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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /59 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  59ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009 ނޮވެމްބަރ 2 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 15 

 

 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 އަށް  11:01ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް   13:02ން  12:02 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:28ން  15:00 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   16:00 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  1 ަގޑިއިރާއި 5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ޒިރީ ހާ 

 

 

ރަ ރިޔާސަތު:  މަޖިލީހުެގ  ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ  އަލްފާޟިލް    ޝާހިދު هللا އީސް 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުނ65ްއިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،  51،   ަފުރަތަމ

 54ވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން ދެ، 68 ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު ދެ

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ބްދުއްރަޙީމްޢަهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ރާެގ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއި 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 މްފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު   

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ފުވިލު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاލްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 



 V 

 މް  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުފު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ޙަސަން ލަތީފްރާެގ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކު ދާއި 

 

 - : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

  

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - : ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 

ޑޮކްޓަ ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެފެާއޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  ޢަބްދުލްމަޖީދު  މިނިސްޓަރ  ރ 

   ޢަބްދުލްބާރީ



 VI 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު  

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  6 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ،ުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު    ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި އިންޓަވަލްފަހު،  ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާގުރައިދޫ ދާއި  އިންޓަވަލްފަހ

މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިރާގެ  މުލަކު  ވަޙީދު،  މެންބަރު ޙުސައިން  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު ސިهللا ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ  މެންބަރު  މީދޫ ދާއިރާގެ  އަދި  މުޙަންމަދު ޔާމީން،    ޔާމް 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.    ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ   ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ފުރަަތމަ  

ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކާިށދޫ ދާ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ފުރަަތމަ  އަދި   ފޭދޫ  އާދަމް، އަދި  މެންބަރު ޒާހިރު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ގައްދޫ  އިރާގެ 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.   އަލްހާން ފަހުމީ

ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا، ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުރާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، އިހަވަންދޫ ދާއި  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ،   ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، އުނގޫފާރު  އާދަމް،  މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ 

ދާއި މުލަކު  ވަޙީދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުޮތއްޑޫ  މެންބަރު  މެންބަރު  هللا ރާގެ  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  ޔާމީން، 

މް، އަދި ފުވައްމުލަކު މެދު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީ

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.    ރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދުއިދާ

 
 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .55ާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ77ާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ދުވަސް.ާހޯމ0225ާަާނޮވެމްބަރ20ާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبه



 10ސުވ ލު. .0

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްެބވީ ާހ ޒިުރެވަވޑަިއގެން ާޖަލްސ އަށް ާެއޖެންޑ ގ12ާާެމިވަގުތު ާމެންބަރުން.ާމިއަދު ޢިްއަޒތްތެރި

ާއ ދަމްާ ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމިއޮތީ، ާއައިޓަމަކަށް ފުރަތަމަ

ކްާއެފެއ ޒްާޑޮކްޓަރާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީއ އިާކުރަްއވ ާސުވ ލެްއ.ާމިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މި

 15 އަޅުަގނޑުާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާކިތުގެާިދްއފުށީގައިާހަދަންާފަށ ފައިވ ާމިސްއި،ާކ.އްމަފުށްޓ .ހިކޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާދ އިރ ގެާެމންަބރުާާތުލުސްދޫ

ާދުވަަހކުންތޯ؟ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރޮޒަިއނ ާއ ދަމް ާކިހ  ާފެށޭނީ ާބޭނުްނކުރަން ާމިސްކިތްތައް ާމި ާނިމި،ާރައްޔިތުްނނަށް އަިދާާމަސައްކަތް

ާތިބީާާރައްޔިތުންެވސްާރަށުގެާދެާމިާލަސްކަމުންާާގޮތްާކުރިއަށްދ ާމަސަްއކަތްާާމިސްކިތްތަކުގެާމި

ާލަާޑުވެަފއި.ކަންބޮ ާމަސައްކަްތ ާއެްއވެްސާސްވަމި ާމިނިސްޓްރީއިން ާތިޔަ ާސަބަބަކ ުހރެތޯ ާކޮން  20ނީ

ާވަރަކަށްާބެއްެލވިންތޯ؟ާއެހެންަކމަށްވ ނަމަާސަބަބަކީާކޮބައިތޯ؟

ާ

ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާއ ެދ، .`ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާަވރަށްގިނ1002ާާަޝުކުރިއްޔ  ާރ އްޭޖގެ ާއަހަރު ާވަނަ

ާަގއިާެއއްފަހަރ ާގިަނާމިސްކިތްތަކެްއާއެޅުުމގެާަމސައްކަތްާފެށިފަިއވޭ.ާއ ދެ،ާފ އިތުވެދިަޔާރަށްރަށެއްާއެފެއ ޒްާަޢބްދުްލމަީޖދުާ

ާުކްއލިއަކަށްާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާޢަބްދުްލބ ރީ ާޮއވެފައި ާނުކުރެވި ާއެްއގޮތަކަްށެވސް ާމިމަސައްކަތް ާވަންދެްނ ާއަހަރުތަެކއް  25އެތައް

ާ ާމ1002ާައައިސް ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާމިހ  ާއަހަުރ ާވަނަ ާއ ދެ، ާމިސްކިތ63ާާްޝްރޫޢު، ރަށުެގ

ާމަޤްޞަދެްއާއޭގަިއާ ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއިާސިޔ ސީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފަށ ފައިވަނީ ާބިނ ކުރަން އެއްފަހަރ 

ާަމސައްކަްތާ ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާމިހ  ާކޮންމެއަކަްސ ާޙ ސިުލކުރުމަށްޓަކައި. ާއެމަޤްޞަދު އޮެވގެން
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ާކޮންސްޓްރަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއައުމުން ާބޭފުުޅންނަށްާމިގޮތަށް ާމަސަްއކަތްކުރަްއވ  ާދ އިރ ގައި ކްޝަން

ާއަދަދުެގާ ާމިގިނަ ާއެހެންކަމުން ާއައިސްސަ. ާމިއޮތީ ާމަސައްކަތް ާމި ާނުކަތ ވަރަްށ  30އެކުންފުނިތަކަށް

ާދެންމެާ ާޭއގެތެޭރގަިއ ާލަސްވެފައި. ާވަރަށްޮބޑުތަން ާސަބަބުތަކ އިހުރެ ާއެިކއެކި ާވަނީ މިސްކިތްތައް

ާސަބަ ާމިދެންނެިވ ާއަހަރުގެެތރޭގަިއާއަޅުަގނޑު ާދެތިން ާފ އިތުވެދިޔަ ާއޭެގއިތުރުންވެސް ާހިމެނޭ. ުބ

ކޮންސްޓްރަކްޝަންާމެޓީރިއަްލއަށްާއަިއސްފަިއވ ާއަުގގެާބަަދލު،ާވަރަށްބޮޑުާބަދަލެއްާައިއސްފައިވޭ.ާ

ާވަރަށްގިަނާ ާއެކީަގއި ާސަބަބުންނ އި ާއެހެންުވމުގެ ާބޮޑުވެފަިއވޭ. ާވަރަށްޮބޑުތަން ާައގު ާތަކެތީގެ އ ދެ،

ާހިމެނޭާފަ ާއޭގެތެރޭަގއި ާނުނިންމިފައި. ާމުއްދަތަށް ާނިންމަންޖެހޭ ާމަސައްކަތްވަީނ  35ރ ތްތަކުން

ާހިންމަފުށީާ ާމީގެތެރެއިން ާމިސްކިތް. ާކ.ހިންމަފުށި ާއަދި ާމިސްކިތ އި ާކ.ތުލުސްދޫ ދެމިސްކިތް،

ާ 21ާާމިސްކިތަކީ ާއެންޑ1002ާާްއޯަގސްޓް ާނަޢީމް ާސޮއިކުެރިވގެން ާކޮންޓްރެކްްޓގައި ާއަހަރު ާވަނަ

ާ ާަޙވ ލުކުެރވިގެްނ ާަފށ ފައިވ 600ާާސަންސްއ އި ާއެއްބަސްވެގެން ާިނންމުމަށް ދުވަހުގެތެޭރގައި

ާ ާތ ރީޚަކީ ާނިންމަންޖެހޭ ާމިސްކިތް ާމި 22ާާމިސްކިތެއް. ާމިދެންނެވ1002ާިޖޫން ާނަމަވެސް .

ާއިްސލ މިކްާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާލަސްވަމުންދ ތީވެ ާމަސައްކަތް ާމިމިސްކިތުެގ  40ސަބަބުތަކ އިހުރެ

ާއެފެ ާފަރ ތުން 23ާާއ ްޒގެ ާގ ތްަގނަޑކަށް ާމިފ އިތުެވދިޔަ ވަރަކަްށ22ާާބައްދަލުވުމެއް

ާބައްދަލުވުންާ ާއެންމެފަހު ާމީގެތެރެއިން ާބ ްއވ ފަިއވޭ. ާއެފަރ ތ އެީކގައި މަސްދުވަހުގެތެރޭަގއި

ާމިހ ރު ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ ާއެފަރ ތުން ާހަފްތ ަގއި.ާއ ދެ،ާއެަބއްދަލުވުމުަގއި ާމިދިޔަ 10ާާބޭއްވިަފއިވަނީ

ާ ާނިމިފައިވ 1002ާާޑިސެމްބަރ ާދެން ާނިްނމައިދެއްވ ެނކަމަށް. ާމަަސއްކަތް ާިމސްކިތުގެ ށް

ާމަަސއްކަެތއްހެންާ ާހުރިހ  ާިމސްކިތުގެ ާމިހ ރު ާބަލ އިރު ާޖުްމލަކޮށް ާބަލ އިުރ،  45މަސައްކަތަށް

ާމިހުރިހާ  ާމިހެންގޮސް ާސިމިންތިޖެހުން، ާމަސައްކަތް، ާރޭނުމުގެ ާމަސަްއކަތް، ސްޓްރަކްޗަރގެ

އްކަތެއްާމިހ ރުވަނީާނިިމފައި.ާމިހ ރުާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތަަކކީާކުލަލުމ އިާފިިނޝިންގެގާމަސަ

ގިނަާމަސައްކަތްަތއް.ާމުންނ ރުގެާމަސަްއކަތްތަްއވެސްާވަނީާމުޅިންހެންާނިމިފައި.ާއިސްކުުރާބަރީގެާ

ާ ާގ ްތަގނޑަކަށް ާނިމިފައި. ާބައި ާވަަރށްބޮޑު ާަމސައްކަްތާއިންސ27ާަމަސައްކަތްތަްއވެްސާވަނީ އްތަ

ާދިއްފުށީާ ާއ ދެ، ާމިސްކިތްވެްސ، ާތުލުްސދޫ ާހަމައެހެންމެ ާފ ހަަގކުރެވޭ. ާނިމިފައިވ ކަން  50މިހ ރު

27ާމިސްކިތް،ާދިއްފުށީާމިްސކިތުަގއިވެްސާގިަނާމަސަްއކަތްާމިހ ރުާނިމިފައިވަނީ.ާއޭގެތެެރއިްނާ%

.1002ާޖޫނ22ާާްޖެހޭާތ ރީޚަކީާމަސައްކަތްާނިމިފަިއވ ކަންާފ ހަގަކުެރވޭ.ާމިމިސްކިްތވެސްާިނންމަން

ާ ާމަސައްކަްތވެސް ާމިސްކިުތެގ ާމި 10ާާނަމަވެސް ާހަމައަށ1002ާާްޑިސެމްބަރ އ ިއ

ާރައީސް،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމީގެތެރޭަގއި ާވިދ ުޅޭވ. ާއެބަ ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާމިހ ުރ ނިންމައިދެއްވ ނެކަމަށް

ާ 63ާާފ ހަގަކޮށްލަން ާމިހ ރު ާތެރެއިން ާމަަސއ12ާްމިްސކިތުެގ ާނިމިާމިްސކިތުގެ ާމުޅިްނ  55ކަްތވަނީ
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ާ ާއޭގެެތރެއިން ާއަދި ާފަށ ފައި. ާނަމ ދުކުރަން ާމަސައްަކްތ7ާާއެމިސްކިތަތްުކގަިއ މިސްކިތެްއ

މިސްކިތެްއވަނީާމިހ ރުާރީާޓެންޑަރ1ާާލަސްވަމުންދ ތީވެާކޮންޓްރެކްަޓރ އިާވަކިކުެރވިާޭއގެތެރެއިންާ

ާ ާއަދި ާއިޢުލ ންކުރެވިފައި. ާނުކ2ާުކުރުމަށް ާއިޢުލ ން ާހުރިާމިސްކިތް ާބ ކީ ާދެން ާއެބަހުރި. ރެވި

ާބަލ އިރުާ ާޖުމްލަކޮށް ާލަްސވެފަިއވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް ާއެިކއެިކާސަބަބުތަކ އިހުރެ ާތަފ ތު މިސްކިތްތައް

ާ ާމިސްކިތެއްެގވެސް ާިޢއްޒަތްތެރ27ާާިމިހުރިހ  ާޝުކުރިްއޔ  ާނިމިފައި. ާމިހ ރުވަީނ  60އިންަސއްތަ

ާރައީސް.ާ

ާ

ނުޑާއ ދެ،ާޝުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާހުޅުވ ލަން.ާއެންމެފުރަތަމަާއަުޅގަ ކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނުޑާއިތުރުާުސވ ލަށްާފުރުޞަތު

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާތުލުްސދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާރޮަޒއިނ ާއ ދަމް.

ާ65 

ާމިސްކިތްތަްއާއަޅަންާާދ އިރ ގެާެމންަބރުާާތުލުސްދޫ ާމި ާސިޔ ީސާބޭނުމަކަށޭ ާިވދ ޅުވެއްޖެ ާފަށ ފައިއޮީތާާއ ދެ،ާމިނިސްޓަރާދެންމެ

ށްާނިންމ ގޮތަށް.ާދެންާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާއޮީތ،ާމިހ ރުާހަމަާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރަކަށ1002ާާްާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާރޮޒަިއނ ާއ ދަމް

ާ ާއެހެންވީމ ، ާތިވިދ ޅުވީ. ާދެންމެ ާވ ހަަކއޭ ާކުންފުނީގެ ާބޭފުޅ ގެ ާހުންނަވ  10ާމިދ އިރ ގައި

ާދޭނަންތޯއޭ.ާއެހެންނޫނީާޑިސެމްބަރަށްާނުނިމިއްޖެކަމަށްވަން ާބަޔަކަށް ާެއހެން ާކޮންޓްރެކްޓް ާމި ޏ މުން

 70ާއަދިވެސްާފުރުޞަތުާދެްއވ ނީޯތއޭާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.ާ

ާ

ާތަޖުރިބ އަްށާބަލައި،ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާހިނގ ފަިއވ  ާތ ނގައި ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާފ އިތުވެިދޔަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާާީޖދުާއެފެއ ޒްާަޢބްދުްލމަ ާައުޅގަ ާދެންމެ ާދަތިތަކަީކ، ާިދމ ވ  ާަވކިކުރުމުން ާޮކންޓްރެކްޓަރ ާވަިކކުރުމުން، ާކޮންޓްރެކްޓް

ާކުރުމުންާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާޢަބްދުްލބ ރީ ާޓެންޑަރ ާރީ ާއައިސްިމވަނީ. ާބަދަލު ާވަރަށްޮބޑު ާއަގަށް ާތަކެީތެގ އިޝ ރ ތްކުރިފަދައިން

ާފައިސާ  ާުކރެވިފަިއވ  ާބަޖެޓް ާކުރީގައި ާއެްއވެްސާދެން ާނިންމޭނެކަމުގެ ާއެަމސައްކަތް  75އަށް

ާޓެންޑަރާ ާރީ ާވަކިކުރެވި ާމިހ ރު ާމަަސއްކަްތ ާމިސްކިތުގެ ާހއ.އުިލގަުމގެ އުންމީދެއްނެތް.

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއޭެގއިތުރުންވެްސ ާއަދި ާފ އިުތވެފައި. ާދުވަހެްއވަނީ ާކިތަްނމެ ާއޮންނަތ  ނުކުރެވިފަިއ

ާ ާއިޝ ރ ތްކުރި ާމަސަްއކަތ1ާްދެންމެ ާރީާމިސްކިތުގެ ާައނެއްކ  ާވަކިކުެރވި ާހުއްޓިގެން ާމިހ ރު ެވސް

ާކުރިއަށްދަނީ.ާ ާމަސައްކަތް ާހޯދުމުގެ ާކޮންޓްރެކްޓަރަުކ ާިއޢުލ ންކޮށްގެން ާމަސައްކަތް ޓެންޑަރކުރަން

ާހަމަާ ާތަފ ތުކުރުމެްއނެތި ާވަކި ާވީހ ެވްސާބޮޑަކަށް ާހަމަ ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާމި ނޑުމެން  80ވީމ ،ާއަުޅގަ

ާހުރި ާބޭފުޅުންވެސް، ާލައްވ ާހުރިހ  ާއެބޭފުޅުްނ ާވ ހަކަދަްއކަިއގެން ާކޮންޓްރެކްޓަރުންނ އިެވސް ހ 

ާހިންގ ާ ާޕްރޮޖެކްޓެްއވެްސ ާކޮންމެ ާެއއްފަހަރު ާހަފްތ އަކު ާއެގޮުތގެމަތިން ާނިންމޭތޯ. މަސައްކަތް
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާބޭްއވެމުންދޭ. ާޖުމްލަގޮެތއްަގއި ާބައްދަުލވުމެއް ާމިނިސްޓްީރގައި ފަރ ތްތަކ އެީކގައި

ާެއާމީގެތެ ާމިސްކިތް. ާފުރުޤ ން ާިޢމ ރ ތްކުރެވޭ ާފަރ ތުގައި ާދެކުނު ާމ ލޭގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން ރޭަގއި

ާހުަށހެޅުއްިވާ ާމެންބަރަކު ާމިތ ނގައި ާވ ީނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުީރދުވަހެއްަގއި ާމީގެ  85މިސްކިތ ބެހޭގޮތުން

ާއެ ާއަުރވ ފައި. ާޖަވ ބުވެސް ާަހމައެގޮތަށްާސުވ ލަށް ާޙަވ ލުކުރެވިަފއިވަނީ، ާމިސްކިްތވެްސ

ާވ ަހކަދައްަކއިގެްނާ ާއެފަރ ތ އިއެކީ ނޑުމެން ާމަސައްކަްތވެްސާލަސްވަމުންދ ތީވެ،ާއަުޅގަ އެމިސްކިުތގެ

ާނިންމ ފައިވަނިކޮށްާ ާމުޅިން ާވަކިކުރަން ާމަސައްކަތް ާއެ ާހަމަ ާދެވަނަފަހަރަށް ާއަނެއްކ  މިހ ރު

ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަަކދައްކަިއގެން ާއެފަރ ތ އި ާެއކީަގއިާާއަނެއްކ ވެސް އެފަރ ތ އި

 90ކުރަމުންމިދަނީ.ާއޭގެާއެންމެާމުހިންމުާނުކުތ އަކީ،ާއެހ ބޮޑުާމިސްކިތެްއގައިާފައުންޑޭޝަންާއެޅުުމެގާ

ާަފރ ތަކ ިއާ ާދެވަނަ ާއަނެއްކ  ާދެން ާނިމިފަިއވަނިކޮށް ާބައެއް ާކޮންމެވެސް މަސައްކަތުން

ާޒި ާފެންވަރ އިމެދު ާމަސައްކަުތގެ ާއެީއވެސްާޙަވ ލުކުެރވިއްޖެކަުމގަިއވ ނަމަ ާފަރ ތެއްތޯ ާކޮން ންމ ވ ނީ

ާމިހ ރުާ ާިމގެންދަނީ ާަމސައްކަތްކުރަމުން ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން ސުވ ލުއުފެދޭކަެމއް.

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިހ ރު ާދެން ާގެންދެޭވނެކަން. ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާކޮންޓްރެކްޓަރ އެީކަގއި މިއޮތް

 95ހަމަާފިނިޝިންގގެާމަސައްކަތް.ާެއއީާޕުޓީލުމ އި،ާކުލަާާކުރިންާއިޝ ރ ތްކުރިާފަދައިންާނުނިމިވަނީ

ާއެމަސަްއކަތްތަްއާ ާދެން ާަމސައްކަތްަތއް. ާކުދިކުދި ާމިކަހަލަ ާޓައިލްްސޖެހުމ އި ާމިހެންގޮްސ ލުމ އި،

ާނިމޭނެކަމަށްާ ާމުއްދަުތގެތެރޭަގއި ާދީފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއުންމީދު ާއަުޅަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން ާިދޔަތަނަށް ާއިުތރުވެގެން ާމުއްދަތު ާދެން ކުރަން.

ާމަސައްކަްތާ ާއެ ާއެބޭފުޅުން ާދެން ާއިރ ދަކުރެއްވިްއޔ . ާޢަމަލުކުރ ނަން އެގްރީމެންްޓގަިއވ ގޮތުގެމަތިން

 100ލަސްވިާސަބަބުާޖަސްޓިފައިކޮްށފައިާހުށަހަޅ ާމުއްދަތެއްާފިޔަވައިާއެާދެންާހުރިާމުއްދަތ އިާމެދުގަިއާ

ާގަވ އިދުންާފިަޔވަުޅއެޅޭެނާވ ހަކަެވސްާމިފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ހަމަާ

ާ

ާއ ދަމްާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމަޑަވެލި ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިނިސްާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާމުޙަްނމަދުާ ާސުވ ުލގައި ާކުރެްއވި ާވިދ ުޅެވއްޖެ ާޖަވ ބުގައި 63ާާޓަރ ާއޭގެތެޭރގައި 12ާމިސްކިތެްއ،

ާމީގެތެރެއިންާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާވ ހަކަ.ާއަދި ާހުރި ާނިމިފައި ާއެއްކޮށް  105މިސްކިތް

ާ 7ާާމި ާއަދި ާނުނިމިހުރެ 1ާާމިސްކިެތއް ާވ ހަކަވެްސ، ާވ ހަކަވެްސ2ާާމިސްކިެތްއގެ މިސްކިެތްއގެ

ާއެހެންާ ާއެބަދެކެޭވ. ާމި ާހިމެނޭތޯ ާއެބަ ާމީގެތެރޭަގއި ާނުނިމ7ާާޭވީމ ، މިްސކިތް،

ާތިދެއްިވާ ާމިނިސްޓަރ ާއެހެންވީމ ، ާނުނިމި. ާއެބަހުރި ާމިސްކިތް ނެޑއްދޫ ާހޯ މިސްކިތްތަކުގެތެޭރގަިއ

ާ ާމި ާހިމެނޭތޯއޭ ާއެަބ ާމިމިސްކިތް ާއެބ7ާާަޖަވ ބުަގއި ާމިްސކިތް ާޯހނޑެއްޫދ މިްސިކތްތެރޭގައި
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ާއެއ އެ ާހަމަ ާއަދި ާމަތީގައިާހިމެނޭތޯއޭ. ާޤަބުރުސްތ ން ާމިސްކިތެއް ާދެ ާހުރި ާތިނަދޫަގއި  110ީކގައި

ހުރެގެންާދ ދިފަހަކުންާއެމިސްކިތްތައްާކޮނެގެންާއެާދެާމިސްިކތްާވަނީާބަންދުކުރެވިފައި.ާތިަނދޫއަކީާ

ާތިނަދޫގެާ ާމުއްދަތަކަށްދ ތީވެ ާދިގު ާބަންދުވެގެން ާދެމިސްކިތް ާމި ާރަށަކަށްވީހިނުދ ާބޮޑު އ ބ ދީ

ާމީ ާފަސޭހަވ ގޮތަކަްށާވަރަށްގިނަ ާއަވަށްޓެރިންނަށް ާއެ ާޚ އްަޞގޮތެްއގައި ާދަތިތައް، ާއޭގެ ހުންނަށް

ާބަލިާ ާތިޭބ ނޑުަގއި ާއެހިސ ުބގަ ާހުންނައިރުަގއި ާއެހެން ާމިހުންނަނީ. ާބިނ ވެަފއި މިސްކިތްތައް

ާމިސްކިތުެގާ ާދެ ާމި ާތަހަްނމަލުވަމުންދ ތީ ާއުނދަގޫތަެކއް ާަސބަބުން ާމިކަމުގެ  115މީހުންނަށްވެސް

ާޝުކުުރެވރިވ ނަން.ާމަސައްކަ ާވަރަށްޮބޑަށް ާސ ފުކޮށްެދއްަވިއފިއްޔ  ާހިސ ބެއްަގއިތޯ ާކިހ  ާއޮތީ ތްތައް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާދ އިރ އަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާުސވ ލުެގ ާމިއަދުެގ ާސުވ ލުކުރެްއވުުމގަިއ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ނޑުާދަންނަވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފޯކަސްކުރެްއވުމަށްާއަ  120ާުޅގަ

ާ

ާމަސައްކަްތާާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާމިގޮތުން ާހަމަ ާމިްސކިތަކީެވސް ނޑެއްދޫ ާހޯ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުރިާއެފެއ ޒްާަޢބްދުްލމަީޖދުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާމިސްކިތެއް. ާބ ކީާނުނިމިވ  ާމިހ ރު ާއިޝ ރ ތްކުރިފަދައިން ާްނ

ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާޢަބްދުްލބ ރީ ާހުރި 2ާާނުނިމި ާމިސްކިތެްއގެވެސް ާހުރިހ  ާހަމަ އިްނސައްތ27ާާަމިސްކިތުގެތެރެއިން

ާޢިމ ރ ތްކުރ ާ ާފަރ ތުގައި ާދެކުނު ާމ ލޭގެ ާއުޅެނީ ާފަހަތުގައި ާއެންމެ ާއެ ާނިމިފައި.  125މަސައްކަްތވަނީ

ާމިސްކިތް.ާއެ ާފުރުޤ ން ާނިމިފައިވަނީ.20ާާމިްސިކތުގެ ާކިރިޔ  ާއަދި ާމިހ ރު ާމަަސްއކަތް އިންަސއްތަ

ާޤަުބރުސްތ ންާ ާރަށްރަށުގެ ާވަރަށްގިނަ ާއެކަންެޏއްނޫން. ާތިނަދޫ ާމިސްކިތެއް، ާދެ ާތިނަދޫގެ ދެން

ާމިސްިކތްތަކެްއާ ާވަރަށްގިނަ ާބެލެވިގެން ާމިސްކިތްތައްކަމަށް ާޢިމ ރ ތްކުރެވިފަިއވ  މަތީގައި

ިއވޭ.ާދެންާއޭެގާބަދަލުގައިާއެރަށްރަށުަގއިާމިްސކިތްާޢިމ ރ ތްކުރުމަށްާމިނިސްޓްރީއިންާބަންދުކުރެވިފަ

ާލަފ ކުރެޭވާ ާއަހަރަށް ާމިއޮތް ާކުރިއަށް ާމިއަހަރު، ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމ އިގުިޅގެްނ  130ޤަސްދުކުރަނީ.

ާބަޖެޓްާ ާދެން ާހުށަހަޅ ފައި. ާމިސްކިތްތަކެއް ާޢިމ ރ ތްކުރުމަށް ާއަލަްށ ާވ ނެ ާބަޖެޓަށްވެސް

ާހަމަާ ާއެހެންނަމަވެސް ާދެން ާގެްނދ ނަން. ާކުިރއަށް ާއެމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލިބުނުވަރަކުން

ާދަންނަވ ލ ނަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ އެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޭބނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން މިތ ނގައި

މިނިްސޓަރުންގެާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެއީާިމދިޔަާއަހަރުެގާމެއިމަހުާޖިއްދ ގައިާޭބްއވުނުާއަޢުޤ ފުާ

ާއުޅޭާ ާމީހުން ާއ ބ ދީތަުކަގއި ާއަވަްށތަކުަގއ އި ާކަންތައްތަކުގެތެޭރގައި ާނިންމ ފައިވ   135ކޮންފަރެންސްގައި

ާއެރޭާ ާމީހުންނަށް ާގިނަ ާބޮޑު ާސައިޒް ާމަދު ާއަދަދު ާމިސްކިތްތަކަކީ ާހުންނަ ސަރަޙައްދުތަުކގައި
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އޭެގާބޭނުމަކީާކުދިކުިދާމިސްިކތްތަކެްއާމިސްކިތްތަކެްއކަމަށްާހެދުމަށްާވ ނީާޤަރ ރުަގއިާނިންމ ފައި.ާ

ާގެނެސްާ ާަޙއްލެއް ާއޮތުމަށް ާއޮންނަ ާކުަޑވެަފއި ާގުޅުން ާއޮންނަ ާމީހުންގެތެރޭގައި ާސަބަބުން ހުރުމުގެ

ާބައްދަލުެވާ ާއެއްތަނެއްަގއި ާމީހުން ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާނަމ ދުކުރ އިރުަގއި ާމިސްކިތްތަކުަގއި ބޮޑެތި

ާއަނެކަ ާއެކަކު ާފަސޭހައިން ާމިއީާމީހުންނަށް ާވީމަ، ާހޯދައިދިނުން. ާފުރުޞަތު ާތަޢ ރަފްވުމުގެ  140ކަށް

ާނިންމ ފައިވ ާ ާބައްދަުލވުމުންވެްސ ާމިނިސްޓަުރންގެ ާައއުޤ ފް ާއެެފއ ްޒއ ިއ ާއިސްލ މިކް އޯ.ައއި.ީސގެ

ާމިހ ރުާ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެގޮތުން ާއިޙްތިރ މްކުރަންެޖހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންވެސް ާއެއަށް ކަމަކަށްވ ީތވެ

ާވީހ  ާމިސްިކތްތަކުެގާއަމ ޒުކުރަނީ ާހުންނަ ާރަށްރަށުގަިއ ާޮބޑުކޮްށ ާސަިއޒް ާމިސްކިތުެގ ާބޮޑަްށ ެވސް

ާމިސްކިތްތަްއާ ާކުދި ާސައިޒްެގގޮތުން ާދެން ާގެންދެވޭތޯ. ާކުރިއަށް ާއެގޮތަްށ ާއިތުރުނުކޮށް އަދަދު

ާމިދަނީާ ާައޅުަގނޑުެމން ާބަދަލުަގއި ާބެހެއްުޓމުގެ ާެއގޮތަށް ާިމސްކިތްތައް ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ  145ބޮޑުކޮށް

ާދަތުރެްއަގއިވެްސާއެ ާކުރި ާޕްރޮވިންސަށް ާދެކުނު ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިދޭތެރޭގައި ާޢަމަލުކުރަމުން. ގޮތަށް

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވުނުާއަްއޑުއަތޮޅުާމީޫދާކޯގަންނަާސަރަޙައްދޭާކިޔ ާަތނުގަިއ،ާ އެގޮުތގެމަތިންާއަުޅގަ

ާ ާހުޭރ1ާާއެތ ނގެ 1ާާމިސްކިތެއް ާއެހުންނަ ާއެތ ނގެ ާލ ފައި. ާކޮންމެާމިސްކިތ1ާުއިމ މުން ްނުކރެ

ާ ާޖުމްލަ 3ާާމިސްކިތަކީ ާމިސްިކތަކަށް ާކޮންމެ ާއެއީ ާެއެެރޭނީ. ާމިސްކިަތކަށް ާއެއިން 7ާމީހުްނނަށް

ާ ާއެ ާމިއަރަީނ ާނަމ ދުކުރަން ާދެނ1ާާްވަގުތު ާނޫޅޭ. ާއަރ  ާމީހަކު ާއެްއވެސް ާއޭެގއިތުުރ  150އިމ މުން.

ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއަރ ފ ނެ. ާމީހަކު ާފަހަރެްއގައި ާވަގުެތއްަގއި ާވ ނީާއެހެން ާމިހ ރު ނޑުމެން

ާހަމައެހެންމެާ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާނަމ ދު ާމިސްކިުތގަޭއ ާއެއް ާއެތަނުން ާބަދަުލގައި ާއޭގެ އަންގ ފައި

ާވީމ ،ާތިނަދޫާ ާޢަމަލުކުރެވިފައި. ާެއގޮތަށް ާފ ހަގަކުެރިވގެން ާމިސްކިތެއް ާއެފަދަ ފުވައްމުލަުކގަިއވެސް

ާބޮާ ާއ ބ ދީ ާތިނަދޫއަީކ ާހުިރކަމުަގއިވީނަމަެވސް ާއެނޭގ.ާއެގޮތަށް ާައޅުަގނޑަްށ ާރަށެްއކަން ޑު

ާފަރ ތަކުންވެްސާ ާއަމިއްލަ ާއެބަހުރި. ާމިސްކިތްތައްވެްސ ާބޮޑެތި ާތިނަދޫގަިއ  155އެހެންނަމަވެސް

ާބިނ ކޮށްފަިއވ ާ ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާބިނ ކޮށްފައިވ ނެ. ާމިސްކިތެއް ާވަރަށްބޮޑު ާތިނަދޫގައި ވަރަށްފަހުން

ާމީހުންނަ ާައދަދެއްގެ ާގިނަ ާމިސްކިތަީކވެސް ާމިސްކިތެްއ.ާބޮޑު ާބޮޑު ާނަމ ދުކުރެވޭވަުރގެ ާއެއްފަހަރ  ށް

ާމިސްކިތްތަކުެގާ ާއަމ ޒުކޮްށގެން ާއ ބ ދީ ާއޮތީ، ާވެފައި ާމިހ ރު ާސިޔ ަސތަކަށް ާމިނިސްޓްރީގެ ވީމ ،

 ސައިޒްާޮބޑުކޮށްާއަދަދުާގިނަާނުކުރުން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ160 

ާިޢއްޒަތްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލިފުށީާ ާޝުކުިރއްޔ  ާވަޒީުރ،ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާޢިްއޒަތްތެރި ާިމއަދު ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާތެރި

ާވިދ ޅުިވާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާޖަވ ބުެދއްވަމުްނ ާސުވ ލަށް ާއ ދަމްގެ ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ

ާވަީނާ ާމިސްކިތްތަެކއް ާގިނަ ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދެއް ާސިޔ ސީ ާސަރުކ ރުން ބިޑަށްާކުރީގެ
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ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދަންަނވ ނީ، ާއަޅުަގނޑު ާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާދެން ާަވއުދުތަކެްއވެފަިއަކމަށް. ާގިނަ ލެވި

ާދީނީާ ާހިްނގަމުންދަނީ ާއެފެއ ޒް ާއިސްލ މިކް ާޚ އްޞަކޮށް ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރުގެ  165ޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ

ާނުކުރ ނެކަ ާއެއްެވސްކަމެއް ާޖެހި ާކުލައެއް ާއެަފދަ ާއަޅުަގނުޑާޢިލްމްވެރިންކަމަށްވ ތީވެ މަށް

ާކުރިަމތިވެފަިއާ ާައޅުަގނޑަށް ާކުރިން ާދަންނަވ ލ ީނ، ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ިއގުިޅގެން އުންމީދުކުރަނީ.

ާއޮތީކީ.ާ ާކުރިމަިތވެފައި ާެއާދައްޗެއްނޫން ާމިހ ރު ާފައިސ ާނެތުމުެގާދަތިކަން.ާއެކަމަކު ާދައްަޗކީ އޮތް

ާާއަޅުަގނޑު ާތ.އަތޮުޅ، ާމިުއޅެނީ، ާނިދަންަނވަން ާިދޔަމިގިލިާާސްބަތްވ ައޅުަގނުޑ ދ އިރ ގެ

ާފ ހަަގކުރެިވގެންާ ާއެކަން ާޤަބޫލުކުރެިވގެން ާއެތ ހުރިކަމަށް ާކަށި ާއިންސ ނުންެގ  170މިސްކިތުަގއި

ާރަމަޟ ންާ ާަޖމ ކޮށްފައި.ާއެކަަމކު،ާމިހ ރު ާފައިސ  ާއެަކއުންޓަކަށް ާކޮންމެެވސް މިނިސްޓްރީއިންވަނީ

ާ ާނިމިގެންގޮސް ާއ5ާަ, 4މަސް ާނ ދޭ.ާމަސްވެގެންިދޔައިުރގަިއ ާފެށޭތަނެއް ާއެމަސަްއކަތް ިދވެސް

ާމަސަްއކަތެއްތޯ.ާ ާކޮން ާކުރަްއވ ފަިއއޮތީ ާމިނިސްޓްރީއިން ާައވަސްުކރުމަށްޓަކައި ާެއކަން އެހެންވީމ ،

ާރ އްޖެއިންާ ާމަސައްކަތްކުަރއްވަީނ ާކައުންިސލުން ާމިހ ރު ާއޮތީ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަްށ

ާއެތަން ާގެނެސްެގން ާފޯކްލިފްޓެއް ާފޯކްލިފްޓަކުންާާބޭރުން ާނޭނގޭ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއެއީ  175ކޮންނަން.

ާެއކަންކުރަނީ.ާ ާކަންނޭނގެ ާއެކްސްކެވޭޓަރުން ާހަމަ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް އެކަންކުެރވިދ ނެކަމެއް.

ާއެކަްނކުރަންތޯ.ާ ާދުވަހަކުން ާއައި ާެއސ މ ނު ާހުއްދަދެއްަވއިގެން ާމިނިސްޓްރީއިން ާެއއީ އެހެންވީމ ،

ާއޮތް ާގޮސްފައި ާހަމަ ާބޮޑަްށާާއެކަން ާވަރަށް ާބޭނުންވަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާސ ފުކޮށްލަން ހިސ ބެއް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ180 

ާޤަބޫުލކުރެޭވޮގތުގަިއާާާިއސްލ މިކްާއޮފްާމިނިސްަޓރ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދެންނެީވ، ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާފ އިތުވެދިަޔާާއެމަސައްކަތްާޢަބްދުްލބ ރީާާަޢބްދުްލމަީޖދުާއެފެއ ޒް ާމިދެންނެވީ، ާމިހެން ާމަޤްޞަދެެެއްަގޭއ. ާސިޔ ސީ ހިނގ ަފއިވަީނ

ާތިރީހަކަށްާ

ާކުްއލިއަކަްށާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާޮއވެފައި ާދޯދިޔ ގޮތެްއަގއި ާވަރަށް ާމަސައްކަތް ާޢިމ ރ ތްުކރުމުގެ ާއެމިސްކިތް އަހަރު

ާ ާމީހުނ1002ާްއައިްސ ާެއގޮތަށް ާމަސަްއކަްތ ާއަދަެދއްެގ ާއެހ ގިނަ ާނުަކތ ވަރަށްާަގއި  185ނަށް

ާދެންމެއަުކާ ާމެންބަރު ާދެން،ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ަހކަ. ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާެއގޮތަށް ާގެންދެވުނީމ  އެމަސައްކަތް

ާކައުްނސިލަރުންާ ާރަށްރަށުގެ ާބައެއް ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާުގޅިގެން ާކަންތަކ  އެސުވ ުލކުރެްއވި

ާވ ހަކަދަ ާވެރިންނ  ާމުވަްއޒަފުންނ އި ާބައެއް ާެއކިގޮްތގޮތަށްާމިނިސްޓްރީގެ އްަކވަިއގެން

މަސައްކަތްކުަރއްވ ަފއިޭވާގަބުުރސްތ ނުާމަތީގައިާއިމ ރ ތްކުެރިވފައިާމިސްކިތްތަްއާކޮނެާއެތަްނތަނުންާ

ާެއކަްނތައްތައްާ ާެއގޮތަށް ާެއމަސައްކަތަކީ ާކުރުމަށް. ާމަސައްކަތްތަެކއް ާސ ފުކުރުމުގެ ާނަގ   190ގަބުރު
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ާފ ހަގަކު ާައޅުަގނޑަްށ ާހުއްޓުވ ފައި.ާކުރަްއވ ފަިއވ ކަން ާމިހ ރު ާއަޅުަގނުޑވ ނީ ާހުރިހ ކަމެްއ ރެވުނު

ާމިލްކެއް.ާ ާމީހުންގެ ާވަޅުެލވުނު ާއެަތނުގައި ާގަބުުރސްތ ނަކީ ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއި ނޑަށް ާއަުޅގަ އެއީ

ާއެމީހުންާ ާގޯިތގެދޮރުން ާއެމީހުންގެ ާއެހެްނީވމ ، ާބަަޔކީ. ާވަޒަްނވެރިވި ާފުރަތަމަ ާއެތަނަށް އެމީހުން

ާެއއްގޮަތކަށްވެްސާލިބިގެެނއްނުވޭ.ާާބޭރުކޮށްލުމުގެ ާދިރިތިބީންެގާމައްަޗކަށް ނޑުމެން ާައުޅގަ އިޚްިތޔ ރު

ާދ ދިާ ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ނޑެއް ާައޅުގަ ާކުރެވިދ ނެކަަމކަށް ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާޙ ެލއްަގއި  195އެްއވެސް

ާއިމ ރ ތް ކުެރވިފަިއވ ާއިހަށްދުވަހުވެްސާގދ.ފިޔޯރީާމިސްކިތުގެާމަަސއްކަތް،ާއެރަުށގެާއަތިރިމަީތގައި

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާމިސްކިެތއް. ާއިމ ރ ްތކުރެވިފަިއވ  ާމަތީަގއި ާގަުބރުސްތ ނުގެ ާއެމިސްކިަތކީ މިސްކިތް.

ާވ ހަކަދަްއކަަވއިގެްނާ ާވެރިންނ  ާބައެއް ާމިނިސްޓްރީގެ ާަކއުންސިލަރުން ާއެރަށުގެ ާލިބުނީ މަޢުލޫމ ތު

ާމަޢުޫލމ  ާފޮނުވ ފައިވ ކަމުގެ ާެއޮކޅަށް ާފައިސ  ާކޮންނަން ާލިބުމ އެީކގައިާއެތަން ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ތު

ާއެތ ނެގާ ާއެމީހުންގެ، ާގަބުރުސްތ ނަކީ ާއެއީ ާކޮނެގެންނުވ ެނއޭ. ާއެތަން ާއަްނގައިފިން  200އަޅުަގނޑު

ާިމސްކިތެއްާ ާައޅުަގނޑުމެން ާދުވަހަކުން ާއެޅުުނ ާމިްސކިތެްއ ާޭއގެަބދަލުގައި ާމިލްކެކޭ. އަހުލުވެރިންެގ

ާހެޔޮއެދޭ ާއަމިއްލަ ާމިހ ރު ާދެން، ާއިމ ރ ތްކުރުމުެގާާއަޅ ނީއޭ. ާމިސްކިެތއް ާއެރަށުގައި ފަރ ތަކުން

ާއަިދާ ާޙައްުލެވގެންދ ނެ. ާއެމަަސއްކަްތވެސް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަެގންދަވ . ާކުިރއަށް މަސައްކަތް

ާަތނެއްަގއި،ާ ާއެހެން ާއަލަށް ާގެނެވޭނީ ާަޙއްލެްއ ާމަްއސަލައަށް ާދިމ ވެަފިއވ  ދިޔަމިގިލީަގއިެވސް

 205ާމިސްކިތްާއިމ ރ ތްކުރެިވގެން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާގަބުރުސްތ ނުާނެތްާތަނެއްަގއިާ

ާ

ާމިދ ކަްށދުވަހުާާމެދުާހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދ ދި ާވަޒީރު. ާޢިްއަޒތްތެރި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ބަތްވ ާއަތޮޅުގެާއަތޮުޅވެރިކަންކުރ ާރަްށާމިވަނީާމިދެރަށުގެާއ ދެ،ާހިންމަފުށްޓ އިާދިއްފުށިވެސްާނިސްާެދއްކެުވން:ވ ހަކަ ޢަލީާޢ ޒިމް

ާމިައރަެަނީާ ާހިތަށް ާައޅުަގނޑު ާމިސްކިްތވެސް ާމިދެރަށުގެ ާބަދަުލކޮށްފައި. ާބޭނުމަށްޓަކައި ސިޔ ސީ

ާމިާ ާފ ޅުކޮށްފިނަމަ ާއެޝުޢޫރު ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާަކުއންސިލަރ މެދު ާފަހަރެއްަގއި  210ރައްޔިތުން

ާއަުޅގަނ ާއެހެންގޮަތކަށް، ާއެބަދަުލކުރެްއިވާމިސްކިތް ާމިނިސްޓަރު ާހޯމް ާމިސ ލަކަްށ، ާމިދެންނެވީ ުޑ

ާޚިޔ ލުކުަރއްވަފ ނެތޯ.ާ ާބަދަލުކުރައްވަން ާރަށަކަްށ ާއެހެން ާމިސްކިތްވެސް ާމިރަށުގެ ާހަމަ ބީދައިން

ާވަޒީުރެގާ ާަވޒީރ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާުސވ ަލކީ، ާެދވަނަ އަޅުަގނުޑގެ

ާދިވެހިރ އް ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާޓީމުން ާވަޙުދަތު ާިއސްލ މީ ާދަމަހައްޓ  ާކަންތައްތައް ާއިސްލ މީ ޖޭގެ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާ ާައޅުަގނުޑ ާއެހެންނަމަެވސް، ާގެންދަަވއޭ. ާމަެަސަްއކަތްކުަރއްވަުމން  215ވަރަށް

ނުޑާ ާައޅުގަ ާނުބަހައްޓައޭ ާއަހައްިމއްޔަތުކަެމއް ާމ ބޮޑު ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި ާޙ ކިމް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޭދތެރޭގަިއާ ާއިޒްރޭލ  ާމިސ ލަކަށް ާމިސ ލަީކ، ާޭއގެ ާސުވ ލަީކ، ނުޑގެ ާއަުޅގަ ދަންނަވ ނީ.
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ާފަރ ތްވެްސާ ާއެތެރެކުރ  ާގިނައިން ާއެންމެ ާޑްރަްގ، ާަކނޑަެއޅިގެން ާހަމަ ގުޅުންބަދަހިކުރުމ އި

ާއަޅުަގނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާަކންތައްތަކ ެއކު. ާމިކަހަލަ ާއޮތުމ އި ާހައްޔަުރނުކޮށް ާހިފ  ާއެނޭގއިރުަގއި

ާިއސްލ މީާ ާފަރ ތުން ާޙ ކިމްގެ ާއެހީތެރިކަމެއް ާކިހ ވަރެއްގެ ާހަމަ ާސުވ ލަކީ ާމިުއޅޭ  220ހިތަށްއަރައިގެން

ާކަންތައްތައްާދިުރވުމަށްާމިނިސްޓަރަށްާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ޯތއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަުޅގަނާިއސްލ މިކްާާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާމައްސަަލއަީކާެއއީ ާބަދަލުުކރުމުގެ ާއޮފީސް ާޙ ލެއްަގިއާއ ދެ،ާއަތޮޅު ާެއްއވެސް ާުޑާެއކަމަށް

ާދަންނަވ ކަށްާނުެވްސާއެނގޭ.ާާޢަބްދުްލބ ރީާާަޢބްދުްލމަީޖދުާއެފެއ ޒް ާއެްއޗެއް ާެއއ ބެހޭގޮތުން ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭކަމެއްނޫން.ާއަޅުަގނަޑކަށް

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްގޮތުގަިއާޕްރޮވިންސްާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ  225އޮފީސްާހުންނަާރަށ ިއާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާަޙއްލުކުރުަމށްޓަކަިއާ ާދަތިތަކެއް ާދިމ ވ  ާސަބަބުން ާދެރަށަކަށްވުމުގެ ާރަށ އި އަތޮޅުވެިރކަންކުރ 

ާިމސްކިތަކީާ ާއޮީތ، ާދެން ާލިބިފައިވަނީ. ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާައޅުގަ ކުރަްއވ ފަިއވ ކަމެްއކަމަށް

ާތަ ާއިމ ރ ތްކުެރވިަފއިވ  ާރަެށއްަގއިެވސް ާހުރިހ  ާިދއްފުށީަގއިވެްސ،ާއޭެގޒ ތުަގއި ންތަން.

ާމިސްކިތްތަްއާ ާރަށެއްގައި ާހުރިހ  ާމ ފުށީަގއިެވސް ާއަދި ާތުލުސްޫދގަިއވެސް ހިއްމަފުށީގަިއވެސް،

ާކޮންމެާ ާތަނެއްނޫން. ާގެންދ  ާއަެނއްތަނަށް ާެއއްތަނުން ާއޭގެޒ ުތގައި ާފިޒިކަލީ ާމިސްކިތަކީ  230ހުންނ ނެ.

ާއެރަށެ ާބަދަލުކުރިަކމުގަިއވިޔަސް ާވެރިކަން ާހުންނ ނެ.ާރަށަކަށް ާއެރަށެްއަގއި ާމިސްކިތެއް ާހުންނަ ްއގެ

ާޖަވ ބަކީ،ާ ާއޮތް ާއަުރވަން ނުޑާެއއަށް ާައުޅގަ ާފަދައިން ާިއޝ ރ ތްކުރެްއވި ދެން،ާދެވަނަާސުވ ުލަގއި

ްޒއިންާކުރަމުންގެންދ ާކަންތައްތަކަކަށްާސަރުކ ުރގެާފަރ ތަކުން،ާނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ މި

ާފަ ާކުރިމަތިވެފައެއްނުެވއޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިހ ތަނަކަށް ާއަދި ާހުރަހެއް ާއެއްެވސް ރ ުތން

 235ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކޮށްލަންާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަރިހުެުން ާމިނިސްޓަރ ާޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބޭނުންވ ާ

ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކައަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާމިނިސްޓަރާވިދ ޅުވެެދއްަވއިފި.ާމިސ2ާްސުވ ލަީކ،ާމި ާނުނިމިވ ކަމަށް ާމުޅިން ކިތެްއެގާމަސައްކަތް

ާނުލިބުމުގެާ ާމިބަޖެޓް ާހަމަ ާބޭނުންވޭ ާއޮޅުންފިލުވ ލަން ާމިނިސްަޓރުކުރެން ާއަޅުަގނޑު  240ދެން،

މައްސަލަެއއް،ާމިފައިސ ނެތުމުގެާމައްސަލަެއއްވ ކަމަށްާމިނިސްޓަރުާވިދ ޅުވަމުންާތިގެންަދވަނީ.ާއެީއާ

ާއަގަްށާކުރީގަާ ާމަސައްކަުތެގ ާއަދި ާއަގަށ އި ާތަކެތީެގ ާހަވ ލުކުރެވިަފއިވ އިރު ާކޮންޓްރެކްޓަރުންނ  އި

ާ ާހޯދުން،ާމި ާފައިސ  ާއިތުުރވ  ާގުިޅގެން ާބަދަލ އި ާހިމަނަނ1020ާާްއައި ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާިމފަ ާހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާނޫނިއްޔަކ  ާހިމަނައިގެން ާމިގޮތުްނ، އިސ ާއެދިފައިވ ނެތޯ.
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 245މިނިސްޓްރީއަކަށްާލިބޭނެގޮތެއްާއޮތްހެނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިހިމަނައިގެންާމިފައިސ ާހޯދައިގެންާނުނިމިާ

ާހުރިާމިސްކިތްތައްާނިންމުމަށްާމިނިސްޓަރާވިސްނަވ ފަިއވޭތޯ.ާ

ާ

ާފައިސ ދައްކަންޖެާާިއސްލ މިކްާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާވޭިރއޭޝަންައކަްށ ާެއއްަބސްވުމުަގއި ާމަސައްކަުތގެ ާނޯވޭ.ާއ ދެ، ާހޭކަމަކަްށ

ާއިތުރުާާޢަބްދުްލބ ރީާާަޢބްދުްލމަީޖދުާއެފެއ ޒް ާެއއަަކށް ާބަލ އިރުަގއި ާއެްއގޮތަށް ާއެގްރީމެންޓ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ާސަބަބުން ާއެހެންވުމުގެ

ާމަަސްއކަާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާއަދަެދއްގެ ާގިނަ ާަވރަށް ާކުންފުނިތަަކކީ ާނޯވޭ.ާނަަމވެސް،ާގިނަ  250ތްތައްާފައިސ ެއއްދެޭވކަށް

ާމި ާއެއީ ާބޭފުޅުން. ާުކރައްވ  ާނަންގަަވއިގެން ާެއފެއ އެއްފަހަރ  ާއިސްލ މިކް ާއޮފް ްޒގެާިނސްޓްރީ

މަސައްކަތްކަުމގަިއވިަޔސް،ާހޯމްާއެފެއ ްޒގެާމަސައްކަތްކަުމގަިއވިޔަްސ،ާއެިޑޔުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީެގާ

ާައދަދެއްެގާމަސައްކަތްކަުމގަިއވިަޔސް،ާހެްލތްާމިނިސްޓްރީގެާމަަސއްކަތްަކމުގަިއވިޔަ ްސާވަރަްށާގިނަ

ާެއހެންވީމ ،ާ ާހިްނގަވ . ާއަތޮޅުތަުކގައި ާނަންގަަވއިގެްނ ާެއކުންފުނިތަކުން ާޕްރޮޖެކްޓްަތއް ސަރުކ ރުގެ

ާބ އްވ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބޭުފޅުންނ އެީކގައި ާލަްސެވގެން ާމަސައްކަތް ާއެބޭފުޅުން  255އަޅުަގނޑުމެން

ާމަ ާވިދ ޅުވަީނ ާއެބޭފުުޅން ާދަތިކަންާބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ާފައިސ ެގ ާލަސްވަމުންދަނީ ސައްކަްތ

ހުންނ ތީއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާެއގްރީެމންޓްގަިއވ ގޮތުގެމަތީންާއެތަކެީތގެާައގަށްާ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާވީމ ، ާއޮންނަނީ. ާއެގްރީމެންޓްކުެރވިަފއި ާފައިސ ެދޭވޮގތަކަށްނޫން ާބަދަލަކަށް އެައއި

ާހިމަ ާއެްއވެސްޙ ލެްއަގއި ާމިޮއތް ާކުިރއަށް ާއަދި ާަބޖެޓުގައ1020ާާިނ ފަކައެއްނެތް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާމަސައްކަްތާ ާއޭގެއިތުރުން، ާދެން، ާދައްކަންޖެހިދ ނެކަމަށް. ާތަފ ތެއް  260އެވޭިރއޭޝަނަށް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެބޭފުޅުންނ  ާދެން، ާއަރ ނެ. ާޖޫރިމަނ ވެސް ާސަބަބުްނ ލަސްވެގެންިދއުމުގެ

ާއައިްސގެ ާަބއިްނާއެބައިާކޮމްޕްރޮމައިޒްައކަށް ާެއވޭރިއޭޝަން ާަކނޑ ފައި ާބަެއއް ާޖޫރިމަނ އިން ްނާއެ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެކަމަކ ދޭތެޭރގަިއ ާައދި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާދެން، ާހެދިދ ނެ. އުނިކުރ ގޮަތކަށްެވސް

ާނެގޯިޝއޭްޓޮކށްފައެއްނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއެބަާ ާވ ހަކަަދއްކ  ާފަރ ތަކ ެއކީަގއި ާެއްއވެސް އެއިން

ާފިނިޝިންގެގާފ ހަގަކޮ ާހުރީ ާމިހ ރު ާމިްސކިތްަތކުގެ ާގިނަ ާނުކުތ އަީކ، ާބޭނުންވ   265ށްލަން

ާ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތގައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެަމސައްކަތްަތއް ާނުނިމި. ވަަނ1002ާާމަސައްކަތްތަކޭ

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާލަފ ކުރެވެއޭ. ާނިމޭނެކަމަށް ާމަަސއްކަތް ާިމސްކިތްތަކެްއގެ ާގިނަ ާނިޔަލަްށ އަހަރުގެ

ާތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަ

ާ

ާޭބނުންވ ާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކޮށްލަން ާމިއަދު ާަވޒީރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާވަޒީރު. ާޢިްއަޒތްތެރި  270ާ`.ާޝުކުިރއްޔ 
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ސުވ ލަީކ،ާވ.އަތޮޅުާފުލިދޫަގިއާފިރިހެނުންާނަމ ދުކުރ ނެާމިސްކިތެއްާހުންނަންޖެހޭކަމަށްާމަނިކުފ ނުާާދެއްެކވުން:ވ ހަކަާ ފްާނަޢީމްާޔޫސު

ާނިމޭނީާޤަ ާއެމިސްކިްތ ާޤަބޫލުފުޅުކުަރއްވ ކަމަށްވަނީނަމަ ާެއގޮތަށް ބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތއޭ.

ާކިހ ހިސ ބަކުތޯއޭ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާައޅުަގނޑުމެންާާެދއްކެުވން:ވ ހަކަ ރިޔ ސަތުންާ ާޢ ންމުގޮތެއްަގއި ާފުރުޞަުތއަރުވަްނ. ާއަޅުަގނޑު ާމިނިސްޓަރަށް  275ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިގެން ާކުރަމުން ާޢިއްޒަތްތެިރާސުވ ލުތައް ާތެރެއިން ާދ އިރ ގެ ާސުވ ލެއްގެ ާއެކުެރވޭ ާއެދުވަހަކު ދަނީ

ާމެންބަރުންާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާސުވ ލުަތއް ާިމއަދުެގ ާފޮލޯރޕެއްގޮތުން. ާޖަވ ުބެގ ާދެއްވ  މިނިސްޓަރު

ާބެހިގެްނމިދިޔައީ.ާ ާފުޅ ދ އިރ އަކަށް ާަވރަށް ާގެންދެިވއިރު ާމިނިސްޓަރާޖަވ ބުދެްއވަމުން ާއަދި ކުރަްއވ 

ާވީމ ،ާައޅުަގނޑުާމިުސވ ލުވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއެހެން

ާ280 

ާހުރިހާ ާމިނިސްަޓރާއޮފްާިއސްލ މިކްާ ާއިސްތިސްނ ެއއްެނތި ާރަށެއްގައި،ާއެއްެވސް ާހުރިހ  ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޭޖގައި

ާހުންނަންޖެާއެފެއ ޒްާަޢބްދުްލމަީޖދުާ ާމިސްކިތްަތއް ާމިސްކިތްަތއް.ާފިރިހެނުންނަށްާރަށެއްަގއި ާނަމ ދުކުރެވޭ ާހޭ.ާފިރިހެނުންނަށް

ާމިހ ރުާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާޢަބްދުްލބ ރީ ާހުންނަންޖެހޭނީ. ާނަމ ދުކުރެޭވގޮތަށް ާއެތަންތ ނަގއި ާއަންހެނުންނަށްވެސް އެކަންޏެއްނޫން.

ާމިްސކިތް ާޚ އްޞަ ާވަިކން ާއަންހެނުންނަށް ާރ އްޖޭަގއި ާސިޔ ސަތަކީ ތަކެްއެގގޮތުަގިއާމިނިސްޓްރީގެ

ާނަމ ދުކުރ ާ ާފިރިހެނުން ާބަދަލުކޮށް، ާގެތަކެއްކަމަށް ާނަމ ދު ާއަްނހެނުންގެ ާއެއީ ާމިސްކިތްތައް  285ހުރި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާެއކަމަށްޓަަކއި ާހަދައިދީ، ާޖ ގަ ާނަމ ދުކުރެވޭނެ ާއަންހެނުންަނށް މިސްކިތްތަކުަގއި

ާއަންހެނު ާޖަހ ފައި ާޕ ޓްޝަން ާހިމެނިފައިވ ެނ ާކުރެވޭނޭގޮތަށްާބަޖެޓްގަިއވެސް ާނަމ ދު ންނަށް

ާމިސްިކތްތަކެއްާ ާރަށެއްގަިއވެްސ ާހުރިހ  ާއިސްިތސްނ ެއއްނެތި ާެއއްވެްސ ާއެހެންވީމ ، ހަދައިދިނުން.

ާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގިއާ ާުއންމީދުކޮށްގެންތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަހަރުވެސް ާއެގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ.

ާލިބޭނެކަމަ ާޕްރޮޖެކްޓްަތކެއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް،  1002ާ290ށް.

ާެފށިފައިާ ާމަސައްކަތް ާިއތުރުާރަށެއްަގއި ާޕްރޮެޖކްޓެއްާނުލިބުމުގެާސަބަބުން ާއެްއވެސް ާއިތުރު އަކަށް

ާ ާމިއޮތް ާކުރިއަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާދެން ާބަޖެޓ1020ާާްނުވަނީ. ާެއގޮތުްނ ާއަހަރަށް ވަނަ

ާޭއެގިއތުރު ާބޭރުގެާލިބިއްޖެކަމުަގއިވ ނަމަ، ާފަރ ތްތަކަށް، ާބައެއް ާބޭރުގެ ާވ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ން

ާ ާލަފ ކުރެވޭ ާދަތިކަމަށް ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާޤައުމުތަކަްށވެސް 27ާބައެއް

ާލިބުމުގެާ ާއެހީތައް ާއެ ާހުށަހަޅ ފައި. ާހޯދުމަށްވެްސވ ނެ ާއެހީ ާއެޅުަމށް ާމިސްކިްތ  295ރަށެއްަގއި

ާކޮން ާމިހ ރު ާއަިދާއިޝ ރ ތެްއވެސް ާއެހެންވީމ ، ާލިބިފައިވޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ މެވެސްވަަރކަށް

ާލިބިއްޖެކަުމަގއިވ ނަމަާ ާއެހީ ާބޭރުގެ ާނުލިބުނުކަމުގައިިވޔަްސ، ާަބޖެޓުން ާސަރުކ ުރގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ
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ާކޮންމެާ ާތަރުތީބުން ާއިސްކަންދޭ ާތެރެއިްނ ާރަށްރަުށގެ ާލިސްޓްކޮށްަފއިވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާކިތެއްާެއޅޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާރަށެއްަގއިެވސްާމިސް

ާ300 

ާުފރަތަމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަވ ބުދެްއވުމަށް، ާމިނިސްޓަރު ާގޮުތގެމަތިން ާގަވ އިދުަގއިވ  ާމަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔ .

ާޖަވ ބުދެްއުވމަށްފަހުާ ާހަމަވުމުންާސުވ ލުކުރުމ10ާުކުރެވުނުާުސވ ލަށް ާއެިހސ ބުންާމިނެޓު ާަވގުތު ގެ

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ާވަގުތު ާއެ ާމިހިސ ބުން ާއެހެންވީމ ، އެނިމުނީ.

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަަވން.ާ

ާ305 

ކޮމިޓީއިންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް. .3

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއަދުގެ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާރިޕޯޓް.1ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން ާައކަށް.

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރިޕޯޓް. ާހުށަހަޅ  ާެއއަރޕޯޓަކުނ22/22ާާްކޮމިޓީން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެްއ،

ާނެގުމ ބެޭހާ ާޗ ްޖ ާސަރިވސް ާޓެކްސް ާއެއަރޕޯްޓ ާއަތުން ާފަިސންޖަރުންގެ ާފުރ  ާބޭރަށް  310ރ އްޖެއިން

ާ ާބިލުގެ ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާ...ވަނަ 1ާާޤ ނޫނަށް ާމަރުޙަލ އ ިއ،ާވަނަ ާރިޕޯޓްކުރުުމގެ 6ާިކޔުމުގެ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމުަޤއްރިރު،ާމ މިގިލީ ާކޮމިޓީގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށގެންދިުއން. ާކިޔުން ވަނަ

ާ ާކުިރން، ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާއިބްރ ހިމަށް ާޤ ސިމް ާދެކޮމިޓީއެްއެގ2360ާާމެންބަރު ާފެށޭ ަގއި

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާދ2360ާިވ ހަކަ ާބިުލާދިރ ސ ކުެރއްވުމަށްާަގއި ާޔުނިވަރސިޓީ ާަޤއުމީ ވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާކޮމިޓީ، 1ާާހޮއްެވވި ާހަމަ ާއަިދ ާކޮޓަރީގަިއ. ާކޮމިޓީ ާބްރޯްޑކ ސްޓިންގ2360ާާނަންަބރު  315ގައި

ާ ާކޮމިީޓ، ާހޮއްވެވި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބިލު ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާކޮމިޓ6ާާީކޯޕަރޭޝަން ނަންބަރު

ާަދންނަވ  ާވ ހަކަ ާފެށޭނެ ާެމންބަރުންާކޮޓަރީަގއި ާޢިްއޒަތްތެރި ާަވޑަިއގަންނަވ  ާއެކޮމިޓީތަކަށް ލަން.

ާ)ަވގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ާ ާއަުރވަން. ާފުުރޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާުނކުމެވަަޑިއގަުތމަށް ތިއްބެވިނަމަ،

ާމ މިގިލީާ ާމުޤައްރިރު، ާކޮމިޓީގެ ާކަންކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

 320ާތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމަށްާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓްާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަްށ.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަ

ާ

ާިއޤްތިޞ ދީާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިއަދު ާމިޖެހުނީ ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި .`ާ

ާނަންާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޤ ނޫނު ާކޮމިޓީން ާކަންކަމުގެ ާރ އްޖެއިނ22/22ާާްބަރު ާއެއަރޕޯަޓކުން ާދިެވހިރ އްޖޭގެ އެްއ،

ާނަގ ާ ާނަމުަގއި ާޗ ްޖގެ ާސަރވިސް ާެޓކްްސ ާއެއަރޕޯޓް ާއަތުން ާފަސިންޖަރުންގެ ާފުރ  ބޭރަށް
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ާމިމަޖިލީހަށްާ ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާިއޞްލ ޙު ާވަނަ )...(ާ ާޤ ނޫނަށް ާނެގުމ ބެހޭ ާޗ ޖް  325ސަރވިސް

ާނިންމެވި ާމިމަޖިލީހުން ާިއޤްތިޞ ދީާހުށަހަޅުއްވަިއ، ާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައި ާމިބިލު ގޮތުގެމަތިން

ާރިޕޯޓްާ ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންެގ ާކޮމިޓީން ާއިޤްިތޞ ދީ ާފޮނުވުމުން، ކޮމިޓީއަށް

ާދަންނަވ ކަެށއްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތަކެއް ާގިނަ ާމ  ާމިކަން ާއ ދެ، ާމަސްޢޫލިއްޔަތު. ދަންނަވ ލުމުގެ

ާއެހެންނަމަވެސް، ާަސރުކ ރުންާާނެތިން. ާއިޞްލ ަޙކ ެއކު ާކުޑަުކޑަ ާވަރަށް ާކުުރކޮށް ާވަރަށް މިއީ

ާނެތް.ާ ާހޭދަކުރަްއވ ފަެއްއ ާވަގުތެއް ާމ ިގނަ ާވަގުުތވެސް ާމިކޮމިޓީގެ ާބިލަކަށްވ ީތ،  330ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާ 2ާާގ ތްަގނޑަކަށް ާމެންބަރުނ77ާާްގަިޑއިުރ ާކޮމިީޓގެ ާމިމަސައްކަުތގައި މިނެޓްއިރު

ބައްދަުލވުމެްއގައި.ާއެެހންވީމަ،ާމިގޮތުްނާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުެގ6ާާ.ާއ ދެ،ާެއއީާހޭދަކުރައްވ ަފއިވަނީ

222ާާ ާމ އްދ އ އި، ާިމކޮމިޓީއަކ222ާާީވަނަ ާހޮވިަފއިވ  ާހަވ ލުކުރެވިފަިއވ ، ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދ ާ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާބޭފުޅުންނަކީ ާހިމެނިވަޑަިއގަންަނވ  ާެއޮކމިޓީގައި ާއ ދެ، ާކޮމިޓީއެއް. އިރ ެގާދ އިމީ

ާޢަބްދު ާޢީވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާهللا ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު  335އ އި

ާއ ދެ،ާ ާއ އި ާޢަލީ ާވިސ މް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑުްއވަރީ ާރަޝީދ އި، އިބްރ ހިމް

ާމީ ާއ އި ާއިބްރ ހިމް ާޤ ިސމް ނުޑ، ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާމ މިގިލީ ދު

ތެރިާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަުދާސިެިޔ މްާމުޙަންމަދުާއ އިާިކނބިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް

އ ދެ،ާހުޅުމީދޫާާތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒް،ވިލިނގިީލާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްމޫސ ާޒަމީރުާއ އި،ާ

 340ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާރ ފޭދޫާދ އި،ާ…ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު

ާފަހު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަރަދޫ ާދ އިރ ެގާޢ މީ، ާއުތުރު ާހިތަދޫ ދިލް،

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާމެދުގައި ާމިބޭފުޅުންގެ ާއ ދެ، ާއަސްލަމް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާމީަގއި ާއ ދެ، ާބޭއްވީ. ާބައްދަލުވުންތައް ނޑުމެނަށ6ާާްާމިދެންނެވި ާއަުޅގަ ބައްދަލުވުމެްއގައި

ާހުށަހެޅުއްވުުމެގާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާސަުރކ ުރން ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމި ާމިހ ރު އެބަސްެވވިފަިއވަނީ

ާ ާފަރ ތްތަކަކަށްވެސް ާހުރިހ  ނޑުގޮެތްއގައި ާއ ދެ،22ާާމައިގަ ާހަމަޖެއްސުން. ާނަގ ގޮތަށް ާބައި  345ޑޮލަރު

ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިނިސްޓްރީތަކުެގާާއެއީ ާދ އިރ ތަކުގެ ާކަމ ބެހޭ ސަރުކ ރުގެ

ާއ ދެ،ާ ާމަީޓ، ާއަދި ާކޮމ ސްއ  ާއޮފް ާޗެމްބަރ ާސެކްޓަރުގެތެެރއިން ާޕްރައިވެޓް ާއަދި ބޭފުޅުންނ 

ާެއބޭފުޅުންގެާ ާބައްދަލުކުރީމު. ާބޭފުޅުންނ ވެސް ާދެފަރ ތުގެ ާއެ ާއެސޯިސއޭޝަން، ޓުއަރިޒަމް

ާއެބޭ ާއެނިގފައިވަނީ ާމި ާވ ހަކައިްނވެސް ާވިދ ޅުވ ގޮުތގައި ާަވިކ22ާާފުޅުންވެސް ޑޮަލރު

ާހުށަހަޅުްއވ ަފއިވ އިރުާ ާއެބިލު ާއ ެދ،ާަސރުކ ރުން ާަރނގަޅުކަމެްއކަމަށް. ާނެގުމަކީ  350ތަފ ތުކުރުމެއްނެތި

ާ ާމީހުންނަށް ާދަށުގެ ާވަިކވަރެްއގެ ާއުމުރުން ާަނގ ގޮތަށ21ާާްހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީ ާއ ދެ ާބައި ޑޮލަރު
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ާއެހެންނަމަ ާހުރިހާ ހަމަޖެއްސުމަށް. ާމިދެންނެވިގޮތަްށ ާދިޔައީ ާބަދަލުވެގެްނ ާމިހ ރު ވެސް،

ާ ާމިދެންނެވި ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާއެގޮތަްށ1ާާފަރ ތްތަކަކުންވެސް ޖަމްޢިއްޔ އިންެވސް

މަސްދުވަސްާިމ6ާާމަސްުދވަސް،6ާާލަފ ދެއްވ ފަިއވުމ އެުކ.ާދެން،ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުްއވ ފަިއަވނީާ

ާ ާދުވަހުން ާތަސްދީޤުކުރ  ާކޮމިޓީންާޤ ނޫނު ާއެހެންނަމަވެސް ާނެގުމަށް. ާފަިއސ  ާއެ  355ފެށިގެން

ާ ާއޮފ3ާާްނިންމަވ ފައިވަނީ ާޗެމްބަރ ާއެއީ ާއ ދެ، ާފަށ ގޮތަށް. ާނަގަން ާއެ މަސްުދަވހުގެތެރޭަގއި

ާވުމ ެއކީަގިއާ ާއެއްބަސްެވވިަފއި ާމިދެންނެިވގޮތަށް ާއަދި ާބޭފުޅުންވެސް، ާމަީޓގެ ކޮމ ސްއ އި

ާ ާެއގޮތަށް ާއެބަސްވުން ާމިާކޮމިޓީެގވެސް ާބަަދލެއް ާބޮޑު ާއެހެން ާއެނޫން ާއ ދެ، އ ެދވިފަިއވ ތީ.

ާމީގެާ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް، ާުނވޭ. ާގެނެވިފަކ  ާބަދަލެއް ާމ ބޮޑު ގެނެވިފަކ ،

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއ ދެ ާއިތުރުކުެރވުނު. ާއެްއ ާިމ2ާާ)ރ( ާެއއްެގޮގތުގައި ާ)ރ( ާމ އްދ އެްއގެ  360ވަަނ

ާއެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާަފއިސ ައކީާޤ ނޫނުގައި ާނަގ  ާޗ ޖްގެގޮުތގައި ާސަރިވސް ާޓެކްސް އަރޕޯޓް

ާއެާ ާނިންމީމު. ާއަޅުަގނޑުމެން ާފައިސ އެްއެގޮގތުގައި ާލިބެންޖެހޭ ާއ މްދަނީގެގޮުތގަިއ ދައުލަތަށް

ާެއއްބ ރުެލއްވުމަށްާ ާދެއްވި ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާމަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ާރިޕޯޓްަގިއ ާމި ބަދަލ އެކީަގއި

ނުޑާމިާފުރުޞަތުާނިންމ ލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަ ާުޅގަ

ާ365 

ާޢިއްޒަތްތެިރާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިީޓގެ ާމަަސއްކަތްޕުޅަށްަޓކައި ާކުރައްވ ަފއިވ  ާކޮމިޓީން ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާމިއޮތީ ާދެން ާމުޤައްރިރަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުމެން ާއަދި ާާމެންބަރުންނަށް 73ާގަވ އިުދގެ

ާކޮމިޓީގެާ ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތު.ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމި

ާ ާފޮނުވުމުން 73ާާރިޕޯޓް ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާފޮނުއްވ ަފއި.6ާާވަަނ ާއެބައޮތް އިޞްލ ޙެއް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަރުރީބުން ާއެ ާއަޅުަގނޑު ާިއޞްލ ޙުތައް ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާާއެހެންވީމަ،ާއެ  370މެންބަރުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާމެންބަރަކަށްވެްސާއިޞްލ ޙު ާޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާކޮންމެ

ާ ާިއޞްލ ޙަށ6ާާްއަރުވ ނީ ާމެންބަރަކަށް ާތ އީދުކުރައްވ  ާއިޞްލ ޙަށް ާއަދި މިނެޓްއިރު.

ާވިދާ  ާޔައުމިއްޔ އަށްޓަަކއި ާމަޖިލީހުެގ ނޑުާތ އީދުކުރަްއވ ކަން ާައޅުގަ ާފުރުޞަތުެވސް ޅުވުމުގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާއަލިފުށީ ާފުރުޞަތުއަރުވ ނީ، ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ނުޑ ާއަުޅގަ އަރުވ ނަން.

 375ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޝިޒް.

ާ

ާމިވަނީާއަލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުށަހަޅ ފައި ާއިޞްލ ޙު ާިމބިލަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާާ`.ާޝުކުރިްއޔ 

ާާމުޙަްނމަދުާނ ޝިޒްާ ނޑު ާެއއަރޕޯޓ1ާާްމައިގަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ ާފުރަތަމަ ާސަބަބަކަށްޓަަކއި.
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ާއެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދި ާވ ހިނދު ާކުންފުންޏަކަށް ާފައިދ ވ  ާބަރ ބަރަށް ާއަހަރަށް ާއަަހރުން ާމިހ ރުވެސް ކޮމްޕެނީއަކީ

ާޚިދުމަ ާމި ާއެކުންފުނިން ާފައިދ ާކުންފުންޏަށް، ާލިބޭ ާކުންފުނިން ާއަޕްގްޭރޑްކުރުމަށް  380ތްތައް

ާރައްޔިތުްނާއަތުންާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާގޮތް.ާެއކަން ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑުެވސް ާއެއީ އިންވެސްްޓކުރުން

ާމަޢުލޫމ ތުާ ނޑަށް ާކަެމއްނޫން.ާއަދި،ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއކީ ާނެގުން ާފައިސ  އިތުރަށް

ާމިދި ާލިބިފައިވ ގޮތުަގއި ާއަހަރު ާހުސްވި ާޔަންޔަ ާެއން ާކޮންޕެނީާާއިންގްއަރނަސްޓް އެއަރޕޯޓްްސ

މިލިައންާރުފިޔ 11222ާާއޮޑިޓްކޮށްަފއިވ ާރިޕޯޓްަގއިާްޕރޮފިޓްގެގޮުތގައިާހަަމއެކަނިާެއާކުންފުންޏަށްާ

ާމިާ ާއަުތން ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި ާއަުޅަގނޑު ާފ ަހގަކުރަން.ާއެހެްނވުމ އެކު ާއަޅުަގނޑު  385ލިބިފައިވ ކަން

ނުޑާޕް ާއަުޅގަ ާމިއީ ާނެގުން ާފައިސ ެއއް ާއިތުރު ާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ާފައިދ  ާމި ާއިތުރަށް، ރޮފިޓް

ނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ،ާ .ާއެއަރޕޯޓްާސަރިވސްާޗ ޖ2ާްޤަބޫލުކުރ ާކަމެއްނޫން.ާއެހެންެވ،ާއަުޅގަ

ާފު ާދިއުމަށްޓަކައި ާބޭރަށް ާރ އްެޖއިން ާއެއަރޕޯަޓކުން ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާއ ދެ، ާައންނަނިވިާނެގުން. ރ 

ާޗ ޖްާ ާސަރވިްސ ާއެއަރޕޯޓް ާގޮތުެގމަތިން ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާތިރީގައި ާއަތުން ޕަސެންޖަރުންގެ

ާއަތުނ2ާްނެގުމުަގއިާއަެގއްާނެގޭެނއެވެ.ާ ާޑޮލަރު.2227ާާ.ާކޮންމެާބިދޭސީާޕަސެންޖަރެއްގެ  390އެމެިރކ 

1ާ ާއުމުރުން ާޕަސެންޖަރެއްގ1ާެ. ާދިވެހި ާކޮންމެ ާފުރިހަމަވެފައިވ  ާާއަހަރު އެމެރިކ 21ާާއަތުން

ާބުރައިންާ ާމި ާރައްޔިތުން ާިދެވހި ާއުންމީދުކުރަން ާައޅުަގނޑު ާވީމ ، ޑޮލަރު.

ާއެންމެހާ  ާރައްޔިތުްނގެ ާިދވެހި ާިމތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމ ސަލ މަތްކުރެއްވުމަށްަޓކައި

ާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަ ާފ ސްވުމަށްަޓކަިއ ާއިޞްލ ޙު ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޝުކުރިްއޔ ާމަންދޫބުން މަށް.

 395ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާފެލިދޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުއަުރވަން. ނޑު ާައޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރއްވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.

ާ

ާޢިްއޒަތްތެާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޔޫސުފްާ ާދެންމެާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއަލިފުށީ ާއ ދެ، ާރައީސް.  400ާރި

ނޑުާވަރަށްޮބޑަށްާތ އީދުުކރަން.ާސަބަބަކީާފުރަތަމަ...ާނަޢީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅުގަ

ާ

ާދަންނަވާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިންވެސް ާެއންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަމުގައިާޝުކުރިއްޔ . ާމިއަދު ާއޮންނ ނެ ލ ފައި

ާއެހިސ ބުންާ ާފުރުޞަތު ާއެ ާިވދ ޅުވުމުން ާޔައުމިއްޔ އަށްޓަަކއި ާވިދ ުޅުވމުން، ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރަްއވ 

ާހުަށހެޅުންާ ާއޮތް ާދެން ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުކުރިްއޔ .  405ނިމުނީއޭ.
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ަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާށްާދިއްދޫާދ އިރ ެގ2ާާށ(،ާވަނަާމ އްދ ގެާ)2ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.ާއެއީާ

ާދ އިރ ގެާ ާދިއްޫދ ނޑު ާއަުޅގަ ާިއޞްލ ޙެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭުރ ާނުކުތ އެްއ، ާނިޒ މ ބެޭހ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ410 

ާޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()ނި

ާ

ާދެންމެާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިޞްލ ޙުތަުކގެތެޭރގަިއ ާަބއެއް ާމި ާނެގީ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާލިބިއްޖެ ާއަނެއްކ  ާދެންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުފެނުނީމަ. ާއިޞްލ ޙު ާއޮތް 1ާހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާމަޚްލޫފ އިާމެންބަރަ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދެކުުނާދ އިރ ގެ ާގަލޮޅު ާއިޞްލ ޙެއް.ާއެއީ ާހުށަހަޅ ފައިވ   415ކު

އަލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޝިޒް.ާމިާއިޞްލ ޙުތޯާދެންމެާހުށަހެޅިގެންާމިދިޔައީ.ާެއާ

ާމިުއޅެނީ ާއަޅުަގނޑު ާއޮޅުްނއަރ ގޮްތެވގެން ާުކޑަކޮށް ާއެބަޖެހޭ. ާމަޢ ފުކުރައްވ ިތާއޮޅުންފިލުވ ލަން .

ާމަޢ ފުކުރަންޖެހޭވަރުާކަމެއްކަމަށްާވަނީިވއްޔ .ާުޝކުރިްއޔ .
ާ

ާ420 

ާއެިދވަަޑިއގަތީމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސ ފުކޮށްލަން ާއެހެންނަމަވެްސ، ާނުކުތ އެއްނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ .

ާލި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާއެދިަޔއީ ާހުށަހެޅިގެން ާދެންމެ ާފުރަތަމައަށްާދަންނަވ ލ ނަން. ާއެންމެ ޔުމުަގއި

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާމެންބަރު ާހުށަހަޅުްއވ  ާއިޞްލ ޙު. އޮތް

މަޚްލޫފް،ާއަލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޝިޒް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާިއޞްލ ޙުާ

 425ްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޝިޒް.ާތ އީދުކުރެްއީވާއެާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީާއަލިފުށީާދ އިރ ގެާޢި

ާ ާއޮތް ާދެން ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނުޑ ާއަޅުގަ ާނަޢީމް. ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ 1ާފެލިދޫ

ާ ާއެީއ ާފުރުޞަތުއަުރވަން. ާހުށަހަޅުއްަވިއދެއްވުމަށް ާހުށަހެޅުން ާށް.2ާާވަނަ ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަަނ

ާިޢއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާިނޒ މ ބެހޭާދިއްދޫ ާހުށަހެޅުްއވުން. ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ތެރި

ާނުކުތ އެްއ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.

ާ430 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކޮާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވ ާޝުކުރިއްޔ  ާށްލަން
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ާމެންބަރަށްާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާވިދ ުޅވެއްޖެާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާތ އީދުކުރ  ސުވ ލަީކ،ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް

ާނުދެއްވ ނަމޭ.ާ ާތިމަންނަ ާފުރުޞަތެއް ާއިތުުރ ާފިޔަވައި ާބުނުން ާއެހެން ާތ އީދުކުރަމޭ  435ހަމައެކަނި

ޢިއްޒަތްތެިރާރައީަސށް.ާމިާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ،ާކުރީެގާާިއަގންނަވ ނެއެހެންނަމަވެސް،ާއެނިގަވޑަ

ާތަފ ތުާ ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާޢިނ ޔަތްދިނުމުގެ ާބޭފުޅަކަށް ާކޮްށފައިވ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން

ާނެްތކަމެްއވެއްިޖއްޔ ާ ާގަވ އިދުަގއި ާބުނ ޮގތުން ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާލިބިގެންިދޔަ. ފުރުޞަތުތަކެއް

ާއެެހންވީމަ،ާ ާދ ނީ. ާހިމެނިގެން ާަބއެްއގެޮގތުގައި ާަގވ އިދުގެ ާެއއީ ާޢަމަލުކުރ ގޮތަކީ ާމަޖިލީހުން ދެން

 440މިއަދުންާފެށިގެންާމަނިކުފ ނުގެާއެގޮތަށްާނިންމެވީތޯާކުިރއަްށާއޮތްތ ނގަިއވެސްާއެކަންާުނދޭގޮތަށް.ާ

ާއަ ާކުރަން ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާތ އީދުނުުކރަނީކީނޫން. ާއަޅުަގނުޑ ާޤަބޫުލކުރަން.ާއެކަމަށް ނުޑވެސް ުޅގަ

ާސ ފުކޮށްލަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާެގންދ ނީ. ާމިގޮތަށްތޯ ާިމކަން ާއޮތްތ ނަގއިވެސް ާކުރިއަށް އެކަމަުކ،

ާބޭނުންވ ކަމަކީ.
ާ

ާ445 

ާވިދ ުޅީވާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިޔަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުކުތ އެްއނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

ާަވގުތުާމިކަންކު ާމަޖިލީހުެގ ާެއއީ ާއޮތްގޮްތ. ާނިންމ ފަިއ ާކުރިންވެސް ާެއންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ރަން

ާމެންބަރުންނ ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަލުވިކުރުުމގެގޮތުން ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ސަލ މަތްކޮށް

ާގޮާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާނިންމި ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ތީ ާއެގޮތަށް ާމެންބަރުންވެސް ތެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިކަމަށްާ ާއިޝ ރ ތްކުެރއްިވގޮތަށް ާިތ ާވ ަހކަފުޅުަގއިެވސް ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި  450ދެންމެ

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާމަްއޗަންގޮީޅ ނުޑ ާއަުޅގަ ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާއަުޅަގނޑު ޤަބޫލުވެަވޑަިއގަންނަވ ތީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުއަރުަވން.

ާ

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ455 

ާނިޒ މީާާމައްޗަްނޮގޅީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާއިނގޭތޯ ާުޝކުރިްއޔ  ާއ ދެ، ާމިނެގީ، ާނުކުތ ެއްއ ާިނޒ މީ ާއަޅުަގނޑު

ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާރަީޝދުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދު ާބަލައިލީަމާފެންނަނީ ާއަޅ ލ ަފއި ާއައިުނގެ ާައޅުަގނުޑގެ ާެނގީ ާ.22/22ާނުކުތ އެއް

ާއެއަރޕޯްޓާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ ާއަތުން ާޕަސެންޖަރުންގެ ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާއެއަރޕޯޓްަތުކން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ ާމެންބަރުން ާއެަކމަކު، ާއިނގޭތޯ. ާޤ ނޫނެއް ާނެގުމ ބެޭހ ާޗ ޖް ސަރވިސް

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިއިންނަީނ ާެފންނަގޮތ22/22ާްއިޞްލ ޙުތަުކގައި ާައޅުަގނޑަށް ާެއއީ .460 
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ާއެގޮތަށްާކަ ާބައްލަވައިެލއްވީަމ ާމިއަށް ާރަގަޅަށް ާތިބޭފުޅުންނަށް ާގޯެހއް. ާއެއީ މަށްވަނީނަމަ

ާފެންނަކަމުގަިއވަނީނަމަާނިޒ މީާނުކުތ އެްއކަމަށްާބައްލަަވއިލެްއވުންާރަނގަޅު.ާުޝކުރިްއޔ .ާ
ާ

ާ

ާލިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަށް ާނިޒ މީ ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ . ާކޮންމެ ާކުެށއް.  465ޔުމުގެ

ާ ާލިޔެވިފަިއވ އިުރ، ާނަން ާބިލުގެ ާލިޔުމުގަިއވެސް ާމޭޒުކޮޅުމަީތގަިއވ  އެގޮތަްށ22/22ާާމެންބަރެއްގެ

ލިޔެވިފައިާއެއޮތީާެއއީާޓައިޕްެޖހުމުގެާކުށެއް.ާއެތަންާރަނގަުޅކޮށްލެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާދަްނނަވަން.ާ

ާއަޅުަގނ ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކަިއވެސް ާަނންބަރަކީ ާދަންނަވަން،ާމިބިލުގެ ާމިހ ރ22/22ާުޑު ނޑު .ާއަުޅގަ

ާމިއަރުވަނީ،ާއަެންއކ ވެްސާ ާއިޞްލ ުޙާހުށަހަޅުއްވަްނާދިއްދ2ާާޫފުރުޞަތު ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާށް ވަނަ

 470 ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާޝުކުރިްއޔ .

 

ާޢިްއޒަތްތެާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުަގއި ާފޮނުވި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަީއސް.  އަޅުަގނޑުމެްނ22/22ާާރި

ާހުށަހަޅ ފަިއވ ާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާައޅުަގނޑު ާެއކުަގއި ާސަލ މަތްކުރުމުެގގޮތުންނ އި ާަވގުތު ނޑު ާއަުޅގަ ފޮނުވ ފައިވަނީ.

ާމީގެތެ ާއިޞްލ ެޙއް ާތ އީުދކުރެވޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާބަލ އިރު، ާައްއޑުއަތޮުޅާއިޞްލ ޙަށް ާއެަބއޮތް. ޭރގަިއ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާމިމ އްދ އަށް ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު  475ހިތަދޫ

ނޑުގެާިއޞްލ ޙުާދޫކޮށްލ ާ އިޞްލ ޙު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެާއިޞްލ ޙަށްާތ އީުދުކރެވޭތީާއަުޅގަ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާމިއަރުވަާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުކުރިއްޔ . ާއިޞްލ ޙުާނީ، ާއޮތް ދެން

 480ާހުށަހަެަޅުއްވައިެދްއވުމަށްާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްއަށް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަްތތެރިާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާމިބިލުގެ ނޑ2ާާުރައީސް. ާައޅުގަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާއެއީ ާހުށަހެޅުމަކީ. ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކުރުަމށް ާމ2ާާިހުށަހަޅ ގޮތަށް ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާމޯލްޑިވްސްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުވަތަ ާުރފިޔ އިން ާދިވެހި ާއޮތްކަމުަގިއވިޔަސް ާއެހެން ާގައި ާ)ހ( މަނިޓަރީާާމ އްދ ގެ

ާމ އްދ ާ ާމި ާދެއްކުމަށް ާފައިސ  ާމިއަދަދަްށވ  ާފައިސ އަކުން ާބޭރު ާޤަބޫލުކުރ   485އޮތޯރިޓީއިން

ާދިމ ވާ  ާހުށަހަޅަްނ ާއިޞްލ ޙު ާއަުޅަގނޑު ާމިގޮތަށް ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެިރ ހުރަހެއްނ ޅައެވެ.

ާ ާމ އްދ ގެ ާމި 2ާާސަބަބަކީ، ާަގިއވ ޮގތުން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާދ2227ާަވަނަ ާޑޮލަރު އްކަްނާއެމެރިކ 

ާޑޮލަރު ާއެެމރިކ  ާމިލިޔަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުގައި ާދެން ާމިޖެހެނީ. ާަގއިާން ާ)ށ( ެދއްކުމަށް.
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ާބިދޭސީންެގާ ާރުފިޔ އިންނޭ. ާދިވެހި ާނަގ ނީ ާމިއަދަދު ާއަތުން ާދިވެހިންގެ ާމިވަނީ، ާލިޔެވިފައި މިހ ރު

ާބޭރު ާޤަބޫލުކުރ  ާއޮތޯރިޓީން ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާނަގ ނީ ާމިއަދަދު ާދެންާާއަތުން  490ފައިސ އަކުންނޭ.

ާދިެވއްެސއްކަުމގަިއވިަޔސްާ ާތ އީދުނުކުރެވޭތީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާއުސޫލަށް ާމި ޖުމްލަ

ާމުޢ މަލ ތްާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހަމަތަކުގެމަތިން ާޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ބޭރުމީހެއްކަމުގަިއވިަޔސް

ާވަނީ ާބޭނުންކަމުގައި ާމުޢ މަލ ތްކުރަން ާފައިސ ިއން ާިދވެހި ާަފިއސ އިންާކުރެޭވއިރު، ާދިވެހި ނަމަ

ާބުނަނީާ ާޤ ނޫނުތަްއ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއަިދ ާއޮންނަންޖެހޭ. ާހުުޅވިފައި ާޖ ގަ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭނެ

ާރުފިޔ ެގާ  495އެހެންކަމުަގއިާައޅުަގނޑަށްާޭދހަވަނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނުއަެަސ ީސގަިއާދިވެހި

ާމަ ާމޯލްޑިވްސް ާހަމައެހެންމެ، ާބަޔ ންކުރެވިގެްނވޭ. ާދަރަޖަ ާއެޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނު ާއޮތޯރިޓީގެ 6ާނިޓަރީ

ވަނަާމ އްދ ގަިއާދިވެހ23ާާިަވނަާބ ބުގ6ާާެވަނަާބ ބުާދިވެހިާފައިސ އަކީާކޮބައިކަންާބަޔ ންކޮށްދޭ.ާ

ނަޑްށާ ާއަުޅގަ ާލީގަލްޓެންޑަރ ާބަޔ ންކޮށްދޭ. ާމިޤައުމުަގއި ާޓެންޑަރކަމަށް ާީލގަލް ާެއއީ ފައިސ ައކީ

ާދިވެހިރ އްޖޭ ާމިދަނީ ާކުރެޭވާމ ނަކުރެވިގެން ާސަރަޙައްދުތަކުަގިއ ާހިންގ  ާބ ރު ާިއސްތިޤްލ ލީ ގެ

ާއެފައިސ ާ ާދެއްކުމުން ާމުޢ މަލ ތަކަށް ާއެ ާފައިސ  ާިދވެހި ާކަމުގައި ާމުޢ މަލ ތްތައް  500އެންމެހ 

ާޖ ގަެއްއާނެތުން.ާ ާއެއްެވސް ާފައިސ އަކުންޭނާބުނެވޭނެ ާމިވެނި ާބޭނުންވަނީ ާތިމަންމެން ޤަބޫލުނުކޮށް

ާ ާއޮންނަާއެހެންކަމުން،ާމިމ އްދ ގެ ާދިނުމަށް ާފައިސ  ާޑޮލަރުން ާއެމެިރކ  ާވ ހަކަ، ާމިބުނ  )ހ(ާގައި

ާދިވެހިާ ާބަލައިނުގަެނ ާއެފައިސ  ާދެއްކުމުން ާފައިސ  ާއަދަދަށްވ  ާއެ ާރުފިޔ އިންެވްސ ާދިވެހި ވ ހަކަ.

ާބުނުމުގެާ ާަފއިސ ެއކޭ ާޤައުެމއްގެ ާކޮންމެވެސް ާޔޫރަޕްގެ ާނުވަތަ ާޮޑލަރޭ ާއެމެރިކ  ާނޫނޭ ފައިސ ެއއް

ނަޑްށާފުރުޞަތުާއެ  505ްއވެސްާަބޔަކަށްާމިޤައުމުގައިާމިޤ ނޫނުާބުނ ގޮުތންާއޮެވގެންާުނވ ނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާމެންބަރެއްކަމުަގއިިވޔަސްާ ާމިކޮމިޓީގެ ނަޑީކ ާއަޅުގަ ާދެން ާހުށަހެޅީ. ާއިޞްލ ޙު ާމި ފެންނ ތީ

ާ ާކަންތައްަތއް ާކޮމިޓީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެގިން. ާމަްއސަލަ ާމި ާކޮމިީޓގައި ވަނ222ާާައަޅުަގނޑު

ާލިބިގެންާ ާއެފުރުޞަތު ާހިނގަމުންދ ތީ ާމިހ ރު ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާއުސޫލަްށވުެރ ާެއވ  މ އްދ ގައި

ާނުދިޔައީކަމަށްާފެންނަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެދއްވިާފުުރޞަތަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ

ާ510 

ާގަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުަގނޑު ާތ އީދުކުރެްއވުމަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ލޮޅު

ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާهللاާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާ

ާމުޙަންމަދުާާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 515ާހަމަާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުުކރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަސްލަމްގެާވަރަށްާފުރިާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއީވ ާަޢބްދު
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ާ

ާއެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ާއެހެްނވީމ ، ާިއޞްލ ޙެއް. ާދެ ާލިބިފައިވަނީ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާމިހ ރު ޝުކުރިއްޔ .

ާްނާއެދެން.މިނެޓްގެާރަނގަބީލުާޖައްސަވ ލަދެްއވ7ާުދެއިޞްލ ޙަށްާވޯޓަށްާނެގުމަށްޓަކައިާޖަހަންޖެހޭާ

ާޗެކްކޮްށލެއްވުމަށްާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާކ ޑުކޮޅުަތއް ާމެންަބރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ުޝކުިރއްޔ .

ާ ާމިއޮތީ ާދަންނަވަްނ ާވޯޓަށް ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާގ73ާާެއަޅުަގނޑު ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ  520ވަނަ

2ާާދަށުންާ ާމ އްދ ގެ 2ާާއަށް،2ާާވަނަ ާއިޞްލ ޙަކ އި ާ)ހ(ާއަްށާއޮތް ެގ2ާާއްދ ެގާވަނަާމ 2ާގެ

ާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއެހެންކަމުން ާއިޞްލ ެޙއް. ާއޮތް ާއަށް 2ާާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއަށ2ާާްވަނަ ާ)ހ( ގެ

 ހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަެދއްވުމަށްާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުގައިާއަުޅަގނޑުާއެދެން.ާ

ާ

 525 

ާނަންބަރުާވުން:ިއއްވެާާއިދ ރީމޭުޒން ާފަސިންޖަރުންގެާދިެވހިރ އްޖ22/22ާޭާޤ ނޫނު ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ ްއޖެއިން ާެއއަރޕޯޓަކުން ގެ

އަތުންާއެއަރޕޯޓްާސ ރވިސްާޗ ޖްާނެގުމ ބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުގެނައުމުގެާބިލުާއަލިފުށީާދ އިރ ގެާ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނ ޝިޒު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީ ާނަޢީމް ާޔޫސުފް ާއިޞްލ ޙު. ާއަންނަނިވިގޮތަްށ2ާާދުކުރައްވ ފަިއވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާ ާނެގުން. ާޗ ޖް ާސަރވިސް ާެއއަރޕޯޓް ާއެއަރޕޯޓަކުްނ2ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ހ( .530 

ާަބޔ ންޮކށްފައިވ ާ ާތިރީަގއި ާއަތުން ާޕަސިންޖަރުްނގެ ާއަންނަނިވި ާުފރ  ާދިޔުމަށް ާބޭރަށް ރ އްޖޭން

ާއެއަރ ާމަތީން ާގޮތުގެ ާނެގޭެނއެވެ. ާއަެގއް ާނަމުަގއި ާޗ ޖްގެ ާަސރވިސް ާބިދޭސީާާ-2ޕޯޓް ކޮންމެ

އަހަރުާފުރިހަމަާވެފަިއވ 1ާާއުމުރުންާާ-1އެމެރިކ ާޑޮލަރުގެާައގު.22270ާާޕަސިންޖަރެއްގެާއަތުންާ

ާއެމެރިކ ާޑޮލަުރ.21200ާާކޮންމެާދިވެހިާފަސިންޖަރެއްގެާއަތުންާ
ާ535 

 

ާރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާިމިއޞްލ ޙަށްާވޯޓުާދެްއވުންާއެެދން.ާޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ540 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާއަލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޝިޒް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

 31ާ545ާެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރު

62ާާވޯޓުާދެްއވީ:

16ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 01ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ550 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 32ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .62ާ ާޖުމްލަ .32ާ.

ާއަލިފު ާފެލިދޫާއެހެންކަމުން ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނ ޝިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ށީ

ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާތ އީދުކުރެއްިވާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާމިއޮތީާ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާށްާއޮްތާއިޞްލ ޙެއް.ާއަމީންޢ ންމުާމިއިޞްލ ޙުާިއއްވ ލަެދއްވުންާއެދެން.2ާާ

 555 

ާ

ާއުތުރުާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭުޒން ާގަލޮުޅ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާއަސްލަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ހިތަދޫ

ާޢަބްދު ާޢީވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާهللاާދ އިރ ގެ ާއިޞްލ ޙު. ާމ އްދ ގ2ާާެތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ  ވަނަ

ާއޮތްކަމުާ ާއެހެން ާގަިއ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާމޯްލޑިވްސްާ)ށ( ާުނވަތަ ާރުފިޔ އިން ާިދވެހި ގަިއވިަޔސް

ާމިމ އްދާ  ާދެއްކުމަށް ާފައިސ  ާމިައދަދަށްވ  ާފައިސ އަކުން ާބޭރު ާޤަބޫލުކުރ  ާއޮތޯރިޓީން  560މަނިޓަރީ

 ހުރަހެއްާނ ޅައެވެ.ާާާ

ާ

 

ާވޯޓުާދެްއވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާމިއިޞްލ ޙަށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ565 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 570ާهللا.ގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާޢީވ ާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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31ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

27ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 575 07ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 72ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .72ާ.

ާމުޙަން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާއެހެންކަމުން ާއަސްލަމް މަދު

 580ތ އީދުކުެރއްިވާއިސްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާهللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުާ

ާމިއޮތީާ ާމިނިމުނީ.ާދެން ާމަރުަޙލ  ާކުރުުމގެ ާރިޕޯޓް ާިކޔުމުގެ ާމިބިލުގެާދެވަނަ ވަެަނ6ާާަމިހިސ ބުން

ާ ާމި ާހުރ6ާިކިޔުން. ާބިލުަގއި ާކިޔުމުގައި ާމެންބަރުންާާވަނަެަ ާބެހޭގޮތުން ާކަންތައްތަކ  މުހިންމު

ާ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާފ ޅުކުެރްއވުމަށް ާިޚޔ ލުފުޅުތައް ާބޭނުންފުޅުވ  6ާފ ޅުކުރަްއވަން

ނުޑާފުރުޞަުތާ ާއަުޅގަ ާެއދިވަަޑއިގަތުމަށް ާއެުރވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާފުރުޞަތަށް ާފުރުޞަތެއް މިނެޓްގެ

 585ާގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.އަރުވަން.ާމަަޑވެލީާދ އިރާ 

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ
ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ590 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާާ

ާޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()ނި

ާ

ާބަލަންާާހުޅުހެްނވެރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމަަސއްކަްތ ާކުރ  ާޓޭބަލްގައި ާމި ާަކއިރިން ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް،  595ާޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައިާަރއީސްާވިދ ުޅެވނިމުނީމަާދެންާފުރުޞަތުާލިބެންޖެހެނީާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: .ާމިއިންނަނީ.ާއަުޅގަ

ދެންާއެހެންނަމަވެސްާރައީސްާދެންމެގައިާވ ހަކަފުޅުާފެއްެޓިވއިރުަގއިާމިކޮޅުންާނަންބަރުާފިތައިގެންާ

ާކުަރއްވަންޏ ާ ާއެކަން ާއެުއސޫލުން ާއެހެންިވމ ، ާފަށައިފި. ާދޭން ާކަރުދ ސްކޮޅުަތއް ބޭބޭފުޅުންނަށް

ާޖަްއސ  ާވަރަްށގިނައިން ާައޅުަގނޑު ާދެން ާބ ްއވަން. ާެޑޑްލައިެނއް ާމިއީ.ާާކޮންމެވެސް މައްސަަލއެްއ
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ާފުުރޞަތުާ ާމިސ ލަކަށް ާރައީްސ ާއުސޫލުތަެކއް، ާެގންގުޅެންޖެހޭނެ ާފުރުޞަތުދިނުމުގައި  600އެީއ

ާރައީސްާ ާދެންމެ ާއެކަމު ާލިބެންޖެހޭނީ. ާފުރުޞަތު ާދެން ާނިމުނީމަ ާއިޢުލ ންކޮްށ ހުޅުވ ލައިފިކަމަށް

ކޮށްފައިާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާވ ހަކަފުޅުދަްއކަމުންާދިޔައިުރަގއިާކަރުދ ްސކޮޅުތަުކގައިާނަްނނޯޓު

ާއަޅުަގނޑުާއެބަާފ ހަގަކުރަން.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ
ާ

ާ605 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާާ

ާ

ާިމހިގަނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިކަން ާކިހިނެއްތޯ ާމިދެްނނެވީ ާސުވ ލު ާއެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަރިހުގައި އަމީންޢަންމު

ާަޔޤީން ާއަޅުަގނޑަށް ާފުރުޞަުތާއަމީންޢ ންމު ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާއެހިނގަނީ ާއެކަން ކޮށްދެއްވަނީ

ާއަރުވަމުންާ ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށޭ ާއެިދވަަޑއިގަންަނވ  ާއެކަމަށް ާބުނުމަށްފަހު  610ހުޅުވ ލައިފީމޭ

ާއަތަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާައވަހަށް ާކަުރދ ސްކޮޅެއް ާދެްއވުމަށް ާއެފުރުޞަތު ާބޭފުޅަކަްށ ާަވކި އެގެންަދވަނީ.

ާއެްއވެސް ާއެހެންވީމ ،ާދެއްވުުމގެ ާވިދ ޅުވީ. ާނެތްކަމަށް ާއަމީންޢ ންމުގެ ާިއންޓަރެސްޓެއް ކަހަލަ

ާކުރިއަށްާ ާވ ހަކަފުުޅ ާނ ޒިމަށް ާުމޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެެެރި ާދ އިރ ެގ ާމަޑަވެިލ އަޅުަގނުޑ

ާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރަވން.ާ

ާ615 

ާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާިޢއެެްޒަތްތެެެިރ ާހުށަހެޅިގެންާޝުކުރިއްޔ  ާމިއިސްލ ޙު ާމިބިލުގައި ާައޅުަގނުޑ ާއ ދެ،

ާމިޤ ނޫނަށްާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާެއއީ ާއެބައޮތް. ާކަންޮބޑުވ ަކމެއް ާއަުޅަގނޑު ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިޓީ އަިއއިރު

ާ ާނެގެުމނ6ާްޢަމަލުކުރަންފަށ ތ  ާޗ ރޖްތައް ާމި ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ ާސަރުކ ރުން ދ ނީާމަސްދުވަސްކަމަށް

ާ ާުމއްދަތް ާމިއޮތީ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެހެންނަމަވެސް ާފ ސްވުމަށްފަހުގައި. މަްސ3ާާމިޤ ނޫނުތައް

ާރިވެނިުއާ ާލިބެންޖެހޭ ާސަުރކ ރަށް ާތެޭރގައި ާދުވަހުގެ ާމިއަހަރު ާމ ނައަކީ ާމީގެ ާދިގުވެފަިއ.  620ދުވަހަށް

ބޭރުންާއަންނަބައެއްެގާއަތުންާާއ މްދަނީާއެއްގޮަތކަށްވެސްާލިިބގެންނެއްނުދ ނޭ.ާއެއީާމިއީާރ އްޖެއިން

ާ ާހިނގ  ާވަރުގަަދކޮށް ާއެންމެ ާޓުއަރިޒަްމގެ ާމި ާފައިސ އަކަްށވ ހިނދު ާފ އިތުެވ6ާާނެގޭ ާނުވަތަ މަސް

ާ ާލިބެންޖެހ3ާާޭދިޔައިމަ ާމިޤ ނޫނުން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުެރވުނީމ ، ާއެކަން ާތެޭރގަިއ މަހުގެ

ާނިގުަޅއިގަެނވުާ ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާމަންފ  ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެންމެހ  ނޑު ާއަޅުގަ ނީކަމަށް

 625އެިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާިޢއެެްޒަްތތެރިާރައީސް،ާމިހ ރުވެްސާދައުލަތުގެާބަޖެްޓގެާދަތިކަްނާހުރިވަރުްނާ

ާކަންތައްަތއްާކުރަންުހރިާފައިސ ެއއްާނެްތވ ހަކަާމިަދނީާއެިކގޮްތގޮތުންާއަުޅަގނޑުެމންނަށްާ ރ އްޖޭގެ

ާއަބަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާވ ހަކައެްއ.ާއަުޑއިވެމުން. ާއަންނަ ާދަންނަވަމުން ާތަކުރ ުރކޮށް ުދވެސް
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ާލޮބުވެތިާ ާތިބުމީާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމީހުން ާުގޅޭ ާޮކމިޓީތަކުގައިާމަސްލަޙަތު ދައްކަމުންދ ާވ ހަކަެއއް.ާމި

ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވ ނެާ ާކަންތައްވަމުންދ ނީ. ާނޫނޭ ާއެކަށޭނެގޮތަކަށް ާއެންމެހ  ރައްޔިތުންނަށް

 630ބަިތއެެްެބވިާޓުއަރިޒަމްާދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްކުަރްއވަމުންާގެންދަވ ާޯއނަރުންާމިކޮމިޓީގަެަިއވެސްާއެ

ާ ާިތއްބެިވ ާދިވެިހރ އްޖޭެގ6ާާގޮތުަގއި ާމިދިޔައީ. ާނިމިގެން ާމިަކން ާރަޢުޔަށް ާއެބޭފުޅުންެގ ބޭފުޅަކު.

ާމިބިާ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމަންފ ނުކުރެވުނުގޮތަކަްށ ާއެްނމެހ  ާރައްޔިތުންނަށް ލުާލޮބިވެތި

ާފ ސްވެގެންާމިދަނީ.ާވުމ ެއީކަގއިާމިޢިއްޒަތްތެެެރިާމަޖީލީހުންާމިކަން...

ާ

 635ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމ މިގިީލާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރައީާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެންމެއަކުއ ދެ، ާނަގަންޖެހުނީ ާމި ާނުކުތ އެއް ާމިނިޒ މ ބެހޭ ާސް،

ާމަސައްކަްތާާޤ ިސމްާިއބްރ ޙިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދ އިރ ަގއި ާޓުއަރިޒަމް ާވިދ ޅުވެފައިިމަވނީ ާމެންބަރު ާެއގެންދަވ   640ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ާޤަބޫލު ާއެްއގޮތަަކށްވެސް ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާބޭފުޅުންނޭ ާވ ހަަކެއއްނޫން.ާކުރަްއވ  ކުެރވޭ

ާކަންތައްތަްއާ ާއޮތް ާމަސްލަޙަތެއް ާއަިމއްލަ ާއެމީހެއްގެ ާމީހަކުވެސް ާކޮްނމެ ާތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކުރަމުންާ ާމަސައްކަތް ާމިތ ނގައި ާައޅުަގނޑުެމން ާމައްސަލައެއް. ާވަކި ާއެއީ ާނުހުރުން ހުރުމ އި

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިގެންދަނީ ާކޮްށެގންތިބިާާއެްއގޮްތވ އ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮުތގެމަތިން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާިޚޔ ލު ާވިސްނުމ އި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހަމަގައިުމވެސް ާއެހެންވީމ ، ާދަށުން.  645ހުވަެއއްެގ

ާވިދ ޅުުވްނާ ާއެވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަމުން، ާވ ހަކަ ާނެތް އެގޮތަށް

ާވ ލަުމންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވުމަށްާއަުޅަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަ
ާ

ާ

 650ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދައްަކވ ާވ ހަކަފުަޅކަށްާޖަވ ބުދެްއވުމުގެގޮތުްނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެދެން. ާނުކުރެއްވުން ާބޭނުން ފުރުޞަތު

ާކުޑައިމިސްވ ގޮތަްށާމަޖިލީހު ާމެންބަރަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ާގަވ އިުދގައި ގެ

ާމެންބަރުންެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާހުއްދަކުރ ކަމެއް ާެއއީ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުން

ާއަ ާމެންބަރަުކ ާއެްއ ާގަވ އިދުގެތެރޭަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާބިނ ކުރަްއވަްނޖެހޭނީ ނެްއާވ ހަކަފުޅުތަްއ
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ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާަމޑަވެލި ނޑު ާމައްޗަށް.ާއަުޅގަ ާއުސޫުލގެ ާއިޙްތިރ މްކުރެްއުވމުގެ  655މެންބަރަކަށް

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާއެބަާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއެމެންބަރަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާސްާޝުކުރިއްޔ 

ާއެނގޭގޮތަްށާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާނަން ާދ އިރ އ އި ާއެމެންަބރެއްގެ ާއެބަބުނޭ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލިސް ރައްދުެވގެންދިޔަީއ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެންމެ ާނަެމއް ާއަުޅަގނޑުގެ ާނުވ ެނއޭ. ާމުޚ ަޠބުކޮށްގެން ާމެންބަރަކ އި  660ނޫނިއްޔ 

ާއެހެންވީމ  ާވިދ ޅެއްނުވޭ. ާމެންބަރު ާއެބަްސާ، ާއެމެންބަރަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު އަުޅގަ

ާިރސޯޓްތަކުެގާ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާވ ހަކައަކީ ާދަންނަވަންއޮތް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ރައްދުެވއްޖެކަމަށް.

ާ ާތިއްބެވި ާލޮބުވެތ6ާާިއޯނަރުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއޮތީ ާމިހަމަ ާހިމެނިގެން ާމިކޮމިޓީަގއި ބޭުފޅަކު

ނޑަެއޅިގެންާ ާކަ ާފަހަރެްއގަިއވެްސާާރައްޔިތުންނަށް ާމިީއކީ ާފ ސްވެފައޭ. ާމިޤ ނޫނު ގެއްލުމެްއވ ގޮތަށް

 665މިޤައުމުގެާރައްޔިތުންނަށްާފަިއދ ވ ނެގޮެތއްާނޫނޭ.ާމިކަމުގެާބޭނުމަކީާމިއަހަރުދުވަހުގެތެރޭަގިއާނުވަތަާ

ނުޑާ ާައޅުގަ ާނުލިބޭނޭ. ާމިފައިސ  ާބަޖެޓަްށ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއަހަރުަގއިވެްސ އަންނައޮތް

ާަބޖެޓްވެްސާޤަބޫލުކުރ ގޮ ާމިއަހަުރގެ ާލިބޭގޮތަށް ާބަޖެޓަށް ާދައުލަުތގެ ާފައިސ  ާމިލިބޭ ާމިބިލުަގއި ތުަގއި

ާލޮބުވެތިާ ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާމިއީ ާފ ހަަގކުރަނީ. ާމިކަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ހެދިގެންމިދަނީ.

ފަިއސ އެްއާރައްޔިތުންނ އިާގުޅުންހުރިކަމެްއ.ާމިއީާފަހަރެއްަގއިވެސްާިރޯސޓްާއޯނަރެްއގެާއަތުންާދ ާ

ާެއހެންވީމ ،ާ ާފައިސ އެއް. ާނެގޭ ާއަތުން ާޓުއަރިސްޓުންގެ ާއަންނަ ާބޭރުން ާރ އްޖެއިން ާމިއީ  670ނޫން.

ާަވރަށްބޮޑުާ ާވެވޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުެވތި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާކުޑަކުރުމަކީ މިކަން

ާއެްއގޮތަ ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމަކީ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާެވގެންވ ނެގޮތެްއާއަނިޔ ެއއްކަމަށް ކަްށވެސް

ާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެގުނީމ 6ާާނޫން. ާމިފައިސ  މަްސދުވަހުގެތެޭރގައި

ާއ މްދަނީާ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާމި ާއަދި ާލިބި ާމިފައިސ  ާބަޖެޓަށް ާަރއްިޔތުންގެ ާލޮބުވެތި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

 675ންނަންއޮތްާއަހަރުގެާބަޖެޓަްށވެސްާމިއިންާއިތުރުެވގެންދ ނީ.ާމިކަމަކީާމިަކންާމިގޮތަށްާކުރީމ ާމިާއަ

ާއެއީހަމަާ ާނުެވވޭނެކަމަކީ ާރައްޔިތަކަށް ާލޮބުވެތި ާެއއްެވސް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަންފ އެއް އެްއވެސް

ާކަށަވަރުކަެމއް.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާމިއަރުވަނީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތު ާދެްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރުާ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފެލިދޫ

ާއިބްރ ހީމަށް.ާ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާއެއަށްފަހު ާނަޢީމަށް.  680ޔޫޞުފް

ާއިހަވަންދޫާ ާއެއަށްފަހު ާރަޝީދަށް. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ އެއަށްފަހު
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އަށް.ާއެއަްށފަހުާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާهللاދުާޢަބްދުދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާމަނިކު.ާ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ާއެައށްފަހު ާޢަލީ. ާވިސ މް މެންބަރު

ާއަޅުަގނޑުާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމަށްާފުެުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ685 

ާދަތުެުުރެވރިންގެާާަބރުާދ ިއރ ގެާމެންާފެލިދޫ ާފުރ  ާެއއަރޕޯޓަކުން ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަތުންާ

ާއިްއވެިވާާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޔޫޞުފްާނަޢީމް ާކޮމިޓީން ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމިހުށަހަޅ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާނެގުމަށް ާޓެކްސް އެއަރޕޯޓް

ާކޮާ ާއިއްެވވިކަމަށްަޓކައި ނުޑާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރިޕޯޓް ާއަޅުގަ ާމުޤައްރިރަށް މިޓީގެ

ާސަބަބަކީ،ާ ާބެހޭގޮތުން. ާރިޕޯޓ އި ާމިހުށަހަޅ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާހައިރ ންވެއްޖެ ާވަރަށްބޮޑަށް  690އަޅުަގނޑު

ާ ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާދުވަހު ާހުށަހެޅި ާމިމަޖިލީހަށް ާސަރުކ ރުން ާމިބިލު ެމންބަރުނ2322ާާްފުރަތަމަ

ާފުރާ ވ ހަކަފުޅުދަ ާއެއަރޕޯަޓުކން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނެގެންޖެހޭނީ ާހަމައެކަނި ާޓެކްސް ާމި ްއކަވ ަފއިވ ނީ

ާަނގަިއގެްނާ ާމިޓެކްސް ާއެއްވެްސގޮތަކަށް ާއަތުން ާދިވެހިންގެ ާއަތުންނޭ. ާބޭރުމީހުންގެ ހަމައެކަނި

ާކޮމި ާެއގޮތަކަށްނޫން ާއެހެްނނަމަވެސް، ާވ ހަކަެދކެވުނީ. ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިގޮތަށް ޓީންާނުވ ނޭ.

ާއަތުންވެްސާ ާމީހުންގެ ާހުރިހ  ާހަމަ ާމިއޮންނަނީ ާރިޕޯޓްގައި ާކޮމިޓީގެ ާމިއޮތީކީ.  695ހުށަހަޅ ފައި

ާބޮޑުުކރުމަށް،ާ ާޓެކްސް ާއެއަރޕޯޓް ާމިހުށަހަޅ ފައިވ ޮގތަށް ާބޮޑުުކރުމަށް.2227ާާސަރުކ ރުން ޑޮލަރަށް

ާހުށަހަ ާއެއިޞްލ ޙު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާއެހެްނާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު ޅުއްަވއި،ާއަދި

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެއަްށާތ އީދުކުރަްއވަިއގެންާމިހ ރުާމިވަނީާފ ސްކުރެވިެިފައިާހަމަެއކަނިާމިާ

ާމިާ ާއެހެންީވމަ، ާއަތުންނޭ. ާބޭުރމީހުންގެ ާފުރ  ާއެއަރޕޯޓްތަކުން ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާނެގޭނީ ޓެކްސް

ާހަ ާއެގޮތަށް ާމިހ ރު ާއުފ ކުރ ކަމެއް ާވަރަށް ާމީގެއިތުރުްނާ…މަޖެހިގެންދިޔައިމައަޅުަގނޑު .700 

6ާދަންނަވ ލަންާދެންއޮތްާވ ހަކަައކީާމިބިލުާފ ސްެވ،ާޤ ނޫނަކަްށވުމުންާމިއަށްާޢަމަލުކުރަންާެފށޭނީާ

މަްސދުވަސް.6ާާއަހަރޭ.ާއ ެދ،ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިިމއޮތ2ާާީމަސްުދވަހޭ،3ާާމަސްދުވަހޭ،ާ

ާ ާނިންމ ފައިމިއޮތީ ާމަސްދުވަސ3ާްކޮމިޓީން ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު މަސްދުވަހަކީވެސ3ާާް.

ާކަޭލާ ާއޭ، ާކައިީރގައި ާބޭރުމީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ، ާމުއްދަެތކޭ. ާކުރު ޙަޤީޤަތުގައި

ާހެދިފައިާ ާދޭތެރޭގައި ާއަންނަނީކީނޫން.ާއެމީސްމީހުންނ އި ާބުނީމ،ާމީހުން ާއަންނ ށޭ  705ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާއެ ާއެ ާެއގްރީމެންޓްތަކެއް. ާަކމޭހިތަން.ާއެބަހުރި ާޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ގްރީމެންޓްތަކަްށ

ާވަިކާ ާޓިކެޓްގެ ާމިއަންނަނީ. ާހެދިގެން ާދޭތެރޭގައި ާޮއޕަރޭޓަރުންނ އި ާޓުއަރ އެއަރަލއިންތަކ އި

އަގުަތކެއްާނެިގގެން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާޓަސްލ ފައިާއެއަރޕޯޓްާޓެކްސްާބޮުޑޮކށްލީމ ،ާ
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ާމަޑަވެާ ާމިއަދަށް ާއެކަެމްއާމިއަދުން ާވިދ ޅުވިހެްނ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ލި

 710މަސްދުވަސްެވސްާއެއީާކުރުާމުއްދަެތއް.ާޙަޤީޤަތުގަިއ3ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާކުެރވޭކަްށާނޯންނ ނެ.ާ

އަަހރުާދުވަހަށް.ާދެންާކޮމިީޓގެާުމޤައްރިރުާވިދ ުޅިވ،ާތިމަންނަމެންާމަޓީގ2ާާެއެމުއްދަތުާވ ންޖެހޭނީާ

ނުޑާމެންބަރުންނ  ާައޅުގަ ާބައްދަލުކުުރވީމޭ. ާބޭފުޅުންނ ިއވެސް ާކޮމ ސްގެ ާއޮފް ާޗެމްބަރ އި،

ާޓެކްްސާނަގަންވީމަ.ާ ާެއއަރޕޯޓް ާއަތުން ާދިވެހިންެގ ާނޭނގޭނޭ ާމެންބަރުންނަކަށް ާމަޓީގެ ދަންނަވ ނީ

ާއެއަރޕޯޓްާ ާމި ާއަތުން ާދިވެހިން ާބެހޭގޮުތންނޭ. ާބޭރުމީހުންނ އި ާއެނގޭނީ ާހަމައެކަނި އެމީހުންނަށް

ާބިލުާޓެކް ާމިއޮީތ ާމިހ ރު ާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާެއގޮތަށް ާުނވ ނޭ. ާެނިގގެންނެއް ާއެްއގޮތަކަްށވެސް  715ސް

ާފ ސްވެފައި.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަިސންޖަރުންާޝުކުރިއްޔ . ާދިވެހި ާއެބަޮއވޭ ާއިޞްލ ުޙގައި ާފ ސްކުރެއްވި ާދެންމެ ޖިލީހުން

ާ ާފަސިނ1ާްއުމުރުން ާުނވ  ާއަހަރު ާއަތުން،1ާާޖަރުން، ާފަސިންޖަރުންެގ ާވެފަިއވ  އަހަުރ

ާ ާއަތުން ާފަސިންޖަރުން ާދޮށީ ާިޢްއޒަތްތެރ21ާާިދެއަހަރަށްވުރެ ާއެހެންވީމަ، ާނަގ ގޮތަށް.  720ޑޮލަރު

ާބައްލަވ ެލއްވުމަށްާ ާއަލުން ާފ ސްކުރިގޮތަށް ާމަޖިލީހުން ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ާދެންމެ މެންބަރު

ާއަޅުާ ާދަންނަވަން. ާއިބްރ ހީމަށްާއަޅުަގނޑު ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ަގނޑު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ބެޭހާނުކުތ އެއްާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމް.ާ

ާ

 725ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޓެކްާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާފެލިދޫ ާބޮޑުނުކުރަން. ާމިދަންނަވަީނ ާައޅުަގނޑު ާދިވެހިންާއ ދެ، ާބޮޑުނުކުރަން. ާނުަނގ ކަެށއްނޫން. ާސް

ާެއއަށްވުރެާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޔޫޞުފްާނަޢީމް ާނަގ އެތި ާއަތުން ާދިވެހި ާބޮޑުކުރަން. ާއަތުން ާޭބރުމީހުންގެ ާަނގ ، ާނަގ ވަރަށް އަތުން

ާބޮޑުކޮށްގެންެނއްާނުވ ނެ.ާމިހ ރުާމިާނަގ ވަރަށްާނަގަްނވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ730 

ާ

ާޝުކުާމެްނބަރުާާދ ިއރ ގެާމ ިމގިލީ ާވަރަށްބޮޑަށް ާބޭނުންވަނީާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާިރްއޔ 

ާމިނިސްްޓރީތަކ ިއާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާ ާސަރުކ ރުގެ ާގުިޅގެން ާމިކަމ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި މިހ ރު

ާޓުއަރިޒަ ާއަދި ާމަޓީއ އި ާމިދެންނެވީ.ާއަދިާއޭގެއިތުރަްށާޗެމްބަރާއަދި ާމިބޭފުޅުން ްމާއިންޑަސްޓްރީގެ

ާވިދ ޅުިވާ ާއެބޭފުޅުން ާދެން ާނިންމަވ ފަިއވ ތީ. ާެއކޮމިޓީން ާގެެނވުނު ާބޭފުޅުްނވެްސ ާކޮމ ްސގެ  735އޮފް

ާވ ހަކަތަކަްށާ ާދައްކަވ ަފއިހުރި ާެމންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމިީޓގެ ާއަދި ާބެލީމަ ާެއއްގޮތަްށ ވިދ ޅުވުމ 
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ާނިިމގެންދިޔައީ.ާރި ާނިމޭގޮތަކަށް ާަކންތައްތައް ާމެޖޯރިޓީން ާކޮމިޓީގެ ާއެހެންނަމަެވސް، ޢ ޔަތްކުރީމަ،

ާ ާަގވ އިދުގެ 222ާާއެހެންވީމަ، ާމ އްދ އ އި 22ާާވަނަ ާމ އްދ ގެ، ާމ އްދ ަގއ222ާާިވަަނ ވަނަ

ޑަިއަގންނަވ ާބުނ ގޮތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަްނތައްާގެންދިޔަީއ.ާބައެއްާމެންބަރުންާކޮމިޓީގައިާހިމެނިވަ

ާކުރ ނެކަމެްއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީީކ ާއެހެންނަމަެވސް، ާވެދ ނެ. ާތިއްެބވިކަމަށް ާވޯޓުނުދެްއވ   740ބޭފުޅުން

ާމަޖިލީހުގެާ ާނިމިގެންދަނީ. ާކަްނތައްތައް ާކޮމިޓީން ާއޮންނަގޮތަކަށް ާމެޖޯރރިޓީއެއް ނޫން.

ާ ާދެން ާއެހެންމެ ާއ ދެ، ާއެގޮތަށް. ާނިމިގެންދަނީ ާކަންތައްަތއް ާދ އިރ ެގާފްލޯރއިންވެސް މަޑަވެލި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާފ ހަަގކުރެްއވުމަކީ ާއެފ ހަގަކުެރއްވި ާނ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާބެހޭގޮތުން ާދިޔުމ  ާނިމިެގންދިޔަ ާކަންތައްތައް ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކއެްއކަމަށް ާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭ ާހަމަ ާދ އިރ ަގިއާާދެއްކެީވ ާޓުއަިރޒަމްގެ  745ޤަބޫލުކުރަނީ.

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމީހުން ާމަަސއްކަތްކުަރްއވ  ާދ އިރ ތަުކގައި ާއެޫނންވެސް ާއަދި މަސައްކަތްކުަރއްވ 

ާަނފ ތަކެއްާ ާނޫނީވިްއޔ  ާަމންފ ތަކެއް ާީމގެތެރެއިން ާބޭފުޅުންނަކީވެސް. ާމިހުރިހ  ތެރޭގައި

ނޑުމެންާކަމެއްާނު މަސްދުވަހުގެާވ ހަަކ3ާާކުރަން.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާނުލިބޭނެގޮތަކަށްާއަުޅގަ

ާނުލިބޭނެކަމަށް ާބަޖެޓަށް ާއެއްވެްސެއއްެޗއް ާމިކަމުން ާއަހަރުގެތެރޭަގއިެވސް ާމިއަންނަ ާނިމިގެންދ އިރު

ނޑަެއޅިގެންާގޯެހއް.ާމިމަޖިލީހުންާމިއަދުާމިބިލުާނިންމަވައިދެއްިވއަްސާ  750ވިދ ޅުވިާވިދ ުޅވުމަކީާހަމަާކަ

ާ ާމަސ6ާްއޭގެ ާނުވަތަ ާފަހުްނ ާމިއަންނަާާމަސްދުވަުހގެތެޭރގައ3ާިުދވަސް ާލިިބގެންދ އިރު ަފއިސ 

ާނުނިމިގެންާ ާމިގޮތަށް ާެއހެންނަމަވެސް، ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުދ ނެހެން ާނިމިގެންނެއް އަހަރު

ާއަޣްލަިބއްޔަތުންާ ާކޮމިީޓގެ ާހަމަ ާނިންމީވެސް ާެއގޮތަށް ާދިމ ވެދ ނެ. ާތިވިދ ުޅިވގޮތަްށ ހިނގައްޖެްއޔ 

ާ ާެއގޮތަށް ާެއއްބަްސވެަވޑަިއަގންނަވ ތީ ާނިންމުމެއްގެ ާނިންމ ފައިއޮތް މަްސދުވަހަށ3ާާްކޮމިޓީން

ާކުރިއަްށާ ާދުވަހަށް ާެއއްއަހަރު ާިވދ ޅުވީ ާބޭފުޅުން ާދ އިރ ގެ ާޓުއަރިޒަމް ާޙަޤީޤަތުގައި  755ނިންމީ.

ާއައުާ ާލިބޭގޮތަށް ާއެބައި ާައތުން ާޓުއަރިސްޓުންގެ ާހުންނައިރު ާހަދ ފައި ާމުޅިާއެގްރީމެންޓްތައް މުން

ާނުކުރުމަށްާ ާކަންތައްތަްއ ާއެގޮތަށް ާައދި ާނިކަމެތިކަމެއްކަން. ާލިބިދ ނެ ާއިޤްތިޞ ދަށް ރ އްޖޭގެ

ާ ާނިންމެވީ ާެއގޮތަށް ާބޭފުޅުންވެސް ާކޮމިީޓެގ ާރިޢ ޔަތްކޮށްފައި ާވ ަހކަފުަޅށް ާދެއްެކވި 3ާއެބޭފުޅުން

ާަވިކާބަޔަކަށް ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ާވަކި ާގޯސްކޮްށާާމަސްދުވަހަށް.ާއެހެންވީމަ،ާެއއީ ާނުވަތަ ރަނގަޅަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ެެކަން ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާދިަޔކަމެއްނޫން. ާުކރެވިގެން ާކުރުމަށްޓަަކއި  760ކަންތައް

ސ ފުކޮށްލަދޭންާއަޅުަގނޑުާަދންނަވ ލީާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމްާ

ާނޫންކަމާ  ާވ ހަަކއެއް ާރަނގަޅު ާއެއީ ާވ ހަކަުފޅު ާރޫޙުާއެދެއްެކވި ާޕ ޓީގެ ާބޭނުންފުޅުވީމަ ާހަމަ އި،

ާިމސްކިތްތަކެްއާ ާވ ހަކަެދއްިކގެންދިޔަ ާމިއަދުެވސް ާމިތ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުލަޖައްސަްނ، ޖައްސަން
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ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާަޖއްސ ށޭ. ާކުލަވަރު ާިސޔ ސީ ާިނންމަވ ފައިވަީނވެސް ާއަޅަން ާސަރުކ ރުން ކުރީގެ

ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާައޅުަގނުޑ ާެއހެންވީމ ،ާާއެހެނެއްނޫންކަމަށް ާނޫންކަމަށް. ާއެެހންދިޔަކަމެއް  765ެއއީީކ

މިއަދުގެާސަރުކ ރުންާހިންގ ާކަންތައްތަކަީކވެސްާިސޔ ސީާުކލަވަރުާޖައްސަންކަމަށްާައޅުަގނޑުމެްނާ

ާބެލިދ ނެ.ާއެެއއްާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެގޮތަށްކަމަށް ާހަމަ ާމިދަނީ ާހުރިހ ކަމެްއެވސް ވިސްނައިިފއްޔ 

ާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނުޑމެންގެާނޫންކަންނޭނގެ ާބަލަންވީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވިސްނަންވީ. ާމިއަދު މެްނ

ާހުރިހ އިަރކުވެްސާ ާަމސައްކަތްތަެކްއވެސް ާހުރިހ  ާކުރެވެންއޮތް ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަގަށް

ާޝުކުުރެވރިވ ކަމަށްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަަމށް ާގެންދަވ ތީ ާކޮްށދެއްވަމުން  770ހުރިހ ބޭފުޅުންތަކެއްވެސް

ާކޮމިޓީގެާާއަޅުަގނޑުާ ާބޭނުންވ ގޮތަށް ބަލަިއގަންނަންއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއްގޮަތކަށްެވްސާވަިކާމީހަކު

ާައނެއްކަުކާ ާެއއީ ާނުދިއުމަކީ ާބޭނުންފުޅުވ ގޮތަށް ާމެންބަރަކު ާަވކި ާނުދިއުމަކީ ކަންތައްތައް

ާކުރ ނެކަމެއްާނެތްކަމަށްާނުވަަތާމުޤައްރިރަކަށްާއިންނަާމީހަކުާ...

ާ

ާާްނބަރުާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  22/22ާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް. ާެއއަރޕޯޓްާ،  775ާރ އްޭޖގެ

ާމިކޮމިޓީންާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙ ބެހޭގޮތުްނ ާގެނެވުނު ާމިޤ ނޫނަށް ާނެގުމ ބެހޭ ޓެކްސް

ާދިރ ސ ކުރު ާބަލައި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާސ ފުކޮްށާމިކަން ާވަރަށް ާރިޕޯޓުގައި ާއެޭބފުޅުންގެ މަށްފަހުގައި

ާގިނައިްނާ ާއެންމެ ާފަތުރުވެރިން ާރ އްޖޭގެ ާއ ދެ ާފަރ ތް، ާގުޅުންހުރި ާމިކަމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަޓީއ ެވްސާ ާއަދި ާމަްޝވަރ ކޮށް ާއެފަރ ތްތަކ ވެސް ާމެދުވެރިކޮށް ާޓުއަރާއޮޕަރޭަޓރުން އެތެރެމިކުރަނީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަ ާބަެއއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެރިޕޯޓ ގުިޅގެން ާއެޭބފުޅުންގެ  780ހުގައި

ާމިއަދުާ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާހުށަހެޅިފައި. ާިއޞްލ ޙުތަކެއް ާމިއަށް މެންބަރުންވަނީ

ާމިއަދުާ ާބޮޑުކުރުމަކީ ާމިޓެކްސް ާައތުން ާފަތުރުވެރިންގެ ާިޒޔ ރ ތްކުރ  ާރ އްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުމެ ާޤަބޫލުކުރެވިގެން ާއެކަން ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދު ާކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ންނަށް

ާއެކަްނކޮށްފައޭ.ާ ާމިއޮތީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ާއެކަން ހުށަހެޅުމ ގުޅިގެން

ާރަ ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެަބ ާހަނދ ންކުރަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  785ްއޔިތުންެގާހަެަމައެއ ެއކު،

ނޑުމެްނާމިއަދުާ އަތުންވެސްާެއއަރޕޯޓްާޓެކްްސާނެގުމުގައިާބަދަލުތަކެއްާގެނެސްާއެކަންވެސްާއަުޅގަ

ާވަރަްށާގ ތުންާ ާރައްޔިތުންނ  ާމިއީ ާމިމަޖިލީހަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ޤަބޫލުކޮށްފިން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާދަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާޝުޢޫރުތައް ާރައްޔިތުްނެގ ާމިއަދުާމަސައްކަތްކުރ ، ާއެކަން ާބައެކޭ. ންނަ

ާފަރ ތުންާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާތިބި ާމިމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާދުވަހަކީ ާފަށ ނެ ާޢަމަލުކުރަން ާއެހެްނީވމ ،ާމިޤ ނޫނަށް ާހިނގައްޖެ.  790މަސްދުަވސްކަމަށ3ާާްފެނިގެން
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ނަޑއަޅ ފައިާއެބައޮތް.ާހަމަެއއ ެއކުަގއި،ާއެބަދަލުކު ރުމަށްޓަަކއިާމިތަނަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިނަމަާކަ

ާއަންަނާ ާބޭރުން ާކުރެވިދ ނެކަމެކޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެބަަދލުކުރުމަކީވެސް ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ފަތުރުވެރިންނަށްާނޫންނަމަ،ާޓުއަރާއޮޕްރޭޓަރުންނަކަށްާނޫންާއެނގޭނީާދިވެހިރ އްޭޖގެާޤ ނޫނުތަކަށްާ

ާމުއްދަ ާއެހެންވީމ ،ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ާމަޖިލީހުން. ާމިރައްޔިތުންެގ ނޑަައޅ ނީ ާކަ ާެއކަން ތުތަކެއް.

ާަމޖިލީހުގެާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެގޮތަށް. ާިނންމިދ ނެ ާއެކަން  795އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަޝްވަރ ކުރަްއަވންޖެހޭާ ާއެބޭފުޅުން ާއަިދ ާވިސްނިވަަޑިއގެންނެވި ާކޮމިޓީއަށް ާއަދި މެންބަރުންނަށ 

ާފަރ ތްތަ ާއެނިންމެވީ ާއެބޭފުޅުން ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްަފހު ާމިޤ ނޫނަށ3ާާްކ  ާފަހުން މަސްދުވަްސ

ާމިކަންާ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރެވިދ ނެ. ާމިގޮތަށްވެްސ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިކަން ޢަމަލުކުރަން.

ާއެންމެާ ާލިބުުނ ާމިއަދު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ީނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، އަވަްސވެްސކުރެވިދ ނެ.

ާހިތް ާއަދަދުާބޮޑު ާނަގަންޖެހޭ ާޓެކްސްެގގޮުތގައި ާއަތުން ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  800ހަމަޖެހުމަކީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމިރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާރަްއޔިތުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ނުޑ ާއަުޅގަ ކުޑަެވގެންދިއުަމކީ

ާއެ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާއުފ ކުރ ެނކަމެއްކަން ާއެކަމ  ާހިތްހަމަޖެހި ެހންވީމ ،ާމެންބަރުންވެސް

ާރަްއޔިުތންނަށްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނިންމަންވ ނީ ާކަންތައްތައް ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމ ، ާކުރަމުްނގެންދަންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުރިހ ކަމެއްެވސް ލުއިވ ެނގޮތަށް

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުަލއެއްޖެިހގެން ާއެްއވެސް ާސިޔ ީސ ާނުކުރަން ާއެކަމެްއެގާާޤަބޫލެއް  805ރަްއޔިތުްނ

ާޢަމަލުުކރަންޖެހޭާ ާަމއްޗަށް ާއެކަމުގެ ާބަޔަުކވެސް ާބޭރު ާއަދި ާޢަމަލުކުރަންޖެހި މައްޗަށް

ާަވޞީލަތ ާ ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުަލއެއްޖެހިގެްނކުރ ނެކަމަށް. ާިސޔ ސީ ކަންތައްތަުކގައި

ާުޓއަ ނިޑަވޅެއްަގއި ާދަ ާމިދ  ެައްވަމުން ާއިތުުރކުރަ ާިމއަދުއޮތްާކަންތައްތަެކއް ރިޒަމް

ާއެގޮތަށްާ ާއެކަްނކަން ާއެހެންވީމ ، ާއެބަ. ާވިސްނަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ޙ ލަތ ދޭތެރޭގައިެވސް

ާމިކަންާ ާކޮމިޓީން ާއިޤްތިޞ ދީ ާމި ާމިކޮމިޓީން، ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ  810ވިސްނުމަށްފަހުގަިއކަމަށް

ާމިރިޕޯޓްާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށް ައއިސްފައިާިމއޮތީ.ާއެެހންވީމ ،ާާބަލައިާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައި

ާދަންނަވ ކަެށއްނެތިންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރުއަދ ުކރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސަްއަކތަށް ާކުރެއްވި އެބޭފުޅުން

އެކޮމިޓީެގާހިމެނިވަަޑއިގަންަނަވނީާރ އްޖޭގަިއާޓުއަިރޒަމްގެާޮބޑުާބަެއއްާޙިއްޞ ކުރ ާބަެއކޭ.ާއެކަންާ

ާ ާމިކަން ާއެކޮމިީޓއަށް ާއޮތީ. ނުޑާއެގޮތަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންެވގެން ާމިދައްކަނީ. ާިމވ ހަކަ ދިޔައީތީވެ

ާފޮނުވ އިރުަގިއާ ާމައްސަލަަތކެއް ާވަކި ާނަގ އިރުަގއި، ާކޮމިޓީަތއް ާވ ހަަކއަކީ ާދައްކ  ާމިތ   815އަބަދުވެސް

ާހިނގ ށޭ.ާމެޖޯރިޓީއަށްާ ާކަންކަންކުރަމ  ާކޮމިޓީތަކ  ާނުހިމެނޭކަހަލަގޮތަކަށް ާއޭގެ ާމަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

ާބޭނު ާރަނަގޅުގޮތަށްާބަޔަކު ާއެންމެ ާެއއީ ާކަންތައްަތްއކުރުމަކީ ާކުރ ގޮތަށް ާކަންަތއްތައް ންހ ގޮތަކަްށ
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ާރަްއިޔތުންނަށް.ާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީ ާއަަބދުވެސް ާައޅުަގނޑުމެން ނުވ ނެ.

ާުޝކުރިއްޔ ާ ާރަނގަޅުގޮަތކަށް. ާެއންމެ ާއޭެގއޮތް ާމަޞްލަޙަތު ާރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 820ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޓެކްސްެގާ،22/22ާ`.ާޝުކުރިއްޔ  ާއެއަރޕޯޓް ާމި

ާކަްނތައްތަުކގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާހުރި ާކަންބޮޑުވުން ާަބއެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާަދނޑިަވޅުަގއި ާއިޞްލ ޙުގެނެވޭ ާޤ ނޫނަށް

ާދިގުާ ާވަަރށް ާަރއީސް،ާިމއީ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިފުރުޞަތުގައި. ާބޭނުން ާދަންަނވ ލަން ާއަދި ވ ހަކަެވސް

ާފަހުންާ ާފެށި ާޢަމަލުކުރަން ާމިޤ ނޫނަށް ާމިއީ. ާޤ ނޫނެއް ާއޮތް ާގޮްސފައި ާފ އިތުެވގެން  825މުއްދަތެއް

ާޚިދުމަތްތަ ާއެއަރޕޯޓުގެ ާއަދި ާކޮޓަރިތަކ އި ާރިޒޯޓްތަކުގެ ާޚިދުމަތްދޭ ާއެނޫންވެސްާމިދަންނަވ  ާއަދި ކ 

ާަބދަލުތަކެއްާ ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާމިއެްއޗެއްސަްށވަނީ ާމުސ ރަަތކ  ާމީހުންގެ ގޮތްގޮތަށް

ނުޑމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ ާމިކަން ާމުއްދަތަށްެވގެންދިޔައިުރަގއި ާމިހ ދިގު ާައއިއިުރގައި އައިސްަފއި.

ާައޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ެެވި. ާނުގެނެ ާއިޞްލ ޙެއް ާއ މްދަނީާދައުލަނޑުމެން ތުގެ

ާ ނިޑވަުޅަގއި ާމިދަ ާވ ހަކަަދއްކ  ާއިތުރުވ ެނގޮތްތަކަްށާދަުއލައިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ާއ މްދަނީ  830ތަށް

ނޑުެގާހިތުަގއިާއުފެދޭާުސވ ލެްއ.ާ ހުރަސްއެޅޭކަހަލަގޮަތކަށްާައޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރުންާެއއީާައޅުގަ

ާެއކަންކުރެވޭކަެމއް ާޒިންމ ދ ރުގޮތަކަށް ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ތުްނާދައުލަބ އޭ.

ާމީތިާ ާމިދަނީ. ާފ ސްކުރަމުން ާއޭތި ާކުރުކޮށްލ ފައި ާމުއްދަތު ާބ ރަށް ާވަރަްށ ޚަރަދެއްވ ކަމަްށވަންޏ 

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާބެހެއްޓުމަކީ ާވިސްނުން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ބެލެންސްވ ނެގޮތަކަށް

ާ ާޒިންމ ދ ރުގޮތަކަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާކަންކުރުމަކީ. ނުޑމެން ާއަހަރ1002ާާުއަުޅގަ  835ވަަނ

ާ ާލިބ1020ާާޭނިމިގެންދ އިރު ާޓެކްްސއިްނެވސް ާއެއަރޕޯްޓ ާިމަވނީ ާބަޖެޓްކުރެވިަފއި ާއަހަރަށް ވަނަ

ާދ އިރ ާ ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާދޭންޖެހޭ ާަރއްޔިތުންަނށް ާހޯދައިގެން ާފަިއސ  ާއިތުރުކޮްށގެން އ މްދަނީ

ާހައިާސީޒަންެގާފުޅ ކުރުމަށްކަ ާމިފެށޭ ާމިހ ރު ާބަންދުކޮށްަފިއާނޫނީ ާއެދޮރު މަށްވ އިުރާއަުޅަގނޑުމެން

ާ ާރަްއޔިތުންނަށްދޭންޖެހޭާދައުލަތެރޭގައި ާރ އްޖޭގެ ާބަންދުކޮށްފައި ާދޮރު ާއ މްދަނީގެ ާވަންނ ެނ ތަށް

ާިމދެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދަްއކ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާޚަރަދުގެ ާކުރަންޖެހޭ  840އްކެނީާޚިދުމަތަށް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ެލއް. ާއުފެދޭ ާހަމަ ާމިއީ ާވ ހަކަެއއްތޯެވސް ކޮންފަދަ

ާ ާޤ ނޫނީގޮތުން ާނޫނީ ާހަދ އިރުގަިއާއަދި ާޤ ނޫނު ާައޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތަކީ ތަށްާދައުލަކުރަންޖެހޭ

ާރަނގަޅު ާވީެއންމެ ާތަނަވަސްކޮށްޭދއިރުަގއި ާވަޞީލަތްތައް ާލިބޭނޭ ާއުޫސލުތަކެްއާާޢ މްދަނީ ހަރުދަނ 

ާ ާދައްކަްނވ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ.ާދައުލަގ އިމްކުރުމަށްފަހުަގއި ާކަންތައްތަުކެގ ާކުރަންޖެހޭ ުތން
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ާަޚރަދުކުރ ާ ާެއއްޗެހިތަެކއް ާނެތް ާއަތުގަިއ ާމިިކޔެނީ ާއެްއކޮޅުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  845އެހެންނޫނީ،

ާފައިސ ކޮ ާޖީބަށްލ ނެ ާމިކިޔެީނ ާއަނެއްޮކޅުން ނޑަްށާވ ހަކަ. ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާުނލ ށޭ. ޅު

ާ ާކުރަމުންދިަޔއީ ާކުރިންވެސް ާތ އީދު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުކުެރވޭކަެމއްނޫން. މަސ6ާާްއެކަމަށް

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޭރުން ާެއއޮތްގޮަތށް. ާއެބިުލގަިއ ާެފބްރުއަީރ1020ާާދުވަސް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާއެއ  ާފެށި ާޢަމަލުކުަރން ާެއއަށް ާހިސ ބުގައި ާޢިްއޒަތްތެރިާދައުލަމްދަނީ ާލިބޭނެގޮތްެވގެންދ ނެ. ަތށް

ާމިކަމ ާ ާތ އީދުކުެރވޭކަަމކަށްނުވ ީތ ާއެހ ބޮޑަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިަކންކުރުމަކީ ާމިނޫންގޮަތކަށް  850ރައީސް،

ާއަޅުަގނުޑގެާކަންބޮުޑވުންާއޮްތާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާޝުާމަޑުަވރީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުއްުޓވަންއުޅޭާަދުއލަކުރިއްޔ  ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާތަށް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:މްާޢަލީާވިސާ  ާތ އީދުކުރަން. ާމިަކމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންކަމުން، ާނެތިން. މީހަކަށްވ ކަށް

ާއ ްމދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިވަގުތު ާމިއީ ާދަންަނވ ނީ ާއެކަށޭނަގޮތްބ ޭއާއަޅުަގނޑު ާއެންމެ ާހޯދަން  855ނީ

ާއިޞްލ ޙުާ ާމިބިލަށް ާފުރަތަމަކަމަކަށް ާއެންމެ ާއެބަޖެހެއޭ. ާސުވ ުލކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން

ާެއއީާ ާހެއްދެވިަފކ ެއއްނެޭތ. ާިރސަރޗެްއ ާއެކަީށގެންވ  ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްވިއިުރ

ާމަ ާމަންޒިލުތަކ ބެހޭ ާވ ދަކުރ  ާބައެްއ ާއެކަށީެގންވ ގޮަތކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނ  ޢުލޫމ ތު

ނޑުެމންނަކީ،ާ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއއްކޮްށ، ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއަުޅަގނޑު ބައްލަވ ފައިނެްތކަން

ާއޮްތާ ާބިނ ވެފަިއ ާއެހ ބޮޑަށް ާބިނ ެވފައި، ާފަތުރުވެރިކަމަށް ާއިޤްތިޞ ަދކީ  860އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާތަދުާ،ާޤައުމަކަށްވ އިރު ާއިޤްތިޞ ދީ ާމުިޅާދުނިޔެއަށް ާއަދިާިމވަގުތު ާޮއެވެގން ާައއިސްަފއި މަޑުކަމެއް

ާމަދުޮކށްފައިވ ާ ާދަތުރުކުރުން ާފަުތރުވެރިން ާުގޅިގެން ާކަންކަމ ިއ ާެއކި ާމިކަހަލަ ސްވައިންފްޫލއ އި

ާމެސެޖަކީާ ާމިދޭ ާދަތުރުވެރިންނަށް ާބޮުޑޮކށް ާޓެކްސް ާއެއަރޕޯޓް ާައޅުަގނޑުމެްނ ވަގުެތްއގައި

ާމެސެޖެ ާކޮންކަހަލަ ާމިީއ ާދަންނަވ ނީ ާޓުއަރިޒަމަްށާއަޅުަގނޑު ާކަހަލަ ާއަޅުަގނޑުމެން އްބ އޭ.

ާމިކަހަލަާ ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު ާނޫނޭ ާމެސެޖެއް ާއެކަީށގެްނވ  ާމިއީ ާޤައުމަކުން ާއޮްތ  865ބިނ ވެފައި

ާޕ ޓީއަށްާ ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާއުފ ކުރަން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާހަމަެއއ އެކު ާދޭކަށް. ވަގުެތްއގައި

ާދ  ާައލިފުށި ާމެންބަރެއް، ާނ ޝިދުާނިސްބަތްވ  ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ެެރި ާޢިއްޒަތްތެ އިރ ގެ

ާޗ ޖްާ ާސަރވިސް ާފަސެންޖަރ ާނަގ  ާއަތުން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމިަވގުތަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ާއުފ ކުރ ކަމެއް.ާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދިޔަކަމީ ާހަމަޖެހިގެން ާބ އްވ ގޮތަށް ާއޮްތވަރަށް ކުރިންވެސް

ނޑުމެންނަށްވެސް ާއަުޅގަ ާބޮޑަށްާާޙަޤީޤަތުގައި ާވަރަްށ ާމިއޮތީ ާތަދުމަޑުކަން ާއިޤްތިޞ ީދ  870މިއަދު

ާއ މްދަނީާ ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާމަދުވެފައި ާފައިސ ކޮޅު ާލިބޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެހެންކަމުން ދިމ ވެފައި.
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ާނަގަންާ ާފައިސ ތަކެްއ ާއިތުރު ާއަތުން ާރައްޔިތުންެގ ާދިވެހި ާވ އިުރ، ާމަދުވެފައި ާގޮތްތައް ލިބޭނެ

ާސަުރކ ރުން ާެއާާމިވަގުތު ާއެހެންކަމުން ާހިތ މަކުރ ކަމެއް. ާވަރަްށ ާައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުއްިވކަމީ

ާދަްނނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީުދކުރަން.ާހަމަ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާހުށަހެޅުއްވި އިޞްލ ޙު

ާފަސޭހައިންާ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާހަމައެަކނި ާފައިސ ހޯދަން ާމިވަގުތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ  875އޮތީ

ާހޯ ާއޮްތގޮތްކަަމށްވަންޏ ާފައިސ  ާފެންނަން ާމިވަގުތު ާމިއީާސަރުކ ރަށް ާިމއީ.ާެއހެންކަމުން ދޭނެގޮތެއް

ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،ާސަރުކ ރުންާ ާހުރަހެއްނ ޅަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅަގނޑު ާެއކަމަށް އަޅުަގނޑު

ާފަ ާދައުލަތަށް ާގޮތަކަށް ާޚިކުމަތްތެރި ާމިއަށްވުރެ ާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންެޖހެއޭ ާލިބޭނެާއެބަ އިސ 

ާ ާމި ާއުފ ކުރަން ާއަޅުަގނުޑ ާހޯދަން. ާޢަމަލުކުރަނ3ާާްގޮތްތަެކއް ާމިޤ ނޫނަށް ާފަހުން މަސްދުަވހުގެ

ާއިންޑަސްޓްީރވިޔަްސާ ާޓުއަރިޒަމް ާބަލ ލަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިދަންނަވ ލީ،ާއެއީ  880ފަށ ތީ.ާއެހެން

ާއެމީ ާަނގ އިރު ާޓެކްސްއެއް ާއިތުރު ާއިންޑަސްޓްރީެއއްިވަޔސް ާެއކަށީގެްނވ ާކޮންމެ ހުންނަށްވެސް

ާއަތޮުޅާއޮފީްސާ ާމި ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވގެންދ ނީ ާދޭން.ާއެހެންނޫނިއްޔ  މުއްދަތު

ާބަދަލުވެފަިއ.ާ ާރަށަކަްށ ާއެހެން ާއަތޮޅުެވރިކަން ާހޭލ އިރު ާއަނެއްުދވަހު ާހަމަ ާދ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުން

ާދެކޭ ނޑު ާކަންކުރުމަީކާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫން.ާއެކަހަލަ ާެއްއގޮތަކަްށވެސް ގޮުތގައި

 885ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާމޫސ މަނިކަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ޝުކުރިއްޔ .

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާގަލޮޅުާއަރުވ ނަން.ާެއއަށްފަހު ާއެއަށްފަހު ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ންަބރު

ާދ އިރ ެގާ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއެއަށްފަހު ާމަޙްލޫފް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާމުއްޠަލިބަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  890ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާ

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުރ 22/22ާާޝުކުރިއްޔ  ާއެއަރޕޯަޓުކން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާސަރުކ ރުްނާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާގެނައުމަށްޓަަކއި ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާނެގުމ ބެހޭ ާޓެކްސް ާއަތުން ފަސިންޖަރުންގެ

ާ ާޙަޤީޤީ ާސަރުކ ުރގެ ާޙަޤީޤީާހުށަހަެަޅުއްވ  ާޭއެގ ާއަންަގވ ފަިއވަނީ. ާއެކަން ާސަރުކ ރުން  895ބޭނުން

ާއެހެންވެްސާ ާޓުއަރިޒަމުންނ އި ާރައްިޔތުންނަށް ާދިވެހި ާތެރޭގައި ާމުްއދަތުގެ ާދިގު ާވޭތުވެދިޔަ ބޭނުމަކީ

ާދައުލަތްާ ާދިވެހި ާސަރުކ ރުން ާއޮތް ާއެއިުރަގިއ ާހުސްކޮށް ާކައި ާފައިސ  ާލިބިފަިއވ  ގޮތްގޮތުން

ާވ ީތެވ،ާދަ ނިޑަވޅުގަިއާދަވ ލ ފައި ާމިދަ ާދަތިވެފަިއވ  ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާހޯދުމ އި ާފައިސ  އުލަތަށް
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ާރައްޔިތުާ ާލިބިގެން ާފައިސ  ާދައުލަތަށް ާއަތުންވެސް ާމީހުންގެ ާބޭރު ާއަދި ާރައްޔިތުންނ އި ދިވެހި

ާއ މްދަނީާ ާސަުރކ ރަށް ާބައްޓަންކޮށް ާކަްނކަން ާދައުލަތުން ާޚިދުމަތްކުރެވޭނެގޮތަށް  900އެންމެންނަށް

ާމަޖިލީހުންާހޯދުމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުޅުމަށް ާުއޅޭ ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ށްޓަކައި

ާކުިރއަްށގެންދ ނަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާވ ހަަކކޮޅު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާުއންމީދުގައި ާެދއްވ ެނކަމުގެ އެއްބ ރުލުން

ނޑުމެންނަށްާމިއަދުާމިއަޑުިއވެނީާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންގެާޙަޔ ތުަގއިާ ވަރަށްާމުހިންމުާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާއުންީމދުކުރަނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރުަގއި ާއަޑުތަކަށް ާމިއިވޭ ާިމއަދު ާހަމަގައިުމވެސް ދުވަހެއް.

ާފަރ ތުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާފަރ ތުން ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާހިންގުމަށް ާސަރުކ ުރ  905ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ާއައިިއރުގަ ާމިހ ތަނަށް ާލިބޭނެކަމަށް. ާެއއްބ ރުލުމެއް ާމިމަޖިލީހުންާކޮންމެވެސް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ާ ާވޭތުވެިދޔަ ާހަމަ ާއޮތްކަމަކީ ާބިލު،60ާާކުރެވިފައި ާޙިމ ޔަތުެގ ާމީހެއްގެ ާވެިރކަންކުރި އަހަރު

ާމިބިލުާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާދެްނ ާފޯރުކޮށްލަދެވުނީ. ާހަމަެއކަނި ާބިލު ރައްކ ތެރިކަުމގެ

ާވ ަހކަައކީ ާިމދެކެވޭ ާއަިއއިރުަގއި ާައދިވެްސާާކުރިމަތިވެގެން ާވ ހަކައ އި ާބަދަލުކުރ  ާއޮފީސް އަތޮޅު

ާފ ސްކޮށްގެްނާ ާމިބިލު ާގޮސް ާވ ހަކައަށް ާޙަޤީޤީ ާބަދަލުގައި ާޭއގެ ާވ ަހކަ. ާސިޔ ސީ ާތަފ ތު  910އެހެން

ާބޮޑުާ ާވަަރށް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާހަމަގައިުމވެސް ާހެދުމަކީ ާއިުތރުކުރެވޭެނގޮތް ާއ މްދަނީއެއް ދައުލަތަށް

ާެއންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެީއާާއެދުމެއް. ާގެނެސްފި. ާބަދަލުތަކެއް ާމިބިލަށް ާބުރުންވެސް ފުރަތަމަ

ާބައެްއާ ާައއިސްފަިއވ  ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާތެެރއިން ާބަދަލުތަކެއްގެ ާގެނެސްފަިއވ  ސަރުކ ރުންވެސް

ާބަދަލެއް.ާއ ެދ،ާމިބިލުާސަރުކ ރުންާ ާގެެނވިފަިއވ  ާފްލޯގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާތެރެއަށް އިޞްލ ޙުތަުކގެ

 915އަހަރުާވެފަިއވ ާިދވެހިާރައްޔިތުންނަށ އިާއަދިާބަެއްއާއެހެނ37ާާްަގއިާބަެއއްާއުމުުރންާފޮނުއްވިއިރުާ

ާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިއަދުާ ާފޮނުވ ފައި ާމިބިލުާސަރުކ ރުން ާފަހުގައި ާމެދުވެރިކުރުމަށް ޙ ލަތްތައް

ާމި ާއަތުން ާރައްޔިތުން ާދިވެިހ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާގުިޅގެން ާބަދަލ އި ާހަމަާމިގެނެވުނު ހ ރުވެސް

ާނަމަވެްސާމިކަންާ ާެނިގގެން ާއެފައިސ  ާއަތުްނ ާބިދޭސީން ާދެން ާބ ްއވ ފައި ާއޮްތގޮތަށް ާއަދަދު ނެގޭ

ާއަުޅަގނޑުެވސްާ ާދ ނެއޭ. ާވަރަްށާފައިދ ވެގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަޖެހިއްޖެއްޔ  ާގޮެތއް ކުރެވޭނެ

ާފަތުރުވެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިނގޭޯތާމިއަދު ާނޫން ާޤަބޫލުކުރ ކަމެއް ާމީގެ ާފައިސ  ާނެގޭ ާއަތުން  3ާ920ރިން

ާ ާނޫނީ ާފަހުން ާއ ްމދަނީއެއ3ާާްއަހަރުދުވަސް ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާއެީއ. ާނެގުްނ ާފަހުން މަސްދުވަސް

ާބިލުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރުން ާއޮްތކަމެއް. ާހެދުމަކީ ާނެގޭެނގޮތެއް ާައވަހަކަށް ވީހ ވެސް

ާސަރުކ ރު ާނިމުނީ. ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންާނިންމުމުން ާއަިދ ާދޭތެރޭގައި ާމަޓީއ އި ން

ާކުރެވިދ ނެ.ާ ާއެކަން ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމުއްދަތުތަެކްއ ާވިްސނ ވަަޑއިގެން ާދޭތެރޭަގއި ދ އިރ ތަކ 

ާކުަލާ ާކުރިކަމެއްކަމުގެ ާތިމަންނަމެން ާމިވެްސ ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިކޮޅު ާމިފެންނަނީ ާމިއަދު  925އެކަމަުކ،
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ާއެފައި ާހިސ ބަކުން ާދުރު ާވީހ ވެސް ާފަހަރެއްަގިއާޖައްސ ފައި ާވެދ ނެ ާއެ ާވުން. ާލިބޭނެގޮތެއް ސ 

ަގއިާެވރިކަމ ާހަވ ލުވެަފއިާއޭގެްނާިތމަންނަމެންނަށްާއޭގެާފައިދ ާޮބޑުވ ގޮތަށ6ާާްމ ދަމ ާނޮވެމްބަރުާ

ާ ާގޮތަކަްށ3ާާއޮތީ ާއެކަހަެަލަ ާހަމަޖެހިފައިކަމަށްވެސް. ާއެރޭންޖްމަންޓްތައް ާތެރޭަގއި މަސްދުަވސް

ާހުށަާ ާއިޞްލ ޙު ާވެދ ނެއޭާވިސްނަިއގެން ާހަމަ ާެއއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާވަނީިވއްޔ  ހެޅޭކަމަށް

ާލިބޭނީާ ާެއއްބ ރުލުން ާކުރިއެރުމ އި ާދޭންވ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާޙަޤީަޤތުގައި ާފޮލ އަކަްށވެސް.  930ޚިޔ ލީ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާލިބިގެން. ާފައިސ  ދައުލަތަށް

ާއައިސްާ ާސަބްާާމިހ ރަކަށް ާއެްއެވސް ާލ ފައި. ާކޮމިޓީތަކުން ާސަްބ ާއެބައ ދޭ ާރިޕޯޓް ކޮމިޓީތަުކގެ

ކޮމިޓީއަކުންާރިޕޯޓްާފޮނުވ ކަްށާނުޖެހޭ.ާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތަުކންާރިޕޯޓްާފޮނުވަންޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ނޑުމެްނގެާއަތްމަީތގައިާހުިރާބައެއްާރިޕޯޓްަތކަީކވެސްާކޮިމޓީ ތަކުެގާމިހ ރަކަށްާއައިސްާިމއަދުާއަުޅގަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާރިޕޯޓްތަކެއްކަމަށްވޭ. ާހުރި ާތައްޔ ުރކޮށްފައި ާނަގަިއގެން ާކޮމިޓީ ާސަބް  935ތެރެއިން

ޤަބޫލެއްނުކުރ ކަންާއެފަދަާރިޕޯޓެއްާހުށަހެޅިގެންާމަޖިލީހުގައިާއެއަށްާބަހުސްކުެރވެންާޖެހޭނެކަމަކަށް.ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަން.....ާ

ާ

ާހަމައަށްާާޝުކުރިއްޔ ާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުަގނޑުމެންނ އި ާހިތ މަކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި

 940ހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުގެާއަސްލުާމަޤްޞަދުާގެއްލޭގޮތަށްާއަުޅަގނޑުމެންގެާވ ހަކަަތއްާބިނ ެވެގންދ ތީވެ.ާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާމަޤްޞަދަީކ، ާއަސްލު ާހުށަހެޅުމުގެ ާސަރުކ ރަށް ާމަްޤޞަދަކީާާމިބިލު ާހުށަހެޅުމުގެ ސަރުކ ރަށް

ާަސލ މަތ އިާ ާއަމ ުޒކުރެވޭ ާދ އިރ ތަކަށް ާޭއވިއޭޝަން ާޚ އްޞަކޮށް ާަވިކން ާކަންކޮޅުަތކުަގއި ދުނިޔޭގެ

ާައިއސްފައި،ާ ާއެވ ހަކަަތއް ާހަމަ ާތިބުމަށް ާސަލ މަތްވެ ާޢަމަލުތަކުން ާނޭެދވޭ ާފޯރުކޮށްދޭ ގެއްލުން

ފަިއާއޮްތާޤައުމަކަްށާވ ީތއ އިާދަތުރުފަތުުރގެާސަލ މަތ ބެހޭާޓުއަރިޒަމުންާލިބޭާއ މްދަނީއަްށާބަރޯސ ވެ

ާރ އްޖެއަްށާ ާމެނުވީ ާދެމެހެއްޓިގެން ާއެްއޮގތަށް ާހަމަތަކ އިާއުސޫލުތަކ އި ާބައިނަްލއަޤްވ މީ  945ކަންތައްތައް

ާސަލ މަަތށްޓަކަިއާ ާދަތުރުވެރިންގެ ާއެހ  ާނޯންނ ނެތީ ާދެމި ާސަލ މަތަށް ާފަތުރުވެރިންގެ އަންނަ

ާކަ ާހުށަހަުޅއްވ ަފއިާކުރަންޖެހޭ ާމިބިލު ާަމޤްޞަދުގައޭ ާހޯދުމުގެ ާފައިސ  ާޭބނުންވ  ންތައްތަކަށް

ާކަެމއްކަމަށްާ ާއުޅޭ ާކުރަން ާދަމަހައްޓަންވެގެން ާވެިރކަން ާމިއީ ާއެކަަމުކ، ާމިވަނީ. ސަރުކ ރުން

ާކުރެއްވުމުާ ާމިކަންަކން ާއަތުން،ާދިވެހިާރައްޔިތުން ާރަްއޔިތުންގެ ާުނކުރުމުގެާބަލައިގެން ާަބއިވެރި ާގައި

ާއަުޅަގނޑުމެންާނިޔަތު ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރުމަށް ާފ ސްކުިރ ާިމއަދު  950ގައި

ާމިރ އްޖޭެގާ ާނޫނޭ. ާކުރިކަެމއް ާހެޔޮއެދިގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާޮކންމެހެން ާކުިރކަމެކޭ. ސިޔ ސީގޮތުން

ާ ާއެންމެ ާރަނގަުޅކުރެްއވުމަްށ ާފައިސ އައުއެއަރޕޯޓް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާބޮޑުަވނީ އިންާލ ކަން
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ާވ ހަަކދެއްކިިއުރާ ާނަގ ގޮތަށް ާއެފައިސ  ާއަތުން ާބިދޭސީންގެ ާބޭރު ާއެހެްނވީމ ، އެކަންކުރުން.

ނޑުމެންާނިންމ ާާނިންމުމަކީާއެންމެާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާޙިއްޞ ާއޭެގތެރެެެއަށްާނުލ ާގޮތަކަށްާއަުޅގަ

ާޤަބޫލެއްުނކުރަ ނޑެއް ާއަުޅގަ ާނިންމުމެއްކަމަކަށް ާނިންމ  ާގޮތެްއަގއި ާއެެހންވީމ ،ާޒިންމ ދ ރު  955ން.

ާމިކަްނާ ާމެންބަރުން ާޒިންމ ދ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާގެއްޭލގޮތަށް ާމަޤްޞަދު ާއަސްލު މިބިލުގެ

ާފަހުގެާ ާމިބިލުގެ ާއަދި ނުޑާއުންމީދުކުރަން ާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާއަުޅގަ ާއެކަމ  ނޑު ާއަުޅގަ ނިންމެވިކަމީ

ާިމޒިންމ ގެާ ާދ އިރުވެސް ާފ ސްކުަރމުން ާމިބިލު ާމިކަންާާމަރުޙަލ ގައި ާވިސްނ ވަަޑއިގެްނ މައްޗަށް

ނެޑްއާ ާއަުޅގަ ާކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް. ާމިކަން ާއެގޮްތވ ގޮތުގެމަތިން ާވިސްނުމ އި ސަރުކ ރުގެ

 960ޤަބޫލެއްނުކުރަންާދިވެހިާަރއްިޔތުންގެާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާހުށަހަޅައިގެްނާމިފ ސްކުރިާފ ސްކުެރއްވުމަީކާ

ާހެޔޮއެދިގެން ާރައްޔިތުންަނށް ނެޑްއާާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާފ ސްކުރުމެއްކަމަކަށް. ފ ސްކުރި

ާފްލައިްޓާ ާއެ ާދަތުރުކޮށްފައި ާަރއްޔިތުން ާދިވެހި ާފްލައިޓެްއަގއި ާއޮތް ާހަލ ކުވެފައި ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ާޚިދުމަތެއްާ ާއެކަީށގެންވ  ާޗެްކކުރެވި ާއެކަީށގެންވ  ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ާައޅުަގނެޑްއ ވެއްިޓގެންދ ކަށް.

ާއެއަރޕޯަޓކު ާޤަބޫލެްއނުކުރަންާނުދެވޭ ނެޑއް ާއަުޅގަ ާފުރައިގެންދ ަކށެއް. ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ން

ާހުރެގެްނދ ކަށެއް.ާ ާކަންތައްތައް ާއެއަރޕޯޓްގެ ާއެ ާލިބޭނެގޮތަކަށް ާނިކަމެތިކަމެްއ  965ރައްޔިތުންނަށް

ާެއއްބ ރުލުމ އިާ ާރަްއޔިތުންގެ ާމަަސއްކަތަކަްށ ާކުރ  ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާއެކަްނކަން އެހެންވީމ ،

ާގޮތަށްާއެ ާޚިލ ފުވ  ާއެކަމ  ާއެހެންވީމ ، ާލިބެންޖެހޭނެ. ާޮކންޓްރިބިއުޝަން ާރައްޔިތުްނގެ ހީތެރިކަމ އި

ާހިތ މައ އެުކާ ާވ ހަކަ ާކަންބޮޑުވ  ާެއަކމ  ާއަޅުަގނޑު ާކުިރައށްގެންދ ތީ ާކަންތައްތައް މިބިލުގެ

ާވ ހަކަދެއް ާދެންމެ ާފައިސ  ާމި ާހަމަމިއ ެއކުަގއި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއްާދަންނަވަން. ެކިވ

 970ޢިއްޒަތްތެެެރިާމެންބަރުންާފ ހަގަކުަރއްަވއިފިާބަެއއްާޓުއަރާއޮޕަރޭޓަރުންނ އިާމީސްމީހުންާއެފައިސ ާ

ާގުިޅގެންާ ާބަދަލުވުމ އި ާކުލި ާބެޑްެގ ާވަީނ ާކިހިނެއްޯތ ާވ ހަަކއ ިއއެްއޗެހި. ާަނގަިއގެންދ  ކުރިއަށް

ޖެހެނީާއެމީހުންގެާއެާބަދަލުގެާގޮތުަގިއާކިހިނެއްތޯާއެބޭފުޅުންނަށްާއެަކންާބަދަލުވެގެންދަނީ.ާހަމަާއެ

ާއެބޭފުޅުންާ ާޖެހޭނީ ާހަމަ ާއެބަދަލު ާައގުބޮުޑކޮށްފިއްޔ  ާޓިކެޓް ާއެއަރލައިނުން ާއެހެންވީމ ، ގެންނަން.

ާޖެހޭނީާ ާއެބަދަުލ ާުގޅިގެްނވެސް ާބަދަލަކ އި ާއަންނަ ާނިޒ މަށް ާޓެްކސްގެ ާއެހެންވީމ ، ގެންނަން.

 975ހަމަޖެހޭާވ ހަަކއެްއކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަްށާޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ.ާާގެންނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެީއކީާއަދިާމ 

ާ ާވ ގޮތަށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާސަރުކ ރުން ާަދންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު މަސްދުވަހުެގ6ާާއެހެންކަމުން

ާއޮްތކަމަކަށްާ ާަމއްސަލަެއއް ާހަމަޖެއްެސވުމަީކާއެްއވެސް ާިއންތިޒ މްތަކެއް ާނެގޭނެ ާމިފަިއސ  ތެރޭގައި

ާނުދެ ނުޑމެންނަށްާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާކުރެްއވުމަކީ ާެއކަންކަން ާެއގޮތުގެމަތިން ާއެހެްނވީމ ، ކެމޭ.

ާކުރާ  ާސަރުކ ރުްނ ާއަދި ާމަސައްކަތަށް ާކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެންދިއުަމށްޓަކައި ާކުިރއަށް އެއަރޕޯޓް
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ާދެކޭތީާ ާައޅުަގނުޑ ާެއްއބ ރުލުމެއްކަމުގަިއ ާދެވޭ ާމަޖިލީހުންވެސް ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމި  980މަސައްކަތަށް

ާފުރުޞަތަށްާއެ ާދެްއވި ާއެދުނީ. ާފުުރޞަތަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާޙިއްޞ ކޮށްލުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާމި ވ ހަކަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާފުރ ާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޭބރަށް ާރ އްޖެއިން ާއެއަރޕޯަޓކުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާމިގެނެވުނުާާްނ:ލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުއަްޙމަދުާަމޚް ާޤ ނޫނަށް ާނެގުމ ބެހޭ ާޗ ްޖ ާސަރިވސް ާެއއަރޕޯޓް ާއަތުން  985ފަސިންޖަރެއްގެ

ާހަމަާ ާއެހެންކަމުން ާހިތްހަމަޖެހިފައި. ާވަރަްށ ާހަމަގައިމުވެސް ާމިހުރީ ނޑު ާއަުޅގަ އިޞްލ ޙުތަކ ެއކު

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީެގ ާމި ާމިފުރުޞަތުގައި

ާދ އިރ ެގާ ާިދއްދޫ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާައޅުަގނުޑ އިބްރ ހީމަށްވެސް

ާބޯޓުތައްާ ާފައިސ އިން ާމިލިބޭ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާދެންމެ ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާސަމީރުގެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތަކެްއ. ާމިކަަހލަ ާވ ހަކައ އި  990އެްއވެސްާާނެހެދިދ ނެ

ާއެއީާ ާނޫނޭ. ާއެއްޗެއް ާހަދ  ާމަރ މ ތުކޮށް ާއެއަރޕޯޓުން ާބޯޓުތަކަކީ ާހަދ  ާދަތުރުކޮށް ާމި ޙ ލެއްަގއި

ާޮއޅޭގޮތަށްާ ާވ ހަކަ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެހެންވީަމ، ާކުރ ކަމެއް. ާއެއަރަލއިންައކުން ާުގޅޭ އެކަމަކ 

ާޤަބޫލުކުރ ގޮ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެއްކުމުަގއި ާމިތ  ާޙ ލެްއގައި ާޙ ލެއްަގިއާއެްއވެސް ާެއއްެވސް ތުަގއި

ާކަންތައްތަކަްށާ ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމިތިބީކީ ާވަދެ ާމިމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ރަނގަޅުކަމެއް

ާއެކަމަްށާާ ާލިބިދ ނެތީ ާފައިދ އެއް ާރައްޔިތުްނނަށް ާއެކަމުގައި ާނޫންނަމަ ާނޫން.  995ހުރަސްއަޅ ކަށް

ާމިހުށަހެޅި ާނޫން.ާމިއަުދާމިތަނަށް ާދިވެިހރ އްޖޭގެާހުރަހަކަށްވ ކަށް ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙަީކވެސް ގެންދިޔަ

ާއިޞްލ ޙެއް.ާ ާހުށަހެޅުނު ާބ ްއވަން ާއެއޮތްވަުރގައި ާޓެކްސް ާމިނެގޭ ާއެއަރޕޯުޓން ާއަތުން ރައްޔިތުން

ާ ާމި ާމިހ ރު ާމިހ ރުވެސް، ާތ އީދުކޮށްފި. ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަިއގައި ާބޮޑުކުރި ޑޮލަރަށ22ާާްއެކަމަުކ،

ޅުަގނޑުމެންާމިބެލިބެލުމުގަިއާމެލޭޝިޔ ާސިންގަޕޫރުާތަންަތނަށްވުރެާބަދަލުކުރަންާއުޅުނުއިުރވެސްާއަ

ާ ާއެހެްނވީމަ، ާބޮޑުކުެރވިފައި. ާމިއޮތީ ާޓެކްސްެވސް ާމިނެގޭ ާއަތުން ާލިބޭާދައުލަބޭރުމީހުން  1000ަތށް

ާމެންބަރުގެާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާނެތިން. ާހުރަކަށްވ ކަށް ާައޅުަގނޑުމެްނ އ މްދަނީއަކަށް

ާވ ހަކަފުޅުާ ާވިދ ުޅވި 3ާާގަިއވެސް ާފަހުން ާތަޞްދީުޤކުރ  ާބިލު ާފަހުނ3ާާްމަސްދުވަސް މަސްދުަވސް

މިއަށްާޢަމަލުކުރެވޭތީާއެކަމ ާަކންބޮޑުެވގެންާެއވ ހަކަާެދއްެކިވއިރުާައޅުަގނޑުާމިހިތަށްއަރަީނާބިލަށްާ

ާހުަށނޭޅު ާއިޞްލ ޙެއް ާއެކަމަށް ާކީއްެވގެންތޯޭއ ާލިބުންއިރު ާފުރުޞަތު ާހުށަހަޅަން އްވީ.ާއިޞްލ ޙު

ާވަިކގޮތަކަްށާ ާހުށަހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމިތަނުން ާބިލު ާިމއަދު ާހުށަނ ޅުްއވ   1005އިޞްލ ޙެއް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާފ ޅުކުރެއްވުމަކީ ާމިތ  ާވ ަހަކ ާކަންބޮޑުވ  ާއެކަމ  ާފ ްސވެގެންދިަޔިއމަ އެމ އްދ ތައް
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ާނޫ ާކުެރވުނުކަމެްއ ާޒިންމ ދ ރުގޮތަކަށް ާޙ ލެއްަގއި ާެއްއވެްސ ން.ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާއެެހންވީމަ،ާ ާހުށަހަޅުއްވ ނީ. ާިއޞްލ ޙު ާކުރީަބއިަގއި ާއޮިތއްޔ  ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވ ކަމެއް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއަބަުދވެސް ާއުފަލުން.ާއިރ ދަުކރެއްިވއްޔ  ާވަރަށް ާހަމަގައިުމެވސް އަޅުަގނުޑާމިހިރީ

ާމަޖިލީހު ާމަސައްކަތެްއ ާހުރިހ  ާކޮށްދެވެންހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާކޮށްދޭނަން.  1010ތަށްާދައުލަގައި

ާއެމީހުންާ ާއަތުން ާރަްއޔިތުން ާަކމެއްަގއި ާކޮންމެ ާކުރ  ާއިތުރުކުރަން ާއ މްދަނީ ާނޫންނަމަ ފައިސ 

ާޤަބޫލުކުރ ނެކަމެއްާ ާައޅުަގނޑުމެން ާނެގުަމކީ ާލ ރިތަެކއް ާބައިވަުރ ާއަތުްނ ާއެމީހުން މަރ ލައިގެން

ފަހަރަކުާރައްޔިތުންެގާޖީބުންާއެފައިސ ާހޯދުމަކީާނޫން.ާޤައުމަށްާއިޤްތިޞ ދީާޙ ލަތެއްާދިމ ވ ާކޮންމެ

ާމިހިރީާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙެއް. ާހުށަހެޅުނު ާއެގޮތުން ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާރަނގަޅުގޮެތއް އެންމެ

ާޕ ީޓެގާ ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާމިދެނީ ާޔަޤީންަކން ނޑު ާއަުޅގަ ާއިރ ަދކުރެއްިވއްޔ  ާއުފ ވެފައި.  1015ވަރަށް

ާލިބެ ާރައްޔިތުންނަށް ާހޯދައިދޭނަމޭ.ާރަްއޔިތުންގެާފަރ ތުން ާލ ބައެއް ާހުރިހ  ާމަންފ އެއް ާހުރިހ  ންހުރި

ާކުރިއަށްާ ާމަސައްކަްތ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއުޅެވޭެނގޮތަކަށް ާފަސޭހަކޮށް ާވީހ ވެސް ާހަމަ ޖީބަށް

ާގެންގޮސްދޭނަމޭ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

 

ާއަުޅގަާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއިްނާ`. ާލިޔެފައި ާމި ާކަންބޮޑުވަނީ  1020ާނުޑމެން

ާއޮްތާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާބަރޯސ ވެަފއި ާއ މްދަނީއަށް ާލިޭބ ާުޓއަރިޒަމުން ާރ އްޖެއަކީ ާިމއޮންނަނީ ާބަޔ ނުގައި

ާހަމަތަކ ިއާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަބއިނަލްއަްޤވ މީ ާކަންތައްތައް ާސަލ މަތ ބެހޭ ާދަތުރުފަުތރުގެ ޤައުމަކަށްވ ީތއ އި

ލުތަކ އިާއެްއގޮތަށްާދެމެހެއްޓެނިިވގެންާމެނުވީާރ އްޖެއަްށާއަންނަާފަތުރުވެރިންގެާސަލ މަތްކަންާއުސޫ

ާުކރަންޖެހޭާ ާސަލ މަތަށްޓަަކއި ާދަތުުރވެިރންގެ ާފަތުރުވެރިން، ާއެންމެހ  ދެމިނޯންނ ނެތީއ އި

ާަރއީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޤްޞަދުގަެއވެ. ާހޯދުމުގެ ާފައިސ  ާބޭނުންވ   1025ކަންތައްތަކަށް

ނޑަކަށްާޤަބޫެލްއނުކުރެވޭާއެއަރޕޯްޓާކޮމްޕެނީންާދިވެހިާއަ ޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލެއްުނުކރެވޭ،ާއަުޅގަ

ާދައުލަ ާޮގތުގައި ާފައިދ ގެ ާސ ފު ާފައިސ ދިނުމަށްޓަކައި ާރުފިޔާ 112ާތަށް މިލިޔަން

ާފައިސ ާ ާެއއަދަދަށް ާޙ ލަތަށް ާއެީއ ާގޮުތގައި. ާފައިދ ގެ ާުކންފުނީގެ ާއެީއ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް

ާެއއަދަދަށްާ ާރިޕޯޓެްއގައި ާނުކޮށް ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާަސލ މަތީގޮތުން ާެއއަރޕޯުޓގައި ދައްކ އިރު

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ކަމެއްާނޫން.ާޙަީޤޤަތުގައިާ  1030ތަށްާފައިސ ާިލބެންޖެހޭާަދއުލަފައިސ ދެއްކުންާއެއީާއަުޅގަ

ާދޭން ާެއކަމަށްޓަކައި ާއަިދ ާތ އީދުކުރ ނަން. ާައޅުަގނޑު ާބިލަކަށް ނުޑާކޮންމެ ާައޅުގަ ާޯވޓެްއވެސް ޖެހޭ

ާކަންތައްތަުކގެާ ާސަލ މަތ ބެހޭ ާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭަކމަކީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ދޭނަން.

ާއިޞްލ ޙުނުކުަރްއވ ކަން.ާ ާވ ހަކަތައް ާަދއްަކވ  ާވެރިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ވ ހަކަދަްއކ އިރު

ާިއން ާއަިޑއަްށދ ާވ ހަކަދެްއކުމަށްފަހުގައި ާަޤއުމު ާވ ހަަކދެއްކުންާއަޅުަގނޑުމެން ާއަންނ ނެ ވެސްޓަރުން
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ާ ާހުވަފެނެކޭ. ާެއއީ ާދައްކ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިޤައުމަށ70ާާްއެއީ ާކ ކުތޯ ާއިންވެސްްޓކުރަން  1035އަހަރަްށ

ާ ާހަަމއެހެންމ121ާާެއަންނ ނީ ާހުވަފެނެއް. ާއެއީ ާނ ންނ ނެ. ާހިފައިގެން. ާޑޮލަރު މިލިޔަން

ާބި ާހިސ ބަކަށް ާތަފ ސް ާއެްއވެސް ާމިބުނަނީ ާއަފްޣ ނިސްތ ނ އި،ާއަޅުަގނޑުމެން ނ ނުކޮށް

ާ ާތެރެއިްނ ާރަްއިޔތުންގެ ާދިވެިހ ާއަްލަގިއދ އ ިއއެކ20ާާީޕ ކިސްތ ނުަގއި ާހަނގުރ މަކޮށް ަރއްިޔތުން

ާަބއްލަަވއިގެންތޯ.ާ ާރިޕޯޓަކަށް ާކޮން ާބައްަލވ  ާކޮންގޮަތކަށް ާހިސ ބެއް ާތަފ ސް ާކޮން މަރުވެއްޖެއޭ.

ާހުޅުވ ލަމު ާފުރުޞަތު ާއައުމުެގ ާމިތަނަށް ާދެންާއަލްަގއިދ  ާދަޢުވަތުދެމުން ާއެމީހުންނަށް  1040ން،

ާއަތުންާ ާރަްއޔިތުްނ ާިދވެހި ާފިޔަަވުޅތަކެއްތޯ. ާސަލ މަތީ ާކޮްނ ާަތއްޔ ރުކުރަްނވީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންެގާ ާއަޅުގަ ާސަލ މަތ ބެހޭ، ާއަުޅަގނުޑމެން ާފައިސ ެއއްތޯ. ާޮކން ާއަތުލަްނވީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަކަށްާޤައުމަކީާމީަގއިާޓުއަިރޒަމްަގއިާދިގުާތ ރީޚެ ްއާއޮްތާޤައުމެްއ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާއެންމެާ ާމުސްލިމުން ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާިއޒްރޭލްައކީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނެތް. ާނުރައްކަެލއް ބޭރުގެ

ާކޮންާ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާދެން ާޤ އިމްޮކށްފައި ާުގޅުން ާއެޤައުމ ެއކީ ާޤައުމަށްވ އިރު  1045ރުޅިއަންނަ

ާއެމީހު ާދައްކަްނވީ ާޤައުމަީކާވ ހަކަެއއްތޯ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއައިސްދ ނެތީ. ާބައެއް ާޙަމަލ ދީފ ނެ ންނ 

ާޓުއަރިޒަމްާ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމަރ ލުމަށްފަހުގައި ާޓުއަރިސްޓަކު ާެއންމެ ާޤައުމެްއ. ާނ ޒުކު ވަރަށް

ނެތިގެންދިޔައީ.ާއެކަންާއެނިގތިބެާދެންާކުރ ާކަންތައްތައްާކިހިނެއްތޯާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާފައިސ ާ

ާވ  ާހޯދުމުގެ ާކުރުމަކީާަދއުލަާހަކަަދއްކ  ާކަންތައްަތއް ާކުރަންޖެހޭ ާހޯދުމަށްޓަކަިއ ާފައިސ  ތަށް

ާއެެހންނަމަވެސް،ާ ާތ އީދުކުރ ނެކަމެއް. ާއެކަމަްށ ާމަރުޙަބ ކިޔ  ާއެކަމަށްޓަަކިއ  1050އަޅުަގނޑު

ާަސލ މަތ އި،ާ ާަޤއުމުގެ ާވ ހަކަދައްަކވ އިރު ާއިލްތިމ ްސކުރަން ނޑު ާައޅުގަ ާވެރިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާެއހެންނޫނީާކަރ  ާދައްކަވ ށޭ. ާވ ހަކަފުޅު ާވިްސނ  ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއަުބރ  ާޢިްއޒަތ އި، މ ތ އި،

ާއެެހންވީމ ،ާ ާއިިދކޮޅަށޭ. ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާއިންނ ނީ ާނަތީޖ  ާކޮންމެަކމެއްގެ ާކުރ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއަލް ާހިނގ ށޭ. ާނުދައްކަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާއަްލަގއިދ ގެ ާޮގވ ލަން ަގއިދ ާއަޅުަގނުޑ

ާބަޔ ނަކ ާ ާކޮންމެ ާއެކަހަލަ ާލިބުނުގޮތުން ާމަޢުލޫމ ތު ާިއއްޔެ ނޑަށް ާައޅުގަ ާނަތީޖ ައކީ  1055ވ ހަކަދެްއކުމުގެ

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާޖަޕ ން ާރިއެކްްޓކުރޭ. ާއެއަށް ާޤައުމުތަުކން ާދުނިޔޭގެ ގުިޅގެން

ާލިބިފައިާއޮތްގޮތުްނާއޮތީާނޯޓިސްދީފަިއާދިވެހިރ އްޖެއަށް ދަތުރުކުރުުމގަިއާވިްސނައިގެްނާާމަޢުލޫމ ތު

ާނޯޓިސްއެްއ.ާ ާނެރޭ ާޤައުމަކުން ާހުރިހ  ާދުނިޭޔގެ ާުމސްތަޤްބަލުގައި ާމިއީ މަސައްކަތްކުރ ށޭ.

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާނުޖެހޭ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާގ ތްކުރ ކަށް ާގުޅުން ާއަލްަގިއދ އ އި ާއެހ  އަޅުަގނޑުމެންނ 

 1060ާމަސައްކަތް..

ާ
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ާޝުކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއެއަށްފަހ60ާާުރިއްޔ . ާނަގ ނީ. ާހުސްވަގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާަމއްަޗންގޮޅި ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ އަޅުަގނޑު

ާމެ ާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރި ންބަރުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީއަށް.ާެއއަށްފަހުާފުވައްމުލަކު

ާމުهللاާޢަބްދު ާމިހިސ ބުމަސީޙް ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަންމަދަށް. ާަނގ ނަން.60ާާން ާހުސްވަގުތުޮކޅެއް  1065މިނެޓުގެ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

ާްށ77:27ާްނ72:32ާާްއިންޓަވަލާާ

ާ

ާއަޅުގަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިފަށަނީ. ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު  1070ޑުާނ`.

ާ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާޢަބްދުފުރަތަމަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ެަާهللاފުވައްމުލަކު

ާމަސީޙްާމުޙަންމަދަެަށް.ާ

ާ

ާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާދިވެިހރ އްޖޭެގ22/22ާާ`.

ާޗ ޖްާއެާެަާަމސީޙްާهللاމެންަބރުާޢަްބދު ާސަރވިްސ ާެއއަރޕޯޓް ާއަތުން ާފަސިންޖަރުން ާފުރ  ާޭބރަށް ާރ އްެޖއިން  1075ާއަރޕޯަޓކުން

ާމިވ ހަކަާބިލ ާގެނައުުމގެާިއޞްލ ޙުާވަނަާޤ ނޫނަށްާނެގުމ ބެހޭާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ބެހޭޮގތުން

ާދި ާގޮތުގައި ާޝަްއކެއްނެތް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭާމިދައްކަނީ. ެގާވެހިރ އްޖެއ އި

ވުމަކީާއެއީާރަނަގޅުކަމެއް.ާޓަކައިާއިތުރުާަފިއސ ލިބޭނެގޮތްފަހިކުރުމަށްާކުރިމަގަށްާރަނަގޅުާގޮތްަތއް

ާމިކަހަލަާ ާުއޅޭއިރު ާދަތިތަކެއްަގއި ާއަޅުަގނޑުެމން ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ާއަުޅަގނޑުމެން އެއ އެްއކޮށް

 1080ގޮަތކީާކޮަބއިކަން.ާއ ދެ،ާއެގޮތުންާބަލ އިރުާމިހ ރުާކޮމިޓީންާކަންތައްތައްާކުރުމުަގއިާއެންެމާރަނގަޅު

ާފ ސްވެގެްނާ ާއިޞްލ ޙުތަެކއް ާއިތުރު ާަމއްޗަްށ ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާރިޕޯްޓގަިއވ  ފޮނުއްވ ފަިއވ 

ާއެންެމފުރަތަމަާ ާކުރީަގއި ާދަންނަވ ލުމުގެ ާއެއްެޗއް ާބެހޭގޮތުން ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާއެ ާއ ދެ، ހިނގައްޖެ.

ާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމަިޖލީހުގެާކޮމިޓީން ާދެްއވ  ާނިންމަވަިއ ާައވަހަށް ާވަރަށް ާމިބިލު ާކޮމިޓީން ކަންކަުމގެ

ާއޭަގިއާ ާއިޞްލ ޙެއް. ާފ ސްވެގެންދިޔަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާނ ޝިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިހ ރުވެްސާ ާއަތުން ާދިވެހިން ާޗ ރްޖާނެގޭނީ ާސަރިވސް ާނޫނީ ާެނގޭނީ ާމިފައިސ   1085މިފ ހަގަކުރެވެނީ

ާއަދަދެްއާާއޮންނަވަރަށް ާބޮޑު ާތަންކޮޅެއް ާއަތުން ާދިވެހީން ާއޮތީ ާހުށަހެޅިފައި ާކުރިން ކަމަށް.

ާ ާކޮްނމެފަހަރަކު ާފުރ  ާއިތުރަށް ާފ ްސވެގެްނދިޔަނަމަ ާއެ ާދިވެހިންާާޑޮލަރ3ާުގ ތްަގނޑަކަށް ބައި

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާގުޅިގެްނ ާއިޞްލ ޙ ިއ ާމިފ ސްެވގެންދިަޔ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަެވސް، ދައްކަންޖެހޭނެ.
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ާދި ާހަމަ ާމިދައްކަންޖެހެނީ 21ާާވެހީން ާބިދޭސީން ާިޚލ ފަށް ާއެއ އި ާބައި.22ާާޑޮލަރު. ޑޮަލރު

ާއެއ އެުކާ ާއުފ ކުރ ކަމެްއ. ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއެެހންވީމ ، ާަރއީސް،  1090ޢިއްޒަތްތެރި

ާޓްއަރިޒަ ާމިޖެހެނީ ާހިނގައްޖެދަންނަވ ލަން ާވ ހަކަދެެކިވގެން ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުްނެވސް .ާމްާސެކްޓަރ އި

ާއެްއާ ާަވއްދ  ާކަރަންސީއެއް ާފޮރިންގ ާއެންމެބޮުޑ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާސެކްޓަރަީކ ާޓުއަިރޒަމް އ ދެ،

ާއެެެހެންކަމަށްވަންޏ  ާދ އިރ . ާެއކްސް، ާސެކްޓަުރގެ ާެއއްަޗކަށްެވްސާޕަރޓުއަރިޒަމް ާވިދ ުޅވ  ޓުން

ާއެކަމ  ާހުރިއްޔ  ާަދތިތަކެއް ާއެބޭފުޅުްނގެ ާއ ދެ، ާބަލ ލަންޖެހޭނެ. ޭދތެރޭގައިާއަޅުަގނޑުމެން

 1095ރިޢ ޔަތްކުރުންާެއއީާައޅުަގނަޑށްާހީވަނީާރައްޔިތުްނގެާމަންދޫބުންގެާހައިިސއްޔަތުންާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ާކަ ާއެގޮތަށްކުރަންޖެހޭ ާއެހެްނވީމ ، ާމާ މެއްހެން. ާކޮންެެެމހެން ާެއއީ ާނުދެކެން ާއަުޅަގނޑު ބަލ އިރު

ާ ާއަދި ާައޅުަގނުޑމެން 3ާާގޯސްކަެމއްކަމަކަށް ާމި ާއަޅުަގނުޑމެންނަށްާމަސްދުވަސްަފހުން ރެވެނިއު

ާމިއޮތީާ ާމިހ ރު ާއޭގެތެޭރގައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާދިއުން. ާފ ސްވެެގންދ  ާމި ވަންނަގޮތަކަށް

ާހުށަހަޅުްއވ ެލއްވިނަމަާ ާއިޞްލ ޙެއް ާއޮތްަނމަ ާހިތްހަމަނުޖެހޭކަމެއް ާެއ ާފ އިތުވެަފއި. ވަގުުތވެސް

ާދިާ ާފަހިެވގެން ާއެގޮތަްށވެސް ާއެކަން ާހީވަނީ ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަްށ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،  1100ަޔއިސް.

ާ ާނިންމ ލަނީ. ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑ ާޤަބޫލުކުމިވ ހަކަކޮޅ އިެއކު ނޑު ާމިއޮީތާއަޅުގަ ާމިހ ރު ރ ގޮުތަގއި

ާތައްޔ ރުވަމުންާދިވެހި ާފ ސްވެގެންދ ން ާމިބިލު ާގޮތަށޭ ާފައިދ ހުރި ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ންނަށް

 މިދަނީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާިއޤްތިޞ ާމެްނަބރުާއުުތރުާދ އިރ ގެާާގަލޮޅު ާމިީއ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރަަކށްވ ީތާޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީގެ  1105ާދީ

ާވ ހަކަދެކެވުނުއިުރާާ:ެަާވ ހަކަެދއްެކވުންهللاވ ާަޢބްދުއީ ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން ާދަންނަވ ލަންެވގެން. ާއެްއޗެއް ާކުޑަ ާހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ާމަިއގަ ާމިާއަޅުަގނޑުމެން، ާމިހ ރު ާއަދި ާވ ހަކަދެކެވުީނ، ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނޑުޮގތެއްަގއި

ާ ާމިއިތުުރވ  ާިމވ ހަކަދެެކވެނީ ނުޑގޮެތްއގައި ާމަިއގަ ާިޢްއޒަތްތެރ1ާާިފްލޯގަިއވެސް ާވ ހަކަ. ޑޮލަރެްއގެ

ާ ާތެދުފުޅެްއ. 1ާާރައީސް، ާއިތުުރވޭ. ާއެބަ ާހުށަހަޅަމުންއެޑޮަލރެއް ާމިބިލު މިއޮތްާާހެންނަމަވެސް،

ާމަެަޤްޞަދު ާގަިއވެސް ާެއވ ހެން ާދަންނަވ ފައި ާއަުޅަގނޑުމެނ1ާާްހަމަ ާއިތުރުކުރ އިރު  1110ޑޮލަރު

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާތަރައްީޤއަށް ާއިތުރު ާެއއަރޕޯޓްގެ ާއެބަޖެހޭއޭ ަސލ މަތ އިާާގެާފަސިންޖަރުންއަޅ ިކޔ ލަން

ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަކަ ާވ ދަވެރިކަެމއްގެ ާރައްކ ތެރިކަމަށް.ާަބއިނަލްއަޤްވ މީ ާދައްކ އިރުަގއި ިމއީވެްސާމެން

ާވ ަހކަތައް.ާ ާދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމަ ާމިއީވެސް ާސަލ މަތ އި، ާރައްކ ތެރިކަމ އި، ހަމަ

ާއޭޕްރީްލމަހުގައިާ ާއަހަރުގެ ާއޮތް ާކުިރއަށް ާކަންތައްތައް. ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ާރިޕޯ ާއޮޑިޓް ާއަެންއ ާއަެނއްކ ވެސް ާައއިކ އޯގެ ާމިއޮތީ ާހީވަނީ ާރިޕޯޓްެގާއަޅުަގނޑަށް ާއޮޑިޓް ާމި  1115ޓް.
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ާލ ޒިމްކުރޭ ާއެބަ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމުއ ހަދ އިން ާމި ާސަލ މަތ އިާާކުރިން މިދެންނެވި

ާތަްމރީނުތަކެއްާ ާއިތުރު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުކުރަން. ާބޮޑުތަުނން ާހަމަ ރައްކ ތެރިކަން

ިއ،ާޕައިލެޓުންނ ިއާމިފަދަާމުވަްއޒަފުންާދޭން.ާއަދިާތަމްރީނުާމިހ ރުާލިބިފައިާތިބިާއިންޖިނިއަރުންނ 

ާއެބަާ ާމުވަްއޒަުފން ާއެފަދަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދީގެން ާމުސ ރަ ާރަނގަުޅ ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާހަ ެެސް ާމިއީވެ ާއިންޑަހިފަހައްޓަންވެސްޖެހޭ. ާޓުއަރިޒަމް ާކަްނތައްތައް.ާމަ ާފައިދ ކުރ ނެ  1120ސްޓްރީއަށް

ާދަންނަވ ލ ނަ ާކުޑަކޮށް ާވަރަށް ާރައީްސ، ާހަމަާޢިއްޒަތްތެރި ާއަނެްއކ ެވސް ާަމއިަގނުޑގޮތެްއގައި މަ

ާުކރ ނެ ާއިންޑަްސޓްރީއަށް ާޓުއަރިޒަމް ާވ ހަކަދެެކވުނީ ާޮކށްފ ނޭާާމިކޮމިޓީގައި ާުނވަތަ ފައިދ ގެއ އި

ާބޭނުމީއަސަ ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަ. ާަހމައެކަނިާާރެްއގެ މިއީކީެއއް

ާ ޮޑލަރަކީ،1ާާޑޮލަރެއްނޫނޭ.ާއިތުރުކުރ 1ާާކަެއއްާއިތުުރކުރ ާވިސްނ ފަޓުއަރިޒަމްާއިންަޑސްޓްރީއަށް

ާތަރުތީުބކުރެިވގެންާ ާމަޝްރޫޢު ާތަރައްޤީގެ ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާނިންމީ ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާނިންމުން  1125މި

ާ ާއ މްދަނީއަކުން. ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް ާހަމަގައިމުވެސް ާވަރަށްާއަންނ ނީ ާޒިންމ  އެހެންވީމ ،

ާއުިނުކރަން ާމިހެން ާަތރައްޤީގެާާކުޑަގޮެތްއގައި ާސަރުކ ުރގެ ާހަމަ ާމިހުރަސްއެޅެނީ ހުށަހެޅުނީމ 

ާމި ާއަނެއްކ ވެސް ނޑައެިޅގެން ާހަމަކަ ާއ މްދަނީއަކަށް ާއިތުރު ާލިބޭނެ ާސަރުކ ރުން ާމަޝްރޫޢުތަކަށް

ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހުރަސްއެޅެނީ.ާ

ާ1130 

ާރައީާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާތ އީދުކުރަންާއ ދެ، ާމަފްހޫމަށް ާމިބިލުގެ ާއަޅުަގނުޑވެްސ ާސް.

ާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާއަވަހަށްއަދި ާވަރަށް ާދިރ ސ ކޮށް ާކޮމިޓީން ާދެން ާމީހެއް. ާވޯުޓދިން ާފޮނުއްވިާާބަލައިގަތުމަށްެވސް

ާއެއްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހުށަހެޅުނު ާދެން ާަދންނަވަން. ާުޝކުރު ާމިާކަމަށްޓަކަިއވެސް ާމިއޮތީާއިޞްލ ަޙކަށް ހ ރު

ާހުށަހެޅުއްވީާ ާމުޙަންމަދުާނ ޝިޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަލިުފށީ ފ ސްވެފައި.ާއ ދެ،ާެއއީ

ާއިޞްލ ެޙއްކަން ާބޭނުންތެރި ާާވަރަށް ާޤަބޫުލކުަރނީ. ާިދވެހިއަޅުަގނޑު  1135ާނަށްާފަސިންޖަރުންާއ ދެ،

ާނަގަިއގެ ާމިފައިސ  ާއަތުން ާބިދޭސީން ާބޮޑުނުެވ ާފައިސ  ާއ މްދަނީާދައްކަންޖެހޭ ާސަރުކ ރަށް ން

ނޑުާހިތ މަކުރަންާވެރިކަންާހިންގ ާޕ ީޓގެާމެންބަރުންނަށްާ އިތުރުކުރ ގޮތަށްާއޭނަާހުށަހެޅުއްވީ.ާއަުޅގަ

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާހުރިހ  ާވޯޓުދެްއވި ާތ ީއދުކޮށް ާމިއަށް ާއަދި ާތ އީދުނުކުރެވުުނކަމަށްޓަކައި މިއިޞްލ ޙަށް

ާއަ ާދެން ާއެއ އެކީ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާއ މްދަނީާޝުކުރު ާސަރުކ ރަށް ާަދންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ުޅގަ

ާ ާއެަބޮއތޭ ާޖެހިފައި ާޤަބޫލުކުެރވެއޭއިތުރުކުރަން ާއިްޤތިޞ ދީާއެކަން ާމި ާބަލ އިރު ާައނެއްކޮޅުން .1140 

ާމިހ ރުާތު،ާޙ ލަ ާއިޤްތިޞ ދު ާއެމެރިކ ގެ ާިކޔަމުންދ އިރު ާއަބަދު ާއަބަދު ާޙ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ދުނިޔޭގެ

އިޤްތިޞ ދީާދަތިކަންާނިމުމަކަށްއަިއސްފަިއވ ކަމ އިާދުނިޭޔެގާގިނަާމ ިއ،ާކުރިއަރަމުންާއައިސްަފއިވ ކަ
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ާދަ ާއިޤްއިޤްތިޞ ދީ ާނިމުމަކަށްއައިްސ، ާދުވެލިާތިކަން ާދިއުމުެގ ާކުރިއަށް ތިޞ ދު

ާމިކަންަކންވެސްާ ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަަގކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާައުޅގަ އައިސްަފއިވ ކަންވެްސ

ާފ ހަަގކުރުމ ެއކީަގއި ާައޅުަގނޑުމެންާާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންކަން ާވ ހަކަތަކ އި ާމިދަްއކ   1145މިއަދު

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުިރްއޔ .ާާރިއަށްާދިއުމަށްާދަންނަވ ލަމުންވިސްނުމުަގއިާބަހައްޓަިއގެންާކުާ

ާ

ާންާމިތަނުގައިާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމިއިޞްލ ޙުތަކ ާބެހޭގޮުތންާކޮމިޓީާރިޕޯޓ ާބެހޭގޮތުާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ާެމންަބރުާ

ާހަމަާާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުަގނޑު ާދައްަކވައިފި. ާވ ހަކަފުޅުތަކެްއވެސް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިޙްއެ ާވ ހަކަފުޅުތަކަްށ ާކަންބޮޑުވ ާބޭފުޅުންގެ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް،  1150ތިރ މްކުރަން.

ާމިތަނުގައެއްާ ާއެަބއޮތް. ާހައެއްކަކަމެއް ާލިބިދ ނެާާއި ާޓުއަިރޒަމަށް ާނަގައިގެން ާއިތުރަްށ ޑޮލަރު

ާވ ހަަކ،ާގެ ާދެއްކެިވއިއްލުމެްއގެ ާމިތ  ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާވ ހަކަ ާއަސަރެްއގެ ނުޑާކޮށްފ ނެ ާއަުޅގަ ރު

ާ ާހައެއްކަ ާހިތަށްއަރަނީ، ާދޯދިޔ ކޮށްާހަމަ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނަގަިއގެން ާއިތުރަށް ާހަމަ ޑޮލަރު

ާ ާސެއޮންނަންވީ ާއެއަރޕޯޓް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއޮތް ާފަހަތުގައި ާކަްނތައްތައްާިކއުވަރަްށވުރެ ރިީޓގެ

ާގެއްލުމުގެ ާލިބޭ ާފަރ ތުން ާބައެްއގެ ާެއއަރޕޯޓަްށ ާއޮެވގެން ާލިބޭާާއެގޮތަށް ާޓުއަިރޒަމަށް  1155ސަބަބުން

ާ ާމި ާމ3ާިގެއްލުން ާހިތަށްއަރަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޮޑުވެދ ނެއޭ ސަބަބަށްޓަކަިއާާޑޮލަރަށްުވރެ

ާިދނުމަކީާއަޅު ާސަމ ލުކަން ާަރްއކ ތެރިކަމަށް ާސަލ މަތ އި ާެއއަރޕޯޓްގެ ާއެތަނުގެ ާަގނޑުމެން

ނޑުމެން،ާމިއަްށުވރެާމ ބޮޑުާެގއްލުމަކުންާައޅުަގނޑުމެންާ ޓުއަރިޒަމަށްާލިބިދ ނެާެގއްލުަމކުންާއަުޅގަ

ާއަުޅގަ ާމިސަބަބަށްޓަކައި ާޤަބޫލުކުެރޭވ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމެއްކަމަށް ާހަމަާސަލ މަތްވެދ ނެ ނުޑ

ާ ާމެންބަރުނ3ާާްހިތަށްއަރަނީ ާބައެއް ާހަމަ ާސީޒަންެގ، ާމި ާމުއްދަތެކޭ. ާދިގު  1160މަސްދުވަހަކީ

ާއަންނ ނެާ ާމިޤައުމަށް ާއެތަްއާފަތުރުވެރިންނެއް ާދުވަސްވަރު ާބޮޑު ާބ ރު ާސީޒަންގެ ފ ހަގަކުރެްއވިހެން

ާމަާ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ މްދަނީއަކުން ާލިބިދ ނެ ާަދއުލަތަްއ ޙްރޫމްވެއޭ.ާދުވަސްވަެރްއގައި

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއ މްދަނީން ާެއލިބޭ ާފަށައިގަނެިވއްޖިއްޔ  ާުކރިން ާމިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާރަްއކ ެތރިކަމ އިާ ާސަލ މަތ އި ާިމދެންނެވީ ާސެިކއުރިޓީއ އި، ާެއއަރޕޯޓްގެ ާއަހަުރވެސް ާއޮތް ކުރިއަށް

ާކުރެވިދ  ާތަރައްޤީ ާވަރަށްބޮޑަށް ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާދެވަނަާމިކަންތައްތައް ާއެްއވ ހަކަ. ާއެއީ  1165ނެއޭ

ާހިނގަމުންާ ާހިނގަމުން، ާކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ވ ހަކަައކީ

ާއޭެގާ ާތިބޭނެ. ާބަޔަުކވެސް ާގެއްލުްނވ  ާޭއގެ ާބަދަލުކުރ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަންނަކަމެއް

ާއަުޅގަާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުންނ ނެ. ނުޑާތަކްލީފްތަކެްއވެސް ާއަޅުގަ ާބަލަންޖެހެނީ ނޑުމެން

ާމެޖޯރިޓީއަްށ. ާފަިއދ އެްއާ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާޮބޑު ާގެއްލުމަށްވުރެ ާވ  ާމިދަންނަވަނީ މެޖޯރިޓީއޭ
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ާޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ.ާ ާައޅުަގނޑަކަްށ ާެގއްލުމެއްކަަމކަށް ާެއއީީކ ާވ ކަމެއްކަަމށްވ ނަމަ ާެއކަމުން  1170ޤައުމަށް

ާބ  ާދަންނަވ ކަަމށްވަންޏ  ާސަބަބުންާމިސ ލެއްގޮތުން ާބަދަލެއްގެ ާއަންނަ ާއަގުަތަކށް ޒ ރުގެ

ާބޮޑެތިާ ާހަމަ ާބަަޔކަށްެވސް ާމަސައްކަެތއްކުރ  ާޢިމ ރ ތްކުރުމުގެ ާދަށުން އެއްބަްސވުމެްއގެ

ާކޮންޓްޯރލްކޮށްފަިއާ ާައގުތައް ާބ ޒ ރުގެ ާކިޔ ފަިއ ާއެހެނޭ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެދ ނެ. ގެއްލުންތަެކއް

ނޑުމެންނަށްާކިިހނެއްތޯާކޮންމެާއަހަަރކުާރަްމޟ ންމަހާ ބެހެއްޓޭތޯ.ާނުބެހެއްޓޭާއެހެންނޫން ތޯ.ާއަުޅގަ

ާގެްއލުންފޯރ .ާ ާޭއގެ ާބަޔަކަްށ ާއެތަްއ ާއަރަިއގެންޭދ. ާއިންތިހ އަށް ާައުގެވސް ާކ ބޯތަކެތީެގ  1175ދިމ ކޮށް

ާނަހަދަންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާެއކަެަމަށް ާދަްއކ . ާއެވ ހަކަ ާމިމަޖިލީހުން ާހަމަ އެކަމަުކ،

ާވިޔަފ  ާއަުޅަގނޑުމެންާމިނިވަން ާވ ހަކަައކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަްނ ާއެހެންވީމަ، ާިކޔ ަފއި. ރިއޭ

ާބޮޑުާ ާގެއްލުމަށްުވރެ ާާވ  ާވިްސނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރ އިރު ާއަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަކަމެއް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއިސްކަންދޭންޖެހޭނީ. ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެކަމަކަށޭ ާބަޔަކަްށވ ކަަމށްވ ނަމަ ާޮބޑު ފައިދ އެއް

ާ ާއަޅުަގނުޑ3ާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާުމއްދަތެކޭ. ާދިގު ާޢަމަލުކުރަން ާމިޤ ނޫނަށް ާދުވަހަކީ  1180މަްސ

ާޢަމަލުކުރެވިދ ނޭ.ާ ާދުވަސްެެތެރޭަގިއވެސް ާމަހެއްހ  ާއޮތް ާކުރިއަށް ާހަމަ ާމިޤ ނޫނަށް ޤަބޫލުކުރަނީ

ާފަރ ތްތަކެ ާތަކްލީފްތަކެއްވ  ާނޫނީ ާގެއްލުންތަެކއް ާމީގައި ާޤަބޫލުކުރަްނ ްއވެސްާއަޅުަގނުޑވެސް

ާފަރ ތްާ ާލިބޭ ާފައިދ  ާމީގެ ާފަރ ތަށްވުރެ ާލިބޭ ާއެތަކްލީފް ާއެހެންނަމަވެސް، ތިބެދ ނެ.

ާއެވ ހަަކާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެގޮތަށޭ. ާއިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ބޮޑުވ ކަމަްށވ ނަމަ

 1185ާދަންނަވ ލަންާވެގެން.ާުޝކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ .`ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫުނ ާޝުކުިރއްޔ . ާަރއީސް، ާިދވެހިރ އްޖޭެގ22/22ާާޢިްއޒަތްތެރި

ާާޗ ޖްާސަރވިސްާާެއއަރޕޯޓްާއަތުންާފަސިންޖަރުންާފުރ ާޭބރަށްާރ އްެޖއިންާއެއަރޕޯަޓކުންާީޒޒްާޖަމ ލުާޢަބުދުލްޢަ

ާފ ްސުވމ ާގެނައުުމގެާއިޞްލ ޙުާޤ ނޫނަށްާނެގުމ ބެހޭާއަޫބބަކުރުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާޮއތްއިރުާބިލު ާޮގސްފައި ާހަމައަށް އި

ާރައްޔިތުންނަށްވެސްާ ާދިވެހި ާހޯދުމަކީ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރ   1190އަޅުަގނުޑވެސް

ާއެކަމުގެާ ާހޯދުމަކީ ާއ މްދަނީ ާރަްއޔިތުންނަށް ާކަމެއްކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދިވެހި ާހުންނ ނެ ފައިދ 

ާރަްއޔި ާތުރ ެލއް ާަދއްެޗއް ނުޑާއެްއވެސްކަހަލަ ާހަމަަގއިމުވެްސާއަުޅގަ ާފޯރ ކަމަކަްށާވުމަކަށް ތުންނަށް

ާަމއްޗަށްދ ާ ާައގުތައް ާމަދުވެ ާއ މްަދނީ ާރައްޔިތުްނގެ ާއެެެހެންަކމުން، ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާއެއަރޕޯްޓާ ާނެގޭ ާއަތުން ާރައްޔިތުންގެ ާކޮންމެފަހަރަކު ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ އްެޖއިން ނޑިަވޅެްއގައި ދަ

ާދިއު ާއިތުުރެވގެން ާޗ ޖް ާފޮއިާސަރވިސް ާފައިމަްއަޗށް ާރިހޭ ާރައްޔިތުންެގ ާހަމަަގއިމުވެްސ  1195މަކީ

ވެއްޓުންާކަމަށްނޫނީާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފ ާއަދިާ
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ާފ ސްވިާ ާހުށަހަޅުްއވަިއގެން ާނ ޝިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ އަލިފުށީ

ާހަމަގައިމުާ ާއިޞްލ ޙުގެާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާސަބަބަކީ ާއިްޞލ ޙެއް. ާތ އީުދކުރި ާއަޅުަގނޑު ވެސް

ާއުފުލަންާ ާބުރަެއއް ާއިތުރު ާދެްއކުމަށްޓަކައި ާޖ ޗް ާސަރވިސް ާެއައރޕޯޓް ާރައްޔިތުންނަށް ސަބަބުން

ާހަމަާ ާދެން، ާއެހެންެވގެން. ާތ އީދުކުރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާއެހެންވީމަ،  1200ނުޖެހޭނެތީވެ.

ާއު ާހިތަދޫ ާތ އީަދށްވެްސާއެފަދައިން ާހުށަހެޅުއްވި ާއަސްލަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ތުރު

ާިއޞްލ ޙުެގާ ާއެ ާއެމ އްދ ަގއި ާސަބަބަކީ ާތ އީދުކުރިން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށްވެްސ އަޅުަގނުޑ،

ާައއިކަަމށްވިޔަްސާ ާއުނިކަމެއް ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެްސ ާލިބުމުގައި ާރ އްޖެއަށް ާފައިސ  ާބޭރު ސަބަބުން

ނަށްާޭއެގއިންވެްސާފައިދ ތަކެއްާކުރ ކަމަށްާއަުޅަގނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭތީ.ާސަބަަބކީާޑޮލަރުާރައްޔިތުން

ާަދްއކ އިުރގަިއާ ާޓެކްސް ާއެއަރޕޯޓް ނޑިަވޅެްއގަިއ ާދަ ާއުނދަގޫވެަފއިވ  ާދިވެހިންނަށް  1205ހޯދުމަށް

ާދިވެ ާއަިދ ާފުދޭތީވެ ާދައްކަިއގެން ާރުފިޔ  ާދިވެހި ާބިޭދސީންނަށްވެސް ާއަދި ހިާދިވެހިންނަށްވެސް

ާއިޙްިތރ މްކުރ ާ ާޤަދަރުކުރ  ާއެއަްށ ާމީހުންވެްސ ާއެހެން ާޓެންަޑރައކީވެްސ ާީލގަލް ދައުލަތުގެ

ާ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާއެހެްނވީމަ، ާަދއްަކއިދޭތީވެ. ާމީގެން ިއޞްލ ޙަށްވެްސ1ާާއެްއޗަކަްށވ ނެކަން

ާފައިދ ތަކެ ާއޭގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާމުޅި ާސަބަބުން ާޭއގެ ާތ އީދުކުރީ ާއޮތްކަމަްށާއަޅުަގނޑު އް

ާ ާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ 1ާާފެންނ ތީވެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާފ ސްވެފަިއވ  ނޑު  1210އިޞްލ ޙަީކާއަުޅގަ

ާ ާފައިދ ކުރަނިިވ ާޝުކުރިްއޔ 1ާާރައްޔިތުންނަށް ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ އިޞްލ ޙުކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާއުުތރުާދ ިއރ ގެާމައްޗަްނޮގޅީާ ާއެާޝުކުރިއްޔ  ާނ ޝިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާއަލިފުށީ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

 1215ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާއަދިާީމގެކުރިންާމިާމަޖިލީހުގައިާބޭުފޅަކުާވިދ ުޅވިހެންާދިވެހިާަރްއޔިތުންގެާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ

އްވިާއިޞްލ ޙު،ާއަިދ،ާެއާޕ ޓީގެާބޭފުޅަކުާތ އީދުކުަރްއަވއިގެްނާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާއެބޭފުޅ ާއެާހުށަހެޅުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާހިތ މަކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާފ ސްވީތީ ާއެގޮަތށް ާއިޞްލ ޙު ާއަހަރުދުވަުހ60ާާހުށަހަޅުއްވި ހަކަށް

އަޅުަގނޑުމެނަށްާފެނިގެންާދިޔައީާމުއްސަނދިންާނިހ ޔަތަށްާމުއްސަނދިވެާފަޤީރުންާއިންިތންހ އަށްާ

ާަބލ ލަމ ތޯ.ާފަޤީރުވެގެންދިޔަ ާބައެއްތޯ ާކޮން ާދިެވހިންނަކީ ާދަތުރުކުރ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެިއން ތަން.

ާޚަަރދުކުރަންާ ާއެގޮތަށް ާއެފައިސ  ާލިބޭީތ ާއަމިއްލައަށް ާބައެްއ، ާލިބޭ  1220ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ާޭބނުންނަމަާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފ ސްުކރެވުނީސް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ޤަސްދުކުރަނީ.

ާ ާއަޅުަގނޑުމެްނާނުލިބަޔަކަށް ާއެހެނެއްނޫން ާދޭގޮތަްށވެސް. ާސަުރކ ރުން ާޓެކްސް ާއެ އަނބުރ 

ާއެާ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމީހުން ާތިބޭ ާފޯރ ފަށުގައި ާހަމަ ާޖީބުން ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނިންމީކީ.
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ާއެއްެޗއްާ ާރައްޔިތުންނަްށ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާނުނެގޭ ާފައިސ  ާހަމަ ާއެމީހުންނަށްެވސް ދަތުރުކުރ އިރު

ާކިޔ ފަ ާނިކަމެތިާދެނީއޭ ާއެންމެ ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަްނ ާއެގެންދިަޔއީ. ާފ ސްކޮްށގެން ާއެ  1225އި

ާލޯނުާ ާލުިއ ާއަންހެނުންނަށް ާލޯނުދިނުމ އި، ާދަރިވަރުންނަށް ާމިބުނ  ާއަޅުަގނޑުމެން މީހ އަށްވެސް

ާލި ާދައުލަތަށް ާހަމަ ާކުރަންޖެހެނީ ާކަމެްއ ާމިހުރިހ  ާދިނުމ އި، ާޚިދުަމތް ާޕްރީސްކޫުލގެ ބޭާދިނުމ އި،

ާހުށަހަޅަންވ އިރަްށާ ާބިލެއް ާލިބޭގޮތަށް ާހަމަ ާއ މްދަނީއެއް ާއެހެންކަމަށްވ ިއރު އ މްދަނީން.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނިގުޅަިއގަނެވެނީ. ާމި ާއަތުން ާއެމީހުން ާޚިދުމަތް ާލިބެންޖެހޭ ާއެ ރައްޔިތުންނަށް

ާލި ާރައްޔިތުންނަށް ާިކޔަިއގެން ާދެނިއްޔޭ ާއެއްެޗއް ާރައްޔިުތންނަށް ާމިގޮތަށް  1230ިބދޭންޖެހޭާހިތ މަކުރަން

ާެއކަންކަްނާ ާނުވިސްނ  ާވިސްނުމަށް ާދުރު ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުލިބޭގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް

ާމިާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިހިރީ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދ ތީ. ކުރަމުން

ނޑަށްާ ހަމަާއަިދވެސްާމިެފންނަނީާއަޣްލަބިއްޔަތުާމިާބޭނުންކުެރޭވގޮތުންާހިތ މަކުރަންޖެހިފައޭ.ާައޅުގަ

ާދ ތަނ އިާ ާމުއްސަނދިވަމުން ާއިތުރަށް ާހަމަ ާމުއްސަނދިން ާހުންނަގޮތުން ާޢަމަލުތައް މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުގެާޢަމަލުތައްާބެހެއްޓޭގޮތް.ާއެހެންާ  1235ފަޤީރުންާއިތުރަށްާފަޤީރުވ ގޮތަށްާއަޅުގަ

ާދޭތެރެާ ާމި ާނޫން. ާެނތިވެސް ާސަބަބެއް ާއިންޕޯޓްާމިދަންނަވ ލަނީ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އިްނވެސް

ާއަގުަތްއާ ާއެ ާއަތްފޯރ ފަށުގައި ާިނކަމެތިންނަށް ާގެނައިން. ާއިްޞލ ޙެއް ާބިލަށްވެސް ޑިއުީޓގެ

ާޖެހުނީާ ާގެންދަްނ ާއަނބުރ  ާަސރުކ ރަށް ާބިުލވެސް ާއެ ާއެކަމަުކ، ާބެލުމަށްޓަަކއި. ތިރިކުރެވޭތޯ

ާ ާފައިދ ހުރިގޮތަށް ާމަހުޖަނުންނަށް ާގެެނެވމުންދ ތީާމުއްސަނދިންނ އި ާކޮމިޓީަގއި ާއެ ާއިްޞލ ޙުތައް އެ

ާސިވިްލާ ާމިފެންނަނީ ާހަމަ ާހަމައެހެންމެ ާގެންދަންޖެހުނީ. ާޤަބޫލުނުުކރެވޭތީ ާއެގޮތަްށ  1240އެކަން

ސަރވިްސއުންވެސްާހަމަާއިްޙތިޖ ޖްކުރ ާމަދުބައެއްިވއްޔ ާިއޙްތިޖ ޖްކުރަމުންާދ ތަންާހަމަާރ އްޖެއަްށާ

ާދެ ާތިންބައިކުަޅ ާއ މްދަނީގެ ާޚަރަުދކުރަންާލިބޭ ާމުސ ރައިެގގޮތުަގއި ާއެމީހުނަށް ާހަމައެކަނި ބައި

ނޑުމެްނާހަމަާއެބަާދޭންޖެހޭާއެާޚިދުމަތްތަކެްއާ ބޭނުންވ ތީ.ާއެީއވެސްާހަމަާހިތ މަހުރިކަމެއް.ާއަުޅގަ

ބަނދަރުތައްާއެބަާހެނދެންޖެހޭ.ާހަމަާމިވިދ ޅުވ ހެންާލުއިާލޯނުތަކ ާދަރިވަރުންނ ާއަދިާމިނޫންވެްސާ

 1245ރިހ ާކަމެއްާއެގޮތަށްާއެބަކުރަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމުއްސަނދިންާމުއްސަނދިކޮށްާފަޤީރުންާއެހެންާހު

އަދިވެސްާނިކަމެތިވ ގޮތަށްާހަމަާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާނިގުޅަިއގަންނަގޮތަށްާ

ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާފ ސްކުރެއްވީތީ ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާމިއަދު ާމަޖިލީހުން ދަންނަވަމުންާާމި

ާއަޅުަގނޑުާއިށީންނ ނީ.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއއަރޯޕޓްތަކުނ22/22ާާްޝުކުރިއްޔ   1250ާދިވެހިރ އްޖޭގެ
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ާާންާޙުެސއިްނމަނިކުާއަްޙމަދުާނިހާ  ާބޭރަށް ާބެހޭގޮތުންާރ އްޖެއިން ާނެގުމ  ާޗ ޖް ާސަރވިސް ާއެއަރޕޯްޓ ާއަތުން ާޕަސިންޖަރުންގެ ާފުރ 

ނުޑާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުގަ ާމަަސއްކަތަްށ ާކުަރއްވ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާބިލަށް ާއިޞްލ ޙު ގެންނަންވ 

ާޮއނަރަބަލްާ ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާމި ާޚ އްޞަގޮެތއްަގިއ ާޝުކުުރދަންނަވަން. އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކު

ާއ ދެ،ާާޤ ސިމް ާމެންބަރުންނަށް. ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީގައި ާމި ާއަދި އިބްރ ހީމަށް

ާރައްޔިތުންެގާ ާދިވެހި ާއިޞްލ ޙަށް ާމުހިންމު ާމި ާމިއަދުގެ ާމިދަނީ ާއެނިގގެްނ  1255އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނ ޝިޒްާ ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއަލިފުށީ ާނިސްބަތްެވަވޑަިއގަްނނަވ  ޕ ޓީއަށް

ާލިބިގެންާ ާެއ ާލުއެޭކ ާވަރަށްބޮޑު ާރަްއޔިުތންނަށް ާސަބަބުން ާއިޞްލ ޙުގެ ާމުހިންމު ާހުށަހެޅުއްވި މި

ާ ާއަންނަވަރަްށ ާނަގަމުން ާމިަވގުުތވެސް ާމިހ ރުވެސް ާހަމަޖެހިގެނ21ާާްއެދިޔައީ. ާގޮުތގައި ޑޮލަރު

ީއާއެމަިނކުފ ނުާޮޑލަރުާދިވެހިންގެާއަތުންާސަލ ަމތްވެގެންާިދޔަކަން.ާއ327ާެދިޔަކަން.ާބޮުޑކުރަންވީާ

ނުޑވެްސާ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތެްއކަމުަގއި ާބުަރ ާވަރަށް ާކޮށްދެްއވި ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކިއ  1260ދިވެހި

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެއަކު ާދ ދި ާހައިރ ންވޭ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާ ާމިދިަޔ ާމުއްސަނދ60ާިވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ާމުްއސަނދިން ކުރިކަުމގެވ ހަަކާއަހަރުތެޭރގަިއ

ާ ާފ އިތުވެދ  ާމި ާމިފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް ާފަޤީރުވ22ާާެދެކެވޭއިުރާއަުޅގަ ާމުއްސަނދިން މަސްދުވަހު

ާިކޔަިއގެންާ ާރައްޔިތުންނޭ ާދ ތަން. ާހަސްނެެތމުން ާފަޤީރުވެ ާއިހުނަށްވުރެން ާރައްޔިތުން ާޢ ންމު އަދި

ާއޮުޅވ ލު ާކަންތައްަތއް ާމައްޗަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހިާވ ހަކަދަްއކައި ާމަސައްކަތްކުރަްއވ އިުރ  1265މަށް

ާޚިޔ ލ ތުެގާ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ ާއަދި ާމީހުންނ  ާނިސްބަތްވ  ާޕ ީޓއަށް ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންާެވއްޖެާވަރަްށާޞަރީޙަކޮށްާ މީހުންނަކީާދިވެހިންކަމުގަިއެވސްާނުވ ފަހަރުާމިއަންނަނީ.ާައޅުގަ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާވިސްނަން. ާމައްޗަށް ާކޮންޕެނިާމިކަމުގެ ާއެއަރޕޯޓް ާމޯލްޑިވްސް ާވ ހަކަމިދެެކވެނީ ން

ނުޑމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާއެއަރޕޯޓްގެ ާއިންޓަނޭޝަނަލް ާމ ލޭ ާގެންދ  ާބަލަހައްޓަމުން ލިމިޓެޑުން

ާ ާރިޕޯޓުގައި ާއޮިޑޓް ާޔަްންގގެާވ ހަކަ ާއަރނެސްްޓާއެންޑް ާއެބައޮތް ާިމދެންނެވ1002ާާިއެނގެން  1270ގައި

ާފައިދ އަކީ ާސ ފު ާަމއްސަލ11222ާާަާކުންފުނީގެ ާސެކިއުިރޓީގެ ާއެއަރޕޯޓް ާރުފިޔ ކަން. މިލިއަން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިޚަރަދު. ާކުރައްވަންވީނުންތޯ ާމިފައިސ ިއން އުޅޭކަުމގަިއވ ނަމަ

ާއެންެެމެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިދަނީ ާދަންނަަވމުން ާޙައްުޤގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމިމަޖިލީހުގައި މެންބަރު

އިންަޑސްޓްރީެއްއކަމުގަިއވ ާުޓއަރިޒަމްާއިންޑަްސޓްރީގެާޓިކެޓްަތކ އިާެއއްޗެހިާިވކިފައިާވަރުގަދަާއެއްާ

ނޑުމެންަނށްާއެނގ2ާާޭމަސްާދުވަހަށް،2ާާހުންނަނީާއަހަރަށްާ  1275މަސްާދުވަހަށްާއެގޮތަްށކަން.ާއަުޅގަ

ާމެާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެހެންވެ ާކިހިނެްއަކން. ާހުންނަނީ ާމަަސްއކަތްތައް ާއޮޕަރޭޓަރުންގެ ންބަރުންާޓުއަރ

ާތ ރީޚުާ ާފަށ  ާޢަމަލުކުރ  ާމިއަށް ާއަދި ާމިބޮޑުކޮށް ާކުއްލިައކަށް ާއެގެންަދަވނީ ވިދ ޅުވެެދްއވަމުން
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ކުއްލިައކަށްެވއްޖެކަމަްށވަންޏ ާދަތިވ ނެއޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާަބލަމ ތޯާބޭރުާޤައުމުތަކުގެާކަްނތައްތަކުންާ

ާކޮންކޮްނކަހަލަ ާހުރީ ާނަގ ފަިއ ާޙ ލަތުެގގޮތުްނ ާޚ އްޞަ ާފިަޔވަޅުަތކެއްތޯ.ާާމިފަދަ ސްޓެޕްތަކެއްޯތ،

ާޤައުމެއްާ ާގޮސްަސއުޭޅ ާގިނައިން ާވަރަށް ާރައްޔިތުން ާމިތ  ާގ ތުން ާއެންމެ  1280އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާއޮންނަ ާވިސ ޮގތުގައި ާއަރައިވަލް ާއަޕޯން ާތައިލެންްޑވެްސ ާއޮންނަނ2000ާާީތައިލެންޑަކީ. ބ ތް

ާރައްޔިތުންނަށް ާޙ ލަތްތަކަށް ާމިފަދަ ާއެއީ ނޑ ލ ފަިއ. ާބޭރުގެާާކަ ާދިނުމަށްޓަކަިއ ާަވގުތު ފުރުޞަތ އި

ާމިހުށަހެޅުނުާ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާައޅުގަ ނޑުމެންޖެހޭ، ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ފަރ ތްތަކަށްވެސް.

ާފައިދ ވ ގޮތަށް،ާ ާމިހ ރު.ާއެީއާރަްއޔިތުންނަށް އިޞްލ ޙ ެއކުަގއިާމިއިޞްލ ުޙ،ާމިބިލުާރަނގަޅުކަމަށް

ާޮކންމެކަމަ ާލުއިވ  ާދިވެހިންނަށް ާދިެވހިންނަށްާމިއީ ާއަތުގުޅ ލަިއގެން ާތިބޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން  1285ކަށް

ާޝުކުރުާ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްިވ ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވަމުން ާތައްޔ ރަށްަކން ޚިދުމަތްކުރުމަށް

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާކޮމިޓީގެާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމި ާއަޅުަގނޑުެވސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

 1290ާހިމެނޭާ

މެންބަރަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑަްށެވސްާފެންނަާބައެއްާވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާޢިލްޔ ސްާލަބީބް

ާއެއަރޕޯްޓާ ާއަތުން ާޕެސެންޖަރުންގެ ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާެއއަރޕޯޓަކުްނ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއެނަ ާނެގުމ ބެހޭޮގތުން ާޗ ޖެއް ާދިވެހިްނާސަރވިސް ާއަތުންނ އި ާމީހުންގެ ާއަިދާބޭރު ާއަދަދަކ  ގަންވީ

ާއަިދާ ާމަޝްވަރ ކުރެވުުނ. ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާވަރަށް ާކޮމިޓީގައި ާއަދަދަކ ބެހޭޮގތުން ާނަގަންވީ އަތުން

ާލަފަޔަށްާ ާހޯދި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެޮގތުން، ާހޯދިން. ާއަޅުަގނޑުމެން ާލަފ ވެސް ާބޭބޭފުޅުންގެ  1295އެކި

ާއަުޅގަ ާބަލ އިރުވެސް ާރަނގަޅުގޮަތކީ ާއެންމެ ާފެނުނު ާއެންމެންނަށް ާހަމ22ާާަނޑުމެން ާަބއި ޑޮލަރު

ާ ާއެއީ ާނެގުން. ާއަތުންވެސް ާއެންމެންގެ ާހުރިހާ 1ާހުރިހ  ާއެހެން ާކުދިންނޫން ާނުފުރޭ އަަހރު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަލިފުށީ ާމިއަދު ާހިތ މަކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަތުން. އެންމެންގެ

ާނ ޝި ނޑުާމުޙަންމަދު ާައޅުގަ ާސަބަބަކީ، ާފ ސްވުން. ާމިފ ސްިވ ާިމއަދު ާހުށަހަޅުއްަވއިގެން ޒް

ާމީހަކަށްވީތީާ ާައގެްއ،ާބޭރު ާަވކި ާަރއްޔިތަކަްށީވތީވެ ާދިވެހި ާަޤއުމެްއަގއި،ާެއއީ  1300ތ އީދުކުރ ކަމެއްނޫން

ާދޮންާ ާެއީއ ާދަތުރުކުރ އިރު ާރ އްެޖތެރެއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފްލައިަޓކުން ާައގެއްެނގުން. ވަކި

އްވީތީެވާަވކިާައެގއް.ާޓެްކސީއަކަށްާއަރ އިުރާދޮންާމީހަކަށްވީތީާަވކިާއަެގއް،ާއެހެންާަޤއުމެްއެގާމީހެ

ާއަުގާ ާއެްއޗެްއގެ ާެއގަންނަ ާގަްނނައިރުަގއި ާެއއްެޗއް ާިފހ ރައަކަށްގޮްސ ާއަެގއް. ާަވކި މީހަކަށްވީތީ

ާެއްއގޮ ނޑު ާއަުޅގަ ާަކނަޑެއޅުމަކީ ާައގު ާބަލ ފައި ާޤައުމަްށ ާބަލ ފައި، ަތކަށްވެސްާމީހަކަށް
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ނޑުމެންާމިާއެއަރޕޯްޓާ ނުޑާދަންނަވ ލަން.ާއަުޅގަ  1305ތ އީދުކުރ ކަމެއްނޫން.ާއެހެންީވމ ،ާެއވ ހަކަާއަުޅގަ

ާމިނަގަީނާމިއަދުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިސްނ ލަްނޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާަނގ އިުރާައޅުގަ ާޗ ޖެއް ސަރވިސް

ާޭއގެާެސކިއުރިީޓާކަން ާޙ ލަތަކަށް ާއެހެން ާޙ ލަތުން ާއޮތް ާދޭާއެއަރޕޯޓް ާޕެސެންޖަރުްނނަށް ތައްތަކ އި

ާއިންޓަޭނޝަނަލްާ ާެއއަރޕޯޓްތަްއވެސް، ާއެހެން ާރ އްޖޭގެ ާރަނގަޅުކުރަން. ޚިދުމަތްތައް

ާމިނެގޭާ ާއަތުްނ ާޕެސެންޖަރުންގެ ާއެއަރޯޕޓް، ާމިނެގޭ ާހަމަ ާބަދަުލވެގެންދ އިރު އެއަރޕޯޓްތަކަށް

ާމިޚަރަދުތަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރެއިން ާސެިކއުރިީޓގެ ާޗ ޖ އި ާއަިއކ ޯއގެާސަރވިސް ާއެބަކުރަންޖެހޭ.  1310އް

ާމިކުަރެަންޖެހެނީ ާމިޚަރަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބުނ ގޮތުން ާއެހެންވީމަ،ާާގަވ އިދުަގއި މިކަންކަމަށް.

ާޙ ލަތަކަށްާ ާއެހެން ާޙ ލަތުން ާއޮތް ާއެއަރޕޯްޓ ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނަން އަޅުަގނޑުމެން

ާިރކުއަާ ާއަިއކ ޯއގެ ާއަދި ާޚަަރދުތައް ާހިނގ ނެ ާކުރިއަްށާބަދަލުކުރ އިރު ާއެބަހުރި ޔަމަންޓްތަކަށްވެްސ

ާކަންަތއްަތއްވެސްާ ާސިސްޓަމްތަކ އި ާކުރަންޖެހޭ ާއިމްޕްލިމަންޓް ާިއތުރަށް ާތެރޭަގއި ާއަހަރުތަުކގެ އޮތް

ނޑުާދަްނނަވ ލަންާ  1315މިާއެއަރޕޯޓްތަުކަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއިމްޕްލިމަންޓްކުރަންާެއބަޖެހޭ.ާދެންާއަޅުގަ

ާ ާއެއަރޕޯޓްސް ާމިހ ރު ާމިކަންާބޭނުންވަނީ ާމުސްތަޤްބަލުގަިއ ާކުރިކަމުގަިއވިަޔސް ާމިކަން ކޮމްޕެނީ

ކުރަންާހަމަޖެހިފައިވަނީާއަޅުަގނޑަށްާއެނގިފަިއވ ގޮތުންާަސރުކ ރުން.ާއެއީާމިހ ރުާރ އްޭޖަގއިާއޮްތާ

ާެއާ ާދަުށން ާޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަްނގެ ާއެ ާކުރ އިރު ާޕްރައިެވޓަިއޒް ާއެއަރޕޯޓް ާކޮމްޕެނީ، އެއަރޕޯޓްްސ

ާ ާދިވެހިާސެކިއުރިީޓގެ ާކުރ ނީ ާއެކަން ާފަރ ތަކަށް. ާއެދ  ާނުދ ނެ ާބަދަލުވެގެން ކަންތައްަތއް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާހުށަހެޅުމެއްނޫން. ާތ ީއދުކުރ  ާއެހ  ާއަޅުަގނޑު ާބަދަލަކީ ާމި ާއެހެންވީމަ،  1320ސަރުކ ރުން.

ނޑުާދަންނަވ ަލން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ . ާއެވ ހަކަާއަުޅގަ

ާ

ާޝުކުިރއްާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުމެންާ`. ާއަުޅގަ ާމިހުށަހެޅިގެން ާިމއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޔ 

ާވ ހަކައަީކާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއަލްހ ންާފަހުމީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިުރ ާމަުއޟޫޢުއަށް މިވ ހަކަދައްކަމުންދ 

ާދައު ާއުސޫލުން ާޢ ންމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުކޑަކަމ އެކު ާވަގުުތގެ ާކޮންމެާލިބިފައިވ  ާލިޭބ  1325ލަތަށް

ާަރްއޔިތުންގެާ ާއަދި ާކަެމއްކަމަށް ާަރނގަޅު ާއެއީ ާވިސްނަނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާބެހޭގޮތުން އ މްދަނީއަކ 

ާއ މްދަނީާ ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާމައްޗަށްޖެއްސުމަށްޓަަކިއ ާފެންވަުރ ދިރިއުޅުމުގެ

ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ާައޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާާއިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށްވެސް

ާވަރަްށާ ާގެރި ާއެ ާދޭންެވއްޖިއްޔ  ާކިރު ާބަޔަކަށް ާަބއިވަުރ ާފެލައިގެން ާގެރިައކުން ާއެންމެ ޙަޤީޤަތަކީ

ާއިންަޑްސޓްރީއަީކާ ާުޓއަިރޒަމް ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމަުރވެގެްނާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދު  1330އަވަހަށް

ާބަލައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަނބުަކމަށް ާމައި ާއ މްދަނީާއިޤްތިޞ ދުގެ ާދައުލަތަށް ާއުޅޭއިރު، ެގން
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ާެވެގންދ ކަންާ ާއިންޑަސްޓްީރކަމަށް ާުޓއަިރޒަމް ާމިއަދު ާވަސީލަތަކީ ާއޮްތ ާހަމައެކަނި އިތުރުކުރަން

ާއަންނަާ ާެނގުމ ބެހޭގޮތުން ާޓެކްސް ާމިދަންނަވ ާސަބަބަކީ ާއެަބޖެހޭ.ާއެހެން ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ާރައީސުލް ާައދި ާބިލުތަކުގަިއވެސް ާދުވ ލަުކާކޮންމެ ާހަމަ ާވ ހަކަފުޅުތަުކގަިއވެސް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާވ ހަަކ،ާގްރީްނާޓެކްްސއެްއެގާވ ހަަކ،ާޔެޯލާ ާޓެކްސްަތކެްއގެ ާުޓއަރިޒަމްއަްށާަޑިއރެކްޓްވ   1335އެއްފަހަރު

ާޓުއަިރޒަމްއަްށާ ާމިއީ ާއެއްޗަީކވެސް ާމިހުރިހ  ާވ ހަކަ، ާޓެކްސްެއްއގެ ާބްލޫ ާވ ހަކަ، ޓެކްސްެއްއގެ

ާެއއްަޗކަ ާޓުއަރިޒަްމާޑައިރެކްްޓވ  ާމިކަހަލަ ާދުނިޔޭގެ ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ށްވ ތީ

ާއަދިާ ާމަސަްއކަތްކުރަމުންދ އިުރ ާިމއަދު ާއެންަވޔަރަންމަންޓެްއގައި ާކޮމްޕެޓެިޓްވ އިންޑަސްޓްީރގަިއ

ާމިާ ާރަނގަުޅވަމުްނދ އިރު ާޓުއަރިޒަމް ާޤައުމުތަކުަގިއ ާކަހަލަ ާސްރީަލންކ  ާޚ އްަޞކޮށް ވަކިން

ާއަގުަތއްާކޮމްޕެޓި ާމިފަދަ ނަޑއެޅޭ ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާވަންނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރެއަށް  1340ޝަންގެ

ާއަގުާ ާއެ ާނިންމައިފިކަމަށްވ ނަމަ ާަނަގން ާއަގެއް ާމިގޮތަށް ާޤ ނޫނަކުން ާމ ނައަކީ ކުޑަކުެރިވގެން.

ާއިތުރުެވގެން ާައގުތަކަށް ާއެނދުގެ ާޓުއަިރޒަމްގެ ާވިްއކ  ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ދ ނެާނަގަންޖެހޭނެ.

ނުޑާ ާައޅުގަ ާބަލ އިރު ާވިސްނުމުން ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއެބަޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރަްނ އެްއޗެްއކަންވެސް

ާވިްސނުމަކުންާ ާފުޅ  ާތަންކޮޅެއް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ާމިަކންކަމ  ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ނުޑާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުްނޭވާގަލޮުޅާއުތުރުާދ އިރ   1345ެގާޢިްއޒަތްތެރިާވިސްނަންާޖެހިއްޖޭ.ާދެންާއަުޅގަ

ާމަޝްޫރޢުތަކަށްާ ާތަރައްީޤގެ ާސަުރކ ރުގެ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާއީވ ގެ މެންބަރު

ާވ ހަކަ.ާ ާެއކުރަްއވ  ާމަސައްކަތް ާމިތަނުގައި ާއެމް.ޕީން ާޕ ޓީގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް

ާސަރުކ ރުގަާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާއެވ ހަަކ ާެއއްގޮަތކަށްވެްސ ާސަރުކ ރުެގާއަޅުަގނޑު ާޙަޤީޤަތުަގއި އި

ާޖީބަށްާ ާަރއްޔިތުްނެގ ާއެއީ. ާކަންތައްތަަކކީވެސް ާބޭނުންވ  ާުކރަން ާސަުރކ ރުން ވައުދަީކވެސް

ާއެެހންވީމަ،ާ ާސިޔ ސަތެއް. ާކުރުމުގެ ާކަންތައްތަްއ ާބަރުވ ގޮތަށް ާޖީބަށް ާރަްއޔިތުން  1350ލުއިވ ގޮތަށް،

ާމި ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ާހިތ މައ އެުކ ާވަރަްށ ާަރްއޔިތުންެގާއަޅުަގނުޑ ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަދު

ާފ ުޑވިދ ޅުވ ާ ާެއގޮތަށް ާސަުރކ ރުެގ ާކަންަތއްތަުކަގއި ާކުރ  ާުލއިވ ގޮތަށް ާޖީބަށް ާރައްޔިތުްނގެ ޕ ޓީން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު ާދެން ާޤަބޫުލކުރ ކަމެއްޫނން. ާއެްއޮގތަކަށްވެސް ާައޅުަގނޑުމެން ކަމަކީ

ާވ ހަ ާއަެންއ ާބޭނުންވ  ާިޢްއޒަތްތެރިާދަންނަވ ލަން ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއެވ ަހކަދެއްެކވި ާދެންމެ ަކއަކީ

ާބައެްއެގާ ާއެްއވެސް ާވ ގޮތަށް ާއިމްިތޔ ޒަކަްށ ާނަސްލީ ާއެވިދ ުޅެވއްޖެ ާލަބީބު ާއިލްޔ ސް  1355މެންބަރު

ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭާ ާނެިގގެންނުވ ނޭ. ާއަގު ާއެްއޗެްއގެ ާނުވަތަ ާފައިސ ެއއް ާނުވަތަ ާޓެކްސްެއއް އަތުން

ާދު ާަތންތަނުންާޙަޤީޤަތެއް ާަރއްޔިތުންނ  ާދިރިއުޅޭ ާއެަޤއުމެްއަގއި ާޤައުމެްއގަިއވެސް ާހުރިހ  ނިޔޭގެ

ާޤައުމުގެާިރސޯސްތަްއާ ާހުރޭ.ާޤައުމުެގާރައްޔިތުންނަށް ާތަފ ތުތަކެއް ާދޭތެރޭަގއި އަންނަާރައްޔިތުންނ 
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ާއިމްތިޔ ޒުާ ާއޮންނ ނެ ާބޭނުންުކރުމުގައި ާމިލްކިއްޔ ތު ާައމިއްލަ ާޤައުުމގެ ތަކަކ ިއާބޭނުންކުރުމުގައި

ާއެހެންާ ާދުނިޔޭެގ ާއެކަން ާޤ ނޫނުތަކުންވެސް ާހަމަ ާއެހެންވީމަ، ާގޮތްތަެކއް.  1360ޚ އްޞަ

ާމިފަދަާ ާބޭރުމީހުންނ އި ާދިވެހިންނ  ާއެހެންވީަމ، ާއެހެން. ާހުރީ ާަކނަޑއެިޅފައި ޤައުމުތަކުަގިއވެސް

ާފަރަޤްކުެރެވން ާނެގޭއިރު ާތައް ާޗ ޖް ާމިފަދަ ާުނވަތަ ާެނގޭއިރު ާޤ ނޫނުތަކުން ޖެހޭނެ،ާޓެކްސްތައް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާިދވެހިާރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިންނަށްާލުއިވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ނުޑާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާިއޞްލ ޙެކޭ.ާ ޕ ޓީންާމިއަދުާހުށަހަޅައިގެންާއެާފ ސްކުރިާއިޞްލ ޙަީކާއަުޅގަ

ާއެިވސް ާއަދި ާބޭފުޅުންނ އި ާހުރިހ  ާެއކަންކުެރއްިވ ާހުރިހ ާއެކަމަށްޓަަކއި ާގެްނގުޅުްއވި  1365ނުންފުޅު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާުޝކުރިއްޔ  ާޝުކުުރއަދ ކުރަމޭ. ާއިޙްތިރ މ އެުކ ާަވރަށް ާއަޅުަގނުޑ ބޭފުޅުންނަށް

ާރައީސް.ާ

ާ

ާުމޙަްނަމދު ާެމންަބރު ާދ އިރ ގެ ާދ ންޫދ ާނަންބަރު ާޤ ނޫުނ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ިދވެހިރ އްޖޭެގ22/22ާާ`.

 1370ާއެއަރޕޯަޓކުންާ

ރ އްޖެއިންާބޭރަށްާފުރ ާފަސިންޖަރުާއަތުންާޓެކްސްާނެގުން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާނަގަމުންދ ާޓެކްސްއަްށާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާރިޔ ޟް

ާވިދ ޅުިވާ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާމި ާސަރުކ ރުްނ ާދިވެހި ާއ ދެ، ާއިތުރުކުުރން. ާވަެރއް ކޮންމެވެސް

ާއެއަރ ާޚ އްަޞކޮްށ ާއ ެދ، ާތަަރއްީޤކުރުމ އި ާދ އިރ  ާފުރާ އޭިވއޭޝަން ާސެިކއުރިީޓއ އި ޕޯްޓގެ

ާބިލުާ ާއެ ާކަމަކަށްވ ތީ ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާދިނުމަކީ ާރައްކ ތެރިކަން ާދޭންޖެހޭ ފަސިންޖަރުންނަށް

ާނިމިގެންާ ާކޮމިޓީން ާބިލުގެ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާއ ދެ، ާއެވިދ ުޅވީ. ާެއގޮަތށް ާވަޒީރު  1375ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާބަދަލު ާބަެއއް ާޮބޑު ާއިޞްލ ޙަކ އެީކގައި ާގޮްސ.ާމިއަދު ާހަމައަށް ާފ ސްކުރުމ  ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ވެ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާރައްކ ތެިރކަމ އި ާރައްޔިުތންގެ ާބޭނުންވ ނެ ާރަްއޔިތުން ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއަތުން ާރަްއޔިތުން ާދިމ ވ 3ާާޙިމ ޔަތްވެސް. ާފަހުން ާއޭގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮސްގެްނ ާބައި ޑޮލަރު

ާއަނި ާރައްިޔތުން ާރައްޔިަތުކާނުރައްކ ތެރިކަމެްއަގއި ާެއްއވެސް ާއެއީ ާނިމިދިއުމަކީ ޔ ގެތެރޭަގއި

ާވަރަށްގިަނާ ާއެއަރޕޯޓް ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެްއ  1380ޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫން.

އަދަދެްއގެާފައިސ ާސ ފުާފަިއދ ގެާގޮުތގައިާލިބެމުންދިޔަާވ ހަކަވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާތެދުފުެޅއްާެއއީ.ާ

ސްާިދޔަީއާެއގޮތަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވޭތުވެިދޔަާދިުގާމުއްދަުތގަިއާއެއަރޕޯްޓާއެކަންާހިންގަމުްނވެ

ތަރައްޤީނުވެ،ާކަންތައްަތއްާުނވެާގޮސްފައިާއޮތްާއޮތުންާެއީއާމިއަދުާކޮންމެާދިވެހިާަރއްިޔތަކުވެްސާ

ާވިއްސ ރ ަގއިވެ ާމ  ާފަހުން ާއެންމެ ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާބަލ ިއރު ާއަޅ  ާފައިސ އ އި ްސާލިބޭ

ާއެންމެފަހުންާ ާޖެހުނީ ާވިއްސ ރަވެިހގެން ާބޮލަށް ާމެޝިންތައް ާހުރި ާސްކޭންކުރަން  1385އެތަނުަގއި
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ާެއައރޕޯޓަކ ާ ާތަރައްޤީުނވ ނެ ާުޓއަރިޒަމް ާދަްއކ އިރު ާވ ހަކަ ާުޓއަިރޒަމްގެ ާވައްދަން. އެތެރެއަށް

ާފަސި ާއަންނަ ާއަދި ާފޭބުމ އި ާއަރ  ާއޮތުން ާއޮންނަ ާތަރައްޤީެވފައި ންޖަރުންނަށްާނުލައެއް.ާެއއަރޕޯޓް

އޭގެާއިތުބ ރުާބޮޑުެވގެންދ ނެ.ާއ ދެ،ާއެންމެާފަހުންާއެއަރޕޯްޓސްާކޮމްޕެނީގައިާއެތަުނގައިާަކރަންޓްާ

ާހަޤީޤަތަކީާ ާކުރިމަތިލ ންޖެހުނު. ާެގއްލުމަކ  ާވަރަށްބޮޑު ާޭއގެ ާހުއްޓި ާއިންޖީނުތައްވެްސ ާހުރި ދޭން

ާއެތަުނގަާ ާބަލައި، ާރިޕޯޓްތަކަށް ާއޮޑިޓް ާއެތަުނގެ ާަމްއސަލަތަކަށްާމިހ ރުވެސް ާކަރަޕްޝަްނގެ ާހުރި  1390އި

ާއެންޓިާ ާބަލ އިރުަގއިާ-ބަލައި، ާަމއްސަލަތަކަށް ާަވއްކަމުގެ ާބޮޑެތި ާހުރި ާއެތަނުގައި ކޮރަޕްޝަނުން

ާއަިދާ ާއަަޅއި ާފިޔަވަޅު ާމިހ ރަށް ާިމހ ރުން ާބަލ  ާމިަމއްސަލަތައް ާަދއްކ ، ާިމވ ހަކަތައް މިވ ހަކަތަކަކީ

ާ ާކުރުވަންވެސް ާޒިންމ ދ ރު ާމިނިވަންާމިސަރުކ ރު ާކޮންމެ ާމި ާމައްސަލައަކީ ާކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ

މުޢައްސަސ ެއއްގެާތެރޭަގއިާެއކަންކަންާހުއްޓިާމިމައްސަލަާނުބެލިާދިއުން.ާއެއަރޕޯޓްާއެންމެފަހުންާ

ާއެނގޭެނާ ާއޮްތގޮތް ާހިނގ ފައި ާއެކަން ާބަލ ލިަޔސް ާއޮތްގޮތް ާަޙވ ލުޮކށްފައި ާބަޔަކ   1395ތަރައްޤީކުރަން

ާއޮތް ާހިނގ ފައި ާމިކަން ާއެހެންވީމަ، 3ާާގޮތް. ާނުވަތަ ާަބއި ާއަދ7ާާިޑޮލަރު ާނެިގެގން ޑޮލަރު

ާހަމަޖެހިފައިވ ާ ާމިޖެހެނީ ާމަަސއްކަްތކުރަން ާދ އިރ ަގއި ާއޭިވއޭޝަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ާއެކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ އިުރަގއި ނަޑކަށް ާމިންގަ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ާވަިކވެގަެނގެ ާމިތިބީ ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއި،ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑަށް ާއަިދ ާނޫންކަން. ން

ާެސކިއުރިީޓގެާ ާއަދި ާމިތަނުަގއި ާމަޢުލޫމ ތުގައި ާއޮތް ާލިބިފައި ނޑަްށ ާއަުޅގަ  1400ވިސްނޭގޮުތަގއި

ނުޑެގާ ކަންތައްތަްއާހުރިގޮތުންާބަެއްއާފްލައިޓްތަކަށްާހެްއސުމުގެާުހއްދަވެްސާނުލިބިފައިވަނީ.ާއަުޅގަ

ާ ާމ ދިގުކުރ ކަށް ާމިދައުަރކީވެްސާވ ހަކަ ާމިއުޅެނީ ާކުރުޮކށްލައިގެން ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ނެތިން.

ާކުރިއަްށާ ނަތީޖ އެއްާނެރެވޭާމަޖިލީހަކަްށާމިާމަޖިލިސްާހެދުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާިއށީންނ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިައށްދިއުމަށްޓަކައި ާމަސަްއކަތަިއގެން އޮތް
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ާ

ނޑުެވސްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާިދވެިހރ އްޖޭގ22/22ާާެޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާޗ ޖްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާވަޙީދު ާސަރވިްސ ާެއއަރޕޯޓް ާއަތުން ާފަސިންޖަރުންގެ ާފުރ  ާޭބރަށް ާރ އްެޖއިން އެއަރޕޯްޓކޮށް

ާޤ ނޫނަށް ާއަިދާާނެގުމ ބެހޭ ާއެހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަލިފުށީ މިއަދު

ާފ ވުމަށްާ ާފ ްސވި ާމި ާތ އީދ އެކު ާމެންބަރުްނގެ ާމިނިވަން ާއަދި ާކޯލިޝަންއ އި ާޕީ.އޭ  1410ޑީ.އ ރު.ޕީ،

ާވަރަށްާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތަކަށް ާދެކެވެމުންދިޔަ ާމި ާތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދެން ާކިޔަން. މަރުޙަބ 

ާދައްަކވ ާކަންބޮ ާއެބަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާއެއީ ާދ ތީ. ާވ ހަކަ ާބައެއް ާއޮޅޭގޮތަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ާެއއީ ޑުވޭ.
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ާމިއުޅެނީ.ާ ާނަގަން ާފައިސ  ާމިހ ބޮޑު ާރަނގަުޅކުރަންކަމަށް ާަކންތައްތައް ާސެިކއުރިޓީގެ އެއަރޕޯްޓގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެއީާިއޒުރޭ ލުގެާފްލަިއޓްތަކަށްާއަދިާބައެއްާފްލައިޓްތަކަށްާނުޖެއްސޭާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާތެރޭގަިއާ ާގުޅުމުގެ ާޤ އިމްކުރ  ާމި ާދިވެހިރ އްޖެިއން ާއިޒުރޭލ އެކު ާސަބަބަކީ ާެއއީ  1415ނުޖެއްސިގެންނޭ.

ާދެންާ ާތެޮޔއަޅ  ާެއއަށް ާމަޑުކޮށް، ާޖައްސ  ާއެއަރޕޯްޓަގއި ާރ ްއޖޭގެ ާފުލައިޓްތައް އިޒުރޭްލގެ

ާއަދ ކުރަން. ާމެހްމ ންދ ރީ ާއެބަޖެހޭ ާއެމީހުންނަށް ާފަދައިންާާމިރ އްޖޭގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާހުރިާ ާގުޅުްނ ާއަލްަޤއިދ އ އި ާރ އްޖޭގައި ާދަނީ ާވިދ ޅުވަމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސް މިހ ރު

ާވަަރްށާ ާޮގއްވ ލުމަީކ ާޖައްސައިިފއްޔ  ާބޯޓެްއ ާިއޒްރޭލުެގ ާެއހެންވީމަ، ާވ ހަަކ. ާއުޭޅ މީހުންވެސް

ާއެޤައުުމގެ ާެއކަހަލަ ާކަމަކަށްވ ީތވެ، ނަޑްށާާއެކަީށގެންވ  ާއަުޅގަ ާހޯދަންކަންނޭނގެ ާޖ ގަ  1420ފްލައިޓަކަްށ

ާދެންާ ާމިކުރަީނ. ާޝަކުވ ަތކެއް ާމ ބޮޑު ާބޮޑުނުކުރެިވގެން ާފީ ާނަގ  ާިމ ާއަތުން ާދިވެހިންގެ ހީވަނީ

ާއެނގިަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާހުންނަވ  ާހަނދުމަފުޅުވެސް ާސަރުކ ރެއްކަން.ާއަދި ާއައި ާކޮށްދޭން ާކަންތައްތައް ާހިލޭ ާމިއީ ނެ

ާ ާމިއަދު ާޚުދުމުޚްތ ރުކަމ 3ާާއެހެންނަމަވެސް، ާހަމަ ާމިއުޅެނީ ާއަތުން ާރައްޔިތުން ާބައި ޑޮލަރު

 1425އަނިޔ ވެރިކަމ ެއކުާރަްއޔިތުންެގާބޮލަށްާފިތައިގެންާއޭތިާފެލ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާމަޖިލީހުގަިއާ

ާަރއްޔިތު ާމަސައްކަތުްނާތިއްބެވި ާބުރަ ާމެންބަރުންގެ ާތ އީދުުކރ  ާއަދި ާސަޕޯޓްކުރ  ާޙައްަޤށް ްނގެ

ާމެންބަރުންާ ާަބއެްއ ާދައްަކވ  ާވ ހަަކ ާުޓއަިރޒަމްެގ ާއެހެންވީމަ، ާސަލ މަތްވީ. ާމި ާއެހެންނުވެ މިކަން

ޭނާޓުއަރިޒަމްާޙިމ ޔަްތކުރ ާވ ހަަކއ ިއާެއއްޗިހިާެދއްކުމަށްވުެރާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާމ ާަރނގަޅުވ 

ާވ ހަކަާ ާނުދައްކަްނވ  ާވ ހަކައ އި ާދައްަކންވ  ާބަންދުކުރެއްވިްއޔ . ާއަނަގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ނުޑާ ާކަ ާމިރ އްެޖ ާއެމަނިކުފ ނު ާއެީއ ާބަިއވެރިކުެރްއވިްއޔ . ާޯކހެއްަގއި ާއުނގަންނައިދޭ  1430ރަނގަޅަށް

ާދެްއކި ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާޓެރަރިސްޓުްނ ާމިރ އްޖޭގައި ާއަިދ ާވ ހަކައ އި ާމިއަދުާއަިޑއަށްދ  ފަހުން

ާއުޅުްއވ ާ ާއިންޑަސްޓްީރގަިއ ާފަތުުރެވރިކަމުގެ ާބަަނވެފައި. ާވަނީ ާއިންަޑސްޓްީރ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ބޭފުޅުންާދައްކަންޖެހޭާފީާއެަވނީާބޮޑުވެފަިއ،ާކުލިާއެވަނީާޮބޑުވެފައިާއިންުޝއަރެންސްގެާގޮތުަގއި.ާ

ާމި ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާަދއްކ  ާވ ހަކަ ާފަތުުރވެރިކަމުެގ ާއެހެންވީމަ، ާީވއިރުަގއ2ާާިސަރުކ ރަށް އަހަރު

ާމުސ ރަާ ާރައްޔިތުްނގެ ާއެހެންެވގެން ާކޯމ ެއއްަގއި. ާމިއޮތީ ާމީތި ާެވއްޓިފަިއ. ާމިއޮތީ  1435މިސަރުކ ރު

ާަކންތައްތަްއާ ާމިކަހަލަ ާހިފަހައްޓ  ާުމސ ރަ ާހިފަހައްޓ ،ާޖުޑީޝަީރގެ ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހުގެ ާިމ ނޑ  ކަ

ާއެހެންވީމަ، ާެއކުރަްއވަނީ. ާަކންތައްތަްއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސަރުކ ރަކުން ާއޮންނަ ކޯމ އެްއަގއި

ާެމންބަރުންާ ާއެހެންވީމަ،ާއެސަރުކ ރަްށާނިސްބަތްވ  ާދަނީ. ާުކރައްވަމުން ާކަންތައްަތއް ކުރަްއވ ގޮތަށް

ާމަސަްއކަތްުކރައްވ ނެ.ާ ާހޯދޭތޯ ާޑޮަލރުތައް ާގިނަ ާއަދިވެްސ ާއަުތން ާރަްއޔިތުންެގ އައިްސ
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ާމަޖި ާައޅުަގނޑުެމން ާދެންާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދޭނަން. ާިވޔަކަ ާއެކަން ާހުއްޓ ލައިގެންެވސް  1440ލިސް

ާެއދެއްެކިވާ ާމިއަދު ާެޗއަރޕ ސަން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާޗެއަރޕ ސަްނ، ާޙަޤީޤަުތގައި ާއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ާރައްޔިތުންާ ާސަލ ންޖަހަންކަން ާމުލިއ ގެއަށް ާމީޑިޔ އަށ އި ާިއންޓްރޯ ާޙަޤީޤަުތގައި ވ ހަކައިން

ާީމހަކު ާކޮންމެ ާއެއީ ާމަޭގާދ ންޖެހޭނީ. ާފީ، ާކަރަންޓް ާމަގޭ ާޖެހޭނީ ާނިޒ މުަގއި ާިމއޮންނަ ވެސް

ާސިފަތައް.ާ ާއަނިޔ ވެިރވެގެްނވީ ާޚުދުމުޚްތ ރު ާމި ާއެހެންވީމަ، ާދ ން. ާސަރުކ ރަށް ާފީ އެއަރޕޯޓް

 1445ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާހައިރ ްނވ ްނޖެހޭކަމެއްނޫން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމ ާބެހޭގޮތުނ22/22ާާްކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ`.ާޝުާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާމިާ

ާޅިޔަނ އިާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާބަޔަުކ ާސަބަބަކީ ާތ އީެދްއނުކުރަން. ާމުިޅއަކުން ނޑު ާައުޅގަ ާބިލަށް ާފ ސްވެގެންދިޔަ

ާޘަނ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަނެކަކަށް ާއެކަކު ާވެެގން ާދެމީހުން ނޑުާާފަހަރިއ އި ާައޅުގަ ާކިޔުމަކީ  1450ކިޔ 

ާދެތަންާ ާސިންގަޕޫރ އި ާމެލޭޝިޔ އ އި ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު ާއެީއކީ. ޤަބޫލުކުރ ކަންކަމެއްނޫން

ނަކަލަށްާނަގ އިުރގަިއާެއވ ހަަކދައްކ ާބޭފުޅަކުާހަނދުމަފުޅުާަބހައްޓަންޖެހޭނެާމިއިންާކޮންމެާޤައުމަކީާ

7ާާ 3ާާމިލިޔަން، 2ާާމިލިޔަން، ާޤައުމެއް.ާާމިލިޔަނ20ާްމިލިޔަން، ާއަރ  ޓުއަރިސްޓުން

ާ ާބިލިޔަނުނ7ާާްއެޤައުމުތަކުން ާއެއަންނަނީ ާޓެކްސް ާއެ ާއެމީހުންގެ ާނެގިކަމުަގިއވިޔަސް ޑޮލަރު

ާޤަުއމުތަކަީކާ ާމި ާސިންގަޕޫރ އި ާމެލޭޝިޔ އ ިއ، ާިދވެހިރ އްޖެއ އި، ާއެހެންވީމަ،  1455އަރަިއގެން.

ާމިޤައުމުން ާއެހެންވީމަ، ާޤައުމުތަެކއްނޫން. ާކަހަލ22ާާަާއަޅ ިކޔޭވަުރގެ ާމެލެޝިޔ  ާނެގުމ އި، ޑޮލަރު

ާ ާވ ހަކަދައްކަމުނ2ާާްތަނަކުން ާބިލަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަފ ތުވ ނެ. ާނެގުމ ެވސް ޑޮލަރު

ާވ ހަކަތަކެޭކ.ާ ާޭބކ ރު ާމިއީ ާިމވ ހަކަތަަކކީ ާވ ހަަކއ އި ާައޑިއަށްދ  ާިދވެހިރ އްޖެ ާވ ހަކައ އި އިޒުރޭުލގެ

ާފު ާވ ހަކަ ާއަިޑއަށްދ  ާނުޖޫމުާދިވެހިރ އްޖެ ާމިޤައުމުގަިއ ާއިޢުލ ންކުރީ ާދުނިޔޭގައި ާމި ރަތަމަ

ާޢިލްމ އިާ ާޝަރ ފަތު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެއީ ާއަދި ާމީހެއް. ާހުރި ާކިޔަަވިއގެން  1460ޢިލްމުވެރިކަން

ާ ާބޭފުޅެއް. ާހުންނެވި ާކިަޔވަިއގެން ާޢިލްމެއް ާއަިޑއައްދ ނެކަމަށ1062ާާްހުރިހ  ާމިޤައުމު ާއަހަރު ަވނަ

ާބްރެޒި ާއިޢުލ ންކުރީ ާަބއްދަލުުވމެއްަގއި ާއޮތް ާިރޯއޑިޖެނެރިއޯަގއި ާވީމ ،2221ާާލްގެ ާއަހަރު. ވަނަ

ާކުރިއަށްާ ާނިންމ ފައި ާކަމެއްކޮށް ާހުރިހ  ާފިލ އަޅ  ާވ ހަކަެއއްނޫން.ާެއއީ ާދެއްކި ާމީހަކު ާއެހެން އެީއކީ

އެކަމުެގާވ ންހުރިާކަންތައްތަްއވެސްާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ާބޭފުެޅއްގެާވ ހަކަާވިދ ުޅވީ.ާއެފަހަުރވެްސާ

ާކޮޅުާ ާއިންވެސްޓަރުންތަްއ ާހުރިހ  ާހުރި ާއަންނަން ާދިވެހިރ އްޖޭއަށް ާމި ާވީެއއްަޗކީ  1465ސަބަބުން

ާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާ ާއިޒުރޭލުގެ ާއެންެމފަހަށް ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާމޮޅަށް ާވަރަށް ާދެން އަނބުރ ލީ.
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ާނެ ާއިންޓްރަސްޓް ާކަސަބްލަންކ ަގިއ ާމޮރޮކޯގެ ާހަނދ ންއެބަހުރި ާރަނގަޅުާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ގުން

ކަމެއްކަމަށ ިއ،ާއެބޯޝަނަކީާރަނގަޅުާކަމެއްކަމަށ އިާމިހުރިހ ާވ ހަކަތަެކއްާއިޒުރޭުލގެާމީހުންާފަހަތުާ

ާދެއްީކކީެވްސާ ާވ ހަކައެއް ާމިހުރިހ  ާގޮުތން ާބ ރުއެޅުމުގެ ާވ ހަކައަށް ާދިން ާއެމީހުން ބައިތިއްަބއިގެން

ާއެޖަލްސ  ާެއންމެފަހަށް ާހައްދ ،ާމިސަރުކ ރަކުންނެއްނޫން. ާއެމީހުން ާތިބޭފުޅުންގެ  1470އިންވެްސ

ާމަތިވެރިާ ާވ ހަަކއ ިއ، ާމީރުވ ނެ ާވ ހަަކއ ިއ، ާރަނގަޅުވ ނެ ާއޮރެންޖް ާޖަފ  ާހައްދ  ނޑުތަުކގައި ދަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރުން. ާކުރީގެ ާދެއްީކވެްސ ާވ ހަކައެއް ާމިހުރިހ  ާމޮުޅވ ހަކައ އި ވ ހަކައ އި،

ާވައު ދުތައްާފުއްދ ނޭ.ާކިތަންމެާވަރެއްކުރިއަްސ،ާކިތަންމެާދަންނަވ ނީާމިސަރުކ ރުން،ާމިސަރުކ ރުގެ

ާބަޣ ވ ތެްއާ ާކަހަލަ ާތިވިދ ޅުވ  ާނުލެވޭނޭ. ާހިލައެްއވެސް ާމިސަރުކ ރު ާކުިރއަސް މަސައްކަތެއް

ާބަޣ ވ ތްާ ާތި ާއަނެއްކޮޅުން ާިތބޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެްނނައިރު ާބަޣ ވ ތް  1475ނުގެނެވޭނޭ.

ާައޅު ާރ ވަިއގެން. ާގޮްތވެސް ާސ މ ނެއް.ާއިނދަޖައްސ ލ ނެ ާތިހުރިހ  ާއެބަހުރި ާއަތުަގއި ަގނޑުމެންގެ

ާިއޒުރޭލ ިއާ ާތެރޭަގއި ާބިލެއްެގ ާކޮންމެ ާވީމ ، ާއެނގިަފއި. ާވަނީ ާތިކަްނކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާަދއްކ ނެަކމެއްނެތޭާ ާވ ހަކައެއް ާމިހުރިހ  ާވ ަހކައ އި ާައޑިއަށްދ  ާަޤއުުމގެ ާވ ހަަކއ އި އިޒުރޭުލގެ

ާއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާުޝުކރި

ާ1480 

ާރަްއޔިތުންާާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމި ާއަނެއްކ ވެސް ާިމއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާޕ ޓީެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަލީމް ާރަްއޔިތުންެގ ާދިވެހި ާއެީއ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަހެއްކަުމގައި އުފ ކުރަންޖެހޭނެ

ާސަރުކ ރަށްާޢިއްޒަތްތެ ާއަތުން ާރައްޔިތުން ާއ ެދ، ާއިޞްލ ެޙއް. ާހުށަހެޅުއްވި ާދެމެންބަރަކު ރި

ނެގުމަށްޓަކައިާބިެލއްގެާގޮުތަގއިާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާެޓކްސްެއއް،ާއެާޓެކްސްާމިހ ރުެވސްާަރއްޔިތުންާ

ާރަްއޔިތު ާހުށަހަޅަިއގެން ާެޓކްސްެގާގޮތަށްވުެރާބޮޑުނުވ ެނާދ ނެގޮަތކަށް ާނެގެމުންދ   1485ްނާޕ ޓީގެާއަތުން

ނުޑާ ާައޅުގަ ާމިކަން ާކަމެއް. ާއުފ ުކރަންޖެހޭނެ ާރަްއޔިތުން ާެއއީ ާފ ސްިވކަން ާވޯޓުދީގެން މެންބަރުން

ާަސރުކ ރަށްާ ާއޮތަްސވެސް ާސަރުކ ރެއް ާކޮންމެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ފ ހަގަކޮށްލުމ އެުކގަިއ

ާއެ ާމަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭނެ. ާއިތުރުކުރުމަށް ާގޮތްތަްއ ާލިބޭނެ ާއެކުެރވޭާއ މްދަނީ ހެންނަމަވެސް،

ާޤައުމަށ ިއާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދ ންޖެހޭނީ ާއެމަސައްކަްތެވގެން ާވެގެންދ ންޖެހޭނީ، މަސައްކަތަކީ

ާެވެގންނުވ ނެ.ާ ާގެއްލުންހުރިގޮަތކަށް ާެއީއ ާގޮތަކަށް. ާފައިދ ކުރުވަިނވި ާޭއގެ  1490ރައްޔިތުންނަށް

ާރައްޔި ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާހުށަހެޅިގޮތަކީ ާބޯެފނަށ އި.ާސަރުކ ރުން ާކ ޑަށ އި، ތުންނަށް

ާއަނެއްކ ާ ާގޮުތގައި ާޓެކްސްެއއްގެ ާިއތުރު ާކުރަންޖެހިފައިވ ހިނދުގައި ާޚަރަދުތަްއ ާއިތުރު ކަރަންޓަށް

ާބޮޑުވެގެންދ ެނާ ާބުރަ ާރައްޔިތުންނަށް ާއިތުރަްށ ާއުސޫލެކޭ، ާނެގޭނެ ާފައިސ  ާޖީބުން އެބައިމީހުންގެ
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ާފައި ާއެީއ ާއުސޫލަކީ ާެއ ާއެހެންވީމަ، ާއ މްދަނީާއުސޫލެކޭ. ާއިތުރު ާސަރުކ ރަށް ާހޯދަން ސ 

ާޙ ލަތުންާ ާއޮތް ާޤައުމު ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޮތްކަމުގަިއިވޔަސް  1495ހޯދަންޖެހިފައި

ާޚިދުމަތްާ ާފ ހަގަކުރައްަވއިފި ާބަެއްއާބޭފުޅުން ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން.ާދެްނާމިތ 

ާމި ާއެހީވ ޭށ ާފަޤީރުންނަށް ާނަގަނީ.ާާރަނގަޅުކުރ ށޭ، ާ ާޗ ޖް ާސަރވިްސ ާނަގަނީ، ާމި ޓެްކސް

ާ ާނަގ  ާމި ާދަންނަވ ނީ 3ާާއަޅުަގނޑު ާނުވަތަ ާރަށެއްަގިއ21ާާޑޮލަރަކުން ާރ އްޖެތެރޭގެ ޑޮލަރަކުން

ާމިކަމުންާ ާކުޑަކުއްަޖކަށް ާނުވަތަ ާފިރިހެނަކަށް ާނުވަތަ ާއަންހެނަކަށް ާނިކަމެތި ާއިންނަ ގެެއއްަގއި

ާޖީބަ ާޭއނަގެ ާފައިދ ެއއްހޭ. ާކޮން ާއެެހންވީމަ،ާކުރ ނީ ާޓެކްސްއިން. ާމި ާރުފިޔ ެއއްހޭ ާކޮން ާދ ނީ  1500ށް

ާއޮޅޭގޮތަށް.ާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާރަނަގޅުކަމެއްނޫން ާއެހ  ާވ ހަކަެދްއކުމަކީވެްސާެއއީ ާޚިލ ފަށް ޙަޤީޤަތ އި

ާ ާމިއީ ާކުންފުންޏަީކ ާމި 100ާާޙަޤީޤަތުގައި ާއަންނ100ާާައިން، ާފައިދ ވަމުން މިލިޔަނުން

ށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާފައިދ ގެާެތރެއިންާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތެއްާދޭންާކުންފުންޏެއްާއަހަރުންާއަހަރަ

ާބައިނަްލއަޤްވ މީާ ާއަދި ާއޮތަސްވެސް ާދޭން ާޚިދުމަތެއް ާބަޔަކަށް ާއަންނަ ާބޭރުން ާއަދި އޮތިްއޔ 

ާތަނެްއާ ާފެންފައިބ  ާފުރ ޅުން ާއެަތނުގައި ާއަދި ާގެްނދަންވިޔަްސވެސް ާެއއަރޕޯޓް  1505ފެންވަރަށް

ާރަނގަޅުާ ާހުއްޓަސްވެްސ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާއެއީ ާކުަޑެއއްެޗއްެގ100ާާކުރުްނ މިލިޔަނަީކ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއެހެންވީމަ، ާކުްނފުންޏަކުން. ާފައިދ ެއއް ާމިދައްކަނީ ާައޅުަގނޑުމެްނ ވ ހަކަެއއްނޫން

ާއިޞްލ ޙެއްގެާ ާއިތުރު ާހުށަހެޅުމަށް ާޮއތް ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން ާނެގުމަށް ާފައިސ  ޖީބުން

ާރައްޔި ާރައްޔިތުންާގޮތުަގިއވެސް ާމިއަދު ާދިއުަމކީ ާފ ސްވެގެންދިޔަ ާމި ާލުއިވ ނެގޮތަކަށް ާޖީބަށް ތުްނގެ

ާއުފ ކުަރންޖެހޭނެާ ާރަްއޔިތުން ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެކޭ ާފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ  1510ވިސްނ 

ނޑުާދަންނަވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާކަމެކޭާއަުޅގަ

ާ

ާިޢއްޒަތްތެާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާއިޞްލ ޙުގެނައުމުަގއ22/22ާާިރި ާޤ ނޫނަށް ާމި

ާދ އިރ ގެާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާޭއވިއޭޝަން ާގޮތް ާވިސްނަވ ަފއިވ  ާދަތުރުވެރިންެގާާސަރުކ ރުން ާރަނގަުޅކޮށް ާަކންތައްތައް

ާފަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުންވ  ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއަދިާސަލ މަތަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދުގައި ާހޯދުމުގެ  1515އިސ 

ާސްކްރީްނކުރުމ އި،ާ ާބޭނުންކޮށްގެން ާވަޞީލަތްތައް ާހުރި ާއިތުބ ރު ާތަންމަތި ާފޮށި ދަތުރުވެރިންގެ

ާކަންތައްތައްާ ާތަމްރީނުދިނުމ އި ާހޯދުމ އި، ާއިްކއިޕްމެންޓްސް ާމިޒަމ ނުގެ ާސަލ މަތ ބެހޭ އެނޫންވެސް

ާހިތަށްއަރ  ާައޅުަގނޑު ާމިާާކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި. ާވ ަހކަ ާޓެކްްސގެ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ިމއަދު

ާރައްޔިތުްނނަށްބ އޭ.ާ ާދިވެހި ާކިތައް ާެއގެީނ ާނަގ ކަން ާޓެކްސް ާއެއަރޕޯރްޓ ދައްކ އިުރަގއި

ާތިބީ.ާ ާދަތުރުކުރައްވ ަފިއ ާެއއަރޕޯޓުން ާރައްޔިތުންތޯ ާދިވެހި ާކިަތއް  1520އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއި
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ާބަލ  ާހިސ ބުތައް ާތަފ ސް ާކުަޑކޮށް ާގ ތްަގނޑަކަްށާއަޅުަގނޑު ާއަށްަލއްކަ ާިމދިޔައަހަރު ލިއިރުަގއި

%ާ ާއޭގެތެެރއިން ާދަތުރުކޮށްފައިވޭ. ާދިވެހ27ާާިމީހުން ާތަފ ުތ ާރައްޔިތުން. ދިެވހި

ާމީހުންެގތެރެއިނ27ާާްރައްޔިތުންތަެކއް،ާ% ާމީހުން.ާއެއްަލއްަކާވިހިހ ސް އެީއާއެއްަލއްަކާވިހިހ ސް

ާ ާއެބައިން ާމީހަކު 100ާާއެންމެ ާގިނަ ާވުރެ ާނިކަމެތިާށް ާއެއީ ާމީހަކު. ާއެންމެ ދަތުރުކޮށްފައި.

ާ ާއަހަރެްއގެތެރޭަގއި ާހުރިމީުހން ާލ ރި ާއެިކ100ާާރައްޔިތެއްނޫން. ާރ އްޖެ ާކުރެވިފަިއވ ނީ.  1525ދަތުރު

ާެއއަރޕޯ ާއެބަހުރި ާހަދ ފައިވެސް ާއެބަހަދ ، ާއެގޭނީާާޓްަތއް.ކަންކޮުޅގައި ާފެންވަުރ އެއަރޕޯޓްަތކުގެ

ާބަ ާދަތުރުކުރ  ާބައިނަލްއަޤްވ މީާއެއަރޕޯޓުތަކުން ާދަނީ ާދިރިއުޅެމުން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ޔަކަށް.

ާހުުޅމ ލޭގަިއާ ާހުޅުމ ލޭގައި. ާރަށެއްަގއި. ާއޮތް ާއިންވެފައި ާއެއަރޕޯރޓެއްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ާެއއ ރޕޯްޓާ ާގަަދެވއްޖިއްޔ މުން ާަކނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ނޑުން. ާކަ ާމިކުރަނީ ދަތުރުފަތުރު

ާ ާއެބަ ާބައެއްފަހަުރ ާއެާހުރަސްކޮށްގެން ާއެނޭގެއްއޗަކީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި.  1530ދަތުރުކޮށްފައި

ާޮއތްތަނެކޭާ ާގޮސްފައި ާައިޑއަށްދ ފެންވަރަށް ާއެ ާޖައްސައިފިއްޔ މުން ާބޯޓެްއ ާވަުރގަދަ އެއަރޕޯޓަށް

ާބޯޓުާ ާައޅުަގނޑުެމން ާަހލ ކުެވއްޖިއްޔ މު ާޖައްސަިއގެން ާބޯޓެއް ާމިހ ރު ާއެފެންވަރުތަނެއް މިހ ރު.

ާކޮންތ ކަށްބ  ާބޯޓުފަހަރުާގެންދ ނީ ާމިދޭތެރެއިން ާހިތަްށައރ އެްއޗެއް. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ އޭ

ނޑުމެންާެގސްޓުންާ ލޯންޗްކުރުމުަގއިާތަންނެތިގެންާލަންކ އަށްެވސްާގެންދިަޔ.ާހަމަާއެގޮތަށްތޯާއަުޅގަ

ާދިގުދެމިގެންވ ާ ާހަމަ ާމި ާޤަސްދުކުރަނީ. ާމި ާގެންނަގޮތަށް ނުޑމަގުންތޯ ާކަ ާގެންގޮްސގެން  1535އެތަނަށް

ާާފެންވަރަކަށް ާއަނެއްކ  ާދެން ާތަރައްޤީކޮްށ22/2ާާހަދަނީތޯ. ާހުރިހ ތަނެއް ާދުނިޔޭގެ ާފަހުން ގެ

ާހުރިހާ  ާހަދ ންކޮށްދެން ާމިވަގުތު ާއަޅުަގނުޑ ާވަރުަގދަކޮށްފައިވ ކަމަށް ާފިޔަވަޅު ސަލ މަތީ

ާއިުތރުކުރުމަކީާ ާޓެކްސް ާމި ާވަުރގަދަުކރުމަށްޓަކައި ާފިޔަވަޅު ާމިސަލ މަތީ ާއެހެންވީމ ، ބޭފުޅުންނަށް.

ޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާފެންނަކަަމކަށްވ ީތވެ،ާއަދިާހަމަާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާމިބިލުާނިންމ ާސަރުކ ރަށްާއަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާހަދައިދިނުމަށްވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާަސރުކ ރުން ާލިބޭނެގޮތަށް  1540މިފައިސ 

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖީލީހުންާއެދޭކަމެއް.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާހަމަޝުކުރިާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަނބިދަރީންެވސް ާއެަކންޏެއްނޫން، ާފަހަރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއްޔ 

ާހަމަާާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާެއގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭޯތ. ާކުރަންވީ ާތ ީއދު ރަނގަޅުކަމަކަްށވިްއޔ މުން

ާމި ާނ ޝިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއިސްލ ޙަށްާއަލިފުށީ ާހުށަހެޅުއްވި  1545އަދު

ާދަތިކަްނާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާެއކަންޏެއްނޫން ާސަރުކ ަރކަށް ާޙަޤީޤަތަކީ ާތ އީދުކުރަން. ވަރަށްބޮޑަށް

ާދަތިކަމެއްާ ާވަރަށްބޮޑެތި ާހަމަ ާމިވަނީ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާދިވެހި ާމިއުޅެނީީކެއއް. އައިްސގެން
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ާަވިކކޮށް ާަވޒީފ އިން ނޑ  ާކަ ާމުސ ރަތައް ާެއއީ ާދިވެހިާާއައިްސގެން. މިހުރިހ ކަމެއްކުރ އިުރގަިއ

ާދަތުރުކޮށްާ ާއެންމެގިނައިން ާދިވެހިން ާޙ ލަތެއްގައި. ާދެރަ ާވަރަށް ާތިީބ ާމިވަގުތު ރައްޔިތުންެވސް

 1550މިއުޅެނީާއިންިޑއ ާސިލޯނަށް.ާމިތަންތަނަށްާގިނަާދިވެހިންާދަނީާހަމަާބޭސްފަރުވ އަށް.ާއެެހންވީމ ،ާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެއްބަހެއްުނވަން ާއަބަދުާއަޅުަގނޑު ާމުއްސަނދިންނޭ ާއެވިދ ުޅވި ާޗެއަރޕ ރސަްނ ގެ

ާބޭރަށްާ ާރ އްެޖއިން ާގިަނއިން ާހަމަ ާދަންނަވ ީނ، ނޑު ާއަުޅގަ ާފަލްސަފ އަކަށް. ާމިބުނ  ދަތުރުކުރަނީ

ާމިއަދުާ ާއެމީހުންނަށް ާއެހެންވީމ ، ާދިވެހިްނނޭ. ާދަތުރުކުރ  ާބޭސްފަރުވ އަށް ާމީހުންނަކީ ދަތުރުކުރ 

ާމިއުޅެނީާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިދޭ ާނުެދވިގެންނޭ.100ާާވެލްފެއަރއިން ނުޑވެސް ާގަ ޑޮލަރު

ާނެގުމުެގާ ާއަތުން ާއެމީހުން ާލ ރި ާިއތުރު ާނެތޭ ާސަރުކ ރަކަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1555އެޙ ލަތުަގއި

ާޯހދައިގެްނާ ާފައިސ  ާއިތުރު ާއަތުން ާއެމީހުން ާއުޅޭއިރު ާނުދެވިގެން ާޙައްޤުަތްއ ާއެމީހުންގެ ޙައްޤެއް.

ާހިންގުމަކީ ާލ ރިލިބޭކަހަލަާާސަރުކ ރު ާއެންމެފަސޭހައިން ާއުސޫެލއްޫނނޭ. ާޤަބޫލުކުރ  އަުޅަގނޑު

ާސްޓްރެޓެޖިކްާ ާކަހަލަ ާއެއްެވސް ާމިމަސައްކަތްުކރަނީ ާލ ރިހޯދަން ާމިސަރުކ ރުްނ ހުރިހ ގޮތެއް،

ޕްލޭނެއްކޮށްގެންާރަނގަުޅގޮތަަކށްާރައްޔިތުންނަށްެވސްާމީގެާއުނދަގޫާުނވ ކަހަލަާގޮތްގޮތަްށާފައިސ ާ

 1560ސަރުކ ރުާމަސައްކަެތއްނުކުރޭ.ާމިހެންކުރ ކަމަށްވަްނޏ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޮހސްޕިޓަލަށްާާހޯދ ކަށް

ާ ާއަތުްނ ާމީހެއް ާކޮންމެ 20ާާވަންނަ ާއަތުން ާމީހެއް ާކޮންެެމެ ާއަރ  ާމ ެލއަށް ރުފިޔ .20ާާރުފިޔ .

ާ ާއެތަނަށް ާދ ިއރުގައި ާކުދިންބަލ  ާކަނ20ާްސްކޫލްދޮށަށް ާއޮފީސްތަކަށް ާދައްކ ފަިއ، ކަމުދ ާރުފިޔ 

ރުފިޔ 20ާާރުފިޔ ާަނގ ފައި،ާރަށްރަށުގެާަމގުމަތީގަިއާހިނގ މީހުންާއަތުންވެސ20ާާްމީހުންާއަތުންާ

ާއެެހންވީމ ،ާ ާވަރަށްފަސޭހައިން. ާިލބޭނެ ާލ ރި ާވަރަށްބައިވަރު ާހަމަ ާއޭރުން ާނޫންތޯއޭ. ނަގަންވީ

 1565ނޑުމެންާތ ީއދެއްވެްސާއެއުސޫަލކީާައޅުަގނޑުމެންާަޤބޫލުކުރ ނެާއުސޫެލއްނޫން.ާެއުއސޫލަކަށްާައޅުގަާ

ާިމވިދ ޅުވަީނާ ާލަބީބް ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާހުޅުމީދޫ ާދެން ނުކުރ ނަން.

ާއެނގޭާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާމިހ ރު ާވ ހަކަ. ާނަހަދ  ާވަިކގޮތަކަށް ާބޭރުމީހުންނ އި ދިވެހީންނ އި

ާަޙއްޤު ާބިދޭސީންގެ ާއިނގިރޭސީންނ އި ާވ ގޮތަކީ ާޮބޑުކަން.ާމިސަރުކ ރުަގއި ާދިވެހީންނަށްވުރެ ތައް

ާަސރުކ ރުންާ ާއެގޮތަށް ާެއހެންނަމަވެސް ާއުޅޭކަެމއްނޫން. ާއޮޅިގެން ާމީހަކު ާެއއްވެސް މިއީކީ

ާހަމަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާުނިވސްނ ނަން. ާއެގޮތަކަށް ނުޑމެންނެއް ާއަުޅގަ  1570ވިސްނިެއއްކަމަކު

ާމުހިންމުކަމަކީ ާއެންމެ ާޙިމ ަޔތްކުރުން ާޙައްޤުަތއް ާިމތ ނގައިާދިވެހީންގެ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، .

ާއިސްލ ުޙތަކެކޭ.ާ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއިސްލ ޙުތަކަކީ މިހުށަހެޅުނު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ
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ާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫުނ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1575ާިދެވހިރ އްޖޭގ22/22ާާެޝުކުރިއްޔ 

ާޗ ްޖާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާސަރވިްސ ާއެއަރޕޯްޓސް ާއަތުން ާޕަސިންޖަރުން ާޭބރަށްފުރ  ާރ އްޖޭން ާއެއަރޕޯަޓކުން

ނެގުމ ބެހޭގޮތުންާޤ ނޫނަށްާ...ާވަނަާިއސްލ ޙުާގެނައުމަށްޓަަކިއާމިހުށަހެޅިގެންާދިޔަާބިލަށް،ާބިލުގެާާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާައަވހަ ާވަރަށް ާމިކޮމިޓީގަިއާމަސައްކަތްތައް ާފޮނުއެެްވިކަމަށްޓަަކއި ާނިންމަވ  ާމިކޮމިޓީން ށް

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާއެންެމހ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާއައިްސާ ާއެބުރި ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމަވ  ާކޮމިޓީން ާބިލު ާމި ާއ ދެ،  1580ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާ ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާއ1ާެއަޅުަގނޑުމެން ާއެ ާހުށަހެޅި ާއ ދެ،1ާާއިސްލ ެޙއް ާފ ސްކުރެވިަފއި. މ އްދ 

ާއަށްާ ާޑީ.އ ރު.ީޕ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހިތްހަމަޖެހުމ އެއްކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަުޅގަ އޭގެތެެރއިން

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ އެއް.ާއ ދެ،1ާާނިސްބަތްވ  ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމ އްދ ައކީ ާހުށަހެޅުއްވި ެމންބަރަކު

ޑޮލަރުާނަންގަވަްނ22270ާާއަހަރުންާދަށުގެާދިވެީހންާއަތުނ37ާާްހެޅިފައިާއޮތްގޮުތންާކުރިންާމިހުށަ

ާ ާއޮްތގޮތަށް ާކުީރަގއިވެްސ ނުޑ21ާާއޮތްއޮތުން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާނިމިގެންދިޔަކަން ާނެޭގގޮތަްށ  1585ޑޮލަރު

ާވަންނަާ ާދައުލަތަްށ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނުޑވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން، ާއ ދެ، ާއުފ ކުރ ކަެމއް. ވަރަށް

ާަތރައްޤީކޮްށާ ާކަންަތއްތައް ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއިތުރުެވގެންނޫނީ އ މްދަނީ

ާދަންނަވ ިލފަދައިންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުީރަގއިވެސް ާއެހެންނަމަވެސް ާހުްނނ ނެ. ާދަތިތަކެއް ކުރިއަުރވަން

ާމުސ ރައ  ާމުވަްއޒިފުންގެ ާއަދި ާދަތިދުވަސްވަެރއްަގއި ާމިފަދަ ާއެްއޗެހިާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން އި

ާނަންގަވ ާ ާމި ާމިނަގ ،ާދައުލަތަށް ާިދވެހިންައތުން ނޑުމެންނަށް ާުދވަްސވަރެްއގަިއާއަުޅގަ  1590ކުޑަވަމުންދ 

ާހަމަާ ާެއއީ ާނިމިގެންދިޔަކަން ާޮއތްވަރަށް ާކުރިން ާއިތުރުނުވެ ާއެްއޗެއް ާެޓކްސްއިން އެއަރޕޯޓް

ާއ ދެ،ާއަ ާފ ހަގަކުރ ކަމެއް. ާއުފަލ އެކު ާވަރަށްޮބޑަށް ާއ މްދަނީާއަޅުަގނުޑވެސް ާލިބޭ ާމި ޅުަގނޑުމެން

ާމިައިއާ ާމިހ ރު ނުޑާހިތަށްއަރ  ާދަްއަކވ އިުރގަިއާއަުޅގަ ާބައެއްބޭފުޅުން ކުރިއަްށގެންދިޔަނުދޭންާވ ހަކަ

ާބިދޭސީންާ ާމިއަންނަ ާއެވްރެޖްގޮެތއްަގއި ާމިހ ރު ާރ އްޖެއަށް ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާގުޅިގެންެވސް ބަދަލ 

ާވަރަ ާހ ސް ާއަްއޑިހަ ާހަސަތޭކެ ާމިއިސްލ ޙުުކރެވުނުާގ ތްަގނޑަކަްށ ާމިހ ރު ާއަތުން ާމީހުންެގ  1595ކަްށ

ާ ާމަްއަޗށް ާއަހަރެްއގެ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާގުިޅގެންވެސް ާއެބ10ާާަމ އްދ އ އި ާރުފިޔ  މިލިއަެނއްހ 

ާމަޤްޞަދުާ ާހުށަހަޅުްއވި ާމިބިލު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުްނ އިތުރުެވގެންދޭ.

ާހޭދަކުރަންޖެހޭ ާމި ާާޙ ޞީލުވުމަށްޓަކައި ާމިދެންނެވި ނޑަަކށް ާގ ތްގަ ާމިލިއަނ10ާާްފައިސ  ވަރަކަށް

ރުފިޔ ާސަރުކ ރުގެާެރވެނިުއައށްާވަދެގެންާދިޔައިމަާެއއޮތީާހަމަާމިާދ އިރ ތަކުގެާޓްރެއިނިންގއަށ ިއާ

ާއ މްދަނީެއއްކަމުަގިއާ ާބޮޑު ާލިބިގެންދ  ާހަމަ ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ާފެސިލިޓީސް ާއެހެނިހެން  1600އަދި

ާނީ.ާުޝކުރިްއޔ .އަޅުަގނޑުާދެކެ
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ާ

ނިޑަވޅެއްަގިއާާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަ ާއަންނަމުންދ  ާެއއްެޗއް ާހުރިހ  ާއަތްފޯރ ފަށަށް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާއިލްހ މްާައހްަމދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާނަންބަރު ާފަސިންޖަރ22/22ާުޤ ނޫނު ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ ްއޖެއިން ާެއއަރޕޯޓުން ންގެާިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާގޮތަްށާ ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާއިސްލ ުޙގައި ާނެގުމ ބެހޭ ާޗ ޖް ާސަރވިްސ ާެއއަރޕޯޓް  1605އަތުން

ާުކރެވިގެްނާ ާއިސްލ ޙު ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއގޮތަކީ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ާހުށަހެޅުއްާ ާނ ޝިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަލިފުށީ ާހުށަހެޅުން.ާދިޔަގޮތަކީ ވި

އެގޮތަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަންޖެހޭާސަބަބުތަކެއްވެސްާދަންނަވ ލ ނަން.ާދުނިޔޭގެާބޭރުާޤަުއމުތަކަށްާ

ާކުީދންވެސްާ ާކިަޔވަންދ  ާބޭރަށް ާރ ްއޖެއިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފެނިގެންދޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ބަލ އިރު

ާ ާނަންގަވ ގޮތް. ާފައިސ  ާދިެވއ1000ާާްކޮލެޖްތަކުން ާޕައުްނޑް. ާެވއްޖިއްޔ   1610ޕައުންޑް.2000ާާސަކަށް

ާދެންާ ާތަފ ތުކުރ ވަރު. ާބޭރުމީހުން ާިދވެހީންނ އި ާވ ހަަކއަކީ. ާމިދަންނަވ  ާމިއީ ާތަފ ތަކީ. މިއީ

ާބޭރ އިާ ާރ އްޖެއިްނ ާބޭފުޅަކީވެސް ާކޮްނމެ ާމިތ ތިބި ާދަންަނވ ކަށްނެތިން. ާެއވ ހަކަ އަޅުަގނޑު

ނެއްގެާޤައުުމގެާރައްޔިތުންނ އިާދޭތެޭރގައިާކަންތައްާމުޢ މަލ ތްކުރައްވ ާބޭފުޅުން.ާބޭރުމީހުންނ އިާއެތަ

ާީމހުންނ އިާ ާއައްޑުއަތޮޅު ާމީހުންނ އި ާހއ. ާއެކަމުން ާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ނީ. ކުރަްއވ ގޮތް

ާމީހުންނ އިާ ާިއޓަލީ ާމިއުޅެނީކީ. ާތަފ ުތވެގެންެންއނޫން ާެއގޮތަކަށް ާަމއްސަލަައކީ. ާއެއީ  1615ތަފ ތުެުރުމަކީ

ާތަފ ތުާ ާމީހުންނ އި ާބޭރުމީހުންވެއްޖިްއޔ ާފްރ ންސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާމައްސަަލއެްއ. ާެއއީ ކޮށްފިއްޔ 

ާކިޔ ފަިއާ ާތަފ ތުކުރުމޭ ާއެހެންވީމަ، ާވ ހަކައަކީ. ާމިދަންނަވ  ާމިއީ ާވ ންޖެހޭނީ. ބޭރުމީހުންނަށް

ާދަންނަވ ލަްނާ ާހަމައެއ އެކު ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތްކަމަށް ާމ ނައެްއވެްސ ވ ހަކަދެްއކުމުގެ

ާ ާއޮތްާބޭނުންވަނީ، ާތެޭރަގއި ާކޯމ އެްއގެ ާވިދ ޅުިވގޮތަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ތޮްއޑޫ

ާބަހެއްާ ާބޭނުންކުރ  ާޢ ންމުކޮށް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދެން ާމިސަރުކ ަރކީ.  1620ސަރުކ ރެއް

ާމިުއޅޭގޮތަީކާ ާވެގެން ާމިސަރުކ ރަށް ާއެހެންވީަމ، ާމިސަރުކ ރަކީ. ާސަުރކ ރެކޭ ާތެރޭަގއިވ  ކޯމ އެްއގެ

ނުޑާރަ ާއަޅުގަ ާމިވ ހަކަ ާއެކަމުން ާލިބޭކަްށނެތް. ާފައިސ ކޮެޅއްވެސް ާނޫނިްއޔ  ާފެލައިގެން އްޔިތުން

ދައްކ ކަށްނެތިން.ާދެންާތިޔަބޭުފޅުންނަށްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާދެންމެާވ ހަކަދެއްެކވިާމަްއޗަންގޮިޅާ

ާބޮުޑގޮ ާފ ޅުކަން ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިދ ޅުިވާދެކުނު ތެްއގަިއ

ާ ާބޭފުޅަކު ާމަޢުލޫމ ތ100ާާުކޮންމެވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި. ާއަހަރެްއގެ ާވ ހަކަ ާކުރެއްވި  1625ދަތުރު

ާ ާއަހަރެްއގައި 630ާާލިބިފައިވަނީ ާވިދ ޅުީވ ާއެމަނިކުފ ނު ާއޮންނަކަމަްށ. 100ާދުވަސް

ާއަޑިއަ ާފްލައިޓަކުންބ ޭއ،ާަކނޑު ނުޑާހިތަށްއަރ  ާއަުޅގަ ާދަތުރުކުރިވ ހަކަ. ާކިހިނެއްބ އޭ 100ާށްބ އޭ.

ާކަންަތއްަތއްވެްސާ ާއެނޭގވަރު ާރައްޔިތުްނނަށް ާމިހުންނަނީ ާމަްއޗަށް. ާއަހަރެްއގެ ދަތުރުކުރ ނީ
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ާޑީ.އ ރް.ީޕާ ާވ ހަަކއަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ާއަުޅަގނޑު ާެއވ ހަކަ އޮޅުވ ލ ަފއި.

ާ ާމ ތް ާވަރަށް ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާމިކުރެްއިވކަމަކީ ާއިްނކަމެކޭ.ާއިން ާކޮށްަފއި  1630މަޤްޞަދެއްަގއި

ޭއ.22270ާާޑޮލަރޭ.ާބޭރުާމީހުންާއަތުންާމިނަގަނ21ާާީރައްޔިތުންާއަތުންާނެގޭާޑޮލަުރންާމިނެގެނީާ

ާމަުއޟޫއެއް.ާ ާބޭނުންވ  ާދައްކަން ާވަރަްށ ާއަޅުަގނޑު ާމިވ ހަކަ، ނޑު ާއަުޅގަ ވަގުތުޖެހުމ އެކު

ާމި ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޭދތެރޭގަިއާއެހެންވީމ ، ާރަްއޔިތުންނ އި ާެހޔޮއެިދގެން އޮތީ

ާދިވެިހާ ާމިވެްސ ާވ ހަކަދަްއކަވަނީ. ާބަދަލުކޮްށެގން ާދެން ާމިވެސް ާކޮށްފަިއ. ާރަނަގޅުކަމެްއ ވަރަށް

ާއަތުންާ ާދިވެހިރައްޔިތުން ާމިއަދު ާއެަކމުން ާކަމެއްނޫނޭ. ާކުރި ާއިން ާޑީ.އ ރް.ީޕ ާދޭތެރޭ  1635ރައްޔިތުންނ 

ާއެބަ ާެއއްެޗއް ާބޮޑު ާއެނޫންނަމަ ާުގޅިެގން ާކުުރވުމ  ާމިކަންތައް ާިއން ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާެއކަމުން 21ާނެގޭ.

ާކުރިކަމަކަށްނުވޭ.ާ ާއިން ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާހެޔޮއެިދެގން ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާމިވެސް ާމިނެގެނީ. ޑޮލަރު

ާިއނގޭތޯ.ާ ނުޑާވަރަްށާދެރަވޭ ާއަުޅގަ ާއެހެންހެދީމަ ާހުރިކަންތައްތަކަށް ާފެންނަން އެހެންނަހައްދަވ ށޭ.

ާ ާވަރަށް ާިމީއ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަމުްނ ާއަޅުހިތ މަކުރަން. ާރަނގަޅުކަެމކޭ. ަގނޑުމެންާހަމަ

ާބަޔަކ ިއާ ާއެހެން ާނުކުރެވެންޏ  ާސަރުކ ުރން ާމިސަރުކ ރަށް. ާޮއތް ާމީކޯމ ެއްއގައި  1640މިގޮވ ލަނި

ާއިނގޭތޯ.ާ ާވ ހަަކެއއް ާދަންނަވ  ާއަުޅަގނޑު ާސީރިއަސްކޮށް ާހަމަ ާނޫންހޭ. ޙަވ ލުކުރަންީވެއއް

ނޑުާހަމަ ާައޅުގަ ާބޭނުމެއްނޫން.ާއެކަމަކު ާވެރިކަެމއް ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުމެއްނޫން ނެޑއް ާއަުޅގަ ގައިމުވެސް

ާމިސަރުކ ރުންާ ާއެބަތިއްބޭ. ާިމގައުުމގައި ާޒުވ ނުން ާޢިލްމީ ާކުެރޭވވަރުގެ ާމިކަންތައް ދަންނަވ ނީ

ނޑު ާއަުޅގަ ާޙަވ ލުކުރ ށޭ. ާސަރުކ ރު ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާހަމަ ާނުކުެރވެންޏ  ެމންނަށްާމިކަންތައް

ާސ ރވިްސގެާ ާިސވިލް ާދެއްވަނީ. ާމަޤ މުވެސް ާހުރިގޮތަކަށް ާހިތު ާހަމަ ާބޭރުން،  1645މިފެނިގެންދަނީ

ާަވކިުކރައްވަނީ.ާ ާވަޒީފ އިން ާހަމައެއ ިއއެކު ާކަުޑއްވ އިރު ާކަުޑްއވަނީ.ާމުސ ރަ ާމުސ ރަ މުވަްއޒަފުންގެ

ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ  ާތިބޭފުޅުންނަށް ާމިހ ރު ާއެތިކޮޅު. ާޖީބުންދަނީ ާސްޓެލްކޯާހަމަ ާއެންމެފަހުން ނެ

ާމިއަޅުވ ލަނީ.ާހަމައެކަނިާ ާހަމައަކަށް ާމިވިދ ުޅަވނީ ާމިދިޔައީ.ާދެންވެސް ާއަގުޮބޑުެވގެން ކަރަންޓުވެސް

ާދިވެހިބަހުގަާއަުޅވ ލުމަށްާއިނިގރޭސިބަހުންާއެއީާޯކއްެޗއްތޯ.ާސައޫދީާރިޔ ލް.....ާާާާ

ާ1650 

ނުޑާޤ ނޫނުާނަންބަރުާޝުކުރިއްޔ .ާޖުމްލަާގޮތެއްާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެއަރޕޯޓަކުނ22/22ާްަގިއާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނަށްާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާނެގުމ އިބެހޭ ާޗ ޖު ާސ ރވިސް ާއެއަރޕޯޓް ާއަތުން ާފަސިންޖަރުންގެ ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ އްޖޭން

ާޚ އްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރަން.ާއަދި ނުޑާތ އީދު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާގެނައި ާޑީ.އ ްރ.ޕީގެ މެންބަރުނ1ާާްަޞގޮތެްއގައި

ާހުށަހަޅުއްވަިއގެްނާ ާނ ޝިޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއަލިފުށީ ކަމުގަިއވ 

ާދިވެިހާ ާގުޅުންހުރި ާރައްޔިތުންނ އި ާދިވެިހ ާަގއިމުވެްސ ާހަމަ ާއިޞްލ ަޙކީ ާއެދިަޔ  1655ފ ސްވެގެްނ
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ާއި ާލިބޭނެ ާމަންފ  ާހެވ އި ާޭއގެ ާބައެއްާރައްޔިތުންނަށް ާދަންަނވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާަކމުގައި ޞްލ ޙެއް

ާކުރ ގޮަތށްވެްސާ ާކުށްވެރި ާެއކަން ާކުީރތީވެ ާކަމެއް ާމިފަދަ ާޕ ޓީން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި މެންބަރުން

ާޢ ންމުާ ާޕ ޓީން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތް ނޑު ާއަޅުގަ ާދައްަކއިފި. ާވ ހަކަ މިތ ނގައި

ާ ާކޮށްފަިއ ާކަންތަްއ ާރަްއިޔތުންނަށްާގޮތެްއގަިއ ާިދވެހި ާކުރ ނީ ާަކންތައް ާއަބަދުވެްސ ާއަދި ހުންނ ނީ

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ާނޫން ާސަރުކ ެރއް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިވަނީ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެިދގެން. ާލ ބަ  1660ހެވ އި

ާ ާމިމަޖިލީހުގައ1211ާާިސަރުކ ރަކަށް ާއެއީ ާނިންމ ފައި. ާދިނުމަށް ާއިތުރަށް ާޑޮލަރު މިލިައން

ނ ާއަުޅގަ ާހުރީާއަޅުަގނޑުމެން ާވިސްުނން ާމެންބަރުންެގވެސް ާޕ ީޓގެ ާކުރަމުންދ  ާއެތަމްސީލް ޑުމެން

ާގޮތުަގިއާ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާދިވެހި ާދުއްތުރ ނުކުރަން. ާކަންތަކ  ާކުރަމުންދ  ާދައުލަތުން ދިވެހި

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާމިކުރަނީ. ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރެވޭތޯ ާއިުތރު ާއެްއެޗއް އިތުރުވަމުންދ 

ާކުލައަށްާމިއުޅެނީ ާރީނދޫ ާކިޔ ފަަކއެއް ާިތބީތީއޭ ާކުލަެއއްަގއި ާަވކިޕ ޓީެއއްގެ ާކޮންމެހެން  1665ކީެއއް

ާލިެބންޖެހޭނެާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާޤަބޫލުކުރަްނ ނޑުމެްނވެސް ާއަުޅގަ ާނޫން. ާނުދޭކަްށ އެްއޗެއް

ނޑު ހިތ މަާކުރ ާާކަން.ާދިވެހިާދައުލަތަށްާލިބިެގންކަންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނީ.ާއެކަމުާއަުޅގަ

ާނިޒ މުާ ާެސކިއުރިީޓެގ ާލިބޭނެތޯއޭ. ާއަދަުދތައް ާމިފ ސްކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިފައިސ  ާމިލ ރި ކަމަކީ

ހަރުދަނ ާކުރުމަށްޓަކައިާއެއަރޕޯޓަށްާމިފައިސ ާލިބޭނެތޯއޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާކޮށްލ ާުސވ ލެއް.ާހަމަާ

ާބޭނުންޭވާ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަިދވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އިެއއްކޮށް ާއޮތް ާއަހަރަީކ1021ާާކުރިއަށް  1670ވަނަ

ާެއއަހަރުާ ާއަހަރެއް. ާވަންނ ނެ ާދ އިރ ަގއި ާފުޅ  ާވަރަށް ާނަފ  ާޓޫރިޒަމްގެ ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ދިވެހިރ އްޖޭގެާުޓއަިރޒަމްާއެްކސްޕެކްޓްކުރ ާވަރުެގާކަމުަގއިާވަނީނަމަާއެއްމިިލއަންާފަތުރުެވރިންނަށްާ

ާެވއްޖެކަމަށްވަން ާއެހެން ާވެގެންދ ނެ. ާއިތުރު ާވަންނ2227ާާަޏ މުން ާދިވެހިރ އްޖެ ާޑޮލަރަށް މިލިއަން

ާމިއ މްދަނީާ ާމިލިބެނީ ާނެގުމުން.ާމިހ ރު ާޗ ޖު ާެއއަރޕޯޓްސްާސަރވިސް ާވެގެންދ ނެ ާއިތުރު އ މްދަނީ

ނޑަައޅ ފަވ ިއރުގަިއާ ާކަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއ މްދަނީެއއް ާމިހ ބޮޑު ާދައުލަތަްށ ާދައުލަތަށް.  1675ސީދ 

ާގު ާމ ލެއ ިއ ާމ ލެއ އި ާބޮޑުކޮށް،ާކީްއވެތޯއޭ ާއެއްޗެހި ާބިލުތަކ އި ާކަރަންޓް ާތަންތަނުން ޅުންހުރި

ާޙަްއޤުތަކުންާ ާލިބެންޖެހޭ ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާއެމީހުންނަށް، ާކުޑަކޮށް ާމުސ ރަތަްއ މުވަްއޒަފުންގެ

ާހަމައެކަނިާ ާމިއޮތީ ާސިޔ ސަތަކަށް ާމިސަރުކ ުރެގ ާއެއީ ާކުރުވަނީ. ާމަޙްރޫމް މުވަްއޒަފުން

ާކު ާޚިދުމަތް ާކުރުމަކީާދޮންމީހުންނަށް ާޚިދުމަތް ާކަޅުމީހުންނަށް ާކަަހލަ ާއަުޅަގނޑުމެން ރުންތޯއޭ.

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށްވެްސ ާމިސަރުކ ރަކީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާނޫންތޯއޭ. ާސިޔ ސަެތއް  1680މިސަރުކ ރުގެ

ާމިަސރުކ ރުެގާ ާނޫނިއްޔ  ާބަަޔކަށް ާކުލަޖެހިފައިވ  ާވަކިޕ ީޓއެްއގެ ާހަމަެއކަނި ާސަރުކ ރެކޭ. ރޭސިސް

ާނުކުރެއޭ.ާޚިދުމަތްދޭކަ ާޤަބޫލެއްވެސް ާނޫނިއްޔ  ާތިުބއްޔ ުމ ާވަިކގޮތަކަށް ާނުވެއޭ. ާބޭނުމެއް ށް
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ާަސރުކ ރަށްާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވަރަްށވެސް ާމިކުރެވެނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެހެންވެއްެޖއްޔ މުން

ިއާމިގައުމުެގާސަރުކ ރަށްާިމކުރެެވނީާވަރަށްެވސްާބޭއިންސ ފުކޮްށާދިވެހިންނ އިާމެދުަގއި.ާިދވެހިންނ 

 1685ވަަނ1026ާާމެދުގައިާބޭއިންޞ ފުކޮށްާކުރ ާސަރުކ ރެއްާދެމިއެއްާނޯންނ ނެ.ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޖެްއޔ ާ

ާ ާނޮވެމްބަރު ާތިބޭނަން.22ާާއަހަރު ާވެިރކަމުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަދަލުކޮށްފައި ާމިސަރުކ ރު ަގިއ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ މިޤ ނޫނަށ22/22ާާްބަރު.

 1690އިޞްލ ޙުގެންެނވުމަށްާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވިާބިުލގައިާުހރިާބައެއްާމުހިންމުކަންކަމ ިއާގުޭޅގޮތުންާ

ާފުރުޞަތު،ާ ާއެުރވި ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ޅުކުރުމަށް ާއެކަމެއް ާއޮތްނަމަ ާކަމެއް ާބޭނުންފުޅުވ  ފ ޅުކުރަންވަން

ާފުރުޞަ ނޑު، ާއަޅުގަ ާބިލުާމިހ ރު ާޖަވ ބުދ ރީވ ފަރ ތުން ާބިލަށް ާއޮތީ ާދެން ާމިހ ރު. ާހަމަވެއްޖެ ުތ

ާސަރުކ ރުންާ ާދ ރީވ ނެކަމަށް ާޖަވ ބު ާބިލަށް ާފުރުސަތު. ާއިއްވުުމގެ ާބަޔ ން ާފަހު ާމައްޗަށް އޮތްގޮުތގެ

ާބިލަށްާ ާއޮތީ ާދެން ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާވަޑަިއގެން ާޖަލްސ އަށް ާމިއަދު ާަވޒީރުން އަންަގވ ފަިއވ 

ާ ާއެހުމުގެާގެންނެވި ާވޯޓަްށ ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާފެނިަވޑަިއގަންަނވ ތޯ ާފ ސްކުރަން ާއެުކ  1695އިޞްލ ޙުތަކ އި

ާއެދެން. ާޖައްސަވައިެދއްވުން ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ޝުުކރިއްޔ .ާާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާކުރިން

ާޗެްކކޮށްލެ ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ުލމުގެކުރިން ާވޯޓަށް އްވުމަްށާއަޅުަގނޑު

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިަދންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއަރުވަން. 22/22ާހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާއެއަރޕޯްޓާ ާއަތުން ާފަސިންޖަރުންގެ ާފުރ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ާއެއަރޕޯަޓކުްނ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމަޖިލީ ާބިލަށް ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާ)...(ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާޗ ޖްނެގުމ ބެހޭ ާގެންނެވިާސަރވިސް  1700ހުން

ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ގޮތަކަށްާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ސްކުރުމ މެދު އިޞްލ ޙުތަކ ެއކު

ާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1705 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

20ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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 1710ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާޓުނުދެްއވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯ

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 20ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .63ާ ާޖުމްލަ .20ާ.

ާޤ ނޫނުާ ާިއއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ ާވޯޓުަގއި  1715އެހެންކަމުން،

ާ ާއަތުންާދިވެހިރ އްޖ22/22ާާޭނަންބަރު ާފަސިންޖަރުންގެ ާބޭރަށްކުރ  ާރ އްޖެއިްނ ާއެއަރޕޯަޓކުން ގެ

ާބިލަށްާ ާގެނައުމުެގ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ )...(ާ ާޤ ނޫނަށް ާނެގުމ ބެހޭ ާޗ ޖް ާސަރވިސް އެއަރޕޯޓް

ާނުކުތ ެއްއާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާފ ސްކުރަްއވައިފި. ާމަޖިލީހުން ާއިޞްލ ޙުތަކ އެކު ާގެންނެވި މަޖިލީހުން

ާތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް

ާ1720 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއޭރުވެްސާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާެއވ ހަކަ ާރަޖިސްޓަރާނުވ ތީެވ، ާވޯޓު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވ ލީ.ާފިތީމ ާމިތަނުންާސްކްރީނުންާނުފެންނ ތީވެ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރޮޒަިއނ ާޢ ދަމް
ާ1725 

ާ

ާޢިްއަޒތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނޯޓްކުެރވޭނެ. ާއެކަން ާޔައުިމއްޔ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔ .

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާ

ާ

 1730ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރަީއސް.ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާތ ރީޚ އިާޝުކުރިއްޔ  ާއެކުލަވ ެލވޭ ާޤ ނޫނެއް ާއިްޞލ ޙ އި ާގެނެވޭ ާޤ ނޫނަކަށް

ާކިޔ ފަިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއިޞްލ ޙު ާ...ވަނަ ާއެނގެންޖެހޭނެކަމަށްވ އިރުަގއި ާއިދ ރ އަށް ާމަޖިލިްސގެ ރައްޔިތުންގެ

ެމއްާއޮންނަާކަމެއް.ާޤ ނޫނަކަށްާއިޞްލ ުޙގެނައުމަީކާެއއީާއަޅުަގނޑަްށާފެންނަގޮުތގަިއާކުަޑާައއިބުކަ

ާ ާފުރަތަމަ ާމިޤ ނޫނު 22/22ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމައަށްާ، ާިމއަދ ިއ  1735ތަްޞދީޤްކުރެވުނީއްސުރެ

ާނޯޓުކުރެވިަފއިާ ާމަޖިލީހުން ާަރއްިޔތުންގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާގެނެވިފަިއވ  މިޤ ނޫނަށް

ާވޯޓަށް ާނިމިގެން ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙު އައްސަވ އިރުަގއިާާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްވ ހިނދު،ާއެންމެފަހުން
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1ާާ 7ާާނުވަތަ ާަރްއޔިތުންގ70ާާެުނވަތަ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަކީ ާކިޔ  ާއެއަދަެދއް ާނަމަވެސް ވަނަ

ާދެޭކހިނދު،ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދ ކުުރންކަމަށް ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ މަޖިލިސްގެ

ާގެނެޭވކަމަށްވަީނވިްއޔ  ާއިޞްލ ޙެްއ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާމިހެން  1740އެްނމެފަހުގެާާކުރިއަށްއޮތްތަުނގަިއ

ާއެދޭތީާ ާލިުޔއްވުްނ ާއެނގޭނެގޮތަކަށް ާއިޞްލ ޙެއްކަްނ ާކޮން ާެގނެވެނީ ާނިންމަވ އިރުަގއި ނިންމުން

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
ާ

ާ

ާސަާރިޔ ސަތުންާވ ހކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާނުކުތ އެއްނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ ާތިކަންާޝުކުރިއްޔ .  1745މ ލުކަމަށް

ނޑުާ ާައޅުގަ ާމިގެންދެވެނީ. ާޢަމަލުކުރަމުންގެންދ ގޮތަށްެް ާމިހ ތަނަށް ާުޝކުރުދަންނަވަން. ގެންނެވީތީ

ާއިޞްލ ުޙކުރެިވެގންދ އިރުާ ާލަހެއްނުވެ ާަގވ އިދު ާއ  ާއަޅުަގނޑުެމންގެ އުންމީދުކުރަނީ

ާަގވ  އިޭދާހަމަާއިރުއިުރކޮޅ ެވސްާމިހުރިހ ކަމަކަށްވެސްާެއޑްރެްސކުރެިވގެންދ ނެކަމަށް.ާއަުޅަގނޑުާއ 

ާއަތްމައްޗަްށާ ާައޅުަގނުޑގެ ާމިހަފްތ ގެތެރޭަގއި ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާައޅުގަ ާދަންނަވަން.ާެއކަމަކު އެބަ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާިއއްެޔ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެނެސްދެްއވ ނެކަމަށް. ާނިންމަވ ފައި ާކޮމިޓީްނ ާކޮޕީ ާަގވ އިދުގެ  1750އ 

ާމަ ާވަރަށް ާވަނީ ާަގވ ިއދު ާއ  ާނިންމަވ ދެްއވ ފައި.ާއޮޅުންފިލުިވއިރު ާނޫނިއްޔ  ދުހިސ ބެއް

ާއަލުންާ ާދެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑ ަލން. ާމެދުކަ ާމިހިސ ބުން ާމަސަްއކަްތ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 السالم عليكموގަިއ.26300ާާމަސައްކަތަށްާބައްދަލުކުރ ނީާ

ާ

 1755ާ]ށ26:01ާްނ21:01ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާފުރަތަމަާ[

ާ

ާއަޅުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅަގނޑުމެންގެާ`. ާގެންދ އިރު ާކުރިއަށް ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ނޑުމެންެގ ގަ

ނޑ ިލއިރުާެއޖެންޑ ގެާ ާވަނަާައއިޓަމްާަވނީާނިމިފައި.1ާާމަސައްކަތްާމެދުކަ

ާ

 1760ކޮމިޓީއިންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް. .4

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެޖެންޑ ގެ ާފަށަނީ ާމިހ ުރާމި ނޑު ރިއްޔ އ ިއާއައިޓަމް.ާަރއީސުލްޖުމުހޫާަވނ6ާައެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާރައީސުލްޖުމުހޫ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ  ާނައިުބގެ ާކިޔުމުގ1ާާެރިއްޔ ގެ ވަނަ

ާ ާމަރުޙަލ އ އި ާމަޖިލީހަށ6ާާްރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާރިޕޯޓް ާމި ާގެންދިއުން. ާކުިރއަށް ާކިޔުން ވަނަ
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 1765ގެާމުޤައްރިރުާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ނީާމިބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވިާކޮމިޓީާ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުރުވަން.ާ ާޙުސެއިންާމުޙަންމަދު.ާއަޅުގަ

ާ

ާނައިބުގެާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނަޑއެޅުނުާާްނމަދުާޙުެސއިންާުމޙަ ާކަ ާނުވަަތ ާކޮމިީޓގެ ާހޮވޭ ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާބިލު ާބެހޭ ާޢިނ ޔަްތތަކ  ާއެހެނިހެން ާމުސ ރައ 

 1770ކޮމިޓީގެާރިޕޯޓް.ާއ ދެ،ާމިބިލުާދިރ ސ ކުރަްއވ ފަިއވަނީާރައީުސލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

22ާަގއިާޮއތ1002ާާްޖުލައ2ާާިހޭާބިލުާދިރ ސ ކުުރމަށްާދޭންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމ އިާޢިނ ޔަތްތަކ ާބެ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާޮހއްެވިވ22ާާވަނަ ާޖަލްސ ގައި ާކޮިމޓީއިން.2ާާވަނަ ާވަގުތީ މެންބަރުންގެ

ާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާހިމެނިވަަޑިއަގންނަވ  ާކޮމިޓީަގއި ާޙުސެއިނ2ާްއެ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާަމތިވެރި .

ާ ާދ އިރ 1މުޙަންމަދު، ާކެންދޫ .ާ ާޢަލީ، ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގ6ާެގެ ާވިލިމ ފަންނު .

ާ ާޙުސެއިންމަނިކު، ާނިހ ން ާއަޙްމަދު 1ާމެންބަރު ާޒަީމރު، ާމޫސ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާކިނބިދޫ .7ާ.1775 

ާ ާއަސްލަމް، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމެންބަރ3ާުހިތަދޫ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު .

ާ ާބިލެތ2ްމޫސ މަނިކު، ާދިރ ސ ކުރުމުގެާ. ާމިބިލު ާއ ެދ، ާަޙމްޒ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ދޫ

ާކުރިންާ ާހުރީ ާމުޤައްރިރަކަށް ާކޮމިޓީގެ ާބައްދަލުވުންަތކުަގއި ާގެންިދއުމުގެ ާކުރިއަށް މަސައްކަތް

ނޑު.ާއ ދެ،ާމިބިލުގެާ މިދެންނެވިާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރަކަށްާހޮވިފައިވ ާފަރ ތް.ާއ ދެ،ާއެފަރ ތަކީާއަުޅގަ

ާވ ހަކަފުޅުެދއްެކިވއިރުަގއިާދެލި ާފްލޯގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާއިޞްލ ޙުހުށަހެުޅއްވުމަށް  1780ކޮޕީއަށް

ފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވ ާޚިޔ ލުފުޅުތަަކށްާއަޅުަގނޑުމެންާރިޔ ޢަތްކޮްށާއަދިާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާކޮމިޓީގަިއާ

ތަށްާގެނެވިާއިޞްލ ޙުާުކރެވިފައި.ާފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުފުޅުަތކުެގާައލީގައިާބިލަށްާވަނީާަބއެްއާބަދަލު

ާކޮޕީއެއްާ ާއިޞްލ ޙުކުރިގޮުތގެ ާއެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާރިޕޯޓ އެކުގައި ާނިންމުމަށްފަހުގަިއާމި ާމިހ ރު ބިލު

ާކޮމިޓީެގާ ާހުށަހެޅިފައިވ ގޮތް ާއިޞްލ ޙު ާބައިތަކަށް ާއެކި ާމިގޮތުން ާއ ދެ، ާއެވަނީ. ާހުށަހެޅިފައި އެ

 1785ނޑުމެންގެާަވގުތުާސަލ މަތްކުރުމުގެގޮތުންާމިހުރިހ ާބައިތަކަށްާރިޕޯޓުންާފެނިވަޑައިގަންަނވ ނެ.ާއަޅުގަ

ާއޮންނ ނަކެމަށްާ ާރިޕޯޓް ާއަތުަގއިެވސް ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާކުރުކޮްށލ ނަން ާުނގޮސް އަޅުަގނޑު

ާ ާމިބިލުާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަަކއި ނޑުމެން ާުކރިއަށ6ާާްބަލ ފައި.ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ަބއްދަލުވުމެްއަގއި

ސައްކަުތގަިއާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންނ ާއަދިާމަޖިލީހުގެާއިދ ރީާމުވައްޒަފުްނާދެއްިވާގެންދެވުނު.ާމިާމަ

ނޑުާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރުވެިރވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ ާއެއްބ ރުލުމަށްާއަުޅގަ

ާ1790 
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ނޑުާމިބިުލގެާމަސައްކަތ އިގެންާކުިރއަށްާދިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 2200ާއުމުގެާކުރިންާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާ ާކޮމިޓީ ާމ ިލއްޔަތު ާކޮޓަީރގައި.1ާާގައި ާކޮމިޓީ 2227ާާަނންބަރު ާކޮމިޓީ ާަގވ އިދު ނަންބަރ2ާާުގައި

ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގަިއާފެށޭނ6ާާެގައިާޤައުމީާތަރައްޤީާކޮމިޓ2227ާާީކޮމިޓީާކޮޓަރީގަިއ.ާއަދިާ

ންބަރަުކާއިޞްލ ެޙއްާފޮނުްއވ ފަެއއްާުނވޭ.ާއެހެންކަމުންާވ ހަކަ.ާުޝކުރިްއޔ .ާމިބިލަށްާއެްއވެސްާމެ

 1795ވަނ6ާާަވަނަާކިޔުން.6ާާވަނަާކިއުުމގެާރިޕޯޓްކުރުމުގެާމަރުޙަލ ާމިާނިމުނީ.ާދެންާއޮތ1ާާީމިބިލުގެާ

ާބޭނުންވ ާ ާފ ޅުކުރައްވަން ާމެންބަރުން ާގުޅޭގޮތުްނ ާކަންކަމ  ާމުހިންމު ާަބއެްއ ާހުރި ާބިުލގައި ކިއުމަކީ

އެކަެމއްާބަޔ ންކުރެއްވުުމގެާފުރުޞަތު.ާއެާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާކޮންމެާމެންބަރަކަްށާކަމެއްާއޮތްނަމަާ

ާހުޅުވ ލަން.6ާާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާއެ ާމިހ ރު ާއަރުވ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއް މިނެޓްގެ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާހުޅުހެންޭވރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ1800 

ާނައިބުގެާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހުޅުހެްނވޭރުާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ އި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

މުސ ރައ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ަޔތްތަކ ާބެހޭާބިލަކީާަރއީސުލްުޖމުހޫރިއްޔ އ އިާަރއީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާއަދި ާމީހަކ  ާޖުމްލަކޮށްާާކޮށްފައިވ  ާމީހަކ އި ާކޮށްފަިއވ  ާރަީއސްކަން ާނައިބު ާރައީސްއ އި ނަިއބު

ާ ާމިަވނީ ާއެކުލަވ ލެވިފައި ާމަފްހޫމް ނޑު ާމައިގަ ާމިބިލުގެ ާބިލެއް. ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި 23ާއަޅުަގނޑު

ާބިލަކ ިއާ ާހުށަހެޅުއްިވ ާއަނީސ  ާމެންބަރު ާމ.އަތޮުޅގެ ާއޭުރގައި ާމަޖިލީހުަގއި. ާރައްޔިތުްނގެ  1805ވަނަ

އޭރުަގއިާއޮތްާކޮމިީޓއަކަށްާހ ޒިރުކޮށްާއެާކޮމިޓީްނާމިބިލުާއެކުލަވ ލެވިފަިއވ ގޮތަްށ.ާދެން،ާާގުިޅގެން

ާޚަރަދުާ ާެއ ާަރީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކަްށވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާހުރީ ާވިސްނުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޤ ނޫނެއްގެ ާލިބެންޖެހޭނީ ާޢިނ ޔައްތައް ާއަދި ާލިބި ާޚިދުމަތްތަްއ ާއަދި ާބުނ ހިނދުާބަރަދުކުރެވި ދަށުން

ާދިއުމުެގާ ާހައްދުފަހަނައަޅައި ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ވެްސާކަންކަން ާހުންނެވި ާމިހ ރު އަވަްސގޮެތއްަގއި

ާއަދި،ާ ާގެންދިއުމަށް. ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެްއގެ ާހުރިހ ކަމެއް ާމިހެންވެސް ާޚަރަދުތަކ   1810ކުރީަގއި

ާފުރުޞަތު ާމި ާމީހަކަށްވެސް ާކޮްށފައިވ  ާމިާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ދިނުމަށް.

ާހުށަހަޅައިގެްނާކުރީެގާ ާމައްސަލަެއއް ާބޭފުޅަކު ާއިތުރު ާކޮމިޓީއަކީ ާދިޔައިރުަގިއާމި ާމިބިލު ކޮމިޓީއަށް

ާދިރ ސ ކުރުމަށްާ ާބިލު ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންކޮށްަފއިވ 

ާހިތ މައ އެކީ ާވަރަްށ ާކޮމިޓީ. ާމަސަްއކަތްތަްއާާހޮވިފައިއޮްތ ާކޮމިޓީގެ ާމި ދަންަނވަންޖެހެނީ

ާމިާ ާައދި، ާޮއެވގެން. ާކޮންޓްރޯލް ާބ ރ އި ާވަރަށް ާމުޤައްރިރުގެ ާކޮމިޓީެގ ާމި  1815ގެންދަވ ފަިއވަނީ

ާއޮތްާ ާކުރީަގއި ާދިނުމެއްނެތި ާޚިޔ ުލތަކެއް ާމ ބޮޑު ނޑުމެނަށް ާައުޅގަ މަސައްކަތްތަުކގެތެރޭަގއި

މީހަކަށްާދޭާބިލުވެސް،ާއެއީާސަބްާކޮމިޓީައކުންާނިންމައިގެްނާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަންާކޮްށފައިވ ާ
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ާކޮމިޓީެގާ ާމި ާއަދި، ާދަންނަވ ލީމު. ާެއވ ހަަކ ާމިއަދުވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާބިލެއް. ާއޮތް ގެނެސްފައި

ާހުށަހެޅިާ ނޑު ާއެގޮތަށް.ާއެހެންިވޔަސްާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާއަުޅގަ މަސައްކަްތވެސްާނިމިފައިާމިވަނީ

ާޖުމްލަގޮތެއްާ ާމިވަީނާބިލުގައި ާއުިނވެފަިއ ާބިލުގެތެރެއިން ާހުށަހެޅި ާއަޅުަގނޑު ާމި ާބަލ ލ އިރު  1820ަގއި

ާ ާއޮތް ާހުށަހެިޅއިރުަގއި ާކުރީގައި ާމ އްދ ގެ،27ާާމިބިލު ާަބެއއް.ާެއީއ21ާާވަނަ ާބޮޑު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކޮންެމގޮތަކަްށާ ާއެބިލު ާބިލު. ާޢިނ ޔަތުގެ ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާކޮްށފައިވ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަން

ާމިާ ާމިހ ރު ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާއެހެންވީމަ، ާނިންމ ފައި. ާފ ސްކޮށް ާއެއޮތީ ާމިހ ރު ދިޔަސް

ާއޮތީމަާ ާނިންމ ފައި ާކޮމިޓީން ނޑ ލ ަފއިކަމަށް ާކަ ާއެމ އްދ  ާމިބިލުގެ ާމިއޮތީ ާކުރެވެން މަސައްކަތް

ާއުނިުކރެވި ާމީގެއިން ާހަމަ ާދެން، ާނެތް. ާމަްއސަލަެއއް ާެއްއވެސް ނޑުގެ ާއަުޅގަ  1825ފަިއވ ާއެކަމުަގއި

ާއޮފީހެއްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިޔ ފައި ާސަރވިސް ާޕްރެޒިޑެންޝަލް ާފޯ ާއޮފީްސ ާމި ބައިތަކުތެރޭަގއި،

ާުއނިކޮށްފައި.ާ ާމިއޮީތ ާއެަބިއވެސް ާއެހެންނަމަެވސް، ާއެކަަށއެޅިން. ާމިބިލުަގިއ ާއޮފީހެއް ހުޅުވަން،

ާޤ ނޫނެއްގެތެރެއިން ާރަނގަުޅ. ާހަމަ ާމިއޮތްގޮްތވެސް ާމިހ ރު ނޫްނގޮތަކަްށާާޖުމުލަގޮތެއްަގއި

ާޚަރަދުކުެރވޭގޮތަްށާ ާފައިސ ެއއް ާެއްއވެްސާމ ލީ ާޢިނ ޔަެތއް ާއެްއވެސް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަްށވެސް

ނުޑާއެދެްނާކޮމިޓީންާނިންމ ފައިާގެނަްސފައިާއޮްތާ  1830އޮތުމަކީާައޅުަގނޑުާއެދޭކަމަްށާނުވ ތީެވ،ާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުާއޮތްގޮތަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ސްކޮށްދިނުން.ާ

ާ

ނޑުާކޮންމެހެންާމިތެދުވީކީާމުޤައްރިެރއްގެާހަިއިސއްޔަތުންާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާމަޖިާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ނުޑ ާައުޅގަ ާނޫން. ާިދފ ޢުކުރ ކަެަށެއް ާގެންދިޔަގޮތް ާލީހުގެމަސައްކަތް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިއުމުންާގަވ އިދުތަކ އި ާބިެލއް ާކޮމިޓީއަކަށް ާހުްނނ ނީ. ާގެްނގޮސްފައި ާަމސައްކަތް  1835ެއްއގޮތަށް

ާވ ިޖބަކަށްާ ާމެންބަރުންގެވެސް ާއެހެން ާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާމުަޤއްރިރުެގވެސް ާހީވ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް

ާ ާއިޞްލ ޙުކޮްށގެން ާއެބިލު ާވީހ ައވަހަކަށް ާަމސައްކަްތާވ ންޖެހެނީ ާއެ ާބެލުން. ާގެނެވޭތޯ މިމަޖިލީހަށް

އަޅުަގނޑުާކުރިން.ާއަދިެވސްާއަޅުަގނޑުާއެކަންާޙަވ ުލެވއްޖިއްޔ ާެއގޮތަށްާެއކަންކުރ ނެާވ ހަކަެވްސާ

ާމިމަޖިލީހުެގާ ާމިދުވަްސވަރަކީ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ ދަންނަވަން.

ާ ާކޮަބއިތޯ، ާމަސައްަކތެއްޯތާާމަޖިލީހުންމިމަސައްކަތަކީ ާކިހ ވަެރްއގެ ާމަސައްކަތެއްތޯ، ާކޮން  1840ކުރަނީ

ާ ާއ މަުޒވަމުންދ  ާވ ހަކަތަެަެކއް ާމިކަހަލަ ާއަހަުރވެސް، ާމިދިޔަ ާދަުއރުވެްސާދުވަްސވަރެއް. މިދިޔަ

ާއ ދެ،ާ ާވ ހަކަދެްއކަމުން. ާކިޔަިއގެން ާމިހެން ާފ ސްނުކޮށޭ. ާބިލެްއވެސް ާއެންމެ ނިމިގެންދިޔައީ

ނޑުެމންާހުރިހާ މިކަމުގައިާމިކަހަލަާޒިން މ ދ ުރާވ ހަކަތަެކއްާައޑުިއވެމުންދ ާދުވަސްވަެރްއގައިާއަުޅގަ

ބައެއްާފަރ ތްތަކުެގާއަމ ޒަކީާމަޖިލީހުގެާބޭނުންތެރިކަމ ިއާރުންވެސްާހަނދ ންކުރަންާއެބަޖެހޭ،ާމެންބަ
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ާރައްޔިތުންގެމުހި ާމެދުގައި ާހިތ މަޔ އެުކާންމުކަމ  ާމި ާއުފެއްދުން. ާސުވ ލުަތެކއް  1845މެދުަގއި

ާވަޞީންނަވަދަ ާފަތުރައްވ  ާޚަބަރު ާންޖެހެނީ ާވަޞީލަތްތަކުން ާފަތުރ  ާޚަބަރު ާ ލަތްތަކުަގއިާއަިދ

ާމުސ ރަާ ާބޮޑު ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުންގެ ާއެނބުރިއްޖެއޭ. ާމިކަމަށް ާބަެއއްެވސް ާގިނަ މަސައްކަތްކުރ 

ާތިބޭބައެނަގަ ާމަސަްއކަތްނުކޮްށ ާމިކަިއގެން ާކިޔަިއގެން ާމިހެން ާކުރަނީ ާކޮންކަެމއްހޭ ހަލަާކޭ

ާަމސައްކަްތާ ާވަރަށް ާބުނަންވީތޯ ާއަެންއދުވަހު ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ާމިދެެކވެނީ. ވ ހަކަތަެކއް

 1850ދެާބިލުާފ ސްކޮށްލައިފިއޭ.ާހ ދަާމަސައްކަތްަތއްާބ ރުާމިނުގައިާެއބަދެޔޭ.ާމިއަދުާއެބަކުރެޭއ.ާމިހ ރުާ

ާމި ާހިނގ ގޮަތީކ. ާމަސަްއކަތް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާހަމައެކަނިާމިއެއްނޫން ާމަސައްކަތަކީ ތަނުގެ

ާއެބިލަ ާބިލެއްގައި ާކޮްނމެ ާއަންނަ ާއަނެއްކ  ާނޫން. ާފ ސްކުރުމެްއވެސް ާބިލެއްާބިލުތައް ާކުަޑ ކީ

ާ ާޗ ޖްާކަމަށްވިޔަްސވެްސ، ާސަރިވސް ާެއއަރޕޯޓް ާފ ސްކުރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު މިސ ލަަކށް

ާބަލަންޖެހޭ ާކަމަށްވިޔަްސވެސް ާމިހެން ާފަދަ ާބިލު ާއެބަހުރޭ.ާއެެހންވީމ ،ާންކަާނެގުން ތައްތަކެްއވެސް

ާއަުޑައއްސަވ ާ ާބައްލަވ  ާއަޅުަގނޑުމެންވެްސާއަިދާމިޖަލްސ ތައް ާމިެއދުނީ ާފުރުޞަަތކަށް  1855އަޅުަގނޑު

ާކޮބައިޯތާ ާަދއުރަީކ ާކޮަބއިތޯ ާަމސައްކަތަީކ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާަރއްޔިތުންެވސް، ބޭފުޅުންވެސް

ާއެބަޖެ ާވިސްނަން ާބިލެއްމިކަމ މެދު ާއަިދާއަާހޭ. ާމިޖެހެނީ ާކުރަން ާަމސައްކަެތއްތޯ ާކޮންކޮން އިމަ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާވިސްނަން ާމިކަމަށް ާހޭދަކުރަްނޖެހެނީ ާެއއަށް ާވަގުެތއްތޯ ާކިހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކޮމިޓީގަިއ

ާމަ ާދައުރ އި ާމަޖިލީހުގެ ާއެބަކުރެއޭރައްޔިތުންގެ ާސުވ ލުތަްއ ާއެެހންވީމ ،ާާސައްކަތ މެދު ރައްޔިތުން

ާމިދ ގޮ ނޑުމެންާމިކަންކަން ާއަޅުގަ ާމިގޮތަށް ާެއބަޖެހޭ. ާސ ފުކޮށްދޭން ާއަުޅަގނޑުމެން  1860ތް

ބިލުާފ ސްވ އިރަށްާމިދިޔަާދައުރަްށވުރެާގިަނާމަސައްަކްތާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާހަމަާމިއަދުާދެމަސައްކަތް

ކުރަންވެއްޖޭާނޫސްވެރިންާބުންޏަކަްސާއެބުނެވެނީާރަނގަޅުާއެްއެޗްއާނޫން.ާާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުން

ާއެްއޗެްއާމަސައް ާމަޖިލީހ މެދު ާރައްޔިތުންގެ ާހަދ ފައި ާބަލ  ާޒިްނމ ދ ރުގޮތަކަށް ާވިސްނ  ކަތ މެދު

ާބުނަންާމިޖެހެނީ.

ާ1865 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލުގެ ާމިަމޖިލީހަށ6ާާްޝުކުރިއްޔ . ާއެދިަވޑަިއގެން ާފުރުޞަތަށް ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކިޔުމުެގ ަވނަ

ާޢި ާހުިރހ  ާތިއްބެވި ާމިނިމުނީ.ާހ ޒިރުވަަޑިއގެން ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ާވޯޓަްށާ ާދެންއޮތީ ާއެހެންކަމުން، ާނެްތ. ާއެިދވަަޑއިގެންަފއެއް ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި އިތުރު

ާމިނެޓްާރަނގަބީލުާޖައްސަަވއިާދެްއވުންާއެދެން.7ާދެންނެވުން.ާވޯޓަށްާދިއުމުގެާުކރިންާޖަހަންޖެހޭާ

ާ1870 

ާކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަާާާ
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ާ

ާޗެކްކޮށްލެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުިރން ާދަންނަވ ލުމުގެ އްވުމަްށާވޯޓަށް

ާއަރުވަން ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ. ާިމދަންނަވ ލަނީ ާމިހ ރު ނޑު އަުޅގަ

ާއެހެ ާމުސ ރައ އި ާަނއިބުގެ ާކޮމިޓީންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބިލު ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި  1875ނިހެން

ާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ާފ ސްކުރުމ އި ާމަޖިލީހުން ފޮނުއްިވގޮތަށް

ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1880 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

77ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 02ާ1885ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 01ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 73ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .73ާ.

ާމުސ ރައާ  ާނައިބުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާެއހެނިހެންާއެހެންކަމުން  1890އި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރަްއވައިފި. ާމަޖިލީހުން ާފޮނުއްވިގޮތަށް ާކޮމިޓީން ާބިލު ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ

ާ.ާއެހިސ ުބންާމިނިމުނ6ާީއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ރިޕޯޓް.ކޮމިޓީ .5 ންާހުށަހަޅާ 

ާ1895 

ާާދެންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއައިަޓމް ާއެޖެންޑ  ާކުޑަކުދިންނަށ1ްމިއޮތީ ާމީހުންނ ޖިންސީާ. ާކުރ  ާޚ ާގޯނ  އްޞަާމެދު

ާޢަމަލު ާއުސޫލުތަކަކަްށ ާބިލުގެ ާމ1ާަކުރުމުެގ ާކުރުމުގެ ާރިޕޯޓް ާކިޔުުމގެ ާވަަނ ވަނ6ާާަރުޙަލ އ ިއ

ާކަންކަމުެގާ ާއިޖުތިމ ޢީ ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ ނީ، ާމަޖިލީހަށް ާމިރިޕޯޓް ާގެންދިއުން. ާކުިރއަށް ކިޔުން
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ާފުަވއްުމލަކު ާމުޤައްރިުރ ާޢަބްދުާކޮމިޓީގެ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މަސީޙުާهللا

ާެމންބަރު،ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްަޒތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ  1900މުޙަންމަދު.

ާަވޑަިއގެންނެިވާ ާތިއްަބވ ފަިއ ާކޮމިީޓތަކުަގއި ާބަިއވެިރވުމަށް ާޯވޓުގަިއ ާދެްއވ ތި ކުޑަހިނދުކޮޅެްއ

ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީެގާާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާައރުވަން. ާފުރުޞަތު ނުކުމެވަޑަިއގަތުމަށް

ާޢަބްދު ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާފުވައްމުލަކު ާމުޤައްރިރު ާމުޙަންމަދަށްާهللا މަސީޙު

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

 1905 

ާރައީސްާފުވަްއމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާކުަޑކުދިންނަށްާ`. ާމެދުާާޖިންސީ. ާކުރ މީހުންނ ިއ ާގޯނ 

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާާަމސީޙުާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާބިލަކީ ާޢަމަުލކުރުމުގެ ާުއސޫލުތަކަކަށް ާޚ އްޞަ

ާާމުހަންަމދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާ ާއ ދެ، ާބިލެއް. ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާނަޝީދު 23ާާމުހަންމަދު ާއޮްތ1002ާާޖޫން ާުދވަހު ވަނަ

ާ 2ާާމަޖިލީހުގެ ާދެއްެކވުމަށްފަހު ާވ ހަކަފުޅު ާމަޖިލީހުން ާޖަލްސ ގަިއާއ ދެ،ާބިލ އިމެދު ޖުލައ2ާާިވަނަ

1002ާާ ާމަޖިލީހުގެ ާުދވަހުއޮތް ާއިޖުތިމ ޢ22ާާީވަނަ ާމިބިލު ާނިންމ ފަވަނީ ާޖަލްސ އިން  1910ވަނަ

ާކަންކަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާފޮނުްއުވމަށް. ާކޮމިޓީއަށް ާމިބިލ އިބެހޭގޮތުްނާކަންކަމުގެ ާމަސަްއކަތް ާޮކމިޓީގެ މުގެ

7ާަގއި.ާއ ެދ،ާމިގޮތުންާއިޖުތިމ ޢީާކަންކަމުގެާކޮމިޓީގެާޮބޑުާކޮިމޓީގ1002ާާެޖުލައ21ާާިފެއްޓެވީާ

ބައްދަލުވުމެއްާމިބިލ އިާބެޭހގޮުތންާބޭއްވުނު.ާއަދިާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާއިޖުތިމ ޢީާކަންކަމުގެާކޮމިޓީެގާ

ާމެން ާބައްދަލުވުމުަގއި ާބިލަކީ ާދެްއވީ ާޚިޔ ލުފުޅު ާެއކުލެޭވ31ާާބަރުން ާމަްއޗަށް މ އްދ ެއްއގެ

 1915ބިލަކަށްވ ތީވެާބިުލގެާމަަސއްަކތްާއަވަހަށްާކުިރއަށްާގެންދިުއމަށްޓަކައިާުކޑަާކޮމިޓީެއއްާހޮްއވެވުމަށް.ާ

ާ ާގެްނދެވީ ާކުރިއަށް ާމަަސއްކަތް ާބިުލގެ ާފަހުން ާޭއގެ ާކޮމިޓީެއްއާހޮއްަވވ އި ާކުޑަ ާެއގޮތުން ުކޑަާއ ދެ

ާ ާމިގޮތުން ާކޮމިޓީގަިއ ާކުޑަ ާހަމ10ާާަކޮމިޓީން. ާމެންބަރުންގެ ާބޭއްވުނު. ބައްދަލުުވމެއް

ާކޮމިޓީގައިާ ާބޮޑު ާކަންކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާދަންނަވ ލ ނަން ނުޑ ާއަޅުގަ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

ާ ާޢިއްޒަތްތެރ22ާިހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާއެއީ ާއ ދެ، ާމެންބަރުންވެސް.

 1920މެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްާޤަފޫރު،ާގަޮލޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް،ާ

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާހުސައިންާމަނިކު،ާހޯރަފުށީާދައިރ ގެާ

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާރަޝީދު،ާއުނގޫފ ރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާއަފްރ ޝީމްާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ތްތެރި

ޢަލީ،ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުހަންމަދުާޒުބެއިރު،ާމަހިބަދޫާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާ

ާއ މިރު،ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާމުޙަންމަދު، ާރުޤިއްޔ  މެންބަރު

ާރި ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާވިލުފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރަޝީދު،ާމ ވަށު  1925ޔ ޒް

ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާފުވައްމުލަކު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާއަޫބބަކުރު، ާޖަމ ލު ާޢަޒީޒް އަބްދުލް
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ާޢަބްދު ާކޮމިޓީަގިއާهللا ާކަންކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ާއެއީ ާމުޙަންމަދު. މަސީޙް

ާބޭފުޅުން.ާ ާކުރެްއވުަމށްޓަކައިާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާކަންކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ދެން

ހޮއްެވވިާކުޑަާކޮމިީޓގައިާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ،ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާދ އިރ ެގާ ާދުވ ފަރު ާޢަލީ، ާައފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު  1930ރަޝީދު،

ާއަޙްމަދުާޢިއްޒަތް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުކޑަހުވަދޫ ާޒުބެއިރު، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ތެރި

ާދެކުނުާ ާފުވައްމުލަކު ާދެން ާރަޝީދު، ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ އ މިރު،

ނޑު.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާއަޅުގަާهللاާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާ ނޑުމެންާަމސީޙުާމުޙަންމަދު،ާއަުޅގަ

ނޑުާގޮަތކަށްާބަލ ފަިއވަނީާމަޖިލީހުގަިއާ މިބިލުގެާމަސައްކަްތާކުިރއަށްާގެންދިއުމުަގއިާއެންމެާމަިއގަ

ާމަދަނީާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއ އިެއއްކޮށް ާއަދި ާޚިޔ ލުފުޅުތައް. ާފ ޅުކުރައްވ ފައިވ   1935މެންބަރުން

ާނެްޓޯވކ އި ާޑިޓެއިނީ ާމޯލްޑިވިއަން ާކަމުަގއިވ  ާޖަމްޢިއްޔ ތަކެއް ާމަޑުލު،ާ، ާއޯލް، ާފޯ ަރއިޓްސް

ާފޮނުއްވ އިފަިއވޭ.ާ ާޚިޔ ލު ާކޮމިޓީއަށް ާއެުކވެެގން ާމޯލްޑިވްސް،ާމިޖަމްޢިއްޔ ތައް ާޕޭރަންސީ ޓްރ ންސް

ާބައެއްާ ާމެންބަރުންެގ ާގެންދިއުމުަގއި ާކުިރއަްށ ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޭެގއިތުރަށް

ާމިބި ާލިބިަގތުމަށްޓަކައި ާަޖވ ބު ާދ އިރ ެގާސުވ ލުތަކަށް ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާހުށަހެޅުއްވި ލު

ާއެުރވުނު.ާއަދިާ ާދަުއވަތު ާަބއްދަލުވުމަށް ާކޮމިޓީގެ ާނަޝީދަށްވެސް ާމުހަންމަދު ާމެންބަރު  1940ޢިއްޒަތްތެރި

ާުޖޑިޝަލްާ ާޖެނެރަލްއަށ އި، ާޕްރޮސެިކއުޓަރ ާދައުވަތުއެުރވިން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ހަމައެފަދައިން

ާރައީސަްށވެސް ާކޮމިޝަްނެގ ާސުވ ލުތަކަްށާާސަރވިްސގެ ާބަެއއް ާބެހޭގޮތުން ބިލ ިއ

ާބިލުެގާ ާއަީލގަިއ ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާދެއްވި ާފަރ ތްތަކުންވެސް ާމިހުރިހ  ާއ ދެ. މަޢުލޫމ ތުދެއްވުމަށް.

މަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންިދޔަީއ.ާއިޖުތިމ ޢީާކަންކަމުގެާކޮމިޓީގަިއވެސްާކުޑަާކޮމިީޓަގއިވެްސާހުރިހާ 

ާކޮ ާނިންމ ފަިއވަނީ ާމަސައްކަތެއް ާއ ދެ،ާެއގޮތުން ާިއއްތިފ ޤުން. ާމެންބަރުންގެ ާހ ޒިުރވި  10ާ1945މިޓީއަށް

ާކޮމިޓީންާ ާއެއަށްފަހު ާދެން ާނިންމ ފަވަނީ. ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ބައްދަލުވުމެްއގައި

ާ ާމިދެންނެވި ާކަްނކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާޮކމިޓީއަށ22ާާްނިންމިގޮތް ާބޮޑު ާއެކުލެޭވ ެމންބަރުން

ާ ާބޮޑު ާބިލ އިާމެދުާގޮތެއްާހުށަހަޅައިގެން ާކޮމިޓީން ާބޮޑު ާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީަގިއާއިތުރަށްާމަޝްވަރ 

ާހުރިހާ  ާތިއްބެިވ ާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެން ާޖަލްސ ައށް ާދުވަހު ާބޭއްވުނު ާކޮމިޓީ ާބޮޑު ާއެގޮތުން ނިންމެވީ.

ާޮއތް ާއިޞްލ ޙުވެަފއި ާބިލު ާކުރިފުޅުމަތީގައިވ  ާތިބޭފުޅުންގެ ާމިހ ރު ާއިއްތިފ ޤުން  1950ގޮތަށްާމެންބަރުންގެ

ާ ާއެއީ ާއ ދެ، ާނިންމަވ ފަިއވަނީ. ާފޮނުވުމަށް 27ާާމަޖިލީހަށް ާބިލަށ1002ާާްއޮކްޓޯބަރ ަގއި.

ާބިލުގެާ ާައއިސްފަިއވ ީނ ާިއޞްލ ޙުތަކެއް ާއެންމެބޮޑު ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ބައްލަވ ެލއްވީމ 

ާއަދަބު ާބިލުގެ ާުހށަހެޅުނުއިރު ާބިލު ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަޔަށް. ާބެހޭ ާހުރީާއަދަބުތަކ އި ަތއް
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އަހަރުާމިގޮަތށްާވަކ17ާާިއަހަރު،22ާާއަހަުރ،20ާާއަހަރު،21ާާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ކަމަށްވަްނޏ ާ

ާސ ރވިްސާ ާޖުޑިޝަލް ާޖެނެރަލ އި، ާޕްރޮސެިކއުޓަރ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަކނަޑއެޅިފައި.  1955އަދަދެއް

ާއެކަ ާެއގޮތަށް ާލަފ ދެއްވ ފައިވަނީ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާރައީްސވެސް ާއޮތުމުެގާކޮމިޝަނުގެ ންަތއް

ާތިރީާ ާއޭގެ ާއަދި ާއަދަދ އި ާމަތީ ާެއންމެ ާއޭގެމ ނަައކީ ާދޭގޮތަށް، ާބޭންޑެްއ ާކޮންމެސް ބަދަލުގައި

ާެއއ ިއއެްއކޮށްާ ާއ ެދ، ާވ ނީ. ާރަނގަޅު ާެބއްލެވުން ާއުސޫލަކަށް ާޢ ންމު ާމީގެ ާދިނުމޭ އަދަދެްއވެސް

ާހުން ާިމހ ރު ާބަލ ފައި ާމަަސއްކަތްކުރުުމގައި ާބިލުގެ ާއަދަބުެގާއަޅުަގނޑުމެން ާމިދެންނެވި ނ ނީ

ާމިވެނިާ ާމ ނައަީކ ާޭއގެ ާދީފައި. ާބޭންޑެއް ާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ާއިނގިޭރސިބަހުން  1960މ އްދ ތަކަށް.

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާއޮންނ ނީ.ާއެގޮތަށް ާޖަލަށްލުން ާމުއްދަތަކަށޭ ާދެމެދުގެ ާއަހަރަކ އި ާިމވެނި އަހަރަކ އި

ާެއާމަސައްކަތްކުިރއިރުާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާފަރ ތުންާހު ާއެންމެާމަތީާއަދަދުާނޫނިއްޔ  ށަހަޅުއްވ ަފއިވ 

ާަބދަލެއްާ ާެއްއވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދަދަްށ ާވިދ ުޅވެފަިއއޮތް ާގޮުތގައި ާވަިކއަދަދެްއގެ ނަޑއަޅ  ކަ

ނޑައެޅިަފއިާއޮެވއްޖެްއޔ 21ާާނުގެންނަން.ާމ ނައަކީާ އަހަރޭާޮއންނ ނ21ާާީއަަހރުާކަމަށްާއަދަބުާކަ

ާ ާއަދަދަކަށް. ާމަތީ ާއެމ އްދ ަގއިވެްސ17ާާއެންމެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަވ ނަމަ ާބިލުގައި ާކަމަށް  1965އަހަރު

ާ ާމިވެނ17ާާިއޮންނ ނީ ާއަދަދަކ އި ާމިވެނި ާމިބެލީ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއަދަދު. ާމަތީ ާެއއީ އަހަރޭ.

ާއެބަޔަްށާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއ ދެ، ާއޮންނ ނީ. ާމުއްދަތު ާޖަލަށްލުމުގެ ާއެ ާދޭތެރޭގައޭ އަދަދަކ 

ާއިސްލ ޙަ ާުއނިވެގެްނާގެނައި ާމ އްދ އެއް ާދެ ާބިލުގެ ާއޮންނ ނީ ާއިސްލ ޙަކަށް ާމައިަގނޑު ާދެން ކީ.

ާިއސްލ ޙުތައް.ާ ާޢިބ ރ ތުގެ ާބައެއްކަހަލަ ާބަދަލުތަކަކީ ާހުންނ ނެ ާދެން ާއޮންނ ނެ. ގޮސްފައި

ާހުރިހާ  ާމިދެންނެިވ ާނޫޅޭނެ. ާިއސްލ ޙުތަކެއް ާމ ބޮޑު ާިއސްލ ޙުތަކެއް ާއުސޫލީ  1970އެހެންނަމަވެސް

ާއިސްލ ޙުތަކަކާ  ާގ ްތަގނޑަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެއއްކޮްށވެްސ ާބިލަށ21ާާްއި އިސްލ ުޙވަުރ

ާއ ދެ،ާ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއޮތީ. ާހުށަހެޅިފައި ާކުިރފުޅުމައްޗަށް ާތިބޭފުޅުންގެ ގެނެވިަފއި

ާދެންާ ާއ ެދ، ާގެންދިަޔގޮތް. ާުކރިއަެަށް ާމިމަސަްއކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރުގޮތަކަށް މިދެންނެވީ

ާެއީއާާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަުޅއްވ ަފއި. ާއިސްލ ޙުތައް ާއެބަހުއްޓޭ ާމެންބަރުން ާދަންނަވ ލ ނީ ނިންމ ލަމުން

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުތައް، ާރަނގަޅުކަމެކޭ ާއެހެނ22ާާްހަމަ ާައދި ާވުރެން  1975މެންބަރުންނަށް

ާއެހެންވީމ ، ާފެނިވަޑަިއގެންފ ނެ. ާއިސްލ ޙުތައް ާއެ ާޭބފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި ާދެން އެީއާާއޭންގަލަކުން

ާއެއ އެްއކޮށްާ ާއ ދެ، ާމެންބަރުންވެސް. ާހުރިހ  ާކޮމިޓީގެ ާިކޔ ކަމެއް ާމަރުޙަބ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާއުނަދޫގގޮތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ލ ނީާމިއީާވަރަށްާއަުޅގަ

ާއަުޅަގނޑު ާެއގޮތަށް ާކަންތައްތަކަަކށްވ ތީެވ، ާއ  ާމި ާކުރަންޖެހުނު، މެންާމަސައްކަތް

ާވެދެްއވިާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސެކްރެޓޭިރޭއޓުން ާކޮމިީޓގެ ާމަޖިލީހުގެ  1980މަސައްކަތްކުރުުމގަިއ
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ާޖަމްޢިއްޔ ތަކުންާ ާމަދަނީ ާހަމަެއފަދައިން ާއަދި ާފ ހަގަކުރަމޭ. ާވަރަށްބޮޑަށް އެހީތެރިކަން

ާހަމައެ ާއަދި ާފ ހަގަކުރަމޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލުތައްެވސް ާފޮނުއްވި ފަދައިްނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހެޅުއްވި މިބިލު

ާއަދިާ ާުޝކުރުދަންނަަވމޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްެވސް ާދެްއިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑމެ ާއަުޅގަ ާރައީްސވެސް ާކޮމިަޝންގެ ާސަރވިސް ާުޖޑީޝަލް ާޖެނެރަލ އި  1985ންނަށްާޕްރޮސެކިއުޓަރ

ާމިދެންނެވިާ ާޖުމްލަކޮށް ާއ ދެ، ާދަންނަވަމޭ. ާޝުކުރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހީތެރިކަމަށްޓަަކއި ވެދެްއވި

ާހުރިހާ  ާކޮމިޓީެގ ާފ ހަަގކޮށް ާއެއްބ ުރލެއްވުން ާދެއްވި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަރ ތްތަކަކުން ހުރިހ 

ާޝުކު ާަވރަށްބޮޑަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނަމުގައި ާމެންބަރުންގެ ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި ރުދަންނަވަން.

ާ ާއަނެއް ާކޮމިޓީގެ ާކަންކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާކުިރން ާއިށީނދެލުމުގެ ާމިބިލ20ާާުއަޅުަގނޑު މެންބަރުން

 1990އިސްލ ޙުާކުރެްއވުމަށްޓަަކއިާުކރެއްވިާމަސަްއކަތްޕުޅުތައްާވަަރށްާޚ އްޞަގޮެތއްަގއިާފ ހަގަކުަރންޖެހޭ.ާ

ާިޢއްޒަތް ާކޮމިޓީގެ ާކުޑަ ާމިދެންނެވި ާއިސްލ ޙުާހަމައެފަދައިން ާބިލު ާމި ާމެންބަރުންވެސް ތެރި

ާޖަލްސ ތައްާ ާހަމަ ާޝައުުޤވެރިކަން، ާބެހެއްެޓިވ ާމަސައްކަތްޕުުޅ، ާުބރަ ާކުެރއްިވ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ

ާދޭތެރެދޭތެރެއިންާ ާބ އްވ ަފއި،ާވަރަށް ާޖަލްސ ވެސް ާތިން ާޖަލްސ  ާދެ ާހުންނ ނެ ާުދވަސްދުވަހު ބައެއް

ާހިނގަުމންދ އިރުވެ ާޖަލްސ ަތއް ނޑުމެންާކޮމިޓީގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ސް.

ާިއޖްތިމ ޢީާ ާސިއްރަކީ ާއަސްލު ާނިންމ ލުމުގެ ާބިލު ާމިއޮތްބޮޑު ާމިހ އަވަހަށް ާކުރުމުގައި  1995މިމަސައްކަތް

ާއަމިއްލައަކަްށާ ާެއކަމެއް ާމުޤައްރިރަކަށް ާމެންބަރުންނޭ. ާޢިްއަޒތްތެެެރި ާކޮމިީޓގެ ކަންކަމުގެ

ާއެ ާމެންބަރުން ާއެެހންވީމ ،ާނުކުރެވޭނޭ. ާމިއޮތީ. ާކުރެވިަފއި ާއެކަންތަްއތައް ާދެއްވީމަ ްއބ ރުލުން

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާއެހުރިހ  ާނުދެންނެވިކަމަށްވިައސް ާވަިކވަކީން ާނަންތައް ނޑު ާއަުޅގަ އެކަމަށްޓަަކއި

ވަިކވަކިންާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާސެްކރެޓޭރިއޭޓަށްެވސްާޝުކުރުދަންނަވަމުންާ

 2000ދެންާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިބިލ މެދުާގޮތެއްާނިންމެވުމަށްޓަކައި.ާާއަޅުަގނޑު

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާކޮމިޓީގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުޤައްރިރަށ އި ާކޮމިީޓގެ ާމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްަޓކައި ާކުަރްއވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީން ޝުކުރިއްޔ .

ާއަ ާމަރުޙަލ .ާމެންބަރުންނަށް ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިސްލ ޙު ާދެންމިޮއތީ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ޅުގަ

ާ ާޖުމްލަ ާފޮނުވީމ  ާނިންމެވިގޮތަށް ާކޮމިޓީން ާމިބިލު ާމެންބަރުންނަށް  2005ިއސްލ ޙެއ72ާާްޢިއްޒަތްތެރި

ާަތރުތީބުން.ާ ާއެ ާގެންދ ނަން ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާފޮނުްއވ ފައި. އެބައޮތް

ާގަވ އިދު ާެމންބަރުނ73ާާްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިސްލ ޙެއްމެ، ާހުރިހ  ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ
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ފޮނުއްވ ފަިއވަނީ.ާައޅުަގނޑުާުކރިންވެސްާޢަމަލުކުރަމުން،ާ)ހ(ާގެާދަށުންާއިސްލ ޙުތަކ އިާ)ނ(ާެގާ

ާ ާއަރުވަމުނ1ާާްދަށުން ާފުރުޞަތު ާތަރުތީބުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވަނީ. އެއިސްލ ޙެއް

ާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިސްލ ޙު ާމިގެންދިޔަގޮތަށް ާޢަމަލުކުރަމުން ާކުރިންވެސް  2010މިނެޓްގ6ާާެގެންދ ނަން

ާތ އީދުކުރަްއވ ކަމަްށާ ާބޭފުޅަކު ާތ އީދުުކރައްވ  ާއިސްލ ޙަށް ާެއއަށްފަހު ާއަރުވ ނަން. ފުރުޞަތެއް

ާ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާތ އީދުކުެރއްވުމަްށ ާހަމައެކަނި ާއެފުރުޞަތު، ެގންދ ނީ.ާވިދ ޅުވުމުން

އަޅުަގނޑުާއެންމެފުރަތަމަާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީ،ާބިލުގެާސުރުޙީއަށްާއިސްލ ެޙއްާހުށަހެޅުއްވުމަްށާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާ

ާ2015 

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުަޑކުދިންނަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމީހުންާޖިންސީޝުކުރިއްޔ  ާޚ އްަޞާގޯނ ކުރ  ާނ މެދު

އުސޫލުތަކަށްާޢަމަލުކުރުމުގެާބިލު.ާމިބިލަކީާމިބިލުގެާކުރިންވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުޑަުކދީންނަށްާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ ާމަޖިލިހުގައިެވްސާާޖިންސީމިފަދަ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކަންބޮުޑވ ކަން ާމެދުގައި ގޯނ ތަކ 

ާމުޖްތަމަޢުގަވެ ާމަަސއްކަތްތަެކއްޮކށްފައި.ާއަދި ާވަރަށްގިނަގުނަ ނޑުމެންވަނީ ާއަުޅގަ ާފ ހަަގކޮށް ސް

ާކަންތައްތައްާ ާނޭދެވޭ ާމިފަދަ ާމުޖްތަމަޢުގެ ާނުވަތަ ާރަނގަޅުކުރުމަްށޓަކައި  2020މިކަންކަން

ާޤ އިމުުކރެވިފައިާ ާބިލުަގއި ާުއސޫލުތަކެއް ާކުރެވޭނެ ާމިކަންކަން ާޢަމަލީޮގތުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި

ާއަުޅަގނޑުެގާާއޮތުމަކީ ާމިްނވަރުން ާއަުޅަގނޑަށްވީ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާދެނެގެން މުހިންމުކަމަށް

ާހޭދަކޮށްާ ާަވގުުތ ާވަރަށްގިނަ ާއެކަމަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރިމިންވަރުްނ ޤ ބިލިއްޔަތު

ާއެންމެާ ާޭއގެ ާމިމަސައްކަތްަތއް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއުންމީދުކުރަން ާއަުޅަގނޑު މަސައްކަތްތަެކއްކުރީމު.

ާގޮތެ ާވިސްނ ވަަޑއިނުގެްނާމީގައިާއެކަީށގެންވ  ާއެހެްނޮގތްތަކަކަށް ާޚިޔ ލުފުޅުަގއި ާމެންަބރުންގެ  2025ްއގައި

ާއިްސލ ޙުތަކަށްާ ާމި ާބައްލަވ ަފއި ާހެޔޮނިޔަުތަގއި ާހުއްޓުވުމުގެ ާމިކަން ާޢަމަލީގޮތުން ހަމަ

ނޑުާބެ ލީާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާައޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާއަުޅަގނޑުެގާމިމަސައްކަތްާއަުޅގަ

މުޖްތަމަޢުގެާމިފަދަާމަސައްކަތެއްަގއިާއެންމެާެއކަށީގެްނވ ާޮގތެއްަގއިާޢަމަލީގޮތުންާމިކަންާކުރެވޭެނާ

އުސޫލަކަށްާޮއވެގެންނޭާީމގެާަފއިދ ެއއްާމުޖްތަމަޢުއަށްާކުރ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާ

ާފުރު ާދެއްވި ާމަނިކުފ ނު ާއިސްލ ޙުތަކ ިއގެން ާހުށަހެޅި ާކުިރއަްށދ ނަން.ާއަޅުަގނޑު  2030ޞަުތގަިއ

ާޤަބޫލެއްުނކުރެވުުނާމިފަދަާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާމިބިލުގަިއާސުރުޚީއަްށ ާފުރަތަމަެވސް ާއެންމެ އަޅުަގނޑަްށ

ާޮގތްތަކެްއާާޖިންސީ ާޚ އްޞަ ާޚ އްަޞާޢިނ ޔަތްތަކެއް، ާުއސޫލުތަކެްއ ާޚ އްޞަ ާކުރ މީހުންނަށް ގޯނ 

ާޤަބޫލުކު ާއަޅުަގނުޑ ާޖެހޭނެކަމަކަެށއް. ާކުރ ާއުފައްދައިދޭން ާެހޔޮކަންތައްަތްއ ާރަނގަޅު ރަީނ

ާަކންތައްތަްއާ ާޚ އްޞަ ާއުފ ވެެެިރގޮތްތަެކއް ާޚ އްޞަ ާޚ އްޞަގޮތްތަކެއް މީހުންނަށޭ



 76 

ނުޑާ ާައުޅގަ ާފަރ ތަްށވެސް ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާއެެހންވީމ ،  2035ހަމަޖައްސައިދޭންވ ނީ.

ާދަ ާެއބޭފުޅ އަށްވެސް ާޚިޔ ލެއް ާއަޅުަގނުޑގެ ާޚިޔ ލެްއ، ާދެންާކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ންނަވ ލީމު.

ާއަޅުަގނުޑާ ާމިވަނީ. ާހުށަހަޅ ފައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާފެންނަގޮތް އަޅުަގނޑަށް

ާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވ ނެ ާމިކަން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއުންމީދުކުރަން ބިލުގެާކަމަށް.

ާހުށަހަ ާއަޅުަގނުޑ ާއިޞްލ ުޙކުރުމަށް ާތިރީަގިއވ ގޮތަްށ ާސުރުީޚ ނޑު ނުޑާމައިގަ ާއަުޅގަ ޅަނީ.

 2040ގޯނ ކުރ ާމީހުންނ މެދުާތަފ ތުާއުސޫލުތަކަކަށްާޢަމަލުކުރުމުެގާާޖިންސީހުށަހަޅަގޮތަކީާ"ުކޑަކުދިންނަށްާ

ާޚ އްޞަާ ާހުށަހެޅި ާމިގޮތަށް ާލިޔެފައި. ާނޯޓެްއވެސް ާވ ނެ ާިމބިލުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ބިލު."

ާ ާއޮންނަގޮތަށްވުރެ ާޢ ންމުކޮށް ާކަމެއް ާއަބަދުވެްސ ާއެއަްށވުެރާއުސޫލުތަކަކީ ެއކަމެއް

ާ ާކުޑަުކދިންނަށް ާޚ އްަޞގޮތަކަްށާާޖިންސީފުރިހަމައަށްކަމަށްވެފައި ާކުްށވެރިންނަށް ާއެފަދަ ގޯނ ކުރުން

ާއެބިލުާ ާެއގޮތަްށ ާކަންކުރަންޖެހޭތީ ާުއސޫލުތަަކކަށް ާތަފ ތު ާއުސޫލުތަކ އި ާޢ ންމު ޢަމަލުކުރުމަށްވުރެ

ނޑަްށާފެންނަކަމެއްކަމަށް  2045ފެންނ ތީެވ،ާެއގޮތަށްާައޅުަގނޑުާއެބިލުާހުށަހަޅާ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަކީާއަުޅގަ

ާމިބިލަށް،ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްެތރި ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ވ ހަކަ

ާމިއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ކުަރްއވ ާބޭފުޅަކަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުައރުވަން.ާމައްޗަްނގޮޅިާެދކުނުާދ އިރ ެގާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 2050ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

ނޑުާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާސަމީރުގެ ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާިދއްޫދ ާަރއީސް. ާޝުކުރިއްޔ 

ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާާރަީޝދުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދު
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2055 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިުލގެ ާއެއީ ާއިްޞލ ޙު ާދެންއޮތް ާދ އިރ ެގ2ާާޝުކުރިއްޔ . ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާއައިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ ާސުރުޚީައށް ާދަންނަވ ލި ާުފރަތަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2060ާޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާމިބިލުެގ ާބަދަލު ާއެއަިއ ާހަމަ ާޭއގަިއ ާދެން ާއަށްވ2ާެބަދަލ ގުޅިގެން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ްސާވަނަ

ާތަފ ތުާ ާނަގައިދިނުމުަގއި ާބަދަލު ާިމ ާެއއީ ާބަދަލެއް. ާކުޑަުކޑަ ާވަރަްށ ާހަމަ އެއަންނަނީ.
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އުސޫލުތަކަކުްނާބަޔ ންކުރުުމެގާޤ ނޫނުކަމަށްާމިބަޔަށްާއަންަނާބަދަލުތަކެއްާެއއަންނަނީ.ާއެެހންވީމ ،ާ

ާދަންނަވ ނުލެވުނުކަ ާމުިޅއެތި ާބަލ އިރު ާވަގުުތެގގޮތަށް ާއުންމީދުކުރަން ުމގަިއވިޔަްސާއަޅުަގނޑު

ާެއއުޫސލުގެމަތިންާ ާއެހެންވީމ ، ާފުރިހަމަވެެގންދ ނީ. ާބިލު ާމުޅި ާައއިްސގެންނޭ ާެއއަށް  2065އެތަފ ތު

ާ ާއެހެންވީމ ،2ާާއަޅުަގނުޑގެ ާހުށަހަޅަން. ާއިޞްލ ޙު ާތިީރގަިއވ ގޮތަށް ާއަށް ާ)ހ( ާމ ްއދ ގެ ާ ވަނަ

ާއިން ާޚ އްޞަ ާއެ ާތަފ ތު ާހަމައެކަނި ާނުދަންނަވ ލިޔަސް ާއެަބއި ާއެތަނަށްާއަޅުަގނޑު ާތަފ ތު ނަވ ަބއި

ނުޑާެއގޮތަށްާުހށަހެޅުއްވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާެއކަންާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވ ެނކަމަށްާ ގެނަސްާއަުޅގަ

ާ ާބިލުގެ ާހުށަހަޅ ލ ނަްނ. ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ ނުޑ، ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާ)ހ(2ާާހީކޮށް ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާނަން. ާތަޢ ރަފ އި ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާ)2ތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާާ-ހ(. ާކުޑަކުދިންނަށް  2070ާޖިންސީ"މިއީ

ގޯނ ކުރ ާމީހުންާތަޙްޤީޤުާމަރުޙަލ ގައ އިާޝަރީޢަތުގެާމަރުޙަލ ގައިާބަންދުަގއިާބޭއްތިއްބުމ ާބަންދުންާ

ާހެކިާ ާޝަރީޢަތަށް ާަބލަހައްޓަމުންދިއުމ  ާތެރެއިން ާނިޒ މެއްގެ ާވަިކ ވީއްލުމަށްފަހުަގއިވެސް

ާހުއްދަކު ާމިންަގނޑެްއ ާުލއި ާބަލައިގަތުމުަގއި ާކުޑަކުިދންނަށް ާބަދަުލާާޖިންސީރުމ  ާކުރުުމގެ ގޯނ 

ާހުށަހަޅ ާ ނުޑގެ ާޤ ނޫނެެވ."ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާއުސޫުލތަކަށް ާތަފ ތު ނަގައިދިނުމުގެ

ާއަޅުަގނުޑާއުންމީުދކުރަން.ާ  2075ހުށަހެޅުންާހުށަހަޅަން.ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރަކުާތ އީދުކޮށްެދްއވ ނެކަމަށް

ާތްތެރިާަރީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަ

ާ

ާދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެކުނު ާމައްޗަންޮގޅި ާފުރުޞަތުއަރުަވން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ2080 

ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކައިާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާވިދ ުޅިވއިރުަގއިާާޝުކުރިއްޔ . ާނަން ނޑުގެ ާައޅުގަ

ާއެެހންވީމަ،ާާރަީޝދުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދު ާކުށެްއކަންނޭނގެ. ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެންނެވީ ާދ އިރ ޭއ ާއުތުރު ާމައްޗަންޮގޅި

ނޑުާދިއްދޫާދ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ އިރ ެގާއެއިޞްލ ުޙކޮށްލަން.ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުގެާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ2085 

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކައިާއެދ އިރ ގެާނަންާެއގޮތަށްާރަނަގުޅކޮށްލަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޮއޅުމަ ާއަުޅަގނޑަށް ާއެދެން. ާފުރުޞަތުާއަޅުަގނުޑވެސް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާިކޔުނީ. ާެއގޮތަށް ކުން

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާިދއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާެދވަނަ ާބިލުގެ މިއަރުވަނީ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ުޙާހުށަހެޅުއްވުން.ާ
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ާ2090 

ާމ އްދ ގެާ)ށ(ާތިރީގަިއވ ގޮތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާާވަނ1ާަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާާއަްޙމަދުާަސމީރު ާ)ށ(1މަޤްޞަދު .-ާާ ާުކޑަކުދިންނަށް ާކިޔ ނީ ާތަފ ތުާާޖިންސީ"މިޤ ނޫނަށް ާމީހުންނ މެދު ގޯނ ކުރ 

ާއުސޫލުތަކަކަށްާޢަމަލުކުރުމުގެާޤ ނޫނެވެ."ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާިޢއްޒަތްތެިރާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާއަުރވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި  2095ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާ

 

ާއަޙްމަދުާސަމީޝުއ ދެ،ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމަޑަވެލި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާދިއްދޫ ާރުާކުިރއްޔ 

ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާނ ޒިމްމުޙަްނމަދުާ

ާ2100 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއޮތީ ާދެން 6ާާޝުކުރިއްޔ . ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާދިއްދ2ާާޫވަނަ ާހުށަހެޅުްއވުން. ާއިޞްލ ޙު ަކށް

ނުޑ،ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށްާއަ ކަްށ2ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގ6ާާެޅުގަ

ާދަންނަވ ލެުވީނާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ާއަޅުަގނޑު... ާހުށަހެޅުއްވުން. އިޞްލ ޙު

ާ 6ާާރަނގަޅަށް. ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާިޢްއޒަތްތެރ2ާާިވަނަ ާހުށަހެޅުއްވުން. ާިއޞްލ ޙު ކަށް

ާއެ ާކުެށއް ާލިޔުމުގައި ާމޭޒުކޮޅުމަތީަގއިވ  ާމެންބަރުންގެ ާޮއންނ ނީ.2ާ)ހ(6ާާަބއޮތް.ާއެއީ  2105.ާެއގޮތަށް

ނޑުާިޢްއޒަތްތެރ2ާި)ށ(6ާާއެތަންާރަނގަުޅކޮށްލެްއވުންާެއދެން.ާ .ާެއގޮތަށްާޮއންނަންޖެހޭނީ.ާއަޅުގަ

ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާޝުާއަްޙމަދުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ ާއ ދެ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ 6ާކުރިްއޔ  ާިއޞްލ ޙެްއާަވނަ ާއަށް ާ)ށ( ާއްދ ގެ

 2ާ2110ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގ6ާާެވަނަާމ އްދ ެގާބިލުގައ6ާާިހުށަހެޅީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫުލުކރެވޭގޮުތަގއިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާާސަީމރު

ގައިާމިއޮންނަނީާބަޔ ންކޮށްފަިއާ"ކުޑަުކއްޖ ގެާކުރިމަތިފަރ ތުަގއިާނުވަތަާފުރަގަސްފަރ ތުަގއިާނުވަަތާ

ާއެހެންާޖިންސީ ާނުވަތަ ާގުަނވަެނއްަގއި ާހިސ ބެްއކަމުގަިއާާޖިންސީވެސް ާހޯދައިގަެނވޭނެ އަރ މެއް

ާއެކަންާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާނިންމ ލ ފައިއޮތީ. ާމިކަން ާމިހިސ ބަށް ާއަތްލުން." ާތަނެްއގައި ބެލެވޭ

ާކަންތައްތަްއާ ާއެހެންގޮތަކަށް ާނުވަތަ ާގޯްސގޮތަްށ ާެއއަެަށްވުެރވެސް ާއަދި ޤަބޫލެއްނުކުރެވުނު.

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ،ާައޅުަގނޑުާިއޞްލ ޙުަގއިާއެބަޔަށްާހިނގައިދ ނެ  2115ކަމުގެާބިުރވެރިކަެމއްާއަުޅގަ

ާެއކުއްޖ ެގާ ާުނވަތަ ާއެްއެޗއްގެމަތިން ާަލއިގެންުހރި ާ"ެއކުއްޖ ގެ ާޭބނުންވީ ާއިތުރުުކެުރަން އަޅުަގނުޑ
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ާނިަޔތެއްަގއިާ ާއެފަދަ ާއެަކމ ގުޅޭގޮތުން ާެއއީ ާައތްލުންވެސް." ާސީދ  ނުޑގައި ހަށިގަ

ާެއހެންވީމަ،ާއަ ާބަލަންއެބަޖެހެޭއ. ާކުށްވެިރވ ނެގޮެތއްަކމުގައި ާހަމަ ާއެީއ ތްލައިފިކަމަްށވ ނަމަ

ާ 6ާާއަޅުަގނޑު ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅަން.2ާާވަނަ ާއިޞްލ ޙު ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ކަށް

ާ ާާޖިންސީކުޑަުކއްޖަކ އެކު ާހިންގުން. 6ާާޢަަމލެއް ާމ ްއދ ގެ ާކުރިަމތިފަރ ތުާާ-2ވަނަ  2120ާ"ކުޑަުކއްޖ ެގ

ާ ާުނވަތަ ާފުރަގަސްފަރ ތުަގއި ާާޖިންސީނުވަތަ ާުނވަތަ ާުގނަވަނެްއގައި އަރ މެްއާާޖިންސީއެހެންވެސް

ާނުވަަތާ ާެއްއޗެްއގެމަތިން ާލައިގެންހުރި ާއެުކއްޖ  ާތަނެްއގައި ާބެލެވޭ ހޯދައިގަނެވޭހިސ ެބއްކަުމގައި

ާހުށަހެޅު ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ ާއަތްލުން." ާީސދ  ާހަށިަގނުޑގަިއ ާއެހެންވީމ ،ާކުޑަުކއްޖ  މަކީ.

ާ ާެއއީ ާހިނަގއިިފކަމަށްވ ނަމަ ާއެކަން ާިނޔަތުަގއިާާޖިންސީއެގޮތަށް ާހިންގުމުގެ ޢަމަލެއް

ނޑުާއުންމީުދކުރަންާ ނޑަްށާދޭހަވ ތީާއެގޮތަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއަޅުގަ  2125ކުރ ކަމެއްކަުމގައިާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާތ އީުދކޮށްދެއްވ ެނކަމަށް.ާ

ާ

ާިޢއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދ އިރ ގެ ާދުވ ފަރު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާެޓކްނިކަްލާާ ާމަޑުކޮށްލަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަ ާކުޑަހިނދުކޮެޅއް ާޒުބައިރު. ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާ ާރީސްޓ ޓްކޮށްލަންއެބަޖެހޭ ާއަލުން ާދުވ ފަރުާމައްސަލަެއއްަގއި. ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  2130ސިސްޓަމް.

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޒުބައިރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާކަްށާދިއްދޫާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރ2ާާިވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާެގ6ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދުވ ަފރު

ާދަންނަވ ލަން.ާާެބއިރުާމުޙަްނމަދުާޒުާ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާިއޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު

 2135ާޝުކުރިއްޔ .ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެންއޮތީ ާުކޅުދުއްފުށ6ާާީޝުކުރިއްޔ . ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާިއޞްލ ޙެއް ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދެކުނުާޢި ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާ

 2140ާވަނަާބައިާޚ އްޞަކުެރިވފައިވަނ1ާާީޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާބިލުގެާާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނު

ާާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާމެންަބރުާ ާާގޯނ ުކރުމުގެާޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް ނޑަެއޅުމުގަިއ22ާާތަފ ތު ާކަ ާއެކުްށ ާަކނޑަެއޅުމަށް. ާކުެށއް

ާޤަޫބލުކުރަްނާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ނަޑއަޅ ފަިއ ާކަ ާއަދަބުތަކެއް ާވަކި މުތުލަޤަށް

ާއަދަބު ާވަކި ާމުތުލަޤަށް ާވިދ ޅުިވފަދައިން ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާކޮމިޓީގެ 21ާާއިޖްތިމ ޢީ
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އަަހރުާއެހެންާހުރީމަާއިޚްތިޔ ރަްށާއެްއވެސްާފުރުޞަެތއްާޝަީރޢަތަކަށ22ާާްއަހަރު،10ާާއަހަރު،ާ

ާކޮމިީޓއަށްވެސްާ ާލަފ ފުޅ އެއްގޮތަށް ާޖެނެރަލްެގ ާޕްރޮެޮސެކިއުޓަރ ާއަދި  2145ލިބިގެންނެއްނުދ ނެ.

ާބޭނުންފުޅު ާދެްއވަން ާއިޚްތިޔ ެރއް ާވިސްނިަވޑަިއގަންނަަވއިގެން ާކޮމިޓީާރަނގަޅުގޮެތއްކަމަށް ވެގެްނ

ާހުރިހާ  ނޑަކަްށ ާގ ތްގަ ާމިހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންނަވ ފައި. ާބަދަލު ާއެބަހުރި ާބިލަށް މަރުޙަލ ގައި

ާކޮމިޓީންާ ާމިހ ރު ާހުށަހަޅ ފައި. ާގުޅޭޮގތުން ާޢަދަބުތަކ އި ާއިޚްތިޔ ރީ ާެއ ާމިހިރީ އިޞްލ ޙެްއވެސް

ާ ާމީހަކު ާމިސ ލަކަށް ާާޖިންސީމިހައްދަވ ފައިއޮްތގޮތަކީ ާކުަޑކުްއޖަކ އިެއުކާޢަމަލެއް ޤަސްދުގައި

ާ ާކުޑަުކއްޖަކ ެއކު ާކުށެކޭ.ާާޖިންސީބައިވެިރކުރުަވއިފިނަމަ، ާއެކުރަީނ ާހިންގައިފިކަމަށްވ ނަމަ  2150ޢަމަލެއް

ާ ާއަދަބަކީ ާމީހެއްެގ ާސ ބިުތެވއްޖެ ާެއބޭފުޅުނ21ާާްއެކުށް ާބުނެފައިއޮތްތަން ާޖަލަށްލުމޭ އަހަރަށް

ާ 1ާާމިބަދަލުކުރައްވަނީ ާއެވިދ ުޅވ ާާއަހަރ އ21ާިއަހަރ ިއ ާއިޚްތިޔ ރަކަށް ާފުޅ  ާަވރަށް ދެމެދުގެ

ބޭންޑެއްާއެދެްއވަނީ.ާެއކަމަކުާއެާބޭންޑްާުނވަތަާއިޚްިތޔ ރަީކާވަރަށްާފުޅ ާއިޚްތިޔ ެރއް.ާއ ޚިރުގަިއާ

ާ ާައއިއްަސ،1ާާކަންވ ނެގޮަތކީ ާއަިއއްސަާނިމޭނީ.ާވީހ ވެްސ6ާާއަހަރުެގާައދަބެއް އަހަރުެގާއަދަބެއް

ާުއޅެވޭ ާމަަސއްކަތްކޮށްަފިއާއެހެރީާކުޑަކޮުޅަގއި ާއަދަބުެގާބޮޑުކޮޅަްށވުރެ.ާއެހެްނވީމަ،ާއަޅުަގނުޑގެ  2155ނީ

ާމައްޗަްށާ ާނިސްބަތުން ނޑު ާމިންގަ ާދަށް ާއެންމެ ާއަދަުބގެ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާދޭގޮތަށް. އިޚްތިޔ ރަށް

ާފ ސްކޮށްގެްނާ ާމިޤ ނޫނު ާމަޤްޞަދު ާޚ އްޞަ ާބޭނުންވ  ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުން ޖެއްސުމަށް.

ާމަޤްޞަދެްއާހ  ާމިޤ ނޫނުގެ ާދ ންވެއްޖެްއޔ  ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާކުށް ާދެައހަރުން ާއަހަރު ޞިލުކުރެވޭނީ.

ާބަޔ ންކޮްށފައިވ ާ ާގައި ާ)ހ( ާ"މިމ އްދ ގެ ާމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާނުވ ނެ. ހ ޞިލެއް

ާ ާައދަބަކީ ާމީހެއްގެ ާސ ބިތުވެއްޖެ 20ާާކުށް ާމުއްދަތަކަށ21ާްއަހަރ އި  2160ޖަލަށްލުމެވެ".ާާއަަހރ ދެމެދުގެ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާައށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ.6ާއެއީާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަވއިކަރަދޫ ާުފރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.ާ

ާ2165 

ާާމެންަބރުާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާ ާމިބިލުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ6ާާޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށީ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާަވނަ

މެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާޢަލީާޢ ރިފް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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 2170ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާިދއްޫދާދ އިރ ެގ1ާާޝުކުރިއްޔ .ާދެންާމިއޮީތ،ާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް

ނޑުާފުރުަޞތުއަރުވަން.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިބިލުެގ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާތ1ާިޝުކުރިއްޔ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާީރަގއިމިވ ގޮތަްށާވަަނ

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާ"މީހަކު ާއޮތީ، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާބިލުގައި ާހުށަހަޅަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖިންސީއިޞްލ ޙުކުރުމަށް

ާހަމައެކަނި،ާ ާއަުޅަގނޑަށް ާކުށެކެެވ". ާެއކުރަނީ ާަބިއވެރިކުުރވައިފިނަމަ ާކުޑަުކއްޖަކު  2175ޢަމަލެއްގައި

ާ ާުކށެކެވެ".ާާޢަމަލެއްަގއިާާޖިންސީ"މީހަކު ާއެކުރަީނ ާއެމީހަކު ާބަިއވެރިކުުރވަިއފިނަމަ ކުަޑކުއްޖަުކ

ާމިބިލުާ ާއަޅުަގނޑަްށ ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވީ. ާހަމައެކަނި ާއިުތރުކޮށްލަން ާއެތަންޮކޅު އެހެންވީމ ،

ާއިތުރަށްާފުރިހަމަވ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެާެއއިޞްލ ޙުާހަމަާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލީ.ާޝުުކރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  2180ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާިދއްދޫ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއ ދެ، ާއެހުށަހެޅުްއވި

ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއންާ
 2185ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަނިކު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލުގެ ާމިއޮތީ ާދެން ާހުށަހެޅުއްވުން.1ާާޝުކުރިއްޔ . ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާއަޅުަގނުޑާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ2190 

ނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ،ާ"މިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައ1ާާިޝުކުރިއްޔ .ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއަޅުގަ

ާއަހަރ ދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ".21ާާރ އިާއަހ20ާަބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކުށުގެާޢަދަބަީކާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާފުރުޞަތުއަރުަވން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  2195ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާ

ާ
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ާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމިބިލުގެ ާިޢއްޒަތްތެިރ1ާާޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށީ ާއަްށ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާަވނަ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމުޙަްނމަދުާޤަަސމް ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއެހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައުޅގަ

ާ2200 

ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާދިއްދ7ާާޫޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 7ާާޝުކުރިއްޔ  ާިމހ ރު ާހުށަހަޅ ގޮަތކީ، ާއަޅުަގނޑު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ 7ާާވަނަ

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާހ ޒިުރގައި ާކުޑަުކްއޖެއްގެ ާ"މީހަކު ާމިއޮންނަނީ،  2205ޢަމަލެއްާާޖިންސީަގއި

ާނުވަތަާ ާއެކަްނކޮށްފިނަމަ ާފެންނ ނެގޮތަކަށް ާކުޑަުކއްޖަކަށް ާނުވަތަ ާހިންަގއިފިނަމަ ޤަސްދުގައި

ާޤަބޫލުކޮށްގެްނާ ާފެންނ ނެކަމަށް ާއެކަން ާުކޑަުކއްޖަކަށް ާުނވަތަ ާނިަޔތުގައި ާެދއްކުމުެގ ކުޑަުކއްޖަކަށް

ނޑުާެއައށްާއިޞްލ ުޙގެގޮުތގަިއާގެަނއީ،ާބައެްއާއެކަ ންކޮށްފިކަމަްށވ ނަމަާެއކުަރނީާކުށެެކވެ".ާއަުޅގަ

ނުޑާހުށަހަޅާ  ާއަުޅގަ ނުޑާދަންނަވ ލ ނަން ާެއބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އިޞްލ ޙުތަކެްއާގެނެސްަފއި

ާއި ާހަމަ ާނުދަންނަވ  ާވ ހަކަެއއް ާއިތުރު ނޑު ާައޅުގަ ާވަގުުތެގގޮތުން ާހުށަހެޅޭތޯާހުށަހެޅުން.  2210ޞްލ ޙު

ާދަންނަވ ލ ނީ.ާ ާއިޞްލ ުޙކުރުން.ާކުަޑުކއްޖެްއގ7ާާެއަޅުަގނޑު ާ)ހ(ާތިީރގަިއވ ގޮތަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާިހންގުން.ާާޖިންސީހ ޒިރުގަިއާ ާހ ޒިުރގަިއާމީހަކ7ާާުޢަމަލެއް ާ)ހ(،ާ"ުކޑަުކއްޖެްއގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ"ޤަސްދުާާޖިންސީ ާއިނީ ާޤަސްދުގަިއ"ާދެން،ާމީަގއި ާއެހެންވީމ ،ާގައި"ާޖެހިފަޢަމަލެއް ާއިނގޭތޯ. އި

ާހިންަގއިފިނަމަާތު"ޤަސް ާލިޔުމުެގާކުށެއް.ާ"ޤަސްތުގައި ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެއީ ާއަޅުަގނޑު ަގއި"ާކަމަށް

ާދެއްކުމުެގާ ާކުަޑކުއްޖަކަށް ާނުވަތަ ާއެޢަމަލުކޮށްފިަނމަ ާފެްނނ ނެގޮތަކަށް ާކުަޑކުއްޖަކަށް  2215ނުވަތަ

ާއެޢަ ާކުޑަުކއްޖަަކށް ާއެޢަމަލުކޮށްފިކަަމށްވ ނަމަާނިޔަތުގަިއާނުވަތަ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާފެންނ ނެކަމަށް މަލު

ާފެންނ ނެގޮތަކަްށާ ާއެަޢމަލުކޮށްފައިވ ކަމަށް ާުކޑަކުއްަޖކަށް ާެއއީ ާކުށެެކެވ". ާއެކުރަނީ އެމީހަކަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ ާއެކަންކޮށްފިަޔސްާެއއީާކުށެްއަކމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ާފުރުޞަތުއަރުަވން. ާމެންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި  2220ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދު.

ާ

ާިއޞްލ ޙަށްާާމަހިަބދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެހުށަހެޅުއްވި ާސަމީރު ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާިދއްދޫ ާޝުކުިރއްޔ . ާއ ދެ،

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަެަކަާދަންނަވަން.ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރުިޤއްޔ ާުމޙަންަމދު ާައޅުގަ
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ާ2225 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލުގެ ާއޮތީ، ާދެކުނ7ާާުދެން ާކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހަޅުއްވަން ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑު ާފުރުޞަތުއަުރވަން.ާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއިޞްލ ޙަކީ، ާމިހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ށ(7ާާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާއަދަަބކީ ާކުުށގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާަގއި ާ)ހ( ާ"މިމ އްދ ެގ ާއިޞްލ ުޙކުުރން.  2ާާ2230އަންނަނިވިގޮތަްށ

ާއަހަރ ދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ".20ާއަހަރ އިާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ2235 

ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްިވާާޝުކުރިއްޔ ާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާއަޙ7ާްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ާވަނަ މަދުާސަމީރު

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ  2240ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ނޑަށްާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާދ ދިދެންމެއަކ7ާާުއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާނަޝީދުާކުޅުދުއްފުށީ ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛް ާމެންބަރު ރި

ާ ާއަދަަބކީ 2ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  20ާާއަހަރ އި ާހުށަހެޅުުމގައި ނޑުގެ ާއަުޅގަ 7ާއަހަރުކަމަްށވ ތީވެ

ާ ާއެަމނިކުފ ނ20ާާުއަހަރ އި ާތ އީދުކުެރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތީމ  ާމުއްދަތަކަށް  2245އަހަރ ދެމެދުެގ

ާ ާެއހެންވީމ ، ާއެއަދަބަށް. ާުހށަހެޅުމަށްާހުށަހެޅުއްވި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާހުށަހެޅުން ނޑުެގ އަުޅގަ

ާތ އީދުކުރ ޙ ލުާދޫކޮށްލ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިވަނީ ާކުރިމަތީގައި ާހުށަހަޅުއްވ 3ާާޝުކުރިއްޔ .ާދެން،ާއަޅުަގނުޑމެން ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ނުޑާއިޞްލ ޙެއް. ާއަޅުގަ ާސަމީރަށް ާއަޙްމަދު  2250މެންބަރު

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ
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ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުކުރުން.3ާާޝުކުރިއްޔ  ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާާޖިންސީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާމަޖުބޫރުކުރުވުން. ާބަލަން ާމ އްދާ 3ާޢަމަލެއް ާވަނަ ާ"މީހަކު ާ)ހ(. ޢަމަލެއްާާޖިންސީާގެ

ާ ާނުވަތަ ާމަޖުބޫރުކުރުވަިއފިނަމަ ާކުޑަކުއްަޖކަށް ާބަލަން  2255ޢަމަލެއްާާޖިންސީާހިންގަމުންދ ތަން

ާމަންޒަރެްއާ ާފިލްމެއްގެ ާނުވަތަ ާފިްލމެއް ާނުވަތަ ާފޮޓޯއެއް ާނުވަތަ ާމަންޒަރެއް ހިންގަމުންގެންދ 

ާޢަމަލެ ާއެފަދަ ާނުވަތަ ާދައްަކއިފިނަމަ ާއެކުރަނީާކުޑަުކއްޖަކަށް ާއެމީހަކު ާއަޑުިއއްަވއިފިނަމަ ާހިންގ  އް

ާކުށެކެެވ".ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި  2260ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.

ާ

ާސަމީރުާާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފަރެްސމ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 ހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ

 2265ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމ ްއދ ގ3ާެޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރުާާވަނަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ )ށ(.

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަުރަވން.ާ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުށަށްާާޖިންސީޝުކުރިއްޔ  ާމަޖުބުރުކުރުވުމުެގ ާކުއްޖަކަށް ާބަލަން  2270ާޢަމަލެއް

ނޑަައޅ ފައިާއޮްތާއަދަބަކީާާާަމދުާނަީޝދުމެންަބރުާުމޙަން ާއަހަރު.ާއެހެްނނަމަވެސް،ާކޮމިޓީންާބަދަލުކުރައްވ ަފއ20ާާިއަޅުަގނުޑާކަ

ނުޑާެއއަށްާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ،20ާާއަހަރ އ2ާާިއޮތީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: 3ާއަހަރ ެދމެދަށްާއެއަދަބުާހެދުމަށް.ާައުޅގަ

ާއިޞްލ  ާުހށަހަޅ  ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާކުށުެގާވަނަ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާަގއި ާ)ހ( ާ"މިމ އްދ ެގ ޙު.

ާ".ާ…އަހަރ ާދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވ20ާެއަހަރ އ2ާާިއަދަބަކީާ

ާ2275 

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލުގެ ާބުނެވިދިޔަ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ އްދ ެގ3ާާކުޅުދުއްފުށީ ާވަނަ
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 2280ާ)ށ(ާއަށްާެއގެންނެވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއންާ

ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާކުމަނި

ާ

ާހުށަހަޅުއްވ 3ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދުާސަމީރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ2285 

ާިޢއްޒަތްތެރިާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙު، ާމިބައިތަކަށް ާއަދިާމުަރއީސް. ާނަޝީދުވެސް ާޙަންމަދު

ާއިޞްލ ޙުތަކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާހުރި ާހުށަހަޅ ފައި ާއަޅުަގނުޑވެސް ާިވސްނުމުގައި ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާހަމަާަގއި ައޅުަގނަޑށް

އަހަރަށްާުޙކުމްކުރެިވެގންާދިޔަ.6ާާޤަބޫލުކުރެވެނީާދ ދިާއިހަށްދުަވހަކުވެސްާހަމަާމިކަހަލަާކަމެްއގަިއާ

ާއަ ާޙުކުމްތަކެއްާދެން ާއެފަދަ ާއެބަޮއވޭ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާޤަބޫލުުކރެވޭގޮުތަގއި ނޑަށް ޅުގަ

ާދ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ާގޮތުން ާއުސޫލެްއގެ ާޙުކުމްތަަކކަްށ ާެއއް ާމައްސަަލތަކުަގއި ާއެ  2290ނިންމައިފިނަމަ

ާޙުކުމް ާއެ ާމައްސަލަެއްއގައި ާމިހ ބޮޑު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމިފަދަ ާބަލ އިުރވެސް ާއެގޮތަްށ ތަްއާއެހެންވީމ ،

ާނިކުމެދ ނެކަމަށްާ ާމައްސަލަތަކެއް ާއެ ާއަންނައިރު ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާއެނބުރި ާދ ކަމަށްވަންޏ  ކުޑަެވގެން

ާއަޅުަގނޑުެގާ ާދަންނަވ ލަމުން ާެއވ ހަކަ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންީވމ ، ާފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް

ާ ާހަމަ ާއަެނއްކ ވެސް 7ާާހުށަހެޅުމުގައި 20ާާއަހަރ ިއ ާނަޝީދުގެ ާއޮތުމުން ހުަށހެޅުމަށްާއަހަރަށް

 2295ާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުކުެރވޭތީވެާއަޅުަގނުޑގެާހުށަހެޅުންާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުމެން ާދެކުނ2ާާުޝުކުރިއްޔ . ާކުޅުދުއްފުިށ ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާހު ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުާދ އިރ ގެ ާއިޞްލ ޙަށް ށަހަެަޅުއްވ ަފއިވ 

ާއަރުވަން.ާ

ާ2300 

ާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 2ާާޝުކުރިއްޔ  ާކުަޑކުއްޖަކުަލއްވ  ާމ އްދ އަީކ ާޢަމަލެއްާާޖިންސީާވަނަ

ާމ ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާއެ ާމ އްދ . ނޑައަަޅއިދޭ ާކަ ާކުށް ާއެހީތެިރވެދިނުމުގެ ނޑުާހިންގުވުމަށް ާައޅުގަ ާއްދ އަށް

އަހަރ އ2ާާިައހަރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަދަުލކުރަްއވ ފައިާކޮމިޓީންާވަނ21ާާީހުށަހަޅ ފައިވ ާއަދަަބކީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

20ާާ ާމިހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެމެދަށް. ާއަންނަނިވިގޮތަށ2ާާްއަހަރ އި ާ)ށ( ގެ

ާބަޔ ން ާ)ހ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވުމަށް.ާމި ާއަދަބަކީ ާކުށުގެ 2ާާކޮށްަފއިވ   20ާ2305އަހަރ އި

ާއަހަރ އިާދެމެދުގެާމުއްދަތަށްާޖަލަށްލުމެވެ.ާ

ާ
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ާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމިބިލުގެ ާިޢއްޒަތްތެިރ2ާާޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށި ާއަްށ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާަވނަ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާނަޝީދުާއެހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައުޅގަ

ާ2310 

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ2ާާުޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާޝުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޙްާއ ދެ، ާައޅުަގނުޑެގ ާމިމ އްދ ގައި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ކުިރއްޔ 

 2315ާއަލްއުސްތ ޛްާ

ާހުށަހެޅުއްިވާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާނަޝީދު، މުޙަންމަދު

ާތަން ާއަދަުބ ާހުށަހެޅިފައިވ  ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ،ާއަދަބަށްވުރެން ާިމއުޅެނީ. ާމަތީަގއި ޮކޅެއް

ާޮބޑުވ ންޖެޭހނެކަމަށްާ ާއަދަބަށްވުރެ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެމަނިކުފ ނު ާިމާއަދަބު ާޤަބޫލުކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ާކުރުވ ާ ާކުރ ީތ ާކަމެއް ާމިކަހަލަ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާލަްއވ  ާބަޔަކު ާެއއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ާތަންކޮޅެ ާއަދަބު ާއޮންނަ ާިހތަށްއަރަނީާމީހުންނަށް ާއަޅުަގނޑު ާފެންނ ތީވެ ާބޮުޑވ ންޖެހޭކަމަށް  2320އް

ާނަގ ާ ާަނގަންޖެހިއްޖެއްޔ  ނޑަށް ާައޅުގަ ާނެގުމަށްޓަަކއި ާމަރުޙަލ އެްއގަިއ ާފަހުެގ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިމ އްދާ  ާބ ްއވ ލަން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނަގ ލުމަށްަޓކައި ާގޮތެއްގެމަތިން ާހުންނަ ާޚިޔ ލުފުޅު މެންބަރުންގެ

ާފެންނަ ާފަހުގެާާއޮންނަން ާމިދެންނެވިގޮތަްށ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކަ

ާކުރެވިދ ނެާ ާހަމަ ާވިސްނ ލުމަކީވެސް ާގޮެތްއ ާއިތުރު ާއެއ މެދުަގއި ނޑަްށ ާއަުޅގަ މަރުޙަލ އެއްަގއި

ާ ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަމުން ާތިރީަގިއވ ގޮތަްށ2ާާކަމެއްކަުމގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ  2325ވަނަ

ާއިޞްލ ޙުކު ާލައްވ  ާުކޑަުކއްޖަުކ ާާޖިންސީރުން. ާއެހީތެރިވެދިނުން. ާހިންގުމަށް ވަަނ2ާާޢަމަލެއް

ާ ާކުށުެގާއަދަބަކީ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާ)ހ(ާގައި ާ)ށ(.ާމިމ އްދ ގެ 20ާާމ އްދ ގެ އަހަރ ިއ21ާާއަހަރ އި

ާދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާތ އީދުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި  2330ރަްއވ 

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާާ

ާ

ާސަމީރުާާއިރ ގެާމެްނބަރުާފަރެްސމ ތޮޑ ާދާ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާލިބްާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަ
 2335ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ނޑަްށާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާއޮްތގޮތަށް ާމިލިޔުން ާމަޢ ފްކުރަްއވ  ާބުނެވިދިޔަ.. ާމިއޮީތ ާދެން ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާިބލުގެ ާމިއޮތީ ާދެން ާުކޅުދުއ2ާްކިޔަންފެށުނީ. ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާދ އިރ ެގާވަނަ ާދެކުނު ފުށި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިްޞލ ޙު.ާ

ާ2340 

ާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 2ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުރެ ާމަޤ މެއްަގއި ާއިުތބ ރުކުރެވޭ ާމ އްދ އަކީ ާާޖިންސީވަނަ

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާހިންގުވުމުގެ ާޢަމަލެއް ާހުށަހެޅީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ އަށް ާެއ ާމ އްދ . ނަޑއެޅޭ ާކަ ާއަދަބު 22ާާކުށަށް

އަހަރ އ1ާާިއަހަރަށްާޖަލަށްލުމުގެާއަދަބެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާމ އްދ ައށްާބަދަލުގެންނަވ ފަިއވަނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުާހުށަހަޅަނީާއަހަރ ިއާދެމެދުގެާމުއްދަަތށްާޖަލަށްލުމުގެާޙުކުމަކަށްާބަަދލުކުރުމަށް.ާއ22ާަ 2ާުޅގަ

ާގައިާ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙުކޮްށދެއްވުމަށް ާބަދަލުކުރެްއވުމަށް. ާއަންނަނިވިގޮތަށް  2345)ށ(

ާ ާއަދަަބކީ ާކުށުގެ 27ާާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާޖަލަށްލުމެވެ.22ާާއަހަރ އި ާމުއްދަތަކަށް ާދެމެދުގެ އަހަރ އި

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާތ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ . ާތުޅ ޫދ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަްށ ާޢިއްޒަތްތެރި އީުދކުރަްއވ 

 2350ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ

ާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިބިލުގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެކުނ2ާާުޝުކުރިއްޔ  ާކުޅުދުއްފުިށ ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ާވަނަ

ނުޑާާނ ޒިމްާަރޝ ދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާައޅުގަ ާހުށަހެުޅއްވުމަށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2355 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހަޅުއްވާ 2ާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެެެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާވަނަ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާއެއީާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާހުށަހެޅުމަށްވުރެ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުން ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ާއޯނަރޝިޕް ާމިބިލުގެ ާއ ދެ،

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: 27ާާއިތުރު ާތ 22ާއަހަރ އި ާެއއަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޮތީމަ  2360އީުދކުރެވޭތީާއަހަރ އި

ާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާދޫކޮށްަލން.ާ

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލުގެ ާމިއޮތީ ާދެން ާދ އިރ ގ20ާާެޝުކުރިއްޔ . ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަރުވަން.ާ ާފުރުޞަތު ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ2365 

ާާށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާކުޅުްއދުފު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 20ާާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ އަކީ   ޖިދްލީއިގުބާޒުކުޒެވޭ މަސާމެއްސައިހުޒެ ވަނަ

 އަހަޒު  22ޢަމަޑެއް ހިދްސުވުމުސެ ކުފަފް އަޔަބު ކަދޏައެޅޭ މާއްޔާ. ހުފަހަޅާޓައި އަޅުސަދޏު އޮގީ ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

އަހަޒާއި ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަފް. އެއަފް އަޅުސަދޏު  22ބަޔަޑުކުޒައްވާޓައިވަދީ ޔެއަހަޒާއި  ކޮމިޓީދްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( އަދްދަދިވިސޮގަފް އިޞްޑާޙުކޮފްޔެއްވުދް.  20ހުފަހަޅާ އާ އިޞްޑާޙަކީ ބިޑުސެ 

 2370ޔުސެ އަހަޒާ ޔެމެ 22އަހަޒާއި  27މި މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކުފުސެ އަޔަބަކީ 

 މުއްޔަގަކަފް ޖަޑަފްޑުމެވެ. 

 

ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ވައިކަޒަޔޫ ޔާއިޒާސެ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ޢަޑީ އާޒިޓް. 

 2375 

 ކުޅުޔުއްޓުފި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( އަފް  20ޝުކުޒިއްޔާ  ވައިކަޒަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު

މުޙަދްމަޔު ދަޝީޔު އެހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒާ ވާހަކަ ޔަދްދަވާޑަދް.  ޢަޑީ އާޒިޓް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 ޝުކުޒިއްޔާ.

 

 2380ފް ޔިއްޔޫ ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( އަ 20ޝުކުޒިއްޔާ. ޔެދް މިއޮގީ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 އަޙްމަޔު ލަމީޒު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. 

 

ާތަފ ތެއްާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާެއއްެވސް ާހަމަ ާުހށަހެޅުމުގައި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާާން:އަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވު ާހަމަ 27ާާނެތް. ާނަޝީދ ިއ22ާާއަހަރ އި ާައޅުަގނޑ އި ާއެހެންނަމަވެސް، އަހަރ ިއ.

ާއެގޮތަްށާ ާތަޤްދީރު ާއެއޮތީ ާހަމަ ާއެހެންނަމަެވސް، ާކުރީކީ. ާމިކަން ާނޫން  2385ވ ހަކަދަްއކަިއގެންނެއް

ާވ ހަަކާ ާޫދކޮށްލ  ާއިޞްލ ޙު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާހީވަނީ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ދިމ ވެފައިހެން

ާވަން.ާދަންނަ

ާ
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ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަްށާުކޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރ22ާާޝުކުރިއްޔ .ާދެންާމިއޮީތާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 2390ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ 22ާާޝުކުރިއްޔ . ާމ ްއދ އަކީ  އިގުބާޒުކުޒެވޭ މަސާމެއްސައިހުޒެ ކުޏަކުއްޖެއްސެ ހާޒިޒުސައި  ވަނަ

 އަހަޒުސެ  22ޢަމަޑެއް ހިދްސުމުސެ ކުފް ކަދޏައަޅައިޔޭ މާއްޔާ. އަޅުސަދޏު ހުފަހެޅީ  ޖިދްލީާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

އަހަޒާއި ޔެމެޔުސެ އަޔަޔެއް. އަޅުސަދޏު އެ  22އަހަޒާއި  1އަޔަބެއް. ކޮމިޓީދް ހުފަހަޅުއްވަދީ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 2395ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( އަދްދަދިވިސޮގަފް  22ބަޔަޑުކުޒަދް މިހުފަހަޅަދީ މިޔަދްދަވާސޮގަފްކ 

 22އަހަޒާއި  27އިޞްޑާޙުކޮފްޔެއްވުދް. މި މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކުފުސެ އަޔަބަކީ 

ާާއަހަޒާ ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަކަފް ޖަޑަފްޑުމެވެ.

ާ

ާމަޑަވެިލާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީުދކުރަްއވ  ޝުކުރިއްޔ 

 2400ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

ާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއ22ާަޝުކުރިއްޔ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާދ އިރ ެގާވަނަ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ާށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިްޞލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީުދކުރަން.ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމ22ާެޝުކުރިއްޔ . ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ާއަޙްމަދުާވަނަ  2405ންބަރު

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާނަޝީދުގެާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމުޙަންމަދު ނޑ އި ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިއިޞްލ ޙުގަިއވެސް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިއޮތީާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާެއއްގޮތަށް ާޚިޔ ލުފުޅ އި ާއެހެންވީމ ، .27ާާ ާއޮތުމ އެުކަގިއ22ާާއަހަރ އި ާދެމެދަށް އަހަރ އި

 2410ާއަޅުަގނުޑގެާއިޞްލ ޙުާދޫކޮްށލ ާއެމަނިކުފ ނުގެާއިޞްލ ޙަްށާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއޮީތ ާދެން ާިޢއ21ާްޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަްށ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާެމންބަރުާވަނަ ޒަތްތެރި

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަދަލުތައ21ާާްޝުކުރިއްޔ  ާބަެއއް ނޑު ާއަުޅގަ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ  2415ާވަނަ
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ާަދންާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވ ހަކަ ާހުރި ާގެނެސްފައި ާސަމ ލުކަމަށްޓަަކއި. ާމެންަބރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނ21ާާަނަވަން

މ އްދ ގެާ)ހ(ާތިރީގަިއވ ގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިތުބ ރުކުެރވޭާމަޤ މެއްގައިާހުރެާކުޑަުކއްަޖކުލަްއވ ާ

ާާޖިންސީ ާހިންގުން. 21ާާޢަމަލެއް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ކުޏަކުއްޖަކު އިގުބާޒު ކުޒަދްޖެހޭ ވަނަ

، ޢަމަޑެއް ބަޔަކު ހިދްސާ މަދްޒަޒު އެކުއްޖާއަފް ޔައްކައިޓިދަމަ ޖިދްލީ، މީހަކު މަސާމެއްސައިހުޒި

 2420ދުވަގަ އެެ މަދްޒަޒު ބަޑަދް އެ ކުޏަކުއްޖާއަފް  މަޖުބޫޒުކުޒުވައިޓިދަމަކ ދުވަގަ އޭދާއަފް 

 ޓެދްދަސޮގަކަފް އެކަދް ކޮފްޓިދަމަ ދުވަގަ އޭދާ ބަޑަދް ހުޒިކަދް ދުވަގަ ބަޑާޓާދެކަދް ޤަބޫޑުކުޒެވޭ

ޙާޑަގެއްސައި އެކަދް ކޮފްޓިދަމަކ ދުވަގަ އެޓަޔަ ޢަމަޑެއް ބަޔަކު ހިދްސަމުދްޔާކަދް އެދސިހުޒެ 

ކުޏަކުއްޖާ އެގަދަފް ޔިއުމަފް ދުވަގަ ވަދުމަފްބުދެ މަޖުބޫޒުކުޒުވައިޓިދަމަކ އެމީހަކު އެކުޒަދީ 

ކަމެއް  ކުފެކެވެ. އަޅުސަދޏު މި އިޞްޑާޙަފް މިސޮގަފް ހުފަހެޅުމުސެ އެދްމެ ބޮޏު ބޭދުމަކީ

 2425ހިދސަމުދްޔާކަދް އެޓަޔަ ޒިދްމާޔާޒު މީހަކަފް އެދސޭ ޙާޑުސައި އެ ކުޏަކުއްޖާ ދޭދސުމުސެ ގެޒޭސައި 

އެގަދަފް ޓޮދުވާ އެކަދްގައްގައް ކުޒުވައިޓިދަމަ އެކުޒެވެދީވެލް ކުފެއްކަމުސައި އަޅުސަދޏު 

އެހުފަހެޅުދް އަޅުސަދޏު  ޤަބޫޑުކުޒަދީ. އެ ކުފްކުޒާ މީހާއަފް އަޔަބު ޑިބެދްޖެހޭދެކަމަފް ޓެދްދާގީވެ

 ހުފަހަޅަދް. ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. 

 

ާާމެްނބަރުާާފަްނނުާދ ިއރ ގެވިލިމ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާެގންނެވ21ާާިދިއްދޫ ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ  2430ާވަނަ

ާ.ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަންާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއންާ
ާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާކުޅުުދއްފުށ21ާާިޝުކުރިއްޔ .ާދެންާައޅުަގނޑުެމންގެާކުރިމަީތގައިާިމވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ  2435ދެކުނު

ާން.ާފުރުޞަތުާއަރުވަ

ާ

21ާާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާލަްއވ  ާކުޑަުކއްޖަކު ާހުރެ ާމަޤ މެއްަގއި ާއިތުބ ރުކުރެވޭ ާމ އްދ އަކީ ާޢަމަލެއްާާޖިންސީވަނަ

ާވުބެލުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާއަދަަބކީ ާހުށަހެޅި ާއަުޅަގނޑު ާމ އްދ އަށް ާއެ ނޑަައޅައިޭދާމ އްދ . ާކަ ާކުށް ާއަހަރުެގ22ާާމުގެ

ާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ ާބަދަލުކުރައްވ ަފއިވަީނ ާއެހެންނަމަވެސް، 1ާާޙުކުމެއް. ާުޙކުމަކަށް.22ާާއަހަރ އި ާދެމެދުގެ  2440އަހަރ ިއ

ާ ާމިހުށަހަޅަނީ 21ާާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ުޙކޮށްދެްއވ ތޯ. ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާ)ށ( ާ ާމ އްދ ގެ މި ވަނަ
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ޒާ ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަކަފް އަހަ 22އަހަޒާއި  27މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކުފުސެ އަޔަބަކީ 

ާާޖަޑަފްޑުމެވެ.

ާ

ާއުތުރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުފވައްމުލަުކ ާއަރުވަން. ާފުުރޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރއްވ   2445އަޅުަގނޑު

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤް.ާ

ާ

ާމިާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާޝުކުރިއްޔ . ާޢިއްޒަތްތެރ21ާާިބިލުގެ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާަވނަ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެުޅއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ
 2450ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދުާާވަނ21ާަޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( މ ްއދ ގެ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާނަޝީދ އިާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމުޙަންމަދު ނޑ އި ާއަުޅގަ ާހަމަ ާމިހުށަހެޅުމަކީވެސް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  2455ޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަާ

ާއެަމނިކުފ ނަށްާާަކދެއްެކވުން:ސަީމރުާވ ހަ ާއެހުށަހެޅުމަށް ާއެެހންވީމ ، ާމިހުރީ. ާލިެޔވިފައި ާއަކުރުަތެކއް ާއެއް އެްއގޮތަކަށް

ނޑުގެާއިޞްލ ޙުާދޫކޮށްަލން.ާ ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާޙ ލުާައޅުގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ 27ާޝުކުރިއްޔ . ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާވަނަ ާޢިްއޒަތްތެރި  2460އިރ ގެ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ނޑުާހުށަހަޅ ފަިއވ ާާޖިންސީވަނަާމ އްދ ައކީާއ އިލ ގެާމެންބަރަކ އެކ27ާާުާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާޢަމަލެއްާހިންގުން.ާއަޅުގަ

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ 17ާާއަދަބަކީ ާބަދަލުކުރައްވ ފަިއވަނީ ާކޮމިޓީން 1ާާއަހަރު. ނުޑ17ާާއަހަރ އި ާައޅުގަ ާއަހަރަށް.

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގޮތަށް. ާއަންނަނިވި ާބަދަލުކޮށްދެއްވ ތޯ ާއެކަން 27ާާމިހުށަހަޅަނީ  2465މި މާއްޔާސެ )ހ( ސައި )ށ(

ާާޖަޑަފްޑުމެވެ. އަހަޒާ ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަކަފް 17އަހަޒާއި  10ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކުފުސެ އަޔަބަކީ 

ާ

ާދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަހިބަދޫ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދު.ާ
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ާ2470 

ާމެންބަރުާާމަހިަބދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާ)ށ(27ާާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާޝުކުރިއްޔ .ާކުޅުުދއްފުށި ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާރުިޤއްޔ ާުމޙަންަމދުާ ާއަށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙ27ާްޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ  2475މަދުާވަނަ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާހަމަާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ނޑު ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑގެާޚިޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާދަންަނވ ލެވޭ ާގޮުތގައި ާޔ ެލްއގެ

ހަރ އި.ާއެހެްނވީމ ،ާމިއީާހިނގ ފ ނެކަމެއްާބ އޭ.ާެއކަމަކު،ާއ17ާައަހަރ އ22ާާިހުށަހެޅުމުގައިާއޮތީާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާއެދޭތެރެާ ާވަދެގެން ާޭއގެތެރެއަށް ާައދަބެއް ާޮބޑު ާވީހ ވެސް ާހަމަ ާމިުކރެވެނީ ާތ އީދު  2480އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާނަޝީދު ާތ އީދުކުެރވެީނ ާހަމަ ނޑަށް ާައުޅގަ ާއެހެންވީމ ، 10ާކުޑަވުމަށް.

ާ ާވ ީތވެ 10ާާއަހަރުކަމަށް ާއެެހންވީމ ،17ާާއަހަރ އި ާގެންދ ގޮތަެަށް. ާކުރިއަށް ާދެމެދަށް އަހަރ ިއ

ާއަޅުަގނުޑގެާިއޞްލ ޙުާއެބޭފުޅ އަށްާތ އީދުކުރުުމގެާގޮތުންާދޫޮކށްލަން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދ23ާާުޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ހ( ާމ ްއދ ގެ  2485ވަނަ

ާރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާސަމީ

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ުޙކުރުން.23ާާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަްށ ާތިރީަގއިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާޑާސެ މެދްބަޒަކު ހިގްވަޒު ޔިދުދްޢަމަޑެއް ހިދްސުމަފް ޢާއި ޖިދްލީކުޏަކުއްޖަކު ޑައްވާ ާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ޢާއިޑާސެ .

 2490އެކުއްޖާއަފް  ،ޢަމަޑެއް ހިދްސުމަފް ޖިދްލީމެދްބަޒަކުކ އޭދާސެ ޢާއިޑާސެ ކުޏަކުއްޖަކު ޑައްވާ 

 ޖިދްލީހިގްވަޒު ޔިދުމަކީ ކުފެކެވެ. މީސައި ހަމަ ލުޒުޚީސައި މިއިދްދަދީ ކުޏަކުއްޖަކު ޑައްވާ 

ކު ހިގްވަޒުޔިދުދް. އެހެދްވީމާކ އަޅުސަދޏު އެ ޢިބާޒާގް ޢަމަޑެއް ހިދްސުމަފް ޢާއިޑާސެ މެދްބަޒަ

ޢާއިޑާސެ މެދްބަޒަކުކ އެހިލާބުދް ޓެފާޓައި އެ ޢިބާޒާގް ވަޒަފް ޓުޒިހަމަކޮފްޑުމުސެސޮގުދް އަޅުސަދޏު 

 އެ އިޞްޑާޙު ހުފަހެޅި ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް. 

 2495 

ޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. މައްޗަދްސޮޅި ޝުކުޒިއްޔާ ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެ ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙަދްމަޔު ޒަޝީޔު. 
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 ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. ޔިއްޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު އަޙްމަޔު ލަމީޒު ހުފަހެޅުއްވި  މައްޗަދްސޮޅި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ

 2500 ހުފަހެޅުއްވުމަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް.  ޔު މެދްބަޒު މުޙަދްމަޔު ޒަޝީ

  ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 

ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( އަފް ކުޅުޔުއްޓުފި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު  23ޝުކުޒިއްޔާ.  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 މުޙަދްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙަފް ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. 

 2505 

23ާާއ ދެ،ާާފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާކުޅުުދއް ާމ އްދ އަކީ  ޢަމަޑެއް ހިދްސުމަފް ޢާއިޑާސެ މެދްބަޒަކު  ޖިދްލީކުޏަކުއްޖަކު ޑައްވާ ވަނަ

 އަހަޒު.  17ހިގްވަޒުޔިދުމުސެ ކުފް ކަދޏައަޅާ މާއްޔާ. އަޔަބަކަފް އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅާޓައި އޮގީ ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

އަހަޒަފް. އަޅުސަދޏު މިޔަދްދަވަދީ  17އަހަޒާއި  1ދް ބަޔަޑުކުޒައްވާޓައި އޮގީ ކޮމިޓީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

އަދްދަދިވިސޮގަފް އެކަދް އަޑުދް އިޞްޑާޙުކޮފްޔެއްވާގޯ. މިމާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ 

 2510 އަހަޒާއި ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަކަފް ޖަޑަފްޑުމެވެ.  17އަހަޒާއި  10ކުފުސެ އަޔަބަކީކ 

 

ޝުކުޒިއްޔާ. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް އަޅުސަދޏު ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ހެދްވޭޒު  ހަކަޔެއްކެވުދް:ޒިޔާލަގުދް ވާ

 ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެެޒި މެދްބަޒު ހާމިޒު ޢަބްޔުޑްޢަޓޫޒު. 

 

 2515 މުޙަދްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާޓައި އޮގް  ކުޅުޔުއްޓުފި ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ހެދްވޭޒު ޔެކުދު ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު

 އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް.  ހާމިޔު ޢަބްޔުޑްޢަޓޫޒު 

 ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދ23ާާުޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

 2520ާޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއި

ާ

ާއޮީތާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ނުޑާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަ ނޑ23ާާުއ ދެ،ާއަނެއްކ ވެްސާހަމަ ާ)ށ(ާއަުޅގަ ާމ އްދ ގެ 22ާާވަނަ

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: 17ާާއަހަރ އި ާހުށަހެޅުމުގައި ާނަޝީުދގެ ާއަޅުަގނޑު ާއޮތީމަ 10ާާއަހަރު ްށާއަހަރ17ާައަހަރ އި

ނުޑގެާިއޞްލ ޙުާދޫކޮށްލ ާވ ހަކަ.ާޝުުކރިއްޔ .ާ ާތ އީދުކުރ ތީާއަުޅގަ

ާ2525 
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ22ާާުޝުކުރިއްޔ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާރުާއަްޙމަދުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ުޙކުރުން.22ާާޝުކުރިއްޔ  ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާާޖިންސީއަގުޭދގޮތަށް ާހިްނގުން. ާކުޑަުކއްޖަކުަލއްވ  ާައގުދޭގޮތަށ22ާާްޢަމަލެްއ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  2530ވަނަ

ހިންަގއިފިނަމަާއަިދާއެކަްނާކޮށްފަިއވަނީާއެކަންާކުރުމުެގާޢަމަލެއްާާޖިންސީމީހަކުާކުޑަުކއްޖަކ އެުކާ

ކުރިންާއެކުއްޖ އަށްާެއއްވެސްާއަެގއްާދޭނެކަމަށްާއެކުއްޖ އަށްާވިސްނައިީދގެންކަމަށްާވ ނަމަާއެމީހަުކާ

ާއެކުރަނީާކުށެެކވެ.ާުޝކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާެމންބަރަކަށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރިާާތ އީދުކުރަްއވ  ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއަރުވަން.  2535ފުރުޞަތު

ާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުުކރަން.ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ
ާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ2540 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން 22ާާޝުކުރިއްޔ . ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާާކުޅުުދއްފުށީވަނަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ 22ާާއ ދެ، ާައގުދޭގޮތަށް ާމ އްދ އަކީ ާހިާޖިންސީވަނަ ާކުޑަުކއްޖަކ އެކު ނުޑާޢަމަލެއް ާއަުޅގަ ާންގުން.

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާއޮތީ 12ާާހުށަހަޅ ފައި ާއޮތީ ާބަދަލުކުރައްވ ަފިއ ާކޮމިޓީން 1ާާއަހަުރ.  2545ާައހަރަށް.12ާާއަހަރ އި

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަދަލުކޮށްދެްއވ ތޯ ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާމިހުށަހަޅަނީ ާމިމ އްދ ެގ22ާާއަޅުަގނޑު ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އަހަޒާ ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަފް  21އަހަޒާއި  15ދްކޮފްޓައިވާ ކުފުސެ އަޔަބަކީ )ހ( ސައި ބަޔާ

 ޖަޑަފްޑުމެވެ. 

 

 2550ޝުކުޒިއްޔާ. ގާއީޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ޓަޒެލްމާގޮޏާ ޔާއިޒާސެ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު އިބްޒާހީމް މުއްޠަޑިބް. 

 

ާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަނ22ާާަޝުކުރިއްޔ 
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ާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ
 2555ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދ22ާާުޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމިފަހަރު 22ާާއ ދެ، ާއަޅުަގނޑު ާމިއޮތީ ާމ އްދ ަގއި ާޢިއްޒަތްތ23ާެވަނަ ާފަށ ގޮތަށް.  2560ާރިާއަހަރުން

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއޮތީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު 27ާާމެންބަރު އަހަރަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،12ާާއަަހރ އި

ނޑަްށާ ާައުޅގަ ާނިންމެވުމަށް ާއޮތް ާނިންމ ފަިއ ާއެ ާއެމަނިކުފ ނު ާޤަބޫުލކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށް

ާ 27ާާތ އީދުކުރެވޭީތވެ ާނިނ12ާްއަހަރ އި ާދެމެދަށް ާވ ހަަކާއަހަރ އި ާތ އީދުކުރ  ާެއއަށް ާއަޅުަގނޑު މ 

ާ.ާއަޅުަގނުޑގެާިއޞްލ ޙުާދޫކޮށްލީދަންނަވ ލަން.ާ

ާ2565 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 22ާާޝުކުރިއްޔ . ާދެން. ާމިއޮތީ ާމ ްއދ  ާދ އިރ ެގ22ާާވަނަ ާިދއްދޫ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށް

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ުޙކުރުން.22ާާޝުކުރިއްޔ  ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހަށިވިްއކުން. ާނުވަތަ ާހެދުން ާކ ޑު ާއޮރިޔ ން ާމެދުވެރިކޮށް ާ)ހ(.22ާކުޑަކުދިން ާމ އްދ ެގ  2570ާވަނަ

ސައި ގުއިދީ ޖެހިޓައި. ސަލް ސައިޔުސަލްޔެދް މީސައި ކ މީހަކު ކުޏަކުއްޖަކު ޑައްވާ

ހަފިވިއްކުވައިޓިދަމަކ ދުވަގަ އޮޒިޔާދްކާޏު ހެޔުމުސައި އެކުޏަކުއްޖާކ ބައިވެޒިކުޒުވައިޓިދަމަކ ދުުވަގަ 

މީހަކު އެކުޒަދީ އެ ހަޔައިޓިދަމަ އޮޒިޔާދްކާޏު ދަވަދެއް ހާމަކޮފް ޓެދްދަސޮގަފްްސު ޖިދްލީއެކުއްޖާސެ 

އެކުއްޖާސެ ބައިގައްވެލް މީސެގެެޒޭސައި ކ ބައެއްކުފެކެވެ. އަޅުސަދޏު މިއަފް އިގުޒުކޮފްޑި 

 2575ސުދަވަދްގައް ހިމެދޭސޮގަފް ކޮފްޓާދެގީވެ އެބައިގައް އުދިކުޒުމަފް ޓެދްދާގީ ދުވަގަ އެކަދް 

ބައިގައް އިގުޒުކޮފްޑި ވާހަކަ ކޮފްޓިކަމަފްވަދްތާ އެއީ އަޔަބު އެސޮގުސެމަގިދް އޮދްދަދް ޓެދްދާގީވެ އެ

 ޔަދްދަވަދް. ޝުކުޒިއްޔާ. 

 

ޝުކުޒިއްޔާ. ގާއިޔުކުޒައްވާ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒަކަފް ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 2580 ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙަދްމަޔު ޤަލަމް. 
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 އިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( އަފް ޔިއްޔޫ ޔާ 22ޑުސެ ޝުކުޒިއްޔާ. މިބި ގިދަޔޫ ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު

 އަޙްމަޔު ލަމީޒު އެހުފަހެޅުއްވި އިޞްޑާޙަފް އަޅުސަދޏު ގާއީޔުކުޒަދް. މުޙަދްމަޔު ޤަލަމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 

 2585ކުދު ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( އަފް ކުޅުޔުއްޓުފި ޔެ 22ޝުކުޒިއްޔާ.  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 މުޙަދްމަޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅުއްވާ އިޞްޑާޙަފް ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. 

 

ާހަށިވިްއކުމުެގާމ އްދ .22ާާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާނުވަތަ ާކ ުޑާހެދުން ާއޮިރޔ ން ާމެދުވެރިކޮށް ާމ އްދ އަީކާކުަޑކުިދން ާވަނަ

ާއަޅުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާހުށަހެޅީ 17ާާަގނޑު ާއޮތީ ާބަދަލުކުރަްއވ ފައި ާއަދަބެއް. 1ާާއަަހރުގެ ާއަހަރ ިއ17ާާއަހަރ އި

ާގޮތަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަންނަނިިވ ާބަދަލުކޮށްދެއްވ ތޯ ާެއކަން ާމިހުށަހަޅަނީ ާއަުޅަގނޑު ާއަދަބަކަށް.  2590ދެމެދުގެ

 10ކުފުސެ އަޔަބަކީ ފަިއވ ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގިއާބަޔ ންކޮށް.ާ)ށ(22ާާއިޞްލ ޙުކޮށްދެްއަވއިގެން.

ާއަހަޒާ ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަކަފް ޖަޑަފްޑުމެވެ. 17އަހަޒާއި 

 

ާދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަިއކަރަދޫ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

 2595ާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.

ާ

ާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމެންބަރ22ާާުޝުކުރިއްޔ . ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމ ްއދ 22ާޝުކުރިއްޔ . ާއަޙްމަދުާވަނަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ(  2600ގެ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާނަޝީދުގ22ާާެޝުކުރިއްޔ  ާމުޙަންމަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްާއަޅުަގނޑުގެާހުށަހެޅުންާދޫކޮށްލަން.ާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ2605 

ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރިޔ ސަތުން ާމުޙަންމަދ22ާާުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ
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22ާާާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެ ާހަށިވިއްެކވުމ އި ާމަޖުބޫުރން ާމ އްދ އަކީ  އޮޒިޔާދްކާޏު ހެއްޔުދް. އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅާޓައި ވަނަ

 2610 އަހަޒަފް. އަޅުސަދޏު  17އަހަޒާއި  1އަހަޒުސެ އަޔަބެއް. ބަޔަޑުކުޒައްވާޓައި އޮގީ  17އޮގީ ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

)ފ(  22ބަޔަޑުކޮފްޔެއްވާގޯ އެމާއްޔާ އިޞްޑާޙުކުޒައްވައިސެދް  މިޔަދްދަވާޑަ ޔެދީ މިސޮގަފްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

އަހަޒާ ޔެމެޔުސެ  17އަހަޒާއި  10މިމާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކުފުސެ އަޔަބަކީ 

 މުއްޔަގަކަފް ޖަޑަފްޑުމެވެ.

 

 2615 ދްމަޔު ދާޒިމަފް ޓުޒުޞަގު އަޒުވަދް. ޝުކުޒިއްޔާ. މަޏަވެޑި ޔާއިޒާސެ ޢިއްޒަގްގެޒި މެދްބަޒު މުޙަ  ޒިޔާލަގުދް ވާހަކަޔެއްކެވުދް:

 

ާކުުޅދުއްފުށިާވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( މިމާއްޔާސެ )ހ( ސައި  22ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް.  މަޏަވެޑި ޔާއިޒާސެ މެދްބަޒު 

ާހުށަހެޅުއްވި މުޙަދްމަޔު ދާޒިމް ވާހަކަޔެއްކެވުދް: ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ނޑުާާދެކުނު ާައޅުގަ އިޞްލ ޙަށް

ާތ އީދުކުރަން.

ާ2620 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދ22ާާުޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ނޑުމެންާމިހުށަހަޅަމުންދ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާބަލ އިރުާއެންމެާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާީއސް.ާއަުޅގަ

ާއެއ އެުކގައިާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދެން ާމިފެންނަނީ. ާއޮންނ ނެކަމަށް ާދޫކޮށްލުމުން ާމި ާމިހ ުރ ާއަޅުަގނޑު  2625ާއިޞްލ ޙެއް

ާއިާާ ާއިތުރު ާއެހެްނވީމ ، ާއޮންނ ނީ. ާބަދަލު ާއޮްތ ާއަިއސްފައި ާނުބޭއްިވާކޮމިޓީން ޞްލ ޙެއް

ާިއޞްލ ޙަށްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާނަޝީދު ާމުޙަންަމދު ާނިޔަތުަގއި ާހެޔޮ ާަވރަށް ާިމގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާހަމަާ ާދެްއވ ނެކަމުެގ ާގެންޮގސް ާކުިރައށް ާއެގޮތުމަތީން ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު ާއުންމީދަކ އެުކަގއި. ާހުަށހަޅ ފައިާާވަނ22ާަވަރަށްބޮޑު ާ)ށ(ާއަށް މ އްދ ގެ

ާ 22ާާއިނީ ާހުށަހެޅުމަށ17ާާްއަހަރ އި ާހުށަހެޅުއްވި ާއެމަނިކުފ ނު ާއެހެންވީމ ، ާދެމެދު.  2630ައހަރ 

ނުޑގެާހުށަހެޅުންާދޫކޮށްލ ާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާ ާތ އީދުކޮށްާއަުޅގަ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިއްދ10ާޫޝުކުރިއްޔ . ާއަށް ާ)ހ( ާމ ްއދ ގެ ާއަޙްމަދުާާވަނަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ2635 
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ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  ކުޒުދް. ސޮގަފް އިލްޑާޙުވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ގިޒީސައިވާ 10ޝުކުރިއްޔ 

ެަދެއްެކވުން: ޢަމަޑު ހިދްސުދްކ މީސައި ޑިޔުމުސެ ކުފެއްސައި އިދީ ހުދްސުދް ޖަހާޓައި  ޖިދްލީދް މަލްގުކުޒުވައިސެާާސަީމރުާވ ހަކަ

ވަދަ މާއްޔާސެ  10އެހެދްވީމާކ އެގަދްކޮޅު ޒަދސަޅުކޮފް ޔެއްވާދެކަމަފް އަޅުސަދޏު އުދްމީޔުކުޒަދް. 

ޒު ދުވަގަ އެކުއްޖާސެ އަމިއްޑަ ވިލްދުމުސެ ބާ ،ކުޏަކުއްޖަކަފް މަލްގުވާ އެއްޗެއް ޔީސެދް)ހ( 

 2640ކަދޏުވާޑެވޭކަހަޑަ އެއްޗެއް ޔީސެދްކ ދުވަގަ އެކުއްޖާސެ އަމިއްޑަ ދަޓްލުސެ މައްޗަފް އެކުއްޖާސެ 

ޢަމަޑެއް  ޖިދްލީމީހަކު ، އަމިއްޑަ އިޚްގިޔާޒު ސެއްޑޭކަހަޑަ އެއްޗެއްޔީސެދްކ އެކުއްޖާއާއެކު

އިގުޒުކޮފްޑާޓައި  ހިދްސައިޓިދަމަ ދުވަގަ ހިދްސުވައިޓިދަމަކ އެކުޒަދީ ކުފެކެވެ. އަޅުސަދޏު މިއަފް

ވަދީ އެކުއްޖާސެ އަމިއްޑަ އިޚްގިޔާޒުދް ބޭޒުސައި ކަދްގައްގައް ހިދސާގީވެ އެކަދް ހަމަ އެސޮގުމަގީދް 

ސެދައުމަފްޓަކައި މިބިޑަފް އެބައި އިޞްޑާޙު އިގުޒުކޮފްޑީ. އަޅުސަދޏު އުދްމީޔުކުޒަދް ޢިއްޒަގްގެެޒި 

 2645 ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް. މެދްބަޒުދް އެކަދް ޤަބޫޑުޓުޅު ކުޒައްވާދެކަމަފް. 

 

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުަރއްވ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.

 

ާދ އިާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދިއްދޫ ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  2650ާެގންނެވިާވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( އަފް  10ރ ގެ

ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާިދއްދޫާދ 10ާޝުކުރިއްޔ .ާދެންާމިއޮތީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 2655ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ( ގިޒީސައިވާސޮގަފް  10ޝުކުރިއްޔ 

ެަދެއްެކވުން: ވަދަ މާއްޔާސެ  10ޢަމަޑެއް ހިދްސުދް އެއީ  ޖިދްލީމިމަލްގުކުޒުވައިސެދް އިޞްޑާޙުކުޒީ ާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަކަ

)ފ(. ޔެދް މީސައި ޑިޔުމުސައި އެބައުޅޭ ކުފެއް އެހެދްވީމާކ އެ ގަދްކޮޅު ޒަދސަޅުކޮފް ޔެއްވާދެކަމަފް 

 2660އަޅުސަދޏު އުދްމީޔުކުޒަދް. މީސައި އަޅުސަދޏަފް ހަމަ އަޅުސަދޏުސެ މީސެ ދޯޓްސައިވެލް 

އަހަޒަފް ހަޔަދް ޓެދްދަދީ  17ޓާހަސަކޮފްޑުމުސެ ސޮގުދް ޖަހާޓައިވާދެ އަޔަބު  މެދްބަޒުދްދަފް

ޢަމަޑެއް ހިދްސައިޓިދަމަ އެކުޒެވެދީ ބޮޏެގި ޔެ ކުފް ކަމުސައިވާގީވެ  ޖިދްލީމަލްގުވާގަކެގި ޔީސެދް 
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ދްދާކަފް އަޅުސަދޏަފް ހަމައެއްސޮގަކަފްވެލް މި އަޔަބު ކުޏަކުޒާކަފް ދުވަގަ އަޔަބު ޔޭގެޒެ މެޔުސައި އޮ

އަހަޒުސެ މުއްޔަގައް ޖަޑަފްޑުމަފް.  17އަޅުސަދޏަފް ދުޓެދްދާގީ އަޅުސަދޏުސެ ހުފަހެޅުމަކީ ހަމަ 

 2665އެހެދްވީމާކ އެސޮގަފް އަޅުސަދޏު ހުފަހަޅާޓައި ވަދީ ޔެދް މެދްބަޒުދްސެ ޚިޔާޑުޓުޅު ހުދްދަ ސޮގެއްސެ 

ޔު ދަޝީޔު ހުފަހަޅާޓައި އެބައޮގް މައްޗަފް އެކަދް ޔިއުމަކީ މައްލަޑައެއްދޫދް. އަޅުސަދޏަފް މުޙަދްމަަ

އަހަޒާވެލް. އެހެދްދަމަވެލްކ އަޅުސަދޏަފް މިވަސުގު ގާއީޔުކުޒެވެދީ މި ޔެ ކުފް  17އަހަޒާއި  10

އޮގުމާއެކުސައި މިޔެދްދެވީ ބޮޏެގި ކުފުސެ ޔެ ކުފް އޮގުމާއެކުސައި އަޔި މުޖުގަމަޢުސެ މިހާ މުހިދްމު 

ޒުޞަގެއް އޮދްދާދެސޮގަކަފް އެކަދް އޮދްދަދް ދުޓެދްދާގީވެ ކަދްބޮޏުވުމެއްސެ ގެޒޭސައި މި އިގުޒު ޓު

 2670 އަހަޒަފް ބާއްވަދް ހުފަހަޅާ ވާހަކަ ޔަދްދަވަދް ޝުކުޒިއްޔާ ޢިއްޒަގްގެޒި ޒައީލް.  17އަޅުސަދޏު 

 

ާވަިއކަރަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ . ދޫ

ާޢިއްޒަތްތެެެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.

ާ

ާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިބިލުެގ ާމެންބަރ10ާާުޝުކުރިއްޔ . ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާިދއްދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2675ާވަނަ

ނޑުާތ އީުދކުާާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރަން.ާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިޞްލ ޙު ާކުޅުދުއްފުށ10ާާީޝުކުރިއްޔ .ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(.ާދެންއޮތް ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑަްށާ ދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާައުޅގަ

ާ ާކަންނޭނގެ ާކުށެއް ާލިޔުމުގެ ާ)ނ(ާއެގޮތަްށާހީވަނީ ާލިޔުމުަގއި ާމިވ  ާއަތްމަތީގައި  2680އަޅުަގނޑުމެންގެ

ާ)ނ(ާަކމަށްވަނީ.ާ ާޞައްޙަްށގޮތަކީ ާ)ށ(ާެއގޮތަށް.ާރަނގަުޅޮގތަކީ ލިޔެވިފަިއާވަނީ.ާއޮންނަންޖެހޭނީ

ާ)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(.ާ ާދަންނަވ ނަން. ާއަދި ާޔަޤީންކޮށްލ ފައި ާައރިހުން ާއަމީންޢ ންމު އަޅުަގނުޑ

ާ ާމިހ ރު ާދެންމެާއަޅުަގނޑު ާސަމީރަށް ާއަޙްމަދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށް.10ާާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަުޅއްވަންާރަނަގޅުކޮށްަލއްވަންާ

ާ2685 

ާލިޔުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަ ާހީވަނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާނުވަތަާއ ދެ، ާމުގައި

ެަދެއްެކވުން: ާާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަކަ ާރަނގަޅުގޮަތކީ ާޭއެގ ާއެއިނދީ. ާޖެހިފައި ާކުެށއެެް ާެއްއގޮތަކުން ވަަނ10ާާކޮންމެވެސް

ނޑުާުކރިންވެސްާދަންނަވ ލިާއިޞްލ ޙު.ާދެނ10ާާްމ އްދ ގެާ)ނ(ާ ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ނ(ާއަށްާއަުޅގަ
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ާއަުޅގަ ާބޭފުޅެއް ާތ އީުދކޮށްދެވި ާޔަޤީންުކރަން.ާއަޅުަގނޑަށް ާކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް ާެއކަްނ ނޑަށް

 2690ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތެެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދެންނެވުނުގޮތަށް ާދ10ާިހަމަ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއްދޫ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާާާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން:  2695ާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތ10ާެޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާވަނަ ރި

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާުފރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 2700ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާހުށަހެޅުއްވ10ާާިދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަުޅަގނޑަްށާއިޞްލ ޙު ާރަނގަޅުކަމަށް ާއިޞްލ ޙަށްވުރެ ާޤަސްދުކުރ  ާހުށަހަޅަން

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއަުޅަގނުޑގެާިއޞްލ ޙުާދެންާއެމ އްދ އަށްާއިުތރަށްާހުށަނ ޅަންކަމަށް.ާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާދ 12ާާޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

 2705ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާުފރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ 12ާާޝުކުރިއްޔ . ާމ އްދ އަކީ ާކުްށާާޖިންސީވަނަ ާވަނުމުެގ ާގެައކަށް ާހިންގުމަށް ާޢަމަލެއް

ާމ ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ނަޑއަޅ ދޭ ާކަ ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ ނޑު ާނިންމ ފައިވަީނ20ާާއްދ .ާއަުޅގަ ާއަދަބެއް.ާކޮމިޓީން ާއަހަުރގެ

2ާާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަދަލުކޮށްދެއްވ 20ާާއަހަރ އި ާއެގޮތް ާމިއަޅަނީ ާުހށަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދަބެއް. އަހަރުެގ

ާކޮށްދެއްވ ތޯ.ާ ާމިމ އްދ ާިއޞްލ ޙު ާމ އްދ ގެާ)ނ(12ާާއަންނަނިވިގޮތަށް  2710ޔާސެ )ހ( ސައި މިމާއްަވނަ

 އަހަޒާ ޔެމެޔުސެ މުއްޔަގަކަފް ޖަޑަފްޑުމެވެ. 20އަހަޒާއި  2ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކުފުސެ އަޔަބަކީ 

 

ާދެކުނުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމައްޗަްނގޮިޅ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ2715 
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ާއިޞްލ ޙަށްާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާހުށަހަޅި ާނަޝީދު ާމުަޙންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާޝުކުރިއްޔ .

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2720ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ12ާާު)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.ާާޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅ ފައިވ 12ާާޝުކުރިއްޔ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާހުށަހެޅިާާާމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަޙްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދެންމެއަކު ާދ ދި ހުށަހެޅުމަށްވުރެ

ާއަޅުަގނުޑެގާ ާތ އީދުކޮށް ާެއހުށަހެޅުމަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ ާފުރިހަމަކަމަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ  2725ހުށަހެޅުން

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާދޫކޮށްލަން. ާާހުށަހެޅުން ާބޭުނންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ 2ާރައީްސ،

ާއިޞްލ ުޙތަކ މެދުާ ާމިހުށަހެޅޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާހުރީމ  ާައއިސްފަިއ ާމިބަދަލުތައް ާފެށޭގޮތަށް އަހަރުން

ާކޮށްދެްއވ ނެކަމަްށާ ާމިކަން ާވިްސނަވަަޑއިގެން ާބޮޑަކަށް ާވީހ ވެްސ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެެތެރި ހަމަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2730 

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ11ާާުޝުކުރިއްޔ .ާާާވ ހކަެަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ސޮގަފް އިލްޑާޙްކުޒުދް ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ގިޒީސައިވާ 22ބިޑުސެ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ

 2735 ޖިދްލީވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( މީހަކު ކުޏަކުއްޖަކަފްކ އެމީހެއްސެ  11ސުދަވަދެއް ޔެއްކުދް.  ޖިދްްލީާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ސުދަވަދެއްކަމަފް ބެޑެވޭ އެއްވެލް ގަދެއް ޔައްކައިޓިދަމަކ ދުވަގަ އެމީހަކު ޑައިސެދް ހުޒި ހެޔުމެއްސެ 

ސުދަވަދެއް ހާމަކޮފްސެދް ހުޒިދަމަކ އެމީހަކު  ޖިދްލީފް ޓެދްދާދެ ސޮގަކަފް ބޭޒުދް ކުޏަކުއްޖަކަ

އެކުޒަދީ ކުފެކެވެ. މީސައި އަޅުސަދޏަފް ޓާހަސަކުޒެވުދީ ބިޑުސައި އޮގީ އެޓަޔަ ސުދަވަދެއް ޔެއްކުމުދް 

ދްދޭ އެކުޏަކުއްޖާއަފް އެއީ އެކަހަޑަ ސުދަވަދެއްކަދް ދުވަގަ އެކަދް އެދސޭދެދަމައޭ ދުވަގަ އެހިލާބު

 2740ކުފަކަފްވާދީ. އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުކުޒެވޭސޮގުސައި އަޅުސަދޏުމެދްސެ މި މުޖުގަމަޢުސެ ގެޒޭސައި އެޓަޔަ 

އެއްވެލްކަމެއް އަޔި އެޓަޔަ މިއިދްކަމެއް ޓެދްދާދެސޮގަފް ހުޒުމަކީ އެއީ ކޮފްސެދްވާދެ ކަމެއްކަމަކަފް 

އެސޮގަފް ކޮފްޓިކަމަފްވާދަމަ އެއީ  އަޅުސަދޏަފް ޤަބޫޑުދުކުޒެވޭ. އެހެދްވީމާކ އެޓަޔަ ދިޔަގެއްސައި

 ވ ންެޖހޭނަކަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއަުޅަގނޑުާެއގޮތަށްާހުށަހެޅީ.ާޝުުކރިއްޔ . ވަޒަފްބޮޏު ކުފެއްކަމަފް
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ާ

ާދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާފުުރޞަތުއަރުވަން. ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  2745ތ އީދުކުރަްއވ 

ާތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ޢިއްޒަ

ާ

ާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(12ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާުޝކުިރއްޔ .ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާށްާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުގަ
 2750ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގ11ާެޝުކުރިއްޔ  ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާާވަނަ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާުފރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ 11ާާއ ދެ، ާމ އްދ އަކީ ާހުށަހަޅ ފައިޮއްތާާންސީޖިވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުށް. ާދެއްކުމުެގ  2755ާގުނަވަނެއް

ާއަހަރ 6ާާމަސްުދވަހ އ3ާާިއަހަރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮމިޓީންާބަދަލުކުރަްއވ ފައިާވަނ6ާާީއަދަބަކީާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

ާލުއިކުރ ގޮތަކަށް.ާައޅުަގނޑުާވ ހަކަެދއްެކވުން: 11ާުހށަހަޅަނީާއެގޮތްާބަދަލުކޮށްދެްއވ ތޯާާދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާއަދަބު

ާ ާއަދަބަކީ ާކުށުގެ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާގައި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ ާދުވަހުެގ6ާާވަނަ އަހަރު

ާމުއްދަތަށްާޖަލަށްލުމޭ.ާ

ާ2760 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަްށ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީުދކުރަްއވ  ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ . ތިނަޫދ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.

ާ

ާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމިބިލުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ11ާާޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާަވނަ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ާމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:  2765ާޙަށްާައޅުގަ

ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ11ާާުޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހަށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާރައީާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެކުނުާޝުކުރިއްޔ  ާކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބަރު، ާޢިއްަޒތްތެރި ާދެންމެއަކު ާދ ދި  2770ާސް.



 103 

ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެުޅއްވުުމގައިާއެަމނިކުފ ނުާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާއެހެންނަމަވެ ާތ އިުދކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާިވްސނުމަށް ާއޮތް ނޑުާގެންގުުޅްއވ ފައި ާައޅުގަ ްސ،

ާ ާއަދަބަކީ ާއޮތް 7ާާހުށަހަޅ ފައި ާއެހެންވީމަ،20ާާއަހަރ  ާޖަލަށްލުން. ާމުއްދަތަކަށް ާދެމެދުެގ އަހަރ 

ާމ ާ ާތ އީދުކުުރން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވިސްނުަމށް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާޤަބޫުލކުރެވެީނ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުގެާއެާއިޞްލ ޙުާދޫކޮްށލަން.ާ  2775ާރަނގަޅުކަމަށްާފެންނ ތީވެ،ާައޅުގަ

ާ

ާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާމެންބަރ16ާާުޝުކުރިއްޔ . ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަުރަވން.ާ

ާ

ާބަިއވެރ16ާިާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާމީހުން ާގިނަ ާއެަކަކށްވުރެން ާމ އްދ އަކީ ނުޑާވަނަ ާައުޅގަ ާކުްށކުރުން.  2780ާެވގެން

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ 17ާާހުށަހަޅ ފައިއޮތީ ާވަނީ ާބަދަލުކުރައްވ ަފއި ާޖަލަށްލުމަށް.ާކޮމިޓީން 1ާާއަހަރުދުަވހަށް 17ާާއަހަރ 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަދަލުކޮށްދެްއވުމަށް، ާއެގޮތް ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާހެއްދެވުމަށް. ާދެމެދަށް ވަނ16ާާައަހަރ 

މ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިިވގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވ ،ާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާކުށުގެާ

ާއަހަރ ާދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމޭ.17ާާއަހަރ 10ާާއަދަބަކީާ

ާ2785 

ާވައިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުއަރުަވން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާިޢއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރަްއވ  ާދ އިރ ގެ ކަރަދޫ

ާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.

ާ

ާމުޙަންމަދ16ާާުާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

 2790ާކުރިއްޔ .ާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ަޙށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ16ާާުޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާމުޙަންމަދުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑު  2795ާނަޝީދުގެ،ާއަލްއުސްތ ޛު

ނޑުގެާއިޞްލ ޙުާދޫކޮށްލަން.ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްާއަުޅގަ

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރ60ާާުޝުކުރިއްޔ . ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާށް ާ)ހ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަުރަވން.ާ

ާ2800 

ާބަންދުގަިއާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާގޮތެްއަގއި ާދެމެހެއްޓެނިވި ާފަރުމ ކުރުމުގައި ާމިބިލު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަދިާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާޮގތެއްަގއި، ާދެމެހެއްޓެނިވި ާތަންފީޒުކޮށްާާބެހެއްޓުމ އި ާޙުކުމް ާދޫވިކަމަށްވީނަމަވެސް ާބަންދުން

ާަތޢ ރަފުކުރާ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މެއް ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާދަޢުލަތުން ާގޮެތއްަގއި ާދެމެހެްއޓެނިވި ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް

ާބަންދުގަިއާ ާއެހެންވީމަ، ާއޮންނ ނެ. ާގެންގުެޅވިަފއި ާވިސްނުން ާއެ ާއޮންނ ނެ، ާގެެނވިފައި ވ ހަކަ

 2805އްޓުން،ާހަމައެކަނިާއެހެންާބުނުމަކުންާދެމެހެއްޓިގެންދ ާޮގތެއްަގއިާބަންދުަގއިާބެހެއްޓުްނާނުވަތަާބެހެ

ާބަދަލުެގނައުމަށްާ ާބަހަކަށް ާއެ ާމަފްޙޫމްާފުރިހަމައަށްާނުގެނެވޭތީ ާިމބުނ  ާިޑޓެންޝަންއޭ ކޮންޓިނިއުޑް

ާ ާިމަވނީ ާހުށަހަޅ ފައި ާއިޞްލ 60ާއަޅުަގނޑު ާބަހުގެ ާށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާެގނައުމަށް.ާވަނަ ޙެއް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(،ާމ60ާާިމިދަންނަވ ގޮތަށްާއެާއިޞްލ ުޙާގެނައުމުންާދެންާއެމ އްދ ާއޮންނ ނީ.ާ

ާއުސޫލުތަކ ާ ާޚ އްޞަ ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުން ާމި ާމީހަކ މެދު ާތުހުމަތުކުރެވޭ ާކުށުގެ ޤ ނޫނުގެދަށުން

ާޤ  ާމި ާހިނދެއްގައި ާފެނިއްޖެ ާފުލުހުންނަށް ާޢަމަލުކުރުމަށް ާުކށެއްކުރިާއެްއގޮތަށް  2810ނޫނުގެދަށުން

ާނިމެންދެންާ ާމަރުޙަލ  ާޝަރީޢަތުގެ ާމަރުޙަލ ގައ އި ާތަޙްޤީޤުގެ ާމީހ  ާހައްޔަރުކުެރވޭ ތުހުމަތުގައި

ބަންދުގައިާދެމެހެއްޓުމުގެާއުުމރެއްާހޯދުމަށްާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްާކޯޓަށްާހުށަހަޅައިދިނުންާއެދިާ

ާލްގެާގ ުތގައިާއެދެވިދ ނެޭއ.ކޮމިޝަނަރާއޮފްާޕޮލިސްއަށްާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނަރަ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  2815ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.

ާ

ާދެކުނުާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާކުޅުުދއްފުށީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި 60ާާދ ިއރ ގެ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ2820 

ާމުޙ61ާަޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމ އްދ އަށް ންމަދުާވަނަ

ާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާބެެހއްޓުން.ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާބަންުދގައި ާދެމެހެއްޓިެގންވ ގޮުތގައި ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާދެންމެ ާހަމަ ާޝުކުރިއްޔ .
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ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާމި ާބެލެހެއްޓުން. ާީމހ  ާގޮެތއްަގއި ާދެމެހެއްޓިގެންވ  ާވަރުގަަދކުރުމަށްޓަަކއި ާއިތުރަށް  61ާާ2825މަފްހޫމް

ާމަރުޙަލ ގައ ިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތަޙްޤީޤުގެ ާމިދަންނަވަނީ. ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވ ތޯ ާއަންނަނިިވގޮަތށް ާމ އްދ  ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުނ60ާާްޝަރީޢަތުގެާމަރުޙަލ ގައިާބަްނދުގައިާމީހަކުާދެމެހެއްޓުމަށްާމިާޤ ނޫނުގެާ

ާމަ ާކޯޓުްނާހުށަހަޅ  ާކަްނކަމަށް ާއަންނަނިވި ާކުރިްނ ާއަމުރެއްކުރުުމގެ އްސަލައެްއގަިއ

ާރިޔ ޢަތްކުރަންވ ނެޭއ.ާ

ާ2830 

ާދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވިލިމ ފަންނު ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާއިންމަނިކު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެ

ާ

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލުގެ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމ އްދ އަށ61ާާްކުޅުދުއްފުށީ ވަނަ

 2835ާހުށަހެޅުއްވިާ

ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާާންާޙުެސއިްނމަނިކުާއަްޙމަދުާނިހާ 
ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމެންބަރ67ާާުާޝުކުރިއްޔ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 2840ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަުރަވން.ާ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާވިސްނުމުަގއި ާމިދެންނެވި ާހުށަހަޅާ 67ާހަމަ ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާެވސް ާށް ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ާވަަނ

ާމީހަކުާާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާާމެންަބރު ާމަރުޙަލ ގަިއ ާޝަރީޢަތުގެ ާމަރުަޙލ އ  ާތަޙްޤީޤުގެ ާބަދަލުކޮށްދެއްވުން. ާއެމ އްދ  ާއިޞްލ ޙ ކީ

ާކޯޓަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަމުެރްއ ާދެމެހެއްޓުމުގެ ާބަންދުގައި ާފެނިއްޖެނަމަ ާޯކޓަށް ާދަމަހައްޓަން ބަންދުގައި

 2845ާކުރެވިދ ނެއޭ.ާ

ާ

ާދެކުނުާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާހެންޭވރު ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަްށ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާ

ާ

ނުޑާކުޅުއްފުށީާެދކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުގެާމިާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ  2850ާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅގަ

ާތ އީދުކުރަން.ާާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ
ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:



 106 

ާ

ާދ އިރ ެގ63ާާޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާުކޅުދުއްފުށީާދެކުނު

 2855ާން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުއަރުވަ

ާ

ާއިްޞލ ޙަކީ.63ާާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާހުށަހަޅ  ާމި ާއަޅުަގނޑު ާިވސްނުމުގައި ާއެ ާހަމަ ާވެސް ާށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާތަޙްޤީޤުގެާމަރުޙަލ އ ާޝަރީޢަތުގެާމަރުޙަލ ާނިމެންދެންާމީހަކުާބަންދުގައިާދެމެހެއްޓުމަށްާކޮށްފަިއވ ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

ާފ ހަަގުކރެވިއްޖެާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާކޯޓަށް ާިދުގވެއްޖެކަމަށް ާމުއްދަތު ާހުރި ާަބންދުގައި ާމީހަކު ާދަށުން އަމުރެްއގެ

ާހުށަހަޅައިފިާ ާޯކޓަށް ާމައްސަލައެއް ާއެފަދަ ާފަރ ތުން ާބަލަދުވެރިންގެ ާއެމީހެްއެގ ާނުވަތަ  2860ކަމަށްވ ނަމަ

ާ.ކަމަށްވ ނަމަާކޯޓުންާއެމަްއސަލައެއްާމުރ ޖ ކުރަންވ ެނއޭ،ާިމޮގތަށް

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރއްވ  ާޝުކުރިއްޔ . ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާދ އިރ ގެާމެންބަރަކަށް މ މިގިލީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ2865 

ާޢިއްާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ ިއރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާމުޙަންމަދުާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާމެންބަރު ާޒަތްތެރި

ާާދެއްެކވުން:ވ ހަކަާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާ ާދެންމެއަކު ާވ ހަކ63ާާަނަޝީދު ާތ އީދުކުރ  ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 63ާާޝުކުރިއްޔ . ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި  2870ދ އިރ ގެ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަުރަވން.ާ

ާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާހުށަހަޅަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެވިސްނުމުަގިއ ާހަމަ ާވެސ63ާާްއ ދެ، ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާއަންނަނިވިގޮާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާދަށުންާބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ާެގ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ެގ ާއިޞްލ ޙުކޮށްެދއްަވިއގެން. ާތަށް

ާަތޙްޤީޤްގެާާހަކަެދއްެކވުން:ވ  ާމީހ ައކީ ާތުހުމަތުކުރެވިފަިއވ  ާކުުށގެ ާމުރ ޖަޢ ކުރ އިރު ާކޯޓުން  2875މައްސަލަެއއް

ާމީހެއްާ ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާބެހެއްޓުން ާބަންދުަގއި ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލ ގައ އި

ާބަދަލުވެއްޖެކަމަށްާާނޫންކަމަށް ާމިހ ރު ާޙ ލަތު ާއަމުރުުކރި ާދެމެހެއްޓުމަށް ާބަންދުގައި ާއޭނ  ނުވަތަ

ކޯޓަށްާފެނިއްޖެކަމަށްވ ނަމަާނުވަތަާއެާއަމުރުާެއގޮތަށްާދެމެހެއްޓުމުގެާބޭނުމެއްާއިތުރަށްާނެތްކަމަށްާ

ާލިބިގެންެވެއެވ.ާާކޯޓަށްާފެނިއްޖެކަމަށްވ ނަމަާެއހިސ ބުންާއެާއަމުރުާބ ޠިލްކުރުމުގެާބ ރުާކޯޓަށް
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ާ2880 

ާދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަހިބަދޫ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދު.ާ

ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(63ާާރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާޝުކުރިއްޔ .ާކުޅުުދއްފުށީާދެުކނުާދ އިރ ގެާމެންބަާމަހިަބދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާަދންނަވަން.ާަކެދއްކެވުްނ:ވ ހަރުިޤއްޔ ާުމޙަންަމދުާ  2885ާައށްާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 63ާާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާިދއްދޫ ާއަށް ާ)ނ( ާމ ްއދ ގެ އަޙްމަދުާވަނަ

ާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރ63ާާުޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  2890ާވަނަ

ާއިތުާާހަަކދެއްެކވުން:ވ ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ާހުށަހެޅުއްވި ާނަޝީދު ާވަރަްށާމުޙަންމަދު ާމިބަޔަށް ާއަޅުަގނޑު ރަށް

ާއެމަިނކުފ ނުގެާ ާއިތުރުޮކށްފައިވ ީތވެާައޅުަގނޑު ނޑަށްާފ ހަގަކުރެޭވާނުކުތ އެއް މުހިންމުކަމަށްާއަޅުގަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާިވސްނ ވަަޑއިގަންަނވ ނެކަމަށް ާއިތުރަށް ާމިއ މެދުގައި ާެއކުަގއި އިޒުަނއ ިއވެސް

ާއަޅު ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުއްމީދުކުރަން ާދަންނަވ ލަނީ ނޑު ާ)ނ(63ާާގަ ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާމުރ ޖަޢ ކުރުން؛ ާއަމުރު ާއިޞްލ ުޙކުުރން. ާ)ނ(63ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާމ އްދ ެގ  2895މިމ އްދ ގެާާ-ވަނަ

ާތުޙްމަ ާކުށުގެ ާމުރ ޖަޢ ކުރ އިރު ާކޯޓުން ާމައްސަލައެއް ާދަށުން ާގެ ާމީހ އަކީާ)ހ( ތުކުރެވިފަިއވ 

ރުޙަލ ގައިާބަންދުަގިއާބެހެއްޓުންާކޮންމެހެންާބޭނުންާމީހެއްާގެާމަރުޙަލ ގައ އިާޝަީރޢަތުގެާމަތަޙްޤީޤު

ާޙ ލަތަކަށްާ ާއެހެން ާޙ ލަތު ާއޮތް ާއަމުރުކުިރއިރު ާބެހެއްޓުމަށް ާބަންދުގައި ާއޭނ  ާނުވަތަ ނޫންކަމަށް

ާެއގޮތުަގއިާ ާއަމުރު ާއެ ާނުވަތަ ާފެނިއްެޖކަމަށްވ ަނމަ ާަފނޑިޔ ރަށް ާކޯުޓގެ ބަދަލުވެއްޖެކަމަށް

ާބޭނު ާމައްޗަްށާދެމެހެއްޓުމުގެ ާއެމީހެއްގެ ާނުވަތަ ާފެނިއްޖެނަމަ ާކޯޓަށް ާނެތްކަމަށް ާއިުތރަށް  2900މެއް

ާޢަމަލެއްކަމަްށާހުތު ާހިންގ ފައިވ  ާކުޑަުކއްޖަކ ެއކު ާއ އިލ ެއްއގެ ާއެމީހެއްގެ ާމައްސަލައަކީ މަތުކުރެވޭ

ާލިިބގެންެވއެެވ.ާ ނޑިޔ ރަށް ާފަ ާކޯޓުގެ ާބ ުރ ާބ ޠިލްކުރުމުގެ ާއަމުރު ާއެ ާއެހިސ ބުން ނުވ ނަމަ

ާއަޅުާޢި ާރައީްސ، ާތަޙްޤީޤުއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅީ ާމިގޮތަށް ާމުއްދަތުާާަގނޑު ާއެ މަރުޙަލ ގެތެރޭގައި

އިތުރުނުކޮށްާނުވަތަާއިތުރުކުުރމަށްާނުފެނިާކޯޓަށްާފޮނުވ ލ ިއރުާއޭނަގެާއަމިއްލަާއ އިލ ަގިއާނުވަތަާ

ާކަމަށްވ ނަމަާޙަ  2905ޤީޤަތުަގއިާެއާތަޙްޤީޤުގެާއަމިއްލަާދަރިއ އެުކަގއިާމިފަދަާގުޅުމެްއާހިންަގއިފިާމީހެއް

ާއެުފރުޞަތުާ ާބޭނުންވިޔަސް ާބަހައްޓަން ާނުވަަތ ާފުރުޞަތު ާދިއުމުގެ ާއޭނައަްށ ާމަރުޙަލ ތަކެއް އިތުރު
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ާއެާ ާހ ދިސ އެއްކަމަްށަވންޏ  ާހިނގ ފަިއވ  ާއެއީ ާފޮނުވ ލައިފިކަމަްށވަންޏ  ާއޭނަ ާދޫކޮށްލ  ކޯޓުން

ާއެކަ ާެއާދެވެނީ ާދ އިރު ާގެައށް ާއޭނަ ާއެނބުރި ާެއީއާހ ދިސ ގެ ާތެެރއަށްކަމަްށވ ިއރު ާތަނުގެ ާކުރި ން

ާދިމ ވެއްިޖއްޔ ާ ާމިހެން ާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫލުކުެރވެނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާބިރުވެިރކަމެއްކަމަށް އިތުރު

ާއަމިއްަލާ ާއޭނަެގ ާޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާޮއެވގެންވ ނެ ާއެފުރުޞަތު  2910ކޯޓަށްވެްސ

ާކޮށް ާކަމެއް ާެއކަހަލަ ާފުރިހަމަާދަރިއ މެދުގައި ާމައްސަލައެއްަގއި ާހިނގ  ާތުޙްމަތުކުރެވިގެން ފިކަމަށް

ާއެފަދަާ ާކޯޓަށްވެސް ާއެގޮުތގެމަތީން ާދެއްވަްނވ ނެ. ާއެއްބ ރުލުން ާކޯުޓން ާކުރުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤެއް

ާދެކެން.ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިްނމު ާއޮތުމަކީ ާުނުކރެވޭނެގޮތަށް ާއަމުރު ާއެ ޙ ލަތެއްަގއި

ޅިާވިސްނުންާމިހުރީާމިފަދަާމީހަކުާމުޖުތަމަޢުގެާތެރެއަށްާނޭނގުމުގެާތެެރއިންވެސްާއަޅުަގނުޑގެާމު

ާނުދިނުމުގެާ ާފުރުޞަތު ާބިނދެލުމުގެ ާމަލެއް ާއެފަދަ ާއޭނަ ާއަިއސްފިކަމަށްވ ނަަމާދެވަނައަށް  2915އެނބުރި

ވ ނެކަމަށްާބޭނުމުގައި.ާއެހެންވީމަ،ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންާމިކަމ މެދުާއިތުރަށްާިވސްނ ަވޑަިއގަންނަ

ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާދ އިރ ެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާފުުރޞަތުއަރުވަން. ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

 2920ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާ

ާ

ާާގެާމެްނބަރުާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރާ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 63ާާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާހުށަހެޅުއްވ ާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅގަ
ާކަެދއްެކވުން:ވ ހަ

ާ2925 

ދ ގެާ)ހ(ާއަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާވަނަާމ އ62ާްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ުޙކުރުން.62ާާޝުކުރިއްޔ  ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

 2930ާޖިންސީާުކޑަކުއްަޖކ ެއކުާމީހަުކާާ-ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(62ާބަލަހައްޓަމުންާދިއުމުގެާއަމުަރށްާއެދުން؛ާާ:ހަަކދެއްެކވުންވ ާއަްޙމަދުާަސމީރު

ޢަމަލުާހިންގުމުގެާކުށްާސ ބިތުވެާއެކުުށގެާޙުކުމްާކުށްވެިރޔ ާތަންފީޒުކޮށްާނިމުނުކަމުގައިވީަނމަވެްސާ

ާގެއްލުމަަކށްޓަ ާލިބިދ ނެ ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާފަރ ތުން ާކުްށވެރިޔ ގެ ާކުޑަުކއްޖަކަްށާއެ ާއެހެން ާުނވަތަ ކައި

ާެއމީހެއްެގާ ާުނވަތަ ާކުަޑކުއްޖަކަށް ާއ ިއލ ގެ ާއަމިއްލަ ާއެމީހެްއގެ ާނުވަތަ ާގެއްލުމަކަށްޓަަކއި ލިބިދ ނެ

ޢަމަލެއްާހިންގ ފައިވ ާމީހަކުނަމަާއެމީހެއްގެާއުފަންާދަރިންގެާއުމުރުންާާޖިންސީއުފަންާދަރިއަކ އެކުާ
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ާފުރިހަމަވެފައިުވމ 22ާ ާއަހަރު ާއެފަދަ ާހިންގުމަށްާާޖިންސީއެކު ާކުޑަުކއްޖަކ ެއކު  2935ޢަމަލެއް

ާއެިދާ ާނެރެދިނުން ާއަމުރު ާދިއުމުގެ ާބަލަހައްޓަމުްނ ާއޭނ  ާދައުލަތުން ާގޮެތއްގެމަތީން މަގުފަހިނުވ ނެ

ާދޫކޮށްލެވޭއިުރާ ާމީހުން ާމިފަދަ ާޮގތުގަިއ، ާނޯެޓއްގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެދވިދ ނެއެވެ. ާދައުލަތަށް ކޯޓުަގއި

ާއު ާޢ އިލ ެގތެރެއަށްާއެމީހެއްގެ ާއެނބުރި ާއެމީހަކު ާޢަމަލެއްނަމަ ާހިންގ ފަިއވ  ާދަރިއަކ ެއކު ފަން

ާއޮްނނ ނެތީެވާ ާއަނެއްކ ވެސް ާަދރިންނަށް ާއޭނ ގެ ާބިރުވެރިކަން ާނުރަްއކަލ  ާެއކަމުގެ ދޫކޮށްލ އިރު

ާ ާއެހ22ާެއުމުރުން ާއޭނ އަްށ ާދިއުމުން ާމައްޗަށް ާއުމުރުން ާއެއަށްވުރެ ާނުވަތަ ާޭއނ   2940ންާއަހަުރވުމުން

ާފުރުޞަތުާ ާއިނުުމގެ ާމީހަކ  ާއެބައޮތް. ާފުރުޞަތު ާލިބުމުގެ ާިޙމ ޔަތް ާރަްއކ ތެރިކަމ އި ބައެްއގެ

ާޙ ލަތަކަށްާ ާރަނގަޅު ާމީހުން ާއެފަދަ ާދިޔައީމަނޫނިއްޔ  ާޙ ލަތަކަށް ާއެފަަދ ާއެހެންވީމަ، އެބައޮތް.

ާތަންތ ނގައިާ ާއެހެން ާދުނިޭޔގެ ާއ ދެ، ާެފންނަކަމެއްނޫން. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެފަދަާދޫކޮށްލުމަކީ ވެްސ

ާކޮްނމެވެސްާ ާފ ޑެްއގެ ާތެރޭަގއި ާމ ޙައުލެއްގެ ާވަކި ާހުންނަނީ ާއެީމހުން ާދޫކޮށްެލވޭއިރު ގޮތްގޮތަށް

ާކަހަަލާ ާޫނޅެޭވ ާނޫނިއްޔ  ާތެރޭގަިއ ާއޭިރޔ ެއއްެގ ާވަކި ާެއމީހުންނަށް ާައޅުވ ަފއި ާޓެެގއް  2945ކަހަލަ

ާއަޅުަގނޑަ ާއެހެންވީމަ، ާކަންަތއްތައްކޮށްަފއި. ނަޑއަޅ  ާކަ ާމިފަދަާގޮތްތަެކއް ާޤަބޫލުކުެރވެނީ ށް

ާތަންފީޒުުކރަމުންދާ  ާއޭނަ ާުގޅުމެްއާހިނގައިގެން ާއެފަދަ ާދަރިއަކ އެުކގައި ާއުފަން ާސީދ  ޙ ލަތެއްަގއި

ާއެކުދިްނެގާ ާވ ންޖެހޭނޭ ާއޭނަ ާދޫކޮށްލެވޭކަމަްށވ ނަމަވެސް ާގެއަށް ާއޭނަ ާއެނބުރި ޙުކުމެއްަގއި

ާބަދަލުވީމަ ާޙ ލަތަކަށް ާލިޭބ ާރައްކ ތެރިކަން ާވ ންޖެހޭނެކަމަށްާާސަލ މަތ  ާގޮުތގައި ާކަމެއްގެ ކުރެޭވ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއުއްމީދުކުރަން ާހުށަހެޅީ.ާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑު ާިއޞްލ ޙު ާއެ ާފެންނ ތީ  2950އަޅުަގނޑަށް

ާމެންބަރަކުާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެަކމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެކުނުާތ އީދުކުރަްއވ  ާމަްއޗަންޮގިޅ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ޅުގަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ2955 

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާޝުކުރިއްޔ .ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުގެާއެހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ
ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

ާެދއްެކވުން:ކަވ ހަ
ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަމީރ12ާާުޝުކުރިއްޔ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމ ްއދ އަށް  2960ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ



 110 

ާާާެމންަބރުދެކުނުާދ ިއރ ގެާާދިްއދޫ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމ 12ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙަކީާަވނަ ާހުށަހަޅ  ާއްދ އަށް

ާާހަަކދެއްެކވުން:ވ އަްޙމަދުާަސމީރުާ ާހޯދ ނެގޮތް. ާހެކިބަސް ާކުޑަުކއްޖެްއގ12ާާެކުޑަުކއްޖަުކގެ ާބޭނުމަށްޓަކައި ާމިޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ، ވަނަ

ާަޝރީޢަތުގެާ ާބޭރުަގއި، ާކޯޓުންގެ ާހޯދަންވ ނީ ާހެކިބަސް ާެއކުއްޖެްއގެ ާހޯދ ކަމަށްވ ނަމަ  2965ހެކިބަސް

ާއެުކއްޖ ާާމަޖިލީހުން ާމ ޙައުލެްއަގއި، ާފަރިތަ ާއެކުއްޖ އަށް ާބޭރުގަިއ، ާއޮފީހުން ާފުލުްސ ބޭރުގައި،

ާިއންޓަރވިުޔާ ާއެ ާއިންޓަރވިޔުކޮށް ާހ ޒިރުަގއި ާބަެއްއގެ ާއިުތބ ރުކުރެވޭ ާއެކުއްޖ އަށް ދެކެފަރިތަ

ނ ާއެްއޗެްއާރެކޯޑްކޮްށގެންާނުވަތަާއެުކއްަޖކީާޚ އްޞަާއެހީއަށްާބޭނުންވ ާކުއްޖެއްނަމަާެއކުއްޖަކުާބު

ާއެކުއްޖ އަްށާ ާދެކެފަރިތަ ާއެުކއްޖ  ާހ ޒިރުަގއި ާމީހެއްގެ ާހުރި ާޤ ބިލްކަން ތަރުޖަމ ކޮށްދެވޭނެކަމުގެ

ާރެޯކޑްޮކށްގެނެވެ.ާ ާވީޑިޯޔ ާިއންޓަރވިުޔގެ ާެއ ާއިންޓަރވިުޔކޮށް ާހ ޒިުރގަިއ ާބަެއއްެގ  2970އިތުބ ރުކުރެޭވ

ާކު ާބޭނުްނވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާއިތުރުކޮްށލީ ާމިއަށް ާއެުކދިންނަށްާއަޅުަގނޑު ާއެމީހުން ދިންނަށް

ާއެކުދިންެގާމުޢ މަލ ތްާއެނގޭފަދަާތަޖުރިބ ކ ރުާމީހަކުާ ާއެކުދިންާަދއްކ ާވ ހަކައ އި ޚ އްޞަގޮެތްއގައި

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއެބަިއާއިތުުރކޮށް ާކުަރއްވަްނވ ނީ.ާއެހެްނވީމަ،ާއެގޮުތގެމަތީން ާެއކަން ބޭނުންކޮށްގެންނޭ

ާކީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާާހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމެއްާމިހުށަހެޅުމަ

ާ2975 

ާތިނަދޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުއަުރވަން. ނޑު ާައޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާ

ާ

ާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާމ އްދ 12ާމިބިލުގެ ާސަމީރުާވަނަ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ ާައށް

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާަކދެއްެކވުން:ވ ހަމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާ  2980ާއެހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައުޅގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސ72ާަޝުކުރިއްޔ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމ ްއދ އަށް މީރުާވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާޝުކުރިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާިއޞްލ ޙަކީ،72ާާއްޔ  ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާމ ްއދ   2985ާވަނަ

ާާހަަކދެއްެކވުން:ވ ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާޝ އިޢުކުރުން. ާދަފްތަރު ާކުށްކަމަށްާ-72ކުށްވެރިްނގެ ާކުށްކުރ ާާމިޤ ނޫނުގައި ނޑަައޅ ފަިއވ  ކަ

ާމީހުންގެާ ާކުށްކުރ  ާމިފަދަ ާއަދި ާގެންދަންވ ެނއެވެ. ާޝ އިޢުކުރަމުން ާޢ ންމުކޮށް ާމަޢުލޫމ ތު މީހުންގެ

ާޢަމަލެއްާ ާއެފަދަ ާރަްއކ ތެރިކަމަށްޓަކަިއ ާސަލ މަތްތެރިކަމ ިއ ާރައްޔިތުްނގެ ާއެހެން ކިބައިން

ާނުދިނު ާފުރުޞަތެއް ާމަގުފަހިވ ފަދަ ާފުރިހަމަާތަކުރ ރުކުރުމަށް ާމީހުންގެ ާކުށްކުރ  ާމިފަދަ ާގޮތުން މުގެ
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ާޤ އިމްޮކށްފައިާ ާގޮތަކަށް ާބެލޭނެ ާފަސޭހައިން ާވެބްސަިއޓެްއގަިއ ާއިންޓަރނެޓް ާޢ ންމުކޮށް  2990މަޢުލޫމ ތު

ާއެސް.އެމް.އެސްެގާ ާސަރވިްސ، ާެމސެޖް ާޝޯްޓ ާބޭނުންކޮށްގެން ާިޑވަިއސް ާމޯބައިލް ާއަދި ހުރުމ އި

ާކުްށކުރ  ާއެފަދަ ާނަންބަރުާާޒަރިއްޔ އިްނވެސް ާކ ޑު ާއަްނގައިދޭ ާރައްިޔތެއްކަން ާދިވެހި މީހުންގެ

ާޤ އިމްކުރަންވ ެނއެެވ.ާއެަކންކުރ ނީާ ާދެނެގަނެވޭނެާނިޒ މެއް ބޭނުންކޮށްގެންާފަސޭހަކަމ އެުކާއެމީހުން

ާމިކަންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމުޢައްސަސ އިންެނވެ. ާދައުލަުތގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާރައްކ ތެރިކަމަށް ކުޑަކުދިްނގެ

ާޯނޓެއްެވސްާާއަޅުަގނުޑގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްނނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރިގޮތަށް  2995ވިސްނުމުަގއި

ާކޮންމެާ ާލިބުމަީކ ާފަސޭހައިން ާމިގޮތަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާކުށްވެރިން ާމިފަދަ ާމިއ އެުކގައި. ޖަހ ފައިވ ނެ

ާގެންުގޅޭާ ާބެލެހެއްޓުމަށް ާކުޑަކުދިން ާގެްނގުޅެންށ ިއ ާޭގަގއި ާދިރިއުޅުމުގައި ާޢ ންމު ާމީހެއްގެެވސް

ާ ާުކޑަުކއްޖަކަށް ާތެރޭގަިއވެސް ާމީހުންގެ ާކުރިމަތިލ  ާެއކަމަށްއެދި ާހޯދ އިރުވެސް ާޖިންސީމީހަކު

ާމީހުންގެާ ާކުރިމަތިލ ފައިވ ނަމަ، ާަވޒީފ އަށް ާމީހަުކ ާސ ބިތުވެފަިއވ  ގޯނ ެއއްކޮށްފަިއވ ،ާޝަރީޢަުތން

 3000ރަްއޔިތުންނަށްާތަންތަންާާތެރޭގައިާއެފަދަާރެކޯެޑއްާއޮްތާމީހަކުާހުރިތޯާބެލުމަށ އި،ާޢ ންމުގޮތެއްަގއި

ާއަދިާމިކަމަކީާވަރަށްާފަސޭހައިންާމ ބޮޑެތިާ ކުށްޔަށްާދޭއިުރވެސްާބަލ ލުމަށްާފަސޭހަވެގެންދ ނެތީއ އި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރެވޭތިއ އެުކގައި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމަށް ާކުެރވިދ ނެ ާނުގޮސް ޚަރަދުތަކެއް

ާއެއ އެކުާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅީ. ާގޮތަކަްށާމިހުށަހެޅުން ާމިފަދަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަްނނަވ ލަން ގައި

ާކުރެވޭެނާ ާއެކަންކަން ާިއޖުތިމ ޢީގޮތުން ާކުރެވޭނެ ާމިކަންކަން ާފަސޭހަކަމ އެކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހަމަާ ާރައްކ ތެިރކަމަށްޓަކައި ާމީހެއްެގވެސް ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ާހަމަޖެހިފައި  3005ގޮތެއް

ާގޮުތގަާ ާފިޔަވަޅެްއގެ ާެއގޮުތގެމަތީންާހަރުދަނ  ާެއކަން ާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫުލކުރެވޭ. ާައޅުަގނޑަށް އި

ާއުއްީމދުކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުކޮށްެދއްވ ނެކަމަށް ާއެކަމަށް ާހުށަހަޅ ފަިއވ ީތެވ އަޅުަގނޑު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރއްވ  ާަވއިކަރަޫދާޝުކުރިއްޔ . ާފުރުޞަުތއަރުވަން. ނޑު ާއަުޅގަ  3010ންބަރަކަށް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.

ާ

ާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބިލުގެ ާމި ާއަޙްމަދ73ާާުޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމ އްދ އަށް ާވަނަ

ާހުށަާާެދއްކެވުްނ:ވ ހަކަޢަލީާޢ ރިފްާ ާސަމީރު ާތ އީދުކުަރން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށް 72ާހެޅުއްވި ،ާ ވަަނ72ާާމަޢ ފްކުރަްއވ .

ާހުަށހެޅުމަށްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާސަމީރު ާއަޙްަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ  3015މ އްދ އަށް

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިއ30ާްޝުކުރިއްޔ . ާމ ްއދ އަށް ާސަމީރުާވަނަ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދޫ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ3020 

ނުޑާހުށަހަޅ ާިއޞްލ ޙު.30ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބިލުގެާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާދިްއދޫ ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަުޅގަ

ާާހަަކދެއްެކވުން:ވ ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާ)ށ(30ާމ ނަކުރުން؛ ާމ ްއދ ގެ ާކުަޑކުއްޖަުކާާ-ވަނަ ާއެވަނީ ާބުނެފައި ާަކމަށް ކުޑަުކއްޖަކު

ާ ާއުމުރުން ާމީލ ދީގޮތުން ާއަދ22ާާިއުފަންވީްއސުރެ ާކުއްޖަކަެށެވ. ާފުރިފައިނުވ  އަހަުރ

ާއުމުރުންާ ާމީލ ދީގޮތުން ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ާޚ އްޞަ ާތެރޭގައި ާމ ނ ގެ ާބުނެފަިއވ  ކުޑަުކއްޖަކުކަމަށް

 3025ާހަމަނުވ ާކުޑަުކދިންވެސްާހިމެނޭގޮތަށެވެ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަހަރުާފުރ22ާި

ާ

ާމަޑަވެލިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަްއވ  ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

ާސަމީރުާާިއރ ގެާެމންަބރުާމަޑަވެލިާދ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  3030ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.30ާހުށަހެޅުއްވ ފަިއވ ާާެދއްކެުވން:ވ ހަކަމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާ

ާ

ޔ .ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަްއޗަންގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ3035 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑަށްާހީވަނީާމިިބލުގެާާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅީ ާލުގަިއާވަނަާމ އްދ ާެއއީާައސ30ާްޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާވަނަާމ އްދ ގައިާއިންނަނ30ާާީއޭަގއިާއިންނަނީާމ ނަކުރުން.ާއެއީާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކުެށއްހެން.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

 3040ވަނަާމ އްދ ަގއިާކަންނޭނގެާމ ނަކުރުންާއިންނަނީ.ާއެެހންވެގެނ31ާާްގަވ އިދުާހަދ ާހިންގުން.ާދެންާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާށްަޓކައި.ާޝުކުރިއްޔ .އެާއިޞްލ ޙުކުރުމަ
ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ާ3045 

ާޮކމިޓީންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަ ާލިބިފަިއވަނީ ާތ އީދު ާހުށަހެިޅ ާެއއީ، ާަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާނުކުތ އެްއކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާމި ާކުރިމަތީަގިއ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާތަރުތީބުން. ާނަންބަރުތަކުގެ ާފޮނުއްވި ާބިލު ހ ރުާނިންމަވ ފައި

ާފުރުޞަުތއެރުވި...ާ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާހުށަހެޅި، މިވަނީ

ާގަވ އިދުެގާ ާކުރިމައްޗަށް ާ)ހ(ާެގާދަށުނ37ާާް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނިމިފަ ާފުރުޞަތުއަރުވ  ާމިހ ރުާމިވަނީ ާއިޞްލ ޙަކަށް ާހުރިހ  ާގަވ އިދުެގާހުށަހެޅުނު ާމިއޮތީ  3050އި.ާދެން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގެާަދށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާދެާއިޞްލ ޙެއް.ާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ73ާާ

ާއަޅުަގނޑުާިދއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާރަާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑާޝުކުރިއްޔ  ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާދެ ާއިޒުނަދެްއވައިިފއްޔ  ާމަނިކުފ ނު ާއީސް.

 3055ާއެްއކޮށްާމިހުށަހެޅުމުގެާތެރޭގަިއާގެންދިއުންާކިހިނެތްތޯ.ާާވުން:ވ ހަަކދެއްކެާއަްޙމަދުާަސމީރުާ

ާ

ާރަނގަޅު،ާކުިރއަްށގެންގޮސްެދްއވ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާގޮތުގަިއާކުރިއ ދެ، ާގެ ާ)ކ( ާފަހަތަށް ާގެ ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާދެވަނަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާްއޔ 

ާމ އްދ ެގާ)ކ(ާވުން:ވ ހަަކދެއްކެާއަްޙމަދުާަސމީރުާ ާބިލުގެ.ާދެވަނަ ާމަްޤޞަދު ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ،ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިތުރުކުރަން  3060ާ-އަކުެރއް

ާ ާކުރ  ާހިާޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް ާއެަކން ާުނވަތަ ާކުރިގޮތް ާޢަމަލުން،ާގޯނ  ާކުަޑކުއްޖ ގެ ނގިގޮތް

ގޯނ ކުިރޮގތްާޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުގައިާދެއްކުމަށްާާޖިންސީހަރަކ ތުންާނުވަތަާއެނޫންވެްސާގޮތަކުންާ

ާވ ަހކަތަކެްއާ ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް ާބެހޭގޮުތން ާމިކަމ  ާމ ޒީަގއި ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާެއއީ ނުއެދުން.

ާމަޖިލީހެއްގަ ާޝަރީޢަތުގެ ާލައްވ ާއަުޑއިވިަފއިވޭ. ާުކޑަުކއްޖ  ާގޮތް ާހިނގ ފައިވ  ާއެކަން ާމިކަހަލަ އި

ާދެންާ ާނޭނެގ. ާދަންނަވ ކަށް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާދެން ާުނވަތަ ާކުުރވިއޭ ާއެކަންތައްތައް  3065ޢަމަލުން

ާނުކުރ ާ ާއޮތްކަމަްށވިޔަްސވެްސ ާކުެރވިފައި ާއަދި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާާކަމެއްކަމަށްިވޔަސް ާކުްއޖަކ  ާތުއްތު ާއެކަންާާޖިންސީޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ގޯނ އެއްކުރުމުްނ

ާއެެހންވީމަ،ާ ާނުވ ނެކަމަށް. ާކުރުވަިއގެން ާލައްވ  ާއޭނަ ާފަރ ތަކުން ާއެއްެވްސ ާހ ދިސ  ކުރިގޮުތގެ

ާއިތުރުާ ާއަެނއްކ ވެްސ ާއެކުއްޖ އަށް ާޤަބޫލުކުެރެވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކުުރވ ކަމަށްވ ނަމަ އެކަން

ާކުީރާނަފްސ ނީގޮތު ާއެަކން ާކިހިނެތްތޯ ާވ ނީ. ާގެއްުލމަކަށޭ ާލިބޭ ާއޭނ އަށް ާޖިސްމ ނީގޮތުން  3070ންނ އި

އަނގަބަހުންާައޅުަގނޑުމެންާިއންޓަރވިުއގެާތެޭރގަިއ،ާީވޑިޯޔާއިންޓަރިވުއގެާތެރޭަގއިާއޭނަާލަްއވ ާ
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ާމިބިލުން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަކުރޭ. ާއެކަން ާލައްވ  ާބަަޔުކ ާެއކަށީގެްނވ  މިާާއެކަމަށް

ގޯނ ާކުރިގޮތުގެާނުވަަތާއެކަންާާޖިންސީއިސްތިސްނ ާލ ންާފެންނ ތީވެ.ާއެހެންވީމަ،ާކުޑަުކއްޖަކަށްާ

ާ ާގޮތަކުން ާއެނޫންވެސް ާހަރަކ ތުން، ާޢަމަލުން، ާކިަބއިން ާުކޑަުކއްޖ  ާއެ ގޯނ ާާޖިންސީާހިނގިގޮތް

ާމިބިލަށް ނޑު ާައޅުގަ ާދެްއކުމަށްާނުއެދުމަކީ ާމަޖިލީހުގައި  3075ހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙެއްާާކުރިގޮތްާޝަރީޢަތުގެ

ާިޢއްަޒތްތެރިާ ާޝުކުރިްއޔ  ާޤަބޫުލކުރެވޭތީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފުރިހަމަވ ނެކަމަށް ާއިތުރަށް ާބިލު މި

ާދެންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙު ާއަނެއް ާމިއ އެުކަގއި ާހަމަ ރައީސް.

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙަީކ ާއޮތް 12ާާހުށަހަޅ ފައި ާއަކުެރއް ާމ އްދ އަްށ ާ)ށ(ާވަނަ ާއެމ އްދ ގެ އިތުރުކޮށް

ާ ާއިޞްލ ޙްކުރުން. ާ)ނ( ާތިރީަގއިވ ޮގތަށް ާހަމަޖައްސައި، ާކަމުަގއި ާ)ނ( ާއެމ އްދ ގެ ާޖިންސީާއެއީ

ާ ާވަނުން؛ ާގެއަކަްށ ާހިންގުމަށް 12ާާޢަމަލެއް ާކުޑަުކއްޖ އ އެކު ާމ އްދ .  3080ޢަމަލެއްާާޖިންސީވަނަ

ާތަނަކަށް ާެއކަހެރި ާކުޑަުކއްޖ  ާުނވަަތ ާނިޔަުތގައި ާހިންގުމުގެ ާކޮަޓރިއަކަްށާ، ާހޮޓަަލކަށް، ެގއަކަށް،

ާ ާކުަޑކުއްޖަކ އެކު ާއެކުރަނީ ާމީހ  ާމަސައްކަތްކުރ  ާނިޔަތުަގއިާާިޖންސީގެންދަން ާހިންގުމުގެ ޢަމަލެއް

ާއޭނ ެގާ ާުނވަަތ ާއ އިލީގޮތުން ާއޭނައ އި ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން ނުޑ ާއަުޅގަ ކުރ ކަމެެކވެ.

ާކު ާފިަޔވ  ާުކއްޖަކު ާދަުށގަިއވ  ާއޭނަާބަލަދުވެރިކަމުގެ ާުއޅޭކަމަށްވ ަނމަ ާގޮަވިއގެން ާޭއނ  ޑަުކއްޖަކު

ާކަންޮބޑުވުންާ ާއެކަމަކީ ާދ ނަމަ ާހައުސްަތކަށް ާގެްސޓް ާނުވަތަ ާކުށްޔަށްިހފ  ާތަންތަން  3085ގޮސްފައި

ާކ ކުކަންާ ާއެމީހަކީ ާޒަރިްއޔ އިން ާއެސް.އެމް.ެއސްގެ ާދަންނަވ ލިހެން ާކުރިްނ ާައޅުަގނޑު އޮތްކަމެއް.

ާޮއންނ ނެ. ާފުރުޞަތު ާއެގޮތަްށާާއެނގުުމގެ ާޮގވަިއގެްނ ާކުޑަުކއްޖަކު ހަމައެއ އެުކަގިއ

ާހަމަެއއ އެުކގައިާ ާއަދި ާކުޑަެވގެންދ ނެ. ާފުރުޞަތު ާވަނުމުގެ ާަތނަކަށް ާއެފަދަ ގޮސްފިކަމަށްވަންޏ 

ާއެކަންކަންާ ާނަމަެވސް ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެްއެގ ާއެހެން ާރިޕޯޓްކުރުން ާފަރ ތަށް ކަމ ބެހޭ

ނޑުމެންނަށްާމިާއަންގަންޖެހޭނެކަމަށްާއަންނ ނެ.ާއެހެން  3090ވީމަ،ާމިކަންާމިގޮތަށްާފުރިހަމަވުމުންާއަޅުގަ

ާ ާބިލު ާމައިދ ނުގައި ާޢަމަލީ ާއެންމެ ާޕްރެކްިޓކަލީއޭގެ ާޢަމަލުކުރެވިގެންދ ނީ.ާާުނވަތަ މިބިލަށް

ާފަސޭަހކަމ އެންމެފުރިހަމަ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީާގޮތުގައި ާއަޅުަގނޑަށް ާހިފޭނެކަމަށް ާބޭނުން އެުކގައި

ާމިބިލު ާހުށަހެފުރިހަމަކުރުާމިއިސްލ ޙުވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާުޝކުރިއްޔ ާމަށްޓަލައި ާދަންނަވަން. ޅިވ ހަކަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.ާ

ާ3095 

އިސްލ ޙެއްާުހށަހެޅުއްވި.ާެދވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ާގެާފަހަތަށްާ)ކ(ާއެްއގެާގޮތުަގއ1ާާިޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަާމ އްދ އަށްާއަުކރެއްާއިތުުރކޮށްާއެމ އްދ ެގާ)ށ(ާެއއ12ާާީއަދިާިބލުގެާާއަކުެރއްާއިތުުރކުރުން.

ާ ާއިސްލ ޙުކުރުން. ާ)ނ( ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާަހމަޖައްސ  ާކަމުަގއި ާ)ނ( ިއސްލ ޙަށ1ާާްއެމ އްދ ގެ
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ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ަފންނު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ތ ޢީދުކުރައްވ 

 3100ާނިހ ންާޙުސެންާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއަޙްމަދު

ާ

ާމިާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅުއްވިާިއސްލ ޙ އި،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ާގެާފަހަތަށްާ)ކ(ާއެއްާއިުތރުކުރެްއވުމަށ1ާާްބިލުގެާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުެސންާ

ާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބިލުެގ ާއެީއ12ާާއަދި ާ)ށ( ާއެމ އްދ ެގ ާެއއީ ާއެމ އްދ ، ާއިތުރުކޮްށ ާައކުރެްއ ާމ ްއދ އަށް ވަނަ

ނޑުާތ ޢީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާ  3105ާއެމ އްދ ގެާ)ނ(ާކަމުަގއިާހަމަޖެއްސެވިާއިސްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާދަށުނ73ާާްކުރިއްޔ . ާެގ ާ)ނ( ާ)ށ(، ާ)ހ(، ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާލިބިާ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިސްލ ޙުތައް ާހުރިހ  ާފޮނުއްވި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާހަދ ލިއިރު ާހިސ ބު ާއަޅުަގނުޑ ާމިނިމުނީ. 11ާާމިކަން ާަގވ އިުދގެ ާއެަބއުޭޅ ވަނ73ާާައިްސލ ޙެއް

ާ ާގަވ އިުދގެ ާައދި ާދަށުން. ާގެ ާ)ށ( 73ާާމ އްދ ގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ ްއދ ގެ  3110ިއސްލ ޙެއ1ާާްވަނަ

ާއެހެންީވމ ،ާވޯޓުާ ާމަުރޙަލ .ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާމިއިސްލ ޙުތަކަށް ާއޮތީ އެބައޮތް.ާދެން

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާޖައްަސަވއ7ާިނެގުމަށްޓަކައި ާރަނގަބީލު ާއެދެންމިނެޓްގެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާާ.ދެްއވުން

ާދަންނަވ ލުމުެގާ ާޯވޓަށް ާއެދެން. ާދެއްވުން ާއިށީނދެވަަޑއިގެން ާެމންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ާަސމ ލުކަމަށްާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާދެންމެ ާއިޞްލ ޙުތަްއ ކުރިން

ާތެރެ ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާއެހުށަހެޅުްއިވ ާގެނެސްދެްއވައިފި ާބަދަލެއ6ާާްއިން ާއެޑިޓޯިރއަލް  3115އިޞްލ ޙަކަށް

ާބޭނުން،ާ ާމެްނބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެބަެޖހޭކަމަށް.1ާާގެންނަވަން ާގެންަނވަން ާބަދަލު އިޞްލ ަޙކަށް

ނޑުާޤަސްުދކުރަނީާމިމަސައްކަތްާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާތިކުރައްވަމުންާގެންދަވ ާ އެހެންވީމަާއަުޅގަ

ށްޓަކައިާއެފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާއަޅުަގނޑުާއެހެންވީމ ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާރޫޙުގައިާކުިރއަށްާގެންެދވުމަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ
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ާރައީސްާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާޢިްއޒަތްތެިރ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ނޑުމެން، ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމަސައްކަތްތަކ ިއާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާާސަީމރު ާއެހެން ާމިމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާހުށަހެޅުމުގައި ާިއޞްލ ޙު ާފުރުޞަތ އެުކގައި ދެއްވި

ާމިކަންތައްތަްއާ ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާވިސްނުމުަގއި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާތެޭރގައި ާިދޔުމުގެ އެުކގައި

ާ ާޓެކްިނކަލީ ާމީަގއި ާއެހެންަނމަވެސް ާމިދިޔައީ. ާަބދަލެއްގެާކުރަމުން ާއަކުެރްއގެ ާކުޑަކުޑަ ހަމަ

 3125ސަބަބުންވެސްާމީގެާނަތީޖ އަްށާބަދަލެއްާއައުުމގެާފުރުސަތުާއޮވެދ ނެީތވެ،ާައޅުަގނޑުމެންާއިތުރަށްާ

ާައޅުަގނުޑމެންނަށްާ ާދައްކ ލުމުަގއި ާމިވ ހަަކ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދެންެމ ާއ ދެ، ވިސްނ ލިއިރު
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ާބަެއއްާނުކުތ ެއއްާއެބައޮތް.ާ ާފ ހަގަކުރެވުނު ާބިލުގެ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ވަަނާމ އްދާ 62ާެއއީ

ާއެްއކޮށްާ ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަުޅގަ ާމެދުތެރެިއން، ާޭއގެ ާިއޞްލ ޙުގައި ާހުށަހަޅ ފަިއވ  އަޅުަގނޑު

ާ ާއިންނ ނެގޮތް. ާމިހ ރު ާމީހަކ62ާާުދަންނަވ ލަނަން ާއެްއޮކށް ާކުޑަކުއްޖަކ އި ާ)ހ(. ާމ އްދ  ވަނަ

ާސ ބިާޖިންސީ ާކުށް ާހިންގުމުގެ ާަތންފީޒުކޮށްާޢަމަލު ާކުށްވެރިއ އ އި ާޙުކުމް ާއެކުުށެގ  3130ތުވެ

ާވީ ާނިމުނުކަމުގައި ާގެއްލުމަކަށްޓަކަިއާާއެނަމަެވސް، ާލިބިދ ނެ ާމުޖުތަމަޢަށް ާފަރ ތުން ކުށްވެިރޔ ގެ

ާއ ިއލ އެްއގެާ ާއަމިއްލަ ާއެމީހެއްގެ ާުނވަތަ ާގެއްލުމަކަށްޓަކައި ާލިބިދ ނެ ާކުޑަުކއްޖަކަށް ާއެހެން ނުވަތަ

ާނު ާއުފަކުޑަުކއްޖަކ އި ާއެމީހެްއގެ ާވަަތ ާން ާމީހަކުނަމަާާްނސީޖިދަރިއ އެކު ާހިންގ ަފއިވ  ޢަމަލެއް

22ާއަހަރުވަންދެންާއެފަދަ،ާކުރީގެާމިއިންނަނީާއުމުރުނ22ާާްއެމީހެއްގެާއުފަންާދަރިންގެާުއމުރުންާ

ާ ާއުމުރުން ާއެހެންވީމ ، ާލިެޔވިފަިއ. ާފުރިހަމަވެފައިވުމ ިއއެުކގައޭ ާއެފ22ާައަހަރު  3135ދަާއަހަރުވަންެދން

ާއޭނ ާާޖިންސީ ާދަޢުލަތުްނ ާމަގުފަހިުނވ ނެގޮެތއްގެމަތީން ާހިންގުމަށް ާކުަޑކުއްަޖކ އެުކ ޢަމަލެއް

ާއެެހންވީމ ،ާ ާއެދެވިދ ނެއޭ. ާދަޢުލަތަށް ާކޯޓުަގއި ާއެދި ާނެރެދިނުމަށް ާއަމުރެއް ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ

ާބަދަލު ާމިބިލު ނޑު ާއަުޅގަ ާތަންކޮޅު ާ"ފުރިހަމަވެފައިވުމ ިއއެުކަގއި"ާއިންނަ 22ާކޮށްލަނީ،ާ"އުމުރުން

22ާއަހަރުވަްނދެކަށޭ.ާފުރިހަމަވަންދެކަށް،ާއ ދެ،22ާާއަހަރުވަންދެކަށް".ާެއއީާއެުކްއޖެއްގެާއުމުރުންާ

ނޑުާހުށަހަޅަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަންާ  3140އަހަރުާފުރިހަމަވަންދެކަށްާއެަބދަލުާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑަ ާއަޅުގަ ާލިޔުމުން ާއުންމީދުކުރަން.ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަދެްއވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާގެނެސްެދއްވ ނެކަމަށް ށް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާތިރީގަިއވ ގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާހުށަހަޅ ފައިވ 30ާާހަމައެއ ެއކުަގއި،ާބިލުގެާ

ާމީލ ދީގޮތުންާ ާއުފަންީވއްސުރެން ާުކޑަުކްއޖަކު ާއެވަނީ ާބުނެފައި ާުކޑަުކއްޖަކުކަަމށް ހުށަހެޅުމުގައި،

ާ ާމ ނައިެގާާއަހަރ22ާުއުމުރުން ާބުނެފައިވ  ާުކޑަކުއްަޖކުކަމަށް ާއަދި ާުކއްޖަކަެށވެ. ފުރިފައިނުވ 

ނީޑގެާ ާިސކު ާތެރެއިން ާކުދިންގެ ާޭބނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާޭބނުންވ ، ާއެހީއަށް ާޚ ްއޞަ  3145ތެރޭގައި

އަހަރުާނުފުރޭާުކއްެޖއްކަމަށ22ާާްައހަރުާފުރިފައިވީނަމަވެސްާއެުކްއޖަކ22ާާީއުނިކަމެްއގެާސަބަބުންާ

ާބެ ާއެުކްއޖަކީ ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާއެމ އްދ 22ާާލެވޭ ާހިމެނޭގޮތަްށ ާކުއްޖެްއެގގޮތަށް ާނުފުރޭ އަހަރު

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާއޮންނ ނެގޮތް ާިއޞްލ ޙު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއިޞްލ ޙުކުީރ. އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާބުނެފ22ާައެހެންވީމ ، ާެއކުޑަުކއްޖަކުކަމަށް ާއަދި ެެވެ. ާކުއްޖަށެ ާފުރިހަމަނުވ  ާމ ނައިގެާއަހަރު ިއވ 

ާ ނީޑގެާތަރައްޤީވުުމގަެައި  3150އަހަރ22ާާުތެރޭގައިާޚ އްޞަާއެީހއަށްާބޭނުންވ ާކުދިންގެާތެރެއިންާސިކު

ާއެކަްނާ ާއުންމީދުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާހިމެނެއެވެ. ާކުދިންވެސް ާބެލެވޭ ފުރިހަމަނުވ ކަމަށް

ާ ާހަމައެއ ެއކުަގއި، ާވ ހަކަ. ާމިދަންނަވ ލި ނުޑ ާއަުޅގަ ާ)ހ(ާވ22ާަސ ފުވެއްޖެކަމަށް، ާމ އްދ ގެ ނަ

ާ ާއިޞްލ ޙުުކރުން. ާމީހަކ22ާާުތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާއަގުޭދގޮތަށް ާގައި، ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ
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ާ ާމިބަަދލުކޮށްލަނީާާޖިންސީކުޑަުކއްޖަކ އެކު ާއަޅުަގނޑު ާއިންތަން ާ"އަދި" ާހިންގައިފިނަމަ، ޢަމަލެއް

ާނުވަ ާބަަދލުކޮށްލަނީ. ާއަށް ާ"ނުވަތަ" ާއިންތަން ާ"އަިދ" ާއިނގޭތޯ. ާއެކަންކޮްށފައިވަީނާ"ނުވަތަ"  3155ތަ

ާއެުކއްޖ އަށްާ ާއަެގއްދޭނެކަމަްށ ާެއްއެވސް ާއެުކއްޖ އަށް ާކުރިްނ އެކަންކުރުުމގެ

ާ ާއ ދެ، ާކުެށކެވެ. ާއެކުރަނީ ާެއމީހަކު ާއަކުެރއ12ާާްވިސްނައިީދގެންކަމަށްވ ނަމަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާހުށަހަޅ ފައިވ ާމ އްދ ގަިއ،ާ ގުމަށްާގެއަކަށްާވަނުން.ާޢަމަލެއްާހިންާޖިންސީއިތުރުކުރުމަށްާއަުޅގަ

ޢަމަލެްއާހިންުގމުގެާނިޔަުތގަިއ،ާމީަގއިާދެްނާޖެހިގެންާާޖިންސީވަނަާމ އްދ .ާުކޑަުކއްޖަކ އެކ12ާާު

ާަތނަކަށް،ާ ާއެކަހަލަ ާއެުކޑަުކއްޖ އަށް ނޑ ލީ. ާކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެތަްނކޮޅު ާ"ނުވަތަ".  3160މިއަންނަނީ

ާމަސަ ާގެންދަން ާކޮޓަިރައކަށް ާހޮޓަލަކަްށ، ާކުަޑކުއްޖަކ އެުކގަިއާގެައކަށް، ާއެކުރަނީ ާމީހ  ްއކަތްކުރ 

ނުޑާާޖިންސީ ާއަޅުގަ ާބަދަލު ާމިކުދިކުދި ާއެހެންވީމ ، ާނިޔަތުގައިކުރ ކަމެެކވެ. ާހިންގުމުގެ ޢަމަލެއް

ާރައީްސާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި އުންމީދުކުރަން

ާެއއްބ ރުލު ާދެއްވި ާކެތްތެރިކަމ އެުކގަިއާމިކަމަށް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަްތތެރި ާއަދި ާއެހީތެރިކަމ އި މ ިއ

ާގުިޅގެންވެްސާ ާކުޑަުކޑަކަމަކ  ާދިމ ވި ާކުރިއަށްގެންިދއުމުަގއި ާމިމަސައްަކތް  3165އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދެއްިވާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު ާނިހ ޔަތަށް ާފުރުޞަތުދެއްވީތީ ރަނގަޅުކޮށްދެްއވުމަށް

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާފުރުޞަތަށް

ާާާ

ާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ12ާާޝުކުރިއްޔ  ާދިއްދޫ ާދެންމެ ާގުިޅގެން ާމ އްދ އ ިއ ާވަަނ

ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާބަަދލު، ާއެގެންެނވި ާސަމީރު ާއަޙްަމދު ާމެންބަރު ާއަކ12ާުޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ އަށް  3170ާެރއްާވަނަ

ާ)ނ(ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއީއ ާއެހެންވީމ ، ާވިދ ުޅވެފަެއއްނެތް. ާއަކުެރއްކަމެއް ާކޮން ާެއއަކުަރކަެށއް އިތުރުކުރަްއވަން.

ާ ާއޮންނ ނެ ާހުށަހަޅ ފައި ާކުރިން ނޑު ާައޅުގަ ާބަލައިފިކަމަށްވަންޏ  ާ)ނ(12ާާކަމަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގެންނަން.ާއެހެންވީމ ،ާދި ާބަދަލެއް ާއޮތްގޮތަށް ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމިހ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އްދޫ

ާއަްށާ ާ)ރ( ާއެބަޖެހޭ ާ)ނ( ނުޑ ާއަުޅގަ ާބަލ ފައި ާއެްއކަމަށް ާ)ނ( ާއެހުށަހެޅުްއވީ ސަމީރު

 3175ބަދަލުކުރަން.ާއަދިާމިދަންނަވ ގޮތަށްާ)ރ(ާބަދަލުކުރަންާއަކުރު.ާމިމ އްދ ގެ،ާއެއީާއެބަދަުލގެނައުމ ިއާ

ާ ާސީކުއެންޝަލް ާގެންނަންޖެހޭ ާގުިޅގެން ާއެީއ12ާާއެމެންޑްމަންޓެއް. ާއެއް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަދަބަކީާ މިމ އްދ ގެ،ާޭއަގއިާއޮންނަންީވ،ާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އިާ)ނ(ާގައިާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ ާކުށުގެ

ާއަހަރ ދެމެދުެގާމުއްދަތަށްާޖަލަށްލުމެވެ.ާޝުކުރިއްޔ .20ާާއަހަރ އ2ާާި

ާ
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ާއެހުށަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިންވަނީާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަްއވ  ާިއޞްލ ޙުތަކަށް  3180ހެޅުނު

ާެއގޮތުަގއިާ ާހަމަ ާތ އީދު ާެއކުަރއްވ ަފއިވ  ާއެހެންވީމ ، ާތ އީދުކުަރްއވ ފައި. އެއިޞްލ ޙުތަކަްށ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ ާދެން،ާދެންމެ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާައޅުަގނޑު ދެމެހެއްޓެވީކަމަށް

އެގެންެނވިާލިޔުމަށް،ާއެގެންެނވިާބަދަލުތައްާސެކްރެޓޭިރއެޓުްނާތައްޔ ރުކުެރްއވުމަށްފަހުާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުންގެާމޭޒުކޮޅުމަްއޗަށްާލިބިވަޑަިއގަތީމ ާއެމ އްދ ތަކަށްާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީ.ާއޭރުންާ

ާފު ާއެބައްލަވ ލެްއވުމުގެ ާސ ފުކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާއެމ ްއދ ތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރި  3185ރުޞަތު

ާމޭުޒކޮުޅމަތީގައި.ާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިހ ުރވ ނީ ާއިޞްލ ޙުތައް ލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.ާއެހެން

ާުކޅުދުއްފުށީާ ާހަމަެއއ އެކު، ާއެހެންވީމ ، ާނިންމަވ ަފއި. ާބައްލަަވއި ާމެންބަރުންވަީނ އެޢިއްޒަތްތެިރ

ާޝީދުާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވެަލްއވަންާބޭނުންފުޅުތޯ.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަ

ާ

ާސަމީރުާާކުޅުުދއެެްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާުއޅުނީ ާދަންނަވ ެލވޭތޯ  3190ާއަޅުަގނޑު

ާއަާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާމި ާެދންމެ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާއިތުރަށް ާއިޞްލ ޙުތަުކެގ ާއޮްތާއެހުށަހެޅުއްިވ ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާޅުގަ

ާއިޞްލ ޙެއްެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެގނައީއޭ ާބަދަލެއް އިޞްލ ޙަކަށް

ާނަތީޖ އެއްެގގޮތުންާގެންނަންޖެހޭާބަދަލަކަށްވ ތީ.ާ

ާ

ާއެގެންެނިވގޮތަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:  3195ށްާސެކްރެޓޭރިއެޓުްނާތައްޔ ުރކުުރމަށްފަހުާޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާއެިއޞްލ ޙުވެސް

ާވޯޓަްށާ ާައޅުަގނުޑ ާއެއިޞްލ ޙުތަކަްށ ާމޭޒުކޮޅުމަްއޗަށްދިއުމަށްފަހު ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

7ާދަންނަވ ނީ.ާދެން،ާމަޖިލީހުގައިާޢަމަލުކުރަމުންދ ގޮތުންާވޯޓަށްާދެންނެވުމުގެކުރިންާަގވ އިދުަގއިވ ާ

ާޖަހަންޖެހޭ ާރަނގަބީލު ާެއހެންވީމ ،ާމިނެޓުގެ ާމިކުރަންޖެހުނީ. ާމިކަން ާޖެހުމަށްފަހު ާއެރަނގަބީލު .

ާލަފ ދެއްވަީނާ ާޢ ންމު ާއަމީން ނަޑށް ާއަޅުގަ ާރަނގަބީލުޖެހުން. ާއަެނއްކ ވެސް އެްއގޮތަކީ

ާޢ ންމަށްާ ާއަމީން ާމަސައްކަތްތަކަށް ާކުރަންޖެޭހ ާުގޅިގެން ާބަަދލުތަކ އި ާމިައއި  3200ސެކްރެޓޭރިއެޓުން

ނޑުމެންާމަސައްކަްތާވަގުތުާއެބަާބޭނުންފުޅުވ  ކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަްށވެްސާފެންނަނީާއަޅުގަ

ާއަލުްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑ ލުން. ާެމދުކަ ާކުރިން ާތަންކޮެޅއް ާވަގުތަްށ ާނަމ ދު ާއަޞުރު މިހިސ ބުން

ާ ާފަށ ނީ 6317ާާމަސައްކަތް ާތ އީދ6317ާާުަގއި. ާމިހުށަހެޅި ާއޮންނ ނީ ާފަށ އިރު ާމަސަްއކަތް ގައި

ާ ާލިބިފައިވ  ާއެހެންވީމ ، ާވޯޓަށްއެހުން. ާޢިއްޒަތްތެިރ6317ާާއިޞްލ ޙުތަކަްށ ާހުރިހ  ށް

ާިމހިސ ބުންާ ާމަަސއްކަތް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަމުން ާަވޑަިއގެންެދއްވުމަށް  3205މެންބަރުންވެސް

ާ.السالم عليكموއަޞުރުާނަމ ދުާވަގުތަށްާމެދުަކނޑ ލަން.ާ



 119 

ާ

ާ]ށ27:12ާާްނ27:00ާާްހުސްވަގުުތކޮޅު:ާާދެވަނަ[

ާ

ާމިހ ރުާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދަން. ާކުިރއަށް ާފަށަިއގެން ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ .`3210 

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާއެހެްނވީމަ، ާމަރުޙަލ ގައި. ާދިއުމުގެ ާވޯޓަށް ާރަނގަބީުލ7ާާމިވަނީ މިނެޓްގެ

ާޖެހުމުގެކުރި ާރަނގަބީުލ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ާދިއްދޫާޖައްސަަވއިދެްއވުން ާއަޅުަގނުޑ ން

ާ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާސަމީރަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެީއ1ާާދ އިރ ގެ އިޞްލ ޙު.

ާ ާހުށަހެޅުްއވި ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާހުްސވަގުުތކޮަޅށް ާަޔއުމިްއޔ ައށްޓަކަިއ1ާާއަޅުަގނޑުމެން އިޞްލ ޙު

 3215ާށްާގެންގޮސްެދއްވުންާއެދެން.ދެްއވުމަށް.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާކުިރއައަލުންާހުށަހަޅުއްަވއި

ާ

ާހަމަާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްބ ުރލުމަށް ާދެއްވ  ާރިޔ ސަތުން ާމަސައްކަތުަގިއ ާމިދ  ާއިންތިހ އަށްާާކުރަމުން

ާމެންބަރުންާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމެދުގައި ާމިބިލ  ާައޅުަގނޑުމެން ާޝުކުރުދަންނަވަމުން، ހުރިހ ވެސްާ،

ާމެންބަރުންާ ާއެހެންވީމަ، ާހޯދުން. ާވޯޓު ާފ ސްކުރުމަށްޓަކައި ާމިބިލު މަޤްޞަދަކީ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތެއް. ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާއައުމަކީ ާބަދަލުތައް ާމި  3220ރުހިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށް

ާއިޞްލ ޙުތައްާ ާބައެއް ާފ ހަގަކުރެްއވިފަދަިއން ާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނުޑާާދެންމެ

ާ ާދަންނަވ ލަން. ާއިޞްލ ޙުކުރުން.22ާާރެކޯޑަށްޓަަކއި ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާކުޑަުކއްޖަކ ެއުކާާޖިންސީއަގުޭދގޮތަށް ާމީހަކު ާއަގުދޭގޮތަށް ާހިންގުން. ާކުޑަކުއްޖަކ އެކު ޢަމަލެއް

ާކުާޖިންސީ ާއެކަން ާެއވަނީ ާކޮށްފައި ާއެކަން ާނުވަތަ ާހިންގައިފިނަމަ ރުުމެގކުރިންާޢަމަލެއް

ާެއމީހަކުާ ާވިސްނައިީދގެންކަމަށްވ ނަމަ ާއެކުއްޖ އަށް ާދޭނެކަމަށް ާއަެގއް ާެއއްވެސް  3225އެެެުކއްޖ އަށް

ނޑުާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.ާބިލުގ22ާާެއެކުރަނީާކުށެކޭ.ާމިގޮތަށްާއަުޅގަ

ާމ ނަކުރ30ާު ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާތިީރަގއިވ ގޮތަށް ާ)ށ( ާމ އްދ  ާވަނަ ާ)ށ(30ާާން، ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާއުމުރުން ާމީލ ދީގޮތުން ާއުފަްނވީންުސރެ ާުކއްޖަކު ާއެވަނީ ާބުނެފައި ާކަމަށް އަހަރ22ާާުކުޑަުކއްޖަކު

ާއެހީއަްށާ ާޚ އްޞަ ާމ ނައިގެތެރޭަގއި ާބުނެފައިވ  ާކުޑަުކއްޖަކުކަމަށް ާއަދި، ާކުއްަޖކަށޭ. ފުރިފައިނުވ 

ާ ާތެރެއިން ާކުދިންގެ ާފުރިފައ22ާިބޭނުންވ  ާނުފުދޭާއަހަރު ާތަަޞއްރަފު ާުބއްދީގެ  3230ވީކަުމގަިއވިޔަސް

ާހަމަާ ާއަދި، ާހުށަހަޅަން. ާއެގޮތަށް ާިއްޞލ ޙު ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާހިމެނޭގޮތަށެވެ. ާމީހުން ކުދިންނ އި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(6ާާވަނަާމ އްދ ެގ،ާމަޢ ފުކުރުއްވ ތ22ާާިމިއ އެުކަގއިާައޅުަގނޑުާހުށަަހޅ ފައިވ ާ

ޞްލ ޙުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާުހށަހެޅީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާުހށަހެޅުންާެއއީާތިރީަގިއވ ގޮތަށްާއ2ާާިގެާ
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ާގިަނާ ާޤަބޫލެއްުނކުރެޭވ. ާއަޅުަގނަޑކަށް ާފެންނަކަމަކަށް ާއޮންނަން ާބަލ ިއރު ާމިަވގުތަށް އަޅުަގނުޑ

ާެފންނ ތީވެާ ާރަނގަޅުކަމަށް ާނެގުން ާމިަވގުުތ ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާތ އީދުކުަރނީ ާއެއަށް  3235މެންބަރުން

ާއިާ ާއެ ނުޑާއަޅުަގނޑު ާައޅުގަ ާބިލުެގ، ާއެއ ެއކުަގއި ާހަމަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާދޫކޮށްލ  ޞްލ ޙު

ާއޭރުަގިއާ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާއެީއ، ާބަދަލެްއ ާގެަނއި ާުސރުޚީއަށް ާބިލުގެ ހުށަހަޅ ފައިވ 

ާދެކުނުާ ާމެންބަރު،ާކުޅުދުއްފުށީ ާޢިއްަޒތްތެރި ާފަރުމ ކުރެއްވި ނުޑާމިބިލު ާއަުޅގަ ވ ހަކަދެެކވުނުގޮތުން

ާ ާޚިޔ ލުާދ އިރ ގެ ާއަޅުަގނުޑެގ ާހޯދ ލުމަށްފަހުގައި ާޚިޔ ލު ާނަޝީދުގެވެސް ާމުޙަްނމަދު ޢިްއޒަތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެނައީ. ާހުށަހެޅުންތައް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ  3240ޙިއްޞ ކޮށްފައި

ާފ ހަަގކުރެވު ާައޅުަގނޑަށް ާވ ހަަކިއެގތެރޭގައި ާދެކެވުނު ާއިތުރަށް ާމުޤައްރިރ ެއކުަގއި ނުާކޮމިޓީގެ

ާމީހުންނަކަށްާ ާމިކަންކުރ  ާމިކިޔަނީކީ ާއުސޫލުތަޭކ ާޚ އްޞަ ާމީގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކޮންމެހެން

ާއެމީހުްނާއެކުީރާ ާުނވަތަ ާދިނުމުގައި ާފަޚްރެއް ާޝަރަފަކ  ާދޭ ާެއމީހުނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކޮންމެހެން

ާއެހެންނަމަ ާކަމެްއެގގޮތުަގއެއްނޫނޭ. ާޚ އްޞައެއް ާދޭ ާދެކިގެން ާމަޅުކަމެއްކަމަށް ާމިބިލުގަިއާމ  ވެސް،

ާނުވަަތާ ާޢަމަލުކުެރވޭއިުރ ާބިލަށް ާފަރ ތްތަކ މެދުގައި ާކުރި ާއެ ާމިވަނީ ާބޭނުންކޮށްފަިއ  3245"ޚ އްޞަ"

ާޚ އްަޞގޮެތއްަގއިާ ާއުސޫލަށްވުރެ ާކުރ  ާކަންަތއްތައް ާކުށްތަކުގައި ާއެެހން ާމަރުޙަލ ގެތެރޭގައި ޤ ނޫނީ

ާ ާބޮުޑވަީނ ާއަދަބުަތއްެވސް ާއެބަޖެެހއޭ. ާކުރަން ާެއއ ެއކުަގއިާކަންތައްތައް ާހަމަ ާއަދި އެހެންވީމަ.

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާކިބައިން ާެއކުއްޖ ގެ ާއެބައ ދޭ ާމަރުޙަލ ގައިވެސް ާތަޙްޤީޤީ ާމި ާމަރުޙަލ ގަިއ، ޝަރީޢަތުގެ

ާއެބިލުެގާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާބޭނުންކުރޭ. ާއެބަ ާއުސޫލުތަކެއް ާޚ އްަޞ އޮޅުންފޮލިވުމުަގިއވެސް

ާިއޞްލ ޙުވެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާސުރުޚީއަށް ާއެއީ ާނަގަން. ާއަނބުރ  ާައޅުަގނޑު ާމ އްދ ގ73ާާެސް  3250ވަަނ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅިފައިވ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާސުރުޚީއަށް ނުޑ ާަމިއގަ ާބިލުގެ ާދަށުން ާގެ )ހ(

ާ ާބިލުގެ ާއެއ ެއކުަގއި ާހަމަ ާއަދި ާނަގަމު. ނޑ2ާާުއަނބުރ  ާއަޅުގަ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާގޮތުގެމަ ާމިދެންނެވި ާހަމަ ާއެާހުށަހަޅ ފައިވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބައި ާއޮންނަ ާއުސޫުލތަކަށް ާތަފ ތު ތިން

ާ ާިބލުގެ ާއެއ އެުކަގއި ާހަމަ ާަނގަމު. ާއަނބުރ  ާގަިއ1ާާއިޞްލ ޙުވެްސ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނަޑްށާ ާއަުޅގަ ާނެގުމުން ާއެެހންވީމަ،ާއެބައި ާއެބަ. ާނަގަމު ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙުެވސް  3255ހުށަހެޅިފައިވ 

ންމ ފައިވ ާގޮތުގެމަތިންާއެބިލުާސުރުޚީތައްާނުވަތަާސުރުޚީއ ިއާއުއްމީދުކުެރވެނީާމިހ ރުާކޮމިޓީންާނި

ާއޮންނ ނެކަމަށްާފެންނ ތީވެ.ާެއހެންވީމަ،ާ ާއެގޮުތގެމަތިން ގުިޅގެންާއެބިުލގެާމ އްދ ތަކަްށާއައިާބަދަލު

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާމ އްދ އެްއަގއި ާއިތުރު ާދެން، ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންނަން ާއެބަދަލު އެގޮތަށް

ގޮތަްށާތަފ ތުކުުރންކަމަށްާނުވަތަާޚ އްަޞާއުޫސލުކަމަށްާއޮންނަންވ ާަބއިަގއިާބަދަލެއްާހުށަހެޅިފައިާއެ

 3260ާއޮތްކަމަށްވަންޏ މުންާއެބައިަތްއާއަޅުަގނޑުާމިާދޫކޮށްލަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ
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ާ

ާއިޞްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެ ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިއްއވ ލަދެްއވިަކމަށްޓަކަިއާޝުކުރިއްޔ . ލ ޙުތައް

ާތ އީދުާ ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާވަނީ ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާއިްޞލ ޙުތައްާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާވޯޓަށް ާދެން ާމިހިސ ބުން ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ލިބިފައި.

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާގެންދިއުމަށްަޓކައި ާޖައްަސވައިެދއްވުްނާއެދެން.ާމ7ާިގެންދ ނީ.ާވޯޓު ާރަނގަބީލު  3265ނެޓުގެ

ވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުގެކުރިންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާުޝކުރިްއޔ .ާައޅުަގނޑު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަްށ ާގ73ާާެކ ޑުކޮޅުަތއް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއި ާހުށަހެޅިފައިވ  ނުޑާދަށުން ާައޅުގަ ާދަންަނވ ލ ނީ. ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ްޞލ ޙުތަކަށް

ާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެންާއެންމެާފުރަތަމައަށްާއޮތްާއިްޞލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްވުަމށް.ާ

ާ3270 

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޢަމަލުކުާޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް ާއުސޫލުތަކަކަށް ާޚ އްޞަ ާމީހުންނ މެދު ާކުރ  ާބިލުާގޯނ  ރުުމގެ

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

ާ ާިބލުގެ ާއިޞްލ ޙު.ާބުނެވިދިޔަ ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާޢ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި 6ާދ އިރ ގެ

 3275ޢަމަލެއްާހިންގުން.ާާޖިންސީުކއްޖަކ ެއކުާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަންނަނިިވގޮތަށްާއިޞްލ ުޙކުރުން.ާކުޑަާ

ާމީހެއްެގ6ާާ ާސ ބިުތވެއްޖެ ާކުށް ާބަޔ ންޮކށްފައިވ  ާަގއި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ނ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަަހރ ދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.21ާާއަހަރ އ20ާާިއަދަބަކީާ
ާ

 

 3280ާަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެލއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3285 ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

77ާާބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމން
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71ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 02ާ3290ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 76ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .76ާ.

ާޢިއް ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދުާއެހެންކަމުން، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  3295ޒަތްެތރި

ާ ާޢ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ)ހ(ާގ73ާާެހުށަހަޅުއްވ ،ާވަިއކަރަދޫ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއިޞްލ ޙު،6ާާދަށުން ާއޮތް ާދެން ާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅުއްވި ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހިނގަމުންދަ ާވޯޓަށް ާނުކުތ އެއް، ާނޯންނ ނެ.ާނިޒ މ ބެހޭ ާފުރުޞަތުއެރުވޭކަށް ނިކޮށް

ާަމސައްކަްތާ ާވޯުޓގެ ާހުންނަގޮތުން ާހަމަޖެހިފައި ާސިސްޓަމް ާމަޖިލީހުގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާމައިކްާ ާައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ާނޫނިއްޔަކ  ާނުކުތީމަ ާޕްރިންޓްވެގެން ާނަތީޖ  ާވޯޓުގެ  3300ފެށުމަށްފަހު

ާނޭރުވޭ. ާމެންބަުރާމޫސ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާާމެންބަރުންނަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ3305 

ާތ ރީޚީާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާވަރަްށ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިީއ ާމިއަުދ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާމޫސ ާމަނިކު ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިބިލުާދުވަހަކަށްވ އިރު ާނިންމ ، ާމަސައްކަތްވެސް ާމިބިލުގެ މީދުކުރަނީ

ާއިޞްލ ޙަކީވެްސާ ާހުރިހ  ާިމހުށަހެޅިފައިވ  ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ ނެކަމަށް. ާމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ާހުރިހާ  ާއެބައޮތްތޯ. ާއަހ ލެވެން ާވޯޓަށް ާޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ާއިޞްލ ޙުަތއްކަމަށްވ ީތ ާރަނަގޅު ވަރަށް

ާދެކޮޅުނަ ާހުރިހާ އިޞްލ ޙަކަށް ާއެްއވޯޓުްނ ާހީވަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއިންކަމަށްވަީނވިްއޔ  ާބޭފުޅަކު  3310ހަދ 

ާއިޞްލ ޙަށްާ ާހުރިހ  ާމިހިރަ ާމީގައި ާހަމަގައިުމެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަހ ލެވިދ ެނހެން. ާވޯޓަށް އިޞްލ ޙު

ާވޯޓުދޭންާނިންމައިގެންާމިހިރީ.ާއެރޫޙުަގއިާހުރީމަާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލީ.
ާ

ާ

 3315ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއގެާދަށުންާފުރުޞަތުާއެރުވޭކަށްާނޯންނ ނެާއެކަހަލަާވ ހަކައަކަށް.ާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް

ާހަމަާ ާއިޞްލ ޙުތަަކީކ ާހުރި ާކުިރމަތީގައި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާއުންމީދުކޮްށެގންހުރީ އަޅުަގނުޑވެްސ
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ާއިޞްލ ޙު ާއެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް،ާހުރިހ  ތަކެްއކަމަށް.

ާއުޭޅކަމަށް.ާ ާިޚޔ ލުތަފ ތުވުމެއް ާފެނިގެންހިނގައްޖެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާވޯުޓގަިއވެސް ާނެގި ދެންމެ

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާޚިޔ ލުތަފ ތު ާއެ ާއެފުރުަޞތު ާިއޞްލ ޙަކަށްވެސް ާކޮންމެ އެހެންވީމ ،

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ،ާމަޖިލީހުގެާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަކިވަކިްނާާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް  3320ގަވ އިދުަގއިވ ގޮުތގެމަތިން

ާއުންމީދުކޮްށެގންހުރީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާެގންދަންާޤަސްދުކުރަނީ.ާއަދި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަހަމުން ވޯޓަށް

މިއަދުާމިބިލުާނިމޭނެކަމަށް.ާެއހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަށްާީހވަނީާމިހ ރުާަގޑީެގާކަށިާަދއްކ ގޮތުންާ

ާެއބ  ާއަުތަގއި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޤަސްުދުކރަނީ ާައޅުަގނޑު ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާނެތްހެން. 1ާރެއް

ާދުވަހަކުާ ާއަންަނ ާދެން ާނިންމ ލ ފައި، ާމަސައްކަްތ ާގެްނގޮއްަސ ާގެންދެވުނުހިސ ބަްށ ޖަހ އިރު

ާމިހ ރުާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށަވޑަިއގަންނަވަން. ާމަސައްކަތ ިއގެން ާމެންބަރުން  3325ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ނަންާދެންއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއއްވ ލަެދއްވުމަށް.ާއަމީންޢ ންމުއަށްާފުރުޞަތުއަރު

ާ

ާ

ާދ އިރ ެގާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާމަނިކު ާޙުސައިން ާއަޙްމަުދާނިހ ން ާމެންބަރު  3330ވަަނ1ާާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާކުަޑކުއްޖަކ އެކު ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާތިރީގަިއވ ޮގތަށް ާ)ހ( ޢަމަލެއްަގއިާާޖިންސީމ އްދ ގެ

ާ 1ާާބައިވެިރކުރުވުން. ާ"މީހަކު ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ާުކޑަކުއްަޖުކާާޖިންސީވަަނ ޢަމަލެއްގައި

ާބައިވެިރކުރުަވއިފިނަމަ،ާއެމީހަުކާއެކުރަނީާކުށެެކވެ."
ާ

ާ3335 

ާރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3340ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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 73ާ3345ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 73ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .73ާ.3350 

73ާާއެހެންކަމުން،ާ ާދަށުން ާ)ހ(ާގެ ާމ ްއދ ގެ ާދ އިރ ެގ1ާާވަނަ ާދިއްދޫ ާ)ހ(ާއަށް ވަަނާމ އްދ ގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާިއޞްލ ޙުާ ާދެްނއޮތް ާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު ާތ އީދުކުެރއްވި ާމަނިކު ާޙުސައިން ާނިހ ން އަޙްމަދު

ާވ ލަދެްއވުންާއެދެން.އިއްާ

ާ3355 

ާ

ާ

ާތިނަދޫާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ވަަނ1ާާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމްާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

ާއަންނަނިވިާ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާކުޑަުކއްޖަކު ާއިޞްލ ޙުކުރުން.  3360ޢަމަލެއްަގއިާާޖިންސީގޮތަށް

ާއަދަބަކ1ާާީބައިވެިރކުރުވުން.ާ ާކުށުގެ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާ)ހ(ާގައި ާ)ށ(.ާ"މިމ އްދ ގެ ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާއަހަރ ދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ."21ާާއަހަރ އ20ާާި
 

 ާ

ާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިސސްޓަމްގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން. ާވޯޓުދެްއވުން ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަްށ  3365ންބަރުންނަށް

ާރީސްޓ ޓްކޮށްލަން.ާ ާސިސްޓަމް ާއަލުން ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، މައްސަލަޖެހިއްޖެ.

ާދަންނަވ ލިހެންާބިލުގެާ 1ާއެހެންވީމ ،ާފުރުޞަތެއްދެްއވ .ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާކުރިން

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާވަނަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުުޅދުއްފުށީ މ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށް

ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާ ާޤަސަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތިނަދޫ ހުށަހަޅުއްވ ،

 3370 ންާއެދެން.އިޞްލ ޙަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންަބރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުދެްއވު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3375ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

73ާާވީ:ވޯޓުާދެއްާ

 02ާ3380ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 72ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .72ާ.

ާ ާބިލުގެ ާދ އިރ ގ1ާެއެހެންކަމުން، ާދެކުނު ެުުޅދުއްފުށީ ާކު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  3385ޢިްއޒަތްތެރިާާވަަނ

ާުމޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާފ ސްވެއްޖެ. ާއިްޞލ ޙު ާތ އީދުކުރެްއވި ާ)ހ(1ާާޤަސަމް ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާއަރި ާފ ސްކުރެއްިވއިރު ާމެންބަރުން ާިޢއްަޒތްތެރި ާޓައިްޕާއިޞްލ ޙުކުެރވުނުގޮތަށް ާސުރުޚީަގިއ މަތީ

ާރަނގަޅުގޮތަީކ،ާ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާުސރުޚީ ާއަރިމަތީ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއެބައޮްތކަމަށް މިސްޓޭކެއް

ާ ާއެއިޞްލ ުޙެވގެންދ ނީ.ާާޖިންސީކުޑަުކއްޖަކު ާެއގޮތަށް ާއެހެްނވީމ ، ާބަިއވެރިކުުރވުން.  3390ޢަމަލެއްގައި

ާ ާފުރުޞަތުއަރުަވން ާޢ ންމަށް ާއަމީްނ ާމިހ ރު ާއަށ7ާާްއަޅުަގނޑު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ

ާދ އިރ ެގާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމަހިބަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ  3395ދިއްދޫ

ާމުޙަންމަދުާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު؛ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(7ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ 

ާތިރީގަ ާހ ޒިުރގަިއ ާކުޑަކުއްޖެްއގެ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާާޖިންސީިއވ ގޮތަށް ާހިންގުން. ވަނ7ާާަޢަމަލެއް

ާ ާމީހަކު ާހ ޒިރުގައި ާކުަޑކުއްެޖއްެގ ާ)ހ(، ާހިންަގއިފިނަމަާާޖިންސީމ އްދ ގެ ާޤަސްދުގައި ޢަމަލެއް

ކުުމގެާިނޔަތުަގިއާނުވަތަާުކޑަުކއްޖަކަށްާފެންނ ނެގޮތަށްާއެޢަމަލުކޮށްފިނަމަާނުަވތަާކުަޑކުއްޖަކަށްާެދއް
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ާއެމީހަކުާ ާއެޢަމަލުކޮށްފިކަމަށްވ ނަމަ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާފެންނ ނެކަމަށް ާއެޢަމަލު ާކުަޑކުއްޖަކަށް  3400ނުވަތަ

ާއެކުރަނީާކުށެެކވެ.
ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ3405 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 71ާ3410ާވޯޓުާދެްއވީ:

02ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 00ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 77ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުމްލަ .77ާ.3415 

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ7ާާުއެހެންކަމުން،ާ

ާތ ީއދުކުރެއްިވާ ާމުޙަންމަދު ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމަހިބަދޫ ހުށަހަޅުއްވ ،

ާ ާބ ކީހުރި ާމަސައްަކތުގެ ނޑުމެންގެ ާފ ސްވެްއޖެ.ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާވޯޓަްށާއިޞްލ ޙު އިޞްލ ޙުތަކަށް

ާނިންމ ލުމުގެާ ާޖަލްސ  ާިމއަދުގެ ާޖަލްސ އެްއގައި. ާއޮންނަ ާދެން ާމަޖިލީހުގެ ާއޮންނ ނީ ާދެން އެހުން

ާދަންނަވަން.ާ ާތަހުނިޔ  ާހެޔޮއެދުމ އި ާދުވަހުގެ ާނަޞްރުގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ  3420ކުރިން

އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންނަށްާއެާތަހުނިޔ ާއަދިާތިޔަާއެންމެހ ާމެންބަރުންގެާނަންފުޅުަގއިާިދވެހިރ 

ާއަޅުަގނޑުާއަރިސްކުރަން.ާ

ާ

ޖަލްސ ާނިންމުން. .6

3425 

ާގައި.2200ާވ ާބުދަދުވަހުގެާހެނދުނ1002ާާުނޮވެމްބަރ1ާާުދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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_______________ާ
 3430 




