމިބިލު މިދަންނަވ ލަނީ،

ާމީތިާ ާއައިސް ާދިރ ސ ކުރެވިގެން ާމީތި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެކޮމިޓީން ފޮނުވިގެން،

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާދ ގޮތަށް. ާމިކަން ާބޯޑަކުން ާމުސްތަޤިއްލު ާހަރުދަނ  ާވަރަށް ބައްޓަންކުރެވެންޖެހޭނީ

ާރައްޔިތު ާރ އްޖޭގެ ާވ ހަކައަކީ ާއަޅުގަނޑުމެްނާހުރިހ ވެސް ާމުދ  ާރައްޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ން،ާރ އްޖޭގެ

ާފޯރުކޮށްދެވެން.ާ ާޖެހޭނެ ާޚ ލިސްކޮށް ާވަރަށް ާއެމީހުންނަށް ާފައިދ  ާހުރިހ  ާއޭގެ  1630ބޭނުންކުރ އިރުގައި

 ވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

 

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާއޭދަފުށި ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާދައުލަތުގެ ާއ ދެ، ާދެކުނުާ`. ާކުޅުދުއްފުށީ ާބިލު ާގެ

ނޑުާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާސަީލމް ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާއަޅުގަ

ާތިމަރަފުށީާ ާދައްކަވަމުން، ާވ ހަކަފުޅު ާމިބިލަށް ާމިއަދުގެ ާއޭގެއިތުރުން ާއަދި  1635ޝުކުރުއަދ ކުރަން.

ނޑުާދ އިރ  ާއަޅުގަ ާވަރަށްބޮޑަށް ާވ ހަކަފުޅަށް ާއެދެއްކެވި ާމުސްޠަފ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ާބިލެއް.ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، ާތ އީދުވެސްކުރަން. ާއޭގެއިތުރަށް ާއަދި އިޙްތިރ މްކުރަން.

ާމިފަހަކަށް ާމިދަންނަވ ލީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެން ާބިލެއް. ާބޭނުންތެރި ާމިވަގުތަށް ާވަރަށް އައިސްާއަދި

ާއެނގުމެއްނެތިާ ާއެއްވެސްކަހަލަ ާމިދަނީ ާބިނ ތައް ާއަމިއްލަ ާއަމިއްލަ،ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެހީގެދަށުންާ ާހިލޭ ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ާޖަޕ ން ާއެއީ ާސްކޫލްތައް ާބައެއް ާމިސ ލަކަށް،  1640ވިއްކަމުން.

ާޙަޤީޤަ ާމިއީ ާސްކޫލްތަކެއް. ާހުރި ާހަދިޔ ކޮށްފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާހިލޭާދިވެހި ާހަމަ ތުގައި

ާއެތަނުންާ ާއަޑުއެހިން ާޓީވީން ާރޭގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާސްކޫލްތަކެކޭ. ާދޫކުރި ކިޔަވައިދިނުމަށް

ާއެހެންާ ާލިޔެފަކ އެއް. ާއެވ ހަކަ ާއެގްރީމެންޓްގައި ާސަރުކ ރުން ާޖަޕ ން ާނެތޭ ާނުނަގ ގޮތަކަށް ފައިސ 

ާމިމަޖި ާއިނގޭތޯ ާނެތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކު ާލިޔ ކަށްނުޖެހޭ. ާހަމަާސީދ  ާއުވ ނުލ ށެކޭވެސް. ލިސް

 1645އަވަހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާފެނިވަޑައިގެންފިއްޔ ާއުވ ވެސްލ ންވީ.ާއެއްވެސްކަމެއްާއެާނުވ ނޭާ

ާމިހ ރުާ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާކުރަންވީ. ާއެކަމެއް ާނެތިއްޔ  ާބުނެފަ ާސީދ  އެހެން

ާކޮންމެ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަދ އިރުގައި ާއެހެންާާޤ ނޫނެއް ާނުކުރެވޭނެއޭ، ާއެކަމެއް ކަމެއްގައިވެސް

ާކުރަންވީ.ާ ާހިތަށްއެރިކަމެއް ާމިހަމަ ާނުބުނެފިއްޔ  ާޢިބ ރ ތުން.ާއެހެން ާސ ފު ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ބުނަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބައެއް ާމައްސަލައެއް. ާގޮއްސައޮތް ާހިސ ބަށް ާބިރުގަންނަ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން މިއީ

ާބެހޭގޮާ ާމިބިލ އި ާދ ދިފަހުންާމެންބަރުން ާފ ޅުކުރައްވައިފި. ާޚިޔ ލުތައް ާރަނގަޅު ާވަރަށް  1650ތުން

ނޑުމެންނަށްާއިވުނީާދިރ ގުގެާޙިއްޞ ާ މިލިއަންާޑޮލަރަށްާވިއްކ ލިާވ ހަކަ.ާމިއީހަމަާއަތ11ާާްއަޅުގަ
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ާމިއީކީއެއް.ާ ާމައްސަލައެއްނޫނޭ ާކުޑަކުޑަ ާއިނގޭތޯ. ާމައްސަލައެކޭ ާބޮޑު ާޖެހޭވަރުގެ ނޑަން ކަ

ނޑުާއަޑުއެހި 511ާމިލިއަންގެާހަމަާމިކަހަލަާކުންފުންޏެއ06ާާްންާދ ދިފަހުންާސްރީލަންކ ގައިާއަޅުގަ

ާ ާވ ހަކަ. ާވިއްކ ލި ާރުފިޔ އަށް ާއަގުހުރ511ާާިމިލިއަން ާމިހ  ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި. ާޑޮލަރަށް. މިލިއަން

 1655އަގުާ،ާކަންތައްތައްާމިވިއްކ ލަނީާމިހ ާކުޑަކުޑަާއަގެއްގައިާއެއްވެސްާބެލުމެއްނެތިާއަގެއްކުރުމެއްނެތި

ާހުރިާ ާއެތ ނގައި ާދޭާމުސ ރަކަމެއް.ާނޫނީ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާއެތ ތިބި ާނޭނގެ. ާކިހިނެއްކަމެއް މިބެލީ

ާއެއްޗެއްާ ާމިއ އިބެހޭގޮތުން ާނޭނގެ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާނޫނީ، ާކަމެއް. ާއަގު ފަރުނީޗަރުގެ

ާމިދަ ާމިދައްކަނީކީއެއް. ާނޫން ާވ ހަކައެއް ާނޭނގޭ ާމިއީ، ާއަޅުގަނޑު ާހަމަާދަންނަވ ކަށްވެސް. އްކަނީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާސަބަބަކީ ާމިދަންނަވ ލަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ. އެނގޭ

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާސިޔ ސަތު ާފެންނަ ާދެފުށް ާގެނ އިރުގައި  1660މިސަރުކ ރު

ާވ ާ ާމިއަދުވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމިތަނުގެ ާސިޔ ސަތެއް. ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާއެނގޭ

ާވ ހަކަ.ާ ާޚިޔ ނ ތްތެރިވި ާއެއަށް ާވ ހަކަ. ާގަތް ނޑިއެއް ާހޮޅިދަ ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެޓޯލްސް ވިދ ޅުވެއްޖެ

62ާމިދައްކަނީާއެންމެާމިލިއަނެއްގެާވ ހަކައޭާއިނގޭތޯ.ާޑޮލަރެއްގެާވ ހަކައެއްވެސްާނޫނޭާމިއީ.ާދެންާ

ާ ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާގަތް ާދިދައެއް ާކިތައްާާއަހަރުގ11ާެރުފިޔ އަށް ާމިއީ ާދުވަހަކުން ާއެންމެ ޚިޔ ނ ތޯ.

 1665އެންމެާދުވަހަކު.ާމިކަހަލަާގޮތެއްފޮތެއްނެތްާވ ހަކަާމިދައްކަނީާއ.ާމިލިއަންާޑޮލަރުގެާޚިޔ ނ ތްތޯާމިއަ

އިތުރުާވައްކަންކުރުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތުާހޯދުމަށްޓަކައި.ާބައެއްގެާބޮލުގައިާވަގުާބަދުނ މުާއެޅުވިއްޔާ 

އެއްގެާނެާއެއިތުރުާވައްކަންތައްާކުރިއަށްގެންދިއުމަށް.ާއެމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައިާބަާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަވ 

ާއެހަެރާ ާކޯޓުތައް. ާއެހެރަ ާކޮބައިތޯ ާމިގެންދަނީ. ާއަޅުވަމުން ާބަދުނ މު ާޚިޔ ނ ތުގެ ބޮލުގައި

ާނުއިއްވިގެންާ ާކީއްވެ ާއިއްވަންވީނުންތޯ. ާޙުކުމް ާމަރ  ާގޮސްފައި ާކުރަންވީނުން. ޝަރީޢަތްތައް

ާއަޅުގަނޑުމެން ާސަރުކ ރުގެ ާކުރީގެ ާތެދުވެރިކަން. ާފެންނ ނީ ާބެލިވަރަކަށް ާކިޔައިގެންާމިއުޅެނީ.  1670ނޭ

ާއެހެންާ ާއެނޫން ާއިޚްލ ސްތެުެރިކަން. ާތެދުވެރިކަން، ާގެންނ ނީ ާބެލިވަރަކަށް ާކިޔ ފައި ޚިޔ ނ ތޭ

ާއަޅުގަނޑުާ ާމައްސަލެއް. ާބިރުހުރި ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުފެންނ ނެ. ާއެއްޗެއް އެއްވެސް

ާވިއްާ ާއެއްކޮށް ާޤައުމު ާއެއީ ާފެނޭ. ާފ ސްކުރަން ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާއަޅުގަނޑުާމިބިލު ކ ލަފ ނެތީ

ާވިއްކ ނުލ ނެކަމެއްާ ާނޭނގެ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމީހުންވެސް ާމިޤައުމުގެ ާނޫނިއްޔ  ކަންބޮޑުވަނީ.

ާމިާ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޭނގި.  1675އެމީހުންނަށް

ނޑުާނުދަންނަވަން.ާއެކަމަކު،ާއެހ މަާ ކަންބޮޑުވ ާހ މަކަންބޮޑުގޮތެއްގައިާޕްރައިވެޓައިޒްނުކުރ ށެކޭާއަޅުގަ

ާކުރިންާ ާތަންކޮޅެއް ާދަށުން ާސިޔ ސަތެއްގެ ާދެފުށްފެންނަ ާއެދިފައިއޮތްގޮތަށް މިސަރުކ ރުން

ާއަޅުގަނޑުާ ާދެން، ާރަނގަޅުވ ނީ. ާކުރީމ  ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެނގި ރައްޔިތުންނަށްވެސް
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ވެނީ.ާމިއީާކިތައްހ ސްާރުފިޔ ތޯ.ާމިއީާޑޮލަރަށޯާއެކިޔަވައިދ521ާާެދަންނަވ ލ ނީާސްކޫލެއްގެާވ ހަކަ.ާ

ާހަވ ލުކުރޭ.ާ ާއެތަންާހިންގަފ ނަން.521ާާބަޔަކަށްާވިޔަފ ރިއެއްދެނީއޭާއިނގޭތޯ.ާއަޅުގަނޑ   1680ޑޮލަރަށް

ނޑުާ%31ާމިހ ރުާމިދޭާތަޢުލީމުގެާރޭގައިާވިދ ޅުވިާ% ފ ސްކޮށްދޭނަން.ާކީއްވެތޯއ61ާާޭއޭ.ާއަޅުގަ

ާއިާ ާއެއޮތީ ާހަވ ލުނުކުރަންވީ. ާއެހުރީ.ާދިވެއްސަކ  ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  ާއެހެރީ، ާތަކެތި މ ރ ތްތައް،

ާވިޔަފ ރިއެއްާ ާމީހަކަށް ާމިއީ ާދެއްވ . ާއެފައިސ  ާސަރުކ ރުން ާކުއްޖަކަށް ާނުދެއްކޭ ާއެލ ރި އަނެއްކ 

ުރފިޔ .ާއ1111ާާެރުފިޔ .ާމިހ ރުާމިހިންގަނ0511ާާީހަވ ލުކުރަނީއޭ.ާސަރުކ ރުާމިތަނަށްާހިންގަނީާ

1111ާާ ާސަރުކ ރުން ާއެހެރީާރުފިޔ  ާއިމ ރ ތްތައް ާއެ ާއެތަނަށްވަދެ. ާއެތިބީ ާކުދިން  1685އެބަދައްކައިދޭ.

ާއިނގޭތޯ.ާ ާރަނގަޅުކަމެކޭ ާހ ދަ ާމިއީ ާދައްކައިދެނީ. ާފައިސ ވެސް ާސަރުކ ރުން ާއަނެއްކ  ލިބިފައި.

ާކައިރިއަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގައިމު ާއޭރުން ާކީއްތޯ. ާހަވ ލުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހ  ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޫނީ

ާރައީސް،ާމިސަލ ންޖަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެވޭނެ. ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާއަންނަ ހަން

ާ ާމިދިނީ ާއެލިއ އަށް ާވިއްކ ލިއިރުގައި ާޙިއްޞ  ާއޮންނ ނ02ާާީދިރ ގުގެ ާބ ކީ ާދެން ާޑޮލަރު. މިލިއަން

 1690ލުާމިލިއަންާޑޮލަރޭާބ ކީާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިބ52ާިކޯއްޗެއްތޯ.ާއެންމެާ

ާއެހެންާ ާނުދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަދައިގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާމިބިލު ާފ ސްކޮށް ާއަވަހަކަށް ވީހ ވެސް

ާވީހ ވެސްާ ާތަޅުނ ޅުވ  ާސަރުކ ރުވީ ާވ ހަކައެއް. ާތަޅުއަޅުވ  ާސަރުކ ރު ާކަހަލަ ާމިވިދ ޅުވ  ބޭފުޅުން

މިކަންާރައްޔިތުންނަށްާބޮޑަށްާހުޅުވ ލަން.ާހުޅުވ ލ ފައިާއެދެފުށްާފެންނަާސިޔ ސަތެއްގެާދަށުންާމިއީާ

ާވިއްކ ލަންވީ.ާ ާމިކުންފުނިތައް ާފައިދ ހުރިގޮތަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި އެނގިގެން

ާމިކުންފުނިތަކެއްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފައިދ ކުރ ކަށެއް ާބަޔަކަށް ާބޭރު  1695އެއްވެސްޙ ލެއްގައި

ވަރުގެާމީހުންާއެބަތިބިާވިއްކ ލ ނެކަމެއްނެތް.ާއަޅުގަނޑުމެންާރ އްޖޭގައިވެސްާމިތަންތަންާހިންގޭާފެންާ

ާހޯދައިގެންާ ާކުދިން ާއެސްކޫލަށް ާއަޅައިގެން ާއިމ ރ ތެއް ާދީފިއްޔ .ާއެހެންނޫން،ާއަމިއްލައިން މިގޮތަށް

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނޫން، ާނުކުރެވޭނެ. ނޑަކަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއެކަމެއް ާމަސައްކަތްކޮއްފިއްޔަކ  އެގޮތަށް

ާ ާދިނީމ  ާހަމަޖައްސ ފައި ާހުރިހ ކަމެއް ާއެކަންކުރަން.ާއެހުރިގޮތަށް ާތައްޔ ރަށް ާމިތިބީ އަޅުގަނޑުމެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާއެކަންކޮށްފ ނަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަޔަކަށްނުދީ ާބޭރު  1700އެއްގޮތަކަށްވެސް

 ރައީސް.ާ

ާ

ނޑުާދެވަނަާފުރުޞަތެއްގައިާހަމަާދަންނަވ ލަންާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބޭނުންވީާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމެންބަރަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާވަރަށ521ާާްބިލު ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއަދިާ ާބޭނުންކުރ ނެގޮތ އި ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާއެބައޮތް ާބަޔ ންކޮށްފައި  1705ރަނގަޅަށް
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އޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގައިާއެބައޮތްާވަރަށްާބޮޑަށްާމިކަންކުރެވޭނެާއުސޫލުތައްާކަނޑައެޅިފައިާއެބަާ

މިާޕްރައިވެޓައިޒްކުރ އިރުގައިާދުނިޔޭގެާއ ދެ،ާރ އްޖެއިންާބޭރުގެާފަރ ތްތަކަށްވެސްާމިކުންފުނިތަކުގެާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާކޮމިޓީއަކުން ާމިބިލުދ  ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާމިކަންކުރެވޭނެގޮތަށް ާވިއްކުމަށް ޙިއްޞ 

ާބޮާ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށްާހަމަ ާދިރ ސ ކުރެއްވުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިކަން ާބަލ  ާމިކަން ާއެދެން ޑަށް

ާ ާނުވަތަާދައުލަނޫނީ ާބައިއެޅޭގޮތަށް ާފަރ ތަކަށް ާއެއްވެސް ާއެހެން ާމިލްކެއް ާޙައްޤެއް،  1710ތުގެ

ާފުންކޮށްާ ާވަރަށް ާއެކަމ ދޭތެރޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާމިކަންކުރ ކަމަށްވަންޏ  ޙިއްޞ އެއްދޭގޮތަށް

ާހަމަާވިސްނަ ާވަގުތުގައި ާއެންމެފަހު ާމިބިލުގެ ާހިތަށްއެރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ންޖެހޭނެކަމެއް.

ާމިއުޅެނީކީާމިސަރުކ ރުާހިންގަންާ މިވ ހަކަާދަންނަވ ލަންޖެހޭނެއޭ.ާކޮންމެހެންާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަދު

ާތ އީދުނުކޮށްވެސް ާމިކަމަށް ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގައި ާމި ާއަދިުި ނޫން.ާދަތިކުރ ކަށްނޫން.

ާމިއަދުާ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަންކުރ އިރުގައި ނޑުމެން  1715އަޅުގަ

ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަލ . ާހިނގ ގޮތް ާމިކުންފުނިތައް ނޑުމެންގެ ާބިންތައްާދައުލައަޅުގަ ތުގެ

ާކޯއްޗެއް ާކިހ ، ާހިނގަމުންމިދަނީ. ާކުންފުނިތަކެއް ާހުރިހ  ާމިއަދު ާދައުލަތަށްާބޭނުންކޮށްގެން ތޯ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާމިތަނަށް ާހިސ ބުތަކެއް ާތަފްޞީލީ ާވަރަށް މިނެގެނީ.ާމިއަދު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއޭގެއިތުރުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި. ާޢަބްދުލްޙަމީދު އިސްމ ޢީލް

ާކުންފުނި ާމިދެންނެވި ާބިން ާަދއުލަތުގެ ާމިޖެހޭ ާބަލ ލަން ާއެކުންފުނިތަކުގެާމިއަދު  1720ތަކަށްދީގެން

ާކުއްޔަށްދީފިކަމަށްވަންޏ ާ ާބޮޑުއަގުގައި ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިންތައް އެބޭނުންކުރ 

ާމިގޮތަށްާ ާމިކަން ާމައްޗަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ ާމަހެއްގެ ާރުފިޔ ތޯ ާބިލިއަން ާކިތައް ާލިބޭނީ ދައުލަތަށް

ނޑުާމިދަންނަވަނީާ ނޑުާއިސްވެާމިދެންނެވިހެންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާކުރ އިރުގައިާއަޅުގަ ކުރިންާއަޅުގަ

ާދިރ ސ ކުރުމަކީާއަޅުގަނޑ521ާާު ާއިތުރަށް ާމިބިލުގެާކަންތައްތައް ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާވ ހަކަދައްކަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ ދިގުކޮށް ާއިތުރަށް ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ާއެދޭކަމެއް. ާބޮޑަށް  1725ވަރަށް

ާއި ާމިބިލ  ާބަލ ފ ނެތީވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާބޭނުންނުވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމީހަކަށް ދިކޮޅުހަދ 

ާކަންތައްތަކ ބެހޭގޮތުންނެއްާ ާހުރި ާމިބިލުގައި ާކޮންމެހެން ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވީކީއެއް ާމެންބަރުން ގިނަ

ާއަދި ާގުޅުވައިގެންނ އި ާކަންތައްތަކ  ާމިއައި ާއިޤްތިޞ ދަށް ާދުނިޔޭގެ މިާާނޫން.ާޚ އްޞަކޮށް،ާމިއަދު

މުޖުތަމަޢުގެާތެރޭގައިާމިއަދުާމިހިނގަމުންދ ާކަންތައްތަކ ާއަދިާމިއަދުާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކުރަމުންދ ާ

ާޤަސްދެުެއްނުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ ކަށް ާއެއަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާދޭތެރޭގައި.  1730ކަންތައްތަކ 

ާތ އީދުކުރަން.ާކޮންމެހެން ާފުރިހަމައަށް ާހަމަ ާމިބިލަށް ނޑަށް ާމިބިލަށްާާއަޅުގަ ާގިނަވުމަކީ މެންބަރުން

ނޑުާދަންނަވ ނީ.ާމިހ ރުާމަޖިލީހުގެާކަންތައްތައްާނިމިގެންދަނީާ ވޯޓ5ާާުއޮތްާފައިދ އެކޭާނޫންާއަޅުގަ
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1ާާ ާފަހަރެއްގައި ާއެހެންވީމ ، ާހަމ0ާާަވޯޓުން. ާހަމަކޮށްލަން ާއެވޯޓު ާމަދުވ ތަނެއްގައި ވޯޓު

ާމެންބަރަކަށްވެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިމަޖިލީހުގެ ާޝުކުރިއްޔ  ާއެބައޮތް. ާފުރުޞަތު ސް

 1735ާރައީސް.ާ

ާ

ނޑ ލަނީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ާމެންދުރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު.ާމިހ ހިސ ބުން ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގ0ާަ ާފުރުޞަތުއަރުވ ނީ ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަށ އިރު ާޖަލްސ  ާދެން ާއަޅުގަނޑު އްދޫާޖަހ އިރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއޭގެފަހުން، ާޢ ދަމަށް. ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާޢަބްދުާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމުޙަންމަދުާهللا.ާމެންބަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1740އޭގެފަހުން،ާދ ންދޫ

ާ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާއޭގެފަހުން ާއޭގެފަހުންާރިޔ ޟަށް. އިބްރ ހީމަށް.

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.

ާ

ާ]ށ01:14ާްނ00:26ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާފުރަތަމަާ[

ާ1745 

ާފަށަނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަލްސ  ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާމެންދުރަށް ާއ ދެ، .`

ާފު ނޑު ާޢަބްދުއްރަޙީމްާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއަރުވ ނީ، ާފުރުޞަތު ރަތަމަ

ާއަށް.ާާهللاޢަބްދުާ

ާ

ާބޮޑަށްާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`ާ1750 

ާފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެާބިލުގެާބަހުސްގައިާބައިވެރިނުވެާމަސައްކަތްކުރީާދައުލަތުގެާވިޔަާާهللاާޢަބްުދއްަރޙީމްާއަްބދު

ާމިޤ ނޫނަކަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާނިންމ  ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާމިބިލުގެ ާއަވަހަކަށް ވީހ ވެސް

ާމިބިާ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަވަސްކުރެވޭތޯ. ާމަސައްކަތް ލަށްާހެދުމުގެ

ާއެއްޗެކޭާ ާކޮންމެވެސް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާހިތަށްއެރީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބޭނުންފުޅުވ ތީ ވ ހަކަދައްކަން

 1755ދަންނަވ ލަންވ ނެއޭ.ާއެގޮތުންާއެންމެފުރަތަމަާމިފަދަާމުހިންމުާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާގެނެސްދެއްވީތީާ

ާނަޝީ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާވަރަށްާކުޅުދުއްފުށީ ދަށް

ާހަމަާ ާމިބިލަކީ ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައި

ނޑުމެންނަކީާ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެއް. ާހެޔޮ ާފޭރ ން ާރަނގަޅު ާފެންވަރު ވަރަށް

ާއެއެުް ާތައްޔ ރުކުރ  ާނުވަތަ ާއެއްޗެއް ާއުފައްދ  ާއިންސ ނުން ާވ ތީ ާކުށެއްާއިންސ ނުންކަމަށް ޗެއްގައި
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ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާ ާމިބިލުގައިވެސް ާއެގޮތުން، ާއެކަށީގެންވ ކަމެއް. ާހުރުމަކީ ާކުށްތަކެއް  1760ނުވަތަ

ކަންތައްތަކެއްާނެތްާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށެއްާނެތިން.ާއަޅުގަނޑުާއެދޭގޮތަކީާއެހެންާހުރިާކަންތައްތައްާ

ނޑުމެންާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާވ ހަކަދައްކައިގެން ރަނގަޅުކޮށްލުންާއެއީާއެންމެާރަނގަޅުާގޮތޭ.ާާއަޅުގަ

ނޑުވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާހަމައެއ އެކީގައިާމިވ ހަކަދައްކ އިރުާއަޅުގަ

ާދައްކަވައިފި.ާ ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ އި ާވ ހަކަފުޅުތައް ާބިނ ކުރަނިވި ާވަރަށް ާއަގުހުރި ާވަރަށް މެންބަރުން

ާބިލ އި ާމުޅި ާއެއްޗެއްާާއެގޮތުން، ާބަލ ލ  ާމ އްދ ތަކަށް ާވަކިވަކި ާއެއްޗެއް، ާޖުމްލަކޮށް  1765ދޭތެރޭގައި

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާމުހިންމުކަން ާމިބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތިން. ާއަޅުގަނޑެއް ދަންނަވ ކަށް

ާވޭތުވެުެދިޔަާ ާމިއަންނަނީ ާދައްކަމުން ާއަބަދުވެސް ނޑުމެން ާއަުަޅުގަ ާމިދަނީ. ާހ މަވެގެން މިއަދު

ާނަާ ާވ ހަކަ.ާތ ނގައި ާހުރި ާހިނގ ފައި ާމިޤައުމުގައި ާގޮތުގައިާކަންތައްތަކެއް ހަމަގޮތުގައި،ާނުރަނގަޅު

ނޑުމެންާއެންމެންވެސްާބޭނުންވަނީާމިއަދުާއެގޮތަށްާއެކަންތައްތައްާހިންގަންާފުރުޞަތުާނުދީާ އަޅުގަ

ާގެންދަ ާކުރަމުން ާކަމެއްވެސް ާކޮންމެ ާފެންނަގޮތަށް ާދެފުށް ާގޮތެއްގައި ާރަނގަޅު  1770ން.ާވީހ ވެސް

ާއެކަންކަންާ ާޤ ނޫނަކުން ާކުރެވޭނީ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާދަންނަވ ނީ ާއަުަޅުގަނޑު އެހެންކަމަށްވ އިރު

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާމިބިލަކީ ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާބ ރުލިބިދީގެންނޭ. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާނެތިން ާކޮންމެހެން ާއަޅުގަނޑު ާބިލެކޭ. ާވ ންބޭނުންވ  ާޤ ނޫނަކަށް ާއަވަހަށް މިތ ނގައިާާވަރަށް

ާރައްޔިތުންގެާ ާނޫނީ ާވ ހަކައ އި، ާނަގަމުންގްެނދ  ާއިންޖީނުގެތައް ާހުރި ާރަށްރަށުގައި ރ އްޖެތެރޭ

 1775ޢިމ ރ ތްތައްާދިގުާމުއްދަތަށްާކުއްޔަށްދޭާވ ހަކައ އިާމިފަދަާވ ހަކަތައްާދައްކައިގެންާމިތ ނގެާމިއަދުާ

ާޤަބޫލުކުރަ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެއްލުވ ލ ކަށެއް. ާރޫޙު ާއެކުވެރި ާމަޖިލީހުންާމިއޮތް ާމި ާމިހ ރު ނީ

ާމަޖިލީހަކީާނަތީޖާ  ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރޫޙެއްގައި ާއެކުވެރި ާވަރަށް ާމިގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދުމަށޭ. ާމަޖިލީހަކަށް ނެރެދޭ

ާރަ ާވަރަށް ާއަޚްލ ޤީގޮތުން ާވ ންޖެހޭނީ ާރައްޔިތުންނަށްާމެންބަރުން ާޒިންމ ދ ރު ާއަދި ާބަޔަކަށޭ. ނގަޅު

ާއެއަށްާ ާވަގުތު ާއަންނަ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާކަންތައްތައް ާހުރި ާފައިދ  ާރައްޔިތުންނަށް  1780ހެޔޮއެދޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާބަޔަކަށޭ. ާމަސައްކަތްކުރ  ާފ ސްކުރުމަށް ާއެކަންކަން ާދީގެން އެއްބ ރުލުން

ނޑުމެންނަށްާމިފުރުޞަތުގައިާއަޅުގަނޑުާދަންނަ ވ ލަންާބޭނުން،ާމިފަދަާބިލެއްގެާމުހިންމުކަންާއަޅުގަ

ާގޮތަކުން.ާ ާގެންދަވ  ާކުރައްވަމުން ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާމިއަދު ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިދަނީ ބޮޑުވެގެން

ާމަޖިލީހުންާ ާބަޖެޓް ާމިއަހަރުގެ ާއ ދެ، ާބޭނުން، ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަގަކޮށް ާއަޅުގަނޑު މިގޮތުން

ާފ  ާއެއްކަމެއްާފ ސްކުރިއިރު ާއޭގެތެރެއިން ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތައް ާބައެއްކަހަލަ ާހުރި  1785ސްކުރައްވ ފައި

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާ 54ާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ03ާާެގައިާއޮތ5116ާާްއެޕްރީލ11ާާްއަޅުގަ
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ާދީދީާ ާއިބްރ ހީމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުވައްމުލަކުގެ ާއޭރު ާޖަލްސ ގައި ވަނަ

ާތ އީދުކުރައްވައިގެންާހުށަ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއެުްޒަތްތެރި ާއުތުރުބުރީގެ ހަޅުއްވ ،ާމ ޅޮސްމަޑުލު

ާމިއޮންނަނީ،11ާާ ާއޭގައި ާފ ސްކުރެއްވުމެއް. ާފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ާމި އެޕްރީލްގައި

ާފަރ ތަކަށް ާބޭރުގެ ާބައެއްވިޔަސް ާއެސެޓަކުން ާއެއްވެސްާއެސެޓެއްާނުވަތަ ާބޭރުގެާާދައުލަތުގެ  1790ނުވަތަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާކުރަންވ ނީ ާއެފަދަކަމެއް ާވިއްކ ލ ނަމަ ާކުންފުންޏަކަށް ާބައިވެރިވ  ފަރ ތެއް

ާމަޖިލީހުްނާ ާމި ާނިންމުންތައް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްވެގެންނެވެ. ހުށަހަޅ 

މެއްާނެތި،ާރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމެއްާނިންމަވ ފައިވަނިކޮށްާއެފަދަާއެއްވެސްާނިންމެވުމަކަށްާބައްލަވ ލެއްވު

ާކުންފުނިތަކުގެާޙިއްޞ ާ ާޙިއްޞ ވ  ާއަޑުއިވެމުންާމިދަނީާސަރުކ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ނެތި

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާއެހެން ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ.  1795ވިއްކަމުންގެންދ 

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމައެއ އެކީގައި ާނަހައްދަވ ށޭ. ާތަންތަންާ، ާވިޔަފ ރި ދައުލަތުގެ

ާމިާ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާއޮތްހިނދު، ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެ

ާބުއްދިވެރިާ ާމިއީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް ާމިހިންގ  ާކުރުމުގެގޮތުން ޕްރައިވެޓައިޒް

ާމިވަގުތަށް ާމިވަގުތުން ާއިހަުަށް ާހިނގ ށޭ ާވީހާ ާބައެއްކަމަށްވަންޏ  ާމިބިލު ާހުއްޓ ލ ފައި ހުއްޓ ލަމ .

ާކުރަންއުޅެންޏާ  ާއެކަންކަން ާލިބިގެން ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާހަދައިގެން ާޤ ނޫނަކަށް  1800އަވަހަކަށް

ާފ ޑުކިއުންތައްާ ާމީހުންގެ ާއަދި ާއޭރަށް ާކުރަން. ާއެކަންތައްތައް ާފަސޭހަވ ނެއޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނ ާއަޅުގަ ާމަދުވ ނެކަމަށް ާތަންކޮޅެއް ާޕ ޓީާއަމ ޒުވުންވެސް ާމި ާހަމައެއ އެކީގައި ާގަބޫލުކުރަން. ޑު

ާފ ޑުކިޔ ނެާ ާސަރުކ ރަށް ާއަބަދުވެސް ާޕ ޓީތަކުން ާއިދިކޮޅު ާވެރިކަމެއްގެ ާހިނގ  ސިސްޓަމަށް

ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމަށްާ ާސަރުކ ރު ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ  ާސަރުކ ރު ާއެއީ ކިޔަންވެސްވ ނެ.

ާމަސައްކަތެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާދެންާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ  1805ކަމަށް

ާނަންގަވައިގެންާ ާތަންތަން ާމުއްދަތަށް ާދިގު ާމި ާބޭނުން، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ އެކަމަކު

ާދަންނަވ ލަންާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީގައި ާވަރަށް ާހަމަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއިންވެސްޓްކުރ  އެތަންތަނަށް

ާކު ާއިންވެސްޓް ާބޮޑެތި ާތަންތަނަށް ާއެފަދަ ާއެބޭފުޅުންވެސްާބޭނުން، ރައްވ އިރު

ާމިހެއްކަމެއްާ ާއޮންނ ނީ ާމ ދަމ  ާއޮތަސް ާމިކަން ާމިހެން ާއަދި ާމިއަދު ވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ށޭ

ާއެނޫންގޮތަކަްށާ ާބޭނުންވެދ ނެ ާސަރުކ ރަކުން ާއަންނަ ާދެން ާހަމަ ާނޭނގެއޭ. ނޑުމެންނަކަށް  1810އަޅުގަ

ާކު ާއެކަން ާހަމަ ާބޭނުންފުޅުވިޔަސް ާބައްޓަންކުރައްވަން. ާއެބޭފުޅުންާއެކަން ާގޮތްތަކެއް ރެއްވޭނެ

ާހުރިާ ާކުރައްވ ފައި ާއިންވެސްޓްތައް ާބޮޑެތި ާއެކަހަލަ ާއަތުވެއްޖެއްޔ  ާވަގުތެއް ާއެފަދަ ހޯއްދަވ ނެ.

ާދިގުާ ާކަންކަމުގެ ާމިކަހަުަލަ ާއެހެންވީމ ، ާދިމ ވެދ ނެ. ާގޮތްތަކެއް ާދެރަ ާވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް
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ންތައްތައްާމިސ ލަކަށް،ާތަންތަންާނަންގަވައިގެންާއަހަރަށްާދޫގަސްާނެގުންާފަދަާކ21ާާަމުއްދަތަކަށްާ

ާއެތަންތަނަށްާ ާމުހިންމޭ. ާވަރަށް ާވިސްނ ވަޑައިގަތުން ާއެބޭފުޅުން  1815އިންވެސްޓްކުރައްވ އިރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކުރިމަތިވެދ ނެކަން. ާޤައުމަށް ާޙ ލަތެއްވެސް ާމިނޫން އިންވެސްޓްކުރައްވ އިރު

ާމ ގި ާބިލ ބެހޭގޮތުން ާދެންނެވިހެން ާއަޅުގަނޑުާކުރިން ާނެތިން. ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަތަކެއް ނަ

ާއަދިާ ާކިއުއްވައިފި. ާބޭފުޅުން ާއެކި ާފ ޑުކިއުންތައް ާބިނ ކުރަނިވި ާވަރަށް ާމިބިލަށް ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލ ނަންާއޭދަފުށީާ ވަރަށްާމުހިންމުާޚިޔ ލުފުޅުތައްވެސްާހުށަހަޅުއްވައިފި.ާއެގޮތުންާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތް ާމެންބަރުާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށި ާސަލީމ އި، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު  1820ތެރި

ާދ އިރ ގެާ ާހޯރަފުށި ާހަމައެއ އެކީގައި ާދެއްކެވި. ާވ ހަކަކޮޅެއް ާއަގުހުރި ާވަރަށް ާމުސްޠަފ  މުޙަންމަދު

ާމުޙަާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާރަޝީދ އި ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ންމަދުާޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭފުޅުން.ާ ާނ ޒިމްފަދަ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާއަދި ނަޝީދުފަދަ

ާވ ހަކަފުދައްކަވަމުންާގެންދަވ އިރުާ ާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާއެބޭފުޅުންވެސް ާއެބޭފުޅުންނަށް ނޑު އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާހަމަާާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ށޭ  1825މެންބަރުންވެސް

ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ާއެހެން ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކުމުގެ ާމޭރުމުން ާއެދައްކަވ  އެބޭފުޅުން

ާއުސޫލުންާ ާދިމ ކުރުމުގެ ާނޫނީ ާއުސޫލުން ާޖަދަލުކުރުމުގެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެހެންވީމ ، އޮންނ ނެއޭ.

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާޚ އްޞަކޮށް ާނުދައްކަވ ށޭ. ާމުޙަންމަދުާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާޖަލްސ ތަކުގައިާ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކައަކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ނަޝީދަށް

ާވެރިކަމަށްާ ާޤައުމުގެ ާއެ ާއަދި ާގެންދިއުމުން ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ާއެގޮތަށް  1830ތެދުވެވަޑައިގެން

ާއެހެންވީާ ާނުވ ނެއޭ. ާފަސޭހަފުޅެއް ާއެހ  ާތަންކޮޅެއްާވަޑައިގަންނަވ ކަށް ާއެއަށްވުރެން މަ،

ާކުރިންާ ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާބައްޓަންކުރައްވ ށޭ.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅުތައް ބިނ ކުރަނިވިގޮތެއްގައި

ާސުޙެއިލްާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއެއްފަހަރު އަދިވެސް

ާވަ ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު ާބިލެއްާމަޢ ފުކުރައްވ ތި، ާމިފަދަ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކީގައި ރަށް

 1835ާހުށަހެޅުއްވީތީާޝުކުރުދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދައުލަތުގެާވިޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުވުންާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާފުރުޞަތަކަށްާމިާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާއަނެއްކ ވެސް ާޖެހޭތީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ާއަޅުގަނޑުވެސް ބިލުގައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސް،ާއ ދެ،ާއެއްާނުކުތ އެއްގޮތުގައި ާމ އްދާ 002ާއެދުނީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ނޑައަޅައިާސިޔ ސަތުތައްާސަރުކ ރު،ާ)ބ(ާގައި ނޑުާސިޔ ސަތުތައްާކަ  1840ގެާކަމ ގުޅޭާދައުލަތުގެާމައިގަ
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ާއެއީާ ާއިރުޝ ދުދިނުން ާބޭނުންވ  ާއެތަންތަނަށް ާއަންގައި ާމުއައްސަސ ތަކަށް އިދ ރ ތަކަށ އި

ާމ އްދ އަށްާ ާމި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއ ދެ، ާމިއޮންނަނީ. ާލ ޒިމުކަމެއްގެގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށް

ާއަ ާތަޢ ރުޟުވުމެއް ާޤ ނޫނީ ާމީގައި ާއެކުލެވިގެންވ ގޮތް، ާކޮމިޝަން އިސްސ ނެކަމަށްާބަލ އިރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަދި ާގަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށްވެސް އަޅުގަ

ާއޮވެގެންާ ާދައުރެއް ާކޮމިޓީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިއޮތީ ާވިސްނުންފުޅުގައި  1845މެންބަރުންގެ

ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢައްޔަންކުރުން. ާބޭފުޅުން ާވީހ ވެްސާާކޮމިޝަނަށް ާފެންނަގޮތަކީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާރަޢުޔެއްާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއެއީ ާކުރުން. ާއެކަން ާއެކަންކުރަންޏ  ާދ އިރ އެއްގައި ފުޅ 

ާގޮތްކަމަށްވެސްާ ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާއެންމެ ާއެއީ ާކުރުން. ާއެކަން އޮވެގެން

ާޢިއްޒަތް ާފެންނ ތީ.ާއ ދެ،ާއެހެން ނޑަށް ާވިދ ޅުވިފަދައިންާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅުގައި ތެރިާމެންބަރުންވެސް

ާއިންވެސްޓަރުންާ ާބޭރުގެ ާކުންފުނީގެގޮތިގައި ާމެގަ ާކުންފުނިތަކަށް، ާޕްރައިވެޓައިޒްކޮށް  1850މިއަދު

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާކުންފުނިތަކުން ާމި ާމިއަދު ާއިތުބ ރ އެކުގައި ާއިންވެސްޓަރުންނަށް ޙިމ ޔަތްކޮށް

ާއ ދެ ާއެބަޖެހޭ. ާޚިދުމަތްދޭން ާނުހަމަގޮތުގައިާ، ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުގައި ާދިރ ގުގެ މިސ ލަކަށް

ާއެކަންާ ާއުސޫލުން ާހަމަހަމަ ާއުސޫލެއްނޫން. ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީވެސް ކަންކުރުމަކީ

%ާ ާދިރ ގުގެ ާމިއަދު ާގަވ އިދުގެތެރެއިން. ާޤ ނޫނ އި ާޑޮލަރަށ4ާ11ާާްކުރަންޖެހޭނީ މިލިއަން

 1855ވަަނާއަހަރު،5101ާާއެގަތްާކުންފުނިންާމިއަދުާމުޅިާމިާރ އްޖޭގައ4ާާިވިއްކ ލ އިރުގައިާއ ދެާއެާ%

ކުރިއަށްާއޮތްާހަތަރުާފަސްާއަހަރެއްތެރޭގައިާމުޅިާރ އްޖެއަށްާބްރޯޑްާބޭންޑްާއަދިާލޭންޑްާލައިންގެާ

ާއެކަންާ ާއުފަލުން ާމިއަދު ާރައްޔިތަކުވެސް ާކޮންމެ ާމިރ އްޖޭގެ ާއެއީ ާވަޢުދުވެފައިވަނީ. ާދޭން ޚިދުމަތް

ާހިންގާ ބަލައިގަ ާޕްރައިވެޓްކޮށް ާސްކޫލުތައް ާވ ހަކަ، ާވިއްކ  ާސްކޫލުތައް ާއ ދެ، ާކަމެއް. ންނ ނެ

ވ ހަކަދައްކައިރުގައިާމިރ އްޖޭގައިާޖީ.ސީ.އީާއޯލެވަލްގައިާބައިވެރިވީާކިތައްާކުދިންތޯ.ާފ ސްވީާކިތައްާ

ާކިތައް ާދީގެން ާޓިއުޝަން ާމިއަދު ާކަމެއް. ާގެންނަންޖެހޭނެ ާހަނދ ނަށް ާމިއީ  1860ކުދިންތޯ،ާާކުދިންތޯ.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއ ދެ، ާދެމުންދަނީ. ާތަޢުލީމު ާމައިންތޯ ާކިތައް ާކުދިންނަށް ކިތައް

ާ ާވ ހަކަދައްކައިފި. ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާބައ11ާާިވިސްނ ލަންޖެހޭ އަހަރުވީއިރުގައި

ކ ކުތޯ.ާއިސްލ މްދީނުގެާޤަރުނުވީާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތެއްާބ އްވައިގެންާނަހަމަގޮތުގައިާއަދަބުދޭންާދިޔައީާ

ާއޭރުާ ާބޭފުޅުން ާދީނީ ާކީއްވެގެންތޯ. ާދިޔައީ ާއަދަބުނުދެވި ާކަނޑަނޭޅި ާޤައުމުގައި ާމި ޙުކުމްތައް

ާތިބީާކީއްވެތޯ.ާމިއީާސުވ ލުއުފެދޭާކަމެއް.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާސަރުކ ރުާ  1865ތަޅުލެވިފައި

ާލޮންނަާ ާދަންނަވަންޏ  ާހުވަދޫބަހުން ާސައިޒްގައި. ާތިއްބެވީާއޮންނ ނީ ާއެބޭފުޅުން ާބޭރުގައި އިން
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ާ ާބިނ ކުރަނިވިގޮތެއްގައ2ާާިބައިތިއްބ ފައި. ާދޭނަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާއެ ާފަހުން އަހަރު

ކޮންމެވެސްވަރެއްގެާފުރުޞަތެއްާއެބައޮތް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއެކަންާކޮށްފިއްޔާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވިލިމ ފަންނުާޝުކުރިއްޔ  ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު.  1870ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެދެންާ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާމަނިކަށް. ާޙުސެއިން ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާއޮތް ާޢިއްޒަތްތެރ2ާާިކުރިއަށް ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން ާމިބިލަށް ާމިނެޓްތެރޭގައި

މެންބަރުންާމިާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިގެންނެވުމަށް.ާއޭގެފަހުގައިާއަޅުގަނޑުާމިާބަހުސްާނިންމުމުގެާ

ާމަސައްކަތްާފަށ ނަން.ާ

ާ1875 

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމަށްޓަކައިާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާދައުލަތުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބިލަކީާާެސއިންާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ

ާއެހެންާމެންބަރުންގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާމުހިންމުާބިލެއް.ާއެމަނިކުފ ނުގެާވ ހަކަފުޅުގައިވެސް ވަރަށް

ާބެހޭގޮ ާމިބިލ  ާޚިޔ ލުތަކެއް.ާވ ހަކަފުޅުގައިވެސް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާފ ޅުކުރައްވ ފައިވަނީ ާއެ ތުން

ާދިވެިހާ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާސަބަބު ާބޭނުންވ  ާޤައުމު ާމި ާމިއަދު ާބިލަކަށް ާމިފަދަ ނޑުމެން  1880އަޅުގަ

ާވެރިކަމުގެާ ާއ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިވ  ާބަދަލުވެފައި ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ނެ ރައްޔިތުން

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޮޑެތިާނިޒ މުގެތެރެއިން ާދައުލަތުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިދަނީ ާފެންނަމުން ނަށް

ާނުވަތަާ ާނެތި ާއެނގުމެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާތަންތަން ާހިމެނޭ ާއެސެޓްތައްކަމުގައި ވިޔަފ ރިތައް

ާީދާ ާކުށްޔަށް ާތަންތަނަށް ާއެހެން ާނެތި ާދެވުމެއް ާމަޢުލޫމ ތު ާރަނގަޅު ާއެކަމުގައި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާކު ާމީހުންނަށް ާއެކިކަހަލަާއެހެން ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލައިގައި ާދެމުންދ   1885ށްޔަށް

އޮޅުންތައްާއަރަމުންދ ތަން.ާމިފަދަާކަންތައްތަކެއްާނުވެާވަކިާބައެއްގެާފޯކަސްގެާދަށުގައިާދައުލަތުގެާ

ާފައިދ ވ ނެގޮތުގައި ާދިވެހިންނަށް ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާޙިމ ޔަތްކުރެވި ާތަންތަން ާމުދ ތަކ  މިކަންާާމިފަދަ

ނޑުާ މައިގަ ލިބުމަކީާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ 

ާ ާމަޤްޞަދު ާމިސ ލަކަށް ާއެބައޮތް ާއެވިދ ޅުވެދެއްވ ފައި ާއެމަނިކުފ ނު ާތަޢ ރަފުގައިވެސް 5ާމަޤްޞަދު.

ނޑުާމަޤްޞަދުާތިރީގައިާގައިާމިާޤ ނޫނުގެދަށުންާހިންގ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާމަސައްާ  1890ކަތުގެާމައިގަ

ާ ާބަޔ ންކުރައްވަމުން ާއެވަނިއްޔޭ. ާއިޤްތިޞ ދ0ާާީބަޔ ންކޮށްފައި ާޤައުމުގެ ާވިދ ޅުވަނީ ގައި

ާޤައުމެއްގެގޮތުގައިާ ާޤައުމު ާއިތުރުކުރުމޭ. ާދުވެލި ާއިޤްތިޞ ދީ ާހަރުދަނ ކޮށް ޙަރަކ ތްތެރިކަން

ާމުހި ާއެންމެ ާއިޤްތިޞ ދަކީ ާޤައުމުގެ ާއ ދެ،ާއޮތުމަށްޓަކައި ާޕޮއިންޓް. ާސަމ ލުކަންދެވެންޖެހޭ ންމު



 71 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކުން ާހުރި ާއަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ާބައެއްކަހަލަ ާވ ހަކަދައްކަމުން މިބިލަށް

ާމިގޮތަށްާ ާވިދ ޅުވެދެއްވައިފި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއެބަޖެހޭ. ާއެބަނަގަން  1895މިސ ލު

ާއެސެޓްތެރެ ާދައުލަތުގެ ާއެހެންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނަމަވެސް ާބައެއް ާއެސެޓަކުން ާނުވަތަ ާއެސެޓެއް އިން

ާރަޢުޔެއްާ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުހަދ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހެދޭނީ ާކުށްޔަށްދީ ާއަދި ާވިއްކ  ާދީ ބަޔަކަށް

ާއާ  ާމިދަނީ ާއިވެމުން ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާގޮތްކަށޭ. ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާނުވަތަ ހޯދައިގެން

ާޕްރައިވެޓައިާ ާއަދިާސަރުކ ރުން ާދިރ ގު ާކުންފުނިތަކަށް ާއުފައްދަވ ފައި ާދަށުން ާއުސޫލުގެ ޒްކުރުމުގެ

ާއޮތްގޮތަށް.ާ ާނިންމަން ާކަންތައްތައް ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާދިނުމަށްޓަކައި ާކުށްޔަށް ާތަންތަން  1900އެނޫންވެސް

ާއެންމެާ ާއޮންނަ ާގަމުގައި ާއައްޑުއަތޮޅު ާއިވިުިގެންދިޔައީ ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާދ ދިފަހަކުން މިސ ލަކީ

ާމުހި ާކުންފުންޏަކަށް ާދޫގަސްާއެމް.ވީ.ކޭ.އޭާކިޔ  ާބިންާކަމުގައިާބެލެވޭ ާއެއް އަހަރުގެާދިގ21ާާުންމު

ާވެގެންދިޔަތަނެއްާ ާކަންތައްތައް ާހ މަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ާމިތަނުގައި ާދެމުންދިޔަތަން. މުއްދަތެއް

ާލިބުނު ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫސްތަކުން ާނުފެނުނު. ނޑުމެންނަކަށް ާއެކަންާއަޅުގަ ގޮތުގައި

ާވ ހަކަާ ާމައްސަލަ ާކޯޓުގެ ާއެނގޭ.ާމިހ ރު ާހުރިކަން ާމައްސަލަތަކެއް ާބިޑްކުރެއްވުމުގައިވެސް  1905ފުރަތަމަ

ާއ ދެ،ާ ާމިޖެހެނީ. ާއޮންނަން ާބޮޑީއެއް ާމުހިންމު ާމިކަހަލަ ާނުވުމަށް ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ މިދަނީ.

ާ ާކޮމިޝަން ާޕްރައިވެޓަރޭޝަން ާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ާކޮމިޝަނަށްާމިބިލުގައި ާއެ އުފެއްދެވުމަށްފަހު

ާ ާމިއޮންނަނީ ާއައްޔަންކުރުމަށް ާމެންބަރުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މެންބަރެއްގ2ާާެއައްޔަންކުރ 

މައްޗަށް.ާއ ދެ،ާމިގޮތުންާމިބިލުގައިާއޮތީމަާސަރުކ ރުގެާސިޔ ސަތުވެސްާމީގައިާދެމެހެއްޓޭނެ.ާއަދިާ

 1910މުގެާވ ހަކައެއްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާހޯއްދެވުމަށްާމިާމެންބަރުންތައްާމިއަށްާފެނޭތޯާނޫންތޯާރުޙު

ާބެލެންސްކޮންާ ާދެފަރ ތުން ާދިޔައިމަ ާދެމިގެން ާއެކަން ާއެގޮތުގައި ާރަނގަޅުގޮތެއް. ާއެވެސް އޮތަތީވެ

ާމިބިލުގެާ ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާޔަޤީންކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގެންދެވޭނެކަމ މެދު ާކުރިއަށް މިކަން

ާއަޅުގަާ ާގޮތުންާވ ހަކަދައްކަމުން ާޢަމަލުކުރައްވަމުންދ  ާަސރުކ ރުން ާއ  ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު

ާހެކީގެާ ާމިދައްކަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާކުރަމުންދ  ާކަންތައްތައް ާބައިވަރު ާއޮޅުންއަރ  ރައްޔިތުންނަށް

ާނެރެފައިއޮތްާ ާކައުންސިލަރަކު ާރަށެއްގެ ާއަތޮޅެއްގެ، ާމިއޮތީ ާއަތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ،  1915އަލީގައި.

ާޢ ންމުާބަޔ ނެއްާ ާރައްޔިތުން ާދައްކ ހެން ާޖިޒީ ާޒަމ ނުގައި ާކުރީ ާވ ގޮތުން ާބަޔ ނުގައި ާމި ާއ ދެ، .

ާއަދިާ ާނެގޭގޮތަށ  ާޓެކްސް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާއަތުންވެސް ާރައްޔިތުންގެ ނޑުވެރިކަންކުރ  ދަ

ާދުވ  ާބަޔ ންތައް ާއެކިއެކި ާކުރެވޭނެގޮތުގެ ާކަންތައްތައް ާގޮތްގޮތަށް ާއެކިއެކި ާހަތަރުދަމުާވިޔަފ ރީގެ ލު

ާމިޒ ތުގެާ ާހުއްޓުވުމަކީ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާއަންނަނީ. ާނުކުންނަމުން ާގޮތަކަށް ކަހަލަ

ާކޮންމެގޮތަކުންވެސްާ ާނެތް. ާބަލ ނެކަމެއް ާބޮޑު ާކުޑަ ާވިޔަފ ރިގޮތުން ާދައުލަތުގެ ާބިލަކުން  1920މުހިންމު
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ާއެހެންވީމަ، ާވިޔަފ ރިޔަކަށް. ާވ ނީ ާނުވަތަާާވިޔަފ ރިއެއްވެއްޖިއްޔ  ާފައިދ  ާނެގޭ ާވިޔަފ ރިޔަކުން އެ

ާއެކަންާ ާއަންނ ނެގޮތަކަށް ާފައިދ  ާހަމަ ާއޭގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިނުމުގެކުރިން ާބަޔަކަށް ވިޔަފ ރި

ާއިޙްތިރ މ އެކުާ ާވަރަށް ާމިބިލަށް ާއަޅުގަނޑު ާމޭރުމުން ާމި ާއ ދެ، ާމުހިންމުކަމެއް. ާއެންމެ އޮތުމަކީ

ާޚ އްޞަގޮތެއްގަ ާމީގެ ާއަދި ާތ އީދުކުރަން. ާމ އްދ  ާބައި ާއިޙްސ ސްގެ ާމިއޮންނަ ާސަރުކ ރުގ6ާެއި .

ާމިާ ާވިޔަފ ރިތަނެއް ާދައުލަތުގެ ާއޮތް ާނުސީދ ގޮތުން ާނުވަތަ  1925ޙިއްޞ ާނުވަތަާމަޞްލަޙަތުާސީދ ގޮތުން

ާއުފުލ ނެާހަމައެކަނިާފަރ ތަކީާއަދިާ ޤ ނޫނުގެާދަށުންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެާޒިންމ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާމަ ާއޭރުންާޕްރައިވެޓްކުރުމުގެ ާއޮތުން. ާކޮމިޝަނޭ ާމި ާފަރ ތަކީ ާހަމައެކަނި ާކުރ ނެ ސައްކަތް

ާހުރިާމުދަލ ާފައިސ އ ާ ހަމަގައިމުވެސްާއެއްާބަޔަކަށްާވިސްނުންތެރިކަމ އެކުގައިާތިބެގެންާދައުލަތުގެ

ާބަޔަކަށްާ ާހެޔޮލަފ  ާރަނގަޅު ާބަލައި ާކޮބައިކަން ާސ މ ނުތަކަކީ ާތަކެއްޗ  ާލިބޭނެފަދަ ާފައިސ  އަދި

ާތަާ ާޔަޤީންކަމެއް.ާއެފަދަ ާއެއީ ާފޯރ ނެކަން ާފައިދ  ާޙަޤީޤީ ާއޭގެ ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާދެވިގެން  1930ކެތި

ާ ާހަމަ ާމިބިލުގެ ާހިންގާ 01ާއަދި ާގުޅޭގޮތުން ާޕްރައިވެޓްކުރުމ  ާއެކެއްގައި ާގެ ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަންގައިދީގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާފުރިހަމައަށް ާހ މަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ާކަމަކީވެސް ާކުރެވޭާކޮންމެ ން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާކަންތައްތަކީ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ކަމެއްކަމުގައިވުން.

ާދެކޮޅަށްާ ާސަރުކ ރ  ާވ ހަކަދެއްކިނަމަވެސް ާއެއްކޮޅަށް ާސަރުކ ރ  ާއަދި ާއެދެނީ އެންމެންވެސް

ާއަތްފޯ ާރައްޔިތުންނަށް ާއުންމީދަކީ ނޑުމެންގެުެ ާއަޅުގަ ާފަސޭހަގޮތަށްާވ ހަކަދެއްކިނަމަވެސް  1935ރ ފަށުގައި

ާތިބީ.ާއެހެންވީމަ،ާއުންމީދުތަކަށްާ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާއުންމީދުގައި ާލިބިގެންދިއުން.ާއެ ކަންތައްތައް

ާމިވަގުތުާ ާމެންބަރުންތަކުގައި ާއިނދިކޮޅު ާސަރުކ ރ  ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާބައެއްކަމަށް ހުރަސްއަޅ 

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާބައެއްގެތެރޭގައި ާތިބި ާނެތީމު.ާމަޖިލީހުގައި ާވ ކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާވ  ން

ާއެކަމަކަށްާ ާތ އީދުކޮށް ާއެކަމަކަށް ާވ ނަމަ ާކަމެއްކުރައްވ ކަމުގައި ާރަނގަޅަށް ސަރުކ ރުންވެސް

ާގޮތަށްާ ާފެންނަ ާއެތެރެ ާހެޔޮނުޔަތުގައި ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާއަޅުގަނޑުމެން ާދިނުމަކީ  1940އެއްބ ރުލުން

ާރަނގަޅުވ ނީ. ާކުރެއްވީމ  ާާއެކަން ާދޫގަސް ާއައްޑުއަތޮޅުގެ ާދޫގަސް، އަހަރަށ21ާާްއެމް.ވީ.ކޭއަށް

ާވިއްކ ލިގޮތަކަށްާ ާޝެއ  ާދިރ ގުގެ ާނުވަތަ ާކުންފުންޏަކަށް ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާނުވަތަ ދިންގޮތަކަށް

ާތ އީދެއްނުކުރ ނަން.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތަކަށް ާތައްޔ ރުވެފައި ާވިއްކ ލަން ާއެސް.ޓީ.އޯ ނުވަތަ

ކުރ ކަމުގައިވ ނަމަާސަރުކ ރ ާގުޅިވަޑައިގެންާތިބިާމެންބަރުންާނުވަތަާސަރުކ ރުާާއެފަދަާކަންތައްތައް

ނޑުމެންާވ ޖިބެއްާމިއަދުާއެކަމަށްާއިޙްތިޖ ޖުކޮށްާއެވ ހަކަދެއްކުންާނުވަތަާ  1945ރުޅިއައިާނަމަވެސްާއަޅުގަ

ނަންާފެންނަާފ ޑުކިޔ ާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާބިލަކީާބަލައިގަންާ
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ާވަކިވެލަން.ާ ާޝުކުރުއަދ ކުރަމުން ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ބިލެއްކަމުގައި

ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ނޑަށްާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުާމިބިލ ާބެހޭގޮތުންާކުރިންާއަޅުގަ  1950ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ނޑުގެާޚިޔ ލުާދަންނަވ ލީާއެވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާއެާދައުލަތުގެާވިޔަފ ރިާރ ީހމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:އިބްާާމްޤ ސިާ ިލބުނުާފުރުޞަތުގައިވެސްާއަޅުގަ

ތަންތަންާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގައިާދިވެހިާރައްޔިތުން،ާމިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެ،ާމިއޭާމިދެންނެވީާ

ާދ  ާއޮވެގެން ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންގެ ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާކޮންމެހެން ާއޮތުމަކީ ގޮތަކަށް

ާ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި ާދެންމެއަކު ާއެނގެނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވެއްޖ5ާާެއެކަން މެންބަރަކުވެސް

ާ ާމި ާފ ސްކުރެއްވިއިރު ާބަޖެޓް ާސަޕްލިމެންޓަރީ ާއ ދެ ާފ ސްކުރެއްވިއިރު ާބަޖެޓް  11ާ1955މިއަހަރުގެ

ާާއެޕްރީލްގައި ާާވަނ03ާައޮތް ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްކުރައްވ ފައިވާ 54ާރައްޔިތުންގެ ާޖަލްސ ގައި ވަނަ

ާކެޕިޓަލްާ ާމި ާއ ދެ، ާއެބަވޭ ާފ ސްކުރައްވ ފައި ާއޭގެއިތުރުންވެސް ާއަދި ާވ ހަކަ. ފ ސްކުރުންތަކެއްގެ

ާޙިއްޞާ  ާވިއްކ ނަމަ ާޙިއްޞ  ާތަފްޞީލ އި،ާކުންފުންޏެއްގެ ާތަންތަން،ާކެޕިޓަލްާއެސެޓްސް ވަކިކުރި

ާމި ާތަފްޞީލ އިާވިއްކަވ ނެ ާއެކޮންޓްރެކްޓްގެ ާދެއްވ ނަމަ ާކޮންޓްރެކްޓެއް ާމެނޭޖްމަންޓް ންވަރ އި،

 1960މަޢުލޫމ ތުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްފަހުާމަޖިލީހުގެާރުހުންާހޯއްދަވަންވ ނެކަމަށް.ާމިހެންާ

ާއަާ ާޚިލ ފަށް ާވ ހަކަފުޅ އި ާއެދައްކަވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއޮއްވ  ނޑުާމިކަން ޅުގަ

ދަންނަވ ލަންއޮތީާމިާދެފ ސްކުރުންާފ ސްކުރައްވ ފައިާވަނިކޮށް،ާދިވެހިާސަރުކ ރުންާމިގޮތަށްާމިއ އިާ

ާރައްޔިތުންާ ާމި ާހަމަގައިމުވެސް ާނެތީމު ާޤަބޫލުކުރ ކަށެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުރައްވ ނޭ. ާކަމެއް ޚިލ ފަށް

ާމި ާދެކޮޅަށް ާފ ސްކުރެއްވުމަކ އި ާފ ސްކުރައްވ ފައިވ  ާކަމެއްާމަޖިލީހުން ާސަރުކ ރުން އަދުގެ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާނަސޭޙަތަކީ ާއަޅުގަނޑުގެ  1965ކުރައްވަފ ނެކަމަކަށް.

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާލިބިފައިމިވަނީ ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާދައުލަތުން ާނުކުރައްވ ށޭ. ާކަމެއް އެކަހަލަ

ާކަން ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވ  ާއަދި ާހަދާ ޤ ނޫނ އި ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާކުރުމަށޭ. ތައްތައް

މަޖިލީހަކީާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބ ރުާލިބިގެންވ ާމަޖިލީހަކީާމިޢިއްޒަތްތެރިާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކުރައްވ ފ ނެކަމަކަށް ާކަމެއް ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާއެގޮތަށް ާވީހިނދު، މަޖިލިސްކަމަށް

ާއެހެންކަ ާއިނގޭތޯ. ާދަތި ާވަރަށްާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާކުރައްވ ފައިވ ކަމަށްވ ނަމަ  1970މަށްވ ނަމަ

ާކުރީގައިވެސްާ ާއޭރުވެސް ާމިފަދަ، ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ، ާދެރަވަން. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ހިތ މަކުރަން.

ާކަންތައްާ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރެއްވުމުގެ ާކުންފުނިތަކެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާދެންނެވިން ނޑު އަޅުގަ

ާ ާދަންނަވ ލ ނީާކުރިއަށްގެންދަވ ނަމަ ާމިފަހަރުވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުއްޓަވ ލެއްވުމަށް. ާވަގުތުން ހަމަ
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ާރޫޙ އިާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއައުމަށްފަހުގައި ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާމިބިލު ާއޭގެފަހުން ާހުއްޓ ލައްވ ށޭ. ވަގުތުން

ާތަކުރ ރުކޮ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމޭ.ާއެއީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަންާކުރައްވަމުންާގެންދެވުމަށް  1975ށްާއެއްގޮތަށް

ާސަލ މަތްކަމ އިާ ާއޭގައޭ ާމަޞްލަޙަތުއޮތީ. ާއޭގައޭ ާވ ހަކައަކީ. ާދަންނަވަންއޮތް ފަށްފަށްކޮށްފައިވެސް

ާމަންފާ  ާލ ބަޔ އި ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާސަރުކ ރަށ އި ާއަދި އަމ ންކަންއޮތީ.

ާމިދެންނެވީާ ާމިހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްވ ތީވެ ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާއަޅުގަނޑުާލިބިގެންދ ނީ ާއ ދެ، .

ާމިމަޖިލީހުންާ ާއަވަހަށް ާމިބިލު ާއިލްތިމ ސަކީ ާއެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާކުރުކޮށްލ ނަން. މިވ ހަކަކޮޅު

 1980ާފ ސްވެގެންގޮސްާޤ ނޫނަކަށްވެގެންާދިއުން.ާއ ދެ،ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޭދޫާާޝުކުރިއްޔ  ާޤަސްދުކުރަނީ ާއަރުވަން ފުރުޞަތު

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަލްޙ ން ާހެނދުނު ނޑު ާއަޅުގަ ާޖަލްސ 01711ާާފަހުމީއަށް. ގައި

ނޑ ލިއިރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާހުންނެވީ.ާދެންާއޭގެފަހުންާފުރުޞަތުާ މެދުކަ

ާއެދިވަޑައިގެންފައިާ ާފަސްކޮށްދެއްވުމަށް ާބ ކީ ާފުރުޞަތުގެ ާފުރަތަމަ ާއެހެންވީމ ،  1985މިނެޓ1ާާްއޮތީ.

ނޑުާއަރުވަން.ާ އަޅުގަ  ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާބޭނުންފުޅިއްޔާ 

 

ާވ ހަކައަކީާާއަްލޙ ންާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާފޭދޫާ ާދަންނަވ ލަންއުޅުނު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

މިޤ ނޫނަކީާމިއަދުާސަރުކ ރުގެާސިޔ ސަތ އިާއެއްގޮތްވ ާގޮތުގެމަތިންާޕްުެރައިވެޓައިޒްާކުރުމ އިާއަދިާާާ:ވުންވ ހަަކދެއްކެާާފަހުމީ

ާކޮންމެހެންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޯޕްރަޓައިޒްކުރުމުގައި ާޚިދުމަތްތައް ާބައެއްކަހަލަ ާދޭ  1990ސަރުކ ރުން

ާއޮ ާޑްރ ފްޓްކުރެވިފައި ާމިޤ ނޫނު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤ ނޫނެކޭ. ާބަލ އިރުާބޭނުންވ ނެ ތްގޮތަށް

ާކުރައްވަންޖެހޭާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަށުގައި ާބ ރުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ މިދެންނެވިހެން

ާމިބިލުގެާ ާއޮންނ ތީ، ނޑައެޅުން ާކަ ާސިޔ ސަތުތައް ނޑު ާމައިގަ ާދައުލަތުގެ ާތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ

މިކޮމިޝަނަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކުގެާާދަށުންާމިއުފެދޭާކޮމިޝަނަުަކީާމިނިވަންާކޮމިޝަނަކަށްވެފައިާއަދި

ނޑައަޅާ  ާކަ ާލިސްޓެއް ާތަންތަނުގެ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރ ނެ ާތަންތަނ އި ާކޯޕްރަޓައިޒްކުރ ނެ ާމި  1995ތެރޭގައި

ާއަޅުގަނޑުާ ާދަންނަވަން، ާއަޅުގަނޑު ާއޮތުމަކީ ާއޮންނަ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމީގައި ާކުރަން އެކަން

ާރައީސުލްޖު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާބ ރ އިާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާލިބިދީފައިމިވ  މްހޫރިއްޔ އަށް

ާވ ހަކައަކީ،ާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއެކުލެވިގެންވ ކަމެއް. ާފުށުއެރުމެއް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ

ބ ރުާވަކިގޮތަކަށްާވަކިކުރެވިގެންާކަންތައްތައްާހިންގުމަށްާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ އިރު،1ާާދައުލަތުގެާ

ާޕްރައިވެޓައިޒް ާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތްާާމިއަދުގެ ާއެކަމަށް ާއިޢުލ ންކުރައްވ  ާސިޔ ސަތެއް  2000ކުރުމުގެ

ާހުރަސްއެޅޭގޮތަކަށްާ ާއެކަމަށް ާހަދ އިރު ާމިޤ ނޫނު ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުއްލިއަކަށް ކުރައްވަމުންދ އިރު



 75 

ާޤ ނޫނެއްާ ާޑްރ ފްޓްކޮށް، ާޤ ނޫނެއް ާގޮތަކަށް ާނުކުރެވޭފަދަ ާތަންފީޒު ާއެސިުިޔ ސަތުތައް ނުވަތަ

ާކުާ ާއެއީ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާފ ސްކުރުމަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަކަށް ރެވިގެންވ ނެ

ާދައުލަތުގެާ ާދިވެހި ާކަމަކީ ާބޭނުންވ  ާޙ ޞިލުކުރަން ާމި ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން މިޤ ނޫނުން

ާޙިއްޞާ  ާއޭގެ ާއެހެންބަޔަކަށް ާނުވަތަ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރަން ާމުދަލެއް ާހުރި  2005މިލްކިއްޔ ތުގައި

ާ ާރައްކ ތެރިކުރެވިފައިވާ ދޫކޮށްލ އިރު ާޙައްޤުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާއެމުދަލަކީ ާނުވަތަ އެޙިއްޞ އަކީ

ާއެއަށްާލިބިދޭންޖެހޭާ ާބަދަލުވެގެންދ އިރު ާނަމަށް ާއެހެންބައެއްގެ ާއެމުދަލެއް ާހެދުންާނުވަތަ އެއްޗަކަށް

ން.ާހަމައެއ އެކުާހެޔޮބަދަލުާނުވަތަާޙައްޤުާބަދަލުާލިބި،ާޤ ނޫނީާރައްކ ތެރިކަމެއްާއެމުދަލަށްާލިބިދިނުާ

ާއެޅިފައިާ ާބޮލުގައި ާދައުލަތުގެ ާކުރައްވ ކަމަށްވ ނަމަ ާކޯޕްރެޓައިޒް ާޚިދުމަތެއް ާދޭ ާދައުލަތުން އެއްވެސް

ާޙަވ ލުކުރ އިރުާ ާއެހެންފަރ ތަކ އި ާފޯރުކޮށްދިނުން ާޚިދުމަތެއް ާޒިންމ އެއް،ާއަސ ސީ ާއަސ ސީ  2010އޮންނަ

ާމިޤ  ާނިންމ އިުިރު ާހިންގަން ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރީގެ ާއެއީާނުވަތަ ާއެޚިދުމަތަކީވެސް ާދަށުން ނޫނުގެ

އެކަށީގެންވ ގޮތަށްާދެވޭގޮތަށްާނުވަތަާޤ ނޫނީގޮތުންާރައްކ ތެރިކުރެވިފައިވ ާޚިދުމަތަކަށްާހެދުމަކީާއެއީާ

ާދ ންޖެހޭނީާ ާބައްޓަންކުރެވިުިގެން ާޑިޒައިންކުރެވިގެން ާމިޤ ނޫނު ާއެހެންވީމަ، ާބޭނުން. މިޤ ނޫނުގެ

ާއިޤް ާދައުލަތުގެ ާދަށުންާމިދަންނަވ ހެން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާސިޔ ސަތު ާމ ލީ ާއަދި ތިޞ ދީ

ާއަދިާ ާފުށުނ ރ ގޮތަށް ާބ ރ އި ާލިބިދީފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ނޑައެޅިގެންދ އިރު،  2015ކަ

ާވަކިާއިމެއްގެތެރޭގައާވަކިގޮތަކަށްާއިންތިޒ މުކުރެވިގެންާހިންގޭާ މިކޮމިޝަންގެާބ ރުތަކަކީވެސްާމިއީ

ާ ާޑްރ ފްޓް ާމި ާކޮމްފްލިކްޓްވ ކަމެއްާބ ރެއްގެގޮތުގައި ާމި ާއަޅުގަނޑު ބަދަލުކުރެވެންއެބަޖެހޭ.

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާލިބިގެންވާ 1ާމިދަންނަވަނީ ާކޮމިޝަނަށް ާމިއުފެދޭ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޝަޚްޞެއްކަމަށްާ ާޤ ނޫނީ ާމިނިވަން ާއެއީ ާބަޔ ންކުރިއިރު ާޝަޚްޞިއްޔަތު ާޤ ނޫނީ ޝަޚްޞިއްޔަތު،

 2020މ އްދ ގެާ)ބ(ާގައިާދައުލަތުގެާވިޔަފ ރިާތަންތަނުގެާތެރެއިންާާވަނ01ާަބުނެފައިވ އިރު،ާމިޤ ނޫނުގެާ

ކުރިއަށްާއޮތްތ ނގައިާކޯޕްރަޓައިޒްކުރުންާނުވަތަާޕްރައިވެޓައިޒްކުރަންާފެންނަާތަންތަނުގެާލިސްޓެއްާ

ާދީފިކަމަށްވ ނަމަ،ާ ާމިތަނަށް ާމިބ ރު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮންނ ތީ ާބުނެފައި ނޑައަޅަންވ ނެކަމަށް ކަ

ާމަޖިލީހުގެާާމިލިސްޓް ާމީހުންނަކީ ާމިތަނަށްާޢައްޔަންކުރެވޭ ނޑައެޅިއްޖެކަމަށްވ ނަމަާއަދި ާކަ މިތަނަށް

ނޑައަޅ ގޮތެއްާނުވަތަާމިތަނުންާނިންމ ާ ރުހުންާލިބިގެންާޢައްޔަންކުރެވޭާބަޔަކަށްވީއިރު،ާމިތަނުންާކަ

ާއަން ާޕަބްލިކަށް ާނުދެއްވައިފިކަމަށް ާރުހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވެއްޖެއްޔާ ނިންމުމަކަށް  2025ނަން

ާކުރިމަތިވެގެންދ ނެ.ާ ާދަތިތަކ އި ާހިންގުމުގެ ާސަރުކ ރެއް ާއުފެދި، ާމައްސަލަތަކެއް ދައުލަތުގެ

ާމަޤްޞަދުާ ާބޭނުންވ  ާޙ ޞިލުކުރަން ާޤ ނޫނަކުން ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރ ހިތްއޮތީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ،

ާ ާއެބަޖެހެއޭ. ާކޮންސަންޓްރޭޓްކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެން މިޤ ނޫނުންާޙ ޞިލުކުރުމަށް
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ާހުރިާ ާމިލްކިއްޔ ތުގައި ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ރައްކ ތެރިކުރަންޖެހެނީ

 2030މުދަލ އި،ާދިވެހިާސަރުކ ރުންާދޭާޚިދުމަތެއްާވިޔަފ ރީގެާއުސޫލުންާދޭކަމަށްވ ނަމަ،ާއެޚިދުމަތަކީވެސްާ

ާ ާޒިންމ އެއް ާޤ ނޫނީ ާއޮވެގެން ާއޭގައި ާޒިންމ  ާމުޢައްސަސ އެއްގެާދައުލަތުގެ ާކޮންމެވެސް ދައުލަތުގެ

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާމިބިލު ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާހެދުން. ާހިންގޭކަމަކަށް ާއެޅިގެން ބޮލުގައި

ާބ ރުތައްާ ާދައުލަތުގެ ާރިޢ ޔަތްކުރެވި ާކަންތައްތަކަށް ާމިދެންނެވި ާނިމިގެންދ އިރު ފޮނުވިގެން

ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރެ ާމި ާއަދި ާޙިމ ޔަތްާފުށުނ ރ ގޮތަށް ާޤ ނޫނީ ާކަންތައްތަކަކީ ާކޯޕްރެޓައިޒްކުރެވޭ ވި

 2035 ލިބިގެންާކުރެވޭާކަންތައްތަކެއްގެާގޮތުގައިވެގެންާދިއުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ނޑުވެސްާހަމަާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާބިލެއް.ާއަޅުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާކެނދިކުުޅދޫ ނޑުވެސްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާގަ

ާީޢސ  ާވ ހަަކެދއްކެވުންާާއަްޙމަދު ާގެންނަންޖެހޭާ: ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ، ާމަޖިލީހަށް ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާހަމަ ބޭނުން

ާދިއުން.ާ ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާގެނެވި، ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާހުރިކަމަށްވަންޏ  އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާބޭނު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެބައޮތް.ާސަރުކ ރުންާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުވެސް ާޕޮއިންޓެއް ާދެތިން  2040ން

ާވިޔަފ ރިތަކަކީާ ާގިނަ ާމީގެތެރެއިން ާވިޔަފ ރިތަކެއް ާކޮށްފައިހުރި ާވަންދެން ާޒަމ ންތަކެއް ވަރަށް

ާހަދަންާ ާޤ ނޫނެއް ާއެކަމަށް ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރ  ާމިއަދު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅު ާމިކުރަނީ. ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާވިޔަފ ރިތައްާއަޅުގަ ާމި ާސަރުކ ރުގެ ާއެދެން ާވަރަށް ނޑު ގަ

ާކަރަޕްޝަންއ އިާ ާހިންގ ފައިހުރި ާމިކުންފުނިތަކުގައި ާކުރީގައި ޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވިގެންދ އިރުގައި

ާފުރަތަމަާ ާދެފުށް، ާރައްޔިތުންނަށް ާތަޙްޤީޤުކުރެވި ާރަނގަޅަށް ާކަންތައްތައް ާފައިދ ނެގުމުގެ  2045ނ ޖ އިޒު

ާފެނިުި ާދެފުށް ާވިޔަފ ރިތައްާކުންފުނީގެ ާމި ާތެރެއިން ާސިޔ ސަތެއްގެ ާފެންނަ ާދެފުށް ާދެން ފައި

ާދެންާ ާހަދ އިރުގައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޕޮއިންޓަކީ ާދެވަނަ ާދިއުން. ޕްރައިވެޓައިޒްވެގެން

ނޑުމެންާހަނދ ންާނައްތަލައިގެންާނުވ ނެ.ާމިސ ލަކަށްާ ހަދަންާލ ޒިމުާޤ ނޫނުތަކެއްާހުރިކަންާއަޅުގަ

ާޤައުމުާދަންނަވ ކަާ ާއެބައޮތް ާއެއްކޮށް ާބ ބު ާއެއް ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ މަށްވަންޏ 

ާހަމަާ ާބަޔ ންކޮށްފައި. ާއުސޫލުންނޭ ާލ މަރުކަޒީ ާހިންގަންވ ނީ ާއަތޮޅުތައް ާލ މަރުކަޒީ،  2050ހިންގަންވ ނީ

ާލ މަރުކަޒީާ ާހިންގުން ާއަތޮޅުތައް ާއެބައޮތް ާދެލިކޮޕީގައި ާހުށަހެޅިފައިއޮތް ާމިހ ރު އެޤ ނޫނުގައި

އުސޫލުންާހިންގުމުގައިާއަތޮޅުތަކަށްާލިބިދީފައިާއޮންނަ،ާއަތޮޅުާކައުންސިލުތަކަށްާލިބިދީފައިާއޮންނަާ

ނޑުާދަންނަވަންމިއުޅޭާ ބ ރުތަކެއްާވިޔަފ ރިކުރުމުގައި،ާމުދ ާހޯދުމުގައި،ާމުދ ާމިލްކުކުރުމުގައި.ާއަޅުގަ

ާމިޤ  ާބަލަންޖެހޭނޭ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިނިވަްނާވ ހަކައަކީ ާހަދަމުންދ އިރުގައި ނޫނު

ާޢައްޔަންކުރާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނޫނީ، ާޢައްޔަންކުރ  ާމިމަޖިލީހުން ާކޮމިޝަނެއް  2055މުސްތަޤިއްލު



 77 

ާދޫކޮށްލ އިރުގައި،ާ ާބ ރުތައް ާކުރުމުގެ ާޕްރައިވެޓައިޒް ާކުންފުނިތައް ާއަތްމައްޗަށް ކޮމިޝަނެއްގައި

ާކަ ާއަތޮޅު ާޤ ނޫނެއްގެާސަބަބުން ާހެދޭ ާމުދ ާމިއަދު ާހޯދުމ އި ާމުދ  ާކުރުމ އި ާވިޔަފ ރި އުންސިލުތަކަށް

ާހުރަސްއެޅޭގޮތަކަށްާ ާބ ރުތަުަކަށް ާލިބިދޭންޖެހޭ ާނޫނީ ާބ ރުތައް، ާލިބިދީފައިއޮތް ާކުރުމުގައި މިލްކު

ނޑުާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާގޮވ ލަންާ ނޑުމެންާމިޤ ނޫނުާމިއަދުާބައްޓަންކޮށްގެނެއްާނުވ ނޭ.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާޒަމ  ާވޭތުވެދިޔަ ާފައިދާ މި ާވަޞީލަތްތަކުގެ ާޤުދުރަތީ ާހުރި ާއެއަތޮޅުގައި ާއަތޮޅުތަކުން  2060ންތަކުގައިވެސް

ާއެންމެާ ާކުރެވެމުންދަނީކީ ާއެކަން ާއަދިވެސް ާނުލިބެއޭ. ާއެއްވެސްވަރަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް އެއަތޮޅުގެ

ާނޫނޭ.ާމިސ ލެއްގެ ާލިބޭގޮތަކަށެއް ާއެފުރުޞަތުތައް ާރައްޔިތުންނަށް ާއަތޮޅުގެ ގޮތުންާއިންޞ ފުވެރިކޮށް

ާއެބަހުރި.ާ ާއެއްޗެހި ާރިސޯޓްތަކ އި ާބައިވަރު ާވަރަށް ާއަތޮޅުތަކުގައި ާބައެއް ދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ 

ާވީރ ނ ވެގެންދ އިރުގައިާ ާވެއްޓި ނޑު ާފ ލަންގަ ާއޮންނަ ާފައިބަން ާއަރ  ާރަށުގައި ާހުންނަ ޖެހިގެން

ާކުއްޔަށްާ ާރިސޯޓްތައް ާފޯރުކޮށްނުދޭ. ާއެހީތިެރކަމެއް ާކަމަކަށްވެސް ާއެކަހަލަާާއެކަހަލަ  2065ދިންއިރުގައިުި

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއަތޮޅުގައިާ ކަމަކަށްާޝަރުތުާކޮށްފައިވެސްނެތްާއެކަށީގެންވ ގޮތެއްގައި.ާއަޅުގަ

ާބޮޑެތިާ ާމަސައްކަތަށް ާދަނޑުވެރިކަމުގެ ާނޫނީ ާމަސައްކަތަށް ާޓުއަރިޒަމްގެ ާރަށްތައް ާފަޅު ހުރި

ާދޫކުރެވިގެންދ އި ާފަރ ތްތަކަށް ާކޮންމެވެސްާއިންވެސްޓްތައްކުރ  ާރައްޔިތުންނަށް ާއެއަތޮޅުގެ ރުގައި،

މަންފ އެއްާލިބޭކަހަލަާގޮތަކަށްާއެކަންާކުރެވެންޖެހޭނީ.ާއަޅުގަނޑުާއުންމީދުކުރަނީާލ މަރުކަޒީާބިލުންާ

ާވަރަށްބޮޑަށް ާޤ ނޫނަކުންާފަާއެކަންތައް ާހެދޭ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތީ. ާބިލު  2070ހިވ ގޮތަށްހެން

ާހުރަސްއެޅިއްޖެ ާބޭއިންޞ ފެކޭ.ާާއެކަމަށް ާވަރަށްބޮޑު ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށްވަންޏ 

ާބ ރުތަކުގެާ ާދައްކައިފި ާވަރަށްގިނައިން ާމިތަނުގައި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ދެވަނަކަމަށް

ާޤ  ާޤަބޫލުކުރަންވ ހަކަ. ާއަޅުގަނޑު ާމިކިޔަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ ރު ޤ ނޫނުއަސ ސީވެސްާާނޫނުހަދ 

ާނުވ ނެާއިޞްލ ޙުކު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަޖިލީހަށް. ާރައްޔިތުންގެ ރެވޭނީ

ާބ ރުތަކުގެާ ާއޮތް ާދީފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން  2075ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ނޑުމެންނަކީާ ާއަޅުގަ ާބަލަންޖެހޭނެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަސައްކަތްކޮށްގެންނެއް. ާއަރައިގަންނަން މައްޗަށް

ނޑުމެންނަޤ  ާއަޅުގަ ާމަޖިލީސްކަން. ާހަދ  ާމަޖިލީސްާނޫނު ާހެދި ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ މިސ ލަކަށް.ާާކީ

ނޑުމެންނެއްާނުވ ނެާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިހ ރުގައިާއޮތްާއެއްވެްސާއެހެންވެއްޖެާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުގަ

ާ ާއަރައިގަންނަންާބ ރެއް، ާއަޅުގަނޑުމެން ާބ ރަކަށް ާއޮތް ާލިބިފައި އެއްފަރ ތަކަށް

ނޑުމެންާހަދ ާޤ ނޫނުތައްާމަސަ  2080ވ ންޖެހޭނީާމިާއްކަތްކޮށްގެންނެއް.ާއަޅުގަނޑުމެންާވ ންޖެހޭނީާއަޅުގަ

ާވެކިވެފައި،1ާާ ާއަރައ1ާިބ ރު ާމައްޗަށް ާބަޔަކަށްާާބ ރުާއެއްބ ރުގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ނުގަނެވޭގޮތަށް

ާމިފަހަކަށްއައިސްާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށްބޮޑަށްާފ  ނޑުމެންާވ ންޖެހޭނީ.ާހަމަ ހަގަކުރެވޭާމިތަނަށްާއަޅުގަ
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ާކޮމިޝަންގެާ ާމިނިވަން ާޢައްޔަންކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާކަމެއްގައި ާކޮންމެ ހުށަހެޅޭ

ާއުފައްދަންާ ާމުޢައްސަސ ތައް ާވ ހަކަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމިނިވަން ާވެގެންދ  ާކަންތައްތައް އަތްމައްޗަށް

ާއުފައްދަ ާމުޢައްސަސ ތައް ާމިނިވަން ާތެރެއިން ާއުސޫލުތަކުގެ ާވ ހަކަދައްކަންޖެހެނީ.ާހުރި  2085ން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާމަޤްޞަދަށްޓަކައި ާސިޔ ސީ ާނުވ ނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާކޮށްގެންނެއް.ާ ާމަސައްކަތް ާގެންނަން ާއަތްމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއަދު ާބ ރުތައް ާއޮތް ލިބިފައި

ާނުވ ނެ. ާނައްތ ލައިގެން ާހަނދ ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެންނެވިހެންާާއެކަން ާކުރިން ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުވެސް ާާއަޅުގަ ާނެތިން. ާވ ހަކަދައްކ ކަށް ާމިކަމުގެާމ ގިނަ ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާވަރަށް މިބިލަށް

ާވަރަށްާއިންޞ ފުވެރިކޮުަށްާ ާތިއްބެވިާބޭފުޅުން  2090ތަޖުރިބ ކ ރުންާމިދ އިރ ގެާތަޖުރިބ ކ ރުންާމިތަނުގައި

ާޤަބޫލު ާއަޅުގަނޑު ާފުރުވ ހަކަދައްކައިފިކަން ާދެއްވި ާއެހެންވީމ ، ާޝުކުުރާކުރަން. ޞަތަށްޓަކައި

ނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާާއަދ ކުރަމުން ާއަޅުގަ

 

ާޢިއްޒަތްތެާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމިބިލ ާ`. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާބޭފުޅުންާރި ާވަރަށްގިނަ ާބެހޭގޮތުން

ާާމުއްޠަލިބްާއިްބރ ހީމްާ ާދައްކަވައިފި ާއަޅުގަނޑުގެާވ ހަކަފުޅު ާމިހ ރު ާކަންތައްތައް ާހުރި ާނޯޓްކޮށްގެން ާއަޅުގަނޑު  2095ާމިހ ރު.

ާއެހެންވީމ ،ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަދައްކައިފި. ާޙަމްޒ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާއަޚް ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެއަކަސް ާނެތީން. ާރިޕީޓްކުރ ކަށެއް ނޑު ާކޮމިޓީއަށްާއަޅުގަ މިބިލު

ާ ާމިއަށްވުރެގޮސްގެން ާއަންނައިރު ާސަރުނިމިގެން ާމިހ ރު ާއަންނަން. ާފުރިހަމަވެގެން ކ ރުގެާވެސް

ާޕްރައިވެޓައިޒްާ ާތަކެތި ާވިމުދަލ އި ާނޫނީ ނޑުމެންގެކުރ އިރު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމިއުފެދޭާއްކ އިރު ތެރޭގައި

ނޑުާޝައްކުތައްާނެތިގެންާދ ނެާމިންވަރަށްާބިލުާރަނގަޅުވެގެންާއަ  2100އުން.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާއަޅުގަ

ާނިންމ ލުމަށްޓަކައި ާއަވަހަށް ާބިލު ާނުދައްކ  ާވ ހަކައެއް ާވ ހަުަކަާާމ ގިނަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި.ާކުރުކޮުަށްލ ނަ ާން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާމަޖިާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްާޝުކުރިއްޔ  ާލީހުގެ

ާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާއަދިާމިހ ރު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަކިވެފައިވީނަމަވެސް ާތިންބ ރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި  2105ާމިދ ގޮތުން

ާއެއްބ ރަކަށްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިންބ ރު ާމި ާނިމޭއިރު ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަންޖެހޭ ާދަށުން ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާއަޅުގަނޑުާވެދ ނެކަމު ާބިރު ާއެބަާގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމެންނަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ހީވޭ.

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާނިމޭއިރު ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ާލ ޒިމްވެފައިވ  ާހަދަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމި ާފެނިގެން ާމަންޒަރުތައް ާމަޖިލީހުން، ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިޢިއްޒަތްތެރިާދަނީ އެއްބ ރުކަމަށްވ 

ާބ ރުާ ާހުރިހ  ާއެހެން ާގެންނަާމަޖިލީހުން ާކޮންޓްރޯލަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންޓްރޯލްކޮށް  2110ތައް
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ާއަޅުގަނޑުާ ާމިކަމަށްޓަކައި ާއަދި ާދެރަކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މަންޒަރު.

ާރައީސް،ާ ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ03ާާެބިރުވެތިވ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނ54ާާަވަނަ

ފުވައްމުލަކުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމްާދިުީދީާހުށަހަޅުއްވ ،ާާޖަލްސ ގައި

ާނިންމެވުމަކީާ ާނިންމަވ ފައިވ  ާތ އީދުކުރައްވ  ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާއުތުރުބުރީ މ ޅޮސްމަޑުލު

ާފަރ ާ ާބޭރުގެ ާބައެއްނަމަވެސް ާއެސަޓަކުން ާއެއްވެސް ާނުވަތަ ާއެސެޓެއް ާއެއްވެސް  2115ތްތަކަށްާދައުލަތުގެ

ާކުރަންވ ނީާ ާއެފަދަކަމެއް ާވިއްކ ލ ނަމަ ާކުންފުންޏަކަށް ާބައިވެރިވ  ާފަރ ތެއްގެ ާބޭރުގެ ނުވަތަ

ާފ ސްކުރުމަ ާއެކަން ާއެމަޖިލީހުން ާހުށަހަޅ  ާރައީސް،ާށްފަހުގައޭާމިމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެުެރި .

ާ ާބިލުގެ ާމިދ  ާބަހުސްކުރަމުން ނޑުމެން ާސަރުކ ރުގ6ާެއަޅުގަ ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ އްޞ އެއްާޙިާާވަނަ

ނުވަތަާމަސްލަޙަތުާސީދ ގޮތުންާނުވަތަާނުސީދ ގޮތުންާއޮތްާދައުލަތުގެާވިޔަފ ރިާތަނެއްާމިޤ ނޫނުގެާ

ާދިވެހިރ އްޖޭގަ ާޒިންމ  ާޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ާދަށުން ާފަރ ތަކީ، ާހަމައެކަނި ާއުފުލ ނެ  2120ޕޮއިންޓަކީާއި

ާޕްރައި ާއަދި ާފަރ ތަކީ ާހަމައެކަނި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްކުރ ނެާމިއީ ވަޓައިޒްކުރުމުގެ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޝަނެއެވެ. ާމި ާފަރ ތަކީ ވަނ03ާާަހަމައެކަނި

ާނިންމި ާމިމަޖިލީހުން ާއިޙްާރައްޔިތުންގެ ާލޯބިކުރުމެއްާނިންމުމަށް ާޤަދަރުކުރުމެއް، ތިރ މްކުރުމެއް،

ާޢިއްޒަ ާހަމައެހެން ާމިކަން ާނެތް. ާމިހ ރުވެސްާއަޅ ލުމެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ތްތެރި

ާދައުލަާ ާޕްރައިވެބަހުސްކުރެވެމުންމިދ  ާތަންތަން ާވިޔަފ ރި ާޓައިޒްކުުުރުތުގެ ާބިލުގެ  2125ވަނ1ާާަމުގެ

ާ ާ)ށ( ާބ ރަކ އިާމ އްދ ގެ ާހުރިހ  ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާމިއިންގޮތުން ާކުރެވިފައި ާޢިބ ރ ތް މިހ ރު

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހިރީ. ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީާނުފޫޒެއްދީފައި ާކޮމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަތު ރައީސް،

ާއެާ ާފ ހަގަކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ، ާވިޔަފ ރިއެއް. ާތިންހަތަރު ާތިބި ާމިހ ރު މިޤައުމުގެ

ާޤ ާ ާތެރޭގައި ާވިޔަފ ރިވެރިންގެ ާވ ހަކަ. ާނުހިމެނޭ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރުންގެާސިމް މިޢިއްޒަތްތެރި

ާޤ  ާދިއްކުރައްވ ާއެވ ހަކަާވިދ ޅުވީތީާއެާތެރެއިންާބައެއްބޭފުޅުން ާދިމ ލަށްާއިނގިލި ާއިބްރ ހީމ   2130ސިމް

ާރަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޢ ފަށްއެދެން. ާއަޅުގަނޑު ާއަރިހުން ާއެބޭފުޅ ގެ ާފަރ ތުން އީސް،ާމެންބަރުންގެ

ނޑުގެާވަގުތުާހަމަވުމުގެާރަނގަބީލުވެސްާޖެހިއްޖެ.ާއެހެންކަމ އެކު،ާމިޢިާ އްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާއަޅުގަ

ާގޮތުންާާންމެހ ާއެ ާއަވަސްކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ާދެއްވ  ާސަމ ލުކަން ާމިބިލަށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ސިޔ ސީާރޫޙުާމިބިލަށްާނުވައްދަވ ާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްާއަޅުގަނޑުގެާއ ދޭސްާދަންނަވ ާވ ހަކަާ

 2135ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެުެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާމިއަރުވަނީ،ާާކުރިއްޔ .ާމިހ ރުޝުާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން ާފުރުޞަތު ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާއަޅުގަނޑު ާދެކުނު ހިތަދޫ

ާލަތީ ާއޭގެފަހުފަށް. ާތުލުސްދޫ ާއަރުވ ނީ، ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުާން ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

އ ދަމަށް.ާ ާރޮޒައިނާ 

ާ2140 

ާާމެންަބރުާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާޢިއްޒަާޝުކު`. ާރިއްޔ  ާރައީސް، ާމިހ ރުާތްތެރި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ

ާއެއްފަހަރުާާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާއަދިވެސް ާފޮނުއްވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާބިލު ހުށަހެޅިފައިވ 

ާމުދަލ އި ާރައްޔިތުންގެ ާއ ދެ، ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާމެންބަރަށް ާބިންބިމުގެާާޢިއްޒަތްތެރި ތަންތަނ 

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާހ މަކަންބޮޑުގޮތަކަށް ާމިހ ރަށްވުރެ ާވިޔަފ ރިތައް ާހިންގަވ  ޙިއްޞ ކުރެވޭގޮތަށް

ާވަރަށްާ ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާއެކަން ާއިންތިޒ މެއްގެމަތިން ާކަންތައްތައްވ ނެ ާފެންނަގޮތަކަށް  2145ދެފަރ ތް

ާމިބިލުގައި ާމިބިލަކީ. ާބިލެއް ާމަގުފަހިވެގެންދ  ާއަތޮޅުތަކުގެާާބޮޑަށް ާއ ދެ،ާރަށްފުށުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ާގަދަާމީހުންާ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއެބަބޭނުންވޭ.ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާގުޅުމެއްނެތްާ ާއެއްވެސް ާއެރަށްރަށ  ާރަށްރަށް ާބައެއް ާއެބަހުރި ާބައެއްފަހަރު ގަދަކަންދެއްކުމުގެގޮތުން

ާލިބި ާފަރ ތްތަކަށްާމީސްމީހުންނަށް ާގުޅުމެއްނެތް ާއެއްވެސް ާއެރަށްރަށ  ާމަސައްކަތްތައް ާބައެއް ފައި.

ާތެރޭގައިާ ާއަޅުވެތިކަމެއްގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމީހުން ާއެތަންތަނުގެ ާއެރަށްރަށުގެ ާސަބަބުން ާއޭގެ  2150ލިބި

ހުރި.ާމަސައްކަތްކޮށްާކުޑަާމުސ ރައެއް،ާކުޑަާއެއްޗެއްާލިބިގެންާކަންތައްތައްާކުރަންާދިމ ވެފައިާއެބަާ

އެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާވަރަށްާބޮޑުާޙައްލެއްާއަންނ ނެ،ާއެކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާވަރަްށާ

ބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާމިބިލުގެާސަބަބުންާއެކަމަކުާމިބިލުާއެގޮތަށްާބައްޓަންކުރެވިގެންާދިޔައިމަކަމަށްާ

ާއަތޮޅުތަކ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާހިންގެވުމަށްޓަކައިާއަޅުގަ ާރަށްރަށް ާއަދި އި

ާދެއްވ ފައިާ ާބ ރުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއެބަހުރި ާބ ރުއަޅުއްވ ފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް  2155ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާބިލުގެާ ާނިމިގެންދ އިރު ާމިބިލު ާމިކޮމިޝަނުން ާބޭނުން ާއެބ ރުތަކުގެ ާއެހެންވީމ ، އެބަހުރި.

ާމިދ އިރ ތަކ  ާކޮމިޝަނުން ާހިންގަވ  ާބައްޓަންވެގެންާާކަންތައްތައް ާމިބިލު ގުޅުންހުންނަގޮތަކަށް

ާއުފެދޭާ ާއަތޮޅުތަކުގައި ާނުވަތަ ާކައުންސިލް ާއުފެދޭ ާއެރަށްރަށުގައި ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. އަންނަން

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާހަމައެހެންމެ، ާއެބަޖެހޭ. ާބައްޓަންވެގެންދ ން ާގުޅުންހުންނަގޮތަކަށް ކައުންސިލްތަކ 

ާރައްޔިތުން ާބުނެވޭގޮތަކަށް، ާވަރަށްާބަސް ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާއެނގޭގޮތަކަށް ާއެކަން  2160ނަށް

ާގުޅުންހުރިާ ާރައްޔިތުންނ  ާއެނގޭކަހަލަގޮތަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއިޢުލ ންކުރެވި ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި

ާހިންގަވ އިރުާ ާމިކޮމިޝަނުން ާކަންތައްތަުައް ާހިނގ  ާރަށްރަށުގައި ކަންތައްތައް،

ާދެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެގޮތަށްވުމުގެާޢ ންމުކުރައްވަންޖެހޭކަމަށް ާއެހެންކަމުން، ންނެވޭނީ.
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ާމީހުންާ ާކަންކުރެވޭކަހަލަ ާއަދި ާކުންފުނިތަކ އި ާތިބި ާއެރަށްރަށުގައި ނަތީޖ އަކަށްވެގެންދ ނީ

ާއިތުރުވެގެންާ ާކުރިއެރުން ާއެތަންތަނުގައި ާހެޔޮގޮތުގައިހިފި ާބޭނުން ާއޭގެ ާކުރިމަތިލ   2165އެކަންކަމަށް

ާއެސަބަބަށްޓަކައިާ ާއެހެންވީމ ، ާމިބިލުާާއަންނ ނެ. ާޕޮއިންޓަށް ާދެތިން ާމިދެންނެވި ނޑު އަޅުގަ

ާދެއްވިާ ާހީކުރަން. ާވިސްނަވ ނެކަމަށް ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތްކުރައްވ އިރު އިޞްލ ޙުކުރެއްވުމުގެ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މުޢަލައިކުމް.

ާ

ާމިތަނުގައިާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެއްކެވިއިރުާާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރުން  2170ާބައެއް

ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރޮޒަިއނ ާއ ދަމް ާމި ާމެންބަރުނ1ާާްމިބިލުގެ ާބައެއް ާއެމ އްދ އަށް ާއެކުލަވ ލައްވ ގޮތުގައި، ާކޮމިޝަން ާމައްދ ، ވަނަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާހޯދ ނީ ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާއިޞްލ ޙެއްކަމަށްވ  ހުށަހަޅ ފައިވ 

ާމ އްދ އެއްކަމަށްާމަޖި ާފުށުއަރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާމިއީ ާމިމ އްދ  ާބަޔަކަށްވުން. ާޢައްޔަންކުރ  ލީހުން

ާބ ރުތަކ އިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާސ ފުކޮށްލަން. ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ވިދ ޅުވަމުންދ ތީ

ާ ާޙ 002ާާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ާއެއްވެސް ާއެމ އްދ އަކު ާބަޔ ންކުރެވިފައިވ އިރު ާމ އްދ ގައި  2175ލެއްގައިާވަނަ

ނޑުާދައުލަ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާބ ރެއްކަމަކަށެއް ާއޮތް ާލިބިފައި ާމިއީ ާގަނެވިއްކުން ާމުދ  ތުގެ

ާބަޔަކުާ ާޢައްޔަންކުރ  ާމިމަޖިލީހުން ާފ ސްކުރ ، ާމިމަޖިލީހުން ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދަންނަވ ނަން

ާމިޤ ނޫާ ާޙަވ ލުކުރުމަކީ ާކުރުން ާމިކަންތައް ާކޮމިޝަނަކަށް ނުއަސ ސީއ އިާމުސްތަޤިއްލު

ާއުނިކަމެއްާ ާބ ރަކަށް ާލިބިފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެހެންނޫނިއްޔ މުން ތަޢ ރަޟްވ ކަމެކޭ.

ާބ ރުތަކެއްާ ާގިނަ ާވީހ ވެސް ާބޭނުންވަނީ ާހަމަ ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާމިކަން  2180އަންނަކަމެކޭ.

ާއަ ާވަމުންދ ގޮތުން ާކަންތައް ާއެކަމަކު، ާދޭން. ޅުގަނޑުމެންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސް

ާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާބިރުގަންނަނީ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަ ާމިހ ރު ާ)ނ(002ާާމިކުރަންކުރަން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމިނިވަންކަންާ ާޙައްޤުތަކ އި ާއެންމެންގެ ާކުރިއަރުވ  ާވެރިކަން ާޤ ނޫނުގެ ާއެބައޮވޭ ގައި

ާޖެހިލައްވ ކަމެއްާ ާކުރައްވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއީ ާމިހ ރުާރައްކ ތެރިކުރުން. ާއެކަމަކު، .

ާޙައްޤުތައްާ ާރައްޔިތުންގެ ާބައެއް ާމަންޒަރަކީ ާމިފެންނަމުންދ  ނޑުމެންނަށް  2185އަޅުގަ

ާނިގުޅައިގަނެވިގެންދ ތަން.ާއެހެންވީމ ،ާ ާޙައްޤުތަކެއް ާރައްޔިތުންގެ ާއަނެއްބައި ރައްކ ތެރިވެގެންދ އިރު

ާޙަ ާމަސައްކަތް ާމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިކަންވ ތީވެ ާއަޅުގަނޑުމެންާމިހެން ޤީޤަތުގައި

ނޑުމެންާއުފުލަންާބޭނުންނުވ ާބައެއްާ ކުރަންޖެހޭވަރަށްވުރެާބުރަކޮށްާކުރަންޖެހިގެންާމިއުޅެނީ.ާއަޅުގަ

ާއެކަންކަމުގެާތެރެއަށްވަދެާ ާއެބަވޭ ާމިހ ރުާހަމަާމަޖުބޫރު ނޑުމެންނަށް މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްވެސްާއަޅުގަ

ާޙަ ާއެހެންވީމ ، ާއުޅެން. ާކުރަން ާރައްޔިތުންާއެކަންކަން ާހަުަމަ ާބައެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ  2190ޤީޤަތަކީ
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ާދިފ ޢުގައިާ ާއެމީހުންގެ ާނިގުޅައިގަނެވިގެންދ އިރު ާޙައްޤުތައް ާއެމީހުންގެ ބޭކ ރުވެގެންދ އިރުގައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން، ާއެބަޖެހޭ. ާނުކުންނަން ާމިތަނުގައި ާހަމަ ާބަޔަކު ތެދުވ ނެ

ާ ާކުރީގެ ާމިތަނުގައި ނޑުމެންާމިމަސައްކަތްކުރަނީ. ާއަޅުގަ ާމިއީ ާމިވ ހަކަ ާމިސަރުކ ރޭ، ސަރުކ ރޭ

ާ ާނިމިއްޖެ. ާސަރުކ ރުގޮސް ާކުރީގެ ާނޫން. ާބޭނުންކަމެއް ާދައްކ ކަށް ާވެރިކަނ11ާާްމިހ ރު އަހަރުގެ

 2195އަހަރުާނިމޭއިރުވެސްާކުރީގެާސަރުކ ރ5ާާޭއަހަރުާނިމޭއިރުވެސް،0ާާނިމިއްޖެ.ާދެން،ާއަބަދުއަބަދުާ

ާތިޔަބޭފުޅުންނަާ ާއަޅުގަނޑުާކިޔައިގެންތޯއޭ ާހޯދ ނީ ާއެކްސްކިއުޒް ާހުރިހ ކަމަކަށް ާނުކުރެވޭ ށް

ާކިޔ އިރުގައިާ ާދަރަންޏޭ ާސަރުކ ރުގެ ާކުރީގެ ާމިހ ރު ާއެއީ ާސުވ ލަކީ. ާބޭނުންވ  ާކުރަން ސަރުކ ރަށް

ާއެއްޗެހިާ ާކައުންސިލަރުންނ  ާމައްސަލަޖެހިގެން ާމިހ ރު ާރަށްރަށުގައި ާގިނަ ާރަށްތަކެއްގައި ހުރިހ 

ާމިާ ާލ ރިނުދައްކ ާބޭރުކުރަންޖެހިގެން ާއެއްޗެއްސަށް ާއިންޖީނުގެތަކަށ އި ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރުގެ އުޅެނީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދިމ ވަމުންދ ތީ. ާމައްސަލަތަކެއް ާއެތައް ާމިކަހަލަ  2200ކަރަންޓުނުދެވިގެން

ާއުފުލ ކަމަށްވ ނަމަކ އެއްާ ާރަނގަޅަށް ާސަރުކ ރުން ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ާސަރުކ ރުގެ ދަންނަވ ނީ

ހަކުންނެއްާނުޖެހޭނެއޭާހުރިހ ކަމެއްގެާތެރެއަށްާވަދެގެންާމިހެންާކަންތައްާކުރަންާއުޅޭކަށެއް.ާމިމަޖިލީ

ާސަރުކ ރަށްާ ާމިއުޅެނީ ާކުރަންޖެހިގެން ާމަސައްކަތްތައް ާއިތުރު ާބޮޑަށް ާހައްތަހ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޒިންމ ދ ރުނުވެވިގެންާއުޅޭތީއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2205 

ާދ އިރ ގެާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަރިޔ ސަތުންާ ާބ ރަށު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުޅުވ ލިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދުމަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެވަނަ ާޝިފ ޒަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރު ާމިހ ރު ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށް ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާމިނިމުނީ.ާބ ރަށުާފުރުޞަތުގައި ޞަތުއަރުވ 

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.
ާ2210 

ާމިބިލުގެާާރުާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންބަާ ާފ ހަގަކޮށްލިން ާފުރަތަމަވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

ާރައީސްާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިންނަވައިގެންާާމުހިންމުކަން. ާރިޔ ސަތުގައި ާމިތަނުގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދައްކަމުންދ އިރުވެސް ާވ ހަކަތައް ާއެހެން ާއެއްކައިރިކޮށްފައި ާމިބިލު މެންބަރުން

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާއެކަމ  ާއަޅުގަނޑު ާއިންނަވ ތީ ާއަޅުއްވ ނުލައްވ  އެކަންކަމ އި

ާ ނޑު ާމިކަންތައްާއަޅުގަ ާނުނަގ ވެސް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާއިޝ ރ ތްކުރިން ާދެތިންފަހަރެއްގެ  2215އިއްޔެވެސް

ާހަމަާ ާނުކުރެއްވީ. ާއެކަންވެސް ާރައީސް ާއެންމެފަހުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާޙައްލުކޮށްދެއްވ ށޭ. ރައީސް

ާމިސްރ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދ ކަމަށްވަންޏ  ާކަންތައްތައް ބުާއެހެން

ކަމެއްާނޫން.ާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންގެާދަށުންާބައެއްާ ބަދަލުވުމަކީާއެކަށީގެންވ ކަމެކޭ.ާކުރަންާބޭނުންވާ 
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ާއަމިއްލައަށްާ ާއެބޭފުޅ  ާއަތޮޅުއޮފީސްތަކަކީވެސް ާނިސްބަތްވ  ާއެބޭފުޅުންގެ ާހީވ ކަހަލަ މެންބަރުންނަށް

ާހީފުޅުކުރައްވައިގެ ާއެހެން ާތަނެއްކަމަށް. ާހެދިާޕްރައިވެޓްކުރެވިދ ނެ ާޅައެއްޗަކ އި ާއެޅި  2220ން

ވެގެންދިޔަގޮތްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނިގެންދިޔަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެއީާއަމިއްލަާގެދޮރުކަމަށްާ

ާއެާ ާއެބޭފުޅުން ާއަނިޔ . ާލ އިންސ ނީ ާދެމުންދިޔަ ާރައްޔިތަކަށް ާރަށެއްގެ ހީކޮށްގެން

ާކުށްާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހިތ މަ ާމެންބަރަކަށްވީތީާތަހައްމަލްކުރަމުންދ  ާކަމެއް. ވެރިކުރ 

ނޑުާކުށްވެރިކުރަން.ާ ާއަޅުގަ ާކުރަމުންދ ދިއުން ާރައްޔިތުންނ އިާދޭތެރޭގައިާކަންތައް ހިތުހުރިހ ގޮތަކަށް

ާފޯނުކުރަމުންދޭާ ާއެބަ ާހެދިގެން ާއެކަމ  ާރައްޔިތުންނެއް ާއެތައް ާމިއަދުވެސް ނޑަށް  2225އަޅުގަ

ާވ ހަ ާގެއްލުންތަކުގެ ާލިބެމުންދ  ާޢިއްޒަތްތެރިާއެބޭފުޅުންނަށް ާމިމަޖިލީހުގެ ާމިއީ ާކިޔައިދެމުން. ކަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާދެން ާޢަމަލެއް. ާލ އިންސ ނީ ާގެންދިޔަ ާކުރަމުން ާހުންނަވައިގެން ާފަހަތުގައި މެންބަރަކު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެންމެ ާއަޅުގަނޑު ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާހަމަ ާމިތަނަކީ ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ާފަ ާވ ހަކައަށް ާދެއްކެވި ާމިތަނަކީާމެންބަރު ާފުރިހަމައަށް. ާވަރަށް ާތ އީދުކުރަން ާހަމަ ށްފަށުން

ާ ާއެކަނ11ާާްފ އިތުވެދިޔަ ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާނޫން. ާތަނެއްވެސް ާއޮތް ާދައްކަން ާވ ހަކަ  2230އަހަރުގެ

ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުގައިާ ާމިތަނުގައި ާއ ރޫޙެއްގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ބަދަލުވެފައި.

ާތި ާރައީސް ާއިންނަވ އިރުގައި،ާާޢިއްޒަތްތެރި ާޙިމ ޔަތުގައި ާތިދިދައިގެ ާއިންނަވައިގެން ރިޔ ސަތުގައި

ާމަޢުޟޫޢުއިންާ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާދައްކަވަމުންދ  ާވ ހަކަފުޅު ާޗެމްބަރގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ކީއްތޯއޭވ ނީ

ާގެންދިއުމަ ާމަޖިލިސް ާއިންޞ ފުން ާހަމައ އި ާއަޅުއްވ  ާހަމައަކަށް ާއެކަންތައްތައް ކީާނެއްޓިގެންދ އިރު

ާއަޅުގަނޑުާ ާފ ހަގަކުރަން.ާމިފުރުޞަތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާކަންތައްކަމުގައި ާއެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ  2235ހަމަ

ާމިދައްކަނީާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދައްކ ލަން. ާމިވ ހަކަ ބޭނުންކުރީވެސް

ާއެތައްދު ާއަޅުގަނޑު ާމަނިކުފ ނަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫންކަން. ާވ ހަކައެއް ވަހަކުާމަޢުޟޫޢުއަކަށް

ާއަޅުގަނޑުވެްސާ ާއަޅ ނުލެއްވީތީ ާއެކަންތަކަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިކަންތައްތައް. ހަނދ ންކޮށްދިނީމު

ާމިކަންތައްާގެންނަން.ާޝުކުރިއްޔާ  ާމަޖުބޫރުވީާމަނިކުފ ނުގެާސަމ ލުކަމަށް ާއެވ ހަކަާދައްކ ލަން ހަމަ

 2240ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމެންބަރުާއ ދެ،ާޝުކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާތި ާދެންމެ ާނިސްބަތްކޮށް ނޑަށް ރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާގުޅޭގޮތުން ާވ ހަކަފުޅ  ވިދ ޅުވި

ާގިނަފަހަރަށްާ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާގޯސް. ާއަޅުގަނޑު ާސަމ ލުކަންނުދޭތީވެސް ާނުކުތ އަށް ނިޒ މީ

ާޒ ތީގޮތުންާމިނަ ާމެންބަރަކަށް ާއަނެއް ާމެންބަރަކު ާއެއް ާޒ ތީވެގެންގޮސް ާބަހުސް ާމި  2245ންގަވަނީ
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ާއެހެންވީމަ،ާ ާފެށިއްޖެ. ާހެނދުނ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއެކަން ާހަމަ ާމިއަދުވެސް ާހަމަ ޙަމަލަދެއްވުމަށް.

ާމަޖިލިސްާ ާއެކަހަލަގޮތަކަށް ާހަމަ ާހިފަހައްޓަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެފުރުޞަތުނުދީ ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާބޭރުވެގެންާގޯ ާހަމަ ާމަޢުޟޫޢުއިން ާއެހެންވީމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިނގައިދ ނެތީ. ޅިއަޅައިގެން

ާމިވ ގޮތަކީާ ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަޅުވ ނަން. ާހަމައަކަށް ާއެކަން ނޑު ާއަޅުގަ ދ ކަމަށްވަންޏ 

ާއެނބުރިވަޑައިގަންނަވ ނެ،ާ ާހަމަ ާދެން ާވިދ ޅުވެލައްވ ފައި ާހަމަ ާވ ހަކައެއް  2250ކޮންމެވެސް

ާއ ދެ،ާޕްރަ ާއެބަވޭ. ާމަޢުޟޫޢުއަށް ާބޭނުންކުރައްވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެބިލުގެ ާއެލަފްޒު އިވެޓައިޒޭޝަން

ާފަހުބަސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާއޭގެ ާމިނިންމ ލަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާވަގުތު ާމިބަހުސްގެ މިހ ހިސ ބުން

ާމެންބަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާމުޙަންމަދުާވިދ ޅުވުމަށް ރު

ާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ2255 

ާވަރަށްާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާމުހިންމު، ާވަރަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާމިބިލުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޓަކައިާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާބިނ ކުރަނިވިާފ ޑުކިއުންތަކެއްާބިލަށްާލިބިގެންާހިނގައްޖެ.ާއެކަމަށްާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

ާކުރިންާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެނުކުތ އެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބޭފުޅުންނަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ޝުކުރުދަންނަވަން

ާގެނައުންާ ާމިބިލަށް ާދައުރު ާކައުންސިލްތަކުގެ ާބޭނުން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ފ ހަގަނުކުރެވޭ

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާހިތުން ނޑު ާތަރައްޤީކުރެވެމުންދ ،ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާމިހ ރު .2260 

ާއެބަާ ާމިބިލ  ާބިލ އި، ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ އިޞްލ ޙުކުރެވެމުންދ 

ާފެންވަރުގައިާމައިާސަރުކ ރުންާ ާމުދ ާޤައުމުގައިާއޭރުންާހުންނ ނެ.ާޤައުމީ ގުޅުންހުރި.ާދެބ ވަތެއްގެ

ާމުޢ މަލ ތްކުރެާ ާދޭތެރެ ާއެާއެއ އި ާފެންވަރުގައި ާރަށުގެ ާފެންވަރުގައި، ާއަތޮޅުގެ ާމުދަލ އި، ވޭ

ާއުފެދޭާ ާތެރޭގައި ާދ އިރ ގެ ާބ ރުހިނގ  ާކައުންސިލްގެ ާއެ ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާދ އިރ ގެ ކައުންސިލްގެ

ާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންެގާ ާމުދަލަކީވެސް ާމިދެބ ވަތުގެ ާއުފެދިގެންދ ނެ. ާއޭރުން ާމުދ  ާއުފައްދ   2265ނުވަތަ

ާކުރިއަށްާ ާނުވަތަާއުސޫލުން ާޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވޭ ާދަށުން ާސިޔ ސަތުތަކުގެ ާބޭނުންވ  ދ ން

ާލިބިގެންދ ނެކަމެއްކަމަށްާ ާކުރިއެރުމެއް ާއިތުރު ާކަންތައްތަކަށްވުމަކީ ކޯޕަރަޓައިޒްކުރެވޭ

ާލ މަރުކަޒީާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާކައުންސިލްތަކުގެ ާއެހެންކަމުން، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުުުވެސް އަޅުގަ

ާހިންގުމުގެ ާއަޅުގަނޑުާާއުސޫލުން ާރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ާއެޅުމަކީ ާލައިނެއް ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ  ބިލ ،

 2270ދެކެން.ާއަދިާކުރިއަށްާއޮތްތ ނގައިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވަމުންާގެންދަވ ާބިލުތަކުގައިވެސްާއިދ ރީާ

ާދެކޭގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށަގަތުމަކީ ާވިސްނުން ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދެން ާކަމެއް. ާއެއްގޮތްވެގެންދ ނެ ާޤ ނޫނުތައް ާފަސޭހަވެގެންދ ނެ، މަސައްކަތަށް
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ާވ ހަކަ.ާ ާއުފެއްދުމުގެ ާކޮމިޝަންތައް ާނުކުތ އަކީ، ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ކުޑަކުޑަ

ާކޮ ާމުސްތަޤިއްލު ާނޫން ާމަފްޙޫމެއް ާރަނގަޅު ާޤ ނޫނީގޮތުން ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު މިޝަންތަކަކީާއަޅުގަ

ާކޮމިޝަންތައްާ ާޤަބޫލުކުރުމަކީ. ާކޮމިޝަންތައްކަމަށް ާއެހުރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި  2275ހަމައެކަނި

ާނުވަތަާ ާމުސްތަޤިއްލުކުރ ތީ ާއެކޮމިޝަންތައް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުން މުސްތަޤިއްލުވަނީ

ާއިދ ރ  ާއެކިއެކި ާއެކިާއެމުޢައްސަސ ތައްާމުސްތަޤިއްލުކުރ ތީ.ާމުސްތަޤިއްލުކުރެވޭ ާކޮމިޝަންތައް ތައް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާލިބިގެންވ ، ާދަރަޖަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާބެހޭ. ގިންތިއަށް

ާމުސްތަޤިއްލުކުރެވިގެންދާ  ާފެންވަރުގައި ާޤ ނޫނުގެ ާކޮމިޝަންތަކ އި، މުސްތަޤިއްލުކުރެވިގެންދ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިހ ރު ާއެހ4ާެުެކޮމިޝަންތައް. ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާބ ބުގައި  2280ރަާވަނަ

ކޮމިޝަންތަކަކީާއެއުފެދުނުއިރުގައިާޤ ނޫނުތަކުންާއުފެދި،ާޤ ނޫނުތަކުގެާޙިމ ޔަތްާލިބި،ާޤ ނޫނުތަކުންާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާނިންމުނުއިރު ާއެކުލަވ ލ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތަންތަން. މުސްތަޤިއްލުކުރެވިފައިވ 

ާމުސްތަޤި ާޕްރޮމޯޓްކުރެވިފައިވ  ާފެންވަރުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމުޢައްސަސ ތައް.ާލެވަލްގައި، އްލު

ާމުޢައްސަސ ތަކެއްާ ާއިތުރު ާޤ ނޫނުން ާހުރުމަކީ ާމުޢައްސަސ ތަކެއް ާވަކި ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިވިސްނުން ާނޫން. ާމަނ ކުރ ކަމެއް ާއުފެއްދުން ާގޮތުގައި ާތަންތަނުގެ  2285މުސްތަޤިއްލު

ާއެހެންނަމަވެ ާކުރިއަށްދ އިރު. ާމިބިލައިގެން ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަންާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް ސް،ާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާއުޅޭތީ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުން ާމެދުގައި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބ ރުދިނުމުގައި ކޮމިޓީއަކަށް

ާކޮމިޓީގެާ ާއެބިލުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާއޮތްކަމެއް ާމައްސަލައެއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާދިނުމަކީ އެބ ރު

ާއޮ ާހިމަނ ފައި ާކުރުމަށް ާއެކަން ާފެންވަރުގައިާފެންވަރުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއަސ ސަކީ ާމައިގަނޑު ތް

ާއެކަންާ ާލުއިފަސޭހަކަމ އެކު ާސަލ މަތްކޮށް ާވަގުތު ާމަސައްކަތްތައް ާމިކުރ  ާދިރ ސ ކޮށް  2290ނަންތައް

ާރަނގަޅުާ ާކޮމިޓީއަކީ ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހެދުން. ކުރެވޭނެގޮތް

ާމެންބަރުންނަ ާނޫންކަމަށް ާކޮމިޓީއެއްގެާކޮމިޓީއެއް ާއަދި ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ށް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާބ އްވަވަން ާއެކަން ފެންވަރުގައި

ފެނިވަޑައިނުގަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާމަޖިލީހުގެާފެންވަރުގައިާއެކަންާއޮތުމަކީވެސްާމައްސަލައެއްާނޫން.ާ

 2295ރެވޭކަމަށްވ ނަމަާއަޅުގަނޑުގެާހަމަާއެއްވެސްާމައްސަލައެއްާވަޒަންާހަމަވ ގޮތަކަށްާބ ރުތައްާޙިއްޞ ކު

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާބޭރެއްނުވ ނެ. ާއެކަން ާމަފްޙޫމަކުންވެސް ާބިލުގެ ނެތް.

ާޝުކުރިއްޔ .ާއަދިާބިލަށްާވ ހަކަދެއްކެވިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ނޑުާާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ާވަގުތު ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރަނގަބީލުާ ާޖަހަންޖެހޭ ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ާފެނޭތޯ ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާސެކްރެޓަރިއޭޓުން  2300މިހ ރު

ާއެދެން. ާހުރިާވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ާޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންާއ ދެ، ހ 

ާއެދެން.ާ ާޗެކްކޮށްލަދެއްވުން ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާއެދެން. އިށީނދެވަޑައިގެންދެއްވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާދަންނަވަނީ. ާވޯޓަށް ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ އ ދެ،

ާވިޔަފ  ާދައުލަތުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާތަންތަންާމެންބަރު ރި

ާގޮތަކަށްާ ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާކުރިއަށްގެންދިއުމ މެދު ާމަޖިލީހުން ާބިލު  2305ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

 2310ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދު.ކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

15ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެއްވީ:

 2315ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 10ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 12ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .51ާ ާޖުމްލަ .12ާ.

ާފޮނުވ ނެާއެހެންކަމު ާމިބިލު ާއޮތީ ާދެން ާއ ދެ، ާފ ސްވެއްޖެ. ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާމިބިލު  2320ން،

ާބޭފުޅުންާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ނޑައެޅުއްވުން. ާކަ ކޮމިޓީއެއް

ާއިންތިޒ މްކޮށްދެއްވުމަށްާ ާކަންތައް ާކޮމިޓީއެއްގެ ާނިމޭނެގޮތަކަށް ާއަވަހަށް .ާމަޝްވަރ ކޮށްލެއްވުމަށްފަހު

ާރަޝީދު.ާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންގޮޅި ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއެއީ ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއަކަށް ާވަގުތީ ާމިބިލު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  4ާާ2325ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާމެންބަރުންގެ ާއަދި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަނ4ާާްމިޓީއެއް ާއަޅުގަނޑު ާނަންވެސް ާމެންބަރުންގެ
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ާމެންބަރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަލިފުށި ާސަލީމް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާށ.ފޮނަދޫ މިފުރުޞަތުގައި.

ާކުޅު ާޒަމީރު. ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނ ޝިޒް.ާކިނބިދޫ ާދެކުނުާމުޙަންމަދު ދުއްފުށި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަރަދޫ ާނަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާކެނދިކުޅުދޫާ ާމުފީދު. ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާޢ ދިލް.  2330ޙަސަން

ާހީކުރަާ ާޢީސ .ާއަޅުގަނޑު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅަކުާދ އިރ ގެ ާކޮންމެވެސް ާމިއަށް ން

ާތ އީދުކުރައްވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކޮމިޓީއަށްާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންގޮޅި

 2335ާތ އީދުކުރަން.ާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާފުރުޞަތުާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާމިހ ރު ާމެންބަރުވެސް ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ާފުރުޞަތަށް ާނެތް. ާހުށަހެޅުމެއް އ ދެ،ާއިތުރު

ާމެންބަރުންާ ާހުށަހަޅުއްވަން ާކޮމިޓީއެއް ާއިތުރު ާމިބަލަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ދޫކޮށްލައްވައިފި.

ނޑުާވޯޓެއްާނެގުމަކ ާނުލަާ އިާމިބިލުާމައްޗަންގޮޅިާދެކުނުާބޭނުންފުޅުާނުވ ކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާހުށަހަޅުއްވައި، ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2340ދ އިރ ގެ

ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާތ އީދުކުރެއްވިާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުނީކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާނިންމައިފިން.ާ

ާ

ބިލު. .5 މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާތިނަކަށް. ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ  2345އ ދެ،

ާދެވަނަާ ާބިލުގެ ާކަނޑައެޅުމުގެ ާގަނޑުވަރު ާރިޔ ސީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް މެންބަރު

ާހުށަހެޅުމުގެ ާމިބިލު ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށް. ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާއަޅުގަނޑުާާކިއުމުގެ ފުރުޞަތު

ާމިއަރުވަނީާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާ

 2350ާ`.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް....ާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާ
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ާވަޑައިގަންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިޓީތަކަށް ާމި ާމެންބަރު ާކުޑަާޢިއްޒަތްތެރި ާނިކުމެވަޑައިގެންނެވުމަށް ާބޭފުޅުން ނަވ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމަޑުޖައްސ ލަން. ވަގުތުކޮޅަކަށް

 2355ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

ާމިއަދުާމިހުށަހަޅ ާބިލަކީާރިޔ ާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ނޑުވަރުާޝުކުރިއްޔ  ާސީާގަ

ާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާމިވަނީ ާބިލު.ާއ ދެ،ާމިބިލު ނޑައެޅުމުގެ ާބިލެއް.6ާާކަ ާއޮތް ާއެކުލަވ ލެވިފައި ާމައްޗަށް މ އްދ އެއްގެ

ާމާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާވަގުތު ާހުރިހ  ާމ ބޮޑު ާހުރި ާމިބިލުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާކޮ ާތަފްސީލުކޮށް ާމ  ާޢިއްޒަތްތެރިާޑީޓެއިލްސްކޮށް ާގަސްދެއްނުކުރަން. ާހުށަހަޅ ކަށް ާމިބިލު  2360ންމެހެން

ހުރިހ ާމެންބަރުންގެާމޭޒުކޮޅުމަތީގައިާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާމިބިލުގެާކޮޕީއެއްާއޮންނ ނެ.ާ

ނޑައެޅުމުގެާޤ ނޫނެއް.ާ ާބިލަކީާމިާރިޔ ސީާގަނޑުވަރުާކަ އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާމިއަދުާމިހުށަހަޅ 

ާބިލުގެާމިޤ ނޫނަ ާމައިގަނޑު ާމިއީ ާއ ދެ، ާޤ ނޫނު. ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާގަނޑުވަރު ާރިޔ ސީ ާކިޔ ނީ ށް

ާމެންބަރުންގެާ ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާދެން ާނޫންނަމަ ސުރުޚީ

ާބިލުތަކާ  ާހުށަހަޅ  ާމިހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައެއްފަހަރު ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ  2365ސަމ ލުކަމަށްޓަކައި

ާދަތިކުރަންާބެހޭގޮ ާހިންގަން ާމިސަރުކ ރު ާމިއީ ާވިދ ޅުވޭ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެުެއް ތުން

ާވަގުތުާ ާނޫންނަމަ ާހުށަހަޅ  ާހ ސިލުކުރުމަްށޓަކައި ާމަޤްޞަދެއް ާކޮންމެވެސް ާސިޔ ސީ ނޫންނަމަ

ާމިއަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާބިލުތަކެއްކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ  ާގޮތުން ދުގެާބޭކ ރުކުރުމުގެ

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާވީނަމަވެސް، ާކަމުގައި ާމުލިއ ގެ ާގެންދަވަނީ ާދިރިއުޅެމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމިބިލުގެާ ާއުޅެވޭނެގޮތަށް ާވީނަމަވެސް ާފ ސްވީކަމުގައި ާމިގޮތަށް ާމިބިލު ާތަނެއްގައި ާކޮންމެ  2370ބޭނުންފުޅު

4ާާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްކަން ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއެފުރުޞަތު ާމ އްދ އިން ޢިއްޒަތްތެިރާވަނަ

ނޑުާ ާމައިގަ ާހުށަހެޅުމުގެ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެއީ ާދަންނަވަން. ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ

ާއެއްވެސްާ ާދިމ ލަކުން ާއެުެއްވެސް ާމ ދަމ ވެސް ާރ އްޖެއަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ސަބަބަކީ،

ޔ އަށްާގޯނ އެއްާކުރުމަށްޓަކައިާކަހަލަާހަމަލ އެއްާމިތަނަށްާއައިސްާދިވެހިރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 2375ބަޔަކުާނުކުމެާކަމެއްކޮށްފިކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާމިދެންނެވިާޙިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާލިބޭނެާސަލ މަތީާ

ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާބޮޑުާއަދަދެއްާ ާރ އްޖޭގައި ވަސީލަތްތައްާނޫންނަމަާއެާސެކިއުރިޓީާލިބޭނެގޮތަށް

ާބިނ ކޮ ާތީމުގެ ނޑުވަރުކަމަށްާޚަރަދުކުރައްވައިގެން ާގަ ާރިޔ ސީ ާއެތަނަކީ ާހުރީތީވެ، ށްފައި

ނޑުާމިދަންނަވަނީާމިހ ރުާ ނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާއ ދެ،ާއެހެންާއަޅުގަ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާއަ ާމުލިއ ގެއަކީ ާގެ ާދިރިއުޅުއްވ  ާބަޔަކުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ ދަމ  ާދަންނަވ ނީ ޅުގަނޑު
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ާއެމަނިާ ާއެއްވިކަމުގައިވިޔަސް ާހުރެވޭ ާއެގޭތެރޭ ާރައްކ ތެރިކަމ އެކުގައި  2380މިންވަރަށްާކުފ ނަށްާސަލ މަތ އި

ާސިކިއު ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސަލ މަތ އި ާއެހެންކަމުން، ާތަނެއްނޫނޭ. ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ރިޓީ

ާކަހަލަާ ާމިދެންނެވި ާއަޅުގަނޑު ާހުންނަވަންޖެހޭނީ ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަށް

ާ ާހަމަޖެހިފައިާސިކިއުސަލ މަތ އި ާގުޅިގެންާ.ާރިޓީ ާހ ދިސ އަކ އި ާކޮންމެ ާދިމ ވ  ާއެތެރޭގައި ާއެތ  އަދި

ރައްކ ވެވަޑައިގަންނަވަންާވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއެކަންވެސްާކުރެވޭާފަދަގޮތަކަށްާހެދިފައިާހުރިާތަނަކަށްާ

ނޑުގެާވ ހަާ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާދިގެއްާއެތަންާވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަނޑަށް  2385ކަާމ 

ާނިންމެވީމަާ ާގޮތެއް ާވިސްނަވ ފައި ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ އި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނުކުރ ނަން.

ާތަޢ ރަފްކުރުން.ާ ާމިމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާމަޤްޞަދަކީ ާއަޅުގަނޑުގެ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ރަނގަޅުވ ނެ.

ާއަޅުގަނ ާނިންމަވ ނީ ާގޮތެއް ާދޭތެރޭގައި ާމިއ އި ާމެންބަރުން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާޢިއްޒަތްތެރި ޑު

ާމުހިންމުާ ާބޭނުންތެރި ާމުސްތަޤްބަލަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޤައުމުގައި ާއަދި ާމިޤައުމަށް މިވަގުތައް

ނޑަށްާފެންނ ތީާބިލުާހުށަހެޅީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.  2390ާބިލެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިވަޑައިގަންނަވާ ާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު މިބިލަށް

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ މިނިޓ2ާާްމެންބަރުންނަށް

ާއަރުވ ނަން.ާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.

ާ2395 

ާބިލުާާަބރުާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމން ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާރިޔ ސީގަނޑުވަރުާ

ާޤަސްދުކޮށްގެންާާމުހަްއމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަށް ާއ ދެ، ާބިލު ނޑައެޅުމުގެ ކަ

ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާމިއެދުނީ. ާދޭންޖެހޭާމިފުރުޞަތަކަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ގޮތުގައި

ާވަކިާ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ާމިކަން ާބިލުގައި ާރައްކ ތެރިކަމުގެ  2400ޢިނ ޔަތ އި

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާމ އްދ އަކަށް ާކޮންމެ ާކޮންމެކަމަކަށް، ާއައުމުން ާމިކަން ާސިފައިގަ ބިލެއްގެ

ާއެމަނިާ ާނުވަތަ ާބިލެއް ާއ އިމަާހިންގަވ ގޮތެއް ާމިގޮތަށް ާބިލެއް ާއުޅުއްވ ގޮުަތަށް ާގެކޮޅުގައި ކުފ ނު

ާމައްސަލަތަކެއްާ ާވަރަށްބޮޑެތި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއައިސް ާގިނަވެގެން ާބިލުތައް މިމަޖިލީހުގައި

ާރޫޙަށްާ ާމީގެ ާބިލަކީ ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ކުރިމަތިވެދ ނެކަމަށް

ާތ އީދުކު ނޑު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއަޅުގަ ާހިމަނަންޖެހޭނީ ާމިބިލު ާއެހެންނަމަވެސް  2405ރަން.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ާއެބައޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ރައްކ ތެރިކަމ އި

ާދޭންޖެހޭާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއަދި ާހިނގައްޖެ. ާނިމިގެން ާއެކަން ާމީހަކަށް ކޮށްފައިވ 
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ާހިމެނޭގޮތަށްާޢިނ ޔަ ާއޭގައި ާނ އިބުވެސް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއަދި ާބިލ އި ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ތ އި

ާއަޅުގަނޑުމެންނަްށާ ާކަމަށްވަނީނަމަ ާއަންނަ ާމިގޮތަށް ާބިލެއް ާވަކި ާނ އިބަށްވެސް އެހެންނޫނިއްޔ ،

ާމިކަންާ ާފުރިހަމަކޮށް ާއެދެވޭގޮތުގައި ާއެންމެ ާހިއެއްނުވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތް  2410މިކުރެވޭ

ާރަނގަޅުާގެ ާމިބިލުވެސް ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާމ އްދ ތައްވެސް ާމީގައިހުރި ންދެވޭނެ.

ާކޮމިޓީއަށްާ ާމިއޮތް ާމިމަޖިލީހުގެ ާފެންނަގޮތަކީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއްޗަކީ ާފެންނަ ނޑަށް އެކަމަކު،ާއަޅުގަ

.ާމިބިލުގައިާހުރިހާ މިބިލުވެސްާފޮނުވައިގެންާމީގެތެރޭގައިާހިމެނިގެންާމިބިލުވެސްާހިމެނިގެންާދިއުންާ

ާ ާމީގެ ާބަުަލަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުގަނޑު ާމީގައި ާބެލުމަށްފަހުގައި ާވަކިވަކިން ވަނ2ާާަމ އްދ ތަކަށް

ާ ާއަދި ާގައި ާ)ށ( 2ާާމ އްދ ގެ ާވ ގޮތުން ާމ އްދ  ާފުރިހަމަވުމުނ05ާާްވަުަނަ  2415އަހަރު

ާއެއުާ ާއޭނ ގެ ާހުއްޓަސް ާދަރިކަނބަލަކު ާނުވަތަ ާދަރިކަނލަކު ާގެއަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޅޭ

ާނެތްނަމަާ ާއެހެންތަނެއް ާއެކުދިންގެ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާމިއޮތީ. ާކަހަލަގޮތަކަށް ނުވަދެވޭނެ

ާއޮންނަގޮތަކަށްާ ާފުރުޞަތު ާއުޅުމުގެ ާއެގޭގައި ާދަރިންނަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ގޯއްޗެއްނެތްނަމަ

ނ ާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާއަޅުގަ ާދ އިރުގައިވެސް ާމިކޮމިޓީއަށް ާއަދި ާއެކަންާމިބިލުވެސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތަކީ ޑު

ާނުވަތަާ ާމީހަކަށް ާކޮންފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއެގޮތަށޭ.  2420އޮންނަންޖެހޭނީ

ާ ާހުންނަ ާބިކަޙ ލުގައިާާމީހެއްގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާނެތް ާތަނެއް ާވަންނ ނެ ދަރީން

ާއުޅެވޭ ާބައްކަހަލަާމަގުމަތީގައި ާބިލެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޓަންކުރެގޮތަކަށްވެސް ާނުވ ނެ. 05ާވިގެން

11ާފަހުަރގައިާާގޮތުންާއަދިާލޭގެާގޯތިގެދޮރުގެާދަތިކަންާހުރިމ ާއަހަރުާފުރިފައިާތިބިކަމުގައިވިޔަސްާމި

ާއެާ ާވ އިރުގައިވެސް ާހިއަހަރު ާނުލިބި ާފުރުޞަގޯއްޗެއް ާވަނުމުގެ ާއަދި ނެތްާާތުާނގައިދ ނެ.

ާއެހެން ާއޮވެދ ނެ. ާގޮތަކަށްވެސް ާރަވީމ ، ާގޮތެާނއެއީކީ ާނުގަޅު ނޑަށް ާއަޅުގަ  2425ފެނޭ.ާއްކަމަކަށް

ާއެ ާއެދ އިރުގައި ާމިުިބިލު ާއެކަންވެސް ާއަންނ ނެއިއެހެންވީމަ ނޑުާޞްލ ޙުވެގެން ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާާއިޤަބޫލުކުރަނީ.ާހަމައެއ އެކީގަ 5ާާއެ ާވަނަ ާއެބައި ާއިތުރުވެގެންދިޔައިމ2ާާަމ އްދ  ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާމި ނޑު ާއިތުރުވެގެންދިޔައިހުށަހެޅިގޮާއަޅުގަ ާތަށް 5ާާމަ ާއުނިވެގެންދ ނެކަމަށް ާމ އްދ  އަޅުގަނޑުާވަނަ

ނޑުގޮތެއްގައިާހުރިާކަންތައްތަކަކީާރަާ ނޑުވެސްާާގަޅުނޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާމައިގަ ގޮތެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާމިބަމި ނޑު ާއަޅުގަ ާވުމ އެކީގައި ާހަޞަުަާފުރުލަނީ. ާއަދިވެސް ނޑުާތުގައި ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލަނީ  2430މަ

ނޑައެޅިާއެބިލުގައިާމިށަހެޅިގޮތަށްާރައީސުލްޖުހުމި މިއީާބައިާހިމެނިގެންާމްހޫރިއްޔ ގެާޢިނ ޔަތްތައްާކަ

ާމިކަން ާމިއިންނަނީ ާގޮތެއްގައި ާކުޑަކުޑަ ާާވެގެންާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާހަމަާއަޅުގަނޑަާމިދަނީ. ށް

ާމިބިލު ާމިފެންނަނީ ާދެންނެވިހެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރިންވެސް ާޢިނ ޔަތްތައްާއޮންނަންޖެހޭނީ ގެ

ނޑަާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާރައީސް.ާއިާތެރޭގައެޅޭާބިލުގެާކަ
ާ2435 
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ާ`.ާންާއަްލޙ ފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއުޅޭއެޝުކުރިއްޔ  ާރިޔ ސީާާހުށަހެޅިގެން ނޑުވަރުބިލު ާގަ

ާބިލ އިާފަހުމީާވ ހަަކދެއްެކވުން: ނޑައެޅުމުގެ ާބެހޭާާކަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑަކަށްާމިގޮތުން ާއަޅުގަ ބިލަކަށް

ާނުކުރެ ާތ އީދެއް ާސަބަބަކީ، ާމިދަންނަވ  ާއެހެން ާވޭ. ާކޮންމެކަމެއް ާޤ ނޫނަކުންާމިފަދަ ވަކި

ާދުނިޔޭގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހެދުމުގައި ާޤ ނޫނު ާސްޓޭޓްތަކުގައި ާމޮޑަން ާމިއީ ނޑައެޅުމަކީ ކަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލެއްނޫން. ާގެންގުޅޭ ާކަންތައްތަކ އިާތަންތަނުގައި ާގުޅޭ  2440އ އި

ާކަނޑައެޅޭނެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާތަނަކ އި ާދިރިއުޅުއްވ ނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެކައްޗެގައިާ ާހުރިހ ކަމެއް ާޤ ނޫނަކުން ާވަކި ާކަނޑައަޅަނީ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ޢިނ ޔަތްތަކަކ އި

ާކަ ާކުދިކުދި ާވަކިވަކި ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިމަނައިގެން. ންތައްތައް

ާބްރޭންޑްާ ާކ ރެއްގެ ާދުއްވ ނެ ާޤ ނޫނ އި ނޑައެޅުމ ބެހޭ ާކަ ާގަނޑުވަރެއް ދިރިއުޅުއްވ ނެ

ާމިގޮތަށްާ ާވަގުތުތައް ާމިމަޖިލީހުގެ ާމިއީ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިކަހަލަ ާޤ ނޫނ އި ނޑައެޅުމ ބެހޭ  2445ކަ

ާކަމެއްކަމަ ާއެކަށީގެންވ  ާނަގ ލަން ާބަހުސްކޮށްގެން ނޑުމެން ާނުފެނޭ.ާއަޅުގަ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ކަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އެހެންނަމަވެސް،

ާކުރިންާ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދެންމެ ާކަނޑައަޅަންޖެހޭނޭ. ާޤ ނޫނަކުން ާކ ކުކަން ދިރިއުޅުއްވަންޖެހޭނީ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއިމްތިޔ ޒުތަކ އިާވ ހަކަދެއްކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސްާވިދ ޅުވިާފަދައިންާރައީ

ާއެއީާ ާހިމެނުމަކީ ާމިވ ހަކަ ާބިލުގައި ާކަނޑައަޅ  ާޢިނ ޔަތްތައް ާލިބިދެވެންވ  ާޙައްޤުތަކ އި  2450އަދި

ާމިއަދުާ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެއ އެކު ާދެންހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތް. ާބޭނުންވ  ނޑު އަޅުގަ

ާ ާއައިސް ާބަދަލުވެގެން ާވެރިކަން ާއަޅުގަނޑުމެންނ އިާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސަކު ާއ  ޒަމ ންތަކަކަށްފަހު

ާޚަރަދުތަކެއްާ ާވަރަށްބޮޑެތި ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާކުރެވި ާޚަރަދުތަކެއް ާއެތައް ާކުރީގެ މިފެނިގެންދިޔައީ

ކުރެވިގެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާދިރިއުޅުއްވަންާއެންމެާއެކަށީގެންވ ާފެންވަރަށްާއެފަދަާސިކިޔުރިޓީާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މްކުރެވިގެގ އި ާމިއަދުގެ ނޑުވަރުގައި ާރިޔ ސީގަ ާކުރެވިފައިވ  ާޑިޒައިން  2455ންކަމަށް

ާސްޓްރަކްޗަރާ ާރީ ާއަނބުރ  ާއަލުން ނޑުވަރެއް ާގަ ާއުޅުއްވި ާރައީސަކު ާކުރިން ދޫކުރައްވ 

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފެއްޓެވުމަކީ ާފެއްޓެވި ާދިރިއުޅުއްވަން ާގަނޑުވަރުގައި ާއެ ކުރައްވައިގެން

ނޑުވެސްާމިބިލުާ ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ހުށަހަޅުއްވަންާޖެހުނުާސަބަބުކަމަށްާއަޅުގަ

ާގަނޑުވަރަކީާ ާރިޔ ސީ ާއެއީ ނޑުވަރަކީ ާގަ ާދިރިއުޅުއްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިރ އްޖޭގެ ބޭނުންވޭ

ާރައީސުލްޖު ާއިންތިޚ ބަކު ާކޮންމެފަހަރަކު ާތަނަކަށްވ ން. ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ  2460މްހޫރިއްޔ އަކަށްާޤ ނޫނަކުން

ާއުޅުއްވ ނީާ ާރަށުގައޭ ާނުވަތަ ާގޭގައޭ ާއަމިއްލަފުޅު ާއުޅުއްވ ނީ ާތިމަންނ  ާކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައްވ 

ާނުވަތަާ ާއެއްފަހަރު ާއަހަރަކު ާގަނޑުވަރަކީ ާރިޔ ސީ ާފުއްދެވުމަށްޓަކައި ާވަޢުދެއް ާއެވިދ ޅުވ  އެގޮތަށް
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ާގޮތުގަ ާތަނެއްގެ ާބަދަލުވ  ާދައުރެއްގައި ާރިޔ ސީ ާމިރ އްޖޭގެާކޮންމެ ާއޮތުމަކީ، ާމިރ އްޖޭގައި އި

ާހިނގ ދ ނެާ ާގެއްލިގެން ާކަރ މ ތް ާމަޤ މުގެ ާއެ ާއަދި ާހައިބަތ އި ާޢިއްޒަތ އި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާ ާމިބިލުގެ ާހަމައެއ އެކު ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރުގ4ާާެކަމެއްކަމަށް ާމ އްދ ގައި  2465ވަނަ

ާބަޔ  ާމިހެން ާއިސްތިސްނ ވުން ާޤަނޫނުތަކަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޙަޤީޤަތުގައި ާއޮންނ ތީ ންކޮށްފައި

މިގޮތަކަށްާހެދޭނެާއެއްޗެއްާނޫން.ާމިހ ރުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާއިސްތިސްނ އެއްާނުކުރެވޭނެާ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާވެއްޖިއްޔ . ާފަށަން ާޢަމަލުކުރަން މިޤ ނޫނަށް

ާމިބިލުާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިޤ ނޫނެއްގެާސިފައިގަ ނޑަކަށްާނުފެނޭ. ާއަޅުގަ ާހަދ ކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާކަރ މަތ އިާ ާޤަދަރ އި، ާޢިއްޒަތ އި، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި  2470ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާޤ ނޫނެއްގައިާ ާކަނޑައެޅުމ ބެހޭ ާކަންތައްތައް ާޚިދުމަތްތަކ އި ާއެންމެހައި ާދޭންޖެހޭ ދައުލަތުން

ާމިދަންނަވ ހެންާދިވެހިރ އް ާއަދި ާއެދޭކަމެއް. ނޑު ާއަޅުގަ ނޑައެޅުމަކީ ާކަ ނޑުވަރު ާގަ ާރިޔ ސީ ޖޭގެ

ާމޮޑަންާ ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާއެކަމަށް ާއުޅުއްވުމަށްޓަކައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިރ އްޖޭގައި

ާ ާބޭނުންކުރެވިގެން ާދިވެހިރ އްޖޭާގ އިޓެކްނޮލަޖީ ާމިއަދު ާނުވަތަ ާގަނޑުވަރު ާރިޔ ސީ ގެާމްކުރެވިފައިވ 

ާދިރިއުޅުއްވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާތަނަކީ ާބޭނުންކުރަމުންދ  ާގޮތުގައި ާކޯޓުގެ  2475ސްޕްރީމް

ާދެްނާ ާއެދޭކަމެއް. ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުމަކީ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާގޮތުގައި ނޑުވަރުގެ ގަ

ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބުނީތީ ާފުރުޞަތެއް ާމިފަދަ ާމިފުރުޞަތުގައި ބޭނުންވާ ާހަމައެއ އެކު

ާވެއްޓެގައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާ ނޑައެޅޭ ާކަ ާއެކަމަކަށް ާކުރަންވ ނީ ާކަމެއްވެސް ާކޮންމެ އަނެއްކަމަކީ

ާރ އްޖޭގެާ ާނުވަތަ ާގަނޑުވަރު ާއުޅުއްވި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާކޯޓު ާސްޕްރީމް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުމަކީ ާބަދަލުވެގެން ާޕެލަސްއަށް ާކޯޓުގެާޕްރެޒިޑެންޝަލް ާހަމަ  2480ންނަވ ނީ

ާކޯޓަކަށްާ ާސްޕްރީމް ާހުންނަންވ ނީ ާޯކޓު ާސްޕްރީމް ާއެހެންވީމ ، ާގެއްލިގެންދ ކަމެކޭ. ހައިބަތުވެސް

ާއިންނައިރުާ ނޑީގައި ާގޮ ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް ާޤ ޟީއަކު ާސްޓަރކްޗަރގެ ާއެ ާކުރެވިގެން ޑިޒައިން

ާބަދަލުވެގެ ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާފަދަގޮތަކަށް. ާލިބޭ ާޤ ނޫނުާޝަޙްސިއްޔަތު ާދުވ ލަކު ންދ އިރު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާނަގ ލ ކަށް ާއެއްގޮުަތަކަށްވެސް ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ހަދައިގެން

ނޑުާތ އީދުނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  2485ާމިބިލަށްާއަޅުގަ

ާ

ންގެާވ ހަކަފުޅުގައިާއެބަާހަވ ލ ދެއްވ ާމަޖިލީހަށްާބަލައިގެންފައިވ ާބިލަކަށްާޝުކުރިއްޔ .ާބައެއްބޭފުޅުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަމީންޢ ންމުާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލު. ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާބިލުާ ާއެ ާއަދި ާނިންމަވ ފައި. ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާވަނީ ާއެބިލު ާދެއްވ ގޮތުގައި ވެސްާމަޢުލޫމ ތު
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ާ ާއެހެންވީމ ، ާފޮނުއްވ ފައި. ާމެންބަރުންނަށް ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު  2490އެބިލ އިާތައްޔ ރުކުރައްވ 

ާމަޢުލޫމ ތަކަށްޓަކައިާ ާތިބޭފުޅުންގެ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ، ާފުުރޞަތެއް. ާގުޅުވ ލުމުގެ މިބިލ އި

ާ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުާދަންނަވ ލީ. ދ އިރ ގެ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .

ާ

ނޑައެޅުމުގެާާކުޅުުދއްފުށިާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާކަ ނޑުވަރެއް ާގަ ާހުންނަވ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2495ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެމަނިކުާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ  ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީ ާވަރަށް ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާބިލު ާފ ނަށް

ނޑައެޅިފައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަ ނޑުވަރެއް ާގަ ާރިޔ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ހަމައެހެންމެ،

ާތެރޭގައިާ ާވަޢުދުތަކުގެ ާރައީސެއްގެ ާމިފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާސަބަބަކީ، ާހުންނަން. އެބަޖެހޭ

ާހުންނެވުމ  ާތަންތަނުގައި ާބަދަލުވަމުންދ ތަން.ާމިޤައުމުގެާއެކި ާކަންތައްތައް ާގޮތްގޮތަށް އި،ާއެކިކަހަލަ

ާހަވ ލުވުމަށްފަހު،ާ ާމަޤ މ އި ާރައީސްކަމުގެ ާއިސްމީހަކީ ާއެންމެ ާހުންނަ ާޙައިޞިއްޔަތުން  2500ރައީސެއްގެ

ާއެންމެާ ާކަންތައްތައް ާސަލ މަތީ ާސެކިއުރިޓީއ އި ާއެފަރ ތުގެ ާމުޢައްސަސ އިން ާކަމ ބެހޭ ސަރުކ ރުގެ

ާފެންވަރަކަށްާފުރިހަ ާއެފަދަ ާއެހެންކަމުން، ާބޭފުޅެއް. ާލ ޒިމްކުރ  ާބެލެހެއްޓުމަށް މައަށް

ާމިއަދުާ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާދިރިއުޅުއްވުމަކީ ާއެމަނިކުފ ނު ާތަނެއްގައި ާއެފަދަ ތައްޔ ރުކުރެވިފައިހުރި

ާސަލ މަތީ ނޑުވަރަކީ ާގަ ާއުޅުއްވަމުންގެންދަވ  ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ގޮތުންާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތެއްާ ާސަލ މަތްވުމުގެ ާކަމަކުން ާއެއްވެސްކަހަލަ ާއަދި ާހުރި ާރައްކ ތެރިކަމެއް  2505އެއްވެސްކަހަލަ

ާރައްކ ތެރިވެވޭނެާ ާއެކަމަކުން ާދިމ ވ އިރުގައި ާކަމެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނޫންކަން. ާތަނެއް އޮތް

ާނެތުމުގެސަބަބުން ާއެޅިފައި ާފިޔަވަޅުތަކެއް ާވިސްނ ، ާކުރިއ ލ  ާތަޖުރިބ ވެސްާާގޮތްތައް ކުރަންޖެހުނު

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާކޮށްފައި. ާމިތިބީ ާޙަޔ ތުގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާހަމައެއ އެކުާ ާއަދި ާފ ސްކުރުމަށް. ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާހަމަ ާމިބިލު ތ އީދުކުރަން

ާ ާތ އ4ާީމިބިލުގެ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާމ އްދ އަކަށް ާވަނަ ާސަބަބަކީ ާމ އްދ ގައ4ާާިދެއްނުކުރެވޭ.  2510ވަނަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހުރެވިދ ނޭ. ާހުންނެވިތ  ާމިހ ރު ާރައީސަށް ާމިހ ރުގެ ާބޭނުންފުޅުވެއްޖެއްޔ  އެބަބުނޭ

ާމިޤައުމުގެާ ާގަނޑުވަރެއްގައި ާއެބުނ  ާމިބިލުގައި ާފ ސްވުމަށްފަހު، ާމިބިލު ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާ ާހުންނަވަންޖެހޭނީ. ާލިޔެވިފައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޞަރީޙަކޮށް ާވަރަށް ާއެބައޮތް ާމިބިލުގައި އަދި

ާޒަމ ނ އިާ ނޑައެޅުން.ާތީމުގެއަކީ ާކަ ާކަމުގައި ާތީމުގޭ ނޑުވަރަކީ ާގަ ާހުންނަވ ނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާތައްޔ ރުކޮށްފައިހުރިާ ާފެންވަރަކަށް ާފުރިހަމަކުރެވޭފަދަ ާކަންތައްތައް ާސެކިއުރިޓީ ާރައީސްގެ  2515އެއްގޮތަށް

ާސަލ މަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާވަރަށް ާތަނެއްގައި ާއެފަދަ ާއެހެންކަމުން، ާތަނެއް. ތްތެރި
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ާޢިއްޒަތ އިާ ާޤަދަރ އި ާއެބޭފުޅެއްގެ ާހުރުމަކީ ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  ާމަޤ މުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމިބިލުާ ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާކަމަކަށްވ ނެ. ާދައްކުވައިދޭ ާކަރ މ ތް ާޤައުމުގެ ދިވެހި

ާޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީ ާހުށަހަޅަން. ާނިންމުމަށް ާމިކަން ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާބަލައިގަނެ، އަށް

 2520ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާރައީސް،ާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު. ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރިޔ ސީގަނޑުވަރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑަށްާހަމަާކުރީގައިާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަާއަްޙމަދުާަރޝީދު މިބިލުާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަންނަންާހުށަހެޅިގެންާމިާދިޔ މ ާއަޅުގަ

ާވ ހަކައަށްާ ާދެއްކި ާވ ހަކައިގައި ާދެއްކި ާއަޅުގަނޑު ާބިލ އިމެދު ާކުރެވުމުންދިޔަ ބަހުޘް

ާމިޢިއްޒަތް ާފެނިގެންމިދަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގިނަާރިޕީޓްކޮށްލަންޖެހޭ. ާމަޖިލީހުން  2525ތެރި

ާކޮންމެކަމަކަށްާ ާމިކަމަުަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަންޒަރު. ާކޮންޓްރޯލްކުރެވިގެންދ  ކަންތައްތަކެއް

ާކުރަންޖެހޭނެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިއެއްނުވޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާމިއަދު ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ވަކި

ާކަމެއްހެއްނެއްވެސް. ާކުރެވޭނެ ާއަދި ާވެއްޖެއްޔާ ާކަމެއްހެއްނެއްވެސް. ާހަދަން ާޤ ނޫނު މިހެން

ާހަދަންޖެހޭނެ.ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރެއްވަމުންާ ާވެރިކަން ާސިސްޓަމަކަށް ާޕ ޓީ ާމިހ ރު ާބޭފުޅަކު، ާކުރައްވ   2530ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

މްޕޭންކުރުމުގެާމަރުޙަލ ތަކުގައިާއެކިއެކިާޤައުމުގައިާމިދ އިރުާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުގެާދުވަސްވަރުގައިާކެ

ވަޢުދުވަމުންާއަންނަނީ.ާއެގޮތުންާއެކިއެކިާބޭފުޅުންާއެކިގޮތަށްާކަނޑައަޅުއްވ ާއެބޭފުޅެއްގެާއަމިއްލަާ

ާގެނަސްާ ާކޮންޓްރޯލަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްތައް ާހުންނަންޖެހޭ އިޚްތިޔ ރުގައި

ާދެކޭގޮތުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން.ާނިންމުމަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫންކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނޭކަމެއް އި

ނޑުމެންނަކަށްާނުދެއްނެވޭނެާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅަކުާކަންތައްތައްާ  2535ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ނޑަށްވެސްާގަނޑުވަރެއްާ ާޤ ނޫނެއްާކަނޑައަޅަންާވެއްުެުެޖެއްޔ ާއަޅުގަ ކުރައްވ ާޤ ނޫނެއް.ާމިގޮތަށް

ާ ނޑައެޅުމުގެ ނޑުގެާކަ ާއަޅުގަ ާހަމައެހެން، ާހުށަހެޅިދ ނެ. ާހަމަ ާމިތަނަށް ާހަމަ ާފ ސްކުރަން ޤ ނޫނެއް

ާހުށަހެޅުއްވިދ ނެ.ާ ާޤ ނޫނެއް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ނޑުވަރެއް ާގަ ާސަމީރުއަށްވެސް ާއަޙްމަދު އަޚު

ާއިނގޭތޯ.ާ ނޑައަޅަންވީ ާކަ ނޑުވަރެއް ާގަ ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާކޮންމެ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާނުކުރ ނެކަމެއްާޢިއްޒަތް ާކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިހެން ާހަމަ ާރައީސް،  2540ތެރި

ާހެނދުންކޮޅުާ ާތުރުކުރ ނެ ާޤ ނޫނު. ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ނޑުވަރު ާގަ ާދިރިއުޅޭ ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގެާ ާތުރުކުރައްވ ނެގޮތްާކަ ާރައީސް،ާބޮލުފުނ  ާޤ ނޫނު.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑައެޅުމުގެ ޤ ނޫނު.ާކަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނު. ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާބޭފުޅަކު ާބައްލަވ ނެ ކައިވެނިފުޅު
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ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ާމިބިލަށް ާހަމަ ނޑަށް އަޅުގަ

ާހުށަހެޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ާމިބިލު ާރޫޚަށްާމަޖިލީހަށް ާމަޤްޞަދ އި  2545އްވި

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑަށްާދެންނެވޭނީާއެބޭފުޅ ާހުށަހެޅުއްވިާބޭނުމ އިާ އަޅުގަ

ާހުށަހަޅާ  ާއިޚްތިރ މް ާބޭފުޅެއްގެވެސް ާކޮންމެ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނޭ. ާއެބޭފުޅ އަށް މަޤްޞަދު

ާކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއިޚްތިރ މްކުރުމަކީ ާބިލަކަށް ާމިގޮތަށްާއެއްޗަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ނެކަމެއް.

ާކުރައްވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއަދި ނޑައަޅ  ާކަ ާމ އްދ ތަކެއް ާވަކިވަކި ާގޮތުގައި ބިލެއްގެ

ާކުރެވޭނެކަމަކަށްާ ާއެކަން ާޤ ނޫނުތަކަކުން ާކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ާދިރިއުޅުން ާޒ ތީ ާއަމިއްލަ  2550ބޭފުޅެއްގެ

ާއެބޭފުޅެާ ާއެއީ ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއެބޭފުޅަކުާއަޅުގަ ާހުންނަވަނީ. ާކަންތައްތައް ާއަމިއްލަ ާޒ ތީ އްގެ

ާޙައްޤުާ ާދިރިއުޅުމުގެ ާމ ހަޢުލެއްގައި ާމިނިވަން ާބޭނުންވ  ާއެބޭފުޅަކު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭނޭގޮތަކަށް

ާކޮންޓްރޯލްކޮށްާ ާކަންތައްތަކެއް ާޤ ނޫނަކުން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮންނަންޖެހޭނެ. އެބޭފުޅަކަށް

ާއަ ާގެނައުމަކީ ާނުފެންނަނީ.ާމިހެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ޅުގަނޑުމެން

ާދަތްއުނގުޅާ  ާޤ ނޫނު. ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ނޑު ާފުންމ ގަ ާދެންނެވޭނީ ާކިހިނެއްތޯ ނޑުމެންނަށް  2555އަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގެާޤ ނޫނު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާބުރުސްާކަ

ާ

ާޝުކުރިއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީ ާޢިއްޒައ ދެ، ާމިމަޖިލީހަށްާޔ  ާބިލު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ނޑުވަރު ާރިޔ ސީގަ ާރައީސް. ާތްތެރި

ނޑުވެސްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާވަީޙދު ާއަޅުގަ ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ފޮނުވިކަމަށްޓަކައި

 2560ވ ފައިވ ާމުހިންމުކަންާނުވަތަާމަރުޙަބ ކިޔަން.ާއަދިާއެމަނުކުފ ނުާމިބިލުާފޮނުއްވުމުގައިާއެާގެންގުޅުއް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއަދި ާތ އީދުކުރަން. ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާމަޤްޞަދަށް ާގެނ  އެ

ާބުރުހ އިާ ާދަތްއުނގުޅ  ާފޮނުއްވިކަމީ ާމިބިލު ާބަލައިނުގެންކަމަށްވިޔަސް ާމިބިލު ޤަބޫލުކުރ ގޮތުން

ާނޫންކަން ާކަމެއް ާއެއްވަރުކުރ ވަރުުުގެ ާއެއްޗަކ އި ާމިބިލުާމިހުރިހ  ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއީ ނޭނގެ.

ާމިހ  ާގެ ާދިރިއުޅުއްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވަތަ ނޑުވަރު ާރިޔ ސީގަ ާމި ރުާފޮނުވަންޖެހިފައިމިއޮތީ

ާއެއްޗަކަށްވީމަާ ާމޫވިންގ ާއޭގެާމިހ  ާބިލަށް ާއެފޮނުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާއެހެންވީމ ،  2565ކަންނޭނގެ.

ފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރަން.ާއެއީާހަމަާވަރަށްާވަރަށްާާނޑުާހަމައުސޫލަށްާއަސްލަށްާމަފްޙޫމަށްާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި

ނޑުވަރުާ ާގަ ާރިޔ ސީ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާފަދައިން ާއެވިދ ޅުވި ާފަޙުމީވެސް ާއަލްޙ ން މެންބަރު

ާކޮންމެހެން ާމިބިލު ނޑައެޅުން، ާބަލައިގަނެާާކަ ާއިތުރަށް ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ކަނޑައެޅުން

ާބިލުާ ާނ އިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް  2570ބަޙުސްކޮށް
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ާ ާފޮނުވިފައި.ާމިމަހު ާމެންބަރުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮނުވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާނިމިގެންވަނީ 54ާމިހ ރު

ާއަާ ާހަމައަށް ނޑުާއ އި ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާފޮނުވެން. ާއިޞްލ ޙު ާއެބިލަށް ާއެބައޮތް ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ާނ އިބުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަދި ާގެކޮޅަކ  ާއުޅުއްވ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ  ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާމަޖިލީހުންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަކުރެއްގެގޮތުގައި ާއިޞްލ ޙެއްގެ ާއެބިލުގެ ާގެކޮޅެއް، ާއުޅުއްވ ނެ

ާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާނިމިގެން ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާމިކަން ާލެވިދ ނެ.ާއޭރުން  2575މެންބަރުންނަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހެދުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހެއް ާނެރެވޭ ާނަތީޖ  ާއަދި ާސަލ މަތްކުރުމަށ އި ާވަގުތު މަޖިލީހުގެ

ނޑު މެންާކޮޅުފައިޖެހިކަމުގައިާދެކޭގޮތުގައިާމިބިލުާބަލައިނުގަތުންާއެއީާއަދިާމިމައްސަލައިގައިާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާބަލައިނުގަންނަން. ާމިބިލު ާހަމަ ާއެދެނީ ނޑު ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ނޑު އަޅުގަ

ާބިލުގައިާ ާއޮތް ާނިމުމުގެާމަރުޙަލ ގައި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާކަންތައްތައް ާމިވިދ ޅުވ  މިބިލުގައި

ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު، ާހަމަޖައްސަން. ާހަމަާއެގޮތަށް ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބޭނުންވޭ، ާދަންނަވ ލަން  2580ނޑު

ާއަދިާ ާތީމުގޭގައި. ާހުންނަންޖެހޭނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާއިތުރަްށާ ާމުގުރިދ ނެތީ ާވަޢުދެއް ާކެމްޕޭން ާހުންނަންޖެހޭކަމަށްޓަކައި ާތީމުގޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއަޅުގަ ާހުރީާއަކުރުލ ކަށެއްވެސް ާވަޢުދު ާކެމްޕޭން ާބައެއް ާމިހ ރުވެސް ާދެން، ާނުޖެހޭ. ނޑުމެން

ާއެއްވެސްާ ާނަޝީދަކ  ާރައީސް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމައްސަލައެއްނޫން. ާއެހެންވީމ ، ާދެން، މުގުރިފައި.

ާބިލުާ ާރައީސްގެ ާކުރީގެ ާއިއްޔެގައި ާހަމަ ާމިފުރުޞަތުގައި ާއަދި  2585ހިތްބަރުކަމެއްނެތް.

ާމި ާނަޝީދަށްާތަސްދީޤުކުރެއްވިކަމަށްޓަކައި ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އަދު

ާަނމޫނ އަށް.ާ ާމ ތް ާޑިމޮކްރެސީގެ ާއެދެއްކެވި ާއެމަނިކުފ ނު ާކިޔަން ާމަރުޙަބ ވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާއަދި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ހަމައެއ އެކު،

ާމި ާބިލުވެސް ާރަނގަޅުގޮތް.ާނ އިބުގެ ާއެންމެ ާނިމިގެންދިއުމަކީ ާއެކަން ާނިމި ާއަވަހަށް މަޖިލީހުން

ާރ އްޖޭގެާ ާއެކަންޏެއްނޫން. ާކުޅިވަރަކަށް ާރައީސުންގެ ާމި ާމިދ ންޖެހެނީ ާނިމިގެން ާހަމައެކަނި  2590މިކަން

ކ އްޓެއްހެންާ ހަމަާއޮޔ ދާ  ބޭފުޅުންވެސްާމިހ ރުާހަމަާމިާމޫވިންގާއެއްޗަކާ  ޖުޑީޝަރީގައިާހިމެނުއްވާ 

ހަމަާއޮޔ ދ ންާފަށ ފައިާމިއޮތީ.ާމިހ ރުާސުޕްރީމްާކޯޓުާމިހުންނަނީާތީމުގޭގައި.ާމިހ ރުވެސްާތީމުގޭގެާ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާގެންދަން. ާއެތަނަށް ާއޮފީސްތައްވެސް ާއިތުރު ާއެބަދޭ ާތަޅަމުން ާފ ރުތައް އެކި

ބ ރަކީާކުޅޭކުޅޭާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށ ާވެރިކަންކުރ ާބ ރުންާދެންާއިތުރަށްާމިއޮންނަާޖުޑީޝަރީގެާ

ާއެއްޗަކަށްާ ާދުވ  ާއެފ ޑަށް ާއެމަސައްކަތްކުރައްވ ތަންވެސް ާއެބޭފުޅުން ާނުވަތަ ާހެދިގެން  2595އެއްޗަކަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހިތ މަކުރ ކަމެއް. ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮތަށްވެގެންދިއުމަކީ ާނުވަތަ ހެދުމަކީ

ާމަރ މ  ާކުރަމުންދ  ާއިތުރަށް ާތީމުގޭގައި ާމިގޮވ ލަނީ ާއެހެންކަންކަންާސަރުކ ރަށް ާނުވަތަ ތުތަކ 
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މިވަގުތުންާމިވަގުތަށްާހުއްޓ ލުމަށް.ާއެއީާސަބަބަކީ،ާމިޤ ނޫނުތައްާނިމިގެންދ އިރުާފަހަރުގައިވ ގޮތުންާ

ސުޕްރީމްާކޯޓުވެސްާއަދިާއިތުރަށްވެސްާއެތަނަށްާގެންދަންާމިހަމަޖައްސ ާއޮފީސްާއިމ ރ ތްތައްވެސްާ

ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާއިތުރުންާއެތަނަކަށެއްނުދ ނެ. ާޚަރަދުގެ ާހުރި ާކުރެވިފައި ާއިތުރަށް  2600ގޮތަކަށް

ާޒިންމ ދ ރުާ ާއަދި ާއެދެވޭ ާއެންމެ ާކުރުމަކީ ާފެށިގެން ާމިއަދުން ާޚަރަދުތައް އިސްރ ފު

ާމިޤ ނޫނު،ާ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ސ ރުކ ރެއްގެގޮތެއްކަމެއް

ާނ އިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންދަންވެސްާރައީސޫލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާބިލުގެ ބުގެ

ާއަދިާ ާހުއްޓ ލަން. ާހަރަކ ތްތައް ާގެންދަމުންގެންދ  ާއިތުރަށް ާތީމުގޭގެ ާއެބަޖެހޭ އެޓްލީސްޓް

ާކުޅޭކުޅޭާ ާއެބޭފުޅުންނަކީވެސް ާސިސްޓަމް. ާޖުޑީޝަރީ ާމިރ އްޖޭގެ ާއެބަނިންމަންޖެހޭ ނޑުމެން  2605އަޅުގަ

ާދުވ އެއްޗެއްގެގޮތުގައި ާމިޤ ނޫނުތައްާާއެއްޗެއްގެގޮތުގައި،ާއެ ާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކު ާތަންކޮޅެއް ނުބ އްވ 

ާރިޔ ސީާ ާއެދެނީ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއައުން. ާމިކަންކަމަށް ާޙައްލެއް ާއަވަސް ނިންމ 

ނޑައެޅުމުގެާބިލުާމިއަދުާމިމަޖިލީހުންާބަލައިނުގަނެާބޭރުކޮށްލުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ނޑުވަރުާކަ ާގަ

ާ

ާފުރަތަމަާާބަރުާމެންާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއ ދެ، ާއައްސަލ މުއަލައިކުމް. ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެުެުެރި  2610ާޝުކުރިއްޔ 

ާބަލައިގަންނަންާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާމީއިމްތިޔ ޒްާފަހު ާމިމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާނުފެންނަ ނޑަށްވެސް ާމެންބަރުންވެސްާާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން އެދެނީ

ާމުސ ރައ އިާ ާއެބޭބޭފުޅުންނަށް ާނ އިބ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާފަދައިން ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި ދެންމެ

ާއެާ ާދެން ާބަޙުސްކުރެވިފައިވ ތީ، ާމިހ ރުވެސް ާހުށަހެޅި ާބިލެއް ާބެހޭގޮތުން ޢިނ ޔަތްތައްދިނުމ 

ާރައީސްކަން ނޑައެޅުމުގެާއިޞްލ ޙެއްގެގޮތުގައި ާކަ ނޑުވަރެއް ާގަ ާހުންނަވ ނެ ާބޭފުޅަކު  2615ކުރައްވ 

ާއެޭދާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާހުށަހެޅުމަށް ާއެގޮތަށް ާފެންނ ތީ ާހުށަހެޅިދ ނެކަމަށް ާއަދިވެސް ކަންތައްތައް

ާކުރެއްވިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާތީމުގެއަކީ ާމީގެ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ވ ހަކަ

ާކުރީގައި ާހުރިހ ކަމެއްާާބޭފުޅަކު ާމިޤައުމުގެ ާމިހ ރު ާގެކޮޅަކަށްވީނަމަވެސް ހުންނެވި

ާއުސޫލުތައްވެސްާ ާބޭނުންކުރ ނެ ާބިން ާކަންތައްތައްވެސް ާމ ލީ ާޤައުމުގެ ބަދަލުވަމުންދ ހިނދު

ާހުންނަވ ނެާ ާބޭފުޅަކު ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ނޑިވަޅެއްގައި ާދަ ާއެހެންދ   2620ބަދަލުވަމުން

ާކަނޑައެޅުންާ ާލ ޒިމްވެގެންނުވ ނެާާތަނެއް ާކޮންމެހެނެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމުހިންމުކަމެއް. އެއީ

ނޑުމެންާ ާހަމަޖެއްސުމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާތަނެއްގެގޮތުގައި ނޑައެޅޭނެ ާކަ ާއެބޭފުޅަކަށް ތީމުގެއަކީ

ާއެންމެާ ާހެޔޮ، ާއެންމެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޤައުމަށް، ާރަނގަޅު، ާއެންމެ ާބަލ  ކަންތައްތައް

ާކޮންމެހެންާޚަރަދުކުޑަގޮ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބެލުމަކީ ާރަނގަޅުގޮތްތަކެއް ާއެކަށޭނަ ާއެންމެ ތްތަކެއް
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ާހަމައެކަނިާ ާގެންދިޔައީކީ ާބޭނުންކުރައްވަމުން ާތީމުގެ ާކުރީގައި ާދެކެން.  2625ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް

ާހުންނެވުމުގެގޮތުގަ ާފެމިލީހެން ާއިމީޑިއެޓް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާދެން،ާ ާއެނގޭ. ާތިއްބަވ ކަން ާއެތަނުގައި ާބޭބޭފުޅުންވެސް ާއެހެން ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ނޫން.

ާމިހ ރުާ ާއެހެންވީމ ، ާކުރެވެމުންދިޔަ. ާކަންތައްތައްތަކެއް ާސިފައިގައިވެސް ާއޮފީހެއްގެ އަނެއްކ 

ާރައީސުލްޖު ާހަމައެކަނި ާމިއޮތީ ާބަލ ު ލ އިރު ާއޮތް ާމިހުށަހެޅިފައި ނޑުމެން މްހޫރިއްޔ އ އިާއަޅުގަ

ާ ާއުމުރުން ާދެން ާއެހެނ05ާާްއަނބިކަނބަލުންނ  ާދަރިކަނބަލުން ާނުވަތަ ާދަރިކަލުން  2630އަހަރުނުވ 

ާމިއީާ ާމިހ ރު ާތީމުގެއަކީ ާއެގެއަކީ، ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮންނަނީ. ތިއްބެވުމަށް

ާ ާބޭފުޅަކު ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާގެއެއްކަމަށް ާބޮޑެތިާމ ބޮޑު ާވަރަށް ހުންނެވުމަށް.ާއެއީ

ާއިމ ރ ތުގެާ ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާއެބިމުގެ ާއެހެންވީމ ، ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ. ާމިގޮތަށް ާހިނގ ނެ ޚަރަދުތަކެއް

ާއެންމެާ ާދެކެން. ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ާވަރަށް ާބެލުމަކީ ާމުހިންމުގޮތެއް ާއެންމެ ބޭނުންހިފޭނެ

 2635މެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާދެން،ާކުރީގައިާތީމުގޭގެާއެކަށޭނަގޮތަކަށްާއެކަންކުރުމަކީާރަނގަޅުކަ

ާއެބަހުރި.ާ ާކަންކަން ާބައެއް ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ބޭނުންހިއްޕަވަމުންދިޔައިރުގައި

ާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެފަހު، ާއަހަރުގެ ާއެންމެފަހު ާރައީސްކަމުގެ ާރައީސް ާކުރީގެ މަސ2ާާްމިސ ލަކަށް،

ާކުރެވި ާތެރޭގައި ާބައެއްާދުވަހުގެ ާއެބަހުރި. ާފެނިފައި ާރެކޯޑަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޚަރަދުތަކެއް ފައި

މީޑިއ ތަކުގައިާފ ޅުކޮށްފައި.ާއެގޮތުން،ާމިސ ލަކަށްާފޯނުގެާޚަރަދަށްާއެބައޮތްާނުވަލައްކަާފަންސ ްސާ

ާމިހ ރުގެާ ާއެކަމަކު، ާލ ރި. ާހަތް ާރުފިޔ  ާހަތަރު ާފަސްދޮޅަސް ާހަތްސަތޭކަ  2640ތިންހ ސް

އްޔ ާއެކަމަށްާޚަރަދުކުރައްވަނީާއެއްލަކަާނުވަހ ސްާފަސްސަތޭކަާކޮންމެވެސްވަރެއް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިާ

%ާ ާކުރީގ52ާާެއެއީ ާޚަރަދަށް ާކަރަންޓުގެ ާހަމައެހެންމެ، ާދެން، ާއެވަނީ. ކުޑަވެފައި

މަސްާތެރޭގައިާދެާމިލިއަންާދެާލައްކ2ާާަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޚަރަދުކުރެއްވިކަމަށްާއެވަނީާއެފަހުާ

ާޚަރަދުކުރައްވ ފައިވަނީާާކޮންމެވެސް ާއެކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ާއަދި އަދަދެއް.

ާކޮންމެވެސްވަރެއް.ާއެއީާ% ާފަންސަވީސްހ ސް ާހަމައެހެންމެ،31ާާނުވަލައްކަ ާމިންވަރެއް.ާއަދި  2645ކުޑަ

ާލައްކަާއެއްާ ާހަ ާތެރޭގައި ާމުއްދަތު ާމިދެންނެވި ާރައީސްާޚަރަދުކުރައްވ ފައިވޭ ހ ސްާފެންނަށްާކުރީގެ

ާ ާޚަރަދުކުރައްވ ފައިވަނީ ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ލައްކ1ާާަކޮންމެވެސްވަރެއް.

%ާ ާއެއީ ާވަޒަންނ ރާ 24ާކޮންމެވެސްވަރެއް. ާލޯންޗްފަހަރ އި ާވެހިކަލް،ާއެއީ ާއަދި ާމިންވަރެއް. ކުޑަ

ާ ާއެބަވޭ ާޚަރަދުވެފައިވ ކަމަށް ާމިކަންތައްތަކަށް ާކ ރ އި ާކުރީގ46ާާެބ ވަތުގެ ކ ރުކޮޅު

ާނ އިބުާރަ ާއަދި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ާއެކަމަކު، ާގެންގުޅުއްވިކަމަށް.  2650އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާއެންމެ ާގެންގުޅުއްވަނީ ާލިބިފައިވަނީ.5ާާރައީސަށް ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކ ރުކޮޅުކަމަށް
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ާވީހ ވެ ާއެހުންނަނީ ާވިސްނުންފުޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިހ ރުގެ ާޚަރަދުކުޑަކޮށްާއެހެންވީމ ، ސް

ާއެންމެފައިދ ހުރިގޮތަކަށްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއެއީ ާކުރިއަށްގެންދެވުމަށް. ާކަންތައްތައް ރ އްޖޭގެ

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް. ާބޭނުންހިފޭނެގޮތަށް އެފައިސ ގެވެސް

ބޭފުޅަކުާހުންނެާ ގެއެކޭ...ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކުރައްވާ   2655ާވުމަށްާވަރަށްާއެކަށީގެންވާ 

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޖަލްސ ގެާކޯރަމްާގެއްލިއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާއިށީނދެވަޑައިގެންދެއްވުންާއެދެން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާއ ދެ،ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްާއެދެން.

ާ

ާމިހ ރުާާމެްނބަރުާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާދެން، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   2660ާއ ދެ،

ާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާމީއިމްތިޔ ޒުާފަހު ާމިބިލުގެ 4ާާހުށަހެޅިފައިވ  ާމ އްދ . ާރައީސ4ާާްވަނަ ާމިހ ރުގެ ާއެބައޮވޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެއީާ ާގެކޮޅުކަމަށްާާއިސްތިސްނ ވުން. ާހުންނަންވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތީމުގެއަކީ

ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިސްތިސްނ ވުން ާރައީސް ާމިހ ރުގެ ނޑައެޅުނުކަމަށްވިޔަސް ކަ

ާޤ ނޫނެހެދޭާ ާމިއީ ާފ ހަގަކުރެއްވިހެން ާމެންބަރުންވެސް ާއިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ދެންމެވެސް

ާ ާޤ ނޫނެއް ާމިގޮތަކަށް ާނޫނިއްޔާ އުސޫލެއްނޫން. ާއިސްތިސްނ ކުރައްވ ފައި ާރައީސަކު ާވަކި  2665ނުހެދޭނެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބަދަލުއަންގޮތަކަށް. ާއެކަންތައްތަކަށް ާގުޅިގެން ާވަޢުދަކ  ާކެމްޕޭން އެބޭފުޅެއްގެ

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާޑްރ ފްޓްކުރެވޭއިރު ާޤ ނޫނުތައް ާމިފަދަ ާހަމައެއް ާއުސޫލެއް، ާއެއް ކޮންމެވެސް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަާ ާން.ާއެހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާ

ާއެދިވަޑައިގަންނަވަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާފުރުޞަތަށް ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  2670ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާކުރިއަށްއޮތް ާމެންބަރުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާތެރޭގައިާމ2ާިބޭނުންފުޅުވ ، ނެޓް

ާއޮތީާ ނޑުގެާއަތުގައިާމިހ ރު ނަމެއްާފުރުޞަތަށ1ާާްފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިގަންނަވަން.ާއެއީާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާ ާދ ންދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، އެދިވަޑައިގެންފައި.

ާއަޅުގަނޑު ާއޭގެފަހުގައި ާރިޔ ޟަުަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާއަރުވ ނީާާޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު

ާއޭގެފަހުގައިާ ާއަދި ާމުފީދަށް. ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު  2675ފުވައްމުލަކު

ނޑުާފުރުޞަތުާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.ާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާދުާރިޔ ޟަށް.ާމިއަރުވަނީާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަ

ާ
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ާބިލުާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ނޑުވަރު ާގަ ާރިޔ ސީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

 2680ާވިލުފުށީާ

ާމިވަގުތުާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ާބައެއްާބަޙުސްކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި ާމިބިލުގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ރަމުންމިދަނީ.

ާމިކަްނާ ާބިލަކުން ާއިތުރު ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން މ އްދ ތައް.

ނޑުމެންނަށްާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ އ އިާއަދިާރައީސުލްޖުމް ނޑައެޅުމުގެާބަދަލުގައިާއަޅުގަ ހޫރިއްޔ ގެާކަ

ނޑަށްާހީވަނީާ  2685ނ އިބުގެާބިލުގެާއިޞްލ ޙުތަކުގެާތެރޭގައިާމިކަންާގެނެވޭކަހަލަގޮތަކަށްވެއްޖެނަމަާއަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާހަމައެއ އެކު، ާއޭގެބަދަލުގައި ާހިނގައިދ ނެހެން. ާފަސޭހަވެގެން ތަންކޮޅެއް

ާރިޔ ސީގަ ާދިރިއުޅެންވ ނީ ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާހަވ ލުވ  ނޑުމެންނަށްާމަޤ މ  ާއަޅުގަ ނޑުވަރުގައޭ،

ާމަޖުބޫރުކުރެވޭގޮތަށްާ ާދިރިއުޅުމެއް ާތަނެއްގައި ާވަކި ާބޭފުޅަކަށް ާކުރައްވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމެއްނޫން. ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއީ ާހެދުމަކީ ޤ ނޫނެއް

ާ ާއެބައޮތް ާމ އްދ 1ާމިސ ލަކަށްާމީގައި ާއިންތިޚ ބްކުރެވޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޤ މާ ،ާވަނަ  2690އަލަށް

ާ ާއެއ1ާާީހަވ ލުވުމުގެ ާއިންތިޚ ބްކުރެވޭނެއޭ. ާއަލަށް ާހުސްކޮށް ާގަނޑުވަރު ާރިޔ ސީ ދުވަސްކުރިން

ާބުރުގައިާ ާމިބަދަލުވެގެންދިޔަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެބަބަލަންޖެހޭ އެކަންކުރެވޭއިރުގައި

ާލިބުާ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަދިާއަޅުގަ ާނެރެގެން ާއެއްޗެހިތަކެއް ާއަގުބޮޑެތި ާވަރަށް ާއެތަނުން ނު

ނޑުމެންނަށްާއޮޑިޓްާރިޕޯޓުންާފ ހަގަކުރެވުނުާވެލްފެއަރއަށްާބޭނުންވ ާބައެއްާއެހީތައްާ ނުވަތަާއަޅުގަ

ާއެދިގެންާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއޮފީހުން ާއޮޑިޓް ާމަޢުލޫމ ތުތައް،ާލިޔެކިޔުންތައް ާބައެއް ާބޭނުންވ   2695ދިނުމުގައި

ާފަރ ތުންާއެމަޢުލޫ ާބޭފުޅުންގެ ާއުޅުއްވި ާއެއ އެކުއެކީގައިހެން ާއަދި ާވ ހަކަ. ާނުލިބުނު މ ތުތައް

ާމަޢުލޫމ ތުތައްާ ާއަންދ ލި ާކަރުދ ސްތައް ާބައެއް ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ާސިފައިންނ އެކީގައި އ ރަށުގައި

ާރައީސް،ާމިާ ާދެރަކަމެއް.ާއަދިހަމައެއ އެއްކޮށްާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ާއެބަލިބޭ.ާމިއީ ވަނ01ާާަބިލުގައި

ދުވަސްާކުރިންާއޮޑިޓްކުރަންވ ނެއޭ.ާއެއީާކޮންމެހެނ01ާާްމ އްދ .ާރިޔ ސީާގަނޑުވަރުާއޮޑިޓްކުރުން.ާ

ާއެބަާޝަކުވާ  ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަޅުގަނޑަށް  2700ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް

ާޚަާ ާހުރި ާކޮށްފައި ނޑުވަރަށް ާގަ ާރިޔ ސީ ާކީއްވެގެންތޯ ާބަދަލުވެގެންދިޔައިރުާލިބޭ ާއެކަން ާއަދި ރަދ 

އެކަންކަންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާނުވަތަާއެފަދަާފަރ ތްތަކުންާނުބެލިާއޮތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާބޭފުޅަކާ  ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއެބަޖެހޭ ާނުކުތ ތައް ނޑު ާމައިގަ ާމިހިރި އެހެންވީމ ،

އިާއިޞްލ ޙެއްގެގޮތުގައިާނަމަވެސްާއަންނަން.ާއ ދެ،ާދެންމެާއެހެންާއަދިާނ އިބުގެާބިލުާއަންނައިރުގަ

ާއެއީ.ާ ާތަނެއް ާޚަރަދުތަކެއްކުރެވެމުންދިޔަ ާބޮޑެތި ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަކުވެސް  2705ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއަދިާ ާޚަރަދުތައް. ާބޮޑެތި ާހުރި ާކުރެވިފައި ާއެތަނަށް ާއެނގުނު ާރިޕޯޓުން ާއޮޑިޓް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާހަމައެހެ ާމައްޗަށް ާދުވ ލެއްގެ ާއެތަނަކީ ާޚަރަދުކުރެވެމުންދިޔ1ާާަންމެ، ާއަދަދެއް ާބޮޑު ލައްކައަށްވުރެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިދިޔައީ. ާކުރެވިގެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޚަރަދުތައް ާއެ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ތަނެއް.

ާދިވެހިާ ާތަނެއް، ާސެކިއުރިޓީދެވޭ ާމިފަދަ ާބޭފުޅަކަށް ާކުރައްވ  ރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާއެފަދަާ ާސިފައިންކަމަށްވ ތީ ާޚ އްޞަކޮށް، ާފުލުހުންކަމަށްވ ތީ ާތަނަކީ ާބަލަހައްޓ   2710ސެކިއުރިޓީ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާއެތަންތަނަކީ ާހިލ ލީގެ. ާނުވަތަ ާތީމުގެ ާނުވަތަ ާމުލިއ ގެ ާމިސ ލަކަށް ފަރ ތްތަކުން

ާއަާ ާފެންނަންޏ  ާސިފައިންނަށް ާތަންތަންކަން ާރައްކ ތެރިކަންދެވޭ ާމ ބޮޑުާޙިމ ޔަތ އި ާހީވަނީ ނޑަށް ޅުގަ

ާބައެއްާ ާމިހުރި ާމީގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަކަށް މައްސަލައެއް

ާއިޞްލ ޙެއްގެގޮތުގައިާ ާއެބިލަށް ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާބޭފުޅުންވެސް ާއެހެން ާހަމަ މ އްދ ތައް

ާ ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުވ ނެކަމަށް ާވަރަށް ާމެންބަރުާލެވިއްޖެނަމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  2715ދެންމެ

ާ ާފަދައިން 5ާާއެވިދ ޅުވި 1ާާމިލިއަނުން ާއަދި ާކުޑަވެ 5ާާލައްކައަށް ާކުޑަވ6ާާެމިލިއަނުން ލައްކައަށް

ާ 3ާާއަދި ާއަޅުގަނޑުމެނ1ާާްލައްކައިން ާގޮސްފައިވ ކަން ާޚަރަދުތައް ާކުޑަވެގެން ލައްކައަށް

ާމިާ ާއިތުރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަދައްކ ކަށްާއެބަޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާމ ދިގުކޮށް ބަޙުސްގައި

ާމިއަދުންާ ާހަމަ ާކަންތައްތަކަކީ ާމުހިންމު ާބައެއް ާހުރި ާމީގައި ާއޮތީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ނެތިން.

ާވަކިާ ާބޭފުޅަކު ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާއަދި ާކަންތައްތަކެކޭ. ާބޭނުންވ   2720މިއަދަށްވެސް

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބެހެއްޓުމަކީ ާމަޖުބޫރުވެގެންާތަނެއްގައި ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލަކުން ޤަބޫލުކުރ ކަމަކަށްނޫނޭ.

ާމިއަދުާ ާޚަރަދަކީ ާކޮށްފައިވ  ާމ ލިއްޔަތުން ާޚަރަދުކުރެވިގެން ާބޮޑު ާނުވަތަ ާތަން އެފަދަ

ާފަހުންާ ނޑުމެންނަށް ާއެނގެންއޮތްކަމެއްނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ާސ ފުކޮށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާހިނަ ާއެތަން ާއެހެންވީމ ،ާފެނިގެންދިޔައީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަދަލުވެގެންދިޔަތަން. ވ ގެއަކަށް

ާއެދޭކަމަކަށްވ ތީާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއައުމަކީ ާއެބިލަށްލެވިގެން ާކަންތައްތަކެއް ާދެތިން ާހުރި  2725މީގައި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ނޑުގެާމިބަޙުސްާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔާ  ާއަޅުގަ

ާ

ނޑައެޅުމުގެާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާާެމންަބރުާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރިޔ ސީާގަނޑުވަރުާކަ

ާބިލުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑުާާވިލުފުށީ ާރޫޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާމިބި ާއެހެންނަމަވެސް، ނޑަށްާތ އީދުކުރަން. ާއަޅުގަ ާއަދި ާކަންބޮޑުވ  ާއަޅުގަނޑު  2730ލ ބެހޭގޮތުން

ނޑުާމިމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

މަހ ާބައިދުވަސްާކުރިންާއެއީާމީގ1ާާެމެންބަރުންނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަންާގ ތްގަނޑަކަށްާމީގެާ
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ާކުރ14ާި ާމިއުޅެނީާޖަލްސ  ާމުހިންމުވެގެން ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލިން ާއަޅުގަނޑު ން

ާކަންކަންތޯއ2ާާޭ ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާތަނެއް ާދިރިއުޅޭނެ ާމީހަކު ާއަންނ ނެ ާވެރިކަމަށް ާފަހުން އަހަރު

ާއޮނިގަނޑެއްާ ާޤ ނޫނީ ާބޭނުންތެރި ާއެންމެ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި  2735ނޫނިއްޔ މުން

ާހުންނަވ ނެާއެކުލަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްތޯއޭ. ވ ލުމުގެ

ާމިހ ތަނަށްާ ާދައްކ ލ އިރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ނޑުވަރެއްގެ ާގަ ާރިޔ ސީ ާނުވަތަ ނޑުވަރެއް ގަ

ާހިތަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާތަޞައްވުރެއް ނޑުވަރުގެ ާގަ ާރިޔ ސީ ާފެނިފައިއޮތް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާރިޔ ސީާގެނައުމަާ ާމީގެކުރީގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ކީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާތަރިކައިގެގޮތުގައި ާރިޔ ސީ ާނޫނީ ާމުދަލުގެގޮތުގައި ާރިޔ ސީ ނޑުވަރެއްގެގޮތުގައި،  2740ގަ

ާހިލ ލީގެއ  ާގަރ ޖ ، ާމުލިއ ގޭ ާމުލިއ ގެއ ، ާތީމުގެއ އި، ާގަނޑުވަރު ާރިޔ ސީ ާއައީ ާދެކެމުން ތީމުގޭާ،

ާގަރ ޖ ،ާވެޔޮގެާ ާލޯންޗް ާގަރ ޖ ،ާތީމުގޭ ާވެހިކަލް ާއިމ ރ ތ ،ާމުރައިދޫގެއ ،ާތީމުގޭ މެއިންޓެނެންސް

ާލ މިގެއ ،ާރިޔ ސީާ ާގުދަންކޮށްޓ ، ާކޮށިއ ، ާމުލިއ ގެ ާޕެންޒީމ ގެއ ، ާގަރ ޖ ، ާމ ވ  ާކޮށްޓ ، ރަންޖެހި

ނޑުވަރުާލޯންޗްގެާމުވައްޒަފުންގެާއެކޮމޮޑޭޝަންާބްލޮކ ،ާއ ރަށްާ ހިމެނޭގޮތަށް،ާމިއީާމުޅިާރިޔ ސީާގަ

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާތަރިކަ. ާރިޔ ސީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  2745ޕެކޭޖެއްގެގޮތުގައި.

ާ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ، ާދެންނެވިން.14ާާއެއްގޮތަކަށްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާުކރިންވެސް ޖަލްސ 

ާޖ ހަާ ާޝައުކަތ އި ާޝ ން ާޤަދަރ އި، ާޢިއްޒަތ އި، ނޑުމެން ާމިނެކިރަނީާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ތް

ާއެއީކީާ ާބޮޑުވުމަކުން ާޚަރަދެއް ާއިމ ރ ތަކަށްކުރެވޭ ާއުސްވުމަކުން ާއިމ ރ ތް ކޮންއުސޫލަކުންތޯ.

ާއުފަލ އެކުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޮޑުވ ންޖެހޭކަމެއްނޫނޭ. ާގަދަރު ާއިމ ރ ތަކަށްދޭންޖެހޭ ާއެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާމިއަދުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުވަރަކީާފ ހަގަކުރަން ާގަ ާރިޔ ސީ ާހުންނަވ   2750އްޔ 

ާދެކެފައިވާ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގެކުރީގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިންތައް. ާއެންމެހައި މިޤައުމުގެ

ާމިހ ރުާ ާއަދި ާބޭފުޅ އ އި ާހުންނެވި ާކުރައްވ ފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ާ ާކުރައްވަމުން ާގަނޑުވަރުގެގޮތުގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާރިޔ ސީ ާބޭފުޅ ވެސް ގެންދަވ 

ނޑުމެންގެާދިވެހިންގެާ ނޑުވަރަށްާއަޅުގަ ބޭނުންކުރައްވަމުންާގެންދަވ ާއިމ ރ ތެއް.ާއެއިމ ރ ތަށްާއެާގަ

ާއެހެންދެފަދަާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުލުނަކީ ާލޯތްބ އި ާލިބިފައިވ   2755ހިތުގައި

ާއަ ާއިމ ރ ތަކަށް ާދ ދިާދެވަނަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއްނޫނޭ. ާދޭނެ ާދިވެހިން ނޑުމެން ޅުގަ

ާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުާ ާލ މަސީލުާނަމޫނ ާމިސ ލެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި މިދ އްކަށްދުވަހުާފެނިގެންާއެދިޔައީ

ާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާމަޖިލީހުގައި ާއަޅުގަނޑުމެނ1ާާްމިޢިއްޒަތްތެރި ާދެންނެވީ ޖަލްސ އެއްގައި

ނޑައަޅަމުންާމިގެންދަވ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަންކޮށްފައިާހުންނެވިާބޭފުޅަކަށްާދޭންާމިމަޖިލީހުންާކަ
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ާމިކަމ ދޭތެރޭގައިާ ާނިކަން ާއަޅެ ާމަނިކުފ ނު ާއަދަދެކޭ. ާބޮޑު ާޢިނ ޔަތްތަކަކީ ާމިވިސްނ  ނޑައަޅަން  2760ކަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫ ާކުރީގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވެދެއްވަބައްލަވ ށޭ. ާއެއްޗެއް ާވިސްނަވ ފައި ރިއްޔާ ފުންކޮށް

ާ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ާއެާމައުމޫން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާާމަރުޙަބ  ާގޮވ ލުމަށް ޖ ބަދެއްވާ އިގޮވ ލި

ާ ާބޮޑު ާވިދ ޅުވީތީާއެއަދަދުތަކަކީ ާއަދަދުތަކެއްކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތުާ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއ އެކު ާހަމަ އަދި

ރައީސުނ5ާާްޔައިރުާމިއަދުާއެއޮތީާކުރެވިގެންާދި އޮތްގޮތުގައިާއިއްޔެގައިާއެބިލުާތަސްދީޤު ލިބިފައިާ

ާ ވ ހަކަފުޅުާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރިޢ ޔަތްކުރައްވާ ޙ ާދައްކަވައިގެން  2765ލަތަށް

ނޑައަޅަންޖެހޭާހިސ ބަށްާގޮސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޖުމުލަގޮތެއްގައިާއަޅުގަނޑުާ ޢިނ ޔަތްތަކެއްާކަ

ާރި ާބޭނުންވަނީާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބަހައްޓަމާ ދަންނަވ ލަން ާގޮތުގައި ާތަރިކައިގެ ާތަރިކަާރިޔ ސީ ޔ ސީ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާއޭރަކު ާހިނގ ށޭ. ާބަހައްޓަމ  ާގޮތުގައި ނޑުވަރުތަކުގެ ާގަ ނޑުވަރުތައް ާގަ ހިނގ ށޭ.

ާއަދިާ ާހުރިގޮތ އި ާވައްޓަފ ޅި ާދިރިއުޅުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޭރަކު ާގޮތ އި، ާހުރި ާހ ލަތު މ ލީ

ާހިމ  ާޚިދުމަތްތަކުންާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާސަލ މަތީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައި  2770ޔަތ އި

ނޑައަޅުއްވާ  ާކަ ާހުންނަވަން ާރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔ އަކު ާމަތިން ނޑެއްގެ ާމިންގަ ނޑައަޅ  ކަ

ާއެބަތިއްބޭ،ާ ާޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ. ާދެމ  ާފުރުޞަތު ާހުންނެވުމުގެ ނޑުވަރެއްގައި ގަ

ާރިޔ  ާމުލިޔ ގޭގައިާއެބަހުއްޓޭ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާރައީސް ނޑައެޅިފައި. ާކަ ނޑުވަރުތަކެއް ާގަ ސީ

ާމަރުޙަބ ކީާ ާއެކަމަށް ާރައްޔިތުން ާއެންމެހ  ާދިވެހި ނޑައެޅުއްވުމަކީ ާކަ ނޑައެޅުއްވި ާކަ ާއެ ހުންނަވަން

 2775ވޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާއަދިާއެއ އެކުާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާ

ނޑުވަރުާކަނޑައެޅުމުގެާބިލުގައިާމިާފ ހަގަކޮށްފައިާމިއިންާއެއްޗ އިާދެންާދ ދިާއަވަހަށްާ ރިޔ ސީާގަ

ާ ާބެލެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހިނގައިދ ނެ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް އ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑަ އެޅުމުގެާބިލުާކޮމިޓީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާނައިބުގެާމުސ ރަާއ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތްތައްާކަ

ާ ާމިބިލުގެ ާއޮތްއިރު ާމަގުމަތީގައި. ާޤ ނޫނަކަށްވުމުގެ ާމިއޮތީ ާނިމި ާމ1ާާިމަރުޙަލ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާފުށޫާއެބަާއަރ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންކަމުންާ  2780ބަޔ ންކޮށްފައިާމިއޮތްާއޮތުމ އިާވަރަށްާބޮޑަށް

ާބޭނުންވަާ ާދަންނަވ ލަން ާޖުމުލަގޮތެއްގައި ނޑު ާދ އިރ ގެާއަޅުގަ ާވިލުފުށީ ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ނީ

ނޑުާތ އީދުކުރަމޭ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާރޫޙ އިާއެާއެމަނިކުފ ނުގެާމަޤްޞަދަށްާއަޅުގަ

އެހެންކަމުންާއަދިވެސްާއަޅުގަނޑުމެނަށްާއެބައޮތޭާއެމަނިކުފ ނުގެާމިާވިސްނުންފުޅ އިާމިާޚިޔ ލުފުޅުާ

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިނ ޔަތްތަކ އިާއ އި ާއ އި ާމުސ ރަ ާނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ

ާތެރެއަށްާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާހިމަނައިގެން ާބިލުގައި ާއެ ާދ ހިނދު ނޑައެޅިގެން ާކަ ާތަންތަން  2785ދިރިއުޅުއްވ ނެ

ާއިޞްލ ޙުގެާ ާމިބިލަށް ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާފުރުޞަތު.ާއެހެންވީމ ،ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާހިމެނުމުގެ މިކަންކަން
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ާހުާ ާއިޞްލ ޙެއްގެާގޮތުގައި ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާއެ ާގެންދަވ ފައި ާއަނބުރ  ާމިބިލު ާދެއްވ ށޭ. ށަހަޅުއްވައި

ާގަބޫލުފުޅުކުރެވޭާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޔަޤީނޭ ާހަމަ ާދެއްވ ށޭ. ާހުށަހަޅުއްވައި ގޮތުގައި

ާސި ާޤ ނޫނެއްގެ ާހިމެނިގެން ާމިބިލުގެތެރޭގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ފައިގައިާކަންކަންކަމަށްވަންޏ މުން

ާދެއްވިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމ ލެވިދ ނެއޭ. ާކަންކަން ާމިހުރިހ  ނޑުމެނަށް  2790އަޅުގަ

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާރަޝީދުާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރިޔ ޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާގަނޑުވަރުާހުށަހެޅުއްާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާރިޔ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާސަބަބަކީ ާކިޔަން. ާމަރުޙަބ  ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަށް ާވި

ާޔަޤީންވެއްޖެ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެއްޗެއްކަން ާއޮންނަންޖެހޭ ނޑައެޅިފައި ާކަ  2795އެއީ

ާ ާރިޕޯޓެއްގައި ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާކުރީގައި ާގަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއޮތްކަން.ާކ 46ާއަޅުގަ ރު

ާއަޅުގަނޑުާ ާމީހެއްކަން ާނުކުރ  ާއިތުބ ރު ާއަޅުގަނޑު ާޖެނެރަލަކީ ާއޮޑިޓަރ އެހެންނަމަވެސް،

އަހަރުގެާދިގ52ާާުޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުާމިވ ހަކަާމިދެއްކީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާާހ މަކުރަން.

ާބޭން ާކަމުގައިވ  ާބޭންކް ާހަމައެކަނި ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާހޭދަކުރި ާއަގުާތ ރީޚު ާމޯލްޑިވްސްގެ ާއޮފް ކް

ނޑުާވަރަށްާ  2800ވައްޓ ލ ާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާހ ލުގައިާޖެއްސިާމީހަކީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްކަންާއަޅުގަ

ނޑަކީާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގެާޑިރެކްޓަރުންގެާބޯޑުގައިާ ސ ބިތުކަމ އިާއެކީގައިާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ

ާބޭންކ5ާް ާމީހަކަށްވ ތީ ާހުރި ާއުޅެފައި ނޑަކީާއަހަރު ާއަޅުގަ ާގޮތް ާހިނގަމުންދ  ާބޭންކް ާހ ލަތ އި ގެ

ާވަރަށްާރީއްޗަށްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމީހަކަށްވ ތީ ާބަލަމުންދ  ާގޮސް ާބޭންކްގެާޖަލްސ އަށް ާއަހަރަކު ކޮންމެ

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްގޮތުންާއެއ46ާާީއެކަންާއެނގޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ާއަޅުގަ ކ ރު

ާވަޒީރުންނ ާ ާހުރިހ  ާކ ރުާއޭރުގެ ާދައުލަތުން ާއެނޫނަސް ާދައުލަތުގެ ާމިނިސްޓަރުންނ އި ާސްޓޭޓް  2805އި

ދެއްވ ފައިާތިއްބެވިާހުރިހ ާބޭފުޅުންގެާކ ރުކޮޅުތައްާހިމަނައިގެން.ާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރަންާހަސަތޭކަާ

ާބިލުާ ާކަރަންޓް ާނުވަދިހަހ ސް ާތިންލައްކަ ާރުފިޔ އިން ާހ ސް ާނުވަދިހަ ާހަލައްކަ ާނުވަ، ފަސްދޮޅަސް

ާމުލިޔ ގެއިންާކުޑަވު ާތީމުގެއަށްވުރެ ާޚަރަދުތައްވެސް ާއެނޫން ާގަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ން.

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާތީމުގެއަކީ ާގަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ކުޑަވެގެންދ ނެކަން.

ާކަރ މ ތ އިާ ާހައިބަތ އި ާއޭގެ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާގަނޑުވަރު ާއެ ާކަމަށްވ އިރު ނޑުވަރު ާގަ  2810ރިޔ ސީ

ާނުވ ނެއޭ.ާޢި ާވެގެން ާތަނަކަށް ާފިލްމުކުޅޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެތަނަކީ ާއެކީގައޭ. އްޒަތްތ އި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެކީގައި ާނުވ ނެއޭ.ާއެހެންކަމ އި ާވެގެން ާއެތަން ާސްޓޫޑިއޯއަކަށް ާފިލްމް ނޑުމެން އަޅުގަ

ރިާރައީސް،ާމިބިލަށް،ާމިބިލުާފ ސްކުރުމަށްާވޯޓުވެސްާދޭނަން.ާމިބިލަށްާމަރުޙަބ ާކިޔަން.ާޢިއްޒަތްތެ
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ާމިާ ާހުށަހަޅ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙުތައްވެސް ާބައެއް ާއަޅުގަނޑަށް ާޤ ނޫނު ާމި ާއެހެންމެ ހަމަ

ާ 2ާާޤ ނޫނުގެ ާބިލުގެ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމ އްދ  ާރިޔ ސ2ާާީވަނަ ާމިއޮތް ާމ އްދ ގައި  2815ވަނަ

ާ ާދިރިއުޅޭނީ ނޑުވަރުގައި ާގަ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަނބިކަނބަލުންނ އިާއ އި ގެ

ާތެރެއިންާ ާދަރިންގެ ާއަނބިކަނބަލުންގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާނުވަތަ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ

ާ ާހުށަހަޅަން.05ާާއުރުމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބަދަލުކުރަން ާޢިބ ރ ތް ާމި ާދަރިންނޭ. ާނުވ  ާފުރިހަމަ އަހަރު

ާ ާނުކޮށ05ާްދަރިންނ އި ާކައިވެނި ާނަމަވެސް ާފުރިފައިވީ ާކުދިންނޭ.ާސަބަބަކީާާއަހަރު ާއަންހެން ތިބޭ

ާނެތްާ ާފިރިމީހެއް ާނުވޭ. ާބަރީޢަ ާއަންހެންކުދިން ާޒިންމ އިން ާމައިންބަފައިންގެ  2820އިސްލ މްދީނުގައި

ާހ ލަތުގައިާ ާއެ ާވެއްޖެއްޔ  ާއެހެންކަމަށް ާޙ ލެއް. ާނެތް ާކައިވެނިކޮށްގެން ާނޫނީ ހ ލެއްގައި

ާއެއީ ާމައިންބަފައިންނަށް. ާދޭންޖެހޭނެ ާާރައްކ ތެރިކަން ވިޔަސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާއެުެހެންވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވިޔަސް. ާނޫންކަމުގައި ާވިޔަސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަމުގައި

ާރައްކ ތެރިކަންާ ާދޭންޖެހޭ ާދަރިކަނބަލުންނަށް ާއަުަންހެން ާދަރިންނަށް، ާއަންހެން އެމަނިކުފ ނުގެ

ާއެާ ނޑުވަރުގައި ާގަ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާޢިއްޒަތްތެރިާދެއްވަންޖެހޭނެ. ާޖެހޭނެ. ާތިއްބެވެން  2825ބޭފުޅުންނަށް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކުރަން.4ާާރައީސް،ާއަދި ާއިޞްލ ޙު ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާރިޔ ސީާ ާދަށުން ާނިންމުމެއްގެ ާއަމިއްލައަށް ާރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔ  ާހުށަހަޅަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމި އެއީ

ާނިންމަވަ ާނޫޅުއްވަން ނޑުވަރުގައި ާނ ޅައޭ.ާގަ ާހުރަހެއް ާޤ ނޫނު ާމި ާނިންމެވުމަކަށް ާއެ އިފިނަމަ

ާސަބަބަކީާ ާނުފެނޭ. ނޑަކަށްވެސް ާއަޅުގަ ާބ އްވަން ާމިމ އްދ  ާއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު އެހެންނަމަވެސް،

ާމިހ ރަށްވުރެާ ާކުރެވިއްޖެނަމަ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނު ާމި ާދެންނެވިގޮތަށް ާމި ާއެހެން ނޑުމެންނަކަށް  2830އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތް ާހިތްވަނީާރަނގަޅުވ ނެތީ. ާގަބޫލުކުރ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާގޮތެއްވިޔަސް ާކޮންމެ ާރައީސް، ތެރި

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑުވަރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގަ ާގިނަ ނޑުވަރަށްވުރެ ާގަ ާއެއް އުޅުއްވުމަށްޓަކައި

ާތީމުގެއަކީާ ާއ އި ާމުލިޔ ގެ ނޑައެޅިދ ނެ ާކަ ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާއެގޮތުން ާޖެހޭނެއޭ. ހުންނަން

ާއެމަނިކުފ ނުާރައީސުލްޖުމުހޫރިާ ާދެތަނުން ާއެ ާކަމަށް. ާދެތަން ާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  އްޔ އަށް

ާވަޑައިގަންނަވާ  ާބޭނުންފުޅުވެ ާއެމަނިކުފ ނު ާހުންނެވިދ ނެ ާތަނެއްގައި ާވަޑައިގަންނަވ   2835ބޭނުންފުޅުވެ

ާބޭނުންާ ނޑުވަރެއް ާގަ ާއަނެއް ާވަގުތެއްގައިވެސް ާކޮންމެ ާވެއްޖެއްޔ  ާބޭނުންފުޅު ދުވަހަކަށް.

ާމިދެންނެވިާކުރެއްވިދ  ާމިބިލަށް ާރައީސް،ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތް. ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑު ނެ.ާމިއީ

ާގެނެސްާ ާއިޞްލ ޙުކޮށްފައި ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާއަވަހަށް ާމިބިލު ާއެކީގައި އިޞްލ ޙުތަކ އި

ނޑުގެާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް ާ.ފ ސްކުރުމަށްާހުށަހަޅަމުންާއަޅުގަ

ާ2840 
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ާމިާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާބިލެއް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާގަނޑުވަރު ާރިޔ ސީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވ ނީާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރު ާކުރިއަށް ާހުށަހެޅިގެން ާހ ލަތުގައި ާމި ާވަގުތުގައި ާމި މަޖިލީހުގައި

ާއިޞް ާއަލުން ާކުރެއްވުމަށްފަހުގައިާމިބިލު ާފުރިހަމަ ާމިއަށްވުރެ ާނުވަތަ ާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ލ ޙު

ާމިބިލުާ ާމިހ ތަނަށް ާމިބިލު ާއެހެންކަމުން ާދެކެމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާރަނގަޅު ގެނައުމަކީ

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާވ ތީވެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބައްލަވ ފައި ާހ ލަތަށް  2845ބަރަށްާއޭރުގެ

ނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިބިލުގައިާހުރިާބައެއްާމައްސަލަތަކަށްާބަލ އިރުާ އަޅުގަ

ާއެންމެާ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާހުރިކަން ާމީގައި ާމައްސަލަތައް ާނުގުޅޭ ާހ ލަތ އި މިއަދުގެ

ާމިބިލުގެާ ނަާމ އްދ ގައިާދެންމެާވ2ާަފުރަތަމަވެސްާއަޅުގަނޑުާއެންމެާބޮޑަށްާކަންބޮޑުވ ާއެއްކަމަކީ

ާ ާއޭގެތެރެއިން ާއަޅުގަނޑަށް ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރަކު ާދަށުގ05ާާެޢިއްޒަތްތެރި އަހަރުން

ާ ާނުވަތަ ާނުވަތ05ާާައުމުރުފުރައިގެ ާދަރިކަލުން ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާމަތީގެ  2850އަހަރުން

ާކުށްޖަކަށްވީާ ާއަންހެން ާކޮންމެހެން ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާފިރިހެންާދަރިކަނބަލުން ާވަކި މަކ 

ާޢ އިލ ގެާ ާއެމީހެއްގެ ާއެމީހަކު ާހިނދަކު ާނުކުރ ހ  ާކައިވެނި ާއެމީހަކު ާނޫން. ކުއްޖަކަށްވީމަކ އެއް

ާފަރ ތުންާ ާއެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ާއުޅެވޭނެގޮތެއް މެދުގައި

ާއަނ ާއަމީހެއްގެ ާތެރޭގައި ާމ ޙައުލެއްގެ ާދިރިއުޅޭ ާއެާއެމީހެއްގެ ާއޭނަގެ ާދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިދަރިން

ާޙައްޤުތަކ އިާ ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނުގެ ާއެބައޮތް ާކަމަށް ާލިބެންޖެހޭ ާޙައްޤުތަކެއް ާއަސ ސީ  2855ޙައްޤުތަކެއް

އަހަރުނ05ާާްމިނިވަންކަމުގެާބ ބުގައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކަށްާވުމުންާއޭނަގެާ

ާގެއްލިގެާ ާޙައްޤު ާއެ ާކުދިންނަށް ާއިތުރަށްާމަތީގެ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ންދ ކަމީ

ާވަރަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެކުގައި ާހަމައެއ އި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާގަނޑުވަރެއްގެާ ާކުރީގެ ާމީގެ ާކިޔ ފައި ާގަނޑުވަރެކޭ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާމިއަދު ކަންބޮޑުވޭ

ާސިފައި ާޤ ނޫނެއްގެ ާސަރުކ ރުން ާއެތަނަކަށްާގޮތުގައި ާހަމައެކަނި ާނެތި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް  2860ގައި

ާކުރީގެާ ާގޮތުގައި ނޑުވަރެއްގެ ާގަ ާހުންނަވ  ާރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާއެކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޚިޔ ލުކޮށް ާއެގޮތުގެމަތިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެ ދިރިއުޅުއްވި

ާރައްޔިތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމުމަށް ާއެކަންާއެގޮތުގެމަތިން ާމެންބަރުން ާނުވަތަ ާމަޖިލީހުން ންގެ

ާގަބޫލެއްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއުސޫލުކަމަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާދެއްކެވުމަކީ ާވ ހަކަ ާގޮތަށް ނިންމަވ 

 2865ނުކުރެވޭ.ާހަމައެއ އިާއެކުގައިާއަޅުގަނޑުާކަންބޮޑުވޭާވަރަށްާބޮޑަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާޢަދުލުާއިންސ ފުާ

ާކޯޓުކަ ާމަތީ ާއެންމެ ާތަނެއްގެާޤ އިމުކުރުމުގެ ާދިރޭ ާއެއީ ާކޯޓް، ާސްޕްރީމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މުގައިވ 

ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަދަލުވުމަކީ ާބަދަލުވ  ާތަނަށް ާއަނެއް ާތަނުން ާއެއް ގޮތުގައި



 107 

ާއެހުރީާ ާކޯޓު ާސްޕްރީމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާއެހެންކަމުން ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމެއްކަމުގައި

ާކަމުގައިވ  ާތަނެއްގެާތީމުގޭގައި ާކުރެވިފައިވ  ާޚ އްޞަ ާކޯޓަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސްޕްރީމް ާއެތަނަކީ ތީވެ

ާޤ ނޫނެއްގެާ ާމި ާގޮތަށް ާބަދަލުނުކުރ  ާތ ކަށް ާއެހެން ާނޫން ާއެތަން ާހަމަޖައްސައި ާއެތަން  2870ގޮތުގައި

ާސަބަބަކީާ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާމ  ާމިވަގުތަށް ާއައުމަކީވެސް ގޮތުގައި

ާއެނޫނަްސާރައީސުލް ާއަދި ާފަހުގައި ާކުރެއްވުމަށް ާއައްޔަން ާބޭފުޅަކު ާމަޤ ަމށް ޖުމުހުރިއްޔ ކަމުގެ

ާރިޔ ސީާ ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއޮންނަންވ ނެ ާގޮތުގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާނުބަލ ާ ާގޮތުގައި ނޑުވަރެއްގެ ާގަ ާތީމުގެ ާމުލިޔ ގެއ  ާއޭގެމ ނައަކީ ނޑައެޅުން. ާކަ ނޑުވަރުތަކެއް ާގަ

ާމިހ ރުާ ާއެއީ ާގަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާހުންނަންވ ނެ ާހިލ ލީގެ  2875ކަމަށްވަންޏ މުން

ާ ާދައްކަންވ ނީ ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އ އި

ާގަބޫލުކުރަނީ.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއެކީގައި ާއެކުގައި ާއ އި ާވ ހަކަ ނޑުވަރެއްގެ ާގަ ނައިބުގެވެސް

ބަބަކަށްވަނީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާއޭގެތެރެއިންާކޮންމެވެސްާއެއްާޗޮއިސްއެއްާނެގިދ ނެކަމުގެާސަ

ފުރުޞަތުާދިނުން.ާއެއީާމުލިޔ ގެާކަމަށްާވިޔަސްާއަދިާހިލ ލީގެާކަމަށްާވިޔަސްާދެންާއަދިާއެނޫންާ

ާ ާއޮތުން. ާފުރުޞަތު ާޗޫސްކުރުމުގެ ާގެއެއްވެސް ާއެނޫން ާހުރިކަމަށްވަންޏ  ާހަމަމިއ އިާގެއެއް  2880އަދި

ާބިލެކޭާ ާއޮތް ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާބަލ ފައި ާހ ލަތަށް ާއޭރުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލު އެކުގައި،

ާއޮތްއިރުާ ާލިޔެފައި ާމީގައި ާވ ހަކަ ާއިސްތިސްނ ވ ނެ ާރައީސް ާމިހ ރުގެ ާއެހެންކަމުން، މިބިލަކީ.

ނޑުވަރެއްާ ާމިއަކުންާބަޔ ނެއްާއެމަނިކުފ ނުާހުންނަވަންވ ނީާރިޔ ސީާކޮންމެވެސްާއެއްާގަ ގައިާކަމެއް

ާއެކަމަކު،ާ ާގެދޮރުގައިވެސް. ާއަމިއްލަ ާދިރިއުޅުއްވިދ ނެ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއެހެންވީމ ، ނުކުރޭ.

ާފަހުގައިާ ާއިންތިޚ ބުވުމަށް ާމަޤ މަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ ާނުކުރަން ާގަބޫލެއް ނޑެއް  2885އަޅުގަ

ާހުންނަން ާފަހުގައި ާކުރެއްވުމަށް ާހުވ  ާނުވަތަާއެބޭފުޅަކު ނޑައަޅ  ާކަ ާސަރުކ ރުން ާކޮންމެވެސް ވ ނީ

ާގޮތުގައިާ ނޑުވަރުތަކުގެ ާގަ ާތެރެުެއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ނޑުވަރެއްގައި ާގަ ާއެއް ާކޮންމެވެސް ނޑުވަރުންކުރެ ާގަ ނޑައަޅ ފައިވ  ކަ

ާރައީ ާކުރީގައި ާހަމައެހެންކަމުން، ާގަނޑުވަރުާގަބޫލުކުރަނީ. ާދިރިއުޅުއްވި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމިފެންނަނީާ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާކަންތައްތަކަށް ާޚަރަދުތަކ އި ާބޮޑެތި  2890ހިނގ ފައިވ 

ކުރަނިވިާގޮތްތަކަކުންާއެޚަރަދުތައްާއެހެންާ އެޚަރަދުތައްާކުޑަވެާއަޅުގަނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢަށްާފައިދާ 

ާއެހެ ާނުވަތަ ާލިބިގެންދ ާމަސައްކަތަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާބޭނުންކުރެވޭނެ ންކަމަކަށް

ާނިންމުމެކޭ.ާ ާރަނގަޅު ާއެކަންކަމަކީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުންވެސް، ތަން.

ާކަމެއްކަމުގައިާ ާމުހިންމު ާއެއީ ާގެންދެވުން ާކުރިއަށް ާއެގޮތުގައި ާއެބަދަލު ާބަދަލެކޭ. ރަނގަޅު
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ާގަބޫލު ނޑު ާގޮތުގައިާއަޅުގަ ނޑުވަރެއްގެ ާރިޔ ސީާގަ ާޤ ނޫނެއް  2895ކުރަމޭ.ާހަމަމިއ އެކުގައި،ާމިރ އްޖޭގައި

ާގަނޑުވަރުތައްާ ާރިޔ ސީ ާވ ންވ ނީ ާނަމަކަށް ާމިޤ ނޫނުގެ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑައަޅަންޏ  ކަ

ާނައިބުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެއީ ާޤ ނޫނޭ. ނޑައެޅުމުގެ ކަ

ާމިބިލުގައިާދިރިއުޅުާ ާއައުން. ާބަދަލުވެގެން ާއެބިލު ާގޮތުގައި ނޑުވަރުތަކުގެ ާގަ ނޑައެޅޭ ާކަ މަށްޓަކައި

ާހުންނަާ ާބިލުތަކުގައި ާޢ ންމުކޮށް ާއެބައޮތް. ާމައްސަލައެއްވެސް ާއެހެން ާފ ހަގަކުރެވޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާގޮތަކަށް ާޚިލ ފު ާފަށ ނ6ާީއުސޫލ އި ާޢަމަލުކުރަން ާމިޤ ނޫނަށް ާމ އްދ ގައި  2900މިޤ ނޫނުާާވަނަ

ާތަސްދީޤުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދުވަހުންނޭ. ާކުރ  ާޝ އިޢު ާގެޒެޓްގައި ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ފ ސްވެ

ާމިހ ރުދަނީ.ާ ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންތޯއޭ ާމިޤ ނޫނެއް. ާނުޖެހޭ ކުރ ކަށް

ާތަާ ާފޮނުއްވީމ  ާއެމަނިކުފ ނަށް ާނުވަތަ ާކުރައްވަންޖެހޭ ާތަސްދީޤު ސްދީޤުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ދުވަސްވީމ ާއޮޓަމެޓިކުންާއެޤ ނޫނުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާފ ސްކުރުމުގ02ާާެނުކުރައްވ ާ

ާ ާގޮތުގައި ާކުރެވޭ ާޤަބޫލު ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމަކީވެސް ާވެގެންދ ނީ. ާއެކަން  6ާ2905ތެރެުެއިން

ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއަންނަންޖެހޭ. ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ އަށް ާމިއޮތްގޮތުންާވަނަ ާމިހ ރު ބިލު

ާނުކުރެވޭ.ާ ާތ އީދެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާއަޚް، ނޑުގެ އަޅުގަ

ާމިފަދަާ ާގުޅޭގޮތުން ާމިއ އި ާބިލެއް، ާފުރިހަމަ ާމިފަދަ ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާއެއީ ާއައުން ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާދެކޭާާފުރިހަމަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާކަމުގައި ކަމެއް

 2910ާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާއަޚް،ާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބިލު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާގަނޑުވަރު ާރިޔ ސީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްާާމުޙަްނމަދުާމުޞްޠަފާ  ާރަޝީދު، ނޑުާރިޔ ޟް ާއަޅުގަ ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާތެރި

ާކުރ ނަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިޙްތިރ މް ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލުތަކަށް ާމިފަދަ ާހުށަހަޅ  ާއޭނަ ާއަދ ކުރަން. ޝަކުުުރު

ނޑަށްާއެނގޭާގޮތުގައިާމިބިލުާއެމަނިކުފ ނުާހުށަހެޅުއްވީާޑީ.އ ރް.ޕީގެާވިސްނު  2915މުގެާނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާރ ގުާ ާނިމިފައިވ ތީވެ، ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާބިލ އި ާޢިނ ޔަތުގެ ާމިވަގުތު ާނަމަވެސް، ާލ ފައި. ތެރެއިން

ާވެރިންާ ާޤައުމުތަކުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއުޅެނީ. ާބަދަލުވެގެން ާމިއުޒިކް ބަދަލުވެގެން

ާމިސ ލަ ާއެގޮތުން، ނޑޭ. ާލޯގަ ާމޫނުބަލ  ާއެޤައުމެއްގެ ނޑުވަރުތަކަކީ ާގަ ކަށް،ާދިރިއުޅުއްވ 

ާ ާޑައުންސްޓްރީޓް ާއިނގިރޭސިވިލ ތުގެ ާތަންތަން.01ާވައިޓްހައުސް ާޤަދީމީ ާޒަމ ންވީ ާމިތަންތަނަކީ .

ާޢިއްޒަތ އިާ ާހައިބަތ އި ާއެތަންތަނުގެ ނޑައަޅުއްވ ފައިވަނީ ާކަ ާދިރިއުޅުއްވުމަށް ާމިވެރިން  2920މިތަންތ ގައި

ާދުވަ ާއުމުރުން ާއެތ ގައި ާބެލެވިފައިވަނީ ާހުންނ ނީ، ާކަރ މ ތް ާބިނ ތައްާޤަދަރ އި ާޤަދީމީ ސްވީ
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ާމިހ ރުާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން، ާމިގެންދަނީ. ާބޭނުންކުރަމުން އަބަދުވެސް

ނޑުވަރެއްާ ާގަ ާއެއްވެސް ާހަމަ ާފުރިހަމަ ާމުލިއ ގެއަށްވުރެން ާދިރިއުޅުއްވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާދިރިއުޅު ާވެރިޔަކު ާތަނެއް. ާތ ރީޚީ ާނެތޭ. ާމިރ އްޖޭގައި ާއިމ ރ ތެއް ާހިތްފަސޭހަާނޫނިއްޔ  މަށްޓަކައި

ާއެންމެާ ާމ ލޭގެ ާމަންޒަރެއް. ާރީތި ާތަނެއް.ާބަލައިލަން ާގ އިމްވެފައިވ  ާވަސީލަތްތަކެއް ާހުރިހ   2925ކުރ ނެ

ާރިޔ ސީާ ާކުރީގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެތަނަކީ. ާތަނެއް ާހުރި ާލޮކޭޝަންގައި ރަނގަޅު

ާމިރ  ާގެންގުޅުއްވ  ާޢ އިލ ތައް ާބިދޭސީ ާބޭރު ާއެތ ގައި ނޑުވަރަކީ ާބޮޑެތިާގަ ާރައްޔިތުންނަށް އްޖޭގެ

ާތިންފަށްާ ާރ ވ  ާކުރުމަށް ާވައްކަންތައް ާބޮޑެތި ާބައިތުލްމ ލުން ާމިރ އްޖޭގެ ާރޭވުމ އި ާދޭން އަނިޔ ތައް

ާއެތައްާ ާމިފަދަ ާޚިޔ ނ ތްތެރިވުމ އި ާފިރިންނަށް ާހިނގ  ާއެތ ގައި ާމަރުޙަލ ތަކެއް ާބޮޑު ކުރުމުގެ

 2930ފައިާއޮތްާތަނެކޭާއެތަނަކީ.ާވީމ ،ާއެއްވެސްާގޮތަކަށްާއެތައްކަމެއްާހިނގ ފައިވ ާކިލަނބުވެާމުޑުދ ރުވެ

ނޑައެޅުމަކީާ ނޑުމެންާކަ ނޑުމެންގެާމިއަދުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެތ ގައިާބަހައްޓަންާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާއެރިޔ ސީާ ާއެބައޮތް ާޚިޔ ލެއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަން ާކޮށްގެންވ ނެ އެއީ

ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުވަރަށް. ާމިދެތަނަށްާާގަ ާހައިކޯޓ އި ާކޯޓ އި ާސުޕްރީމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ދަންނަވ ނީ

ާކޮފީާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޖ ގައިގައި ާހުސް ާއެތ އޮތް ާބ ކީ ާނަގ  ާޖ ގަ އެތަނުން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާހުސްވަގުތުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޭރުން ާދެއްވ ށޭ. ާދޫކޮށްލަ ާބ ކީ  2935ކްލަބަކަށް

ާއެ ާމ ޙައުލެއްާގޮސްފައި ާހިތްހަމަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަޝްވަރ ތައްކޮށް ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑުމެން ތ 

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާތަނެއްގައިވެސް ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާއެއީ ާކުރެވިދ ނެ. ާގ އިމް އެތ ގައި

ާތަނެއްވަ ާހޭދަކޮށްލ ނެ ާވަގުތު ާއެމީހުންގެ ާނޫނިއްޔ  ާކުރ ނެ ާހިތްފަސޭހަ ާމިފަދަ ނީާމެންބަރުންނަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވީމ ، ާތަނެއް. ާއެފަދަ ާނެތް ާމިރ އްޖޭގައި ާދީފައިވަނީ. ާސަރުކ ރުން އެޤައުމުތަކުގެ

ާބިމ އިާ ާބ ކީ ާނޫނިއްޔ  ާސްވިމިންގޕޫލ އި ާތިޔަ ާއެތ ގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް  2940ގޮވ ލަނީ

ނޑުމެންނަށްާދޭށޭާއެތ ގައިާމިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާމެންބަރުންާ ގެާހުސްވަގުތުާމިތަންތަންާއަޅުގަ

ާއަނެކަކުާ ާއެކަކު ާހިތްހަމަޖައްސ ލ . ާދައްކ ލ  ާވ ހަކަ ާގޮސް ާއަޅުގަނޑުމެން ތަކުގައި

ާމ ގިނަާ ާމިބިލަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާހަދައިދެއްވ ށޭ. ާއެތަން ާކްލަބަކަށް ާކޮފީ ބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައި

ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއަޚް، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތީމު. ާދައްކ ކަށް ާދަންނަވ ނީާާވ ހަކަ ނޑު އަޅުގަ

ާތިޔަާ ާކަމެއްާނެތޭ.ާމިހ ރު ާމިބިލުލ ނެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާދެއްވ ށޭ.ާމިއީ  2945ބޭފުޅ އަށްާމިބިލުާނަންގަވައި

ާ ާވަސްވ ސްތަކެއްާ އައިޑިޔ ާހުރިހ  ާހުރިހ  ާރ ގުާ ތަކެއްދީ، ާބަދަލުވެގެން ާޚިޔ ލު ާމި ާމިހ ރު ދީފައި

ގޮތަކަށްާހުރިހ ާއެއްޗެއްާލިބިއްޖޭ.ާ ންާހިތުހުރިހ ބަދަލުވެގެންާމިއުޅެނީާޢިނ ޔަތުގެާބިލުންާތިމަންމެ

ާނެތްާ ާބޭނުން ާގަހުގެ ނޑ ލީމ  ާކަ ާހިތުހުރިހ  ކެޔޮގަނޑު ާތިމަންމެން ާލިބިއްޖޭ.ާގޮތަކަ ފަދައިން ށް
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ާކުށް ާފައިސ އެވެސް ާއެއްޗެކޭ ާދެއްވި ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާޢިނ ޔަތްތައްވެސްާ ހީއެކޭ. އ އި

ާކަާ ާހުރިހ  ާއެއިން ާނުވ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާލިބޭނީ.ާއަދި ާލިބޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމެއްވެސް  2950މަކަށްވެސް

ާފޭރިގަނެވޭނެާ ާވެރިކަން ާމިރ އްޖޭގެ ާތިބެގެން ާހީނުކުރައްވ ށޭ.ާ ކުކީގައި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމަށް

ާޚުދުމުާ ާގެންނަންއުޅޭ ާތި ާހިލ  ާހަމަ ނޑުމެން ާމިރ އްޖެއަކަށKާްއަޅުގަ ާވެރިކަން ާއަނިޔ ވެރި ުްތ ުރ

ާވ ހަކަާާރުޖޫޢަވުމަކަށް ާއަޅުގަނޑުގެ ާވީމ ، ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުގަނޑު ާނުދޭނަމޭ ޖ ގައެއް

ާވެރިވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ކުރުކޮށްލަމުން،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާ

ާ2955 

ނޑުާފުރުޞަތަށްާއެދުމަށްާހުޅުވ ލިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާނިމުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުާވަގު ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާއެދިވަޑައިގެންނެވި ތުގައި

ނޑުާފަހުބަސްާބުނުމުގެާފުރުޞަތުާމިހ ރުާއަރުވަން.ާ ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

ނޑުާމިބިލ އިާބެާފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލު  2960ާގޮތުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ ހޭޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާއިާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑު ާއަޅުގަ ާޚިޔ ލުތަކަށް ާބައެއްާ ުްތިރ މHްފ ޅުކުރެއްވި ާއެވިދ ޅުވި ާއެބޭފުޅުން ާއަދި ކުރަން.

ާގަބޫލުކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާގެންނަންޖެހޭކަންވެސް ާއުނިއިތުރު ާބައެއް ާމިބިލަށް ާމީގައި ކަންތައްތައް

ހެންމެ،ާދިއްދޫާދ އިރ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާފ ޅުކުރެއްވިާއެޚިޔ ލަކީވެސްާއަދިާއެ

ާމިއަދުާ ާމިބިލު ާމީހެއް ާތަފ ތު ާވިދ ޅުވީތީވެ، ާކަމަށް ާބިލެއް ާތަފ ތު ާބިލުތަކ އި ާއެހެން މިބިލުގައި

ާއަޅުގަ ާބިލުތަކެއް ާހުރިހ  ާހުށަހަޅަނީކީ ާކުރީގައި ާމީގެ ާމިއޮތީ. ާނޫން.ާހުށަހަޅ ފައިވެސް  2965ނޑެއް

ާމިއ އިއެކުާ ާދެންހަމަ ާދަންނަވަން. ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާއޮވެދ ނެ ާއެތަފ ތު ާމީގެ އެހެންވީމ ،

ނޑުާއެާޝުޢޫރުތަކަްށާ ނޑުގެާއަޚުާމުޙަންމަދުާމުޞްޠަފ ާއެފ ޅުކުރެއްވިާޝުޢޫރުތަކަކީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވްެސ، ާހުށަހެޅިއިރުގައިާާއިޙްތިރ މްކުރަން. މިބިލު

ނޑުާތަމްސީލުކުރ ާޕ ޓީ،ާދިވެހިާޤައުމީާޕ ޓީގެވެސްާ ނޑަށްާމިކަންާޤަބޫލުކުރެވުނީާއަދިާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާ ާއެއީ ާހުރީ ާޕ ޓީވެސ00ާާްރޫޙު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިކަންކުރީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޭރުގައި  2970ޖޫންގައި

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާތިާ ބިާގިނަާރައްޔިތުންވެސްާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާއަދިާއަޅުގަ

ނޑުމެންގެާޤައުމުގައިާހުންނަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާމިޤައުމުންާދެވެންާއޮތްާއެންމެާމަތީާ އަޅުގަ

ާޖެހޭނެ.ާ ާފޯރުކޮށްދޭން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިޙްތިރ މް ދަރަޖައަށް

ާޢި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ އެހެންނަމަވެސް، ާކުރަން ާމިކަން ާމެންބަރުންނަށް ާފެނިވަޑައިާއްޒަތްތެރި ރު

ާއެކައްޗެއްވެސްާ ާހަމަ ާގެއްލޭނެ ާނުކުރުމަކުންނެއް ާމިކަން ާވެއްޖެއްޔ   2975ނުގަންނަވ ކަމަށް
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ނޑުގެާ ނޑަށްާހަމަާއެއްވެސްާމައްސަލައެއްާނެތްާމިކަން،ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށެއްާނެތް.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުާގަާ ބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުާއޭރުާގަބޫލުކުރިާގޮތުގައިާމިބިލުާއަޅުގަނޑުާވ ޖިބަކަށްވީާއަޅުގަ

ާމިހ ރުގެާ ާނެތް. ާބިލެއްވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫއްޔ ގެ ާކުރީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ހުށަހެޅިއިރުގައި

ލުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޢިނ ޔަތްާދޭާބިލެއްވެސްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއޭގެފަހުންާބިލުތަކެއްާއެާދެބިާ

ާހިނގައްޖެ.ާ ާފ ސްކުރެވިގެން ާބިލު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކުރީގެ ާބިލު ާއެއް ާކުރެވިގެން  2980ޑްރ ފްޓް

ާއެބައޮތް.ާ ާފުރުޞަތުވެސް ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާބިލަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ މިހ ރުގެ

ާމެ ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ާދެން ާވިސްނަވ ނެ. ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ އި ންބަރަކު،ާއެހެންވީމ ،

ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުގެާވ ހަކަފުޅުގައިާވިދ ޅުވި،ާ

ާއުތުރުާ ާފަހަރެއްގައި ާދެން ާރަނގަޅުކޮށްލައްވ .ާކުޅުދުއްފުށީ ާއެތަންކޮޅު އަމީންޢ ންމުާގޯސްވެއްޖެއްޔ 

ާދެންނެވިއްޖެއްޔ  ާގޯހެއް ާއަޅުގަނޑަށް ާއޭގައި ާދެކުނު. ާއިތުރުކޮށްލ .ާާނޫނީ ާޔައުމިއްޔ އިން  2985އެބައި

ާތަޞްމީނުގެާ ާއަޙްމަދު ާޒަޢީމް ާނައިބު ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާއިރުގައި ާދިޔަ ާހުށަހަޅަމުން ާއެބިލު ވިދ ޅުވި،

ާޢަބްދު ާރައީސް ާޕީ.އޭގެ ާއަދި ާއ އި ާކުރެއްވީތީވެ،ާهللاާވ ހަކަ ާތ އީދު ާއެބިލަށް ާމިބޭބޭފުޅުން ޔ މީން،

ކުރަމޭ.ާއަޅުގަނޑުާއެހެންާދަންނަވ ާކަށެއްާނެތިން.ާމިބިލުާާއެބިލުާބަލައިގަންނ ނެާކަމަށްާއުންމީދު

ާމުޅިާ ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް. ާޖެހޭނެ ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާކުރ ތީ ާތ އީދު ާމީހަކު ވަކި

ާވަންތަކަންާ ާއަމިއްލަ ާހައިސިއްޔަތ އި ާއަމިއްލަ ާމިމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރަކީވެސް ާކޮންމެ  2990މިމަޖިލީހުގެ

ާމެންބަރު ާހުރިާހުރި ާމިޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާގަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ންކަމަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބައެއްކަމަށް ާވިސްނ  ާފުންކޮށް ާދޭތެރޭ މައްސަލަތަކ އި

ާ ާޢިއްޒަތްތެުެރި ާހުރިހ  ާކަންތައްތަކުގެާމަޖިލީހުގެ ާބައެއް ާހުރި ާމެންބަރުންނަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުގައި

ާލެވޭނެާ ާބިލަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިހ ރުގެ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ތެރެއިން

ާހުރުމ  ާމ އްދ ތައް ާބައެއް ާކަމެއްކަމަށްާއި ާބޭނުންތެރި ާމ  ާގެންދިއުމަކީ ާމިކަން ާއެގޮތަށް  2995އެުެއްކޮށް

ާ ާއެކަން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއްކަމަށް. ާމުހިންމު ާމ  އެގޮތަށްާއެއީ

ާއެކަމ ާ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކުރައްވަންވީ. ާއެކަން ާމ ބޮޑުާާބެހޭއިފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏ  ގޮތުން

ާމިއީާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށެއް ވ ހަކަތަކެއް

ާކަމެކޭާ ާބޭނުންވ  ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާބަލައިއަޅުގަ ާރ އްޖެއަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމައެކަނިާލ . އިރު

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާބަލަނީ ާހިނގ  ާބަލައިލަމ  ާތަންތަނަށް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާމިކަންާންގެ  3000ކިހިނެއްތޯ

ާއެއޮންނަނީާ ާރައީސަކުާއައިސްފައި އީސަކުާބޭނުންވ ާތަނެއްގައިތޯާއެރައީސަކުާހުންނަނީ.ާރަާ.ާކޮންމެ

ާތިމަރަފު ާއަޚް ާއަޅުގަނޑުގެ ާދެންމެގައި ާވ ހަކަ ާއެމެރިކ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިސ ލަކަށް ާދ އިރ ގެ ށީ
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އްކޮށްާދުނިޔޭގެާއެހެންާތަންތަނުގައިާބޮޑެތިާއެާއިާހަމައެއ ާރުާމުޙަންމަދުާމުޞްޠަފ ާވިދ ޅުވި.ާމެންބަާ

ާ ާޤައުމުތަކުގެ ާމުޙަންމަދުާވ އެހެން ާއަޚް ާއަޅުގަނޑުގެ ާދެން ާވިދ ޅުވި. ާއެމަނިކުފ ނު ހަކަވެސް

ާމުޞްޠަ ާޤައުމުތަކުގައި ާވަރަށްގިނަ ާދުނިޔޭގެ ާހިތުދަސްާފ އަކީ ާއުސޫލުތައް ާވަރަށްގިނަ  3005ގެންގުޅުއްވ 

ާއެތަންތަނ  ާރަޙުާއިވަރަށް ާއެހެންކަމުން، ާބޭފުޅެއް. ާކުރިމަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ އަށްާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ 

ާމުޞްޠަ ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑުާއޮތްތ ނގައި ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާމިބިލުތައް ާއަލީގައި ާއެމަޢުލޫމ ތު ފ ގެ

ާ ާބިލުތައް ާރަހުށަހަޅ  ާކުރަން.ާކަމަާދ ނެނގަޅުވެގެންއިތުރަށް ާއުންމީދު ާއަޅުގަނޑުމެން ށް

ާ ާޖަޕ ނުގައިހަމަޔަޤީނުންވެސް ނޑު ާބަލ ާމިކަންާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީާއޮންނަގޮތްވެސް ނަން.

 3010ޅުއްވ .ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާފ ާގެންގުށްާގ ތްގުޅުމެއްާމުޙަންމަދުާމުޞްޠަވެސްާފުދޭވަރަކައިޖަޕ ނ 

ނޑުގަ ާއަޅުގަ ާބަލ ފައިާބޫލުކުރަނީ ާގޮތް ާމިކަންކުރ  ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއޭޝިޔ ގެ ާމި މެން

ާއަޅުާ ާރަނގަޅުގޮތެއް ާއޭގެތެރެއިން ާރަނގަޅުވ ނޭ. ާނިންމީމަ ނޑުމެން ާޤައުމީާގަ ާދިވެހި ކޮންމެހެން

ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއަދި ާނުވެދ ނެ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއަދި ާއެއްޗެއް ާހުށަހަޅ  ޕ ޓީން

ާ ާރަނގަޅުާއެާއެތިވެސްހުށަހަޅ  ާޖުމުާންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަޖިލީހުގައިާާލަނުވެދ ނެ. ގޮތެއްގައި

ނޑުމެންނަށްާބޭނުންާމެންބަރުންގެާވިސްނުމ އ44ާާިތިބިާ ާއަޅުގަ  3015ކުރެއްވިއްޖެާކަމަުަށްވަންޏާ ފިކުރު

ާއަދިާ ާއެކަން ާނިންމުމަކަށް. ާރަނގަޅު ާވ ނީ ާނިންމުމެއްވެސް ާކޮންމެ ާނިންމ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ާޖުމުާގެއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާގަންނ ނެ. ާބަލައިވެސް ާއަޅުގަނާލަރައްޔިތުން ޑުާގޮތެއްގައި

ާ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޚިޔ ދަންނަވ ނީ ާޝުޢޫރުތަކަށް، ާއެ ނޑުާފ ހަގަކުރެއްވި ާއަޅުގަ ލުތަކަށްވެސް

ާއަޅުާއިޙްާ ާކުރަމޭ. ާނިންމ ލަންތިރ މް ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ނޑު ނޑުާާގަ އަޅުގަ

ާގަބޫލުކުރަ ާމިއ އި ާނިންމ ނެކަމަށް.ާނީ ާގޮތެއް ާކޮންމެވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  3020ދޭތެރޭގައި

ާނިންމ ގޮތެއްާއިނގޭނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

 

ާނިންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާމިުިބިލުގެ ާމިހ ހިސ ބުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނީާއ ދެ، ާދެން މ ލަނީ.

ނޑުާހުސްވަގުތު ކޮޅެއްާދޭންާާމިބިލުާބަލައިގަންނަންާފެނޭތޯާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާކަންތަ ާވޯޓުގެ ާގަޑިޖެހެންވ އިރަށް ާޤަޞްާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑު ާނުނިމިދ ނެތީވެ ާމިހ ރުާއް  3025ދުކުރަނީ

ާގައި.1752ާޑުާޖަލްސ ާފަށ ނީާކޮޅެއްާއަރުވަން.ާއަރުވ ފައިާދެންާއަޅުގަނާހުސްވަގުތު

ާ

ާ]ށ02:11ާާްނ01:25ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާާދެވަނަ[

ާ
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ާމިފަށަނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަލްސ  ާއަނެއްކ ވެސް ާއަޅުގަނޑު ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށް .`3030 

ާބަ ާދެވަނަކިއުމުގެ ާބިލުގެ ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ނޑުވަރު ާރިޔ ސީގަ ާމި ާއޮތީ ހުސްގެާމަރުޙަލ ާއ ދެ،ާމިހ ރު

ާއެހުމުގެގޮތުންާ ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމަ، ާއަހަންވެފައި. ާވޯޓަށް ާފެނޭތޯ ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ނިންމިފައި

ާރަނގަބީ ާސެކްރެޓޭރިއެޖަހަންޖެހޭ ާޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ާލު ާދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޓަށް

ާކ  ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާދަންނަވ ލަން. ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން.ާއ ދެ، ާޗެކްކޮށްލަދެއްވުން ޑުކޮޅު

ނޑުވަރުާ ާރިޔ ސީގަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  3035ވިލުފުށި

ނޑައެޅުމުގެާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާގެންދިއުމ އިމެދުާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަ

ާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ3040 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

14ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

 00ާ3045ާވޯޓުާދެއްވީ:

50ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 01ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ

ާވޯާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 15ާޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .04ާ ާޖުމްލަ .15ާ.3050 

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި އެހެންކަމަށްވުމ އެއްކޮށް

ާއ ދެ، ާފ ހެއްނުވި. ާބަލައިގަންނ ކަށް ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާބިލުގެ، ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރިޔ ސީގަނޑުވަރު

ާ ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާވ1ާިއަޅުގަ ާއެއީ ާޢިއްޒަތްތެރިާކަށް. ާދ އިރ ގެ ލުފުށި

ާދެވަނަކިއުމުގެާ ާބިލުގެ ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް މެންބަރު

ާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާމިބިލު ާފެއްޓުމަށް. ާމަރުޙަލ   3055ޢިއްޒަތްތެރިާބަހުސްގެ

ާކޯރަމްާ ާޖަލްސ ގެ ާދަންނަވ ލަން ާމެންބަރުންނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ާބޭރަށްާ ާބޭނުންތަކުގައި ާޟަރޫރީ ާމެންބަރުންނަށް ާތިއްބަވ  ާއެތެރޭގައި ާއަދި ނުގެއްލޭނެގޮތަށް
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ާމ ލަ ާބޭފުޅުން ާޕ ޓީތަކުގެ ާބައްލަވައިގެން ާދަތިނުވ ނެގޮތް ާބޭރަށްާވަޑައިގެންނެވުމަށް މުން

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއެދެން. ވަޑައިގެންނެވުން

 3060ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާބިލުާހުށަހެޅުމަށް.ާ

ާ

ާބިލަކީާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިހުށަހަޅ  ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާއަދިާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ނޑ  ާއަޅުގަ ާއަދި ާމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާބިލު. ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ރިޔ ސީ

ާހުރިހ ާ ާދުނިޔޭގެ ާފަދައިން ާޤަބޫލުކުރައްވ ނެ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ

ާބަ ާވެރިކަމަށް ާއަނެއް ާވެރިކަމުން ާއެއް ާދޭތެޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ާޓްރ ންސްފަރާދަލުވުމ އި  3065ރޭގައި

ާ ާމިބިލުގައި ާއެގޮތުން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮވޭ.ާމިއީ ާއެބައޮތް.6ާާބިލެއް މ އްދ އެއް

ާފުންކޮށްާ ާދޭތެރެ ާމ އްދ ތަކ އި ާހުރި ާމިބިލުގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ާބަލައިގަން ާމަޖިލީހުން ާމިބިލު ާމިބިލުާވިސްނުމަށްފަހުގައި ާވެއްޖިއްޔ  ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށް ނަން

ާއަޅުގަނޑުގެާ ާނެތް.ާދެންމެގައިވެސް ާއެއްޗެއް ާވަކި ާދަންނަވ ނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައި ބަލައިގަތުމ 

ާބަލައިނުގަތީ.ާ ާއެބިލު ާފެނިވަޑައިނުގަންނަވ ތީވެ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާއެ ާތިބޭފުޅުންނަށް  3070ބިލެއް

ާދަ ާއަޅުގަނޑު ާތެރެއިންާއެހެންނަމަވެސް، ާނިޒ މެއްގެ ާފުރިހަމަ ާރިޔ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ންނަވ ނީ

ާނިޒ މެއްގައިވެސްާ ާބަރުލަމ ނީ ާނޫންނަމަ ާނިޒ މެއް ާރިޔ ސީ ާމަސައްކަތްކުރ އިރުގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެކުލެވިފައިާ ާތެރޭގައި ާއެނިޒ މެއްގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާސިފަތަކަކީ ާއަސ ސީ ހުންނަ

ނޑުމެންނަށްާއެންމެފަހުންާއޮންނަންޖެހޭނެާކަންތައްތަ އަހަރުާދުވަހުގ11ާާެކެއް.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުގަ

ާދޭތެރޭގައިާ ާބަދަލުކުރުމ  ާވެރިކަމަށް ާއެ ާބަދަލުކުރިއިރުގައި ާޅަވެރިކަމަކަށް ާނިމިގެން ާވެރިކަން  3075ދިގު

ާއޮތުމުންާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާފެނިގެންދިޔަ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންހިނގ ދިޔަގޮތް

ާމ ފުރިހަމަގޮތެއްގައިާހަމަޔަޤީނުންާ ާއެއަށްވުރެ ާދިމައެއްނުވ ނެ. ާމައްސަލަ ާއެދިމ ވި ާކުރީގައި ާއެ ވެސް

ފުރިހަމަާނިޒ މެއްގެާތެރެއިންާމިކަންާކުރެވޭނެާމަގުާމިބިލުންާޙ ސިލްވެގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަދިާ

ާބަޖެޓުގައިާ ާއަހަރެއްގެ ާއެއޮންނަ ާއެއިންތިޚ ބެއް ާފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފައިސ ވެސްާާމިކަން

ާމުހިންމުާ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިދެންނެވީ ާއެހެންވީމަ، ާއެބައޮތް. ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމިބިލުގައި  3080ހިމެނުމަށް

ާމިބިލ މެދުގައިާ ާމިބިލުގައިާވަނީާއެކުލެވިފައި.ާއެހެންކަމުން،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން ކަންތައްތަކެއް

ާފެނިވަޑައިގަން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެުެރި ާދޭތެރެާވިސްނަވ ފައި ާމިބިލ  ނަވ ގޮތަކަށް

ާދޭތެރޭގައިާ ާއެކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ޢަމަލުކުރެއްވުމަކީ

ާކަންތައްތަކަށްާ ާބައެއް ާމުހިންމު ާހުރި ާމިބިލުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ. ާހިތްއެދޭގޮތޭ އެންމެ
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ާކަާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ާހުރިގޮތަށްާބަލައިލ އިރުގައި ާހިނގ ފައި  3085ންތައްތައް

ާއަންނަާ ާވެއްޓި،ާއަލަށް ާވެރިކަމެއް ާއޮންނަ ާއެއިރެއްގައި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ބަލ އިރުގައި

ާ ާހުންނަ ާމިޤައުމުގައި ާޙަވ ލުވ އިރުގައި ާޤައުމު ާއަދިާދައުލަވެރިކަމަކ  ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާހުރި ތުގެ

ާއޮޑިޓްކު ާތަކެތި ާބޭނުންވ  ާވެރިކަމަށްާމިނޫނަސްވެސް ާއަނެއް ާވެރިކަމުން ާއެއް ާމިކަންތައްތައް ރެވި

ނޑައެޅިފައިާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއަދިާމިކަންާކުރެވޭނެާ ބަދަލުވެގެންދ އިރުގައިާމިކަންާއެނގޭނެގޮތެއްާކަ

 3090އިންތިޒ މުތަކެއްވެސްާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންކަމުން،ާމިބިލުާމިާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންާ

ާބަ ާޙ ސިލްވެގެންދ ނެ.ާމަޖިލީހުން ާކަންތައްތައް ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ލައިގެންފިކަމަށްވަނީނަމަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއ އެއްޗަކަށްވެދ ނެ. ާރ އްޖެއަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް، ާއަޅުގަ ާމިއީ މިބިލަކީ

ާފަ ާއެއްޗެއްާނޫން.ާމިވެއްޓޭ ާވެއްޓޭ ާމ ާއަވަސްއަވަހަށް ާވެރިކަމަކީ ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ހަރަކުާއަޅުގަ

މިދަނީާއެހ ާވަރުކޮށްލ ފައިާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެވަރުވެގެންދ އިރުގައިާއެހ ާގިނަާދުވަސްތަކެއްގައިާ

 3095ތުގައިާހުންނަާމުދަލ އި،ާފައިސ ާއަދިާތަކެތިާހުންނ ނީާވަރަށްާގިނަާދިމަދިމ ލަށްާގޮސްފައި.ާދައުލަ

ާއޮންނަ ާމިއަދު ާސަރުކ ރަކުން ާއޮންނަ ާސަރުކ ރުންާާއެހެންވީމަ،ާއެއިރެއްގައި ާމިއަދުގެ ސަރުކ ރުން

ާމި ާއަޅުގަނޑުާދައުލަމިސަރުކ ރުގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަން ާއިންވެންޓްރީއެއް ާމުދަލުގެ ާހުރި ތުގެ

ާއެއިރެއްގައިާ ާއެހެންނޫންކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާއެއީ ާފެށިގެން. ާދުވަހުން ާފ ސްކުރެވޭ ާމިބިލު ޤަބޫލުކުރަން

ާޒި ާއޭގައި ާމީހަކު ާހުންނަ ާވެރިކަމުގައި ާއޮންނަާހުންނަ ާއޭރުގައި ާއުފުލަންޖެހޭނެ. ންމ ތަކެއް

ާ ާމިދެންނެވި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާއެހެންނަމަވެސް، ާނަގަންޖެހޭނެ. ާޒިންމ ތަކެއް  11ާ3100ސަރުކ ރަކުން

ާމައްޗަށްާ ާސަރުކ ރުގެ ާއަނެއް ާއެސަރުކ ރު ާނިމިދިޔައިރުގައި ާސަރުކ ރު ާއޮތް އަހަރުގެ

ާއެހުރި ާއެއީ ާއެއްޗެއް ާއެހުރި ާއެއ އިާާބަދަލުވެގެންދިޔައިރު ާމިސަރުކ ރު ާބަލައިގެން އެތިކަމަށް

ާވެއްޖިއްޔާ  ާއޮވެއްޖެކަމަށް ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ޙަވ ލުވީ.

ާބަދަލުވެގެންދ ނެއޭ.ާ ާސަރުކަރަށް ާއަނެއް ާސަރުކ ރުން ާއެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ޒިންމ ދ ރުގޮތަކަށް

ނޑަށް ނޑަށްާވަރަށްާާއެހެންވީމަ،ާޖުމްލަގޮތެއްގައިާއަޅުގަ  3105މިބިލުގައިާހުރިާހުރިހ ާމ އްދ ތަކަށްާއަޅުގަ

ާފުންކޮށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާމިބިލު ާބޭނުން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ތ އީދުކުރެވޭ.

ާދިމައެއްނުވ ނެ.ާ ާމިބިލަކަށް ާމައްސަލަ ާދިމ ވި ާކުރިން ާބަލައިގަންނަން. ާމީތި ވިސްނުމަށްފަހުގައި

ާދޭާ ާމިއ އި ާމަޖިލީހުގައިާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއެކަކު ާހަމަ ާލ ންކެރޭނެ ާވޯޓެއް ާއިދިކޮޅަށް ތެރޭގައި

ާތިބޭފުޅުންާ ާބަލައިގަންނ ށޭ.ާމިއީ ާތިބޭފުޅުން ާތިބޭފުޅުން ާދެންނެވީ ނޑު ާއަޅުގަ ނުހުންނ ނެ.ާކުރީގައި

ާކެމްޕޭންކުރަންާ ާޖެހުނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިކަން ާދެންނެވީ ާއަޅުގަނޑު ާކުރިން ާއެއްޗެއް.  3110ބަލައިގަންނ ނެ

ާނުޖެހޭާާމިކަމުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގައި ާއެކަމަކު، ާބަލައިގަނޭތޯ. ާބިލު ާޤަބޫލުނުކުރި ާއެ ކުރިން
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ާޤަބޫލުނުކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާމިކަން ާކުރިގޮތަށް ާއެކަންތައް ާކުރިން ކޮންމެހެން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާދަމަހައްޓަންޏ  ާދެމިއޮންނަކަމަށްވަންޏ  ާސަރުކ ރެއް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިއީ

ާއަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަމިއްލަވަންތަކަން ނޑުމެންގެ ނޑުމެންގެާދައުލަޅުގަ ާއަޅުގަ ާމުދަލ އި، ތުގެ

ާބޭނުންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ  ާބަލަހައްޓަން ާރަނގަޅަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަންކަން  3115ހިސ ބުތަކ އި،

ާކޮންމެހެންާނޑުއަޅުގަ ާބަދަލުވުމަށް ާސަރުކ ރަށް ާއަނެއް ާސަރުކ ރުން ާއެއް ާދަންނަވ ނީ

ާއެހެންާއަޅުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ  ާއެހެންވީމަ، ާބިލެކޭ. ާބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ގަ

ާދަންނަވަންާ ާއަޅުގަނޑު ާއެއްޗެއް ާއިތުރު ާފިކުރުހުންނަގޮތަކުން ާވިސްނުމ  މެންބަރުންގެ

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދަންނަވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ސްާއޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏ 

 3120ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާބަހުސްގައި ާމިބިލުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުޅުވ ލަން.ާ ާއެދުމަށް ާފުރުޞަތަށް ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވ 

މިނެްޓ2ާާނިންމަވ ފައިވަނީާފުރަތަމަާފުރުޞަތުގައިާާއ ދެ،ާމަސައްކަތުާކޮމިޓީން)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ  3125އަރުވ ގޮތަށް.ާއަޅުގަ

ާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާމެާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަޝީދުާޝުކުރިއްޔ  ާރިޔ ޟް ާންބަރު

ާދުރަށްާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދި ާތޫނުކަން ާވިސްނުންފުޅު ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވިކަމީ ާބިލެއް މިފަދަ

ާއެއްާ ާފ ހަގަކުރެވިގެންދަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަން ާރައީސް،ާމިބިލުގެ  3130ވިސްނޭކަން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއަނެއް ާފ ހަގަކުރެއްވިާވެރިކަމުން ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާދެންމެގައި ާބަދަލުވެގެންދ އިރު ވެރިކަމަކަށް

ާރައުސުލްމ ލުކަމަށްވާ  ާއަގުބޮޑު ާއެންމެ ާހަމައެހެންމެ ާފައިސ އ އި ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ފަދައިން

ާތަކްލީފްާ ާއުނދަގުލ އި ާދައްޗ އި ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާފަހަރަށް ާބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާތަޙަންމަލްކުރަންޖެ ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާބިލެއް ާރައީސް،ާމިފަދަ ހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާކުރަންޖެހިފައި. ާތަޖުރިބ ތަކެއް ާހިތި ާވަނީ ާމިކަން  3135މ ޒީން

ާތަކުރ ރުވެގެންާ ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާކަމެއް ާއެކަހަލަ ާމަޤްޞަދަކީ ާއެއް ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް

ާކުރިންާ ާތ އީދުކުރަނީ ާފުރިހަމައަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނުދިއުން.

ާއަނެއްާ ާހަވ ލުވ  ާވެރިކަމުގައި ާދެން ާބަދަލުވެގެންދ އިރު ާވެރިކަމަކުން ާއެއް މިދެންނެވިފަދައިން،
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ާހީާ ާވަރަށް ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ ާގެންގުޅުއްވި ާކުރީގައި ާބޭފުޅުން ާތިއްބަވ  ވ ގިކަމާ ވެރިކަމުގައި

ާދެރަާ ާއިޙްމ ލު ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާބައެއް ާދިޔަ ާވަޒީފ އަދ ކުރަމުން  3140މުރ ލިކަމ އެކީގައި

ާކަމެއްާ ާއެކަހަލަ ާއޮތުމުން ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ތީވެ. ާމެދުވެރިވެފައި ގޮތްތައް

ާއުޅު ާވަޒީފ ގައި ާދެންނެވިފަދައިން ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބޭފުޅުންގެާތަކުރ ރުވެ ާބޭފުޅުންނ އި އްވ 

އަނބިދަރިންގެާޙައްޤުތަކެއްވެސްާމީގެންާރައްކ ކުރެވިގެންާއެބަދޭ.ާޢިއްޒަތްތެުެރިާރައީސް،ާމިބިލަށްާ

ާވެރިކަމަކާ  ާއަނެއް ާދ އިރު ާނިމިގެން ާވެރިކަމެއް ާއެއް ާސަބަބަކީ، ާއަނެއް ތ އީދުކުރ 

 3145އުޅުވުންާމިބިލުާދުރުހެލިކޮށްދޭކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާހަވ ލުވެވެޑައިގެންާއެއްބޭފުޅެއްގެާބޮލުގައިާޢިލްޒ މްާ

ާއިބްރ ހީމްާ ާވެލ ނ ގޭ ާއަލްމަރްޙޫމް ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ާމ ޒީން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ރައީސް،

ާގ ތްތިމ ގެާ ާއެބޭފުޅ ގެ ާއެބޭފުޅ އ އި ާބޭފުޅ  ާހަވ ލުވީ ާވެރިކަމ  ާނިމިގެންގޮސް ާވެރިކަން ނ ޞިރުގެ

ާމުދަލަށް ާތަރިކައ އި ާރައްޔިތުންގެާާމީހުންނަށ އި ާމިރ އްޖޭގެ ާދިޔަގޮތް. ާކަންކުރަމުން އިހުމ ލުވެ

ނޑަކީާ ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު.ާއޭރުގައި ާމުޒ ހަރ ކުރުވި ާނުކުމެ ާމަގުމައްޗަށް ާއުފައްދަން ާނަފްރަތު ހިތުގައި

ާވެރިކަމުގެާފަރ ތުންާ ާއިދިކޮޅަށްާމުޒ ހަރ ކުރުވަން ާމަގުމައްޗަށްާނުކުމެ ނޑު ާކުއްޖެއް.ާއަޅުގަ  3150ސްކޫލް

ާހިތުގެާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޤީޤަތް ާމިއީ ާމަޖުބޫރުކުރުވީ. ނޑަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެދުވަހަށްޓަކައި ާމިދަންނަވަނީ ާމިއަދު ާކެކުޅުން ާހިތުގެ ާއަޅުގަނޑުގެ އިޙްސ ސްތައް

ާދެވަ ާދުވަހެއް ާއެކަހަލަ ާތ އީދުކުރަނީ ާމިބިލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެރަވަން. ާހިތ މަކޮށް ނަފަހަރަށްާމިއަދު

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖުބޫރުކުރ ތީ. ާއަޅުގަނޑަށް ާޒަމީރު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާތަކުރ ރުނުވުމަށް އައިސް

ާތޫނުކަމުންކަމަށްާ ާވިސްނުންފުޅު ާދުރުވިސްނުމ އި ާއެބޭފުޅ ގެ ާހުށަހެޅުއްވީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް  3155މިބިލު

ާބަލައިގަ ާމިބިލު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަންޖެހޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަނޑުާއަޅުގަ ންނަން

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއަރުވަން. ާޔަޤީންކަން ާވޯޓުދޭނެކަމުގެ

ާ

ާދ އިރ ގެާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީ ާވިލުފުށި ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަާާވަީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމެންބަރު ާމަޖިލީހުގައިާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާބިލެކޭ. ާފުރިހަމަ ާވަރަށް  3160ހެޅުއްވި

ބަލައިގަނެާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވ ާއަދިާވަރަުަށްާއަވަހަށްާމިބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެގެންދިއުމަކީާއަޅުގަނޑުާ

ާމީގައިާ ާސަބަބަކީ، ާނެތް ާނިންމ ލެވެން ާތަޅުމުން ާމިތަޅުމުން، ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެދޭކަމެކޭ. ވަރަށް

ާމަޝްވަރ ކޮށްލަންޖެހޭ.ާމިސ ލަކަށް،ާއެބަ ާއިތުރަށް ާއަދި ާލެވަލްގައި ާކޮމިޓީ ާކަންތައްތައް ާބައެއް ހުރި

ާއަޅުގަނޑުާ ާދެން ާބައިބައި. ާއެކިއެކި ާތެރޭގައި ާއެހީތެރިކަމުގެ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާއެބައޮވޭ މިބިލުގައި

ާތެރޭގައިާލިޔެވިފައި ާޤ ނޫނުގެ ާހަމަ  3165އޮންނަން.ާސަބަބަކީ،ާާބޭނުންވޭާއޭގައިާސެކިއުރިޓީގެާބައިވެސް
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ާއަންނަާ ާދެން ާރ އްޖޭގައި ާއޭރު ާތެރޭގައި ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

އ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކ އިާއެމަނިކުފ ނުގެާނައިބަކަށްާއެންމެާއެކަށީގެންވ ާރަނގަޅުާސެކިއުރިޓީާ

ާ ާއޭާގ އިނިޒ މުވެސް ާއަދި ާދ ންޖެހޭނެ. ާއަދަދ އިާމްކުރެވިގެން ާހޭދަކުރެވޭނެ ާމި ާއިތުރުން ގެ

ާބޭފުޅުންާ ާތަޖުރިބ ކ ރު ާއަދި ާލެވަލްގައި ާކޮމިޓީ ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ދޭތެރޭގައިވެސް

ާމިފުރުޞަތުގައިާ ާހަމަ ާދެން ާނިންމ ލަން. ާފުރިހަމަކޮށްލައިގެން ާމިބިލު  3170މަޝްވަރ ކޮށްލައިގެން

ާއަާ ާބިލެއް ާކުޑަ ާމިފަދަ ާބޭނުންވޭ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާބިލެއްާއަޅުގަ ާއޮތް ާނިންމ ލަން ާއަވަހަށް ދި

ާމިާ ާވ ހަކަ ާކޫސަނި ާމިފަދަ ާވ ހަކަ ާނ ޞިރުގެ ާއިބްރ ހީމް ާވެލ ނ ގޭ ާމީގައި ާހަމަ އައީމަވެސް

ާނެތިާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާރ އްޖޭގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާހިތ މަކުރަމޭ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާދައްކ ތީ މަޖިލީހުގައި

ާއަ ާމިދިޔަ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާނެތި ާޤ ނޫނެއް ާކުރީގެާނުވަތަ ާދިޔައީ ާބަދަލުވެގެން ހަރު

ާފުރިހަމަާ ާވަރަށް ާޑިމޮކްރަސީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ާމިއަދުގެ ާއަދި  3175ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާބޭކ ރުާ ާހަމަ ާއޮއްވައި ާއަސްލު ާއެ ާޙަޤީޤަތަށް ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާދައްކުވައިދީފައި. ނަމޫނ އެއް

ާ ާއެކަހަލަ ާއަދި ާހޫނުކުރުމަށް ާމިތަޅުން ާހަމަާގޮތުގައި ާހިތ މަކުރަމޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައްކ ތީ ވ ހަކަ

ާ ާދިޔައ11ާާީޔަޤީނުންވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ާދިޔަ ާފައިބައިގެން ާއެ ާވެރިކަމަށްފަހު އަހަރު

ާއަރ ވަޑައިގެންާ ާއަދި ާފ ބައިގެން. ާވެރިކަމުން ާފ ބައިގެން ާމިޤައުމުން ާއަމ ންކަންމަތީ ވަރަށް

ާހަމަާ ާއޭގެފަހުންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ާދެން ާކުރެވި. ާއެކަންތައް ާހިތްތިރިކަމ އެއްކޮށް  3180ވަރަށް

ާނެތިން.ާ ާދައްކ ކަށް ާއެވ ހަކައެއް ާވ ހަކައެއް ާއެހެން ާއެއީ ާއަދި ާޚިލ ފުން ާއަދި ާވަޢުދުތައް އެބޭފުޅ ގެ

ާމިބިލުާ ާކުރުކޮށްލުމަށްފަހު ާވ ހަކަކޮޅު ާމެންބަރުންގެ ާގޮތަކަށް ާއަވަސް ާއެންމެ ާވީ އެހެންވީމ ،

ނޑުާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާބަލައިގަ ނެާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވުމަށްާއަޅުގަ

ާރައީސް.ާ

ާ3185 

ާއއ.ާއަށްާާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއދ.ާއަށ އި ާވިސްނުންފުޅު ާރައީސްގެ ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަށް ާއ ދެ،ާވަރަށް

ާމިގޮތުންާއަމ ޒުވެާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަމޭ ާވަރަށް ާދިޔައީތީ ގެން

ާތޮއްޑޫާ ާބިލަށް ާދިއުމުގެ ާބަދަލުވެގެން ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ނޑު އަޅުގަ

ާތ އީދުކުރަންާ ާފުރިހަމައަށް ާވ ހަކަފުޅަށް ާއެދެއްކެވި ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި .ާދ އިރ ގެ

ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ ާނިންމ ލުން ާމިކަންތައް ާމައްސަލަ ާމި ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް  3190އެހެންވީމ ،

ާރ އްޖޭގެާ ާދެވަނަ ާހުންނެވި ާވެރިކަމުގައި ާކުރީގެ ާހަމައެއ އެކީގައި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ފެންނަ

ރުވެސްާވެރިކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާކުރެއްވިާއިބްރ ހީމްާނ ޞިރުާވެލ ނ ގޭާއިބްރ ހީމްާނ ޞި
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ާދިޔަާ ާނިމިގެން ާފަހުން ާއެންމެ ާދައްކަވަމުންކަން ާނަމޫނ އެއް ާޑިމޮކްރަސީގެ ާފުރިހަމަ ބަދަލުކުރެއްވީ

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާވިދ ޅުވެފައި. ާވަނީ ާޢަބްދުލްޤައެުްޔޫމް ާމަޢުމޫން ާއަލްއުސްތ ޛް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޢަބްދު ާމަޢުމޫން ާފެނިގެންދިޔަ ާލޯމަތިން ނޑުމެންގެ ާނިންމަވ ލެއްވީާއަޅުގަ ާވެރިކަން  3195ލްޤައްޔޫމްވެސް

ވަރަށްާފުރިހަމަާޑިމޮކްރަސީގެާނަމޫނ އެއްާދައްކަވަމުން.ާއެމަނިކުފ ނުާދެއްވިާސެކިއުރިޓީއ އިާނ އިބުާ

ާހިންގުމުގެާ ާވެރިކަން ާއަދި ާބަރަދުވެސް ާޚަރަދު ާއަދި ާރައީސްއަށްވެސް ާއަދި ރައީސްއަށ އި

ާފު ާވަރަށް ާވޯޓުނިމުމ އެކީގައި ނޑުާކަންތައްތައް ާއަޅުގަ ާކޮށްދެއްވިކަމަށް ާއެކަން ރިހަމަކަމ އެކީގައި

ާމ ޒީާ ާއެ ާވީނަމަވެސް ާގޮސްފައި ާއެގޮތަށް ާއެކަންކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަނީ.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމަށް ާވަރަށް ާބޭނުންތެރިކަން ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިފަދަ ނޑުމެންނަށް  3200އަޅުގަ

ާވި ާއެކަމަށްޓަކައި ާއެހެންވީމ ، ާރިޔ ޟްާދަންނަވ ނީ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ލުފުށި

ާވަޙީދުާ ާޢަލީ ާމިބިލަކީ ާއެހެންވީމ ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކީ ާވަރަށް ރަޝީދަށް

ާއަވަހަށްާ ާވަރަށް ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާފަދައިން، އެވިދ ޅުވި

އިގެންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާނިންމ ލެވިދ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމީގައިާކޮމިޓީއަކަށްާގެންގޮސްާނިންމ ލަ

 3205ސެކިއުރިޓީގެާކަންތައްތައްާފ ހަގަކުރެއްވީތީާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަޅުގަނޑުގެާ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާމިބިލު ާކޮމިޓީއަކަށް ާކުރުކޮށްލ ނީ ވ ހަކަކޮޅުވެސް

ނޑުާތ އީދުކުރަމުން.ާހުށަ ާހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާބިލުގެާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިބިލަކީ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާހުާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާއިޞްލ ޙުތައް ާބައެއް ާކުދިކުދި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެކޭ. ާފުރިހަމަ ާވަރަށް  3210ާރިކަމަށްާޒ ތުގައި

ާއަވަހަކަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވީހ ވެސް ާބޭނުންވަނީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ހަގަކުރަމޭ. ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާއަދިާ ާގެންދަން. ާކޮމިޓީއަށް ާނިންމ ފައި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާގެންދަވައިގެން ާކޮމިޓީއަކަށް މިބިލު

ާނިންމ ލުމު ާމިޖަލްސ  ާމިއަދު ާހުށަހަޅަން ނޑު ާމިބިލުާއަޅުގަ ާއަހ  ާވޯޓަށްވެސް ާމިއަށް ާކުރިން ގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާނިންމ ލަން. ާމަސައްކަތް ާމިއަދުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮނުވ ލ ފައި ކޮމިޓީއަކަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާތ އީދުކުރައްވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ  ާކޮންމެވެސްާބޭފުޅަކު ާއަޅުގަނޑަށް  3215އުންމީދުކުރަން

ާރައީސް.ާ

ާ

ާރަޝީދުާާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރިޔ ޟް ާނޫނިއެުްޔ  ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަނެއްާވެރިކަމަކަށްާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާ ާއެވިދ ޅުވިާފަދައިންާއެއްާވެރިކަމުން ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ނޑުގެާއަޙް ާއަޅުގަ



 120 

ާއެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮތް ާޤައުމުގައި ާސަބަބަކީ،ާބަދަލުވ އިރުގައި ާއެނގެންޖެހޭ. ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއެއްޗެއް ާނެތް  3220ޗަކ 

ާއުސޫލުން.ާ ާވެރިކަންކުރ  ާނިޒ މެއްގައި ާބަރުލަމ ނީ ާމިދަނީވެސް ާހިނގަމުން ާމަޖިލިސް ާމި މިހ ރު

ާޤައުމުގެާ ާދިޔައިރުގައި ާބަދަލުވެގެން ާވެރިކަން ާމިޤައުމުގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާނޫނިއްޔ ާ ާކިހ ވަރެއްތޯ.ާާބައިތިލްމ ލުގައި ާއޮތީ ާދަރ ފައި ާހުރީ.ާބޭރަށް ާފައިސ އެއްތޯ ާކިހ  ހަޒ ނ ގައި

ާއެއްޗެހ11ާާި ާއެހީތަކ  ާގިނަ ާވަރަށް ާޤައުމުތަކުން ާބޭރު ާކުރިއިރު ާވެރިކަމެއް ާދިގު އަހަރުގެ

ާކޮބައިތޯއ އިާ ާމިންވަރަކީ ާފައިސ ގެ ާލިބިފައިވ  ާކޮބައިތޯއ އި ާއަދަދަކީ ާތަކެތީގެ ާއެ  3225ދީފައިވުމުން،

ޑަށްާއެނގޭގޮތުގައިާރަނ އިާރިއްސ އިާމިކަހަލަާއަގުބޮޑެތިާއެތަކެއްާއެތަކެއްާމުދަލަށްާވަނީާއަޅުގަނ

ާޤައުމަކުންާ ާއެއްވެސް ާހުންނައިރުގައި ާވެރިކަމުގައި ާނަމަވެސް، ާދެއްވ ފައި. ާގޮތުގައި ހަދިޔ ގެ

ޔ ާފޮށްޓަށްލ ާއެއްވެސްާތަނަކުންާހަދިޔ އެއްގެާގޮތުގައިާދޭާއެއްޗަކީާއޭނ ގެާއަމިއްލަާގެއަށްާނޫނިއް

ނޑުާ ފޮރުވޭނެާއެއްޗެއްާނޫން.ާވީމ ،ާމިާއިންވެންޓްރީގައިާމިތަކެތިވެސްާހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާމިރ އްޖޭގެާ ާދިޔަހިނދު ާބަދަލުވެގެން ާވެރިކަން ާމިރ އްޖޭގައި ާއިތުރަށް ާމީގެ ާއަދި  3230ޤަބޫލުކުރަން.

އަޅުގަނޑަށްާއެނގޭގޮތުގައިާއެއީާާމިލިއަންާޑޮލަރުާހުރިކަމަށްާބުނ ހިނދ531ާުރިޒަރވްގެާގޮތުގައިާ

ބެންކުތަކުންނ އިާއެކިާފަރ ތްތަކުންާބަހައްޓ ފައިާހުރިާސެކިއުރިޓީާރިޒަރވްގެާގޮތުގައިާބަހައްޓ ފައިާ

ނޑަށްާއެނގެނީ.ާރަށްރަށުގެާޤައުމުގެާބައިތިލްމ ލުގައިާހުރިާ ހުރިާފައިސ ވެސްާލައިގެންކަމަށްާއަޅުގަ

ާވީމ  ާދައްކ ފައިވަނީ. ާއެއްޗެއްކަމަށް ާއޮޅުވ ލުމެއް.ާ، ާއޮޅުވ ލ ފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް މިއީވެސް

ާއިންވެންޓްރީާ ާމި ާމިދަންނަވަނީ، ާއަދަބުވެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާއިޙްތިރ މ އެއްކޮށް ާވަރަށް ނޑު  3235އަޅުގަ

ާއެގެންާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާއެއީާސަބަބަކީ،ާ ާއެއްޗެއްާވަރަށްާސ ފުކޮށް ާމިހުރިހ  11ާއަންނައިރު

ާއަނިޔ ވެ ާތ ރީޚްާާއަހަރުގެ ާއެތެރެވަރީގެ ާނޫނިއްޔ  ާއޭޝިއ ގެ ާތ ރީޚް ާމިދުނިޔޭގެ ާޚުދުމުޚްތ ރު ރި

ާގިނަގުނަާ ާވަރަށް ާފައިބ އިރުގައި ާމީހަކު ާކޮށްފައިވ  ާވެރިކަމެއް ާޖައްބ ރު ާއަނިޔ ވެރި ނުދެކޭވަރުގެ

ާއިންވެންޓް ާމި ާއެހެންކަމުން، ާހުންނ ނެ. ާކޮށްފައި ާޚިޔ ނ ތްތައް ާވައްކަންތަކ އި ާބޮޑެތި ރީާމިކަހަލަ

ާމަޖިލީހަށްާމިާމަޖިލީހުގެާކޮންމެާ  3240ވ ންޖެހޭނީާވަރަށްާހަމަހަމަާއިންސ ފުވެރިާއިންވެންޓްރީއަކަށް.ާމި

ާވ ހަތަކެއްާ ާދިގު ާމ ގިނަ ާމިމޭރުމުގައި ާއަޅުގަނޑު ާލިބެންޖެހޭނެ. ާކޮޕީއެއް ާއޭގެ މެންބަރަކަށްމެ

ނޑުގެާ އަޚްާރިޔ ޟްާރަޝީދަކީާާދައްކ ކަށްާނެތިން.ާއަޅުގަނޑުގެާއަޙްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުގަ

ާބޭފުޅެއް.ާ ާހުށަހަޅ  ާގެނައުމަށްޓަކައި ާސަމ ލުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބިލުތައް ާމިފަދަ އަބަދުވެސް

ނޑުާއޭނައަށްާއެހެންކަމެއްާއޭނ އަށްާއަޅުގަނޑުާއަބަދުވެ ާއިޙްތިރ މްކުރައަޅުގަ ން،ާތ އީދުކުރަން.ާސް

ާދަންނަވަން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ ނެ ާމިބިލަށް ނޑު ާވީާާއަޅުގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދޭނަން. ާވޯޓުވެސް  3245އަދި
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ާވޯޓުާ ާއަޅުގަނޑު ާބަލައިގަތުމަށް ާމިތަނަށް ާމިބިލު ާއ ދޭސްކޮށްގެންވެސް ާބުނެ ާކައިރީގައި މެންބަރަކު

 ލިބޭތޯާމަސައްކަތްވެސްާކުރ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބ ާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފޮށި ާވަގުންގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަބަދުވެސްާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަ ާވަގުންނަށް ާބަންނ ނެ. ާރަށް

ާހަރުބަހެއް.ާއަޅުގަނޑުާާމަނިކުާނިހ ންާޙުަސއިންާއަްޙމަދުާ ާދިވެހިބަހުގައިާއޮންނަ ާވަގެކޭ.ާމިއީ ާއެއީ ާފެންނައިރަށް ާހަމަ ާއަނެކ   3250ާހީވ ނެ

ާބަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާދައުރު ާކުރިން.ާރިޔ ސީ ާފެއްޓުމުގެ ާވ ހަކަދައްކަން ާބިލަށް ާބިލުގެާނަމުގައިާދަންނަވ ލީ ދަލުވުމުގެ

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާމިހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ފައިވަނީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށި

ާޤައުމަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙ ލަތެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެއީ ާދަންނަވަންޖެހޭ. ބިލެއްކަމުގައި

ާބަދަލުވެގެ ާދައުރުތައް ާރިޔ ސީ ާހަމަ ާއަންނ ނެ ާޚ އްޞަާމުސްތަޤްބަލުގައި ާޓްރ ންސިޝަނަލް ން

ާކުޑަނަމަވެސްާ ާބިލު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއެސަބަބަށްޓަކައި ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ  3255ބޮޑީއެއް

ާވ ހަކަދައްކަމުންާ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާނަމަވެސް، ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާފުރިހަމަކަމުގައި ވަރަށް

ާމިމ އްާ ާއެހީތެރިކަން ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާމިބަޔ ންކުރާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭ ާސުރުޚީގައި ާއަރިމަތީ ދ ،

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކޮބައިކަން ާއެކަށީގެންވ ވަރަކީ ާތަކެތި، ާއެންމެހ  ާބޭނުންވ  ާއޮފީހަށް އެކަށީގެންވ 

ނޑައަޅ ނީާކިހިނެއްތޯއޭ.ާކޮބައިތޯއޭާރިޔ ސީާދައުރެއްާބަދަލުވެާއެއްާރައީސަކުާއަނެއްާރައީސަކުާ ކަ

 3260ބަދަލުކޮށްލުމުގެާކަންތައްތަކުގެާތެރޭގައިާއެކަށީގެންވ ާމިންވަރަކީ.ާއޮފީހަށްާބަދަލުވުމ އިާއަދިާގެކޮޅުާ

ާއޮތުން.ާއަދިާ ާމިންގަނޑެއް ާއެކަށީގެންވ  ާމި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމަރުޙަލ އެއްގައި އެހެންވީމަ،ާކޮމިޓީ

ާމިހޮވޭާ ާބަދަލުވުމަށްފަހު ާވެރިކަން ާޤައުމުތަކުގައި ާއޮންނަ ާނިޒ މުތައް ާރިޔ ސީ ާއެހެން ދުނިޔޭގެ

ާނުކުމެފައިާޓްރ ންސި ާއަލީގައި ާއެމަސައްކަތުގެ ާމަސައްކަތްތަކ އި ާހުރި ާކުރައްވ ފައި ާބޮޑީން ޝަނަލް

ާވަރަށްާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމިބިލަށް ާއެއީ ާހޯދ ލުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަތީޖ ތައް ހުރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާއަދި ާދަންނަވަން.  3265މުހިންމުވ ނެކަމެއްކަމުގައި

ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިާމެ ާވަރަށް ާއެއީ ާސެކިއުރިޓީ ާވިދ ޅުވިފަދަ ާއިތުރުކުރައްވަން ާމިއަށް ންބަރު

ާމިހެންާ ާޙ ލަތު ާލިބޭ ާޢިނ ޔަތް ާއިތުރު ާމުސ ރައ އި ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއަދި ާދެކެން. ނޑު އަޅުގަ

ާ 1ާާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމުވައްޒަފަކީ ާޢައްޔަންކުރ  ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ  ާއެހެންާތުދައުލަާވަނަ ގެ

ާމުވައްޒަފަކަށްދޭާ ާއެފަދަ ާއެއޮފީހަކުން ާމުވައްޒަފަކުނަމަ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  މުޢައްސަސ އެއްގެ

ާއެފަރ ތަކަށްާ ާޢިނ ޔަތް ާމުސ ރައިގެ ާލިބެންޖެހޭ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާއިތުރުން ާޢިނ ޔަތުގެ  3270މުސ ރައ އި

ާއެ ާއެބައުޅޭ. ާއޮޅުމެއް ާކުޑަކުޑަ ާމިމ އްދ ގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާހުރިާދޭންވ ނެއޭ. ާވަޒީފ އެއްގައި ހެން

ާމީހަކުާ ާއެފަދަ ާޙ ލަތަކީ ާލިބޭނެ ާއިތުރަށް ާޢިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރައ އި ާނުވަތަ ާކުރ ނީތޯ ާމިކަން މީހަކު
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ާކުޑަކޮށްާ ާއަޅުގަނޑު ާސުވ ލު ާމިއީ ާނެތްތޯ ާބައެއް ާއިތުރު ާނުލިބޭނެތޯ ާޢިނ ޔަތެއް ާމީހަކަށް ނޫން

ާބައްލަާ ާއޮތްގޮތުން. ާޑްރ ފްޓްގައި ާމިމ އްދ ގެ ާހޭދަކުރެވުނުާއުފެދޭ ާއަދި ާރަނގަޅުވ ނެ. ވ ލެއްވުން

މ އްދ ާ  3275ގެާ)ހ(ާގައި،ާމިޤ ނޫނުގ3ާާެއަދަދުކަމަށްާބަޔ ންކުރ ،ާހޭދަކުރެވޭނެާއަދަދުކަމަށްާބަޔ ންކުރާ 

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާކިހިނެއްތޯ ާރުފިޔ އޭ. ާމިލިޔަން ާއެއް ާގިނަވެގެން ާހޭދަކުރެވޭނީ ދަށުން

ާޤ ނޫނެއް ާކެޕްކޮށްފައި ނޑައެޅިގެން ނޑައެޅިގެންާކަ ާކަ ާހަމަ ާހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ާމިއަށް ާލިޔެވޭނީ ގައި

ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ާމ އްދ ގައި ާދެވަނަ ާފ އިތުވެދިޔަ ާމި ާކުރީގައި ާފަހަރުގައި ާރުފިޔ އޭ. ާމިލިޔަން އެއް

އެހީތެރިކަންާމިބަޔ ންކުރ ާމ އްދ ާދަށުގައިާމިހިމެނޭާކަންތައްތައްާނިންމުމަުަށްޓަކައިާއެއްާމިލިޔަންާ

ާއޮތްާރުފިޔ އަާ ާމިއަށް ާވެދ ނެ. ާއަދަދަކަށްވެސް ާބޮޑު ާފަހަރުގައި ާވެދ ނެ. ާއަދަދަކަށްވެސް ާކުޑަ  3280ކީ

ނޑުމެންާވިސްނަންވީާ ޙައްލެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާދިރ ސ ކޮށްާއަޅުގަ

ާފަރ ތ  ާއަދ ކުރައްވ  ާމިމަސައްކަތް ާޓްރ ންސިޝަން ާއޮފް ާޖެނެރަލް ާޑައިރެކްޓަރ އަދިާާމިއުފެދޭ

ާވަރެއްގެާ ާކޮންމެވެސް ާމަސައްކަތްތަކެއްގެ ާއެފަދަ ާކަނޑައަޅ  ާފަރ ތްތައް ާއެހީތެރިވެދޭނެ އޭނައަށް

ާސަރވިްސާ ާސިވިލް ާއެއީ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައި ާއުފައްދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފްރޭމްވަރކްއެއް

ާފަރ ތެ ާހޮވިވަޑައިގަންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއިޝ ރ ތަްށާކޮމިޝަނުން  3285އްގެ

ާދަށުގައިާ ާއެފަރ ތެއްގެ ާފަރ ތަކަށްވ އިރު ާޢައްޔަންކުރެވޭ ާރުހުމ އެކުގައި ާއެބޭފުޅެއްގެ ނުވަތަ

ާގައިޑްލައިންއަކަށްފަހުގައިާ ާވަރެއްގެ ާކޮންމެވެސް ނޑައަޅ  ާކަ ާފަރ ތްތައް މަސައްކަތްކުރ ނެ

ާދެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނިދ ނެ. ާކޮމިޓީން ާގޮތެއް ާމިއަދަދ މެދު ނޑުމެން ާފަހަރުގައިާއަޅުގަ ކޭގޮތުގައި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާވ ނީ. ާމިކަން ާކަންނޭނގެ ާއަދަދަކުން ާބޮޑު ާމިއަށްވުރެ ާވެދ ނެ، ާކުޑަވެސް މިއަދަދު

ާލަފ ކުރެވޭތީ.ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމަދުވެދ ނެކަމަށް ާރެކޯޑަށްޓަކައި، ާހަމަ ާދަންނަވ ލީ ާއަޅުގަނޑު  3290އެވ ހަކަ

ާމިާ ާކަނޑައެޅިފައި ާފަރ ތްކަމުގައި ާވިލަރެސްކުރ ނެ ާ)ހ(އަދި ާއޮފްާާ-ވަނީ ާޖެނެރަލް ޑައިރެކްޓަރ

ާމީހެއްގެާ ާއިންތިޚ ބުވ  ާމަޤ މަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ ާޢައްޔަންކުރ ނީ ޓްރ ންސިޝަން

ާމިއޮންނަނީާ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ، ާރައީސްއޭ. ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް ާސިވިލް މަޝްވަރ ގެމަތިން

ާސިވިާ ާވ ންވ ނީ ާމީހަކު ާޢައްޔަންކުރ  ާދަށުން ާ)ހ(ާގެ ާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާމ އްދ  ާސަރވިސްގެ ލް

ާމީހ ކަމުގައޭ.ާއެހެންާ ާއަދ ކޮށްފައިވ  ާއަދ ކުރ ާނުވަތަ ާވަޒީފ  ާމަޤ މެއްގައި ާމަތީ ާއެުެއަށްވުރެ  3295ނުވަތަ

ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހުނީމަާ ާދުވަސްގަނޑަކަށް ާމިތަނުގައިގޮސް ާމީހަކު ާއަދ ކުރ  ވަޒީފ އެއް

ާނަމަ ާދަތިވ ނެ. ާމަސައްކަތްތަކަށް ނޑުާއެކުރަމުންދ  ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަށް ާޙައްލެއް ާމީގައި ވެސް،

ާ ާހިތްއޮތީ ާދަންނަވ  ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވެ ާވަޒީފ އިނ32ާާްދަންނަވަން. ާސަބަބުން ާގ ތްވުމުގެ އަހަރު

ވަކިވ ންޖެހޭާބައިވަރުާބޭބޭފުޅުންާތިއްބަވ ނެާހަމަާޤައުމަށްާޚިދުމަތްކޮށްދެއްވ ފައިާތިބިާބުއްދިވެރިންާ
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ާއަ ާގިނަވ ނެ. ާވަރަށް ާއިސްތިޢުފ ދެއްވ ފައިާހަމަ ާމަރުޙަލ އެއްގައި ާކުރީގެ ާތަންކޮޅެއް ާއެއަށްވުރެ  3300ދި

ާ ާތިއްބަވ ފ ނެ ާބޭފުޅުންވެސް ާބޭފުޅަކ22ާާުވަޑައިގެންނެވި ާރަނގަޅު ާއެފަދަ ާއެހެންވީމަ، ގައިވެސް.

ނޑުމެންާހޮވ ނީާއަދިާސިވިލް ސަރވިސްާކޮމިޝަންގެާރައީސްާނުވަތަާއެހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާާއަޅުގަ

ާސިވިލްއެނގިވަޑަ ާމަސައްކަތްކުރައްވ ފައިާާއިގަންނަވ ނެ ާއެގޮތުން ާކޮމިޝަންގައި ސަރވިސް

ާހޮއްވަވ ފައިާ ާމިކަމަށް ާބޭފުޅަކު ާމުސްތަޤިއްލު ާތަންކޮޅެއް ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ތިއްބެވީމަވެސް.

 3305ާއެބޭފުޅެއްގެާދަށުންާމިދަންނަވ ާޑައިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފްާޓްރ ންސިޝަންގެާއޮފީސްާއުފެއްދެވީމަ

ނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާޖުމްލަގޮތެއްގައިާމިއީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެުެއް.ާ ރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދަންނަވަން. ާބިލެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް މިއޮތުން

ާހަާ ާމިމަޖިލީހުގައި ާހަމަ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރި މަ

ާކިނބިހިާ ާކެއްސ  ާކޮންމެކަމަކަށް ާހަމަ ާދެން ާވޯޓުދޭނެކަމަށް. ާބަލައިގަތުމަށް ާމިބިލު މެންބަރަކުވެސް

ާފަސޭހަކަމެއްާ ާއެއީ ާނުދެވޭނެ. ާފަހަރަކު ާކޮންމެކޮންމެ ާވޯޓެއް ާއެބިލަކަށް ާބިލެއްލީމަކ   3310އެޅުމަށްވެސް

ާފުރުޞަތަ ާދެއްވި ާދަންނަވ ލަމުން، ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާއަދ ކުރަމުން،ާނޫން. ާޝުކުރު ށް

ާވަކިވެލަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާވަގުތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮތް ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމިޖަލްސ އަށް ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

މިނިންމ ލަނީ.ާ ގުޅިގެންާއަޅުގަނޑުާމިޖަލްސާ   3315ާހަމަވުމާ 

ާ

ޖަލްސ ާނިންމުން. .4



ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއޮންނ ނީ ާޖަލްސ އެއް ާމަޖިލީހުގެ 55ާާދެން 5116ާާއޮކްޓޯބަރު ާހެނދުނު ާބުރ ސްފަތިދުވަހު 6ާވ 

ހެނދުނުާ ނޑު،ާމިޖަލްސާ  ނޑައެޅިފައ05711ާާިއިނ6711ާާްޖަހ އިރު.ާމިޖަލްސ ާއަޅުގަ  3320އަށްާގަޑިާކަ

ާއޮތްާވ ހަކަވެސްާމެންބަރުންގެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.

ާ
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