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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /46 

 

 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  46ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  7 ތާރީޚް: 

  1430 ޝައްވާލް 18 

 
 ގައި  9:00ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 

 
 ށް  11:03ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 
 ށް   13:03ން  12:01 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ގައި  14:37މެންދުރުފަހު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް 22ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް  ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  

 

 69 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ69ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 66ފަހުން  ހުސްވަުގތުކޮޅު 

 

 ރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާ  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 މަދު މުޖްތާޒް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ޒްއަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝި 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެން 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

  ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

  އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

  މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީ 

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް މެދުހެންވޭރު : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

   

އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޓްރާމިނިސްޓަރ  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ހައުސިން  އެންޑް  ންސްޕޯޓް 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

ކޮިމއުނިކޭޝަން   އެންޑް  ސިވިލްއޭިވއޭޝަން  އޮފް    މިނިސްޓްރީ 

 އަލްފާޟިލް މަޙުމޫދު ރާޒީ



 VI 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު  

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  5 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ުޢަބްދުއްރަޙީމް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  هللا އިންޓަވަލްފަހު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ

،  އިންޓަވަލްފަހު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    ޝާހިދު هللا މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، އަދި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢަބްދު

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.ޙަމީދު هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު
 

  ،ުޖަލްސާގައި    ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއި  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

މެންބަރު ޢަބްދު  އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް هللا މުލަކު  އަޙްމަދު ރަޝީދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ    ޔާމީން އަދި އިސްދޫ 

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނ46ާަރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނ17ާާަާނަންބަރުާ: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުަވސްބުދ2009ާަާާއޮކްޓޯބަރ07ާާ ާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

ާ

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާومنާوصحبه

 

 10 ސުވ ލުާ. .

ާާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެވީ ވަޑަިއެގންާ ޖަލްސ އަށްާ މިވަނ22ާާާީމިވަުގތުާ އެކެއްަގިއާ އެޖެންޑ ާ މިއަދުާ މެންބަރުން.ާ

ޢީސ ާާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ސުވ ލުކުރުން.ާ ވަޒީރުންނ އިާ

ޓްރ  ހައުސިންގާ އޮފްާ މުޙަންމަދާުާމިނިސްޓަރާ އަލްފ ޟިލްާ އެންވަޔަރަމަންޓްާ އެންޑްާ ންސްޕޯޓްާ

 15ާއަސްލަމ އިާސުވ ލުކުރެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ކެނދިކުޅުދޫއަކީާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ަވޒީރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިާއ ބ ދީާއެންމެާބޮޑުާއެއްާރަށަށްވެފައިާެގންުގޅޭާކަނޑުަގއިާދުްއވ ާއުޅަނދުފަހަރާުާމިސަރަޙައްދުގަާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަނދަރުކުރ ާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ މަސްއޮޑިފަހަރުާ ދަތުރުކުރ ާ އުތުރަށްާ ރަށަށްވުމ ިއ،ާ ިގނަާ އެންމެާ

 20ންނެއްާރަށެއް.ާވީމ ،ާމިރަށުެގާބަނދަރަކީާރަށުެގާރައްޔިތުންެގާއިތުރުންާރ އްޖޭެގާއެތައްާދަތުރުެވރި

ބޭނުންކުރ ނެާބަނދަރަކަށްވ އިރުވެސްާމިބަނދަރުާމިހ ރުާހެދެމުންދަނީާއެއްވެސްާވަރަކަށްާޫމސުމުެގާ

ފަސޭހަތަކަށްާބަލައިެގންާނޫންކަންާފ ހަަގކުރަން.ާއަދިާބަނދަރުާކޮންނަންާފެށުމުެގާކުރިންާރަށުެގާ

ބެހޭޮގތު މައްސަލަތަކ އިާ މިކަހަލަާ އޮޑިވެރިންނ އެކުާ އެކަށީެގންވ ާާމަސްވެރިންނ އިާ އެންމެާ ންާ

ކޮންނަންފެށުމުެގާ ނުދީާ މަޢުލޫމ ތުާ ޑިޒައިނ އިބެހޭާ ބަނދަރުެގާ މަޝްވަރ ނުކުރުމ ިއ،ާ ޮގތެްއަގިއާ

ޑިޒައިންާ މިހ ރުާ ނުކުތުމަކީާ ވަދެާ ފަޅަށްާ މިާ މޫސުމުަގއިާ އެއްާ ދެމޫސުމުންކުރެާ  25ސަބަބުންާ

ދިުގކޮށްނުދެއް ފައިކަށިާ ނެރުެގާ އެއްފަރ ތުަގއިާ ުއނދަޫގާބަދަލުެގނެސްެގންާ ވަރަށްާ ވައިފިއްޔ ާ

މެަގރާާ ިގނަާ ހުރިާ ހިންގ ފައިާ ރ ްއޖޭަގއިާ ތަނުަގއިާ ވޭތުވެދިޔަާ ވ ނެތީއ އިާ ކަަމކަށްާ ނުރައްކ ތެރިާ

މ ލޭެގާ ނެތި،ާ ބަހެއްާ އެްއވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ އުސޫލުންާ ހިނގ ފަިއވ ާ ކަންތައްާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުަގއިާ

1
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 2 

އުސޫ ކުރުމުެގާ ހުރިހ ކަމެއްާ މޭޒުދޮށުންާ ތަކްލީފެްއާާއޮފީހެއްެގާ ބޮޑުާ ކިތަންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލުންާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ މަންފ ާ ފުރިހަމަާ މިފަޅުެގާ ނޫނީާ ކުރިއަށްެގންދ ނީތޯާ ޮގތްދޫނުކޮށްާ  30ލިބުނަސް،ާ

މިހ ރާުާ ވ ނަަމާ އެހެންކަމަށްާ ެގންުގޅެންތޯ.ާ ވިސްނުންފުޅުާ ދިުގކުރުމުެގާ ފައިކަށިާ މިާ ލިބޭޮގތަށްާ

ހި ތެރޭަގއިާ ޕްރޮޖެކްޓްެގާ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގާާކުރިއަށްދ ާ ވަކިާ ނޫނީާ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވ ނީތޯާ މަނައިެގންާ

ާޮގތުަގއިާފަހުެގާތ ރީޚެްއަގއިާމިކަންާކޮށްދެްއވ ނީތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

 35ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢިއްޒަތްާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ ޢީސ ާޝުކުރިއްޔ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ރަީއސް.ާ ާތެރިާ

ާކުރެްއވިާސުވ ލުަގއި،ާކެނދިކުޅުދޫެގާބަނދަރުާޑިޒައިންކުރެިވފައިާއޮތްޮގތ ިއާޭއެގާސަބަބުންާއެންެމާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

ކުރެވިފަާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ އެކަންާ ޮގތެއްަގއިާ އެއްސެީވާާއެކަށީެގންވ ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިންާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ނުވ ާ ާއިާ

ައޅުަގނޑުާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަނދަރަކީާ މިާ ދެންާ ދިުގކުރ ނެތޯ.ާ އޮތްވަރަށްވުރެާ މިހ ރުާ ފައިކަށިާ  40ބަނދަރުެގާ

ާާ ބޭނުން އުސޫލުނ2007ާާާްދަންނަވ ލަންާ ބިލްޑްެގާ އެންޑްާ ޑިޒައިންާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ވަނަާއަހަރުެގ2007ާާާާފްާފައިނޭންސްާކުރ ޮގތަށްާޓެންޑަރާކުރެިވެގންާމަސަްއކަތްާާކޮންޓްރެކްޓަރާއޮ

ާާ ތެރޭަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަނ އ7ާާާާިއޮކްޓޯބަރުމަހުެގާ އަމީންާ ފެށުމަށްާ މަސަްއކަތްާ ބަނދަރެއްެގާ

ބިލްޑްެގާާ އެންޑްާ ޑިޒައިންާ ބަނދަރެއް.ާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ކޮންޓްރެކްޓެްއެގާ ސޮއެކުރެވުނުާ އެކީަގއިާ

އޮފްާމ ނަ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ނަގ ނީ.ާ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީާ ޑިޒައިންކުރުމުެގާ ކޮންޓްރެކްޓަރއޭާ  45އަކީ،ާ

އޮންނަާ ކަނޑައެޅިފަިއާ ދެންާ ހޯދ ނީ.ާ ފައިނޭންސްާ ކޮންޓްރެކްޓަރއޭާ މ ނަައކީ،ާ ފައިނޭންސްެގާ

ބަޖެޓްެގ ދަޢުލަތުެގާ ެގންދ ނީއޭ.ާ ދައްކަމުންާ ފައިސ ާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ާޝެޑިއުލަކަށްާ

މަސައްކަތްާާ ކުރިއަށްެގންދ ނީކީ.ާ މަސައްކަތްާ އެާ ނޫނޭާ ލައިެގންނެއްާ އެލ ރިާ އެއްފަހަރ ާ ތެރޭަގއިާ

ާާ ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއ2007ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ބިލްޑiާްޮއކްޓޯބަރުަގއިާ އެންޑްާ ޑިޒައިންާ ކުރެވުނުއިރުާ

ޓެންޑަ ބައި،ާ ފައިނޭންސްކުރ ާ އޮފްާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ އޮވެފަިއާ އޮތްޮގތަށްާ ހަމަާ ކުރެވުނީާބައިާ  50ރާ

ކުރެވުނުއިރiާާުކޮންޓްރެކްޓަރާއޮފްާފައިނޭންސްާކުރ ޮގތަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮންޓްރެކްޓްަގއިާސޮއ

އަޅުަގނޑަކަށްާނޭނޭގiާސޮއ އުނިކޮށްފައި.ާ އެބަިއާ ބައިާ ފައިނޭންސްާ އޮފްާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ކުރެވުނީާ

ނިންމުންތަ ނިންމ ާ ތެރެއިންާ ވުޒ ރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއއީކީއެއް.ާާކީްއވެެގންކަމެއްާ ނޫންާ ކެއްާ

ނިންމުމަކީ.ާ އެާ ނިންމުމެއްާ ބޯޑުެގާ ޓެންޑަރާ އޮންނަާ ތެރޭަގއިާ ފައިނޭންސްެގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ

 55ކުރެވިފަިއާެއއޮތީާމިދެންނެވިހެންާކޮންޓްރެކްޓަރާއޮފްާފައިނޭންސްެގiާާކޮންޓްރެކްޓްަގއިާމިހ ރުާސޮއ

ލައިެގންާއެކަންާާ ފަހަރ ާބަޖެޓަށްާފައިސ އުސޫލަކުންނެްއާނޫން.ާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންާއެފައިސ ާއެއް
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ނޭނގޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކުރިއިރުާ މަސަްއކަތްާ މިާ ބިލްޑް،ާ އެންޑްާ ޑިޒައިންާ ދެންާ ކުރ ޮގތަށް.ާ

ނޫންކަމެއް.ާާ ނުވަތަާ އޮތްކަމެއްާ ހިނގ ފައިާ ކޮންސަލްޓޭޝަންާ ޕަބްލިކްާ މިންވަރަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ

ލިޔެކިއުންތަކު ހުރިާ ފެންނަންާ އެބަހުރިކަންާއެހެންނަމަވެސް،ާ ފެންނަން،ާ ރެކޯޑްސްާ އެބަހުރިާ ންާ

ާާ ބެހޭޮގތުން. ބަނދަރ އިާ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިާ ަވރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ  60ޮއކްޓޯބަރ30ާާާުރައްޔިތުންނ އިާ

ރަްއޔިތުންެގ2006ާާާ ރަށުެގާ ބެހޭޮގތުންާ ތަނަކ އިާ ބ އްވ ނެާ ބަނދަރުާ މިރަށުެގާ އެބައޮތްާ ަގއިާ

މިނިސްޓް އޭރުެގާ އެދިފަިއ.ާ ޕަބްލިކްާލަފަޔަކަށްާ އެންޑްާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންާ އޮފްާ ރީާ

ނޮވެމްބަރުާާ ފޮނުވ ފަިއ.ާ ސިޓީއެއްާ އޮފީހުނ2006ާާާްއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރއިންާ އަތޮޅުާ ަގއިާ

މީހުންނާޭާ ކަުމވޮށިެގންވ ާ ރަށުެގާރކ.ކޮމިޓީއ އިާއަދިާ ފޮނުއްވ ފައިާ ލިޔުމެްއާ އަތޮޅުވެރިޔ ާއެބައޮތްާ

މީހުން ކަމުވޮށިެގންވ ާ އޮތީ.ާ މިނިސްޓްރީާވިދ ޅުވެފައިާ އެމް.ސީ.ޕީއ އިާ އޭރުެގާ މަޝްވަރ ކޮށްާ  65ނ އިާ

އޮތްާާ ސަޖެސްޓްކޮށްފައިާ އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރއިންާ ޕަބްލިކްާ ެއންޑްާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންާ އޮފްާ

ސަރަޙައްދުާނޫނީާބަނދަރުާބޭއްވުމަށްާކަނޑަައޅ ފައިާއޮތްާސަރަޙައްދުާެއއީާރަށުެގާމީހުންނަށްވެސްާާ

ފ ހަަގކޮ ތަނެއްކަމަށްާ ާާފެންނަާ ހުރިއިރު ލިޔުންތައްާ އެކިާ ދެންާ އަހަރުެގ2008ާާާާށްފައި.ާ ވަނަާ

ޖޫންމަހުެގާތެރޭގައިާރކ.ކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުމެްއަގއިާރަށުެގާނެރުެގާފައިކައްޓ އިާބެހޭޮގތުންާއެބައޮތްާާ

 70ފޫޓ50ާާާްމަޝްވަރ ކުރެވިފައި.ާއެމީހުންެވސްާރިކުއެސްޓެއްާކޮށްފައިާފައިކަށިާމިހ ރުާއޮތްވަރަށްވުރެާާ

އެމަސަްއކަތުަގިއާދިުގކުރު މަސައްކަތަކަށްވ ތީާ ބިލްޑްާ އެންޑްާ ޑިޒައިންާ ކޮންޓްރެކްޓަރ،ާ ދެންާ މަށް.ާ

އެމީހުންާ ފަރ ތުންާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގާ އަމީންާ އޮތީާ ޑިޒައިންކޮށްފައިާ ބަނދަރުތައްާ މިާ

ކޮންސަލްޓެންޓަކީ. އެާ ކޮންސަލްޓެންޓެއްާ ޑެންމ ކްާ ނީރ ސްާ އެއީާ ކޮންސަލްޓެންޓެއް.ާ ާޢައްޔަންކުރިާ

ތެރޭަގިއާާ ޑިޒައިންކުރުމުެގާ އެމީހުންާ ކިހ ވަރަކަށްކަމެްއާ ނޭނޭގާ ދަންނަވ ކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ

 75ތިވިދ ޅުވިާދެމޫސުމުެގާކަންތަްއތައްާބަލ ފައިާއޮތީކީއެއް.ާއެާޑިޒައިންާރިޕޯޓެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާއެހ ާ

ކޮށް ެއކަންާ ކިހިނެއްކަންާ ނެތްާ އެނޭގކަށެއްާ އެައކުންނެްއާ އޮތީކީ.ާާތަފްސީލުކޮށްާ ފަިއާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިކަންާއެކިާފަހަރުާދެތިންާފަހަރެއްެގާމަތީންާރަށުެގާރައްޔިތުންވެސްާފ ހަަގކޮށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފެންނ ތީާ ކަމެއްކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭނެާ އެއީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ އަދިާ

އުސޫ ކޮންޓްރެކްޓަރުވެސްާ ދެކެވިާ ިމވ ހަކަތައްާ އެކީަގއިާ އެކަންާކޮންޓްރެކްޓަރ އިާ ޮގތުންާ ލެްއެގާ

ާާ އޮތީ މިހ ރުާ އެއްބަސްވެފައިާ 5ާާާާކޮށްދިނުމަށްާ ކުރިނ2009ާާާްއޮކްޓޯބަރު ދެދުވަހެްއާ ީމެގާ  80ަގއިާ

އެީއާާ އުޅޭތީ.ާ މައްސަލަާ މިާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށްާ ފޮނުވ ފައިާ އިންސްޓްރަކްޝަނެއްާ އަޅުަގނޑުވ ނެާ

ރެސް ކޮންޓްރެކްޓަރެގާ ވ ތީާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްާ ބިލްޑްާ އެންޑްާ ޑިޒަިއންަގިއާާޑިޒައިންާ ޕޮންސިބިލިޓީއެކޭާ

މިކަންާ ޙައްލުކުރުމަށްާ މައްސަލަާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އެއީ.ާ ޙައްލުކުރުންާ މައްސަލަތައްާ ހުންނަާ

ކޮށްދިނުމަށާްާ އެކަންާ އެމީހުންާ ކުރަންާ ެއކަންާ ަމްއސަލައަކަށްވ ތީާ ޑިޒައިންާ ކުރަންޖެހޭތީާ
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ައޅުަގނޑަކަށް އަދިާ ދެންާ ފޮނުވ ފައިވ ނެ.ާ ނުލިބޭ.ާއިންސްޓަރަކްޝަނެއްާ ޖަވ ބެްއާ ލިޔުމަކުންާ ާ85 

އޮތީާާ އެއްބަސްވެފައިާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ވ ހަކަތަކުަގިއާ ދެއްކުނުާ އަޅުަގނޑުެމންނ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޖަވ ބުދެިވްއޖެކަމަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ސުވ ލަށްާ ކުރެއްިވާ އަޅުަގނޑ ިއާ ކުރުމަށް.ާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ

ާ.ާާއުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް

ާ

ހުޅުވ ލަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ސުވ ލުކުރުުމެގާ އިތުރުާ މިނިސްޓަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  90ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ މެންބަރުާ ސުވ ލުކުރެއްވިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ އަށް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާއުފ ކޮށްފިންާތިާމަސައްކަތްާމިނިސްޓަރުާާރ ެގާމެްނބަރުާކެނދިކުޅުދޫާދ އި

އަނަގބަހުންާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިވިދ ޅުވީާ ދެންާ ފ ހަަގކުރެވިެގން.ާ އެކަންާ މިނިސްޓްރީންާ  95ކުރިއަށްެގންދަވ ތީާ

އެއްބަ އެކަމަށްާ ޮގތުންާ މާިާއުސޫލެްއެގާ ހަމަާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އޮތީ.ާ ސްެވވިފައޭާ

ޕްރޮޖެކްޓްެގާތެރޭަގއިާނިމިެގންާދ އިރުާއެކަންާނިމިެގންާދ ނެކަމަށް.ާދެންާމިނިސްޓަރުާތިދެއްކެިވާާ

ރައްޔިތުންނ އިާ މަޝްވަރ .ާ ވަރަކަށްާ ކޮންެމވެސްާ ރައްޔިތުންނ އިާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ެއއްވެާ ކޮންނަނާްާޙަޤީޤަތުަގއިާ ނެތް.ާ މަޝްވަރ ކުރެވިފަެއއްާ ބެހޭޮގތުންާ ޑިޒައިނ އިާ ވަރަކަށްާ ސްާ

ފެށިެގން،ާާ އެހިސ ބުންާ އެނުގނީ.ާ ެއކަންތަްއތައްާ އޮންނ ނެޮގތ އިާ ފަޅުާ ރައްޔިތުންނަށްާ  100ފެށިފަހުންާ

އެފައިކަށިާާ ރައްޔިތުންާ އެކަމަށްާ ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ އެނުގނުާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މަޢުލޫމ ތެއްވެސްާާދިުގކުރަންޖެހޭނެކަ ތިބަދަލުކުރިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެދުނު.ާ މަށްާ

ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދަންނަވ ލީ.ާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫންހެން.ާ ފުރިހަމައެއްާ މުޅިންާ

އެންމެާފަހުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއުޅުނީ،ާކިހ ތ ކުާރައްޔިތުންނަށްާތިކަންތައްތައްާކޮންފަރމާްާ

 105ާށްފައިާޖަވ ބެއްާދެއްޭވވަރުވ ނެތޯ.ާކޮ

ާ

ކުރުމަށްާމިނިސްޓްރީންާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ، މިކަންާ ިމދެވުނީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާކޮންފޮމޭޝަނެއްާކަންނޭނެގާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ޕްރޮޖެކްޓަާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ބިލްޑްާ ދީފިކަން.ާދެންާޑިޒައިންާއެންޑްާ ާކަށްވ ތީާާއިންސްޓްރަކްޝަނެއްާކޮންޓްރެކްޓަރަށްާ

ާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ަމއްސަލަެއއްާ ޑިޒައިންާ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެކޭާ ާއުޅޭކަމަށްވަންޏ ކޮންޓްރެކްޓަރެގާ ާއެކަންާާާ

އެީއާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިންވަރަކަށްތޯ.ާ ކިހ ާ އޮތީާ ހިނގ ފައިާ ކޮންސަލްޓޭޝަންާ ޕަބްލިކްާ ދެންާ ެއއީ.ާ  110ޙައްލުކުރުންާ

އެކަށީެގން ނެތިން.ާއެންމެާ ދަންނަވ ކަށްާ އެްއޗެކޭާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްާ މިންަވރުތޯ.ާ ވ ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަށްާދެންނެވޭނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިނިސްޓްރީަގއިާހުރިާލިޔެކިުއންތަކުންާ
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މަޝްަވރ ކުރެިވާާ ރކ.ކޮމިޓީއ އިާ ފެންނަންާ އެބަހުރިާ ލިޔެކިއުންތަކުަގއިާ އެއްޗެއް.ާ ފެންނަންހުރިާ

އަތޮޅުވެރިޔ ާާރކ.ކޮމި ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އަދިާ ޔައުމިްއޔ އ އިާ ޖަލްސ ތަކުެގާ ޓީެގާ

އެބަާ ރައްޔިތުންާ ެއކަމަށްާ އޮތީާ ވިދ ޅުެވފައިާ އެމެސެޖުަގއިާ މެސެޖަކ އި.ާ ެއއްާ އޮތްާ  115ފޮނުއްވ ފައިާ

ރަ ރކ.ކޮމިޓީއ ިއާ އޮތީާ މަޝްވަރ ކުރެވިފައިާ އޭރުާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ށުެގާއެއްބަސްވ ކަމަށް.ާ

މީހުންނަކީާ ކަމުވޮށިެގންވ ާ އެާ ނެތްާ ލިސްޓެްއާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ ދެންާ މީހުންނ އޭ.ާ ކަމުވޮށިެގންވ ާ

ރެޕްރެޒެންޓްކުރީާ ރަްއޔިތުންާ ކޮންސަލްޓޭޝަންަގއިާ ޕަބްލިކްާ އެހެންވީމަ،ާ ދެންާ ކޮބައިކަެމއް.ާ

ޖަ އަޅުަގނޑުާ ނޭނެގ.ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ދަންނަވ ކަށްާ އެެއއްާ ވ ބުަގިއާކިހ ވަރަކަށްކަމެއްާ

އެަމޢުލޫމ ތާުާ އެއްޗެްއ،ާ ހުރިާ ފެންނަންާ ރެކޯޑްސްތަކުންާ ލިޔެކިއުންތަކުން،ާ  120މިދަންނަވ ލަދިނީާ

ާމިދަންނަވ ލަދިނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ދެްއވިާާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިނިސްޓަރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިނިސްޓަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޖަވ ބ ާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ބިލްޑްެގާާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްާ އެންޑްާ ޑިޒައިންާ ކޮންޓްރެކްޓަކީާ މިާ ސުވ ލަކީ،ާ އުފެދޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ުގޅިެގންާ

ހަމައެހެންމެާ ވިދ ޅުވެއްޖެ.ާ މިނިސްޓަރުާ ދެންމެާ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށްާ ޙަވ ލުކުރެވުނުާ  125އުސޫލުެގމަތިންާ

ފ ހަަގކުރެ ޖަވ ބުންާ ދެްއވިާ ބިޑުކުރެިވާާއަޅުަގނޑަށްާ ުއސޫލުންާ ކޮންޓްރެކްޓްާ ިމާ ިވެގންދިޔަާ

ކޮންޓްރެކްޓަރ ާޙަވ ލުކުރެިވެގންދިޔަާމަރުޙަލ ާތެރޭަގއިާމީަގއިާޚިޔ ނ ތުެގާކަންތައްތަކެއްާހިނގ ފަިއާާ

އޮތްކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާފަހުންާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީންާފައިސ ދޭޮގތަށޭާމިކަންާ

ހެންކަމަށްާެވއްޖިއްޔ މުާމިކަމަށްާކުރިމަތިލިާއެހެންާކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށްވެސްާާހަމަޖެހިެގންދިޔައީ.ާމި

 130އެބަާމައްސަލަތަކެއްާދިމ ވޭ.ާއެާބިޑުާބީލަންާއުސޫލުންާބިޑުާފޮތްާަގނެެގންާމިާއަުގާހުށަހެޅުއްިވާާ

ޚިލ  އެއްބަސްވެފައިންޮގތ އިާ ކުރިންާ އެާ ނޭނޭގ.ާ މިަމޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ކުރިއަކުންާ ފަށާްާފަރ ތްތަކަށްާ

ޚިޔ ނ ތުެގާާ ޙަވ ލުކުރެވިެގންދިޔައިމ ާ މަސަްއކަތްާ ދޭޮގތަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ ފައިނޭންސްާ ފަހުންާ

މައްސަލަތަކެއްާމީަގއިާއޭރުެގާސަރުކ ރުންާެގންުގޅުްއވ ާއަމީންާކ ޕެންޓްރީންާއިސްކަންދެއްވިޮގތެްއާާ

މިމައްސަލަިއަގ މިނިސްޓަރުާ ވީމ ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އެބަާ ކަމެއްާ ކޮރަޕްޝަންެގާާއަޅުަގނޑަކަށްާ އިާ

 135ާކަންތައްތަކެއްާއުޅޭކަމަށްާބަލ ާމިމައްސަލަާބަލަންާމިނިސްޓަރުާވިސްނަވަންތޯ.ާާ

ާ

އޮފްާާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ މިނިސްޓްރީާ އޭރުަގއިވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ ޓެންޑަރކުރަނީާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޕަބްލިާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ އެންޑްާ ޓެންޑަރިންގާާކޮންސްޓްރަކްޝަންާ ނޫން.ާ ސްޓްރަކްޗަރއަކުންާ އިންފްރ ާ ާކްާ

ާޕްރޮސެސްއަކީާޓެންޑަރާބޯޑު.ާޓެންޑަރާބޯޑުާއޮންނަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފައިނޭންސްެގާދަށުގައި.ާާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ
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 140ނޑުާދެންނެވީާޓެންޑަރކުރެވުނީާާދެންާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާކޮރަޕްޝަންެގާމައްސަލަެއކޭ.ާއަޅުަގާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކޮންޓްރެކްޓަރާފައިނޭންސްާުއސޫލުންާއެކަންާކުރ ޮގތަށޭ.ާެއކަމަކު،ާކޮންޓްރެކްޓްަގއިާސޮިއކުރެވުނުާާ

ތަފްސީލުާ ޭއެގާ ދެންާ އޮތީ.ާ ޮގސްފައޭާ ނެތިާ ތެރެއިންާ އޭެގާ އެުއސޫލުާ އައިއިރުާ ހިސ ބަށްާ

ފައިނޭންސްއަށޭ،ާާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އަޅުަގނޑަކަށްާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނީާ ބޯޑަށޭ.ާ ޓެންޑަރާ

އެހެންވީމަ،ާާ އޮތީކީ.ާ ކޮށްފައިާ ެއކަންާ ކިހިނެްއކަމެއްާ އޮތްޮގތެއްާ ެއވެފައިާ ެއކަންާ ނޭނެގއޭާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ނޭނެގ.ާ ދަންނަވ ކަށެއްާ ެއއްޗެްއާ ބެހޭޮގތުންާ އެއ އިާ ތަފްސީލުކޮށްާ  145އަޅުަގނޑަކަށެއްާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާާާ

ސުވ ލަކީ،ާާާާާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ މިނިސްޓަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާާމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:އަޙްާ 14ާާާާދ ދިފަހުންާމަނިކުފ ނުާއިޢުލ ންކުރެއްވި އެ ތެރޭަގއިާކުރެންދ14ާާާޫރަށެްއެގާބަނދަރު.ާ ރަށްާ

ޮއޅު ސުވ ލަކީ،ާ ދެވަނަާ ދެންާ ހިމެނިފައިވޭތޯ.ާ ކުރީެގާާބަނދަރުާ މަސައްކަތްާ ބަނދަރުެގާ  150ވެލިފުށިާ

ލަސްވަނީާ އެނުނިމިާ ނުނިމިފައިވ ތީާ އެބަނދަރުާ އަދިވެސްާ ފައްޓަވ ފަިއވަނީާ ސަރުކ ރުންާ

ާކީްއވެެގންތޯ.ާާ

ާާ

އެކުރެްއިވާާާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިއަދާުާާޓްާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯ އަޅުަގނޑ ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތެއް.ާ ޖަވ ބުދޭނެާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ  155ާސުވ ލަށްާ

ދެންާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ އެކުރެއްީވކީެއއް.ާ ސުވ ލެްއކަމެއްާ ުގޅުންހުރިާ ސީދ ާ ސުވ ލުތަކ އިާ ކުރެވުނުާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާޝުކުރިއްޔ ާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާވަޒީރުެގާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުމާީާާމަދުާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްާ

މިހ ރަކަށްއައިާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޕްރޮޖެކްޓްތަކުަގއިާ ހެދުމުަގއިާއަދިާއެނޫންވެސްާސުވަރޭޖްާ  160ސް،ާއަޅުަގނޑުާާބަނދަރުާ

ނޫނޭ.ާާ މައްސަލަތަކެއްާ ދިމ ވިާ ފަހުންާ ޙަވ ލުވެަވޑަިއަގންނަވ ާ މަނިކުފ ނުާ މިއުޅެނީކީާ ދަންނަވަންާ

ކުރިއްސުރެންާފެށިެގންާމިކަންާހިނަގމުންާައއިއިރުާދިމ ވެފައިާހުރިާމައްސަލަތަކަކަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ބައެއްާސުވަރޭޖްާޕްރޮޖެކްޓްތަކ ިއާާާާއަލިއަޅުވ ލަންާމިއުޅެނީ.ާޑިޒައިންާފޯލްޓްާދިމ ވުމުެގާސަބަބުން

އަދިާމިާތޮށީެގާމައްސަލަތަކ ިއާމިކަންކަންާއެބަާދިމ ވޭ.ާހަމައެޮގތުންާކެނދިކުޅުދޫެގާމިމަްއސަލަާމާިާ

ުގޅުމެއްާނެތްކަމުަގިއވިޔަސްާމިނިސްޓަރުެގާާ  165ދިމ ވެފައިާއޮތުމަށްާއިތުރަށްާމިއަދުެގާސުވ ލ ާމ ބޮޑުާ

ޖަވ ބެ މިއަށްާ ހއ.ދިއްދޫެގާާއެކްސްޕީރިއަންސްަގއިާ އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވ ނެކަމަށްާ އްާ

ފަސްފަހަރެއްެގމަތިނާްާ ހަތަރުާ މިހ ރުވެސްާ މައްސަލައިަގއިާ ފައިކަށީެގާ ތޮށީެގާ ބޭރުާ ބަނދަރުެގާ
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ލިބިފައި،ާ ެގއްލުންާ ފަޅުެވރިންނަށްވެސްވަނީާ ބަެއއްާ ެގއްލުންލިބިާ އެއަށްާ ބީހި،ާ އުޅަނދުފަހަރުާ

އެހެންވީމަ ކޮބައިތޯޭއާާތަކެއްޗަށ އި.ާ އަންނ ތީާ ތަކުރ ރުވަމުންާ ފޯލްޓްތައްާ ޑިޒައިންާ މިފަދަާ ާ،

ެއކަންކަންާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ އެކަމ އިމެދުާ ފަހުންާ ޙަވ ލުެވވަޑައިެގންނެވިާ  170މަނިކުފ ނުާ

ޑިޒަިއންކުރައްވ ާާ މިފަދަާ އަދިާ ފިޔަަވޅެއް.ާ ެގންދަވ ާ ައޅުއްވަމުންާ ރަނަގޅުކުރެއްވުމަށްޓަކައިާ

އެކުރައްާ އެޮގތުެގމަތިންާފަރ ތްތަކުންާ ޑިޒައިންތައްާ އެފަރ ތްތަކުެގާ ހަމަާ މީެގފަހުންާ ޑިޒަިއންތައްާ ވ ާ

އަންނަާ ދިމ ވަމުންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މިމައްސަލަތަކަކީާ އޮންނަނީ.ާ ޤަބޫލުކުރައްވ ޮގތަށްތޯާ

މައްސަލަތަކެްއކަމަށްވ ތީާމިހ ރުވެސްާބަެއއްާޕްރޮޖެކްޓްތައްާެއބަހުރިާހުއްޓިފައިާއެމައްސަލަތަކުަގއި.ާާ

ޖަވ ބެްއާާއެ މަނިކުފ ނުާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްލުތަކަކީ.ާ މިކަުމަގއިާ ކޮބައިތޯާ  175ހެންވީމަ،ާ

 އަރުވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާާާާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލްޓްޝުކުރިއްޔ ާ އެންޑްާ ެއއީކީއެްއާާާާއޭޑިޒައިންާ އަދިާ ާބުނީމަކ ެއއްާ

މ ނައަކީާސަާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ބިލްޓްެގާ އެންޑްާ ޑިޒައިންާ ނޫން.ާ ކެނޑުނީކީއެއްާ މުޅިައކުންާ ޒިންމ ާ ާރުކ ރުެގާ

 180ާރއޭާމީހަކުާހޯދ ނީާއެމަސައްކަތުެގާކްޓަރއޭާއެާކޮންސަލްޓެންޓަކުާހޯދ ނީާނޫނީާކޮންޓްރެކްޓަކޮންޓްރެާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ

ަގޅަށްާާނއެކަންާރަާއޭނަެގާޒިންމ ެއކޭާއެކަންާކުރުން،ާާގާޑިޒައިންކުރުމަށް.ާާޑީޓެއިލްާއިންޖިނިއަރިންާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާވުކުރު ހަދ ފައި ޑިޒައިނިންގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލަކީާ އޮންނަާ ދެންާ ެއއީ.ާ ާާންާ ޑިޒައިނަކަށްާާއެ

ކުރ އިރު އެކަންާ އިމްޕްލިމަންޓްކުރުން.ާ އެހެންވީމ ،ާާާާއެްއޗެއްާ ކޮންސަލްޓެންޓެްއާ ވަކިާ އޭރުންާ

ެއކަމުަގއިާލައިބަލްެއއްާނުވ ނެ.ާއޭރުންާޑިޒައިންާމަ އްސަލަެއއްާއުޅޭާކަމަށްވަންޏ ާކޮންޓްރެކްޓަރާ

ޑިޒައިންާ ޢ ންމުޮގތެއްަގިއާ ދެންާ ލައިބަލްވ ނީ.ާ ޭއަގއިާ ކޮންސަލްޓެންޓަކުާ  185ޑިޒައިންކުރިާ

މަާކޮންސަލްޓެންޓްެގާލައިބިލިޓީާުއޅޭނީާވަރަށްާކުޑަާމިންވަރަކަށް.ާޑިޒައިންާފޯލްޓެްއެގާސަބަބުންާހަ

ކަހަލަާ ބަނދަރުާ ޚ އްޞަކޮށްާ ސަބަބުންާ ފޯލްޓެްއެގާ ޑިޒައިންާ މަްއސަލަެއއްވެސްާ ވަރަށްބޮޑުާ

ޝަނަލްާބޮޑުާމައްސަލައެއްާނިކުމެެގންާހިނގ ދ ނެާބޭނުންކުރެވޭޮގތ އިާބެހޭޮގތުން.ާފަންކްތަނެއްަގއިާާ

ލައި ކޮންސަލްޓެންޓްެގާ ޑިޒައިންާ ޚަރަދުާ ކުރަންޖެހޭާ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިާ ތެރޭަގިއާާއެކަންާ ބިލިޓީެގާ

 190އޭނަާލައިބަލްވ ާމިންވަރުެގާތެރޭަގއިާެއކަންާފޫނުބެއްދޭާވަރަށްވެސްާއެކަންާބޮޑުވެެގންާހިނގ ދ ނެ.ާ

އޭނައަށްާާ މަސަްއކަތަކުންާ އެކުރ ާ އެމީހަކަށްާ އުޅެނީާ ލައިބިލިޓީާ ޢ ންމުޮގތެްއަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ުގޅުވަާ ެއއ ާ ުގޅުވ ފައިާ ފީއަކ ާ އެނަގ ާ އޭނަާ ނޫނީާ އެހެންވީމ ،ާާލިބޭާ އުޅެނީ.ާ ލައިބިލިޓީާ ިއެގންާ

ކޮންޓްރެކް އިންނަާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ ޢަމަލީާ ބޮޑުތަންވެސްާާާާޓ ޑިޒައިންކުރުމަކީ،ާ ވަރަށްާ

ޑިޒައިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނިކުންނ ނީ.ާ މައްސަލަާ މިދަންނަވ ާ އެއްޗަކަށްވ ތީާ ތަފ ތުާ އަުގެގޮގތުންާ

 195ެގާތެރޭަގިއާާކުރ ާކޮންޓްރެކްޓުާތެރޭަގިއާޢަމަލީާމަސައްކަތްާާބިލްޑްކުރީމަާވ ޮގތަކީާމުޅިާކޮންޓްރެކްޓްެގ
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ވެސްާ ފީާ އެާ އެއޮތީ.ާ ހިމެނިފައިާ ބައިެވސްާ ޑިޒައިންާ ތެރޭަގއިާ ކޮންޓްރެކްޓްެގާ ވޯރކްސްާ ނޫނީާ

ޑިޒައިންާ ލައިބިލިޓީާ ކޮންޓްރެކްޓަރެގާ ލައިބަލްވޭާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ އެހެންވީމ ،ާ އެއޮތީ.ާ ހިމެނިފައިާ

ަގނޑުމެންނަށްާފޫބެއްދޭާއެމަސައްކަތްާރަނަގޅުކުރުވުން.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާލައިބިލިޓީާތެރޭަގއިާއަޅުާ

ކެނދިކުޅުދޫަގިއވެސްާޑިޒައިނިންގާބިލްޑްާއެއުޞޫލުންާމިކަންާކުރުންާެއއީާކޮށްފަިއާއޮތްކަންާެއީއާ

ާާ  200ސަރުކ ރަށްާހަމަާރަނަގޅުާކަމެއް.ާެއއީާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާނިކުތްާޑިޒައިންާމައްސަލަ

ނުލ އިތު ކޯސްޓަކ ާ އޮތީތީ.ާާާރުާ ވެފަިއާ އެކަންާ ޒިންމ އަކަށްާ އޭނަެގާ އެއީާ ކުރުވޭނެ.ާ އެކަންާ

ކޮންސަލްޓެންޓުންެގާ ޑިޒައިންކުރިާ ނުވ ނެާ މައްސަލަައކަށްާ އޭނަެގާ އޮތްނަމަާ ެއކަންާ އެނޫންޮގތަކަށްާ

ތެމައްސަލައަކަށްާ ލައިބިލީޓީާ އޭނަެގާ ލައިބަލްވިޔަސްާ ކޮންސަލްޓަންޓްާ ޑިޒައިންކުރިާ ރޭަގއިާާވ ނީ.ާ

ާއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާރަދުާފުލެއްާނުބެއްދޭނެ.ާޝުކުރިމިހިނގ ާޚަ

 205 

މިާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ާކެނދިކުޅުދޫާބަނދަރ އިާބެހޭޮގތުން.ާސުވ ލަކީާާއަދުާސުވ ލުާމިކުރަނީާނ.`.ާއަޅުަގނޑުާ

ކުރަާނ.ާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޔޫސުފް ޙަވ ލުާ މިހ ރުާ ބަނދަރުާ ކުރެވިފަިއާާކެނދިކުޅުދޫާ ޙަވ ލުާ އެމަސައްކަތްާ ފަރ ތ އިާ އްވ ފައިވ ާ

އޮތްާާ ދެއްވ ފައިާ ތިބޭފުޅުންާ ނިންމަންާ އެބަނދަރުާ މިސ ލަކަށްާ ދޭތޯއޭ.ާ އެބަާ ކުރިއަށްާ އޮތްޮގތަށްާ

އެމު ނޫނީާ ލަފ ކުރައްވ ތޯއޭާ ނިމޭނެކަމަށްާ މިހ ރުާ ބަނދަރުާ ފަހަނ ޅާ އްދަތުާމުއްދަތައްާ ވަނީާ

އަޅުަގނޑަށް ދެންާ އިތުރަށްާާާޮގސްފައިތޯއޭ.ާ ބަނދަރުާ ކެނދިކޮޅުދޫާ ޮގތުަގއިާ ލިބިފައިވ ާ  210މަޢުލޫމ ތުާ

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާބޭރުެގާފަރ ތަކުންާއެހީާހޯއްދެވުމަށްާސަރުކ ރުަގއިާމަސައްކަތްކުރަްއވ .ާމިީއާާ

އަޅުަގނޑުާާ ކޮބައިތޯވެސްާ ޙަޤީޤަތަކީާ މިކަމުެގާ ދެންާ މަޢުލޫމ ތެއް.ާ އޮތްާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ސ ފުކޮށްލަ

ާ

ައޅުަގނޑުާާާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ  215ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާކުރެވުނުާސުވ ލުެގާޖަވ ބުަގއިާ

ާާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް އެކީަގިއ7ާާާާދަންނަވައިފިން ކޮންސްޓްރެކްޝަނ އިާ އަމީންާ ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއިާ ހިމެނޭާ ާބަނދަރެްއާ

ާާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް ާފެބްރުއަރީެގާތެރޭަގއ2010ާާާާިކުރެވިފައިާއޮތްާެއްގރިމަންޓެކޭާމިއީ.ާއެާކޮންޓްރެކްޓްާހަމަވ ންާއޮތީ

ބަނދަރު.ާކެނދިކުޅުދޫެގާބަނދަރުެގާމަސަްއކަތަށްާމިހ ރުާބަލ އިރ7ާާާުއެާކޮންޓްރެކްޓްާަގިއާހިމެނޭާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކައަސްލަމްާާ

ތްާމިންވަރަށްާއަޅުަގނޑުާބަލ އިރުާޑްރެޖިންގާަމސައްކަތްާހަމަާއެކީގައިހެންާނިމިފައި.ާޮގސްފައިާއޮ

އޮންނ ނީ ކުރަންާ މަސައްކަތުަގއިާ ޑްރެޖިންގާ ފުންކުރަންޖެހާޭާތިލަކޮށްާާާދެންާ އެތަންާ ތަނެއް.ާ  220އިންާ

ކަމެ އެކަހަލަާ ކޮށްލުންާ އެޓްރީމްާ ތަންކޮޅެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ޓްރީމްާ ނޫނީާ ެގނެވުންާ އް.ާާމިންވަރަށްާ

އެްއަގުމާާ ނިމިފައި.ާ އެކީަގއިާ ަމސައްކަތްާ ކޮނުެގާ މަސަްއކަތްާ ޑްރެޖިންގާ ޮގތެއްަގއިާ މައިަގނޑުާ

ޕެނަލްސްކަމަށްވ ތީާ ކޮންކްރީޓްާ މިޖަހަނީާ ބަނދަރުަގއިާ ތޮށީެގާ އެްއަގމުާ ބަލ އިރުާ ތޮއްޓަށްާ
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% ގ ތްަގނޑަކަށްާ ކުރުމުަގއިާ ޕްލޭސްާ ޕެނަލްސްތައްާ މ40ާާިއެކޮންކްރީޓްާ މަސައްކަތްާ ހ ރާުާކަށްާ

 225ބޭރުާތޮށި،ާކަނޑުތޮށިާބްރޭކްާވޯޓަރއަށްާބަލ އިރުާާާ.ކޭޕިންާބީމްާއަޅ ާނުނިމޭާއަދިާާ.ނިމިފައިާއެއޮތީ

%ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ވޯޓަރަގއިެވސްާ މިހ ރ40ާާާުާބްރޭކްާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ މިއޮތީ.ާ މަސަްއކަތްާ ކަށްާ

އެބަބުނޭ ލަފ ކޮށްފައިާ ނިމޭނެކަމަށްާ މަސައްކަތްާ މިރަށުެގާ ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަހެއްހާ 2ާާއަދި

ާާެއހެންވީމ ،ާކޮންސްޓްރެދުވަސްާމިކަމުަގއިާދ ނެއޭ.ާާ 2010ާާކްޝަނަށްާދީފައިާއޮތްާމުއްދަތު އެްއާާާ

މިބަނދަރުެގާމަސައްކަތްާނިިމެގންދ ނެ.ާދެންާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ތެރޭަގއިާ ފެބްރުއަރީާއެުމއްދަތުެގާ

 230ރަކަށްާމުޅިާކޮންޓްރެކްޓްާޑިލޭވުންާާބަނދަރުެގާމަސައްކަތްާމީެގތެރޭަގއިާހިމެނޭއިރުާކޮންމެެވސްވ7ާާަ

މަސައްކަތްާާ ބަނދަރުެގާ ކެނދިކުޅުދޫެގާ މިއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ ހަމަާ އެއީާ

ސުވ ލަކީާާ ކުރެއްވިާ އިތުރަށްާ ދެންާ ދ ނެ.ާ ނިމިެގންާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ އޮތްާ ޙަވ ލުކުރެވިފައިާ

ތަރައްޤީކުރުމަ އިތުރަށްާ ބަނދަރުާ ހޯއްދަވަންާކެނދިކުޅުދޫެގާ ފައިނޭންސެއްާ އެހެންާ ސަރުކ ރުންާ ށްާ

ނެތާްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ ލިބިވަޑައިެގންފަިއާ މަޢުލޫމ ތުާ ކުރަްއވ ކަުމެގާ މަސައްކަތްާ

 235ާއެމަޢުލޫމ ތު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އަރިހުންާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ ާ ާާ

ކުރެއްިވާާާާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢީސ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ

އަމީންާ ސަރުކ ރުންާ ނިމުނުާ ބަނދަރަކީާ މިހެދޭާ ކެނދިކުޅުދޫަގއިާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ އިާ

ރ އްޖޭގެާ ޙަވ ލުކުރައްަވއިެގންާ 7ާާާާާާކޮންސްޓްރަކްޝަނ ިއާ ހެދުމަށ7ާާާްާސަރަޙައްދެްއަގއި  240ބަނދަރެްއާ

ބަނދަރު މިހެދޭާ ކެނދިކުޅުދޫަގއިާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް.ާ ތ ރީޚެއްާާާނިމެނެާާހިންޭގާ

ޕްރޮޖެކްޓް މިާ އަދިާނިމިެގންާ ދެއްވ ފ ނަންތޯއޭާ ފެށުމަށްާހަމަޖެހިފައިވިދ ޅުވެާ ވަނީާކޮންާެގާދަށުންާ

ހަމަޖެހިފައި ފެށުމަށްާ ކޮބައިތޯއޭ.ާާރަށެއްތޯއޭ.ާ ތ ރީޚަކީާ ލަފ ކުރައްވ ާ ފެށޭނެކަމަށްާ ރަށެއްާ ވ ާ

ާމިސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ245 

ާާާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ ދެންނެވިން އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ7ާާާިޝުކުރިއްޔ ާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ާބަނދަރެްއެގާ

މަސައްާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ދަށުންާ ވ ހަކަ....ާކޮންޓްރެކްޓްެގާ މިލަންދޫެގާ އޭެގތެރޭަގއިާ އޮތީާ ހަމަޖެހިފައިާ ާކަތްކުރުމަށްާ

ާމިލަންދޫެގާވ ހަކަާދެއްތޯާެއްއސެވީ.ާާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް
ާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކައަސްލަމްާާ

ާ250 
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ާނޫންާސީދ ާމިލަންދޫއެކޭާވިދ ޅެއްނުވޭ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާމިާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ ާމަހެއްހ ާދުވަސްާނަގ ނެއޭާއަދިާމިލަންދޫެގ2ާާާމަސައްކަތްާނިމޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީ

ނިމުމަށް.ާާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް މަސައްކަތްާ ކެނދިކުޅުދޫެގާ މަޢ ފުކުރައްވ ތިާ ނިމުމަށްާ މަސައްކަތްާ ާބަނދަރުެގާ

ނިމިެގންާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް މަސަްއކަތްާ ބައިާާާކެނދިކުޅުދޫެގާ އެހެންާ އެބަހުރިާ އަދިާ ކޮންޓްރެކްޓްަގއިާ މިާ  255ާދެންާ

ާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކައަސްލަމްާާ 7ާާާާމިދެންނެވިހެން އެ ދީފ ނަންާ ދަންނަވ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނޭތީާ ބަނދަރު.7ާާާބަނދަރެއްާ

ނ.ކެނދިކުށ. ތ.މިލަންދޫ،ާ އއ.ރަސްދޫ،ާ ކ.މ ފުށީ،ާ ރ.މ ކުރަތު،ާ ލ.މ މެންދޫ.ާާޅުދޫ،ާ ވޭމަންޑޫ،ާ

ެގާތެރެއިންާކެނދިކުޅުދޫެގާމަސައްކަތްާކޮންޓްރެކްޓަރާވޯރކްާޝެޑިއުލްާމިހ ރުާދީފައިާއެރަށްރަށު

ާ މަސައްކަތްާ ކެނދިކުޅުދޫެގާ 2ާއިންޮގތުންާ ދެނާްާާ ނިންމުމަށްފަހުާ ތެރޭަގއިާ މަސްދުވަހުެގާ

 260ާއަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާކުރުމަށްާހަމަޖައްސ ފައިާއޮތީާށ.މިލަންދޫމޯބްލައިޒް

ާ

ރަީއސް.ާއިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިނގުރަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްވަމުންާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޖަވ ބުާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މިނިސްޓަރުެގާ ދެންމެާ ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކައ ިއާާާޙަމީދުާާهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދު ކުރަްއވ ާ މިަމސައްކަތްތައްވެސްާ ެގނެސްެގންާ ބަދަލުާ ޑިޒައިންތަކަށްާ ދެްއވައިފިާ ާވިދ ޅުވެާ

ދިާތިބޭފުޅުންާވިސްނަވ ޮގތުަގއިާެވއްޖިއްޔ ާޑިޒައިންެއްއެގާބަދަލެއްާެގނެސްެގންާމިާސަރުކ ރުންާއަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކަމަށްާ އެންޭގޖްކުރައްވ ާ އެާ ތިބޭފުޅުންާ ެއއީާ ކަމަށްވަންޏ ާ ކުރަންނުޖެހޭާ ޚަރަދެއްާ  265އިތުރުާ

ާާ ޑިޒައިނަކަށް މިާ މިހ ރުާ އެްއސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ފ ހަަގެވެގންދިޔަ.ާ ބަދަލެއްާއަޅުަގނޑަށްާ

ެގންނަންާއަމިއްލަާމިާބަނދަރެއްެގާމަސަްއކަތެއްާހިނަގމުންދ ާމަސައްކަތެްއެގާޑިޒައިނަށްާބަދަލެއްާ

ބަދަލެއްާ ބަނދަރަށްާ ކިނޮޅަހުެގާ ބަނދަރުަގއި.ާ ކިނޮޅަހުެގާ އެީއާ ވ ނެއޭ.ާ ހުށަހަޅ ފައިާ ެގންނަންާ

އަ ަމސައްކަތުންާ ކުރ ާ ެގނެސްެގންާ ބަދަލެއްާ އެާޑިޒައިނަށްާ ފަރ ތެއްެގާާެގންނައިރުާ އަމިއްލަާ ސްލުާ

ޑިޒައިންާ ބަނދަރުާ އެާ ޤަބޫލުނުކުރައްވ ާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ހަމަާ  270އެހީވެސްާ

ބަދަލުާެގންނަވަންާސަރުކ ރުންާއެއްބަސްނުވ ާނުވަތަާހިންަގންާނުޖެހޭާސަބަބަކީާކޮބައިތޯއޭ.ާެއީއާާ

އެކަ ނުޮގސްާ ޚަރަދެއްާ އިތުރުާ ސަރުކ ރަށްާ އެރަށުެގާާޙަޤީޤަތުަގއިާ ކުރެވޭނެކަމަށްާ ންާ

ބަނދަރުތަކުެގާާ ހުންނަާ ނިންމ ފައިާ ޑިޒައިންާ މިޮގތަށްާ ދެންހަމަާ ފެންނ ތީ.ާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

ކޮންިއރަކުންތޯ ފައްޓަވ ނީާ ޑިޒައިންކުރެވިފައިވ ކަންާާާ.މަސައްކަތްާ ބަނދަރުާ ފައިނުެގާ ޭއެގތެރޭަގއިާ

އެމަސައްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައިނޭގ.ާ ލަފ ކުރެވެނީާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައްޓަވ ނެކަމަށްާ  275ކަތްާ

ާކޮންއިރަކުންތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
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މިންވަރަކުންާާާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ ުގޅުންހުރިާ ސުވ ލ ިއާ ިމއަދުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބިލްޑްަގއިާާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ޑިޒައިނިންގާ ބަލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދެންނެވިންާޖަވ ބުދެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުާ ާތެދެއްާ

އެާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް ސަރުކ ރަށްާ މަސައްކަތްާ ހުންނަާ ކުރެވިފަިއާ ކޮންޓްރެކްޓްާ ެއޮގތަށްާ ބިލްޑްަގއިާ  280ާޑިޒައިނިންގާ

ސުވ ލުގަާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކައަސްލަމްާާ ކުރެްއވިާ ދެންާ އިޝޫސްތަކުަގއި.ާ ޑިޒައިންާ ނަަގންނުޖެހޭާ ބަރޑްންާ ިއާާފައިނޭންޝަލްާ

ޑިޒައިންއަށްާާ އެާ ެގނެސްެގންާ ބަދަލެއްާ ޑިޒައިންއަށްާ ކިނޮޅަސްަގއިާ ެއއްސެވީ.ާ ވ ހަކަާ ކިނޮޅަސްެގާ

ެގންނަާބަދަލެއްެގާސަބަބުންާިއތުރުވ ާމަސަްއކަތައްާސަރުކ ރުންާޚަރަދެއްާކުރަންާނުޖެހޭކަމަށްދެން،ާ

ކިހިނެއްެވެގންކަމެ އެއީާ ނޭނޭގާ ދަންނަވ ކަށްާ މިތ ހުރެފައިާ އިންޖީނިއަރސްާާއަޅުަގނޑަކަށްާ އްާ

 285ާއެއ ދޭތެރޭަގއިާވަކިާެއްއޗެްއ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިނިސްޓްރީެގާއިންޖީނިއަރުންާވަކިާއެްއޗެއްާޚިލ ފުވެާ

ނޫންކަމަށްާ ބަރޑްންއަކ ހެދިާ ފައިނޭންޝަލްާ ކީްއވެެގންކަމެއް.ާ އުޅެނީާ އެއްބަސްނުވެެގންާ ނޫނީާ

އިންޖީނިއަރުންެގ އެހެންވ ނީ.ާ އެކަންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ޖެހޭނާީާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ލަފ އޮތްޮގތެއްާ ާ

ާސ ފުކޮށްލަންާތިވިދ ޅުވިާސްޕެސިފިކްާރަށ ބެހޭޮގތުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

އަޙްމަދުާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ  290ާއ ދެ،ާ

ައޅުަގނޑުާާާޢަބޫބަކުރުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލު ތެރެއިންާ ދ އިރ ެގާ ޖަވ ބުެގާ ދެްއވިާ މިނިސްޓަރާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ ާ ކުރެްއވިާ ާޢީސ ާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާިމސުވ ލުެގާއެބައޮތްާއެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގިއާމަޝްވަރ ނުކުރަްއވ ާވ ހަކަ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މައްސަލަިއަގ ބަނދަރުެގާ ސުވ ލަކީ،ާ ފުރަތަމަާ ރަްއޔިތުންނަށްާދެން،ާ އެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގއިާ ިއާ

މިމައްސަލައިަގިއާާ ސުވ ލަކީ،ާ ދެވަނަާ ދެން،ާ ޮއވޭތޯއޭ.ާ މިންަގނޑެއްާ ބަލ ާ މަޝްވަރ ކުރުންކަމަށްާ

މަޝްވަރ ކުރެްއވިކަމަށްާާ ފަރ ތްތަކ ާ ކަމުވޮށިެގންވ ާ އަދިާ މަޝްވަރ ކުރެއްިވކަމަށ އިާ  295ކޮމިޓީތަކ ާ

ހަ އޮފީހުންާ އަތޮޅުާ އެއަތޮޅުާ މަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެާ އިތުރުފުޅެއްކަމަށްާ އްދަވ ފައިަވނީާ

ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޖަމ ލުާާނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ،މި ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 300ާލުކުރ ޮގތްާއެހ ާމުހިންމެއްނޫންހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީކީެއއް.ާާކުރެްއވިާސުވ ލުަގއިާައޅުަގނޑުާޤަބޫާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް

ފެންނަނާްާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް ރެކޯޑްސްތަކުންާ ދަންނަވ ލަދިނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެްއޗެއްާ ހުރިާ ފެންނަންާ ާރެކޯޑްސްތަކުންާ

ޔަސްާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދެކެވިފައިާއޮތްކަން.ާާއެބަހުއްޓޭާރކ.ކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުންތަކެއްާބޭއްވިާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކައަސްލަމްާާ

ބޭފުޅުންނަކ ާ މިވެނިާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ފޮނުއްވ ފައިާ މެސެޖެއްާ އެބަޮއތޭާ އަތޮޅުވެރިންވެސްާ އަދިާ

ވ ހަކަދެކެވިފައިާއެބޭފުޅުންާިމކަމަށްާނިންމެވިޮގތަކީާމިީއކަން.ާދެން،ާެއއީާއެކަށީެގންވ ާިމންވަރުތޯާ

 305އްާނޭނޭގާދަންނަވ ކަށް.ާެއކަށީެގންވ ާމިންވަރަކީާހަމަާވަރަށްާސަބްޖެކްޓިވްާާނޫންތޯާއަޅުަގނޑަކަށެާ
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ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ެއކަށީެގންވަނީ.ާ އޭތިާ މިންވަރަށްާ އެކިާ މީހުންނަށްާ އެކިާ އެއީާ އެްއޗެއް.ާ

އެއ ދޭތެރޭަގއިާވަކި،ާއަޅުަގނޑުެގާޖަވ ބަކަށްެވސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގޭއާާ

ެއއީާއެކަށީެގންވ ާާދަ ެއއީާއެކަށީެގންވ ާމިންވަރުތޯާނޫނީާނޫންތޯ.ާފަހަރެއްަގއިާވެދ ނެާ ންނަވ ކަށްާ

އެކަށީެގންވ ާާ ނަޒަރުަގއިާ މީހެއްެގާ އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ އެއީާ ނޫނީާ މިންވަރުނޫންކަމަށްވެސް.ާ

 310ދ ާައޅުަގނޑުާާމިންވަރުކަމަށްވެސްާވެދ ނެ.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާެއއ ދޭތެރޭަގއިާދެކޭޮގތްާެއއީާސީ

އެއޮތްޮގތަށްާ ހަމަާ އެްއޗެއްާ ހުރިާ ފެންނަންާ ރެކޯޑްސްތަކުންާ ނުވ ތީާ މަސަްއކަތަކަށްާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަދިނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ސ ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވ ާޝުކުރިއްޔ ާ ާފުކޮށްލަންާ

ހަމަޖައްސަވ ފަިއވ ާާާމުޙަްނމަދުާޒުބައިރުާ ވެލިނެުގމަށްާ ބޭނުންވ ާ ހެދުމަށްާ ބަނދަރުާ ދުވ ފަރުާ އެބައޮތް.ާ  315ާދެތިންކަމެއްާ

އެޮގތަށްާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ އެކަންާ ކުރިމަތިވަމުންދ ތީާ މަްއސަލަާ ރަށްިގރުމުެގާ ނެުގމުންާ ވެލިާ ތަނުންާ

ރަްއޔިތުާ ބަހަކީާކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާ ތިޔަފަރ ތުެގާ މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި.ާ ންވަނީާ

މަސައްކަތްާާ ހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުާ އަދިާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ޙައްލަކީާ ޮއތްާ މިކަމަށްާ އަދިާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ

ހިނަގމުންދ ާފެންވަރުންާމިާފަޅުާކައިރިާމުސްތަޤްބަލެްއަގިއާތިލަވުމަކީާވަރަށްާގ ތްކަމެްއކަމަށްވ ތީާ

ތަޞައްވަރ ާާމިކަމ ބެ ކުރެވިފަިއވ ާ އަދިާ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯއޭ.ާ ދިރ ސ އެއްކުރެއްވުމަށްާ އިތުރުާ  320ހޭާ

ާއެްއޮގތަށްާމިާބަނދަރުެގާމަސައްކަތްާނިމޭނެާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޢިއްާނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ،މި އެކްސްޕެކްޓްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ރައީސްާާއ ދެ،ާ ާޒަތްތެރިާ

ދެއްވ ނެކަމަށް.ާާާއެްނޑްާޓްރ ންސްޕޯޓް ރޫލިންގެއއްާ ކޮންމެވެސްވަރެއްެގާ ސުވ ލުތަކުަގއިާ މިކުރެވޭާ ާއަޅުަގނޑ ާ

 325ާއަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެކުރެއްވިާސުވ ލުންާއެއްޮގތަކަށްެވސްާމިއަދުެގާސުވ ލ ާާާމުޙަންމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް

އެބަހުރި.ާާދެއްކެުވންާ:ހަކަވ އަސްލަމްާާ މަޢުލޫމ ތުާ ކަންތައްތަކަށްާ ބަެއްއާ އޭެގތެރެއިންާ ައޅުަގނޑަށްާ ނުފެނުނު.ާ ުގޅުންހުރިތަނެއްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެތައްާފަހަރެއްެގމަތީންާމިމަޖިލީހުަގއިާދަންނަވައިފިންާއަޅުަގނޑުާާ

ބޭނުމެއް ކްރިއޭޓްކުރ ކަށްާ މިތ ނަގިއާ ހުރިާޕްރެސީޑެންޓެއްާ އެނިގފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫނޭ.ާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ މިކަންކުރ ށޭާ ތެރެއިންާ ަގވ އިދުެގާ ެއއޮންނަާ ހުރިކަމުަގިއިވޔަސްާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ

މިމަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ  330މިހިރީ.ާ

ބޭނުންފުޅުވ ޮގތަ މިކަންކުރަްއވަންާ އެކަންކުރައްވަންޖެހޭނެޮގތަކީވެސްާާރިޔ ސަތުންވެސްާ އެީއކަން.ާ ކީާ

ޖަވ ބުދެޭވކަށްނެތް.ާޝުކުރިއްޔ ާާ ތިކުރެްއވިާސުވ ލުތަކަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ އެސަބަބަށްޓަކައިާ އެީއކަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާ

 335ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުެގާަވުގތުާނިމުނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

.  ާރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ.ސަރުކ

ާ

ާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޑ ާއައިޓަމްާނަންބަރާުާށް.ާއެޖެނ2ާާްނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާނަންބަރު

2ާާ ޤ ނޫނު ެއއީާ ާ،ާާ 78/71ާނަންބަރު ފުރ ާ، ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ެއއަރޕޯޓަކުންާ  340ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ އެައރޕޯޓް އަތުންާ ޤ ނޫނަސަފަސިންޖަރުންެގާ ނެުގމ ބެހޭާ ޗ ޖްާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާާރވިސްާ ށްާ

ބަާބިލުެގާާ ކިޔުުމެގާ ކުރިއަށްެގންދިޙުޘްދެވަނަާ މަރުޙަލ ާ ބަޙުޘްކުރެއްވުމަށްާާެގާ މިބިލަށްާ އުން.ާ

ާާ 1ާާާާމަސައްކަތުާކޮމިޓީންާކަނޑަައޅުއްވ ފަިއވަނީ 30ާާާާަގޑިއިރ އި 5ާާމިނެޓް.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތަުގއި

ފުރުޞަތު ދެވަނަާ އަދިާ ާާމިނެޓްާ މަޖިލީހުެގ3ާާާަގއި މިބިލަކީާ މެންބަރުންނަށް.ާ އަރުވ ޮގތަށްާ މިނެޓްާ

 345ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަހަޅައިދެއްވުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެދިަވޑަިއެގންފައިވ 55ާާާާަގވ އިދުެގާ

ާބިލެއް.ާޭއެގމ ނައަކީ،ާބިލަކ ުގޅިެގންާހިނަގންޖެހޭާހުރިހ ާމަރުޙަލ ތަކެއްާހިނގ ނީާވިދިވިދިެގންނޭ.

ޙުސްނުއްސުޢޫދ ާ އަލްއުސްތ ޛްާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ހަމަޖައްސަވ ފައިވަނީާ ޖަވ ބުދެއްވުމަށްާ މިބިލަށްާ

މިނިސްޓަރާއޮފްާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަންާޑރ.މަޙްމޫދުާރ ޒީ.ާާއެހެންވީމ ،ާާ

އެ ބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ ވިދ ޅުވ ންާ އެްއޗެްއާ ތަޢ ރަފްކުރުމުެގޮގތުންާ މަޖިލީހަށްާ ފުރުޞަތުާބިލުާ

ޑރ.މަޙްމޫދާުާ ކޮިމއުނިކޭޝަންާ އެންޑްާ ޭއިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ މިހ ރުާ  350އަޅުަގނޑުާ

ާރ ޒީއަށްާއަރުވަން.ާާ

 

ާށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރު..ާ.78/71ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލްާމި
ާއޭިވއޭޝަންާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަންާ

 355ާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަާމޫދުާރ ޒީމަޙްާ

ާ

ތެދުވެަވޑައިެގންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮޅަށްާ މިވަނީާ ހަމަޖެހިފައިާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްާ މިނިސްޓަރ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާހުންނަވައިެގން.ާާ

ާ

 360ާ،ާިމޤ ނޫނަށ71ާްާާ/78ބަރުާާމަޢ ފްކުރައްވ ާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންާނިސްޓަރާއޮފްާސިިވލްާމި

މިހ ރުާއޭިވއޭޝަންާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަންާ އިޞްލ ޙަކީާ މިާ ފަސިންޖަރުންާާާހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަތުރުކުރ ާ ވަިއެގމަުގންާ ބޭރަށްާ ާާާރ އްޖެއިންާ
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އިތުާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަާމަޙްމޫދުާރ ޒީ މިާ މިއަދަދުާ އަދަދެއް.ާ އިތުރުކުރެވޭާ ޗ ޖަށްާ ފަސިންޖަރާސަރވިސްާ ނެޭގާ ރުކުރެވެނީާާއަތުންާ

ާާ ނެޭގ 12ާާާާމިހ ރުާ އަދި އިތުރުނ2ާާާްޑޮލަރަކ ިއާ ޗ ޖުެގާ ސަރާ އިންޝުއަރެންސްެގާ ޑޮލަރުެގާ

އިތުރުކުރުަމށްޓަކައި.ާާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ ކޮންޓްރޯލަށްާ ބޯޑަރާ ައދިާ ސަލ މަތ އިާ ރައްކ ތެރިކަމ ާ

 365ރުފަތުރެުގޮގތުންާާއެހެންވީމަ،ާޖުމްލަާމިބިލަށްާހުށަހެޅޭާއިޞްލ ޙުާފ ސްކޮށްދެއްަވއިފިނަމަާދެންާދަތު

ާާ ނެޭގނީ އަތުންާ ފަސިންޖަރުންެގާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ މީެގިއތުރުނ18ާާާްރ އްޖެއިންާ ދެންާ ބައި.ާ ޑޮލަރުާ

ތެރެއިންާާ ދިވެހިންެގާ މިއޮތީާ ހުށަހެޅިފައިާ ބޭފުޅުނ65ާާާްއިޞްލ ޙުަގއިާ މަތީެގާ އަހަރުންާ

އިސްތިސް ހުރިާ ދެންާ އިސްތިސްނ ެއއް.ާ ކުރެވޭާ އެާ ީމެގކުރީަގިއާާފުރ ވަޑަިއަގންނަވ އިރުަގއިާ ނ އަކީާ

ަގއިާހުރިާއިސްތިސްނ ތަކުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިހ ާމިންވަރުނ71ާާާްާ/78

 370ާމިހުށަހެޅުންާރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާރަީއސް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

އެދިަވޑަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ހުޅުވ ލަން.ާއ ދެ،ާ ފުރުޞަތުާ ެމންބަރުންނަށްާ ިއަގންނަވ ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާ

ާ

ާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ  375ާދިވެހިރ އްޖޭެގާެއއަރޕޯޓަކުނ71ާާާްާ/78ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ރ އްޖެއިންާބޭރަށްާފުރ ާފަސިންޖަރުންެގާއަތުންާެއއަރޕޯޓްާސަރވިސްާޗ ޖުާނެުގމ ބެހޭާޤ ނޫނަށާްާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާޢަލީާވަޙީދުާާ

ވަނަ....ާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުާމިާމަޖިލީހަށްާބަލައިަގތުމަކީާމިދަނޑިވަޅުަގއިާމުހިންމުާކަމެއްެގާާ

އެހެންނަ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ މިޖެހެނާީާޮގތުަގއިާ ބަލައިަގންނަންާ މިބިލުާ މަވެސް،ާ

ެއއީ،ާސަބަބަކީާައނެއްކ ެވސްާމިއީާރައްޔިތުންެގާއަތުންާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާވަރަށްާހިތ މައ ެއކޮށް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ މިޖެހެނީ.ާ މިއޮންނަންާ މިބިލުަގިއވެސްާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ ނަަގންާ  380ފައިސ ތަކެްއާ

ޢިބ ރ ތުަގ ކޮންެމހެންާ މިއީާ ކިތަންމާެާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ މަޤްޞަދުަގއިާ މިބިލުެގާ ފަހަތުގައިާ މިާ އިާ

ނެތިެގންާ ފައިސ ާ ހަމަާ މިއީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އޮތްކަމުަގިއވިޔަސްާ އިބ ރ ތްކުރެވިފައިާ ރީތިކޮށްާ

އުޅެންޖެހިފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންީވމަ،ާއެޮގތުންާކަންޒުކަހަނބުެގާއ މްދަނީާހޯދ ާއުސޫލަށްާއަޅުަގނޑަށްާ

ޔ ސަތެްއވެސްާވެއްޓިެގންދ ންހެންާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާާހީވަނީާސަރުކ ރުެގާހުރިހ ާސިާ

މިޤ ނޫނާުާ ފަށ ނީާ ޢަމަލުކުރަންާ މިޤ ނޫނަށްާ މިއޮންނަ،ާ ނަންބަރުަގއިާ ދެވަނަާ މިބިލުެގާ  385ހުށަހަޅަންާ

ާާ ފެށިެގން ދުވަހުންާ ތަސްދީޤްކުރ ާ 3ާާާާފ ސްވެާ އޮތުން އޮންނަާ ހަމަވުމުންކަމަށްާ 1ާމަސްދުވަސްާ

ނަމަ ޙ ލަތުާއަހަރުދުވަހަށްާ އިޤްތިޞ ދީާ ރ އްޖޭެގާ ިމހ ރުާ ެއއީ،ާ ފަސްކޮށްލަދެްއވަން.ާ ވެސްާ

ުއޅޭހިނދުާ މިއޮތްޮގތުންނ އިާރަްއޔިތުންނަށްާމިާލިބޭާމިންވަރުާދެކޮޅުނުޖެހިެގންާއުޅޭާޙ ލަތެއްަގއިާ

އެޮގތަށްާާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ
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ބަދަލުަގިއާާފ ސްކޮށްލ ފިއް ލިބުމުެގާ ރައްކ ތެރިކަެމއްާ ފައިދ އަކ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއީާ  390ޔ މުންާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވ ނެކަމަކަށް.ާ އެްއޗަކަށްާ އެްއވެސްާ އެހެންާ ތަކްލީފަކަށްނޫންާ ބުރައަކ ިއާ

ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ ބޭނުންވޭ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އޭެގއިތުރުންާ

ފަށައިފިާާޤ ނޫނުތަ ހަދަންާ ހަތިޔ ރަކަށްާ ސިޔ ސީާ ހަމަާ މިހ ރަކަށްއަިއސްާ އަހަރ65ާާާުކުަގއިާ

ދެއިރުާ ދުވަސްކޮޅަކުންާ ދެންާ އަންހެނުންނ އި،ާ ދަރިމައިވ ާ އަންހެނުންނ އި،ާ ހުވަފެންާ މީހުންނ އި،ާ

ާާ  395ނާްާައހަރ65ާާުދަޅައަށްާކ ލިއ ޖެހޭާމީހުންވެސްާއަންނ ނެހެންާހީވަނީ.ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި

ސްޕެސިފިކްާ އެާ ހުންނަންޖެހޭނީ.ާ ުއސޫލުތަކެއްާ ަވކިާ ޤ ނޫނުތަކުަގިއާ އެހަދ ާ މީހުންނަށްާ މަތީެގާ

ޮގތަކަށްާާ ބައްޓަންވ ންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާއެްއވެސްާ އެޤ ނޫނެއްާ ުގޅޭޮގތުންާ އިޝޫައކ ިއާ

ދިވެހިންެގ65ާާ އޭެގއިންާ އަދިާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ބަޔަކުާ މ ިގނަާ މ ބޮޑުާާާއަހަރުެގާ ތެރެިއންާ

ާާ 18ާާާާއ ބ ދީއަކަށްާމ ބޮޑުާފ އިދ އެްއާވ ނެކަމަކަށް.ާއެހެންވީމަ، ސެންޓްާދިވެހިާހުރިހ 50ާާާާޑޮލަރު

ާާ އޮވެފައި ބިދޭސީންނަށްާ ބޭރުާ އަދިާ 14ާާާާރައްޔިތުންނަށްާ 50ާާާާޑޮލަރު ިމއޮންނަނީ  65ާާ400ސެންޓްާ

ީމެގާިއޞްލ ޙަކަށްާހުށަހަޅަން ާބޭނުންވަނީާބިދޭސީންެގާާއަހަރުންާމަތީެގާދިވެހިންނަށް.ާއަޅުަގނޑުާ

18ާާާާއަތުންާާ 50ާާާާޑޮލަރު ޑޮލަރ14ާާާުސެންޓްާއެޮގތަށްާއޮވެފައިާހަމަާހުރިހ ާދިވެހިންެގާއަތުންވެސް

50ާާާާ އިޞްލ ޙުަގއި ިމާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެއއީާ ބ އްވަން.ާ އޮންނައޮތުންާ މީހުނ65ާާާްާސެންޓްާ އަހަރުެގާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އެއޮންނަނީާ ލ ފައިާ ދިވެހިންާ އެާ ެއާާޖަހ ލ ފައިާ ންނަވ ނީާ

ާާ ޙަޤީޤަތުަގިއެވސް ރައްޔިތަކަށްާ ެއއްވެސްާ ދިވެހިާ އޭެގންނެއްާ  65ާާ405މަތިއޮމ ންކޮށްލުމުެގޮގތުންނޭ.ާ

ނޯންނ ނެ.ާ ފައިދ އެްއާ މ ބޮޑުާ ލިބޭނެާ އެްއވެސްާ އ އިލ އަކަށްވެސްާ ެއާ ޮގަވއިެގންދ ާ މީހ ާ އަހަރުެގާ

ތި ރައްޔިތުންާ އޮތްޮގތުންނ އިާ މިހ ރުާ ޙ ލަތުާ ޤައުުމެގާ ވިސްނ ހިނދާުާއެހެންވީމަ،ާ ޙ ލަށްާ ބިާ

އަހަރުާއެހެންާނުބ އްވ ާހަަމާހުރިހ ާދިވެހިންެގާއަތުންވެސްާހަމ65ާާާަާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ

14ާާާާ އެދެވޭޮގތްކަމަށ50ާާާްޑޮލަރު އެންމެާ މިދަނޑިވަޅުަގިއވެސްާ ބޭްއވުމަކީާ އެޮގތަށްާ ސެންޓްާ

އަ ބިދޭސީންެގާ އެހެނެއްނޫން،ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ 18ާާާާތުން  410ސެންޓަށ50ާާާްޑޮލަރު

ނަގާ  ޗ ޖުާ މިާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ޭއޝިޔ ެގާ ޤައުމުތަކ އިާ އަވަށްޓެރިާ ހަމަާ ހަމަޖެއްސުމަކީާ

ހަމާަާ މިބިލުާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކަމަކަށްާ އަދަދެއްާ މ ބޮޑުާ އުސޫލުންާ

ާާ ިމދެންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކ އި އަޅުަގނޑުވެސްާ ހުށަހަޅުއްވ ާާބަލައިަގނެާ މެންބަރުންވެސްާ އެހެންާ އަދިާ

ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަެއއްކަމުަގއިާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކުރުމަކީާ މިާ އިޞްލ ޙުެގމަތިންާ

 415ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

މަޖިާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިާ މިއަދުާ ހަމަާ ބިލުާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާލީހުނާްާ`.ާ
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މިއަދުާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ސަބަބަކީާ އެދުމެއް.ާ އެދޭާ ކިބައިންާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާފ ސްކޮށްދިނުމަކީާ

ސިޔ ސަތުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގންުގޅުްއވ ާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ެވެގންމިދަނީާ މަޖިލިސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ސިވިލް ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުވަްއޒަފުންާސަބަބުންާ ކުޑަކުރުމ ިއ،ާ މުސ ރަާ ުމވަްއޒަފުންާ  420ސަރިވސްެގާ

ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ މަޖިލިސްކަމަށްާ މިާ ޒިންމ ވ ންޖެހޭނީާ ކަންތައްތަކ ާ އެނޫންވެސްާ ވަކިކުރުމ އިާ

ޮއތްޮގތުންާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީާ އެހެންކަމ އެކީާ ހ މަކުރަމުން.ާ މީޑިޔ އިންާ މިދަނީާ

ފައިސ ެއއްާލިބޭނެޮގތަށްާހުށަހެޅުނުާދެވަނަާބިލު.ާފުރަތަމަާބިލަކީ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާދިވެހިާދައުލަތަށް

ސިޔ ސީާާ ެއވެސްާ ވަނީާ ސަރުކ ރުންާ ެއާ އިޞްލ ޙު.ާ ޤ ނޫނުާ ނެުގމުެގާ ޑިއުޓީާ އިމްޕޯޓްާ

ޮއތްޮގތަށް.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ކެމްޕޭނުަގއިާ އިންތިޚ ބީާ އެބޭފުޅުންާ ބިލެއް.ާ ހުށަހެޅިާ  425ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުާާޙަޤީޤަ ެގންދެވީތީާ ސަރުކ ރުންާ ޮއއްވ ާ މަރުޙަލ އެްއަގއިާ ފަހުެގާ ބިލުެގާ އެާ ތުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ދޫކޮށްލުމަކީާ ސަރުކ ރަށްާ ފ ސްކޮށްާ މިއަދުާ ހަމަާ މިބިލުާ އެހެންކަމ އެކީާ ހިތ މަކުރަން.ާ

ާހުށަހަޅ ާާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާކިބައިންާއެދޭކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާބިލަށްާބަދަލުެގންނަން

ދަށްވެފައިާާ މިއަދުާ ޓޫރިޒަމްާ އޮތްޮގތް.ާ ޙ ލަތުާ ޓޫރިޒަމްެގާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަުގތުާ

ޮގތުަގއިާާ ައވަށްޓެރިާޤައުެމއްކަމުަގިއވ ާތައިލޭންޑުންާވަނީާއެމީހުންެގާވިސ ާފީއެއްެގާ  430އޮތްއިރުަގއިާ

ާާ ނ1000ާާަނަގ  ޮގތުަގއިާ ޓެކްސްެގާ އެއަރޕޯޓްާ އެކޮޅުންާ އަދިާ ާާބ ތ ާ މިވަުގތ700ާާާުގ  ބ ތުާ

އެމީހުންާ ހީނަރުކަމ ެއކީަގއިާ ައިއސްފައިވ ާ އިޤްތިޞ ދަށްާ ދުނިޔޭެގާ ސަބަބަކަށްވަނީާ ކަނޑ ލ ފައި.ާ

ެގންދިއުން.ާ އެތަނަށްާ ޓުއަރިސްޓުންާ އިތުރުާ ސަބަބުންާ ނުނެގުމުެގާ ޗ ޖުާ މިާ އިތުރަށްާ

ލިބިފައިވ ޮގތުން މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ރ އްޖެއަށްާ އަންނަާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ މ ކެޓަށްާ ރ އްޖޭެގާ

%ާ 40ާާާާޓުއަރިސްޓުންެގާ މިއޮންނަނީ އެމީހުންާ މީހުން.ާ އަންނަާ ފްލައިޓްތަކުަގއިާ ޗ ޓަރާ  1ާ435އަކީާ

ފައިސ ާާ ކުރިންާ މިއޮންނަނީާ ފަރ ތުންާ ޗ ޓަރކުރ ާ ދަށުންާ ކޮންޓްރެކްޓްެގާ ހެދޭާ ދުވަހަށްާ އަހަރުާ

ބޮޑުވެާ ޓެކްސްާ މިޮގތަށްާ މިވަުގތުާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ ލިބާޭާނަގ ފައި.ާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ދިއުމަކީާ ެގންާ

ހިތްހަމަނުޖެހުމަކަށްާވެެގންދ ނެ.ާހަމައެއ ެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާއަތުންާ

ާާ ފައިސ  18.5ާާާާނެޭގާ ދިވެހިންނަށް ހުރިހ ާ ހަމަާ ބަދަލުަގއިާ ނެުގމަށް.14.5ާާާޑޮލަރުެގާ ޑޮލަރުާ

ާާ ތ ީއދުކުރަން. އަޅުަގނޑުާ ާާއެހުށަހެޅުމަށްާ ދަތުރުކުރ  ދިވެހިރ ްއޖޭެގާއެއަރޕޯޓްތަކުންާ  65ާާ440ސަބަބަކީާ

ކުރިންވެސްާާ އެއީާ އޭެގސަބަބުންާ އަދަދަކަށްެވފައިާ މަދުާ ވަރަށްާ އަދަދަކީާ މީހުންެގާ މަތީެގާ އަހަރުންާ

ވ ހަކަދެްއކެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިފަދައިންާސިޔ ސީާބޭނުމަކަށްޓަކައިާކުރ ާކަމެއްކަމަށްާ

ދެކޭ ޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތީ.ާ

އެބަާާ ވަސީލަތްތަކެއްާ ލިބެންޖެހޭާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރުންާ ލިބެންޖެހޭކަން.ާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރަށްާ

މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަނަވަސްކޮށްދެންޖެހޭކަން.ާ  445އަޅުަގނޑުމެންާ
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މިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާާާއަރިހުން މިހ ރުާ އެްއސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ކޮށްލަންާ ދެސުވ ލެއްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މަސްތެރޭަގިއ،ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާއަންނަާއަހަރ2ާާާުއަުގާނަަގންާފަށ އިރު

ޙަވ ލުކުރ ނެ.ާާާފެބްރުއަރީަގއިާމިާއެއަރޕޯޓްާޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުެގާސިޔ ސަތުެގާދަށުންާބޭރުާބަޔަކ 

ެއއަރޕޯޓްާ އެާ ނޫނީާ ސަރުކ ރަށްތޯާ ދިވެހިާ ލިބޭނީާ މިފަިއސ ާ އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ

އެއަރޕޯޓްާާ މިާ ސުވ ލަކީ،ާ ދެވަނަާ ފަރ ތަކަށްތޯ.ާ ޙަވ ލުކުރ ާ ސަބަބުންާ  450ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުެގާ

ޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާޙަވ ލުކުރުމަށްާމިދެކެވޭާވ ހަކައަކީާޙަޤީޤަތެއްތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނ

މަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންާމިބިލުާމިއަދުާމިހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްޮގތަށްާނުވަތަާއިޞްލ ޙ ެއކީަގއިނަމަވެސްާ

އުންމީދުކުރަމުންާ ތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށްާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެވެސްާ އެހުށަހެޅުމަށްާ ފ ސްކޮށްލަދެއްވުމަށް.ާ

 އްޒަތްތެރިާރަީއސް.އަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިާ

ާ455 

ާާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ މިވ ާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 71ާާާާ/78ޝުކުރިއްޔ ާ

ޗ ޖުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމުޙަްނމަދުާޤަސަމް އެއަރޕޯޓްާސަރިވސްާ ފަސިންޖަރުންާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ެއއަރޕޯޓުަގއިާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ ނެުގމ ބެހޭާބިލުާމިއަދުންާމިއަދަށްާމިާމަޖިލީހުންާނިންމުމަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ

ަގ އ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ސަބަބަކީ،ާ ނިންމިާ މިާ ތ އީދުކުރަންާ މިހ ރާުާމިޮގތަށްާ  460ވ އިދު،ާ

ރައްޔިތުންެގާމ ލިއްޔަތ ާުގޅުންހުރިާބިލެއްާ އެކުލަވ ލަމުންދ ާއ ާގަވ އިދުާބުނ ޮގތުންާމިކަހަލަާސީދާ 

ހަދައިެގންާާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ލިބިެގންވޭާ އެބ ރުާ ރަީއސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުެގާނިންމުމުެގާބ ރު.ާއެހެންވީމަ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢި

އެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާމިބިލަށްާބަލ ލ އިރުާމިބިލުާހަމާަާ

 465މިޮގތަށްާފ ސްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާތ އީދުކުރެވޭ.ާމިބިލުަގިއާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމިހ ރުާ

ާާ ކޮންމެ ފުރ ާ ާާރ އްޖެއިންާ އަތުން ޤ ނޫނަކުނ14ާާާްފަސިންޖަރެއްެގާ ނަަގންާ ޑޮލަރުާ އެމެރިކ ާ

ދ ކަން.ާ ތަންފީޛުނުކުރެިވާ މިާ މިހ ތަނަށްާ ހިތ މަހުރިކަމެއްާ އެކަަމކުވެސް،ާ އޮވޭ.ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ

ހަމަޖެހިފައިމިވ ާާ ނަަގންާ ލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ އެންމ14ާާާެއަޅުަގނޑަށްާ ޑޮލަރުާ

ނެ ސަރުކ ރަށްާއެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގއިާ އަދުެގާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަހުރިކަމެއް.ާ ނުދ ކަމުންާ ެގމުންާ

ދިވެހިންނަށްާ ސީދ ާ އެދެވޭޮގތެްއަގއިާ ފައިސ ާ މިވ ާ މިބިލުަގއިާ ފ ސްވުމުންާ މިބިލުާ  470ޮގވ ލަންާ

ޔަޤީންކަންާ ފުރިހަމަާ ތަންފީޛުކުރ ނެކަމުެގާ ޤ ނޫނުާ މިބިލުާ ދިވެހިންނަށްާ ޮގތެއްަގއި،ާ ފައިދ ހުރިާ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާމިބިލަކީާވަރަށްާކުރުާބިލަކަށްވުމ ެއކުާައޅުަގނޑުވެސްާއިތުރުާާއަޅުަގނޑަށްާއޮތް

ާވަުގތުނަގ ނުލ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަމުންާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާެގމަނަފުށިާ  475ާާެއއަރޕޯޓްާރ އްޖެއިންާާދިވެހިރ އްޖޭގ71ާާާެާ/78ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ބޭރަށްާފުރ ާފަސިންޖަރުންެގާއަތުންާއެއަރޕޯޓްާސަރވިސްާޗ ޖުާނެުގމ ާބެހޭާއިޞްލ ޙުެގާމިބިލަށާްާާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކޮންމެވެސްވަރެްއެގާާ މީަގއިާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ވ ހަކަދަންނަވަން.ާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރުމަށްވެސް ފަރެސްމ ތޮޑ ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ ހަމައެއ އެކުާ ވ ހަކަދަންނަވަން.ާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުެވސްާތ އީދުކުރ ާާ

ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ  480ވ ހަކަާ

ހ ދަރަނަގޅޭ.ާާ ފަރުމ ކުރެއްވިނަމަާ މިބިލުާ ނުޖަްއސަވ ާ ސިޔ ސީކުލަާ ެއވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ

އަހަރުވ65ާާާާީއެހެންނޫންނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ބޮޑުާބަޙުޘްތަކަކ ާނުލައިާމިކަންތައްާކުރެވުނީހޭ.ާާ

އަހަރުެގާމީހެއް،ާބޮލުނ65ާާާްމީހުންެގާވ ހަކަާހަމަާއެކިޮގތްޮގތަށްާއެބަެގނޭ.ާދަތްާއުފުރ ލަންދިޔަސްާާ

ާާ ކަނޑ ލަންދިޔަސް ބިލުތައ65ާާާްއިސްތަށްޓެއްާ ބޭނުމަށްާ ސިޔ ސީާ ވ ހަކަ.ާ މީހުންެގާ އަހަރުވީާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ އުސޫލެއްކަުމަގއިާ ހަމަޖެހޭާ ެއއީާ ޮގވ ލަން.ާ އަދުާ ސ ރުކ ރަށްާ  485ތައްޔ ރުނުކުރުމަށްާ

މިދެންނެވީާާ އެހެންާ އަބ65ާާަނުދެކެން.ާ ވ ހަކަާ މީހުންެގާ ތަފ ތާުާއަހަރުެގާ ރިޕީޓްކޮށްާ ދުާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ އަންނ ތީާ ުމނ ސަބަތުތަކުަގިއާ ތަފ ތުާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ

އަހަރުވީާިގނަބަޔަކ65ާާާުހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން.ާފަހަރެއްަގިއާވެދ ނެާކުރީެގާސަރުކ ރަށްާސަޕޯޓްކުރަނީާާ

އެ އެކަމަކު،ާ ސަރުކ ރަށްކަމަށްވެސް.ާ ކުރީެގާ ބޭނުންވ ާސަޕޯޓްކުރަނީާ ދައްކަންާ އަޅުަގނޑުާ އީާ

 490ވ ހަކަެއއްނޫން.ާއެކަމަކު،ާމީަގއިާވިސްނަންޖެހޭާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާނުކުތ އަކީާކަރަންޓް،ާފެނާްާ

މުސްތަޤްބަލުަގިއާާ މިކަންތައްތަކަށްާ ައޑުިއވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ފީ،ާ ސްކޫލްާ ބަނދަރު،ާ

މިާ ވީމ ،ާ އެބަދޭ.ާ ބޮޑުެވެގންާ ފީާ ދެރަވޭ.ާދައްކަންޖެހޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑުެވެގންދ ތީާ ވެސްާ

އެނަގ ާާ އެއަރޕޯޓުންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންކަމުަގއިިވޔަސްާ

ޗ ޖަށްާބަލ އިރުާމިއީާބޮޑުާއަދަދެއްނޫންކަންވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާ

ދަންނަވ ލަން ވ ހަކައަކުންާާހިތ މައ އެކުާ ދައްކ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  495ޖެހެނީާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއުނދަޫގކުރުމ ާޖެއްސުންކުރުންތައްާހުްއޓުވ ލުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ސަރުކ ރުެގާާ ހުއްޓުވ ލުމަށްޓަކައިާ މިކަންތަްއާ ދަންނަވަންާ އ ދޭހ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސަށްާ

ޕޮލިހަ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް.ާާއިދ ރ ތަކަށް،ާ އަދިާ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ އަދިާ ޑިފެންސަށްާ ށް،ާ

ޢަލާީާ ުގޅިެގންާ ވ ހަކައ އިާ ދެއްކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީރޭާ މިޖެހުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ

ކަޓަރުާ ވަދެ،ާ ެގއަށްާ ވަޙީދުމެންާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ  500ވަހީދުމެންޭގ،ާ

ވަދެ ރޭަގއިާާހިފައިެގންާ ހަމައެއ އެކުާ ހަލ ކުކޮށްލ ފައި.ާ ވަނީާ ެގާ އަނިޔ ތަކެއްކޮށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ާ
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ހަމާަާ ހުްއޓ ާ ބަނދަރުމަތީަގއިާ ކުއްޖެއްާ ކިޔ ާ މަޢުރޫފްާ ކޮއްކޮާ އެްއބަފ ާ ެއއްބަޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދަންނަވ  ައޅުަގނޑުާ އަނިޔ ކޮށްފައި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަނީާ ހަމަާ ތަޅ ާ ޮގސްާ ްގރޫޕެއްާ ނީާއެމް.ޑީ.ޕީާ

ހަޅޭލެވިޔަސް،ާާ ދުލެއްނުދޭނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކައެކޭ.ާ ދަްއކަންޖެހޭާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

 505މ ރ މ ރީާހިންިގޔަސް،ާމެސެޖްކުރިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާދުލެއްނުދޭނަމޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ޢި ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ މިސ ލެއްކަންނޭނެގާ އޭެގާ ސިލްސިލ ކަމެކޭ.ާ މެންބަރުާމިއީާ އްޒަތްތެރިާ

ލައިނުަގިއާާ ފްރަންޓްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ޙަމަލ ދެއްވީ.ާ އިއްޔެާ ނިހ ނަށްވެސްާ

އެކިާާ ފަރ ތްތަކަށްާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ބެންޗްަގިއާ ޒުވ ންާ މިާ ލައިނުަގއިާ ފްރަންޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތަކީާ މިދަނީ.ާ އަނިޔ ކުރަމުންާ އަނިޔ ނުކުރެވިެގންާާޮގތްޮގތުންާ މެންބަރުންނަށްާ މެންާ

ވީމ ، އ އިލ ތަކަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ އަނިޔ ކުރަމުންާ ރައީސަށްާާާާމިހ ރުާ  510ޢިްއޒަތްތެރިާ

ދަންނަވަންޖެހޭާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ބ އްވ ފައިާ އޮތްޮގތަށްާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގ މިއޮތީ.ާ ނިމިފަިއާ ދަންނަވ ާ މިއަދުންާވ ހަކަތައްާ ރައީސޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ ނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޙައްލުކޮށްދެްއވުމަށް.ާ މިކަންތައްާ ފޮނުއްވ ށޭާ ސިޓީެއއްާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދަށްާ

އ ޢިލ ތަކަށްާއުނދަޫގނުކުރައްވ ށޭާޖެއްސުންނުކުރަްއވ ށޭާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުން.ާއެހެންާހަްއދަވަންޏ ާ

 515ޅުވ ނެއޭާކަންތައްތަްއކުރަން.ާދެން،ާހަމަާއެއ އެކުާއަޅުަގނޑުާމިބިލުެގާއަޅުަގނޑުމެންވެސްާވަރަށްާމޮ

ވ ހަކަދަްއކ އިރުާސިޔ ސީޮގތުންވެސްާދަންނަވ ލަންޖެހޭާވ ހަކަތަކެއްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ހޯމާްާ ޮވޗަރުންތަކަށްާ ރަށްރަށުެގާ މިދިޔައީާ މަޢުލުމ ތުލިބިެގންާ ފަހުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ

ސަރވިސްެގާމިނިސްޓް ސިވިލްާ ެއނޭގޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަ.ާ ނޯޓިސްދެއްވިާ ރީންާ

އެްއވެސްާާ ނޯޓިސްދޭންޖެހޭާ މިނިސްޓްރީންާ ހޯމްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބަވ ާ މުވަްއޒަފުންެގންޮގތުަގއިާ

ތިބޭފުޅުންނަށްާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރަްއވ ާ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތް.ާ  520ސަބަބެއްާ

ާާ ހަމަާހަމަ އެހީތެރިވުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރަށްާ ތިބޭފުޅުންެގާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ ސަރުކ ރުާ

މިބިލުތައްވެސްާފ ސްކޮށްާކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކައިާރެޑީެވެގންނޭ.ާޙަޤީޤަތަށްާމަުގންާކައްސ ލ ތީާ

ާާ ވ ހަކަދައްކ ާާމަުގާހަމައަކަށްާއެޅުވުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާމިކުރަނީ.ާދެން، މިހެންާ

މިކަންތައްތަްއކުރުމަކީާ އަޑުަގދަކޮށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ހަޅޭލަވ ާ ނަަގއިާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ާާ ކުރީެގާ އިންނ ނަންާ ހަމަގައިުމވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތެއްނޫން.ާ ހަމަޖެހޭާ  525މިއީާ

ކިތަ ދިމ ލަށްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމ ާ މައުމޫންާ ައޅުަގނޑުާާއަލްއުސްތ ޛުާ އެްއޗިްއސެއްކިޔަސް،ާ ންމެާ

ކެތްތެރިވެސްވ ނަންާއަދިާޙަޖަމުވެސްކުރެވޭނެ،ާެއްއޗެކޭާހިތަށްވެސްާނުވެސްާއަރ ނެ،ާދެރައެްއވެސްާާ

ދެއްކީމަާ ވ ހަކަތައްާ ދޯހަޅިާ މިހުންނަާ ބެހޭޮގތުންާ ސަރުކ ރ ާ ތިބޭފުޅުންެގާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވ ނެ.ާ

މިކަން ނަަގއިާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ މިއީ.ާކެތްނުކުރެވިާ އުސޫލެއްނޫންާ ރީތިާ މ ާ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ ތައްާ
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 530ރައްޔިތުންާއެބަތިބޭާބަލަންާއިނޭގތޯ.ާރައްޔިތުންނަށްާަވކިހިސ ބަކަށްާދިޔައިމަާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ.ާ

ވިދ ޅުވެފައިާާ ކޮންނަންާ ފަޅުވެސްާ ފަޅޭ،ާ ިމއުޅެނީާ ޤަބޫލުނުކުރެވިެގންާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

އު ނުކޮނެިވެގންާ ނުހެދިެގންާއެތަންތަންާ ފްލެޓްތަްއވެސްާ ވ ހަކަދައްކ ފައިާ ފްލެޓްތަކުެގާ އަނެްއާ ޅޭތީ.ާ

މިއުޅެނީކީ.ާާ ދައްކަންނުކެރިެގންނެއްނޫންާ ވ ހަކަތައްާ ދައްކަންޖެހޭާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ މިއީާ އުޅޭތީ.ާ

އެހެންވީމަ،ާނިޒ މީާނުކުތ ާނަންަގވ ނެކަެމއްނެތް.ާކެތްތެރިކަމ އެކުާތިއްބަވަންވީ.ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާާ

މޯލްޑިްވސްއިންާނި ޓެލެވިޜަންާ އުސޫލުންާ ޢ ންމުާ ހަމަާ މޯލްޑިވްސްއަށްާ ޓެލެވިޜަންާ  535ންމ ލ ނީާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލިމ ފަންނުާ މުޙަންމަދު،ާ ުގޅިެގންާ ޙ ދިސ އ އިާ އިއްޔެވެސްާ މެޝިނުންާ ޕްރޮޕެަގންޑ ާ

އަނިޔ  މަނިކަށްާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ކުރުމ އިުގޅިެގންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތަްއވެސްާދޮުގާބުހުތ ން،ާރޯާބުހުތ ންތަކެއްާހަދައިާފ ޑުފ ޑަށްާޕްރޮޕެެގންޑ ާވަނީާފަތުރ ފައި.ާއެކަން

ޯމލްޑިވްސްާާ ޓެލެވިޜަންާ މީޑިއ ،ާ އޮތްާ ތިާ އަދުެގާ ބޭނުންވަނީ،ާ ޮގވ ލަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ

ާާ މިނިވަންކޮށް 2ާާާާދެްއވ ށޭ. ޕްރޮްގރ މެއް ކިޔ ާ ޙަޤީޤަތްާ އުންމީދ އިާ ރުފިޔ ާ  540ހައްދަވަންާާލައްކަާ

ެއކަންތައްެވސްާހުއްޓ ލައްވ ފައި،ާއޭރުންާ ސަރުކ ރުންާބަޖެޓްާޚަރަދު ކުރައްވަމުންާއެބަެގންދަަވއޭ.ާ

ނުޖެހޭނ ނަންގަވ ކަށްާ ޓެކްސްެއއްާ އެއަރޕޯޓްާ ޚަރަދEުމިާ ބޭކ ރުާ ހުއްޓަވ ލަްއވ ށޭާާ .ާ ކުރެއްވުންާ

 ާ.އަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންަވނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

 

ދ އިރ ެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ފަރެސްމ ތޮޑާ  ބޭނުންވޭާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  545ޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ެގާާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރަމޭާވިދ ޅުވީ.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ހު ހުށަހެޅުއްިވާ މެންބަރުާ ކުރެވިފަިއވަނީ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ށަހެޅުްއވުމެއްާ

ާާ އަތުންވެސް ރައްޔިތުންާ ހުށަހެޅުއްވުެމއް.14.5ާާާާހުރިހ ާ ހުށަހެޅުްއވިާ ނަގ ޮގތަށްާ ޑޮލަރުާ ޔޫ.އެސްާ

ެއހެންވީމ ،ާ ހުށަހަޅުއްވަމޭ.ާ ނިންމެވުމަށްާ ކަންތައްާ މިބިލުެގާ ޖަލްސ ަގއިާ މިއަދުެގާ ވިދ ޅުވީާ ދެންާ

ތ އީ ކޮންާދެބޭފުޅަކުާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ބޭނުންވޭާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަްއަވއިފި.ާ  550ދުާ

ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ އަރިހުން.ާ އެމެންބަރުނެްގާ ސ ފުކޮށްލަންާ ކުރީާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅުމަކަށްތޯާ

ާނުކުތ އެްއ،ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމަށް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ555 

ާާާރ ެގާމެންބަރުާާދ އިާާފެލިދޫ މިބިލ އިބެހޭޮގތުން ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އެވ ނ14.5ާާާާީއ ދެ،ާ ނުވ ނެ.ާ ހުށަހެޅުމަކަށްާ އެއީާ ާޑޮލަރުާ
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ކަމަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާޔޫސުފްާނަޢީމް ހުށަހެޅުމެްއާ އެީއާ އެހެންވީމ ،ާ ބެލޭނެ.ާ ެއކަންކަންާ ކޮިމޓީަގިއާ ފަހުންާ އެއީާ ޚިޔ ލަކަށް.ާ

އެކަމ އިބެހޭ ުއޞޫލަކަށެއް.ާާާާހައްދަވަިއެގންާ ރަނަގޅުާ ނުވ ނެާ އެާ ނެންެގވުންާ ވޯޓެއްާ ޮގތުންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.
ާ560 

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަކަށްާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާބިލުާހުށަހަޅަމުންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާމިބިލާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާާ ިމެގންދަނީާޤަވ އިދުެގ ހ ާމަރުޙަލ އެއްާެއއްކޮށްނޭ.ާދެންާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުރ55ާާިކުރިއަށްާ

ލިބޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާ ހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާ މަރުޙަލ ާނިމުމ އިާއެއްކޮށްާއިޞްލ ޙުތައްާ ބަހުޘްެގާ

ިވދ ޅުވީމަާ ވ ހަކަާ ހުށަހެޅުމެއްެގާ ދެާ އެާ އެރުވީ.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ހަމަާ އެކަންާ  565އަޅުަގނޑުާ

ބި ިމއަދުާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ފުރަތަމަާ އެީއާާއެހެންވީމަ،ާ ވިދ ޅުުވންާ ެއވިދ ޅުިވާ ނިންމ ޮގތަށްާ ލުާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ ކުރަންާ އިތުރުާ ނިެމންދެންާ ބިލުާ ަވުގތުާ ޖަލްސ ެގާ ެއއީާ ބަލަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ އަށް.

ާ570 

ާާާއިރ ެގާމެންބަރުާދާ ާމިލަންދޫ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއަރޕޯޓްތަކުނ71/78ާާާްޝުކުރިއްޔ ާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނެުގމ އިބެހޭާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާރިޟ  ޗ ރޖްާ ސަރވިސްާ އެއަރޕޯޓްާ އަތުންާ ފަސިންޖަރުންެގާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ

މިއިޞްލ ޙަ އ ދެ،ާ ެގނައުން.ާ އިޞްލ ޙުާ ޗ ރޖްާޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ނެެގމުންދ ާ މިހ ރުާ ކީާ

ބޮޑުކުރުމަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާިއޞްލ ޙަކަށްާވ ތީ،ާައޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާއުފެދޭާސުވ ލުތަކެްއެގާވ ހަކަާާ

 575ހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާސަރވިސްާޗ ރޖްާނަގ އިރުަގިއާއަލަށްާދެނީާކޮންާޚިދުމަތެއްތޯ،ާބޮޑުާ

ރެޭވޮގތުަގއިާެވއްޖެއްޔ ާއެްއވެސްާައެގއްާނަގ ާކަމެްއާއެައުގާާކުރ އިރުގައި.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުާކު

ބޮޑުކުރ ާކަމަށްވަންޏ ާއިތުރުާޚިދުމަތެއްވެސްާތަޢ ރަފްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާއެހެންމީހުންާއެކަންާ

އަހަރުންާމަތީެގާމީހުންެގާއަތުނ65ާާާްފަސޭހައިންާބަލަިއަގތުމަށްޓަކަިއ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާާ

ސަރވި ސަބަބަކީާާމިާ ނުނުެގމަށް.ާ ޗ ރޖްާ މިހ ރުވެސ65ާާާާްސްާ މީހުންނަކީާ މަތީާ އަހަރުންާ

ކުރަްއވަިއެގންާާ ޚަރަދުާ ފައިސ ާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންާ ދީެގންާ ޢިނ ޔަތްތަކެއްާ ޚ އްޞަާ  580ސަރުކ ރުންާ

ބަލަހައްޓަވަމުންާެގންދ ކަހަލަާޮގތަކަށްާސަރުކ ރުންާބަލަމުންާެގންދ ާބައެްއެގާޮގތުަގއިާބަލ ާބައެއް.ާާ

ރ އްޖެއަށްާާއެހެން އ ދެ،ާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުނެުގމަށްާ މިފައިސ ާ އަތުންާ އެބޭފުޅުންެގާ ވީމ ،ާ

ފައިސ ާލިބެނީާނުވަތަާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަރުކ ރަށްާލިބޭާއ މްދަނީާއިތުރުވެެގންާމިދަނީާރ އްޖެއަށްާާ

އިތުރުވާ  އ މްދަނީާ އެއީާ އެްއޗަކުން.ާ ލިބޭާ އަތުންާ ެގސްޓުންެގާ އަންނަާ ނުވަތަާ ޮގތަކީ.ާާާާެގންނަާ
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މިވ ހަކަާ ދުނިޔެއަށްވެސްާ މުޅިާ ކަމަށްވަންޏ ާ ކޮށްފިާ ބޮޑުާ ޗ ރޖްާ މިާ މިއަދުާ  585އެހެންވީމ ،ާ

މުޅިާ ދިވެހިރ އްޖެައކީާ މިހ ރުވެސްާ އޮންނ ނެ.ާ މިވ ހަކަާ މީޑިއ ަގއިާ ދުނިޔޭެގާ މުޅިާ ފެތުރިެގންޮގސްާ

މަޝްހޫރުވެ މިޮއންނަނީާ ކަމަށްާ ެއއްތަންާ އަުގބޮޑުާ އެންމެާ އޮތްާ ރ ްއޖެއަށްާދުނިޔޭަގިއވެސްާ ފައި.ާ

އަންނަންާބޭނުންވ ާއެތައްާބައިވަރުާެގސްޓުންނެްއ،ާއެތައްާބައިވަރުާފަތުރުވެރިންނެއްާމިހ ރުވެސްާާ

ރިސޯޓްތަކ ިއާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހެދި.ާ ކަމ އިާ ބޮޑުާ ައުގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެބަތިބިާ ނ ދެވިފައިާ

ެގސްޓްހައު ހުރިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހޮޓ ތަކ އި،ާ ހުރިާ ިމތަންތަނާްާދިވެހިރ އްޖޭެގާ  590ސްތަކ އި،ާ

ބޮޑުާ ކުރެވޭޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުާ ައޅުަގނޑަށްާ އެބަތިބި.ާ ބަޔަކުާ އެތައްާ ތިބިާ ނ ދެވިފައިާ އަުގބޮޑުެވެގންާ

ެއއްޗަކުންާ ނެޭގާ އަތުންާ އެމީހުންާ އިތުރުކޮށްެގންާ އަދަދުާ މީހުންެގާ އަންނަާ ނެުގމަށްވުރެާ ޗ ރޖެއްާ

ާާ ފެނޭ. މުހިންމުކަމަށްާ މ ާ އިންކަމްާ އެާ އ މްދަނީއެްއާާއިތުރުކުރުންާ ސަރުކ ރަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

ކަމެއްނޫން.ާ ނެތްާ ފ ސްކުރުމަކީާ ހަމަާ މިބިލުާ ކަމަށްވަންޏ ާ ވަޞީލަތެްއާ އިތުރުާ ލިބޭނެާ

 595އަޅުަގނޑުެވސްާއެކަމަށްާތ އީދުކުރަން.ާދެންާބަލައިލަންާޖެހެނީާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާައވައްޓެރިާާ

އޮ އެތ ނަގއިާ ސްރީލަންކ ަގއިާ ހަނުގރ މަވެސްާޤައުމެއްކަމަށްވ ާ އޮތްާ ފެށިެގންާ ޒަމ ނުްއސުރެާ ތްާ

ފުޅ ކޮށްާ އިތުރަށްާ ޓުއަރިޒަމްާ ެވްއޖެއްޔ ާ ކުރެވޭޮގތުންާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެތަނުެގވެސްާ ނިމިާ

އިތުރަށްާހަމަާވަރަށްާައުގހެޔޮކަމ އިާެއއްކޮށްާއެތަނަށްާެގސްޓުންާއަންނ ނެ،ާެގސްޓުންާެގނެވޭނެ،ާާ

ތިޒ މުާތަކެްއާހަމަޖެހިެގންާވަރަށްާއަވަހަށްާއެތ ނަގިއވެސްާއެބަދޭ.ާާބިދޭސީންާެގނެވޭނެާއިތުރުާިއން

ޓެކްސްއެްއ،ާާ ދުވ ލަކުާ ޗ ރޖްސްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ  600ދ ކަމަށްވަންޏ ާ

ޓެކްސްތައް،ާާ ބައިވަރުާ މިހެންާ ޮގސްާ ބޮޑުކުރަމުންާ ބޮޑުކުރަމުންާ ޓްކްސްއެއްާ ކޮންމެފަހަރަކުާ

ެއއްކޮށްލީމ ،ާމިހ ރުވެސްާޓެކްސްއ އިބެހޭ ޓެކްސްއެއްާ ާބިލުތައްވެސްާމިވަނީާހުށަހަޅ ފައި.ާމިހުރިހާ 

ފުދޭވަރެްއެގާބޮޑުާއެްއޗަކަށްާެވދ ނެާކަންނޭނެގ.ާއެހެންވެއްޖެާކަމަށްވަންޏ ާއެކަމުެގާސަބަބުންވެސްާާ

ާކުރ ނީާކޮންކަހަލަާައސަރެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާަވުގތީާފައިދ އެްއާނުވަތަާަވުގތީާޮގތުންާލިބޭ

ކަންތައްތަކަށްާާ މިކަހަލަާ ޮގތަށްާ ފައިދ ާކުރ ނެާ މުސްތަޤްބަލަކަށްާ ދުރުާ ބޮޑަށްާ އަކަށްވުރެންާ  605ފައިދ ާ

ވެއްޖެއްޔ ާާ ކުރެވޭޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަނަގޅުކަމެްއ.ާ ކޮންމެހެންވެސްާ ވިސްނުމަކީާ

ފަިއސ ތަކެއްާނުވަތަ ބަިއވަރުާ މިހ ރަށްާވަރަށްާ މިހ ރުންާ ތަކެްއާާމިކަމުެގާސަބަބުންާ ލ ރިާ އިތުރުާ ާ

ބަލައިފިާ މުސްތަޤްބަލަކަށްާ ދުރުާ ެއކަމަކުާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ވަދެެގންާ އ މްދަނީެގޮގތުަގިއާ ސަރުކ ރަށްާ

އ ދެ،ާާ ކުރ ނެހެން.ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަސަރުާ މިކަމުެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ

މެންބަރެއް މިނިވަންާ މެންބަރުކަމަށްވ ާ ެއއްާ މުއްޠަލިބްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އިބްރ ހީމްާ އ ދެ،ާ ާ،610 

ޮގތް.ާރައީސްާވިދ ޅުވެއްޖެާާ ަމޖިލީހުންާފ ސްކުރަންާއެބޭފުޅ ާބޭނުންވ ާ ހުށަހެޅުއްވިާމިއަދުާމިބިލުާ

ހަމާަާ މިައދުާ ހުށަހެޅުއްވީާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންޮގތަކަށް.ާ މަޖިލީހުަގއިާ
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މަޖި ފ ސްކޮށްފައިާ މިބިލުާ ކޮންމެހެނާްާމިމަޖިލީހުަގއިާ ކަންނޭނެގ.ާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ނިންމ ލ ާ ލިސްާ

މިާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީމ ،ާ އެޮގތަށްާ ރައީސްާ ކަންނޭނެގ.ާ ޮގތަކަށްނޫންާ ކުރ ާ އިތުރުާ ވަުގތުާ

 615އެޮގތަށް،ާއަޅުަގނޑުވެސްާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ވ ހަ މ ިގނަާ ބޭނުންވަނީ،ާާމިބިލަކަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ދެްއކުމެއްާ ކަތަކެއްާ

ޢަމަލުާ މިޮގތަށްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ނުވަތަާ ކަމެއްތޯާ މުހިންމުާ ހަމަާ މިއީާ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައިާ

ކުރ ނީތޯ.ާއެާމިކަމަށްާހަމަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާވިސްނ ާވަޑައިެގންާމިބިލުާމިއަދުާ

ާށްާނިންމަވ ލަދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުެވސްާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޮގތަކަ

ާ620 

ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކޮމަންޑޫ

މިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާަވޙީދުޙުސައިންާ ބިލުާ ހަމަަގިއމުވެސްާމިއޮތްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ބިލެއްާ ވަރުާ ދ ންޖެހޭާ ބަހުޘަކަށްާ މ ދިުގާ އީކީާ

ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ކޮބައިތޯާ ބޭނުމަކީާ ީމެގާ ހުށަހެޅުއްވިއިރުާ މިބިލުާ ސަބަބަކީާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ

ދިވެހިން މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ ލ އިރުާ ހަމައެޮގތަށްާ އަދިާ ދެންާ އެބައޮތް.ާ ެގާާލިޔެފައިާ

ާާ އިތުރަށް 6ާާާާއަތުންާ މިހ ރުެވސް ވ ހަކަ.ާ ބޮޑުވ ާ ބައިާ ނެެގމުން.12ާާާޑޮލަރުާ މިއަންނަނީާ  625ޑޮލަރުާ

ޑޮލަރ6ާާާުއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރ ޮގތުންާބޭރަށްާދިއުމަށްާމިކުރެވޭާޚަރަދަށްާއަދިާއިތުރުާާ

ެވސްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއިތުރުާކުރުމަކީާއެއީާއެހ ާބޮޑުާޚަރަދެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާއެއްޮގތަކަށް

ާާ މި ދެނ6ާާާްއެއީާ ފެންނ ތީވެ.ާ ކަމަށްާ މިހުންމުާ މ ާ އެއަށްވުރެާ ބޭނުންތައްާ ކުރެޭވާ ޑޮލަރުންާ

އަނެއްކަަމކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެއަކީާވަރަށްިގނައިންާޓުައރިސްޓުންާޒިޔ ރަތްކުރ ާޤައުެމއް.ާދެންާ

 630ޕްާމީހުންާކަމަށްވ ތީާޔޫރަޕްެގާޤަުއމުތަކަށްާމިާޓުއަރިސްޓުންެގާތެރޭަގއިާިގނައިންާމިހިމެނެނީާޔޫރަ

އަޅ ާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާޓެކްސްއަކީާވަރަށްާކުޑަާއަދަދެއްހެން.ާއެއީާޔޫރަޕްެގާބައެްއާާ

ާާ އެބަހުރި 50ާާާާޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންވީމ ،50ާާާޑޮލަރު، ދީފައި.ާ އަދަދުތައްާ މިފަދަާ ޕައުންޑްާ

ބޭ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ބިލެއްނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުެވސްާ ދ ވަރުާ ބަހުޘަކަށްާ މ ދިުގާ މިއީކީާ ނުންވަނީ،ާ

ނިމުމަކީާ ހަމަާ މިތަނުންާ މިބިލުާ މިައދަށްާ މިއަދުންާ ތ އީދުކުރަންާ އެބިލަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

 635ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާފެންނަކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާއޭދަފުށީ .`ާާ ނަންބަރު ފުރ 71ާާާާާ/78ޤ ނޫނުާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ެއއަރޕޯޓުންާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ެގނައުމުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދުާސަލީމް އިޞްލ ޙުާ ޮގތުންާޤ ނޫނަށްާ ފަސިންޖަރުންާއަތުންާއެއަރޕޯޓްާސަރވިސްާނެުގމ އިބެހޭާ

ާހެދިެގންާބިލު.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާމިއީާސަރުކ ރުންާއެކަށީެގންވ ާވަރަށްާދިރ ސ ތަކެއް

 640މިތަނަށްާފޮނުވިާބިލެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގޮގތުަގއިާޙަޤީޤަތުަގއިާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ
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ސަބަބުންާ ނެުގމުެގާ މިާ ެއއީާ ތެދުފުޅެއް.ާ ޙަޤީޤީާ ވަރަށްާ އެވިދ ޅުވީާ ރިޟ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ

ފޫ އެއީާ ެގއްލުންތައްާ ލިބޭނެާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ދުރުާ ބޮޑުާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަރުެގާ ނުބެއްދޭާ

ޤަުއމުތަކުަގިއާާ ބަެއއްާ ދުނިޔޭެގާ ކަމެްއނޫން.ާ ހުރިާ ޝަްއކެއްާ މިއީާ ވެެގންދ ނެ.ާ ެގއްލުންތަކަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެބަހުރި.ާ ލިބިފައިާ ެގއްލުންތައްާ ބޮޑެތިާ މިޮގތަށްާ ކޮށްެގންާ ބަދަލުާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ

 645ާުއޅޭތީާމިާރ އްޖެއަށްާމިކަންާިވސްނުނީާހީވަނީާމިހ ރުާއިނިގރޭސިވިލ ތުަގއިާމިކަންާބޮޑުާކުރަން

މިކަންާ ލަފ ދީފައިާ މިހ ރުާސަރުކ ރަށްާ މ ހިރުންވަނީާ އިޤްތިޞ ދީާ އިނިގރޭސިވިލ ތުެގާ ކަންނޭނެގ.ާ

މިާ އޮބ މ ެވސްާ އެމެރިކ ަގއިާ ލިބުނޮުގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ ދ ދިފަހުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުކުރުމަށް.ާ ބޮޑުާ

ާާ ހުށަހެޅި. ބޮޑުކުރަންާ ޗ ރޖްާ މިކަންާސަރވިސްާ މ ހިރުންވަނީާ އިޤްތިޞ ދީާ އެތަނުެގާ ނަމަވެސްާ

ހުއްޓ ލުމަށްާއަންގ ފައި.ާއޭެގސަބަބުންާއޮބ މ ވެސްާވަނީާިމކަންާދޫކޮށްލައްވ ފައި.ާމިއީާޙަޤީޤަތުަގިއާާ

 650އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިވެހިރ އްޖެއަށް،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކަނީާހުސްާމިޓެކްސްާވ ހަކައެްއާާ

ޓެކްސެްއެގާވ ހަކަާއެބަދަްއކ .ާއަދިާއެހެންާކުލައެްއެގާޓެކްސެއްެގާވ ހަކަވެސްާާާާނޫނޭ.ާއަދިާްގރީން

މީހުންެގާޢ އިލ އަށްާމިތަނަށ5ާާާްާދައްކަފ ނެ.ާއަދިާއިތުރުާޓެކްސެއްެގާވ ހަކަވެސްާދައްކަފ ނެ.ާމިއީާާ

މ ާޑޮލަރުާރ އްޖެއިންާބޭރުންާއަންނަާމީހަކުާއަތުންާމިާނެެގނިއްޔޭ.ާނެުގނ500ާ،600ާީއަންނަންޏ ާ

އެމީހުންާކިހިނެއްތޯާމިާޚަރަދުާކުރ ނީ.ާމިއީާމިތަނަށްާއަންނަާޓުއަރިސްޓުންެގާއަދަދުާިއންތިހ އަށްާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވުގތީޮގތުންާ މިއީ.ާ މައްސަލައެްއާ 14ާާާާމަދުވެެގންދ ނެާ ނޫން،  20ާާ655ޑޮލަރެއްާ

ނޫން،ާާ ވިސްނަންވ50ާާާީޑޮލަރެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކުާ ނެިގދ ނެ.ާ މިއަދުާާާޑޮލަރުވެސްާ

ދަރިންނަށްޓަކަިއާާ ދަރިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ ނޫން.ާ މިއަންނަާއަހަރަކަށްާ ނޫން.ާ މިއަހަރަކަށްާ

ފައިދ އަކަށްާާ ަވުގތީާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ ވިދ ޅުވ ހެން.ާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ކަންތައްތައްާ ހަމަާވިސްނަންޖެހޭާ

ޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާސަރުކ ރުންާނޫންާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކުރަންވީައކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމީަގއިާއަ

ރައްޔިތުންނަށާްާ މިދަނީާ ލިބޭލެއްާ އ މްދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމެއް.ާ ކޮންޮގތަކަށްާ  660މިވިސްނަނީާ

ނެތްާ ރައްޔިތުންާ މިއީާ އިތުރުވަމުން.ާ މިދަނީާ އެްއޗެއްާ ނެޭގާ ައތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަދުވަމުން.ާ

ޖެ ބަނޑަށްާ ރައްޔިތުންާ ސަރުކ ރެްއތޯ.ާ ކޮންާ އެމީހުންެގާތަނެއްަގއިާ ދިޔައިމ ،ާ ހަލ ކުވެެގންާ ހިާ

ކިހިނެއްތޯާ ރައްޔިތުންާ ދެންާ ހިންގުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުާ އަތުލީމ ާ ލ ރިކޮޅުާ ހުރިހ ާ ހުރިާ އަތުަގއިާ

ލިބޭާ ސަރުކ ރަށްާ މިހ ރުާ ބައެކޭ.ާ ތިބިާ ޚިދުމަތްދޭންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިއީާ ސަރުކ ރުާ ހަދަނީ.ާ

 665ވަނަާއަހަރުާމިޤައުުމެގާބަޖެޓަކ1978ާާާީމަތްާދެވޭނެއޭ.ާާއ މްދަނީންާމިހ ރުވެސްާރައްޔިތުންނަށްާޚިދު

ާާ 35ާާާާއެންމެ އ މްދަނީއަށް އެބަލިބޭާ މިހ ރުާ ރުފިޔ ޭއ.ާ 8ާާާާމިލިއަންާ ރުފިޔ .9ާާާބިލިއަން، ބިލިއަންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެވިެގން.ާ މުސ ރަާ ހަމައެކަނިާ މުވަްއޒިފުންެގާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ މިއުޅެނީާ

ނިކަން މިކަންކަމ އިމެދުާ ާާރައީސް.ާ މިބިލު ބޭނުންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ވިސްނ ބަލަ.ާ ޑޮލަރަށ50ާާާްާ
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ިވސްނަންޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ސްކުރަން.ާ މިއަދުާ ނަމަވެސްާ ހަދައިެގންާ

ޔޫރަޕްެގާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުން.ާ ގެއްލުމަކަށްާ ލިބިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ  670މުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ތ އޮތްާރީތިާފަޅުާބަލައިލ ކަށްާނޫނޭ.ާނޫނީާހަމައެކަނިާމިތ ާއޮތްާމީހުންާއަންނަނީކީާހަމައެކަނިާމި

ދޮންފަސްަގނޑުާބަލައިލ ކަށްާނޫނޭ.ާމިއަށްވުރެާއެމީހުންާބޭނުންވ ާޚިދުމަތްތައްާލިބެންހުރިާތަންތަނާްާ

ދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާއެބަހުއްޓޭާއިނޭގތޯ.ާމިއީކީާހަމަާެއމީހުންާއައިސްާހަމައެކަނިާރ ާތައްޓެްއާާ

ހުރިާާާލިބޭ ދުނިޔޭަގއިާ ބޭނުންވޭާ އެމީހުންާ ނެތް.ާ އެމީހުންނަކަށްާ ކުރެވޭކަށްާ އެހެންކަެމއްާ ތަނެއް.ާ

އެހެންތަނަކަށްާ މިއަންނަނީާ މިތަނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަން.ާ ކަންތައްތަކެްއާ ނުލަފ ާ ނުބައިާ  675ހުރިހ ާ

އަޅުަގނޑު މިއީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މީސްމީހުން.ާ ައންނަާ ފޫހިވެެގންާ މެންާނުދ ންވެެގންާ

ނެތާްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޤައުމެއް.ާ އިސްލ މީާ މިއީާ ކަންތައްތަްއ.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއހެންނޫން،ާ ދެޭވކަށެއް.ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ބޭނުންވ ާ ޓުއަރިސްޓުންނަށްާ

އެކަަމކުާ ކުރެވިދ ނެ.ާ މިކަންާ ބަދަލުކޮށްފިްއޔ ާ ދީނަކަށްާ އެހެންާ ކުރަންއުޅޭާ ބަދަލުާ

ާާއަޅު ނެތް ޢިްއޒަތްތެާަގނޑުމެންނަކަށްާ ކުރެޭވކަށެއް.ާ މިއަދުާެއކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ  680ރިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޒުމިއުޅެނީާ މަދުވެެގންާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ ޔަޙޫދީންެގާާ އެހީތެރި،ާ މީހުންެގާ ރޭލުާ

ާާ މ ތްއެހީތެރިކަން ކޮންބައެއްތޯ.ާ މިއީާ ާހޯދަން.ާ ޢ ޔަތެއްާهللا އެތައްާ ޤުރުޢ ނުަގއިާ ވަނީާކީރިތިާ ަގިއާ

ޖަާ ނުބައިކަމ އިާ މ ތްމިމީހުންެގާ މިީއާ ައިއއްސަ.ާ ާއްބ ރުކަންާ މީހުން.ާާهللا ޖަދަލުކުރިާ އަށްާ

މ ތްތިމަން މުއްސަނދިންނޭ.ާ ާނަމެންނަކީާ ކީރިތިާهللا އ ޔަތްތައްާ މިހެންހުރިާ ފަޤީރެކޭ.ާ އަކީާ

އަޅުަގނ އުފައްދަިއެގން،ާ ުގޅުންާ ބަޔަކ ިއާ ޖައްބ ރުާ މިަވރުެގާ އެބަހުއްޓޭ.ާ  685ޑުމެންނަށާްާޤްރުއ ނުަގއިާ

ދޭާ ރިޒުޤްާ ެއއީކަމަށްާ ހޯދައިެގން،ާ އެހީތެރިކަންާ އެމީހުންެގާ ޝުކުރުނުކޮށް،ާ ނިޢުމަތްތަކަށްާ ލިބޭާ

ވަޙީާާ ޤުރުއ ނުަގިއާ ކީރިތިާ މ ތްކަލ ނެގާ ވިސްނަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިެގންާ ފަރ ތަކީާ

لشކުރަްއވަނީާ عذابي  إّن  َكفْرتُم  َوإلْن  ُكْم  ألذْيَدّن  َشَكَرتُْم  ނިޢުމަތްތަކަށްާޝުކުރުާނުކުރ ާدْيُد  إلْن 

ެގާއަޒ ބުާަގދަފަދަކަންާމިއ ޔަތުންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބައިނޭގ.ާޢިްއޒަތްތެރިާهللاާމީހުންނަށްާމ ތްާާ

މިއީާާ ޤައުެމއް.ާ އިސްލ މީާ މިއީާ މައްސަލަތަކެއް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ  690ރައީސް،ާ

ނޑުމެންާކިޔަިއެގންާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާާސަތޭކައިންާސަތޭކަާމުސްލިމުާޤައުމެކޭާައޅުަގ

ފޮނުވ ލަން.ާ އަނބުރ ާ މިބިލުާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލުާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ

ނަަގިއެގންާާ މިޓެކްސްާ އެއީާ ނުފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ފ ސްކުރ ކަށްާ މިބިލުާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުެމންެގ ޓުައރިޒަމަކީާާމުސްތަޤްބަލުަގއިާ ެގއްލުމެްއ.ާ އިޤްތިޞ ދީާ ބޮޑުާ ލިބޭނީާ ޤައުމަށްާ ާ

ބިލެއްާ މިހަމަާ ސަރުކ ރުންާ މިއެއްޗެއްާ ބައި.ާ އިޤްތިޞ ދީާ ބޮޑުާ އެންމެާ އޮތްާ ރ އްޖޭަގއިާ  695މިހ ރުާ

މިލިބިެގންދަނާީާ މިޤައުމަށްާ ނ ރައޭާ ހިތަކަށްާ ފޮނުވ ލ އިރުަގއިާ ޖަހ ލ ފައިާ މ އްދ ާ ދެތިންާ ހަދ ލ ފައިާ
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ާާކޮންކަހަލަާެގއް އަހަރެއްާނުވަނީސްާހިތަށްާއެރިހ 1ާާާލުންތަކެްއާކަެމއް.ާހަމަާސަރުކ ރެއްާއައިސް

ދެންާ ވިސްނ ލ ބ .ާ ކުޑަކޮށްވެސްާ ދޭތެރޭާ މިޤައުމ ާ ދ އިރުަގިއ،ާ ފޮނުވަމުންާ މިތަނަށްާ ބިލުތަކެއްާ

ދައްކ ކަށްާާ ވ ހަކަތަކެއްާ ިގނަާ މ ާ ނުވ ތީ،ާ ބިލަކަށްާ ދިުގާ މ ާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރަނަގޅަށްާާބޭ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ އަޅުަގނޑުާ ވަޒީރުންނަށްާ ދެާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ  700ނުމެއްނެތިން.ާ

އެނޭގނެ.ާމިއަށްާޖަވ ބެއްާދެްއވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާހީކުރަން.ާދެންާމިބިލުާފ ސްކުރަންާބޭނުމިއްޔ ާާ

ށްާތިބެެގންނަމަވެސްާމުއްޠަލިބުެގާވ ހަކައަށްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ ޢީދުކުރަން.ާމިއަދުންާމިއަދަ

ާމިބިލުާކޮންމެވެސްާޮގތަކަށްާނިންމ ލަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ނަންބަރުާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ  705ާއެްއ،71ާާާާާ/78`.ާ

ެގާއެއަރޕޯޓަކުންާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާފުރ ާފަސިންޖަރުންާއަތުންާއެއަރޕޯޓްާސަރވިސްާާދިވެހިރ އްޖޭާާާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިލް

ކަަމށްޓަކަިއާާ ފޮނުވިާ ސަރުކ ރުންާ ބިލު،ާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ނެުގމ އިބެހޭާ ޗ ރޖްާ

ބިލެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ިމއީާ އ ދެ،ާ ދަންނަަވން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ

މެންބަރާުާސަބަބަކީ އޯަގނަިއޒޭޝަންެގާ ސިވިލްއޭިވޭއޝަންާ ިއންޓަރނޭޝަލްާ ރ އްޖެައކީާ ާ،

 710ޤައުމަކަށްވ ތީ،ާއެާއޯަގނައިޒޭޝަންާބުނ ޮގތުަގއިާކޮންމެާެއއަރޕޯޓުންާބޭރަށްާފުރ ާކޮންމެާމީހެއްެގާާ

ސެކިއުރިޓީ،ާާ އެއަރޕޯޓްެގާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ނަަގންާ ފައިސ އެއްާ ވަރެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ އަތުންާ

ރުާސަރވިސްާދިނުމަށ އިާއަދިާއެާފުރ ާބޭފުޅަކަށްާސެކިއުރިޓީެގާކަންތައްތަކުަގިއާޚަރަދުާޕަސިންޖަ

ބަލ އިރުާ ކުރަންާ މިކަންތައްތައްާ އެބަޖެހޭ.ާ ނަަގންާ ވަރެްއާ ކޮންމެވެސްާ ފައިސ ާ ބެލެހެއްޓުމަށްާ

ކުަގއިާއަޅުަގނޑުާބެލީާމިހ ރުާމިާނަގ ާއަދަދ ިއ،ާމިާރީޖަންގައ ިއާއަދިާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަ

 715ނަގ ާއަދަދ އިާކިހ ވަރުާތަފ ތެއްާއެބަހުރިތޯ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާބެލިބެލުމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގާ

ކުރެވުނީާމިހ ރުާރ އްޖެއިންާމިނަގ ާއަދަދަކީާމިާރީޖަންަގިއެވސްާހަމަާއެންމެާކުޑަާއެއްާޤައުމޭ.ާ

އަ އެއްޤައުމޭ.ާ ކުޑަާ އެންމެާ ހަމަާ ބެލިޔަސްާ ނިސްބަތުންާ ދުނިޔޭެގާ މިހ ރާުާއަދިާ މިއަދަދުާ ދިާ

ޑޮލަރަށްާބޮޑުކުރީމަވެސްާމިއީހަމަާއަދިެވސްާކުޑ18.50ާާާާަސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާިއންާވަރަށްާާ

ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޮޑުކުރުމަކުންާ ތަންކޮޅެއްާ މިހ ކުޑަާ މިއަދަދުާ އެހެންވީމ ،ާ އަދަދެކޭ.ާ

 720ާމަދުވ ނެކަމަކަށްާއެްއޮގތަކަށްވެސްާނުފެނޭ.ާާޒިޔ ރަތްކުރ ާޓޫރިސްޓުންނަށްާެގއްލުންވ ނެކަމަކަށްާނޫނީ

ދުރުާ ވަރަށްާ ޤައުމުތަކުންާ ެއކިާ ދުނިޔޭެގާ ޓުއަރިސްޓުންނަކީާ މިއަންނަާ ރ އްޖެއަށްާ ސަބަބަކީ،ާ

ޓިކެޓުންާާ އެބޭފުޅުންެގާ އެބޭފުޅުންނަށްާ މިއަންނަނީ.ާ ޓުއަރިސްޓުންާ ޢ ންމުކޮށްާ 4ާހިސ ބުންާ

ަމއްސަލަެއއް އެއީާ ިވޔަކަސްާ ބޮޑުާ އެބޭފުޅުންނަށްާޑޮލަރުވަރުާ ހިއެއްނުވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހެނެއްާ

ބޭނުންވޭ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ ދެން،ާ މިއީކީ.ާ އެްއޗެއްނޫންާ ނުވ ވަރުެގާ ާ,އެފޯޑްާ
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ަމޢުލޫމ ތާުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުަގއިާ ފީއެްއެގާ ވިސ ާ އަންނައިރުާ ޓުއަރިސްޓަކުާ  725ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ

ފައި ެއްއވެސްާ ެއހެންވީމ ،ާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާ ނުނަގ .ާ ސަރުކ ރަކުންނެއްާ ދިވެހިާ ސ ެއއްާ

ެއބައިނޭގ.ާާ އެކަންާ ޓުއަރިސްޓުންނަށްވެސްާ ވަޑަިއަގންނަވ ާ ރ އްޖެައށްާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް،ާ

ާާ އެންމެ ޓިކެޓުންާ އަޅުަގނޑަކަށ4ާާާްއެހެންވީމ ،ާ އެއީާމައްސަލައެއްހެނެއްާ ބޮޑުވުަމކުންާ ޑޮލަރުވަރުާ

މިބިލުަގއިާ ދެން،ާ މިާާާހިއެއްނުވޭ.ާ ލ ރި،ާ މިނަގ ާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

މިހ ރާުާ ބެލުމުންާ ބެލިާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންތ ކަށްބ އޭ.ާ މިލިބެނީާ ލ ރިާ މިނަގ ާ  730ޓިކެޓްތަކުންާ

ޕެސެންޖަރުނާްާ ޮގތުަގއިާ ޓެކްސްެއއްެގާ ެއއަރޕޯޓްާ މިސެކިއުރިޓީއަށްާ މިނަގ ާ އެއަރލައިންތަކުންާ

މި ޗ ޖްާ ސަރވިސްާ މިނަގ ާ ެއއަރޕޯޓްސްާއަތުންާ ކޮމްޕެނީއަށް.ާ ެއައރޕޯޓްސްާ މޯލްޑިވްސްާ ލިބެނީާ

ކޮމްޕެނީއިންާސަރުކ ރަށްާމިލ ރިާހަވ ލުކުރަނީ.ާއަޅުަގނޑުާބެލިާބެލުމުން،ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތާުާ

ލިބުނުޮގތުަގއިާމިހ ރުާމޯލްޑިްވސްާއެއަރޕޯޓްސްާކޮމްޕެނީައކުންާމިާޕެސެންޖަރުންާއަތުންާނަގ ާލ ރިާ

ސަ ނޫނާީާހަމައަކަށްާ ކޮމްޕެނީއަކަށްާ އެއަރޕޯޓްސްާ މޯލްޑިވްސްާ މިލ ރިއަކީާ ނުދައްކ .ާ  735ރުކ ރަށްާ

ހަމަޖެހިފައާިާ ެއއިންތިޒ މްތައްާ ނޫން.ާ ލ ރިއެްއާ ލިބެންޖެހޭާ ކުންފުންޏަކަށްާ ބަލަހައްޓ ާ އެއަރޕޯޓްާ

ތެރިާއޮތްޮގތުންާއެބޭފުޅުންާމިާކަލެކްޓްކޮށްފައިާސަރުކ ރ އިާހަވ ލުާކުރަންޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތް

ވަޒީރުާއަރިހުންާއެދެންާމިހ ރުާއެކަންތައްާެއޮގތަށްާނުދ ތީވެާއެކަންތައްާބައްލަވ ާއެލިބޭާލ ރިާހަމާަާ

ާާ ހަމަޖައްސެވުން.ާދެން،ާމިޤ ނޫނުެގ 1ާާސަރުކ ރަށްާލިބޭނެޮގތަށްާބަރ ބަރަށްާއެއަދަދުާލިބޭނޭޮގތައްާ

ފަރ  ލިބިފައިވ ާ އިމިއުނިޓީާ ޑިޕްލޮމެޓިކްާ މިއޮންނަނީ،ާ ަގއިާ )ނ(ާ ޤަުއމުތަކުެގާާެގާ ބޭރުާ  740ތްތަކ އިާ

ާާ އަހަރ2ާާާުވަޒީރުންާފެށިެގންާމަތީާފެންަވރުެގާވެރިންނ އިާޓްރ ންސިޓްާޕަސިންޖަރުންނ އިާއުމުރުން

ފުރިހަމަާނުވ ާކުޑަކުދިންާއެައރޕޯޓްާސަރވިސްާޗ ޖްާނެުގުމަގއިާއިސްތިސްނ ާވ ނެއޭ.ާމީެގތެރެއަށްާ

ާާ 65ާާާާއަޅުަގނޑުާހިމަނ ލަންާބޭނުންވޭ،ާމީެގާއެބައޮތް ޑޮލަރުާބައ14ާާާިއަހަރުވެފައިބ ާބޭފުޅުންނަށް

ާާ 12ާާާާނަގ ާވ ހަކަ.ާެއޮގތަށް 2ާާާާައހަރ އި ޑޮލަރުާބަިއާނަަގނ14ާާާްއަހަރ ާދޭތެރޭެގާކުދިންނަށްވެސް

ހުރިހ ާާ ާ ަގންނައިރުވެސްާ ޓިކެޓްާ އެއަރލައިންާ ސަބަބަކީ،ާ ހުށަހަޅަން.ާ  745އަޅުަގނޑުާ

ކެއްާޮއވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެއަރލައިނަކުންހެންާކުޑަކުދިންނަށްާޚ އްޞަާއަުގތަ

ރަނަގޅުާާ ދިނުމަކީާ އެކުދިންނަށްާ އިމިއުނިޓީެއްއާ އެާ ޗ ޖުންވެސްާ ސަރވިސްާ އެއަރޕޯޓްާ

ދެން،ާ ވ ހަކަ.ާ ދިވެހިންނަށްާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްކަުމަގއިާ

ާާ އޮންނަ މިކަންތައްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާމީގެއިތުރަށްާ ބެލިފައެއްާ ސީދ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތްާ

 750ރ އްޖެއިންާފުރ ާފްލައިޓެއްެގާކެބިންާކްރޫއިން.ާމިސ ލަކަށް،ާދިވެހިާފްލައިޓެއްެގާކެބިންާކްރޫއިންާާ

ނަގ ތޯާ އަތުންާ އެބޭފުޅުންެގާ ފުރ އިރުާ ތިބެެގންާ ޮގތުަގއިާ ކްރޫއިންެގާ ކެބިންާ އެާ ފުރ އިރުާ ބޭރަށްާ

އެބޭ މިޤ ނޫނުަގއިާ ެއއީާ އެީއާާނުނަގ ތޯ.ާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުންާ ނުނަގ ޮގތަށްާ އަތުންާ ފުޅުންެގާ
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ހަމަާފްލައިޓްާޮގސްފަިއާއަންނައިރުާހަމަާއެނބުރިާވަޑައިަގންނަވ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާ

އެބޭފުޅެއްެގާާ ޕަސިންޖަރެއްާ ޓްރ ންސިޓްާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގއިތުރަށްެވސްާ

ހަމަޖެ ޮއންނަނީ.ާޓްރ ންސިޓްާ މީަގއިާ ނުނެޭގޮގތަށްާ ެއލ ރިާ ކުރަްއވ އިރުާ މަޑުާ ޭއރިއ ަގއިާ  755ހިފައިވ ާ

އަދިާދިމ ވ ާކޮންމެެވސްާސަބަބެއްެގާސަބަބުން،ާމިސ ލަކަށްާފްލައިޓެއްާމައްސަލަާޖެހިެގންާފްލައިޓްާ

އ އިންާާޑިލޭވީ.ާެވެގންާއެބޭފުޅަކުާހޮޓަލެއްަގއިާމަޑުކުރަންާޖެހުނީާނޫނީާއެއަރޕޯޓްާޓްރ ންސިޓްާޭއރި

އޮންނަންާ ނުނަގ ޮގތަށްާ ޓެކްސްވެސްާ ިމާ ޙ ލަތެްއަގއިާ އެކަހަލަާ ޖެހެނީ.ާ ވަޑައިަގންނަވަންާ ބޭރަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެހުށަހެޅުންވެސްާހުށަހަޅަން.ާޖުމްލަކޮށްާދަންނަވ ނަމަާމިއީާވަރަށްާމުހިންމާުާ

މިހ  ސަބަބަކީ،ާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެްއކަމުަގއިާ ބޭނުންތެރިާ އެއަރޕޯޓްެގާާވަރަށްާ  760ރުވެސްާ

ސެކިއުރިޓީާކަންތައްތަކ އިާޕެސެންޖަރުންނަށްާލިބެމުންދ ާސަރވިސްތައް،ާޚިދުމަތްތައްާއަޅުަގނޑަށްާާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެހެން.ާާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ވަޑަިއަގންނަވ ާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ހީވަނީާ

ތެރެއި ޑެސްޓިނޭޝަންތަކުެގާ ޓޫރިސްޓްާ ދުނިޔޭެގާ އެްއާާރ އްޖެއަކީާ ލަގްޒަރީާ އެންމެާ ންާ

އިންޓަނޭޝަނަލްާ އެއަރޕޯޓަށް،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޓުއަރިސްޓުންާ މިާ އެކަމަކު،ާ ޑެސްޓިނޭޝަން.ާ

ނޫން.ާާ މަންޒަރެއްާ ހިތްހަމަޖެހޭާ އެކަހަލަާ މިފެންނަނީާ ވަޑައިަގންނަވ އިރުާ ވަދެާ  765އެއަރޕޯޓަށްާ

ާއެއަރޕޯޓްެގާޚިދުމަތްވަނީާވަރަށްާދަށްވެފައި.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރު.ާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަެވއްޖެާ ވަުގތުާ

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.

ާާ770 

ާާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ އަްއސަލ މުޢަލައިކުމްާ ާ.`ާާ އިޞްލ ޙ71ާުާ/78އ ދެ، މިޤ ނޫނަށްާ ާ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޟްާރަޝީދު އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ ޮގތުންާ އޮތްާއިޞްލ ޙ އިބެހޭާ މިފޮނުވ ފަިއާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ

ތަކެއްާ މަޢުލޫމ ތުާ ބޭނުންވ ާ ސ ފުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިެގންނައިރުަގއިާ ބަދަލުތަކެއްާ މިވަރުާ

ކުރ އިރުަގއިާާހުންނ ނެއޭ ބޮޑުާ ޓެކްސްެއއްާ ނޫންނަމަ،ާ ޑިޔުޓީެއއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތުން،ާ ާ.

އެޮގތުން،ާާ އެބަހުރި.ާ ތަކެއްާ މަޢުލޫމ ތުާ ބޭނުންވ ާ ސ ފުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ  775ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

ިމއުޅެނީ.ާާ އައިސްެގންާ ކުރިއެރުމެއްތޯާ ކޮންާ އޮތީާ އައިސްފައިާ މިވަުގތުާ ޚިދުމަތަށްާ އެއަރޕޯޓުެގާ

ނޑަށްާއެނޭގާމިބިލުެގާތަފްޞީލުާތެރޭަގއިާއެބައޮތްާޓެކްސްާނަަގނީާކޮންާބޭނުމެްއަގއިާކަން.ާާއަޅުަގ

މިއީާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް.ާ ދޭާ އެއަރޕޯޓުންާ ނަަގނީާ ޓެކްސްާ ތަންތަނުންާ މިކަހަލަާ ޮގތެއްަގއިާ ޢ ންމުާ

ާާ ކުރ ޮގތްާއެއީ.ާާރައްޔިތުންެގާއ މްދަނީާއިތުރުކުރަންާނަގ ާއެއްޗެއްާނޫންާމިއީކީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލު

 780އަދިާމިާމަޤްޞަދުެގާތެރޭަގިއެވސްާއެބައޮތްާއެއަރޕޯޓުެގާސަލ މަތީާކަންތައްތަކ އިާމުަވއްޒަފުންނ އިާ
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ބޮޑުާާ އަުގާ މިޓެކްސްެގާ ނޫނީާ ނަގ ،ާ ހުރީތީެވާ ކުރަންާ ކަންތައްތަކެއްާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ މިކަހަލަާ

ވިސްނަން ދެންާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މިޮގތަށްާކުރަނީކަމަށް.ާ މިކަންާ ޖެހެނީާ ާ

ކުރ އިރުަގއިާެއއަރޕޯޓަށްާައިއސްފައިާއޮތީާކޮންާކުރިއެރުެމްއތޯާމިާޓެކްސްާމިޮގތަށްާނަގ ިއރުަގއި.ާާ

ދިވެހިންާ އަދިާ އަތުންާ ފަތުރުވެރިންާ ބޭރުެގާ ހިނދުާ ނުލިބޭާ ކުރިެއރުމެއްާ އެްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ މިއީ މިކަންކުރުމަކީާ ނަަގިއެގންާ ޓެކްސްއެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާއަތުންާ ކުރ އިރުަގއިާ  785ައޅުަގނޑުމެންާ

ފެސިލިޓީސްތައްާާ ެއއަރޕޯޓްެގާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ެއއްބަސް،ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއް.ާ ވިސްނަންޖެހޭާ

ކުރުމަކުންނެއްާ ބޮޑުާ ޓެކްސްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިއަރ ދ ވަރަކަށްާ މިންވަރަކަށްާ އިތުރުެވެގންދ ާ

މީހެއް އެްއވެސްާ ހަދ ނެާ އިދިކޮޅުާ ފުރަތަމާަާމިއ އިާ އެންމެާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުހުންނ ނެ.ާ ާ

ާާ ަމސްދުވަސްާެވއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެންމ1ާާާެމިވަުގތުންާިމވަުގތަށް،ާއަޅުަގނޑުާދަތުރެއްާނުކުރ ތ 

މޫސ ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ކުރެްއވިާ ދަތުރެއްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ  790ފަހުންާ

ކަން ހެނދުނުާ މިއަދުާ ކޮންކަހަލަާމަނިކު،ާ އަހ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ވަޑައިެގންނެީވ.ާ މ ލެާ ނޭނެގާ

ޓެކްސްއެްއާާ މިާ ކުރ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޮއތީ.ާ އައިސްފައިާ ކުރިއެރުމެއްތޯާ

ނަަގއިފިކަމަށްވަންޏ ާއިތުރުާފެސިލިޓީސްތަކެއްާއެތަނުންާފަތުރުވެރިންނަށްާލިބިެގންދ ންވ ނެ.ާއެކަންާާ

ނުވ  އަޅުަގނޑުާާއެޮގތަށްާ ޙ ސިލުވެެގންދ ނެކަމަށްާ މަޤްޞަދުާ މިޓެކްސްނެުގުމެގާ ކަމަށްވެއްޖެްއޔ ާ

ކަންތައްތަކެްއވެސްާާ ރަނަގޅުާ ސަބަބުންާ ީމެގާ ކުރ އިރުަގއިާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ނުކުރަން.ާ  795ޤަބޫލެއްާ

ށްާއެއަރޕޯޓަށްާކުރިއެރުންތަކެްއެވސްާލިބިދ ނެ.ާއެކަންާކުރިއެރުވުމަށްޓަކަިއާޓެކްސްެއއްާނަަގނީކަމަ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާހަމަެއހެންމެ،ާދެންމެަގއިާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާޢިލްޔ ސްާލަބީބްާވިދ ޅުވިާމިސަރަޙައްދުެގާއެންމެާދަށްާއަދަދެއްާނަގ ާބަޔަކީާދިވެހިރ އްޖެާ

އަޅުަގނޑަ އެހެނެއްނޫނޭ.ާ ނޫން،ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތާުާކަމަށް.ާ އޮތްާ ލިބިފައިާ ށްާ

 800ނޫންނަމަ،ާކަރުދ ހަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާސިންަގޕޫރަށްާވުރެެވސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިޓެކްސްާމިހެނާްާ

ވަޒީރުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަށްާ އެބަދޭ.ާ ބޮޑުެވެގންާ ޓެކްސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަދައިފިކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ

އަ ފަހަރެއްަގއިާ ކަންނޭނެގާ ދެއްވަފ ނެާ އަދިާޖަވ ބުާ ނޫންކަމަށްވަންޏ .ާ ކުށްާ ަމޢުލޫމ ތުާ ޅުަގނޑުެގާ

ކުރަންޖެހާޭާ ޤަބޫލުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުންނެވި.ާ ޖެނެރަލްވެސްާ އެޓަރނީާ

ޖަހައިެގންާާ ހިސ ބުގައި،ާސަލ ންާ ބޭސްފަރުވ އަށްާސަލ ންޖަހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެބައޮތް.ާ ޙަޤީޤަތެއްާ

މިކުރަނީ.ާމިޙ ލުގައިާއަޅުަގނޑުމެންާފައިސ ާހޯދައިެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖެއިންާބޭރަ  805ށްާދަތުރުާ

އަތުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަނެއްކ ވެސްާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ދަތިާ އިޤްތިޞ ދީާ މިފަދަާ

ބުރައަކަށްާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އިތުރަށްާ މިއީާ ނެުގަމކީާ ޓެކްސްެއއްާ މިޮގތަށްާ

އެހެންީވމ ،ާދެންާއޮތީާފަތުރުވެރިން.ާދުނިޔޭެގާއަދިާރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދަށްާާާވެެގންދ ނެކަެމއްާމިއީާ.
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މިއައިާބަދަލުތަކ އިާުގޅިެގން،ާދުނިޔޭެގާއިޤްތިޞ ދަށްާައއިާބަދަލުތަކ އިާުގޅިެގންާރ އްޖޭެގާޓޫރިޒަމްާ

%ާ ޮގސްފައި.ާ ދަށަށްާ ާ%11ާާމިއޮތީާ ެއހެންވީމ ،9ާާާއަދިާ ޮގސްފައި.ާ މިއޮތީާ ދަށަށްާ  810ނަމަވެސްާ

މަހަށ6ާާްާމަސ3ާާާްލަާދަނޑިވަޅެްއަގއިާަވޒީރުާމިކަންާކުރަްއވ ނީތޯާނޫންނަމަާއަދިާމީެގާއިންާާމިކަހަ

ނޫނީާާ ޖައްސ ލ ނީތޯާ މިތިބ1ާާާީފަހަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނީތޯ.ާ މިކަންާ ފަހުންާ އަހަރުާ

ވަޒީރުާާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަންކުރަންާ އެއީާ މިކަންކުރަން.ާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަންކުރަން.ާ

މިބިލުާ އެޮގތުންާ ނެތީމ ކަން.ާ މިކަންނުކޮށްވ ންާ ބޭނުންވ ނީާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ބޭނުންވ ނީ،ާ

ކުރ އިރުަގިއާާ ިމކަންާ އެޮގތަށްާ އެހެންީވމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ އައިކަމަށްާ  815މިތަނަށްާ

ނޫންނަމަާ ބޭއްވުންާ އަދަދުާ އޮތްާ މިހ ރުާ ޚ އްޞަކޮށް،ާ އަތުންާ ދިވެހިންާ އަދިާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ނަަގންޖެހެއޭ.ާ ޓެކްސްެއއްާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ މެންބަރަކުވެސްާ އެހެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ނުނެުގން.ާ

މިންވަރަށްާ ފުދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަަގންޖެހޭނެ.ާ އެއްޗެއްާ ނަަގންޖެހޭާ

ޤައުމު މިސަރަޙައްދުެގާ މިހ ރުާ ޮގތް.ާ އެދޭާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުާ އެީއާ ތަކަށްާއެކަންކުރުންާ

ާާ ނަަގނީ އިންޑިޔ އިންާ 52ާާާާބަލ ލ އިރުަގއިާ ނަަގނީ މެލޭޝިއ އިންާ ލ ރިކޮޅެްއ.ާ  820ރުފިޔ 30ާާާރުފިޔ ާ

ާާ މިނަަގނީ ތައިލެންޑުންާ ރުފިޔ އަށ38ާާާާްލ ރިކޮޅެއް.ާ އޭތިާ ދެން،ާ ލ ރިކޮޅެއް.ާ ކޮންެމވެސްާ ރުފިޔ ާ

އަޅުަގނޑަކަށެާ ކަެމްއާ ކިހ ވަރެއްާ ިމވެެގންދ ނީާ އެހެންާބަދަލުކޮށްފިކަމަށްވެއްޖެްއޔ ާ ނޭނެގާ އްާ

މީހުންެގާކަލްކިއުލޭޓަރުން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާެއާކަލްކިއުލޭޝަނުންާއަންނަޮގތްކަމަށްާވެދ ނެ.ާ

އެއީާއަޅުަގނޑުާމ ބޮޑުާހިސ ބެއްާނުހަދ ާމިވ ހަކަާދަްއކައިފިއްޔ ާއެހީާފަހަރެއްަގއިާޯގހަކަށްވެދ ނެ.ާ

މިކަންާާ ވ ކަމަށްވަންޏ ާ ކުށެްއާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުާާއެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ކޮށްލުން.ާ  825ރަނަގޅުާ

ފަތުރުވެރިންާ ވަންޏ ާ ކުރ ކަމަށްާ ފުރިހަމަާ އިތުރަށްާ ޓޫރިޒަމްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މިތަނަށްާއެމީހުންެގާރަނަގޅުާމަންޒިލަކަށްާމިތަންާހަދަންާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްާކުރ އިރުަގިއާާ

ޓެކްސްތަ މިކަހަލަާ ޖެހޭނެާ އޭރުންާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުޑަކުރަން.ާ ވަރަކަށްާ ވީހ ެވސްާ އްާ

ކުރެވެނީ.ާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ޖެހެނީާ ވަުގތުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާ

ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ އިާ ބެހޭޮގތުން،ާ މިކަމ އިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ފުރުޞަތެއްަގއިާ ދެވަނަާ  830އެހެންވީމ ،ާ

ޢިއްޒަ ދެންާ ބޭނުން.ާ ދަްއކަންާ ާާވ ހަކަާ ފ ހަަގކުރެއްވިހެން ހަމަާ މެންބަރުންާ އަހަރުެގ65ާާާާތްތެރިާ

ާމީހުންާއަތުންާމިނަގ ާއަދަދުާމިހ ރުާއޮތީާކުޑަކޮށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑު...ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

 835ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދަށް.ާާ

ާ
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ޖެހިފައި،ާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިވަނީާ އިތުރުކުރަންާ އ މްދަނީާ ސަރުކ ރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެހެާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ކުރަންޖެހިފައި.ާ އިތުރުާ ކުރިައށްާާރެވެނިުއވަނީާ މިކަންާ ޮގތަށްާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ ާންވީމ ،ާ

ެގންދިއުމަކީާައޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރ ާކަމެއްކަމަށްާދަންނަވަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިްއޒަތްތެރިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އ ދެ،ާ  840މެންބަރެއްާ

މަރުޙަލ ާާހުށަ ކިއުުމެގާ ދެވަނަާ ވ ހަކައަކީާ ނިންމެވުމަށް.ާ މިކަންާ މިއަދުާ ހަޅުއްވައިފިާ

އެޮގތަށްާާ ފ ސްކުރުމަށް.ާ ބިލުާ ބަދަލުކޮށްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލިސްާ މުޅިާ ނިންމުމަށްފަހުަގއިާ

ރިާމަޖިލީހަށްާފެނިެގންާކުރިއަށްާެގންދިޔަޔަސްާއަޅުަގނޑުާވޯޓުދޭނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިްއޒަތްތެ

އިމްޕެކްޓްާާ ީމެގާ ެގންޮގސްެގންާ ކޮމިޓީައކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫންހެން.ާ ނެތްކަމެއްާ ބަލަިއލުމަކީާ ވަރަކަށްާ  845ކޮންމެވެސްާ

ނ ނީވެސްާމިނިސްޓަރުާމިކަމ އިބެހޭާތަފްސީލުތައްާދެްއވ ނެ.ާއަދިާމިނިސްޓްރީންާމިފޮނުއްވ ފައިާއޮން

މާިާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޔަޤީންކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ކުރެްއވުމަށްފަހުަގއި.ާ ދިރ ސ ތަކެއްާ

އެއަރޕޯޓްާޓެކްސްާނެެގމުންދަނީާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގފަިއވ ޮގތުަގއިާއެާޓިކެޓްާިވއްކ އިރުާިމހުންނަނާީާ

ދުވަސްފަހުން ތިންމަސްާ ބިލުަގއިާ އެހެންީވމ ،ާ ނެިގފައި.ާ ކުރ ޮގތަށްާއެފައިސ ާ ތަންފީޛުާ މިާ ާ

 850ހުށަޅުއްވ ފައިާއޮތީވެސްާމިސަބަބ އިާހެދިާކަމަށްވެދ ނެ.ާއެީއާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާ

އަހަރަށް،ާާ ތިންާ އޮތީ.ާ ބިނ ކުރެވިފައިާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ އެާ ބޭނުންވަނީ،ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަރިހުންާ

ާމިހ ރުާމިާއިޝޫކުރެވިފަިއާހުރިާޓިކެޓްތަކުެގާާތިންމަސްާދުވަހުެގާފަހުންާތަންފީޛުާކުރ ޮގތަށްާހެދީމަ

ެއއަރލަިއންތަކ އި،ާއިންޑަސްޓްރީއ އިާމަޝްވަރ ާ ބައިާކަވަރުާކުރެވޭނެކަމަށްާބައްލަވ ފަިއވަނީތޯއޭ.ާ

މުއްދަތުެގާާ ދުވަހުެގާ އެްއއަހަރުާ ނުވަތަާ ދުވަހުެގާ ހަމަސްާ އަދަދެއްާ ކިހ ކަށްހ ވަރުެގާ ކުރެްއވީތޯއޭ.ާ

ދެ ހުރެދ ނެތޯއޭ.ާ ޓުައރިސްޓްާޓިކެޓްާ ރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ  855ންާ

ނަިއސްދ ނެ.ާ މީަގއިާ އިމްޕެކްޓެއްާ މ ބޮޑުާ ޕެކޭޖަށްާ މުޅިާ މިާ ޮގތުންާ ޑެސްޓިނޭޝަންެއއްެގާ

ދެކެވޭާާ ވ ހަކަާ ކަމަށްާ ޑެސްޓިނޭޝަންއެއްާ އަުގބޮޑުާ މިހ ރުވެސްާ ރ އްޖެައކީެވސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޢިްއޒަތްތެ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުންނަށާްާތަނެއް.ާ ިގނަާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ރިާ

ޓޫރިޒަމްާ ނަމަވެސްާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ ކޮމިޓީެގާ ތެރޭަގއިާ ހަފްތ އެްއެގާ އަދިާ ފެނިވަޑަިއެގންފިްއޔ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ ިއންޑަސްޓްރީއ އިާ ޭއވިއޭޝަންާ ެއއަރލަިއންތަކ އި،ާ  860އިންޑަސްޓްރީއ ިއ،ާ

ކަމ  މިނިސްޓްރީެގާ މަޝްވަރާ މިނިސްޓަރުެގާ ލައިެގން،ާ މަޝްވަރ ކޮށްާ މ ހިރުންނ އިާ އިބެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިޝޫެއއްުއޅެންޏ ާ ެއްއވެސްާ ދެންާ ެގނެސްފިއްޔ ާ މިާ ކޮށްލުމަށްފަހުަގއިާ

ދެންނެވުނުާ ކުރިންާ އަދިާ ތ އީދުކުރ ާ މިއަށްާ ސަތޭކަާ ސަތޭކައިންާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގނެ.ާ

އައިާކަމަށްވިޔަސްާވޯޓުދޭނަން.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއިނޭގާާާާފަދައިންާމިާހަމަާމިހ ރުންާމިހ ރަށް
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އިތުރުާ ޓެކްސްެއއްާ ނުވަތަާ ނެުގމަކަށްާ ޓެކްސްއެއްާ އިންޑަސްޓްރީއަކުންާ އަދިާ  865އިންޑަސްޓްރީއަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކިޔ ނެާ މަރުޙަބ ާ ހިތްހަމަޖެހޭާ މުޅިންާ ހެޔޮހިތުންާ އެާ ކުރުމަކަށްާ

ތަކެއް،ާައތުވެދ ނެާއިމްޕެކްޓެއްާއެާބަލަިއލުންާއެާއޮތްާކަމެއްކަމަށްާފެންނަނީ.ާމީަގއިާހުރިާކަންތައް

ދެންާއަދަދުތަކުެގާވ ހަކަާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާވ ހަކަާދަްއކައިފި.ާެއހެންވީމަ،ާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ ޮގތުންާ އުޞޫލެއްެގާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިން.ާ ދ ކަށްާ ކޮންމެހެންާ ވަނީާއަޅުަގނޑުާ

 870މިފިޔަވަޅަށްާއަޅުަގނޑުާމަރުޙަބ ާކިޔަމޭ،ާތ އީދުކުރަމޭ.ާއަދިާއެންމެާއަވަހަށްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާ

ެގންދިއުމަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިގނަާބޭފުޅުންނަށްާ ޮގތަކަށްާކުރިއަށްާ

ނަމަވެސްާެގންޮގސްެގންާމިދެންނެވިާާާބުރަވެާަވޑަިއަގންނަވ ކަމަށްެވްއޖިއްޔ ާއަދިާކޮންމެާކޮމިޓީައކަށް

ދ އިރ ތަކ އިާމަޝްވަރ ކޮށްލ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާެގނެސްފިކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާހަމަާކުޑަކޮށްާއެއްޗެްއާާ

ބަލައިލަންާއޮތްާކަމަށްާވިޔަސްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކަންާފެންނ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވީާއެންމެާ

ކުރިއަށް އަަވސްޮގތަކަށްާ ައޅުަގނޑުާާާާއަވަހަކަށްާ ދަންނަވަމުން،ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ  875ެގންދިއުމަށްާ

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

މިބިލަކީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދަންނަވ ލ ނަންާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހެންވީމ ،ާމިބިލުެގާހުރިހ ާމަރުޙަލ ެއްއާާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާކުރިއަށްދ ާބިލެއް.ާއ55ާާެަގވ އިދުެގާާ

މަރުޙަލ ާާ ބަހުޘްެގާ ކުރިއަށްދ ނަމަާ ޮގތުަގއިާ ކުރިއަށްދ ާ މިާ މިހ ރުާ ވިދިވިދިެގން.ާ  880ހިނަގމުންދ ނީާ

11:30ާާާާ ަގއިާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާފެށޭނެ.ާއެޮގތަށްާބިލ11:30ާާާުވ އިރުާނިންމ ލ ނަން.ާނިންމ ލ ފައި

އަޅުަގނޑުާމަސަ ްއކަތްާކުރ ނަން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާޮގސްާމިއަދުާބިލުާނިމޭތޯާ

ާމިއަރުވަނީާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށް.ާ

ާ

 885ާމިބިލުެގ78/71ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިހުށަހެޅިފައިވ ާބިލު،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ބެލީމާ ާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާ ިމއަށްާ ބިލުެގ.ާ ޕޭޖްަގއިާ ދެވަނަާ މީެގާ އެބައޮޭވާ މަޤްޞަދުާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ ސަރުކ ރުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާމެންބަރުންާކަންބޮޑުެވާަވޑަިއަގންނަވ ާަމއްސަލަާސ ފުާއެބަވޭހެންާައޅުަގނޑަށްާާ

ލިބެނީާ ބޮޑުވީމ ާ ޓެކްސްާ މިނެޭގާ މިކަން،ާ އެއީާ ސުވ ލުާާާާފަހުމްވަނީ.ާ މިކަމުެގާ މަންފ އެއްތޯާ ކޮންާ

އެބަކުރޭ.ާާ ސުވ ލުާ ެއކަމ އިާ ކަންބޮޑުވެާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ

ޒިޔ ރަތްކުރ ާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ޮގތުަގއިާ އެނުގނުާ މިއިންާ ައޅުަގނޑަށްާ ހީވ ޮގތުަގއި،ާ  890އަޅުަގނޑަށްާ

މަޝް ނަންާ ދުނިޔޭެގާ ފަތުރުވެރިން.ާފަތުރުވެރިންނަކީާ އަންނަާ ރ އްޖެއަށްާ ޤައުމުތަކުންާ ހޫރުާ

ކަމަށްާ ފަތުރުވެރިންާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މުއްސަނދިންެގާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ ޔޫރަޕ އިާ އެޤައުމުތަކަކީާ



 33 

އަދިާާ ބެލެހެއްޓުމ އިާ ލަެގޖްތައްާ އެމީހުންެގާ ސަލ މަތ އި،ާ އެމީހުންެގާ ފ ހަަގކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަާ ސެކިއުރިޓީެގާ ކުރުމަކީާޕ ސްޕޯޓުެގާ ތަރައްޤީާ ފެންވަރުަގއިާ ޒަމ ނީާ ބެލެހެއްޓުމ ިއ،ާ ންތައްާ

 895އެބައިމީހުންެގާނުހަނުާވިސްނުންާހުންނ ނެާއެދިމ ލަށް.ާއެއީާއެމީހުންނަކީާދުނިޔޭެގާކުރިައރ ފައިވ ާާ

އެމީހުންާ ސަލ މަތަށްާ އެމީހުންެގާ ފަދަިއންާ ދެންނެވިާ ކުރީަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ޤައުމުތަކުެގ،ާ

ބައިނަލްއަޤްވ މީާާާ.ާ. ހުންނަކީާބައިނަލްއަޤްވ މީޮގތުންާއިންޝުއަރެންސްވެާއަދިވިސްނ ނެ.ާއެމީ

ޮގތުންާބަނދަރުތައްާނުވަތަާެއއަރޕޯޓްތައްާހުންނަންޖެހޭނެާމިންަގނޑުތަކަށްާފެތެންޖެހޭނެާޮގތަކަށްާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ބަޔަކަށްާ ދަތުރުކުރ ނެާ މަންޒިލުތަކަށްާ ިމާާޤަހުންނަާ ވުމ އެކީަގއިާ ބޫލުކުރެވެނީ.ާ

އެހެންާފެ އެނޫންާ އަދިާ ތަމްރީނ ާ ފަންނީާ މުަވއްޒިފުންނަށްާ އަދިާ ޤ އިމުކުރުމަށ ާ  900ސިލިޓީސްާ

ެއާާ ނެުގމުންާ ފައިސ ާ މިާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ ކުރަންޖެހޭާ އެމީހުންނަށްާ ޮގތްޮގތުންވެސްާ

ޓެކްސްެގާާ މިނެޭގާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރެެވނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އިތުރުކުރެވޭނެކަަމށްާ ހުނަރުތައްާ

ދެން،ާމަ އެބަވޭހެން.ާ މިބިލުަގއިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޤްޞަދުާ އިަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންއެބަޖެހޭާވޭތުވެދިޔަާއަހަރުަގއިާތަފ ސްާހިސ ބުތަކަށްާބަލ އިރުާދިވެހިރ އްޖެއިންާާ

 905ފުރައިެގާމީހުނާްާއަހަރުެގާއުމުރ65ާާުވަރަކަށްާހ ސްާމީހުން.ާއޭެގތެރޭަގއ80ާާާާިދަތުރުކޮށްފައިާމިވަނީާާ

ާާ މިވަނީ ފުރ ފައިާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ބޭސްކުރުމަށްާ ބަލިެވެގންާ މީހުނ7000ާާާްާނުވަތަާ ވަރަކަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިހުރިާޮގތުންވެއްޖިއްޔ .ާއެހެންވީމަ،ާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ްއޗަކީާއަޅަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާމީހުނާްާމިާޤައުމަށްާމިލިބޭާފައިދައަކީާމިއިންާއިތުރުކުރީމ ާލިބޭާއެާ

ލައްކައެއްހ ާާ ހަާ ނުވަތަާ ލައްކަާ ހަތްާ މަްއޗަށްާ އަހަރެްއެގާ މިޤައުމަށްާ ެއއްޗެއްނޫން.ާ ލިބޭާ އަތުންާ

މުއްސަނދިންެގޮގތުަގިއާާ އެމީހުންނަކީާ ޒިޔ ރަތްއެބަކުރޭ.ާ ރ އްޖެއަށްާ ފަތުރުވެރިންާ ނުވަތަާ  910ބިދޭސީންާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާާއަދިާ ފ ހަަގކޮށްފިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ންވެސްާ

ފަތުރުވެރިންނަކީާާ މިއަންނަާ ޤައުމަށްާ ިމާ ޔަޤީންނުންވެސްާ މަންޒިލެކޭ.ާ އަުގބޮޑުާ އަުގބޮޑުތަނެކޭާ

މަންޒިލަކީާ މިާ އެނިގެގންާ މިތަންާ އެއަންނަނީާ އެމީހުންާ ބައެްއނޫން.ާ ނޭނޭގާ ތަނެއްދޮރެއްާ

އަުގބޮޑު އެނިގެގންާ ޒިޔ ރަތްއެކުރަނީ.ާކޮންތަނެއްކަންާ އެމީހުންާ މިތަނަށްާ ތަނެއްެގޮގތުަގއިާ ާ

ާާ ޮއތްާއަވަށްޓެރިާޤައުމުތައްާއެބަހުރި. 50ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކައިރީަގއިާ  915ކަށ40ާާާާްޑޮލަރަށްާނުވަތަ

ރިޒޯޓްތަކުަގއިާ ހުރިާ ފެންވަރުަގއިާ ރަނަގޅުާ މ ާ މިއަށްވުރެންާ އެބަލިބޭާ އެތަންތަނުންާ ޑޮލަރަށްާ

އުޅެލުމުެގ ބިދޭސީންނަކީާއެމީހުންނަށްާ މިއަންނަާ ރ އްޖެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަލިބޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ާ

ލިބޭނާެާ އެމީހުންނަށްާ ދިވެހިރ އްއިންާ އަދިާ އުފެދިފައިވ ޮގތ ާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޤުދުރަތީޮގތުންާ

ހިތްހަމަހެޖެހުމަށްޓަކައިާއެކަންާކުރުމަށްޓަކައިާއަުގބޮޑުާމަންޒިލެއްެގޮގތުަގއިާދިވެހިރ އްޖެއަށްާއަންނަާ

ތިންާބިދޭ މިުއޅޭާ އިތުރުކުރަންާ ނުވަތަާ ޓެކްސްާ ނަަގންއުޅޭާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ  920ސީން.ާ
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މިފެންނަނީ.ާ ނެޭގޮގތުަގއިާ އަތުންާ ބިދޭސީންާ މިފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައިާ ޑޮލަރުާ

ައޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ފޫނުބެދިެގންއުޅޭއިރުަގއިާ ބަޖެޓްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއެއްޗަކުންާ

ލިބެންޖެހާޭާދިވެ ދައުލަތަށްާ ޮގތްޮގތުންވެސްާ އެހެންާ ޚިދުމަތްތަކ ާ އަސ ސީާ ލިބެންޖެހޭާ ހިރ އްޖެއަށްާ

އ މްދަނީާމަދުވެެގންދ ާދަނޑިަވޅެއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާމިކުރެވޭާކަެމއްާިވސްނ ލުމަކީާހަމަާ

 925ާވ ޮގތުންާދަޢުލަތަށާްާރަނަގޅުކަމެއްހެންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާމިބިލުގައި

މިލިބޭާއެއްޗަކީާދަޢުލަތޭާމިބުނެވެނީާެއއީާދިވެހިާއެންމެހައިާރައްޔިތުންާހިމެނޭޮގތަށްާކުރެޭވާކަމެއް.ާާ

ފައިދ ކުރަނިވިޮގތަކަށްާާ ވަކިބަޔަކަށްާ ނުަވތަާ ސަރުކ ރެއްވީމ ާ ވަކިާ ޙ ލެއްަގިއާ ެއއްވެސްާ މިއީކީާ

ނޫންާވަކިާނަސްލަކަށްާބެލިެގންނެއްނޫންާމިާފައިސ ާކުރެވޭނެކަެމއްނޫން.ާމީެގތެރޭަގއިާވަކިާޕ ޓީެއއް

މިކަމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެންމެހައިާ ތިބިާ ޤައުުމަގއިާ މިާ ނުވަތަާ ދަޢުލަތުެގާ ޚަރަދުކުރެވެމުންދ ނީ.ާ

 930މަންފ ކުރަމުންދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުވެސްާތ އީދުކުރަންާމިއަދުާއ ދެާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ އިބްރ ހީމް މިކަމަށްާމެންބަރުާ މެންބަރުންވެސްާ އެހެންާ އަދި،ާ ޮގތަށް.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މުއްޠަލިބްާ

ތ އީދުކޮށްފި.ާހަމަާއެއ އެކީަގިއާމިބިލުާމިއަދުާނިންމ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރަންއުޅޭާމަސަްއކަތްާމިާ

އިާާޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާިމކަންކޮށްާއެންމެާބިލެއްނަމަވެސްާނިިމއްޖިއްޔ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގ

ތިބިާއެންމެހައިާމެންބަރުންވެސްާމިކަމުަގއިާމިާނުތަނަވަސްކަންާއޮތްާމައްސަލަާއަދިާދިެވހިރ އްޖޭެގާާ

މީޑިއ ތަކަކުންާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިދަނީާ ދެކެވެމުންާ މިާ ތ އަދަބުާ ރައްޔިތުންާ  935ލޮބުވެތިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދިމ އަށް..

ާ

ާންބަރުާވަުގތުހަމަވެއްޖެާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 940ާއިނިގލިާދިްއކުރަމުންދަނީ...ާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާެއއަރޕޯޓުތަކުންާދެވޭާޚިދުމަތަށްާނަގ ާއަުގާބޮޑުކުރުމަށްާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާކަދެއްކެުވންާ:ނަޢީމްާވ ހަ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ މިވ ާ ހުށަހަޅ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ

ާާ  14ާާ945އެްއޮގތަކަށްވެސްާމިބިލަކަށްާތ އީދެއްނުކުރެވެޭއ.ާޚ އްޞަކޮށްާދިވެހިންެގާއަތުންާމިހ ރުާމިނަގ 

ނުވެ އެއްބަހެއްާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ބޮޑުކުރުމަކަށްާ އެކަމަކަށްާާޑޮލަރުާ ވޭނެއޭ.ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާތ އީދެއްނުކުރެވޭ.ާސަބަބަކީާމިހ ރުާައޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާމިވަނީާއ މްދަނީާލިބުންާ

ބޮޑުވަމުންާާ ައުގާ ބިލުެގާ ކަރަންޓްާ ފެންބިލ ާ މިދަނީ.ާ ވަކިވަމުންާ މީހުންާ ވަޒީފ ތަކުންާ މަދުވެފައި.ާ



 35 

އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށްާ އަނެއްކ ާ އެހެންވީމަ،ާ އަތުންާމިދަނީ.ާ ދިވެހިންެގާ ޚަރަދެއްކުރ ކަށެއްާ ނަށްާ

ދެންނެވިާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ އ ދެ،ާ ނުެވވޭނެ.ާ އެއްބަހެއްާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ ނެޭގކަށްާ  950ފައިދ ާ

ޞިއްޙީާާ މިހ ރުާ މިރ އްޖެއިންާ އެީއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ޑޮލަރެއްެގާ ހަާ ކޮންމެވެސްާ

ވަުގތެާ ލިބެމުންދ ާ ދަތިކޮށްާ މިހ ާ ހަމަާޚިދުމަތްާ ޓްރިންވެންޑްރަުމަގއިާ ހަމަާ ޑޮލަރަކީާ ހަާ އެާ ްއަގއިާ

ދަންނަވ ކަށްާާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަަވން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިދުންކަމުަގިއވެސްާ ކެއުމ ާ ރޭެގާ އެްއާ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންާ މަޝްވަރ ކުރެއްވިންތޯއޭ.ާ ތިބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންނ ާ އިންޑަސްޓްރީެގާ މިާ ނެތިންާ

އަާ ެއއީާ މިާދަންނަވ ކަށްނެތިން.ާ އެކަށީެގންވ ވަރަށްާ އެނޭގާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ  955ޅުަގނޑަށްާ

އޮޕަރޭޓަރުންނ ާ ޓުވަރާ މަޝްވަރ ނުކުރ ކަން.ާ ސަރުކ ރުންާ ބޭފުޅުންނ ާ ސިނ ޢަތުެގާ

އަދި،ާ ނުކުރަްއވ ކަން.ާ މަޝްވަރ ާ ފަރ ތްތަކ ާ ެގންުގޅުއްވ ާ ެއއަރލައިންތައްާ މަޝްވަރ ނުކުރ ކަން.ާ

އޮޕަރޭޓ ރު ރިޒޯޓްާ އެއ އެްއކޮށްާ އ ދެ،ާާހަމަާ އެނޭގ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ މަޝްވަރ ނުކުރައްވ ކަންާ ންނަށްާ

ާާ މަޝްވަރ ކުރަން މާިާާާމިޖެހެނީއަޅުަގނޑުމެންާ ނުވަތަާ ބޮޑުކުރީމ ާ ޓެކްސްާ މިާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ

ނުވަތަާ ފައިދ ެއއްތޯާ މިލިބެނީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޮޑުކުރީމ ާ ޗ ޖްާ  960ސަރވިސްާ

ބަ އަޅުަގނޑުމެންާ އެރަިއވަލްއަށްާާެގއްލުމެއްތޯާ ނ ޒުކުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ލ ލަންާ

ވެެގންދ ނީާކިހިނެއްތޯެވސްާައޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާ

އެބޭފުޅުންނ ާ އެންުގން.ާ މިާ ބޭފުޅުންނ ާ އިންޑަސްޓްރީެގާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މުހިންމުކަމެއްާ ވަރަށްާ

ޭއެގއިތުރުންާާާމަޝްވަރ ކުރުން ދެން،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ ވަރަށްާ މިއީާ

ޢަމަލުކުރަންފެށާޭާ މިބިލަށްާ ފ ސްވުމަށްފަހުާ މިބިލުާ އެބައޮވޭާ މިބިލުަގއިާ ދަންނަވ ލ ނީާ  965އަޅުަގނޑުާ

ާާ 6ާާާާތ ރީޚެއް ދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑުާ ކަންނޭނެގ.ާ ދުަވސްާ އެީއ3ާާާާމަސްާ އ ދެ،ާ ދުވަސް.ާ މަސްާ

ާވަރަށް މިކަނާްާާ ފަދައިންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސްާ މުއްދަތެއް.ާ ކުޑަާ

އެއްބަސްވުމެްއވެވިފައި.ާާ އެބަޮއވޭާ ދޭތެރޭަގއިާ އެއަރލައިންއ ާ އޮޕަރޭޓަރުންނ ާ ޓުއަރާ މިހިނގ ޮގތަކީާ

ެއއްބަސްުވންތަކެއްާާ އެބަޮއވޭާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ ރިޒޯޓްތަކ ާ އެޖެންސީތަކ އިާ ޓްރެވަލްާ އ ދެ،ާ

ާާއެ ޢ ންމުކޮށް މިހުންނަނީާ ިމއެއްބަސްވުންތަކުަގިއާ 6ާާާާއްބަސްެވވިފައި.ާ ދުވަހ އި  970އަހަރ1ާާާާުމަސްާ

7ާާޑޮލަރުާނުވަތ6ާާާާަދުވަހުެގާުމއްދަތެއްާއެބަޮއވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާޓަސްލ ފައިާމިާާ

ކ ާދޭތެރޭަގއިެވސްާާޑޮލަރުާބޮޑުކޮށްލ ފައިާިމކަމަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށީމ ާއޭެގންާދެންާވެެގންދ ނެޮގތަާ

ބިލާުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނ ލ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގންނަންޖެހާޭާ މިބިލަށްާ ނުވިޔަސްާ ނުރުހުންވިކަުމަގއިާ އެހ ާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިަގތުމ މެދުާ މަޖިލީހަށްާ

އެހެންީވމ ،ާާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ ބައިވަރުާ މަޖިލީހުެގާވަރަށްާ  975މިކަންކަމ ދޭތެރޭަގއިާ

މިބިލ ާާ ސަރުކ ރުންެވސްާ ފަރ ތްކަމުަގިއވ ާ މިލްކުވެރިާ ބިލުެގާ ައދިާ މެންބަރުންނ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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އެދެމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނެވުންާ ވިސްނުމަކުންާ ދެވަނަާ އިތުރަށްާ މިއަށްވުރެާ އަދިާ ދޭތެރޭަގއިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ބޭނުނާްާޝުކުރިއްާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ  980ާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާފ ހަަގކޮށްލަންާ

ދެތިން،ާމ ިގނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށްާނެތް.ާދެތިންާނުކުތ ެއއްާއޮތީމަ.ާފުރަތަމަކަމަކަށްާމިތަނުެގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޢީސ 

މެންބަރުން ބައެއްާ މެންބަރުން،ާ މެންބަރުނާްާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުންާ ދެއްކެވިާ

ކަންބޮޑުެވވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާމިއަދަދުާބޮޑުވ ތީާމ ބޮޑުާއަދަދަކަށްާމިއަދަދުވެެގން.ާއަޅުަގނޑުާހަމާަާ

ބޮޑުކުރިކަމުަގިއވިޔަސްާާ ޓެކްސްާ މިއަދަދަށްާ ބަލ އިރުވެސްާ މިސަރަޙައްދަށްާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

 985ންމެާކުޑަކޮށްާމިާޓެކްސްނަގ ާޤައުމަށް.ާއަދި،ާެއއަށްވުރެާމ ާމުހިންމުކަމެްއާރ އްޖެވ ނެއޭާހަމަާއެ

ިގނަާާ ވަރަށްާ މިތަނުަގިއާ އެބައޮތް.ާ ނުކުތ އެްއާ މުހިންމުާ ބޭނުންާ ިވސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤައުމުެގާާ ނ ޒުކުކަމ އިާ ޓޫރިޒަމްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކުރަްއަވއިފިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަފުޅެއް.ާާއިޤްތި ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ެއއީާ އޮތްވަރު.ާ ޑިޕެންޑްވެފައިާ ޓޫރިޒަމަށްާ ޞ ދުާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޓެކްސްާބޮޑުކުރަންާބޭނުންވ ާއެންމެާބޮޑުާ

ނ ޒުކު ޭއެގާ އޮތްވަރ ާ ޑިޕެންޑްވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޓޫރިޒަމްާ އެާ އެީއއޭ.ާ  990ކަމ ާާމަޤްޞަދަކީވެސްާ

ދުނިޔޭެގާާ ހަމަާ ދުނިޔޭެގާ ޤަބޫލުކުރައްވ ާ އިޙްސ ސްވ ތީއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްާ މިހުރިހ ާ

ރ އްޖޭެގާާ ވީހިނދުވެސްާ ރ އްޖެާ ޑެސްޓިނޭޝަނަށްާ ޓޫރިޒަމްާ އެްއާ މަޝްހޫރުާ އެންމެާ ފެންވަރުެގާ

ާާ ބަލ އިރުަގިއާހަމަާއެއަރޕޯޓަކީާހަމަާދެވޭާޚިދުމަތްތަކަށް،ާޚ އްޞަކޮށްާސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަމަށް

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުެމއްކަންާ ނުދެވޭާ ޚިދުމަތެްއާ އެާ ފެންވަރުަގއިާ ެއކަށީެގންވ ާ އެންމެާ އަދިވެސްާ

ނުރައްކ ތެރިާާ ހިނގ ާ ެއއަރޕޯޓުަގއިާ ޒަމ ނެްއަގއިާ މިކަހަލަާ އެއަރޕޯޓުަގިއ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ  995ފ ހަަގކުރަންާ

ެއއަރޕޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާޓޫރިޒަމަށްާ ޑޮލަރުާޙ ދިސ އެްއެގާސަބަބުންާ ދެތިންާ މިާޓެކްސްާ ންާނަގ ާ

ބޮޑުކޮށްލަިއެގންާލިބޭާެގއްލުމަށްވުރެާމ ބޮޑުާެގއްލުމެއްާލިބިދ ނެާއަޅުަގނޑުމެންާޣ ފިލުވެފަިއާތިއްބ .ާ

ާާ ޑޮލަރުާބޮޑުކޮށްެގންާމިނަގ ާޓެކްސްާފުރިހަމަޮގތުަގއި،ާޭއެގ4ާާާއެހެންވީމ ،ާިމއަދުާައޅުަގނޑުމެން

ެއއަރޕޯޓު ފުރިހަމަޮގތުަގިއާ ރަްއކ ތެރިކަމ އިާާއެންމެާ ސަލ މަތ އިާ ހަރަކ ތްތެރިެގާ ވ ާއެކަުމެގާ

ހޯދުމ އިާ މުަވއްޒަފުންާ އެކަށީެގންވ ާ ތަމްރީނުކުރުމ ިއާ ެއކަށީެގންވ ޮގތުަގިއާ އެންމެާ  1000މުވަްއޒަފުންާ

މިއީކީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ޚަރަދުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާ ފުރިހަމައަށްާ މިކަންތައްތަކަށްާ

ލިބެންޖެހާޭާާާއެްއޮގތަކަށްވެސް އެތަނުންާ މޫނުމަތިާ ޤައުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައެްއނޫން.ާ

ސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާފޯރުކޮށްނުދެވިެގންާއެތަނުަގއިާހިނގ ާހިތ މަވެރި،ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެީވާ

އެތައްާާ ދެކޮޅަށްާ މަސްތުވ ތަކެއްޗ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ ޢަމަލެއްާ ޓެރަރިޒަމްެގާ
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ތަނެއްެގާާހަނުގރ މައެ ރައްކ ތެރިާ އަމ ންާ އެތަންާ ހުއްޓުވ ާ މިކަންތައްތައްާ  1005އްކުރަމުންދ އިރުަގިއާ

ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ އެކަމަށްާ ޮގތުަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ްއވަންާ ޮގތުަގއިާ

ެވސްާހަމާަާޚަރަދުކުރެވިފައިާއޮންނަާމަެގްއާހޯދަންާއެބަޖެހޭ.ާމީެގކުރީަގިއވެސްާމިދިޔަާއަހަރުތަކުަގއި

ނެުގނުާާ ޮގތުަގއިާ ޑޮލަރެްއ12ާާާާޓެކްސްެގާ މިލިޔަންާ އެތައްާ މައްޗަށްާ އަހަރެއްެގާ ޑޮލަރުންާ

އެައރޕޯޓްެގާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނެތްާ ެއކަށީެގންވ ޮގތުަގއިާ އެންމެާ އެފައިސ ާ ލިބެމުންދިޔައިރުަގިއވެސްާ

 1010ފ ސްވެެގންާމިނެޭގާފައިސ ާސަލ މަތ ާރައްކ ތެރިކަމަށްާޚަރަދުކުރެވިފަެއއް.ާމިފަހަރުާމިބިލުާމިޮގތަށްާާ

ސަރުކ ރުންާ ޔަޤީންކަންާ ފުރިހަމަާ ޚަރަދުކުރެވޭނެކަމުެގާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ އެޮގތުންާ

ސަރަޙައްދުެގާާ މައްސަލަެއއްނޫން.ާ ިމއީކީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވ ކަމަށްވަންޏ ާ

އެހެންވެާ ބޮޑުެވެގންދަނީކީެވސްނޫން.ާ އަދަދުާ އެާ ެއޮގތުންެވސްާާޤައުމުތަކަށްވުރެާ އްޖެކަމަށްވަންޏ ާ

ޤަބޫލެްއނުކުރެޭވާާ އެްއޮގތަކަށްެވސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ ވިސްނ ކަށްނުޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންާ ޓެކްސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ބޮޑުކުރިއަސްާ މިއަށްވުރެާ އަދިވެސްާ  1015ސަރަޙައްދުަގއިާ

ދިވެހިރ އްާ ޤައުމަކަށްވ އިރުާ ނެޭގާ މަދުންާ އެކަމ ާާޤައުމުތަކަށްވުރެާ ޓުއަރިސްޓުންާ އަންނަާ ޖެއަށްާ

މީަގިއާާ ދެންާ އަސަރުކުރ ނެހެނެއް.ާ ޓޫރިޒަަމށްާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ ެއވ ހަކަދަްއކ ާ ކަންބޮޑުެވެގންާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާާ ނޭނެގާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އެބައޮތް.ާ ތަންކޮޅެއްާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ާާ ބޭފުޅުން ެގންުގޅުްއވ ާ ޕ ސްޕޯޓްާ މީަގިއާާޑިޕްލޮމެޓިކްސްާ ނުނަގ ޮގތަށްާ ޓެކްސްާ ނަގ ާ އަތުންާ

 1020ހިމަނ ފައިާމިއޮތީާދިވެހިރ އްޖެާސޮއިކޮށްފައިާއޮތްާއެްއވެސްާބައިނަލްއަޤްވ މީާމުޢ ޙަދ ެއއްެގާދަށުންާ

އެކަންާެއޮގތަށްާއެހެންާކުރަންޖެހޭތީތޯާނުވަތަާނޫންތޯ.ާއެކަންާއެޮގތަށްާކުރަންޖެހޭކަމެްއކަަމށްވަންޏ ާ

ދައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންޖެހާޭާދެންާ ެއޮގތަށްާ ެއއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ ވ ހަކައެްއާ ކ ނެާ

ހިމަނ ކަށްާ މިޤ ނޫނުަގއިާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އެާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްނުވ ކަމަށްވ ނަމަާ

ފާީާ އަތުންާ މީހުންާ ެގންުގޅޭާ ޕ ސްޕޯޓްާ ޑިޕްލޮމެޓިކްާ އެއީކީ.ާ މ އްދ ެއްއނޫނޭާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ

 1025އަހަރުވީާކުޑަކުދިން،ާއެާހަމަާކުރީެގ2ާާާާށްާއެކަންާއޮތުމަކީ.ާދެންާކުޑަކުދިން،ާއުމުރުންާާނުނަގ ޮގތަ

ދެކަމެއްެގާާ މުހިންމުާ އެންމެާ ދެންާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބައޮތްހެންާ ެއވ ހަކަާ ޤ ނޫނުަގިއވެސްާ

ާާ ވިސްނަންވީ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ލަރުާޑ4ާާޮޮގތުަގއިާ

ޑޮލަރުާއޭެގާއެންމެާފުރިހަމޮަގތުަގިއ4ާާާާބޮޑުވީމަާއެކަމަކަށްނޫނޭާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންވީާމިާނެޭގާާ

ސަރުކ ރުންާ ޔަޤީންކަންާ ޚަރަދުކުރެޭވނެކަމުެގާ ރ އްކ ތެރިކަމަށްާ ސަލ މަތ އިާ އެއަރޕޯޓްެގާ

 1030ދަށްވެސްާމިޤ ނޫނާުާދޭކަމަށްވަންޏ ާމިއީާިމވަުގތުާހަމަާނުކުރަންވީާކަެމއްނޫނޭ.ާހަމަާމިއަދުންާމިއަ

މިޮގތަށްާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާހުށަހެޅިާމެންބަރުާއެހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށްާހަމަާތ އީދުކުރަމޭ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.
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ާ

ާާާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއަރޕޯޓްތ78/71ާާަޝުކުރިއްޔ ާ ާކުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނެުގމ ބެހޭާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސާ  ޗ ޖުާ ސަރވިސްާ އެއަރޕޯޓްާ އަތުންާ ފަސިންޖަރުންެގާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ  1035ާދިވެހިރ އްޖެއިންާ

އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ

އަޅުަގނ ދ އިރ ަގިއާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އޭިވއޭޝަންާ މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ މިއަދުާ ޑުމެންާ

މެޝިނަކީާ ކޮންމެާ މިއިންާ އިކުއިޕްމަންޓްސް.ާ އަުގބޮޑުާ ވަރަށްާ އިކުއިޕްމަންޓްސްައކީާ ބޭނުންކުރ ާ

އެހެންކަމުންާ އިކުއިޕްމަންޓްސް.ާ ހޯދަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރުފިޔ އަކުންާ މިލިޔަންާ އެތައްާ

ހު މިބިލުާ އެބައޮތްާާސަރުކ ރުންާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާ ސަބަބުކަމުަގއިާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ  1040ށަހެޅިއިރުާ

ޚިދުމަތެއްާ މިހުރިހ ާ ަގތުމ އިާ އިކުއިޕްމަންޓްސްާ ސެކިއުރިޓީާ ހޯދަންޖެހޭާ ދ އިރ އަށްާ އޭިވއޭޝަންާ

ާާ ބިލުެގ މިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ މިޖެހެނީ.ާ ބޮޑުކުރަންާ ޓެކްސްާ ވަނ1ާާާާަދިނުމަށްޓަކައޭާއެއަރޕޯޓްާ

ޑޮލަރުާބައިާނެުގމަކީާައޅުަގނޑުާއެހ ބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ކަެމއްނޫން.18ާާާހ(ާެގާދަށުންާމިާާމ އްދ ެގާ)

ާާ އޭތި ބޭނުންވަނީާ ރޭޓުނ18ާާާްއަޅުަގނޑުާ އެސް.ޓީ.ޯއެގާ އެީއާ ބަދަލުކުރުމަށް.ާ އަދަދުާ އެާ ޑޮލަރަށްާ

 65ާ1045ހެންމެާާއަުގހަދ ފައިާއޮންނަާއުސޫލުންާކޮށްފައިާއޮތްާކަމެއްކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާހަމައެ

މިާާ އަތުންާ މީހުންެގާ އުމުރުެގާ 14ާއަހަރުެގާ ައޅުަގނޑުާާާ ނެުގަމކީވެސްާ ބައިާ ޑޮލަރުާ

ާާ ސަބަބަކީ، ބޭސްފަރުވ އަކަށ65ާާާާްޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫން.ާ މިހ ރުާ ދިވެހިންނަށްާ ތިބިާ އަހަރުވެފައިާ

ާމަދަނައިން.ާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާދ ންޖެހިއްޖެނަމަާއެބޭފުޅުންެގާބޭސްފަރުވ ެގާކަންތައްާބަލަހައްޓަނީ

އެހެންކަމުންާާ ޚަރަދެއްނޫން.ާ ކުރަންޖެހޭާ ޖީބުންާ އެބޭފުޅުންެގާ އެީއާ އަހަރ65ާާާާުއެހެންވީމަ،ާ

ބިލާުާ މިާ އެހެންމެާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިނ ޔަތްދިނުމަކީާ މިާ  1050މީހުންނަށްާ

ކުރައްވ ފައިާޑިޕްލޮމެޓިކްާހުށަހެޅިއިރުަގިއ،ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިއިރުަގއިާކުރިންާއެބައޮތްާމީަގއިާފ ހަަގ

އިސްތިސްނ ކުރުމަކީާ މިާ ވ ހަކަ.ާ އިސްތިސްނ ވ ާ މިާ އަތުންާ ބޭފުޅުންެގާ ލިބިފަިއވ ާ ކްލިޔަރެންސްާ

ނެޭގާާ ޚިދުމަތަކަށްާ ދޭާ ޓެކްސްައކީ،ާ ިމާ ސަބަބަކީާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ާ އެހ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަމުންާއިސްތިސްނ ވ ޮގތަށްާބޭއްވުންާައޅުަގނޑުާާޓެކްސްެއއް.ާއެހެންކަމުންާއެބޭފުޅުންާބޭނުންނަމަާމި

ާާ  1055ޑޮލަރުާނެުގމުންާރ އްޖޭަގއިާމިނެޭގާއަދަދަކީާދުނިޔޭަގިއާއެހެނ18ާާާްހުށަހަޅަނީ.ާހަމަާއެހެންމެާމި

އެންމެާއެކަށީެގންވ ާާ އެއަރޕޯޓްތަކ ާބަލ އިރުަގއިާބޮޑުާއަދަދެއްނޫން.ާއެހެންކަމުންާމިއަދަދަކީާހަމަާ

ާާ އަޅުަގނޑު ނަންކިޔ ފަިއާާއަދަދުކަމަށްާ ެއކިާ އެއަރޕޯޓްތަކުަގއިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ާާ ައތުން މީހުންާ ފުރ ާ 20ާާާާއެކިޮގތްޮގތަށްާ ޗ ޖ25ާާާުޑޮލަރ ިއ އެބަާ އަދަދުތަކަށްާ ދޭތެރޭެގާ ޑޮލަރ ާ

ސަރވިސްާާ އެއަރޕޯޓްާ ޗ ޖަކީާ ނަގ ާ މިާ ހަމައެމަނިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެެގމުންދޭ.ާ

 1060މިނަގ ާޗ ޖެްއކަމުަގއިާލ ރި.ާއެހެންކަމުންާމިއަދަދުާމިއީާހަމަާވަރަށްާއެކަށީެގންވ ާާޗ ޖުެގާނަމުަގއިާާ
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އިންޓަރނޭޝަނަލްާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ އެއ ެއްއކޮށްާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އަދަދެއްކަމަށްާ

ޕެސެންޖަރާ އަތުން،ާ ފަސިންޖަރުންާ ފުރ ާ އެއަރޕޯޓްތަކުންވެސްާ ޑޮމެސްޓިކްާ ފިޔަވ ާ އެއަރޕޯޓްާ

ރވިސްާޗ ޖެއްާނެުގމަކީާިމއަދުާކުރަންޖެހިފައިވ ކަމެއް.ާސަބަބަކީ،ާއެއަރޕޯޓްތަކުންެވސްާފުރަނީާސަ

ހަމައެއ އެކުާާ އަދިާ ފުރައޭ.ާ މީހުންވެސްާ ބޭރުާ ރައްޔިތުންނެއްވެސްނޫން.ާ ދިވެހިާ ހަމައެކަނިާ

 1065ފައިވ ކަމެއް.ާާއެއަރޕޯޓްތަކުެގާސެކިއުރިޓީާކަންތައްތަކަކީވެސްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހި

އެއަރޕޯޓްތަކުެގާާ މިާ އުފެދިެގންދ އިރުަގއިާ ޖަމ ޢަތްތައްާ ދީނީާ ހައްދުފަހަނައަޅ ފަިއވ ާ ރ އްޖޭަގއިާ

އެހެންކަމުންާ ިވސްނަންޖެހިފައިވ ކަމެއް.ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ބެހޭޮގތުންވެސްާ ސަލ މަތ ާ

އެ އެއަރޕޯޓްތަކުަގއިާ ޑޮމެސްޓިކްާ ތަނެއްަގިއެވސްާ ހުރިހ ާ ޗ ޖުާދުނިޔޭެގާ ސަރވިސްާ އަރޕޯޓްާ

އެއީާާ ބުނުމަކީވެސްާ ނެތޭާ ޤައުމެއްާ އެންމެާ ނުނަގ ާ ހަމަާ ކަމެއް.ާ އަންނަާ ކުރަމުންާ ނެުގމަކީާ

ާާ  1070ޑޮމެސްޓިކްާެއއަރޕޯޓުންާފުރ ާހުރިހ ާފަސިންޖަރުނ5ާާާްާކުށެއްނޫން.ާއެހެންކަމުންާރ ްއޖޭަގއިާއޮތް

މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނާެާޑޮލަރުާނުވަތަާެއައދަދަށްވ ާވަރަށްާފައިސ ާނެުގަމކ5ާާާާީއަތުންާާ

ސެކިއުރިޓީާާ ެއއަރޕޯޓްތަކުެގާ ޑޮެމސްޓިކްާ ރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ

ޑޮމެސްޓިކްާ ކުޑަެވެގންާ އެންމެާ ނެތް.ާ ހަމަޖެހިފައެއްާ ިމއަދުާ ޮގތްތަކެއްާ ބެލެހެއްޓޭނެާ

މެޝިނެ ސްކްރީންާ ބެެގޖްާ ބޭނުންކުރ ނެާ ނެތްކަން.ާއެއަރޕޯޓްތަކުަގއިާ އަދިާ ބެހެއްޓިފައިާ އްވެސްާ

ެއއަރޕޯޓްާ ެއއަރޕޯޓްތަކުންާ ޑޮމެސްޓިމްާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ިއކްއިޕްަމންޓްސްާ މިާ  1075އެހެންކަމުންާ

ސަރވިސްާޗ ޖުާނެުގަމކީާދިެވހިރ އްޖޭަގިއވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ

ނެޭގއިރުަގއިާދުނިޔޭަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރާުާާާހަމަާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުމެންާމިާސަރވިސްާޗ ޖު

އެންމެާ ބޭނުންކުރެޭވާ ފެންވަރުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ އިކުއިޕްމަންޓްސްތަކަކީާ ސެކިއުރިޓީާ ބޭނުންކުރ ާ މިާ

މ ލާޭާ އެޮގތުންާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިކުއިޕްމަންޓްސްކަންާ އަުގބޮޑެތިާ

ާާ މިހ ރު އެއަރޕޯޓްަގއިވެސްާ އިކުއިޕްމަންޓްސްައކީާާއިންޓަރނޭޝަނަލްާ ސެކިއުރިޓީާ  1080ބޭނުންކުރަމުންދ ާ

ހަަމާ ިއކުއިޕްމަންޓްސްތައް.ާ ހޯދ ފައިވ ާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ސަރުކ ރުންާ ޑޮލަރެއްާ މިލިޔަންާ އެތައްާ

ބެހެއްޓުމަކީވެސްާާ އެއަރޕޯޓްތަކުަގއިާ ޑޮމެސްޓިކްާ ރ އްޖޭެގާ އިކުއިޕްމަންޓްސްތައްާ އެފެންވަރުެގާ

ކުރަންޖެހި ސަރުކ ރުންާ ެގންުގޅޭނެކަމަށްާމިއަދުެގާ ސަރުކ ރުންާ ވިސްނުންާ މިާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ފައިވ ާ

ާާ ޑޮލަރަށްާފ ސްކޮށްާއަދިާހަމައެއ ެއކ18ާާާާުއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލުާމި

 1085ޑޮލަރު،ާއެމެރިކ ާޑޮލަރުާސަރވިސްާޗ ޖުެގާޮގތުަގިއާނެުގމަށ5ާާާްޑޮމެސްޓިކްާެއއަރޕޯޓްތަކުންެވސްާާ

ހުށަ ާާއަޅުަގނޑުާ ފަޤީނުންނ އި ރ އްޖޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ 65ާާހަޅަން.ާ

އެބޭފުޅުންެގާ ސަބަބަކީ،ާ ނުނެޭގ.ާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ޓެކްސްެއއްާ ެއއަރޕޯޓްާ އަތުންާ މީހުންެގާ އަހަރުވ ާ

ޓިކެޓްާ ހަމަޖެހިެގންދ އިރުަގިއާ ދަށުންާ ސްކީުމެގާ އިންޝުއަރެންސްާ މިއަދުާ ކަންތައްތައްާ ބޭހުެގާ
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ނެިގެގންދ ނީާވިއްާ ޓެކްސްާ އެާ ެއހެންކަމުންާ އެއްކުރެވިފަިއ.ާ ޓިކެޓަށްާ ޓެކްސްވަނީާ މިާ ކ އިރުަގިއާ

ާާ  1090އަހަރ65ާާާާުއިންޝުއަރެންސްާކުންފުނިން.ާއެހެންކަމުންާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދަދަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާމި

ނީާމަދަނައަށްާމީހުންނ އިާއަދިާނިކަމެތިންެގާއަތުންާނެޭގނެާއަދަދެއްނޫން.ާމިއަދަދުާސަރުކ ރުންވ 

ާނުވަތަާއެހެންާއިންޝުއަރެންސްާކުންފުނިތަކަށްާޕޭކުރެވިފަިއ.ާއެހެންކަމުން....

ާ

ާަވުގތުހަމަވެއްޖެާ.މެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1095 

ާކުާސަރުކ ރަށް....ާ.މިބިލުާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާ
ާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ 

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑު މިހ ހިސ ބުންާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުސްަވުގތުކޮޅެްއ30ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ  1100މިނެޓްެގާ

ާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.

ާ

 ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާާ[

 

ޤ ނޫނާުާާާ.`ާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިެގންދ ާ ކުރަމުންާ މިއަދުާ  1105އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ެއއަރޕޯޓަކުނ78ާާްާ/71ނަންބަރު އަތުންާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފަސިންޖަރުންާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ

ބަހު ބިލުެގާ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ނެުގމ ބެހޭޮގތުންާ މަރުޙަލ ާއެއަރޕޯޓްާސަރވިސްާ ޘްެގާ

ދ އިރ ެގާާާާ އުތުރުާ ފުަވއްމުލަކުާ ފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާ ެއންމެާ ކުރިއަށްމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާ.

 1110 

ނަންބަރުާާާދ އިރ ގެާާާފުވައްމުލަކުާއުތުރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާާާދިެވހިރ އްޖޭގ71/78ާާާެ`ާ

ޗ ރޖްާާާއެއަރޕޯޓަކުންާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާމެންބަރުާ ސަރވިސްާ ެއއަރޕޯޓްާ އަތުންާ ފަސިންޖަރުންެގާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ ާރ އްޖެއިންާ

..ާވަނަާއިޞްލ ޙުެގނައުުމެގާބިލުާބަލައިަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޙަސަން ނެުގމ ބެހޭާޤ ނޫނަށްާ

މިެގނެވޭ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އައިާާއ ދެ،ާ މިނަަގމުންާ އަތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އިޞްލ ޙުަގއިާ ާ

ާާ ޗ ރޖް 12ާާާާޕެސެންޖަރާސަރވިސްާ ބޭބޭފުޅުނ18.50ާާާްޑޮލަރުން ބައެއްާ ކުރ އިރުަގއިާ ބަދަލުާ  1115ށްާ

ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ެގންދެވީާ ވިދ ޅުވަމުންާ މިާ މިތަނުަގއިާ އިރުަގއިާ ެގންދެިވާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަާ

ާާއަދަދެއް.ާޙަޤީޤަތުަގިއާައޅު ޑޮލަރ.ާއ ދެ،ާދިވެހ6.50ާާާާިަގނޑުމެންނަށްާމިާއިތުރުާވެެގންާމިދަނީ
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ާާ ެވެގންދޭ.ާމީަގިއާބޮޑުާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކ82ާާާާަރުފިޔ އިން ރުފިޔ ާވަރުާއެބަާއިތުރުާ

ކުރަންާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ަވރަށްިގނަާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ދައްކ އިރުާ

ދެވެންހުރިާއަޅުަގނޑުމެން މިހ ރުާ އެއަރޕޯޓްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރު،ާ ެއއަރޕޯޓްަގއިާ  1120ެގާ

ޖެހޭކަން.ާ ކުރަންާ ތަރައްޤީާ ަވރަށްބޮޑަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ ބައެއްާ ބަލ އިރުާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ސެކިއުރިޓީާ

ކަންތަްއތަކ އި އެހެންާ ސަލ މަތީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ލަެގޖްތަކ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ،ާާއެޮގތުންާ

އަދިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާފްލަިއޓަށްާއަރަންާދ އިރުަގއިާވ ރޭަގއިާނުޖެހިާދެވޭނެާޮގތްތައްާހަަމޖެހިެގންާ

ކަމަކީާ މުހިންމުާ އެންމެާ ިވސްނ ލަންޖެހޭާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ދިއުމަކީާ

މިހ  މިހ ރުންާ ހަމަާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ ނ ޒުކުާ މިފަދަާ ޮގތުންާ މަހެއްެގާާއިޤްތިޞ ދީާ ދެތިންާ  1125ރަށްާ

ާާ 2008ާާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިބަދަލުެގނެސްާހަމަާއެާއެންފޯސްކުރަންާވީތޯއޭ.ާއ ދެ،ާހަމައެކަނި

ާާ ގ ތްަގޑަކަށް ބަލ އިރު،ާ ފަތުރުވެރިންނަށްާ ދަތުރުކުރިާ މިރ އްޖެއަށްާ ބަލ އިރުެވސްާ އަހަރަށްާ 6ާާވަނަާ

ދަތުރުކޮށް އެބަހުރިާ އަދަދަކަށްާ ކައިރިކުރ ާ ދިވެހިންެގާާލައްކައ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ފައި.ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެނ237ާާާްތެރެއިން އެބަހުރި.ާ ދަތުރުކޮށްފައިާ މީހުންާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ ހ ސްާ

ޗުއްޓީާާ މީހުންތޯާ ކިތައްާ ތެރެއިންާ ދިވެހިންެގާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1130ވިސްނ ލަންޖެހޭ،ާ

ރ އްޖެއިން ބޭނުންތަކުަގއިާ އެހެންާ ނޫނީާ ހަމަގައިމުވެސްާާހޭދަކޮށްލަންާ ކުރަނީ.ާ ދަތުރުާ ބޭރަށްާ ާ

ާާ މީެގތެރެއިން ކުރެވޭޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުާ ނުކުރ ނ1ާާާެއަޅުަގނޑަށްާ ދަތުރެއްާ މީހުންވެސްާ ޕަރސެންޓްާ

ޚިދުމަތްތައްާ ސިއްޙީާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ކުރަނީާ މިދަތުރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ކަށެއް.ާ ހޭދަާ ޗުއްޓީާ

އްޖޭަގިއާެއކަށީެގންވ ާއެންމެާރަނަގޅުާޚިދުމަތްތައް،ާސިއްޙީާާލިބިަގތުމަށްޓަކައި.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާރ 

 1135ޚިދުމަތްތައްާލިބެންާނުހުންނ ތީާޚ އްޞަކޮށް.ާދެންާވިޔަފ ރީެގާބޭނުންާތަކަށްވެސްާހަމަާދަތުރުކުރ ާ

ބަދަލެއްާ ކަހަލަާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މަދު.ާ އެހ ާ އަދަދުާނިސްބަތުންާ މީހުންެގާ

އިާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާވަރަށްބޮޑަށްާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާބޭނުންތަކ އިާާެގނައުމަށްޓަކަާ

ކުރިންވެސްާާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ ރަނަގޅަށް.ާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޕްާދަންނަވ ލިހެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކޮމްޕެއަރާކުރަންޖެހޭނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރ ޮގތުަގިއާޔޫރަ

ާާ އެބަހުރި ޤައުމުތަކުަގއިާ ޔޫރަޕްާ ތެދެއްމެ،ާ ނޫން.ާ 50ާާާާޤައުމުތަކ ެއއްާ ނޫނީ  1140ޕައުންޑް،50ާާާާޑޮލަރުާ

ޓެކްސްެގާާ އެއަރޕޯޓްާ ޤައުމުތައްާ ނެެގމުންދ ާ އަދަދުތައްާ ބޮޑެތިާ ތަންކޮޅެއްާ އެއަށްވުރެވެސްާ އަދިާ

ާބޭނުންާޚިދުމަތްތައްާޮގތުަގއި.ާއެތަންތަނުންާދެވޭާޚިދުމަތްތައްވެސްާވަރަށްާތަފ ތު.ާއަޅުަގނޑުެވސް

އ ސިއ ންާ ބަލ އިރު،ާ މިާސަރަޙައްދަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ފުޅ ކުރަން.ާ ތަރައްޤީކޮށްާ

މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިސްބަތުންާ ބަލ އިރުަގއިާ ޤައުމުތަކަށްާ ސަރކްާ އަދިާ ޤައުމުތަކ އިާ

އ  އަދަދެއްނޫން.ާ ކުޑަާ ޓެކްސްއަކީާ އެއަރޕޯޓްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާނެެގމުންދ ާ ހަމަެއކަނިާ  1145ދެ،ާ
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މިލިބިފައިވ ާޕޭޕަރަށްާބަލ އިރުާމީަގއިާހަމައެކަނިާމިބޮޑުވެެގން،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާބޮޑުކުރަންާާ

މިާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއަދަދަށްާބަލ އިރުވެސްާއެބަާއިންޑިއ ާކަހަލަާއުފެއްދުންތެރިާއިންޑަސްޓްރިއަލްާ

މ  އަދަދަށްުވރެާ ނަގ ާ ހުށަހަޅ ފައިާޤައުމުތަކުންާ މިާ މިދެންނެވީާ ނަަގންާ މިނަަގނީ،ާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ

މިއޮތީ.ާއެހެންކަމަށްވުމ އިާެއކުަގއިާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާކޮންމެހެނާްާ

ައޅުަގނޑަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ މީަގއި.ާ ނުޖެހޭާ ވ ކަށްވެސްާ ެއއްވަރުާ ބިދޭސީންނ އިާ ދިވެހިންނ އިާ  1150މިާ

ކުރެވޭ ާާޤަބޫލުާ ެވެގންދ  މިާއިތުރުާ ބިދޭސީނެްގާއަތުންާ ީމހުންެގާއަތުންާނޫނީާ ބޭރުާ 6.5ާާޮގތުަގއިާ

ެއކުރަްއވ ާާ ަވޑަިއެގންާ ރ އްޖެއަށްާ އެބޭފުޅުންާ ނުވ ނެ.ާ އެްއޗަކަށްާ މ ބޮޑުާ ބިދޭސީންނަށްާ ޑޮލަރަކީާ

ކަށްާހޭދައަށްާބަލ އިރު.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިންާއަތުންާމިާދަތުރުކުރ ާކޮންމެާމީހަ

އަހަރުެގ65ާާާާޑޮލަރާއިތުރުާވެެގންދިއުމަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާއެއީާވަރަށްބޮޑުާެއއްޗެއް.6.5ާާާާމިދެންނެވިާާ

ާާ މި ބޭފުޅުންނަށްާ 14.50ާާާާމަތީެގާ ިއންއިރ2.50ާާާުނޫނީ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އިތުރުކުރަްއވަންާ  1155ޑޮލަރާ

ކިތަ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ އުމުރުެގާ ިމދެންނެވިާ ތެރެއިންާ ދަތުރާުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭފުޅުންތޯޭއާ އްާ

މަދާުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ކުރެވޭޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނ ލަންާ ހަމަާ ކުރަްއވަނީާ

ފަހަރެއްަގއިާނޫނީާއެއުމުރުަގިއާމިާދަތުރުާކުރައްވ ާބޭފުޅުންާމިދަތުރުާކުރައްވަނީާސިއްޙީާފަރުވާ 

ބޭފު ާާހޯއްދެވުމަށް.ާއެހެންކަމަށްވުމުންާއެއިންާކޮންމެާ ތެރެއިން ޢ އިލ ެގާ ދަތުރުކުރ ނެާ 1ާޅަކ ިއއެކުާ

 1160ނޫނީާދެާބޭފުޅަކުާޢ ންމުޮގތެްއގައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޙަޤީޤަތުަގިއާމިާއިތުރުާެވެގންދ ާދިުއމުންާއެާ

އެެެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ ޢ ންމުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ ބޮޑުވެެގންާ ބުރަާ

ޅުަގނޑުމެންެގާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާއަޅުަގނޑުެވސްާތ އީދުާކުރަނީާއަ

ާާ އަދަދަކީ، ކުރެިވެގންދ ާ އިތުރުާ މިާ ޮގތަށްާ 14.50ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ދިެވހި ހަމަާ 65ާާޑޮލަރަކީާ

ބޭފުޅުނެްގާއަތުންެވސްާނެެގންޖެހޭާޕެސެންޖަރ65ާާާއަހަރުންާމައްޗ އިާއަދިާާ ައހަރުންާދަށުެގާހުރިހާ 

ޗ  ޮގތަށްާސަރވިސްާ މިދެންނެިވާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ހެއްދެވުން.ާ އަދަދުކަމަށްާ މިދެންނެވިާ  1165ރޖަކީާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ކުރަމުންާ ތ ޢީދުާ އެއަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާ.

ާ

އަޅުަގނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަްއކަވަންއޮތްާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ވ ހަކަފުޅުާ ފުރުޞަތުާދެންާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

އެބަޖެހޭ.ާާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ދެކޮމިޓީއެްއެގާ ކުރިންާ ފެށިެގނ11:00ާާާްއެރުވުުމެގާ  1170ަގިއާ

ހިނަގމުންދ ާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންނ އި،ާޑެޕިއުޓީާމިނިސްޓަރުންނ އިާއަދިާއެފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާ

ހޯ މަޖިލީހުެގާރުހުންާ ހަވ ލުވުމުެގާކުރިންާ ާާމަޤ މ އިާ ދިރ ސ ކުރ ާކޮމިޓީ، ނަންބަރ1ާާާުދުމުެގާބިލުާ

ާާ އަދި އޮތީ.ާ ކޮޓަރީަގިއާ 11:15ާާާާކޮމިޓީާ ކޮމިޓީ، ތަރައްޤީާ ޤައުމީާ ކޮމިޓ2ާާާީަގއިާ ނަންބަރުާ
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މިހ ރާުާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވަމުން،ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ވ ހަކަާ ކޮމިޓީެގާ ދެާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮޓަރީަގއި.ާ

 1175ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްާ

ާ

ާއެްއ،71ާާާާާ/78ވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާهللاާސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތު`.ާައއްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ

އަތުންާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ފަސިންޖަރުންެގާ ފުރާ  ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ެއއަރޕޯޓްތަކުންާ އެއަރޕޯޓްާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ސަރވިސްާޗ ރޖްާނެުގމ ބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާތ އީދުކުރަން.ާ

އިތުރުާ ޓެކްސްާ ެއއަރޕޯޓްާ ނުވަތަާ ނެުގަމކީާ ޓެކްސްާ އެއަރޕޯޓްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ  1180އ ދެ،ާ

ސަރުކ ރަ ކަމަށްާ ޖެހިއްޖެާ ކުރަންާ މިހިނދަށްާ މިހިނދުާ ކުރުމަކީާ ބޮޑުާ ފެނިއްޖެާކުރުމަކީ،ާ ށްާ

ސަރުކ ރެއްާާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކުރަން.ާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމަށްާ ކަމަށްވ ނަމަ،ާ

ާާ ބ ރުާއޮތްއިރު،ާދައުލަތަށްާއ މްދަނީާހޯދުމުެގާެއންމެހ 3ާާާާހިންޭގނީާފައިސ ާހޯދިެގން.ާދައުލަތުެގ

ކ ރުާހިންުގުމަގިއ،ާރަްއޔިތުންނަށާްާކަންތައްތަްއާމިާޙަވ ލުވެފަިއަވނީާސަރުކ ރ .ާއެހެންކަމުން،ާސަރު

ައޅުަގނޑުމެންާ ވަޞީލަތްތަކެއްާ ހޯދޭނެާ ފަިއސ ާ ބޭނުންވ ނެ.ާ ފަިއސ ާ ދިނުމުަގއިާ  1185ޚިދުމަތްތައްާ

އެބަޖެހޭާހޯދަން.ާނަމަވެސް،ާއެއަރޕޯޓްާޓެކްސްާބޮޑުާކުރ އިރުާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހާޭާ

ޒަމ ނެއްާ އެއްާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އިޤްތިޞ ދުާކަމެއްާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ަގިއާ

އެފުށްާ މުޅިންާ އެކަންާ މިވަނީާ މިއަދުާ ިވޔަސްާ އޮތްކަމަށްާ ބިނ ވެފައިާ ަމއްޗަށްާ މަސްވެރިކަމުެގާ

މިފުށަށްާޖެހިފައި.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤްތިޞ ދުާބިނ ވެފައިާިމވަނީާޓުއަރިޒަމްެގާަމއްޗަށް.ާާ

 1190ޒަމަށްވެސްާެއްއވެސްާކަހަލަާއަސަރެއްާކުރ ނެތޯ،ާމިކަމ މެދުާއެއަރޕޯޓްާޓެކްސްާބޮޑުކުރުމުންާޓުއަރި

އެްއވެސްާކަހަލަާސަރޭވއެއްާހެދިފައިވޭތޯ،ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރުެގާއަރިހުންާސުވ ލުާދަންނަވަން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަސަރުކޮށްފިނަމަ،ާ ޓުއަރިޒަމަށްާ މިދަންނަވަނީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ހީ ވަރަށްބޮޑުާ ޓުއަރިޒަްމާާއިޤްތިޞ ދަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައންނ ނެ.ާ އަނެއްކ ވެސްާ ނަރުކަމެއްާ

އެންމެާ ހަމަާ ބޮޑުކުރުމަކީާ ޓެކްސްާ އެއަރޕޯޓްާ ފެށުމ އެކުާ ހަމަާ ރަނަގޅުވ ންާ އިންޑަސްޓްރީޒްާ

އ  ެއބައުފެދޭ.ާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ މިސުވ ލުާ ކަމެއްބ ވައޭާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާރަނަގޅުާ  1195ދެ،ާ

ާމެލޭޝިއ ެގާެއއަރޕޯޓްތަކ ިއ،ާސިންަގޕޫރުެގާޗަންީގާެއއަރޕޯޓ އިާައޅ ާކިޔ ާާލިބިފައިވ ާކަރުދ ހުގައި

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބެލިފައިވޭ.ާ ހިސ ބުތަކުންާ ތަފ ސްާ މިންވަރުާ ނެޭގާ ޓެކްސްާ

ހުންނާަާމެލޭޝިއ ެގާާ ލިބެންާ އެއަރޕޯޓްތަކުންާ ޗަންީގާ ސިންަގޕޫރުެގާ އަދިާ ެއއަރޕޯޓްތަކ ިއާ

ބިމ ހައިާާާޚިދުމަތްތަކ އި، އުޑ ާ ޚިދުމަތްތައްާ ހުރިާ ލިބެންާ އެއަރޕޯޓުންާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 1200ތަފ ތު.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާއެާއެއަރޕޯޓްތަކުންާނަަގމުންދ ާޓެކްސްާާ

ރަނަގޅުާާ އެންމެާ ކުރުމަކީާ ބިނ ާ ޓެކްސްާ ެއއަރޕޯޓްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ ާ އަޅ ކިޔ ާ އ އިާ
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ބ ަވއޭާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ .ާއ ދެ،ާއެއަރޕޯޓްާޓެކްސްާނެުގމުެގާވ ހަކަ،ާެއއަރޕޯޓްާޓެކްސްާާކަމެއް

އިތުރުާކުރުމުެގާވ ހަކަާދައްކަމުންާދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެއަރޕޯޓްަގއިާމިއަދުވެސްާޚިދުމަތްތަްއާ

އެބަޖެހޭ. ބަލ ލަންާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުާ އަޅުަގނޑުވެސްާާާާލިބެމުންދ ޮގތ އިާ

ކުރެވިދ ނެ.ާ ރަނަގޅުާ ޚިދުމަތްތައްާ ެއއަރޕޯޓްެގާ އިތުރުކޮށްެގންާ ޓެކްސްާ އެއަރޕޯޓްާ  1205ޤަބޫލުކުރަންާ

ވ ރޭަގިއ،ާާ ވެހެންޏާ  ދ ންމިޖެހެނީާ ހަމައަށްެވސްާ ބޯޓ އިާ އެައރޕޯޓްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ

ެއައރޕޯޓްގައި އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ އަދިާ ައވީަގއި.ާ އެންމެާާާދިއްލެއްޏ ާ ހަމަާ މިއޮންނަނީާ

ރަންވޭެއއް.ާއެާރަންވޭަގއިާކުޑަކުޑަާކްރޭކެއްާއެޅުނަސްވެސްާމިއަދުާޖައްސަންާހުރިާފުލެއިޓްތަްއާާ

މުޅިންާކެންސަލްކޮށް،ާމ ދަމ ާއަންނަންާހުރިާފުލައިޓްތައްާކޮންމެވެސްާއެހެންާދިމ ލަކަށްާޑަިއވ ޓްާާ

އަޅުަގނޑުމެން މިއީާ ޖެހިދ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާ  1210ާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެއަރޕޯޓްާޓެކްސްާާކުރަންާ

އިތުރުާކުރުމުންާއަންނަާޓުއަރިސްޓުންެގާއަދަދުާދަށްެވ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާދިމ ވ ންާެވއްޖެއްޔ ާާ

މެދުަގއިެވސްާާ ހިނގައިދ ނެކަމ އިާ ފުނޑުފުނޑުވެެގންާ މުޅިންާ އިޤްތިޞ ދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަވެސް،ާސަރުކ ރަށްާމިހިނދުންާމިހިނދަށްާމިއީާކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއެހެންނަ

ނިންމަނާްާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ ތ އީދުކޮށް،ާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްވ ނަމަާ ފެންނަކަމެއްާ

ާާ  65ާާ1215އަޅުަގނޑުެވސްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިތ ަގއިާވަރަށްާިގނަފަހަރުާދެއްކިއްޖެ

ާާ މީހުންެގ މަތީެގާ ިގނަާއަހަރުންާ ވަރަށްާ ދުނިޔޭެގާ ބަލައިލިން.ާ ކުޑަކޮށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވ ހަކަ.ާ

ާާ ނެުގމުަގއި ޓެކްސްާ ެއއަރޕޯޓްާ ޚ އްޞ65ާާާައެއަރޕޯޓްތަކުަގއިާ މީހުންނަށްާ މަތީެގާ އަހަރުންާ

ޢިނ ޔަތްތަކެއްާހަމަޖެހިފައިވ ކަންާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގާކުރެިވފައިވޭ.ާހަމައެހެންމެ،ާދިވެހިންާއަތުންާ

ޓެކްސްެގ ތަފ ސްާނަގ ާ ލިބިފައިވ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެއްކިއްޖެ.ާ މިތ ަގއިާ ވ ހަކަވެސްާ ާ

 1220ހިސ ބުތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާދަތުރުކުރ ،ާދިވެހރ އްޖޭެގާއިންޓަރނޭޝަނަލްާއެއަރޕޯޓްާބޭނުންކޮށްެގންާާ

% ފަސަންޖަރުންެގާ ދަތުރުކުރ ާ ބަލ އިރުގައި،ާ ފަސަންޖަރުންނަށްާ މީހުންނަކ40ާާާީާދަތުރުކުރ ާ

މީހުންނަކީާދިވެހިންާކަމަށްވ އިރު،40ާާާާ.ާއެހެންކަމަށްވ އިރު،ާމިާއިތުރުކުރ ާޓެކްސްއިންާާ%ދިވެހިން

އިތުރުވެެގން.ާާ ބޮޑުތަންާ ވަރަށްާ އެބަދޭާ އަދަދުާ ފައިސ ެގާ ނުވަތަާ ރުފިޔ ާ ނެޭގާ އަތުންާ ދިވެހިންާ

ާާ ދެކެން.ާމިއީވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޓެކްސްާއިތުރުާކުރ އިރުާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑު

ވަރަށްާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިމައުޟޫޢުަގއިާ ރަީއސް،ާ  1225ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުދައްކ ާާ ވ ހަކަެއއްާ އިތުރުާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކ ފަިއވ ތީ،ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ިގނަާ އިންޞ ފުވެރިކަމ އިެއކުާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެއަރޕޯޓްތަކުންާބޭރަށްާފުރާ ާާ`.ާއިރ ެގާމެންބަރުާާދ ާާމ ަވށު
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ެގނައުމުެގާާާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރު އިޞްލ ޙުާ  1230ާފަސިންޖަރުންެގާއަތުންާއެއަރޕޯޓްާސަރވިސްާޗ ރޖުާނެުގމ ބެހޭާޤ ނޫނަށްާ

މައްޗަާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އޮތީާބިލުެގާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދައްކ ިއރުާ ވ ހަކަާ އެއ އިބެހޭޮގތުންާ ހުށަހެޅި،ާ ށްާ

ދަނޑިވަޅެްއަގއި،ާާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާ ެގއްލުންތަްއާ އިޤްތިޞ ދީާ ޤައުމަށްާ ދިވެހިާ މިއަދުާ

ޮގތްތަކެްއާާ ލިބޭނެާ އ މްދަނީާ ޤައުމަށްާ ދަނޑިަވޅެްއަގިއާ ިއޙްސ ޞްކުރ ާ ދަތިކަންާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ

އެޅުަމކީާެއއީާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅ ާކޮންމެާފިޔަވަޅަކީާާކަނޑަ

 1235އެާފިޔަވަޅެްއެގާސަބަބުންާލިބޭނޭާފައިދ ާއ ިއާެގއްލުންާަވރަށްާރަނަގޅަށްާދިރ ސ ކޮށްފައިާނޫނީާ

ންާފ ހަަގާކުރެްއިވާާއަޅަންާހެޔޮވ ވަރުެގާފިޔަވަޅަކަށްާނުވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބައެއްބޭފުޅު

ާާ އަތުން މީހެއްެގާ މިސ ލަކަށްާ ޮގތުަގއިާ ޓެކްސްެގާ ޓެކްސްިއން،ާ އެއަރޕޯޓްާ ޑޮލަރ14ާާާާުފަދައިންާ

ދަނޑިވަޅެްއަގިއާާ ދާ  ފުރަންާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ އެކުަގއިާ ޢ އިލ ެއއްާ ވިޔަސްާ ވިކަމަށްާ އިތުރުާ

އަ މިންވަރު.ާ ވެެގންދ ާ އިތުރުާ ޚަރަދުާ ކުރެޭވނީާ އިޙްސ ޞްާ ކޮންމެާއެމީހަކަށްާ ޅުަގނޑުމެންެގާ

އަދިާ ނެތިާ ޮގތްތައްާ ހޯދޭނެާ އ މްދަނީާ މަދުވެ،ާ މިންވަރުާ ލިބޭާ މިަވނީާ ިމއަދުާ  1240ރައްޔިތަކަށްވެސްާ

ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދުވަސްވަރުަގއިާ ދުވަސްވަރެއް.ާ އުފުލެމުންދ ާ އަުގާ ތަކެތީެގާ

އިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންާއިޙްސ ޞްާބޭސްފަރުވ ައކަށްާޢ އިލ ެގާބަޔަކުާދ ާކޮންމެާދަނޑިވަޅެްއަގ

ާާ އަހަރުންާމަތީެގާމީހުންނަށްާޚ އްޞ65ާާާާަކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާހަމައެކަނި

އެީއާާ އ ދެ،ާ ޚ އްޞަކޮށްލުން.ާ ޢިނ ޔަތްާ ރަްއޔިތަކަށްާ ކޮންމެާ ދިވެހިާ ބަދަލުަގއިާ ދެވުމުެގާ ޢިނ ޔަތްާ

14.50ާާާާ  1245އަށްާބޭއްވުން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާރުފިޔ 12ާާލ ރިާބަދަލުަގއިާހަމަ

ރ އްޖެއަކީާާ ބަލ އިރު،ާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ދޭާ ފަތުރުވެރިންނަށްާ އަންނަާ ރ އްޖެއަށްާ ނުކުތ އަކީާ އަނެއްާ

ފ ހަަގކޮށްލެޭވާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަނަކަށްވެފައި،ާ ދެވޭާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ ވަރަށްާ

ައުގ ރ އްޖޭަގިއާދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ޓުއަރިޒަމްާ އަުގބޮޑުާ އެާ ތަނެއްކަން.ާ އޮންނަާ ޓުައރިޒަމްއެއްާ ބޮޑުާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ދަނީާ ލިބެމުންާ ވަނަތަކެއްާ ރަންާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކުވެސްާ އޮތުމ އިާ

 1250ާާމ ހައުލ އި،ާދިވެހިރ އްޖެއިންާފަތުރުވެރިންނަށްާލިބޭާޚިދުމަތްތަކުެގާސަބަބުން.ާއެހެންާެއކަންާއޮްއވާ 

ނުލ ާ ހެދުމަކ އިާ ދިރ ސ ެއއްާ ފެންަވރެއްެގާ އެކަށީެގންވ ާ މ ާ ކުއްލިައކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނޭދެވޭާ ފަތުރުވެރިކަމަށްާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ ކަމަށްވ ނަމަ،ާ އިތުރުކޮށްފިާ ޓެކްސްާ އެއަރޕޯޓްާ

ައޅު ކަމެއްކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ އެއީާ ބެލުންާ ނޫންތޯާ ފޯރައިދ ނެތޯާ ަގނޑުާާއަސަރެއްާ

ެއކަމ ބެހޭޮގތުންާ އިންނެވުމ އިެއކުާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ހ މަކޮށްދެއްވުަމކީާާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަެަތްތެރިާ އެކަންާ ދިރ ސ ެއއްވ ނަމަ،ާ  1255ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ފެންނަ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ ހަމަޖެހޭނެާ ހިތްޕުޅުާ މެންބަރުންެގާ ވ ހަކަވެސްާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެްއވެސްާާ އިޤްތިޞ ދަށްާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ މިކަމުންާ އަލީަގއިާ ދިރ ސ އެއްެގާ މިފަދަާ ދަންނަވަން.ާ
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ދިވެހިާ ިމކަމުެގސަބަބުންާ ވަޑައިެގންާ ޔަޤީންެވާ ސަރުކ ރަށްާ ނ ންނ ނެކަންާ ނުރައްކަލެއްާ ކަހަލަާ

ހުށަހަޅުއް ޔަޤީންެވވަޑައިެގންާ އިތުރުވ ނެކަންާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ ޔަޤީންކަންާދައުލަތަށްާ އެކަުމެގާ ަވއި،ާ

ވ ހަކަާ ތިބިާ ތައްޔ ރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ތ އީދުކުރަންާ މިއަށްާ ކަމަށްވ ނަމަާ  1260ދެއްަވއިފިާ

ތަކުލީފެއްާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވ ހަކަައކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ

ންފ ާލިބޭޮގތަށްާހުށަހެޅޭާކޮންމެާހުށަހެޅުމަކަށްާނުލިބޭޮގތަށް،ާދިވެހިާޤައުމަށްާއިތުރުާފައިދ ާއ އިާމަ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކުރ ނަމޭ.ާ ތ ޢީދުާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށްވެސްާ ބީދަިއން،ާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ބޮޑުާާ ޓެކްސްާ އެއަރޕޯޓްާ ނަގ ާ ައތުންާ ދިވެހިރައްޔިތެްއެގާ އަތުން،ާ ރައްޔިތެްއެގާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ

ކަ އަޅުަގނޑުެމންާ ދިއުމަކީާ ސަބަބަކީާވެެގންާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ކުރެވޭނެާ ތަހައްމަލުާ ބަޔަކަށްާ  1265ހަލަާ

ދަނޑިވަޅެްއަގއިާާ އުފުލެމުންދ ާ އަުގާ ެއްއޗެހިާ ބަންދުވެ،ާ ވަޞީލަތްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ލިބޭނެާ އ މްދަނީާ

މިންވަރުާ މިާ އަތުންާ މީހެއްެގާ ކޮންމެާ ޢ އިލ އެްއެގާ ދ ާ ބޭސްފަރުވ އަށްާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ

ެވއްޖެްއޔ  ެވެގންދ ނެ.ާާާނަަގއިފިކަމަށްާ އަދަދަކަށްާ ވަރަށްބޮޑުާ ޖެހޭވަރަކީާ އެާ ޖުމްލަކޮށްލީމ ާ ެއާ

އެހެންވީމ ،ާޓިކެޓުާަގންނަާޚަރަދުެގާއިތުރުންާމިާޚަރަދުާެއތައްާުގނައަކަށްާއިތުރުާެވެގންދިޔައިމ ާ

 1270އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާއުނދަުގލަކަށްވ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާކުރިންވެސްާާ

ާާދަ ކޮންމެހެން ބަދަލުަގިއ65ާާާާންނަވ ލިފަދައިންާ ދެއްވުމުެގާ ޢިނ ޔަތްާ ބޭފުޅުންނަށްާ މަތީެގާ އަހަރުންާ

އޭރުންާާ ކަމެކޭ.ާ ބޭނުންތެރިާ ެއއީާ ލެްއވުންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޢިނ ޔަތްާ އެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މުޅިާ

ޑުމެންެގާދައުލަތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާރަްއޔިތުންެގާޖީބުތަކަށްާބުރަނުވެ،ާއަޅުަގނ

ލިބޭާއ މްދަނީާއިތުރުެވެގންދ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާދިވެހިާސަރުކ ރުންާމިާދިރ ސ ާހައްދަވައި،ާމިޮގތަށްާ

 1275ދިވެހިާދައުލަތަށްާފައިދ ާއ ިއާމަންފ ާލިބޭޮގތަށްާބައްޓަންާކުރަްއވ ފައިާއޮތްާކަމަށްވ ނަމަ،ާއެކަންާާ

ޙަޤީޤަ މިާ ހ މަކޮށްާދެއްވައިފިނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާސ ފުކޮށްާދެއްވުމަށްާދަންނަަވމުން،ާއަދިާ ތްތައްާ

ނިންމ ލަން.ާާ މިފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުން،ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ނެާ މިއަށްާ

ާއައްސ ލަމްޢަލަިއކުމް.ާ

 

ާާާާ`.ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާާމަނަދޫ ެއއަރޕޯޓ78/71ާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު  1280ާއެްއ،ާ

މަރުޙަލ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމަދުާތ ރިޤްމުޙަންާ މިބަހުޘްެގާ ބިލުެގާ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ނެުގމ ބެހޭޮގތުންާ ޗ ރޖްާ ސަރވިސްާ

ޤަބޫލާުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ އެބަހުރި.ާ ނުކުތ ާ ބައެއްާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ށްާއަެގއްާނަގ އިރު،ާެއާައަގކަށްާއިތުރުާާކުރ ޮގތުަގއިާެއއްވެސްާޚިދުމަތަކަށްާނޫނީާެއއްވެސްކަމަކަ

ބަދަލެއްާއައުަމކީާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާޚ އްޞަކޮށްާެއައެގއްާބޮޑުެވެގންާދިއުންާއެއީާއަޅުަގނޑުާާ

ކަމެްއާ އެކުރަންޖެހޭާ ުގޅޭޮގތުންާ އެޙ ލަތަކ އިާ އެަވުގތަކ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަެމއް.ާ  1285ކަންބޮޑުވ ާ
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ކުރަ ކޮންމެހެންާ އެއީާ މިހ ރާުާކުރުމަކީާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ންޖެހޭނެާ

ާާ ވ ހަކައިަގއި މިދެކެމުންދ ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަހުޘްެގާ ބިލުެގާ 65ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ބައެއްާާ ޮގތުަގއިާ ސިޔ ސީކަެމއްެގާ ެއއީާ ވުންާ ކުރެވިފައިމިވ ާ ޚ އްޞަާ ކަންތައްާ މީހުންެގާ އަހަރުެގާ

އެ ައޅުަގނޑުމެންާބޭފުޅުންާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކުރަްއވ .ާ ފ ހަަގާ ބަާ

ދީާ އެޯވޑެއްާ ހަމައެކަނިާ ކުރިއިރުާ އެކަންތައްތައްާ ދީާ އެްއޗެހިާ އެވޯޑަކ އިާ މ މަާ ކ ފަާ  1290ލ މަސީލުާ

ާާ މިހ ރު ެއބަހުރި.65ާާާނިންމ ލީއޭ.ާ ޢިނ ޔަތްތަކެއްާ ބައިވަރުާ އެތަްއާ ލިބޭާ މީހުންނަށްާ އަހަރުެގާ

ާާބޭސް ކުރެޭވ، ޤައުމުެގ2000ާާާާފަރުވ ާ ކަމެއްަގިއވެސްާ ކޮންމެާ މިއިންާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބޭ.ާ ރުފިޔ ާ

ރައުސްމ ލަާ އަުގހުރިާ އަޅުަގނޑުއެންމެާ ބުނ ކީާ މީހުންނޭާ ދުވަސްވީާ މިބިލުންވެސްާމެންެގާ އިރުާ

ޤަބޫލު ލިބެންވ ނ65ާާެކުރ ޮގތުަގއިާާާާއަޅުަގނޑުާ އެޢިނ ޔަތްާ މީހުންނަށްާ ކަމަށްާއަހަރުެގާ ާ

 1295ޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާޚިދުމަތެްއެގާއަުގާބޮޑުާވެެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާއަޅުަގނޑުާާއިމުހަމަަގ

ބަލަންޖެހޭނެާއެޚިދުމަތަކ އިާުގޅިފައިވ ާތަން.ާއެއަރޕޯޓް.ާއެތަނުެގާޚިދުމަތްތައްާކިހިނެްއެވެގންތޯާމިާ

މަތްާމިހ ރުންާމިހ ރަށްވެސްާާއަުގާބޮޑުާކުރަންޖެހުނީ.ާއެޚިދުމަތްތައްާމިހ ރުާދެވެމުންދ ާވަރަށްާއެޚިދު

ބަލައިލަންޖެހޭކަމެއް.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނޫނިްއޔ .ާ ބޮޑުކޮށްެގންާ އަުގާ މިާ ނެތީތޯާ ދެވެންާ

ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ސުވ ލުާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެހެންމެާ

ެއއަރޕޯޓް ުގޅިެގންާ ެގނައުމ އިާ މިބަދަލުާ އަަގށްާ ހެޔޮާމިޚިދުމަތުެގާ ކޮންކަހަލަާ ކަންތައްތަކަށްާ  1300ެގާ

ހެޔޮާ އެކަށީެގންވ ާ އުޖޫރައ އިާ މިނެޭގާ ބަދަލުތަކަކީާ ހެޔޮާ އެާ އަންނ ނެތޯ.ާ ބަދަލުތަކެއްާ

ހަމަެއހެންމާެާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ކުރ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ބަދަލުތަކަކަށްވުން،ާ

65ާާޅުަގނޑަށްާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވޭާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާޚ ްއޞަޮގތެއްަގއިާފ ހަަގކުރަންާއަާ

އަހަރުެގާބޭފުޅުންނަށްާމިބިލުންާޚ އްޞަާޢިނ ޔަތެްއާދިނުންާއެއީާމުހިންމުކަމެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑުާާ

 1305ދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުަގިއާޖުމްލަޮގތެްއަގިއާހުރިާހުރިހ ކަމަކީވެސްާައޅުަގނޑަށްާތ އީދުާކުރެޭވާާ

ާދަންނަވ ނީާމިއަދުންާމިއަދަށްާމިބިލުެގާމަސަްއކަތްާނިންމ ލުމަކީާައޅުަގނޑުާާކަމަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑު

ޮގތުންާ މަުގފަހިކުރުމުެގާ ނިންމ ލުމަށްާ އަވަހަށްާ މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެކޭ.ާ އެދޭާ

ާ.ާވަބަރަކ ތުހޫهللاާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާވ ހަކަާނުދައްކ ާއިށީންނ ނަން.ާަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތު

ާ

ާާާهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ެއއަރޕޯޓަކުންާރ އްޖެއިނ78/71ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާ  1310ާރ އްޖޭެގާ

..ވަނަާާާާާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤ ނޫނަށް،ާ ނެުގމ ބެހޭާ ޗ ޖްާ ސަރިވސްާ އެއަރޕޯޓްާ އަތުންާ ފަސިންޖަރުންގެާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ

ެގނައުމު އަޅުަގނޑުާާއިޞްލ ޙުާ މ އްދ އަށްވެސްާ ދެާ މިާ މ އްދ ެއއް.ާ ދެާ މިއޮތީާ ބިލަށް،ާ ެގާ

ދަންނަވ ލ ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ކުރުމުެގާ ކޮމެންޓެއްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބޭނުންވޭ.ާ ކޮމެންޓްކޮށްލަންާ
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ައންނައިރުާ އެއްޗެހިާ ބިލުާ ުގޅުންހުރިާ މިހ ާ އ އިާ ރ އްޖެާ ކުރަމޭާ އުންމީދުާ އަޅުަގނޑުާ ހިތްވަނީާ

ކުރެިވެގންާމިފަދަާބިލެއްާައިއސްފަިއާއަޅުަގނޑުާއުން  1315މީދުކުރަނީާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކ އިާމަޝްވަރ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގ1ާާާާއޮންނ ނެކަމަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިއީާޙަޤީޤަތެއްތޯާސުވ ލުކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާބިލުެގާާ

ތުންާ)ހ(ާަގއިާމިއޮތީާެއއަރޕޯޓްާސަރވިސްާޗ ޖްާނަގ ނެާމިންވަރެއް.ާދެންާމިާމިންވަރ އިާބެހޭޮގ

ފ ހަަގާ މެންބަރުންެވސްާ ބައެެެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެކެވުނުއިރުާ ވ ހަކަާ

ކުރަްއވައިފިާމިާރ އްޖޭަގއިާމިއަދަދުާނެުގންާމިއީާއެްއވެސްާމައްސަލައެއްާނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ައޅުަގ ެއއީާ މައްސަލަެއއް.ާ ެއއީާ އިތުރުވަންޏ ާ އަދަދެއްާ ކުޑަެވސްާ ފެނިފައިާކިތަންމެާ  1320ނޑުމެންނަށްާ

ބަިއާ މީހުންވިޔަސްާއިނޭގތޯ،ާޓުއަރިސްޓުންވެސްާއެމީހުންވެސްާވަރަށްާވިސްނ .ާ އެބަހުރިާޔޫރަޕްާ

ތިބޭފުޅުންނަށްވެސްާާ ހުރިތަންާ ކޮށްފައިާ އެްއޗެހިާ އިތުރުކޮށްެގންާމުޒ ހަރ ާ ޕެޓްރޯލްާއަދަދުާ ސެންޓްާ

އެހެންވީ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ޒަރީޢ އިންވެސްާ މަްއސަލައެއް.ާާމީޑިޔ ެގާ ެއއީާ ކުރުމަކީާ އިތުރުާ މ ،ާ

އިތުރުކުރަންޖެހާޭާ ކުރުމުަގއިާ ކަންތައްާ ބޭނުންވ ާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ތެރޭަގިއ،ާާ މަޤްޞަދުތަކުެގާ ހުށަހެޅުނުާ މިބިލުާ ސަރުކ ރުންާ އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ.ާ  1325ޙ ލަތެއްަގއިާ

މްލަާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއުފަލ ިއއެކުާފ ހަަގާކޮށްލަން.ާޚ އްޞަކޮށްާއެންމެފަހުާޖުމްލައަކަށްާެއއޮތްާޖު

ހެދުމ އި،ާ ޮގތްާ ބެލެހެއްޓޭނެާ ކަންތައްތައްާ ސަލ މަތީާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ވަޞީލަތްތައްާ ޒަމ ނީާ އެއީާ

އެކަންތަކަކީާ ޔަޤީންކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަށް.ާ ރަނަގޅަށްާ ކަންތައްތައްާ ފޮށިތަންމަތީެގާ

ކުރި ޤައުމަށްވެސްާ އެްއވަނަާާމުޅިާ ެގންދެިވއްޖެްއޔ .ާ ރަނަގޅަށްާ އެކަންތައްާ ލިބޭނެާ އެރުމެއްާ

 1330ނަންބަރުެގާ)ހ(ާަގއިާދެންާމިއޮތްާކަމަކަށްާމިއޮތީާވަކިާއުމުރުފުރައަކަށްާއަދަދެއްާނަގ ާވ ހަކަ.ާ

ައހަރުނ65ާާާްާއަހަރުންާމަތީެގާބޭފުޅުންާމިއިންާއިސްތިސްނ ވ ާވ ހަކަ.ާއިސްތިސްނ ެއއްާނޫން.65ާާާާ

ޅުންނަށްާވަކިާއަދަދެއްާނަގ ާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޓިކެޓްާސޭލްސްއަކީާެއއްއަހަރުާާމަތީެގާބޭފު

ިމާާ ތަފ ތުވ ތީ.ާ ދުވަހ ާ ދަތުރުކުރ ާ ދުަވހ ާ ަގންނަާ ޓިކެޓްާ އެާ ދެންާ ކަމަށްވ ތީާ ކުރ ާ ކުރިއަށްާ

ްއާާއުމުރުފުރ ާިގންތިތަކަކަށްާބަހައިެގންާމިާޓެކްސް،ާމިާސަރވިސްާޗ ޖްާމެނޭޖްކުރުމުެގާދަތިތަކެ

މިހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ )ހ(ާ ނަންބަރުެގާ އެްއވަނަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  1335ދިމ ވ ނެ.ާ

ާާ ޑޮލަރަށްާބ އްވ ފައ18.5ާާާާިމިބިލުަގއިާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތަށްާބޭރުމީހުންެގާއަތުންާނަގ ާޓެކްސްާހަމަ

ެގާ)ށ(1ާާާބިލުެގާާދިވެހިންެގާއަތުންާނަގ ާޓެކްސްތައްާހަމަާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތަށްާބ އްވަން.ާދެންާމި

ިމއޮތީ،ާވަރަށްާކުޑަކުޑަާއިޞްލ ޙެއްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއެއީާމީަގއިާމިއޮތީާދިވެހިންެގާާ ަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ަގއ13ާާާާިއަތުންާމިއަދަދުާނަގ ނީާދިވެހިާރުފިޔ އިންާކަމަށް.ާއެކަމަކު،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ފައިސ ެގާޔުނިޓަކީާރުފިޔ އޭ.ާއެާ ކުޑަކުޑަާއިޞްލ ޙުވެސްާާމިއޮންނަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާ  1340ހެންވީމ ،ާއެާ

ޑިޕްލޮމެޓްާ މިއޮތްާ ަގއިާ )ނ(ާ ދެންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ މުހިންމުާ ެގނައުންާ މިބިލަށްާ
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އިމިއުނިޓީދޭާފަރ ތްތަކ އި،ާިމނިސްޓަރުންނ އިާއެފެންވަރުެގާބޭބޭފުޅުންެގާފަރ ތުންާއިސްތިސްނ ކުރ ާ

ސްާވަރަށްާދަތިކަމަކަށްވ ނެ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާވ ހަކަާމިއޮންނަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިވެ

ކައުންސިލަރުާ ބޭފުޅެއްތޯ،ާ ފެންވަރުެގާ މިނިސްޓަރާ ިމނިސްޓަރެއްތޯ،ާ ުއޅުްއވަނީާ ަވޑަިއެގންާ އެާ

 1345ފެންވަރުެގާބޭފުޅެއްތޯާމިހުރިހ ކަމެއްާދެނެަގންނަންާދަތިވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނާީާ

ފައިާފަހުންާރިފަންޑްކުރަންާއެބޭފުޅުންާއެދިއްޖެާޙ ލަތެއްަގއިާރިފަންޑްކުރ ާާމިކަންތަކަކީާޓެކްސްާނަގ 

މިއީާ މ އްދ ާ ބ އްަވން.ާދެންާމީަގއިާދެވަނަާ ޮގތުަގއިާ ބަދަލުކުރެވިދ ނެާއެއްޗެއްެގާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ

ށްާއަޅުަގނޑުާއެންމެާބޮޑަށްާފުންކޮށްާވިސްނަންާބޭނުންވ ާމ ްއދ އަކީާމިއީ.ާދެންާމިއޮތީާމިޤ ނޫނަ

ތިންމަސްދުވަސްާާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ތަޞްދީޤުކުރ ާ ފ ސްވެާ މިޤ ނޫނުާ ފަށ ނީާ ޢަމަލުކުރަންާ

އ ިއާާ އޮންނ ތީާ އެއްއަހަރަށްާ ިގނަފަހަރަށްާ ވަރަށްާ ޓައިމްފްރޭމްާ ޓިކެޓްާ އެއަރލައިންާ  1350ހަމަވުމުންނޭ.ާ

ާާ ވަރަށް ެއއްޗެހިާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކ ިއާ މީހުންެގާ ޓުއަރިސްޓުންެގާ އަންނަާ ރ އްޖެާ ކުރިއ ލަިއާާދެންާ

އެމީހުންެގާާ ައޅުަގނޑުާާާާބްރޯޝަރތަކ އިހެދިފައިވ ތީާ ވެފަިއވ ތީާ ކަންތައްާ ޗ ޕްކޮށްާ ެއއްޗެހިާ

ހިތަށްއަރަނީާމިއަދަދުާމިާލީާޓައިމްާމިާއިންޑަސްޓްރީއ އިާތަންކޮޅެއްާފުންކޮށްާމަޝްވަރ ކޮށްފައިާާ

ހަމަާމަދުވެެގންާއެއްއަހަރުާާާާސީދ ާތަންކޮޅެއްާދިުގާމުއްދަތެއްާދޭންާމުހިންމޭ.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން

މިކަމަ ބޭނުންވ ކަމަށްާ ޓައިމްއެއްއެބަާ ލީާ އެއްާށް.ާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ތަޞްދީޤުކުރ ާ ދޭންާ އެބަާ ާ1355 

އަހަރުާދުވަސް.ާދެންާިމއ ިއެއކުާމިބިލުާހަމަާކޮމިޓީއަށްާެގންޮގސްފައި،ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލައިަގނެާާ

އިެގންާާތަްއާހުށަހެޅޭތީާކޮންމެވެސްާޮގތަކަށްާނިންމަކޮމިޓީއަށްާެގންޮގސްފައިާވަރަށްާތަފ ތުާއިޞްލ ޙު

ިމނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ހަަމާ އެއ އިެއކުާ އަދިާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުމަށްާ

ސެކިއުރިޓީާާ ލިބިދ ނެތޯާ މިމަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވޭާ ކޮށްލަންާ ސ ފުވެސްާ އަރިހުންާ

ޚަރަދު ދ ނެާ މިކަންތަކަށްާ ޮގތ ިއ،ާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ބަޖެޓްާ ތިބޭފުޅުންާ  1360ތައް.ާޕްލޭންއަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުއިިވއްޖެާވަރަށްާމެޝިންތަކ އިާއެްއޗެހިާއަުގާބޮޑުވ ނެކަމ އި،ާމުަވްއޒަފުންެގާާ

ސެކިއުރިޓީާާ މިާ ކިހ ވަރެއްތޯާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ކިހ ވަރެއްތޯ.ާ ދ ނީާ މިކަމަށްާ ޓްރެއިނިންގއ ިއ،ާ

ާ.ާާޕްލޭންއަށްާބަޖެޓްާކުރައްވ ފަިއވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

 1365ަގިއާވަުގތ11:30ާާާާުޝުކުރިއްޔ .ާމިބިލަށްާކަނޑަެއޅިފައިވ ާަވުގތަކީާއެްއަގޑިާތިރީސްާމިނެޓްއިރު.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަވ ނެ.ާ

ޢިާާއަޙްމަދު އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ އަރުވ ނަންާއ މިރަށް.ާ ފުރުޞަތުާ މިނިސްޓަރަށްާ ްއޒަތްތެރިާ

ޮގތެްއާާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ އެއަށްފަހުާ ދެްއވުމަށް.ާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލުތަކަށްާ ކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުެގމަތިން.ާ ޤަވ ިއދުަގިއވ ާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމުމަށްާ

 1370ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

 

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާމިބިލ އިާބެހޭޮގތުންާމ ދިުގކޮށްާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ާާާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދު ދިވެހިރ އްޖޭެގާއެއަރޕޯޓަކުނ71ާާާްާ/78ވ ހަކަދަްއކ ކަށްާނެތީމު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާާ ބޭރަށްާފުރ ާފަސިންޖަރުންެގާއަތުންާެއއަރޕޯޓްާސަރވިސްާޗ ޖްާނެުގމ ބެހޭާޤ ނޫނަށާްާރ އްޖެއިން

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅީތީާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ބިލެއްާ ެގނައުމުެގާ  1375އިޞްލ ޙުާ

ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ސަރުކ ރަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކުާ

މިއީާސަރު ެއާޙަޤީޤަތެއްާ ދިމ ތަކުންާ ބޭނުންވ ާރެވެނިއުާވަންނަންހުރިާ ކ ރުާހިންޭގނީާސަރުކ ރަށްާ

މަސައްކަތްތައްާާ ކުރަންޖެހޭާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ރެވެނިއުާ އެާ އަދިާ ެވއްދުމަށްޓަކައިާ ރެވެނިއުާ

ކޮށްެގންކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާހަމަާސަރވިސްާޗ ޖްެގާޮގތުަގއިާނެޭގާއަދަދުާމިހ ރާުާ

ާާ  1380ނެޭގާއަދަދަށްވުރެންާހަޑޮލަރުާބައިާބޮޑުވެެގންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާާމިާކުރިން

މިވަރުެގާދިރ ސ ެއއްާކޮށްާމިކަންާކުރައްވ ފައިވ ނީވެސްާކޮންމެވެސްާމުހިންމުާމަޤްޞަދަކަށްޓަކައި.ާާ

ހީނަރުކަ އިޤްތިޞ ދީާ ދުނިޔެއަށްާ މުޅިާ ސުވ ލަކީ،ާ ހިތަށްއަރ ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ންާއެކަމަކު،ާ

ޮގތްޮގތަށްާއެކިާބޭބޭފުޅުންާއެކިއެކިާާ ަވުގތެްއަގއިާއެކިއެކިާޕްރޮމޯޝަންތައްާއެކިއެކިާ އައިސްފައިވ ާ

އަދިާމުޢައްސަސ ތަކުންނ އިާެއކިއެކިާކުންފުނިތަކުންާކުރަމުންދ އިރުަގއިާމިަވުގތަކީާމިކަންާކުރުމަށްާ

އަޅުަގ މިއީާ ވަުގތުތޯާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހަމަާ ހަމަޔަޤީނުއެންމެާ ހިތަށްއަރ ާސުވ ލެްއ.ާާނޑުާ  1385ންވެސްާ

ވ ހަކައަކީ، މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ މައްސަލަެއއް.ާ ކަންބޮޑުވ ާ ާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާާ

ިގނަކުރެވޭތޯ.ާާ ހަމަާ ޓުއަރިސްޓުންެވސްާ އަންނަާ ރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމަސައްކަތްކުރަނީާ

ތަކުެގާއޯނަރުންވެސްާބަެއއްާކަހަލަާާއެކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާރިޒޯޓް

ޓްރ ންސްފަރތަކ އިާބަެއއްކަހަލަެގާދަތުރުތަކުެގާބަެއއްާޚިދުމަތްތައްާހަމަާހިލޭާއޮފަރކޮށްެގންާއެބަާާ

ތަކެތިާ ބޭނުންވ ާ ިވއްކަންާ ފުޅ ކުރުެުމަށްޓަކައިާ ވިޔަފ ރިާ ބޭނުމަކަށްވަނީާ އިނޭގތޯ.ާ  1390ކުރިއަށްެގންދޭާ

ފަހިކުރުން އެމަުގާ މަްއސަލައެކޭާާވިްއކުމަށްޓަކައިާ ކަންބޮޑުވ ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިއީ.ާ މިހެންއޮތުންާ މިޮގތަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މިބިލަށާްާ ހަެަމަަގއިމުވެސްާ އަެަޅުަގނޑުވެސްާ ހޯދުމުެގޮގތުންާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރަށްާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

ައޅުަގ ވ ހަކަާ ޢިްއޒަތްތެރިާއެއްބ ރުލުންދޭނެާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިތަނުެގާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ނޑުާ

ސަރުކ ރުާ ސަރުކ ރުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ ކުރައްވަިއފިާ ފ ހަަގާ  1395މެންބަރުންާ

އެީއާާ ބުނ ބުނުންާ ސަބަބުންކަމަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުނދަޫގވަނީާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ
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ާާ ކުރ ކަމެއްާއިނޭގތޯ.ާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްޮގތުަގިއާާއަޅުަގނޑުެވސްާވަރަށްާހިތ މަ

މިހ ރުވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާމެދުަގއިާމިާއިމްޕޯޓްާއެކްސްޕޯޓްާބިލ އިބެހޭާޮގތުންާދެކެޭވާާ

ވ ހަކަތަކަކީާއަޅުަގނޑަށްާމިމަޖިލިސްާމެންބަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޕަބްލިކާްާ

ހިނގ ފައިާާތެ ެއކަންާ ޭއަގއިާ ނޫނޭ.ާ ވ ހަކައެއްާ ތެދުާ ހަމަގައިމުވެސްާ ވ ހަކަތަކަކީާ ދެކެވޭާ  1400ެެރޭަގއިާ

ނެތިން.ާ ދ ކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ތަފްސީލަކަށްާ ޭއެގާ ތަފ ތޭ.ާ މުޅިންާ ދެކެޭވޮގތ ިއާ ވ ހަކަާ އޮތްޮގތ އިާ

ވ ހަ މިބ ވަތުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެނޭގނީ.ާ އެކިޔައިދޭންާ ބޮޑަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ މިހެނާްާކޮމިޓީެގާ ކަތަްއާ

ފަތުރަމުންދަނީާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަމ އިާކަންބޮޑުވ ާވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަންާިއނޭގތޯ.ާ

ަވުގތެއްަގއިާާ މިކަހަލަާ ކަމެކޭާ ކަންބޮޑުވ ާ ވަރަށްާ ހަމަގައިުމވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަކީާ އެހެންވީމ ،ާ

މިާ ސުވ ލެކޭާ އުފެދޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއީ.ާ ކުރުންާ ނުވަތަާާމިކަންާ ކަމެއްތޯާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ  1405އީާ

ނޫންތޯ.ާއެއީާހަމަާރެކޯޑަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާާ

ސަރުކ ރަށްާ ހިންޭގނީާ ސަރުކ ރުާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ހަމަާ

ބޭ ވަޞީލަތްތައްާ ހުރިާ ވަންނަންާ ފައިސ ާ މެދުވެރިކޮށްާާބޭނުންވ ާ އެވަޞީލަތްތައްާ ނުންކޮށްެގންާ

ފައިސ ާހޯދަިއެގން.ާއެހެންކަަމށްވ ތީާސަރުކ ރަށްާމިއަދުާއެްއބ ރުލުންާދިނުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާާ

މ ދިުގކޮށްާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާާ މިބިލަށްާއެއްބ ރުލުންދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ ތ އީދުކޮށްާ  1410މިބިލަށްާ

އަޅުަގނޑަ ނެތިން.ާ މެންބަރުންހެނާްާދައްކ ކަށްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ ހީވަނީާ ށްާ

ަމފްޙޫމަށާްާ މިބިލުެގާ އެެެހެންވީމ ،ާ ދަްއކަވ ފައިވަނީ.ާ ވ ހަކަާ ރޫޙެއްަގއިާ ެއއްާ ގ ތްަގނޑަކަށްހެންާ

ާއަޅުަގނޑުެވސްާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އަޅުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުންާޝުކުރިއްޔ .ާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތުާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ  1415ަގނޑުާ

ާކުރެްއވިާސުވ ލުތަކަށްާެއއްޗެްއާވިދ ޅުވެދެއްވުމަށްާ.

ާ

ސުވ ލުތަކ ިއާާާސިިވލްާާމިނިސްޓަރާއޮފް ބައެއްާ ނެންެގވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާކޭޝަންާއޭިވއޭޝަންާއެންޑްާކޮމިއުނި ބޭނުންކުރަންާ ފައިސ ާ މިނަގ ާ ދަންނަވ ލ ނީާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާބެހޭޮގތުންާ

ސަލ މަތީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަޙްމޫދުާރ ޒީ އެއްކަމަކީާ ދަންނަވ ލިހެންާ ކުރިންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންކަމަކަށްތޯ.ާ މިއޮތީާ  1420ނިންމ ފައިާ

ާާ އަނެއްކަަމކީ ރަނަގޅުކުރުން.ާ ކަންތައްތަކަކީާާކަންތައްތައްާ އަނެއްާ ރަނަގޅުކުރުން.ާ ރައްކ ތެރިކަންާ

މޮިގތުން،ާާ ބަދަލުކުރުން.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ެއއ ބެހޭާ އަންނައިރުަގއިާ ދަތުރުވެރިންާ ފަތުރުވެރިންނ އިާ

މާިާ އެްއޗަކީާ މިދަންނަވ ާ ައޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކުރުުމަގއިާ ކަންތައްތައްާ ސަލ މަތީާ

ރައްކ ތެ ސަލ މަތ އިާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްވެސްާ ރަނަގޅުެވެގންާ ރިކަމ ާ
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ހަމަާ އެްއޗެްއސަކީާ ކަންތައްތަކ ާ ސަލ މަތީާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ަވިއެގާ ެއއީާ  1425ދެމިއޮެވވޭނީ.ާ

އޭެގާާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ބަލަމުންެގންދ ާ ޯއަގނައިޒޭޝަނުންާ ސިވިލްޭއިވއޭޝަންާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ

އޭވި ސިވިލްާ ކުރަމުންެގންދަނީާ އެކަންާ ރ އްޖޭެގާ އެީއާާމިހ ރުާ މިވަުގތުާ ޑިޕ ޓްމަންޓް.ާ ޭއޝަންާ

މިކުރަނީާ އުންމީދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުޢައްސަސ ާ ސަރުކ ރުެގާ މުޢައްސަސ ައކަށްވެފައިާ ސަރުކ ރުެގާ

ބަދަލާުާ އޮތޯރިޓީއަކަށްާ އޭިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ އެބައޮތްާ ހެދިފައިާ ބިލެއްާ ޑްރ ފްޓްާ އެާ މިހ ރުވެސްާ

 1430ލްާއޭިވޭއޝަންާއޮތޯރިޓީއަކަށްާބަދަލުެވެގންާޭއެގާކުރުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވިޔަސްެވސްާއަދިާއެާސިވި

ކުރަންޖެހާޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ ހޯދިޔަސްވެސްާ ެއއްޗެހިާ މީހުންތަކ ާ ހޯދަންވ ާ

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެން،ާ މ އްދ އެއް.ާ މަޖުބޫރުާ މިކަންތައްތަކަކީާ ތަމްރީންތަކ އިާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ ިއކ ުއއިންާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ތެރޭަގއިާ އޭޕްރީލްމަހުެގާ އަހަރުާ މިއަންނަާ ވަން,ާ

ހުރިހާ  ަގވ އިދުންާ ެއއީާ ދެން،ާ އޯޑިޓްކުރަންވެސް.ާ މިތަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަންނ ނެާ

އެހެންވީމ ،ާާ ކުރަމުންެގންދ ނީ.ާ އެކަންާ ޮގތުެގމަތިންާ އޯޑިޓްކުރަމުންދ ާ  1435ސްޓޭޓްތަކެްއވެސްާ

ންާކުރުުމެގާބޭނުމަކީާއެާހޭދަކުރެވޭނީާއެާތަމްރީންތަކަށ ިއާާސަލ މަތީޮގތުންާމިދަންނަވ ހެންާމިކަންކަ

އިންސްޕެކްޝަންތަކަށ އިާއަދިާއިތުރަށްާމިދަންނަވ ހެންާސިިވލްާއޭިވއޭޝަންާއޮތޯރިޓީެގާބިލުާއައިމ ާާ

އޭެގއިތުރަށްާމީހުންާހޯދުމުެގާކަންތައްތަކަށް.ާސެކިއުރިޓީެގާކަންތައްތަކުަގިއވެސްާީމަގއިާައޅުަގނޑުާާ

ކުރަންޖެހާޭާދަންނަވ ލަ ޤ ނޫނީޮގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްވެސްާ ބޭނުންވަނީާ ންާ

 1440ކަންތައްތަކެއްާޮއވޭ.ާބައިނަލްައޤްވ މީާދަތުރެއްކަމަށްވަންޏ ާހުރިހ ާބެޭގޖެއްާސްކްރީންާކުރަންޖެހޭނެ.ާާ

ތިޔަބޭފުޅުންނަށްާ ދެން،ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ ެއއްޗެހިާ ކަންތައްތަކ އިާ ސްކްރީންކުރުމުެގާ އަދިާ

މިާއެ ޮއތީާ ނިންމަވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެވސްާ އޮންނ ނީާ ކަންނޭނެގާ ނިގވަޑައިެގންފައިާ

ޮގތުަގއިާ ކަމެްއެގާ ކުރައްވ ާ ދައުލަތުންާ ކަންތައްތަކަކީާ ސްކްރީނިންގެގާ ސެކިއުރިޓީާ އެއަރޕޯޓްެގާ

ގ ތްާާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ނިންމަވ ފަިއާ ކެބިނެޓުންވެސްާ އެހެންާ ނަންަގވ ޮގތަށްާ

ސްކްރީނަކުންނ އިާއެމީހުންނަށްާދޭންޖެހޭާތަމްރީންތަކ ިއާާމުސްތަ  1445ޤްބަލެއްަގއިާމިދަންނަވ ހެންާހުރިހާ 

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ މީެގދަށުން.ާ ހިމެނޭނީާ މިބައިތައްާ

ލޭޓްކޮށްފަިއާމިއޮތީާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާމިއަދަދުެގާޮގތުން،ާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދަދުާބަލ ފައިާކަލްކިއު

ދަތުރުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީަގއިާ އަދަދު.ާ ބޭނުންވ ާ ކުޑަމިންވަރުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ މިއޮތީ ދަތުރުކޮށްފައިާ ޢ ންމުޮގތެްއަގއިާ ރ ްއޖޭަގއިާ ވިސްނ އިރުަގއިާ 2007ާާާާއަދަދަށްާ 2008ާާއ ިއ

ާާ ބަލ އިރު ވ ޮގ8ާާއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އަދަދެއް.ާ ކޮންމެވެސްާ އެއަދަދަށްާލައްކަާ ައޅުަގނޑުމެންާ  1450ތަކީާ

އަދަދުާ ެއއަރޕޯޓްތަކުަގިއާ ބަިއނަލްއަޤްވ މީާ އެހެންާ ބައެއްާ ކުރަންޖެހެނީ.ާ މިކަންކަންާ ވިސްނ ފައިާ

ދަތުރުކުރާ  އެތ ނަގއިާ ނިސްބަތުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެއކަށީެގންވ ކަމެއް.ާ ކުޑަވުމަކީާ ފަހަރެއްަގއިާ
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އެހެންނަމަ އިތުރުވޭ.ާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާފަސިންޖަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ވެސް،ާ

މިންވަރ އިާާ ކުރަންޖެހޭާ މިތަމްރީންާ ކިޔ ފަކ ާ އެހެނެކޭާ ދަންނަވ ލ ނަން،ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ

ޮގތެއްިވޔަސްާާ  1455ތަމްރީންކުރަންޖެހޭާތަނ ާތަމްރީންާކުރަންޖެހޭޮގތަކ ިއާތަފ ތެއްާނުވޭ.ާދެން،ާކޮންމެާ

ހޯ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަންޏ ާސަލ މަތީޮގތުންވެސްާ އޮޕަރޭޝަންސްކަމަށްާ ފްލައިޓްާ މިޖެހެނީާ ދަންާ

ޢިނ ޔަތްތަކ އިާާ ދޭންޖެހޭާ އެމީހުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ިއންޖިނިއަރުން.ާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ޕައިލެޓުންާ

ިމދެންނެވީާ ބ ްއވ ފަިއވެސްާ އަދިާ ޢިނ ޔަތްތައްާ ޭއެގާ އަދިާ ޮގތެްއިވޔަސްާ ކޮންމެާ އެްއޗެހިވެސްާ

ތަމްރީން ކުރަންޖެހޭާ ބޯޑަރާތަމްރީންާ މިދަންނަވ ހެންާ މިއޮތީާ ދެން،ާ ޮއވޭ.ާ އިތުރަށްާ ކުރުންާ

 1460ކޮންޓްރޯލިންގ.ާބޯޑަރާކޮންޓްރޯލޭާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ާެއއްޗަކީ،ާމަޢުލޫމ ތުާބަދަލުކުރުން.ާއެީއާާ

ކޮންމާެާ މިދަންނަވ ހެންާ ކަހަލައަކީވެސްާ ސިސްޓަމްސްާ އިންފޮމޭޝަންސްާ ޕެސެންޖަރާ އެޑްވ ންސްާ

ދޭންޖެހޭ މީހުންނ ާާާާފަސިންޖަރަކަށްާ އަންނަާ މިކޮޅަށްާ ިމސ ލަކަށްާ އިތުރަށްާ އަދިާ އެއްޗަކަށްާ

މިކަންކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެްއޗެއް.ާ ދޭންޖެހޭާ ހޯދަންވިޔަސްވެސްާ މަޢުލޫމ ތުާ ބެހޭޮގތުންާ

ފ ހަަގާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެން،ާ ހުރީ.ާ އެްއޗެހިާ އަދަދުތަކ އިާ މިދެންނެވިާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާ

 1465ލައްކަާމީހުންެގާތެރެއިންާކިހ ާނިސްބަތެއްތޯާދިވެހިންނަކީ.ާދިވެހިންެގ8ާާާާކަށް،ާާކުރަްއވައިފިާމިސ ލަާ

އަދަދަށްާބަލ އިރުާއަދަދަކަށްާމިއުޅެނީާލައްކަެއއް.ާއެއްލައްކަާއަށ ރަހ ސްާއެހ ކަށްހ ާމިންވަރުަގިއ.ާާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް 15ާާާާއެހެންވީމ ،ާ މިހ ރު ދެންާ އަދަދަކީ.ާ ދިެވހިންެގާ އިންސައްތަާ މިނެޭގާވަރަކަށްާ

ިމާާ ޮގތެްއވިޔަސްާޓިކެޓްާަގންނައިރުަގިއާއެާ ޮގތް.ާމިހ ރުާައޅުަގނޑުމެންާމިނަގ ާއަދަދަކީާކޮންމެާ

ަގންނަާ އަސްލުާ އަންނަނީ.ާ އެާ ބައިާ އަށ ރަާ މިދެންނެވިާ އަސްލުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ދެނީ.ާ އަދަދުާ

ާާ ެއއްކޮށް ޓިކެޓ ިއާ ޭއެގާ ނ ންނ ނެ.ާ އުނދަުގލެްއާ މ ބޮޑުާ އެައކުންާ ކުރެވެމުންާާފަރ ތަކަށްާ  1470ޚަރަދުާ

އަންނަންޖެހޭނާީާ ދެންާ ފައިސ ާ މިދަންނަވ ާ ދައްކ ފައިާ ދައްކ ނެ.ާ އެތަންާ އެއަރޕޯޓަށްާ ދެންާ ދަނީ.ާ

ބައެްއާާ އިތުރުންާ އޭެގާ ދެންާ ދ ނީ.ާ ކުރެވެމުންާ ޚަރަދުާ ެއފައިސ ާ ައއިސްެގންާ ޓްރެޜަރީއަށްާ

މިކަމ ބެ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަްއވައިފި.ާ ފ ހަަގާ މެންބަރުންާ ދެްއކިންތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ހޭޮގތުންާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިކަމުަގއިާއެންމެާފުރަތަމަާއެންމެާމުހިންމުާދައުރެއްާކުޅޭާާ

ެއއަރލައިންތަކޭ.ާއެައރލައިންތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާދައްކ ާހަދައިފިން.ާއެހެންވީމ ،ާާ  1475ބަޔަކީާ

ަގއިާތިންމަސްާދުވަސްާކަނޑައެޅިފައިާއެިއނީ.ާއެީއާާއެއަރލައިންތަކުެގާމަޝްވަރ ެގާމަތިންާއަސްލު

ކޮންމެާޮގތެްއިވޔަސްާރަނަގޅުާވ ހަކައެްއާެއއީ.ާއެީއާއެންެމާކުރުމިނުންާއޮންނ ނީާއެހ ކަށްހ ވަރުާ

ދެނާްާ ވ ތީވެ.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ފުދޭނެކަމަށްާ އެއަރލައިންތަކަށްާ އެވަރުންާ ދެންާ ބަލ ފައިާ ކަމަށްާ

ވިދ  މެންބަރުންާ މިއޮތީ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ މީަގިއވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޅުވެއްޖެ.ާ

ދަތުރުކުރ ާ ބޯޓުަގއިާ މަތިންދ ާ ިވޔަސްވެސްާ ޮގތެއްާ ކޮންމެާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ  1480ފަސިންޖަރުންެގާ
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ކްރޫއިންނަކަށްާމިެއއްާއެޕްލިކެބްލްއެއްާނުވ ނެ.ާދެންާއަނެްއާޕޮއިންޓަކަށްާބަެއއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުީވާާ

އޭަގިއާާާާޑިޕްލޮމެޓިކް ދެންާ ބޭފުޅުން.ާ އުޅުއްވ ާ ސަރވިސްަގއިާ ޑިޕްލޮމެޓިކްާ ނުަވތަާ އިމިއުނިޓީާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާރިފަންޑްާކުރ ޮގތަށްާާ

ިއތު ޭއެގާ ދެންާ ކުރ ކަމެއް.ާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބައެއްާ ެއވެސްާ ދެންާ އޮތްޮގތެކޭ.ާ ރުންާއޮތުމަކީެވސްާ

 1485ކޮންމެާޮގތެްއާިވޔަސްވެސްާޭއެގާތަފ ތުކުރުންާމިާެގންުގޅެފައިާމިއޮންނަނީާޑިޕްލޮމެޓިކްާިއމިއުނިޓީާ

އޮންނަާ ދަށުންާ ކޮންވެންޝަންެގާ ބައެއްާ ިވއްޔ ާ ޮގތުންާ އޮތްާ އެނިގފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮންނ ތީވެާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ އޭަގއިާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކަިއާާކަމެއް.ާ ންެގާ

ަވޑަިއަގންނަވަިއެގންާާ އެނިގާ އެކަންާ އެބޭފުޅަކަށްާ ަގންނައިރުަގިއާ ޓިކެޓްާ އެީއާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ޕޭވެސްާާ އަދަދުާ ެއާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ އެހެންނޫނިްއޔ ާ އޮންނ ނީ.ާ އެކަންާ ކުރެްއވިްއޔ ާ އެކަންާ

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ ކަންނޭނެގާ މިހ ރާުާކުރަްއވަފ ނެާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ  1490ންބަރުންާ

އެކަންާކުރަނީާކީްއެވެގންތޯ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިހެންާމިާސަބަބަށްޓަކައޭާމިހ ރުާރ ްއޖެއިންާ

ޑޮލަރަކ2ާާާާީޑޮލަރެްއ.2ާާާާޑޮލަރަކ ިއ12ާާާާބޭރަށްާދަތުރުާކުރަްއވ ާކަމަށްވަންޏ ާމިދައްކަވަންާޖެހެނީާާ

ޑޮލަރުާމިހ ރުވެސްާދައްކަވަމުންާެގންދަވ ނީ.14ާާާމ ،ާާއެއީާއިންޝުއަރެންސްާސަރޗ ޖްއޭ.ާއެހެންވީ

ދެންާމިާއިތުރުާހަތަރެްއާބަިއާމިއަންނަާޮގތަކީާމިދެންނެިވާކަންތައްތަކަށްޓަކައޭ.ާއެހެންީވމ ،ާެއާާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ މިބޭނުންވަނީ.ާ މިކަމަށްާ އިތުރުކޮށްފައިާ މިއަދަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1495ސަބަބަށްޓަކައޭާ

މެންބަރު ތާިާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ ވިޔަސްވެސްާ ޮގތެއްާ ކޮންމެާ ބޭނުން،ާ ދަންނަވ ލަންާ ންނަށްާ

ވަިއެގާާ ބޭނުމަކީާ ައޅުަގނޑުމެންެގވެސްާ ފަދައިން،ާ ކުރެއްވިާ ފ ހަަގާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރުން.ާދެންާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނާްާ ދަތުރުފަތުރ އިާފަތުރުވެރިކަމ ިއާމިކަންކަންާހަރުދަނާ 

ޖެ.ާޑޮމެސްޓިކްާެއައރޕޯޓްތަކުންާދަތުރުާކުރ އިރުެވސްާސެކިއުރިޓީާކަންތައްތައްާހުންނަނާްާވިދ ޅުެވއް

ޑޮމެސްޓިކްާ މިވަުގތުާ މިދަންނަވ ހެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ ތެދުފުޅެއް.ާ އެއީާ  1500ޖެހޭނޭ.ާ

އިނަލްއަޤްވ ީމާާއެއަރޕޯޓްތަކުަގއިާބެެގޖްާސްކްރީންާކުރުމުެގާކަންތައްތައްާނުކުރ ާސަބަބަކީ،ާއަދިާބަާ

ޮގތުންާެއކަންާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖުބޫރުާނުކުރ ތީ.ާއެކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުާކުރަންޖެހޭނެާއެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވހެންާކޮންމެާޮގތެއްާވިޔަސްެވސްާސަލ މަތީާކަންތައްތަކ އިާރައްކ ތެރިާާ

ިވޔަސްވެސްާއޮންނަންޖެހޭާކަމެއްކަން.ާާާާކަންތަކަކީާއަދިާޑޮމެސްޓިކްާިވޔަސްވެސްާއިންޓަނޭޝަނަލް

 1505އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާމަޢުލޫމ ތުެގާއަލީަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާނެންެގވިާިގނަާނުކުތ ތަކަށްާާ

ކަންތައްތަކަކީާާ އެހެންާ ދެންާ އެރުިވއްޖެހެން.ާ ޖަވ ބެއްާ ަވރެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ހީވަނީ،ާ ޒ ތުަގއިާާއަޅުަގނޑަށްާ އޭެގާ ކަންތައްތަކަކީާ ކުރެްއވިާ ފ ހަަގާ ބަރުންާ

ާޯގސްކަންތައްތަކެއްާނޫންާކަންނޭނެގ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާ

މަރުޙަލ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަހުޘްެގާ ކިޔުމުެގާ ދެވަނަާ މިބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހިސ ބުންާ މިހ ރުާ  1510ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ މ އ51ާާްނިމުނީ. ެގންދިުއމ މެދާުާވަނަާ ކުރިއަށްާ މިބިލުާ ޮގތުެގަމތީންާ ބުނެފަިއވ ާ ަގއިާ )ނ(ާ ދ ެގާ

މަޖިލީހުަގއިާވޯޓެއްާނަަގންާެއބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަމީންޢ ންމަށްާރަނަގބީލުާޖައްސަވ ލަާދެއްވުމަށްާާ

ާާ ކޮމިޓީާމިއަދުާހެނދުނު ންާފެށިެގންާއަދިވެސްާހިނަގމުނ9:30ާާާްއެދެން.ާމަޖިލީހުެގާއިޖްތިމ ޢީާ

ާއެ ވަނީ.ާ 2ާބަދ ކަމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮޓަރީަގއި.ާ ކޮމިޓީާ ނަންބަރުާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ވަޑަިއެގންނެވުމަށްާ މިވޯޓަށްާ  1515މެންބަރުންނަށްވެސްާ

އަރުާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ެމންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވޯޓަށްާ ވަންާއަޅުަގނޑުާ

71ާާާ/78ކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެްއވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

އެއަރޕޯޓްާާ އަތުންާ ފަސިންޖަރުންެގާ ފުރ ާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ އެއަރޕޯޓަކުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ރިއަށްެގންދިއުމ އިާާސަރވިސްާޗ ޖްާނެުގމ އިބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުާމަޖިލީހުންާކު

ނެުގނުާ ދެންމެާ ވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1520މެދުާ

.ާހ ޒިރުވެތިބިާމެންބަރުންެގ77ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާމަޖިލީހުެގާޖުމްލަާއަދަދުާާ

ާާ އަދ66ާައަދަދު މެންބަރުންެގާ ވޯޓުދެްއވިާ ފެންނަކަމަށްާ ދައްކަމުންާ.ާ ވ ހަކަާ ރިޔ ސަތުންާ ދު،ާ

ެގންދ އިރުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާރިޔ ސަތުންާބުނ ާއެްއޗެއްާިއވޭާޮގތަށްާހަނުާތިއްބެވުންާވަރަށްާ

 ބޮޑަށްާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .ާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލަނީާދެންމެާނެުގނުާވޯޓުެގާނަތީޖ .

ާ1525 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

 66ާ1530ާެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައި

65ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ1535 
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ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 65ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުމްލަ ާ.65ާާ.

ރިވެާވަޑައިެގންނެވިާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާިއއްތިފ ޤުންާމިބިލުާކުރިއަށްާާއެހެންކަމުންާވޯޓުަގއިާބަިއވެ

ާާ ބުނ ޮގތުން ޤަވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ މ އްދ ެގ55ާާާާެގންދިއުމަށްާ ވަނަާ

ކުރެވިދ ނެާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ އެްއކޮށްާ މަރުޙަލ ތަކެއްާ ހުރިހ ާ ބިލެއްާ ފޮނުއްވ ާ ދަށުންާ

ާާކަމެއްކަމަ 55ާާާާށް  1540ވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިވަނީ،51ާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިާވަނީ.ާހަމައެއ އެކު

ބިލުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެނަމަާއެބިލުެގާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާފެށުނީާކަމުަގިއާާ

ަވކި ފޮނުވ ނެާ އެބިލުާ ފ ސްނުވިނަމަާ ހުށަހެޅިާ ފޮނުވަންާ ކޮމިޓީައކަށްާ ވަކިާ ކޮމިޓީއެްއާާާާބެލޭނެއޭ.ާ

އަހ ނީއޭ.ާާ ވޯޓަށްާ އެަވުގތަކުާ އެކަމަކަށްާ ލިބިއްޖެނަމަާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ އެކަމަށްާ ވ ނަމަާ ކަމުަގިއާ

ކުރިއަށްާާ އެމަސަްއކަތްާ ޮގތުަގއިާ ކޮމިޓީއެްއެގާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ނުވެއްޖެނަަމާ ފ ސްާ އެޮގތަކަށްާ

ެމންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުޅުވ ލަން.ާެގންދ ނީއޭ.ާ ފުރުޞަތަށްާ  1545ންނަށްާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީއަށްާމިބިލުާފޮނުވަން.ާާިވލުފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
ާާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ1550 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާދެވަނަާދައުރުވެސްާފެށިެގންދ ިއރުާކަމެއްާާާބަރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެން

ާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުނ55ާާާްާނުނިންމިާިގނަދުވަސްާވަމުންާދ ތީއ އިާެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން

ންާނިންމަވ ާއަދިާސަރުކ ރުންވެސްާއެދިަވޑަިއެގންފައިާވ ތީެވާާމިބިލުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާމަޖިލީހު

އެާ މިއަދުާ އޮތްނަމަާ އިޞްލ ޙެއްާ ބަލ ފައިާ ދެކެިވއްޖެކަމަށްާ ވ ހަކަާ ވަރަށްާ އެކަށީެގންވ ާ މިބިލަށްާ

 1555އިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅަިއެގންާިމއަދުންާމިއަދަށްާމިބިލުާމަޖިލީހުެގާމުޅިާމަޖިލީހަކީާކޮމިޓީެއއްާކަމަށްާާ

ޤަބޫލުކުރަންާާާބަލައިެގން އަޅުަގނޑުާ މިޮގތަށް.ާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްުވމަށްާ ނިންމައިާ

ާކޮންމެވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާތ އީދުާކުރަްއވ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާކަށްާވ ތީެވާމިކަންާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާމިކަމަކީާޢ ންމުންނ އިާވަރަށްާބޮޑަށްާުގޅުންހުރިާމައްސަލައަާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ރިޔ ޟްާާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ކުރުމަށްާ ދިރ ސ ާ އިތުރަށްާ  1560ހަމަާ

ާރަޝީދުެގާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ
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މެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތުާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ ބަރުާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާ

ާ1565 

މިބިލާުާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޖަލްސ ަގިއާ މިއަދުެގާ އިންނ ނެާ ހުށަހަޅ ފައިާ ފެށުނުއިރުވެސްާ ބަހުޘްާ ހެނދުނުާ ާއަޅުަގނޑުާ

ދ އިރ ެގާާާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް ހުޅުހެންވޭރުާ އެހެންކަމުންާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ަމޖިލިސްާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ާފ ސްކޮށްާ

ކޮމިޓީއަކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލިސްާ މުޅިާ މިޖަލްސ ާ ޮގތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރިއަށް މަސައްކަތްާ މިާ މިއަދުާ ނިމެންދެންާ މިބިލުާ ައޅުަގނޑުާާެގންޮގސްެގންާ ެގންދިއުމަށްާ ާ

 1570ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ ހުށަހެޅިާ ފުރަތަމަާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

އެހެންނަމަާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ކުރަން.ާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ރަޝީދުެގާ ރިޔ ޟްާ އަޅުަގނޑުވެސްާާމެންބަރުާ ވެސް،ާ

މަނިކުާ ޫމސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އަވަސްާ މަސައްކަތްާ

 1575ާއެހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުާކުރެވޭާހުށަހެޅުމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ދ އިރ ާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ތ އީދުކޮށްލަންާހުޅުހެންވޭރުާ ހުށަހެޅުމަށްާ މަނިކުެގާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާެގާ

ާއަޅުަގނޑުެވސްާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1580 

މެންބ4ާާަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާާރަކު ހުށަހެޅުމަކަށްާ އ ާ އެބައޮތް.ާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއާ ފުރުޞަތަށްާ

ާާ އެ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރ4ާާާިޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކޮމަންޑޫާ އެބަޮއތްތޯ.ާ ތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ވަޙީދު.ާ ޙުސައިންާ هللا،ާމެންބަރުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާކެނދި ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ޢީސ .ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޅުދޫާ

 1585ކަމަށްވ ނަމަާއެފުރުޞަތުާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާއ ާހުށަހެޅުމަކަށްާއެދިވަޑައިެގންފައިާނެތް

ހުށަހެޅި ނެތުމ އެކުާ ހުށަހެޅުމެްއާ އިތުރުާ މެންބަރުން.ާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ ދެޮގތަށްާދޫކޮށްލެވީާ ފަިއވ ާ

ބުނ ޮގތުންާ ޤަވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ރަނަގބީލުާ އަމީންޢ ންމުާ އެހެންވީމ ،ާ ޖަހަންޖެހޭ.ާ ރަނަގބީލުާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާޖައްސަވ ލަ ވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުެގާާާާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާާދެްއވުންާއެދެން.ާ

 1590ކުރިންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާދެާހުށަހެޅުމެއްާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބުނުާވ ހަކަާކުރިންާއަޅުަގނޑަށްާާ
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ާާ ޤަވ ިއދުެގ މަޖިލީހުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ނީ.ާ ަގިއ51ާާާާދަންނަވ ލެވިފައިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަނޑައަާާާބުނެފައިވ  ފޮނުވުމަށްާ ކޮިމޓީއަކަށްާ ވަކިާ މަޖިލީހުެގާާާޅ ފައިޮގތުންާ މުޅިާ ާ ނުވ ނަމަާ

ކޮމިޓީއެްއަގއިާއެމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާެގންދ ނީޭއ،ާމިޮގތަށްާމިއޮންނަނީ.ާއެބިލުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާ

ވަކިާާ ައދިާ ބެލެވޭނެެއވެ.ާ ކަމުަގއިާ ފެށުނީާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީެގާ އެބިލުެގާ ފ ސްވެއްޖެނަމަާ މަޖިލީހުންާ

ކަނޑައަޅ  ފޮނުވުމަށްާ މަރުޙަލ ާާާާފައިކޮމިޓީއަކަށްާ އެާ ކޮމިޓީއެްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ  1595ނުވ ނަމަާ

މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އޮތުމ ެއކުާ އެހެންާ ެގންދ ނީެއވެ.ާ ކުރިއަށްާ

ތ އީދުާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ާމަނިކުާ

ރިާމެންބަރާުާއީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެމަށްާވޯޓަށްާދަންނަވ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާއެކުރެްއވިާހުށަހެޅު

ާތ އީދުާާާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާާ

ނިމިއްޖިއްޔާ ާާކުރެްއވި ެއއްޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ެއޮގތުންާ ނުވުންާ ނުވަތަާ ފ ސްވުންާ  1600ާާޮގތަށްާ

ވ ތީ.ާައޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެެެރިާާާކުރަންވީާޮގތްާކަނޑަެއޅިފައިާާމަޖިލީހުެގާޤަވ އިދުަގިއާދެންާޢަމަލު

މެންބަރުންާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްާކޮށްލެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީ،ާާ

ހުށަހަޅުއް ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެެެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާވިލުފުށީާ ދ އިރ ެގާާވ  ހެންވޭރުާ

ާާ ާށްާމިބިލުާމަޖިލީހުެގާއިޤްތިޞ ދީޮގތަާާކުރަްއވ ފަިއވ ާާތ އީދުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ  މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފޮނުްއވުމަށްާ ކޮމިޓީއަށްާ  1605ޮގތަކަށްާާާާކަންކަމުެގާ

ާވޯޓުދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 1610ާާ:ވޯޓުެގާނަތީޖ 

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 35ާ1615ާވޯޓުާދެްއވީާ:

29ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 02ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
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ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 64ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުމްލަ ާ.64ާާ.1620 

ޤ ނޫނު ާފުރ ާާބޭރަށްާރ އްޖެއިންާެއއަރޕޯޓަކުންާދިވެހިރ އްޖޭެގ78/71ާާނަންބަރުާއެހެންކަމުން،ާ

ާބިލުާެގނައުމުެގާާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާނެުގމ ބެހޭާޗ ޖްާސަރވިސްާއެއަރޕޯޓްާއަތުންާފަސިންޖަރުންެގ

ފ ސް މަޖިލީހުންާ ފޮނުްއވުމަށްާ ކޮމިޓީއަށްާ ކަންކަުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންާާާއިޤްތިޞ ދީާ ކުރައްަވއިފި.ާ

ާާ މަސައްކަތް މަޖިލީހުެގާ މިއަދ1ާާާުމިހ ރުާ މިވަނީ.ާ އ ދެވިފައިާ ހިސ ބަށްާ މެދުކަނޑ ލ ާ ަގޑިއިރަށްާ

ހުސްަވުގތު މިމަޖިލިސްާ އަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ޢިއްޒަތްތެާާކޮޅަށްާ  1625ރިާާހަމަާ

ާާކުރަމުންާެގންދ ާޤަވ އިދުަގިއވާ ާާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢަމަލު

ޢަމަލުާާޮގތުެގ މަޖިލީހުަގއިާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ކުރައްވަމުންާާާާމަތީންާ

ޭއެގތެރެއި ދަނިކޮށްާެގންދެވުމަށް.ާ ހިނަގމުންާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ންާ

ރަށްާވަނަާމ އްދ ަގިއާވ15ާާަވ އިދުެގާާމަޖިލީހުެގާޤަާާވަޑައިަގތުމ އިާބެހޭޮގތުންާާވަދެަވޑަިއެގންާނިކުމެ

ީވޮގތްާާ ކުރަްއވަންާ ޢަމަލުާ ޢަމަލުާތަފްޞީލުކޮށްާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ލިޔެފައި.ާ  1630ާއެބައޮތްާ

ެގންދެވުމަށްާާްއވަމުންކުރަ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ

ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިތުރަށްާ މ އްދ ތައްާ ހުރިާ މިޮގތަށްާ އަދިާ އަރުވަން.ާ

ގެާ ދަންނަވަމުންާ ނުކުތ އެއް،ާާއަޅުަގނޑުާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ ެގާާންދ ނަން.ާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ

ާރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާޢިއްޒަތްތެ

ާ1635 

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއެކޮމިޓީާތަކުންާއެކުރަްއވ ާކަެމއްާރަްއޔިތުންނަކަށްާާާއިއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާކޮމިޓީތަކުެގާމައްސަލަިއަގާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ހ ަމކުރަނީކީާާނެއްހ މަވެެގންާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ އެާ އެްއޗަކުންވެސްާ ޓީީވިއންާ ހަމަާާާނުދޭ.ާ އެެއކޭާ ދެންާ ާނޫން.ާ

މިތަނަށްާއަންނަާާާކޮމިޓީއަށްާދެއްކެުވން:ާާވ ހަކަ ެގއްލުވ ލަނީާ ލޯމަތިންާ މިއީާރައްޔިތުންެގާ  1640އަޅުަގނޑަށްާިވސްނޭޮގތުންާ

ބަންޑެލި މިހުރީާ މިތަނުަގއިާ މިހ ރުވެސްާ މިހިރީާ ހުރާިާާާ،ބިލުތައް.ާ ހުށަހެޅިފައިާ ޖަހ ފައިާ ބަންޑެލިާ

ވެންާާކަޅުކުރެޭވޮގތުަގއިާެއއީާާާާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާއިޙްސ ސްބިލުތައް.ާޤ ނޫނަކަށްާހެދެނީކީ

ާާ ޮގހޮރަށް ެއްއޮގތް.ބޮޑުމަހުެގާ ނޭނެގާާދިރުވ ލުެމކޭާ ވ ނުވ އެްއާ އިޤްތިޞ ދީާދެންާ އަޅުަގނޑަކީާ ާ.

މެންބަރެއް ނޭނެގާާާާ.ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އެކަމަކުާ ހިމެނޭ.ާ ހިސ ބުންާކޮމިޓީަގއިާ އެާ

 1645ރައްޔިތުންާކުރިމަތީާަގއިާާއިރުާާެއޮގތުންާހުރިހ ާކޮމިޓީއެއްާހަދައިެގންާމިާދިރުވ ލ ދެންާާވ ނުވ އެއް.ާާ

އެއޮތީާ ކަނޑައެޅިެގންާ އަނެއްކ ާ ވ ނެހެނެއް.ާ ރަނަގޅެއްާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިފެނުނީމަކ ާ
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ައސ ސީާާާލަތުެގާހުށަހަޅ ފައި.ާއޮތްއިރުާމިާދައުކުރީެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާޢިނ ޔަތްާދޭާބިލެއް

މިމަޖިލީހުެގާ ެއވެސްާރަްއޔިތުންެގާމައްޗަށްާކަނޑައެޅިެގންާ އަނެއްކ ާ ބަދަލުެގނެސްެގންާ ޤަވ އިދަށްާ

އޮތް ވ ންވެސްާ އެާ ދިނަސްާ ޯވޓެއްާ އެްއވެެގންާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ އަދިާާާއެމް.ޑީ.ޕީއ އިާ ނޫން.ާ ކަެމއްާ

ތަޞްދީޤް ނޫންކުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ެއއްޗެއްެވސްާ ރައްޔިތުރެވޭނެާ ވޯޓަކަށްާާ.ާ ސީދ ާ  1650ންެގާ

ާ.....އަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާޮގސްެގންާމިހެންާއޮޅުވ ލަިއެގންާއުޅުނީމަ

ާ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާައޅުަގނޑުާބަލައެްއާނުަގންނަން.ާއެީއާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ރުާހިނަގމުންދ ާާާރިޔ ސަތުްނވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ޢިްއޒަތްތެ ބެހޭޮގތުންާ ތިކަމަކ އިާ މެންބަރުާ ަމސައްކަތްާާާާރިާ މަޖިލީހުެގާ  1655ފ ޅުކުރެްއިވާޝުޢޫރުތަކަކީާ

މައްސަލަިއަގ އިތުރުާާާާއިާލަސްވަމުންދ ާ މިަވުގތުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއްޗެއް.ާ ވިދ ޅުވިާ

މެންބަރަކަށްާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާއަރުވ ކަށްާޤަސްދެއް ނުކުރަން.ާއަދިާތިޔަާދެއްކެިވާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަމަކަށްާބަލައެްއވެސްާނުަގންނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާދެނާްާވ ހަކަފުޅަކީާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްާ

ާަގއި.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ.1:00ާާފެށީާ

ާ1660 

 ]ށ13:00ާްނ12:00ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

. .ާުާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލ
ާ

 1665ން.ާމިހ ރުާައޅުަގނޑުމެންެގާާ`.ާައޅުަގނޑުމެންާއަލުންާމަސައްކަތްާފަށަިއެގންާކުރިއަށްެގންދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކުރިމަތީަގއިާމިވަނީާޢ ންމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުއްޓުވުމުެގާބިލުެގާދެވަނަާ

ބަޙު ބިލުެގާ މިާ ކުރިއަށްެގންދިޔުން.ާ މަރުޙަލ ާ ބަޙުޘްެގާ ފެށިފައި.ާޘްކިޔުމުެގާ މީެގކުރިންާ ވަނީާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތުާކޮމިޓީންާލަފ ދެ ަގޑިއިރު.7ާާާާްއވ ފަިއވަނީާމިާބިލަށްާބަޙުޘްކުރުމަށް

ާާ 6ާާާާއަދިާބ ކީ މިނެޓްާއެބައޮތް.ާމިާބިލަށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވަނީާއެޓަރނ6ާާާީަގޑިއިރ އި

އަލްފ ޟިލްާ ހޯމްއެފެއަރޒްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ އަދިާ ޙުސްނުއްސުޢޫދުާ އަލްއުސްތ ޛްާ  1670ޖެނެރަލްާ

ާާ މަސައްކަތުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރ ާއަދިާޕ ޓީތަކުެގާއިސްާބޭފުޅުންނ ާމުޙަންމަދުާޝިހ ބު.ާއަޅުަގނޑު

ޤަސްދުކުރަން.ާ ނިންމުމަށްާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ ާ މިާ މިއަދުާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާ

ާާ 1ާާާާއެއީާމިހ ރުވެސް ަގޑިއިރ6ާާާާުަގޑިއިރުާމިާބިލ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދެކެވިފަިއވަނީ.ާއަދިާއިތުރު

ވަުގތުާާމަޖިލީހުަގ މަޖިލީހުެގާ ފެނުނުޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދިއުމަކީާ ބަޙުޘްކުރުމަށްާ މިކަމަށްާ އިާ



 61 

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންކަމުންާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ާ ކަމަކަށްާ ބޭނުންކުރެވުނީާ އެދެޭވޮގތުަގއިާ  1675އެންމެާ

ަމއަށްާމިާއ އިާހ14:15ާާަވ ހަކަދެްއކިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާައޅުަގނޑަށްާލަފ ދެއްވީާިމއަދުާާ

ނިންމުމަށާްާ ޮގތެއްާ ބިލ ބެހޭޮގތުންާ މިާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދިއުމަށްފަހުާ ކުރިއަށްާ ބަޙުޘްާ

ބިލ ާ ައދިާ ކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ދެންނެވުމަށް.ާ ވޯޓަކަށްާ

ާާ މެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ވ ހަކަދެއްކެވުމަށްާ ާާބެހޭޮގތުންާ އަރުވަމުނ5ާާާްއަޅުަގނޑު މިނެޓްާ

ހުރިހ ާާ ެގންދ ނީާ ފުރުޞަތުއަރުވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުގައި.ާ ފުރަތަމަާ  1680ެގންދ ނަންާ

ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަމިއްލަާ އަދިާ ޕ ޓީތަކަށްާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާސިޔ ސީާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާމިކަމުަގިއާާހަމަހަމަާއަރުވަމުންާެގންދެޭވޮގތަކަށް.ާއެހެންވީަމ،ާހުރިހ 

އަޅުަގނޑަށްާެއއްބ ރުލުންާދެްއވަމުންާެގންދަވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާ

ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މިއަރުަވނީ،ާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ

 1685ާރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ.މިއަރުވަނީ،ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢ ންމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުްއޓުވުުމެގާާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ޢިއްޒަތްތެާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ ސަރުކ ރަށ އިާ މިއަދުެގާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ މިމަޖިލީހަށްާ ޖެނެރަލަށާްާބިލެއްާ އެޓަރނީާ ާރިާ

އައުންާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލެއްާ ިމފަދަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ މިހެންާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ލަސްެވއްޖެކަމަށްާ  1690ވަރަށްބޮޑަށްާ

ައޅުަގ މިންަގނޑުވަނީާ އިޖުތިމ ޢީާ މުޅިންާމިދެންނެވީާ ނުވަތަާ ނެތިެގންާ ތެރެއިންާ ނޑުމެންެގާ

އެތައްާާ ީމެގާ މިބިލަކީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކޭތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގސްފަިއވ ކަމަށްާ ފޮހެވިެގންާ

މިފުރުޞަތުަގއިާާ ބިލެއްކަމުަގއިެވސްާ އަންނަންޖެހިފައިވ ާ މިމަޖިލީހަށްާ ކުރިންާ އަހަރެއްާ

އަޅުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޒުވ ނުންެގާާދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ތެރޭަގިއ،ާ ަގނޑުމެންެގާ

 1695ތެރޭަގއިާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑަކީާމިހ ރުާއޮތްާެއްއޗެކޭާދެންނެވޭކަށްނެތް.ާސަބަބަކީާމީެގާއެތަކެްއާާ

މިަވނީާމިާ މިހ ރުާ އަިއސްާ ހިންަގމުންާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑ ާ އިޖުތިމ ޢީާ ކުރިންާ އަހަރެއްާ

ންާހައްދުފަހަނައަޅ ާޮގސްފައި.ާކަޓަރުއެޅުމ ިއ،ާވަޅިހެރުމ އި،ާަމުގހިނގ ާާކުޑަކުޑަާމުޖުތަމަޢުަގއިާއެކަ

އުނދަޫގކުރ ނެާާ ޢ ންމުާ ވ ހަކަދެއްކުމ އި،ާ ބަހުންާ ހަޑިހުތުރުާ އުނދަޫގކުރުމ ިއާ މީހުންނަށްާ

އެހެންޮގތެއްާނެތިްއޔ ާތިމ ާދުއްވ ާސައިކަލުންާައޑުޮގށްވުންފަދަާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފާުާ

 1700ންުގމަކީާމިއަދުާިގނަާމީހުންެގާކަށީަގއިާހިފ ފައިވ ާކަމެކޭާދަންނަވ ހިތްވަނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާޢަމަލުާހި

އަދިާމައިންބަފައިންނަށްާ ައވަށްޓެރިންނ އިާ މީހުންނ އި،ާ އުމުރުންާދުވަސްީވާ ތިމ އަށްވުރެާ ރައީސް،ާ

ާާ އަޅުަގނޑު ދޮަގކަށްވ ނެއެވޭާ ބުނުކަމުންާ ނެތްކަމެކޭާ މިއަދުާ ދަންނަވ ހިތެއްނުޭވ.ާާއިޚްތިރ މްކުރުމަކީާ
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ހިސ ބަށްވަނީާ ލަދުަގންނަާ ދަންނަވަންާ ބައެކޭާ އެނޭގާ ިއޙްތިރ މްކުރަންާ ޒުވ ނުންނަކީާ ިގނަާ މިއަދުާ

ޮގސްފައި.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްައރ ާސްކޫލުންާއެމީހުންނަށްާދަސްކޮށްދެނީާކޮންާެއްއޗެއްބ އޭ.ާބައެްއާާ

ކްލ  އެާ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީާ ކްލ ސްތައްާ ބަެއއްާ ބައެްއާާސްކޫލުތަކުެގާ ތިބޭާ  1705ސްތަތަކުަގއިާ

ކޮންާ އުފުލަންޖެހެނީާ ޒިންމ ާ މިކަމުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޑުއިވެމުންދޭ.ާ ކުދިންކަމަށްވެސްާ

ކިޔަަވއިދޭާ ނޫނީާ މަޖިލިސްތޯާ މިާ ނޫނީާ ަމއިންބަފައިންތޯ،ާސަރުކ ރުތޯާ ހިތަށްއަރ .ާ ބައެއްބ އޭވެސްާ

މެންވެސްާމިކަމުެގާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭކަމަށް.ާޓީޗަރުންތޯ.ާޔަޤީނުންެވސްާއެނޭގކަމަކީާމިހުރިހ ާއެން

މީހުންނަކީާ ދަށުެގާ ފެށިެގންާ ުއމުރަކުންާ ވަކިާ މައްސަލަައކީާ ހުރިހ ވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފިޔަވަޅުާާ އަޅަންވ ވަރަށްާ ދިޔައިރުވެސްާ ޯގހުންޯގހަށްާ ކަންތައްތައްާ ނިންމުމ އިާ  1710ކުޑަކުދިންކަމަށްާ

ާާ އަމުރުން ނެތުން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާނ18ާާުއެޅިފައިާ ކުޑަކުއްޖެއް.ާ އެީއާ ޮއތަސްާ ވިހަިއެގންާ ފުރެންޏ ާ

ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖުތިމ ޢިާ އޮތްަވރުންާ ޮގސްފައިާ މިހ ރުާ ޙ ލަތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ

ސަލ މަތުނާްާ އެމީހަކުާ ބުނެފިނަމަާ އެއްޗެއްާ އެކަމ ާ މީހަކުާ ފެންނަާ އެތަންާ ކުރަނިކޮށްާ ޢަމަލެއްާ

ދެާ ގެއަށްާ ނެތް.ާއެމީހެއްެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރަކުާ ޔަޤީންކަމެްއާ އެްއވެސްާ ވޭނެކަމުެގާ

މ ބޮޑަށްާ ފ ސްކުރުންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ  1715އެހެންކަމުންާ

އެްއޗެްއކަމަށް.ާ އޮތްާ ޖެހިފައިާ ފ ސްކުރަންާ ކުރިންާ އަހަރެއްާ އެތައްާ ީމެގާ މިއީާ ލަސްވެއްޖެކަމަށް.ާ

ާާ އެފަދަާޢިއްޒަތްތެރި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ޢަމަލުކުރުންާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ އިާ އިޖުތިމ ޢީާ ރައީސް،ާ

ފަރ ތްތަކ މެދުާފިޔަވަޅުާއެޅުަމށްާމިާބިލުަގއިާކަނޑަައޅ ފަިއވ ާފަރ ތްތަކަށްާބިލުންާދީފަިއވ ާބ ރުާާ

ނެާބ ރުވެސްާާކުޑަކަމަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަަވންޖެހޭ.ާމިާބިލުންާއެފަރ ތްތަކަށްާއެބ ރުާބޭނުންކުރެވޭ

ާާ  1720އަހަރ72ާާާުލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާމީެގ

ވަރަށްާ ކިޔަނީާ އެޤ ނޫނަށްާ ނަމަވެސް،ާ އެބައޮތް.ާ އެނެގންާ ތ ރީޚުންާ ފ ސްކޮށްފައިވ ކަންާ ކުރިންާ

އެޤ  ޤ ނޫނު.ާ ެގރުންތަކުެގާ ރަސްމީާ ކިޔަނީާ އެޤ ނޫނަށްާ ނަމެއް.ާ މ އްދ އެްއވެސްާާތަފ ތުާ ނޫނުެގާ

ާާ ފަހ 11ާާާާމިފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާއެޤ ނޫނުެގ މ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީ،ާ ވަނަާ

މީހުންާކުއްލ ބުޭގަގއިާފަހަންާތިއްބ ާކަމ ނުބެހޭާމީހަކުާއެމީހުންާތިބިާކުނ ާމައްޗަށްާއަރައިފިނަމަާ

300ާާާާ ާާލ ރިއަށްާބެހުންާނުވަތަާޖުރުމަނ ކުރުން.ާއަދި  1725ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީާމިނ 12ާާާާހަމަ

ާާ އަތްލައިފިނަމަ މީހަކުާ އެހެންާ ތަޅުަގނޑީަގއިާ ުގދަނުެގާ ެގންުގޅޭާ އެމީހަކ100ާާާުމީހުންާ ލ ރިއަށްާ

އަތުލައިެގންާާ ތަޅުަގނޑިާ އެާ މިހ ރުނަމަާ ޖުރުމަނ ކުރެވޭކަމަށް.ާ ެއއީާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ދަރ ކަމަށް.ާ

ޢިއްޒަތް ނެތް.ާ ކަމެއްާ ކުރެވޭނެާ ދިމ ލަށާްާދިޔަސްާ މީހ ކ ާ ވ ޮގތުންާ ެއޤ ނޫނުަގއިާ ރައީސް،ާ ތެރިާ

ާާ ލ ރި.280ާާާހަޑިހުތުރުާއެއްޗިހިާގޮވ ފިއްޔ ާއެއްާދުރޯއަށްާއެމީހަކުާދަރ ކަމަށްާއެބަޮއވޭ.ާދުރޯއަކީ

ފުލުންެގާ އޭރުާ ބަލަންާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ހިނގ ާ ރަށުތެރޭަގއިާ މިޤ ނޫނުާ ރަީއސް،ާ  1730ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ާާާާނަމުންާފުލުހުާމީހ ެގ ނަންދީފައިވ  ުއފައްދައި،100ާާާާނަމުންާ މީހުންެގާމައްޗަށްާއެކުލެވޭާފޯހެއްާ

އެމީހުންެގާޤ ނޫނެްއވެސްާމިާަމޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވޭ.ާމިޤ ނޫނުަގއިާއެމީހުންނަށްާދީފައިވ ާބ ރަކީާ

ފުލުހާުާ ކިބައިންާ ބައެްއެގާ ނުވަތަާ އެމީހަކުާ އުޅުމުަގއިާ ހައްޔަރުކުރަންާ ބަޔަކުާ ނުވަތަާ މީހަކުާ

ހުންނަށްާބޮޑުާހ ނިއްކައެއްާލިބޭނެކަމަށްާޔަޤީންވެއްޖެނަމަާމުުގރުންާއެމީހެއްެގާނުވަތަާެއބައެްއެގާާމީ

 1735އަތުަގއިާނުވަތަާފައިގ ާޖެހުމަށްާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވޭ.ާއަދިާހައްޔަރުކުރަންާދަތިެވއްޖެނަމަާ

މަޖިލީހުން މިާ ބަންނަންވެސްާ އެމީހަކުާ އަނިޔ ނުވ ޮގތަށްާ މީހަކުާހަށިަގނޑަށްާ އަދިާ ހުއްދަދީފައިވޭ.ާ ާ

ހައްޔަރުކުރުމުަގއިާޢ ންމުާމީހެއްެގާއެހީތެރިކަެމއްާއެދިއްޖިްއޔ ާެއކަންވެސްާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާމިާ

މަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީާކަމަކަށްާ

މިން އިޖުތިމ ޢީާ އުސޫލުންާ އަދިާކަމެއްކުރ ާ ހަދައިެގންނުވ ނޭ.ާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ހިފަހައްޓ ާ ަގނޑުާ

ހަދައިެގންނުވ ނޭ.ާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ނެތްޮގތަކަށްެވސްާ ބ ރެއްާ ބަޔަކަށްާ ތިބޭާ  1740ތަންފީޛުކުރަންާ

ދެާ ފެންނަާ ެގންނަންާ ބިލަށްާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ކުޑަކަމ ެއކުާ ވަުގތުކޮޅުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ މ އްދ ތަކަށްާާއިޞްލ ޙެއްާ ބައެއްާ ބަލ އިރުާ މ ްއދ ތަކަށްާ ބިލުެގާ މިާ ޮގތުންާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާއަކުރެއ12ާާާްއިޞްލ ޙުާއަންނަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެޮގތުންާމިބިލުެގާާ

)ނ( ފެންނަޮގތަކީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ އިތުރުކުރަންާ ފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ހޮޓ ާާާ-އިތުރުކުރަންާ ސައިާ

ތަ ފަދަާ ކޮންމާެާރެސްޓޯރަންޓްާ އެފަދަާ ކުރުމަށްާ ބޭނުންާ މީހުންާ ލިބިަގންނަާ ޚިދުމަތްާ  1745ންތަނުންާ

މިބައިާ އަޅުަގނޑުާ ހުންނަންވ ނޭ.ާ ފީކުދ ނެްއާ ޚ އްޞަކުރެވިފަިއވ ާ ރަތްކުޅުޖެހުމަށްާ ތަނެއްަގއިާ

 ގައި.....ާ.2ާާއިތުރުކުރުމަށްާމިދެންނެވީާމިމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާާ

 

 ޖެާ.ވަުގތުހަމަެވއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1750 

ާަގއިާމަުގމައްޗަށްާނުވަތަާއިމ ރ ތެްއެގާފ ރަށ2ާާާްކުޑަކުޑަ...ާފުރިހަމަކޮށްލަން.ާމިމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މަުގމައްޗަށ އިާާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ ޢ ންމުކޮށްާ އޮވެފައިާ ެއޅޭނެކަމަށްާ ފިޔަވަޅުާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ ާރަތްކުޅުޖެހުންާ

ފ ރުފ ރަށްާރަތްކުޅުޖަހަނީާމިފަދަާތަންތަނުންާޚިދުމަތްާލިބިގަންނަާފަރ ތްތައްކަމަށްވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާާާުވންާ:ދެއްކެާވ ހަކަ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

 1755 

ޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދ އިރ ެގާާމުޙަންމަދުާާ ހުޅުމީދޫާ އަޅުަގނޑުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާ މުސްޠަފ .ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިލްޔ ސްާލަބީބަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ
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ާ

ބިލެއްކަމުަގިއާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނިންމަންޖެހޭާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ މިބިލަކީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1760ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދޫކޮށްލަން.ާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެސްާލަބީބްާޢިލްޔ  ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުކުރުމުެގޮގތުންާ ައޅުަގނޑުާ ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ

 ޝުކުރިއްޔ ާ.

 

ާއަޅުަގނޑުވެސްާވަރަށްބޮޑަށްާކުރުކޮށްލ ހިތްވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދެތިންާނުކުތ އެްއާާާާ.عليكمާاسالم ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ފުރުޞަތަށްޓަކަިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޠީފްޙަސަންާލަ ދެއްވިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ކުރުކުރ ނެާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  1765ފ ހަަގކޮށްލުމަށްފަހުާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާޢ ންމުާިއޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުއްޓުވުމުެގާަމްއސަލައަކީާާ

ސަމ  ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިމެނާޭާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ މައްސަލަތަކެއްަގިއާ ލުކަންދޭންޖެހޭާ

ބިލެއްކަމުަގއިާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާމިބިލުަގިއވ ާކަންތައްތަކަށްާބަލ އިރުާައޅުަގނޑުމެންެގާިއޖުތިމ ޢާީާ

ޮގތުަގިއާއަދިާާ ފޭރ މަށްާއައިސްފަިއވ ާބަދަލުތަކ ާދޭތެރޭަގއިާވަރަށްބޮޑަށްާސަމ ލުކަންދެވޭާބިލެްއެގާ

އިޞްލ ޙުކުރެވޭ ޢަމަލުކުރަންޖެހާޭާއެކަންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ޮގތުަގއިާ ބިލެއްެގާ ާ1770 

ލަނޑުދަނޑިތަކެއްާހ ސިލްކުރެވޭާބިލެއްެގާޮގތުަގއިާމިާބިލުާފ ހަަގކުރެވިފަިއވޭ.ާއެހެންވީަމ،ާމިބިލާުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދ ންވ ނީާ ޙ ޞިލްކުރެްއުވމަށްޓަކަިއާާާާބައްޓަންކުރެިވެގންާ މަޤްޞަދުތައްާ މިދެންނެވިާ

ކުރުންާބޭ ޢަމަލުކުރެވޭާ އަދިާ ހިމެނޭާ ޭއެގތެރޭަގިއާ މިއަށްާ ފުރިހަމައަށްާ ކަންތައްތައްާ ނުންވ ާ

އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޗެއްެގޮގތުަގިއކަމަށްާ ބިނ ކުރެވޭާ މަްއޗަށްާ ފަސޭހަވ ޮގތެއްެގާ

މީހެ އަދިާ ކުނިއުކުންާ މޫދަށްާ ފަދަާ ކުނިުއކުންާ ައތިރިމައްޗަށްާ ކުނިއުކުމ އިާ  1775އްެގާާމަުގމައްޗަށްާ

ޯގތިތެރެއަށްާކުނިއުކުންާފަދަާޢަމަލުތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމަދުންނަމަވެސްާހިނަގމުންދާ 

ވަރަށްާ ހުންނަނީާ ކުރީަގއިާ ވަރަށްާ އ ދަތަށްާ މިކަހަލަާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައްތައް.ާ

ސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާާރީތިޮގތެްއަގއިާވަރަށްާފަސޭހަޮގތެއްަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފަހަކަށްއައިާ

މިކަހަލަާކަންތައްތައްާމިއޮންނަނީާހަމަާއެމީހަކަށްާފެންނަޮގތަކަށްާޢަމަލުކުރުމުެގާއ ދަާހިފިފައިވ ތީާާ

 1780އެާއ ދަޔަށްާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާޢަމަލުކުރެވޭޮގތްވެފައި.ާެއހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކަށްވެސްާާ

ޙ ޞިލުކުރެވޭ ބިލުންާ މިާ ާވަރަށްބޮޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާާާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ

ޢަމަލުކުރެވޭނެޮގތްވުމަކީާާ މިބިލަށްާ ައވަސްކޮށްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެސަބަބަށްޓަކައިވެސްާ

ކަންތައްތައްާާ މިބިލުެގާ ކޮމިޓީައކަށްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ކަެމއްކަމުަގއިާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ

ކޮމިޓީަގއިވެސް އެާ އިތުރުާބައްލަވ އިރުވެސްާ ދޭތެރޭަގިއާ މިއ އިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޢ ންމުންނ އިާ އެއީާ ބޭނުންތެރިކަމެއް.ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ކުރެްއވުމަކީާ  1785ދިރ ސ ތަކެއްާ

ސަބަބަށްޓަކައިާާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ހިމެނިެގންވޭ.ާ މީެގތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ ުގޅުންހުރިާ
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ބިލެއް މިފަދަާ ޢަމަލުކުރެޭވާާއިޖުތިމ ޢީޮގތުންާ ފަސޭހައިންާ ފަރ ތަކަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ނިމިެގންދ އިރުާ ާ

ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވުމަކީާ ބިލުާ އެާ ެއއްޗެްއެގޮގތުަގިއާ ލިބިެގންވ ާ ލުއިފަސޭހަކަންާ އެންމެންނަށްާ

ފުރުޞަތަށްާޝުކުރުައދ ކުރަން.ާ ދެއްވިާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ެއވ ހަކަާ އެދޭކަަމކަށްވ ތީާ ބޮޑަށްާ

 1790ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢ ންމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުްއޓުވުުމެގާާާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އ ދެ،ާާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރުވެރިވަން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ެއކަމަށްޓަކައިާ ފޮނުވައިދެްއވިކަމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުންާ ބިލުާ

ވަ މައްސަލަތައްާމިބިލަކީާ މިާ ހަމަާ މިހ ރުާ މުހިންމުކަމަކީާ މިބިލުަގއިާ ބިލެއް.ާ މުހިންމުާ ރަށްވެސްާ

 1795ދުވަހުންާދުވަހަށްާއިތުރުވަމުންޮގސްާެއއްާދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހަށްާމީހުންނަށްާމަުގމަތީަގއ އިާއަދިާާ

ބޮޑުވެފަ މައްސަލަތައްާ ިއޖުތިމ ޢީާ ވަނީާ މިހ ރުާ ނޫޅެޭވވަރަށްާ ތަންތ ނަގިއވެސްާ އި.ާާއެހެންާ

ބަދަލުވެެގންާާ ޤ ނޫނަކަށްާ ިމާ ފ ސްކޮށްދެއްވ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަަވހަކަށްާ ވީހ ާ މިބިލުާ އެހެންވީމަ،ާ

ނުކުންނަންާ މައްސަލަތައްާ އެދުމެއް.ާ އަޅުަގނޑުެގވެސްާ ފެށުމަކީާ ޢަމަލުކުރަންާ މިކަމަށްާ އަވަހަށްާ

އްސަލަތައްާމިނުކުންނަނާީާދިމ ވ ާސަބަބުތަކަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާިގނަފަހަރަށްާމިމަ

 1800ޒުވ ނުންާނުވަތަާބޮޑެތިވަމުންާއަންނަާކުދިންެގާފަރ ތުންނޭ.ާއަޚްލ ޤީާމިންަގނޑުާނުވަތަާއަޚްލ ޤީާ

ތަޢުލީމާީާ ރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ ފެންނަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ސަބަބުންނޭ.ާ ޯގސްވުމުެގާ މިންަގނޑުާ ސުލޫކީާ

އަލު މުޤައްރަރުާ ތަޢުލީމީާ އެކުލަވ ލ ާ އަލުންާ ޚ އްޞަާާނިޒ މުވެސްާ މިކަމަށްާ އެކުލަވ ލ އިރުަގއިާ ންާ

ނިޒ މުާ ތަޢުލީމީާ އެާ ެއޑިއުކޭޝަނުންާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ދެްއވަިއެގންާ ސަމ ލުކަމެއްާ

ރަނަގޅަށްާާ މިއެްއޗިހިާ ސުލޫކ ާ އަޚްލ ޤީާ ނުވަތަާ ފިލ ވަޅުތައްާ އަޚްލ ޤީާ އެކަށަައޅުްއވ އިރުަގއިާ

ދަ ނުވަތަާ ކުދިންނަށްާ ޮގތްތަކެއްާ އިތުރުާ ތަޢ ރަފުކޮށްދޭންވެއްޖެހެން.ާދަސްކޮށްދެވޭނޭާ  1805ރިވަރުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާއެދެންާމިކަމަށްާކޮންމެވެސްާކަހަލަާވިސްނުންފުޅެއްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާެއޑިުއކޭޝަނުންާ

ެގންުގޅުްއވ ނެކަމަށް.ާޢ ންމުކޮށްާބިލުތައްާއެކުލެވިފައިާމިހުންނަނީާނުވަތަާބިލުތައްާފަރުމ ކުރެވިފަިއާާ

ާާ ހިނގ  މ ލޭަގއިާ ދޭހަވޭ.ާމިހުންނަނީާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބަލައިލީމ ާ މިބިލުެވސްާ ކަންތައްތަކަށްކަމަށްާ

އެާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގިއވެއްޖިއްޔ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ތަންކޮޅެއްބޮޑަށްާާ ޢަމަލުތަކަށްާ މިފަދަާ ޙ ދިސ ތަކ ާ މިފަދަާ ހިނގ ާ ރ އްޖޭތެރޭަގއިާ  1810މަރުޙަލ ަގއިާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާޒިންމ ދ ރ7ާާާުާމަށްާއުންމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާމިބިލުެގާާރިޔ ޢަތްކުރ ނެކަ

ާާ އަހަރުންާދަށުެގ16ާާާމީހަކ ާނުލައިާކުޑަކުދިންާބޭރުަގއިާއުޅުން.ާމިބަިއަގއިާމިޮއންނަނީާއުމުރުން

ޒުރަކ ނުލައިާާކުއްޖަކުާޒިންމ ދ ރުާމީހަކ އެކުާނޫންޮގތެއްަގއިާރޭަގނޑުާނުަވއެްއެގާފަހުންާމަޤުބޫލުާއު

އަޅުަގނޑަށްާާ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއޭ.ާ ޤ ނޫނުެގދަށުންާ މިާ އެކުއްޖަކ މެދުާ އުޅޭކަމަށްވ ނަމަާ މަުގމަތީަގއިާ
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ާާ ްގރޭޑް މިާ ސްކޫލުތަކުަގިއާ 10ާާާާހީވަނީާ އުމުރުން ކުދިންެވސްާ އުޅޭާ ތިބ16ާާާޭަގއިާ  1815އަހަރުވެފައިާ

ާާކުދިންވެސްާބަެއއްާފަހަރަށްާޓިއުޝަންާކްލ ސްތަކަށްެވސްާގ ތްަގނޑަކަ ޖަހ ކަންހ އިރުާނިމ10ާާާޭާށް

ނުވަެއްއާާ މިހ ރުާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ އެފަދަާ ެއބަހުރި.ާ ކްލ ސްތައްވެސްާ ޓިއުޝަންާ

ާާ މިއޮންނަނީ ދެން،ާ ބަދަލުކޮށްލަން.ާ ދިހައަކަށްާ ލިއުމ ިއ8ާާާާއޮތްތަންާ ތަންތ ނަގއިާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

ށްފަިއވ ާތަންތަނ ާއެްއޗިހީެގތެރެއިންާތަނެއްާކުރެހުން.ާ)ހ(ާމީހަކުާނުވަތަާބަޔަކުާތިރީަގއިާބަޔ ންކޮ

 1820ނުވަތަާެއއްޗެއްަގއިާކުލަާނުަވތަާދަވ ދުާނުވަތަާއެނޫންވެސްާއެްއޗަކުންާކުރެހުމަކީާނުވަތަާއެްއޗެްއާާ

ނުވަތަާ މީހަކ މެދު،ާ ނުވަތަާ މީހަކ ާ އެކަންކުރިާ ކުރަހައިފިނަމަާ ނުވަތަާ ލިޔެފިނަމަާ ބޭނުންކޮށްެގންާ

ދުާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާފިޔަވަޅުެއޅޭނެއޭ.ާއެތ ނަގިއވެސްާަވކިާބ ވަތެްއެގާާއެފަރ ތަކ މެދުާމީހުންނ މެ

ދެލިާނުވަތަާދަވ ދުާކަހަލަާއެއްޗިހިާބަޔ ންކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާހަމަާއެއްވެސްާބ ވަތަކުން،ާބައެްއާާ

ދިޔަިއންވެސްާާ ތަނޑީެގާ ތަނޑިާ ނުވަތަާ ދިޔައިންާ ފަތްފަތުެގާ ނުވަތަާ ފަތްފަތުންވެސްާ ފަހަރަށްާ

ފ ރުތަކުަގއިވެސްާާލިޔެފައި ރަށްރަށުަގއިާ ރ ްއޖެތެރޭާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ އެބަފެނޭ.ާ ހުންނަތަންާ ާ1825 

އިޞްލ ޙުކުރުމަކީާ ެއޮގތަށްާ އެތަންކޮޅުާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ މ ލޭަގެއްއނޫނޭ.ާ ހަމައެކަނިާ ލިޔެއޭ.ާ

ާާ ބަލަިއލ އިރުަގިއާާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާކަމެއް.ާމިބިލަކީާޢ ންމުކޮށްާމިބިލުާއެކުލަވ ލ ފައިާއޮތްޮގތަށް

މިބިލުވެސްާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއް.ާ ތަފްޞީލީާ ވަރަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ

ވަރަށްާާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ފެނުން.ާ ދުވަހެއްާ ޢަމަލުކުރަންފެށޭނެާ މިކަމަށްާ ބަދަލުވެާ ޤ ނޫނަކަށްާ

 1830ާބޮޑަށްާޝުކުރުވެރިވަން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާަވުގތުާސަމ މަތްކުރުމުެގޮގތުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާާެގާމެްނބަރުާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރާ 
ާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 1835ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުވެސްާރިޔ ސަތަށްާެއއްބ ރުލުންާއެރުުވމަށްޓަކައިާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާއަބޫބަކުރުާާޢަޒީޒްާޖަމ ލުލްޢަބްދު

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ1840 

ާއަޅުަގނޑުެވސްާމިފުރުޞަތު،ާއަވަސްކުރުމުެގޮގތުންާދޫކޮށްލީާއިނޭގތޯ.ާާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
ާހ މިދުާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

މިންަގނޑުތައް،ާޢ ންމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާ`.ާއ ދެ،ާއިޖުތިާރ ގެާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިާ  1845ާމ ޢީާ

ާމިބިލުަގިއާާާާަގިއާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެއް.ހުއްޓުވުމުެގާބިލު.ާމިބިލަކީާައޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރ ޮގތުާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ

ާާާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަންތަްއތަކަކީ ވަރަށްިގނަާ ޢ ންމާުާމިހިމެނޭާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ައއިސްާ މިހ ރަކަށްާ

ކަންތައްތަކެއް.ާއެހެންކަމަށްވުުމންާމިކަހަލަާމިންަގނޑުތަކެއްާކަނޑައެޅިެގންާޤ ނޫނީާހައިޞިއްޔަތުާާ

މިއަދުާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ ކުރުމަށްާ ިއޞްލ ޙުާ އެކަންތައްާ އަދިާ އަދަބުދެވިާ މިކަންތަކަށްާ ލިބިެގންާ

އަ ތެރޭަގިއާާކޮންމެހެންާ ކަންތައްތަކުެގާ މިވ ާ މިބިލުެގާ އ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހިފައިވ ާ  1850ޅުަގނޑުމެންާ

ހިމެނޭ،ާޚ އްޞަކޮށްާއިޖްތިމ ޢީާމިންަގނޑ އިާޚިލ ފުވ ާބަެއްއާޢަމަލުތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުާާ

ފެށިެގ ތަޢުލީމުންާ ފަށ ާ ހިމެނޭާ ނިޒ މްަގއިާ ތަޢުލީމީާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ އަރަނީ،ާ ންޮގސްާާހިތަށްާ

ކުދިންެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަރުޙަލ ަގއިާ މިާ ނިމެންދެންާ ތަޢުލީމްާ މަދަރުސީާ މެދުާ މިާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ވިސްނުމ އިާކުދިންެގާކަންތަްއާބައްޓަންާކުރެވެމުންދ ާއުމުރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާދޭންޖެހާޭާ

އެ ދޭންޖެހޭާ މިކަމަށްާ ބެލެނިވެރިންނަށްާ އަދިާ ޓީޗަރުންނ އިާ ދެވިާ ރަނަގޅަށްާާސަމ ލުކަންާ  1855ންމެާ

ސަމ ލުކަންާދެވޭބ އޭ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނެގނީާކޮންމެއަކަސް،ާޚ އްޞަކޮށްާމިވޭތުވެެގންާާ

ބަދަލުެވެގންޮގސްާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޢަމަލުތައްާ ޒުވ ނުންެގާ ތެރޭަގއިާ އަހަރެއްެގާ ފަސްާ ހަތަރުާ ދިޔަާ

ހެންާދަންނަވ އިރުާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާވަރަށްާނޭދެވޭާިގނަާކަންތައްތަކެއްާޢ ންމުެވެގންާދިޔަކަން.ާމިާ

ާާ ީމެގ 10ާާއެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންެގ15ާާާ، މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރުކުރިންާ ވިއްސަކަށްާ ނޫނީާ

ދިޔަާ ފެންނަމުންާ ރަށްރަށުންާ އުޅުނުިއރުަގއިާ ދަތުރުކޮށްާ މިާ ރަށްރަށަށްާ ބަެއއްާ  1860ރ އްޖެތެރޭެގާ

ރުާމީހުންވެސްާއެމުޖުތަމަޢެްއަގިއާހިމެނާޭާމަންޒަރުތައްާވަރަށްާތަފ ތު.ާއ ދެ،ާޒުވ ނުންާފިޔަަވއިާހަ

އިޙްތިރ މްާކުރެވޭާޤަދަރުވެރިާބޭފުޅުންނަށްާއެންމެާކުޑަމިނުންާކުރިމަތިންާހުރަސްކޮށްލަންާނުކެރޭާ

އައިސްާާ ފަހަކަށްާ މިާ މިދެންނެވިހެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ދިޔަ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަންާ

އަންނަ ބަދަލުތައްާ މިާ ިއޖްތިމ ޢާީާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ދިުއމުގައި،ާ މިދިޔަާ މުންާ

 1865މިންަގނޑ އިާޚިލ ފުާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާވަނީާައޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުަގއިާޢ ންމުވެެގންާާ

ހަޑިހުތުރުާ ފ ރުތަކުަގިއާ އަދިާ މަުގމަތީަގއ އިާ އައިސްާ ފަހަކަށްާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ ޮގއްސަ.ާ

މި ލިއުމ އި،ާ ބިރާުާޢިބ ރ ތްތަކުންާ އެމީހުންނަށްާ ފޮށުމ އި،ާ މީހުންނަށްާ ދ ާ މަުގމަތިންާ އަދިާ ފަދަާ

މިހެނާްާ މިކަންތައްާ ޢ ންމުވެފައި.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ކަންތައްވަނީާ އަތްލުންފަދަާ ަގޔަށްާ ދެއްކުމ ިއ،ާ

ބައެއްާާ ތިއްބެިވާ އިސްކޮށްާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެެގންދިޔައިރުަގއިާ

އެކަ ޮގތެއްަގިއާާބޭފުޅުންާ އެކަށީެގންވ ާ ޒިންމ ާ އެބޭފުޅުންެގާ ނުލައްވ ާ އަޅ ާ  1870ންތައްތަކ އިާ

މިދެންނެވިފަދަާ ކޮންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ މިވަުގތު.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ނުނަންގަވ ކަންާ
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މިވަނީާާ މިއަދުާ އޮތުމ ެއކުަގއިާ ޮގއްސަާ ޢ ންމުވެެގންާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައްތައްާ

ޤ ނޫނަކަށްާާާއަޅުަގނޑުމެން މިާ ެގނެސްެގންާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ މިކަންތައްާ

ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ފ ހަަގކޮށްލަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ހަދަންޖެހިފައި.ާ

 1875މިފަހަކަށްާއައިސްާއަޅުަގނޑުެމންެގާމަުގތައްާމަްއޗަށްާމިާެއޅެމުންދ ާކުނިާއެޅުމުެގާމަްއސަލަފަދަާ

ދ އިރުަގިއާާާާބޮޑެތި ހިނގ ފައިާ މިާ މަުގމަތިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެއއީާ ކަންތައްތައް.ާ

ައޅުަގނޑުާާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލައެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އުނދަޫގވ ާ ަވރަށްާ ހަމަާ އައިސްާ މިފަހަކަށްާ

ހުންނަާ އަޅ ލ ފަިއާ މަުގމައްޗަށްާ މިދެންނެވިފަދަާ ބަލ އިރުވެސްާ ސިއްޙީޮގތުންާ އެއީާ ާާފ ހަަގކުރަން.ާ

ވަރަށްބޮޑު.ާ ކުރ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ެގއްލުންާ ލިބެމުންދާ  ޢ ންމުންނަށްާ ތަކެތީެގާސަބަބުންާ

އަދަބުާ އިންާ ކަނޑައެޅިފައިާ މިާ މިބިލުަގއިާ މީހުންނަށްާ ކުރ ާ ޢަމަލުތައްާ މިފަދަާ  1880އެހެންވީމ ،ާ

މިބިލުަގ ކޮންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ ނުދެންނެވޭނެ.ާ ހިތްހަމަޖެހެއެކޭާ މުޅިންާ އެބަހުރިާއަޅުަގނޑަށްާ އިާ

ބިލަށްާ މުޅިާ ފ ހަަގކުރެވިފައި.ާ ނުކުތ ތަކެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ވަރަށްިގނަާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ އޮތްޮގތުންާ ކުރެވިފައިާ ބައްޓަންާ މިބިލުާ ެއބަހުރިާ މިބިލުަގއިާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ

ދޭހަވ  މިއަށްވުރެާފަސޭހައިންާ ެއއްޗެއްާ މިބުނ ާ މ ބޮޑަށްާ މަރުޙަލ ަގިއާާމިއަށްވުރެާ ކޮމިޓީާ ނެޮގތަކަށްާ

އ ދެ،ާާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ނިންމ ލެވޭނެާ ބިލުާ މިާ ެގނެސްެގންާ  1885ބަދަލުތަކެއްާ

ނިންމ ލުމަށްޓަކައިާާ ެގންޮގސްާ މަރުޙަލ އަށްާ ކޮމިޓީާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ާ ބިލުާ މިާ ކޮންމެއަކަސްާ

ކުރުާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ ފުރުޞަތަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުެވސްާ ދެއްވިާ ކޮށްލ ނަން.ާ

 ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

މެންބަރާުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ  1890ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒަށް.ާއޭެގފަހުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާާ

މެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށް.ާއަދިާޭއެގފަހުންާުގރައިދޫާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމާްާ

ރިޟ އަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާ

ާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ1895 

މިޢިއްޒަތްތެރިާާާމަދުާމުޙަންާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބ ރަށު ބިލަކީާ ބަހުޘްކުރެވޭާ މިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ފ ޅުކުރުމުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޝިފ ޒް ޚިޔ ލުތަކެއްާ ިގނަާ ނަގ ލަިއެގން،ާ ަވުގތުތަކެއްާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ

މިމަސައްކަތްކޮ އަވަހަށްާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ބިލެއްހެން.ާބަދަލުަގއިާ މުހިންމުާ މާ  ނިންމ ލުމަށްާ ށްާ

ދިވެހިާކޮންމެާރައްޔިތަކުވެސްާޤަބޫލުކުރޭާމިއަދުާމިތަނުަގިއާމިކުރެވޭާބަހުޘަކީާއެބޭފުޅުންނަށްވެސްާާ
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ނުކުރ ނެ.ާ ޤަބޫލެއްާ އެބޭފުޅުންާ ެއްއޗެްއކަމަކަށްާ އޮތްާ ެއއްޗެއްާ އިތުރުާ ަވކިާ  1900އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭާ

ވ ހަކައ  ފޭރ މުެގާ ވ ހަކައ އި،ާާއިޖްތިމ ޢީާ ޮގތްތަކުެގާ އުޅެންޖެހޭާ މަުގމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއ،ާ

ހުރިހ ާ ކަމަކީާ މިހުރިހ ާ ކަންތައްތަކ ިއ،ާ ހުންނަންޖެހޭނެާ އަޚްލ ޤުާ އަދަބުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިވ ހަކަާ ހިތ މައަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ ބޭފުޅުންވެސްާ

ޖިލީހުަގއިާތިބެެގންާދައްކ ފައިާއަޅުަގނޑުެމންާމެންބަރުންވެސްާހަމަާނަމޫނ އަކަށްާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަ

 1905ވ ންާއެބަޖެހެއޭ.ާމިފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލ ހިތްވ ާއެއްާނުކުތ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޭއެގންާ ހަދ ފައިާ ޤ ނޫނުާ ތިބެެގންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވެާ ނަމޫނ އަކަށްާ

ްއކައިރިވެާތިބެާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާއެއަށްާޢަމަލުކުރަންާމަޖުބޫރުާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާެއީއާދެއްކޭާާއެ

ައޅުަގނޑުާާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ މިސ ލެއް.ާ ޯގސްާ ވަރަށްާ

ނޑުމެންެގާބަހ ިއާާއިލްތިމ ސްާކުރަންާމިބިލަށްާވ ހަކަާދައްކ އިރުާދެކެވޭާވ ހަކައ އިާއެްއޗެހިާައޅުަގ

ހުރިހ ާާ ތިއްބެިވާ ދެންާ ޤައުމުަގއިާ ިމއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންނޭާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ދައްކަންާ  1910ޢަމަލުންވެސްާ

ިއޞްލ ޙުތަކެްއާާ އިތުރުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ންތިބީ.ާ ބަޔަކަށްާ ދައްކ ާ ނަމޫނ ާ އެންމެާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

ާާ ހަމަާވަރަށްިގނަާވ ހަކަތަކެއްާއެބަާާމިއަށްާހުށަހެޅުނަސްާނޭޅުނަސްާވަރަށްާިގނަާބޭބޭފުޅުންާމިައށް

ދައްކ .ާޚ ްއޞަކޮށްާމިއ އިާދެކޮޅަށްާވ ހަކަާދައްކ ާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާއަޅުަގނޑަކަށްާދިމަލެއްނުވޭ.ާާ

ކުރުކޮށްލ ފައިާ ބަހުޘްާ މިތަނުންާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މިއީާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ

 1915ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުވެސްާާނިންމ ލުންާވަރަށްާއައުލ ކަންާބޮޑުާބިލެއް.ާާ

އަވަސްކޮށްާމިމަސައްކަތްާނިންމުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާއެއްބ ރުލުންާދޭާހ ލުާއަޅުަގނޑުާާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ޢިއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ އޮތްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާޝުކުރިއްޔ .ާ އެރުވުމުެގާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޒަތްތެރިާ

ާާ 1ާާާާދަންނަވ ލަން.ާއިޤްތިޞ ދީާކަންކަމުެގާކޮމިޓީ  1920ަގިއާފެށެނ1:15ާާާްާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި

ވަޑަިއެގންނެވުންާ އެކޮމިޓީއަށްާ އިންނެވިއްޔ ާ ބޭފުޅަކުާ ވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ

ތި ކޮމިޓީތަކުަގިއާ އަދިާ މަޖިލީހުަގއިާއެދެން.ާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އްބެވިާ

ވ ހަކަފުޅުާދަްއކަންާއެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާއޮތްާބޭފުޅަކުިވއްޔ ާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަންާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ

އެދެންާ ދެއްވުންާ ވަޑަިއެގންާ ނަމަވެސްާ މެދުކަނޑ ލައްވ ފައިާ ކޮމިޓީާ އަވަހަށްާ ޖަލްސ އަށްާ މިާ

 1925ށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާއިރުކޮޅަކަ

ާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށް.ާާ

ާ
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ވަރަށްާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތުލުސްދޫ ހަމަާ މިހ ރުާ މިބިލަކީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ެއޮގތުންާއަވަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް ހަށްާމީެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންޮގސްެގންާނިންމަންޖެހޭާބިލެއް.ާއަޅުަގނޑުވެސްާ

 1930ހަމަާވ ހަކަާވަރަށްާކުރުކޮށްލަންާބޭނުން.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާމިހ ރުާކަންބޮޑުވ ާކަމެއްާ

ދެވި ުގޅޭޮގތުންާ މިބިލ އިާ އެކީަގއިާ އިންނެވުމ އިާ މިތ ާ މިނިސްޓަރވެސްާ ބައެްއާާއޮތީމަ،ާ އޮތްާ ފައިާ

ހައްލެްއާާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ކަންތަްއތަކަށްާ ދިމ ވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ކަންތަކ ބެހޭޮގތުން،ާ

މާިާ މިހ ރުާ އެދެން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްވުންާ މިނިސްޓަރާ ޚިޔ ލެއްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

ާާމަުގމަތީަގިއާއަދިާޢ ންމުާތަންތ ނަގއިާހިނގ ާޢަމަލ އިުގޅޭާދެވަނަާބ ބު ވަނަާނަންބަރުަގިއ5ާާާާަގއި

މީެގތެރޭަގިއާާ ދެއްކުން.ާ ބިރުާ ކުރުމ އިާ އުނދަޫގާ ައވަށްޓެރިންނަށްާ ހެޑިންގއަކަށްާ  1935މިއޮންނަނީާ

އަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާހިމެނޭތޯއޭާއެހެންާރަށްރަށުަގއިާތިބޭާމީހުންނަށްާބިރުާދެއްކުމ އިާއުނދަޫގާާ

ދަންނަ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަްއވެސް.ާ އަޅުަގނޑުެގާާކުރުމުެގާ ސަބަބަކީ،ާ މިޖެހޭާ ވ ލަންާ

ދ އިރ ެއއްާކަމަށްވ ާކ.އަތޮޅުާހުރ ެގާބައެއްާރަްއޔިތުންނަށްާކުރީެގާމިތ ނަގއިާރައީސްެގާނަޝީދުެގާާ

އެބަދޭާ ޮގތަކަށްާ ކޮންޓިނުއަސްާ ހަމަާ ޙަލީމްާ އަޙްމަދުާ ދޮންބިލެތްާ އިންނަވ ާ މެންބަރަކަށްާ

މިދަ ހުރައަކަށްާ ނުވަންނަންޏ ާ ާާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މި ކަމެއް،ާ ެއއްެވސްާ ތެރޭަގެއްއ5ާާާާއުރަކުާ  1940އަހަރުާ

ހެއްޔޭާ މީހެއްާ ހުރިާ ހޮވ ފައިާ ކީއްކުރަންާ ނުވަންނަންޏ .ާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ކަލޭމެންާ ނުކޮށްދޭނަމޭާ

ރޮޒައިނ ައކީ.ާދެންާމިކަހަލަާަވރަށްިގނަާވ ހަކަތައް،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޕ ޓީާޕ ޓީއަށްާވަނުމ އިބެހޭާ

ދެއްކުަމކީ ބިރުާ ކަމެއްހެންާޮގތުންާ އިފެކްޓްކުރ ނެާ ސައިކޮލޮޖިކަލީާ މީހުންނަށްާ ހަމަާ މިއީާ ވެސްާ

އެްއޗެހިާ ބަނދަރ އިާ ރަށުގައިވެސްާ މިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

 1945ާހަދަންޖެހިފައިާއޮއްވ ާބަނދަރ އިާެއއްޗެހިާހަދައިާނުދޭނަމޭާކިޔ ...ާ.

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާއަޙްމަދުާޢީސ .ނިޒ މ ،ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1950 

ދުވަހެްއަގއިެވސްާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކެނދިކުޅުދޫ ކުރިންާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މީާ ާއަޅުަގނޑުާ

އިންާމަޖިލީހުަގއިާއެބޭފުޅެއްެގާދިފ ޢުަގއިާވ ހަކަާނުދެއްކޭނެާބޭފުޅުންާބަދުނ މުކޮށް،ާފ ހަަގާކޮށްލިފަދަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޢީސ ާާ

ދޮންބިލެތާްާ ސަބަބަކީ،ާ ދެވަނަާ ެއއްސަބަބަކީ.ާ އެީއާ ދަްއކ ތީާ ވ ހަކަާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ ިއާ މިތަނުަގއިާ

ރވިސްާާއަޙްމަދަކީާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގންާމިސަރުކ ރުެގާެއއްެވސްާސިޔ ސީާމަޤ މެއް،ާސިވިލްާސަ
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 1955މަޤ މެއްވެސްާއަދ ކުރަްއވ ާބޭފުޅެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާރަށެއްެގާރަްއޔިތުންނަށްާ

ާދޮންބިލެތްާއަޙްމަދަށްާބިރުާދެއްކިދ ނެާކަމަކަށްާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާވަންނަން.ާ
ާ

ާ

މެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްާ ަމޖިލީހުގެާނިޒ މީާ ދެއްކުުމަގއިާ ވ ހަކަާ ންބަރުންާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ހިތްތެވުމަށްާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ  1960ޤަވ އިދަށްާ

ާެގންދެވުމަށްާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

މެންބަާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތުލުސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަޅުަގނޑުެގާާމިތ ނަގއިާ އިނޭގތޯ.ާ ބެހުނުާ ބައްޕައ ިއވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ާރެއްާ

ބައްޕަެއއްާނެތްާމިތ ކުާދިފ ޢުާކުރ ކަށް.ާއެދުވަހުާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާއަޙްމަދުާޢީސ ާކޮންތ ކުބ ޭއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

 1965ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާސިޔ ސަތުާރ ވ ާާހުރީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއެހެންވީމ ާމިކަން،ާދެން

އެއީ.ާާ އެވިދ ޅުވިފަދައިންާ ހަމަާ ނުދެނަހުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅެއްކަމެއްާ އިންނަާ ކޮމިޓީއެްއަގއިާ

ާއެހެންވީމ ،ާރަީއސްާނަޝީދ ިއއެކުާފީކޯއިާކުޅެންާުއޅޭކުދިންާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާމެންބަރުން...

ާ

ާހޭާނުކުތ އެއްާ.ނިޒ މ ،ާނިޒ މ ބެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ1970 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކީ..ާ.ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަނަދޫ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާާ

ާ1975 

ާ

ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ާށްާެގންދެވުން()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަ

ާ1980 

ެއޖެންޑ އ އިާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަނަދޫ އޮތީ.ާ ކުރެވިފައިާ އެޖެންޑ ާ ކަމެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ނޫނީާ ވ ހަކަތޯާ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ާމިދަނީ.ާއެްއޮގތަށްތޯާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާާ
ާ
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ާ

ޢ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އިޖްތިމ ޢީާ ިމއޮތީާ އެޖެންޑ ަގއިާ ހުއްޓުވުުމެގާާއ ދެ،ާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ އިާ  1985މުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ މަރުޙަލ ާ ބަހުޘްެގާ ކިއުުމެގާ ދެވަނަާ ބިލުެގާ

މެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަންާމިބިލުެގާބަހުޘްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާޢ ންމާުާ

ެއއްޮގތަށްާބަހުޘްވެސްާެގންދިުއންާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުތައްެވސްާާާާއިޖްތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ އި

ޢ ންމާުާ ހުރިހާ  ެގންދަވ ާ އަޑުއަހަމުންާ ބަހުޘްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޭރުންާ ބެހެއްޓުން.ާ

މަސައްކަތްާާ ފެތިެގންާ މިންަގނޑުތަކަށްާ މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1990ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

ބައެ ޢިްއޒަތްތެރިާކުރަމުންެގންދ ާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ އަޅުަގނޑުާ ފެނިެގންދ ނީ.ާ މިސ ލުާ ްއކަމުެގާ

ާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިދައްކަނީާމިބިލުެގާތެރެއިންާއިނޭގތޯާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތުލުސްދޫ

ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވާ ާރޮޒައިނ ާއ ދަމް މިބިލުެގ ކަމެއްތ5ާާާާޯހަމަާ ުގޅޭާ މިމ އްދ އ އިާ ބިރުދެއްކުމުެގާ އޮތްާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1995ވަނަާ

މިބިލާުާ މިސުވ ލުކުރަނީާ މިނިސްޓަރ އިާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަކީ.ާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ

އް،ާއަޅުަގނޑުެގާާފ ސްވެެގންދ އިރުަގއިާމިކަހަލަ،ާއަޅުަގނޑުާމިދިމ ވެފައިާމިހިރަާކަހަލަާމައްސަލަތަ

މައްސަލަތައްާމިބިލުެގާތެރެއިންާއެބޭފުޅުންނަށްާ ދ އިރ ެގާރައްޔިތުންނ އިާދިމ ވެފައިާމިހިރަާކަހަލަާ

އުނދަގޫވ ނެާާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިކުރަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ އެސުވ ލުާ ލިބޭނެތޯ.ާ ޙައްޤުާ

 2000ހަޖަމުކުރަން.ާމިދިޔަާދެދުވަހުާރިޔ ސަތުަގިއާާއަބަދުވެސްާމިތ ަގިއާއެމް.ޑީ.ޕީއޭާބުނ ާކޮންމެާފަހަރަކުާ

މަޖުބޫރާީާ ކެތްތެރިކަމ ެއއްކޮށްާ ވަރަށްާ ނުދޭތީވެާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ އިންނެވިއިރުާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(7ާާާޙ ލަތެއްަގއިާމަޑުންތިބެފައިާައނެއްކ ާމިއޮތީާކަންތައްާލަިއެގންފައި.ާއ ދެ،ާާ

ބޭނު ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާާއަށްވެސްާ 7ާާާާން. ިމއޮންނަނީ،ާއުމުރުން ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ 16ާާވަނަާ

ާާ 18ާާާާއަހަރ އި ެގ11ާާާާއަހަރ ިއާދެމެދުެގާކުއްޖަކުާޒިންމ ދ ރުާމީހަކ އެކުާނޫންޮގތެްއަގިއާރޭަގނޑު

 2005ފަހުންާމަޤްބޫލުާއުޒުރަކ އިާނުލައިާމަުގމަތީަގއިާއުޅޭާކަމަށްވަންޏ މުންާއެކުއްޖަކ ިއާމެދުާޤ ނޫނުގެާ

ނިންމ ފައ10ާާާިއަހަރުންާދަށުެގާކުދިންނަކީާްގރޭޑ16ާާާާްއެޅޭނޭ.ާމީަގިއާމިވ ޮގތަކީާާދަށުންާފިޔަވަޅުާާ

އޮފީސްކަމަކ ިއާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހަރަށްާ ބައެްއާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ކުދިން.ާ ވަޒީފ ތަކަށްވެސްާ

ާާ ެގާފަހުންވެސްާމަޑުކުރަންޖެހިދ ނެާކަންނޭނެގާެއއުޅޭާއޮފީހެްއެގާޮގތުން.11ާާާހެދިވެސްާރޭަގނޑު

ާާއެ ފެނޭ އަޅުަގނޑަށްާ މިމ އްދ ާ 16ާާާާހެންވީމ ،ާ ބަދަލުކޮށްލަން. ދަށަށްާ 16ާާާާއަހަރުންާ 18ާާއަހަރ އި

ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ ކުރިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ބަދަލުަގއި.ާ އޮތުމުެގާ ދެމެދުެގާ  2010އަހަރ ާ



 73 

ޝުކުރިއް އުންމީދުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްވ ނެކަމަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ މިނިސްޓަރުާ ޔ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިއަރުވަނީ، ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ދ އިރ ެގ ނ ޒިމްާތުޅ ދޫާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުރުޞަތުާ ރިޒ ާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ އެއީާ  2015ރަޝ ދަށް.ާ

ާދޫކޮށްލެއްީވކަމަށްާވިދ ޅުވީމަ.ާ

ާ

ވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ާ.`ާ ރިޔ ސަތަށްާهللا އަޅުަގނޑުވެސްާ ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ދަންނަވ ލަންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރަޝ ދު އެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ވަރަށްާ ދޫކޮށްލަންާ ފުރުޞަތުާ ޮގތުންާ އެއްބ ރުލުމުެގާ

ހުރުމ  ވ ހަކަތައްާ ބައެއްާ އިތުރުާބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހިފ ނަން.ާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުެގާ  2020އެކުާ

ވ ހަކަައކަށްާނުޮގސްާހަމަާސީދ ާބިލުަގއިާހުރިާމ އްދ ތަކުެގާމައްޗަށްާބަލ ލެވޭތޯާބަލ ނަން.ާއ ދެ،ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާމިއޮންނަނީ،ާޢ ންމ2ާާާުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(.2ާާާާވަނަާމ އްދ .2ާާާާބިލުެގާާ

ތަކ ިއާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާކުރ ާކުޑަކުދިންާބެލެނިވެރިންާޒިންމ ދ ރުާކުރުވުމުެގާާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑު

މިކަންާ ނޫންޮގތަކަށްާ ެގނެސްެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ ކުޑަކުދިންެގާ ވ ހަކަ.ާ

އެހެންކަމުން ނެތް.ާ ކުރެވޭކަށްާ ޤަބޫލުާ މިހިނދަށްާ މިހިނދުންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ  2025ާކުރެވިދ ނެާ

ވިސްނ ާާ މެދުާ މިމ އްދ އ އިާ ބަދަލުަގއިާ ފ ސްކުރުމުެގާ މިޤ ނޫނުާ ލިޔެެގންާ މިޮގތަށްާ މިމ އްދ ާ

ާާ 5ާާާާއިޞްލ ޙެއްާެގންނަންާފެންނަާވ ހަކަވެސްާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާދެންާމިބިލުެގ 5ާާވަނަާމ އްދ .

ާާ މ އްދ ެގާ)ޅ(. ހ މަކުރ5ާާުވަނަާ ުގނަވަނެއްާ ަގއިާމިއޮންނަނީ،ާޖިންސީާ މ އްދ ެގާ)ޅ(ާ ން.ާވަނަާ

ުގނަވަނެްއާާ ޖިންސީާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރެވޭޮގތުަގއި،ާ ލަފ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ

އިތުރުކުރަންާ އަކުރުތަކެއްާ މިއަށްާ އަދިާ އޮންނަންޖެހޭނީ.ާ މީަގއިާ އެކަންޏެއްނޫންާ  2030ހ މަކުރުންާ

ރަކ ތެއްާެގނައުން.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެއީ،ާޖިންސީާޢަމަލެއްާދައްކުވައިދޭާހަ

ހަމައެފަދައިންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ ކުރެވެންޖެހޭނެާ މަނ ާ ހަމަާ މިއީވެސްާ

ބައެއްފަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުދިންނ އިާކުދިންެގާބެލެނިވެރިންާމަުގމަތީަގއިާއުޅޭއިރުާެއބަފެނާޭާ

ޓީޝ ޓް އުޅޭާ ލައިެގންާ ކުދިންާ ބަެއއްާ ޙ ލަތްތަކުަގއިާ ރަނަގޅުާާބައެއްާ އެންމެާ ތަކަކީާ

 2035ޓީޝ ޓްތަކެްއކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއެފަދަާބަެއއްާޓީޝ ޓްތަކުންވެސްާޖިންސީާޢަމަލުތައްާއެބަާާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ކުރެވެންޖެހޭނެާ މަނ ާ އުޅުންެވސްާ ލައިެގންާ ޓީޝ ޓްާ މިފަދަާ ދައްކުަވއިދޭ.ާ

ދަ ޢަމަލުތައްާ ހަޑިހުތުރުާ އެފަދައިންާ ހަމަާ ނޫސްތަކުަގއިާޤަބޫލުކުރަން.ާ ފޮޓޯތައްާ އްކުަވއިދޭާ

ޕަބްލިޝްކުރުންވެސްާމަނ ާކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާނޫސްތަކަކީވެސްާކުޑަކުދިންނަށްވެސްާާ
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ާާ ބަލ ލ ނީ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އ ދެ،ާ އެއްޗެއް.ާ 6ާާާާފެންނ ނެާ މ އްދ . މ އްދ ަގއ6ާާާާިވަނަާ ވަނަާ

މީހުންތަކެއްާއެކުވެާ ިގނަާ މީހަކުާނުވަތަާ މަުގމަތީަގއިާހިނގ ާބިނގ ެވާާމިއޮންނަނީާ  2040ެގންާނަމަވެސްާ

ވ .ާމިީއާދިވެހިާބަހުަގިއާބޭނުންާކުރެޭވާޮގތެއްާނޫން.ާމިތަނުަގއިާއޮންނަންޖެހޭނީާހިނގ ާބިނގ ވ ާާ

އެދޭާ އިޞްލ ޙުކޮށްލަންާ މިކަންާ އެހެންީވމ ،ާ މީހުން.ާ އުޅޭާ ބިނގ ވެާ ހިނގ ާ ނުވަތަާ މީހުންާ

ާާ ހަމައެޮގތަށް، ދަންނަވަން.ާ ާާވ6ާާަވ ހަކަެވސްާ )ބ(. މ އްދ ެގާ ަގއ6ާާާާިނަާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިބަޔަކަށްވެސްާާ ދަންނަވ ލެިވއްޖެ.ާ ިމވ ހަކަާ ކުރިންާ ހ މަކުރުން.ާ ުގނަވަނެއްާ ޖިންސީާ މިއޮންނަނީ،ާ

ދެން،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ ކޮށްލަންާ އިތުރުާ ބައިތައްާ ދެންނެުވނުާ އިސްވެާ ކުރިންާ  2045ހަމަާ

އަ ބޭނުންަވނީާ ބަލައިލަންާ އިޖްތިމ ޢީާއުޞޫލުތަކ ިއާާއަޅުަގނޑުާ މިާޢ ންމުާ ތެރޭަގިއާ ޅުަގނޑުމެންެގާ

މިކަންާ ބ ވައޭ.ާ ނެތިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ މިދަނީާ ިގނަވަމުންާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ިއާ

އަޅުަގނޑަށްާމުޅިންާޤަބޫލުާކުރެވޭކަށްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރ ޮގތުަގިއާޤ ނޫނުތަކެއްާއެބަހުރި.ާ

ައދިާޤަވ އިދުާތަކެއްާހުރިކަމަށްާވިޔަސްެވސްާމިާތަންފީޒުާނުކުރެޭވާާޤ ނޫނުތަކެއްާހުއް ޓަސްވެސްާ

ާާ މިބިލުެގ މިޤ ނޫނު،ާ އެހެންކަމުން،ާ މައްސަލަެއއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ 7ާާާާމައްސަލައަކީާ މ އްދ .  7ާާ2050ވަނަާ

އަހަރުންާދަށުެގާކުދިންެގާވ ހަކ18ާާާާައަހަރުންާދަށުެގާކުދިންނ ިއ16ާާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާިމއޮންނަނީާާ

ސްކޫލްާބު މިނިސްޓްރީއިންާ ެއޑިޔުކޭޝަންާ މިހ ރުވެސްާ ޮގތުަގއިާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެވިފައި.ާ

ހެދިފައިވ ާާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެްއެގާ ކޮންެމވެސްާ މިޤަވ އިދަކީާ ހެދިފައިވޭ.ާ ޤަވ އިދެްއާ ކުދިންނ އިބެހޭާ

ާާ ސްކޫލް ބުނެދީފައިާ އެބައޮތްާ ސަރީޙަކޮށްާ ވަރަށްާ ެއބަބުނޭ،ާ މިޤަވ އިދުަގއިާ ކުދިންާޤަވ އިދެއް.ާ

ާާ  2055ެގާފަހުންާބޭރަށްާނުކުމެާއުޅުމަކީާމަނ ކަމެއްާކަމަށް.9ާާާސްކޫލްާއޮންނަާދުވަސްާދުވަހުާރޭަގނޑު

ނުލ ާ ބެލެނިވެރިއަކ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮވޭ.ާ ކަމަށްާ ނުކުމެދ ނެާ ެއކުަގއިާ އ އިާ ބެލެނިވެރިޔ ާ

ކުދިން ސްކޫލްާ ވީކެންޑްަގއިާ ހަމައެޮގތަށް،ާ އެބައޮވޭ.ާ ކަމަށްާ ނުކުމެވޭނީާާނުނިކުމެވޭނެާ ބޭރަށްާ ނަށްާ

ެގާފަހުންާބޭރުަގިއާނޫޅެވޭނެާކަމަށްވެސްާސްކޫލްާކުދިންެގ10ާާާޖަހަންދެންާކަމަށްާމިއޮންނަނީ.10ާާާާ

ނުވ ތީާ ކުރެވޭކަމަކަށްާ ތަންފީޒުާ މިކަންތައްތަކަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަބުނޭ.ާ ޤަވ އިދުަގއިާ

އަޅުާ ހަމަާ މިކަންތައްތައްާ ނުވ ތީވެާ ކަމަކަށްާ ހަމާަާމޮނީޓަރކުރެވޭާ ތެރޭަގިއާ މުޖުތަމަޢުެގާ  2060ަގނޑުމެންާ

މިހ ރުވެސްާހިނަގމުންާއެބަދޭ.ާހަމައެފަދައިން،ާސްކޫލްާކުދިންެގާޤަވ އިދުަގއިާވަރަށްާރަނަގޅަށްާާ

ދުންފަތުެގާއިސްތިޢުމ ލުާކުރ ާ މަނ ކަމެކޭ.ާ ކުރުމަކީާ ދުންފަތުެގާއިސްތިޢުމ ލުާ ބުނެދީފައިާ އެބައޮތްާ

ވ  ަވކިކުރެޭވނެާ ސްކޫލުންާ ެއއްވެސްާާކުއްޖަކުާ މިއިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެހެންކަމުން،ާ ހަކަވެސް.ާ

ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީހެންާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ތަނެއްާ ކުރެވޭާ ތަންފީޒުާ ކަމެއްާ

 2065އަޅުަގނޑުމެންެގާއިޖްތިމ ޢީާމިންަގނޑުާމުޅިންާބޮއްސުންލަިއެގންާމިދ ާދިއުމަކީ.ާއިޖްތިމ ޢީާފޭރ ނާްާ

މަާ ދިމ ވ ާ އ ދެ،ާާހަލ ކުވ ންާ ދ ކަން.ާ ނުކުރެވެމުންާ ތަންފީޒުާ ކަންތައްތަްއާ ސަބަބަކީާ އެއްާ އިަގނޑުާ
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ަގއިާއެބައޮތްާޢ ންމުންާވަދެނުކުމެވ 4ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ8ާާާާވަނަާމ އްދ .ާބިލުެގ8ާާާާބިލުެގާާ

ކުރަހ ާާ ެއއްޗެއްާ ހަޑިހުތުރުާ އެއްވެސްކަހަލަާ ފެންނ ނެޮގތަށްާ ީމހުންނަށްާ ނުވަތަާ ފ ރުަގއިާ ތަނެއްެގާ

ޑިހުތުރުާޢިބ ރ ތެއްާލިޔުމަކީާމަނ ާކަމެއްކަމަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިއަށްާއިތުރުާކޮށްލަންޖެހާޭާހަ

އެންމެާ ބިނ ކުރުމުަގިއާ މުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސްކޫލްތަކަކީާ ސްކޫލްތައް.ާ އެބަާ  2070ކަންނޭނެގާ

ކިޔަވ ކުދިން ކުޑަކުދިން،ާ މިދަނީާ އެތަނަށްާ ތަން.ާ އަދ ކުރ ާ ދައުރެއްާ ެއކުދިންނަށްާމުހިންމުާ ާ.

ފޮޓޯތައްާ ފ ޑުފ ޑުެގާ ނުބައިާ އަދިާ ޢިބ ރ ތްތަކ އިާ ހުންނަާ ލިޔެފައިާ ވ ހަކަތަްއާ ނުބައިާ މިފ ޑުފ ޑުެގާ

ނޫން.ާ އެދޭނެކަެމްއާ ބެލެނިވެރިއަކުާ ެއްއވެސްާ ފެނުމަކީާ މަންޒަރުތައްާ ހުންނަާ ކުރަހ ފައިާ

ިމީއާޢ ންމުންާޢ ންމުާޮގތެއްަގއިާވަދެނުކު މެާހަދ ާތަނަކަށްާނުވިކަމަށްާއެހެންކަމުން،ާސްކޫލްތައްާ

އ ދެ،ާާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހިމެނެންޖެހޭނެާ މީަގިއާ ވ ހަކަާ ސްކޫލްތަކުެގާ  2075ވިޔަސްވެސްާ

ާާ 11ާާާާދެން،ާއަޅުަގނޑުާބަލައިލ ނީާމިބިލުެގ ޢިބ ރ ތ11ާާާްވަނަާމ އްދ އަށް. ވަނަާމ އްދ ަގއިާމުޅިާ

ަވނަާމ އްދ ަގިއާމިއޮންނަނީާކުނިއުކަނ11ާާާާް.ާާބަދަލުކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން

ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާތަނަކަށްާކުނިއުކުމުެގާބަދަލުަގއިާތިރީަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާތަނަކުންކުރެާތަނަކަށްާ

ާާ އެޅޭނެެއވެ. ފިޔަވަޅުާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މީހަކ އިމެދުާ ެއކަންކުރިާ އުކައިފިނަމަާ ކުނިާ ާާ-1މީހަކުާ

ާާ ކުނިއެޅުން. ާާާާ-2މަުގމައްޗަށްާ ކުނިއެޅުން. ާާާާ-3އަތިރިމައްޗަށްާ ކުނިއެޅުން.  2080މީހެއްެގާާާާ-4މޫދަށްާ

ތަންތަނުެގާ މިފަދަާ ސްކޫލްތަކ އިާ އޮފީސްތަކ އި،ާ މިސްކިތްތަކ ިއ،ާ މީަގއިާ ކުނިއެޅުން.ާ ޯގތިތެރެއަށްާ

ވ ހަކަާބުނެފައިާނެތީމ ާއެބަާމ ނަކުރެވޭާމިތަންތަނަށްާމިއީާކުނިއުކުންާހުއްދަާވީކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ޢިބ ރ ތްާމިފަ ިވސްނ ލ ާ މެދުާ އ ިއާ މިމ އްދ ާ ވ ތީާ ޢިބ ރ ތްކުރެވިފަިއާ މިމ އްދ ާ ދަޮގތަކަށްާ

ާާ 6ާާާާރަނަގޅުކުރަންާފެންނަާވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާދެން،ާމިބިލުެގ ވަނަާބ ބަކ6ާާާީވަނަާބ ބު.

ނެރެ އަމުރުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެބަޮއވޭާ ބ ބުަގއިާ އަމުރުތަކ އިބެހޭާ ބ ބު.ާ  2085ވިދ ނެާއަމުރުތަކ އިބެހޭާ

ކަމަށްާކޯޓުން.ާއެޮގތުންާނެރޭާއަމުރުތަކުެގާތެރޭަގއިާއެބަޮއތްާމީހަކުާވަކިާތަނަކަށްާދިުއންާމަނ ާާ

އިނޭގތޯ.ާާ ނިންމ ލަނީާ ވ ހަކަާ އެހެންނަމަެވސް..ާ ކަމަށް.ާ ނެރެވިދ ނެާ އަމުރެއްާ ކުރުމަށްވެސްާ

ސްާޮގތެްއާބިލުަގއިާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާމިކަންތައްާމޮނީޓަރާކުރެވޭނެާއެްއވެ

ނެތީމ ާމިއީާކިހިނެއްތޯއޭާމިކަންތައްތައްާބަލ ާހަދ ނީ.ާކޯޓުންާއަމުރެއްާކުރ އިރުާެއއަމުރުާތަންފީޒުާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ވ ންޖެހޭނެާ ކަނޑަެއޅިފައިާ ޮގތްތަކެއްވެސްާ ކޮންމެެވސްާ  2090ކުރެވޭނެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ައޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުއަރުވ  މ ފަންނ3ާާާުާޝުކުރިއްޔ .ާ ބޭފުޅުންނަކީާމިދަންނަވ ާތަރުތީބުން.ާ

އުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.ާޭއެގފަހުން،ާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ



 76 

 2095އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ .ާމަޢުޞޫމް.ާއޭެގފަހުންާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާޢިهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާފުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް.ާއ ދެ،ާއިޖްތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ އިާޚިލ ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އެންެމނަށްވެސްާާާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ޯގސްވުމުންާ ފޭރ ންާ އިޖްތިމ ޢީާ ިގނަވަމުންދަނީާ ޢަމަލުތައްާ

އ ދަކ ދަިއެގާާ އަދިާ ޘަޤ ފަތ އިާ ދީނ އި،ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އެބަޔަކުާ ފޭރ މަކީާ އިޖްތިމ ޢީާ  2100ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

ިވެގންާއޮންނަާެއއްޗެއް.ާއެހެންކަމުން،ާޤ ނޫނަކަށްވުރެާބޮޑަށްާާމައްޗަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާބަރޯސ ާކުރެ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކުަގއިާ މިދެންނެވިާ ހިފެހެއްޓޭނީާ މިންަގނޑުތަްއާ އިޖްތިމ ޢީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންތައްތަކަށްާ ހިފެހެްއޓޭނީާ ކަންތައްތަކުަގއިާ މިދެންނެވިާ އަދިާ ހިފަހައްޓައިެގން.ާ

ދެ،ާިމކަންތައްތަކަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުާއަހުލުވެރިާކުރެވޭނީާހުރިހ ާާއަހުލުވެރިާވެެގން.ާއ 

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެކަންތައްތަކަށްާ އެހެންކަމުން،ާ ޝ މިލުވެެގން.ާ  2105ފަރ ތްތަކުންާ

ދައުލަތުެގާާ ކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިބިލުާ ދެން،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ދޭންޖެހޭނެކަންާ ސަމ ލުކަންާ

ބިލެއްާބަން މިކަހަލަާ ބިލެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާ ބޮޑަށްާޝުކުރުާ ވަރަށްާ ނައިބަށްާ ޑ ރަާ

ކަންތައްތައްާާ މިކަހަލަާ ދޭނެޮގތްތަކ އިާ އަދަބުތަްއާ ބަޔ ންކުރުމ އިާ ކަނޑައަޅ ާ އެކުށްތައްާ ހުށަހެޅުމަކީާ

ތަންާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ މިބިލަށްާ ދެން،ާ ދިއުން.ާ ހ މަވެެގންާ އެންމެނަށްާ ބޮޑަށްާބޮޑަށްާ ކޮޅެްއާ

ކަހަލަާ ސ ފުނޫންާ ނޫނީާ ކޮމްޕްލިކޭޓެޑްކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ވ ތީވެާ ބިލަކަށްާ ުގޅިފައިވ ާ  2110އެންމެންނ އިާ

ިއޞްލ ޙުާ އެކަންތައްތައްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އެބަާ ހުންނަކަމަށްާ ޢިބ ރ ތްތަްއވެސްާ ޮގތްޮގތަކަށްާ

އަދި ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަލަިއަގތުމަށްާ މިބިލުާ ޮގތުަގއިާާކޮށްލައިެގންާ މިސ ލެްއެގާ ޭއެގާ ާ

ާާ ޚިލ ފ2ާާާުާމިބިލުެގ މިންަގނޑުތަކ ިއާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ އެބަބުނޭ،ާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޢަމަލުތައްާފަރ ތްތަކ އިާމެދުާއެޅޭނެާފިޔަވަޅުތައްާކަނޑައެޅުން.ާމިއީާައޅުަގނޑަކަށްާހަމަާކިޔ ކިޔ ާާ

 2115އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީަގއިާމިބުނަންާމިއުޅެނީާނުވިސްނުނު.ާމިޢިބ ރ ތްާހަމަޖައްސ ކަށެއްާނޭނުގނު.ާާ

ެމދުާއަޅ ނެާފިޔަވަޅުތައްާކަނޑައެޅުން.ާާ ޢ ންމުާއިޖްތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ އިާޚިލ ފުވ ާފަރ ތްތަކ އިާ

ާާ އެބައޮޭވ، މިބިލުަގއިާ ދެން،ާ ކޮށްފަިއވަނީ.ާ މަސައްކަތްާ މިބުނެދޭންާ ކަންނޭނެގާ ވަނ4ާާާާަމިހެންާ

ފަިއވ ާފަރ ތްތައްކަމުަގއިާފުލުހުން،ާއަވަށުާއޮފީހުެގާމުަވއްޒަފުން،ާާމ އްދ ެގާއެބަބުނޭާބ ރުތައްާދެވި

ލޯކަލްާކައުންސިލްތަކުެގާުމވަްއޒަފުން.ާހުރިހ ާމުވައްޒަފުންތޯާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާނޫނިއްޔ ާއެާާ

އުފެދޭޮގތްާާ މަްއސަލަެއއްާ ކުޑަާ އޭެގާ އަނެއްކ ާ ދެންޏ ާ މުވައްޒަފުންނަށްާ ހުރިހ ާ  2120މުޢައްސަސ ތޯ.ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަހުރޭާކުށްތައްާކަނޑައަޅ ފަިއ،ާބައެއްާކުށްތައް.ާޭއެގއިތުރުނ5ާާާްން،ާާވެދ ނެ.ާދެ

ފޮށުން.ާއެާފޮށުމަކީާކޮބައިކަމެއްާސ ފުކޮށްާއެނޭގކަށެއްާނެތް.ާއޭެގާޑެފިނީޝަނެއްާނެތް.ާދެން،ާ
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ކުށެާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުތަކުންެވސްާ އެހެންާ ކުށްތަކަކީާ މިބ ވަތުެގާ ދެން،ާބިރުދެއްކުން،ާ އް.ާ

މުދަލަށާްާ ދެން،ާ ކުށެއް.ާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ޤ ނޫނަކުންާ އެހެންާ ހަމަާ މިވެސްާ އަތްލުން.ާ ަގޔަށްާ

 2125ެގއްލުންާދިނުން.ާމިއީވެސްާހަމަާއެހެންާޤ ނޫނަކުންާކަނޑައެޅިފަިއވ ާކުށެއް.ާޖިންސީާުގނަވަނެްއާާ

ޮގތަށްާމިކަނޑައަޅ ފަިއާާހ މަކުރުން.ާމިއީވެސްާހަމަާެއކަހަލަާކުށެއް.ާދެން،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާ

ޮގސްެގންާ ކޯޓަކަށްާ ކުރަންާ ކުށެއްާ ބ ވަތުެގާ މިފަދަާ މައްޗަށްާ މީހެއްެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިވަނީާ

ސ ބިތުކޮށްެގންާއެކަންތައްތައްާހުއްޓުވުމަށްވުރެާފަސޭހަވ ނެާޮގތަށްާކުރީަގިއވެސްާމިދެއްވ ފަިއާހުރާިާ

އޮފީ އަވަށުާ އޮފީހަށ އި،ާ ފުލުސްާ ކަމުަގިއވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާބ ރުތައްާ ކައުންސިލްތަކުެގާ ލޯކަލްާ ހ ިއ،ާ

ޮގތަކަށްާާ ކުރެޭވކަހަލަާ އެޙައްލުާ ނުޮގސްާ ހަމައަށްވެސްާ ކޯޓ އިާ މިކަންތަްއތައްާ ދީެގންާ  2130އެބ ރުތައްާ

ޤަބޫލާުާ މީހުންާ ބައެއްފަހަރުާ ޖެހިދ ނެ.ާ ދ ންވެސްާ ހަމައަށްާ ކޯޓ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބެލުންހެން.ާ

ކުރިކަ ކުށެްއާ އެމީހަކުާ ފަހާުާނުކޮށްފ ނެާ އެންމެާ ހަމަާ މިދ ންޖެހޭނީާ އެހެންެވއްޖެނަމަާ ން.ާ

ތަފ ތުވޭާ އެބަާ މިޤައުމ އިާ ޤައުމުތަކ އިާ އެހެންާ ކޯޓަށްދ އިރުަގއިާ ކޯޓަށް.ާ ޮގތުަގއިާ މަރުޙަލ އެއްެގާ

ދަށުާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ކޯޓަށްދ އިރުާ މަްއސަލަތަކުަގއި.ާ މިންަގނޑުތަކުެގާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ

ޭއެގތެރެ ެއާާކޯޓުތައް،ާ މައްސަލަތައް.ާ މިކަހަލަާ މިބެލެނީާ މިބޮޑަށްާ ކޯޓުތަކުންާ މެޖިސްޓްރޭޓްާ  2135އިންާ

އަވަސްާާ މައްސަލަ.ާ އަަވސްާ މަްއސަލަ،ާ ކުއްލިާ މައްސަލަތަކަކީާ ބަލ ާ ކޯޓުތަކުންާ މެޖިސްޓްރޭޓްާ

އަސްލުާާ އެހެންވީމ ،ާ ބެލޭ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ މުއްދަތެއްާ ަވކިާ އެއީާ ބެލެިވެގންދަނީ.ާ ނިޔ ޮގތުަގއިާ

ކު އެޮގތަށްާާޙ ސިލުާ އަދިާ މިޤައުމުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޙ ސިލުވެެގންދޭ.ާ މަޤްޞަދުާ އުޅޭާ ރަންާ

އެކަންތައްތަްއާާ ނެތަތީވެާ ޤ ނޫނެއްވެސްާ ކަހަލަާ އެކްޓެއްާ ޖުޑިކޭޗަރާ ނޫނިްއޔ ާ އެސިސްޓަމެއްާ

ާާ ދެން، ދަތިވޭ.ާ ކުރުމަށްާ ޙ ސިލުާ މަޤްޞަދުތައްާ ޢ ންމ8ާާާުާމިދެންނެވިާ އެބަބުނޭާ މ އްދ ަގއިާ  2140ވަނަާ

ާާތަންތަ ޭއެގ އެބަބުނޭ.ާ ވ ހަކަާ މިކަންތައްތަކުެގާ ލިޔުމ އިާ ކުރެހުމ އިާ ެއއްޗެތިާ އެބަބުނ1ާާާޭނުަގއިާ

އެހެންާ ހުންނަާ ފެންނަންާ މައްޗަށްާ ަމުގާ ނުވަތަާ ފ ރުަގއިާ މަުގމަތީެގާ އިމ ރ ތެްއެގާ ނުވަތަާ ެގެއއްާ

ވ  އެކަހަލަާ ކުރެހުން،ާ ދުވ ރުމަތީާ ނުވަތަާ މަުގމަތީާ ދެން،ާ ކުރެހުން.ާ އެާ ހަކަތަކެްއ.ާާތަނެއްަގއިާ

ނުދ ނާެާ ެވެގންނެްއާ ކުށަކަށްާ އެއީާ ކުރެހިޔަކަސްާ އަދިާ އެއްޗެއްާ ކޮންމެފަދަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ފެންނަާ އަދިާ ބޭރަށްާ ޕްރޮޕަޓީެގާ އަމިއްލަާ އެމީހެްއެގާ އެއީާ ނުޖެހިދ ނެ.ާ ފުހެލ ކަށްެވސްާ  2145ނޫނިއްޔ ާ

ޤަތުަގއިާއެތަނުެގ،ާެއާޢ ންމާުާޮގތަށް.ާމީަގއިާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޙ ސިލުކުރަންާމިުއޅޭކަަމކީާޙަޤީ

އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ ެއއީާ ވެއްޖެްއޔ ާ ކަމެްއާ ކަހަލަާ ެގއްލިދ ނެާ ރިވެތިކަންާ މަލަމަތި،ާ ތަނެއްެގާ

އެއިންާ މެސެޖްތައްާ ނުބައިާ އަދިާ ދެން،ާ ކަންނޭނެގ.ާ ބެލުންާ ކަަމށްާ ޚިލ ފުކަމެއްާ ކަންތައްތަކ ާ

ހީވަ ހޯދުންހެންާ ޙައްލުާ އެކަންތައްތަކަށްާ މިބިލުަގއިާާރައްދުވ ނަމަާ މިކަންތައްތައްާ އެހެންވީމ ،ާ ނީ.ާ

ާާ  2150ވަނަާމ އްދ ަގއިެވސްާއެޮގތަށްާއެާޮއންނަނީ.9ާާާކަނޑައެޅުންާމުހިންމުކަމަށްާދެކެން.ާދެން،ާހަމަ
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ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެބަބުނޭާމީހުންާދިރިއުޅޭާޯގްއޗެްއަގއިާނުވަތަާޢިމ ރ ތެއްަގިއ10ާާާާދެން

އުނދަޫގވ ޮގތަށް ޮގތަކަށްާާާާއަަވއްޓެރިންނަށްާ އެނޫންވެސްާ ނުވަތަާ ބަލ ާ ޓީވީާ ލަވަޖެހ އި،ާ ބ ރަށްާ

އެޅޭނެއެވެ.ާާ ފިޔަވަޅުާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ މެދުާ މީހަކ ިއާ ކުރިާ އެކަންާ ހަދައިފިނަމަާ އަޑުަގދަކޮށްާ

މަނ ާާ ޤ ނޫނަކުންވެސްާ އެހެންާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ައޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މިވެސްާ

 2155ުއޅޭާެއމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާއެބަބުނޭާރެސްޓޯރަންޓެއްާނުވަތަާކެފޭެއއްާނުވަތަާާކަމެއް.ާދެންާއަދިާއެބަ

ެއނޫންވެސްާ ނުވަތަާ ތަނެއްާ ކުޅޭާ ކުޅިވަރުާ ނުވަތަާ ހޮޓަލެއްާ ސަިއާ ނުވަތަާ ޝޯޕެއްާ ކޮފީާ

ހިސ ބުތަކުަގިއާ ކައިރިާ ތަނެއްަގއިާ ުއޅޭާ ޮގސްާ ފިލުވުމަށްާ މުނިފޫހިާ މީހުންާ ބޮޑެތިާ ޒުވ ނުންނ އިާ

ޮގތަކަށްާާމީހުންނަށްާއުނދަ ބަލ ،ާނުވަތަާއެނޫންވެސްާ ޓީީވާ ބ ރަށްާލަވަޖަހ ،ާނުވަތަާ ވ ޮގތަށްާ ޫގާ

އެޅޭނެއެެވ.ާާ ފިޔަވަޅުާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ މެދުާ އ އިާ މީހ ާ އެކަންކުރިާ ހަދައިފިނަމަާ އަޑުަގދަކޮށްާ

 2160 އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީހެއްާނޫންހެންާއެާފަރ ތަކަށްވެސްާވެދ ނެާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާހަމަެވއްޖެާ.ވަުގތުާާާއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެަދެާ

ާ

އެބައޮތޭާާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޚ އްޞަކަެމްއާ ވަރަށްާ އަދިވެސްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ާއ ދެ،ާ

ނޫާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަުގމަތީަގއިާކްރޮސްާޑްރެސިންގާ މުޖުތަމަޢުެގާ ފިރިހެނުނާްާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  2165ނިްއޔ ާ

ފިރިހެނަކީާ ނޫނީއްޔ ާ ލައިެގންާ ހެދުންާ ފިރިހެނުންާ އަންހެނުންާ ލައިެގން،ާ ހެދުންާ އަންހެނުންާ

މިބިލުެގާ އެވެސްާ އުޅުންވެސްާ އެހެންާ ޖައްސައިެގންާ އެސިފަާ ދަްއކަިއެގންާ ކަމަށްާ އަންހެނެއްާ

އެކަހަލަާމަންޒަރެއްާފެންނ ތާީާތެރޭަގއިާހިމެނިެގންވ ނެާހުއްޓުވަންާޖެހޭނެ.ާމިހ ރުވެސްާައޅުަގނޑަށްާާ

ާވަރަށްާނުހުއްޓިާވ ާަމއްސަލަެއއްާކަމަށްާފެންނ ތީާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ2170 

ކުރައްަވއިފިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިޝ ރ ތްާ މޫސ ާ ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރެންދޫާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނީާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެވީާކަ

މިފުރުޞަތުާއަރުވަނީާާ މެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާއޭެގކުރިންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އެއީާ

ާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދު

ާ2175 

ރައީސް.ާއިރ ެގާމެްނބަރުާާކެލ ާދ  ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރާުާާާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެއއްަގިއާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ މެދުާ މިބިލ އިާ ާއ ދެ،ާ

އެހެންާާމަޢުޞޫމްާާهللاާޢަބްދު ހަމަާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ސަލ މަތްކުރުމުެގާ ަވުގތުާ ފ ޅުެވެގންދ ތީާ ާޚިޔ ލުތައްާ
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އުާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ ދަްއކަވ ފަިއާާމެންބަރުންވެސްާ ވ ހަކަާ މިއ ބެހޭޮގތުންާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ކުރަނީާ ންމީދުާ

ނިންމ ލ ފައި..ާއަޅުަގނޑުާހަަމާއެންމެާޕޮއިންޓެއްާފ ހަަގކޮށްލ ާހިތްވަނީ.ާއެއީާމިކަހަލަާބިލެއްަގއިާާ

 2180އަޅުަގނޑުމެންެގާޙ ލަތެއްާއެބަާއެޑްރެސްާކުރަންޖެހޭ.ާެއޮގތުންާމިހ ރުާކުޑަކުދީންާޚ އްޞަކޮށްާވަކިާާ

މުރެްއެގާކުދީންާރޭަގނޑުާަވކިާަގޑިއެްއެގާކުރިންާބޭރަށްާދ އިރުާމިއޮތްާމ އްދ އަކީާއަޅުަގނޑަށްާާއު

ެއހެންވީމ ،ާ މ އްދ ެއއް.ާ ވެދ ނެާކަހަލަާ ކުށްވެރިާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ަމޖުބޫރީާ ހީވަނީާވަރަށްާނޭނިގހުރެާ

އެ އެބަޖެހޭ.ާ ބަހައްޓަންާ ފަރުވ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭާ ރ އްޖެތެރެއިންާމިމ އްދ އ އިާ އީާ

އެމީހުންާ އެްއކޮށްާ އެމީހުންނ އިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ކުދިންާ ތިބޭާ އައިސްާ ކަންކަުމަގިއާ އެކިާ މ ލެއަށްާ

އެހެންާ ކަންތައްތަްއާ ެއކަހަލަާ ކްލ ސްތަކ އިާ މިހެންާ އެބައޮތްާ ަގޑީަގިއެވސްާ ރޭަގނޑުާ  2185ސްކޫލްެގާ

ދަކުާއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަށްާާދ އިރުާއެމީހުންނ އިާެއއްކޮށްާދ ނެާޒިންމ ދ ރުާމީހަކުާނޫޅޭނެާއަބަ

މަރުޙަލ ަގިއާާ ކޮމިޓީެގާ މިބިލުާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ސަމ ލުވ ންޖެހޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައވަހަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގނެސްާ އަނބުރ ާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމ ފައިާ ބައިތައްާ ނިންމަންޖެހޭާ

ރަމުން.ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާާމިޤ ނޫނަކަށްާހެދުންާމުހިންމުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކު

 2190ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

މުއްޠަލިބަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެރުވުުމެގާ މަނަދާޫާފުރުޞަތުާ ޤަސްދުކުރަނީާ ރުވަންާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާއޭެގފަހުންާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުއތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އޭެގފަހުންާ މަޚްލޫފް.ާ އަޙްމަދުާ  2195މެންބަރުާ

ފަރެސް އަޅުަގނޑުާ މޫސ އަށް.ާ އިބްރ ހީމާްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ތޮޑ ާ

ާމުއްޠަލިބަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

އަީއާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޙ ލަތަށްާ މިާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ އުޞޫލުތަކ ިއާާކުރިންވެސްާ އިސްލ މީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ާާ2200 

ދިޔައިމަ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެވެގންާ ތެރޭަގިއާކަންތައްތަކެއްާ މިދިޔަާއަހަރުތަކުެގާ މ ޒީަގިއާ ޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދެ ކަންާ ހަމަހަމަާ ޮގތުަގއިާ ކުރެވޭާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިމ ވީާ ކަމަށްާ މައްސަލައެއްާ ާއެންމެބޮޑުާ

ަމސައްކަތް.ާާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ ސަރުކ ރުންާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ ކަންާ ހަމަހަމަާ ޖިންސުެގާ

ޭގޭގަގިއާާ ތަރުބިއްޔަތުކުރަންާ ދަރީންާ އެމީހުންެގާ ެއްއޮގތަށްާ ހަމަތަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ އަންހެނުންާ

 2205ރީންތައްާދޫކޮށްާނުތިބެާއެމީހުންާބޭރުންާެގންނަާބިދޭސީންެގާބައެްއެގާމައްޗަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަ
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މަސައްކަތަށްާޮގސްާއަނބީންާމަސައްކަތްކޮށްެގންާފިރިންާކައިެގންާއުޅޭާމ ހައުލެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ތިބާީާ ފިރިހެނުންތޯާ ކިތައްާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އޮތުން.ާ ޤ އިމްކޮށްފައިާ މިއަދުާ

ނަާލ ރިންާއެމީހުންެގާދިރިއުޅުންާާއެްއވެސްާމަސައްކަތެއްާނުކޮށް.ާއަނބީންާވަޒީާއަދ ކޮށްފައިާެގން

މިއީާާ ދިއުން.ާ ކުރަމުންާ ބޭނުންތައްާ އެނޫންެވސްާ ަގނެާ ަމސްތުވ ތަކެތިާ އޭގެއިތުރުންާ ފުރިހަމަކޮށްާ

 2210މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުަމށްާދިމ ވިާއެންމެބޮޑުާމައްސަލަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާިމޤ ނޫނުެގާ

ތައްާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާއޭެގތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާއެންމެާބައެއްާމ އްދ ތަކަށްާައޅުަގނޑުވެސްާއިޞްލ ޙު

ާާ މިޤ ނޫނުެގ މ އްދ ައކީާ އެއްާ ބ ރުތަކެްއ4ާާާާކަންބޮޑުވ ާ ވަކިާ މިވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ފުލުހުންާފިޔަވައިާއެހެންާބަޔަކަށްާދެވޭާމަްއސަލަ.ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާާ ބިނ ވެފައި މުސްތަޤުބަލުަގިއާާޤައުމުާ ކަމަށްވ އިރުާ ތެރޭަގއިާ ވ ދަވެރިކަުމެގާ ޕ ޓީެގާ މިއޮތީާސިޔ ސީާ

 2215ކައުންސިލްތައްާފެށިެގންާއަންނައިރުާކޮންމެާޤައުމެއްަގިއެވސްާމަސައްކަތްާކުރ ނީާކޮންމެވެސްާެއއްާާ

ތ އީދުކުރ ާާ ޕ ޓީއަކަށްާ އެނޫންާ ޙ ލަތެްއަގއިާ އެފަދަާ ކަުއންސިލެއް.ާ ތ އީދުކުރ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ

ޔިތުންނަށ އިާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާތ އީދުާނުކުރ ާރަްއޔިތުންނަށްާއެާރަށްރަށުަގއިާހިނގ ާިއޖުތިމ ޢާީާރައް

އެޅިާ އިލްޒ މްާ ެއކަމުެގާ ކޮށްެގންާ ކަންތައްތައްާ ބުނ ާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ޚިލ ފުކަމަށްާ މިންަގނޑުތަކ އިާ

ނޑުާއެދެނީާމިޤ ނޫނަށާްާއެކަމުެގާއަދަބުާލިބޭނެާފަދަާކަންތައްތަކެއްާހިނގ ދ ނެ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގ

 2220ކޮމިޓީާމަރުޙަލ އަށްާެގނެވޭާިއޞްލ ޙުެގާތެރޭަގއިާމިދެންނެިވާކަންތައްތަކ އިާމެދުާވިސްނ ަވޑަިއެގންާ

އެކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެންާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާއެންމެާބޮޑުާ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ މ13ާާިމައްސަލައަކީާ މ އްދ ަގއިާ ކުއްޔަށްާާވަނަާ އިމ ރ ތެްއަގއިާ ނުވަތަާ ެގެއއްަގއިާ އޮތްާ

މިޤ ނޫނުެގާ މެދުާ އެމީހަކ އިާ ހިންަގއިފިނަމަާ ޢަމަލެްއާ އެްއވެސްާ ބަޔ ންކުރ ާ ތިރީަގިއާ މީހަކުާ އުޅޭާ

ނެތް.ާާ މީހ އެއްާ ދޭާ ކުްއޔަށްާ މ އްދ ެއއްަގއިާ އެްއވެސްާ މިޤ ނޫނުެގާ އެޅޭނެ.ާ ފިޔަވަޅުާ ދަށުންާ

ީމހ  ުއޅޭާ  2225އަށްާކިތަންމެާވަރަކަށްާއުނދަޫގކުރިާކަމުަގިއިވޔަސްާކުްއޔަށްާދޭާއެހެންކަމުންާކުްއޔަށްާ

މިމ އްދ ެގާ އެހެންކަމުން،ާ ނެތް.ާ ފިޔަވަޅެްއާ އެޅޭނެާ ދޭތެރޭަގއިާ ެއމީހ ާ އަދަބެއްާ ދެވޭނެާ މީހ އަށްާ

ހިނގައިދ ނެ.ާާ ދިމ ވެެގންާ އުނދަޫގތަކެއްާ އިތުރުާ މީހުންނަށްާ އުޅޭާ ކުއްޔަށްާ ސަބަބުންާ

އަޅުާ ކުރެވޭނެާާއެހެންކަމ އެކީަގއިާ ރައްކ ތެރިާ ޙައްޤުތައްާ މީހުންެގާ އުޅޭާ ކުްއޔަށްާ އެދެނީާ ަގނޑުާ

މިޤ  ފަށ އިރުާ ޢަމަލުކުރަންާ މިޤ ނޫނަށްާ މިހ ރުވެސްާާޮގތަކަށްާ ދިއުންާ އިޞްލ ޙުެވެގންާ ނޫނުާ

ހީކުރ އިރ ިއާާ މުއްދަތަކަށްކަމަށްާ ދިުގާ މިދެވެނީާ ކުއްޔަށްާ މައްސަލަެއއް.ާ ދިމ ވ ާ  2230އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާއެއްބަސްވުން މިހުންނަނީާ ހެދިފައިާ 3ާތަްއާ ިގނަާާާ އެއްބަސްވުތަކުަގިއާ އެާ މަސްދުވަހަށް.ާ

ާާ މަސްދުވަސްތެރޭަގއިާވެރިފަރ ތުންާބޭނުންވެއްޖިއްޔ ާއެމީހ ާނެރ3ާާާެއެއްބަސްވުންތަކުަގއިާއެބަހުރޭ

ާބޭރުކޮށްލެވޭނެކަމަށް.ާއެޙ ލަތުަގއިާދެންާޮގސްާވަންނ ނެތަނެއްާނެތިެގންާމީހުންާއުޅޭާޙ ލ ާއިތުރަށް
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ނޭދެވޭާ ވަރަށްާ މީހުންނަށްާ އެކަމުންާ ބޮޑުކަމުންާ ކުލިާ ަވުގތުާ ބޭނުންވ ާ ހޯދަންާ ކުއްޔަށްާ ތަނެއްާ

މިކަމަކީާ އެބަދޭ.ާ ފެންނަމުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަންޒަރުތަކެއްާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްާ  2235އަސަރުކޮށްާ

މި ރަްއޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރުންވެސްާ މިާ ސަރުކ ރުންެވސްާ ކުރީެގާ ހަމައަށްވެސްާ ާމިއަދ ާ

ވ ހަކަދައްކަވ ފަިއާާ ވަރަކަށްާ އެއްވެސްާ ހޯދުމަށްާ ޙައްލެއްާ މައްސަލަިއަގއިާ ދިމ ވެެގންުއޅޭާ

ނުވ ކަމެްއކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާހަމަާއެހެންމެާކުލީެގާއެއްބަސްވުންާނިމުމުެގާކުރިންާކުލިާ

ހުންާަގނަތެޅުވުމ ާާބޮޑުކުރުމ ާއެމީހުންނަށްާދޭާިއންޒ ރުތަކ ާބަެއއްާފަހަރަށްާކޯޓަށްާޮގސްެގންާއެމީ

 2240މިކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާމިކަންތައްތަކުންާއެމީހުންާސަލ މަތްވ ނެާޮގތްތަކެއްާހޯދައިދިނުމަކީާމިފަދާަާ

ކަންތައްތަކ ާާ މިދެންނެވިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހެދިެގންދ އިރުާ ޤ ނޫނެއްާ

ސައްކަތްކޮށްދެއްވުން.ާއަދިާޢިްއޒަތްތެރިާެއޓ ރނީާމެދުާވިސްނ ާއެކަންތައްތަކަށްާޙައްލެއްާލިބޭތޯާމަ

ރައްޔިތުންނަށާްާ ހުރިާ ެގދޮރުާ މ ލޭެގާ ހަމަާ ވިސްނަވ ާ މެދުާ ކަންތައްތަކ ާ މިދެންނެވިާ ޖެނެރަލްވެސްާ

ލިބިދޭާޙައްޤުާމ ލޭަގއިާކުއްޔަށްާއުޅޭާނިކަމެތިާރައްޔިތުންނަށްވެސްާލިބޭނެާޮގތްތަކަކަށްާޤ ނޫނުތައްާ

 2245ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުެވސްާބޭނުންވަނީާވީހ ވެސްާައަވހަކަށްާމިާާާބައްޓަންެވެގންާދިއުން.

ައޅުަގނޑުާާ އިތުރަށްވެސްާ އެހެންކަމުންާ ނިންމުން.ާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ޤ ނޫނުާ

ައޅުަގނޑުވެސްާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ފ ހަަގކުރަންވެފަިއާހުރިާކަންތައްތަކެްއާހުރިކަމުަގިއވިޔަސްާ

ާސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.ވައް

ާ

މިދެކެޭވާާާެގާމެންބަރުާާމަނަދޫާދ އިރ  ބެހޭޮގތުންާ ހުއްޓުވުމ ާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖުތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ ާ.`ާ2250 

ނިފައިވ ާހުރިހ ާމ އްދ އަކ ާުގޅޭޮގތުންާާވ ހަކަައކީާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިބިލުަގއިާހިމެާހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ 

ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަދެްއކިއްޖެއޭ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިއަދުާ ޮގތަށްާ ނިންމަވ ފަިއވ ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ

ކޮންމެާ ކަންތަކުަގއިާ މިބިލުެގާ މަގުާމިމައްސަލައިަގއި،ާ ފޮނުވޭނެާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ނިންމ ާ ޮގތެްއާ ވެސްާ

 2255ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ފަިއާއަޅުަގނޑުާޙަޤީޤަތުަގއިާބޭނުންވަނީާމިާ

ކުރިއަށްާާ ކަންތައްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ަމަގކަށްާ ޙ ޞިލުކުރެވޭނެާ ކަމެއްާ ކޮންމެވެސްާ މަޖިލީހުންާ

ެގންދެވޭނެޮގތަކަށް އެްއބ ރުލުންާއޮތްތ ނަގއިާ މެންބަރުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހައްދަވައިދެއްވުން.ާ ާ

މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރެވޭނީ.ާ މިކަންާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ލިބިެގންކަންާ

ާއެއްބ ރުލުންާދިނުމުެގޮގތުންާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ2260 

މިޖެހެނާީާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ތަފ ތުޮގތަކަށްާ ތަންކޮޅެއްާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ



 82 

ާާާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: 5ާާވ ހަކަދަްއކަން.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަވެސްކުރަން.ާއ ދެ،ާެއމް.ޑީ.ޕީާއުފެދުމަށްފަހުާވޭތުވެދިޔަ

އަޅުަގ ކުރިންާ ދުވަސްާ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލ ާއަހަރެއްހ ާ ޙ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ ނޑުމެންެގާ

ޤައުމުާ މިާ ެގއްލުވ ލ ާ އެްއބައިވަންތަކަންާ ނަގ ލ ާ އެކުވެރިކަންާ ޮއތްާ މެދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 2265މުޑުދ ރުކޮށްލުމަށްފަހުާޢ ންމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުއްޓުވުމުެގާބިލެއްާމިާ

ހުށަހަޅު ބޮޑަށްާމަޖިލީހަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ އްވައިދެއްިވކަމަށްޓަކައިާ

މަޖިލީހުނާްާ މިބިލުާ އެދެނީާ އަވަސްޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ވީހ ެވސްާާ ެގނައުމަށްފަހުާ ިއޞްލ ޙުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ މިއަށްާ ފޮނުވ ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބަލައިަގނެާ

މިބި ރައްޔިތުންނަށްާއަވަހަކަށްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިާ ޭއެގާސަބަބުންާ އަދި،ާ ދިއުން.ާ ޤ ނޫނަކަށްެވެގންާ ލުާ

 2270އަދިާޚ އްޞަކޮށްާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާމިާމަޖިލީހަށްާމިއަދުާނިސްބަތްވ ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާ

ޅުަގނޑުެގާާނިސްބަތްވ ާމެންބަރުންނަށްާމިބިލުެގާސަބަބުންާޙިމ ޔަތްތަކެްއާލިބިެގންާދިއުމަކީވެސްާއަ

ބަލައިލ އިރުާާ ޢަމަލުތަކަށްާ ހިމަނ ފައިވ ާ މިބިލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ އެދުމެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

އެއަށްާއިތުރުކޮށްލަންާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފެންނަާެއއްާކަމެއްާިމއީާޓްރެފިކްެގާަމއްސަލަ.ާާ

ަގއިާވަރަށްާިގނަާރައްޔިތުންނަށާްާޓްރެފިކްެގާމައްސަލައަކީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެނަށްާޚ އްޞަކޮށްާމ ލޭ

މިިއިވެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބްލޮކްވެލ އިރަށްާ މަެގއްާ ކިރިޔ ާ މައްސަލައެއް.ާ  2275ދަތިވަމުންދ ާ

އަރުވަންކަމުަގިއވިޔަސްާާ ނޫންނަމަާ ބ ލަންާ ގެއަކަށްާ މީހަކުާ ބަލިާ އެއީާ އަޅަމުންދ ތަން.ާ ބަރުޮގނނުާ

ބ ލ ހަދަ އަރުވ ާ ެއއްޗެްއާ ގެއަކަށްާ ކަމަކަށްާނޫންނަމަާ އެްއވެސްާ މިކަހަލަާ ވިޔަސްާ ންކަމުަގއިާ

ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިނަްގމުންދ ކަމީާ ޢަމަލުާ މިާ ހިތ މަވެރިޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ ބެލުމެއްނެތިާ

އަދިާ ކުދިންނަށ ާ ތުއްތުާ ެގންދ ާ ނިދަމުންާ ޭގޭގަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަދަދެްއެގާ

ސަ އޭެގާ މީހުންނަށްާ ބަލިާ ކުރިމަތިވަމުންދ ާއެހެނިހެންވެސްާ އުނދަޫގތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ  2280ބަބުންާ

މުހިންމުާކަމެއްހެން.ާ ހީވަނީާވަރަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާ މީަގއިާ މިކަންާ ކަމަކަށްާވީތީާ

ދެތިންކަމެއްާ ުގޅުންހުރިާ ދ އިރ އ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ މިބިލަށްާ ހަމަާ ދެން،ާ

މިސ ލަކަ ހަމާަާފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުވެސްާ ކަންތަކުަގިއެވސްާ ކުނިއެޅުމުެގާ ށްާ

އެއ ާާ ެގންދޭާ މައްސަލަޖައްސަމުންާ އަބަދުެވސްާ ބޭފުޅުންާ ެގއެްއެގާ ކިޔ ާ ދޯޅުާ ަގލޮޅުާ ދޭތެރެއަކުންާ

ސަބަބުންާ ކުނިުއކުމުެގާ ފުރ ޅުމައްޗަށްާ ެއޭގާ ގެއަކުންާ ހަދ ފައިހުންނަާ ބުރިބުރިއަށްާ  2285ޖެހިެގންާ

ޓިނު މިބިލާުާދޭތެރެއަކުންާ އެހެންވީމަ،ާ ހިނަގމުންދަނީ.ާ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ ބަދަލުކޮށްާ ތައްާ

ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ދ ނެކަމަށްާ ޙައްލުެވެގންާ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ ސަބަބުންާ އައުމުެގާ ޤ ނޫނަކަށްވެެގންާ

އިމ ދުއްދީނުާ ހުންނަާ ދ އިރ ަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އަދި،ާ

ބަްއދަލުކޮށްާސްކޫލު އަޅުަގނޑ ާ ބެލެނިވެރިންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ަވރަށްާ ބެލެނިވެރިންާ ެގާ
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 2290މައްސަލަޖައްސަމުންދ ކަމެއްާމިއީ.ާމިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާހަރުގެއިންާއެތަނުަގއިާއެލަވ ާހަޅޭކުެގާސަބަބުންާ

ނޭދެޭވާާ އޭެގާ ކުދިންނަށްާ ތުއްތުާ ބަިއވެރިވ ާ ޙަރަކ ތްތަކުަގއިާ އެހެންާ އެތަނުަގއިާ ރޭަގނޑުާ

ހަރުޭގަގއިާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އަބަދުވެސްާ ހަޑިހުތުރުބަހުންާ ވަރަށްާ މައްސަލަ.ާ އަސަރުކުރަމުންދ ާ

ވ ހަކަދަްއކަމުންދަނީ.ާމިއީާވަރަށްާސީރިއެސްާމަްއސަލަެއއްޮގތަށްާތަފ ތުާއެކިާބެލެވެރިންާއަޅުަގނޑ ާާ

ކަންތައްވެސްާ އެކަހަލަާ ސަބަބުންާ މިބިލުެގާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުރި.ާ ާާބައްދަލުކޮށްފަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ހަަމާ އަދިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  2295ރަނަގޅުެވެގންދ ނެކަމަށްާ

މަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންނަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާެއކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާާ

ހަކަތަްއވެސްާދެްއކެވުމަށް.ާބައްލަަވއިެގންާއެތަނުަގއިާހިންގ ާޙަރަކ ތްތަްއވެސްާނޫންނަމަާދައްކ ާވ 

ބިރުންާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ައއިސްފައިވ އިރުާ މިބިލުަގއިާ ވ ހަކަވެސްާ ބިރުދެއްކުމުެގާ ހަމަާ ދެން،ާ

ޖަނ ޒ ާ ނޫންނަމަާ ޞައްޙ ފުާ ވިދ ޅުވ ޮގތުންނަމަާ ބޭފުޅުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެއީާ މިހުރީ.ާ މިހ ރުވެސްާ

 2300ހަރަށްާކަރަންޓީންކުރަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާހަމާަާއ5ާާަކުޑޭ،ާއިހަކަށްރޭވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެާޑީ.އ ރް.ޕީާާ

ޑީ.އ ރް.ޕީތޯާ ހިތަށްއަރ ާ އެކަމަކުާ ބައެއްފަހަރުާ މިހުރީ.ާ ބިރުންާ ވަރަށްާ އަސްލުަގިއވެސްާ

ާާ އަހަރަށ5ާާާްކަރަންޓީންކުރަންވީާނޫނިްއޔ މުންާއަޅުަގނޑުމެންާޑީ.އ ރް.ޕީާމެންބަރުންވެެގންާއެބޭފުޅ 

އަޅުަގނޑުާހިތަށްއަންނަާއެްއޗެއް.ާދެން،ާހަމަާއެއ އެކުާހަމާަާާާކަރަންޓީންކުރަންވީތޯ.ާެއވެސްާދެން

ނިސްބަތްެވވަޑަިއަގންނަވ ާާ ތ.އަތޮޅަށްާ މިތ ާ ކުރީަގއިާ އެީއާ ޝަރީފްާ ސެންކޯާ އިހަކަށްރޭާ ރޭނޫންާ

 2305ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއް.ާވިދ ޅުވަނީާއެބޭފުޅ ައކީާދެންާއަބަދުވެސްާމިހެންާވަރަށްާނ ރަށްާކުރުވެފައިާާ

ެއްއޗި އެބޭފުޅ ާާވ ހަކަާ ހީވ ނީާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުވެސްާ ައޒ ބުެގާ ނަރަކައިެގާ މިާ ވިދ ޅުވ ނެ.ާ ހިާ

މި މިވިދ ޅުވަނީާ އެބޭފުޅ ާ ބޭފުޅެއްހެން.ާ ހުރިާ ަވޑަިއެގންފައިާ މަޖިލީހުނާްާާާނަރަކައަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ކޮންެމާާާކުރީަގއިާރައީސްކަންކޮށްފަިއވ ާމީހުންެގާއިނ ޔަތުެގާބިލުާވޯޓުދިންާކޮންމެާމީހަކުާމިތ ާދެންާ

ނުބަލ ނަމާޭާ ސިފައިންނަކަށްާ ދިވެހިާ ނެރޭނަމޭ.ާ ދަމ ާ ހިފ ާ ކަރުަގއިާ މެންބަރެއްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިބިލުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ބިރުަގނޭ.ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނުބަލ ނަމޭ.ާ  2310ފުލުހުންނަކަށްާ

މަރަފުށީާދ އިރ ެގާާސަބަބުންާމިކަންތައްތަްއވެސްާރަނަގޅުވ ނެ.ާދެން،ާއަނެއްކ ާހަމަާއިއްޔެަގއިާތި

ދެއްދޯ.ާ ޖަހައިފިާ ގައިަގއިާ ނިހ ނުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅިކެޑިއަކުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެހެންވީމަ،ާމިކަންތައްތަްއވެސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހަމަާރަނަގޅުެވެގންދ ނެހެން.ާދެން،ާބ ރަށުެގ،ާާ

ެއވިދ ޅުވިހެާ މެންބަރުާޝިފ ޒްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާބ ރަށުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ންާ

ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ އުޅުއްވީމަާ ބައްލަަވއިެގންާ ކަންތަކަށްާ މިކަހަލަާ މެންބަރުންވެސްާ  2315މަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާޖުމްލަޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާމިބިލަށްާތ އީދުކުރަން.ާ
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ައވަހަ ވީހ ވެސްާ ބަލައިަގނެފައިާ ދިއުމަކީާމިބިލުާ ޤ ނޫނަކަށްެވެގންާ ފ ސްކޮށްާ މިބިލުާ ކަށްާ

ާއަޅުަގނޑުެގވެސްާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 2320ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކު

ާ

ނުކުތ އެްއަގިއާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނިޒ މީާ ހަމައެކަނިާ ައޅުަގނޑުާ ޔަުއމިއްޔ އަށްޓަކައިާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

 2325ފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާނަރަކައަށްާމީހަކުާނުދިޔަކަމަށްވިޔަސްާނަރަކައިެގާޢަޒ ބަކީާބިރުވެތިވ ންޖެހޭާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ސަމ ލުެވވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭާކަމެއްކަ ވ ހަކައަކީާ މިާ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމަގިއާ މެންބަރުންާ މަށްވ ތީވެާ

އެންމެާ ހެދުމަކީާ ޖޯކެއްކަމަށްާ އެއީާ ވ ހަައކީާ ސުވަރުޭގެގާ ވ ހަކައ ާ ނަރަކަިއެގާ ވ ހަކަެއއް.ާ

ާާ ރަނަގޅުކޮށްލަދެްއވުން އެތަންކޮޅުާ ޔައުމިްއޔ އިންާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮންމާެާރަނަގޅުޮގތެއްނޫން.ާ އެދެން.ާ

ހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަނެއްކަންާ ބިރުވެތިެވެގންވ ާ ނަރަކަައކީާ ދެއްކިޔަސްާ މީހަކުާ

 2330ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާަގބޫލެއްނުކުރަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ އަށް.ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާާާކުޅުދުއްފުށީ

 2335ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވ ނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާާ

ޢިއްޒަ ދ އިރ ެގާ ަގމުާ އެއަށްފަހުާ މުސްޠަފ އަށް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ތްތެރިާ

ޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ާއަޅުަގނޑުާިމހ ރުާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

 2340ާޢަމަލުތައްާހުްއޓުވުުމެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢ ންމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާާާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާ

އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކަިއާ ާބިލުާ

މިވަުގތުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ަގސްދެއްނުކުރަން.ާާާވ ހަކަދަްއކ ފަިއވ ތީ ހޭދަކުރ ކަށްާ ވަުގތެއްާ ިގނަާ އެހ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމީަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާދެތިންާނުކުތ އެއްާއެބައޮތް.ާސަބަބަކީާ
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ކަހަލަާ ެއކިާ ހުންނައިރުަގއިާ ކައިރީަގއި.ާ ކައިރިާ ވަރަށްާ މިހުންނަނީާ ެގދޮރުާ  2345ރ އްޖޭަގއިާ

ކުޅިވަރުާާމުނ ސަބަތުތަކުަގ މިާ އިތުރަށްާ ޭއެގާ އަދިާ ކަންތައްތަކ ާ ހިތ ނުކުރުމުެގާ އެބަާ އިާ

ަވުގތަކަށްާާ ވަކިާ ކަނޑައެޅޭާ ޙ ލަތްތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ އެހެންކަމުން،ާ އެބަހިނގ .ާ އައިޓަމުތަްއވެސްާ

ހަމަާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ޮއތުމަކީާ ކަނޑައެޅިފައިާ މިބިލުަގއިާ ނިޒ މެްއާ ލިބޭނެކަހަލަާ ހުއްދަާ

މިވަނީާއެއާ  ހ މަކުރެވިފައިާ މީަގއިާ އޮތްިއރުަގއިާ ހ މަކޮށްފައިާ ފަރ ތްތައްާ ހުއްދަދޭާ މީަގއިާ އެްއކޮށްާ

 2350ފުލުހުންނ ،ާއަވަށުާއޮފީހ ،ާލޯކަލްާކައުންސިލުތަްއ.ާޭއެގާބަދަލުަގއިާއަދިާޭއެގާއިތުރަށްާައޅުަގނޑުާާ

ތަން ހިމަނަންޖެހޭނެާ ދަށުަގިއާ މީެގާ އޮފީސްތަކަކީވެސްާ ރަށުާ މިާ އެހެންނޫނީާހުށަހަޅ ލަންާ ތަން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާލޯކަލްާކައުންސިލުތަްއާމިާއިންތިޚ ބުުވމުެގކުރިންާމިާޤ ނޫނުާފ ސްެވއްޖެނަމަާ

މީަގއިާ ދެން،ާ ނެތުމުން.ާ ފެންނަންާ ޮގތެްއާ ޢަމަލުކުރެވޭނެާ ރަށްރަށުަގއިާ ރ އްޖެތެރޭާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ

އެބަބު މިސ ލަކަށްާ ކަންތައްތައް.ާ ކަހަލަާ ބައެއްާ ިމފ ޑުެގާާއެބަހުރިާ ދެއްކުމ ާ ުގނަވަންާ ޖިންސީާ ނޭާ

 2355ޢަމަލުތައް.ާމީަގއިާައޅުަގނޑުެމންާއެބަޖެހޭާމިާއިސްލ މީާޤައުމަކަށްވީތީާމިާމަުގމަތީަގއިާުއޅުމުަގިއާާ

ހެދުނާްާ ފޮށެވޭޮގތަށްާ މީހުނަށްާމީހުންނ ާ މިންަގނޑުތަކެއް.ާ ބަހައްޓަންޖެހޭާ މިާ ހެދުންއެޅުމުަގިއވެސްާ

ނުކުތު ަމުގމައްޗަށްާ ހެނދުނާްާއަޅަިއެގންާ ވ ހިނދުާ މަުގފަހިވ ކަމަކަށްާ އެކަންކުރުމަށްާ އެއީާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހިމެނުމަކީާ ައންނައިރުާ ފ ސްވެެގންާ މިބިލުާ މިންަގނޑުތަކެއްާ އެޅުމުަގއިެވސްާ

ނިވ ކޮށްެގންާާ މޫނުާ މުޅިާ ނޭނޭގޮގތަށްާ ައއިޑެންޓިޓީާ އެމީހ ެގާ އެއ އެކުާ ހަމަާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ

 2360ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާސަބަބަކީ،ާބަެއއްާފިރިހެނުންވެސްާާމަުގމަތީަގިއާއުޅުމަކީާ

ވަްއކަންކުރުމަށް،ާއެނޫންާބޭނުންތަކުަގިއާމޫނުާނިވ ކޮށްެގންާމަުގމަތީަގިއާމިއަދުާއެބަާއުޅެމުންދޭ.ާާ

ވިސްނ ލަންޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަންނައިރުާ ފ ސްވެެގންާ ބިލުާ މިާ މިކަމަކީެވސްާ އެހެންކަމުން،ާ

މެއްކަުމަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާދެންާމިބިލުަގއިާއެބަާބުނޭާމަުގމަތީަގއިާޕޯސްޓަރުާހަރުކުރުމ އިާާކަ

އެްއޗިހިާ ޕޯސްޓަރުތަކ އިާ އިންތިޚ ބުތަކުަގއިާ ެއޅުން.ާ ފިޔަވަޅުާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކަހަލަާ

 2365އެނބުރިާމ ލެާާާހަރުކުރެވޭއިރުަގއިާކެނޑިޑޭޓުންާރ އްޖެތެރެއަށްާޮގސްފަިއާެއކަންާމިކުރަނީ.ާކޮށްފައި

މިފަދާަާ ބަހައްޓ .ާ އެބަާ ނުނައްޓ ާ އެްއޗިހިާ ޕޯސްޓަރުތަކ ާ އެާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އައިސްފައިާ

އެބޭފުޅަކަށްާ ފަރ ތުންާ ކަމ ބެހޭާ ނުވަތަާ އޮފީހުންާ ރަށުާ ބަދަލުަގއިާ ފިޔަވަޅުއެޅުުމެގާ ޚ ލަތްތަކުަގއިާ

ކަ ޚަރަދެއްާ ހިނގ ނެާ އެކަންކުރުމަށްާ ނުަވތަާ އަންގ ާ ކުރުމަށްާ ދެފަރ ތާްާމިކަންާ ެއކަންާ ނޑައަޅ ާ

ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ ޙައްލުކުރުަމކީވެސްާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ

ބޭްއވިެގންާާ މުބ ރ ތްތައްާ ކުޅިވަރުާ އެކިކަހަލަާ ނަންަގތްހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންމެާ  2370ހަމަާ

އެހެ ޝަކުވ ކުރ ނެ.ާ މީހ ާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ ތެރޭަގިއާާދ އިރުަގއިާ ހުދޫދެއްެގާ ވަކިާ ންނަމަވެސް،ާ

އެކަންތައްތައްާކުރުމަށްާހުއްދަދޭނެާފަރ ތެއްާމިބިލުަގއިާކަނޑައެޅި،ާއަދިާހުއްދަާދޭންޖެހޭނެކަމަށްާ
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ޝުކުރިއްޔ ާާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ކުރަންޖެހޭނެާ ެއއީާ އޮތުމަކީވެސްާ ލިޔެފައިާ

ާސްާ.ދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީ

ާ2375 

މިެގންދަނީާާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބަޙުޘްކުރަމުންާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ބިލުެގާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  މިާ ބިލު.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ހުއްޓުުވމުެގާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ ާޢ ންމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާ

އަށްާބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގއިާހިނގ ާކަންތައްތަކަށްާފުރަތަމަާބަލ ލަންޖެހޭނީ.ާާސުރުޚީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެހެންާ ނުވަތަާ ބުނ ހިނދުާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތަކެްއާ ރަނަގޅުާ މީހުންނަށްާ ބަޔަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 2380ވ ންޖެހޭާއެފަދަާާާމީހުންނަށްާރަނަގޅުާކަންތައްތަކަށްާޮގވ ލ ހިނދު،ާެއާޮގވ ލ ާމީހުންާފުރަތަމަާއެބަ

މިކަންކަންާ މިއެްއޗިހި،ާ މިންަގނޑ އިާ އަޚްލ ޤީާ މިންަގނޑ އިާ އިޖުތިމ ޢީާ މިޤައުމުަގއިާ ބަޔަކަށް.ާ

ހަދަންާ މަޖިލީހުަގިއާ މިާ ތިބޭއިރުަގއި،ާ ހަދަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޗިހިާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ކަނޑައަޅ ާ

ާދަށުާދަރަޖައިެގާމީހެްއެގާސިފަތަްއާތިބޭއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާކިބ ަގއިާމަުގމަތީަގިއާއުޅޭާއެންމެ

މިތ ނެގާ ިއއްޔެާ މިސ ލަކަށް،ާ ނުކުރ ނެ.ާ ޤަބޫލެްއވެސްާ ރައްޔިތުންާ އެކަެމއްނުކުރ ނެ.ާ ހުރެެގންާ

 2385ޯގތިތެރޭަގއި،ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޯގތިތެރޭަގއިާހިނިގާޙ ދިސ އެއް.ާއަޅުަގނޑުާމިާަމޖިލީހުގެާ

އަޅިކެނޑި މެންބަރެއްަގއިާ ބޭފުޅަކުާޢިއްޒަތްތެރިާ އަންހެންާ އެހެންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ޖެހިކަމަށްާ ންާ

ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ އިާ ޚިލ ފު.ާ ޙަޤީޤަތ ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ައޑުިއވޭވަރަށް.ާ ރ އްޖެއަށްާ މުޅިާ ޮގވ ލަނީާ

ވުޖޫދަށްާ ފެތުރުމ އި،ާ ދޮުގާ ފުރައްސ ރަކުރުމ އި،ާ މީހުންނަށްާ ދޮުގހެދުމ އި،ާ ވ ހަކަތައްދެއްކުމ ިއ،ާ

ކަންތައް ކަންތައްތައް.ާާާާއުފަންނުވ ާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ިއާ އިޖުތިމ ޢީާ މިހުންނަނީާ އުފެއްދުމ އިާ

ައޅުަގނޑުާާ ގޮވ ލިާ މިތަނުންާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ފެންނަންާ ރީއްޗަށްާ ވަރަށްާ  2390އެއިންނެވީާ

އައިސްފިއޭ.ާާ ޙ ލަތަކަށްާ ކުރ ާ އޮޕްރޭޝަންާ އޭނ ާ އައި.ސީ.ޔޫަގއޭ.ާ މިހ ރުާ ވަނީާ އޭނަާ ޖެހިބ ރަށްާ

މިފަދަާވ ހަކަތައްާތިމ މެންނަށްާމައިކެއްާއަތުަގއިާޖެހުނީމ ާހިތަށްއެރިހ ާވ ހަކައެްއާރ އްޖޭެގާމިހ ރުާާ

ކަންތައްތައްާާ މިކަހަލަާ ދެއްކީމ ާ ދެްއކުން،ާ ޮއޅުވ ލުމަށްާ ބުއްދިއަށްާ ސިކުނޑިއަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ޤ ނޫނަ ފ ސްކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކައެއްާ ދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަށްާމިޮގތަށްކުރީމަާ

ތިބެނާީާ ައޑުއަހަންާ ޤައުމުަގއިާ ވ ހަކަތައްާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރ ނެ.ާ  2395އިޚްތިރ މެއްެވސްާ

މިފަދާަާ ޢަމަލުތަކ އިާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުަގއިާ ޅަދަރިންެގާ ެއާ ޅަދަރިން.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ހުރީ ކިބ ަގއިާ ައޅުަގނޑުެމންެގާ ޖެއްސުންކުރުންާ މިފަދަާ ޅަދަރިންާފުރައްސ ރަކުރުމ ިއ،ާ އެާ މ ާ

މިބިލުެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ މިސ ލަކަށް،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ.ާ

ފިކުރުަގިއާާ ޖައްސަންާ އެްއޗެްއާ ކޮންެމވެސްާ ބުއްދިއަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ ވ ހަކަދަްއކަމުންޮގސްާ

 2400ާކަވަނީ.ާާކޮންމެވެސްާެއއްޗެއްާޖައްސަަވންާއެމް.ޑީ.ޕީާކަމަށްާމިާވ ހަކަދައް
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ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާަމއްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2405 

ދެމެންބަރުންނަކަށްާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އަންހެންާ މިތ ނަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ތިބީާ ާާ

އިއްޔެާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ ވ ހަކައެްއާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެމީހުން.ާ ދ އިރ ެގާ މަހިބަދޫާ މުޙަންމަދު،ާ ާރުޤިއްޔ ާ

އޮޅުންފިލ ނެޮގތަކަށްާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ އެާ ވިދ ޅުވ އިރުާ ނަންާ މެންބަރެއްެގާ އެހެންީވމަ،ާ ދައްކ ފަެއއްނުވ ނެ.ާ

ހިތަށްއެރީާވިދ ޅުވެދެއްާ އޮންނ ތީާ އެހެންާ ަގވ އިދުަގއިވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުެމންނަށް،ާ ވިްއޔ ާ

 2410ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާ

އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުަގއިާމެންބަރަކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާމެންބަރެއްެގާނަމ އިާދ އިރ ާހިމަނުއްަވއިެގންާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުންާއެދެން.ާއިޝ ރަތްކުރައްވ ނަމަާއެ

ާ2415 

މަޖިލީހުަގއިާާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިާ ފުރަތަމަާ ެއވިދ ޅުީވ.ާ ވ ހަކަެއއްާ ރަނަގޅުާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ނޭާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ދ އިރ ތަކެއްާ ރަނަގޅަކަށްާ އެހ ާ ނަންތައްާއަޅުަގނޑަށްާ އުޅެނީާ ކިޔ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާނޭގ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާހަނދ ންހުންނ ނީ.ާރޮޒައިނ ާެއއީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރެއްާމިތ ނަގއި.ާއޭނ ާއެވ ހަކަާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާގޮވ ލީ.ާއަޅުަގނޑުާައޅިކެނޑިންާޖެހިާވ ހަކަ.ާ

ާ2420 

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމ ފަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އިށިނދެވަޑަިއަގންނަވ ާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ މެންބަރެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2425ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ހުރިހ  ެއއެްއޗިހިތައްާާތަރުތީބ އިާ ޮއތްއިރުަގއިާއަމިއްލައަށްާ މޭޒުެގމަތީަގއިާ ެއމެންބަރެއްެގާ ާއެއްޗެއްާ

ނައްތ ލ ފައިާމިތ ތިބިާމެންބަރުންނަށްާފ ޑުފ ޑުާޮގތްޮގތަށްާނަންތައްާބޭނުންކުރަްއވ ތީާއަޅުަގނޑުާމިާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއް

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނެީގ.ާާ
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ާ

ާ2430 

ޤަބޫލެްއނުކުރަން.ާޢިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްެގންދެވުންާއެދެންާ.

ާ

އެާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހ މަނުކުރިކަމުގައިިވޔަސްާ ަވކިަވކިންާ އަޅުަގނޑުާ މިރ އްޖޭެގާާނަންތައްާ މީހުންާ ޮގވިާ ާވ ހަކަތައްާ

ައޅުަގނޑުާާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ވީމ ،ާ އިވޭނެ.ާ އަޑުވެސްާ އަދިާ ފެންނ ނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ތިބީ،ާ  2435ާރައްޔިތުންާ

ދައްކ ކަށްާާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެާ ިމވ ހަކަާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރިއަށްދ ކަށްނެތީމު.ާ މިވ ހަކަިއެގންާ

އެމް ދަށުނާްާހަޖަމެއްނުކުރެވޭނެކަން.ާ ބިލުެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ވ ހަކަދައްކ ާ ނިސްބަތްކޮށްާ .ޑީ.ޕީއަށްާ

މިޤައުމުަގއިާާ ިވސްނަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގވ ިއރުަގއިާ އެްއޗެއްާ އަހަރ30ާާާުހިތަށްއެރިހ ާ

ލޯޑްާ ދުވ ލުާ ރެއ އިާ ެގކޮޅުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭފުޅެއްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެރިކަންކޮށްފައިވ ާ

ރައްޔިތުން ވ ޮގތަށްާާބަހައްޓަިއެގންާ އުނދަޫގާ ޢ ންމުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރަން،ާ ފުރައްސ ރަާ  2440ނަށްާ

ބަހައްޓަިއެގން،ާައޑުަގދަކުރ ާެއއްޗެހިާބަހައްޓ ފައިާވ ކަން.ާެއތަންތ ނެގާއެާެގާއެތ ،ާއެތަންތ ނެގާ

ބުނޭާ ފޯނުކޮށްފަިއާ ސީދ ާ އަޅުަގނޑަށްާ މީހުންާ ޭގޭގެގާ ހުންނަާ ޖެހިެގންާ ހުންނަާ ކައިރީާ

ނު ވ ހަކަާާތިމަންނަމެންނަށްާ މިންަގނޑުތަކުެގާ އިޖްތިމ ޢީާ އެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ.ާ ނިދިެގންނޭާ

ދައްކ އިރު،ާރަނަގޅުކުރ ާވ ހަކަާދައްކ އިރު،ާއިޖްތިމ ޢީާފޭރ ންާެގއްލިފަިއވ ާވ ހަކަާދައްކ އިރުަގިއ،ާާ

 2445މުނާްާފޭރ ންާެގއްލުވ ލީާކޮންބައެއްތޯ.ާފޭރ ންާެގއްލުވ ލިކަުމެގާހެކިާމިހ ރުާމިމަޖިލީހުންވެސްާފެންނަ

ހަކުރުާ މިޤައުމަށްާ ނޫންާ އެްމ.ޑީ.ޕީެއއްާ ެގއްލުވ ލީކީ.ާ ފޭރ ންާ ނޫންާ އެމް.ޑީ.ޕީއެއްާ މިދަނީ.ާ

ވ ހަކަާާ ދެކޮޅުޖެހޭާ ސ ދ ާ ސައްޙަާ އެމް.ޑީ.ޕީައކީާ ޖެްއސީ.ާ ވަބ ަގއިާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ ވިްއކުމ އި،ާ

އެމް.ޑީ.ޕީަގިއާނުތިބޭނާެާދައްކ ،ާބުއްދީެގާހަމަތަކުންާީމހުންާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަާދައްކ ާއުޅޭާބަެއއް.ާާ

ތިޮގތަށްާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކިޔަިއެގންާ އެމް.ޑީ.ޕީޭއާ އެހެންވީމ ،ާ މީހަކު.ާ އެނޫންާ

ަވރަށްާވ ހަކަާދައްކަން.ާވަުގތެްއވެސްާާ  2450ވ ހަކަާނުދައްކަވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުެގެވސްާދުލުަގއިާއެބަހުއްޓޭާ

ބައެ މިޤ ނޫނުެގާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ އެހެންާާނެތޭ.ާ ބައެއްާ މިޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނު،ާ ެއހެންާ އްާ

ޤ ނޫނުތަކ އި،ާާ ަގވަރމަންޓްސްާ ލޯކަލްާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެބައުޅޭ.ާ މ އްދ ތަކެއްާ ފުށުއަރ ާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ

ާާ މިޤ ނޫނު އެބަހިމެނޭ.ާ ތަކުރ ރުވުންާ އަދިާ ފުށުއަރ ާ ޤ ނޫނ އިާ 3ާާާާތިމ ވެއްޓ އިބެހޭާ ނުވަތަ 4ާާއެއްާ

ާާ ޤ ނޫނުތަކެއްާހެދުންާބުއްދިވެރި.ާމިސ ލަކަށްާތިމ ވެށީެގާޤ ނޫނުެގާބަޔަކަށްާަވކިަވކިންާބަހ ލ ،ާަވކި

 2455ވ ހަކަާއެބަުއޅޭާމީަގ.ާމ ރ މ ރީއ އިާބެހޭވެސްާޤ ނޫނެއްާއެބަާއޮތްާމިތ ނަގއި.ާްގރެފިކްާޕޯސްޓ ިއާާ

އިޝްތިހ ރުާހިއްޕުން،ާމިފަދަާކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާމީެގތެރޭަގިއާއެބިލުާާ
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ާބަދަލުތަކެއްާެގންނަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާެއކަންކަމ އިބެހޭާޤ ނޫނުތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާާހިސ ބަށް

ާއެމ އްދ ތައްާއެޤ ނޫނުތަކަށްާލ ންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާވަރަށްބޮޑަށް.ާއެހެންވީމ ...ާާ

ާ

 2460ާހަމަެވއްޖެ.ާާވަުގތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާކީކޭތޯާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
ާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ 

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2465 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
ާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާާ

 2470ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ާ

މެންބަރުާޝުކުރިއްޔާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަގމުާ މިއޮތީާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ ައޅުަގނޑުާ ާ.

ދ އިރ ެގާާ މެދުާ ހިތަދޫާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޭއެގފަހުންާ ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ ޔޫސުފުާ

ެމންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަގމުާ އަޅުަގނޑުާ ރަޝީދަށް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2475ާޞަތުާއަރުވަން.ާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާާފުރު

ާ

ާާާގަމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫޞުފްާ ތަކ އިބެހޭާ`. މިންަގނޑުާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިްއޔ ާ

މިބިލުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޢަބްދުލްޣަފޫރުާާ އަދިާ ހިތަށްއަރ .ާ އަޅުަގނޑުާ ބ އޭާ އަންނަންޖެހޭާ މިމަޖިލީހަށްާ ިގނަާބިލެއްާ ހިމެނޭާ ަގއިާ

ކަންތައްތަކަކީާއިޖްތިމ ޢީޮގތުންާއެކަކުާއަނެއްކަކަށްާއިޙްތިރ ްމާއަދ ކުރުމ އިާއެކުާބިލަކ އިާނުލ ވެސްާާ

 2480ކުރެވިދ ނެާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކަންތައްތައްާެއކަކުާއަނެއްކަކަށްާއިޙްތިރ މްާކުރުމެއްާނެތި،ާ

ާާ ސިފަިއަގއި ބިލެއްެގާ ކޮޅުންލ ޮގސްާ މިއުޅެނީ.ާއެކަންކަންާ ޖެހިެގންާ ވ ންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ައއިސްާ

ިގނަާ ހިމެނޭާ މިބިލުަގއިާ ދ ތީ.ާ އެކަންކަންާ ނުކުރެވިާ އިޙްތިރ މްާ އަނެކަކަށްާ އެކަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އުނދަޫގކުރުމ އި،ާާ މީހުންނަށްާ ހިނގ ާ މަުގާ ކުރުމ އި،ާ އުނދަޫގާ ައަވއްޓެރިންނަށްާ ކަންތައްތަކަކީާ

މިބ  ލިޔުމ އި،ާ ތަންތ ނަގއިާ އެކަކުާޢ ންމުާ ހަމަާ މިކަންކަމަކީާ އެއީާ މިހިމެނެނީ.ާ ކަންކަންާ ވަތުެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކަންތައްތައް.ާ ދޫކޮށްލެިވދ ނެާ ނުކޮށްވެސްާ އަދ ކޮށްެގންާ އިޙްތިރ މްާ  2485އަނެއްކަކަށްާ
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ޒަމ ންތައްާބަދަލުވަމުންައއިސްާއެކަކުާއަނެކަކަށްާއިޙްތިރ މްކުރުންާކުޑަެވ،ާޖަމ ޢަތުެގާކަންތައްތަކުެގާ

ޤ ނޫނަކަށްާތެރެއި މިއޮތީާ އައިސްާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއޮތީާ މިއަދުާ އައިސްާ މިކަންކަންާ ންާ

ހަދަންޖެހިެގން.ާމިބިލުެގާމަޤްޞަދުެގާތެރޭަގއިާތަޢ ރަފްަގިއާއަިއއްސަާމިއޮތްާމިީއާމުޖުތަމަޢުަގިއާާ

ހ ސްކަމ ިއާ، ބިރުވެރިކަމ ިއ،ާ އުފެދޭާ ސަބަބުންާ ޢަމަލުތަކުެގާ ފަރުދުންެގާ ބައެއްާ ާާހިމެނޭާ

 2490ނުތަނަވަސްކަންާމުޖުެުތަމަޢުެގާއެހެންާފަރުދުންނ އިާމުޅިާމުޖުތަމަޢުާސަލ މަތްކޮށްާދިނުމުގެާޮގތުންާ

ކަމުަގިއާާ ޢަމަލުތަކެްއާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ އިާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ ޢަމަލުތަކަކީާ ބ ވަތްތަކެއްެގާ ވަކިާ

ޢަމަލުތައްާކުރުން އެފަދަާ މީހުން،ާ ޢަމަލުތަްއާކުރ ާ އެފަދަާ ޮގތުންާއެޅޭާާކަނޑައަޅ ،ާ ހުއްޓުވުުމެގާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ އެބަބުނޭ.ާ ޤ ނޫނޭާ ކުރުމުެގާ ބަޔ ންާ ކަނޑަައޅ ާ ކަމުަގއިާ ފިޔަވަޅެއްާ

ޒަމ ނުއްސުރެާމިއަންނަނީާއެކަކުާއަނެކަކަށްާއިޙްތިރ މްާކުރަމުން.ާހަމަާއެއްބައެްއެގާކަންތައްތަކަށްާާ

މިއަދު އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ިގވެރިވަމުން.ާ ވަރަށްާއަނެއްބަޔަކުާ ވަނީާ މުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ2495 

ބޮޑަށްާބަދަލުވެފައި.ާއެއްދުވަހުންާއަނެއްދުވަހަށްާކަންތައްތަްއާދަނީާޯގސްވަމުން.ާޯގސްވަުމންޮގސްާާ

ޖަމ ޢަތުެގާތެރޭަގިއާހިނގ ާބޮޑެތިާކަންތައްތައްާވަކިާފަރުދުންނަށްާހިތްހަމަާނުޖެހުނީމ ާއެކަންކަންާ

ންތައްާހިނގައްޖެ.ާމިޮގތުންާވަރަށްާިގނަާހިތ މަވެރިާކަންތައްތައްާދަނީާހުއްޓުވ ލ ާހިސ ބަށްވެސްާކަ

ދ އިރ ަގިއާާ އަޅުަގނޑުެގާ ތެރޭަގއިާ ރަމަޟ ންމަހުާ މިދިޔަާ ފަހުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ދިމ ވަމުން.ާ

އެީއާާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއްާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްާ ދިމ ިވާ ކޮންމެައކަސްާ  2500ހުއްޓ ާ

ދަން ނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުާ ނެތިެގންނެއްެވސްާ ޤ ނޫނުތައްާ ދިމ ވަނީކީާ މިކަންކަންާ ހަމަެއކަނިާ ނަވ ނީާ

ތެރޭގައި.ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަހުއްޓޭާ ޤ ނޫނުތައްާ ނޫންނަމަވެސްާ ޤ ނޫނެއްާ އިޖުތިމ ޢީާ

ބަޔަކުާ އެހެންނަމަވެސް،ާއެޤ ނޫނުތަްއާތަންފީޒުާނުކުރެވެނީ.ާނުވަތަާއެކަންކަންާބަލަހައްޓަންާތިބޭާ

ރަށުަގިއާާނުބަލަހަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުއްޓ ާ ރަށުާ އަޅުަގނޑުާ ދޫކޮށްލަނީ.ާ އަޅ ނުލ ާ ނުވަތަާ އްޓަނީ.ާ

ފަރ ތުން،ާ ޖަމްޢިއްޔ ެގާ ބެލެނިވެެެރިންެގާ އެސްކޫލްެގާ ސްކޫލް.ާ އެންމެބޮޑުާ ސްކޫލެއްެގ،ާ  2505ހުންނަާ

ާާ ޮގތުން ކުރުމުެގާ އިހުޔ ާ ރޭތައްާ ރަމަޟ ންމަހުެގާ އިންތިޒ މްކޮށްެގންާ ފަރ ތުންާ ދީނީާޕީ.ޓީ.އޭެގާ

މައުޟޫޢަށްާވ ހަކަާދެއްކުމަށްާބޭއްިވާބަދަލުވުމަކަށްާއަޅުަގނޑުާދިޔައިން.ާއަޅުަގނޑުާޮގސްާއެތ ާާ

ޕްރޮވިންސްާާ ވިދ ޅުވެއްޖޭ،ާ ުގޅުއްވ ފައިާ ނައިބުާ ދެންމެާ ވިދ ޅުވި،ާ ޕްރިންސިޕަލްާ ތަނުންާ ހުއްޓުނުާ

މިރޭާދީނީާމަުއޟޫޢުއަށްާވ ހަ ވިދ ޅުެވއްޖޭާ ުގޅުްއވ ފައިާ ކަާދައްކަިއެގންާނުވ ނޭ.ާާއޮފީހުެގާނައިބުާ

 2510ދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވއިފިންާދެންާއެއްޮގތަކަށްވެސްާނައިބުާވިދ ޅެއްާނުވ ނޭާތިހެންނެއް.ާދެންާ

ދިޔަތަނުންާ ަވކިހިސ ބަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވަދެާ އެތަނަށް.ާ އަޅުަގނޑުާ ވަދެއްޖައިންާ ކޮންމެއަކަސްާ

ވިދ ޅުވެާ އެބޭފުޅަކުާ މެންބަރަކ އި.ާ ޕީ.ޓީއޭެގާ ވިދ ޅުިވއޭާާދިމ ވެއްޖެާ ދަރިފުޅުާ ނައިބުެގާ އްޖެ،ާ

މިތާ  ިމރޭާ ދީފިއްޔ ާ ނަސޭޙަތްާ ދީނީާ ނުވ ނޭ.ާ ނަސޭޙަތްދީެގންާ ދީނީާ މިތ ާ މިރޭާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ
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އޭނަެއއް.ާާ ނުބުނ ނޭާ އެހެނެއްާ ނޫން.ާ ނޫންާ ނޫންާ ދަންނަވައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ނަމޭ.ާ ހަޅުތ ލުާ

 2515ވަކިހިސ ބަކުންާދިޔަތަނުންާރ ސްލ ފައިާހޯލްތެރެއަށްާާާކޮންމެއަކަސްާބައްދަލުވުންާފެށިއްޖެ.ާފެށިެގން

ހިންުގމަށްާމަސައްކަތްކޮށް،ާކޮންމެައކަސްާދީނީާތަޤްރީރުާ މ ރ މ ރީާ ހަޅޭއްލަވ ާ ބަޔަކުާވަނީ.ާވަދެާ

ެގންޮގސް،ާާ ހޮސްޕިޓަލަށްާ ބައެއްކުދިންާ އަނބުރައިަގނެ،ާ ކުދިންނެއްާ އެތަްއާ ހުއްޓުނީ.ާ ދިނުންވެސްާ

ހޮސްޕި ކޮންެމއަކަސްާާބެލެނިވެރިންވެސްާ ހިނަގއިފި.ާ ސަކަރ ތްަގނޑެްއާ މިކަހަލަާ ެގންޮގސްާ ޓަލަށްާ

ދަރިވަރުންާ ފަހުންާ އެންމެާ ކަމެއް.ާ ކުރެޭވނެާ އިނޭގތޯާ ނެތޭާ ކީއްތޯކުރ ނީ.ާ ނިމުނީ.ާ މަސައްކަތްާ

 2520އެތައްާމިތަނުންާެގނަސްާމިާތިބެނީ.ާވަރަށްާދުރުާސްކޫލްތަކުން.ާވަރަށްާދުރުަގއިާއެމީސްމީހުންގެާ

ތަންާމިހުންނަނީ.ާއެންމެާފަހުންާދެންާބަސްތަކަށްާލައިެގންާހޮސްޕިޓަލަށްާއެއްބަޔަކު،ާާދިރިއުޅޭާތަން

އެްއޗަކީާާ މިުއޅޭާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހުނީ.ާ އެކަންކަންާ ެގންޮގސްާ ެގއަށްާ އަނެއްބަޔަކުާ

.ާިމކަންކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުަގިއާމިކަންކަންާމިދިމ ވަނީާޤ ނޫނުތަކެއްާނެތިެގންނެއްާނޫނޭ

ާކުރުވަންާނުވަތަާމިކަންކަންާބަލަހައްޓަންާތިބޭާމީހުންާމިކަންކަމަށްާއަޅ ނުލ ާދޫކޮށްލ ތީއޭ.ާާ

ާ2525 

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ،ހަމަެވއްޖެވަުގތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާގަމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫޞުފްާ
ާާާދެއްކެުވން:ވ ހަކަޢަބްދުއްރަޙީމްާާ

ާ2530 

ޢިެިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅަށްާފަހުާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ ފުރުޞަތެއ5ާާްމިނިސްޓަރަށް މެދާުާމިނެޓުެގާ ހިތަދޫާ ައޅުަގނޑުާ ާއެރުވެންާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

 2535 

ާާާާ`.ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމުޙަންމަދުާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުެގ30ާާާާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ވެރިކަމެއްާ ދިުގާ ާއަހަރުެގާ

ެގްއލިފައި.ާސަރުކ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރަޝީދުާާ ރުެގާއެމް.ޑީ.ޕީންާނިންމ ލެވުނުއިރުާރ އްޖޭެގާއިޖުތިމ ޢީާޢަދ ލަތުާވަނީާމުޅިންާ

ޮގއްސ .ާާ ނެތިެގންާ ހަލ ކުވެާ ތަކެއްޗަށްޮގސްާ މަސްތުވ ާ ތިބީާ ޒުވ ނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާނޭދެވޭާއެހެންކަމުން،ާއެކަންާހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާނޫނިއްޔ މުާއިޖްތިމ ޢީާމުޖުތަމަޢުެގާތެރޭަގއިާމި

 2540ޢަމަލުތައްާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާިމސަރުކ ރުންާމިހުށަހެޅުއްވިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާާ

ރޫޙ ިއާާ ްގރޫޕްެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމައެއ ެއކު،ާ އަދ ކުރަން.ާ ޝުކުރުާ ސަރުކ ރަށްާ
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ާާ ޢިްއޒަތްތެރި ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ މަނިކުފ ނުެވސްާ އަދިާ ކުރުކޮށްލ ފަިއާއެްއޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ާމިފުރުޞަތުާދޫކޮށްލ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ފެށިއިރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަދުާ މަސައްކަތްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2545ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ފުރުޞަތުާއެރުވުންާާދެންނެވިޮގތަށްާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާމިބިލުެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ދެންމާެާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ހުއްޓ ލ ނީ.ާ

ބަހުޘްަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުތަކުެގާމައްޗަށްާބިނ ާކުރަްއވ ާފަހުާބަހެއްާ

ާވިދ ޅުވެާދެއްވުމަށް.ާާ

ާ2550 

ޢިއްޒަާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާ ދެއްކެިވާާޝުކުރިއްޔ ާ މިބިލ ބެހޭޮގތުންާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ާތްތެރިާ

އަދިވެސްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙުސްުނއްސުޢޫދު ެއޮގތުން،ާ ކުރަްއަވއިފި.ާ ފ ހަަގާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ތަކުަގއިާ ވ ހަކަފުޅުާ

ހީވަ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކުެގާ ބައެއްާ ހިމެނިދ ނެާ ކުރެްއވިާާބިލުަގއިާ އެފ ހަަގާ ހަމަާ ނީާ

ކަމަށްާ ދ ނެކަމެްއާ ފުރިހަމަވެެގންާ އިތުރަށްާ ބިލުާ ދިއުމަކީާ ކުރެވިެގންާ އިތުރުާ އެބިލަށްާ ޮގތަށްާ

ޚިޔ ލުފ ޅުާ މެންބަރުންާ ެގންދަަވއިެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެކެން.ާ  2555އަޅުަގނޑުެވސްާ

ެގނެެެވިދ  ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ މިބިލަށްާ ޮގތަށްާ ެގނައުމަކީާކުރެްއވިާ ހަމަ،ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނެކަަމށްާ

ފ ހަަގާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ދެން،ާ ދެކެން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވެދ ނެކަަމށްާ ރަނަގޅުޮގތަެަކަށްާ

ކޮންމެވެސްާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ އެހެންާ ފ ހަަގކުރަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންާ ކަންތައްތަކުެގާ ކުރެްއވިާ

ޤ ނޫ އެހެންާ ނުވަތަާ އަރ ކަމަށްާ ފުށޫާ ކަންތައްތަްއާާވަރަކަށްާ ބަެއއްާ ހިމެނިފައިވ ާ ނުތަކުަގއިާ

 2560މީަގިއވެސްާމަނ ާކުރެވިފައިވ ާކަމަށް.ާމިސ ލެއްެގޮގތުންާފ ހަަގކުރެއްވިާބިރުދެއްކުން.ާބިރުދެއްކުމަކީާާ

އަދަބުާ ކުށެއްނޫން.ާ އޮތްާ މަނ ކުރެވިފައިާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުަގއިާ މ ކުރިންެވސްާ އުސޫލެްއެގޮގތުންާ

އްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާޤ ނޫނުައސ ސީާއޮތްޮގތުންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާކަނޑައެޅިފައިާއޮތްާކުށެާ

ޭއެގާއަދަބުވެސްާޤ ނޫނެއްަގިއާާ ކަމެއްާމަނ ކުރުމަށްފަހު،ާޤ ނޫނުަގއިާކަމެއްާމަނ ކުރުމަށްފަހުާއަދިާ

އެކަންކަންާާ އަދިާ ނުބެލެވޭނެތީވެާ ކުށަކަށްާ އެކަމަކީާ ވެއްޖެްއޔ ާ ނެތްކަމަށްާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ

ިގނަާހުއްޓު ވަރަށްާ ހުރިާ ހިމެނިފައިާ މިބިލުަގއިާ ނުވ ތީވެާ ކަމަކަށްާ ކުރެވޭނެާ ހުްއޓުމަކީާ  2565ވުމަށް،ާ

ތަޢ ރުޟުވ ާާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެއުޞޫލުންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

ޕެއްާމުޖުތަމަޢުަގއިާާކަމަކަށް.ާދެން،ާހަމައެއ އެްއކޮށް،ާމީަގއިާއަމ ޒަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާަވކިާޓ ެގޓްާްގރޫ

އެޅުމުެގާާ ފިޔަވަޅުާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހުންނ އިާ ޢަމަލުތައްކުރ ާ ެއފަދަާ ްގރޫޕްތަކަށްާ އެާ ހިމެނޭ.ާ

އުޞޫލުތަްއވެސްާވަރަށްާތަފ ތު.ާހަމައެކަނިާއަދަބުާކަނޑައެޅުމަކަށްާނޫންާވިސްނިފައިާމިއޮތީކީ.ާެއާ
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ޮގ ކަންކަންކުރެވޭނެާ ޮގތަކަށްާ މަުގފަހިވ ނެާ ހަމައެއ އެްއކޮށް،ާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ދެން،ާ  2570ތަކަށް.ާ

މިކަންކަންާ ުމވަްއޒަފުންާ ކަުއންސިލްތަކުެގާ ލޯކަލްާ އަދިާ ޮއފީސްތަކ އިާ ައވަށުާ އިތުރުންާ ފުލުހުންެގާ

ނުވަތަާ ދެމެހެއްޓުމަށްާ ުއޞޫލުތައްާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ތަންފީޒުކުރުމުަގިއ،ާ

ެއާާާާމިންަގނޑުތައްާދެމެހެއްޓުމަށްާމަސައްކަތްކުރުުމެގ ޒިންމ ާހަވ ލުކުރެވިފައިާމިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

އަވަށުާއޮފީސްތަކ އިާއަދިާލޯކަލްާކައުންސިލްތަކ އިާއަދިާފުލުހުންާއެކަށައަޅ ާޤަވ އިދުތަކެްއާނުވަތަާ

 2575އުޞޫލުތަކެްއެގާމަތީންާމިޤ ނޫނުަގިއވ ާކަންކަންާތަންފީޒުާކުރެވޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ

މެންބަ އެްއާ ޙިމ ޔަތްކުރުމ ިއާާދެން،ާ ޙައްޤުތައްާ މީހުންެގާ ހިފ ާ ކުއްޔަށްާ ކުރެއްިވާ ފ ހަަގާ ރަކުާ

ެއއީާވަކިާާ ހުށަހެޅުއްވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާ މިބިލުަގއިާކަންކަންާހިމެނުމަށްާ

ސަރުކ ރުންވަނީާ މިހ ރުާ ބިލެއްާ ބެހޭާ ެއކަމ ިއާ ވ ތީވެާ ކަންކަންކަމަށްާ ބެހޭާ ދ އިރ ައކ އިާ ޚ އްޞަާ

މީހުންނ އިާ ކުްއޔަށްހިފ ާ މިވަނީ،ާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ މިހ ރުާ ޑްރ ފްޓެއްާ ޭއެގާ އެކަށަައޅުްއވ ފައި.ާ

ކުރެވެމުންދ ާ ޑްރ ފްޓްާ ބިލެއްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޙިމ ޔަތްާ ހަމަާ ޙައްޤުތަްއވެސްާ މީހުންެގާ  2580ކުއްޔަށްދޭާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓަކަ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަވެސްާ ކުރެވެމުންދ ާ ފުރިހަމަާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާވ ހަކަާ އިާ

ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާމިފުރުޞަތުާދެއްވިކަމަށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްބަސްވެފައިވ ާޮގތުެގާމަތީންާމިއެޖެންޑ ާއައިޓަމްެގާބިލުެގާބަހުޘްެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅު ދެން،ާ ނިންމ ލ ނީ.ާ މިހިސ ބުންާ މިކަމުަގއިާާމަރުޙަލ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ  2585ަގނޑުާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ލެއްވުމަށްޓަކައިާ ެއއްބ ރުާ ދެއްވިާ ރިޔ ސަތަށްާ

ެއފުރުޞަތުާ ހަމައެހެންމެ،ާ އަދިާ ލިބިވަޑަިއެގންނެވި.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިްއޒަތް ތިއްބެވިާ އަތްޕުޅުަގިއާާލިބިވަޑައިނުެގންާ ޢ ންމުާ އަމީންާ އެބަތިއްބެވި.ާ މެންބަރުންވެސްާ ތެރިާ

ބޭފުޅުންެގާ ލިބިވަޑައިނުަގންނަވ ާ ފުރުޞަތުާ ޔައުމިްއޔ އަށްޓަކައިާ އޮތްކަމަށްވ ނަމަާ ލިސްޓުާ

ޔަުއމިއްޔ ަގިއާާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއވުމަށްާ އިއްވ ލަާ  2590ނަންފުޅުތައްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާނަންފުޅުތައްާހިމަނ ނަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާާާާއަޅުަގނޑުމެންާއެހުރިހ 

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2595 

މެންބަރުންާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ އެއްބ ރުލުންާ ރައީސަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާއ ދެ،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ އެދިަވޑަިއެގންނެިވާ މިފުރުޞަތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަތިބި.ާ ނޭދިވެސްާ ާފުރުޞަތަށްާ
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ހ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަންފުޅުތައްާ ކަަމކަށްވ ނެމެންބަރުންެގާ ރަނަގޅުާ ޝުކުރިއްޔ ާާމަކުރުމަކީާ ނުފެނޭ.ާ ކަމަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

 2600 

ާ

އިޝޫއަކަށްާާާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް މ ބޮޑުާ އިތުރުާ ދެންާ މިކަމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ނަހަދ ،ާއެހެންވީމ ،ާމިހިސ ބުންާބިލ ބެހޭޮގތުންާޮގތެއްާނިންމުމަށްޓަކައިާވޯޓެއްނެުގމަށްާޖަހަންޖެހާޭާ

5ާާާާ އަރިހުން އަމީންޢ ންމުާ ޖަްއސަވައިދެްއވުމަށްާ ރަނަގބީލުާ ާާއެމިނެޓްެގާ ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ދެން.

މެންބަރުންވެސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ  2605ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢ ންމާުާ މިދަންނަވ ލަނީާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ޗެކްކޮށްލެްއވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ

ހުއް ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ިއާ ކުރިއަށްާާއިޖްތިމ ޢީާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޓުވުމުެގާ

ާެގންދެވުމ އިމެދުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާާ

ާ

 2610ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

59ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 58ާ2615ާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާާާާާކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަ

 

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 58ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.30ާާ ޖުމްލަ ާ.58ާާ.2620 

އެހެންކަމުންާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވިާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާޢ ންމުާއިޖްތިމ ޢާީާ

ފ ސްވެއްޖެ.ާާމިންަގނޑުތަކ އި ބަލައިަގތުމަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ހުއްޓުވުުމެގާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ ާ

ކުރިއަށްާާ ކަންތައްާ ކޮމިޓީއެްއެގާ މިފޮނުވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުނ ޮގތުންާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ

ާެގންދަންވީ.ާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ2625 
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ކޮމިޓީއަށްާާާމެންބަރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާާ ޢ ންމުާ މިބިލުާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަަވންވެެގން.ާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މޫސާ  އ ދޭހ ިއއެކުާ ަވރަށްާ ކިބައިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފޮނުވައިދެްއވ ތޯާ

ރަްއޔިތުން ކޮމިޓީައކީެވސްާ ކޮމިޓީއެްއ.ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިމެނޭާ މެންބަރުންާ ހަމަާ މަޖިލީހުެގާ ެގާ

މިމަސައްކަތްާާ ކޮމިޓީންާ ޢ ންމުާ ހީވީާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އަންނ ތީާ ޢ ންމުާ ކުރިއަށްާ އިޖްތިމ ޢީެގާ

 2630ނިންމިދ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާމަސަްއކަތ ެއކީާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާވަރަށްާައވަހަށްާމިކަންާ

ދެ މީެގާ ަގވ އިދުާާނިންމައިދޭނަން.ާ އ ާ މަޖިލީހުެގާ ބޭނުންވަނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުމަކަށްާ ވަނަާ

ހެދިެގންދ އިރުަގއިާމިބިލުަގއިާއެބަހުރިާއެަގވ އިދަށްާލ ންޖެހޭާވަރަށްާމުހިންމުާބައިތައް.ާއެހެންވީމ ،ާ

މިންަގނޑުތަކ ިއާާ ސުލޫކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަމަށްެވސްާ

ކޮންމެވެސްާއިޖްތިމ  އެދެންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަކޮށްލުމަށްޓަކައި.ާ މިންަގނޑުތައްާ ޢީާ

މިބިލާުާ ކޮމިޓީއަށްާ ޢ ންމުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނ ހ ވެސްާ ވޯޓަކަށްާ ތ އީދުކޮށްާ މިއަށްާ  2635މެންބަރަކުާ

ބިލެއް ެއްއވެސްާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ އަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާފޮނުވައިދެްއވ ނެކަމަށް.ާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ހުށަހެޅުމަކީ.ާ ައޅުަގނޑުެގާ ެއއީާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތްމެ.ާ ނުވެސްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 2640ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އަޅުަގނޑުާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާާހުޅުހެންވޭރުާ

ާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާފޫރުާމޫސ ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2645 

އަޅުަގނޑުާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ދަންނަވ ލީާ ހަމަާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިޖްާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ ކޮމިޓީއ މިާ ކަންކަމުެގާ ބައިވަރުާާތިމ ޢީާ ވަރަށްާ އެބައޮތްާ އެކޮމިޓީއަށްާ ުގޅޭކަމަކަށްވިޔަސްާ ާއިާ

ޮގސްފަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގމަސައްކަތްާ ހުޅުހެންޭވރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ހުށަހެޅުއްިވާާއި.ާ އެމެންބަރުާ ާ

ފުރުޞަތަކަށްވެސްާ މިބިލުަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ތ އީދުކޮށްލުުމެގޮގތުން.ާ ާާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

އެހެންވިޔަސްާާ ލިބޭނެކަމަށް.ާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ އިނީމަާ މަޑުކޮށްލަިއެގންާ  2650އެދިެގންާ

ހެދުމުެގޮގތުންާ މަޖިލީހަކަށްާ ނެރެވޭނެާ ނަތީޖާ  މިމަޖިލީހަކީާ ދެބައިމީހުންވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ އަޅުަގނޑުވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްބަސްވިާެއއްބަސްވުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއިޙްތިރ މްކުރުމުެގޮގތުން

ހަމަާއެފުރުޞަތުާއެޮގތަށްާދޫކޮށްލައިެގންާމަޑުކޮށްލައިެގންާިއނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާ
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މެންބަރުެގާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އަޚް،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

 2655ާާާމަޙުލޫފްާއެވިދ ޅުވިާެއވިދ ޅުވުން..ާާއަޙްމަދުވ ހަކަފުޅުަގއިާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީއ އިާދޭތެރޭަގއިާެއކުރެއްވިާކަންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާިއންކ ރުކުރ ..ާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ
 2660ާދީދީާާާއަޙްމަދުމެންބަރުާމ ރިޔ ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާންބަރު..ާޢިއްޒަތްތެރިާމެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 2665ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީންނ ނަން.ާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ާދީދީާާާއަޙްމަދުމެންބަރުާމ ރިޔ ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މެންބަރާުާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންޭވރުާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

 2670ާމޫސ މަނިކުާހުށަހެޅިާކޮމިޓީއަށްާމިބިލުާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރުމުެގާޮގތުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާމެން

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ާާާދީދީާއަޅުަގނޑުެގާބޮލުަގއިާާާއަޙްމަދުޝުކުރިއްޔ ާތިދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާއަޅުަގނޑުެގާއުޚްތުާމ ރިޔ 

ެއޅުވިާއިލްޒ މްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރަނީާސީދ ާއެމް.ޑީ.ޕީންކަންާާމަޙުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާއަޙްމަދު

 2675ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢ ންމުާއިޖްތިމ ޢީާމިންަގނޑުާފުނޑުފުނޑުކޮށްލީ.ާ

ާ

ޢިއްޒަތްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ އަރުވަން.ާާމެދުހެންވޭރުާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އ ޒިމްއަށްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރެންދޫާ ދޫކޮށްލައްވައިފި.ާ ފުރުޞަތުާާާއަޙްމަދުފުރުޞަތުާ މޫސާ 

އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލްާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ މ ވަށުާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ

 2680ާތުާއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަ

ާ

ޢަަމލުތައްާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ އިާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ މިބިލަކީާ ހޯދީާ ފުރުޞަތެްއާ މިާ ާއަޅުަގނޑުާ



 97 

ކޮމިޓީކަާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާާ އިޖްތިމ ޢީާ ކޮމިޓީއަކީާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ދ ންާ ިމބިލުާ ބިލުކަމަށްވ ތީާ ާމަށްާހުއްޓުވުމުެގާ

ވ ހަކަާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުވަންާ ކޮމިޓީއަށްާ އިޖްތިމ ޢީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއވ ހަކަާ ފެންނ ތީވެާ

 2685ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުތިއްޔ .ާާ

ާ

ރުވަން.ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑުާާ މުޖުތ ޒްއަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ ދޫކޮށްލެއްވީ.ާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ2690 

ާވަނަާމ އްދ އ އ117ާާާިއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާާމެްނބަރުާާދ އިރ ެގާހަނިމ ދޫާާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާޢ ންމުާކޮމިޓީއަކަށްާމިބިލެއްާނުފޮނުވޭނެ.ާމިއީާވޯޓަކަށްވެސްާނޭހޭނެ.119ާާާާާޒްާމުޙަްނމަދުާމުޖުތާ 

ހުށަހެޅުްއވުމަކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުއްވިާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިާ

ކުރަންާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާވޯޓަކަށްވެސްާނޭހޭނެ.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުާތ އީދު

ރިޢ ޔަތްކުރީާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލްާ  2695ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ

119ާާވަނަާމ އްދ އ އިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ117ާާާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުެގާާ

ާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާވަނަާމ އްދ .ާޝުކުރިއް

ާ

ޕ ލިމަންޓްރީާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ ނޭނޭގާ ގަވ އިދުާ ޢަމަލުކުރެެވމުންދ ާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެާޢަބްދުއްރަޙީމްާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު އަޅުަގނޑުާ އުޅޭތީާ ެގންދަންވެެގންާ ބިލުާ ކޮމިޓީއަށްާ އަމިއްލަާ ލީޑަރަކުާ  2700ާކަމަށްާާްގރޫޕްެގާ

ާއިޙްތިޖ ޖްކުރަމުންާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑު..ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ނޮޅިވަރަމްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މޫސ މަނިކު.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެ

ާ2705 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހަދ ނާެާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ލީޑަރަކަށްާ ްގރޫޕްެގާ ޕ ލިމަންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ތ އީާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންނަށް.ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އިނޭގނީާ އެކަންާާމީހަކުާ ލޯތްބ އިއެކުާ ާދ ާ

 2710ާކޮށްެގންާމިތިބީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

ާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ާނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއްާާ ާާާ،ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމަނިކު.ާާރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ2715 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ކޮމިޓީެގ ބިލެއ117ާާާްޢ ންމުާ އެއްވެސްާ އެހެންާ މިކޮމިޓީންާ އިނޭގތޯާ ނުބުނޭާ މ އްދ ަގއިާ ާވަނަާ

ބެއްލެވީމަާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާމޫސާ  )ބ(ާ މިާ މީަގއިާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވ ހަކައެއް.ާ ާާނުބެލޭނެާ

ާާ އިްމތިޔ ޒްެގ117ާާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ މެންބަރުންެގާ މިނޫންވެސްާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ  2720ވަނަާ

ކަންކަންާފިޔަވައިާމެންބަރުންެގާމަސްލަޙަތުާހިމެނޭާކަންކަންާދިރ ސ ކުރުން.ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާ

މީެގތެރެއިން ފ ޑުކިޔ ާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ގަވ އިދަށްވެސްާ ހެދެމުންދ ާ ލ ންޖެހާޭާާާމިާ ބަެއއްާ

ައޅުަގނޑުާއެވ ހަކަާދެންނެވީ.ާދެންާކިތަންމެާހިތްދަތިވިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަ.ާއެހެންވީމަ،ާ

މިތިބީާވެރިކަންާބަދަލުކޮށްެގން.ާޕ ލިމަންޓްރީާްގރޫޕްެގާރަީއސްކަންވެސްާހޯދައިެގން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާ

 2725ާޝުކުރިއްޔ ާއެކަންކަންާފ ހަަގކުރ ތީ.ާއ ދެ.ާާ

ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތު ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަކަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދ އިރ ،ާ ފޮނަދޫާ

ާهللا.ާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ2730 

މެންބަރުާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ަވށުާ ދަންނަވ ލީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާާާއ ދެ،ާ

ރެކޯޑަށްޓަކަިއާާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު ދެންާ ތ އީދުކޮށްލަން.ާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ޖަމ ލްާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ

އެްއޗެްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުވިާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ދެންމެަގއިާ

ޢ  އެއީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ާާރަނަގޅުކޮށްލުމަށްާ ކޮމިޓީެގ އޮންނ ނެކަމަކަށ117ާާާްންމުާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

 2735ާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ،ާއެހެންާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުީވތީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާއަނެްއކ ވެސްާމިާހަަމާމިއަދުާހުށަހެޅުނުާއެންމެާމ އްދ ެއއްާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ

ދެނާްާާރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާާމެންބަާ ކޮމިޓީއަކަށް.ާ ހަމަާ އެެގންދެވީާ އެވެސްާ ބިލު،ާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ އެއަރޕޯޓްާ ާހިމެނޭާ
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ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މި ެގންޮގސްާ ހަމަާ މިެވސްާ އަނެްއކ ވެސްާ އިތުބ ރެއްނުކުރެވޭާ 80ާާާާއަޅުަގނޑަކަށްާ 80ާާމ އްދ ،

 2740ންޮގސްާއެތަނުަގއިާބ ްއވަިއެގންާއަޅުަގނޑަކަށްާޞަފްޙ ެގާމައްޗަށްާހިމެނޭާބިލެއްާއަނެއްކ ާމީތިާެގ

ރައްޔިތުންާާ ދިރުވ ލ ނީ.ާ ބަނޑަށޭާ ބޮޑުަމހުެގާ ކަޅުވެންާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ހިއެއްނުވޭާ

ނުކުމެެގންާމިކޮމިޓީތައްާކޮންެމވެސްާޮގތަކަށްާޙައްލުކޮށްެގންާނޫނިއްޔ ާމިކަމެއްނުވ ނެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާމިކަންތައްތައްާއެބަާކުރަންޖެހޭާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންތައްތަްއާާރައީސް.ާކޮންމެެވސްާޮގތަކަ

އަޅުވ ލަދިނުނާްާ ހަމައަކަށްާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ މިންަގނޑަކަށްާ އުސޫލީާ ކޮންމެވެސްާ

 2745ާރަނަގޅުވ ނެހެން.ާާ

ާ

ާއްލެނީެވސްާމިބިލ އިމެދުާވޯޓަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމެންބަރުންެގާސުލޫކީާމިންަގނޑުާނުެގާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާ

ާވަކިޮގތެއްާނިންމަންާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާާާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 2750ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާސަމީރު.ާާއަޙްމަދުނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކު

ާ2755 

ބޭނުންވަނީާާއަޙްމަދުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދަންނަވ ލަންާ މިނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މ ތްާާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަރަށްާ މަނިކުފ ނުާ ެގންދަވަމުންާ ކުރިއަށްާ މިަމޖިލީހުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރުޞަތުތައްާމެންބަރުންާދޫކޮށްލައްވ ާމިާއަވަހަށްާމުޖުތަމަޢުއަށްާމިބިލާުާމަޤްޞަދެއްަގއިާވިދ ޅުވިާފު

ބައިަވރުާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ މަޤްޞަދެއްކަމަށްާ އޭެގާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ

 2760ާާބިލުތަކެއްާބެކްލޮްގަގއިާނުނިިމހުރިާކޮމިޓީއަކަށްާއަނެްއކ ެވސްާމިބިލުާފޮނުވ ކަމަށްވަންޏ ާސުވ ލަކީ

އަސްލުާާ ފުރުޞަތުތަކުެގާ މިދޫކޮށްލިާ މެންބަރުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަޤްޞަދާ  ތިމ ތްާ މަނިކުފ ނުެގާ

އެާސ ފުކޮށްލަދެއްވ ތޯާާ ބޭނުންވެެގންާ އެސުވ ލުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ މަޤްޞަދުާޙ ސިލްވޭތޯއޭ.ާ

ާދެންނެވީ.ާ

ާ

ާ2765 
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އަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިަވުގތުާ ނުކުތ އެއްާ އަރުވ ކަށްާާނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާ ޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ލަފ ދެއްވައިފިާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ

ަމޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުެގާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ އަރުވަނީއޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ނުކުތ އަށްާ ނިޒ މީާ މ ިގނައިންާ

ކަންތައްާ ރައީސްވެސްާ ައޅުަގނޑުާާނ އިބުާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ އަރުވ ކަށްާ ދެންާ ކުރަްއވ ޮގތަށްާ ާ

އެީއާާ މަޝްވަރ ކޮށްލުމަށް.ާ އަމީންޢ ންމ ާ ބޭނުންޭވާ އެބަާ ކުޑައިރުކޮޅެއްާ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ  2770ވޯޓަކަށްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މިހ ތަނަށ117ާާާްާމިމަޖިލީހުެގާ ބެހޭޮގތުންާ ެއއްޗަކ ިއާ ބުނެފަިއވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ތަކީާކޮބައިތޯާބެލުމަށްޓަކައި.ާާދިޔަޮގތ އިާައދިާމިކަންާކުރެވޭނެޮގޢަމަލުކުރެވެމުން

މަޖިލީހުަގިއާާ މިހ ތަނަށްާ މަޝްވަރ ކުރުމުންާ މިކަމުަގއިާ އަމީންޢ ންމުއ އިާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މަ ެއއްޗެްއެގާ އޮތްާ ބުނެފައިާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދ ޮގތ ިއާ އްޗަށްާާޢަމަލުކުރަމުންާ

 2775ކޮމިޓީއެއްާއެބަޮއޭވ.ާދ އިމ5ާާާީވަނަާމ އްދ ަގިއާމިބުނ 118ާާާާރިޢ ޔަތްކުރ އިރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ކޮމިޓީތަކުެގާތެރޭަގއިާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ތަކ އިާުގޅޭާއަންނަނިވިާފަސްާކޮމިޓީާއޮންނ ނެއެވެ.ާއެއީާާ

118ާާާާ މ އްދ . 119ާާާާވަނަާ މި މިބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ 5ާާާާަވނަާ ެއާާކޮމިޓީެގ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް.ާ

ާާ ތެރޭަގިއ ސަރުކ ރުެގާާާާ-1މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުެގާ ހިމެނޭާ ދ އިރ ަގއިާ މަސްޢޫލިްއޔަތުެގާ ކޮމިޓީެގާ

އިދ ރ ތަކުންާހުށަހަޅ ާބިލުތަްއާދިރ ސ ކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުެގާޢ ންމުާކޮމިޓީއަކީާމަޖިލީހަށާްާ

 2780ައޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާހުށަހެޅޭާބިލުތައްާދިރ ސ ކުރ ާކޮމިޓީއެްއކަމުަގއިާ

ހިމެނާޭާ ކޮމިޓީަގއިާ ޢ ންމުާ މިބިލަށްާ ކޮމިޓީއެއްާ ވަކިާ ގެންދ ޮގތުންާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މަޖިލީހުންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ އޮތްކަމެއް.ާ މަޖިލީހަށްާ އެީއާ އިޚްތިޔ ރުާ ހޮއްވެވުުމެގާ ހިމެނޭޮގތަށްާ މެންބަރުންާ

ޢ ންމުާ ހިމެނޭާ ާމަޖިލީހުަގއިާ ަގވ އިދުާާާ މަޖިލީހުެގާ ެއއީކީާ ފޮނުވުންާ މިބިލުާ ކޮމިޓީއަށްާ

ނިންމ ނީ.ާާ ެއކަންާ ެއޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ތަންދޭކަމެއްކަމުަގއިާ

ޢ ންމުާ ބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މެންބަރު،ާ  2785ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭ ހިމެނޭާ ޮއންނ ނެ.ާކޮމިޓީަގއިާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުއްވުމުެގާ ކޮމިޓީެއއްާ ވަކިާ ހިމެނޭޮގތަށްާ ބޭފުޅުންާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ

ބަލައިާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ އަަވސްކުރުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ  2790ާލީާ

ވިދ ޅުވުމަށްާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މޫސާ  ތިވިދ ޅުވިާ ރިޔ ސަތުންވެސްާ ކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ ބޭނުންވަނީާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ

އަަވސްކުރަންާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ނުފެނުނުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރިޔ ސަތުންވެސްާ ބަލ އިރުަގއިާ

ޢ ންމާުާބޭނު ނުކުރެވޭ.ާ އެކަހެރިެއއްާ މެންބަރަކުާ އެއްވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ންވ ކަމަކަށް.ާ
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ާާ ނެތް. ތަފ ތެއްާ ެއއްވެސްާ ނެުގެމކޭާ ކޮމިޓީެއއްާ ަވކިންާ އަދިާ ދިއުމެކޭާ ވަނ16ާާާާަކޮމިޓީއަށްާ

ައޅުަގ އޮންނ ނެ.ާ ދިރ ސ ކޮށްފައިާ ބިލުތައްާ ކޮމިޓީަގއިާ ޢ ންމުާ މަޖިލީހުަގއިާ  2795ނޑަކީާާރައްޔިތުންެގާ

އެމަޖިލީހުަގއިާމަސައްކަތްކޮށްފައިާހުރިާމީހެއް.ާޔައުމިއްޔ ާބައްލަަވއިފިއްޔ ާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ

އެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުަގއިާސަރުކ ރުންާފޮނުވ ާބިލުތައްާބެލުމަށްޓަކައިާަވކިާކޮމިޓީތަކަކުންާކުރ ކަމަށްާ

ާކަމެއްކަމަށްާބައްލަވ ފައި،ާސަރުކ ރުންާވަނީިވއްޔ ާއެކަންާެއޮގތަށްާކުރުމަކީާއެއީާއޮންނަންޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާކޮށްދޭންާބޭނުންވ ާކަންތައްތައްާހުްއޓުމަށްާެގނައުމަށްާބޭނުންވ ކަމަށްަވނީވިްއޔ ާ

ނެތިންާ ހުށަހަޅ ކަށްާ ކޮމިޓީއެއްާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވަންވީ.ާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ  2800މަޖިލީހުންާ

ާމިވަުގތަކު.ާ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަޙުމީ.ާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާ

 2805ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މަނިކަށްާާމެްނބަރުާާފޭދޫާދ އިރ ެގ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ފުރުޞަތުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އަާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވންއަލްޙ ންާފަޙުމީާ އަދިާ ނޫން.ާ ބަހުޘްކުރ ކަށްާ ޖަދަލުކޮށްާ ެއޮގތަށްާ އަދިާދެއްވީާ ބެހޭޮގތުންާ ޅުަގނޑުމެންނ އިާ

ަގވ އިދ އިާާ ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ވ ހަކަދައްކ ކަށްވެސްާ ބެހޭޮގތުންާ ރައީސްއ އިާ

ބޭނުންާނަހަމަޮގތުގައި ފުރުޞަތުެގާ ދެްއވިާ ެގންދަވަނީ.ާ ކުރިއަށްާ ހިއްޕަވަިއެގންާާޚިލ ފަށްާއެވ ހަކަާ ާ2810 

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާބޮލުަގއިާބަދުނ މްާއެޅޭޮގތަށްާވ ހަކަދައްކަވ ތީ......ާ.

ާ

ާ

މަޖިލީހުެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ ނެތިން.ާ ޤަބޫލުކުރ ކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ނުކުތ އެްއެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ

އެންމެ ވަނީާ ތ އީދުލިބިފައިާ ހުށަހެޅިާ ޢިްއޒަތްތެރިާަގވ އިދުަގިއވ ޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތަކަށް.ާ ާ2815 

ކުރައްވ ނަަމާާ އިޢުތިރ ޟްާ ކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާ ެއޮގތަށްާ ނުކުރައްވ ނަމަާ އިޢުތިރ ޟްާ މެންބަރަކުާ

އިޢުތިރ ޟްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްވެސްާ ނިންމަންޖެހޭނީ.ާ ެއކަންާ އަހައިެގންާ ވޯޓަކަށްާ

ާެގާއިޖްތިމ ޢީާކަންކަމ ބެހޭާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވަން.ާނުކުރައްވ ތީާެއޮގތަށްާނިންމީ.ާމިބިލުާމަޖިލީހު

ާ

. .ާް2820ާޖަލްސ ާނިންމުނ 

ާ
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ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: 8ާާާާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީ ވ ާބުރ ސްފަތިދުވަހުާމ ދަމ ާހެނދުނ2009ާާާުާއޮކްޓޯބަރު

ާއަށް.12:00ާާންާމެންދުރ9:00ާާުަގިއ.ާމ ދަމ ާބ އްވ ާޖަލްސ ާއޮންނ ނީާމ ދަމ 9:00ާާާ

ާ

 2825ާނިމުނީާ.ާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ާ




